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البرش إىل نوعني ،أخيار وأرشار ،مؤمنني وخطأة ،وتستند يف ذلك
عىل بعض آيات الكتاب املقدس ،منها« :ل َْس ُت أَ ْسأَ ُل أَنْ تَأْ ُخ َذ ُه ْم
الشيرِ .لَ ْي ُسوا ِم َن الْ َعال َِم ك ََم أَ ِّن أَنَا
ِم َن الْ َعال َِم بَ ْل أَنْ تَ ْح َفظَ ُه ْم ِم َن ِّ ِّ
ل َْس ُت ِم َن الْ َعال َِم .ك ََم أَ ْر َسلْ َت ِني إِ َل الْ َعال َِم أَ ْر َسلْ ُت ُه ْم أَنَا إِ َل الْ َعال َِم.
ل َْس ُت أَ ْسأَ ُل ِم ْن أَ ْجلِ َه ُؤالَ ِء َفق ْ
َط بَ ْل أَيْضً ا ِم ْن أَ ْجلِ الَّ ِذي َن يُ ْؤ ِم ُنونَ
ِب بِكالَ ِمه ِْم( ».يوحنا .)16 ،15 :17
املدرسة الثالثة تنادي بأهم ّية االندماج ومشاركة املجتمع،
كل ما يرتقي باإلنسان،
والعامل ،يف التغيري نحو األفضل ونحو ّ
اجتامع ًّيا وسياس ًّيا ودين ًّيا ،وأصحاب هذا الفكر يؤمنون أنَّ املؤمنني
املادي ،وعليهم التفاعل مع مجتمعاتهم
جزء من كيان هذا العامل
ّ
ص
بهدف التغيري ،ويستندون عىل قول املسيح« :أَ ْعطُوا َما لِ َق ْي َ َ
ص َو َما لِلَّ ِه لِلَّ ِه» (مرقس  ،)17 :12وتعتمد هذه املدرسة عىل
لِ َق ْي َ َ
تأصيل فكرة ثنائ ّية املواطن املسيحي ،فاملسيحي يحيا مشدو ًدا
نحو وطنه الساموي ،لكنه يعيش يف وطن أريض ،وهنا يربز دور
املواطن املسيحي يف املشاركة يف فعاليات تحقيق األفضل لوطنه،
وملواطنيه ،تحقيقًا لقول املسيح« :أَتَ ْي ُت لِ َتكُونَ لَ ُه ْم َح َيا ٌة َولِ َيكُونَ
لَ ُه ْم أَفْضَ ُل» (يوحنا .)10 :10
وقد يتعرض الوطن ألنظمة حكم استبداديّة ،أو ديكتاتوريّة ،أو
فاش ّية ،ويُعاين املواطن من أشكال عبوديّة ظاملة وقاهرة ،عبوديّة
ثقاف ّية ،سياس ّية ،عرق ّية ،دين ّية ،اجتامع ّية واقتصاديّة .وتربز الرغبة
اإلنسان ّية يف التحرر من الظلم واالستبداد ،هذه الرغبة التي مل ولن
تكون وليدة الظرف التاريخي أو الجغرايف أو السيايس ،بل هي
التوق إىل الح ّريّة ،املكتوبة يف قلب اإلنسان املخلوق عىل صورة
الله ومثاله ،أي املدع ّو ليعيش كابن إلله الح ّريّة ،لكن قد ترت َجم
العنفي.
هذه الرغب ُة بطرق متعددة ومتنوعة ،منها السلمي ،ومنها
ّ
ويبقى السؤال األكرث إلحا ًحا ،ما هي الدعائم الكتاب ّية والالهوت ّية
التي يتم الرجوع إليها يف تأييد ودعم حق اإلنسان يف تحقيق
ح ّريته ،كجزء من منظومة متكاملة من املساواة والح ّريّة والعدالة
االجتامع ّية ملجتمعه ،والتي قد تتخذ من االحتجاجات والثورات
ً
سبيل لتحقيقها؟

شهد العامل عرب تاريخه الكثري من الحركات االحتجاج ّية والثورات
رشا يف التكوين
التي ّ
غيت مجرى وأحداث التاريخ ،وأثرت تأث ًريا مبا ً
اإلنساين ،مام دفع باإلنسان إما إىل العزلة السياس ّية واملجتمع ّية،
أو االنخراط واالندماج يف الحياة السياس ّية واالجتامع ّية وصناعة
التاريخ.
