
 

 
 
 

 ةالرسالة العامّ 

 ة يف احلقّ احملبّ 
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 إىل األساقفة والكهنة والشمامسة

 نيواملكرَّسني واملؤمنني الَعلمانيّ 

 وجلميع ذوي اإلرادة الصاحلة

 ة املتكاملةعن التنمية البشريّ 

 يف احملبة ويف احلقّ 

  

. إنَّ احملبَة يف احلق، اليت صاَر هلا يسوُع املسيُح شاهداً حبياتِِه األرضيِة، وفوق كل شيء مبوتِه وقيامِته، هي القوُة ١
األساسيُة اليت تعطي دفعًا للتنميِة احلقيقيِة لكل شخٍص وللبشريِة مجعاء. احملبُة هي قوٌة غُري اعتيادية، تدفُع 

اٍء يف العمِل ألجل العدِل والسالِم . هي قوٌة ينبوُعها ُهللا نفُسُه، هو احملبُة األشخاَص لإللتزاِم بشجاعٍة وسخ
طلق. كل  وادٍد دُد خريَ  احلقيقيَّ بخلضوِع للخطِة اليت رَمسها هللا له، ليحقَقها مبلِئها: ففي خطِتِه 

ُ
األبديُة واحلق  امل

). إن الدفاَع عن احلقِّ وعرَضُه بتواضٍع ٢٢: ٨بُح دراً (راجع يو دُد املرُء دقيقَة ااتِِه، وبخلضوِع هلذ  احلقيقِة يص
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واقتناٍع والشهادَة له يف احلياِة، ألشكاٌل متطّلبٌة من التعبِري عن احملبة، أشكاٌل ال ميكن اإلستغناُء عنها أبداً. فاحملبُة 
ُُ بحلقِّ « ِِ يشعرون بدافٍع بطين حيث هم ع٦: ١٣كو   ١» (تفر ل  احملبِة بصالٍة: فاحملبُة واحلُق ال ). مجيُع النا

ميكُنهما أبدًا أن يهجرا اإلنسان متاماً، أل�ما الدعوُة اليت وضَعها هللا يف قلِبه وفكرِ . أما يسوُع املسيُح فهو َمن 
ُر وُحيّرُِر من فقرِ� البشري مسريَة حبِثنا عن احملبِة واحلق، ويُظِهُر لنا مبلِئها، مبادرَة احمل بِة اليت اختَذها هللا جتاَهنا يُطهِّ

وجَه شخٍص، وتغدو دعوًة موجهًة  احملبُة يف احلقيقةِ  وخطَة احلياِة احلقيقية اليت أعّدها يف سبيِلنا. يف املسيح، تتخذُ 
 ).٦: ١٤لنا لنحبَّ إخوتِنا يف دقيقِة خطِّته. فهو احلقيقُة نفُسها (راجع يو 

لكنيسِة اإلجتماعيِة. فكل  ما ورد يف هذ  العقيدِة من مسؤولياٍت وإلتزاماٍت . احملبُة هي الركُن األساسي لعقيدِة ا٢
-٣٦: ٢٢خالصُة الشريعِة بكملها (راجع مىت  –دسب تعليم يسوع  –جنُدها مستقاًة من احملبة، اليت هي 

صغَّرة ودسب: أي ). احملبُة هي اليت متنُح للعالقِة مع ِهللا والقريِب جوهراً دقيقياً؛ هي ليست مبدأَ العال٤٠
ُ
قاِت امل

عالقاِت الصداقِة واألسرِة واجلماعاِت الصغريِة، بل هي أيضًا مبدُأ العالقاِت املَوسَّعة: أي العالقاِت اإلجتماعيِة 
احملبُة هي كل  شيء ألنه، كما يُعلم القديس  –إا تتعلُم من اإلجنيِل  –واإلقتصاديِة والسياسيِة. فبالنسبة للكنيسِة 

كلُّ شيء يصُدُر عن حمبِة ِهللا  »:هللا حمبة«) وكما اكَّرُت يف رساليت العامة األوىل ١٦، ٨: ٤يو  ١(راجع يودنا 
 . احملبُة هي أعظُم هبٍة منَحها هللاُ للبشِر، هي وعُدُ  ورجاؤ�.ومنها يتخذ شكًال وإليها يصبو

ََ بن احملبَة هي ت٣ عبٌري أصيٌل عن اإلنسانيِة وعنصٌر او أمهيٍة أساسيٍة يف . لعالقِتها الوقيقِة بحلِق، علينا أن نعف
وبه ُميكنها أن تُعاش. احلق نوٌر    بحلِق وحَده تسَطُع احملبةُ العالقاِت بني البشِر، دون استثناِء العالقاِت العامةِ 

الذكاُء إىل دقِّ احملبِة الطبيعي مينُح احملبَة معىن وقيمًة. هذا النوُر هو يف الوقِت نفِسه نوُر العقِل واإلمياِن، به يصُل 
والَفوطبيعي: ويتلمَُّس فيه معىن العطاِء والقبوِل والتشارِك. بدون احلِق تتحوُل احملبُة إىل جمرِد نزعٍة عاطفيٍة. ويغدو 

. فهي احلب  قوقعًةفارغًة ُيسع  إىل ملئها بشكٍل اعتباطي. هذا هو خطُر احملبِة احملتوِم يف ققافٍة تفتقُد إىل احلقِ 
فريسُة إنفعاالِت األشخاِص وآراِئهم املتغرية، وكلمٌة قد اسُتِغلَّت وُدّرَِفت، دىت صارت تعين ما هو نقيُضها. احلق  
هو الذي ُحيّرُِر احملبَة من أسِر النزعاِت العاطفية اليت حترُمها املضموَن العالئقي واإلجتماعي، وهو ُحيّرُرها أيضًا من 

عارضِة للعقِل، اليت حترُمها الُبعَد اإلنساين والشمويل. من خالل احلِق تعكُس احملبُة الُبعَد نزعِتها اإلميانيِة ا
ُ
مل

، الذي هو يف آٍن وادد  ِِ حمبٌة ودٌق، دبٌّ »: لوغوِ«و» أغايب«الشخصّي والعاَم لإلمياِن بله الكتاِب املقد
 وكلمة.

ومًة من ِقبل اإلنساِن بكلِّ غىن قيِمها، وميكُنها أن ُتشاَرك . ولكوِ�ا مليئًة بحلَق، ميكُن للمحبِة أن تكوَن مفه٤
َِ من »احلوار«َختلُق » كلمةٌ « هو فاحلقُ  وتُعط . ، وبلتايل فهو خيلُق التواصَل والتشاُرَك. وإا ُخيرُج احلق  النا

ديث  ،والتارخييةِ  آراِئهم وأداسيِسهم الشخصية، يسمُح هلم بلذهاِب إىل ما هو أبعُد من التحديداِت الثقافيةِ 
احلب: هذا هو  منطقِ  ميكُنهم أن يلتقوا يف تقديِر قيمِة األشياِء وجوهرِها. فاحلُق يفتُح العقوَل ويوّدُدها يف



، ضمَن السياِق التارخيي واإلجتماعي الراهِن،  اإلعالُن املسيحُي للمحبِة والشهادُة هلا. إن عيَش احملبِة يف احلقِّ
إلعتباِر احلقيقِة أمرًا نسبياً، دعلُنا نفهُم كيف أن اخلضوَع لقيِم املسيحيِة ليَس أمرًا مفيداً  الذي انتشَر فيه امليلُ 

ودسب، بل هو ضروريٌّ لبناِء جمتمٍع صاٍحل وللتنميِة اإلنسانيِة املتكاملة. لو كانت هناَك مسيحيُة حمبٍة بدون احلِق، 
بلرغم من كوِ�ا مفيدًة يف التعايِش اإلجتماعي إال أ�ا تبق   لكان من السهِل خلطُها مع املشاعِر الصاحلِة اليت

هامشيًة. اذا الشكِل لن يبق  م مكاٌن دقيقٌي يف قلِب العاِ.. بدون احلِق ُحتَتَجُز احملبُة يف الاِل الضيِق 
وعن احلواِر بني العلوِم للعالقاِت الشخصية. وتغدو مستبعدًة عن مشاريِع وعملياِت التنميِة اإلنسانيِة املتكاملة، 

 والتطبيقات.

يف اللغة اليو�نية). ينبوُعها هو احملبُة الفّياضُة اليت خيص  اا  خاريس» (نعمة«. احملّبُة هي دبٌّ يُقَبُل وُمينح. هي ٥
. هو دب  ينحدُر من االبِن حنو�. هو دب  خالٌق، به نوجُد؛ ودبٌّ فادي به ِِ ُخلقنا  اآلُب االبَن يف الروُِ القد

ِِ «) و١: ١٣من جديد. دبٌّ قد ُكشَف وحتّقَق بفضِل املسيِح (راجع يو  (رو » قد ُسِكَب يف قلوبِنا بلروُِ القد
). إنَّ البشَر الذين هم موضُع حمبِة ِهللا قد ُجعلوا فاعلَني للمحبِة، ومدعوين ليكونوا هم أنفُسهم أدواٍت ٥: ٥

 ا شبكَة حمبة.للنعمِة، كي ينشروا حمبَة هللا وُحييكو 

حمبٌة يف احلِق فيما «إذ أ�ا  أّما عقيدُة الكنيسِة اإلجتماعيِة فتتجاوُب مع ديناميكيِة احملبِة هذ ، املقبولِة واملمنودِة.
: إعالُن دقِّ حمبِة املسيِح يف التمع. إن عقيدًة كهذِ  هلي خدمٌة للمحبة، لكنها »خيُص األموَر اإلجتماعية

ِِ املتجددِة بستمرار. إنه يف الوقِت خدمٌة يف احلق. فاحل ِِ التاري ُ عنها يف أددا ُحّرِرِة ويعِّّ
ُُ قوة احملبِة امل ق  حيف

نفِسه دق  اإلمياِن والعقل، مع احلفاِظ عل  التمييِز والتناُغِم بَني جمايل املعرفِة هذين. إن التطوَر والرخاَء اإلجتماعي 
اإلجتماعيِة/اإلقتصاديِة اليت تعاين منها البشريُة، هي حباجٍة إىل هذ  احلقيقة.  واحللوَل الناجعَة للمشاكِل اجلسيمةِ 

إال أ�ا حباجٍة أكثَر ألن حتبَّ هذ  احلقيقَة وتشَهَد هلا. بدوِن احلق وبدوِن الثقِة ودبِّ احلقيقِة ال ميكن أن يوجَد 
يِد املصاِحل اخلاصة ومنطِق القوة، مما ُيشراُم  اإلجتماعي يقُع ألعوبًة يف ضمٌري ومسؤوليٌة اجتماعية، ألن النشاطَ 

 التمَع، خصوصاً يف جمتمٍع يسُري حنو العوملِة، ويف أوقاٍت صعبٍة كأوقاتِنا الراهنة.

هو احملوُر الذي تدوُر دوَلُه عقيدُة الكنيسِة اإلجتماعية، وهو مبدٌأ ُيفَجُم عمًال دسَب » احملبُة يف احلق. «٦
عَل األخالقي. أود  هنا أن أاكَِّر بقنني منها بشكٍل خاص، ُميليهما واقُع اإلجتهاد يف سبيِل التنميِة معايَري توّجُه الف

 .العام اخلريُ و العدلُ  يف جمتمٍع يسُري حنو العوملِة، ومها:

عديلٍّ  : فكل  جمتمٍع يعمُل عل  وضِع نظامٍ [ْأ] حيت تتواجُد التمعاُت فهناك التشريعُ  قبَل كلِّ شيء العدُل.
، ألن احلبَّ يعين العطاَء، يعين أن أهَب "مما هو يل" لآلخر؛ لكن احملبَة ال تنفصُل احملبُة تتجاوُز العدلَ  خاصٍّ به.

أبدًا عن العدِل، الذي حيث  عل  إعطاِءِ◌ اآلخِر ما هو له، أي ما حيق  لُه بفضِل وجوِدِ  وعمِلِه. ال ميكنين أن 



َن أن أكوَن قد أوفْيته أوًال دقَُّه العادل. عل  َمن يعاِمُل اآلخريَن مبحبٍة أن يكوَن أوًال أَهَب اآلخَر مما هو يل دو 
» ال ينفصُل عنها«عادًال جتاههم. إن العدَل ليَس غريبًا عن احملبِة، وهو ليَس بديًال عنها أو موازً� هلا، ال بل إنه 

ٍِ «لمحبِة، أو كما يقول الباب بولس السادِ هو )، ويتعّلُق اا جوهر�ً. العدُل هو الطريُق األول ل١( » أدىن مقيا
) اليت يدعو� إليها يودنا الرسول. من ١٨: ٣يو  ١» (بلعمِل واحلق«)، وهو جزٌء ال يتجزّأ من احملبِة ٢هلا (

َُ بحلقوِق املشروعِة لألفراِد والشعوِب وادفاُمها. فالعدُل يعمُل عل   �ديٍة أوىل تتطلَُّب احملبُة عدًال: أي االعفا
بناِءِ◌ "مدينِة اإلنسان" بحلِق والعدل. من �ديٍة أخرى تتجاوُز احملبُة العدَل وتكّملُه دسَب منطِق العطاِءِ◌ 

). فمدينُة اإلنساِن ال تنتج مبجّرِد وجوِد عالقاٍت حتُكمها احلقوُق والواجبات، بل هي عل  األكثِر ٣والغفراِن (
قاٍت جمانيٍة، عالقاِت غفراٍن وتشارُكية. ُتظهُر احملبَة دائماً، دىت يف العالقاِت البشرية، حمبَة وقبَل كلِّ شيء نتاُج عال

 هللا؛ وهي تضفي عل  كلِّ اجتهاٍد لتحقيِق العدِل يف العاِ. قيمًة إهليًة وخالصية.

اخلِري له والعمَل بفعاليٍة عل  حتقيقه. . ومن مث، علينا أن نوَيل اخلَري العام اهتماماً كبرياً. فمحبُة اآلخر تعين إرادَة ٧
وإىل جانب اخلِري الفردي هناَك اخلُري املتعّلُق حبياِة األشخاِص يف التمِع، وهو ما ندعوُ  بخلِري العام. إنُه خريُ� 

ًا حبدِّ ). ليس اخلُري العاُم هدف٤"حنُن مجيعاً"، أفراٍد وعائالٍت وجمموعاٍت وسيطٍة تتحُد يف مجاعاٍت اجتماعية (
ااتِِه، لكنه خٌري ألجِل األشخاِص الذين ُيكّونوَن اجلماعاِت يف التمِع واليت اا فقط يستطيعوَن حتقيَق خريِهم 

. فاإلجتهاُد يف سبيِل اخلِري العاِم يعين يف ملَطلُب عدٍل وحمبة والعمَل ألجله اخلِري العام بواقعّيٍة وفّعالية. إن إرادةَ 
اَم مبجموعِة املؤسساِت واستعماَهلا، أعين تلك املؤسساِت اليت ُتشّكُل بنيَة التعايِش االجتماعّي الوقِت نفِسه االهتم

واليت نستطيُع أن  –. هذ  هي طريُق احملبِة املؤسساتية [ب] تشريعياً ومدنياً وسياسياً وققافياً، يف سبيل بناِء "املدينة"
وثقريًا من احملبِة اليت تلتقي بلقريِب مباشرًة، خارج ددوِد وهي ليست أقَل شأً�  –ندعوها أيضًا بلسياسيِة 

الوساطاِت املؤسساتية يف "املدينة". إّن اإلجتهاَد يف سبيِل اخلِري العام إاا ما أديتُه احملبُة أضفت عليِه قيمًة أمس  
، أي أنُه ُيشكُِّل شهادًة للمحبِة من كونِه جمّرَد إلتزاٍم ُدنيوي وسياسي. فهو شأنُه شأُن كلِّ إجتهاٍد يف سبيِل العدل

َُ اإلنساِن عل  األرِض احملبَة  اإلهليِة اليت إا تعمُل يف الزمِن احلاضر ُتيُِّئ زمَن األبدية. عندما يستلهُم تصر 
ِِ األسرِة البشرية. ويف جم مدينِة هللاِ ويُؤسَُّس عليها، ُيساِهُم يف بناءِ  تمٍع يسُري الشاملة، اليت يسُري حنوها جممُل تري

حنَو العوملِة ال ُميكُن للخِري العام ولإلجتهاِد يف سبيلِه أال َيشمال األسرَة البشريَة مجعاء، أي مجاعَة الشعوِب واألمِم 
دُ ٥( ومينُحها السالَم، ودعُل منها بشكٍل من األشكاِل استباقًا ُيصوُِّر مدينَة ِهللا اخلاليَة  مدينَة اإلنسان )، مما يودِّ

 واجز.من احل

، أ�َر سلفي الباب بولس السادِ موضوَع تنميِة الشعوب ترقي الشعوب رسالَتُه العامة ١٩٦٧. إا نشَر عام ٨
) وقد ٦بشعاِع احلقِّ ونوِر حمبِة املسيِح العذبة. فقد أكََّد أن إعالَن املسيِح هو العامُل األوُل واألساسي  يف التنمية (

)، أي بلهيِب احملبِة ودكمِة احلقيقة. إ�ا احلقيقُة ٧التنميِة بكلِّ قلوبِنا وعقولِنا (ترَك لنا مهمَة السِري عل  درِب 



تنميٍة تشمُل اإلنساَن «األصليُة النابعُة من حمبِة ِهللا، واملوهوبُة لنا كنعمٍة تفتُح دياتَنا عل  العطّيِة وجتعُل الرجاَء يف 
» أوضاٍع أقلَّ إنسانية إىل أوضاٍع أكثَر إنسانية«هذا بتحو ٍل من ) أمرًا ممكناً، و ٨» (بكامِلِه وتصُل مجيَع البشر

 )، حنقُقُه بلتغل ِب عل  املصاعِب اليت ال بدَّ أن تعفَض الطريق.٩(

بعد أكثَر من أربعَني سنٍة مضْت عل  نشِر الرسالِة العامِة املذكورة، أود  أن ُأكّرَِم اكَر عظيِم األدباِر الباب بولس 
وسائرًا عل  الدرِب اليت رمسَْتها، يف سبيِل حتقيِقها يف وقِتنا  التنميِة البشريِة املتكاملة آخذًا تعاليَمُه عن السادِ،

اهتتماُم بلشأِن  احلاضر. لقد بدأت عمليُة قراءِة الرسالِة السابِق اكُرها عل  ضوِء احلاضِر مَع الرسالِة العامةِ 
مبناسبِة مروِر عشرين عامًا آنذاك عل   ترقي الشعوب بولس الثاين تعليقًا عل اليت أرادها الباب يودنا  اهجتماعي

. بعد األموُر احلديثة نشرِها. دىت ااك الوقت . تكْن تصدُر مثُل هذ  التذكارات إال فيما يتعلُق بلرسالِة العامةِ 
َّ عن قناعيت بن َّ تستحق  أن تُ  ترقي الشعوبِ  مروِر عشرين عاماً، أود  أن أع حلقبتنا  األمور احلديثة«عَت

عاصرة
ُ
 ، أل�ا تنُري درَب البشريِة السائرِة حنو الوددة.»امل

حدَق بزمِننا احلاضر هو  احملبُة يف احلق . ُتشّكلُ ٩
ُ
حتدً� كبريًا للكنيسِة يف عاٍ. تغزو  العوملُة تدردياً. إن اخلطَر امل

شِر والشعوِب تفاعَال أخالقّيًا للضمائِر والعقول، منه نستطيُع أن حنقَق أال يُقابَل واقُع االرتباط املتبادِل بني الب
َِ التنميِة اإلنسانيِة واملؤنِسَنِة إال بواسطةِ  احملبِة اليت تستنُري  تنميًة إنسانيًة بكل معىن الكلمة. فال ميكُن حتقيُق أهدا

حّقُق التنميُة األصيلُة، ال يضمُنُه التقّدُم التقين  . إن اقتساَم اخلرياِت ومصادرِها، الذي بفضلِه تتبلعقِل واإلميان
ودَدُ  وال عالقاُت التعايِش املشفِك ودسب، بل إنه يتأّت  من القدرِة عل  احملبِة اليت تغلُب الشرَّ بخلِري (راجع رو 

 ) وتفتُح بَب تشاُرِك الضمائِر واحلرّ�ت.٢١: ١٢

). إال أن ١١» (التدخَل يف سياسِة الدول«) وهي ال تنوي �ائيًا ١٠ها (ال متلُك الكنيسُة دلوًال تقنيًة لتقفدَ 
، ألجِل حتقيِق جمتمٍع حيفُم اإلنساَن وكرامَتُه ودعوَته.  لديها رسالَة دقٍّ عليها القياُم اا يف كلِّ األزمنِة والظرَو

، وهي نظرٌة عاجزٌة عن التسامي فوق جانِب دوَن احلقِّ توي نظرُة اإلنساِن للحياِة إىل درجِة التجريبيِة والتشكيكيةِ 
اليت اا حنكُم عل  اجلوانِب العمليِة  –وأدياً� ال تتم  دىت مبعىن األشياء  –احلياِة العملّي، أل�ا ال تتم  بلقيِم 

: ٨جع يو (را ضامُن احلريةِ  ، ألنه ودَد األمانَة جتاَه احلقِّ  ونوّجُهها. إن األمانَة جتاَ  اإلنساِن تتطّلبُ 
َُ وضامُن إمكانيِة التنميِة اإلنسانيِة املتكاملة )٣٢ . هلذا تبحث الكنيسُة عن احلقِّ وتُعلُنُه دون كلٍل وتعف

بوجود  ديُث يظهر. وهكذا فنن رسالَة احلقِّ هذ  أمٌر ال ميكن للكنيسِة أن تتخل  عنه. أّما عقيدُتا اإلجتماعية 
ٌة للحقِّ الذي ُحيّرر. وهي إا تبق  منفتحًة عل  احلق، من أي جهٍة جاَء، فهي أدُد عناصِر البشارة: إ�ا خدم

ِِ والشعوب (  ).١٢تقبَلُلُه وجتمُع أشالَءُ  يف وددٍة واددة وتوصُلُه لآلخريَن من خالِل دياٍة متجّددٍة لتمِع النا

  



 الفصل األول

 غاية الرسالة العامة ترقي الشعوب

  

، عل  بُعِد أربعني سنًة من نشرِها عل  البقاء أُمناَء لرسالِة احملبِة واحلِق ترقي الشعوب . حتث نا إعادُة قراءتِنا لل١٠
اليت تضّمْنتها، والك بلنظِر إليها بشكٍل خاٍص يف سياِق تعليِم بولس السادِ، وبشكٍل أعمَّ يف تقليِد عقيدِة 

َِ الكنيسِة اإلجتماعيِة. ومن مث علين ا أن نعيَد النظَر يف األشكاِل املتعددِة اليت تتجسُد اا اليوَم، عل  خال
ٌِ قدٌمي وجديد، ١٣( تقليُد اإلمياِن الرسويل آنذاك، مشكلُة التنمية. فوجهُة النظِر الصحيحِة هي )، فهَو مريا

 َد معلوماٍت سوسيولوجية.لرِد وقيقٍة دون جذوٍر، وتغدو مسألُة التنميِة جمر  "ترقي الشعوب" بدونِه تتحولُ 

. إن نشَر "ترقي الشعوب" قد جاء فورًا بعَد ختاِم المِع املسكوين الفاتيكاين الثاين. ويف فصوِهلا األوىل تشُري ١١
). بعد عشرين سنة قام بدورِ  الباب يودنا بولس الثاين، من ١٤هذ  الرسالُة العامُة إىل عمِق ارتباِطها بلمع (

العامة "اإلهتمام بلشأن االجتماعي"، بلتأكيِد عل  العالقِة اخلصبِة القائمِة بني تلك الرسالة (ترقي خالل رسالِته 
). أ� أيضًا أود أن أُاكَِّر بمهية المِع ١٥( فرح ورجاء الشعوب) والمع، وبشكٍل خاص مع الدستوِر الرعوي
 بل لكلِّ تعليِم الكنيسِة اإلجتماعي الذي أصدَر  األدباُر الفاتيكاين الثاين بلنسبة لرسالِة بولس السادِ العامة ال

الِعظام. لقد قام المُع بلتعم ق يف احلقائق اليت ارتبطْت عل  الدوام بإلميان، وبكالٍم آخر أنَّ الكنيسَة لكو�ا 
نطلق قام بولس السادِ 

ُ
ببالغنا دقيقَتِني عظيمَتني. خادمًة م هي أيضاً يف خدمِة العاِ. بحملبِة واحلق. من هذا امل

ِِها، عندما تُعلُن احملبَة وتتفُل وتعمُل با تي تسعى لدعِم  األوىل هي أن َمِل كياِ�ا ونشا ُُ َمَل الكنيسِة يف  ُُ
. فللكنيسِة دوٌر يف التمِع ال ينحصُر يف نشاِطها اإلدساّين والفبوّي، بل يُظِهُر كامَل تنميِة اإلنساِن املتكاملة

اقاته خلدمِة ودعِم اإلنساِن واألخوَِّة الشاملِة، يف داِل وجودها ضمَن جوٍّ من احلرية. لكن يف داالٍت عديدٍة ط
جنُد أن دريَّتها هذ  مقّيدٌة مبوانَع وإضطهاداٍت أو حمدودٌة عندما ُحيَصُر نشاُط الكنيسِة يف التمِع يف هامِش 

تنميَة اإلنساِن األصيلِة تعين تنميَة الشخِص الشاملة مجيَع  ي أنالعمِل اإلدساّين. أما احلقيقُة الثانية فه
). بدوِن أفِق احلياِة األبديِة يبق  التطوُر البشري  يف هذا العاِ. حمرومًا من الرجاء. فناا ما ُسِجَن يف ١٦( أبعاده

ِِ يبق  معرَّضًا خلطِر التحو ِل إىل جمرَِّد ازد�ٍد يف األمالِك؛  وهكذا ختسُر البشريُة شجاعَة التطل ِع إىل ددوِد التاري
اخلرياِت األمس ، إىل املبادراِت الكبريِة والانيِة اليت حتييها احملبُة الشاملة. ال ُميكُن لإلنساِن أن ُحيقَق التنميَة بفضِل 

 َّ ِِ أن إقامَة املؤسسات قواُ  ودَدها، وال ميكُن للتنميِة أن ثتَيه فقط مما هو خارٌج عنه. لقد ساَد اإلعتقاُد ع التاري
ٌٌ اا يف مثِل هذ  املؤسسات،  يكفي ليضمَن للبشريِة دقوَقها يف التنمية. لقد عمَّت ولألسف مشاعُر ققٍة مبال
َِ املنشوِد بطريقٍة آلية. يف الواقع، املؤسساُت ودَدها ال تكفي ألن التنميَة البشريَة  وكأ�ا قادرٌة عل  حتقيِقِ◌ اهلد



حتاِج م: بدون هللا جنُد املتكاملة ه
ُ
ي قبَل كلِّ شيٍء دعوٌة وبلتايل فهي تتطلَُّب نظرًة متساميًة للشخِص البشري امل

ِِّ "اخلالص الذايت" ويفضي إىل دعِم تنميٍة الإنسانية.  التنميَة منعدمًة أو يُعهُد اا فقط لإلنساِن الذي يقُع يف ف
)، بل أن نتعرََّ فيِه عل  ١٧لنا أال نرى يف اآلخِر "جمرََّد آخر" ( من جهٍة أخرى، ودَدُ  اللقاُء بِم يسمحُ 

الصورِة اإلهليِة، واذا نصُل إلكتشافِه يف دقيقِتِه فتنمو فينا احملبُة جتاَهه و اليت تغدو "اعتناًء بآلخِر وألجل اآلخر" 
)١٨.( 

ثاين" إنفصاًال بني عقيدِة بولس السادِ . ال يُعتَلبَلُر الرابُط بني "ترقي الشعوب" و"المع الفاتيكاين ال١٢
اإلجتماعية وعقيدِة أسالفِه األدباِر، وهذا ألن المع ُيشكُِّل تعم قًا يف هذ  العقيدِة ضمن استمراريِة دياِة 

ُِ األموِر بعُض التقسيمات النظرية لعقيدة الكنيسة اإلجتماعية، ١٩الكنيسة ( ). اذا املعىن، ال ُتساهُم يف إيضا
أل�ا ُتطبُِّق عل  تعليِم األدباِر اإلجتماعي مقوالٍت غريبًة عنه. ال وجوَد لنوعِني من العقيدِة اإلجتماعية، ما  والك

ٌد يف الوقت نفسه قبَل وما بعَد جممعية، متباينَلَتني فيما بينهما، بل ). ال ريب ٢٠( تعليٌم وحيٌد، متناغٍم ومتجدِّ
بلنسبِة ألخرى، أو تعليٍم َدٍّْ بلنسبِة آلخر، شرَط أال يُنس  تناغُم يف التأكيِد عل  خصوصيِة رسالٍة عامٍة 

). التناغُم ال يعين اإلنغالَق يف منِط تفكٍري ُمعنيَّ بقدِر ما هو أمانٌة ديناميكيٌة للنوِر الذي ٢١العقيدِة مبجمِلها (
ُُ عل  ٢٢اكَل اجلديدَة اليت تظهر (اقتبْلنا . إن عقيدَة الكنيسِة اإلجتماعيِة تُنُري بنوٍر ال يتغريَّ املش ). هذا ما ُحياف

) الذي ُيكوُِّن جزءاً من تقليِد الكنيسِة الدائِم احليويِة بفضِل مساتِِه ٢٣العقائدي (» الفاِ«استمراريِة وترخيّيِة هذا 
ِِ املتناَقِل ِمن الرسِل آلب٢٤اخلاصة ( ِء الكنيسة، الذي اقتبلُه ). إن عقيدَة الكنيسِة اإلجتماعية مبنيٌة عل  األسا

آدم األخري الذي «وتعمََّق فيِه كباُر املعّلمَني املسيحيني. وتستنُد هذ  العقيدُة يف �ايِة املطاَ إىل اإلنساِن اجلديد 
). قد شهَد هلا ٨: ١٣كو   ١» (ال تسقُط أبداً «) الذي هو مبدُأ احملبة اليت ٤٥: ١٥كو   ١» (صاَر رودًا ُحميياً 

خلِِّص يف جماِل العدِل والسالم. فيها جتُد املهمُة النبويُّة لألدباِر القديسوَن و 
ُ
مجيُع من وهبوا دياتم ألجِل املسيِح امل

الِعظاِم، أي قيادُتم الرسولية لكنيسِة املسيِح لُتميَِّز متطّلبات التبشري اجلديدة، تعبرياً هلا. هلذ  األسباب إاا ما قرأ� 
تقليِد الكبِري اجلاري يف الكنيسة سنجُد أ�ا ما زالت قادرًة عل  التحد ِ إلينا اليوَم "ترقي الشعوب" يف سياِق ال

 أيضاً.

ترتبُط "ترقي الشعوب" ارتباًِا وثيقًا مبُجَمل  . عدا عن ارتباِطها املهِم مبُجَمِل عقيدِة الكنيسِة اإلجتماعية،١٣
َد ، وبشكٍل خاٍص بتعليِمه اإلجتماعي. فقتعليِم بولس السادس د كاَن هذا، دون شك، اا أمهيٍة بلغة: لقد شدَّ

عل  ديويِة اإلجنيِل يف بناِءِ◌ جمتمٍع احلريِة والعدالة، وهذا من منظوٍر مثايلٍّ وترخيّي يتطّلُع حلضارٍة حتييها احملبُة. 
َُ وجوَد نقاطٍ ٢٥لقد أدرَك بولس السادِ كيف أن املسألَة اإلجتماعيَة قد غدْت عامليًة ( مشفكة بَني  ) والد

نادي بعائلٍة واددٍة جتمُع مشَل الشعوب وجتعُلهم متضامنَني 
ُ
الدافع حنو توديِد البشرية واملثاِل املسيحي امل

واقفَُ احملبَة  لقد أشاَر إىل التنميِة، اإلنسانيِة واملسيحية، كجوتِر الرسالِة اإلجتماعيِة املسيحية بألخوَِّة.



ِة التنمية. لقد واجَه بولُس السادِ حبزٍم، تدفعُه الرغبُة يف أن يُظِهَر ملَء حمبِة املسيِح املسيحيَة كقوٍة أساسيٍة خلدم
 إلنساِن اليوم، مسائَل أخالقيًة دون اإلستسالِم لنقاط الضعِف يف الثقافِة املنتشرِة آنذاك.

ُِ معىن السياسِة وتطرََّق ، عاَجل بولُس ١٩٧١. يف رسالتِه الرسوليِة "الذكرى الثمانون" اليت ُنشَرْت عام ١٤ الساد
.  خطِر الرؤى الالواقعية واأليديولوجية إىل سبقَة عل  جانبيها األخالقي واإلنساّينِ

ُ
اليت كانت تضفي أدكاَمها امل

َر  إ�ا ملواضيٌع ترتبُط ارتباطًا وقيقًا بلتنميِة. لألسف فنن اإليديولوجياِت السلبيَة تزدهُر بستمراٍر. لقد سبَق ودذَّ
)، إا أدرَك خطورَة توكيِل ٢٦بولُس السادِ من األيديولوجيِة التكنوقراطيِة املتجذِّرِة بشكٍل خاص يف أ�ِمنا (

. إن التقنيَة، حبدِّ ااتا، ااُت  ٍَ التقنيِة ودَدها مهمَة مسريِة التنميِة بكاملها، ألنه اذا تبق  التنميُة دون هد
اليوَم لتوكيِلها كامَل مسريِة التنميِة، تظهُر من جهٍة أخرى  وجهني. فنن كان هناك، من جهٍة، َمن مييلُ 

ُّها أمراً ضدَّ البشريِة أصًال ال يُنتُج سوى التدهور. هكذا إنكارًا كامالً  أيديولوجيات تنكُر فائدتا يف التنميةِ  ، وتعت
ُِ أدياً� يف توجيِه التنميِة ودسب، بل يُدينوَن  ال ينتهون إلدانِة الطرِق املعوّجِة والظاملِة اليت يستخدُمها النا

اإلكتشافاِت العمليَة نفَسها، اليت إاا ما اسُتخِدَمت بشكٍل صاٍحل ُتشكُِّل فرصَة تنميٍة للجميع. إن فكرَة عاٍ. دوَن 
ُ عن عدَم الثقِة بإلنسان وبم. فندتقاُر القدراِت البشريِة يف التحك ِم بتحريِف التنميِة أو  جتاهُل كوِن تنمية تُعِّّ

ُّ التطوَر » إزد�ٍد يف الكيان«اإلنساِن مندفعًا بُنيوً� حنو  خلطٌأ جسيم. إن كال املوقفني: األيديولوجي الذي يَعت
التقينَّ قيمًة ُمطَلقًة أو ااك الذي يتلمَُّس دلَم بشريٍة تعوُد إىل دالِتها الطبيعيِة األصلّيِة، مها شكالِن متعاكساِن 

 لتطوِر عن قيمِتِه األخالقية، ومها يتحاشان بلتايل حتّمَل املسؤوليِة جتاهه.يهدفاِن لفصِل ا

 ٢٥الرسالة العامة "احلياة البشرية" ( –. هناك وقيقتان لبولس السادِ ال تتعّلقان مباشرة بلعقيدِة اإلجتماعية ١٥
ملِء  ديدت األمهيِة لتحديدِ ومها ش –) ١٩٧٥كانون األول   ٨) واإلرشاد الرسويل "إعالن اإلجنيل" (١٩٦٨متوز 

. لذا كان من املناسب النظُر إىل ارتباِط هذين النصني بل "ترّقي املعىن اإلنساّين للتنميِة اليت تقرتُحها الكنيسة
 الشعوب".

