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 ملخص البحث
 

 عا  تعارف أن حاولا . المصاري المجتما  فاي ميدانياة ساةكدرا اإلنساان وحقوق الديني االعتقاد على المشكلة هذه تؤكد

 .اإلنسان بحقوق وعالقتها الهامة والقيم المسيحي الدي  في وخاصة عموما الدي  مختلف في االستشهاد مبدأ

 محافظات في المسيحيي  م  أشخاص 11 حول حالة ودراسات التحليلية، والمنهجية التكامل على الدراسة هذه واعتمدت

 ة والقاهرة االسكندري

 .الضرر تجنب تفادي أن ذلك ع  ونتج -

 .اإلنسان حقوق بتراث األسرة تهتم أن المهم م  -

 والجماعااات األفااراد مثاال الناااس لجمياا  اإلنسااان حقااوق مباااد  بتطااوير الدينيااة المؤسسااات تقااو  أن أيضااا المهاام وماا 

 .واحد وطموح أمل على الناس  يجم أجل م  المحلية والمجتمعات

 

Abstract 

 This problem stresses on religious believes and human rights as a Field study in 

Egyptian society. It tried to Know about Martyrdom principle in different Religious 

generally and in christian Religion especially and the important values and its relation 

of human Rights. 

This study depended on integration and analytical Methodology, and a Case studies 

about 10 individuals of Christian people in Alexandrian and Pahera governorates. 

- It resulted to recensesity of avoiding harmful believes not to be prisoned.  

- That's important for the family to be interested in acculturation of human Rights. 

 Its important also for religious institutes to cultivate human rights principles for 

all the people such as individuals, groups and communities in order to collect the people 

to one hope and ambition. 
 

 

 مشكلة الدراسة :

والذي اعتمدته األمم المتحادة الال أن هنااغ غماوم لمفهاو   1491على الرغم م  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 

حقااوق اإلنسااان وعالقتااه بالمعتقاادات الدينيااة خصوصاااا مااا ياارتبف بالمنازعااات الدفاعيااة والهجوميااة ومباادأ االستشااهاد فااي 

 ديان السماوية. المعتقدات الدينية م  اختالف األ

مااااا  هاااااذا المنطلااااال تتركااااال مشاااااكلة الدراساااااة فاااااي المعتقااااادات الدينياااااة وحقاااااوق اإلنساااااان دراساااااة ميدانياااااة باااااالمجتم  

 المصري.

 أهداف الدراسة :

 -تعمل الدراسة الراهنة على معرفة ما يلي :
 

 ة بصفة خاصةالواق  العملي لمبدأ االستشهاد في الديانات المختلفة بصفة عامة وفي الديانة المسيحي .1

 أهم القيم االجتماعية في المعتقدات الدينية وخاصة المسيحية منها وعالقتها بحقوق اإلنسان .2

  أهم مالمح اإلطار التصوري المستقبلي لتفعيل حقوق اإلنسان للمعتقدات الدينية .3
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 وذلك لتأكيد عالقة المعتقدات الدينية بالحقوق اإلنسانية وخاصة في الديانة المسيحية.

 الت الدراسة :تساؤ

ماا عالقاة المعتقادات الدينياة باالحقوق اإلنساانية وخاصاة فاي على الرغم أن الدراسة ركلت على سؤال رئيسي وهو :      

 الديانة المسيحية؟

                                               ومااااك ذلااااك يمكاااات ااااارل بعااااع التساااااؤالت للنقاااااا العامااااة التااااي سااااوف نسااااير فااااي  ااااو  ا فااااي هاااا   الدراسااااة 

 وذلك على النحو التالي :
 

 ما الواق  العملي لمبدأ االستشهاد في الديانات المختلفة بصفة عامة وفي الديانة المسيحية بصفة خاصة؟ -

 ما أهم القيم االجتماعية في المعتقدات الدينية وخاصة المسيحية منها وعالقتها بحقوق اإلنسان؟ -

 بلي لتفعيل حقوق اإلنسان للمعتقدات الدينية؟ما أهم مالمح اإلطار التصوري المستق -
      

وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب المنهج التكاملي، ويعتبر المنهج الرئيسي هو المانهج التايويلي التحليلاي ما  خاالل ال هاار  

ارناة الااافة اللاى ذلاك المعتقدات الدينية والحقوق اإلنسانية ، وكذلك م  خالل عمليات التحليال المارتبف بالتيويال والنقاد والمق

في كال محااوالت  Futurologyاالعتماد على عمليات التنبؤ االفترااي المرتبطة بالمستقبل ع  طريل اتجاه المستقبليات 

 التنبؤ الذي يرتبف باإلطارات والمنظومات التصورية وسيناريوهات المستقبل.
 

 

 : أما أدوات جمك البيانات

 كتب والبيانات والمعلومات م  الموسوعات واألبحاث والدراسات والوثائل.فقد اعتمد الباحث على جم  م  ال   

 عينة الدراسة:

قا  الباحث بمقابلة عينة م  رجال الدي  المسيحي بمستويات مختلفة طبقااا للتادرا البطرايركاي للكنيساة إلعاداد دراساات      

التي تؤكد العالقاة باي  المعتقادات المسايحية وحقاوق اإلنساان  الحالة التالية ذكرها وتناولها بالتحليل للتحقل م  نتائج الدراسة

 حاالت( م  رجال الدي  الكنسي. 11)

 : الدراسات السابقة
 

وقد قا  الباحث بعرم هذه الدراسات فى محوري  ، ُعرا  فى التسلسل اللمنى م  األقاد  اللاى األحادث وذلاك يسااعد 

 فى معرفة ما طرأ على مواوع الدراسة م  تغيرات .

 أوالً : المحور األول دراسات خاصة بالمعتقدات الدينية :

3891دراسة عبد الوهاب المسيرى : األيدلوجية الص يونية ، دراسة حالة فى علم اجتماع المعرفة ،  -1
3

 

هدف  الدراسة اللى الكشف ع  األيدلوجية الصهيونية وذلاك عا  طريال وصافها واللقااو الضاوو عليهاا ، والدراغ منطقهاا 

بغض النظر ع  مطابقتها للواق  . كما سع  الدراسة اللى الكشف ع  الصهيونية ومحاولة فهمها ع  طريل وصاف  الداخلى

 سماتها ودراسة أصولها . 

 3891دراسة عبد الوهاب إبراهيم : العالقات االجتماعية الدينية فى المجتمك المصرى المعاصر ،  -2
2 

 لمعاصر لمسارات العالقات االجتماعية بي  المسلمي  واألقباط . هدف  الدراسة اللى الفحص الواقعى التاريخى وا

والدراسة وصفية استطالعية تسعى اللى الكشف ع  أحد جوانب التنظيم االجتماعى الهامة وهاو الادي  ، وارتكال أسالوب 

 معالجة البيانات على التحليل الكيفى والكمى للبيانات المجمعة .

