
 بابوية عامة رسالة

 ُمَسبًَّحا ُكن  

Laudato si’ 

 البابا لقداسة

 فرنسيس

 المشترك بالبيت العناية حول

 

يزيْفرنسيسْالقد يسْاعتادْهكذا(:Laudato si’, mi’ Signoreْ)ْ”سي ِّديْياُْمَسبًَّحا،ُْكنْ .“1 .ْيرن مْأنْاألس 
ْوكأمْالوجود،ْمعهاْنتشاركْلنا،ْكأختْأيًضاْهوْركالمشتْبيتناْبأنْالجميل،ْالن شيدْهذاْخاللْمنْيذك رنا،ْكان

ناْألختناْسي ِّدي،ْياُْمَسبَّحًا،ُْكنْ .ْ“ذراعيهاْبينْتحتضنناْجميلة ُلناْالتيْاألرض،ْوأم ِّ ْثماًراْوتُنِّتجُْْوَتحكُمناَْتحمِّ
نةْزهورْ ْمعَْْمتنو ِّعةًْ  [.1]”وأعشابْملوَّ

ْوضعهاْالتيْالخيراتْوانتهاكْالمسؤولْغيرْالستعمالاْبسببْبها،ْنلحقهْالذيْاألذىْعلىْتحت جْهذهْأختنا.2
ْالقلبْفيْالقاطنْالعنفْإن.ْننهبهاْلناْومباحْ ْعليهاْالمسيطرونْوبأنناْلناُْمل كِّي ِّةْ ْأنهاْمعتقدينْنشأناْلقد.ْفيهاْهللا

ْوفيْالمياهْوفيْالتربةْفيْنالحظهاْالتيْالمرضْأعراضْخاللْمنْأيًضاَْيظهرْبالخطيئةْالمجروحْاإلنساني
اْاألكثرَْْالفقراءْبينْفمِّنْ ْلهذا،.ْالحي ةْالكائناتْوفيْالهواء ْالمظلومةْأرضناْتوجدْالمعاملة،ْولسوءْلإلهمالْتعرضًّ

ْذاتهْجسدنا(.7ْْ،2ْتك.ْرا)ْترابْأيًضاْنحنْأنناْننسى(.22ْْ،8ْروم)ْ”الَمخاضْآالمِّْْمِّنْتَئِّنْ “ْالتيْوالُمخرَّبة،
 .ويجد دناْينعشناْالذيْهوْوماؤهاْنتنسمهْالذيْهوْوهواؤهاْاألرض،ْعناصرْمنْمكو ن

 

  مبالين غير يجعلنا العالم هذا في شيء ال 

ْالثالثْيوحناْالباباْالقديسْكتبْنووية،ْأزمةْشفيرْعلىْيتأرجحْالعالمْكانْوبينماْسنة،ْخمسينْنaمْأكثرْمنذ.3
المْمقترحْتقديمْوأرادْبلْوحسب،ْالحربْرفضْخاللهاْمنْيشأْلمْعامة،ْرسالةْوالعشرون هْوقد.ْللس  ْرسالتهْوج 

لىْأضافْولكنهْالكاثوليكي،ْالعالمْكلْ ْإلى(Pacem in terrisْ)ْاألرضْفيْالسالم ْذويْاألشخاصْجميعْوا 
الحةْاإلرادة ،ْالبيئةْتدهورْوأمامْاآلن،ْأما.ْالص  هْأنْأريدْفإن يْالعالمي  .ْالكوكبْهذاْيسكنْشخصْكلْ ْإلىْأتوج 

ْعمليةْلتحريكْالكنيسة،ْأعضاءْإلىْتوج هت(Evangelii gaudiumْ)ْاإلنجيلْفرحْالرسوليْ ْإرشاديْفي



ْالجميعْمعْحوارْفيْالدخولْخاصْبشكلْأقترحْالعامة،ْالرسالةْهذهْفي.ْالتنفيذْقيدْتزالْالْإرساليْ ْإصالح
 .المشتركْبيتناْحول

ْإلىْالسادسْبولسْالباباْالطوباويْأشارْ،1771ْفيْاألرض،ْفيْالسالمْصدورْعلىْسنواتْثمانيْبعد.4
:ْللرقابةْالخاضعةْغيرْالبشريْالكائنْلممارساتْ”مأساويةْنتيجة“ْهيْكأزمةْإياهاْمقد ًماْاإليكولوجية،ْالمشكلةِّْ

ْهذاْضحيةَْْبدورِّهْيكونْألنْنفَسهْوُيعر ضْللتدميرْاألرَضُْْيعر ضْللطبيعة،ْمفرطْاستغاللْخاللْمنْإنه،“
ْ،…حقيقي ةْبيئي ةْكارثةْحدوث“ْإمكاني ة،ْعن(FAOْ)ْوالزراعةْاألغذيةْمنظ مةْأمامْأيًضاْتحد ث[.2ْ]”التدهور

رورة“ْإلىْاالنتباهْالفًتاْ،”الصناعي ةْالحضارةْوطأةْثقلْعلىْفعلْكردْ  ةْالض  ْفيْجذريْ ْتغييرْ ْإلىْوالحاجةْالملح 
ْاالقتصاديْ ْوالنموْإدهاًشا،ْكثراألْالتقنيةْوالمنجزاتْروعة،ْاألكثرْالعلمي ِّةْاالنجازات“ْألنْ،”اإلنساني ةْسلوك
،ْوأخالقيْ ْاجتماعيْ ْبتقد مْ ُْمقرونةًَْْتُكنْلمْإنْإبهاًرا،ْاألكثر ْعلىْستنقلبْالمطاف،ْنهايةْفيْفإنها،ْأصيل 
 [.3]”اإلنسان

ْأنْاألولىْالعامةْرسالتهْفيْالحظْوقد.ْمتزايًداْاهتماًماْالموضوعْبهذاْالثانيْبولسْيوحناْالقد يسْاهتمَّْْقد.5
ْويستخدمهاْاآلنيةْألغراضهْيستغل هاْأنْإالْ ْنعنىْمنْيبدو،ْماْعلىْاإلنسان،ْنظرْفيْالطبيعي ةْللبيئةْليس“

ْنلتزمْأنناْعلىْاالنتباهَْْلفتَْْعينهْالوقتْفيْلكنه[.5ْ]عامةْبيئيةْتوبةْإلىْدعاْثمْومنْ،[4]”المباشرْلالستهالك
روطْالتقي د“ْجداًْْقليالًْ ْأمرْهوْالبشري ةْالبيئةْتدميرْإن[.6ْ]”صحيحةْصيانةْالبشري ةْبيئةالْلصيانةْاألدبي ةْبالش 
ْهيْبذاتِّهاْاإلنسانيةْالحياةْألنْبلْوحسب،ْالبشريْالكائنْإلىْالعالمَْْيوكِّلْلمْهللاْألنْليسْالخطورة،ْبغاية
ْتغييًراْيتطلبْ ْلمالعاْوتطويرْرعايةْإلىْيرميْطموحْكلْ ْإن.ْالمتعد دةْالَتَرد يْأشكالِّْْمنْحمايتِّهاْيجبْعطي ةْ 
ْالمجتمعاتْتسوسْالتيْالقائمةْالسلطويةْوالبنياتْواالستهالك،ْاإلنتاجْوأساليبْالحياةْأنماط“ْفيْعميًقا

ْبلْاإلنساني،ْللشخصْالكاملْاالحترامْيفترضْأخالقي،ْطابعْاألصيلةْالبشريةْالتنميةْلدى[.7ْ]”المعاصرة
ْنظامْضمنْالمتبادلة،ْعالقاتهْوفيْكائنْكلْطبيعةْفيْوالنظر“ْالطبيعيْالعالمْإلىْأيًضاْاالنتباهْعليهْويجب
ق ْأساسْعلىْتنموْأنْالواقعْتغييرْعلىْالبشريْالكائنْقدرةْعلىْيجبْلهذا،[.8ْ[“]الكون]ْالكوزموسْهوْمنس 
 [.7]هللاْيديْمنْخرجتْكماْلألشياءْواألصليةْاألولىْالهبة

ْالعالميْاالقتصادْالختالالتْالهيكلي ةِّْْاألسبابِّْْعلىْالقضاءْإلى“ْالدعوةَْْعشرْالسادسْبِّنِّدكُتسَْسَلفِّيَْجدَّدَْ.6
لى ْالعالمْتحليلْيمكنْالْأنهْوذكَّر[.11ْ]”البيئةْاحترامْتأمينْعلىْقادرةْغيرْتبدوْالتيْالتقد مْنماذجْإصالحْوا 
ْوالجنسْالحياةْوْالبيئةْيتضمنْوهوْ«يتجز أْوالْواحدْهوْالطبيعةْكتاب»ْألنْجوانبه،ْأحدْعزلْطريقْعنْفقط

ْوثيًقاْارتباًطاْمرتبطْأمرْهوْالطبيعةْتدهورْفإن“ْثمَّ،ْومن.ْأخرىْوجوانبْاالجتماعية،ْوالعالقاتْوالعائلة
ُْمثَخَنةْ ْالطبيعيةْالبيئةْبأنْاالعترافْبِّنِّدكُتسْالباباْعليناْاقترحْلقد[.11ْ]”اإلنسانيْالتعايشَْتصيغْالتيْبالثقافة
ْناجمةْ ْالواقعْفيْكل هاْلكنها.ْجراحهاْلديهاْأيًضاْاالجتماعيةْالبيئةْأنْكما.ْلمسؤولاْغيرْسلوكناْأحدثهاْبجراح



،ْذاتْعن .ْاإلنسانيةْللحر يةِّْْحدودْ ْمنْفماْوبالتاليْحياتَنا،ْتقودُْْثابتةْحقائقْتوجدْالْبأنهْاالعتقادْعنْأيْالشر 
ُلقْالْانفاإلنس.ْبذاتهاْذاتهاْتخلقْحر يةْمجر دْليسْاإلنسان“ْأنْننسىْإننا رادة،ْروحْإنه.ْنفَسهَْيخ  ْأيًضاْولكنهْوا 

،ْبقلقْ ْدعانا،ْوقد[.12ْ]”طبيعة ْفيهاْلناْيكونْمر ةْكلْ ْفي“ْللخطرْتتعرضْالخليقةْبأنْاالعترافْإلىْأبوي  
ْإن.ْوحسبْألنفسناْونستهلكهاْملكنا،ْبساطةْوبكلْهيْمجملهاْفيْاألشياءْكلْأنْنعتبرْوحينْالنهائية،ْالسلطة
 [.13]”أنفسناْسوىْنرىْوالْبلْمنَّا،ْأعلىْسلطةْأيةْبوجودْنعترفْالْعندماْيبدأْالخليقةْتبديد

 

   واحد هّم   في متّحدون

ْالذينْاالجتماعيةْوالمنظ ماتْوالالهوتي ينْوالفالسفةِّْْالعلماءِّْْمنْالكثيرِّْْخواطرْهذهْالباباواتِّْْمساهماتْتجمع.7
ْكنائسْهناكْأيًضا،ْالكاثوليكيةْالكنيسةْخارجْأنْتجاهلْيمكنناْالْلكن.ْكهذهْقضاياْفيْالكنيسةِّْْفكرَْْأغَنوا

ْالمواضيعْهذهْحولْثميًناْوفكًراْعميًقاْاهتماًماْطو رتْقدْ–ْأخرىْدياناتْوكذلكْ–ْأخرىْمسيحي ةْوجماعات
تَِّصارْ ْأسترجعْأنْأريدْبالمالحظة،ْجديرْواحدْبمثالْولالستشهاد.ْجميًعاْتشغلناْالتي ْبطريركالْمساهمةَْْبِّاخ 

 .التامةْالكنسيةْالشركةْرجاءْنتشاركْمعهْوالذيْبارثولوميوس،ْالمسكوني

ْاإلساءةْفيْالخاصةْطريقتهْعنْواحدْكلْيتوبْأنْضرورةْإلىْخاصْبشكلْبارثولوميوسْالبطريركْأشارْقد.8
ْبإسهامنا،“ْافلالعتْرْمدعوونْنحنْماْبقدرْ،”بالبيئةْصغيرةْأضراًراْمناْواحدْكلُْيلحقْماْبقدر“ْألنْللكوكب،
ْعلىْوتحفيزْوبحزمْتكراًراْحثناْقدْالسياق،ْهذاْفي[.14ْ]”وتدميرهاْالبيئةْتشويهْفيْالكبير،ْأوْالصغير
ْالكائناتُْتلحقْوأنْهللا؛ْخليقةْفيْالبيولوجيْالتنوعْالبشريةْالكائناتْتدمِّرْفأن:ْ“الخليقةْضدْبالخطاياْاالعتراف
ْأوْالطبيعيةْغاباتهاْمنْاألرضْتجريدْوفيْالمناخي،ْالتغييرْفيْةًُْمساهِّمَْْاألرض،ْبسالمةْالضررْالبشرية
ْفأن:ْالسامةْبالموادْوحياتها،ْوهوائهاْوتربتهاْاألرضْمياهْالبشريةْالكائناتْتلويثْأو[iْ]الرطبةْالمناطقْتدمير
 [.16]”هللاْضدْخطيئةْوهيْأنفسناْضدْجريمةْهيْالطبيعةْضدْجريمةْأيْ “ْألن[.15ْ]”خطاياْهيْكلهاْهذه

ْإلىْتدعوناْوالتيْالبيئية،ْللمشاكلْوالروحيةِّْْاألخالقيةِّْْالجذورْإلىْاالنتباهَْْبارثولوميوسَْلَفتَْْعينه،ْالوقتْفي.7
الْ ْالبشري،ْللكائنْتغي ِّرْ ْفيْوأيًضاْبلْوحسب،ْالتقنيةْفيْتوجدْالْحلولْعنْالبحث .ْفقطْاألعراَضْْنجابهْفإنناْوا 

ْعلىْالقدرةْإلىْالهدرْومنْالسخاء،ْإلىْالجشعْومنْالتضحية،ْإلىْالكاالستهْمنْالعبورْعليناْاقترحْلقد
لْمجردْفقطْوليسْالعطاءْتعل مْيعني“ْتزه دْ ْفيْالمشاركة، ْماْإلىْأناْأريدهْمماْالتدريجيْفاالنتقال.ْالَتفض 
ْمدعوونْناأن[.17ْ]”والتواُكلْوالجشع،ْالخوف،ْمنْتحررْوهو.ْالمحبةْعيشْفيْأسلوبْهوْهللا،ْعالمْيحتاجه
ر ِّْْالعالمْقبول“ْإلىْالمسيحيين،ْنحنْأيًضا، ْنطاقْعلىْالقريبْومعْهللاْمعْالمشاركةْمنْكنوعَْشرَِّكة ،َْكسِّ



ْالذيْالمتناغمْالخليقةْثوبْتفاصيلْأدقْفيْحتىْيلتقيانْواإلنسانيْاإللهيْبأنْالمتواضعْاعتقادناْإنه.ْعالمي
 [.18”]وكبناكْمنْغبارْنقطةْأصغرْإلىْوصوالْهللا،َْحاَكه

 

 األّسيزي فرنسيس القديس

دْ ْاسَمهْاتخذتُْْوقد.ْوُمحفزْرائعْمثالْعندْالتوقفْقبلْالعامةْالرسالةْهذهْمتابعةْأريدْال.11 ،ْكمرشِّ ْوكإلهام 
ْوفيْضعيفْهوْبماْلالعتناءْالنموذجيْالمثالْهوْفرنسيسْالقديسْأنْأعتقد.ْلروماْأسُقًفاْانتخابيْلحظة

ْوهوْاإليكولوجية،ْمجالْفيْويعملونْيدرسونْالذينْجميعْشفيعْإنه.ْوبأصالةْبفرحْهماعاشْشاملة،ْإيكولوجية
ْوباألكثرْأكثر،ْوبالمهملينْهللاْبخليقةْخاًصاْاهتماًماْأظهرْلقد.ْالمسيحيينْغيرْمنْالكثيرينْمنْأيًضاْمحبوب

ْببساطةْيعيشْومتجوالْصوًفامتْكان.ْقلبهْوعالميةْالسخي،ْوتفانيهْفرحه،ْبسببْمحبوًباْوكانْيحبْكان.ْفقًرا
ْبينْالفصلْيصعبْحدْإيْإلىْنشعرْفيه.ْذاتهْومعْالطبيعة،ْومعْاآلخرين،ْومعْهللا،ْمعْرائعْانسجامْوفي

 .الداخليْوالسالمْالمجتمع،ْفيْوااللتزامْالفقراء،ْتجاهْوالعدالةْبالطبيعة،ْاالهتمام

ْأوْالمجردةْالعلومْلغةَْْتتجاوزُْْفئاتْ ْعلىْانفتاًحاْتََتطل بْالشاملةْاإليكولوجيةْأنْأيًضاْلناْتُبي نْشهاَدُتهْإن.11
ْمرةْكلْففيْما،ْشخصْعشقْفيْنقعْعندماْبالتمامْيحدثْكما.ْالبشريةْاساسْهوْبماْوتربطناْاألحياء،ْعلم
ْكلُْمشركاْاإلنشاد،ْهيْفعلهْردةْكانتْالصغيرة،ْالحيواناتْأوْالقمرْأوْالشمسْإلىْفرنسيسْالقديسْينظرْكان

ْهللاُْتسبحَْْأنْإلى“ْويدعوهاْالزهورْحتىْيعظْفكانْالخليقة،ْكلْمعْيتواصلْكانْلقد.ْالتسبيحْهذاْفيْلمخلوقاتا
ْألنْاقتصادي،ْحسابْأوْذهنيْتقديرْمجردْمنْأكثرْفعلهْردةْكانت[.17ْ]”بالفهمْتتمتعْكانتْولوْكماْوتحبه،

ْبجميعْلالعتناءْمدعوْأنهْيشعرْكانْلهذا.ْالمودةْأواصرْبهْتربطهْأًخا،ْكانْإليهْبالنسبةْمخلوقْكل
ْمشترك،ْأصلْاألشياءْلجميعْأنْاعتبارْمنْانطالًقا“ْأنهْبونافينتورا،ْالقديسْتالميذه،ْأحدْروىْوقد.ْالموجودات

ْازدراءْيمكنْال[.21ْ]”وأخًتاْأًخاْصغيرة،ْكانتْمهماْالمخلوقات،ْيدعوْوكانْأكبر،ْبرأفةْمغمورْبأنهْيشعرْكان
ْمنْاقتربناْفإن.ْتصرفاتناْتحددْالتيْالخياراتْعلىْتؤثرْألنهاْعقالنية،ْغيرْرومانسيةْوكأنهاْالقناعةْهذه

نْواالندهاش،ْالذهولْعلىْاالنفتاحْهذاْبدونْالبيئةْومنْالطبيعة ْعالقتناْفيْوالجمالْاألخو ةْلغةْبعدْنتكلمْلمْوا 
ْعلىْالقادرْغيرْالطبيعية،ْللمواردْمستغلالْأوْوالمستهلكْالمتسلطْتصرفاتْستكونْتصرفاتناْفإنْالعالم،ْمع

ْفإنْموجود،ْشيءْبكلْوثيًقاْاتحاًداْمت حدونْبأنناْشعرناْفإنْصحيح،ْوالعكس.ْالعاجلةْلمصالحهْحدْ ْوضع
فْفقرْإن.ْعفويةْبطريقةْداخلناْفيْسيتدفقانْواالكتراثْالرصانة ْخارجيًّاْزهًداْيكوناْلمْفرنسيسْالقديسْوتقش 

نماْبحًتا  .والتسلطْلالستخدامْغرضْمجردْالواقعْجعلْعنْالتخليْإنه:ْجذريةْأكثرْأمًراْوا 



ْرائعْككتابْبالطبيعةْاالعترافْالمقدس،ْللكتابْأمانتهْعبرْفرنسيس،ْالقديسْعليناْيقترحْأخرى،ْجهةْمن.12
لوقاتَِّْْعَظَمةَْْإِّنَّْ.ْ“صالحهْومنْعظمتهْمنْبعًضاْإليناْوينقلْخالله،ْمنْهللاْيكلمنا يانِّْْاَلهاوَجمْالَمخ  ُْيَؤد ِّ
فاتِّه،ْمِّنَْيظَهرُْْالْماَْيزالُْْوال(ْ“5ْ،13ْحك)ْ”خالِّقِّهاْفيْالَتَأملْإِّلىْبِّالقِّياسِّْ ْوُألوَهيُته،ْاأَلَزلِّيَّةُُْْقدَرُتهَْأيْصِّ
ًرا ْالخاصْالخضراواتْبستانِّْْفيْجزءْ ْتركْيطلبْكانْالسببْلهذا(.21ْْ،1ْروم)ْ”َمخلوقاتِّهْفيْلِّلَبصائِّرِّْْظاهِّ
ْهذاُْمبدعْهللا،ْإلىْفكرهْيرفعْأنْبهاُْيعَجبُْْلَمنْ ْيمكنْبحيثْالبري ِّة،ْالنباتاتْفيهْتنموْكيْزراعةْبدونْبالدير
،ْتحتاجْمشكلةْمجردْمنْأكثرْهوْالعالمْإن[.21ْ]كلهْالجمال رْ ْإنهْلحل   .وتسبيحْغبطةْفيْنتأملهُْمفرِّحْ ْسِّ

 

 ندائي

ْعنْالبحثْفيْبأسرهاْالبشريةْالعائلةْتوحيدْعلىْالحرَصْْيشملْالمشتركْبيتناْلحمايةْالعاجلْالتحديْإن.13
ْفيْللخلفْأبًداْيتراجعْالْوهوْيهملنا،ْالْفالخالق.ْتغيرهاْيمكنْاألمورْأنْنعرفْألنناْوشاملة،ْمستدامةْتنمية

ْناوه.ْالمشتركْبيتناْتعميرْأجلْمنْتتعاونْأنْالبشريةْبإمكانْزالْوما.ْخلقناْأنهْعلىْيندمْوالْمحبته،ْمشروع
ْتأمينْعلىْيعملونْالبشري،ْالنشاطْمجاالتْمختلفْفيْالذين،ْجميعْوشكرْوتشجيعْاالمتنان،ْعنْالتعبيرْأريد

ْالتدهورْعواقبْلمعالجةْببأسْيناضلونْالذينْأولئكْخاًصاْشكًراْويستحقون.ْبهْنتشاركْالذيْالبيتْحماية
ْيمكنْكيفْيتساءلونْوهم.ْبتغييرُْيَطالبناْالشبابْإن.ْالعالمْفيْفقًراْاألكثرْاألشخاصْحياةْفيْالمأساويةْالبيئي

 .المستبعدينْمعاناةْوفيْالبيئيةْاألزمةْفيْالتفكيرْبدونْأفضلْمستقبلْببناءْاالدعاء

ه.14 ْإجراءْإلىْبحاجةْإننا.ْالكوكبْمستقبلْبناءْفيْنتبعهْالذيْاألسلوبْحولْالحوارْلتجديدْعاجلةْدعوةًْْأوج 
ْالحركةْقطعتْلقد.ْجميعناْوتمسناْتعنيناْالبشرية،ْوجذورهْنواجهه،ْالذيْالبيئيْتحديالْألنْكلنا،ْتجمعناْمقارنة

ْإحياءْفيْساهمواْالذينْالمواطنينْمنْعديدةْمجموعاتْوأثمرتْوغنيًّا،ْطويالْشوًطاْالعالميةْاإليكولوجية
ْيصيبهاْماْغالًباْالبيئيةْلألزمةْملموسةْحلولْعنْللبحثْالمبذولةْالجهودْمنْالكثيرْلألسف،ْلكن.ْالوعي

نماْالسلطة،ْأصحابْرفضْبسببْفقطْليسْاالحباطُْ ْالتيْالمواقفْوتتأرجح.ْاآلخرينْاكتراثْعدمْبسببْأيًضاْوا 
ْالعمياءْالثقةْأوْالرخوْاالستسالمْأوْلهاْاالكتراثْوعدمْالمشكلةْنفيْبينْالمؤمنين،ْبينْحتىْالحلول،ُْسُبلْتعيق

ْومشاركةْمواهبْإن:ْ“أفريقياْجنوبْأساقفةْقالْكما.ْعالميْتضامنْإلىْامجددًْْبحاجةْإننا.ْالتقنيةْبالحلول
ْجميًعاْفباستطاعتنا[.22ْ]”هللاْخليقةْعلىْالبشرْتعديْعنْالناجمةْاألضرارْإلصالحْضروريةْهيْالجميع
 .الخاصةْوقدراتهْمبادراتهْوعبرْالخاصة،ْوخبرتهْثقافتهْعبرْكلْ ْبالخليقة،ْالعنايةْأجلْمنْهللْكأدواتْالتعاون

ْبعظمةْاالعترافْعلىْللكنيسة،ْاالجتماعيْالتعليمْإلىْمضافةْالعامة،ْالرسالةْهذهْتساعدناْأنْأتمنى.15
ْاإليكولوجيةْاألزمةْجوانبْمختلفْعلىْسريًعاْمروًراْسأُمرْبداية،.ْيواجهناْالذيْالتحديْوجمالْوضرورة



ْفيْتلمسناْبأنْلهاْوالسماحْاليوم،ْحتىْلمتوفرةاْالعلميةْاألبحاثْنتائجْأفضلْعلىْالحصولْأجلْمنْالحالية،
ْمجدًداْسأتناولْالعرض،ْهذاْمنْوانطالًقا.ْيستمرْالذيْوالروحيْاألخالقيْللمسارْمتينْأساسْووضعْالعمق
.ْالبيئةْأجلْمنْاللتزامناْالتوافقْمنْالمزيدْإعطاءْبهدفْالمسيحي،-اليهوديْالتقليدْمنْتنبعْالتيْالمسائلْبعض
نماْاألعراضْفقطْليسْمنها،ْأجنيْكيْالحالي،ْالوضعْجذورْإلىْالولوجْسأحاولْثم، .ْالعميقةْاألسبابْوا 

ْالكائنْيحتلهْالذيْالمحددْالمكانْالمختلفة،ْأبعادهاْفيْتحتوي،ْإيكولوجيةْنقترحْأنْهكذاْباستطاعتناْسيكون
ْطرحْفيْلألمامْبخطوةْالقيامْأودْالتأمل،ْهذاْضوءْعلى.ْبهْيحيطْالذيْبالواقعْوعالقاتهْالعالمْهذاْفيْالبشري
ْالنهاية،ْفي.ْالدوليةْوالسياسةْمناْواحدْكلْالسواءْحدْعلىُْتشرِّكْالتيْوللعملْللحوارْالعريضةْالخطوطْبعض
لىْدوافعْإلىْيحتاجْتغييرْكلْبأنْمقتنعْوألنني ْاإلنسانيْللنضجْخطوطْبعضْأقترحْسوفْتعليمية،ْمسيرةْوا 

 .المسيحيةْروحيةالْالخبرةْكنزْمنُْمستلَهَمةًْ

ْجديد،ْمنظورْمنْبدوره،ْسيتناولْالخاصة،ْومنهجيتهْالمحددْموضوعهْلهْأنْمنْبالرغمْفصل،ْكلْإن.16
ْالرسالةْتتخلَّلْالتيْالمحاورْببعضْخاصةْيتعلقْوهذا.ْالسابقةْالفصولْفيْلهاْالتعرضْتمْقدْمهمة،ْمسائل
ْهوْالعالمْفيْشيءْكلْبأنْاالقتناعْاألرض؛ْوهشاشةْاءالفقْرْبينْالوثيقةْالعالقة:ْالمثالْسبيلْعلى.ْبكاملها
ْطرقْعنْللبحثْالدعوةْالتكنولوجية؛ْعنْالناجمةْالسلطةْوأشكالْالجديدْالنموذجْنقدْعميًقا؛ْارتباًطاْمترابط
ْبمناظراتْالقيامْضرورةْلإليكولوجية؛ْاإلنسانيْالمعنىْمخلوق؛ْلكلْالخاصةْالقيمةْوالتقدم؛ْاالقتصادْلفهمْأخرى
ْحياةْأسلوبْواقتراحْالهد رْثقافةْوالمحلية؛ْالدوليةْالسياسةْتتحملهاْالتيْالخطيرةْالمسؤوليةْونزيهة؛ْادقةص

ْوُتعمقُْتد رسْالعكس،ْعلىْولكنها،ْعنها،ْاإلعراضْأوْدراستهاْمنْاالنتهاءْأبًداْيتمْالْموضوعاتْإنها.ْجديدة
 .باستمرار

 

ْ 

 

 األول الفصل

 المشترك لبيتنا يحدث ما

ْ 

ْلمْإنْوخاويةْمكررةْكرسائلْتبدوْأنْيمكنْوالعالم،ْالبشريةْوضعْحولْوالفلسفي ِّة،ْالالهوتي ِّةْالتأمالتْإن.17
هاْتطرح ْوقبلْلهذا،.ْالبشريةْلتاريخْمستجداتْمنْفيهْبماْالحالي،ْالسياقْمعْمواجهةْمنْانطالًقاْمجدًداْنفس 



ْالتوقفْأقترحْفإنيْإليه،ْننتميْالذيْالعالمْوجهْفيْديدةجْومتطل باتْحوافزْيول دْاإليمانْأنْكيفْعلىْالتعر ف
 .المشتركْلبيتناْيحدثْلماْللنظرْبإيجاز

ْفيماْوالعملْالحياةْايقاعاتْبتكثيفْاليومْتتحدْوبالكوكب،ْبالبشريةْالمرتبطةْللتغييراتْالمتزايدةْالسرعةْإن.18
ْمنْجزءْهوْالتغي رْأنْمع[.iiْ]”التسارعيْمالتراك“ْ،(rapidación)ْاإلسبانيةْاللغةْفيْالبعض،ْعليهُْيطلق

ْللتطورْالطبيعيْالبطءْمعْتتناقضْاليومْالبشريةْالتدخالتْتفرضهاْالتيْالسرعةْفإنْالمركبة،ْالُنظمْديناميات
ْالعامْالخيرْلصالحْبالضرورةْتصبْالْوالدائمْالمتسارعْالتغي رْهذاْأهدافْأنْمشكلةْهذاْإلىُْيضاف.ْالبيولوجي
لُْْعندماْمقلًقاْيصبحُْْولكنهُْمسَتَحب،ْأمرْهوْالتغي يرْإن.ْوشاملةْمستدامةْرية،بشْولتنمية ْللعالمْتدهورْ ْإلىَْيَتَحوَّ
 .البشريةْمنْاألعظمْالسوادْحياةْلنوعيةْوتقهقر

ْمنْاالقترابْبصددْالمجتمعْمنْجزًءاْفإنْالبشرية،ْالقدراتْوفيْالتقد مْفيْالمنطقيةْغيرْالثقةْمنْفترةْبعد.17
ْماْبسببْومؤلمْصادقْقلقْوينموْبالطبيعة،ْالعنايةْوحولْالبيئةْحولْمتزايدْ ْوعيْ ْوُيالحظُْ.ْأكبرْمعرفةْتوىمس

ْليسْقلًقاْاليومْلناْتسببْالتيْالمسائلْتلكْبينْ-كاملةْغيرْبالتأكيدْستكون-ْبجولةْلنقم.ْلكوكبناْيحدث
ْوعي ْ ْإلىْالوصولْولكنْفضولنا،ْإشباعْأوْعلوماتالمْجمعْليسْبالتأكيدْالهدف.ْبإخفائهْالتظاهرْبعدْبمقدورنا
،ْألمْ ْإلىْللعالمْيحدثْماْتحويلْعلىْوجرأةْ ْمؤلم،  .فردْكلْيقد مهْأنْيمكنْماْتحديدْوبالتاليْشخصيٍّ

ْ 

 المناخية والتغييرات التلوث.1

 الهدر وثقافة نفايات تلوث،

ْمتعددةْتأثيراتْفيْيتسببْالمناخي ةْلوثاتللمْفالتعرُضْ.ْيومًياْاألشخاصْتصيبْالتلوثْمنْأنواعْيوجد.21
ْيمرضون،ْفهم.ْالمبكرةْالوفاةْحاالتْمنْالماليينْفيْويتسببْفقًرا،ْاألكثرْعلىْسيَّماْوالْالصحة،ْعلىْللغاية
ْويضاف.ْالتدفئةْأوْالطبخْفيْالمستخدمْالوقودْعنْالصادرْالدخانْمنْعاليةْمستوياتْتنشقهمْبسببْمثال،
بْالمصانع،ْودخانْالنقل،ْوسائلْعنْالناتجْالجميعْيؤذيْذيالْالتلوثْهذا،ْإلى ْتحمضْفيْتساهمْموادْوترس 

ْالزراعيةْالكيميائيةْوالموادْاألعشابْومبيداتْالفطريات،ْومبيداتْالحشرية،ْوالمبيداتْواألسمدة،ْوالمياه،ْالتربة
َمة ْعاجزةْالواقعْفيْوهيْللمشاكل،ْالوحيدْالحلْبأنهاْتد عيْبالمالية،ْالمرتبطةْالتكنولوجيا،ْإن.ْعامْبشكلْالُمَسم ِّ

رْ “ْرؤيةْعن ْلمشكلةْحالًّْْتجدُْْاألحيان،ْبعضْفيْبالتالي،ْفهيْولهذاْاألشياء،ْبينْالقائمةْالمتعددةْالعالقاتْ”سِّ
 .أخرىْبمشاكلْبدورهْيتسببْما

ْأوساطْفيْلموجودةواْالخطيرةْتلكْفيهاْبماْالنفايات،ْعنْالناتجْالتلوثْالحسبانْفيْالوضعْأيًضاْيجب.21
ْمنزليةْنفايات:ْللتحللْقابلْغيرْمنهاْالكثيرْالنفايات،ْأطنانْمنْالماليينْمئاتْسنويًّاْننتجْإننا.ْمختلفة



ْاألرض،ْإن.ْومشعةْللغايةْسامةْصناعيةْأوْإلكترونيةْونفاياتْطبية،ْونفاياتْالهدم،ْأنقاضْوبقاياْوتجارية،
ْالكوكب،ْمنْكثيرةْأماكنْوفي.ْللقمامةْهائلْمستودعْإلىْفأكثر،ْرأكثْتتحول،ْوكأنهاْتبدوْالمشترك،ْبيتنا

ْالصناعية،ْفالنفايات.ْبالنفاياتْمغمورةْاليومْتبدوْوالتيْالماضي،ْمنْالطبيعيةْالمناظرَْْبحنين،ْالشيوخُْْيتذكر
ُْبنيةْفي[iiiْ]اأحيائيًّْْتراكًماْتحدثْأنْبإمكانهاْالحقول،ْوفيْالمدنْفيْالمستخدمةْالكيماويةْالمنتجاتْهيْكما

.ْالمكانْفيْالموجودةْالسامةْالمادةْنسبةْانخفاضْمنْوبالرغمْحتىْيالحظْماْوهوْله،ْالمتاخمةْالمناطقْسكان
 .األشخاصْصحةْعلىْمعالجتهاْيمكنْالْتأثيراتْظهورْعندْفقطْالالزمةْالتدابيرْتؤخذْاألحيانْمنْكثيرْوفي

ْكماْالمنبوذينْاألشخاصْالسواءْحدْعلىْتصيبْالتيْلهدر،اْبثقافةْوثيقةْصلةْذاتْهيْالمشاكلْهذهْإن.22
ْالمصنوعةْاألوراقْمنْاألكبرْالقسمْأنْالمثال،ْسبيلْعلىْلنالحظ،.ْنفاياتْإلىْسريًعاْتتحولْالتيْاألشياء
ْنتكوْ ْفالنباتات:ْمثاليْهوْالطبيعيْالبيئيْالنظامْعملْبأنْاإلقرارْعليناْيصعبْكما.ْتدويرهْإعادةْيتمْوالُْيهدر
ْالنفاياتْمنْهائلةْكمياتْينتجونْالذينْاللحوم،ْآكليُْتغذيْبدورهاْوتلكْاألعشاب؛ْآكليُْتطعمْغذائيةْمواد

ْدورةْنهايةْفيْالصناعي،ْالنظامْفإنْالعكس،ْوعلى.ْالنباتاتْمنْجديدْجيلْنموْفيْتتسببْوالتيْالعضوية،
عادةْاستيعابْعلىْالقدرةَْْيطو ِّرْلمْواالستهالك،ْاالنتاج ْتبن يْفيْبعدْينجحْولم.ْوالمخلفاتْالنفاياتْستعمالاْوا 
ْالستخدامْقصوىْحدودْوضعْيقتضيْونموذًجاْالقادمة،ْولألجيالْللجميعْموارًداْيَؤم ِّنْ”َتد ويرِّيْ “ْإنتاجْنموذج
ْهااستعمالْوا عادةْاستخدامها،ْفيْالقصوىْالفع اليةْوتحقيقْاستهالكها،ْفيْاالعتدالْوتبنيْالمتجددة،ْغيرْالموارد

ْبالكوكبْباإلضرارْستنتهيْالتيْالهدرْلثقافةْللتصديْطريقةْهيْتكونْقدْالمسائلْهذهْمواجهةْإن.ْوتدويرها
 .كافيةْغيرْزالتْماْاالتجاهْبهذاْالتطوراتْأنْنالحظْلكنناْبكامله،

 

 عام كخير   المناخ

لْ ْمعق دْنظامْ ْالكون،ْمستوىْعلىْإنه،.ْالجميعْأجلْومنْللجميعْعام،ْخيرْهوْالمناخ.23 ْمنْبالكثيرِّْْوُمتَّصِّ
ْللنظامْمقلًقاْاحتراًراْنواجهْأنناْإلىْيشيرْجًداْراسخْعلميْإجماعْوهنالك.ْالبشريةْللحياةْاألساسيةِّْْالشروطِّْ
ْأيًضاْيصعبْكماْالبحر،ْمياهْلمستوىْثابتْارتفاعْ ْاألخيرة،ْالعقودْفيْاالحترار،ْهذاْاصطحبَْْوقد.ْالمناخي
ْإن.ْبعينهاْظاهرةْلكلْمحد دْ ْعلميٍّْْسببْتعيينْيمكنْالْأنهْبرغمْالمتطرفة،ْالمناخيةْالظواهرْتزايدْعنْفصله
ْهذاْلمحاربةْواالستهالك،ْواإلنتاجْالحياةْنمطْفيْتغيراتْإجراءْضرورةْمنَْبي ِّنةْعلىْتصبحْألنْمدعوةْالبشرية
ْمثل)ْأخرىْأسباًباْهناكْأنْحيحص.ْتضاعفهْأوْتنتجهْالتيْالبشريةْاألسبابْلمواجهةْاألقل،ْعلىْأو،ْاالحترار
ْتشيرْالعلميةْالدراساتْمنْالعديدْولكنْ،(الشمسيةْوالدورةْومحورها،ْاألرضْمدارْفيْوالتغيراتْ،[iv]البركانية

نِّي،ْاالحترارْمنْاألكبرْالقسمْأنْإلى ْأكسيدْثاني)ْالحراريْاالحتباسْغازاتْلزيادةْيعودْاألخيرة،ْالعقودْفيْالكو 
ْتكث فهاْإن.ْالبشريْالنشاطْعنْالغالبْفيْتصدرْالتي(ْالغازاتْمنْوغيرهاْالنيتروزْوأكسيدْان،والميثْالكربون،



ْهذاْعززْوقد.ْالفضاءْفيْاالنتشارْمنْاألرض،ْمنْالمنعكسةْالشمسْأشعةْحرارةْيمنعْهذا،ْالجويْالغالفْفي
ْالطاقةْنظامْقلبْفيْالموجودْ،[v]األحفوريْللوقودْالمكثفْاالستخدامْعلىْالقائمْالتنميةْنموذجْخاصْبشكل

ْمتزايد،ْبشكلْاألراضيْاستخدامْفيْالتغييرْممارسةْوهوْأالْالصددْهذاْفيْآخرْعاملْآثرَّْْوقد.ْالعالمي
 .زراعيةْألغراضْالغاباتْإزالةْأساسيةْوبصورة

ْالوضع،ْخطورةْمنْتزيدْمفرغةْحلقةْيخلقْإنه.ْالكربونْدورةْعلىْتأثيرهْبدورهْلهْالمقابل،ْفيْاالحترار،ْإن.24
ْإزالةْإلىْوتؤديْالحارة،ْالمناطقْفيْالزراعيْواإلنتاجْوالطاقةْالشربْكمياهْاألساسيةْالمواردْتوف رْعلىْوستؤثر

ْبتسربْالمرتفعة،ْالسهولْوجليدْالقطبيْالجليدْذوبانْويهدد.ْاألرضْكوكبْعلىْالبيولوجيْالتنوعْمنْجزء
ْكما.ْالكربونْأكسيدْلثانيْمتزايدْانبعاثْ ْفيْالمجم دةْالعضويةْلمواداْتحللْيساهمْوقدْالميثان،ْلغازْجدًّاْخطير
ْالتلوث،ْإنْثم.ْالمناخيْالتغييرْتخفيفِّْْفيْتساهمُْْأنهاْحيثْسوًءا،ْاألمورَْْبدورهاْالمطيرةْالغاباتْخسارةُْْتزيد
ْفإذا.ْالبحريةْغذائيةالْالسلسلةَْْللخطرِّْْويعر ضْالُمحيطاتْحموضةِّْْمنْيزيدُْْالكربون،ْأكسيدْثانيْيول دُْْالذي

ْللنظمْمسبوقْغيرْوتدميًراْقبل،ْمنُْترَْْلمْمناخيةْتغييراتْيشهدُْْسوفْهذاْعصَرناْفإنْالحالي،ْالتوجهْاستمر
ْفيْأوضاًعاُْينشئْأنْيمكنهْالمثال،ْسبيلْعلىْالبحر،ْمستوىْفارتفاع.ْلجميعناْخطيرةْعواقبْمعْاإليكولوجية،

ْوأنْمنه،ْجًداْقريًباْأوْالبحرْساحلْعلىْيسكنونْالعالمْسكانْربعْأنْتباراالعْبعينْأخذناْإنْالخطورة،ْغاية
 .الساحليةْالمناطقْفيْتقعْالعمالقةْالمدنْأغلبية

ْخطيرة،ْوسياسيةْوتوزيعيةْواقتصاديةْواجتماعيةْبيئيةْأبعادْذاتْعالميةْمشكلةْالمناخيةْالتغييراتْتمثل.25
ْعلىْالقادمة،ْالقريبةْالعقودْفيْربماْالتأثيرات،ْأسوأْوستقع.ْشريةللبْالحاليةْالتحدياتْأهمْإحدىْتشك لْوهي
ْتعتمدْحيثْباالحترار،ْالمتعلقةْبالظواهرْللغايةْتتأثرْمواقعْفيْيعيشونْالفقراءْمنْفالكثير.ْالناميةْالدول

ْاعةكالزْرْاإليكولوجي،ْالنظامْخدماتْعليهاُْيطلقْوالتيْالطبيعية،ْالمحمياتْعلىْأساسيْبشكلْمعيشتهم
ْأوْالمناخيةْالتأثيراتْمعْبالتأقلمْلهمْتسمحْأخرىْاقتصاديةْموارًداْيملكونْالْوهم.ْالغاباتْومواردْوالصيد
ْالمثال،ْسبيلْعلى.ْوقائيةْأوْاجتماعيةْخدماتْعلىْالحصولْعليهمْيصعبْكماْمأساوية،ْأوضاعْمواجهة
ْبالعواملْالضررْيلحقُْْبدورهْوهذاْدائًما،ْلتأقلماْتستطيعْالْونباتات،ْحيواناتْهجرةَْْالمناخيةْالتغييراتُْْتسبب

ْبشأنْكبيرةْريبةْتتملكهمْللهجرة،ْمضطرينْأيًضاْأنفسهمْيجدونْوالذينْالفقراء،ْقبلْمنْالمستخدمةْاإلنتاجية
ْارتفاعْفيْهيْالبيئي،ْالتدهورْيفاقمهْالذيْالبؤسْمنْالفارينْالمهاجرين،ْأعدادْإن.ْأبنائهمْومستقبلْمستقبلهم

ْتشملهمْأنْبدونْهجروهاْالتيْحياتهمْعبءْويحملونْكالجئين،ْالدوليةْاالتفاقياتْفيْبهمُْيعترفْوالْوي،مأسا
ْمنْمختلفةْمناطقْفيْتقعْتزالْالْالتيْالمآسيْهذهْأمامْعامةْالمباالةْهناكْولألسف.ْوقائيةْتشريعاتْأية

ْأشقائنا،ْتجاهْالمسؤوليةْحسْلفقدانْالمةعْهوْهذهْوأخواتناْأخوتناْمآسيْعلىْفعلْردودْوجودْعدمْإن.ْالعالم
 .مدنيْمجتمعْأيْيقومْعليهْالذيْالحس ْْذاك



ْقبلْترك زهم،ُْجلْيضعونْالسياسيةْأوْاالقتصاديةْوالقدراتْالمواردْبأهمْ ْيتحك مونْالذينْمنْالكثيرْأنْيبدو.26
ْالسلبيةْلتأثيراتاْبعضْمنْالحدْ ْفقطْمحاولينْأعراضها،ْإخفاءْعلىْأوْالمشاكلْحجبْعلىْشيء،ْكل

ْالحاليةْباألنماطْاستمريناْإذاْتتفاقمْقدْالتأثيراتْهذهْأنْإلىْتشيرْاألعراضْمنْالكثيرْلكن.ْالمناخيةْللتغييرات
ْالسنينْفيْكبير،ْبشكلْتَُقل ِّلْسياساتْتنميةْالحتميْومنْالُملِّحْ ْمنْأصبحْفقدْلذلك.ْواالستهالكْلإلنتاج
ْاألحفوريْالوقودْاستبدال:ْالمثالْسبيلْعلىْملوثة،ْجدْأخرىْوغازاتْلكربوناْأكسيدْثانيْانبعاثْمنْالمقبلة،
ْوال.ْجًداْمحدودةْهيْالعالمْفيْوالمتجددةْالنظيفةْالطاقاتْإلىْاللجوءْنسبةْإن.ْمتجددةْطاقةْمصادرْبتنمية
ْالبلدانْبعضْقتحقْ ْفقدْذلك،ْمع.ْمناسبةْتنميةًْْ،[vi]الثانويةْالخليةْتقنياتْلتنميةْأيًضاْحاجةْهناكْزالت

نْالمجالْهذاْفيْمهمةْتطورات ْالنقلْوسائلْفيْاالستثماراتْبعضْأيًضاْهناك.ْالتأثيرْقليلةْتزالْالْكانتْوا 
ْتأهيلْإعادةْأوْالبناءْأنماطْفيْكماْاألولية،ْالموادْمنْأدنىْكم يةْوتتطلبْأقلْطاقةْعلىْتعتمدْالتيْواإلنتاج،
 .معم مةْغيرْزالتْماْالجيدةْالممارساتْهذهْجميعْلكن.ْالطاقةْيةفعالْتحسينْعلىْتعتمدْوالتيْالمباني

 

ْ 

II.المياه مسألة 

ْمستوىْاستمرارْاستحالةْجيًداْنعرف.ْالطبيعيةْالمواردْباستنفاذْتتعلقْالحاليْللوضعْأخرىْمؤشراتْهناك.27
ْمستوياتْوالهدرْالنفاقْةعادْبلغتْحيثْالمجتمع،ْفيْثراءْاألكثرْوالقطاعاتْالحالي،ْالمتطورةْالبلدانْاستهالك
 .الفقرْلمشكلةْلحلْالوصولْدونْالكوكب،ْالستغاللْالقصوىْالحدودْتخطتْبالفعلْتمَّْْقد.ْمفزعة

ْوللحفاظْالبشريةْللحياةْالماءْعنْغنىْالْألنهْقصوى،ْأهميةْذاتْمسألةْهيْالعذبةْوالمياهْالشربْمياهْإن.28
نُْْالعذبةْالمياهْمصادرف.ْوالمائيةْمنهاْالبريةْاإليكولوجيةْالنظمْعلى .ْوالصناعةْوالفالحةْالصحة،ْقطاعاتُْتَمو ِّ
ْالطلبْيتخطىْاألماكنْمنْالكثيرْففيْاآلنْأماْطويل،ْلوقتْنسبًياْثابتةْبالمياهْالتزويدْإمكانيةْبقيتْوقد

ْ،مهمةْمياهْخزاناتْعلىْتعتمدْكبيرة،ْفمدن.ْوالبعيدْالقصيرْالمدىْعلىْخطيرةْنتائجْمعْالممكن،ْالعرض
.ْالحرجةْاألوقاتْفيْسيماْالْوبنزاهة،ْمناسبةْبطريقةْدائماْتدبيرهاْيتمْالْالتيْالموارد،ْفيْشحْفتراتْمنْتعاني
ْمياهْإلىْالوصولَْْالسكان،ْمنْكبيرةْقطاعاتْتستطيعُْْالْحيثْإفريقيا،ْفيْخاصةْالعامةْللمياهْافتقارْهناك
ْبوفرة،ْالمياهْتتوافرْالمناطقْبعضْوفي.ْلطعاماْإنتاجْالصعبْمنْيجعلْجفافْمنْتعانيْأوْمتاحة،ْشرب
 .خطيرْشحْمنْأخرىْمناطقْتعانيْبينما

ْفبين.ْيومْكلْالكثيرينْبموتْتتسببْوهيْالخطورةْبالغةْمشكلةْهيْللفقراءْالمتوفرةْالمياهْنوعيةْمشكلةْإن.27
.ْكيميائيةْموادْوعنْدقيقةْحي ةْكائناتْعنْالناتجةْتلكْفيهاْبماْبالمياه،ْالمتعلقةْالمرضْحاالتْأكثرْماْالفقراء



ْهاًماْعامالْيشكلْهذاْكلْالمناسبة،ْغيرْالمياهْوخزاناتْالمراحيضْعنْالناتجةْوالكوليرا،(ْالديزنطاريا)ْالزحار
ْاألنشطةْبعضْعنْالناتجْبالتلوثْمهددةْهيْاألماكن،ْمنْالعديدْفيْالجوفية،ْالمياه.ْاألطفالْوموتْمعاناةْفي

ْالْوهنا.ْالكافيةْوالمراقبةْالتشريعاتْفيهاْتغيبْالتيْالبلدانْفيْوباألكثرْوالصناعية،ْمنهاْيةالزراعْاالستخراجية،
ْمنْكثيرةْأماكنْفيْالسكانْيستخدمهاْالتيْالكيميائيةْوالموادْالمنظفاتْزالتْفما.ْالمصانعْبنفاياتْفقطْنفكر
 .والبحارْوالبحيراتْاألنهرْفيْتصبْالعالم

ْالموردْهذاْخصخصةْإلىْاألماكنْبعضْفيْالميلْيزدادْالمتوفرة،ْالمياهْنوعيةْباستمرارْتتردىْبينما.31
ْحقْهوْالسليمةْالشربْمياهْعلىْالحصولْإنْالواقع،ْفي.ْالسوقْقوانينْبهاْتتحكمْبضاعةْإلىْوتحويلهْالنادر،
ْقحقْوْلممارسةْشرطْفهوْولهذاْاالشخاص،ْبقاءْيحددْألنهْاإلنسان،ْحقوقْمنْوأساسْوعالميْجوهري

ْهذاْألنْالشرب،ْمياهْتصلهمْالْالذينْالفقراءْتجاهْخطيرْاجتماعيَْدي نْعليهْالعالمْهذاْإن.ْاألخرىْاألشخاص
ْجزئًياْالدَّينْهذاْسُيسدد.ْللتساومْالقابلةْغيرْكرامتهمْفيْالمتأصلْالحقْذاكْبالحياة،ْالحقْمنْحرمانهمْيعني
ْالقرىْفيْالصحيْالصرفْوشبكةْالنظيفةْالمياهْوفيرلتْاالقتصاديةْالمساهماتْمنْالمزيدْتقديمْخاللْمن

نماْالمتطورة،ْالبلدانْفيْفقطْليسْللمياهْإهدارْ ُْيالحظُْْلكن.ْفقًراْاألكثر ْتملكْوالتيْالناميةْالبلدانْفيْأيًضاْوا 
ْبخطورةْالوعيْغيابْبسببْوثقافية،ْتربويةْمسألةْهوْالمياهْمشكلةْمنْجزًءاْأنْهذاُْيظهر.ْكبيرةْاحتياطات

 .الهائلةْالتفاوتاتْمنْسياقْفيْالتصرفاتْهذهْمثل

.ْالماءْعلىْتعتمدْالتيْالمتنوعةْوالمنتجاتْالغذائيةْالموادْتكاليفْبارتفاعْسيتسببْالمياهْشحْمنْمزيًداْإن.31
ْلمْماْالقادمة،ْالقليلةْالعقودْغضونْفيْالمياه،ْفيْشحْلمعاناةْالتعرضْخطرْمنْالدراساتْبعضْنبهتْولقد
ْومنْاألشخاص،ْمنْالملياراتْتصيبْأنْبإمكانهاْالبيئيةْفالتأثيرات.ْعاجلةْبصورةْالوضعْهذاْبهةمجاْيتم

ْالمصادرْأحدْإلىْكبرى،ْعالميةْشركاتْقَِّبلِّْْمنْبالمياه،ْالتحكمْأمرْيتحولْأنْأخرى،ْناحيةْمنْالمتوقع،
 [.23]القرنْهذاْفيْللصراعْالرئيسية

 

III .البيولوجي التنوع فقدان  

ْوثيًقاْارتباًطاْترتبطْواإلنتاجْالتجاريْوالنشاطْاالقتصادْلفهمْطرقْ ْبسببْللنهبْأيًضاْاألرضِّْْمواردُْْعرُضْتت.32
ْالمستقبلْفيْتشك لْأنْيمكنهاْأصنافْفقدانْعينه،ْالوقتْفيْيعنيْواألخشاب،ْالغاباتْففقدان.ْالفوريْبالعائد
نماْوحسبْللتغذيةْليسْللغاية،ْمهمةْموارد ْالمختلفةْفاألصناف.ْالخدماتْمنْوللعديدْأيًضاْاضاألمْرْلعالجْوا 
ْالمشاكلْبعضْلحلْأوْالمستقبلْفيْالبشريةْالحاجاتْبعضْلسدْرئيسيةْمواردْتشكلْقدْجيناتْعلىْتحتوي
 .البيئية



ْفيْقيمةْلهاْأنْمتناسينْلالستغالل،ْمحتملةْ”موارد”كـْفقطْالمختلفةْاألصنافْفيْالتفكيرْيكفيْالْلكن.33
ْفقدْأبناؤنا،ْيراهاْولنْمعرفتها،ْمنْبعدْنتمكنْولنْسنويًّاْتنقرضْوالحيواناتْالنباتْمنْاألصنافْفآال.ْذاتها

ْلنْاألصنافْآالفْفبسببنا.ْالبشريةْاألنشطةْببعضْتتعلقْألسبابْتفنىْمنهاْالعظمىْوالغالبية.ْلألبدْانقرضت
 .حقناْمنْليسْاهذ.ْالخاصةْرسالتهاْإليناْتنقلْأنْتستطيعْولنْبوجودها،ْهللاْتمجد

ْتعملْكيْلكن.ْمرئيْكبيرْحدْ ْإلىْاألمرْألنْذلكْما،ْطيرْأوْثدييْحيوانْانقراضْخبرْيقلقناْقدْربما.34
ْوالزواحفْالصغيرةْوالحشراتْوالديدانْوالطحالبْللفطرياتْأيًضاْبحاجةْنحنْجيدة،ْبطريقةْاإليكولوجيةْالنظم

ْتلفتْأنْدونْتمرْماْعادةْوالتيْالنادرة،ْاألصنافْفبعض.ْقةالدقيْالحيةْالكائناتْمنْتحصىْالْالتيْواألنواع
ْيتدخ لْأنْالبشريْالكائنْعلىْأنهْصحيح.ْماْمكانْتوازنْاستقرارْتحقيقْفيْوأساسًياْحاسًماْدوًراْتلعبْاالنتباه،
ْاككذْمعق دْواقعْفيْاليومْاإلنسانيْالتدخ لْمستوىْولكنْخطيرة،ْمرحلةْفيْماْجيولوجيْ ْنظامْيدخلْعندما

لهْتقتضيْالبشريْالكائنْعنْالناجمةْالمستمر ةْالكوارثْأنْلدرجةْضخمْهوْبالطبيعةْالخاص ْبحيث.ْمجد ًداْتدخ 
ْماْكثيًراُْمفرغة،َْحَلَقةْ ْخلقُْْهكذاْتمْوقد.ْعنهْتنجمْالتيْاألخطارْكلْ ْأمامْمتواصالْأصبحْالبشريْ ْالتدخ لْأن
لْفيهاْيزيد ،ْالكائنْتدخ  ْالطيورْمنْالكثيرْالمثال،ْسبيلْعلى.ْالوضعْتفاقمْمنْا،مْمشكلةْلحلْ ْالبشري 

ْويجبْنفسها،ْللزراعةْنافعةْهيْالتكنولوجيا،ْأوجدتهاْالتيْالسام ة،ْالمبيداتْبسببْتنقرضْالتيْوالحشرات
ْوالتقنيونْالعلماءْيبذلهاْالتيْالجهودْإن.ْجديدةْمضرةْتأثيراتْبدورهْيتركْقدْأخرْتقنيْبتدخلْانقراضهاْمعالجة
ْنتأملْعندماْولكن،.ْواإلعجابْالثناءْتستحقْالبشريْالكائنْبهاْتسببْالتيْللمشاكلْحلولْإيجادْلمحاولة
ُْيفقرْواالستهالكية،ْالماليةْخدمةْفيْيكونْماْغالًباْوهوْالبشري،ْالتدخلْمنْالمستوىْهذاْأنْنالحظْبالعالم
ْوعروضْالتقنيةْتقدمْمستوىْأنْحينْفيْ،ورماديةْمحدوديةْوأكثرْجماال،ْأقلْويجعلهاْنقطنهاْالتيْاألرض

ْيمكنْالْجماالْمستبدلينْأنفسناْنخدعْالطريقةْبهذهْإننا.ْحدودْدونْتقدمهْيواصلْعينه،ْالوقتْفيْاالستهالك،
 .بأنفسناْخلقناهْبجمالْاسترداده،ْأوْتكراره

ْوالهواء،ْوالمياهْالتربةْعلىْتهاتأثيراْفيْعادةُْينظرْما،ْاقتصاديةْلمبادرةْالبيئيةْالنتائجْتحليلْيتمْعندما.35
ْأوْاألصنافْبعضْفقدانْكانْلوْكماْالبيولوجي،ْالتنوعْعلىْللتأثيراتْمتأنيةْدراسةْدائًماْيتضم نْالْهذاْولكن