ِِ التمع الز  وَجني، ُتسطُِّر الرسالُة العامُة "احلياة البشرية" معىن اجلنِس من ديث أنه احتاٌد وتناُسٌل، واضعًة يف أسا
الرجَل واملرأَة، الذين يقبالن بعُضهما البعَض قبوًال متبادًال مع حمافظِتهما عل  التمي ِز والتكامل؛ فعل  الزوَجني إااً 

). هنا ال يتعّلق األمُر بخالقياِت فرديٍّة حمضة: فل "احلياة البشرية" تشُري ٢٧أن يكو� منفتَحني عل  احلياة (
، مفتتحًة بذلك يف صلِب التعليِم ائمِة بني أخالقياِت احلياِة واألخالقياِت اإلجتماعيةِ الروابِط القويِة الق إىل

َُ يتضُح شيئًا فشيئًا من خالل عّدِة وثئَق، كانت آخَرها الرسالُة العامُة "إجنيل احلياة" ليودنا  الكنسّي موضوعًا را
ُُ الكنيسُة بقّوٍة هذا الرابَط القائم٢٨بولس الثاين ( بَني أخالقياِت احلياِة واألخالقياِت اإلجتماعيِة، مدركًة  ). تقف

ََ بلكالِم بِقَيِم الكرامة والعدالِة والسالِم، و�قَض «بنه  ٍِ متٍني، إاا اعف ال يستطيُع جمتمٌع أن يقوَم عل  أسا



التعرِض هلا وخباصٍة احلياِة نفَسه مناقضًة جذريًة، بلرض  أو بلتغاضي عن تتلِف أشكاِل اإلزدراِء بحلياِة البشرية و 
 ).٢٩» (الضعيفة أو املهّمشة

البشارَة لن تكوَن كاملًة ما . تقْم «أما اإلرشاُد الرسويل "إعالُن اإلجنيل" فله صلٌة وقيقٌة بلتنمية، من ديُث أن 
إا أنه ما بني ). «٣٠» (ةاالعتباَر للعالقاِت اإلدابيِة والدائمِة بني اإلجنيِل ودياِة اإلنسان، الشخصيِة واالجتماعي

). إنطالقًا من هذ  القناعِة ٣١» (يف الواقِع روابُط عميقةٌ  –يف التنميِة والتحريِر  –البشارِة واالرتقاِء اإلنساين 
فالشهادُة حملبِة املسيِح من خالل  أوضَح بولُس السادِ العالقَة بني إعالِن املسيَح وترّقي الشخِص يف التمع.

ّءًا ه يتجّّء من التبشِري بإلجنيلِ  أعماِل العدالةِ  ، ألن يسوَع املسيَح الذي ُحيبُنا والسالِم والتنميِة ُتشكُِّل ج
) لعقيدِة الكنيسِة اإلجتماعية  ٣٢يهتم  بإلنساِن بكامِله. عل  هذ  التعاليِم اهلامة يستنُد اجلانُب اإلرسايل (

الكنيسِة اإلجتماعية هي إعالٌن لإلمياِن وشهادٌة له، وهي  ). فعقيدةُ ٣٣كعنصٍر أساسيٍّ من التبشِري بإلجنيل (
 أداٌة وديٌِّز ال ُيستغىن عنه يف الفبيِة اإلميانية.

. يف "ترقيِة الشعوب" أراَد بولس السادِ أن يقوَل لنا، قبَل كلِّ شيء، بن التطو َر يف أصِلِه وجوهرِ  ١٦
). وهذا ما ُيشرِعُن تدخ َل ٣٤» (ومن تدابِري هللا أن كلَّ إنساٍن مدعوٌّ إىل الفقي، ألن كلَّ دياٍة دعوةٌ : «دعوةٌ  هو

الكنيسِة يف مشكالِت الفّقي. فلو كاَن الفّقي أمرًا متعّلقًا بجلوانِب التقنيِة من دياِة اإلنساِن وال خيص  معىن 
أو حتديِد غايِة هذ  املسريِة ملا كاَن للكنيسِة احلق  يف الكالِم عنه. لقد كان  مسريتِِه يف التاريِ إىل جانِب إخوتِهِ 

ُِ مثُله مثُل الون الثالث عشر يف رسالِته "الشؤون احلديثة" ( ) يعي متامًا أنه بلقائِه نوَر اإلجنيِل ٣٥بولُس الساد
 ).٣٦عليِه مهّمُتُه ( عل  مسائِل زمِنِه اإلجتماعية إمنا كان يقوُم بواجِبِه الذي متليهِ 

فهذا يعين بنه من جهٍة يصُدُر عن نداٍء متساٍم عن البشِر ومن جهٍة أخرى فهو ال  الرتقَي تو دعوةٌ  أن نقوَل بن
حيتوي يف ااتِِه عل  معناُ  األخري. ال ترُد كلمُة "دعوة" عبثًا يف مقطٍع آخٍر من الرسالِة العامة، ديث يؤكَّد عل  

َِ بدعوٍة تعطي الفكرَة احلقيقيَة عن احلياِة لن توجَد «أنَّ:  طلق، مع االعفا
ُ
أنسنٌة دقيقيٌة إال تلَك املنفتحُة عل  امل

). هذ  النظرُة للتنميِة هي قلُب "ترّقي الشعوب" والدافُع ألفكاِر بولس السادِ دوَل احلريِة ٣٧» (اإلنسانية
ئيسي  الذي دعُل من تلك الرسالِة العامِة رسالًة تنطبُق عل  واقِعنا واحلقيقِة واحملبِة يف التنميِة. وهي أيضاً السبُب الر 

 احلايل.

التنميَة اإلنسانيَة املتكاملة تفرتُض احلريَة  . الدعوُة هي نداٌء يتطلُب جواًب درًا ومسؤوًال. هكذا فنن١٧
أو فوَقها تقدُر أن تضمَن تنميًة  يف األشخاِص والشعوِب: ال توجُد مؤسسٌة خارَج املسؤوليِة اإلنسانيِة  املسؤولةَ 

ِِ ٣٨» (االنتظاراِت املأسويَة الثقيلَة بلوعوِد وإمنا بُنياُ�ا أوهامٌ «كهذ . إن  ) تبين بستمراٍر اقفاداِتا عل  أسا
ضعٍف  إنكاِر الُبعِد املتسامي للتنمية، يرافُقُه شعوٌر أكيٌد بحلصوِل عليها. لكن هذا التأكيُد املزّيُف يتحوَُّل إىل



ألنه دعُل من اإلنساِن جمّرَد أداٍة لتحقيِق التنمية، أّما التواضُع يف قبوِل دعوٍة فيتحّوُل إىل استقالليٍة دقيقية، ألنه 
دعُل الشخَص دراً. . يكن بولُس السادِ ليشكَّ يف أن العقباِت واملوانَع حتوُل دون التنميِة، لكنه كاَن متأكداً 

يظّل، هو نفُسه، وأ�ًّ كانْت العوامُل اليت تؤقُر فيه، العامَل الرئيسي يف أمِر جناِده أو  كل واددٍ «أيضًا من أنَّ 
). تتعّلُق هذ  احلريُة بلتنميِة اليت نتطّلُع إليها لكنها تتعّلُق أيضًا حباالِت التأخ ُر يف التنميِة اليت ٣٩» (إخفاِقه

شعوب اجلوع ُتساِئُل «ل تقُع عل  عاتِق املسؤوليِة البشرية. هلذا فنن ليست ررَة الصدفِة أو نتيجَة ضرورٍة ترخييٍة، ب
ٍِ أدراٍر ألجِل اإلشفاِك يف ٤٠» (اليوم بٍ. فاجٍع شعوَب الثراء ٌِ أدراٌر أل� ). هذ  أيضًا دعوٌة، نداٌء يوّجهُه أ�

ؤسساِت، لكن من الواضِح أنه أدرَك أيضاً  حتم ِل املسؤوليِة. لقد أدرَك بولُس السادِ بمهيِة الُبىن اإلقتصاديِة وامل
كوَ�ا أدواٍت يف يِد احلريِة البشرية. ال تكوُن التنميُة إنسانيًة إال إاا كانت درًة؛ ويف ظلِّ احلريِة املسؤولِة ودَدها 

 ميكُنها أن تنشَأ بطريقِة مناسبة.

. إن الدعوَة حيت أ�ا دعوٌة، أن ُتتَـَرَم حقيقُتها تتطلَُّب أيضًا التنميُة اإلنسانيُة املتكاملة، من . عدا احلريِّة،١٨
). لكن ٤١» (أكثر (إنسانيًة) يعملوا أكثر، ويعرفوا أكثر، وميلكوا أكثر، لكي يكونوا«للفّقي تدفُع البشَر ألن 

 ؟ ُديُب بولس السادِ عل  هذا التساؤِل إا ُيشُري إىل املضامنيِ »يكون املرُء أكثر«املشكلة هي ما معىن أن 
كي تكون صحيحًة دب أن تكون كاملًة، أي أن تشمَل كلَّ إنساٍن، «اجلوهريِة لل "التنمية األصيلة": فهي 

). من بِني النظراِت العديدِة لإلنساِن اليت يقفُدها علينا جمتمُع اليوِم، وهي أكثُر من تلك اليت  ٤٢» (واإلنساَن كَله
ُِّّر قيمَة الشخِص البشري غِري كانت يف زمِن بولس السادِ، تتميلَُّز النظرُة  املسيحيُة لإلنسان ب�ا تؤّكُد وُت

شروطة ومعىن منّوِ . إن الدعوَة املسيحيَة للتنميِة ُتساعُد عل  حتقيِق النمو جلميِع الناِ ولإلنساِن بكامِله. لقد  
َ
امل

، وصوًال إىل البشريِّة  ما يهّمنا حنن إمنا هو اإلنساُن، كل  إنساٍن، وكل  مجاعةِ «كتَب بولس السادِ:  ِِ النا
). فاإلمياُن املسيحي  يهتم  بلتنميِة، ليس بعتماِدِ  عل  امتيازاٍت أو مواقَع ُسلطٍَة وال دىت عل  ٤٣» (بمجِعها

)، ٤٤اجنازاِت املسيحيَني، دىت ولو أ�ا ُوِجَدت وما زالت توَجُد اليوَم أيضًا دون أن ختلو من حمدودّ�ٍت طبيعيٍة (
اإلجنيُل تو عنصٌر  ل بعتماِدِ  عل  املسيِح ودَدِ ، فكل  دعوٍة أصيلٍة للتنميِة البشريِة املتكاملة دب أن ترتبَط به.ب

إا يكشُف املسيُح سرَّ اآلِب وحمبَِّتِه، يكشُف أيضًا اإلنساَن لإلنساِن «، ألن به أساسيٌّ من عناصِر التنميةِ 
ُّ عالماِت األزمنِة وتؤوُِّهلا وتقدُِّم للعاِ. ). والكنيسُة، إا ت٤٥» (بشكٍل كاملٍ  ا، تس ما هو من شأِ�ا «تعّلُم من راِّ

)، ال يقِدُر ٤٧األعَظم لإلنسان (» نَلَعم«). ومبا أن َهللا ينطُق الل ٤٦» (اخلاص: الرؤيُة اجلامعُة لإلنساِن واإلنسانية
تنميَتُه. إن دقيقَة التنميِة تكُمُن يف مشولّيِتها: فنن . ختصَّ  اإلنساُن إال أن ينَفِتَح عل  الدعوِة اإلهليِة لُيحقِّقَ 

اإلنساَن بكامِلِه وكلَّ إنساٍن ال ميكُن للتنميِة أن تكوَن دقيقّية. هذا هو لب  رسالِة "ترقي الشعوب"، وهي تصُلُح 
)، تتحقَُّق من ٤٨لدعوِة ِهللا اخلالق ( اليوَم وأبداً. فالتنميُة البشريُة املتكاملة عل  املستوى الطبيعي، لكوِ�ا جوابً 

). ختص  إااً ٤٩» (أنسنٍة متساميٍة ُحتقُق لإلنساِن مَأل  األكّ: تلك هي الغايُة األعظُم للنمّو الشخصيّ «خالِل 



تنحِسُر عندما يُغيَُّب ُهللا «الدعوُة املسيحيُة، هلذا النوِع من التنميِة، املستوى الطبيعّي والَفوطبيعّي؛ هلذا السبب 
َِ عل  النظاِم الطبيعّي، عل  الغايِة و"الصالُ"  ).٥٠» (قدرتُنا عل  التعر 

ّيّة احملبة فيها . ختاماً، إنَّ اعتباَر التنميِة دعوٌة يقوُد� إىل١٩ َُ بولس السادِ يف رسالته العامة مرك . لقد الد
طبيعٍة ماّدية. لذلك فقد دعا للتقّصي عنها يف "ترّقي الشعوب" بن األسباب األساسيَة لتأخ ِر التنميِة ليست اا 

أبعاٍد إنسانيٍة أخرى. فهي تكمُن أوًال يف اإلرادِة اليت غالباً ما تتنصَُّل من واجباِت التضاُمن. وثنياً يف الفكِر الذي 
ُه اإلرادَة بشكٍل مناسب. لذلك فننَّ طََلِب التنميِة يستلزُم  َُ دائماً كيف يوجِّ وأهَل الرأي األصيِل  احلكماءَ «ال يعر

) ليس هذا فقط، بل إنَّ لتأخ ِر ٥١» (عددًا أوفر لتحقيِق أنسنٍة جديدٍة تتيُح، إلنساِن اليوِم، أن دَد نفَسه ثنيةً 
ُِ ٥٢» (فقداُن األخوَِّة بني الناِ، وبني الشعوب«التنميِة سببًا أهمَّ من ضآلِة الفكِر، إنّه  ). فهل يستطيُع النا

ُتعوِ.َ بستمراٍر دعلُنا أكثَر قرًب لكنه ال دعلُنا أخوًة. أّما العقُل  اُحلصوَل عل 
هذ  األخوَِّة ودَدهم؟ إن التمَع امل

ِِ وعل  ضبِط تعاُيٍش مدّينٍ إال أنُه ال ينجُح يف ثسيِس  وبلرغم من قدرتِِه مبُفرِدِ  عل  تلم ِس املساواِة بني النا
ها يف دعوٍة ساميٍة ِمن ِقبِل ِهللا اآلب، الذي بَدَر مبحّبِتنا، وعّلَمنا ببِنِه ماهّيَة احملبِة األخوَّة بينهم. فهذ  جتُد أصلَ 

الوددة يف حمّبة املسيح «األخويّة. يف عرِضِه لدرجاِت منوِّ اإلنسان، َوَضَع بولس السادِ يف الذروِة، بعَد اإلميان، 
ِِ أمجعني الذي يدعو� مجيعاً لالشفاك، كأبناٍء، يف دياةِ   ).٥٣». (ِهللا احلي، أيب النا

. تبق  هذ  األفُق اليت شّرَعْتها "ترّقي الشعوب" أساسيًة إلدياِء إلتزاِمنا وتوجيِهه ألجِل تنميِة الشعوب. كما ٢٠
ّى املتعّلقِة بتنميةِ ٥٤( أمهيَة اإلصالحاتتؤكُِّد "ترّقي الشعوب" بستمرارٍ   ) وتطلُب، أماَم مشاكِل الظلِم الُك

  ٢إ�ا حمبُة املسيِح اليت تدفُعنا ( وتي أمهّيٌة ُمتليها علينا احملبُة يف احلق  الشعوب، العمَل بشجاعٍة ودون تلك ٍؤ.
ِِ واملشكالِت ودسب، ١٤: ٥كو  ). هذ  األمهيُة ال جتُد دافَعها يف األشياِء فقط، وال تتأّت  من تتابُِع األددا

: حتقيُق األخّوِة األصيلة. إنَّ مكانَة هذ  الغايِة تتطّلُب انفتادًا مّنا لنفهَمها يف بل تتوّلُد من األمِر األكثِر أمهيةً 
 عمِقها ولنعمَل بلل "قَلب"، لنوّجَه تطوَر الوقائِع اإلقتصاديِة واإلجتماعية حنَو غا�ٍت إنسانية.

  

 الفصل الثاين

 التنمية البشرية يف وقتنا احلاضر

َِ نظرٌة ُمتَّسقٌة للتنمية س السادِ. لقد كانت لدى الباب بول٢١ . فقد كان يقصُد بلل "التنمية" اإلشارَة إىل هد
حتريِر الشعوِب قبل كلِّ شيء من الاعِة والفقر واألمراِض املستوِطنة واألُمّية. ومن وجهِة النظِر اإلقتصاديِة كان 

الدولية؛ ومن وجهِة النظِر اإلجتماعيِة ترقيَتها لتصبَح  هذا يعين مشاركَتها الفّعالَة واملتساويَة يف املسريِة اإلقتصاديةِ 



َر احلكوماِت الدميقراطيِة القادرِة عل  ثمِني احلريِة  جمتمعاٍت متعّلمًة ومتضامنة؛ ومن وجهِة النظِر السياسية جتذ 
نتساءُل   يت تتتابُع يف أزمنِتنا،والسالم. بعَد سنَني طواٍل، وإا نتمعَُّن بقلٍق يف عملياِت التنميِة ويف آفاِق األزماِت ال

 بفضِل منِط التنميِة الذي اعُتِمَد يف العقوِد األخرية؟ كم من آماِل بولَس السادِس قد تقَقتْ 

ََ بن شكوَك الكنيسِة، يف مقدرِة اإلنساِن، بلتقنيِِّة ودِدِها، عل  حتديِد غا�ٍت واقعّيٍة والتحّكِم  علينا أن نعف
ٌِ من الصحة. فالربُح أداٌة مفيدٌة عندما يُوجَُّه حنَو غايٍة تضفي املستمرِّ والالئِق  بألدواِت املتوّفرِة، كان هلا أسا

َُ هو الربُح حبدِّ ااتِِه، وكان يتم  احلصوُل  عليِه معىن بلنظِر إىل أسلوِب حتقيقِه وطريقِة استخداِمه. فنن كاَن اهلد
 َِ َد الِغىن وَنَشَر الفقر. أّما التنميُة اإلقتصاديُة اليت كان عليِه بطرٍق جائرٍة و. يكن ُيستخَدم اد اخلِري العام، هلدَّ

ُِ فقد كان عليها أن تُنِتَج منّوًا دقيقيًا ميتد  ليشمَل اجلميَع ويقدُر عل  الثبات. بلطبِع لقد   ممُلها بولُس الساد
من الفقِر ومنِح بلداٍن كثريٍة اإلمكانيَة لتلعَب دوراً  كانت التنميُة ومازالت عامًال إدابيًا يف حتريِر ملياراِت البشرِ 

َُ بنَّ هذ  التنميَة اإلقتصاديَة عانت ومازالت تعاين  فّعاًال يف السياسِة الدولية. لكن علينا بلرغِم من الك اإلعفا
تضُعنا بشكٍل ال  ، قد تدهوَرت أكثَر بسبِب األزمِة اإلقتصاديِة احلالية. فهيإلتواءآٍت ومشاكَل مأساويةٍ  من

حيتمُل التأجيَل أماَم خياراٍت تؤقّلُر يف مصِري اإلنساِن نفِسِه، الذي ال يستطيُع أن يتجّرَد من طبيعِتِه. فالقوى التقنيُة 
 املستخدمُة والتبادالُت بَني أرجاِء العاِ. والتأقرياُت الضارُّة للنشاطاِت املالّيِة، اليت ُيساُء استخداُمها ويغلُب عليها
ضاربة، عل  اإلقتصاِد الواقعي ودركاِت اهلجرِة الضخمِة اليت غالباً ما ُتسبَُّب وال ُتداُر كما دب وإستغالُل 

ُ
طابُع امل

موارِد األرِض دون قيٍد، كل  هذ  األموُر تدفُعنا اليوَم لنتأمََّل مباهيِة املقاييِس الضروريِة حللِّ املشاكَل اجلديدَة 
ُِ واليت هلا قبل كلِّ شيٍء ثقٌري داسٌم عل  خِري البشريِة احلاضِر  املختلفَة عن تلك اليت واجَهها بولُس الساد

واملستقبلي. هناَك ترابٌط دائٌم بَني مظاهِر األزمِة ودلوِهلا من جهٍة وإمكانيِة تنميٍة جديدٍة يف املستقبِل من جهٍة 
ُخالصٍة  دًة إلدراِكهم كوددٍة ال تنفصُل ولتحقيقِ أخرى. فالوادُد حيتوي اآلخَر وكلٌّ يتطلَُّب جمهوداٍت متجدّ 

. من الطبيعّي أن يُقلَقنا تعقيُد الوضِع اإلقتصادي الراهِن وجسامُتُه، لكن علينا أن نتحمََّل بواقعّيٍة إنسانيٍة جديدة
َِ الِقَيِم وققٍة ورجاٍء املسؤولياِت اجلديدِة اليت يدعو� إليها َمشهُد العاِ. احملتاِج لتجديٍد ققايفٍّ ع ميٍق وإلكتشا

ُّ� عل  إعادِة ختطيِط مسريتِنا وعل  استنباِط  األساسيِة اليت ينبغي أن يبَين عليها املستقبَل األفضل. إن األزمَة جت
ّاِت اإلدابيِة وطرُِ السلبيِة. هكذا تغدو  ُّ� عل  الفكيِز عل  اخل قواعَد جديدًة وأشكاٍل تتلفٍة لإللتزاِم، كما جت

ِّ وإلعادِة التخطيطِ  زمةُ األ نطلِق الواقِق ال املستسلِم علينا مواجهُة صعاِب الوقِت الراهن.فرصًة للتميي
ُ
 . من هذا امل

. يتسُم الوضُع الراهُن للتنميِة بتعدِد حماورِ . عديدون هم ُمسببو التنميِة أو التأخ ِر وكثريٌة هي أسباُاما، كذلك ٢٢
ُط الواقَع بتصن ٍع والتحر ِر  هي داُل األخطاِء والنجادات. تدفُعنا هذ  احلقيقُة إىل نبِذ األيديولوجيات اليت تُبسِّ

منها، وحتث نا عل  فحِص اجلانِب اإلنساّينِ للمشاكِل بشكٍل موضوعي. اليوَم . يعد هناَك فاصٌل واضٌح بَني 
تناَك ).٥٥ق ونوََّ  الباب يودنا بولس الثاين (، كما سب"ترقي الشعوب" البلداِن الغنيِة والفقريِة كما كان عل  أ�مِ 



ّايٌد أكيٌد للغىن العاملّي، لكن تناَك أيضًا تصاعٌد يف الالمساواة  فئاٌت اجتماعيٌة جديدٌة ُيصيبها الفقُر يف  ت
ُّز أشكاٌل جديدٌة من البؤِ. ويف مناطَق فقريٍة جنُد بعَض اجلماعاِت اليت تتمّتع بنوعٍ  ٌٍ فيه  البلدان الغنيِة وت مبال

ٍِ الإنسانيٍة مستدمية. وهكذا تستمُر  ستهِلكِة واليت تعارُض بشكٍل صارٍخ داالِت بؤ
ُ
سرفِة وامل

ُ
عثرُة «من التنميِة امل

). الفساُد واخلروُج عن القانوِن متواجَدين وبكلِّ أسٍف يف تصّرفاِت اقتصاديَني ٥٦» (الالمساواِة الفاضحةِ 
نيٍة، قدميٍة ودديثة، ويف البلداِن الفقريِة أيضاً. جنُد ِمن الذين ال حيفموَن احلقوَق وسياسيَني ينتمون إىل بلداٍن غ

ّى الشركات املتعددِة اجلنسيات ودىت الموعاِت اإلنتاجيِة احمللية. غالبًا ما حتّولْت  اإلنسانيَة للعّمال أيضًا ُك
ساعدات الدوليِة عن غا�تا بسبِب انعدام املسؤوليِة ِمن 

ُ
ستفيدين. وبمكاننا أن جنَد امل

ُ
ِقبل سلسلِة املاحنني وامل

ترّدي املسؤولياِت نفسه يف جماِل التنميِة أو التأخ ِر الالمادّي والثقاّيف. فالبلداُن الغنيُة تتبّىن أشكاًال ُمفرطًة حلمايِة 
الصحة. ويف نفِس الوقت املعرفِة من خالل إستعماِل دقوق امللكية الفكرية بصرامٍة شديدٍة، خصوصًا يف جماِل 
 جنُد يف بعِض البلداِن الفقريِة استمراَر أمناٍط ققافيٍة وأنظمٍة اجتماعيٍة تُبطُئ عمليَة التنمية.

. هناك العديُد من املناطق،عل  سطِح األرض، اليت تطّوَرْت اليوم، وإن بسلوٍب ال خيلو من املشاكِل وعدِمي ٢٣
عدَم   قوى الُعظم  املؤّهلة لتلعَب أدوارًا مهّمًة يف املستقبل. علينا أن نؤّكدَ التجاُنس، وبذلك دخلْت يف ِعداِد ال
. عل  التنميِة أن تكوَن قبل كلِّ شيء دقيقيًة ومتكاملة. فتخّطي التخّلِف كفايِة الرتّقي اإلقتصادي والتقين

اإلنساين املعّقدة، وهذا بلنسبِة للبلدان اإلقتصادي، بلرغم من كونِه يف ااتِه أمرًا إدابياً، ال حيل  مشكلَة النموِّ 
ُعرَّضةِ 

 املعنّية اذا التقد م كما بلنسبِة للبلدان املتقّدمة إقتصاد�ً، وكذلك األمُر بلنسبة للبلداِن اليت ما زالت فقريًة امل
 وغري متوازنة. لُتعاين، عالوًة عل  أشكاِل اإلستغالِل القدمية، من جراِء النتائِج السلبية لتنميٍة متعّرجةٍ 

بعَد سقوِط أنظمِة اإلقتصاديِة والسياسيِة الشيوعيِة لبلداِن أوروب الشرقية و�ايِة ما يدع  بملمانعات، كان من 
عندما أشاَر إىل  ١٩٨٧الضرورّي إعادة النظِر الشاملِة يف مسألِة التنمية. هذا ما طلَبُه يودنا بولس الثاين عام 

). مبقدار ما كانت السياسُة حتجُب املوارَد عن اإلقتصاِد ٥٧اب التأخ ر الرئيسية (تلك "املمانعات" كأدد أسب
ِِ سنة ١٩٩١والثقافِة واإليديولوجيُة متنُع احلريَة. كذلك عام  ، قد طلَب أن تُرافَق �ايَة ١٩٨٩، وبعَد أددا

الغرِب أيضًا ويف تلك املناطِق  "املمانعاِت" إعادُة ختطيٍط شاملٍة للتنميِة، ليس يف تلك البلدان ودسب بل يف
). هذا . يتحقْق إال جزئياً وهو ما زال واجباً دقيقياً علينا تتميُمه، رمبا بستغالِل فرصِة إختاِا ٥٨الناميِة من العا. (

 القراراِت الالزمِة لتخّطي املشاكِل اإلقتصاديِة الراهنة.

ن تطو ر جمتمِع آنذاَك إىل درجِة أن املسائَل اإلجتماعيَة قد بلرغم م –. . يكِن العا.ُ يف زمِن بولس السادِ ٢٤
عل  نفِس درجِة اإلندماج اليت يتمّتُع اا اليوم. فقد كانت النشاطاُت اإلقتصاديُة واملهاُم  –أخذْت بُعدًا عامليًا 

. لقد كان اإلنتاُج بكمِله السياسيُة تدوُر عامًة يف نفس الاِل ولذلك كان بمكاِن كلٍّ منهما اإلعتماُد عل  اآلخر
يتم  يف نطاِق الُدَول و. تكن اإلستثماراُت النقديُة موضوَع تداوٍل خارجيٍّ إال بشكٍل حمدوٍد، هلذا كان بمكاِن 



سياساِت الكثِري من الدوِل أن تعطي األولويَة لإلقتصاِد، وأن تتحّكَم بشكٍل من األشكاِل بسري  بفضِل األدواِت 
اِتا. هلذا قد أوَلت "ترقي الشعوب" مهّمًة مركزيًة، وإن . تكن الوديدَة، لل "الُسلطات العاّمة" اليت كانت حبو 

)٥٩.( 

أما يف زمِننا الراهِن فالدولُة جتُد نفَسها أماَم احلدوِد املفروضِة عل  ُسلطِتها ِمن ِقَبِل الوضع اإلقتصادي/التجاري 
ِِ األمواِل وألدواِت اإلنتاِج املاّديِة والالمادية. لقد غيّلَر هذا  والنقدي الُدويل اجلديد، واملّتسِم بتحر كٍ  متسارٍع لرؤو

 املناُخ اجلديد ُسلطَة الُدوِل السياسية.

ِِ اليت متليها علينا األزمُة اإلقتصاديُة الراهنُة واليت دفعتْ  يف  الُسلطاِت العامةَ  هلذا فنن استفْد� اليوَم من الدرو
ِد ألدوارِتا يف تصحيِح أخطاٍء واختالالٍت، لرأيْنا واقعيةَ  الدول لتنشغَل مباشرةً  ونفوِاها، اليت علينا  التقييِم املتجدِّ

أن نعيَد النظَر فيها حبكمٍة ونقيِّمها بشكٍل يؤّهُل هذ  الُسُلطاِت، دىت بواسطِة أمناٍط جديدٍة من التدّخل، ملواجهِة 
وِر الُسُلطاِت العامِة اجلديِد، نتوّقُع تقويَة األساليَب احلديثَة للمشاركِة حتد�ِت العا. الراهن. وبفضِل تقوٍمي أفضل لد

يف السياسِة احملّليِة والدولية، واليت تُنَجُز عّ نشاِط اهليئاِت العاملِة يف التمِع املدين؛ اذا اإلجتا  نرجو ز�دَة 
 ملواطنني.ِمن ِقَبِل ا الشؤوِن العامةِ  اإلنتباِ  واملشاركَة احلثيثَة يف

. من وجهة نظٍر اجتماعية، يصعُب داليًا ورمبا سيصعُب أكثَر يف املستقبِل عل  أنظمِة احلمايِة والوقاية، اليت  ٢٥
َِ العدِل اإلجتماعي يف إطاِر القوى  كانت موجودًة يف أ�ِم بولس السادِ يف بلداٍن كثرية، التوصُل إىل أهدا

َعو.َ 
ُ
 قد أّدى، بدافِع البلداِن الغنيِة، إىل البحِث عن مناطَق ليُنَقَل إليها اإلنتاُج املتغّريِة جذر�ً. إن السوَق امل

َِ تقليِص أسعاِر العديِد من السلِع وز�دِة القدرِة الشرائية وتسريِع نسبِة التنميِة املرّكزِة عل   املنخفُض الثمِن اد
َّ يف السوق احملّلي. وبلتايل أّدى السو  َِ حتقيِق استهالٍك أك ُق لظهوِر أمناٍط جديدٍة من املنافسِة بني الُدول، اد

جذِب اإلستثماراِت األجنبية لتقيَم مراكَز انتاٍج هلا، وهذا بواسطِة تدبرياٍت عديدٍة منها إدارٌة ماليٌة مشّجعٌة وحتريُر 
يف سبيِل  جتماعيتقليُص شبكاِت الضماِن اإل عاِ. العمِل من القيوِد التشريعّية. لقد نتَج عن هذ  األمورِ 

اإلستفادِة من اإلمتيازاِت التنافسيِة للسوِق العاملية، مما يعّرُض للخطِر الشديِد دقوَق الُعّمال ودقوق اإلنساِن 
األساسيَة والتعاوَن التقليدي القائَم يف تتلِف األنظمِة اإلجتماعية. إن أنظمَة الضماِن اإلجتماعي معرضٌة لفقداِن 

 –لبلدان، الناميِة منها واملتطورِة والفقريِة. يف هذ  احلاِل ميكُن لسياساِت امليزانياِت العامة دورِها يف تتلِف ا
أن تفَك املواطنَني  –بتخفيِض املصاريِف اإلجتماعية، األمُر الذي غالبًا ما تدعُمُه املؤسسات املالية الدولية 

َد بسبِب تناُقِص دوِر التجّمعات الُعّمالية يف احلمايِة عاجزين يف مواجهِة األخطاِر القدميِة واحلديثة؛ عجٌز تزاي
اُت اإلجتماعيُة واإلقتصاديُة مهمةَ  يف متثيِل مصاِحل العّماِل أكثَر صعوبًة،  النقابت الُعّمالية الفّعالة. جتعُل التغري 

بِت أو من قدرِتا عل  غالبًا ما حتد  من دريِة النقا –ألسباٍب إقتصاديٍة  –وهذا يتفاقم بسبب أن احلكوماِت 
َن اليوم أكثَر من أي  التفاوض. واذا عل  شبكاِت التضاُمِن التقليديِة أن تواجَه معّوقاٍت متزايدًة. لذا علينا أن نُثمِّ



وقٍت مض  عقيدَة الكنيسِة اإلجتماعيِة اليت َدَعت، َبدءًا من رسالة الباب الون الثالث عشر "الشؤون احلديثة" 
جتم عاٍت ُعّماليٍة للدفاِع عن دقوِق أفرادها، ولإلستجابِة جباهزيٍة وبُعِد نظٍر لقياِم تواز�ٍت جديدٍة ليس ) لقياِم ٦٠(

 عل  املستوى احملّلي ودسب بل عل  املستوى الدويل أيضاً.

