رسالة عامة بابوية
ُكن ُم َس َّب ًحا
’Laudato si
لقداسة البابا
فرنسيس
حول العناية بالبيت المشترك

َّحاْ،ياْسيِّدي”ْ(ْ:)Laudato si’, mi’ Signoreهكذاْاعتادْالقديسْفرنسيسْاألسيزيْأنْيرنمْ.
ُ “.1كنْْ ُم َسب ً

أيضاْكأختْلناْ،نتشاركْمعهاْالوجودْ،وكأمْ
كانْيذكرناْ،منْخاللْهذاْالنشيدْالجميلْ،بأنْبيتناْالمشتركْهوْ ً

ِّ
ِّ
ِّ
ثمارْ
تجْ ًا
حكمناْوتُنِّ ُْ
جميلةْتحتضنناْبينْذراعيهاُ “ْ.كنْْ ُم َسبَّحاًْ،ياْسيديْ،ألختناْوأمناْاألرضْ،التيْتَحملُناْوتَ ُ

ِّ
ملونةْوأعشاب”[.]1
متنوع ْةًْ َْ
معْزهورْْ َّ

.2أختناْهذهْتحتجْعلىْاألذىْالذيْنلحقهْبهاْ،بسببْاالستعمالْغيرْالمسؤولْوانتهاكْالخيراتْالتيْوضعهاْ

هللاْفيهاْ.لقدْنشأناْمعتقدينْأنهاْ ُمل ِّكيِّةْْلناْوبأنناْالمسيطرونْعليهاْومباحْْلناْننهبهاْ.إنْالعنفْالقاطنْفيْالقلبْ

أيضاْمنْخاللْأعراضْالمرضْالتيْنالحظهاْفيْالتربةْوفيْالمياهْوفيْ
اإلنسانيْالمجروحْبالخطيئةْ َيظهرْ ً

الهواءْوفيْالكائناتْالحيةْ.لهذاِّ ْ،
األكثرْ ًّ
تعرضاْلإلهمالْولسوءْالمعاملةْ،توجدْأرضناْالمظلومةْ
فمنْْبينْالفقراءْ َْ
أيضاْترابْ( ارْ.تكْْ.)7ْ،2جسدناْذاتهْ
خربةْ،التيْ“تَئِّنْْ ِّمنْ ِّْ
الم َّ
المخاض”ْ(رومْْ.)22ْ،8ننسىْأنناْنحنْ ً
آالمْ َ
وُ

مكونْمنْعناصرْاألرضْ،وهواؤهاْهوْالذيْنتنسمهْوماؤهاْهوْالذيْينعشناْويجددنا.

ال شيء في هذا العالم يجعلنا غير مبالين
.3منذْأكثرْمaنْخمسينْسنةْ،وبينماْكانْالعالمْيتأرجحْعلىْشفيرْأزمةْنوويةْ،كتبْالقديسْالباباْيوحناْالثالثْ
والعشرونْرسالةْعامةْ،لمْيشأْمنْخاللهاْرفضْالحربْوحسبْ،بلْوأرادْتقديمْمقترحْللسالمْ.وقدْوجهْرسالتهْ
السالمْفيْاألرضْ(ْ)Pacem in terrisإلىْكلْْالعالمْالكاثوليكيْ،ولكنهْأضافْوالىْجميعْاألشخاصْذويْ
اإلرادةْالصالحةْ.أماْاآلنْ،وأمامْتدهورْالبيئةْالعالميْ،فإنيْأريدْأنْأتوجهْإلىْكلْْشخصْيسكنْهذاْالكوكبْ.
فيْإرشاديْالرسوليْْفرحْاإلنجيلْ(ْ)Evangelii gaudiumتوجهتْإلىْأعضاءْالكنيسةْ،لتحريكْعمليةْ

إصالحْإرساليْْالْتزالْقيدْالتنفيذْ.فيْهذهْالرسالةْالعامةْ،أقترحْبشكلْخاصْالدخولْفيْحوارْمعْالجميعْ
حولْبيتناْالمشترك.
.4بعدْثمانيْسنواتْعلىْصدورْالسالمْفيْاألرضْ،فيْْ،1771أشارْالطوباويْالباباْبولسْالسادسْإلىْ

المشكلةْاإليكولوجيةْ،مقد ًماْإياهاْكأزمةْهيْ“نتيجةْمأساوية”ْلممارساتْالكائنْالبشريْغيرْالخاضعةْللرقابةْ:
ِّْ
نفسهْألنْيكونْ ِّ
بدورهْضحي ْةَْهذاْ
َْ
“إنهْ،منْخاللْاستغاللْمفرطْللطبيعةُْ،يعرضْ
ويعرضْ َ
األرضْللتدميرْ ُ

أيضاْأمامْمنظمةْاألغذيةْوالزراعةْ(ْ)FAOعنْإمكانية“ْ،حدوثْكارثةْبيئيةْحقيقية…ْ،
التدهور”[ْ.]2تحدثْ ً

كردْْفعلْعلىْثقلْوطأةْالحضارةْالصناعية”ْ،الفتًاْاالنتباهْإلىْ“الضرورةْالملحةْوالحاجةْإلىْتغييرْْجذريْْفيْ

إدهاشاْ،والنموْاالقتصاديْْ
سلوكْاإلنسانية”ْ،ألنْ“االنجازاتْالعلميِّةْاألكثرْروعةْ،والمنجزاتْالتقنيةْاألكثرْ ً
إبهاراْ،إنْلمْتَ ُكنْ ُمقرون ْةًْبتقدمْْاجتماعيْْوأخالقيْْأصيلْ،فإنهاْ،فيْنهايةْالمطافْ،ستنقلبْعلىْ
األكثرْ ً
اإلنسان”[.]3

ايداْ.وقدْالحظْفيْرسالتهْالعامةْاألولىْأنْ
اهتمْالقديسْيوحناْبولسْالثانيْبهذاْالموضوعْ
.5قدْ َّْ
اهتماماْمتز ً
ً

إالْأنْيستغلهاْألغراضهْاآلنيةْويستخدمهاْ
“ليسْللبيئةْالطبيعيةْفيْنظرْاإلنسانْ،علىْماْيبدوْ،منْنعنىْ ْ

االنتباهَْعلىْأنناْنلتزمْ
ْ
لفتْ
لالستهالكْالمباشر”[ْ،]4ومنْثمْدعاْإلىْتوبةْبيئيةْعامة[ْ.]5لكنهْفيْالوقتْعينهْ َْ

الًْجدْاًْ“التقيدْبالشروطْاألدبيةْلصيانةْالبيئةْالبشريةْصيانةْصحيحة”[ْ.]6إنْتدميرْالبيئةْالبشريةْهوْأمرْ
قلي ْ
بغايةْالخطورةْ،ليسْألنْهللاْلمْ ِّ
العالمْإلىْالكائنْالبشريْوحسبْ،بلْألنْالحياةْاإلنسانيةْبذاتِّهاْهيْ
يوكلْ َْ

تغييرْ
أشكالْالتََرديْالمتعددةْ.إنْكلْْطموحْيرميْإلىْرعايةْوتطويرْالعالمْيتطلبْْ ًا
عطيةْْيجبْحمايتِّهاْمنْ ِّْ

عميقًاْفيْ“أنماطْالحياةْوأساليبْاإلنتاجْواالستهالكْ،والبنياتْالسلطويةْالقائمةْالتيْتسوسْالمجتمعاتْ

المعاصرة”[ْ.]7لدىْالتنميةْالبشريةْاألصيلةْطابعْأخالقيْ،يفترضْاالحترامْالكاملْللشخصْاإلنسانيْ،بلْ
أيضاْإلىْالعالمْالطبيعيْ“والنظرْفيْطبيعةْكلْكائنْوفيْعالقاتهْالمتبادلةْ،ضمنْنظامْ
ويجبْعليهْاالنتباهْ ً

منسقْهوْالكوزموسْ[الكون]“[ْ.]8لهذاْ،يجبْعلىْقدرةْالكائنْالبشريْعلىْتغييرْالواقعْأنْتنموْعلىْأساسْ
الهبةْاألولىْواألصليةْلألشياءْكماْخرجتْمنْيديْهللا[.]7
األسبابْالهيكلي ِّْةْالختالالتْاالقتصادْالعالميْ
ِّْ
الدعوةَْ“إلىْالقضاءْعلىْ
ْ
َ .6ج َّدَْدْ َسلَِّفيْبِّنِّدكتُسْالسادسْعشرْ

والىْإصالحْنماذجْالتقدمْالتيْتبدوْغيرْقادرةْعلىْتأمينْاحترامْالبيئة”[َّ ْ.]11
وذكرْأنهْالْيمكنْتحليلْالعالمْ
يتجز»ْوهوْيتضمنْالبيئةْْوالحياةْوالجنسْ
فقطْعنْطريقْعزلْأحدْجوانبهْ،ألنْ«كتابْالطبيعةْهوْواحدْوالْ أ
ثم“ْ،فإنْتدهورْالطبيعةْهوْأمرْمرتبطْارتباطًاْوثيقًاْ
والعائلةْوالعالقاتْاالجتماعيةْ،وجوانبْأخرىْ.ومنْ َّ

ِّ
ثخ َنةْْ
بالثقافةْالتيْتَصيغْالتعايشْاإلنساني”[ْ.]11لقدْاقترحْعليناْالباباْبِّندكتُسْاالعترافْبأنْالبيئةْالطبيعيةْ ُم َ

أيضاْلديهاْجراحهاْ.لكنهاْكلهاْفيْالواقعْناجمةْْ
بجراحْأحدثهاْسلوكناْغيرْالمسؤولْ.كماْأنْالبيئةْاالجتماعيةْ ً

يةْاإلنسانيةْ.
تقودْحياتَناْ،وبالتاليْفماْمنْحدودْْللحر ِّْ
عنْذاتْالشرْ،أيْعنْاالعتقادْبأنهْالْتوجدْحقائقْثابتةْ ُْ

أيضاْ
نفسهْ.إنهْروحْوارادةْ،ولكنهْ ً
إنناْننسىْأنْ“اإلنسانْليسْمجردْحريةْتخلقْذاتهاْبذاتهاْ.فاإلنسانْالْ َيخلُقْ َ
طبيعة”[ْ.]12وقدْدعاناْ،بقلقْْأبويْ،إلىْاالعترافْبأنْالخليقةْتتعرضْللخطرْ“فيْكلْْمرةْيكونْلناْفيهاْ

السلطةْالنهائيةْ،وحينْنعتبرْأنْكلْاألشياءْفيْمجملهاْهيْوبكلْبساطةْملكناْ،ونستهلكهاْألنفسناْوحسبْ.إنْ
تبديدْالخليقةْيبدأْعندماْالْنعترفْبوجودْأيةْسلطةْأعلىْ َّ
مناْ،بلْوالْنرىْسوىْأنفسنا”[.]13

متّحدون في همّ واحد
الفالسفةْوالالهوتيينْوالمنظماتْاالجتماعيةْالذينْ
ِّْ
العلماءْو
ِّْ
الكثيرْمنْ
اتْهذهْخواطرْ ِّْ
.7تجمعْمساهماتْالباباو ِّْ

أيضاْ،هناكْكنائسْ
ِّْ
فكرْ
أغنواْ َْ
َ
الكنيسةْفيْقضاياْكهذهْ.لكنْالْيمكنناْتجاهلْأنْخارجْالكنيسةْالكاثوليكيةْ ً

ثميناْحولْهذهْالمواضيعْ
اهتماماْعميقًاْ ًا
وجماعاتْمسيحيةْأخرىْ–ْوكذلكْدياناتْأخرىْ–ْقدْطورتْ
وفكرْ ً
ً

ِّ
صارْْمساهم ْةَْالبطريركْ
جميعاْ.ولالستشهادْبمثالْواحدْجديرْبالمالحظةْ،أريدْأنْأسترجعْبِّاخت َ
التيْتشغلناْ ً
المسكونيْبارثولوميوسْ،والذيْمعهْنتشاركْرجاءْالشركةْالكنسيةْالتامة.

.8قدْأشارْالبطريركْبارثولوميوسْبشكلْخاصْإلىْضرورةْأنْيتوبْكلْواحدْعنْطريقتهْالخاصةْفيْاإلساءةْ
لالعترافْ“بإسهامناْ،
ارْصغيرةْبالبيئة”ْ،بقدرْماْنحنْمدعوونْ ْ
للكوكبْ،ألنْ“بقدرْماُْيلحقْكلْواحدْمناْأضرًا
ارْوبحزمْوتحفيزْعلىْ
الصغيرْأوْالكبيرْ،فيْتشويهْالبيئةْوتدميرها”[ْ.]14فيْهذاْالسياقْ،قدْحثناْتكرًا

االعترافْبالخطاياْضدْالخليقة“ْ:فأنْ ِّ
تدمرْالكائناتْالبشريةْالتنوعْالبيولوجيْفيْخليقةْهللا؛ْوأنْتُلحقْالكائناتْ

البشريةْالضررْبسالمةْاألرضْ،م ِّ
ساه َْم ْةًْفيْالتغييرْالمناخيْ،وفيْتجريدْاألرضْمنْغاباتهاْالطبيعيةْأوْ
ُ

تدميرْالمناطقْالرطبة[ْ]iأوْتلويثْالكائناتْالبشريةْمياهْاألرضْوتربتهاْوهوائهاْوحياتهاْ،بالموادْالسامةْ:فأنْ
هذهْكلهاْهيْخطايا”[ْ.]15ألنْ“أيْْجريمةْضدْالطبيعةْهيْجريمةْضدْأنفسناْوهيْخطيئةْضدْهللا”[.]16
الروحيةْللمشاكلْالبيئيةْ،والتيْتدعوناْإلىْ
ِّْ
األخالقيةْو
ِّْ
االنتباهَْإلىْالجذورْ
ْ
تْبارثولوميوسْ
.7فيْالوقتْعينهْ،لَفَ َْ

اضْفقطْ.
أيضاْفيْتغيِّرْْللكائنْالبشريْ،واالْْفإنناْنجابهْاألعر َ ْ
البحثْعنْحلولْالْتوجدْفيْالتقنيةْوحسبْ،بلْو ً
لقدْاقترحْعليناْالعبورْمنْاالستهالكْإلىْالتضحيةْ،ومنْالجشعْإلىْالسخاءْ،ومنْالهدرْإلىْالقدرةْعلىْ

المشاركةْ،فيْتزهدْْ“يعنيْتعلمْالعطاءْوليسْفقطْمجردْالتَفضلْ.فاالنتقالْالتدريجيْمماْأريدهْأناْإلىْماْ

اكل”[ْ.]17أنناْمدعوونْ
يحتاجهْعالمْهللاْ،هوْأسلوبْفيْعيشْالمحبةْ.وهوْتحررْمنْالخوفْ،والجشعْ،والتو ُ

أيضاْ،نحنْالمسيحيينْ،إلىْ“قبولْالعالمْ َك ِّس ِّْرْ َش ِّرَكةْ،كنوعْمنْالمشاركةْمعْهللاْومعْالقريبْعلىْنطاقْ
ً

عالميْ.إنهْاعتقادناْالمتواضعْبأنْاإللهيْواإلنسانيْيلتقيانْحتىْفيْأدقْتفاصيلْثوبْالخليقةْالمتناغمْالذيْ
اكهْهللاْ،وصوالْإلىْأصغرْنقطةْغبارْمنْكوكبنا”[.]18
َح َ

األسيزي
القديس فرنسيس ّ
اتخذتْاسمهْ ِّ
كمرشدْْوكإلهامْ،
ومحفزْ.وقدْ
ُْ َ
.11الْأريدْمتابعةْهذهْالرسالةْالعامةْقبلْالتوقفْعندْمثالْرائعْ ُ

لحظةْانتخابيْأسقُفًاْلروماْ.أعتقدْأنْالقديسْفرنسيسْهوْالمثالْالنموذجيْلالعتناءْبماْهوْضعيفْوفيْ

إيكولوجيةْشاملةْ،عاشهماْبفرحْوبأصالةْ.إنهْشفيعْجميعْالذينْيدرسونْويعملونْفيْمجالْاإليكولوجيةْ،وهوْ

خاصاْبخليقةْهللاْوبالمهملينْأكثرْ،وباألكثرْ
أيضاْمنْالكثيرينْمنْغيرْالمسيحيينْ.لقدْأظهرْ
محبوبْ ً
اهتماماْ ً
ً

محبوباْبسببْفرحهْ،وتفانيهْالسخيْ،وعالميةْقلبهْ.كانْمتصوفًاْومتجوالْيعيشْببساطةْ
فقرْ.كانْيحبْوكانْ
ًا
ً
وفيْانسجامْرائعْمعْهللاْ،ومعْاآلخرينْ،ومعْالطبيعةْ،ومعْذاتهْ.فيهْنشعرْإلىْإيْحدْيصعبْالفصلْبينْ

االهتمامْبالطبيعةْ،والعدالةْتجاهْالفقراءْ،وااللتزامْفيْالمجتمعْ،والسالمْالداخلي.
تتجاوزْلغ ْةَْالعلومْالمجردةْأوْ
ُْ
انفتاحاْعلىْفئاتْْ
.11إنْ َ
شهادتُهْتُبينْلناْ ً
أيضاْأنْاإليكولوجيةْالشاملةْتَتَطلبْ ً

علمْاألحياءْ،وتربطناْبماْهوْاساسْالبشريةْ.كماْيحدثْبالتمامْعندماْنقعْفيْعشقْشخصْماْ،ففيْكلْمرةْ

كانْينظرْالقديسْفرنسيسْإلىْالشمسْأوْالقمرْأوْالحيواناتْالصغيرةْ،كانتْردةْفعلهْهيْاإلنشادُ ْ،مشركاْكلْ

سبحْهللاْ
المخلوقاتْفيْهذاْالتسبيحْ.لقدْكانْيتواصلْمعْكلْالخليقةْ،فكانْيعظْحتىْالزهورْويدعوهاْ“إلىْأنْتُ َْ
وتحبهْ،كماْولوْكانتْتتمتعْبالفهم”[ْ.]17كانتْردةْفعلهْأكثرْمنْمجردْتقديرْذهنيْأوْحسابْاقتصاديْ،ألنْ

أخاْ،تربطهْبهْأواصرْالمودةْ.لهذاْكانْيشعرْأنهْمدعوْلالعتناءْبجميعْ
كلْمخلوقْبالنسبةْإليهْكانْ ً

الموجوداتْ.وقدْروىْأحدْتالميذهْ،القديسْبونافينتوراْ،أنهْ“انطالقًاْمنْاعتبارْأنْلجميعْاألشياءْأصلْمشتركْ،

أخاْوأختًا”[ْ.]21الْيمكنْازدراءْ
كانْيشعرْبأنهْمغمورْبرأفةْأكبرْ،وكانْيدعوْالمخلوقاتْ،مهماْكانتْصغيرةً ْ،
هذهْالقناعةْوكأنهاْرومانسيةْغيرْعقالنيةْ،ألنهاْتؤثرْعلىْالخياراتْالتيْتحددْتصرفاتناْ.فإنْاقتربناْمنْ

الطبيعةْومنْالبيئةْبدونْهذاْاالنفتاحْعلىْالذهولْواالندهاشْ،وانْلمْنتكلمْبعدْلغةْاألخوةْوالجمالْفيْعالقتناْ
معْالعالمْ،فإنْتصرفاتناْستكونْتصرفاتْالمتسلطْوالمستهلكْأوْالمستغلْللمواردْالطبيعيةْ،غيرْالقادرْعلىْ
اتحاداْوثيقًاْبكلْشيءْموجودْ،فإنْ
وضعْحدْْلمصالحهْالعاجلةْ.والعكسْصحيحْ،فإنْشعرناْبأنناْمتحدونْ ً

هداْخارجيًّاْ
الرصانةْواالكتراثْسيتدفقانْفيْداخلناْبطريقةْعفويةْ.إنْفقرْوتقشفْالقديسْفرنسيسْلمْيكوناْز ً
أمرْأكثرْجذريةْ:إنهْالتخليْعنْجعلْالواقعْمجردْغرضْلالستخدامْوالتسلط.
بحتًاْوانماْ ًا

.12منْجهةْأخرىْ،يقترحْعليناْالقديسْفرنسيسْ،عبرْأمانتهْللكتابْالمقدسْ،االعترافْبالطبيعةْككتابْرائعْ
ِّ
يانْ
وجمالَهاُْي َؤِّد ِّْ
المخ ِّْ
يكلمناْهللاْمنْخاللهْ،وينقلْإليناْ ً
لوقاتْ َ
بعضاْمنْعظمتهْومنْصالحه“ْ.إنَّْْ َعظَ َم ْةَْ َ

ِّ ِّ ِّ
بِّ ِّ
ُلوهيتُهْ،
ياسْإِّلىْالتَأَملْفيْخالِّ ِّقها”ْ(حكْ“ْ)5ْ،13والْ َيز ُْ
الق ِّْ
درتُهْاأل ََزلَِّّي ْةُْوأ َ
الْماْالْ َيظهَُْرْمنْصفاتهْ،أَيْقُ َ

ِّ
بستانْالخض ارواتْالخاصْ
ظاه ًارْلِّ َلبصائِّ ِّْرْفيْ َمخلوقاتِّه”ْ(رومْْ.)21ْ،1لهذاْالسببْكانْيطلبْتركْجزءْْفيْ ِّْ
ِّ
بْبهاْأنْيرفعْفكرهْإلىْهللاُ ْ،مبدعْهذاْ
عج ُْ
لمنُْْي َ
بالديرْبدونْزراعةْكيْتنموْفيهْالنباتاتْالبريةْ،بحيثْيمكنْ َ

الجمالْكله[ْ.]21إنْالعالمْهوْأكثرْمنْمجردْمشكلةْتحتاجْلحلْ،إنهْ ِّسرْْ ُم ِّ
فرحْْنتأملهْفيْغبطةْوتسبيح.

ندائي
الحرصْعلىْتوحيدْالعائلةْالبشريةْبأسرهاْفيْالبحثْعنْ
َْ
.13إنْالتحديْالعاجلْلحمايةْبيتناْالمشتركْيشملْ
أبداْللخلفْفيْ
تنميةْمستدامةْوشاملةْ،ألنناْنعرفْأنْاألمورْيمكنْتغيرهاْ.فالخالقْالْيهملناْ،وهوْالْيتراجعْ ً

مشروعْمحبتهْ،والْيندمْعلىْأنهْخلقناْ.وماْزالْبإمكانْالبشريةْأنْتتعاونْمنْأجلْتعميرْبيتناْالمشتركْ.وهناْ
أريدْالتعبيرْعنْاالمتنانْ،وتشجيعْوشكرْجميعْالذينْ،فيْمختلفْمجاالتْالنشاطْالبشريْ،يعملونْعلىْتأمينْ
خاصاْأولئكْالذينْيناضلونْببأسْلمعالجةْعواقبْالتدهورْ
حمايةْالبيتْالذيْنتشاركْبهْ.ويستحقونْ ًا
شكرْ ً

فقرْفيْالعالمْ.إنْالشبابُْيطَالبناْبتغييرْ.وهمْيتساءلونْكيفْيمكنْ
البيئيْالمأساويةْفيْحياةْاألشخاصْاألكثرْ ًا
االدعاءْببناءْمستقبلْأفضلْبدونْالتفكيرْفيْاألزمةْالبيئيةْوفيْمعاناةْالمستبعدين.

دعوةًْعاجلةْلتجديدْالحوارْحولْاألسلوبْالذيْنتبعهْفيْبناءْمستقبلْالكوكبْ.إنناْبحاجةْإلىْإجراءْ
.14أوجهْ ْ

مقارنةْتجمعناْكلناْ،ألنْالتحديْالبيئيْالذيْنواجههْ،وجذورهْالبشريةْ،تعنيناْوتمسناْجميعناْ.لقدْقطعتْالحركةْ
اإليكولوجيةْالعالميةْشوطًاْطويالْوغنيًّاْ،وأثمرتْمجموعاتْعديدةْمنْالمواطنينْالذينْساهمواْفيْإحياءْ
غالباْماْيصيبهاْ
الوعيْ.لكنْلألسفْ،الكثيرْمنْالجهودْالمبذولةْللبحثْعنْحلولْملموسةْلألزمةْالبيئيةْ ً

أيضاْبسببْعدمْاكتراثْاآلخرينْ.وتتأرجحْالمواقفْالتيْ
االحبا ْ
طُْليسْفقطْبسببْرفضْأصحابْالسلطةْ،وانماْ ً
تعيقْ ُسُبلْالحلولْ،حتىْبينْالمؤمنينْ،بينْنفيْالمشكلةْوعدمْاالكتراثْلهاْأوْاالستسالمْالرخوْأوْالثقةْالعمياءْ
مجدداْإلىْتضامنْعالميْ.كماْقالْأساقفةْجنوبْأفريقيا“ْ:إنْمواهبْومشاركةْ
بالحلولْالتقنيةْ.إنناْبحاجةْ ًْ

جميعاْ
الجميعْهيْضروريةْإلصالحْاألضرارْالناجمةْعنْتعديْالبشرْعلىْخليقةْهللا”[ْ.]22فباستطاعتناْ ً

التعاونْكأدواتْهللْمنْأجلْالعنايةْبالخليقةْ،كلْْعبرْثقافتهْوخبرتهْالخاصةْ،وعبرْمبادراتهْوقدراتهْالخاصة.
.15أتمنىْأنْتساعدناْهذهْالرسالةْالعامةْ،مضافةْإلىْالتعليمْاالجتماعيْللكنيسةْ،علىْاالعترافْبعظمةْ
يعاْعلىْمختلفْجوانبْاألزمةْاإليكولوجيةْ
سأمرْ ًا
مرورْسر ً
وضرورةْوجمالْالتحديْالذيْيواجهناْ.بدايةُ ْ،

الحاليةْ،منْأجلْالحصولْعلىْأفضلْنتائجْاألبحاثْالعلميةْالمتوفرةْحتىْاليومْ،والسماحْلهاْبأنْتلمسناْفيْ
مجدداْ
العمقْووضعْأساسْمتينْللمسارْاألخالقيْوالروحيْالذيْيستمرْ.وانطالقًاْمنْهذاْالعرضْ،سأتناولْ ً

بعضْالمسائلْالتيْتنبعْمنْالتقليدْاليهودي-المسيحيْ،بهدفْإعطاءْالمزيدْمنْالتوافقْاللتزامناْمنْأجلْالبيئةْ.
ثمْ،سأحاولْالولوجْإلىْجذورْالوضعْالحاليْ،كيْأجنيْمنهاْ،ليسْفقطْاألعراضْوانماْاألسبابْالعميقةْ.

سيكونْباستطاعتناْهكذاْأنْنقترحْإيكولوجيةْتحتويْ،فيْأبعادهاْالمختلفةْ،المكانْالمحددْالذيْيحتلهْالكائنْ
البشريْفيْهذاْالعالمْوعالقاتهْبالواقعْالذيْيحيطْبهْ.علىْضوءْهذاْالتأملْ،أودْالقيامْبخطوةْلألمامْفيْطرحْ
بعضْالخطوطْالعريضةْللحوارْوللعملْالتيْتُ ِّ
شركْعلىْحدْالسواءْكلْواحدْمناْوالسياسةْالدوليةْ.فيْالنهايةْ،
وألننيْمقتنعْبأنْكلْتغييرْيحتاجْإلىْدوافعْوالىْمسيرةْتعليميةْ،سوفْأقترحْبعضْخطوطْللنضجْاإلنسانيْ

ُمستلهَ َم ْةًْمنْكنزْالخبرةْالروحيةْالمسيحية.
.16إنْكلْفصلْ،بالرغمْمنْأنْلهْموضوعهْالمحددْومنهجيتهْالخاصةْ،سيتناولْبدورهْ،منْمنظورْجديدْ،

مسائلْمهمةْ،قدْتمْالتعرضْلهاْفيْالفصولْالسابقةْ.وهذاْيتعلقْخاصةْببعضْالمحاورْالتيْتتخلَّلْالرسالةْ
الفقراءْوهشاشةْاألرض؛ْاالقتناعْبأنْكلْشيءْفيْالعالمْهوْ
بكاملهاْ.علىْسبيلْالمثالْ:العالقةْالوثيقةْبينْ ْ
مترابطْارتباطًاْعميقًا؛ْنقدْالنموذجْالجديدْوأشكالْالسلطةْالناجمةْعنْالتكنولوجية؛ْالدعوةْللبحثْعنْطرقْ

أخرىْلفهمْاالقتصادْوالتقدم؛ْالقيمةْالخاصةْلكلْمخلوق؛ْالمعنىْاإلنسانيْلإليكولوجية؛ْضرورةْالقيامْبمناظراتْ
صادقةْونزيهة؛ْالمسؤوليةْالخطيرةْالتيْتتحملهاْالسياسةْالدوليةْوالمحلية؛ْثقافةْالهدرْواقتراحْأسلوبْحياةْ
أبداْاالنتهاءْمنْدراستهاْأوْاإلعراضْعنهاْ،ولكنهاْ،علىْالعكسْ،تُدرسْوتُعمقْ
جديدةْ.إنهاْموضوعاتْالْيتمْ ً
باستمرار.

ْ

الفصل األول
ما يحدث لبيتنا المشترك
ْ
.17إنْالتأمالتْالالهوتيِّةْوالفلسفيِّةْ،حولْوضعْالبشريةْوالعالمْ،يمكنْأنْتبدوْكرسائلْمكررةْوخاويةْإنْلمْ
مجدداْانطالقًاْمنْمواجهةْمعْالسياقْالحاليْ،بماْفيهْمنْمستجداتْلتاريخْالبشريةْ.لهذاْ،وقبلْ
تطرحْنفسهاْ ً

التعرفْعلىْكيفْأنْاإليمانْيولدْحوافزْومتطلباتْجديدةْفيْوجهْالعالمْالذيْننتميْإليهْ،فإنيْأقترحْالتوقفْ
بإيجازْللنظرْلماْيحدثْلبيتناْالمشترك.
.18إنْالسرعةْالمتزايدةْللتغييراتْالمرتبطةْبالبشريةْوبالكوكبْ،تتحدْاليومْبتكثيفْايقاعاتْالحياةْوالعملْفيماْ
ُيطلقْعليهْالبعضْ،فيْاللغةْاإلسبانيةْ(“ْ،)rapidaciónالتراكمْالتسارعي”[ْ.]iiمعْأنْالتغيرْهوْجزءْمنْ

النظمْالمركبةْ،فإنْالسرعةْالتيْتفرضهاْالتدخالتْالبشريةْاليومْتتناقضْمعْالبطءْالطبيعيْللتطورْ
دينامياتْ ُ

البيولوجيُْ.يضافْإلىْهذاْمشكلةْأنْأهدافْهذاْالتغيرْالمتسارعْوالدائمْالْتصبْبالضرورةْلصالحْالخيرْالعامْ

لْإلىْتدهورْْللعالمْ
يصبحْمقلقًاْعندماْ َيتَ َح َّو ُْ
ُْ
ولتنميةْبشريةْ،مستدامةْوشاملةْ.إنْالتغييرْهوْأمرْ ُمستَ َحبْ،ولكنهْ

وتقهقرْلنوعيةْحياةْالسوادْاألعظمْمنْالبشرية.

.17بعدْفترةْمنْالثقةْغيرْالمنطقيةْفيْالتقدمْوفيْالقدراتْالبشريةْ،فإنْجزًءاْمنْالمجتمعْبصددْاالقترابْمنْ

ظُْوعيْْمتزايدْْحولْالبيئةْوحولْالعنايةْبالطبيعةْ،وينموْقلقْصادقْومؤلمْبسببْماْ
ويالح ْ
مستوىْمعرفةْأكبرُ ْ.
يحدثْلكوكبناْ.لنقمْبجولةْ-ستكونْبالتأكيدْغيرْكاملةْ-بينْتلكْالمسائلْالتيْتسببْلناْاليومْقلقًاْليسْ

وعيْ
بمقدورناْبعدْالتظاهرْبإخفائهْ.الهدفْبالتأكيدْليسْجمعْالمعلوماتْأوْإشباعْفضولناْ،ولكنْالوصولْإلىْ ْ

شخصيْ،وبالتاليْتحديدْماْيمكنْأنْيقدمهْكلْفرد.
مؤلمْ،وجرأةْْعلىْتحويلْماْيحدثْللعالمْإلىْألمْْ
ٍّ
ْ
.1التلوث والتغييرات المناخية

تلوث ،نفايات وثقافة الهدر
فالتعرضْللملوثاتْالمناخيةْيتسببْفيْتأثيراتْمتعددةْ
ُْ
يومياْ.
.21يوجدْأنواعْمنْالتلوثْتصيبْاألشخاصْ ً

فقراْ،ويتسببْفيْالماليينْمنْحاالتْالوفاةْالمبكرةْ.فهمْيمرضونْ،
للغايةْعلىْالصحةْ،والْسيَّماْعلىْاألكثرْ ً
مثالْ،بسببْتنشقهمْمستوياتْعاليةْمنْالدخانْالصادرْعنْالوقودْالمستخدمْفيْالطبخْأوْالتدفئةْ.ويضافْ

إلىْهذاْ،التلوثْالذيْيؤذيْالجميعْالناتجْعنْوسائلْالنقلْ،ودخانْالمصانعْ،وترسبْموادْتساهمْفيْتحمضْ
التربةْوالمياهْ،واألسمدةْ،والمبيداتْالحشريةْ،ومبيداتْالفطرياتْ،ومبيداتْاألعشابْوالموادْالكيميائيةْالزراعيةْ

الم َس ِّم َمةْبشكلْعامْ.إنْالتكنولوجياْ،المرتبطةْبالماليةْ،تدعيْبأنهاْالحلْالوحيدْللمشاكلْ،وهيْفيْالواقعْعاجزةْ
ُ
حالْلمشكلةْ
تجدْ ًّْ
عنْرؤيةْ“ ِّسرْ”ْالعالقاتْالمتعددةْالقائمةْبينْاألشياءْ،ولهذاْفهيْبالتاليْ،فيْبعضْاألحيانُْ ْ،

ماْيتسببْبدورهْبمشاكلْأخرى.

أيضاْالوضعْفيْالحسبانْالتلوثْالناتجْعنْالنفاياتْ،بماْفيهاْتلكْالخطيرةْوالموجودةْفيْأوساطْ
.21يجبْ ً

مختلفةْ.إنناْننتجْسنويًّاْمئاتْالماليينْمنْأطنانْالنفاياتْ،الكثيرْمنهاْغيرْقابلْللتحللْ:نفاياتْمنزليةْ

وتجاريةْ،وبقاياْأنقاضْالهدمْ،ونفاياتْطبيةْ،ونفاياتْإلكترونيةْأوْصناعيةْسامةْللغايةْومشعةْ.إنْاألرضْ،
بيتناْالمشتركْ،تبدوْوكأنهاْتتحولْ،أكثرْفأكثرْ،إلىْمستودعْهائلْللقمامةْ.وفيْأماكنْكثيرةْمنْالكوكبْ،
المناظرْالطبيعيةْمنْالماضيْ،والتيْتبدوْاليومْمغمورةْبالنفاياتْ.فالنفاياتْالصناعيةْ،
َْ
خْبحنينْ،
يتذكرْالشيو ُْ

أحيائيا[ْ]iiiفيُْبنيةْ
اكماْ ًّْ
كماْهيْالمنتجاتْالكيماويةْالمستخدمةْفيْالمدنْوفيْالحقولْ،بإمكانهاْأنْتحدثْتر ً

سكانْالمناطقْالمتاخمةْلهْ،وهوْماْيالحظْحتىْوبالرغمْمنْانخفاضْنسبةْالمادةْالسامةْالموجودةْفيْالمكانْ.
وفيْكثيرْمنْاألحيانْتؤخذْالتدابيرْالالزمةْفقطْعندْظهورْتأثيراتْالْيمكنْمعالجتهاْعلىْصحةْاألشخاص.
.22إنْهذهْالمشاكلْهيْذاتْصلةْوثيقةْبثقافةْالهدرْ،التيْتصيبْعلىْحدْالسواءْاألشخاصْالمنبوذينْكماْ

يعاْإلىْنفاياتْ.لنالحظْ،علىْسبيلْالمثالْ،أنْالقسمْاألكبرْمنْاألوراقْالمصنوعةْ
األشياءْالتيْتتحولْسر ً

تكونْ
ُيهدرْوالْيتمْإعادةْتدويرهْ.كماْيصعبْعليناْاإلقرارْبأنْعملْالنظامْالبيئيْالطبيعيْهوْمثاليْ:فالنباتاتْ ْ

موادْغذائيةْتُطعمْآكليْاألعشاب؛ْوتلكْبدورهاْتُغذيْآكليْاللحومْ،الذينْينتجونْكمياتْهائلةْمنْالنفاياتْ

العضويةْ،والتيْتتسببْفيْنموْجيلْجديدْمنْالنباتاتْ.وعلىْالعكسْ،فإنْالنظامْالصناعيْ،فيْنهايةْدورةْ
االنتاجْواالستهالكْ،لمْ ِّ
يطورْالقدرْةَْعلىْاستيعابْواعادةْاستعمالْالنفاياتْوالمخلفاتْ.ولمْينجحْبعدْفيْتبنيْ
ويريْ”ْ ِّ
نموذجْإنتاجْ“تَد ِّ
ونموذجاْيقتضيْوضعْحدودْقصوىْالستخدامْ
ارداْللجميعْولألجيالْالقادمةْ،
يؤمنْمو ً
َ
ً

المواردْغيرْالمتجددةْ،وتبنيْاالعتدالْفيْاستهالكهاْ،وتحقيقْالفعاليةْالقصوىْفيْاستخدامهاْ،واعادةْاستعمالهاْ
وتدويرهاْ.إنْمواجهةْهذهْالمسائلْقدْتكونْهيْطريقةْللتصديْلثقافةْالهدرْالتيْستنتهيْباإلضرارْبالكوكبْ
بكاملهْ،لكنناْنالحظْأنْالتطوراتْبهذاْاالتجاهْماْزالتْغيرْكافية.

المناخ كخير عام
.23المناخْهوْخيرْعامْ،للجميعْومنْأجلْالجميعْ.إنهْ،علىْمستوىْالكونْ،نظامْْمعقدْومتَّ ِّ
بالكثيرْمنْ
ِّْ
صلْْ
ُ

ارْمقلقًاْللنظامْ
جداْيشيرْإلىْأنناْنواجهْاحترًا
ِّْ
الشروطْ
ِّْ
األساسيةْللحياةْالبشريةْ.وهنالكْإجماعْعلميْراسخْ ً

أيضاْ
َْ
المناخيْ.وقدْ
اصطحبْهذاْاالحترارْ،فيْالعقودْاألخيرةْ،ارتفاعْْثابتْلمستوىْمياهْالبحرْ،كماْيصعبْ ً

علميْمحددْْلكلْظاهرةْبعينهاْ.إنْ
فصلهْعنْتزايدْالظواهرْالمناخيةْالمتطرفةْ،برغمْأنهْالْيمكنْتعيينْسببْ ٍّْ

البشريةْمدعوةْألنْتصبحْعلىْ َبيِّنةْمنْضرورةْإجراءْتغيراتْفيْنمطْالحياةْواإلنتاجْواالستهالكْ،لمحاربةْهذاْ
أسباباْأخرىْ(مثلْ
االحترارْأوْ،علىْاألقلْ،لمواجهةْاألسبابْالبشريةْالتيْتنتجهْأوْتضاعفهْ.صحيحْأنْهناكْ ً
البركانية[ْ،]ivوالتغيراتْفيْمدارْاألرضْومحورهاْ،والدورةْالشمسية)ْ،ولكنْالعديدْمنْالدراساتْالعلميةْتشيرْ

إلىْأنْالقسمْاألكبرْمنْاالحترارْالكونِّيْ،فيْالعقودْاألخيرةْ،يعودْلزيادةْغازاتْاالحتباسْالحراريْ(ثانيْأكسيدْ
الكربونْ،والميثانْ،وأكسيدْالنيتروزْوغيرهاْمنْالغازات)ْالتيْتصدرْفيْالغالبْعنْالنشاطْالبشريْ.إنْتكثفهاْ

فيْالغالفْالجويْهذاْ،يمنعْح اررةْأشعةْالشمسْالمنعكسةْمنْاألرضْ،منْاالنتشارْفيْالفضاءْ.وقدْعززْهذاْ
بشكلْخاصْنموذجْالتنميةْالقائمْعلىْاالستخدامْالمكثفْللوقودْاألحفوري[ْ،]vالموجودْفيْقلبْنظامْالطاقةْ
آثرْعاملْآخرْفيْهذاْالصددْأالْوهوْممارسةْالتغييرْفيْاستخدامْاألراضيْبشكلْمتزايدْ،
العالميْ.وقدْ َّْ
وبصورةْأساسيةْإزالةْالغاباتْألغراضْزراعية.
.24إنْاالحترارْ،فيْالمقابلْ،لهْبدورهْتأثيرهْعلىْدورةْالكربونْ.إنهْيخلقْحلقةْمفرغةْتزيدْمنْخطورةْالوضعْ،
وستؤثرْعلىْتوفرْالمواردْاألساسيةْكمياهْالشربْوالطاقةْواإلنتاجْالزراعيْفيْالمناطقْالحارةْ،وتؤديْإلىْإزالةْ
جزءْمنْالتنوعْالبيولوجيْعلىْكوكبْاألرضْ.ويهددْذوبانْالجليدْالقطبيْوجليدْالسهولْالمرتفعةْ،بتسربْ
خطيرْ ًّ
جداْلغازْالميثانْ،وقدْيساهمْتحللْالموادْالعضويةْالمجمدةْفيْانبعاثْْمتزايدْلثانيْأكسيدْالكربونْ.كماْ
تخفيفْالتغييرْالمناخيْ.ثمْإنْالتلوثْ،
ِّْ
تساهمْفيْ
ُْ
سوءاْ،حيثْأنهاْ
َْ
تزيدْخسارْةُْالغاباتْالمطيرةْبدورهاْ
األمورْ ً

للخطرْالسلسل ْةَْالغذائيةْالبحريةْ.فإذاْ
ِّْ
المحيطاتْويعرضْ
ِّْ
يدْمنْ
الذيْيولُْدْثانيْأكسيدْالكربونْ،يز ُْ
حموضةْ ُ

وتدميرْغيرْمسبوقْللنظمْ
ًا
يشهدْتغييراتْمناخيةْلمْتَُرْْمنْقبلْ،
عصرناْهذاْسوفْ ُْ
استمرْالتوجهْالحاليْ،فإنْ َ

أوضاعاْفيْ
اإليكولوجيةْ،معْعواقبْخطيرةْلجميعناْ.فارتفاعْمستوىْالبحرْ،علىْسبيلْالمثالْ،يمكنهْأنُْينشئْ
ً
جداْمنهْ،وأنْ
غايةْالخطورةْ،إنْأخذناْبعينْاالعتبارْأنْربعْسكانْالعالمْيسكنونْعلىْساحلْالبحرْأوْقر ًيباْ ً

أغلبيةْالمدنْالعمالقةْتقعْفيْالمناطقْالساحلية.

.25تمثلْالتغييراتْالمناخيةْمشكلةْعالميةْذاتْأبعادْبيئيةْواجتماعيةْواقتصاديةْوتوزيعيةْوسياسيةْخطيرةْ،
وهيْتشكلْإحدىْأهمْالتحدياتْالحاليةْللبشريةْ.وستقعْأسوأْالتأثيراتْ،ربماْفيْالعقودْالقريبةْالقادمةْ،علىْ
الدولْالناميةْ.فالكثيرْمنْالفقراءْيعيشونْفيْمواقعْتتأثرْللغايةْبالظواهرْالمتعلقةْباالحترارْ،حيثْتعتمدْ
كالزراعةْ
معيشتهمْبشكلْأساسيْعلىْالمحمياتْالطبيعيةْ،والتيُْيطلقْعليهاْخدماتْالنظامْاإليكولوجيْ ْ،

ارداْاقتصاديةْأخرىْتسمحْلهمْبالتأقلمْمعْالتأثيراتْالمناخيةْأوْ
والصيدْومواردْالغاباتْ.وهمْالْيملكونْمو ً

مواجهةْأوضاعْمأساويةْ،كماْيصعبْعليهمْالحصولْعلىْخدماتْاجتماعيةْأوْوقائيةْ.علىْسبيلْالمثالْ،
يلحقْالضررْبالعواملْ
دائماْ،وهذاْبدورهْ ُْ
تسببْالتغيير ُْ
اتْالمناخيةْهجرْةَْحيواناتْونباتاتْ،الْتستطيعْالتأقلمْ ً

أيضاْمضطرينْللهجرةْ،تتملكهمْريبةْكبيرةْبشأنْ
اإلنتاجيةْالمستخدمةْمنْقبلْالفقراءْ،والذينْيجدونْأنفسهمْ ً

مستقبلهمْومستقبلْأبنائهمْ.إنْأعدادْالمهاجرينْ،الفارينْمنْالبؤسْالذيْيفاقمهْالتدهورْالبيئيْ،هيْفيْارتفاعْ
مأساويْ،والُْيعترفْبهمْفيْاالتفاقياتْالدوليةْكالجئينْ،ويحملونْعبءْحياتهمْالتيْهجروهاْبدونْأنْتشملهمْ

أيةْتشريعاتْوقائيةْ.ولألسفْهناكْالمباالةْعامةْأمامْهذهْالمآسيْالتيْالْتزالْتقعْفيْمناطقْمختلفةْمنْ

العالمْ.إنْعدمْوجودْردودْفعلْعلىْمآسيْأخوتناْوأخواتناْهذهْهوْعالمةْلفقدانْحسْالمسؤوليةْتجاهْأشقائناْ،
ذاكْالحسْْالذيْعليهْيقومْأيْمجتمعْمدني.

.26يبدوْأنْالكثيرْمنْالذينْيتحكمونْبأهمْْالمواردْوالقدراتْاالقتصاديةْأوْالسياسيةْيضعونْ ُجلْتركزهمْ،قبلْ

كلْشيءْ،علىْحجبْالمشاكلْأوْعلىْإخفاءْأعراضهاْ،محاولينْفقطْالحدْْمنْبعضْالتأثيراتْالسلبيةْ

للتغييراتْالمناخيةْ.لكنْالكثيرْمنْاألعراضْتشيرْإلىْأنْهذهْالتأثيراتْقدْتتفاقمْإذاْاستمريناْباألنماطْالحاليةْ

الملِّحْْومنْالحتميْتنميةْسياساتْتَُقلِّلْبشكلْكبيرْ،فيْالسنينْ
لإلنتاجْواالستهالكْ.لذلكْفقدْأصبحْمنْ ُ

المقبلةْ،منْانبعاثْثانيْأكسيدْالكربونْوغازاتْأخرىْجدْملوثةْ،علىْسبيلْالمثالْ:استبدالْالوقودْاألحفوريْ
جداْ.والْ
بتنميةْمصادرْطاقةْمتجددةْ.إنْنسبةْاللجوءْإلىْالطاقاتْالنظيفةْوالمتجددةْفيْالعالمْهيْمحدودةْ ً

حققتْبعضْالبلدانْ
أيضاْلتنميةْتقنياتْالخليةْالثانوية[ْ،]viتنمي ْةًْمناسبةْ.معْذلكْ،فقدْ ْ
زالتْهناكْحاجةْ ً

أيضاْبعضْاالستثماراتْفيْوسائلْالنقلْ
تطوراتْمهمةْفيْهذاْالمجالْوانْكانتْالْتزالْقليلةْالتأثيرْ.هناكْ ً

واإلنتاجْ،التيْتعتمدْعلىْطاقةْأقلْوتتطلبْكميةْأدنىْمنْالموادْاألوليةْ،كماْفيْأنماطْالبناءْأوْإعادةْتأهيلْ

المبانيْوالتيْتعتمدْعلىْتحسينْفعاليةْالطاقةْ.لكنْجميعْهذهْالممارساتْالجيدةْماْزالتْغيرْمعممة.

ْ
.IIمسألة المياه
جيداْاستحالةْاستمرارْمستوىْ
.27هناكْمؤشراتْأخرىْللوضعْالحاليْتتعلقْباستنفاذْالمواردْالطبيعيةْ.نعرفْ ً

استهالكْالبلدانْالمتطورةْالحاليْ،والقطاعاتْاألكثرْثراءْفيْالمجتمعْ،حيثْبلغتْعادةْالنفاقْوالهدرْمستوياتْ
تمْْبالفعلْتخطتْالحدودْالقصوىْالستغاللْالكوكبْ،دونْالوصولْلحلْلمشكلةْالفقر.
مفزعةْ.قدْ َّ
.28إنْمياهْالشربْوالمياهْالعذبةْهيْمسألةْذاتْأهميةْقصوىْ،ألنهْالْغنىْعنْالماءْللحياةْالبشريةْوللحفاظْ
نْقطاعاتْالصحةْ،والفالحةْوالصناعةْ.
علىْالنظمْاإليكولوجيةْالبريةْمنهاْوالمائيةْ.فمصادرْالمياهْالعذبةْتُ َم ِّو ُْ
نسبياْلوقتْطويلْ،أماْاآلنْففيْالكثيرْمنْاألماكنْيتخطىْالطلبْ
وقدْبقيتْإمكانيةْالتزويدْبالمياهْثابتةْ ً

العرضْالممكنْ،معْنتائجْخطيرةْعلىْالمدىْالقصيرْوالبعيدْ.فمدنْكبيرةْ،تعتمدْعلىْخزاناتْمياهْمهمةْ،
تعانيْمنْفتراتْشحْفيْالمواردْ،التيْالْيتمْتدبيرهاْدائماْبطريقةْمناسبةْوبنزاهةْ،الْسيماْفيْاألوقاتْالحرجةْ.
الوصولْإلىْمياهْ
َْ
تستطيعُْقطاعاتْكبيرةْمنْالسكانْ،
ْ
هناكْافتقارْللمياهْالعامةْخاصةْفيْإفريقياْ،حيثْالْ

شربْمتاحةْ،أوْتعانيْمنْجفافْيجعلْمنْالصعبْإنتاجْالطعامْ.وفيْبعضْالمناطقْتتوافرْالمياهْبوفرةْ،
بينماْتعانيْمناطقْأخرىْمنْشحْخطير.
.27إنْمشكلةْنوعيةْالمياهْالمتوفرةْللفقراءْهيْمشكلةْبالغةْالخطورةْوهيْتتسببْبموتْالكثيرينْكلْيومْ.فبينْ
الفقراءْماْأكثرْحاالتْالمرضْالمتعلقةْبالمياهْ،بماْفيهاْتلكْالناتجةْعنْكائناتْحيةْدقيقةْوعنْموادْكيميائيةْ.

هاماْ
الزحارْ(الديزنطاريا)ْوالكوليراْ،الناتجةْعنْالمراحيضْوخزاناتْالمياهْغيرْالمناسبةْ،كلْهذاْيشكلْعامالْ ً

فيْمعاناةْوموتْاألطفالْ.المياهْالجوفيةْ،فيْالعديدْمنْاألماكنْ،هيْمهددةْبالتلوثْالناتجْعنْبعضْاألنشطةْ
االستخراجيةْ،الزراعيةْمنهاْوالصناعيةْ،وباألكثرْفيْالبلدانْالتيْتغيبْفيهاْالتشريعاتْوالمراقبةْالكافيةْ.وهناْالْ
نفكرْفقطْبنفاياتْالمصانعْ.فماْزالتْالمنظفاتْوالموادْالكيميائيةْالتيْيستخدمهاْالسكانْفيْأماكنْكثيرةْمنْ
العالمْتصبْفيْاألنهرْوالبحيراتْوالبحار.
.31بينماْتتردىْباستمرارْنوعيةْالمياهْالمتوفرةْ،يزدادْالميلْفيْبعضْاألماكنْإلىْخصخصةْهذاْالموردْ
النادرْ،وتحويلهْإلىْبضاعةْتتحكمْبهاْقوانينْالسوقْ.فيْالواقعْ،إنْالحصولْعلىْمياهْالشربْالسليمةْهوْحقْ
جوهريْوعالميْوأساسْمنْحقوقْاإلنسانْ،ألنهْيحددْبقاءْاالشخاصْ،ولهذاْفهوْشرطْلممارسةْحق ْوقْ
األشخاصْاألخرىْ.إنْهذاْالعالمْعليهْ َدينْاجتماعيْخطيرْتجاهْالفقراءْالذينْالْتصلهمْمياهْالشربْ،ألنْهذاْ
سيسددْهذاْ َّ
الدينْجز ًئياْ
يعنيْحرمانهمْمنْالحقْبالحياةْ،ذاكْالحقْالمتأصلْفيْكرامتهمْغيرْالقابلةْللتساومُ ْ.

منْخاللْتقديمْالمزيدْمنْالمساهماتْاالقتصاديةْلتوفيرْالمياهْالنظيفةْوشبكةْالصرفْالصحيْفيْالقرىْ

أيضاْفيْالبلدانْالناميةْوالتيْتملكْ
فقرْ.لكنْ ُيالح ْ
األكثرْ ًا
ظُْإهدارْْللمياهْليسْفقطْفيْالبلدانْالمتطورةْ،وانماْ ً
احتياطاتْكبيرةُ ْ.يظهرْهذاْأنْجزًءاْمنْمشكلةْالمياهْهوْمسألةْتربويةْوثقافيةْ،بسببْغيابْالوعيْبخطورةْ
مثلْهذهْالتصرفاتْفيْسياقْمنْالتفاوتاتْالهائلة.