ولقد شهدت منطقتنا العرب ّية –عرب ما أٌطلِق عليه اسم «الربيع
العريب» -الكثري من االضطرابات والحركات االحتجاج ّية والثورات
التي أطاحت بأنظم ٍة سياس ّية ،وهزت ِكيانات ظ ّن الكثري أنّها راسخة
مستقرة ،مام ألقى بظالل مختلفة عىل الحياة السياس ّية والدين ّية
واالقتصاد ّية واالجتامع ّية ،وقد دفع هذا بالكثريين ،وخاصة من
املسيح ّيني للتساؤل :هل هناك أسس كتاب ّية والهوت ّية للمشاركة يف
تلك األحداث واملساهمة يف تغيري املجتمعات التي يعيشون فيها؟
وهل من أُطر يجب أن يتحركوا من خاللها ،أم أنَّ عليهم االنزواء
بعيدً ا عن معرتك الحياة العامة ،وليفعل الله ما يشاء؟
هنا البد أن نشري إىل ثالث مدارس فكريّة والهوت ّية تباينت فيام
بينها حول اإلجابة عىل هذه األسئلة.
املدرسة األوىل تدعو لالنفصال التام واالنعزال عن شؤون العامل
واملجتمع ،بل تتخذ موقف العداء للعامل والحرب ضده ،حيث أنَّ
العامل رشير وفاسد ،لذا يجب االبتعاد عنه وعدم مخالطة أهله،
وأساليبه وأدواته ،وهم يعتمدون يف دعوتهم هذه عىل بعض من
آيات الكتاب املقدس مثل« :الَ يَ ْق ِد ُر أَ َحدٌ أَنْ يَ ْخ ِد َم َس ِّيدَ يْ ِن ألَنَّهُ إِ َّما
أَنْ يُ ْب ِغ َض الْ َوا ِحدَ َويُ ِح َّب اآل َخ َر أَ ْو يُالَ ِز َم الْ َوا ِحدَ َويَ ْح َت ِق َر اآل َخ َر .الَ
تَ ْق ِد ُرونَ أَنْ تَ ْخ ِد ُموا اللَّهَ َوال َْم َل» (متى « ،)24 :6ا ْع َت ِزلُوا َع ْن ِخ َي ِام
َهؤُال ِء ال َق ْو ِم ال ُبغَا ِة َوال تَ َُّسوا شَ ْي ًئا ِم َّم ل ُه ْم لِ َئال تَ ْهلكُوا ِب َج ِميعِ
َخطَايَا ُه ْم» (عدد « ،)26 :16اِ ْع َت ِزلُوا .ا ْع َت ِزلُوا .ا ْخ ُر ُجوا ِم ْن ُه َناكَ .
الَ تَ َُّسوا نَجِ ًسا .ا ْخ ُر ُجوا ِم ْن َو َس ِط َها .تَطَ َّه ُروا يَا َحا ِم ِل آنِ ّية ال َّر ِّب»
(إشعياء « ،)11 :52لِ َذلِكَ ا ْخ ُر ُجوا ِم ْن َو َس ِطه ِْم َوا ْع َت ِزلُوا ،يَق ُ
ُول
ال َّر ُّبَ .والَ تَ َُّسوا نَجِ ًسا َفأَ ْق َبلَك ُْم» (2كورنثوس .)17 :6
املدرسة الثانية ،تدعو إىل االنفصال عن العامل دون إعالن
الحرب ضده ،مع تقديم رسالة الخالص له ،وهي بذلك تُقسم
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معنى إنجييل أصيل ،حيث
إن «التحرير» شعار عرصي ،لك ّنه أيضً ا ً
ميثل مفهوم «التحرير» واحدً ا من أهم موضوعات الكتاب املقدس
األساس ّية .لذا سنحاول يف السطور التال ّية تقديم قراءة كتاب ّية
الهوت ّية إزاء االحتجاجات والثورات.

