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الذكرى المئوية إلعالف الرسالة العامة لسمفي الطيب الذكر الوف الثالث عشر ،المصدرة بكممتي " الشؤوف الحديثة " ( ، )1

تسجؿ حدثاً جميؿ األىمية في الحقبة الراىنة مف تاريي الكنيسة وفي عيد واليتي أيياً .فمقد امتازت ىذه الرسالة بما أوالىا األحبار العظاـ،

مف يوبيميا األربعيف ،حتى يوبيميا التسعيف ،بوثائؽ رسمية خمّدت ذكراىا .ويسوغ القوؿ إف ثمة وثائؽ أخرى تخممت مسيرتيا التاريخية ،الفتة
إلييا النظر ووايعة إياىا مويع التطبيؽ (.)2

بمناسبة الذكرى المئوية لصدور ىذه الرسالةّ ،أود أف أجري عمى ذات المنواؿ ،نزوالً عمى طمب الكثير مف األساقفة والمؤسسات الكنسية
أسدد ما تديف بو الكنيسة
والمراكز الجامعية وأرباب العمؿ والعماؿ ،بصفتيـ الفردية ،أو بصفتيـ أعياء جمعيات .وانما بغيتي في ذلؾ أف ّ

أبيف أف الماوية الدافقة مف ىذا الجذع لـ تنيب مع األياـ ،بؿ
كميا مف شكر لمبابا العظيـ " ولوثيقتو الخالدة (  ." )3ومنيتي أيياً أف ّ
بيمة المجالس األسقفية،
أصبحت ،بالعكس ،أكثر غ ازرة .والدليؿ عمى ذلؾ المبادرات المتنوعة التي سبقت ىذا االحتفاؿ وتواكبو وسوؼ تعقبوّ ،

ظمات دولية وجامعات ومؤسسات أكاديمية وجمعيات مينية ومؤسسات أخرى أو أفراد في مناطؽ كثيرة مف العالـ.
ومن ّ

 ،)17 /1والذي استعاف

 - 2ىذه الرسالة تنتظـ في سمؾ ىذه الحفالت ،شك اًر هلل الذي منو " كؿ عطية صالحة وك ّؿ ىبة كاممة " ( يع
تتوجو
بوثيقة صدرت عف
كرسي بطرس ،قبؿ مئة عاـ ،ليحقؽ خي اًر عميماً وينشر نو اًر كثي اًر في الكنيسة وفي العالـ .الذكرى التي نقيميا ىنا ّ
ّ
إلى رسالة الوف الثالث عشر ،وفي الوقت نفسو ،إلى ما أصدره أسالفي مف رسائؿ ووثائؽ أخرى ساعدت في جعميا حايرة في األذىاف

سمي " بالعقيدة االجتماعية " أو " التعميـ االجتماعي " أو " التفقيو االجتماعي" في الكنيسة .لقد أصدرت
وفاعمة عمى ّ
فكونت ما ّ
مر األزمافّ ،
المستمدة مف السمطة :بممارسة العمؿ في "العمؿ البشري"" ،واالىتماـ بالشأف
حتى اآلف ،في غيوف واليتي ،رسالتيف تمتاف إلى ىذه العقيدة
ّ
بنمو الناس والشعوب (.)4
االجتماعي" في المعيالت الراىنة المتصمة ّ

أود أف أقترح اآلف " قراءة جديدة " لرسالة الوف الثالث عشر ،وأدعو إلى إلقاء نظرة " إلى الوراء " عمى نص الرسالة نفسو
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ّ
الية .ولكني أدعو أيياً إلى إلقاء نظرة " حالية " عمى " الشؤؤف الحديثة " التي
الكتشاؼ ثروة المبادئ األساسية المطروحة ّ
العم ّ
لحؿ المسألة ّ

تميز بيا العقد األخير مف القرف المايي .وأدعو أخي اًر إلى إلقاء نظرة " إلى األماـ " ،وقد بدأت تموح لنا ،منذ اآلف ،تباشير األلؼ الثالث
ّ
لمعيد المسيحي ،مثقالً بالمجيوؿ ،ولكف حافالً بالوعود أيياً :مجيوؿ ووعود تستدعي منا طاقات الذىف واإلبداع ،ولكنيا تحفزنا أيياً ،نحف

أتباع المسيح " المعمـ األوحد " ( متى  ) 8/23إلى أف نيطمع بمسؤولية إعالنو طريقاً نيدي إليو ،وحقاً نجير بو وحياة نشرؾ اآلخريف فييا (

يو .) 6/14

بيذه الطريقة ،نؤكد مرة أخرى ،ما ليذا التعميـ مف ٍ
قيمة راسخة ونبرز أيياً ،عالوةً عمى ذلؾ ،التقميد الكنسي في كنيو الصحيح ،وىو تقميد
مبني عمى األسس التي وصفيا آباؤنا في اإليماف ،وبخاصة " ما نقمو الرسؿ إلى الكنيسة " ( )5باسـ يسوع المسيح ،وىو األساس
حي وفاعؿ ّ
ّ
الذي " ال يستطيع أحد أف ييع أساساً غيره " ( 1قور .) 11/3

يحرؾ اليوـ خميفتو .فعمى غ ارره
ىذه المسألة لـ ينبر ليا الوف الثالث عشر إال بوعي لميمتو خميفةً لبطرس .وىذا الوعي نفسو ىو الذي ّ
رب ٍ
بيت يخرج مف كنزه
الباباوات قبمو وبعده ،أستوحي الصورة اإلنجيمية " لمكاتب المتتممذ لممكوت السماوات " الذي قاؿ فيو الرب إلنو " يشبو ّ

كؿ جديد وقديـ " (متى .) 52/13

فالكنز إنما ىو تراث الكنيسة العظيـ الذي يحتوي عمى " العتؽ " الموروثة والمنقولة بال انقطاع ،ويم ّكننا مف قراءة " الجدد " التي في وسطيا

تجري حياة الكنيسة والعالـ.

حيز ىذه " الجدد" التي في
تنيـ إلى التراث فتصبح " عتقاً " وتوفّر الفرص والمادة إلغناء ىذا التراث ،وإلثراء حياة اإليماف ،يدخؿ أيياً
في ّ
ّ
بوحي ٍ
وحفز مف التعميـ االجتماعي في الكنيسة .لقد نشطوا
النشاط المثمر ألناس ال يحصوف بذلوا الجيد لتحقيؽ التزاميـ في العالـ في العالـ،
ٍ
ٍ
جماعات أو جمعيات أو منظمات ،فأطمقوا شبو ّتيار كبير لمدفاع عف اإلنساف والذود عف كرامتو،
أفراداً أو متيافريف بطرؽ مختمفة يمف

شره.
وساىموا ،عبر تقمبات التاريي
المتنوعة ،في بناء مجتمع أكثر إنصافاً ،أو أقمو في لجـ الظمـ و ّ
الحد مف ّ
ّ
تمت إلى التراث العقائدي في الكنيسة وتمزـ ،مف ثـ ،السمطة
ىذه الرسالة ىدفيا التنويو بخصب المبادئ التي طرحيا الوف الثالث عشر والتي ّ
اليـ الرعائي حممني ،مف جية أخرى ،عمى القياـ بعرض تحميمي لبعض األحداث الجديدة في التاريي .وليس مف حاجة
التعميمية فييا .بيد أف ّ
التبصر في مجرى األحداث ٍ
بعيف يقظة ،بغية الوقوؼ عمى مقتييات التبشير الحديثة ،ىو مف الواجبات المترتّبة عمى
أف
إلى التنبيو إلى ّ
ّ

حد ذاتيا ،ال تدخؿ في نطاؽ التعميـ الرسمي
اتبسط في ىذه االعتبارات ،ال أنوي التعبير عف أحكاـ جازمة ،ألنيا في ّ
الرعاة .ولكنني عندما ّ
في الكنيسة.

الفصل األول

المميزة
" الشؤون الحديثة " في مالمحها
ّ
يخياً كاف قد ابتدأ منذ بعض الوقت ،ولكنو بمغ آنذاؾ تخوـ األزمة .مف
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تطو اًر تار ّ
في أواخر القرف الفائت ،واجيت الكنيسة ّ
التحوالت الجذرّية طرأت في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،كما في
التطور ،نجد مجموعةً مف
جممة العوامؿ الحاسمة في ىذا
ّ
ّ
تصو اًر جديداً لممجتمع
المتعددة .في المجاؿ السياسي ،ولّدت ىذه
نطاؽ العمـ والتقنية ،نمييؾ عف التيارات الفكرية السائدة ومؤثراتيا
ّ
التحوالت ّ
ّ
بحريات جديدة ،مف جية ،ويحدؽ
ولمدولة وبالتالي ،لمسمطة ،فإذا بنا أماـ مجتمع
ّ
تقميدي أخذ يتقمّص ويح ّؿ محمّو مجتمع آخر ،يحدوه األمؿ ّ

التعرض ألشكاؿ جديدة مف الظمـ واالستبداد.
بو ،مف جية أخرى ،خطر ّ
المعدة لالستيالؾ .وأخذت تظير،
بنى جديدة إلنتاج السمع
تصب اكتشافات العموـ وتطبيقاتيا،
في المجاؿ االقتصادي بدأت
ّ
ّ
ّ
وتتكوف تدريجياً ً
السف
مع رأس الماؿ ،صيغة جديدة في التممّؾ ،ومع نظاـ األجور أسموب جديد في العمؿّ ،
تميزه إنتاجية مرىفة ال تحفؿ بمستمزمات الجنس و ّ
والويع العيمي ،وال تعبأ إال بالفاعمية وزيادة الكسب.

