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 الدين والعدالة االجتماعية

 .الةلم أشعر بالعدو فعلت الكثير من الشر،: يتباهى الجهل الجريء ويقول للعدالة على النحو التالي"

  ".بسبب وعيك األعمىلقد روضتك مرات عديدة، لكنك لم تدرك  المفتري: ظالمرد العدل بهدوء على ال

 (مار إيليا األنباري )القرن العاشر

 

 عض. يجبعضنا البيريدنا أن نحتاج إلى ب الذي لهياإلقانون المشروع ية في االختالفات هي ضرور" 

ة تطلب رؤييناس د كرامة اإلنسان. إن احترام اليالعدالة االجتماعية وتمج ,أن تشجع االختالفات

 ."خصالش كرامة ذلك عنرام الحقوق األساسية التي تنشأ واحت الشخص اآلخر كذات مختلفة عنا

مع  لحالاكما هو  بشكل عام، تعني العدالة أن حقوق الجميع محترمة وأنه ال أحد يؤذي أي شخص آخر.

 يف األكثرنسبية للعدالة، مما يعني ضمان الحياة االجتماعية. التعر مقاربات هناك ،اخرأي موضوع 

عدل هو ال ":ولهو يقو. القرن السابع عشر أولبيانوس الروماني للحقوقي النسبيةقبوال بين هذه المناهج 

 ".العيش بشرف، وليس إيذاء شخص آخر، ومنح الجميع حقهم

الضمير، عقل وبين القيم األخالقية. إنها رابطة قوية تتكون من ال مةقي أقدس يالعدل، أعلى فضيلة، ه

ي فوجودة مالتي تحمي / الضعيف،  هي وتربط الناس بالحياة وتحدهم في قواعد الحياة. هذه الرابطة،

 .الثقافة السريانية

قوتها  لمعانيا. تستمد هذه فعله لك"ي"ال تفعل أي شيء لشخص آخر ال تريد أن وهي تتكون من معاني 

: 6وقا )ل "افعل ما تريد أن يفعله الناس بك"( و18: 19)متى  كنفسك" جارك"ستحب من منطق 

 .اإلنسانية" ونيخدم نالذي أولئكاألقرب إلى هللا  (. أيضا، "31

ن ة بشأللغاي عقلهم اقد أعملوهذ المنطق وكان المفكرون والكتاب السريانيون الذين انطلقوا من 

 .وأنتجوا أفكاًرا / تعليقات مختلفة تكمل بعضها البعض في أعمال مختلفة "العدالة"

التي  عناصرتلك الاإلنسان هو من بين  بناء ووفقًا لتلك األفكار، فإن كل ما يكمل ويساعد ويسهم في

إيذاء أو إلحاق األذى بالحياة / الناس، هو  األخالقي للعدالة ، الذي يرفض  األساسوهي . العدالة  تكمل

ألن العدالة هي  .المزيد من الحيوية مع الوعي الرحيم كتسبتو تّجذراً لذلك، تصبح العدالة أكثر  الرحمة.

ال يوجد ضرر يؤذي الناس  تفرعات للشر ضمن العدالة فهي خالية منها,مركز الكون / الحياة. ال يوجد 
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مع  العبثتدبير دقيق للغاية. ال يجب  هم هيمثل التحيز واالستغالل وسوء المعاملة. إن العدالة بالنسبة ل

 باإلعدادات. إعداداته. كل شخص يخطئ عند اللعب

و هالرابط  . هذاثقافة السريانية، هناك صلة قوية وعميقة بين الدين ومفهوم العدالة االجتماعيةبحسب ال

 نية، فإنإلنسااوظيفة لالحتياجات األخالقية والقيم الواعية. وبما أن هذا الرابط مشتق من اإلنسان / 

 .توطيد العدالة يعتمد على االستيعاب الفكري والروحي لقضية اإلنسان واألخالق

ه مييأمر بفرض ق يقبل الدين القيم األخالقية باعتبارها الدعامة األساسية للعيش في مجتمع آمن ومستقر.