اجلوانِب اإلدابية أل�ا  جمتمعًة مع تعميِم إزالِة القيوِد التشريعيِة َلمهمٌَّة، وهي ال ختلو من التنقُّل للعمل إنَّ ظاهرةَ 
 َِ قادرٌة عل  حتفيِز انتاِج قروٍة جديدٍة والتبادِل بني الثقافاِت املختلفِة. ومع الك، عند يصبُح غموُض ظرو
العمِل، نتيجَة عملياِت التنقِل والتحرِر من القيوِد التشريعيِة، أمرًا متفّشياً، تتولَُّد أشكاٌل من عدِم االستقرار 

ٌت بشأِن ختطيِط دروِب احلياة، ومنها التصميُم عل  الزواج. ينتُج عن الك ظهوُر داالٍت من النفسي، وصعوب
ُِ يف التمِع الصناعي يف املاضي،  َِ يف التمِع. بملقارنِة مع ما كان حيد التدهوِر اإلنساّين، فضًال عن اإلسرا

ميكُن لألزمِة الراهنِة سوى أن تزيَد الوضَع سوءاً. إن  اليوم تثُري البطالُة جوانَب جديدًة من الضآلِة اإلقتصادية وال
اإلبتعاَد عن العمِل ملدٍة طويلٍة، أو اإلعتماَد املطوََّل عل  املعو�ِت العامِة أو اخلاصة، يُقوِّضاِن دريَة الشخِص 

وأود أن أاكَِّر اجلميَع، وخاصة  وابداعاتِه ال بل عالقاتِِه العائليَة واالجتماعيَة، بإلضافة للمعا�ِة النفسيِة والرودية.
أوَل "رأمساٍل" جيب احملافظُة  احلكوماِت املعنيَة يف جتديِد مالمِح الفتيباِت االقتصاديِة واالجتماعيِة يف العا.، بنَّ 

يِة وهو : "فاإلنساُن هو ُمبدُع كلِّ احلياِة االجتماعيِة واالقتصادعليِه وتقديُره تو اإلنساُن، أي الشخُص، مبُجَمِلهِ 
 ).٦١مركُزها وهدُفها (

َُ عل  املستوى الثقايف، بَني ما كان عليِه األمُر يف زمِن بولس السادِ وما هو عليِه اآلن، فهو ٢٦ . أما اإلختال
، إىل ددٍّ ما، وكان يتوفُر املزيُد من فُلَرِص الدفاع ضدَّ  أكثُر وضوداً. فقد كانِت الثقافاُت آنذاك واضحَة املعا.ِِ

ِت التذويب الثقايف. أما اليوم فنمكانيُة التفاعِل بني الثقافاِت قد زادت ز�دًة ملحوظًة مما يفُك جماًال آلفاٍق حماوال
تتمثَُّل يف احلوار بني الثقافاِت، دواٍر، كي يكوَن فَلعَّاًال، دب أن ينطلَق ِمن وعي وقيٍق للهويٍة احملددٍة   جديدةٍ 

دقيقَة أنَّ إزد�َد التبادالِت الثقافيِة واعتباَرها ِسَلعًا جتارية ألمٌر حيتوي عل   ألطرافه. مع الَك ال ينبغي جتاهلُ 
، أوًال، وجوَد انتقائيٍة ققافيٍة غالبًا ما تُلتََّخُذ دون متحيص: إا تُقرَُّب الثقافاُت ببساطٍة جنباً  ُُ خطٍر مزدوج. نالد

باُدل بني بعِضها البعض. مما يدعُم اخلضوَع لنسبويٍَّة ال تساعُد إىل جنب وتُعتَلبَلُر مجيعها متكافئًة جوهر�ً وقابلًة للت
الثقافاِت عل  بناِء دواٍر دقيقي بينها؛ أما عل  املستوى االجتماعي فتؤّدي النسبويُة الثقافيُة إىل تقارِب 

تايل دون اجلماعاِت الثقافيِة أو عل  تعاُيِشها جنبًا إىل جنب ولكن بشكٍل منفصل، دون دواٍر دقيقي، وبل
انسجاٍم دقيقي. وثنياً، هناك اخلطُر املقابُل، أي جتاهُل اإلختالفاِت الثقافيِة (التسطيُح الثقايف) ومطابقُة 
سلوكياتا وأساليِب احلياة. وبلتايل يضيُع املعىن األعمُق لثقافِة كلِّ أّمٍة، وتضيُع تقاليُد الشعوِب املختلفة، واليت 

). هكذا تعمُل اإلنتقائيُة مَع ٦٢ُه املرُء األسئلَة األساسيَة اليت َيطرُدها عليه الوجوُد (إنطالقًا من أُطُرِها يواج
التسطيِح الثقايف عل  فصِل الثقافِة عن الطبيعِة البشرية. وبلتايل، ال تفلُح الثقافاُت يف تقييِم اواِتا قياسًا بطبيعٍة 



ُِ هذا، تواجُه البشريُة )، لتنتهي بعتباِر أن اإلنساَن هو ٦٣تتسام  عنها ( نتيجٌة لثقافِتِه ال غري. عندما حيد
 تاطَر جديدًة من العبوديِة واالستغالل.

تُُه، فهو نتيجٌة لنقِص ٢٧ . ال يزال ثمُني احلياِة منعدماً يف كثٍري من البلداِن الفقرية، وال بل ِمن املرجِح أن تزيَد ددَّ
َُ  فالاعةُ  الغذاء: العديِد ِمَن الضحا� الذين هم َكِلعاَزر الذي ال يتسّىن له، كما كان ممُل  ال تزاُل َحتصُد أروا

َِ إىل مائدِة الغين ( ) َلواجٌب ٤٢، ٣٧، ٣٥: ٢٥). إنَّ إطعاَم اجلياع (راجع مىت ٦٤بولس السادِ، اجللو
سها، الربِّ يسوَع، يف التضامِن وا ملشاركِة. إنَّ القضاَء عل  أخالقيٌّ للكنيسة اجلامعِة، وهو يوافُق تعاليَم مؤسِّ

الاعِة يف العاِ.، قد َغدا يف عصِر العوملِة هذا، هدفًا علينا السعي حنوُ  من أجل محايِة السالِم واالستقراِر عل   
ُت كوكبنا. فالاعُة ليست نتيجَة ندرِة املصادِر املاّديِة بقدِر ما هي نتيجُة ندرِة املوارِد االجتماعية، وأّمهها املؤسسا

عنّية. فما ينقُص هو وجوُد هيكٍل تنظيميٍّ للمؤسساِت االقتصاديِة قادٍر عل  ضماِن احلصوِل عل  الغذاِء واملياِ  
َ
امل

ِِ أزمٍة  بشكل منتظٍم ومناسٍب للتغذيِة، وعل  مواجهِة االدتياجاِت األساسيِة وداالِت الطوارئ يف داِل ددو
أو عن المسؤوليِة السياسِة الوطنيِة والدولية. ينبغي معاجلُة مشكلِة  غذائيٍة دقيقيٍة، �مجٍة عن أسباٍب طبيعيةٍ 

انعداِم األمِن الغذائي من منظوٍر طويِل األجل والك بلقضاِء عل  األسباِب اهليكليِة اليت تُثريُها، كما وينبغي 
ِة التحتيِة للمناطِق الريفيِة ويف نُظُم الري تعزيُز التنميِة الزراعيِة يف البلداِن األشدِّ فقرًا من خالِل االستثماِر يف البني

والنقِل وتنظيم األسواق، ويف جماِل التدريِب عل  التقنياِت الزراعيِة املالئمِة ونشرِها، واليت تكوُن قادرًة عل  تسخٍري 
رة َحملياً، والك لضماِن است دامِتها عل  املدى أفضَل للموارِد البشريِة والطبيعيِة واالجتماعيِة/االقتصاديِة املتيسِّ

الطويل. كل  هذا يتحقُق ِمن خالِل إشراِك التمعاِت احملليِة يف اخلياراِت والقراراِت املتعلقِة بستخداِم األراضي 
ُشرَّعة بفضِل االستخداِم الصحيِح للتقنياِت 

الصاحلِة للزراعة. من املفيِد، ِمن هذا املنظور، مراعاُة اآلفاِق اجلديدِة امل
ِة التقليديِة منها واملبتكرة، بعد أن تكوَن قد امُتِحَنْت وُوِجَدْت مالئمًة، صديقًة للبيئِة وحمفمًة السكاَن الزراعي

ٍُ ُمنصٍف لألراضي الزراعية يف بلداِن العاِ. النامي.  األكثَر عوزاً. يف الوقِت نفِسِه، ينبغي عدُم إغفاِل مسألِة إصال
مليا ، يلعُب دورًا هامًا يف احلصوِل عل  احلقوِق األخرى، إنطالقًا ِمن احلِق فاحلق  يف احلصوِل عل  الغذاِء وا

الغذاِء واملياِه حقوقًا عامليًة جلميِع  األساسّي يف احلياة. ولذلك فمن الضروري أن ينضَج وعٌي مشفٌك يف اعتبارِ 
التضامَن لتنميِة البلداِن الفقريِة ميكُن ). ومن املهم أيضًا تسليُط الضوِء عل  أنَّ ٦٥( البشر، دون تفرقٍة أو متييّ

أن ُيشكَل مشروَع دلٍّ لألزمِة العامليِة الراهنة، كما ارثى بعُض الزعماِء السياسيني ومسؤويل املؤسساِت الدوليِة يف 
فِسها بتلبية اآلونِة األخرية. فدعُم الدول الفقريِة، بواسطِة خطِط متويٍل مستوداٍة من التضامِن، لتقوَم هذ  الُدوُل بن

الطلِب عل  السلع االستهالكيِة والتنميِة جلميِع مواطنيها، ال يؤّدي إىل منٍو اقتصاديٍّ دقيقيٍّ ودسب، بل قد 
 ُيساعد أيضاً يف دعِم القدرات اإلنتاجيِة للبلداِن الغنيِة اليت ُحيتمل أن تتأقَر من جراِء األزمة.



، واليت ال ميكن احرتاِم احلياةِ  ِص التنميِة يف زمِننا هو أمهيُة مسألةِ . إنَّ أدَد اجلوانِب األكثِر وضودًا خبصو ٢٨
فصُلها بي داٍل من األدواِل عن املسائِل املتعلقِة بتنميِة الشعوب. لقد غدا هذا اجلانُب اا أمهيٍة متزايدة يف 

ُّ� عل  توسيِع مفاهيِم الفقر ( سألِة قبوِل احلياة، خصوصًا هناك ) والتخل ِف وربِطها مب٦٦اآلونِة األخرية، إا ُد
 ديث تُعاُق بطرٍق تتلفة.

فاألمُر ال يقُف عنَد ددِّ معّدالِت وفياِت األطفاِل املرتفعة واليت ُيسبُبها الفقُر يف كثٍري من املناطِق، بل ال تزاُل 
البًا ما تنُشُر وسائَل منِع احلمِل، ال قائمًة، يف أحناٍء تتلفٍة، ممارساُت رقابٍة دميوغرافيٍة من ِقَبِل احلكومات، واليت غ

بل تصُل حلدِّ فرِض اإلجهاِض أيضاً. هكذا جنُد التشريعاِت املضادَة للحياِة منتشرًة عل  نطاٍق واسٍع يف البلدان 
َِ واملمارسات، وتعّزُِز عقليًة معاديًة لإلجناِب، غالبًا ما حياوَ  ل املتقدمِة اقتصاد�ً، وقد أصبحت تتحّكُم بألعرا

 نقُلها إىل دوٍل أخرى كما لو كانت تقدماً ققافياً.

كما وتعمُل بعُض املنظماِت غِري احلكوميِة بنشاٍط لنشِر اإلجهاِض، مشجعًة أدياً� يف البلداِن الفقريِة عملياِت 
يَة نفَسها التعقيِم، دىت دوَن علِم بعِض النسوة. وهناك أيضًا شكوٌك ال ختلو من الصحِة بنَّ املساعداِت التنمو 

ترتبُط أديا�ً بسياساٍت صحّيٍة معينٍة تنطوي عل  فرِض رقابٍة قويٍة عل  الوالدات. ومما يدعو إىل القلِق أيضاً تلَك 
 القوانُني اليت تسمُح بملوِت الرديم والضغوُط اليت متارُسها مجاعاٌت حمليٌة ودوليٌة يف سبيِل تشريِعِه.

َُ عل  احلياِة هو يف قلِب التنميِة احلقيقية. فعندما يتوّجُه جمتمٌع ما حنَو انكاِر احلياِة وقمِعها، ينتهي به  إنَّ االنفتا
ُِ الشخصي  َُ ليفقَد الدافَع والطاقاِت الالزمَة للسعي خلدمِة خِري اإلنساِن احلقيقي. إن فُِقَد اإلدسا طا

َ
امل

). ٦٧ديِب مبا هو �فٌع للحياِة االجتماعية (واالجتماعي جتاَ  تقب ل دياٍة جديدٍة، جفَّْت أشكاٌل أخرى من الف 
ُِ عل   فقبوُل احلياِة يقّوي طاقاِت اإلنساِن األخالقية ودعُلُه قادرًا عل  مساعدِة اآلخرين. إن اإلعتناَء بالنفتا

ملوارِد احلياِة ُميكُِّن الشعوَب الغنيَة من أن تفهَم بشكٍل أفضَل ادتياجاِت الفقراِء، وأن تتجنََّب استخداَم ا
 َِ َع بدًال من الك فضائَل األعماِل اد االقتصاديِة والفكريِة الكبريِة لتلبيِة رغباِت مواطنيها األ�نية، وأن ُتشجِّ

 انتاٍج صحيٍح أخالقياً ُمّتسٍم بلتضامِن، والك بدفاِم احلقِّ األساسيِّ يف احلياة لكلِّ شعٍب وكلِّ شخص.

احلرماُن من احلقِّ  . هناك جانٌب آخٌر ِمن جوانِب احلياِة يف عصرِ�، وهو مرتبٌط بشكٍل وقيٍق مع التنميِة: إنّه٢٩
. وهنا ال أشُري فقط إىل الصراعاِت والنزاعاِت اليت ما زالت قائمًة يف العاِ. لدوافَع دينيٍة، عل  يف احلريِة الدينية

الرغم ِمن أن الديَن غالبًا ما يكوُن جمرَد غطاٍء ألسباٍب من نوٍع آخر، مثل التعط ِش للسْلطِة وللثروة. واحلقيقُة أنه  
سِم ِهللا القّدوِ، األمُر الذي الدْظناُ  وشجْبناُ  علناً ومراراً: أ� وِمن قبلي كثرياً ما تُرتَكُب جرائُم القتِل يف أ�ِمنا ب

). فالعنُف يُعرِقُل التنميَة احلقيقيَة ومينُع تطوَر الشعوِب حنو مستو�ٍت أعل  ٦٨سَلفي الباب يودنا بولس الثاين (
). ٦٩عل  اإلرهاِب اي الدوافِع األصولية ( من الرفاِ  االجتماعي واإلقتصادي والرودي. هذا ينطبُق بصفٍة خاصةٍ 



ّى عن االستخداِم السلمّي  والذي يولُِّد األَ. واخلراَب واملوت، ويوقُف احلواَر بني الدول، وحيوُِّل املوارَد الك
قِّ يف احلرية واملدين. وجتدُر اإلشارُة إىل أنُه بإلضافِة إىل التعص ِب الديين، الذي مينُع يف بعض األماكِن ممارسَة احل

ّمُج لّالمباالِة الدينيِة أو لإلحلاِد العمليِّ ِمن ِقَبِل العديِد ِمن البلدان والذي يتناقُض مع 
ُ
الدينيِة، هناَك التعزيُز امل

، ادتياجاِت تنميِة الشعوِب والَك حبرماِ�م من املوارِد الروديِة واإلنسانية. فامُ هو الضامُن لتنميِة اإلنساِن احلقيقيةِ 
 إا خبلقِه إ�ُ  عل  صورتِه، قد أسََّس كرامَتُه املتساميَة وهو يغّذي رغبَتُه البُنيويَّة لل "يكون أكثر". ليَس اإلنساُن َارَّةً 

)، وإمنا هو خليقُة ِهللا، اليت أراَد أن يهَبها نفسًا خالدًة واليت أدبَّها عل  الدوام. لو  ٧٠تئهًة يف كوٍن َعشوائي (
ررَة الصدفِة أو الضرورِة ودَدمها، أو لو كاَن عليِه دد  طموداتِِه داخَل إطاِر األفِق الضّيِق الذي  كاَن اإلنسانُ 

ِِ والثقافِة، ولو . يكن لإلنساِن طبيعٌة تسع  لتسمَو عل   يعيُش فيه، ولو كان الواقُع مبجملِه يقتصُر عل  التاري
ُع دولٌة ما أشكاَل ااِتا حنو دياٍة َفوطبيعيٍة، لكاَن ميكننا احلد يُث عن ز�دٍة أو تطوٍر، ال عن تنميٍة. عندما ُتشجِّ

عنويِة والروديِة الالزَمَتني لإللتزاِم يف العمِل من
َ
أجِل  اإلحلاِد العمليِّ وتُعلُِّمها أو تفرُضها َحترُم مواطنيها مَن القوَِّة امل

َّ للحبِّ التنميِة البشريِة املتكاملِة، ومتنُعهم من التقدِم بدينام ّيٍة ُمتجددٍة يف إلتزاِمهم يف االستجابِة بسخاٍء أك
ُِ هو أن البلداَن املتقدمَة أو الناشئَة إقتصاد�ً ُتصدُِّر للبلداِن الفقريِة، يف إطار أنشطتها ٧١اإلهلي ( ). فالذي حيد

هذا هو الضرُر الذي يُلحقُه "االفراط الثقافيِة والتجاريِة والسياسيِة، هذ  النظرَة الضيقَة للشخِص البشريِّ وملصريِ . 
 ).٧٣األخالقي" (  ) بلتنميِة األصيلِة، عندما يكوُن مصحوبً بل "التخلف٧٢يف التنميِة" (

. اذ  الطريقة، يتَّخُذ موضوُع التنميِة البشريِة املتكاملة نطاقًا أكثَر تعقيداً: فالعالقُة املتبادلُة بَني عناصرِِ  ٣٠
َِ تعزيِز التنميِة احلقيقيِة  لقياِم تفاعٍل بني خمتلِف مستو�ِت املعرفِة اإلنسانيةِ  ُب إلتزاماً املتعّددِة تتطلَّ  اد

ُّ أنَّ تنفيَذ التنميِة أو إختاِا تدابَري اجتماعيٍة/اقتصاديٍة تتعلُق اا، ال حيتاُج سوى إىل العمِل  للشعوب. غالبًا ما يُعت
). فنظراً ٧٤» (كلَّ عمٍل اجتماعيِّ ينطوي عل  عقيدٍة ما«حيتاُج لتوج ٍه، ألن  املشَفك. إال أن هذا العمَل املشفكَ 

لتعقيِد املشاكِل، من الواضِح أنه عل  ُتتلِف التخص صات أن َتعمل معًا من خالل أسلوٍب تشاركيٍّ منظَّم. احملبُة 
ملعرفُة . تكن أبدًا جمرَد ررٍة للذكاِء ودد . طبعاً ال تستبعُد املعرفَة، بل تتطلَُّبها وتُعّزُِزها وحتييها من الداخل. فا

بمكانِنا دصُر املعرفِة يف جماِل احلسابِت والتجارب، إال أ�ا ال تكوُن دكمًة قادرًة عل  توجيِه اإلنساِن عل  
عرفِة واملعرفُة عقيمٌة بدون ضوِء املبادئ األوىل وغا�تِِه النهائية، إن . ُتَطعَّْم مبلِح احملبة. فالعمُل يبق  أعم  بدون امل

َِ أسباِب الفقِر، ويف إداِد الوسائِل حملاربِتِه، والقضاِءِ◌ «احملبِة. يف الواقع،  ُّع يف اكتشا إنَّ َمن حتييِه حمبٌة دقيقيٌة ي
َة والفهَم يف إطاِر ). لذا فأماَم الظواهِر اليت تواجُهنا، تتطّلُب احملبُة يف احلقِّ قبل كلِّ شيٍء املعرف٧٥» (عليِه �ائياً 

َُ يف وقٍت الدٍق،  ّاِت احملددِة يف كلِّ مستوى من مستو�ِت املعرفة. احملبُة ليست زائدًة تضا الوعي واالدفاِم للخ
كُملحٍق لعمٍل تنجزُُ  تتلُف التخصصاِت، وإمنا أمٌر عليِه أن يتفاعَل َمعها منُذ البداية. فُمتطّلباُت احملبِة ال 

لِب العقل. املعرفُة البشريُة ال تكفي، والنتائُج اليت يتوصَُّل إليها الِعلُم ال ميكُنها ودَدها أن تدلَّ تتعارُض مع مطا
عل  الطريِق حنو تنميِة اإلنساِن املتكاملة. تبق  دائمًا احلاجُة للذهاب إىل أبعِد من الك: هذا ما تتطلَُّبه احملبُة يف 



عين أبدًا جتاهَل استنتاجاِت العقِل أو مناقضَة نتائجه. احملبُة ال تتبُع ). الذهاُب أبعَد من الك، ال ي٧٦احلق (
 .احملبَة تغتين بلذكاِء والذكاَء ميتل  بحملبةِ  الذكاَء كأمٍر منفصٍل عنه، بل إنَّ 

إدياَءُمها . هذا يعين أنَّه عل  األدكاِم األخالقيِة والبحِث العلميِّ أن ينموا جنباً إىل جنب، وأنه ينبغي للمحبِة ٣١
يقوُم بينها وبني املعارِف األخرى «بتشاركّيٍة متناغمٍة، يف وددٍة متمايزة. إنَّ عقيدَة الكنيسِة االجتماعيِة، واليت 

)، ميكنها أن تلعَب، يف هذا الاِل، دورًا اا فعاليٍة استثنائية. فهي تتيُح لكلِّ ِمَن ٧٧» (ترابٌط شديُد األمهية
يتافيزيقيا والعلوِم أن دَد مكانُه يف التعاوِن خلدمِة االنسان. هذا هو الاُل األوُل الذي حتقُِّق اإلمياِن والالهوِت وامل

ُِ بوضوٍُ أن االفتقاَر للحكمِة  فيه عقيدُة الكنيسِة اإلجتماعية دوَرها اِحلَكمي. لقد َسبَق ورأى بولُس الساد
)، ولتحقيِق ما سَبَق ٧٨جيهيِة هو أدُد أسباِب التخل ِف (والتأمِل والتفكِري القادِر عل  استخالِص املبادئ التو 

). فاإلفراُط يف ٧٩» (لرؤيٍة واضحٍة جلميِع النوادي االقتصاديِة واالجتماعيِة والثقافيِة والرودية«اكرُ  هناك داجٌة 
يت تواجُه احلواَر بني العلِم )، والصعوبُت ال٨١)، وانغالُق العلوِم اإلنسانيِة جتا  امليتافيزيقيا (٨٠جتزئِة املعرفِة (

َِ هذا إّمنا ُيشكُِّل  والالهوِت كل ها أموٌر ُمضرٌة ليَس فقط لتطويِر املعرفِة، بل لتنميِة الشعوِب أيضاً، ألن ددو
توسيُع مفهوِمنا للعقِل «داجزًا حيوُل دوَن رؤيِة خِري اإلنساِن املتكامِل مبختلِف أبعاِد . من الضروري إاًا 

) كي نكوَن قادريَن أن نَزَِن بشكٍل سليٍم مجيَع أوُجِه مسألِة التنميِة ودلِّ املشاكِل ٨٢» (وتطبيقاتِهِ 
 االجتماعية/االقتصادية.

إداَد دلوٍل  الشعوب، يف أ�منا هذ ، يف قضيِة تنميةِ  . يف كثٍري من احلاالت تتطّلُب املستجّداُت الكبريةُ ٣٢
ِر القوانِني اخلاصِة بكلِّ واقٍع والك يف ضوِء رؤيٍة متكاملٍة لإلنساِن، جديدة. هذ  ينبغي إداُدها معًا يف إطا

تعكُس اجلوانب املختلفَة للشخِص البشري وتنظُر بعيوٍن طهَّرتا احملبة. عندئٍذ سُتكَتَشُف توافقاٌت مهمٌة 
 وإمكانياُت دلوٍل ملموسٍة، من دوِن التخلي عن أي جزٍء أساسي من احلياِة اإلنسانية.

ضي كرامُة الشخِص وضروراُت العدالِة، خصوصًا يف أّ�منا، بال تزيَد اخلياراُت االقتصاديُة، بشكٍل مفرٍط وغِري تقت
كأولويٍة، بدِف أن حيصَل اجلميُع على فرِص  )، وأن يواَصَل السعُي،٨٣مقبول أخالقياً، الفوارَق يف الثروِة (

عن كثٍب لوجد� أنه أمٌر يقتضيه "املنطُق اإلقتصادي" أيضاً.  . إاا ما فحصنا الوضعَ العمِل وعلى استمراريَّته
فز�دُة التفاوِت بني الفئاِت االجتماعيِة داخَل البلِد الوادِد وبَني ُسكان تتلِف البلدان، أي الز�دُة اهلائلُة للفقِر 

َِ التماُسِك االجتماعي  ودسب،  –اطيَة موضَع اخلطر وبلتايل تضُع الدميقر  –مبعنا  النسّيب، ال متيُل إىل إضعا
ِِ املال االجتماعي"، أي لموعِة العالقاِت  بل هلا أيضًا أقٌر اقتصاديٌّ سليب، من خالِل التآكِل التدردي لل "رأ

 املبنيِة عل  الثقِة واألمانِة، وادفاِم القواعِد الضرورية لكلِّ تعايٍش مدين.



ُّ� بنَّ ثص َل دا لِة انعداِم األمِن يولُِّد مواقَف ضدَّ اإلنتاج ويهدُر املوارَد البشريَة، والك ألن دىت علُم االقتصاِد ُخي
العماَل مييلوَن يف هذ  احلاالت إىل التكي ِف بسلبيٍة مع آلياٍت تلقائيٍة، بدًال من اإلبداِع. دوَل هذ  النقطة أيضاً 

كاليَف البشريَة هي دائماً تكاليُف اقتصاديٌة واإلخفاُق هناك تقارٌب بني علِم االقتصاِد واألدكاِم األخالقية. إنَّ الت
 االقتصادي ينطوي دائماً عل  تكاليَف بشريٍة.

وجتدُر اإلشارُة أيضًا إىل أنه وإْن كاَن تسطيُح الثقافاِت، يف جانِبها التكنولوجي، يعوُد بلربِح عل  املدى القريب 
وِن عل  املدى البعيد. من املهمِّ إاًا التمييُز بني احلسابِت اإلقتصاديِة إال أنه يعيُق اإلقراَء املتبادَل وأساليَب التعا

واالجتماعيِة القائمِة عل  املدى القريب وتلك القائمِة عل  املدى البعيد. فتدّين مستوى محايِة دقوِق العماِل أو 
التنافسيِة الدوليِة مينُع ظهوَر التنميِة  التنازُل عن آلياٍت إلعادِة توزيِع الدخِل من أجِل اكتساِب املزيِد من القدرةِ 

ااِت املدى البعيد. لذا دب أن يُنَظَر بعنايٍة يف العواقِب اليت جتر ها عل  األشخاِص االجتاهاُت احلاليُة حنو اقتصاٍد 
إلضافِة إلعادِة )، ب٨٤( تفكريًا متجّددًا ومعمَّقًا يف معىن اهقتصاِد وغا�تِه قصٍري أو مباشِر املدى، مما يتطلَّبُ 

نظٍر عميقٍة وبعيدِة املدى لنمواِج التنميِة، والك لتصحيِح إخفاقاتِِه وتشوهاتِه. هذا ما تقتضيه، يف الواقع، سالمُة 
الوضِع البيئي لكوكِبنا، كما تقتضيه، قبل كلِّ شيٍء، أزمُة اإلنساِن الثقافيُة واألخالقيُة، واليت جنُد أعراَضها، منُذ 

 واضحَة املعا.ِِ يف مجيِع أحناِء العا.. ففٍة طويلٍة،

ِِ "ترّقي الشعوب"،٣٣ ّاُل  . بعَد مضيِّ أكثَر من أربعني عامًا عل  رسالِة الباب بولَس الساد ه ي
، أي الفقي، موضوُعها ، قد َغَدْت أكثَر ددًة وإحلادًا بسبِب األزمِة االقتصاديِة ُيشكُِّل مسألًة مفتوحةً  األساسي 

الراهنة. وإْن كاَنت بعُض املناطِق اليت أقَقلها الفقُر يف املاضي قد شهَدت تغرياٍت كبريًة يف جماِل النمو  واملاليةِ 
االقتصادي واملشاركِة يف اإلنتاِج العاملي، ال تزاُل غريُها من املناطِق تعيُش يف دالٍة من الفقِر املدِقِع، تشبُه تلك اليت  

ل ميكننا احلديُث عن تدهوٍر يف بعِض احلاالت. من اجلديِر بملالدظِة أن كانت يف زمِن بولَس السادِ، ال ب
بعَض أسباِب هذ  احلالِة قد سبَق أن ُددَِّدت يف رسالِة "ترقي الشعوب"، مثَل الرسوُم اجلمركيِة املرتفعِة اليت 

من الوصوِل إىل أسواُق الدوِل الغنية. تفرُضها الدوُل املتقدمُة اقتصادً� واليت ال تزاُل متنُع منتجاِت الدوِل الفقريِة 
َحْت إليها رسالُة الباب ما لبثت أن ظهرْت بوضوٍُ يف وقٍت الدق. هذا هو داُل تقييِم 

َ
وهناك أسباٌب أخرى قد أَمل

إنسحاِب اإلنتداِب األجنيب الذي كان َحيدِ يف أ�م بولس السادِ. كان الباب قد دعا إىل مساٍر مستقٍل وَجَب 
ََ بصعوبِة هذ  العمليِة، سواء بسبِب  اختاُا ُ  يف احلريِة والسالم. اآلن وبعَد أكثر من أربعني عاماً، علينا أن نعف

أشكاٍل جديدٍة من االستعماِر والتبعيِة هليمنِة الدوِل القدميِة واجلديدِة، أو بسبِب جسامِة الالمسؤوليِة داخَل 
 البلداِن ااِتا اليت �َلْت استقالَهلا.

ِِ انفجاُر الرتابِط العاملي املستَجد  الرئيسي  فكانأّما  َِ اآلن بسِم العوملِة. لقد سبَق لبولَس الساد ، املعرو
وتوقّلَعها جزئياً، ولكّن مظاهَرها واندفاعاِتا اليت تطورْت اا ألمٌر يثُري الدهشة. كانت هذ  العمليُة قد نشَأْت يف 



حّرُِك البلداِن املتقدمِة اقتصاد�ً، وما لبث
ُ
ْت أن أشركْت بسبِب طبيعِتها مجيَع االقتصادات. لقد كانت هي امل

الرئيسي  للتخّلِص من التخل ِف يف مناطَق بكملها، وهي تشكُِّل يف ددِّ ااتا فرصًة عظيمة. ومع الك، يف غياِب 
، ميكُن هلذا اإلندفاع العاملّي أن ُيسهمَ  يف خلِق أخطاٍر وأضراٍر . تكن معروفٌة  التوجيِه الذي تقّدمُه احملبُة يف احلقِّ

دىت اآلن بإلضافِة النقساماٍت جديدٍة يف األسرِة البشرية. هلذ  فننَّ احملبَة واحلقيقَة يضعان أماَمنا إلتزامًا جديداً 
ٌُ التعقيد، يتمثَُّل يف ى معرفِة توسيِع مدارِك العقِل وجعِلها قادرًة عل وخالّقاً، وهو بلتأكيِد واسٌع جدًا وبل

، والك بديائها ِمن مبدِإ "دضارة احملبة" اليت وضَع هللاُ وتوجيِه تذه الديناميات اجلديدة اليت فَرَضْت نفَسها
 بذوَرها يف كلِّ شعٍب وققافة.

  

 الفصل الثالت

 األخوَّة، التنمية اإلقتصادية والتمع املدين

  

" اإلنساَن أمام جتربةِ ٣٤ عطاٍء مدهشة. فاّلانيُة موجودٌة يف احلياِة بشكاٍل كثريٍة، غالبًا ما  . تضُع "احملبُة يف احلقِّ
ََ عليها بسبِب رؤيتنا للوجوِد من وجهِة نظٍر انتاجيٍة ونفعيٍة حبتة. فاإلنساُن قد ُخِلَق يف سبيِل العطاِء وهو  ال نتعرَّ

ُ عن تسامي هذا العطاء وحيّققه. أدياً� خيطُئ إن ساُن العصِر احلديِث بعتقاِدِ  أنه الصانُع حبكِم وجوِدِ  يُعِّّ
إن  –الوديُد لنفِسِه ودياتِِه وجمتمِعه. وهو اففاٌض ينُجُم عن التقوُقِع األ�ّينِ لإلنسان عل  ااتِِه، والذي سبلََّبتُه 

ِذ اخلطيئِة األصليِة اخلطيئُة األصلية. ما بَلَرَدت دكمُة الكنيسِة تلفُت انتباهنا ألخْ  –أرد� أن نستعمَل لغَة اإلميان 
جتمع: 

ُ
فتجاُهُل دقيقِة طبيعِة اإلنساِن اجلرحيِة واملّيالِة للشرِّ، «بعِني االعتباِر يف تفسِري الوقائِع االجتماعيِة وبناِء امل

). هكذا قد ُأضيَف ٨٥» (يسبُِّب أخطاًء جسيمًة يف جماِل التعليِم والسياسِة والعمِل االجتماعي واألخالق
ىل قائمِة الاالِت اليت تظهُر فيها اآلثُر الضارُة النامجُة عن اخلطيئة. لدينا أدلٌة قويٌة عل  هذا يف األزمنِة اإلقتصاُد إ

الراهنة أيضاً. إن القناعَة بالكتفاِء الذايت، ويف القدَرِة عل  القضاِء عل  الشرِّ املوجوِد يف التاريِ ِمن خالِل 
إلنساِن ليعتقَد بنَّ السعادَة واخلالَص يتحققاِن بلرفاِ  املادّي والعمِل االجتماعي. األفعاِل البشريِة ودَدها أدَّت ب

ومن مث فالقناعُة بضرورِة االستقالِل التامِّ لالقتصاِد حبيُث ال يقبُل أيَّ "نفوٍا" أخالقّي، قد َدَفَع اإلنساَن إىل 
رة. مع مروِر الوقِت، أدَّت هذ  املعتقداُت إىل نظٍم اإلستخداِم السيِء لألداِة اإلقتصاديِة بل ودىت بشكاٍل مدمِّ 

إقتصاديٍة واجتماعيٍة وسياسيٍة انتهكْت دريَة األفراِد واهليئاِت االجتماعية، وهلذا السبِب بلتحديد، . تكْن هذِ  
ة "بلرجاء ُتلَّصون". القناعاُت قادرًة عل  ضماِن العدالِة اليت وَعَدت اا. هذا ما أكدت ُه يف رساليت العامة السابق

)، بلرغِم من كونِِه قروًة اجتماعيًة هائلًة يف خدمِة التنميِة ٨٦واذ  الطريقِة يُزاُل الرجاُء املسيحي ِمن التاريِ (



ُع العقَل ويعطيِه قوًة لتوجيِه اإلرادِة ( هو ). و ٨٧البشريِة املتكاملة، اليت ُيسع  إهلا بحلريِة والعدالِة. فالرجاُء ُيشجِّ
موجوٌد يف اإلمياِن، ال بل ينجُم عنه. منه ترتوي احملبُة يف احلقِّ واا يغدو جلّياً. والرجاُء لكونِِه هبٌة من ِهللا ُمطلقُة 
، ويسمو عل  كلِّ قوانِني العدالة. فاهلبُة تتجاوُز حبكِم طبيعِتها أي  الانيِة، خيفُق دياتَنا بوصِفِه أمٌر غُري مستَحقٍّ

الفيُض هو شريعُتها. وهي تسبُقنا لوجوِدها يف نفوِسنا كعالمٍة لوجوِد هللا فينا وملا ينتظرُ  مّنا. استحقاٍق، و 
). ال بل دىت ٨٨واحلقيقُة، اليت هي هبٌة عل  غراِر احملبة، ألعظُم مّنا بكثٍري، كما يُعلِّمنا القديس أوغسطينوِ (

شيء هبٌة قد أعطَيت لنا. ففي أي مسريٍة معرفيٍة ال تكوُن  دقيقِة اواتِنا، ودقيقِة ضمِري� الشخصي، هي قبَل كلِّ 
، أو بألدرى موضوُع اقتبال. إ�ا كاحملبِة  ٍَ ليست وليدَة «احلقيقُة من نتاجنا، ال بل هي دائمًا موضوُع اكتشا

 ).٨٩» (الفكِر واالرادِة، بل تفرُض نفسها، بشكٍل من األشكاِل، عل  البشر

ُد البشَر بطرٍق ليس فيها دواجُز أو ددود.  ومبا أن احملبَة يف احلقِّ  هبٌة نتلّقاها فهي قوٌة تشكُل اجلماعَة، وتودِّ
ُميكننا حنُن البشُر أن نشكَِّل مجاعًة، لكن مجاعًة كهذ  ال ميكنها َقط أن تكوَن بقواها اخلاصة مجاعًة أخويًة 

دُة اجلنس البشري والشركُة األخويُة اليت تتخّط  بلكاِمل، أو أن تتجاوَز كلَّ احلدوِد لتصبح مجاعًة عامليًة: فود
مجيَع اإلنقساماِت تنشآن بفضِل دعوِة كلمِة هللا، الذي هو حمبة، جلمِع ْمشِل البشر. يف مواجهِة هذ  القضيِة 

إن أرْد� احلامسِة، حنتاُج لنوضَح أوًال أن منطَق العطاِء ال يستبعُد العدالَة وال ُحياايها كُملحٍق خارجّي، وثنياً، 
كتعبٍري  ملبدإ اّلانيةِ  للتنميِة االقتصادية واالجتماعية والسياسية أن تكوَن إنسانيًة بصالٍة، علينا أن نفَسَح الالَ 

 عن األخوَّة.