 -2الالهوت املسيحي والتحرير

التحرير ،أو الخالص ،كمصطلحٍ كتايب ،والفداء كفك ٍر الهويت ،هو
ً
إلهي ،قام به ومت ّمه الله ،وهناك قناعة كتاب ّية
أول وأخ ًريا ،عمل ّ
أساس ّية أنَّ اإلنسان عاجز عن تخليص نفسه .وأن الله هو الذي
قدّ م نفسه كاملخلص الوحيد .حيث رأى بؤس شعبه وق ّرر تحريره:
صا َخ ُه ْم ِم ْن
«إِ ِّن َقدْ َرأَيْ ُت َم َذلَّ َة شَ ْعبِي الَّ ِذي ِف ِم ْ َ
ص َو َس ِم ْع ُت ُ َ
أَ ْجلِ ُم َس ِّخرِيه ِْم .إِ ِّن َعلِ ْم ُت أَ ْو َجا َع ُه ْمَ .ف َن َزل ُْت ألُنْ ِق َذ ُه ْم( »..خروج
 ،)8 ،7 :3فالشعب يف بؤسهّ ،
وذل عبود ّيته ،رصخ إللهه ،الذي أىت
ليح ّرره ويخلّصه ،ويف الكتاب املقدّ س« ،الرصاخ» هو لغة األمل،
وهو أيضً ا االعرتاض الصامت .مل ولن يتح ّمل الله أن يرتك شعبه
يف العبوديّة ،فيتدخّل ليح ّرره .إنَّ عمل الله الخاليص دا ِف َعهُ فقط
حبه لشعبه .والله وحده َمن مينح الح ّر ّية للشعب ،وليس اإلنسان.
كل البرش ،فإنّه
لهذا يؤكد الكتاب عىل أنّ إرادة الله هي تحرير ّ
اس يَ ْخل ُُصونَ َو َإل َم ْع ِر َف ِة الْ َح ِّق يُ ْق ِبلُونَ »
يع ال َّن ِ
«يُرِيدُ أَنَّ َج ِم َ
(1تيموثاوس  ،)4 :2وقد كلَّف املسيح تالميذه بأنْ يحملوا برشى
الخالص والتحرير لكل شعوب األرض ،دون متييز بني شعب وآخر،
ً
اآلب َواالِبْ ِن
ِاس ِم ِ
قائل« :ا ْذ َه ُبوا َوتَلْ ِم ُذوا َج ِم َ
يع األُ َم ِم َو َع ِّمدُ و ُه ْم ب ْ
َوال ُّروحِ الْ ُقدُ ِس» (متى .)19 :28
إنَّ التحرير يف معناه املسيحي هو الخالص والتحرير من الخطيئة
األصل ّية والشخص ّية والتاريخ ّية أو االجتامع ّية؛ والح ّريّة يف هذا
اإلطار عط ّية من الله الذي يح ّر ُرنا من الخطيئة ،من املوت ومن
أسايس من التحرير
الناموس (روم ّية  .)23-18 :6وهي جزء
ّ
الكامل الذي يقدمه الله يف املسيح ،من خالل فدائه ،ومحبته،
ً
وصول للمصالحة مع الله.
ويرى «الهوت التحرير» ،أنَّ مفهوم الالهوت املسيحي للفداء
الروحي ،أو يقترص عىل
والتحرير ال يقف فقط عند الخالص مبعناه
ّ
األبدي والحياة املجيدة
العبارات واملعاين التي تتعلق بالخالص
ّ
التي ستتحقق يف ملكوت الله يف حياة ما بعد املوت ،بل يجب أن
يشمل تحقيق مفهوم ملكوت الله كواق ٍع ُيعاش هنا واآلن.
من هذا املنطلق يرتكز «الهوت التحرير» ،عىل االنحياز الكامل
للفقراء والضعفاء واملهمشني واملقهورين ضد االستبداد والقهر
فس الخطيئة عىل أنها املوقف القابل لقوى
والقمع ،حتى أنه يُ ِّ ُ
االستبداد والقهر وكل أشكال الظلم ،والغياب العميل للمحبة بني
البرش ،كام يركز عىل أنَّ رسالة الكنيسة تتخطى الرسالة الروح ّية
إىل منارصة العدل ومحاربة الظلم.