ْالجديدة،ْوالزراعاتْالطرقات،ْتستوليْماْفكثيرا.ْاألهميةْقليلْأمرْ ْهوْالنباتاتْأوْالحيوانيةْالمجموعات
ْتفت ُِّتها،ْاألحيانْبعضْوفيْللحيوانات،ْالطبيعيةْالمساكنْعلىْاألبنية،ْمنْوغيرهاْاهالميْوخزاناتْواألسوار،
ْأصبحتْاألصنافْبعضْأنْحتىْبحرية،ْالتنقلْأوْالهجرةْعلىْقادرةْغيرْالحيواناتْقطعانْتجعلْبطريقة
ْاألعمال،ْهذهْتأثيراتْوطأةْمنْاألقلْعلىْتخففْالتيْالبديلةْالحلولْبعضْتوجد.ْاالنقراضْلخطرْمعرضة
ْاستغاللْيتمْعندما.ْقليلةْبلدانْفيْيوجدانْالوقائيْالفعلْوهذاْاالنتباهْهذاْأنْإالْبيولوجية،ْممراتْكإنشاء



ْالنظامْفيْخللْمنْعنهْينتجْوماْالمفرطْنقصهاْلتجنبْنموهاْنمطْدراسةْدائًماْيتمْالْتجاريًّا،ْاألصنافْبعض
 .اإليكولوجي

ْسريعْاقتصاديْربحْعنْفقطْنبحثْعندماْألنهْالفوري،ْتتخطىْنظرةْتتطلبْيةاإليكولوجْبالنظمْالعنايةْإن.36
ْمنْبكثيرْأكبرْهيْاألنانيْاالهمالْيسببهاْالتيْاألضرارُْكلفةْلكنَّْ.ْعليهاْبالمحافظةْحًقاْأحدْيكترثْالْوسهل،
ْفنحنْبها،ْالكبيرْاإلضرارْأوْاألصنافْبعضْفقدانْحالْفي.ْعليهْالحصولْيمكنْالذيْاالقتصاديْالربح
ْبالحصولْالزعمْعندْخطيرة،ْتفاوتاتْعلىْصامتينْشهوًداْربماْسنكونْلهذا،.ْحسابْأيْتتجاوزْقيَّمْ ْعنْنتكلم
 .البيئيْللتدهورْالباهظْالثمنْتدفعْوالمستقبلية،ْالحاضرةْالبشرية،ْباقيْوجعلْهامة،ْأرباحْعلى

ْحيثْ–المحيطاتْوفيْالَبرْ ْعلى–ْمحددةْطقومناْأماكنْعلىْالمحافظةْفيْتقدًماْالبلدانْبعضْحققتْقد.37
ْبالتنوعْاالهتمامْمجالْفيْاألخصائيون،ْيشد د.ْاألصليةْبنيتهاُْيفسدْأوْهيئتهاْيغي ِّرْقدْبشريْتدخلْأيُْيمنع

ْواألنواعْاألصناف،ْتنوعْحيثْمنْغنىْاألكثرْبالمناطقْخاصْاهتمامْإيالءْضرورةْعلىْالبيولوجي،
نة، ْاعتبارهاْبسببْخاصةْرعايةْتتطلبْأماكنْفهناك.ْفعالْحمايةْبمستوىْالمتمتعةْغيرْأوْالنادرةْالُمستوطِّ

ْمنْأخرىْأشكاالْتؤمنْثمَّْْومنْالمياهْمنْهامةْاحتياطياتْتشك لْأوْالعالمي،ْاإليكولوجيْللنظامْبالنسبةْالكبير
 .الحياة

ْأوْالكونغو،ْنهرْوحوضْألمازوناْوهيْالبيولوجي،ْبالتنوعْالغنيةْاألرضْرئاتْالمثال،ْسبيلْعلىْنذكر،.38
ْبأسرهْللكوكبْبالنسبةْاألماكنْهذهْأهميةْمراعاةْالجيدْمن.ْالجليديةْواألنهارْالكبيرةْالجوفيةْالمياهْطبقات

ْتقريًباْالمستحيلْومنْجًدا،ْمعقدْبيولوجيْتنوعْلديهاْاإلستوائيةْللغاباتْاإليكولوجيةْفالنظم.ْالبشريةْولمستقبل
ْفإنْالزراعية،ْالمساحاتْزيادةْبهدفْتماًماْقطعهاْأوْالغاباتْهذهْحرقْيتمْعندماْلكنْوْبالكامل،ْمعرفته
ْدونْمن.ْجافةْصحارْ ْإلىْالمناطقْتلكْوتتحولْقليلة،ْسنينْغضونْفيْتنقرضْتحصىْوالْتعدْالْأصناف
ْاالقتصاديةْحالمصالْتجاهلْيمكنْالْكذلكْألنهْاألماكن،ْهذهْعنْالتكلمْعندْنفسهْيفرضْدقيقْتوازنْثمةْشك،

ْاقتراحات“ْتوجدْالواقع،ْفي.ْاألوطانْسيادةْللخطرْتعرضْقدْاألماكن،ْهذهْرعايةْبذريعةْالتي،ْالهائلةْالدولية
ْالمنظماتْبعضْالتزامْإن[.24ْ]”الجنسياتْالمتعددةْللشركاتْاالقتصاديةْالمصالحْفقطْتخدمْاألمازون،ْلتدويل
ْوهيْبالثناء،ْجديرْأمرْهوْبينهاْفيماْالجديْوالتعاونْالشعوبْةتوعيْفيْالمدني،ْالمجتمعْومنظماتْالدولية،

ْفيْللتفويض،ْالقابلْغيرْالخاص،ْواجبهاْبإتمامْحكومةْكلْتقومْكيْالشرعية،ْالضغطْلوسائلْأيًضاْتلجأ
 .ةدوليْأمْكانتْمحليةْملتبسة،ْلمصالحْنفسهاْتبيعْأنْدونْلدولتها،ْالطبيعيةْالمواردْوعلىْالبيئةْعلىْالمحافظة

ْماْغالباْ-أحادي ِّةْزراعاتْالعمومْفيْهيْوالتي-ْحراجي ِّةْغاباتْبمساحاتْالبري ِّة،ْالنباتاتْاستبدالْفحتى.37
ْاألنواعْفيْالمتوفرْغيرْالبيولوجيْبالتنوعْالضررْيلحقْأنْالواقعْفيْهذاْبإمكان.ْمالئمةْدراسةْدونْيتم

ْالبيولوجيْالتنوعْتفقدْزراعية،ْأراضْإلىْتحويلهاْيتمْوالتيْأيًضا،ْالرطبةْالمناطق.ْزرعهاْيتمْالتيْالجديدة



ْعلىْالقائمةْاإليكولوجيةْالنظمْاختفاءْهوْمقلقْ ْالساحليةْالمناطقْبعضْففي.ْتحتضنهْكانتْالذيْالهائل
 .القرمْأشجار

نماْالكوكب،ْمياهْغالبيةْعلىْفقطْتحتويْالْالمحيطاتْإن.41 ْاسعالْوْالتنو عْمنْاألكبرْالجزءْعلىْأيًضاْوا 
ْفيْفالحياةْأخرى،ْناحيةْمن.ْمختلفةْألسبابْومهددةْمجهولةْزالتْماْمعظمهاْفيْوالتيْالحية،ْللكائنات
ْاالستخراجْبسببْتتضررْاألرض،ْسكانْمنْكبيًراْقسًماُْتغذ يْوالتيْوالمحيطات،ْوالبحارْوالبحيرات،ْاألنهر،

ْتطويرْمستمًراْيزالْوال.ْاألصنافْلبعضْاخطيرًْْاضمحالالْيول دْوالذيْالسمكية،ْالمواردْفيْالمضبوطْغير
ْالكائناتْبعضْإن.ْعليهاْالحصولْيتمَّْْالتيْاألصنافْمنْكبيرْقسمْهدرْفيْتتسببْانتقائيةْصيدْأساليب
ْعنصًراْتشكلْالتيْالعوالقْمنْمعينةْأشكالْمثلْخاص،ْبشكلْمهددةْهيْاهتماًما،ْنعيرهاْالْوالتيْالبحرية،

 .البشرْلتغذيةُْتستخدمْأصنافْالمطاف،ْنهايةْفيْعليها،ْتعتمدْوالتيْالبحرية،ْغذائيةالْالسلسلةْفيْجًداْهاًما

ْالبريةْالغاباتْتحاكيْالتيْالمرجانية،ْالشعابْنرىْاالستوائية،ْوشبهْاالستوائيةْالبحارْفيْنغوصْعندما.41
ْوالطحالب،ْاإلسفنجْوْوالرخوياتْالبحرْوسرطانْاألسماكْمنْصنفْ ْمليونْتقريًباْتستضيفْألنهاْالكبيرة،
لْالذيَْمنْ :ْ“مستمرْتقهقرْوفيْعقيمةْاليومْهيْالعالمْفيْالمرجانيةْالشعابْمنْالكثير.ْوغيرها ْالعالمْحوَّ
ْالتلوثْإلىْأغلبهاْفيْتعودْالظاهرةْهذهْإن[.25ْ]”واللون؟ْالحياةْمنْمجردةْمائيةْتحتْمقابرْإلىْالرائعْالبحري
ْالمدمرة،ْالصيدْوألساليبْالصناعية،ْوللنفاياتْاألحادية،ْوللزراعاتْابات،الغْإلزالةْكنتيجةْللبحرْيصلْالذي

ْيساعدناْهذاْكل.ْالمحيطاتْحرارةْدرجةْارتفاعْبسببْتفاقمتْوقد.ْوالديناميتْالسيانيدْتستخدمْالتيْباألخص
ْبعضْنوأْاألولى،ْللوهلةْنالحظهاْالْقدْعواقبْلهْيكونْأنْيمكنْالطبيعةْيمسْعملْأيْأنْكيفْفهمْعلى

 .المحيطاتْأعماقْعمقْالىْالمطاف،ْنهايةْفيْسيصل،ْتدهورْحسابْعلىْيتمْللمواردْاالستغاللْأشكال

ْاإليكولوجيةْالنظمْلسلوكْأفضلَْفهمْ ْأجلْمنْاألبحاث،ْمجالْفيْبكثيرْأكثرْاالستثمارْالضروريْمن.42
ْمرتبطةْجميًعاْهيْالمخلوقاتْألنْ.البيئةْفيْمهمْتبديلْأيْعنْالناتجةْالتأثيراتْمتغيراتْمختلفْولتحليل
ْبعضناْبحاجةْجميًعاْالمخلوقةْالكائناتْفنحنْوا عجاب،ْبمودةْقيمتهْتُقد رْأنْمنهاْلكلْويحقْببعض،ْبعضها

دْ ْبعمليةْالقيامْوعليهْاألسرة،ْهذهْرعايةْفيْمسؤوليةْلديهْمكانْوكل.ْبعضْإلى ْالتيْاألصنافْلجميعْدقيقْ َْجر 
 .باالنقراضْالمهددةْاألنواعْعلىْخاص،ْباهتمامْمحافًظا،ْحمايةْواستراتيجياتْشاريعمْتنميةْبهدفْيستضيفها،

 

VI. االجتماعي والتفكك البشرية الحياة نوعية تدهور 



ْالعيشْفيْالحقْلهْوأنْالعالم،ْهذاْمخلوقاتْمنْخليقةْأيًضاْهوْالبشريْالكائنْأنْاالعتبارْبعينْأخذناْإذا.43
ْالبيئي،ْالتدهورْتأثيراتْفيْالنظرْإغفالْيمكنناْالْفإنهْخاصة،ْكرامةْكذلكْلهْوأنْسعيًدا،ْيكونْأنْوفي

 .األشخاصْحياةْفيْالهد رْوثقافةْالحاليْالتطورْونموذج

ْوجهةْمنْللعيش،ْصالحةْغيرْأصبحتْالتيْالمدنْمنْللعديدْالمنظمْوغيرْالمفرطْالنموْمثال،ْاليومْنرى.44
نماْالسامة،ْاالنبعاثاتْعنْناجمالْالتلوثْبسببْفقطْليسْالصحي ة،ْالنظر ْالمدن،ْفيْالفوضىْلحالةْنتيجةْوا 

ْفعالة،ْغيرْضخمةُْمنشآتْهيْالكبيرةْالمدنْمنْالعديدْإن.ْوالسمعيْالبصريْوللتلوثْالنقل،ْوسائلْولمشاكل
ْوتفتقرْمنظمة،ْوغيرْمزدحمةْحديثا،ُْبنيتْقدْأنهاْمنْبالرغمْأحياء،ْوهناك.ْمفرطْبشكلْوالطاقةْالمياهْتستهلك

ْبالخرسانةْمتزايد،ْنحوْعلىْغارقين،ْيعيشواْأنْالكوكبْهذاْلسكانْمناسًباْليس.ْالكافيةْالخضراءْللمساحات
 .بالطبيعةْالحسيْاالتصالْمنْومحرومينْوالمعادن،ْوالزجاجْواألسفلت،

ْطقمناْإلىْالوصولْالمواطنينْعلىْالصعبْمنْأصبحْقدْوالحضرية،ْمنهاْالريفيةْالمناطق،ْبعضْفي.45
ْألفرادْفقطْمتاحةْ”إيكولوجية“ْسكنيةْمواقعْبناءْبسببْأوْالمتسعات،ْخصخصةْبسببْاستثنائي،ْجمالْذات

ْوغني ِّةْجميلةْمدينةْنجدْماْوغالًبا.ْالمصطنعْالهدوءْإلزعاجْتحاشيًّاْالدخولْمنْاآلخرينْمنعْيتمْحيثْقليلين،
ْللضواحيْبالنسبةْكذلكْليسْاألمرْلكنْ،”آلمنةا“ْالمناطقْبعضْفيْجيًداْبهاْالُمعتنىْالخضراءْبالمساحات

 .المجتمعْمنْالمهمشونْيعيشْحيثْظهوًرا،ْاألقل

ناتْبينْما.46 ْالوظيفيةْاالبتكاراتْببعضْالخاصةْالتأثيراتْيوجدْالعالميْ ْللتغييرْاالجتماعي ةْالمكو 
ْوالتفك كْاألخرى،ْلخدماتواْالطاقةْواستهالكْتوافرْفيْالمساواةْوعدمْاالجتماعي،ْوالتهميشْالتكنولوجية،
، ،ْالعدوانْمنْجديدةْأشكالْوبروزْالعنفْوازديادْاالجتماعي  ْاستهالكْوزيادةْالمخد رات،ْوتهريبْاالجتماعي 
بابْبينْالمخد رات ْالتقدمْأنْكيفْتبي نْأخرى،ْعالماتْبينْمنْعالمات،ْإنها.ْالهويةْوفقدانْالسن،ْصغارْالش 

،ْلمْاألخيرينْالقرنينْفي ْهذهْبعُضْ.ْالحياةْنوعي ةْفيْوتحسيًناْوشاماًلْْحقيقيًّاْتقد ًماْجوانبه،ْجميعْفيْيعنِّ
،ْاجتماعيْلتدهورْأعراض ْْعينهْالوقتْفيْهيْالعالمات ْوالَشرِّكةْاالندماجْألواصرْصامتْولت مز قْحقيقي 

 .االجتماعية

ْطاغيةْتصبحْعندماْ،والتيْالرقميةْالتكنولوجياْوعالمْاإلعالميةْوسائلْدينامياتْهذا،ْإلىُْتضاف.47
ْيتعر ضْقدْالسياق،ْهذاْففي.ْبسخاءْوالمحبةْبعمق،ْوالتفكيرْبحكمة،ْالعيشْعلىْالقدرةْنموْتعززْالْالحضور،

كمتِّهمْرؤيةْإلىْالعِّظامْالماضيْحكماء ْكيْجهًداْمن اْيتطل بْهذاْإن.ْالُمَشت ِّتْ ْالمعلوماتْضجيجِّْْوسطْتختنقْحِّ
ْثمرةْالحقيقي ة،ْالحكمةْإن.ْتملكهْماْألثمنْتدهورْفيْوليسْللبشريةْجديدْيثقافْنموْ ْفيْالوسائلْهذهْتُترجم
ْنهايةْفيْتؤدي،ْالتيْالمعلوماتْتجميعْبمجر دْإدراكهاْيمكنْالْاألشخاص،ْبينْالسخيْ ْوالل قاءْوالحوارْالت فكير

ْمعْالحقيقي ةْالعالقاتْتميلْعينه،ْالوقتْفي.ْالذهنيْ ْالتلو ثْمنْبنوعْوتصيبْوالتغشية،ْاإلشباعْإلىْالمطاف،



ْيسمحْوهذا.ْاإلنترنتْبوساطةْالتواصلْمنْبنوعُْتسَتبَدلَْْأنْإلىْعنها،ْالناجمةْالتحد ياتْكلْمعْاآلخرين،
ْوالمرتبطةْالمصطنعة،ْالعواطفْمنْجديدْ ْنوعْ ْيولدْماْغالًباْوهكذاْلمزاجنا،ْوفًقاْالعالقاتْاستبعادْأوْباختيار
ْومشاطرةْبينناْفيماْبالتواصلْلناْتسمحُْْالحالي ةْالوسائلْإن.ْوالطبيعةْباألشخاصْمنهاْأكثرْوالشاشاتْباألجهزة
،ْدونْلكن ها،ْوالعواطف،ْالمعرفة ْوفرحهْوخوفهْاآلخرْلمعاناةْالمباشرْالتلمسْمنْأيًضا،ْأحياناْتمنعناْشك 

ْأيًضاْيتزايدْالمنتجات،ْلهذهْالمتطف لْالعرضْزيادةْمعْبأنه،ْنتفاجأْأنْينبغيْالْلهذا.ْالشخصي ةْخبرتهْوتعقيدات
 .ضارةْعزلةْأوْاألشخاصْبينْالعالقاتْفيْوكئيبْعميقْاستياء

 

V. كوني تباين 

ْنعرْلمْإنْمناسبْبشكلْالبيئيْ ْالتدهورْمواجهةْيمكنناْولنْمًعا،ْيتدهورانْالطبيعي ةْوالبيئةْالبشري ةْالبيئةْإن.48
ْيصيبْوالمجتمعْالبيئةْتراجعْإنْالواقع،ْفي.ْواالجتماعيْ ْريْ البشْالتدهورْإلىْأد تْالتيْاألسبابْإلىْانتباًها
ْوالبحوثْالعادية،ْالحياةْفيْالمشتركةْالخبرةْمنْكلْ ْتثبت:ْ“المسكونةْفيُْضعًفاْأكثرْهمْمنْخاصْبشكل

ْلسبيْعلى[.26ْ]”فقًراْاألكثرْاألشخاصْيتحم لهاْالبيئيةْالتعدياتْلجميعْخطورةْاألكثرْالتأثيراتْأنْالعلمي ة،
يدْحرفةْمنْيعيشونْالذينْخاصةْبالشللْيصيبْالسمكي ةْاالحتياطاتْاستنزاف:ْالمثال ْالوسائلْيملكونْوالْالص 

ْارتفاعْكذلكْالمعب أة؛ْالمياهْشراءْيستطيعونْالْألنهمْخاصْبشكلْبالفقراءْيضرْ ْالمياهْتلو ثْأنْكماْالستبدالها؛
.ْإليهْينتقلونْمكانْلديهمْليسْوالذينْالفقراءْالساحلي ةْالمناطقْسك انْرئيسيْ ْبشكلْيؤذيْالبحرْمياهْمستوى
راعاتْوفيْالفقراء؛ْمنْللكثيرْالمبك رْالموتْفيْأيًضاْالحاليْالخللْنتائجْتظهر ْالموارد؛ْنقصْعنْالناتجةْالص 
 [.27]العالمْأعمالْجداولْعلىْكافْبحي ِّزْتحظىْالْالتيْاألخرىْالمشاكلْمنْالكثيرْوفي

ْخاصةْتصيبْالتيْبالمشاكلْواضحْوعيْمنْهناكْليسْاألحيان،ْمنْالكثيرْفيْأنه،ْلىإْاإلشارةْأودْ .47
ْالنقاشاتْفيْلهمْاإلشارةْيتمْواليوم.ْالبشرْمنْالماليينْمئاتْالمسكونة،ْسك انْغالبي ةْيشك لونْإنهم.ْالمهم شين
ْمسألةْوكأنهاْكملحق،ُْتطرحُْْاكلهممشْأنْيبدوْماْغالًباْاألحوالْأفضلْفيْولكنْالدولي ة،ْواالقتصادي ةْالسياسي ة
ْالتنفيذْعندْالواقع،ْفي.ْ”جانبيْضرر“ْمجر دُْتعتبرْلمْإنْهذاْهامشية،ْبطريقةْ ُْتطَرحْأوْكفرضْتقريًباُْتضاف

ْوقادةْالمهني ينْمنْالعديدْأنْحقيقةْإلىْجزئي اْذلكْويرجع.ْاألخيرْالموضعْمشاكلهمْتحتلْماْغالًباْالملموس،
ْمعْمباشرْاتصالْدونْمعزولة،ْحضري ةْمناطقْفيْعنهم،ْبعيًداْيعيشونْالقوى،ْمراكزْوْواإلعالمْالرأي

ْهذا.ْالعالمْسك انْمعظمْمتناولْفيْليستاْحياةْ ْونوعي ةِّْْتطو رْ َْرفاهِّةْمنْانطالًقاْويفك رونْيعيشونْفُهم.ْمشاكلهم
يْاالتصالْفيْالنقص ميرْتخديرْعلىْيساعدْحيان،األْبعضْفيْمدنناْتفك كْيغذ يهْالذيْاللقاء،ْوفيْالحس  ْالض 
ْيمكنناْالْاليومْلكن.ْ”أخضر“ْخطابْمعْأحياًناْهذاْويتعايش.ْجزئيةْتحاليلْعبرْالواقعْمنْبعضْوتجاهل



ْفيْالعدالةْإدراجَْْتحت مْاجتماعية،ْمقاربةْإلىْدائًماْتتحو لْصحيحةْإيكولوجي ةْمقاربةْبأنْاالعترافْسوى
 .السواءْحدْعلىْالفقراءْوصرخةْاألرضْصرخةْسَمعُتْْكيْبالبيئة،ْالخاصةْالنقاشات

ْنسبةْتخفيضْباقتراحْالبعضْيكتفيْمختلف،ْعالمْفيْوالتفكيرْالفقراءْمشاكلْحلْ ْعلىْالعملْمنْفبدال.51
ْوانتهاجْاالقتصاديةْالمساعداتْبينْتربطْوالتيْالنامية،ْالبلدانْعلىْالدولي ةْالضغوطاتْتنقصْوال.ْالوالدات
ة“ْسياسات ْعقباتْيخلقْالمتوفرةْوللمواردْللسك انْالعادلْغيرْالتوزيعْأنْصحْ ْإذا“ْولكن.ْمعينةْ”اسلي ةتنْصح 

ْشاملةْتنميةْمعْتماًماْيتوافقْالسك انيْ ْالنموْ ْبأنْاالعترافْينبغيْللبيئة،ْالمستدامْواالستخدامْالتنميةْأمام
يادةْإلىْاالتهامْتوجيهْإن[.28ْ]”وتضامنية ْاالنتقائيةْأوْفيهاْالمبالغْاالستهالكيةْالنزعةْلىإْوليسْالسك انية،ْالز 

ْنموذجْعلىْالشرعي ةْبإضفاءِّْْالز عمْيتمْفهكذا.ْالمشاكلْمواجهةْمنْالهروبْمنْنوعْهوْالبعض،ْيمارسهاْالتي
ْحتىْيستطيعْالْالكوكبْألنْتعميمها،ْيستحيلْبنسبةْاالستهالكْلهاْيحقْ ْأنهْأقلي ةْتظنْ ْحيثْالحالي،ْالتوزيع
ْالذيْالطعام”وْالُمنتجة،ْالغذائيةْالموادْثلثْحواليْهدرْيتمْأنهْنعلمْلهذا،ْإضافة.ْكهذاْاستهالكْنفاياتْءاحتوا
ْتوزيعْفيْبالخللْاالهتمامْينبغيْأنهْاألكيدْفمنْحال،ْأيْ ْعلى[.27ْ]”الفقراءْمائدةْمنْمسروقْطعامْهوْيرمى

عيدْعلىْسواءْاليابسة،ْعلىْالسك ان عيداْعلىْأوْالوطنيْالص  ْإلىْتؤد يْقدْاالستهالكْزيادةْألنْالعالمي،ْلص 
ْوفقدانْالنفاياتْمنْوالتخل صْوالنقلْالبيئيْ ْبالتلو ثْالمتعل قةْالمشاكلْمنْمجموعةْبسببْمعق دة،ْإقليمي ةْحاالت
 .الحياةْنوعيةْالموارد

نماْاألفراد،ْفقطْيصيبْالْالمساواةْعدمْإن.51 .ْالدولي ةْللعالقاتْأخالقي اتْفيْالتفكيرْويفرضْبأكملها،ْبلدانْوا 
،ْ”إيكولوجيْ َْدينْ “ْالواقعْفيْهناك مالْبينْباألخص ْْحقيقي  ْمقرونةْتجاريةْباختالالتْيرتبطْوالجنوب،ْالش 

ْفقد.ْالدولْبعضْقبلْمنْتاريخيًّاُْمَمارسْالطبيعيةِّْْللمواردِّْْمتناسبْ ْغيرْباستهالكْ ْوكذلكْإيكولوجية،ْبتداعيات
لية،ْموادالْبعضْتصديراتْألحقت ناعيةْاألسواقْاحتياجاتْلتلبي ةْاألو  مال،ْفيْالص  ْمثلْمحل ي ة،ْأضراًراْالش 
ْاالعتبارْبعينْاألخذْخاصةْينبغي.ْالكبريتْأكسيدْبثانيْالن حاسْمناجمْتلو ثْأوْبالزئبقْالذ هبْمناجمْتلو ث
ْوول دتْقرنينْمدىْعلىْتراكمتْتيالْالغازيةْالنفاياتْلتخزينْبأسره،ْللكوكبْالبيئي ةْالمساحةْاستخدامْطريقة
ْالبلدانْلبعضْالهائلْاالستهالكْبهْتسببْالذيْاالحترارْإن.ْالعالمْبلدانْبجميعْالضررْاآلنُْيلحقْوضًعا
ْدرجاتْفيْاالرتفاعْحيثْأفريقيا،ْعلىْوباألخصْاألرض،ْفيْفقراْاألكثرْالمناطقْعلىْتداعياتْلهْالغنية

ْتصديرْعنْالناتجةْاألضرارْهذا،ْإلىْيضاف.ْالمحاصيلْعلىْكارثيةْآثاًراْيتركْبالجفاف،ْالمصحوبةْالحرارة،
ْالشركاتْبعضْبهاْتقومْأنشطةْعنْالناتجْالتلوثْوعنْالنامية،ْالبلدانْإلىْالسامةْوالسوائلْالصلبةْالنفايات
ْأنْنالحظ:ْ“األموالْسرؤْوْلهاْتوف رْالتيْالبلدانْفيْبهاْالقيامْيمكنهاْالْوالتيْنمًوا،ْاألقلْالبلدانْفيْالعاملة

ْلهاُْيسمحْالْبماْتقومْحيثْاألحيان،ْمنْكثيرْفيْالجنسياتْمتعددةْهيْاألعمال،ْبهذهْتقومْالتيْالشركات
ْتتركْوتنسحب،ْأنشطتهاْتوقفْعندماْبالعموم،ْفهي،.ْاألولْبالعالمْيسم ىْماْأوْالمتقدمةْالبلدانْفيْبهْالقيام



زالةْالطبيعية،ْالمحمي اتْبعضْونضوبْحياة،ْبالْوُقرىْالبطالةْثلمْكبيرة،ْوبيئيةْبشريةْأضراًراْخلفها ْوا 
فقارْالغابات، ْالخدماتْوبعضْالملوثةْواألنهارْالمخربة،ْوالتاللْوالفجوات،ْالمحلية،ْالماشيةْوتربيةْالزراعةْوا 

 [.31]“بعدْدعهماْيمكنْالْالتيْاالجتماعية

.ْاإليكولوجيْللدي ِّنْبالنسبةْكذلكْليسْاألمرْلكنْسيطرة،ْأداةْلىإْالفقيرةْللبلدانْالخارجيةْالدي ِّونْتحولتْلقد.52
ْالبلدانْتغذيةْفيْمستمرةْالحيوي،ْالمحيطْمحمياتْأهمْتوجدْحيثْالنامية،ْالشعوبْزالتْماْمختلفة،ْبطرق
ْامتالكْعليهمْمحظورْلكنْالتلوث،ْوقليلةْغنيةْهيْالجنوبْفقراءْأرض.ْومستقبلهاْحاضرهاْحسابْعلىْالغنية

ْمن.ْهيكلًياْمنحرفْوملكية،ْاقتصاديةْعالقاتْنظامْقَِّبلِّْْمنْالحيويةْاحتياجاتهمْلتلبيةْالالزمةْوالمواردْلخيراتا

ْالمتجددة،ْغيرْالطاقةْاستهالكْمنْكبيرْبشكلْبالحدْ ْالدين،ْهذاْسدادْفيْالمتقد مةْالبلدانْتساهمْأنْالضروريْ 
ْفقًراْاألكثرْوالبلدانْالمناطقْلدى.ْمستدامةْتنميةْوبرامجْتسياساْلدعمْحاجة،ْاألكثرْللبلدانْمواردْوبتقديم

،ْالتأثيرْلتقليلْجديدةْنماذجْلتَب ن يْأقلْإمكانيات ْليسْكماْالالزمةْاالجراءاتْلتطويرْالتأهيلْتملكْالْألنهاْالبيئي 
ْتغي رْمسألةْفيْمتفاوتةْمسؤولياتْهناكْبأنْواضحْوعيْعلىْالحفاظْيجبْلهذا،.ْتكاليفهاْتغطيةْباستطاعتها

ْوالواهنين،ْوالضعفاءْالفقراء،ْحاجةْإلىْخاصْبشكل“ْالتوجهْيجبْالمت حدة،ْالوالياتْأساقفةْقالْوكماْالمناخ،
.ْواحدةْبشريةْأسرةْبأنناْالوعيْنعززْأنْعليناْيجب[.31ْ]”األقوياءْمصالحْعليهاْتهيمنْماْغالًباْمناقشاتْفي
ببْولهذاْباالنعزال،ْلناْتسمحْأنْبإمكانهاْةاجتماعيْ ْأوْسياسي ةْوحواجزْحدودْتوجدْال ْحتىْهنالكْليسْنفسهْالس 

 .الالمباالةْلعولمةْمجال

 

IV. الفعل ردود َوهن  

ْتطالبناْصرخةْ ْمعْالعالم،ْفيْالمهم شينْبأنينْيلتقيْوالذيْاألرض،ْأختناْأنينِّْْإلىْاألوضاعْهذهْتؤد ي.53
ْماْبمقدارْاألذىْهذاْمثلْبهْألحقناْوالْالسوءْهذاْبمثلْمشتركالْبيتناْعاملناْأنْيسبقْلم.ْمختلفْمسارْبإتخاذ
ْهللاْبهْحلمْمثلماْالكوكبْيصبحْكيْاآلب،ْهللاْأداةْنضحيْألنْمدعو ونْأنناْبيد.ْالسابقينْالقرنينْطيلةْفعلنا
ْزمةالالْالثقافةْبعدْنملكْالْأنناْهيْالمشكلة.ْوالملءْوالجمالْللسالمْمشروعهْمعْويتجاوبْخلقه،ْعندما

ينْإلىْحاجةْوهناكْاألزمة،ْهذهْلمواجهة ْاألجيالْحاجاتْتلبيةْإلىْوتسعىْجديدة،ْدروًباْتشقْ ْقياداتْتكو ِّ
ْنظامْوضعْأيًضاْبمكانْالضرورةْمنْويغدو.ْالمستقبليةْباألجيالْالمغامرةْدونْالجميع،ْبمشاركةْالحاضرة

ْمنْالجديدةْاألشكالْتمحقْأنْقبلْإليكولوجية،اْللنظمْحمايةْويوفرْتجاوزهاْيمكنْالْحدوًداْيتضم نْمعياريْ 
 .والعدالةْالحريةْأيضاْبلْالسياسةْفقطْليسْاالقتصادي،-التقنيْالنموذجْعنْالناجمةْالسلطة،



ياسةْفخضوع.ْالدوليْالسياسيْالفعلْردُْضعفْاالنتباهْيسترعي.54 ْفيْجليًّاْظهرْقدْوللمالي ةْللتكنولوجياْالس 
ة،ْالمصالحْمنْالكثيرْفهناك.ْالبيئةْحولْالعالمي ةْالقم مْفشل هلْومنْالخاص  ْالمصلحةْتتغل بْأنْالس 

ْوثيقةْتطال بْالمنحى،ْهذاْفي.ْمشاريعهاْتتأثرْالْكيْبالمعلوماتْتتالعبْوأنْالعامْالخيرْعلىْاالقتصادي ة
ْبشكلْتدم رْالتيْية،االقتصادْالمجموعاتْمصالحُْْالطبيعية،ْالمواردْحولْالتدخ التْفيْتهيمن،ْأالْ ”بـْأباريسيدا،

ْإلىْينتميْالْماْكلْ ْاألمرْنهايةْفيْيستبعدْوالتقنيةْاالقتصادْبينْفالعهد[.32ْ]”الحياةْمصادرْعقالنيْغير
ْالمعزولة،ْاإلنساني ةْاألعمالْبعضْأوْالسطحي ة،ْالتصريحاتْبعضْتوق عْيمكنناْأنهْحيث.ْالفوريةْمصالحهما

ْالمنظ ماتْقَِّبلْمنْمحاولةْكلْ ْالحقيقة،ْفيْبينماْبالبيئة،ْماالهتماْبعضْإلظهارْالجهودْبعضْحتىْأو
ْيجبْكعائقْأوْورومانسيينْحالمينْأشخاصْعنْناجمْإزعاجْكمصدرُْتعَتَبرْسوفْاألمور،ْلتغييرْاالجتماعي ة

 .تفاديه

ْجادةًْْومكافحةًْْفع الية،ْأكثرْلضوابطْوتطوًراْمهمًّا،ْتقد ًماُْتسجلْأنْرويًدا،ْرويًداْالبلدان،ْبعضْباستطاعة.55
،ْاهتمامْ ْالشعوبْلدىْنمىْلقد.ْللفساد نْحتىْإيكولوجي  ْالمضر ة،ْاالستهالكي ةْالعاداتْلتغييرْكافْ ْغيرْكانْوا 
نماْتتراجع،ْالْأنهاْتبدوْالتي عْوا  ْاستخدامْزيادةْعندْبسيط،ْمثالْإلعطاءْفقطْيحدث،ْماْهذا.ْتطوَّرْتتوس 

تهاْومضاعفةْالهواءْمكي فات ْالخارجْمنْشخصْقامْإذا.ْالفوريةْالفائدةْعنْباحثةْالطلب،ْتحف زْواقاألس:ْقو 
 .انتحاريًّاْأحياًناْيبدوْالذيْالسلوكْهذاْمثلْأمامْبالذهولْسيصابْفإنهْاألرضي،ْالمجتمعْبمراقبة

،ْالعالميْ ْالن ظامْتبريرَْْاالقتصادي ةْالقوىُْتَواصلْذلك،ْغضونْفي.56 ْالبحثْوْالمضاربةْفيهْتطغىْالذيْالحالي 
ْالكرامةْعلىْالتأثيراتْعنْوكذلكْمحل يْسياقْأيْعنْالنظرْغضْإلىْيميالنْاللذانْالمالي،ْالربحْعن

ْمرتبطانْهماْواألخالقيْاإلنسانيْ ْوالتدهورْالبيئيْ ْالتدهورْأنْواضًحاْيظهرْوهكذا.ْالبيئةْوعلىْاإلنسانية
ْألنْأخالقية،ْغيرْبهاْيقومونْالتيْاألعمالْأنْركونيدْالْأنهمْالكثيرونْيدعيْوقد.ْبينهماْفيماْوثيًقاْارتباًطا
،ْهوْماْكل“ْفاليومْلهذا.ْوزائلْمحدودْ ْعالمْ ْبواقِّعِّْْالوعيْشجاعةْمن اْيسلبْالمستمرْالتشتت ْالبيئة،ْمثلْهش 
وقْمصالحْأمامْأعزلْيبقى  [.33]”مطلقْقانونْإلىْتحول تْالتيْالمؤلَّهة،ْالس 

ْتحتْمتخفي ِّةْجديدة،ْحروبْ ْلشنْمؤيدةْحالةْتدريجيًّاْتنشأْأنْالموارد،ْبعضْفاستنزاْأمامْالُمَتَوقَّع،ْومن.57
ْالمخاطرْوتصبحْللشعوب،ْالثقافيةْوبالثروةْبالبيئةْجسيمةْأضراًراْدائًماُْتلحقْوالحرب.ْالنبيلةْالمطالبْأقنعة
ْدوليةْاتفاقاتْهناكْأنْمنْالرغمْعلى“ْالواقع،ْفي.ْالبيولوجي ةْوتلكْالنووي ةْاألسلحةْفيْنفك رْعندماْمفزعة
ْلتطويرْالمختبراتْفيْمستم رْالبحثْأنْهيْفالحقيقةْوالبيولوجية،ْوالبكتريولوجيةْالكيميائيةْالحروبْتحظ ر
ْلتفاديْأكبرْانتباًهاْالسياسةُْتعيرْأنْالضروريْمن[.34ْ]”الطبيعةْتوازنْتغييرْعلىْقادرةْجديدةْهجوميةْأسلحة
ْبالقطاعاتْالمرتبطةْالسلطةْلكن.ْجديدةْصراعاتْفيْتتسب بْقدْالتيْاباألسبْولمواجهةْاألوضاعْهذه



ْاليومْنريدْلماذا.ْواسعةْلرؤىْالسياسي ةْالمشاريعْتفتقدْماْوغالًباْالمجهود،ْهذاْبشد ةْتقاومْالتيْهيْاالقتصادية
ك  ًحا؟وملْضروريًّاْاألمرْكانْعندماْالتدخلْعلىْقدرتهاْبعدمْذكراهاْسيرتبطْبُسلَطةْ ْالتمس 

ْقدْكانتْالتيْاألنهرْبعضْكتطهيرْالبيئة،ْتحسينْفيْلنجاحاتْإيجابيةْنماذجْهناكْالبلدان،ْبعضْفي.58
ْالقيامْأوْبيئي،ْتجديدْأعمالْبفضلْطبيعيةْمناظرْتجميلْأوْأصلي ة،ْغاباتْاستعادةْأوْطويلة،ْلعقودْتلوثت

َثة،ْغيرْطاقةْجإنتاْعلىْالعملْأيًضاْأوْكبيرة،ْجماليةْقيمةْذاتْبناءْبمشاريع ْالنقلْوسائلْتحسينْأوُْمَلو ِّ
ْالتدخ لْعلىْقادًراْزالْماْالبشريْالكائنْأنْتثبتْولكنهاْالعالمية،ْللمشاكلْحلوالْتجدْالْاألعمالْهذهْإن.ْالعام
،ْكيُْخلقْقدْفلكونه.ْإيجابيْبشكل  .والعنايةْوالتضامنْالكرمْعالماتِّْْمحدودي ته،ْوسطْحتًما،ُْيظهِّرْفهوُْيحب 

.ْالمسؤوليةْوانعدامْاإلنكارْبينْتجمعْسطحي ةْأوْاصطناعي ةْإيكولوجيةْنموْ ْمالحظةْيمكنناْعينه،ْالوقتْفي.57
ْماْبأنْاالعتقادْإلىْنميلْفإنناْشجاعة،ْقراراتْتتطل بْالتيْالعميقةْاألزماتْأوقاتْفيْغالًباْالحالْهيْفكما

ن.ْمؤك ًداْليسْيحدث ْفإنْالواضحة،ْوالتدهورْالتلو ثْعالماتْمنْقليلْعددْباستثناءْسطحي،ْبشكلْنظرناْوا 
ْالمراوغْالسلوكْهذا.ْمديدْلوقتْالحاليْ ْوضعهْفيْيستمرْ ْأنْالكوكبْوباستطاعةْظاهريًّاْخطيرةْتبدوْالْاألمور
ْالبشريْالكائنْيعتمدهاْالتيْالطريقةْإنها.ْاعتمدناهْالذيْواالستهالكْواإلنتاجْالحياةْنمطْعلىْبالحفاظْلناْيسمح
ْاتخاذْيؤجلْوبأنْبها،ْيعترفْالْكيْيجاهدْوبأنْيراها،ْأالْيحاولْبأن:ْالذاتيْالتدميرْرذائلْجميعْليغذي

 .يكنْلمْشيئاْوكأنْيتصرفْوبأنْالهامة،ْالقرارات

 

VII .اآلراء اختالف 

ْالحدْيف.ْالممكنةْوالحلولْالحاليْالوضعْحولْمختلفةْفكريةْواتجاهاتْنظرْوجهاتْبتطو رْلنعترفْوأخيرا،.61
ْحال ْْستجدْاإليكولوجيةْالمشاكلْأنْويؤك دونْالتقد مْأسطورةْثمن،ْبأيْيدعمون،ْالذينْنجدْجهة،ْمنْاألقصى
ْآخرونْيعتقدْاألخرى،ْالجهةْومن.ْجوهريةْتغييراتْأوْأخالقيةْاعتباراتْأيةْدونْجديدة،ْتقنيةْتطبيقاتْبفضل

ْيؤذيه؛ْوأنْالعالميْالبيئيْالنظامْعلىْخطًراْك ليشْأنْبإمكانهْتدخ الته،ْمنْأيْعبرْالبشري،ْالجنسْأن
ْإلىْالت فكيرْيحتاجْالطرفين،ْهذينْوبين.ْقَِّبلِّهِّْْمنْتدخلْأيْومنعْالكوكبْعلىْوجودهْمنْالحدْ ْينبغيْوبالتالي
ْبوجودْيسمحْأنْشأنهْمنْوهذا.ْللحلْواحدْسبيلْيوجدْالْألنهْالمستقبل،ْفيْمحتملةْسيناريوهاتْتحديد

 .متكاملةْحلولْوضعْبهدفْحوارْفيْالد خولْعلىْالقادرةْالمساهماتْمنْعةمتنوْ ْمجموعة

ْاالصغاءْعليهاْأنهْتعلمْوهيْالعملي ِّة،ْالقضاياْمنْالعديدْحولْنهائيْ ْرأيْالقتراحْسببْللكنيسةْليس.61
ْهناكْأنْلنرىْبجد يةْالواقعْإلىْالنظرْيكفيْلكن.ْاآلراءْلتباينْباحترامْوتشجيعه،ْالعلماءْبينْالصادقْللجدال

ْاتجاهنا،ْتغييرْبإمكانناْوأنهْمخرًجا،ْدائًماْهناكْبأنْاالعترافْإلىْالر جاءْويدعونا.ْالمشتركْبيتِّناْفيْكبيرْترد ْ 



ْالسرعةْبسببْانهيار،ْنقطةْإلىْتشيرْدالئلْنرىْأنناْيبدوْولكن،.ْالمشاكلْلحل ِّْْماْبشيءْدائماْالقيامْوبإمكاننا
ْاالجتماعي ةْاألزماتْفيْكماْاإلقليمي ةْالطبيعي ةْالكوارثْفيْواضحْبشكلْتظهرْوالتيْور،وللتدهْللتغييراتْالفائقة

ْفيْأصبحتْقدْمناطقْهناك.ْمعزولةْبطريقةْالعالمْمشاكلْتفسيرْأوْتحليلْيمكنْالْانهْحيثْالمالي ة،ْحتىْأو
،ْتنب ؤْأيْعنْالن ظرْوبغض ْْخاص،ْبشكلْخطر ْنظر،ْوجهاتْعد ةْمنْيمكن،ْالْأن هْالمؤك دْفمنْكارثي 

ْفيْالنظرَْأجلناْماْإذا:ْ“البشريْ ْالعملْغاياتْفيْالتفكيرْعنْتوق فناْقدْألن ناْللعالمْالحاليْ ْالن ظامْفيْاالستمرار
 [.35]”هللاْتوق عاتْخي بتْقدْالبشريةْأنْالفورْعلىْأدركناْكوكبنا،ْمناطق

 

ْ 

 

 الثاني الفصل

 الخليقة نجيل

 

ْذويْاألشخاصْجميعْإلىْالموج هةْالوثيقةْهذهْإلىْاإليمانْمعتقداتْيتناولْكاملْفصلْضمْ ْفيْالسببْما.62ْ
الحة؟ْالنوايا ياسةْمجالْفيْالبعض،ْأنْأدركْالص  ْيعتبرونهاْأوَْخالق،ْوجودْفكرةْوبقو ةْيرفضونْوالفكر،ْالس 
ْاألديانْتقد مهاْنأْيمكنْالتيْالغني ةْالمساهمةَْْالالعقالنيْنطاقْفيْيضعونْأنهمْبحيثْأهمية،ْذاتْغير

ْدونيةْكثقافةْأخرى،ْأحياًناْاعتبارهاْويتمْ ْكما.ْالبشريْللجنسْكاملْنموْ ْأجلْومنْشاملة،ْإيكولوجي ةْلصالح
ْفيْالد خولْباستطاعتهماْللواقع،ْمختلفةْمقارباتْيقد مانْالل ذينْوالد ين،ْالعلمْأنْبيد.ْتحملهاْببساطةْينبغي
 .لكليهماْومثمرْمكث فْحوار

 

I.اإليمان يقدمه الذي نورال 

ْأنْللحلولْيمكنْالْبأنهْاالعترافْعليناْأسبابها،ْوتعددْاإليكولوجيةْاألزمةْتعقيدْاالعتبارْبعينْأخذناْإذا.63
ْالمتنوع،ْالثقافيْالشعوبْغنىْإلىْاللجوءْأيًضاْالضروريْفمن.ْالواقعْوتغييرْفهمْفيْأحاديةْطريقةْمنْتأتي
لى لىْوالشعر،ْالفنْوا  لىْالداخليةْالحياةْوا  ْماْكلْ ْبإصالحْلناْتسمحْإيكولوجيةْبناءْحقيقةْأردناْإذا.ْالروحانيةْوا 
ْلغتهاْمعْمنهاْالديني ةْحتىْوالْالحكمة،ْأشكالْمنْشكلْوأيْالعلمْفروعْمنْفرعْأيْ ْإهمالْيمكنْالْهدمنا،ْقد

،ْالفكرْمعْالحوارْعلىْمنفتحةْهيْالكاثوليكيةْفالكنيسةْذلك،ْعلىْعالوة.ْالخاصة ْلهاْيسمحْوهذاْالفلسفي 



ْبالمسائلْالمرتبطةْباألمورْيتعلقْفيماْمالحظته،ْيمكنْماْوهذا.ْوالعقلْاإليمانْبينْمختلفةْصيغْ ْبإنتاج
 .الجديدةْالتحد ياتْمنْانطالًقاْدائًماْنفسهاْإلثراءْالمد عوةْللكنيسة،ْاالجتماعي ةْالعقيدةْتطو رْعبرْاالجتماعية،

نْحتىْأخرى،ْجهةْمن.64 ُْسُبلِّْْعنْمًعاْللبحثْالجميعْمعْالحوارْعلىْمنفتحةْالعامةْالرسالةْهذهْكانتْوا 
ْالمؤمنينْبعضْإلىْوأيًضاْللمسيحيين،ُْتعطيْاإليمانيةْاالقتناعاتْأنْكيفْالبدءْمنذْأبي ِّنْأنْأريدْفإنيْتحرير،

ْالبشري ةْللعائلةْانتمائناْمجردْكانْفإن.ُْضعًفاْاألكثرْواألخواتْوباإلخوةِّْْبالطبيعةْلالعتناءْساميةْدوافِّعْاآلخرين،
ْواجباتهمْأنْ ْخاص،ْبوجهْيوقنون،ْفالمسيحيون“ْإليها،ْننتسبْالتيْبالبيئةْالعنايةْإلىْذاتهْبحدْ ْاألشخاصْيدفع

ْوللعالمْللبشريةْخيرْفهوْلذلك،[.36ْ]”إيمانهمْمنْجزءْهيْوالخالقْالطبيعةْحيالْومسؤولياتهمْالخلق،ْضمن
 .قناعاتناْمنْتنبعْالتيْاإليكولوجيةْااللتزاماتْأفضل،ْبشكلْنين،المؤمْنحنْندرك،ْأن

 

ْ 

II.المقدس الكتاب روايات حكمة 

ْحولْالمقد سْالكتابْفيْالكبرىْالرواياتْلناْتقولهْعم اْنتساءلْالخليقة،ْالهوتْكلْهناْنسترجعْأنْدون.65
ْخلقَْْهللاْتدبيرْيتضم نُْْالتكوين،ْسفرْفيْالخلقْلعملْاألولىْالروايةْفي.ْوالعالمْالبشريْالكائنْبينْالعالقة
دًّاَْحَسنْ ْهوْفاذاَْصَنَعهْماَْجميعَْْهللاُْْورَأى:ْ“يقولْوالمرأة،ْالرجلُْخلِّقْأنْفبعد.ْالبشرية ْيعل م(.31ْْ،1ْتك)ْ”جِّ
ْاهذْلناْوُيظهرُْ(.26ْْ،1ْتك.ْرا)ْومثالهْهللاْصورةْعلىْبمحب ة،ُْخلِّقَْْقدْبشريْكائنْكلْ ْأنْالمقدسْالكتاب
نماْشيء،ْمجر دْليس“ْهوْوالذيْإنساني،ْشخصْلكلْ ْالعظيمةْالكرامةَْْالتأكيد ْعلىْقادرْشخص.ْشخصْوا 
ْيوحناْالقديسْذك رْوقد[.37ْ]”اآلخرينْمعْشركةْفيْوالدخولْبمجاني ة،ْذاتهْوتقديمْامتالكها،ْوعلىْنفسه،ْمعرفة
ةْالمحب ةْأنْكيفْالثانيْبولس ْالذينْإن[.38ْ]”المتناهيةْكرامةْتهبه“ْبشريْئنكاْلكلْ ْهللاْيكن هاْالتيْالخاص 

.ْهذاْاللتزامهمْاألعمقْالبراهينْالمسيحيْاإليمانْفيْيجدواْأنْبإمكانهمْاألشخاص،ْكرامةْعنْبالد فاعْيلتزمون
ْأوْالمصادفةْتحكمهْعالمْفيْأوْمنها،ْميؤوسْفوضىْفيْتضيعْالْشخصْكلْ ْحياةْبأنْاالدراكْرائعْهوْكم

ْ،1ْأر)ْ”َعَرفُتكَْْالَبطنِّْْفيُْأَصو َِّركََْْأنَْقبلَْ:ْ“مناْلكلْ ْيقولْأنْالخالقْفبإمكان!ْنهايةْالْماْإلىْةالمتكرْرْالدورات
ْهوْواحدْكلْ ْمرغوب،ْهوْمناْواحدْكلْ .ْهللاْفكرْثمرةْهوْمن اْواحدْكلْ “ْولذلكْهللا،ْقلبِّْْفيْتصو ُرناْتمْلقد(.5ْ

 [.37]”ضروريْهوْواحدْكلْ ْمحبوب،

ْالبشريْ ْالوجودْحولْعميقةْتعاليمْعلىْوالسردي ة،ْالرمزيةْبلغتهاْالتكوين،ْسفرْفيْالخلقْترواياْتحتوي.66
ْببعضهاْمت صلةْأساسيةْعالقاتْثالثةْعلىْيقومْالبشريْالوجودْأنْإلىْالتعاليمْهذهْتشير.ْالتاريخيْ ْوواقعه
ْالعالقاتْهذهْتمزقتْقدْدس،المقْالكتابْوبحسب.ْاألرضْومعْالقريبْومعْهللا،ْمعْالعالقة:ْوثيقاْاتصاال



لناْأيًضاْإنماْخارجيًّا،ْفقطْليسْالثالث،ْالحيوي ة ْبينْاالنسجامُْدم رْفقد.ْالخطيئةْهوْاالنفصالْوهذا.ْبِّداخِّ
ناْهللا،ْمحلْ ْبالحلولِّْْاد عائِّناْبسببْجمعاء،ْوالخليقةْوالبشريةْالخالق ْلقد.ْمحدودةْمخلوقاتْبأنناْاالعترافْورفضِّ
(.15ْْ،2ْتك.ْرا)ْوحراستهاْوحرثها(28ْْ،1ْتك.ْرا)ْاألرضْبإخضاعْالتفويضْطبيعةْأيًضاْعالواقْهذاْشو ه
ْ–17ْْ،3ْتك.ْرا)ْصراعْإلىْتبد لتْوالطبيعةْالبشريْالكائنْبينْأصاًلْْالمتناغمةْالعالقةْأنْذلكْعنْفنتج
يْزْفرنسيسْالقديسْيعيشهْكانْالذيْاالنسجامُْيفهمْأنْالمهمْ ْفمنْلهذا،(.17ْ ْالمخلوقاتْجميعْمعْياألس 

ْقدْالمخلوقات،ْكلْمعْالشاملةْالمصالحةْعبرْفرنسيس،ْأنْبونافنتوراْالقديسْقال.ْاالنفصالْلهذاْكإصالحْ 
تهاْبكلْ ْالخطيئةْتظهرْالحالة،ْهذهْعنْبعيًداْواليوم،[.41ْ]األصليةْالبراءةْحالةْإلىْبأخرى،ْأوْبطريقةْعاد، ْقو 

يئةْوالمعاملةْالعنفْالأشكْمختلفْوفيْالحروبْفيْالمدم رة ْالتعد ياتْوفيْضعًفا،ْأكثرْهمْعم نْوالتخل يْالس 
 .الطبيعةْعلى

َيتْوقدَْقبلِّناْمنْكانتْواألرُضْ.ْهللاْلسناْنحن.67 ْللفكرْالموجهْاالتهامْعلىْبالر دْيسمحْهذا.ْلناْأُعطِّ
وايةْعلىْاعتماًداْقيل،ْفقد:ْالمسيحي-اليهودي ْ،1ْتك.ْرا)ْاألرضْ”إخضاع“ْإلىْتدعوْالتيْالتكوينْسفرْرِّ

عْقدْهذاْإنْ،(28 رِّْْالبشريْللكائنْصورةْمقدًماْللطبيعة،ْالهمجيْ ْاالستغاللْيشج  ْليسْهذا.ْوُمدم ِّرْكُمسيطِّ
ن.ْالكنيسةْتفهمهْكماْالمقد سْللكتابْصحيًحاْتفسيرا رواْقدْالمسيحي ينْأنْصحْ ْوا  ْأحياًناْالمقدسْالكتابْفس 
ْالخالئق،ْباقيْعلىْلإلنسانْمطلقةْهيمنةْتبريرْإمكانيةْوبقوة،ْنرفضْأنْاليومْيناعلْأنهْإالْدقيقة،ْغيرْبطريقة
ناْقدْوأنناْهللاْصورةْعلىُْخلِّقناْأنناْمنْانطالًقا ْالكتابْنصوصْقراءةْالمهمْ ْفمن.ْاألرضْإلخضاعْفو ِّض 
ْفي(.15ْْ،2ْتك.ْارْ)ْالفردوسْ”وحراسةْلحرث“ْتدعوناْبأنهاْوالتذك رْصحيح،ْتفسيرْمعْسياقها،ْفيْالمقدس

فظ،ْوالعناية،ْالحمايةْتعنيْ”فالحراسة“ْالعمل،ْأوْاالستصالحْأوْالتربةْفالحةْتعنيْ”الحراثة“ْأنْحين ْوالحِّ
ْعلىْالحصولْيمكنهْمجتمعْفكلْ .ْوالطبيعةْالبشريْالكائنْبينْمسؤولْتبادلْعالقةْوجودْيفترضْوهذا.ْوالسهر
ْاستمراريةْوضمانْاألرضْحمايةْواجبْأيًضاْعليهْولكنْالحياة،ْدقيْعلىْللبقاءْاألرضْمنْيحتاجهْالذيْالخير

ْتث)ْ”فيهاْماْوكلَّْْاأَلرَضْ“ْلهْمِّلكْ،(1ْ،24ْمز.ْرا)ْ”لِّلرَّب ِّْْاأَلرُضْ“ْبالنهاية،ْألن.ْالقادمةْلألجيالْخصوبتها
َْأنُتمْوا ِّنَّماْاأَلرض،ْلِّيَْْألَنَّهاَْبتاتاًْْتَُبعْ ْفالْاأَلرض،ْوَأمَّا:ْ“ُمط َلقْبتمل كْاد عاءْأيْ ْهللاْيرفضْلهذا(.14ْْ،11
نديْوُضيوفْ ُْنَزالءُْ  (.23ْ،25ْأح)ْ”عِّ

ْقوانينْيحترمْأنْالذكاء،ُْوهبْوقدْالبشري،ْالكائنْمنْتستلزمْهلل،ْملكْهيْأرضْتجاهْالمسؤوليةْهذه.68
ْلنُْسنَّةًَْْسنَّْْاألبدْوا ِّلىْالدَّهرِّْْىإِّلْوَأقاَمهاْفُخلَِّقتَْأَمرَْْهو“ْألنهْالعالم،ْهذاْكائناتْبينْالدقيقْوالتوازنْالطبيعة
نْعلىْتعملْالمقد سْالكتابْتشريعْأنْواقعْهذا،ْعنْوينتج(.6ْْ–ْب5ْْ،148ْمز)ْ”َتزول ْمختلفةْقوانينْسَّ
نماْاألخرى،ْالبشري ةْالكائناتْمعْالعالقةْفيْفقطْليسْالبشري،ْالكائنْعلى ْالكائناتْبقي ةْمعْالعالقةْفيْأيًضاْوا 
مارَْْرأيتَْْذاوا ِّْ:ْ“الحي ة هْبلْعنه،َْتَتغاَفلْ ْفالْالَطريق،ْفيْواقًِّعاَْثوَرهَْأوَْأخيكَْْحِّ ْصاَدفتَْْإِّذا]…[ْْمَعهَْأن هِّض 



َنةْواأُلمْ َْبيض،َْأوْفِّراخْ ْفيهْاالرض،ْعلىَْأوَْشَجَرةْ ْفيَْأوَْأماَمكَْْالطَّريقْفيْطائرْ ُْعشَّْ ْالَبيض،َْأوِّْْلِّلفِّراخِّْْحاضِّ
ْللكائنْفقطْمعطاةْليستْالسابعْاليومْراحةْفإنْالمنظور،ْهذاْفي(.4ْ.6ْْ،22ْتث)ْ”الفِّراخْمعْاأُلمَّْْتأُخذِّْْفال

