
رس الخامس: الدَّ

ُمقاَربات الهوتيَّة لحقوق اإلنسان

MODULE 5

 املسيحي
 واإلضطهاد



1  
 

 :الخامسالدَّرس 
 ُمقاَربات الھوتیَّة لحقوق اإلنسان

 
 : األھداف

األسس الالھوتیَّة وراء االھتمام بحقوق اإلنسان والنَّشاط ِمن فھم  -في نھایة ھذا الدَّرس-أن یَتمكَّن الطَّلبة  
زمة لیكونوا قادرین على التصدِّي لالعتراضات الشَّائعة في أن یتم تسلیح و .في ھذا المضمار الطَّلبة بالمعرفة الالَّ

حقوق اإلنسان. وأن یتم َحْفز الطَّلبة على االنخراط ُمناصرة في في ما یَختصُّ بالمشاركة  بعض األوساط المسیحیَّة
 الُوجدانيِّ الفعَّال في الُمطالبة بتحقیق العدالة.

 
 .58إشعیاء  اءة تمھیدیَّة ِمن الكتاب المقدَّس:قر

 
 ُمَخطَّط الدَّرس:

 
مةال  ُمقدِّ
 

ًال:  .النَّظر المسیحیَّةحقوق اإلنسان ِمن وجھة  أوَّ
كائز الالھوتیَّة إلعالنات حقوق اإلنسان أ)  .الرَّ

 .الجوھریَّةحقوق اإلنسان في العقائد المسیحیَّة دعائم  ب)
 عقیدة هللا. -1
 الخالص. عقیدة -2
 عقیدة اإلنسان. -3
 عقیدة الملكوت. -4
 عقیدة األخالق. -5
 عقیدة الحكومة. -6
 عقیدة الخطیَّة/الشّر. -7

 
ة باالعتراضات المسیحیَّة الرّد على  ثانیًا:  حقوق اإلنسان.المختصَّ

 .لمانيّ حقوق اإلنسان في المفھوم العِ  أ)
 .یُعارض تعلیم الكتاب المقدَّس دفاعك عن حقوقك ب)
 .شكل ِمن أشكال "اإلنجیل االجتماعّي" يحقوق اإلنسان ھُمناصرة  ج)
یاسة.االنخراط یجب على الكنیسة أن تتجنَّب  د)  في السِّ

 
 العدل والمحبَّة.َوِصیَّتا  ثالثًا:

 
 الصةالخُ 

 
 .حقوق اإلنسان في مجتمعك دراسة حالة/نشاط تعلیمّي:

 
: )21 غیر الدَّوريّ تقریر لوزان رازة والمسئولیَّة االجتماعیَّة: تََعھٌُّد إنجیليٌّ (الكِ  وُمطالعات إضافیَّة:قراءات 
 ").("دعوة إلى المسؤولیَّة االجتماعیَّة" و "العالقة بین الِكرازة والمسؤولیَّة االجتماعیَّة 4و  3الفصالن 

 



2  
 

 :الخامسالدَّرس 

 اإلنسانُمقاَربات الھوتیَّة لحقوق 
 

 للُمناداة  حةواضوصیَّة كتابیَّة لمفھوم حقوق اإلنسان، و َمتینٌ ھناك أساس كتابيٌّ 
 .ُمناصرتھابحقوق جمیع البشر و

 
 الُمقدِّمة

ھة إلى لحقوق المسیحیَّة إحدى وجھات النَّظر سوف نناقش في ھذا الدَّرس   اإلنسان، والدَّعوة الموجَّ
حقوق اإلنسان. وسوف نبدأ بتعریف المقصود بحقوق اإلنسان، ثُمَّ سنتحدَّث عن ُمناصرة المسیحیِّین لالنخراط في 

نادي بھا یُ التي  االنخراط في حقوق اإلنسان. ثُمَّ سنُلقي نظرة على بعض االعتراضاتعن الكتاب المقدَّس ما یُعلِّمھ 
حیَّة إلنسان. وأخیًرا، سنُلَخِّص النَّظرة المسیحقوق اإلنسان أو ُمناَصرة حقوق افي ما یختصُّ بفكرة المسیحیِّین بعض 

 الكتابیَّة لحقوق اإلنسان.
 
 ُسساألحقوق اإلنسان (مثًال: ما فكرة طال ه الُمجادالت تَ وھذ إنَّ قضیَّة حقوق اإلنسان ھي َمثار ِجداٍل دائم. 

 اإلنسان (مثًال: ما القضایا التي یمكنھل حقوق اإلنسان عالمیَّة؟) ومحتوى حقوق وحقوق اإلنسان؟ التي تقوم علیھا 
ھذا ك اصغیرً ًسا درلكنَّ إدراجھا تحت ُمَسمَّى حقوق اإلنسان؟ وھل یمكن ترتیب حقوق اإلنسان وفقًا ألھمیَّتھا؟) و

  1ھذه الموضوعات.جوانب أن یُلِمَّ بجمیع ال یمكن 
 
م تعریفًا موجًزا لحقوق ِمن المھمِّ أن   لة اإلنسان ألنَّ ھذا نُقدِّ س ما یقولھ الكتاب المقدَّ بحدیثنا عن وثیق الصِّ

لة أیًضا بدراستنا لبعض االعتراضات على االنخراط   حقوق اإلنسان.في عن ھذه المسألة، وألنَّھ وثیق الصِّ
 
عندما نَستخدم مصطلح "حقوق اإلنسان" في ھذا الدَّرس فإنَّنا نُشیُر ِمن خاللھ إلى "المعاییر األساسیَّة التي  
ا یمكن للنَّاس أن یعیشوا بكرامة بدونھا.  ال ا ُمناصرة أإنسانًا. وأنَّھ لیس حقوق إنساٍن فیعني معاملتھ كما لو  انتھاكأمَّ مَّ

 2المطالبة باحترام كرامة البشر جمیًعا".فتعني حقوق اإلنسان 
 
فاع عن حقوق (وبالتَّالي: كرامة)   عفاء في مواجھة األقویاء.وتنطوي ُمناَصَرة حقوق اإلنسان على الدِّ  الضُّ
 

ًال:  سان ِمن وجھة النَّظر المسیحیَّةحقوق اإلن أوَّ
 
 

                                                
صات لھذه النِّقاشات، انظر:  1   لالطِّالع على ُملَخَّ

Norman E. Bowie & Robert L. Simon, The Individual and the Political Order: an Introduction to Social and 
Political Philosophy(New Jersey, 1986), James W. Nickel, Making Sense of Human Rights: Philosophical 
Reflections on the Universal Declaration of Human Rights (Berkeley, 1987), Jerome J. Shestack, “The 
Philosophic Foundations of Human Rights” in: Human Rights Quarterly, vol. 20, Nr.2 (1998), p. 201-234, 
Barbara de Mori, “What Moral theory for human rights?”, Etica & Politica, Vol II, nr. 1 (2000), retrieved on 
January 10, 2006 from: http://www.univ.trieste.it/~etica/2000_1/demori.htm, Rasa Ostrauskaite ,“Theorizing 
foundations of human rights”, Rubikon, December 2001, retrieved on June 14, 2006 from 
http://venus.ci.uw.edu.pl/~rubikon/forum/rasa1.htm 
 
2 Nancy Flowers (ed), “Human Rights Fundamentals”, in: Human Rights Here and Now(1999), retrieved 
October 02, 2006, from http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-1/whatare.htm. 

حیث یتم تعریف حقوق اإلنسان (الُمشار إلیھا بأنَّھا حقوق طبیعیَّة  Norman E. Bowie & Robert L. Simon, opus cit., p. 72-3انظر أیًضا: 
 إیجابیَّة) بأنھا: "تلك الحقوق الواجب حمایتھا وتطبیقھا ِمن أجل حمایة كرامة اإلنسان، وُحریَّتھ، واحترامھ".
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 إنَّ األساس الذي تقوم علیھ فكرة حقوق اإلنسان المعاصرة 
.  ُمستمدٌّ في األصل ِمن اإلیمان الِكتابيِّ

 
كائز الالھوتیَّة إلعالنات حقوق اإلنسان أ)  الرَّ
قد یَْخطُر ببال كثیرین أنَّنا نتحدَّث عن حقوق اإلنسان المنصوص علیھا عند الحدیث عن حقوق اإلنسان،  

ادرة عن األمم المتَّحدة، أو المنصوص علیھا في المعاھدات والوثائق  في إعالنات حقوق اإلنسان المعاصرة الصَّ
ادرة عن األحزاب السیاسیَّة اإلقلیمیَّة. دات ھي نِتاج فترة ُمعاصرة ولكنَّ ھَذه اإلعالنات والمعاھدات والمستن 3الصَّ

في تاریخ حقوق اإلنسان التي ابتدأت في زمن الثَّورتین الفرنسیَّة واألمریكیَّة. فھاتان الثَّورتان أْفَرَزتا "اإلعالن 
على التَّوالي. وتَُعدُّ  4)1776)، و "إعالن االستقالل األمریكّي (1789والمواطن" ( اإلنسانالفرنسّي لحقوق 

ل وثیقتین ُمعاصرتین عن حقوق اإلنسان.  ھاتان الوثیقتان أوَّ
 
 امتدَّ تفكیرٍ ولكنَّ ھذا ال یعني أنَّ فكرة حقوق اإلنسان ترجع إلى ھذه الفترة. فقد كان ھذان اإلعالنان ذروة  

عفاء ِمن بَْطش األقویاء، وحقوق قرونًا عدیدة    5تُجاه َرعایاه.وواجباتھ الحاِكم في مفاھیم العدالة وحمایة الضُّ
  
عفاء ِمن بَْطش   إنَّ أقدم نُصوص معروفة َضمَّت ھذه القضایا (وتحدَّثت صراحةً عن الحاجة إلى حمایة الضُّ

 و "أسفار موسى الخمسة". 6األقویاء) ھي "َشریَعة َحمورابي"
 
مع أنَّ الُمصطلح "حقوق اإلنسان" ال یُْذَكر في أيِّ مكاٍن في الكتاب المقدَّس، فإنَّ كثیرین (ِمن المؤمنین و 

تابیَّة. لھا جذور كِ  -على أقَلِّ تقدیر-وغیر المؤمنین) یجزمون بأنَّ فكرة حقوق اإلنسان ُمستمدَّة ِمن الكتاب المقدَّس أو 
كتور "توماس شیرماخر"  أي. وقد كان "كارل ماركس" أحد ویَقتبس الدُّ أقوال أشخاٍص عدیدین نادوا بھذا الرَّ

 7ھؤالء!
 
ضیَّة األمم المتَّحدة لحقوق اإلنسان" قد قال "ریني كاسین"، وھو أحد أعضاء ف  دة"ُمفوَّ  التي صاَغت ُمَسوَّ

ایا ِمن العھد القدیم والوص -لمقدَّس "اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان": "إنَّ فكرة حقوق اإلنسان ُمستمدَّة ِمن الكتاب ا
 8الَعْشر".

