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ومعـَممة"
"ّ
أم ُ
Mater et Magistra

أصدرىا في  15أيار سنة 1961
صاحب القداسة

يوحنا الثالث والعشرون
بالعناية اإلليية بابا

إلى اإلخوة المحترمين

البطاركة والجثالقة ورؤساء األساقفة واألساقفة
والى

سائر الرؤساء الكنسيين الحاصمين عمى السالم
والشركة مع الكرسي الرسولي
والى

المؤمنين في العالم كمّو

في تطورات المعضمة االجتماعية الحديثة عمى ضوء العقيدة المسيحية
أييا اإلخوة المحترمون واألبناء األعزاء
السالم والبركة الرسولية
مر العصور ،في حضنيا وفي
ّ -1أم ومعممة لجميع الشعوب ىي الكنيسة الجامعة التي أسسيا يسوع المسيح لكي يجد جميع الناس ،عمى ّ
ٍ
لحياة أسمى والضمان لخالصيم.
محبتيا الكمال
إلى ىذه الكنيسة "عمود الحق وقاعدتو" (  )1وكل مؤسسيا القدوس ميمة مزدوجة :إيالد البنين ،وتربيتيم وارشادىم ،ساىرة بعناية والدية
عمى أفرٍاد وشعوب احترمت دوماً وصانت باجتياد كرامتيم.

إن المسيحية ،في الواقع ،تصل األرض بالسماء من حيث ّإنيا ترى ،في اإلنسان ،حقيقتو الممموسة :روحاً وجسداً ،عقالً وارادةً وتدعوه إلى
ٍ
اكتمال من دون نياية لمسعادة والسالم.
أن يرفع فكره عن حاالت الحياة األرضية المتقمّبة نحو ذرى الحياة األبدية في

ميمة الكنيسة المقدسة ىي ،أوالً ،تقديس النفوس واشراكيا في خيور النظام الفائق الطبيعة ،فيي ،إلى ىذا ،ميتمة بمقتضيات
 -2ومع أن ّ
حياة الناس اليومية فيما يتعمق بغذائيم وأحواليم الحياتية ،وبالعمران أيضاً والحضارة عمى تنوع نواحييا وفي مختمف العصور.
 -3واذ تحقق الكنيسة كل ىذا ،تطبق عممياً وصية مؤسسيا المسيح الذي يممح بنوع خاص إلى خالص اإلنسان األبدي عندما يقول" :أنا
الطريق والحق والحياة" و"أنا نور العالم" ولكنو في موضع آخر ،ييتف ممتاعاً وىو ينظر إلى الجمع الجائع "إنني أتحنن عمى ىذا الجمع"

أبان الفادي اإلليي بأقوالو ،بل وبأمثمة حياتو أيضاً اىتمامو ىذا إذ
مقيماً ىكذا الدليل عمى أنو ييتم أيضاً بمقتضيات الشعوب األرضية .و َ
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غذاء لمجسد أراد أن يبشرنا بذلك القوت السماوي،
مرة ،لكي يشبع الجمع الجائع .وبيذا الخبز المعطى
ً
كثّر الخبز بطريقة عجائبية أكثر من ّ
قوت النفوس الذي كان سيعطيو الناس في عشية آالمو.

 -4فال عجب إذن أن تكون الكنيسة الكاثوليكية ،تمثالً بالمسيح واطاعة ألمره ،في خالل ألفي سنة ،منذ أن أنشأت فرقة الشمامسة القدامى
عد ليا .وىذه المحبة ،إذ توفّق بين وصايا المحبة المتبادلة
حتى أيامنا ،قد أَعمت مشعل المحبة بوصاياىا بل أيضاً بأفعاليا التي ال ّ
بوضعيا موضع العمل ،تحقق ،عمى وجو عجيب ،وصية ىذه العطية المزدوجة التي توجز عقيدة الكنيسة وعمميا االجتماعي.

 -5وكشيادة ساطعة إذن عمى العقيدة وعمى العمل الذي تمرست بو الكنيسة عمى مر العصور ،نستطيع بدون ريب أن نعتبر الرسالة
الخالدة "الشؤون الحديثة" (  )2التي أذاعيا ،لسبعين سنة خمت ،سمفنا السعيد الذكر الوون الثالث عشر إلعالن المبادئ التي يستطاع

بفضميا ح ّل المعضمة االجتماعية بطريقة مسيحية.

ٍ
عام ال لعمق المواضيع المطروقة واتساعيا وحسب بل
إنو لمن النادر أن يكون لصوت بابا،
ً
صدى كالذي كان لصوتو يومئذ ،بيذا المقدار ّ
لقوة الصدمة التي أحدثتيا أيضاً .وفي الواقع لقد كان لتمك التوجييات ولذلك التذكير بالتعاليم من األىمية ما جعميا أبداً في ٍ
مأمن من

تبنى الراعي األعظم آالم الوضعاء والمظمومين وشكاوييم وأمانييم انتصب مرة
النسيان فانفتحت طريق جديدة أمام عمى الكنيسة .واذ قد ّ
أخرى مدافعاً عن حقوقيم.

اقعية .واقعية في وثائق البابوات ،خمفاء الوون الثالث عشر الذين
آنية ىذه الرسالة و ّ
 -6واليوم ،حتى بعد مرور زمن طال أمده ،ال تزال ّ
يرجعون دائماً ،في تعميميم االجتماعي ،إلى الرسالة الالوونية تارة ليستوحوىا ،وتارة ليشرحوا مرامييا وأبداً ليقتبسوا منيا ما يشجع الكاثوليك

عمى العمل .وىي واقعية أيضاً حتى في أنظمة الشعوب .وفي ىذا دليل عمى أن المبادئ التي ُدرست فييا ،في عمق ودقة ،وأن التوجييات
القيمة ال تزال تحتفظ حتى اليوم بجدتيا ومكانتيا وتوحي بقواعد جديدة وحالية
التاريخية والتنبييات األبوية التي تضمنتيا رسالة سمفنا ّ
يستطيع الناس ،بفضميا ،أن يسبروا غور القضية االجتماعية ،كما ىي اليوم ،ويعتزموا االضطالع بمسؤولياتيم حياليا.

القسم األول

تعاليم الرسالة العامة "الشؤون الحديثة" وشروحيا المؤاتية
في تعميم بيوس الحادي عشر وبيوس الثاني عشر

عيد الرسالة "الشؤون الحدثية"

 -7أذاع الوون الثالث عشر رسالتو في عصر انقالبات جذرية ومضادات صارخة وانتفاضات عنيفة .فما كانت ظممات تمك األيام إال
لتمكننا من أن نقدر النور الذي انبثق من تعميمو حق قدره.

المجسد في األفعال عمى الوجو مفيوماً طبيعياً ينكر كل صمة بين السنة األدبية
كان مفيوم العالم االقتصادي األكثر شيوعاً آنذاك و ّ
واالقتصاد .فالباعث الوحيد األعم عمى العمل االقتصادي كانت المصمحة الشخصية ،والشريعة العظمى التي تنظم العالقات بين العناصر
االقتصادية كان المنافسة الحرة ،المطمقة ،الالمحدودة .وفائدة رأس المال واثمان الخيرات والخدمات والربح واألجرة كانت تحددىا شرائع
أما النقابات فكانت ،تبعاً
السوق فقط دون غيرىا وبطريقة آلية .أما الدولة فكان عمييا أن تمتنع عن كل تدخل في الحقل االقتصادي ،و ّ
إما ممنوعة وا ّما مرخصاً بيا وا ّما معتبرة شخصيات شرعية من ذوات الحق الخاص.
لمبمدانّ ،

ففي عالم اقتصادي ىذا مفيومو كانت شريعة األقوى تجد ملء تبريرىا عمى الصعيد النظري وكانت ىي النافذة في العالقات الراىنة بين

الناس .فنشأ من ذلك نظام اجتماعي مضطرب من أساسو وفاسد في مقوماتو.
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 -8فبينما كانت ثروات طائمة تتراكم بين أيدي القمة كانت الجماىير ترزح تحت وطأة ٍ
عوز يتفاقم مع األيام :أجور ضئيمة ال تغني فتيالً أو
أجور مجاعة؛ شروط عمل منيكة ال مراعاة معيا لمصحة الجسدية وال لألخالق وال لمعقيدة الدينية؛ ال إنسانية ،بوجو خاص ،شروط العمل

لتيار التفكك.
التي كانت تُفرض عمى األوالد والنساء؛ وشبح البطالة دائماً ّ
معرضو ّ
يتيدد؛ والعيمة ّ
أما العاقبة فكانت أن اجتاح الطبقات الكادحة إستياء عميق ،وتسرب إلى صفوفيا وراح يتعاظم روح النقمة والتمرد؛ وىذا ما يفسِّر لنا
شر من األدواء.
الحظوة العظيمة التي كانت تمقاىا ،في تمك الطبقات ،النظريات المتطرفة العارضة أدويةً ّاً
السبل إلى تجديد البنيان االجتماعي

 -9في ىذه الفوضى كان لمبابا الثالث عشر أن أذاع رسالتو االجتماعية المرتكزة عمى طبيعة اإلنسان والمتغمغمة فييا مبادئ اإلنجيل
وروحو؛ رسالة أثارت ،منذ أن ظيرت ،حتى في أوساط من كانت اعتراضاتيم متوقَّقعة ،إعجاباً شامالً وحماساً بالغاً.

أجل لم تكن ىذه ىي المرة األولى التي ييتم فييا الكرسي الرسولي بالمصالح المادية دفاعاً عن الوضعاء؛ فيناك وثائق أخرى لمبابا الوون

حد أن
الثالث عشر عينو سبقت فميّدت الطريق .غير أن ىذه
تضمنت مجموعة نظامية من المبادئ ونظرة تاريخية واسعة اآلفاق إلى ّ
ّ
جعمت من رسالتو "الشؤون الحديثة" موسوعة كاثوليكية لمشؤون االقتصادية واالجتماعية.

بحث الفقراء
أنو عمل ال يخمو من الشجاعة .ففيما كان أناس يتجاسرون عمى أن ينعموا عمى الكنيسة اكتفاءىا ،أمام المعضمة االجتماعيةّ ،
ىب الوون الثالث عشر يطالب بحقوق العامل المشروعة ويدافع عنيا.
عمى الصبر
وحض األغنياء عمى السخاءّ ،
ّ

وفيما كان يتييأ لشرح مبادئ العقيدة الكاثوليكية حول الشؤون االجتماعية أعمن رسمياً" :إننا بثقة تامة نتطرق إلى ىذا الموضوع وبملء

ستع ْن بالدين وبالكنيسة"
حقنا نعالجو ألن المعضمة التي تقمق العالم ىي من الخطورة بحيث يستحيل أن يوجد ليا يوماً ح ّل ّ
فعال ما لم ُي َ
(.)3

 -10إنيا معروفة عندكم ،أييا اإلخوة المحترمون ،تمك المبادئ األساسية التي عرضيا الحبر الخالد الذكر ،بوضوح وسمطان ،متعادلين،
وبمقتضاىا يجب أن يعاد تنظيم القطاع االقتصادي واالجتماعي في المجتمع البشري.
فيي تُعنى ،أول ما تُعنى ،بالعمل الذي يجب أن ُينظر إليو ليس كما ُينظر إلى سمعة بل كما ُينظر إلى تعبير عن الشخص البشري .ألن
المعين األوحد الذي يغرفون منو وسائل العيش فال يمكن بالتالي أن تترك أجرتو لحركة نواميس
العمل ىو ،لمسواد األعظم من الناسّ ،

تم
عين طبقاً لمقتضيات العدل واإلنصاف واالّ ظل العدل واالنصاف منتي َك ْي الحرمة حتى ولو َّق
السوق الذاتية بل يجب ،عمى العكس ،أن تُ ّ
عقد العمل بحرية تامة بين الفرقاء.

 -11فالممكية الفردية حتى ممكية خيرات االنتاج ىي حق طبيعي ال تستطيع الدولة أن تمغيو .وليذه الممكية ،من طبيعتيا ،وظيفة
اجتماعية؛ فيي إذن حق يمارس لمصمحة المالك ولفائدة اآلخرين.
 -12عمى أنو يمتنع عمى الدولة ،بما أن عمة وجودىا ىي تحقيق الخير العام في النظام الزمني ،أن تكون غائبة عن العالم االقتصادي؛
ي استخداميا لممارسة
فحتم عمييا أن تكون حاضرة لكي تدفعو ،بالطرق المؤاتية ،إلى إنتاج كمية كافية من الخيور المادية "الضرور ّ
الفضيمة" (  )4ولكي تذود عن حقوق جميع المواطنين والسيما الضعفاء منيم كالعمال والنساء واألوالد ،كما أن واجبيا الالزم أن تساىم
بفعالية في تحسين أحوال العمال الحياتية.
تتطور عالقات العمل وفقاً لمقتضيات العدل واالنصاف وعمى أن ال تُمتين في أوساط
 -13ومن واجب الدولة أيضاً أن تسير عمى أن ّ
العمل كرامة الشخص البشري جسداً ونفساً .وفي ىذا المجال وضعت رسالة الوون خطوطاً استوحاىا التشريع االجتماعي في الدول

فعال في خمق واشاعة فرح جديد
المعاصرة وكان لتمك الخطوط ،كما أشارت إلى ذلك رسالة بيوس الحادي عشر "األربعين سنة" (  )5أثر ّ
في عمم الحقوق أال وىو :قانون العمل.
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جمعيات لمعمال وحدىم أو لمعمال وألرباب األعمال معاً ،كما تقر ليم
فتقر ليم الرسالة بحقيم الطبيعي في أن ينشئوا
ّ
أما العمال ّ
ّ -14
أيضاً بالحق في أن ينظموىا التنظيم الداخمي الذي يرونو أوفق لمالحقة مصالحيم المشروعة :االقتصادية منيا والمينية؛ وبحقيم في أن
يعمموا ،بطريقة مستقمة ،ومن تمقاء أنفسيم ،في داخل ىذه الشركات بغية مالحقة مصالحيم.

 -15وعمى العمال وأرباب العمل أن ينظموا عالقاتيم مستوحين مبدأ التضامن البشري واإلخوة المسيحية؛ ألن المنافسة بالمعنى الذي ليا
الحر ،وصراع الطبقات بالمعنى الذي لو في الماركسية كالىما يضادان الطبيعة ويتنافيان والمفيوم المسيحي
في المذىب االقتصادي ّ
لمحياة.
 -16ىذه ىي ،أييا اإلخوة المحترمون ،المبادئ األساسية التي يرتكز عمييا نظام اقتصادي واجتماعي سميم.

فال ينبغي إذن أن نعجب إذا كان األعيان الكاثوليك ،وقد أثرت فييم تنبييات الرسالة ،قد خمقوا مشاريع كثيرة ليجسدوا تمك المبادئ في

األفعال ،وفي االتجاه عينو وبضغط مقتضيات الطبيعة الموضوعية تحرك أيضاً أناس من ذوي اإلرادة الصالحة في جميع بمدان العالم.
عد بح ٍ
ق "الشرعة العظمى" ( )6إلعادة البنيان االقتصادي واالجتماعي في األزمنة المعاصرة.
لذلك كانت الرسالة ال تزال تُ ّ
الرسالة العامة "ألربعين سنة خمت"

 -17احتفل سمفنا الصالح الذكر بيوس الحادي عشر ،غب مرور أربعين سنة ،بذكرى الرسالة العامة "الشؤون الحديثة" بوثيقة جديدة رسمية
ىي الرسالة العامة "ألربعين سنة" (.)7

حل
ففي ىذه الوثيقة يذ ّكر الحبر األعظم بالحق الذي لمكنيسة وبالواجب الذي عمييا في أن تساىم مساىمة ال تقوم مقاميا مساىمة في ّ

موفّق لممعضالت االجتماعية األكثر خطورةً واحراجاً التي تقض مضاجع العيمة البشرية .فيثبت من جديد المبادئ األساسية والتوجييات
التاريخية التي تضمنتيا رسالة الوون الثالث عشر ويغتنمنيا فرصة لمتدقيق في بعض نقاط عقائدية حامت حوليا شكوك بين الكاثوليك
أنفسيم ولشرح الفكرة االجتماعية المسيحية بالنظر إلى ظروف العصر الجديد.

 -18أما الشكوك المنوه عنيا فكانت تدور بوجو خاص حول الممكية الفردية ونظام األجور وموقف الكاثوليك حيال ٍ
شكل من االشتراكية
ّ
المعتدلة.
فبشأن الممكية الفردية يؤكد سمفنا من جديد طابعيا ،طابع الحق الطبيعي ،ويشدد عمى وجييا ووظيفتيا االجتماعية.
 -19وأما بشأن نظام األجور فيرفض النظرية القائمة بأنو نظام بطبيعتو جائر؛ ويشجب مع ذلك األشكال الال إنسانية والجائرة المستخدمة
ويتبسط في شرح القواعد التي ينبغي أن يستوحييا والظروف التي يجب أن يراعييا لكيال ينتيك حرمة
ويكرر
ّ
بعض األحيان في تطبيقوّ .
العدل واإلنصاف.

عدل عقد العمل بعناصر تُقتبس من عقد الشراكة
 -20وفي ىذا الموضوع يوضح سمفنا أنو من المناسب ،نظ اًر لمظروف الراىنة ،أن ُي ّ
المستخدمون إلى االشتراك في ممكية المؤسسة وفي إدارتيا ،وعمى نوع ما ،في األرباح التي تنتجيا" (.)8
"بحيث ُيدعى العمال و
َ

 -21ويجب أن يعتبر من األىمية العقائدية والعممية العظمى التأكيد أنو من المستحيل أن ُيقدر العمل حق قدره وأن يمنح أجرة سديدة إذا
ما أغفل اعتباره من ناحيتيو الفردية واالجتماعية معاً" (.)9
حدد أجرة العمل يقضي العدل ،يقول البابا ،بأن ُيحسب حساب ال لحاجات العمال ومسؤولياتيم العيمية فقط بل لوضع
ومن َّق
ثم فمكي تُ ّ
المؤسسة التي يشتغل فييا العمال ولمقتضيات االقتصاد العام أيضاً (.)10

 -22بين الشيوعية والمسيحية ،يذ ّكر البابا بأن التناقض ىو أصيل؛ ويضيف أنو من غير الجائز ،وال بشكل من األشكال ،أن يقبل

جادة إلى
أما ألنيا مفيوم حياة مغمق عمى الزمني يعتبر فييا الرفاه غاية المجتمع القصوى؛ وا ّما ألنيا تسعى ّ
الكاثوليك باالشتراكية المعتدلة ّ
أذى جسيم بالحرية البشرية ،واما
تنظيم اجتماعي لمحياة العامة عمى مستوى االنتاج فقط دون سواه بصرف النظر عما يمحق تنظيميا من ً

ألنيا تخمو من أي مبدأ سمطة اجتماعية حقّة.
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تطور عميقاً.
 -23عمى أنو ال يفوت بيوس الحادي عشر أن الوضع التاريخي ،منذ إذاعة رسالة الوون الثالث عشر ،في أربعين سنة ،قد ّ
جرت إلى حشد لممال عظيم والى
وفي الواقع فإن المنافسة الحرة ،بقوة منطقيا الذاتي ،انتيت او كادت أن تنتيي إلى مالشاة ذاتيا؛ لقد ّ
حصر سمطة اقتصادية ىائمة بين أيدي بعض أفراد "ليسوا عادة بالمالكين بل ىم مؤتمنون ووكالء عمى رأس ٍ
مال يديرونو عمى ىواىم"
(.)11
 -24وفي ىذه األثناء ،كما يشير الحبر األعظم بثاقب بصره" ،خمفت حرية السوق ديكتاتورية اقتصادية" وشيوة الكسب أخمت المكان
لطموح طميق العنان إلى السيادة ،فأمست الحياة االقتصادية كميا ،وبشكل مرعب ،شاقة عنيفة قاسية (
العامة لمصالح ٍ
ومؤدية إلى ىيمنة المال ىيمنة دولية.
فئات،
ّ

 )12قاضية باستعباد السمطات

عين الراعي األسمى ،كمبادئ أساسية ،العودة إلى دمج العالم االقتصادي في النظام األدبي ،وادخال السعي
 -25فممعالجة ىذا الوضع ّ
وراء المصالح – فردية أم جماعية – في دائرة الخير العام؛ وىذا يقتضي ،طبقاً لتعميمو ،إعادة تنظيم الحياة العامة بواسطة الرجوع إلى
إقامة أجيزة متوسطة مستقمة ذات غاية اقتصادية ومينية ال تفرضيا الدولة بل يخمقيا أعضاؤىا من تمقاء أنفسيم ،واسترجاع السمطات

لتؤمن الميام التي تعود إلييا في تحقيق الخير العام ،والتعاون االقتصادي عمى الصعيد العالمي بين الجماعات السياسية.
العامة سمطانيا ّ
وتبصرنا.
برويتنا
 -26عمى أن في رسالة بيوس الحادي عشر القيمة موضوعين أساسيين كالىما خميقان ّ
ّ

األول ينيي نيياً باتاً عن أن تتخذ قاعدة قصوى لنشاطات العالم االقتصادي ومنظماتو المصمحة الفردية أو الجماعية ،أو التنافس الحر ،أو

وقوتيا ،أو قواعد أخرى من ىذا النوع.
الييمنة االقتصادية ،أو نفوذ الدولة ّ
بل عمى العكس من ذلك ،يجب أن ُيعتبر كقواعد ُعميا لتمك النشاطات واألنظمة العدل والمحبة االجتماعيان.

