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مقدمة
ونعوذ  ونستغفره،  ونستهديه  ونستعينه  حنمده  هلل،  احلمد  إن 
باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل 
له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أالإهلإال اهلل وحده ال شريك 

بعثه اهلل سبحانه وتعاىل  عبده ورسوله،  له، وأشهد أن حممداً 
برسالة اإلسالم رمحة للعاملني، اللهم صلي على سيدنا حممد 
الدين  يوم  بإحسان إىل  والتابعينوتابعيهم  آلة وأصحابه  وعلى 

أما، بعد:

األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية
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دراسة حتليلةلالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية

ملخص

اإلعاقة  األشخاص ذوي  الدولية لحقوق  لإلتفاقية  تحليلة  إجراء مقارنة  إلى  الدراسة  هدفت هذه 
مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية، ولقد تم استخدام المنهج االستقرائي التحليلي للنصوص الشرعية 
المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة, وكذلك بتحليل نص االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة، وتم توظيف المنهج المقارن من خالل عرض ما في االتفاقية الدولية على الشريعة اإلسالمية, 
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها إن الشريعة اإلسالمية اعتنت بالكرامة اإلنسانية بغض النظر 
عن حالة صاحبها الجسدية، وإن القضاء على التمييز كان ركيزة أساسية في الدعوة إلى الدين 
الجديد وحضت على المساواة ولم تعرف نظام الفصل ولم تنظر إلى اإلعاقة بوصفها خلل جسماني 
بمعزل عن العوائق المحيطة وعرفت التجهيزات المعقولة بأدق التفاصيل وفي ضوء النتائج قدمت 

الدراسة عددًا من التوصيات.
الكلمات  الدالة :  

Abstract 

This study aimed to make analytical comparison between International Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities and Islamic law. Inductive analytical legitimacy of the Islamic law texts relating to persons with disabilities, 
as well as the analysis of the text of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities.comparative 
approach was employed by showing what in the International Convention and  Islamic law. The study reached several 
conclusions, including that Islamic law took care of human dignity regardless of the physical condition of its owner, and 
that the elimination of discrimination was a key pillar in the call to the new religion, and urged the equality did not know 
the separation system did not consider disability as a defect physical isolation from the surrounding obstacles and knew 
reasonable attention to detail facilities in the light of the results of the study made a number of recommendations.

Keywords:

 Analytic Comparative Study of Convention on the
Rights of Persons with Disabilities and Islamic Law
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لقد اختلف مفهوم الشعوب لظاهرة اإلعاقة عرب العصور، وقد 
أو  إثم  أثر  أو  نتاج  اإلعاقة  ظاهرة  إن  الشعوب  بعض  إعتربت 
األشخاص  على  يعتدون  الناس  من  البعض  جعل  مّما  جرمية 
معاقبتهم  بضرورة  إلعتقادهم  ويزدرونهم  اإلعاقة  ذوي  من 
لطرد األرواح الشريرة اليت َتسكن يف أجسادهم حبسب املعتقدات 
السائدة لديهم)نتيل، 2004(. ويف اليونان القدمية دعا أفالطون 
يف مدينته الفاضلة إىل التخلص من األشخاص ذوي اإلعاقة، 
يضعفها،  وتناسلهم  وجودهم  ألنهاعترب  مدينته  خارج  ونفيهم 
ويف اسبارطة كانت تنص القوانني على التخلص مناألشخاص 
القاءهم  أو  القارص  للربد  بتعريضهم  وذلكسواء  اإلعاقة  ذوي 
بالنهر أو تركهم بالعراء طعامًا للوحوش. ويف تطور احلضارة 

اإلنسانية فلقد تغريت نظرة الشعوب لإلعاقة.
لقد شهد العامل نقلًة نوعيًة يف التعامل مع قضية اإلعاقة على 
الُصعد واملستويات، فلقد أنشأت اجلمعيات ومنظمات  خمتلف 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وعقدت املؤمترات وخصص عام)1981( 
لألشخاص  الدولي  العقد  خصص  وكذلك  هلم،  دولي  كعام 
املدة  هذه  وقداعتربت  العام)1992-1983(  من  اإلعاقة  ذوي 
العاملي  الربنامج  بنود  لتنفيذ  الالزم  الزمين  اإلطار  مبثابة 
كانون  من  الثاني  يف  العامل  حيتفل  كما  وأهدافه.  لإلعاقة 
أول من كل عام باليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة، كما 
ُشرعت القوانني احمللية اخلاصة باإلعاقة كالقانون رقم )31( 
لسنة )2007( املسمى قانون حقوق األشخاص املعوقني يف اململكة 

األردنية اهلامشية.
التعامل  يف  وسباقًا  واضحًا  دوراً  اإلسالمية  للشريعة  كان 
الرعاية  تنظيم  إىل  سعت  حيث  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مع 
املسلمني)شندي  املالية من بيت مال  املوارد  هلم وخصصت هلم 
2014(. وكان اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب يرى  وشلش، 
أنه مسؤول عن كل ما يصيب األنسان واحليوان حيث يقول »لو 
مات مجل ضياعًا على شط الفرات خلشيت أن يسألين اهلل عنه« 

.)203 )الطربي، 1998ص-202 
لقد اعرتفت الشريعة اإلسالمية حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف 
الرعاية والتعليم والعمل وتكافؤ الفرصفاألشخاص ذوي اإلعاقة 
التعليم والعمل وتكوين أسر واالندماج باجملتمع  هلم احلق يف 
وتأهيلهم  ورعايتهم  مساعدتهم  اإلسالمية  الشريعة  وطلبت 

وتقديم كل ما حيتاجون له)القدومي،2004؛الرقب،2012(.
هدف الدراسة

بني  مقارنة  حتليلة  دراسة  إجراء  إىل  البحث  هذا  يهدف 
وأحكام  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حلقوق  الدولية  االتفاقية 
الشريعة اإلسالمية يف التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة من 
الدولية وأهدافها والتعرف على  االتفاقية  التعرف على  خالل 
مفهوم اإلعاقة وصورها الواردة يف االتفاقية وكذلك التعرف 

على موقف الشريعة اإلسالمية من اإلعاقة.

أهمية الدراسة

البحوث  من  الباحث  علم  وحسب  البحث  هذا  يعترب 
فقه  من  موضوعاإلعاقةإنطالقًا  تناولت  اليت  القليلة 
الدراسات  من  الدراسة  ُتعد  الشريعةاإلسالميةوكذلك 
وأمشل  أحدث  إىل  تطرقت  اليت  الباحث  علم  حسب  األوىل 
اتفاقية دولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بهدف التعرف 
الشريعة اإلسالمية ويشكل هذا  علىماجاء فيها وعرضه على 
الثاني  املؤمتر  للباحث حيث شارك يف  أهمية شخصية  البحث 
للدول األطراف اليت صادقت على االتفاقية، وتكمن أهمية هذا 

البحث يف النقاط التالية:
1- يعترب هذا البحث خطوة يف طريق التأصيل اإلسالمي لرتبية 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
البحث معلومات ومفاهيم جديدة  يقدم هذا  أن  املؤمل  2- من 
ميكن أن يكون ذا فائدة يف جمال تربية األشخاص ذوي اإلعاقة 

والتعامل معهم.
3- سيقدم هذا البحث جمموعة من التوصيات واملقرتحات اليت 
من املتوقع أن يستفيد منها صانعوا القرار والباحثون القائمون 

على رسم السياسات يف جمال األشخاص ذوي اإلعاقة.
اليت  العربية  للمكتبة  ُيضاف  جديد  جهد  البحث  هذا  يعد   -4
حتتاج إىل من املزيد من إنتاج الباحثون يف جماالت اإلعاقة من 

منظور إسالمي.
منهج الدراسة

اإلحاطة  اجال  ومن  وأهدافها  الدراسة  طبيعة  من  انطالقا 
باملوضوع فقد حاول الباحث اعتماد املنهج االستقرائي التحليلي 
للنصوص الشرعية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك 
بتحليل االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حيث 
بالدراسة  يتناوهلا  بل  الظاهرة  عرض  عند  املنهج  هذا  يقف  ال 
والتحليل وعرض األدلة والشواهد التارخيية. ومن ثم سيقوم 
الباحث بتوظيف املنهج املقارن من خالل عرض ما يف االتفاقية 

الدولية على الشريعة اإلسالمية.
مشكلة الدراسة

الشريعة  يف  وأحكامها  اإلعاقة  مفهوم  دراسة  املفيد  من  إن 
األشخاص  حلقوق  الدولية  ومقارنتهااالتفاقية  اإلسالمية 
العربية  الدول  من  كثري  عليها  صادقت  اليت  اإلعاقة  ذوي 
اإلعاقة  كون  اهلامشية  األردنية  اململكة  ومنها  واإلسالمية، 
من  جزءاً  اإلعاقة  أصبحت  وكذلك  عاملية،  قضية  أصبحت 
التنوع البشري وال خيلو أي جمتمع من اجملتمعات منها، حيث 
أشارت اإلحصائيات العاملية أن نسبة اإلعاقة يف أي جمتمع تبلغ 
ما نسبته World Health Organization,2011( %15(ويصعُب على أي 
دولة مبفردها وخاصة النامية منها أن تتعامل معها، فاحلاجة 
التعاون  سبل  أجنح  ومن  الدولي  للتعاون  ُملحًة  أصبحت 
أهمهااالتفاقية  من  واليت  الدولية  اإلتفاقيات  على  التصديق 
كونها   )2006( لعام  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حلقوق  الدولية 
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االتفاقية الوحيدة والشاملة اليت ُتعنى بهذا املوضوع، لذا كان 
من املهم التعرف عليها ومدى توافقها مع الشريعة اإلسالمية 
بالشريعة  جاء  ما  على  االتفاقية  يف  جاء  ما  بعرض  وذلك 

اإلسالمية.
أسئلة الدراسة

إن السؤال الرئيس للدراسة هو ما هو مفهوم اإلعاقة وصورها يف 
الشريعة اإلسالمية ومقارنتها مع ما ورد يف االتفاقية الدولية 

حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؟
ويتفرع منه األسئلة التالية:

ذوي  األشخاص  حلقوق  الدولية  االتفاقية  مضمون  هو  ما 
اإلعاقة ومدى أهميتها؟

ما هي املبادئ العامة اليت قامت عليها االتفاقية الدولية حلقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة؟

ما هي النقاط احملورية واخلالفية اليت وردت االتفاقية الدولية 
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؟

الدولية  االتفاقية  وردت  اليت  اجلديدة  املصطلحات  هي  ما 
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؟

ما هو موقف الشريعة اإلسالمية من االتفاقية الدولية حلقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة؟

مصطلحات الدراسة

من  بد  ال  كان  مصطلحات  عدة  الدراسة  هذه  يف  وردت 
تعريفها:

االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: هي معاهدة دولية 
حلقوق اإلنسان أقرتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أذار من 
عام )2006( ودخلت حيز النفاذ يف أيار من عام )2008( مع االيداع 
رقم عشرين على االتفاقية لدى األمانة العامة لألمم املتحدة, 
املدنية  االتفاقية معايري كافية حلماية احلقوق  ووفرت هذه 
لألشخاص  واالجتماعية  والسياسية  واالقتصادية  والثقافية 
بلغ  التمييز  وعدم  واملساواة  االدماج  أساس  على  اإلعاقة  ذوي 
دولة  ومخسون  وتسع  مئة  االتفاقية  على  املوقعة  الدول  عدد 
وثالث  مئة   )2015( نيسان  عليهاوحتى   املصادقة  الدول  وعدد 
العربية  الدول  من  كبري  عدد  ضمنها  من  دولة  ومخسون 
العربية  اليمن،ُعمان،اإلمارات  األردن،السعودية،البحرين،  مثل 
لبنان،  السودان،  سوريا،  اجلزائر،  تونس،  مصر،  املتحدة،قطر، 

املغرب والبحرين.
األشخاص  الدولية  االتفاقية  عّرفت  اإلعاقة:  ذوي  األشخاص 
ذوي اإلعاقة »بأنهم كل من يعانون من عاهات طويلة األجل 
التعامل  لدى  متنعهم  قد  حسية،  أو  ذهنية  أو  عقلية  أو  بدنية 
وفّعالة  كاملة  بصورة  املشاركة  من  احلواجز  خمتلف  مع 
الدولية  )االتفاقية  املساواة مع اآلخرين«  َقدِم  يف اجملتمع على 

حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 2006 املادة، 1(.