3881يونية والبيئة : دراسة شاليت آفنر جدل حول الص  -1
1

 

حيااث هاادف  الدراسااة اللااى تحديااد العالقااة الجدليااة بااي  الصااهيونية ) وهااى الحركااة التااى تناااد  بعااودة اليهااود اللااى أرم 

السرائيل وهاى فلساطي  ( ، حياث مارت البيثاة باثالث مراحال ل ففاى المرحلاة األولاى كانا  تتسام العالقاة ما  البيثاة باالتجااه 

 مجيد الريف والحياة به .الرومانسى نحو الطبيعة وت

 

                                                           
1
 .1413 القسم الثانى ، سلسلة عالم المعرفة ، الكوي   ، دراسة حالة فى علم اجتماع المعرفة ، عبد الوهاب المسير  : األيدلوجية الصهيونية 

2
 1415مكتبة نهضة الشرق ، جامعة القاهرة ، عبد الوهاب البراهيم : العالقات االجتماعية الدينية فى المجتم  المصر  المعاصر ،  

3
 De Shalit , Avenr , From the political to the objective , the dialectics of Zionism and the environmental politics 

.V.4 Spring 95 P.70:87 . 1995  
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 3881دراسة فورتت إيرنست : المسيحية والعلم والبيئة ،  -4
3

 

هاادف  الدراسااة اللااى تحديااد العالقااة بااي  المساايحية والعلاام والبيثااة ل حيااث يواااح المفارقااة فااى النظاارة الغربيااة بالنساابة 

اا فاى الكارثاة البيثياة للمسيحية فى عالقتها بكل م  البيثة والعلم ، حيث تؤكد النظرة الغربياة علا ى كاون المسايحية سابباا رئيسا

التى تعانى منها األرم وفى نفا  الوقا  تؤكاد الدراساات أن المسايحية كانا  السابب الرئيساى والمباشار فاى ازدهاار العلام 

 الحديث والحضارة الغربية .

2009مضادة دراسة شيريت سعيد على : المعتقدات الدينية الي ودية ونمو الثقافات الفرعية ال -1
2

 

هدف  الدراسة اللى التعرف على المعتقادات الدينياة اليهودياة وذلاك ما  خاالل مصاادرها ما  التاوراة والتلماود وأسافار األنبيااو 

األوائل ، وأسفار المكتوبات والتلمود ، ومحاولة الكشف ع  دواف  انتماو األفراد لمثل هذه الثقافات ومد  تمساكهم بهاا ، والسياساة 

الدولة الستقطاب األفراد لالنضما  للجماعات اليهودياة بددعااو الادي  وراااو الارب الحارب .واعتمادت الدراساة علاى  التى تتبعها

منهج تحليل المضمون للحصول على البيانات ، وذلك ع  طريل تحليل مضمون الكتاب المقدس والوثاائل اإلسارائلية القديماة التاى 

 ثقافات الفرعية والفرعية المضادة .تدل على ثقافة الشعب اإلسرائيلى وتكوي  ال

 2033دراسة عمران عبد الحميد : الديانة المسيحية فى المغرب القديم ، النشأة والتطور ،  -6
1

 

هدف  الدراسة اللى التعرف على نشية الادي  عناد ساكان المغارب القاديم ، وكيفياة تسارب الدياناة المسايحية فاى  ال واقا  

الفثات المتنصرة وقمعها م  قبل السلطة والوثنيي  ، وكيفية تعامل المسيحيي  م  الواقا  مسيحى تميل بتنامى االاطهاد اد 

السياسااى واالاااطهاد الاادينى واالجتماااعى ، كمااا هاادف  الدراسااة اللااى الكشااف عاا  أسااباب الخااالف الااذ  نشااي بااي  مساايحى 

 .المغرب القديم 

2030دراسة عصام ستاتى : مقدمة فى الفولكلور القبطى ،  -1
4

 

ف  الدراسة اللى التعرف على الفولكلور القبطى باعتباره بحثاا فى الهوياة المصارية فاى مكوناتهاا اإلنساانية والمعرفياة هد

منذ ما قبل التاريخ وما فبل العقائد واألديان . وهو بحث فى الشخصية المصرية يكشاف خلفياات ماا يُار  ويُفعال ما  طقاوس 

 المسيحية اللى مصر . طية بعد دخولواحتفاالت خاصة بالموالد القب

 دراسة بيير ديتزل ماذا يقول الكتاب المقدس عت العشور ؟  -9

 هدف  الدراسة اللى الكشف ع  تناول الكتاب المقدس للعشور ، وهو المذهب الاذ  ياتم تدريساه فاى الكنيساة وهاو دفا  أو

 العطاو عشر الدخل اللى الكنيسة .

عينة م  الادخل ياتم تخصيصاها ،  وقاد أخاذت الكنيساة المسايحيه نسابة وأ هرت الدراسة أن العهد الجديد لم يحدد نسبة م

 مطلوبة" م  المسيحي فى العطاو.  % ع  العهد القديم وطبقتها "كيقل نسبة11
 

 المحور الثانى : دراسات خاصة بحقوق اإلنسان

 2030دراسة محمد عبد المنعم أحمد : الجنسية وأثرها فى مباشرة الحقوق والحريات فى مصر ،  -3
1

 

هدف  الدراسة اللى التعرف على أثر الجنسية على مباشرة الحقوق والحريات العامة ، م  خالل الكشف علاى ماد  تمتا  

الفاارد بااالحقوق والحريااات باعتبااار جنساايته ماا  حيااث كونااه وطنياااا وحيااد الجنسااية أو ماالدوا الجنسااية ، أو أجنبياااا أو عااديم 

ازدواا وتعدد الجنسيات تشريعياا : بالتقليال ما  حااالت اإلبقااو علاى الجنساية  الجنسية .وقد أواح  الدراسة معالجة مشكلة

 المصرية للمتجنسي  بجنسية أجنبية .