ِِ كُتجَّ  . عند توف رِ ٣٥ اٍر الثقِة املتبادلِة واملعمََّمة، يغدو السوُق املؤسسَة االقتصاديَة اليت تتيُح اللقاَء بني النا
َيستخدموَن العقَد كقاعدٍة للعالقِة فيما بينهم ويتبادلون السلَع واخلدماِت تلبيًة الدتياجاِتم ورغباِتم. وخيضُع 

، اليت تنظُِّم عالقَة املقايضِة بني األقران. إال أنَّ عقيدَة الكنيسِة بلعدالة التبادلية السوُق ملبادئ ما يسم 
إلقتصاِد السوق ااتِِه، وهذا ليَس  العدالة اهجتماعيةِ و العدالِة التوزيعّيةِ  ٍر أمهيةَ االجتماعيِة قد أكََّدت بستمرا

فقط أل�ا جزٌء ال يتجزأ من شبكٍة أوسَع نطاقًا يف السياِق االجتماعي والسياسي، ولكن ألجل شبكِة العالقات 
ِِ التماسِك اليت تتحقُق فيها أيضاً. فنن اكتف  السوُق مببدإ التكافؤ بني قيمِة السل ِع التجاريِة سيعجُز عن إددا

من دوِن أشكاِل التضامِن الداخلي والثقِة املتبادلة  االجتماعي الذي حيتاُجُه هو أيضًا ليعمَل بشكٍل صحيح.
 . هذ  الثقة قد فُِقَدت يف أّ�منا وفقدا�ا هو خسارٌة فاددة.ه ميكن للسوِقِ◌ إكماُل تنفيِذ مهمَِّته اهقتصادية

َد الباب بولس السادِ بشكٍل مناسٍب يف رسالِتِه "ترقي الشعوب" عل  أنَّ النظاَم االقتصادي نفَسه لقد شدَّ 
ََ يستفيُد ِمن تعميِم ممارسِة العدالِة، بعتباِر أنَّ أوَل َمن يستفيُد ِمن تنميِة البلداِن الفقريِة هي البلداُن الغنيُة  سو

َّ الفقراُء مبثابٍة ). األمُر ال يقتصُر عل  إصال٩٠ااُتا ( ُِ اخلَلِل من خالِل تقدِمي املساعدات. فينبغي أال يُعَت
)، بل مبثابِة "موارَد" دىت وإن اّختذ� وجهَة نظٍر اقتصاديٍة حبتة. ومع الك، ُخيِطُئ َمن يعتقُد أنَّ ٩١"عبء" (



فضل. فِمن مصلحِة السوِق تعزيُز التحر ِر، هيكليَة اقتصاِد السوِق حتتاُج حلصٍة من الفقِر والتخل ِف من أجِل انتاٍج أ
لكن لتحقيِق هذا اهلدَ ال ميكُن للسوِق االعتماُد عل  نفِسِه فحسب، ألنه غُري مؤهٍَّل ألن يُنِتَج لنفِسِه ما 

 يتجاوُز إمكانياتِه. لذا فال بُدَّ له من استخالِص طاقاٍت معنويٍة من كيا�ٍت أخرى قادرٍة عل  منِحها.

املنطق  كن للنشاِط االقتصادي أن حيلَّ مجيَع املشاكَل االجتماعيَة ببساطٍة عن طريِق توسيِع نطاقِ . ال مي٣٦
، الذي دب أن تتحمَل أعباَءُ  اجلماعُة السياسيُة أيضاً، جيب أن يُوجَّه لتحقيِق اخلِري العام . فهذا املنطقُ التجاري

الذي يُراُد له  –االعتباِر أنَّ الفصَل بني النشاِط اإلقتصادي ال بل هي قبَل اجلميع. لذا، ينبغي أن يؤَخَذ بعِني 
والنشاِط السياسيِّ املعينِّ بلسعي لتطبيِق العدالِة من خالِل إعادِة توزيِع الثروِة، ألمٌر يسبُِّب  –إنتاُج الثروة ال غري 

 خطورَة التفك ك.

َّت الكنيسُة دائمًا أنه ال ينبغي أن يُنَظَر إىل ا لنشاِط االقتصادي كأمٍر معاٍد للمجتمع. لذا عل  السوِق لقد اعت
أال يكوَن جماًال فيه القوي  يغلُب الضعيف. ليس عل  التمِع أن حيمَي نفَسه من السوِق، كما لو كان هذا يُهدُِّد 

، لكن هذا ليَس بسبِب تلقائيًا العالقاِت اإلنسانيَة األصيلة. من املؤكَّد أنَّ السوَق ميكُن أن يوجََّه بطريقٍة سلبيةٍ 
طبيعِتِه، بل ألنه ُميكُن أليديولوجيٍة معينٍة أن تقوَدُ  يف هذا اإلجتا . دُب أال ننس  أنه ال وجوَد لسوٍق ُجمرَّد. فهو 
ُهه. فاإلقتصاُد والتمويُل، لكوِ�ِما أداتن، ميكُن أن يساءَ   يتَِّخُذ شكَله من األمناِط الثقافيِة اليت حتدُِّد  وتوجِّ
استخداُمهما عندما يُديُرُمها َمن ال حتُكُمُه سوى األ�نيُة. فينجُح يف حتويِل أدواٍت صاحلٍة يف ددِّ ااتا وجعِلها 
ظلِم هو َمن ميت اذ  العواِقِب، وليست األدواُت يف ددِّ ااتا. هلذا ليست األداُة 

ُ
ضارًة. لكنَّ عقَل اإلنساِن امل

 ضمريُُ  ومسؤوليُتُه الشخصيُة واالجتماعية.موضوَع اهتماِمنا بل اإلنسان، و 

تعتقُد عقيدُة الكنيسِة االجتماعية بنه ميكُن عيُش عالقاٍت إنسانيًة أصيلًة، كالصداقِة واملؤآنسِة والتضاُمِن واملعاملِة 
ايدًا أخالقياً بملِْثِل، دىت ضمَن النشاِط االقتصادي، وليس فقط خارَجه أو "بَعَدُ ". فالاُل االقتصادي  ليس حمُ 

وال يّتسُم بطبيعٍة الإنسانيٍة ومعاديٍة للمجتمع. بل ينتمي إىل األنشطِة البشريِة، ولكونِِه بشرً� دُب أن يكوَن 
 منظماً ومؤسَّساً أخالقياً.

َتُه األزمُة اال قتصاديُة واملاليُة، أّما التحدي الكبُري الذي تطرُدُه أماَمنا مشاِكُل التنميِة يف عصِر العوملِة وزاَدت ِددَّ
هو أن نُظهَر، يف الفكِر والسلوِك عل  ددٍّ سواء، بنه ليَس فقط ال ميكُن جتاهُل أو ختفيُف املبادِئ التقليديِة 
سؤولية، ال بل أنَّ يف العالقاِت التجاريِة يبق  عل  مبدإ 

ُ
لألخالِق االجتماعية، مثل الشفافيِة والنزاهِة ودسِّ امل

الواجُب والقدرُة ليجدا مكاَ�ما يف إطاِر األنشطِة االقتصاديِة  –كتعبٍري عن التآخي   –العطاِء الانيِة ومنطِق 
اليومية. هذا هو مطلُب اإلنساِن يف وقِتنا احلاضِر، ولكنه أيضًا مطلُب املنطِق االقتصادي نفِسه. إنه مطلُب احملبِة 

 واحلقِّ يف آن وادد.



ينبغي للعدالِة أن ُتطبََّق على مجيِع مراِحِل النشاِط  تماعيِة عل  الدواِم أنه. لقد رأْت عقيدُة الكنيسِة االج٣٧
، والك ألنه أمٌر يتعّلُق بإلنساِن وادتياجاتِه. فالعثوُر عل  املوارِد والتمويُل واإلنتاُج واالستهالُك اهقتصادي

لكلِّ قراٍر اقتصادي أثٌر على الصعيِد فوغريُها من مجيِع مرادِل الدورِة االقتصاديِة هلا دتمًا طابٌع أخالقي.
. هذا ما تؤّكدُ  العلوُم اإلجتماعيُة واجتاهاُت االقتصاِد املعاصر. يف املاضي رمبا كان هناك تصو ٌر بن األخالقي

أكثَر صعوبًة،  يُعَهَد إىل اإلقتصاِد إنتاُج الثروِة ليتمَّ بعد الك إسناُد مهمِة توزيِعها للسياسِة. أّما اليوَم فاألموُر تبدو
وهذا ألن األنشطَة االقتصاديَة . تَلُعد مقيدًة بحلدوِد اإلقليميِة، يف دِني أن ُسلطََة احلكومِة ال تزاُل حملِّية. هلذا 
وجَب ادفاُم شرائِع العدالِة منذ البدايِة، أي خالَل العمليِة االقتصاديِة، وليس بَعدها أو مبوازاِتا. وعالوًة عل  

أن يُفسَح الاُل يف السوِق لألنشطِة االقتصاديِة اليت يقوُم اا أفراٌد خيتاروَن حبريَِّتهم أن يعملوا وفَق  الك، ينبغي
َُ الربَح احملَض، دون أن يضطّروا للتخلي عن إنتاج قيمٍة اقتصادية. إن أمناطاً  مبادئ تتلفٍة عن تلك اليت تستهد

 والَعلمانية، تدل  عل  أن هذا األمَر ممكٌن عملياً.عديدًة من املبادراِت االقتصاديِة الدينيِة 

ِة، يُعاين االقتصاُد من منااَج تنافسيٍة مرتبطٍة بثقافاٍت ختتلُف كثريًا فيما بينها. لذا فالسلوكياُت 
َ
يف عصِر العومل

احلياُة  ادلية. طبعًا حتتاجُ االقتصاديُة والتجاريُة النامجُة عنها ميكنها أن تلتقي، بشكٍل رئيسي، يف ادفاِم العدالِة التب
قوانَني عادلٍة وأشكاٍل  لضبِط عالقاِت التبادِل بني القيِم املتكافئة. لكنها حتتاُج أيضًا إىل العقودِ  إىل اهقتصاديةُ 

َُ العطاء. يبدو أنَّ االقتصاَد ا إلعادِة توزيِع اخلرياتِ  َعوَ. تقوُدها السياسيُة، بإلضافِة ألعماٍل حتمُل يف طّياِتا رو
ُ
مل

نطَقني 
َ
ِّهُن داَجَته أيضاً إىل امل يُلَغلُِّب املنطَق األول، أي منطَق تبادِل العقوِد، إال أنه بشكٍل مباشٍر أو غري مباشٍر ي

 اآلخَرين، أي املنطَق السياسي ومنطَق العطاِء اّلاين.

ِتِه العامة "السنة املئة"إا أشاَر إىل . لقد سبَق لسلفي الباب يودنا بولس الثاين واكَر هذ  املسألَة يف رسال٣٨
كاَن قد رأى يف التمِع املدّين الاَل  ).٩٢( السوق والدولة والتمع املديناحلاجِة لنظاٍم قالقيِّ األبعاد:

وللتآخي، ولكنه . يكن يقصُد اذا إنكاَر هذ  األشياء يف الاَلني اآلخَرين. اليوم  إلقتصاد اّلانيةِ  األنسبَ 
طيُع أن نقوَل بنَّه ينبغي فهَم احلياِة االقتصاديِة كواقٍع متعدِد األبعاد: يف كلٍّ بُعٍد منها، وبدرجاٍت متفاوتٍة نست

وبطرٍق خاصٍة، دُب أن يتواَجَد التآخي املتباَدل. يف عصِر العوملِة هذا، ال ميكُن فصَل النشاِط االقتصادي عن 
عنيَِّني به، التضامَن واملسؤوليَة لتحقيِق العدالِة واخلِري العام. إنه، يف �ايِة املطاَ، نوٌع اّلانيِة اليت تنُشُر وتعّزُِز، يف ا

َ
مل

ٌِ وعميٌق من أنواِع الدميقراطيِة اإلقتصادية. فالتضامُن هو، فوَق كلِّ شيء، أن يشعَر اجلميُع بملسؤوليِة جتاَ   ملمو
ِة ودَدها. وبينما كاَن يُفَفُض بألمِس أنه علينا أوًال السعُي )، لذا ال ميكُن أن يفوََّض إىل الدول٩٣اجلميع (

لتحقيِق العدالِة بينما تتدخَُّل اّلانيُة يف وقٍت الدٍق، اليوَم ال بدَّ أن نقوَل بنه ِمن دوِن الانيِة ليَس بإلمكاِن دىت 
مؤسَّساتيٍة تتلفٍة أن تعمَل حبريٍة، يف حتقيُق العدالة. حنتاُج إاًا إىل سوٍق ديُث ميكُن لشركاٍت ااِت غا�ٍت 

ظّلّ◌ِ◌ فرٍص متساوية. فنىل جانِب الشركاِت اخلاصِة اليت تسع  وراَء الربح، وتتلِف الشركاِت العامِة، ينبغي أن 



َِ التعاونيِة واالجتماعية. بفضِل املقارنِة املتبادلِة فيم َ عن اِاتا تلك املنظماُت ااِت األهدا َر وتعِّّ ا خيص  تتجذَّ
، بتحضُِّر اهقتصاد السوَق ميكُن أن نتوقََّع نوعًا من التهجِني لتعامِل الشركات، وبلتايل االهتمامَ  . احملبُة يف احلقِّ

، دون أن تُنكَر الربَح، إىل  َُ تعين يف هذ  احلالِة، أنه دُب تشكيُل وتنظيُم تلَك املبادرات االقتصاديِة اليت تد
 لسلِع املتكافئِة والسعي وراَء األربُ لذاتا.جتاوِز منطِق تبادِل ا

منوذِج اقتصاِد سوٍق قادٍر، أقلَُّه  . لقد طالَب الباب بولُس السادِ يف رسالِتِه العامة "ترقي الشعوب" بقامةِ ٣٩
َّة على حنو مناسب  . كما طالَب بإللتزاِم يفيف توّجهاته، على احتواِء مجيع الشعوِب وليس فقط تلَ  الهَّ

شيٌء يعطيِه وشيٌء يقبُلُه، من دوِن أن يكوَن «تعزيِز عاٍ. أكثَر إنسانيٍة للجميِع عل  ددٍّ سواء، عاٍ. فيه لكلِّ فرٍد 
ُم البعِض عقبًة يف سبيِل تنميِة اآلخرين طالِب والطموداِت الواردِة فريسالِة ٩٤» (تقد 

َ
). اذا كان يقصُد تعميَم امل

الشؤون احلديثة"، واليت ُكِتَبت عندما بَلَرَزت للمرِة األوىل، نتيجَة الثورِة الصناعيِة، الفكرُة الباب الون الثالث عشر "
َدين هناك داجٌة لتدخ ِل الدولِة يف إعادِة توزيِع الثروات. أمّ 

َ
ا التقّدميَُّة آنذاك والقائلُة بنُه لتحقيِق استقراِر النظاِم امل

ُِ األسواق والتمعات، ال تبدو كافيًة لتلبيِة اليوم فهذ  الرؤيُة، فضًال عن كو�ِ  ا يف أزمٍة من جراِء عمليِة انفتا
ادتياجاِت اقتصاٍد إنساّينٍ كامل. فما كانت تؤّكُدُ  بستمراٍر عقيدُة الكنيسِة االجتماعية إنطالقًا من رؤيِتها 

 .لإلنساِن والتمع، يُطَلُب اليوَم ِمن اخلصائِص احليويِة للعوملِة أيضاً 

عل  املدى  –عندما يتَِّفُق ِمنطُق السوِق ومنطُق الدولِة معاً لالستمراِر يف ادتكاِر جماالِت ثقِري كلٍّ منهما، يتضرَُّر 
التضامُن يف عالقاِت املواطنَني واملشاركُة واإللتزاُم واملبادراُت اّلانيُة واليت هي أموٌر ختتلُف عن "العطاِء  –الطويل 

ذي خيص  منطَق املقايضة، وعن "العطاِء بدافِع الواجب" الذي خيص  منطَق السلوكياِت العامِة يف سبيِل األخذ" ال
اليت يفرُضها قانوُن الدولة. إنَّ االنتصاَر عل  التخل ِف ال يتطلَُّب اختاَا إجراءاٍت لتحسِني التعامالِت القائمِة عل  

ِِ التبادِل وَدسب، أو إقامَة مرافَق رعايٍة ااتِ  انفتاٍح  الطابِع العاّم، بل يتطلَُّب قبَل كلِّ شيٍء العمَل يف سبيلِ  أسا
. حنو أشكاٍل من النشاِط اهقتصادي تتَِّسُم مبقداٍر من اّلانيِة والتشاركية –على املستوى العاملي  –تدرجييٍّ 

القاِت االجتماعية، بينما ختلُق فنستمراُر قنائيِة السوِق/الدولِة اليت تستبعُد أيَّ جماٍل آخر يؤدي إىل تدهوِر الع
عالقاٍت  –اليت جتُد أفضَل تربٍة هلا يف التمِع املدين من دون أن تقتصَر عليه  –األشكاُل االقتصاديُة التضامنيُة 

 اجتماعية. بلرغِم من عدِم وجوِد سوٍق ّجمانيٍة وبلرغِم من عدِم إمكانيِة وضِع قوانَني تفرُض اّلانيَة، يبق  السوقُ 
 والسياسُة حباجٍة ألشخاٍص منفتحَني عل  العطاِء املتبادل.

تغيرياٍت عميقًة يف  . تتطلَُّب الدينامياُت االقتصاديُة الدوليُة احلاليُة، اليت تتسُم بتشوهاٍت واختالالٍت جسيمٍة،٤٠
ُُ يفرؤيِتها للمشاريع  األفق. يكمُن أدَُّد املخاطِر . هناَك أساليُب عمٍل قدميٌة يف طريِقها للزواِل وغريُها واعدٌة تلو

الرئيسيِة يف جعِل املشاريَع ختُدُم دصرً� مصاَحل مستثمريها فينتهي ام األمُر للتقليِل من قيمِتها االجتماعية. لقد 
ِِ املال واحلاجُة الدائمُة ملزيٍد منها، لتناقِص عدِد الشركاِت اليت ُتداُر ِمن ِقَبِل مقاوٍل  ثبٍت سبَّب منو  دجِم رؤو



يشُعُر بملسؤوليِة جتاَ  سِري مشروِعِه ونتائِجِه ليَس عل  املدى القصِري فحسب بل عل  املدى الطويِل أيضاً، 
بإلضافِة إىل تناقِص عدِد الشركاِت املعَتِمدة عل  إقليٍم وادد. كما يقوُم ما يُعَرَ اليوَم بل "نقُل اإلنتاج إىل 

ملسؤوليِة جتا  أصحاِب املصلحِة مثل الُعمَّال واملوّرِدين واملستهِلكني والبيئِة اخلارج" بتخفيِف شعوِر املقاِوِل ب
والتمِع األوسِع من دوِهلم، ما يعوُد بلنفِع عل  املساِمهني، غِري املرتبطني مبكاٍن حمدٍد، واملتمتِّعَني بلتايل بمكانيِة 

ِِ املال، يُقدِّ  م اليوَم دريًة كبريًة للعمل. إال أنه صحيٌح أيضًا بنَّ الوعَي تنق ل غِري عادية. فالسوُق الدويل لرؤو
بحلاجِة لتوسيِع "املسؤوليِة االجتماعية" للشركاِت هو يف ازد�ٍد مطَّرِد. وبلرغِم من أن الّنهَج األخالقيَة اليت تدفُع 

نظوِر عقيدِة الكنيسِة االجتماعية، إال اليوَم النقاَش دوَل املسؤوليِة االجتماعيِة للشركاِت ليست كل ها مقبولًة من م
ه ميكُن إلدارِة الشركاِت أن تخَذ بعني اهعتباِر مصاَحل مالكيها  أنَّ الواقَع ينطوي عل  إزد�ِد القناعِة بنه

: فقط، بل عليها أيضًا أن تتحمَل مسؤوليَة مجيِع الفئاِت األخرى من األشخاِص الذين يسامهون يف سريِتا
َُ يف السنوات األخرية منو  طبقٍة العّماُل وا لزبئُن وموّرِدو تتلِف عواِمِل اإلنتاِج والتمُع الذي ينتمون إليه. لقد لود
، اليت غالبًا ما تستجيُب فقط ألواِمِر املسامهني الرئيسيني، املؤلَّفني عادًة ِمن أمواٍل جمهولِة املُدراء عامليٍة من

األجور. مع الك هناك دالياً العديُد من املدراِء الذين ينتبهوَن عل  حنٍو متزايٍد، املصدر، تقوُم هي عملياً بتحديِد 
بفضِل حتليٍل بعيد النظر، للعالقاِت الوقيقِة اليت جتمُع شركَتهم مع املنطقِة، أو املناِطِق، اليت تعمُل يف ظلِّها. لقد 

ُِ إىل النظِر جبديٍة يف الضرِر الذي يسبُِّبهُ  للبُلداِن نقُل األمواِل إىل اخلارِج، يف سبيِل حتقيِق املنفعِة  دعا بولُس الساد
عدا عن املعىن  لإلستثماِر دائمًا معىن أخالقيًا، ). ونبََّه يودنا بولُس الثاين بن٩٥الشخصيِة اخلالصة (

ِِ املاِل قد ). ينبغي إعادُة التأكيِد أنَّ كلَّ هذا ال يزاُل صاحلًا يف أّ�منا، بلرغِم من أ٩٦االقتصادي ( ن سوَق رؤو
حترََّر بشكٍل كبٍري والعقليُة التكنولوجيُة احلديثُة ميكُن أن تدفَع لإلعتقاِد بن االستثماَر ليس سوى أمٍر تقين وال 
ِِ ماٍل معٍني يف خارِج الوطِن أمراً  عالقَة له بإلنسانيِة واألخالق. ليس هناك من سبٍب ينفي أن يكوَن استثماُر رأ

ِِ املاِل هذا واألضراَر يعوُد بخل ري. لكن دب أن خيضَع هذا لقيوِد العدالِة، مع األخِذ بعني االعتباِر َمصادَر رأ
ِِ عدُم استثمارِِ  يف أماِكِن نشوئِه ( ضاربُة هي السبُب يف ٩٧اليت سيسبّلُبها للنا

ُ
). دُب تاليف أن تكوَن امل

ِء السعي وراِء الربِح قصِري األجِل فقط، دون األخِذ بعِني اإلعتباِر استخداِم املوارِِد املاليِة، وأن ُيستسَلَم إلغرا
استدامَة الشركِة عل  املدى الطويِل وخدمَتها الدقيقَة لإلقتصاِد احلقيقي والتنب َه لتعزيِز األنشطِة التجاريِة يف البلداِن 

ٍَ ومالئم. لكن ال يوجُد سبٌب إلنكاِر أن ع مليَة نقِل اإلنتاِج إىل اخلارِج، عندما جتلُب احملتاَجِة لتطويٍر بشكٍل كا
ضيف. العمُل واملعرفُة التقنيُة مها داجٌة عاملية. لكن ال 

ُ
االستثماَر والتدريَب، ميكنها أن حتمَل اخلَري لشعِب البلِد امل

ٍَ مواتيٍة أو ِلما هو أسوُأ من الك أي استغالُل اآلخرين ، من دوِن مسامهٍة دوُز النقُل لرَِّد اإلستفادِة من ظرو
 دقيقيٍة يف مساعدِة التمِع احملّلي لظهوِر نظاٍم إنتاجّي قوي كعامٍل ضروري لتنميٍة مستقرّة.

قيمًا  دب أن يّتخَذ، عل  حنٍو متزايٍد، عمِل املشاريعِ  . يف هذا السياق من املهمِّ اإلشارُة إىل أن معىن٤١
ِر قنائيِة السوق/الدولة، عل  التفكِري دصراً بصادِب املشروِع الرأمسايل . لقد اعتْد�، بسبِب استمراِر انتشامتعدِّدة



من جهٍة وبتوجيِه الدولِة لُه من جهٍة أخرى. يف الواقع، دُب فهم املشاريَع بطريقٍة مفصَّلة. وهذا يتَّضُح بفضِل 
). ٩٨ه معىن إنسانيًا قبل معناُ  املهين (جمموعٍة من الدواِفِع اليت تتجاوُز اإلقتصاَد يف ددِّ ااته. فتنظيُم املشاريِع ل

)، ولذلك فننه ألمٌر جيٌد أن تُعط  لكلِّ عامٍل الفرصُة ليقدَِّم ٩٩إا يطاُل كلَّ عمٍل بعتبار  "فعٌل شخصيٌّ" (
ُِ ١٠٠» (يعي اا أنه يعمُل "لنفسه"«مسامهَته بطريقٍة   ). ليَس من قَبيل الصدفِة أنَّ يُعّلّ◌ِ◌َم الباب بولُس الساد

). ففي سبيِل تلبيِة متطّلباِت وكرامِة الُعّمال بإلضافِة الدتياجاِت التمِع، ١٠١» (كلَّ عامٍل هو مبدع«بن 
هناَك عدُة أنواٍع من املشاريِع تتخّط  جمرََّد التمييِز بني "مشاريَع خاصة" و "مشاريَع عامة". كل  وادٍد منها يتطلَُّب 

اخلَري العامَّ عل   –يف املستقبِل القريِب  – عنها. فمن أجِل حتقيِق اقتصاٍد خيدُم مهاراٍت تنظيميٍة معّينٍة ويُعُِّّ 
ُع هذا  الصعيَدين الوطين والعاملي، من املناسِب أن يؤَخَذ يف عِني االعتباِر هذا املعىن الواِسَع للمشاريع. ُيشجِّ

م املشفَك فيما بينها، مع نَقِل الكفاءاِت من "عاِ. الال املفهوُم األوسُع تتلَف أنواِع املشاريِع عل  التباُدِل والتعل  
ربِح" إىل "عاِ. الربح" والعكُس بلعكس، كما ِمن القطاِع العام إىل التمِع املدين، ومن االقتصاداِت املتقدِّمِة إىل 

 اقتصاداِت الُبلداِن النامية.

سيانُه عند الشروِع يف بناِء نظاٍم اقتصادي/انتاجي جديٍد، ال ميكن ن متعدِّد الِقيم معىن للُسلَطِة السياسيةِ  دىت
يتحمَُّل املسؤولّيَة االجتماعية ويناسُب اإلنسان. فكما يُراُد دعُم املشاريع املتنّوعِة اإلختصاِص عاملياً، دُب تعزيز 

تكاِمَل يف عصرِ 
ُ
� ال يلغي دوَر الدول، وإمنا ُسلطٍة سياسيٍة موزَّعٍة وفاعلٍة عل  عدِة مستو�ت. إنَّ اإلقتصاَد امل

يتطلَُّب من احلكوماِت تعاوً� مشفكًا قو�ً. لذا من اِحلكمة والتعق ُل عدُم التسر ِع يف إعالِن �ايِة دوِر الدولة. 
ما أنَّ فبالنسبِة حللِّ األزمِة الراهنِة، يبدو أن دوَرها يتجُه حنو النموِّ عن طريِق استعادِتا للعديِد من صالدياِتا. ك

اليت  الدولية هناَك أممًا ال يزاُل بناُء دولِتها أو إعادُة بناءها يشكُِّل عنصراً أساسيًا يف تنميتها. لذا عل  املساعداتِ 
َُ إىل دلِّ املشاكِل االقتصاديِة احلاليِة أن َتدعَم توطيَد األنظمِة الدستوريِة  تدخُل يف إطاِر مشروٍع تضامينٍّ يهد

داريِة يف البلداِن اليت ما زالت َتفتقُر هلذ  األمور. إىل جاِنِب املساعداِت االقتصاديِة، دُب وجوُد والقانونيِة واإل
َُ إىل تعزيِز ضما�تِ  ، أي �ُج نظاٍم عام وسجوٍن فّعالٍة حتفُم دقوَق اإلنسان، دولِة القانون مساعداٍت تِد

للدولِة اخلصائُص نفُسها يف كلِّ مكان: إنَّ تقدَمي ومؤسساٌت دميقراطيٌة دقيقية. ليس من الضروري أن يكوَن 
الدعِم للُنظُِم الدستوريِة الضعيفِة يف سبيِل تقويِتها ميكُنه أن يفاَفَق مع تنميِة جهاٍت سياسيٍة فاعلٍة أخرى إىل 

املستو�ِت جاِنِب الدولِة، أي جهاٍت اات طابٍع ققايف واجتماعي وإقليمي أو ديين. إنَّ توزيَع السياساِت عل  
احملليِة والوطنيِة والدولية، هو أدَُّد الطُُرِق السريعِة للوصوِل إىل إمكانيِة توجيِه الَعوملِة االقتصادية. بل هو أيضاً 

 وسيلٌة لتجن ِب تديِدها ألُسِس الدميقراطية.

اُتا احلالية من إنتاِج قوى جمهولِة . أدياً� هناَك مواقُف تنظُر للعوملِة وكأّ�ا قضاٌء حمتوم، وكما لو كانت ديناميّ ٤٢
). دُدُر التذكُري هنا بنه علينا طبعًا أن نفَهَم العوملَة كنهٍج ١٠٢والشخصيٍة وبُناها مستقّلٌة عن إرادِة اإلنسان (



اجتماعي/اقتصادي، لكن ليس هذا هو بُعَدها الوديد. فخلَف ما يظهُر من هذا النهِج هناَك واقُع البشريِّة اليت 
ابُط عل  حنٍو متزايد؛ وهي املؤلَّفُة ِمن األشخاِص والشعوِب اليت ينبغي أن خيدَمها وينّميها واقُع �ِج العوملِة هذا تف 
)، من خالل حتم ِل كلٍّ من األفراِد والتمِع للمسؤولياِت امللقاِة عل  عاتقهم. فليَس جتاوُز احلدوِد جمرَد واقٍع ١٠٣(

 أسباِبِه وآثرِ . فناا ما فسَّر� العوملَة كقضاٍء حمتوٍم فَقْد� املعايَري الالزمة لتقييِمها مادي، وإمنا ققايف أيضًا يف
وتوجيِهها. العوملُة واقٌع بشرّي ينتُج عن تتلِف التوج هاِت الثقافيِة اليت ينبغي أن ختضَع للتمحيص. تتأّت  دقيقُة 

األسرِة البشريِة ومنوِّها يف اخلري. لذا فهناَك داجٌة جلهٍد  �ِج العوملِة ومعيارِ  األخالقي األساسي من وددةِ 
ِّ توجُِّه �ِج اهندماِج العاملي حنو ثقافٍة شخصانّية ومجاعّية، منفتحة على املُتساميات متواصلٍ  ّي  .لتع

ت العوملُة، من وجهِة ليس«عل  الرغِم من بعِض أبعاِدها البُنيويِة اليت ال ينبغي نكراُ�ا وال دىت اعتبارِها ُمْطَلقًة، 
ُِ أن تكون ). ينبغي أال نصبَح ضحا�ها، بل ١٠٤» (نظٍر استباقيٍة، جيدًة أو سيئة. فهي تكوُن ما يريُد هلا النا

فاعلَني هلا، بسلوِك �ٍج عقالين، مسفشديَن بحملبِة واحلقيقة. أما معارضُتها معارضًة عمياًء فتنم  عن موقٍف خاطئ 
َِ لتجاهِل �ٍج يشتمُل أيضًا عل  جوانَب إدابيٍة، مما يُعرُِّض خلطِر تضييِع فرصٍة  ومتحيِّز، يؤدي يف  �ايِة املطا

كبريٍة للمشاركِة يف العديِد من فُلَرِص التنميِة اليت تتيُحها. إنَّ عملياِت العوملِة، إاا ما قورَبت من منظاٍر صحيٍح 
ِْ من قبُل؛ أما إاا وأُديرت بشكٍل جيٍد، ُتوفُِّر إمكانيًة كبريًة إلع ادِة توزيِع الثروِة عل  الصعيِد العاملي، كما ْ. حيد

، ودىت تصحيُح قصورِتا أسيَئت إدارُتا، فيمكُنها ز�دَة الفقِر والالمساواِة، فتصيُب بزمٍة العاَ. بسرِ . ينبغي إااً 
ِلها، كما ينبغي أن نضمَن بال يتحوََّل تلك اخلطريُة منها، أي اليت ُتدِخُل انقساماٍت جديدًة بني الشعوِب وداخِ 

التوزيُع العادُل للثروِة إىل إعادِة توزيٍع للفقِر أو ز�دتِِه، األمُر الذي خنشاُ  جراَء إمكانيِة سوِء إدارِة الوضِع احلايل. 
ٍد من الت نميِة وأن ترض  بتعاطِف دىت وقٍت قريٍب كان يُعتقُد أنَّ عل  الُدوِل الفقريِة أن تظلَّ راسيًة عل  قدٍر حمدَّ

ُِ يف رسالِتِه "ترّقي الشعوب" موقفاً رافضاً هلذ  العقلّية. اليوم لدينا  الشعوِب املتقدمة. وقد أّختذ الباب بولُس الساد
ِمن القوى املاّديِة القادرِة عل  حتريِر هذ  الشعوب ِمن فقرها أكثَر من أي وقٍت مض ، لكنَّ يبق  املستفيدوَن 

ِِ املاِل  منها شعوبُ  البلدان املتقدمِة ودَدها، أولئك الذين استغّلوا بشكٍل أفضَل عمليَة حتريِر حتر كاِت رؤو
انتشاِر بقِع االزدهاِر يف العاِ. بدافِع مشاريَع أ�نيٍة وِمحائيٍة أو بسبِب املصاِحل اخلاصِة هو أمٌر  واألعمال. لذا فكبحُ 

الناشئِة أو الناميِة يسمُح بتحسِني إدارِة هذ  األزمِة بشكٍل أفضل. إن  خاطئ. يف الواقع، إنَّ إشراَكَ◌ البلدانِ 
ُُ صعوبٍت وأخطارًا كبريًة، ال ميكن التغل ُب عليها إال بإلنتباِ   عملياِت االنتقاِل الكامنِة يف �ِج العوملِة تطر

ىل أنسنٍة تضامنّية. لألسف غالبًا ما للُمحّرِِك اإلنساين واألخالقي، الذي يدفُع العوملَة من األعماِق للوصوِل إ
حّرِِك وخنَقْته. العوملُة ظاهرٌة متعددُة 

ُ
َطَغْت املنظوراُت األخالقيُة/الثقافيُة اات الطاِبِع الفرداّين والنفعّي عل  هذا امل

هويت. هذا سيسمُح بن األبعاِد والِقيم، ال بُدَّ ِمن استغالِهلا يف تنوِع ووددِة مجيِع أبعاِدها، مبا يف الك البعُد الال
ه عوملَة البشريِة من حيِت كو�ا عالئقّيٌة وتواصٌل وتشاركحنيا و  .نوجِّ



  الفصل الرابع
 

  تنمية الشعوب
  احلقوق والواجبات، البيئة

، الذي هو دقيقٌة واقعٌة ومفيدٌة لنا، هو أيضاً واجٌب علينا. «٤٣ ِِ ١٠٥» (التضامُن العاملي   ). مييُل كثٌري من النا
اليوَم إىل االعتقاِد بّ�م غُري مسؤولَني عن أدٍد، إال عن أنفِسهم. يظّنوَن بنَّ لديِهم دقوٌق فقط وغالبًا ما يشق  

َتَضمُِّن  عليهم التعّوُد عل  املسؤوليِة لتنميِة اواِتم وغريِهم تنميًة ُمتكاملة. لذا ِمن املهمِّ تشجيُع تفكٍري جديٍد دولَ 
). ها إننا نشهُد يف أّ�منا تناقضًا مجّاً، فمن �ديٍة جنُد ١٠٦( احلقوِق لواجباٍت، تتحوَُّل بدوِ�ا ألموٍر تعسُّفية