عما تتطمبو حياة
ىكذا أمسى العمؿ سمعة عريةً لمشراء والبيع في السوؽ ّ
الحرة ،بثمف ال يحكمو سوى قانوف العرض والطمب ،وبصرؼ النظر ّ
ثـ ،ألف ييمؾ جوعاً،
حدىا األدنى .ىذا ولـ يكف العامؿ لييمف بيع " سمعتو " ،بؿ كاف دوماً ّ
الفرد وأسرتو في ّ
ميدداً بالبطالة ،وعريةً مف ّ
في غياب كؿ حصانة اجتماعية.

سياسية،
التحوؿ " انشطار المجتمع إلى طبقتيف بينيما ىوة عميقة " .وقد انياؼ ىذا الويع إلى ما أشرنا إليو مف تحوالت
وكانت نتيجة ىذا
ّ
ّ
بتعمد عدـ
ميالة إلى تدعيـ الحرّية االقتصادية الكاممة بتشريعات ممالئة ،أو
فأمست النظرة السياسية السائدة في تمؾ الحقبة ّ
–بالعكس_ ّ
التدخؿ .وفي الوقت نفسو بدأت تبرز ،بشكؿ منظّـ وبطريقة عنيفة في معظـ األحياف ،نظرية جديدة في الممكية والحياة االقتصادية ،أفرزت
ّ

بنيةً جديدة في السياسة واالجتماع.

في ذروة ىذا التصادـ ،واذ بدأت تبرز في ويح النيار فداحة الظمـ الواقع عمى المجتمع في مناطؽ كثيرة ،وخطر ثورة تدعميا األفكار

منيجي .ىذه الرسالة سبقتيا وثائؽ
العمالية " بأسموب
تدخؿ الوف الثالث عشر ،وأصدر وثيقة تعالج " المسألة
المدعوة " اجتماعية " آنذاؾّ ،
ّ
ّ
ّ
معنية أكثر بالقيايا السياسية وتالىا أيياّ غيرىا مف الوثائؽ (  .)7في ىذا السياؽ ،تجدر اإلشارة ،بنوع خاص ،إلى الرسالة " في
أخرى ّ

الحرّية " ،وفييا تذكير بالصمة الجوىرية بيف الحرية البشرّية والحقيقة ،وىي مف المتانة بحيث إف الحرّية التي تأبى االلتحاـ بالحقيقة تيوي في
تتصدى ليا " الشؤوف الحديثة " أفميست كميا نتيجة حرّية
التعرض لمدمار الذاتي .فالرزايا التي
ّ
المزاجية ،ومصيرىا االرتياف لألىواء المشينة و ّ
حائدة عف حقيقة اإلنساف ،في مجاؿ النشاط االقتصادي واالجتماعي؟

وقد استوحى الحبر األعظـ ،مف جية أخرى ،تعاليـ أسالفو ووثائؽ أسقفية كثيرة وبحوثاً عممية قاـ بيا عدد مف العممانييف ،ونشاط بعض

الحكات والجمعيات الكاثوليكية ،وانجازات ممموسة في الميمار االجتماعي ميرت حياة الكنيسة في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر.
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استمدت منيا عنوانيا " :في الزمف الذي أخذت تتنامى فيو الرغبة العارمة عند الشعوب ،منذ زمف
" لمشؤوف الحديثة " التي
ّ

تطورت
بعيد ،في " الشؤوف الحديثة " ،كاف ّ
البد ليذه الرغبة في التغيير مف أف تنتقؿ مف ّ
حيز السياسة إلى جوار دائرة االقتصاد .وال غروّ ،
تبدلت ،والثروات تراكمت عند قمّة مف الناس بينما الجميور في عوز .وتنامت ثقة
العماؿ ّ
وأساليبيا ّ
تجددت ّ
كمياً ،والعالقات بيف أرباب العمؿ و ّ
بمعية الكنيسة
أدى إلى تفجير صراع ".لقد ألفى الوف ذاتو ّ
العماؿ بأنفسيـ وأقاموا بينيـ حمفاً أوثؽ .ىذا كمو ،باإليافة إلى انحالؿ األخالؽّ ،
ّ
مصدع زاده شراسة ويراوة غياب كؿ قاعدة وكؿ قانوف .ىو الصراع بيف رأس الماؿ والعمؿ  ،وىو ما
المدنية في مواجية مجتمع
واألسرة
ّ
ّ

يتردد البابا في إصدار حكمو.
تسميو الرسالة بالمسألة العمالية .في شأف ىذا الصراع وفي الظروؼ العصيبة التي أحاطت بو آنذاؾ ،لـ ّ
ّ
ىنا تتبادر إلى ذىننا أوؿ عبرة مستوحاة مف الرسالة لفائدة عصرنا .ففي مواجية ص ار ٍع بيف الناس ،وكأنيـ ذئاب يتجابيوف ،حتى عمى صعيد

األود المادي عند بعييـ ،واإلثراء الفاحش عند البعض اآلخر ،لـ يحجـ البابا عف التدخؿ ،بداعي " ميمتو الرسولية " ( ،)9أي بدافع الرسالة

التي ائتمنو عمييا يسوع المسيح نفسو ،بأف يرعى " الخراؼ والنعاج " ( يو

 ،) 17-15/21و" يحؿ ويربط عمى األرض " ألجؿ ممكوت

السماوات ( متى  .) 19/16لقد كانت بغيتو ،بال مراء ،إعادة السالـ .ولـ يكف قارئ في عصره إألّ ليمحظ صراحة حكمو عمى الصراع

الطبقي ( .)10لقد كاف عمى يقيف أف السالـ يبنى عمى أساس العدالة ،فجاءت رسالتو ،في جوىر ميمونيا ،إعالناً لمشروط األساسية إلرساء
العدالة في الويع االقتصادي واالجتماعي آنذاؾ (.)11

فردية كانت
لقد ويع الوف الثالث عشر لمكنيسة ،في إثر أسالفو ،شبو نموذج ثابت .فالكنيسة ليا كممتيا في مواجية أوياع بشرية محددةّ ،
أـ جماعية ،قومية أـ دولية ،فتصوغ ليا عقيدة راىنة ،وشبو قاعدة تم ّكنيا مف تحميؿ الوقائع االجتماعية واعالف رأييا فييا واسداء توجييات
لمعثور عمى ٍّ
حؿ صحيح لممعيالت الناجمة عنيا.
التصور لحقوؽ الكنيسة وواجباتيا لـ يكف ليحظى بموافقة شائعة .فقد كاف ثمة نزعتاف سائدتاف :إحداىما
في عيد الوف الثالث عشر ،مثؿ ىذا
ّ
ميالة إلى ىذه الدنيا وىذه الحياة وال دخؿ فييا لإليماف واألخرى شاخصة إلى خالص قائـ فقط في العالـ اآلخر ،وال تممؾ أي يوٍء وال أي
ّ

توجيو لمحياة الدنيا .فعندما أصدر البابا رسالتو في " الشؤوف الحديثة " أسدى إلى الكنيسة ،نوعاً ما " ،حؽ المواطنية "في الحياة العامة

اإلنجيمية وجزء جوىري في
ووقائعيا المتقمّبة ،وقد اتيح ذلؾ في ما بعد .وال غرو ،فتعميـ العقيدة االجتماعية ونشيا ىما مف صمب الرسالة
ّ
البالغ المسيحي ،يعرض نتائجو المباشرة في حياة المجتمع ،وييع العمؿ اليومي والنياؿ ألجؿ العدالة في إطار الشيادة لممسيح المخمّص.