دراسة والء محمد محروس الناغي: دور الصاحافة والتليفزياون فاي إكسااب الشاباب الجاامعي المعرفاة بقضاايا حقاوق  -2

 2030اإلنسان ، 
6

 

                                                           
1
 Fortin ,Ernest : The Bible Made me it  : Christianity , Science and the environment , The Review Of 

politics.V.57 Spring 95 P.179: 223 . 1995      
2
 ، رسالة ماجستير ، كلية اآلداب ، قسم علم االجتماع ، جامعة حلوان سعيد على : المعتقدات الدينية اليهودية ونمو الثقافات الفرعية المضادةشيري   

 ،2111 
3
و  اإلنسانية ، قسم رسالة دكتوراه ،كلية العلو  االجتماعية والعل عمران عبد الحميد : الديانة المسيحية فى المغرب القديم ، النشية والتطور ،  

 2111التاريخ واآلتار ، جامعة منتور  ، الجلائر ، 
9
 2111عصا  ستاتى : مقدمة فى الفلكلور القبطى ، الهيثة المصرية العامة للكتاب ، مكتبة األسرة ،  
7
 2111الحقوق ، جامعة بنى سويف ، رسالة دكتوراه ، كلية محمد عبد المنعم أحمد : الجنسية وأثرها فى مباشرة الحقوق والحريات فى مصر ،  
7
معهد الدراسات العليا والو محمد محروس الناغي: دور الصحافة والتليفليون في الكساب الشباب الجامعي المعرفة بقضايا حقوق اإلنسان ،  

 2111للطفولة ، جامعة عي  شم  ، 
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 الصحف والتليفليون في الكساب الشباب الجامعي المعرفة بقضايا حقوق اإلنسان. هدف  الدراسة اللي التعرف علي دور 

دراسة بارك وإيرك : االساتجابة ألصاوات العماال العاامليت باأجور بخساة ، نماوذق لتحقياة العدالاة فاى عصار العولماة  -1

2033
3

 

اعف األجور ، وهو ما يعد م  أكثر المظاهر هدف  هذه الدراسة اللى الكشف ع  المعاناة التى يالقيها العمال والتى تتمثل فى 

 تمثيالا للعولمة االقتصادية التى تليد م  الفجوة بي  الفقراو واألغنياو وتقضى على قيم العدالة داخل المجتم  .

2032دراسة ميرال صبرى اه : المعالجة الصحفية لحقوق الطفل ،  -4
2

 

التفاقياات الدولياة . والتعارف علاى دور الصاحافة فاى الباراز مواثيال هدف  الدراسة اللى التعرف على حقاوق الطفال ما  واقا  ا

وتشريعات حقوق الطفل.وكذلك استطالع أهم األفكار والمباد  الداعياة لاللتلاماات بحقاوق الطفال ، واساتطالع أهام صاور انتهااغ 

 قضايا الطفل وأنماطها وانتشارها وتفسيرها والحلول المقترحة م  واق  تحليل مضمون الصحف.

 2032دراسة بيير ومادليم : خصخصة الميا  وحقوق اإلنسان ،  -1
1 

هدف  الدراسة اللى تحديد السياسة التى يجب أن تتب  فى التعامل م  المياه ، وهل م  األجد  النظر اللاى الميااه كسالعة أ  

 النظر الليها على أنها حل م  حقوق اإلنسان ال يمك  ألحد أن يتحكم فيها . 

2032: المفترق بيت العولمة وحقوق اإلنسان وسيادة القانون دراسة كاريت  -6
4

 

هدف  الدراسة اللى الكشف ع  التحديات التى تتصال بكال ما  العولماة وحقاوق اإلنساان وسايادة القاانون ، حياث الن هاذه 

 لدولى نى ، والقانون االقتصاد  االتحديات ما زال  تنشي باستمرار م  القانون الدولى العا  ، والقانون اإلنسا

دراسة محمود أحمد رشيد :  مانات حماية الحقوق والحريات العاماة ،  -1
2
034                                                

هاادف  الدراسااة اللااى الكشااف عاا  مفهااو  الحقااوق والحريااات فااي اللغااة والفقااه الواااعي واألنظمااة الحديثااة والقديمااة ،    

الشرائ  المختلفة ، وتحديد مبدأ المساواة الذا يعتبر مبدأ المساواة حجر اللاوية في كل  والتعرف على الحقوق والحريات فى

 تنظيم ديمقراطي للحقوق والحريات العامة .

3881دراسة جيمس وجوث : المعتقدات واالتجاهات الدينية نحو السياسات البيئية :  -9
1 

الغيبياات ، والماوروث الادينى ، وااللتالا  الادينى يتناساب حيث حاول  الدراسة التحقل ما  الفارم القائال باين اإليماان ب

 عكسيا م  مساندة السياسات البيثية .

2008دراسة حسيت حامد حسان : حقوق اإلنسان فى الشريعة اإلسالمية ،  -8
6

 

هاادف  الدراسااة اللااى اللقاااو الضااوو علااى حفاام الشااريعة اإلسااالمية لحقااوق اإلنسااان وذلااك ماا  خااالل النصااوص القرأنيااة 

 ألحايث النبوية وم  خالل مواقف الصحابة .وا

2033اإلسالم والديمقرااية فى شرق أفريقيا -30
1

 

تبحث هذه الدراسة فاى األهمياة السياساية للبلادان اإلساالمية علاى كال ما  الصاعيدي  المحلاى والادولى ، كماا تساعى اللاى 

 تنلانيا وكينيا وأوغندا .وصف وتفسير لبذور التطرف والتشدد فى ثالث دول م  دول شرق أفريقيا وهى 

                                                                       20333دراساااااااااااااااة محماااااااااااااااد الزحيلاااااااااااااااى : الحرياااااااااااااااة الدينياااااااااااااااة فاااااااااااااااى الشاااااااااااااااريعة اإلساااااااااااااااالمية ،  -33

هاااادف  الدراسااااة اللااااى التعاااارف علااااى موقااااف اإلسااااال  ماااا  الحريااااة الدينيااااة ، والكشااااف عاااا  مباااااد  الحريااااة الدينيااااة 

 واوابطها فى اإلسال  .
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2033دراسة ناصر أحمد بخيت : الحماية الدولية لحرية اعتناق الديانة وممارسة شعا رها ،  -32
2

 

هدف  الدراسة اللى تحليل وتوايح شكل الحماية الدولية لحرية اعتناق الديانات وممارسة شعائرها ، حيث ألق  الدراسة 

اتفقاات حماياة االعتقااد الادينى ، والكشاف عا  تااريخ االااطهاد الادينى وقواعاد الضوو على الديانات على الساحة الدولية و

 القانون الدولى لحماية حل اإلنسان فى اختيار عقيدته الدينية وممارسة شعائرها .

2034دراسة محمود إبراهيم غنيمى: التديت الشعبى فى بيئات اجتماعية فقيرة،  -31
1

 

ص اإليكولوجياة المساثولة عا  بعاض و اائف التادي  الشاعبى ، والكشاف عا  طبيعاة هدف  الدراسة اللى التعرف على الخصائ

العوامل المسثولة التى أدت اللى انتشار التدي  الشعبى فى البيثات الفقيرة  ، ومعرفة دور الممارسات الدينية الشعبية فى التغلب على 

 تشار  اهرة التدي  الشعبى .المشكالت الحياتية ألعضاو عينة البحث ، والكشف ع  دور الدولة فى ان

وقد استفاد الباحث م  هذه الدراسات فى التعرف على تيثير البيثاة االجتماعياة والطبيعياة علاى عملياة التادي  الشاعبى ، كماا أن 

 هذه البيثات مسثولة كذلك ع  طبيعة التغير فى الممارسات الدينية الشعبية والذ   هر فى اآلونة األخيرة .

