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مقــــال

ـــــوق الإن�سان
ح��ق��وق ت�����س�ير ن��ح��و ت��ق��ل��ي��د ال��ك��ن��ي�����س��ة ،ال�����وارد ���ض��م��ن م��ف��ه��وم
«العقيدة االجتماعية»� ،أي جمموع املبادئ والتعاليم املعربة
ع���ن ت��وج��ه��ات ال��ك��ن��ي�����س��ة ،يف ن��ظ��رت��ه��ا �إىل خم��ت��ل��ف ال��ق�����ض��اي��ا
االجتماعية وال�سيا�سية واالق��ت�����ص��ادي��ة ،وال��ت��ي على �ضوئها
حتدد تدخلها يف ال�ش�أن االجتماعي.
لقد �أملت التحوالت التي �شهدها العامل على الكني�سة تغيريا
يف تعاطيها م��ع الأع���راف اجل��دي��دة التي باتت ���س��ائ��دة .حيث
بقبولها ب��الأم��ر ال��واق��ع ج ّنبت نف�سها ال��ع��زل��ة واالن��ح�����ص��ار:
وك��م��ا ي��ق��ول ال�لاه��وت��ي ب��ي��ي�ترو ب��اف��ان (� )1994-1903شهد
العامل حتوال دميقراطيا ،وما مل تول الكني�سة حقوق الإن�سان
اه��ت��م��ام��ا ت��و���ش��ك �أال ت��ف��ه��م ه���ذا ال���ع���امل ،و�أن ال ت��ق��در على
التخاطب معه ،و�أال تكون حا�ضرة فيه؛ وبالتايل يتهدد ذلك
الدور الرعوي للكني�سة.
لكن يف ظل التبدالت الكن�سية مع مو�ضوع حقوق الإن�سان،
يبقى ما ح�صل ب�صدور الر�سالة البابوية «ال�سالم يف الأر�ض»
للبابا يوحنا الثالث والع�شرين ( )1963-1958الأب��ر َز �ضمن
هذا ال�سياق .كانت املرة الأوىل التي يورد فيها البابا ،وب�شكل
ج��ل��ي� ،إع�ل�ان ح��ق��وق الإن�����س��ان  1948م��رج��ع��ي�� ًة ،باعتبار ذلك
خطوة مهمة على طريق تنظيم املجموعة الدولية ،ورغبة منه
يف مراعاة تلك احلقوق املعلنة يف كافة البلدان لتغدو واقعا
فعليا .م��ع ر�سالة البابا يوحنا الثالث والع�شرين «ال�سالم
يف الأر����ض» ،التي كانت مبثابة الإع�ل�ان الكاثوليكي حلقوق
الإن�سان ،يرى دانييلي مينوت�سي �أنه ميكن احلديث عن بداية
حت��� ّول ب��راغ��م��ات��ي للكني�سة ،ول��ي�����س م�����ص��احل��ة م�سيحية مع
حقوق الإن�سان.
و ُب��ع��ي��د اع��ت�لاء ال��ب��اب��ا ي��وح��ن��ا ب��ول�����س ال��ث��اين ���س��دة ال��ب��اب��وي��ة
يف دي�سمرب  ،1978ت��ك�� ّرر ال��ت��ن��وي��ه ب���الإع�ل�ان ال��ع��امل��ي حلقوق
الإن�سان .فقد �أر�سل ر�سال ًة �إىل الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة
حينها ،كورت فالدهامي ،مبنا�سبة الذكرى الثالثني ل�صدرو
الإع��ل�ان ،م��ع��رب��ا ل��ه فيها ع��ن غبطته ب��ح��ل��ول ه��ذه ال��ذك��رى
املهمة .كما ع��اد املو�ضوع يف الر�سالة البابوية الأوىل «ف��ادي
الإن�����س��ان» املن�شورة يف �شهر مار�س 1979؛ وا�س ُتعيد ثانية يف
اخلطاب الذي �أُلقِي �أثناء زي��ارة الأمم املتحدة يف �أكتوبر من
العام نف�سه .ويف اخلطاب ال�سنوي ال��ذي اعتاد البابا �إلقاءه
�أم���ام �أع�����ض��اء ال�سلك الدبلوما�سي املعت َمدين ل��دى حا�ضرة
ال��ف��ات��ي��ك��ان ،ت��ط�� ّرق خ�ل�ال ال��ع��ام  ،1988ب��احل��دي��ث ل�ل�إع�لان
ال��ع��امل��ي حل��ق��وق الإن�����س��ان  1948حينها ،معتربا �إي���اه «عالمة
مهمة على الطريق الطويل وال�شاق للب�شرية».