المتفجرة ،ال محالة ،في القطاعيف االقتصادي واالجتماعي .ىكذا يغدو ممكناً أف نعيش
وىو أيياً مصدر وحدة وسالـ ،بإزاء الصراعات
ّ
األوياع الجديدة مف غير انتقاص لكرامة اإلنساف السامية ال في ذواتنا وال عند خصومنا ،ونجد السبيؿ إلى الحموؿ الصحيحة.
المسيحية "" .فالبشارة الجديدة "
مثؿ ىذا التوجيو ،ونحف منو عمى مسافة مئة عاـ ،يوليني سانحة لممساىمة في صياغة " العقيدة االجتماعية
ّ
التي يفتقر إلييا العالـ المعاصر افتقا اًر ممّحاً ،والتي أتيت عمى ذكرىا م ار اًر يجب أف تتيمف ،بيف عناصرىا الجوىرية ،إعالف العقيدة

التحديات الكبرى في الزمف الحاير،
السوي لمواجية
الكنسية ،القادرة اليوـ ،كما في عيد الوف الثالث عشر ،أف تيدينا الطريؽ
االجتماعية
ّ
ّ
ّ
حؿ ٍ
وفي أوياع أمست فييا اإليديولوجيات عرية لر ٍ
نردد اليوـ ،أف ليس مف ٍّ
شاؼ "
يبة متنامية .فكما فعؿ الوف في األمس ،عمينا أف ّ
ٍ
بمعزؿ عف االنجيؿ ،وأف " الشؤوف الحديثة " تستطيع ،في المقابؿ  ،أف تصيب فيو مدى حقيقتيا والمناقبية التي
لممعيمة االجتماعية"

تناسبيا.

أساسية .وبالتالي،
العماؿ مف حقوؽ
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لقد ّ
ّ
أكد الوف الثالث عشر ،في استجالئو الصراع بيف رأس الماؿ والعمؿ ،ما يعود إلى ّ
المعني بتمبية حاجات الحياة،
ثـ ،كرامة العمؿ مف حيث ىو " النشاط اإلنساني
فمفتاح قراءة
ّ
النص الحبري ىو كرامة العامؿ في ذاتو ،ومف ّ
ّ

مقومات الشخص ،وتعود بالتحديد إلى
والحفاظ عمييا خصوصاً " ( .)12لقد وصؼ البابا العمؿ بأنو " شخصي " ألف طاقة العمؿ ىي مف ّ
مف يمارسيا
ولكف لمعمؿ أيياً بعداً
يمت إلى دعوة كؿ فرد ،واإلنساف بنشاطو ّ
ويتميز بيا (  .)13وعميو فالعمؿ ّ
وكدهّ ،
ّ
يعبر عف ذاتو ويحقّقياّ .

" اجتماعياً " ،بما لو مف صمة وثيقة باألسرة ،بؿ بالخير العاـ أيياً " ألننا نستطيع أف نؤ ّكد ،بال شطط ،أف ثروة الدوؿ تنبع مف عمؿ العماؿ
" ( .)14ىذه األفكار استعدتيا وتوسعت فييا في رسالتي " العمؿ البشري " (.)15

الممكية الخاصة " ( ،)16وقد تناولتو الرسالة بمعالجة مسيبة
ىناؾ أيياً ،بدوف أي شؾ ،مبدأ آخر عمى جانب مف األىمية ،وىو الحؽ في "
ّ

بأف ثمة مبادئ أخرى ال غنى
الممكية
ولكف البابا يدرؾ جيداً أف
ّ
تدؿ ،في ذاتيا ،عمى ّ
الخاصة ليست قيمة مطمقة ،فال يني عف الجير ّ
أىميتوّ .
ّ
عنيا كمبدأ مشاعية أرزاؽ األرض (.)17
ممكية األرض (  ،)18فمف الصحيح أيياً أف األسباب التي نعتمدىا
الممكية التي
صح ،مف جية أخرى ،أف
يخصيا البابا باىتمامو ىي ّ
ّ
ولئف ّ
ّ
لنمو الفرد وأسرتو ،أياً كاف الشكؿ الواقعي الذي يرتديو ىذا
الممكية
اليوـ لمذود عف
ّ
ّ
الخاصة ال تزاؿ قائمة ،أي المطالبة بحؽ امتالؾ ما يمزـ ّ

التحوالت التي طرأت عمى األنظمة الخايعة لمبدأ الممكية الجماعية لوسائؿ
مرة أخرى تجاه ما نشيده مف
الحؽ .ىذا الحؽ ال ّ
بد مف تأكيده ّ
ّ
الممكية الخاصة في كثير مف أنحاء العالـ
أدؽ -تجاه ما ىنالؾ مف اعترايات عمى
اإلنتاج ،وأيياً تجاه أوياع الفقر المتفاقمة أو – بتعبير ّ
ّ

الممكية الخاصة .ىذه
ومف يمنيا البمداف التي تحكميا األنظمة المرتكزة عمى اعتناؽ حؽ
التحوالت واستمرار حالة الفقر توجب إذاً تحميالً
ّ
ّ
أعمؽ ليذه المعيمة سوؼ نقوـ بو الحقاً.

الممكية ،وفي عالقة وثيقة بو ،يورد البابا الوف الثالث عشر ،في رسالتو ،حقوقاً أخرى مؤكداً أنيا مف
حؽ
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باإليافة إلى ّ
ّ
خاصة ،وقد أواله البابا مكانة بارزة
الحؽ الطبيعي لدى اإلنساف " في أف يؤلؼ جمعيات
الشخصية التي ال يمكف التفريط بيا .منيا "
المقومات
ّ
ّ
ّ
ّ
العماؿ ،أو
و
العمؿ
باب
ر
أل
مينية
جمعيات
إقامة
في
الحؽ
شيء،
كؿ
قبؿ
لو،
إف
.
أىمية
مف
بو
و
وخص
مستفيية،
معالجة
مف
لو
أفرد
بما
ّ
ّ
لمعماؿ وحدىـ (  .)19وندرؾ ىنا لماذا تذود الكنيسة وتريى عف إقامة ما نسميو ،تداوالً ،بالنقابات ،ال انطالقاً مف ٍ
وىـ إيديولوجي ،وال
ّ
ّ
طبقية ،بؿ ألف المشاركة حؽ طبيعي مف حقوؽ اإلنساف وىو بالتالي حؽ سابؽ العتراؼ المجتمع السياسي بو .ومف ثـ" ،
مجاراةً لذىنية ّ

تتعدى عمى ذاتيا
تحرمو " ألف " الدولة وجدت لتحمي الحؽ الطبيعي ال لتيدمو .فإذا منعت الدولة مثؿ ىذه التجمعات ،فيي ّ
اليسوغ لمدولة أف ّ
" (.)20
يقره البابا صراحة لمعماؿ أو " الكادحيف " –حسب تعبيره -يؤكد الوف الثالث عشر بذات الويوح  -وىذا يجدر
إلى جانب ىذا الحؽ الذي ّ
الحؽ في " تحديد ساعات العمؿ " والراحة المشروعة ،ونوعية أخرى في معاممة األوالد والنساء )21 ( ،مف حيث شكؿ العمؿ
التنويو بو-
ّ

ومدتو.

ٍ
بمعزؿ عف كؿ
أقرىا القانوف أو لـ يقدـ –أقمّو -عمى تحريميا ،عمى صعيد العقود المبرمة
إذا تذ ّكرنا ما يمقننا التاريي في شأف الممارسات التي ّ
لسف طالب العمؿ وجنسيـ ،فإننا نفيـ جيداً قساوة التعابير الباباوية .فقد كتب " :ليس
يمانة لتواقيت العمؿ وشروطو
ّ
الصحية ،وبال مراعاة ّ

يقر " مثؿ ىذه
حقاً وال إنسانياً ،أف نمزـ اإلنساف بعمؿ مرىؽ ،يعطب ذىنو وينيؾ جسده " .وبطريقة ّ
أدؽ يشير البابا إلى صيغة العقد الذي ّ
وعماؿ ،يجب أف تحتوي شرطاً صريحاً أو يمنياً " ،بتوفير وقت مناسب
العالقات في العمؿ " .ويقوؿ " :كؿ اتفاقية معقودة بيف أرباب عمؿ ّ

يعد منافياً لألخالؽ " (.)22
لمراحة بمقياس " الطاقات المبذولة في العمؿ " .ثـ ينتيي إلى القوؿ " :كؿ عقد بخالؼ ىذا ّ
فو اًر بعد ىذا العرض ،يأتي البابا عمى ذكر حؽ آخر مف حقوؽ العامؿ ،مف حيث ىو شخص بشري .إنو " الحؽ في األجر
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سدد األجر المتفؽ عميو ،أف يظف نفسو قد قاـ
لرب العمؿ ،إذا ّ
العادؿ " ،وىو حؽ ال يمكف أف " يترؾ لحرّية المتعاقديف ،ومف ثـ ،ال يسوغ ّ
بتعيداتو ،وأصبح ٍّ
بحؿ مف التزاماتو " (  .)23كاف يقاؿ آنذاؾ إف الدولة ال يمكنيا التدخؿ في تحديد ىذه العقود إالّ لتسير عمى تنفيذ ما اتفؽ