نماْالبشري، ماُركََْْثوُركََْْيسَتريحَْْلَِّكي“ْأيضاْوا  ْيتركْالْالمقد سْالكتابْأنْندركْوبهذا(.12ْْ،23ْخر)ْ”وحِّ
 .الخالئقْببقي ةْمباليةْوغيرْمستبد ةْأنثروبيةْلمركزي ةْمجاالًْ

ْالحي ةْللكائناتْبأنْاالعترافْإلىْمدعو ونْفنحنْمسؤولة،ْبطريقةْاألشياءْاستخدامْيمكنناْأنهْحينْفي.67
دهْهللاْتباركْوبأنها“ْهللاْأمامْقيمةًْْاألخرى مالِّهَْيفَرحْالرَّبْ “ْألنْ،[41]”وجودهاْبمجر دْوتمج  ْ،114ْمز.ْرا)ْ”بَأع 

ْوقوانينهاْالمخلوقاتْاحترامْإلىْمدعوْ ْهوْالذ كاء،ُْوهِّبَْْوألنهْديدبالتحْالفريدةْكرامتهْبُِّحكمِّْْالبشري،ْفالكائن(.31ْ
كَمةِّْْالرَّبْ “ْألنْالخاصة، َمواتْثبتَْْوبالفِّطَنةِّْْاأَلرضَْأسسًّْْبِّالحِّ ْفقطْتقولْالْاليومْوالكنيسة(.17ْْ،3ْمثل)ْ”السَّ

ْبإمكانناْوأنْبذاتها،ْلهاْيمةقْالْأنْلوْكماْالبشري،ْالكائنْلخيرْتماًماْمنصاعةْهيْاألخرىْالمخلوقاتْإنَّْ
ْأولوي ةْعنْالكالمْيمكننا“ْأنهْاألخرى،ْالمخلوقاتْيخصْفيماْالمانيا،ْأساقفةْعل مْهكذا.ْنشاءْكيفماْبهاْالتصر ف

،ْموضعَْ(ْالكاثوليكيةْللكنيسة)ْالمسيحيْالتعليمْويضعُْ[.42ْ]”“ُمفيًداْيكونْأن“ْواقعْعلىْ”يكونْأن“ ْتساؤل 
]…[ْْالذاتيينْوكمالهاْجودتهاْتمتلكْخليقةْكلْ :ْ“المنحرفةْاألنثروبيةْالمركزيةَْْوبإصرار،ْجدًّاْمباشرةْبطريقة
ْوجودتهْحكمتهْمنْشعاعاْطريقتها،ْعلىْمنهاْكلْتعكس،ْالخاص،ْكيانهاْفيْهللاْأرادهاْوقدْالمختلفة،ْالخالئق

ْاألشياءْاستعمالْيتجنبْلكيْالخاصة،ْجودتهاْخليقةْلكلْيحترمْأنْاإلنسانْعلىْوجبْولهذا.ْالالمتناهيتين
 [.43]”فوضوياْاستعماال

ْالظلمْهذاْسب بْوقد.ْأخيهْضدَّْْاألعظمْالظلمْارتكابْإلىْبقايينْدفعْالحسدْأنْوهابيلْقايينْروايةْفيْنرى.71
ْالحوارْفيْالمقطعْهذاْويتلخص.ْمنهاُْطرِّدَْْالتيْواألرضْقايينْوبينْوهللاْقايينْبينْبالعالقةْانقطاًعاْبدوره

رْهللاْولكنْمعرفتهْينكرْقايين.ْ”أخوك؟ْهابيلْأين:ْ“يسألْهللا.ْوقايينْهللاْبينْلمأساويا ْإِّنََّْْصَنعَت؟ْماذا:ْ“ُيص 
ماءَِّْْصوتَْ ْاهمالْإن(.11ْْ–7ْْ،4ْتك)ْ”اأَلرضِّْْمِّنََْْأنتََْْفَمل عونْ ْواآلن!ْاأَلرضْمِّنَْْإَِّليَّْْصارِّخْ َْأخيكَْْدِّ
همالْعليها،ْوالحفاظْيبالقْرْمعْسليمةْعالقةْبتنميةْااللتزام ْالداخلي ةْالعالقةْيهدمْوحمايته،ْبهْالعنايةْواجبْوا 

ْيقولْاألرض،ْيسكنْالبرْ ْيعودْوالْالعالقات،ْهذهْكلْ ُْتهَملْحينَْ.ْاألرضْومعْهللاْومعْاآلخرين،ْومعْذاتي،ْمع
ةْإي اهْتعل مناْماْهذا.ْخطرْفيْكل هاْالحياةْتمسيْالمقدسْالكتابْلنا ْالبشريةْبإهالكْهللاْيهد دْماعندْنوح،ْقص 

ْامَتألتِّْْفَقدَِّْْأمامي،َْبَشرْ ُْكل َِّْْأَجلُْْحانَْْقد:ْ“والسالمْالعدالةْمتطل باتْبحسبْالعيشْفيْالمستمرْ ْفشلهاْبسبب
ْالقناعةْهذهْماثلةْكانتْعميقة،ْبرمزي ةْوالغني ةْالقديمة،ْالرواياتْهذهْففي(.13ْْ،6ْتك)ْ”بَِّسَببِّهمُْعنًفاْاأَلرُضْ

ْيتجزأْالْجزءْهيْالطبيعةْمعْوبعالقتناْذاتهاْبحياتناْاألصيلةْالعنايةْوأنْمترابط،ْشيءْكلْبأن:ْاليومْاهنةالْر
 .اآلخرينْتجاهْواإلخالصْوالعدالةْاألخو ةْمن



نْحتى.71 نسانَِّْْشرْ “ْكانْوا  مَْ“ْالربْوأن(5ْْ،6ْتك)ْ”اأَلرضْعلىَْكُثرَْْقدْاإلِّ نسانََْْصَنعََْْأنَّهْعلىْندِّ ْعلىْاإلِّ
فَْْأَلرضا رْفقدْ،(6ْ،6ْتك)ْ”َقلبِّهْفيْوتَأسَّ ْعلىْحافظْالذيْنوحْخاللْمنْللخالص،ْطريقْ ْفتحْالربْ ْقر 

!ْرجاءْهناكْيكونْكيْيكفيْصالًحاْواحًداْإنساًناْفإن.ْجديدةْبدايةْإمكانيةَْْهكذاْالبشريةْوأعطى.ْوبر هْصالحه
لةْاإليقاعاتْواحترامْاكتشافْإعادةْتتطل بْهذهْالتأهيلْإعادةْأنْبوضوحْالكتابيْالتقليدْيثبت ْالخالقْبيدْالمسج 
ْهللاُْْوأمر.ْأعمالهْكلْمنْهللاْاستراحْحيثْالسابع،ْاليوم.ْالسبتْشريعةْفيْمثالْهذاْرؤيةْيمكننا.ْالطبيعةْفي

ْمن(.11ْْ،21ْ؛23ْ،16ْخرْ؛3ْ–2ْْ،2ْتك.ْرا)ْسبتْيومْراحة،ْكيومْسابعْيومْبكلْيحتفلْبأنْإسرائيلَْ
ْطوالهاُْتعطىْ،(4ْ–1ْْ،25ْأح.ْرا)ْسنواتْسبعْكلْوأرضها،ْإلسرائيلْسبتي ةْسنةْأيًضاْوضعْأخرى،ْجهة

.ْرا)ْالضيافةْوتأمينْالحياةْقيدْعلىْللبقاءْضروريْهوْماْإالْحصادْيتمْوالُْتزرع،ْفالْلألرض،ْالتامةْالراحة
ْوتكونْسنة،ْوأربعينْتسًعاْيعادلْامْالسنين،ْمنْأسابيعْ ْسبعةْكلْباليوبيلُْيحتفلْوأخيًرا،(.6ْْ–4ْْ،25ْأح
تاقْ ”وْعالميْغفرانْسنة ْتأمينْإلىْالتشريعْهذاْتطو رْسعىْوقد(.11ْْ،25ْأح)ْ”أَه لِّهاْلَِّجميعِّْْاأَلرضِّْْفيْإِّع 

ْفيْكانْولكنه،.ْويعملْيعيشْفيهاْالتيْاألرضْومعْاآلخرينْمعْالبشريْالكائنْعالقاتْفيْوالعدالةْالتوازن
ْاألرضْيزرعونْالذينْعلىْفكان.ْالشعبْلكلْ ْهيْثمارها،ْوجميعْاألرض،ْعطيةْأنْبواقعْااعترافًْْعينه،ْالوقت

كم،َْحصيدََْْحَصدُتمْوا ِّذا:ْ“والغرباءْواليتامىْواألراملْالفقراءْمعْوباألخص ْْبثمارها،ْيتشاركواْأنْويحرسونها َْأرضِّ
كَْْوُلقاطََْْحقلَِّك،َْأطرافِّْْإِّلىْالحِّصادِّْْفيَْتذَهبْ ْفال ْالَْكرمِّكَْْوُلقاطََْْكرمَِّك،َْفَضالتِّْْإِّلىَْتُعدْ ْوال.َْتلُقطْ ْالَْحصيدِّ

كينِّْْذلِّكََْْاتُركْ ْبلَِّْْتل ُقط ،  (.11ْ–7ْْ،17ْأح)ْ”إِّلُهكمْالرَّبْ َْأناْوالنَّزيل،ْلِّلمِّس 

ط“ْهوَْمنْ :ْالخالقْهللاْتسبيحْإلىْالبشريْالكائنْباستمرارْالمزاميرُْْتدعو.72 ياهْعلىْاأَلرضِّْْباسِّ ْلألبدْفإِّنَّْْالمِّ
مُسَْْأَيُتهاَْسب ِّحيه:ْ“التسبيحْهذاْإلىْلالنضمامْالخالئقْبقي ةْأيًضاْتدعوْولكنها(.6ْْ،136ْمز)ْ”َرحَمَتهِِّْ ْالشَّ

َمواتَْسماءَْْياَْسب ِّحيه.ْالن ورَْكواكِّبَِّْْجميعَْْياَْسب ِّحيهْوالَقَمر ياهَُْْأي ُتهاْوياْالسَّ َمواتَْفوقَْْالَّتيْالمِّ ْمَْا سْفلتَسب ِّحِّْ.ْالسَّ
نماْهللا،ْبقو ةْفقطْنوجدْلمْفنحن(.5ْْ–3ْْ،148ْمز)ْ”فُخلَِّقتَْأَمرَْْهوْفإِّنَّهْالرَّب ِّْ .ْوبحضرتهْوجههْأمامْنحياْوا 
ببْولهذا  .نعبدهْنحنْالس 

ْالذيْالقديرْهللاْفيْالتأم لْبواسطةْالقو ةَْْالصعبةْاألوقاتْفيْمجدًداْنكتشفْأنْإلىْاألنبياءُْكتبْتدعونا.73
،ْحنانهْمنْالهروبْعلىْتحملناْالْالالمتناهيةْهللاْفقدرةُْ.ْالكونْخلق ْفي.ْفيهْتندمَجانْوالقو ةْالمحب ةْألنْاألبوي 

ْقدرتهْأجلْمنْثقةْبكلْ ْللربْ ْوالتعبدْاإللهيْالحبْ ْقبولْبينْالوقت،ْذاتْفيْسليمة،ْروحانيةْكلْتجمعْالواقع،
رْالذيْهللاْالمقدس،ْالكتابْفي.ْالالمتناهية ْالطريقتانْهاتانْوَترتَبِّطُْْالكون،ْخلقْالذيْنفسهْهوْويخل صْيحر 
ي ِّدَُْْأي هاْآهِّْ:ْ“فيهْانفصالْالْوثيًقاْارتباًطاْالعملْفيْاإللهي تان ،ْالسَّ َمواتَِّْْصَنعتَْْإِّنَّكَْْهاْالرَّب  تِّكَْْواأَلرَضْْالسَّ ْبُِّقوَّ
كَْْالَعظيمةِّْ راعِّ رائيلََْْشعَبكَْْجتَْوَأخرَْ]…[َْْعسيرَْأمرْ ْعَليكَْْوَليَسْْالَمب سوطة،ْوذِّ ْبِّآياتْ ْمِّصرََْْأرضِّْْمِّنْإِّس 



يْ ْإِّلهْ ْالرَّبْ (.ْ“17ْ.21ْ،32ْار)ْ”وَخوارِّق تي.َْفهُمهُْيسَبرُْْوالُْيع ييْوالَْيتَعبُْْالْاأَلرضَْأقاصيْخالقَُْْسرَمدِّ ُْيؤ 
 (.27ْ–ْب28ْ،41ْأش)”الَحولُْيكثِّرُْْالُقدَرةِّْْولفاقِّدُِّْْقوَّةًْْالتَّعِّبَْ

قة،ْبقدرتهْوباألخصْباهلل،ْاإليمانْفيْتعم قْ ْإلىْقادتْروحي ةْأزمةًْْبابلْفيْالعبوديةْخبرةُْْول دتْلقد.74 ْالخال 
عبْلحثْ  ْواالضطهاد،ْالمَِّحنْمنْآخرْزمنْأثناءْقرون،ْوبعد.ْالمحزنْوضعهْخضمْ ْفيْالر جاءْتجديدْعلىْالش 
ْإيمانهمْبمضاعفةْوالرجاءْالعزاءْعنْالمؤمنونَْبَحثَْْمطلقة،ْهيمنةْفرضْالروماني ةْاالمبراطوري ةْحاولتْحين
ماُلكََْْعجيَبةْ َْعظيَمةْ :ْ“مرت لينْالقدرة،ْالكل يْباهلل لهُْْالرَّبْ َْأي هاْأَع  ْفإن(.3ْْ،15ْرؤ!”ْ)ُسُبُلكَْْوَحقْ ْوَعدلْ ْالقديرْاإلِّ
لْفباستطاعتهْالعدم،ْمنْالكونْخلقْقدْهللاْكان راْأشكالْمنْشكلْأيْ ْوقهرْالعالمْهذاْفيْالتدخ  ْثمَّ،ْمن.ْلش 

 .قه رهْيمكنْفالظلم

ْفيْأخرىْقدراتْعبادةْإلىْسننتهيْالطريقةْفبهذه.ْوالخالقْالقدرةْالكل يْهللاْتنسىْروحاني ةْتأييدْيمكنناْال.75
ْاالعترافْدونْاألقدامْتحتْخليقتهْسحقِّْْفيْبالحقْ ْاالد عاءْلدرجةْهللا،ْمكانْأنفسناْوضعْإلىْأوْالعالم،
عائهْحدْ ْولوضعْالخاص،ْمكانهْإلىْالبشريْالكائنْإلعادةْاألفضلْةالط ريقْإن.ْبحدود يطرةْالد ِّ ْالمطلقةْبالس 
ْيميلْسوفْذلكْبخالفْألنهْللعالم،ْاألوحدْوالسي دْوخالقنا،ْأبيناْهللاْعنْجديدْمنْبالتكل مْهيْاألرض،ْعلى

 .الواقعْعلىْالخاصةْومصالحهْقوانينهْفرضْإلىْدائًماْالبشريْالكائن

 

III .الكون سر 

،ْهللاْبتدبيرْعالقةْلهاْألنْطبيعة،ْفقطْتعنيْالْالمسيحي،-اليهوديْالتقليدْفيْ،”خليقة“ْكلمةْإن.76 ْالُمحب 
دارته،ْوفهمهْتحليلهْيمكنْكنظامْعادةًْْالطبيعةُْْتُفهم.ْومعنىْقيمةْمخلوقْلكلْ ْحيث ْفهمهاْيمكنْالخليقةْولكنْوا 
 .كونيةَْشرِّكةْإلىْتدعوناْالتيْالمحب ةْتنيرهْكواقعْ،المفتوحةْالجميعْأبيْيدْمنْتخرجْكعطيةْفقط

َمواتُْصنَِّعتِّْْالرَّب ِّْْبَِّكلَِّمةِّْ.“77 ْأوْالفوضىْمنْوليسْقرار،ْنتيجةْجاءْالكونْأنْنرىْهكذا(.6ْْ،33ْمز)ْ”السَّ
دفة،ْطريقْعن قةْفالكلمة.ْأكثرْشأنهْمنْيرفعْمم اْالص  ْسلطةْتيجةنْالعالمْيأتِّْْلم.ْحرْ ْاختيارْعنْتعب رْالخال 

ْهيْهللاْفمحب ة.ْالمحب ةْنظامْمنْجزءْهوْالخلقْإن.ْالذاتْإثباتْفيْرغبةْأوْقوةْاستعراضْأوْتعسفية،ْمطلقة
بْ ْإِّنَّكَْ:ْ“الخليقةْلكلْ ْاألساسي ةْالعل ة َْلماَْشيًئاَْأبَغضتََْْلوْفإِّنَّكََْْصَنعتَْْمِّمَّاَْشيًئاَْتمُقتُْْوالْالكائناتَْجميعَُْْتحِّ
نَته ْحياةْوحتى.ْالعالمْفيْمكاًناْيعطيهْالذيْاآلب،ْعطفْموضوعْهوْكائنْفكلْ ْوبالتالي،(.24ْْ،11ْحك)ْ”كو 
ْباسيليوسْالقديسْقال.ْالقليلةْحياتهْلحظاتْخاللْبعطفهْيغمرهْوهوْمحب ته،ْموضوعْهيْالزائلةْاألصغرْالكائن
ْاألرضْتحر كْالتيْالمحب ة“ْنعْأليغييريْدانتْوتكل مْ،[44]”حسابْبالْصالح“ْأيًضاْهوْالخالقْإنْالكبير
 [.46]”بالمحبَّةْالمفعمةْرحمته“ْصوبْالمخلوقاتْخاللْمنْنرتفعْأنُْيمكنناْالسببْولهذا[.45ْ]”والن جوم



ْعنْأبًداْالتوق فْودون.ْالطبيعةْعنْاألسطوريْ ْالطابعَْْعينه،ْالوقتْفيْالمسيحي،-اليهوديْالفكرُْْأزالْقد.78
ْفالعودة.ْتجاههاْالتزاَمناْأكثرُْيبرزْالطريقةْبهذه.ْإلهيًّاْطابًعاْإليهاْيعُزوْالْفهوْولعظمتها،ْلبهائهاْبهْاالعجاب

ْوعليهْالعالمْمنْجزءْهوْوالذيْالبشري،ْالكائنْومسؤولي ةْحر يةْحسابْعلىْتكونْأنْيمكنْالْالط بيعةْإلى
ْالوقت،ْنفسْوفيْالط بيعة،ْوبهشاشةْبقيمةْاعترفناْفلو.ْإمكانياتهْوتطويرْحمايتهْبهدفْقدراتهْتنميةْواجب

.ْالمحدودْغيرْالماديْ ْللتقد مْالعصري ةْلألسطورةْحدْ ْبوضعِّْْاليومْلناْسيسمحْفهذاْلنا،ْهللاْمنحهاْالتيْبالقدرات
،ْفعالم ْسلطتناْتوجيهْكيفي ةْإلدراكْذكاَءناْيحثْ ْأمرْهوْبه،ْالعنايةْإليهْهللاْأوكلَْْقدْبشريْكائنْمعْهش 

 .منهاْوالحدْ ْوتطويرها

ْأشكاالًْْالبعض،ْبعضهاْمعْتواصلْوفيْمفتوحةْأنظمةْ ْمنْالمَؤلفْالكون،ْهذاْفيْنكتشفْأنْباستطاعتنا.77
ْهللا،ْعظمةْعلىْوانفتاحهْالواقعْهذاْمجملْفيْالتفكيرْإلىْهذاْويحملنا.ْوالمشاركاتْالعالقاتْمنُْتحصىْال

ْالحري ةْباستطاعة.ْيحدثْماْلكلْ ْالسر يْوالجمالْالمعنىْبتفسيرْلناْيسمحُْْفاإليمانُْ.ْويتطورْفيهاْينموْوالتي
ْوأسبابْجديدة،ْشروًراْتضيفْأنْأيًضاْبمقدورهاْكماْإيجابي،ْتطو رْتجاهْاللبيبةْمساهمتهاْتقد مْأنْالبشري ة
،ْالُمثيرْالبشري ةْتاريخْيصنعْماْهذا.ْحقيقيْ ْوتراجعْجديدةْمعاناة ْازدهارْ ْإلىْيتحو لْأنْعلىْوالقادرْوالمأساوي 

ْيحاولْالْالكنيسةْتحركْفإنْلذا،.ْالمتبادلةْواإلبادةْلالنحطاطْسبيلْ ْإلىْأوْوالمحب ة،ْوالخالصْوالنموْ ْللتحرر،
ْتدميرِّْْمنْاإلنسانِّْْحمايةَْ“ْعينهْالوقتْفيْخاص،ْبشكلْ ْعليهْإنماْبالطبيعة،ْالعنايةْبواجبْالتذكيرْفقط
 [.47]”ذاتِّه

ْاستخالصْعلىْقادرْهوْتعاوننا،ْعلىْويعتمدْمعناْيعملْأنْيديْرْالذيْهللا،ْفإنْذلك،ْمنْالرغمْعلى.81
اْله،ْحدودْالْخياالْيملكْالقدسْالروح“ْألنْنقترفه،ْالذيْالشرْ ْمنْالخيرْبعض ْوالذيْاإللهي،ْبالفكرْخاصًّ
ْنمْالحدْ ْهللاْأرادْفقد[.48ْ]”وعصًياْتعقيًداْاألكثرْتلكْحتىْالبشري ةْالقضاياْمشاكلْويحلْيتوقعْكيفْيعرف
ْأوْشروًراْنعتبرهاْالتيْاألشياء،ْمنْالعديدْحيثْتطو ر،ْإلىْبحاجةْ ْعالًماْخلقْعندماْما،ْنحوْعلىْنفسه،
ْإنه[.47ْ]الخالقْمعْالتعاونْإلىْيدفعناْالذيْالوالدةْمخاضْمنْجزءْالواقعْفيْهيْمعاناة،ْأسبابْأوْأخطاًرا
ْاالستقالليةْإلىْأيًضاْالمجالْيفتحْمماْيقته،خلْاستقالليةْعلىْيؤث رْأنْدونْمنْشيءْكلْأعماقْفيْموجود

ْمواصلةْهو“ْونمو ه،ْكائنْكلْ ْاستمرارْيؤم نْالذيْاإللهيْالحضورْهذاْإن[.51ْ]األرضي ةْللوقائعْالمشروعة
ْشيءْ ْنفسها،ْاألشياءْرحمْمنْدائَما،ْيولدْبأنْتسمحْبإمكاني اتْالكونَْْهللاْروحُْْمألْوقد[.51ْ]”الَخلقْلعمل
ْالذيْوبالتاليْاألشياء،ْفيْمحفورْاإللهي،ْالفنْ ْعمليًّاْهوُْمَعيَّن،ْلَفن ْ ْمعرفةْ ْأساسْإالْليستْالطبيعةْإن:ْ“جديدْ 
،ْالسفنْصانعْأنْلوْكما.ْمعي نةْنهايةْصوبْنفسهاْاألمورْتسيرْبه ْالتحر كِّْْعلىْالقدرةَْْاألخشابَُْْيعطيْالحرفي 
هاْتلقاءِّْْمن  [.52]”السفينةْشكلَْْلتأخذَْْنفسِّ



نْالبشري،ْالكائنْنإ.81 ْمنْانطالًقاْبالكاملْتفسيرهاْيمكنْالْفردانيةْيملكُْْتطو رية،ْعملياتْأيًضاْافترضْوا 
ْاآلخرينْمعْحوارْفيْالدخولْعلىْقادرةْشخصيةْهويةْذاتهْفيْيملكْمن اْكل.ْالمفتوحةْاألخرىْالنظمْتطو ر
ْالتفر دُْتظهرُْْفريدة،ْأخرىْوقدراتْالفني،ْوالعملْروالتفسيْواالبداعْوالتدليل،ْالتأمل،ْعلىْالقدرة.ْنفسهْهللاْومع
ْالمادي،ْالكونْضمنْشخصيْكائنْبظهورْمنْالمنحدرْالنوعي،ْفالتفر د.ْوالبيولوجيْالماديْالحي ِّزْيتعدىْالذي

لىْالحياةْإلىْخاصةْدعوةْهللا،ْمنْمباشًراْتدخ الْيفترض ْنصوصْمنْوانطالًقا.ْآخرْوأنتْ”أنت“ْبينْالعالقةْوا 
 .األشياءْلفئةْأبًداْإنقاصهْيمكنْالْكائًنا،ْالشخصْنعتبرْفإنناْالمقدس،ْابالكت

ْالكائنْلحكمْخاضعةْأشياءْمجر دْالحي ةْالكائناتْبقيةْاعتبارْيجبْبأنهْاالعتقادْأيًضاْالخطأْمنْسيكون.82
فيْالبشري ْعلىْخطيرةْعواقبْاأيضًْْذلكْعلىْفيترتبْفقط،ْومنفعةْربحْكوسيلةْالطبيعةْإلىُْينَظرُْْوحين.ْالتعس 
زْالتيْالنظرةْإن.ْالمجتمع فْتعز  ْالقسمْضدْوعنفْوظلمْهائل،ْمساواةْعدمْخلقْفيْساهمتْقدْاألقوياء،ْتعس 
ْأما.ْشيءْكلْيأخذْوالرابح:ْالسلطةْلهْلمنْأوْإليهاْيصلْمنْألو لْتعودْالمواردْملكي ةْألنْالبشرية،ْمنْاألكبر
ثال ْالطريقةْبهذهْعنهْعب رْوقدْالنموذج،ْهذاْنقيضْفهوْيسوعْيقترحهْالذيْالموالسْواإلخاءْوالعدالةْالتناغمْمِّ
َْمنْبلْفيُكم،ْهذاَْيُكنْ ْفال.ْعَليهاَْيتسلَّطونََْْأكابَِّرهاْوَأنََّْْيسودوَنها،ْاأُلَممُِّْْرَؤساء:ْ“الزمنْذلكْفيْالسلطاتْأمام
ماًَْْلكمَْفل َيُكنْ ْفيُكم،ْكبيراًْْيكونََْْأنَْأرادَْ  (.26ْ–25ْْ،21ْمتى)ْ”خادِّ

ْالن ضوجْمِّحَور:ْاألمواتْبينْمنْالقائمْيسوعْبلغهْقدْالذيْهللا،ْملءْفيْغايتهاْالكونْمسيرةْتجد.83

ْالبشريْالكائنْقَِّبلِّْْمنْمسؤولةْوغيرْاستبدادي ةْهيمنةْأيْلرفضِّْْآخرْسبًباْنضيفْالطريقةْبهذه[.53ْ]العالميْ 
ْومنْمعناْتتحر كْجميًعاْفهيْلذلك،ْخالفا.ْاألخرىْللخالئقْاألخيرةْالغايةْلسناْفنحن.ْاألخرىْالخالئقْعلى

،ْملءْ ْفيْهللا،ْهوْوالذيْالمشترك،ْالهدفْنحوْخاللنا، ْكلَّْْيعانقْاألمواتْبينْمنْالقائمُْْالمسيحُْْحيثْمتعال 
ْإلىْدعوْ مْهوْالمسيح،ْلملءْوالمنجذبْوبالمحبة،ْبالذكاءَْْالمتمت عْالبشريْالكائنْالحقيقة،ْفيْألن،.ْوينيرهْشيء
 .خالقهاْإلىْالخالئقْكلْ ْقيادة

 

IV.الخليقة كل تناغم داخل خليقة كل رسالة 

ْالْوأنهْوظيفةْخليقةْلكلْ ْأنْينسيناْأنْيجبْالْهللا،ْصورةْهوْالبشريْالكائنْبإنْالقولْعلىْاإلصرارْإن.84
ْالتربة.ْلهْقياسْالْالذيْيناعلْوعطفهْهللا،ْمحب ةْلغةْهوْبأكملهْالماد يْفالعالم.ْالجدوىْعديمةْلخليقةْوجود
ة.ْلناْهللاْمداعبةْهيْوالجبال،ْوالمياه ْإلىْيتحو لْجغرافيْحي ِّزْ ْفيْدائًماْتدورْهللاْمعْمناْواحدْكلْصداقةْقص 
ْوسطْترعرعَْْفالذي.ْبالرضىْإحساًساْتذكرهاْيجلبْبأماكنْذاكرتهْفيْيحتفظْمن اْوكلْ ْللغاية،ْشخصي ةْقيمة



غَْْفيْجلَسْْأوْالجبال ْيشعر،ْفهوْفيه،ْيقيمْالذيْالحيْ ْمنْساحةْفيْيلهوْكانْأوْليشرب،ْالجدولِّْْقربَْْرِّهصِّ
 .هوي تهْاستعادةْإلىْمدعوْبأنهْاألماكن،ْهذهْإلىْيعودْحين

ْهذاْعنْعب رْوقد[.54ْ]”الكونْفيْالموجودةْالغفيرةْالمخلوقاتْأعدادْهيْأحرفه“ْرائًعا،ْكتاًباْهللاْكتبَْْلقد.85
ْورهبةْتعج بْمصدرْهيْالطبيعةْإن:ْ“هذاْهللاْتجل يْخارجْخليقةْأي ةْتوجدْالْإنهْبقولهمْكنداْأساقفةْجيًدا

ْوقد[.55ْ]”دائمْإلهيْتجل ْ ْأيًضاْإنها.ْالحياةْأشكالْأدقْإلىْوصوالًْْالخالبةْالطبيعيةْالمناظرْمنْبدءاًْْدائمين،
ْبفرحْالعيشْهوْوجوده،ْبنشيدْيتغن ىْمخلوقْلكلْ ْاإلصغاءْإن:ْ“جًداْمفيًداْأمًراْجهتهم،ْمنْاليابان،ْأساقفةْقال
ْالتيْالتعاليمْبعضْشيء،ْكلْفيْنكتشف،ْبأنْالخليقةْفيْالتأملْهذاْلناْيسمح[.56ْ]”الر جاءْوفيْهللاْمحب ةْفي
ْوسماعْما،ْرسالةْإلىْاإلصغاءْأيًضاْيعنيْبالمخلوقاتْالتأملْللمؤمن،ْبالنسبة“ْألنهْإلينا،ْيوصلهاْأنْهللاْيريد

ْتجل ْ ْهناكْالمقد س،ْالكتابْفيْالموجودةْهللاْتجلياتْجانبْإلى“ْبإنه،ْالقولْيمكننا[.57ْ]”وصامتْبَهممُْْصوت

ْأنْيتعلمْفإنهْالتجل ي،ْهذاْإلىْانتباَههْالبشريْالكائنُْْأعارَْْفإن[.58ْ]”الليلْوحلولْالشمسْبزوغْفيْإلهيْ 
ْقدسي تيْأكتشفُْْأناْالعالم؛ْعنْأُعب ِّرُْْعندماْذاتيْعنْرُْأُعب ِّْأنا:ْ“المخلوقاتْبباقيْعالقتهْفيْنفسهْعلىْيتعرَّف
ة  [.57]”العالمْقدسي ةْشيفرةْأفكْحينْالخاص 

ْالقديسَْلَفتَْْوقد.ْينضبْالْالذيْهللاْغنىْأفضلْبطريقةُْيظهرُْْالمتعد دة،ْوبعالقاتهْمجمله،ْفيْالكونْإن.86
ْمِّنْينقصْما“ْأنْشاءْالذيْ”األولْالوكيلْإرادةْمن“ْنبعانيْوالتنو عْالتعد دْأنْعلىْبحكمةْ ْاالنتباهَْْاألكوينيْتوما
،ْالصالحْلُيمث ِّلَْْشيء،ْكلَّْ ْلشيءْيمكنْال“ْصالحهْألنْ،[61]”األخرىْالكائناتْقَِّبلِّْْمنْتعويضهْيتمْ ْاإللهي 

ْتعد دْداخلْاألشياءْتنو عْفهمْإلىْبحاجةْنحنْالسبب،ْلهذا[.61ْ]”مناسبةْبطريقةْيمث لهْأنْفقطْواحد
.ْهللاْمشروعْمجملْضمنْفيهْتأملناْماْإذاْمخلوق،ْأيْومعنىْأهميةْأفضلْنفهمْأنْيمكنناْلذا،[.62ْ]قاتهاعال

ْوالزهرةْواألرزةْوالقمر،ْفالشمس.ْهللاْأرادهْالخالئق،ْترابط:ْ“هكذاْيعلمه(ْالكاثوليكيةْللكنيسة)ْالمسيحيْالتعليم
ْالْوأنهاْذاتي،ْاكتفاءْخليقةْأليْليسْأنهْيعنيْالمحدودينْغيرْوتباينهاْتنوعهاْمشهد:ْوالدوريْوالنسرْالصغيرة،
 [.63]”البعضْبعضهاْخدمةْفيْاآلخر،ْمنهماْكلْيكم لْكيْببعض،ْبعضهاْمرتبطةْإالْتتواجد

ْجميعْأجلْمنْالربْ ْعبادةِّْْفيْالر غبةَْْعندئذْ ْالقلبْيختبرْموجود،ْهوْماْكلْ ْفيْهللاْانعكاسْنعيْحينْإننا.87
يزيْفرنسيسْالقديسْنشيدْعنهْيعب رْاكمْومعها،ْخالئقه،  :جًداْالجميلْاألس 

 َخالئِّقَِّك،ْكل َِّْْمعَْْسي ِّدي،ْياُْمَسبَّحًا،ُْكنْ “

ةًْ  نستنير،ْوبهاْالنهارُْْهيْالتيْالشمسُْأختِّناْالسي ِّدةَِّْْمعَْْخاصَّ

 .العليْأي هاْإليكَْْوُتشيرُْْالبهاء،ْوعظيمةُْْومشعَّةْ ْجميلةْ َْوهيَْ

 السماء،ْفيْالتيْوالكواكبِّْْالقمرْألخيناْسي ِّدي،ْياُْمَسبَّحًا،ُْكنْ 



نتهاَْفَقدْ   .وجميلةًْْثمينةًَْْصافيةًْْكوَّ

 الصافيةِّْْوالسماءِّْْوالُسُحبْوالهواءِّْْالريحْألختناْسي ِّدي،ْياُْمسبَّحًا،ُْكنْ 

 .المخلوقاتْحياةََْْتحفظُْْبهاْالتيْاألزمنةِّْْولكل ِّْ

 .النقيْالثمين،ْالوضيع،ْالفائدة،ْكثيرِّْالْالماءْألخيناْسي ِّدي،ْياُْمَسبَّحًا،ُْكنْ 

 النار،ْألختِّناْسي ِّدي،ْياُْمَسبَّحًا،ُْكنْ 

 [.64]”وقوي ِّةْوَفرِّحةْجميلةِّ،ْفهيْالليَل،ْتُنيرُْْبهاْالتي

ْمكانْهيْهللا،ْعنُْتخبرْأنهاْإلىْباإلضافةِّْْبأسرها،ْالطبيعةْأنْعلىْالضوءْالبرازيلْأساقفةُْْسلطَّْلقد.88
ْيحث ناْالحضورْهذاْاكتشافْإن[.65ْ]معهْعالقةْإقامةْإلىْويدعوناْخليقةْكلَّْْيسكنُْمحييالْفروُحه.ْحضوره

ْوأنْالمتناهية،ْمسافةْأيًضاْهناكْأنْننسىْالْهذاْنقولْحينْلكننا[.66ْ]”اإليكولوجيةْالفضائل“ْتنميةْعلى
ْبمكانهاْنعترفْالْألنناْلمخلوقات،اْإلىْحتىُْنحسنُْْالْقدْفإنناْذلك،ْوخالف.ْهللاْملءْتملكْالْالعالمْهذاْأشياء

 .تعطيناْأنْبمقدورهاْضآلتها،ْفيْليس،ْبماْحق  ،ْبالْمطالبتها،ْإلىْاألمرْبناْينتهيْوقدْوالصحيح،ْالخاص

 

V.كونية َشِركة 

يدُْْأي هاَْلكَْْشَيءُْكلَْْألنَْ:ْ“لهاْمالكْالْكملكيةْالعالمْهذاْخالئقْاعتبارْيمكنْال.87 ْحك)ْ”لِّلَحياةْالُمحِّبْالس 
ه،ْاآلبِّْْقَِّبلْمنُْخلِّقناْلكونناْالكون،ْخالئقْجميًعا،ْبأنناْالقناعةْعلىْيحملناْوهذا(.26ْْ،11 ْمت حدونْفإنناْنفسِّ
نْوأنناْمرئيةْغيرْبُربطْ  .ْومتواضعْوُمحِّب ْ ْمقد سْ ْاحترامْ ْإلىْتدفعناْعظيمةَْشرِّكةْفيْعالمي ة،ْأسرةْ ْمنْنوًعاُْنَكو ِّ
دناْقدْهللا“ْأنْ ْأَذك ِّرَْْأنْأريد ْكال ْْيصيبْداءْهوْاألرضَْتَصح رْأنْحدْ ْإلىْبناْالُمحيطْالعالمْمعْوثيقةْوحدةًْْوح 
 [.67]”ُبتِّرْوكأنهْنوعْانقراضْعلىْنتفج عْأنْويمكنناْمنا،

ْالقيمةْتلكْالبشريْالكائنْمنْوانتزاعْالمستوى،ْنفسْعلىْالحي ةْالكائناتْجميعْوضعْيعنيْالْهذاْإن.71
ْالتعاونْمنْيحرمناْقدْالذيْاألرض،ْتأليهْأيًضاْيفترضْوال.ْكبيرةْبمسؤوليةْعينهْالوقتْفيْمهُتلزِّْْالتيْالخاصة

ْمحاولةْفيْجديدةْاختالالتْ ْخلقِّْْإلىْاألمرِّْْنهايةْفيْالمفاهيمْهذهْتؤديْقد.ْهشاشتهاْحمايةْومنْمعها
ْالبشريْللكائنْأولويةْأي ةْإلنكارِّْْهاجسْ ْوجودَْْأحياًناْنالحظْإننا[.68ْ]للتفكيرْيدعوناْالذيْالواقعْمنْللهروب

ْجميعْبينْالمتساويةْالكرامةْعنْللدفاعِّْْبهْنقومْالْنضالْأخرى،ْأصنافْلصالحْنضالْ ْفيْاالستمرارْمع
ْتغضبنا،ْأنْينبغيْولكنْمسؤولة،ْغيرْبطريقةْالحي ةْالكائناتْبقيةُْتعاملْأنْيقلقناْأنْيجبْبالتأكيد،.ْالبشر
ْعلىْبكرامتِّهمْالبعُضْْيتعالىْبأنَْنرضىْزلناْماْألنناْبيننا،ْفيماْالموجودةْئلةالهاْالتفاوتاتْخاص،ْبشكل



ْآخرون،ْبينماْمنه،ْللخروجْحقيقيةْإمكانيةْأيْدونْمدقع،ْفِّقرْ ْتحتْيرزُحونْالبعَضْْأنْبعدْنفطنْوال.ْاآلخرين
قهمْبغرور،ْويتباهون،ْيملكون،ْبماْيصنعواْأنْيمكنهمْماْحتىْيعرفونْال ْمستوىْوراءهمْويتركونْعوم،المْزْبتفو 

ُْسلمْفيْبأنهمْالبعُضْْيشعرْبأنْالواقعْفيْنسمحْزلناْوما.ْاألرضْتدميرْدونْتعميمهْيستحيلْالهدرْمنْمرتفًعا
 .الحقوقْمنْالمزيدْمعُْولدواْأنهمْلوْكماْاآلخرين،ْمنْأعلىْاإلنسانية

ْالوقتْفيْالقلب،ْيكنْلمْإنْأصياًل،ْيكونَْْنأْالط بيعةْمخلوقاتِّْْبقي ةْمعْحميمةْبوحدةْلشعورْ ْيمكنْال.71
ْاالت جارْمكافحةْعلىْيعملُْْشخصْلدىْواضًحاْالتناقضْويبدو.ْبالبشرْواالهتمامِّْْوالشفقةِّْْبالعطفِّْْمفعًماْنفسه،

ْلديهْأوْبالفقراءْيهت مْوالْبالبشر،ْاالت جارْأمامْمبالًياْالْيبقىْأنهْحينْفيْاالنقراض،ْلِّخطرِّْْالُمعر َضةْبالحيواناتِّْ
.ْالبيئةْحمايةِّْْأجلْمنْالنضالْمعنىْللخطرْيعر ضْهذاْإن.ْلهْيروقْالْألنهْآخرْبشريْكائنْلتدميرْالعزم
ْهذهْخالئقه،ْأجلِّْْمنْهللاَْْفيهْيسب حْالذيْالن شيدْإلىْفرنسيسْالقد يسُْيضيفْأنْالمصادفةْقبيلْمنْليس

لْشيءْ ْكلْ .ْ”َيغُفرونْبكُْحًباْلل ذينْسي ِّدي،ْياُْمَسبَّحًا،ُْكنْ :ْ”ْالعبارة ْبالبيئةْاالهتمامُْْيترافقْأنْينبغيْلذا،.ُْمتصِّ
 .المجتمعْمشاكلْمواجهةْفيْمستم رْوبالتزامْ ْللبشرْصادقةْبمحب ةْ 

ْهذهْمنْيستثنىْأحدْ ْالْأوْشيءَْْفالَْكوني ة،َْشرِّكةْعلىْحق اْمنفتًحاْالقلبْيكونْحينْأخرى،ْجهةْمن.72
ْفيْدائًماْينتقالنْاألخرى،ْالعالمْهذاْكائناتْتجاهْالقسوةْأوْاالكتراثْعدمْأنْ ْبالتالي،ْأيًضا،ْصحيح.ْاألخو ة
ْالذيْنفسهْوالبؤسْواحد،ْهوْفالقلب.ْالبشرْبقي ةْمعْنتعاملْبهاْالتيْالطريقةْإلىْبأخر،ْأوْبشكلْاألمر،ْنهاية
ْأي ةْتجاهْقسوةْكلْ ْإنْ .ْخريناالْاألشخاصْمعْالعالقةِّْْفيْعاجاًلْْسيظهرُْْما،ْحيوانْمعاملةِّْْإساءةِّْْإلىْيحملنا
ب ينَْْأشخاًصاْأنفسناْاعتبارْيمكنناْفال[.67ْ]”اإلنسانْكرامةْضدْهي“ْكانتْخليقة ْعنْاستبعدناْإنْفعاًل،ُْمحِّ

ْبعيد،ْحدْالىْببعضهاْمرتبطةْمواضيعْثالثةْهيْالخلق،ْوحمايةْوالعدلْالسالم،ْإن:ْ“الواقعْمنْقسًماْاهتمامنا
ْشيءْكلْ ْإن[.71ْ]”االختزاليةْفيْأخرىْمر ةْالوقوعْطائلةْتحتْحدة،ْعلىْمنهاْكلْ ْةلمعالجْفصلهاْيمكنْوال
نناْمترابط،ْهو ْالتيْبالمحب ةْومرتبطونْرائعة،ْحجْ ْمسيرةْفيْوأخواتْكإخوةْمت حدونْالبشر،ْنحنْجميعنا،ْوا 

،ْبعطفْ ْبيننا،ْفيماْتجمعناْوالتيْخالئقهْمنْلكلْ ْهللاْيكن ها ْالنهرْوأخيناْالقمر،ْوأخيناْمس،الشْأختناْمعُْمحِّب 
 .األرضْوأمنا

 

VI.للخيرات المشتركة الغاية 

ْأنْيجبْمشترك،ْإرثْاألساسْفيْهيْاألرضْأنْ ْحقيقةْعلىْمت فقونْمؤمنين،ْوغيرْمؤمنينْاليوم،ْإننا.73
.ْللجميعْالعالمْلقخْقدْهللاْألنْللمؤمنين،ْبالنسبةْالخالقِّْْتجاهَْْإخالصْ ْمسألةُْْإنها.ْالجميعْعلىْخيراُتهاْتعود

ْلمنْالجوهري ةْالحقوقْاالعتبارْبعينْيأخذْاجتماعيْمنظورْعلىْتحتويْأنْإيكولوجي ةْمقاربةْ ْكلْ ْفعلىْبالتالي،



ْفيْالعالميْالحقْثمَّ،ْومنْللخيرات،ْالعالميْللتوجهْالخاصةْالملكي ةْخضوعْمبدأْفإنْلهذا،.ْحًظاْأقلْهم
ْواالجتماعيْاألخالقيْللنظامْاألولْالمبدأ“ْوهوْاالجتماعي،ْللسلوكْ”ذهبْمنْقاعدة“ْهوْاستخدامها،

ةْبالملكي ةْالحقَّْْأبًداَْيعَتبِّرْلمْالمسيحيْ ْفالتقليدُْ[.71ْ]”بأكمله ْسل طْوقدْللتغيير،ْقابلْغيرْأوْمطلًقاْأمًراْالخاص 
ةْالملكي ةْأشكالْمنْشكلْأليْ ْاالجتماعيْ ْالَدورِّْْعلىْالضوء ناْلقد يساَْذكََّرناْوقد.ْالخاص  ْبشدةْالثانيْبولسْيوح 
[.72ْ]“ألحدْاستثناءْأوْتفضيلْبدونْكل هم،ْلُتعيَلهمْالبشرْأبناءِّْْلجميعِّْْاألرَضَْْوَهبَْْقدْهللا“ْإنْقائاًلْْالعقيدةْبهذه
زْوالْيحترمْالْالنموْ ْنماذجْمنْنموذجْأيْ “ْأنْأوضحْثم.ْوقوي ةْمعب رةْكلماتْإنها ْةالفرديْ ْاإلنساني ة،ْالحقوقْيعز 

ْجديراًْْحقيقةْيكونْأنْيمكنْالْوالشعوب،ْاألممْحقوقْفيهاْبماْوالسياسي ة،ْاالقتصادي ةْواالجتماعي ة،
ر[.73ْ]”باإلنسان ة،ْالملكي ةْفيْالمشروعْالحقْ ْعنْتدافعْالكنيسة“ْأنْوضوحْ ْبكلْ ْوفس  ُْتعل م،ْولكنهاْالخاص 
ْالغايةْخدمةْفيْالخيراتْتكونْكيْوذلكْجتماعي،ا[viiْ]رهنْخاصةْملكي ةْكلْ ْعلىَْيقعُْْبأنهْأيًضا،ْوبوضوح
ْمنهاْيستفيدْالْبطريقةْالعطي ةْهذهُْتسَتخَدمْأنْمسموحْغير“ْأنهْبالتاليْوأكد[.74ْ]”لهاْهللاْأعطاهاْالتيْالعامة

ْلقسمْالظالمةْالعاداتْجد يْجدلْفيْيضعْهذاْإن[.75ْ]”هللاْوتدبيرْيتوافقْالْهذاْألنْوذلكْفقط،ْالبعضْإال
 [.76]البشريةْمن

غير“ْ،(2ْ،22ْمثل)ْ”كَِّليهماَْصَنعَْْالرَّبْ “ْألنْذاتها،ْالكرامةْوالغنيْ ْالفقيرْلدى.74 ْ”َصَنَعهماْهوْوالَكبيرْالصَّ
َسهُْيطلِّعُْ“ْوهوْ،(7ْ،6ْحك) ْأعلنْالتيْكتلكْعملية،ْعواقبْلهْوهذا(.45ْْ،5ْمتى)ْ”واأَلخيارْاأَلشرارِّْْعلىَْشم 

ْإقامةْيمكنهْحيثْاألرض،ْمنْمعقولةْقطعةْامتالكْفيْالطبيعيْالحقْ ْمزارعْلكلْ :ْ“الباراغوايْأساقفةْعنها
َْوهميًّاْتطبيقهْيكونْالْبحيثْالحقْ ْهذاْضمانْيجب.ْوجودهْأمنْوامتالكْاسرتهْإعالةْأجلْمنْوالعملْبيته،
ْالتعليمْوسائلْعلىْتماداالعْمنْالمزارعونْيتمك نْأنْيجبْالملكي ة،ْإلىْباإلضافةْأنهْيعنيْوهذا.ْواقعيًّاْولكن

 [.77]”األسواقْإلىْوالوصولْوتأميناتْوقروضْالتقني،

ل كْ ْهيْالبيئةُْ.75 رثْ ْعام،ْمِّ ْإلدارتهْفقطْفهوْمنهاْجزًءاْيمتلكْفَمنْ .ْالجميعْمسؤولي ةْوهيْبأسرِّهاْللبشري ةْوا 
ْنيوزيلنداْأساقفةْتساءلْولهذا.ْيناآلخْرْلوجودْالت نك رْثقلْضميَرناْنحم لُْْفإنناْذلك،ْنفعلْلمْفإن.ْالجميعْلصالح

ْيجعلهمْنحوْعلىْالمواردَْْالعالمْسك انِّْْمنْالمئةْفيْعشرونْيستهلكُْ“ْعندماْ«تقتلْال»ْوصي ةْمعنىْعن
 [.78]”الحياةْقيدْعلىْللبقاءْتحتاجهْماْاآلتية،ْواألجيالَْْالفقيرة،ْالدولَْْمنْيسرقون

 

VII .يسوع نظرة 

ْ،11ْمتى.ْرا)ْآبْهوْهللاْأن:ْجوهريْأمرْ ْعلىْالضوءَْْويسل طْالخالقْباهللْابيالكتْاإليمانَْْيسوعْيتبنى.76
ْالخالئق،ْجميعْمعْاألبويةْهللاْبعالقةْاالعترافْإلىْيدعوهمْتالميذه،ْمعْحواراتهْفيْيسوع،ْكانْوقد(.25ْ



ْوَمعَْْبَِّفلَسي ن،ْصافيرَْعََْْخمَسةُُْْيباعَُْْأما:ْ“عينيهْفيْثمينةْهيْمنهاْواحدةْكلْأنْكيفْمؤثر،ْبعطفْويذك رهم،
نهاْفماْذلكَْ دْ ْمِّ ماءُِّْْطيورِّْْإِّلىُْأنُظُروا(.ْ“6ْ،12ْلو)ْ”هللاَْينساهُْْواحِّ ْفيَْتخُزنُْْوالَْتحُصدُْْوالَْتزَرعُْْالَْكيفَْْالسَّ

ماويْ ْوَأبوُكمُْْاأَلهراء،  (.26ْ،6ْمتى)ْ”َيرُزُقهاْالسَّ

ْتواصلْعلىْكانْنفسهْهوْألنهْالعالم،ْفيْالموجودْللجمالْاالنتباهْإلىْاآلخرينْيدعوْأنْالربْ ْاستطاعْلقد.77

لؤهْانتباًهاُْيعيُرهاْوكانْالطبيعةْمعْمستمرْ  لهْأثناء.ْواالندهاشْالعطفْمِّ ْكانْأرضه،ْأركانْمنْركنْكلْ ْفيْتجو 
ْاِّرَفعوا:ْ“إلهيةْرسالةْمنْاألشياءْتحملهْماْالكتشافْالتالميذْويدعوْأبوه،ْغرسهْالذيْبالجمالْللتأم لْيتوق ف
تْفَقدِّْْالُحُقول،ْإِّلىْوانُظرواُْعيوَنكم َْْمَثل(.ْ“35ْ،4ْيو)ْ”لِّلَحصادْاب َيضَّ َمواتَِّْْمَلكوتُِِّْ َْخرَدلَْحبَّةَِّْْكَمَثلِّْْالسَّ
ْىمت)ْ”َشَجَرةًْْصاَرتْبلْالُبقول،َْأكَبرَْْكاَنتَْنَمتْفإِّذاُْكل ِّها،ْالُبزورَِّْْأصَغرُْْهيَْ.َْحقلِّهْفيَْفزرَعهاَْرُجلْ َْأخَذها
13،ْ31ْ–ْ32.) 