ى يترغ آثاره على البيثات االجتماعية الفقيرة بدرجات متفاوتاة ، كماا أن التادي  الشاعبى لاي  بالضارورة أن التدي  الشعب

ا .كما أن التادي  الشاعبى ال يمكا  أن  اتجاهاا نحو القبول والراا بالواق  والنما م  الممك  أن يحمل جوانب اليجابية وسلبية معا

 ل العوامل المسثولة ع  التدي  الشعبى .يتحقل مالم تك  البيثة االجتماعية مستعدة لتقب

 كيفية تطبية نظرية فيبر على تحديث القيم في مصر

 الن مساهمة نظرية فيبر في البحث االجتماعي، يمك  أن تق  في ثالثة نماذا :      

 الحديثة. النموذا األول الذي يهتم بالعالقة التاريخية بي  البروتستانتية والكالفنية والتطهرية والرأسمالية -1

 النموذا الثاني يبحث ع  أدلة أمبريقية لتعضيد أو رفض االختالفات بي  البروتستان  والكاثوليك. -2

النموذا الثالث يطبال، الن لام يكا  يفارم ، القايم البروتساتانتية مثال العقالنياة، الفوائاد، العمال الشااق، الاتعط  للثاروة،  -3

 بروتستانتية م  أجل اليجاد مشابهة أو قياس لألخالق البروتستانتية.الواجب الديني على األديان والبالد غير ال

والنموذا الذي نقترحه هنا أكثر اعتداالا وشموال، فهو يحاول أن يبره  على المكانة الهاماة التاي يجاب أن نعطيهاا لنسال       

لى أنها ليس  أكثر م  محاولاة لتحدياد القيم في هذه النظرية، بكلمات أخر  فدن النموذا الذي نقدمه ينظر اللى نظرية فيبر ع

 نسل القيمة الجديد الذي أد  غلى تحول البناو األساسي للمجتم  في تلك الفترة.

الذن ، كان فيبر مهتماا بتعليل العالقة، بي  القايم، خاصاة الاديني منهاا والنسال السوسايو اقتصاادي. وهكاذا فاالنموذا الاذي 

 ث التحديث عامة.نقترحه يحاول تحديد القيم الخاصة بيحدا

عا  األخاالق  –باإلاافة اللى ذلك فدنه م  أجل اختبار نظريته في أديان آسيا، اعترف فيبر نفساه بوجاود أخاالق مختلفاة 

وقاد حااول فيبار تحليال هاذه التناوع  Innerworldy ascetioismوأطلل عليها "اللهد الدنيوي الضامني  –البروتستانتية 

 بناو االجتماعي والحياة اليومية.في األخالق وتتب  نتائجه على ال

، أعنااي، اخااالق العدالااة Protestant Ethicهناااغ فااي اإلسااال  أيضاااا أخااالق تختلااف عاا  األخااالق البروتسااتانتية 

وبناو على ذلك فدنه م  أجل توسي  مجال نظرية فيبر فدن نموذجنا سوف يستبدل  Ethic of Social Justiceاالجتماعية 

ة لفيبار أخاالق العدالاة االجتماعياة. وبعاد ذلاك نختبار كياف أن هاذه األخاالق الجديادة قاد سااهم  نحاو باألخالق البروتساتانتي

 التحديث.

 

 ه ا النموذق ال ي نقدمه يعكس كما نعتقد ال دف الر يسي لنظرية فيبر، أعني إقامة نموذجاً لعلم اجتماع القيم.

دينيااة ودورهاااا المااؤثر علاااى الجوانااب األخااار  للحياااة. فالكاااالفنيي  وكمااا أشاارنا فااادن فيباار قاااد أعطااى اهتمامااااا لدراسااة الحركاااات ال

يمك  اعتبارها أمثلة نموذجياة للحركاات الدينياة الشاائعة وماا هاو خااص بهاذه الجماعاات الدينياة هاو أنهاا لام  –كما رأ  فيبر  –والتطهرية 

 تحول مجتمعهم. ولكنها طورت نسقاا قيمياا "حديثاا" وهو الذي أد  اللى Traditionalتك  تقليدية 

 

 ثانياً: نتا ج تحليل دراسات الحالة

                                                                                                                                                                                     
1
 ( العدد األول ، 25مجلة جامعة دمشل للعلو  االقتصادية والقانونية ، المجلد ) : الحرية الدينية فى الشريعة اإلسالمية ، 2111محمد اللحيلى  
2
 ق ، جامعة عي  شم  رسالة دكتوراه ، كلية الحقو: الحماية الدولية لحرية اعتناق الديانة وممارسة شعائرها ، 2111،  ناصر أحمد بخي   
3
 رسالة دكتوراه ، معهد الدراسات والبحوث البيثية ، جامعة عي  شم  التدي  الشعبى فى بيثات اجتماعية فقيرة ،  :2119، محمود البراهيم غنيمى  



 .واخرون... غبريال سليمان شرفا
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 تم يد   

استخد  الباحث منهج دراسة الحالة وذلك للوصول اللى نتائج أكثر عمقاا تغطى جوانب الدراسة المختلفة ، وم  أجال ذلاك 

حالاة ، كماا بلاد عادد  (2( حااالت واإلنااث )1( حاالت مثل  الاذكور فيهاا )11قا  الباحث بدجراو مقابالت متعمقة م  عدد )

ا ) 71الحاالت الذي  يبلد عمرهم أكثر م   اا بلاد عاددهم ) 71: أقال ما  91( حاالت ، والحاالت م  3عاما ( حااالت ، 7عاما

 ( حالة .2عامي ) 91: أقل م  31فى حي  بلغ  الحاالت م 

( حااالت فاى حاي  5بلاد عاددهم ) أما بالنسبة للمستو  التعليمى للحاالت فدنها تتميال بحصاولها علاى تعلايم جاامعى حياث

 ُوجدت حالة حاصلة على تعليم فوق جامعى ، بينما الحالة األخيرة حاصلة على مؤهل متوسف .

أما ع  التوزي  الجغرافى لعينة الدراساة فقاد تحادد فاى محاافظتى اإلساكندرية والبحيارة ، حياث بلغا  عادد الحااالت فاى 

( حااالت 3( حااالت كرجاال ديا  مسايحى ، و)7( حاالت . كما يعمل )3رة )( حاالت ومحافظة البحي5محافظة اإلسكندرية )

 يعملون فى جمعيات أهلية تهتم بحقوق األنسان بينما تعنل الحالى األخيرة مديرة مدرسة . 
 