 -27والثاني يوصي بخمق نظام شرعي ،قومي ودولي ،تميره قوانين ثابتة عامة وخاصة :يستوحي العدل االجتماعي ولو ينقاد االقتصاد؛
وىكذا تق ّل الصعاب في طريق العوامل االقتصادية إلى العمل في إنسجام مع مقتضيات العدل في نطاق الخير العام.
رسالة بيوس الثاني عشر اإلذاعية في عيد العنصرة سنة 1941

 -28وبيوس الثاني عشر ،سمفنا السعيد الذكر ،ساىم كثي اًر ىو أيضاً في تحديد التعميم االجتماعي المسيحي وتطويره .ففي أول حزيران

تدون بأحرف
عام  ،1941في عيد العنصرة ،أذاع رسالة من محطة الفاتيكان ليمفت انتباه العالم الكاثوليكي إلى ذكرى سنوية
ّ
تستحق أن ّ
من ذىب في سج ّل عظمات الكنيسة – الذكرى الخمسينية لنشر الرسالة االجتماعية األساسية "الشؤون الحديثة" (  )13لواضعيا الوون

الثالث عشر –  15أيار 1891؛ وليشكر اهلل الكمي القدرة  ...عمى النعمة الممنوحة لمكنيسة برسالة نائبو عمى األرض وليشيد بنعمة الروح
ِّ
المجدد الذي أفاض بواسطتيا مواىبو ،وما أنفك يفيضيا منذ ظيور الرسالة إلى اليوم بغ ازرة عمى البشرية جمعاء" (.)14
القدس

 -29يطالب الحبر األعظم ،في رسالتو اإلذاعية ىذه بصالحية الكنيسة التي ال جدل فييا ...لتحكم فيما إذا كانت أسس نظام اجتماعي
)15؛ ويثبت ثانية الحيوية

معين مطابقةً لنظام األشياء الثابت الدائم الذي أعمنو اهلل الخالق والفادي ،بواسطة الحق الطبيعي والوحي" (
ّ
الخالدة ،حيوية تعاليم الرسالة العامة "الشؤون الحديثة" وخصبيا الذي ال ينضب ،وينتيز ىذه الفرصة "ليذكر بالمبادئ التوجييية ،مبادئ

السنة األدبية ،حول قيم ثالث أساسية لمحياة االجتماعية واالقتصادية ...وىذه العناصر الثالثة األساسية التي تتالقى وتتحد وتتساند ىي:
استخدام الخيور المادية والعمل والعيمة" (.)16
أولي
 -30ففيما يتعمق باستخدام الخيور المادية يؤكد سمفنا أن الحق الذي يممكو كل إنسان في استخدام ىذه الخيور لمقيام بأوده ىو ّ
حق ّ
بالنسبة إلى كل حق آخر اقتصادي بطبيعتو ،وحتى بالنسبة إلى حق الممكية عينو .أكيد ،يضيف سمفنا ،أن حق الممكية الخيور ىو أيضاً

حق الممكية بحيث ال يش ّكل عقبةً في سبيل المطمب الممتنع
حدد ّ
سنو اهلل يجب أن ُي ّ
حق طبيعي؛ غير أنو بموجب النظام الموضوعي الذي ّ
اإلبطال :أن الخيرات التي خمقيا اهلل ألجل جميع الناس يجب أن تكون في خدمة جميع الناس بطريقة منصفة طبقاً لمبادئ العدل والمحبة"

(.)17
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 -31وبشأن العمل عاد بيوس الثاني عشر إلى مسألة عولجت في رسالة الوون الثالث عشر فذ ّكر بأن العمل ىو ،في وقت و ٍ
احد ،واجب

تمنع المعنيين عن
وحق لكل كائن بشري .ومن َّق
ّ
ثم يعود إلى الناس ،في المقام األول ،أن ينظموا عالقاتيم المتبادلة بشأن العمل .وفي حال ّ
القيام بميمتيم أو في حال عجزىم عن القيام بيا ،عندئذ وعندئذ فقط "يدخل في خصائص الدولة أن تتدخل في ىذا المجال وفي تقسيم
العمل وتوزيعو بالشكل وبالقدر المذين يقتضييما الخير العام بمفيومو الشرعي" (.)18

الحيوي لمعيمة أي كوسيمة قمينة بأن
أما بشأن العيمة فيؤكد الحبر األعظم أن الممكية الفردية لمخيور المادية يجب أن تعتبر المدى
ّ
 -32و ّ
تضمن لرب العيمة الحرية السميمة التي يحتاج إلييا ليتمكن من القيام بالواجبات التي فرضيا عميو الخالق لرفاه العيمة المادي والروحي
والديني" (.)19

 -33وىذا يقتضي أيضاً حق العيمة في اليجرة .وعن ىذا الحق في اليجرة قال سمفنا أنو عندما تعمل الدول

– تمك التي تجيز اليجرة

نمو ثقة حقيقية في ما بينيا )20 ( ،تحصل عمى منفعة متبادلة
كالتي تستقبل المياجرين – كل ما تستطيع لنبذ ما يمكن أن يمنع قيام أو ّ
وتسيم معاً في ازدياد رفاه البشرية كما تسيم في تقدم الثقافة.
التطورات األخيرة

تطورات عميقة أن في
 -34إن الوضع الذي كان تطور حتى يوم أحيا بيوس الثاني عشر الذكرى ،طرأت عميو أيضاً في عشرين سنة ّ
داخل الدول وان في عالقاتيا المتبادلة.
 -35ففي ميدان العمم والتكنيك واالقتصاد :اكتشاف الطاقة الذرية وتطبيقاتيا األولى لغايات حربية؛ واستخداميا المطّرد ألىداف سميمة؛
المنتجات التركيبية؛ تكاثر المحركات الذاتية في دنيا الصناعة وفي حقل الخدمات؛
اإلمكانيات الالمحدودة التي أدخمتيا عمى الكيمياء ُ
"عصرنة" القطاع الزراعي ،القضاء الكامل تقريباً عمى المسافة في المواصالت بفضل الراديو والتمفزيون بوجو خاص؛ سرعة في النقل
متزايدة ،البدء في غزو الفضاء الخارجي.

 -36وفي دنيا االجتماع :تطور التأمينات االجتماعية ،وفي بعض البمدان النامية اقتصادياً أكثر من غيرىا ،إقامة أنظمة لمضمان

االجتماعي :وخمق موقف من المسؤولية واتساعو في الحركات النقابية بإزاء المعضالت االقتصادية واالجتماعية الرئيسية :ارتفاع الثقافة
األساسية بإطراد؛ انتشار الرخاء في العيش يوماً بعد يوم؛ حركة عظيمة وتقمب سريع في الحياة االجتماعية وانخفاض الحواجز بين

الطبقات؛ اىتمام اإلنسان ذي الثقافة المتوسطة في االحداث اليومية ذات المدى العالمي .وعالوة عمى ىذا كمو فإن مضاعفة فعالية

تبين بجالء عدم التوازن االقتصادي واالجتماعي بين القطاع الزراعي من جية
األنظمة االقتصادية في عدد من البمدان اآلخذة باالزدياد ّ
والقطاع الصناعي والخدمات من جية أخرى؛ بين المناطق النامية اقتصادياً والمناطق ذات االقتصاد األقل تطو اًر في داخل كل بمد؛ وعمى
ٍ
تطور
الصعيد العالمي عدم التوازن االقتصادي واالجتماعي بوجو أوضح أيضاً بين البمدان المتطورة اقتصادياً والبمدان التي ىي في

اقتصادي.

 -37وفي دنيا السياسة :اشتراك عدد أكبر من المواطنين من منابت متنوعة في الحياة العامة وفي بمدان عديدة ،اتساع عمل السمطات
العامة وتغمغمو في دنيا االقتصاد واالجتماع .والى ىذا يضاف عمى الصعيد الدولي ميالن األنظمة االستعمارية إلى الزوال ،وحصول
شعوب آسيا وأفريقيا عمى استقالليا السياسي.
تكاثر العالقات بين الشعوب وتشابكيا؛ والتعمق في ترابطيا االستقاللي؛ خمق شبكة تتكاثف دائماً من المنظمات ذات المدى العالمي تيدف
تتعدى حدود القوميات واألوطان؛ منظمات ذات غايات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية.
إلى أن تستوحي مقاييس ّ

مواضيع الرسالة الجديدة
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ونحض جميع الناس عمى أن يستخرجوا منيا
حية
ّ
 -38لذلك نشعر نحن أيضاً بالواجب وىو أن نبقي عمى الشعمة التي أضرميا سمفاؤنا ّ
حمية ونو اًر ليحموا المعضمة االجتماعية بطريقة أوفق لعصرنا.
ّ
وىكذا يسعدنا أيضاً ،ونحن نحتفل بذكرى رسالة الوون الثالث عشر ،أن ننتيز الفرصة لنذكر بالنقاط العقائدية التي عرضيا سمفاؤنا
فنوضحيا وفي الوقت عينو لنشرح فكرة كنيسة المسيح في معضالت اليوم الجديدة واألكثر أىمية.

القسم الثاني

تضمنتيا الرسالة العامة:
وتبسط في التعاليم التي
توضيح
ّ
ّ
"الشؤون الحديثة"
الحافز الشخصي وتدخل السمطات العامة في الحقل االقتصادي

مقر اًر ،قبل كل شيء ،أن العالم االقتصادي ىو وليد حوافز األفراد الشخصية ،سواء أعمموا منفردين أم مشتركين بوجو من
 -39ليكن ّ
الوجوه ،لمسعي وراء مصالح مشتركة.

فعمياً لكي تدفع
 -40عمى أنو ،بقوة البواعث التي قبل بيا سمفاؤنا ،من واجب السمطات العامة ،من جية أخرى ،أن تكون حاضرة حضو اًر ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ونيابة
وتنشيط
توجيو
أما طابع عمميا فيو طابع
اإلنتاج في طريق النمو بالنسبة إلى التقدم االجتماعي والى منفعة جميع المواطنينّ .
ٍ
وتكميل؛ وعميو أن يستوحي "مبدأ االستطراد" ( )21الذي عبر عنو بيوس الحادي عشر في الرسالة العامة "األربعين سنة"" :مما ال جدل فيو
لتحول إلى الجماعة،
أنا ال نستطيع أن ّ
نغير أو نزعزع ىذا المبدأ الخطير جداً في فمسفة االجتماع فكما أنو ال يمكن أن تُنزع من األفرادّ ،
الميام التي ىم قادرون عمى قضائيا ببادرتيم وحدىا ووسائميم الخاصة؛ كذلك ىو ضرب من الظمم ،وفي الوقت عينو بمبمة تمحق ضر اًر

جسيماً بالنظام االجتماعي ،أن تُنتزع من الجماعات الدنيا ،لتُوكل إلى جماعات أوسع منيا وأعمى ،الميام التي تستطيع تمك القيام بيا
بنفسيا ،ذلك ألن الغاية الطبيعية من وراء كل تدخل في الحقل االجتماعي ىي مساعدة أعضاء الجياز االجتماعي ال القضاء عميو وال
ابتالعو" (.)22

 -41ال ريب في أن تطور العموم وتكنيك اإلنتاج في أيامنا يفسح أمام السمطات العامة من المجاالت أوسعيا لتعمل عمى تخفيض عدم
التوازن القائم بين قطاعات اإلنتاج المختمفة ،وبين مختمف المناطق في داخل الجماعات السياسية ،وبين مختمف البمدان عمى الصعيد

حداً لالىت اززات التي تنتاب األوضاع االقتصادية من حين إلى آخر ،وأن تجبو حوادث البطالة الجماعية
العالمي .ويتيح ليا أيضاً أن تضع ّ
مع نظرة واسعة إلى النتائج اإليجابية ،وبالتالي ال تستطيع السمطات العامة ،وىي المسؤولة عن الخير العام ،إالّ أن تشعر أنيا مدعوة

وتطبق ىي نفسيا ،بموغاً إلى ىذه الغاية ،األنظمة
لتمارس في الحقل االقتصادي عمالً متنوع األشكال ،عمالً أكثر اتساعاً وعمقاً وتنظيماً،
ّ
والصالحيات والوسائل والطرائق.

تدخل الدولة في الحقل االقتصادي ،أياً كان اتساعو وتغمغمو ،ليست غايتو
 -42ولكن ال ّ
بد لنا ىنا من أن نذ ّكر تك ار اًر بيذا المبدأ وىو أن ّ
الحد شيئاً فشيئاً من نطاق حرية المبادرة الشخصية التي ىي لألفراد؛ بل غايتو ،عمى العكس من ذلك ،أن يضمن لحقل العمل ىذا أوسع
ّ
مدى ممكن بالعمل عمى حماية فعالة لحقوق الشخص البشري الجوىرية لمجميع ولكل فرد .ومن بين ىذه الحقوق ينبغي أن نتمسك بالحق
الذي يعود لكل شخص بشري في أن يكون وأن يظل عادة المسؤول األول عن معيشتو وعن القيام بأود عيمتو وىذا يقتضي أن تتاح

وتسيل ،في أي نظام اقتصادي ،الممارسة الحرة لألعمال المنتجة.
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 -43إن مجرى التاريخ عينو يظير كل يوم بأكثر جالء أنو من غير الممكن أن تقوم حياة عامة منظمة ومجدية ما لم تتضافر جيود

ٍ
األفراد والسمطات العامة في الحقل االقتصادي ،تضاف اًر يتحقق في ٍ
بنسب تتجاوب مع مقتضيات الخير العام ومع مراعاة
آن واحد وفي وئام

المتمونة.
األوضاع المتقمبة واألحوال البشرية
ّ

 -44وفي الواقع ،كما يعمّمنا االختبار ،أنو حيث تنقص مبادرة األفراد الشخصية يذر االستبداد السياسي قرنو ،بل وتضعف القطاعات

حد ليا من خيور االستيالك والخدمات ،خيور تسد الحاجات المادية وعالوة عمييا
االقتصادية َّق
الموجية بوجو خاص إلنتاج مجموعة ال ّ
ترضي مطالب الروح :خيور وخدمات تجند بنوع خاص عبقرية األفراد الخالّقة .في حين أنو حيث ينقص عمل الدولة الالزم تقوم بمبمة ال
أقوياء ال يتقيدون بأحكام الضمير ينبتون في كل أرض وفي كل زمان كالزؤان بين القمح.
دواء ليا ويستغل الضعفاء
ٌ

االتجاه االشتراكي المعاصر )(Socialisation
منشأ ىذه الظاىرة واتساعيا

 -45االتجاه االشتراكي ميزة من ميزات عصرنا ،فيو تكاثر مطرد لمعالقات في الحياة العامة ويقتضي أشكال حياة مختمفة ونشاطاً مشتركاً
نعد التقدم العممي والتطورات التكنيكية،
واقامة مؤسسات نظامية .ىو واقع يتغذى من معين عوامل تاريخية عديدة من بينيا ينبغي أن ّ
وفعالية مثمرة أعظم ،ومستوى ٍ
حياة عند الناس أرفع.

 -46إن االتجاه االشتراكي المعاصر ىو عمة ونتيجة معاً لتدخل السمطات العامة المتزايد حتى في الميادين األكثر دقة وحساسية :كالعناية
وتعبير عن ميل طبيعي
الطبية وتثقيف األجيال الجديدة وتربيتيا والتوجيو الميني وطرق إصالح الناقصين واعادة تدربيم ،وىو أيضاً ثمرةٌ
ٌ
ٍ
في الناس ،تقريباً ال ُيقاومٍ :
أىداف تتعدى قوى األفراد والوسائل التي يستطيعون أن يستخدموىا .نزعة خمقت،
ميل إلى التشارك لبموغ
والسيما في عشرات السنين األخيرة ،مجموعةً من الجماعات ،والشركات والمؤسسات ذات غايات اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية
وترفييية ومينية وسياسية سواء أكان في داخل الجماعات السياسية أم عمى الصعيد العالمي.

تقدير

 -47من البين أن االتجاه االشتراكي وفقاً ليذا المفيوم ،تتأتى عنو منافع كثيرة .إنو ،في الواقع ،يتيح لمناس أن يتمتعوا بحقوق شخصية

عديدة والسيما بتمك التي تدعى حقوقاً اقتصادية واجتماعية ،مثال ذلك الحق في الوسائل الضرورية لمبموغ إلى عيش إنساني حقاً؛ والحق

في العناية الطبية ،وفي ثقافة أساسية أعمى وفي تدريب ميني أكمل ،والحق في السكن والعمل والراحة الالئقة والترويح عن النفس؛ وما عدا

ىذا كمّو ،وبفضل تنظيم أكمل لموسائل العصرية المتعمقة بنشر الفكر – الصحافة والسينما والراديو والتمفزيون – يصير من السيل عمى كل
شخص أن يشترك في معرفة األحداث والتقمبات البشرية عمى نطاق عالمي.

فيضيق
 -48غير أن االتجاه االشتراكي ىذا يكثر من مذاىب التنظيم ويجعل التنظيم القانوني لمعالقات البشرية يزداد دقة يوماً بعد يوم
ّ

يكون لنفسو فكرة مستقمة
بالتالي في مجال العمل ّ
الحر عند األفراد؛ ويستعمل أساليب ويخمق أجواء تجعل من الصعب عمى اإلنسان أن ّ
عن التأثيرات الخارجية وأن يقوم بفعل تمقائي خاص ويضطمع بمسؤولياتو ويثبت وجوده ويغني شخصيتو .فيل ُيستخمص من ىذا كمو أن

بد من الجواب بالنفي عن ىذا السؤال.
يحول الناس حتماً إلى آالت متحركة؟ ال ّ
االتجاه االشتراكي المعاصر ،بامتداده اتساعاً وعمقاًّ ،
 -49فال يجوز أن يعتبر االتجاه االشتراكي المعاصر نتيجة لقوى طبيعية تحركيا الحتمية بل ىو ،عمى العكس من ذلك ،كما سبقنا وقمنا،

من صنع أناس عاقمين واعين ،وأحرار ،فطروا عمى تحمل مسؤولية أعماليم حتى ولو كانوا ممزمين في عمميم بأن يعترفوا بنواميس التطور

االقتصادي والتقدم االجتماعي ويحترموىا إذا تعذر عمييم التممص من ضغط محيطيم تممصاً ناج اًز.
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مما يحمل من منافع،
 -50ومن ىنا نخمص إلى القول بأنو من الممكن بل من الواجب أن ُيحقق االتجاه االشتراكي بطريقة تكفل اإلفادة ّ
وتالفي مفاعيمو السمبية أو كبحيا.
 -51وبموغاً إلى ىذه الغاية من الواجب عمى األشخاص المتولين سمطة عامة أن تعمر صدورىم بمفيوم لمخير العام صحيح وسميم.

وتيون عمييم تكميل شخصيتيم تكميالً تاماً.
والخير العام يقتضي سمسمة من األحوال االجتماعية التي تتيح لمناس ّ
 -52وعالوة عمى ىذا ،نعتبر أنو من الضروري أن تتمتع األجيزة المتوسطة والحوافز االجتماعية المتنوعة التي يظير بواسطتيا بنوع
فعال بإزاء السمطات العامة وأن تسعى وراء مصالحيا الخاصة بتعاون صادق فيما بينيا
خاص االتجاه االشتراكي ويتحقق ،باستقالل ّ
وبخضوعيا لمتطمبات الخير العام.