ْالر ِّياحُُْْتطيَعهْحتَّىْهذاَْمن:ْ“اآلخرينْدهشةْيثيرْكانْماْوهوْالطبيعةْمعْتامْبتناغمْيسوعْعاشْلقد.78
.ْاألرضْهذهْعلىْالممتعةْلألشياءْعدوْ ْأوْالعالمْعنْمنعزلْ ْناسكْوكأنهْيبدوْيكنْلم(.27ْْ،8ْمتى)ْ”والَبحر؟

نسانِّْْبنُْاْجاءَْ:ْ“نفسهْإلىْمشيًراْيؤك د،ْفكان ر ِّيبْ َْأكولْ َْرُجلْ ُْهَوذا:ْفقالواْوَيشربََْْيَأُكلُْْاإلِّ رِّْْشِّ ْ،11ْمتى)ْ”لِّل َخم 
ْقدْالسليمة،ْغيرْالثنائياتْهذهْأنْبيد.ْالعالمْهذاْوأمورْوالماد ةْالجسدْتحتقرْالتيْالفلسفاتْعنْابتعدْوقد(.17ْ
ْبيده،ْيعملْيسوعْكان.ْاإلنجيلْوشو هتْيخ،التاْرْعبرْالمسيحي ينْالمفك رينْبعضْفيْواضًحاْتأثيًراْأث رت

ْكر سْأن هْللنََّظرْالُملفِّتُْْومن.ْالحرفيةْمهاراتهْبفضلْشكاًلْْيعطيهاْكيْهللاْخلقهاْالتيْبالمادةْيوميْ ْباتصالْ 
ارْهذاَْأَليَسْ:ْ“إعجابْأيْتثيرْالْبسيطةْحياةْعبرْالعمل،ْلهذاْحياتهُْمعظم ْقدل(.3ْْ،6ْمر)ْ”َمرَيم؟ْابنَْْالنَّجَّ
ةًْْقيمةًْْوأعطاهُْْالط ريَقةْبهذهْالعملََْْقدََّسْ ناْأجلِّْْمنْخاص  ْأنْ “ُْيَعل مْالثانيْبولسْيوحن اْالقد يسْكان.ْنضوجِّ

ْفداءِّْْفيْهللاِّْْابنِّْْمعْماْنحوْ ْعلىْيتعاونْأجلنا،ْمنْالمصلوبْالمسيحِّْْمعْباتحادْ ْالعملْعناءْبَِّتَحم لهْاإلنساَن،
 [.77]”البشري ة

ُْكلْ :ْ“البدءْمنذْالكائنْالمسيح،ْسرْ ْعبرْيمرْ ْللواقع،ْالمسيحيْ ْالمفهومْبحسبْبأسرها،ْخليقةِّْالْمصيرْإن.77
عْالمسيحْعملَْ(18ْ-1ْ،1)ْيوحناْإنجيلْمقد مةُْْوُتظهِّرُْ[.81ْ(]16ْ،1ْقول)ْ”وَلهْبِّهُْخلِّقَْْشَيءْ  ْهللاْككلمةِّْْالُمبدِّ

ْدخلَْْلقد(.14ْْ،1ْيو)ْ”َبشًراْصار“ْالكلمةْهذاْأنْعلىْبتأكيدهاْتفاجئْالمقد مةْهذهْلكن(.Logosْ)ْاللوجوس
ْمنَْبدًءاْوباألخصْالعالم،ْبدءِّْْفمن.ْالصليبْحت ىْالمصيرْإياهْمشارًكاْالمخلوق،ْالكونْفيْالثالوثْأقانيمْأحدُْ

د، ،ْسرْ َْيعَملُْْالتجس   .باستقالليتهْاإلضرارْدونْالطبيعي،ْالواقعُِّْْمجَملِّْْفيْخفي ة،ْبطريقةْالمسيحِّ

بَّةْالَملموَسةْعالَقتِّهِّْْوعنْاألرضيْ ْيسوعْعنْفقطُْيخبُِّرناْالْالجديدِّْْالعهدَْْإن.111 دًّاْوالُمحِّ نماْالعالم،ْمعْجِّ ْوا 
ًدا،ْاألمواتْبينِّْْمنْقائًِّماْأيًضاُْيظهُِّرهُْ َْأنْهللاَْلدىَْحُسنَْْفَقد.ْ“الكونْعلىْبِّسيادتِّهْالخليقةْكلْفيْوحاضًراْوُمَمجَّ
لَّْ َمواتْفيْومِّمَّاْاأَلر ضِّْْفيْمِّمَّاْموجودُْكلََّْْأجلِّهْومِّنْبِّهُْيصالِّحَْْوَأن.ُْكل هْالَكمالُْْبِّهَْيحِّ المََْْحقَّقَْْوَقدْالسَّ ْالسَّ



ْجميعْ”اآلب“ْإلىْ”االبن“ْسيسلمْعندماْاألزمنة،ْنهايةْإلىْينقلناْهذاْإن(.21ْْ–17ْْ،1ْقول)ْ”َصليبِّهْبَِّدمِّْ
ْمخلوقاتْلناْتظهرْتعدْلمْالطريقةْبهذه(.28ْْ،15ْقور1ْ)ْ”شَيءُْكل ِّْْفيَْشيءْ ُْكلْ ْاللْ “ْهكذاْلِّيكونَْْاألشياء،

ْفيهْمصيرْنحوْويقودهاْسر يةْبطريقةْيغمرهاْاألمواتْبينْمنْالقائمْألنْبحت،ْطبيعيْواقعْوكأنهاْالعالمْهذا
 .المنيرْحضورهْمنْناآلْامتألتْقدْالبشرية،ْبعيونهْبإعجاب،ْتأم َلهاْالتيْوالطيورْنفسهاْالحقلْفزهور.ْاالمتالء

 

 

 الثالث الفصل

 اإليكولوجية لألزمة البشري األصل

ْ 

ْأسلوبْ ْهناك.ْاألعراضْوصفْإعادةْمنْجدوىْفالْالبيئي ة،ْلألزمةْالبشريْ ْاألصلُْندركْالْكن اْإن.111
،ْوالتصر فْالحياةِّْْفهمِّْْفيْمنحرفْ  ْعنْيمنعناْالذيْما.ْإليهْاإلضرارْلدرجةْالواقعْمعْيتناقضْوهوْالبشري 
ْيحت لهْالذيْالمكانْوعلىْالسائدْالتكنولوجيْالنموذجْعلىْنرك زْأنْأقترحْلذاْاألمر؟ْهذاْفيْللتفكيرْالتريث
ْ.العالمْفيْونشاطهْالبشريْالكائن

 

I.وسلطة إبداع: التكنولوجيا 

ْمنْلقرنينْورثةْنحن.ْطرقْمفترقِّْْعلىْالتكنولوجياُْسلَطةْفيهْتضُعناْجديد،ْعصرْفيْالبشريةْدخلتْلقد.112
ككْالبخاري ة،ْاآللة:ْالتكنولوجياْفيْالتغييرْمنْهائلةْموجات ْالسيارات،ْالكهرباء،ْالتلغراف،ْالحديدي ة،ْالس 

ْوالروبوتي اتْ،(digital)ْالرقمي ةْالثورةْومؤخًراْالمعلوماتي ةْالحديث،ْالط بْالكيميائي ة،ْالصناعاتْالطي ارات،
(robotics)،ْْأمامْنتحم سْوأنْال تقدمْبهذاْنفرحْأنْالصوابْمن.ْوالنانوتكنولوجياْالحيوي ةْاوالتكنولوجي

ْلإلبداعْرائعةْثمرةْهماْوالتكنولوجياْالعلم“ْألنْالمتواصلة،ْالمستجد اتْهذهْلناْتفتحهاْالتيْالهائلةْاإلمكاني ات

ْمنذْالبشريْ ْالجنسْسماتْمنْسمةْهوْمفيدةْألغراضْ ْالطبيعةْتغيير[.81ْ]”هللاْمنْعطي ةْهوْالذيْالبشريْ 
عيْعنُْتعرِّبُْ“ْالتقني ةْفإنْوبالتاليْبداياته، ْظروفْ ْعلىْالتدريجيْ ْللتغل بِّْْالبشري ةِّْْاالنسانْروحْفيْالكامِّنِّْْالس 
د هْالبشريْالكائنْتؤذيْالتيْالشرورْمنَُْْيحصىْالْلعددْ ْعالًجاْالتكنولوجياْوجدتْلقد[.82ْ]”ُمعي نةْماديةْ  .ْوُتحِّ
رْأنْإالْطيعنستْوال ْأالَّْلناْوكيف.ْواالت صاالتْوالهندسةْالط ب،ْمجالْفيْباألخصْالُمحقق،ْالتقد مْونثم ِّنْنقد ِّ

 مستدامة؟ْتنميةْأجلْمنْبدائلْأوجدواْالذينْوالتقني ينْالعلماءْمنْالعديدْجهودْبكلْنعترف



ْتحسينْفيْتساهمْحقًّاْثمينةْأشياءْفقطْليسْتنتجْأنْجي دة،ْبطريقةْالموج هةْالتكنولوجية،-العلومْبإمكان.113
،ْالكائنْحياةْنوعي ة ْواألبنيةْوالجسورْالكبيرةْالن قلْوسائِّلْإلىْوصوالًْْالمفيدةْالمنزلي ةْاألدواتْمنْبدًءاْالبشري 

ْنحوْالمادي،ْالعالمْفيْالغارقْالبشري،ْالكائنْينقلْوأنْجميلْهوْماْتنتجْأنْأيًضاْقادرةْإنهاْالعامة؛ْواألماكن
ْوأعمالْلوحاتْوهناكْالسحاب؟ْناطحاتْبعضْأوْطائرةْجمالْإنكارْيمكنناْفهل.ْالجمالْعالمْإلىْ”زةقف“

َعتْثمينةْموسيقي ة َْمنْ ْوفيْللجمال،ْيتوقْالذيْالفنانْفيْتتحقق،ْالطريقةْبهذه.ْحديثةْتقني ةْأدواتْبفضلُْأبدِّ
 .إنساني ْ ْبالتحديدْهوْملءْ ْنحوْالقفزةْالجمال،ْبذاكْيتأمل

ْالحمضْومعرفةْوالمعلوماتي ةْالحيوي ةْوالتكنولوجياْالنوويةْالطاقةْأنْنتجاهلْأنْيمكنْالْأنناْبيد.114
مكاني اتْبناْالخاصْ(DNA) [viii]النووي ْباألخصْتمنحْباألحرى،ْبل.ْمرعبةُْسلَطةًْْلناْتقدمْحققناها،ْأخرىْوا 
ْوعلىْالبشريْالجنسْمجملْعلىْرهيبةْهيمنةًْْالستغاللها،ْاالقتصاديةْوالسلطةْالمعرفةْيملكونْالذينْألولئك
ْبطريقةْتستعملهاْسوفْأنهاْيضمنْشيءْمنْوماْذاتها،ْعلىْالسلطةْهذهْمثلْقطْ ْللبشري ةْيكنْلم.ْبأسرهْالعالم
ْفيُْألقَِّيتْالتيْالذر يةْالقنابلْنتذك رْأنْيكفي.ْحاليًّاْتستخدمهاْكيفْاالعتبارْبعينْأخذناْإنْباألخصْجي دة؛
طِّْ ْشموليةْ ْوأنظمةْ ْوالشيوعيةْالنازيةْبهْتفاخرتْالذيْالضخمْالتكنولوجيْاالستعراضْأوْالعشرين،ْالقرنِّْْأواسِّ
ْأكثرْباستمرارْهيْبوسائلْتتمت عْاليومْحروبْأنْننسىْأنْدونْاألشخاص،ْمنْالماليينْإبادةْخدمةْفيْأخرى
ْصغيرْجزءْفيْتتواجدْأنْرهيبْلخطرْإنهْل؟َتصِّْْقدَْمنْ ْوأليديْالسلطة،ْهذهْكلْ ْتوَجدَُْْمنْأيديْفبين.ْفتًكا
 .البشريةْمن

ْوالمنفعةْاألمنْفيْوزيادةْذاته،ْحدْفيَْتَقد ًماْببساطةُْتشك لْالسلطةْفيْزيادةْكلْ “ْبأنْلالعتقادَْميلْ ْهناك.115
ْواالقتصاديةْوجيةالتكنولْالسلطةْمنْتلقائيًّاْتنبعْوالحقْوالخيرْالواقعْوكأنْ،[83]”والقيمْالحيويةْوالطاقةْوالرفاه
لطةْالستخدامْإعدادهْيتمْلمْالمعاصرْاإلنسان“ْأنْهوْالواقع.ْذاتها ْالنموْ ْألنْ،[84]”صحيحةْبطريقةْالس 

ْتنميةِّْْإلىْعصرْ ْكلْ ْويميل.ْوالضميرْوالقيمْالمسؤولي ةْمجالْفيْالبشريْللكائنْنموْ ُْيرافقهْلمْالهائلْالتكنولوجيْ 
ببْلهذاْ.محدودي تهْبضآلةْضعيفْذاتيْوعيْ  ْالتيْالتحد ياتْبخطورةْاليومْتشعرْالْقدْالبشري ةْفإنْالس 

ءْ ْاستخدامْ ْفيْلإلنسانْالمتزايدْباالحتمال”وْتواجهاها، ْالحر ية،ْلتنظيمْقاعدةْأي ةُْْتتواجدْال“ْعندماْ”لُسلَطتِّهِّْْسي 
ْللقوىْتستسلمْحينْتعتلْحريتهْوْتماًما؛ْمستقال ْْليسْالبشريْالكائنْإن[.85ْ]”واألمنْالفائدة:ْمزعومةْحاجاتْ ْبل

ْخطرْأمامْوأعزلْعارًيا،ْيبقىْالمعنى،ْبهذا.ْالوحشيْوللعنفْولألنانية،ْالفورية،ْوللضروراتْلالوعي،ْالعمياء
ْولكنْسطحي ة،ْآلي اتْلديهْتتوفرْقد.ْلضبطهاْالالزمةْالوسائلْيملكْأنْدونْتتزايد،ْزالتْماْالتيْنفسها،ْسلطته
ْحالةِّْْفيْوتبقيهْحدوداْلهْترسمْولروحانيةْولثقافةْالكافي،ْالنحوْعلىْمتينةْألخالقي اتْريفتقْبإنهْالقولْيمكننا
 .بذاتهْجليْتحكم

 



II .التكنوقراطي النموذج عولمة 

ْالتكنولوجياْالبشريةْبهاْتستوعبْالتيْالفعلي ةْالطريقةْهي:ْعمًقاْوأكثرْمختلفة،ْهيْاألساسي ةْالمشكلة.116
ْالذي،ْللشخصْمفهومْ ْعلىْالضوءُُْْيسلَّطْالنموذج،ْهذاْفي.ْالُبعدْوأحاديْمتجانسْنموذجْمعْبالترافقْونمو ها،
ْنفسهْعنْيعبرْالشخصْوهذا.ْالعقلية-المنطقيةْالعمليةْعبرْيمُلُكه،ْوبالتاليْالخارجيْ ْالشيءَْْتدريجيًّاْيستوعب
،ْاألسلوبْبإرساء .ْوللتغييرْوللتسلطِّْْلالمتالكِّْْقنيةتْوبوضوح،ْهو،ْوالذيْاختبارات،ْمنْيتبعهْماْمعْالعلمي 
لْلقد.ْبهْنتالعبْألنْتماًماْومستعدْ ْمنقوص،ْواقعْ ْأمامْنفسهْيجدْالشخصْوكأن ْالدوامْعلىْالبشريْالكائنْتدخ 
لهْولكنْالطبيعة،ْفي ْاألشياءْتقدمهاْالتيْلإلمكانياتِّْْوبالخضوعْالمرافقة،ْبصفةْيتمي زْطويلة،ْولمد ةْ ْكان،ْتدخ 

ْماْإنْالعكس،ْفعلىْاآلنْأما.ْيستعطيْوكأنهْالطبيعي،ْالواقعْبهْيسمحْكانْلماْتلق ًياْالواقعْفيْنكاْقد.ْذاتها

ْنسيانْأوْتجاهلْإلىْتميلْالتيْالبشرية،ْاليدْوضعْخاللْمنْاألشياءْمنْممكنْهوْماْكلْ ْاستخراجْهوْيهمْ 
ْعلىْوأصبحا،ْواألشياء،ْالبشريْالكائنْبينْالود يةْالمصافحةْتوق فتْفقدْلهذا.ْأمامهاْالموجودْللشيءْذاتهْالواقع

ْحم ستْالتيْالمحدود،ْغيرْأوْالالمتناهيْالنموْ ْفكرةْإلىْوبسهولةْاالنتقالْيتمْ ْهناْومن.ْمواجهةْفيْالعكس،
ْاألرض،ْلخيراتْالالمتناهيْالتوافرْحولْالكذبْيفترضْهذاْإن.ْوالتكنولوجياْوالمالْاالقتصادْعلماءْمنْالكثير
لىْالحدودْأقصىْحتىْ”ابتزازها“ْإلىْيقودْوالذي ْبأن هْالزائفْاالفتراَضْْإنه.ْبهْالمسموحْالحدْحتىْيتجاوزْماْوا 

ْوبأنهْممكن،ْهوْالفوريْتجد دهاْوبأنْاستخدامها،ْيمكنْالتيْالوسائلْومنْالطاقةْمنْمحدودةْغيرْكم يةْيوجد“
 [.86]”الطبيعةْفيْللتالعباتْالسلبيةْالتأثيراتْاحتواءْيمكن

ْالالشعوريْ ْالميل،ْشيءْكلْ ْقبلْهوْالحاليْالعالمْمصاعبْمنْالكثيرْسببْأنْبالتالي،ْالتأكيدْكننايم.117
ْإن.ْالمجتمعْوبمسيرةْاألشخاصْبحياةْيتحكمْفهمْ ْنموذجَْْبحسبْالتقنية-العلومْوأهدافْالمنهجي ةْإلعدادْأحياًنا،
،ْكلْ ْعلىْالنموذجْهذاْتطبيقْنتائج ْهوْماْوالذيْالبيئي،ْالتدهورْفيْرؤيتهاْيمكنْوالمجتمعي،ْالبشريْ ْالواقع 
ْالتقنيةْمنتجاتْبأنْاالقرارْينبغي.ْأبعادهماْشت ىْفيْوالمجتمعْالبشريةْالحياةْتصيبْالتيْلالختزاليةْعالمةْإالَّ

ْمعْيتماشىْبماْاالجتماعيةْالفرصْوتوجيهْالحياةْأنماطْفيْبالتحكمْتنتهيْحالةْتخلقْألنهاْمحايدة،ْليست
ْبنمطْتتعلقْخياراتْبالحقيقةْهيْللغاية،ْموََّجهةًْْتبدوْوالتيْالخيارات،ْفبعض.ْالسلطةْمنْمحددةْئاتفْمصالح
 .نطو رهْأنْننويْالذيْاالجتماعيةْالحياة

ْالنموذجْألنْوحسب،ْأداةْكمجر دْالتقنيةْمنْواالستفادةْآخرْثقافيْنموذجْبدعمْالتفكيرْيجوزْال.118
ْمواردهْاستعمالْأيًضاْاألصعبْومنْعنه،ْالتخل يْجد اْالصعبْمنْأنهْلدرجةْمهيمًناْاليومْأصبحْالتكنوقراطي

ْعنْقلياًل،ْولوْمستقل ة،ْأهدافْ ْذاْحياةْ ْنوعْنختارْأنْ”الثقافي-غيرِّْ“ْمنْأصبحْفقد.ْلمنطقهْالخضوعْدون
ْخارجْشيءْتركْعدمْإلىْتميلْالواقعْفيْالتقنيةْإن.ْوتسحقْتعولمْالتيْسلطتهاْوعنْتكاليفهاْوعنْالتقني ة
ْالْيتعلقْالْاألمرْأنْالتحليالت،ْآخرْتبينْكماْيعرف،ْاألساسيْالفاعلْهوْوالذيْفاإلنسان،“ْالحديدي،ْمنطقها



نماْبالر فاه،ْوالْبالمنفعة لطة؛ْوا  ْعناصرْفيْالتحك مْيحاولْفهو“ْلهذا[.87ْ]”معنىْمنْالسلطةْلكلمةْماْبُِّكل ِّْْبالس 
ْوحي ِّزْأصالة،ْاألكثرْوالحريةْالقرار،ْعلىْالقدرةَُْْتضعفْوهكذا[.88ْ]”البشريْ ْالوجودْعناصرْفيْكماْالطبيعة
 .باألفرادْالخاصْالبديلْاإلبداع

ْتطو رْ ْكلَّْْيتبن ىْفاالقتصادُْ.ْوالسياسةْاالقتصادْعلىْسلطتهْممارسةْإلىْأيًضاْالتكنوقراطيْالنموذجُْْيميلُْ.117

ْاالقتصادََْْتخنقْالمالية.ْالبشريْالكائنْعلىْالمحتملةْالسلبيةْللنتائجْاهتمامْأيْإعارةْدونْللربح،ْوفًقاْتكنولوجيْ 
ُْيقال.ْالبيئيْالتدهورْمنْالعبرةْكبيرْببطءْونستوعبْالعالمية،ْالماليةْاألزمةْمنْعبرةْبعدْنأخذْلمْإننا.ْالحقيقي

ْبلغةْ ْالتأكيد،ْيتمْ ْاكمْالبيئية،ْالمشاكلْلجميعْالحلولْسيجدانْوالتكنولوجياْالحاليْاالقتصادَْْإنْالدوائرْبعضْفي
ْليستْإنها.ْالماليةْاألسواقْبنموْ ْحلوالْوببساطةْستجدْالعالمْفيْوالبؤسْالجوعْمشاكلَْْبأنْأكاديمي ة،ْغير

.ْلالقتصادْالفعليْ ْالتطو رْفيْتوغلهمْمسألةْإنماْاليوم،ْعنهاْالدفاعْأحدْ ْيجرؤْالْقدْاقتصادي ة،ْنظرياتْمسألة
ْأفضلْوبتوزيعْ ْسليم،ْإنتاجْ ْبحجمِّْْمهمومينْيبدونْالْعندماْباألفعال،ْيؤي دونهْبالكالم،ْيؤي دونهْالْفالذين

ْهوْالهدفْأنْعنْتصر فاتهمْخاللْمنْيعب رونْإنهم.ْالقادمةْاألجيالِّْْوبحقوقِّْْبالبيئة،ْمسؤولةْوبعنايةْ ْللثروات،
ل ْالكاملْالبشريْ ْالنموْ ْيضمنْالْوحدهْالسوقْمنطقْلكنَّْ.ْيكفيْإليهمْبالنسبةْوهذاْالقصوى،ْاألرباحْإلىْالتوص 

ْوالذيْوالمبد دْالخارقْاالستهالكيْ ْالتطو رْمنْنوًعا“ْنسج لْنفسه،ْالوقتْفي[.87ْ]االجتماعيْالتماسكْوال
ْحينْفيْ،[71]”إنسانيتهْاإلنسانْمنْيسلبْالذيْالبؤسْمنْمستمرةْأوضاعْمعْمقبولة،ْغيرْبطريقةْيتناقض،

ْعلىْيحصلواْأنْفقًراْلألكثرْتسمحْاجتماعيةْقنواتْوبناءْاقتصاديةْؤسساتمْتشكيلْكافيةْبسرعةْيتمْالْأنه
رْلمْإن نا.ْمنتظ مةْبطريقةْاألساسي ةْالموارد ْترتبطْوالتيْالحالي ة،ْلالختالالتْالعميقةْبالجذورْاالهتمامْبعدُْنعِّ
ه  .االجتماعيْوسياقهْومعناهْوغاياتهْواالقتصاديْالتكنولوجيْالنموْبتوج 

َصْالتخْإن.111 ْتحققْالمعرفةِّْْفتجزئة.ْشاملةْلرؤيةْالوصولْفيْبالغةْصعوبةْيفرضْذاتهْبحدْالتكنولوجيْص 
ْفيماْالقائمةْللعالقاتْالشاملْالمعنىْلفقدانْتقودْماْغالًباْولكنهاْملموسة،ْتطبيقاتْعلىْالحصولْعندْمهمتها

ْطرقْإيجادْدونْيحولْذاتهْبحدْعلالفْهذاْإن.ْقيمةْذيْبغيرْالمعنىْفُيضحىْاألوسع،ْولألفقْاألشياء،ْبين
ْيمكنْالْوالتيْوبالفقراء،ْبالبيئةْالمرتبطةْتلكْوباألخصْالحالي،ْالعالمْفيْتعقيًداْاألكثرْالمشاكلْلحلْمالئمة
ْللمسائلْحلولْ ْتقديمَْْيد عيْفعلم.ْالمصالحْمنْواحدْلنوعْوفًقاْأوْأحاديةْنظرْوجهةْعلىْبناءًْْإليهاْالتطرق
ْفيْبماْاألخرى،ْالعلومْمجاالتْفيْالمعرفةْإليهْتوصلتْماْالحسبانْفيْيضعْأنْبالضرورةْعليهْينبغيْالكبرى
ْالْلهذا.ُْقدًماْبهاْالمضيْاليومْيصعبْالتحركْفيْطريقةْهيْهذهْلكنَّْ.ْاالجتماعيةْاألخالقْوعلمْالفلسفةْذلك
ْبهاْتتحكمْالتيْللظروفِّْْرضوخْمجردْالحياةْفتضحى.ْحقيقيةْمرجعيةْ ْأخالقيةْأفقْ ْعلىْالتعرفْحتىْيمكن

ْالتفكير،ْعلىْيحثناْوالذيْالملموس،ْالواقعْفي.ْالوجودْلتفسيرْاألساسيةْكالوسيلةْاعتبارهاْيتمْوالتيْالتقني ة،



.ْسويًّاْوالعيشْالحياةْمعنىْفقدانْأوْالقلقْأوْالبيئي،ْالترد يْمثلْالخطأ،ْوجودْعلىْتدلْ ْمختلفةْأعراض ْْتظهر
 [.71]”الفكرةْمنْأهمْ ْهوْالواقع“ْأنْأخرىْمرةْنرىْوهكذا

ْمجالْفيْتظهرْالتيْللمشاكلْوالجزئيةْالعاجلةْاألجوبةْمنْسلسلةْفيْاإليكولوجيةْالثقافةْحصرْيمكنْال.111
ْومنهجْوسياسة،ْوفكر،ْمختلفة،ْنظرةْتكونْأنْينبغي.ْوالتلوثْالطبيعية،ْالمخزوناتْونفاذْالبيئي،ْالتدهور
ْفإن،ْلذلك،ْخالًفا.ْالتكنوقراطيْالنموذجْتقدمْوجهْفيْمقاومةْتشكلْأنْستطيعتْوروحانيةْحياةْونمطْتعليمي،

ْتقني،ْعالجْعنْفقطْفالبحث.ْالعولمةْمنطقْنفسْفيْبالسقوطْستنتهيْاإليكولوجية،ْالمبادراتْأفضلْحتى
خفاءْمتصلة،ْالواقعْفيْهيْأمورْبينْالفصلْيعنيْبيئية،ْمشكلةْبرزتْكلما ْالحقيقيةْالعالميْالنظامْمشاكلْوا 

 .عمًقاْواألكثر

ْحدودْوضعْعلىْقادرةْهيْاإلنسانيةْفالحريةْمجدًدا،ْرحبةْرؤيةْبسطْذلك،ْمنْوبالرغمْممكًنا،ْزالْما.112
ْللمجتمعْمالئمةْوأكثرْإنسانية،ْوأكثرْسوي ًة،ْأكثرْالتقدم،ْمنْآخرْنوعْلخدمةْبهاْوالتحكمْتوجيههاْوعلىْللتقنية،
ْالمثال،ْسبيلْعلى.ْالمناسباتْبعضْفيْالسائدْالتكنوقراطيْالنموذجْمنْالتحررْيتحققْالواقعْفي.ْشموالْوأكثر
ْغيرْوسعادةْوتعايشْحياةْلنموذجْداعمةًْْتلويثًا،ْأَقلْ ْتصنيعْأنظمةْالُمنتِّجينَْْصغارْمنْجماعاتْتختارْعندما

ْبمساعدتهمْإلتزامْ بْالملموسة،ْاآلخرينْمشاكلْحلْنحوْشيءْكلْقبلْالتقنيةْتوجيهْيتمْعندماْأو.ْاستهالكيْ 
قةْاألبحاثْتنجحْعندماْوكذلك.ْأقلْوبمعاناةْالكرامةْمنْبمزيدْالعيشْعلى ْبتخطيْولتأمله،ْللجمالْالخال 

َعة،ْالسلطة ْالبشريةْإن.ْبهْيتأملْالذيْالشخصْوفيْالجمالْفيْيتحققْالذيْالخالص،ْمنْنوعْفيْالُمَوض ِّ
َضمْ ْفيْةمستغرقْتبدوْجديدة،ْلصيغةْتدعوْ ْوالتيْاألصيلة، ،ْغيرْتقريًباْبشكلْالتكنولوجيةْالحضارةِّْْخِّ ُْمد َرك 
ْكمقاومةْمتدفًقاْشيء،ْكلْمنْبالرغمْدائًما،ْوعًداْستكونْفهل.ْمغلقْبابْتحتْمنْيتسر بْالذ يْكالضباب

 أصيل؟ْهوْماْكلْبهاْيتميزْعنيدة

ْأفضل،ْبغدْأعمىْبشكلْونيثقْوالْسعيد،ْبمستقبلْيؤمنونْالْوكأنهمْاآلنْالبشرْيبدوْأخرى،ْجهةْمن.113
ْليستْوالتقنيةْالعلمْإنجازاتْبأنْإدراكْهناك.ْالقائمةْالتقنيةْالقدراتْوعلىْالحاليةْالعالمْأوضاعْعلىْاعتماًدا
.ْمختلفةْهيْسعيدْمستقبلْإلىْللوصولْاألساسيةْالطرقْبأنْوشعورْوالتاريخ،ْالبشريةْتقدمْمستوىْنفسْعلى

ْالبشريةْتغيرتْلقد.ْالتكنولوجياْتقدمهاْالتيْاإلمكانياتْعنْالتخليْمجردْرنيتصوْ ْالْذلك،ْمنْوبالرغمْلكنهم،
نا،ْهروبْ ْتكريسْإلىْالمستمرةْاالبتكاراتْتراكمْوأدَّىْعميًقا،ْتغيرا ْوقد.ْالسطحي ةْإلىْواحد،ْاتجاهْ ْفيَْيُجر 

ْفإنْمعي ن،ْعصرْ ْوحَْْرْتعكسْالهندسةْكانتْفإذا.ْللحياةْالعميقْالمعنىْالسترجاعْنتوقفْأنْصعًباْأصبح
ْتتحدْللمنتجاتْالمستمرةْاالبتكاراتْحيثْالُمَعوَلَمة،ْالتقنيةْروحْعنْتعب رْالمتسلسلةْوالبيوتْالعمالقةْاألبنية
ْفإنناْلذلك،ْخالًفا.ْشيءْكلْومعنىْغاياتْحولْالتساؤلْعنْنتخل ىْوأالْلهذا،ْنستسلمْأالْعلينا.ْثقيلْبضجر
 .الفراغْلتحم لْالبدائلْمنْالمزيدْإلىْوسنحتاجْلراهناْالوضعْعلىْالشرعيةْفقطْنضفي



ْليساْوالتقنيةْالعلمْإن.ْشجاعةْثقافيةْثورةْفيْالشروعْإلىْالملحةْالحاجةْأمامْيضُعناْاآلنْيحدثْماْإن.114
مكانياتْنواياْتطبيقْنهايتها،ْوحتىْماْعمليةْفيْالشروعْمنذْوبإمكانهما،ْبلْحياديين، ْبطرقْوالتشك لْمختلفة،ْوا 
ْالواقعْلرؤيةْالسير،ْسرعةْإبطاءْمنْبدَّْْالْولكنْالحجري،ْالعصرْإلىْالعودةْيريدْأنهْيد عيْأحدْ ْمنْما.ْمختلفة
ْالتيْالعظيمةْواألهدافِّْْالقي مْاستعادةْعينهْالوقتْوفيْوالمستدامة،ْاإليجابيةْالتطوراتْوجمعْمختلفة،ْبطريقة
 .العظمةْجنونْدمرها

 

 III .األنثروبية زيةالمرك ونتائج أزمة[ix ]الحديثة 

ْألنْالواقع،ْعلىْالتقنيةْمنطقْتغليبْإلىْمتناقص،ْبشكلْالحديثة،ْاألنثروبيةْبالمركزيةْاألمرْانتهىْلقد.115
ْأيةْوبدونْعمليًّا،ْيراهاْبل.ْفيهْالعيشْيمكنْكملجأْوالْصالح،ْكقانونْبالطبيعةْيشعرْيعدْلم“ْالبشريْالكائن

ْمنْينجمْبماْاالكتراثْدونْشيء،ْكلْفيهْيضعْقدْما،ْعمالْفيهماْيحققْادةوكمْكمكانْأخرى،ْاعتبارات
ْالحقيقيْمكانهْيكتشفْلمْماْالبشريْالكائنْلكن.ْللعالمْالذاتيةْالقيمةْتقليصْيتمْالشكل،ْبهذا[.72ْ]”نتائج

ْاألرضْطفقْليس.ْ“الخاصْواقعهْمناقضةْإلىْاألمرْبهْوسينتهىْمناسبة،ْبطريقةْنفسهْيفهمْلنْفهوْمجددا،
نماْله؛ْوهِّبتْ ْبهاْالتيْالصالحةْاألولىْباإلرادةْملتزًماْيستخدمهاْأنْعليهْوالذيْلإلنسان،ْهللاُْْوهبهاْالتيْهي ْوا 

 [.73]”بهْهللاْخصهْالذيْواألخالقيْالطبيعيْالكيانْاحترامْفَعَليهِّْْولذاْلنفسه،ْهللاْمنُْوهِّبَْْاإلنسان

ْأي ةْتهددْزالتْماْأخرى،ْأقنعةْتحتْاليوم،ْوالتيْاألنثروبيةْكزيةبالمْرْشديدةْمبالغةْالحداثةْفيُْلوحظ.116
ْالواقعْإلىْمجدد اْلالنتباهْالوقتُْْحانَْْفقدْلهذا.ْاالجتماعيةْاألواصرْلتعزيزْمحاولةْوأيةْمشتركةْمرجعية
ْانتهىْلقد.ْوخصوبةًْْمتانةًْْأكثرَْْواجتماعيْ ْإنسانيْ ْتطورْ ْإمكانيةَْْبِّدورِّهاُْتشك ِّلُْْوالتيْيفرُِّضها،ْالتيْوبالحدود
ْماْوكثيًرا.ْبالعالمْالبشريْالكائنْعالقةِّْْبشأنْخاطئْمفهومْبدعمِّْْالمسيحيةْلألنتروبولوجيةْالمناسبْغيرُْْالعرض

ْهوْالطبيعةْرعايةْبأنْانطباًعاْأنتجْقدْوالذيْالعالم،ْعلىْبالسيطرةِّْْ(promethean) [x]بروموتيْحلمْتناقلْتم
ْالُمدبرْأنهْبمعنيْهوْالكونْكسي دِّْْالبشريْالكائنْلمفهومْالصحيحْفسيرالتْبينما.ْالضعفاءْيخصْأمر

 [.74]المسؤول

َقتْالتيْاألضرارْبقياسْاالهتمامْغيابْإن.117 ْاالنعكاسْفقطْهوْللقرارات،ْالبيئيْوالتأثيرْبالطبيعةُْألحِّ
ْفيْنفطنْالْفعندما.ْناتهامكْوْذاتْفيْوالمحفورةْالطبيعةْتحملهاْالتيْالرسالةْبإدراكْاالكتراثْلعدمْالواضح
ْالصعبْمنْفسيكونْ،-فقطْالمثالْسبيلْعلى-ُْمعاق،ْوشخصْبشري،ْوجنينْفقير،ْأهميةْإلىْذاتهْالواقع

ْالواقعْعنْمستقلْأنهْالبشريْالكائنْأعلنْفإذا.ْمت صلْهوْشيءْكلْإن.ْنفسهاْالطبيعةْلصرخاتْاإلصغاء



ب هْأساسْفإنُْمطلًقا،ْحاكًِّماْنفسهْوُينص  ْعملْفيْهللْكمعاونْبدورهْالقيامْمنْبدال“ْألنهْينهار،ْذاتهْوجودِّ
 [.75]”الطبيعةْبتمردْبهذاْويتسببْهللاْمكانْنفسهْيضعْفإنهْالخلق،

ْبالقيمةْتعترفْالْالتيْالتكنوقراطيةْبتمجيدْيبدأْالشخصية،ْفيْدائمْانفصامْإلىْالوضعْهذاْيحملنا.118
ْإغفالْيمكنْالْأنهْبيد.ْالبشريْللكائنْخاصةْقيمةْكلْتنفيْالتيْفعلالْردةْإلىْوصوالْالكائنات،ْلبقيةْالخاصة
ْبدونْإليكولوجيةْوجودْوال.ْجديدْبشريْكائنْبدونْالطبيعةْمعْجديدةْلعالقةْوجودْهناكْيكونْولن.ْالبشرية

ْنتاًجاْأوْالصدفةْللعبةْوليًداْالكائنات،ْبينْمنْكائنْمجردْالبشريْالشخصُْيعتبرْفعندما.ْمالئمةْأنتروبولوجية
ْلمركزيةْبالضرورةْيجبْفال[.76ْ]”األشخاصْداخلْبالمسؤوليةْالوعيْبإضعافْنخاطرْفإننا“ْالمادية،ْللحتمية
ْآخر،ْاختاللْإدخالْيعنيْهذاْألنْ،[xi]”البيوسنتريزم“ْالحياةْمركزيةْلنظريةْالمجالْتتركْأنْمنحرفةْأنثروبية

نماْالمشاكلْحلْعلىْفقطْيعملْلن ْدونْالعالم،ْتجاهْبإلتزامْالبشريْالكائنْمطالبةْيمكنْال.ْيداتعقْسيزيدهاْوا 
 .قيمتهاْإبرازْالوقتْذاتْوفيْوالمسؤولية،ْوالحريةْواإلرادةْالمعرفةْفيْالخاصةْبقدراتهْاالعتراف

.ْالثانيةْالمرتبةْفيْاألشخاصْبينْالعالقاتْقيمةْيضعْأنْينبغيْالْالمنحرفةْاألنثروبيةْالمركزيةْانتقادْإن.117
ْللحداثة،ْوالروحيةْوالثقافيةْاألخالقيةْاألزمةْعنْالخارجيْالتعبيرْأوْالظهورْهيْاإليكولوجيةْاألزمةْكانتْفإذا
ْاإلنسانيةْالعالقاتْجميعْمعالجةْدونَْْالبيئةْومعْالطبيعةْمعْعالَقتناْبناءِّْْإعادةْنتوقعْأنْيمكنناْالْفإنه

ْيعطيْفهوْالمخلوقات،ْسائرْتفوقْخاصةْقيمةْالبشريْالكائنْبإعطاءْالمسيحيْ ْالفكرُُْْيطالبْفعندما.ْاألساسية
ْوأنْيعرفْأنْعلىْالقادرْ”أنت“ْعلىْاالنفتاحْإن.ْباآلخرْاالعترافَْْبالتاليْويحفزْإنساني،ْشخصْلكلْقيمة
ْمعْمالئمةْعالقةْإلىْالوصولْيتمْكيْالسبب،ْلهذا.ْالبشريْالشخصْفيْاألعظمْالُنبلْيبقىْيتحاور،ْوأنْيحب
ْعلىْانفتاحهْأيْالسامي،ُْبعدهْحتىْوالْاالجتماعيْالبشريْالكائنُْبعدِّْْإلضعافْحاجةْهناكْليسْوقات،المخل

.ْهللاْومعْاآلخرينْاألشخاصْمعْالعالقاتُْتغَفلْالبيئةْمعْعالقةْاقتراحْيمكنْالْالواقع،ْفي.ْااللهيْ”أنت”الـ
ْفيْللذاتْخانًقاْوانغالًقاْبلْإيكولوجي،ْجمالْ ْزيْ ْفيْمتنك رةْرومانسيًة،ْفرديةًْْنزعةًْْسيكونْهذاْمثل

 [.xii]المحايثة

ْيبدوْفال.ْاإلجهاضْوتبريرْالطبيعةْعنْالدفاعْبينْالتوفيقْيمكنْالْفإنهْمتصل،ْهوْشيءْكلْأنْوبما.121
ْالْماعندْيزعجوننا،ْأوْيضايقونناْأحياًناْوالذيْحولنا،ْالذينْالضعفاءْالستقبالْتعليميةْمسيرةْانتهاجْعمليًّاْأمًرا
ْالشخصيْاإلحساُسُْْفقِّدَْْإن:ْ“وصعوباتْمضايقاتْسيسببْمجيُئهْكانْولوْحتىْالبشري،ْللجنينْحمايةْنقدم

 [.77]”االجتماعيةْللحياةِّْْنافعْ ْهوْبماْالترحيبِّْْمنْأخرىْأشكالْ ْجفَّتْ ْجديدة ،ْحياةْ ْتقب لْتجاهَْْواالجتماعي

ْنفسها،ْالمسيحيةْإن.ْترقبْحالةْفيْاألخيرةْللقرونْلمزي فةاْالجدلي ةْتتخط ىْجديدةْصيغةْتطويرْأمرْيبقى.121
ْوالتعبيرْنفسها،ْفيْالتفكيرْباستمرارْتعيدْالمسيح،ْيسوعْمنْتسلمتهْالذيْالحقيقةْولكنزْلهويتهاْأمينةْببقائها



َحةًْْالجديدة،ْالتاريخيةْاألوضاعْمعْالحوارْفيْذاتها،ْعنْمجدًدا ْيسطعْبأنْاألبديْلجديدهاْهكذاْسامِّ
 [.78]دائما

 

 العملية النسبوية

ْاإلنجيلْفرحْالرسوليْاإلرشادْفيْأشرتْوقد.ْمنحرفْحياةْنمطْإلىْالمنحرفةْاألنثروبيةْالمركزيةْتؤدي.122
ْالكائنْيضعْفعندما[.77ْ]”العقيديةْالنسبويةْمنْأخطر“ْهيْوالتيْعصرنا،ْتمي زْالتيْالعمالني ةْالنسبويةْإلى

.ْنسبيًّاْالباقيْكلْويصبحْالظرفية،ْلمصالحهْالمطلقةْاألولويةْبإعطاءْاألمرْبهْينتهيْالمركز،ْفيْنفَسهْالبشري
ْالسلطةْوعبادةْالتكنولوجيْللنموذجْالطاغيْالحضورْمعْاألشخاص،ْلدىْيتطوَّرْأنْمنْنندهشْأالْيجبْلهذا،

ْمنطقْهذاْفي.ْقيمةْبالْيصبحْالفوريةْالشخصيةْالمصالحةْيخدمْالْماْكلْفيهاْالتيْالمحدودة،ْغيرْالبشرية
 .واالجتماعيْالبيئيْبالترد يْالوقتْنفسِّْْفيْالمسببةْالمختلفةْالمواقفُْْمتبادلة،ْبصورةْتتغذ ى،ْكيفْبِّفهمِّْْيسمحُْ

ْشيء،ْكمجر دِّْْولمعاملتِّهِّْْآخر،ْشخصْ ْالستغاللِّْْشخًصاْيدفعْالذيْالمرضْذاتْهيْالنسبويةْثقافةْإن.123
ْالستغاللْيدفعْالذيْالمنطقْذاتْإنه.ْماَْدينْ ْبسببْعبدْ ْإلىْإياهْمحو ِّالْوأْشاقة،ْأعمالْ ْعلىْإياهُْمجبًِّرا

ْلَمنْ ْنفسهْالداخليْالمنطقْأيًضاْهو.ْالشخصيةْالمصالحْيخدمونْالْالذينْالمسنينْولهجرْجنسيًّا،ْاألطفال
ْمفرْ ْالْأضرارْهيْالطبيعةْوعلىْالمجتمعْعلىْتأثيراتهاْألنْاالقتصاد،ْتنظ مْالخفيةْالسوقْقوىْلندع:ْ“يؤكد
ْالفورية،ْوالحاجاتْالخاصةْالمشاريعْإرضاءْتتخطىْثابتة،ْومبادئْموضوعيةْحقائقْهناكْيكنْلمْإن.ْ”منها
ْالمخدرات،ْتهريبْومنْالمنظمة،ْاإلجرامْجماعاتْومنْبالبشر،ْاالتجارْمنْأبًداْتحدْأنْيمكنهاْحدودْمنْفما
ْالذيْهوْعينهْالمنطقْأوليسْاالنقراض؟ْخطرْفيْهيْالتيْالحيواناتْوجلودْباأللماسْالدمويةْالتجارةْومن
رُْ ْالذينْاألطفالِّْْمنْالتخلصْأوْالتجارب،ْفيْاستعمالِّهاْأوْبهاْاإلت ِّجارْبهدفْالفقراءْأعضاءْعلىْالحصولْيبرَّ
ْفيْرفةالمنحْالرغبةْلمجردْالنفاياتْمنْالكثيرَُْْينتجْالذيْ«وارمِّْْاستعمل»ْمنطقْنفسْإنهْأهلهم؟ْرغبةْيلبونْال

ْكافيةْستكونْالقانونْقوةْاوْالسياسيةْالبرامجْبأنْاالعتقادْيمكنناْالْلذا.ْضروريْحًقاْهوْمماْأكثرْاستهالك
ْعلىْبعدْقادرينْغيرْنصبحْوعندماْبالفساد،ْالثقافةُْْتصابْعندماْألنهْبالبيئة؛ْالُمضر ةْالتصرفاتْلمنع

ْكشروطْ ْستعتبرْالقوانينْفإنْالعالمي،ْالمستوىْعلىْصالحةْمبادئْبأيْأوْموضوعيةْحقيقةْبأيْاالعتراف
 .تجنبهاْيجبْوكعقباتْوتعسفيةْمفروضة

 

 العمل حماية ضرورة



ْقدْموضوعْوهوْالعمل،ْقيمةْإدخالْمنْبدْ ْالْالبشري،ْالكائنْتستثنيْالْشاملة،ْإليكولوجيةْإعدادْأيْفي.124ْ
 Laborem)ْالعملْخاللْمنْالعامةْسالتهْرْفيْالثانيْبولسْيوحناْالقديسْكبيرةْبحكمةْلهْتطرق

Exercensْ.)ْقدْكانْالتيْالجنة،ْفيْالبشريْالكائنْوضعَْْقدْللخلق،ْالكتابيةْالروايةْبحسبْهللا،ْأنْلنذكر
نماْ،(يحرس)ْموجودْهوْماْيرعىْكيْفقطْليسْ،(15ْ،2ْتك.ْرا)للتوْخلقها (.ْيحرث)ْثماًراْفيعطيْفيهْليعملْوا 
يَّةْالَخليَقةَُْْيثََبتون“ْنوالحرفيْوْالُعمالُْْهكذا ْبتطو رْيسمحْالذيْالبشريْ ْالتدخلْالواقع،ْفي(.34ْْ،38ْسي)ْ”اأَلَبدِّ
ْالتيْالقدراتْإبرازْفيْتساعدْهللْأدواتْمناْيجعلْألنهْلرعايتها،ُْمالئمةًْْاألكثرْالطريقْهوْللخليقة،ْمتزن

َيةََْْأخَرجْالرَّبْ :ْ“األشياءْفيْنفسهْهللاْوضعها نُْْوالرَُّجلُْْاأَلرضْمِّنَْْاأَلدوِّ  (.4ْ،38ْسي)ْ”بهاَْيسَتخِّفْ ْالْالَفطِّ

ْتظهرْبه،ْيحيطْالذيْالعالمْمعْالبشريْللكائنْمالئمةْتكونْأنْيمكنْالتيْالعالقاتْفيْالتفكيرْأردناْإذا.125
ْيطرحْالسؤالْفإنْباألشياء،ْالبشريْالكائنْعالقةْعنْتكلمناْإذاْألننا،ْللعمل،ْصحيحْمفهومْلتحديدْالحاجة
ْفيْالعملْعنْأوْاليدويْالعملْعنْفقطْنتكلمْالْوهنا.ْالواقعْأرضْعلىْاإلنسانيْالعملْوهدفْمعنىْعنْنفسه

نماْاألرض، ْإلىْالوصولْوحتىْاجتماعيةْلدراسةْاإلعدادْمنْموجود،ْهوْماْتحويلْإلىْيؤولْنشاطْأيْعنْوا 
ْللكائنْيمكنْالتيْالعالقةْحولْمفهومْوجودْيفترضْالعملْأشكالْمنْشكلْفأي.ْتكنولوجيْلتطورْالتخطيط
ْالتأمليْاالندهاشْمعْجنبْإلىْجنًباْالمسيحيَة،ْالروحانيةَْْإن.ْذاتهْفيْآخرْمعْيقيمهاْأنْعليهْيجبْأوْالبشري

ْنراه،ْأنْيمكنناْكماْللعمل،ْوصالًحاْغنيًّاْفهًماْطو َرتْقدْاألسيزي،ْفرنسيسْالقديسْلدىْنجدهْالذيْبالمخلوقات
 .وتالميذه(Charles de Foucauldْ)ْفوكوْديْشارلْالطوباويْاةحيْفيْمثال،

ْمنْالهروبْإلىْماْبشكلْالرهبانيةْالحياةُْْلجأتْالبدءْفي.ْالطويلْالرهبانيْالتقليدْمنْأيًضاْشيًئاْلنقطف.126
ْالمكانْبأنهاْمقتنعينْالبرية،ْعنْيبحثونْالرهبانْكانْلهذا.ْالحضريْاالنحطاطْمنْلإلفالتْمحاولةْفيْالعالم،

ْجماعة،ْفيْرهبانهْيعيشْأنْالنيرسيْبندكُتسْالقديسْأرادْذلكْبعدْثم.ْهللاْحضورْعلىْللتعرفْالمناسب
ْالعملْإدخالْأنْتبي نْثمَّْ(.Ora et laboraْ)ْ”وعملْعبادة“ْاليدويْوالعملْوالمطالعةْالصالةْبينْرابطين
ْالتزاوجْخاللْمنْوالتقديسْالنضجْعنْالبحثْكيفيةْل معْفقد.ْثوريًّاْأمًراْكانْروحي ا،ْمعنىًْْتشرَّبْوقدْاليدوي،

بُْْللبيئةْواحتراًماْانتباًهاْأكثرَْْتجعُلناْالعملْلعيشْالطريقةْهذهْإن.ْوالعملْالتأملْبين ْبالعالمْعالقتَناْوُتخصِّ
 .سليمةْبقناعة

ْعلى[.111ْ]”بأسرهاْواالجتماعيةْاالقتصاديةْالحياةْوغايةْومركزْمؤلفْهوْاإلنسانَْ“ْإنْوُقلَناْسبقْقد.127
ْكيْالمالئمةْالظروفْتنشأْحينهاْاالحترام،ْوعلىْالتأملْعلىْالقدرةْالبشريْالكائنْيفقدْعندماْذلك،ْمنْالرغم
ْأنْعلىْقادر“ْذاته،ْالوقتْفيْهو،ْالبشريْالكائنْأنْتذك رْدائًماْالمفيدْمن[.111ْ]العملْمعنىْتشويهْيتم

ْالعملْيكونْأنْينبغي[.112ْ]”الروحيْوتفتحهْاألخالقي،ْوتقدمهْدي،الماْلرخائهْتحسنْ ْعاملْبنفسهْهوْيكون
خصيْالتطورْهذاْمكان ْوالتخطيطْاإلبداع،:ْالحياةْمنْعديدةْأبعادْالمَِّحكْ ْعلىْتوَضعُْْحيثْالمتعدد،ْالش 



ْاعياالجتمْالواقعْفإنْلهذا.ْعبادةْوموقفْاآلخرين،ْمعْوالتواصلْالقيم،ْوممارسةْالقدرات،ْوتطورْللمستقبل،
ْأن“ْيجبْللنقاش،ْقابلةْاقتصاديةْعقالنيةْوعنْللشركاتْالمحدودةْالمصالحْعنْالنظرْوبغضْالحالي،ْالعالمي
 [.113]”العملِّْْفرصِّْْعلىْالجميعُْْيحصلَْْأنْبهدفِّْْكأولوية ،ْالسعُي،ْيواَصلَْ

:ْالتكنولوجيْبالتقدمْالبشريْالعملْالستبدالْباستمرارْالسعيْيجبْفال.ُْخلِّقناْأنْمنذْللعملْمدعوونْإننا.128
هاْالبشريةُْْسُتدمرْالطريقةْبهذهْألنه هاْنفسَّ ْاألرض،ْهذهْعلىْالحياةْمعنىْمنْجزءْإنهْضرورة،ْهوْالعمل.ْبنفس ِّ
ْعالًجاْبالمالْالفقراءْمساعدةْتبقىْأنْيجبْالمعنى،ْبهذا.ْالذاتْولتحقيقْاإلنسانيْوللتطو رْللنضوجْدربْوهو
ْأنْبيد.ْالعملْطريقْعنْبكرامةْيعيشواْبأنْلهمْالسماحْهوْالحقيقيْالمقصدُْ.ْئةالطاْرْالحاالتْلمواجهةْمؤقتا
ه زْقدْاالقتصادْتوج  ْعددْتخفيضْطريقْعنْاإلنتاجْتكاليفْتخفيضْأجلْمنْالتكنولوجيْالتقد مْمنْنوًعاْعز 

ْعليهْينقلبْأنْريالبشْالكائنْلعملْيمكنْكيفُْيظهرْآخرْمثالْإنه.ْباآلالتْاستبدالهمْيتمْوالذينْالموظ فين،
ْالمالْرأسِّْ“ْلـْالتدريجيْالتآكلِّْْخاللِّْْمنْسلبي،ْاقتصاديْ ْأثرْ “ْلهْالوظائفِّْْعددْتخفيضْإن.ْنفسه

ْتعايشْ ْلكل ِّْْالضروريةْالقواعدِّْْواحترامِّْْواألمانةِّ،ْالثقةِّْْعلىْالمبنيةِّْْالعالقاتِّْْلمجموعةِّْْأيْ،”االجتماعي
ْدائماًْْينطويْاالقتصاديْواإلخفاقُْْاقتصاديةْ ْتكاليفُْْدائًماْهيْشريةالبْالتكاليف“ْأنْالمؤكدْومن[.114ْ]”مدني
ْرديئةْصفقةْهوْالفوريْ ْالمردودْرفعْبهدفْاألشخاصْفيْاالستثمارْعنْالتوق فْإن[.115ْ]”بشريةْ ْتكاليفَْْعلى

 .للمجتمع

عُْْاقتصادْ ْتعزيزْينبغيْعمل،ْفرصْتقديمْممكناْيستمرْكي.127 ْعلى.ْالتصنيعيْبداعواإلْالمتنو عْاإلنتاجْيشج 
ْلغالبيةِّْْالغذاءَْْتؤم نُْْتزالْالْالتيْالحجم،ْصغيرةْالزراعية،ْالغذائيةِّْْالنظمْفيْكبيرْ ْتنو عْ ْهناكْالمثال،ْسبيلِّْ
ْمنْصغيرةْقطعْفيْسواءْأقل،ْنفاياتْومنتجةْالمياهْومنْاألراضيْمنْمحدودةْمساحاتُْمسَتغلةْالعالم،ْسك انِّْ

ْاقتصادياتْإن.ْالحرفيْاألسماكْوصيدْالغابات،ْمنتجاتْجنيْوفيْالصيدْفيْكماْ،والحدائقْالزراعيةْاألراضي
ْطرقْهجرْأوْأراضيهمْبيعْعلىْالمزارعينْصغارْبإرغامْتنتهيْالزراعة،ْقطاعْفيْوباألخصْ،[xiii]السعة

هْبعضهمْمحاولةْأنْاألمرْنهايةْفيْتبي نَْْوقد.ْالتقليديةْزراعتهم ْأكثرْإلنتاج،اْمنُْأخرىْأشكالْ ْنحوْللتوج 
ْللبيعْالتحتيةْالبنيةْألنْأوْوالعالميةْالمحليةْاألسواقْإلىْالوصولْصعوبةْبسببْنافعْغيرْتوجهْهوْتنو ًعا،
ْلدعمْوثابتةْواضحةْتدابيرْتبنيْفيْوالمسؤوليةْالحقْالسلطاتْلدى.ْالكبرىْالمشاريعْخدمةْفيْهيْوللنقل
ْبعضْفيْيتحتمْالجميع،ْمنهاْيستفيدْاقتصاديةْحريةْكهناْيكونْفلكي.ْاإلنتاجيْوالتنوعْالمنتجينْصغار
ْاالقتصادية،ْبالحري ةْالتغنيْمجردْإن.ْماليةْوسلطةْالوسائلْمنْاألكبرْالقدرْيمتلكونْلمنْحدودْوضعْاألحيان

ْخِّطابْهوْالعمل،ْفرصْتضاؤلْوبالتاليْإليها،ْالوصولْمنْالكثيرينْالحقيقيةْاألوضاعْتمنعْالواقعْفيْبينما
صالحْالغنىْإلنتاجْتهدفْنبيلةْدعوةْهيْوالتيْالتجارية،ْالنشاطاتْإن.ْبالسياسةْالعارُْيلحقْمتناقض ْالعالمْوا 



ْإذاْسيماْالْالتجارية،ْاألنشطةْعليهاْتقومْالتيْالمنطقةْلتطويرْمثمرةْطريقةْتكونْأنْبإمكانهاْالجميع،ْأجلْمن
 .العامْخيرللْخدمتهْعنْينفصلْالْجزءْهوْعملْفرصْخلقْأنْالمرءْأدراك

 

  البحوث من انطالًقا البيولوجي االبتكار

ْالشخصْأنْجليًّاْيظهرْتقديمها،ْحاولتْوالتيْوللخليقة،ْالبشريْللكائنْوالالهوتيةْالفلسفيةْالنظرةْفي.131
ْللكنيسة)ْالمسيحيْالتعليمْأنْغير.ْكليًّاْإقصاؤهْينبغيْخارجيًّاْعامالْليسْووعي ِّه،ْعقلهْبفرادةْالبشري،

ْفيْلهْحاجتهْعندْواستخدامهْوالحيوانْالنباتْعالمْفيْالتدخلْمنْالبشريْالكائنْتمكنْولوْحتى-(ْلكاثوليكيةا
ْفيْوساهمْمعقولةْحدودْداخلْبقيَّْ“ْإنْفقط،ْشرعيْأمرْهوْالحيواناتْعلىْالتجاربْإجراءْأنْيعلمْ-حياته
ُْسدىْالحيواناتْتعذيب“ْوأنْحدوًداْالبشريةْللسلطةْأنْبحزمْويذك ر[.116ْ]”البشريةْاألرواحْإنقاذْأوْرعاية
ْيقتضي“ْلهاْاستخدامْأيْأوْالخليقةْعلىْتجاربْأيةْإن[.117ْ]”اإلنسانيةْوالكرامةْيتعارضانْحياتها،ْوهدر

 [.118]ْ”لسالمتهاْديني اْاحتراًما

حْوالذيْالثاني،ْبولسْيوحناْللقديسْالمتزنةْبالمواقِّفْهناْاستشهدْأنْأريد.131 ْالعلميْالتقد مْفوائدْاخاللهْوضَّ
قْهللاْعملِّْْفيْالمسؤولةْالمشاركةْفيْاإلنسانْدعوةُِّْْنبلَُْْتظهرُْ“ْالتيْوالتكنولوجي، ْفيْأيًضا،ْذكَّرَْْولكنهْ،”الخال 

ْاألخذْمسؤوليةْمنْنفسهْيعتقْأنْيمكنْالْالبيئيْالنظامْمنْماْمجالْفيْتدخلْأي“ْأنْكيفْعينه،ْالوقت
ْدراسة“ْتقدمهاْالتيْالمساهمةْتقد رْالكنيسةْأنْعلىْشدَّدْوقد[.117ْ]”أخرىْجاالتمْفيْعواقبهاْاالعتبارْبعين

صاتْمنْيكملهاْوماْالجزيئية،ْالبيولوجياْوتطبيقات ْالزراعةْفيْالتكنولوجيْوتطبيقهْالوراثةْعلمْمثلْأخرىْتخص 
ْوالذي[111ْ]”لعشوائياْالجينيْالتالعب“ْإلىْيؤديْأنْينبغيْالْهذاْأنْأيًضاْأك دْكما[.111ْ]”والصناعة
ْفنانُْيمنعْأنْالممكنْغيرْمنْكانْفإن.ْالبشريْاألبداعْخنقْيمكنْال.ْالتدخالتْلهذهْالسلبيةْالتأثيراتْيتجاهل

ْوهيْوالتكنولوجي،ْالعلميْللتطو رْخاصةْمواهبْيمتلكونْالذينْعرقلةْيمكنْفالْاإلبداع،ْعلىْقدرتهْعرضْمن
َبتْقدْقدرات ْتحديد،ْإعادةْعنْالتوقفْيمكنْالْعينه،ْالوقتْفي.ْاآلخرينْخدمةْألجلْهللاْقَِّبلِّْْمنْلهمُْوهِّ
طارهْالبشريْالنشاطْهذاْوتأثيراتْأهدافْوبدقة، ْذاتْالسلطةْمنْنوًعاُْيشكِّلْكونهْاألخالقية،ْوحدودهْوا 

 .الكبيرةْالمخاطر

ْفيْالذي،ْوالحيواني،ْتيالنباْالعالمْفيْالبشريْالتدخلْيتناولْتفكيرْأيْيوضعْأنْيجبْاإلطارْهذاْفي.132
ْإن.ْالماديْالواقعْفيْالموجودةْالفرصْالستغاللْالحيوية،ْالتكنولوجياْتنتجهاْجينيةْتغيراتْيفترضْهذا،ْيومنا

ْباستقاللْتطورتْحالْفيْالبيولوجية،ْالعلومْلهذهْيمكنْماْإلىْاالنتباهْيتطلبْللعقلْاإليمانُْْيكن هُْْالذيْاالحترام



مكانياتهاْالبيولوجيةْالُبنىْحولْتعل ُمهُْْأنْة،االقتصاديْالمصالحْعن ْالتدخلْهوْشرعيْحال،ْبأية.ْوتغيراتهاْوا 
 [.112]”هللاْأرادهْالذيْالمسارْالخلق،ْمسارْلمسارها،ْوفًقاْالتطورْعلىْلمساعدتها“ْالطبيعةْفيْيعملْالذي

ْفيْأوْطبيةْألغراضْسواءْيًّا،وراثْالمعدلةْالحيوانيةْالنباتيةْالتطوراتْعلىْعامْحكمْإصدارْالصعبْمن.133
ْدائًماُْتعزيْالْأخرى،ْجهةْمن.ْمختلفةْاعتباراتْوتقتضيْبينهاْفيماْجًداْمختلفةْتكونْقدْانهاْإذْالزراعة،ْمجال

نماْنفسها،ْللتقنيةْاألخطار ْوتنتجْنتجتْقدْالواقع،ْفيْالجينية،ْالتحوالتْإن.ْالمفرطْأوْالمناسبْغيرْلتطبيقهاْوا 
هاْالطبيعةِّْْمنْألحياناْمنْالكثيرْفي .ْحديثةْبظاهرةْليستْفهيْالبشري،ْالكائنْصنعهاْالتيْتلكْفحتى.ْنفس 

ناس،ْوتهجينْالحيوانات،ْفترويض ْهذهْتحتْتندرجْأنْيمكنْعالميًّا،ْبهاْومعترفْقديمةْأخرىْوممارساتْاأَلج 
ْالبكتيرياْمراقبةْنتيجةْجاءتْوراثيًّاْلةالمعدْالحبوبْعلىْالعلمي ةْالتطوراتْبدايةْأنْتذكرْالمفيدْومن.ْاالعتبارات

ْيمكنْوالْبطيء،ْبشكلْالطبيعةْفيْيحدثْهذاْأنْبيد.ْوعفويْطبيعيْبشكلْالنباتْجينومْفيْتعديالْتنتجْالتي
ْعلىْعلميْتطورْنتيجةْالتطوراتْهذهْتتمْعندماْحتىْالحالي،ْالتكنولوجيْللتقدمْالمفروضةْبالسرعةْمقارنته
 .قرونْعدةْمدى

ْالكائناتْعلىْوراثيًّاْالمعد لةُْْالحبوبُْْتلحُقهْقدْالذيْالضررْحولْقاطًعاْدليالْنملكْالْكنَّاْولوْىحت.134
ْإالْالمشاكل،ْبعضْحلْفيْساهمْقدْاقتصاديْنموْإلىْأدىْقدْالمناطقْبعضْفيْاستخدامهاْأنْولوْالبشرية،

ْاستحواذُْيالحظْالمحاصيل،ْهذهْخالإدْعقبْمختلفة،ْمناطقْففي.ْبهاْالتهاونْيجبْالْهامةْمشاكلْهناكْأن
ْلصغارْالتدريجيْلالختفاء“ْنتيجةْالمنتجة،ْاألراضيْتلكْمنْاألكبرْالجزءْعلىْاألشخاصْمنْقليلْعدد

ْفيتحو ل[.113ْ]ْ”المباشرْاالنتاجْمنْلالنسحابْيضطرونْالمزروعةْاألراضيْخسارةْبسببْالذينْالمنتجين،
ْباتجاهْالهجرةْإلىْالريفيينْالمزارعينْمنْبالكثيرْاألمرْوينتهيْمؤقتين،ْعم الْ ْإلىْأولئكْبينْمنْهشاشةْاألكثر
َمةِّْْعلىْالزراعاتْهذهْمساحةْاتساعْويقضي.ْالحضرْفيْبائسةْشعبيةْأحياء ْالمعقدة،ْاإليكولوجيةْالنظمُْلح 
ْبلدانْفيْاكوهن.ْاإلقليميةْاالقتصاداتْمستقبلْعلىْوأيًضاْحاضرْعلىْويؤث رْاالنتاجْفيْالتنو عْمنْويقلل
ْوتتفاقمْللزراعة،ْالضروريةْاألخرىْوالموادْالبذورْإنتاجْمجالْفي[xivْ]القلةْاحتكارْتنميةْنحوَْمي لْمختلفة
حونْيضط رْوالتيْالعقيمة،ْالبذورْإنتاجْإلىْنظرناْإذاْالتبعية  .المنتجةْالشركاتْمنْلشرائهاْالفال 