 -1الالهوت املسيحي واملساواة

يقوم الفكر الالهويت املسيحي عىل حق املساواة بني البرش يف
اإلنسان ّية ،نقرأ من سفر التكوين وبالتحديد قصة خلق الله
لإلنسان وما تبعها من قيمة إنسان ّية ومساواة بني البرش جمي ًعا،
نقرأ :و» َج َب َل ال َّر ُّب ا ِإللَهُ آ َد َم تُ َرابًا ِم َن األَ ْر ِض َونَفَخَ ِف أَنْ ِف ِه ن ََس َم َة
َح َيا ٍة .ف ََصا َر آ َد ُم نَف ًْسا َح ّية» (تكوين  ،)7 :2كام أنَّ الله خلق
«ا ِإلن َْسانَ َع َل ُصو َرتِ ِهَ .ع َل ُصو َر ِة الل ِه َخلَ َقهُ َ .ذكَ ًرا َوأُنْثَى َخلَ َق ُه ْم».
(تكوين  ،)27 :1إ ًذا البرش جمي ًعا مخلوقني من مصدر واحد،
وبالتايل فجميع البرش أمام الله متساوون يف الحقوق والواجبات،
ال فرق بني ذك ٍر أو أنثى ،بني غني أو فقري ،بني أشقر أو أسمر،
فالجميع عىل صورة الله ،ومتساوين أمامه.
وقد جاء البندان األول والثاين من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
يف اتساق وانسجام مع الكتاب املقدس ومؤكدين عىل حق املساواة
بني جميع البرش ،حيث يذكر اإلعالن« :يولد جميع الناس أحرا ًرا
ومتساوين يف الكرامة والحقوق .وهم قد وهبوا العقل والوجدان
حق
وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضً ا بروح اإلخاء ،لكل إنسان ّ
التمتع بجميع الحقوق والحريات املذكورة يف هذا اإلعالن ،دومنا
أي نوع ،وال سيام التمييز بسبب العنرص ،أو اللون ،أو
متييز من ّ
الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياس ًّيا وغري سيايس ،أو
االجتامعي ،أو الرثوة ،أو املولد ،أو أي وضع
الوطني أو
األصل
ّ
ّ
آخر» ،وهنا مرة أخرى نؤكد انطال ًقا من الفكر الكتايب والالهو ّيت أنّ
يحق التمييز بني
حق مكفول للجميع ،فال ّ
املساواة بني البرش هي ّ
البرش عىل أسس عرق ّية أو دين ّية أو سياس ّية أو طبق ّية.
وقد ذكر الكتاب املقدس بعضً ا مام يؤكد عىل املساواة بني األجناس،
بني العبيد واألحرار ،بني الرجل واملرأة ،بني الغني والفقري.
َان .لَ ْي َس َع ْبدٌ َوالَ ُح ٌّر .لَ ْي َس َذكَ ٌر َوأُنْثَى،
* «لَ ْي َس يَ ُهو ِد ٌّي َوالَ يُون ِ ٌّ
ألَنَّك ُْم َج ِمي ًعا َوا ِحدٌ ِف الْ َم ِسيحِ يَ ُسو َع( »...غالط ّية .)28: 3
* « اَلْ َغ ِن ُّي َوالْ َف ِقريُ يَ َتالَ َق َيانِ َ .صانِ ُع ُه َم ِكلَ ْيه َِم ال َّر ُّب» (أمثال .)2 :22
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 -3الالهوت املسيحي وح ّريّة التعبري عن الرأي وتقرير املصري

للقانون ،واحرتام حقوق وحريات األفراد ،والعمل بجد واجتهاد
لالرتقاء بأحوال الوطن دون اعتبار لالختالف يف الجنس أو اللون
أو العرق أو النوع أو املكانة االجتامع ّية.