 
كتور "ستاكھاوس" في ُمحاضرة نَظَّمھا ُمْنتَدى "بیو"   حول الدِّین والحیاة العامَّة:  (Pew Forum)وقد قال الدُّ

أو ‘ ةلمانیَّ عِ ‘"إنَّ النَّزاھة الفكریَّة ما زالت تدعونا إلى اإلقرار بحقیقة أنَّ ما یُناَدى بھ على أنَّھ مبادئ حقوق إنسان 
 9یرجع في األصل إلى مبادئ أساسیَّة نادت بھا دیانات تَمتدُّ جذورھا إلى الكتاب المقدَّس.’ َغربیَّة‘
 

                                                
الدُّول العربیَّة)، والمیثاق اإلفریقّي لحقوق اإلنسان والشُّعوب (االتِّحاد الوثائق األكثر أھمیَّة في الوطن العربي ھي: المیثاق العربي لحقوق اإلنسان (جامعة  3 

 الشَّرق أوسطیَّة).-اإلفریقّي)، وإعالن القاھرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم (منظَّمة العالم اإلسالمّي)، وإعالن برشلونة (الشَّراكة األوروبیَّة
 ". یمكنك العثور على النَّّص على:ة الثالث عشرةللوالیات األمیركیَّ  اإلعالن الجماعيّ العنوان الرسمّي ھو: "  4

http://www.archives.gov/national-archives-experience/charters/declaration_transcript.html 
 http://www.hrcr.org/docs/frenchdec.htmlویمكنك العثور على النَّص المختّص بإعالن حقوق اإلنسان والمواطن على: 

5 See Micheline R. Ishay, The History of Human Rights: from Ancient Times to the Globalization Era (Berkley, 
2004). 
 

عفاء ِمن بطش 1760ُكتِبَت ھذه الشَّریعة نحو سنة  6  األقویاء. یمكنك  قبل المیالد. وكانت ِمن أوائل التَّشریعات التي قالت إنَّ ھدف القانون ھو حمایة الضُّ
 http://en.wikisource.org/wiki/Codex_Hammurabiالعثور على النَّص على: 

7 Thomas Schirrmacher, Mission und der Kampf um die Menschenrechte (Hamburg, 2001), p. 15-26 
8 Micheline R. Ishay, The History of Human Rights: from Ancient Times to the Globalization Era (Berkeley, 
2004), p.6 
9 Max L. Stackhouse, Sources of Basic Human Rights Ideas: A Christian Perspective, 2003, retrieved on 
December 11, 2006, from: http://pewforum.org/events/index.php?EventID=38 



4  
 

كتورة "باربرا آن ریفر" وقد   إلى  )تابَْین عن الدِّین وحقوق اإلنسانكِ ِكتاٍب لھا راَجَعت فیھ في (أشارت الدُّ
لة وواجباتھ  العھد القدیم بالكلمات التَّالیة: "عندما ننظر إلى ھذه المرحلة الباكرة ِمن تََشكُّل كرامة اإلنسان الُمتأصِّ

نَت و -في نھایة المطاف-نسان التي ِصْیَغت تُجاه اآلخرین، نَرى أصول فكرة حقوق اإل رن في شكل قانون في القُدوِّ
 .ال حاجة للتَّذكیر بأنَّ الئحة األمثلة ھذه لیست شاملةو 10العشرین".

 
 دعائم حقوق اإلنسان في العقائد المسیحیَّة الجوھریَّة ب)

نسان تَُضمُّ عقیدة هللا، وعقیدة الخالص، إنَّ العقائد التي تُْسِھم في فھم المؤمن المسیحيِّ لمبادئ حقوق اإل 
 وعقیدة اإلنسان، وعقیدة الملكوت، وعقیدة األخالق، وعقیدة الحكومة، وعقیدة الخطیَّة.

 
 11عقیدة هللا -1
ا بالفقراء،   یَِصُف الكتاب المقدَّس بُمجملھ هللا بأنَّھ إلھٌ ُمِحبٌّ لجمیع البشر، وبأنَّھ یھتمُّ اھتماًما خاّصً

عفاء، والم لعدالة، ھُما تحقیق ال، وشوق قلبھ ظلومین. بعبارةٍ أخرى، فإنَّ اھتمامھ البالغ بالمساكین والمظلومینوالضُّ
أ ِمن شخصیَّتھ وِكیانھ. فا� َمعروٌف  ؛ 7: 11(المزمور بُحبِّھ للعدالة )، و16: 9(المزمور بعدالتھ جزٌء ال یتجزَّ

 ). 2: 97؛ 14: 89َعْرِشِھ أْو قَضائِِھ] (المزمور أساس قاعدةُ ُكْرِسیِّھ [أي:  )، وبأنَّ العدل والَحقَّ ھُما5: 33
 
ال هللا. فھو یُجري الَعْدل والقضاء لجمیع موھذا أمٌر واضٌح تماًما في ُكلِّ الكتاب المقدَّس ِمن خالل أع 

). وھو ملجأٌ للُمنسحقین 14: 10َویُعیُن الیَتیم (المزمور  ). وھو یُْبِصُر الَمَشقَّةَ والَغمَّ 6: 103الَمظلومین (المزمور 
انُِع َحقَّ اْلیَتِیِم َواألَْرَملَِة، ). وھو الُمدافع عن حقوق الیَتامى واألرامل، والُمِحبُّ الَغریب "9: 9(المزمور  الصَّ

أخیًرا، فإنَّ ھذا واضٌح تماًما أیًضا ِمن خالل شرائعھ ). و18: 10" (التَّثنیة َواْلُمِحبُّ اْلَغِریَب لِیُْعِطیَھُ طََعاًما َولِبَاًسا
ووصایاه (انظر أیًضا ما جاء في عقیدة األخالق وعقیدة الملكوت). فا� یوصي شعبھ بأن یَفعلوا الخیر، ویَطلبوا 

، َویُْنِصفوا  فعوا عن حقوق )، وبأن یُدا17: 1(إشعیاء  املعن األرمین، ویَْقضوا للیَتامى، ویُحاُموا ظلوالمَ الَحقَّ
ِء والیَتامى، وبأن یُنِصفوا الَمساكیَن والبائِسین، وبأن یُنَجُّ  َعفاء وااألِذالَّ ألَْشَراِر اأیدي ِمن  اءقرالفُ یُْنقِذوا و الضُّ

 ). 4-3: 82(المزمور 
 
عفاء یجب أن   والحقیقة ھي أنَّ النُّقطة األخیرة تُبیِّن بجالء أنَّ شخصیَّة هللا واھتمامھ بالعدل وحمایة الضُّ

یَْظھَرا في حیاة شعبھ. وما أكثر ما نقرأ في األسفار النبویَّة توبیخات الربِّ إلسرائیل (الملوك والشَّعب على َحدٍّ 
 ِمن سفر إشعیاء).  58: ِسْفر عاموس، واألصحاح مثًال ظر سواء) بسبب عدم إطاعتھم ھذه الوصایا (ان

 
 12عقیدة الخالص -2
سیاسیَّة. وبذلك، صار -الخالص بمصطلحات اجتماعیَّةتعریف حركة اإلنجیل اإلجتماعيِّ أعاَدت لقد  

ة بالُمصا اإلنسان وهللا  لحة بینالخالص تحریًرا اقتصادیًّا وسیاسیًّا. وقد أعاد ھؤالء تفسیر اآلیات الكتابیَّة الُمختصَّ
وفقًا ألھوائھم وطَبَّقوا ھذا التَّفسیر على الُمصالحة بین البشر. كذلك، فقد أعادوا تفسیر معنى الكرازة باإلنجیل 
فجعلوھا عمًال اجتماعیًّا َمْحًضا. ولكنَّ كثیرین یَعترضون على ذلك قائلین إنَّ ھذه الحركة ال تَُمتُّ بِِصلَة للتَّعلیم 

یبدو  أي بعالقتنا باآلخرین. لذلك، -المتكامل عن الخالص ألنَّھا تحصر رسالة الخالص بعالقاتنا األفقیَّة  الكتابيِّ 
، وأنَّھا تجاھلت موضوع خطیَّة اإلنسان وعواقبھا الروحیَّة.  د شخٍص ثَْوَرِويٍّ  أنَّ ھذه الحركة جعلت یسوع ُمَجرَّ

 

                                                
10 Barbara Ann Rieffer, “Religion, Politics and Human Rights: Understanding the Role of Christianity in the 
promotion of Human Rights”, in: Human Rights & Human Welfare, Volume 6, 2006, p. 37 
 

 Tear Fund, p.71-LOP 3, section 5A; Schirrmacher, p.26 ;27لمزید ِمن التَّفاصیل، انظر:  11 
 LOP 33, p. 15, Tear Fund, p.70-4; Barry, p. 3-LOP 3, section 5a; Vinoth, p 3 ;6لمزید ِمن التَّفاصیل، انظر:  12 
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ا على ھذه األفكار، ابتدأ المؤمنون ال  بتعریف الخالص بمصطلحات  (وال سیَّما في الغرب) 13محافظونوَرّدً
فردانیَّة. وعلیھ، صار الخالص یُشیر إلى تغییر النَّاس إلى أشخاص ُمتدیِّنین یعزلون أنفسھم عن العالم لكي یتمتَّعوا 

 وال سیَّما ذلك الجزء المختّص بحیاة الفرد األبدیَّة في السَّماء. -بمزایا خالصھم 
 
في البلدان التي ینتشر فیھا الفساد االقتصاديُّ والقمع السیاسيُّ -وبمرور األیَّام، َشَعر المؤمنون المسیحیُّون  

أنَّ ھذا التَّعریف الفردانيَّ ال یَُعبِّر تعبیًرا صحیًحا عن قصد هللا ِمن الخالص حسب ما یَُعلِّمنا إیَّاه الكتاب  -للضعفاء
الجانب الدینيَّ ال ِغنى عنھ، ولكنَّھ لیس الجانب الوحید للخالص. وھُم یُدركون أنَّ الخالص یََرون أنَّ وھُم المقدَّس. 

 یَشمل الحیاة بأْسِرھا ویَھدف إلى تغییر الخیلقة ُكلِّھا. 
 