اإلطار النظري

لقد كان من املفرتض من الناحية النظرية أن تكون النصوص 
اخلاص  الدولي  الَعهد  مثل  اإلنسان  حبقوق  اخلاصة  الدولية 
باحلقوق  اخلاص  الدولي  والَعهد  والسياسية  املدنية  باحلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية للقضاء 
العنصري كافية يف محاية حقوق  التمييز  على مجيع أشكال 
كافة اإلفراد مبا يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقةإذ إن تطبيق هذه 
النصوص ينسحب عليهم بوصفهم جزء من النسيجاالجتماعي 

املخاطب بأحكام هذه النصوص )العزه، 2010(.
التمييز  كان  وملا  مطبق  مفرتض  أمر  كل  ليس  كان  وملا 
جذورها  يف  تضرب  كثرية  عوامل  ُتغذيه  اإلعاقة  أساس  على 
السلبية  النمطية  كالصورة  اجملتمعية:  الثقافة  يف  عميقًا 
اليت يتبناها اجملتمع اجتاه األشخاص ذوي اإلعاقة)أبو حبيب، 
1998( فضاًل عن انعدام وجود التجهيزات املعقولة والتسهيالت 
البيئية واملعلوماتية، حبيث يتمكن األشخاص ذوي اإلعاقة من 
اآلخرين،  مع  املساواة  أساس  على  وحقوقهم  حياتهم  ممارسة 
ملبدأ  وفقًا  قدراتهم  إثبات  من  منهجي  بشكل  حيرمون  فهم 
االجتاه  تعزيز  حتمًاإىل  يؤدي  الذي  األمر  الفرص،  تكافؤ 
والصورة النمطية السلبية عنهم دون األخذ باالعتبار أن انعدام 
يؤدي  واملعلوماتية-  البيئية  والتسهيالت  املعقولة  التجهيزات 
إىل عدم حتقق مبدأ تكافؤ الفرص- مرده إىل تقصري اجملتمع 
ذاتها)اربيحات،2012؛  إىلاإلعاقة  وليس  املختلفة  مبؤسساته 

كباره، 2008(.
العمل  الرعائي اخلريي الذي يقوم على أساس  ولعل اإلجتاه 
حالة  أنها  على  إىلاإلعاقة  ينظر  والذي  اإلعاقة،  جمال  يف 
صاحبه  فيستحق  اجلسدي  القصور  من  خاصة  شخصية 
هذا  كان  ولو  واإلحسان)Tomlinson, 1982(حتى  الرعاية 
األمر يتعلق حبق ُمقر يف الدستور أو القانون، فإن هذا احلق 
احلق  لصفة  فاقدًا  جيعله  مما  رعائية  خريية  بصفة  مينح 
امللزمة قانونيًا وأخالقيًا، لعل هذا االجتاه هو الذي أدى إىل ما 
يربز  بدأ  حيث  اجملال  هذا  يف  الفكرية  بالثورة  تسميته  ميكن 
نتاج  أنها  ينظر إىلاإلعاقة على  الذي  االجتاه احلقوقي  بقوة 
واالجتماعي  البيئي  العامل  فيها  ُيشكل  عوامل متداخلة  لعدة 
البيئة  موائمة  عدم  عن  النامجة  فالعوائق  األبرز،  العامل 
غري  عناالجتاه  الناجتة  العوائق  وكذلك  وتهيئتها  املادية 
ذلك  يف  مبا  املختلفة  بشرائحه  اجملتمع  قبل  من  اإلجيابي 
متتع  بني  احليلولة  يف  أساسيًا  دورًا  تلعب  واملدرسة،  األسرة 
على  وذلك  باحلقوق  كاماًل  متتعًا  اإلعاقة  ذي  الشخص 

)World Bank, 2007; Barnes, 1999( أساس من املساواة
فاحلق يف التعليم واحلق يف العمل وحرية التنقل وغريها من 
دساتري  يف  ُمقرة  وحريات  حقوق  أنها  واحلقوقرغم  احلريات 
ألوضاِع  فاحصًة  نظرًة  لكن  الدول،  من  كثري  يف  وقوانني 
مساٍو  بشكل  يتمتعون  ال  أنهم  َتشي  اإلعاقة  ذوي  األشخاِص 
يف  بداية  بها  يتمتعون  ال  كونهم  عن  فضاًل  هذا  اآلخرين  مع 
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الذي  االجتاه  فإن  كذلك  األمر  كان  ملا  األحوال.  من  كثري 
يقوم على أساس احلقوق والعوائق االجتماعية بات هو االجتاه 
الذي له الرجحان ملا فيه من عناصر أقرب إىل العدالة إذا أحسن 
تطبيقه. ومن نتائج هذا االجتاه أنه رفع عن كاهل األشخاص 
ذوي اإلعاقة وزر إعاقتهم ومل تعد مسؤولية انتقاص حقوقهم 
آنفة  العوامل  عن  مبعزل  إعاقتهم  مردها  ضدهم  والتمييز 

الذكر.
إىلاالجتاه  الرعائي  االجتاه  من  التحول  إرهاصات  بدأت  وقد 
الثمانينات  مطلع  منذ  الظهور  يف  اإلعاقة  جمال  يف  احلقوقي 
العاملية  الصحة  منظمة  حماولة  مع  املنصرم  القرن  من 
العوامل  التعريف  هذا  يعكس  لإلعاقة  جديد  تعريف  وضع 
العامل  التعريف  البيئية واالجتماعية ولكن دون أن يغفل هذا 
واكب  وقد   .)World Health Organization, 1980(الطيب
لتعزيز  ومبادرات  مواثيق  عدة  وتبين  ظهور  احملاوالت  هذه 
العامة  اجلمعية  تبين  أهمها  من  كان  اإلعاقة  ذوي  حقوق 
الفرص  تكافؤ  بشأن  املوحدة  املعيارية  القواعد  املتحدة  لألمم 
 .)United Nations,2011(1993 اإلعاقة عام  لألشخاص ذوي 
حقوق  تعزيز  يف  املعيارية  القواعد  أهمية  من  الرغم  وعلى 
لكن  احلقوقي  االجتاه  يف  الدفع  ويف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
هذه القواعد كانت قواعد اسرتشاديه ال يرتتب عليها أي التزام 
قانوني من جانب الدول األطراف، وملا كانت احلقوق ال حتميها 
االلتزامات األدبية، فإنه كان ال بد من التوجه حنو تبين نٍص 
املستويني:  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  حيمي  ملزم 

.)United Nations,2006;2008(الدولي واحمللي
االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

تبلورت  أن  سابقًا  إليه  املشار  احلراك  هذا  نتائج  من  كان  لقد 
ذوي  األشخاص  حقوق  حيمي  ملزم  دولي  نص  تبين  فكرة 
نص  إخراج  إىل  الرامية  احملاوالت  بعض  ظهرت  اإلعاقةحيث 
دولي ملزم يف هذا الصدد إال هذه احملاوالت مل يكتب النجاح.ويف 
اقرتاح يؤسس لصياغة  املكسيك يف مترير  )2001( جنحت  عام 
اتفاقية دولية خاصة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حيث مت 
الصادرة   )2001/12/19( املقرتح مبوجب توصية رقم  تبين هذا 
بدأ  احلني  ذلك  ومنذ  املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية  عن 
املتحدة  باألمم  األطراف  الدول  العمل حثيثًا من جانب كافة 
إلجناز هذه االتفاقية، حيث ُشكلت جلنة موسعة تابعة لألمم 
املتحدة ضمت ممثلي الدول ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة 
ومؤسسات حقوق اإلنسان وبعض منظمات األمم املتحدة مثل 
اللجنة جمموعة  انبثق عن هذه  العاملية، وقد  منظمة الصحة 
إعاقة وكان مهمة  و)12( منظمة  )27( دولة  عمل مكونة من 
اجملموعة العمل  هذه تتمحور حول تيسري املناقشات واملداوالت 
بني الدول األطراف للوصول إىل مسودة مبدئية لالتفاقية عن 

طريق احلوار املباشر وغري املباشر يف مقر األمم املتحدة.
اليت  واملفاهيم  الفلسفة  يف  حتول  نقطة  االتفاقية  شكلت  وقد 
مع  تتعاطى  اليت  واخلطط  والربامج  السياسات  عليها  تقوم 

املستقر  من  فبات  املختلفة،  املستويات  على  اإلعاقة  قضايا 
على  إىل  ينظُر  الذي  احلقوق  على  القائم  التوجه  عليه 
الشخصية  العوامل  وتفاعل  تداخل  من  متغرية  حالة  أنها 
جيب  الذي  النموذج  فهو  الواسع  مبعناها  البيئية  والعوامل 
والسياسات  للتشريعات  والفلسفي  النظري  األطار  ُيشكل  أن 
حد  على  والوطنية  واإلقليمية  الدولية  والربامج  واخلطط 

.)United Nations, 2014(سواء
ولقد كانت استجابة الدول العربية ملحوظة السرعة يف تبين 
لكل  الرمسية  اجلرائد  يف  ونشرها  عليها  واملصادقة  االتفاقية 
دولة، األمر الذي يعكس ولو من الناحية النظرية إرادة سياسية 
على املستوى الرمسي للمضي يف ركب التحول والتغري الذي 
التفصيلية.إن  وأحكامها  العامة  مبادئها  يف  االتفاقية  به  جاءت 
والتنموية يف جمال اإلعاقة  كل مراقب للحركة احلقوقية 
يدرك ما أحدثته هذه االتفاقية، منذ البدء يف عملية صياغتها 
يف أروقة األمم املتحدة، من حراك ُمطرد على الصعد املختلفة 