تندد بو الرسالة
عميو نصاً .مثؿ ىذا
فردية محيةّ ،
غماتية بحتة ،والنابع مف ّ
العماؿ المرتكز عمى بر ّ
التصور لمعالقات بيف أرباب العمؿ و ّ
ّ
الشخصي أوالً ،وطابعو المزومي ثانياً .فالعمؿ بطابعو الشخصي،
تنديداً شديداً ،بصفتو مناقياً لمعمؿ في طبيعتو المزدوجة ،مف حيث طابعو
ّ

أما مف حيث الطابع اإللزامي ،فالعمؿ محكوـ بما
ىو جزء ال يتج أز مف اإلمكانات والطاقات التي يحؽ لكؿ فرد أف
ّ
يتصرؼ بيا كما يشاء .و ّ
حد ما يخمص إليو البابا -الحؽ في
يترتب عمى كؿ فرٍد مف واجب " المحافظة عمى حياتو "؛ " ومف ىذا الواجب ينجـ باليرورة
–عمى ّ

يحصموه إال بأجر عمميـ " (.)24
التماس أود العيش الذي ال يستطيع الفقراء أف
ّ
ٍ
لشروط
لشر أعظـ،
اتقاء ٍّ
ال ّ
بد إذف مف أف يجد العامؿ في أجرتو ما يكفؿ معيشتو ومعيشة أسرتو .فاذا ما أذعف العامؿ " ،بدافع اليرورة أو ً
ٍ
قاسية جداً ليس لو ،عمى كؿ ٍ
عنؼ تأباه
يحية
رب العمؿ أو مف قبؿ صاحب العرض فيو
ّ
حاؿِ ،قَب ٌؿ برفييا ألنو مجبر عمييا مف قبؿ ّ
العدالة " (.)25

ونكررىا اليوـ بالقسوة ذاتيا! ولكننا ،لسوء الحظ ،ال
سمي " بالرأسمالية المنفمتة " ،ووقانا اهلل مف أف ّ
ٌ
كممات ّ
نرددىا ّ
دونت يوـ بدأ يزحؼ ما ّ
القصر والنساء وساعات
عماؿ وأرباب عمؿ يجيموف أبسط مبادئ العدالة في شأف عمؿ
َّ
نزاؿ حتى اليوـ نقع عمى مثؿ ىذه العقود المبرمة بيف ّ
الصحية واألجور العادلة .كؿ ىذا بالرغـ مف اإلعالنات والمعاىدات الدولية في ىذا الشأف (  ،)26بؿ بالرغـ مف القوانيف
العمؿ وشروطو
ّ

العماؿ جؿ اىتماميا لتحسيف أوياعيـ ،واال فكؿ
المر ّ
العامة " " واجباً صارماً " بأف تولي ّ
عية في مختمؼ الدوؿ.وقد أسند البابا إلى " السمطة ّ
يعية " (.)27
تخمّؼ في ىذا المجاؿ ُيحسب انتياكاً لمعدالة .ولـ ُيحجـ البابا ىنا عف ذكر " العدالة التوز ّ
أود أف أعيده إلى األذىاف بسبب أىميتو ،أال
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العممي ،و ّ
إلى ىذه الحقوؽ ،يييؼ البابا حقاً آخر ّ
يمت ،ىو أيياً ،إلى الويع ّ
العماؿ وواجباتيـ األخرى ،بالرغـ مما
وىو الحؽ في الممارسة الدينية ممارسة ّ
حرة .فالبابا ينادي بو صراحة ،في سياؽ الحديث عف حقوؽ ّ
أخذ يسود آنذاؾ ،مف اعتبار بعض المسائؿ محصورة قطعاً في نطاؽ الحياة الخاصة .ويؤكد البابا ،في ىذا المجاؿ ،يرورة الراحة يوـ

وصية أساسية ليس ألحد أف ينتزعو مف
الحؽ المتأصؿ في
لمعزة اإلليية .ىذا
األحد ،تذكي اًر لإلنساف بفكرة الخيرات
ّ
السماوية والعبادة الواجبة ّ
ّ
ّ
ٍ
اإلنساف " :ال يسوغ ٍ
بحرمة كبيرٍة " .فعمى الدولة ،بالتالي ،أف
اإلنسانية التي يحوطيا اهلل نفسو
ألحد ٍٍ أف ينتيؾ ،بال قصاص ،ىذه الكرامة
ّ

تيمف لمعامؿ ممارسة ىذه الحرّية (.)29
رسمية
البينة ،جذور المبدأ القائؿ بالحرّية الدينية ،وقد أصبح ،مف بعد ،مويوع إعالنات
ّ
نتوسـ ،بال خطأ ،في ىذه المقولة ّ
باإلمكاف أف ّ
دولية كثيرة ،)30( ،ناىيؾ عف الوثيقة المجمعية الشييرة وتعاليمي المتوترة في ىذا الشأف (  .)31عمينا أف نتساءؿ ،ونحف في ىذا
ومعاىدات ّ
المويوع :ىؿ التدابير الشرعية القائمة وممارسات المجتمعات الصناعية تكفؿ اليوـ ،بطريقة فاعمة ،ممارسة ىذا الحؽ البدائي في الراحة
األسبوعية يوـ األحد؟
 -10ىناؾ قيية خطيرة أخرى ،حافمة بالعبر لزمننا الحاير :إنيا قيية العالقات بيف الدولة والموطنيف .لقد نددت " الشؤوف الحديثة " بكال
النظاميف االجتماعييف واالقتصادييف :االشتراكية والميبرالية .فأفردت لألولى بداية النص مؤكدة حؽ الممكية الخاصة .وأما النظاـ الثاني فمـ

تفرد لو بابا" خاصا" ،بؿ وجيت إليو انتقادا" الفتا"في معرض الكالـ عف واجبات الدولة .فالدولة ال يجوز ليا أف تحصر ىميا في " السير
عمى فئة مف مواطنييا " أي الفئة الثرية المزدىرة ،و" تيمؿ الفئة األخرى " التي تمثؿ ،بال أدنى شؾ ،األغمبية الكبرى في الجسـ المجتمعي؛
واالّ فثمة انتياؾ لمعدالة وما تفريو مف أف يعطى كؿ حقو " .ولكف عمى الدولة ،في حماية الحقوؽ الفردية  ،أف تخص الصغار واليعفاء

باىتماميا .فالفئة الثرية المقتدرة بأمواليا أقؿ حاجة إلى رعاية الدولة ،بينما الطبقة الفقيرة ال تممؾ ثروة تيمف ليا الحماية ،فتيع في عصمة
تحوط العماؿ الكادحيف بمخصوص عنايتيا وحدبيا " (.)33
الدولة جؿ اتكاليا .ومف ثـ ،فعمى الدولة أف ّ
ىذه النصوص ال يزاؿ ليا وقعيا حتى اليوـ ،وبخاصة في مواجية الفقر المنشر في العالـ بمالمحو الجديدة ،مع العمـ إف مقوالت بمثؿ ىذه

محددة ،فالبابا إنما استعاد مبدأ ّأولياً لك ّؿ
معيف لمدولة ،أو بنظرية
الخطورة غير منوطة ،عمى اإلطالؽ ،بتصور معيف لمدولة،
سياسية ّ
ّ
بتصور ّ
ّ
تنظيـ سياسي سميـ :وىو أف المستيعفيف في المجتمع ىـ أولى باىتماـ اآلخريف ورعايتيـ ،ويدعـ السمطة خاصة.
وىكذا فإف مبدأ التيامف الذي يتحدثوف عنو اليوـ ،وذ ّكرت بأىميتو في رسالتي " االىتماـ بالشأف االجتماعي " (

 ،)24سواء في النظاـ

المقومات األساسية في التنظيـ السياسي واالجتماعي كما يراه المسيحيوف .لقد ذكره
الداخمي لكؿ دولة أـ في النظاـ القائـ بيف الدوؿ ،يبدو مف ّ
الوف الثالث عشر ،أكثر مف مرة ،مستعمالً لفظة الصداقة ،التي اعتمدتيا الفمسفة اإلغريقية قديماً ،ود ّؿ عميو بيوس الحادي عشر بعبارة ال

فوسع بذلؾ مفيوـ التيامف ليشمؿ المسألة
ّ
فسماه " المحبة االجتماعية " .وأما بولس السادس فقد تكمّـ عف " حيارة المحبة " ّ
تقؿ بالغةّ ،
االجتماعية بمختمؼ أبعادىا الحديثة (.)35