َِ والفويِج حلقوٍق مزعومٍة، تعسفّيٍة واستمتاعيٍة، ومن �ديٍة أخرى جنُد  ِِ للُسُلطاِت العامِة بإلعفا ُمطالبَة النا
طالبة، ١٠٧حلقوٍق بدائيٍة وأساسيٍة لشرحيِة كبريٍة من الناِ ( جتاهًال وانتهاكاً 

ُ
ُُ وجوُد عالقٍة بَني امل ). كثرياً ما ُيالد

يف التمعاِت الغنية، بحلقِّ يف احلصوِل عل  ما هو فائٌض أو دىت عاٍص ورايٍل، ونقِص الغذاِء واملياِ  الصاحلِة 
ألوليِة يف مناطَق معينٍة من العاِ. املتخلِّف أو دىت يف ضوادي املُدِن للشرِب والتعليِم األساسي والرعايِة الصحيِة ا

الكبرية. أّما العالقُة بينهما فتكمُن يف أنُّه إا َخترُُج احلقوُق الفرديُة عن إطاِر الواجباِت اليت متَنُحها معناها الكامَل، 
من املعايري. إنَّ اإلفراَط يف احلقوِق ينتهي بنسياِن ُتصاُب بجلنوِن وتغّذي دوامًة ِمن َمطالَب غِري حمدودٍة وخاليٍة 

الواجبات. أّما الواجباُت فُتحدُِّد احلقوَق ضمَن إطاٍر أنثروبولوجي وأخالقي لتدخَل يف دقيقِتِه فال تغدو تعّسفّية. 
َسْت دقوُق اإلنساِن عل  هلذا السبب تعّزُِز الواجباُت احلقوَق وَحتميها وتنشُرها كنلتزاٍم يف خدمِة اخلري. أّما إاا ثسَّ 

قراراِت مجاعِة املواطنني وددها، فيمكُن تغيريُها يف أي وقٍت، فيخف  بلتايل يف الوعي املشفِك واجُب ادفاِمها 
ُِ الك،  وحتقيقها. احلكوماُت واملنظماُت الدولية ميكنها إااً نسياَن موضوعيَِّة احلقوِق و"عدِم توف رِها". عندما حيد

). إن سلوكياٍت كهِذِ  تقوُِّض ُسلطاَن املنظماِت الدوليِة، وخاصًة يف أعِني ١٠٨التنميُة احلقيقيُة للشعوِب ( ُتدَّدُ 
البلداِن اليت هي يف داجٍة أعظَم للتنمية. هذ  البلدان تطُلُب من التمِع الدويل حتم َل واجباتِِه ملساعدِتا عل  

إنَّ تقاسَم الواجباِت املُشَرتكِة يُنتُج  حمَل هي أيضاً بدورِها واجباٍت.)، أي أن تت١٠٩"حتديِد مصريها بنفسها" (
 .أكثَر بكثٍري من ُرَِّد املطالبِة بحلقوق

. وهو بلنموِّ الُسكاين . ينبغي ملفهوِم احلقوِق والواجباِت يف التنميِة أن مخَذ بعِني االعتباِر املشاكَل املرتبطةَ ٤٤
). من اخلطن اعتباُر ١١٠للتنميِة احلقيقيِة، ألنه يتعلَُّق بِقَيِم احلياِة واألسرِة اليت ال غىن عنها (أمٌر هامٌّ جداً بلنسبِة 

النموِّ السكاين سببًا رئيسيًا للتخلف، دىت من وجهِة نظٍر اقتصادية: يكفي التأّمُل بمريِن أوَّهلما اإلخنفاُض الكبُري 
لوسطي يف الدوِل املتقدمِة اقتصاد�ً، وثنيهما بوادُر أزمٍة ميكُن كشُفها يف ملعدالِت وفياِت األطفاِل وز�دُة العمِر ا

التمعاِت اليت جنُد فيها اخنفاضًا ُمقلقًا يف معدَِّل الوالدات. تبق  طبعًا احلاجُة إىل إيالِء االهتماِم الواجِب 



ساِمهِة بفعالي
ُ
تكاملة. إنَّ الكنيسَة، إا تتم  لإلجناِب املسؤوِل، الذي يُعد  وادداً من العواِمِل امل

ُ
ٍة يف التنميِة البشريِة امل

بتنميِة اإلنساِن احلقيقية، توصيِه االدفاَم الكامَل للقَيِم اإلنسانيِة دىت يف ممارسِة دياتِِه اجلنسية: إا ال ميكُن 
َرُِ ودسب، شأُ�ا شأُن الفبيِة اجلنسيِة اليت ال ُميكُن أ

َ
ن ُختتَلَزل إىل جمرَِّد تعليماٍت تقنيٍة، دصُرها يف املتعِة وامل

عنيني من أي عدوى أو من "خطر" اإلجناب؛ مما يؤدي إىل إفقاِر املعىن األعمق للحياِة 
َ
هدُفها الوديُد محايُة امل

َُ به وحتم ل مسؤوليِتِه ِمن ِقبل الشخِص والتمع. فاملسؤوليُة حتظِّ  ُر اجلنسية وجتاهِله. بدًال من الك ينبغي االعفا
عل  ددٍّ سواء اعتباَر احلياِة اجلنسيِة جمرَد مصدٍر للمتعِة، كما وتنظيمها بسياساٍت قسريٍة لتحديِد النسل. يف كلتا 
احلالتني حنَن أماَم أفكاٍر وسياساٍت ماّدية، يقاسي من جراِئها الناِ، يف �اية املطاَ، أشكاًال تتلفًة من العنف. 

)، وليس للدولِة وللسياساِت ١١١الصالدياِت األساسيِة، يف هذا الال، لألسر ( ينبغي مواجهُة هذا كلِّه مبنحِ 
 التقييديِة، بإلضافة لتنشئِة الوالَدين املالِئمة.

. هناَك دوٌل كبريٌة قد متكََّنت من اخلروِج إنَّ اهنفتاح األخالقيَّ املسؤوَل عن احلياِة لثروٌة اجتماعيٌة واقتصادية
بفضِل عدِدها الكبِري وَمقدراِت سكا�ا. أما بعُض الدوِل اليت كانت أمُس ُمزدهرًة فهي تتعرَُّض من دالِة الفقِر 

اآلن ملردلٍة من الشكِّ أو لتدهوٍر يف بعِض احلاالت، نظراً الخنفاِض ُمعدَِّل الوالدات، وهي مشكلٌة دامسٌة بلنسبِة 
ر اإلستبدال" يقوُِّض لتمعاٍت اات رفاهيٍة عالية. إنَّ اخنفاَض معدَِّل ال والدات، أديا�ً إىل دوِن ما ُيسم  بل "مؤشِّ

أيضًا نُظَُم الرعايِة االجتماعيِة، إا يزيُد تكاليَفها ويُقلُِّص نسبَة مدَّخراِتا وبلتايل أيضًا املوارَد املاليَة الالزمَة 
َهرة، وحيد  من عدِد 

َ
"العقول" الضروريِة الدتياجات األمة. وعالوًة عل  لإلستثمار، كما يُقلُِّل من توافُِر العّمال امل

الك، تواجُه األَسُر الصغريُة، أو متناهيُة الِصغر، خطَر إفقاِر العالقاِت االجتماعيِة، وعدَم ضماِن أشكاٍل فعَّالٍة 
ي. لذا فننَّ من التضامن. ُتشكُِّل هذ  احلاالِت دالئَل عل  عدِم الثقِة يف املستقبِل، فضًال عن اإلرهاِق املعنو 

عرَض مجاِل األسرِة والزواِج ومدى ُمطابقته ألعمِق ادتياجاِت القلِب والكرامِة عل  األجياِل اجلديدِة، هي ضرورٌة 
اجتماعيٌة بل ودىت اقتصادية. يف هذا الال، عل  الدوِل وضُع سياساٍت لتعزيِز َمكانِة األسرِة املركزية ووددِتا، 

) واإللتزاُم مبشاكِلها ١١٢بني رجٍل وامرأٍة، لكو�ا اخلليَة األوىل واحليويَة يف التمع، ( تلَك القائمِة عل  الزواجِ 
 االقتصاديِة و الضرائبيِة مع ادفاِم طبيعِتها العالئقية.

حيتاُج  فاإلقتصادُ  . إن إشباَع االدتياجاِت املعنويِة العميقِة للمرِء هو أمٌر مهمٌّ ومفيٌد للخطِة االقتصاديِة أيضاً.٤٥
، وليَس أليٍَّة أخالٍق كانت بل لألخالِق اليت هي يف صاِحل الشخِص البشري. إىل األخالِق لضماِن كفاءِة أدائِهِ 

ُُّز إىل ديِِّز الوجوِد مراكُز دراسٍة  يكثُر احلديُث يف أّ�منا عن األخالِق يف قطاعات االقتصاِد واملال والشركات. وت
؛ كما ينتشُر يف العاِ. املتقدِِّم نظاُم الشهاداِت األخالقيِة، يف أعقاِب اِل التجاريةأخالقياِت األعم وتدريٍب عل 

َُ دسابٍت  دركِة األفكاِر اليت نشأْت عل  مفهوِم املسؤوليِة االجتماعيِة للشركات. بإلضافِة لذلك تقد م املصار
خاصًة من خالِل القروِض الصغرية، وبشكٍل أعم، وصناديَق استثماٍر ُتدع  "أخالقية". ويتطوَُّر "متويٌل أخالقي"، و 



من خالِل التمويِل الصغري. تثُري هذ  العملياُت التقديَر وتستحق  الدعَم عل  نطاٍق واسع. وهي تُلقي اثرها 
ا اإلدابيِة دىت عل  املناطِق األقلِّ منوًا عل  وجه األرض. مع الك، ينبغي أن يوضَع معياٌر صحيٌح لتمييزِها، وهذ

ٍد، يفسُح الاَل لربِطها مبعاٍن شديدِة  بسبب إساءِة استخداِم صفِة "أخالقي" واستعماِهلا بشكٍل غري حمدَّ
َِ فيما بينها، إىل درجِة متريِر قراراٍت واختياراٍت تتعارُض مع العدالِة واخلِري احلقيقي لإلنساِن والك حتَت  اإلختال

 غطاِء هذ  الصفة.

مرجعيِة النظاِم األخالقي. دوَل هذا املوضوع تقدُِّم عقيدُة الكنيسِة االجتماعيُة مسامهَتها هذا يعتمُد كثريًا عل  
ِِ أنَّ اإلنساَن تلوٌق  )، من هنا تتأّت  ُدرمُة كرامِة ٢٧: ١(تك » عل  صورِة هللا«احملددَة، اليت تقوُم عل  أسا

قيِة الطبيعية. إنَّ أخالقياٍت إقتصاديًة تتحاش  هاَتني الشخِص البشري، فضًال عن القيمِة املتساميِة للشريعِة األخال
ٍَ أخرى؛ وبشكٍل أكثَر حتديداً، ميكُنها  الَدعامَتني ستخاطُر دتمًا بفقداِن دالالِتا وستتعرَُّض إلستغالِهلا ألهدا

َِّّر متويَل مشاريَع أن َختُدَم الُنظَُم االقتصاديَة/املاليَة القائمَة، بدًال من معاجلِتها لقصورِها. كما من شأ�ِ  ا أيضًا أن ُت
الأخالقية. عالوًة عل  الك دُب أال ُتستخدَم كلمُة "أخالقي" بتمييٍز إيديولوجي، مما يودي بن املبادراِت اليت ال 

ال  –وهذ  مالدظة أساسية!  –حتمُل شكليًا هذ  الصفَة هي مبادراٌت الأخالقية. حنن حباجٍة حلشِد اجلهوِد 
اٍت أو شرائَح "أخالقيٍة" لإلقتصاِد أو املاليِة فحسب، بل ليكوَن لإلقتصاِد وللماليِة بكمِلِهما صفٌة لظهوِر قطاع

 ُِ الزمِة لطبيعتهما. عن هذا تتحدَّ
ُ
أخالقيٌة، وهذا لن يكوَن بفضِل عنواٍن خارجي، بل بدفاِم املتطلَّباِت امل

نَّ اإلقتصاَد، يف مجيِع فروِعِه، هو جماٌل من جماالِت النشاِط بوضوٍُ عقيدُة الكنيسِة االجتماعيُة، إا ُتذكُِّر ب
 ).١١٣البشري (

، بإلضافِة إىل التطوراِت اليت بلصلِة القائمِة بني قطاِع األعماِل واألخالق . إاا ما نظر� يف املسائِل املتعّلقةِ ٤٦
َُ تصيُب نظاَم االنتاِج، يبدو لنا أن التمييَز السائَد بني املؤسساِت ا َِ الربِح وتلك اليت ال تد ليت أنشَئت اد

للربح، . يعد قادراً عل  تقدِمي صورٍة كاملٍة للواقع، وال دىت لتوجيٍه فّعاٍل للمستقبل. لقد نَشَأْت يف العقوِد األخريِة 
معاهداٍت  مسادٌة واسعٌة تتوسَُّط هَذين النوَعني من الشركات. وهي تتألَُّف ِمن: شركاٍت تقليديٍة توقُِّع عل 

َُ لتحقيِق منافَع اجتماعية؛   ملساعدِة الُبلدان املتخلِّفِة؛ مؤسَّساٍت تتفرَُّع عن مشاريَع فرديٍة؛ جمموعِة شركاٍت تِد
عاٍ. متنوٍع يضم  القائمَني عل  يُدع  اإلقتصاد املدين والتشاركي. هذ  مجيُعها ليست ُجمرََّد "قطّاٍع ثلث"، بل هي 

ومركٌَّب، يشمُل القطاَع اخلاصَّ والعام، ومع أنه ال َيستبعُد الربَح فهو يرى فيِه وسيلًة لتحقيِق  واقٌع جديٌد شاملٌ 
ُِ أو تتخُذ هذ  أو تلك ِمن  أغراٍض إنسانيٍة واجتماعية. أّما إن كاَنت هذ  الشركات تقوُم أو ال تقوُم بتوزيِع األرب

َِ أنسنِة التكويناِت اليت يتطلَُّبها القانون، فهو أمٌر ث نوي بملقارنِة مع استعداِدها العتباِر الربِح وسيلًة لتحقيِق هد
السوِق والتمع. حنُن �مُل أن جتَد هذ  األشكاُل اجلديدُة من الشركاِت، يف مجيِع البلداِن، أُطرًا قانونيًة وضرائبيًة 

تقوُم بتطويِر  –لتنميِة االقتصاديِة واالجتماعية دون التقليِل من أمهيِة املشاريَع التقليديِة وفائدتا ل –مناسبة. فهي 



النظاِم لتجعَل املعنيَني يتمِّموَن واجباِتم بشكٍل أكثَر وضودًا وكماًال. أِضف إىل الك أنَّ التنوَع يف األشكاِل 
 املؤسساتية للمشاريِع يولُِّد املزيَد من املدنيَِّة والقدرِة عل  املنافسِة عل  ددٍّ سواء.

َِ  . دبُ ٤٧ َُ وسيلًة لتحقيِق أهدا ُّ األرب العمُل لتعزيِز تتَلِف أنواِع املشاريِع، وبوجٍه خاص، تلَك اليت َتعَت
أنسنِة السوِق والتمِع، وهذا مطلوٌب دىت يف البُلداِن اليت تُعاين من إقصاٍء أو تميٍش من ِقَبل دوائِر االقتصاِد 

ًا يف مشاريَع إعانّيٍة ُتصمَُّم وُتداُر بشكٍل مناسٍب وتسع  إىل دعِم العاملي، ديث من املهمِّ جدًا املضي ُقُدم
ّيَِّة الشخِص ملبدإ عملياُت التنميةِ  احلقوِق، دون التخّلي عن حتم ِل املسؤولياِت النامجِة عنها. ينبغي أن ختضعَ  َمرك

التنمية. أّما الغايُة الرئيسيُة فهي حتسُني ، فهو الفاعُل الذي دُب عليِه أن َيضطَِّلَع يف املقاِم األول بواجِب البشري
األوضاِع املعيشيِة لألشخاِص الواقعيَني القاطنَني يف منطقٍة معينٍة، لكي يتمّكنوا من إمتاِم الواجباِت اليت َمينُعهم 

ِة أن تتميلََّز بملرونِة الفقُر من ثديتها يف الوقِت احلايل. ال ميكُن أن تكوَن الرعايُة موقفاً جمرداً. لذا عل  برامِج التنمي
لتتكيََّف مع احلاالِت اخلاصِة؛ كما عل  املستفيديَن منها أن ُيشاركوا بشكٍل مباشٍر يف التخطيِط هلا ويكونوا 

رافقة 
ُ
 –مبا يف الك رصُد النتائِج  –فاعلَني أساسيني يف تنفيذها. ومن الضروري أيضاً تطبيُق معايِري التصاعديِة وامل

ُّ من هذا عل  اإلدارِة الفعليِة لعملياِت التنمية. إا ال توَجُد و  إن «صفاٌت تصُلُح للجميع. يَعتمُد القسُم األك
). اليوَم، ١١٤» (عمليَة ترقَيِة الشعوِب منوطٌة ام، وهم أوُل املسؤولني عنها. ولكنهم لن حيقِّقوها وهم ُمتعازِلون

ِِ هذ  قيمًة أكّ. إنَّ ِقوى اإلدراِج وإا تُقوَّى عمليُة التكاُمِل التدردي لكوكِبنا، تتّ  خُذ نصيحُة الباب بولَس الساد
ِِ واألشخاِص الواقعيني، إستناداً إىل تقييٍم متعقٍِّل لكلِّ  ِِ دياِة النا ليست بذاتّية. دُب دساُب احللوِل عل  ِمقيا

ّى هناك داجٌة للصغريِة منها، وقبلَ  كلِّ شيء، هناَك داجٌة لَتحر ٍك   دالة عل  ِددا. إىل جاِنِب املشاريِع الُك
جتمع املدين، سواًء من اهليئاِت القانونيِة أو من األفراد.

ُ
 فّعاٍل من جاِنِب مجيِع اجلهاِت الفاعلِة يف امل

أ�ساً يشاركوَن يف عمليِة التنميِة االقتصاديِة والبشرية، والك من خالِل التضامِن حبضورِهم  التعاوُن الدويل يتطلَّبُ 
اً، مبرافقِتهم لآلخرين وتدريِبهم وادفامِهم. من وجهِة النظِر هذ ، عل  اهليئاِت الدولية أن تتسآءَل عن شخصي

ُِ أدياً� أن يتحوَّل متلّقو املساعداِت إىل  جالِس البريوقراطية واإلدارية، ااِت الكلفِة العالية. حيد
َ
مدى فعاليِة امل

ساعديَن والفقراُء إىل
ُ
ُُ يف سبيِل أداٍة إلستفادِة امل سرفة، اليت حتتف

ُ
 وسيلٍة للحفاِظ عل  املنظَّماِت البريوقراطيِة امل

دواِمها بنسٍب عاليٍة من املوارِِد اليت ينبغي أن ُختصََّص للتنمية. هلذا نتمىن من مجيِع اهليئاِت الدولية واملنّظماِت غِري 
ّامِج احلكومية أن تلتزَم بلشفافيِة الكاملِة، وتُعِلَم اجلهاِت ا ملاحنَة والرأي العامَّ عن النسبِة املئوية اليت ُختصَّص ل

ّامِج وأخرياً عن تفاصيِل إنفاِق املؤسسِة عينها.  التعاوِن من األمواِل الواردِة، وعن املضموِن احلقيقي ملثل هذ  ال

. هذ  قد ِة اهنساِن بلبيئِة الطبيعيةعالق . يرتبُط موضوُع التنميِة يف أّ�منا إرتباطاً وقيقاً بلواجباِت النامجِة عن٤٨
َمَنَحها هللا للجميِع، واستخُدامها يضُع عل  عاتقنا مسؤوليًة جتاَ  أجياِل املستقبِل والفقراِء والبشريِة بسرها. إاا 

ّ� الطبيعَة، وقبَل كل شيء اإلنساَن، نتيجًة للُصدفِة أو حلتميِة التطو ِر، َيضعُف الوعُي بملسؤوليةِ  يف الضمائر.  اعت



 –أّما املؤمُن فريى يف الطبيعِة نتاجًا رائعًا لعمِل ِهللا اخلّالق، يستخدُمُه اإلنساُن مبسؤوليٍة لتلبيِة داجاتِِه املشروعِة 
ل يف اخلليقِة نفسها. إن جتاهَل هذ  الرؤيَة دعُل  –ماديًة كانت أم غري مادية  مبا يتماش  مع التوازِن املتأصِّ

ُحرَّمات أو أن ُيسيَء استعماَهلا. ال يّتفُق كال هذين املوقَفني مع اإلنساَن إمّ 
ا أن ينظَُر إىل الطبيعِة كشيٍء ِمن امل

 نظرِة املسيحيِة إىل الطبيعِة، اليت هي ررُة عمِل هللا اخلالق.

. هي ُحتدِّقُنا عن اخلالق . فهي تسبُقنا زمنياً وقد أعطاها هللا لنا كبيئٍة فيها نعيشُ الطبيعٌة تعبٌري عن خطِة حمبٍة وحق
: ١، كول  ١٠-٩: ١) وعن حمبَِّتِه للبشرية. قد ُقضَي هلا أن "ُجتَمَع" يف املسيِح يف �ايِة األزمنِة (أَ ٢٠: ١(رو 
ا ١١٥). فهي أيضًا مبثابِة "دعوٍة" (٢٠-١٩ تناقرِة «). الطبيعُة ليست موضوعًة أمامنا كأ�َّ

ُ
كومٌة من األنقاِض امل

)، بل كهبٍة من اخلالِق الذي صمََّم أنظمَتها املتأّصلَة فيها، حبيث يستمد  اإلنساُن منها املبادئ ١١٦( »عشوائياً 
). لكن ينبغي أيضًا التأكيُد عل  أن اعتباَر الطبيعِة أهمَّ من ١٥: ٢(تك » يفلَحها وحيرَسها«التوجيهيَة كي 

إنَّ موقفًا كهذًا يؤدي إىل اجتاهاٍت وقنيٍة جديدٍة أو إىل الشخِص البشري هو أمٌر يتعارُض مع التنميِة احلقيقية. 
دلوليٍة جديدة: فال ميكن للطبيعِة ودَدها، مبفهوِمها الطبيعاّين البحت، أن جتلَب اخلالَص لإلنسان. عالوًة عل  

َِ إىل اعتبارها جمّرَد آلياٍت، والك ألن البيئَة الطبيعي عاكس اهلاد
ُ
َة ليست مادًة متوفرًة الك، ينبغي رفُض املوقِف امل

لنا لنعمَل اا ما نشاُء وَدْسب، بل هي عمٌل رائٌع من أعماِل اخلالق، حيمُل يف طّياتِه "قواعَد" تشُري إىل الغا�ِت 
واملعايِري يف سبيل استعماهلا استعماًال دكيماً، بعيدًا عن اإلستفادِة التعسفّية. كثٌري من الضرِر للتنميِة ينُجُم عن 

ي املشوَّ . إنَّ اختزاَل الطبيعِة يف جمموعٍة من الوقاِئِع احلتميِة ال يغدو َمصدراً للعنِف جتاَ  البيئِة ودسب بل هذا الرأ
وُحيفُِّز إجراءاٍت ال حتفُم طبيعَة اإلنسان. هذ  األخريُة ال تتشكَُّل من املادِة فقط بل من الروُِ أيضاً، ولكو�ا غنيًة 

ُر اإلنساُن البيئَة الطبيعيَة وُيشكُِّلها من بملعاين والغا�ِت السامي ِة اليت ينبغي حتقيُقها، تُعد  معياراً للثقافِة أيضاً. يفسِّ
تكاملة 

ُ
خالِل الثقافِة اليت توّجهها احلريُة املسؤولُة واخلاضعُة للشريعِة األخالقية. ال ميكن خلطِط التنميِة البشريِة امل

، مع األخِذ يف عِني بطابِع التضامِن والعدالِة املتبادلِة بني األجيال ها أن تتَِّسمجتاهَل األجياِل الالدقِة، بل علي
 ).١١٧االعتبار جماالٍت عديدٍة: البيئِة والقانوِن واالقتصاِد والسياسِة والثقافة (

. مشاكَل الطاقة العتبارِ . يف عصرِ� هذا ينبغي للقضا� املتصلِة برعايِة البيئِة واحملافظَِة عليها أن ثُخَذ يف عِني ا٤٩
يف الواقع إنَّ إكتناَز موارَِد الطاقِة غري املتجددِة من ِقبِل بعِض الدوِل والموعاِت املتمّتعِة بلسلطِة يشكُِّل عائقاً 
 خطريًا أماَم التنميِة يف البلداِن الفقرية. هذ  البلدان ال متلُك الوسائَل املاليَة للحصوِل عل  مصادِر الطاقِة غري
املتجددِة املوجودِة أو لتمويِل البحِث عن مصادَر جديدٍة وبديلة. إنَّ تكديَس املوارِد الطبيعيِة، واليت تصُدُر يف كثٍري 
من احلاالِت عن البلداِن الفقريِة، يولُِّد االستغالَل والصراعاِت املتكررَة بني الدوِل وداخِلها. صراعاٍت غالبًا ما 

دان، فتجِلُب الكثَري من املوِت والدماِر واملزيَد من التدهور. للمجتمِع الدويل مهمٌة ال حتتدُم عل  أرِض تلك البل



غىن عنها تتمثَُّل يف إداِد ُسبٍل مؤسساتيٍة لتنظيِم استغالِل املوارِد غري املتجدَِّدة، والك مبشاركِة البلداِن الفقريِة، يف 
 سبيل التخطيِط معاً للمستقبل.

اك ضرورٌة أخالقيٌة ُمِلحَّة لتضامٍن ُمتجدٍِّد، وال سيما يف العالقاِت بني البلداِن النامية والبلداِن عل  هذ  اجلبهِة هن
). مبقدوِر التمعاِت املتقدمِة تكنولوجيًا ومن واجبها احلد  من ادتياجاِتا للطاقِة، والك ١١٨املتقدمِة صناعيًا (

مواطنيها ز�دَة الوعي البيئي. وينبغي أن ُنضيَف أيضًا أنَّه بإلمكاِن  ألن أنشطَة التصنيِع تتطوُر، وألننا نشهُد بني
ِِ الطاقاِت البديلة. لكن من الضروري أيضًا إعادُة توزيِع موارِد الطاقِة  داليًا حتسُني كفاءِة الطاقِة وتطويُر حبو

ال ميكُن ترُك مصِري هذ  البلداِن يف َيِد أيٍّ  العاملية، دىت يتسّىن للبلداِن اليت تفتِقُر إليها إمكانيَة اإلستفادِة منها. 
كان، أو رهِن َمن هو أقوى. إّ�ا ملشاكُل هامٌة تتطلَُّب، معاجلُتها بشكٍل مناسٍب، ِمن مجيِع املسؤولَني وعياً 
 للعواقِب اليت ستجر ها عل  األجياِل القادمِة، وخاصًة عل  مجهوِر الشباِب املنتمني للشعوِب الفقرية، الذين

 ).١١٩» (يُطالبوَن بقسِطهم اإلدايب يف بُنياِن عاٍ. أفضل«

ا ال ختص  الطاقَة فحسب بل اخلليقَة بسرها، اليت ال دُب أال نورَِّقها لألجياِل ٥٠ . هذ  املسؤوليُة هي شاملٌة، أل�َّ
، وهذا للحفاِظ عليها بملسؤوليةِ ُسلطٍة على الطبيعِة تتسُم  القادمِة مسَتنَزَفَة املوارد. ُيسمُح لإلنساِن مبمارسةِ 

واإلستفادِة منها وتصنيِعها بطرٍق جديدٍة وتكنولوجياٍت متقدمٍة، حبيُث ميكنها جبدارٍة أن تستقبَل الشعوَب اليت 
تقطُنها وتغّذيها. عل  أرضنا هذ  هناَك مكاٌن للجميع: ينبغي أن جتَد كامُل األسرِة البشريِة عل  سطِحها املوارَد 

كلِّ فرٍد بعمِلِه وابتكاراتِه. لكن  للعيِش بكرامٍة، مبعونِة الطبيعِة ااِتا اليت هي هبٌة من ِهللا ألبنائه، وبلتزامِ  الالزمةَ 
علينا أن ننتِبَه ملدى جديَِّة واجِبنا يف تسليِم األرِض لألجياِل القادمِة يف دالٍة ُمتكُِّنهم هم أيضاً من أن يعيشوا عليها 

بعد رسِم الطريِق الواجِب سلوُكِه مبسؤوليٍة، « فالدِتها. هذا يعين إلتزاماً إلّختاِا القراراِت سويًة، بكرامٍة ويستمروا يف
َِ تقويةِ  » ، كي يكوَن مرآًة حلبِّ ِهللا اخلالِق، الذي منه أتْينا وإليه نعودُ العهِد بني اجلنِس البشري والبيئة اَد

ُضرَِّة بلبيئة. كما  ). �مُل من التمِع الدويل واحلكوماتِ ١٢٠(
أن يعرفوا كيفيَة التصدي بفعاليٍة لإلستخداماِت امل

ختصة أال توفَر جهدًا لضماِن التعريِف بلتكاليِف االقتصاديِة واالجتماعيِة الناشئِة 
ُ
دُب أيضًا عل  الُسُلطاِت امل

شفَكة، بشفافيٍة وضماِن أن يكوَن مصدرُ 
ُ
ها بلكامِل أولئَك الذين يستفيدوَن منها، عن استخداِم املوارِِد البيئيِة امل

وليس غريَهم من الشعوِب أو من أجياِل املستقبل: تتطلَُّب محايُة البيئِة واملوارِد واملناِخ من مجيِع القياداِت الدولية 
يف العا.  التعاوَن سويًة واظهاَر استعداِدهم للعمل ُحبسِن نيٍة، وادفاَم القانوِن والتضامَن مع أضَعِف املناطقِ 

). واددٌة من َمهاِم االقتصاِد الرئيسيِة هي اإلستخداُم األكثُر فعاليًة للموارد، وليس االعتداَء عليها، واضعاً ١٢١(
 يف اعتبارِِ  أن مفهوَم الفعاليِة هذا ليَس ُحمايداً جتاَ  الِقَيم األخالقية.

. تُنبُِّه هذ  احلقيقُة تعامِلِه مع نفِسِه والعكُس بلعكستؤثُِّر ِريقُة تعامِل اإلنساِن مع البيئِة على ِريقِة  .٥١
التمَع احلايلَّ إلعادِة النظِر جّدً� يف منِط دياتِِه، الذي مييُل، يف أجزاٍء كثريٍة من العاِ.، إىل الفلسفِة اإلمتاعيَّة 



ُِ إىل األضراِر اليت دنيها منها ( هناَك داجٌة إىل تغيٍري دقيقي يف ). ١٢٢والنزعِة االستهالكيِة، بينما ال يكف
َُ والتعاوَن مع الغِري يف سبيِل منوٍّ «، أمناَط حياٍة جديدةٍ  العقليِة، يقوُد� إىل اعتمادِ  تتوّخ  احلقَّ واجلماَل والصال

وللتعاُيِش ). كل  إساءٍة للتضامِن ١٢٣» (مشفٍك، ويُنطََلُق منها لتحديِد وجوِ  االستهالِك والتوفِري والتوظيِف املايل
املتمدِِّن تلحُق أضراراً بلبيئِة، كما أنَّ التدهوَر البيئي يتسبَُّب بدورِِ  بعدِم الرضا يف العالقاِت االجتماعية. فالطبيعُة، 

اً ُمستقًال متاماً. إنَّ  وال سيما يف عصر� هذا، مندجمٌة يف التفاُعالِت االجتماعيِة والثقافيِة لدرجِة أ�ا ال ُتشكُِّل ُمتغريِّ
واقَع التصح ِر وتقل ِص االنتاِج الزراعّي يف بعِض املناطِق هو أيضاً نتيجٌة إلخنفاِض عدِد قاطنيها أو لتخل ِفهم. لذلَك 
فننَّ حتفيَز التنميِة االقتصاديِة والثقافيِة ألولئَك السكاِن يؤّدي حلمايِة الطبيعِة عل  ددٍّ سواء. ال ننس  أيضًا الكمَّ 

َُ مزيدًا من احلفاِظ عل  اهلائَل من  رُ  احلروب! فنن قاَم السالُم يف الشعوِب وبينها أت املوارد الطبيعيِة الذي ُتدمِّ
عنّية. لذا ُميكُن 

َ
وارد، وخاصًة امليا ، ميكُن أن ُيسبَِّب صراعاٍت خطريًة بني الشعوِب امل

َ
الطبيعة. إنَّ اكتناَز امل

 املوارد محايَة الطبيعِة واملسامهَة يف إزدهاِر التمعات. لإلتفاقاِت السلميِة الناظمِة إلستخدامِ 

وينبغي هلا أن تضطلَع اا دىت عل  املستوى العام. وإا تؤّدي رسالَتها هذ ،  على الكنيسِة مسؤوليٌة جتاَه اخلليقةِ 
اص محايَة اإلنساِن دُب أال تكتفي حبمايِة األرِض واملاِء واهلواِء كمخلوقاٍت ُوهَبت للجميِع، بل عليها بشكٍل خ

من تدمريِِ  لنفِسه. من الضروري أن يوَجَد شيٌء من هذا الَقبيل يُعىن بلبيئِة البشريِة، مبعناها الصحيح. فتدهوُر 
البيئِة «إنَّ احرتاَم  الطبيعِة يرتبُط ارتباطًا وقيقًا بثقافِة التمِع اليت تشكُِّل التعايَش بني البشر:

. وكما أن فضائَل اإلنساِن متعلِّقٌة بعضها لتمِع يعوُد بلنفِع على الوسِط البيئي أيضاً داخَل ا )١٢٤( »البشريةِ 
 ِِ ببعض، دىت إنَّ ضعَف واددٍة منها يُعرُِّض األخرى للخطِر، هكذا شأُن النظاِم البيئّي الذي يقوُم عل  أسا

 قِة الصاحلِة مع الطبيعة.ادفاِم خطٍة تنطوي عل  كلٍّ ِمن التعايِش السليم يف التمِع والعال

ٍَ من  للحفاِظ عل  الطبيعِة ال يكفي التدخ ُل من خالِل دوافَز أو مثبطاٍت اقتصاديٍة، وال دىت جمرَُّد قدٍر كا
َمل سلوكياِت التمِع األخالقية التعليم. هذ  أدواٌت مهمٌة، لكنَّ  ُُ . إن . ُحيفَم املشكلَة الرئيسيَة تكمُن يف 

َي احلق  يف احلي اِة واملوِت الطبيعي، وإاا ما غدا احلََبُل بإلنساِن واحلمُل والوالدُة عمليًة اصطناعيًة، وإاا ما ُضحِّ
بألجنَِّة البشرية ألغراِض البحِث العلمي، يفقُد الضمُري املشفُك مفهوَم البيئِة البشريِة ويفقُد بلتايل الوسَط البيئي. 