غري �أن ما ميكن مالحظته يف تعاطي الكني�سة مع مو�ضوع
حقوق الإن�سان ،عقب �صدور الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
� ،1948أنها مل تقبل بحرية التدين ومبد�أ الت�سامح �إال بعد
�أن �أيقنت �أنها الأق��در يف التحكم بهذه الأدوات اجل��دي��دة ،يف
��ع�ير الأو���س��اط
لعبة التناف�س م��ع الأدي����ان الأخ����رى ،وب��ات��ت ُت ّ ُ
الدينية التي ال تعرتف بذلك ،بعد �أن كانت ترى الأم��ر من
«امل����واد ال�����ض��ارة» وم��ن خ��ط��اي��ا ال��ع��امل احل��دي��ث .ف��ك��ان �إحل��اح
يوحنا بول�س ال��ث��اين على حقوق الإن�����س��ان -م��ث�لا -نابعا من

ال�سعي لإ�سقاط جدار برلني ،م�ؤكدا حينها على «حق النا�س
يف الدين».
يف امل���ح���ور الأخ��ي��ر م���ن ال��ك��ت��اب «ح���ق���وق الإن�������س���ان ب�ي�ن ر�ؤى
الكني�سة الغربية وع���امل اجل��ن��وب» ،يتعر�ض مينوت�سي �إىل
م��ا �أُث�ير جم��ددا ح��ول م�س�ألة احل��ري��ة الدينية �ضمن وثيقة
«الكرامة الإن�سانية» ،عقب انعقاد جممع الفاتيكان الثاين
( .)1965-1962ف��ق��د ك����ان ه��اج�����س ال��ك��ن��ي�����س��ة م��ت��ل��خ�����ص��ا يف
عن�صرين :التعاطي مع امل�س�ألة ،يف واقع مي ّث ُل فيه امل�سيحيون
�أغلبي ًة وحت�ضر فيه الكني�سة مبثابة «دين الدولة»؛ والتعاطي
مع امل�س�ألة يف واق��ع مي ّثل فيه امل�سيحيون �أقلي ًة وتطمح فيه
الكني�سة �إىل ك�سب امتيازات �إ�ضافية .حيث متخّ َ
�ض املجمع
امل��ذك��ور ع��ن �إق����رار احل��ري��ة ال��دي��ن��ي��ة بق�صد توظيفها ك����أداة
�أيديولوجية نحو اخلارج ،مبا يع�ضد الكني�سة يف م�سكونيتها
يي�س ُر م�سعاها لأجنلة العامل� .ضمن ا�سرتاتيجية جديدة
وما ّ
ّ
توختها يف التعامل مع الآخر ،متثلت يف ما يُعرف بـ»نو�سرتا
�آي���ت���ات» ال��ت��ي ت�����ش�� َّك�� َل مبوجبها «جم��ل�����س احل���وار م��ع الأدي���ان
غ�ير امل�سيحية» ،ال���ذي ُك�� ِّل��ف بهند�سة ع�لاق��ات الكاثوليكية
مع �أدي��ان العامل .حينها خرج اجل��دل ب�ش�أن احلرية الدينية
وحقوق الإن�سان من التداول الغربي ،بني الت�صورات الدينية
وال�لادي��ن��ي��ة ،وب����ات م��ط��روح��ا خ����ارج الإط�����ار ال��غ��رب��ي .حيث
ي�ستعر�ض مينوت�سي امل�ستجدات التي ح�صلت داخل الكني�سة
وارتباطها مب�س�ألتي حقوق الإن�����س��ان واحل��ري��ة الدينية من
خالل واقع �أمريكا الالتينية وواقع البالد الإ�سالمية.
