
 حقوق اإلنسان

مل والعبادة بمفهومها الشامل الذي يتضمن حرية الفكر والع  ، إنه الحريةواحد في الحياة  أساس ي  اإلنسان له حق

فليست سوى فرص عليه أن يستغلها بالطرق التي تناسبه لتحسين مستوى من أمور في  ذلك  وما عدى  ،  والضمير

ال تعتدى على حقوق ، شريطة أن تكون الطرق املستخدمة أخالقية حياته وأمنه ومستقبل من يحب من الناس 

في    املواطنينساوي بين  ة تم عادلم حك  في ظل نظال تتحقق إالومها الشامل  هلكن حرية اإلنسان بمف  .اآلخرين

الناس ألن  بعضمحاباة  حددة وتفرض عليها  بمواقف م  امرجعية عقائدية تلزمه  ا ، وليس لهالحقوق والواجبات

رم منه هذا ح  البسيط  لكن الحق    .قد يشكلوا األغلبية الشعبية  آخرينعلى حساب  ال تتم إلى    البعض  محاباة

معظم البشر عبر كافة مراحل التاريخ، ألن القوي كان أول من اعتدى على الضعيف وسلب منه حقه في الحرية  

قام القوي   ف الذيي. لكن الضعغير ذلك  ال ش يءقوت يومه    مقابل  يعمل لديه  إلى عبد أو أجير  يلهو قام بتح  حين

العاطفية،  من    فاييكن ضعلم    اإلنسانية  بمصادرة حقوقه أو  العقلية  النواحي  فا  يوإنما كان ضعالنواحي  من 

 . فكل إنسان  واملوقع االجتماعي  العلمية
 
لق ولديه موهبة أو أكثر تمكنه من العيش حياة كريمة واإلسهام في إثراء  خ

حياة البشرية جمعاء. فهناك من لديهم قدرات عقلية على التفكير العلمي والتصميم الصناعي والرسم  حياته و 

 تإذن كان، وغير ذلك من مواهب.  واإلبداع  والفنون واأللعاب البهلوانية والرياضية، والقدرة على االختراع والتخيل

 .وحقوقه  ضعيف ملصادرة حريتهداة استخدمها اإلنسان القوي ضد الأقوة العارية املجردة من القيم هي أول  ال

من    عليه   مكن القائمين  وعبادات  ونظام قيم  ثقافية  في العصر الزراعي ظهر الدين كمنظومة اجتماعية

من    إقناع  دين  رجال فيه  وما  الكون  هذا  خلق  عن  مسؤولة  عظمى  غيبية  قوة  هناك  بأن  البشر  بشر  معظم 

ونباتات وكواكب وغير ذلك لكنوحيوانات  اإل  .  أو  القوة  البشر  له  هذه  من  مليتطلب  من  أن يخضعوا  جموعة 

مسؤولين عن تطبيقها باإلقناع أحيانا وبقوة اإلكراه    وتعيين أنفسهمبتحديدها    رجال الدين  قام،  والنواهي  وامراأل 

 أي مصادرة حقه الوحيد في الحياة، وبذلك قام هؤالء، باسم خالق الكون، بمصادرة حرية اإلنسان،  أخرى.  أحيانا  

كائن بشري ضعيف القدرة على التفكير والتدبير واتخاذ قرارات مصيرية. وهكذا أصبح الدين أداة    وتحويله إلى

  رجال الدين   ومع مصادرة هذا الحق جعلوطاقاته الخالقة.    اإلنسانعقل  كبت بدال من أن يكون أداة تحرير ل

 ها.ى تنفيذف عل بتحديدها واإلشرالقوانين وترتيبات قاموا  وخاضعة دوما    ،قليلة  املؤمن  الفرص املتاحة أمام



التي بدأت في أوائل القرن السادس عشر في أوروبا وتسببت في قتل  ويمكن القول أن حركة اإلصالح الديني  

كانت البداية الحقيقية لتحرير معظم املسيحيين من سلطة رجال    الناس وتدمير الكثير من املدن والقرى ماليين  

بعد نحو  .  وسطوتهم  الدين التكفير والقتل والتدمير    سنة  80إذ  بالكفر  وحمن  املتهمين  الكنيسة رق    اضطرت 