ويعامموا كأشخاص مدفوعين
وليس بأقل ضرورة أن تظير ىذه األجيزة االجتماعية في شكل جماعة حقيقية وىذا يعني أن ُيعتبر أعضاؤىا ُ
بيمة وحمية.
إلى االشتراك في حياتيم ّ

 -53إن منظمات المجتمع المعاصر تتطور :والنظام يتحقق فييا أكثر فأكثر بفضل توازن دائماً في تجدد .وىذا يتطمب من جية تعاوناً

المعنيون أفراداً كانوا أم جماعات؛ ومن جية أخرى ،تنسيقاً يتم في الوقت المناسب ،وتوجيياً من قبل السمطات العامة.
مستقالً يقوم بو
ّ
 -54فمو كان االتجاه االشتراكي المعاصر ُيمارس في النظام األدبي وفقاً لمخطوط المشار إلييا لما كان يحمل ،بطبيعتو ،أخطار تضييق

خطيرة عمى حساب األفراد بل لكان ،عمى العكس من ذلك ،يعزز فييم الصفات الخاصة بالشخص البشري ،ولكان يعيد حتى تنظيم الحياة

بد منو إلرضاء مطالب العدالة االجتماعية سمفنا بيوس الحادي عشر في الرسالة العامة "ألربعين سنة
العامة كما سبق فنادى بو شرطاً ال ّ
خمت" (.)23

أجرة العمل
قواعد العدل واإلنصاف

يحز األلم في قمبنا أمام مشيد محزن جداً :مشيد جموع من العمال ،في بمدان عديدة وفي قارات برمتياُ ،يعطون أجرة توجب عمييم،
ّ -55
ومرد ىذا أيضاً ،من دون ريب ،إلى أن التصنيع في تمك البمدان والقارات ال يزال في ميده
وعمى عياليم ،أحواالً حياتية ال تميق باإلنسانّ .
أو ىو في مر ٍ
تقدميا ىو دون الكفاءة.
حمة ّ
 -56عمى أنو ،في بعض من تمك البمدان ،صارخ وميين ىو التضاد القائم بين بؤس الكثيرين وسعة العيش والبذخ الطميق عند بعض

ابتغاء لزيادة فعالية االقتصاد الوطني بانتياج سرعة ال
المحظوظين .وفي بمدان أخرى ُيرغم الجيل الطالع عمى معاناة حرمان ال إنساني
ً
ُسيء فيمو ،ومبالغ طائمة
تتناسب مع مقتضيات العدل واإلنسانية؛ وفي غيرىا تنفق كمية باىظة من الدخل الستثمار أو لتقوية نفوذ قومي أ َ

تصرف عمى التسمّح.

 -57والى ىذا ،ليس من النادر أن تمنح ،في البمدان المتطورة اقتصادياً ،أجور مرتفعة جداً لخدمات تافية ال تتطمب تعباً أو لخدمات ذات
قيمة مشكوك فييا بينا فئات بكامميا من المواطنين الشرفاء والمعتكفين عمى العمل ال يعطون ألجل نشاطيم المتواصل والمجدي إالّ أجو اًر

جد ضئيمة غير كافية وفي كل حال ال تتناسب مع إسياميا في الخير العام وفي إنتاج المؤسسة كما ال تتناسب مع مجمل دخل االقتصاد

القومي.

بكميتو لنواميس السوق؛ وال أن يحدد اعتباطاً بل يجب أن
 -58لذلك نرى من واجبنا أن نؤكد ،مرة أخرى ،أن أجر العمل ال يمكن أن يترك ّ
العمال أج اًر يسمح ليم بأن يجبيوا في كرامة تبعاتيم العيمية مع مستوى حياة حقاً إنساني؛
ُيحدد في عدل وانصاف وىذا يقتضي أن يعطي ّ
تحدد األجور ،أن ُيعتبر نصيبيم الفعمي في اإلنتاج وأوضاع المؤسسات االقتصادية ومقتضيات خير األمة العام؛
ويتطمب أيضاً ،لكي ّ
9
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ويؤخذ بعين االعتبار الخاص ما لألجور من ردات فعل عمى مجمل حركة التشغيل في أنحاء البمد ،ومقتضيات الخير العام العالمي أيضاً

ييم الجماعات الدولية ،المختمفة في طبيعتيا وفي مساحتيا.
الذي ّ
حدد مقياس تطبيقيا العممي
 -59من الواضح أن ليذه المبادئ المذكورة قيمتيا في كل مكان وفي كل زمان ،ولكن ليس في اإلمكان أن ُي ّ
من دون أن ُيحسب حساب لمثروات الممكن استخداميا؛ ثروات يمكن أن تختمف ،وفي الواقع تختمف بالكمية والنوع من بمد إلى بمد وفي
البمد ذاتو من ٍ
زمن إلى آخر.

التوفيق بين التطور االقتصادي والتقدم االجتماعي

 -60بينما تتطور اقتصاديات البمدان المختمفة بسرعة راحت تتضاعف منذ الحرب األخيرة ،يظير لنا مناسباً أن نمفت االنتباه إلى مبدأ

حد أن يكون لجميع الفئات االجتماعية نصيبيا من الفوائد
ويدرك النمو االقتصادي إلى ّ
أساسي وىو أن التقدم االجتماعي يجب أن يماشي ُ
المتزايدة.
فينبغي السير إذن ،في عناية وانتباه ،والعمل بفعالية ،عمى أن ال يتضخم عدم التوازن االقتصادي واالجتماعي بل أن ينخفض ما أمكن.

 -61لقد أصاب سمفنا بيوس الثاني عشر بقولو" :إن االقتصاد الوطني عينو ،بما أنو ثمرة عمل ٍ
أناس يشتغمون متحدين في جماعة سياسية
فال غاية لو إالّ أن يؤمن بدون انقطاع األحوال المادية التي تستطيع أن تتفتح فييا حياة المواطنين الفردية تفتحاً كامالً .وحيث يتم ىذا،

غني اقتصادياً ألن العيش الرغيد العام و بالنتيجة الحق الشخصي الذي لمجميع في
وبطريقة دائمة ،سيكون ىناك شعب ،في الحقيقةّ ،
استخدام الخيور األرضية يصبح عمى ىذا النحو محقّقاً وفقاً لمخطة التي أرادىا الخالق" (.)24
من ىذا يستخمص أن الغنى االقتصادي عند أي شعب كان ال يحصل من وفرة الخيور إجماالً وحسب بل أيضاً وباألكثر من توزيع تمك
الخيور الفعمي بموجب العدل بغية أن يؤمن التفتح الشخصي لجميع أعضاء الجماعة :تمك ىي الغاية الحقيقية لالقتصاد القومي.

 -62ال نستطيع أن نغفل ىنا ىذا الواقع وىو أن المشاريع الكبيرة والمتوسطة تحصل ،في أيامنا ،وبطريقة مألوفة ،في اقتصاديات عديدة،
عمى طاقة لإلنتاج تتزايد بسرعة وبكثرة ،بفضل التمويل الذاتي ،وفي ىذه الحال نرى أن في وسعنا أن نؤكد أن من واجب المؤسسة أن تقر
الحد األدنى.
بقرض لمعمال الذين تستخدميم والسيما من كان منيم يقبض أجرة ال تتجاوز ّ
 -63وفي ىذا الصدد نذ ّكر بالمبدأ الذي عبر عنو سمفنا بيوس الثاني عشر في رسالتو العمة "ألربعين سنة خمت" "من الخطأ أن نرى في
جيدىما المشترك .ومن الظمم الفادح أن ينكر الواحد عمى اآلخر فعاليتو
رأس المال وحده أو في العمل وحدة العمّة الوحيدة لكل ما ُينتج ُ
ليستأثر بثمرة العمل وحده" (.)25

 -64فيمكن أن يحقق مطمب العدل ىذا بطرق كثيرة يوحي بيا االختبار واحداىا ومن أشياىا عمى القمب تقوم عمى تمكين العمال من أن
يصبحوا شركاء في ممكية المؤسسات باألشكال والطرق األكثر مالئمة؛ لذلك يجب اليوم ،أكثر من عيد سمفنا ،أن تُعبَّقأ جميع القوى لكي
ٍ
قياس تستقيم معو حدود اإلنصاف ،ليتحول
ُيصار ،أقمو في المستقبل ،إلى تخفيض قسم من الخيور التي تتكدس في أيدي الرأسماليين ،إلى

بوفرة كافية إلى أيدي العمال" (.)26

 -65ومن واجبنا ،إلى ذلك ،أن نذ ّكر بأن التوازن بين أجرة العمل والدخل يجب أن ُيبمغ إليو باإلنسجام مع مقتضيات الخير العام سواء
أكان خير المجتمع القومي أم خير العيمة البشرية في مجموعيا.
 -66وينبغي اعتبار مقتضيات الخير العام عمى الصعيد القومي :العمل عمى تشغيل العدد األوفر من العمال أنفسيم؛ واإلبقاء عمى توازن
عادل بين األجور واألسعار ،وفتح أبواب الخيرات والخدمات ألكبر عدد ممكن من المواطنين؛ والقضاء عمى عدم التوازن بين القطاع

الزراعي والقطاع االقتصادي والخدمات أو تخفيضو ما أمكن؛ والتوفيق بين اتساع االقتصاد وتطور الخدمات العامة الجوىرية؛ والعمل
المستطاع لمتوازن بين أنظمة االنتاج وتقدم العموم والتكنيك ،وتعديل مستوى الحياة لألجيال الحاضرة المرتفع بغية تييئة مستقبل أفضل

لألجيال اآلتية.
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 -67ولمخير العام ،عالوة عمى ما تقدم ،مقتضيات عمى الصعيد العالمي منيا :تجنب كل نوع من التنافس المعوج الماكر بين اقتصاديات
البمدان المختمفة؛ ومنيا تشجيع التعاون باتفاقات مجدية بين االقتصاديات القومية والمساىمة في التطور االقتصادي عند الجماعات

تقدماً.
السياسية األقل ّ

 -68من البدييي أن لمقتضيات الخير العام ىذه ،قومية كانت أم عالمية ،اعتبارىا وال سيما عندما يراد تحديد قيمة الدخل الواجب توزيعيا
كربح عمى المسؤولين عن إدارة المؤسسات ،وتحت شكل فوائد أو حصص عمى من يقدمون رؤوس األموال.

مقتضيات العدل بالنظر إلى األنظمة
أنظمة تتالءم وكرامة اإلنسان

 -69يجب أن تراعى حرمة العدل ليس في توزيع الثروات وحسب بل بالنظر أيضاً إلى المؤسسات التي يتم فييا سير اإلنتاج .ففي طبيعة
الناس ،في الواقع ،فطرة أن يكون في طاقتيم االضطالع بمسؤولياتيم وتكميل ذواتيم حيث يتمرسون بنشاطيم المنتج.

 -70لذلك إذا كانت األنظمة وسير األعمال والبيئات ،في أي مذىب اقتصادي تعرض لمخطر الكرامة البشرية ،كرامة العاممين بو،

وتضعف فييم بطريقة قياسية روح المسؤوليات وتقف حاج اًز دون إظيار بداىتيم الشخصية ،فإن ىذا المذىب االقتصادي ىو مذىب ظالم

حتى لو بمغت الثروات التي ينتجيا مستوى عالياً ووزعت وفقاً لقواعد العدل واإلنصاف.
تذكير بقاعدة

حدد بالتفصيل أنظمة المذىب االقتصادي التي تتجاوب بطريقة مثمى مع كرامة اإلنسان وتكون أخمق بتطوير
 -71ليس في اإلمكان أن تُ ّ
المسؤولية فيو .ومع ذلك فقد أعطانا سمفنا بيوس الثاني عشر ىذه القاعدة في وقتيا المناسب وىي :أن الممكية الصغيرة والمتوسطة ،زراعية
ِ
تؤمن ليا ما لممشاريع
كانت أم ح ْرفية أم مينية ،تجارية كانت أم صناعية يجب أن تُصان وتُساعد .فيترتب عمى االتحادات التعاونية أن ّ
تمكن تمك من
تفوق موفّق في اإلنتاج فعمى ىذه أن
ْ
االستثمارية الكبرى من منافع وحيث يبدو أن المشاريع االستثمارية الكبرى ال تزال عمى ّ
تعدل عقد العمل بعقد شراكة" (.)27
أن ّ

المؤسسة ِ
الحرفية وتعاونيات اإلنتاج

 -72يجب أن تُحفظ وتشجع ،باإلنسجام مع الخير العام ،وفي إطار اإلمكانيات التكنيكية المؤسسة ِ
الحرفية واالستثمار الزراعي في المدى
العيمي وكذلك المؤسسة التعاونية كتتمة لممؤسستين السابقتين.
أما بشأن االستثمار الزراعي عمى مدى عيمي فسنعود فيما بعد إلى الكالم عميو؛ ولكنا نرى مناسباً أن نبدي ىنا بعض مالحظات
ّ -73
تتعمق بالمؤسسة ِ
الحرفية والتعاونيات.

بد من اإلشارة أوالً إلى أن عمى ىذين النوعين من المؤسسات ،لكي يعيشا ،أن يتكيفا دوماً مع األنظمة وسيرىا واإلنتاج
 -74فال ّ
المتقمبة؛ تكييف يجب أن يحققو أول من
ومستحباتيم
تجدد دائم يفرضو تقدم العمم والتكنيك ومطالب المستيمكين
واألوضاع التي ىي في ّ
ّ
ّ
يحققو الصناعيون والتعاونيون أنفسيم.

نظموا تنظيماً مينياً .وليس بأقل
 -75ومن الضروري ،بموغاً إلى ىذه الغاية ،أن يتثقف ىؤالء وأولئك ثقافة تكنيكية وانسانية صالحة وأن ُي ّ
ضرورة أن تُنتيج سياسة اقتصادية تتالءم وأوضاعيم فيما يتعمق خاصة بالتعميم و النظام األميري والقروض والضمانات االجتماعية.
الحرف والتعاونيين يبرره ىذا الواقع وىو أن فئاتيم تحمل قيماً
 -76وعالوة عمى ىذا إن عمل السمطات العامة عمى مساعدة أصحاب ّ
إنسانية حقَّقة وتساىم في تقدم الحضارة.
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 -77ألجل ىذه األسباب ندعو ،بروح أبوية ،أبناءنا األعزاء الصناعيين والتعاونيين المنتشرين في نواحي األرض كميا ،إلى أن َيعوا نبل
حياً في األمة تذوق العمل الدقيق والمبتكر.
مينتيم ومساىمتيم في إيقاظ روح المسؤولية وروح التعاون لكي يبقى ّ
وجود العمال الفعمي في المؤسسات المتوسطة والكبيرة

فعمياً في حياة المؤسسات التي ينضمون إلييا ويشتغمون
عياً ،ونحن نتتبع خطوات سمفائناَ ،
توق العمال إلى أن يشتركوا ّ
 -78إننا نعتبر شر ّ
الحسي ،وضع قد يتغير من
فييا .عمى أنو من المتعذر عمينا أن نحدد مسبقاً نوع ىذا االشتراك ودرجتو ،ألن ليما عالقة بوضع المؤسسات
ّ
مؤسسة إلى مؤسسة؛ وكل مؤسسة معرضة ،في داخميا لتقمبات غالباً ما تكون سريعة وأساسية ،ومع ذلك نرى من المناسب أن نمفت

عامة؛ وعمى كل حال يجب أن
االنتباه إلى ىذا الواقع وىو أن قضية وجود العمال الفعمي قائمة دوماً في المؤسسة سواء أكانت
ّ
خاصة أم ّ
ٍ
أشخاص فيما يتعمق بعالقات العاممين فييا ووظائفيم وأوضاعيم.
نعمل عمى جعل المؤسسة تتحول إلى جماعة

 -79وىذا يتطمب أن تتسم العالقات بين أرباب المؤسسات ومديرييا من جية والعمال من جية أخرى بطابع االحترام والتقدير والتفاىم

وي ْحيوه ال كمورد رزق وحسب بل
والتعاون الفعمي والصادق و االىتمام في عمميم المشترك؛ وأن يفيم جميع العاممين في المؤسسات العمل َ
فعال في تسيير المؤسسة
كتتميم لواجب وقيام بخدمة أيضاً .ويقضي ىذا بأن يكون في استطاعة العمال أن ُيسمعوا صوتيم ويقوموا بدور ّ
وتطويرىا .لقد عمَّقم سمفنا بيوس الثاني عشر" :بأن الميمة االقتصادية واالجتماعية التي يرغب كل إنسان في إتماميا تتطمب أن ال يخضع
عممو خضوعاً تاماً لسمطة اآلخرين" (  .)28أكيد أن مفيوم الناس لممؤسسة يوجب بأن ُيحافظ عمى السمطة والفاعمية الضروريتين لوحدة
فرض عمييم
تحول معاونييا اليوميين إلى منفّذين صامتين يتع ّذر عمييم أن يستغمّوا خبرتيم ُ
وي َ
اإلدارة؛ غير أن وحدة اإلدارة ال تقتضي بأن ّ
أن يقفوا سمبياً ،من الق اررات التي ِّ
توجو عمميم.

 -80ومما تجدر اإلشارة إليو أن اضطالع العمال بالمسؤولية في أجيزة اإلنتاج ،حين يتجاوب مع المقتضيات الشرعية المفطور عمييم
قمب اإلنسان ،ينسجم أيضاً مع مجرى التاريخ في الشؤون االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

 -81وانو لمن المؤسف ،كما رأينا حتى اآلن ،وكما سنرى بإسياب فيما بعد ،أنيا كثيرة ىي الحاالت الراىنة في عصرنا التي يبدو فييا
الميزان االقتصادي واالجتماعي مختالً وأن في اختاللو ما يسيء إلى العدل والى اإلنسانية .فيناك أضاليل عميقة الجذور تتغمغل في
نشاطات العالم االقتصادي وأىدافو وأنظمتو وسيره؛ وىناك واقع ال ينكره أحد وىو أن المذاىب االقتصادية أخذت ،تحت ضغط التقدم

العممي والتكنيكي" ،تتعصرن" عمى مرأى منا ومشيد ،وتمسي عمالً فاعمة بسرعة ما عرفيا الزمان الماضي؛ مما يتقاضى العمال قابميات

وكفاءات وصفات مينية أرفع؛

 -82وفي الوقت عينو وبطريقة االستنتاج ،أن توضع تحت تصرفيم وسائل أقوى ،واتساعاً من الوقت أوفر ،ألجل تثقيفيم و"عصرنتيم"
تمدد سنوات التعميم األساسي والتثقيف الميني.
وتربيتيم األخالقية والدينية ،وىكذا صار من الممكن أن ّ

 -83وعمى ىذا النحو ُيخمق محيط إنساني يساعد الطبقات الكادحة عمى االضطالع بمسؤوليات أعظم حتى في داخل المؤسسة .ومن
مصمحة الجماعات السياسية نفسيا أن يشعر كل مواطن أنو مسؤول عن تحقيق الخير العام في جميع نواحي الحياة االجتماعية.
وجود العمال في جميع الدرجات

أقرتيا أغمبية الدول في تشريعيا ،واعتُرف بيا أيضاً عمى
 -84لقد تطورت كثي اًر ،في أيامنا ،حركة العمال نحو التكتّل في جمعيات؛ حركة ّ
حد بات من
الصعيد الدوليَّ .ق
أما الغاية منيا فيو التكاتف والسيما بفضل العقود الجماعية .ومع ذلك فال يسعنا أن نغفل عن القول إلى أي ّ

المناسب بل من الضروري أن يكون في استطاعة العمال أن ُيسمعوا صوتيم وأن يحمموا اآلخرين عمى اإلصغاء إليو خارج حدود كل جياز

لإلنتاج في جميع الدرجات.
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 -85والدليل عمى ذلك فيو أن أجيزة اإلنتاج الخاصة ،أياً كان اتّساعيا وامتدادىا ،وأية كانت قوة فعاليتيا ،وانسجام خطوطيا ،تبقى ،مع
مقيدة أساسياً ،في صمب الدائرة االقتصادية واالجتماعية التي لجماعتيا السياسية وبيا تتكيف.
ذلكّ ،

تقررىا أو منظمات
قرر في داخل أجيزة اإلنتاج ىذه بل ىي السمطات العامة التي ّ
 -86عمى أن العوامل التي تؤثر في ىذا الوضع ال تُ ّ
إما بالقطاع االقتصادي واما بأصناف اإلنتاج .من ىنا المناسبة – بل الضرورة – أن
ذات صالحية عالمية أو إقميمية أو قومية ،متعمقة ّ
يكون في تمك السمطات العامة أو ىذه المنظمات ،ما عدا من يقدمون رؤوس األموال ومن يمثمون فوائدىا ،العمال ومن يمثمون حقوقيم

ومطالبيم وأمانييم.
 -87ألجل ىذا يتجو فكرنا وتشجيعنا األبوي إلى الجمعيات المينية والى الحركات النقابية التي تستوحي المبادئ المسيحية القائمة والعاممة
قارات كثيرة ألنيا عرفت ،بالرغم من صعاب ،غالباً ما كانت ،جسيمة ،أن تعمل وما انفكت تعمل عمى مالحقة مصالح الطبقات
في ّ
إن في داخل كل دولة وان في النطاق العالمي.
الكادحة مالحقة فعمية وعمى رفع مستواىا األدبي ْ

المدوية في أرجاء
بردات الفعل اإليجابية
 -88ومما يثمج صدرنا أن عمميا ال ُيقاس بالنتائج القريبة والفورية التي من السيل إثباتيا وانما ّ
ّ
تبث أفكا اًر صائبة التوجيو وتحث حثاً مسيحياً مبدعاً.
عالم العمل ّاً
طر حيث ّ

 -89وبفرح نمحظ أيضاً أنو من واجبنا أن ننظر نظرة اعتبار أيضاً إلى العمل الذي يقوم بو ،في روح مسيحية ،أبناؤنا األعزاء العاممون في
مختمف الجمعيات المينية والنقابية التي تستوحي المبادئ الطبيعية في الحياة العامة وتحترم حرية الضمير.