يداْمنْشحْالمياهْسيتسببْبارتفاعْتكاليفْالموادْالغذائيةْوالمنتجاتْالمتنوعةْالتيْتعتمدْعلىْالماءْ.
.31إنْمز ً
ولقدْنبهتْبعضْالدراساتْمنْخطرْالتعرضْلمعاناةْشحْفيْالمياهْ،فيْغضونْالعقودْالقليلةْالقادمةْ،ماْلمْ
يتمْمجابهةْهذاْالوضعْبصورةْعاجلةْ.فالتأثيراتْالبيئيةْبإمكانهاْأنْتصيبْالملياراتْمنْاألشخاصْ،ومنْ

لْشركاتْعالميةْكبرىْ،إلىْأحدْالمصادرْ
المتوقعْ،منْناحيةْأخرىْ،أنْيتحولْأمرْالتحكمْبالمياهْ،منْ ِّقَب ِّْ
الرئيسيةْللصراعْفيْهذاْالقرن[.]23

 .IIIفقدان التنوع البيولوجي
أيضاْللنهبْبسببْطرقْْلفهمْاالقتصادْوالنشاطْالتجاريْواإلنتاجْترتبطْارتباطًاْوثيقًاْ
ِّْ
اردْ
عرضْمو ُْ
.32تت ُ ْ
األرضْ ً
بالعائدْالفوريْ.ففقدانْالغاباتْواألخشابْ،يعنيْفيْالوقتْعينهْ،فقدانْأصنافْيمكنهاْأنْتشكلْفيْالمستقبلْ

أيضاْوللعديدْمنْالخدماتْ.فاألصنافْالمختلفةْ
مواردْمهمةْللغايةْ،ليسْللتغذيةْوحسبْوانماْلعالجْ ْ
األمراضْ ً
تحتويْعلىْجيناتْقدْتشكلْمواردْرئيسيةْلسدْبعضْالحاجاتْالبشريةْفيْالمستقبلْأوْلحلْبعضْالمشاكلْ

البيئية.

.33لكنْالْيكفيْالتفكيرْفيْاألصنافْالمختلفةْفقطْكـ”موارد”ْمحتملةْلالستغاللْ،متناسينْأنْلهاْقيمةْفيْ
ذاتهاْ.آالفْاألصنافْمنْالنباتْوالحيواناتْتنقرضْسنويًّاْولنْنتمكنْبعدْمنْمعرفتهاْ،ولنْيراهاْأبناؤناْ،فقدْ
انقرضتْلألبدْ.والغالبيةْالعظمىْمنهاْتفنىْألسبابْتتعلقْببعضْاألنشطةْالبشريةْ.فبسببناْآالفْاألصنافْلنْ
تمجدْهللاْبوجودهاْ،ولنْتستطيعْأنْتنقلْإليناْرسالتهاْالخاصةْ.هذاْليسْمنْحقنا.
.34ربماْقدْيقلقناْخبرْانقراضْحيوانْثدييْأوْطيرْماْ،ذلكْألنْاألمرْإلىْحدْْكبيرْمرئيْ.لكنْكيْتعملْ
أيضاْللفطرياتْوالطحالبْوالديدانْوالحشراتْالصغيرةْوالزواحفْ
النظمْاإليكولوجيةْبطريقةْجيدةْ،نحنْبحاجةْ ً

واألنواعْالتيْالْتحصىْمنْالكائناتْالحيةْالدقيقةْ.فبعضْاألصنافْالنادرةْ،والتيْعادةْماْتمرْدونْأنْتلفتْ

أساسياْفيْتحقيقْاستقرارْتوازنْمكانْماْ.صحيحْأنهْعلىْالكائنْالبشريْأنْيتدخلْ
االنتباهْ،تلعبْ ًا
حاسماْو ً
دورْ ً
عندماْيدخلْنظامْجيولوجيْْماْفيْمرحلةْخطيرةْ،ولكنْمستوىْالتدخلْاإلنسانيْاليومْفيْواقعْمعقدْكذاكْ

الخاصْبالطبيعةْهوْضخمْلدرجةْأنْالكوارثْالمستمرةْالناجمةْعنْالكائنْالبشريْتقتضيْتدخلهْمجد ًداْ.بحيثْ
كثيرْماْ
خلقْ َحلَقَةْْ ُمفرغةً ْ،ا
أنْالتدخلْالبشريْْأصبحْمتواصالْأمامْكلْْاألخطارْالتيْتنجمْعنهْ.وقدْتمْهكذاْ ُْ
يزيدْفيهاْتدخلْالكائنْالبشريْ،لحلْْمشكلةْماْ،منْتفاقمْالوضعْ.علىْسبيلْالمثالْ،الكثيرْمنْالطيورْ

والحشراتْالتيْتنقرضْبسببْالمبيداتْالسامةْ،التيْأوجدتهاْالتكنولوجياْ،هيْنافعةْللزراعةْنفسهاْ،ويجبْ
معالجةْانقراضهاْبتدخلْتقنيْأخرْقدْيتركْبدورهْتأثيراتْمضرةْجديدةْ.إنْالجهودْالتيْيبذلهاْالعلماءْوالتقنيونْ
لمحاولةْإيجادْحلولْللمشاكلْالتيْتسببْبهاْالكائنْالبشريْتستحقْالثناءْواإلعجابْ.ولكنْ،عندماْنتأملْ
غالباْماْيكونْفيْخدمةْالماليةْواالستهالكيةُْ،يفقرْ
بالعالمْنالحظْأنْهذاْالمستوىْمنْالتدخلْالبشريْ،وهوْ ً

األرضْالتيْنقطنهاْويجعلهاْأقلْجماالْ،وأكثرْمحدوديةْورماديةْ،فيْحينْأنْمستوىْتقدمْالتقنيةْوعروضْ

االستهالكْ،فيْالوقتْعينهْ،يواصلْتقدمهْدونْحدودْ.إنناْبهذهْالطريقةْنخدعْأنفسناْمستبدلينْجماالْالْيمكنْ
تك اررهْأوْاستردادهْ،بجمالْخلقناهْبأنفسنا.
.35عندماْيتمْتحليلْالنتائجْالبيئيةْلمبادرةْاقتصاديةْماُْ،ينظرْعادةْفيْتأثي ارتهاْعلىْالتربةْوالمياهْوالهواءْ،

دائماْدراسةْمتأنيةْللتأثيراتْعلىْالتنوعْالبيولوجيْ،كماْلوْكانْفقدانْبعضْاألصنافْأوْ
ولكنْهذاْالْيتضمنْ ً

المجموعاتْالحيوانيةْأوْالنباتاتْهوْأمرْْقليلْاألهميةْ.فكثي ارْماْتستوليْالطرقاتْ،والزراعاتْالجديدةْ،

واألسوارْ،وخزاناتْالمياهْوغيرهاْمنْاألبنيةْ،علىْالمساكنْالطبيعيةْللحيواناتْ،وفيْبعضْاألحيانْتفتِّتُهاْ،

بطريقةْتجعلْقطعانْالحيواناتْغيرْقادرةْعلىْالهجرةْأوْالتنقلْبحريةْ،حتىْأنْبعضْاألصنافْأصبحتْ

معرضةْلخطرْاالنقراضْ.توجدْبعضْالحلولْالبديلةْالتيْتخففْعلىْاألقلْمنْوطأةْتأثيراتْهذهْاألعمالْ،
كإنشاءْممراتْبيولوجيةْ،إالْأنْهذاْاالنتباهْوهذاْالفعلْالوقائيْيوجدانْفيْبلدانْقليلةْ.عندماْيتمْاستغاللْ

دائماْدراسةْنمطْنموهاْلتجنبْنقصهاْالمفرطْوماْينتجْعنهْمنْخللْفيْالنظامْ
بعضْاألصنافْتجاريًّاْ،الْيتمْ ً

اإليكولوجي.

.36إنْالعنايةْبالنظمْاإليكولوجيةْتتطلبْنظرةْتتخطىْالفوريْ،ألنهْعندماْنبحثْفقطْعنْربحْاقتصاديْسريعْ
وسهلْ،الْيكترثْأحدْحقًاْبالمحافظةْعليهاْ.لكنَّْْ ُكلفةْاألضرارْالتيْيسببهاْاالهمالْاألنانيْهيْأكبرْبكثيرْمنْ

الربحْاالقتصاديْالذيْيمكنْالحصولْعليهْ.فيْحالْفقدانْبعضْاألصنافْأوْاإلضرارْالكبيرْبهاْ،فنحنْ

شهوداْصامتينْعلىْتفاوتاتْخطيرةْ،عندْالزعمْبالحصولْ
نتكلمْعنْقيَّمْْتتجاوزْأيْحسابْ.لهذاْ،سنكونْربماْ ً

علىْأرباحْهامةْ،وجعلْباقيْالبشريةْ،الحاضرةْوالمستقبليةْ،تدفعْالثمنْالباهظْللتدهورْالبيئي.

البرْْوفيْالمحيطات–ْحيثْ
تقدماْفيْالمحافظةْعلىْأماكنْومناطقْمحددةْ–علىْ َ
.37قدْحققتْبعضْالبلدانْ ً

ُيمنعْأيْتدخلْبشريْقدْيغيِّرْهيئتهاْأوُْيفسدْبنيتهاْاألصليةْ.يشددْاألخصائيونْ،فيْمجالْاالهتمامْبالتنوعْ

البيولوجيْ،علىْضرورةْإيالءْاهتمامْخاصْبالمناطقْاألكثرْغنىْمنْحيثْتنوعْاألصنافْ،واألنواعْ

الم ِّ
ستوطنةْ،النادرةْأوْغيرْالمتمتعةْبمستوىْحمايةْفعالْ.فهناكْأماكنْتتطلبْرعايةْخاصةْبسببْاعتبارهاْ
ُ

ثمْْتؤمنْأشكاالْأخرىْمنْ
الكبيرْبالنسبةْللنظامْاإليكولوجيْالعالميْ،أوْتشكلْاحتياطياتْهامةْمنْالمياهْومنْ َّ
الحياة.
.38نذكرْ،علىْسبيلْالمثالْ،رئاتْاألرضْالغنيةْبالتنوعْالبيولوجيْ،وهيْاألمازونْوحوضْنهرْالكونغوْ،أوْ
طبقاتْالمياهْالجوفيةْالكبيرةْواألنهارْالجليديةْ.منْالجيدْمراعاةْأهميةْهذهْاألماكنْبالنسبةْللكوكبْبأسرهْ
جداْ،ومنْالمستحيلْتقر ًيباْ
ولمستقبلْالبشريةْ.فالنظمْاإليكولوجيةْللغاباتْاإلستوائيةْلديهاْتنوعْبيولوجيْمعقدْ ً

تماماْبهدفْزيادةْالمساحاتْالزراعيةْ،فإنْ
معرفتهْبالكاملْ ْ،ولكنْعندماْيتمْحرقْهذهْالغاباتْأوْقطعهاْ ً

أصنافْالْتعدْوالْتحصىْتنقرضْفيْغضونْسنينْقليلةْ،وتتحولْتلكْالمناطقْإلىْصحارْْجافةْ.منْدونْ

شكْ،ثمةْتوازنْدقيقْيفرضْنفسهْعندْالتكلمْعنْهذهْاألماكنْ،ألنهْكذلكْالْيمكنْتجاهلْالمصالحْاالقتصاديةْ
الدوليةْالهائلةْالتيْ،بذريعةْرعايةْهذهْاألماكنْ،قدْتعرضْللخطرْسيادةْاألوطانْ.فيْالواقعْ،توجدْ“اقتراحاتْ
لتدويلْاألمازونْ،تخدمْفقطْالمصالحْاالقتصاديةْللشركاتْالمتعددةْالجنسيات”[ْ.]24إنْالتزامْبعضْالمنظماتْ
الدوليةْ،ومنظماتْالمجتمعْالمدنيْ،فيْتوعيةْالشعوبْوالتعاونْالجديْفيماْبينهاْهوْأمرْجديرْبالثناءْ،وهيْ
أيضاْلوسائلْالضغطْالشرعيةْ،كيْتقومْكلْحكومةْبإتمامْواجبهاْالخاصْ،غيرْالقابلْللتفويضْ،فيْ
تلجأْ ً

المحافظةْعلىْالبيئةْوعلىْالمواردْالطبيعيةْلدولتهاْ،دونْأنْتبيعْنفسهاْلمصالحْملتبسةْ،محليةْكانتْأمْدولية.
.37فحتىْاستبدالْالنباتاتْالبريِّةْ،بمساحاتْغاباتْحراجيِّةْ-والتيْهيْفيْالعمومْزراعاتْأحاديِّةْ-غالباْماْ
يتمْدونْدراسةْمالئمةْ.بإمكانْهذاْفيْالواقعْأنْيلحقْالضررْبالتنوعْالبيولوجيْغيرْالمتوفرْفيْاألنواعْ
أيضاْ،والتيْيتمْتحويلهاْإلىْأراضْزراعيةْ،تفقدْالتنوعْالبيولوجيْ
الجديدةْالتيْيتمْزرعهاْ.المناطقْالرطبةْ ً

الهائلْالذيْكانتْتحتضنهْ.ففيْبعضْالمناطقْالساحليةْمقلقْْهوْاختفاءْالنظمْاإليكولوجيةْالقائمةْعلىْ
أشجارْالقرم.
الواسعْ
أيضاْعلىْالجزءْاألكبرْمنْالتنوعْ ْ
.41إنْالمحيطاتْالْتحتويْفقطْعلىْغالبيةْمياهْالكوكبْ،وانماْ ً

للكائناتْالحيةْ،والتيْفيْمعظمهاْماْزالتْمجهولةْومهددةْألسبابْمختلفةْ.منْناحيةْأخرىْ،فالحياةْفيْ

كبيرْمنْسكانْاألرضْ،تتضررْبسببْاالستخراجْ
قسماْ ًا
األنهرْ،والبحيراتْ،والبحارْوالمحيطاتْ،والتيْتُغذيْ ً
مستمرْتطويرْ
ًا
خطيرْلبعضْاألصنافْ.والْيزالْ
غيرْالمضبوطْفيْالمواردْالسمكيةْ،والذيْيولدْاضمحالالْ ًْا

يتمْْالحصولْعليهاْ.إنْبعضْالكائناتْ
أساليبْصيدْانتقائيةْتتسببْفيْهدرْقسمْكبيرْمنْاألصنافْالتيْ َّ

عنصرْ
ًا
اهتماماْ،هيْمهددةْبشكلْخاصْ،مثلْأشكالْمعينةْمنْالعوالقْالتيْتشكلْ
البحريةْ،والتيْالْنعيرهاْ
ً
جداْفيْالسلسلةْالغذائيةْالبحريةْ،والتيْتعتمدْعليهاْ،فيْنهايةْالمطافْ،أصنافْتُستخدمْلتغذيةْالبشر.
هاماْ ً
ً

.41عندماْنغوصْفيْالبحارْاالستوائيةْوشبهْاالستوائيةْ،نرىْالشعابْالمرجانيةْ،التيْتحاكيْالغاباتْالبريةْ
الكبيرةْ،ألنهاْتستضيفْتقر ًيباْمليونْصنفْْمنْاألسماكْوسرطانْالبحرْوالرخوياتْْواإلسفنجْوالطحالبْ،

حولْالعالمْ
وغيرهاْ.الكثيرْمنْالشعابْالمرجانيةْفيْالعالمْهيْاليومْعقيمةْوفيْتقهقرْمستمرَ “ْ:منْْالذيْ َّ

البحريْالرائعْإلىْمقابرْتحتْمائيةْمجردةْمنْالحياةْواللون؟”[ْ.]25إنْهذهْالظاهرةْتعودْفيْأغلبهاْإلىْالتلوثْ
الذيْيصلْللبحرْكنتيجةْإلزالةْالغاباتْ،وللزراعاتْاألحاديةْ،وللنفاياتْالصناعيةْ،وألساليبْالصيدْالمدمرةْ،
باألخصْالتيْتستخدمْالسيانيدْوالديناميتْ.وقدْتفاقمتْبسببْارتفاعْدرجةْح اررةْالمحيطاتْ.كلْهذاْيساعدناْ
علىْفهمْكيفْأنْأيْعملْيمسْالطبيعةْيمكنْأنْيكونْلهْعواقبْقدْالْنالحظهاْللوهلةْاألولىْ،وأنْبعضْ
أشكالْاالستغاللْللمواردْيتمْعلىْحسابْتدهورْسيصلْ،فيْنهايةْالمطافْ،الىْعمقْأعماقْالمحيطات.
.42منْالضروريْاالستثمارْأكثرْبكثيرْفيْمجالْاألبحاثْ،منْأجلْفَهمْْأفضلْلسلوكْالنظمْاإليكولوجيةْ

جميعاْمرتبطةْ
ولتحليلْمختلفْمتغيراتْالتأثيراتْالناتجةْعنْأيْتبديلْمهمْفيْالبيئةْ.ألنْالمخلوقاتْهيْ ً

جميعاْبحاجةْبعضناْ
بعضهاْببعضْ،ويحقْلكلْمنهاْأنْتُقدرْقيمتهْبمودةْواعجابْ،فنحنْالكائناتْالمخلوقةْ ً

إلىْبعضْ.وكلْمكانْلديهْمسؤوليةْفيْرعايةْهذهْاألسرةْ،وعليهْالقيامْبعمليةْ َجردْْدقيقْْلجميعْاألصنافْالتيْ
يستضيفهاْ،بهدفْتنميةْمشاريعْواستراتيجياتْحمايةْمحافظًاْ،باهتمامْخاصْ،علىْاألنواعْالمهددةْباالنقراض.
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أيضاْخليقةْمنْمخلوقاتْهذاْالعالمْ،وأنْلهْالحقْفيْالعيشْ
.43إذاْأخذناْبعينْاالعتبارْأنْالكائنْالبشريْهوْ ً
سعيداْ،وأنْلهْكذلكْكرامةْخاصةْ،فإنهْالْيمكنناْإغفالْالنظرْفيْتأثيراتْالتدهورْالبيئيْ،
وفيْأنْيكونْ ً
ونموذجْالتطورْالحاليْوثقافةْالهدرْفيْحياةْاألشخاص.

.44نرىْاليومْمثالْ،النموْالمفرطْوغيرْالمنظمْللعديدْمنْالمدنْالتيْأصبحتْغيرْصالحةْللعيشْ،منْوجهةْ
النظرْالصحيةْ،ليسْفقطْبسببْالتلوثْالناجمْعنْاالنبعاثاتْالسامةْ،وانماْنتيجةْلحالةْالفوضىْفيْالمدنْ،
ولمشاكلْوسائلْالنقلْ،وللتلوثْالبصريْوالسمعيْ.إنْالعديدْمنْالمدنْالكبيرةْهيْ ُمنشآتْضخمةْغيرْفعالةْ،

تستهلكْالمياهْوالطاقةْبشكلْمفرطْ.وهناكْأحياءْ،بالرغمْمنْأنهاْقدُْبنيتْحديثاْ،مزدحمةْوغيرْمنظمةْ،وتفتقرْ

مناسباْلسكانْهذاْالكوكبْأنْيعيشواْغارقينْ،علىْنحوْمتزايدْ،بالخرسانةْ
للمساحاتْالخضراءْالكافيةْ.ليسْ ً
واألسفلتْ،والزجاجْوالمعادنْ،ومحرومينْمنْاالتصالْالحسيْبالطبيعة.

.45فيْبعضْالمناطقْ،الريفيةْمنهاْوالحضريةْ،قدْأصبحْمنْالصعبْعلىْالمواطنينْالوصولْإلىْمناطقْ
ذاتْجمالْاستثنائيْ،بسببْخصخصةْالمتسعاتْ،أوْبسببْبناءْمواقعْسكنيةْ“إيكولوجية”ْمتاحةْفقطْألفرادْ
وغالباْماْنجدْمدينةْجميلةْوغنيِّةْ
قليلينْ،حيثْيتمْمنعْاآلخرينْمنْالدخولْتحاشيًّاْإلزعاجْالهدوءْالمصطنعً ْ.
جيداْفيْبعضْالمناطقْ“اآلمنة”ْ،لكنْاألمرْليسْكذلكْبالنسبةْللضواحيْ
المعتنىْبهاْ ً
بالمساحاتْالخضراءْ ُ

ظهوراْ،حيثْيعيشْالمهمشونْمنْالمجتمع.
األقلْ ً

.46ماْبينْالمكوناتْاالجتماعيةْللتغييرْالعالميْْيوجدْالتأثيراتْالخاصةْببعضْاالبتكاراتْالوظيفيةْ
التكنولوجيةْ،والتهميشْاالجتماعيْ،وعدمْالمساواةْفيْتوافرْواستهالكْالطاقةْوالخدماتْاألخرىْ،والتفككْ
االجتماعيْ،وازديادْالعنفْوبروزْأشكالْجديدةْمنْالعدوانْاالجتماعيْ،وتهريبْالمخدراتْ،وزيادةْاستهالكْ
المخدراتْبينْالشبابْصغارْالسنْ،وفقدانْالهويةْ.إنهاْعالماتْ،منْبينْعالماتْأخرىْ،تبينْكيفْأنْالتقدمْ
فيْالقرنينْاألخيرينْلمْ ِّ
بعضْهذهْ
وتحسيناْفيْنوعيةْالحياةْ ُ ْ.
وشامالْ
ًْ
يعنْ،فيْجميعْجوانبهْ،تقد ًماْحقيقيًّاْ
ً

الش ِّركةْ
العالماتْهيْفيْالوقتْعينهْأعراضْْلتدهورْاجتماعيْحقيقيْ،ولتمزقْصامتْألواصرْاالندماجْو َ
االجتماعية.

.47تُضافْإلىْهذاْ،دينامياتْوسائلْاإلعالميةْوعالمْالتكنولوجياْالرقميةْوالتيْ،عندماْتصبحْطاغيةْ

الحضورْ،الْتعززْنموْالقدرةْعلىْالعيشْبحكمةْ،والتفكيرْبعمقْ،والمحبةْبسخاءْ.ففيْهذاْالسياقْ،قدْيتعرضْ

ضجيجْالمعلوماتْ ِّ
حكماءْالماضيْ ِّ
جهداْكيْ
ِّْ
العظامْإلىْرؤيةْ ِّحكمتِّهمْتختنقْوسطْ
الم َشتتْْ.إنْهذاْيتطلبْمناْ ً
ُ
تُترجمْهذهْالوسائلْفيْنموْْثقافيْجديدْللبشريةْوليسْفيْتدهورْألثمنْماْتملكهْ.إنْالحكمةْالحقيقيةْ،ثمرةْ

التفكيرْوالحوارْواللقاءْالسخيْْبينْاألشخاصْ،الْيمكنْإدراكهاْبمجردْتجميعْالمعلوماتْالتيْتؤديْ،فيْنهايةْ
المطافْ،إلىْاإلشباعْوالتغشيةْ،وتصيبْبنوعْمنْالتلوثْالذهنيْْ.فيْالوقتْعينهْ،تميلْالعالقاتْالحقيقيةْمعْ

لْبنوعْمنْالتواصلْبوساطةْاإلنترنتْ.وهذاْيسمحْ
بد َْ
اآلخرينْ،معْكلْالتحدياتْالناجمةْعنهاْ،إلىْأنْتُستَ َ

غالباْماْيولدْنوعْْجديدْْمنْالعواطفْالمصطنعةْ،والمرتبطةْ
باختيارْأوْاستبعادْالعالقاتْوفقًاْلمزاجناْ،وهكذاْ ً

تسمحْلناْبالتواصلْفيماْبينناْومشاطرةْ
باألجهزةْوالشاشاتْأكثرْمنهاْباألشخاصْوالطبيعةْ.إنْالوسائلْالحاليةْ ُْ

أيضاْ،منْالتلمسْالمباشرْلمعاناةْاآلخرْوخوفهْوفرحهْ
المعرفةْوالعواطفْ،لكنهاْ،دونْشكْ،تمنعناْأحياناْ ً

أيضاْ
وتعقيداتْخبرتهْالشخصيةْ.لهذاْالْينبغيْأنْنتفاجأْبأنهْ،معْزيادةْالعرضْالمتطفلْلهذهْالمنتجاتْ،يتزايدْ ً

استياءْعميقْوكئيبْفيْالعالقاتْبينْاألشخاصْأوْعزلةْضارة.

 .Vتباين كوني
معاْ،ولنْيمكنناْمواجهةْالتدهورْالبيئيْْبشكلْمناسبْإنْلمْنعرْ
.48إنْالبيئةْالبشريةْوالبيئةْالطبيعيةْيتدهورانْ ً

انتباهاْإلىْاألسبابْالتيْأدتْإلىْالتدهورْالبشريْْواالجتماعيْْ.فيْالواقعْ،إنْتراجعْالبيئةْوالمجتمعْيصيبْ
ً
ضعفًاْفيْالمسكونة“ْ:تثبتْكلْْمنْالخبرةْالمشتركةْفيْالحياةْالعاديةْ،والبحوثْ
بشكلْخاصْمنْهمْأكثرْ ُ

فقر”[ْ.]26علىْسبيلْ
العلميةْ،أنْالتأثيراتْاألكثرْخطورةْلجميعْالتعدياتْالبيئيةْيتحملهاْاألشخاصْاألكثرْ ًا

المثالْ:استنزافْاالحتياطاتْالسمكيةْيصيبْبالشللْخاصةْالذينْيعيشونْمنْحرفةْالصيدْوالْيملكونْالوسائلْ
الستبدالها؛ْكماْأنْتلوثْالمياهْيضرْْبالفقراءْبشكلْخاصْألنهمْالْيستطيعونْشراءْالمياهْالمعبأة؛ْكذلكْارتفاعْ
مستوىْمياهْالبحرْيؤذيْبشكلْرئيسيْْسكانْالمناطقْالساحليةْالفقراءْوالذينْليسْلديهمْمكانْينتقلونْإليهْ.
أيضاْفيْالموتْالمبكرْللكثيرْمنْالفقراء؛ْوفيْالصراعاتْالناتجةْعنْنقصْالموارد؛ْ
تظهرْنتائجْالخللْالحاليْ ً
وفيْالكثيرْمنْالمشاكلْاألخرىْالتيْالْتحظىْبحيِّزْكافْعلىْجداولْأعمالْالعالم[.]27

.47أودْْاإلشارةْإلىْأنهْ،فيْالكثيرْمنْاألحيانْ،ليسْهناكْمنْوعيْواضحْبالمشاكلْالتيْتصيبْخاصةْ
المهمشينْ.إنهمْيشكلونْغالبيةْسكانْالمسكونةْ،مئاتْالماليينْمنْالبشرْ.واليومْيتمْاإلشارةْلهمْفيْالنقاشاتْ
حْكملحقْ،وكأنهاْمسألةْ
غالباْماْيبدوْأنْمشاكلهمْتُطرُْ
السياسيةْواالقتصاديةْالدوليةْ،ولكنْفيْأفضلْاألحوالْ ً
طرحْبطريقةْْهامشيةْ،هذاْإنْلمْتُعتبرْمجردْ“ضررْجانبي”ْ.فيْالواقعْ،عندْالتنفيذْ
تُضافْتقر ًيباْكفرضْأوْتُ َ

غالباْماْتحتلْمشاكلهمْالموضعْاألخيرْ.ويرجعْذلكْجزئياْإلىْحقيقةْأنْالعديدْمنْالمهنيينْوقادةْ
الملموسً ْ،
بعيداْعنهمْ،فيْمناطقْحضريةْمعزولةْ،دونْاتصالْمباشرْمعْ
الرأيْواإلعالمْ ْومراكزْالقوىْ،يعيشونْ ً

مشاكلهمْ.فهمْيعيشونْويفكرونْانطالقًاْمنْر ِّ
فاهةْتطورْْونوعي ِّْةْحياةْْليستاْفيْمتناولْمعظمْسكانْالعالمْ.هذاْ
َ
ُ

النقصْفيْاالتصالْالحسيْوفيْاللقاءْ،الذيْيغذيهْتفككْمدنناْفيْبعضْاألحيانْ،يساعدْعلىْتخديرْالضميرْ
أحياناْمعْخطابْ“أخضر”ْ.لكنْاليومْالْيمكنناْ
وتجاهلْبعضْمنْالواقعْعبرْتحاليلْجزئيةْ.ويتعايشْهذاْ ً

اجْالعدالةْفيْ
دائماْإلىْمقاربةْاجتماعيةْ،تحتمْإدر َْ
سوىْاالعترافْبأنْمقاربةْإيكولوجيةْصحيحةْتتحولْ ً

سمعْصرخةْاألرضْوصرخةْالفقراءْعلىْحدْالسواء.
النقاشاتْالخاصةْبالبيئةْ،كيْتُْ َ

.51فبدالْمنْالعملْعلىْحلْْمشاكلْالفقراءْوالتفكيرْفيْعالمْمختلفْ،يكتفيْالبعضْباقتراحْتخفيضْنسبةْ
الوالداتْ.والْتنقصْالضغوطاتْالدوليةْعلىْالبلدانْالناميةْ،والتيْتربطْبينْالمساعداتْاالقتصاديةْوانتهاجْ
سياساتْ“صحةْتناسلية”ْمعينةْ.ولكنْ“إذاْصحْْأنْالتوزيعْغيرْالعادلْللسكانْوللمواردْالمتوفرةْيخلقْعقباتْ
تماماْمعْتنميةْشاملةْ
أمامْالتنميةْواالستخدامْالمستدامْللبيئةْ،ينبغيْاالعترافْبأنْالنموْْالسكانيْْيتوافقْ ً

وتضامنية”[ْ.]28إنْتوجيهْاالتهامْإلىْالزيادةْالسكانيةْ،وليسْإلىْالنزعةْاالستهالكيةْالمبالغْفيهاْأوْاالنتقائيةْ

بإضفاءْالشرعيةْعلىْنموذجْ
ِّْ
التيْيمارسهاْالبعضْ،هوْنوعْمنْالهروبْمنْمواجهةْالمشاكلْ.فهكذاْيتمْالزعمْ
التوزيعْالحاليْ،حيثْتظنْْأقليةْأنهْيحقْْلهاْاالستهالكْبنسبةْيستحيلْتعميمهاْ،ألنْالكوكبْالْيستطيعْحتىْ
المنتجةْ،و”الطعامْالذيْ
احتواءْنفاياتْاستهالكْكهذاْ.إضافةْلهذاْ،نعلمْأنهْيتمْهدرْحواليْثلثْالموادْالغذائيةْ ُ
أيْحالْ،فمنْاألكيدْأنهْينبغيْاالهتمامْبالخللْفيْتوزيعْ
يرمىْهوْطعامْمسروقْمنْمائدةْالفقراء”[ْ.]27علىْ ْ

السكانْعلىْاليابسةْ،سواءْعلىْالصعيدْالوطنيْأوْعلىْالصعيدْالعالميْ،ألنْزيادةْاالستهالكْقدْتؤديْإلىْ
حاالتْإقليميةْمعقدةْ،بسببْمجموعةْمنْالمشاكلْالمتعلقةْبالتلوثْالبيئيْْوالنقلْوالتخلصْمنْالنفاياتْوفقدانْ
المواردْنوعيةْالحياة.
.51إنْعدمْالمساواةْالْيصيبْفقطْاألفرادْ،وانماْبلدانْبأكملهاْ،ويفرضْالتفكيرْفيْأخالقياتْللعالقاتْالدوليةْ.
هناكْفيْالواقعْ“ َدينْْإيكولوجيْ”ْحقيقيْ،باألخصْْبينْالشمالْوالجنوبْ،يرتبطْباختالالتْتجاريةْمقرونةْ

الطبيعيةْ ُم َمارسْتاريخيًّاْمنْقبلْبعضْالدولْ.فقدْ
ِّْ
اردْ
بتداعياتْإيكولوجيةْ،وكذلكْباستهالكْْغيرْمتناسبْْللمو ِّْ

ارْمحليةْ،مثلْ
ألحقتْتصديراتْبعضْالموادْاألوليةْ،لتلبيةْاحتياجاتْاألسواقْالصناعيةْفيْالشمالْ،أضرًا

تلوثْمناجمْالذهبْبالزئبقْأوْتلوثْمناجمْالنحاسْبثانيْأكسيدْالكبريتْ.ينبغيْخاصةْاألخذْبعينْاالعتبارْ

طريقةْاستخدامْالمساحةْالبيئيةْللكوكبْبأسرهْ،لتخزينْالنفاياتْالغازيةْالتيْتراكمتْعلىْمدىْقرنينْوولدتْ
وضعاُْيلحقْاآلنْالضررْبجميعْبلدانْالعالمْ.إنْاالحترارْالذيْتسببْبهْاالستهالكْالهائلْلبعضْالبلدانْ
ً

الغنيةْلهْتداعياتْعلىْالمناطقْاألكثرْفق ارْفيْاألرضْ،وباألخصْعلىْأفريقياْ،حيثْاالرتفاعْفيْدرجاتْ
آثارْكارثيةْعلىْالمحاصيلْ.يضافْإلىْهذاْ،األضرارْالناتجةْعنْتصديرْ
الح اررةْ،المصحوبةْبالجفافْ،يتركْ ًا

النفاياتْالصلبةْوالسوائلْالسامةْإلىْالبلدانْالناميةْ،وعنْالتلوثْالناتجْعنْأنشطةْتقومْبهاْبعضْالشركاتْ

نمواْ،والتيْالْيمكنهاْالقيامْبهاْفيْالبلدانْالتيْتوفرْلهاْرؤْوسْاألموال“ْ:نالحظْأنْ
العاملةْفيْالبلدانْاألقلْ ً
الشركاتْالتيْتقومْبهذهْاألعمالْ،هيْمتعددةْالجنسياتْفيْكثيرْمنْاألحيانْ،حيثْتقومْبماْالُْيسمحْلهاْ

القيامْبهْفيْالبلدانْالمتقدمةْأوْماْيسمىْبالعالمْاألولْ.فهيْ،بالعمومْ،عندماْتوقفْأنشطتهاْوتنسحبْ،تتركْ

ارْبشريةْوبيئيةْكبيرةْ،مثلْالبطالةْوقُرىْبالْحياةْ،ونضوبْبعضْالمحمياتْالطبيعيةْ،وازالةْ
خلفهاْأضرًا

الغاباتْ،وافقارْالزراعةْوتربيةْالماشيةْالمحليةْ،والفجواتْ،والتاللْالمخربةْ،واألنهارْالملوثةْوبعضْالخدماتْ
االجتماعيةْالتيْالْيمكنْدعهماْبعد“[.]31
.52لقدْتحولتْالديِّونْالخارجيةْللبلدانْالفقيرةْإلىْأداةْسيطرةْ،لكنْاألمرْليسْكذلكْبالنسبةْللديِّنْاإليكولوجيْ.
بطرقْمختلفةْ،ماْزالتْالشعوبْالناميةْ،حيثْتوجدْأهمْمحمياتْالمحيطْالحيويْ،مستمرةْفيْتغذيةْالبلدانْ
الغنيةْعلىْحسابْحاضرهاْومستقبلهاْ.أرضْفقراءْالجنوبْهيْغنيةْوقليلةْالتلوثْ،لكنْمحظورْعليهمْامتالكْ
هيكلياْ.منْ
الخيراتْوالمواردْالالزمةْلتلبيةْاحتياجاتهمْالحيويةْمنْ ِّقَب ِّْ
لْنظامْعالقاتْاقتصاديةْوملكيةْ،منحرفْ ً

الضروريْْأنْتساهمْالبلدانْالمتقدمةْفيْسدادْهذاْالدينْ،بالحدْْبشكلْكبيرْمنْاستهالكْالطاقةْغيرْالمتجددةْ،
فقرْ
وبتقديمْمواردْللبلدانْاألكثرْحاجةْ،لدعمْسياساتْوبرامجْتنميةْمستدامةْ.لدىْالمناطقْوالبلدانْاألكثرْ ًا

إمكانياتْأقلْلتَبنيْنماذجْجديدةْلتقليلْالتأثيرْالبيئيْ،ألنهاْالْتملكْالتأهيلْلتطويرْاالجراءاتْالالزمةْكماْليسْ
باستطاعتهاْتغطيةْتكاليفهاْ.لهذاْ،يجبْالحفاظْعلىْوعيْواضحْبأنْهناكْمسؤولياتْمتفاوتةْفيْمسألةْتغيرْ

المناخْ،وكماْقالْأساقفةْالوالياتْالمتحدةْ،يجبْالتوجهْ“بشكلْخاصْإلىْحاجةْالفقراءْ،والضعفاءْوالواهنينْ،
غالباْماْتهيمنْعليهاْمصالحْاألقوياء”[ْ.]31يجبْعليناْأنْنعززْالوعيْبأنناْأسرةْبشريةْواحدةْ.
فيْمناقشاتْ ً

الْتوجدْحدودْوحواجزْسياسيةْأوْاجتماعيْةْبإمكانهاْأنْتسمحْلناْباالنعزالْ،ولهذاْالسببْنفسهْليسْهنالكْحتىْ

مجالْلعولمةْالالمباالة.

َ .IVوهن ردود الفعل
أنينْأختناْاألرضْ،والذيْيلتقيْبأنينْالمهمشينْفيْالعالمْ،معْصرخةْْتطالبناْ
.53تؤديْهذهْاألوضاعْإلىْ ِّْ
بإتخاذْمسارْمختلفْ.لمْيسبقْأنْعاملناْبيتناْالمشتركْبمثلْهذاْالسوءْوالْألحقناْبهْمثلْهذاْاألذىْبمقدارْماْ
فعلناْطيلةْالقرنينْالسابقينْ.بيدْأنناْمدعوونْألنْنضحيْأداةْهللاْاآلبْ،كيْيصبحْالكوكبْمثلماْحلمْبهْهللاْ
عندماْخلقهْ،ويتجاوبْمعْمشروعهْللسالمْوالجمالْوالملءْ.المشكلةْهيْأنناْالْنملكْبعدْالثقافةْالالزمةْ
لمواجهةْهذهْاألزمةْ،وهناكْحاجةْإلىْ ِّ
دروباْجديدةْ،وتسعىْإلىْتلبيةْحاجاتْاألجيالْ
تكوينْقياداتْتشقْْ ً

أيضاْوضعْنظامْ
الحاضرةْبمشاركةْالجميعْ،دونْالمغامرةْباألجيالْالمستقبليةْ.ويغدوْمنْالضرورةْبمكانْ ً

حدوداْالْيمكنْتجاوزهاْويوفرْحمايةْللنظمْاإليكولوجيةْ،قبلْأنْتمحقْاألشكالْالجديدةْمنْ
معياريْْيتضمنْ ً

السلطةْ،الناجمةْعنْالنموذجْالتقني-االقتصاديْ،ليسْفقطْالسياسةْبلْأيضاْالحريةْوالعدالة.

ضعفْردْالفعلْالسياسيْالدوليْ.فخضوعْالسياسةْللتكنولوجياْوللماليةْقدْظهرْجليًّاْفيْ
.54يسترعيْاالنتباهْ ُ

فشلْالقممْالعالميةْحولْالبيئةْ.فهناكْالكثيرْمنْالمصالحْالخاصةْ،ومنْالسهلْأنْتتغلبْالمصلحةْ

االقتصاديةْعلىْالخيرْالعامْوأنْتتالعبْبالمعلوماتْكيْالْتتأثرْمشاريعهاْ.فيْهذاْالمنحىْ،تطالبْوثيقةْ
مصالحْالمجموعاتْاالقتصاديةْ،التيْتدمرْبشكلْ
ُْ
أباريسيداْ،بـ”أالْْتهيمنْ،فيْالتدخالتْحولْالمواردْالطبيعيةْ،
غيرْعقالنيْمصادرْالحياة”[ْ.]32فالعهدْبينْاالقتصادْوالتقنيةْيستبعدْفيْنهايةْاألمرْكلْْماْالْينتميْإلىْ

مصالحهماْالفوريةْ.حيثْأنهْيمكنناْتوقعْبعضْالتصريحاتْالسطحيةْ،أوْبعضْاألعمالْاإلنسانيةْالمعزولةْ،

أوْحتىْبعضْالجهودْإلظهارْبعضْاالهتمامْبالبيئةْ،بينماْفيْالحقيقةْ،كلْْمحاولةْمنْ ِّقَبلْالمنظماتْ

االجتماعيةْلتغييرْاألمورْ،سوفْتُعتََبرْكمصدرْإزعاجْناجمْعنْأشخاصْحالمينْورومانسيينْأوْكعائقْيجبْ
تفاديه.

جادةًْ
وتطورْلضوابطْأكثرْفعاليةْ،ومكافح ْةًْ ْ
ًا
مهماْ،
رويداْ،أنْتُسجلْتقد ًماْ ًّ
رويداْ ً
.55باستطاعةْبعضْالبلدانً ْ،

للفسادْ.لقدْنمىْلدىْالشعوبْاهتمامْْإيكولوجيْ،حتىْوانْكانْغيرْكافْْلتغييرْالعاداتْاالستهالكيةْالمضرةْ،
تطورْ.هذاْماْيحدثْ،فقطْإلعطاءْمثالْبسيطْ،عندْزيادةْاستخدامْ
التيْتبدوْأنهاْالْتتراجعْ،وانماْتتوسعْ َّ
مكيفاتْالهواءْومضاعفةْقوتهاْ:األسواقْتحفزْالطلبْ،باحثةْعنْالفائدةْالفوريةْ.إذاْقامْشخصْمنْالخارجْ
أحياناْانتحاريًّا.
بمراقبةْالمجتمعْاألرضيْ،فإنهْسيصابْبالذهولْأمامْمثلْهذاْالسلوكْالذيْيبدوْ ً
يرْالنظامْالعالميْْالحاليْ،الذيْتطغىْفيهْالمضاربةْْوالبحثْ
.56فيْغضونْذلكْ،تَُواصلْالقوىْاالقتصاديةْتبر َْ

عنْالربحْالماليْ،اللذانْيميالنْإلىْغضْالنظرْعنْأيْسياقْمحليْوكذلكْعنْالتأثيراتْعلىْالكرامةْ

اضحاْأنْالتدهورْالبيئيْْوالتدهورْاإلنسانيْْواألخالقيْهماْمرتبطانْ
اإلنسانيةْوعلىْالبيئةْ.وهكذاْيظهرْو ً

ارتباطًاْوثيقًاْفيماْبينهماْ.وقدْيدعيْالكثيرونْأنهمْالْيدركونْأنْاألعمالْالتيْيقومونْبهاْغيرْأخالقيةْ،ألنْ
التشتتْالمستمرْيسلبْمناْشجاعةْالوعيْبو ِّاق ِّْعْعالمْْمحدودْْوزائلْ.لهذاْفاليومْ“كلْماْهوْهشْ،مثلْالبيئةْ،
يبقىْأعزلْأمامْمصالحْالسوقْالمؤلَّهةْ،التيْتحولتْإلىْقانونْمطلق”[.]33

المتََوقَّعْ،أمامْاستن ازفْبعضْالمواردْ،أنْتنشأْتدريجيًّاْحالةْمؤيدةْلشنْحروبْْجديدةْ،متخفيِّةْتحتْ
.57ومنْ ُ

ارْجسيمةْبالبيئةْوبالثروةْالثقافيةْللشعوبْ،وتصبحْالمخاطرْ
دائماْأضرًا
أقنعةْالمطالبْالنبيلةْ.والحربْتُلحقْ ً
مفزعةْعندماْنفكرْفيْاألسلحةْالنوويةْوتلكْالبيولوجيةْ.فيْالواقع“ْ،علىْالرغمْمنْأنْهناكْاتفاقاتْدوليةْ
تحظرْالحروبْالكيميائيةْوالبكتريولوجيةْوالبيولوجيةْ،فالحقيقةْهيْأنْالبحثْمستمرْفيْالمختبراتْلتطويرْ

انتباهاْأكبرْلتفاديْ
أسلحةْهجوميةْجديدةْقادرةْعلىْتغييرْتوازنْالطبيعة”[ْ.]34منْالضروريْأنْتُعيرْالسياسةْ ً
هذهْاألوضاعْولمواجهةْاألسبابْالتيْقدْتتسببْفيْصراعاتْجديدةْ.لكنْالسلطةْالمرتبطةْبالقطاعاتْ

وغالباْماْتفتقدْالمشاريعْالسياسيةْلرؤىْواسعةْ.لماذاْنريدْاليومْ
االقتصاديةْهيْالتيْتقاومْبشدةْهذاْالمجهودً ْ،

بسلطَةْْسيرتبطْذكراهاْبعدمْقدرتهاْعلىْالتدخلْعندماْكانْاألمرْضروريًّاْومل ًحا؟
التمسكْ ُ

.58فيْبعضْالبلدانْ،هناكْنماذجْإيجابيةْلنجاحاتْفيْتحسينْالبيئةْ،كتطهيرْبعضْاألنهرْالتيْكانتْقدْ
تلوثتْلعقودْطويلةْ،أوْاستعادةْغاباتْأصليةْ،أوْتجميلْمناظرْطبيعيةْبفضلْأعمالْتجديدْبيئيْ،أوْالقيامْ
أيضاْالعملْعلىْإنتاجْطاقةْغيرْ ُملَ ِّوثَةْ،أوْتحسينْوسائلْالنقلْ
بمشاريعْبناءْذاتْقيمةْجماليةْكبيرةْ،أوْ ً

قادرْعلىْالتدخلْ
العامْ.إنْهذهْاألعمالْالْتجدْحلوالْللمشاكلْالعالميةْ،ولكنهاْتثبتْأنْالكائنْالبشريْماْزالْ ًا
ِّ
عالماتْالكرمْوالتضامنْوالعناية.
ِّْ
حتماْ،وسطْمحدوديتهْ،
بشكلْإيجابيْ.فلكونهْقدْ ُخلقْكيُْيحبْ،فهوْ ُيظهرْ ً

.57فيْالوقتْعينهْ،يمكنناْمالحظةْنموْْإيكولوجيةْاصطناعيةْأوْسطحيةْتجمعْبينْاإلنكارْوانعدامْالمسؤوليةْ.
غالباْفيْأوقاتْاألزماتْالعميقةْالتيْتتطلبْق ارراتْشجاعةْ،فإنناْنميلْإلىْاالعتقادْبأنْماْ
فكماْهيْالحالْ ً

يحدثْليسْمؤك ًداْ.وانْنظرناْبشكلْسطحيْ،باستثناءْعددْقليلْمنْعالماتْالتلوثْوالتدهورْالواضحةْ،فإنْ

األمورْالْتبدوْخطيرةْظاهريًّاْوباستطاعةْالكوكبْأنْيستمرْْفيْوضعهْالحاليْْلوقتْمديدْ.هذاْالسلوكْالمراوغْ
يسمحْلناْبالحفاظْعلىْنمطْالحياةْواإلنتاجْواالستهالكْالذيْاعتمدناهْ.إنهاْالطريقةْالتيْيعتمدهاْالكائنْالبشريْ
ليغذيْجميعْرذائلْالتدميرْالذاتيْ:بأنْيحاولْأالْيراهاْ،وبأنْيجاهدْكيْالْيعترفْبهاْ،وبأنْيؤجلْاتخاذْ
الق ارراتْالهامةْ،وبأنْيتصرفْوكأنْشيئاْلمْيكن.

 .VIIاختالف اآلراء
.61وأخيراْ،لنعترفْبتطورْوجهاتْنظرْواتجاهاتْفكريةْمختلفةْحولْالوضعْالحاليْوالحلولْالممكنةْ.فيْالحدْ
األقصىْمنْجهةْ،نجدْالذينْيدعمونْ،بأيْثمنْ،أسطورةْالتقدمْويؤكدونْأنْالمشاكلْاإليكولوجيةْستجدْحالْْ
بفضلْتطبيقاتْتقنيةْجديدةْ،دونْأيةْاعتباراتْأخالقيةْأوْتغييراتْجوهريةْ.ومنْالجهةْاألخرىْ،يعتقدْآخرونْ
خطرْعلىْالنظامْالبيئيْالعالميْوأنْيؤذيه؛ْ
أنْالجنسْالبشريْ،عبرْأيْمنْتدخالتهْ،بإمكانهْأنْيشكلْ ًا

وبالتاليْينبغيْالحدْْمنْوجودهْعلىْالكوكبْومنعْأيْتدخلْمنْ ِّقَبلِّ ِّْهْ.وبينْهذينْالطرفينْ،يحتاجْالتفكيرْإلىْ
تحديدْسيناريوهاتْمحتملةْفيْالمستقبلْ،ألنهْالْيوجدْسبيلْواحدْللحلْ.وهذاْمنْشأنهْأنْيسمحْبوجودْ

متنوعةْمنْالمساهماتْالقادرةْعلىْالدخولْفيْحوارْبهدفْوضعْحلولْمتكاملة.
مجموعةْ ْ
.61ليسْللكنيسةْسببْالقتراحْرأيْنهائيْْحولْالعديدْمنْالقضاياْالعمليِّةْ،وهيْتعلمْأنهْعليهاْاالصغاءْ
للجدالْالصادقْبينْالعلماءْوتشجيعهْ،باحترامْلتباينْاآلراءْ.لكنْيكفيْالنظرْإلىْالواقعْبجديةْلنرىْأنْهناكْ

ِّ
مخرجاْ،وأنهْبإمكانناْتغييرْاتجاهناْ،
ْ
دائماْ ً
تردْكبيرْفيْبيتناْالمشتركْ.ويدعوناْالرجاءْإلىْاالعترافْبأنْهناكْ ً

لحلْالمشاكلْ.ولكنْ،يبدوْأنناْنرىْدالئلْتشيرْإلىْنقطةْانهيارْ،بسببْالسرعةْ
وبإمكانناْالقيامْدائماْبشيءْماْ ِّْ
الفائقةْللتغييراتْوللتدهورْ،والتيْتظهرْبشكلْواضحْفيْالكوارثْالطبيعيةْاإلقليميةْكماْفيْاألزماتْاالجتماعيةْ
أوْحتىْالماليةْ،حيثْانهْالْيمكنْتحليلْأوْتفسيرْمشاكلْالعالمْبطريقةْمعزولةْ.هناكْمناطقْقدْأصبحتْفيْ
خطرْبشكلْخاصْ،وبغضْْالنظرْعنْأيْتنبؤْكارثيْ،فمنْالمؤكدْأنهْالْيمكنْ،منْعدةْوجهاتْنظرْ،
االستمرارْفيْالنظامْالحاليْْللعالمْألنناْقدْتوقفناْعنْالتفكيرْفيْغاياتْالعملْالبشريْ“ْ:إذاْماْأَجلناْالنظرْفيْ
مناطقْكوكبناْ،أدركناْعلىْالفورْأنْالبشريةْقدْخيبتْتوقعاتْهللا”[.]35

ْ

الفصل الثاني
نجيل الخليقة

ْ.62ماْالسببْفيْضمْْفصلْكاملْيتناولْمعتقداتْاإليمانْإلىْهذهْالوثيقةْالموجهةْإلىْجميعْاألشخاصْذويْ
النواياْالصالحة؟ْأدركْأنْالبعضْ،فيْمجالْالسياسةْوالفكرْ،يرفضونْوبقوةْفكرةْوجودْ َخالقْ،أوْيعتبرونهاْ
غيرْذاتْأهميةْ،بحيثْأنهمْيضعونْفيْنطاقْالالعقالنيْالمساهم ْةَْالغنيةْالتيْيمكنْأنْتقدمهاْاألديانْ

أحياناْأخرىْ،كثقافةْدونيةْ
لصالحْإيكولوجيةْشاملةْ،ومنْأجلْنموْْكاملْللجنسْالبشريْ.كماْويتمْْاعتبارهاْ ً
ينبغيْببساطةْتحملهاْ.بيدْأنْالعلمْوالدينْ،اللذينْيقدمانْمقارباتْمختلفةْللواقعْ،باستطاعتهماْالدخولْفيْ

حوارْمكثفْومثمرْلكليهما.

.Iالنور الذي يقدمه اإليمان
.63إذاْأخذناْبعينْاالعتبارْتعقيدْاألزمةْاإليكولوجيةْوتعددْأسبابهاْ،عليناْاالعترافْبأنهْالْيمكنْللحلولْأنْ
أيضاْاللجوءْإلىْغنىْالشعوبْالثقافيْالمتنوعْ،
تأتيْمنْطريقةْأحاديةْفيْفهمْوتغييرْالواقعْ.فمنْالضروريْ ً

والىْالفنْوالشعرْ،والىْالحياةْالداخليةْوالىْالروحانيةْ.إذاْأردناْحقيقةْبناءْإيكولوجيةْتسمحْلناْبإصالحْكلْْماْ

قدْهدمناْ،الْيمكنْإهمالْأيْْفرعْمنْفروعْالعلمْوأيْشكلْمنْأشكالْالحكمةْ،والْحتىْالدينيةْمنهاْمعْلغتهاْ
الخاصةْ.عالوةْعلىْذلكْ،فالكنيسةْالكاثوليكيةْهيْمنفتحةْعلىْالحوارْمعْالفكرْالفلسفيْ،وهذاْيسمحْلهاْ

بإنتاجْصيغْْمختلفةْبينْاإليمانْوالعقلْ.وهذاْماْيمكنْمالحظتهْ،فيماْيتعلقْباألمورْالمرتبطةْبالمسائلْ
دائماْانطالقًاْمنْالتحدياتْالجديدة.
االجتماعيةْ،عبرْتطورْالعقيدةْاالجتماعيةْللكنيسةْ،المدعوةْإلثراءْنفسهاْ ً
لْ
معاْعنْ ُسُب ِّْ
.64منْجهةْأخرىْ،حتىْوانْكانتْهذهْالرسالةْالعامةْمنفتحةْعلىْالحوارْمعْالجميعْللبحثْ ً

أيضاْإلىْبعضْالمؤمنينْ
تحريرْ،فإنيْأريدْأنْأبيِّنْمنذْالبدءْكيفْأنْاالقتناعاتْاإليمانيةْتُعطيْللمسيحيينْ،و ً

ضعفًاْ.فإنْكانْمجردْانتمائناْللعائلةْالبشريةْ
ِّْ
اآلخرينْ،دو ِّافعْساميةْلالعتناءْبالطبيعةْ
وباإلخوةْواألخواتْاألكثرْ ُ
يدفعْاألشخاصْبحدْْذاتهْإلىْالعنايةْبالبيئةْالتيْننتسبْإليها“ْ،فالمسيحيونْيوقنونْ،بوجهْخاصْ،أنْْواجباتهمْ

ضمنْالخلقْ،ومسؤولياتهمْحيالْالطبيعةْوالخالقْهيْجزءْمنْإيمانهم”[ْ.]36لذلكْ،فهوْخيرْللبشريةْوللعالمْ
أنْندركْ،نحنْالمؤمنينْ،بشكلْأفضلْ،االلتزاماتْاإليكولوجيةْالتيْتنبعْمنْقناعاتنا.