�إذ مل ت�شفع ق����رارات جم��م��ع ال��ف��ات��ي��ك��ان ال��ث��اين ،ال��ت��ي عُ���دَّت
ث��ورة فريدة داخ��ل الكني�سة ،دون بقاء املركز يف روم��ا عر�ضة
املراجعة اجلذرية ملفهوم حقوق الإن�سان
للهزات .فقد جاءت
َ
عب ما
من �أقا�صي اجلنوب ،حتديدا من �أمريكا الالتينيةْ ،
دب ت�����س��ا�ؤل يف �أط���راف العامل
عُ��� ِرف ب�لاه��وت ال��ت��ح��رر .حيث ّ

الكاثوليكي امله َّم�ش ب�ش�أن �صدقية مفاهيم حقوق الإن�سان
دي��ن��ي��ا ،يف ظ��ل غ��ي��اب ال��ت��ط��رق ب��ح��زم ل��ـ»ح��ق��وق ال��ف��ق�ير» وم��ا
يرهِ ق �أتباع كنائ�س العامل الثالث .وقد ذهب الهوت التحرر
�إىل حماولة حتويل حقوق الإن�سان �إىل حقوق الفقراء .لكن
ذلك اله ّم الإن�ساين الذي ا�ستب ّد بالهوت التحرر ،منذ ن�ش�أته،
جعله عر�ضة التهامني رئي�سيني :مواالة ال�شيوعية وخماطر
حتويل الدين �إىل �سيا�سة.
و�أم����ا م��ا ي��خ��� ّ��ص حت���والت ال��ك��ن��ي�����س��ة ع��ق��ب ال��ف��ات��ي��ك��ان ال��ث��اين
وانعكا�ساتها على ال��ع��امل الإ���س�لام��ي ،فما �إن �أو���ش��ك��ت جولة
توظيف حقوق الإن�سان �ضد اخلطر ال�شيوعي على االنتهاء،
��وج��ه��ت الأن��ظ��ار نحو ال��ع��امل الإ���س�لام��ي ،وال �سيما يف
حتى ت ّ
�أعقاب �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب ،لكن تبني �أن العامل
الإ�سالمي منه ٌَك ،وميكن ا�ستيعابه وردعه ب�إثارة م�سائل على
غ��رار انتهاك حقوق الإن�سان والأقليات ،ك ّلما ا�ستلزم الأم��ر.
وبيُ�سرٍ َنقلت الكني�سة معركة ح��ق��وق الإن�����س��ان م��ن الف�ضاء
ال��غ��رب��ي �إىل ف�����ض��اء «ال���ع���امل الإ����س�ل�ام���ي» و»ال���ع���امل ال��ه��ن��دي
ال�صيني» .ومل تعد الكني�سة راف�ضة ملفهوم احلرية الدينية
يف ف�ضائها ال��غ��رب��ي التقليدي ،بعد �أن اط��م���أن��ت �أن ال��داخ��ل
خارج التهديد .وباتت حقوق الإن�سان منظورا �إليها كحقوق
ل�ل�اخ�ت�راق ال��دي��ن��ي ،ب��ع��د �أن �أم�����س��ى احل��دي��ث ع��ن��ه��ا كق�ضية
�إ�شكالية �ضمن تراث الآخر وواقعه وثقافته.
ومنذ �أواخر حقبة يوحنا بول�س الثاين وطيلة فرتة جوزيف
رات�سينغر �شهدت الكني�سة نوعا من «الت�صلب املفاهيمي» جتاه
ح��ق��وق الإن�����س��ان ،وب���ات احل��دي��ث ع��ن �أن ح��ق��وق الإن�����س��ان هي
مبثابة التهديد املت�أتي من الفل�سفة العدمية والن�سبية .حيث
الإحلاح امل�ستجد للكني�سة على امتالك القانون الطبيعي .وعاد
اخلطاب الكن�سي الدغمائي بعد �أن توارى طيلة عقود .ومنذ
�أواخر فرتة يوحنا بول�س الثاين عاد احلديث عن الإجها�ض
والقتل الرحيم مبثابة التقوي�ض ملبد�أ حقوق الإن�سان .ومن
هذا املنظور توجهت انتقادات للمنظمات الدولية التي تدافع
عن تلك احلقوق كونها تهدد بعمق احلياة.
بح�سب امل�سار ال��ذي ر�سمه دانييلي مينوت�سي يف كتابه ،م ّرت
الكني�سة مبراحل مع حقوق الإن�سان من املعار�ضة الراديكالية
لإعالن حقوق الإن�سان واملواطن الفرن�سي � 1789إىل القبول
احل���ذر ل�ل�إع�لان ال��ع��امل��ي حل��ق��وق الإن�����س��ان  ،1948و�إىل غاية
الت�صادم امل�ستجد وال��ع��ودة للحديث ع��ن ال��ق��ان��ون الطبيعي
مع يوحنا بول�س الثاين ثم مع رات�سينغر .فح�سب مينوت�سي
امل�صاحلة النهائية ب�ين الكني�سة وح��ق��وق الإن�����س��ان م��ا زال��ت
مع َّلق ًة .