ُض مًعا  -ولیس البشر فقط-) تقول إنَّ ُكلَّ الخلیقة 25-18: 8والحقیقة ھي أنَّ اآلیات (رومیة   تَئِنٌّ َوتَتََمخَّ

سالة  ل ِمن الرِّ د األصحاح األوَّ ر فیھ ِمن قیودھا. ویؤكِّ تحت َوْطأة الخطیَّة، وأنَّھا تترقَّب بشوقٍ ذلك الیوم الذي ستتحرَّ
تحت رأسٍ واحد (أي: "في  -ما في السَّماوات وما على األرض-كل شيٍء إلى أھل أفُسس أنَّ قَْصد هللا ھو أن یَجمع 

ل ِمن رسالتِھ إلى أھل كولوسي إنَّ هللاَ أراد ). ویق10انظر العدد  -المسیح"  سول في األصحاح األوَّ -ول بولس الرَّ
لیب   .لنفسھ )ما في السَّماواتوما على األرض، (الُكلَّ أن یُصالح بِِھ  -ِمن خالل موت المسیح على الصَّ

 
قوط لم تَقتصر على العالقة بین اإلنسان وهللا. فقد كان ل  قوط عواقب وخیمة أیلذا فإنَّ عواقب السُّ ًضا على لسُّ

 - 7، وعلى عالقتھ باآلخرین، وعلى عالقتھ بالبیئة وبالعالم الروحيِّ (انظر أیًضا العقیدة رقم عالقة اإلنسان بنفسھ
م ِذْكُرھا تُشیر إلى أنَّ الفداء الذي قَدَّمھ یسوع یَشمل جمیع ھذه الجوا ّر"). فاآلیات الُمتَقَدِّ  ب.ن"عقیدة الخطیَّة/الشَّ

 
). بعبارة أخرى، فإنَّ 8: 3یوحنَّا 1إنَّ الخالص یَعني تحریر اإلنسان ِمن الشرِّ ونَْقض أعمال إبلیس ( 

ت البشریَّة بما في ذلك العالقا -الخالص ال یَقتصر على الجوانب الدینیَّة للحیاة، بل ھو یَختصُّ بجمیع جوانب الحیاة 
 القائمة على اضطھاد اآلخرین وقَْمِعِھم. 

 
 14عقیدة اإلنسان -3
إنَّ فكرة حقوق اإلنسان تَفترُض ُمَسبَّقًا أنَّ ھناك شیئًا في اإلنسان یَجعلھ قَیًِّما وجدیًرا بالحمایة. فھناك شيٌء  

أي على أنَّھ ال بأس في قتل الحیوانات وأكل لحومھا.  یَفصلھ عن بقیَّة الخلیقة. لذلك فإنَّ أغلبیَّة النَّاس یَتَّفقون في الرَّ
أي أیًضا على أنَّ قَتل اإلنسان وأكل لحمة جریمة تستوجب العقاب  ولكنَّ ھؤالء األشخاص أنفسھم یَتَّفقون في الرَّ

ارم.   الصَّ
 
ین، والخصوصیَّة، واالجتماع، وغیر ذلك.   إنَّ حقوق اإلنسان تَمنح البشر الحقَّ في ُحریَّة التَّعبیر، والدِّ

ق للحیوانات أو غیرھا. لذلك، ِمن الُمتَّفق علیھ عموًما أنَّ ھناك ولكنَّنا ال نجد أناًسا كثیرین یُطالبون بنفس ھذه الحقو
شیئًا یُعطي البشر ھذه المكانة الفریدة التي تَُمیِّزھم عن سائر الخلیقة. وفي مصطلحات حقوق اإلنسان، یُشاُر إلى 

ا ِمن وجھة نظر الكتاب المقدَّس، فإنَّ ما یَُمیِّز اإل نسان عن بقیَّة الخلیقة ھو أنَّھ مخلوق ذلك بأنَّھ "كرامة اإلنسان". أمَّ
؛ 6: 9). وفي ضوء ھذه الحقیقة أیًضا، فإنَّ اإلنسان جدیٌر بالحمایة (التَّكوین 26: 1على صورة هللا (التَّكوین 

 ). 9: 3یعقوب 
 
وھناك فكرة مھمَّة أخرى تختصُّ بحقوق اإلنسان وھي "الُمساواة". فِمن وجھة نظر حقوق اإلنسان، فإنَّ  

ُكلَّ إنساٍن یملك حقًّا ُمساویًا لآلخرین، وھو جدیٌر بالحمایة كغیره تماًما. والحقیقة ھي أنَّ ما یقولھ الكتاب المقدَّس 
                                                

ر".  13   الكلمة "ُمحافظ" ھُنا تُشیر إلى عكس "ُمتحرِّ
 انظر أیًضا: 14 

 Stott, p. 144-149; Wentsel, p. 438; Bos, p. 77-78; Schirrmacher, p. 23-24; LOP 3, section 5a; Dipti, p. 3-4 & 9-11; 
LOP 33, p. 15-16 
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ز فكرة المساواة بین البشر جمیًعا. فاإلنسان  عن أنَّ كرامة اإلنسان ُمستمدَّة ِمن كونھ مخلوق على صورة هللا یَُعزِّ
ِصفات شخصیَّة تَُمیِّزه عن البشر اآلخرین (الجنس، أو المكانة االجتماعیَّة أو  لیست جدیًرا بالحمایة بسبب أيِّ 

 االقتصادیَّة، أو غیر ذلك). فالشَّيء الذي یَمنحھ ھذه الكرامة ھو شيء یَشترك فیھ النَّاس جمیًعا بالقدر نفسھ. 
 
لة بنظرة الكتاب المقدَّس إلى اإلنسان، وھو:   وح. وھناك جانب آخر وثیق الصِّ وحدة الجسد والنَّفس والرُّ

ومع أنَّ الكتاب المقدَّس یَُمیِّز أحیانًا بین ھذه  15فالكتاب المقدَّس یَُعلِّم أنَّ اإلنسان یتألَّف ِمن جسد ونفس وروح.
وح النَّفس والجسد و العناصر الثَّالثة، فإنَّھ ال یَفصل بینھا البَتَّة. فالكتاب المقدَّس یَنظر إلى اإلنسان نظرة شمولیَّة. فالرُّ

ال تنفصل، بل ھي عناصر ال ِغنى عنھا لُكلِّ إنسان. وھذا یعني أنَّ اإلنسان لدیھ حاجات عدیدة مختلفة ُمِھمَّة. وِمن 
الحاجات األساسیَّة: الحاجة إلى الشَّركة مع هللا، والحاجة إلى الطَّعام والمالبس، والحاجة إلى المحبَّة والشُّعور 

 وغیر ذلك.  بالكرامة، واألمل،
 
، فَقَاَل لَھَُما أََحُدُكُم:وھذا ھو ما یَُعلِّمھ یعقوب بقولھ: "   إِْن َكاَن أٌَخ َوأُْخٌت ُعْریَانَْیِن َوُمْعتَاَزْیِن لِْلقُوِت اْلیَْوِميِّ

َمْنفََعةُ؟ ھَكَذا اِإلیَماُن أَْیًضا، إِْن لَْم یَُكْن لَھُ َولِكْن لَْم تُْعطُوھَُما َحاَجاِت اْلَجَسِد، فََما الْ » اْمِضیَا بَِسالٍَم، اْستَْدفِئَا َواْشبََعا«
 ).17-15: 2" (یعقوب أَْعَماٌل، َمیٌِّت فِي َذاتِھِ 

 
 16عقیدة الملكوت -4
ُسل 8: 3عندما أتى یسوع إلى األرض كان ھدفھ ھو أن یؤسِّس ملكوتًا (َمتَّى   : 1؛ انظر أیًضا أعمال الرُّ

وقبول یسوع یعني اختبار الوالدة  17وسیادتھ، أو: "إعالن مشیئة هللا على ُكلِّ خلیقتھ". ). والملكوت ھو ُحْكم هللا3
). وأن یكون المرء مواطنًا في ملكوت هللا یعني أن یَخضع لُحكمھ وسیادتھ. في 5، 3: 3الثَّانیة في ملكوتھ (یوحنَّا 

حیا حیاةً تلیق بھذا الملكوت. وقد َعلَّم یسوع في الِعظَة على الجبل أنَّھ یجب على بَني ضوء ذلك، یجب علینا أن نَ 
، وأن  یسیِّون ملكوتھ أن "یجوعوا ویعطشوا" للبِرِّ حل الذي كان یُظھره الكتبة والفرِّ ا یفوق ذلك البِرَّ الضَّ یُظِھروا بِّرً

هُ اْطلُبُوا أَ ). وقد قال یسوع أیًضا: "20، 6: 5(َمتَّى  الً َملَُكوَت هللاِ َوبِرَّ )، وأْن نَُصلِّي ِمن أجل َمجيء 33: 6" (َمتَّى وَّ
). بعبارة أخرى، فقد أوصانا یسوع بأن نََضع ھذه األشیاء في المرتبة 10: 6ملكوت هللا: "لیأِت َملكوتك" (َمتَّى 

فقط  ، وال أن نقوم نحنفي َحدِّ ذاتھملكوت هللا األولى وأن نَُكرِّس لھا حیاتنا. ولكن ال یَْجُدر بنا أن نَطلب فقط امتداد 
ه، بل یجب علینا أن نَنشر ھذا البِّر في وسط العالم غیر البَّارِّ الذي نعیش فیھ.   بإظھار بِرِّ

 
یاسیَّة التي أعطاھا هللا لبني إسرائیل في العھد القدیم -ومع أنَّنا ال نستطیع أن نأخذ الوصایا االجتماعیَّة  السِّ
ھذه الوصایا والشَّرائع تُعطینا صورة عن المجتمع الذي  ، فإنَّ وأن نُطَبِّقھا على حیاتنا الیوم )أُمَّة دینیَّة بصفتھا(

)، والمساواة 20-19: 16(التَّثنیة  الةیُریده هللا. وقد كان ینبغي لبني إسرائیل أن یكونوا مجتمًعا قائًما على العد
عفاء والمساك والحقیقة ھي أنَّ جزًءا كبیًرا ِمن األسفار النبویَّة یحوي  18).15ین (التَّثنیة االقتصادیَّة، وحمایة الضُّ

عفاء والمساكین  توبیخ هللا لبني إسرائیل بسبب إخفاقھم في إطاعة ھذه الشَّرائع وبسبب استغاللھم واضطھادھم للضَّ
 ، وعاموس، ومیخا).58(انظر مثًال: إشعیاء 

 
 
 
 

                                                
 یتحدَّث الكتاب المقدَّس أحیانًا عن اإلنسان ككیان ثُنائّي ُمَمیًِّزا فقط بین اإلنسان الدَّاخلّي واإلنسان الخارجّي. 15 
 انظر أیًضا:  16 

Linthicum, p. 26-40; Wentsel, p. 439; Bos, p. 73-76; Mission as; LOP 3, section 5a; Kärkkäinen, p. 83-84; 
Vinoth; Tear Fund, p. 70 
17 Kärkkäinen, p. 83. 

أي، انظر: 18  لة لھذا الرَّ  Linthicum, p. 17-40 لالطِّالع على ُمراجعة ُمفَصَّ
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 19عقیدة األخالق -5
لوكإنَّ جمیع   م ِذْكُرھا لھا آثار على السُّ المسیحّي (األخالق)؛ لذا، ال حاجة لتكرار ذلك. ولكن  العقائد الُمتَقَدِّ

ل ُكّل الَوصایا 39-38: 22ال بُدَّ لنا ِمن اإلشارة إلى الوصیَّة التي قال عنھا یسوع إنَّھا "الُعظمى" (َمتَّى  )، و "أوَّ
): 40: 22). وھي الوصیَّة التي یتعلَّق بھا النَّاموس ُكلُّھ واألنبیاء (َمتَّى 31-29: 12[أي: أكثرھا أھمیَّةً]" (مرقس 

 "تُِحبُّ الربَّ إلَھََك ِمْن ُكلِّ قَْلبِك، وِمْن ُكلِّ نَْفِسك، َوِمْن ُكلِّ فِْكِرَك، َوتُِحبُّ قَریبََك َكنَْفِسك". 
 