حدب ٍ
 -11إذا أعدنا قراءة الرسالة ،في يوء ويعنا المعاصر ،اتيح لنا ما تتصؼ بو الكنيسة مف ٍ
خصيـ الرب يسوع
ودأب في خدمة مف ّ
حد التعبير الشائع ،وقد وصفناه ،نحف
يستمر في الكنيسة مف " خيار
أولوي لمفقراء " عمى ّ
ّ
بمحبتو .فالنص ،في ميمونو ،شيادة رائعة لما ّ
العمالية " تعالج إذف قيية الفقراء
األولوية في ممارسة المحبة المسيحية " (  .)26فالرسالة في " المسألة
بأنو " شكؿ خاص مف أشكاؿ
أيياًّ ،
ّ
ّ
تطور صناعي حديث وأحيانا عنيؼ .واليوـ أيياً ،وفي جزء كبير مف
والويع المخيؼ الذي انتيى إليو ألوؼ الناس ،في إثر ما جرى مف ّ
السياسي تولّد نفس اآلفات.
التحوؿ االقتصادي واالجتماعي و
التطورات في
العالـ ،نفس ىذه
ّ
ّ
ّ
عندما ناشد الوف الثالث عشر الدولة أف تيتـ بويع البؤساء بمقتيى العدؿ ،فقد فعؿ ذلؾ عف اقتناع صوابي بأف عمى الدولة أف ترعى

الخير العاـ ،وتسعى لتوفّر لكؿ قطاع مف قطاعات الحياة االجتماعية ،ومف يمنيا القطاع االقتصادي ،مساىمة في تعزيز ىذا الخير ،مع
مراعاة ما يعود إلى كؿ قطاع مف استقاللية صحيحة .ولكف يجب أالّ نستنتج مف ذلؾ أف ح ّؿ المشكمة االجتماعية ،في نظر البابا الوف

مجرد
الثالث عشر ،منوط ،في كؿ األحواؿ ،بالدولة نفسيا .بؿ ىو ،عمى عكس ذلؾ ،يمح م ار اًر عمى يرورة ّ
الحد مف تدخؿ الدولة ،بوصفيا ّ
وسيمة ،وألف وجود الفرد واألسرة والمجتمع سابؽ ليا،وألف اليدؼ مف قياـ الدولة حماية حقوقيـ مف غير إف تطغى البتة عمييـ (.)37
ىذه االعتبارات ليا اليوـ فائدة راىنة ال تخفى عمى أحد .ويحسف بنا أف نعود الحقاً إلى ىذا المويوع الخطير في شأف الدولة ومحدودية

المنوه بيا ىنا ،والتي ال تقتصر الرسالة عمى معالجتيا ،تنتظـ في خط التعميـ االجتماعي الكنسي ،وفي يوء
دورىا .وانما يبقى أف القيايا ّ
نظرة سميمة إلى قيايا
الممكية والعمؿ والنمو االقتصادي وطبيعة الدولة ،وبخاصة طبيعة اإلنساف نفسو .ثمة مسائؿ أخرى سنعرض ليا الحقاً
ّ
عندما يحيف الوقت لمنظر في بعض وجوٍه مف الواقع المعاصر؛ وانما ينبغي لنا ،منذ اآلف ،أالّ يفوتنا ما ىو بمثابة المُحمة ،بؿ بمثابة الدليؿ،

التصور الصحيح لإلنساف ولقيمتو الفريدة " ،وىو الخميقة الوحيدة في األرض
نوعاً ما ،ليذه الرسالة ولمتعميـ االجتماعي الكنسي برمتو :إنو
ّ
تنوه بيا الرسالة م ار اًر.
التي أرادىا اهلل لذاتيا " (  .)38ففي اإلنساف ،نقش اهلل صورتو عمى مثالو ( تؾ  ،) 26/1وآتاه كرامة ال مثيؿ لياف ّ

فعالوة عمى الحقوؽ التي يحرزىا اإلنساف بعممو ،ثمة حقوؽ أخرى ليس ليا أي ارتباط بنشاطاتو ،بؿ تنبع مف كرامتو الجوىرية بصفتو إنساناً.

الفصل الثاني

نحو " نحو الشؤون الحديثة " اليوم
 -12يوبيؿ " الشؤوف الحديثة " ال يصح االحتفاؿ بو ،ما لـ ننظر أيياً في األوياع الراىنة .وعمى ٍّ
كؿ ،فميموف الرسالة ،يميّد لمثؿ ىذا
التفكير :فاإلطار التاريخي والتوقّعات المرسومة فيو ظيرت صحتيا بطريقة مذىمة ،في يوء األحداث الالحقة.
جرتو مف
فاألحداث التي جرت في األشير األخيرة مف سنة  1989ومطمع  1990أثبتت توقعات الرسالة بطريقة فريدة .فيذه األحداث وما ّ
حد ما ،توقعات الوف الثالث عشر،
وجسدت ،إلى ّ
تحوالت جذرّية ال يمكف تفسيرىا إال في يوء األحواؿ السابقة التي كانت قد بمورت ّ
ّ

االجتماعية
السياسية و
واإلنذارات المتفاقمة التي أوجسيا خمفاؤه .والواقع أف الوف الثالث عشر كاف قد توقّع النتائج السمبية -مف كؿ وجوىيا
ّ
ّ
االقتصادية -الناجمة عف تنظيـ المجتمع عمى الطريقة " االشتراكية " ،وكانت آنذاؾ في طور فمسفة اجتماعية وحركة عمى كثير أو قميؿ مف
و
ّ
التنظيـ .وقد نعجب مف أف البابا قد اتخذ مف " االشتراكية " منطمقاً لنقد الحموؿ المقترحة " لممسألة العمالية " ،يوـ لـ تكف االشتراكية قد

تـ ليا ذلؾ الحقاً .ولكنو أصاب في تقدير الخطر المترّبص بالجماىير مف جرى
ّ
اتخذت بعد شكؿ دولة ّ
قوية وقادرة بيدىا الطاقات كميا ،كما ّ
العماؿ آنذاؾ ،بطريقة ساذجة وجذرّية معاً .ويظير ذلؾ بطريقة أويحف في يوء الظمـ المريع الذي آلت
اعتماد صورة مغرية لح ّؿ مشكمة ّ
إليو الجماىير الكادحة في الدوؿ الحديثة التصنيع.

بد مف إبرازىما :مف جية ،ويوح الرؤية في الوقوؼ عمى ويع الكادحيف ،في كؿ قسوتو وحقيقتو ،ولدى جميع فئاتو :الرجاؿ
ثمة أمراف ال ّ
والنساء واألوالد؛ وذات الويوح ،مف جية أخرى ،في اإللماـ بمساوئ ح ّؿ بدا في الظاىر ،انقالباً ألوياع الفقراء واألثرياء ،وىو في الواقع
شخص طبيعة
يربةٌ لمموعوديف بالمساعدة ،فكاف الدواء ّاً
ثـ ،فقد نفذ الوف الثالث عشر إلى صميـ المشكمة عندما ّ
شر مف الداء .ومف ّ
الممكية الخاصة.
توختو مف إلغاء
االشتراكية في عيده ،وما ّ
ّ

كمماتو خميقة بأف نعيد قراءتيا بانتباه " :إف االشتراكييف ،رغبةً منيـ في مداواة ىذا الداء ( اإلجحاؼ في توزيع الثروات وبؤس الكادحيف )،

ولكف مثؿ ىذه النظرية ،إذا
يحريوف الفقراء عمى األثرياء ،ويزعموف يرورة القياء عمى الممتمكات
الخاصة ،وتأميـ األرزاؽ الفرديةّ ...
ّ
ّ
ّْ
حد بعيد ،ألنيا تنكؿ بالمالكيف
حداّ لمصراع .وىي ،مف جية أخرى ،جائرة إلى ّ
ُنفّذت ،قد تمحؽ األذى بالعامؿ نفسو مف غير أف تيع ّ

الشرعييف وتشوه مياـ الدولة وتقمب البنية االجتماعية رأساً عمى عقب " (  .)39ليس ثمة تشخيص أدؽ ليذا اليرب مف االشتراكية الذي

فرض نظامو عمى الدولة ،منتحالً فيما بعد اسـ " االشتراكية الواقعية ".