اِل اجلديدِة ادفاَم البيئِة الطبيعيِة بينما التنشئُة والقوانُني ال تساعدُهم عل  فِمَن التناُقِض أن نطلَب من األجي
ادفاِم أنفسهم. إنَّ كتاَب الطبيعِة وادٌد ال يتجزأ، فيه جنُد البيئَة واحلياَة واحلياَة اجلنسيَة والزواَج واألسرَة والعالقاِت 

تكاملة". إنَّ واجباتِنا جتاَ  البيئِة مرتبطٌة بواجباتِنا جتاَ  الشخِص االجتماعيَة، وبتعبٍري وادٍد "التنميَة البشريَة امل
البشري، يف ددِّ ااتِِه ويف عالقِتِه بآلخرين. ال ميكُن لوادٍد أن ينتِهَك اآلخر، مما ُيشكُِّل تناقضاً خطرياً يف املواِقِف 

 بلتمع. واملمارساِت يف عصرِ�، يُرِهُق اإلنساَن ويُعطُِّل البيئَة وُيضر  



، أن يكو� من نِتاجنا، إا ال َيسُعنا سوى قبوِهلما. فمصدُرمها ٥٢ . ال ميكُن للحقِّ وللمحبِة اليت يكشُفها احلق 
ٌُ األمهيِة بلنسبِة  . إنّه ملبدأٌ بل األساسي ليس، وال ميكن أن يكون، اإلنساَن بل هللا، ألنه هو نفُسه احلقيقُة واحلب 

أل�ما ليسا ِمن نتاِج البشر؛ ال بل إن الدعوَة لتنميِة األشخاِص والشعوِب نفَسها ال تقوُم عل   للمجتمِع وللتنميِة،
قراٍر بشريٍّ حمض، فهي متجذِّرٌة يف خطٍة تسُبقنا وتشكُل لنا مجيعًا واجبًا ال بدَّ من قبولِِه ِحبُرية. إنَّ ما يسبُقنا وما 

ُ لنا الطريَق إىل  –قة أي دواُم احملبِة واحلقي –يشكُِّل ِقواَمنا  يبني لنا ما هو صاٌحل وعالَم تقوُم سعادتُنا. أي يُبنيِّ
 التنميِة احلقيقية.

  

  الفصل اخلامس
 

 البشرية تعاون األسرة

 
. أدَُّد أشكاِل الفقِر األكثِر ُعمقاً هو شعوُر اإلنساِن بلوددة. إاا ما نظر� جيداً ألشكاِل الفقِر األخرى، مبا ٥٣

يف الَك الفقُر املاّدي، جنُد أ�ا تنشُأ عن الِعزلِة، أي عن فقداِن احملبِة أو صعوبِة منِحها. كثريًا ما تنشُأ تتلُف 
هللا، وعن تقوقٍع مأساويٍّ أصليٍّ لإلنساِن عل  نفِسِه، إا يَعتقُد بكفايِتِه لذاتِِه أو بنَّ أشكاُل الفقِر عن رفِض حمبِة 

وجوَدُ  هو ُجمرَُّد واقعٍة عابرٍة ال معىن هلا، وبنُه "غريٌب" يف كوٍن َتشكََّل عن طريِق الُصدفة. هكذا يتغرَُّب اإلنساُن 
ُِ كلِّ شيء عن نفِسِه عندما يعيُش وديدًا أو يبتِعُد عن ا لواقِع عندما يتخّل  عن التفكِري واإلمياِن مبن هو أسا

). ال بل تتغرَُّب البشريُة بسرِها عن نفِسها عندما َتعتمُد عل  مشاريَع إنسانيٍة حمضٍة وعل  أيديولوجياٍت ١٢٥(
أنه ينبغي هلذا التقارِب ). تبدو البشريُة اليوَم أكثَر تفاعًال مما كانت عليه بألمس: إال ١٢٦ومثالياٍت كاابة (

م عائلٌة واحدةٌ  املتزايِد أن يتحوَّل إىل شركٍة دقيقية. ، َتعتمُد تنميُة الشعوِب قبَل كلِّ شيء على اعرتاِفهم ب�َّ
ٍِ يعيشوَن جبواِر بعِضهم البعض (  ).١٢٧تعمُل يف شركٍة دقيقيٍة، وال تتألُف من جمرَِّد أ�

ُِ بنَّ  َُ بولُس الساد ). إنَّ تصرَحيه هذا هو عبارة عن مالدظٍة، ١٢٨» (لعاَ. يُعاين نقصًا يف الِفكرا«لقد الد
لكن قبَل كل شيٍء هو أمٌل بوجوِد دفعٍة جديدٍة من الفكِر لفهٍم أفضَل لآلثِر املفتِّبِة عل  كونِنا أسرًة واددًة؛ 

َِ التكامُل  َّ التضاُمن (حيث  التفاعُل بني شعوِب العاِ. عل  هذا الَزْخِم، ليحُد ) بدًال من التهميش. إنَّ ١٢٩ع
. فالعالقُة إلتزاٌم ال ميكُن أن يُتمََّم ِمن خالِل العلوِم إجراَء تليٍل نقديٍّ وِقَيميٍّ ملقولِة العالقة تفكرياً كهذا يتطلَّبُ 

ََ كامليتافيزيقيا والالهوت، َتُب فهماً ُمستنرياً   لكرامِة اإلنساِن املتسامية. االجتماعيِة وددها، ألنه يتطلَُّب َمعار



املخلوُق البشري ، لكونِِه اا طبيعٍة رودية، ُحيقُِّق ااَتُه يف العالقاِت مع أَمثاِله. فكّلما عاَشها بطريقٍة صحيحٍة كّلما 
. ازداَد نضجًا يف هويته الشخصية. فاإلنساُن ال دُد قيمَته بإلنعزاِل عن اآلخرين، بل يف العالقاِت معهم ومع هللا

لذا تغدو أمهيُة هذ  العالقات أمهيًة دامسة. هذا ينطبُق عل  الشعوب أيضاً. لذا فمَن املفيِد جدًا لتنميِتها وجوُد 
 ُّ نظرٍة ميتافيزيقيٍة للعالقِة بني األشخاص. يف هذا الصَدد دُد العقُل إهلاماً وإرشاداً يف الودي املسيحي، الذي يَعت

ُِ يف أشكاٍل تتلفٍة من االستبداِد، بل بنَّه ال يَنبغي للمجتمِع  البشري أن يُذيَب الشخَص فيلغي ااتيَّته، كما حيُد
).  ١٣٠عل  العكس متاماً، فهو يزيُد من قدرِها ألن العالقَة بني الشخِص والتمع هي عالقُة ُكليٍَّة بُكليٍَّة أخرى (

اخلليقَة «ا أن الكنيسة نفسها تُقدُِّر أدسَن تقديٍر كما أنَّ األسرَة ال تُلغي األشخاَص الذين يشكِّلوَ�ا، وكم
) اليت تدخُل بملعموديِة يف جسِدها احلي، كذلَك ال تُلغي وددُة األسرِة ١٧: ٥كو   ٢؛ ١٥: ٦(غال » اجلديدة

 تنو ِعها البشريِة يف ااِتا األشخاَص والشعوَب والثقافاِت، ال بل جتعُلها أكثَر شفافيًة فيما بينها، وأكثر إحتادًا يف
 املشروع.

. يتوازى موضوُع التنميِة مع إدراِج عالقِة مجيِع األشخاِص والشعوِب يف مجاعِة األسرِة البشريِة الواددة، اليت ٥٤
ٍِ من القيِم األساسيِة للعدالِة والسالم. جتُد هذ  النظرُة نورًا دامسًا يف العالقِة بني أقانيِم  تُبىن بلتضامِن عل  أسا

 ِِ ُِ هو َوددٌة ُمطلقة، لكوِن األقانيِم اإلهليِة عالقًة حمضة. بَني األقانيِم اإلهليِة  الثالو يف جوهٍر إهليٍّ وادد. الثالو
هناَك ملُء الشفافيِة واإلرتباِط الُكلِّي، أل�م ُيشكِّلون ُمطلَق الوددِة والوددانية. يُريُد هللا أن َيضمَّنا حنن أيضاً هلذ  

). فعل  ١٣١). الكنيسُة هي عالمٌة وأداٌة هلذ  الوددة (٢٢: ١٧(يو » ادداً كما حنُن واددليكونوا و «الَشرِكة، 
 ِِ ، عّ التاريِ، أن تستفيَد من اإلشارِة إىل هذا النمواِج اإلهلي. حنُن نفهُم يف ضوِء سرِّ الثالو ِِ العالقاِت بني النا

َُ احلقيقي ال يعين التشت َت بعيداً  تجّلي أنَّ االنفتا
ُ
ُّة  امل عن الذات، بل تداُخًال عميقاً. هذا ما تثبُتُه أيضًا خ

ُد احلب  الزوجني روديًا يف سرِّ الزواج املقدَِّ فيجعُلُهما  جسداً «اإلنساِن اليوميِة للمحبِة واحلق. فكما يودِّ
ُد   ) ويصنُع ممَّن كانوا إقنني وددًة عالئقيًة ودقيقية،٣١: ٥؛ أَ ١٩: ٥؛ مت ٢٤: ٢(تك » وادداً  كذلك ُتودِّ

ُدها يف ااِتا. َُ فيما بينها وجتعُلها تُفكُِّر يف انسجاٍم تم، إا جتُذُاا وتودِّ  احلقيقُة األروا

ّيقيًا لإلنساِن، فيه تتلُّ "العالئقيُة"  . إنَّ الودَي املسيحيَّ القائَل بوددِة اجلنِس البشري يففضُ ٥٥ تويًال ميتافي
رها الثقافاُت واألد�ُن األخرى مبادَئ األخوَِّة والسالم، وبلتايل فهي من األمهيِة مبكاٍن . تُعلُِّم بدو مكانًة جوترية

 بلنسبِة للتنميِة البشريِة املتكاملة.ولكن هناَك آراٌء دينيٌة وققافيٌة ال تتَِّخُذ بشكٍل كامٍل مبدَأ احملبِة واحلقيقِة، فينتهي
ِة احلقيقيِة أو دىت منِعها. تتخّلُل عا.َ اليوَم بعُض الثقافاِت ااُت الطابِع الديينِّ اا األمُر لَكْبِح مسريِة التنميِة البشري

واليت ال تُلزُِم اإلنساَن بلشركِة مع اآلخريَن، بل تعزلُُه يف حبِثِه عن الرَّفاِ  الفردي، وتكتفي برضاِء داجاتِِه النفسية. 
نيِة لموعاٍت صغريٍة أو دىت ألفراٍد بإلضافِة إىل هكذا ميكُن أن يغدَو إنتشاُر بعِض املساراِت الدي

الدينيِة عوامَل تشت ٍت والمباالة بآلخرين. لذا يُلَعد  التوُجُه لتعزيِز هذِ  التلفيقّيِة أدََّد اآلثِر السلبيِة  [ج] التلفيقيةِ 



حَتَملِة للعوَلَمِة (
ُ
شخاَص عن بعِضهم البعض بدًال من مجِعهم، )، ألنه يغذِّي أشكاًال من "الدِّين" تُغرُِّب األ١٣٢امل

ُر التمَع يف طبقاٍت ثبتٍة، ويف  وتُبعُدهم عن الواقع. وال تزاُل توجُد، يف الوقِت نفِسِه، تُراثٌت ققافيٌة ودينيٌة ُحتجِّ
من  معتقداٍت سحريٍة ال حتفُم كرامَة الشخص البشري، إا ُختضعُه لقوى غامضٍة. يف هذ  السياقات، جتُد كل  

 احملبِة واحلقيقِة صعوبًة يف اإلنتشاِر، مما ُيضر  بلتنميِة األصيلة.

ختلفِة، إال أنه ينبغي ممارسُة التمييِز  هلذا السبب، وبلرغم من
ُ
أنَّ التنميَة حتتاُج لألد�ِن ولثقافاِت الشعوِب امل

). إن ممارسَة ١٣٣تعين أنَّ مجيَع األد�ِن متماقلٌة ( املناسِب جتاَهها. فاحلريُة الدينيُة ال تعين الالمباالَة الدينيَة وال
التمييِز دوَل ُمسامهِة الثقافاِت واألد�ِن هو أمٌر ضروريٌّ لبناِء التمِع مع ادفاِم اخلِري العام، خصوصًا بلنسبِة 

واحلقيقة. ومبا أنَّه ينطوي ألولئك الذين ميارسوَن الُسلطَة السياسية. دب أن يُبىن هذا التمييُز عل  معياَري احملبِة 
عل  تنميِة األشخاِص والشعوِب، فعليه أن مُخَذ يف احلسباِن داجَة التحر ر واإلندماِج يف مجاعٍة بشريٍة عامليَّة. 

ِهللا اي الوجِه «هو أيضُا معياٌر لتقييِم الثقافاِت واألد�ن. واملسيحيُة لكوِ�ا ديُن » كل  اإلنساِن وكل  إنسانٍ «
 ) حتِمُل يف ااِتا مثَل هذا املعيار.١٣٤» (سايناإلن

ُد لُه مكاً� يف جماِل ٥٦ . ال ميكُن للمسيحيِة وللد��ِت األخرى أن تقدَِّم ُمسامهَتها يف التنميِة إال إاا كاَن ُهللا دَِ
اسية. لقد ُوِلدت َعقيدُة احلياِة العاّمِة، وبشكٍل خاص يف احلياِة الثقافيِة واالجتماعيِة واالقتصاديِة وخصوصًا السي

واطَنة" هذا (
ُ
). إن إنكاَر احلقِّ يف ممارسِة الدِّين علناً ١٣٥الكنيسِة االجتماعيِة لُتطاِلب للدِّين املسيحي بل "دقِّ امل

َ احلياَة العامََّة أيضاً، لُه آثٌر سلبيٌة عل  التنميِة احلقيقية . فنستبعاُد الدِّين ويف العمِل ليتسّىن حلقاِئِق اإلميان أن تُغريِّ
ِِ وتعاوَ�م من أجِل النهوِض بلبشرية. فال تلَبثُ   من احلياِة العاّمِة ُمينع، ِمثُلُه مثُل األصوليِة الدينيِة، اللقاَء بني النا

 خطِر َعَدِم احلياُة العامُة أن تفَتِقَر للدوافِع وتتَِّخُذ السياسُة أشكاًال َقمعيًة وُعدوانية. كما تَلَقُع دقوُق اإلنساِن يف
تسامي أو ألن احلريََّة ُتسَلُب من األشخاص. ال يوجُد يف النزعاِت 

ُ
تطبيقها والك إّما أل�ا َتفتقُد ألساِسها امل

فالعقُل حيتاُج بستمراٍر الَعلمانية واألصوليِة إمكانيٌة إلجراِء دواٍر َخصٍب وتعاوٍن ُمثمٍر بني املنطِق العقلّي واإلمياِن.
نِطِق السياسي، الذي ليس له أن يعتقَد بقدرته عل  كلِّ شيء. هميان لهُ إىل تنقيِة ا

َ
، وهذا يصح  أيضًا يف دالِة امل

والدِّيُن بدورِِ  أيضًا حيتاُج إىل تنقيٍة مستمرٍّة من ِقَبِل الَعقِل، يف سبيِل إظهاِر وجِهِه اإلنساين األصيل. إنَّ ِلَقْطِع 
 جداً بلنسبِة لتنميِة البشرية.روابِط دواٍر كهذا تكلفًة عاليًة 

. ال ميكُن للحواِر بَني اإلمياِن والعقِل إّال أن يزيَد من َفعاليِة عمِل املؤسساِت اخلرييِة يف التمِع، وُيشكَِّل ٥٧
من  اإلطاَر األكثَر مالءمًة لتشجيِع التعاوِن األخوي بني املؤمنَني وغري املؤمنني، يف منظوٍر ُمشفك ِقواُمُه العملُ 

أجِل العداَلِة والسالِم للبشريِة مجعاء. لقد أكََّد آبء المع الفاتيكاين الثاين يف الدستوِر الراعوي "فُر ورجاء" أنَّ 
املؤمنَني وغُري املؤمنني يتفقوَن عل  هذا: دُب أن يؤوَل كل  شيٍء عل  هذ  األرِض إىل اإلنساِن بعتبارِِ  َمرِجَع  «

). بلنسبِة للمؤمنَني ليَس العاَ.ُ نتيجَة الُصدَفِة أو الضرورَِة، بل نتيجَة خطِة هللا. من هنا ١٣٦( »كلِّ شيٍء وارَوَتهُ 



ميت واجبُلُهم لتوديِد جهوِدِهم مع مجيِع الرجاِل والنساِء اوي اإلرادِة الصاحلِة، ِمن األد�ِن األخرى أو ِمن غِري 
نا هذا ُمطابقًا يف ال

ُ
واِقِع للخطَِّة اإلهليِة الراميِة لعيِشنا كأسرٍة واددٍة، حتت َنَظِر اخلالق. هكذا املؤمنَني، ليكوَن عامل

بني البَشِر َمظهرًا من مظاِهِر احملبِة وِمعيارًا توجيهيًا للتعاوِن األخوي بني املؤمنَني وغري املؤمنني  َمبدُأ املؤازرةِ  يغدو
غِري القابلِة لإلنتهاك. املؤازرُة هي قبَل كلِّ شيٍء مساعدٌة )، بإلضافِة لكونِِه َتعبريًا عنحريِة اإلنساِن ١٣٧(

للشخِص، من خالِل احلُكِم الذاّيت للهيئاِت الوسيطة. وهي ُمساعدٌة يتم  تقدميُها عندما ال يكوُن مبقدوِر الشخِص 
ُع عل  احلريِة واملشارَكِة،  والفعالياِت االجتماعيِة العمَل بنفِسهم، وينطوي دائمًا عل  غا�ٍت حتر ريٍة، ألنه يشجِّ 

كتحم ٍل للمسؤولية. َحتفُم املؤازرُة كرامَة الشخِص الذي يرى فيه بستمراٍر فاعًال قادرًا عل  تقدِمي شيٍء ما 
َُ هذا املبدُأ بنَّ التبادليَة متأصلٌة بعمٍق يف بُنيِة اإلنساِن. املؤازرُة هي العالُج األكثُر فعاليٍة  لآلخرين. كما يعف
َد املستو�ِت وارتباَطها  ملكافحِة مجيِع أشكاِل الرعايِة االجتماعيِة ااِت النزعِة األبويَّة. ألنه مخُذ بعِني االعتباِر تعد 
َد الفاعلَني، بإلضافِة للتنسيِق بينهم. ومن مث فنن هذا املبدأ مناسٌب بصفٍة خاصٍة لقيادِة  املِفَصلّي وبلتايل تعد 

والك لتحاشي خلِق قوٍة  ينبغي حلُكِم العوملة أن يكون تزر�ً  ا ُقُدماً حنو التنميِة البشريِة احلقيقية.العوملِة واملضي ا
عًا عل  مستو�ٍت عدٍة ودمُع طبقاٍت تتلفًة تتعاوُن فيما بينها.  عامليٍة خطريٍة وديدِة القطب، وأن يكوَن متوضِّ

 ُُ مشكلَة حتقيِق اخلِري العام العاملي؛ إال أنَّه عل  ِمثِل هِذِ  الُسلطِة أن حتتاُج العوملة بلتأكيِد إىل ُسلطٍة، إا تطر
 )، والك لتجن ِب انتهاِك احلريِة ولتكوَن فّعالًة يف تطبيقها العملّي.١٣٨تُنظََّم بطريقٍة تزريٍّة ومتعدِّدة األقطاِب (

، ألنه إاا كاَنت املؤازرُة دون التضامِن بلعكس ينبغي ملبدإ املؤازرِة أن َيرتبَط بقوٍة مببدإ التضامِن والعكسُ  .٥٨
ِِّ اإلحنيازيَِّة اإلجتماعية، فمِن الصحيِح أيضًا أن التضامَن من دوِن املؤازرة ينحط  إىل نزعٍة إعانيٍة ُتِذل   تقُع يف ف

بملعو�ِت  لقضا� املتصلةِ اجلهَة احملتاجة. إّ�ا َلقاعدٌة عامٌة دُب أن تؤَخَذ عل  حممِل اجلدِّ عند التعاُمِل مع ا
. فهي، مبعزٍل عن نوا� اجلهاِت املاحنِة، ميكُن أن تُبقي أدياً� شعبًا كامًال يف دالٍة اإلمنائية ذات الطابِع الدويل

ساَعد. ينبغي للمساعداِت 
ُ
حّلي واالستغالِل داخَل البلِد امل

َ
َع داالٍت من التسّلِط امل من التبعّيِة، بل وأن تشجِّ

عنية اإلقت
َ
صاديِة، كي تفَي غرَضها، أن ختلَو من الدواِفِع اخلفية. فُتمَنَح ال من خالِل إشراِك دكوماِت البلداِن امل

سامهَني يف الثقافِة أيضاً، مبا يف الك الكنائُس 
ُ
ودسب، بل الفعالياِت االقتصاديِة احملليِة وأعضاِء التمِع املدين امل

ّامِج املتكاملِة عن طريِق املشاركِة الشعبية.  احمللية. عل  برامِج املساعدِة أن حتمَل، بشكٍل متزايٍد، خصائَص ال
ورُد البشري: 

َ
حتاجة للمساعدِة يف التنميِة، هو امل

ُ
ورَد األهمَّ الذي ينبغي تقديرُُ ، يف البلداِن امل

َ
يبق  صحيحًا أن امل

ُِ املاِل احلقيقي الذي دُب تنشئَلُتُه لضماِن منوِّ البُ  لداِن األكثِر فقرًا حنو مستقبٍل مستقٍل دقاً. علينا أن فهو رأ
نُذكِّر أيضًا أن الدعَم الرئيسي الذي حتتاُج إليِه البلداُن الناميُة يف امليداِن االقتصادي هو إعطاؤها الفرصَة 

لكاملِة يف احلياِة وتشجيُعها لدمِج منتجاِتا بشكٍل تدردي يف األسواِق الدولية، وبلتايل متكيُنها من املشاركِة ا
َِ يف كثٍري من األدياِن أنَّ تقدَمي املعونِة قد َخَدَم إنشاَء سوٍق هامشيٍة ال غُري  االقتصاديِة الدولية. لقد دد
ملنتجاِت هذ  الدول. والسبُب، يف كثٍري من األديان، هو عدُم وجوِد طلٍب دقيقي عل  هذ  املنتجات، فمن 



ل  حتسِني ُمنتجاِتا لتتكيََّف مع الطلب. غالبًا ما خيش  البعُض منافسَة الضروري مساعدُة هذ  البلداِن ع
من البلداِن الفقريِة إقتصاد�ً. لكن ينبغي اإلشارُة إىل أن  –واليت عادًة ما تكوُن زراعيًة  –املنتجاِت املستوردِة 

لًة لضماِن بقاِئها عل  املدى القريِب فرصَة تسويِق املنتجاِت بلنسبِة هلذ  الدوِل تعين يف كثٍري من األدياِن وسي
والبعيد. إنَّ جتارًة دوليًة يف الزراعِة ِقواُمها العدُل والتوازُن ميكن أن ُحتقَق فوائَد للجميِع، سواٌء من جانِب العرِض أو 

ٍة أيضاً الطلِب. هلذا السبب، ليس ضرورً� التوجيُه التجاري هلذ  املنتجاِت ودسب، بل وضُع قواعَد جتاريٍة دولي
 لتدَعَمها ولتعّزَِز التمويَل للتنميِة يف سبيِل جعِل هذ  االقتصاداِت أكثَر إنتاجية.

فرصًة عظيمًة للقاٍء  أال يشمَل الُبعَد االقتصاديَّ ودسب؛ بل أن يكونَ  للتعاوِن يف سبيِل التنميةِ  . ينبغي٥٩
ُِ يف بعِض األديان   –قدمِة اقتصادً� . إْن َ. ينتبه املتعاونوَن ِمن البُلداِن املتثقايف وإنساين للهويَِّة  –كما حيُد

الثقافيِة اخلاصِة ام وبآلخرين واملكوَّنَِة ِمن قيٍم إنسانيٍة، ال ميكنهم إقامُة أيِّ دواٍر عميٍق مع ُمواطين البلداِن 
ساواِة ودون متييٍز 

ُ
ٍُ ققايفٍّ كاَن، فلن الفقرية. وأّما هذ  األخرية فنن انفتَحت بدورِها عل  َقَدِم امل عل  أي اقفا
). عل  التمعاِت املتقدمِة تكنولوجيًا أال ختلَط ١٣٩تكوَن يف وضٍع ُميكُِّنها من حتم ِل مسؤوليِة تنميِتها األصيلِة (

أديا�ً،  بني تقد مها التكنولوجّي وزعِمها بلتفوٍق الثقايف، بل عليها إعادُة البحِث يف ااِتا لتكتشَف فضائَل َمنسيًة 
كانت سبَب إزدهارِها عل  مرِّ التاريِ. أّما التمعاُت الناميُة فعليها أن تظلَّ وفيًة ِلما هو إنساينٌّ دقًا يف 
تقاليِدها، وأن تتجنَب الطغياَن التلقائيَّ آللياِت احلضارِة التكنولوجيِة املَعوملة. إا توجُد يف مجيِع الثقافاِت ُمقاربٌت 

ومتعددٌة، وهي تعبٌري عن طبيعِة اإلنساِن نفِسِه اليت أراَدها َلُه اخلالُق، واليت مسَّتها دكمُة البشِر أخالقيٌة فريدٌة 
). ُتشكُِّل هذ  الشريعُة األخالقيُة العامليُة أساساً راسخاً لكلِّ دواٍر ققايفٍّ وديينٍّ ١٤٠األخالقّيُة بلشريعِة الطبيعية (
ُِ وهللا. كما أنَّ وسياسيٍّ وتسمُح لتعد ديَِّة الث ، والصال شفَِك عن احلقِّ

ُ
قافاِت املختلفِة أال تنفِصَم عن البحِث امل

ُِ مجيِع أشكاِل التعاوِن االجتماعي البَلنَّاء. يف مجيِع الثقافاِت  اخلضوَع هلذ  الشريعِة املكتوبِة يف القلوِب هو أسا
، إا يتجسَُّد يف ددوِد الثقافاِت ينبغي التخل ُص م  هناك أققاٌل دُب التحر ر منها وظاللٌ  نها. أّما اإلميان املسيحي 

شفَِك والتضاُمِن العامليِّ ملصلحِة التنميِة 
ُ
ويتسام  عنها يف الوقِت ااتِِه، ميكُن أن ُيساعَدها عل  النموِّ يف العيِش امل

 اجلماعيِة والعاملية.

املساعداِت لتنميِة الدوِل الفقريِة أداًة  نِة، دُب اعتبارُ . يف خضمِّ البحِث عن دلوٍل لألزمِة االقتصاديِة الراه٦٠
فيما  –. فأي  مشروٍع إعاّينٍ ميكُن أن يتطلََّع لنموٍّ للقيمِة اذا احلجِم الكبِري حقيقيًة إلكتساِب الثروِة للجميع

أو غِري متقدمٍة من عمليِة  مثَل تقدِمي الدعِم لشعوٍب ما زالت يف مردلٍة مبكرةٍ  –خيص  اإلقتصاَد العامليَّ أيضًا 
َّ من  ََ تسع  معظُم الدوِل املتقدمِة اقتصادً� لتخصيِص دصٍة أك التنميِة اإلقتصادية؟ من هذا املنظور، سو
َذت عل  مستوى التمِع الدويل بشأِن  �جتها احمللي اإلمجايل للمساعدِة اإلمنائية، حمفمًة اذا اإللتزاماِت اليت اختِ 

ساعدِة والتضامِن االجتماعي داخَل  هذ  القضية
ُ
. بل بمكا�ا فعُل هذا أيضاً من خالِل إعادِة النظِر بسياساِت امل



كلٍّ منها، وتطبيُق مبدإ املؤازرِة وخلِق نُظُِم ضماٍن اجتماعي أكثَر تكامًال، مبشاركٍة نشطٍة ِمن األشخاِص ومن 
اخلدماِت االجتماعيِة واملساعداِت، ويف نفس الوقت، توفُري املوارِِد التمِع املدين. اذ  الطريقِة ميكُنها دىت حتسُني 

بلقضاِء عل  اهلدِر وعل  املعاشاِت غِري العادلِة يف سبيِل ختصيِصها للتضامِن الدويل. إنَّ نظامًا للتضامِن 
، من شأنِِه استغالُل الكثِري ِمن االجتماعي أكثَر مشاركًة وتوزيعًا للمهاِم، وأقلَّ بريوقراطيًة مع إبقاِءِ  عل  التنسيقِ 

ُجمََّدِة دالياً، ملصلحِة تضامِن الشعوب.
 الطاقِة، امل

وهناك إمكانيٌة للمساعدِة من أجِل التنميِة ُميكُن أن تنجَم عن التطبيِق الفعَّال ملا يُدع  بملؤازرِة الضريبيِة، الذي 
اا قراٍر بشأِن غا �ِت الضرائِب اليت يدفعوَ�ا للدولة. فناا ما متَّ جتن ُب خدمِة من شأنِِه أن َيسمَح للمواطنَني بختِّ

املصاِحل اخلاصِة، سيكوُن هذا مفيدًا لتشجيِع أشكاِل التضاُمِن االجتماعي، إنطالقًا من القاعدِة الشعبيِة، مع 
 فوائَد واضحٍة يف جماِل التضاُمِن ألجِل التنمية.

ُّ فرِص احلصوِل على ا . ُيشكِّلُ ٦١ ّي َِ األزَمِة اإلقتصاديِة، تعبريًا فريدًا عن التضامِن لرتبيةِ تع ، دىت يف ظرو
الدويل األوسِع، وهو، من �ديٍة أخرى، أمٌر ضروريٌّ لضماِن َفعاليِة هذا التعاون. أّما ُمصطََلُح "الفبية" فال يشُري 

يٍة عل  ددٍّ سواء، بل يشُري أيضًا إىل فقط إىل التعليِم أو التدريِب املهين، بلرغم من أ�ما سببان مهّمان للتنم
ََ َمن هو  تنشئِة الشخِص الكاملة. وهنا جتدُر اإلشارُة إىل أدَِّد اجلواِنِب اإلشكالية: عل  َمن يقوُم بلفبيِة أن يعِر

َل خطريًة الشخُص البشري وماهّيَة طبيعِته احلقيقية. فظهوُر وجهِة نظٍر نسبويٍة جتاَ  الطبيعِة البشريِة، ُيسبب مشاك
سبقة. إنَّ الرضوَخ ملثِل هذ  النزعِة 

ُ
للتعليِم، وخاصة للتعليِم األخالقي، إا َخيضُع نشرُُ  عامليًا خلطِر األدكاِم امل

حتاجة، واليت ال 
ُ
ساعداِت للشعوِب امل

ُ
النسبويِة، دعُل اجلميَع أكثَر فقراً، ويفُك عواقَب سلبيًة تؤقُِّر عل  فعاليِة امل

موارَد ماليٍة أو تقنيٍة وَدسب، بل إىل سبٍل ووسائَل تربويٍة كفيلٍة بدعِم الشخِص البشري يف سبيِل حتقيِق حتتاُج إىل 
 إنسانيتِه بشكٍل كامل.

)، فبنمكاِن السيادِة أن تكوَن عامًال رئيسياً ١٤١مثاًال عل  أمهيِة هذ  املشكلِة ( السياحِة الدولية تتيُح لنا ظاهرةُ 
اديِة والنموِّ الثقايف، ولكن ميكُنها أن تتحوََّل أيضاً إىل مناسبٍة لإلستغالِل واإلحنالل اخلُُلقي. يوفُِّر يف التنميِة اإلقتص

ّى حملياً  –الوضع احلايل فرصًا فريدًة كيما تلتحَم اجلوانُب اإلقتصاديُة للتنميِة  أي تدف ُق األمواِل وظهوُر مشاريَع ُك
قابِل مع جوانِبها الثقافيِة، واجلانِ  –

ُ
ِب التعليمي يف املقاِم األول. يف كثٍري من احلاالِت يتحقَُّق هذا، ولكن يف امل

ُِ وللسكان احملليني  هناَك داالٌت أخرى عديدٌة ُتشكُِّل فيها السيادُة الدوليُة ضررًا للفبيِة، وهذا بلنسبِة للسيا
ضيِف سلوكيا

ُ
ٍت الأخالقيًة، أو دىت منحرفًة، كما هو احلال يف ما عل  ددٍّ سواء. فغالباً ما يواجُه ُسكان البلِد امل

، يف   ُِ ؤ.ِِ أن نرى هذا حيُد
ُ
يُدع  بلسيادِة اجلنسية، اليت ُتضّحي بلكثِري من البشِر، دىت يف سنٍّ مبكرة. من امل

بتواطؤ كثٍري من األديان، بدعٍم من احلكوماِت احملليِة، مع صمِت دكوماِت الُبلدان اليت ينتمي هلا السيُا و 
العديِد من العاملني يف هذا الال. لكن دىت عندما ال يصُل األمر إىل هذا احلد، تتمّيز السيادُة الدولية، يف كثٍري 



من احلاالت، بإلستهالكية واإلستمتاعية، وبلتهر ب من الواقع وبفتيباٍت تعكس منااَج البلداِن اليت ينتمي هلا 
ُع عل  لقاٍء  ، فال ُتشجِّ دقيقي بني الشعوِب والثقافات. ينبغي إَان التفكُري يف منٍط تتلٍف من السيادِة، السيُا

ميكُنُه أن يُعّزَِز َتعارفًا دقيقياً، دون اإلستغناِء عن الرادِة والففيِه السليم: دُب ز�دُة هذا النمِط من السيادِة، 
ّاِت التعاوِن الدويل ومشاريع التنمية.  بفضِل صلٍة أوقَق مع خ

تكاملِة، هناَك جانٌب آخٌر يستحق  االهتماَم أي٦٢
ُ
ُِ عن التنميِة اإلنسانيِة امل . وهي ظاترُة اهلجرة . وإا نتحدَّ

ِِ املعنيني اا، ولإلشكالياِت اليت تُثريُها، اجتماعيًة كانت أم إقتصاديًة أم  ظاهرٌة تثُري الَعَجَب دقًا لعدِد النا
ضافة للتحد�ِت اهلائلِة اليت ُتشكُِّلها أماَم التمعاِت احملليِة والدولية. ميكننا القوُل سياسيًة أم ققافيًة أم دينيًة، بإل

بننا نواِجُه ظاهرًة اجتماعيًة بلغة األمهيِة يف دقبتنا، تتطلَُّب سياسًة قويًة وبعيدَة النظِر يف التعاوِن الدويل، ملعاجلِتها 
هجر؛ وأن تكوَن معاجلًة مناِسبة. سياسٌة ينبغي أن تنطلَق مِ 

َ
هاجرين وبلداِن امل

ُ
ن التعاوِن الوقيِق بني بلداِن امل

َِ محايِة دقوِق  مصحوبٌة بملعايِري الدوليِة املناسبِة، القادرِة عل  التوفيِق بني ُتتلِف اُألطُِر التشريعيَِّة والك اد
هجر 

َ
هاجرِة من جهٍة وجمتمعاِت امل

ُ
َّ وادتياجاِت األفراد و واُألَسِر امل من جهٍة أخرى. ال يوجُد بلٌد ميكُنُه أن يعت

نفَسُه قادراً عل  التعاُمِل بشكٍل منفرٍِد مع مشاِكِل اهلجرة يف عصرِ�. وحنن مجيعاً شهوُد عياٍن عل  األعباِء واملعا�ِة 
، إال أنُه من املؤكَِّد واملشقَِّة والتطل عاِت اليت تُراِفُق اهلجرة. ومع أنَّ إدارَة هذ  الظاهرِة تتَِّسُم بلتعقي ٌَ ِد كما هو معرو

أن العمال األجاِنَب، عل  الرغِم من الصعوبِت املرتبطِة بتأقُلِمهم، ُيسهموَن إسهامًا كبريًا يف التنميِة اإلقتصاديِة 
ضيِف والَك بفضِل عمِلِهم، فضًال عما يفيدوَن به بالَدهم بواسطِة التحويالِت املالية. من الوا

ُ
ضِح، أنه ال للبلِد امل

ميكُن اعتباُر هؤالِء العماِل جمرََّد سلعٍة أو قوٍة مهنّية. لذا دُب أال يُعاملوَن كعواِمَل اإلنتاج األخرى. فكل  مهاجٍر 
هو شخٌص بشريٌّ، ولكونِِه كذلك فهو ميلُك دقوقاً أساسيًة ال ميكُن التناُزُل عنها، وينبغي ادفاُمها من ِقَبِل مجيع 

 ).١٤٢كان (ويف أي وضٍع  

باشَرِة بني . يف َمعِرِض دديِثنا عن٦٣
ُ
. الفقِر والبطالةِ  مشاكِل التنميِة ال ُميكننا أّال نسلَِّط الضوَء عل  الصلِة امل

، وهذا إّما حملدوديِّة الُفَرِص (البطالة وقلة إلنتهاِك كرامِة العمِل الَبشري الفقراُء هم، يف كثري من احلاالِت، نتيجةٌ 
احلقوِق املتأتيِة عن العمِل، وبألخصِّ احلِق يف األجِر العادِل والضما�ِت الواجبِة «بسبِب َخبِْس  العمل)، أو

، أطلَق سَلفي، يودنا بولُس الثاين الطوبوي  ٢٠٠٠). هلذا، ومنُذ األوَّل من أ�ر (مايو) ١٤٣» (للعاِمِل وأسرتِه
عاً اسفاتيجيَة ١٤٤» (حتاُلٍف عامليٍّ يف سبيِل الَعَمِل الالِئق«الذِكِر، مبناسبِة يوبيِل العّمال، نداًء من أجِل  )، مشجِّ

"منظمِة العمِل الدولية". واذ  الطريقِة، أضف  نظرًة أخالقيًة عل  هذ  الغايِة اليت تصبو إليها ُأَسِر مجيِع بُلداِن 
ُ عن الكرامِة اجلوهريِة لكلِّ  –تمٍع يف كلِّ جم –العا.. ما معىن كلمُة "الئق" بلنسبِة للعمل؟ هي تعين عمًال  يُعِّّ

ُن، اذ   رجٍل وامرأة: عمًال ُخيتاُر حبريٍة، دمُع بفعاليٍة الُعّمال، رجاًال ونساًء، يف سبيِل تنميِة جمتمِعهم؛ عمًال يؤمِّ
أبناِئهم دوَن أن َيضطََّر  الطريقِة، للعماِل اإلدفاَم دوَن أي متييٍز؛ عمًال يُلّيب ادتياجاِت العائالِت ويسمُح بتعليمِ 



هؤالُء أنفُسهم للعمِل؛ عمًال من شأنِِه أن يسمَح للعماِل بتنظيِم أنُفسهم ِحبُريٍة وبن يقولوا كلمَتهم؛ عمًال يفُُك 
 مسادًة كافيًة ليِجَد املرُء جذوَرُ  عل  الصعيِد الشخصّي والعائلّي والرودّي؛ عمًال يكَفُل للعماِل املتقاعديَن وضعاً 

 الئقاً.