ل ِمن ھذه الوصیَّة (أن تُِحبَّ هللا) والحقیقة ھي أنَّ الكتاب المقدَّس یَُعلِّم أنَّك ال تستطی  ع أن تُطیع الجزء األوَّ

سول یوحنَّا یَربط دائًما (في رسالتھ األولى)  دون أن تُطیع الجزء الثَّاني منھا (أن تُِحبَّ قریبك). لذلك نَِجد أنَّ الرَّ
" : ُ محبَّة هللا بمحبَّة القریب. وھو یقول بوضوٍح تامٍّ ِحبَّ بَْعُضنَا بَْعًضا، ألَنَّ اْلَمَحبَّةَ ِھَي ِمَن هللاِ، َوُكلُّ أَیُّھَا األَِحبَّاُء، لِن

). وھو یقول 8-7: 4یوحنَّا 1" (َمْن یُِحبُّ فَقَْد ُولَِد ِمَن هللاِ َویَْعِرُف هللاَ. َوَمْن الَ یُِحبُّ لَْم یَْعِرِف هللاَ، ألَنَّ هللاَ َمَحبَّةٌ 
). وھو یُلَخِّص ھذا التَّعلیم بقولھ: 20: 4یوحنَّا 1" (َوأَْبَغَض أََخاهُ، فَھَُو َكاِذبٌ » أُِحبُّ هللاَ إِنِّي « إِْن قَاَل أََحٌد:أیًضا: "

 . )21: 4یوحنَّا 1( "َولَنَا ھِذِه اْلَوِصیَّةُ ِمْنھُ: أَنَّ َمْن یُِحبُّ هللاَ یُِحبُّ أََخاهُ أَْیًضا"
 
الح (لوقا وعندما ُسِؤَل یسوع عن معنى َمَحبَّة القریب، قَ   َم َمثَل السَّامريِّ الصَّ ). وقد بَیَّن 37-25: 10دَّ

یسوع في ھذا الَمثَل أنَّ وصیَّة المحبَّة ال تَسري على القریب فحسب، بل وأیًضا على أولئك الذین تحسبھم أعداءك 
ة بالمحبَّة في ِسیاق مساعدة إن36-27: 6(انظر أیًضا لوقا  م الوصیَّة المختصَّ ساٍن تََعرَّض للسَّرقة ). وھو یُقدِّ

 والضَّرب وتُِرَك في حاٍل یُرثى لھا. 
 

ْكم -6  20عقیدة الحُّ
أنَّ هللا َوَضع حكوماٍت على األرض  17-13: 2ورسالة بُطرس األولى  7-1: 13نقرأ في رومیة  

 ا الوصایا التَّالیة: ھوأعطا
 

الح أن  •  ).14: 2بطرس 1؛ 3: 13(رومیة تَْمَدَح فاعلي الصَّ
 ).14: 2بطرس 1؛ 4-3: 13اقب فاعلي الشرِّ (رومیة أن نُع •
 ). 4: 13مصلحة اإلنسان (رومیة بُكلِّ ما یَُصبُّ في تقوم أن  •

 
المجتمع ة سیئون إداروفي أزمنة العھد القدیم، استخدم هللا األنبیاء لتوبیخ إسرائیل أو الملوك عندما كانوا یُ  

ناقض ھذه الوصایا (انظر أیًضا عقیدة هللا وعقیدة الملكوت المذكورتین ُممارسةً تُ  یُمارسون ُسلطتھمكانوا عندما أو 
 آنفًا).

 
: 9؛ َمتَّى 53-37: 11؛ لوقا 17-15: 11وقد فََعل یسوع الشَّيء نفسھ في العھد الجدید (انظر: مرقس  

 ). 14-1: 12؛ 9-13
 
تذكیر الحكومات بدورھا في  ، یجب على الكنیسة أن تقوم بدورھا النبويِّ ِمن طریقوقتنا الحاضروفي  

، وفِْعل ُكلِّ ما یَُصبُّ في مصلحة رعایاھا. وحیث إنَّ أغلبیَّة الدُّول ال  الح، ومعاقبة فاعلي الشَّرِّ َمْدح فاعلي الصَّ
یمقراطیَّة وسیادة القانون، یجب على ال نیسة أالَّ كتُدار كحكومات دینیَّة، بل تَستمدُّ ُسلطتھا ِمن المفاھیم الِعلمانیَّة كالدِّ

. بل یُمكنھا، 2ورسالة بطرس األولى  13تُقَیِّد نفسھا ودورھا في المجتمع في اللُّغة الِكتابیَّة المستخدمة في رومیة 
 في حاالٍت كثیرة، أن تَستخدم لُغة العدالة، والمساواة، وحقوق اإلنسان.

 
                                                

 Dipti, p. 5-Wentsel, p. 439 ;440-6.انظر:  19 
 
  ,Vorster, p. 5 and Tear Fund, p. 82-p. 439; Bos, p. 75; Schirrmacher, p.29Wentsel ;30-83انظر أیًضا:  20 
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 21عقیدة الخطیَّة/الشَّرّ  -7
قوط لم تقتصر على العالقة بین اإلنسان وهللا، بل إنَّ الخلیقة ُكلَّھا سقطت لقد رأینا ِمن قَبل أنَّ عواقب السُّ  

). وھذا ال یَشمل ُسكَّان األرض 30: 14؛ یوحنَّا 19: 5یوحنَّا 1في ذلك الوقت وصارت تحت ھَیمنة الشَّیطان (
اه إلى ُكلِّ ما ھو موجود في ھذا العالم (غالطیَّة 2: 2فحسب (أفُسس  ، 15، 8: 2؛ كولوسي 9-8: 4)، بل یَتََعدَّ

 ). 12: 6؛ أفُسس 20
 
ونتیجة لذلك، فإنَّنا نعیش في عالٍم أنانيٍّ یَسعى فیھ كثیرون إلى َعَمل ما یشاءون، وإلى تلبیة شھوات قلوبھم  
ء احتَّى لو كان ذلك على حساب حاجات اآلخرین. بعبارة أخرى، فإنَّنا نعیش في عالم ُممتلئ ظلًما واستغالًال للفقر -

 والمساكین والمستضعفین.
 
عفاء والمساكین ِمن بَْطش األقویاء.   لذلك فإنَّ مجتمعاتنا في حاجة إلى قوانین لمحاسبة النَّاس، ولحمایة الضُّ

عیفة  فھناك حاجة إلى قوانین محلیَّة لحمایة األشخاص والجماعات. وھناك حاجة إلى قوانین دولیَّة لحمایة الدُّول الضَّ
 دُّول األقوى منھا. ِمن ھیمنة ال

 
 أسئلة للمراجعة والمناقشة

 ما الغایة األساسیَّة ِمن إعالنات حقوق اإلنسان؟ -1
ة بالعدل والمساواة؟ اشرح إجابتك في بضعة  -2 كیف تَتَّفِق حمایة كرامة اإلنسان مع المبادئ الكتابیَّة المختصَّ

 سطور. 
ة. استخلص ِمن النصِّ الُجَمل التي تُبَیِّن الطَّبیعة  نشأة الخطیَّة وعواقبھا فيعن  2نقرأ في تكوین  -3 شكل قصَّ

د اإلنسان على هللا.   المؤلمة والمؤسفة لتمرُّ
 
 

ة بحقوق اإلنسانالرّد على االعتراضات الم ثانیًا:  سیحیَّة المختصَّ
 

ة بُمناصرة حقوق اإلنسان}  {ھناك إجابات ِكتابیَّة ُمْحَكَمة على االعتراضات الُمختصَّ
 
ةً، تَلَقَّى ھؤالء   ةً، وفي ُمناصرة حقوق اإلنسان خاصَّ بسبب انخراط المسیحیِّین في الفعالیَّات االجتماعیَّة عامَّ

انتقادات كثیرة ِمن أوساٍط مسیحیٍَّة محافظة. وحیث إنَّنا لن نتمكَّن ِمن التحدُّث عن جمیع ھذه االعتراضات، فإنَّ 
 رغب في التوسُّع في دراسة ھذا الموضوع:ھذین الَمْصَدَرْین َجیِّدان لَِمن ی

 
وھو یَُردُّ على ُكلٍّ  22.ھابمجملھذه المھمَّة في المشاركة "تیم تشیتر" یَْذُكر عشرین َعقَبَة تَُحول دون قبول  

لة بالعدالة وحقوق اإلنسان ا ُمقتضبًا. وھذه العقبات واالعتراضات تختصُّ باالشتراك في القضایا ذات الصِّ  منھا َرّدً
رة ناصثمانیة أسباب العتراض البعض على مشاركة الكنیسة في مُ  (Tearfund)تذكر ھیئة "تیرفند" أیًضا. كذلك، 

 وھي تَُردُّ بإیجاٍز أیًضا على ُكلِّ اعتراٍض ِمن ھذه االعتراضات.  23حقوق اإلنسان.

                                                
 انظر: 21 

Wentsel, p. 438-439; Schirrmacher, p. 23 and M.J. Erickson, “Social Dimension of Sin” in: Christian Theology 
(Grand Rapids, 1987), p. 641-658 

 
22 Tim Chester, Barriers to the Embrace of Integral Mission (July 2004), p.4. 
23 Tear Fund, Advocacy Toolkit: Understanding Advocacy (Teddington, 2002), p.73. Available at: 
http://tilz.tearfund.org/~/media/Files/TILZ/Publications/ROOTS/English/Advocacy%20toolkit/Advocacy%20tool
kitEFULL%20DOCParts%20AB.pdf 
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ا في ھذا الدَّرس، فسنأتي على ِذْكر أربعة اعتراضات على اشتراك المسیحیِّین في ُمناصرة حقوق   أمَّ

ان ب نیاالعتراضاإلنسان. وكما سنرى فإنَّ  ل والثَّاني یختصَّ ا مفھوم األوَّ الث الثَّ االعتراضان حقوق اإلنسان. أمَّ
ان باالشتراك في مُ  ابع فیختصَّ  . ناصرة حقوق اإلنسانوالرَّ

 
ل  لمانیَّةفكرة عِ حقوق اإلنسان إنَّ  :االعتراض األوَّ

 
یقول أصحاب ھذا االعتراض إنَّ حقوق اإلنسان ھي فكرة ُمعاصرة یرجع تاریخھا إلى فترة التُّنویر في  

لة في رغبة اإلنسان  ر (العلمانیَّة). وھُم یقولون إنَّ حقوق اإلنسان ُمتأصِّ القرن الثَّامن عشر، وإلى حركات التحرُّ
د بذاتھ وفي أخذ قراراتھ بنفسھ. وھُم یعترضو  قراتفن على المیول المتزایدة بوضوح في استخدام بعض في التفرُّ