 -13واآلف ،إذا أنعمنا النظر ،وعدنا بالفكر إلى ما ورد في الرسالتيف " :العمؿ البشري " و " الىتماـ بالشأف االجتماعي " ،وجب أف نييؼ

مجرد عنصر وخمية في الجسـ االجتماعي ،وخير الفرد مرىوف
أف الخطأ األساسي في " االشتراكية " لو طابع أنتربولوجي .فالفرد ،في نظرىاّ ،
ٍ
بمعزؿ عف كؿ خيار مستقؿ مف قبمو ،وعف ق ارره
بسير اآللة االقتصادية واالجتماعية؛ وفي نظرىا أيياً أف خير الفرد ىذا يمكف تحقيقو
كمّو َ
ٍ
لمجموعة مف العالقات االجتماعية ،ويذىب أدراج الرياح
الشخصي المسؤوؿ وحده وبال منازع تجاه الخير والشر .وىكذا يمسي اإلنساف رىناً

الحؽ في تحديد
التصور الزائؼ لمفيوـ الشخص يزعزع
تصور اإلنساف شخصاً مستقالً في ق ارره األدبي ،وبانياً بق ارره النظاـ االجتماعي .ىذا
ّ
ّ
ّ
المجرد مف " قنيتو " ومف إمكاف كسب رزقو بعرؽ جبينو ،يمسي
دائرة ممارسة الحرّية ،ويفيي إلى إنكار الممكية الخاصة .وال غرو ،فاإلنساف
ّ
طؿ عميو كثي اًر الشعور بكرامتو ويعرقؿ مسعاه لبناء أسرٍة بشرّية صحيحة.
رىيف اآللة االجتماعية والمشرفيف عمييا؛ وفي ذلؾ ما يع ّ
فالتصور المسيحي لمفيوـ الشخص ،يولّد حتماً رؤية سميمةً لممجتمع .فالمزّية االجتماعية في اإلنساف ،في نظر " الشؤوف الحديثة "
وبالعكس،
ّ

برمتو،ال تذوب في الدولة ،بؿ تتحقؽ يمف جماعات وسيطة،بدءاً مف األسرة ووصوالً إلى الوحدات االقتصادية
والتعميـ االجتماعي الكنسي ّ
سمتو
واالجتماعية والسياسية والثقافية ،وكمّيا منبثقة مف ذات الطبيعة البشرية ،وتتمتع –يمف حدود الخير العاـ -باستقالليتيا الذاتية .وىذا ما ّ

" بالشخصية االجتماعية " ،وقد قيت عمييا " االشتراكية الواقعية " كما قيت عمى الشخصية الفردية (.)40

التصور الزائؼ لطبيعة الشخص البشري والشخصية االجتماعية ،وجب الجواب بأف السبب األوؿ ىو
واذا تساءلنا ،مف بعد ،مف أيف يتولّد ىذا
ّ
يؤدي ىذا الجواب الذي يسمو بو إلى
اإللحاد .فاإلنساف ،بتمبيتو نداء اهلل المكنوف في طبيعة األشياء ،يعي كرامتو السامية .وعمى كؿ إنساف أف ّ
ذروة إنسانيتو ،وال يسوغ ألي ٍ
ٍ
ويجر ،بالتالي ،إلى
آلة اجتماعية أو أي
جياز جماعي أف ّ
يحال محمو .نكراف المّو يقتمع اإلنساف مف جذورهّ ،
إعادة تنظيـ المجتمع بصرؼ النظر عف كرامة الشخص ومسؤوليتو.

وتتصور الواقع البشري واالجتماعي عمى الطريقة اآللية.
نتحدث عنو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقالنية التي تديف بيا فمسفة األنوار
اإللحاد الذي ّ
ّ
وسموه عمى عالـ األشياء ،وذاؾ التناقض القائـ في قمبو بيف حنينو إلى قمة
وىي ،مف ثـ ،تنكر عمى اإلنساف شعوره السحيؽ بعظمتو الحقّة،
ّ

يتفرع عف ذلؾ ،خصوصاً ،مف تو ٍ
ؽ إلى الخالص.
الخير وعجزه عف بموغيا ،وما ّ
تندد بو " الشؤوف الحديثة " .ىناؾ ،أوالً ،الصراع
 -14مف جذور ىذا اإللحاد ينجـ اختيار الوسائؿ العممية المتبعة في النظاـ االشتراكي الذي ّ
اع اجتماعي مف أي شكؿ كاف .فالكنيسة تدرؾ جيداً أف صراع المصالح بيف أطراؼ
ؾ أف البابا ال ينوي إنزاؿ الحرـ بكؿ صر ٍ
الطبقي .ال ش ّ

حتمية في التاريي ،وأف عمى المسيحي ،غالباً ،أف يقؼ منو موقفاً حازماً ومتماسكاً .ونعمـ ،عمى ٍّ
كؿ ،أف الرسالة في "
اجتماعية مختمفة ظاىرة ّ
العمؿ البشري " قد اعترفت صراحة بشرعية الصراع ،إذا اتخذ صفة " الكفاح ألجؿ العدالة االجتماعية " (  .)41ونقرأ ،قبؿ ىذا ،في " السنة
نقاش شر ٍ
ٍ
مبني عمى
يتحوؿ رويداً رويداً إلى
يؼ ٍّ
األربعوف " ،األسطر التالية " :الصراع الطبقي ،إذا لـ تصحبو أعماؿ عنؼ وكراىية متبادلةّ ،
البحث عف العدالة " (.)42
الذميـ في الصراع الطبقي أف تسوده فكرة نزاع ال تخامره اعتبارات خمقية أو قانونية ويأبى احتراـ الكرامة اإلنسانية عند الغير ( وبالتالي عند
الذات ) ،وينفي ،مف ثّـ ،كؿ تسوية رشيدة ،ويسعى ال إلى الخير العاـ في المجتمع ،بؿ إلى مصمحة حز ّبية تح ّؿ محؿ الخير العاـ ،ويسعى
ٍ
عودة ،في نطاؽ النزاع الداخمي بيف فئات اجتماعية ،إلى نظرية " الحرب الشاممة
يتصدى ليا .نحف إذف –بوجيز الكالـ -بإزاء
إلى تحطيـ ما
ّ

يالية ،عمى صعيد العالقات الدولية .وكانت ىذه النظرية ،بدؿ البحث عف توازف عادؿ بيف
" التي راحت تنادي بيا ،آنذاؾ ،الميميتارّية واالمبر ّ
مصالح الدوؿ المختمفة ،تسعى إلى تعزيز الحزب وىيمنتو المطمقة ،بالعمؿ عمى تقويض قدرة الصمود لدى الحزب المناوئ ،والمجوء إلى كؿ
الوسائؿ ،بما فييا التدجيؿ وارىاب المدنييف ،واستعماؿ األسمحة الفتّاكة ( التي بدأ تصنيعيا في تمؾ الحقبة باليبط ) .الصراع الطبقي في
يقدماف مبدأ القوة عمى مبدأ العقؿ
يتفرعاف إذف مف أصؿ واحد :اإللحاد وامتياف الشخص البشري ،وكالىما ّ
مفيومو الماركسي والميميتارية ّ

والحؽ.

وتفند أيياً ،بذات
 " -15الشؤوف الحديثة "
ّ
تتصدى –كما قمنا -لتأميـ وسائؿ اإلنتاج الذي يجعؿ مف كؿ مواطف قطعةً في آلة الدولةّ .
الحزـ ،النظرّيات القائمة بعزؿ االقتصاد تماماً عف اىتماـ الدولة ورعايتيا .ىناؾ ،وال شؾ ،دائرة مشروعة مف االستقاللية االقتصادية ،عمى

األولية القتصاد
تحدد اإلطار القانوني الذي تندرج فيو العالقات االقتصادية ،وتكفؿ بذلؾ الشروط
الدولة أالّ تقتحميا .ولكف عمى الدولة أف ّ
ّ

يفترض شيئاً مف التعاوف بيف الفرقاء ،ويمنع فريقاً مف أف يطغى عمى آخر ويستعبده عممياً (.)43

إنسانياً
ترد إلى العمؿ كرامتو ،بصفتو نشاطاً
في ىذا الشأف ،ترشدنا " الشؤوف الحديثة " إلى طريؽ اإلصالحات الصحيحة ،القادرة عمى أف ّ
ّ
اعييف لمسؤولياتيما تجاه العامؿ خصوصاً ووقايتو مف كابوس البطالة .وقد تحقؽ ذلؾ ،في
ّاً
حر .ىذه اإلصالحات تفترض المجتمع والدولة و َ
تطور متوازف ،وحالة استخداـ كامؿ؛ وا ّما بطريؽ اليمانات
إما بطريؽ سياسات
ّ
التاريي ،بطريقتيف متعاطفيفّ :
اقتصادية تيدؼ إلى تأميف ّ
ٍ
تأىيؿ ميني تسيّؿ انتقاؿ العماؿ مف قطاعات سقيمة ى ّشة إلى قطاعات أخرى مزدىرة.
الواقية مف البطالة ،وسياسات