 ادمة. منل القاألخالقية على الحياة وتشجيع أولئك الذين يناضلون من أجل هذا الغرض نيابة عن األجيا

على  نها تقوم، ألقالتطور الّخالا ناحية أخرى، ال تلزم العدالة االجتماعية الناس بالبقاء فحسب، بل أيضً 

 .الوجود والبقاء

إن العدالة  تينة.موبما أن الدين يضمن السالم واألمن والمساواة، فإن العدالة االجتماعية تقوم على أسس 

ت ي مقاربارية فاالجتماعية الناجحة تعزز دقة التقاليد الدينية واألخالقية. المشاركة االجتماعية ضرو

اعية. ة االجتملعدالانية، التي تبارك الخدمة للناس. تشكل هذه المشاركة الركيزة األساسية لالثقافة السري

لكائن ا جسد فيوفقًا لهذا الفهم، توجد دول ومؤسسات لخدمة الناس وتضامنهم ، مثل األعضاء المختلفة 

 .هي مثل عائلة كبيرةالحي. اإلنسانية 

ضهم تكريم بع هذه العائلةفي مختلفين ال ءأو األعضاالمختلفة لهذا الكائن الحي  هذه االعضاءيجب على 

تلفة ظر مخالبعض باستمرار مع فهم الترابط، وتلبية متطلبات العدالة. على الرغم من وجود وجهات ن

 غمة معمتنا وتصورات مختلفة وأنماط حياة مختلفة، إذا كانت العوامل التي تنشط العدالة االجتماعية

 ر والقوللتفكيحقائق الرب، فإنها سترفع الناس والمجتمع إلى مستوى الئق. ألن العدل ال يتعلق فقط با

ة ق الروحيلحقائاوالقيام باألشياء الصحيحة. إنه يتطلب أن تكون األعمال اإلنسانية متوافقة تماًما مع 

 .وإرادة الرب.

هي ترسم وماعية. بين المجتمع والديناميكيات االجتهذا المنطلق، تنظم العدالة االجتماعية العالقات  من

جزء من ك تمع.ما يجب القيام به بناًء على االنعكاسات الملموسة لعدم المساواة بين أفراد المج إطار

دالة ل الع. لذلك، يتم قبوكل عضو في المجتمع الكل، فإنه يحدد الحقوق وااللتزامات التي تقع على

 .دافعة للديمقراطية التعدديةاالجتماعية كأساس وقوة 
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تطور من تاعية نظًرا ألن الحياة تتشكل وفقًا الحتياجات العالم المادي والروحي، فإن العدالة االجتم

ه  خالل تلبية االحتياجات األساسية لهذين العالمين. مع التوازن بين هذين العالمين، فإن

ماعية االجتو فضائل حية تقوي األسس الروحية. تتطلب العدالة استكشاف/ تبريرات / ويتكوثرأكثرينتشر

 اإلنساني. لالرتقاء

 م الحديثيت يالتكمفهوم. ونقصاً كثر األالقيم التي يتم الشعور بها أكثر من الالزم في سياق الحياة هي 

اعات صر بتخصدائما في جميع المجاالت. لقد أ. العدالة هي إحدى هذه القيم. العدل مطلوب عنها أكثر

ي عوبات فتحفزاألفكار، إال أن هناك ص مكوناتهاالحياة. على الرغم من أن  اتتحديدت مستمرة وأعط

حالية ورالط أوجه القصالحياة االجتماعية ألنها ال تحصل على وظائف كافية في ممارسة الحياة. تسلً 

 .ية.لسياسالتعليمية واالضوء على الحاجة إلى مزيد من العمل في المجاالت الدينية واالجتماعية و

ا رية. إنهق الحطريق العدالة هو طريق الحب الذي يتم اختياره قليالً. إنها طريق المسؤولية. إنها طري

اجية رة اإلنتالقد . إنها طريقة لقبول وفهم اآلخرين كما هم. إنها طريقة لموازنةلتعاونطريقة للتضامن وا

 لذي يبدألحياة ا، إال أنه مثل ماء امليء بالمنحدراتضيق وعلى الرغم من أن طريق العدالة  مع اإلنتاج.