فاع عن سلوكیَّاٍت یَ  رى مسیحیُّون كثیرون أنَّھا خاطئة. وھُم یعترضون أیًضا على استخدام ھذه حقوق اإلنسان للدِّ
 في الت الَحقِّ ِضدَّ المسیحیِّین أنفسھم عندما یَُعبِّرون عن رأیھم. وغالبًا ما تحدث ھذه التَّصاُدمات في مجافقرات ال

ة بالمیول الجنسیَّة وحقوق عند مناقشة موضوع اإلجھاض والقتل الكما ھي الحال الحیاة ( حیم)، والحقوق المختصَّ رَّ
ئحة َحّق التَّعبیر (عدم وضع قیود على إھانة األدیان األخرى وُمعتنقي تلك  العائلة. وھناك َمن یُضیف إلى ھذه الالَّ

 24یَّة (الخلط بین فَْصل الكنیسة عن الدَّولة وَحْظر الدِّین ِمن الحیاة العامَّة).األدیان) والُحریَّة الدین
 
واج الِمثلّي. فقد ابتدأ  الدَّولةوھناك َمثَل ُمعاصر على ھذه المشكلة یختصُّ بموظَّفي   في ھولندا وقضیَّة الزَّ

عقد زواٍج بین َرُجل وَرُجل أو بین امرأة وامرأة  أن یرفضوا الدَّولةالنِّقاش ثانیةً حول ما إذا كان ِمن َحقِّ موظَّفي 
واج یتعارض یَستعینوا بأحد ُزمالھم ل(على أن  واج) في حال أنَّ موظَّف البلدیَّة یَرى أنَّ عقد ھذا الزَّ عقد ذلك الزَّ

، بل ل ھذه األحوالأن یمتنعوا عن أداء عملھم في مث الدَّولةمع تعالیم دینھ. وإلى وقٍت قریب، لم یكن یَِحقُّ لموظِّفي 
یاسة فبات ِمن  یجات. ولكنَّ تغییر الحكومة أدَّى إلى تغییر ھذه السِّ كانوا یُطردون ِمن عملھم إذا رفضوا عقد تلك الزِّ

واج إ  كان ضمیره ال یَسمح لھ بذلك.  ذاَحقِّ الموظَّف المدنيِّ أن یرفض عقد ھذا الزَّ
 
إلنسان لھ ما یؤیِّده في العدید ِمن العقائد المسیحیَّة. ویرى وقد ذكرنا في ھذا المبحث أنَّ مفھوم حقوق ا 

 المسیحیَّة قامت بدوٍر مھمٍّ في تطویر فكرة حقوق اإلنسان.-خبراء عدیدون أیًضا أنَّ القیم الیھودیَّة
 
یمانھا إتتمسَّك بإیمانھا با�، وتتحرَّك بدافع عدیدة وفي الكنیسة حول العالم الیوم، ھناك حركات إنجیلیَّة  

ین وأمریكا  امیة إلى ُمناصرة حقوق اإلنسان. وسوف نضرب ھنا َمثَلین موجزین ِمن الصِّ للمشاركة في الجھود الرَّ
 الجنوبیَّة:

 
حقوق اإلنسان  يفا فیھما عمل ُمحامیصَ وَ  2006َكتَب "طوني كارنز" و "ساره شافیر" مقالتین في سنة  •

ین. أنَّھما أسَّسا حركة حمایة حقوق اإلنسان، وكیف أنَّھما سافرا ھنا  وقد َذَكرا كیف 25المسیحیِّین في الصِّ
ثا أیًضا عن رؤیتھم  عان المزارعین المؤمنین الفقراء على المطالبة بحقوقھم. وقد تحدَّ وھناك یَُعلِّمان ویَُشجِّ

                                                
 انظر: 24 

Pontifical Council for Justice and Peace, Human Rights and the Pastoral Mission of the Church (Vatican City, 
1998, p.17. 

 انظر: 25 
Tony Carnes, “China’s New Legal Eagles: Evangelical Lawyers Spur Civil Rights Movement Forward” in 
Christianity Today, Vol. 50, No. 9, September 2006. retrieved on September 19, 2006, from: 
http://www.christianitytoday.com/ct/2006/009/39.106.html and Sarah Schafer and Jonathan Ansfield, 
“Strength from their Faith: More Civic Activists are becoming Christian and Finding Support for their Causes in 
the Bible”, in Newsweek International, July 24, 2006 issue. Retrieved on July 30, 2006 from: 
http://www.msnbc.msn.com/id/13879416/site/newsweek/?rf=nwnewsletter. 
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ین، وعن كیف أنَّھما وجدا اإللھام للقیام بھذا ُكلِّھ ِمن خالل  إیمانھما بیسوع للقیام بإصالحاٍت في الصِّ
 المسیح. 

 
عاة البروتستنت والعلمانیِّین فيعدًدا كبیًرا تَِصف "ألیكسا سمیث" في مقالتھا األخیرة كیف أنَّ  •  ِمن الرُّ

كولومبیا یُدیرون برامج اجتماعیَّة لمساعدة الفقراء، وُمناصرة حقوق اإلنسان للُمستضعفین، واالشتراك 
امیة إلى تعزیز السَّ  یجدون  المسیحیِّین الُخدَّاموھي تذكر أیًضا كیف أنَّ ھؤالء  26الم في البلد.في الجھود الرَّ

ة ِمن خالل إیمانھم.   التَّشجیع والقوَّ
 
ر العدید ِمن األمثلة األخرى. وال شكَّ أنَّ األشخاص الَمعنیِّین بھذه األمثلة یؤمنون بأنَّ الكتاب كُ ذْ ویمكننا أن نَ  

ھم عھم على القیام  المقدَّس یَُحضُّ ة بحقوق اإلنسان، وأنَّ إیمانھم ھو الذي یُشجِّ على االنخراط في األنشطة المختصَّ
في مجتمعاتھم. وھُم یؤمنون أنَّ هللا الُمتألِّمین بتلك األنشطة. َوھُم ُمنقادون بالتَّعاطُف مع األشخاص الُمھَمَّشین و

عوا النَّا  س على المطالبة بحقوقھم.أعطاھم وصیَّةً ومأموریَّةً بأن یَُشجِّ
 
وكما ھو واضح ِمن خالل ھذه المجادالت واألمثلة، فإنَّ ھناك أسبابًا قویَّة لرفض القول بأنَّ فكرة حقوق  

اإلنسان ال تَتَّفق مع العقیدة المسیحیَّة والحیاة المسیحیَّة. ولكن تبقى ھناك نقطة واحدة أال وھي أنَّ النَّظرات العلمانیَّة 
ق اإلنسان قد تحوي بعض المشكالت ِمن وجھة النَّظر المسیحیَّة. وقد أوردنا أمثلةً على ذلك. ومع أنَّ لفكرة حقو

ھذا المبحث ال یَسمح لنا بعرض المزید من اإلیضاح حول كیفیَّة تأثیر النَّظرة المسیحیَّة لفكرة حقوق اإلنسان على 
ي ھذا ف ْینُمستخدمَ  ینمسیحیَّ نَْھَجْین ن الَمثَلین لتوضیح ُمحتوى حقوق اإلنسان، فإنَّ ھذا ال یمنعنا ِمن عرض ھذی

 المضمار:
 

دة ِمن حقیقة أنَّنا مخلوقون على صورة هللا. لذلك، فإنَّ ما إنَّ نَْھج الحقوق الفطریَّة المسیحّي:  • الحقوق مستمَّ
. "إنَّ ي المعاییر التي وضعھا هللایمنحنا الكرامة ویُتیح لنا أن نَحیا الحیاة بملئھا الذي یریده هللا لنا ُمَحدَّد ف

حقوق اإلنسان لیست حقوقًا ُمطلقة كما لو أنَّھ ِمن حقِّنا أن نفعل ما نشاء. بل ھي حقوق ُمَحدَّدة بتلك المعاییر 
 27التي وضعھا هللا لنا وأرادنا أن نحیا بموجبھا".

 
لوكیَّات بمدى إسھامھا في "المصلحة النَّْھج النَّْفِعيُّ المسیحّي: تَُعرِّف نظریَّة النَّفعیَّة العلم • ة السُّ انیَّة ِصحَّ

كبر عدد ممكن ِمن األشخاص. تحقیق السَّعادة ألبأنَّھا  -بدورھا-العامَّة". وھذه المصلحة العامَّة تَُعرَّف 
د مجموع المصالح الشخصیَّة لجمیع أفراد  ویقترح آخرون أنَّ المصلحة العامَّة للمجتمع ھي أكبر ِمن ُمَجرَّ

ل األفراد تفاعُ  -بعدالة-المجتمع. "المصلحة العامَّة تَشمل القیم، والمؤسَّسات، والقانون، والبُنى التي تُنَظِّم 
وھذا النَّھج یتطلَّب نظرة عالمیَّة  28والجماعات في المجتمع وتحمیھم ِمن اضطھاد األقویاء واستغاللھم".

شاملة لتعریف المصلحة العامَّة. وبالنِّسبة إلى المسیحیِّین، یجب أن تقوم ھذه النَّظرة العالمیَّة على إعالن 
 هللا.

 
 إنَّ فكرة ِدفاعك عن حقوقك تُعارض تعلیم الكتاب المقدَّس. االعتراض الثَّاني:

 
أي إنَّ المسیحیَّة تُعلِّم أنَّھ عوًضا عن مطالبة المرء بحقوقھ، یجب علیھ أن یتنازل عنھا طوًعا   یقول ھذا الرَّ

). 9كورنثوس 1). وقد تخلَّى بولس عن بعض حقوقھ كرسول ِمن أجل اإلنجیل (انظر مثًال: 44-39: 5(َمتَّى 
سول بولس یُحضُّ مؤمني كورنثوس على قب ول اإلساءة والظُّْلم على رفع دعوى ِضدَّ أحد اإلخوة كذلك، فإنَّ الرَّ

                                                
26 Alexa Smith, ‘Death-Defying Ministry: Protestant leaders practice grassroots justice--and keep a low profile” 
in: Christianity Today, February 2007, retrieved on February 6, 2007 from: 
http://www.christianitytoday.com/40664 
27 Stott, p. 145. 
28 Gregory Baum, "Catholic Foundations of Human Rights”, 2006 



11  
 

). وأخیًرا فإنَّ الكتاب المقدَّس یوصي المؤمنین بعدم االنتقام ألنفسھم عندما یُسيُء أحد 11-1: 6كورنثوس 1(
 ). 21-17: 12األشخاص إلیھم، بل أن یُحِسنوا إلیھ ویقاوموا الشرَّ بالخیر (رومیة 

 
عتراض ھو أنَّ الكتاب المقدَّس یَُمیِّز بین حقوقنا وحقوق اآلخرین. فالكتاب المقدَّس وأقوى َردٍّ على ھذا اال 

یَُركِّز على مسؤولیَّتنا في الحفاظ على حقوق اآلخرین، ولكنَّھ یدعونا إلى التخلِّي طوًعا عن حقوقنا. وقد أْحَسَن 
فاع عن حقوق اآلخرین، "جون ستوت" في تلخیص ھذا الموقف بقولھ: "إنَّ الكتاب المقدَّس یقو ل الكثیر عن الدِّ

 حقوقھ قد یبدو أمًرا غیر طبیعيٍّ وُمْفِرطٌ عن المرء تََخلِّي ولكنَّھ ال یقول الكثیر عن دفاعنا عن حقوقنا. [...] ومع أنَّ 
 29في مجتمع هللا الجدید".جوھریَّة في المثالیَّة، فإنَّھ ِسَمة 

 
فاع عن حقوق اآلخرین. ویمكننا القول أیًضا إنَّھ ینبغي لنا، ویبدو واضًحا أنَّ ھناَك وصایا كتابیَّ   ة بالدِّ

-12: 1كمسیحیِّین، أن نُبدي استعدادنا للتَّنازل عن حقوقنا ألنَّنا حین نفعل ذلك نَخدم ھدفًا أسمى (انظر مثًال: فیلبِّي 
سول بولس بال ینبغي لنا المطالبة بحقالقول بأنَّھ ). ولكن ال یجدر بنا أن نوافق على 14 حقوقھ وقنا. فقد طالب الرَّ

الشخصیَّة كمواطٍن رومانيٍّ في مناسباٍت عدیدة. ویمكن القول بكل تأكید إنَّ دفاعنا عن حقوقنا قد یخدم أحیانًا ھدفًا 
 أسمى. 