 : التعميد وحقوق اإلنسان 3

ا فاادن الاارا مناااقض أوااح  دراسااات الحالااة أن كلمااة "تعميااد" تاايتي ماا  المعنااى اليونااني "التغطااي  فااي الماااو". ولااذ

للكلمة، حيث الن المعمودية تعنى تغطي  شخص ما تح  الماو. والمعمودية تمثل توحاد الشاخص ما  ماوت المسايح، ودفناه، 

وقيامته. وتواح ذلك الحد  الحاالت حيث تقول ) التغطاي  تحا  المااو يمثال الادف  ما  المسايح. والخاروا ما  المااو يمثال 

دة التي تصور الموت والقيامة م  المسيح. وأت  فكرة الرا بالمااو ما  معمودياة األطفاال قيامة المسيح. وهي الطريقة الوحي

 وهى فكرة غير كتابية (. 

وتر  حالة أخر  أنه ) بالرغم م  أن المعمودية بالتغطي  هاي األسالوب الاذي يتفال ما  تعااليم الكتااب المقادس، ولكناه 

الخضوع ألمر الكتاب  والذي  يؤمنون بفكرة "تجديد المعمودية"، قاد لي  متطلب للخالص )كما يعتقد البعض(. بل هو يمثل 

 فشلوا في فهم أن "التوبة" هى الجلو الها  للخالص، ولي  الفعل الدال ع  التوبة للعالم( .

اا  وتقول الحد  الحاالت عا  تعمياد المارأة البالغاة ) عنادما نعماد امارأة كبيارة، ال تنالل اللاى جارن المعمودياة عارياة تماما

األطفال ،فالمسيحية ال تخدا حياو النسان قف، فما بالك بامرأة تمارس أقدس طق  كنسي في حياتها النما تجحد الشيطان، ثم ك

تتلو اإليمان القرار اإليمان، وهي البسة كل مالبسها.. ثم نتركها في حجرة المعمودية ونخرا. وحينثذ تخل  مالبساها، وتلاب  

ل التونيااة العاديااة(، وتجلاا  علااى كرسااي اللااى جااوار المعموديااة. ثاام ياادخل الكاااه ، تونيااة أو رداو أباايض )سااميك، ولااي  مثاا

فتصعد م  على الكرسي، وتهابف فاي جارن المعمودياة ويعمادها الكااه  باين يغطساها فاي المااو ثاالث مارات باسام الثاالوث. 

مودية اللى أن تخل  التونياة وتخرا م  جرن المعمودية بمساعدة الكاه  أو احدي الشماسات ، ويخرا الكاه  م  حجرة المع

أو الاارداو الااذي نللاا  بااه فااي المعموديااة، وتجفااف نفسااها، وتلااب  مالبسااها الجدياادة. وبعااد أن تلااب  مالبسااها ياادخل الكاااه ، 

ليدهناها بالميرون في األجلاو الظاهرة م  مالبسها مثل رأسها ووجهها ويديها.. ويمنحها الروح القدس. والن كان أحد اآلبااو 

ا، يض  يده على رأسها، وينفخ في وجههاا، ويقاول لهاا "اقبلاي الاروح القادس"،وكما تار  ال يوجاد ماا يادعو األساقفة  حاارا

 للخجل في كل هذا حتى الشباب أو الرجال الكبار في حال معموديتهم في تلك الس  ال ينللون لجرن المعمودية عرايا (.

 

 : االستش اد وحقوق اإلنسان 2

االستشهاد مشتل م  الشهادة ، واستشهد بمعناى ساثل الشاهادة او طلاب للشاهادة والشاهادة هناا  أ هرت دراسات الحالة أن

 هى الشهادة لاليمان الذ  يدي  به ويذود عنه .

لناوه فاى قاوة وفاى جارأة مذهلاة ومعناى االستشاهاد ان يشاهد وتقول الحد  الحاالت )شهداؤنا سثلوا ع  ايماانهم فجهاروا باه وأع

المسيحى للحل الذ  يؤم  به ويدعوا اآلخري  الى أن يؤمنوا به ، شهادة حل فى الخالص للحل وحباا له ، ، شاهادة صادق ما  قلاب 

فخاوري  بادينهم وبتبعياتم طاهر مستند الى الحل ذاته . وهو شهادة بشرف الحل الذ  يعتنقه فاى فخار واعتالاز . وقاد كاان الشاهداو 

 للمسيح . ولم يك  الصليب عندهم عار دا كان لهم عل وفخر ، رسموه على وجوههم وايديهم (.

وتقول حالة أخر  )لي  عبثاا رسم الصليب على ايد االطفال الراعان النه على ايد الطفل العالن ع  تبعيتاه للمصالوب 

ال يعرفاان فاى زماان االااطهاد مصاير اطفالهماا بعاد استشاهادهم فكاانوا   اذا عجل لسان الصغير ع  الكال  ، وكان الوالدان

يتركوا على اليد الطفل وشم الصليب عالمة مسيحيته فاما مات شهيداا بها أو عاا مسيحياا بهاا لاو اتيحا  لاه الحيااة وهاذا كلاه 

عا  ا  قبطياة كااال  دوالجاى كانا   معناة ان االستشهاد كان عمل مجيد يقبل عليه اآلباو ويشاجعون علياه اطفاالهم وكام قرأناا

تطلب ان يموت اطفالهم قبلها لتطمث  على مصيرهم ولذلك ذبحوا اوالدها على حجرها وكان  سعادتها الروحية تغطى علاى 

 عواطفها البشرية االنسانية (.
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اناا  بترتساام علااى وتقااول حالااة أخر )الشااهداو برهنااوا علااى ايمااانهم بالمساايح ، واالبديااة بهااذه االبتسااامة الحلااوة اللااى ك

وجوههم وهم يقابلون كل انواع التعذيب والموت حتى لقد قال مرة االمبراطور نيرون : عجباا لهوالو القو  ال يخافون الموت 

، وبرهنوا على ايمانهم بهذا الهدوو وهذا السرور الذ  كان يدفعهم الى التارانيم والتسابيح والترتيال وهام يلفاون الاى األساود 

 ان (والوحوا والنير

وتقول حالة أخر  ) كان  وسائل تعذيب الشهداو متنوعة و قاسية ،  كاان ما  بينهاا الضارب والجلاد حتاى يظهار اللحام ويسايل 

الااد  ، وكااان ماا  بينهااا االلقاااو لالسااود الجائعااة والوحااوا والنااار الحاميااة ، وماا  بينهااا اناالال الشااهيد فااى برمياال كبياار ماا  اللياا  

ساالخ وناالع اال ااافر والكااى بالحديااد فااى مناااطل مختلفااة ماا  الجساام ، وماا  بينهااا تقطياا  االعضاااو ، المغلااى والقااار ، وماا  بينهااا ال

 وطلى الجسم بالعسل وربف اليدي  وراو الظهر فىالشم  علشان يعانى حرارة الشم  ولدغ النحل واللنابير (

بالتفصيل م  هتكفينا مجلدات عشاان وتقول حالة أخر  )مواوع االستشهاد فى المسيحية مواوع كبير أو  ولو اتكلمنا فيه 

كدة انا هحاول على قد ما اقدر اختصر المواوع واركل على النقف المهمة فيه ، وعشاان ناتكلم عا  االستشاهاد الز  نعارف االول 

لغيار يعنى ايه شهيد. لشهيد هو شخص شهد للمسيح بدمه ، وكنيستنا االرثوذكسية هى الوحيدة التاى يوجاد بهاا االالف ما  الشاهداو ا

معرف اساميهم ففى الكنيسة الكاثوليكية مثال هناغ كشف باسماو القديسي  اما فى كنيساتنا االرثوذكساية االصايلة كانا  فاى عصاور 

 االستشهاد يستشهد م  ابناوها االالف واالف التى ال نعرف م  هم وال نعرف اساميهم (.
 