وقيمة في إقامة نظام
نعبر عن تقديرنا لمنظمة العمل الدولية ألنيا تساىم ،منذ عشرات السنين ،مساىمة سميمة ّ
 -90ويسعدنا حقاً أن ّ
مشب ٍع بروح العدالة واإلنسانية ،وفيو تجد مطالب العمال المشروعة تعبيرىا.
اقتصادي واجتماعي في العالمَ ،

الممكية الفردية
وضع جديد

 -91معموم أن الشقة القائمة بين ممكية خيرات اإلنتاج ومسؤوليات اإلدارة في المنظمات االقتصادية الكبيرة راحت ،في عشرات السنين
جماً من المشاكل الصعبة فيما يتعمق بالرقابة .إذ كيف تتيقن
األخيرة ،تتَّقسع .وال يفوتنا أن ىذا الوضع يفرض عمى السمطات العامة ّ
يجد وراءىا مدراء المؤسسات الكبيرة وال سيما تمك التي تتصل مباشرة بمجمل نواحي الحياة
السمطات العامة من أن األىداف التي ّ

بد من أن تنشأ ،واالختبار شاىد ،سواء أكانت رؤوس
االقتصادية في الدولة ال تتعارض ومقتضيات الخير العام .ومشاكل من ىذا النوع ال ّ
األموال التي تغ ّذي المؤسسات الكبيرة آتية من األفراد أم آتية من منظمات عامة.

 -92وأكيد أيضاً أن كثيرين ىم المواطنون – وعددىم يزداد يوماً بعد يوم – الذين ،من مجرد انتمائيم إلى منظمات التأمين أو الضمان
االجتماعي ،يأخذون من ذلك حجة ،لينظروا إلى المستقبل نظرة اطمئنان .وكان ىذا االطمئنان يرتكز ،في الماضي ،عمى ممكية إرث ولو

كان وضيعاً.

ويمحظ أخي اًر أن أناس عصرنا يتوقون إلى أن يحصموا عمى كفاءة مينية أكثر مما يتوقون إلى أن يممكوا خيرات أرضية ،ويعتمدون
ُ -93

عمى ثروات يكون العمل مصدرىا أو عمى حقوق ترتكز عمى العمل أكثر مما يتكمون عمى موارد تنجم من رأس المال أو عمى حقوق تستند

عمى رأس المال.

 -94عمى أن ىذا االتجاه ينسجم مع طبيعة العمل ،والعمل ،ألنو ينبثق من الشخص مباشرة ،يجب أن ُي َّق
فضل عمى وفرة الخيرات
رقي البشرية.
الخارجية؛ والخيرات الخارجية ،ألنيا خارجية ،يجب أن تعتبر أداة ليس إالّ .وفي ىذا دليل عمى ّ
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 -95إن ىذه النواحي في العالم االقتصادي ،أسيمت ،بدون شك ،في انتشار االرتياب التالي :ىل لم يفقد ،في الظرف الراىن ،مبدأ النظام
االقتصادي واالجتماعي الذي عمَّقمو بقوة ودافع عنو سمفاؤنا ،أي المبدأ القائل بأن حق الممكية الفردية بما فيو ممكية خيرات اإلنتاج حق
طبيعي - ،ىل لم يفقد قوتو أو ىل لم يصر ذا أىمية أدنى؟
إثبات حق الممكية من جديد

 -96إن ىذا االرتياب في حق الممكية ال يقوم عمى أساس .فمحق الممكية ،حتى ممكية خيرات اإلنتاج ،قيمة دائمة ال لشيء إالّ ألنو حق

طبيعي يرتكز عمى أولية األفراد – أولية وجود وأولية الىوتية – عمى المجتمع؛ ومن العبث أن نطالب بالحافز الشخصي التمقائي المستقل

بد لو منيا إلثبات وجوده .ويشيد التاريخ واالختبار بأن مظاىر الحرية األساسية
الحر بالوسائل التي ال ّ
ما لم ُيعترف ليذا الحافز بالتصرف ّ
بحق الممكية الفردية في امتالك خيرات اإلنتاج .ونحن عمى ٍّ
حق ،بالتالي ،في أن
تُكبت أو تُخنق في المذاىب السياسية التي ال تعترف ّ
نستخمص أن تمك المظاىر ،تجد ،في الممكية ،ضمانة ليا وحاف اًز.

 -97وىذا ما يفسر لنا كيف أن الحركات االجتماعية والسياسية التي أخذت عمى نفسيا أن توفّق في الحياة العامة بين العدل والحرية ،وقد
كانت إلى األمس القريب تعارض ،بصراحة وقوة ،الممكية الفردية لخيرات اإلنتاج ،انتيت اليوم وبعد أن تفيمت الواقع االجتماعي ،إلى أن
تعيد النظر في وضعيا والى أن تتخذ ،بالنظر إلى ىذا الحق ،موقفاً في جوىره إيجابياً.

 -98لذلك نتبنى ،في ىذا الموضوع ،مالحظات سمفنا بيوس الثاني عشر" :إن الكنيسة ،بدفاعيا عن مبدأ الممكية الفردية ،تيدف إلى غاية
سامية :أدبية واجتماعية معاً .ال ألنيا ترمي إلى اإلبقاء عمى الحال الراىنة كما ىي بال شرط وال استثناء كأنيا ترى فييا تعبي اًر عن اإلرادة
اإلليية؛ وال ألنيا تريد مبدئياً أن تساند الغني والرأسمالي عمى الفقير و ِّ
تحول نظام الممكية إلى
الشغيل ...فالكنيسة تيدف ،باألحرى ،إلى أن ّ

ما يجب أن يكون وفقاً لمقاصد الحكمة اإلليية وأماني الطبيعة" (  )29أي أن تكون الممكية الفردية ،في وقت واحد ،ضمانة لحرية الشخص
البشري الجوىرية وعنص اًر ال غنى عنو لمنظام االجتماعي.

 -99لقد أشرنا سابقاً إلى أن االقتصاديات راحت في أيامنا تضاعف بسرعة فعاليتيا المنتجة في بمدان كثيرة .بيد أنو كمما ارتفع الدخل،
يقضي العدل واإلنصاف ،كما رأينا ،بأن ترتفع أجرة العمل في حدود يسمِّم بيا الخير العام .وىذا يعطي العمال أعظم فرصة لمتوفير
ثم كيف توضع موضع ٍ
جدل طبيعة ٍّ
حق يجد مصدره األول وغذاءه الدائم في
وبالتالي لينشئوا ألنفسيم تركة ثابتة أو منتقمة .فال نرى من َّق

خصب العمل؛ ويشكل وسيمة قمينة بإثبات الشخص وباالضطالع بالمسؤولية في جميع ميادين الحياة ،وىو عنصر استقر ٍار ىادئ لمعيمة

وامتداد سممي ومنظم في الحياة العامة.
انتشار فعمي

تختص أيضاً بممكية خيرات اإلنتاج ال يكفي ،فيجب ،عالوة عمى ىذا ،أن نشدد
 -100التأكيد أن السمة الطبيعية لحق الممكية الفردية
ّ
عمى وجوب انتشارىا فعمياً بين جميع الطبقات االجتماعية.

 -101لقد أعمن سمفنا بيوس الثاني عشر" :أن كرامة الشخص البشري تتطمب ،بطريقة مألوفة ،كأساس طبيعي لمحياة ،الحق في استخدام

خيرات األرض ،ويقابل ىذا الحق واجب أساسي يقوم بإعطاء جميع الناس – ما أمكن – ممكية خاصة" (  ... )30ومن جية أخرى ينبغي

نعد بين المقتضيات المنبثقة من نبل العمل "الحفاظ عمى نظام اجتماعي يجعل الممكية الخاصة ،وان وضيعة ،ممكنة ومضمونة لجميع
أن ّ
طبقات الشعب ،والعمل عمى إكمال ىذا النظام" (.)31
 -102وعمى قياس ما تتطور بسرعة األنظمة االقتصادية في بمدان يتزايد عددىا شيئاً فشيئاً كما رأينا ،يجب أن نجعل انتشار الممكية في

حرك الحوافز
عصرنا شيئاً ضرورياً ممحاً .لذلك إذا ما لجأنا بفطنة إلى الوسائل التقنية التي دلمت عمى فعاليَّقتيا فمن يكون من الصعب أن تُ َّق
التمقائية وتُنتيج سياسة اقتصادية واجتماعية تشجع عمى البموغ وتسيّل الطريق إلى ممكية خاصة ثابتة :كممكية بيت ،وقطعة أرض وأدوات
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صناعية ولوازم مزرعة عيمية ،وبعض أسيم في المؤسسات المتوسطة أو الكبيرة .لقد خبرت ذلك وسعدت بو بمدان نامية اقتصادياً ومتقدمة

اجتماعياً.

الممكية العامة

 -103أكيد إن ما أتينا عمى شرحو ال يمنع طبعاً من أن تحتفظ الدولة والمؤسسات العامة ،ىي أيضاً ،بممكية شرعية لخيرات اإلنتاج وال

سيما عندما تعطي ىذه الخيرات مالكيا قوة اقتصادية كالتي ال يمكن أن تترك ،من دون أن يتعرض الخير العام لخطر ،بين أيدي العمال".

 -104لعصرنا ميل حاد إلى توسيع الممكية العامة ،ممكية الدولة والمجتمعات؛ واقع يتضح من الصالحيات الواسعة جداً التي يمنحيا

الخير العام السمطات العامة .لذلك كان من المناسب ،في ىذا المجال أيضاً ،أن يطبق مبدأ االستطراد اآلنف الذكر :فال يسوغ لمدولة وال

لممؤسسات ذات الحق العام أن توسع نطاق ممكيتيا إالّ في دائرة الحدود التي تتطمبيا بصراحة أسباب الخير العام ،وال يجوز ليا إطالقاً أن

تيدف إلى تقميل الممكية الخاصة والى – مما ىو أسوأ – مالشاتيا.

 -105ومن المناسب أن ال ننسى أن الحوافز التمقائية ،في النظام االقتصادي ،العائدة إلى الدولة أو إلى المؤسسات العامة ،يجب أن تُوكل
حاد بمسؤولياتيم أمام البمد؛ كذلك يجب أن يكون نشاطيم موضوع مراقبة واعية ومستمرة ال
إلى أشخاص يقرنون الكفاءة والخبرة بشعور ّ
تجنباً لخمق خاليا اقتصادية في قمب الدولة ،عمى حساب الجماعة الذي ىو ،إلى ذلك ،عمةٌ لوجود الدولة والمؤسسات العامة.
لشيء إالّ ّ

وظيفة اجتماعية

 -106وىاكم نقطة عقائدية ما انفك سمفاؤنا يعممونيا" :بحق الممكية ترتبط ذاتياً ميمة اجتماعية :ذلك ألن األرض معدة ،وفقاً لخطط

الخالق ،قبل أن تعد لشيء ،لحياة جميع الناس ،حياة الئقة كما يعمم بحكمة وصواب سمفنا الون الثالث عشر في رسالتو العامة "الشؤون

الحديثة" :من نال من فضل اهلل سعة عيش ووفرة من الخيور أكانت خارجية وجسدية أم روحية ومعنوية فمقد ناليا ليستخدميا لكمالو
الشخصي وأُوتمن عمييا ،في الوقت عينو ،كخادم أمين لمعناية اإلليية ليبذل شيئاً منيا في سبيل خير اآلخرين .لذلك فمن كانت لو موىبة
ب َّق
فن الحكم فميجتيد في أن
الكالم فميحذر من أن يصمت؛ ومن كان ذا ثروة فميحذر من أن يترك نار الشفقة تخمد في قمبو ،ومن ُوِى َ
يشرك أخاه في ممارستو وفي منافعو" (.)32
 -108ففي أيامنا ما فتئت الدولة والمؤسسات العامة توسع في مجال مبادرتيا؛ فمم تمس ،لذلك ،الميمة االجتماعية التي لمممكية الخاصة،
ميمة بالية كما يميل أناس إلى االعتقاد ،ضالين :ألن مصدر ميمتيا االجتماعية ىو حق الممكية عينو ومن صمبو تنبثق ،فيناك أبداً

أوضاع عديدة مؤلمة ،وىناك حاجات واخزة ودقيقة ال يقوى اإلسعاف العام عمى البموغ إلييا وال عمى مداواتيا .لذلك يبقى حقل واسع مفتوح

أمام الشعور اإلنساني والمحبة المسيحية والفردية .ولنذكر أخي اًر أن لمبادرات األفراد والجماعات الخاصة فعالية أقوى مما لمسمطات العامة

لتحريك القيم الروحية.

يوجو إلى
 -109ويمذ لنا أن نذكر ىنا كيف ُيقر اإلنجيل حق الممكية الفردية ،عمى أن المعمم اإلليي ال َيني ،في الوقت عينو ،عن أن ّ
عث وال ينخرىا سوس إنما تتكدس في
ليحولوا خبراتيم الزمنية إلى خيرات روحية ال تصل إلييا يد سارق وال يقرضيا ّ
األغنياء نداءات ممحة ّ

أىراء اآلب السماوي" :ال تكنزوا لكم كنو اًز عمى األرض حيث العث والصدأ يتمفان وحيث المصوص ينقبون ويسرقون" ...ويعتبر ربنا مفعولةً

معو أو مرفوضةً عميو الصدقة التي نصنعيا إلى الفقراء أو ترفضيا عمييم" :الحق أقول لكم :إن ما تصنعونو إلى واحد من أخوتي ىؤالء
فإلي قد صنعتموه".

القسم الثالث
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وجوه جديدة لممعضمة االجتماعية
 -110تضع أحداث التاريخ في محل بارز جداً مقتضيات العدل واإلنصاف التي ليا دورىا ال في العالقات بين العمال والمؤسسات أو في
اإلدارة فقط بل تتعمق أيضاً بالعالقات بين القطاعات االقتصادية ،بين المناطق المتطورة والمناطق المتخمفة في نطاق االقتصاد القومي

وعمى الصعيد العالمي ،وتختص أيضاً بالعالقات بين البمدان المتفاوتة التقدم اقتصادياً واجتماعياً.

مقتضيات العدل وعالقاتيا بقطاعات اإلنتاج
الزراعة قطاع متخمف

 -111فعمى الصعيد العالمي ،ليس لدينا أرقام تقطع بأن عدد السكان في األرياف قد انخفض؛ ولكنا ال نستطيع أن ننكر أن ىناك ىجرة
يقوم بيا القرويون إلى حيث يتكتل الناس والى المدن وضواحييا .إنيا ظاىرة تجتاح تقريباً جميع البمدان وتبمغ أحياناً أرقاماً ضخمة وتفرض

مشاكل معقدة يصعب حمّيا.

اقتصاد ما ويشغل اليد العاممة التي كانت تعمل في الزراعة ،تزداد
 -112ىناك واقع ال يختمف عميو اثنان ىو أنو عمى قياس ما ينمو
ٌ
النسبة المئوية لميد العاممة المشتغمة في الصناعة والخدمات .ولكنا نعتبر ،مع ذلك ،أن ىجرة السكان من القطاع الزراعي إلى سائر
قطاعات اإلنتاج ال يحركيا التطور االقتصادي فقط بل تعود غالباً أيضاً إلى أسباب عديدة ،منيا :انقباض القمب من بيئة مغمقة ال مستقبل
ليا ،والرغبة في التممُّص منيا؛ ومنيا التعطش إلى كل جديد والى المغامرة ،تعطش يأخذ بمباب الجيل الطالع؛ ومنيا اإلنجذاب إلى األثرياء
السريع؛ ومنيا تخيُّل حياة تتوافر فييا الحرية يرافقيا التنعم بسيوالت ال تضن بيا التكتالت البشرية في المدن .ومما ىو خميق باالنتباه ،مع

ذلك – وليس في ىذا ريب – أن ما يحرك اليجرة ىو أن القطاع الزراعي ىو ،تقريباً في كل مكان ،قطاع متخمف عن ركب الحضارة إن

من حيث قمة اإلنتاج وضآلة األجور لأليدي العاممة فيو؛ وان من حيث مستوى حياة الشعوب الريفية.

 -113من كل ىذا تنشأ معضمة أساسية تقوم بوجو جميع الدول :فكيف العمل إلى إزالة عدم التوازن في اإلنتاج بين القطاع الزراعي من
جية وقطاعي الصناعة والخدمات من جية أخرى ،لكي يتعادل ،ما أمكن ،مستوى الحياة في الريف وعند سكان المدن؛ ولكي ال ُيصاب
القرويون َّق
بمركب نقص بل يتيقنوا من أنيم يستطيعون ،ىم أيضاً ،أن ُينموا شخصيتيم في البيئة القروية وينظروا إلى المستقبل نظرة

اطمئنان وثقة.

 -114لذلك نرى أنو من المناسب أن نعطي بعض توجييات من شأنيا أن تسيم في ح ّل ىذه المعضمة .إن ليذه التوجييات قيمتيا ،كما
نعتقد ،أية كانت المعطيات التاريخية ،عمى شرط أن تُطبَّقق بالطريقة التي تسمح بيا البيئة وعمى قياس ما تسمح بيا.
تطبيق الخدمات الجوىرية

 -115عمى الجميع ،وفي المقدمة عمى السمطات العامة ،أن يعمموا ما يستطيعون عمى أن تتمتع األوساط القروية ،كما يميق ،بالخدمات
الجوىرية ،كالطرق والنقميات والمواصالت ومياه الشفة والمسكن والعناية الطبيعة والتعميم االبتدائي والتدريب الميني والخدمة الدينية

أما إذا افتقر القرويون إلى مثل ىذه الخدمات التي
والتسميات وكل ما يقتضيو البيت القروي من أثاث وحاجات لصيرورتو بيتاً عصرياًَّ .ق

متعذرين أو عمى
تشكل ،في أيامنا ،عناصر ضرورية لمستوى حياة الئقة ،أمسى النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي في األوساط الزراعية
َّق
تستبد اليجرة بالسكان وتبات ال تقاوم وال تراقب بسيولة.
ثم
األقل بطيئين ومن َّق
ّ
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تطور عوالم االقتصاد تطو ارً تدريجياً ومنسجماً

تتم التنمية االقتصادية في األمة بصورة تدريجية وبانسجام مع مختمف قطاعات اإلنتاج؛ ومن المناسب،
 -116فمن الميم ،بالتالي ،أن ّ
بموغاً إلى ىذه الغاية ،أن تتحقق في القطاع الزراعي التطورات التي تتعمق بتكنيك اإلنتاج واختيار المزروعات ،وأنظمة المؤسسات كما

تسمح بيا وتتطمبيا الحياة االقتصادية في مجموعيا ،وبطريقة تخول المزارعين أن يبمغوا ،عندما يتمكنون ،إلى مستوى حياة الئقة تتناسب

ومستوى العاممين في القطاع الصناعي والقائمين بالخدمات العامة.