٦٤ ُِ ِلحَِّة إلنفتا
ُ
اليت �َلت عل   – نقابِت الُعّمالِ  . وإا نتأمَُّل يف موضوِع العمِل، دُب أن نُذكَِّر أيضاً بحلاجِة امل

عل  اآلفاِق اجلديدِة اليت تظَهُر يف جماِل العمل. فالنقابُت مدعوٌَّة لتجاوِز  –الدواِم تشجيَع الكنيسِة ودعَمها 
ددوِدها الفئويّة واإلهتماُم بملشاِكِل اجلديدِة يف جمتمعنا. أعين، عل  سبيِل املثاِل، جمموعَة القضا� اليت ُحيدِّدها 

ِِ عبوٍر من علماُء االجت سَتهِلك. فدوَن أن نكوَن ُمضطريَن لتبّين الفكرِة القائلِة حبدو
ُ
ماع بلصراِع بني العامِل وامل

ستهِلِك، نرى أن هذا ُيشكُِّل جماًال لتجاِرَب نقابيًة متجدِّدة. يتطلَُّب السياُق العاملي  
ُ
، مركزيَِّة العاِمِل إىل مركزيَِّة امل
نشِغَلِة يف الدفاِع عن مصاِلِح أعضاِئها أن تتمَّ بغِري األعضاِء الذي حيوي النشاَط الُعّما

ُ
يل، ِمَن النقابِت احملّليِة امل

أيضاً، وبصفٍة خاصٍة، بُعّماِل البلداِن الناميِة، ديث غالبًا ما تُنتَلَهُك دقوُقهم االجتماعية. إن الدفاَع عن هؤالِء 
  بُلداِ�م، يسمُح للنقابِت أن ُتظِهَر األسباَب احلقيقيَة األخالقيَة الُعّماِل، دىت من خالِل مبادراٍت مناسبٍة جتا

والثقافيَة اليت َمسََحت هلم أن يكونوا عاِمًال داِمسًا للتنميِة دىت وإن كاَن الَك يف سياقاٍت اجتماعيٍة تتلفة. هنا ال 
ُُ متييزاً يف األدوارِ  هاِم بني كلٍّ من النقابِة والسياسة. متييٌز يسمُح  يزاُل صاحلاً تعليُم الكنيسِة التقليدي الذي يقف

َ
وامل

للنقابِت بن جتَد يف التمِع املدين الاَل األنَسَب لنشاِطها يف محايِة عاِ. العمِل ودعِمِه، وخاصًة يف صاِلِح الُعّمال 
 غري املمثَّلني واملستَغلني، الذين غالباً ما يتجاهُل التمُع وضَعهم املرير.

، كي يقوم مبهمَّته يف إطاِر الُبىن وطرق التشغيل الواجب جتديدها بعد سوء التمويل ينبغي أيضًا عل  .٦٥
. دُب عل  أداًة تدُف لتحسِني إنتاج الثروة والتنمية استخدامها الذي أضرَّ بواقع اإلقتصاد، أن يعوَد ليكونَ 

بارها أدواٍت، أن ُتسَتخَدَم بطريقٍة أخالقيٍة فُتهيَِّأ مجيِع قطاعاِت اإلقتصاِد واملالّيِة، وليس بعضها فقط، بعت
ََ املناسبَة لتنميِة اإلنساِن والشعوب. فمن املؤكَِّد أن القياَم ِمبُبادراٍت ماليٍة َيطغ  عليها الُبعد اإلنساين  هو  الظرو

ينبغي أن يكوَن مصممًا لدعِم  أمٌر مفيٌد ال بل وضروري أديا�ً. لكن دب أال ننس  أنَّ الِنظاَم املايلَّ بكمِلهِ 
تنميٍة دقيقية. ومن الضروري، قبَل كلِّ شيء، أال تُعتَلبَلَر نيُة فعِل اخلِري أمرًا ُمناقضًا للقدرِة الفعليِة عل  إنتاِج 
ِِ األخالقيِّ لعمِلها، دىت ال ُتسيَء استعماَل األدواِت  ََ األسا السلع. عل  شركاِت الَتمويِل أن تُعيَد إكتشا

دَّخرين. فالنيُة الصاحلُة والشفافيُة والبحُث عن نتائَج جيدٍة هي أموٌر امل
ُ
تطورِة اليت ُميكُنها أن ُتسَتخَدَم خليانِة امل

َُ إداَد السُبِل للعمِل حبسِب تعاُيٍش  متوافقٌة وال ينبغي أبدًا فصُلها عن بعضها البعض. فاحملبُة لكوِ�ا اكية َتعِر
 ُتظهُر إىل ددٍّ كبٍري العديُد من التجارِب يف دقِل اإلحتادات اإلئتمانّية.عادٍل وبعيِد النظِر، كما 

ضاربت الفادشِة وجتريِب أشكاٍل جديدٍة من التمويِل 
ُ
نِع امل

َ
يُعد  كلٌّ ِمن تنظيِم هذا الَقطََّ◌اع حلمايِة األضَعِف ومل

. دىت جتربُة ذاِت مسؤوليِة املُستثِمر تشجيَع، بتحم لِ لتسهيِل املشاريع اإلمنائيِة، جتربًة إدابيًة تستحق  املثابرَة وال



هنا أفك ُر بشكٍل خاص بنشوِء  –التمويِل الصغِري، اليت جتُد جذوَرها يف ثم الِت وأعمال دعاِة األَنسنِة املتحّضرين 
املشاكُل املاليُة إىل  ينبغي تعزيُزها وتطويُرها، وخاصًة يف هذ  األوقاِت اليت تتحوَُّل فيها - [د] "مصاَر الرمحة"

واقٍع مأساوّي يف دياِة العديِد من الفئاِت األكثِر ضعفاً من السكان، الذين دُب محايتُلُهم من تاِطِر الّرِب واليأِ. 
 ينبغي أن يتعّلَم الضعفاُء محايَة أنفِسِهم من الّرِب، كما تتعّلُم الشعوُب الفقريُة اإلستفادَة من القروِض الصغريِة، مما
مكنة يف هَذين الاَلني. الك أنه تتواَجُد، دىت يف البلداِن الغنيِة، أشكاٌل 

ُ
يؤدي إلعاقِة أشكاِل االستغالِل امل

جديدٌة من الفقِر، والتمويُل الصغُري ميكُنُه تقدَمي مساعداٍت ملموسًة خللِق مبادراٍت وجماالٍت جديدٍة لصاِلِح 
 افتقاٍر ُحمتمٍل له. شرائِح التمِع الضعيفِة دىت يف مردلةِ 

. إ�ا لظاهرٌة املُستهِلكني ومجعياِتم . لقد عمَل الفابُط العاملي  عل  ظهوِر ُسلطٍَة سياسيٍة جديدٍة، أي ُسلطةِ ٦٦
ينبغي دراسُتها بتعم ٍق، فهي حتتوي عل  عناصَر إدابيٍة علينا تشجيُعها وجتاوزاٍت علينا تفاديها. إنه ألمٌر جيٌد أن 

ستهِلكيُدرَك ا
ُ
ُِ بن عمليَة الشراِء هي ِفعٌل أخالقيٌّ عدا كونِِه اقتصادي. لذا فعل  امل مسؤوليٌة اجتماعيٌة  لنا

) لتأديِة دورِِهم اليومي ١٤٥، ترافُق املسؤوليَة االجتماعيَة للشركات. ينبغي تربيُة املستهلكَني بستمراٍر (دقيقةٌ 
شف�ت بدفاِم املبادئ األخالقيِة، دون التقليِل م

ُ
ن شأِن العقالنّية اإلقتصاديِة الكامنِة يف فعِل الشراء. يف جماِل امل

أيضاً، وخصوصًا يف بعِض األزمنِة كتلَك اليت نعيُشها داليًا ديث تتعرَُّض القوُة الشرائيُة إلمكانيِة التقل ِص ويغدو 
ثال تطبيُق أشكاِل تعاوٍن عل  الشراء مثل اإلستهالُك أكثَر تقش فاً، دب اتّباُع أساليَب جديدًة: عل  سبيِل امل

التعاونياِت االستهالكيِة، اليت نشَأْت منُذ القرِن التاِسِع عشر بفضِل املسيحيني الكاقوليك. عالوًة عل  الَك، 
، لضماِن أجوٍر الئقٍة للُمنتج َني، ينبغي تشجيُع أشكاٍل جديدٍة من التسويِق ملنتجاِت املناِطِق احملرومِة من العا.َِ

َّ ودسب بل وأيضاً عل  املزيِد مَن  ٍُ أك شريطَة أن يتمّتَع السوُق بشفافيٍة دقيقيٍة، وأال حيصَل املصنِّعوَن عل  أرب
التدريِب والكفاءِة املهنيِة والتقنيِة، وأخريًا أال ترتبَط بتجارَب التنميِة االقتصاديِة هذ  وجهاُت نظٍر أيديولوجية. 

عندما ال يكونون هم أنفسهم ضحيَة تالعِب مجاعاٍت ال تقوُم  –وُر املستهلكَني الفّعاَل فنحُن �مُل أن يكوَن د
 عامًال للدميقراطية اإلقتصادية. –بتمثيلِهم دقاً 

ِلحَِّة ٦٧
ُ
. أماَم مجوُِ الفابِط العامليِّ املتنامي، هناَك شعوٌر قوي، دىت يف دالٍة من الركوِد العاملي، بلضرورِة امل

 ُِ ٍِ مفهوُم "أسرة تيئِة األمِم املتحدِة واهليكِل الدوّيل لإلقتصاِد واملال إلصال ، دىت يتحقََّق بشكٍل ملمو
) ١٤٦األمم". كما أن هناَك شعوٌر أيضًا بضرورٍة ُمِلحَِّة إلداِد طُُرٍق مبتكرٍة لتنفيِذ مبدإ "مسؤوليِة احلماية" (

إّختاِا القراراِت املشفكة. يبدو هذا ضرور�ً يف سبيِل نظاٍم سياسي وقانوين وإلعطاِء الدَوِل األشدِّ فقراً دوراً فّعاًال يف 
واقتصادي ُيسِهُم يف ز�دِة التعاوِن الدويل وتوجيِهِه حنَو تنميٍة تضامنيٍة جلميِع الشعوب. هناك داجٌة عاجلٌة لُسلطٍة 

الثالُث والعشرون، والك من أجِل قيادِة  سياسيٍة عامليٍة، كتلَك اليت رسَم خطوَطها األوىل سلفي الطوبوي يودنا
اإلقتصاِد العاملّي؛ وإعادِة ثهيِل اإلقتصاداِت املتأقِّرة بألزَمِة، ملنِع تفاُقِمها وتفاُقِم ما يفتَُّب عليها من خَلٍل؛ 



ٍُ تمٍّ وُمالئٍم واألمِن الغذائي والسالِم؛ ولضماِن محايِة البيئِة وتنظيِم تدف قاِت اهلجرة. هذ  ولتحقيِق نزِع سال
الُسلطُة دُب أن حيُكَمها القانوُن، والك مبا يتفُق مع مبادئ املؤازرَِة والتضاُمِن، وأن تكوَن موجََّهًة لتحقيِق اخلِري 

فاً )، واملشارَكِة يف حتقيِق تنميٍة بشريٍة ُمتكامَلٍة أصيلٍة، ُمستوداٍة من ِقَيِم احملبِة يف احلق. وأن يكوَن ُمعفَ ١٤٧العام (
اا من ِقَبِل اجلميِع، وتتمتُع بسلطٍة دقيقيٍة لتضمَن للجميِع األمَن ومراعاَة العدالِة وادفاَم دقوِق اإلنسان 

). ودُب أن تتمتَع طبعًا بحلقِّ يف فرِض قراراِتا عل  أطراِفها، فضًال عن التدابِري املنسَّقِة اليت تتخُذها ١٤٨(
َِ األقوى، عل  الرغِم من تتلُف احملاِفِل الدولية. فتعذ   ُر الك، يؤدي إىل خضوِع القانوِن الدويل لتواز�ِت األطرا

حَرِز يف تتَلِف الاالت. يتطّلُب كلٌّ ِمن تنميِة الشعوِب املتكاملِة والتعاوِن الدويلِّ إنشاَء نظاٍم 
ُ
ِم الكبِري امل التقد 

) وتنفيَذ نظاٍم اجتماعي ُمطابٍق للنظاِم األخالقي، ١٤٩ِة (دويل اي درجٍة أعل ، يعمُل عل  مؤازرِة دكومِة العومل
َدين، كما هو منصوٌص 

َ
بإلضافِة للتواُفِق بني الاَلني األخالقي واإلجتماعي، وبني السياسِة والاِل اإلقتصادي وامل

 عليِه يف ميثاُق األمِم املتحدة.

  

  الفصل السادس
 

  تنمية الشعوب والتقنية

 
. يرتبُط موضوُع تنميِة الشعوِب ارتباطًا وقيقًا بتنميِة كلِّ إنساٍن عل  ِددا. فالشخُص البشري  مييُل بطبيعتِه ٦٨

وبشكٍل ديويٍّ ليحقِّق منوَّ  الذايت. وهنا ال أقُصُد النموَّ الذي تكفُلُه اآللياُت الطبيعيُة، ألنَّ اجلميَع يعلُم بنُه قادٌر 
اا قراراٍت  ُِ عن النموِّ اخلاضِع لألهواِء الشخصيِة، إا نعَلُم مجيعاً أن كيانَنا عل  إختِّ ُدرٍَّة ومسؤوَلة. كما أين ال أحتدَّ

 هو عطيٌة وال ينتُج عن عمٍل اايت. كيانُنا، بكلِّ حمدودّ�تِِه، هو الذي ُيشكُِّل بُنيَة دريَِّتنا أصًال. ال أدََّد مّنا ُيشكِّلُ 
ِِ ااٍت قد أُعطَيت هلم ُمسبقاً. ليَس "اآلخرون" فقط ضمريَُ  اعتباطياً، إمنا يَ  بين اجلميُع أنفَسُهم عل  أسا

فتنميُة الشخِص تتدتَوُر إذا  أشخاصًا ال ُميكن التالعُب ام، بل ودىت حنُن أنفُسنا ال ميكنُنا التالعب بذواتِنا.
ِب ُيصيبها اإلحنطاُط إاا إدََّعت البشريُة بُقدرِتا . وبملثِل، فنن تنميَة الشعو أّدعى أن يكوَن املُبدَِع الوحيَد لذاتِه

عل  "إعادِة خلِق" ااِتا بواسطَِة "عجاِئِب" التكنولوجيا. متامًا كما قبَت ومهيَُّة التنميِة اإلقتصاديِة وضَرُرها إاا ما 
اإلبداعيَِّة املزعومِة، علينا  اعتمَدت عل  "معجزاِت" التمويِل لدعٍم منوٍّ غِري طبيعيٍّ واي مسٍة استهالكية. أماَم هذ 

ُِ الذي يسبقها. من  َُ بلصال أن نعّزَِز حمبَة احلريِة ال بشكِلها اإلعتباطي، بل بِسمتها اإلنسانيِة اليت تعف
ََ عل  القواِعِد األساسيِة للشريعِة األخالقيِة  َّ املرُء أعماَق نفِسِه ليتعرَّ الضروري إان، لتحقيِق غايٍة كهذ ، أن يس

 طبيعيِة اليت سطَّرها هللاُ يف قلِبه.ال



ِم التكنولوجي . ترتبُط مشكلُة التنميِة، يف أ�ِمنا، ارتباطًا وقيقاً ٦٩ ذِهلة يف الاِل بلتقدُّ
ُ
، مع تطبيقاتِِه امل
ه. فالتقنيُة ُتظِهُر البيولوجي. أود  أن أشدَِّد عل  أنَّ التقنيَة يف عمِقها أمٌر إنساينٌّ، يرتبُط بستقالليِة اإلنساِن ودريتِ 

 ُُ إا يغدو "أقلَّ عبوديًة لألشياِء، ميكُنُه بسهولٍة أن يسمَو فيسجَد للخالِق «وتؤكُِّد سيادَة الروُِ عل  املاّدة. والرو
َِ ١٥٠» (ويتبصََّر " خاطِر، وتوفِري الَعناِء، وحتسِني ظرو

َ
). والتقنيُة تسمُح بلسيطرِة عل  املاّدِة، واحلدِّ من امل

 
َ
عيشة. إ�ا تتواَفُق مع دعوِة العمِل البشري: مبا أنَّ التقنيَة هي عمُل عبقريِة اإلنساِن، اا يُدرُِك املرُء ااَتُه وحيقُِّق امل

)، الذي يتجذَُّر يف ااِت اإلنساِن ومنها يّتخُذ عّلَة ١٥١إنسانيلََّته. التقنيُة هي اجلانُب املوضوعي  للنشاِط البشري (
هو الذي يصَنع. هلذا فالتقنيُة ليست أبدًا جمرََّد تقنية. بل هي تكُشُف اإلنساَن وطموداتِِه من  وجوِد : فاإلنسانُ 

ٍَ ماديٍة ُمعينة. وهي تندرُِج  أجِل التنميِة، وتُعِرُب عن السعي الكاِمِن يف روده البشريِة للتغل ِب التدردّي عل  ظرو
)، اليت عهَد اا هللا إىل اإلنساِن، ١٥: ٢اسِتها" (راجع تك يف سياِق رسالِة اإلنساِن يف "فالدِة األرَض ودر 

 ودُب توجيُهها لُتعّزَِز العهَد بني البشِر والبيئة، الذي ينبغي لُه أن يكوَن مرآًة حملبَِّة ِهللا اخلالق.

كيفياِت" فقط، دون . ميكُن أن يؤدي النمو  التقين  إىل فكرِة االكتفاِء الذاّيت، ديُث يتساَءُل اإلنساُن عن "ال٧٠
النظِر يف الغا�ِت العديدِة اليت تدفُعُه للعمل. هلذا السبِب تتَِّخُذ التقنيُة وجهًا غامضاً. فهي إا تنُجُم عن اإلبداِع 
البشري كوسيلٍة ملمارسِة احلريِة الشخصيِة، ميكُن أن تُفَهَم عل  أ�ا عنصُر دريٍة ُمطَلَقٍة، دريٍة ال حتفُم احلدوَد اليت 

)، بعَد أن صاَرت هي ١٥٢حتِمُلها األشياُء يف اواِتا. ميكُن لعمليِة الَعوملِة أن حتُِلَّ التقنيَة َحمَلَّ األيديولوجية (
سَبقة دوَن أن تُتيَح هلا اخلروَج من ااِتا 

ُ
نفُسها قوًة أيديولوجيًة، من شأِ�ا أن تَضَع البشريَة يف خطِر األدكاِم امل

َُ مجيعًا أوضاَع دياتِنا ونُقيُِّمها ونقّرُِرها ِمن خالِل أفٍق ققايفٍّ لتلتقَي الكياَن واحل قيقة. يف هذ  احلالِة، سنعِر
تكنوقراطّي، سننتمي إليِه بُنَيو�ً، دون أن نتمكََّن من إداِد معىن لألشياء .َْ نُنِتُجُه بنفِسنا. تُقّوي هذِ  الرؤيُة، يف 

ُّ احلقيقَة وكلَّ ما ميكُن صنُعُه أمرًا وادداً. إال أنه عندما ُتشكُِّل عصر�، عقليَة النزعِة التقنيِة، لد رجِة أ�ا َتعت
الكفاءُة والفائدُة املعياَر الوديَد للحقيقِة، تنتفي التنميُة تلقائياً. فالتنميُة احلقيقيُة ال تكُمُن بشكٍل رئيسي يف 

َُ التنميِة هو الذكاُء القادُر عل   التفك ِر يف مدلوِل التقنيِة وعل  إدراِك املعىن اإلنساين الكامِل التصنيع. ألنَّ مفتا
للعمِل البشري، يف أفِق معىن الشخِص مبُجَمِل كيانِه. دىت عندما يعمُل املرُء من خالِل األقماِر الصناعيِة أو 

ُ عن دريتِه املسؤولة. َجتُذُب بواسطِة نبٍض إلكفوّينٍ يتحكُم بِه عن بُعد، فنن عمَلُه يبق  دائمًا عمًال إنسانياً، يع ِّّ
ُع آفاَقه. لكنَّ احلريَة اإلنسانيَة تكوُن ذاَتا حقاً حني تستجيُب  التقنيُة اإلنساَن بقوٍة، أل�ا تزيُل قيوَدُ  املاديَة وُتوسِّ

ِلحَّة للتنشلسحِر التقنيِة من خالِل قراراٍت �شئٍة عن املسؤوليِة األخالقية
ُ
ئِة عل  املسؤوليِة . من هنا احلاجُة امل

األخالقيِة يف استخداِم التقنيات. فننطالقًا من سحِر التقنيِة الذي دذُب اإلنساَن، علينا استعادَة املعىن احلقيقيَّ 
 للحريِة، اليت ال تكُمُن يف نشوِة اإلستقالليِة التامِة، بل يف اإلستجابِة لنداِء الكيان، بدءاً من كيانِنا نفِسه.



نيَة َدَيداِن العقليَِّة التقنيِة عن جمراها اإلنساّينِ األصليِّ قد أصَبَح واضحاً اليوَم يف ظواِهِر تقنَلَنِة التنميِة . إنَّ إمكا٧١
ا مسألُة هندسٍة ماليٍة، وفتِح أسواٍق، وإلغاِء رسوٍم، واستثماٍر  والسالم. غالبًا ما يُنَظُر إىل تنميِة الشعوِب عل  أ�َّ

ٍُ مؤسَّ  سايت، أي أ�ا ال تُعتَلبَلُر، يف �اية املطاَ، سوى مشكلٍة تقنية. بلرغم من أنَّ مجيَع هذ  إنتاجي، وإصال
الاالِت تتمتَُّع بمهيٍة كبريٍة، علينا أن نسأَل أنفَسنا: ملااا َ. تنجِح اخلياراُت التقنيُة دىت اآلَن إال بنسبٍة ضئيلة؟ 

ك. فَلن نضَمَن أبدًا التنميَة من خالِل قوى آليٍة إىل دٍد علينا أن نبَحَث عن السبِب عل  مستوى أعمق من ال
ٍِ مستقيمَني، بدوِن متعاِملَني  ما وغِري شخصيٍة، دىت لو كانت سوقًا أو سياسًة دولية. التنميُة مستحيلٌة بدوِن أ�

عداِد املهين وللتواِفِق إقتصاديَني وسياسيَني يَعوَن يف ضمائِرِِهم بقوٍة الدعوَة إىل اخلِري العام. هناَك داجٌة لإل
ُّ املستثمُر  األخالقيِّ عل  ددٍّ سواء. إاا ما ساَد استبداُد التقنيِة سينتُج خلٌط بني الغا�ِت والوسائِل، وسَيعت
ُِ اإلنتاِج معيارًا وديدًا للعمِل؛ شأنُُه شأُن السياسيِّ الذي سريى ِمعيار  يف  احلصوَل عل  أقص  قدٍر من أرب

، حتَت مظاهِر العالقاِت اإلقتصاديِة أو املاليِة أو تثبيِت ُسلطَتِ  ِه، كما العاِ.ُ يف اكتشافاتِه. وهكذا غالبًا ما يستمر 
السياسيِة، وجوُد سوِء فهٍم ومصاعَب ومظا.؛ وإا يتزايُد تدف ُق املعرفِة التقنيِة، تبق  هذ  ختدُم مصلحَة أصحااا، 

لذين يعيشوَن حتَت هذ  التدّفقات وغالبًا ما دهلو�ا، يبق  عل  دالِِه، مع يف دني أنَّ الوضَع احلقيقيَّ للناِ ا
 إنعداِم إمكانيِة التحر ِر احلقيقية.

. ودىت السالَم أديا�ً يواجُه خطَر اعتبارِِ  نتاجًا تقنياً، أي ررَة اإلتفاقاِت بني احلكوماِت أو ُمبادراٍت لضماِن ٧٢
ساعداِت اإلقتصادية

ُ
ال غري. صحيٌح أنَّ بِناَء السالِم يتطلَُّب نسيجاً ُمستمراً من اإلتصاالِت الدبلوماسيِة،  فعاليِة امل

شفك 
ُ
واملبادالِت اإلقتصادية والتقنية، واللقاءاِت الثقافيِة، واإلتّفاقاِت عل  مشاريَع ُمشفكٍة، فضًال عن اإللتزاِم امل

رهابيِة احلالية. ومع الك ِمن الضروريِّ أن تعَتِمَد هذ  اجلهوُد، يف ملواجَهِة خَطِر احلُروِب ونزِع جذوِر اإلغراءاِت اإل
عنيِة والنَظِر ِحلاِهلا 

َ
سبيِل دميومتها، عل  قيٍم متجذرٍة يف دقيقِة احلياة. هناَك داجٌة لإلصغاء لصوِت الشعوِب امل

ِِ الهولَني لدعِم اللقاِء بني لتأويِل تطل عاِتا ثويًال ُمالئماً. ينبغي اإلنسجاُم مع اجلهوِد اليت يبذهلُ  ا العديُد من النا
الشعوِب وتعزيِز التنميِة القائمِة عل  احملبِة والتفاُهِم املتبادل. من بني هؤالِء هناَك أيضًا مؤمنوَن مسيحيون، 

ّى، أي إضفاُء معىن إنسانياً عل  التنميِة والسالم. ُهمَِّة الُك
 يسامهوَن يف إجناز هذ  امل

ملرتبطٌة هي أيضًا بلتنمية. فيكاُد يكوُن من املستحيِل لنا أن نتصوََّر وجوَد  وساِئِل اإلعالمِ  ز�دَة انتشارِ  . إنَّ ٧٣
األسرِة البشريِة بدوِ�ا. وهي متجسدٌة، بخلري أو بلشرِّ، يف دياِة العاِ.، ويبدو دقاً أنَّ َمن يدَّعي دياَدها، ُمطالباً 

ُع وجهاُت النظِر بلتايل بستقالليِتها عن ا ألخالقياِت اليت متس  األشخاَص، يّتخُذ موقفًا عبثياً. غالبًا ما ُتشجِّ
هذ ، اليت تؤكُِّد عل  الطبيعِة التقنيِة البحتِة لوسائِل اإلعالِم، عل  تبعيَِّتها للحسابِت اإلقتصاديِة، وعزِمها للسيطَرِة 

 ققافيٍة ختدُم مشاريَع ُسلطٍَة أيديولوجيٍة وسياسية. ونظرًا ألمهيِة عل  األسواِق، وليس آخراً، رغبِتها يف فرِض معايريَ 
هذ  الوسائِل يف تغيِري الطُرِق اليت يُدَرُك ويُفَهم فيها واقُع الشخِص البشري، يغدو من الضرورّي التفكُري مليًا يف 



التضامنية. عل  نفس النحِو الذي نفواها وخاصًة عل  الُبعِد األخالقي/الثقايف للَعوملِة، وعل  تنميِة الشعوِب 
معىن وسائَل اإلعالِم وغايَتها إنطالقًا من أساِسها  تقتضيه اإلدارُة السليمُة للَعوملِة والتنميِة، ينبغي البحُث عن

، ليَس فقط عندما توفُِّر املزيَد من إمكانياِت فرصًة لألنسنةِ  . هذا يعين أ�ا ميكن أن ُتشكِّلَ األنثروبولوجي
وتناُقِل املعلوماِت بفضِل التطوِِّر التقين، بل وال سّيما عندما تكوُن منظمًة وموجَّهًة يف ضوِء مفهوٍم  اإلتصالِ 

ُة التنميِة والدميقراطيِة 
َ
للشخِص وللخِري العام يعكُس قيمَتهما العاملية. ال ميكُن لوساِئِل اإلعالِم الفويُج للحريِة وَعومل

من إمكانيِة الفابِط وتباُدِل األفكار. فلكي تتحقََّق هذ  األهداَ، من الضروري أن للجميِع، لرَِّد أ�ا تضاعُف 
، وأن ختُدَم احلقيقَة واخلَري  تركَز وسائُل اإلعالِم عل  تعزيز كرامِة األشخاِص والشعوِب، وأن ُحتييها احملبُة بوضوٍُ

وهرً� اذ  الِقَيِم الُعليا. ميكُن لوسائِل اإلعالِم أن تكوَن واألخوَّة الطبيعيَة والَفوطبيعية. فاحلريُة اإلنسانيُة ترتبُط ج
يِل عو�ً كبرياً لز�دِة تواُصِل األسرِة البشريِة وأخالقياِت التمِع، إاا ما حتوََّلت ألدواٍت لتعزيِز املشارَكِة العامليِة يف سب

شفَِك عن الِِّّ.
ُ
 البحِث امل

وَدرٌِج جتري فيِه املعركُة الثقافيُة بني استبداِد التقنيِة ومسؤوليِة اإلنساِن . هناَك يف عصرِ� ميداٌن رئيسيٌّ ٧٤
، فيه تغدو إمكانيُة حتقيِق تنميٍة بشريٍة متكاملٍة أمراً واقعاً. هنا نتطّرُق أخالقياُت علِم األحياء األخالقيِة، أال وهو

ُُ علينا بقوٍة هائلٍة سؤاالً  ٌِ احلساسيِة، يطر  أساسياً: هل يُنِتُج اإلنساُن نفَسُه بنفِسِه أم أنَُّه يعتمُد لاٍل داسٍم وبل
ٌَ التطو ِر، لدرجِة أنه  ، واقعًا بل عل  هللا؟ تبدو اإلكتشافاُت العلميُة يف هذا الاِل وما تتيُح من فُلَرٍص لتدخ ٍل تقينٍّ

ُُّ  يفِرُض علينا اإلختياَر بني منَطِني من العقالنية: األوىل تعتقُد بن ال تسامياِت أما الثانيُة فتعت
ُ
عقَل منفتٌح عل  امل

متقوقٌع يف املاّد�ت. حنُن أماَم خيارَين داِمسَني ال ُميكُن التوفيُق بينهما. أّما العقالنيُة القائلُة بنَّه عل  النشاِط 
قاطٍع للمعىن وللِقيم. ليَس التقين أن يتَمحَوَر دوَل ااتِِه، فقد قبَلَتت العقالنّيتها، الك أل�ا تنطوي عل  رفٍض 

تسامياِت صعوبًة يف التفكِري يف كيفيِة بروِز الكياِن من الَعَدم، وكيفيِة ظهوِر الذكاِء مبحِض 
ُ
غريبًا أن يواجَه رفُض امل

 ). إلداِد دلوٍل هلذ  املشاكَل اجلسيمِة، يتعاوُن العقُل واالمياُن معاً. معًا فقط نستطيُع أن ُخنلِّصَ ١٥٣الُصدفة (
اإلنسان. فالعقُل بدوِن اإلمياِن، إا دذبه النشاُط التقين  احملُض، قد ُقدَِّر له أن يتيَه يف وهِم قدرتِِه عل  كلِّ شيء. 