 : العشور وحقوق اإلنسان 1

ور وفائدته ، حيث تقول الحد  الحاالت )كلنا جثنا اللاى العاالم باال شام، وما  المؤكاد أواح  دراسات الحالة أهمية العش

أننا سوف نخرا منه بال أرباح وباال شايو، واحناا عنادنا األماوال والخالائ  اللاى فاى البياوت والمكاتاب وكاال هنسايبها طاب 

العظيم االسكندر األكبر الذي طلب م  تابعياه مانفكر الزا  األموال د  تبقى بتاعتنا على طول ، وأنا  أتذكر قصة ذلك القائد 

بعد موته دفنه بحيث تخرا ايده م  خارا النع  وهو ال يمسك شيو بها وأما سيلوه ع  السبب قال لهم عااوز يعارف العاالم 

 أن األسكندر اللى امتلك العالم كله هيخرا م  العالم د   بال شيو (.

ورية تعل  ع  التلا  بالحصول على البركة بصفة دائمة ، أنه عادل جدا سوف يعيد وتقول حالة أخر  ) العشور هي تقدمات د     

 لنا الكل  ، هذا هو مفهو  البركة أن أشارغ هللا بدمكانياتي المتوااعة فيشاركني هو بدمكانياته الكبيارة الغيار محادودة ، كناوز هللا ال

هم ان العشور والتقدمة يدخالن بي  الرب ، وتكاون تحا  تصارف تفسد وحسابات هللا ال تخطيو وال يضي  معها حل ، وم  هنا نف

الكهنة سبف الوي ، وليس  تدخل الي بي  الالوي ، بل بيا  الارب ، لياه؟  علشاان يكاون فاي بيا  الارب طعاا  ، والطعاا  هناا هاو 

ا احتياجات خدمتهم فال يكون الجانب الروحي والجانب المادي ، فعندما يقد  االخ عشوره داخل بي  الرب يستطي  الكهنة ان ييخدو

 جهد علي بيوتهم ، النهم وحدهم لهم حرية التصرف في العشور النها ميراث لهم (.

وتقول حالة أخر ) اما القول بيننا في العهد الجديد لي  لناا ان نعطاي عشاور ، فهاو امار مخاادع ما  ابلاي  ، ويخاد  عادو كال 

ني جث  النقض الناموس او االنبياو ما جثا  النقاض بال الكمال، فااني الحال اقاول بر ، الن الرب بفمه الطاهر قال : "  ال تظنوا ا

 لكم الى ان تلول السماو و االرم ال يلول حرف واحد او نقطة واحدة م  الناموس حتى يكون الكل(

 ، أو وتقول حالة أخر  )عليك النك تتدرب على العطاو م  احتياجك. سواو أعطي  م  احتياجك فى المال، أو فاى الوقا

فى الصحة ، وأن  أما تدف  م  احتياجك، يبارغ هللا مالك. كم م  محتاا يقاول: الن كاان كال ماالى أو كال مرتباى ال يكفيناى، 

فكيف يكون األمر الن دفع  عشره أيضاا ؟! هل التسعة أعشار تكفى ؟! هنا وأقول لك: الن التسعة أعشار ومعهاا بركاة، أكثار 

يبارغ هللا القليل الذ  يبقى، ويجعلاه أكثار جاداا ما  كال الماال بادون بركاة العشاور.. الناه  م  الكل بدون بركة. فحينما تعطى،

يعواك أكثر مما تعطيه. ويبارغ فى فاعلية المال، بعك  كتار عندهم مال وفير جداا، ويشاعرون أناه ال يكفاى ويضاي ، ألناه 

 ليس  فيه بركة (. 

ال  لاام عناادغ، إلنااه مااال  لماا  فيااه أصااحابه الفقااراو الااذي  وتقااول حالااة أخاار  ) العشااور اللااى مبتاادفعهاا تعتباار ماا

 يستحقونه. وهو مال لي  لك، حتى تحجله عندغ. النه ملك للرب وقد سلب  الرب فيه، فاعتبره هللا مال  لم (. 
 

 : ممارسة الشعا ر الدينية وحقوق اإلنسان  4

المجتما  المصار  ، وأن هاذه الحرياة متاوفرة  أواح  دراسات الحالة وجود الحرية فى ممارسة الشعائر الدينية داخال

منذ زم  بعيد ، وهو ما يظهر فى ممارسة الشعائر الدينية المسايحية دون تضاييل ، كماا يظهار كاذلك فاى مشااركة المسالمي  

المسيحيي  فى بعض هذه المناسبات واألعياد ، حيث أواح  الحد  الحاالت ذلك بقولها ) عالقتى بدأت بحقوق اإلنسان منذ 

داية حياتى ، ماكن  فيه تمييال باي  مسالم ومسايحى ساواو فاى المدرساة االبتدائياة أو االعدادياة ، ماا كان  فياه تمييال ال فاى ب

الملب  أو السك  أو العادات والتقاليد ، ما كن  كده وب  دا كان  فيه بعض األعياد المشتركة بي  المسلمي  وبينا ، كاان كال 

 ريقة واحدة ( واحد بيعبر ع  فرحته باألعياد بط
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أ هرت دراسات الحالة كذلك أن ممارسة الشعائر الدينية المسيحية كان  تتم عالنية ، حيث تخرا اللى الشوارع دون أ  

تعليقات م  المارة ، وهو ما أواحته الحد  الحاالت بقولها ) المجتم  زماان كاان ودود عا  دلاوقتى ، الحناا كناا بنخارا ما  

فى مواكب بالصور والترانيم ماشيي  على رجليناا لحاد مناروح اللاى ديار اآلبااو اليساوعيي  ،  م  المدرسة فى احتفاالت دينية

 وماكناا بنتغرم لسخافات المارة (

أوااح  دراسااات الحالااة الموالاد القبطيااة تتمياال فاى بعااض الجوانااب عا  الموالااد اإلسااالمية ، وهاو مااا أواااحته الحااد  