يف كل الدول العربية.
املبادئ العامة اليت قامت عليها االتفاقية

املادة)3(  أوردتها  العامة  املبادئ  من  مجلة  على  االتفاقية  تقوم 
أحكام  على  ينعكس  أن  بد  ال  منها  كاًل  أن  يف  أهميتها  تكمن 
املبادئ  هذه  إمجال  وميكن  موادها.  سائر  ويف  مجيعًا  االتفاقية 

على النحو االتي:
احرتام الكرامة واالستقاللية وحرية االختيار

ينضوي حتت هذا املبدأ حقوق وحريات أساسية متعددة منها: 
واالستغالل  العنف  من  اجلسدي،واحلماية  التكامل  احرتام 
ومحاية السالمة الشخصية )املادتان, 15و 16(. وذلك فيما يتعلق 
باحرتام الكرامة، أما االستقاللية الفردية فمثاهلا عدم التدخل 
اإليوائية،  املؤسسات  يف  القصري  اإليداع  أو  اإلجباري  الطيب 
الشخصية  العالقات  وبناء  أسرة  تكوين  يف  احلق  وكذلك 
23(. وفيما خيص حرية االختيار واختاذ القرار فمثاله  )املادة، 
 )19 )املادة,  حق الشخص ذوي اإلعاقة يف اختيار مكان اإلقامة 
ناهيك عن احلق يف اختيار كيفية ممارسة شتى أنواع احلقوق 

واحلريات على أساس من املساواة مع اآلخرين.
عدم التمييز واحرتام الفروق

إنه يغطي  الزاوية يف هذه االتفاقية حيث  املبدأ حجر  ُيعُد هذا 
من  والغاية  العام  اهلدف  وحيقق  فيها  الواردة  األحكام  كافة 
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  والسماح  الكامل  التمتع  صدورها 
مبمارستها على أساس من املساواة مع اآلخرين )املادة، 1( وقد 
جاء تعريف التمييز ُمتسقا مع ما ورد يف العهد الدولي اخلاص 
اليت  العناصر  بعض  إضافة  مع  والسياسية  املدنية  باحلقوق 
تواكب التوجه والطابع اخلاص يف اتفاقية حقوق األشخاص 
التجهيزات  إنكار  املثال  سبيل  وعلى  أعترب  حيث  اإلعاقة  ذوي 
والتجهيزات   .)2 )املادة،  التمييز  ضروب  من  ضربًا  املعقولة 
ماديًا  البيئة  لتهيئة  الالزمة  العناصر  جمموعة  هي  املعقولة 
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دراسة حتليلةلالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية

ومعنويًا لتمكني الشخص ذي اإلعاقة من ممارسة حق أو حرية 
)Shakespeare, 2006(.ما على أساس من املساواة مع اآلخرين

الدمج الكامل

االجتاه  ُصلب  ميثل  إنه  حيث  حموريًا  مبدًأ  يعد  املبدأ  هذا  إن 
االجتماعي احلقوقي الرامي إىل دمج األشخاص ذوي اإلعاقة 
 )Beneken, 1997; Barnes, 2012(.اجملتمع يف  كاماًل  دجمًا 
التنوع  من خالل قبوالألشخاص ذواإلعاقة بوصفهم جزء من 
البشري، إذا حتقق هلم االستقاللية واحلق يف اختاذ القرار، ثم 
دجمهمواخنراطهم  مؤدىذلك  وكان  ضدهم  التمييز  احنسر 
أن  على  مؤشراً  سيكون  كله  هذا  فإن  احلياة  مناحي  شتى  يف 
أنهم  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إىل  ينظر  أصبح  اجملتمع 
والتغري  التحول  مقياس  هو  يعد  ودجمهم  منه  أصيل  جزء 

.)United Nations, 2007(االجتماعي
تكافؤ الفرص

لقد جاءت القواعد األممية املوحدة حاملة هلذه الرسالة, حتى 
الذي  األمر  الفرص«  »تكافؤ  املبدأ  هذا  عنوانها  يف  محلت  أنها 
االتفاقية  صدور  من  اهلدف  حيقق  املبدأ  هذا  أن  على  يربهن 
من  ُيعد  الفرص  تكافؤ  وانعدام  ال  كيف  اكمل،  حنو  على 
األشخاص  حبقوق  خاصة  اتفاقية  تبين  على  البواعث  أهم 
يكون  متييزي،  واقع  من  احلالة  هذه  حُتدثه  ملا  اإلعاقة  ذوي 
قائمًا  األساسية  واحلريات  احلقوق  مبمارسة  الكامل  التمتُع 
على سالمة البدن واحلالة الذهنية والنفسية للشخص بغض 
النظر عن العوامل والعوائق احمليطة)إبراهيم, بسيوني, سليمان 

والنحاس, 2001(.
التهيئة

يتعلق مبدأ التهيئة)املادة 9( بإزالة العقبات البيئة واالجتماعية 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ممارسة  دون  حتول  اليت  السلوكية 
حلقوقهم وحرياتهم على أساس من املساواة مع اآلخرين ومن 
ثم عدم متتعهم بها متتعًا كاماًل. والتهيئة البيئية مثل تهيئة 
إليها  والوصول  املعلومات  وتهيئة  واألرصفة،  والطرق  املباني 

.)Hammel, 2006(بلغة اإلشارة، بريل
إزالة  مثل  االجتماعية  والتهيئة  السلوكية  العوائق  إزالة  أما 
وتغيري  اإلعاقة  ذوي  عن  السائدة  السلبية  النمطية  الصورة 
خمتلفة  وسائل  عرب  اإلعاقة  قضية  حنو  اجملتمع  اجتاهات 
 )8 من بينها اإلعالم، ويصب يف هذا االجتاه رفع الوعي )املادة، 
االجتماعي  البيئي  الوسط  يصبح  السلوكية  العوائق  وبإزالة 
مهيئًا وميسور الوصول إليه والتفاعل معه من قبل األشخاص 
ذوي اإلعاقة مما يتيح وال ريب حتقيق اندماجهم ومشاركتهم 
                                                                     .)Oliver&Barnes, 1988(يف احلياة االجتماعية
يالحظ هنا كيف أن املبادئ تتقاطع مع بعضها البعض وفيما 

يلي عرضًا هلذه املبادئ.

املبادئ املتقاطعة

تتضمن االتفاقية إىل جانب املبادئ العامة األساسية إليهاآنفًامبادئ 
مع  لتقاطعها  نظراً  املتقاطعة  باملبادئ  تسميتها  ميكن  أخرى 
متخلف النصوص الواردة يف االتفاقية وحيثما اتسق، ومن هذه 

املبادئ:
مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماتهم يف عمليات صنع القرار

 ،9  ،8 املواد)4،  يف  ورد  االتفاقيةوكما  ديباجة  يف  املبدأ  هذا  ورد 
29( إن هذا املبدأ ُيعد شرطًا الزمًا من شروط حتقيق املنهج   ،13
اإلعاقة  ذوي  دمج  حنو  الدافع  لإلعاقة  واالجتماعي  احلقوقي 
دجمًا كاماًل، إذ أن املشاركة يف عمليات صنع القرار من جانب 
أصحاب الشأن أنفسهم سوف يعزز وُيثري السياسات واخلطط 
املوضوعة يف هذا الصدد حيث إن املعنيني باألمر سيكونون من 
بوصفهم  بشؤونهم،  املتعلقة  القرارات  صنع  عملية  عناصر 
وقضاياهم،  حبقوقهم  كلمايتعلق  يف  واخلربة  مصدراملعرفة 
عملية  يف  فاعاًل  عنصراً  يكونوا  بأن  ملزمون  بعد  من  هم  ثم 
مشاركة  إن  متسهم.  اليت  والسياسات  القوانني  ورصد  تنفيذ 
األشخاص ذوي اإلعاقة الفعالة، فأنها جتعلهم طرفًا مؤثراً يف 
عملية التخطيط والتنفيذ سوف خترجهم من بوتقة الطرف 
املستقبل الذي يرتضي ما ُيعطى له دون أن يكون لرأيه قيمة أو 
وزن، واملشاركة الفاعلة، من بعد سوف تنهض بدور مؤسسات 
وشريكًا  نظرياً  بوصفها  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  اجملتمع 
مسؤواًل عن محاية حقوق األنسان وحتقيق التنمية املستدامة 

هلذه الفئة اليت تشكل قوة حقيقة )ليجوف، 2014(.
تضمني اإلعاقة 

باإلعاقة  املتعلقة  القضايا  كافة  تصبح  أن  املبدأ  بهذا  يقصد 
جزءاً مدجمًا يف السياسات واخلطط املوضوعة حبيث ال تغدو 
اإلعاقة أمراً منفصاًل حيتاج إىل سياسات من نوٍع خاٍص تتخذها 
كل  تتخذ  بل  خاصة  جهات  تنفيذها  على  باإلشراف  وتقوم 
اختصاصه  حسب  كل  الدولة  يف  املختلفة  واإلدارات  اجلهات 
وضمن خططه العامة ما يلزم لضمان وصول اخلدمة املقدمة 
إىلاألشخاص ذوي اإلعاقة على أساس من املساواة وضمن مبدأ 

تكافؤ الفرص.
الدعم اجملتمعي

يعد هذا املبدأ من مقتضيات تعزيز الدمج االجتماعي وتضمني 
اإلعاقة وتعزيز املشاركة يف صنع القرار، لذلك حرص املشرع 
الدولي على إيراد هذا املبدأ يف مواضيع خمتلفة من االتفاقية 
هذا  26( وفحوى   ،24  ،23 املواد)19،  يف  ورد  املثال  سبيل  على  يف 
املبدأ يتمثل يف إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز حقوقهم 
احمليطة،  احمللية  اجملتمعية  البيئة  هلاانطالقًامن  وممارستهم 
اليت سوف يتسُع نطاقها لتشمل البيئة العامة للمجتمع بأسره 

)ليجوف، 2014(.
يتضح من العرض السابق أن املبادئ جمتمعًة ُتشكل يف النهاية 
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منظومة واحدة متكاملة حبيث ال ميكن جتزئتها، فمتى حتقق 
مبدأ احرتام الكرامة واالستقاللية الفردية وحرية اختاذ القرار 
ينعدم  بيانه، كنا وال ريب بصدد حالة  السابق  للمدلول  وفقًا 
الفرص  تكافؤ  مبدأ  حتقق  التمييز  انعدم  ومتى  التمييز،  فيها 
الذي بدوره سوف يعزز ويسهل عملية إدماج األشخاص ذوي 
منه،  مفروغًا  أمراً  املساواة  تصبح  كله  ذلك  ظل  ويف  اإلعاقة، 
والطريق إىل حتقيق ذلك كله إمنا يتأتى من إشراك أصحاب 
هذه  كل  انعكاس  ليعززوا  القرار  صنع  عمليات  يف  الشأن 
املبادئ، فالدعم اجملتمعي والعمل على مستوى اجملتمع احمللي 
يعد األسلوب األمثل  للوصول إىل املشاركة الكاملة)القصاص, 
املبادئ  يف  التكامل  هذا  حتقيق  إن   .)2012 النقثيان،  2004؛ 
العامة واملتقاطعة فسوف يؤدي حتمًا إىل النتيجة النهائية اليت 
يصبو إليها املهتمون والعاملون يف جمال اإلعاقة وهي تضمني 
اإلعاقة تضمينًا تامًا لالستغناء يف النهاية عن الربامج واخلطط 
)فتح  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بشؤون  اخلاصة  والتشريعات 