 -117وعمى ىذا النحو ،تتمكن الزراعة من أن تستيمك من المنتوجات الصناعية كمية أوفر وتطمب خدمات من النوع األكمل ،وىي تقدم،
بدورىا ،لمقطاعين اآلخرين ولمجموع األمة ،محاصيل تتجاوب تجاوباً أفضل

– بالكمية والنوع – مع مطالب المستيمكين وبيذه الطريقة

تساىم في استقرار النقد؛ واستقرار النقد عنصر إيجابي في تطوير المذىب االقتصادي في مجموعو.

وتسجل في مناطق التصدير واالستيراد ،حركات اليد العاممة التي تحررىا "عصرنة"
 -118وىكذا يصبح من السيل ،كما يظير ،أن تُراقب
ّ
مد وتُجيَّقز بالتربية المينية الضرورية لدمجيا في قطاعات اإلنتاج وتُسمَّقم أيضاً المعونة
الزراعة التدريجية؛ ويصير في اإلمكان أن تُ ّ
عد اإلعداد الالزم وتقدم إلييا المساعدة الواجبة الندماجيا الناجز.
االقتصادية ،وتُ ّ

سياسة اقتصادية مطبَّقة

 -119ولكي نحصل عمى تنمية اقتصادية منسجمة مع سائر قطاعات اإلنتاج فمن الضروري أن تُنتيج سياسة ريفية َيقظة ،واعية فيما
وتطور صناعات التحويل و"عصرنة"
يتعمق بنظام فرض الضرائب وجبايتيا والقروض والضمانات االجتماعية والمحافظة عمى األسعار
ّ
المؤسسات.

نظام الضرائب

ومنصف يقوم عمى أن تتناسب الضرائب مع مقدرة المواطنين عمى دفع ما يصيبيم منيا.
 -120المبدأ األساسي لنظام ضرائبي عادل ُ
حساب ،في توزيع الضرائب ،ليذا األمرَّ :ق
أن المداخيل في القطاع
عمى أن ىناك مطمباً آخر من مقتضيات الخير العام ىو أن ُيحسب
ٌ
تتكون ببطء وتتعرض ألخطار أكثر في أثناء تكوينيا؛ ولصعوبة أعظم في إيجاد رؤوس األموال الضرورية لزيادتيا.
الزراعي ّ

رؤوس أموال ذات فوائد معقولة

 -121ليذه األسباب ال يميل أصحاب الرساميل كثي اًر إلى تشغيميا في القطاع الزراعي فيركنون باألحرى بسيولة كمية إلى القطاعات
األخرى.

تمكنو من أن يحصل عمى الرساميل
ولألسباب عينيا ال يستطيع المزارع أن يدفع فوائد باىظة حتى وال ،مبدئياً ،الفوائد الرائجة التي ّ
الضرورية لتطوره وممارسة عممو بصورة مألوفة؛ فمن المناسب إذن ،ألسباب تتعمق بالخير العام ،أن تُتبع سياسة قروض خاصة بالزراعة

تؤمن ليا رساميل ذات فوائد معقولة.
وأن تُنشأ مؤسسات لمقروض ِّ
التأمينات االجتماعية والضمان االجتماعي

 -122يبدو أنو من الضروري أن ُينشأ ،في الزراعة ،نظامات لمتأمينات :واحد لممحاصيل الزراعية ،واآلخر لخدمة المزارعين وعياليم.
وبما أن المداخيل التي تعيدىا الزراعة إلى رأس المال ىي ،عادة ،أدنى من الدخل الذي تعيده إليو الصناعة والخدمات فال يظير مطابقاً
كمياً لمعدالة االجتماعية وال لإلنصاف أن تُقام أنظمة لمتأمينات االجتماعية أو لمضمان االجتماعي ُيعامل فييا المزارعون وأسرىم بطريقة
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تظير أنيا أدنى مما ىو مضمون لمقطاع الصناعي أو لمخدمات .فنعتبر ،في النتيجة ،أن عمى السياسة االجتماعية أن تيدف إلى إقامة
جد جسيمة بين المواطنين بحسب القطاع االقتصادي الذي فيو يشتغمون ومنو يأخذون مداخيميم.
نظام لمتأمينات ال تكون فيو فوارق ّ
 -123إن في استطاعة أنظمة التأمينات أو الضمان االجتماعي أن تُسيم بفعالية ،في توزيع مجمل الدخل القومي ،طبقاً لقواعد العدل
واإلنصاف :وىكذا نستطيع أن نرى في تمك األنظمة وسيمة لتخفيض عدم التوازن في مستوي الحياة بين فئات المواطنين الختمفة.
حماية األسعار

 -124نظ اًر لطبيعة المحاصيل الزراعية ينبغي أن ُيمجأ إلى تنظيم فعَّقال يستيدف حماية األسعار وأن تستخدم ،بموغاً إلى ىذا الغاية،
الثروات المتنوعة التي تستطيع أن تقدميا الفنون االقتصادية العصرية .ومن المستحسن جداً أن يكون ىذا التنظيم من وضع المعنيين
َّق
المنظم.
أنفسيم ،ولكنا ال نستطيع مع ذلك أن نغفل عن عمل السمطات العامة
وال ننسى ،ونحن في ىذا الصدد ،أن ثمن المحاصيل الزراعية يشكل ،عادة ،أجرة لمعمل أكثر مما يشكل ريعاً لرؤوس األموال.

 -125وفي الرسالة العامة "ألربعين سنة" أشار بحق سمفنا بيوس الحادي عشر "إلى أن ىذه الغاية تساىم أيضاً في تحقيقيا عالقةٌ معقولة
بين فئات األجور المختمفة" وما لبث أن أضاف" :وكذلك ،وىذا منوط بيا إناطة وثيقة ،عالقة معقولة بين األثمان التي تباع بيا منتجات
سائر فروع الحيوية االقتصادية كالزراعة والصناعة وما إلييا" (.)33

 -126أكيد أن المحاصيل الزراعية َّق
معدة أوالً لسد الحاجات األولية؛ لذلك وجب أن تكون أثمانيا عمى متناول جميع المستيمكين؛ ولكن من
الواضح أيضاً أننا ال نستطيع أن نستند إلى ىذه الحجة لنحول فئة من المواطنين إلى ٍ
حال ثابتة من الدونية االقتصادية واالجتماعية
قوة شرائية ال غنى عنيا لمستوى حياة الئقة ،فيذا يتنافى والخير العام بشكل صارخ.
ونحرميا من ّ
تشغيل الدخل الزراعي

 -127كذلك من المناسب أن ُيعمل ،في المناطق الزراعية ،عمى إنشاء صناعات وخدمات تتعمق بتخزين المحاصيل الزراعية وتحويميا
وتصديرىا؛ ومن المرغوب فيو أيضاً أن تتحقق مبادرات تتعمق بسائر القطاعات االقتصادية واألعمال المينية ،وبيذه الطريقة تجد العيال
الريفية الوسيمة لتوظيف دخميا في ذات المحيط الذي تعيش فيو وتشتغل.

تطبيق منظَّم لممؤسسة الزراعية

 -128يتعذر عمينا أن نحدد ،نظرياً ،النظام األكثر مالئمة لممؤسسة الزراعية لكثرة ما ينتاب األوساط الزراعية من تغيير في داخل كل
بمد ،وباألحرى ،في مختمف بمدان العالم .ومع ذلك ،إذا أخذنا بالمفيوم اإلنساني والمسيحي لإلنسان والعيمة نعتبر ،طبيعياً ،كمثل أعمى،

تتكون من مجموعة أشخاص؛ و عندئذ تتجاوب العالقات بين أعضائيا وأنظمتيا مع قواعد العدل والروح الذي شرحنا
المؤسسة التي ّ
والسيما في المؤسسات ذات المدى العيمي؛ ولن يضيع جيد ،ميما ُبولغ في بذلو ،لجعل ىذا المثل األعمى يتحول إلى حقيقة ممموسة مع
مراعاة ما تجب مراعاتو بالنظر إلى كل بيئة.

 -129فيحسن إذن أن ُيمفت إلى ىذا الواقع :أن المؤسسة ذات المدى العيمي يمكن أن تعيش ،عمى شرط ،مع ذلك ،أن يكون في
استطاعتيا إعطاء تمك العيال دخالً كافياً لمستوى حياة الئقة .فألجل ىذه الغاية ،حتم عمى المزارعين أن يكونوا مثقفين ومنفتحين أبداً عمى
كل جديد وأن ُيمنحوا مساعدات فنية تناسب مينتيم.

ومن المستحسن أيضاً أن ُينشئوا شبكة من المؤسسات التعاونية المتنوعة ،وأن ينظِّموا أنفسيم تنظيماً مينياً وأن يكون ليم مركزىم في الحياة
العامة في اإلدارات كما في السياسة.

18

الموسوعة العربية المسيحية :وؤمه بإله واحد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ www.custodia.org/1god
أ ّم ومعـَلمة  :رسالة عامة للبابا يوحىا الثالث والعشرون
رقييم
المزارعون ىم صانعوا ّ

 -130نحن عمى يقين من أن المحركين األولين لمتنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي والنيضة الثقافية ،في األوساط الريفية ،ىم المعنيون
أنفسيم :المزارعون .فمن السيل عمييم أن يتثبَّقتوا من نبل عمميم :أنيم يعيشون في ىيكل الخميقة العظيم ،وىم عمى عالقات مستمرة بالحياة
الحيوانية والنباتية التي ال ينضب معين ظيوراتيا ،الصميبة في نواميسيا التي تستدعي بدون انقطاع عناية اهلل الخالق؛ وىي التي تنتج

طرد.
األغذية المتنوعة وبيا تقتات العيمة البشرية؛ وىي التي توفّر ،لمصناعة ،كميات من المواد األولية في ازدياد م ّ
 -131وىذا العمل ،عالوة عمى ما قدمنا ،يكشف عن مكانة مينتيم ،ومينتيم تُظير غنى قابمياتيم في ميادين الميكانيك والكيمياء وعمم
تطور دائم بفعل انعكاسات التقدم العممي والتقني في القطاع الزراعي ،ويتّسم ىذا العمل ،إلى ذلك ،بطابع القيم
الحياة؛ قابميات ىي في ّ
األدبية الخاصة بو ألنو يتطمب مرونة ليوجو نفسو ويتكيف ،وصب اًر لينتظر ،واندفاعاً وروح المبادرة إلى العمل ورغبة فيو.

تضامن وتعاون

 -132ومما يجدر ذكره أن الشراكة في القطاع الزراعي كما في سائر قطاعات اإلنتاج ىي ،اليوم ضرورة حيوية ،والسيما إذا كان القطاع
يرتكز عمى مشروع عيمي .فعمى حرثة األرض أن يشعروا أنيم متضامنون ،وأن يتعاونوا عمى خمق منظمات تعاونية وجمعيات مينية أو

نقابية .فال يستغنون عن ىذه وال عن تمك لكي يفيدوا من التقدم التقني في اإلنتاج ويساىموا مساىمة فعالة في حماية األسعار ويقيموا
أنفسيم عمى مستوى متعادل مع مين قطاعات اإلنتاج األخرى ،المنظَّقمة ،في الغالب؛ ليكون ليم صوت في دنيا السياسة واإلدارة .ففي
سمع وباألحرى ُليصغى إليو.
أيامنا ،يكاد الصوت المنفرد ال يممك وسيمة ُلي َ
التحسس بمقتضيات الخير العام
ّ
 -133عمى المزارعين ،كما عمى جميع العمال أيضاً ،أن يتقيدوا بالنظام األدبي والشرعي عندما ُي َسّيرون منظماتيم المختمفة .وىذا يعني
أن عمييم أن ُيوفّقوا بين حقوقيم ومصالحيم وحقوق سائر المين ومصالحيا ويخضعوا لمخير العام متطمباتيم ومتطمبات اآلخرين؛ وفي وسع
المزارعين ،إذ ينصرفون إلى رفع مستوى العالم الريفي ،أن يطمبوا ،محقّين ،من السمطات العامة ،أن تساند عمميم عندما يتحسسون ،ىم
أنفسيم ،مقتضيات الخير العام ويساىمون في إقامة حدوده.
 -134ويمذ لنا ،في ىذه المناسبة ،أن نينئ َم ْن ِمن أبنائنا يعممون ،عبر العالم قاطبة ،في المنظمات التعاونية المينية منيا والنقابية عمى
رفع المستوى االقتصادي و االجتماعي لرفا ٍ
ق ليم يشتغمون في األرض.
دعوة ورسالة

عد ليا ليثبت شخصيتو وينمييا ويغنييا حتى في دنيا القيم الروحية .عمل يجب
 -135يجد الشخص البشري ،في شغل األرض ،دوافع ال ّ
ويحيا كما تُفيم الدعوة ،وتُعاش الرسالة ،كأنو جواب عن نداء اهلل يدعونا إلى المساىمة في تحقيق مخطط عنايتو اإلليية في
أن ُيفيم ُ
برقي الذات ورقي اآلخرين والمساىمة في الحضارة البشرية.
التاريخ ،وكتعيّد ّ

توازن جديد في المناطق المتخمفة وترقيتيا

ومرد
 -136ليس من النادر أن نرى خمالً في التوازن حاداً ،في قطاع االقتصاد واالجتماع بين مواطنين ىم من مجتمع سياسي واحدّ ...
ىذا أوالً إلى أن بعضاً يشتغل في مناطق نامية اقتصادياً بينما يعمل البعض اآلخر في مناطق متخمفة اقتصادياً.
فالعدل واإلنصاف يوجبان عمى السمطات العامة بأن تعكف عمى العمل الجدي لتضييق نطاق عدم التوازن ىذا أو لمقضاء عميو .وليذه

الغاية ينبغي أن تُعنى بأن ِّ
تؤمن ،لممناطق المتخمفة ،الخدمات العامة الجوىرية كما تقتضييا البيئة وعمى قياس ما تقتضييا ،متجاوبة مبدئياً
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مع مستوى الحياة الراىن في المجتمع القومي .ولكن ال يقل ضرورة عن ىذا إنتياج سياسة اقتصادية واجتماعية فيما يختص بعرض العمل
المحرك إلى غيرىا ،سياسة خميقة بأن
واليجرة ،واألجور والضرائب والقروض وايالء الوظائف ،سياسة ال تغفل عن الصناعات ذات الطابع
ِّ

تستوعب استخدام اليد العاممة استخداماً ُمجدياً وبأن توقظ الرغبة في العمل وتشجع روح المبادرة وتفيد من الثروات المحمية.

يتم وفقاً لقواعد الوحدة عمى الصعيد
 -137عمى أن عمل السمطات العامة يجب أن ّ
تبرره دائماً أسباب تتعمق بالخير العام ،وبالتالي أن ّ
القومي ،وتكون غايتو الدائمة المساىمة في تطوير قطاعات اإلنتاج الثالث :الزراعة والصناعة والخدمات تطوي اًر تدريجياً ،يجري في وقت
تقدميم االقتصادي ،وأن يكونوا ،في
واحد وفي إنسجام ،وأن يسير السير األمثل عمى أن يتحسس سكان المناطق المتخمفة أنيم ىم عممة ّ
الواقع ،صانعي ر ّقييم.

 -138ولنذكر أخي اًر أن عمى المبادرة الشخصية أن تساىم في إقامة التوازن االقتصادي واالجتماعي بين مناطق البمد الواحد ،لذلك وبقوة
تمد يد المعونة إلى ىذه المبادرة وتكل إلييا التنمية االقتصادية ،يوم
مبدأ التكافل والتضامن وملء الفراغ ،يتحتم عمى السمطات العامة أن ّ
يصبح ذلك في استطاعتيا.
عدم التوازن بين األرض والسكان،
القضاء عميو أو تخفيضو

 -139من المناسب أن نشير ىنا إلى أن بمداناً كثيرة مبموة بعدم توازن صارخ بين األرض والسكان .فالناس في بعض البمدان قمة؛
واألرض الصالحة لمحراثة واسعة؛ وفي مناطق أخرى ىو العكس ما نرى فالناس فييا كثرة ،واألرض القابمة لمحراثة قميمة.

 -140وفي بمدان أخرى ،بالرغم من غنى الثروات الدفينة الممكن استخراجيا ،ال يزال الطابع القديم ،طابع الحراثة يحول دون إنتاج خيرات
كافية لسد حاجات السكان األولية؛ وفي غيرىا تورث "عصرنة" الزراعة المفرطة فيضاً ضخماً من المحاصيل الزراعية لو أثره السمبي في

االقتصاد القومي.

األخوة المسيحية يقضيان بإقامة عالقات تعاونية حية ومتنوعة بين الشعوب؛ تعاون يجب أن
 -141ومن البين أن التضامن البشري و ّ
يساعد حركة ُّ
إبتغاء لمقضاء عمى عدم التوازن المتأصل أو عمى األقل ،لتخفيضو .وسنعود إلى
تنقل الخيرات والناس ورؤوس األموال
ً
معالجة ىذا الموضوع.

 -142ولكنا نريد أن نعبر ىنا عن احترامنا الصادق لمعمل الخيِّر جداً تقوم بو "منظمة ىيئة األمم المتحدة لمتغذية والزراعة" ألنيا

انصرفت ،بكل ما أوتيت من قوة وقوى إلى تعزيز التفاىم المثمر بين الشعوب والى تشجيع "عصرنة" الزراعة وال سيما في البمدان التي ال

تزال في طور النمو والى تخفيف البؤس عن الشعوب المبموة ينقص التغذية.

مقتضيات العدل في العالقات بين البمدان
التطور
الالمتساوية في
ّ

معضمة العصر

 -143قد تكون المعضمة األىم في عصرنا معضمة العالقات بين الجماعات السياسية المتطورة والبمدان التي ال تزال في مرحمة التطور.
فتمك تتمتع بمستوى حياة رفيع؛ وىذه تقاسي حرماناً غالباً ما يكون خطي اًر.

 -144فالتضامن الذي ُيتحد جميع الناس في عيمة واحدة يفرض عمى األمم الناعمة بوسائل حياة وافرة تفيض عن حاجاتيا ،واجباً يقضي
عمييا بأن ال تقف وقفة الالمبالي من بمدان يتخبط سكانيا في صعاب العوز والبؤس والجوع وال ينعمون حتى بالحقوق األولية المعترف بيا
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لمشخص البشري؛ والسيما نظ اًر لمتضامن المطرد بين الشعوب ،فمن يحل بينيا سالم ثابت ومثمر إذا قامت بينيا فوارق ناتئة من حيث

أوضاعيا االقتصادية واالجتماعية.

نكرر ،رسمياً ،ما سبقنا وأثبتناه:
 -145إن شعورنا بأبوتنا العامة يممي عمينا واجباً وىو أن ّ
"نحن جميعاً مسئولون بالتكافل والتضامن عن الشعوب التي تعاني نقصاً في التغذية" .لذلك وجب أن تُرّبى الضمائر عمى روح المسؤولية
الممقاة عمى عواتقنا جميعاً وعمى عاتق كل ٍ
فرد منا والسيما عمى عواتق المحظوظين أكثر من سواىم" (.)34

بمد يد المعونة إلى الذين يتخبطون في العوز والبؤس يحتّم عمى
 -146ومن البيِّن أن الواجب الذي ما انفكت الكنيسة تنادي بو ،القاضي ّ
الكاثوليك في العالم كمِّو أن يتحسسوه أكثر من غيرىم والحافز النبيل ليم عمى ذلك إيمانيم بأنيم أعضاء جسد المسيح السري" .بيذا عرفنا

المحبة اإلليية أن يسوع بذل حياتو ألجمنا ...فيجب عمينا نحن أيضاً أن نبذل حياتنا ألجل األخوة .فمن كان لو خيرات العالم ورأى أخاه في

أحشاءه فكيف تثبت فيو محبة اهلل"؟.
فاقة وحبس عنو
َ
تمد يد المساعدة إلى الشعوب السائرة عمى
تدر عمييا من اإلنتاج أوفره ّ
 -147فيم ّذ لنا إذن أن نرى األمم التي تتمتع بأنظمة اقتصادية ّ
طريق التطور االقتصادي تذليالً ِ
لمصعاب التي تعترضيا في سيرىا إلى تحسين أوضاعيا الحياتية.
مساعدات ممحة

 -148إن خيرات االستيالك والسيما غالّت األرض تفيض ،في بعض البمدان ،عن االستيالك المحمي؛ وفي غيرىا تناضل طبقات من

أما أن تُتمف أو تُب ّذر من دون حساب الخيرات التي
تيب تمك إلى مساعدة ىذهَّ .ق
السكان ضد البؤس والجوع .فالعدل واإلنسانية يقضيان بأن ّ
ال غنى عنيا لإلبقاء عمى حياة كائنات بشرية ،فانتياك لحرمة العدل وطعنة في صميم اإلنسانية.