لك، ي. لذفي العالم الداخلي بصحوة روحية ويجب أن يتدفق في المستوى الفردي واالجتماعي والسياس

ياة. االت الحيع مججمفي نشرتوفقًا للثقافة السريانية، يجب أن تتشكل أوالً في العالم الداخلي لإلنسان وت

يقة ا من حققريبً  ية بحيث ال يتناسب مع األحاديث اليومية والعبادة. إنه فهم يجب أن يكونإنه عميق للغا

 .الروحولفكر الرب ويجب أن يُختبر في جميع مجاالت الحياة. إنها عملية تتطلب التجديد المستمر في ا

ً سويّةطالما أن هذه الطرق في اإلنسان المذكورأعاله ليست  ة في لعدالا ، ليس من السهل تحقيقطرقا

 جتماعية.الة االطرق لزيادة الوعي بالعدالسيرعلى نالعالم الخارجي والحياة االجتماعية. لذلك، يجب أن 

 يصبح أكثر انسيابيةً .مع نمو الروح المعنوية واألفكار، سيتمدد ضيق هذا المسار و

قة تقود طري إلى إيجاد يشيراالضطراب االجتماعي واالقتصادي والسياسي الذي شهدناه اليوم إلى الحاجة

مكن المادي إلى عالم القلب، ومحاولة مقابلة الروح مرة أخرى على الطريق الذي ي من العالم

 وحها. إنرب من العثورعليه. ألن أساس العدالة االجتماعية سيتعزز بينما تكتشف اإلنسانية نفسها وتقتر

 أفكارنا.تطويرسالم هي القدرة على تغييروأعظم قوة تبرع بها هللا لنا لضمان العدالة االجتماعية وال

 يء جديد،ام بشتتطورالعدالة االجتماعية عن طريق إجراء تغييرات في التفكير والمفاهيم الراسخة والقي

 تتطورمن خالل كونها شيئًا جديًدا.
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هيمنة ماعية الذي يتم من أجل جعل العدالة االجتم كافلإن كل خدمة وكل خيروكل نوع من التضامن والت

و تماعية أاالج هو ثمن وإيجار للعيش في عالم بشري. يضيف قوة لفهم العدالة االجتماعية. تنشأ العدالة

للقاء  تقداتالحب االجتماعي أكثر في توزيع الخير وتحقيق العمل. يجب أن تسعى كل المقاربات / المع

و هذا الحب هماعية. لتقوية االنعكاسات االجتماعية لمعاني العدالة االجت نسان""محبة هللا واإلفي  أكثر

 .الذات. بذلأكبر أمر اجتماعي. يحترم اآلخرين وحقهم. يشجع على 

يق ما لتحق تعتمد العدالة االجتماعية على السعي لتحقيق المصلحة العامة، وتهيئة الظروف وتطبيقها

لب . يتطما يتم احترام الكرامة اإلنسانية ضمن تدابير اإلنصافيستحقه الناس. يحدث هذا فقط عند

يجب أن تمع واحترام اإلنسان حقوقًا تأتي من شرف كونه مخلوقًا أعلى. هذه الحقوق موجودة أمام المج

عترف يو ال يتبناها. تشكل هذه الحقوق أساس الشرعية األخالقية لكل سلطة. إن المجتمع الذي يهمل أ

 .حياته اإليجابية ال يمكنه تحقيق العدالة االجتماعية في حد ذاتهبهذه الحقوق في 

ثل ملشيء اتصبح العدالة االجتماعية ممكنة أكثر مع المبدأ التالي: يجب على الجميع أن يروا نفس 

كان أن ية بماآلخر، دون تمييز. يجب أن تنظر في االحتماالت المطلوبة للعيش بكرامة. يصبح من األهم

اصة وخرعلى أنه نفسه، وأن ترى شخًصا آخر كأحد األقرباء، وأن تخدمه بفاعلية، ترى شخًصا آخ

ؤالء بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي ه ".يكون شخص آخر في محنة بغض النظرعن أي مجال عندما

عالم بكل التسهيالت الالزمة لتنمية ألن البشرال يأتون إلى ال .(40-20متّى )" األصاغر، فبي فعلتم

لكفاءة عمر، ا، الهو فيآلخرين. هذه الحاجة في جوهر الحياة  الفرق ليحتاج اإلنسان باستمرارحياتهم. 