ياو بتميلهاا ز  الاوخل بااإلبر لعمال الصالبان واأليقوناات اللاى بتميال بعاض الحاالت بقولهاا ) فاى الموالاد القبطياة هنااغ أشا

 الشخصيات والكنيسة وكمان بيكون فيها شوادر الكتب واألشرطة الشعبية والتجارية اللى بتقد  المدايح المسيحية (

ا يظهاار فااى التباارغ أشااارت دراسااات الحالااة اللااى وجااود المعتقاادات الدينيااة المشااتركة بااي  المساالمي  والمساايحيي  وهااو ماا

باألولياو وتقديم الناذور والقارابي  ، وهاو ماا أوااحته الحاد  الحااالت بقولهاا ) اثنااو تجاوالى فاى مولاد ماار  جارج  لفا  

نظاار  الماارأة عجااوز وهااى بتطلااب منااى المساااعدة علشااان أساااعدها تااروح الكنيسااة وهااى بتقااول شااى   يااا مااار  جاارج   

 91حمة ، وأما سيلتها ع  سر شراها كمية اللحمة د  م  المولد قالتلى الن ابنهاا عناده فمسك  اليديها ودخلنا فى محل لبي  الل

سنة ولسه مخلفشى برغم الن الدكاترة قالوا مفهوا عيب هو وال مراته ، فجي  أطلب م  البطل مار  جرج  النه يساعدهم 

 ولو حقل أمنيتها هتجيب دستة شم  وخمسة كيلو لحمة وتجيله مخصوص (

أخر  ) كان واحد م  أقاربه عنده سرطان واألطباو صمموا وقالوا الز  ينقط  ومفي  حل غير كدة ، مقال  وتقول حالة

 أنا هروح عند البطل مار  جرج  ، وفى المولد شعر بين األلم بيروح وبعدي  راح للدكتور فتعجب وقال المرم راح (

ا لهاا ، وهاو ماا  أواح  التحليالت ارورة التحرر ما  المعتقادات الضاارة واألوهاا  ، حياث النهاا تجعال اإلنساان أسايرا

أواحته الحد  الحاالت بقولها   ) يوجد الابعض ما  النااس البساطاو يعيشاون تحا  عبودياة األوهاا  والخيااالت والخرافاات 

ح الشاائعة، لااذلك نجادهم يلجاايون اللااى أعماال السااحر والشاعوذة، واألحجبااة، والتعاويااذ، وقاراوة الكااف، وقاراوة الفنجااان، وفاات

ا   هاو أساير ألماور يتفائال بهاا، وأماور يتشاائم  الكتاب، وهناغ البعض مقيد بقيود الخوف م  الحسد والساحر ، هاذا وهنااغ م 

منها اللى غير ذلك م  أعمال يعتمد فيها اإلنسان الخاطم على القو  الغيبية في تحقيال بعاض الحتياجاتاه دون الساتخدا  العقال 

   يؤم  بالخرافات يدلل على اعف ثقته با ، وم    يخاف م  المجهول يباره  علاى عاد  والفكر الذي أعطاه هللا أياه ، الن م  

اليمانه با ، الن السر في معظم المخاوف هي في العقول التي أصبح  تتعلل بالخرافات واألوها  أكثر م  تعلقها باا  ،    الن 

 الرب ال يسمح لشعبه بمثل هذه األفعال (
 

 ة والوعى بحقوق اإلنسان: التنشئة االجتماعي 1

كشف  دراسات الحالة ع  أثر التنشثة االجتماعية فى زياادة الاوعى بحقاوق اإلنساان ، حياث تقاول الحاد  الحااالت ) فاى 

البدانية كنا بنعي  فى منلل العيلة ، كلنا م  بعض ، وكنا فى حى سكنى بيختلف فيه المسلمي  والمسايحيي  ، كناا كلناا بنعاي  

م  بعض ز  منكون أسرة واحدة بشكل يصعب فيه علاى أ  واحاد الناه يحادد ماي  هاو صااحب الفارح أو  األفراح واألحلان

 الحلن أو األلم (

ا فى ترسيخ مباد  الحرية وحقوق اإلنسان لاد  األبنااو وذلاك ما   ا هاما أشارت دراسات الحالة اللى أن اآلباو يلعبون دورا

ى تواح أن الصاداقة باي  األب القبطاى واألب المسايحى كانا  سابباا فاى خالل سلوكهم العملى ، وهو ما يظهر فى الحالة الت

صداقة األبناو والتيكيد على مبدأ الحرية الدينية ، وهو ما أواحته الحالاة فاى القاول التاالى ) اصاور أناا لماا رحا  المدرساة 

كنا فاى القااهرة ، وكانا  مشاكلة  الثانوية شاوت الظروف النى انتقل بعدها اللى الجامعة واللى كان  فى محافظة أسيوط والحنا

كبيرة لألسرة فى الوق  ده ، لغاية والد  ما جه وقالنى أنا لقي  الحل وهو الن اب  صديقى المسالم راح هاو كماان فاى جامعاة 

أسيوط وأنا رتب  معاه الن األوالد يكونوا م  بعض فى الساك  ، وفعاالا رحناا وساكنا ما  بعاض فاى أوااة واحادة وكاان كال 

 أسبوع علشان يجيب األكل اللى يكفينا الحنا االتني  ( واحد بيروح 

أواح  دراسات الحالة أن اهتما  األسرة بعملية التثقيف يؤد  االهتماا  بحقاوق اإلنساان ، وهاو ماا أوااحته الحاد  الحااالت 

، وده خلاى فياه تعادد  بقولها ) األسرة كان  بتهاتم باالقراوة اهتماا  كبيار ، وده خلاى الكتاب والمجاالت والصاحف فاى متنااول ايادينا

 للرؤ  والتوجهات ، واما كان بيقف قدامنا سؤال كنا بنروح لبابا أو ماما وكانوا بيقوللنا على اللى كنا م  عارفينه ( 

 وتقول حالة أخر  ) الز  نكون احنا اآلباو واألمهات نموذا ألبنائنا والز  نناقشهم ونعرف رأيهم ونهتم بيها (

ا الذا لام يكا  الاداف  أشارت دراسات الحالة الل ى فائدة االختالف والتعدد فى عملية الثراو الفكر ، وأن االختالف يكون مفيادا

هو فرم الرأ  والتوجه ، وهو ما أواحته الحد  الحاالت بقولها ) العالقات بي  باباا وماماا كاان فيهاا وفيهاا ، با  الجميال 

م ، علمتنا ماما الن االختالف شم واالحترا  شم آخر ، حتاى فاى فبها النه فى لحظات االختالف واللى كان  تطول أحياناا بينه

لحظات االختالف ميحق  لحد النه يصادر على الرأ  اآلخار ، كماان اتعلمناا الن حاب اإلنساان واحتراماه ما  مارتبف بكوناه 