 
یر القوانین تغیإنَّ وقوفنا في وجھ القوانین والممارسات الظَّالمة التي تَنتھك حقوقنا الشخصیَّة قد یُسھم في  

الُمطَبَّقة. وبذلك، قد یستفید منھا أناٌس آخرون. كذلك، فإنَّ وقوفنا في وجھ األشخاص الظَّالمین والجماعات الظَّالمة، 
ومطالبتنا بمعاقبتھم أمام القانون قد یردعھم عن تكرار ذلك (أو قد یَِحدُّ من قدرتھم على إلحاق األذى بنا أو بغیرنا). 

لدُّول في الشَّرق األوسط وشمال إفریقیا، یواجھ المرء خطًرا كبیًرا عند إصراره على الوقوف في وجھ وفي أغلبیَّة ا
ن أن یدافعوا عن حقوقھم (وأ -بنزاھة-أحد المسئولین الحكومیِّین أو أْصحاب النُّفوذ. وال یمكننا أن نُطالب اآلخرین 

 نا نرفض القیام بذلك. یواجھوا المخاطر النَّاجمة عن ذلك) إن ُكنَّا نحن أنفس
 

االنخراط في ُمناصرة حقوق اإلنسان ھو شكل ِمن أشكال "اإلنجیل االجتماعّي"، وھو بعیٌد  االعتراض الثَّالث:
 ُكلَّ البعد عن الدَّعوة الحقیقیَّة للكنیسة. 

 
" ھو وقد قُلنا إنَّ الھوت "القد َذَكرنا آنفًا أنَّ عقیدة الخالص تؤیِّد فكرة حقوق اإلنسان.   إلنجیل االجتماعيَّ

صورة زائفة لالھوت الخالص الذي یَُعلِّمھ الكتاب المقدَّس (والعدید ِمن العقائد األخرى أیًضا). ولكنَّنا أشرنا أیًضا 
أي الذي یحصر خالص هللا بالجانب الدینيِّ ِمن حیاة المرء، والذي یُقَیِّد دعوة الكنیسة بإشباع  إلى عدم كفایة الرَّ

 دینیَّة للنَّاس ِمن خالل الُمناداة باإلنجیل بالكالم فقط. الحاجات ال
 
فمع أنَّ الجانب الدینيَّ للخالص ("المصالحة مع هللا) ھو جزٌء ال ِغنى عنھ في عقیدة الخالص، فإنَّ ِغنى  

الم كخالص هللا یجعل ھذا الخالص غیر مقتصر على ذلك الجانب دون سواه. كذلك، مع أنَّ المناداة باإلنجیل بال
 30ھي جزء أساسيٌّ ِمن دعوة الكنیسة والمؤمنین األفراد، فإنَّ دعوتنا أكثر اتِّساًعا ِمن ذلك.

 
" ھو قول یَنتمي إلى   د "إنجیٍل اجتماعيٍّ إنَّ القول بأنَّ العمل االجتماعيَّ یُقَلِّل ِمن شأن اإلنجیل ویَجعلھ ُمَجرَّ

نیسة مكننا أن نُنكر أنَّ الكأوائل القرن العشرین). ومع ذلك، ال یعقیدة ظھرت حدیثًا نسبیًّا بین المسیحیِّین (في 
عفاء والمساكین. فعلى سبیل المثال، حتَّى  -خالل تاریخھا الطَّویل-انخرطت  في القضایا االجتماعیَّة، وساعدت الضُّ

میالدیَّة، كتب  360ة في زمن الكنیسة األولى، كاَن المؤمنون المسیحیُّون َمعروفین بتعاطفھم مع اآلخرین. ففي سن
ون بالفقراء  ومانّي (الوثنّي) "یولیانس" رسالةً إلى كاھٍن وثنيٍّ قال لھ فیھا كیف أنَّ المسیحیِّین یَھتمُّ اإلمبراطور الرُّ

ن الذین ال الوثنیِّیتَجعل المسیحیِّین وغیر المسیحیِّین على َحدٍّ سواء، وكیف أنَّھم یُدافعون عن حقوق ھؤالء بطریقة 
                                                
29 Stott, p. 149. 

تي، انظر الجزء المختّص بـ "عقیدة الخالص". 30   لمزید من التَّفاصیل عن ُحجَّ
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ًدا " عرًضا جیِّ الُمعاصرةالقضایا المسیحیَّة ووقد قَدَّم "جون ستوت" في كتاٍب لھ بعنوان: " 31.یَخجلون یفعلون ذلك
  32عن اھتمام الكنائس بالقضایا االجتماعیَّة وانخراطھا فیھا في القرنین الثَّامن عشر والتَّاسع عشر.

 
ابع: یاسة، وأن "تُعطي ما لقیصر لقیصر" یجب على الكنیسة أن تمتنع عن اال االعتراض الرَّ نخراط في السِّ

 ). 21: 22(َمتَّى 
 
 یأخذ ھذا االعتراض، عادةً، شكًال واحًدا (أو أكثر) ِمن ھذه األشكال الثَّالثة: 
 

یاسة، یجب على الكنیسة أن تحذو حذوه أ)  .حیث إنَّ یسوع لم یخلط بین الدَّولة والسِّ
لمعنى الضیِّق أو بالمعنى الواسع. وال َشكَّ أنَّ یسوع لم یُؤسِّس یوًما حزبًا إنَّ الكلمة "سیاسة" قد تُفھم با 

یفیَّة ارتباط تأثیًرا على كتعالیمھ قد تركت سیاسیًّا ولم یكن لدیھ برنامج سیاسيٌّ ُمعلن (المعنى الضیِّق). ومع ذلك، ف
م وصایا كثیرة بخصوص العالقات بین النَّاس بعضھم ببعض وتعاملھم بعضھم مع بعض. والكتاب المقدَّس  یُقَدِّ

یاسة  33األشخاص (المعنى الواسع). لیست "قیصر" فقط بحسب ما یقولھ الكتاب  -بالمعنى األخیر للكلمة-والسِّ
)، وقد قال 39: 22المقدَّس. فقد قال یسوع نفسھ إنَّ الوصیَّة الثَّانیة العظمى ھي أن یُِحبَّ المرء قریبھ كنفسھ (َمتَّى 

 ). 10-8: 13" (رومیة تَْكِمیُل النَّاُموسِ لس عن المحبَّة إنَّھا "بو
 

 .)36: 18نحن نَنتمي إلى مملكة هللا؛ وھذه المملكة لیست ِمن ھذا العالم (یوحنَّا  ب)
). 20: 3)، بل نحن مواطنون سماویُّون (فیلبِّي 16: 17ِمن الواضح تماًما أنَّنا لسنا ِمن ھذا العالم (یوحنَّا  

غم ِمن أنَّنا ال نَنتمي إلى ھذا العالم، فإنَّنا ُمْرَسلون إلى ھذا ا ومع سول یوحنَّا یَُذكِّرنا أیًضا بأنَّھ بالرَّ عالم لذلك، فإنَّ الرَّ
ون أیًضا إلى أن نكون ملًحا ونوًرا، وإلى أن نترك تأثیًرا إیجابیًّا في العالم ). 18و  15: 17(یوحنَّا  ونحن َمدعوُّ
 ). وھناك العدید ِمن العقائد الكتابیَّة التي ذكرناھا آنفًا تَُردُّ على ھذا االعتراض.16-13: 5(َمتَّى 

 
ون إلى إطاعة الحكومة، ال إلى معارضتھا (رومیة  ج)  .)2بطرس 1و  13نحن مدعوُّ

األداة التي یستخدمھا  ). فھي1: 13ِمن المؤكَّد أنَّ الكتاب المقدَّس یَُعلِّم أنَّ الحكومات ُمَرتَّبة ِمن هللا (رومیة  
هللا لمعاقبة األشرار، وَمْدح األبرار، َوتحقیق الحیاة الكریمة للجمیع. ومع ذلك، فإنَّ الكتاب المقدَّس یحوي أمثلة 
كثیرة على عدم إطاعة الحكومات عندما تكون قوانینھا أو تشریعاتھا ُمخالفة لوصایا هللا أو لقصده ِمن وجود تلك 

 34الحكومات.
 
أمثلة عدیدة على ذلك في العھد القدیم. فعلى سبیل المثال، نقرأ عن القابِلَتَْین الِعبرانِیَّتین اللَّتین كانتا وھناك  

أخرج العبرانیِّین الذي عن موسى أیًضا ). ونقرأ 1تُخفیان األطفال العبرانیِّین خوفًا علیھم ِمن بَْطش الملك (خروج 
). 6). ونقرأ عن دانیال نفسھ (دانیال 3اء دانیال الثَّالثة (دانیال ). ونقرأ عن ُرفق14-5ِمن أرض مصر (خروج 

عصوا أمر الملك ھیرودس (َمتَّى عندما مثلما فعل المجوس  -ھناك أمثلة في العھد الجدید على العصیان المدنيِّ و
سُ 2 ُسل  19: 4ل )، والتَّالمیذ الذین رفضوا أوامر القادة الیھود بعدم الكرازة بیسوع المسیح (أعمال الرُّ وأعمال الرُّ
5 :29 .( 
 

                                                
سالة على:  31   again.info/Classes/Sources/Julian.htmlhttp://www.thenیمكن قراءة نَّص الرِّ

32 Stott, p. 2-6. 
 

یاسة بالمعنى األشمل على أنَّھا: "ُمجمل العالقات بین النَّاس الذین یعیشون في المجتمع". ییَُعرِّف قاموس م 33   ریام وبستر السِّ
 لالطِّالع على أمثلة ودفاع أكثر تفصیًال عن االنخراط المسیحّي في العصیان المدنّي، انظر: 34 

John H. Redekop, Christians and Civil Disobedience (Background Paper from the Evangelical Fellowship in  
Canada), 2001, retrieved on March 23, 2002 from: http://files.efc-canada.net/gen/CivilDisobedience_2008.pdf 
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وكما ذكرنا عند حدیثنا عن عقیدة الحكومات، فإنَّ للكنیسة دور نبوّي في الوقوف في وجھ الحكومات عندما  
 تُخفق ھذه الحكومات في تحقیق قصد هللا ِمن وجودھا. 