ْهذاْأجلْومن.ْالمعنيةْاألخالقيةْالجوانبْجميعْمراعاةْعلىْيحملْمستمر،ْالنتباهْحاجةْهناكْشك،ْبدون.135
ْالمعلوماتْكلْتحليلْعلىْوقادًراْوشامال،ْمسؤوالْيكونْواجتماعي،ْعلميْنقاشْهناكْيتوفرْأنْينبغيْالغرض
نماْالوافية،ْالمعلوماتْالطاولةْفوقْتوضعْالْفأحيانا.ْبأسمائهاْاألشياءْوتسميةْالمتوف رة ْبحسبْانتقاؤهاْيتمْوا 

ْرأيْتكوينْالصعبْمنْيجعلْوهذا.ْإيديولوجيةْأوْاقتصاديةْأوْسياسيةْأكانتْسواءْالشخصية،ْمصالحال
ْمساحاتْلتوفيرْحاجةْهناك.ْالمالئمةْالمتغيراتْجميعْباالعتبارْاألخذْمعْالمختلفة،ْالمسائلْحولْويقظْمتوازن
ْعلماء،ْسلطات،ْمستهلكين،ْمزارعين،)ْمباشرةْغيرْأوْمباشرةْبطريقةْيلتقواْبأنْالمعنيينْلكلْتسمحْمناقشة



ْأوْمشاكلهمْعرضْليتم(ْوغيرهمْالكيميائيةْبالموادْالمعالجةْلألراضيْالمجاورةْالمناطقْسكانْحبوب،ْمنتجي
.ْوالمستقبليْالحاضرْالعامْالخيرْصالحْفيْتصبْقراراتْتُتخذْلكيْوالُموثوقةْالواسعةْالمعلوماتْعلىْالحصول

ْوهذاْجوانبها؛ْلجميعْشاملةْرؤيةْمعالجتهاْوتقتضيْمعقدة،ْقضيةْهيْوراثيًّاْالمعدلةْالعضوياتْمسألةْإن
ْإضاءاتْ ْتقديمْعلىْوالقادرةْالتخصصات،ْومتعددةْوالمستقلة،ْالمختلفةْالبحوثْلتمويلْأكبرْجهًداْأقل هْيتطلب
 .جديدة

ْالبيئة،ْسالمةْعنْفعتداْالتيْاإليكولوجيةْالحركاتْبعضْأمرْالقلقْعلىْلباعثْإنهْأخرى،ْناحيةْمن.136
.ْالبشريةْالحياةْعلىْنفسهاْالمبادئْتلكْأحياًناْتطبقْالْبينماْالعلمية،ْللبحوثْحدودْبعضْبوضعْتطالبْوبحق
ْغيرْبشري،ْكائنْقيمةْأنْوننسى.ْحي ةْبشريةْأجن ةْعلىْتجاربْإجراءْعندْالتجاوزاتْجميعْتبريرْيتمْماْوعادة
ْالكبرى،ْاألخالقيةْللمبادئْالتقنيةْتتنكرْعندماْالمساواة،ْقدمْعلى.ْنمو هْدرجةْمقدارْتتخطىْللمساومة،ْالقابلة
ْعنْالمنفصلةْالتقنيةْعلىْيستحيلْالفصل،ْهذاْفيْرأيناْوكما.ْممارسةْأي ةْعلىْالشرعيةْبإضفاءْتنتهيْفهي

 .الذاتيةْلسلطتهاْحدًّاْتضعْأنْاألخالقيةْالمبادئ

 

 الرابع الفصل

 متكاملة إيكولوجية

 

ْاالعتبارْبعينْتأخذْنظرةْتتطلبْالحاليةْالمشاكلْأنْومنْوثيًقا،ْارتباًطاْمرتبطْشيءْكلْ ْأنْمنْانطالًقا.137ْ
ْمتكاملة،ْإيكولوجيةْعناصرْبعضْحولْللتفكيرْاآلنْنتوقفْأنْأقترحْفإنيْالعالمية،ْاألزمةْجوانبْجميع

ْ.واالجتماعيْاإلنسانيْالبعدْبوضوحْتتضمن

ْ

I .واجتماعية واقتصادية يئيةب إيكولوجية 

ْللتفكيرْالتوقفْأيًضاْتقتضيْإنها.ْفيهاْتنموْالتيْوالبيئةَْْالحي ةْالكائناتْبينْالعالقاتِّْْاإليكولوجيةُْْتدرس.138
ْالتنميةْأنماطْفيْالنظرْبإعادةْلهاْيسمحْبصدقْما،ْمجتمعْفيْالعيشْواستمرارْالحياةْظروفْحولْوالتحاور
ْليساْوالمكانْفالزمان.ْمتصلْشيءْكلْأنْواقعْعلىْمجدًداْاإللحاحْالترفْبابْمنْليس.ْواالستهالكْواإلنتاج
ْأنْفكما.ْمنفصلةْبطريقةْالذريةْدونْالجسيماتْإلىْوالْالخالياْإلىْالنظرْحتىْيمكنْوالْبينهماْفيماْمستقلين
ْأصنافُْتشك لُْْأيًضاْهكذاْببعضها،ْمتصلةْهيْ-والبيولوجيةْوالكيميائيةْالفيزيائية-ْاألرضْكوكبْمكونات



ْمعْمشتركْهوْالجينيةْمعلوماتناْمنْكبيرْ ْفقسمْ .ْوفهمهاْعليهاْالتعرفْمنْأبًداْننتهيْلنْشبكةًْْالحيةْالكائنات
ْأشكالْمنْشكالْتصيرْأنْبإمكانهاْوالمعزولةْالمجز أةْالمعرفةْفإنْالسبب،ْلهذا.ْالحيةْالكائناتْمنْالكثير
 .للواقعْأوسعْنظرةْفيْاالندماجْأبتْإذاْالجهل،

ْالطبيعةْبينْالقائمةْالعالقةْتلك:ْالعالقةْإلىْبالتحديدْنشيرْفإنناْ”الطبيعيةْالبيئة“ْعنْنتكلمْعندما.137
ْتشملنا،ْإنها.ْلحياتناْإطارْكمجردْأوْعناْمنفصلْكشيءْالطبيعةْاعتبارْمنْيمنعناْوهذا.ْيقطنهاْالذيْوالمجتمع

ْواقتصادهْالمجتمعْعملْلكيفيةْتحليالْتتطلبْماْمكانْتلوثْأسبابْإن.ْمعهاْمتشابكونْونحنْمنها،ْجزءْونحن
ْومستقلْمحددْجوابْإيجادْممكًناْيعدْلمْفإنهْالتغييراتْنطاقْالتساعْونظًرا.ْالواقعْفهمْفيْوأساليبهْوسلوكه،

ْاألنظمةْعالقاتْتداخلْاالعتبارْبعينْتأخذْمتكاملة،ْحلولْ ْعنْالبحثْاألساسيْفمن.ْالمشكلةْمنْجزءْلكل
ْاجتماعية،ْواألخرىْبيئيةْاألولىْمنفصلتان،ْأزمتانْهناكْفليس.ْاالجتماعيةْاألنظمةْومعْبينهاْفيماْبيعيةالط
نما ،ْإليجادْالتوجيهية،ْالمبادئْإن.ْومعقدةْواحدةْبيئية-اجتماعيةْأزمةْوا  ْلمحاربةْمتكاملةًْْمقاربةًْْتتطلبُْْحل 
 .الطبيعةْعلىْللمحافظةْنفسه،ْالوقتِّْْوفيْللُمنبوذين،ْالكرامةْوإلعادةْالفقر،

ُْينتجهاْالتيْالبيئيةْالتأثيراتْتحديدْعندْاالعتبار،ْبعينْأخذهاْيجبْالتيْالعناصرْوتنوعْكميةْبسبب.141
ْكبيرْهامشْمعْبينهم،ْفيماْالتفاعلْوتسهيلْبارًزاْدوًراْالباحثينْإعطاءْالضروريْمنُْيصبحْالتجاري،ْالنشاط
ْتتواصلْكيفْمعرفةْإلىْكذلكْبالوصولْالمستمرةْالبحوثْهذهْمحتسْأنْالمفترضْمن.ْاألكاديميةْللحرية

ْ”اإليكولوجيةْالمنظومة“ْاسمْاليومْعليهْيطلقْوالتيْالكبيرةْالوحدةْتلكُْمشك َلةًْْبينها،ْفيماْالمتنوعةْالمخلوقات
(Ecosystemaْ.)نماْعقالنية،ْبطريقةْاستخدامهاْكيفيةْلنحددْفقطْبهاْنهتمْالْمنظوماتْوهي ْتملكْاألنهْوا 

ْهللا،ْقبلْمنْمخلوقْألنهْوبديعْصالحْذاتهْفيْهوْكيانْكلْأنْفكما.ْاالستخدامْهذاْعنْمستقلةْذاتيةْقيمة
ْفنحن،.ْكنظامْتعملْوالتيْمعين،ْحي ِّزْ ْفيْحيةْكائناتْمنْمتناغمةْمجموعةْكلْمعْالحالْأيًضاْهيْهكذا
نْحتى ْالُنظمْأنْالتذكرْالضروريْمن.ْالمجموعةْلتلكْذاتهْوجودناْفيْنستندْفإنناْهذا،ْنعيْنكنْلمْوا 

ْتكوينْوفيْواألوبة،ْاألمراضْمكافحةْوفيْالمياه،ْتنقيةْوفيْالكربون،ْأكسيدْثانيْعزلْفيْتتدخلْاإليكولوجية
ْمنْفالكثير.ْنجهلهاْأوْننساهاْقدْالتيْاألخرىْالمجاالتْمنْالكثيرْوفيْالنفايات،ْتحللْوفيْالتربة،

ْواقعْمسبًقا،ْلناْأُعطيْقدْواقعْمنْانطالًقاْونتصرفْنعيشْأنناْمجدًداْيدركونْكذلْيالحظونْحينْاألشخاص،
ْكلْقدرةْحولْبتفكيرْنرفقهْأنْدائًماْينبغيْ”المستدامْاالستخدام“ْعنْنتكلمْحينْبالتالي،.ْووجودناْقدراتناْيسبق
 .المختلفةْولمجاالتهْلجوانبهْالتجديدْإعادةْعلىْإيكولوجيْنظام

ْوخفضْالعملياتْتيسيرْبهدفْومماثلة،ْآلياتْإنتاجْإلىْاالقتصاديْالنموْيميلْأخرى،ْجهةْمن.141
ْفيْألنه،.ْأوسعْبطريقةْالواقعْمراعاةْإدراجْعلىْقادرةْاقتصادية،ْإيكولوجيةْوجودْالضروريْفمنْلهذا.ْالتكاليف
ْبشكلْمعهاْاملالتعْيمكنْوالْالتطور،ْعمليةْمنْيتجزأْالْجزًءاْالبيئةْحمايةْتشك لْأنْيجب“ْالواقع،



ْلشتىْنداءًْْتوجهْوالتيْاإلنسانية،ْلنزعةْالملحةْالحاجةْراهنةْتغدوْعينه،ْالوقتْفيْلكن[.114ْ]”معزول
ْبينْالفصلْيمكنْالْاليوم.ْومكمل ةْمتكاملةْلرؤيةْللوصولْاالقتصادية،ْذلكْفيْبماْالمتنوعة،ْالمعرفةْمجاالت
ْمعْشخصْكلْعالقةْوبينْوالحضرية،ْوالتشغيليةْوالعائليةْة،البشريْالسياقاتْوتحليلْالبيئيةْالمشاكلْتحليل
ْاإليكولوجيةْالُنظمْبينْتفاعلْهناك.ْالبيئةْومعْاآلخرينْمعْالعالقاتْإقامةْفيْمعيًناْاسلوًباْتول دْوالتيْذاته،
 [.115]”الجزءْيفوقْالكلْ “ْأنْأخرىْمرةْهكذاْويظهرْاالجتماعية،ْالمرجعيةْذاتْالعوالمْمختلفْوبين

ْالبيئةْفيْتؤثرْعواقبْعلىْتنطويْماْمجتمعْلمؤسساتْالصحيةْالحالةْفإنْمتصال،ْشيءْكلْكانْإن.142
نِّْْوللتعاُيشِّْْللتضامنِّْْإساءةْ ْفكلْ :ْ“البشريةْالحياةْنوعيةْوفي ْالمعنى،ْبهذا[.116ْ]”بالبيئةِّْْأضراراًْْتلحقُْْالمتمد ِّ

ْاالجتماعيةْالفئةْمنْلتشملْاألبعاد،ْمختلفْإلىْيًّاتدريجْوتصلْمؤسسي ِّةْبالضرورةْهيْاالجتماعيةْاإليكولوجية
ْالمستوياتْكافةْداخلْففي.ْوبالدولةْالمحليةْبالجماعاتْمروًراْالدولية،ْالحياةْوحتىْوالعائلة،ْاألولية،

ْلهْاألذى،ْبهاُْيلحقْقدْشيءْوأي.ْاإلنسانيةْالعالقاتْتنظمْالتيْالمؤسساتْتتطو رْبينها،ْوفيماْاالجتماعية،
ساتيْنظامْالبلدانْمنْالعديدَْيحكمُْ.ْوالعنفْوالظلمْالحريةْكفقدانْالضارة،ْاتهتأثيْر ْمعاناةْحسابْعلىْهش،ْمؤس 

ْمناحيْمختلفْفيْكماْالدولة،ْإدارةْداخلْسواء.ْهذاْاألمورْوضعْمنْيستفيدونْالذينْولمصلحةْالشعب
ْيمكن.ْالقانونْعنْخارجةْتصرفاتْسجيلتْيتمْماْغالًباْالسكان،ْبينْالعالقاتْفيْأوْالمدنيْالمجتمعْتعبيرات

ْأنْيمكنناْهلْثمَّ،ْومن.ْورقْعلىْحبًراْتبقىْماْعادةْولكنهاْصحيح،ْبشكلْوضعتْقدْتكونْأنْالقوانينْلهذه
ْتملكُْبلداًناْأنْالمثال،ْسبيلْعلىْنعرف،ْفنحنْحًقا؟ْفعالةْبالبيئةْالمتعلقةْوالقوانينْالتشريعاتْتكونْبأنْنأمل

.ْذاتهاْالتشريعاتْلتلكْالمتكررةْاالنتهاكاتْأمامْساكناْتحركْالْزالتْالْالغابات،ْلحمايةْواضحةْتشريعات
ْفتعاطي.ْمباشرةْغيرْأوْمباشرةْبطريقةْالمناطق،ْباقيْعلىْيؤثرْماْمنطقةْفيْيحدثْماْفإنْذلك،ْعنْفضال

ْإفقارها،ْتمَّْْمناطقْمنْالواردةْلمنتجاتاْعلىْمتزايًداْأوْثابًتاْطلًباْيول ِّدْمثال،ْالميسورة،ْالمجتمعاتْفيْالمخدرات
 .البيئةْبتدهورْاألمرْوينتهيْالبعضْحياةْوتدميرْاألخالق،ْإفسادْيتمْحيث

 

 II .ثقافية إيكولوجية 

ْالْجزءْإنه.ْالسواءْعلىْمهددْوثقافي،ْوفنيْتاريخيْتراثْأيًضاْهناكْالطبيعي،ْالتراثْالىْباإلضافة.143
يةْمنْيتجزأ ْبزعمْجديدةْأخرىْوبناءْمدنْهدمْمسألةْليستْإنها.ْللسكنْصالحةْمدينةْلبناءْسوأساْماْمكانْهو 
ْوالهندسةْوالثقافة،ْالتاريخ،ْدمجْالضروريْمن.ْبداخلهاْالعيشْرغبةْدائًماْتوفرْالْوالتيْإيكولوجيًة،ْأكثرْأنها

ْكنوزْعلىْالمحافظةْأيًضاْتفترضْفاإليكولوجيةْلهذا.ْاألصليةْهويتهْعلىْالحفاظْمعْمعين،ْبمكانْالخاصة
ْالمحليةْالثقافاتْإلىْاالنتباهْإعارةْاإليكولوجيةْتتطلبْمباشرْوبشكل.ْمعنىْمنْللكلمةْماْبكلْالثقافيةْاإلنسانية

ْالثقافةْإنها.ْالعاميةْواللغةْالعلمية-التقنيةْاللغةْبينْحوارْإقامةْخاللْمنْبالبيئة،ْتتعلقْمسائلْدراسةْيتمْحين



نماْالماضي،ْلممعاْفقطْالْتعني،ْحين ْيمكنْالْوالذيْوالتشاركي،ْوالديناميكيْالحيْبمعناهاْخاصْوبشكلْوا 
 .بالبيئةْالبشريْالكائنْبعالقةْالتفكيرْإعادةْفيهْيتمْالذيْالوقتْفيْاستبعاده

لمة،ْالحاليْاالقتصادْآلياتْتدخالتْتشجعهاْوالتيْالبشري،ْللكائنْاالستهالكيةْالرؤيةْإن.144 ْإلىْتميلْالمعو 
ْالسبب،ْلهذا.ْلإلنسانيةْثروةْيشكلْوالذيْالهائل،ْالثقافيْالتنوعْإضعافْوبالتاليْواحدةْبوتقةْفيْالثقافاتْصهر
ْالقضاياْتعقيداتْإغفالْإلىْيقودْتقنية،ْتدخالتْأوْموحدةْمعاي يرْبواسطةْالصعوباتْجميعْبحلْاالدعاءْفإن

ْداخلْدائًماْالتحضير،ْقيدْالجديدة،ْالمشاريعْإدماجْيمكنْال.ْللسكانْالفع الةْالمشاركةْتتطلبْوالتيْالمحلية،
َعتْقدْنماذج هاْالمحليةْالثقافةْمنْتنطلقْأنْيجبْبلْالخارج،ْمنُْوضِّ ْفيْهماْوالعالمْالحياةْأنْفكما.ْنفس ِّ
ْهيْالبحتةْالتقنيةْالحلولْإن.ْوديناميةْمرنةْتكونْأنْيجبْالعالمْعلىْبالمحافظةْطريقتناْفإنْدينامية،ْحالة
ْحقوقْتطلعاتْتََبن ِّيْالضروريْمن.ْعمًقاْاألكثرْالقضاياْتعكسْالْالتيْباألعراضْاالهتمامْلخطرْضةمعْر

ْثقافيْسياقْداخلْتتمْتاريخية،ْعمليةْيفترضْاجتماعيةْمجموعةْتطورْأنْإدراكْثمَّْْومنْوالثقافات،ْالشعوب
ْنوعيةْمفهومْفحتى.ْالخاصةْثقافتهمْمنْباالنطالقْالفع الةْالمحليةْاالجتماعيةْالجهاتْحرصْويتطلبْمعين،
نماْفرضه،ْيمكنْالْالحياة  .بشريةْمجموعةْبكلْالخاصةْوالعاداتْالرموزْعالمْداخلْفهمهْيجبْوا 

ْالمحلية،ْالعيشةْمصادرْفقطْليسْتستنفذْأنْالبيئةْوتدهورْالمرك زةْاالستغاللْأشكالْمنْالعديدْبإمكان.145
نما ْومعنىْثقافيةًْْهويةًْْطويلة،ْولمدةْأعطى،ْقدْتعايشْنمطْبقيامْسمحتْيالتْاالجتماعيةْالمواردْتلكْأيًضاْوا 

ْبلْنباتيْأوْحيوانيْصنفْانقراضْخطورةْبقدرْخطيًرا،ْيكونْأنْيمكنْما،ْثقافةْزوالْإن.ْمًعاْوللعيشْللوجود
ْبنفسْاجدًْْمضرًّاْيكونْأنْيمكنْما،ْإنتاجْبأسلوبْمرتبطْالحياة،ْمنُْمهيمِّنْنمطْ ْففرض.ْخطورةْأكثرْوحتى
 .اإليكولوجيةْالنظمْتغييرْيسببهْالذيْالضررْمقدار

ْليسواْفهم.ْالثقافيةْولعاداتهمْاألصليينْالسكانْلجماعاتْخاصْاهتمامْإعارةْالضروريْفمنْالمعنى،ْبهذا.146
نماْاألقليات،ْمنْغيرهاْبينْبسيطةْأقلية ْمشاريعْنطو ِّرْحينْوباألخصْالرئيسيين،ْالشركاءْيصبحواْأنْيجبْوا 
نماْاقتصاديًّا،ْملًكاْمجردْليستْالواقع،ْفيْلهم،ْبالنسبةْاألرض،ْألن.ْأراضيهمْعلىْستؤثرْيرةكب ْمنْعطيةْوا 
ْهويتهمْصونْأجلْمنْمعهْالتفاعلْإلىْبالحاجةْيشعرونْمقدسْمكانْإنهاْفيها،ْيرقدونْالذينْأسالفهمْومنْهللا

.ْغيرهمْمنْأكثرْعليهاْالمحافظةْعلىْقادرينالْبالتحديدْهمْيكونونْأراضيهم،ْفيْيبقونْحينْإنهم.ْوقيمهم
ْاستخراجيةْلمشاريعْالمجالْليفسحواْأرضهمْيهجرواْكيْلضغوطْيخضعونْالكون،ْمنْعدةْمناطقْفيْولكنهم،
 .والثقافةْالطبيعةْتدهورْلمسألةْاهتماًماُْتعيرْالْالماشيةْلتربيةْأوْوزراعية

 

III .اليومية الحياة إيكولوجية 



ًناْتُنتجْأنهاْمنْالتأكدْيجبْأصيلة،ْتنميةْعنْالتحدثْيمكنناْكي.147 ْوهذاْالبشرية،ْالحياةْلنوعيةْشامالْتحس 
ْإحساسناْوعلىْللحياة،ْنظرتناْعلىْتؤثرْبناْتحيطْالتيْفالبيئة.ْاألشخاصْفيهْيعيشْالذيْالحي ِّزْدراسةْيعني
ْللتعبيرْالبيئةْنستخدمْحي ِّنا،ْوفيْعملناْانمكْوفيْبيتنا،ْوفيْغرفتنا،ْفيْالوقت،ْنفسْفيْإننا،.ْتصرفاتناْوعلى
ْأوْالبصريْبالتلوثْمشبعةْأوْوفوضويةْمنظمةْغيرْتكونْوعندماْالبيئة،ْمعْالتأقلمْفيْونجتهد.ْهويتناْعن

 .وسعيدةْمتأقلمةْهويةْبناءْمحاولةْتحديْفيْيضعناْالحوافزْتدافعْفإنْالسمعي،

ْالنتائجْبتغييرْالبيئة،ْالحدودْتخطيْعلىْالقادرةْوالجماعاتْاألشخاصْوسخاءْإبداعْلإلعجاب،ْلمثيرْ ْإنه.148
ْبعضْفيْالمثال،ْسبيلْعلى.ْبهمْالمحيطْاالستقرارْوعدمْالفوضىْوسطْحياتهمْتوجيهْوتعلمْللتأثيرات،ْالسلبية

ْأوْمساكنهمْبداخلْكرامةْبكلْيعتنونْأناسْهناكْللغاية،ْمترديةْحالةْمنْالمبانيْواجهاتْتعانيْحيثْاألماكن،
ْنوًراْتنشرْللسك انْوالمالئمةْاإليجابيةْاالجتماعيةْالحياةْإن.ْوصداقتهمْاآلخرينْمودةْبسببْبالراحةْويشعرون

ْالفقراءْيتمكنْالتيْاإلنسانيةْاإليكولوجيةْاإلطراءْتستحقْماْغالبا.ْمنظورْغيرْاألولىْللوهلةْيبدوْقدْبيئةْفي
ْالكثافةْذاتْوالمساحاتْالمساكنْاكتظاظْيولدهْالذيْاالختناقبْالشعورْإن.ْالقيودْمنْالعديدْوسطْتنميتهاْمن

ذاْوحرارتها،ْبقربهاْتتميزْإنسانيةْعالقاتْبناءْتمْماْإذاْتعويضهْيتمْالعالية،ْالسكانية ْجماعات،ْتشكيلْتمْماْوا 
ذا ْبهذه.ْماءوانتْشراكةْشبكةْداخلْمدرًجاْبنفسهْيشعرْشخص،ْكلْفيْالباطنيةْالبيئيةْالحدودْاستبدالْتمْماْوا 

 .كريمةْلحياةْإطاًراْيصبحْبلْجحيًماْبعدْمكانْأيْيكونْلنْالطريقة،

ْوفيْالتناغمْفيْنقصْمنْتعانيْالتيْالبيئاتْبعضْفيْالموجودةْالشديدةْالحاجةْأنْأيًضاْالمؤكدْمن.147
ْمنظماتْقبلْمنْاألشخاصْواستغاللْإنسانيةْغيرْتصرفاتْصدورُْتسه لْاالندماج،ْإمكانياتْوفيْالمساحات
ْاالجتماعية،ْالغفليةْإلىْاالزدحامْمنْاليوميْالتنقلْخبرةْفإنْالفقر،ْشديدةْالضواحيْلسكانْفبالنسبة.ْإجرامية

ْللمجتمعْالمعاديةْالتصرفاتْبدورهْيعززْربماْباالغتراب،ْشعوًراْيسببْقدْالكبيرة،ْالمدنْفيْالمرءْيختبرهاْالتي
ْيبقونْالظروف،ْهذهْفيْاألشخاص،ْمنْفالعديد.ْأقوىْيبقىْحبالْأنْعلىْاالصرارْأريدْأنيْبيد.ْوالعنيفة
ْويتمْ”أنا”الـْجدرانُْْداخلهاْتنهارُْْجماعيةْ ْخبرةْ ْإلىْاالزدحامَُْْتحو لْوتعايش،ْانتماءْروابطْإقامةْعلىْقادرين
ْنىمبْإلصالحْخالقةْفعلْردودْتحفزْماْغالباْالتيْهيْهذه،ْالجماعيْالخالصْفخبرة.ْاالنانيةْحواجزْتخطي

 [.117]حيْأو

ْيقومونْالذينْأولئكْيحتاجْالبشري،ْوالسلوكْالحضريةْالمساحاتْبينْالعالقتيْالترابطْإلىْبالنظر.151
ْبفهمْتسمحْالتيْالمختلفةْالتخصصاتْمساهمةْإلىْومدن،ْعامةْوأماكنْوأحياءْمبانْ ْلتشييدْبالتخطيط
ْقيمةْاألكثرْمنْألنهْوحسب،ْالهندسيْالالجمْعنْالبحثْيكفيْال.ْاألشخاصْوتصرفاتْوالرمزيةْالتطورات

ْلهذا.ْالمتبادلةْوالمساعدةْواللقاءْالبيئة،ْمعْوتناغمهمْاألشخاص،ْحياةْنوعي ِّة:ْمثلْالجمال،ْمنْآخرْنوعْخدمة



ْدراسةْإتمامْفيْالدوامْعلىْتساهمْوالتيْالمواطنينْنظرْبوجهةْاألخذْللغايةْالمهمْمنْفإنهْأيًضاْالسبب
 .العمرانيْالتخطيط

ْالحضرية،ْالمناطقْفيْالطبيعيةْوالمناظرْالبصريةْوبالمعالمْالعامة،ْباألماكنْاالعتناءْالضروريْمن.151
ْمن.ْ“بيتناْفيْبأننا“ْوتوحدناْتأويناْالتيْالمدينةْداخلْوشعورناْبالتجذر،ْوشعورناْاالنتماء،ْحسْفيناْتنم يْألنها
ْمنْبدالْشاملة،ْبنظرةْالتمتعْالسكانْباستطاعةْيكونْوأنًْداجيْمتكاملةْللمدينةْالمختلفةْاألجزاءْتكونْأنْالمهم

.ْاآلخرينْمعْيتقاسمونهاْكمساحةْبأكملهاْالمدينةْحياةْعيشْمنْأنفسهمْحارمينْما،ْحي ْ ْداخلْالبعضْانغالق
ْالمختلفةْالمكانْعناصرْأنْكيفْاالعتبارْبعينْيأخذْأنْيجبْالريفيْأوْالحضريْالمشهدْفيْتدخلْأيْإن

ْيصبحْالْالطريقةْبهذه.ْغنىْمنْالمعنىْفيْماْبكلْمتناسق،ْكإطارْالسكانْيفهمهُْكالْمجملهاْفيْتشكل
ْفيْسواءْبالذات،ْالسببْلهذا.ْسويًّاْنبنيهْالذيْ”نحن”الـْمنْجزًءاْباعتبارهمْإليهمْوينظرْبلْغرباءَْْاآلخرون

ْبشريةْتدخالتْأيْفيهاْيمنعْالتيْالمساحاتْبعضْعلىْالحفاظْالمناسبْفمنْالريفية،ْفيْكماْالحضريةْالبيئة
 .باستمرارْتغيرهاْأنْيمكنها

ْأمْالريفيةْاألحياءْفيْسواءْالعالم،ْمنْعديدةْمناطقْفيْخطيرةْمشكلةْالسكنيةْالمنازلْفيْالنقصْيشكل.152
ْمع،المجتْمنْاألكبرْالقسمْلكن.ْالطلبْمنْصغيًراْجزًءاْتلبيْماْعادةْالدولْميزانياتْألنْالكبيرة،ْالمدنْفي

ْأهميةْذوْأمرْهوْمسكنْامتالكْإن.ْخاصْمسكنْعلىْالحصولْفيْجديةْصعوباتْيواجهْالفقراء،ْفقطْوليس
ْتمْفإن.ْ”اإلنسانيةْلإليكولوجية“ْبالنسبةْمركزيةْبمسألةْهناْاألمرْيتعلق.ْالعائالتْولنموْاألشخاصْلكرامةْكبيرة
ْاألحياءْتلكْتطويرْضرورةْشيءْكلْقبلْيقتضيْهذافْمعين،ْمكانْفيْالفقيرةْالمنازلْمنْعشوائيةْتكتالتْبناء

ْحالةْفي“ْيجب،ْخطيرةْتجمعاتْفيْأوْملوثةْضواحيْفيْالفقراءْيعيشْفحين.ْسكانهاْوطردْاحتثاثْوليس
ْالئقةْسكانيةْبدائلْوتقديمْلهم،ْمسبقةْكافيةْمعلوماتْتوفيرْمعاناتهم،ْمضاعفةْولتجنبْترحيلهمْعلىْاإلقدام
شراك ْداخلْاالندماجْإلىْالمحرومةْاألحياءْيقودَْْأنْاإلبداعْعلىْعينه،ْالوقتْفي[.118ْ]”شرةمباْالمعنيينْوا 
ْذلكْمنْوتجعلْمختلفونْهمْمنْوتدمجْالفاسدةْالريبةْتتجاوزْالتيْالمدنْلجمالِّْْيا.ْ“برحابةْتستقبلهمْمدينة

ْالتواصلْوتتيحْتجمعْمساحاتْتضمْهندستها،ْفيْحتىْالتي،ْالمدنْلجمالْيا!ْجديًداْتطورْعاملْاالندماج
 [.117!”]باآلخرْاالعترافْوتعزز

ْفي.ْللسكانْكبيرةْبمعاناةْغالًباْتتسببْوالتيْالنقل،ْبوسائلْكبيرْبشكلْترتبطْالمدنْفيْالحياةْنوعيةْإن.153
ْوزيادةْالسير،ْحركةْتكثيفْفيْيتسببْمماْشخصين،ْأوْشخًصاْتقلْالتيْالمركباتْمنْكبيرْعددْيتنقلْالمدن،
ْومواقفْأخرىْطرقْبناءْضرورةْوتبرزْالمتجددة،ْغيرْالطاقةْمنْهائلةْكمياتْواستهالكْالتلوث،ْمستوى
ْإعطاءْضرورةْعلىْاإلخصائيينْمنْالكثيرْقبلْمنْإجماعْوهناك.ْالعمرانيْبالنسيجْالضررْتلحقْسيارات،
ْدونْالمجتمع،ْقبلْمنْةشديدْبصعوبةُْتستقبلْالالزمةْالتدابيرْبعَضْْأنْبيد.ْالعامْالنقلْلوسائلْاألولوية



ْاالكتظاظ،ْبسببْالناس،ْكرامةْبامتهانْتفضيْالمدن،ْمنْالكثيرْفيْالتي،ْالنقل،ْوسائلْفيْملموسةْإصالحات
 .األمانْوعدمْالمتوفرة،ْالخدماتْمعدلْفيْوالنقصْوالمضايقات،

ْيضطرْالتيْفوضويةالْالحياةْعيشْمعْيتناقضْماْغالًباْالفريدةْالبشريْالكائنْبكرامةْاالعترافْإن.154
ْمنهاْيعانيْالتيْوالنسيانْاإلهمالْبحالةْاهتمامناْدونْيحولْأنْيجبْالْهذاْلكن.ْمدنناْفيْاألشخاصْلعيشها
ْأعمالْفيْبهمْالزجْيتمُْعم الْيوجدْوحيثْاألساسية،ْالخدماتْتصلهمْالْحيثْالريف،ْمناطقْسكانْبعض
 .كرامةْأكثرْلحياةْتوقعاتْأوْحقوقْأيْدونْكعبيد،ْالسخرة

ْاألخالقيةْالشريعةْمعْالبشريْالكائنْحياةْعالقة:ْالعمقْبغايةْأمًراْأيًضاْتفرضْاإلنسانيةْاإليكولوجيةْإن.155
ْعلىْعشرْالسادسْبندكتسْأكدَّْ.ْكرامةْأكثرْبيئةْلخلقْعنهاْغنىْالْعالقةْالخاصة،ْطبيعتهْفيْالمحفورة

ْكماْبهاْالتالعبْيستطيعْوالْيحترمها،ْأنْعليهْطبيعةْيملكْأيًضاْاإلنسان“ْألنْ”اإلنسانْإيكولوجية“ْوجود
ْبقيةْومعْبالطبيعةْمباشرةْعالقةْفيْيضعناْالخاصْجسدناْبأنْاالعترافْيجبْالمنحى،ْهذاْفي[.121ْ]”يشاء

ْمنْكهبةْبأسرهْالعالمْوقبولْالستقبالْهللاْلدنْمنْكهبةْالخاصْالجسدْقبولْالضروريْفمن.ْالحيةْالكائنات
ْعلىْللهيمنةْبارعْمنطقْإلىْأحياناْيتحولْالخاصْالجسدْعلىْالهيمنةْمنطقْأنْحينْفيْشترك؛مْوكبيتْاآلب
ْإنسانيةْإليكولوجيةْأساسيْأمرْهوْمعانيهْواحترامْبهْواالعتناءْالخاصْجسدهْقبولْلكيفيةْالمرءْتعلمْإن.ْالخلق
ْمعْاللقاءْفيْذاته،ْمعرفةْمنْالمرءْيتمكنْكيْضروريْهوْوبذكوريته،ْأوْبأنوثتهْأيًضا،ْالجسدْفتقييم.ْحقيقية

ْرجالْالخالق،ْهللاْعملْالخاصة،ْاآلخرْهبةْبفرحْنقبلْأنْالممكنْمنْيصيرْالطريقةْبهذه.ْعنهْمختلفْهوْمن
ْالجنسيْاالختالفْمحو“ْيزعمْالذيْالموقفْذاكْبسليمْ ْليسْوبالتالي،.ْالبعضْبعضناْنثريْوأنْامرأة،ْأمْكان
 [.121]”مواجهتهْيعرفْالْألنه

 

IV .العام الخير مبدأ 

ًداْمحوريًّاْدوًراْيلعبْمبدأْالعام،ْالخيرْومفهومْاإلنسانيةْاإليكولوجيةْبينْالفصلْيمكنْال.156 ْفيْوُمَوح ِّ
ْمنْفردْلكلْ ْكماْللجماعات،ْتسمحُْْالتيْهيْاالجتماعيةْوالظروفْاألوضاعْكافة“ْألن.ْاالجتماعيةْاألخالقية
 [.122]”وُيسًراْشموالًْْأكثرْقةْ بطريْالكمالْببلوغْأفرادها،

ْللمساومة،ْقابلةْغيرْأساسيةْحقوقْذاْشخًصا،ْلكونهْاإلنسانيْالشخصْاحترامَْْالعامْالخيرْيفترُضْ.157
ْالوسطي ةْالجماعاتْوازدهارْاالجتماعيْواألمنْالرخاءْمقوماتْتوفرْأيًضاْيتطلب.ْالشاملْلنموهْوضعت
ْوأخيًرا،.ْللمجتمعْأساسيةْكخليةْالعائلة،ْتظهرْالمقوماتْتلكْينبْمن[.xvْ]االحتياطْمبدأْوتطبيقْالمختلفة،
ْحرصْدونْيتحققْالْوالذيْمحدد،ْنظامْوأمنْاستقرارْيعنيْالذيْاالجتماعي،ْالسالمْالعامْالخيرْيتطلب



ْوباألخص–ْالمجتمعْكلْواجبْمنْإنه.ْالعنفْدائًماْتول ِّدْانُتهَِّكتْإذاْوالتيْالتوزيعية،ْالعدالةْعلىْخاص
 .وتعزيزهْالعامْالخيرْعنْالدفاعْ–دولةال

ْاألشخاصْعددْيزدادْوحيثْالمساواة،ْعدمْمنْالكثيرْحيثْالعالمي،ْللمجتمعْالحاليةْاألوضاعْفي.158
ْالخيرْمبدأْويتحولْاألساسية،ْاإلنسانيةْالحقوقْمنْوالمحرومينْتجاهلهما،ْيتمْوالذينْالمهمَّشين،ْالمنبوذين،

لىْللتضامنْمناشدةْإلىْحتمية،ْوْمنطقيةْكنتيجةْحاال،ْالعام ْوالذيْالخيار،ْهذاْإن.ْفقًراْلألكثرْتفضيليْخيارْوا 
ْاإلرشادْفيْعنهْالتعبيرْحاولتْكماْ–ْولكنهْاألرض،ْلخيراتْالمشتركْالتوزيعْمنْالنتائجْاستنباطْيتطلب
ْضوءْعلىْمة،العظيْالفقيرْكرامةْاالعتبارْبعينْاألخذْشيءْكلْقبلْيتطلبْ–[123ْ]اإلنجيلْفرحْالرسولي
ْأجلْمنْأخالقيْشرطْاآلنْهوْالخيارْهذاْأنْنفهمْكيْللواقعْالنظرْمجردْيكفي.ْعمقاْاألكثرْاإليمانْقناعات
 .العامْللخيرْالفعليْالتحقيق

 

V .األجيال بين العدالة  

ْوبطريقةْ،العالميةْاالقتصاديةْاألزماتُْْأظهرتْوقد.ْاآلتيةْاألجيالْأيًضاْيشملْالعامْالخيرْمفهومْإن.157
ة، يْأنْيمكنْالْمصيرْمشترك،ْبمصيرْاالعترافْعدمْيسببهاْالتيْاألضرارَْْفج  ْسيأتونْالذينْأولئكْعنهَْنقصِّ
ْالتيْالحالةْفيْنفك رْفعندما.ْاألجيالْبينْماْالت ضامنْدونْمستدامةْتنميةْعنْبعدْالتكل مْنستطيعْالْإننا.ْبعدنا

ْنتلقاهْالذيْالمجانيْالعطاءْمنطقْآخر،ْمنطقْفيْندخلْنحنفْاآلتية،ْلألجيالْاألرضْكوكبْفيهاْسنترك
َيتْقدْاألرضْكانتْفإن.ْونعطيه ْالفع اليةْعلىْيقومْنفعيٍّْْمعيارْ ْمنْانطالًقاْفقطْالتفكيرْيمكنناْفالْلنا،ْأُعطِّ

،ْموقفْعنْهناْنتكل مْالْإننا.ْالشخصيْ ْالربحْأجلْمنْواإلنتاجي ة نماْاختياري  ْهرية،جْوْعدالةْمسألةْعنْوا 
ْعلىْالبرتغالْأساقفةْحثْ ْوقد.ْبعدناْسيأتونْللذينْمِّل كْ ْأيًضاْهيْلنا،ْأُعطيتْقدْالتيْاألرضْأنْمنْانطالًقا
ْيسل مهْأنْوعليهْجيلْكلْ ْيتلق اهْقرضْإنه.ْاالستقبالْمنطقْإلىْالبيئةْتنتمي:ْ“هذاْالعدالةْواجبْمسؤولي ةْتحم ل
 .الواسعةْالرؤيةْهذهْتملكْتكاملةمْإيكولوجيةْإن[.124ْ]”التاليْالجيلْإلى

ْيخص ْْالْالسؤالْهذاْإنْيكبرون؟ْالذينْلألطفالْبعدنا،ْمنْسيأتونْللذينْتركهْنريدْالعالمْمنْنوعْأي.161
ْنريدْالذيْالعالمْحولْنتساءلْفعندما.ْمجزأةْبطريقةْالمسألةْطرحْيمكنْالْألنهْمعزولة،ْبطريقةْ ْفقطْالبيئةَْ
هْإلىْشيءْكلْقبلْنشيرْفنحنْتركه، لىْالشامل،ْالعالمْتوج  لىْمعناه،ْوا  ْصدىْبداخلناْيتجاوبْلمْإن.ْقيَّمِّهْوا 
ْبشجاعة،ْالسؤالْهذاُْطرِّحَْْإذاْلكن.ْهامةْتأثيراتْلهاْسيكونْالبيئيةْمخاوفناْأنْأعتقدْفالْاألساسي،ْالسؤالْهذا
ْإلىْجئناْهدفْوأليْالعالم؟ْبهذاْنامروْرْمنْالغايةْما:ْجدًّاْمباشرةْبطريقةْأخرىْأسئلةْلطرحْحتماْسيحملناْفإنه

ْمنْنقلقْأنْعليناْبأنْالتأكيدْكافًياْيعدْلمْلهذا،ْاألرض؟ْهذهْإليناْتحتاجْولماذاْونجاهد؟ْنعملْولماذاْالحياة؟



ْأولْأنفسناْفنحن.ْبالذاتْكرامتناْهوْللخطرْيتعرضْماْأنْنعيْأنْالضروريْمن.ْاآلتيةْاألجيالْأجل
ْمعنىْتمسْألنهاْأنفسنا،ْنحنْتمسناْمأساةْإنها.ْستخلفناْالتيْللبشريةْللسكنْلحصاْكوكبْتركْمنْالمنتفعين
 .األرضْهذهْعلىْمرورِّنا

ْمنْالكثيرْاآلتيةْلألجيالْنتركْفقد.ْوتهكمْباستهزاءْالكارثيةْالتوقعاتْإلىْاآلنْبعدْالنظرْيمكنْال.161
ْإذاْبحيث،ْالكوكب،ْإمكانياتْالبيئي،ْالتغييرْوْوالهدرْاالستهالك،ْمعد لُْْتخطىْلقد.ْوالقذارةْوالصحاريْالحطام
ْيعتمد.ْمختلفةْمناطقْفيْدوريًّاْيحدثْكماْبكوارث،ْفقطْينتهيْفسوفْمنواله،ْعلىْالحاليْالحياةْنمطْاستمر

ُلناْالتيْالمسؤوليةْفيَْفكَّرناْماْإذاْوباألخصْاآلن،ْبهْنقومْماْعلىْالحاليْاالختاللْتأثيراتْمنْالتخفيف ْسُيَحم 

 .األسوأْالعواقبْتحم لْإلىْيضطرونْسوفْالذينْاهاإيْ 

ْالتدهورْيرافقْوثقافي،ْأخالقيْبتدهورْعالقةْلهاْالجدْمحملْعلىْالتحديْهذاْأخذْصعوبةْإن.162
ْمنْالكثيرْفهناكْللغاية،ْانفراديًّاْيصبحْأنْلخطرْمعرضْوامرأة،ْرجالْالحداثة،ْبعدْماْإنسانْإن.ْاإليكولوجي

ْالعائليةْالعالقاتْوبأزماتْفوري،ْإشباعْعنْاألنانيْالبحثْبسياقْربطهماْيجبْالحاليةْاالجتماعيةْالمشاكل
ْقبلْمنْالنظرْوقصيرْمسرفْاستهالكْأمامْأنفسناْنجدْكثيرةْفمرات.ْباآلخرْاالعترافْوصعوباتْواالجتماعية،

ْبهمْخاصْبيتْعلىْصولالحْفيْمتزايدةْصعوبةْيجدونْالذينْاألبناءْهؤالء.ْأبناَءهمْيفسدونْالذينْالوالدين
ْتوسيعْعلىْقدرتناْبعدمْاآلتيةْباألجيالْبجديةْالتفكيرْعلىْقدرتناْعدمْترتبطْذلك،ْعنْفضال.ْعائلةْوتأسيس
ْبفقراءْفقطْنفكرْأالْدعونا.ْالتنميةْمنْمستبعدينْيزالونْالْالذينْأولئكْفيْوالتفكيرْالحالية،ْمصالحناْنطاق
ْيمكنهمْوالْاألرض،ْهذهْعلىْليعيشوهاْالسنينْمنْالقليلْلديهمْالذينْاليوم،ْفقراءْنتذكرْأنْيكفيْالغد،

ْمنْبدْالْاألجيال،ْبينْماْالصادقْالتضامنْجانبْإلى“ْالسببْلهذا.ْانتظارْحالةْفيْفقطْبالعيشْاالستمرار
 [.125]”نفسهاْاألجيالْداخلْمتجددْلتضامنْالملحةْاألدبيةْالضرورةْتأكيد

 

 

 الخامس الفصل

 وللعمل للتوجيه شاداتاإلر  بعض

 

ْحيثْمنْأوْنقطنهْالذيْالكوكبْتصدعاتْحيثْمنْسواءًْْالحالي،ْالبشريةْوضعَْْتحليلَْْحاولتُْْقد.163ْْ
ْالمسارْفيْتحو لْضرورةْإلىْذاتهْبحدْيشيرْبالواقعْالتأملْهذاْإن.ْالبيئيْ ْللتدهورْالبحتةْالبشري ةْالمسب بات



ْدوامةْمنْالخروجْعلىْتساعدناْللحوار،ْعريضةْخطوطْرسمْاآلنْللنحاْوْالتحركات،ْبعضْعليناْويقترح
 .فيهاْنغوصْالتيْالذاتيْالتدمير

ْ

I .الدولية السياسة في البيئة حول الحوار 

ْاستيعابْنحوْمتزايدْمي لْ ْالصعوبات،ْمنْالكثيرْعلىْالتغلبْبعدْالماضي،ْالقرنْأواسطْمنذْنشأْلقد.164
عبْواإلنسانيةْوطن،ْوكأنهاْاألرض ْبأنْنفهمْأنْمجر دْفقطْيعنيْالْالمترابطْالعالم.ْمشترًكاْبيًتاْيسكنْكش 
نتاجْحياةْأنماطْعنْالناجمةْالضارةْالعواقب نماْالجميع،ْتصيبْواستهالكْوا  ْوضعْعلىْشيءْكلْقبلْيحث ناْوا 
ْبأنناْبالتفكيرْاُيلزمنْالترابطْهذاْإن.ْالبلدانْبعضْمصالحْعنْدفاًعاْفقطْوليسْشاملْمنظورْ ْمنْتنطلقْحلول
هاْالعبقريةْأنْبيد.ْمشتركْمشروعْ ْوفيْواحد،ْعالمْ ْفي ْقادرةْغيرْتبدوْهائال،ْتكنولوجيًّاْتطوًراْأنتجتْالتيْنفس 

ْالضروريْمن.ْالخطيرةْواالجتماعي ةْالبيئي ةْالمصاعبْحلْ ْعلىْقادرةْدولي ةْإلدارةْفع الةْأشكالْوضعْعلى
لْمنفردة،ْبلدانْقوانينْطريقْعنْحل هاْيمكنْالْلتيواْجذرية،ْبطريقةْالمشاكلْلمواجهة ْإجماعْإلىْالتوص 

لىْومتنوعة،ْمستدامةْزراعةْبرامجْوضعْإلىْالمثال،ْسبيلْعلىْيقود،ْعالميْ  ْالطاقةْمنْأشكالْتنميةْوا 
لىْالتلويث،ْوقليلةْالمتجددة لىْالطاقة،ْاستخدامْكفاءةْزيادةْتشجيعْوا  ْرجي ةالحْللمواردْأفضلْإدارةْتدعيمْوا 
لىْوالبحرية،  .للجميعْللشربْالصالحةْالمياهْتأمينْوا 

ْالفحمْباألخصْ–ْجًداْالملوثْاألحفوريْالوقودْاحتراقْعلىْالقائمةْالتقني اتْاستبدالْيجبْأنهْنعلم.165ْ
ْتطويرْهناكْيكونْلنْأنهْوطالما.ْتأخيرْودونْتدريجي ةْبطريقةْ–ْالغازْضرراْأقلْوبشكلْالنفط،ْوكذلك
ْحلولْعنْالبحثْأوْالشر ينْأهونْاختيارْالمقبولْفمنْبالفعل،ْبدأْقدْيكونْأنْيجبْماْوهوْالمتجددة،ْتللطاقا
لْلمْاآلنْحتىْالدوليْالمجتمعْأنْإال.ْانتقالي ة ْأنْيجبْالذينْأولئكْمسؤوليةْحولْمالئمةْاتفاقي اتْإلىْيتوص 
ْعامْنقاشْعنْالماضية،ْالعقودْفيْالبيئي ُة،ْالمسألةُْْاسفرتْوقد.ْالطاقةْاستبدالْلعمليةْاألعلىْالتكاليفْيتحم لوا

ْجوابْأنْبيد.ْالسخيْالتفانيْومنْااللتزامات،ْمنْللعديدْأوسعْمساحاتْالمدنيةْالمجتمعاتْفيْأعطىْقد
ْأنْحينْفيْبأنه،ْالقولْيمكنْالمعنى،ْبهذا.ْالعالميْالتحديْمستوىْمعْيتناسبْوالْبطيءْوالصناعةْالسياسة
ْنأملْفإنناْالتاريخ،ْمدىْعلىْالمسؤولية،ْبعدمْتميًزاْاألكثرْكانْبأنهْربمَّاْسُيذَكرْالصناعةْعصرْبعدْماْإنسان

 .الجسامْمسؤولياتهْبسخاءْتحم لْكونهْوالعشرينْالحاديْالقرنْمطلعْإنسانْالتاريخْيتذكرْأن

ْمنظ ماتْمنْالعديدِّْْجهودُْْاللهخَْأثرتهاْكبيًرا،ْشوًطاْالعالمْأنحاءْجميعْفيْالبيئيةُْْالحركةُْْقطعتْقد.166ْ
ْوبفضلْلكن،.ْمساهماتهاْتاريخْنعرضْأنْأوْجميًعاْنذكرهاْأنْهناْالصعبْمنْسيكون.ْالمدنيْ ْالمجتمع
لتْمتزايد،ْبشكلْالعامةْاألعمالْجداولْعلىْحاضرةْالبيئي ةْالمسائلْأصبحتْالكبير،ْااللتزام ْدعوةْإلىْوتحو 



ْالتوقعات،ْلمستوىْترقَْْلمْاألخيرةْالسنينْفيْالبيئةْحولْالعالمي ةْالقممْأنْبيد.ْالمدىْبعيدْلتفكيرْمستمر ة
لْيتمْلمْالسياسي،ْالقرارْولغياب  .حق اْوفع الةْمهم ةْعالمي ةْبيئي ةْاتفاقياتْإلىْالتوص 

ْهمْالبشر“ْأنْعنهْصدرْوقد.1772ْْسنةْجنيروْديْريوْفيُْعقِّدَْْالذيْالمؤتمرْإلىْهناْاإلشارةْتجدر.167
ْبيانْمحتوياتْبعضْمنْلالستشهادْ–ْكذلكُْأقرَّْْوقد[.126ْ]”المستدامةْبالتنميةْالمتعلقةْاالهتماماتْمحور
ْيتسببَْمنْ ْكلْوالتزامْبأكملها،ْلألرضْاإليكولوجيْبالنظامْللعنايةْالدوليْ ْالتعاونْ–(1772ْ)ْستوكهولمْمؤتمر

ْكما.ْمشروعْأوْعملْلكل ِّْْالبيئي ةْالتأثيراتْتقي ِّيمْوواجبْعنه،ْالناتجةْاالقتصاديةْالتكاليفْبتحم لْالتلو ث،ْفي
،ْطبقاتْفيْالحراريْ ْاالحتباسْفيْالمسببةْالغازاتْتراكمْمنْالحدْ ْعلىْالعملْاقترحَْ ْالتصد يْبهدفْالجو 

،ْالتنو عْتتناولْووثيقةْعملْبرنامجْمعْأعمالْجدولْوضعْكما.ْالعالميْلالحترار ْمبادئْعنْوأعلنْالبيولوجي 
ْالفترةْتلكْفيْونبويًّاْمبدًعاْحقًّاْوكانْاألمام،ْإلىْخطوةْمثَّلْقدْالمؤتمرْأنْمنْالر غمْوعلى.ْبالغاباتْمتعلق ة

ْوللمراجعةْللرقابة،ْمناسبةْآلياتْوضعْيتمْلمْألنهْوذلكْاالتفاقيات،ْمنْالقليلْتنفيذْتمْقدْأنهْإالْالزمن،ْمن
 .ومرنةْفع الةْعمل يةْتنفيذْ ْوسائلْتنتظرُْْأصدرهاْالتيْالمبادئْتزالْوال.ْاالمتثالْعدمْحالْفيْوللمعاقبةْالدورية

ْمراقبةْحول(Basileaْ)ْبازلْالتفاقيةْالمثال،ْسبيلْعلىْاإلشارة،ْيمكنْاإليجابيةْالخبراتْبينْمن.168ْ
ْاقيةلالتفْوكذلكْله؛ْتابعْوضوابطْتنظيميةْومعاييرْتبليغ،ْنظامْمعْمنها،ْوالتخلصْالخطرةْنفاياتْنقلْحركات
ْبعثاتْتتضم نْوالتيْباالنقراض،ْالمهد دةْالبر يةْوالنباتاتْالحيواناتْبأنواعْالمتعلقةْالدوليةْالتجارةْبشأنْالُملزَِّمة
ْمونتلايرْبرتوكولْعبرْولتطبيقهاْاألوزون،ْلحمايةْفيين اْاتفاقي ةْوبفضل.ْللقوانينْالفعليْ ْالتنفيذْمنْللتحقق

 .الحلْمرحلةْتدخلْبدأتْقدْهذهْاألوزونْطبقةْتقلصْمشكلةْأنْيبدوْوتعديالتها،

ر،ْالبيولوجيْالتنو عْبرعايةْيتعلقْوفيما.167ْ ْأما.ْاألهميةْقليلْكانْحلولْإيجادْنحوْالت قدمْفإنْوالتصح 
ْالحراريْلالحتباسْالمسب بةْالغازاتْمنْالحدْ ْإن.ْجداْضئيالْلألسفْكانْفالتقد مْالمناخي،ْالتغي رْبخصوص

ْمؤتمرْأما.ْالتلوثْفيْتسبباْواألكثرْقدرةْاألكثرْالبلدانْقَِّبلْمنْوباألخصْومسؤوليًة،ْوشجاعةًْْصدًقاْيتطل ب
ْنهائيًّاْبياًناْأصدرْفقدْ،(2112ْجانيروْديْريو)21ْ+ريوْالُمَسم ىْالمستدامة،ْالتنميةْحولْالمتحدةْاألمم
ْالبلدانْمواقفْبسببْملحوظْتقد مْإحرازَْْتستطيعُْْالْالدوليةْفالمفاوضات.ْجدوهاْعدمْوفيْمحتواهاْفيْمسهًبا
ْهذهْمنْسيعانونْالذينْأولئكْأمَّا.ْالعالميْالعامْالخيرْمصالحْفوقْالخاصةْالوطنيةْمصالحهاْتضعْالتي

ْمرتفًعاْمستوىْالنقاشْبلغْوقد.ْالمسؤوليةْوفيْالوعيْفيْالنقصْهذاْسيتذك رونْإخفاءها،ْنحاولْالتيْالعواقب
ْأجلْمنْهللاْإلىْنتضر عْأنْإالْنستطيعْالْالمؤمنين،ْنحنْلهذا،.ْالعامةْالرسالةْهذهْدإعداْأثناءْالحد ة،ْمن

 .الحصيفةْغيرْالتأخيراتْهذهْعواقبْمنْاآلتيةْاألجيالْتعانيْلكيالْالحالية،ْالمناقشاتْهذهْسيرْحسن

ْالتكاليفْتدويلْإلىْتسعىْالملوثةْالغازاتْانبعاثْتخفيضْإلىْتهدفْالتيْاالستراتيجياتْبعضْإن.171ْ
ْماْمعْمقارنةْالقليلة،ْالمواردْذاتْالبلدانْعلىْاالنبعاثات،ْلتخفيضْثقيلةْالتزاماتْفرضْخطرْمعْالبيئي ة،



ْالحاجةْأشدْ ْفيْهيْالتيْالناميةْالبلدانْتلكْبالشللْيصيبْالتدابيرْهذهْفرضْإن.ْالصناعيةْالبلدانْمنُْيطلب
ْالحالةْتزدادْأيًضاْالحالةْهذهْفي.ْبالبيئةْالعنايةْغطاءْتحتْيدجدْظلمْيضافْالطريقةْوبهذه.ْالتنميةْإلى
َذتْإنْوحتىْوجيز،ْغيرْزمنْبعدْملموسةْتكونْالمناخي ةْالتغييراتْتأثيراتْأنْوبما.ْسوًءا ْتدابيرْاآلنْاُتخِّ

ْالتيْالتأثيراتْمعْالتكي فْأجلْمنْالمساعدة،ْإلىْالنادرةْالمواردْذاتْالبلدانْبعضْتحتاجْفسوفْحازمة،
ْكماْوببساطة،ْألنْمتباينة،ْولكنهاْمشتركة،ْمسؤولي اتْهناكْأنْأكيًداْيبقى.ْباقتصادهاْتضرْوالتيْاآلنْتنتجها

ْانبعاثاتْإنتاجْحسابْعلىْالتصنيع،ْمنْعاليةْمستوياتْامتالكْمنْاستفادتْالتيْالدول:ْ“بوليفياْأساقفةْأكد
ْحلْ ْتوفيرْفيْاإلسهامْفيْأكبرْمسؤوليةْلديهاْالتيْالدولْهيْالحراري،ْلالحتباسْالمسب بةْالغازاتْمنْهائلة