ويف حني يعتقد البعض أنَّ قض ّية املواطنة هي قض ّية سياس ّية
بحتة ،أو أنها قض ّية إنسان ّية ال عالقة لها بالنظريات الالهوت ّية
وال بالدراسات الكتاب ّية ،نجد الكتاب املقدس يؤكد عىل أن
قض ّية املواطنة قض ّية لها أبعادها الكتاب ّية ،وأن اضطالع املواطن
مبسؤول ّياته وواجباته تجاه وطنه هو جزء ال يتجزأ من مسؤوليات
اإلنسان املسيحي عامة ،واملؤمن خاصة.
واملواطنة عالقة التي تربط اإلنسان بوطنه( ،األرض واملجتمع) ،هذا
االرتباط يُش ِكل هويّة الفرد والجامعة ،كام أنها تطبع يف املواطن
صفات مجتمع ّية وإنسان ّية وليدة األرض والجامعة ،وتتجاوز
الطوائف وامللل والطبقات االجتامع ّية والفئويّة كام تتجاوز مفهوم
األقل ّية بتداعياته املختلفة ،لكن عندما تختل العالقة التي تربط
املواطن بالدولة التي يعيش فيها ،بحيث يشعر بالغنب والظلم ،أو
القهر والقمع وغريها ،يف منحى من مناحي الحياة التي تنظمها
الدولة ،فقد تنتابه مشاعر السلب ّية أو االغرتاب وقد يشعر بعدم
الرضا ،ويضعف شعوره باالنتامء أو الوالء لوطنه.
ولقد اجتاز الشعب قدميًا وهو يف أرض السبي هذه املشاعر
حتى أنه توقف عن حالة الفرح والبهجة والشعور بالرىضَ « :ع َل
أَنْ َها ِر بَاب َِل ُه َناكَ َجل َْس َنا .بَكَ ْي َنا أَيْضً ا ِع ْندَ َما تَ َذكَّ ْرنَا ِص ْه َي ْونَ َ .ع َل
الصف َْص ِ
اف ِف َو َس ِط َها َعلَّ ْق َنا أَ ْع َوا َدنَا .ألَنَّهُ ُه َناكَ َسأَلَ َنا الَّ ِذي َن َس ُبونَا
َّ
َ
ِيم ِت ِص ْه َي ْونَ .
كَالَ َم تَ ْرنِي َم ٍة َو ُم َع ِّذبُونَا َسألُونَا َف َر ًحاَ :رنِّ ُوا لَ َنا ِم ْن تَ ْرن َ
يم
َك ْي َ
ف نُ َرن ُِّم تَ ْرنِي َم َة ال َّر ِّب ِف أَ ْر ٍض َغرِي َب ٍة؟ إِنْ ن َِسي ُت ِك َيا أُو ُرشَ لِ ُ
تَ ْن َس َيِي ِني .لِ َيلْ َت ِص ْق لِ َس ِان ِب َح َن ِك إِنْ ل َْم أَ ْذكُ ْر ِك! إِنْ ل َْم أُفَضِّ ْل
يم َع َل أَ ْعظَ ِم َف َر ِحي!» (مزمور .)6-1 :137
أُو ُرشَ لِ َ
يرض الله عن هذا الشعور ،فجاءت نبوة إرميا تصحي ًحا لتلك
مل َ
املفاهيم الخاطئة ،وتأكيدً ا عىل أهم ّية العالقة التفاعل ّية بني
اإلنسان والدولة التي يحيا عىل أرضها ،حتى وإن مل تكن وطنه
الذي إليه ينتمي بامليالد ،تقول النبوةَ « :هكَ َذا َق َال َر ُّب الْ ُج ُنو ِد
يم إِ َل بَاب َِل .اِبْ ُنوا
الس ْب ِي الَّ ِذي َس َب ْيتُهُ ِم ْن أُو ُرشَ لِ َ
سائِ َيل لِك ُِّل َّ
إِلَهُ إِ ْ َ
ُب ُيوتًا َو ْاسكُ ُنوا َوا ْغر ُِسوا َج َّن ٍ
ات َوكُلُوا َث َ َر َهاُ .خ ُذوا نِ َسا ًء َولِدُ وا َب ِن َني
َوبَ َن ٍ
ات َو ُخ ُذوا لِ َب ِنيك ُْم نِ َسا ًء َوأَ ْعطُوا بَ َناتِك ُْم لِ ِر َجالٍ َف َيلِدْ نَ بَ ِن َني
َو َب َن ٍ
ات َواك ُ ُْثوا ُه َناكَ َوالَ تَ ِقلُّواَ .واطْلُ ُبوا َسالَ َم الْ َم ِدي َن ِة الَّ ِتي َس َب ْي ُتك ُْم

املسيحي عىل ح ّر ّية اإلنسان ،وهي هبة منحها الله
يؤكد الالهوت
ّ
لجميع البرش ،إنها ليست أم ًرا يكتسبه اإلنسان من نظام أو أمري
أي ترشيع دنيوي؛ إمنا دور اإلنسان
أو ملك أو رئيس ،أو حتى من ّ
الوحيد أن يعي يف ذاته أنه كائن خلقه الله ح ًّرا ،وعليه بالتايل أن
يؤهل نفسه واآلخرين ملامرسة هذه الح ّر ّية.