ْ
.IIحكمة روايات الكتاب المقدس
.65دونْأنْنسترجعْهناْكلْالهوتْالخليقةْ،نتساءلْعماْتقولهْلناْالرواياتْالكبرىْفيْالكتابْالمقدسْحولْ
خلقْ
نْتدبيرْهللاْ َْ
العالقةْبينْالكائنْالبشريْوالعالمْ.فيْالروايةْاألولىْلعملْالخلقْفيْسفرْالتكوينْ،يتضم ُْ

ص َن َعهْفاذاْهوْ َح َسنْْ ِّج ًّدا”ْ(تكْْ.)31ْ،1يعلمْ
هللاُْ َج َْ
البشريةْ.فبعدْأنْ ُخلِّقْالرجلْوالمرأةْ،يقول“ْ:و أرَىْ ْ
ميعْماْ َ

ظهرْلناْهذاْ
وي ُْ
الكتابْالمقدسْأنْكلْْكائنْبشريْقدْ ُخلِّ َْ
قْبمحبةْ،علىْصورةْهللاْومثالهْ( ارْ.تكُْ ْ.)26ْ،1

التأكيدْالكرام ْةَْالعظيمةْلكلْْشخصْإنسانيْ،والذيْهوْ“ليسْمجردْشيءْ،وانماْشخصْ.شخصْقادرْعلىْ

معرفةْنفسهْ،وعلىْامتالكهاْ،وتقديمْذاتهْبمجانيةْ،والدخولْفيْشركةْمعْاآلخرين”[ْ.]37وقدْذكرْالقديسْيوحناْ
بولسْالثانيْكيفْأنْالمحبةْالخاصةْالتيْيكنهاْهللاْلكلْْكائنْبشريْ“تهبهْكرامةْالمتناهية”[ْ.]38إنْالذينْ
يلتزمونْبالدفاعْعنْكرامةْاألشخاصْ،بإمكانهمْأنْيجدواْفيْاإليمانْالمسيحيْالبراهينْاألعمقْاللتزامهمْهذاْ.
كمْهوْرائعْاالدراكْبأنْحياةْكلْْشخصْالْتضيعْفيْفوضىْميؤوسْمنهاْ،أوْفيْعالمْتحكمهْالمصادفةْأوْ
ك”ْ(أرْْ،1
طنْ َع َرفتُ َْ
الب ِّْ
ُص ِّوَر َْ
المتكررةْإلىْماْالْنهاية!ْفبإمكانْالخالقْأنْيقولْلكلْْمنا“ْ:قَ َْ
ْ
الدوراتْ
بلْأَنْأ َ
كْفيْ َ
قلبْهللاْ،ولذلكْ“كلْْواحدْمناْهوْثمرةْفكرْهللاْ.كلْْواحدْمناْهوْمرغوبْ،كلْْواحدْهوْ
ْ.)5لقدْتمْتصوُرناْفيْ ِّْ

محبوبْ،كلْْواحدْهوْضروري”[.]37

.66تحتويْرواياتْالخلقْفيْسفرْالتكوينْ،بلغتهاْالرمزيةْوالسرديةْ،علىْتعاليمْعميقةْحولْالوجودْالبشريْْ
وواقعهْالتاريخيْْ.تشيرْهذهْالتعاليمْإلىْأنْالوجودْالبشريْيقومْعلىْثالثةْعالقاتْأساسيةْمتصلةْببعضهاْ
اتصاالْوثيقاْ:العالقةْمعْهللاْ،ومعْالقريبْومعْاألرضْ.وبحسبْالكتابْالمقدسْ،قدْتمزقتْهذهْالعالقاتْ

الحيويةْالثالثْ،ليسْفقطْخارجيًّاْ،إنماْأيضاْبِّ ِّ
داخلناْ.وهذاْاالنفصالْهوْالخطيئةْ.فقدْ ُدمرْاالنسجامْبينْ
ً

بالحلولْمحلْْهللاْ،ور ِّ
فضناْاالعترافْبأنناْمخلوقاتْمحدودةْ.لقدْ
ِّْ
الخالقْوالبشريةْوالخليقةْجمعاءْ،بسببْادعائِّناْ
أيضاْطبيعةْالتفويضْبإخضاعْاألرضْ( ارْ.تكْْ)28ْ،1وحرثهاْوحراستهاْ( ارْ.تكْْ.)15ْ،2
شوهْهذاْالواقعْ ً

أصالْبينْالكائنْالبشريْوالطبيعةْتبدلتْإلىْصراعْ( ارْ.تكْْ–ْ17ْ،3
فنتجْعنْذلكْأنْالعالقةْالمتناغمةْ ًْ
يزيْمعْجميعْالمخلوقاتْ
ْ.)17لهذاْ،فمنْالمهمْْأنُْيفهمْاالنسجامْالذيْكانْيعيشهْالقديسْفرنسيسْاألس ْ

كإصالحْْلهذاْاالنفصالْ.قالْالقديسْبونافنتو ارْأنْفرنسيسْ،عبرْالمصالحةْالشاملةْمعْكلْالمخلوقاتْ،قدْ
بعيداْعنْهذهْالحالةْ،تظهرْالخطيئةْبكلْْقوتهاْ
عادْ،بطريقةْأوْبأخرىْ،إلىْحالةْالبراءةْاألصلية[ْ.]41واليومً ْ،

المدمرةْفيْالحروبْوفيْمختلفْأشكالْالعنفْوالمعاملةْالسيئةْوالتخليْعمنْهمْأكثرْضعفًاْ،وفيْالتعدياتْ
علىْالطبيعة.

األرضْكانتْمنْقَبلِّناْوقدْأ ِّ
ُعط َيتْلناْ.هذاْيسمحْبالردْعلىْاالتهامْالموجهْللفكرْ
.67نحنْلسناْهللاْ.و ُ ْ

اعتماداْعلىْ ِّروايةْسفرْالتكوينْالتيْتدعوْإلىْ“إخضاع”ْاألرضْ( ارْ.تكْْ،1
اليهودي-المسيحيْ:فقدْقيلْ،
ً
سيط ِّْرْوم ِّ
ْ،)28إنْهذاْقدْيشجعْاالستغاللْالهمجيْْللطبيعةْ،مقدماْصورةْللكائنْالبشريْكم ِّ
دمرْ.هذاْليسْ
ُ
ُ
ً
أحياناْ
تفسي ارْ
صحيحاْللكتابْالمقدسْكماْتفهمهْالكنيسةْ.وانْصحْْأنْالمسيحيينْقدْفسرواْالكتابْالمقدسْ ً
ً

بطريقةْغيرْدقيقةْ،إالْأنهْعليناْاليومْأنْنرفضْوبقوةْ،إمكانيةْتبريرْهيمنةْمطلقةْلإلنسانْعلىْباقيْالخالئقْ،

انطالقًاْمنْأنناْ ُخلِّقناْعلىْصورةْهللاْوأنناْقدْ ِّ
فوضناْإلخضاعْاألرضْ.فمنْالمهمْْقراءةْنصوصْالكتابْ

المقدسْفيْسياقهاْ،معْتفسيرْصحيحْ،والتذكرْبأنهاْتدعوناْ“لحرثْوحراسة”ْالفردوسْ(ْارْ.تكْْ.)15ْ،2فيْ
حينْأنْ“الحراثة”ْتعنيْفالحةْالتربةْأوْاالستصالحْأوْالعمل“ْ،فالحراسة”ْتعنيْالحمايةْوالعنايةْ،و ِّ
الحفظْ،

والسهرْ.وهذاْيفترضْوجودْعالقةْتبادلْمسؤولْبينْالكائنْالبشريْوالطبيعةْ.فكلْْمجتمعْيمكنهْالحصولْعلىْ
أيضاْواجبْحمايةْاألرضْوضمانْاستم ارريةْ
الخيرْالذيْيحتاجهْمنْاألرضْللبقاءْعلىْقيدْالحياةْ،ولكنْعليهْ ً
َرضْلِّ َّلر ِّْ
خصوبتهاْلألجيالْالقادمةْ.ألنْبالنهاية“ْ،األ ُ ْ
وكلْماْفيها”ْ(تثْ
َرضْ َّْ
ب”ْ( ارْ.مزِّْ ْ،)1ْ،24ملكْلهْ“األ َ ْ
يْاألَرضْ،واَِّّنماْأَنتُمْ
َماْاألَرضْ،فالْتَُبعْْ َبتاتْاًْألََّنهاْلِّ ْ
ْ.)14ْ،11لهذاْيرفضْهللاْأيْْادعاءْبتملكْ ُمطلَق“ْ:وأ َّ
َ
وضيوفْْ ِّعندي”ْ(أحْ.)23ْ،25
ُن َز ُْ
الءْ ُ
.68هذهْالمسؤوليةْتجاهْأرضْهيْملكْهللْ،تستلزمْمنْالكائنْالبشريْ،وقدْ ُوهبْالذكاءْ،أنْيحترمْقوانينْ

الطبيعةْوالتوازنْالدقيقْبينْكائناتْهذاْالعالمْ،ألنهْ“هوْأَم ْرْ ُ ِّ
َقامهاْإِّلىْ َّ
هرْواِّلىْاألبدْ َسنَّْْ ُسَّن ْةًْلنْ
الد ِّْ
ََ
فخلقَتْوأ َ
تَزول”ْ(مزْْ5ْ،148بْ–ْْ.)6وينتجْعنْهذاْ،واقعْأنْتشريعْالكتابْالمقدسْتعملْعلىْ َّسنْقوانينْمختلفةْ

أيضاْفيْالعالقةْمعْبقيةْالكائناتْ
علىْالكائنْالبشريْ،ليسْفقطْفيْالعالقةْمعْالكائناتْالبشريةْاألخرىْ،وانماْ ً

فتْ
صاد َْ
مارْأ َْ
أيتْ ِّح َْ
الحية“ْ:وِّاْذاْر َْ
ورهْو ِّاق ًعاْفيْال َ
معهْ[…]ْإِّذاْ َ
طريقْ،فالْتَتَغا َفلْْعنهْ،بلْأَن ِّهضهْ َ
َخيكْأَوْثَ َ

َّ
كْأَوْفيْ َشجرةْْأَوْعلىْاالرضْ،فيهْ ِّفراخْْأَوْبيضْ،واألُمْْ ِّ
البيضْ،
حاض َنةْلِّ ِّلفر ِّْ
َمام َْ
ُع َّْ
اخْأ َِّوْْ َ
َ
ََ
شْطائرْْفيْالطريقْأ َ

ُمْمعْ ِّ
الفراخ”ْ(تثْْ.)6ْ.4ْ،22فيْهذاْالمنظورْ،فإنْراحةْاليومْالسابعْليستْمعطاةْفقطْللكائنْ
تأخِّْذْاألَّْ
فالْ ُ
يحْثَور ْ ِّ
ِّ
ك”ْ(خرْْ.)12ْ،23وبهذاْندركْأنْالكتابْالمقدسْالْيتركْ
مار َْ
البشريْ،وانماْأيضاْ“ل َكيْ َيستَر َْ ُ َ
كْوح ُ
مجاالْلمركزيةْأنثروبيةْمستبدةْوغيرْمباليةْببقيةْالخالئق.
ًْ

.67فيْحينْأنهْيمكنناْاستخدامْاألشياءْبطريقةْمسؤولةْ،فنحنْمدعوونْإلىْاالعترافْبأنْللكائناتْالحيةْ

فرحْبأَعمالِّه”ْ( ارْ.مزْْ،114
األخرىْقيم ْةًْأمامْهللاْ“وبأنهاْتباركْهللاْوتمجدهْبمجردْوجودها”[ْ،]41ألنْ“ َّ
الربْْ َي َ

بْالذكاءْ،هوْمدعوْْإلىْاحترامْالمخلوقاتْوقوانينهاْ
كمْكرامتهْالفريدةْبالتحديدْوألنهْ ُوِّه َْ
ْ.)31فالكائنْالبشريْ،بِّ ُح ِّْ

ًّْْاألَرضْ ِّ
الخاصةْ،ألنْ“ َّ ِّ ِّ
الس َموات”ْ(مثلْْ.)17ْ،3والكنيسةْاليومْالْتقولْفقطْ
طن ِّْةْ َْ
كم ِّْةْأَسس
ثبتْ َّ
وبالف َ
الربْْبالح َ
تماماْلخيرْالكائنْالبشريْ،كماْلوْأنْالْقيمةْلهاْبذاتهاْ،وأنْبإمكانناْ
إنَّْْالمخلوقاتْاألخرىْهيْمنصاعةْ ً

التصرفْبهاْكيفماْنشاءْ.هكذاْعلمْأساقفةْالمانياْ،فيماْيخصْالمخلوقاتْاألخرىْ،أنهْ“يمكنناْالكالمْعنْأولويةْ
موضعْتساؤلْ،
َْ
ويضعُْالتعليمْالمسيحيْ(للكنيسةْالكاثوليكية)ْ
ْ
فيدا”“[ْ.]42
“أنْيكون”ْعلىْواقعْ“أنْيكونْ ُم ً

بطريقةْمباشرةْ ًّ
جداْوبإصرارْ،المركزي ْةَْاألنثروبيةْالمنحرفة“ْ:كلْْخليقةْتمتلكْجودتهاْوكمالهاْالذاتيينْ[…]ْ

الخالئقْالمختلفةْ،وقدْأرادهاْهللاْفيْكيانهاْالخاصْ،تعكسْ،كلْمنهاْعلىْطريقتهاْ،شعاعاْمنْحكمتهْوجودتهْ
الالمتناهيتينْ.ولهذاْوجبْعلىْاإلنسانْأنْيحترمْلكلْخليقةْجودتهاْالخاصةْ،لكيْيتجنبْاستعمالْاألشياءْ
استعماالْفوضويا”[.]43
ضدْأخيهْ.وقدْسببْهذاْالظلمْ
.71نرىْفيْروايةْقايينْوهابيلْأنْالحسدْدفعْبقايينْإلىْارتكابْالظلمْاألعظمْ َّْ
انقطاعاْبالعالقةْبينْقايينْوهللاْوبينْقايينْواألرضْالتيْطُ ِّرَْدْمنهاْ.ويتلخصْهذاْالمقطعْفيْالحوارْ
بدورهْ
ً

نْ
عت؟ْإِّ َّْ
ص َن َ
المأساويْبينْهللاْوقايينْ.هللاْيسأل“ْ:أينْهابيلْأخوك؟”ْ.قايينْينكرْمعرفتهْولكنْهللاُْيصر“ْ:ماذاْ َ
َخيكْ ِّ
َرض”ْ(تكْْ.)11ْ–ْ7ْ،4إنْاهمالْ
نْاأل ِّْ
َنتْ ِّم َْ
نْاألَرض!ْواآلنْفَ َملعونْْأ َْ
يْ ِّم َْ
صارخْْإِّلَ َّْ
ماءْأ َْ
وتِّْد ِّْ
ص َْ
َ

القريبْوالحفاظْعليهاْ،واهمالْواجبْالعنايةْبهْوحمايتهْ،يهدمْالعالقةْالداخليةْ
االلتزامْبتنميةْعالقةْسليمةْمعْ ْ

هملْكلْْهذهْالعالقاتْ،والْيعودْالبرْْيسكنْاألرضْ،يقولْ
معْذاتيْ،ومعْاآلخرينْ،ومعْهللاْومعْاألرضَْ ْ.
حينْتُ َ

لناْالكتابْالمقدسْتمسيْالحياةْكلهاْفيْخطرْ.هذاْماْتعلمناْإياهْقصةْنوحْ،عندماْيهددْهللاْبإهالكْالبشريةْ

لْ ُك ِّْ
َج ُْ
بسببْفشلهاْالمستمرْْفيْالعيشْبحسبْمتطلباتْالعدالةْوالسالم“ْ:قدْ َْ
ألتْ
لْ َب َشرْْأَماميْ،فقَِّْدْامتَ ِّْ
حانْأ َ

َرضْ ُعنفًاْبِّ َس َببِّهم”ْ(تكْْ.)13ْ،6ففيْهذهْالرواياتْالقديمةْ،والغنيةْبرمزيةْعميقةْ،كانتْماثلةْهذهْالقناعةْ
األ ُ ْ
الراهنةْاليومْ:بأنْكلْشيءْمترابطْ،وأنْالعنايةْاألصيلةْبحياتناْذاتهاْوبعالقتناْمعْالطبيعةْهيْجزءْالْيتج أزْ
ْ
منْاألخوةْوالعدالةْواإلخالصْتجاهْاآلخرين.

ِّ
ص َن ْعْ ِّ
.71حتىْوانْكانْ“ َشرْْ ِّ
نسانْعلىْ
اإل َْ
اإل ِّْ
نسانْقدْ َكثَُْرْعلىْاألَرض”ْ(تكْْ)5ْ،6وأنْالربْ“ندَْمْعلىْأََّنهْ َ َ

فْفيْ َقلبِّه”ْ(تكْْ،)6ْ،6فقدْقررْالربْْفتحْطريقْْللخالصْ،منْخاللْنوحْالذيْحافظْعلىْ
َس َْ
األَرضْوتأ َّ

صالحاْيكفيْكيْيكونْهناكْرجاء!ْ
احداْ
صالحهْوبرهْ.وأعطىْالبشريةْهكذاْإمكاني ْةَْبدايةْجديدةْ.فإنْ ً
إنساناْو ً
ً

يثبتْالتقليدْالكتابيْبوضوحْأنْإعادةْالتأهيلْهذهْتتطلبْإعادةْاكتشافْواحترامْاإليقاعاتْالمسجلةْبيدْالخالقْ

فيْالطبيعةْ.يمكنناْرؤيةْهذاْمثالْفيْشريعةْالسبتْ.اليومْالسابعْ،حيثْاستراحْهللاْمنْكلْأعمالهْ.وأمرْهللاُْْ
ائيلْبأنْيحتفلْبكلْيومْسابعْكيومْراحةْ،يومْسبتْ( ارْ.تكْ3ْ–ْ2ْ،2؛ْخرْ23ْ،16؛ْْ.)11ْ،21منْ
إسر َْ
أيضاْسنةْسبتيةْإلسرائيلْوأرضهاْ،كلْسبعْسنواتْ( ارْ.أحْْ،)4ْ–ْ1ْ،25تُعطىْطوالهاْ
جهةْأخرىْ،وضعْ ً

الراحةْالتامةْلألرضْ،فالْتُزرعْ،والْيتمْحصادْإالْماْهوْضروريْللبقاءْعلىْقيدْالحياةْوتأمينْالضيافةْ( ارْ.

تسعاْوأربعينْسنةْ،وتكونْ
أخيراُْ،يحتفلْباليوبيلْكلْسبعةْأسابيعْْمنْالسنينْ،ماْيعادلْ ً
أحْْ.)6ْ–ْ4ْ،25و ً

ميعْأَهلِّها”ْ(أحْْ.)11ْ،25وقدْسعىْتطورْهذاْالتشريعْإلىْتأمينْ
َرضْلِّ َج ِّْ
سنةْغفرانْعالميْو”إِّعتاقْْفيْاأل ِّْ

التوازنْوالعدالةْفيْعالقاتْالكائنْالبشريْمعْاآلخرينْومعْاألرضْالتيْفيهاْيعيشْويعملْ.ولكنهْ،كانْفيْ

الوقتْعينهْ،اعت ارْفًاْبواقعْأنْعطيةْاألرضْ،وجميعْثمارهاْ،هيْلكلْْالشعبْ.فكانْعلىْالذينْيزرعونْاألرضْ
صيدْأ ِّ
َرضكمْ،
صدتُمْ َح َْ
ويحرسونهاْأنْيتشاركواْبثمارهاْ،وباألخصْْمعْالفقراءْواألراملْواليتامىْوالغرباء“ْ:واِّذاْ َح َ

افْحقلِّكْ،ولُقاطَْْح ِّ
ِّ
فالْتَذهبْْفيْ ِّ
رم َكْ،ولُقاطَْْ َك ِّ
التْ َك ِّ
كْالْ
رم َْ
ض ِّْ
صيد َْ
الح ِّْ
َ
كْالْتَلقُطْْ.والْتَ ُعدْْإِّلىْفَ َ
صادْإِّلىْأَطر ْ َ َ
َ
كْلِّ ِّ
تَلقُطِّ ْ،
كينْو َّ
الربْْإِّلهُكم”ْ(أحْ.)11ْ–ْ7ْ،17
لمس ِّْ
بلْْاَ ُتركْْذلِّ َْ
النزيلْ،أَناْ َّ

َرضْعلىْ ِّ
اميرْباستمرارْالكائنْالبشريْإلىْتسبيحْهللاْالخالقْ:منْْهوْ“ ِّ
المياهْ ِّفإنَّْْلألبدْ
باسطْاأل ِّْ
.72تدعوْالمز ُْ
َ

ِّ
أيضاْبقيةْالخالئقْلالنضمامْإلىْهذاْالتسبيحَ “ْ:سبِّحيهْأَيتُهاْ َّ
مسْ
الش ُ ْ
حمتَه”ْ(مزْْ.)6ْ،136ولكنهاْتدعوْ ً
َ
ِْ َر َ

السمواتْوياْأَيتُهاْ ِّ
ميعْ َكو ِّ
حْاسَْمْ
فلتسبِّ ِّْ
ياهُْالَّتيْفَ َْ
الم ْ
بْالنورَ ْ.سبِّحيهْياْ َس َْ
اك ِّْ
والقَ َمرْ َسبِّحيهْياْ َج َْ
وقْ َّ
الس َمواتَ ْ.
ماءْ َّ َ

الر ِّْ ِّ
فخلِّقَت”ْ(مزْْ.)5ْ–ْ3ْ،148فنحنْلمْنوجدْفقطْبقوةْهللاْ،وانماْنحياْأمامْوجههْوبحضرتهْ.
َّ
َم َْرْ ُ
بْفإَّنهْهوْأ َ
ولهذاْالسببْنحنْنعبده.

مجدداْفيْاألوقاتْالصعبةْالقوْةَْبواسطةْالتأملْفيْهللاْالقديرْالذيْ
.73تدعوناْ ُكتبْاألنبياءْإلىْأنْنكتشفْ ً

تندمجانْفيهْ.فيْ
خلقْالكونْ.فقدرْةُْهللاْالالمتناهيةْالْتحملناْعلىْالهروبْمنْحنانهْاألبويْ،ألنْالمحبةْوالقوةْ َ

الواقعْ،تجمعْكلْروحانيةْسليمةْ،فيْذاتْالوقتْ،بينْقبولْالحبْْاإللهيْوالتعبدْللربْْبكلْْثقةْمنْأجلْقدرتهْ
طُْهاتانْالطريقتانْ
الالمتناهيةْ.فيْالكتابْالمقدسْ،هللاْالذيْيحررْويخلصْهوْنفسهْالذيْخلقْالكونْ،وتَرتَبِّ ْ

كْ
َرضْبِّقُ َّوتِّ َْ
اتْواأل َ ْ
الس َمو ِّْ
ص َن َْ
الربْ،هاْإَِّّن َْ
عتْ َّ
اإللهيتانْفيْالعملْارتباطًاْوثيقًاْالْانفصالْفيهِّْ “ْ:آهْأَيهاْ َّ
السيُِّْدْ َّ
كْ َ
وذر ِّ
ظيمةْ ِّ
صرْبِّآياتْْ
َرضْ ِّم َْ
ائيلْ ِّمنْأ ِّْ
كْإِّسر َْ
عب َْ
َخر َْ
يكْأَمرْْ َعسيرْ[…]ْوأ َْ
يسْعلَ َْ
المبسوطةْ،ولَ َ ْ
اع َْ
الع ِّْ
َ
جتْ َش َ
كْ َ

همهُ ْ.يؤتيْ
تع ُْ
رمِّديْْ ُْ
الربْْإِّ ْ
وخو ِّارق”ْ(ارَّْ “ْ.)21ْ.17ْ،32
َ
خالقْأَقاصيْاألَرضْالْ َي َ
بْوالُْيعييْوالُْي َ
سب ُْرْفَ ُ
لهْ َس َ

ِّ
ِّ ِّ
الحول”(أشْ28ْ،41بْ–ْ.)27
التَّ ِّع َْ
درِّْةُْيكث ُْرْ َ
بْقُ َّوةًْْولفاقْدْالقُ َ

.74لقدْولدتْخبرْةُْالعبوديةْفيْبابلْأزم ْةًْروحيةْقادتْإلىْتعمقْْفيْاإليمانْباهللْ،وباألخصْبقدرتهْالخالقةْ،

لحثْْالشعبْعلىْتجديدْالرجاءْفيْخضمْْوضعهْالمحزنْ.وبعدْقرونْ،أثناءْزمنْآخرْمنْ ِّ
الم َحنْواالضطهادْ،
ثْالمؤمنونْعنْالعزاءْوالرجاءْبمضاعفةْإيمانهمْ
حينْحاولتْاالمبراطوريةْالرومانيةْفرضْهيمنةْمطلقةَ ْ،ب َح َْ

الربْْ ِّ
ك!”ْ(رؤْْ.)3ْ،15فإنْ
وحقْْ ُسُبلُ َْ
اإل ْ
جيبةْْأَعمالُ َْ
كْأَيهاْ َّ
لهُْالقديرْ َ
وعدلْْ َ
ظيمةْْ َع َ
باهللْالكليْالقدرةْ،مرتلينَ “ْ:ع َ

ثمْ،
كانْهللاْقدْخلقْالكونْمنْالعدمْ،فباستطاعتهْالتدخلْفيْهذاْالعالمْوقهرْأيْْشكلْمنْأشكالْالشرْ.منْ َّ
فالظلمْيمكنْقهره.
.75الْيمكنناْتأييدْروحانيةْتنسىْهللاْالكليْالقدرةْوالخالقْ.فبهذهْالطريقةْسننتهيْإلىْعبادةْقدراتْأخرىْفيْ
سحقْخليقتهْتحتْاألقدامْدونْاالعترافْ
العالمْ،أوْإلىْوضعْأنفسناْمكانْهللاْ،لدرجةْاالدعاءْبالحقْْفيْ ِّْ

بحدودْ.إنْالطريقةْاألفضلْإلعادةْالكائنْالبشريْإلىْمكانهْالخاصْ،ولوضعْحدْْ ِّ
الدعائهْبالسيطرةْالمطلقةْ

علىْاألرضْ،هيْبالتكلمْمنْجديدْعنْهللاْأبيناْوخالقناْ،والسيدْاألوحدْللعالمْ،ألنهْبخالفْذلكْسوفْيميلْ
دائماْإلىْفرضْقوانينهْومصالحهْالخاصةْعلىْالواقع.
الكائنْالبشريْ ً

 .IIIسر الكون
المحبْ،
.76إنْكلمةْ“خليقة”ْ،فيْالتقليدْاليهودي-المسيحيْ،الْتعنيْفقطْطبيعةْ،ألنْلهاْعالقةْبتدبيرْهللاْ ُ

عادةًْكنظامْيمكنْتحليلهْوفهمهْوادارتهْ،ولكنْالخليقةْيمكنْفهمهاْ
حيثْلكلْْمخلوقْقيمةْومعنىْ.تُفهمْالطبيع ْةُْ ْ

فقطْكعطيةْتخرجْمنْيدْأبيْالجميعْالمفتوحةْ،كواقعْتنيرهْالمحبةْالتيْتدعوناْإلىْ َش ِّركةْكونية.

الر ِّْ
الس َموات”ْ(مزْْ.)6ْ،33هكذاْنرىْأنْالكونْجاءْنتيجةْقرارْ،وليسْمنْالفوضىْأوْ
صنِّ َع ِّْ
تْ َّ
“.77بِّ َكلِّ َم ِّْةْ َّ
بْ ُ

يأتْالعالمْنتيجةْسلطةْ
عنْطريقْالصدفةْ،مماْيرفعْمنْشأنهْأكثرْ.فالكلمةْالخالقةْتعبرْعنْاختيارْحرْْ.لمْ ِّْ
مطلقةْتعسفيةْ،أوْاستعراضْقوةْأوْرغبةْفيْإثباتْالذاتْ.إنْالخلقْهوْجزءْمنْنظامْالمحبةْ.فمحبةْهللاْهيْ
ِّ
ضتْ َش ًيئاْلَماْ
َبغ َْ
عتْ ِّفإَّن َْ
ص َن َْ
ميعْالكائناتْوالْتَمقُ ُْ
كْتُ ِّحبْْ َج َْ
العلةْاألساسيةْلكلْْالخليقة“ْ:إَِّّن َْ
كْلَوْأ َ
تْ َش ًيئاْم َّماْ َ

مكاناْفيْالعالمْ.وحتىْحياةْ
كونتَه”ْ(حكْْ.)24ْ،11وبالتاليْ،فكلْْكائنْهوْموضوعْعطفْاآلبْ،الذيْيعطيهْ ً

الكائنْاألصغرْالزائلةْهيْموضوعْمحبتهْ،وهوْيغمرهْبعطفهْخاللْلحظاتْحياتهْالقليلةْ.قالْالقديسْباسيليوسْ
أيضاْ“صالحْبالْحساب”[ْ،]44وتكلمْدانتْأليغييريْعنْ“المحبةْالتيْتحركْاألرضْ
الكبيرْإنْالخالقْهوْ ً
والنجوم”[ْ.]45ولهذاْالسببُْيمكنناْأنْنرتفعْمنْخاللْالمخلوقاتْصوبْ“رحمتهْالمفعمةْبالمحبَّة”[.]46

أبداْعنْ
َْ
الفكرْاليهودي-المسيحيْ،فيْالوقتْعينهْ،
.78قدْأزالْ ُْ
الطابعْاألسطوريْْعنْالطبيعةْ.ودونْالتوقفْ ً

امناْتجاههاْ.فالعودةْ
االعجابْبهْلبهائهاْولعظمتهاْ،فهوْالْ ُ
يعزوْإليهاْ ً
طابعاْإلهيًّاْ.بهذهْالطريقةُْيبرزْأكثرْالتز َ

إلىْالطبيعةْالْيمكنْأنْتكونْعلىْحسابْحريةْومسؤوليةْالكائنْالبشريْ،والذيْهوْجزءْمنْالعالمْوعليهْ
واجبْتنميةْقدراتهْبهدفْحمايتهْوتطويرْإمكانياتهْ.فلوْاعترفناْبقيمةْوبهشاشةْالطبيعةْ،وفيْنفسْالوقتْ،

بوضعْحدْْلألسطورةْالعصريةْللتقدمْالماديْْغيرْالمحدودْ.
ِّْ
بالقدراتْالتيْمنحهاْهللاْلناْ،فهذاْسيسمحْلناْاليومْ
ذكاءناْإلدراكْكيفيةْتوجيهْسلطتناْ
فعالمْهشْ،معْكائنْبشريْقدْ َْ
أوكلْهللاْإليهْالعنايةْبهْ،هوْأمرْيحثْْ َ
وتطويرهاْوالحدْْمنها.

أشكاالْ
المؤلفْمنْأنظمةْْمفتوحةْوفيْتواصلْمعْبعضهاْالبعضًْ ْ،
.77باستطاعتناْأنْنكتشفْفيْهذاْالكونَ ْ،

الْتُحصىْمنْالعالقاتْوالمشاركاتْ.ويحملناْهذاْإلىْالتفكيرْفيْمجملْهذاْالواقعْوانفتاحهْعلىْعظمةْهللاْ،
يسمحْلناْبتفسيرْالمعنىْوالجمالْالسريْلكلْْماْيحدثْ.باستطاعةْالحريةْ
فاإليمانْ ُْ
ُْ
والتيْينموْفيهاْويتطورْ.

شرورْجديدةْ،وأسبابْ
أيضاْأنْتضيفْ ًا
البشريةْأنْتقدمْمساهمتهاْاللبيبةْتجاهْتطورْإيجابيْ،كماْبمقدورهاْ ً

المثيرْوالمأساويْ،والقادرْعلىْأنْيتحولْإلىْازدهارْْ
معاناةْجديدةْوتراجعْحقيقيْْ.هذاْماْيصنعْتاريخْالبشريةْ ُ

للتحررْ،والنموْْوالخالصْوالمحبةْ،أوْإلىْسبيلْْلالنحطاطْواإلبادةْالمتبادلةْ.لذاْ،فإنْتحركْالكنيسةْالْيحاولْ
تدميرْ
اإلنسانْمنْ ِّْ
ِّْ
فقطْالتذكيرْبواجبْالعنايةْبالطبيعةْ،إنماْعليهْبشكلْْخاصْ،فيْالوقتْعينهْ“حماي ْةَْ

ذاتِّه”[.]47

يريدْأنْيعملْمعناْويعتمدْعلىْتعاونناْ،هوْقادرْعلىْاستخالصْ
.81علىْالرغمْمنْذلكْ،فإنْهللاْ،الذيْ ْ
خاصاْبالفكرْاإللهيْ،والذيْ
بعضْالخيرْمنْالشرْْالذيْنقترفهْ،ألنْ“الروحْالقدسْيملكْخياالْالْحدودْلهًّ ْ،
وعصيا”[ْ.]48فقدْأرادْهللاْالحدْْمنْ
تعقيداْ
يعرفْكيفْيتوقعْويحلْمشاكلْالقضاياْالبشريةْحتىْتلكْاألكثرْ ً
ً
شرورْأوْ
عالماْبحاجةْْإلىْتطورْ،حيثْالعديدْمنْاألشياءْ،التيْنعتبرهاْ ًا
نفسهْ،علىْنحوْماْ،عندماْخلقْ ً

أخطارْأوْأسبابْمعاناةْ،هيْفيْالواقعْجزءْمنْمخاضْالوالدةْالذيْيدفعناْإلىْالتعاونْمعْالخالق[ْ.]47إنهْ
ًا
أيضاْإلىْاالستقالليةْ
موجودْفيْأعماقْكلْشيءْمنْدونْأنْيؤثرْعلىْاستقالليةْخليقتهْ،مماْيفتحْالمجالْ ً

المشروعةْللوقائعْاألرضية[ْ.]51إنْهذاْالحضورْاإللهيْالذيْيؤمنْاستمرارْكلْْكائنْونموه“ْ،هوْمواصلةْ
دائماْ،منْرحمْاألشياءْنفسهاْ،شيءْْ
حْهللاْ َْ
الخلق”[ْ.]51وقدْمألْرو ُْ
لعملْ َ
الكونْبإمكانياتْتسمحْبأنْيولدْ َ

جديدْ“ْ:إنْالطبيعةْليستْإالْأساسْمعرفةْْلفَنْْ ُم َعيَّنْ،هوْعمليًّاْالفنْْاإللهيْ،محفورْفيْاألشياءْ،وبالتاليْالذيْ

كْ
األخشابْالقدرْةَْعلىْالتحرِّْ
َْ
بهْتسيرْاألمورْنفسهاْصوبْنهايةْمعينةْ.كماْلوْأنْصانعْالسفنْالحرفيُ ْ،يعطيْ

تلقاءْ ِّ
شكلْالسفينة”[.]52
نفسهاْلتأخَْذْ َْ
منْ ِّْ

يملكْفردانيةْالْيمكنْتفسيرهاْبالكاملْانطالقًاْمنْ
أيضاْعملياتْتطوريةُْ ْ،
.81إنْالكائنْالبشريْ،وانْافترضْ ً

تطورْالنظمْاألخرىْالمفتوحةْ.كلْمناْيملكْفيْذاتهْهويةْشخصيةْقادرةْعلىْالدخولْفيْحوارْمعْاآلخرينْ

ظهرْالتفردْ
ومعْهللاْنفسهْ.القدرةْعلىْالتأملْ،والتدليلْ،واالبداعْوالتفسيرْوالعملْالفنيْ،وقدراتْأخرىْفريدةْ،تُ ُْ

الذيْيتعدىْالحيِّزْالماديْوالبيولوجيْ.فالتفردْالنوعيْ،المنحدرْمنْبظهورْكائنْشخصيْضمنْالكونْالماديْ،
مباشرْمنْهللاْ،دعوةْخاصةْإلىْالحياةْوالىْالعالقةْبينْ“أنت”ْوأنتْآخرْ.وانطالقًاْمنْنصوصْ
يفترضْتدخالْ ًا

أبداْلفئةْاألشياء.
الكتابْالمقدسْ،فإنناْنعتبرْالشخصْ ً
كائناْ،الْيمكنْإنقاصهْ ً

أيضاْاالعتقادْبأنهْيجبْاعتبارْبقيةْالكائناتْالحيةْمجردْأشياءْخاضعةْلحكمْالكائنْ
.82سيكونْمنْالخطأْ ً

أيضاْعواقبْخطيرةْعلىْ
البشريْالتعسفيْ.وحينُْينظَُْرْإلىْالطبيعةْكوسيلةْربحْومنفعةْفقطْ،فيترتبْعلىْذلكْ ًْ

المجتمعْ.إنْالنظرةْالتيْتعززْتعسفْاألقوياءْ،قدْساهمتْفيْخلقْعدمْمساواةْهائلْ،وظلمْوعنفْضدْالقسمْ

األكبرْمنْالبشريةْ،ألنْملكيةْالمواردْتعودْألولْمنْيصلْإليهاْأوْلمنْلهْالسلطةْ:والرابحْيأخذْكلْشيءْ.أماْ

ِّمثالْالتناغمْوالعدالةْواإلخاءْوالسالمْالذيْيقترحهْيسوعْفهوْنقيضْهذاْالنموذجْ،وقدْعبرْعنهْبهذهْالطريقةْ

فيكمْ،بلْ َمنْ
سودونهاْ،وأَنَّْْأَكابِّ َرهاْ َيتسلَّ َْ
أمامْالسلطاتْفيْذلكْالزمنُ “ْ:رَؤساءْاأل َُمِّْمْ َي
طونْعلَيهاْ.فالْ َي ُكنْْهذاْ ُ
َ

فيكمَ ْ،فلي ُكنْْلَكمْ ِّ
خادمْاً”ْ(متىْ.)26ْ–ْ25ْ،21
ادْأَنْ َْ
أَرَْ
يكونْكبي ْاًرْ ُ
َ

ِّ
حورْالنضوجْ
.83تجدْمسيرةْالكونْغايتهاْفيْملءْهللاْ،الذيْقدْبلغهْيسوعْالقائمْمنْبينْاألمواتْ:م َ

لْالكائنْالبشريْ
فضْأيْهيمنةْاستبداديةْوغيرْمسؤولةْمنْ ِّقَب ِّْ
سبباْآخرْلر ِّْ
العالميْ[ْ.]53بهذهْالطريقةْنضيفْ ً
جميعاْتتحركْمعناْومنْ
علىْالخالئقْاألخرىْ.فنحنْلسناْالغايةْاألخيرةْللخالئقْاألخرىْ.خالفاْلذلكْ،فهيْ ً

كلْ
القائمْمنْبينْاألمواتْيعانقْ َّْ
المسيحْ ُْ
ُْ
خاللناْ،نحوْالهدفْالمشتركْ،والذيْهوْهللاْ،فيْملءْْمتعالْ،حيثْ

بالذكاءْوبالمحبةْ،والمنجذبْلملءْالمسيحْ،هوْمدعوْْإلىْ
َْ
شيءْوينيرهْ.ألنْ،فيْالحقيقةْ،الكائنْالبشريْالمتمتعْ
قيادةْكلْْالخالئقْإلىْخالقها.

.IVرسالة كل خليقة داخل تناغم كل الخليقة
.84إنْاإلصرارْعلىْالقولْبإنْالكائنْالبشريْهوْصورةْهللاْ،الْيجبْأنْينسيناْأنْلكلْْخليقةْوظيفةْوأنهْالْ
وجودْلخليقةْعديمةْالجدوىْ.فالعالمْالماديْبأكملهْهوْلغةْمحبةْهللاْ،وعطفهْعليناْالذيْالْقياسْلهْ.التربةْ
دائماْفيْحيِّزْْجغرافيْيتحولْإلىْ
والمياهْوالجبالْ،هيْمداعبةْهللاْلناْ.قصةْصداقةْكلْواحدْمناْمعْهللاْتدورْ ً

عْوسطْ
إحساساْبالرضىْ.فالذيْترعرَْ
قيمةْشخصيةْللغايةْ،وكلْْمناْيحتفظْفيْذاكرتهْبأماكنْيجلبْتذكرهاْ
ً

جلسْفيْ ِّ
الجدولْليشربْ،أوْكانْيلهوْفيْساحةْمنْالحيْْالذيْيقيمْفيهْ،فهوْيشعرْ،
ِّْ
قربْ
ص َْغ ِّرهْ َْ
الجبالْأوْ َ ْ
حينْيعودْإلىْهذهْاألماكنْ،بأنهْمدعوْإلىْاستعادةْهويته.

ائعا“ْ،أحرفهْهيْأعدادْالمخلوقاتْالغفيرةْالموجودةْفيْالكون”[ْ.]54وقدْعبرْعنْهذاْ
.85لقدْ َْ
كتاباْر ً
كتبْهللاْ ً

جيداْأساقفةْكنداْبقولهمْإنهْالْتوجدْأيةْخليقةْخارجْتجليْهللاْهذا“ْ:إنْالطبيعةْهيْمصدرْتعجبْورهبةْ
ً

تجلْإلهيْدائم”[ْ.]55وقدْ
أيضاْ ْ
دائمينْ،بدءْاًْمنْالمناظرْالطبيعيةْالخالبةْوصوًْ
الْإلىْأدقْأشكالْالحياةْ.إنهاْ ً
جدا“ْ:إنْاإلصغاءْلكلْْمخلوقْيتغنىْبنشيدْوجودهْ،هوْالعيشْبفرحْ
قالْأساقفةْاليابانْ،منْجهتهمً ْ،ا
مفيداْ ً
أمرْ ً

فيْمحبةْهللاْوفيْالرجاء”[ْ.]56يسمحْلناْهذاْالتأملْفيْالخليقةْبأنْنكتشفْ،فيْكلْشيءْ،بعضْالتعاليمْالتيْ
أيضاْاإلصغاءْإلىْرسالةْماْ،وسماعْ
يريدْهللاْأنْيوصلهاْإليناْ،ألنهْ“بالنسبةْللمؤمنْ،التأملْبالمخلوقاتْيعنيْ ً

تجلْ
صوتْ ُمْبهَمْوصامت”[ْ.]57يمكنناْالقولْبإنه“ْ،إلىْجانبْتجلياتْهللاْالموجودةْفيْالكتابْالمقدسْ،هناكْ ْ

انتباههْإلىْهذاْالتجليْ،فإنهْيتعلمْأنْ
أعارْ ُْ
إلهيْْفيْبزوغْالشمسْوحلولْالليل”[ْ.]58فإنْ َْ
الكائنْالبشريْ َ

أكتشفْقدسيتيْ
ُْ
ُعبُِّْرْعنْذاتيْعندماْأُعبُِّْرْعنْالعالم؛ْأناْ
يتعرفْعلىْنفسهْفيْعالقتهْبباقيْالمخلوقات“ْ:أناْأ ْ
َّ

الخاصةْحينْأفكْشيفرةْقدسيةْالعالم”[.]57

تْالقديسْ
ظهرْبطريقةْأفضلْغنىْهللاْالذيْالْينضبْ.وقدْلَفَ َْ
.86إنْالكونْفيْمجملهْ،وبعالقاتهْالمتعددةُ ْ،ي ُْ

االنتباهَْبحكمةْْعلىْأنْالتعددْوالتنوعْينبعانْ“منْإرادةْالوكيلْاألول”ْالذيْشاءْأنْ“ماْينقصْ ِّمنْ
ْ
توماْاألكوينيْ

لْالكائناتْاألخرى”[ْ،]61ألنْصالحهْ“الْيمكنْلشيءْ
لْالصالحْاإللهيْ،يتمْْتعويضهْمنْ ِّقَب ِّْ
كلْشيءُ ْ،ليمثِّ َْ
َّْ
واحدْفقطْأنْيمثلهْبطريقةْمناسبة”[ْ.]61لهذاْالسببْ،نحنْبحاجةْإلىْفهمْتنوعْاألشياءْداخلْتعددْ

عالقاتها[ْ.]62لذاْ،يمكنناْأنْنفهمْأفضلْأهميةْومعنىْأيْمخلوقْ،إذاْماْتأملناْفيهْضمنْمجملْمشروعْهللاْ.
التعليمْالمسيحيْ(للكنيسةْالكاثوليكية)ْيعلمهْهكذا“ْ:ترابطْالخالئقْ،أرادهْهللاْ.فالشمسْوالقمرْ،واألرزةْوالزهرةْ
الصغيرةْ،والنسرْوالدوريْ:مشهدْتنوعهاْوتباينهاْغيرْالمحدودينْيعنيْأنهْليسْأليْخليقةْاكتفاءْذاتيْ،وأنهاْالْ
تتواجدْإالْمرتبطةْبعضهاْببعضْ،كيْيكملْكلْمنهماْاآلخرْ،فيْخدمةْبعضهاْالبعض”[.]63
عبادةْالربْْمنْأجلْجميعْ
.87إنناْحينْنعيْانعكاسْهللاْفيْكلْْماْهوْموجودْ،يختبرْالقلبْعندئذْْالرغب ْةَْفيْ ِّْ

جدا:
خالئقهْ،ومعهاْ،كماْيعبرْعنهْنشيدْالقديسْفرنسيسْاألسيزيْالجميلْ ً
كلْ َخالئِِّّق َك،
“ ُكنْْ ُم َسبَّحاًْ،ياْسيِّديَ ْ،م َْعْ ِّْ
النهارْوبهاْنستنير،
دةْأُختِّناْالشمسْالتيْهيْ ُْ
خاص ْةًْ َم َْعْالسيِّ ِّْ
َّ
إليكْأيهاْالعلي.
شيرْ َْ
هيْجميلةْْومشعَّةْْوعظيم ْةُْالبهاءْ،وتُ ُْ
َو ْ
َ

اكبْالتيْفيْالسماء،
ُكنْْ ُم َسبَّحاًْ،ياْسيِّديْ،ألخيناْالقمرْوالكو ِّْ

صافي ْةًْثمين ْةًْوجميل ْةً.
فَقَدْْ َّ
كونتهاْ َ
ِّ
الصافيةْ
السماءْ
ِّْ
الس ُحبْو
ُكنْْ ُمسبَّحاًْ،ياْسيِّديْ،ألختناْالريحْوالهو ِّْ
اءْو ُ
حياةَْالمخلوقات.
ظُْ ْ
األزمنةْالتيْبهاْتَحف ْ
ِّْ
ولكلْ
ِّْ
كثيرْالفائدةْ،الوضيعْ،الثمينْ،النقي.
ُكنْْ ُم َسبَّحاًْ،ياْسيِّديْ،ألخيناْالماءْال ِّْ
ُكنْْ ُم َسبَّحاًْ،ياْسيِّديْ،ألختِّناْالنار،
نيرْالليلْ،فهيْ ِّ
جميلةْ،وفَ ِّرحةْوقويِّة”[.]64
التيْبهاْتُ ُْ َ
باإلضافةْإلىْأنهاْتُخبرْعنْهللاْ،هيْمكانْ
ِّْ
سلطَّْأساقف ْةُْالب ارزيلْالضوءْعلىْأنْالطبيعةْبأسرهاْ،
.88لقدْ ْ

كلْخليقةْويدعوناْإلىْإقامةْعالقةْمعه[ْ.]65إنْاكتشافْهذاْالحضورْيحثناْ
فروحهْال ُمحييْيسكنْ َّْ
حضورهُ ْ.
أيضاْمسافةْالمتناهيةْ،وأنْ
علىْتنميةْ“الفضائلْاإليكولوجية”[ْ.]66لكنناْحينْنقولْهذاْالْننسىْأنْهناكْ ً

حسنْحتىْإلىْالمخلوقاتْ،ألنناْالْنعترفْبمكانهاْ
أشياءْهذاْالعالمْالْتملكْملءْهللاْ.وخالفْذلكْ،فإنناْقدْالُْن ُْ

الخاصْوالصحيحْ،وقدْينتهيْبناْاألمرْإلىْمطالبتهاْ،بالْحقْ،بماْليسْ،فيْضآلتهاْ،بمقدورهاْأنْتعطينا.

َ .Vش ِركة كونية
يدْ ِّ ِّ
لحياة”ْ(حكْ
لْشيءْلَ َْ
ألنْك ْ
.87الْيمكنْاعتبارْخالئقْهذاْالعالمْكملكيةْالْمالكْلهاْ “ْ:
المحبْل َ
كْأيهاْالس ُْ ُ
َ َُ َ
اآلبْ ِّ
نفسهْ،فإنناْمتحدونْ
جميعاْ،خالئقْالكونْ،لكونناْ ُخلِّقناْمنْ ِّقَبلْ ِّْ
ْ.)26ْ،11وهذاْيحملناْعلىْالقناعةْبأنناْ ً
وم ِّحبْْومتواضعْ.
ُبربطْْغيرْمرئيةْوأنناْ ُن َك ِّونْ ً
نوعاْمنْأسرةْْعالميةْ،فيْ َش ِّركةْعظيمةْتدفعناْإلىْاحترامْْمقدسْْ ُ

صحرْاألرضْهوْداءْيصيبْكالْْ
أريدْأنْأ َذ ِّك َْرْأنْْ“هللاْقدْوحدناْ ْ
المحيطْبناْإلىْحدْْأنْتَ َ
وحدةًْوثيقةْمعْالعالمْ ُ
مناْ،ويمكنناْأنْنتفجعْعلىْانقراضْنوعْوكأنهُْبتِّر”[.]67

.71إنْهذاْالْيعنيْوضعْجميعْالكائناتْالحيةْعلىْنفسْالمستوىْ،وانتزاعْمنْالكائنْالبشريْتلكْالقيمةْ
أيضاْتأليهْاألرضْ،الذيْقدْيحرمناْمنْالتعاونْ
الخاصةْالتيْتُ ِّْ
لزمهْفيْالوقتْعينهْبمسؤوليةْكبيرةْ.والْيفترضْ ً
خلقْاختالالتْْجديدةْفيْمحاولةْ
األمرْإلىْ ِّْ
معهاْومنْحمايةْهشاشتهاْ.قدْتؤديْهذهْالمفاهيمْفيْنهايةْ ِّْ

إلنكارْأيةْأولويةْللكائنْالبشريْ
وجودْهاجسْْ ِّْ
أحياناْ َْ
للهروبْمنْالواقعْالذيْيدعوناْللتفكير[ْ.]68إنناْنالحظْ ً
للدفاعْعنْالكرامةْالمتساويةْبينْجميعْ
معْاالستمرارْفيْنضالْْلصالحْأصنافْأخرىْ،نضالْالْنقومْبهْ ِّْ

البشرْ.بالتأكيدْ،يجبْأنْيقلقناْأنْتُعاملْبقيةْالكائناتْالحيةْبطريقةْغيرْمسؤولةْ،ولكنْينبغيْأنْتغضبناْ،
البعضْبكرامتِّهمْعلىْ
ُْ
بشكلْخاصْ،التفاوتاتْالهائلةْالموجودةْفيماْبينناْ،ألنناْماْزلناْ َنرضىْبأنْيتعالىْ

يرزحونْتحتْ ِّفقرْْمدقعْ،دونْأيْإمكانيةْحقيقيةْللخروجْمنهْ،بينماْآخرونْ،
َْ
اآلخرينْ.والْنفطنْبعدْأنْ
البعضْ ُ
المزعومْ،ويتركونْوراءهمْمستوىْ
الْيعرفونْحتىْماْيمكنهمْأنْيصنعواْبماْيملكونْ،ويتباهونْ،بغرورْ،بتفوقهمْ ْ

البعضْبأنهمْفيْ ُسلمْ
ُْ
تفعاْمنْالهدرْيستحيلْتعميمهْدونْتدميرْاألرضْ.وماْزلناْنسمحْفيْالواقعْبأنْيشعرْ
مر ً
اإلنسانيةْأعلىْمنْاآلخرينْ،كماْلوْأنهمْ ُولدواْمعْالمزيدْمنْالحقوق.

أصيالْ،إنْلمْيكنْالقلبْ،فيْالوقتْ
مخلوقاتْالطبيعةْأنْ َْ
ِّْ
.71الْيمكنْلشعورْْبوحدةْحميمةْمعْبقيةْ
يكونْ ً

يعملْعلىْمكافحةْاالتجارْ
اضحاْلدىْشخصْ ُْ
ِّْ
الشفقةْو
بالعطفْو ِّْ
ِّْ
مفعماْ
االهتمامْبالبشرْ.ويبدوْالتناقضْو ً
نفسهً ْ،
مبالياْأمامْاالتجارْبالبشرْ،والْيهتمْبالفقراءْأوْلديهْ
ضةْلِّ ِّْ
بالحيو ِّْ
المعر َ
خطرْاالنقراضْ،فيْحينْأنهْيبقىْالْ ً
اناتْ ُ

حمايةْالبيئةْ.
العزمْلتدميرْكائنْبشريْآخرْألنهْالْيروقْلهْ.إنْهذاْيعرضْللخطرْمعنىْالنضالْمنْأجلْ ِّْ
أجلْخالئقهْ،هذهْ
هللاْمنْ ِّْ
ليسْمنْقبيلْالمصادفةْأنُْيضيفْالقديسْفرنسيسْإلىْالنشيدْالذيْيسبحْفيهْ َْ

العبارةُ ْ”ْ:كنْْمسبَّحاًْ،ياْسيِّديْ،للذينْحباْبكْيغفُرون”ْ.كلْْشيءْْم ِّ
االهتمامْبالبيئةْ
ُْ
تصلْ.لذاْ،ينبغيْأنْيترافقْ
َُ
َ
ًُ
ُ
بمحبةْْصادقةْللبشرْوبالتزامْْمستمرْفيْمواجهةْمشاكلْالمجتمع.