 -149وال يفوتنا أنو قد تنتج ردات فعل اقتصادية مضرة ببعض فئات من المواطنين من إنتاج خيرات ،والسيما في القطاع الزراعي،

تفيض عن حاجات جماعة سياسية معينة؛ ولكن ليس في ىذا ما يعفي من الواجب الممزم بمد يد معونة ممحة إلى المعوزين والى الجائعين،
وتوزع بإنصاف بين جميع المواطنين.
عمى أن تتخذ جميع التدابير ،لكي تُحصر األضرار ّ

تعاون عممي وتكنيكي ومالي

 -150أكيد أن المساعدات الممحة تتجاوب مع واجب إنساني وواجب عدل؛ ولكنيا ال تكفي ،مع ذلك ،لمقضاء عمى األسباب التي تخمق،
ومرد ىذه األسباب إلى مذىب اقتصادي بدائي ورجعي،
في بمدان كثيرة حالة مزمنة من العوز والبؤس أو الجوع وال تكفي حتى لتخفيضياّ .
وال يمكن القضاء عمييا أو التقميل منيا إالّ بمنظمات تعاونية متعددة تعطي السكان إمكانات وكفاءات مينية وعممية وطاقة تقنية تضع

تحت تصرفيم رؤوس أموال ال بد منيا لتسيير حركة التطور االقتصادي السريع وفقاً لمقواعد والطرائق العصرية.

أعم وأعمق بواجب العمل عمى مساعدة التطور االقتصادي والتقدم االجتماعي في
 -151نحن نعمم أنو ،في السنين األخيرة ،قد قام شعور ّ
البمدان التي تتخبط في أعظم المصاعب.
 -152فيناك منظمات عالمية واقميمية؛ ودول؛ ومؤسسات وجمعيات خاصة تقدم إلى تمك البمدان ،بسعة متزايدة ،معاونتيا التقنية في جميع
مجاالت اإلنتاج ،والسيوالت المقدمة إلى ألوف من الشبان تتضاعف ليتمكنوا من أن يدرسوا في جامعات البمدان المتطورة ويكتسبوا ثقافة
عممية وتقنية ومينية تتجاوب مع أوضاع عصرنا؛ وىناك مؤسسات مالية ،ذات مدى عالمي ،ودول أفراد يرمون برساميل ويحركون
مجموعة مبادرات اقتصادية تتزايد في البمدان اآلخذة بالتطور.
ننوه بأن التعاون العممي والتقني واالقتصادي بين الجماعات السياسية النامية اقتصادياً والبمدان التي ال
 -153وال يسعنا مع ذلك إالّ أن ّ
تزال في فجر نيضتيا وفي أولى مراحل قمبنا أن تشيد عشرات السنين القادمة تزايداً في ىذه العالقات بين البمدان المتطورة والبمدان السائرة
عمى طريق التطور.
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ولنا في ىذا الموضوع بعض توصيات وبعض ِف َكر نعتبرىا مناسبة.
تج ّنب أخطاء الماضي

 -154من الحكمة أن تحسب البمدان السائرة في طريق التطور حساباً لالختبارات التي عاشتيا البمدان المتطورة اقتصادياً؛ فاإلنتاج األوفر
واألفضل ىو عمة وضرورة ال مناص ليا منيما.

وزع الخيرات المنتَجة بإنصاف عمى جميع أعضاء الجماعة .فحتم إذن أن يسير التطور
 -155وليس بأقل من ىذا ضرورة وعدالً أن تُ ّ
النمو ،ما أمكن ،تدريجياً ومنسجماً مع سائر قطاعات
االقتصادي والتقدم االجتماعي معاً ويتعادال ألنيما ّ
سيان .وىذا يتطمب أن يكون ّ
اإلنتاج :الزراعة والصناعة والخدمات.
احترام مميزات كل بمد

المميزة سواء أكان ذلك في خيراتيا أم في الطبائع الخاصة
 -156لمدول السائرة عمى طريق التطور االقتصادي ،عادةً ،شخصيتيا
ّ
الغنية عادةً بالقيم اإلنسانية أم ي الصفات الخاصة بأعضائيا.
بمحيطيا الطبيعي أم في تقاليدىا ّ

 -157فعمى البمدان النامية اقتصادياً اآلتية إلى مساعدتيا أن تتفيم ىذه الشخصية وتحترميا وتتغمب عمى تمك التجربة التي تزين ليا أن
تطبع صورتيا ،ىي ،في البمدان التي جاءت لمساعدتيا.

مجرد
عمل ّ

 -158عمى الدول المتطورة اقتصادياً أن تعنى عناية مثمى ،فيما ىي تساعد البمدان المتخمفة ،بأن ال تسعى من وراء مساعدتيا ،إلى
منفعتيا السياسية بروح السيطرة.

مقنعاً ،بدون ريب ،ولكنو ال يقل
 -159واذا حدث شيء من ىذا فيجب أن ُيعمن عالياً أنيا ،بفعمتيا ،تقيم استعما اًر ،من نوع جديد ،استعما اًر ّ
سيطرةً عن استعمار انعتقت منو حديثاً جماعات سياسية كثيرة؛ ويكون من نتائجو تضايق في العالقات الدولية وخطر عمى السالم العالمي.
بد إذن ،والعدل يقضي بذلك ،من أن تُ َّق
قدم تمك المساعدة التقنية والمالية بتجرد سياسي صادق وأن يكون ىدفيا تمكين
 -160فال ّ
الجماعات السائرة عمى طريق تطورىا من أن تكمل ،ىي ،وبجيدىا الخاص ،طريقيا الصاعدة إلى كماليا االقتصادي واالجتماعي.

وضع
اعين واجباتيم وحقوقيم وعاممين ،في
ٍ
 -161وىكذا تكون قُ ِّدمت مساىمة ّقيمة لتكوين مجتمع عالمي سيكون جميع أعضائو و َ
ٍ
متساو ،عمى تحقيق الخير العام العالمي.
احترام تسمسل القيم

بد لنا من
 -162إن التقدم العممي والتقني والتطور االقتصادي وأحوال حياة أفضل ىي ،بدون ريب ،عناصر إيجابية لمحضارة .ولكن ال ّ
أن نذكر أنيا ليست قط قيماً قصوى فيي ال تعدو أن تكون جوىرياً وسائل غايتيا القيمة المطمقة.

يحز في قمبنا ،أنو ،في البمدان النامية اقتصادياً ،قد ىزلت معرفة تسمسل القيم وانطفأت شعمتيا وانقمبت سمّميا رأساً
 -163نمحظ ،واأللم ّ
ونسيت وأنكرت وصار لمتقدم العممي والتقني والتطور االقتصادي والرفاه المادي الحظوة
عمى عقب عند كثير من الناس .فقيم الروح أىممت ُ
الكبرى .وغالباً ما ُيسعى إلييا كأنيا الخيرات القصوى وينظر إلييا كأنيا عمة الوجود الوحيدة .ىي ذي الخدعة اليدامة ،المتّغمغمة في العمل
الذي تتمرس بو البمدان المتطورة اقتصادياً عند الشعوب السائرة عمى طريق تطورىا مع أن ىذه البمدان ال تزال ،في أغمبيتيا ،تحافظ عمى

حياً فعاالً.
تقاليدىا الموروثة وتحفتظ بشعورىا ببعض القيم اإلنسانية وبأعظميا أىمية ّ
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ويتطور حتى يبقى كما ىو :أس
ويَن ّور ،ما أمكن،
 -164فاإلقدام عمى جرح ىذا الشعور عمل فاحش في جوىره؛ فمن الالزم أن ُيحترم ُ
ّ
المدينة الحقة.
نصيب الكنيسة

إن من حيث الحق اإلليي وا ْن من حيث الواقع ألنيا ىي في كل مكان عند جميع
 -165إن الكنيسة ىي ،كما ىو معروف ،جامعة ْ
الشعوب أو إنيا في طريقيا إلييا.
 -166فاندماج الكنيسة في شعب ما ،يحمل إلى ذلك الشعب نتائج حميدة في حقل االقتصاد واالجتماع معاً كما يشيد بذلك التاريخ

واالختبار .وفي الواقع ليس بين الذين يصيرون مسيحيين َم ْن ال يستطيع إالّ أن يشعر بأنو ُممزم بإصالح األنظمة الزمنية احتراماً منو
لمكرامة البشرية وازالةً لمعقبات التي تعترض انتشار الخير.

تم،
 -167والكنيسة ،إذ تدخل في حياة الشعوب ،ال تدخل فييا كمؤسسة تُفرض من الخارج؛ وىي عمى عمم بيذا .فحضورىا ،في الواقع ُي ّ
في آن واحد ،بوالدة جديدة أو مع بعث الناس بالمسيح .ومن يولد والدة جديدة أو ُيبعث مع المسيح ال يشعر قطّ بضغط خارجي بل عمى

العكس من ذلك يشعر بأنو تحرر في عمق أعماقو لينفتح عمى اهلل ،وك ّل ما لو قيمة فيو يتعزز وينبل.
 -168وفي ىذا الصدد قال سمفنا بيوس الثاني عشر كالماً كمّو حكمة" :إن كنيسة المسيح ،وىي المستودع األمين لمحكمة اإلليية المرّبية
ما فكرت يوماً ولن تفكر في مناىضة أو في احتقار المميزات الخاصة التي يحافظ عمييا بورع الغيور وبأنفة مشروعة ويعتبرىا إرثاً لو
كل شعب من شعوب األرض .فغاية الكنيسة ىي الوحدة الفائقة الطبيعة ،في المحبة الشاممة ،نشعر بيا ونحياىا ،ال لتشابو الظاىر
ثميناًّ ،

المحض ،والسطحي وبالتالي الضعيف الواىي .إن الكنيسة ترحب بسرور وترافق بأدعيتيا الوالدية جميع التوجييات وجميع االىتمامات
تطور حكيم ومنظِّم لمقوى والنزعات الخاصة التي ليا جذورىا في األلياف العميقة عند كل فرع من فروع الجنس البشري عمى
ّ
الموجية نحو ّ
شرط أالّ تتنافى والواجبات التي تفرضيا عمى البشرية وحدة أصميا ومصيرىا المشترك" (.)35

 -169ونمحظ والفرح يثمج صدرنا أن المواطنين الكاثوليك في األمم السائرة عمى طريق التطور ال يضاىييم في أيامنا أحد في مساىمتيم
ببذل الجيد بغية تطوير بمدانيم ورفع مستواىا في الحقمين االقتصادي واالجتماعي.
 -170أما الكاثوليك الذين يعيشون في بمدان ذات مستوى اقتصادي ٍ
عال فيكثرون مبادراتيم لتقوية المعونة الممنوحة لألمم السائرة في

طريق النمو .إننا نقدر ،بنوع خاص ،المعونة المتنوعة الوجوه اآلخذة باالزدياد التي يقدمونيا إلى طالب أفريقيا وآسيا الموزعين في جامعات
أوروبا وأميركا؛ ونمتدح أولئك الذين يتأىبون ليحمموا معونتيم التقنية والمينية إلى البمدان المتخمفة عن ركب الحضارة.

 -171إلى جميع أبنائنا الذين يقيمون ،في جميع القارات ،الدلي َل عمى حيوية الكنيسة الدائمة بغيرتيم عمى تقدم الشعوب والمدنية الحقيقي
نريد أن نوجو ،في محبة أبوية ،كممة ثناء وتشجيع.

زيادة السكان والتنمية االقتصادية
فقدان التوازن بين السكان ووسائل المعيشة

 -172من أكثر المعضالت التي يتداول الناس الحديث عنيا في ىذه األيام معضمة التناسب بين ازدياد السكان والتنمية االقتصادية
ووسائل العيش التي ىي عمى متناول اليد إن عمى الصعيد العالمي وان عمى صعيد البمدان المتخمفة.
 -173فعمى الصعيد العالمي يزعم أناس أن الجنس البشري ،وفقاً إلحصاءات ىي عمى شيء من الرصانة ،سيزداد عدده في عشرات
حد لتكاثر المواليد،
السنين القادمة ،زيادة ممحوظة بينما ال تتقدم التنمية االقتصادية إالّ ببطء؛ ويستخمصون من ىذا أنو إذا لم يوضع ّ
سيختل ،في مدة قصيرة ،وبشكل حاد ،التوازن بين عدد السكان ووسائل العيش.
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أما بشأن البمدان المتخمفة فيالحظون ،باالستناد دائماً إلى معطيات االحصاءات ،أن انتشار التدابير الصحية الوقائية السريع
َّ -174ق

حد بالغ عدد الوفّيات والسيما بين األطفال ،بيد أن نسبة المواليد العالمية ،في تمك األقطار ،باقية عمى حاليا
والعناية الطبية ُي ّخفضان إلى ّ
تفوقاً محسوساً فيما ال يزيد إنتاج المذاىب االقتصادية بالنسبة
ولمدة قد تطول .وىكذا
بشكل ممموس ّ
سيتفوق عدد المواليد عمى عدد الوفيات ّ
ّ
عينيا .فمن المستحيل إذن أن يتحسن مستوى الحياة في البمدان المتخمفة.

فالنقيض إذن ال ميرب منو وال مناص ،لذلك إذاً أريد تجنب األوضاع القصوى ينبغي أن ُيمجأ ،عمى زعميم ،إلى تدابير فعالة لمنع الوالدة
أو عمى األقل لتحديد عددىا.
معطيات المعضمة

أما الحقيقة فيي أن النسبة بين ازدياد عدد المواليد من جية والتنمية االقتصادية ووسائل العيش الحاضرة من جية اخرى ال تخمق،
َّ -175ق

كما يبدو ،صعوبات ،عمى األقل ،في الحاالت الراىنة وفي المستقبل القريب :ثم إن العناصر التي تُستخدم الستخراج نتائج ذات قيمة ،ىي
غير أكيدة وغير ثابتة.

 -176عمى أن اهلل أودع ،بجودتو وحكمتو ،الطبيعة ثروات ال تنضب ووىب الناس عقالً وعبقرية ليخترعوا أدوات ويكتشفوا وسائل قمينة

بأن تنيميم الخيرات الضرورية لمعيش .فال يجوز لنا أن نفتش عن الحل األساسي ليذه المشكمة في الوسائل التي تنتيك حرمة النظام األدبي
سنو اهلل وتياجم منابع الحياة البشرية عينيا ،بل في ٍ
الذي َّق
ويعزز سمطتو عمى الطبيعة .والتقدم
جيد عممي جديد يبذلو اإلنسان ليضاعف ّ
الذي أحرزه العالم والتكنيك حتى اآلن يفتح آفاقاً ال حدود ليا.

مردىا إلى تنظيم
 -177وال يفوتنا مع ذلك أنو قد تنشأ في بعض المناطق والبمدان المتخمفة ،وىي في الواقع موجودة ،معضالت جسيمة ّ
اقتصادي واجتماعي ناقص ال يتوفّر عمى إيجاد وسائل لمعيش تتناسب ومعدل ازدياد عدد المواليد ،ويعود ذلك أيضاً إلى تضامن بين
الشعوب غير ٍ
كاف.
 -178ولكن ،حتى في ىذه الحال ،نرى من واجبنا أن نؤكد فو اًر وبصراحة أنو ال يجوز أن تُجابو ىذه المعضالت وال أن تُحل ىذه
ٍ
مادي محض.
مفيوم لإلنسان ولمحياة
مستمدة من
الصعاب بالمجوء إلى وسائل ال تميق باإلنسان
ٍّ
ّ

 -179فالحل الحقيقي إنما نجده في التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي المذين يحترمان القيم اإلنسانية :الفردية واالجتماعية الحقيقية.
ومما ال مندوحة عنو أن تتحقق التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي طبقاً لمقتضيات َّق
السنة األدبية وبطريقة خميقة باإلنسان وبالقيمة
ٍ
تبادل منظَّقمة ومجدية
العظيمة التي تتمثل في حياة كل إنسان .ويقتضي لذلك أيضاً أن يكون ىناك تعاون عالمي يتيح ويسيّل حركة
لممعارف والرساميل والناس.
احترام شرائع الحياة

 -180يتحتم عمينا أن نعمن من عمى ىذا المنبر عمى المال أن الحياة البشرية يجب أن تتناسل بواسطة العيمة المرتكزة عمى الزواج الواحد
غير المنفصم ،المرفوع ،عند المسيحيين ،إلى مكانة سر .وتناسل الحياة البشرية وكمَتو الطبيعة إلى ٍ
فعل شخصي ،وىو بيذه الصفة،
ّ
خاضع لشرائع اهلل الحكيمة ،شرائع ال تخرق حرمتيا وال تتغير ،شرائع محتوم عمى جميع الناس أن يعرفوىا ويحفظوىا .فال يمكن إذن أن
تستخدم وسائل وتُتّبع طرق قد تكون جائزة في تناسل الحياة في عالم النبات والحيوان.
ط معو
 -181فالحياة البشرية مقدسة ألنيا ،منذ نشأتيا ،تستدعي فعل اهلل الخالّق .ومن انتيك شرائعيا أىان الجالل اإلليي وانحطّ ىو وح ّ
البشرية وأضعف ،عالوة عمى ىذا ،المجتمع الذي ىو عضو فيو.

التربية عمى روح المسؤولية
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 -182ومن األىمية بمكان أن تُثقَّقف األجيال الجديدة ال ثقافة عممية ودينية فقط – وىذا حق الوالدين وواجبيم – بل أن تُربَّقى أيضاً تربية
يمت بصمة إلى الحياة؛ والسيما في كل ما يالمس تأسيس العيمة وواجب إنجاب البنين وتربيتيم .فمن
راسخة عمى روح المسؤولية في كل ما ّ

الالزم أن ُيرسَّقخ في عقوليم إيمان حي وثقة عميقة بالعناية اإلليية ليكون ليم من الشجاعة ما يجعميم يرضون باألتعاب والمشقَّقات
والتضحيات في سبيل قياميم بتمك الرسالة النبيمة والشاقة غالباً ،رسالة التعاون مع اهلل في نقل الحياة وتربية البنين .ولمقيام بيذه التربية عمى
روح المسؤولية ليس عمى األرض مؤسسة تممك من الوسائل الفعالة ما تممكو الكنيسة التي يحق ليا ،ألجل ىذه الغاية ،أن تمارس رسالتيا

بحرية كاممة.
في خدمة الحياة
 -183إنا ِّ
نذكر بأن اهلل َو َّقجو ،في سفر التكوين ،إلى اإلنسانين األولين وصيَّقتين تكمل الواحدة األخرى :وصية :نقل الحياة " إنميا وأكث ار" ؛
ووصية إخضاع الطبيعة" :وامألا األرض وأخضعاىا".
فالوصية المتعمقة بإخضاع األرض ىي أبعد من أن تكون تخريبية :إنيا موجية باألحرى إلى خدمة الحياة.
مضادات تبعث الدىشة عمى أشد ما تكون الدىشة؛ مضادات تنغص الحياة عمى عالم اليوم :فمن
 -184أنا نتبين ،والحزن يمأل قمبنا،
ّ
وي ّموح البؤس والمجاعة ،ومن جية أخرى تستخدم عمى أوسع ما يكون االستخدام ،االختراعات
جية ُي ّ
شدد عمى األحداث المحتممة الوقوع ُ
العممية وجميع ما حققو التكنيك والموارد االقتصادية إلنتاج أرىب أدوات الموت والخراب.

 -185لقد مكنت العناية اإلليية الجنس البشري من وسائل كافية ليحل ،في كرامة ،المعضالت العديدة والحساسة ،معضالت تناسل
الحياة .وال تُح ّل ىذه المعضالت إالّ حالً أعرج أو تظل حتى بدون ح ّل إذا استخدمت عقول الناس الممتوية أو إراداتيم المفسودة تمك
الوسائل عمى غير ما يمميو العقل لغايات ال تتجاوب قط مع طبعيم االجتماعي وال مع مقاصد العناية اإلليية.

التعاون عمى نطاق عالمي
المدى العالمي لكل معضمة بشرية ىامة

 -186إن تقدم العموم والتكنيك في جميع مجاالت الحياة االجتماعية يكثِّر ويوثِّق العالقات بين األمم ويجعل عالقاتيم المتبادلة أبداً أعمق
وأكثر حيوية.

تقنياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو سياسياً أو
ومن ثم يمكن القول أن لكل معضمة بشرية ،أية كانت أىميتيا ،وأيَّقا كان موضوعيا ،عممياً أو ّ
أصداء تتجاوز الحدود الوطنية لتصبح في الغالب عالمية.
ثقافياً،
ً

 -187لذلك يتعذر عمى الجماعات السياسية ،إذا انفردت الواحدة عن األخرى ،أن تحل ،وحدىا ،وبقوتيا الذاتية ،معضالتيا الصعبة

بطريقة مالئمة حتى ولو تفوقت عمى غيرىا بثقافة عالية واسعة االنتشار وبعدد رعاياىا وحيوياتيم وبفعالية مذىبيا االقتصادي وباتساع

نمو سائر األمم .لذلك كان التفاىم
رقعة أرضيا وغناىا .فاألمم تتبادل التبعية ،وفي وسعنا أن نؤكد أن كل أمة تنمو بمساىمتيا في ّ
والتعاون بينيا محتومين عمييا.
حذر متبادل

وتعزز اليقين في عقول األفراد والشعوب بالضرورة الممحة لمتفاىم والتعاون .ويظير،
 -188وىكذا صار في استطاعتنا أن نفيم لماذا شاع ّ
في الوقت عينو ،أن الناس ،والسيما أولئك الذين يضطمعون بالمسؤوليات الجسام ،يقفون عاجزين عن تحقيق ذينك التفاىم والتعاون.
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أما مصدر ىذا العجز فال َّق
نفتش عنو في حجج عممية وتقنية واقتصادية بل في انعدام الثقة المتبادلة .فالناس وبالتالي الدول يخاف بعضيم
َّق

بعضاً وكل يخشى من أن يبيِّت لو اآلخر نيات عدوانية تيدف إلى السيطرة عميو ويتحين الفرصة ليحقق تمك السيادة فيروح ىذا ينظم دفاعو

ليرد المعتدي المزعوم عن اعتدائو.
يصرح ،بل ّ
ويطور أسمحتو ال ليياجم ،كما ّ
ّ
أن طاقات بشرية جسيمة تُيدر وثروات طائمة تُ َّق
يتسرب إلى عقول األفراد والشعوب
فتكون
العاقبة
ا
أم
189
بدد في غايات غير بناءة بينما َّق
َّق
ّ
ويعظم شعور بالقمق والضيق فيضعف روح المبادرة إلى القيام بالميمات الواسعة المدى.

التنكر لمنظام األدبي

 -190لمحذر المتبادل تعميمو في ىذا الواقع وىو أن الناس والسيما أكثرىم مسؤولية يستوحون في أعماليم مفاىيم حياة مختمفة أو في
جوىرىا متناقضة .نقوليا ،أسفين ،أن بعض ىذه المفاىيم ال يقر بوجود نظام أدبي ،نظام ٍ
ٍ
متعال وجامع ،ومطمق .نظام ذي قيمة
سام ،نظام
واحدة لمجميع .وىكذا يمسي من المستحيل عمييم أن يتالقوا وأن يتفقوا ،في ثقة ،عمى ضوء شريعة عادلة واحدة يسمم بيا الجميع ويعممون

بيا.
 -191أجل أن كممة "عدل" وعبارة "مقتضيات العدل" ال ينفكان يخرجان من أفواه الجميع؛ ولكن لتمك الكممة وليذه العبارة كمييما مضامين
متباينة أو متناقضة عند ىؤالء وأولئك.

الحارة إلى "العدل" والى "مقتضيات العدل" بدل من أن تمكن من التالقي والتفاىم ما انفكت تزيد البمبمة
 -192لذلك رأينا النداءات المتكررة و ّ
وتؤجج نار المضادات وتذكي المجادالت .ونتيجة ىذا كمو أنو انتشر بين الناس اقتناع أن ال وسيمة لإلنسان إلى إثبات حقوقو ومالحقة
جد خطيرة.
مصالحو إالّ المجوء إلى العنف؛ والعنف ىو مصدر شرور ّ
اهلل الحقيقي أساس النظام األدبي
 -193ال تتولَّقد وتتوطد الثقة المتبادلة بين الشعوب والدول إالّ من اإلعتراف بالنظام األدبي واحترامو.

ولكن النظام األدبي لن يقوم إالّ عمى اهلل .وفي حال انسالخو عن اهلل يتفكك .ذلك ألن اإلنسان ليس َّق
مركباً مادياً فقط إنما ىو روح أيضاً

يجممو العقل والحرية فيتطمب إذن نظاماً أدبياً ودينياً يؤثر ،أكثر من أية قيمة مادية ،في التوجييات وفي الحمول التي تُعطى لمشاكل الحياة
ِّ
الفردية واالجتماعية في داخل الجماعات القومية وفي عالقاتيا المتبادلة.

أما الحقيقة
 -194لقد أكد أناس أن الناس يستطيعون ،في زمن انتصارات العمم والتكنيك ،أن يستغنوا عن اهلل في بناء صرح حضارتيمَّ .ق

فيي ،عمى عكس ما قالوا ،ألن تقدم العمم والتكنيك يخمق ،ىو عينو ،معضالت بشرية ذات مدى عالمي ال تجد لنفسيا حموالً إالّ عمى ضوء

وحي باهلل ،مبدأ اإلنسان والعالم وغايتيما.
إيمان صادق ّ
 -195وىذه الحقائق يقرىا الواقع :أن اآلفاق الال محدودة التي فتحيا البحث العممي تساىم ،ىي نفسيا ،في خمق اقتناع في العقولَّ :ق
أن في
وسع العموم الحسابية أن تبين من الوجود وجوىو الظاىرة ولكنيا تعجز عن أن تكتنو أعمق وجوه ىذا الوجود وباألحرى عن أن تعبر عنيا

تعبي اًر كامالً .إن اختبار الماضي الفاجع الذي أثبت أن القوى اليائمة الموضوعة تحت تصرف التكنيك ،يمكن أن تستعمل لغايات َّقبناءة كما

ىدامة ،يبين لنا بوضوح ما لمقيم الروحية من األىمية الفائقة لكي يحتفظ التقدم العممي بطابعو األساسي كوسيمة لممدنية.
تستخدم لغايات ّ
 -196إن الشعور باإلستياء المتفاقم الذي تسري عدواه بين الجماعات القومية ،المتمتعة بمستوى حياة ٍ
عال يقضي عمى الغرور الحالم

ٍ
بجالء يتوضح كل يوم ،الشعور بحقوق الشخص البشري الشاممة التي ال تُمس
بفردوس عمى األرض ،ولكنو ،في الوقت عينو ،يظير
والشوق َّق
األجاج إلى عالقات أكثر عدالة وانسانية .ىذه ىي بواعث تسيم جميعيا في جعل الناس أوفر معرفة بحدودىم وتوقظ فييم الرغبة
في البحث عن القيم الروحية .وكل ىذا ال يمكن إالّ أن يبعث األمل في تفاىم صادق وتعاون ٍ
مجد.
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القسم الرابع

المحبة
عامة في الحقيقة والعدل و ّ
توثيق عرى حياة ّ
مذاىب فكرية ناقصة أو ضالة

 -197بعد تقدم العموم البعيد وحتى بسبب ىذا التقدم ال تزال المعضمة عمى أشد ما تكون من التعقد :أي معضمة عالقات اجتماعية تكون
أكثر توازناً في الحقل اإلنساني إن في داخل كل دولة وان في النطاق العالمي.

 -198ألجل ىذه الغاية قامت ،في أيامنا ،مذاىب فكرية مختمفة وانتشرت .فبعضيا َّق
تبخر اليوم كالضباب عند شروق الشمس؛ وبعضيا
ك يفقد يوماً بعد يوم ،كثي اًر من جاذبيتو في عالم الفكر .أما السبب فيو
َّق
تحمل وال يزال يتحمل تعديالت جوىرية؛ وبعضيا فقد كثي اًر وما انف ّ
أن ىذه المذاىب الفكرية ال تنظر في اإلنسان إالّ بعض وجوه ،وغالباً ،أقميا عمقاً .وىي ،إلى ذلك ،ال تحسب حساباً لشوائب ال يمكن

تجنبيا في اإلنسان كالمرض واأللم؛ شوائب ال تُوفّق المذاىب االجتماعية واالقتصادية ،حتى أبعدىا تقدماً ،إلى القضاء عمييا .وىناك أخي اًر
ّ
ِ
كل زمان وفي كل مكان حتى ولو ُسحق بعنف وخنق ببراعة
يعبر عن ذاتو في ّ
المطمب الروحي ،وىو مطمب عميق ،مسعور ال يرتويّ ،
وميارة.
 -199فالضالل األشد تأصالً ،في عصرنا الحاضر ،ىو الضالل الذي يعتبر المطمب الديني ،مطمب النفس البشرية تعبي اًر عن شعور أو

أما الناس َفيظيرون ،عمى
ىم ،أو حصيمة أحوال تاريخية يجب أن ُيقضى عميو كأنو عنصر رجعي وكعقبة في طريق التقدم البشريّ .
عن َو ْ
العكس ،كما ىم في الواقع ،خالئق أبدعيا اهلل ألجل ذاتو كما كتب القديس أغوسطينوس" :ألجمك خمقتنا ،يا رب ،وقمبنا ال ينفك قمقاً ما دام

ال يستريح فيك" (.)36

 -200أياً كان التقدم التكنيكي واالقتصادي فمن يقوم عدل ولن يستتب سالم في العالم ما دام الناس ال يستعيدون معنى كرامتيم كخالئق
ٍ
وكأبناء هلل ،العمة األولى واألخيرة لكل خميقة .فاإلنسان المعزول عن اهلل يمسي ال إنسانياً حيال نفسو وحيال اآلخرين؛ ألن العالقات
المنظمة بين الناس تفترض عالقات ضميرية شخصية ،منظمة ،باهلل معين الحق والعدل والمحبة.

 -201أكيد أن االضطياد الذي أخذ ،منذ عشرات السنين ،يشتد في بمدان كثيرة ،حتى العريقة بمدنيتيا المسيحية ،عمى إخوتنا وأبنائنا
األعزاء ،عمى قمبنا خاصة ألجل ىذا ،يبين لممأل بجالء عظمة المضطَّقيدين المتفوقة وبربرية المضطّيدين البارعة .فإذا كان ىذا لم ِ
يعط
حتى اآلن ثمار توبة ظاىرة فإنو يحمل كثي اًر من الناس عمى التفكير.

 -202وليس بأقل من ىذا واقعية أن العصر الحديث يتميز بميزة مشؤومة قواميا محاولة بمياء تريد أن تقيم نظاماً زمنياً وطيداً ومعطاء ال
يد فيو وىو اإلس الوحيد الذي بدونو ال يقوم نظام ثابت األركان .محاولة تريد أن تعمن عظمة اإلنسان بعد أن تقطعو عن المعين
يكون هلل ٌ
الذي تنفجر منو ىذه العظمة ومنو ترتوي؛ وترغب في كبت أشواقو إلى اهلل وخنقيا إن استطاعت .ولكن الخبرة اليومية ما برحت تشيد ،في
غمرة خيبات أمل مريرة ،وغالباً بمغة الدم ،ما يؤكده الكتاب المقدس" :إن لم ِ
الرب البيت فباطالً يتعب البناؤن".
يبن ّ
آنية تعميم الكنيسة االجتماعي ،الدائمة

 -203تحمل الكنيسة إلى الناس وتعمن مفيوماً لمحياة االجتماعية ىو دائماً حالي .وطبقاً ليذا المفيوم ما برحت تبشر في كل ٍ
آن وآن،
ّ
ووفقاً لمبدأ ىذا المفيوم األساسي – كما يتبين مما قمناه حتى اآلن – َّق
أن الناس ىم ومن الواجب أن يكونوا أساساً وغاية وموضوعاً لجميع
المؤسسات حيث تظير الحياة االجتماعية .فكل إنسان ،وىو ما ىو ،يجب أن ُيعتبر بمقتضى طبيعتو االجتماعية بجوىرىا وبحسب مقصد
اهلل من وراء رفعو اإلنسان إلى النظام الفائق الطبيعة.
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 -204وانطالقاً من ىذا المبدأ األساسي الذي يحمي كرامة الشخص البشري ويقدسيا وضعت سمطة الكنيسة التعميمية ،بمساعدة الكينة

والعممانيين النابيين ،تعميماً اجتماعياً مالئماً لألوضاع الراىنة والسيما في ىذا القرن؛ وىو تعميم يبين ،في جالء ووضوح ،الطرق األمينة
إلى الرجوع إلى إقامة عالقات الحياة عمى قواعد ىي عادة عامة تتوافق مع الطبيعة ومع مختمف األوساط ،أوساط النظام الزمني ومع

مميزات المجتمع المعاصر أيضاً وىي بالتالي قواعد يمكن أن يسمّم بيا الجميع.

بد منو ،مع ذلك ،واليوم أكثر من أمس فما قبل ،أن يعرف الناس ىذا التعميم ويستسيغوه ويجسدوه أفعاالً في الواقع
 -205ومما ال ّ
االجتماعي بالشكل وعمى مقدار ما تسمح بو أو تقتضيو األوضاع المتنوعة .إنيا لميمة شاقة ولكنيا نبيمة :فإلى تحقيقيا ندعو بحمية ال
إخوتنا وأبناءنا المنتشرين في العالم كمّو فقط بل جميع الناس ذوي اإلرادات الصالحة أيضاً.
تعميم

 -206نعود فنؤكد ،قبل كل شيء ،إن تعميم الكنيسة االجتماعي ىو جزٌء ال يتج أز من المفيوم المسيحي لمحياة.
عمم تدريسو فيشمل حمقات
واذ نمحظ بسرور أن ىذا التعميم ُي ّ
درس حتى اآلن ،ومنذ زمن بعيد ،في معاىد مختمفة ،نشدد اليوم عمى أن ُي ّ

متتابعة وفي شكل متسمسل ،في جميع المعاىد اإلكميريكية وفي جميع المدارس الكاثوليكية عمى اختالف درجاتيا .والى ذلك يجب أن ُينزل

وينشر بواسطة جميع وسائل النشر العصرية :الصحافة اليومية
في برنامج التعميم الديني في الخورنيات ومنظمات العممانيين الرسولية؛ ُ
والدورية والمنشورات الشعبية أو العممية ومحطات اإلذاعة والتمفزيون.

 -207وفي عمل النشر ىذا يستطيع أبناؤنا العممانيون أن يساىموا كثي اًر بإكبابيم عمى دراسة ىذا التعميم وبغيرتيم عمى إفيامو اآلخرين
وبقياميم عمى ضوئو بنشاطاتيم ذات النظام الزمني.

وفعاليتو يحققيما ،بوجو خاص ،التوجيو المستقيم الذي يعطونو لحل
 -208عمييم أالّ ينسوا أن حقيقة التعميم االجتماعي الكاثوليكي
ّ
المعضالت الموضوعية.
وبيذه الطريقة يتوصمون إلى أن يمفتوا إليو أنظار من يجيمونو أو من يحاربونو ألنيم يجيمونو؛ وقد يوفّقون إلى أن ُيدخموا في أذىان ىؤالء
قبساً من نوره.
تربية

جسد ،في الواقع ،بأفعال ممموسة .فما أصدقو قو ٌل عن التعميم االجتماعي
 -209ال يكفي التعميم االجتماعي أن ينادى بو وحسب بل أن ُي ّ
المسيحي ألن الحقيقة ىي نوره والعدل ىو غايتو والمحبة ىي قوتو الدافعة.
فنسترعي انتباه أبنائنا إذن إلى الواجب الذي عمييم أن ال يكتفوا بأن يتثقفوا ثقافة اجتماعية بل أن يتربوا أيضاً تربية اجتماعية.

تمتد إلى جميع الواجبات .فعمييا إذن أن تخمق وترسخ في
 -210فالتربية المسيحية يجب أن تكون كاممة من جميع وجوىيا فينبغي أن ّ
تموا ،بروح مسيحية ،جميع أعماليم ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية.
المسيحيين معرفة الواجب الذي يقوم عمى أن ُي ّ

تعميم
 -211إن التخطي من النظريات إلى األفعال عمل من طبعو صعب .وصعوبتو تعظم عمى قياس ما ُي ّ
طبق في أفعال موضوعية ٌ
اجتماعي كالتعميم المسيحي وذلك من جراء األنانية المتأصمة في أعماق اإلنسان ،والمادية الغارق فييا المجتمع المعاصر والصعوبات في
اكتشاف مقتضيات العدل الموضوعية في األحوال المعينة اكتشافاً واضحاً ودقيقاً.

لذلك ال يكفي أن نخمق شعو اًر بواجب العمل بروح مسيحية في حقل االقتصاد واالجتماع بل عمى التربية أيضاً أن تيدف إلى تعميم الطريقة

التي تم ّكن من القيام بيذا الواجب.

ميمة لمنظمات العممانيين الرسولية
ّ
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فعالة ،إذا كان األشخاص ،موضوع التربية ال
 -212التربية عمى العمل المسيحي ،حتى في حقل االقتصاد واالجتماع ،ستكون ،نادرةّ ،
يساىمون ىم أنفسيم مساىمة فعالة في تربيتيم الذاتية ،واذا لم تتحقق التربية في العمل.
 -213لقد أصاب من قال :ال يصير اإلنسان أىالً لممارسة الحرية ممارسة حسنة إالّ باستخدام الحرية استخداماً حسناً .وبالمقابمة ال
تكتسب التربية عمى العمل المسيحي في الحقمين االقتصادي واالجتماعي إالّ بالعمل الحسي في ىذا المجال.

 -214لذلك كان لمنظمات ومؤسسات العممانيين الرسولية دور ىام في التربية االجتماعية ،والسيما لتمك التي اتخذت غاية ليا بنوع
خاص ،إيقاظ الروح المسيحية في ىذا أو ذاك من قطاعات اإلنتاج .إذ أن في استطاعة الكثيرين من أعضاء ىذه المؤسسات أن يستخدموا
اختباراتيم اليومية لتربية أنفسيم تربية دائماً أفضل ولممساىمة في تربية الشبان تربية اجتماعية.

 -215وفي ىذا الصدد نرى من المناسب أن نذ ّكر الجميع :العظماء والوضعاء ،بأن المعنى المسيحي لمحياة يفرض روح التقشف

والتضحية .وانو لمن المؤسف ،أن يييمن ،في أيامنا ،ىنا وىناك ،ميل إلى المذائذ يحصر غاية الحياة في السعي وراء المذة وارضاء جميع

يعرض الروح والجسد معاً إلى ٍ
خطر فادح.
الشيوات
ً
إرضاء كامالً ،مما ّ
 -216إن السموك المنتظم واالعتدال في إشباع الشيوات الدنيئة ،ىما حتى عمى صعيد الطبيعة ،حكمة ومصدر خير .وعمى الصعيد

الفائق الطبيعة يتطمب اإلنجيل والكنيسة وتقميدىا الصوفي كمو روح اإلماتة والتوبة الذي يضمن لمروح انتصارىا عمى الجسد ويقدم وسيمة
ٍ
عقوبات لم ينج منيا إالّ يسوع وأمو البريئة من الدنس.
فعالة ،لمتكفير عما تستوجبو الخطايا من

توجييات عممية

 -217لكي نجسد في األفعال المبادئ والتوجييات االجتماعية ال بد لنا من أن نمر عادة بمراحل ثالثٍ :
بيان بالوضع ،وتقييم الوضع عمى
ضوء تمك المبادئ والتوجييات ،والبحث عما يجب عممو وتحديد ىذا العمل لنتمكن من أن نجسد في األفعال تمك المبادئ والتوجييات طبقاً
لمطريقة والنسبة الميتن يسمح بيما أو ببعضيما الوضع الراىن.