عب اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عن هذه الح ّريّة يف مادته
وقد َّ
رقم ( ،)19بالقول« :لكل شخص حق التمتع بح ّر ّية الرأي والتعبري،
ويشمل هذا الحق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة ،وىف
التامس األنباء واألفكار وتلقّيها ونقلها إىل اآلخرين ،بأ ّية وسيلة
ودومنا اعتبار للحدود».
إنَّ ح ّر ّية اإلنسان يف التعبري عن الرأي واملعتقد حق أصيل وهبه
الله إياه ،وما عىل اإلنسان إال قبول هبة الح ّريّة والتم ّتع بها
وتحمل مسؤولياته تجاهها ،والح ّر ّية من هذا املنطلق تعني اإلقرار
بوجود آخر يتمتع بذات الح ّريّة ،ومن يحمل عبء الح ّريّة يقبل
ح ّر ّية اإلنسان اآلخر ،كام يقبل اإلنسان يف إطار حريته االستعداد
لقبول خيارات بني أمور مختلفة ،وألن اإلنسان ح ٌر فهو مدعو
للتفكري العقالين املنطقي ،ويقبل بجرأة فائقة ما يقوده إليه عقله
ولو خالف املألوف واملوروث وما اعتاد عليه ،وي ّتخذ املوقف
الذي يراه مناس ًبا متح ّم ًل مسؤول ّية اختياره .وتبلغ ح ّر ّية اإلنسان
مداها يف قبوله أو رفضه لإلميان بالله ،أو طاعته ،وقد خلق الله
اإلنسان ح ًرا ،ووا َج َهه مبسؤول ّياته وتبعات قراراته التي يتخذها
بح ّريّة كاملة ،حني أوصاه ً
قائلِ « :م ْن َج ِميعِ شَ َج ِر الْ َج َّن ِة تَأك ُُل أك ًْل،
َوأ َّما شَ َج َر ُة َم ْع ِر َف ِة الْخ ْ ِ
الش فَال تَأك ُْل ِم ْن َها ألنَّكَ َي ْو َم تَأك ُُل ِم ْن َها
َي َو َّ ِّ
ُوت» (تكوين )17 ،16 :2؛ ومرة أخرى يعود الله ويؤكد
َم ْوتا تَ ُ
عىل ح ّر ّية اإلنسان يف تقرير مصريه ،إذ يقول« :أُشْ هِدُ َعل ْيك ُُم ال َي ْو َم
البكَ َة َوالل ْع َن َة.
الس َم َء َواألَ ْر َضَ .قدْ َج َع ُ
لت ُقدَّ ا َمكَ ال َح َيا َة َوامل َ ْو َتَ َ .
َّ
فَاخ َ ِ
ْت ال َح َيا َة لِ َت ْح َيا أَن َْت َون َْسلُكَ » (تثن ّية  ،)19 :30هذه الح ّر ّية
احرتمها الله يف عالقته مع اإلنسان عرب تاريخه.