شيءْأوْالْأحدْْيستثنىْمنْهذهْ
منفتحاْحقاْعلىْ َش ِّركةْ َكونيةْ،فالْ َْ
.72منْجهةْأخرىْ،حينْيكونْالقلبْ ً

دائماْفيْ
األخوةْ.صحيحْ ً
أيضاْ،بالتاليْ،أنْْعدمْاالكتراثْأوْالقسوةْتجاهْكائناتْهذاْالعالمْاألخرىْ،ينتقالنْ ً

نهايةْاألمرْ،بشكلْأوْبأخرْ،إلىْالطريقةْالتيْبهاْنتعاملْمعْبقيةْالبشرْ.فالقلبْهوْواحدْ،والبؤسْنفسهْالذيْ

العالقةْمعْاألشخاصْاالخرينْ.إنْْكلْْقسوةْتجاهْأيةْ
ِّْ
عاجالْفيْ
سيظهرْ ًْ
ُْ
معاملةْحيوانْماْ،
ِّْ
إساءةْ
يحملناْإلىْ ِّْ

فعالْ،إنْاستبعدناْعنْ
أشخاصاْ ُم ِّحب َْ
خليقةْكانتْ“هيْضدْكرامةْاإلنسان”[ْ.]67فالْيمكنناْاعتبارْأنفسناْ
ينْ ً
ً

قسماْمنْالواقع“ْ:إنْالسالمْ،والعدلْوحمايةْالخلقْ،هيْثالثةْمواضيعْمرتبطةْببعضهاْالىْحدْبعيدْ،
اهتمامناْ ً
والْيمكنْفصلهاْلمعالجةْكلْْمنهاْعلىْحدةْ،تحتْطائلةْالوقوعْمرةْأخرىْفيْاالختزالية”[ْ.]71إنْكلْْشيءْ

هوْمترابطْ،وانناْجميعناْ،نحنْالبشرْ،متحدونْكإخوةْوأخواتْفيْمسيرةْحجْْرائعةْ،ومرتبطونْبالمحبةْالتيْ

يكنهاْهللاْلكلْْمنْخالئقهْوالتيْتجمعناْفيماْبينناْ،بعطفْْ ُم ِّحبْ،معْأختناْالشمسْ،وأخيناْالقمرْ،وأخيناْالنهرْ
وأمناْاألرض.

.VIالغاية المشتركة للخيرات
.73إنناْاليومْ،مؤمنينْوغيرْمؤمنينْ،متفقونْعلىْحقيقةْأنْْاألرضْهيْفيْاألساسْإرثْمشتركْ،يجبْأنْ
الخالقْبالنسبةْللمؤمنينْ،ألنْهللاْقدْخلقْالعالمْللجميعْ.
ِّْ
تجاهَْ
تعودْخيراتُهاْعلىْالجميعْ.إنهاْمسأل ْةُْإخالصْْ ْ

بالتاليْ،فعلىْكلْْمقاربةْْإيكولوجيةْأنْتحتويْعلىْمنظورْاجتماعيْيأخذْبعينْاالعتبارْالحقوقْالجوهريةْلمنْ

ثمْ،الحقْالعالميْفيْ
ظاْ.لهذاْ،فإنْمبدأْخضوعْالملكيةْالخاصةْللتوجهْالعالميْللخيراتْ،ومنْ َّ
همْأقلْح ً
استخدامهاْ،هوْ“قاعدةْمنْذهب”ْللسلوكْاالجتماعيْ،وهوْ“المبدأْاألولْللنظامْاألخالقيْواالجتماعيْ
أمرْمطلقًاْأوْغيرْقابلْللتغييرْ،وقدْسلطْ
الحقْبالملكيةْالخاصةْ ًا
أبداْ َّْ
ُْ
بأكمله”[ْ.]71
فالتقليدْالمسيحيْْلمْ َيعتَبِّرْ ً

ورْاالجتماعيْْأليْْشكلْمنْأشكالْالملكيةْالخاصةْ.وقدْ َذ َّك َرناْالقديسْيوحناْبولسْالثانيْبشدةْ
الد ِّْ
الضوءْعلىْ َ

أبناءْالبشرْلتُعيلَهمْكلهمْ،بدونْتفضيلْأوْاستثناءْألحد“[ْ.]72
لجميعْ ِّْ
ِّْ
األرضْ
َْ
بْ
قائالْإنْ“هللاْقدْ َو َه َْ
بهذهْالعقيدةْ ًْ

أيْنموذجْمنْنماذجْالنموْْالْيحترمْوالْيعززْالحقوقْاإلنسانيةْ،الفرديْةْ
إنهاْكلماتْمعبرةْوقويةْ.ثمْأوضحْأنْ“ ْ
واالجتماعيةْ،االقتصاديةْوالسياسيةْ،بماْفيهاْحقوقْاألممْوالشعوبْ،الْيمكنْأنْيكونْحقيقةْجدي ْاًرْ
باإلنسان”[ْ.]73وفسرْبكلْْوضوحْْأنْ“الكنيسةْتدافعْعنْالحقْْالمشروعْفيْالملكيةْالخاصةْ،ولكنهاْتُعلمْ،

قعُْعلىْكلْْملكيةْخاصةْرهن[ْ]viiاجتماعيْ،وذلكْكيْتكونْالخيراتْفيْخدمةْالغايةْ
أيضاْ،بأنهْ َي ْ
وبوضوحْ ً

خدمْهذهْالعطيةْبطريقةْالْيستفيدْمنهاْ
العامةْالتيْأعطاهاْهللاْلها”[ْ.]74وأكدْبالتاليْأنهْ“غيرْمسموحْأنْتُستَ َ
إالْالبعضْفقطْ،وذلكْألنْهذاْالْيتوافقْوتدبيرْهللا”[ْ.]75إنْهذاْيضعْفيْجدلْجديْالعاداتْالظالمةْلقسمْ
منْالبشرية[.]76
ص َن َعهما”ْ
ص َن َْعْ ِّكلَيهما”ْ(مثلَّْ “ْ،)2ْ،22
.74لدىْالفقيرْوالغنيْْالكرامةْذاتهاْ،ألنْ“ َّ
الصغيرْو َ
الكبيرْهوْ َ
الربْْ َ

ارْواألَخيار”ْ(متىْْ.)45ْ،5وهذاْلهْعواقبْعمليةْ،كتلكْالتيْأعلنْ
(حكْْ،)7ْ،6وهوْ“ ُيطلِّ ْعُْ َشم َسهْعلىْاألَشرِّْ
عنهاْأساقفةْالباراغواي“ْ:لكلْْمزارعْالحقْْالطبيعيْفيْامتالكْقطعةْمعقولةْمنْاألرضْ،حيثْيمكنهْإقامةْ

بيتهْ،والعملْمنْأجلْإعالةْاسرتهْوامتالكْأمنْوجودهْ.يجبْضمانْهذاْالحقْْبحيثْالْيكونْتطبيقهْ َوهميًّاْ

ولكنْواقعيًّاْ.وهذاْيعنيْأنهْباإلضافةْإلىْالملكيةْ،يجبْأنْيتمكنْالمزارعونْمنْاالعتمادْعلىْوسائلْالتعليمْ

التقنيْ،وقروضْوتأميناتْوالوصولْإلىْاألسواق”[.]77
.75البيئ ْةُْهيْ ِّملكْْعامْ،وارثْْللبشريةْ ِّ
فمنْْيمتلكْجزًءاْمنهاْفهوْفقطْإلدارتهْ
بأسرهاْوهيْمسؤوليةْالجميعَ ْ.

اآلخرينْ.ولهذاْتساءلْأساقفةْنيوزيلنداْ
ضميرناْثقلْالتنكرْلوجودْ ْ
لْ
لصالحْالجميعْ.فإنْلمْنفعلْذلكْ،فإنناْنحم ُْ
َ
اردْعلىْنحوْيجعلهمْ
انْالعالمْالمو َْ
يستهلكْعشرونْفيْالمئةْمنْسك ِّْ
ُْ
عنْمعنىْوصيةْ«الْتقتل»ْعندماْ“

األجيالْاآلتيةْ،ماْتحتاجهْللبقاءْعلىْقيدْالحياة”[.]78
َْ
الدولْالفقيرةْ،و
يسرقونْمنْ َْ

 .VIIنظرة يسوع
الضوءْعلىْأمرْْجوهريْ:أنْهللاْهوْآبْ( ارْ.متىْْ،11
َْ
اإليمانْالكتابيْباهللْالخالقْويسلطْ
َْ
.76يتبنىْيسوعْ
ْ.)25وقدْكانْيسوعْ،فيْحواراتهْمعْتالميذهْ،يدعوهمْإلىْاالعترافْبعالقةْهللاْاألبويةْمعْجميعْالخالئقْ،

وم َْعْ
َْ
مس ْةُْ َعْ
ويذكرهمْ،بعطفْمؤثرْ،كيفْأنْكلْواحدةْمنهاْهيْثمينةْفيْعينيه“ْ:أَماُْي ْ
صافيرْبِّ َف َ
باعُْ َخ َ
لسينَ ْ،
ذلكْفماْ ِّمنهاْو ِّ
نْفيْ
خزُْ
زرْ
ماءْ َك َْ
الس ِّْ
نساهُْهللا”ْ(لوْ“ْ.)6ْ،12أُنظُُرواْإِّلىْطُ ِّْ
احدْْ َي ْ
َْ
يورْ َّ
حصُْدْوالْتَ ُ
عُْوالْتَ ُ
يفْالْتَ َ
رزقُها”ْ(متىْ.)26ْ،6
َبوكُْمْ َّ
األَهراءْ،وأ ُ
السماويْْ َي ُ

.77لقدْاستطاعْالربْْأنْيدعوْاآلخرينْإلىْاالنتباهْللجمالْالموجودْفيْالعالمْ،ألنهْهوْنفسهْكانْعلىْتواصلْ

انتباهاْ ِّملؤهْالعطفْواالندهاشْ.أثناءْتجولهْفيْكلْْركنْمنْأركانْأرضهْ،كانْ
عيرهاْ ً
مستمرْْمعْالطبيعةْوكانُْي ُ
يتوقفْللتأملْبالجمالْالذيْغرسهْأبوهْ،ويدعوْالتالميذْالكتشافْماْتحملهْاألشياءْمنْرسالةْإلهيةِّ“ْ:ارفَعواْ
يونكمْوانظُرواْإِّلىْالحقُولْ،فقَِّْدْابي َّ ِّ
ردلْ
لْ َحب ِّْ
اتْ َك َمثَ ِّْ
الس َمو ِّْ
لحصاد”ْ(يوَْ “ْ.)35ْ،4مثَلْ ُِْ َملَ ِّْ
كوتْ َّ
ُع َ
َّةْ َخ َ
ضتْل َ
َ
ُ
صارتْ َش َج َرْةً”ْ(متىْ
الب ِّْ
أَخ َذهاْ َرُجلْْفَزرَعهاْفيْ َحقلِّهْ ْ.
هيْأ َ
زورْ ُكلِّهاِّ ْ،فإذاْ َن َمتْ َ
َكب َْرْ ُ
كانتْأ َ
َصغ ُْرْ ُ
البقولْ،بلْ َ
َ
.)32ْ–ْ31ْ،13
طيعهْ ِّ
ياحْ
الر ُْ
.78لقدْعاشْيسوعْبتناغمْتامْمعْالطبيعةْوهوْماْكانْيثيرْدهشةْاآلخرينَ “ْ:منْهذاْحتَّىْتُ َ
البحر؟”ْ(متىْْ.)27ْ،8لمْيكنْيبدوْوكأنهْناسكْمنعزلْْعنْالعالمْأوْعدوْْلألشياءْالممتعةْعلىْهذهْاألرضْ.
وَ

بنْ ِّ
شربْفقالواُ ْ:ه َوذاْ َرُجلْْأَكولْْ ِّش ِّريبْْلِّل َخم ِّْر”ْ(متىْْ،11
وي َْ
َك ُْ
اإل ِّْ
جاءْا ُْ
مشيرْإلىْنفسهَْ “ْ:
فكانْيؤكدً ْ،ا
نسانْ َيأ ُ
لْ َ

ْ.)17وقدْابتعدْعنْالفلسفاتْالتيْتحتقرْالجسدْوالمادةْوأمورْهذاْالعالمْ.بيدْأنْهذهْالثنائياتْغيرْالسليمةْ،قدْ

التاريخْ،وشوهتْاإلنجيلْ.كانْيسوعْيعملْبيدهْ،
اضحاْفيْبعضْالمفكرينْالمسيحيينْعبرْ ْ
أثرتْ ًا
تأثيرْو ً

تْ َّ
للنظَرْأنهْكرسْ
الم ِّلف ُْ
باتصالْْيوميْْبالمادةْالتيْخلقهاْهللاْكيْيعطيهاْ ًْ
شكالْبفضلْمهاراتهْالحرفيةْ.ومنْ ُ

يسْهذاْ َّ
ابنْ َمرَيم؟”ْ(مرْْ.)3ْ،6لقدْ
النجَّارْ َْ
ُمعظمْحياتهْلهذاْالعملْ،عبرْحياةْبسيطةْالْتثيرْأيْإعجاب“ْ:أَلَ َ ْ

ِّ
نضوجناْ.كانْالقديسْيوحناْبولسْالثانيُْي َعلمْ“أنْْ
أجلْ
أعطاهُْقيم ْةًْخاص ْةًْمنْ ِّْ
العملْبهذهْالطريقَةْو ْ
سْ َْ
قَ َّد َ ْ

فداءْ
هللاْفيْ ِّْ
ابنْ ِّْ
المسيحْالمصلوبْمنْأجلناْ،يتعاونْعلىْنحوْْماْمعْ ِّْ
ِّْ
اإلنسانْ،بِّتَ َحملهْعناءْالعملْباتحادْْمعْ
َ
البشرية”[.]77

خليقةْبأسرهاْ،بحسبْالمفهومْالمسيحيْْللواقعْ،يمرْْعبرْسرْْالمسيحْ،الكائنْمنذْالبدءُ “ْ:كلْْ
.77إنْمصيرْال ِّْ

قْبِّهْولَه”ْ(قولْْ.]81[)16ْ،1وتُ ِّ
ككلمةْهللاْ
الم ِّبدعْ ِّْ
ظه ُْرْمقدم ْةُْإنجيلْيوحناْ(َْ ْ)18-1ْ،1
شيءْْ ُخلِّ َْ
عملْالمسيحْ ُ
َ
دخلْ
شر”ْ(يوْْ.)14ْ،1لقدْ َْ
اللوجوسْ(ْ.)Logosلكنْهذهْالمقدمةْتفاجئْبتأكيدهاْعلىْأنْهذاْالكلمةْ“صارْ َب ًا

دءاْمنْ
مشاركاْإياهْالمصيرْحتىْالصليبْ.فمنْ ِّْ
أحدْأقانيمْالثالوثْفيْالكونْالمخلوقْ،
ُْ
ً
بدءْالعالمْ،وباألخصْ َب ً

اقعْالطبيعيْ،دونْاإلضرارْباستقالليته.
لْالو ِّْ
جم ِّْ
لْسرْْ
عم ُْ
ِّ
المسيحْ،بطريقةْخفيةْ،فيْ ُم َ
التجسدَ ْ،ي َ

ِّ ِّ
ِّ
الم ِّحبَّةْ ِّج ًّداْمعْالعالمْ،وانماْ
ِّْ
العهدْ
.111إنْ َْ
الم َ
لموسةْو ُ
الجديدْالُْيخب ُرناْفقطْعنْيسوعْاألرضيْْوعنْعالقَت ْهْ َ

ُي ِّ
نْلَدىْهللاْأَنْ
وحاضرْفيْكلْالخليقةْبِّسيادتِّهْعلىْالكون“ْ.فقَدْ َح ُس َْ
ًا
َّداْ،
أيضاْقائِّ ًماْمنْ ِّْ
وم َمج ً
ظه ُرْهُْ ً
بينْاألمواتْ ُ
ضْ ِّ
حْبِّهْ ِّ
المْ
الس َْ
الس َمواتْوقَدْ َحقَّ َْ
لْموجودْ ِّم َّماْفيْاألَر ِّْ
ومنْأَجلِّهْ ُك َّْ
مالْ ُكلهْ.وأَنُْيصالِّ َْ
الك ُْ
َي ِّح َّْ
قْ َّ
وم َّماْفيْ َّ
لْبِّهْ َ

ِّ
صليبِّه”ْ(قولْْ.)21ْ–ْ17ْ،1إنْهذاْينقلناْإلىْنهايةْاألزمنةْ،عندماْسيسلمْ“االبن”ْإلىْ“اآلب”ْجميعْ
بِّ َدْمْ َ

لْشيء”ْ(ْ1قورْْ.)28ْ،15بهذهْالطريقةْلمْتعدْتظهرْلناْمخلوقاتْ
يكونْهكذاْ“اللْْ ُكلْْ َشيءْْفيْ ُك ِّْ
األشياءْ،لِّ َْ
َ
هذاْالعالمْوكأنهاْواقعْطبيعيْبحتْ،ألنْالقائمْمنْبينْاألمواتْيغمرهاْبطريقةْسريةْويقودهاْنحوْمصيرْفيهْ
االمتالءْ.فزهورْالحقلْنفسهاْوالطيورْالتيْتأملَهاْبإعجابْ،بعيونهْالبشريةْ،قدْامتألتْاآلنْمنْحضورهْالمنير.

الفصل الثالث
األصل البشري لألزمة اإليكولوجية
ْ
.111إنْكناْالُْندركْاألصلْالبشريْْلألزمةْالبيئيةْ،فالْجدوىْمنْإعادةْوصفْاألعراضْ.هناكْأسلوبْْ

الحياةْوالتصرفْالبشريْ،وهوْيتناقضْمعْالواقعْلدرجةْاإلضرارْإليهْ.ماْالذيْيمنعناْعنْ
فهمْ ِّْ
منحرفْْفيْ ِّْ
التريثْللتفكيرْفيْهذاْاألمر؟ْلذاْأقترحْأنْنركزْعلىْالنموذجْالتكنولوجيْالسائدْوعلىْالمكانْالذيْيحتلهْ
الكائنْالبشريْونشاطهْفيْالعالمْ .

.Iالتكنولوجيا :إبداع وسلطة
مفترقْطرقْ.نحنْورثةْلقرنينْمنْ
ِّْ
طةْالتكنولوجياْعلىْ
تضعناْفيهْ ُسل َ
.112لقدْدخلتْالبشريةْفيْعصرْجديدُ ْ،

موجاتْهائلةْمنْالتغييرْفيْالتكنولوجياْ:اآللةْالبخاريةْ،السككْالحديديةْ،التلغرافْ،الكهرباءْ،السياراتْ،

ومؤخرْالثورةْالرقميةْ(ْ،)digitalوالروبوتياتْ
ًا
الطياراتْ،الصناعاتْالكيميائيةْ،الطبْالحديثْ،المعلوماتيةْ

(ْ،)roboticsوالتكنولوجياْالحيويةْوالنانوتكنولوجياْ.منْالصوابْأنْنفرحْبهذاْالتقدمْوأنْنتحمسْأمامْ

اإلمكانياتْالهائلةْالتيْتفتحهاْلناْهذهْالمستجداتْالمتواصلةْ،ألنْ“العلمْوالتكنولوجياْهماْثمرةْرائعةْلإلبداعْ
البشريْْالذيْهوْعطيةْمنْهللا”[ْ.]81تغييرْالطبيعةْألغراضْْمفيدةْهوْسمةْمنْسماتْالجنسْالبشريْْمنذْ

بْعنْالسعيْ ِّ
بداياتهْ،وبالتاليْفإنْالتقنيةْ“تُ ِّ
بْالتدريجيْْعلىْظروفْْ
نْفيْروحْاالنسانْالبشري ِّْةْللتغل ِّْ
الكام ِّْ
عر ُْ

منْالشرورْالتيْتؤذيْالكائنْالبشريْوتُ ِّحدهْ.
عالجاْلعددْْالُْيحصىْ َْ
ماديةْْ ُمعينة”[ْ.]82لقدْوجدتْالتكنولوجياْ ً
ِّ
ِّ
المحققْ،باألخصْفيْمجالْالطبْ،والهندسةْواالتصاالتْ.وكيفْلناْأالَّْْ
والْنستطيعْإالْأنْنقدرْونثمنْالتقدمْ ُ
نعترفْبكلْجهودْالعديدْمنْالعلماءْوالتقنيينْالذينْأوجدواْبدائلْمنْأجلْتنميةْمستدامة؟

.113بإمكانْالعلوم-التكنولوجيةْ،الموجهةْبطريقةْجيدةْ،أنْتنتجْليسْفقطْأشياءْثمينةْحقًّاْتساهمْفيْتحسينْ

الْإلىْوسائِّلْالنقلْالكبيرةْوالجسورْواألبنيةْ
بدءاْمنْاألدواتْالمنزليةْالمفيدةْوصوًْ
نوعيةْحياةْالكائنْالبشريً ْ،

أيضاْأنْتنتجْماْهوْجميلْوأنْينقلْالكائنْالبشريْ،الغارقْفيْالعالمْالماديْ،نحوْ
واألماكنْالعامة؛ْإنهاْقادرةْ ً

“قفزة”ْإلىْعالمْالجمالْ.فهلْيمكنناْإنكارْجمالْطائرةْأوْبعضْناطحاتْالسحاب؟ْوهناكْلوحاتْوأعمالْ

موسيقيةْثمينةْأ ِّ
ُبد َعتْبفضلْأدواتْتقنيةْحديثةْ.بهذهْالطريقةْتتحققْ،فيْالفنانْالذيْيتوقْللجمالْ،وفيْ َمنْْ
يتأملْبذاكْالجمالْ،القفزةْنحوْملءْْهوْبالتحديدْإنسانيْ.

.114بيدْأنناْالْيمكنْأنْنتجاهلْأنْالطاقةْالنوويةْوالتكنولوجياْالحيويةْوالمعلوماتيةْومعرفةْالحمضْ
ط ْةًْمرعبةْ.بلْباألحرىْ،تمنحْباألخصْ
النووي)ْ[viii] (DNAالخاصْبناْوامكانياتْأخرىْحققناهاْ،تقدمْلناْ ُسل َ
ألولئكْالذينْيملكونْالمعرفةْوالسلطةْاالقتصاديةْالستغاللهاْ،هيمن ْةًْرهيبةْعلىْمجملْالجنسْالبشريْوعلىْ

العالمْبأسرهْ.لمْيكنْللبشريةْقطْْمثلْهذهْالسلطةْعلىْذاتهاْ،وماْمنْشيءْيضمنْأنهاْسوفْتستعملهاْبطريقةْ
جيدة؛ْباألخصْإنْأخذناْبعينْاالعتبارْكيفْتستخدمهاْحاليًّاْ.يكفيْأنْنتذكرْالقنابلْالذريةْالتيْأ ِّ
ُلق َيتْفيْ

أو ِّ
القرنْالعشرينْ،أوْاالستعراضْالتكنولوجيْالضخمْالذيْتفاخرتْبهْالنازيةْوالشيوعيةْوأنظمةْْشموليةْْ
طْ ِّْ
اس ِّْ
أخرىْفيْخدمةْإبادةْالماليينْمنْاألشخاصْ،دونْأنْننسىْأنْحروبْاليومْتتمتعْبوسائلْهيْباستمرارْأكثرْ
صل؟ْإنهْلخطرْرهيبْأنْتتواجدْفيْجزءْصغيرْ
توجُْدْكلْْهذهْالسلطةْ،وأليديْ َمنْْقدْتَ ِّْ
ً
فتكاْ.فبينْأيديْ َمنْ َ
منْالبشرية.

.115هناكْ َميلْْلالعتقادْبأنْ“كلْْزيادةْفيْالسلطةْتُشكلْببساطةْتَقَد ًماْفيْحدْذاتهْ،وزيادةْفيْاألمنْوالمنفعةْ

والرفاهْوالطاقةْالحيويةْوالقيم”[ْ،]83وكأنْالواقعْوالخيرْوالحقْتنبعْتلقائيًّاْمنْالسلطةْالتكنولوجيةْواالقتصاديةْ
ذاتهاْ.الواقعْهوْأنْ“اإلنسانْالمعاصرْلمْيتمْإعدادهْالستخدامْالسلطةْبطريقةْصحيحة”[ْ،]84ألنْالنموْْ

تنميةْ
التكنولوجيْْالهائلْلمْ ُيرافقهْنموْْللكائنْالبشريْفيْمجالْالمسؤوليةْوالقيمْوالضميرْ.ويميلْكلْْعصرْْإلىْ ِّْ
وعيْْذاتيْضعيفْبضآلةْمحدوديتهْ.لهذاْالسببْفإنْالبشريةْقدْالْتشعرْاليومْبخطورةْالتحدياتْالتيْ

لسلطَتِّ ِّْه”ْعندماْ“الْتتواجدْأيةُْْقاعدةْلتنظيمْالحريةْ،
تواجهاهاْ،و”باالحتمالْالمتزايدْلإلنسانْفيْاستخدامْْسيءْْ ُ

تماما؛ْْوحريتهْتعتلْحينْتستسلمْللقوىْ
بلْحاجاتْْمزعومةْ:الفائدةْواألمن”[ْ.]85إنْالكائنْالبشريْليسْمستقالْْ ً

العمياءْلالوعيْ،وللضروراتْالفوريةْ،ولألنانيةْ،وللعنفْالوحشيْ.بهذاْالمعنىْ،يبقىْعارًياْ،وأعزلْأمامْخطرْ

سلطتهْنفسهاْ،التيْماْزالتْتتزايدْ،دونْأنْيملكْالوسائلْالالزمةْلضبطهاْ.قدْتتوفرْلديهْآلياتْسطحيةْ،ولكنْ
حالةْ
يمكنناْالقولْبإنهْيفتقرْألخالقياتْمتينةْعلىْالنحوْالكافيْ،ولثقافةْولروحانيةْترسمْلهْحدوداْوتبقيهْفيْ ِّْ
تحكمْجليْبذاته.

 .IIعولمة النموذج التكنوقراطي
.116المشكلةْاألساسيةْهيْمختلفةْ،وأكثرْعمقًاْ:هيْالطريقةْالفعليةْالتيْتستوعبْبهاْالبشريةْالتكنولوجياْ

الضوءْعلىْمفهومْْللشخصْالذيْ،
ُْ
البعدْ.فيْهذاْالنموذجُْ،يسلَّطْ
ونموهاْ،بالترافقْمعْنموذجْمتجانسْوأحاديْ ُ

الشيءْالخارجيْْوبالتاليْيملُ ُكهْ،عبرْالعمليةْالمنطقية-العقليةْ.وهذاْالشخصْيعبرْعنْنفسهْ
َْ
يستوعبْتدريجيًّاْ

وللتسلطْوللتغييرْ.
ِّْ
لالمتالكْ
ِّْ
بإرساءْاألسلوبْالعلميْ،معْماْيتبعهْمنْاختباراتْ،والذيْهوْ،وبوضوحْ،تقنيةْ

تماماْألنْنتالعبْبهْ.لقدْتدخلْالكائنْالبشريْعلىْالدوامْ
وكأنْالشخصْيجدْنفسهْأمامْواقعْْمنقوصْ،ومستعدْْ ً

لإلمكانياتْالتيْتقدمهاْاألشياءْ
ِّْ
فيْالطبيعةْ،ولكنْتدخلهْكانْ،ولمدةْْطويلةْ،يتميزْبصفةْالمرافقةْ،وبالخضوعْ
ذاتهاْ.قدْكانْفيْالواقعْتلقًياْلماْكانْيسمحْبهْالواقعْالطبيعيْ،وكأنهْيستعطيْ.أماْاآلنْفعلىْالعكسْ،إنْماْ
يهمْْهوْاستخراجْكلْْماْهوْممكنْمنْاألشياءْمنْخاللْوضعْاليدْالبشريةْ،التيْتميلْإلىْتجاهلْأوْنسيانْ

الواقعْذاتهْللشيءْالموجودْأمامهاْ.لهذاْفقدْتوقفتْالمصافحةْالوديةْبينْالكائنْالبشريْواألشياءْ،وأصبحاْ،علىْ
العكسْ،فيْمواجهةْ.ومنْهناْيتمْْاالنتقالْوبسهولةْإلىْفكرةْالنموْْالالمتناهيْأوْغيرْالمحدودْ،التيْحمستْ
الكثيرْمنْعلماءْاالقتصادْوالمالْوالتكنولوجياْ.إنْهذاْيفترضْالكذبْحولْالتوافرْالالمتناهيْلخيراتْاألرضْ،
اضْالزائفْبأنهْ
والذيْيقودْإلىْ“ابتزازها”ْحتىْأقصىْالحدودْوالىْماْيتجاوزْحتىْالحدْالمسموحْبهْ.إنهْاالفتر َ ْ

“يوجدْكميةْغيرْمحدودةْمنْالطاقةْومنْالوسائلْالتيْيمكنْاستخدامهاْ،وبأنْتجددهاْالفوريْهوْممكنْ،وبأنهْ
يمكنْاحتواءْالتأثيراتْالسلبيةْللتالعباتْفيْالطبيعة”[.]86
.117يمكنناْالتأكيدْبالتاليْ،أنْسببْالكثيرْمنْمصاعبْالعالمْالحاليْهوْقبلْكلْْشيءْالميلْ،الالشعوريْْ
نموذجْفهمْْيتحكمْبحياةْاألشخاصْوبمسيرةْالمجتمعْ.إنْ
َْ
أحياناْ،إلعدادْالمنهجيةْوأهدافْالعلوم-التقنيةْبحسبْ
ً
نتائجْتطبيقْهذاْالنموذجْعلىْكلْْالواقعْ،البشريْْوالمجتمعيْ،يمكنْرؤيتهاْفيْالتدهورْالبيئيْ،والذيْماْهوْ

إالَّْعالمةْلالختزاليةْالتيْتصيبْالحياةْالبشريةْوالمجتمعْفيْشتىْأبعادهماْ.ينبغيْاالقرارْبأنْمنتجاتْالتقنيةْ
ْ
ليستْمحايدةْ،ألنهاْتخلقْحالةْتنتهيْبالتحكمْفيْأنماطْالحياةْوتوجيهْالفرصْاالجتماعيةْبماْيتماشىْمعْ
مو َجه ْةًْللغايةْ،هيْبالحقيقةْخياراتْتتعلقْبنمطْ
مصالحْفئاتْمحددةْمنْالسلطةْ.فبعضْالخياراتْ،والتيْتبدوْ َّ

الحياةْاالجتماعيةْالذيْننويْأنْنطوره.

.118الْيجوزْالتفكيرْبدعمْنموذجْثقافيْآخرْواالستفادةْمنْالتقنيةْكمجردْأداةْوحسبْ،ألنْالنموذجْ
أيضاْاستعمالْمواردهْ
التكنوقراطيْأصبحْاليومْ ً
مهيمناْلدرجةْأنهْمنْالصعبْجداْالتخليْعنهْ،ومنْاألصعبْ ً

قليالْ،عنْ
دونْالخضوعْلمنطقهْ.فقدْأصبحْمنْ“ ِّْ
غير-الثقافي”ْأنْنختارْنوعْحياةْْذاْأهدافْْمستقلةْ،ولوْ ً
التقنيةْوعنْتكاليفهاْوعنْسلطتهاْالتيْتعولمْوتسحقْ.إنْالتقنيةْفيْالواقعْتميلْإلىْعدمْتركْشيءْخارجْ

منطقهاْالحديدي“ْ،فاإلنسانْ،والذيْهوْالفاعلْاألساسيْيعرفْ،كماْتبينْآخرْالتحليالتْ،أنْاألمرْالْيتعلقْالْ

لْماْلكلمةْالسلطةْمنْمعنى”[ْ.]87لهذاْ“فهوْيحاولْالتحكمْفيْعناصرْ
بالمنفعةْوالْبالرفاهْ،وانماْبالسلطة؛ْبِّ ُك ِّْ

الطبيعةْكماْفيْعناصرْالوجودْالبشريْ”[ْ.]88وهكذاْتَضعفْالقدرْةُْعلىْالقرارْ،والحريةْاألكثرْأصالةْ،وحيِّزْ
اإلبداعْالبديلْالخاصْباألفراد.

كلْتطورْْ
فاالقتصادْيتبنىْ َّْ
ُْ
أيضاْإلىْممارسةْسلطتهْعلىْاالقتصادْوالسياسةْ.
ُْ
يميلْ
ُْ .117
النموذجْالتكنوقراطيْ ً

االقتصادْ
َْ
تكنولوجيْْوفقًاْللربحْ،دونْإعارةْأيْاهتمامْللنتائجْالسلبيةْالمحتملةْعلىْالكائنْالبشريْ.الماليةْتَخنقْ

الحقيقيْ.إنناْلمْنأخذْبعدْعبرةْمنْاألزمةْالماليةْالعالميةْ،ونستوعبْببطءْكبيرْالعبرةْمنْالتدهورْالبيئيُ ْ.يقالْ

االقتصادْالحاليْوالتكنولوجياْسيجدانْالحلولْلجميعْالمشاكلْالبيئيةْ،كماْيتمْْالتأكيدْ،بلغةْْ
َْ
فيْبعضْالدوائرْإنْ
مشاكلْالجوعْوالبؤسْفيْالعالمْستجدْوببساطةْحلوالْبنموْْاألسواقْالماليةْ.إنهاْليستْ
َْ
غيرْأكاديميةْ،بأنْ

مسألةْنظرياتْاقتصاديةْ،قدْالْيجرؤْأحدْْالدفاعْعنهاْاليومْ،إنماْمسألةْتوغلهمْفيْالتطورْالفعليْْلالقتصادْ.

بحجمْإنتاجْْسليمْ،وبتوزيعْْأفضلْ
فالذينْالْيؤيدونهْبالكالمْ،يؤيدونهْباألفعالْ،عندماْالْيبدونْمهمومينْ ِّْ

األجيالْالقادمةْ.إنهمْيعبرونْمنْخاللْتصرفاتهمْعنْأنْالهدفْهوْ
ِّْ
وبحقوقْ
ِّْ
للثرواتْ،وبعنايةْْمسؤولةْبالبيئةْ،
التوصلْإلىْاألرباحْالقصوىْ،وهذاْبالنسبةْإليهمْيكفيْ.لكنَّْْمنطقْالسوقْوحدهْالْيضمنْالنموْْالبشريْْالكاملْ
نوعاْمنْالتطورْاالستهالكيْْالخارقْوالمبددْوالذيْ
والْالتماسكْاالجتماعي[ْ.]87فيْالوقتْنفسهْ،نسجلْ“ ً

يتناقضْ،بطريقةْغيرْمقبولةْ،معْأوضاعْمستمرةْمنْالبؤسْالذيْيسلبْمنْاإلنسانْإنسانيته”[ْ،]71فيْحينْ

فقرْأنْيحصلواْعلىْ
أنهْالْيتمْبسرعةْكافيةْتشكيلْمؤسساتْاقتصاديةْوبناءْقنواتْاجتماعيةْتسمحْلألكثرْ ًا

المواردْاألساسيةْبطريقةْمنتظمةْ.إنناْلمُْن ِّعرْبعدْاالهتمامْبالجذورْالعميقةْلالختالالتْالحاليةْ،والتيْترتبطْ
بتوجهْالنموْالتكنولوجيْواالقتصاديْوغاياتهْومعناهْوسياقهْاالجتماعي.

فةْتحققْ
صْالتكنولوجيْبحدْذاتهْيفرضْصعوبةْبالغةْفيْالوصولْلرؤيةْشاملةْ.فتجزئةْالمعر ِّْ
.111إنْالتخص َ ْ

غالباْماْتقودْلفقدانْالمعنىْالشاملْللعالقاتْالقائمةْفيماْ
مهمتهاْعندْالحصولْعلىْتطبيقاتْملموسةْ،ولكنهاْ ً
فيضحىْالمعنىْبغيرْذيْقيمةْ.إنْهذاْالفعلْبحدْذاتهْيحولْدونْإيجادْطرقْ
بينْاألشياءْ،ولألفقْاألوسعُ ْ،

تعقيداْفيْالعالمْالحاليْ،وباألخصْتلكْالمرتبطةْبالبيئةْوبالفقراءْ،والتيْالْيمكنْ
مالئمةْلحلْالمشاكلْاألكثرْ ً
تقديمْحلولْْللمسائلْ
بناءْعلىْوجهةْنظرْأحاديةْأوْوفقًاْلنوعْواحدْمنْالمصالحْ.فعلمْيدعيْ َْ
التطرقْإليهاْ ًْ

الكبرىْينبغيْعليهْبالضرورةْأنْيضعْفيْالحسبانْماْتوصلتْإليهْالمعرفةْفيْمجاالتْالعلومْاألخرىْ،بماْفيْ
دماْ.لهذاْالْ
ذلكْالفلسفةْوعلمْاألخالقْاالجتماعيةْ.لكنَّْْهذهْهيْطريقةْفيْالتحركْيصعبْاليومْالمضيْبهاْقُ ً
للظروفْالتيْتتحكمْبهاْ
ِّْ
يمكنْحتىْالتعرفْعلىْأفقْْأخالقيةْمرجعيةْْحقيقيةْ.فتضحىْالحياةْمجردْرضوخْ

التقنيةْ،والتيْيتمْاعتبارهاْكالوسيلةْاألساسيةْلتفسيرْالوجودْ.فيْالواقعْالملموسْ،والذيْيحثناْعلىْالتفكيرْ،

تظهرْأعراضْْمختلفةْتدلْْعلىْوجودْالخطأْ،مثلْالترديْالبيئيْ،أوْالقلقْأوْفقدانْمعنىْالحياةْوالعيشْسويًّاْ.
وهكذاْنرىْمرةْأخرىْأنْ“الواقعْهوْأهمْْمنْالفكرة”[.]71
.111الْيمكنْحصرْالثقافةْاإليكولوجيةْفيْسلسلةْمنْاألجوبةْالعاجلةْوالجزئيةْللمشاكلْالتيْتظهرْفيْمجالْ
التدهورْالبيئيْ،ونفاذْالمخزوناتْالطبيعيةْ،والتلوثْ.ينبغيْأنْتكونْنظرةْمختلفةْ،وفكرْ،وسياسةْ،ومنهجْ
تعليميْ،ونمطْحياةْوروحانيةْتستطيعْأنْتشكلْمقاومةْفيْوجهْتقدمْالنموذجْالتكنوقراطيْ.خالفًاْلذلكْ،فإنْ،

حتىْأفضلْالمبادراتْاإليكولوجيةْ،ستنتهيْبالسقوطْفيْنفسْمنطقْالعولمةْ.فالبحثْفقطْعنْعالجْتقنيْ،

كلماْبرزتْمشكلةْبيئيةْ،يعنيْالفصلْبينْأمورْهيْفيْالواقعْمتصلةْ،واخفاءْمشاكلْالنظامْالعالميْالحقيقيةْ
واألكثرْعمقًا.
مجدداْ،فالحريةْاإلنسانيةْهيْقادرةْعلىْوضعْحدودْ
.112ماْزالْ ً
ممكناْ،وبالرغمْمنْذلكْ،بسطْرؤيةْرحبةْ ً

للتقنيةْ،وعلىْتوجيههاْوالتحكمْبهاْلخدمةْنوعْآخرْمنْالتقدمْ،أكثرْسويةًْ،وأكثرْإنسانيةْ،وأكثرْمالئمةْللمجتمعْ
وأكثرْشموالْ.فيْالواقعْيتحققْالتحررْمنْالنموذجْالتكنوقراطيْالسائدْفيْبعضْالمناسباتْ.علىْسبيلْالمثالْ،
جينْأنظمةْتصنيعْأ َقلْْتلويثًاْ،داعم ْةًْلنموذجْحياةْوتعايشْوسعادةْغيرْ
المنتِّ َْ
عندماْتختارْجماعاتْمنْصغارْ ُ

استهالكيْْ.أوْعندماْيتمْتوجيهْالتقنيةْقبلْكلْشيءْنحوْحلْمشاكلْاآلخرينْالملموسةْ،بإلتزامْْبمساعدتهمْ
علىْالعيشْبمزيدْمنْالكرامةْوبمعاناةْأقلْ.وكذلكْعندماْتنجحْاألبحاثْالخالقةْللجمالْولتأملهْ،بتخطيْ

السلطةْالمو ِّ
ض َعةْ،فيْنوعْمنْالخالصْ،الذيْيتحققْفيْالجمالْوفيْالشخصْالذيْيتأملْبهْ.إنْالبشريةْ
َُ

ِّ
ضمْْالحضارِّْةْالتكنولوجيةْبشكلْتقر ًيباْغيرْ ُمد َركْ،
األصيلةْ،والتيْتدعوْْلصيغةْجديدةْ،تبدوْمستغرقةْفيْخ َ

دائماْ،بالرغمْمنْكلْشيءْ،متدفقًاْكمقاومةْ
كالضبابْالذيْيتسربْمنْتحتْبابْمغلقْ.فهلْستكونْ ً
وعداْ ً
عنيدةْيتميزْبهاْكلْماْهوْأصيل؟

.113منْجهةْأخرىْ،يبدوْالبشرْاآلنْوكأنهمْالْيؤمنونْبمستقبلْسعيدْ،والْيثقونْبشكلْأعمىْبغدْأفضلْ،
اعتماداْعلىْأوضاعْالعالمْالحاليةْوعلىْالقدراتْالتقنيةْالقائمةْ.هناكْإدراكْبأنْإنجازاتْالعلمْوالتقنيةْليستْ
ً

علىْنفسْمستوىْتقدمْالبشريةْوالتاريخْ،وشعورْبأنْالطرقْاألساسيةْللوصولْإلىْمستقبلْسعيدْهيْمختلفةْ.

يتصورنْمجردْالتخليْعنْاإلمكانياتْالتيْتقدمهاْالتكنولوجياْ.لقدْتغيرتْالبشريةْ
لكنهمْ،وبالرغمْمنْذلكْ،الْ ْ
تغي ارْعميقًاْ،و َّأدىْتراكمْاالبتكاراتْالمستمرةْإلىْتكريسْهروبْْ َي ُجرناْ،فيْاتجاهْْواحدْ،إلىْالسطحيةْ.وقدْ

حْعصرْْمعينْ،فإنْ
صعباْأنْنتوقفْالسترجاعْالمعنىْالعميقْللحياةْ.فإذاْكانتْالهندسةْتعكسْ ْرو َْ
أصبحْ ً

الم َعولَ َمةْ،حيثْاالبتكاراتْالمستمرةْللمنتجاتْتتحدْ
األبنيةْالعمالقةْوالبيوتْالمتسلسلةْتعبرْعنْروحْالتقنيةْ ُ

بضجرْثقيلْ.عليناْأالْنستسلمْلهذاْ،وأالْنتخلىْعنْالتساؤلْحولْغاياتْومعنىْكلْشيءْ.خالفًاْلذلكْ،فإنناْ
نضفيْفقطْالشرعيةْعلىْالوضعْالراهنْوسنحتاجْإلىْالمزيدْمنْالبدائلْلتحملْالفراغ.

يضعناْأمامْالحاجةْالملحةْإلىْالشروعْفيْثورةْثقافيةْشجاعةْ.إنْالعلمْوالتقنيةْليساْ
.114إنْماْيحدثْاآلنْ ُ

حياديينْ،بلْوبإمكانهماْ،منذْالشروعْفيْعمليةْماْوحتىْنهايتهاْ،تطبيقْنواياْوامكانياتْمختلفةْ،والتشكلْبطرقْ
بدْمنْإبطاءْسرعةْالسيرْ،لرؤيةْالواقعْ
مختلفةْ.ماْمنْأحدْْيدعيْأنهْيريدْالعودةْإلىْالعصرْالحجريْ،ولكنْالْ َّْ
األهدافْالعظيمةْالتيْ
ِّْ
بطريقةْمختلفةْ،وجمعْالتطوراتْاإليجابيةْوالمستدامةْ،وفيْالوقتْعينهْاستعادةْالقيمْو

دمرهاْجنونْالعظمة.

 .IIIأزمة ونتائج المركزية األنثروبية[ ]ixالحديثة
.115لقدْانتهىْاألمرْبالمركزيةْاألنثروبيةْالحديثةْ،بشكلْمتناقصْ،إلىْتغليبْمنطقْالتقنيةْعلىْالواقعْ،ألنْ
الكائنْالبشريْ“لمْيعدْيشعرْبالطبيعةْكقانونْصالحْ،والْكملجأْيمكنْالعيشْفيهْ.بلْيراهاْعمليًّاْ،وبدونْأيةْ
اعتباراتْأخرىْ،كمكانْوكمادةْيحققْفيهماْعمالْماْ،قدْيضعْفيهْكلْشيءْ،دونْاالكتراثْبماْينجمْمنْ
نتائج”[ْ.]72بهذاْالشكلْ،يتمْتقليصْالقيمةْالذاتيةْللعالمْ.لكنْالكائنْالبشريْماْلمْيكتشفْمكانهْالحقيقيْ
مجدداْ،فهوْلنْيفهمْنفسهْبطريقةْمناسبةْ،وسينتهىْبهْاألمرْإلىْمناقضةْواقعهْالخاص“ْ.ليسْفقطْاألرضْ
هيْالتيْوهبهاْهللاْْلإلنسانْ،والذيْعليهْأنْيستخدمهاْملتزماْباإلرادةْاألولىْالصالحةْالتيْبهاْ ِّ
وهبتْْله؛ْوانماْ
ً
ُ

يهْاحترامْالكيانْالطبيعيْواألخالقيْالذيْخصهْهللاْبه”[.]73
فعلَ ِّْ
اإلنسانْ ُوِّه َْ
بْمنْهللاْلنفسهْ،ولذاْ َ

بالمركزيةْاألنثروبيةْوالتيْاليومْ،تحتْأقنعةْأخرىْ،ماْزالتْتهددْأيةْ
.116لُوحظْفيْالحداثةْمبالغةْشديدةْ ْ

الوقتْلالنتباهْمجدداْإلىْالواقعْ
حانْ ُْ
مرجعيةْمشتركةْوأيةْمحاولةْلتعزيزْاألواصرْاالجتماعيةْ.لهذاْفقدْ َْ

يفرضهاْ،والتيْتُ ِّ
لْبِّ ِّ
أكثرْمتان ْةًْوخصوب ْةًْ.لقدْانتهىْ
دورهاْإمكاني ْةَْتطورْْإنسانيْْواجتماعيْْ َْ
شك ُْ
وبالحدودْالتيْ ِّ ُ

وكثيرْماْ
عالقةْالكائنْالبشريْبالعالمً ْ.ا
بدعمْمفهومْخاطئْبشأنْ ِّْ
غيرْالمناسبْلألنتروبولوجيةْالمسيحيةْ ِّْ
العرضْ ُْ
انطباعاْبأنْرعايةْالطبيعةْهوْ
تمْتناقلْحلمْبروموتي)ْ[x] (prometheanبالسيطرِّْةْعلىْالعالمْ،والذيْقدْأنتجْ
ً

ِّ
المدبرْ
أمرْيخصْالضعفاءْ.بينماْالتفسيرْالصحيحْلمفهومْالكائنْالبشريْكسيْدْالكونْهوْبمعنيْأنهْ ُ
المسؤول[.]74

.117إنْغيابْاالهتمامْبقياسْاألضرارْالتيْأ ِّ
ُلحقَتْبالطبيعةْوالتأثيرْالبيئيْللق ارراتْ،هوْفقطْاالنعكاسْ

الواضحْلعدمْاالكتراثْبإدراكْالرسالةْالتيْتحملهاْالطبيعةْوالمحفورةْفيْذاتْمك ْوناتهاْ.فعندماْالْنفطنْفيْ
الواقعْذاتهْإلىْأهميةْفقيرْ،وجنينْبشريْ،وشخصْ ُمعاق-ْ،علىْسبيلْالمثالْفقطْ،-فسيكونْمنْالصعبْ

اإلصغاءْلصرخاتْالطبيعةْنفسهاْ.إنْكلْشيءْهوْمتصلْ.فإذاْأعلنْالكائنْالبشريْأنهْمستقلْعنْالواقعْ

ِّ
حاكماْمطلقًاْ،فإنْأساسْ ِّ
وجودهْذاتهْينهارْ،ألنهْ“بدالْمنْالقيامْبدورهْكمعاونْهللْفيْعملْ
ُ
وينصبْنفسهْ ً ُ

الخلقْ،فإنهْيضعْنفسهْمكانْهللاْويتسببْبهذاْبتمردْالطبيعة”[.]75

.118يحملناْهذاْالوضعْإلىْانفصامْدائمْفيْالشخصيةْ،يبدأْبتمجيدْالتكنوقراطيةْالتيْالْتعترفْبالقيمةْ
الخاصةْلبقيةْالكائناتْ،وصوالْإلىْردةْالفعلْالتيْتنفيْكلْقيمةْخاصةْللكائنْالبشريْ.بيدْأنهْالْيمكنْإغفالْ
البشريةْ.ولنْيكونْهناكْوجودْلعالقةْجديدةْمعْالطبيعةْبدونْكائنْبشريْجديدْ.والْوجودْإليكولوجيةْبدونْ
نتاجاْ
أنتروبولوجيةْمالئمةْ.فعندماُْيعتبرْالشخصْالبشريْمجردْكائنْمنْبينْالكائناتً ْ،
وليداْللعبةْالصدفةْأوْ ً

للحتميةْالمادية“ْ،فإنناْنخاطرْبإضعافْالوعيْبالمسؤوليةْداخلْاألشخاص”[ْ.]76فالْيجبْبالضرورةْلمركزيةْ
أنثروبيةْمنحرفةْأنْتتركْالمجالْلنظريةْمركزيةْالحياةْ“البيوسنتريزم”[ْ،]xiألنْهذاْيعنيْإدخالْاختاللْآخرْ،
لنْيعملْفقطْعلىْحلْالمشاكلْوانماْسيزيدهاْتعقيداْ.الْيمكنْمطالبةْالكائنْالبشريْبإلتزامْتجاهْالعالمْ،دونْ
االعترافْبقدراتهْالخاصةْفيْالمعرفةْواإلرادةْوالحريةْوالمسؤوليةْ،وفيْذاتْالوقتْإبرازْقيمتها.
.117إنْانتقادْالمركزيةْاألنثروبيةْالمنحرفةْالْينبغيْأنْيضعْقيمةْالعالقاتْبينْاألشخاصْفيْالمرتبةْالثانيةْ.
فإذاْكانتْاألزمةْاإليكولوجيةْهيْالظهورْأوْالتعبيرْالخارجيْعنْاألزمةْاألخالقيةْوالثقافيةْوالروحيةْللحداثةْ،
دونْمعالجةْجميعْالعالقاتْاإلنسانيةْ
بناءْعالقَتناْمعْالطبيعةْومعْالبيئةْ َْ
فإنهْالْيمكنناْأنْنتوقعْإعادةْ ِّْ

الفكرْالمسيحيْْبإعطاءْالكائنْالبشريْقيمةْخاصةْتفوقْسائرْالمخلوقاتْ،فهوْيعطيْ
األساسيةْ.فعندماْ ُيطالبْ ُْ

افْباآلخرْ.إنْاالنفتاحْعلىْ“أنت”ْالقادرْعلىْأنْيعرفْوأنْ
قيمةْلكلْشخصْإنسانيْ،ويحفزْبالتاليْاالعتر َْ

النبلْاألعظمْفيْالشخصْالبشريْ.لهذاْالسببْ،كيْيتمْالوصولْإلىْعالقةْمالئمةْمعْ
يحبْوأنْيتحاورْ،يبقىْ ُ

عدْالكائنْالبشريْاالجتماعيْوالْحتىْ ُبعدهْالساميْ،أيْانفتاحهْعلىْ
المخلوقاتْ،ليسْهناكْحاجةْإلضعافُْب ِّْ

غفلْالعالقاتْمعْاألشخاصْاآلخرينْومعْهللاْ.
الـ”أنت”ْااللهيْ.فيْالواقعْ،الْيمكنْاقتراحْعالقةْمعْالبيئةْتُ َ
مثلْهذاْسيكونْنزع ْةًْفردي ْةًْرومانسيةًْ،متنكرةْفيْزيْْجمالْْإيكولوجيْ،بلْوانغالقًاْخانقًاْللذاتْفيْ

المحايثة[.]xii

.121وبماْأنْكلْشيءْهوْمتصلْ،فإنهْالْيمكنْالتوفيقْبينْالدفاعْعنْالطبيعةْوتبريرْاإلجهاضْ.فالْيبدوْ
أحياناْيضايقونناْأوْيزعجونناْ،عندماْالْ
ًا
أمرْعمليًّاْانتهاجْمسيرةْتعليميةْالستقبالْالضعفاءْالذينْحولناْ،والذيْ ً
اإلحساسْالشخصيْ
ُْ
مجيئهْسيسببْمضايقاتْوصعوبات“ْ:إنْفُِّقَْدْ
نقدمْحمايةْللجنينْالبشريْ،حتىْولوْكانْ ُ

للحياةْاالجتماعية”[.]77
الترحيبْبماْهوْنافعْْ ِّْ
ِّْ
تجاهَْتقبلْحياةْْجديدةْ،جفَّتْْأشكالْْأخرىْمنْ
واالجتماعيْ ْ

.121يبقىْأمرْتطويرْصيغةْجديدةْتتخطىْالجدليةْالمزيفةْللقرونْاألخيرةْفيْحالةْترقبْ.إنْالمسيحيةْنفسهاْ،
ببقائهاْأمينةْلهويتهاْولكنزْالحقيقةْالذيْتسلمتهْمنْيسوعْالمسيحْ،تعيدْباستمرارْالتفكيرْفيْنفسهاْ،والتعبيرْ

مجدداْعنْذاتهاْ،فيْالحوارْمعْاألوضاعْالتاريخيةْالجديدةِّ ْ،
سام َح ْةًْهكذاْلجديدهاْاألبديْبأنْيسطعْ
ً

دائما[.]78

النسبوية العملية
.122تؤديْالمركزيةْاألنثروبيةْالمنحرفةْإلىْنمطْحياةْمنحرفْ.وقدْأشرتْفيْاإلرشادْالرسوليْفرحْاإلنجيلْ
إلىْالنسبويةْالعمالنيةْالتيْتميزْعصرناْ،والتيْهيْ“أخطرْمنْالنسبويةْالعقيدية”[ْ.]77فعندماْيضعْالكائنْ
نفسهْفيْالمركزْ،ينتهيْبهْاألمرْبإعطاءْاألولويةْالمطلقةْلمصالحهْالظرفيةْ،ويصبحْكلْالباقيْنسبيًّاْ.
البشريْ َ

يتطورْلدىْاألشخاصْ،معْالحضورْالطاغيْللنموذجْالتكنولوجيْوعبادةْالسلطةْ
لهذاْ،يجبْأالْنندهشْمنْأنْ َّ

البشريةْغيرْالمحدودةْ،التيْفيهاْكلْماْالْيخدمْالمصالحةْالشخصيةْالفوريةْيصبحْبالْقيمةْ.فيْهذاْمنطقْ

نفسْالوقتْبالترديْالبيئيْواالجتماعي.
اقفْالمختلفةْالمسببةْفيْ ِّْ
فهمْكيفْتتغذىْ،بصورةْمتبادلةْ،المو ُْ
يسمحْبِّ ِّْ
ُْ
الستغاللْشخصْْآخرْ،ولمعاملتِّ ِّْهْكمجرِّْدْشيءْ،
ِّْ
شخصاْ
.123إنْثقافةْالنسبويةْهيْذاتْالمرضْالذيْيدفعْ
ً

ُمجبًِّارْإياهْعلىْأعمالْْشاقةْ،أوْ ِّ
محوالْإياهْإلىْعبدْْبسببْ َدينْْماْ.إنهْذاتْالمنطقْالذيْيدفعْالستغاللْ

لمنْْ
األطفالْجنسيًّاْ،ولهجرْالمسنينْالذينْالْيخدمونْالمصالحْالشخصيةْ.هوْ ً
أيضاْالمنطقْالداخليْنفسهْ َ

يؤكد“ْ:لندعْقوىْالسوقْالخفيةْتنظمْاالقتصادْ،ألنْتأثيراتهاْعلىْالمجتمعْوعلىْالطبيعةْهيْأضرارْالْمفرْْ

منها”ْ.إنْلمْيكنْهناكْحقائقْموضوعيةْومبادئْثابتةْ،تتخطىْإرضاءْالمشاريعْالخاصةْوالحاجاتْالفوريةْ،
أبداْمنْاالتجارْبالبشرْ،ومنْجماعاتْاإلجرامْالمنظمةْ،ومنْتهريبْالمخدراتْ،
فماْمنْحدودْيمكنهاْأنْتحدْ ً
ومنْالتجارةْالدمويةْباأللماسْوجلودْالحيواناتْالتيْهيْفيْخطرْاالنقراض؟ْأوليسْالمنطقْعينهْهوْالذيْ

األطفالْالذينْ
ِّْ
يبرُْرْالحصولْعلىْأعضاءْالفقراءْبهدفْاإلتِّجارْبهاْأوْاستعمالِّهاْفيْالتجاربْ،أوْالتخلصْمنْ
َّ

الكثيرْمنْالنفاياتْلمجردْالرغبةْالمنحرفةْفيْ
ارم»ْالذيُْينتجْ َْ
الْيلبونْرغبةْأهلهم؟ْإنهْنفسْمنطقْ«استعملْو ِّْ

استهالكْأكثرْمماْهوْحقًاْضروريْ.لذاْالْيمكنناْاالعتقادْبأنْالبرامجْالسياسيةْاوْقوةْالقانونْستكونْكافيةْ
المضرةْبالبيئة؛ْألنهْعندماْتصابْالثقاف ْةُْبالفسادْ،وعندماْنصبحْغيرْقادرينْبعدْعلىْ
لمنعْالتصرفاتْ ُ

االعترافْبأيْحقيقةْموضوعيةْأوْبأيْمبادئْصالحةْعلىْالمستوىْالعالميْ،فإنْالقوانينْستعتبرْكشروطْْ
مفروضةْوتعسفيةْوكعقباتْيجبْتجنبها.