ويؤمف ليـ بعض الوفر .كؿ ىذا يقتيي جيوداً
وعمى المجتمع والدولة ،في ما عدا ذلؾ ،أف يوفّ ار لمعامؿ وأفراد أسرتو أج اًر يقوـ بأودىـّ ،
متطورة تحسّْف عمميـ نوعية وانتاجاً؛ ولكف ىذا يقتيي أيياً رقابة متواصمة واجراءات قانونية مناسبة لوقؼ
العماؿ بمعارؼ وكفاءات
لتجييز ّ
ّ
حاسـ ،وقد
العماؿ المستيعفيف والغرباء واليامشييف .دور النقابات ،في ىذا المجاؿ،
االستغالؿ المشيف بجميع وجوىو ،وبخاصة في حؽ ّ
ٌ
ُولّْيت حؽ التفاوض في األجر األدنى وسائر ظروؼ العمؿ.
التقيد ببرامج عمؿ " إنسانية "  ،تمحظ مقتييات العمؿ والراحة ،وترعى حؽ األمؿ في التعبير عف شخصيتو في أماكف العمؿ،
وال ّ
بد أخي اًر مف ّ
بد ،ىنا أيياً ،مف التذكير بدور النقابات،مف حيث ىي وسائؿ
التعرض ألي شكؿ مف أشكاؿ العنؼ في يميره أو كرامتو .وال ّ
وتكفيو ّ
تفاوض ،مف جية ،و" مواقع " تعبير عف الشخصية ،مف جية أخرى :فتساىـ في تنمية صحيحة لثقافة العمؿ ،وتساعد العماؿ في المشاركة،
بطريقة إنسانية كاممة ،في حياة المؤسسة (.)44

عمى الدولة أف تؤدي قسطيا ،مباشرة أو مداورة ،في تحقيؽ ىذه األىداؼ .مداورةً :بتطبيؽ مبدأ التدارؾ وخمؽ الظروؼ المؤاتية لممارسة
حرة تفيي إلى تعزيز عروض العمؿ ومصادر الثروة؛ ومباشرةً :باعتماد مبدأ التيامف حمايةً لممستيعفيف،
النشاط االقتصادي ممارسةً ّ
ٍ
وفرض حدوٍد الستقاللية األطراؼ المييمنة عمى ظروؼ العمؿ ،وتأميف ٍّ
عاطؿ عف العمؿ (.)45
حد معيشي أدنى لكؿ عامؿ

متعدد الوجوه ،في السنيف األخيرة مف القرف التاسع عشر ومطمع العشريف .وقد بات
تفرع عنيا مف تعميـ اجتماعي ،تركت أث اًر ّ
ىذه الرسالة وما ّ
الصحي والوقاية مف الحوادث ،وذلؾ كمو في
ىذا األثر مصد اًر إصالحات كثيرة أُدخمت في مجاالت الرعاية االجتماعية والتقاعد واليماف
ّ
ٍ
العماؿ (.)46
إطار احتراـ أعظـ لحقوؽ ّ

العمالية بنياليا ساىمت فييا بقدر كبير .ىذه الحركة ،وليدة انتفاية
تـ بعييا عمى يد الحكومات؛ بيد أف الحركة ّ
 -16ىذه اإلصالحاتّ ،
اليمير األدبي عمى أوياع ظالمة وغاشمة ،قامت بنشاط نقابي واصالحي واسع النطاؽٍ ،
بعيد عف اليبابية اإليديولوجية وأدنى إلى حاجات
ّ
العماؿ الحياتية.
العماؿ اليومية ،وكثي اًر ما
ّ
انيمت جيودىا ،في ىذا الميمار ،إلى جيود المسيحييف لتحسيف أوياع ً

ولكف ىذه الحركة خيعت ،الحقاً ،إلى ٍّ
تصدت ليا " الشؤوف الحديثة ".
حد ما ،لسيطرة اإليديولوجية
الماركسية التي ّ
ّ
ٍ
مؤىمة لدعـ
حر في تنظيـ المجتمع لذاتو ،مع ما واكب ذلؾ مف بمورة وسائؿ تيامف ناجعة،
تطور ّ
ىذه اإلصالحات عينيا جاءت أيياً نتيجة ّ

ٍ
فأدت إلى قياـ
سيـ ممحوظّ ،
نمو اقتصادي أكثر احتراماً لقيـ اإلنساف وال ّ
بد ىنا مف التذكير بالمساعي الكثيرة التي كاف فييا لممسيحييف ٌ
ٍ
متنوعة مف المشاركة في حياة المؤسسة ،وحياة المجتمع بوجو عاـ.
ّ
تعاونيات إنتاج واختبار أشكاؿ ّ

صدى في القموب ،بؿ دفعت إلى كثير مف السخاء
إذا التفتنا إذف إلى المايي ،ألفيناه حافالً بدواعي شكر لمّو أف الرسالة العظيمة لـ تبؽ بال
ً
يمؽ مؿء القبوؿ عند أبناء ذلؾ العصر ،فنجـ عف ذلؾ
الناشط .ولكف ال ّ
بد مف اإلقرار أيياً ،مقابؿ ذلؾ ،بأف البالغ النبوي الذي حينتو لـ َ

كوارث غاية في الخطورة.

يتبيف لنا أنيا تبرز نتائج خطأ فادح جداً في المجاؿ
 -17عندما نق أر الرسالة في يوء ُمجمؿ التعاليـ الثرية لمبابا الوف الثالث عشر ( ّ ،)47
تصوٌر لمحرّية البشرية يعزليا عف طاعة الحؽ ،وبالتالي ،عف واجب احتراـ
امو –كما ّ
االقتصادي واالجتماعي .ىذا الخطأ قو ُ
تقدـ القوؿّ -
يحدىا ّّ
حد وال يردعيا أي
حباً لمذات حتى الالمباالة بالمّو وبالقريب ،ومنادةً بمصمحة
خاصة ال ّ
حقوؽ اآلخريف؛ فتمسي الحرّية والحالة ىذهّ ،
ّ
التزٍاـ بمقتيى العدالة (.)48

ىذا الخطأ نفسو برزت آثاره الفاجعة في سمسمة الحروب المأساوية التي َّ
خض أوروبا والعالـ بيف سنة  1914و : 1945منيا ما أفرزتو أشكا ٌؿ

ويروب مف التوتالية المرتبطة بيا ،ومنيا ما جاء وليد الصراع الطبقي والنزاعات األىمية واإليديولوجية .ولوال
مف الميميتارّية والقومية المغرقة،
ٌ
تجندت ليا دو ٌؿ
تفجرت حروب بمثؿ ىذه الشراسةّ ،
ىذا الزخـ الرىيب مف الحقد والكراىية الذي شحنتو المظالـ المتراكمة دولياً ومحمياً ،لما ّ
ٍ
ونخص بالذكر
شعوب وفئات اجتماعية برمتيا ،تخطيطاً وتنفيذاً.
تتورع فييا عف انتياؾ أقوى حقوؽ اإلنساف ،وابادة
كبرى بطاقاتيا ّ
ّ
الحية ،ولـ ّ
تصدى لمّو.
ينجر إليو اإلنساف إذا ّ
ىنا الشعب الييودي ،وقد أمسى قدره المريع رم اًز لالنحراؼ الذي يمكف أف ّ
ٍ
تشرعيما وتنظميما إيديولوجيات ترتكز عمييما ال عمى
يجرانيا إلى العمؿ بوحييما ،ما لـ ّ
بيد أف الحقد والظمـ ال يستولياف عمى أمـ برمتيا وال ّ
حقيقة اإلنساف (.)49
الحد مف العنؼ واليغينة بالعدالة .عسى أف تكوف ذكرى ىذه الفظائع
مبينة سبيؿ ّ
إيديولوجيات الحقد ىذهّ ،
تصدت ليا " الشؤوف الحديثة "ّ ،
ىدايةً لجميع الناس في تصرفاتيـ ،وبخاصة لحكاـ شعوب عصرنا ،وقد بدأت مظالـ جديدة تغ ّذي أحقاداً جديدةً ،وأخذت تموح في األفؽ

إيديولوجيات جديدة تُشيد بالعنؼ.
القارة األوروبية تالزـ الصمت منذ
 -18ال شؾ أف األسمحة في ّ

 .1945ولكف عمينا أف نتذكر أف السالـ لف يكوف يوماً نتيجة انتصار

ومدةً طويمة ،سادت أوروبا والعالـ حالةُ
عسكري ،بؿ يفترض استئصاؿ دواعي الحرب ،والمصالحة الصادقة بيف الشعوب .ولكف ،في المقابؿّ ،
حرب ،ال حالة ٍ
ال ٍ
سالـ راىف .نصؼ ىذه القارة وقع تحت حكـ الديكتاتورية الشيوعية ،بينما الشطر اآلخر باي يتأىب لمواجية ىذا الخطر.
ومعريةً النتياب ذاكرتيا التاريخية واستئصاؿ جذور
ثمة شعوب كثيرة فقدت قدرة
التصرؼ بمصيرىا ،محتجزةً يمف حدود ىيمنة ياغطةّ ،
ّ
حيارتيا العريقة .مثؿ ىذا الفرز العنيؼ ُيمجئ المالييف مف الناس إلى ىجر أرييـ والنزوح قس اًر عف موطنيـ.
العممي
الرقي
ىناؾ سباؽ جامح إلى التسمّح يستنزؼ الطاقات اليرورية لتنمية االقتصاد في الداخؿ ونجدة الدوؿ المتخمّفة .وعوض أف يفيد
ّ
ّ
ٍ
ويطمَب مف إيديولوجية ىي
يتحوؿ ،بالعكس ،إلى وسيمة حرب؛
والتقني
ّ
ّ
ويسخر العمـ والتقنية المزيد مف األسمحة الفتّاكةُ ،
رفاىية اإلنسافّ ،