، مع ضمان حرية العبادة لكافة املؤمنين  ول اقتراح ينص على فصل الدين عن الدولةإلى قب  الكاثوليكية ورجالها

الفكر  يه، حريةعلى مصراع حريةال بابالحروب الدينية بفتح مت ا مذاهبهم. وهكذا قغض النظر عن أديانهم و ب

مر الذي تسبب في حدوث حركة فكرية ؛ األ واطنين في أوروباى من امل لغالبية العظمل  واإليمان والعمل والعبادة

في االنتقال من  كان من نتائجها نجاح دول أوروبا الغربية  واسعة،  وثقافية  وتجارية  وأدبية وعلمية وتكنولوجية  

 الصناعة والعلم واإلبداع. الحرية و إلى عصر    بوديةوالع   عصر الزراعة والجهل

 للبابا  ة و يقيام أحد رجال الدين، وهو القسيس مارتن لوثر، بتوجيه انتقادات الذعة للكنيسة الكاثوليك  إن

الح  نجاح حركة اإلص  األسباب التي أدت إلىأهم    إلشباع ملذاته الدنيوية كان متهما إياه بالفساد واستغالل املؤمنين

وضعت  معاهدة وستفاليا التي  عن الدولة الذي نصت عليه  دين  ثانية، كان االقتراح بفصل ال. من ناحية  الديني

على  مع ذلك لم تقض ي تلك الحروب  .  قد جاء أيضا من أحد رجال الدين  1648في عام    الدينية  لحروبل  حدا نهائيا

تضعف  بها لم  البابا    ، كما أن التنازالت التي قبلتها على التواصل مع أتباعهااقدر ض  ي تقو تتسبب في  الكنيسة أو  

اإليمان  الناس ميل   الكنسية    والتدين  إلى  إلى  يشعر واللجوء  نفسية  واحين  انقسام بأزمة  من  الرغم  على  إذ   .

متنافسة، وربما بسبب ذلك، استمر عدد املسيحيين بالتزايد لتصبح   مذاهبعلى نفسها وظهور عدة   الكنيسة  

أو املذاهب املسيحية    عدد الكنائسفي العالم. وفي الواقع، تشير املعلومات املتوفرة عن    الدين األوسع انتشارا

إلى أن قيام الدولة التي  هنا ألف مذهب. والبد من اإلشارة  25إلى أن عدد تلك املذاهب قد وصل لنحو ، املتنوعة

أهم العوامل في ترسيخ أحد  دينية وغير الدينية، قد كان  ، الانبثقت عن الحروب الدينية بحماية حريات الناس 

النور  واالنتقال نهائيا من العصور الوسطى إلى عصر    يق النهضة والتقدم في أوروبااالستقرار وتمهيد الطريق لتحق

 .والثورة الصناعيةوالعلم والعقل  

واألقوال    تراثيةالدينية  التمسك باملرجعيات العلى    والفقهاء املسلمين  رجال الدين  صرارإ  كان  ،في املقابل

الحرية  حرمت العرب واملسلمين عامة من  التي  أهم األسباب  أحد    املنسوبة للرسول والصحابة واألئمة القدامى



األكبر والتي    الدياناتلو نظرنا إلى  ف. و ج من نفق الظالم والتخلوالخرو   ملا حققه األوروبيون،  زي تحقيق تقدم مواو 

بأهمية، اال   تحظى  اليهودوحاولنا  في  أتباعها،  أحوال  على  والهندوسية  طالع  والبوذية  واإلسالم،  واملسيحية  ية 

نكتشف تخلفا    أن  فسوف  الفئات  هم  أكثر  الديانات  أتباع هذه  باملرجعياتتكثر  األبين  وتمسكا    الدينية   زمتا 

ظروف  علم و ال  ، ما جعل لم يعد لها وجود  بدائية  امل مع مجتمعاتصاغت أفكارها للتعالقديمة، ألنها مرجعيات  

 . وسلوكيات  وتقاليد وعادات  وما تدعو إليه من قيم  تلك املرجعياتيتجاوز    الحياة والفكر
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