ضرورة حماية العمل

بدْمنْإدخالْقيمةْالعملْ،وهوْموضوعْقدْ
ْ.124فيْأيْإعدادْإليكولوجيةْشاملةْ،الْتستثنيْالكائنْالبشريْ،الْ ْ
تطرقْلهْبحكمةْكبيرةْالقديسْيوحناْبولسْالثانيْفيْْرسالتهْالعامةْمنْخاللْالعملْ( Laborem
وضعْالكائنْالبشريْفيْالجنةْ،التيْكانْقدْ
ْ.)Exercensلنذكرْأنْهللاْ،بحسبْالروايةْالكتابيةْللخلقْ،قدْ َْ

ثمارْ(يحرث)ْ.
خلقهاْللتو( ارْ.تكْْ،)15ْ،2ليسْفقطْكيْيرعىْماْهوْموجودْ(يحرس)ْ،وانماْليعملْفيهْفيعطيْ ًا
الخليقَ ْةَْاأل ََبِّديَّة”ْ(سيْْ.)34ْ،38فيْالواقعْ،التدخلْالبشريْْالذيْيسمحْبتطورْ
الع ُْ
مالْوالحرفي ْونْ“ُيثََبتونْ َ
هكذاْ ُ

متزنْللخليقةْ،هوْالطريقْاألكثرْ ُمالئم ْةًْلرعايتهاْ،ألنهْيجعلْمناْأدواتْهللْتساعدْفيْإبرازْالقدراتْالتيْ

َخرجْاأل ِّ
نْالْ َيستَ ِّخفْْبها”ْ(سيْ.)4ْ،38
لْالفَ ِّط ُْ
الرُج ُْ
َدوَي ْةَْ ِّم َْ
نْاألَرضْو َّ
وضعهاْهللاْنفسهْفيْاألشياءَّ “ْ:
الربْْأ َ
.125إذاْأردناْالتفكيرْفيْالعالقاتْالتيْيمكنْأنْتكونْمالئمةْللكائنْالبشريْمعْالعالمْالذيْيحيطْبهْ،تظهرْ

الحاجةْلتحديدْمفهومْصحيحْللعملْ،ألنناْ،إذاْتكلمناْعنْعالقةْالكائنْالبشريْباألشياءْ،فإنْالسؤالْيطرحْ
نفسهْعنْمعنىْوهدفْالعملْاإلنسانيْعلىْأرضْالواقعْ.وهناْالْنتكلمْفقطْعنْالعملْاليدويْأوْعنْالعملْفيْ
األرضْ،وانماْعنْأيْنشاطْيؤولْإلىْتحويلْماْهوْموجودْ،منْاإلعدادْلدراسةْاجتماعيةْوحتىْالوصولْإلىْ
التخطيطْلتطورْتكنولوجيْ.فأيْشكلْمنْأشكالْالعملْيفترضْوجودْمفهومْحولْالعالقةْالتيْيمكنْللكائنْ
جنباْإلىْجنبْمعْاالندهاشْالتأمليْ
البشريْأوْيجبْعليهْأنْيقيمهاْمعْآخرْفيْذاتهْ.إنْالروحاني ْةَْالمسيحيةًَ ْ،
وصالحاْللعملْ،كماْيمكنناْأنْنراهْ،
فهماْغنيًّاْ
ً
بالمخلوقاتْالذيْنجدهْلدىْالقديسْفرنسيسْاألسيزيْ،قدْطوَرتْ ً

مثالْ،فيْحياةْالطوباويْشارلْديْفوكوْ(ْ)Charles de Foucauldوتالميذه.

الحياةُْالرهبانيةْبشكلْماْإلىْالهروبْمنْ
أيضاْمنْالتقليدْالرهبانيْالطويلْ.فيْالبدءْلجأتْ ْ
.126لنقطفْ ً
شيئاْ ً

العالمْ،فيْمحاولةْلإلفالتْمنْاالنحطاطْالحضريْ.لهذاْكانْالرهبانْيبحثونْعنْالبريةْ،مقتنعينْبأنهاْالمكانْ
المناسبْللتعرفْعلىْحضورْهللاْ.ثمْبعدْذلكْأرادْالقديسْبندكتُسْالنيرسيْأنْيعيشْرهبانهْفيْجماعةْ،

ثمْتبينْأنْإدخالْالعملْ
رابطينْبينْالصالةْوالمطالعةْوالعملْاليدويْ“عبادةْوعمل”ْ(َّْ ْ.)Ora et labora

أمرْثوريًّاْ.فقدْعلمْكيفيةْالبحثْعنْالنضجْوالتقديسْمنْخاللْالتزاوجْ
معنىْروحياْ،كانْ ًا
تشربْ ْ
اليدويْ،وقدْ َّ
ً
أكثرْانتباهاْواحتراماْللبيئةْوتُ ِّ
بْعالقتَناْبالعالمْ
خص ُْ
بينْالتأملْوالعملْ.إنْهذهْالطريقةْلعيشْالعملْتجعلُناْ َْ
ً
ً
بقناعةْسليمة.

اإلنسانْهوْمؤلفْومركزْوغايةْالحياةْاالقتصاديةْواالجتماعيةْبأسرها”[ْ.]111علىْ
َْ
.127قدْسبقْوُق َلناْإنْ“

الرغمْمنْذلكْ،عندماْيفقدْالكائنْالبشريْالقدرةْعلىْالتأملْوعلىْاالحترامْ،حينهاْتنشأْالظروفْالمالئمةْكيْ
دائماْتذكرْأنْالكائنْالبشريْهوْ،فيْالوقتْذاته“ْ،قادرْعلىْأنْ
يتمْتشويهْمعنىْالعمل[ْ.]111منْالمفيدْ ً

يكونْهوْبنفسهْعاملْتحسنْْلرخائهْالماديْ،وتقدمهْاألخالقيْ،وتفتحهْالروحي”[ْ.]112ينبغيْأنْيكونْالعملْ

مكانْهذاْالتطورْالشخصيْالمتعددْ،حيثْتوض ْعْعلىْ ِّ
الم َحكْْأبعادْعديدةْمنْالحياةْ:اإلبداعْ،والتخطيطْ
َ ُ

للمستقبلْ،وتطورْالقدراتْ،وممارسةْالقيمْ،والتواصلْمعْاآلخرينْ،وموقفْعبادةْ.لهذاْفإنْالواقعْاالجتماعيْ
العالميْالحاليْ،وبغضْالنظرْعنْالمصالحْالمحدودةْللشركاتْوعنْعقالنيةْاقتصاديةْقابلةْللنقاشْ،يجبْ“أنْ
العمل”[.]113
فرصْ ِّْ
الجميعُْعلىْ ِّْ
ْ
يحصلْ
َْ
بهدفْأنْ
لْالسعيْ،كأولويةِّْ ْ،
اص َْ
يو َ
ُ

.128إنناْمدعوونْللعملْمنذْأنْ ُخلِّقناْ.فالْيجبْالسعيْباستمرارْالستبدالْالعملْالبشريْبالتقدمْالتكنولوجيْ:

نفسهاْ ِّ
بنفسهاْ.العملْهوْضرورةْ،إنهْجزءْمنْمعنىْالحياةْعلىْهذهْاألرضْ،
ألنهْبهذهْالطريقةْستُدمرْالبشري ْةُْ َّ
عالجاْ
وهوْدربْللنضوجْوللتطورْاإلنسانيْولتحقيقْالذاتْ.بهذاْالمعنىْ،يجبْأنْتبقىْمساعدةْالفقراءْبالمالْ ً

المقصدْالحقيقيْهوْالسماحْلهمْبأنْيعيشواْبكرامةْعنْطريقْالعملْ.بيدْأنْ
ُْ
الطارئةْ.
مؤقتاْلمواجهةْالحاالتْ ْ
نوعاْمنْالتقدمْالتكنولوجيْمنْأجلْتخفيضْتكاليفْاإلنتاجْعنْطريقْتخفيضْعددْ
توجهْاالقتصادْقدْعززْ ً

الموظفينْ،والذينْيتمْاستبدالهمْباآلالتْ.إنهْمثالْآخرُْيظهرْكيفْيمكنْلعملْالكائنْالبشريْأنْينقلبْعليهْ
أسْالمالْ
التآكلْالتدريجيْلـْ“ر ِّْ
خاللْ ِّْ
الوظائفْلهْ“أثرْْاقتصاديْْسلبيْ،منْ ِّْ
ِّْ
نفسهْ.إنْتخفيضْعددْ

ِّ
لكلْتعايشْْ
اعدْالضروريةْ ِّْ
امْالقو ِّْ
األمانةْ،واحترِّْ
الثقةْو
المبنيةْعلىْ ِّْ
ِّْ
العالقاتْ
ِّْ
لمجموعةْ
ِّْ
االجتماعي”ْ،أيْ
اإلخفاقْاالقتصاديْينطويْدائمْاًْ
ُْ
تكاليفْاقتصاديةْْو
ُْ
دائماْ
مدني”[ْ.]114ومنْالمؤكدْأنْ“التكاليفْالبشريةْهيْ ً

تكاليفْبشريةْ”[ْ.]115إنْالتوقفْعنْاالستثمارْفيْاألشخاصْبهدفْرفعْالمردودْالفوريْْهوْصفقةْرديئةْ
َْ
علىْ

للمجتمع.

.127كيْيستمرْممكناْتقديمْفرصْعملْ،ينبغيْتعزيزْاقتصادْْيشج ْعُْاإلنتاجْالمتنوعْواإلبداعْالتصنيعيْ.علىْ

لغالبيةْ
ِّْ
الغذاءْ
َْ
نْ
الغذائيةْالزراعيةْ،صغيرةْالحجمْ،التيْالْتزالْتؤم ُْ
ِّْ
سبيلْالمثالْ،هناكْتنوعْْكبيرْْفيْالنظمْ
ِّْ

انْالعالمُ ْ،مستَغلةْمساحاتْمحدودةْمنْاألراضيْومنْالمياهْومنتجةْنفاياتْأقلْ،سواءْفيْقطعْصغيرةْمنْ
سك ِّْ

األراضيْالزراعيةْوالحدائقْ،كماْفيْالصيدْوفيْجنيْمنتجاتْالغاباتْ،وصيدْاألسماكْالحرفيْ.إنْاقتصادياتْ

السعة[ْ،]xiiiوباألخصْفيْقطاعْالزراعةْ،تنتهيْبإرغامْصغارْالمزارعينْعلىْبيعْأراضيهمْأوْهجرْطرقْ
نْفيْنهايةْاألمرْأنْمحاولةْبعضهمْللتوجهْنحوْأشكالْْأُخرىْمنْاإلنتاجْ،أكثرْ
زراعتهمْالتقليديةْ.وقدْتبي َْ

تنو ًعاْ،هوْتوجهْغيرْنافعْبسببْصعوبةْالوصولْإلىْاألسواقْالمحليةْوالعالميةْأوْألنْالبنيةْالتحتيةْللبيعْ
وللنقلْهيْفيْخدمةْالمشاريعْالكبرىْ.لدىْالسلطاتْالحقْوالمسؤوليةْفيْتبنيْتدابيرْواضحةْوثابتةْلدعمْ

صغارْالمنتجينْوالتنوعْاإلنتاجيْ.فلكيْيكونْهناكْحريةْاقتصاديةْيستفيدْمنهاْالجميعْ،يتحتمْفيْبعضْ
األحيانْوضعْحدودْلمنْيمتلكونْالقدرْاألكبرْمنْالوسائلْوسلطةْماليةْ.إنْمجردْالتغنيْبالحريةْاالقتصاديةْ،
بينماْفيْالواقعْتمنعْاألوضاعْالحقيقيةْالكثيرينْمنْالوصولْإليهاْ،وبالتاليْتضاؤلْفرصْالعملْ،هوْ ِّخطابْ

متناقضُْيلحقْالعارْبالسياسةْ.إنْالنشاطاتْالتجاريةْ،والتيْهيْدعوةْنبيلةْتهدفْإلنتاجْالغنىْواصالحْالعالمْ

منْأجلْالجميعْ،بإمكانهاْأنْتكونْطريقةْمثمرةْلتطويرْالمنطقةْالتيْتقومْعليهاْاألنشطةْالتجاريةْ،الْسيماْإذاْ
أدراكْالمرءْأنْخلقْفرصْعملْهوْجزءْالْينفصلْعنْخدمتهْللخيرْالعام.

االبتكار البيولوجي انطالقًا من البحوث
.131فيْالنظرةْالفلسفيةْوالالهوتيةْللكائنْالبشريْوللخليقةْ،والتيْحاولتْتقديمهاْ،يظهرْجليًّاْأنْالشخصْ
البشريْ،بفرادةْعقلهْووعيِّهْ،ليسْعامالْخارجيًّاْينبغيْإقصاؤهْكليًّاْ.غيرْأنْالتعليمْالمسيحيْ(للكنيسةْ
الكاثوليكية)ْ-حتىْولوْتمكنْالكائنْالبشريْمنْالتدخلْفيْعالمْالنباتْوالحيوانْواستخدامهْعندْحاجتهْلهْفيْ
بقيْداخلْحدودْمعقولةْوساهمْفيْ
حياتهْ-يعلمْأنْإجراءْالتجاربْعلىْالحيواناتْهوْأمرْشرعيْفقطْ،إنْ“ َّْ

حدوداْوأنْ“تعذيبْالحيواناتْ ُسدىْ
رعايةْأوْإنقاذْاألرواحْالبشرية”[ْ.]116ويذكرْبحزمْأنْللسلطةْالبشريةْ ً

وهدرْحياتهاْ،يتعارضانْوالكرامةْاإلنسانية”[ْ.]117إنْأيةْتجاربْعلىْالخليقةْأوْأيْاستخدامْلهاْ“يقتضيْ

اماْدينياْلسالمتها”ْ[.]118
احتر ً
.131أريدْأنْاستشهدْهناْبالمو ِّاقفْالمتزنةْللقديسْيوحناْبولسْالثانيْ،والذيْ َّ
وضحْخاللهاْفوائدْالتقدمْالعلميْ

عملْهللاْالخالق”ْ،ولكنهْ َّ
أيضاْ،فيْ
دعوةْاإلنسانْفيْالمشاركةْالمسؤولةْفيْ ِّْ
بلْ ِّْ
ظهرُْن َْ
والتكنولوجيْ،التيْ“تُ ُْ
ذك َْرْ ً

الوقتْعينهْ،كيفْأنْ“أيْتدخلْفيْمجالْماْمنْالنظامْالبيئيْالْيمكنْأنْيعتقْنفسهْمنْمسؤوليةْاألخذْ

بعينْاالعتبارْعواقبهاْفيْمجاالتْأخرى”[ْ.]117وقدْ َّ
شددْعلىْأنْالكنيسةْتقدرْالمساهمةْالتيْتقدمهاْ“دراسةْ
وتطبيقاتْالبيولوجياْالجزيئيةْ،وماْيكملهاْمنْتخصصاتْأخرىْمثلْعلمْالوراثةْوتطبيقهْالتكنولوجيْفيْالزراعةْ
أيضاْأنْهذاْالْينبغيْأنْيؤديْإلىْ“التالعبْالجينيْالعشوائي”[ْ]111والذيْ
والصناعة”[ْ.]111كماْأكدْ ً

يتجاهلْالتأثيراتْالسلبيةْلهذهْالتدخالتْ.الْيمكنْخنقْاألبداعْالبشريْ.فإنْكانْمنْغيرْالممكنْأنُْيمنعْفنانْ

منْعرضْقدرتهْعلىْاإلبداعْ،فالْيمكنْعرقلةْالذينْيمتلكونْمواهبْخاصةْللتطورْالعلميْوالتكنولوجيْ،وهيْ

لْهللاْألجلْخدمةْاآلخرينْ.فيْالوقتْعينهْ،الْيمكنْالتوقفْعنْإعادةْتحديدْ،
قدراتْقدْ ُوِّه َبتْلهمْمنْ ِّقَب ِّْ
ِّ
نوعاْمنْالسلطةْذاتْ
وبدقةْ،أهدافْوتأثيراتْهذاْالنشاطْالبشريْواطارهْوحدودهْاألخالقيةْ،كونهُْيشكلْ ً

المخاطرْالكبيرة.

.132فيْهذاْاإلطارْيجبْأنْيوضعْأيْتفكيرْيتناولْالتدخلْالبشريْفيْالعالمْالنباتيْوالحيوانيْ،الذيْ،فيْ
يومناْهذاْ،يفترضْتغيراتْجينيةْتنتجهاْالتكنولوجياْالحيويةْ،الستغاللْالفرصْالموجودةْفيْالواقعْالماديْ.إنْ
اإليمانْللعقلْيتطلبْاالنتباهْإلىْماْيمكنْلهذهْالعلومْالبيولوجيةْ،فيْحالْتطورتْباستقاللْ
ُْ
االحترامْالذيْيكن ْهُْ

البنىْالبيولوجيةْوامكانياتهاْوتغيراتهاْ.بأيةْحالْ،شرعيْهوْالتدخلْ
عنْالمصالحْاالقتصاديةْ،أنْتعل ُم ْهُْحولْ ُ

الذيْيعملْفيْالطبيعةْ“لمساعدتهاْعلىْالتطورْوفقًاْلمسارهاْ،مسارْالخلقْ،المسارْالذيْأرادهْهللا”[.]112

.133منْالصعبْإصدارْحكمْعامْعلىْالتطوراتْالنباتيةْالحيوانيةْالمعدلةْوراثيًّاْ،سواءْألغراضْطبيةْأوْفيْ
دائماْ
مجالْالزراعةْ،إذْانهاْقدْتكونْمختلفةْ ً
جداْفيماْبينهاْوتقتضيْاعتباراتْمختلفةْ.منْجهةْأخرىْ،الْتُعزيْ ً

األخطارْللتقنيةْنفسهاْ،وانماْلتطبيقهاْغيرْالمناسبْأوْالمفرطْ.إنْالتحوالتْالجينيةْ،فيْالواقعْ،قدْنتجتْوتنتجْ

الطبيعةْنفسهاْ.فحتىْتلكْالتيْصنعهاْالكائنْالبشريْ،فهيْليستْبظاهرةْحديثةْ.
ِّْ
فيْالكثيرْمنْاألحيانْمنْ

فترويضْالحيواناتْ،وتهجينْاألَجناسْ،وممارساتْأخرىْقديمةْومعترفْبهاْعالميًّاْ،يمكنْأنْتندرجْتحتْهذهْ
االعتباراتْ.ومنْالمفيدْتذكرْأنْبدايةْالتطوراتْالعلميةْعلىْالحبوبْالمعدلةْوراثيًّاْجاءتْنتيجةْمراقبةْالبكتيرياْ
التيْتنتجْتعديالْفيْجينومْالنباتْبشكلْطبيعيْوعفويْ.بيدْأنْهذاْيحدثْفيْالطبيعةْبشكلْبطيءْ،والْيمكنْ
مقارنتهْبالسرعةْالمفروضةْللتقدمْالتكنولوجيْالحاليْ،حتىْعندماْتتمْهذهْالتطوراتْنتيجةْتطورْعلميْعلىْ
مدىْعدةْقرون.
.134حتىْولوْ َّ
الحبوبْالمعدل ْةُْوراثيًّاْعلىْالكائناتْ
ُْ
قاطعاْحولْالضررْالذيْقدْتلحقُهْ
كناْالْنملكْدليالْ ً

البشريةْ،ولوْأنْاستخدامهاْفيْبعضْالمناطقْقدْأدىْإلىْنموْاقتصاديْقدْساهمْفيْحلْبعضْالمشاكلْ،إالْ
أنْهناكْمشاكلْهامةْالْيجبْالتهاونْبهاْ.ففيْمناطقْمختلفةْ،عقبْإدخالْهذهْالمحاصيلُْ،يالحظْاستحواذْ
عددْقليلْمنْاألشخاصْعلىْالجزءْاألكبرْمنْتلكْاألراضيْالمنتجةْ،نتيجةْ“لالختفاءْالتدريجيْلصغارْ

المنتجينْ،الذينْبسببْخسارةْاألراضيْالمزروعةْيضطرونْلالنسحابْمنْاالنتاجْالمباشر”ْ[ْ.]113فيتحولْ
األكثرْهشاشةْمنْبينْأولئكْإلىْعمالْْمؤقتينْ،وينتهيْاألمرْبالكثيرْمنْالمزارعينْالريفيينْإلىْالهجرةْباتجاهْ
أحياءْشعبيةْبائسةْفيْالحضرْ.ويقضيْاتساعْمساحةْهذهْالزراعاتْعلىْلُح َم ِّْةْالنظمْاإليكولوجيةْالمعقدةْ،
أيضاْعلىْمستقبلْاالقتصاداتْاإلقليميةْ.وهناكْفيْبلدانْ
ويقللْمنْالتنوعْفيْاالنتاجْويؤثرْعلىْحاضرْو ً

مختلفةْ َميلْنحوْتنميةْاحتكارْالقلة[ْ]xivفيْمجالْإنتاجْالبذورْوالموادْاألخرىْالضروريةْللزراعةْ،وتتفاقمْ

التبعيةْإذاْنظرناْإلىْإنتاجْالبذورْالعقيمةْ،والتيْيضطرْالفالحونْلشرائهاْمنْالشركاتْالمنتجة.

.135بدونْشكْ،هناكْحاجةْالنتباهْمستمرْ،يحملْعلىْمراعاةْجميعْالجوانبْاألخالقيةْالمعنيةْ.ومنْأجلْهذاْ
وقادرْعلىْتحليلْكلْالمعلوماتْ
الغرضْينبغيْأنْيتوفرْهناكْنقاشْعلميْواجتماعيْ،يكونْمسؤوالْوشامالً ْ،ا

المتوفرةْوتسميةْاألشياءْبأسمائهاْ.فأحياناْالْتوضعْفوقْالطاولةْالمعلوماتْالوافيةْ،وانماْيتمْانتقاؤهاْبحسبْ
المصالحْالشخصيةْ،سواءْأكانتْسياسيةْأوْاقتصاديةْأوْإيديولوجيةْ.وهذاْيجعلْمنْالصعبْتكوينْرأيْ

متوازنْويقظْحولْالمسائلْالمختلفةْ،معْاألخذْباالعتبارْجميعْالمتغيراتْالمالئمةْ.هناكْحاجةْلتوفيرْمساحاتْ
مناقشةْتسمحْلكلْالمعنيينْبأنْيلتقواْبطريقةْمباشرةْأوْغيرْمباشرةْ(مزارعينْ،مستهلكينْ،سلطاتْ،علماءْ،

منتجيْحبوبْ،سكانْالمناطقْالمجاورةْلألراضيْالمعالجةْبالموادْالكيميائيةْوغيرهم)ْليتمْعرضْمشاكلهمْأوْ
الموثوقةْلكيْتُتخذْق ارراتْتصبْفيْصالحْالخيرْالعامْالحاضرْوالمستقبليْ.
الحصولْعلىْالمعلوماتْالواسعةْو ُ
إنْمسألةْالعضوياتْالمعدلةْوراثيًّاْهيْقضيةْمعقدةْ،وتقتضيْمعالجتهاْرؤيةْشاملةْلجميعْجوانبها؛ْوهذاْ

جهداْأكبرْلتمويلْالبحوثْالمختلفةْوالمستقلةْ،ومتعددةْالتخصصاتْ،والقادرةْعلىْتقديمْإضاءاتْْ
يتطلبْأقلهْ ً

جديدة.

.136منْناحيةْأخرىْ،إنهْلباعثْعلىْالقلقْأمرْبعضْالحركاتْاإليكولوجيةْالتيْتدافعْعنْسالمةْالبيئةْ،
أحياناْتلكْالمبادئْنفسهاْعلىْالحياةْالبشريةْ.
وبحقْتطالبْبوضعْبعضْحدودْللبحوثْالعلميةْ،بينماْالْتطبقْ ً
وعادةْماْيتمْتبريرْجميعْالتجاوزاتْعندْإجراءْتجاربْعلىْأجنةْبشريةْحيةْ.وننسىْأنْقيمةْكائنْبشريْ،غيرْ

القابلةْللمساومةْ،تتخطىْمقدارْدرجةْنموهْ.علىْقدمْالمساواةْ،عندماْتتنكرْالتقنيةْللمبادئْاألخالقيةْالكبرىْ،
فهيْتنتهيْبإضفاءْالشرعيةْعلىْأيةْممارسةْ.وكماْرأيناْفيْهذاْالفصلْ،يستحيلْعلىْالتقنيةْالمنفصلةْعنْ
المبادئْاألخالقيةْأنْتضعْ ًّ
حداْلسلطتهاْالذاتية.

الفصل الرابع
إيكولوجية متكاملة

طاْوثيقًاْ،ومنْأنْالمشاكلْالحاليةْتتطلبْنظرةْتأخذْبعينْاالعتبارْ
ْ.137انطالقًاْمنْأنْكلْْشيءْمرتبطْارتبا ً
جميعْجوانبْاألزمةْالعالميةْ،فإنيْأقترحْأنْنتوقفْاآلنْللتفكيرْحولْبعضْعناصرْإيكولوجيةْمتكاملةْ،
تتضمنْبوضوحْالبعدْاإلنسانيْواالجتماعيْ .
ْ
 .Iإيكولوجية بيئية واقتصادية واجتماعية
أيضاْالتوقفْللتفكيرْ
ِّْ
.138تدرسْاإليكولوجي ْةُْ
العالقاتْبينْالكائناتْالحيةْوالبيئ ْةَْالتيْتنموْفيهاْ.إنهاْتقتضيْ ً
والتحاورْحولْظروفْالحياةْواستمرارْالعيشْفيْمجتمعْماْ،بصدقْيسمحْلهاْبإعادةْالنظرْفيْأنماطْالتنميةْ

مجدداْعلىْواقعْأنْكلْشيءْمتصلْ.فالزمانْوالمكانْليساْ
واإلنتاجْواالستهالكْ.ليسْمنْبابْالترفْاإللحاحْ ً

مستقلينْفيماْبينهماْوالْيمكنْحتىْالنظرْإلىْالخالياْوالْإلىْالجسيماتْدونْالذريةْبطريقةْمنفصلةْ.فكماْأنْ
لْأصنافْ
أيضاْتُشك ُْ
مكوناتْكوكبْاألرضْ-الفيزيائيةْوالكيميائيةْوالبيولوجيةْ-هيْمتصلةْببعضهاْ،هكذاْ ً

أبداْمنْالتعرفْعليهاْوفهمهاْ.فقسمْْكبيرْْمنْمعلوماتناْالجينيةْهوْمشتركْمعْ
الكائناتْالحيةْشبك ْةًْلنْننتهيْ ً

الكثيرْمنْالكائناتْالحيةْ.لهذاْالسببْ،فإنْالمعرفةْالمجزأةْوالمعزولةْبإمكانهاْأنْتصيرْشكالْمنْأشكالْ
الجهلْ،إذاْأبتْاالندماجْفيْنظرةْأوسعْللواقع.
.137عندماْنتكلمْعنْ“البيئةْالطبيعية”ْفإنناْنشيرْبالتحديدْإلىْالعالقةْ:تلكْالعالقةْالقائمةْبينْالطبيعةْ

والمجتمعْالذيْيقطنهاْ.وهذاْيمنعناْمنْاعتبارْالطبيعةْكشيءْمنفصلْعناْأوْكمجردْإطارْلحياتناْ.إنهاْتشملناْ،
ونحنْجزءْمنهاْ،ونحنْمتشابكونْمعهاْ.إنْأسبابْتلوثْمكانْماْتتطلبْتحليالْلكيفيةْعملْالمجتمعْواقتصادهْ
ممكناْإيجادْجوابْمحددْومستقلْ
وسلوكهْ،وأساليبهْفيْفهمْالواقعً ْ.ا
ونظرْالتساعْنطاقْالتغييراتْفإنهْلمْيعدْ ً

لكلْجزءْمنْالمشكلةْ.فمنْاألساسيْالبحثْعنْحلولْْمتكاملةْ،تأخذْبعينْاالعتبارْتداخلْعالقاتْاألنظمةْ

الطبيعيةْفيماْبينهاْومعْاألنظمةْاالجتماعيةْ.فليسْهناكْأزمتانْمنفصلتانْ،األولىْبيئيةْواألخرىْاجتماعيةْ،
تتطلبْمقارب ْةًْمتكامل ْةًْلمحاربةْ
ُْ
وانماْأزمةْاجتماعية-بيئيةْواحدةْومعقدةْ.إنْالمبادئْالتوجيهيةْ،إليجادْحلْ،

الوقتْنفسهْ،للمحافظةْعلىْالطبيعة.
للمنبوذينْ،وفيْ ِّْ
الفقرْ،وإلعادةْالكرامةْ ُ

.141بسببْكميةْوتنوعْالعناصرْالتيْيجبْأخذهاْبعينْاالعتبارْ،عندْتحديدْالتأثيراتْالبيئيةْالتيُْينتجهاْ

بارزْوتسهيلْالتفاعلْفيماْبينهمْ،معْهامشْكبيرْ
دورْ ًا
النشاطْالتجاريُ ْ،يصبحْمنْالضروريْإعطاءْالباحثينْ ًا
للحريةْاألكاديميةْ.منْالمفترضْأنْتسمحْهذهْالبحوثْالمستمرةْبالوصولْكذلكْإلىْمعرفةْكيفْتتواصلْ

المخلوقاتْالمتنوعةْفيماْبينهاُ ْ،مشكلَ ْةًْتلكْالوحدةْالكبيرةْوالتيْيطلقْعليهْاليومْاسمْ“المنظومةْاإليكولوجية”ْ

(ْ.)Ecosystemaوهيْمنظوماتْالْنهتمْبهاْفقطْلنحددْكيفيةْاستخدامهاْبطريقةْعقالنيةْ،وانماْألنهاْتملكْ
قيمةْذاتيةْمستقلةْعنْهذاْاالستخدامْ.فكماْأنْكلْكيانْهوْفيْذاتهْصالحْوبديعْألنهْمخلوقْمنْقبلْهللاْ،
أيضاْالحالْمعْكلْمجموعةْمتناغمةْمنْكائناتْحيةْفيْحيِّزْْمعينْ،والتيْتعملْكنظامْ.فنحنْ،
هكذاْهيْ ً

النظمْ
حتىْوانْلمْنكنْنعيْهذاْ،فإنناْنستندْفيْوجودناْذاتهْلتلكْالمجموعةْ.منْالضروريْالتذكرْأنْ ُ

اإليكولوجيةْتتدخلْفيْعزلْثانيْأكسيدْالكربونْ،وفيْتنقيةْالمياهْ،وفيْمكافحةْاألمراضْواألوبةْ،وفيْتكوينْ

التربةْ،وفيْتحللْالنفاياتْ،وفيْالكثيرْمنْالمجاالتْاألخرىْالتيْقدْننساهاْأوْنجهلهاْ.فالكثيرْمنْ
مجدداْأنناْنعيشْونتصرفْانطالقًاْمنْواقعْقدْأُعطيْلناْمسبقًاْ،واقعْ
األشخاصْ،حينْيالحظونْذلكْيدركونْ ً

دائماْأنْنرفقهْبتفكيرْحولْقدرةْكلْ
يسبقْقدراتناْووجودناْ.بالتاليْ،حينْنتكلمْعنْ“االستخدامْالمستدام”ْينبغيْ ً
نظامْإيكولوجيْعلىْإعادةْالتجديدْلجوانبهْولمجاالتهْالمختلفة.

.141منْجهةْأخرىْ،يميلْالنموْاالقتصاديْإلىْإنتاجْآلياتْومماثلةْ،بهدفْتيسيرْالعملياتْوخفضْ
التكاليفْ.لهذاْفمنْالضروريْوجودْإيكولوجيةْاقتصاديةْ،قادرةْعلىْإدراجْمراعاةْالواقعْبطريقةْأوسعْ.ألنهْ،فيْ
الواقع“ْ،يجبْأنْتشكلْحمايةْالبيئةْجزًءاْالْيتج أزْمنْعمليةْالتطورْ،والْيمكنْالتعاملْمعهاْبشكلْ

نداءْلشتىْ
معزول”[ْ.]114لكنْفيْالوقتْعينهْ،تغدوْراهنةْالحاجةْالملحةْلنزعةْاإلنسانيةْ،والتيْتوجهْ ًْ

مجاالتْالمعرفةْالمتنوعةْ،بماْفيْذلكْاالقتصاديةْ،للوصولْلرؤيةْمتكاملةْومكملةْ.اليومْالْيمكنْالفصلْبينْ
تحليلْالمشاكلْالبيئيةْوتحليلْالسياقاتْالبشريةْ،والعائليةْوالتشغيليةْوالحضريةْ،وبينْعالقةْكلْشخصْمعْ

النظمْاإليكولوجيةْ
معيناْفيْإقامةْالعالقاتْمعْاآلخرينْومعْالبيئةْ.هناكْتفاعلْبينْ ُ
اسلوباْ ً
ذاتهْ،والتيْتولدْ ً
وبينْمختلفْالعوالمْذاتْالمرجعيةْاالجتماعيةْ،ويظهرْهكذاْمرةْأخرىْأنْ“الكلْْيفوقْالجزء”[.]115

.142إنْكانْكلْشيءْمتصالْ،فإنْالحالةْالصحيةْلمؤسساتْمجتمعْماْتنطويْعلىْعواقبْتؤثرْفيْالبيئةْ

شْ ِّ
المتمد ِّْ
وللتعاي ِّْ
للتضامنْ
ِّْ
وفيْنوعيةْالحياةْالبشرية“ْ:فكلْْإساءةْْ
بالبيئة”[ْ.]116بهذاْالمعنىْ،
ِّْ
تلحقْأض ار ْاًرْ
نْ ُْ
ُ

اإليكولوجيةْاالجتماعيةْهيْبالضرورةْمؤسسيِّةْوتصلْتدريجيًّاْإلىْمختلفْاألبعادْ،لتشملْمنْالفئةْاالجتماعيةْ
مرورْبالجماعاتْالمحليةْوبالدولةْ.ففيْداخلْكافةْالمستوياتْ
األوليةْ،والعائلةْ،وحتىْالحياةْالدوليةً ْ،ا

االجتماعيةْ،وفيماْبينهاْ،تتطورْالمؤسساتْالتيْتنظمْالعالقاتْاإلنسانيةْ.وأيْشيءْقدُْيلحقْبهاْاألذىْ،لهْ

حكمْالعديدْمنْالبلدانْنظامْمؤسساتيْهشْ،علىْحسابْمعاناةْ
تأثيراتهْالضارةْ،كفقدانْالحريةْوالظلمْوالعنفَ ْ.ي ُْ
ْ

الشعبْولمصلحةْالذينْيستفيدونْمنْوضعْاألمورْهذاْ.سواءْداخلْإدارةْالدولةْ،كماْفيْمختلفْمناحيْ

غالباْماْيتمْتسجيلْتصرفاتْخارجةْعنْالقانونْ.يمكنْ
تعبيراتْالمجتمعْالمدنيْأوْفيْالعالقاتْبينْالسكانً ْ،

ثمْ،هلْيمكنناْأنْ
لهذهْالقوانينْأنْتكونْقدْوضعتْبشكلْصحيحْ،ولكنهاْعادةْماْتبقىْ ًا
حبرْعلىْورقْ.ومنْ َّ

لداناْتملكْ
نأملْبأنْتكونْالتشريعاتْوالقوانينْالمتعلقةْبالبيئةْفعالةْحقًا؟ْفنحنْنعرفْ،علىْسبيلْالمثالْ،أنُْب ً

تشريعاتْواضحةْلحمايةْالغاباتْ،الْزالتْالْتحركْساكناْأمامْاالنتهاكاتْالمتكررةْلتلكْالتشريعاتْذاتهاْ.

فضالْعنْذلكْ،فإنْماْيحدثْفيْمنطقةْماْيؤثرْعلىْباقيْالمناطقْ،بطريقةْمباشرةْأوْغيرْمباشرةْ.فتعاطيْ

ِّ
تمْْإفقارهاْ،
ايداْعلىْالمنتجاتْالواردةْمنْمناطقْ َّ
طلباْثابتًاْأوْمتز ً
المخدراتْفيْالمجتمعاتْالميسورةْ،مثالْ،يولدْ ً
حيثْيتمْإفسادْاألخالقْ،وتدميرْحياةْالبعضْوينتهيْاألمرْبتدهورْالبيئة.

 .IIإيكولوجية ثقافية
أيضاْتراثْتاريخيْوفنيْوثقافيْ،مهددْعلىْالسواءْ.إنهْجزءْالْ
.143باإلضافةْالىْالتراثْالطبيعيْ،هناكْ ً

يتج أزْمنْهويةْمكانْماْوأساسْلبناءْمدينةْصالحةْللسكنْ.إنهاْليستْمسألةْهدمْمدنْوبناءْأخرىْجديدةْبزعمْ

دائماْرغبةْالعيشْبداخلهاْ.منْالضروريْدمجْالتاريخْ،والثقافةْ،والهندسةْ
أنهاْأكثرْإيكولوجيةًْ،والتيْالْتوفرْ ً
أيضاْالمحافظةْعلىْكنوزْ
الخاصةْبمكانْمعينْ،معْالحفاظْعلىْهويتهْاألصليةْ.لهذاْفاإليكولوجيةْتفترضْ ً

اإلنسانيةْالثقافيةْبكلْماْللكلمةْمنْمعنىْ.وبشكلْمباشرْتتطلبْاإليكولوجيةْإعارةْاالنتباهْإلىْالثقافاتْالمحليةْ

حينْيتمْدراسةْمسائلْتتعلقْبالبيئةْ،منْخاللْإقامةْحوارْبينْاللغةْالتقنية-العلميةْواللغةْالعاميةْ.إنهاْالثقافةْ

حينْتعنيْ،الْفقطْمعالمْالماضيْ،وانماْوبشكلْخاصْبمعناهاْالحيْوالديناميكيْوالتشاركيْ،والذيْالْيمكنْ
استبعادهْفيْالوقتْالذيْيتمْفيهْإعادةْالتفكيرْبعالقةْالكائنْالبشريْبالبيئة.
.144إنْالرؤيةْاالستهالكيةْللكائنْالبشريْ،والتيْتشجعهاْتدخالتْآلياتْاالقتصادْالحاليْالمعولمةْ،تميلْإلىْ
صهرْالثقافاتْفيْبوتقةْواحدةْوبالتاليْإضعافْالتنوعْالثقافيْالهائلْ،والذيْيشكلْثروةْلإلنسانيةْ.لهذاْالسببْ،
فإنْاالدعاءْبحلْجميعْالصعوباتْبواسطةْمعاييرْموحدةْأوْتدخالتْتقنيةْ،يقودْإلىْإغفالْتعقيداتْالقضاياْ
دائماْداخلْ
المحليةْ،والتيْتتطلبْالمشاركةْالفعالةْللسكانْ.الْيمكنْإدماجْالمشاريعْالجديدةْ،قيدْالتحضيرً ْ،
ضعتْمنْالخارجْ،بلْيجبْأنْتنطلقْمنْالثقافةْالمحليةْ ِّ
ِّ
نفسهاْ.فكماْأنْالحياةْوالعالمْهماْفيْ
نماذجْقدْ ُو َ

حالةْديناميةْ،فإنْطريقتناْبالمحافظةْعلىْالعالمْيجبْأنْتكونْمرنةْوديناميةْ.إنْالحلولْالتقنيةْالبحتةْهيْ

معرضةْلخطرْاالهتمامْباألعراضْالتيْالْتعكسْالقضاياْاألكثرْعمقًاْ.منْالضروريْتََبنِّيْتطلعاتْحقوقْ
ْ

ثمْْإدراكْأنْتطورْمجموعةْاجتماعيةْيفترضْعمليةْتاريخيةْ،تتمْداخلْسياقْثقافيْ
الشعوبْوالثقافاتْ،ومنْ َّ
معينْ،ويتطلبْحرصْالجهاتْاالجتماعيةْالمحليةْالفعالةْباالنطالقْمنْثقافتهمْالخاصةْ.فحتىْمفهومْنوعيةْ

الحياةْالْيمكنْفرضهْ،وانماْيجبْفهمهْداخلْعالمْالرموزْوالعاداتْالخاصةْبكلْمجموعةْبشرية.
.145بإمكانْالعديدْمنْأشكالْاالستغاللْالمركزةْوتدهورْالبيئةْأنْتستنفذْليسْفقطْمصادرْالعيشةْالمحليةْ،
أيضاْتلكْالمواردْاالجتماعيةْالتيْسمحتْبقيامْنمطْتعايشْقدْأعطىْ،ولمدةْطويلةْ،هوي ْةًْثقافي ْةًْومعنىْ
وانماْ ً

خطيراْ،بقدرْخطورةْانقراضْصنفْحيوانيْأوْنباتيْبلْ
للوجودْوللعيشْ ً
معاْ.إنْزوالْثقافةْماْ،يمكنْأنْيكونْ ً
وحتىْأكثرْخطورةْ.ففرضْنمطْْم ِّ
جداْبنفسْ
مضرْ ًْ
هيمنْمنْالحياةْ،مرتبطْبأسلوبْإنتاجْماْ،يمكنْأنْيكونْ ًّا
ُ

مقدارْالضررْالذيْيسببهْتغييرْالنظمْاإليكولوجية.

.146بهذاْالمعنىْ،فمنْالضروريْإعارةْاهتمامْخاصْلجماعاتْالسكانْاألصليينْولعاداتهمْالثقافيةْ.فهمْليسواْ
أقليةْبسيطةْبينْغيرهاْمنْاألقلياتْ،وانماْيجبْأنْيصبحواْالشركاءْالرئيسيينْ،وباألخصْحينْ ِّ
نطورْمشاريعْ
ملكاْاقتصاديًّاْ،وانماْعطيةْمنْ
كبيرةْستؤثرْعلىْأراضيهمْ.ألنْاألرضْ،بالنسبةْلهمْ،فيْالواقعْ،ليستْمجردْ ً

هللاْومنْأسالفهمْالذينْيرقدونْفيهاْ،إنهاْمكانْمقدسْيشعرونْبالحاجةْإلىْالتفاعلْمعهْمنْأجلْصونْهويتهمْ
وقيمهمْ.إنهمْحينْيبقونْفيْأراضيهمْ،يكونونْهمْبالتحديدْالقادرينْعلىْالمحافظةْعليهاْأكثرْمنْغيرهمْ.
ولكنهمْ،فيْمناطقْعدةْمنْالكونْ،يخضعونْلضغوطْكيْيهجرواْأرضهمْليفسحواْالمجالْلمشاريعْاستخراجيةْ
اهتماماْلمسألةْتدهورْالطبيعةْوالثقافة.
وزراعيةْأوْلتربيةْالماشيةْالْتُعيرْ
ً
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.147كيْيمكنناْالتحدثْعنْتنميةْأصيلةْ،يجبْالتأكدْمنْأنهاْتُنتجْتحسًناْشامالْلنوعيةْالحياةْالبشريةْ،وهذاْ

يعنيْدراسةْالحيِّزْالذيْيعيشْفيهْاألشخاصْ.فالبيئةْالتيْتحيطْبناْتؤثرْعلىْنظرتناْللحياةْ،وعلىْإحساسناْ

وعلىْتصرفاتناْ.إنناْ،فيْنفسْالوقتْ،فيْغرفتناْ،وفيْبيتناْ،وفيْمكانْعملناْوفيْحيِّناْ،نستخدمْالبيئةْللتعبيرْ
عنْهويتناْ.ونجتهدْفيْالتأقلمْمعْالبيئةْ،وعندماْتكونْغيرْمنظمةْوفوضويةْأوْمشبعةْبالتلوثْالبصريْأوْ
السمعيْ،فإنْتدافعْالحوافزْيضعناْفيْتحديْمحاولةْبناءْهويةْمتأقلمةْوسعيدة.
.148إنهْلمثيرْْلإلعجابْ،إبداعْوسخاءْاألشخاصْوالجماعاتْالقادرةْعلىْتخطيْالحدودْالبيئةْ،بتغييرْالنتائجْ
السلبيةْللتأثيراتْ،وتعلمْتوجيهْحياتهمْوسطْالفوضىْوعدمْاالستقرارْالمحيطْبهمْ.علىْسبيلْالمثالْ،فيْبعضْ
األماكنْ،حيثْتعانيْواجهاتْالمبانيْمنْحالةْمترديةْللغايةْ،هناكْأناسْيعتنونْبكلْكرامةْبداخلْمساكنهمْأوْ
نورْ
ويشعرونْبالراحةْبسببْمودةْاآلخرينْوصداقتهمْ.إنْالحياةْاالجتماعيةْاإليجابيةْوالمالئمةْللسكانْتنشرْ ًا

فيْبيئةْقدْيبدوْللوهلةْاألولىْغيرْمنظورْ.غالباْماْتستحقْاإلطراءْاإليكولوجيةْاإلنسانيةْالتيْيتمكنْالفقراءْ

منْتنميتهاْوسطْالعديدْمنْالقيودْ.إنْالشعورْباالختناقْالذيْيولدهْاكتظاظْالمساكنْوالمساحاتْذاتْالكثافةْ
السكانيةْالعاليةْ،يتمْتعويضهْإذاْماْتمْبناءْعالقاتْإنسانيةْتتميزْبقربهاْوح اررتهاْ،واذاْماْتمْتشكيلْجماعاتْ،
مدرجاْداخلْشبكةْشراكةْوانتماءْ.بهذهْ
واذاْماْتمْاستبدالْالحدودْالبيئيةْالباطنيةْفيْكلْشخصْ،يشعرْبنفسهْ ً

إطارْلحياةْكريمة.
جحيماْبلْيصبحْ ًا
الطريقةْ،لنْيكونْأيْمكانْبعدْ ً

أيضاْأنْالحاجةْالشديدةْالموجودةْفيْبعضْالبيئاتْالتيْتعانيْمنْنقصْفيْالتناغمْوفيْ
.147منْالمؤكدْ ً

المساحاتْوفيْإمكانياتْاالندماجْ،تُسهلْصدورْتصرفاتْغيرْإنسانيةْواستغاللْاألشخاصْمنْقبلْمنظماتْ

إجراميةْ.فبالنسبةْلسكانْالضواحيْشديدةْالفقرْ،فإنْخبرةْالتنقلْاليوميْمنْاالزدحامْإلىْالغفليةْاالجتماعيةْ،

شعورْباالغترابْ،ربماْيعززْبدورهْالتصرفاتْالمعاديةْللمجتمعْ
التيْيختبرهاْالمرءْفيْالمدنْالكبيرةْ،قدْيسببْ ًا
والعنيفةْ.بيدْأنيْأريدْاالصرارْعلىْأنْالحبْيبقىْأقوىْ.فالعديدْمنْاألشخاصْ،فيْهذهْالظروفْ،يبقونْ

انْالـ”أنا”ْويتمْ
تنهارْداخلهاْجدر ُْ
االزدحامْإلىْخبرةْْجماعيةْْ ُْ
َْ
قادرينْعلىْإقامةْروابطْانتماءْوتعايشْ،تُحولْ

تخطيْحواجزْاالنانيةْ.فخبرةْالخالصْالجماعيْهذهْ،هيْالتيْغالباْماْتحفزْردودْفعلْخالقةْإلصالحْمبنىْ

أوْحي[.]117
.151بالنظرْإلىْالترابطْالعالقتيْبينْالمساحاتْالحضريةْوالسلوكْالبشريْ،يحتاجْأولئكْالذينْيقومونْ
بالتخطيطْلتشييدْمبانْْوأحياءْوأماكنْعامةْومدنْ،إلىْمساهمةْالتخصصاتْالمختلفةْالتيْتسمحْبفهمْ
التطوراتْوالرمزيةْوتصرفاتْاألشخاصْ.الْيكفيْالبحثْعنْالجمالْالهندسيْوحسبْ،ألنهْمنْاألكثرْقيمةْ
خدمةْنوعْآخرْمنْالجمالْ،مثلْ:نوعيِّةْحياةْاألشخاصْ،وتناغمهمْمعْالبيئةْ،واللقاءْوالمساعدةْالمتبادلةْ.لهذاْ

أيضاْفإنهْمنْالمهمْللغايةْاألخذْبوجهةْنظرْالمواطنينْوالتيْتساهمْعلىْالدوامْفيْإتمامْدراسةْ
السببْ ً
التخطيطْالعمراني.

.151منْالضروريْاالعتناءْباألماكنْالعامةْ،وبالمعالمْالبصريةْوالمناظرْالطبيعيةْفيْالمناطقْالحضريةْ،
ألنهاْتنميْفيناْحسْاالنتماءْ،وشعورناْبالتجذرْ،وشعورناْداخلْالمدينةْالتيْتأويناْوتوحدناْ“بأنناْفيْبيتنا“ْ.منْ
المهمْأنْتكونْاألجزاءْالمختلفةْللمدينةْمتكاملةْجي ًداْوأنْيكونْباستطاعةْالسكانْالتمتعْبنظرةْشاملةْ،بدالْمنْ
انغالقْالبعضْداخلْحيْْماْ،حارمينْأنفسهمْمنْعيشْحياةْالمدينةْبأكملهاْكمساحةْيتقاسمونهاْمعْاآلخرينْ.