 لجميع معاتلكها يحدث ذلك اعتماًدا على مشاركة النعم التي يم الجسدية، القدرة العقلية أو األخالقية،

ى مت  ) "ساويوالمهارات" بالت ال يتم توزيع المواهب " نالصلة. ألاآلخرين، وتوزيع الثروات ذات 

د من الرب، الذي يري االحتياجات في الحياة ، هذه االختالفات الملحوظة هي من قبل مشروع .(25-14

لى عالجميع تلبية احتياجاتهم من اآلخرين، وأولئك الذين لديهم قدرات خاصة لتوزيع صالحهم 

امح. التسو فضيلةأن تفرض المشاركة وال المحتاجين. توجد اختالفات  لتشجيع / تكريم الناس. وعليها

يُكْم َعِظيًما ْن يَُكوَن فِ أَ َراَد أَ  َمْن "فاَلَ يَُكوُن هَكذَا فِيُكْم. بَلْ  شجع على إثراء الثقافات والمعتقدات.نيجب أن 

، المستوحاة من عمق المعنى، سيحسن رعاية إن فهم العدالة (26-20متى ) فَْليَُكْن لَكُْم َخاِدًما،"

ة أدا اكجهاز يضمن استمرارية الكائن الحي، بدالً من كونه ونفهم ويعمليتوظ تم األشخاص الذين

 الستكمال القوى العاملة.

من المهم جداً االقتراب من اآلخرين وتعزيز فهمهم. يجب على السياسيين ورجال الدين والمعلمين 

بمسؤولية التعبيرعن الالمباالة والنقص والمفكرين ووسائل اإلعالم السمعية والبصرية أن يفوا دائًما 
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والممارسات. ال يمكن القضاء على  الالفتين حتى تكون العدالة االجتماعية أكثر فعالية في األفكار

التوترات التي تسببها العوامل السياسية واالجتماعية والجغرافية والثقافية في لمح البصر. إذا استطاع 

دية واالستبعادية واستبدال الرؤى المحترمة التي يباركها الرب، فإن الناس اتخاذ جميع األساليب التقيي

السلبيات التي شهدتها تفاعالت العدالة االجتماعية ستنخفض أكثر. ستتحول التصورات االجتماعية. 

 .وضوًحا في سالمة الحياة وباعتبارها أعضاء مختلفة لنفس الكائن الحي، فإن روح اإلنجاز تصبح أكثر

 تمع قائميل مجشكل أناني تمنع تشكنانية والتفوق والمخاوف واألحكام المسبقة التي تعمل بالمواقف األ

لمواقف اهذه  على األخوة الحقيقية. ال يمكن ألي هيئة تشريعية تدمير هذه السلوكيات بمفردها. تختفي

سية، مع السيا السلطة، بغض النظرعن )المعتقد، الثقافة، العرق(. إن كما نرى أنفسنامع نهج يرى الناس 

عاة هذا مرا من خالل و القوة األخالقية المستمدة من روح الحرية والمسؤولية، لخدمة المصلحة العامة

 .المبدأ، سوف تمنع االضطرابات االجتماعية

 ن فقط منا ممكفي الواقع، يعتمد تطوير العدالة االجتماعية ونشرها بطريقة ما على تحسين األفكار. هذ

يمكنهم  ودهم،ر منظورعميق يمكن أن يبدو عالميًا. أولئك الذين يفهمون قيمتهم الخاصة، وحدخالل تطوي

ل با فحسب، مثله تحسين أنفسهم، هم أولئك الذين يريدون تعزيزالعدالة االجتماعية. فهي ال تقبل اآلخرين

في  تضامنقيم، وتشترك في الخير الروحي، وتتعاون، وتتإنها تتصرف بمسؤولية أيًضا، وتحمي، و

ية الروحالوعي بأن طريق الوصول إلى هللا يمرعبره. إنها مهمة الدعوة إلى القدرات األخالقية و

 البشرية لتحقيق التغيرات االجتماعية التي ستكون بالفعل في خدمة اإلنسان.

 ن هذاة علناشئاألنهم يعرفون جيًدا أن المساواة بين الناس تعتمد على احترام كرامة اإلنسان والحقوق 

عالم تسافر  ع /الشرف وتطوير نزاهة متماسكة في هذا االتجاه. إنهم يعرفون جيًدا أيًضا أنه في مجتم

 بيت ومأوى للناس. ألن العدالة تساعد كل الكائنات. هيفيه العدالة، 

  لعدالة".ا في مصلحة بل الذي يصب في مصلحتنا ، "ما هو خير لألبد  ليسكما قيل

 

 يوسف بكتاش ملفونو 