ىي ذي المراحل التي اعتدنا أن نعبر عنيا بالكممات الثالث :النظر والحكم والعمل.
 -218وانو لَ ِم َن المناسب اليوم أكثر من أمس فما قبل أن ُيدعى الشبان غالباً إلى التأمل والتفكير في ىذه الكممات وأن يجسدوىا في
األفعال ،ما استطاعوا .وبيذه الطريقة ال تبقى فييم المعارف التي اكتسبوىا واستساغوىا نظريات وفك اًر بل تجعميم قادرين عمى نقل المبادئ
حيز العمل.
والتوجييات االجتماعية إلى ّ
 -219وفي ىذه المرحمة ،مرحمة تطبيق المبادئ تطبيقاً موضوعياً ،قد تُنشأ وجيات نظر مختمفة حتى بين الكاثوليك الصادقين والمستقيمي
النية ،وعندئذ فميحذروا من أن ٌيفقد التقدير المتقابل واالحترام المتبادل واإلرادة الصالحة التي تسعى وراء نقاط التالقي بموغاً إلى عمل
وفعال .وليحذروا أيضاً من اإلنسياق وراء مجادالت ال آخر ليا ومن إىمال الخير الممكن تحقيقو وواجب تحقيقو بحجة التمسك
مناسب ّ
باألفضل.

 -220يعرض لمكاثوليك الذين ينصرفون إلى أعمال اقتصادية واجتماعية أن يمتقوا غالباً أناساً يختمف مفيوميم لمحياة عن مفيوميم ،ىم،

عن أبناؤنا بأن يظموا في معطياتيم منسجمين مع أنفسيم فال يقبموا بأية مساومة تمس الدين والسنة األدبية؛ بل فميتحموا ،في الوقت عينو،
ُ
فمي َ
بروح التفاىم والتجرد ويكونوا مستعدين لمتعاون مع أولئك بإخالص في شؤون ،ىي في ذاتيا صالحة ،أو في أمور يستطيعون أن

يستخمصوا منيا خي اًر ولكن من الواضح أنو يجب عمى الكاثوليك ،بعد أن تمفظ الكنيسة حكميا بأمر ما ،أن ينقادوا لتوجيياتيا ،ألن لمكنيسة
الحق وعمييا واجب ال أن تدافع عن النظام األدبي والديني وحسب ،بل أن تتدخل بما ليا من سمطان ،في النظام الزمني ،عندما تحكم

بوجوب تطبيق ىذه المبادئ عمى حاالت معينة.
عمل متعدد الوجوه ومسؤولية
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 -221من التعميم والتربية يجب أن ننتقل إلى العمل .والعمل ميمة تتعمق خاصة بأبنائنا العممانيين ألنيم يتفرغون عادة ،بحكم حالتيم في
الحياة ،إلى نشاطات ومشاريع ذات أىداف زمنية بطبيعتيا وغاياتيا.

 -222فألجل القيام بيذه الميمة ،من الضروري أن يكون أبناؤنا ال بارعين في مينتيم فقط وممارسين نشاطاتيم الزمنية وفقاً لمشرائع

جو مالئم لمبادئ التعميم المسيحي
الطبيعية التي توصميم فعالً إلى الغاية وحسب ،بل ال ّ
بد ليم أيضاً من أن يزاولوا تمك النشاطات في ّ
وتوجيياتو أيضاً ََ ،وأن يتخذوا موقف الثقة الوطيدة والطاعة البنوية من السمطة الكنسية .وليتفضل أبناؤنا ويفيموا جيداً أنيم ،عندما ال

يطبقون في مزاولتيم أعماليم الزمنية ،مبادئ التعميم االجتماعي المسيحي وال يعممون بتوجيياتو ال يخونون واجبيم وينتيكون غالباً حقوق

ويظيرونو كأنو ،في ذاتو وفي جوىره ،نبيل ،ولكنو
ويفقده حظوتو في أعين الناس ُ
أخوانيم فقط بل قد يصمون إلى أن ُيعيبوا التعميم عينو ُ
ٍ
خال من كل قوة فعالة لمتوجيو.
خطر جسيم

عمقوا اليوم ووسعوا معرفتيم بشرائع الطبيعة وخمقوا آالت ليحصروا طاقاتيا أنتجوا وال يزالون مصنوعات
 -223سبقنا وقمنا أن الناس ّ
عظيمة ومدىشة ومع ذلك فيم في تصميميم عمى السيطرة عمى العالم الخارجي وتطويره وتكييفو معرضون لمتغافل عن أنفسيم وإلضعاف
ذواتيم .والى ىذا أشار ،بحزن عميق ،سمفنا بيوس الحادي عشر في رسالتو "ألربعين سنة" حيث يقول" :إن العمل اليدوي الذي أعدتو

العناية اإلليية ،حتى بعد الخطيئة األصمية ،لكمال اإلنسان المادي واألدبي ،ينزع ،في ىذه الظروف ،إلى أن يصير أداةً لمفساد .فالمادة
الجامدة تخرج من المصنع أشرف وأسمى؛ أما األشخاص فينفسدون فيو وينحطّون" (.)37

 -224كذلك يؤكد الحبر األعظم ،البابا بيوس الثاني عشر وبصواب" :إن عصرنا يتميز بالتضاد القائم بين التقدم العممي والتكنيكي العظيم
وتقيقر البشرية المرعب ،سينجز عصرنا ممحتو – المسخ ،إذ يحول اإلنسان إلى عمالق في عالم الحس ،عمى حساب روحو ويجعمو قزماً

في العالم الفائق الطبيعة" (.)38

 -225وتتحقق اليوم أيضاً ،عمى نطاق واسع ،الكممة التي قاليا صاحب المزامير عن الوثنيين" :عمل الناس ينسييم طبيعتيم ،يعجبون
بمصنوعات أيدييم إلى حد أن يجعموا منيا أوثاناً"  " :أما أوثانيم ففضة وذىب ،صنع أيدي البشر".
االعتراف بتسمسل القيم واحتراميا

 -226بالعناية األبوية التي لنا ،بصفتنا راعي النفوس العام ندعو أبناءنا بإلحاح إلى أن يسيروا عمى ذواتيم لُِيبقوا عمى الشعور بسمم القيم
وحياً في ممارستيم نشاطاتيم الزمنية وفي سعييم إلى بموغ الغاية الخاصة بكل منيا.
ّني اًر ّ
 -227أكيد أن الكنيسة عمّمت في كل زمان وما انفكت تعمم أن التقدم العممي والتكنيكي والرفاه الزمني الناجم عنو ىما خيور حقيقية

وتشكل إذن خطوة ىامة في تقدم الحضارة البشرية ولكن من الواجب أن تُقيَّقم وفقاً لطبيعتيا الحقيقية كأدوات أو كوسائل تستخدم لمبموغ،

بطريقة أضمن ،إلى غاية أسمى وىي أن تسيّل وتحقّق كمال اإلنسان الروحي ،في النظام الطبيعي وفي النظام الفائق الطبيعة.
تدوي ،كتحذير خالد" :ماذا يفيد اإلنسان أن يربح العالم إذا خسر نفسو أو ماذا يعطي اإلنسان فداء نفسو".
إن كممة المعمم اإلليي ال تزال ّ
تقديس أيام األعياد

تجمميا نفس صنعيا اهلل عمى صورتو ومثالو ،بحفظ
 -228ما برحت الكنيسة تذكر ،رغبة منيا في الدفاع عن كرامة اإلنسان كخميقة ّ
الوصية الثالثة من الوصايا العشر" :إذكر يوم السبت لتقدسو" .إن هلل حقاً بأن يطالب اإلنسان بأن يحبس عمى عبادتو من األسبوع يوماً

تستطيع النفس فيو ،بعد أن تكون تحررت من الميام الزمنية ،أن تسمو وتنفتح عمى التفكير في األمور السماوية وعمى محبتيا ،باحثةً في
خموة ،مع ضميرىا ،عن واجباتيا نحو خالقيا؛

30

الموسوعة العربية المسيحية :وؤمه بإله واحد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ www.custodia.org/1god
أ ّم ومعـَلمة  :رسالة عامة للبابا يوحىا الثالث والعشرون
 -229وأن لإلنسان حقاً أيضاً بل في اإلنسان حاجة إلى أن يوقف ،في فترات من الزمن ،العمل اليومي الشاق ليريح أعضاءه المنيوكة؛
ويوفّر لحواسو تسمية شريفة ويوثّق ربط الوحدة بين أعضاء العيمة ،وحدة ال تُكتسب بغير االحتكاك المتواتر وبعيشة جميع أعضاء العيمة
عيشة مشتركة ،ىادئة.

ظمة تعبر عنيا الكنيسة منذ أجيال وأجيال بتقديس يوم األحد تقديساً يرافقو
السنة األدبية والصحة عمى ضرورة راحة من ّ
 -230أجمع الدين و ّ
االشتراك في ذبيحة القداس اإلليي ،ذكرى وتطبيق لعمل يسوع الفدائي ألجل النفوس.
وانا نرى ،بألم عميق ،اإلىمال أن لم نقل االحتقار الذي تتعرض لو ىذه الشريعة المقدسة مع النتائج الوخيمة التي تمحق ،من جراء ذلك،
بخالص نفوس أعزائنا العمال وصحة أجسادىم.

وعماالً بحفظ وصية اهلل والكنيسة ونضع كالً
 -231فباسم اهلل ،ولمصمحة الناس المادية والروحية ،نذ ّكر الجميع :سمطات وأرباب عمل ّ
منيم أمام المسؤولية الجسيمة الممقاة عمى عاتقو أمام اهلل وأمام المجتمع.

تعيد متجدد
ّ
 -232قد يكون من الضالل ،مع ذلك ،أن ُيستخمص مما قمناه آنفاً :إنو من واجب أبنائنا والسيما العممانيين أن يسعوا بفطنة إلى تقييد
توغمّيم المسيحي في العالم ،فمن واجبيم ،عمى العكس من ذلك ،أن يجددوه ويزيدوه عمقاً.

إن الرب في صالتو األخيرة ألجل وحدة الكنيسة لم يسأل أباه "أن ُيخرج اتباعو من العالم بل أن يحفظيم من الشر" .فال يجوز إذن أن
نخمق معارضة مصطنعة حيث ال وجود ليا بين الكمال الشخصي وعمل كل إنسان في العالم ،كما لو كان يتعذر عمى اإلنسان أن يتكمل

إالّ باالنقطاع عن ممارسة أعمالو الزمنية؛ أو كما لو كانت ممارسة العمل تعرض حتماً لمخطر كرامتنا كبشر وكمؤمنين.

 -233إنو لمطابق ،عمى العكس من ذلك ،لمقاصد العناية اإلليية مطابقة كاممة أن يتكمل اإلنسان بعممو اليومي الذي ىو لمسواد األعظم
من الناس عمل موضوعو وغايتو زمنيتان .فالكنيسة تجابو اليوم ميمة عظيمة وىي أن تنفخ في المدينة العصرية روحاً إنسانية ومسيحية،

المدنية بل ترجوىا ألجل تقدميا وحتى ألجل بقائيا.
روحاً تطالب بيا ىذه
ّ
 -234والكنيسة ،كما المعنى إلى ذلك ،تكمل ىذه الميمة والسيما بواسطة أبنائيا العممانيين الذين يتوجب عمييم ،تحقيقاً ليذه الغاية ،أن

تمون واجباً ويؤدون خدمة :باالتحاد اتحاداً وثيقاً باهلل في المسيح وألجل مجده كما
يشعروا بأنيم مجندون ليزاولوا أعماليم المينية كأنيم ُي ّ
يشير إلى ذلك القديس بولس" :فإذا أكمتم إذن أو شربتم وميما فعمتم فاعمموا كل شيء لمجد اهلل"" .وميما أخذتم فيو من قول وفعل فميكن
الكل باسم الرب يسوع ،شاكرين هلل اآلب".

فعالية أعظم في األعمال الزمنية

 -235عندما ينفتح اإلنسان ،في األعمال والمشاريع الزمنية ،عمى القيم الروحية وعمى الغايات الفائقة الطبيعة تتقوى ،عمى قياس انفتاحو
وبره وىذا كمو يزداد لكم".
عمييا ،فعاليتيا الخاصة والمباشرة .إن كممة المعمم اإلليي تبقى دوماً عمى حقيقتيا" :اطمبوا أوالً ممكوت اهلل ّ
يتبين ،بتأكيد أعظم ،مقتضيات العدل األساسية حتى في أعقد مجاالت النظام الزمني
ألن من أضحى "نو اًر من الرب" ويسير "كابن النور" ّ

وأوفرىا صعوبة ،تمك المجاالت التي تتغمغل فييا غالباً أنانيات األفراد و الجماعات والعنصريات وتنشر فوقيا ضباباً كثيفاً؛ ولكن من كانت
محبة المسيح تحثو وتنعشو يشعر أنو متحد باآلخرين ويحس بحاجاتيم وآالميم وأفراحيم كأنيا حاجاتو وآالمو وأفراحو الخاصة.

تجرداً وأوفر نشاطاً
وخالصة القول أن عمل كل إنسان ،أياً كان موضوعو أو أياً كان الوسط الذي ُيمارس فيو ،ال يمكن إالّ أن يكون أكثر ّ
وانسانية ألن المحبة" :تتأنى وترفق ...وال تطمب ما لنفسيا ...وال تفرح بالظمم بل تفرح بالحق ...إنيا ترجو كل شيء وتصبر عمى كل
شيء".
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حية في جسد المسيح السري
أعضاء ّ
 -236عمى أنا ال نستطيع أن نختم رسالتنا من دون أن نذ ّكر بحقيقة أخرى ىي ،في الوقت عينو ،حقيقة واقعية ،رائعة ،أي أنا أعضاء

حية في جسد المسيح السري الذي ىو الكنيسة" :فكما أن الجسد واحد ولو أعضاء كثيرة؛ وأن جميع أعضاء الجسد ،مع كونيا كثيرة ،ىي
ّ
جسد واحد ،كذلك المسيح".

 -237أنا ندعو بإلحاح أبوي ،جميع أبنائنا اإلكميريكيين منيم والعممانيين إلى أن يتيقنوا من مكانتيم السامية أنيم عالقون بالمسيح

حد أنو عندما يمارس أحدىم ،أعمالو الخاصة
كاألغصان بالكرمة" :أنا الكرمة وأنتم األغصان"  ،وانيم مدعوون بالتالي ليحيوا حياتو إلى ّ
في
حتى في النظام الزمني ،باالتحاد مع يسوع الفادي اإلليي ،يصبح كل عمل كأنو امتداد لعممو العظيم ،ومشرب قوة فدائية" :من يثبت َّق

وأنا فيو فيو يأتي بثمر كثير" .فالعمل الذي يتحقق بواسطتو كمالنا الفائق الطبيعة يسيم في توزيع ثمار الفداء عمى اآلخرين؛ وفي المدنية
التي نعيش فييا ونعمل تتغمغل الخميرة اإلنجيمية.

 -238تجتاح عصرنا وتتسرب إليو أضاليل أساسية .فيو فريسة فوضى عميقة ولكنو مع ذلك عصر يفتح لمكنيسة مجاالت عظيمة لعمل

الخير.
 -239أييا اإلخوة المحترمون واألبناء األعزاء أن النظرة التي استطعنا أن نمقييا معاً عمى معضالت الحياة االجتماعية المختمفة منذ أن
انبثقت األنوار األولى من تعاليم البابا الون الثالث عشر ،قادتنا إلى التبسط في سمسمة من المالحظات واالقتراحات التي ندعوكم إلى

كل بنصيبو ،عمى تحقيق ممكوت المسيح عمى األرض" :ممكوت حق ،ممكوت قداسة
التوقف عندىا لتتأمموا فييا ولنتشجع عمى التعاونّ ،
ونعمة ،ممكوت عدل ومحبة وسالم" ( )39ليضمن لنا التمتع بخيرات السماء التي ألجميا خمقنا والييا نصبو بكل جوارحنا.
 -240لقد دار كالمنا ،في الواقع ،عمى تعميم الكنيسة الكاثوليكية الرسولية ،أم جميع الشعوب ومعممتيا التي نورىا يضيء ويدفئ وتعميميا
اء ناجعاً ومالئماً لضرورات الناس المتزايدة ولصعوبات الحياة الحاضرة
المميء بحكمة السماء ٌ
خالد عمى وجو الدىر وقوتيا تحمل دائماً دو ً
يشدد نفوسنا ويسمو بيا" :إني أسمع ما يتكمم بو اهلل الرب:
ومخاوفيا .وتعميم الكنيسة ىذا يرّجع التعميم القديم لصاحب المزامير الذي ما فتر ّ
إنو يتكمم بالسالم لشعبو وألصفيائو وأن ال يرجعوا إلى السفو ...الرحمة والحق تالقيا؛ العدل والسالم تالثما .الحق من األرض نبت والعدل

من السماء تطّمع .إن الرب يعطي الخير وأرضنا تعطي ثمرىا ،العدل يسمك أمامو والسالم عمى أثار خطواتو".

المحبة لمكنيسة
 -241تمك ىي ،أييا اإلخوة المحترمون ،تمنياتنا التي نصوغيا خاتمة لرسالتنا وعمييا طبقنا ،منذ زمن بعيد ،عنايتنا
ّ
مر العصور ،في كل شيء وعمى كل شيء ،فادي الناس اإلليي" :الذي صار من اهلل حكمة
الجامعة ،نصوغيا لكي يممك وينتصر ،عمى ّ
وبر وقداسة وفداء" ؛ نصوغيا أيضاً لكي يعود المجتمع البشري فيعيش في النظام ولكي يتمتع جميع الشعوب أخي اًر باالزدىار والفرح
ّاً
والسالم.

 -242وعربوناً ليذه التمنيات وداللةً عمى محبتنا األبوية فمتح ّل عميكم البركة الرسولية التي نمنحيا في المسيح من صميم فؤادنا ،لكم أييا
اإلخوة المحترمون ،ولجميع المؤمنين الموكولين إلى عنايتكم والسيما لجميع من سيمبون تحريضنا باندفاع.
أعطي في رومة – قرب القديس بطرس في  15أيار سنة  1961وىي الثالثة لحبريتنا

البابا

يوحنا الثالث والعشرون
الحواشي:

IOANNES PP. XXIII, Litt. enc. Mater et magistra de recentioribus rerum socialium processibus ad )1
christiana praecepta componendis, [Ad venerabiles fratres Patriarchas, Primates, Archiepiscopos,
32

www.custodia.org/1god  وؤمه بإله واحد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الموسوعة العربية المسيحية
 رسالة عامة للبابا يوحىا الثالث والعشرون: أ ّم ومعـَلمة
Episcopos aliosque locorum Ordinarios, pacem et communionem cum Apostolica Sede habentes, itemque
ad universum clerum et christifideles catholici orbis] 15 maii 1961: AAS 53(1961), pp. 401-464.
Acta Leonis XIII, XI, 1891, pp. 97-144 )2
.Cf. Acta Leonis XIII, XI, 1891, p. 107 )3
.S. Th., De regimine principum, 1, 15 )4
.Cf. AAS, XXIII, 1931, p. 185 )5
.Cf. ivi, p. 189 )6
.Cf. ivi, pp. 177-228 )7
.Cf. ivi, p. 199 )8
.Cf. ivi, p. 200 )9
Cf. ivi, p. 201 )10
.Cf. ivi, p. 210s )11
Cf. ivi, p. 211 )12

.Cf. AAS, XXXIII, 1941, p. 196 )13
.Cf. ivi, p. 197 )14
.Cf. ivi, p. 196 )15
.Cf. ivi, p. 198s )16
.Cf. ivi, p. 199 )17
.Cf. ivi, p. 201 )18
.Cf. ivi, p. 202 )19
.Cf. ivi, p. 203 )20
.Cf. AAS, XXIII, 1931, p. 203 )21
.Cf. ivi, p. 203 )22

.Cf. AAS, XXIII, 1931, p. 222s )23
.Radiomessaggio di Pentecoste 1941 )24
.Cf. AAS, XXIII, 1931, p. 195 )25
Cf. ivi, p. 19.8 )26

.Radiomessaggio 10 sett. 1944 )27
.Discorso dell’8 ottobre 1956 )28
.Radiomessaggio 10 sett. 1944: AAS )29
.Radiomessaggio natalizio 1942 )30
.Cfr. ivi )31
.Acta Leonis XIII, XI, 1891, p. 114 )32
.Cf. AAS, XXIII, 1931, p. 202 )33
33

الموسوعة العربية المسيحية :وؤمه بإله واحد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ www.custodia.org/1god
أ ّم ومعـَلمة  :رسالة عامة للبابا يوحىا الثالث والعشرون
.Cf. ivi )34
.Enc. Summi pontificatus )35

.S. Agostino, Confessioni, I, 1 )36
.AAS, XXXIII, 1931, p. 221s )37
.Radiomessaggio natalizio 1953 )38
.Prefazio nella Messa di Cristo Re )39

34