 [.127]”بهاْتسببتْالتيْللمشاكل

ْفيْتساعدْولنْالمضاربة،ْمنْجديدْلنوعْالمجالْتفسحْقدْ”االنبعاثاتْأرصدة“ْوشراءْبيعْاستراتيجيةْإن.171
ثةْللغازاتْالعامْاالنبعاثْتخفيض ْبعضْستارِّْْتحتْوسهاًل،ْيًعاسْرْحالًّْْيوف رْوكأنهْالن ظامْهذاْيبدو.ْالملو 
ْمستوىْعلىْجذريًّاْتغييًراْاألحوال،ْمنْحالْ ْبأيْ ْيفرض،ْالْولكنهْالبيئة،ْعلىْبالمحافظةْالظاهريْااللتزام

ْالبلدانْلبعضْالمفرطْاالستهالكْدعمْشأنهاْمنْللتحايل،ْوسيلةْيصبحْأنْيمكنهْالعكس،ْعلى.ْالراهنةْالظروف
 .والقطاعات

ْالوقتْذاتْوفيْلسك انها؛ْاالجتماعيةْوللتنميةْالبؤسْالستئصالْالفقيرةْالبلدانْأولوياتْجهتْوْأنْيجب.172ْ
ْيجب.ْأفضلْبشكلْللفسادْوالتصديْالممي زة،ْشعوبهاْقطاعاتْلبعضْالُمشينْاالستهالكيْالمستوىْدراسةْعليها
ْالدولْمساعدةْإلىْالصدد،ْهذاْفيْتحتاجْوهيْللبيئة،ْتلويثًاْأقلْتكونْطاقةْإلنتاجْسبلْتطويرْأيًضاْعليها
ْالغزيرةْالشمسي ةْللطاقةْالمباشرْاالستثمارْيتطلب.ْللكوكبْالحاليْ ْالتلو ثْثمنهْكانْكبيًراْنمًواْشهدتْالتي
عاناتْآلي اتْإرساء ْالمالي ة،ْوالمواردْالتقني ة،ْوالمساعدةْالتكنولوجيا،ْنقلْعلىْبالحصولْالناميةْللبلدانْتسمحْوا 
ْالتحتي ةْالُبنىْبينْماْللتوفيقْكافْ ْتقييمْوضعْدائماْيتمْال“ْأنهْحيثْالواقعية،ْلألوضاعْرةمستمْ ْمراعاةْمع

ياق ْالتغييراتْخطرْمعْقورنتْماْإذاْمنخفضةْدائماْالتكاليفْسُتعَتَبر[.128ْ]”أجلهْمنُْصم َِّمتْالذيْوالس 
،ْقرارْشيء،ْكلْقبلْهو،ْاألمرْإن.ْالمناخية  .شعوبْيعجمْتضامنْعلىْيقومْأخالقي 

ْعلىْالمحل يةْالسلطاتْقدرةْعدمْاالعتبارْبعينْوتأخذْالتنفيذ،ْقيدُْتوَضعْدولي ةْاتفاقياتْلعقدْحاجةْهناك.173
ْترسيخْأيًضاْيجبْولكنْمنها،ْكلْ ْسيادةْتراعيْأنْالبلدانْبينْماْالعالقاتْعلىْويجب.ْفع الةْبطريقةْالتد خل
ْأُلطرْ ْأيًضاْحاجةْهناك.ْبالجميعْالضررْإلحاقْإلىْالنهايةْفيْتؤد يْمحل يةْكوارثْلتجن بْتوافقي ةْمسارات
،ْتَفرُِّضْْعالميةْتنظيمي ةْ  ْالقوي ةْالدولْتفعلهْماْغرارْعلىْالمقبولة،ْغيرْاإلجراءاتْدونَْْوَتحولُْْالتزامات 
 .أخرىْبلدانْإلىْنقلهاْطريقْعنْالتلوثْعاليةْوصناعاتْفضالتْمنْللتخلص



قليمي ة،ْدولي ةْاتفاقي اتْوجودْبرغمْألنه.ْالمحيطاتْإدارةْنظامْأيًضاْنذكر.174 ْآلي اتْوغيابْبعثرةْأنْإالْوا 
ْالمتفاقمةْالبحر يةْالنفاياتْمشكلةْإن.ْالجهودْكلْ ْإفشالْإلىْبالنهايةْيقودْوالمعاقبة،ْوالضبطْللت نظيم،ْصارمة
اْد يًّاتحْتشك لْتزالْالْالوطني ةْالحدودْخارجْالواقعةْالبحر يةْالمناطقْوحماية ْبحاجةْنحنْالنهايةْفي.ْخاصًّ
 .الشاملةْالمشتركةْالخيراتْعليهاُْيطلقْالتيْاألمورْلكلْإدارة،ْأنظمةْحولْلالتفاق

،ْاالحتباسْلظاهرةْللتصديْجذري ةْقراراتْات خاذْالصعبْمنْيجعلْالذيْنفسهْالمنطقْإن.175 ْهوْالحراري 
ْفيْتتضم ن،ْمسؤولي ةْأكثرْعالمي ةْفعلْرد ةْإلىْبحاجةْاإنن.ْالفقرْاستئصالْهدفْتحقيقْمنْأيًضاْيمنعْالذي
ْوالعشرونْالواحدْالقرنْفبينما.ْالفقيرةْوالمناطقْالبلدانْتنميةْومسألةْالتلوثْخفضْمسألةْمواجهةْذاته،ْالوقت
ياْيشهدْفإنهْللماضي،ْيعودْعتيقْإدارةْنظامْعلىُْيبقي ْالبعدْألنْوباألخصْالوطني ة،ْالدولِّْْسلطاتِّْْفيَْتَرد ِّ

ياسةْعلىْالهيمنةْإلىْيميلْالجنسيات،ْمتعددْببعدهْالمالي،-االقتصادي ياق،ْهذاْفي.ْالس  ْمنْيصبحْالس 

ْخاللْمنُْمنصفْبشكلْمحددةْسلطاتْتمتلكْفع الة،ْبطريقةْومنظمةْقوةْأكثرْدولي ةْهيئاتْإقامةْالضروريْ 
ْذاتْفيْعشر،ْالسادسْبندكُتسْأكدْوكما.ْعقوباتْفرضْبسلطةْومتمتعةْالوطنية،ْالحكوماتْبينْماْاالتفاق
ْالتيْكتلكَْْعالمية ،ْسياسيةْ ْلُسلطةْ ْعاجلةْحاجةْهناك“ْأنْللكنيسة،ْاالجتماعيةْالعقيدةْطوَّرتهْقدْالذيْالتوجه
؛ْاإلقتصادِّْْقيادةِّْْأجلِّْْمنْوذلكْوالعشرون،ْالثالثُْْيوحنا[ْالقديس]ْسلفيْاألولىْخطوَطهاْرسمَْ عادةِّْْالعالمي  ْوا 
؛ْمنْعليهاْيترتَّبُْْماْوتفاُقمِّْْتفاُقمِّهاْلمنعِّْْباألزَمةِّ،ْالمتأث ِّرةْاإلقتصاداتِّْْتأهيلِّْ ْوُمالئمْ ْتام ْ ْسالحْ ْنزعِّْْولتحقيقِّْْخَلل 
؛ْالغذائيْواألمنِّْ ْتكتسبْالغرض،ْولهذا[.127ْ]”الهجرةْتدفقاتِّْْوتنظيمِّْْالبيئةِّْْحمايةِّْْولضمانِّْْوالسالمِّ

ْتنتهيْقدْوالتيْخطورةْاألكثرْاألزماتْتستبقْدولي ةْاستراتيجي اتْتعزيزْبهدفْمسبوقة،ْغيرْأهميةْالدبلوماسية
 .بالجميعْالضررْبإلحاقْدائًما

 

II .جديدة ومحّلية وطنية سياسات أجل من الحوار 

ْتحديدْينبغيْحيثْالفقيرة،ْالبلدانْبينْماْوأيًضاْبلْالدول،ْبينْماْوخاسرونْرابحونْفقطْيوجدْال.176
ْاالقتصاديْوبالنموْبالبيئةْالمرتبطةْالمشاكلْتحديدْالممكنْمنْيعدْلمْفإنهْالسبب،ْلهذا.ْتلفةالمخْالمسؤوليات

نماْالبلدان،ْبينْماْاالختالفْمنْانطالًقاْفقط  .والمحليةْالوطنيةْالسياساتْعلىْالتركيزْيتطلبْوا 

ْداخلْاتخاذهاْدولةْكلْلىعْملزمةْمهامْهناكْمسؤولة،ْغيرْبطريقةْالبشريةْالقدراتْاستعمالْإمكانيةْأمام.177
ْويحميه،ْمستقبلهْالمجتمعْينظمْطريقةْفبأية.ْالعقوباتْوفرضْوالسهرْوالتنسيق،ْالخطط،ْكوضعْأراضيهاْحدود
ْقواعدْيضعْوالذيْالقانون،ْهوْفع الْكمنظمْيعملْالذيْالعناصرْأحدْإنْمستمرة؟ْتكنولوجيةْابتكاراتْسياقْفي

ْسيادة،ْوذوْوناضجْسليم،ْمجتمعْ ْيفرضهاْأنْيجبْالتيْالحدودْإن.ْامالعْالخيرْضوءْعلىْالمباحةْالتصرفات



ْوالتصديْالقوانين،ْتطبيقْعلىْوالسهرْالمناسبة،ْالتنظيميةْالقواعدْووضعْوالوقاية،ْباالستباق:ْتتعلقْالتيْهي
ْمخاطرْأمامْاسبالمنْوالتدخلْاإلنتاج،ْلعملياتْفيهاْالمرغوبْغيرْتأثيراتْظهورْحالةْالفع الةْوالسيطرةْللفساد،
كامِّْْفيْتزايدْهناك.ْمؤكدةْأوْمحتملة ْالمسببةْالتجاريةْالمشاريعْتأثيراتْتقليلْإلىْتهدفْالتيْالقضائيةْاأَلح 
نماْاإلجرامية،ْاألعمالْلتجنبْفقطْموجودةْليستْوالمؤسسيةْالسياسيةْالهيكلياتْلكنَّْ.ْالتلوث ْلتشجيعْأيًضاْوا 
 .والجماعيةْالشخصيةْالمبادراتْولتسهيلْجديدة،ْطرقْعنْيبحثْالذيْعاإلبدْاْولتحفيزْاإليجابية،ْالخبرات

ْمنْتجعلْمستهلكة،ْشعوبْقَِّبلْمنْأيًضاْوالمدعومةْالفورية،ْالنتائجْعلىْترتكزْسياسةْمأساةْإن.178
هاْتعرض ْْالْانتخابية،ْلمصالحْاستجابةْوالحكومات،.ْالقريبْالمدىْعلىْنموْانتاجْالضروري ْبسهولةْنفس 

.ْخارجيةْباستثماراتْالمجازفةْأوْاالستهالكْمستوىْمنْالحدْيمكنهاْجريئةْتدابيرْباتخاذْالشعبْزعاجإْلخطر
ْالحكوماتْأعمالْجدولْفيْاألفقْالواسعْالبيئيْالبرنامجْإدماجْعمليةْيبطئْالسلطةْمنطقْنظرْقِّصرْإن

ْمشاريع،ْبإنتاجْنهتمْحينْوبةخصْأكثرْسنكونْوأنناْ،[131]”المساحةْمنْأسمىْالزمن“ْأنْهكذاْفننسى.ْالعام
ْاألوقاتْفيْسيماْوالْيتم،ْحينْتظهرْالسياسيةْالعظمةْإن.ْالسلطةْمساحاتْعلىْبالهيمنةْاهتمامناْمنْأكثر

ْصعوبةْتجدْالسياسيةْالسلطةْلكنَّْ.ْالبعيدْالمدىْعلىْالعامْبالخيرْوالتفكيرْالعظيمةْبالمبادئْالعملْالصعبة،
 .وطنيْمشروعْخلداْالواجبْهذاْتبنيْفيْبالغة

ْباالكتفاءْتسمحْالتيْالمتجددة،ْالطاقاتْاستثمارْعلىْتعملْتعاونياتْتطويرْيتمْاألماكن،ْبعضْفي.177
ْالنظامْيبدوْحينْفي-ْأنهْإلىْالبسيطْالمثلْهذاْيشير.ْاإلنتاجْمنْيفيضْماْببيعْوحتىْبلْالمحلي،ْالذاتي
ْهناْالحقيقة،ْفي.ْحقيقيًّاْفرًقاْيحدثْأنْالمحليْطلبللْيمكنْ-المسؤوليةْتحملْعلىْقادرْغيرْالقائمْالعالمي
،ْجماعيْ ْوحس ْْبالمسؤولية،ْالشعورْمنْأكبرْقدرْيولدْأنْيمكن بداعْ ْااللتزام،ْعلىْخاصةْوقدرةْقوي  ،ْوا  ْسخي 

ْلدىْةمتأصلْجذوًراْالقي مْلهذهْإن.ْولألحفادْلألبناءُْيتركْسوفْبماْالتفكيرْأيًضاْيتمْوهناْلألرض،ْعميقْ ْوحبْ 
ْسياسيًّاْقراًراْيتطلبْالفساد،ْبسببْكافْغيرْاألحيانْبعضْفيْيبدوْقدْوالذيْالقانون،ْألن.ْاألصليينْالسكان
ْالحكوماتُْيرغمْأنْالوسيطة،ْوالجمعياتْالحكوميةْغيرْالمنظماتْعبرْالمجتمع،ْفعلى.ْشعبيْضغطْيصاحبه

جراءاتْقوانينْتطويرْعلى ْاإلقليميةْالوطنية،–ْالسياسيةْالسلطةَْْالمواطنونْاقبيْرْلمْفإن.ْحزًماْأكثرْوضوابطْوا 
ْأنْالبلدياتْلقوانينْيمكنْأخرى،ْجهةْمن.ْكذلكْممكنةْغيرْبالبيئةْتلحقْالتيْاألضرارْمراقبةْفإنْ–والبلدية
 .موحدةْبيئيةْسياسةْلدعمْمجاورة،ْشعوبْبينْاتفاقياتْقيامْلدىْفعاليةْأكثرْتكون

ْأنْأيًضاْصحيح.ْالخاصةْوحدودهاْمشاكلهاْمنطقةْأوْبلدْلكلْألنْوحدة،مْوصفاتْفيْالتفكيرْيمكنْال.181
ْالتدرجيةْالتعهداتْلقبولْخطةْيرافقهاْأنْشريطةْانتقالية،ْوتكنولوجياتْإجراءاتْتفرضْقدْالسياسيةْالبراغماتية
ْتوفيرْتعزيزْثلمْبه،ْللقيامْالكثيرْدائماْهناكْوالمحليْالوطنيْالمستوىْعلىْنفسه،ْالوقتْفيْلكن،.ْوالملزمة
ْالموادْمنْكميةْوبأدنىْقصوىْبفعاليةْالطاقةْتستخدمْالصناعيْاإلنتاجْمنْأشكالْتعزيزْيتطلبْوهذا.ْالطاقة



ْاإلشارةْيمكنناْكما.ْاألسواقْمنْالتلويث،ْالكثيرةْأوْالطاقة،ْجهةْمنْالفعالية،ْقليلةْالمنتجاتْورفعْاألولية،
ْمستوىْومنْالطاقةْاستخدامْمنْتخفضْالتيْالمبانيْوترميمْبناءْتقنياتْاستخدامْأوْالنقلْوسائلْلتحسين
ْتدابيرْوتنميةْاالستهالك،ْتغييرْنحوْاالتجاهْالمحليةْالسياسةْلنشاطْيمكنْأخرى،ْجهةْمن.ْتنتجهْالذيْالتلوث
عادةْبالنفاياتْخاصة لىْالتدوير،ْوا  لىْالمهددة،ْاألصنافْحمايةْوا  ْاوبتنْتشملْمتنوعةْلزراعةْبرنامجْوضعْوا 

ْالبِّنيةِّْْفيْاستثماراتْبواسطةْالفقيرة،ْالمناطقْفيْالزراعيْاإلصالحْتشجيعْأيًضاْالممكنْمن.ْالمحاصيل
ْيمكن.ْمستدامةْزراعيةْتقنياتْتطويرْوفيْالري،ْنظمْفيْالوطنية،ْأوْالمحليةْالسوقْوتنظيمْالريفية،ْالتحتية
ْالنظمْوتحميْالمنتجين،ْصغارْمصالحْنعْتدافعْالتيْالجماعيةْالُنظمْأوْالتعاونْمنْأشكالْتسهيل

 !بهاْالقيامْيمكنْالتيْاألمورْمنْالكثيرْهناكْالواقعْفي.ْالخرابْمنْالمحليةْاإليكولوجية

ْفيْالبيئةْوبحمايةْالمناخي ةْبالتغيراتْالمتعلقةْالسياساتْاستبدالْيمكنْالْألنهْاالستمرارية،ْعنْبديلْال.181
ْفترةْفيْنتائجهاْتظهرْالْقدْفوريةْتكاليفْوتفترضْطويالْوقًتاْتتطلبْائجفالنت.ْماْحكومةْفيهاْتتبدلْمرةْكل

ْظهورْعندْوباألخصْبمقاومة،ْتدخلْأيْسيقابلْوالمؤسسات،ْالشعبْضغطْدونْلهذا،.ْواحدةْحكومةْوالية
ْعمْيتماشىْالْتكاليف،ْمنْتعنيهْماْبكلْالمسؤولياتْلهذهْسياسةْرجلْتحم لْإن.ْلمواجهةْتحتاجْمل حةْأمور
ْمجدًداْسيتمكنْفإنهْبهذا،ْالقيامْشجاعةْامتلكْإنْولكنْالحاليين،ْوللسياسةْلالقتصادْ”الفورية”وْالنجاعةْمنطق
ْمسؤوليةْشهادةْالزمن،ْهذاْفيْمرورهْبعدْوسيترك،ْكشخص،ْإياهْهللاُْْأعطاهاْالتيْالكرامةْعلىْالتعرفْمن

ْوتزويدهاْوتنسيقها،ْالمؤسساتْإصالحْعلىْقادرةْصحيحة،ْلسياسةْأكبرْمساحةْإعطاءْالضروريْمن.ْسخية
ْفيْاآلليات،ْأفضلْأنْعلىْالتأكيدْيجبْكذلك.ْالفاسدْوالخمولْالضغوطاتْبتخطيْتسمحْصالحة،ْبممارسات

ْعلىْوقادرْبالمعنىْغنيْإنسانيْومفهومْنبيلة،ْوقيمْعظيمة،ْأهدافْهناكْتكونْالْعندماْيفشلْاألمر،ْنهاية
 .وسخيًّاْنبيالْتوجًهاْمجتمعْلكلْ ْيعطيْأن

 

III .القرارات اتخاذ في وشفافية حوار 

ْشفافة،ْسياسيةْعملياتْيتطلبْالعملْبرامجْوعنْالتجاريةْالمبادراتْعنْالناتجةْالبيئيةْالتأثيراتْتوقعْإن.182
ْفعمناْعلىْالحصولْمقابلْما،ْلمشروعْالحقيقيْالبيئيْالتأثيرُْيخفِّيْالذيْالفسادْأنْحينْفيْللحوار،ْوخاضعة
 .المتعمقْالنقاشْومنْالمعلوماتْتوفيرْواجبْمنْتتهربُْمبهمةْاتفاقياتْإبرامْعلىْيحملْخاصة،

ْأوْخطةْأوْسياسةْأليْأوْإنتاجيْمشروعْلوضعْالحقةْتكونْأنْالبيئيةْالتأثيراتْلدراسةْينبغيْال.183
عدادهاْالبدايةْمنذْإدراجهاْيجبْبل.ْبرنامج صاتْعلىْتعتمدْبطريقةْوا  ْعنْومستقل ةْوشفافةْمتعددة،الْالتخص 

ْصحةْعلىْالمحتملةْوبالتأثيراتْالعملْظروفْبدراسةْأيًضاْربطهاْيجب.ْسياسيْأوْاقتصاديْضغطْأي



ْبطريقةْاالقتصاديةْالنتائجْتوقعْهكذاْيمكن.ْاألمنْوعلىْالمحل ي،ْاالقتصادْوعلىْوالعقلي ة،ْالجسديةْاألشخاص
ْأجلْمنْاألمر،ْلزمْإذاْأكبرْاستثمارْضرورةْومستبقينْالممكنةْاريوهاتالسينْاالعتبارْبعينْآخذينْواقعية،ْأكثر

ْبينْاآلراءْفيْتوافقْإلىْالتوصلْدائًماْالضروريْمنْإنه.ْأمكنْإنْفيهاْالمرغوبْغيرْالتأثيراتْإصالح
ْعلىْلكن.ْوبدائلْوحلولْمختلفةْنظرْوجهاتْطرحْباستطاعتهاْوالتيْاالجتماعية،ْالفاعلةْالجهاتْمختلف

ْوألوالدهم،ْألنفسهمْيتمن ونهْعماْيتساءلونْالذينْالمحليينْللسك انْممي زْمكانْإعطاءْيجبْالنقاشْولةطا
ْفكرةْعنْالتخليْإلىْأيًضاْبحاجةْإننا.ْالمباشرةْاالقتصاديةْالمصالحْتتجاوزْالتيْاألهدافْتقييمْوبمقدورهم

ْالمشاركةْإن.ْالمعنيةْاألطرافْجميعْقَِّبلِّْْمنْومناقشةْمدروسةْلسياساتْالمجالْإلفساحْالبيئة،ْفيْ”التدخالت“
ْاالقتصارْوعدمْالمختلفة،ْواالحتماالتْوالمخاطرْالجوانبْمختلفْحولْللجميعْكافيةْمعلوماتْتوفيرْتتطلب
ْفيْوصدقْإخالصْإلىْحاجةْهناك.ْالمستمرةْوالرقابةْالمتابعةْبأعمالْتتعلقْكماْللمشروع،ْالمبدئيْالقرارْعلى

 .جائزْغيرْهوْماْأوْقانونيًّاْجائزْهوْماْاعتبارْعلىْفقطْاالقتصارْدونْوالسياسية،ْيةالعلمْالمناقشات

ْأن“ْالوضعْهذاْيتطلبْوالمستقبلي،ْالحاضرْالعامْالخيرْتمسْالبيئةْعلىْمحتملةْمخاطرْتظهرْحين.184
ْيصحْوهذا[.131ْ]”والممكنةْالبديلةْالخياراتْلمختلفْالمتوقعةْوالفوائدْالمخاطرْبينْالمقارنةْإلىْالقراراتْتستند
ْتغييرْأوْالهدرْأوْوالنفايات،ْاالنبعاثاتْأوْالطبيعية،ْالمواردْاستغاللْزيادةْفيْمشروعْتسببْإذاْخاصْبشكل
يَّةْالبِّيَئةْفيْأوْالطبيعيةْالمناظرْفيْكبير ْالتيْالمشاريعْبعضْإن.ْعامْمكانْفيْأوْالمحمي ِّةْلألصنافْالَطبِّيعِّ
ْبينها،ْفيماْجًداْمختلفةْعواملْبسببْما،ْمكانْفيْالحياةْبنوعيةْبالًغاْضرًراْتلحقْقدْافيةكْدراسةْعلىْتعتمدْال

ْتأثيراتْأوْالثقافية،ْالقي ِّمْفقدانْأوْالرؤية،ْمجالْمنْالحدْأوْالمتوق ع،ْغيرْالسمعيْكالتلوثْالمثال،ْسبيلْعلى
ْأنْيمكنْالخاصة،ْللمنفعةْالقصيرْللمدىْولويةاألْتعطيْالتيْاالستهالكية،ْالثقافةْإن.ْالنوويةْالطاقةْاستخدام
ع  .معلوماتْبإخفاءْالسماحْأوْللغايةْسريعةْإجراءاتْاتخاذْعلىْتشج ِّ

ْإذاْماْتمي ِّيزْإلىْللوصولْاألسئلة،ْمنْالئحةْطرحْالضروريْمنْتجاريْبمشروعْتتعلقْمناقشةْكلْفي.185
ْيتوجه؟ْلمنْطريقة؟ْبأيةْمتى؟ْأين؟ْباعث؟ْأيبْهدف؟ْأيْأجلْمن:ْمتكاملةْحقيقيةْتنميةْالْأوْسيحققْكان
ْإعطاؤهاْيجبْمسائلْتوجدْالتحليلْهذاْفيْوكيف؟ْالتكاليفْهذهْيدفعْمنْالتكاليف؟ْهيْماْاألخطار؟ْهيْما

ْحقْ ْإليهاْالوصولْأنْعنْفضاًلْْوضروريًّا،ْنادًراْمورًداُْتشك ِّلْالمياهْأنْنعرفْالمثال،ْسبيلْعلى.ْاألولوية
ْحولْأخرىْدراسةْأيْوتفوقْالشكْإليهاْيرقىْالْحقيقةْإنها.ْاألخرىْاإلنسانْحقوقْممارسةْعلىْيؤث رْأساسيْ 

 .ماْمنطقةْفيْالبيئيةْالتأثيرات

ْأوْجسيمةْأضرارْذاتْأخطارْوجودْحالةْفي“ْأنهْأُعتمِّدَْْ،1772ْفيْريوْمؤتمرْعنْالصادرْالبيانْفي.186
[132ْ]”فعالةْتدابيرْاتخاذْفيْللتأخرْالكاملْالعلميْلليقينْولالوصْبعدمْالتذرعْينبغيْالْفإنهْفيها،ْرجعةْال

ْسوىْيتمت عونْالْوالذينْضعًفاْأكثرْهمْمنْبحمايةْالوقائيْالمبدأْهذاْيسمح.ْالبيئيْالتدهورْمنعْشأنهاْمنْالتي



ْحدوثْيةإمكانْإلىْالموضوعيةْالمعلوماتْأشارتْإذا.ْدامغةْأدلةْوتقديمْأنفسهمْعنْالدفاعْوسائلْمنْبالقليل
ْأوْكانْأيًّاْالمشروع،ْإيقافْيجبْ-للنقاشْقابلةْغيرْدالئلْغيابْحالةْفيْحتى-ْفيهْرجعةْالْخطيرْضرر
ْومقنعْموضوعيْعرضْتوفيرْيجبْالحاالت،ْهذهْفيْألنه،ْالطريقة،ْبهذهْينقلبْالدالئلْتوفيرْفعبء.ْتعديله
 .قاطنيهاْعلىْوأْالبيئةْعلىْخطيرةْأضرارْفيْيتسببْلنْالُمقترحْالمشروعْبأن

ْكلْفيْلكن،.ْماْشعبْحياةْنوعيةْبتحسينْيسمحْتكنولوجيْابتكارْأيْمعارضةْيعنيْالْهذاْإن.187
ْوأنه،ْاالعتبارْبعينْالمأخوذْاألوحدْالمعيارْيكونْأنْيمكنْالْالمردودْبأنْقاطًعاْاألمرْيكونْأنْيجبْاألحوال،

ْجديدْ ْتقييمْ ْهناكْيكونْأنْينبغيْالمعلومات،ْتطورْنمْانطالًقاْالتمييز،ْفيْتساعدْجديدةْعناصرْتظهرْحين
ُْتدخلْأنْيمكنهاْكماْالمشروع،ْمتابعةْبعدمْاإلقرارْالمناقشةْنتيجةْتكونْقد.ْالمعنيةْاألطرافْجميعْفيهْيشارك
 .بديلةْمقترحاتْتقديمْأوْتغييراتْ ْعليه

ْالكنيسةْأنْأخرىْمرةْأكرر.ْتوافقْإلىْالتوصلْفيهاْيصعبْبالبيئة،ْتتعلقْمسائلْحولْمناقشات،ْهناك.188
ُْتلحِّقَْْالْكيْوشفاف،ْصادقْنقاشْإلىْأدعوْولكنيْالسياسة،ْمحلْأخذْوالْالعلمية،ْالمسائلْتحديدْتدعيْال

 .العامْبالخيرِّْْالضررَْْاأليديولوجياتُْْأوْالخاصةْالحاجاتُْ

ْ

IV .اإلنساني الملء أجل من حوار في واالقتصاد السياسة  

ْالكفاءةْونماذجْإلمالءاتْينصاعْأالْاالقتصادْعلىْويجبْلالقتصاد،ْتخضعْأالْسياسةالْعلىْيجب.187
ْواالقتصادْالسياسةْتضعْأنْإلىْالعام،ْبالخيرْنفكرْونحنْاليوم،ْماسةْبحاجةْإننا.ْالتكنوقراطيةْاإلنتاجية
ْبأيْالمصارفْإنقاذَْْإن.ْالبشريةْالحياةْوباألخصْالحياة،ْخدمةْفيْحاسمةْوبطريقةْالحوار،ْخاللْمنْنفسيهما،

ْأمرْ ْهوْتشكيله،ْبإعادةْأوْبأكملهْالنظامْفيْالنظرْبإعادةْحازمْقرارْغيابْفيْالشعب،ْحسابْعلىْكان،ْثمن
ْلقد.ْومكلفْطويلْلشفاءْظاهريْتماثلْبعدْجديدة،ْأزماتْفقطْتُنتجْلها،ْمستقبلْالْلماليةْ ْالمطلقةْالهي منةْيثبت
ْولوضعْاألخالقية،ْللمبادئْانتباًهاْوأكثرْجديدْاقتصادْ ْلتنميةْفرصة2118ْ-2117ْلعاميْالماليةْاألزمةْشكلت
ْالنظرْإعادةْإلىْلألسف،ْتدفعنا،ْلمْاألزمةْعلىْالفعلْردةْلكن.ْالوهميْ ْوللثراءْالماليةْللمضارباتْجديدْتقنين
ْبمتغيراتْعادةْمرتبطْوهوْعقالنيًّا،ْدائًماْليسْاالنتاجْإن.ْالعالمْتحكمْتزالْالْوالتيْالباليةْالمعاييرْفي

ْبعضْإنتاجْفيْإفراطْإلىْغالًباْيؤديْماْهذا.ْالحقيقيةْقيمتهاْمعْتتناسبْالْللمنتوجاتْقيمةْتحددُْْاقتصادية
ْاالقتصاداتْمنْبالكثيرْللغايةْتضرْعينهْالوقتْفيْوالتيْمفيدة،ْغيرْبيئيةْتأثيراتْذاتْالبضائع
ْمواجهتهْيتمْالْماْإنْالنهاية،ْففي.ْإنتاجيةْفقاعةْعام،ْوبشكلْأيًضا،ْتكونْالماليةْالفقاعةْإن[.133ْ]اإلقليمية



ْبشكلْالماليةْالشركاتْتعملْوبأنْاإلنتاج،ْوبتحسينْبتنويعْتسمحْالتيْالحقيقية،ْاالقتصاديةْالمشكلةْهوْبحزم
 .دواليكْوهكذاْعمل،ْوظائفْوتخلقْوالمتوسطة،ْالصغيرةْالمؤسساتْتتطوَّرْوبأنْمالئم،

ْالماليةْالحساباتْأساسْعلىْفقطْالبيئةْحمايةْضمانْيمكنْال“ْأنهْدائًماْالتذك رْيجبْالسياق،ْاهذْفي.171
ْبشكلْتعزيزهاْأوْعنهاْالدفاعْالسوقْآلياتْتستطيعْالْالتيْالخيراتْإحدىْهيْفالبيئة.ْوالفوائدْللتكاليف

ْأرباحْزيادةْبأنْاالعتقادْىإلْيحملْللسوق،ْسحريْمفهومَْتَجن بْالمناسبْمنْجديدة،ْمر ة[.134ْ]”كاف
ْاألقصىْالربحْهاجسْيتملكهَْمنْ ْمِّنْأبداْننتظرْأنْالواقعيْمنْفهل.ْالمشاكلْلحلْتكفيْاألفرادْأوْالشركات
ْفيْللتفكيرْمكانْيوجدْالْالربحْمخططْداخلْاآلتية؟ْلألجيالْسيتركهاْالتيْالبيئيةْبالتأثيراتْللتفكيرْالتريث

ْخطيرْبشكلْتتغيرْأنْيمكنْالتيْاإليكولوجيةْالنظمْتعقيدْفيْوالْوتجد دها،ْد يهاتْرْوأوقاتْالطبيعة،ْإيقاعات
ْهو[ْتوقعهُْيمكنْلما]ْاألقصىْفالحدْالبيولوجي،ْالتنو عْعنْالتحدثْعندْذلك،ْعنْفضاًلْ.ْالبشريْللتدخلْنتيجة
ْوفيْاألشياء،ْقيمةْفيْجديًّاْالنظرْيتمْالْولكنْاستغالله،ُْيمكنْاقتصاديةْلمواردْكمخزنْاألحوالْبأفضلْاعتباره
 .الفقراءْوحاجاتْمصالحْفيْوالْوالثقافات،ْلألشخاصْبالنسبةْمعناها

ْالتقدمْمسيرةْلتعطيلْمنطقيةْغيرْبمحاولةْبالقيامْاآلخرينْالبعضْيتهمْالمواضيع،ْلهذهْالتعرضْعند.171
ْالمجالُْيفسحْقدْولالستهالكْجلإلنتاْمعينْنمطْسرعةْتبطيءْبأنْأنفسناْنقنعْأنْيجبْلكن.ْالبشريةْوالتنمية
ْضرورية،ْغيرْبنفقاتْليستْالطبيعيةْللمواردْمستدامْاستخدامْأجلْمنْفالجهود.ْوالتطورْالتقدمْمنْآخرْلنمط
ْيمكنناْأوسع،ْبشكلْاألمرْإلىْنظرناْإذا.ْالمتوسطْالمدىْعلىْأخرىْاقتصاديةْفوائدْسيعطيْاستثمارْهيْبل

ْالطريقْبفتحْيتعلقْاألمرْإن.ْمردوًداْأكثرْيكونْقدْالبيئة،ْعلىْتأثيًراْوأقلْا،إبداعًْْأكثرْانتاجْتنوعْأنْاكتشاف
نماْبالتقدم،ْحلمهْومنْالبشريْاإلبداعْمنْالحدْتستوجبْالُْمختلفة ،ُْفرصْ ْنحو ْبأسلوبْالطاقةْهذهْتوجيهْوا 
 .جديد

ْإصالحْمنْتتمكنْقدْل،أفضْبشكلْوموجهةْإبداًعا،ْأكثرْإنتاجيةْتنميةْمسيرةْإنْالمثال،ْسبيلْعلى.172
ةْالمشاكلْحلْفيْالهزيلْواالستثمارْاالستهالك،ْفيْالهائلْالتكنولوجيْاالستثمارْبينْالتفاوت ْتواجهْالتيْالملح 
ْاستخدامْكفاءةْتحسينْويمكنهْوالتدوير؛ْالتأهيلْإعادةْمنْومفيدةْذكي ِّةْأشكالْتوليدْيمكنهْكماْالبشرية؛ْاألسرة
ْمنْالمزيدْوخلقْالبيئةْبحمايةْفيهْيقومْالذيْالوقتْفيْاالنتاجي،ْالتنوع.ْدواليكْوهكذاْالُمدن،ْفيْالطاقة

ْهوْماْجعلْعلىْقادًراْإبداًعاْوسيكون.ْوالتجديدْلإلبداعْالبشريْللذكاءْجداْشاسعةْإمكانياتْيقد مْالوظائف،
ْمنْأشكالْإليجادْؤولية،ومسْبإقدامْالذكاء،ْاستخدامْكرامةْأكثرْألنهْمجدًدا،ْيزهرْالبشريْالكائنْفيْنبيل

ْوأكثرْوأبداًعا،ْكرامةْأقلْفإنهْصحيح،ْوالعكس.ْالحياةْلنوعي ِّةْأوسعْمفهومْداخلْوالعادل،ْالمستدامْالتطور
ْوالربحْلالستهالكْجديدةْإمكانياتْتوفيرْأجلْمنْفقطْللطبيعة،ْنهبْ ْأشكالْخلقْعلىْاالصرارْسطحية،
 .الفوري



ْأخرى،ْحاالتْففيْللنمو،ْجديدةْأنماًطاْسيجلبْالمستدامْالتطورْلأشكاْبعضْكانتْإنْحال،ْأيةْعلى.173
ْاإليقاعْسرعةْإبطاءْفيْكذلكْالتفكيرْيجبْالسابقة،ْالعقودْخاللْحدثْالذيْالمسؤولْوغيرْالجشعْالنموْوأمام
ْصرفتْمؤازرةْيمكنْالْأنهْنعلم.ْاألوانْفواتْقبلْأيًضاْالتراجعْحتىْأوْالمعقولةْالحدودْبعضْووضعْقليال،
ْلهذا.ْاإلنسانيةْبكرامتهمْيليقْلماْوفًقاْالعيشْيستطيعونْالْآخرونْبينماْأكثر،ْدائًماْويدمرونْيستهلكونْالذين
ْأخرىْمناطقَْتَتَمكَّنْحتىْمواردْلتوفيرْالعالم،ْمنْالمناطقْبعضْفيْللنموْمعينْتخفيضْلقبولْالوقتْحانْفقد
ْالمتقدمةْالمجتمعاتْتكونْأنْالضروريْمن“ْإنهْوليقْعشرْالسادسْبندكتسْكان.ْسليمْبشكلْالنموْمن

ْأنماطْوتحسينْللطاقةْالخاصْاستهالكهاْتخفيضْعبرْباالعتدال،ْتتسمْتصرفاتْلتحفيزْمستعدةْتكنولوجيًّا
 [.135]”استخدامها

ْيعنيْماْوهوْ،[136]”العالميْالنموْنموذجْتبديل“ْإلىْبحاجةْنحنْالتقدمْمنْجديدةْنماذجْتبرزْكي.174
ْيكفيْال[.137ْ]”وتشوهاتْاختالالتْمنْيشوبهْماْلتصحيحْوغاياته،ْاالقتصادْمعنىْحول“ْبمسؤوليةْرالتفكي

ْفيْالوسطْفالحل.ْوالتطورْالبيئةْعلىْالحفاظْبينْأوْالمالي،ْوالربحْبالطبيعةْاالعتناءْبينْوسط،ْكحلْالتوفيق،
ْتعريفْإعادةْبمسألةْيتعلقْبساطة،ْوبكلْاألمر،ْإن.ْللكارثةْبسيطْتأجيلْمجردْسوىْيكونْلنْالصددْهذا

ْاعتبارهْيمكنْالْبشموليتها،ْأرقىْحياةْونوعيةْأفضلْعلًماْيتركْالْواقتصاديْتكنولوجيْتطورْفكل.ْالتقدم
ْانخفاضْأوْالبيئة،ْتدهورْبسبب–ْتتقهقرْماْغالًباْالواقعيةْاألشخاصْحياةْنوعيةْإنْأخرى،ْجهةْمن.ْتقدًما
ْاإلطار،ْهذاْفيْعادة،ْفيتحول.ْاقتصاديْنموْإطارْفيْ–المواردْبعضْاستنفاذْأوْالغذائيةْالمنتوجاتْجودة

ْداخلْاإليكولوجيْالخطابْقيمْتحتجزْالتيْالتبريراتْلتقديمْووسيلةْتهربْإلىْالمستدامْالنموْعنْالحديث
ْالعملياتْمنْةسلسلْعلىْللشركاتْوالبيئيةْاالجتماعيةْالمسؤوليةْتقتصرْماْوغالًباْوالتكنولوجي،ْالماليْالمنطق

 .الصورةْوتجميلْالتسويقية،

:ْاالقتصادْلمفهومْتشويهْهوْآخر،ْاعتبارْأيْ ْعنْبنفسهْالنأيْإلىْيميلْوالذيْاألقصى،ْالربحْمبدأْإن.175
نْالبيئة؛ْصحةْأوْالمستقبلي ةْالمواردْحسابْعلىْيتمْاإلنتاجْارتفاعْكانْإنْكثيًراْيهمْالْحيث ْاستئصالْساهمْوا 
رْيول دهاْالتيْالخسارةْيقيسْأحدْفالْإلنتاج،اْزيادةْفيْغابة ْزيادةْأوْالبيولوجيْالتنو عْتدميرْأوْاألراضي،ْتصح 

ركاتْأنْيعنيْهذا.ْالتلو ث ْماْتصرًفاْإن.ْالتكاليفْمنْزهيدْقسمْودافعْالحساباتْإجراءْبعدْأرباًحا،ْتحصدْالش 
ْالبيئيةِّْْالموارِّدِّْْاستخدامِّْْعنْالناشئةِّْْواالجتماعيةِّْْتصاديةِّْاالقْبالتكاليفِّْْالتعريفِّْ“ْتمْإذاْفقطْأخالقيًّاْاعتبارهْيمكن

ْالشعوبِّْْمنْغيَرهمْوليسْمنها،ْيستفيدونَْْالذينْأولئكَْْبالكاملِّْْمصدُرهاْيكونَْْأنْوضمانِّْْبشفافية ،ْالُمشترَكة،
ْهيْالحالية،ْحتياجاتلالْوفًقاْللواقعْثابتْبتحليلْ ْتقومْالتيْالنفعية،ْالعقليةْإن[.138ْ]”المستقبلْأجيالِّْْمنْأو

 .بهذاْتقومْالتيْهيْالُمخططةْالدولةْكانتْأوْالموارد،ْتعيينْعنْالمسؤولْهوْالسوقْيكونْعندماْسواءْماثلة



ْجميعْعلىْالموجودةْالقدراتْلتطويرْحريةْيمنحْالذيْاالحتياط،ْمبدأْلنتذكرْالسياسة؟ْعنْماذا.176
ْصحيح.ْالسلطةْأصحابْقَِّبلِّْْمنْالعامْالخيرْتجاهْكبرأْمسؤوليةْيستوجبْعينهْالوقتْفيْولكنهْالمستويات،

ْتبريرْيمكنْالْلكن.ْنفسهاْالدولْتمارسهاْالتيْتلكْمنْأكبرَْْسلطةًْْتمارسْاآلنْاالقتصاديةْالقطاعاتْبعضْأن
ْجوانبْمختلفْإدارةْعلىْقادرْأخرْلمنطقْالتوصلْعلىْقادرْغيرْربماْاقتصادْسياسة،ْدونْمنْاقتصاد
ْهمْبمنْلالهتمامْبهْمكانْالْالذيْنفسهْهوْبالبيئةْالجد يْلالهتمامْمجاالْيتركْالذيْالمنطقْإنْ.الحاليةْاألزمة
ْالذاتْلتكريسْمعنىْهناكْأنْيبدوْالْ،”خاصْحق ْ ”وْ”نجاحْ “ْادعاءْمنْالحاليْالنمطْفي“ْألنْهشاشة،ْأكثر

 [.137]”والمحرومونْالضعفاءْالمؤخرة،ْفيْهمْالذينْأولئكْالحياةْفيْطريقْ ْشقْ ْمنْفيتمكَّنَْ

ْحوارْفيْاألزمةْجوانبْمختلفْتشملْمتكاملة،ْمقارنةْتتبنيْواسعة،ْبرؤيةْتفكرْسياسةْإلىْبحاجةْإننا.177
ْوغيابْالفسادْبسببْبها،ْالثقةْفقدانْعنْمسؤولةْنفًسهاْالسياسةْتكونْماْغالًباْأنْبيد.ْالتخصصاتْمتعدد

ْمنْاالقتصاديةْالجماعاتْبعضْستتمكنْما،ْمنطقةْفيْدورهاْالدولةْتلعبْلمْفإن.ْصالحةْعامةْسياسات
هاْمستثنيةْالحقيقية،ْالسلطةْبزمامْوتمسكْالمحسنينْثوبْفيْالظهور ْفسحْفيهاْوبماْمعينة،ْقوانينْمنْنفس 
ْالمخدرات،ْوتهريبْباألشخاص،ْواإلتجارْالمنظمة،ْاإلجراميةْالجماعاتْمنْمختلفةْأشكالْلنشأةْالمجال
ْإلىْباإلضافةْوتبقىْفاسق،ْمنطقْكسرْعلىْقادرةْغيرْالسياسةْكانتْإن.ْاستئصالهاْبيصعْوأشكالْوالعنف،

ْاستراتيجيةْإن.ْالكبيرةْالبشريةْمشاكلْمواجهةْمنْالتهربْفيْسنستمرْفإنناْمن هكة،ْخطاباتْفيْحبيسةْذلك
ْاإليكولوجيةْراتاالعتباْبعضْإدخالْيكفيْالْألنهْاإلجراءات،ْمجملْفيْالتفكيرْإعادةْتتطلبْحقيقيْتغيير

ْقادرةْتكونْأنْسليمةْسياسةْعلىْفينبغي.ْالحاليةْالثقافةْعليهْالقائمةْالمنطقْفيْالنظرْنعيدْالْبينماْالسطحية
 .التحديْهذاْاستيعابْعلى

ُْينتظرْماْأنْحينْفي.ْالبيئةْوبتدهورْبالفقرْيتعلقْفيماْاالتهاماتْلتبادلْواالقتصادْالسياسةْمنْكلْتميل.178
يجادْالخاصةْبأخطائهماْاالعترافْهوْمنهما ْالبعضْيشعرْفبينما.ْالعامْالخيرْصالحْفيْتصبْتفاعلْأشكالْوا 

ْفإنْزيادتها،ْأوْبالسلطةْالتمسكْهواجسْعليهمْتسيطرْوآخرونْمالية،ْمكاسبْيحققواْلمْأنهمْلمجردْباإلحباط
ْوحمايةْالبيئةْعلىْالمحافظةْوهْالطرفينْيهمْماْأقلْحيثْالغامضةْاالتفاقياتْأوْالحروبْهوْلناْيبقىْما

 [.141]”النزاعْمنْأسمىْالوحدة“ْمبدأْيجوزْأيًضاْهنا.ْضعًفاْاألكثر

 

V .العلوم مع حوار في األديان 

رْالتجريبيةْالعلومْبأنْالقولْيمكنْال.177 ْفيْوالواقعْالمخلوقاتْلكلْالباطنيْوالجوهرْالحياة،ْكاملْبشكلْتفس 
ْمكانْفالْالضيق،ْالتصو رْهذاْداخلْالتفكيرْتمْفإذا.ْالمنهجيةْحدودهاْشكْدونْمنْيتخطىْفهذا.ْمجمله



عرْالجمالية،ْللحاسة ْأنُْأذك ِّرْأنْأودْوهنا[.141ْ]وغايتهاْاألشياءْمعنىْإدراكْعلىْالعقلْلقدرةْحتىْأوْوالشِّ
ْجديدةْآفاًقاْدائًماْتفتحْتعليلْقوةْلهاْوأنْالعصور،ْلجميعْتفسيراْتقدمْأنْيمكنهاْالكالسيكيةْالدينيةْالنصوص“

ْالواقع،ْفي[.142ْ]”ديني؟ْاعتقادْإطارْعنْتصدرْأنهاْبمجردْالظلمةْإلىْتحالْأنْوُيفهمُْيعقلْفهل]…[ْ
ْأيْعنْومنفصلةْتماًما،ْمجرد ةْبصورةْنفسهاْتطرحْاألخالقيةْالمبادئْبأنْاالعتقادْبمكانْالسذاجةْمنْسيكون
ْالتيْاألخالقيةْالمبادئْبإمكانْإن.ْالعامْالنقاشْفيْقيمةْأيةْمنُْيجردهاْالْفذلكْدينية،ْبلغةْتُقدَّمْفكونهاْسياق،
 .الدينيةْذلكْفيْبماْمختلفة،ْبلغاتْعنهاْوُيعب رْأخرى،ْصيغْ ْتحتْباستمرارْتظهرْأنْإدراكهاْالعقلْيستطيع

ْإذاْةالخطيْرْالعالمْمشاكلْحلْعنْعاجًزاْسيكونْاكتشافه،ْالعلومْتدعيْتقنيْحلْأيْأخرى،ْجهةْمن.211
ذاْمسارها،ْالبشريةْفقدت ْعلى.ْممكنةْأموًراْوالصالحْوالتضحيةْمًعاْالعيشْتجعلْالتيْالكبيرةْالدوافعْنسي ناْوا 
ْمطالبتهمْيجبْكماْبأعمالهم،ْيناقضوهْوأالْإيمانهمْمعُْمنسجمينْليكونواْللمؤمنينْنداءْتوجيهْيجبْحال،ْكل

ْفإن.ْوالسالمْوالعدالةْالمحبة،ْحولْالشخصيةْاقتناعاتهمْأعماقْمنْينهلواْوأنْهللاْنعمةْعلىْمجدًداْباالنفتاح
ْالكائنْهيمنةْأوْالطبيعةْمعاملةْسوءْتبريرْعلىْاألحيان،ْبعضْفيْحملنا،ْقدْالخاصةْلمبادئناْملتبس ْْفهمْ ْكان

ْالطريقةْهذهبْبأنناْاالعترافْيمكنناْكمؤمنينْفنحنْوالعنف،ْوالظلمْالحروب،ْأوْالخليقة،ْعلىْاالستبداديةْالبشري
ْالقيودْأثرتْماْغالًباْمختلفة،ْعصورْففي.ْعليهْنحافظْأنْعليناْيجبْكانْالذيْالحكمةْلكنزْأمناءْنكنْلم

ْتحديًداْالخاصةْينابيعهاْإلىْالعودةْلكنْالخاصة،ْوالروحيةْاألخالقيةْالكنوزْهذهْإدراكْعلىْالمختلفةْالثقافية
 .أفضلْبشكلْالحاليةْاالحتياجاتْعلىْبالردْلألديانْسيسمحْماْهو

ْبينهاْفيماْحوارْفيْللدخولْاألديانْيدفعْأنْينبغيْوهذاْمؤمنون،ْأنهمْيعلنونْاألرضْسكانْأغلبيةْإن.211
ْإقامةْأيًضاْالضروريْمن.ْواألخوةْاالحترامْمنْشبكةْوبناءْالفقراء،ْعنْوالدفاعْبالطبيعة،ْالعنايةْإلىْيهدف
ها،ْالعلومْبينْحوار ْالتخصصْأنْلدرجةْالخاصة،ْلغتهْحدودْفيْينغلقْأنْاعتادْقدْعلمْكلْأنْإلىْنظًراْنفس 
ْللمشاكلْمناسبةْمواجهةْدونْيحولْهذاْإن.ْمطلقةْمعرفةْالخاصةْمعرفتهْوالعتبارْلعزلةْيتحو لْأنْإلىْيميل
ْراعاتالصْبينهاْتغيبْالْالتيْاإليكولوجية،ْالحركاتْمختلفْبينْوموقرْمنفتحْحوارْإقامةْأيًضاْينبغي.ْالبيئية

ْحوارْدربْعلىْوالتقدمْالعامْالخيرْفيْالتفكيرْجميًعاْمناْتقتضيْاإليكولوجيةْاألزمةْخطورةْإن.ْاإليديولوجية
 [.143]”الفكرةْمنْأسمىْهوْالواقع“ْأنْدائماْمتذكرينْوسخاء،ْوزهدْلصبر،ْيحتاج
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.ْللتغييرْبحاجةْالتيْهيْالبشريةْشيء،ْكلْقبلْولكن،ْمسارها،ْتوجيهْيدتعْأنْاألمورْمنْالكثيرْعلى.212ْ
ْاألساسيْالوعيْهذا.ْالجميعْبهْيتشاركْوبمستقبلْالمتبادل،ْوباالنتماءْالمشترك،ْباألصلْالوعيْفيْنقصْهناك
ْوروحي،ْثقافي،ْكبيرْ ْتحد ْ ْينبريْوهكذا.ْحياةْوأنماطْجديدةْومواقفْجديدةْقناعاتْبتطويرْسيسمحْالذيْهو

 .التجد دْمنْطويلةْمراحلْيقتضيْوتربوي،

ْ 

I .الحياة من آخر نمط إلى السعي 

ْبإغراقْينتهيْاألمرْفإنْمنتوجاته،ْبيعْبهدفْقهريةْاستهالكيةْآليةْخلقْإلىْيميلْالسوقْأنْمنْانطالًقا.213
-التقنيْلنموذجلْانعكاسْهوْاالستهالكْهوسْإن.ْالجدوىْعديمةْوالنفقاتْالشراءْدوامةْفيْاألشخاص
ْالحياةْوأشكالَْْالمألوفةْاألشياءَْْيقبل“ْالبشريْالكائن:ْغواردينيْرومانوْإليهْأشارْقدْماْفيحدث.ْاالقتصادي
ْاالنطباعْمعْالعموم،ْفيْبهذا،ْيقومْوهوْالُمقنَّنة،ْاآللياتْومنْفكريةْأنظمةْقبلْمنْعليهْتُفرضْكماْاالعتيادية

ْيحتفظونْأنهمْطالماْأحرار،ْبأنهمْيعتقدونْالجميعْيجعلْالنموذجْهذاْإن[.144ْ]”وصالحْمنطقيْهذاْكلْبأن
ْالسلطةْبزمامْتمسكْالتيْاألقليةْتلكْهمْالحريةْيملكونْالذينْأنْحينْفيْاالستهالك،ْفيْمزعومةْبحرية

ْتحديدْفيْيساعدهاْلذاتهاْجديًداْفهًماْالحداثةْبعدْماْبشريةْتجدْلمْاللبس،ْهذاْغمرةْفي.ْوالماليةْاالقتصادية
 .وهزيلةْمحدودةْألهدافْهائلةْوسائلْنمتلكْفنحن.ْبقلقْ ْالهويةْفيْالنقصْهذاْتعيشْوهيْتوجيهها،

ْمنْأشكاالًْْبدورهْيحفزْماْوهوْاألمن،ْوبانعدامْاالستقرارْبعدمْشعورْفيْيتسبب“ْللعالمْالحاليْالوضعْإن.214
ْالذاتي،ْإدراكهمْداخلْوينعزلونْذاتية،ْرجعيةمْأصحابْإلىْاألشخاصْيتحولْفعندما[.145ْ]”الجماعيةْاألنانية

ْوامتالكهاْأشياءْشراءْإلىْاحتياجهْازدادْكلماْالشخص،ْقلبْفيْالفراغْازدادْكلماْالواقع،ْفي.ْيتزايدْجشعهمْفإن
ْالْاألفقْهذاْفي.ْحدوًداْلهْالواقعْيضعْأنْأحدْ ْيقبلْأنْالممكنْغيرْمنْيبدوْالسياق،ْهذاْفي.ْواستهالكها

ْعدمْحالةْفيْإالْالقوانينْتُتَّبعُْْفلنْالمجتمع،ْفيْالسائدْالنمطْهوْهذاْكانْإذا.ْالحقيقيْالعامْللخيرْككذلْوجود
ْكوارثْأوْرهيبةْمناخيةْظواهرْحدوثْإمكانيةْفيْفقطْنفكرْأالْعليناْلذلك.ْالخاصةْحاجاتهْمعْتعارضها
نماْكبيرة،ْطبيعية ْخاصة-ْاستهالكيْحياةْ ْبنمطِّْْالهوسْنألْاجتماعية،ْأزماتْعنْناجمةْكوارثْفيْأيًضاْوا 
 .المتبادلْوالتدميرْالعنفْيؤججْأنْيمكنهْ–األشخاصْمنْقليلْلعددْفقطْمتاًحاْيكونْعندما

ْأيًضاْهمْالحدود،ْأقصىْإلىْاالنحطاطْعلىْالقادرينْالبشر،ْألنْشيء،ْكلْبعدْنخسرْلمْذلك،ْمع.215
ْواجتماعيْعقليْتكي فْأيْتتخطىْلدرجةْوالتجدد،ْالخير،ْالختيارْجديدْمنْوالعودةْذواتهمْتخط يْعلىْقادرون
لىْبصدق،ْأنفسهمْإلىْالنظرْعلىْقادرونْهم.ْعليهمُْيفرض ْتقودهمْجديدةْدروبْوشقْاشمئزازهمْإظهارْوا 
ْالقدرةْوالْوالجمال،ْوالحقيقةْالخيرْعلىْاالنفتاحْنهائيًّاُْتلغيْأنْباستطاعتهاْلُنظمْوجودْفال.ْالحقيقيةْالحريةْنحو



ْينسىْأالْ ْالعالمْهذاْفيْشخصْكلْمنْأطلب.ْقلوبناْأعماقْفيْتحفيزهاْفيْهللاْيستمرْالتيْالتفاعلْعلى
 .منهْانتزاُعهاْألحدْ ْيحقْالْوالتيْهذهْكرامته

ْالسياسيةْالسلطةْأصحابْعلىْسليمْضغطْممارسةْإلىْيصلْأنْالحياةْأنماطْفيْتغييرْيستطيعْقد.216
ْالسلع،ْبعضْشراءْعنْالتوقفْفيْالمستهلكينْحركاتْتنجحْحينْيحدثْماْهذاْإن.ْواالجتماعيةْواالقتصادية

جبارهاْالشركات،ْتصرفاتْتغييرْفيْمؤثرينْهكذاْفيصبحوا ْإنه.ْاالنتاجْونماذجْالبيئيةْالتأثيراتْتقييمْعلىْوا 

.ْأرباحهاْلىعْالمجتمعْعاداتْتؤثرْعندماْاإلنتاجْفيْأخرىُْطرقْاعتمادْإلىْالشركاتْتضطرْأنْواقعيْ ْألمرْ 
ْأيًضاْكونهْعنْعداْأخالقيْ ْفِّعلْ ْهيْالشراءِّْْعملية.ْ“االجتماعيةْالمستهلكينْبمسؤوليةْيذك رناْوهذا

 [.147]”مناْواحدْكلْتصرفاتْاالتهامْقفصْفيْيضعْالبيئيْالتدهورْموضوعْإن“ْولهذا[.146ْ]”اقتصاديًّا

ْلمْأنناْإالْجديدة،ْانطالقةْفيْوالبدءْوراءناْذههْالذاتيْالتدميرْمرحلةْتركْإلىْاألرضْميثاقْدعاناْلقد.217
ْمصيرناْإن:ْ“مجدًداْالثمينْالتحد يْهذاْباقتراحْأَتَجر أُْْلهذا.ْممكًناْهذاْمنْيجعلْعالميًّاْوعيًّاْبعدْنطو ِّر

ْكيْبوسعناْماْلنفعل]…[.ْْجديدةْانطالقةْعنْالبحثْعليناْيفرضْالتاريخ،ْفيْقبلْمنْيحدثْلمْكماْالمشترك،
ْالجهادِّْْوفيْاالستدامة،ْإلىْالوصولِّْْفيْحاسمْ ْوقرارْ ْللحياة،ْجديدْ ْوالءْ ْصحوةِّْْكعصرِّْْهذاْعصَرناْالتاريخْريذكُْ