الرمحن، 2013(.
املصطلحات اجلديدةاليت تضمنتها االتفاقية

اجلديدة  املصطلحات  من  العديد  االتفاقية  تضمنت  لقد 
هذه  أحكام  تطبيق  تكفل  اليت  احلقوقي  االجتاه  مع  املتوافقة 
االتفاقية على النحو األكمل ومن بني هذه املصطلحات ُيورد 

الباحث ما يلي:
)Reasonable Accommodation( التجهيزات املعقولة

اليت  العوائق  إزالة  وتعين  الثانية  املادة  يف  املصطلح  هذا  ورد 
حتول دون ممارسة الشخص ذي اإلعاقة حلق أو حرية ما على 
أساس املساواة مع اآلخرين وتقديم األدوات واملعدات بغية ذلك 
فتصبح البيئة ُميسرة الستخدام الشخص ذوي اإلعاقة.وبهذا 
املعنى فإن التزام رب العمل أو مقدم اخلدمة أو القائم على إدارة 
املؤسسة العامة أو اخلاصة ُيعد مسؤواًل عن متكني األشخاص 
ذوي اإلعاقة من ممارسة العمل والتمتع باخلدمات دون عائق 
بيئي مادي كان أو معنوي، كما يرتتب عليه التزامًا من جانب 
ما من شأنه احليلولة دون حتقيق  بإزالة كل  مقدم اخلدمة 
املتحدة،  )األمم  اإلعاقةوغريهم  ذوي  األشخاص  بني  املساواة 

.)2013

 ويف هذا الصدد فإن صاحب العمل الذي يتقدم إليه شخص من 
ذوي اإلعاقة البصرية لشغل وظيفة ما لديه، ال ميكنه رفض 
استخدام  على  قائم  العمل  أن  بدعوى  الشخص  ذلك  توظيف 
احلاسوب ويف هذا تعارض بني طبيعة العمل واإلعاقة البصرية، 
إذ أن هذا العائق البيئي التكنولوجي ميكن إزالته بتحميل قارئ 
منطوق  نص  إىل  املكتوب  النص  وُل  حُيَ الذي  الناطق  الشاشة 
للشخص من ذوي اإلعاقات البصرية مما ميكنه من التعامل مع 
ذلك النص، ويصبح قادراً على استخدام احلاسوب بكل إمكاناته. 
واألمر نفسه ينطبق على التسهيالت البيئية األخرى اخلاصة 
ولغة  املتحركة  للكراسي  املائلة  كاملنحدرات  اإلعاقة،  بكل 
االلتزام  يرد  الذي  الوحيد  وغريها.واالستثناء  للصم  اإلشارة 

ملن  التناسب  شرط  يف  يتمثل  املعقولة  التجهيزات  بتقديم 
التجهيزات  بتقدميها، وهذا ما يفرق  االلتزام  تنفيذ  يقع عليه 

املعقولة عن التهيئة العامة )منظمة العمل الدولية، 2013(.
)Accessibility(التهيئة العامة وسبل الوصول

ورَد هذا املصطلح يف املادة التاسعة ويعين إزالة العوائق وغريها 
تقديم  ُيعد  حيث  والضرر،  املنفعة  بني  التناسب  اشرتاط  دون 
التهيئة من االلتزامات العامة الواقعة على عاتق الدولة، وفحوى 
التهيئة يتمثل يف إزالة كل ما من شأنه أن حيول دون ممارسة 
أساس  األساسية على  لكافة حقوقهم وحرياتهم  اإلعاقة  ذوي 
من املساواة مع اآلخرين. ويف هذا املعنى، فإن التهيئة تنقسم إىل 
قسمني: مادية ومعنوية. أما التهيئة املادية فيدخل فيها تيسي 
ُسبل الوصول إىل الطرق واملباني مبا يف ذلك إقامة املنحدرات 
بريل  وطريقة  اإلشارة  باللغة  اإلرشادية  واللوحات  واملصاعد 

وموائمة وسائط النقلواملوانئ واملطارات... اخل
كما  والتقنيات،  املعلومات  يف  فتتمثل  املعنوية  التهيئة  أما 
يدخل فيها أيضًا التوجهات العامة السائدة عن اإلعاقة. وتيسري 
االتصال  سبل  بتوفري  يتأتى  إمنا  املعلومات  إىل  الوصول  سبل 
هو  كما  بشرية،  كانت  سواء  لإلعاقات  املالئمة  والتواصل 
احلال يف ترمجة اإلشارة واملرافقني من الُقراء والَكَتَبِة كما هو 
احلال يف تزويد أجهزة احلاسوب بربنامج ناطق قارئ للشاشة 
اإلعاقة  ذوي  من  لألشخاص  ُيتيحان  اللذان  للحروف  ومكرب 
البصرية إمكانية استخدام هذه التقنية احلديثة والوصول إىل 

املعلومات بشكل متساٍو مع اآلخرين)العزه، 2012(.
املقروءة  اإلعالم  وسائل  تهيئة  عن  نفسه  الشيء  يقال  كما 
والتهيئة  إعاقة.  كل  ومتطلبات  لتتالئم  واملرئية  واملسموعة 
اإلعالم  حقل  يف  والعاملني  الدولة  عاتق  على  ترتب  اإلعالمية 
اإلعاقة  منظمات  خاصة  وبصفة  املدني،  اجملتمع  ومنظمات 
قانونيًا  التزاما  أنفسهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ومنظمات 
السائدة  النمطية  الصورة  لتغيري  يلزم  ما  وأخالقياباختاذ كل 
لدى عموم اجملتمع عن اإلعاقة واملعنيني بها)أبو صاحله، 2012(.

األشخاص  حلقوق  الدولية  االتفاقية  من  اإلسالمية  الشريعة  موقف 
ذوي اإلعاقة

أنها  على  الربهنة  إىل  سباقة  اإلسالمية  الشريعة  ظلت  لقد 
شتى  يف  واملساواة  للعدالة  وحمقق  ُمتحضر  هو  ما  بكل  أتت 
احلولي,  2006؛  اهلمس,  1999؛   )اجلرجاوي,  احلياة  مناحي 
املقصود  وغري  حني،  يف  املقصود  اخلاطئ  الفهم  وسبب   .)2007
ومقتضيات  بالدين  التعلل  إىل  البعض  يلجأ  أخرى،  أحيان  يف 
ويف  معني.  مكسب  لتحقيق  أو  ما  التزام  من  للتنصل  الشريعة 
األنسان  حقوق  جمال  يف  العاملني  من  العديد  يتخذ  املقابل 
موقفًا متشدداً من مقاربة مفاهيم حقوق اإلنسان ونشرها على 
نطاق واسع يف خمتلف طبقات اجملتمع وعلى مجيع األصعدة. 
واحلقيقة أن كال االجتاهني ال خيدم قضية اإلعاقة. فاالجتاه 
التنصل  باطاًل من خالل  به  الدين ويريد  األول يستخدم حق 



9األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية.  ج/ قسم العلوم اإلجتماعية. العدد  14  - جوان  2015 . ص 3 - 15  

دراسة حتليلةلالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية

االجتاه  وأما  اإلنسان.  حبقوق  اخلاصة  النصوص  تفعيل  من 
الثاني، فيتجاهل حقيقة واقعة فحواها أن النظام العام واحلياة 
واألحكام  الدينية  املبادئ  فيها  تتجذر  املختلفة،  مبناحيها 
أي  على  األولوية  واألمة  الفرد  ضمري  يف  هلا  اليت  الشرعية 

مبادئ أخرى.
ذلك  لكون  الراسخ  الواقع  هذا  تغيري  يف  األمثل  احلل  يبدو  وال 
عن  فضاًل  املستحيل  ضروب  من  يكون  ويكاد  للمنطق  جمافيًا 
أن مثل هذا التوجه ينطوي على انتهاك واضح حلق الناس يف 
االعتقاد والتصرف وفقًا ملا استقرت عليه ضمائرهم طاملا كان 
ذلك ال يتعارض مع مبدأ أساس أو قيمة جُممع عليه. واألفضل 
يف هذا املقام أن يتم الرد على احملتجني بالدين حجتهم، وذلك 
بإبراز حقيقة أن ال شيء مما يرد يف النصوص الدولية املتعلقة 
حبقوق األنسان ميُس بالقيم أو األعراف املستقرة األمر الذي 
العملية  واملقارنة  السليم  املنطقي  التحليل  خالل  من  يتحقق 

الدقيقة.
من  الشريعة  موقف  حقيقة  الباحث  يتناول  سوف  هنا  ومن 
الدولية حلقوق األشخاص  االتفاقية  السمحاء من  اإلسالمية 
ذوي اإلعاقة، وذلك بدءاً باملبادئ العامة واملصطلحات اجلديدة 
النقاط  من  الشريعة  مبوقف  وانتهاءاً  االتفاقية  يف  الواردة 
هذا  أهمية  وتتجلى  سابقًا.  إليها  اإلشارة  مت  اليت  اخلالفية 
استخدمته  الذي  نفسه  األساس  يستخدم  كونه  يف  البحث 
بعض الوفود أثناء اجتماعات إقرار االتفاقية، لتربير حتفظاتها 
لبعضها  املنصف  غري  تفسريها  أو  االتفاقية  بنود  بعض  على 

اآلخر وذلك لبيان خطأ هذا االجتاه ووهن حجته.
أواًل: موقف الشريعة من املبادئ العامة اليت تقوم عليها االتفاقية

من  فكان  العامة  املبادئ  من  عدد  على  االتفاقية  قامت  لقد 
املناسب عرضها والوقوف على موقف الشريعة اإلسالمية منها 

ومن هذه املبادئ:
احرتام الكرامة وحفظها واالستقاللية الفردية وحرية االختيار

وحثت  اإلنسانية  بالكرامة  اإلسالميةإعتنت  الشريعة  إن 
أو حالة صاحبها اجلسدية)ابن  النظر عن هيئة  عليها بغض 
تدل  اليت  الكرمية  اآلياتالقرآنية  عن  فضاًل   )1993 محزه، 
يف  عمومًا  لإلنسان  وتعاىل  سبحانه  اخلالق  تكريم  على 
احلياة بغض النظر عن شكله أو هيئته أو إعاقته فإن يف هذا 
أولويات  الكرامة اإلنسانية من  أن احرتام  برهان ساطع على 
عليها  لتدليل  عناء  كبري  إىل  حتتاج  ال  الغراءاليت  الشريعة 