إنْأيْتدخلْفيْالمشهدْالحضريْأوْالريفيْيجبْأنْيأخذْبعينْاالعتبارْكيفْأنْعناصرْالمكانْالمختلفةْ
تشكلْفيْمجملهاْ ُكالْيفهمهْالسكانْكإطارْمتناسقْ،بكلْماْفيْالمعنىْمنْغنىْ.بهذهْالطريقةْالْيصبحْ

باءْبلْوينظرْإليهمْباعتبارهمْجزًءاْمنْالـ”نحن”ْالذيْنبنيهْسويًّاْ.لهذاْالسببْبالذاتْ،سواءْفيْ
اآلخرونْغر َْ

البيئةْالحضريةْكماْفيْالريفيةْ،فمنْالمناسبْالحفاظْعلىْبعضْالمساحاتْالتيْيمنعْفيهاْأيْتدخالتْبشريةْ
يمكنهاْأنْتغيرهاْباستمرار.
.152يشكلْالنقصْفيْالمنازلْالسكنيةْمشكلةْخطيرةْفيْمناطقْعديدةْمنْالعالمْ،سواءْفيْاألحياءْالريفيةْأمْ
صغيرْمنْالطلبْ.لكنْالقسمْاألكبرْمنْالمجتمعْ،
ًا
فيْالمدنْالكبيرةْ،ألنْميزانياتْالدولْعادةْماْتلبيْجزًءاْ

وليسْفقطْالفقراءْ،يواجهْصعوباتْجديةْفيْالحصولْعلىْمسكنْخاصْ.إنْامتالكْمسكنْهوْأمرْذوْأهميةْ

كبيرةْلكرامةْاألشخاصْولنموْالعائالتْ.يتعلقْاألمرْهناْبمسألةْمركزيةْبالنسبةْ“لإليكولوجيةْاإلنسانية”ْ.فإنْتمْ
بناءْتكتالتْعشوائيةْمنْالمنازلْالفقيرةْفيْمكانْمعينْ،فهذاْيقتضيْقبلْكلْشيءْضرورةْتطويرْتلكْاألحياءْ
وليسْاحتثاثْوطردْسكانهاْ.فحينْيعيشْالفقراءْفيْضواحيْملوثةْأوْفيْتجمعاتْخطيرةْيجب“ْ،فيْحالةْ
اإلقدامْعلىْترحيلهمْولتجنبْمضاعفةْمعاناتهمْ،توفيرْمعلوماتْكافيةْمسبقةْلهمْ،وتقديمْبدائلْسكانيةْالئقةْ
يقودْاألحياءْالمحرومةْإلىْاالندماجْداخلْ
واشراكْالمعنيينْمباشرة”[ْ.]118فيْالوقتْعينهْ،علىْاإلبداعْأنْ َْ

لجمالْالمدنْالتيْتتجاوزْالريبةْالفاسدةْوتدمجْمنْهمْمختلفونْوتجعلْمنْذلكْ
مدينةْتستقبلهمْبرحابة“ْ.ياْ ِّْ

جديدا!ْياْلجمالْالمدنْالتيْ،حتىْفيْهندستهاْ،تضمْمساحاتْتجمعْوتتيحْالتواصلْ
االندماجْعاملْتطورْ ً
وتعززْاالعترافْباآلخر!”[.]117

غالباْبمعاناةْكبيرةْللسكانْ.فيْ
.153إنْنوعيةْالحياةْفيْالمدنْترتبطْبشكلْكبيرْبوسائلْالنقلْ،والتيْتتسببْ ً

شخصاْأوْشخصينْ،مماْيتسببْفيْتكثيفْحركةْالسيرْ،وزيادةْ
المدنْ،يتنقلْعددْكبيرْمنْالمركباتْالتيْتقلْ
ً
مستوىْالتلوثْ،واستهالكْكمياتْهائلةْمنْالطاقةْغيرْالمتجددةْ،وتبرزْضرورةْبناءْطرقْأخرىْومواقفْ

سياراتْ،تلحقْالضررْبالنسيجْالعمرانيْ.وهناكْإجماعْمنْقبلْالكثيرْمنْاإلخصائيينْعلىْضرورةْإعطاءْ
بعضْالتدابيرْالالزمةْتُستقبلْبصعوبةْشديدةْمنْقبلْالمجتمعْ،دونْ
األولويةْلوسائلْالنقلْالعامْ.بيدْأنْ َ ْ

إصالحاتْملموسةْفيْوسائلْالنقلْ،التيْ،فيْالكثيرْمنْالمدنْ،تفضيْبامتهانْكرامةْالناسْ،بسببْاالكتظاظْ،
والمضايقاتْ،والنقصْفيْمعدلْالخدماتْالمتوفرةْ،وعدمْاألمان.
غالباْماْيتناقضْمعْعيشْالحياةْالفوضويةْالتيْيضطرْ
.154إنْاالعترافْبكرامةْالكائنْالبشريْالفريدةْ ً

لعيشهاْاألشخاصْفيْمدنناْ.لكنْهذاْالْيجبْأنْيحولْدونْاهتمامناْبحالةْاإلهمالْوالنسيانْالتيْيعانيْمنهاْ
بعضْسكانْمناطقْالريفْ،حيثْالْتصلهمْالخدماتْاألساسيةْ،وحيثْيوجدْ ُعمالْيتمْالزجْبهمْفيْأعمالْ

السخرةْكعبيدْ،دونْأيْحقوقْأوْتوقعاتْلحياةْأكثرْكرامة.

أمرْبغايةْالعمقْ:عالقةْحياةْالكائنْالبشريْمعْالشريعةْاألخالقيةْ
أيضاْ ًا
.155إنْاإليكولوجيةْاإلنسانيةْتفرضْ ً

أكدْبندكتسْالسادسْعشرْعلىْ
المحفورةْفيْطبيعتهْالخاصةْ،عالقةْالْغنىْعنهاْلخلقْبيئةْأكثرْكرامةَّْ ْ.

أيضاْيملكْطبيعةْعليهْأنْيحترمهاْ،والْيستطيعْالتالعبْبهاْكماْ
وجودْ“إيكولوجيةْاإلنسان”ْألنْ“اإلنسانْ ً

يشاء”[ْ.]121فيْهذاْالمنحىْ،يجبْاالعترافْبأنْجسدناْالخاصْيضعناْفيْعالقةْمباشرةْبالطبيعةْومعْبقيةْ
الكائناتْالحيةْ.فمنْالضروريْقبولْالجسدْالخاصْكهبةْمنْلدنْهللاْالستقبالْوقبولْالعالمْبأسرهْكهبةْمنْ
اآلبْوكبيتْمشترك؛ْفيْحينْأنْمنطقْالهيمنةْعلىْالجسدْالخاصْيتحولْأحياناْإلىْمنطقْبارعْللهيمنةْعلىْ
الخلقْ.إنْتعلمْالمرءْلكيفيةْقبولْجسدهْالخاصْواالعتناءْبهْواحترامْمعانيهْهوْأمرْأساسيْإليكولوجيةْإنسانيةْ
أيضاْ،بأنوثتهْأوْوبذكوريتهْ،هوْضروريْكيْيتمكنْالمرءْمنْمعرفةْذاتهْ،فيْاللقاءْمعْ
حقيقيةْ.فتقييمْالجسدْ ً

منْهوْمختلفْعنهْ.بهذهْالطريقةْيصيرْمنْالممكنْأنْنقبلْبفرحْهبةْاآلخرْالخاصةْ،عملْهللاْالخالقْ،رجالْ
كانْأمْامرأةْ،وأنْنثريْبعضناْالبعضْ.وبالتاليْ،ليسْبسليمْْذاكْالموقفْالذيْيزعمْ“محوْاالختالفْالجنسيْ
ألنهْالْيعرفْمواجهته”[.]121

 .IVمبدأ الخير العام
وم َو ِّح ًداْفيْ
.156الْيمكنْالفصلْبينْاإليكولوجيةْاإلنسانيةْومفهومْالخيرْالعامْ،مبدأْيلعبْ ًا
دورْمحوريًّاْ ُ

تسمحْللجماعاتْ،كماْلكلْْفردْمنْ
األخالقيةْاالجتماعيةْ.ألنْ“كافةْاألوضاعْوالظروفْاالجتماعيةْهيْالتيْ ُْ

سر”[.]122
وي ًا
أفرادهاْ،ببلوغْالكمالْبطريقةْْأكثرْشموْ
الًْ ُ

شخصاْ،ذاْحقوقْأساسيةْغيرْقابلةْللمساومةْ،
امْالشخصْاإلنسانيْلكونهْ
يفترضْالخيرْالعامْاحترَْ
ُْ
.157
ً

أيضاْتوفرْمقوماتْالرخاءْواألمنْاالجتماعيْوازدهارْالجماعاتْالوسطيةْ
وضعتْلنموهْالشاملْ.يتطلبْ ً

أخيراْ،
المختلفةْ،وتطبيقْمبدأْاالحتياط[ْ.]xvمنْبينْتلكْالمقوماتْتظهرْالعائلةْ،كخليةْأساسيةْللمجتمعْ.و ً
يتطلبْالخيرْالعامْالسالمْاالجتماعيْ،الذيْيعنيْاستقرارْوأمنْنظامْمحددْ،والذيْالْيتحققْدونْحرصْ

ِّ
ِّ
دائماْالعنفْ.إنهْمنْواجبْكلْالمجتمعْ–وباألخصْ
خاصْعلىْالعدالةْالتوزيعيةْ،والتيْإذاْانتُه َكتْتولدْ ً

الدولة–ْالدفاعْعنْالخيرْالعامْوتعزيزه.

.158فيْاألوضاعْالحاليةْللمجتمعْالعالميْ،حيثْالكثيرْمنْعدمْالمساواةْ،وحيثْيزدادْعددْاألشخاصْ
المهمشينْ،والذينْيتمْتجاهلهماْ،والمحرومينْمنْالحقوقْاإلنسانيةْاألساسيةْ،ويتحولْمبدأْالخيرْ
المنبوذينَّ ْ،
فقرْ.إنْهذاْالخيارْ،والذيْ
العامْحاالْ،كنتيجةْمنطقيةْْوحتميةْ،إلىْمناشدةْللتضامنْوالىْخيارْتفضيليْلألكثرْ ًا
يتطلبْاستنباطْالنتائجْمنْالتوزيعْالمشتركْلخيراتْاألرضْ،ولكنهْ–ْكماْحاولتْالتعبيرْعنهْفيْاإلرشادْ

الرسوليْفرحْاإلنجيل[ْ–ْ]123يتطلبْقبلْكلْشيءْاألخذْبعينْاالعتبارْكرامةْالفقيرْالعظيمةْ،علىْضوءْ
قناعاتْاإليمانْاألكثرْعمقاْ.يكفيْمجردْالنظرْللواقعْكيْنفهمْأنْهذاْالخيارْهوْاآلنْشرطْأخالقيْمنْأجلْ
التحقيقْالفعليْللخيرْالعام.

 .Vالعدالة بين األجيال
األزماتْاالقتصاديةْالعالميةْ،وبطريقةْ
ُْ
أيضاْاألجيالْاآلتيةْ.وقدْأظهرتْ
.157إنْمفهومْالخيرْالعامْيشملْ ً

ارْالتيْيسببهاْعدمْاالعترافْبمصيرْمشتركْ،مصيرْالْيمكنْأنْ َن ِّ
قصيْعنهْأولئكْالذينْسيأتونْ
فجةْ،األضرَْ

بعدناْ.إنناْالْنستطيعْالتكلمْبعدْعنْتنميةْمستدامةْدونْالتضامنْماْبينْاألجيالْ.فعندماْنفكرْفيْالحالةْالتيْ

سنتركْفيهاْكوكبْاألرضْلألجيالْاآلتيةْ،فنحنْندخلْفيْمنطقْآخرْ،منطقْالعطاءْالمجانيْالذيْنتلقاهْ

ونعطيهْ.فإنْكانتْاألرضْقدْأ ِّ
نفعيْيقومْعلىْالفعاليةْ
ُعط َيتْلناْ،فالْيمكنناْالتفكيرْفقطْانطالقًاْمنْمعيارْْ ٍّْ

جوهريةْ،
واإلنتاجيةْمنْأجلْالربحْالشخصيْْ.إنناْالْنتكلمْهناْعنْموقفْاختياريْ،وانماْعنْمسألةْعدالةْ ْ

أيضاْ ِّملكْْللذينْسيأتونْبعدناْ.وقدْحثْْأساقفةْالبرتغالْعلىْ
انطالقًاْمنْأنْاألرضْالتيْقدْأُعطيتْلناْ،هيْ ً

تحملْمسؤوليةْواجبْالعدالةْهذا“ْ:تنتميْالبيئةْإلىْمنطقْاالستقبالْ.إنهْقرضْيتلقاهْكلْْجيلْوعليهْأنْيسلمهْ

إلىْالجيلْالتالي”[ْ.]124إنْإيكولوجيةْمتكاملةْتملكْهذهْالرؤيةْالواسعة.
.161أيْنوعْمنْالعالمْنريدْتركهْللذينْسيأتونْمنْبعدناْ،لألطفالْالذينْيكبرون؟ْإنْهذاْالسؤالْالْيخصْْ
البيئ ْةَْفقطْبطريقةْْمعزولةْ،ألنهْالْيمكنْطرحْالمسألةْبطريقةْمجزأةْ.فعندماْنتساءلْحولْالعالمْالذيْنريدْ

تركهْ،فنحنْنشيرْقبلْكلْشيءْإلىْتوجهْالعالمْالشاملْ،والىْمعناهْ،والىْقي ِّ
َّمهْ.إنْلمْيتجاوبْبداخلناْصدىْ
حْهذاْالسؤالْبشجاعةْ،
هذاْالسؤالْاألساسيْ،فالْأعتقدْأنْمخاوفناْالبيئيةْسيكونْلهاْتأثيراتْهامةْ.لكنْإذاْطُ ِّرَْ

فإنهْسيحملناْحتماْلطرحْأسئلةْأخرىْبطريقةْمباشرةْ ًّ
مرورناْبهذاْالعالم؟ْوأليْهدفْجئناْإلىْ
جداْ:ماْالغايةْمنْ ْ
كافياْالتأكيدْبأنْعليناْأنْنقلقْمنْ
الحياة؟ْولماذاْنعملْونجاهد؟ْولماذاْتحتاجْإليناْهذهْاألرض؟ْلهذاْ،لمْيعدْ ً

أجلْاألجيالْاآلتيةْ.منْالضروريْأنْنعيْأنْماْيتعرضْللخطرْهوْكرامتناْبالذاتْ.فنحنْأنفسناْأولْ
المنتفعينْمنْتركْكوكبْصالحْللسكنْللبشريةْالتيْستخلفناْ.إنهاْمأساةْتمسناْنحنْأنفسناْ،ألنهاْتمسْمعنىْ
ِّ
مرورناْعلىْهذهْاألرض.
.161الْيمكنْالنظرْبعدْاآلنْإلىْالتوقعاتْالكارثيةْباستهزاءْوتهكمْ.فقدْنتركْلألجيالْاآلتيةْالكثيرْمنْ
لْاالستهالكْ،والهدرْْوالتغييرْالبيئيْ،إمكانياتْالكوكبْ،بحيثْ،إذاْ
الحطامْوالصحاريْوالقذارةْ.لقدْتخطىْمعد ُْ
استمرْنمطْالحياةْالحاليْعلىْمنوالهْ،فسوفْينتهيْفقطْبكوارثْ،كماْيحدثْدوريًّاْفيْمناطقْمختلفةْ.يعتمدْ

َّ
سي َحملُناْ
التخفيفْمنْتأثيراتْاالختاللْالحاليْعلىْماْنقومْبهْاآلنْ،وباألخصْإذاْماْفَكرناْفيْالمسؤوليةْالتيْ ُ

إيْاهاْالذينْسوفْيضطرونْإلىْتحملْالعواقبْاألسوأ.

.162إنْصعوبةْأخذْهذاْالتحديْعلىْمحملْالجدْلهاْعالقةْبتدهورْأخالقيْوثقافيْ،يرافقْالتدهورْ
اإليكولوجيْ.إنْإنسانْماْبعدْالحداثةْ،رجالْوامرأةْ،معرضْلخطرْأنْيصبحْانفراديًّاْللغايةْ،فهناكْالكثيرْمنْ
المشاكلْاالجتماعيةْالحاليةْيجبْربطهماْبسياقْالبحثْاألنانيْعنْإشباعْفوريْ،وبأزماتْالعالقاتْالعائليةْ
واالجتماعيةْ،وصعوباتْاالعترافْباآلخرْ.فمراتْكثيرةْنجدْأنفسناْأمامْاستهالكْمسرفْوقصيرْالنظرْمنْقبلْ
أبناءهمْ.هؤالءْاألبناءْالذينْيجدونْصعوبةْمتزايدةْفيْالحصولْعلىْبيتْخاصْبهمْ
الوالدينْالذينْيفسدونْ َ

وتأسيسْعائلةْ.فضالْعنْذلكْ،ترتبطْعدمْقدرتناْعلىْالتفكيرْبجديةْباألجيالْاآلتيةْبعدمْقدرتناْعلىْتوسيعْ

نطاقْمصالحناْالحاليةْ،والتفكيرْفيْأولئكْالذينْالْيزالونْمستبعدينْمنْالتنميةْ.دعوناْأالْنفكرْفقطْبفقراءْ
الغدْ،يكفيْأنْنتذكرْفقراءْاليومْ،الذينْلديهمْالقليلْمنْالسنينْليعيشوهاْعلىْهذهْاألرضْ،والْيمكنهمْ
االستمرارْبالعيشْفقطْفيْحالةْانتظارْ.لهذاْالسببْ“إلىْجانبْالتضامنْالصادقْماْبينْاألجيالْ،الْبدْمنْ
تأكيدْالضرورةْاألدبيةْالملحةْلتضامنْمتجددْداخلْاألجيالْنفسها”[.]125

الفصل الخامس
بعض اإلرشادات للتوجيه وللعمل

اءْمنْحيثْتصدعاتْالكوكبْالذيْنقطنهْأوْمنْحيثْ
وضعْالبشريةْالحاليْ،سو ًْ
تحليلْ َْ
حاولتْ َْ
ُْ
ْْ.163قدْ

المسبباتْالبشريةْالبحتةْللتدهورْالبيئيْْ.إنْهذاْالتأملْبالواقعْيشيرْبحدْذاتهْإلىْضرورةْتحولْفيْالمسارْ

ويقترحْعليناْبعضْالتحركاتْ،لنحا ْولْاآلنْرسمْخطوطْعريضةْللحوارْ،تساعدناْعلىْالخروجْمنْدوامةْ
التدميرْالذاتيْالتيْنغوصْفيها.
ْ
 .Iالحوار حول البيئة في السياسة الدولية
.164لقدْنشأْمنذْأواسطْالقرنْالماضيْ،بعدْالتغلبْعلىْالكثيرْمنْالصعوباتْ،ميلْْمتزايدْنحوْاستيعابْ
مشتركاْ.العالمْالمترابطْالْيعنيْفقطْمجردْأنْنفهمْبأنْ
األرضْوكأنهاْوطنْ،واإلنسانيةْكشعبْيسكنْبيتًاْ
ً

العواقبْالضارةْالناجمةْعنْأنماطْحياةْوانتاجْواستهالكْتصيبْالجميعْ،وانماْيحثناْقبلْكلْشيءْعلىْوضعْ
دفاعاْعنْمصالحْبعضْالبلدانْ.إنْهذاْالترابطُْيلزمناْبالتفكيرْبأنناْ
حلولْتنطلقْمنْمنظورْْشاملْوليسْفقطْ ً

تطورْتكنولوجيًّاْهائالْ،تبدوْغيرْقادرةْ
فيْعالمْْواحدْ،وفيْمشروعْْمشتركْ.بيدْأنْالعبقريةْنفسهاْالتيْأنتجتْ ًا
علىْوضعْأشكالْفعالةْإلدارةْدوليةْقادرةْعلىْحلْْالمصاعبْالبيئيةْواالجتماعيةْالخطيرةْ.منْالضروريْ

لمواجهةْالمشاكلْبطريقةْجذريةْ،والتيْالْيمكنْحلهاْعنْطريقْقوانينْبلدانْمنفردةْ،التوصلْإلىْإجماعْ
عالميْْيقودْ،علىْسبيلْالمثالْ،إلىْوضعْبرامجْزراعةْمستدامةْومتنوعةْ،والىْتنميةْأشكالْمنْالطاقةْ
المتجددةْوقليلةْالتلويثْ،والىْتشجيعْزيادةْكفاءةْاستخدامْالطاقةْ،والىْتدعيمْإدارةْأفضلْللمواردْالحرجيةْ
والبحريةْ،والىْتأمينْالمياهْالصالحةْللشربْللجميع.
جداْ–ْباألخصْالفحمْ
ْ.165نعلمْأنهْيجبْاستبدالْالتقنياتْالقائمةْعلىْاحتراقْالوقودْاألحفوريْالملوثْ ً

وكذلكْالنفطْ،وبشكلْأقلْضر ارْالغازْ–ْبطريقةْتدريجيةْودونْتأخيرْ.وطالماْأنهْلنْيكونْهناكْتطويرْ

للطاقاتْالمتجددةْ،وهوْماْيجبْأنْيكونْقدْبدأْبالفعلْ،فمنْالمقبولْاختيارْأهونْالشرينْأوْالبحثْعنْحلولْ
انتقاليةْ.إالْأنْالمجتمعْالدوليْحتىْاآلنْلمْيتوصلْإلىْاتفاقياتْمالئمةْحولْمسؤوليةْأولئكْالذينْيجبْأنْ
يتحملواْالتكاليفْاألعلىْلعمليةْاستبدالْالطاقةْ.وقدْاسفرتْالمسأل ْةُْالبيئيةُْ،فيْالعقودْالماضيةْ،عنْنقاشْعامْ

قدْأعطىْفيْالمجتمعاتْالمدنيةْمساحاتْأوسعْللعديدْمنْااللتزاماتْ،ومنْالتفانيْالسخيْ.بيدْأنْجوابْ

السياسةْوالصناعةْبطيءْوالْيتناسبْمعْمستوىْالتحديْالعالميْ.بهذاْالمعنىْ،يمكنْالقولْبأنهْ،فيْحينْأنْ
تميزْبعدمْالمسؤوليةْ،علىْمدىْالتاريخْ،فإنناْنأملْ
بماْبأنهْكانْاألكثرْ ًا
ذكرْر َّ
سي َ
إنسانْماْبعدْعصرْالصناعةْ ُ

أنْيتذكرْالتاريخْإنسانْمطلعْالقرنْالحاديْوالعشرينْكونهْتحملْبسخاءْمسؤولياتهْالجسام.

العديدْمنْمنظماتْ
جهودْ ِّْ
كبيراْ،أَثرتهاْخاللهْ ُْ
ْ.166قدْقطعتْالحرك ْةُْالبيئي ْةُْفيْجميعْأنحاءْالعالمْشو ً
طاْ ً

جميعاْأوْأنْنعرضْتاريخْمساهماتهاْ.لكنْ،وبفضلْ
المجتمعْالمدنيْْ.سيكونْمنْالصعبْهناْأنْنذكرهاْ ً

االلتزامْالكبيرْ،أصبحتْالمسائلْالبيئيةْحاضرةْعلىْجداولْاألعمالْالعامةْبشكلْمتزايدْ،وتحولتْإلىْدعوةْ

ترقْلمستوىْالتوقعاتْ،
مستمرةْلتفكيرْبعيدْالمدىْ.بيدْأنْالقممْالعالميةْحولْالبيئةْفيْالسنينْاألخيرةْلمْ َْ
ولغيابْالقرارْالسياسيْ،لمْيتمْالتوصلْإلىْاتفاقياتْبيئيةْعالميةْمهمةْوفعالةْحقا.

.167تجدرْاإلشارةْهناْإلىْالمؤتمرْالذيْ ُع ِّقَْدْفيْريوْديْجنيروْسنةْْ.1772وقدْصدرْعنهْأنْ“البشرْهمْ

ُقرْكذلكْ–ْلالستشهادْمنْبعضْمحتوياتْبيانْ
محورْاالهتماماتْالمتعلقةْبالتنميةْالمستدامة”[ْ.]126وقدْأ َّْ

مؤتمرْستوكهولمْ(ْ–ْ)1772التعاونْالدوليْْللعنايةْبالنظامْاإليكولوجيْلألرضْبأكملهاْ،والتزامْكلْ َمنْْيتسببْ

لكلْعملْأوْمشروعْ.كماْ
فيْالتلوثْ،بتحملْالتكاليفْاالقتصاديةْالناتجةْعنهْ،وواجبْتقيِّيمْالتأثيراتْالبيئيةْ ِّْ
حْالعملْعلىْالحدْْمنْتراكمْالغازاتْالمسببةْفيْاالحتباسْالحراريْْفيْطبقاتْالجوْ،بهدفْالتصديْ
اقترَْ

لالحترارْالعالميْ.كماْوضعْجدولْأعمالْمعْبرنامجْعملْووثيقةْتتناولْالتنوعْالبيولوجيْ،وأعلنْعنْمبادئْ
مبدعاْونبويًّاْفيْتلكْالفترةْ
متعلقةْبالغاباتْ.وعلىْالرغمْمنْأنْالمؤتمرْقدْمثَّلْخطوةْإلىْاألمامْ،وكانْحقًّاْ ً
منْالزمنْ،إالْأنهْقدْتمْتنفيذْالقليلْمنْاالتفاقياتْ،وذلكْألنهْلمْيتمْوضعْآلياتْمناسبةْللرقابةْ،وللمراجعةْ

تنتظرْوسائلْتنفيذْْعمليةْفعالةْومرنة.
الدوريةْوللمعاقبةْفيْحالْعدمْاالمتثالْ.والْتزالْالمبادئْالتيْأصدرهاْ ُْ
ْ.168منْبينْالخبراتْاإليجابيةْيمكنْاإلشارةْ،علىْسبيلْالمثالْ،التفاقيةْبازلْ(ْ)Basileaحولْمراقبةْ
حركاتْنقلْنفاياتْالخطرةْوالتخلصْمنهاْ،معْنظامْتبليغْ،ومعاييرْتنظيميةْوضوابطْتابعْله؛ْوكذلكْلالتفاقيةْ
الم ِّلزَمةْبشأنْالتجارةْالدوليةْالمتعلقةْبأنواعْالحيواناتْوالنباتاتْالبريةْالمهددةْباالنقراضْ،والتيْتتضمنْبعثاتْ
ُ

للتحققْمنْالتنفيذْالفعليْْللقوانينْ.وبفضلْاتفاقيةْفييناْلحمايةْاألوزونْ،ولتطبيقهاْعبرْبرتوكولْمونتلايرْ
وتعديالتهاْ،يبدوْأنْمشكلةْتقلصْطبقةْاألوزونْهذهْقدْبدأتْتدخلْمرحلةْالحل.

ْ.167وفيماْيتعلقْبرعايةْالتنوعْالبيولوجيْوالتصحرْ،فإنْالتقدمْنحوْإيجادْحلولْكانْقليلْاألهميةْ.أماْ
بخصوصْالتغيرْالمناخيْ،فالتقدمْكانْلألسفْضئيالْجداْ.إنْالحدْْمنْالغازاتْالمسببةْلالحتباسْالحراريْ

يتطلبْصدقًاْوشجاع ْةًْومسؤوليةًْ،وباألخصْمنْ ِّقَبلْالبلدانْاألكثرْقدرةْواألكثرْتسبباْفيْالتلوثْ.أماْمؤتمرْ

بياناْنهائيًّاْ
الم َسمىْريو(ْ21+ريوْديْجانيروْْ،)2112فقدْأصدرْ ً
األممْالمتحدةْحولْالتنميةْالمستدامةُ ْ،

ازْتقدمْملحوظْبسببْمواقفْالبلدانْ
تستطيعُْإحرَْ
ْ
مسهباْفيْمحتواهاْوفيْعدمْجدوهاْ.فالمفاوضاتْالدوليةْالْ
ً

أماْأولئكْالذينْسيعانونْمنْهذهْ
التيْتضعْمصالحهاْالوطنيةْالخاصةْفوقْمصالحْالخيرْالعامْالعالميَّ ْ.

تفعاْ
العواقبْالتيْنحاولْإخفاءهاْ،سيتذكرونْهذاْالنقصْفيْالوعيْوفيْالمسؤوليةْ.وقدْبلغْالنقاشْمستوىْمر ً
منْالحدةْ،أثناءْإعدادْهذهْالرسالةْالعامةْ.لهذاْ،نحنْالمؤمنينْ،الْنستطيعْإالْأنْنتضرعْإلىْهللاْمنْأجلْ
حسنْسيرْهذهْالمناقشاتْالحاليةْ،لكيالْتعانيْاألجيالْاآلتيةْمنْعواقبْهذهْالتأخيراتْغيرْالحصيفة.
ْ.171إنْبعضْاالستراتيجياتْالتيْتهدفْإلىْتخفيضْانبعاثْالغازاتْالملوثةْتسعىْإلىْتدويلْالتكاليفْ
البيئيةْ،معْخطرْفرضْالتزاماتْثقيلةْلتخفيضْاالنبعاثاتْ،علىْالبلدانْذاتْالمواردْالقليلةْ،مقارنةْمعْماْ

ُيطلبْمنْالبلدانْالصناعيةْ.إنْفرضْهذهْالتدابيرْيصيبْبالشللْتلكْالبلدانْالناميةْالتيْهيْفيْأشدْْالحاجةْ

أيضاْتزدادْالحالةْ
إلىْالتنميةْ.وبهذهْالطريقةْيضافْظلمْجديدْتحتْغطاءْالعنايةْبالبيئةْ.فيْهذهْالحالةْ ً

سوءاْ.وبماْأنْتأثيراتْالتغييراتْالمناخيةْتكونْملموسةْبعدْزمنْغيرْوجيزْ،وحتىْإنْاتُ ِّخ َذتْاآلنْتدابيرْ
ً
حازمةْ،فسوفْتحتاجْبعضْالبلدانْذاتْالمواردْالنادرةْإلىْالمساعدةْ،منْأجلْالتكيفْمعْالتأثيراتْالتيْ

أكيداْأنْهناكْمسؤولياتْمشتركةْ،ولكنهاْمتباينةْ،ألنْوببساطةْ،كماْ
تنتجهاْاآلنْوالتيْتضرْباقتصادهاْ.يبقىْ ً

أكدْأساقفةْبوليفيا“ْ:الدولْالتيْاستفادتْمنْامتالكْمستوياتْعاليةْمنْالتصنيعْ،علىْحسابْإنتاجْانبعاثاتْ
هائلةْمنْالغازاتْالمسببةْلالحتباسْالحراريْ،هيْالدولْالتيْلديهاْمسؤوليةْأكبرْفيْاإلسهامْفيْتوفيرْحلْْ
للمشاكلْالتيْتسببتْبها”[.]127
.171إنْاستراتيجيةْبيعْوشراءْ“أرصدةْاالنبعاثات”ْقدْتفسحْالمجالْلنوعْجديدْمنْالمضاربةْ،ولنْتساعدْفيْ

ستارْبعضْ
وسهالْ،تحتْ ِّْ
حالْ ْ
تخفيضْاالنبعاثْالعامْللغازاتْالملوثةْ.يبدوْهذاْالنظامْوكأنهْيوفرْ ًّْ
يعاْ ً
سر ً

تغييرْجذريًّاْعلىْمستوىْ
االلتزامْالظاهريْبالمحافظةْعلىْالبيئةْ،ولكنهْالْيفرضْ،بأيْْحالْْمنْاألحوالً ْ،ا

الظروفْالراهنةْ.علىْالعكسْ،يمكنهْأنْيصبحْوسيلةْللتحايلْ،منْشأنهاْدعمْاالستهالكْالمفرطْلبعضْالبلدانْ
والقطاعات.
توجهْأولوياتْالبلدانْالفقيرةْالستئصالْالبؤسْوللتنميةْاالجتماعيةْلسكانها؛ْوفيْذاتْالوقتْ
ْ.172يجبْأنْ ْ
المشينْلبعضْقطاعاتْشعوبهاْالمميزةْ،والتصديْللفسادْبشكلْأفضلْ.يجبْ
عليهاْدراسةْالمستوىْاالستهالكيْ ُ

أيضاْتطويرْسبلْإلنتاجْطاقةْتكونْأقلْتلويثًاْللبيئةْ،وهيْتحتاجْفيْهذاْالصددْ،إلىْمساعدةْالدولْ
عليهاْ ً

كبيرْكانْثمنهْالتلوثْالحاليْْللكوكبْ.يتطلبْاالستثمارْالمباشرْللطاقةْالشمسيةْالغزيرةْ
نمواْ ًا
التيْشهدتْ ً

إرساءْآلياتْواعاناتْتسمحْللبلدانْالناميةْبالحصولْعلىْنقلْالتكنولوجياْ،والمساعدةْالتقنيةْ،والمواردْالماليةْ،
البنىْالتحتيةْ
معْمراعاةْمستمْرةْلألوضاعْالواقعيةْ،حيثْأنهْ“الْيتمْدائماْوضعْتقييمْكافْْللتوفيقْماْبينْ ُ

ص ِّم َمتْمنْأجله”[ْ.]128ستُعتََبرْالتكاليفْدائماْمنخفضةْإذاْماْقورنتْمعْخطرْالتغييراتْ
والسياقْالذيْ ُ

المناخيةْ.إنْاألمرْهوْ،قبلْكلْشيءْ،قرارْأخالقيْ،يقومْعلىْتضامنْجميعْشعوب.

وضعْقيدْالتنفيذْ،وتأخذْبعينْاالعتبارْعدمْقدرةْالسلطاتْالمحليةْعلىْ
.173هناكْحاجةْلعقدْاتفاقياتْدوليةْتُ َ

أيضاْترسيخْ
التدخلْبطريقةْفعالةْ.ويجبْعلىْالعالقاتْماْبينْالبلدانْأنْتراعيْسيادةْكلْْمنهاْ،ولكنْيجبْ ً
أيضاْألُطرْْ
مساراتْتوافقيةْلتجنبْكوارثْمحليةْتؤديْفيْالنهايةْإلىْإلحاقْالضررْبالجميعْ.هناكْحاجةْ ً
تنظيميةْْعالميةْتَ ِّ
دونْاإلجراءاتْغيرْالمقبولةْ،علىْغرارْماْتفعلهْالدولْالقويةْ
حولْ َْ
ضْالتزاماتْ،وتَ ُْ
فر ُ ْ

للتخلصْمنْفضالتْوصناعاتْعاليةْالتلوثْعنْطريقْنقلهاْإلىْبلدانْأخرى.

أيضاْنظامْإدارةْالمحيطاتْ.ألنهْبرغمْوجودْاتفاقياتْدوليةْواقليميةْ،إالْأنْبعثرةْوغيابْآلياتْ
.174نذكرْ ً

صارمةْللتنظيمْ،والضبطْوالمعاقبةْ،يقودْبالنهايةْإلىْإفشالْكلْْالجهودْ.إنْمشكلةْالنفاياتْالبحريةْالمتفاقمةْ
خاصاْ.فيْالنهايةْنحنْبحاجةْ
وحمايةْالمناطقْالبحريةْالواقعةْخارجْالحدودْالوطنيةْالْتزالْتشكلْتحديًّاْ ًّ
لالتفاقْحولْأنظمةْإدارةْ،لكلْاألمورْالتيُْيطلقْعليهاْالخيراتْالمشتركةْالشاملة.
.175إنْالمنطقْنفسهْالذيْيجعلْمنْالصعبْاتخاذْق ارراتْجذريةْللتصديْلظاهرةْاالحتباسْالحراريْ،هوْ
أيضاْمنْتحقيقْهدفْاستئصالْالفقرْ.إنناْبحاجةْإلىْردةْفعلْعالميةْأكثرْمسؤوليةْتتضمنْ،فيْ
الذيْيمنعْ ً

الوقتْذاتهْ،مواجهةْمسألةْخفضْالتلوثْومسألةْتنميةْالبلدانْوالمناطقْالفقيرةْ.فبينماْالقرنْالواحدْوالعشرونْ
الدولْالوطنيةْ،وباألخصْألنْالبعدْ
سلطاتْ ِّْ
ِّْ
ُيبقيْعلىْنظامْإدارةْعتيقْيعودْللماضيْ،فإنهْيشهدْتََرِّدياْفيْ

االقتصادي-الماليْ،ببعدهْمتعددْالجنسياتْ،يميلْإلىْالهيمنةْعلىْالسياسةْ.فيْهذاْالسياقْ،يصبحْمنْ

الضروريْْإقامةْهيئاتْدوليةْأكثرْقوةْومنظمةْبطريقةْفعالةْ،تمتلكْسلطاتْمحددةْبشكلْ ُمنصفْمنْخاللْ

االتفاقْماْبينْالحكوماتْالوطنيةْ،ومتمتعةْبسلطةْفرضْعقوباتْ.وكماْأكدْبندكتُسْالسادسْعشرْ،فيْذاتْ

كتلكْالتيْ
لسلطةْْسياسيةْْعالميةَْ ْ،
التوجهْالذيْقدْ َّ
طورتهْالعقيدةْاالجتماعيةْللكنيسةْ،أنْ“هناكْحاجةْعاجلةْ ُ

عادةْ
اإلقتصادْالعالمي؛ْوا ِّْ
ِّْ
قيادةْ
أجلْ ِّْ
الثالثْوالعشرونْ،وذلكْمنْ ِّْ
طهاْاألولىْسلفيْ[القديس]ْيوحناْ ُْ
َْ
رسمْخطو َ

ِّ
ومالئمْْ
ولتحقيقْنزِّْ
ِّْ
بْعليهاْمنْخلَل؛ْ
لمنعْتفاقُ ِّمهاْوتفاقُِّْمْماْيترتَّ ُْ
باألزم ِّةِّْ ْ،
ِّْ
تأهيلْ
ِّْ
عْسالحْْتامْْ ُ
اإلقتصاداتْالمتأثرةْ َ
األمنْالغذائيْو ِّ
تدفقاتْالهجرة”[ْ.]127ولهذاْالغرضْ،تكتسبْ
ِّْ
وتنظيمْ
ِّْ
البيئةْ
حمايةْ ِّْ
ولضمانْ ِّْ
ِّْ
السالم؛ْ
و ِّْ

الدبلوماسيةْأهميةْغيرْمسبوقةْ،بهدفْتعزيزْاستراتيجياتْدوليةْتستبقْاألزماتْاألكثرْخطورةْوالتيْقدْتنتهيْ
دائماْبإلحاقْالضررْبالجميع.
ً

 .IIالحوار من أجل سياسات وطنية ومحلّية جديدة
أيضاْماْبينْالبلدانْالفقيرةْ،حيثْينبغيْتحديدْ
.176الْيوجدْفقطْرابحونْوخاسرونْماْبينْالدولْ،بلْو ً

المسؤولياتْالمختلفةْ.لهذاْالسببْ،فإنهْلمْيعدْمنْالممكنْتحديدْالمشاكلْالمرتبطةْبالبيئةْوبالنموْاالقتصاديْ
فقطْانطالقًاْمنْاالختالفْماْبينْالبلدانْ،وانماْيتطلبْالتركيزْعلىْالسياساتْالوطنيةْوالمحلية.
.177أمامْإمكانيةْاستعمالْالقدراتْالبشريةْبطريقةْغيرْمسؤولةْ،هناكْمهامْملزمةْعلىْكلْدولةْاتخاذهاْداخلْ
حدودْأراضيهاْكوضعْالخططْ،والتنسيقْ،والسهرْوفرضْالعقوباتْ.فبأيةْطريقةْينظمْالمجتمعْمستقبلهْويحميهْ،
فيْسياقْابتكاراتْتكنولوجيةْمستمرة؟ْإنْأحدْالعناصرْالذيْيعملْكمنظمْفعالْهوْالقانونْ،والذيْيضعْقواعدْ
التصرفاتْالمباحةْعلىْضوءْالخيرْالعامْ.إنْالحدودْالتيْيجبْأنْيفرضهاْمجتمعْْسليمْ،وناضجْوذوْسيادةْ،

هيْالتيْتتعلقْ:باالستباقْوالوقايةْ،ووضعْالقواعدْالتنظيميةْالمناسبةْ،والسهرْعلىْتطبيقْالقوانينْ،والتصديْ
للفسادْ،والسيطرةْالفعالةْحالةْظهورْتأثيراتْغيرْالمرغوبْفيهاْلعملياتْاإلنتاجْ،والتدخلْالمناسبْأمامْمخاطرْ
كامْالقضائيةْالتيْتهدفْإلىْتقليلْتأثيراتْالمشاريعْالتجاريةْالمسببةْ
محتملةْأوْمؤكدةْ.هناكْتزايدْفيْاألَح ِّْ

أيضاْلتشجيعْ
التلوثْ.لكنَّْْالهيكلياتْالسياسيةْوالمؤسسيةْليستْموجودةْفقطْلتجنبْاألعمالْاإلجراميةْ،وانماْ ً

اإلبداعْالذيْيبحثْعنْطرقْجديدةْ،ولتسهيلْالمبادراتْالشخصيةْوالجماعية.
الخبراتْاإليجابيةْ،ولتحفيزْ ْ
أيضاْمنْ ِّقَبلْشعوبْمستهلكةْ،تجعلْمنْ
.178إنْمأساةْسياسةْترتكزْعلىْالنتائجْالفوريةْ،والمدعومةْ ً

الضروريْانتاجْنموْعلىْالمدىْالقريبْ.والحكوماتْ،استجابةْلمصالحْانتخابيةْ،الْتعرضْْنفسهاْبسهولةْ
لخطرْإزعاجْالشعبْباتخاذْتدابيرْجريئةْيمكنهاْالحدْمنْمستوىْاالستهالكْأوْالمجازفةْباستثماراتْخارجيةْ.
إنْ ِّقصرْنظرْمنطقْالسلطةْيبطئْعمليةْإدماجْالبرنامجْالبيئيْالواسعْاألفقْفيْجدولْأعمالْالحكوماتْ

العامْ.فننسىْهكذاْأنْ“الزمنْأسمىْمنْالمساحة”[ْ،]131وأنناْسنكونْأكثرْخصوبةْحينْنهتمْبإنتاجْمشاريعْ،
أكثرْمنْاهتمامناْبالهيمنةْعلىْمساحاتْالسلطةْ.إنْالعظمةْالسياسيةْتظهرْحينْيتمْ،والْسيماْفيْاألوقاتْ
الصعبةْ،العملْبالمبادئْالعظيمةْوالتفكيرْبالخيرْالعامْعلىْالمدىْالبعيدْ.لكنَّْْالسلطةْالسياسيةْتجدْصعوبةْ
بالغةْفيْتبنيْهذاْالواجبْداخلْمشروعْوطني.
.177فيْبعضْاألماكنْ،يتمْتطويرْتعاونياتْتعملْعلىْاستثمارْالطاقاتْالمتجددةْ،التيْتسمحْباالكتفاءْ
الذاتيْالمحليْ،بلْوحتىْببيعْماْيفيضْمنْاإلنتاجْ.يشيرْهذاْالمثلْالبسيطْإلىْأنهْ-فيْحينْيبدوْالنظامْ
العالميْالقائمْغيرْقادرْعلىْتحملْالمسؤوليةْ-يمكنْللطلبْالمحليْأنْيحدثْفرقًاْحقيقيًّاْ.فيْالحقيقةْ،هناْ

يمكنْأنْيولدْقدرْأكبرْمنْالشعورْبالمسؤوليةْ،وحسْْجماعيْْقويْ،وقدرةْخاصةْعلىْااللتزامْ،وابداعْْسخيْ،
جذورْمتأصلةْلدىْ
أيضاْالتفكيرْبماْسوفُْيتركْلألبناءْولألحفادْ.إنْلهذهْالقيمْ ًا
وحبْْعميقْْلألرضْ،وهناْيتمْ ً

ارْسياسيًّاْ
السكانْاألصليينْ.ألنْالقانونْ،والذيْقدْيبدوْفيْبعضْاألحيانْغيرْكافْبسببْالفسادْ،يتطلبْقرًا

يصاحبهْضغطْشعبيْ.فعلىْالمجتمعْ،عبرْالمنظماتْغيرْالحكوميةْوالجمعياتْالوسيطةْ،أنُْيرغمْالحكوماتْ

حزماْ.فإنْلمْ ْيراقبْالمواطنونْالسلط ْةَْالسياسيةْ–الوطنيةْ،اإلقليميةْ
علىْتطويرْقوانينْواجراءاتْوضوابطْأكثرْ ً
والبلدية–ْفإنْمراقبةْاألضرارْالتيْتلحقْبالبيئةْغيرْممكنةْكذلكْ.منْجهةْأخرىْ،يمكنْلقوانينْالبلدياتْأنْ

تكونْأكثرْفعاليةْلدىْقيامْاتفاقياتْبينْشعوبْمجاورةْ،لدعمْسياسةْبيئيةْموحدة.
أيضاْأنْ
.181الْيمكنْالتفكيرْفيْوصفاتْموحدةْ،ألنْلكلْبلدْأوْمنطقةْمشاكلهاْوحدودهاْالخاصةْ.صحيحْ ً

البراغماتيةْالسياسيةْقدْتفرضْإجراءاتْوتكنولوجياتْانتقاليةْ،شريطةْأنْيرافقهاْخطةْلقبولْالتعهداتْالتدرجيةْ
والملزمةْ.لكنْ،فيْالوقتْنفسهْ،علىْالمستوىْالوطنيْوالمحليْهناكْدائماْالكثيرْللقيامْبهْ،مثلْتعزيزْتوفيرْ
الطاقةْ.وهذاْيتطلبْتعزيزْأشكالْمنْاإلنتاجْالصناعيْتستخدمْالطاقةْبفعاليةْقصوىْوبأدنىْكميةْمنْالموادْ

األوليةْ،ورفعْالمنتجاتْقليلةْالفعاليةْ،منْجهةْالطاقةْ،أوْالكثيرةْالتلويثْ،منْاألسواقْ.كماْيمكنناْاإلشارةْ
لتحسينْوسائلْالنقلْأوْاستخدامْتقنياتْبناءْوترميمْالمبانيْالتيْتخفضْمنْاستخدامْالطاقةْومنْمستوىْ
التلوثْالذيْتنتجهْ.منْجهةْأخرىْ،يمكنْلنشاطْالسياسةْالمحليةْاالتجاهْنحوْتغييرْاالستهالكْ،وتنميةْتدابيرْ
خاصةْبالنفاياتْواعادةْالتدويرْ،والىْحمايةْاألصنافْالمهددةْ،والىْوضعْبرنامجْلزراعةْمتنوعةْتشملْتناوبْ

نيةْ
أيضاْتشجيعْاإلصالحْالزراعيْفيْالمناطقْالفقيرةْ،بواسطةْاستثماراتْفيْالبِّ ِّْ
المحاصيلْ.منْالممكنْ ً

التحتيةْالريفيةْ،وتنظيمْالسوقْالمحليةْأوْالوطنيةْ،فيْنظمْالريْ،وفيْتطويرْتقنياتْزراعيةْمستدامةْ.يمكنْ
النظمْالجماعيةْالتيْتدافعْعنْمصالحْصغارْالمنتجينْ،وتحميْالنظمْ
تسهيلْأشكالْمنْالتعاونْأوْ ُ

اإليكولوجيةْالمحليةْمنْالخرابْ.فيْالواقعْهناكْالكثيرْمنْاألمورْالتيْيمكنْالقيامْبها!

.181الْبديلْعنْاالستم ارريةْ،ألنهْالْيمكنْاستبدالْالسياساتْالمتعلقةْبالتغيراتْالمناخيةْوبحمايةْالبيئةْفيْ
كلْمرةْتتبدلْفيهاْحكومةْماْ.فالنتائجْتتطلبْوقتًاْطويالْوتفترضْتكاليفْفوريةْقدْالْتظهرْنتائجهاْفيْفترةْ
واليةْحكومةْواحدةْ.لهذاْ،دونْضغطْالشعبْوالمؤسساتْ،سيقابلْأيْتدخلْبمقاومةْ،وباألخصْعندْظهورْ

أمورْملحةْتحتاجْلمواجهةْ.إنْتحملْرجلْسياسةْلهذهْالمسؤولياتْبكلْماْتعنيهْمنْتكاليفْ،الْيتماشىْمعْ
مجدداْ
منطقْالنجاعةْو”الفورية”ْلالقتصادْوللسياسةْالحاليينْ،ولكنْإنْامتلكْشجاعةْالقيامْبهذاْ،فإنهْسيتمكنْ ً

منْالتعرفْعلىْالكرامةْالتيْأعطاهاْهللاُْْإياهْكشخصْ،وسيتركْ،بعدْمرورهْفيْهذاْالزمنْ،شهادةْمسؤوليةْ

سخيةْ.منْالضروريْإعطاءْمساحةْأكبرْلسياسةْصحيحةْ،قادرةْعلىْإصالحْالمؤسساتْوتنسيقهاْ،وتزويدهاْ
بممارساتْصالحةْ،تسمحْبتخطيْالضغوطاتْوالخمولْالفاسدْ.كذلكْيجبْالتأكيدْعلىْأنْأفضلْاآللياتْ،فيْ
نهايةْاألمرْ،يفشلْعندماْالْتكونْهناكْأهدافْعظيمةْ،وقيمْنبيلةْ،ومفهومْإنسانيْغنيْبالمعنىْوقادرْعلىْ

أنْيعطيْلكلْْمجتمعْتوجهًاْنبيالْوسخيًّا.

 .IIIحوار وشفافية في اتخاذ الق اررات
.182إنْتوقعْالتأثيراتْالبيئيةْالناتجةْعنْالمبادراتْالتجاريةْوعنْبرامجْالعملْيتطلبْعملياتْسياسيةْشفافةْ،

وخاضعةْللحوارْ،فيْحينْأنْالفسادْالذيْي ِّ
خفيْالتأثيرْالبيئيْالحقيقيْلمشروعْماْ،مقابلْالحصولْعلىْمنافعْ
ُ

خاصةْ،يحملْعلىْإبرامْاتفاقياتْ ُمبهمةْتتهربْمنْواجبْتوفيرْالمعلوماتْومنْالنقاشْالمتعمق.

.183الْينبغيْلدراسةْالتأثيراتْالبيئيةْأنْتكونْالحقةْلوضعْمشروعْإنتاجيْأوْأليْسياسةْأوْخطةْأوْ
برنامجْ.بلْيجبْإدراجهاْمنذْالبدايةْواعدادهاْبطريقةْتعتمدْعلىْالتخصصاتْالمتعددةْ،وشفافةْومستقلةْعنْ
أيضاْبدراسةْظروفْالعملْوبالتأثيراتْالمحتملةْعلىْصحةْ
أيْضغطْاقتصاديْأوْسياسيْ.يجبْربطهاْ ً

األشخاصْالجسديةْوالعقليةْ،وعلىْاالقتصادْالمحليْ،وعلىْاألمنْ.يمكنْهكذاْتوقعْالنتائجْاالقتصاديةْبطريقةْ
أكثرْواقعيةْ،آخذينْبعينْاالعتبارْالسيناريوهاتْالممكنةْومستبقينْضرورةْاستثمارْأكبرْإذاْلزمْاألمرْ،منْأجلْ
دائماْالتوصلْإلىْتوافقْفيْاآلراءْبينْ
إصالحْالتأثيراتْغيرْالمرغوبْفيهاْإنْأمكنْ.إنهْمنْالضروريْ ً

مختلفْالجهاتْالفاعلةْاالجتماعيةْ،والتيْباستطاعتهاْطرحْوجهاتْنظرْمختلفةْوحلولْوبدائلْ.لكنْعلىْ

طاولةْالنقاشْيجبْإعطاءْمكانْمميزْللسكانْالمحليينْالذينْيتساءلونْعماْيتمنونهْألنفسهمْوألوالدهمْ،
أيضاْإلىْالتخليْعنْفكرةْ
وبمقدورهمْتقييمْاألهدافْالتيْتتجاوزْالمصالحْاالقتصاديةْالمباشرةْ.إنناْبحاجةْ ً

لْجميعْاألطرافْالمعنيةْ.إنْالمشاركةْ
“التدخالت”ْفيْالبيئةْ،إلفساحْالمجالْلسياساتْمدروسةْومناقشةْمنْ ِّقَب ِّْ
تتطلبْتوفيرْمعلوماتْكافيةْللجميعْحولْمختلفْالجوانبْوالمخاطرْواالحتماالتْالمختلفةْ،وعدمْاالقتصارْ

علىْالقرارْالمبدئيْللمشروعْ،كماْتتعلقْبأعمالْالمتابعةْوالرقابةْالمستمرةْ.هناكْحاجةْإلىْإخالصْوصدقْفيْ
المناقشاتْالعلميةْوالسياسيةْ،دونْاالقتصارْفقطْعلىْاعتبارْماْهوْجائزْقانونيًّاْأوْماْهوْغيرْجائز.
.184حينْتظهرْمخاطرْمحتملةْعلىْالبيئةْتمسْالخيرْالعامْالحاضرْوالمستقبليْ،يتطلبْهذاْالوضعْ“أنْ
تستندْالق ارراتْإلىْالمقارنةْبينْالمخاطرْوالفوائدْالمتوقعةْلمختلفْالخياراتْالبديلةْوالممكنة”[ْ.]131وهذاْيصحْ
بشكلْخاصْإذاْتسببْمشروعْفيْزيادةْاستغاللْالمواردْالطبيعيةْ،أوْاالنبعاثاتْوالنفاياتْ،أوْالهدرْأوْتغييرْ

كبيرْفيْالمناظرْالطبيعيةْأوْفيْالبِّ َيئةْالطَبِّ ِّ
يعيَّةْلألصنافْالمحميِّةْأوْفيْمكانْعامْ.إنْبعضْالمشاريعْالتيْ

جداْفيماْبينهاْ،
الْتعتمدْعلىْدراسةْكافيةْقدْتلحقْ ًا
ضررْ ً
بالغاْبنوعيةْالحياةْفيْمكانْماْ،بسببْعواملْمختلفةْ ً
علىْسبيلْالمثالْ،كالتلوثْالسمعيْغيرْالمتوقعْ،أوْالحدْمنْمجالْالرؤيةْ،أوْفقدانْالقيِّمْالثقافيةْ،أوْتأثيراتْ

استخدامْالطاقةْالنوويةْ.إنْالثقافةْاالستهالكيةْ،التيْتعطيْاألولويةْللمدىْالقصيرْللمنفعةْالخاصةْ،يمكنْأنْ
ِّ
تشجعْعلىْاتخاذْإجراءاتْسريعةْللغايةْأوْالسماحْبإخفاءْمعلومات.