 [.148]”بالحياةْواالحتفالِّْْوالسالم،ْالعدالةِّْْأجلْمنْالمتسارع

ةْالقيمةْندركْلنْدونها،ْفمن.ْاآلخرْنحوْالذاتْمنْالخروجْقدرةْتنميةْدائًماْالممكنْمن.218 ْلبقي ةْالخاص 
ْأوْااللمْلمنعْلذواتناْحدودْرسمْعلىْالقدرةْوسنفقدْاآلخرين،ْأجلْمنْشيءْبأيْباالعتناءْنكترثْولنْالخالئق،
لوكْإن.ْبناْيحيطْماْتدهور ْاألساسْهوْالذاتي ة،ْوالمرجعي ةْالمعزولْالوعيْبكسرْالذات،ْتجاوزْفيْالرئيسيْالس 
ْالتأثيرْلتقييمْالالزمةْاألخالقي ةْالفعلْردةْيول دْماْوهوْبيئة،وبالْباآلخرينْاهتمامْكلْالممكنْمنْيجعلْالذي
ْحينئذْاإلنفرادية،ْتخط يْعلىْقادرينْنكونْفعندما.ْالذاتْمنْيخرجْشخصيْ ْقرارْكلْوعنْعمل،ْكلْعنْالناتج
 .المجتمعْفيْمهمْتغييرْتحق يقْحينهاْممكًناْويصيرْبديل،ْحياةْنمطْانتاجْواقعيًّاْيمكن

 

II .والبيئة البشرية بين العهد على ية  ترب 

ْالتقدمْأنْكثيرونْيعرف.ْجديدةْعاداتْإلىْواإليكولوجيةْالثقافيةْاألزمةْبخطورةْالوعيُْيترجمْأنْيجب.217ْ
ْبأنهمْيشعرونْالْولكنهمْالبشري،ْللقلبْوفرحْمعنىْإلعطاءْتكفيْالْالملذات،ْأوْاألشياءْتراكمْومجردْالحالي
ْفيْتغيراتْأكبرْفيهاْيحدثْأنْينبغيْالتيْالبلدانْفي-ْالشب انْلدى.ْالسوقْلهمْد مهيقْعماْالتخليْعلىْقادرون
ْالدفاعْأجلْمنْرائعْنحوْعلىْيناضلونْمنهمْوالبعضْسخي،ْوروحْجديدْبيئيْوعيْيوجدْ-االستهالكْعادات



ْنضوجْالصعبْمنْيجعلْماْوهوْالعيش،ْرغدْومنْالمفرطْاالستهالكْمنْإطارْ ْفيْنشأواْأنهمْغيرْالبيئة،ْعن
 .تربويْتحد ْ ْأمامْأنفسناْنجدْفإنناْلهذا.ْأخرىْعادات

ْعلىْللغايةْمركزةْاألمر،ْبدايةْفيْكانت،ْفإن.ْأهدافهاْحقلْتوسيعْفيْالبيئيةْالتربيةْشرعتْلقد.211
ْ”ألساطير“ْنقدْإدخالْإلىْتميلْاآلنْفهيْالبيئية،ْالمخاطرْمنْوالوقايةْالتوعيةْوعلىْالعلميةْالمعلومات

ْوسوقْاستهالكية،ْونزعةْوتنافس،ْمحدود،ْغيرْوتقدمْفردية،ْنزعة[ْ)xvi]أداتيْعقلْعلىْترتكزْالتيْعصرنةال
ْوالمستوىْالذات،ْمعْالداخليْالمستوى:ْاإليكولوجيْالتوازنْمستوياتْمختلفْاستعادةْإلىْوكذلكْ،(مبادئْبال

ْالتربيةْعلىْينبغي.ْهللاْمعْالروحيْوىوالمستْالخالئق،ْجميعْمعْالطبيعيْوالمستوىْاآلخرين،ْمعْالتضامني
ْناحيةْمن.ْاألعمقْمعناهاْاإليكولوجيةْاألخالقيةَُْْتنهلْمنهْوالذيْ،”السر“ْنحوْالقفزةْبهذهْللقيامُْتعدَّناْأنْالبيئية
ْبفع اليةْلتساعدْاإليكولوجية،ْباألخالقيةْالمرتبطةْالتربويةْالمناهجْوضعْإعادةْعلىْقادرونْمرب ونْهناكْأخرى،
 .التعاطفْعلىْالمبن ِّيةْالرعايةْوفيْالمسؤوليةْوفيْالتضامنْفيْالنموْ ْعلى

نِّيَّة“ْلخلقِّْْوالمدعو ةْالتربية،ْهذهْلكن.211 رُْْ،”إيكولوجي ةُْمَواطِّ ْفيْوتفشلْالمعلوماتْإعطاءِّْْعلىْأحياًناْتقَتصِّ
،ْغيرْهوْوتشريعاتْقوانينْفوجود.ْعاداتْإنضاج ْحتىْالسيئة،ْلتصرفاتاْمنْللحدْالبعيد،ْالمدىْعلىْكاف 

ْأنْالضروريْمِّنْوُمستدامة ،ُْمهِّم ةْ ْتأثيراتْ ْالقانونيةْالتشريعاتْلهذهْيكونْفلكي.ْفع الةْرقابةْوجودْحالْفي
ْفقط.ْشخصيْلَتغي رْوفًقاْمعهاْيتفاعلواْوأنْكافية،ْحوافزْوجودْمنْانطالًقاْالمجتمع،ْأعضاءِّْْغالبيةُْْيقبلها

ْعلىْما،ْشخصْاعتادْفإذا.ْممكنةُْتصبحْأنْإيكولوجيْالتزامْ ْفيْالذاتْلهَِّبةْيمكنْةراسخْقي مْتنميةْمنْانطالًقا
ْنظامْتشغيلْعنْعوًضاْقلياًلْْيتغطىْأنْوباإلنفاق،ْباالستهالكْلهْيسمحْاالقتصاديْوضعهْأنْمنْالرغم

اْاكتسبَْْقدْأنهْيعنيْفهذاْالتدفئة، سًّ ْالحفاظْبواجبْااللتزامْجًداْيلالنبْفمن.ْالبيئةْعلىْالحفاظُْتساندْوَقناعاتْ ْحِّ
ْحتىْاألعمالْهذهْتحفيزْإلىْالتربيةْتتوصلْأنْالرائعْومنْصغيرة،ْيوميةْبأعمالْالقيامْخاللْمنْالخليقةْعلى

ْوهامْمباشرْتأثيرْذاتْمختلفة،ْسلوكياتْتشج عْأنْالبيئيةْالمسؤوليةْعلىْللتربيةْيمكن.ْحياةْنمطْإلىْتحولها
ْوفرزْالمياه،ْاستهالكْوتخفيضْالورقية،ْأوْالبالستيكيةْالموادْاستعمالْتجن بْمثلْة،بالبيئْالعنايةْمسألةْفي

ْوسائلْواستخدامْالحي ة،ْالكائناتْباقيْمعْباهتمامْوالتعاملْالطعام،ْمنْالالزمةْالكميةْفقطْوطهيْالنفايات،
طفاءْشجار،األْوزراعةْواحدة،ْسيارةْاستخدامْفيْأشخاصْعد ةْبينْالمشاركةْأوْالعامْالن قل ْغيرْاألنوارْوا 

ْشيءْاستعمالْإعادةْإن.ْالبشريْالكائنْفيْماْأفضلُْيظهرْونبيل،ْسخيْإبداعيْمنْجزءْكلهْهذاْإن.ْالالزمة
 .كرامتناْعنْيعب رْمحبةْعملْيكونْأنْيمكنهْبتسرع،ْمنهْالتخل صْبدلْعميقة،ْدوافعْمنْانطالًقاْما،

ْدائًماْباستطاعتهْخيًراْالمجتمعْفيْتنشرْكهذهْفأعمال.ْالعالمْرَْتغي ِّْلنْالجهودْهذهْبأنْاالعتقادْيجبْال.212
ْأحياًناْاالنتشار،ْإلىْدائًماْيميلْخيًراْاألرضْهذهْأحشاءْفيْتولدْألنهاْمشاهدته،ْيمكنْماْتفوقْثماًراُْيعطيْأن



ْعمقْنحوْقودناوتْبكرامتنا،ْالشعورْلناُْتعيدْالسلوكياتْهذهْفممارسةْذلك،ْعلىْعالوة.ْمنظورةْغيرْبطريقة

 .العناءْيستحقْ ْأمرْهوْالعالمْهذهْفيْمرورناْواقعْأنْنختبرْأنْلناْوتسمحْأكبر،ْكيانيْ 

ْتربيةْإن.ْأخرىْوبيئاتْالديني،ْوالتعليمْالتواصل،ْووسائلْوالعائلة،ْالمدرسة،:ْالتربيةْبيئاتْهيْمتعددة.213
ْعلىْالتأكيدْأريدْأنيْبيد.ْالحياةْمدىْعلىْثماًراْيتعطْقدْبذوًراْتزرعْوالمراهقة،ْالطفولةْسنْفيْجي دة،ْمدرسي ة
،ْهبةْالحياة،ْمهد“ْهيْاألسرةْألنْلألسرة،ْالمركزيةْاألهمية ْالكثيرةْاألخطارْضدْوحصنهاْالالئق،ْوحضنهاْالل 
ْبثقافةْيسمىْماْفضدْ .ْصحيحْبشريْ ْنمو ْ ْلمقتضياتْطبقاًْْفيهْتترعرعْأنْتستطيعْالذيْوالمنبتْبها،ْالمحيطة

ْكما،ْبالحياة،ْواالعتناءْالمحبةْعاداتْأولىْتترعرعْاألسرة،ْفي[.147ْ]”الحياةْثقافةْقلبْاألسرةْتشك لْموت،ال
ْوحمايةْالمحلية،ْاإليكولوجيةْالُنظمْواحترامْوالنظافة،ْوالنظامْلألشياء،ْالصحيحْاالستعمالْالمثال،ْسبيلْعلى
ْالشخصي،ْالنضوجْجوانبْمختلفْتتكشفْحيثْالشاملة،ْالتربيةْمكانْهيْاألسرةْإن.ْالمخلوقاتْجميع

ْتقييمْعنْكتعبيرْ”شكًرا“ْنقولْوأنْباحترام،ْاالستئذانْنتعل مْاألسرة،ْفي.ْبينهاْفيماْوثيًقاْاتصاالْوالمتصلة
ْلفتاتْإن.ْسيءْبشيءْالقيامْعندْنعتذرْوأنْالجشع،ْأوْالعدوانْنكبحْوأنْعليها،ْنحصلْالتيْلألشياءْصادق

 .بناْيحيطْماْكلْواحترامْالمشتركةْالحياةْثقافةْبناءْفيْتساعدْهذه،ْالصادقةْالمجاملة

ْالكنيسةْعاتقْعلىْيقعْأمرْوهو.ْالضمائرْتشكيلْجهدْالمختلفةْوالجمعياتْالسياسةْعاتقْعلىْيقع.214
ْفيْتقدمْأنْكذلكْوأتمنى.ْالتربويْالعملْهذاْفيْبِّهِّْْلتقومَْْمهمْ ْدورْكافةْالمسيحي ةْالجماعاتْلدى.ْأيًضا

ْوعلىْبامتنان،ْبالعالمْالتأم لْوعلىْالمسؤول،ْالتقشفْعلىْتنشئةْ ْالدينية،ْالتنشئةْبيوتْوفيْالالهوتي ة،ْمعاهدنا
ْلمعاقبةْبسلطةْتتمتعْمؤسساتْلوجودْالحاجةْهيْوكماْالمسألة،ْألهميةْفنظًرا.ْوالبيئةْالفقراءُْضعفْحماية

لىْذواتناْعلىْرةالسيطْإلىْأيًضاْبحاجةْفإنناْالبيئة،ْعلىْالتعديات  .البعضْبعضناْتعليمْوا 

ْبيئةْعلىْوالمحافظةْالجمالي ةْالتربيةْبينْالقائمةْالعالقة]…[ْْإهمالْينبغيْال“ْالسياق،ْهذاْفي.215
ْتعليمْيتمْالْفعندما.ْالنفعي ةْالبراغماتيةْالنزعةْمنْالتحررْعلىْيساعدناْوتقديرهْللجمالْفاالنتباه[.151ْ]”سليمة
ْمنْواالستغاللْلالستخدامْغرضْ ْإلىْشيءْكلْ ْيتحو لْأنْالُمستغربْمنْفليسْوتقديره،ْبالجمالْللتأم لْالتوقفَْ
ْالفكري ةْالنماذجْأنْنتذك رْأنْينبغيْعميقة،ْتغييراتْتحقيقْأردناْإذاْعينه،ْالوقتْفي.ْبالذنبْشعورْأدنىْدون
ْجديدْنموذجْبنشرْأيًضاْنهتمْلمْإنْدى،سْستذهبْوجهودهاْكافية،ْتكونْلنْفالتربية.ْالتصرفاتْفيْفعاًلْْتؤث ر
ال،.ْالطبيعةْمعْوالعالقةْوالمجتمعْوالحياة،ْالبشري،ْالكائنْحول ْوسائلْتتناقلهْالذيْاالستهالكيْفالنموذجْوا 

 .التفاقمْفيْسيستمرْالفع الةْالسوقْوآلياتْاالعالم

 

III .اإليكولوجية التوبة 



ْمساهمةْتشكلْوالجماعية،ْالشخصيةْاالختباراتْمنْقرنْعشرينْدوليْالمسيحية،ْالروحانيةْكنزْعظمةْإن.216
ْإيكولوجيةْلروحانيةْالخطوطْبعضْالمسيحيينْعلىْأقترحْأنْأريد.ْاإلنسانيةْلتجديدْالمبذولةْالجهودْفيْرائعة
ْيتعلقْال.ْوعيشناْوشعورناْتفكيرناْطريقةْعلىْتأثيرْلهْاإلنجيلْإياهْيعلمناْماْألنْإيماننا،ْقناعاتْمنْتتأتى
نماْأفكار،ْعنْبالتكلمْاألمر ْعلىْالحفاظْشغفْتغذيةْبهدفْالروحانيةْمنْتنبعْدوافعْعنْشيءْكلْوقبلْوا 
ْدونْتلهمنا،ْروحانيةْأيةْدونْبالمبادئ،ْمكتفينْعظيمةْبأمورْنلتزمْأنْالمستحيلْمنْإنهْالواقع،ْفي.ْالعالم

رْتدفعْالتيْالداخليةْالحوافز“ ْعلينا[.151ْ]”والجماعيْالشخصيْالعملْلىعْمعنىًْْوتضفيْوتشجعْوتبر 
نِّْْلمْبأنناْالمسيحي ين،ْنحنْاالعتراف، ْالروحانيةْتنفصلْالْحيثْللكنيسة،ْهللاْوهبهْالذيْالغنىُْنَنم ِّْْولمْدائًماَْنج 

ناْعنْال نماْالعالم،ْهذاْواقعْعنْأوْالطبيعةْعنْوالْجسدِّ  .بِّناُْيحيطُْْماْكلْ ْمعْبشركةْوفيها،ْمعهاْتتعايشْوا 

ْشاسعةْأصبحتْالداخليةْالصحاريْألنْتكاثرت،ْقدْعالمناْفيْالخارجيةْالصحاري“ْكانتْإن.217
ْبعضْبأنْأيًضاْنعترفْأنْينبغيْولكن.ْعميقةْداخليةْتوبةْإلىْنداءْهيْاإليكولوجيةْاألزمةْفإنْ،[152]”للغاية

ةْالصالة،ْعلىْوالمواظبينْالملتزمينْالمسيحي ين، ْاهتمامْبأيْاالستهزاءْاعتادواْقدْاتيةوالبراغمْالواقعي ةْبحج 
.ْالشخصيْتوافقهمْفيفقدونْعاداتهم،ْبتغييرْقرارْأيْيت خذونْوالْمبالين،ْغيرْآخرونْوهناك.ْالبيئةْبمسألة
ْمعْعالقاتهمْعلىْتفيضْبأنْالمسيحْبيسوعْلقائهمْثمارْلكلْ ْيسمحواْأنْتقتضيْإيكولوجيةْتوبةْإًذاْينقصهم
ْليسْاألمرْوهذاْفاضلة،ْحياةْمنْأساسيْجزءْهوْهللاْلعملْكحراسْ ْدعوتناْعيشْإن.ْبهمْالمحيطْالعالم

 .المسيحيةْالخبرةْفيْبثانويْوالْبإختياري

يزي،ْفرنسيسْالقديسَْمثلَْْلنتذك ر.218 ْالكاملةْالتوبةْأبعادِّْْمنْكُبعدْ ْالخليقةْمعْسليمةْعالقةْنقترحْكيْاألس 
همالنا،ْوعيوبناْوخطايانا،ْبأخطائنا،ْاالعترافْيفترضْهذاْإن.ْللشخص ْمنْوالتغي رْالقلب،ْمنْعنهاْوالتوبةْوا 
ْينبغيْالمصالحة،ْهذهْلتحقيق:ْ“الخليقةْمعْمصالحةْبشكلْالتوبةْعنْالتعبيرْأسترالياْأساقفةَْعرِّفْقد.ْالداخل

ْخبرةْإلىْبحاجةْاإنن.ْهللاْخليقةْإلىُْنسيءْالعمل،ْعنْوبعجزناْبأفعالناْطريقة،ْبأي ةْنعرفْوأنْحياتناْنفحصْأن
 [.153]”للقلبْتغييرْوخبرةْتوبة،

ْعالمْيواجههْالذيْالوضعْتعقيدْقدرْعلىْمعق دْوضعْلحلْيكفيْالْالفرديْالمستوىْعلىْالتغييرْولكن،.217
ْتحتْالنهايةْفيْأنفسهمْليجدواْالنفعي ة،ْالعقل يةْمنطقْلتخط يْوحر يتهمْقدرتهمْالمنعزلونْاألفرادْيفقدْقد.ْاليوم
ْينبغيْاالجتماعيةْالمشاكلْفعلى.ْبيئيْأوْاجتماعيُْبعدْأيْومنْاألخالقيْالحسْمنْخاليةْ ْاستهالكيةْ ْةرحم
ْستكونْالعملْهذاْمتطلباتْإن:ْ“الفرديةْالخيراتْمجموعْمجر دْعبرْوليسْمجتمعية،ْشبكاتْعبرْالر دْ ْيأتيْأن

ْيكونْلنْالفردانية،ْالنزعةْبحسبْترب واْوالذينْراد،األفْبينْوالتعاونْالفرديةْالمبادراتْإمكانياتْأنْلدرجةْهائلة
ْاإليكولوجيةْالتوبةْإن[.154ْ]”المساهماتْوتوحيدْالجهودْتوحيدْضروريًّاْسيكون.ْعليهاْالردْباستطاعتها
 .جماعيةْتوبةْأيًضاْهيْمستدامْتغييرْدينامي ةْخلقْأجلْمنْالمطلوبة



ْتتطلب،ْفهي.ْعطًفاْومملوءةْسخي ةْرعايةْلتفعيلْبينهاْافيمْتتشابكْمختلفةْمواقفْالتوبةْهذهْتستوجب.221
انية،ْالعرفانْشيء،ْكلْقبل ْاتخاذْإلىْيؤديْمماْاآلب،ْمحبةْمنْأعطيتْهبةْهوْالعالمْبأنْاالقرارْأيْ ْوالمج 

ماُلكََْْتعَلمْ ْفال:ْ“بهاْيعترفْأوْأحدْيرهاْلمْولوْحتىْسخيةْبمبادراتْوالقيامْمجانيْتخلىْمواقف ْلَُْتفعَْْماْشِّ
ْبأنناْالُمحبْالوعيْأيًضاْالتوبةْتتطلب(.4ْْ–3ْْ،6ْمتى)ْ”ُيجازيكْالُخف َيةِّْْفيَْيرىْالَّذيْوَأبوكَْ]…[َْْيميُنَك،
ْبالنسبةْبالعالم،ْفالتأمل.ْجميلةْكوني ةْشركةْالكائناتْباقيْمعْنكو نْبلْالخالئق،ْبقي ةْعنْمنفصلينْلسنا

نماْالخارجْمنْيتمْالْللمؤمن، .ْالكائناتْكلْمعْاآلبْبهاْوحد ناْالتيْباألواصرْاإلقرارْعبرْ،الداخلْمنْوا 
ْإثراءْعلىْهللا،ْلهْوهبهاْالتيْالخاصةْقدراتهْتنميةْعبرْالمؤمن،ْاإليكولوجيةْالتوبةْتحملْذلك،ْعنْفضال
يَّةًُْْمَقدَّسةًَْْحيَّةًَْْذبيَحةًْ“ْهللْذاتهْمقدًماْالعالم،ْمآسيْلحلْوحماسهْإبداعه ْيعتبرْالْفهو(.1ْْ،12ْروم)ْ”َمر ضِّ
ْمنْتنبعْخطيرةْمسؤوليةْبدورهاْعليهْتفرضْمختلفةْكقدرةْإنماْمسؤولة،ْغيرْلهيمنةْأوْنفسهْلتمجيدْكداعْ ْتفوقه
 .إيمانه

ْأغنىْمعنىًْْإعطاءْعلىْالعام ة،ْالرسالةْهذهْبدايةْمنْتطويرهاْتمْوالتيْإليماننا،ْمختلفةْقناعاتْستساعد.221
ْالمسيحْأنْأيًضاْكالتأكيدْأوْلنا،ْتنقلهاْماْرسالةْوتملكْهللاْمنْشيًئاْتعكسْخليقةْكلْبأنْ ْكإدراكْالتوبة،ْلهذه
ْويغمرهْكائن،ْكلْأعماقْفيُْيقيمُْْاألموات،ْبينْمنْقيامتهْبعدْاآلن،ْوأن هْالماديْ ْالعالمْهذاْذاتهْفيْأخذْقد

ْأنْالبشريْللكائنْيحقْ ْالْوديناميةًْْنظاًماْفيهْواضًعاْالكونْخلقْقدْهللاْبأنْاالقرارْوكذلك.ْبنورهْويملؤهْبمحبته
دْ ْمِّنهاْما“ْويقولْالعصافيرْعنْيتكلمْيسوعْبأنْاإلنجيلْفيْنقرأْعندما.ْيتجاهلهما ْ،(6ْ،12ْلو)ْ”هللاَْينساهُْْواحِّ

وءْمعاملتهاْبعدْبإمكانناْفهل ْالت وبةُْبع دِّْْالُبع د،ْهذاْإظهارْإلىْالمسيحيينْجميعْأدعوْبها؟ْاألذىْإلحاقْأوْبالس 
ماحْالشخصي ة، ْوبالعالمْالخالئقْببقي ةْعالقتهمْإلىْأيًضاْتمتد اْأنْعليها،ْحصلواْالتيْالن عمةْونورْلقو ةْوالس 

ْبطريقةْالخليقةْكلْمعْاألسيزيْفرنسيسْالقديسْعاشهاْالتيْالساميةْاألخو ةْتلكْتثمراْوأنْبهم،ْيحيطْالذي
 .للغايةْمنيرة

 

IV .وسالم فرح 

عْالحياة،ْنوعيةْلفهمْبديالْنمًطاْالمسيحي ةْالروحاني ةْتقترح.222 ،ْنبويْ ْحياةْأسلوبْوتشج  ْعلىْقادًراْوتأم لي 
ْمختلفة،ْديني ةْتقاليدْفيْنجدهْقديًما،َْتعليًماْنسترجعْأنْالمهمْ ْمن.ْاالستهالكْهوسْفيْالوقوعْدونْالعميقْالفرح
ْالحتماالتْالمستمرْ ْالتراكمْالواقع،ْفيْألن،.ْ”أكثرْهوْقلاأل“ْبأنْاالقتناعْإنه.ْأيًضاْالمقد سْالكتابْفيْكما

ْواقع،ْكلْ ْأمامْببهجةْالحضورْالعكس،ْوعلى.ْلحظةْوكلْ ْشيءْكلْ ْتقديرْدونْويحولْالقلبُْيشت تْاالستهالك
ْفيْنمو اْالمسيحيةْالروحانيةْتقترح.ْالذاتْتحقيقْومنْالفهمْمنْأوسعْمجاالتْلناْيفتحْصغيًرا،ْكانْمهما
ْباألشياءْلالستمتاعْبالتوق فْلناْستسمحْالتيْهيْالبساطةْإلىْفالعودة.ْبالقليلْالتمت عْعلىْوقدرةْانةالرْز



ْإن.ْنملكْالْماْبسببْالحزنْوالْنملكْبماْالتعل قْدونْالحياةْتقد مهاْالتيْاإلمكانياتْأجلْمنْوللشكرْالصغيرة،
 .الملذاتْوتراكمْالتسلطْدينامي اتْتجن بْيفترضْهذا

رِّةْهيْوبوعي،ْبحر يةْالُمعاشةْالقناعة،ْإن.223 ،ْحياةْليستْإنها.ُْمحر  ،ْزخًماْوليستْأقل  ْعكسْهيْبلْأقل 
ْهناْااللتقاطْعنْيتوق فونْالذينْأولئكْهمْلحظة،ْكلْأفضلْويحيونْأكثرْيتمتعونْالذينْالواقع،ْفي.ْتماًماْذلك

ْويتعل مونْشيء،ْوكلْ ْشخصْكلْ ْتقديرْيعنيْماذاْيختبرونْالذينْيملكون،ْالْماْوراءْدائًماْالهثينْوهناك
ْيتمْلمْالتيْاالحتياجاتْتقليلْفيْينجحونْالطريقةْبهذهْإنهم.ْبهاْوالتمتعْالبسيطةْاألمورْمعُْألفةْفيْالدخول
ْقادًراْيكونْعندماْسي ِّماْالْكثيرا،ْويعيشْلقليلْالمرءْيحتاجْأنْيمكن.ْوالقلقْبالكللْاإلحساسْويقللونْتلبيتها،
ْواستثمارْوالخدمة،ْاألخوية،ْاللقاءاتْفيْالرضىْاختبارْوعلىْأخرىْسرورْألسبابْأكبرْمساحةْطاءإعْعلى

ْفيْتكمنْالسعادةْإن.ْالصالةْوفيْالطبيعة،ْمعْالتواصلْوفيْالفن،ْوفيْالموسيقىْفيْالخاصة،ْالمواهب
ْتق دمهاْالتيْالمتعددةْياتاالمكانْعلىْمنفتحينْهكذاْوالبقاءُْتربكنا،ْالتيْالحاجاتْلبعضْحدودْوضعْمعرفة
 .الحياة

ْممارسةْتضعفْعندماْعموميًّاْلكن.ْاألخيرْالقرنْفيْإيجابيْبتقديرْتتمت عاْلمْوالتواضعْالقناعةْإن.224
ْفالْلهذا،.ْبيئي ةْومنهاْمتعد دة،ْباختالالتْبالتسب بْاألمرْينتهيْواالجتماعي ة،ْالشخصي ةْالحياةْفيْماْفضيلة
ْوضرورةْالبشري ة،ْالحياةْنزاهةْعنْالتكل مْبجرأةْالتحليْينبغي.ْاإليكولوجيةْالُنظمْنزاهةْعنْفقطْنتكل مْأنْيكفي

ْدونْالسيطرةْإمكانيةْللغايةْتستهويهْبشري،ْكائنْلدىْالتواضع،ْغيابْإن.ْالكبيرةْالقي ِّمْجميعْوربطْتشجيع
قْأنْإالْيمكنهْالْشيء،ْكلْعلىْحدود ْالسليمْالتواضعْهذاْتنميةْالسهلْمنْليس.ْوبالبيئةْبالمجتمعْاألذىُْيلحِّ
ذاْمكانه،ْ”أنا”الـْليأخذْحياتناْمنْهللاْوأخرجناْالذاتي،ْاالكتفاءْتجربةْفيْسقطناْإذاْالسعيدة،ْالقناعةْوهذه ْوا 

 .سيءْهوْماْأوْجيدْهوْماْتحد دْالتيْهيْذاتيتناْأنْاعتقدنا

ْالفهمْمنْفجزءْ .ْذاتهْمعْسالمْفيْيكونْأنْدونْسعيدة،ْقناعةْإنضاجْيمكنهْأحدْ ْمنْماُْأخرى،ْجهةْ ْمن.225
ْفالسالم.ْالحربْغيابْمجردْمنْبكثيرْأكثرْهوْالذيْللسالم،ْمفهومناْتوسيعْعلىْيقومْللروحانيةْالصحيح
ْفإنهْبأصالة ،ُْيعاشْحينْألنه،ْالعام،ْوالخيرْاإليكولوجيةْعلىْبالمحافظةْكثيًراْمرتبطْلألشخاصْالداخلي
ْمليئةْالطبيعةْإن.ْالحياةْعمقْإلىْتؤد يْالتيْاالندهاشْعلىْالقدرةْتالزمهْزنمتواْحياةْنمطْفيْينعكس
،ْبكلمات جيجْوسطْفيْسماعهاْيمكنناْكيفْولكنْالحب  ،ْالض  ْعبادةْأوْوالمضطرب،ْالدائمْوالتشتيتْالمستمر 

ْباالنشغال،ْشعروايْكيْبعجلةْاألشياءْإتمامْإلىْيدفعهمْعميًقاْخلالْيختبرونْاألشخاصْمنْالكثيرْإنْالمظاهر؟
ْنعاملْالتيْالط ريقةْعلىْتأثيرْلهْوهذا.ْبهمْيحيطْماْكلْ ْدحرْإلىْبدورهاْتحملهمْدائمةْعجلةْفيْيعيشونْانهم
ْفيْللتفكيرْالخليقة،ْمعْالهادئْالت ناغمْالسترجاعْالوقتْبعضْتكريسْتعنيْمتكاملةْإيكولوجيةْإن.ْالبيئةْبها



ْأالْيجب“ْهذا،ْوحضورهْبنا،ْيحيطْماْكلْ ْوفيْبينناْيحياْالذيْالخالق،ْفيْلوللتأمْ ْالعليا،ْوُمثُلناْحياتناْنمط
 [.155]”عنهْالستارُُْْيرفعْوأنُْيكتشف،ْأنْبلُْيصن ع

ْحاضًراْيكونْكيفْويعرفْاالطمئنان،ْملؤهْانتباهْفيْشيءْكلْ ْيحياْالذيْالقلب،ْسلوكْعنْنتكل مْإننا.226
ْوقد.ْبالملءْعيشهاْينبغيْهللاْمنْكهبةْلحظةْلكلْ ْيستسلمْوالذيْا،الحقًْْسيأتيْبماْالتفكيرْدونْلآلخرْتماًما
ْحالةْفيْرجالْرأىْعندماْأوْالسماء،ْوطيورْالحقلْزنابقْإلىْالنظرْإلىْدعاناْحينْالسلوكْهذاْيسوعْعل منا
ْبشريْائنكْكلْأمامْبالملءْحاضًراْيكونْأنْيعرفْكانْفيسوع(.21ْْ،11ْمر)ْ”َأحبَّه”وْ”إِّليهَِّْْحدَّقَْ”فـْبحث
 .جامحينْواستهالكي ينْوعدواني ينْسطحي ين،ْيجعلناْالذيْالَمَرضيْ ْالقلقْلتخط يْسبياًلْْأراناْوهكذاْخليقة،ْوكل

ْالمؤمنينْعلىْأقترح.ْالط عامْوبعدْقبلْهللْالشكرْرفعْأجلْمنْالتوق فْهوْالسلوكْهذاْعنْالتعبيرْإن.227
ْفيْهللاْعلىْباعتمادناْيذك رناْوجيًزا،ْكانْولوْحتىْهذا،ْالبركةَِّْْفوقتُْ.ْبعمقْوعيشهاْالجميلةْالعادةْهذهْاستعادة
ْهذهْيوفرونَْمنْ ْتجاهْاالمتنانْعنْأيًضاْويعبرْالخليقة،ْهباتْكلْ ْأجلْمنْاالمتنانْشعورْفيناْويقو يْالحياة،
ْ.حاجةْأكثرْهمَْمنْ ْمعْالتضامنْويد عمْبعملهم،ْالخيرات

 

V .وسياسّية َمدنّية محّبة 

ْهللاْبأنْيسوعْذك رناْوقد.ْوالشركةْمًعاْالعيشْعلىْالقدرةْيتطل بْحياةْنمطْمنْجزًءاْبالطبيعةْالعنايةْشك لت.228
انية،ْتكونْأنْإالْاألخوي ةْللمحب ةْيمكنْال.ْإخوةْمن اْيجعلْهذاْوأنْالمشتركْأبوناْهو ْأنْأبًداْيمكنهاْالْمج 

ْهذهْإن.ْممكنةْهيْاألعداءْمحبةْفإنْلهذا.ْبهْيقومْأنْىنتمنْ ْلماُْسلَفةْأوْآخرْبهْقامْلعملْ ْمكافأةْتكون
ببْولهذا.ْسيطرتناْإلىْتنصاعْالْأنهاْرغمْوالغيومْوالشمسْالر يحْونقبلْنحبْأنْإلىْتقودناْذاتهاْالمجانية ْالس 
 .”كوني ةْأخو ة“ْعنْالتكل مْيمكننا

ْالعالم،ْوتجاهْاآلخرينْتجاهْمسؤوليةْناعليْتقعْوأنهْبعض،ْإلىْبعضناْبحاجةْبأنناْمجد ًداْنشعرْأنْينبغي.227
ْمستهزئينْطويلة،ْلمدةْاألخالقيْالتدهورْحًقاْعرفناْلقد.ْوصادقينْصالحينْنكونْأنْالعناءْيستحقْ ْأمرْوأنه

اعةْحانتْوقدْوبالصدق،ْوباإليمان،ْوبالصالح،ْباألخالقيات، ْتخدمناْلمْالسطحي ةْالفرحةْهذهْأنْلندركْالس 
ْالدفاعْأجلْمنْاآلخرْضدْمن اْكلْللوقوفْيدفعناْسوفْاالجتماعيةْللحياةْأساسْلكلْميرالتدْهذاْإن.ْكثيًرا
ْحقيقيةْثقافةْنموْدونْويحولْالقسوة،ْومنْالعنفْمنْجديدةْأنواعْبظهورْويتسببْالشخصية،ْالمصالحْعن

 .البيئةْلحماية

غير،ْمحب ةالْدربْات باعْإلى(ْيسوعْالط فل)ْليزيوْدوْتيريزْالقد يسةْمثلْيدعونا.231 لىْالص  ْفرصةْكلْانتهازْوا 
هداءْود ية،ْكلمةْلقول ْتتكو نْالمتكاملةْفاإليكولوجية.ْوالصداقةْالسالمْتزرعْصغيرةْلفتةْبأيْوالقيامْابتسامة،ْوا 



ْعالمْفإنْلهذا،ْخالًفا.ْواألنانيةْواالستغالل،ْالعنف،ْمنطقْخاللهاْمنْنكسرْيومي ة،ْبسيطةْمبادراتْمنْأيًضا
 .أشكالهاْبجميعْللحياةْالسيئةْالمعاملةْعالمْذاتهْهوْعينه،ْالوقتْفيْسيكون،ْالسخطْفيْالمفرطْاالستهالك

ْتحاولْالتيْاألعمالْكلْ ْفيْوتظهرْوسياسي ة،ْمدني ةْأيًضاْهيْمتبادل،ْاعتناءْبلفتاتْالمملوءةْالمحب ة،ْإن.231
ْفقطْتخص ْْالْالتيْالمحب ةْمنْممي ًزاْنوًعاْمالعاْالخيرْتجاهْوااللتزامْالمجتمعْتجاهْالحبْيمثل.ْأفضلْعالمْبناء

ْلهذا[.156ْ]”والسياسيةِّْْواالقتصاديةِّْْاالجتماعيةِّْْالعالقاتِّْْأيْالُكلي ة،-العالقاتِّْ“ْأيًضاْإنماْاألفرادْبينْالعالقات
ْلفلجع:ْ“الحقيقيْالنموْمفتاحْهيْاالجتماعيةْالمحبةْإن[.157ْ]”المحبةْحضارةَْ“ْالعالمْعلىْالكنيسةْاقترحت
ْالمستوىْعلىْ–ْاالجتماعي ةْالحياةْفيْللمحب ةْالقيمةْإعادةْينبغيْباإلنسان،ْجدارةْأكثرْإنسانية،ْأكثرْالمجتمع

ْوبجانبْالسياق،ْهذاْفي[.158ْ]”للتصرفْوالعلياْالثابتةْالقاعدةْمنهاْجاعلينْ–ْوالثقافيْواالقتصاديْالسياسيْ 
ْحدًّاْتضعُْْالتيْالكبيرةْاالستراتيجياتْفيْالتفكيرْإلىْاالجتماعيةُْْةُْالمحبْتدفعناْاليومية،ْالصغيرةْالمبادراتْأهمية
ْهللاْدعوةَْْأحدهمْيدركُْْوحين.ْبأكملهْالمجتمعْتشملْالتيْ«االعتناءْثقافة»ْعلىْوتشج عْالبيئيْللتدهورْفع االًْ

ْممارسةْوبأن هْروحاني تهْمنْجزءْ ْهذاْبأنْيتذك رْأنْيجبْاالجتماعية،ْالحيويةْهذهْفيْاآلخرينْمعْللعمل
 .ويتقد سْينضجْالطريقةْبهذهْوأنهْللمحب ة،

ْمنْهائلْعددْالمجتمعْداخلْفيْيتشكلْولكنْالسياسة،ْفيْمباشرةْالعملِّْْإلىْمدعوْ ْالجميعْليس.232
لْالتيْالجمعي ات ْالمثال،ْسبيلْعلىْتهتم ،ْإنها.ْوالحضري ةْالطبيعي ةْالبيئةْعنْمدافعةْالعام،ْالخيرْلصالحْتتدخ 

صالحْحمايةْبهدفْ،(ساحةْطبيعي،ْمنظرْمهجور،ْنصبْنافورة،ْبناء،)ْعامْنبمكا ْتجميلْأوْوتحسين،ْوا 
رْوهكذا.ْجديدْاجتماعيْنسيجْويتشكلْعالقاتُْتسَترَجعُْْأوْحولهاْمنْفتنمو.ْالجميعْيخصْماْشيء ْتتحر 

.ْوسُينقلْعليهْسُيحاَفظُْْاريخوتْمشتركة،ْهويةْثقافةْغرسْأيًضاْهذاْيعني.ْاالستهالكيةْالالمباالةْمنْماْجماعة
ْالوقتْفيْهوْتضاُمنْ ْحس ْْمعْفقًرا،ْاألكثرْاألشخاصْحياةْنوعيةْوعلىْالعالمْعلىْأيًضاُْيحاَفظْالطريقةْبهذه
ْمحب ةْعنْتعب رْحينْالجماعية،ْاألعمالْلهذهْويمكن.ْعليهْهللاْاستأمناْقدْمشترًكاْبيًتاْنسكنْبأنناْوعيْعينه
 .عميقةْروحيةْخبراتْإلىْتتحو لْأنْذاتها،ْتهب

 

VI .االحتفالية والراحة األسرارية العالمات 

رْ ْإًذاْفهناكْثمَّْْومن.ْبأكملهْيملؤهْالذيْهللاِّْْفيْينموْالكونْإن.233 ْالطريق،ْفيْالورقة،ْفيْبهْالتأملْيمكنْسِّ
ْعملْالكتشافْلباطناْإلىْالظاهرْمنْاالنتقالْفيْالمثاليْالوضعْيكمنْال[.157ْ]فقيرْوجهْوفيْالندى،ْفي
نماْالنفس،ْفيْهللا لْفيْأيًضاْوا  ْيكون:ْ“بونافنتوراْالقديسْيعل مْكانْكماْاألشياء،ْكلْ ْفيْبهْااللتقاءْإلىْالتوص 



ْالمخلوقاتْفيْهللاْيرىْعرفْكلماْأوْاإللهيةْالنعمةْبتأثيرْقلبهْفيْاإلنسانْشعرْكلماْسمًواْأكثرْالتأمل
 [.161]”األخرى

ليبيْنايوحْالقديسْكان.234 ْبامتيازْموجودْهو“ْالعالمْخبراتْوفيْاألشياءْفيْحسنْهوْماْكلْ ْأنْ ُْيَعل ِّمْالص 
ُْنكرزْالتيْالعظيمةْاألمورْهذهْمنْواحدْكلْ ْهوْهللاْأفضل،ْبطريقةْللتعبيرْأو،ْالمتناهية،ْوبطريقةْهللاْفي
ْبينْالوثيقةْالصلةْيختبرُْْالُمتصو فْنألْإنماْإلهي ة،ْبالواقعْهيْالمحدودةْالعالمْأشياءْكلْ ْألنْليس[.161ْ]”به
ْالْما،ْجبلْبعظمةْأُعجِّبَْْفإذا[.162ْ]”األشياءْكلْهوْله،ْبالنسبةْهللا،ْبأنْيشعر“ْوهكذاْالكائنات،ْوجميعِّْْهللا

ْللجبال:ْ“هللاْفيْيستريحْأنْيجبْيعيشهْالذيْالداخليْاالندهاشْهذاْأنْويدركْهللا،ْعنْهذاْيفصلْأنْيستطيع
دةْوالوديان.ْالجبالْهذهْمثلْليْهوْحبيبيْإن.ْوُمَعطَّرةْومزهرةْوجميلةْوشاهقةْعاليةْوهيْقممها، ْهيْالمتوح 
ْالرخيمْالت غريدْولعذوبةْأشجارهاْتنوعْلغنى.ْالعذبةْبالمياهْوغني ةْوُمظل ة،ُْومنعشةْالمنظر،ْوحسنةْهادئة،

ْملجأْتمثلْعليهاْيخيمانْالل َذي نْلصمتواْالوحدةْوفيْالمعنى،ْبغزارةْوتوفرْتخلقْتسكنها،ْالتيْللعصافير
 [.163]”الوديانْهذهْليْهوْحبيبيْإن:ْوراحة

لهاْالطبيعة،ْهللاُْْيتولَّىْبهْمميزْشكلْهيْالمقدسةْاألسرارْإن.235 ْإننا.ْالطَّبِّيَعةَْفائِّقةْللحياةْوسيطةْإلىْويحو ِّ
ْبكلْ ْتُأخذْواأللوانْوالنارْوالزيت،ْء،فالما.ْمختلفْصعيدْعلىْالعالمْمعانقةْإلىْالعبادة،ْخاللْمنْمدعو ون،

ْعلىْليرافقناْجاءْالذيْالمسيحْلقربْوانعكاسْهللاْمحب ةْأداةْهيْتباركْالتيْواليد.ْللتسبيحْوتنضمْالرمزيةْقواها
ْوالْالعالمْمنْنهربْالْإننا.ْجديدةْحياةْعالمةْهيْالُمعم دْالطفلْجسدْعلىْتنسكبْالتيْوالماء.ْالحياةْدرب
ْالجمال،“ْإن:ْالمسيحيْالشرقيْروحانيةْفيْخصوًصاْرؤيتهْيمكنْهذاْإن.ْبالربْاللقاءْنريدْحينْعةالطبيْننكر
لةْاأللفاظْأحدْهوْالذي ْكلْفيْيتجل ىْالمجدَّدة،ْالبشريةْومثالْاإللهيْ ْالتناسقْعنْللتعبيرْالشرقْفيْالمفض 
ْالكونْكائناتْكلْإن[.164ْ]”ألطياباْفيْاألضواء،ْفيْاأللوان،ْفيْاألصوات،ْفيْالمعبد،ْأشكالْفي:ْمكان

هِّْْفيْأخذَْْهللاْابنْألنْالمتجسد،ْالكلمةْفيْالحقيقيْ ْمعناهاَْتجدُْْالمسيحية،ْالخبرةْبحسبْالمادي، زًءاَْشخصِّ ْجِّ
،ْالكونْمن ْعلىْالتيْالجسدية،ْللحالةْللمادة،ْتتنك رْالْالمسيحية:ْ”ْنهائيْتحو لْبذورْأدخلْحيثْالمادي 

،ْالعملْفيْكلياًْْبهاْىُتسمْذلكْمنْالعكس ْللروحْكهيكلْطبيعتهْحميمُْيبرزْالبشريْ ْالجسدْحيثْالليترجي 
ل  [.165]”العالمْليخل صْجسداًْْصارْأيضاًْْهوْالذيْيسوعْبالربْاالتحادْإلىْويتوص 

ْاتعبيرًْْتبلغُْْمحسوس،ْبشكلْ ْالظهورْإلىْتميلْالتيْفالنعمة،.ْاألعظمْسمو هاْالطبيعةُْْتجدُْْاإلفخارستياْفي.236
،ْأرادْلقد.ْخليقتهْإلطعامْغذاءًْْنفسهْمنْجعلْقدْالمتجسد،ْنفسه،ْهللاْحينْاستثنائيًّا رْقم ةْفيْالرب  ْتجسده،ْس 
.ْعالمناْفيْبهْالل قاءْمنْنتمك نْحتىْالداخل،ْمنْبلْالعال،ْمنْال.ْماَدةْكِّسرةْخاللِّْْمنْأعماقِّناْإلىْالدخولَْ

،ْالكونْمركزْإنهْباإلفخارستيا؛ْالملءُْْتحق قْوقد ْالكونُْْيرفعُْ.ْتنضبْالْوبحياةْ ْبالمحبةِّْْفائض ْْومصدرْ ْالحيوي 
دْباالبنْمت حًداْهلل،ْالشكرْبأكمله ْعملُْْهيْبذاتهاْاإلفخارستياْإنْالواقع،ْفي.ْاإلفخارستياْفيْوالحاضرْالمتجس 



ْفاإلفخارستياْبالريف،ْكنيسةْفيْصغيرْمذبحْعلىْبالقداسُْأحتفلْولوْحتىْألنه،!ْكوني ةْنعم،:ْ“كوني ةْمحب ةْ 
دْاإلفخارستيا[.166ْ]“العالمْمذبحْفوقْما،ْنوعاًْْدائمًا،ْبهاُْيحتفل ْكلْ ْوتخترقْوتحتضنْبالسماء،ْاألرَضْْتوح 
ْاإلفخارستيْالخبزْفي.ْبالغبطةْوممتلئةْكاملةْبعبادةْإليهْيعودْهللا،ْيديْ ْبينْمنْخرجْالذيْفالكون.ْالخليقة

ْهيْاإلفخارستياْفإنْلهذا،[.167ْ]”نفسهْبالخالقْاالتحادْنحوْالمقد س،ْالعرسْنحوْة،األلوهيْ ْنحوْالخليقةُْْتمتدْ “
فِّناْلكلْ ْوحافزْنورْ ْمصدرُْْأيًضا هناْالبيئة،ْتخص ْْالتيْمخاوِّ اْنكونْكيْوتوج   .الخليقةْلكلُْحراسًّ

بتْكيومْاليوم،ْهذا.ْخاصةْأهميةْاألحد،ْيومْاإلفخارستيا،ْفيْللمشاركةْإن.237 ْيومْهوْيهود،الْعندْالس 
ْاإليمانُْْيستوعبْالطريقة،ْبهذه.ْالعالمْومعْاآلخرينْومعْذاته،ْومعْهللا،ْمعْالبشريْالكائنْعالقاتْإصالح

ْالربْ ْإنسانيةْهيْوباكورتهْالجديدة،ْللخلقية«ْاألولْاليوم»ْالقيامة،ْيومْهوْاألحدْإن.ْواالحتفالْالراحةْقيمةَْ
ْاألبدي ةْالراحة“ْبـْيبشرُْْاليومْهذاْإنْذلك،ْإلىْباإلضافة.ْبأكملهْلمخلوقاْللواقعْاألخيرْالتجل يْضمانْالقائمة،
ْيميلُْْالبشريْفالكائن.ْوالعيدْالراحةْقي مةْبينْالمسيحيةْالروحانيةْتدمجْالطريقة،ْوبهذه[.168ْ]”هللاْفيْلإلنسان

ْالذيْالعملَُْْيَجر دْالتفكيرْبهذاْأنهْناسًياْنافِّع،ْوغيرُِّْْمنتِّجْغيرِّْْهوْماْإطارْداخلْالتأم ليةْالراحةِّْْاختزالْإلى
انيُْمنَفتِّحُْبعدْإدخالْإلىْمدعو ونْإننا.ْمعناهْمن:ْشيءْأهمْمنْبهْيقوم ْعنْيختلفْوالذيْتصر فاتنا،ْفيْوَمجَّ
ْاإلنساني،ْالنشاطُْيحفظْالطريقةْبهذه.ْوجودناْمنْجزءْهيْأخرى،ْتصرفْطريقةْمسألةْإنها.ْالخمولْمجر د
نماْالفارغة،ْاليةالفعْ ْمنْفقطْليس عيْإلىْيؤد يْالذيْالضميرْانعزالْومنْالجامحْالجشعْمنْأيًضاْوا  ْفقطْالس 
َْثوُركََْْيسَتريحَْْلَِّكي“ْالسبتْيومَْْالعملِّْْعنْالكفَّْْاألسبوعيةْالراحةِّْْشريعةُْْتفرضْكانت.ْالشخصي ةْالمنفعةْوراء

ماُركَْ عْهيْالراحةْألن.ْ(12ْ،23ْخر)ْ”والنَّزيلَْأَمتِّكَْْآبنَُْْويتَنفََّسْْوحِّ ْجديدْمنْباالعترافْيسمحْللرؤيةْتوس 
ْتبنيْعلىْويشجعناْبأكملهْاألسبوعْعلىْنورهْيبسطْاإلفخارستيا،ْوقلبهْالراحة،ْيومْفإنْهكذا.ْاآلخرينْبحقوق
 .وبالفقراءْبالطبيعةْالعنايةْموقف

 

VII .الخالئق بين والعالقة الثالوث 

ْيعكسهْالذيْواالبن،.ْموجودْهوْماْلكلْ ْوالتواصلْالمحبةْأساسْء،شيْلكلْاألخيرْالمصدرْهوْاآلب.238
وح.ْمريمْأحشاءْفيْتجسدْحينْاألرضْبهذهْات حدْقدْشيء،ْكلْ ُْخلِّقْبواسطتهْوالذي ْالمحب ةْرباطْالقدس،ْوالر 

ْألقانيمباْالعالمُْخلِّقَْْلقد.ْجديدةْطرقْعلىْوُيحفِّزُْيحييْالكون،ْقلبْفيْحدودْبالْموجودْهوْالالمتناهية،
ْنتأم لْحين“ْلهذا،.ْالشخصي ةْهويتهْبحسبْالعامْالعملْهذاْيحق قْمنهمْكالْأنْغيرْواحد،ْإلهيْكمبدأْالثالثة
 [.167]”الثالوثْكلْنسبحْأنْيجبْوجماله،ْعظمتهْفيْباندهاشْالكون



ْفيْيحتويْكلهْواقعالْبأنْالتفكيرْعلىْيحثْ ْثالوث،َْشرِّكةْهوْواحدْبإلهْاإليمانْإنْللمسيحي ين،ْبالنسبة.237
لَْ.ْثالوثيةْالتحديد،ْوجهْعلىْهي،ْبصمةْعلىْذاته ْكانْالبشريْالكائنْبأنْالتأكيدْإلىْبونافنتوراْالقديسْتوصَّ

ْالممكنْمنْكان.ْ”ثالوثْهللاْأنْعلىْخليقةْكلْ ْتشهد“ْكيفْيكتشفْأنْاألولى،ْالخطيئةْقبلْباستطاعته،
ْقدْبصرهْيكنْولمْاإلنسانْعنْمحجوبْغيرْالكتابْهذاْكانْدماعن“ْالطبيعةْفيْالثالوثْانعكاسْعلىْالتعرف
َشْ ْالتحديد،ْوجهْعلىْثالوثيةْبنيةْذاتهاْفيْلديهاْخليقةْكلْ ْأنْالفرنسيسكانيْالقديسْهذاْيعل منا[.171ْ]”بعدُْشو ِّ
اْوُمظلًماْمحدوًدا،ْهكذاْالبشريْالكائنْبصرْيكنْلمْلوْعفويًّاْبهاْالتأملْيمكنْأنهْلدرجةْحقيقية ْبهذهْإنه،.ْوهشًّ

 .ثالوثيةْنظرةْبمفتاحْالواقعْقراءةِّْْمحاولةْتحديْلناْيوضحْالطريقة،

.ْعالقاتْنسيجْهوْاإللهي،ْالن موذجْبحسبْالمخلوقْوالعالم،ْقائمة،ْعالقاتْهيْالثالوثْأقانيمْإن.241
ْنجدْأنْيمكنْأنهْبحيثْآخر،ْشيءْنحوْبدورهْيتوقْأنْحيْكائنْ ْكلْ ْخصائصْومنْهللا،ْإلىْتتوقْالخالئق

ْفقطْيدعوناْالْهذاْإن[.171ْ]سريةْبطريقةْوالمتشابكةْالثابتةْالعالقاتْمنْيحصىْالْعدًداْالكونْأحشاءْفي
التْمنْالتعج بْإلى ْالذاتْتحقيقْمفتاحْاكتشافْإلىْأيًضاْيحملناْإنماْالخالئق،ْبينْالموجودةْالمتعد دةْالص ِّ

ْذاتهْمنْيخرجْحينْعالقة،ْفيْدخولهْقدرْعلىْويتقد سْوينضجْينموْالبشريْالكائنْالواقع،ْفي.ْالخاصة
ْالديناميةْهذهْعلىْالخاص،ْوجودهْفيْيحصل،ْهكذا.ْالخالئقْجميعْومعْاآلخرينْمعْهللا،ْمعْبشركةْليعيش
ْتضامنْروحاني ةُْنن ضجَْْأنْإلىْيدعوناْوهذاْمت صل،ْشيءْكلْ ْإنْ .ْخلقهْأنْمنذْفيهْهللاْنقشهاْالتيْالثالوثية

ْ.الثالوثْسرْمنْتدفقْملة،شا

 

VIII .بأسرها الخلق سلطانة 

ْبقلبْبكتْوكما.ْاألمْوبوجعْبعاطفةْالمجروح،ْالعالمْبهذاْتعتنيْاآلنْهيْبيسوع،ْاعتنتْالتيْاألمْمريم،.241
ْإنها.ْالبشرْسلطةْدم رتهاْالتيْالعالمْهذاْوخالئقْالمصلوبينْالفقراءْآلالمْاآلنْتتألمْفإنهاْيسوع،ْموتْمطعون
َفةُْ“ْ،”المرأة“ْإنها.ْبجمالهاْالخالئقْكلْ ْوتتغن ىْكل ًيا،ْتجل تْوقدْيسوع،ْبرفقةْتعيش م سْالُملَتحِّ َْتحتَْْوالَقَمرُْْبِّالشَّ

هاْوعلىَْقَدَميها، ليلْ َْرأسِّ ْوسلطانةْوالدةْوهيْالسماء،ْإلىْارتفعتْوقد(.1ْْ،12ْرؤيا)ْ”َكوكًباَْعَشرَْْاثَنيْمِّنِّْْإِّك 
د،ْجسدهاْفي.ْجمعاءْالخليقة ْجمالهْملءْكلْإلىْالخلقْمنْجزءْ ْبلغْاألموات،ْبينْمنْالقائمْالمسيحْمعْالممج 
نماْوحسب،ْبكاملهاْيسوعْحياة(17ْ.51ْْ،2ْلو)ْ”َقلبِّهاْفيَْتحَفظُْ“ْالْإنها.ْخاص ْكلْ ْمعنىْتدركْاآلنْوا 
 .حكمةْثرأكْيعيونْالعالمْهذاْإلىْالنظرْعلىْمساعدتناْمنهاْنطلبْأنْيمكنناْلذا،.ْشيء

ْعنهماْودافعْوبيسوعْبمريمْاعتنىْفقد.ْيوسفْالقد يسْوجهْيتجلَّىْالمقد سة،ْالناصرةْعائلةْفيْجانبها،ْإلى.242
،ْوبحضورهْبعمله رهماْالسخي  ْبار،ْكرجلْاإلنجيل،ْفيْيظهرْإنه.ْمصرْإلىْبِّهِّماْذاهًباْالظ المينْعنفْمنْوحر 



َمةْإنماْالضعفاء،ْبسمةْليسْوهذاْكبير،ْعطفْ ْأيًضاْينبعثْوجهِّهِّْْمنْولكن،.ْوقويْ ْوعامل، ْحقيقةْهمْمنْسِّ
ْأنْبإمكانهْأيًضاْهو.ْالجامعةْللكنيسةْحارًساْأُعلِّنَْْقدْلهذا.ْبتواضعْويخدموهْليحبوهْللواقع،ْومتنب ِّهونْأقوياء،
 .ناإليْبهْهللاْعهدْالذيْالعالمْهذاْلحمايةْوبعطفْبسخاءْالعملْعلىْيحثناْوأنْنعتني،ْأنْيعل منا

 

IX .الشمس من أبعد 

ْمِّلؤهُْْبإعجابْ ْوسنقرأ(12ْْ،13ْقور1ْ.ْرا)ْالالمتناهيْهللاْبجمالْلوجهْوجًهاْنلتقيْسوفْالنهايةْفي.243
ْأورشليمْنحوْاألبدية،ْسبتْنحوْنسيرْنحنْنعم،.ْالالمحدودْبالملءْمعناْيتشاركْسوفْالذيْالكون،ْسرَّْْالفرح،

ْستكون(.5ْْ،21ْرؤ)ْ”َجديًداَْشيءْ ُْكلََّْْأجَعلُْْهاَءَنذا:ْ“يسوعْلناْيقول.ْتركالمشْالسماويْالبيتْنحوْالجديدة،
ْتقدمْأنْبإمكانهاْوسيكونْمكانهاْستأخذُْْمنيرة،ْبطريقةْمتجل يةْخليقة،ْكلْ ْحيثُْمشترًكا،ْاندهاًشاْاألبديةْالحياة
ُرواْوقدْللفقراءْشيًئا  .نهائي اُْحر ِّ

دْاألثناء،ْوفي.244 ْخيرْمنْيحتويهْماْكلْ ْأنْ ُْمدركينَْْإلينا،ُْأوكِّلْالذيْالبيتْهذاْؤوليةمسْتحملْفيْنتَّحِّ
ْكانْإذا:ْ“ألنهْهللا،ْعنْباحثينْاألرضْهذهِّْْعلىْنسيرْالخالئق،ْكلْ ْمعْومًعا،.ْالسماويْ ْاالحتفالِّْْفيْسيشارك
ر[.172ْ]”خلقهْهوَْمنْعنْبداية،ْأعطاهَْمنْ ْعنْيبحثْخالقه،ْعنْيبحثْفهوُْخلَِّق،ْوقدْبدء،ْللعالم ْونحنْلَِّنسِّ
 .الرجاءْفرحْمناْتنتزعْالكوكبْهذاْعلىْوانشغاالتناْصراعاتناْندعْأالَّْعلينا!ْنرن م