.............................
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الكني�سة وحقـــ
عز الدين عناية *
�شهدت عالقة الكني�سة الكاثوليكية مبو�ضوع حقوق الإن�سان عدة تطورات ،ونظرا للمن�ش�أ العلماين لهذا املو�ضوع يف التاريخ احلديث فقد �شك َّل
عبت كني�سة روما يف عدة منا�سبات عن انتقادها ملفهوم حقوق
نقطة خالف جوهرية بني الكني�سة وبني الدولة احلديثة يف الغرب .حيث ّ
كونية� ،شهد موقف الكني�سة ت ّبدُ ال جماراة لأو�ضاع و�أعراف دولية
مرجعية
الإن�سان ومعار�ضته .لكن يف ظل حتول مبادئ حقوق الإن�سان �إىل
ٍ
ٍ
باتت �سائدة .كتاب الباحث الإيطايل دانييلي مينوت�سي� ،أ�ستاذ التاريخ املعا�صر مبدر�سة التعليم العايل مبدينة بيزا ،يحاول تت ّبع هذا التحول
يف املوقف الكن�سي من ق�ضية �شائكة ال زالت ع�سرية اله�ضم يف الت�صور الالهوتي ،وال زالت مثار العديد من احل�سا�سيات يف الدوائر الكن�سية ،ال
�سيما يف الأو�ساط االجتماعية التي ما زالت واقعة حتت ت�أثري الكني�سة.
يق�سم مينوت�سي بحثه �إىل �ستة �أق�سام تتلخ�ص يف ثالثة حماور
ّ
رئي�سة :املوقف من �إعالن حقوق الإن�سان واملواطن الفرن�سي
1789؛ الكني�سة الكاثوليكية والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
1948؛ وح��ق��وق الإن�����س��ان ب�ين ر�ؤى الكني�سة الغربية وع��امل
اجلنوب .فقد كان حر�ص الكني�سة ،قبل �صدور «�إعالن حقوق
الإن�سان وامل��واط��ن الفرن�سي» ،على �إع�لان الكاثوليكية دينا
ر�سميا للدولة .ومع �أن الكني�سة قد �شاركت -مم َّثل ًة بج ْم ٍع من
الأ�ساقفة والكهنة -يف �صياغة تلك املبادئ ف�إنها قد تن ّكرت
لذلك الإع�لان� .إذ عقب �صدور الإع�لان� ،أملت الثورة ع ْلمن َة
التنظيمات والهيئات التابعة للكني�سة؛ ويف �شهر يوليو من
ال��ع��ام � 1789أ���ص��درت «ال��د���س��ت��ور امل��دين ل�ل�إك��ل�يرو���س» ،ودع��ت
رجال الدين لأداء ق�سم الوالء للد�ستور الثوري اجلديد ،لكن
ذلك خ ّلف معار�ضة كن�سية جادة.
يف املركز يف روما ،و�إن �أبدى البابا بيو�س ال�ساد�س حرية �أمام
القرارات اجلديدة يف فرن�سا ،فقد جاء حت ّركه م�شوبا بكثري
م��ن ال��ري��ب��ة .ومل تكن الإدان����ة للد�ستور امل��دين للإكلريو�س
ومل���ب���ادئ ال���ث���ورة ال��ف��رن�����س��ي��ة ���ص��ري��ح�� ًة ����س���وى يف «امل��خ��ت�����ص��ر
الر�سويل» ( )Quod aliquantumيف العا�شر من مار�س
� .1791إذ خل�ص ال��ب��اب��ا بيو�س ال�����س��اد���س �إىل �أن «و���ض��ع كافة
ال��ن��ا���س على ق��دم امل�����س��اواة واع��ت��ب��اره��م على ال��ق��در نف�سه من
احل��ري��ة» ،ي�ش ّكل ف��ع�ل ً
ا م��ن��اف��ي��اً للمعتقد الكاثوليكي (���ص:
 .)29فامل�ساواة واحلرية الدينية ،وما ينج ّر عنهما من �إبعاد
الكاثوليكية عن ّ
كدين مهيمن ،تهدف
تول موقع ال�صدارة
ٍ
كلتاهما �إىل الإطاحة مب�ؤ�س�سة ال�سلطة الدينية.