 -4املواطنة

املواطنة تعني االنتامء والوالء والحقوق والواجبات ،وهي جوهر
العقد االجتامعي بني املواطن والدولة ،مبوجبه يتم ّتع املواطن
بحقوق وحريات قانون ّية وسياس ّية واقتصاد ّية وثقاف ّية ،مقابل أن
يؤ ِّدي التزامات عديدة ،من بينها :أداء الرضائب املق َّررة ،والخضوع
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االحتجاج والثورة يف املفهوم الالهويت املسيحي

د .القس نرصالله زكريا

إِلَ ْي َها َو َصلُّوا ألَ ْجلِ َها إِ َل ال َّر ِّب ألَنَّهُ ب َِسالَ ِم َها يَكُونُ لَك ُْم َسالَ ٌم» (إرميا
.)7-4 :29
إن املواطنة دعوة إله ّية ترتبط باملكان ،واملجتمع ،والدولة التي نحيا
عىل أرضها ،ولقد أظهر املسيح إيجاب ّية ومنوذ ًجا يحتذى ،يف تأكيد
منوذج املواطن الفاعل ألجل وطنه ،فقد تعامل مع جميع أفراد
وطبقات املجتمع مبساواة حقيق ّية ،مدركًا أن املساواة وعدم التمييز
لب وجوهر املواطنة ،كام كان يجول يصنع
بني أفراد املجتمع هي ّ
خ ًرياُ ،يشبع الجوعى ،ويشفي املرىض وير ّد الحياة للموىت ،ويدعو
الجميع للحياة األفضل ،ومن جهة أخرى كان يؤدي ما عليه من
واجبات فقدّم الرضيبة عن نفسه وش ّجع تالميذه أن يفعلوا كذلك
(متى  ،)27-24 :17حتى يف مقولته الشهري والتي مازالت أصداءها
تر ّدد حتى اليوم ،حينام سئل عن املوقف من تقديم الرضائب
ص َو َما لِلَّ ِه لِلَّ ِه» (مرقس .)17 :12
ص لِ َق ْي َ َ
لقيرص ،قال« :أَ ْعطُوا َما لِ َق ْي َ َ
وعىل نهج املسيح سار التالميذ والرسل ،فأكدَّ الرسول بولس عىل
املساواة الكاملة بني الجميع ،فال فرق بني رجل وامرأة ،بني عبد
وحر ،بني جنس وآخر ،هذه املساواة التي هي أساس املواطنة،
ولقد أدرك بولس أن سيادة القانون واملساواة يف تطبيقه عىل
جميع أفراد املجتمع هي جزء ال يتجزأ من تفعيل املواطنة الحقة.
إن من يحاول أن يضع ً
فاصل بني الحياة املسيح ّية واملواطنة ،بني
املسيحي وااللتزامات التي يفرضها عليه انتامؤه لوطنه ،بل إن من
يحاول الفصل بني االنتامء لله واالنتامء للوطن واملجتمع ،يبتعد
الحقيقي لله،
عن الفهم الصحيح للكتاب املقدس ،ألن االنتامء
ّ
والحياة املسيح ّية الحقة ،تظهر يف املواطنة الصالحة ويف السلوك
اليومي لإلنسان املسيحي.

والعدل صفة إنسان ّية أمر الله بها البرش ،مسؤولني كانوا أو غري
مسؤولني ،ليك يكونوا عىل مثاله يف عدله .وقد أكدّ أنه ينبغي
عىل الحكام والقضاةً ،
أول :أن يحكموا ويقضوا بالعدل« :ال َعدْ ل
ك تَ ْح َيا َوتَ ْ َتلِكَ األَ ْر َض» (تثن ّية  ،)20 :16وللقضاة
ال َعدْ ل تَ َّتب ُِع لِ َ ْ
لص ِغريِ كَالكَ ِبريِ ت َْس َم ُعونَ .