  
 
 
 

 أسئلة للمراجعة والمناقشة:
 

عالوة على االعتراضات األربعة الواردة في ھذا الجزء في ما یَختصُّ بُمناصرة حقوق اإلنسان، اذكر  -1
.عدم تَقَیُّدھم باعتراضین آخرین ترى أنَّ المسیحیِّین قد یطرحونھما لتبریر   ھذا األمر الِكتابيِّ

  
م اذكر بعض ما قد یراه بعض ُمناصري حقوق اإلنسان صائبًا ولكنَّھ یُعار -2 ض تعالیم الكتاب المقدَّس. َدعِّ

 إجاباتك بآیات ِمن الكتاب المقدَّس.
 

ن حقوق عفي الوقت الذي تُدافع فیھ  حكومتك المحلیَّةسیاسة في تُشارك كیف ترغب في رؤیة كنیستك  -3
 األفراد؟ َعبِّر عن رأیك في فقرة أو فقرتین، واضرب أمثلة محدَّدة، واذكر التحدِّیات.

 
 

 ِصیَّتا الَعْدل والمحبَّةوَ ثالثًا: 
 

ة   المسیح ھو األساس الحقیقّي لألفكار الُمختصَّ
 وال سیَّما الُحریَّة، والَعْدل، والسَّالم. -بحقوق اإلنسان 

 
قنا إلى األسس الالھوتیَّة التي تقف وراء اھتمام المسیحیِّین بحقوق اإلنسان ونشاطھم في ھذا   لقد تَطَرَّ

المضمار. وقد قُمنا بالردِّ على بعض االعتراضات الشَّائعة على اشتراك المسیحیِّین في ُمناصرة حقوق اإلنسان. 
قوق اإلنسان، فإنَّنا نُقِرُّ أیًضا بأنَّ بعض جوانب الفھم العلمانيِّ على ما یقولھ الكتاب المقدَّس عن حومع أنَّنا َركَّزنا 

 لحقوق اإلنسان قد تَُشكِّل ُمعضالت للمسیحیِّین. السَّائد 
 
م ِذْكُرھا توفِّر أساًسا متینًا للمسیحیِّین   مسیحیَّة  لتمكینھم ِمن صیاغة نظرةوال َشكَّ أنَّ المواقف العقائدیَّة الُمتَقَدِّ

 واضحة وُمستقلَّة عن حقوق اإلنسان. 
 
ساس فإنَّ األآنفًا، بالتَّفصیل ویجب أن یكون شخص الربِّ یسوع المسیح في قلب ھذا النَّھج. وكما ذكرنا  

اسخ للنَّھج الِكتابيِّ لحقوق اإلنسان ھو عمل هللا في الخلیقة (خلق اإلنسان على صورتھ) أمر  ھ (وھوتلا، وعدالرَّ
). وعلى نفس القدر ِمن األھمیَّة ھناك عمل المسیح الفدائّي (كفایة ذبیحتھ الكفَّاریَّة) تحقیق العدالة -بدوره-یتطلَّب 

 محبَّة). ففي المسیح، یَظھر عدل هللا ورحمتھ بأجلى صورة.  -بدورھا-ومحبَّتھ (وھي تتطلَّب 
 
ل في عمل المسیح الفدائ  ة كبیرة بین نظرة وعند التأمُّ ّي، وفي وصیَّة المحبَّة التي أعطاھا لنا، تبرز ھُوَّ

 الكتاب المقدَّس إلى حقوق اإلنسان والنَّظرة المعاصرة.
 
ة تلو   د المرَّ ة ھو نظرة اإلنسان المتناقضة. فالفكرة المعاصرة لحقوق اإلنسان تؤكِّ والسَّبب في ھذه الھُوَّ

ة على أنَّ كرامة اإلنسان  ئیسیَّة ھي شيء واضح وظاھر؛ ولكنَّھا ال تُشیر إلى منشأ ھذه الكرامة. ونتیجة المرَّ الرَّ
ضطالع االبدي "تفاؤًال إنسانیًّا قائًما على وجود صالٍح فطريٍّ لدى البشر، وعلى قدرة اإلنسان على لذلك فإنَّھا تُ 
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فإنَّ ھذا التَّفاؤل في غیر موضعھ ألنَّھ یَُعلِّي  ولكن ِمن وجھة نظر الكتاب المقدَّس، 35لمسؤولیَّة وممارسة الُحریَّة".با
وعلى نحٍو ُمناقٍض ِمن مكانة اإلنسان على حساب ما یقولھ الكتاب المقدَّس عن الخطیَّة المتوارثة لدى اإلنسان. (

ل توفیر من أجتماًما، فقد أصدرت األمم المتَّحدة وثائق تختصُّ بحقوق اإلنسان بعد الحرب العالمیَّة الثَّانیة تحدیًدا 
 إقرار بأنَّ أيَّ َصالٍح متوارٍث في -في َحدِّ ذاتھ-طریقة ذرائعیَّة قابلة للتَّطبیق للتَّصدِّي للحكومات الجائرة؛ وھذا 

لطة والنُّفوذ).  اإلنسان یمكن أن یتالشى في أولئك الذین أفسدتھم السُّ
 
، كان فداء المسیح ضرورة حتمیَّة.   شر ومن طریق "َردِّ البفبسبب الخطیَّة المتوارثة في الجنس البشريِّ

ا إن أردنا أن نفھم 36إلى حالتھم التي ُخلقوا علیھا في األصل كعبیٍد �" ، فإنَّ عملھ الفدائيَّ أساسيٌّ وضروريٌّ جّدً
 . لطان الُمعطى ِمن هللا لجمیع النَّاس في أن األصل في لذلك فإنَّ الحقوق بمعناھا الكتابيِّ حقوق اإلنسان ھو ذلك السُّ

وبسبب الكفایة الشَّاملة  37یكونوا أوالده ِمن خالل نِعمتھ الغنیَّة التي أنعم بھا علینا في شخص الربِّ یسوع المسیح.
ة واِحَدةً إلى األبد" (یوحنَّا للفداء  د على تطبیق 27: 7ین ؛ عبرانیِّ 16: 3وطبیعة فداء المسیح "َمرَّ )، یمكننا أن نُؤكِّ

 َمن ھُم خارج شعب عھد هللا.الحقوق على ھذا األساس على جمیع 
 
ابقة، فإنَّ المحبَّة التي أظھرھا المسیح عندما قَدَّم الفداء  یة ینب وكما َذَكرنا في األجزاء السَّ غي ھي محبَّة ُمَضحِّ

ا للفھم الكتابيِّ للحقوق، وللتفكیر في ضرورة 34: 13أن تَُمیِّز العالقات بین البشر (یوحنَّا  ). وھذه المحبَّة ُمھمَّة جّدً
ة الحقِّ أو الواجب تماًما  - 38البُعد الَعالقِيِّ للحقوق. فھي محبَّة مستعدَّة لممارسة ضبط النَّفس والتَّضحیة أیًّا كانت قوَّ

فاع عن حقوقھ ف تھ في الدِّ غم ِمن قوَّ ي بعض المناسبات (مثًال: َحقّھ كمواطن روماني؛ أعمال كما فعل بولس. فبالرَّ
ُسل  ا أحیانًا للتَّنازل عن حقوقھ ِمن أجل اإلنجیل وِمن أجل بُنیان الكنیسة 29-24: 22الرُّ )، فقد كان مستعّدً

 ة). لذلك، فإنَّ الحقوق لیست شیئًا ینبغي المطالبة بھ في كل المواقف، بل إنَّ وصیَّ 23: 10؛ 19: 9كورنثوس 1(
الطَّریقة السَّلیمة لُممارسة ھذه المحبَّة تقتضي ِمنَّا أن نتحرَّك خارج نِطاق حقوقنا لكي نتمكَّن ِمن التَّفكیر في 

 39الحقوق.
 
الن ُمتمثًِّال في اإلع -ِمن وجھة نظر الكتاب المقدَّس-وربَّما كان أوضح تعبیر عن التَّفاؤل المعاصر المغلوط  

ل"یَتِمُّ بموجبھ جدید  عالميٍّ  فدیباجة اإلعالن تدعو إلى نظامٍ العالمي لحقوق اإلنسان.  ة االعتراف بالكرامة الُمتأصِّ
في جمیع أعضاء األسرة البشریَّة، وبحقوقھم المتساویة الثَّابتة [على أساس أنَّ ھذا ھو] أساس الُحریَّة والعدل 

ضوح في أنَّ المسیح (ولیس االعتراف البشرّي بكرامة لكنَّ الكتاب المقدَّس واضح ُكلَّ الوو 40".والسَّالم في العالم
لة) ھو المؤسِّس الحقیقّي للُحریَّة والعدالة والسَّالم في العالم (انظر مثًال یوحنَّا  : 12؛ َمتَّى 36: 8اإلنسان الُمتأصِّ

د أیًضا كرامة جمیع  وال َشكَّ أنَّ الذَّبیحة الفدائیَّة التي َضِمنَت الُحریَّة والعدالة). 27: 14؛ یوحنَّا 18 والسَّالم تُؤكِّ
 البشر. وتلك الذَّبیحة تَُعبِّر عن محبَّة المسیح الفائقة؛ وھي محبَّة ینبغي التمثُّل بھا في جمیع العالقات البشریَّة.

 
 أسئلة للمراجعة والمناقشة

 
لیب ُكلَّ یوم عن مسألة عدم  -1 ي غیر "التَّفاؤل الذي فكفایة كیف تُجیب دعوة المسیح لتالمیذه بأن یَحملوا الصَّ

 َمَحلِّھ الذي یُقَدِّمھ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان" بحسب ما ذكرناه في ھذا الجزء. اشرح إجابتك.
  