ج��ع��ل��ت ه���ذه ال��ت��ح��والت اخل���ط�ي�رة ال��ب��اب��ا ،ع��ل��ى م���ا ي��ر���ص��ده
مينوت�سي ،يُبدي رف�ضا قاطعا للف�صل العا�شر من الإع�لان
املتعلق باحلرية الدينية ،ويقف �ضد ت�أميم �أمالك الكني�سة،
ويرف�ض �إلغاء نظام الع�شور .ولكن ذلك االحتجاج من قِبل
ر�أ���س الكني�سة مل مينع ج�يروم �شامبيون دي �سي�سي ،رئي�س
�أ�ساقفة مدينة بوردو الفرن�سية ،من االنحياز للثورة وجماراة
التحوالت اجلديدة.
عقب ذلك تط ّورت الأم��ور �سلبا مع الكني�سة ،و�سارت باجتاه
فر�ض الثورة �أداء َق َ�سم ال��والء للد�ستور املدين للإكلريو�س.
ويف منظور ال��ب��اب��ا ،يعني �إف��ق��ا ُد الكني�سة ال�سند الت�شريعي



للدولة� ،أث��ن��اء �أداء مهامها الدينية ،ت�شكي َل نظام اجتماعي
جديد يهدف �إىل تدمري ال��دي��ن امل�سيحي (���ص .)55 :حيث
قاد ت�شدُّ ُد املوقف الكن�سي �إىل اعتبار «�إع�لان حقوق الإن�سان
وامل��واط��ن» منافيا للكتاب امل��ق��د���س ،مل��ا ت�ضمنه م��ن ح��ثّ على
احلرية والعدالة .ومنذ تلك الآونة انطلقت معار�ضة منتظمة
من روما بقيادة البابا.
ُي�برِز مينوت�سي ت��وارث ب��اب��وات روم��ا ،ب�شكل ع��ام ،اخل�صومة
م��ع ح��ق��وق الإن�����س��ان واحل��داث��ة .حيث جن��د بيو�س التا�سع يف
خطاب �ألقاه يف التا�سع من يونيو  ،1862يعلن ب�صريح العبارة
معار�ضته «حلقوق الإن�سان الزائفة» ،التي تتعار�ض مع «احلق
ال�شرعي وال�صحيح» املتلخ�ص يف «ال�ص ّ
البو»� ،أي قائمة �آثام
الع�صر الثمانني.
كما ي��ورد مينوت�سي� ،ضمن ه��ذا ال�سياق ،موقفا ب��ارزا لِـلوي
فيكومت دي ب��ون��ال ( ،)1754-1840وه��و �سيا�سي مناه�ض
للثورة ،انتقد فيه �إع�لان حقوق الإن�����س��ان ،ق��ائ�لا« :انطلقت
ال��ث��ورة ب���إع�لان ح��ق��وق الإن�����س��ان وامل��واط��ن و�ستنتهي ب���إع�لان
حقوق الرب» .هذا الت�ضارب بني حقوق الإن�سان وحقوق الرب
م ّث َل جوهر اخلالف بني الكني�سة والثورة� ،أو احلداثة عموما.
لكن ينبغي التنبه �إىل �أن الثقافة الكاثوليكية ما كانت كلها
ت�سري بح�سب هذا التوجه املحافظ ،فقد �سعت بع�ض التيارات
الليربالية �إىل بناء م�صاحلة بني املعتقد الكاثوليكي وحقوق
الإن�سان ،غري �أن تلك التوجهات مل حتظ بالقبول .ففي العام
 1845اق�ترح الأ�سقف دوبانلو على الكني�سة توظيف حقوق
احل��ري��ة وال��دي��ن وال���ر�أي وال�صحافة لبناء جمتمع م�سيحي
م�صادَر وغري م�سموح به .ويف �سنة  1861ظهر كتاب يف فرن�سا،
من ت�أليف الكاثوليكي ليون نيكوال غ��ودار بعنوان« :مبادئ
 89واملعتقد الكاثوليكي» ،ذهب فيه �صاحبه �إىل �أن جمل ًة من
املبادئ الواردة يف �إعالن  89ال تتناق�ض مع املعتقد الكاثوليكي،
لكن م�ؤلفه لقي ت�أنيبا وت�أثيما من روما.