.)Kamai, 2002; Miles, 2002(وتأصيله
دالئل  من  فإنها  االختيار،  وحرية  الفردية  إناالستقاللية 
ومسات تكريم اخلالق عز وجل لإلنسان الذي ُجعَل خُمرياً يف 
يِن َقْد 

ِّ
شؤون حياته بدءاً من االعتقاد إذ قال تعاىل:� َل إِْكَراَه ِفي الد

بِالُْعْرَوةِ  اْسَتْمَسَك  َفَقِد   ِ بِاللهَّ َويُْؤِمْن  اُغوِت  بِالطهَّ َيْكُفْر  َفَمْن    
ِّ

الَْغي ِمَن  ْشُد  الرُّ َتَبيهََّن 
 .]256 اآلية  البقرة,  َعلِيٌم�]سورة  َسِميٌع  َواللهَُّ  لََها   انِْفَصاَم  َل  الُْوْثَقى 
توضح هذه اآلية الكرمية  أن ال إكراه يف الدين بعد أن قامت 

املتعلقة  وانتهاءباألمور  والتبني  البيان  الناس ومت  احلجة على 
كان  طاملا  القرار  يتخذ  وأن  خيتار  أن  فللشخص  باملعامالت 
تلك  مسألة،  لكل  املوضوعة  واحلدود  الضوابط  ضمن  ذلك 
ٌتقلل أو حتُد من حرية االختيار أو  الضوابط واحلدود اليت ال 
االستقاللية الفردية إذ شأنها يف ذلك شأن القواعد والضوابط 
اجلور  عدم  لكفالة  واملوضوعة  مجيعًا  نعرفها  اليت  القانونية 
على حقوق وحريات اآلخرين ولضمان استقرار اجملتمع وأمنه 
والشاهد هنا مل َيرد يف الشريعة ال من قريب وال من بعيد، أن 
يكون  أن  الفردية  االستقاللية  وشروط  االختيار  ضوابط  من 
ذلك  يف  يقدح  اإلعاقات،وال  ذوي  غري  من  بها  املتمتع  الشخص 
األهلية  بعوارض  اخلاصة  واألحكام  الضوابط  بعض  وجود 
اليت ال تنفي املبدأ بل تؤكده وتعززه كما سيأتي بيانُه الحقًا 
للشخص  كفلت  اإلسالمية  الشريعة   فإن  املفهوم  هذا  ضمن 
النظر  بغض  مناسبًا  يراه  ما  يف  واالختيار  القرار  اختاذ  حرية 
أبو  2001؛  الصحية)العيسوي،  حالته  أو  هيئته  أو  شكله  عن 
يدع  ال  مبا  يوضحان  اآلتيني  املثالني  ولعل   .)2008 الكاس، 
ذوي  اعرتفتلألشخاص  قد  الغراء  الشريعة  أن  للشك  جمااًل 
الفردية يف أشد  اإلعاقة حبرية االختيارواحرتمتاستقالليتهم 
املواقف حسمًا وحساسيًة.فمن الثابت سنده أن بعض الصحابة 
من ذوي اإلعاقة املرخص هلم بنص الكتاب قال تعاىل: � ل َيْسَتِوي 
َرر �ِ ]سورة النساء, اآلية 95[. لقد  الَْقاِعُدوَن ِمَن الُْمْؤمِنِيَن َغْيُر ُأولِي الضهَّ
ال  وأن  جياهدوا  أن  اختاروا  قد  اجلهاد  عن  بالقعود  هلم  صرح 
الشارع احلكيم  من  كان  وما  بالرخصة.  يأخذوا  وأن  جياهدوا 
إال أن احرتم هذا االختيار وأقره. فقد استأذنالصحابي اجلليل 
عمرو بن اجلموح عليه رضوان اهلل النيب صلى اهلل عليه وسلم 
ذلك  من  معفى  أنه  رغم  أحد  معركة  يف  للجهاد  اخلروج  يف 
من  كان  فما  أعرجًا  كان  حيث  لديه  حركية  إعاقة  لوجود 
الرسولوصلى اهلل عليه وسلم، إال أن احرتم هذا االختيار فخرج 
املعركة. واملثال اآلخر هو مشاركة  وجاهَد وأستشهد يف هذا 
الصحابي اجلليل عبداهلل أو عمرو بن أم مكتوم وكان كفيفًا 
بن  عمر  املؤمنني  أمري  استأذن  حيث  القادسية  معركة  يف 
اخلطاب يف اخلروج فأذن له فخرج وجاهد ومحل الراية هناك 

.)Banza&Hatab, 2005(عليه رضوان اهلل
اإلعاقة  ذوي  من  للصحابة  َصرَح  قد  احلكيم  الشارع  كان  إذا 
إذ  وحساسيًة  خطورة  األعمال  أكثر  وهو  اجلهاد  مبمارسة 
الذي  املعفي  العذر  الفرد واألمة، ورغم وجود  به مصري  يتعلق 
وضعُه الشارع نفسه وذلك احرتاما حلق هؤالء الصحابة الكرام 
يف االختيارواختاذ القرار فإن التعلل بأحكام الشريعة لتضييق 

هذا احلق يغدو جلي البطالن وواضح الوهن.
عدم التمييز

إن القضاء على التمييز وحتقيق املساواة كان ركيزة الدعوة 
إىل الدين اجلديد يف عصٍر كان فيه التمييز على أساس العرق 
االجتماعي  النظام  قوام  يشكل  الذي  الَقَبلي  واالنتماء  واللون 
الفئات  جعل  ما  وهذا   .)Alghazo, 2008(اآلونة تلك  يف  السائد 
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املضطهدة أكثر ُمسارعًة للدخول يف الدين احلنيف ملا وجدوا 
متُس  ومبادئ  قيم  من  اآلخرة  الدار  يف  اجلزاء  عن  فضاًل  فيه 
ما  بكل  فيها  يتمتعون  حياٍة  إىل  تطلعاتهم  مع  وتلتقي  همهم 
املساواِة  من  أساٍس  على  وحرياٍت  حقوٍق  من  غريهم  به  يتمتع 
والعمل  بالتقوى  إال  اآلخر  على  فضل  ألحد  يكون  أن  ودون 
هي  هذه  كانت  إذا  للمجتمع.  خدمة  من  يقدمه  وما  الصاحل 
اجملتمع  يف  املساواة  وترسيخ  التمييز  عدم  يف  العامة  القاعدة 
املسلم فإن مكافحة التمييز على أساس اإلعاقة له من املساحة 
جيعل  مما  والتابعني  السلف  وسري  الشرعية  النصوص  يف 
الغراء يف هذا اجملال ذلك  املرء يسلُم دون تردد بسبق الشريعة 
حبظر  املتعلقة  والنواهي  باألوامر  حافلة  القرآنية  اآليات  أن 
النهي  ولعل  اجلسمية  احلالة  اإلعاقةأو  أساس  على  التمييز 
الوارد يف اآليةالقرآنيةفقال تعاىل: � يَا َأيَُّها اَلِّذيَن َآَمُنوا َل َيْسَخْر َقوٌم ِمْن 
 َعَسى َأْن َيُكنَّ َخْيراً مِْنُهنَّ َوَل 

ٍ
َقْومٍ َعَسى َأْن َيُكونُوا َخْيراً مِْنُهْم َوَل نَِساٌء ِمْن نَِساء

َتْلِمُزوا َأنُْفَسُكْم َوَل َتَناَبُزوا بِالَْلَْقاِب بِْئَس اِلْسُم الُْفُسوُق َبْعَد اْلِيَماِن َوَمْن َلْم يَُتْب 
11[هذا دليل واضح  الُِموَن� ]سورة احلجرات، اآلية  الظَّ ُهُم  َفُأولَِئَك 
على نهي الشريعة اإلسالمية عن التمييز على أساس اإلعاقة 

أو احلالة اجلسمية.
إن املكانة اليت حظي بها الكثري من الصحابة والتابعني من ذوي 
اإلعاقة لشاهٌد على أن الضابط لدى الشارع احلكيم يف ممارسة 
احلقوق والتمتع باحلريات وحتمل املسؤوليات إمنا هو ضابط 
أو احلالة  العمل وليس لإلعاقة  الكفاءة والعلم واإلخالص يف 

الصحية مكان أو دور يذكر يف هذا املقام)احلارثي، 1999(.
تكافؤ الفرص

الفرص  تكافؤ  الناس هي رديف  التمييز بني  املساواة وعدم  إن 
ومن هذا املنطلق فإن الشريعة حضت على املساواة إذ إنها املعيار 
املعترب شرعًا. باإلضافة إىل ما تقدم ذكره للممارسة احلقوق 
الشخص  إميان  هو  الَشارع  كفلها  اليت  باحلريات  والتمتع 
واعتقاده بهذه احلقوق واحلريات وعدم التعسف يف استخدامها 
عنده  تنضبط  معياراً  العمل  إتقان  من  الشارع  جعل  يف  ولعل 
أهلية الشخص ومقدرته على القيام به دلياًل أخراً على إدراك 
الفرص يف صورة واضحة ال تقبل  تكافؤ  ملبدأ  الغراء  الشريعة 

.)Aloufi&Alzyoud, 2012(اللبس أو الغموض
الدمج

تضم  اليت  االنعزالية  اخلاصة  واملراكز  املؤسسات  كنت  إذا 
واسعًا  انتشرتانتشار  قد  اإلعاقات  ذوي  من  وغريهم  الطلبة 
)القصاص،2004؛  منها  والعربية  النامية  الدول  يف  خصوصًا 

ليجوف، 2014(.
لكن الشريعة اإلسالمية مل تعرف نظام الفصل، هذا رغم وجود 
الرسول  حض  فإن  بذاتها  حمددة  حاالت  يف  مالحمه  بعض 
صلى اهلل عليه وسلم على الفرار من اجملذوم درًأ لتفشي العدوى 
بعدم  والناس  صحابته  والسالم  الصالة  عليه  أمره  وكذلك 
دخول أو مغادرة األرض اليت تفشى فيها الطاعون هلي مالمح 

واضحة لنظام احَلجِر الصحي ومل يرد قط ما حيٌض أو يشجع 
إن  بل  إعاقتهم  كانت  أيًا  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  فصل  على 
األشخاصذوي  ومعاملة  خُمالطة  أن  إذ  الصحيح  هو  العكس 
اجملتمع  يف  والدارج  األصل  هو  ومنهم  معهم  والتعلم  اإلعاقة 

.)El-Hessen, 2006; Rispler-Chaim, 2007(اإلسالمي
التهيئة

»لو  عنه:  اهلل  رضي  اخلطاب  بن  عمر  اخلليفة  مقولة  يف  إن 
عثرت دابة يف العراق خلشيت أن يسألين اهلل عنها مِلَ مْل مُتهد 
هلا الطريق يا عمر« )املربد، 2000، ص 621( داللة واضحة على 
فهم السلف الصاحل ملبدأ التهيئة مبعناه الدقيق فإذا كان احلكم 
تقديم  عن  الحقًا  سيأتي  وما  خيشى  اإلسالمية  للدولة  العام 
وإدراك  فهم  على  يربهن  الدقيق  مبعناه  املعقولة  التجهيزات 