رى أنَّ عمل المسیح قَدَّمھا للمساعدة عملیًّا في تنفیذ وصیَّة العدالة والمساواة ما اإلسھامات الفریدة التي تَ  -2
 القدیم؟الواردة في العھد 

                                                
35 Dalacoura, Islam, Liberalism and Human Rights, 2003:58 
36 Zylstra, “The Bible, Justice and the State,” in van der Walt et al. 1995:280 
37 Marshall, “Justice and Rights,” in van der Walt et al., eds., Confessing Christ in Doing Politics, 1995: 490 
38 Solzhenitsyn, cited in Marshall 1995:484 
39 Rivers, “Beyond Rights,” Jubilee Centre, 1997: http://www.jubilee-centre.org/document.php?id=18  
40 Preamble to the UDHR: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=eng 
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 الُخالصة
، وبأنَّ ُمناصرة حقوق اإلنسان ھي   لقد دافعنا عن الموقف القائل بأنَّ فكرة حقوق اإلنسان لھا َسنٌَد ِكتابيٌّ

جزء ِمن الدَّعوة المسیحیَّة للكنیسة َكُكّل وللمسیحیِّین األفراد. وقد تناولنا بالدِّراسة سبع عقائدة مسیحیَّة ورأینا 
ھھا المسیحیُّون لفكرة  ةبحقوق اإلنسان. وقد تناولنا بالدِّراسة أیًضا أربع ارتباطھا الوثیق اعتراضات شائعة یوجِّ

ا ُمْفِحًما على ھذه  ثنا عن األسس التي تَُردُّ َرّدً حقوق اإلنسان أو لالنخراط في ُمناصرة حقوق اإلنسان. وقد تََحدَّ
 االعتراضات.

 
ع المسیحیِّین على  فاع عن حقوقھم الشخصیَّة وحقوق جیرانھم، یجب  وإن أردنا أن نَُشجِّ االنخراط في الدِّ

 أن یتسلَّحوا بما یلي:علیھم 
ة بمُ  -1  ناصرة ھذه الحقوق.االلتزام بحقوق اإلنسان وبالوصیَّة الُمختصَّ
فاع -2  عن الحقوق، أو ُمناصرتھا، أو المطالبة بھا. معرفة حقوق اإلنسان، وتطبیقاتھا، وآلیَّات الدِّ
زمة للتَّحقیق في انتھاكات حقوق اإلنسان، وتدوینھا، وكتابة االلتماسات والُمناشدات  -3 امتالك المھارات الالَّ

 وما شابَھ ذلك. 
 
ع المسیحیِّین على تقدیر وتثمین فكرة حقوق َمتینة لقد كانت الغایة ِمن ھذا الدَّرس ھي توفیر قاعدة   تَُشجِّ

عھم على االلتزام ب ر المشاركة في مُ اإلنسان، وتُشجِّ ناصرة حقوق اإلنسان. وھناك دروس أخرى في ھذا الُمقَرَّ
تتناول تبادل المعرفة والمھارات، مع التَّركیز على جانب ُمَعیَّن ِمن حقوق اإلنسان: ُحریَّة الدِّین والُمعتقد. وھناك 

 41أدوات أخرى متوفِّرة ِمن مصادر عدیدة.
  

                                                
 ھناك مصادر قَیِّمة عدیدة متوفِّرة على اإلنترنت تتحدَّث عن ھذه الحاجات. انظر على سبیل المثال: 41 

Tear Fund International Learning Zone (http://tilz.tearfund.org), the Viva Network (www.viva.org) or the Global 
Human Rights Education Network: www.hrea.org 
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 اإلنسان في مجتمعك/نشاط تعلیمّي: حقوق دراسة حالة

 
حیَّة شاملة لمعرفة الطَّرائق التي تُستخدم فیھا القوانین عندما تنظر إلى المجتمع ِمن حولك، قُم بدراسة َمسْ  

 وال سیَّما الفئات التَّالیة: -والممارسات في مجتمعك لتشویھ صورة هللا وتجرید النَّاس ِمن كرامتھم 
 جماعة المؤمنین. •
عفاء والمساكین  •  في المجتمع.الضُّ
 األجانب والُعمَّال المھاجرون.ُمقیمون ال •

 
ة بكل فئة ِمن الفئات المذكورة آنفًا. -1  في ضوء دراستك الَمْسِحیَّة، اكتب الئحة بحقوق اإلنسان الُمختصَّ
ؤال ( -2  ) لمعرفة مدى توافق ُكلٍّ منھا مع تعالیم الكتاب المقدَّس.1قَیِّم الحقوق الُمَحدَّدة في السُّ
د الخطوات التي یمكنك القیام بھا لمُ  -3  ناصرة تلك الحقوق في إطار خدمتك.َحدِّ
یات، واقترح بعض الخطوات العملیَّة لمواجھة ھذه التحدِّیات.  -4  اذكر التحدِّ
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 أسئلة على الدَّرس الخامس
 اختر أفضل إجابة:

 
 :ِمن خاللیمكن مالحظة االھتمام بحقوق البشر كأفراد  -1

 اإلعالن الفرنسّي للحقوق. أ)
 إعالن االستقالل األمریكّي. ب)
 شریعة حمورابي. ج)
 أسفار موسى الخمسة. د)
 جمیع ما ُذِكر. ه)

 
 فكار حقوق اإلنسان في الكتاب المقدَّس ِمن خالل:أیمكن مالحظة جوھر  -2

 اھتمام هللا الحصرّي بمصلحة إسرائیل. أ)
 لطقسیَّة.التَّفاصیل الدَّقیقة للشَّریعة ا ب)
 اھتمام هللا باألرامل والیتامى. ج)
ات الموحى بھا عن المسیَّا.  د)  النُّبوَّ

 
د  -3 :على الكتاب المقدَّس یؤكِّ  مفھوم كرامة البشر ِمن خالل التِّشدید على أنَّ

 على صورة هللا.ُخلِقوا البشر  أ)
ة. ب)  المؤمنین متساوون ویمتلكون إرادة ُحرَّ
 تُطَبِّق مشیئة هللا الكاملة.الحكومات  ج)
 الخالص یُعطي كرامةً لجمیع البشر. د)
 جمیع ما ُذِكر.  ه)

 
 یُمكن تلخیص الدَّعوة إلى العیش بُمقتضى أخالقیات الملكوت في الوصیَّة التَّالیة: -4

لوك بحسب شریعة موسى. أ)  السُّ
 محبَّة هللا والقریب. ب)
فاع عن أرض الموعد. ج)  الدِّ
 إكرام األب واألم.  د)

  
ح الُجَمل  حیحة، أو الحرف (خ) لإلشارة إلى الُجمل الخاطئة. وَصحِّ ضع الحرف (ص) لإلشارة إلى الُجمل الصَّ

 الخاطئة:
 

 ) حقوق اإلنسان ھي تلك المعاییر األساسیَّة التي ال یمكن للنَّاس أن یعیشوا بدونھا بكرامة. (     -5
 المطالبة باحترام كرامة قریبك. (     ) ُمناصرة حقوق اإلنسان تعني -6
 اإلنجیل االجتماعّي ُمَمثَّل في ھذا الدَّرس كطریقة لحمایة حقوق األفراد. (     ) -7
 یمكن التغلُّب على الخطیَّة والشّر في العالم في حال وجود حكومة قویَّة ونظام تشریعّي عادل. (     ) -8
 حقوق اإلنسان ظَنًّا منھم أنَّ جذورھا ترجع إلى العلمانیَّة. (     )بعض المؤمنین یتجنَّبون ُمناصرة  -9
 

 أجب عن األسئلة التَّالیة:
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ا الحفاظ على كرامتھم. مإلى التَّشریعات الجیِّدة ترمي إلى المساعدة في حمایة حقوق األفراد؛ وبالتَّالي إنَّ  -10
) إلى ھذا النِّقاش؟ وما القرار الذي 31-26: 36؛ 20-19: 11وجھة النَّظر التي تُضیفھا اآلیات (حزقیا 

؟  ارتآه النبيُّ
 

إلى أيِّ َحدٍّ یَُعدُّ حفاظ المرء على حقوقھ شأنًا فردیًّا؟ وإلى أيِّ َحدٍّ تَُعدُّ ھذه مسؤولیَّة المجتمع؟ وكیف یمكن  -11
مع األبوّي فاعلة، وبین المجتلذلك أن یَختلف بین المجتمعات الفردیَّة شبھ الغربیَّة التي تكون فیھا الحكومة 

لطة محصورة في العشیرة؟ اضرب أمثلة ِمن خبرتك الشخصیَّة.  الذي تكون فیھ السُّ
 

قال أحدھم: "الكرامة ھي ُمصطلٌح نسبيٌّ إذ إنَّھا تتوقَّف على نظام القِیَم الذي یتمسَّك بھ الفرد أو المجتمع.  -12
 یتعارض مع حقوق اآلخرین". اشرح ھذا القول ُمبَیِّنًا رأیك الشخصّي.  لذلك، فإنَّ ما یَُعدُّ حقوقًا عند البعض قد

 
)، أین كانت كرامة یسوع عندما ُحْوِكَم 3: 1(عبرانیِّین  "بَھَاُء َمْجِدِه َوَرْسُم َجْوھَِرهِ لكون یسوع ابن هللا، و " -13

لیب؟ فالكتاب المقدَّس یَِصفُھُ كعبٍد ُمْحتَقٍَر  . ماذا نتعلَّم ِمن ذلك عن مصدر كرامتنا، َوَمْخذولٍ وُعلَِّق على الصَّ
لیب ُكلَّ یوم؟ َعبِّر عن إجابتك بكلماتك  وعن طبیعة الوصیَّة الُمعطاة لنا في العالم حین ُدعینا إلى حمل الصَّ

 الشخصیَّة.
 

 ان؟ما بعض األسباب التي تجعل اإلیمان بالمسیح دافًعا قویًّا لدى البعض لُمناصرة حقوق اإلنس -14
 

اھن المفروض ِمن الحكومات الحالیَّة قد یفید  -15 لقد تَمَّ تذكیرنا في ھذا الدَّرس بأنَّ االعتراض على الوضع الرَّ
ة ھذا القول ِمن طریق اإلشارة إلى تََحدٍّ ُمعاصر في الشَّرق األوسط (مثل األحداث المأسویَّة  اآلخرین. قَیِّم ِصحَّ

 رافقھا ِمن عواقب إنسانیَّة).  ، مع ما2011في سوریَّا منذ سنة 
 

اضرب ثالثة أمثلة على األقل ِمن حیاة المسیح عن كیفیَّة ضلوعھ في ُمناصرة حقوق اإلنسان أثناء خدمتھ.  -16
 كیف یمكن مقارنة ذلك بواجبنا في القیام بالشَّيء نفسھ في وقتنا الحاضر؟

 
في و جسر،في صورة نتیجة، وفي صورة لنَّشاط االجتماعّي في القراءة اإلضافیَّة لھذا الدَّرس، تَمَّ تقدیم ا -17

شریك للكرازة. اضرب أمثلة ِمن خبرتك الشخصیَّة و/أو مجتمعك تُبَیِّن كیف یمكن لُكلِّ جانب ِمن صورة 
.  ھذه الجوانب أن یكون صحیًحا في التَّطبیق العمليِّ

 
ا في إرسالیَّة الكنیسة  باإلنجیل رازة"الكِ  بأنَّ  "لوزان"میثاق الوارد في ھل توافق على القول  -18 أساسیَّة جّدً

یة" تَفوق كرازة أولویَّة ال) بأنَّ "21 غیر الدَّوريّ تقریر لوزان ما قالھ صائغو ( على، ووخدمتھا الُمَضحِّ
  اشرح إجابتك في فقرة واحدة. ؟النَّشاط االجتماعيِّ أولویَّة 
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