.185فيْكلْمناقشةْتتعلقْبمشروعْتجاريْمنْالضروريْطرحْالئحةْمنْاألسئلةْ،للوصولْإلىْتميِّيزْماْإذاْ
كانْسيحققْأوْالْتنميةْحقيقيةْمتكاملةْ:منْأجلْأيْهدف؟ْبأيْباعث؟ْأين؟ْمتى؟ْبأيةْطريقة؟ْلمنْيتوجه؟ْ
ماْهيْاألخطار؟ْماْهيْالتكاليف؟ْمنْيدفعْهذهْالتكاليفْوكيف؟ْفيْهذاْالتحليلْتوجدْمسائلْيجبْإعطاؤهاْ
ِّ
فضالْعنْأنْالوصولْإليهاْحقْْ
نادرْوضروريًّاًْ ْ،
مورداْ ًا
األولويةْ.علىْسبيلْالمثالْ،نعرفْأنْالمياهْتُشكلْ ً

أساسيْْيؤثرْعلىْممارسةْحقوقْاإلنسانْاألخرىْ.إنهاْحقيقةْالْيرقىْإليهاْالشكْوتفوقْأيْدراسةْأخرىْحولْ
التأثيراتْالبيئيةْفيْمنطقةْما.
.186فيْالبيانْالصادرْعنْمؤتمرْريوْفيْْ،1772أ ِّ
ُعتمَْدْأنهْ“فيْحالةْوجودْأخطارْذاتْأضرارْجسيمةْأوْ

الْرجعةْفيهاْ،فإنهْالْينبغيْالتذرعْبعدمْالوصولْلليقينْالعلميْالكاملْللتأخرْفيْاتخاذْتدابيرْفعالة”[ْ]132

التيْمنْشأنهاْمنعْالتدهورْالبيئيْ.يسمحْهذاْالمبدأْالوقائيْبحمايةْمنْهمْأكثرْضعفًاْوالذينْالْيتمتعونْسوىْ

بالقليلْمنْوسائلْالدفاعْعنْأنفسهمْوتقديمْأدلةْدامغةْ.إذاْأشارتْالمعلوماتْالموضوعيةْإلىْإمكانيةْحدوثْ
ضررْخطيرْالْرجعةْفيهْ-حتىْفيْحالةْغيابْدالئلْغيرْقابلةْللنقاشْ-يجبْإيقافْالمشروعْ،أيًّاْكانْأوْ
تعديلهْ.فعبءْتوفيرْالدالئلْينقلبْبهذهْالطريقةْ،ألنهْ،فيْهذهْالحاالتْ،يجبْتوفيرْعرضْموضوعيْومقنعْ
المقترحْلنْيتسببْفيْأضرارْخطيرةْعلىْالبيئةْأوْعلىْقاطنيها.
بأنْالمشروعْ ُ
.187إنْهذاْالْيعنيْمعارضةْأيْابتكارْتكنولوجيْيسمحْبتحسينْنوعيةْحياةْشعبْماْ.لكنْ،فيْكلْ
قاطعاْبأنْالمردودْالْيمكنْأنْيكونْالمعيارْاألوحدْالمأخوذْبعينْاالعتبارْوأنهْ،
األحوالْ،يجبْأنْيكونْاألمرْ ً

حينْتظهرْعناصرْجديدةْتساعدْفيْالتمييزْ،انطالقًاْمنْتطورْالمعلوماتْ،ينبغيْأنْيكونْهناكْتقييمْْجديدْْ

يشاركْفيهْجميعْاألطرافْالمعنيةْ.قدْتكونْنتيجةْالمناقشةْاإلقرارْبعدمْمتابعةْالمشروعْ،كماْيمكنهاْأنْتُدخلْ

عليهْتغييراتْْأوْتقديمْمقترحاتْبديلة.

.188هناكْمناقشاتْ،حولْمسائلْتتعلقْبالبيئةْ،يصعبْفيهاْالتوصلْإلىْتوافقْ.أكررْمرةْأخرىْأنْالكنيسةْ

الْتدعيْتحديدْالمسائلْالعلميةْ،والْأخذْمحلْالسياسةْ،ولكنيْأدعوْإلىْنقاشْصادقْوشفافْ،كيْالْتُ ِّ
قْ
لح َْ

بالخيرْالعام.
ِّْ
الضررْ
َْ
األيديولوجياتْ
ُْ
الحاجاتْالخاصةْأوْ
ُْ
ْ

 .IVالسياسة واالقتصاد في حوار من أجل الملء اإلنساني
.187يجبْعلىْالسياسةْأالْتخضعْلالقتصادْ،ويجبْعلىْاالقتصادْأالْينصاعْإلمالءاتْونماذجْالكفاءةْ
اإلنتاجيةْالتكنوقراطيةْ.إنناْبحاجةْماسةْاليومْ،ونحنْنفكرْبالخيرْالعامْ،إلىْأنْتضعْالسياسةْواالقتصادْ
نفسيهماْ،منْخاللْالحوارْ،وبطريقةْحاسمةْفيْخدمةْالحياةْ،وباألخصْالحياةْالبشريةْ.إنْإنقاَْذْالمصارفْبأيْ

ثمنْكانْ،علىْحسابْالشعبْ،فيْغيابْقرارْحازمْبإعادةْالنظرْفيْالنظامْبأكملهْأوْبإعادةْتشكيلهْ،هوْأمرْْ

يثبتْالهيمنةْالمطلقةْلماليةْْالْمستقبلْلهاْ،تُنتجْفقطْأزماتْجديدةْ،بعدْتماثلْظاهريْلشفاءْطويلْومكلفْ.لقدْ

انتباهاْللمبادئْاألخالقيةْ،ولوضعْ
شكلتْاألزمةْالماليةْلعاميْْ2118-2117فرصةْلتنميةْاقتصادْْجديدْوأكثرْ ً
تقنينْجديدْللمضارباتْالماليةْوللثراءْالوهميْْ.لكنْردةْالفعلْعلىْاألزمةْلمْتدفعناْ،لألسفْ،إلىْإعادةْالنظرْ

دائماْعقالنيًّاْ،وهوْمرتبطْعادةْبمتغيراتْ
فيْالمعاييرْالباليةْوالتيْالْتزالْتحكمْالعالمْ.إنْاالنتاجْليسْ ً

غالباْإلىْإفراطْفيْإنتاجْبعضْ
اقتصاديةْ ُْ
تحددْقيمةْللمنتوجاتْالْتتناسبْمعْقيمتهاْالحقيقيةْ.هذاْماْيؤديْ ً

البضائعْذاتْتأثيراتْبيئيةْغيرْمفيدةْ،والتيْفيْالوقتْعينهْتضرْللغايةْبالكثيرْمنْاالقتصاداتْ

أيضاْ،وبشكلْعامْ،فقاعةْإنتاجيةْ.ففيْالنهايةْ،إنْماْالْيتمْمواجهتهْ
اإلقليمية[ْ.]133إنْالفقاعةْالماليةْتكونْ ً

بحزمْهوْالمشكلةْاالقتصاديةْالحقيقيةْ،التيْتسمحْبتنويعْوبتحسينْاإلنتاجْ،وبأنْتعملْالشركاتْالماليةْبشكلْ
تتطورْالمؤسساتْالصغيرةْوالمتوسطةْ،وتخلقْوظائفْعملْ،وهكذاْدواليك.
مالئمْ،وبأنْ َّ
دائماْأنهْ“الْيمكنْضمانْحمايةْالبيئةْفقطْعلىْأساسْالحساباتْالماليةْ
.171فيْهذاْالسياقْ،يجبْالتذكرْ ً

للتكاليفْوالفوائدْ.فالبيئةْهيْإحدىْالخيراتْالتيْالْتستطيعْآلياتْالسوقْالدفاعْعنهاْأوْتعزيزهاْبشكلْ
كاف”[ْ.]134مرةْجديدةْ،منْالمناسبْتَ َجنبْمفهومْسحريْللسوقْ،يحملْإلىْاالعتقادْبأنْزيادةْأرباحْ

الشركاتْأوْاألفرادْتكفيْلحلْالمشاكلْ.فهلْمنْالواقعيْأنْننتظرْأبداْ ِّمنْ َمنْْيتملكهْهاجسْالربحْاألقصىْ

التريثْللتفكيرْبالتأثيراتْالبيئيةْالتيْسيتركهاْلألجيالْاآلتية؟ْداخلْمخططْالربحْالْيوجدْمكانْللتفكيرْفيْ

ترديهاْوتجددهاْ،والْفيْتعقيدْالنظمْاإليكولوجيةْالتيْيمكنْأنْتتغيرْبشكلْخطيرْ
إيقاعاتْالطبيعةْ،وأوقاتْ ْ
فضالْعنْذلكْ،عندْالتحدثْعنْالتنوعْالبيولوجيْ،فالحدْاألقصىْ[لماُْيمكنْتوقعه]ْهوْ
نتيجةْللتدخلْالبشريًْ ْ.

اعتبارهْبأفضلْاألحوالْكمخزنْلمواردْاقتصاديةْ ُيمكنْاستغاللهْ،ولكنْالْيتمْالنظرْجديًّاْفيْقيمةْاألشياءْ،وفيْ

معناهاْبالنسبةْلألشخاصْوالثقافاتْ،والْفيْمصالحْوحاجاتْالفقراء.

.171عندْالتعرضْلهذهْالمواضيعْ،يتهمْالبعضْاآلخرينْبالقيامْبمحاولةْغيرْمنطقيةْلتعطيلْمسيرةْالتقدمْ
والتنميةْالبشريةْ.لكنْيجبْأنْنقنعْأنفسناْبأنْتبطيءْسرعةْنمطْمعينْلإلنتاجْولالستهالكْقدُْيفسحْالمجالْ

لنمطْآخرْمنْالتقدمْوالتطورْ.فالجهودْمنْأجلْاستخدامْمستدامْللمواردْالطبيعيةْليستْبنفقاتْغيرْضروريةْ،
بلْهيْاستثمارْسيعطيْفوائدْاقتصاديةْأخرىْعلىْالمدىْالمتوسطْ.إذاْنظرناْإلىْاألمرْبشكلْأوسعْ،يمكنناْ
مردوداْ.إنْاألمرْيتعلقْبفتحْالطريقْ
إبداعاْ،وأقلْ ًا
اكتشافْأنْتنوعْانتاجْأكثرْ ًْ
تأثيرْعلىْالبيئةْ،قدْيكونْأكثرْ ً
نحوْفُرصْْ ُمختلفةْ،الْتستوجبْالحدْمنْاإلبداعْالبشريْومنْحلمهْبالتقدمْ،وانماْتوجيهْهذهْالطاقةْبأسلوبْ

جديد.

إبداعاْ،وموجهةْبشكلْأفضلْ،قدْتتمكنْمنْإصالحْ
.172علىْسبيلْالمثالْ،إنْمسيرةْتنميةْإنتاجيةْأكثرْ ً

التفاوتْبينْاالستثمارْالتكنولوجيْالهائلْفيْاالستهالكْ،واالستثمارْالهزيلْفيْحلْالمشاكلْالملحةْالتيْتواجهْ
األسرةْالبشرية؛ْكماْيمكنهْتوليدْأشكالْذكيِّةْومفيدةْمنْإعادةْالتأهيلْوالتدوير؛ْويمكنهْتحسينْكفاءةْاستخدامْ
المدنْ،وهكذاْدواليكْ.التنوعْاالنتاجيْ،فيْالوقتْالذيْيقومْفيهْبحمايةْالبيئةْوخلقْالمزيدْمنْ
الطاقةْفيْ ُ

قادرْعلىْجعلْماْهوْ
إبداعاْ ًا
الوظائفْ،يقدمْإمكانياتْشاسعةْجداْللذكاءْالبشريْلإلبداعْوالتجديدْ.وسيكونْ ً
مجدداْ،ألنهْأكثرْكرامةْاستخدامْالذكاءْ،بإقدامْومسؤوليةْ،إليجادْأشكالْمنْ
نبيلْفيْالكائنْالبشريْيزهرْ ً

أبداعاْ،وأكثرْ
التطورْالمستدامْوالعادلْ،داخلْمفهومْأوسعْلنوعيِّةْالحياةْ.والعكسْصحيحْ،فإنهْأقلْكرامةْو ً
سطحيةْ،االصرارْعلىْخلقْأشكالْنهبْْللطبيعةْ،فقطْمنْأجلْتوفيرْإمكانياتْجديدةْلالستهالكْوالربحْ

الفوري.

طاْجديدةْللنموْ،ففيْحاالتْأخرىْ،
.173علىْأيةْحالْ،إنْكانتْبعضْأشكالْالتطورْالمستدامْسيجلبْأنما ً
وأمامْالنموْالجشعْوغيرْالمسؤولْالذيْحدثْخاللْالعقودْالسابقةْ،يجبْالتفكيرْكذلكْفيْإبطاءْسرعةْاإليقاعْ
أيضاْقبلْفواتْاألوانْ.نعلمْأنهْالْيمكنْمؤازرةْتصرفْ
قليالْ،ووضعْبعضْالحدودْالمعقولةْأوْحتىْالتراجعْ ً

دائماْأكثرْ،بينماْآخرونْالْيستطيعونْالعيشْوفقًاْلماْيليقْبكرامتهمْاإلنسانيةْ.لهذاْ
الذينْيستهلكونْويدمرونْ ً

فقدْحانْالوقتْلقبولْتخفيضْمعينْللنموْفيْبعضْالمناطقْمنْالعالمْ،لتوفيرْمواردْحتىْتَتَ َم َّكنْمناطقْأخرىْ

منْالنموْبشكلْسليمْ.كانْبندكتسْالسادسْعشرْيقولْإنهْ“منْالضروريْأنْتكونْالمجتمعاتْالمتقدمةْ

تكنولوجيًّاْمستعدةْلتحفيزْتصرفاتْتتسمْباالعتدالْ،عبرْتخفيضْاستهالكهاْالخاصْللطاقةْوتحسينْأنماطْ
استخدامها”[.]135
.174كيْتبرزْنماذجْجديدةْمنْالتقدمْنحنْبحاجةْإلىْ“تبديلْنموذجْالنموْالعالمي”[ْ،]136وهوْماْيعنيْ
التفكيرْبمسؤوليةْ“حولْمعنىْاالقتصادْوغاياتهْ،لتصحيحْماْيشوبهْمنْاختالالتْوتشوهات”[ْ.]137الْيكفيْ
التوفيقْ،كحلْوسطْ،بينْاالعتناءْبالطبيعةْوالربحْالماليْ،أوْبينْالحفاظْعلىْالبيئةْوالتطورْ.فالحلْالوسطْفيْ
هذاْالصددْلنْيكونْسوىْمجردْتأجيلْبسيطْللكارثةْ.إنْاألمرْ،وبكلْبساطةْ،يتعلقْبمسألةْإعادةْتعريفْ
علماْأفضلْونوعيةْحياةْأرقىْبشموليتهاْ،الْيمكنْاعتبارهْ
التقدمْ.فكلْتطورْتكنولوجيْواقتصاديْالْيتركْ ً

غالباْماْتتقهقرْ–بسببْتدهورْالبيئةْ،أوْانخفاضْ
تقدماْ.منْجهةْأخرىْ،إنْنوعيةْحياةْاألشخاصْالواقعيةْ ً
ً

جودةْالمنتوجاتْالغذائيةْأوْاستنفاذْبعضْالموارد–ْفيْإطارْنموْاقتصاديْ.فيتحولْعادةْ،فيْهذاْاإلطارْ،
الحديثْعنْالنموْالمستدامْإلىْتهربْووسيلةْلتقديمْالتبريراتْالتيْتحتجزْقيمْالخطابْاإليكولوجيْداخلْ

وغالباْماْتقتصرْالمسؤوليةْاالجتماعيةْوالبيئيةْللشركاتْعلىْسلسلةْمنْالعملياتْ
المنطقْالماليْوالتكنولوجيً ْ،
التسويقيةْ،وتجميلْالصورة.

.175إنْمبدأْالربحْاألقصىْ،والذيْيميلْإلىْالنأيْبنفسهْعنْأيْْاعتبارْآخرْ،هوْتشويهْلمفهومْاالقتصادْ:
كثيرْإنْكانْارتفاعْاإلنتاجْيتمْعلىْحسابْالمواردْالمستقبليةْأوْصحةْالبيئة؛ْوانْساهمْاستئصالْ
حيثْالْيهمْ ًا
غابةْفيْزيادةْاإلنتاجْ،فالْأحدْيقيسْالخسارةْالتيْيولدهاْتصحرْاألراضيْ،أوْتدميرْالتنوعْالبيولوجيْأوْزيادةْ

باحاْ،بعدْإجراءْالحساباتْودافعْقسمْزهيدْمنْالتكاليفْ.إنْتصرفًاْماْ
التلوثْ.هذاْيعنيْأنْالشركاتْتحصدْأر ً
البيئيةْ
ِّْ
استخدامْالمو ِّارِّْدْ
ِّْ
الناشئةْعنْ
ِّْ
االجتماعيةْ
ِّْ
تصاديةْو
ِّْ
بالتكاليفْاالق
ِّْ
يفْ
يمكنْاعتبارهْأخالقيًّاْفقطْإذاْتمْ“التعر ِّْ

الشعوبْ
ِّْ
غيرهمْمنْ
َْ
أولئكْالذينْ
بالكاملْ َْ
ِّْ
مصدرهاْ
يكونْ
وضمانْأنْ َْ
ِّْ
شتركةْ،بشفافيةْ،
الم َ
يستفيدونْمنهاْ،وليسْ َ
ُ
ُ

أجيالْالمستقبل”[ْ.]138إنْالعقليةْالنفعيةْ،التيْتقومْبتحليلْْثابتْللواقعْوفقًاْلالحتياجاتْالحاليةْ،هيْ
أوْمنْ ِّْ
المخططةْهيْالتيْتقومْبهذا.
ماثلةْسواءْعندماْيكونْالسوقْهوْالمسؤولْعنْتعيينْالمواردْ،أوْكانتْالدولةْ ُ

.176ماذاْعنْالسياسة؟ْلنتذكرْمبدأْاالحتياطْ،الذيْيمنحْحريةْلتطويرْالقدراتْالموجودةْعلىْجميعْ

لْأصحابْالسلطةْ.صحيحْ
المستوياتْ،ولكنهْفيْالوقتْعينهْيستوجبْمسؤوليةْأكبرْتجاهْالخيرْالعامْمنْ ِّقَب ِّْ

أكبرْمنْتلكْالتيْتمارسهاْالدولْنفسهاْ.لكنْالْيمكنْتبريرْ
أنْبعضْالقطاعاتْاالقتصاديةْاآلنْتمارسْسلط ْةًْ َْ
اقتصادْمنْدونْسياسةْ،اقتصادْربماْغيرْقادرْعلىْالتوصلْلمنطقْأخرْقادرْعلىْإدارةْمختلفْجوانبْ

األزمةْالحاليةْ.إنْالمنطقْالذيْيتركْمجاالْلالهتمامْالجديْبالبيئةْهوْنفسهْالذيْالْمكانْبهْلالهتمامْبمنْهمْ
حقْخاص”ْ،الْيبدوْأنْهناكْمعنىْلتكريسْالذاتْ
أكثرْهشاشةْ،ألنْ“فيْالنمطْالحاليْمنْادعاءْ“نجاحْ”ْو” ْ

َّ
نْمنْشقْْطريقْْفيْالحياةْأولئكْالذينْهمْفيْالمؤخرةْ،الضعفاءْوالمحرومون”[.]137
فيتمك َْ

.177إنناْبحاجةْإلىْسياسةْتفكرْبرؤيةْواسعةْ،تتبنيْمقارنةْمتكاملةْ،تشملْمختلفْجوانبْاألزمةْفيْحوارْ
نفسهاْمسؤولةْعنْفقدانْالثقةْبهاْ،بسببْالفسادْوغيابْ
غالباْماْتكونْالسياسةْ ً
متعددْالتخصصاتْ.بيدْأنْ ً

سياساتْعامةْصالحةْ.فإنْلمْتلعبْالدولةْدورهاْفيْمنطقةْماْ،ستتمكنْبعضْالجماعاتْاالقتصاديةْمنْ

الظهورْفيْثوبْالمحسنينْوتمسكْبزمامْالسلطةْالحقيقيةْ،مستثنيةْنفسهاْمنْقوانينْمعينةْ،وبماْفيهاْفسحْ
المجالْلنشأةْأشكالْمختلفةْمنْالجماعاتْاإلجراميةْالمنظمةْ،واإلتجارْباألشخاصْ،وتهريبْالمخدراتْ،
والعنفْ،وأشكالْيصعبْاستئصالهاْ.إنْكانتْالسياسةْغيرْقادرةْعلىْكسرْمنطقْفاسقْ،وتبقىْباإلضافةْإلىْ
ذلكْحبيسةْفيْخطاباتْمنهكةْ،فإنناْسنستمرْفيْالتهربْمنْمواجهةْمشاكلْالبشريةْالكبيرةْ.إنْاستراتيجيةْ
تغييرْحقيقيْتتطلبْإعادةْالتفكيرْفيْمجملْاإلجراءاتْ،ألنهْالْيكفيْإدخالْبعضْاالعتباراتْاإليكولوجيةْ
السطحيةْبينماْالْنعيدْالنظرْفيْالمنطقْالقائمةْعليهْالثقافةْالحاليةْ.فينبغيْعلىْسياسةْسليمةْأنْتكونْقادرةْ
علىْاستيعابْهذاْالتحدي.
.178تميلْكلْمنْالسياسةْواالقتصادْلتبادلْاالتهاماتْفيماْيتعلقْبالفقرْوبتدهورْالبيئةْ.فيْحينْأنْماْ ُينتظرْ

منهماْهوْاالعترافْبأخطائهماْالخاصةْوايجادْأشكالْتفاعلْتصبْفيْصالحْالخيرْالعامْ.فبينماْيشعرْالبعضْ
باإلحباطْلمجردْأنهمْلمْيحققواْمكاسبْماليةْ،وآخرونْتسيطرْعليهمْهواجسْالتمسكْبالسلطةْأوْزيادتهاْ،فإنْ
ماْيبقىْلناْهوْالحروبْأوْاالتفاقياتْالغامضةْحيثْأقلْماْيهمْالطرفينْهوْالمحافظةْعلىْالبيئةْوحمايةْ
أيضاْيجوزْمبدأْ“الوحدةْأسمىْمنْالنزاع”[.]141
األكثرْضعفًاْ.هناْ ً

 .Vاألديان في حوار مع العلوم
.177الْيمكنْالقولْبأنْالعلومْالتجريبيةْتفسرْبشكلْكاملْالحياةْ،والجوهرْالباطنيْلكلْالمخلوقاتْوالواقعْفيْ
مجملهْ.فهذاْيتخطىْمنْدونْشكْحدودهاْالمنهجيةْ.فإذاْتمْالتفكيرْداخلْهذاْالتصورْالضيقْ،فالْمكانْ

الشعرْأوْحتىْلقدرةْالعقلْعلىْإدراكْمعنىْاألشياءْوغايتها[ْ.]141وهناْأودْأنْأ ِّ
للحاسةْالجماليةْ،و ِّ
ُذكرْأنْ
دائماْآفاقًاْجديدةْ
“النصوصْالدينيةْالكالسيكيةْيمكنهاْأنْتقدمْتفسي ارْلجميعْالعصورْ،وأنْلهاْقوةْتعليلْتفتحْ ً

ويفهمْأنْتحالْإلىْالظلمةْبمجردْأنهاْتصدرْعنْإطارْاعتقادْديني؟”[ْ.]142فيْالواقعْ،
[…]ْفهلُْيعقلْ ُ

تماماْ،ومنفصلةْعنْأيْ
سيكونْمنْالسذاجةْبمكانْاالعتقادْبأنْالمبادئْاألخالقيةْتطرحْنفسهاْبصورةْمجردةْ ً

سياقْ،فكونهاْتُ َّ
قدمْبلغةْدينيةْ،فذلكْالُْيجردهاْمنْأيةْقيمةْفيْالنقاشْالعامْ.إنْبإمكانْالمبادئْاألخالقيةْالتيْ
ويعبرْعنهاْبلغاتْمختلفةْ،بماْفيْذلكْالدينية.
يستطيعْالعقلْإدراكهاْأنْتظهرْباستمرارْتحتْصيغْْأخرىُ ْ،
الخطيرةْإذاْ
ْ
عاجزْعنْحلْمشاكلْالعالمْ
.211منْجهةْأخرىْ،أيْحلْتقنيْتدعيْالعلومْاكتشافهْ،سيكونْ ًا

أمورْممكنةْ.علىْ
معاْوالتضحيةْوالصالحْ ًا
فقدتْالبشريةْمسارهاْ،واذاْنسيناْالدوافعْالكبيرةْالتيْتجعلْالعيشْ ً

كلْحالْ،يجبْتوجيهْنداءْللمؤمنينْليكونواْ ُمنسجمينْمعْإيمانهمْوأالْيناقضوهْبأعمالهمْ،كماْيجبْمطالبتهمْ
مجدداْعلىْنعمةْهللاْوأنْينهلواْمنْأعماقْاقتناعاتهمْالشخصيةْحولْالمحبةْ،والعدالةْوالسالمْ.فإنْ
باالنفتاحْ ً

كانْفهمْْملتبسْْلمبادئناْالخاصةْقدْحملناْ،فيْبعضْاألحيانْ،علىْتبريرْسوءْمعاملةْالطبيعةْأوْهيمنةْالكائنْ
البشريْاالستبداديةْعلىْالخليقةْ،أوْالحروبْ،والظلمْوالعنفْ،فنحنْكمؤمنينْيمكنناْاالعترافْبأنناْبهذهْالطريقةْ
غالباْماْأثرتْالقيودْ
لمْنكنْأمناءْلكنزْالحكمةْالذيْكانْيجبْعليناْأنْنحافظْعليهْ.ففيْعصورْمختلفةً ْ،

تحديداْ
الثقافيةْالمختلفةْعلىْإدراكْهذهْالكنوزْاألخالقيةْوالروحيةْالخاصةْ،لكنْالعودةْإلىْينابيعهاْالخاصةْ ً
هوْماْسيسمحْلألديانْبالردْعلىْاالحتياجاتْالحاليةْبشكلْأفضل.

.211إنْأغلبيةْسكانْاألرضْيعلنونْأنهمْمؤمنونْ،وهذاْينبغيْأنْيدفعْاألديانْللدخولْفيْحوارْفيماْبينهاْ
أيضاْإقامةْ
يهدفْإلىْالعنايةْبالطبيعةْ،والدفاعْعنْالفقراءْ،وبناءْشبكةْمنْاالحترامْواألخوةْ.منْالضروريْ ً

نظرْإلىْأنْكلْعلمْقدْاعتادْأنْينغلقْفيْحدودْلغتهْالخاصةْ،لدرجةْأنْالتخصصْ
حوارْبينْالعلومْنفسهاً ْ،ا
يميلْإلىْأنْيتحولْلعزلةْوالعتبارْمعرفتهْالخاصةْمعرفةْمطلقةْ.إنْهذاْيحولْدونْمواجهةْمناسبةْللمشاكلْ

أيضاْإقامةْحوارْمنفتحْوموقرْبينْمختلفْالحركاتْاإليكولوجيةْ،التيْالْتغيبْبينهاْالصراعاتْ
البيئيةْ.ينبغيْ ً
جميعاْالتفكيرْفيْالخيرْالعامْوالتقدمْعلىْدربْحوارْ
اإليديولوجيةْ.إنْخطورةْاألزمةْاإليكولوجيةْتقتضيْمناْ ً
يحتاجْلصبرْ،وزهدْوسخاءْ،متذكرينْدائماْأنْ“الواقعْهوْأسمىْمنْالفكرة”[.]143

الفصل السادس
تربية وروحانية إيكولوجية

ْ.212علىْالكثيرْمنْاألمورْأنْتعيدْتوجيهْمسارهاْ،ولكنْ،قبلْكلْشيءْ،البشريةْهيْالتيْبحاجةْللتغييرْ.
هناكْنقصْفيْالوعيْباألصلْالمشتركْ،وباالنتماءْالمتبادلْ،وبمستقبلْيتشاركْبهْالجميعْ.هذاْالوعيْاألساسيْ
تحدْكبيرْْثقافيْ،وروحيْ،
هوْالذيْسيسمحْبتطويرْقناعاتْجديدةْومواقفْجديدةْوأنماطْحياةْ.وهكذاْينبريْ ْ
وتربويْ،يقتضيْمراحلْطويلةْمنْالتجدد.
ْ
 .Iالسعي إلى نمط آخر من الحياة
.213انطالقًاْمنْأنْالسوقْيميلْإلىْخلقْآليةْاستهالكيةْقهريةْبهدفْبيعْمنتوجاتهْ،فإنْاألمرْينتهيْبإغراقْ

األشخاصْفيْدوامةْالشراءْوالنفقاتْعديمةْالجدوىْ.إنْهوسْاالستهالكْهوْانعكاسْللنموذجْالتقني-

أشكالْالحياةْ
األشياءْالمألوفةْو َْ
َْ
االقتصاديْ.فيحدثْماْقدْأشارْإليهْرومانوْغواردينيْ:الكائنْالبشريْ“يقبلْ

المقنَّنةْ،وهوْيقومْبهذاْ،فيْالعمومْ،معْاالنطباعْ
االعتياديةْكماْتُفرضْعليهْمنْقبلْأنظمةْفكريةْومنْاآللياتْ ُ
بأنْكلْهذاْمنطقيْوصالح”[ْ.]144إنْهذاْالنموذجْيجعلْالجميعْيعتقدونْبأنهمْأحرارْ،طالماْأنهمْيحتفظونْ

بحريةْمزعومةْفيْاالستهالكْ،فيْحينْأنْالذينْيملكونْالحريةْهمْتلكْاألقليةْالتيْتمسكْبزمامْالسلطةْ
جديداْلذاتهاْيساعدهاْفيْتحديدْ
فهماْ ً
االقتصاديةْوالماليةْ.فيْغمرةْهذاْاللبسْ،لمْتجدْبشريةْماْبعدْالحداثةْ ً
توجيههاْ،وهيْتعيشْهذاْالنقصْفيْالهويةْبقلقْْ.فنحنْنمتلكْوسائلْهائلةْألهدافْمحدودةْوهزيلة.

أشكاالْمنْ
.214إنْالوضعْالحاليْللعالمْ“يتسببْفيْشعورْبعدمْاالستقرارْوبانعدامْاألمنْ،وهوْماْيحفزْبدورهْ ًْ

األنانيةْالجماعية”[ْ.]145فعندماْيتحولْاألشخاصْإلىْأصحابْمرجعيةْذاتيةْ،وينعزلونْداخلْإدراكهمْالذاتيْ،
فإنْجشعهمْيتزايدْ.فيْالواقعْ،كلماْازدادْالفراغْفيْقلبْالشخصْ،كلماْازدادْاحتياجهْإلىْشراءْأشياءْوامتالكهاْ
حدوداْ.فيْهذاْاألفقْالْ
واستهالكهاْ.فيْهذاْالسياقْ،يبدوْمنْغيرْالممكنْأنْيقبلْأحدْْأنْيضعْالواقعْلهْ ً

بعُْالقوانينْإالْفيْحالةْعدمْ
وجودْكذلكْللخيرْالعامْالحقيقيْ.إذاْكانْهذاْهوْالنمطْالسائدْفيْالمجتمعْ،فلنْتُتَّ ْ

تعارضهاْمعْحاجاتهْالخاصةْ.لذلكْعليناْأالْنفكرْفقطْفيْإمكانيةْحدوثْظواهرْمناخيةْرهيبةْأوْكوارثْ

بنمطْحياةْْاستهالكيْ-خاصةْ
أيضاْفيْكوارثْناجمةْعنْأزماتْاجتماعيةْ،ألنْالهوسْ ِّْ
طبيعيةْكبيرةْ،وانماْ ً
متاحاْفقطْلعددْقليلْمنْاألشخاص–ْيمكنهْأنْيؤججْالعنفْوالتدميرْالمتبادل.
عندماْيكونْ ً

أيضاْ
.215معْذلكْ،لمْنخسرْبعدْكلْشيءْ،ألنْالبشرْ،القادرينْعلىْاالنحطاطْإلىْأقصىْالحدودْ،همْ ً

قادرونْعلىْتخطيْذواتهمْوالعودةْمنْجديدْالختيارْالخيرْ،والتجددْ،لدرجةْتتخطىْأيْتكيفْعقليْواجتماعيْ
ُيفرضْعليهمْ.همْقادرونْعلىْالنظرْإلىْأنفسهمْبصدقْ،والىْإظهارْاشمئزازهمْوشقْدروبْجديدةْتقودهمْ

نحوْالحريةْالحقيقيةْ.فالْوجودْ ُلنظمْباستطاعتهاْأنْتُلغيْنهائيًّاْاالنفتاحْعلىْالخيرْوالحقيقةْوالجمالْ،والْالقدرةْ

علىْالتفاعلْالتيْيستمرْهللاْفيْتحفيزهاْفيْأعماقْقلوبناْ.أطلبْمنْكلْشخصْفيْهذاْالعالمْأالْْينسىْ
اعهاْمنه.
كرامتهْهذهْوالتيْالْيحقْألحدْْانتز ُ
.216قدْيستطيعْتغييرْفيْأنماطْالحياةْأنْيصلْإلىْممارسةْضغطْسليمْعلىْأصحابْالسلطةْالسياسيةْ
واالقتصاديةْواالجتماعيةْ.إنْهذاْماْيحدثْحينْتنجحْحركاتْالمستهلكينْفيْالتوقفْعنْشراءْبعضْالسلعْ،
فيصبحواْهكذاْمؤثرينْفيْتغييرْتصرفاتْالشركاتْ،واجبارهاْعلىْتقييمْالتأثيراتْالبيئيةْونماذجْاالنتاجْ.إنهْ
ألمرْْواقعيْْأنْتضطرْالشركاتْإلىْاعتمادْطُرقْأخرىْفيْاإلنتاجْعندماْتؤثرْعاداتْالمجتمعْعلىْأرباحهاْ.
ِّ
أيضاْ
وهذاْيذكرناْبمسؤوليةْالمستهلكينْاالجتماعية“ْ.عمليةْالشر ِّْ
اءْهيْفعلْْأخالقيْْعداْعنْكونهْ ً

اقتصاديًّا”[ْ.]146ولهذاْ“إنْموضوعْالتدهورْالبيئيْيضعْفيْقفصْاالتهامْتصرفاتْكلْواحدْمنا”[.]147
.217لقدْدعاناْميثاقْاألرضْإلىْتركْمرحلةْالتدميرْالذاتيْهذهْوراءناْوالبدءْفيْانطالقةْجديدةْ،إالْأنناْلمْ
ِّ
مجددا“ْ:إنْمصيرناْ
نطورْبعدْوعيًّاْعالميًّاْيجعلْمنْهذاْ ً
ممكناْ.لهذاْأتَ َج أُْرْباقتراحْهذاْالتحديْالثمينْ ً

المشتركْ،كماْلمْيحدثْمنْقبلْفيْالتاريخْ،يفرضْعليناْالبحثْعنْانطالقةْجديدةْ[…]ْ.لنفعلْماْبوسعناْكيْ
الجهادْ
ِّْ
الوصولْإلىْاالستدامةْ،وفيْ
ِّْ
صحوةْوالءْْجديدْْللحياةْ،وقرارْْحاسمْْفيْ
ِّْ
كعصرْ
ِّْ
عصرناْهذاْ
ُْ
يذكرْالتاريخْ َ

االحتفالْبالحياة”[.]148
ِّْ
العدالةْوالسالمْ،و
ِّْ
المتسارعْمنْأجلْ

دائماْتنميةْقدرةْالخروجْمنْالذاتْنحوْاآلخرْ.فمنْدونهاْ،لنْندركْالقيمةْالخاصةْلبقيةْ
.218منْالممكنْ ً

الخالئقْ،ولنْنكترثْباالعتناءْبأيْشيءْمنْأجلْاآلخرينْ،وسنفقدْالقدرةْعلىْرسمْحدودْلذواتناْلمنعْااللمْأوْ
تدهورْماْيحيطْبناْ.إنْالسلوكْالرئيسيْفيْتجاوزْالذاتْ،بكسرْالوعيْالمعزولْوالمرجعيةْالذاتيةْ،هوْاألساسْ
الذيْيجعلْمنْالممكنْكلْاهتمامْباآلخرينْوبالبيئةْ،وهوْماْيولدْردةْالفعلْاألخالقيةْالالزمةْلتقييمْالتأثيرْ
الناتجْعنْكلْعملْ،وعنْكلْقرارْشخصيْْيخرجْمنْالذاتْ.فعندماْنكونْقادرينْعلىْتخطيْاإلنفراديةْ،حينئذْ
ممكناْحينهاْتحقيقْتغييرْمهمْفيْالمجتمع.
يمكنْواقعيًّاْانتاجْنمطْحياةْبديلْ،ويصيرْ ً

 .IIتربية على العهد بين البشرية والبيئة
ْ.217يجبْأنُْيترجمْالوعيْبخطورةْاألزمةْالثقافيةْواإليكولوجيةْإلىْعاداتْجديدةْ.يعرفْكثيرونْأنْالتقدمْ

الحاليْومجردْتراكمْاألشياءْأوْالملذاتْ،الْتكفيْإلعطاءْمعنىْوفرحْللقلبْالبشريْ،ولكنهمْالْيشعرونْبأنهمْ
قادرونْعلىْالتخليْعماْيقدمهْلهمْالسوقْ.لدىْالشبانْ-فيْالبلدانْالتيْينبغيْأنْيحدثْفيهاْأكبرْتغيراتْفيْ
عاداتْاالستهالكْ-يوجدْوعيْبيئيْجديدْوروحْسخيْ،والبعضْمنهمْيناضلونْعلىْنحوْرائعْمنْأجلْالدفاعْ

عنْالبيئةْ،غيرْأنهمْنشأواْفيْإطارْْمنْاالستهالكْالمفرطْومنْرغدْالعيشْ،وهوْماْيجعلْمنْالصعبْنضوجْ
تحدْتربوي.
عاداتْأخرىْ.لهذاْفإنناْنجدْأنفسناْأمامْ ْ
.211لقدْشرعتْالتربيةْالبيئيةْفيْتوسيعْحقلْأهدافهاْ.فإنْكانتْ،فيْبدايةْاألمرْ،مركزةْللغايةْعلىْ
المعلوماتْالعلميةْوعلىْالتوعيةْوالوقايةْمنْالمخاطرْالبيئيةْ،فهيْاآلنْتميلْإلىْإدخالْنقدْ“ألساطير”ْ
العصرنةْالتيْترتكزْعلىْعقلْأداتي[(ْ]xviنزعةْفرديةْ،وتقدمْغيرْمحدودْ،وتنافسْ،ونزعةْاستهالكيةْ،وسوقْ
بالْمبادئ)ْ،وكذلكْإلىْاستعادةْمختلفْمستوياتْالتوازنْاإليكولوجيْ:المستوىْالداخليْمعْالذاتْ،والمستوىْ
التضامنيْمعْاآلخرينْ،والمستوىْالطبيعيْمعْجميعْالخالئقْ،والمستوىْالروحيْمعْهللاْ.ينبغيْعلىْالتربيةْ
البيئيةْأنْتُ َّ
عدناْللقيامْبهذهْالقفزةْنحوْ“السر”ْ،والذيْمنهْتَنهلْاألخالقي ْةُْاإليكولوجيةْمعناهاْاألعمقْ.منْناحيةْ

أخرىْ،هناكْمربونْقادرونْعلىْإعادةْوضعْالمناهجْالتربويةْالمرتبطةْباألخالقيةْاإليكولوجيةْ،لتساعدْبفعاليةْ
علىْالنموْْفيْالتضامنْوفيْالمسؤوليةْوفيْالرعايةْالمبنِّيةْعلىْالتعاطف.

اطنِّيَّةْإيكولوجية”ْ،تقتَ ِّ
لخلقْ“مو ِّ
ِّ
إعطاءْالمعلوماتْوتفشلْفيْ
ِّْ
أحياناْعلىْ
ص ُْرْ ً
.211لكنْهذهْالتربيةْ،والمدعوةْ ْ ُ َ

إنضاجْعاداتْ.فوجودْقوانينْوتشريعاتْهوْغيرْكافْ،علىْالمدىْالبعيدْ،للحدْمنْالتصرفاتْالسيئةْ،حتىْ

ِّ
ومستدامةِّ ْ،منْالضروريْأنْ
فيْحالْوجودْرقابةْفعالةْ.فلكيْيكونْلهذهْالتشريعاتْالقانونيةْتأثيراتْْ ُمهمةْْ ُ
أعضاءْالمجتمعْ،انطالقًاْمنْوجودْحوافزْكافيةْ،وأنْيتفاعلواْمعهاْوفقًاْلتَغيرْشخصيْ.فقطْ
ِّْ
يقبلهاْغالبي ْةُْ

انطالقًاْمنْتنميةْقيمْراسخةْيمكنْ ِّ
له َبةْالذاتْفيْالتزامْْإيكولوجيْأنْتُصبحْممكنةْ.فإذاْاعتادْشخصْماْ،علىْ
عوضاْعنْتشغيلْنظامْ
الرغمْمنْأنْوضعهْاالقتصاديْيسمحْلهْباالستهالكْوباإلنفاقْ،أنْيتغطىْ ًْ
قليالْ ً

ْ ِّ
جداْااللتزامْبواجبْالحفاظْ
التدفئةْ،فهذاْيعنيْأنهْقدْ
اكتسبْح ًّساْوقَناعاتْْتُساندْالحفاظْعلىْالبيئةْ.فمنْالنبيلْ ً
َ
علىْالخليقةْمنْخاللْالقيامْبأعمالْيوميةْصغيرةْ،ومنْالرائعْأنْتتوصلْالتربيةْإلىْتحفيزْهذهْاألعمالْحتىْ
تحولهاْإلىْنمطْحياةْ.يمكنْللتربيةْعلىْالمسؤوليةْالبيئيةْأنْتشجعْسلوكياتْمختلفةْ،ذاتْتأثيرْمباشرْوهامْ
فيْمسألةْالعنايةْبالبيئةْ،مثلْتجنبْاستعمالْالموادْالبالستيكيةْأوْالورقيةْ،وتخفيضْاستهالكْالمياهْ،وفرزْ
النفاياتْ،وطهيْفقطْالكميةْالالزمةْمنْالطعامْ،والتعاملْباهتمامْمعْباقيْالكائناتْالحيةْ،واستخدامْوسائلْ
النقلْالعامْأوْالمشاركةْبينْعدةْأشخاصْفيْاستخدامْسيارةْواحدةْ،وزراعةْاألشجارْ،واطفاءْاألنوارْغيرْ
الالزمةْ.إنْهذاْكلهْجزءْمنْإبداعيْسخيْونبيلُ ْ،يظهرْأفضلْماْفيْالكائنْالبشريْ.إنْإعادةْاستعمالْشيءْ
ماْ،انطالقًاْمنْدوافعْعميقةْ،بدلْالتخلصْمنهْبتسرعْ،يمكنهْأنْيكونْعملْمحبةْيعبرْعنْكرامتنا.

دائماْ
تغيِّ َْرْالعالمْ.فأعمالْكهذهْتنشرْفيْالمجتمعْ ًا
.212الْيجبْاالعتقادْبأنْهذهْالجهودْلنْ ْ
خيرْباستطاعتهْ ً

أحياناْ
ثمارْتفوقْماْيمكنْمشاهدتهْ،ألنهاْتولدْفيْأحشاءْهذهْاألرضْ ًا
أنُْيعطيْ ًا
دائماْإلىْاالنتشارً ْ،
خيرْيميلْ ً

بطريقةْغيرْمنظورةْ.عالوةْعلىْذلكْ،فممارسةْهذهْالسلوكياتْتُعيدْلناْالشعورْبكرامتناْ،وتقودناْنحوْعمقْ

كيانيْْأكبرْ،وتسمحْلناْأنْنختبرْأنْواقعْمرورناْفيْهذهْالعالمْهوْأمرْيستحقْْالعناء.

.213متعددةْهيْبيئاتْالتربيةْ:المدرسةْ،والعائلةْ،ووسائلْالتواصلْ،والتعليمْالدينيْ،وبيئاتْأخرىْ.إنْتربيةْ
ثمارْعلىْمدىْالحياةْ.بيدْأنيْأريدْالتأكيدْعلىْ
بذورْقدْتعطيْ ًا
مدرسيةْجيدةْ،فيْسنْالطفولةْوالمراهقةْ،تزرعْ ًا

األهميةْالمركزيةْلألسرةْ،ألنْاألسرةْهيْ“مهدْالحياةْ،هبةْاللْ،وحضنهاْالالئقْ،وحصنهاْضدْاألخطارْالكثيرةْ

نموْبشريْْصحيحْ.فضدْْماْيسمىْبثقافةْ
المحيطةْبهاْ،والمنبتْالذيْتستطيعْأنْتترعرعْفيهْطبقْاًْلمقتضياتْ ْ
الموتْ،تشكلْاألسرةْقلبْثقافةْالحياة”[ْ.]147فيْاألسرةْ،تترعرعْأولىْعاداتْالمحبةْواالعتناءْبالحياةْ،كماْ،
النظمْاإليكولوجيةْالمحليةْ،وحمايةْ
علىْسبيلْالمثالْ،االستعمالْالصحيحْلألشياءْ،والنظامْوالنظافةْ،واحترامْ ُ

جميعْالمخلوقاتْ.إنْاألسرةْهيْمكانْالتربيةْالشاملةْ،حيثْتتكشفْمختلفْجوانبْالنضوجْالشخصيْ،

شكر”ْكتعبيرْعنْتقييمْ
والمتصلةْاتصاالْوثيقًاْفيماْبينهاْ.فيْاألسرةْ،نتعلمْاالستئذانْباحترامْ،وأنْنقولْ“ ًا

صادقْلألشياءْالتيْنحصلْعليهاْ،وأنْنكبحْالعدوانْأوْالجشعْ،وأنْنعتذرْعندْالقيامْبشيءْسيءْ.إنْلفتاتْ
المجاملةْالصادقةْهذهْ،تساعدْفيْبناءْثقافةْالحياةْالمشتركةْواحترامْكلْماْيحيطْبنا.
.214يقعْعلىْعاتقْالسياسةْوالجمعياتْالمختلفةْجهدْتشكيلْالضمائرْ.وهوْأمرْيقعْعلىْعاتقْالكنيسةْ

لتقومْبِّ ِّهْْفيْهذاْالعملْالتربويْ.وأتمنىْكذلكْأنْتقدمْفيْ
أيضاْ.لدىْالجماعاتْالمسيحيةْكافةْدورْمهمْْ َْ
ً

معاهدناْالالهوتيةْ،وفيْبيوتْالتنشئةْالدينيةْ،تنشئةْْعلىْالتقشفْالمسؤولْ،وعلىْالتأملْبالعالمْبامتنانْ،وعلىْ
فنظرْألهميةْالمسألةْ،وكماْهيْالحاجةْلوجودْمؤسساتْتتمتعْبسلطةْلمعاقبةْ
ضعفْالفقراءْوالبيئةً ْ.ا
حمايةْ ُ

أيضاْإلىْالسيطرةْعلىْذواتناْوالىْتعليمْبعضناْالبعض.
التعدياتْعلىْالبيئةْ،فإنناْبحاجةْ ً

.215فيْهذاْالسياق“ْ،الْينبغيْإهمالْ[…]ْالعالقةْالقائمةْبينْالتربيةْالجماليةْوالمحافظةْعلىْبيئةْ
سليمة”[ْ.]151فاالنتباهْللجمالْوتقديرهْيساعدناْعلىْالتحررْمنْالنزعةْالبراغماتيةْالنفعيةْ.فعندماْالْيتمْتعليمْ
المستغربْأنْيتحولْكلْْشيءْإلىْغرضْْلالستخدامْواالستغاللْمنْ
َْ
التوقفْللتأملْبالجمالْوتقديرهْ،فليسْمنْ ُ

دونْأدنىْشعورْبالذنبْ.فيْالوقتْعينهْ،إذاْأردناْتحقيقْتغييراتْعميقةْ،ينبغيْأنْنتذكرْأنْالنماذجْالفكريةْ

أيضاْبنشرْنموذجْجديدْ
تؤثرْ ًْ
فعالْفيْالتصرفاتْ.فالتربيةْلنْتكونْكافيةْ،وجهودهاْستذهبْسدىْ،إنْلمْنهتمْ ً

حولْالكائنْالبشريْ،والحياةْ،والمجتمعْوالعالقةْمعْالطبيعةْ.واالْ،فالنموذجْاالستهالكيْالذيْتتناقلهْوسائلْ
االعالمْوآلياتْالسوقْالفعالةْسيستمرْفيْالتفاقم.

 .IIIالتوبة اإليكولوجية

.216إنْعظمةْكنزْالروحانيةْالمسيحيةْ،وليدْعشرينْقرنْمنْاالختباراتْالشخصيةْوالجماعيةْ،تشكلْمساهمةْ
رائعةْفيْالجهودْالمبذولةْلتجديدْاإلنسانيةْ.أريدْأنْأقترحْعلىْالمسيحيينْبعضْالخطوطْلروحانيةْإيكولوجيةْ
تتأتىْمنْقناعاتْإيمانناْ،ألنْماْيعلمناْإياهْاإلنجيلْلهْتأثيرْعلىْطريقةْتفكيرناْوشعورناْوعيشناْ.الْيتعلقْ
األمرْبالتكلمْعنْأفكارْ،وانماْوقبلْكلْشيءْعنْدوافعْتنبعْمنْالروحانيةْبهدفْتغذيةْشغفْالحفاظْعلىْ
العالمْ.فيْالواقعْ،إنهْمنْالمستحيلْأنْنلتزمْبأمورْعظيمةْمكتفينْبالمبادئْ،دونْأيةْروحانيةْتلهمناْ،دونْ
معنىْعلىْالعملْالشخصيْوالجماعي”[ْ.]151عليناْ
“الحوافزْالداخليةْالتيْتدفعْوتبررْوتشجعْوتضفيْ ْ
ً
دائماْولمْ ُن َنِّمْْالغنىْالذيْوهبهْهللاْللكنيسةْ،حيثْالْتنفصلْالروحانيةْ
االعترافْ،نحنْالمسيحيينْ،بأنناْلمْ َنج ِّْ
نْ ً
الْعنْ ِّ
طُْبِّنا.
جسدناْوالْعنْالطبيعةْأوْعنْواقعْهذاْالعالمْ،وانماْتتعايشْمعهاْوفيهاْ،بشركةْمعْكلْْماُْيحي ْ
.217إنْكانتْ“الصحاريْالخارجيةْفيْعالمناْقدْتكاثرتْ،ألنْالصحاريْالداخليةْأصبحتْشاسعةْ
أيضاْبأنْبعضْ
للغاية”[ْ،]152فإنْاألزمةْاإليكولوجيةْهيْنداءْإلىْتوبةْداخليةْعميقةْ.ولكنْينبغيْأنْنعترفْ ً
المسيحيينْ،الملتزمينْوالمواظبينْعلىْالصالةْ،بحجةْالواقعيةْوالبراغماتيةْقدْاعتادواْاالستهزاءْبأيْاهتمامْ

بمسألةْالبيئةْ.وهناكْآخرونْغيرْمبالينْ،والْيتخذونْأيْقرارْبتغييرْعاداتهمْ،فيفقدونْتوافقهمْالشخصيْ.
ينقصهمْإ ًذاْتوبةْإيكولوجيةْتقتضيْأنْيسمحواْلكلْْثمارْلقائهمْبيسوعْالمسيحْبأنْتفيضْعلىْعالقاتهمْمعْ

العالمْالمحيطْبهمْ.إنْعيشْدعوتناْكحراسْْلعملْهللاْهوْجزءْأساسيْمنْحياةْفاضلةْ،وهذاْاألمرْليسْ
بإختياريْوالْبثانويْفيْالخبرةْالمسيحية.