 ).١٥٤واإلمياُن بدون العقِل ُخياِطُر بإلغفاِب عن دياِة البَشِر الواقعية (

ُِ األفَق العامليَّ للمسألةِ ٧٥ ). وإا حنذو اليوَم ١٥٥اإلجتماعيِة وأشاَر إليه ( . لقد سبَق وأدرَك بولُس الساد
ً◌، مبعىن أ�ا ال أن املسألَة اإلجتماعيَة قد أصبَحت بشكٍل جذري مسألًة أنثروبولوجية دذَو ، علينا أن نؤكِّدَ 

تنطوي عل  طريقِة فهِمنا للحياِة ودسب، بل وعل  تالعبنا اا أيضاً، إا تغدو، بفضِل التكنولوجيا احليوية، 
ُِ مو  ُختَِّ وحبو

ضوعًة أكثَر وأكثَر يف يِد اإلنسان. ففي ققافِة اإلدراِك الراهنِة، قد نشأت تقنياُت اإلخصاِب يف امل
األجنَِّة، وإمكانيُة اإلستنساِخ والتهجِني البشرَيني، ويتم  داليًا الفويُج هلا يف ققافٍة تعتقُد أ�ا قد كشَفت مجيَع 

جذوِر احلياة. هنا دُد استبداُد التقنيِة أعل  تعبٍري له. يعتقُد هذا النوُع من الثقافِة أنه  األسراِر، أل�ا توصََّلت إىل



قِلقِة بلنسبِة 
ُ
ِِ امل عل  الضمِري أن يعَي اإلمكانياِت التقنيِة ال غري. ومع الك ال ميكنُنا التقليُل من شأِن األددا

ديرِة اليت يف دواِة "ققافة املوت". يف املستقبِل هناَك إمكانيٌة ملستقبِل اإلنساِن ومن أمهيِة األدواِت اجلديدِة الق
ََ عل  آفِة اإلجهاِض املأساويِة ختطيٌط منهجيٌّ لتحسِني الَنسل.  واقعيٌة، هلا منُذ اآلِن بذوٌر خفيٌة، يف أن ُيضا

ُ عن سيطرٍة عل  احلياِة ال عل  اجلانِب اآلخِر، يستمر  "املوت الرديم" يف شقِّ طريِقه حنَو العقليِة الراهنِة، و  هو يُعِّّ
 ِِ ٍَ معينة. تكمُن وراَء هذ  األددا ُّها غَري جديرٍة بن تُعاَش يف ظلِّ ظرو تقل  إساءًة عن السابقِة، أل�ا تعت

ية. َمن مواقٌف ققافيٌة تنكُر كرامَة اإلنسان. وتقوُم هذ  املمارساُت بدورِها بتعزيِز مفهوٍم ماديِّ وآيلِّ للحياِة البشر 
َِ اآلثِر السلبيِة املفتبِة عل  مثِل عقليِة التنميِة هذ ؟ و.َ ُتذهلُنا الالمباالُة جتا  تدهوِر األوضاعِ   يستطيُع � َترى قيا
اإلنسانية، إن ُكنا ال نبايل بلتفريق بني ما هو إنساّين وما هو ليس كذلك؟ إنَّ ما يثُري استغرابَنا بلفعِل هو ما 

ُِ يف ع صرِ� من إنتقائيٍة تعس فيٍة لألشياِء اليت تستوجُب اإلدفام. الكثريوَن ُيصَدموَن ألموٍر هامشيٍة بينما حيُد
يتساَحموَن مع مظاَ. عجيبة. يف دِني ما زاَل فُقراُء العاِ. يطرقوَن عل  أبواِب البااخَني، ُخياِطُر العاُ. الغين  بالّ 

ضمريِِ  العاجِز عن إدراِك اإلنسان. ُهللا يكُشُف اإلنساَن لإلنساِن؛ والعقُل  يسمَع الَطَرقاِت عل  بِبِه، بسببِ 
واإلمياُن يعمالِن معًا عل  إرشاِدِ  لطريِق اخلِري، إاا ما أراَد هو أن يُبصَر ؛ فالشريعُة الطبيعيُة، اليت تعكُس ضياَء 

ُ عظمَة اإلنساِن ودسب، بل وبؤَسهُ   أيضاً، عندما يتجاَهُل دعوَة احلقيقِة األخالقية. عقِل هللا اخلالِق، ال تُبنيِّ

 . يتَّضُح أدَُّد جوانِب الروُِ التقنيِة احلديثِة، يف امليِل للنَظِر إىل املشاكِل والعواطِف املرتبطَِة بحلياِة الباطنيِة، ِمن٧٦
سبِّبات العصبية. هكذا تُلَفرَّ 

ُ
ُد وجهِة نظٍر نفسيٍة ال غري، وصوًال إىل اختصارِها بمل ُغ دياُة اإلنساِن الباطنيِة، ويتَبدَّ

ِّها. ترتبُط مشكلُة  تدرديًا الوعُي لِقواِم النفِس البشريِة األونطولوجي، وأعماِقها اليت َمتكََّن القديسوَن من س
تِلُط الصحُة ، والك ألنه غالبًا ما ُخيتَصُر "األ�" بلُبعِد النفسيِّ وختالتنميِة بشدٍة مع مفهوِمنا للنفِس البشريةِ 

النفسيُة مع رفاِ  املشاِعر. تنبُع هذ  النظرُة الضيِّقُة من سوِء فهٍم عميٍق للحياِة الروديِة، وتؤدي إىل إنكاِر أنَّ تنميَة 
ينبغي للتنميِة أن تشَمَل منوًا روحياً  اإلنساِن والشعوِب تتوقَُّف أيضًا عل  دلِّ املشاِكِل اات الطابِع الرودي.

)، ُوِلَدت من حمبِة هللا اخلالّقة، وُقدَِّر هلا ١٥٦» (َوددُة نفٍس وجسد«، ألن اإلنساَن هو لنموِّ املاديّ بإلضافِة ل
َُ نفُسُه ااَتا واحلقائَق اليت طبَع هللاُ  ، وعندما َتعِر أن تعيَش إىل األبد. ينمو الكائُن البشري عندما ينمو يف الرُو

مع نفِسِه ومع خالِِقه. فاإلنساُن يف بُعِدِ  عن هللا يبق  مضطرًب ومريضاً.  بذوَرها فيها؛ وعندما يتحاَوُر اإلنسانُ 
الكثُري من اإلختالالِت االجتماعيِة والنفسيِة تنُجُم، شأ�ا شأَن العديِد من أمراِض الُعصاب اليت متيُِّز التمعات 

ه خينُق النفَس، ال يسُري حنَو التنميِة احلقيقية. الغنية، عن أسباٍب رودية. إنَّ جمتمعًا رفاهياً، به تطوٌر ماديٌّ ولكن
، ال جتُد ِعّالتا يف  ِِ ، اليت يسقُط ضحا�ها العديُد من النا ِِ خدِّراِت واليأ

ُ
فأشكاُل العبوديِة اجلديدِة كامل

ُُّ  النفُس  يف عزلِتها، عل  التفسرياِت االجتماعيِة والنفسيِة فقط، بل يف تلك الروديِة أساساً. إنَّ الفراَغ الذي ختت
ه ميكُن وجوُد تنميٍة متكاملٍة  الرغِم من وجوِد العديِد من الِعالجاِت اجلسديِة والنفسيِة، دعُلها تعيُش دالَة أ..

 ، بعتبارِهم يف ُجمملِهم نفساً وجسداً.وخٍري عاٍم عاملي، دون خِري األشخاِص الروحي واألخالقي



القدرة عل  إدراِك ما ال ميكُن تفسريُ  بملادِة وددها. مع أن مجيع الناِ . مييل استبداِد التقنيِة إىل عدم ٧٧
ّون جوانب عديدة من دياتم، الماديٍّة ورودية. إنَّ فعل املعرفِة ليس مادً� فقط، ألن موضوع املعرفِة خيفي  خيت

معجزٌة صغريٌة، ألنه ال ميكننا دائمًا ما يتجاوُز املعلومات التجريبية. مجيُع إدراكاتنا، دىت أبسطها، هي دائمًا 
تفسريَها بلكامل من خالل الوسائل املادية اليت نستخدمها. يف كلِّ دقيقة هناك أكثر مما نتوقَّع، ويف احملبِة اليت 
نتلقاها هناَك دائمًا ما يفاجئنا. ال ينبغي لنا أبدًا أن نكف عن التع جِب أمَا هذ  املعجزات. يف كلِّ إدراٍك وكل 

ُّ النفُس البشريُة "األكثر" الذي ُيشبه عطيًة تقبلها، ومسوًا نشعر برتقائنا حنو . تتوضَُّع فعٍل م ن أفعاِل احملبِة ختت
الذي دب أن ُمييَِّز بلضرورة  الُبعَد الروحي تنميُة اإلنسان والشعوِب أيضًا عل  علوٍّ ُمماِقٍل، إاا أخذ� يف االعتبار

هو يتطلَُّب عيوً� جديدًة وقلبًا جديداً، بستطاعتهم جتاوَز نظرِة النزعِة املاديِّة هذا التطور ليكوَن دقيقياً. ف
لألدداِ البشرية، والنظَر بعمٍق إىل التنمية ليلمَحوا فيها ما هو أبعُد مما تقدُر التقنيُة أن متنحه. بسلوِك هذا 

رشد يف قوة احملبة يف احلقيقة.الطريق ميكننا السعي وراَء التنمية البشرية املتكاملة، اليت جتُد م
ُ
 عيارها امل

  

 اخلامتة

 
َُ اإلنساُن إىل أيَن يذهُب، ال بل وال يُدرُك َمن هو. أماَم املشاكِل الضخمِة املتعلِّقِة بتنميِة ٧٨ . بدوِن ِهللا ال يعِر

من «املسيِح اليت تُعِلمنا بنه:  الشعوِب واليت تدفُعنا تقريبًا إىل اليأِ واالستسالِم، ثيت لنجدتِنا كلمُة الربِّ يسوعَ 
: ٢٨(مت » أ� معكم دائمًا ودىت إنقضاِء الدهر«) وُتشّجعنا: ٥: ١٥(يو » دوين ال تستطيعوَن أن َتفعلوا شيئاً 

ُ علينا القياُم بِه، يسنُد� اإلمياُن حبضوِر هللا إىل جاِنِب َمن يتَّحدوَن ٢٠ ). بلرغم من ضخامِة العمِل الذي يتعنيَّ
ُِ يف رسالِتِه "ترقي الشعوب" أن اإلنساَن ال يقدُر ودَدُ  أن بمسِ  ّ. لقد اكَّر� بولُس الساد ِه ويعملوَن من أجِل الِّ

ِِ ااتِه. فال ُميكننا إنتاَج فكٍر جديٍد، والتعبَري عن  َمه، إا ال ميكُنُه أن ُيشيَِّد أنسنًة دقيقيًة عل  أسا يُديَر تقد 
أنسنٍة دقيقيٍة، إال إاا ُكنا نؤِمُن أننا مدعووَن، كأفراٍد ومجاعٍة، لنكوَن جزءًا من عائلِة  الطاقاِت اجلديدِة يف خدمةِ 

، ١٥٧هللا، كأبنائِِه. فأعَظُم قوٍة يف خدمِة التنميِة هي األنسنُة املسيحيُة ( )، اليت تبعُث عل  احملبِة وتسفِشُد بحلقِّ
جتاَ  هللا يؤّدي للحضوِر جتاَ  اإلخوة، وجتاَ  دياٍة تُعاُش كُمهمٍة تضامنيٍة  وتقبُلُهما كعطيِة ِهللا الدائمة. إنَّ احلضورَ 

وايجة. يف املقابِل، جنُد أنَّ اإلنغالَق األيديولوجي جتاَ  هللا وإحلاِد الالمباالِة، اللذاِن يَنسياِن اخلالَق وُخياِطراِن 
األنسنُة اليت تستبعُد هللا تي  العقباِت الرئيسيِة أماَم التنمية. بنسياِن الِقَيِم اإلنسانيِة، مها يف أ�منا عقبتاِن من بني

طَلِق ميكُنها أن تقوَد� إىل تعزيِز وحتقيِق أشكاِل دياٍة اجتماعيٍة أنسَنٌة هإنسانية
ُ
. ودُدها األنسنُة املنفتحُة عل  امل

سجِن البدعات الراهنة. إنَّ وعَينا حملبِة هللا حتمينا من  –يف جماِل الُبىن واملؤسساِت والثقافِة واألخالقيات  –ومدنيٍة 
ثِري يف سبيِل العدالِة وتنميِة الشعوِب، وسَط جناداٍت 

ُ
الباقيِة أبدًا معنا هو الذي يعينُنا يف جهِد� الشاقِّ وامل



ممّا هو  وإخفاقاٍت، يف إطاِر السعي املتواِصِل من أجِل تنظيٍم مستقيٍم لشؤون البشر. تدعو� حمبُة ِهللا للخروجِ 
حمدوٌد وغُري �ائي، ومتنُحنا الشجاعَة لنعمَل ونثابَر يف البحِث عن خِري اجلميِع، دىت لو . يتحقََّق هذا عل  الفوِر، 

). هللاُ ١٥٨دىت لو كاَن ما ننفُِّذُ ، حنُن والُسُلطاُت السياسيُة والفعالياُت االقتصاديُة، هو دائمًا أقلَّ مما نرَغُب (
 للنكافَح ونتأ.ََّ يف سبيِل اخلِري العام، ألنَّه هو كل  ما لنا، وهلذا فرجاؤ� أكّ. يهبُنا القوةَ 

احملبَة املفعمَة  ، إىل مسيحيني مدركني بنتتاُج التنميُة إىل مسيحيَني يرفعون أيديهم إىل هللا يف الصالة .٧٩
نقبلها. لذلك ودىت يف أصعب األوقات  ، واليت حتمل تنميًة دقيقيًة، ليست من نتاجنا بل هي عطيةٌ بحلقيقة

وأعقدها علينا، فضًال عن العمِل بوعي، أن نعوَد إىل حمبِة هللا. التنميُة تنطوي عل  االنتبا  للحياة الرودية، عل  
ّات الثقة يف هللا واألخوَِّة الرودية يف املسيح، والعهد بنفوسنا إىل العناية والرمحة اإلهليلَّ  َتني األخذ عل  حممل اجلد خ

اىل » قلوب احلجر«واحملبة والصفح، وإنكار الذات، واستضافة القريب والعدالة والسالم. كل  هذا ضروري لتحويل 
)، مما دعل دياَة اإلنساِن عل  األرض دياًة "إهليًة"، تستحق  أن تُعاش. كل هذا ٢٦: ٣٦(دز » قلوٍب من حلم«

وهو يف نفس الوقت م، ألن هللا هو بدايُة و�ايُة كل قيمٍة لإلنسان، ألن اإلنسان هو املسؤوُل عن وجود ؛ 
  ١» (فالعاُ. كاَن أم احلياُة أم املوُت أم احلاضُر أم املستقبُل. كل  شيٍء َلُكم، وأنتم للمسيِح، واملسيُح م«وفداء: 

ِِ يتعلَّمون، مع  ). املسيحي يشتاُق أن تدعَو األسرُة البشريُة بسرها هللا "أب� !". ليتَ ٢٣-٢٢: ٣كو  مجيَع النا
االبِن الوديِد، أن يصّلوا لآلب، ويسألونَه، بنفس الكلمات اليت عّلَمها يسوع، وأن يعرفون كيف يقدِّسون امسه 
بلعمِل وفقًا ملشيئته، فيحصلون عل  اخلبز اليومي الضروري، ويتفهَّمون َمن هلم عليهم ديٌن ويكونون أسخياَء 

 ).١٣-٩: ٦بون بقوٍة، وأن يتحرَّروا من الشر (مت جتاههم، وأالّ ُدرَّ 

ْلَتُكِن «يف �اية السنة البوُلسية، أود أن أعرب عن هذ  رغبٍة، بستعاريت كلماِت الرسوِل يف رسالته ألهل روما: 
َحبَُّة ِبال رِ�ء. ِإِ◌كَرهوا الشَّرَّ والَزموا اَخلْري. ليَلَوّد بَعُضكم بَعًضا مبََحبٍَّة َأَخوِ 

» يَّة. تَناَفسوا يف ِإكراِم بَعِضُكم لَِبعضامل
). لعلَّ مرمي العذراء، اليت أعلنها الباب بولس السادِ أمَّ الكنيسِة واليت ُيكّرِمها الشعُب املسيحي  ١٠-٩: ١٢(

يف  كمرآة العدل وملكة السالم حتمينا وتستمد  لنا، بشفاعتها السماوية، القوة والرجاَء والفُر الضروري، لنستمرَّ 
 ).١٥٩» (التنمية لإلنساٍن بكمله ولكلِّ إنسان«تكريس أنفسنا بسخاٍء يف سبيِل حتقيق 

 ،   دزيران (يونيو)، ٢٩أعطيت يف روما يف بزيليك القديس بطِر
ّيتنا.٢٠٠٩يف يوم االدتفال بعيد القديسني الرسولني بطِر وبولس، يف سنة   ، اخلامسة حل

 الباب بندكتس السادِ عشر

  



___________ 

 حواشي املرتجم

 Ubi societas, ibi ius [أ]

 ).politica) وهي جذر كلمة "سياسة" (polis[ب] الكلمة املستعملة يف األصل هي الكلمة اليو�نية (

اجتماع ُمصطَنع ألفكار فلسفية أو دينية تتلفة املورد وهي ال تبدو متوافقة إال أل�ا ُثَخُذ  تلفيقية: [ج]
 بَسطِحية.

، ابتكرها رهباٌن يف القرن اخلامس عشر، تقوم عل  منح قروض  مصارف الرمحة: [د] شكل من أشكال املصاَر
 للمحتاجني، بدون فوائد.

  

 احلواشي

؛ راجع المع الفاتيكاين الثاين، فُر ورجاء ٢٢بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب" عدد       )١
 .٦٩عدد 

 ).١٩٦٨آب  ٢٣لتنمية (خطاب مبناسبة يوم ا      )٢

 .٢٠٠٢راجع يودنا بولس الثاين، رسالة مبناسبة يوم السالم العاملي       )٣

 .٢٦راجع المع الفاتيكاين الثاين، فُر ورجاء، عدد       )٤

 راجع يودنا الثالث والعشرون، الرسالة العامة "السالم يف األرض".      )٥

 .١٦عامة "ترقي الشعوب"، عدد راجع بولس السادِ، الرسالة ال      )٦

 .٨٢نفس املرجع عدد       )٧

 .٤٢نفس املرجع عدد       )٨



 .٢٠نفس املرجع عدد       )٩

؛ بولس السادِ، الرسالة العامة "الذكرى الثمانون"، ٣٦راجع المع الفاتيكاين الثاين، نور األمم، عدد    )١٠
 .٤٣سنة املئة"، عدد ؛ يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "ال٤عدد 

 .١٣بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )١١

ّي للعدالة والسالم، ُملخَّص عقيدة الكنيسة اإلجتماعية، عدد    )١٢  .٧٦راجع اللس احل

راجع بندكتس السادِ عشر، خطاب يف افتتُا اعمال السينودِ اخلامس ألساقفة أمريكا الالتينية    )١٣
 ).٢٠٠٧أ�ر  ١٣كاراييب (وال

 .٥-٣راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، أعداد    )١٤

 .٧-٦راجع يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "اإلهتمام بلشأن اإلجتماعي"، أعداد    )١٥

 .١٤راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )١٦

 .١٨عشر، الرسالة العامة "هللا حمبة"، عدد بندكتس السادِ    )١٧

 .٦نفس املرجع عدد    )١٨

 ).٢٠٠٥كانون األول   ٢٢راجع بندكتس السادِ عشر، خطاب للس الرئسة الرومانية يف عيد امليالد (   )١٩

 .٣راجع يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "اإلهتمام بلشأن اإلجتماعي"، عدد    )٢٠

 .١رجع عدد نفس امل   )٢١

 .٣نفس املرجع عدد    )٢٢

 .٣يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "العمل البشري"، عدد    )٢٣

 .٣راجع يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "السنة املئة"، عدد    )٢٤

 .٣راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٢٥



 .٣٤نفس املرجع عدد    )٢٦

؛ بندكتس السادِ عشر، خطاب ٩-٨راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "احلياة البشرية"، أعداد    )٢٧
 للمشاركني يف املؤمتر الدويل مبناسبة الذكرى األربعني عل  نشر الرسالة العامة "احلياة البشرية".

 .٩٣راجع يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "إجنيل احلياة"، عدد    )٢٨

 .١٠١نفس املرجع عدد    )٢٩

 .٢٩راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "إعالن اإلجنيل"، عدد    )٣٠

 .٣١نفس املرجع عدد    )٣١

 .٤١يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "اإلهتمام بلشأن اإلجتماعي"، عدد    )٣٢

 .٥٤و  ٥ئة"، أعداد راجع نفس املرجع؛ يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "السنة امل   )٣٣

 .١٥راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٣٤

؛ الون الثالث عشر، الرسالة العامة "الشؤون احلديثة"؛ يودنا بولس الثاين، ٢راجع نفس املرجع عدد    )٣٥
 .٥؛ و"السنة املئة" عدد ٨الرسالة العامة "اإلهتمام بلشأن اإلجتماعي"، عدد 

 .١٣و  ٢راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، أعداد    )٣٦

 .٤٢نفس املرجع عدد    )٣٧

 .١١نفس املرجع عدد    )٣٨

 .١٥بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٣٩

 .٣نفس املرجع عدد    )٤٠

 .٦نفس املرجع عدد    )٤١

 .١٤نفس املرجع عدد    )٤٢



؛ و"فادي اإلنسان" ٦٢ – ٥٣ملرجع؛ راجع يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "السنة املئة"، أعداد نفس ا   )٤٣
 .١٤ – ١٣أعداد 

 .١٢راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٤٤

 .٢٢المع الفاتيكاين الثاين، فُر ورجاء، عدد    )٤٥

 .١٣رقي الشعوب"، عدد بولس السادِ، الرسالة العامة "ت   )٤٦

تشرين  ١٩راجع بندكتس السادِ عشر، خطاب للمؤمتر الكنسي الوطين الرابع، للكنيسة يف إيطاليا (   )٤٧
 ).٢٠٠٦األول 

 .١٦راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٤٨

 نفس املرجع.   )٤٩

 .٨، ص ٢٠٠٨متوز  ١٨ة األوسرفاتوري رومانو بندكتس السادِ عشر، خطاب للشبيبة: راجع صحيف   )٥٠

 .٢٠بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٥١

 .٦٦نفس املرجع عدد    )٥٢

 .٢١نفس املرجع عدد    )٥٣

 .٣٢و  ٢٩و  ٣نفس املرجع األعداد    )٥٤

 .٢٨راجع يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "اإلهتمام بلشأن اإلجتماعي"، عدد    )٥٥

 .٩بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٥٦

 .٢٠راجع يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "اإلهتمام بلشأن اإلجتماعي"، عدد    )٥٧

 .٢٩-٢٢ة العامة "السنة املئة"، أعداد راجع يودنا بولس الثاين، الرسال   )٥٨

 .٣٣و  ٢٣راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، أعداد    )٥٩



 راجع الون الثالث عشر، الرسالة العامة "الشؤون احلديثة".   )٦٠

 .٦٣المع الفاتيكاين الثاين، فُر ورجاء، عدد    )٦١

 .٢٤العامة "السنة املئة"، عدد راجع يودنا بولس الثاين، الرسالة    )٦٢

؛ واخلطاب أمام مجيعة ٥١و  ٤٦و  ٣٣راجع يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "ثلق احلقيقة"، أعداد    )٦٣
 ).١٩٩٥تشرين األول  ٥األمم املتحدة مبناسبة الذكرى اخلمسني لتأسيسها (

؛ يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة ٤٧راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٦٤
 .٤٢"اإلهتمام بلشأن اإلجتماعي"، عدد 

 .٢٠٠٧راجع بندكتس السادِ عشر، رسالة مبناسبة يوم الغذاء العاملي    )٦٥

 .٦٤-٦٣و  ٥٩و  ١٨يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "إجنيل احلياة"، أعداد    )٦٦

 .٥، عدد ٢٠٠٧لة مبناسبة اليوم العاملي للسالم راجع بندكتس السادِ عشر، رسا   )٦٧

؛ ورسالة مبناسبة اليوم العاملي للسالم ٢٠٠٢راجع يودنا بولس الثاين، رسالة مبناسبة اليوم العاملي للسا.    )٦٨
؛ بندكتس السادِ عشر، رسالة مبناسبة اليوم العاملي ٢٠٠٥؛ و رسالة مبناسبة اليوم العاملي للسالم ٢٠٠٤
 .١٤و  ٥، أعداد ٢٠٠٧؛ رسالة مبناسبة اليوم العاملي للسالم ١٠-٩، أعداد ٢٠٠٦للسالم 

؛ بندكتس السادِ عشر، ٦، عدد ٢٠٠٢راجع يودنا بولس الثاين، رسالة مبناسبة اليوم العاملي للسالم    )٦٩
 .١٠-٩، أعداد ٢٠٠٦رسالة مبناسبة اليوم العاملي للسالم 

 ).٢٠٠٦أيلول  ١٢خالل قداِ يف ريغيسبورغ (راجع بندكتس السادِ عشر، عظة    )٧٠

 .١راجع بندكتس السادِ عشر، الرسالة العامة "هللا حمبة"، عدد    )٧١

 .٢٨يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "اإلهتمام بلشأن اإلجتماعي"، عدد    )٧٢

 .١٩بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٧٣

 .٣٩عدد نفس املرجع    )٧٤



 .٧٥نفس املرجع عدد    )٧٥

 .٢٨راجع بندكتس السادِ عشر، الرسالة العامة "هللا حمبة"، عدد    )٧٦

 .٥٩يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "السنة املئة"، عدد    )٧٧

 .٨٥و  ٤٠راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٧٨

 .١٣نفس املرجع عدد    )٧٩

 .٨٥راجع يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "اإلميان والعقل"، عدد    )٨٠

 .٨٣راجع نفس املرجع عدد    )٨١

 ).٢٠٠٦أيلول  ١٢بندكتس السادِ عشر، خطاب يف جامعة ريغيسبورغ (   )٨٢

 .٣٣راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٨٣

 .١٥، عدد ٢٠٠٠، رسالة مبناسبة يوم السالم العاملي راجع يودنا بولس الثاين   )٨٤

؛ راجع يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "السنة املئة"، ٤٠٧التعليم املسيحي للكنيسة الكاقوليكية، عدد    )٨٥
 .٢٥عدد 

 .١٧  راجع بندكتس السادِ عشر، الرسالة العامة "بلرجاء ُتلَّصون"، عدد   )٨٦

 .٢٣رجع عدد راجع نفس امل   )٨٧

يعرض القديس أغسطينوِ بتفصيٍل هذا التعليم يف احلوار دول اإلرادة احلُرّة (اإلرادة احلّرة، الكتاب الثاين    )٨٨
وما يتبع). وهو يشري إىل وجود "داسة بطنية" لدى النفس البشرية. هذ  احلاسة هي عبارة عن فعل خارج  ٨، ٣

ُعرَّض وظائف العقل الطبيعية، فعل ال ينطوي ع
ل  التفكري وغريزي تقريباً، فالعقل إا يُدرُك وضعه العابر وامل

طَلق. يدعو القديس أغسطينوِ هذ  
ُ
للخطأ، ُيسلُِّم بوجوِد شيء ما أزيل يسمو ، له صفة احلقيقة والتأكيد امل

) وغالباً ٣،٨لثاين ؛ اإلرادة احلرّة، الكتاب ا٣٥، ٢٤احلقيقة الباطنية أدياً� هللا (اعفافات، الكتاب العاشر، 
 ).٢،٤؛ الكتاب احلادي عشر، ١٨،٢٤؛ اعفافات، الكتاب السابع، ١١،٣٨املسيح (املعلِّم 



 .٣بندكتس السادِ عشر، الرسالة العامة "هللا حمبة"،    )٨٩

 .٤٩راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٩٠

 .٢٨ة "السنة املئة"، عدد يودنا بولس الثاين، الرسالة العام   )٩١

 .٣٥راجع نفس املرجع عدد    )٩٢

 .٣٨راجع يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "اإلهتمام بلشأن اإلجتماعي"، عدد    )٩٣

 .٤٤بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٩٤

 .٢٤راجع نفس املرجع عدد    )٩٥

 .٣٦رسالة العامة "السنة املئة"، عدد راجع يودنا بولس الثاين، ال   )٩٦

 .٢٤راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٩٧

؛ بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي ٣٢راجع يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "السنة املئة"، عدد    )٩٨
 .٢٥الشعوب"، عدد 

 .٢٤"العمل البشري"، عدد  يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة   )٩٩

 .١٥نفس املرجع عدد        )١٠٠

 .٢٧بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد        )١٠١

 .٧٤راجع جممع عقيدة اإلميان، تعليم دول احلرية املسيحية والتحرير "درية الضمري"، عدد        )١٠٢

 .١٩٩٧آب  La Croix) ،20الصحيفة الكاقوليكية (راجع يودنا بولس الثاين، مقابلة مع        )١٠٣

ّية للعلوم اإلجتماعية (       )١٠٤  ).٢٠٠١نيسان  ٢٧يودنا بولس الثاين، خطاب أمام األكادميية احل

 .١٧بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد        )١٠٥

 .٥، عدد ٢٠٠٣راجع يودنا بولس الثاين، رسالة مبناسبة يوم السالم العاملي        )١٠٦



 راجع نفس املرجع.       )١٠٧

 .١٣، عدد ٢٠٠٧راجع بندكتس السادِ عشر، رسالة مبناسبة يوم السالم العاملي        )١٠٨

 .٦٥بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد        )١٠٩

 .٣٧-٣٦راجع نفس املرجع أعداد        )١١٠

 .٣٧راجع نفس املردع عدد        )١١١

 .١١راجع المع الفاتيكاين الثاين، النشاط الرسويل، عدد        )١١٢

؛ يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة ١٤راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد        )١١٣
 .٣٢د "السنة املئة"، عد

 .٧٧بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد        )١١٤

 .٦، عدد ١٩٩٠يودنا بولس الثاين، رسالة مبناسبة يوم السالم العاملي        )١١٥

 .Hيف  ٢٢B124ق. م.)، القطعة  ٤٧٥ –ق. م.  ٥٣٥هرياقليطس األفسسي (أفسس حنو        )١١٦
Diels-W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker ,Weidmann, Berlin 

1952٦ . 

ّي للعدالة والسالم، ملخَّص عقيدة الكنيسة اإلجتماعية، أعداد        )١١٧  .٤٨٧ – ٤٥١راجع اللس احل

 .١٠، عدد ١٩٩٠راجع يودنا بولس الثاين، رسالة مبناسبة يوم السالم العاملي        )١١٨

 .٦٥العامة "ترقي الشعوب"، عدد بولس السادِ، الرسالة        )١١٩

 .٧، عدد ٢٠٠٨بندكتس السادِ عشر، رسالة مبناسبة يوم السالم العاملي        )١٢٠

نيسان  ١٨راجع بندكتس السادِ عشر، خطاب للمشاركني يف اجتماع مجعية األمم املتحدة (       )١٢١
٢٠٠٨.( 

 .١٣، عدد ١٩٩٠السالم العاملي راجع يودنا بولس الثاين، رسالة مبناسبة يوم        )١٢٢



 .٣٦يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "السنة املئة"، عدد        )١٢٣

 .٨، عدد ٢٠٠٧نفس بندكتس السادِ عشر، رسالة مبناسبة يوم السالم العاملي        )١٢٤

 .٤١راجع يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "السنة املئة"، عدد         )١٢٥

 راجع نفس املرجع.       )١٢٦

 .٢٠راجع يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "إجنيل احلياة"، عدد        )١٢٧

 .٨٥بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد        )١٢٨

؛ وخطاب إىل أعضاء ٣، عدد ١٩٩٨راجع يودنا بولس الثاين، رسالة مبناسبة يوم السالم العاملي        )١٢٩
؛ وخطاب إىل القيادات املدنية والسياسية والدبلوماسيني خالل ٢)، عدد ١٩٩٨أ�ر  ٩مؤسسة "السنة املئة" (

؛ ورسالة إىل مدير اجلامعة الكاقوليكية "القلب ٨، عدد ١٩٩٨دزيران  ٢٠) يف Wiener Hofburgلقاء (
 .٦)، عدد ٢٠٠٠أ�ر  ٥األقدِ" مبناسبة اليوم السنوي هلا (

 ,III Sent. d. 5, 3» (قيمة اجلزء ختالف قيمة الشخص«سب القديس توما األكويين إنَّ حب       )١٣٠
 ,Summa Theologiae I-II» (اإلنسان ال يرتبط، بُكّليته وبكلِّ ما ميلك، بجلماعة السياسية«)، و 2

q. 21, a. 4, ad 3um.(. 

 .١راجع المع الفاتيكاين الثاين، نور األمم، عدد        )١٣١

ّية لالهوت وللقديس        )١٣٢ راجع يودنا بولس الثاين، خطاب للمشاركني يف اجللسة العاّمة لألكادميية احل
 .٣)، عدد ٢٠٠١تشرين الثاين  ٨توما األكويين (

؛ وُمذكِّرة ٢٢راجع جممع عقيدة اإلميان، بيان دول وددانية اخلالص ومشولّيته "الرب يسوع"، عدد        )١٣٣
تعلِّقة بلتزام املؤمنني الكاقوليك يف السياسة، عدد عقائدية د

ُ
 .٨ول بعض املسائل امل

؛ وخطاب للمشاركني يف املؤمتر ٣١بندكتس السادِ عشر، الرسالة العامة "بلرجاء ُتلَّصون"، عدد        )١٣٤
 ).٢٠٠٦تشرين األول  ١٩الكنسي الوطين الرابع للكنيسة يف إيطاليا (

؛ راجع بندكتس السادِ عشر، خطاب ٥لس الثاين، الرسالة العامة "السنة املئة"، عدد يودنا بو        )١٣٥
 ).٢٠٠٦تشرين األول  ١٩للمشاركني يف املؤمتر الكنسي الوطين الرابع للكنيسة يف إيطاليا (



 .١٢المع الفاتيكاين الثاين، فُر ورجاء، عدد        )١٣٦

ة العامة "السنة األربعون"؛ يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة راجع بيوِ احلادي عشر، الرسال       )١٣٧
 .١٨٣٣؛ التعليم املسيحي للكنيسة الكاقوليكية، عدد ٤٨"السنة املئة"، عدد 

 راجع يودنا الثالث والعشرون، الرسالة العامة "السالم يف األرض".       )١٣٨

 .٤١و  ١٠شعوب"، أعداد راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي ال       )١٣٩

)؛ ٢٠٠٧تشرين األول  ٥راجع بندكتس السادِ عشر، خطاب ألعضاء اللس الالهويت الدويل (       )١٤٠
ّية الالتريانية.  وخطاب للمشاركني يف املؤمتر الدويل دول "الشريعة األخالقية الطبيعية" الذي أقامته اجلامعة احل

خطاب للس أساقفة تيالندا خالل ز�رتم القانونية لألعتاب  راجع بندكتس السادِ عشر،       )١٤١
 ).٢٠٠٨أ�ر  ١٦الرسولية (

ّي لرعوية املهاجرين واملتنقِّلني، التعليم "حمبة املسيح للمهاجرين".       )١٤٢  راجع اللس احل

 .٨يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "العمل البشري"، عدد        )١٤٣

 ).٢٠٠٠أ�ر  ١خطاب يف ختام القداِ مبناسبة يوبيل العّمال (       )١٤٤

 .٣٦راجع يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "السنة املئة"، عدد        )١٤٥

نيسان  ١٨راجع بندكتس السادِ عشر، خطاب للمشاركني يف اجلمعية العامة لألمة املتحدة (       )١٤٦
٢٠٠٨.( 

ّي للعدالة والسالم، راجع يودنا الثا       )١٤٧ لث والعشرون، الرسالة العامة "السالم يف األرض"؛ اللس احل
 .٤٤١ُملخَّص عقيدة الكنيسة اإلجتماعية، عدد 

 .٨٢راجع المع الفاتيكاين الثاين، فُر ورجاء، عدد        )١٤٨

 .٤٣عي"، عدد راجع يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "اإلهتمام بلشأن اإلجتما       )١٤٩



بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"؛ راجع المع الفاتيكاين الثاين، فُر ورجاء، عدد        )١٥٠
٥٧. 

 .٥راجع يودنا بولس الثاين، الرسالة العامة "العمل البشري"، عدد        )١٥١

 .٢٩راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "الذكرى الثمانون"،        )١٥٢

راجع بندكتس السادِ عشر، خطاب للمشاركني يف املؤمتر الكنسي الوطين الرابع للكنيسة يف        )١٥٣
 ).٢٠٠٦أيلول  ١٢) يف ريغيسبورغ (Islinger Feld)؛ وعظة يف قداِ (٢٠٠٦تشرين األول  ١٩إيطاليا (

دياء "كرامة الشخص راجع جممع عقيدة اإلميان، تعليم دول بعض مسائل أخالقيات علم األ       )١٥٤
 .٣البشري"، عدد 

 .٣راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد        )١٥٥

 .١٤المع الفاتيكاين الثاين، فُر ورجاء، عدد        )١٥٦

 .٤٢بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد        )١٥٧

 .٣٥رسالة العامة "بلرجاء ُتلَّصون"، عدد راجع بندكتس السادِ عشر، ال        )١٥٨

 .٤٢بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد         )١٥٩
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