يقول« :ال تَ ْنظُ ُروا إِىل ال ُو ُجو ِه ِف القَضَ ا ِء .لِ َّ
ال تَ َها ُبوا َو ْجهَ إِن َْسانٍ ألَنَّ القَضَ ا َء لِل ِه» (تثن ّية  ،)17 :1وثان ًيا :أن
ينترصوا للفقري واملسكني« ،اِ ْف َت ْح َف َمكَ  .ا ْق ِض بِالْ َعدْ لِ َو َح ِام َع ِن
الْ َف ِقريِ َوالْ ِم ْس ِكنيِ» (أمثال  ،)14 :31وال يفرقوا بني مواطن وأجنبي،
ِيب ِف أَ ْر ِضك ُْم َفالَ تَظْلِ ُموهُ .كَالْ َوطَ ِن ِّي
يقولَ « :وإِ َذا نَ َز َل ِع ْندَكَ َغر ٌ
ِيب ال َّناز ُِل ِع ْندَ ك ُْم» (الويني .)33 :19
ِم ْنك ُْم َيكُونُ لَك ُُم الْ َغر ُ
أساسا بالسلوك تجاه اآلخرين ،وبخاصة فيام يتعلق
وترتبط العدالة ً
بحقوقهم سواء يف القضاء أو الحياة اليوم ّية (الويني ،36 ،19:35
تثن ّية  ،25-16 :13أمثال  ،11 :16 ،1 :11حزقيال  ،10 ،9 :45عاموس
 ،)8:5وليس العدل هو مجرد إعطاء اآلخرين حقوقهم ،بل يتضمن
الواجب االيجايب من جهة ضامن أداء هذه الحقوق.
إن تحقيق العدل والعدالة االجتامع ّية مسؤول ّية جميع الشعب،
فإجراء العدل هو جزء من السري مع الله وانعكاس ملح ّبته التي ال تتغري
(ميخا  ،)8 :6وهو جزء ال يتجزأ من الواجب اإلنساين دين ًيا ودنيو ًيا،
ومن هنا فإن إجراء وتحقيق العدل دامئًا ما يكون يف الدفاع عن
حقوق اإلنسان عامة ،وبخاصة املسكني والفقري واملظلوم ،واملقهور،
واالستامع إىل رصاخهم ،والحفاظ عىل كرامة اإلنسان ،فجميع البرش
يولدون أحرا ًرا ومتساوين يف الكرامة والحقوق ،وال يجوز إخضاع أحد
للتعذيب وال للمعاملة الالإنسان ّية أو الحاطّة بالكرامة.
ومن هنا يأيت دور اإلنسان املسيحي مستندً ا عىل ما يويص به
نصت عليه مبادئ حقوق
الكتاب املقدس ،من جهة ،وعىل ما َّ
اإلنسان واملواثيق الدول ّية من جهة أخرى ،يف التحرك اإليجا ّيب
نحو تحقيق وإرساء العدل والعدالة االجتامع ّية ومناهضة الظلم
والقهر الذي يتعرض له اآلخر .وتأيت االحتجاجات والتظاهرات
السلم ّية كأحد أشكال التعبري عن الرأي واالعرتاض عىل النظم
الجائرة التي تظلم وتقهر وتقمع ح ّر ّية اإلنسان ،وال تحقّق له
العدالة املرجوة ،وهذه حقوق دميقراط ّية يكفلها اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان والعهدان الدوليان للحقوق املدن ّية والسياس ّية،
والحقوق االقتصاديّة واالجتامع ّيةً ،
فضل عن معظم دساتري العامل.
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ً
مم يف لغاتنا
مصطلح العدل يف الكتاب املقدّ س أوسع
إنّ
َ
مدلول ّ
واجتامعي وفضيلة ،أي سلوك
الحديثة .فالعدل مبدأ كتا ّيب والهو ّيت
ّ
واجب عىل اإلنسان لتأكيد وتعزيز الحياة الصالحة واملنسجمة يف
املجتمع.
والعدل أحد صفات الله ،ويعني عدل الله أن ليس عنده ظلم وال
محاباة وال يع ّوج القضاء وال يأخذ بالوجوه وال يتزعزع« :ألَنَّ ال َّر َّب
ِيب
إِل َهك ُْم ُه َو إِلهُ اآللِ َه ِة َو َر ُّب األَ ْربَ ِ
اب ا ِإللهُ ال َع ِظ ُ
يم ال َج َّبا ُر املَه ُ
ال ِذي ال يَأْ ُخ ُذ بِال ُو ُجو ِه َوال يَ ْق َب ُل َرشْ َو ًة( ».تثن ّية .)17 :10
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