أبعادْالتوبةْالكاملةْ
كبعدْْمنْ ِّْ
.218لنتذكرْ َم َْ
ثلْالقديسْفرنسيسْاألسيزيْ،كيْنقترحْعالقةْسليمةْمعْالخليقةْ ُ

للشخصْ.إنْهذاْيفترضْاالعترافْبأخطائناْ،وخطاياناْ،وعيوبناْواهمالناْ،والتوبةْعنهاْمنْالقلبْ،والتغيرْمنْ
الداخلْ.قدْ َع ِّرفْأساقفةْأسترالياْالتعبيرْعنْالتوبةْبشكلْمصالحةْمعْالخليقة“ْ:لتحقيقْهذهْالمصالحةْ،ينبغيْ

أنْنفحصْحياتناْوأنْنعرفْبأيةْطريقةْ،بأفعالناْوبعجزناْعنْالعملُْ،نسيءْإلىْخليقةْهللاْ.إنناْبحاجةْإلىْخبرةْ
توبةْ،وخبرةْتغييرْللقلب”[.]153

.217ولكنْ،التغييرْعلىْالمستوىْالفرديْالْيكفيْلحلْوضعْمعقدْعلىْقدرْتعقيدْالوضعْالذيْيواجههْعالمْ
اليومْ.قدْيفقدْاألفرادْالمنعزلونْقدرتهمْوحريتهمْلتخطيْمنطقْالعقليةْالنفعيةْ،ليجدواْأنفسهمْفيْالنهايةْتحتْ
رحمةْاستهالكيةْْخاليةْْمنْالحسْاألخالقيْومنْأيُْبعدْاجتماعيْأوْبيئيْ.فعلىْالمشاكلْاالجتماعيةْينبغيْ

أنْيأتيْالردْْعبرْشبكاتْمجتمعيةْ،وليسْعبرْمجردْمجموعْالخيراتْالفردية“ْ:إنْمتطلباتْهذاْالعملْستكونْ
هائلةْلدرجةْأنْإمكانياتْالمبادراتْالفرديةْوالتعاونْبينْاألفرادْ،والذينْتربواْبحسبْالنزعةْالفردانيةْ،لنْيكونْ
باستطاعتهاْالردْعليهاْ.سيكونْضروريًّاْتوحيدْالجهودْوتوحيدْالمساهمات”[ْ.]154إنْالتوبةْاإليكولوجيةْ
أيضاْتوبةْجماعية.
المطلوبةْمنْأجلْخلقْديناميةْتغييرْمستدامْهيْ ً

.221تستوجبْهذهْالتوبةْمواقفْمختلفةْتتشابكْفيماْبينهاْلتفعيلْرعايةْسخيةْومملوءةْعطفًاْ.فهيْتتطلبْ،

قبلْكلْشيءْ،العرفانْوالمجانيةْ،أيْْاالقرارْبأنْالعالمْهوْهبةْأعطيتْمنْمحبةْاآلبْ،مماْيؤديْإلىْاتخاذْ
لْ
فع ُْ
كْماْتَ َْ
مواقفْتخلىْمجانيْوالقيامْبمبادراتْسخيةْحتىْولوْلمْيرهاْأحدْأوْيعترفْبها“ْ:فالْتَعلَمْْ ِّشمالُ َْ

َبوكْالَّذيْيرىْفيْ ُ ِّ
المحبْبأنناْ
مين َكْ]…[ْ،وأ َْ
َي ُ
الخف َي ْةُْيجازيك”ْ(متىْْ.)4ْ–ْ3ْ،6تتطلبْالتوبةْ ً
َ
أيضاْالوعيْ ُ

لسناْمنفصلينْعنْبقيةْالخالئقْ،بلْنكونْمعْباقيْالكائناتْشركةْكونيةْجميلةْ.فالتأملْبالعالمْ،بالنسبةْ

للمؤمنْ،الْيتمْمنْالخارجْوانماْمنْالداخلْ،عبرْاإلقرارْباألواصرْالتيْوحدناْبهاْاآلبْمعْكلْالكائناتْ.
فضالْعنْذلكْ،تحملْالتوبةْاإليكولوجيةْالمؤمنْ،عبرْتنميةْقدراتهْالخاصةْالتيْوهبهاْلهْهللاْ،علىْإثراءْ

إبداعهْوحماسهْلحلْمآسيْالعالمْ،مقدماْذاتهْهللْ“ َذبيح ْةًْحَّي ْةًْمقَ َّدس ْةًْمر ِّ
ضَّي ْةً”ْ(رومْْ.)1ْ،12فهوْالْيعتبرْ
َ
َ َ ُ
ً

تفوقهْكداعْْلتمجيدْنفسهْأوْلهيمنةْغيرْمسؤولةْ،إنماْكقدرةْمختلفةْتفرضْعليهْبدورهاْمسؤوليةْخطيرةْتنبعْمنْ

إيمانه.
معنىْأغنىْ
.221ستساعدْقناعاتْمختلفةْإليمانناْ،والتيْتمْتطويرهاْمنْبدايةْهذهْالرسالةْالعامةْ،علىْإعطاءْ ْ
ً
أيضاْأنْالمسيحْ
لهذهْالتوبةْ،كإدراكْبأنْْكلْخليقةْتعكسْ ً
شيئاْمنْهللاْوتملكْرسالةْماْتنقلهاْلناْ،أوْكالتأكيدْ ً

قيمْفيْأعماقْكلْكائنْ،ويغمرهْ
قدْأخذْفيْذاتهْهذاْالعالمْالماديْْوأنهْاآلنْ،بعدْقيامتهْمنْبينْاألمواتُْ،ي ُْ

نظاماْودينامي ْةًْالْيحقْْللكائنْالبشريْأنْ
بمحبتهْويملؤهْبنورهْ.وكذلكْاالقرارْبأنْهللاْقدْخلقْالكونْو ً
اضعاْفيهْ ً

يتجاهلهماْ.عندماْنق أرْفيْاإلنجيلْبأنْيسوعْيتكلمْعنْالعصافيرْويقولْ“ماْ ِّمنهاْو ِّ
نساهُْهللا”ْ(لوْْ،)6ْ،12
احدْْ َي ْ

البعدُْ،بعِّْدْالتوبةْ
فهلْبإمكانناْبعدْمعاملتهاْبالسوءْأوْإلحاقْاألذىْبها؟ْأدعوْجميعْالمسيحيينْإلىْإظهارْهذاْ ُ
أيضاْإلىْعالقتهمْببقيةْالخالئقْوبالعالمْ
الشخصيةْ،والسماحْلقوةْونورْالنعمةْالتيْحصلواْعليهاْ،أنْتمتداْ ً

الذيْيحيطْبهمْ،وأنْتثم ارْتلكْاألخوةْالساميةْالتيْعاشهاْالقديسْفرنسيسْاألسيزيْمعْكلْالخليقةْبطريقةْ
منيرةْللغاية.

 .IVفرح وسالم
قادرْعلىْ
.222تقترحْالروحانيةْالمسيحيةْنمطًاْبديالْلفهمْنوعيةْالحياةْ،وتشجعْأسلوبْحياةْنبويْْوتأمليً ْ،ا

قديماْ،نجدهْفيْتقاليدْدينيةْمختلفةْ،
عليماْ ً
الفرحْالعميقْدونْالوقوعْفيْهوسْاالستهالكْ.منْالمهمْْأنْنسترجعْتَ ً
أيضاْ.إنهْاالقتناعْبأنْ“األقلْهوْأكثر”ْ.ألنْ،فيْالواقعْ،التراكمْالمستمرْْالحتماالتْ
كماْفيْالكتابْالمقدسْ ً

االستهالكُْيشتتْالقلبْويحولْدونْتقديرْكلْْشيءْوكلْْلحظةْ.وعلىْالعكسْ،الحضورْببهجةْأمامْكلْْواقعْ،

صغيراْ،يفتحْلناْمجاالتْأوسعْمنْالفهمْومنْتحقيقْالذاتْ.تقترحْالروحانيةْالمسيحيةْنمواْفيْ
مهماْكانْ
ً

الرزانةْوقدرةْعلىْالتمتعْبالقليلْ.فالعودةْإلىْالبساطةْهيْالتيْستسمحْلناْبالتوقفْلالستمتاعْباألشياءْ
ْ

الصغيرةْ،وللشكرْمنْأجلْاإلمكانياتْالتيْتقدمهاْالحياةْدونْالتعلقْبماْنملكْوالْالحزنْبسببْماْالْنملكْ.إنْ
هذاْيفترضْتجنبْدينامياتْالتسلطْوتراكمْالملذات.
زخماْأقلْ،بلْهيْعكسْ
المعاشةْبحريةْوبوعيْ،هيْ ُمحرِّرةْ.إنهاْليستْحياةْأقلْ،وليستْ ً
.223إنْالقناعةُ ْ،

تماماْ.فيْالواقعْ،الذينْيتمتعونْأكثرْويحيونْأفضلْكلْلحظةْ،همْأولئكْالذينْيتوقفونْعنْااللتقاطْهناْ
ذلكْ ً
دائماْوراءْماْالْيملكونْ،الذينْيختبرونْماذاْيعنيْتقديرْكلْْشخصْوكلْْشيءْ،ويتعلمونْ
وهناكْالهثينْ ً

الدخولْفيْأُلفةْمعْاألمورْالبسيطةْوالتمتعْبهاْ.إنهمْبهذهْالطريقةْينجحونْفيْتقليلْاالحتياجاتْالتيْلمْيتمْ
قادرْ
تلبيتهاْ،ويقللونْاإلحساسْبالكللْوالقلقْ.يمكنْأنْيحتاجْالمرءْلقليلْويعيشْكثيراْ،الْسيِّماْعندماْيكونْ ًا

علىْإعطاءْمساحةْأكبرْألسبابْسرورْأخرىْوعلىْاختبارْالرضىْفيْاللقاءاتْاألخويةْ،والخدمةْ،واستثمارْ

المواهبْالخاصةْ،فيْالموسيقىْوفيْالفنْ،وفيْالتواصلْمعْالطبيعةْ،وفيْالصالةْ.إنْالسعادةْتكمنْفيْ
معرفةْوضعْحدودْلبعضْالحاجاتْالتيْتُربكناْ،والبقاءْهكذاْمنفتحينْعلىْاالمكانياتْالمتعددةْالتيْتقدمهاْ
الحياة.

.224إنْالقناعةْوالتواضعْلمْتتمتعاْبتقديرْإيجابيْفيْالقرنْاألخيرْ.لكنْعموميًّاْعندماْتضعفْممارسةْ
فضيلةْماْفيْالحياةْالشخصيةْواالجتماعيةْ،ينتهيْاألمرْبالتسببْباختالالتْمتعددةْ،ومنهاْبيئيةْ.لهذاْ،فالْ
النظمْاإليكولوجيةْ.ينبغيْالتحليْبجرأةْالتكلمْعنْنزاهةْالحياةْالبشريةْ،وضرورةْ
يكفيْأنْنتكلمْفقطْعنْنزاهةْ ُ

تشجيعْوربطْجميعْالقيِّمْالكبيرةْ.إنْغيابْالتواضعْ،لدىْكائنْبشريْ،تستهويهْللغايةْإمكانيةْالسيطرةْدونْ

حدودْعلىْكلْشيءْ،الْيمكنهْإالْأنْي ِّ
لحقْاألذىْبالمجتمعْوبالبيئةْ.ليسْمنْالسهلْتنميةْهذاْالتواضعْالسليمْ
ُ
وهذهْالقناعةْالسعيدةْ،إذاْسقطناْفيْتجربةْاالكتفاءْالذاتيْ،وأخرجناْهللاْمنْحياتناْليأخذْالـ”أنا”ْمكانهْ،واذاْ

اعتقدناْأنْذاتيتناْهيْالتيْتحددْماْهوْجيدْأوْماْهوْسيء.
.225منْجهةْْأُخرىْ،ماْمنْأحدْْيمكنهْإنضاجْقناعةْسعيدةْ،دونْأنْيكونْفيْسالمْمعْذاتهْ.فجزءْْمنْالفهمْ
الصحيحْللروحانيةْيقومْعلىْتوسيعْمفهومناْللسالمْ،الذيْهوْأكثرْبكثيرْمنْمجردْغيابْالحربْ.فالسالمْ
كثيرْبالمحافظةْعلىْاإليكولوجيةْوالخيرْالعامْ،ألنهْ،حينُْيعاشْبأصالةْ،فإنهْ
الداخليْلألشخاصْمرتبطْ ًا
ينعكسْفيْنمطْحياةْمتوازنْتالزمهْالقدرةْعلىْاالندهاشْالتيْتؤديْإلىْعمقْالحياةْ.إنْالطبيعةْمليئةْ

بكلماتْالحبْ،ولكنْكيفْيمكنناْسماعهاْفيْوسطْالضجيجْالمستمرْ،والتشتيتْالدائمْوالمضطربْ،أوْعبادةْ
المظاهر؟ْإنْالكثيرْمنْاألشخاصْيختبرونْخلالْعميقًاْيدفعهمْإلىْإتمامْاألشياءْبعجلةْكيْيشعرواْباالنشغالْ،
انهمْيعيشونْفيْعجلةْدائمةْتحملهمْبدورهاْإلىْدحرْكلْْماْيحيطْبهمْ.وهذاْلهْتأثيرْعلىْالطريقةْالتيْنعاملْ
بهاْالبيئةْ.إنْإيكولوجيةْمتكاملةْتعنيْتكريسْبعضْالوقتْالسترجاعْالتناغمْالهادئْمعْالخليقةْ،للتفكيرْفيْ

ومثُلناْالعلياْ،وللتأمْلْفيْالخالقْ،الذيْيحياْبينناْوفيْكلْْماْيحيطْبناْ،وحضورهْهذا“ْ،يجبْأالْ
نمطْحياتناْ ُ
الستارْعنه”[.]155
ُيصنعْبلْأنُْيكتشفْ،وأنُْيرفعْ ُْ

حاضرْ
ًا
.226إنناْنتكلمْعنْسلوكْالقلبْ،الذيْيحياْكلْْشيءْفيْانتباهْملؤهْاالطمئنانْ،ويعرفْكيفْيكونْ

الحقًاْ،والذيْيستسلمْلكلْْلحظةْكهبةْمنْهللاْينبغيْعيشهاْبالملءْ.وقدْ
تماماْلآلخرْدونْالتفكيرْبماْسيأتيْ ْ
ً

علمناْيسوعْهذاْالسلوكْحينْدعاناْإلىْالنظرْإلىْزنابقْالحقلْوطيورْالسماءْ،أوْعندماْرأىْرجالْفيْحالةْ
حاضرْبالملءْأمامْكلْكائنْبشريْ
ًا
ليه”ْو”أَحبَّه”ْ(مرْْ.)21ْ،11فيسوعْكانْيعرفْأنْيكونْ
قْإِّ ِّْ
بحثْفـ” َح َّد َْ

الم َرضيْْالذيْيجعلناْسطحيينْ،وعدوانيينْواستهالكيينْجامحين.
وكلْخليقةْ،وهكذاْأراناْ ًْ
سبيالْلتخطيْالقلقْ َ
.227إنْالتعبيرْعنْهذاْالسلوكْهوْالتوقفْمنْأجلْرفعْالشكرْهللْقبلْوبعدْالطعامْ.أقترحْعلىْالمؤمنينْ

وجيزاْ،يذكرناْباعتمادناْعلىْهللاْفيْ
وقتْ ِّْ
استعادةْهذهْالعادةْالجميلةْوعيشهاْبعمقْ.فَ ُْ
البركةْهذاْ،حتىْولوْكانْ ً
أيضاْعنْاالمتنانْتجاهْ َمنْْيوفرونْهذهْ
الحياةْ،ويقويْفيناْشعورْاالمتنانْمنْأجلْكلْْهباتْالخليقةْ،ويعبرْ ً

الخيراتْبعملهمْ،ويدعمْالتضامنْمعْ َمنْْهمْأكثرْحاجةْ .

وسياسية
دنية
ّ
محبة َم ّ
ّ .V
معاْوالشركةْ.وقدْذكرناْيسوعْبأنْهللاْ
.228تشكلْالعنايةْبالطبيعةْجزًءاْمنْنمطْحياةْيتطلبْالقدرةْعلىْالعيشْ ً

أبداْأنْ
هوْأبوناْالمشتركْوأنْهذاْيجعلْمناْإخوةْ.الْيمكنْللمحبةْاألخويةْإالْأنْتكونْمجانيةْ،الْيمكنهاْ ً

تكونْمكافأةْلعملْْقامْبهْآخرْأوْ ُسلفَةْلماْنتمنْىْأنْيقومْبهْ.لهذاْفإنْمحبةْاألعداءْهيْممكنةْ.إنْهذهْ

المجانيةْذاتهاْتقودناْإلىْأنْنحبْونقبلْالريحْوالشمسْوالغيومْرغمْأنهاْالْتنصاعْإلىْسيطرتناْ.ولهذاْالسببْ
يمكنناْالتكلمْعنْ“أخوةْكونية”.
.227ينبغيْأنْنشعرْمجد ًداْبأنناْبحاجةْبعضناْإلىْبعضْ،وأنهْتقعْعليناْمسؤوليةْتجاهْاآلخرينْوتجاهْالعالمْ،

وأنهْأمرْيستحقْْالعناءْأنْنكونْصالحينْوصادقينْ.لقدْعرفناْحقًاْالتدهورْاألخالقيْلمدةْطويلةْ،مستهزئينْ
باألخالقياتْ،وبالصالحْ،وباإليمانْ،وبالصدقْ،وقدْحانتْالساعةْلندركْأنْهذهْالفرحةْالسطحيةْلمْتخدمناْ

كثيرْ.إنْهذاْالتدميرْلكلْأساسْللحياةْاالجتماعيةْسوفْيدفعناْللوقوفْكلْمناْضدْاآلخرْمنْأجلْالدفاعْ
ًا
عنْالمصالحْالشخصيةْ،ويتسببْبظهورْأنواعْجديدةْمنْالعنفْومنْالقسوةْ،ويحولْدونْنموْثقافةْحقيقيةْ

لحمايةْالبيئة.
.231يدعوناْمثلْالقديسةْتيريزْدوْليزيوْ(الطفلْيسوع)ْإلىْاتباعْدربْالمحبةْالصغيرْ،والىْانتهازْكلْفرصةْ
لقولْكلمةْوديةْ،واهداءْابتسامةْ،والقيامْبأيْلفتةْصغيرةْتزرعْالسالمْوالصداقةْ.فاإليكولوجيةْالمتكاملةْتتكونْ

أيضاْمنْمبادراتْبسيطةْيوميةْ،نكسرْمنْخاللهاْمنطقْالعنفْ،واالستغاللْ،واألنانيةْ.خالفًاْلهذاْ،فإنْعالمْ
ً
االستهالكْالمفرطْفيْالسخطْسيكونْ،فيْالوقتْعينهْ،هوْذاتهْعالمْالمعاملةْالسيئةْللحياةْبجميعْأشكالها.

أيضاْمدنيةْوسياسيةْ،وتظهرْفيْكلْْاألعمالْالتيْتحاولْ
.231إنْالمحبةْ،المملوءةْبلفتاتْاعتناءْمتبادلْ،هيْ ً
نوعاْممي ًازْمنْالمحبةْالتيْالْتخصْْفقطْ
بناءْعالمْأفضلْ.يمثلْالحبْتجاهْالمجتمعْوااللتزامْتجاهْالخيرْالعامْ ً

السياسية”[ْ.]156لهذاْ
ِّْ
االقتصاديةْو
ِّْ
االجتماعيةْو
ِّْ
العالقاتْ
ِّْ
الكليةْ،أيْ
ِّْ
أيضاْ“
العالقاتُ -
العالقاتْبينْاألفرادْإنماْ ً
اقترحتْالكنيسةْعلىْالعالمْ“حضارْةَْالمحبة”[ْ.]157إنْالمحبةْاالجتماعيةْهيْمفتاحْالنموْالحقيقي“ْ:فلجعلْ

المجتمعْأكثرْإنسانيةْ،أكثرْجدارةْباإلنسانْ،ينبغيْإعادةْالقيمةْللمحبةْفيْالحياةْاالجتماعيةْ–ْعلىْالمستوىْ
السياسيْْواالقتصاديْوالثقافيْ–ْجاعلينْمنهاْالقاعدةْالثابتةْوالعلياْللتصرف”[ْ.]158فيْهذاْالسياقْ،وبجانبْ
تضعُْ ًّ
حداْ
أهميةْالمبادراتْالصغيرةْاليوميةْ،تدفعناْالمحب ْةُْاالجتماعي ْةُْإلىْالتفكيرْفيْاالستراتيجياتْالكبيرةْالتيْ ْ

دعوةَْهللاْ
يدركْأحدهمْ ْ
االْللتدهورْالبيئيْوتشجعْعلىْ«ثقافةْاالعتناء»ْالتيْتشملْالمجتمعْبأكملهْ.وحينْ ُْ
فع ًْ

للعملْمعْاآلخرينْفيْهذهْالحيويةْاالجتماعيةْ،يجبْأنْيتذكرْبأنْهذاْجزءْْمنْروحانيتهْوبأنهْممارسةْ
للمحبةْ،وأنهْبهذهْالطريقةْينضجْويتقدس.
العملْمباشرةْفيْالسياسةْ،ولكنْيتشكلْفيْداخلْالمجتمعْعددْهائلْمنْ
.232ليسْالجميعْمدعوْْإلىْ ِّْ

الجمعياتْالتيْتتدخلْلصالحْالخيرْالعامْ،مدافعةْعنْالبيئةْالطبيعيةْوالحضريةْ.إنهاْتهتمْ،علىْسبيلْالمثالْ،
بمكانْعامْ(بناءْ،نافورةْ،نصبْمهجورْ،منظرْطبيعيْ،ساحة)ْ،بهدفْحمايةْواصالحْوتحسينْ،أوْتجميلْ
رج ْعُْعالقاتْويتشكلْنسيجْاجتماعيْجديدْ.وهكذاْتتحررْ
شيءْماْيخصْالجميعْ.فتنموْمنْحولهاْأوْتُستَ َ

وسينقلْ.
سيحافَ ْ
جماعةْماْمنْالالمباالةْاالستهالكيةْ.يعنيْهذاْ ً
ظُْعليهْ ُ
أيضاْغرسْثقافةْهويةْمشتركةْ،وتاريخْ ُ
تضامنْْهوْفيْالوقتْ
بهذهْالطريقةُْيحافَظْ ً
أيضاْعلىْالعالمْوعلىْنوعيةْحياةْاألشخاصْاألكثرْ ً
فقراْ،معْحسْْ ُ
مشتركاْقدْاستأمناْهللاْعليهْ.ويمكنْلهذهْاألعمالْالجماعيةْ،حينْتعبرْعنْمحبةْ
عينهْوعيْبأنناْنسكنْبيتًاْ
ً

تهبْذاتهاْ،أنْتتحولْإلىْخبراتْروحيةْعميقة.

 .VIالعالمات األسرارية والراحة االحتفالية
.233إنْالكونْينموْفيْ ِّ
ثمْْفهناكْإ ًذاْ ِّسرْْيمكنْالتأملْبهْفيْالورقةْ،فيْالطريقْ،
هللاْْالذيْيملؤهْبأكملهْ.ومنْ َّ

فيْالندىْ،وفيْوجهْفقير[ْ.]157الْيكمنْالوضعْالمثاليْفيْاالنتقالْمنْالظاهرْإلىْالباطنْالكتشافْعملْ

أيضاْفيْالتوصلْإلىْااللتقاءْبهْفيْكلْْاألشياءْ،كماْكانْيعلمْالقديسْبونافنتو ار“ْ:يكونْ
هللاْفيْالنفسْ،وانماْ ً

سمواْكلماْشعرْاإلنسانْفيْقلبهْبتأثيرْالنعمةْاإللهيةْأوْكلماْعرفْيرىْهللاْفيْالمخلوقاتْ
التأملْأكثرْ ً
األخرى”[.]161

.234كانْالقديسْيوحناْالصليبيُْي َعلِّمْأنْْكلْْماْهوْحسنْفيْاألشياءْوفيْخبراتْالعالمْ“هوْموجودْبامتيازْ

فيْهللاْوبطريقةْالمتناهيةْ،أوْ،للتعبيرْبطريقةْأفضلْ،هللاْهوْكلْْواحدْمنْهذهْاألمورْالعظيمةْالتيُْنكرزْ

يختبرْالصلةْالوثيقةْبينْ
المتصوفْ ُْ
به”[ْ.]161ليسْألنْكلْْأشياءْالعالمْالمحدودةْهيْبالواقعْإلهيةْ،إنماْألنْ ُ

وجميعْالكائناتْ،وهكذاْ“يشعرْبأنْهللاْ،بالنسبةْلهْ،هوْكلْاألشياء”[ْ.]162فإذاْأ ِّ
بْبعظمةْجبلْماْ،الْ
ُعج َْ
ِّْ
هللاْ

يستطيعْأنْيفصلْهذاْعنْهللاْ،ويدركْأنْهذاْاالندهاشْالداخليْالذيْيعيشهْيجبْأنْيستريحْفيْهللا“ْ:للجبالْ

وم َعطَّرةْ.إنْحبيبيْهوْليْمثلْهذهْالجبالْ.والوديانْالمتوحدةْهيْ
قممهاْ،وهيْعاليةْوشاهقةْوجميلةْومزهرةْ ُ
ومظلةْ،وغنيةْبالمياهْالعذبةْ.لغنىْتنوعْأشجارهاْولعذوبةْالتغريدْالرخيمْ
هادئةْ،وحسنةْالمنظرُ ْ،ومنعشةْ ُ

للعصافيرْالتيْتسكنهاْ،تخلقْوتوفرْبغ ازرةْالمعنىْ،وفيْالوحدةْوالصمتْالل َذينْيخيمانْعليهاْتمثلْملجأْ
وراحةْ:إنْحبيبيْهوْليْهذهْالوديان”[.]163

ِّ
َّ
.235إنْاألسرارْالمقدسةْهيْشكلْمميزْبهْيتولَّىْهللاُْْالطبيعةِّ ْ،
يعةْ.إنناْ
ويحولهاْإلىْوسيطةْللحياةْفَائقةْالطبِّ َ

مدعوونْ،منْخاللْالعبادةْ،إلىْمعانقةْالعالمْعلىْصعيدْمختلفْ.فالماءْ،والزيتْ،والنارْواأللوانْتُأخذْبكلْْ

قواهاْالرمزيةْوتنضمْللتسبيحْ.واليدْالتيْتباركْهيْأداةْمحبةْهللاْوانعكاسْلقربْالمسيحْالذيْجاءْليرافقناْعلىْ
المعمدْهيْعالمةْحياةْجديدةْ.إنناْالْنهربْمنْالعالمْوالْ
دربْالحياةْ.والماءْالتيْتنسكبْعلىْجسدْالطفلْ ُ

خصوصاْفيْروحانيةْالشرقيْالمسيحيْ:إنْ“الجمالْ،
ننكرْالطبيعةْحينْنريدْاللقاءْبالربْ.إنْهذاْيمكنْرؤيتهْ
ً

الذيْهوْأحدْاأللفاظْالمفضلةْفيْالشرقْللتعبيرْعنْالتناسقْاإللهيْْومثالْالبشريةْ َّ
المجددةْ،يتجلىْفيْكلْ

مكانْ:فيْأشكالْالمعبدْ،فيْاألصواتْ،فيْاأللوانْ،فيْاألضواءْ،فيْاألطياب”[ْ.]164إنْكلْكائناتْالكونْ

جدْمعناهاْالحقيقيْْفيْالكلمةْالمتجسدْ،ألنْابنْهللاْأخَْذْفيْ َش ِّ
خص ِّْهْ ِّجزًءاْ
الماديْ،بحسبْالخبرةْالمسيحيةْ،تَ ُْ
منْالكونْالماديْ،حيثْأدخلْبذورْتحولْنهائيْ”ْ:المسيحيةْالْتتنكرْللمادةْ،للحالةْالجسديةْ،التيْعلىْ

العكسْمنْذلكْتُسمىْبهاْكليْاًْفيْالعملْالليترجيْ،حيثْالجسدْالبشريُْْيبرزْحميمْطبيعتهْكهيكلْللروحْ
ويتوصلْإلىْاالتحادْبالربْيسوعْالذيْهوْأيضْاًْصارْجسدْاًْليخلصْالعالم”[.]165

تعبيرْ
تبلغُْ ًْا
تجدْالطبيع ْةُْسموهاْاألعظمْ.فالنعمةْ،التيْتميلْإلىْالظهورْبشكلْْمحسوسْ ْ،
.236فيْاإلفخارستياْ ُْ

غذاءْإلطعامْخليقتهْ.لقدْأرادْالربْ،فيْقمةْسرْتجسدهْ،
استثنائيًّاْحينْهللاْنفسهْ،المتجسدْ،قدْجعلْمنْنفسهْ ًْ

أعماقناْمنْ ِّْ ِّ
الدخولْإلىْ ِّ
مادةْ.الْمنْالعالْ،بلْمنْالداخلْ،حتىْنتمكنْمنْاللقاءْبهْفيْعالمناْ.
َْ
خاللْكسرةْ َ

الكونْ
فعُْ ُْ
بالمحبةْوبحياةْْالْتنضبْ.ير ْ
ِّْ
الملءْباإلفخارستيا؛ْإنهْمركزْالكونْالحيويْ،ومصدرْْفائضْْ
وقدْتحققْ ُْ

عملْ
حداْباالبنْالمتجسدْوالحاضرْفيْاإلفخارستياْ.فيْالواقعْ،إنْاإلفخارستياْبذاتهاْهيْ ُْ
بأكملهْالشكرْهللْ،مت ً

محبةْْكونية“ْ:نعمْ،كونية!ْألنهْ،حتىْولوْأُحتفلْبالقداسْعلىْمذبحْصغيرْفيْكنيسةْبالريفْ،فاإلفخارستياْ
األرضْبالسماءْ،وتحتضنْوتخترقْكلْْ
َْ
ُيحتفلْبهاْدائماًْ،نوعْاًْماْ،فوقْمذبحْالعالم“[ْ.]166اإلفخارستياْتوحدْ

الخليقةْ.فالكونْالذيْخرجْمنْبينْيديْْهللاْ،يعودْإليهْبعبادةْكاملةْوممتلئةْبالغبطةْ.فيْالخبزْاإلفخارستيْ

“تمتدْْالخليق ْةُْنحوْاأللوهيْةْ،نحوْالعرسْالمقدسْ،نحوْاالتحادْبالخالقْنفسه”[ْ.]167لهذاْ،فإنْاإلفخارستياْهيْ

مصدرْنورْْوحافزْلكلْْ ِّ
اساْلكلْالخليقة.
ُْ
أيضاْ
مخاوِّفناْالتيْتخصْْالبيئةْ،وتوجهناْكيْنكونْ ُحر ًّ
ً

.237إنْللمشاركةْفيْاإلفخارستياْ،يومْاألحدْ،أهميةْخاصةْ.هذاْاليومْ،كيومْالسبتْعندْاليهودْ،هوْيومْ
اإليمانْ
ُْ
إصالحْعالقاتْالكائنْالبشريْمعْهللاْ،ومعْذاتهْ،ومعْاآلخرينْومعْالعالمْ.بهذهْالطريقةْ،يستوعبْ
قيم ْةَْالراحةْواالحتفالْ.إنْاألحدْهوْيومْالقيامة«ْ،اليومْاألول»ْللخلقيةْالجديدةْ،وباكورتهْهيْإنسانيةْالربْْ

يبشرْبـْ“الراحةْاألبديةْ
القائمةْ،ضمانْالتجليْاألخيرْللواقعْالمخلوقْبأكملهْ.باإلضافةْإلىْذلكْ،إنْهذاْاليومْ ُْ

يميلْ
لإلنسانْفيْهللا”[ْ.]168وبهذهْالطريقةْ،تدمجْالروحانيةْالمسيحيةْبينْقيمةْالراحةْوالعيدْ.فالكائنْالبشريْ ُْ
غيرْمنتِّجْ ِّْ ِّ
العملْالذيْ
ناسياْأنهْبهذاْالتفكيرُْي َجردْ َْ
إلىْاختزالْالر ِّْ
وغيرْنافعً ْ،
احةْالتأمليةْداخلْإطارْماْهوْ ِّْ ُ

ِّ
ومجَّانيْفيْتصرفاتناْ،والذيْيختلفْعنْ
يقومْبهْمنْأهمْشيءْ:منْمعناهْ.إنناْمدعوونْإلىْإدخالُْبعدْ ُمنفَتحْ َ

مجردْالخمولْ.إنهاْمسألةْطريقةْتصرفْأخرىْ،هيْجزءْمنْوجودناْ.بهذهْالطريقةُْيحفظْالنشاطْاإلنسانيْ،

أيضاْمنْالجشعْالجامحْومنْانعزالْالضميرْالذيْيؤديْإلىْالسعيْفقطْ
ليسْفقطْمنْالفعْاليةْالفارغةْ،وانماْ ً

كْ
ور َْ
يومْالسبتْ“لِّ َكيْ َيستَر َْ
العملْ َْ
الكفْعنْ ِّْ
احةْاألسبوعيةْ َّْ
وراءْالمنفعةْالشخصيةْ.كانتْتفرضْشريع ْةُْالر ِّْ
يحْثَ ُ
ِّ
كْو َّ
النزيل”ْ(خرْْ.)12ْ،23ألنْالراحةْهيْتوسعْللرؤيةْيسمحْباالعترافْمنْجديدْ
َمتِّ َْ
سْ ُْ
يتنفَّ َ ْ
مار َْ
كْ َو َ
وح ُ
آبنْأ َ

بحقوقْاآلخرينْ.هكذاْفإنْيومْالراحةْ،وقلبهْاإلفخارستياْ،يبسطْنورهْعلىْاألسبوعْبأكملهْويشجعناْعلىْتبنيْ

موقفْالعنايةْبالطبيعةْوبالفقراء.

 .VIIالثالوث والعالقة بين الخالئق
.238اآلبْهوْالمصدرْاألخيرْلكلْشيءْ،أساسْالمحبةْوالتواصلْلكلْْماْهوْموجودْ.واالبنْ،الذيْيعكسهْ

والذيْبواسطتهْ ُخلِّقْكلْْشيءْ،قدْاتحدْبهذهْاألرضْحينْتجسدْفيْأحشاءْمريمْ.والروحْالقدسْ،رباطْالمحبةْ

الالمتناهيةْ،هوْموجودْبالْحدودْفيْقلبْالكونْ،يحييْوي ِّ
قْالعالمْباألقانيمْ
حفزْعلىْطرقْجديدةْ.لقدْ ُخلِّ َْ
ُ
ُ

الثالثةْكمبدأْإلهيْواحدْ،غيرْأنْكالْمنهمْيحققْهذاْالعملْالعامْبحسبْهويتهْالشخصيةْ.لهذا“ْ،حينْنتأملْ

الكونْباندهاشْفيْعظمتهْوجمالهْ،يجبْأنْنسبحْكلْالثالوث”[.]167

.237بالنسبةْللمسيحيينْ،إنْاإليمانْبإلهْواحدْهوْ َش ِّركةْثالوثْ،يحثْْعلىْالتفكيرْبأنْالواقعْكلهْيحتويْفيْ

لْالقديسْبونافنتو ارْإلىْالتأكيدْبأنْالكائنْالبشريْكانْ
توص َْ
ذاتهْعلىْبصمةْهيْ،علىْوجهْالتحديدْ،ثالوثيةَّ ْ.
باستطاعتهْ،قبلْالخطيئةْاألولىْ،أنْيكتشفْكيفْ“تشهدْكلْْخليقةْعلىْأنْهللاْثالوث”ْ.كانْمنْالممكنْ

التعرفْعلىْانعكاسْالثالوثْفيْالطبيعةْ“عندماْكانْهذاْالكتابْغيرْمحجوبْعنْاإلنسانْولمْيكنْبصرهْقدْ
شْبعد”[ْ.]171يعلمناْهذاْالقديسْالفرنسيسكانيْأنْكلْْخليقةْلديهاْفيْذاتهاْبنيةْثالوثيةْعلىْوجهْالتحديدْ،
ُش ِّو َْ
محدوداْ،ومظلماْ ًّ
وهشاْ.إنهْ،بهذهْ
حقيقيةْلدرجةْأنهْيمكنْالتأملْبهاْعفويًّاْلوْلمْيكنْبصرْالكائنْالبشريْهكذاْ
ً ُ ً

اءةْالواقعْبمفتاحْنظرةْثالوثية.
الطريقةْ،يوضحْلناْتحديْمحاولةْقر ِّْ

.241إنْأقانيمْالثالوثْهيْعالقاتْقائمةْ،والعالمْ،المخلوقْبحسبْالنموذجْاإللهيْ،هوْنسيجْعالقاتْ.
الخالئقْتتوقْإلىْهللاْ،ومنْخصائصْكلْْكائنْْحيْأنْيتوقْبدورهْنحوْشيءْآخرْ،بحيثْأنهْيمكنْأنْنجدْ
عدداْالْيحصىْمنْالعالقاتْالثابتةْوالمتشابكةْبطريقةْسرية[ْ.]171إنْهذاْالْيدعوناْفقطْ
فيْأحشاءْالكونْ ً

ِّ
أيضاْإلىْاكتشافْمفتاحْتحقيقْالذاتْ
إلىْالتعجبْمنْالصالتْالمتعددةْالموجودةْبينْالخالئقْ،إنماْيحملناْ ً
الخاصةْ.فيْالواقعْ،الكائنْالبشريْينموْوينضجْويتقدسْعلىْقدرْدخولهْفيْعالقةْ،حينْيخرجْمنْذاتهْ

ليعيشْبشركةْمعْهللاْ،معْاآلخرينْومعْجميعْالخالئقْ.هكذاْيحصلْ،فيْوجودهْالخاصْ،علىْهذهْالديناميةْ
ضجْروحانيةْتضامنْ
الثالوثيةْالتيْنقشهاْهللاْفيهْمنذْأنْخلقهْ.إنْْكلْْشيءْمتصلْ،وهذاْيدعوناْإلىْأنُْنن َْ
شاملةْ،تدفقْمنْسرْالثالوثْ .

 .VIIIسلطانة الخلق بأسرها
.241مريمْ،األمْالتيْاعتنتْبيسوعْ،هيْاآلنْتعتنيْبهذاْالعالمْالمجروحْ،بعاطفةْوبوجعْاألمْ.وكماْبكتْبقلبْ
مطعونْموتْيسوعْ،فإنهاْتتألمْاآلنْآلالمْالفقراءْالمصلوبينْوخالئقْهذاْالعالمْالتيْدمرتهاْسلطةْالبشرْ.إنهاْ
تعيشْبرفقةْيسوعْ،وقدْتجلتْكلياْ،وتتغنىْكلْْالخالئقْبجمالهاْ.إنهاْ“المرأة”“ْ،الملتَ ِّحفَ ْةُْبِّ َّ
حتْ
الشمسْوالقَ َم ُْرْتَ َْ
ً
ُ

قَدميهاْ،وعلىْر ِّ
وكبا”ْ(رؤياْْ.)1ْ،12وقدْارتفعتْإلىْالسماءْ،وهيْوالدةْوسلطانةْ
أسهاْإِّكليلْْ ِّم ِّْ
نْاثَنيْ َع َش َْرْ َك ً
َ
ََ

الخليقةْجمعاءْ.فيْجسدهاْالممجدْ،معْالمسيحْالقائمْمنْبينْاألمواتْ،بلغْجزءْْمنْالخلقْإلىْكلْملءْجمالهْ
ظُْفيْ َقلبِّها”ْ(لوْْ)51ْ.17ْ،2حياةْيسوعْبكاملهاْوحسبْ،وانماْاآلنْتدركْمعنىْكلْْ
خاصْ.إنهاْالْ“تَحفَ ْ

شيءْ.لذاْ،يمكنناْأنْنطلبْمنهاْمساعدتناْعلىْالنظرْإلىْهذاْالعالمْيعيونْأكثرْحكمة.

.242إلىْجانبهاْ،فيْعائلةْالناصرةْالمقدسةْ،يتجلَّىْوجهْالقديسْيوسفْ.فقدْاعتنىْبمريمْوبيسوعْودافعْعنهماْ
ذاهباْبِّ ِّهماْإلىْمصرْ.إنهْيظهرْفيْاإلنجيلْ،كرجلْبارْ،
بعملهْوبحضورهْالسخيْ،وحررهماْمنْعنفْالظالمينْ ً

وعاملْ،وقويْْ.ولكنْ،منْ ِّ ِّ
أيضاْعطفْْكبيرْ،وهذاْليسْبسمةْالضعفاءْ،إنماْ ِّس َمةْمنْهمْحقيقةْ
وجه ْهْينبعثْ ً

أيضاْبإمكانهْأنْ
أقوياءْ،ومتنبِّهونْللواقعْ،ليحبوهْويخدموهْبتواضعْ.لهذاْقدْأُعلِّ َْ
حارساْللكنيسةْالجامعةْ.هوْ ً
نْ ً
يعلمناْأنْنعتنيْ،وأنْيحثناْعلىْالعملْبسخاءْوبعطفْلحمايةْهذاْالعالمْالذيْعهدْهللاْبهْإلينا.

 .IXأبعد من الشمس
لؤهُْ
.243فيْالنهايةْسوفْنلتقيْوجهًاْلوجهْبجمالْهللاْالالمتناهيْ( ارْ1ْ.قورْْ)12ْ،13وسنق أرْبإعجابْْ ِّم ْ
سرْالكونْ،الذيْسوفْيتشاركْمعناْبالملءْالالمحدودْ.نعمْ،نحنْنسيرْنحوْسبتْاألبديةْ،نحوْأورشليمْ
الفرحَّْ ْ،
ديدا”ْ(رؤْْ.)5ْ،21ستكونْ
لْ ُك َّْ
َجع ُْ
لْ َشيءْْ َج ً
هاء َنذاْأ َ
الجديدةْ،نحوْالبيتْالسماويْالمشتركْ.يقولْلناْيسوعَ “ْ:

شتركاْ،حيثْكلْْخليقةْ،متجليةْبطريقةْمنيرةْ،ستأخُْذْمكانهاْوسيكونْبإمكانهاْأنْتقدمْ
الحياةْاألبديةْ
ً
اندهاشاْ ُم ً
شيئاْللفقراءْوقدْ ُح ِّرُرواْنهائيا.
ً

.244وفيْاألثناءْ،نتَّ ِّحدْفيْتحملْمسؤوليةْهذاْالبيتْالذيْأ ِّ
دركينْأنْْكلْْماْيحتويهْمنْخيرْ
ُوكلْإليناُ ْ،م َْ

هذهْاألرضْباحثينْعنْهللاْ،ألنه“ْ:إذاْكانْ
ومعاْ،معْكلْْالخالئقْ،نسيرْعلىْ ِّْ
ِّْ
سيشاركْفيْ
االحتفالْالسماويًْ ْ.

قْ،فهوْيبحثْعنْخالقهْ،يبحثْعنْ َمنْْأعطاهْبدايةْ،عنْ َمنْهوْخلقه”[ْ.]172لِّ َن ِّسرْونحنْ
للعالمْبدءْ،وقدْ ُخلِّ َ
نرنم!ْعليناْأالَّْْندعْصراعاتناْوانشغاالتناْعلىْهذاْالكوكبْتنتزعْمناْفرحْالرجاء.

.245إنْهللاْالذيْيدعوناْإلىْالتزامْْسخيْْوكاملْ،والىْتقديمْكلْشيءْيهبناْالقوةْوالنورْالتيْنحتاجْإليهماْ
كثيرْ.فهوْالْيتخلىْعناْ،والْيتركناْ
لنكملْمسيرتناْ.ليستمرْفيْقلبْهذاْالعالمْحضورْربْْالحياةْ،الذيْيحبناْ ًا
ِّ
مسبحا!
دائماْإلىْ ِّْ
إيجادْطرقْْجديدةْ.ليكنْ ً
بمفردناْ،ألنهْاتحدْنهائيًّاْبأرضناْ،وحبهْيحملناْ ً

صالتَين؛ْاألولىُ ْ،يمكنْأنْيتشاركْبِّهاْجميعْ
.246بعدْهذاْالتأملْالمطولْ،الفَ ِّرحْوالمأساويْْفيْآنْ،أقترُْ
حْ َ

كيفْنمارسْالتزاماتناْ،التيْيوصيهاْعليناْ
نحنْالمسيحيينَْ ْ،
نعرفُْ ْ،
َْ
الذينْيؤمنونْبإلهْْخالقْْقدير؛ْوالثانيةْ،كيْ َ
االنجيلْ،تجاهْالخليقة.

صالة من أجل األرض
ياْهللاْالقدير،
الكونْكل ِّهْ
أنتْحاضرْْفيْ ِّْ
ياْ َمنْ َْ
أصغرْخالئِّقك،
ِّْ
وفيْ

غمرْبِّ ِّ
كلْماْهوْموجود،
عطفكْ َّْ
أنتْياْ َمنْتَ ُْ
َْ
ُسكبْفيناْقوةَْْمحبَّتِّك
أ ُ
بالحياةْوبالجمال.
ِّْ
كيُْنعتنيْ
نعيشْكإخوةْوأخوات
المَ ْ،كيْ َْ
ِّأفضْعليناْ َّ
الس َ
ضررْْأليْْكان.
دونْأنْنتسب َْ
َْ
َّبْبِّ َ
ياْإلهْالفقراء،
ِّ
ساعدناْعلىْ َ ِّ
هذهْاألرض
ينْفيْ ِّْ
المنسي َْ
َْ
الم
تروكينْو َ
إعان ْةْ َ
فقيمتهمْعظيمةْفيْعينيك.
إشفْحياتَنا،
ِّْ
َكيْنحميْالعالمْالْننهبه
ثْوالْالدمار.
الجمالْالْالتَلو َْ
َكيْ َنزرَْ
عْ َ
الذينْيلهثونْفقطْوراءْاألرباح
قلوبْ َْ
إلمسْ َْ
اءْواألرض.
حسابْالفقر ِّْ
ِّْ
علىْ
َعلِّمناْأنْ َنكتَ ِّشفْقيم ْةَْكلْْشيء
لْبإعجاب،
تأم َْ
وأنْ َن َّ
فْبأنناْمتَّ ِّح ْ ِّ
الخالئِّق
وأنْ َنعتَِّر َْ
حاداْ َعميقًاْبِّكلْْ َ
دونْات ً
َ
ُ
نحوْ ِّ
كْالالمتناهي.
نور َْ
فيْ َمسيرتِّناْ َْ
كْ َم َعناْكلْْاأليام.
كْألن َْ
شك ُر َْ
َن ُ
أعضدناَ ْ،نرجوكْ،فيْنضالنا
ُ
السالم.
المحب ِّْ
أجلْ ِّْ
منْ ِّْ
َّةْو َّ
العدلْو َ

صالة مسيحية مع الخليقة
جميعْخالئِِّّقك،
معْ ِّْ
اآلبَْ ْ،
ُنسبِّ ُح َكْ،أيهاْ ُ
التيْ َخ َر َجتْ ِّمنْ َيدكْالقديرة.
إنهاْ ُملكْْلك،
ومنْع ِّ
وهيْ َمملوءةْ ِّمنْ ُح ِّ
طفك.
ضوركْ ِّ َ
سبحا.
ُكنْْ ُم ً
ْ
ابنْهللاْ،يسوعْ،بِّكْ ُخلِّقتْكلْْاألشياء.
ياْ َْ
األمْمريم،
أحشاءْ ِّْ
ِّْ
تْفيْ
تكون َْ
قَدْ َّ
ِّ
هذهْاألرض،
رتْ ِّجزًءاْ ِّمنْ ِّْ
وص َْ
رتْإلىْهذاْالعالمْبعيونْبشرية.
ونظَ َْ
َ
اآلنْحيْْفيْكلْْ َخليقَة،
تْ َْ
أن َْ
بِّم ِّ
بينْاألموات.
القائمْ ِّمنْ ِّْ
مجدْ ِّْ
جدكِّْ ْ،
َ
سبحا.
ُكنْْ ُم ً

أيهاْالروحْالقُ ُدس،
ياْمنْتُ ِّ
َّةْ ِّ
وج ْهُْبِّ ِّ
اآلبْ
نحوْمحب ِّْ
العالمْ َْ
نوركْهذاْ َْ
َ
الخليقَة،
قْ َْ
وتُرِّاف ُْ
أنينْ َ
أيضاْفيْقلوبِّنا
َْ
أنتْتَحياْ ً
َكيْتَحثَّناْعلىْالخير.
سبحا.
ُكنْْ ُم ً

وش ِّرك ْةُْرائعةْلمحبَّةْْالمتناهية،
أيهاْالربْاإللهْ،ياْ َمنْ َْ
أنتْواحدْْوثالوثَ ْ،
َعلِّمناْأنْ َنتأملَك،
الكون،
فيْ ِّْ
جمالْ َ
َحيثْكلْْشيءُْْيحدثناْعنك.
ِّ
كرنا
سبيحناْ ُ
أيقظْْتَ َ
وش َ
أجلْكلْْكائنْْ َخلَقتَه.
ِّمنْ ِّْ
بات ِّ
ِّ
ِّ
حادناْالعميق
عورْ ْ
عمةْالش ِّْ
أسبغْْ َعليناْن َ
بكلْماْهوْموجود.
ِّْ
كانناْفيْهذاْالعالم
ياْ ْ
المحبَّةْ،أَرنِّاْ َم َ
إلهَْ َ
كأداةْْلِّ َم َحبَّتِّك
كائناتْهذهْاألرض،
ِّْ
كلْ
تِّجاهْ ِّْ
ك.
ألنْليسْبينهاْواحدْْمنسيْْمنْقَبلِّ َْ
لطةْوالمال
أصحابْالس ِّْ
ِّْ
أَنِّرْ
عدمْاالكتراث،
خطيئةْ ِّْ
ِّْ
َكيْالْيسقطواْفيْ
الخيرْالعامْ،ويساندواْالض َعفاء،
وي ِّحبْواْ َْ
ُ
ويعتَنواْبِّهذاْالعالمْالذيْنقطنه.
َ
األرضْيصيحون:
اءْو َ ْ
قر َْ
إنْالفُ َ
ياْربْْ:إكتنفناْبِّقُ َّوتِّكْوبِّ ِّ
نورك،
كيْنحميْكلْْحياة،
َفضل،
ولُِّن َْ
عدْ ُمستَقبلْْأ َ

ليأتيْ َملكوتك،
دلْوالمحب ِّْةْوالجمال.
الع ِّْ
َم ُْ
لكوتْ َ
سبحا.
ُكنْْ ُم ً
آمين.

أعطيْفيْروماْ،قربْالقديسْبطرسْ،عيدْالعنصرةْ،فيْْ24مايو/أيارْسنةْْ،2115السنةْالثالثةْمنْحبريتي.
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منْحياةْيسوعْالمنيرةْ.هوْنورْينيرْ ً
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[ْ]xبروموتيْ:موقفْالذيْيسعىْإلىْإعطاءْاإلنسانْالوسيلةْكيْيرفعْروحهْووضعه.

[ْ]xiنظريةْمركزيةْالحياةْ(ْBiocentrismبيوسنتريزم)ْهيْنظريةْاقترحهاْالعالمْاألمريكيْ(روبرتْالن از)ْفيْ
عامْْ2117وفيْنظرْ(الن از)ْ:تجسدْالحياةْوعلومهاْ(البيولوجيا)ْمرك ْاًزْللكائنْوالحقيقةْوالكونْ،وتعتبرْالنظرياتْ
الحاليةْعنْالعالمْالفيزيائيْغيرْكافيةْلتفسيرْالكونْولنْتنجحْإالْإذاْأخذتْفيْحسبانهاْقيمةْالحياةْوالوعي.
[ْ]xiiالمحايثةْفيْاألصلْالالتينيْبمعنىْيمكثْفيْ،وهوْمفهومْمنْالمفاهيمْالرئيسيةْللفلسفةْالتأمليةْالتقليديةْ
والمدارسْالمثاليةْالمعاصرةْ،والمصطلحْبهذاْالمعنىْيرجعْإلىْأرسطوْ،اماْبمعناهْالدقيقْفقدْاستخدمْأولْمرةْ
فيْالفلسفةْالمدرسيةْ(السكوالئية)ْفيْالعصورْالوسطىْوالمعنىْالمعاصرْللمصطلحْهوْالذيْقدمهْكانط.
[ْ]xiiiيمثلْفوراتْالحجمْأوْاقتصاداتْالحجمْأوْاقتصادياتْالسعةْ(ْ)Economies of scaleانخفاضْ
متوسطْالتكلفةْالكليةْفيْاألجلْالطويلْكلماْارتفعْحجمْإنتاجْالشركةْ.وهوْمصطلحْمرتبطْباقتصاداتْاإلنتاجْ
الواسعْالنطاقْ،حيثْتؤديْالزياداتْالمطردةْفيْاإلنتاجْإلىْانخفاضْمتوسطْ(أوْوحدة)ْالتكاليفْعلىْالمدىْ
الطويل.
[ْ]xivاحتكارْالقلةْ(بالالتينيةْ–ْoligopoliumْ:مشتقةْمنْالجذرْاليونانيْالذيْيعنيْباعةْقليلون)ْهوْأحدْ
اشكالْاحتكارْالسوقْ،وهوْحالةْيكونْالسوقْمحكوماْمنْقبلْعددْقليلْمنْالموفرينْللبضاعة.
[ْ]xvصيغْمبدأْاالحتياطْأوْالحيطةْللمرةْاألولىْفيْعامْْ1772فيْالمبدأْْ15منْإعالنْريو“ْ:عندماْتكونْ
هناكْتهديداتْبوقوعْأضرارْجسيمةْأوْالْرجعةْفيهاْ،واالفتقارْإلىْاليقينْالعلميْالكاملْالْيمكنْأنْيكونْ
مبر ارْلتأجيلْاعتمادْتدابيرْفعالةْلمنعْالتدهورْالبيئي”ْ.ورغمْعدمْوجودْتعريفْمحددْعالميًّاْلهذاْالمبدأْ،يمكنْ
محاولةْالتعبيرْعنهْعامةْكماْيليْ:ضرورةْاتخاذْتدابيرْوقائيةْعندماْيكونْهناكْسببْكافْلالعتقادْبأنْأيْ
نشاطْأوْمنتجْقدْيسببْأض ار ارْجسيمةْ،والتيْالْرجعةْفيهاْعلىْالصحةْأوْالبيئةْ.قدْتكونْهذهْالتدابيرْ
لخفضْأوْوقفْالنشاطْإذاْكانْنشاطْماْ،أوْلمنعْهذاْالمنتجْإذاْكانْمنتجاْ،منْدونْالحاجةْإلىْإنشاءْدليلْ
قاطعْرسمياْإلىْوجودْعالقةْسببيةْبينْهذاْالنشاطْأوْالمنتجْ،والعواقبْالوخيمةْ.وضرورةْاتخاذْتدابيرْعالجيةْ
كضمانْعقابْالمتسببْفيْالضررْ،ومعالجةْاألضرارْ،والتعويضْالمتضررينْ،وخلقْالتزاماتْجديدةْباإلعالمْ
والتابعةْوالمالحقةْ،لحمايةْالمجتمعْوللتقليلْمنْاآلثارْالتيْقدْتلحقْباألجيالْالقادمة.
[ْ]xviيقصدْبالعقلْاألدتيْفيْالفلسفةْاالجتماعيةْذلكْالنمطْمنْالتفكيرْالذيْيعرفْمشكلةْماْويسعىْلحلهاْ
مباشرةْدونْتساؤلْعنْمضمونْهذهْالحلولْوالغاياتْوماْإذاْكانتْإنسانيةْأوْمعاديةْلإلنسان.