ومل ت�شهد الأمور انفراجا �سوى بانفتاح الكني�سة على مدخل
�آخ����ر ل��ل��ح��ق��وق يف ال��ر���س��ال��ة ال��ب��اب��وي��ة «ال��ق�����ض��اي��ا امل�����س��ت��ج��دة»
�سنة  ،1891التي �أ���ص��دره��ا البابا ليون الثالث ع�شر .اعترب
يف الر�سالة م��ن ال��واج��ب��ات امللحة والعاجلة للدولة العناية
ب��ال��ع��م��ال .د���ش��ن ال��ب��اب��ا ب��ذل��ك م��ق��ا َرب��ة ج��دي��دة للحقوق ،وقد

م�� ّث��ل ذل��ك خ��ط��وة م��غ��اي��رة حل���وار الكاثوليكية م��ع احل��داث��ة.
وبح�سب ما ير�صده دانييلي مينوت�سي فقد �أم�ضت الكني�سة
الكاثوليكية ما يزيد عن القرن يف حرية ،منذ �صدور الإعالن
ال��ف��رن�����س��ي ،ح��ت��ى ت��ي�����س��ر ل��ه��ا �أن ت�����س��ت��ع��ي��د وع��ي��ه��ا م���ن ج���راء
ال�صدمة .حيث ج ّربت يف مرحلة �أوىل املعار�ضة ،ثم يف مرحلة
الحقة الت�أقلم مع التحوالت التي اندلعت مع ث��ورات القرن
الثامن ع�شر التي هزت املجتمعات الغربية.
يف امل��ح��ور ال��ث��اين م��ن ال��ك��ت��اب ال���ذي ي��ت��ن��اول ف��ي��ه مينوت�سي
م��و���ض��وع «ال��ك��ن��ي�����س��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة والإع��ل��ان ال��ع��امل��ي حلقوق
الإن�سان  ،»1948يتتب ُع ما خ ّيم من ح��ذ ٍر على الكني�سة طيلة
ال��ف�ترت�ين ال���ن���ازي���ة وال��ف��ا���ش��ي��ة ،ن��اه��ي��ك ع���ن ال�����ص��م��ت ال���ذي
الزمها يف التعاطي مع م�س�ألة حقوق الإن�سان طيلة احلقبة
اال�ستعمارية� ،أك��ان يف �إفريقيا �أو يف �أمريكا الالتينية .لكن
َ
التقاط الكني�سة لعالمات زمن جديد ب��د�أ يط ّل ،كما تقول،
من خ�لال بداية ت�ش ُّكل ع��امل يق ّر ويعرتف بحقّ ال�شعوب يف
ر�سم معامل هذا
تقرير م�صريها ،هو ما دفعها لالنخراط يف ْ
العامل النا�شئ .فكان «الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان» 1948
مبثابة املوعد اجلديد للكني�سة.
ي���ورد مينوت�سي �أن���ه �أث��ن��اء �صياغة الإع��ل�ان ال��ع��امل��ي حلقوق
الإن�سان ال�صادر عن الأمم املتحدةّ ،
مت رف�ض مقرتح املمثل
الربازيلي تري�ستاو دي �أتايدي بعد طلبٍ بت�ضمني مرجعية
ع��ل��وي��ة ل��ل��م��ب��ادئ ،ب��اع��ت��ب��ار ت��ل��ك احل��ق��وق عطية ���س��م��اوي��ة �إىل
الإن�����س��ان (���ص .)145 :وق��د ك��ان رد فعل البابا بيو�س الثاين
ع�شر حينها �سلبيا على الإع�ل�ان .حيث بقي النفور حا�ضرا
بني كني�سة روم��ا وحقوق الإن�سان على ال�شكل ال��ذي �صيغت
به يف الأمم املتحدة .واحلقيقة �أن ثمة قرابة بني تلك املبادئ
الواردة �ضمن الإعالن الأممي ،و�سابقتها الواردة يف الإعالن
الفرن�سي ،وخمتلف م��ا ت��دع��و �إل��ي��ه التقاليد ال��دي��ن��ي��ة ،غري
�أن الهيمنة الكاثوليكية� ،أو الدغمائية الكن�سية ،ه��ي التي
دفعت للت�صادم مع تلك املبادئ يف العديد من املنا�سبات .لكن
ه��ذا مل مينع م��ن حتقيق بع�ض النجاحات تت�صل باحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية الواردة �ضمن الإعالن ،نتاج ّ
تدخل
مم ّثلني كاثوليك .كانوا قد جت ّمعوا يف تنظيم دويل للعمال
امل�سيحيني ،بقيادة كاثوليكي فرن�سي ،ودف��ع��وا باجتاه �إق��رار