 مسيحى زينا (
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حال فاي العتنااق ماا أشااو وتقول حالة أخر  )الحرية تعني حل اإلختالف م  اآلخر في فكره ورأياه، فالحرياة تعطيناي ال

ماا  أفكااار ومعتقاادات، والحريااة تعطينااي الحاال فااي التعبياار عاا  آرائااي، لكاا  الحريااة ال تعطينااي الحاال أبااداا فااي أن أسااخر أو 

أزدري أو أستخف أو أقلل م  معتقد وما  رأي اآلخار ،   كاان الارب يساوع يتمتا  بقلاب محاب كبيار باال جادران يتسا  لكال 

 ه أو جنسه(النسان مهما كان فكره أو دين

أ هاارت دراسااات الحالااة أن حصااول جمياا  أفااراد المجتماا  علااى حقااوقهم يليااد ماا  وحاادة الااوط  ، ويقضااى علااى كاال دعاااو  

التفاارق وهااو مااا أواااحته الحااد  الحاااالت ماا  خااالل القااول التااالى ) وأنااا اتعلماا  ماا  التجربااة د  الن وحاادة األمااة ماا  المساالمي  

والوط  م  أ  تهديدات ومخاطر ، وبيعتبر أسااس أ  تغييار أماا بيكاون مفاي  تمييال باي  واألقباط هى الدرع الواقى لحماية األمة 

 مصر  وآخر بسبب الجن  أو اللون أو العقيدة ، يعنى حل اإلنسان فى الفكر والعمل واالعتقاد ( 

حااد  أواااح  دراسااات الحالااة دور المؤسسااات التعليميااة فااى تحقياال وترساايخ مباااد  حقااوق اإلنسااان ، حيااث أواااح  ال

الحاااالت ذلااك بقولهااا ) فااى المدرسااة االبتدائيااة كااان الحاا  الااوطنى علااى عاا  أ  حاجااة تانيااة ، وكنااا أثناااو الطااابور نااردد األناشاايد 

الوطنية واألغانى اللى كان  بتحرغ الح  والشعور ( . كما تقول حالاة أخار  ) المدرساة كانا  بتاوزع زماان معوناات غذائياة أو 

 ألكثر احتياا ، مفي  فرق بي  مسلم ومسيحى فالمعيار كان مد  االحتياا (مالب  وكان  بتوزع للناس ا

أشارت دراسات الحالة اللى دور المؤسسات الدينياة فاى ترسايخ مبااد  الحقاوق اإلنساانية ، وأن الهادف العاا  كاان جميا  

ارس األنشاطة ذات الطاااب  األفاراد والجماعاات ولاي  طائفاة معيناة ، وهاو ماا أشااارت اللياه الحاد  الحااالت بقولهاا ) كناا بنما

الدينى فى الكنيسة ، كنا بنصلى م  أجل الكل ، كنا بنصلى للحكا  والعمال والمراى واليتاامى واألرامال ، ونصالى علشاان 

اللرع والنهر ، نصلى لكل الناس ، وعاوز أقاول كماان الن ده بخاالف اللاى احناا فياه دلوقا  ما  حياث الن كال واحاد بيطلاب 

 وا دعوة باآلخري  (لطايفته أو دينه ومال

وتقول حالة أخر  ) الز  تاخد المؤسسات الدينياة دور واااح فاى عاد  الفصال باي  ممارساة الادي  كطقاوس وباي  دور 

 الدي  فى خلل مواط  غير منقوص وتوايح أن االيمان ال يتعارم م  االنتماو السياسى (

 ة الحقيقيااة فااى مجااال حقااوق اإلنسااان ، وهااو أواااح  دراسااات الحالااة دور المؤسسااات السياسااية والمشاااركة السياسااي

مااا أواااحته الحااد  الحاااالت بقولهااا ) البااد ماا  الننااا ناادعم الحياااة السياسااية بالمشاااركة الحقيقااة ، والن احنااا نسااعى ألن تكااون 

نح التعددية لها وجود حقيقى م  شكلى ، وكل واحد يبدأ م  موقعه فى المشاركة الحقيقية فى صن  القرار وتباادل اآلراو وما

 الصالحيات وتوزي  المسثوليات (

وتقول حالة أخر  ) احنا عايلي  بلدنا يكون فيها نمو وتقد  ب  ده م  الز  يكون على حساب الحرية وحقاوق اإلنساان 

، مفي  حرية لحد على حساب اآلخري  وال ملكية لحد على حسااب ملكياة اآلخاري  ، وعلشاان كادة ال يجاب أن يكاون هنااغ 

 عتداو على الغير (نمو على حساب اال

أشارت دراسات الحالة أن التضام  والمشاركة والفعالية كلها أمور تاؤد  اللاى بلاورة حقاوق اإلنساان داخال المجتما  فاى شاكل 

عملى ، وهذا ما أواحته الحد  الحاالت بقولهاا )التضاام  معنااه أن يضام  كال واحاد اآلخار فيولاد فياه ثقاة كبيارة فاى كال موقاف 

الكال واحاد ز  المعاادن أماا بتنصاهر وتصابح شام واحاد متماساك واللحاا  1قيل ، والتالحم كمان هو النه يكاون مهما كان كبير أو ث

 القو  د  هو الوطنية اللى بتربف بي  الشعب كله مما يجعلهم كلهم واحد فى األمانى والتطلعات واألهداف (

اآلثاا  والخطاياا واإلاارار بااآلخري  حياث أواح  دراسات الحالة أهمياة الحرياة ، وأن الحرياة لاي  معناهاا اقتاراف 

تقول الحد  الحاالت ) الن اإلنسان تح  سيادة نعمة هللا قد صارت له الحرية للتصرف واالختيار، والتخاذ القرار، وال شك أن 

ع ميوله هي لطاعة هللا وعمل رااه ، ولكنه الن أخطي، فالخطي هنا نتيجة حريته، ولعل هذا هو السابب فاي أن الماؤم  يصاار

دائماا مغريات الخطية والشر ويحاول أن ينتصر عليها ألن له م  الروح القدس ما يرشده، وله ما  شاعوره باالبنوة ماا يجعلاه 

 يشعر باإللتلا  والمسثولية ، وله م  كلمة هللا ما يجعله يسلك في اوو تعاليمه ومبادئه(

اآلخار ويؤكادون علاى كراهيتاه ويظناون أنهام  وتقول حالة أخر  ) م  المؤسف والمخجل أن هناغ م    يؤصلون لرفض

باألسلوب د  بيتقربوا اللى هللا وكمان بيقدموا خدمة   وكين هللا يحب م    يكره أخيه في اإلنسانية ، نحتااا أن يكاون لناا قلاب 

 المسيح الكبير اللى يحب الجمي  ويحتمل ويتس  للكل (

 

 

 

 

 