الشريعة الغراء ملفهوم التهيئة يف أجلى صورة.
ثانيا: املوقف من النقاط اخلالفية واحملورية

تعريف اإلعاقة

قد  السابق  السرد  من  تبني  وكما  الغراء  الشريعة  كانت  إذا 
حقوق  حتكم  اليت  واملرتكزات  املبادئ  جمال  يف  سبقًا  سجلت 
األشخاص ذوي اإلعاقة كما وردت يف باالتفاقية الدولية من 
توصلت  ما  عن  حبال  يقل  ال  ُكْنِهَها،  وتعريف  حتليلها  حيث 

إليه االتفاقيةوارتضاء أصحاب الشأن أنفسهم.
جسماني  خلل  بوصفها  إىلاإلعاقة  تنظر  ال  الغراء  فالشريعة 
 .)Hashem&Grgonov, 2011(مبعزل عن العوائق البيئة احمليطة
وإن قراءة حتليلًة واسعًة لقصة ابن أم كلثوم وهو الصحابي 
الكفيف كما مت ذكره سلفًا تؤكد هذا املعنى،حيث جاء بطلب 
من النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يعفيه من الذهاب إىل املسجد 
ألن الطريق كان وعراً وبه هوام، فعن أبي هريرة رضي اهلل أنه 
قال » أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول 
اهلل إنه ليس لي قائد يقودني إىل املسجد فسأل رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم أن يرخص له فيصلي يف بيته، فرخص له فلما 
وىل دعاه فقال له: » هل تسمع النداء بالصالة؟« قال نعم، قال 

أجب )مسلم، 2001 ج:653(.
 وهذا الطلب من ابن أم مكتوم رضي اهلل عنه، وهو بلغة العصر 
التحليلية َتعلٌل بالعائق البيئي »وعورة الطريق ووجود اهلوام«، 
البصرية«،  »اإلعاقة  اجلسماني  العامل  مع  لتداخله  ونتيجة 
أمراً  وبالعكس  املسجد  إىل  البيت  من  التنقل  حرية  من  جيعل 
األشخاص  من  غريه  مع  متكافئ  غري  وضع  يف  جيعله  عسرياً 
ُمضافة   ميزة  من  لالستفادة  يؤهله  قد  الذي  األمر  املبصرين 
متكنه من أداء الصالة يف البيت والتخلف عن صالة اجلماعة يف 
املسجد ويف موازنة رائعة بني العائق البيئي والعامل اجلسماني 
أن  أي  الشرعي،  بالتكليف  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  وجد 
هذه احلالة ليست يف وضعية إعاقة، ومن ثم ويف جتسيد غاية 
يف التقدم والرقي، طبق النيب عليه الصالة والسالم ذات املعيار 
بسماع  واملتمثل  كافًة  املسلمني  على  واملطبق  شرعًا  املعتمد 
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دراسة حتليلةلالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية

إن  والسالم  الصالة  عليه  فسأله  عدمه،  من  الصالة  إىل  النداء 
أن  وأمره  له  يرخص  مل  بنعم،  أجاب  فلما  النداء  يسمع  كان 

يصلي يف املسجد أسوًة بغريه.
إن هذا التحليل قاطع الداللة على أن اإلعاقة من حيث تعريفها 
ُيبنى عليها تكييف احلقوق وااللتزامات  وحتديد ماهيتها اليت 
بكافة  البيئية  العوائق  بني  املوازنة  ضابطها  إمنا  والرخص، 
األخر  مع  منها  كل  وتداخل  اجلسمانية  والعوامل  عناصرها 
وقياس مدى تأثري ذلك على ممارسة الشخص حلق أو حرية 
معياراً  تتبنى  ال  إذن  اإلسالمية  فالشريعة  ما.  بعمل  قيامه  أو 
طبيًا مسبقًا لتحديد ماهية اإلعاقة أو تعريف من هو الشخص 

ذو اإلعاقة، هذا مسلك غاية يف السمو والشمولية واإلنصاف.
محاية حقوق ذوي اإلعاقة يف حالة احلرب

املقررة شرعًا  القتال  بآداب وأحكام  الغراء  الشريعة  َحِفلت  لقد 
اليت كان اجليش اإلسالمي ُيوصى بها من قبل قادته فمن النهي 
عن قطع األشجار إىل عدم التعرض لألطفال والنساء والشيوخ 
والُعزل )الصالبي، 2006(.إن مشولية هذه اآلداب واألحكام اليت 
تشمل اجلميع بغض النظر عن جنسهم أو لونهم أو دينيهم أو 
حالتهم الصحية، ال يبدو معها أن هناك حاجة إىل ختصيص 
األشخاص ذوي اإلعاقة بأحكام إضافية خاصة يف هذا الصدد. 
أما وقد باتت احلرُب تفتقر إىل أبسط قواعد األخالق وااللتزام 
ومربراً  مفهوما  يبدو  فإنه  الدولي،  القانون  يف  املقررة  باملعايري 
االتفاقية حكمًا خاصًا  الدول على تضمني  متامًا إصرار بعض 
حاالت  ويف  االحتالل  حتت  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حبماية 

النزاع املسلح.
األهلية القانونية

إثارة  النقاط  القانونية كانت وما تزال من أكثر  إن األهلية 
واإلسالمية  العربية  الدول  من  العديد  لدى  واللبس  للجدل 
وغريها. إن هذه الدول تفسر النص اخلاص باألهلية القانونية 
الوجوب  أهلية  بأنه ينصرف إىل  الفقرة)2(  املادة)12(  الوارد يف 
يسوقها  كان  اليت  األساسية  واحلجة  األداء.  أهلية  إىل  وليس 
أعضاء الوفود العربية يف هذا الصدد ترتكز إىل فهم خاٍص غري 
دقيٍق لنصوص الشريعة الغراء اليت تتعلق بالقوامة والوصاية 
واألحكام اخلاصة بالعوارض األهلية وموانعها بشكل عام، بل إن 
املرء بوسعه أن يستشف وجود أسباب أخرى وراء هذا املوقف تعود 
إىل التفكري واالجتاه النمطي السليب املستقر يف ذهن اجملتمعات 

العربية وغريها من اجملتمعات عن األشخاص ذوي اإلعاقة.
أثناء  الدول  هذه  اختذته  الذي  املوقف  من  ذلك  على  أدل  وال   
احملذوفة  احلاشية  منت  يف  عنه  عربت  الذي  االتفاقية  صياغة 
العمومية  اجلمعية  اجتماعات  أثناء  عليه  التأكيد  عاودت  ثم 
مذكرات  خالل  من  االتفاقية  نص  لتبين  املتحدة  لألمم 
تفسريية تتضمن حمتوى احلاشية ذاته، إذ جاء التفسري الضيق 
غري املنصف ملصطلح األهلية القانونية الوارد يف االتفاقية عامًا 
ليشمل مجيع اإلعاقات بأنواعها كافة رغم أن احلديث من قبل 

هؤالء املتحفظني كان يدور يف بداياته حول اإلعاقة النفسية 
والذهنية. إن مثل هذا التعميم يربهن متامًا على تأثري الصورة 
أسالفها  عليه  ألفت  مبا  رضيت  أذهان  يف  املستقرة  النمطية 
على  الغراء  الشريعة  ضوابط  ِكَم  حُتَ أن  دون  املسألة  هذه  يف 

صحيحها وأصوهلا )العزه، 2011(.
الشرعية الصحيحة،  الوجهة  املسألة من  أردنا مناقشة  وإذا ما 
فأنه يلزم يف البداية أن نتجرد من الفهم والقناعات الشخصية 
اليت ال تستند إىل أساس علمي بل إىل مفاهيم موروثة رسختها 
هو  القضية  هذه  يف  الفيصل  إذن  اجتماعية،  وتقاليد  عادات 
ذات  الشرعية  واألحكام  للنصوص  الصحيح  املنطقي  التحليل 

العالقة، واملسألة املراد حبثها اآلن ترتكز يف سؤالني أساسني:
من  ُتعد  بإطالقها،  اإلعاقة  أن  حقًا  الشارع  اعترب  هل  األول: 
عوارض األهلية أو موانعها كما جاءت به احلاشية احملذوفة يف 

االتفاقية واملذكرات التفسريية املشار إليها آنفًا؟
هذا  هل  الشخص،  على  طرأ  ما  عارض  وجود  حل  يف  الثاني: 
نيابة  القرار  اختاذ  حق  القوامة  أو  الوالية  لصاحب  يعطي 
ناحية  يكون من  َمن هو حتت واليته بشكل مطلق حبيث  عن 

الواقعية أصياًل وليس نائبًا يف تصرفاته وقرارته؟
الشارع  يكون  أن  وكال  فحاشا  األول،  بالسؤال  يتعلق  وفيما 
أيًا  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  املوقف  هذا  اختذ  قد  احلكيم 
كانت إعاقتهم، بل إن ما تضمنه التاريخ اإلسالمي من مواقف 
تشهد برفعة هذه الشريعة يف معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة 
على أساس من املساواة التامة، ليجعل املرء جيزُم بأنه لو ُحكمت 
الشريعة الغراء يف هذه القضية لكانت أكثر إنصافًا وعداًل من 
ابن  دلياًل على منزلة  أخر. وكفى  قانون  أو  أخرى  وثيقة  أي 
أن  علمنا  فإذا  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  النيب  عهد  يف  مكتوم  أم 
الصحابي  هذا  إىل  يعهد  كان  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول 
اجلليل بوالية املدينة املنورة أثناء خروجه عليه الصالة والسالم 
منها، فيتوىل الصالة يف الناس والقضاء وإدارة شؤون املسلمني 
كافة، األمر الذي يعين أنه كان عليه الصالةوالسالم معرتفًا 
األهلية  مراتب  أعلى  وهي  العامة  والوالية  احلكم  بأهلية  له 
إلعاقته  تكون  أن  دون  للجميع،  معلوم  هو  كما  القانونية 
زاخر  التاريخ  الصدد.إن  هذا  يف  مقيد  أو  سليب  أثُر  البصرية 
بسري الرجال والنساء منذوي اإلعاقات الذي َمّكن هلم الشارع ما 
َمّكن  لغريهم، ألن حالة اإلعاقة واحلالة اجلسمية ليست مما 
حتمل  يف  أو  وأداًء  وجوبًا  باحلقوق  التمتع  يف  شرعًا  معترب  هو 

.)Miles, 2007(تبعًة ووفاًء
الثاني، فيبدو أكثر دقة وحيتاج إىل  السؤال  وأما فيما يتعلق 
مزيد من التجرد واملوضوعية ففي الواقع ال خالف أن من أهم 
مربرات الوالية بأنواعها املختلفة حرص الشارع على مصلحة 
من أصيبت أهليته بعارض ما مينعه من التصرف بشكل كامل 
االستقاللية حبيث حيتاج إىل مساعدة ودعم غريه للقيام بذلك.