لىْوكامل،ْسخي ْ ْالتزامْ ْإلىْيدعوناْالذيْهللاْإن.245 ْإليهماْنحتاجْالتيْوالن ورْالقو ةْيهبناْشيءْكلْتقديمْوا 
ْيتركناْوالْعنا،ْيتخل ىْالْفهو.ْكثيًراْيحب ناْالذيْالحياة،ْربْ ْحضورْالعالمْهذاْقلبْفيْليستم ر.ْمسيرتناْلنكمل

نا،ْنهائيًّاْات حدْألنهْبمفردنا،  !مسبًحاْليكن.ْجديدةْطرقْ ْإيجادِّْْإلىْدائًماْيحملناْوحب هْبأرضِّ

ْجميعْبِّهاْيتشاركْأنُْيمكنْاألولى،َْصالتَين؛ْأقترحُْْآن،ْفيْوالمأساويْ ْالَفرِّحْالمطو ل،ْالتأم لْهذاْبعد.246
؛ْخالقْ ْبإلهْ ْيؤمنونْالذينَْ ْعليناْيوصيهاْالتيْالتزاماتنا،ْنمارسْكيفَْْالمسيحي ين،ْنحنُْْنعرَف،ْكيْوالثانية،ْقدير 

 .الخليقةْتجاهْاالنجيل،

 

 األرض أجل من صالة

 القدير،ْهللاْيا

 كل هِّْْالكونِّْْفيْحاضرْ ْأنتََْْمنْيا

 خالئِّقك،ْأصغرِّْْوفي



 موجود،ْهوْماْكلَّْْبِّعطفِّكَْتغمرَُْْمنْياْأنتَْ

 محبَّتِّكْقو ةَْْفيناُْأسُكب

 .وبالجمالْبالحياةُِّْْنعتنيْكي

الَم،ْعليناْأفِّض  وأخواتْكإخوةْنعيَشَْْكيْالسَّ

 .كانْألي ْ ْبَِّضررْ ْنتسبَّبَْْأنْدونَْ

 الفقراء،ْإلهْيا

دنا  األرضْهذهِّْْفيْوالَمنسي ينَْْالَمتروكينَْْإعاَنةِّْْعلىْساعِّ

 .ينيكعْفيْعظيمةْفقيمتهم

 حياتَنا،ْإشفِّْ

 ننهبهْالْالعالمْنحميَْكي

 .الد مارْوالْالَتلو ثَْْالْالَجمالَْنزرعََْْكي

 األرباحْوراءْفقطْيلهثونْالذينَْْقلوبَْْإلمس

 .واألرضْالفقراءِّْْحسابِّْْعلى

فْأنَْعل ِّمنا  شيءْكلْ ْقيمةََْْنكَتشِّ

 بإعجاب،َْنتأمَّلَْْوأن

دونَْْبأن ناَْنعَترِّفَْْوأن  الَخالئِّقْبِّكلْ َْعميًقاْات ِّحاًداُْمتَّحِّ

 .الالمتناهيْنورِّكَْْنحوََْْمسيرتِّناْفي

 .األيامْكلْ َْمَعناْألن كََْْنشُكُركَْ

نا،  نضالناْفيَْنرجوك،ْأعُضد 

المْوالَمحبَّةِّْْالعدلِّْْأجلِّْْمن  .والسَّ

 



 الخليقة مع مسيحية صالة

 خالئِّقِّك،ْجميعِّْْمعَْْاآلُب،ْأي هاُْنسب ُِّحَك،

 .القديرةَْيدكْمِّنَْخَرَجتْيالت

 لك،ُْملكْ ْإنها

لوءةْوهي  .َعطفِّكْومِّنُْحضورِّكْمِّنَْمم 

 .ُمسبًحاُْكنْ 

ْ

 .األشياءْكلْ ُْخلِّقتْبِّكْيسوع،ْهللا،ْابنَْْيا

ن تََْْقد  مريم،ْاألم ِّْْأحشاءِّْْفيْتكوَّ

رتَْ زًءاْوصِّ  األرض،ْهذهِّْْمِّنْجِّ

 .بشريةْبعيونْالعالمْهذاْإلىْوَنَظرتَْ

 َخليَقة،ْكلْ ْفيْحيْ ْاآلنَْْتَْأن

ك،  .األمواتْبينِّْْمِّنْالقائمِّْْمجدِّْْبَِّمجدِّ

 .ُمسبًحاُْكنْ 

 

وحْأيها  الُقُدس،ْالر 

هَُْْمنْيا  اآلبِّْْمحبَّةِّْْنحوَْْالعالمَْْهذاْبِّنورِّكُْتوج ِّ

 الَخليَقة،ْأنينَْْوُترافِّقُْ

 قلوبِّناْفيْأيًضاَْتحياْأنتَْ

 .الخيرْعلىَْتحثَّناَْكي

 .ُمسبًحاُْكنْ 



 

 المتناهية،ْلمحبَّةْ ْرائعةْوَشرِّكةُْْوثالوث،ْواحدْ ْأنتََْْمنْياْاإلله،ْالربْأيها

نا  َنتأم َلك،ْأنَْعل ِّم 

 الَكون،ْجمالِّْْفي

 .عنكُْيحد ثناْشيءْ ْكلْ َْحيث

 وُشكَرناَْتسبيَحناْأيقِّظْ 

 .َخَلقَتهْكائنْ ْكلْ ْأجلِّْْمِّن

بِّغْ  عورِّْْنِّعَمةَْعليناْأس  ناباتْ ْالش   العميقْحادِّ

 .موجودْهوْماْبكل ِّْ

 العالمْهذاْفيَْمكاَنناَْأرنِّاْالَمحبَّة،ْإلهَْْيا

 لَِّمَحبَّتِّكْكأداةْ 

 األرض،ْهذهْكائناتِّْْكل ِّْْتِّجاه

 .َقبلِّكَْْمنْمنسيْ ْواحدْ ْبينهاْليسْألن

لطةِّْْأصحابَِّْْأنِّر  والمالْالس 

 االكتراث،ْعدمِّْْخطيئةِّْْفيْيسقطواْالَْكي

بْ  َعفاء،ْويساندواْالعام،ْالخيرَْْواوُيحِّ  الض 

 .نقطنهْالذيْالعالمْبِّهذاْوَيعتَنوا

 :يصيحونْواألرَضْْالُفقَراءَْْإن

تِّكْإكتنفنا:ْربْ ْيا  وبِّنورِّك،ْبُِّقوَّ

 حياة،ْكلْ ْنحميْكي

 َأفَضل،ُْمستَقبلْ ْولُِّنعدَْ



 َملكوتك،ْليأتي

 .والجمالْوالمحب ةِّْْالَعدلَِّْْملكوتُْ

 .ُمسبًحاُْكنْ 

 .آمين

 

 .حبريتيْمنْالثالثةْالسنةْ،2115ْسنةْأيار/مايو24ْْفيْالعنصرة،ْعيدْبطرس،ْالقديسْقربْروما،ْفيْأعطي

 

 فرنسيس

 

ْ 

 

 الفهرس

 

ْ 

 

 [2-1]ْسي ِّديْياُْمَسبَّحًا،ُْكنْ 

 [6-3]ْمبالينْغيرْيجعلناْالعالمْهذاْفيْشيءْال

 [7-7]ْواحدْهم ْ ْفيْمت حدون

يزيْفرنسيسْالقديس  [12-11]ْاألس 

 [16-13]ْندائي

ْ



 ْاألولْالفصل

 [17-17]ْالمشتركْلبيتناْيحدثْما

Iْ.ْالمناخيةْوالتغييراتْالتلوث 

 [22-21]ْالهدرْوثقافةْنفاياتْتلوث،

 [26-23]ْعامْكخيرْ ْالمناخ

IIْ.[31-27]ْالمياهْمسألة 

IIIْ.[42-32]ْالبيولوجيْالتنوعْفقدان 

IVْ.[47-43]ْاالجتماعيْوالتفككْالبشريةْالحياةْنوعيةْهورتد 

Vْ.[52-48]ْكونيْتباين 

VIْ.[57-53]ْالفعلْردودَْوهن 

VIIْ.[61-61]ْاآلراءْاختالف 

 

 ْالثانيْالفصل

 [62]ْالخليقةْإنجيل

 

Iْ.[64-63]ْاإليمانْيقدمهْالذيْالنور 

IIْ.[75-65]ْالمقدسْالكتابْرواياتْحكمة 

IIIْ.[83-76]ْالكونْسر 

IVْ.[88-84]ْالخليقةْكلْتناغمْداخلْخليقةْكلْرسالة 

Vْ.[72-87]ْكونيةَْشرِّكة 

VIْ.[75-73]ْللخيراتْالمشتركةْالغاية 



VIIْ.[111-76]ْيسوعْنظرة 

 

  الثالث الفصل

 [101] اإليكولوجية لألزمة البشري األصل

ْ

Iْ.[115-112]ْةوسلطْإبداع:ْالتكنولوجيا 

IIْ.[114-116]ْالتكنوقراطيْالنموذجْعولمة 

IIIْ.[121-115]ْالحديثةْاألنثروبيةْالمركزيةْونتائجْأزمة 

 [123-122]ْالعمليةْالنسبوية

 [127-124]ْالعملْحمايةْضرورة

 [136-131]ْالبحوثْمنْانطالًقاْالبيولوجيْاالبتكار

 

 الرابع الفصل

 [131] لةمتكام إيكولوجية

 

Iْ.[142-138]ْواجتماعيةْواقتصاديةْبيئيةْإيكولوجية 

IIْ.[146-143]ْثقافيةْإيكولوجية 

IIIْ.[155-147]ْاليوميةْالحياةْإيكولوجية 

IVْ.[158-156]ْالعامْالخيرْمبدأ 

Vْ.[162-157]ْاألجيالْبينْالعدالة 

 



 الخامس الفصل

 [163] وللعمل للتوجيه اإلرشادات بعض

 

Iْ.[175-164]ْالدوليةْالسياسةْفيْالبيئةْحولْالحوار 

IIْ.[181-176]ْجديدةْومحل يةْوطنيةْسياساتْأجلْمنْالحوار 

IIIْ.[188-182]ْالقراراتْاتخاذْفيْوشفافيةْحوار 

IVْ.[178-187]ْاإلنسانيْالملءْأجلْمنْحوارْفيْواالقتصادْالسياسة 

Vْ.[211-177]ْلعلوماْمعْحوارْفيْاألديان 

ْ 

 

 السادس الفصل

 [202] إيكولوجية وروحانية تربية

 

ْ 

Iْ.[218-213]ْالحياةْمنْآخرْنمطْإلىْالسعي 

IIْ. ْ[215-217]ْوالبيئةْالبشريةْبينْالعهدْعلىْتربية 

IIIْ.[221-216]ْاإليكولوجيةْالتوبة 

IVْ.[227-222]ْوسالمْفرح 

Vْ.[232-228]ْي ةوسياسَْمدني ةْمحب ة 

VIْ.[237-233]ْاالحتفاليةْوالراحةْاألسراريةْالعالمات 

VIIْ.[241-238]ْالخالئقْبينْوالعالقةْالثالوث 



VIIIْ.[242-241]ْبأسرهاْالخلقْسلطانة 

IXْ.[246-243]ْالشمسْمنْأبعد 

 األرضْأجلْمنْصالة

 الخليقةْمعْمسيحيةْصالة

ْربيةالعْبالترجمةْخاصةْمالحظات

ْ

------------------------------------------------- 

يزي،ْفرنسيس[1ْ]  .Fonti Francescane (FF)،ْ263فرنسيسكانيةْمصادرْالمخلوقات،ْنشيدْاألس 

ْأعمال:21ْْ،(1771ْأيار/مايو14ْ)Octogesima adveniensْْالثمانونْالذكرىْالرسوليةْالرسالة[2ْ]
 .417ْ–416ْ،(1771)63ْْالرسوليْالكرسي

:4ْْ،(1771ْالثانيْتشرين/نوفمبر16ْ)25ْْالـْالذكرىْفي(FAOْ)ْالعالميةْالتغذيةْمنظمةْأمامْخطاب[3ْ]
 .833ْ،(1771)62ْْالرسوليْالكرسيْأعمال

ْالكرسيْأعمال:15ْْ،(1777ْآذار/مارس4ْ)Redemptor hominisْْاإلنسانْفاديْالعامة،ْالرسالة[4ْ]
 .287ْ،(1777)71ْْالرسولي

 .Insegnamenti 24/1 (2001)،ْ179ْتعاليم(:2111ْْالثانيْكانون/يناير17ْ)ْالعامةْبلةالمقا.ْرا[5ْ]

ْالرسوليْالكرسيْأعمال:38ْْ،(1771ْأيار/مايو1ْ)Centesimus annusْْالمئةْالسنةْالعامة،ْالرسالة[6ْ]
83ْ(1771)،ْ841. 

 .58ْ:863ْالمرجع،ْنفس[7ْ]

Sollicitudo rei socialisْ(31ْْاالجتماعيْبالشأنْالهتماماْالعامةْالرسالةْالثاني،ْبولسْيوحنا[8ْ]
 .557ْ،(1788)81ْْالرسوليْالكرسيْأعمال.34ْْ،(1787ْاألولْكانون/ديسمبر

ْأعمال:37ْْ،(1771ْأيار/مايو1ْ)Centesimus annusْْالمئةْالسنةْالعامةْالرسالةْالكاتب،ْنفس.ْرا[7ْ]
 .841ْْ،(1771)83ْْالرسوليْالكرسي



ْأعمال(:2117ْْالثانيْكانون/يناير8ْ)ْالرسوليْالكرسيْلدىْالمعتمدْالدبلوماسيْالسلكْأمامْابخط[11ْ]
 .73ْْ،(2117)77ْْالرسوليْالكرسي

ْأعمال:51ْْ،(2117ْحزيران/يونيو27ْ)Caritas in veritateْْالحقيقةْفيْالمحبةْالعامةْالرسالة[11ْ]
 .687ْْ،(2117)111ْْالرسوليْالكرسي

113ْْالرسوليْالكرسيْأعمال(:2111ْْأيلول/سبتمبر22ْ)ْبرلينْاأللماني،ْالبرلمانْمامأْخطاب[12ْ]
(2111)،ْ664. 

انوني-بولزانوْأبرشيةْكهنةْأمامْخطاب[13ْ] (:2118ْْآب/أغسطس6ْ)Bolzano-Bressanoneْْبريس 
 .634ْ،(2118)111ْْالرسوليْالكرسيْأعمال

 Messaggio per la Giornata di preghiera per laْ–ْالخلقْحمايةْأجلْمنْالصالةْليومْرسالة[14ْ]
salvaguardia del creatoْ(1ْ2112ْأيلول/سبتمبر.) 

ْاألرضْعلىْكريسافجيس،ْجون.ْراْ؛(1777ْالثانيْنشرين/نوفمبر8ْ)ْكاليفورنياْبربرا،ْسانتاْفيْخطاب[15ْ]
 :On Earth as in Heavenْ–ْوميوسبارثولْالمسكونيْالبطريركْومبادراتْإيكولوجيةْنظرة:ْالسماءْفيْكما

Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew،ْ،ْبرونكس
 .2112ْنيويورك،

 .المرجعْنفس[16ْ]

ْحزيران/يونيو23ْ)ْنرويجْ،Conferenza al Monastero di Utsteinْ-ْأوتشتاينْديرْفيْمحاضرة[17ْ]
2113.) 

 Global Responsibility andْ–ْ«ختاميةْمالحظات:ْالبيئي ةْواالستدامةْالعالميةْؤولي ةالمس»ْخطاب[18ْ]
Ecological Sustainability: Closing Remarks،ْ(.2112ْحزيران/يونيو21ْ)ْاسطنبولْهيلقي،ْقمة 

 .461ْفرنسيسكانيةْمصادر:XXIX،ْ81ْْفرنسيس،ْالقديسْحياةْالتشيالني،ْتوما[17ْ]

 .1145ْفرنسيسكانيةْمصادر:Legenda Maior،ْVIII،ْ6ْْالكبرىْةاألسطوْر[21ْ]

 .751ْفرنسيسكانيةْمصادر:CXXIV،ْ165ْْفرنسيس،ْالقديسْحياةْالتشيالني،ْتوما.ْرا[21ْ]

 Pastoral Statement on theْالبيئيةْاألزماتْحولْرعويْبيانْالجنوبية،ْأفريقياْأساقفةْمجلس[22ْ]
Environmental Crisisْ(5ْ1777ْأيلول/تمبرسب.) 



ْالكرسيْأعمال(:2114ْْالثانيْتشرين/نوفمبر21ْ)ْ(FAO)ْالعالميةْالتغذيةْمنظمةْلموظفيْتحية.ْرا[23ْ]
 .785ْ،(2114)116ْْالرسولي

 Documentoْ–ْأباريسيداْوثيقةْالكاريبي،ْالبحرْومنطقةْالالتينيةْأمريكاْألساقفةْالخامسْالعامْالمؤتمر[24ْ]
di Aparecidaْ(27ْ2117ْحزيران/يونيو)،ْ86. 

 What is Happeningْ-الجميلة؟ْألرضناْيحدثْماذاْرعويةْرسالةْبالفلبين،ْالكاثوليكْاألساقفةْمجلس[25ْ]
to our Beautiful Land(ْ?27ْ1788ْالثانيْكانون/يناير.) 

ْ–ْللحياةْهللاْمنْعطيةْون،الكْبوليفياْفيْاإلنسانيْوالنموْالبيئةْحولْرعويةْرسالةْبوليفيا،ْأساقفةْمجلس[26ْ]
El universo, don de Dios para la vida (2012)،ْ17. 

ْوبينْالعالمية،ْالعدالةْمحور:ْالبيئيةْالتغيرات:ْاالجتماعيةْالشؤونْلجنةْاأللمان،ْاألساقفةْمجلس.ْرا[27ْ]
 Der Klimawandel: Brennpunkt globaler intergenerationeller undْواإليكولوجيةْاألجيال،

ökologischer Gerechtigkeit،ْ(2116ْأيلول/سبتمبر)،ْ31ْ–28ْ. 

 Compendio della Dottrinaْ–ْللكنيسةْاالجتماعيةْالعقيدةْموجزْ،”والسالمْللعدالة“ْالحبريْالمجلس[28ْ]
Sociale della Chiesa،ْ483. 

 .281ْ،(2113)1/1ْْتعاليم(:2113ْْحزيران/يونيو5ْ)ْالعامةْالمقابلة[27ْ]

 Mensaje deْ–ْالميالدْرسالةْ،(أرجنتين)Patagonia-Comahueْكوماوي-باتاغونياْمنطقةْأساقفة[31ْ]
Navidadْ(2117ْاألولْكانون/ديسمبر)،ْ2. 

ْوالخيرْوالحذرْالحوارْأجلْمنْنداء:ْالعامْالمناخيْالتغيرْالمتحدة،ْبالوالياتْالكاثوليكْاألساقفةْمجلس[31ْ]
 Global Climate Change: A Plea for Dialogue, Prudence and the Commonْ–ْالعام

Goodْ(15ْ2111ْحزيران/يونيو.) 

ْحزيران/يونيو27ْ)ْأباريسيداْوثيقةْالكاريبي،ْالبحرْومنطقةْالالتينيةْأمريكاْألساقفةْالخامسْالعامْالمؤتمر[32ْ]
2117)،ْ471. 

ْأعمال:56ْْ،(2113ْالثانيْتشرين/نوفمبر24ْ)ْ،Evangelii gaudiumْاإلنجيلْفرحْالرسوليْاإلرشاد[33ْ]
 .1143ْ،(2113)115ْْالرسوليْالكرسي

ْ،(1771)82ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:12ْْ،1771ْالعالميْالسالمْيومْرسالةْالثاني،ْبولسْيوحنا[34ْ]
154. 



 .178ْ،(2111)24/1ْْتعاليم:3ْْ،(2111ْالثانيْكانون/يناير17ْ)ْالعامةْالمقابلةْالكاتب،ْنفس[35ْ]

ْ،(1771)82ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:15ْْ،1771ْالعالميْالسالمْيومْرسالةْالثاني،ْبولسْيوحنا[36ْ]
156. 

 .357ْرقمْالكاثوليكية،ْللكنيسةْالمسيحيْالتعليم[37ْ]

(:1781ْْالثانيْتشرين/نوفمبر16ْ)ْالمعاقينْاألشخاصْمع(ْألمانيا)ْأوسنابروكْفيْالمالئكيْالتبشير.ْرا[38ْ]
 .1232ْ،(1781)3/2ْْتعاليم

ْالرسوليْالكرسيْأعمال(:2115ْْنيسان/أبريل24ْ)ْالبطرسيةْالخدمةْبدايةْعظةْعشر،ْالسادسْبندكتس[37ْ]
77ْ(2115)،ْ711. 

 .1134ْفرنسيسكانيةْمصادر:Legenda Maior،ْVIII،ْ1ْْالكبرىْاألسطورة.ْرا[41ْ]

 .2416ْالكاثوليكية،ْللكنيسةْالمسيحيْالتعليم[41ْ]

ْمسائلْحولْاأللمانْاألساقفةْلمجلسْبيان.ْالبشريةْمستقبلْ–ْالخليقةْمستقبلْاأللمان،ْاألساقفةْمجلس[42ْ]
 .Zukunft der Schöpfung – Zukunft der Menschheitْالطاقةْمصادرْوتوزيعْالبيئةْتخص

Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz zu Fragen der Umwelt und der 
Energieversorgung،ْ(1980) II،ْ2. 

 .337ْالكاثوليكية،ْللكنيسةْالمسيحيْالتعليم[43ْ]

ْاليونانيةْالكنيسةْآباءْمجموعة:Hom. in Hexaemeron،ْ1،ْ2،ْ10ْْ–ْ”السادسْاليوم“ْحولْعظة[44ْ]
27،ْ7. 

 .XXXIII،ْ145ْنشيدْالفردوس،ْ،Divina Commediaْاإللهيةْالكوميديا[45ْ]

 .768ْ،(2115)1ْْتعاليم:3ْْ،(2115ْالثانيْتشرين/نوفمبر7ْ)ْالعامةْالمقابلةْعشر،ْالسادسْكتسبند[46ْ]

:51ْْ،(2117ْحزيران/يونيو27ْ)Caritas in veritateْْالحقيقةْفيْالمحبةْالعامةْالرسالةْالكاتب،ْنفس[47ْ]
 .687ْ،(2117)111ْْالرسوليْالكرسيْأعمال

 .856ْ،(1771)14/1ْْتعاليم:6ْْ،(1771ْنيسان/أبريل24ْ)ْالعامة،ْةالمقابلْالثاني،ْبولسْيوحنا[48ْ]

ْإلىْوصولهْحينْإلىْمسيرةْحالةْفيْعالًماْخلقْأرادْهللاْأنْالكاثوليكيةْللكنيسةْالمسيحيْالتعليمْيشرح[47ْ]
 .311.ْرا:ْالجسديْوالشرْكماالًْْاألقلْوجودْتقتضي،ْالصيرورةْوهذهْاألخير،ْكماله



ْعالمْفيْالكنيسةْحولْ،Gaudium et spesْورجاءْفرحْالرعائيْالدستورْالثاني،ْالفاتيكانيْالمجمع.ْرا[51ْ]
 .36ْاليوم،

 .4ْ،1.ْقْ،114.ْسْ،Summa Theologiae ،ْIْ–ْالالهوتيةْالخالصةْاألكويني،ْتوما[51ْ]

 .14ْدرسْ،IIْكتابْ،In octo libros Physicorum Aristotelis expositioْالكاتب،ْنفس[52ْ]

ْمصنعْفيْخطابْالسادس،ْبولس.ْراْشاردان؛ْديْتيارْاألبْمساهمةْتدخلْالمنظور،ْهذاْفي[53ْ]
ْرسالةْالثاني،ْبولسْيوحناْ؛773-772ْ،(1766)4ْْتعاليم(:1766ْْشباط/فبراير24ْ)ْواألدويةْللكيماويات

ْيرانحْز/يونيوLettera al reverendo P. George V. Coyneْ(1ْْ–ْكوين.ْفْجورجْاألبْإلى
ْ–ْأوستاْفيْالمساءْصالةْخاللْعظةْعشر،ْالسادسْبندكتسْ؛1715ْ،(1788)11/2ْْتعاليم(:1788ْ

Omelia nella celebrazione dei Vespri ad Aostaْ(24ْ2117ْْتموز/يوليو:)(2117)5/2ْْتعاليم،ْ
61. 

 .141ْ،(2112)25/1ْْعاليمت:6ْْ،(2112ْالثانيْكانون/يناير31ْ)ْالعامة،ْالمقابلةْالثاني،ْبولسْيوحنا[54ْ]

ْموجودْهوْماْكلْ–ْتحبْأنك“ْرعويةْرسالةْاالجتماعية،ْالشئونْلجنة.ْبكنداْالكاثوليكْاألساقفةْمجلس[55ْ]
 You Love All That Exists… All Things Are“ْ–ْ”للحياةْمحبْياْهللا،ْياْلك،ْهيْاألشياءْكل…ْ

Yours, God, Lover of Life(ْ”4ْ2113ْولاألْتشرين/أكتوبر)،ْ1. 

 Reverence forْ–ْوالعشرينْالحاديْللقرنْرسالة.ْالحياةْإجاللْباليابان،ْالكاثوليكْاألساقفةْمجلس[56ْ]
Life. A Message for the Twenty-First Centuryْ(1ْ2111ْالثانيْكانون/يناير)،ْ87. 

 .123ْ،(2111)23/1ْْتعاليم:5ْْ،(2111ْالثانيْكانون/يناير26ْ)ْالعامة،ْالمقابلةْالثاني،ْبولسْيوحنا[57ْ]

 .112ْ،(2111)23/2ْْتعاليم:3ْْ،(2111ْآب/أغسطس2ْ)ْالعامة،ْالمقابلةْالكاتب،ْنفس[58ْ]

 Philosophie de la volonté. 2. Finitude etْ–ْوالذنبْالمحدودية.2ْْاإلرادةْفلسفةْريكور،ْبول[57ْ]
Culpabilité،ْ216ْ،2117ْباريس. 

 

 .1.ْقْ،47.ْسْ،Summa Theologiae ،ْ1-ْلالهوتيةاْالخالصة[61ْ]

 .المرجعْنفس[61ْ]

 .3.ْقْ؛1.ْأْ،2.ْقْالمرجع،ْنفس.ْرا[62ْ]



 .341ْالكاثوليكية،ْللكنيسةْالمسيحيْالتعليم[63ْ]

 .263ْفرنسيسكانيةْمصادرْالمخلوقات،ْنشيد[64ْ]

ْ،A Igreja e a questão ecológicaْ–ْلبيئيةاْوالقضاياْالكنيسةْالبرازيل،ْألساقفةْالوطنيْالمجمع.ْرا[65ْ]
1992،ْ53 – 54. 

 .61ْالمرجع،ْنفس[66ْ]

ْأعمال:215ْْ،(2113ْالثانيْتشرين/نوفمبر24ْ)ْ،Evangelii gaudiumْاإلنجيلْفرحْالرسوليْاإلرشاد[67ْ]
 .1117ْ،(2113)115ْْالرسوليْالكرسي

ْحزيران/يونيوCaritas in veritateْ(27ْْالحقيقةْفيْالمحبةْالعامةْالرسالةْعشر،ْالسادسْبندكتس.ْرا[68ْ]
 .651ْ،(2117)111ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:14ْْ،(2117

 .2418ْالكاثوليكية،ْللكنيسةْالمسيحيْالتعليم[67ْ]

 Sobre la relación delْ–ْالطبيعةْمعْاإلنسانْعالقةْحولْرعويةْرسالةْالدومينيكان،ْأساقفةْمجلس[71ْ]
hombre con la naturalezaْ(15ْ1787ْآذار/مارس.) 

ْ،(1781ْأيلول/سبتمبر14ْ)Laborem exercensْْالعملْممارسةْالعامةْالرسالةْالثاني،ْبولسْيوحنا[71ْ]
 .626ْ،(1781)73ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:17ْ

ْالرسوليْالكرسيْأعمال:31ْْ،(1771ْأيار/مايو1ْ)Centesimus annusْْالمئةْالسنةْالعامة،ْالرسالة[72ْ]
83ْ(1771)،ْ831. 

ْاألولْكانون/ديسمبرSollicitudo rei socialisْ(31ْْاالجتماعيْبالشأنْاالهتمامْالعامةْالرسالة[73ْ]
 .557ْ،(1788)81ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:33ْْ،(1787

:6ْْ،(1777ْالثانيْكانون/يناير27ْ)ْكويالبانْالمكسيك،ْفيْوالمزارعينْاألصليينْالسكانْأمامْخطاب[74ْ]
 .217ْ،(1777)71ْْالرسوليْالكرسيْأعمال

ْالكرسيْأعمال:4ْْ،(1781ْتموز/يوليو7ْ)ْالبرازيلْريسيفي،ْفيْللمزارعينْاإللهيْالقداسْخاللْعظة[75ْ]
 .726ْ،(1781)72ْْالرسولي

 .152(1771ْ)82ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:8ْْ،1771ْللسالمْالعالميْاليومْبمناسبةْرسالة.ْرا[76ْ]



 El campesino paraguayo yْ–ْواألرضْالباراغوايْفالحوْرعويةْرسالةْباراغوايانا،ْأساقفةْمجلس[77ْ]
la tierraْ(12ْ1783ْحزيران/يونيو)،ْدْ،4ْ،2. 

ْ،Statement on Environmental Issuesْْ–ْبيئيةْقضاياْحولْبيانْنيوزلندا،ْأساقفةْمجلس[78ْ]
 (.2116ْأيلول/سبتمبر1ْ)ْوليغتون

ْالكرسيْأعمال:27ْْ،(1781ْأيلول/سبتمبر14ْ)Laborem exercensْْالعملْممارسةْالعامةْالرسالة[77ْ]
 .645ْ،(1781)73ْْالرسولي

 Apologiaْالدفاع2ْ.ْرا:ْالعالمْفيْ«الكلمةْبذور»ْعنْالتحد ثْيوستينوسْالقديسْاستطاعْالسببْلهذا[81ْ]
 .467ْ؛458ْ–457ْْ،6ْنانيةاليْوْالكنيسةْآباءْمجموعة:6ْْ–3ْْ،13ْ؛2– 1ْ،8

ْهيروشيماْالمتحدة،ْاألممْبجامعةْالعلياْوالدراساتْوالثقافةْالعلمْممثليْإلىْخطابْالثاني،ْبولسْيوحنا[81]ْ
 .422ْرقم(1781ْ)73ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:3ْْ،(1781ْشباط/فبراير25ْ)

ْحزيران/يونيوCaritas in veritateْ(27ْْالحقيقةْفيْالمحبةْالعامةْالرسالةْعشر،ْالسادسْبندكُتس[82]ْ
 .712ْ،(2117)111ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:67ْْ،(2117

 .87ْ،17657ْورزبرغْ،Das Ende der Neuzeitْالحديثْالعصرْنهايةْغوارديني،ْرومانو[83ْ]

 .المرجعْنفس[84ْ]

 .88ْ–87ْ.ْالمرجعْنفس[85ْ]

 .462ْللكنيسة،ْاالجتماعيةْعقيدةالْموجزْ،”والسالمْللعدالة“ْالحبريْالمجلس[86ْ]

 .Das Ende der Neuzeit،ْ63 – 64ْالحديثْالعصرْنهايةْغوارديني،ْرومانو[87ْ]

 .64ْالمرجع،ْنفس[88ْ]

ْحزيران/يونيوCaritas in veritateْ(27ْْالحقيقةْفيْالمحبةْالعامةْالرسالةْعشر،ْالسادسْبندكُتس.ْرا[87ْ]
 .671ْ،(2117)111ْْيالرسولْالكرسيْأعمال:35ْْ،(2117

 .22ْ:657ْالمرجع،ْنفس[71ْ]

ْأعمال:231ْْ،(2113ْالثانيْتشرين/نوفمبر24ْ)ْ،Evangelii gaudiumْاإلنجيلْفرحْالرسوليْاإلرشاد[71ْ]
 .1114ْ،(2113)115ْْالرسوليْالكرسي



 .63ْ،17657ْورزبرغْ،Das Ende der Neuzeitْالحديثْالعصرْنهايةْغوارديني،ْرومانو[72ْ]

نةْالعامةْالرسالةْالثاني،ْبولسْيوحنا[73ْ] َئةْالسَّ :38ْْ،(1771ْآيار/مايو1ْ)Centesimus annusْْالمِّ
 .841(1771ْ)83ْْالرسوليْالكرسيْأعمال

 Love for Creation. An Asianْالبيئيةْاألزماتْعنْآسيويةْإجابة.ْالخليقةْمحبةْإعالن.ْرا[74ْ]
Response to the Ecological Crisis،ْ31ْْتاجايتاي،)ْاألسيويْاألساقفةْمجلسْاتحادْنظمهْلقاء

 .3ْ.3ْ.2ْ،(1773ْشباط/فبراير5ْْ–ْالثانيْكانون/يناير

نةْالعامةْالرسالةْالثاني،ْبولسْيوحنا[75ْ] َئةْالسَّ :37ْْ،(1771ْآيار/مايو1ْ)Centesimus annusْْالمِّ
 .841(1771ْ)83ْْالرسوليْالكرسيْأعمال

112ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:2ْْ،2111ْللسالمْالعالميْاليومْبمناسبةْرسالةْعشر،ْدسالساْبندكُتس[76ْ]
(2111)،ْ41. 

:28ْْ،(2117ْحزيران/يونيو27ْ)Caritas in veritateْْالحقيقةْفيْالمحبةْالعامةْالرسالةْالكاتب،ْنفس[77ْ]
 .663ْ،(2117)111ْْالرسوليْالكرسيْأعمال

ْآباءْمجموعة:23ْْالفصلْ،Commonitorium primumْاألولْلتفسيراْالليرينسي،ْفينشنسو.ْرا[78ْ]
 Ut annis scilicet consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur:ْ“668ْ،51ْالالتينيةْالكنيسة
aetate.” 

 .1153ْ،(2113)115ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:81ْْرقم[77ْ]

ْعالمْفيْالكنيسةْحولْ،Gaudium et spesْورجاءْفرحْيالرعائْالدستورْالثاني،ْالفاتيكانيْالمجمع[111ْ]
 .63ْاليوم،

نةْالعامةْالرسالةْالثاني،ْبولسْيوحنا.ْرا[111ْ] َئةْالسَّ :37ْْ،(1771ْآيار/مايو1ْ)Centesimus annusْْالمِّ
 .841ْ،(1771)83ْْالرسوليْالكرسيْأعمال

ْ،(1767ْأذار/مارس26ْ)Populorum progressioْْالشعوبْترقيْالعامةْالرسالةْالسادس،ْبولس[112ْ]
 .274ْ،(1767)57ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:34ْ

ْحزيران/يونيوCaritas in veritateْ(27ْْالحقيقةْفيْالمحبةْالعامةْالرسالةْعشر،ْالسادسْبندكُتس[113ْ]
 .666ْ،(2117)111ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:32ْْ،(2117



 .المرجعْنفس[114ْ]

 .المرجعْنفس[115ْ]

 .2417ْالكاثوليكية،ْللكنيسةْالمسيحيْالتعليم[116ْ]

 .2418ْالمرجع،ْنفس[117ْ]

 .2415ْالمرجع،ْنفس[118ْ]

82ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:6ْْ،1771ْللسالمْالعالميْاليومْبمناسبةْرسالةْالثاني،ْبولسْيوحنا[117ْ]
(1771ْ)151. 

4/2ْْتعاليم:3ْْ،(1781ْاألولْتشرين/اكتوبر3ْ)ْللعلومْالبابويةْاألكاديميةْأمامْخطابْالكاتب،ْنفس[111ْ]
(1781)،ْ333. 

(1771ْ)82ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:7ْْ،1771ْللسالمْالعالميْاليومْبمناسبةْرسالةْالكاتب،ْنفس[111ْ]
151. 

ْتشرين/راكتوب27ْ)ْالعالميةْالطبيةْللهيئةْوالثالثينْالخامسةْالعامةْالجمعيةْأمامْخطابْالكاتب،ْنفس[112ْ]
 .374(1784ْ)76ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:6ْْ،(1783ْاألول

Una tierra para todosْْللجميعْأرضْاألرجنتين،ْفيْاالجتماعيةْللرعويةْاألسقفيةْاللجنة[113ْ]
 .17ْ،(2115ْحزيران/يونيو)

 .4ْالمبدأْ،(1772ْحزيران/يونيو14ْ)ْوالتنمية،ْالبيئةْحولْجانيروْديْريوْبيان[114ْ]

:237ْْ،(2113ْالثانيْتشرين/نوفمبر24ْ)Evangelii gaudiumْْاإلنجيلْفرحْالرسوليْاإلرشاد[115ْ]
 .1116ْ،(2113)115ْْالرسوليْالكرسيْأعمال

ْحزيران/يونيوCaritas in veritateْ(27ْْالحقيقةْفيْالمحبةْالعامةْالرسالةْعشر،ْالسادسْبندكُتس[116ْ]
 .687ْ،(2117)111ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:51ْْ،(2117

حْقد[117ْ] ْومحفوفةْشرعيةْغيرْمستوطناتْفيْمثال،ُْتماَرس،ْماْغالًباْالتيْالقيمَْْالُكت ابُْْبعضْوض 
ْخوان.ْرا:ْالالتينيةْأمريكاْفي(favelasْ)ْالفقيرةْاألحياءْأو(chabolasْ)ْاألكواخْأوْ،(villas)ْبالمخاطر
 La irrupción del pobre y la lógica de la»“المتناناْومنطقْالفقراءْظهور“ْ،.ي.ْأْسكانونيْكارلوس

gratitud»،ْْالجديدةْالعقالنيةْنحو.ْالفلسفيْوالعملْالفقراءْظهورْبيرينيْومرتشيلوْسكانونيْكارلوسْخوانْفي



Irrupción del pobre y quehacer filosófico. Hacia una nueva racionalidad،ْْآيرسْبوينس
1773،ْ225-231. 

 .482ْللكنيسة،ْاالجتماعيةْالعقيدةْموجزْ،”والسالمْللعدالة“ْالحبريْالمجلسْ[118]

ْأعمال:211ْْ،(2113ْالثانيْشرين/نوفمبر24ْ)Evangelii gaudiumْْاإلنجيلْفرحْالرسوليْاإلرشاد[117ْ]
 .1117ْ،(2113)115ْْالرسوليْالكرسي

113ْْالرسوليْالكرسيْأعمال(:2111ْْلولأي/سبتمبر22ْ)ْبرلينْفيْاأللمانيْالبرلمانْأمامْخطاب[121ْ]
(2111)،ْ668. 

L’Osservatore Romano- 16ْْرومانوْأوسيرفاتوري(:2115ْْنيسان/أبريل15ْ)ْالعامةْالمقابلة[121ْ]
 .8ْ،2115ْنيسان/أبريل

ْعالمْفيْالكنيسةْفيGaudium et spesْْورجاءْفرحْالرعائيْالدستورْالثاني،ْالفاتيكانيْالمجمع[122ْ]
 .26ْيوم،ال

 .1115ْ–1178ْْ،(2113)115ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:211ْْ–186ْْأرقام.ْرا[123ْ]

ْالعامْالخيرْأجلْمنْالمشتركةْالمسؤوليةْرعويةْرسالةْالبرتغالي،ْاألساقفةْمجلس[124ْ]
Responsabilidade solidária pelo bem comumْ(15ْ2113ْأيلول/سبتمبر)،ْ21. 

112ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:8ْْ،2111ْللسالمْالعالميْاليومْبمناسبةْرسالةْعشر،ْالسادسْبندكُتس[125ْ]
(2111)،ْ45. 

 .1ْالمبدأْ،(1772ْحزيران/يونيو14ْ)ْوالتنمية،ْالبيئةْحولْجانيروْديْريوْبيان[126ْ]

ْللحياةْهللاْمنْةعطيْالكون،ْبوليفياْفيْاإلنسانيْوالنموْالبيئةْحولْرعويةْرسالةْبوليفيا،ْأساقفةْمجلس[127ْ]
El Universo, don de Dios para la Vida (2012)،ْ86. 

ْ،Energia, Giustizia e Pace،ْIV ،ْ1ْوسالمْعدالةْطاقة،ْ،”والسالمْللعدالة“ْالحبريْالمجلس[128ْ]
 .57ْ،(2113)ْالفاتيكانْحاضرة

ْحزيران/يونيوCaritas in veritateْ(27ْْالحقيقةْفيْالمحبةْالعامةْالرسالةْعشر،ْالسادسْبندكتس[127ْ]
 .711ْ،(2117)111ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:67ْْ،(2117



:222ْْ،(2113ْالثانيْتشرين/نوفمبر24ْ)Evangelii gaudiumْْاإلنجيلْفرحْالرسوليْاإلرشاد[131ْ]
 .1111ْ،(2113)115ْْالرسوليْالكرسيْأعمال

 .467ْللكنيسة،ْاالجتماعيةْةالعقيدْموجزْ،”والسالمْللعدالة“ْالحبريْالمجلس[131ْ]

 

 .15ْالمبدأْ،(1772ْحزيران/يونيو14ْ)ْوالتنمية،ْالبيئةْحولْجانيروْديْريوْبيان[132ْ]

ْالسكانْورجاءْحياةْالمسيح،ْيسوعْاالجتماعية،ْللرعويةْاألسقفيةْاللجنة.ْالمكسيكيْاألساقفةْمجلس.ْرا[133ْ]
Jesucristo, vida y esperanza de los indígenas y campesinosْ(14ْْوالفالحينْاألصليين

 (.2118ْالثانيْكانون/يناير

 .471ْللكنيسة،ْاالجتماعيةْالعقيدةْموجزْ،”والسالمْللعدالة“ْالحبريْالمجلس[134ْ]

112ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:7ْْ،2111ْللسالمْالعالميْاليومْبمناسبةْرسالةْعشر،ْالسادسْبندكُتس[135ْ]
(2111)،ْ46. 

 .المرجعْنفس[136ْ]

 .5ْ:43ْالمرجع،ْنفس[137ْ]

ْ،(2117ْحزيران/يونيو27ْ)Caritas in veritateْْالحقيقةْفيْالمحبةْالعامةْالرسالةْالكاتب،ْنفس[138ْ]
 .686ْ،(2117)111ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:51ْ

:217ْْ،(2113ْالثانيْتشرين/نوفمبر24ْ)Evangelii gaudiumْْاإلنجيلْفرحْالرسوليْاإلرشاد[137ْ]
 .1117ْ،(2113)115ْْالرسوليْالكرسيْأعمال

 .228ْ:1117ْالمرجع،ْنفس[141ْ]

ْالكرسيْأعمال:34ْْ،)2113ْحزيران/يونيوLumen fidei )29ْْاإليمانْنورْالعامةْالرسالة.ْرا[141ْ]
ْفهوْحب ة،المْبحقيقةْمت حًداْكونهْبمقدارْأخرى،ْناحيةْمنْاإليمان،ْنورْإن:ْ“577ْ،(2113)115ْْالرسولي

،ْالعالمْعنْغريًباْليس د،ْنورْهوْاإليمانْنورْإنْونفس؛ْجسدْفيْدائًماْتعيشْالمحب ةْألنْالمادي  ْيشعْ ْمتجس 
ْمسيرةْباستمرارْتنفتحْالمادةْفيْأنْويعرفْنظامها،ْفيْويثقْالمادة،ْأيًضاْينيرْنورْهو.ْالمنيرةْيسوعْحياةْمن

ْالواقع،ْعلىْمنفتحاْللبقاءْالعالمْيدعوْفاإليمان:ْاإليمانْمنْائدةفْعلىْالعلمْنظرةْهكذاْفتحصل.ْأوسعْانسجام
ْبصيغه،ْيرضىْأنْمنْالعلميْالبحثْيمنعْألنهْالنقديْالحسْيوقظْاإليمانْإن.ْينضبْالْالذيْغناهْكلْفي



عْاإليمانْفإنْالخليقة،ْسرْ ْأمامْللتعجبْإياهْداعًيا.ْأكبرْدائماْهيْالطبيعةْأنْإدراكْعلىْويساعده ْأفاقْيوس 
 .”العلمي ةْالدراساتْأمامْينفتحْالذيْالعالمْأفضلْبشكلْلينيرْالعقل

:256ْْ،(2113ْالثانيْتشرين/نوفمبر24ْ)ْ،Evangelii gaudiumْاإلنجيلْفرحْالرسوليْاإلرشاد[142ْ]
 .1123ْ،(2113)115ْْالرسوليْالكرسيْأعمال

 .231ْ:1114ْالمرجع،ْنفس[143ْ]

 .67ْ–66ْْ،17567ْورزبرغْ،Das Ende der Neuzeitْالحديثْالعصرْنهاية[144ْ]

ْ،(1771)82ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:1ْْ،1771ْالعالميْالسالمْيومْرسالةْالثاني،ْبولسْيوحنا[145ْ]
147. 

ْحزيران/يونيوCaritas in veritateْ(27ْْالحقيقةْفيْالمحبةْالعامةْالرسالةْعشر،ْالسادسْبندكتس[146ْ]
 .677ْ،(2117)111ْْالرسوليْلكرسياْأعمال:66ْْ،(2117

 .48ْ،(2111)112ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:11ْْ،2111ْالعالميْالسالمْيومْرسالةْالكاتب،ْنفس[147ْ]

 .2111ْحزيران/يونيو27ْ(ْهولندا)ْأياْ،Carta della Terraْاألرضْميثاق[148ْ]ْ

ْ،37ْ،(1771ْأيار/مايو1ْ)Centesimus annusْْالمئةْالسنةْالعامةْالرسالةْالثاني،ْبولسْيوحنا[147ْ]
 .842(1771ْ)83ْْالرسوليْالكرسيْأعمال

 .155ْ،(1771)82ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:14ْْ،1771ْالعالميْالسالمْيومْرسالةْالكاتب،ْنفس[151ْ]

:261ْْ،(2113ْالثانيْتشرين/نوفمبر24ْ)Evangelii gaudiumْْاإلنجيلْفرحْالرسوليْاإلرشاد[151ْ]
 .1124ْ،(2113)115ْْالرسوليْلكرسياْأعمال

ْالكرسيْأعمال(:2115ْْنيسان/أبريل24ْ)ْالبطرسيةْالخدمةْبدايةْعظةْعشر،ْالسادسْبندكتس[152ْ]
 .711ْ،(2115)77ْْالرسولي

 A New Earth. Theْالبيئيْالتحدي.ْجديدةْأرضْاالستراليين،ْالكاثوليكْاألساقفةْمجلس[153ْ]
Environmental Challengeْ(2112.) 

 .Das Ende der Neuzeit،ْ72ْالحديثْالعصرْنهايةْغوارديني،ْرومانو[154ْ]

ْأعمال:71ْْ،(2113ْالثانيْتشرين/نوفمبر24ْ)Evangelii gaudiumْْاإلنجيلْفرحْالرسوليْاإلرشاد[155ْ]
 .1151ْ،(2113)115ْْالرسوليْالكرسي



ْحزيران/يونيوCaritas in veritateْ(27ْْقيقةالحْفيْالمحبةْالعامةْالرسالةْعشر،ْالسادسْبندكتس[156ْ]
 .642ْ،(2117)111ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:2ْْ،(2117

ْ،(1776)68ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:1777ْْللسالمْالعالميْاليومْبمناسبةْرسالةْالسادس،ْبولس[157ْ]
717. 

 .582ْيسة،للكنْاالجتماعيةْالعقيدةْموجزْ،”والسالمْللعدالة“ْالحبريْالمجلس[158ْ]

ْعدمْضرورةْعلىْالشخصي ة،ْخبرتهْمنْانطالًقاْالخو اص،ْعليْالروحانيين،ْالمعلمينْأحدْشد دْقد[157ْ]
ْإلىْيسعونْالذينْأولئكْبتحي زْ ْننتقدْأالْ ْأنْعليناْيجب:ْ“قائالْالداخلية،ْهللاْوخبرةْالعالمْمخلوقاتْبينْالفصل
لونْفالمط لعون.ْالعالمْهذاْوأصواتِّْْحركاتِّْْمنْكل ْ ْفيْخفيْ ْسرْ ْهناك.ْالشعرْأوْالموسيقىْعبرْالن شوة ْيتوص 
ْالصار ة،ْواالبوابْيطن،ْالذيْوالذبابْالجارية،ْوالمياهْالمنحنية،ْوالشجرْالعاصفة،ْالريحْتقولهْماْفهمْإلى

-Eva de Vitray:ْ…”المنكوبينْوتأو هْالمرضى،ْوتنه دْالمزمار،ْأوْاالوتارْوصوتْالمغردة،ْوالعصافير
Meyerovitchْ[ناشر]،ْْالصوفيةْمنْمختارات–ْAnthologie du soufisme،ْ211ْ،1778ْباريس. 

 .23ْIn II Sent.،ْ2،ْ3ْالحكمIIْْفي[161ْ]

 .Cántico Espiritual،ْXIV،ْ5ْروحيْنشيد[161ْ]

 .المرجعْنفس[162ْ]

 .XIV،ْ6 – 7ْالمرجع،ْنفس[163ْ]

:11ْْ،(1775ْأيار/مايو2ْ)Orientale lumenْْالشرقْنـورْليةالرسْوْالرسالةْالثاني،ْبولسْيوحنا[164ْ]
 .757ْ،(1775)87ْْالرسوليْالكرسيْأعمال

 .المرجعْنفس[165ْ]

ْنيسان/أبريلEcclesia de Eucharistiaْ(17ْْالكنيسةْحياةْاإلفخارستي اْالعامةْالرسالةْالكاتب،ْنفس[166ْ]
 .438ْ،(2113)75ْْالرسوليْالكرسيْأعمال:8ْْ،(2113

ْالكرسيْأعمال(:2116ْْحزيران/يونيو15ْ)ْالمسيحْجسدْعيدْقداسْعظةْعشر،ْالسادسْبندكتس[167ْ]
 .513ْ،(2116)78ْْالرسولي

 .2175ْرقمْالكاثوليكية،ْللكنيسةْالمسيحيْالتعليم[168ْ]

 .112ْ،(2111)23/2ْْتعاليم:4ْْ،(2111ْآب/أغسطس2ْ)ْالعامةْالمقابلةْالثاني،ْبولسْيوحنا[167ْ]



 .خاتمةْ،Quaest. disp. de Myst. Trinitatis،ْ1،ْ2ْ–ْ”الثالوثْسر“ْحولْومناقشاتْأسئلة[171ْ]

.ْقْ،21.ْسْ،3ْقْ،11.ْسْ،Summa Theologiae،ْ1ْالالهوتيةْالخالصةْاألكويني،ْتوما.ْرا[171ْ]
 .3ْقْ،47ْسْ؛3ْأْ،1

ْآباءْمجموعة:Hom. in Hexaemeron،ْ1،ْ2،ْ6ْْ”السادسْاليوم“ْحولْعظةْالكبير،ْبازيليوس[172ْ]
 .8ْ،27ْاليونانيةْالكنيسة

ْ

ْ

[iْ]ْلفترةْأوْالسنةْطوالْالرطوبةْمنْنسبةْبهْأوْجزئيًّا،ْأوْكليًّاْسواءْالمياهْتغمرهْوسطْأيْهيْالرطبةْالمناطق
ْلتياْالمهاجرةْالمائيةْالطيورْخاصةْوتستقطبْالحيةْالكائناتْلبعضْبالنسبةْللغايةْحيويةْأوسطْوهي.ْمؤقتة
 .اصطناعيةْأوْطبيعيةْتكونْقدْالرطبةْوالمنطقة.ْالقاراتْتعبر

[iiْ]ْمنْالتسارعي،ْالتراكم“rapidaciónْ.“ْفيْاسُتعمَِّلتْالمعجم؛ْفيْموجودةْوغيرْاالستعمالْقليلةْعبارة
 .للتغييراتْجداْالسريعْالتراكمْوتعنيْاألرجنتينية،ْالقانونيةْالنصوصْبعض

[iiiْ]الحيويْالتراكم(ْ:Bioaccumulationْ:)ْومركباتْموادْأوْالحشريةْالمبيداتْمثلْموادْتراكمْإلىْيشير
ْمنْأعلىْبمعدلْسامةْمادةْحيْكائنْيمتصْعندماْالحيويْالتراكمْيحدث.ْالحيةْالكائناتْفيْأخرىْعضوية
 .السمومْلهذهْتصريفه

[ivْ]لصهارةاْالبخار،ْالحمم،ْالبركاني،ْالثوران:ْالبركانْبظواهرْيتعلقْماْكل. 

[vْ]ْاألحفوريْالوقود(combustibili fossiliْ:)ْكالفحم:ْاألحفوريةْالطاقةْإلنتاجْاستعمالهْيتمْوقودْهو
ْاألرضْباطنْمنْبدورهاْالموادْهذهْوتستخرجْالبترول،ْومنْالطبيعي،ْالغازْاألسود،ْالنفطيْالفحمْالحجري،
 .الميادينْافةكْفيْتستخدمْحرارةْإلنتاجْاألكسجينْمعْالهواءْفيْوتحترق

[viْ]ْالثانويةْالخلية(Secondary Cellْ:)الكهربائيةْالطاقةْاختزانْعلىْقادرةْكيمياويةْخليةْهي. 

[viiْ]الدينْتسديدْلضمانْالقرضْصاحبْإلىْماْملكيةْحقْانتقالْهوْاالقتصادْوفيْالقانونْفيْالرهن. 

[viiiْ]ْالرايبوزيْالنوويْالحمض(DNAْ)األكسجينْمنقوص 

[ixْ]ن َسانَْأنََّْْيع تَبِّرْفكريْمذهب نَْحقِّيقةُْهوَْْاإل ِّ َكزِّيَّةْال َكو   .ال َمر 

[xْ]ووضعهْروحهْيرفعْكيْالوسيلةْاإلنسانْإعطاءْإلىْيسعىْالذيْموقف:ْبروموتي. 



[xiْ]ْالحياةْمركزيةْنظريةBiocentrismْ(ْبيوسنتريزم)ْفي(ْالنزاْروبرت)ْاألمريكيْالعالمْاقترحهاْنظريةْهي
ْالنظرياتْوتعتبرْوالكون،ْوالحقيقةْللكائنْمركزاًْ(ْالبيولوجيا)ْوعلومهاْالحياةْتجسد(:ْالنزا)ْنظرْوفي2117ْْامع

 .والوعيْالحياةْقيمةْحسبانهاْفيْأخذتْإذاْإالْتنجحْولنْالكونْلتفسيرْكافيةْغيرْالفيزيائيْالعالمْعنْالحالية

[xiiْ]ْالتقليديةْالتأمليةْللفلسفةْالرئيسيةْالمفاهيمْمنْمفهومْوهوْ،فيْيمكثْبمعنىْالالتينيْاألصلْفيْالمحايثة
ْمرةْأولْاستخدمْفقدْالدقيقْبمعناهْاماْأرسطو،ْإلىْيرجعْالمعنىْبهذاْوالمصطلحْالمعاصرة،ْالمثاليةْوالمدارس

 .كانطْقدمهْالذيْهوْللمصطلحْالمعاصرْوالمعنىْالوسطىْالعصورْفي(ْالسكوالئية)ْالمدرسيةْالفلسفةْفي

[xiiiْ]ْالسعةْاقتصادياتْأوْالحجمْاقتصاداتْأوْالحجمْفوراتْيمثل(Economies of scaleْ)ْانخفاض
ْاإلنتاجْباقتصاداتْمرتبطْمصطلحْوهو.ْالشركةْإنتاجْحجمْارتفعْكلماْالطويلْاألجلْفيْالكليةْالتكلفةْمتوسط
ْالمدىْعلىْالتكاليف(ْوحدةْأو)ْطمتوسْانخفاضْإلىْاإلنتاجْفيْالمطردةْالزياداتْتؤديْحيثْالنطاق،ْالواسع
 .الطويل

[xivْ]ْالقل ةْاحتكار(ْبالالتينية:oligopoliumْ–ْْقليلونْباعةْيعنيْالذيْاليونانيْالجذرْمنْمشتقة)ْأحدْهو
 .للبضاعةْالموفرينْمنْقليلْعددْقبلْمنْمحكوماْالسوقْيكونْحالةْوهوْالسوق،ْاحتكارْاشكال

[xvْ]ْتكونْعندما:ْ“ريوْإعالنْمن15ْْالمبدأْفي1772ْْعامْفيْاألولىْللمرةْطةالحيْأوْاالحتياطْمبدأْصيغ
ْيكونْأنْيمكنْالْالكاملْالعلميْاليقينْإلىْواالفتقارْفيها،ْرجعةْالْأوْجسيمةْأضرارْبوقوعْتهديداتْهناك
ْيمكنْالمبدأ،ْهذالْعالميًّاْمحددْتعريفْوجودْعدمْورغم.ْ”البيئيْالتدهورْلمنعْفعالةْتدابيرْاعتمادْلتأجيلْمبررا

ْأيْبأنْلالعتقادْكافْسببْهناكْيكونْعندماْوقائيةْتدابيرْاتخاذْضرورة:ْيليْكماْعامةْعنهْالتعبيرْمحاولة
ْالتدابيرْهذهْتكونْقد.ْالبيئةْأوْالصحةْعلىْفيهاْرجعةْالْوالتيْجسيمة،ْأضراراْيسببْقدْمنتجْأوْنشاط

ْدليلْإنشاءْإلىْالحاجةْدونْمنْمنتجا،ْكانْإذاْالمنتجْهذاْلمنعْأوْما،ْنشاطْكانْإذاْالنشاطْوقفْأوْلخفض
ْعالجيةْتدابيرْاتخاذْوضرورة.ْالوخيمةْوالعواقبْالمنتج،ْأوْالنشاطْهذاْبينْسببيةْعالقةْوجودْإلىْرسمياْقاطع

ْباإلعالمْجديدةْالتزاماتْوخلقْالمتضررين،ْوالتعويضْاألضرار،ْومعالجةْالضرر،ْفيْالمتسببْعقابْكضمان
 .القادمةْباألجيالْتلحقْقدْالتيْاآلثارْمنْوللتقليلْالمجتمعْلحمايةْوالمالحقة،ْتابعةوال

[xviْ]ْلحلهاْويسعىْماْمشكلةْيعرفْالذيْالتفكيرْمنْالنمطْذلكْاالجتماعيةْالفلسفةْفيْاألدتيْبالعقلْيقصد
 .لإلنسانْيةمعادْأوْإنسانيةْكانتْإذاْوماْوالغاياتْالحلولْهذهْمضمونْعنْتساؤلْدونْمباشرة