إذن فنقطة احلسم هي مصلحة من ُشرعت من أجله القوامة أو 
الوصاية. ويبقى السؤال ما هو الضابط الذي تتحدد عنده هذه 
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املصلحة؟ وال يكفي لإلجابة على هذا التساؤل إسناد األمر إىل 
القاضي بوصفه املرجعية يف هذه املسألة، إذ إن القاضي نفسه 
على  بأعماله  ليقوم  وكنهه  الضابط  هذا  معرفة  إىل  حيتاج 
الوجه الصحيح. وأيًا كان املعيار الذي تنضبط عنده مصلحة 
نقطتني  مراعاة  من  بد  ال  فإنه  الوصاية،  أو  القوامة  منتحت 

أساسيتني:
األوىل: تتعلق باألوامر والنواهي الشرعية حبيث يكون التصرف 
والنواهي  األوامر  مع  ُمنسجمًا  الوصي  الَقّيُمأو  به  يقوم  الذي 
هذا  مستلزمات  عن  وخارجة  ُمتشعبة  مسألٌة  وهذه  الشرعية، 

البحث.
أما النقطة الثانية، فتتعلق بتوجهات وخلفيات ومعتقدات من 
أن  الوصي  أو  للقّيم  ينبغي  ال  إذ  الوصاية.  هذه  عليه  ُتفَرُض 
يريده  ما  تنفيذ  إليه  أوكَل  نائبًا  بل  أصياًل  بوصفه  يتصرف 
ويف  ذلك،  على  وبناءاً  األهلية.  عارض  يصبه  لو  ما  يف  األصيل 
القّيم  على  يتوجب  فأنه  األهلية،  موانع  بأحد  اإلصابة  حاالت 
أن يضع نفسه يف مقام وظروف وبيئة من هو حتت واليته يف 
هذا  حلساب  ما  عمل  أو  بتصرف  القيام  فيها  يعتزم  مرة  كل 
املزمع  التصرف  نوع وكيفية  ذلك  بناء على  يقرر  ثم  األخري، 
اختاذه، فإذا كان ينسجُم مع رغبات األصيل املفرتضة وميول 
األهلية، كان  اإلصابة مبانع  قبل  وتوجهاته  وبيئته  معتقداته 
وحتى  االفرتاضية.  مصلحته  عن  معرباً  صحيحًا  التصرف 
يتعذر  حبيث  األهلية،  عوارض  بأحد  مصابًا  الشخص  ولد  إذا 
وسطه  فإن  وتوجهاته،  معتقداته  سابق  حقيقة  على  الوقوف 
األسري  حميطه  من  ُتستنبُط  اليت  العامة  وخلفيته  البيئي 
واالجتماعي، تنبأ عن التوجه املفرتض للشخص فيما لو كان 
مانع األهلية هذا ُمنتفيًا عنه. واألمثلة املتصورة اليت توضح هذه 
احلالة كثرية منها: أن يكون شخص قد دخل يف غيبوبة عميقة 
أجهزة  بسحب  هلم  السماح  من  األطباء  وطلب  عنها،  رجعة  ال 
يبيح  للبلد  الوطين  القانون  أن  فرض  على  احلياة  على  البقاء 
التصرف  املوافقة على هذا  إعطاء  فإنه ال جيوز  املمارسة،  هذه 
إذا َعلَم أن املريض كان من املعارضني هلذه املسألة، فإن تعذر 
الوقوف على الرأي اخلاص به حول هذه القضية، يرجعه إىل 
مذهبه الديين ومعتقداته االجتماعية ومسلكه، وأما إذا كانت 
مجيعًا تدُل على أن من كان مثله يتقبُل هذه الفكرَة ويقرها أو 
أنه يرفضها لكونه كان دائمًا يعزو انتهاء اآلجال ووهب احلياة 

إىل اهلل سبحانه وتعاىل وما قدره وما قضاه.
ومثال أخر ملن ولَد ُمصابًا بإعاقة نفسية شديدة، فإن من كان 
خالل  من  ما  مسألة  يف  وتوجهاته  افرتاضميوله  ميكن  مثله 
أساليب  بواسطة  ميكنهم  الذين  واالجتماع  النفس  علم  خرباء 
أقرب  على  والوقوف  الشخص  أغوار  سرب  يف  منهجية  علمية 
واجتاهاته،  وميوله  احلقيقة  الشخصية  لرغباته  االحتماالت 
عن  تنبىء  مؤشرات  ٌتعد  وغريها،  الشخصي  واملسلك  فاهلويات 
توجهات ومكنونات صاحبها، وإذا أضيف إليها العناصر األخرى 
عن  احلديث  فإن  ذكرها،  السابق  واألسرة  بالبيئة  املتعلقة 

رغباته  وحتقيق  الشخص  عن  بالنيابة  التصرف  بني  املقاربة 
وميوله يغدو أمراً منطقيًا له ما يدعمه ويثبت حجته.

واألمر يبدو أكثر سهولة يف حاالت عوارض األهلية ويف حاالت 
الكثريين  خلط  إىل  فباإلضافة  إذ  عمومًا،  الذهنية  اإلعاقات 
أن  الكثريون  يظن  النفسية،  واإلعاقات  الذهنية  اإلعاقات  بني 
األهلية  فاقدي  ُيَعدون  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  األشخاصمن 
القانونية على إطالقها ودون أن مييز هؤالء بني خمتلف درجات 
اإلعاقة وتنوعها. فاإلعاقة الذهنية ووفقًا للخرباء والعاملني يف 
امليدان، قد تقف عند حد صعوبة التعلم اليت ال تؤثر على أهلية 
الشخص ال من قريب وال من بعيد. وقد تكون اإلعاقة الذهنية 
متوسطة ال تنعدم فيها األهلية وإمنا قد حيتاج صاحبها إىل نوع 
متخصص من املساعدة والدعم حتى يصل إىل ما يوافق ميوله 
ورغباته، وهذا ما يتبعه املتخصصون يف علم االجتماع الرتبوي 

.)Corrigan,Watson&Barr, 2006(بالفعل يف دول كثرية
وقد تكون اإلعاقة شيئًا أخر غري اإلعاقة الذهنية املعروفة لدى 
الناس، ومن ذلك التوحد الذي رغم التقدم الكبري يف دراسته إال 
به  املصابون  ما زلنا جنهل عنه أكثر مما نعرف، واألشخاص 
والفنون  واملوسيقى  يبدعون يف جماالت معقدًة كالرياضيات 
مبختلف أنواعها )McClure, 2004( فهل ميكن التسليم بانعدام 
أهلية ِمْثِل هؤالء جملرد اعتقادات وقناعات شخصية ال جتد هلا 
سنداً من الشريعة أو املنطق. وأخرياً مثة حجة دامغة تقوم على 
لألشخاص  القانونية  لألهلية  املقيدوالسالب  االجتاه  أصحاب 
ذوي اإلعاقة، فحواها أن اهلل عز وجل، ذكر يف حمكم تنزيله 
القانونية  بالتصرفات  القيام  ميكنه  األهلية  بعارض  املصاب 
ليس فقط النافعة بل الدائرة بني النفع والضرر ففي آية الدين 
البقرة يأمر اهلل عز وجل الولي بأن مُيلي باحلق إن  من سورة 
ويساعده  يستدين  إذن  فالسفيه  سفيهًا،  دين  عليه  الذي  كان 
تتحقق  باحلق  واملساعدة  التصرف،  هذا  إلمتام  باحلق  وليه 
بتحري مصلحة املصاب بالَسَفِه من خالل الظروف واألسباب 
يريد  هذه  واحلالة  فكيف  َيستدين.  أجلها  من  اليت  والغايات 
اإلعاقة   ذوي  األشخاص  يعاملوا  أن  اآلخر  االجتاه  أصحاب 
ومهما كانت إعاقتهم بأقل مما يعامل به ذو السفه أو الصيب 
ُمَسمًّى  َأَجٍل  إَِلى  بَِدْيٍن  َتَدايَْنُتْم  إَِذا  َآَمُنوا  الهَِّذيَن  َأيَُّها  يَا  املميز،فقال تعاىل: � 
اللهَُّ  َعلهََّمُه  َكَما  َيْكُتَب  َأْن  َكاِتٌب  يَْأَب  َوَل  بِالَْعْدِل  َكاِتٌب  َبْيَنُكْم  َولَْيْكُتْب  َفاْكُتُبوُه 
َكاَن  َفِإْن  يَْبَخْس مِْنُه َشْيئًا  َوَل  َولَْيتهَِّق اللهََّ َربهَُّه  اْلَحقُّ  َعَلْيِه  َولُْيْملِِل الهَِّذي  َفْلَيْكُتْب 
بِالَْعْدِل  َفْلُيْملِْل َولِيُُّه  َأْن يُِملهَّ ُهَو  َيْسَتِطيُع  َأْو َل  َأْو َضِعيًفا  الهَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َسفِيًها 
ْن  ِممهَّ َواْمَرَأَتاِن  َفَرُجٌل  َرُجَلْيِن  َيُكونَا  َلْم  َفِإْن  ِرَجالُِكْم  ِمْن  َشهِيَدْيِن  َواْسَتْشِهُدوا 
يَْأَب  َوَل  الُْْخَرى  إِْحَداُهَما  َر 

ِّ
َفُتَذك إِْحَداُهَما  َتِضلهَّ  َأْن   

ِ
َهَداء الشُّ ِمَن  َتْرَضْوَن 

َذلُِكْم  َأَجلِِه  إَِلى  َكبِيًرا  َأْو  َصِغيًرا  َتْكُتُبوُه  َأْن  َتْسَأُموا  َوَل  ُدُعوا  َما  إَِذا  َهَداُء  الشُّ
َحاِضَرةً  تَِجاَرةً  َتُكوَن  َأْن  إِلهَّ  َتْرَتابُوا  َألهَّ  َوَأْدَنى  َهاَدةِ  لِلشهَّ َوَأْقَوُم   ِ اللهَّ ِعْنَد  َأْقَسُط 
ُتِديُرونََها َبْيَنُكْم َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َألهَّ َتْكُتُبوَها َوَأْشِهُدوا إَِذا َتَباَيْعُتْم َوَل ُيَضارهَّ 
 
ِّ
ُمُكُم اللهَُّ َواللهَُّ بُِكل

ِّ
َتْفَعُلوا َفإِنهَُّه ُفُسوٌق بُِكْم َواتهَُّقوا اللهََّ َويَُعل َكاِتٌب َوَل َشهِيٌد َوإِْن 

 َعلِيٌم�]سورة البقرة, اآلية282[. 
ٍ
َشْيء
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دراسة حتليلةلالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية

التعاون الدولي

العلم ولو يف  الشارع احلكيم املسلمني على طلب  لعل يف حض 
الصني، باإلضافة إىل ما درج عليه املسلمون األوائل من تبادل 
التجارية  والبعثات  الرتمجة  طريق  عن  والثقافة  اخلربات 
ناهيك عن احلض  الصريح من اهلل عز وجل على التعارف بني 
الشعوب، فقال تعاىل:� يَا َأيَُّها النهَّاُس إِنهَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُنَْثى َوَجَعْلَناُكْم 
َأْتَقاُكْم إِنهَّ اللهََّ َعلِيٌم َخبِيٌر�]سورة   ِ ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنهَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللهَّ

احلجرات, اآلية 13[.
ملبدأ  اإلسالمية  الشريعة  دعم  على  واضح  تأكيد  هذا  يف  إن 
التعاون الدولي خصوصًا يف اجملاالت اليت تعاني فيها األمة من 
أن  حبال  ينبغي  ال  فإنه  ذلك  ومع  وغريه  وتقين  معريف  نقص 
للتقاعس  أو اخلربات يف جمال ما ذريعًة  املعرفة  يتخذ نقص 
عن القيام مبا تفرضه املعاهدات واملواثيق والنصوص القانونية 
الدولة. ويف جمالنا هذا  التزامات على عاتق  أنواعها من  بشتى 
الدولة ووفقًا ملقتضيات الشريعة، مطالبة باالستفادة من  فإن 
خربات وجتارب اآلخرين حتى وإن كانوا خمالفني يف العقيدة، 
وتبنيه  اآلخرون  إليه  وصل  ما  على  الوقوف  بغرض  وذلك 

وتطويره والبناء عليه.
اللغة والرتمجة

املتتبع  وكذلك  والتفسري،  الفقه  أصول  علم  على  املطلع  إن 
والتابعني  الكرام  وصحابته  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النيب  لسرية 
بإحسان، يدرك مدى أهمية اللغة املستخدمة يف موضوع معني 
من حيث كونها ُتبنى عليها األحكام وتقر وفقًا ملعانيها األفعال 
القرآن  فإن  التحديد،  وجه  اإلعاقة على  ويف جمال  تنقض.  أو 
النبوية يظهران جبالء أهمية حتري الدقة يف  الكريم والسنة 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  عنه  روي  ما  مجلة  من  فإن  الصدد.  هذا 
يف هذا الشأن أمره لصحابته أن ال يقولوا عن من أملت به إعاقة 

نفسية أثرت على قواه العقلية، جمنونًا، وإمنا يقولون مصابًا.
أحداً  ينادي  أن  وسلم  عليه  اهلل  صلى  َمْسلكه  من  يكن  ومل 
بإعاقته بل كان ينتقي من األلفاظ واأللقاب أمجلها لينادي بها 
صحابته مجيعًا مبن من فيهم ذوي اإلعاقات، ومن ذلك قوله 
صلى اهلل عليه البن أم مكتوم كلما التقاه يف الطريق: »مرحبًا 
الصحابي  هذا  شأن  يف  نزل  قد  كان  مل  ربي«  به  عاتبين  مبن 
اجلليل من عتاب رقيق للنيب صلى اهلل عليه وسلم قال تعاىل:

ْكَرى 
ِّ

كهَُّر َفَتْنَفَعُه الذ كهَّى َأْو َيذهَّ �َعَبَس َوَتَولّى َأْن َجاَءُه اَلْعَمى َوَما ُيْدِريَك َلَعلهَُّه َيزهَّ
كهَّى َوَأمهَّا َمْن َجاَءَك َيْسَعى َوُهَو  ى َوَما َعَلْيَك َألهَّ َيزهَّ َأمهَّا َمِن اْسَتْغَنى َفَأْنَت َلُه َتَصدهَّ
أن  والواقع   .]10-1 اآليات  عبس,  َتَلههَّى�]سورة  َعْنُه  َفَأْنَت  َيْخَشى 
املقاُم عن ذكرها. إال أنها تدلُل مجيعًا  األمثلة كثرية يضيُق 
على أدبيات غايًة يف الرقي واالحرتام يف تناول اإلعاقة والتعامل 

مع من أصيب بها. 
العصر  يف  فيها  املسلمني  وتفوق  الرتمجة  ازدهار  فإن  وأخرياً 
حتقق  إمنا  العلوم،  خمتلف  يف  العصور  من  وغريه  العباسي 
اليت  املواضيع  الذين كانوا وحبق علماء يف  بقدرات املرتمجني 

واملنقول  منها  املنقول  اللغة  يف  براعتهم  عن  فضاًل  يرتمجونها 
واحلركة  الرتمجة  حركة  على  إجيابًا  انعكس  مما  إليها 

الثقافية بوجه عام يف تلك اآلونة.
املوقف من املصطلحات اجلديدة

بد  ال  فكان  جديدة  مصطلحات  عدة  االتفاقية  يف  رودت  لقد 
وهذه  منها  اإلسالمية  الشريعة  موقف  وعرض  إيرادها  من 

املصطلحات هي:
التجهيزات املعقولة

األمور  من  العديد  يف  سبقًا  سجلت  الغراء  الشريعة  كانت  إن 
قد  تكون  أن  مستغربًا  فليس  العالية،  الفنية  الصفة  ذات 
فمن  صورها.  وأجلى  معانيها  بأدق  املعقولة  التجهيزات  عرفت 
ابن  فإن  بالزمان،  اخلاصة  املعقولة  اخلاصة  التجهيزات  حيث 
لصالة  الثاني  اآلذان  يرفع  كان  اهلل،  رضوان  عليه  مكتوم  أم 
الفجر، وكان يصعب عليه التثبت من حلظة بزوغ الفجر حيث 
كان ينتظر حتى خيربه أحد السابلة بذلك فيقول له: أصبحت 
لتوافق  البيئية  الظروف  تعديل  مببدأ  وعماًل  آنذاك.  فيؤذن 
وعلى  العمل  أداء  يف  االستقاللية  حيقق  مبا  اإلعاقة  متطلبات 
أساس املساواة مع اآلخرين، فقد أوكل إليه رضوان اهلل عليه 
رفع اآلذان األول بداًل من الثاني كي ال حيتاج إىلاالنتظار من 
خيربه ببزوغ الفجر كي يؤدي عمله بدقة وباستقاللية تامة 
يف تطبيق فريٍد بالغ الروعة ملبدأ التجهيزات املعقولة يف اجلانب 

.)Aljazoli, 2004( املتعلق بتهيئة الظروف الزمانية
أما عن تقديم أمناط األخرى للتجهيزات املعقولة فإن الدولة 
اإلسالمية قد بلغت يف ذلك مرتبة عظيمة مل تبلغها دولة يف 
عصور مضت والكثري من الدول مل تبلغها حتى الوقت الراهن. 
ففي عهد اخلالفة األموية، َدرَج أولو األمر على ختصيص قارئ 
املسلك  وهذا  املال.  بيت  من  مرتبه  يدفع  كفيف  لكل  ومرافق 
املسلمون  أدرك  الفنية  الناحية  وأثر: فمن  له أكثر من داللة 
أن املساواة يف احلقوق تقتضي تقديم ما يزيل العوائق البيئية 
بها  والتمتع  ممارستها  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وميّكن 
وُكنه  ُصلِب  هو  وهذا  اآلخرين،  مع  املساواة  من  أساس  على 
التجهيزات املعقولة اليت وكما مت ذكره سابقًا، تتعلق بتقديم 
ما يلزم إلزالة العائق البيئي املادي أو املعنوي مبا يف ذلك العائق 
ممارسة  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متّكني  بهدف  الزمين، 

حقوقهم وحرياتهم على أساس من املساواة مع اآلخرين.
الدولة  قبل  من  املتقدمة  املمارسة  هلذه  الثانية  الداللة  أما 
اإلسالمية، فتتمثل يف كون تكلفة هذه التجهيزات جَتُب من 
نفقة بيت مال املسلمني أي على اخلزينة العامة للمسلمني، مما 
يعطيها صفة املرفق أو اخلدمة اليت تضطلع الدولة بتوفريها 
أو فئة منهم من  املوظفني  بوصف ذلك من مستلزمات متّكني 
وهذا  غريهم،  مع  متساٍو  بشكٍل  وحرياتهم  حقوقهم  ممارسة 
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املعقولة  التجهيزات  بتوفري  االلتزام  طبيعة  ُيطابق  التكييف 
األشخاص ذوي  الدولية حلقوق  فياالتفاقية  املنصوص عليها 
الوقت  اإلعاقة، اليت ُتعترب من عناصر احلق ومستلزماته، ويف 
هذه  على  العامة  اخلدمة  أو  املرفق  صفة  إضفاء  فإن  نفسه، 
التجهيزات، سوف ينأ بها عن التوجه اخلريي الرعائي ويرتقي 

.)Ghaly, 2008(بها إىل مصاف املنظور احلقوقي الشمولي
التهيئة البيئية وسبل الوصول

إن ما حتتويه كتب الفقه اإلسالمي وسري السلف من أحكام 
وإماطة  الطريق  أدب  أهمية  على  دالة  وممارسات  وقرائن 
يف  املسلمني  اخللفاء  عن  عرف  ما  إضافة  الطريق  عن  األذى 
فهم  عن  لينبئ  الطرق،  بتمهيد  اهتمام  من  العصور  خمتلف 
للناس  املادية  البيئة  تهيئة  ألهمية  عميقٍة  ورؤيٍة  راسٍخ 
كافة)Ghaly, 2009(. ويف جمال اإلعاقة، فقد رأينا كيف أن 
املسلمني أدركوا التهيئة اخلاصة بالوصول إىل املعلومات لذوي 
اإلعاقة البصرية، وكذلك التهيئة املادية فيما خيص حقهم يف 
أن  زعم  إذا  املرء  يبالغ  وال  اإلشارة،  سبقت  كما  التنقل  حرية 
مقولة اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب اليت سبق اإلشارة اليها 
حول خشيته من أن يسأل عن عثرة الدابة لعدم تهيئة الطريق 

هلا، ُتعد دستوراً يف مسألة التهيئة العامة مبعناها الدقيق.
التوصيات

يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحث َخُلص 
إىل التوصيات التالية:

يف  اإلسالمية  احلضارة  سبق  على  التأكيد  أهمية  إبراز   -1
االهتمام باألشخاص ذوي اإلعاقة.

2-  إحرتام وتقديراألشخاص ذوي اإلعاقة وحفظ كرامتهم 
كما ورد يف الشريعة اإلسالمية.

ذوي  لألشخاص  الفرص  تكافؤ  مبدأ  تطبيق  على  العمل   -3
اإلعاقةكما ورد يف الشريعة اإلسالمية.

يف  وتضمينه  املعقولة  التيسريية  الرتتيبات  مفهوم  تعزيز   -4
االسرتاتيجيات واخلطط اخلاصة بالوزارات املختلفة.

5- تعاني بعض القوانني واالنظمة يف الدول العربية من اجلمود 
وعدم التحديث بينما تشهد اإلعاقة ومفاهيمها تطوراً سريعًا.

والسياسات  الوطنية  التشريعات  منظومة  6-مراجعة 
واالسرتاتيجيات وتضمني حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فيها، 
يف ضوء مبادئ االتفاقية ومبا حيقق التحول من النهج الطيب 

الرعائي إىل النهج القائم على مبادئ حقوق اإلنسان.
7- إلغاء النصوص التشريعية اليت تكرس أشكال التمييز على 
أساس اإلعاقة، وجتذر القوالب النمطية حول األشخاص ذوي 

اإلعاقة.
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