ٍ
مييأ لو ،بؿ ىي واقعٌ في غير منطقة مف العالـ،
مبررات عقائدية
مجرد توقّع ّ
لحرب جديدة .وليست الحرب ّ
نقيض الفمسفة الحقّة ،أف تستنبط ّ
ٍ
الكنسية ،ومنيا حديثاً " االىتماـ بالشأف
نددت بو الوثائؽ
وسبب
دموية فادحة .ومف نتائج منطؽ الكتؿ واالمبراطوريات -وقد ّ
ّ
نزوؼ ّ
ليتورط فييا الخصـ.
ستغ ّؿ ،بطريقة
االجتماعي " ( -)50أف الجداالت والنزاعات الناشئة في بمداف العالـ الثالث،
ّ
تيخـ وتُ َ
منظمةّ ،
ّ

سياسياً وعسكرّياً ،ويوفّر ليا التسمّح والتدرب
المتطرفة الساعية إلى ح ّؿ ىذه النزاعات عف طريؽ السالح ،تمقى بسيولة مف يدعميا
الجيات
ّ
ّ
ٍ
معرييف لنقمة
الجادوف في البحث عف
عمى الحرب ،بينما
ّ
حموؿ ّ
سممية ويراعوف المصالح المشروعة لك ّؿ األطراؼ ،نجدىـ معزوليف ،وغالباً ّ

الدموية بيف أبناء الوطف الواحد ،وانتشار اإلرىاب ،ولركوف إلى
خصوميـ .اإلقباؿ عمى التسمّح في كثير مف بمداف العالـ الثالث والنزاعات
ّ
ئيسية أيياً ىشاشة السالـ الذي عقب الحرب العالمية
مزيد مف البربرّية في أساليب الصراع السياسي – العسكري ،ىذا كمّو مف أسبابو الر ّ

نووية بإمكانيا أف تمحؽ البشرية عف بكرة أبييا.
الثانية ،ونرى أخي اًر أف العالـ كمّو،
يترصده خطر حرب ّ
ّ
الميخـ باإليديولوجيات ،السالح المطمؽ .ولكف الحرب يمكف أف تنتيي ،بال غالب وال مغموب،
العمـ المسخر ألغراض عسكرّية يوفر لمحقد
ّ

ٍ
بد إذف ،والحالة ىذه ،مف انتباذ المنطؽ المؤدي إليو ،واإلقالع عف القوؿ بأف الصراع لتقويض الخصـ ،واعتماد
في
ي شامؿ ،فال ّ
انتحار بشر ّ
التقدـ والرقي في التاريي (.)51
المنازعة ،وحتى الركوف إلى الحرب ،ىي مف عوامؿ ّ

حتمية " الحرب الشاممة" " ومنطؽ " الصراع الطبقي ".
فإذا سمّمنا بيرورة ىذا الرفض ،أمسى مف اليروري أيياً إعادة النظر في ّ
ومما يمفت النظر ،في تمؾ الحقبة امتداد التوتالية
يتطور في األذىافّ .
 -19ولكف ىذا المنطؽ ،منذ نياية الحرب العالمية الثانية ال يزاؿ ّ

الشيوعية عمى أكثر مف نصؼ أوروبا وعمى جزٍء مف العالـ .والحرب التي كاف عمييا أف تعيد إلى الناس حرّياتيـ وحقوقيـ ،فشمت في تحقيؽ
ّ
األمريف .وخالصة القوؿ
أىدافيا ،ال بؿ ار ّ
تدت عمى كثير مف الشعوب بما يناقض صراحة تمؾ األىداؼ ،وبخاصة الشعوب التي عانت منيا ّ
ردات مختمفة.
أف الويع الذي ولّدتو الحرب أحدث ّ

يجرد
مبني عمى العدالة االجتماعيةّ ،
ففي بعض البمداف ،ومف بعض النواحي ،نشيد سعياً حميداً ،بعد أنقاض الحرب ،لترميـ مجتمع ديمقراطي ّ
الشعبية لما تعانيو مف استغالؿ وقير .ىذه المحاوالت تسعى ،إجماالً ،إلى االحتفاظ بآلية
الشيوعية مف الطاقة الثورّية المخزونة في الجماىير
ّ
ّ

بكدىـ لذواتيـ
نمو اقتصادي ثابت وسميـ ،يم ّكف الناس مف أف يبنوا ّ
السوؽ ّ
الحرة ،بتثبيت النقد ويماف العالقات االجتماعية ،تحقيقاً لشروط ّ
وألبنائيـ ،مستقبالً أفيؿ .ويرافؽ ذلؾ سعي آخر يحوؿ دوف أف تتح ّكـ السوؽ بمصير المجتمع ،ويخيعيا لر ٍ
قابة عامة تستوحي مبدأ
ٌ
ٍّ
المشاعية في اإلفادة مف خيور األرض .فإذا توافرت ،إلى حد ما ،عروض العمؿ ،وقاـ نظاـ متيف لميماف االجتماعي والتأىيؿ الميني،
وأُتيحت حرية التجمع والعمؿ النقابي النشيط ،وتأمنت الرعاية االجتماعية في أحواؿ البطالة ،ووسائؿ المشاركة الديمقراطية في الحياة

االجتماعية ،أصبح باإلمكاف ،في مثؿ ىذه القرائف ،تحرير العمؿ مف طابعو " السمعوي " ويماف تحقيقو بطريقة كريمة.

قوى اجتماعية أخرى ،ومدارس ٍ
تتصدى لمماركسية بإقامة أنظمة " أمف قومي " ،تتوخى اإلشراؼ عمى
فكر أخرى
ّ
ىناؾ ،مف جية ثانيةً ،
اتقاء لمخطر
تسرب ماركسي .ىذه األنظمة تعمي شأف الدولة
ّ
وتوسع نطاؽ سمطتياً ،
المجتمع كمو لمراقبتو بطريقة دقيقة ووقايتو مف ك ّؿ ّ
الشيوعي عمى شعوبيا ،ولكنيا تتعرض بذلؾ لخطر ٍ
شديد ،خطر تقويض الحرّية والقيـ اإلنسانية التي باسميا تحارب الشيوعية.

المادة البحتة؛ برىانو أف نظاـ
التفوؽ عمى
الماركسية عمى صعيد ّ
ّ
ىناؾ أخي اًر موقؼ عممي آخر يمثمو مجتمع الرخاء أو االستيالؾ ،وينزع إلى ّ
المادية ،مع استبعاده ،مثميا ،لمقيـ الروحية .الواقع أف ىذا النموذج
الحرة قادر عمى أف يفوؽ الشيوعية في تمبية حاجات اإلنساف
ّ
السوؽ ّ
يجرد األخالؽ والحؽ والثقافة والديف مف
االجتماعي يثبت ،مف جية ،عجز
ّ
الماركسية عف بناء مجتمع جديد أفيؿ ،ولكنو ،مف جية أخرىّ ،
المادية.
الحيز االقتصادي ،وحصر اىتماماتو في تمبية الحاجات
فينيـ بذلؾ إلى
ّلبيا وقيمتيا،
ّ
كمياً إلى ّ
الماركسية في إعادة بناء اإلنساف ّ
ّ
ّ

 -20في ىذه الحقبة عينيا ،نشيد امتداد ثورة عارمة عمى االستعمار ،حقّقت لبمداف كثيرة استقالليا أو استعادة استقالليا الشكمي لسيادتيا ،ال
ثمة قطاعات اقتصادية حاسمة ال تزاؿ في عيدة شركات أجنبية كبرى تأبى
تزاؿ ،غالباً ،في بدء طريقيا إلى االستقالؿ الصحيح .والواقع أف ّ
قوى غريبة ،في حيف تتعايش يمف حدود البمد
بنمو البمد المييؼ .وحتى الحياة السياسية في تمؾ البمداف تخيع لرقابة ً
االلتزاـ الدائـ ّ
قومية حقّة .وينياؼ إلى ذلؾ خم ٌؿ في عدد الموظفيف األكفاء ،إلدارة شؤوف الدولة
إتنية ،لـ تنصير بعد انصيا اًر كمياً في جماعة ّ
مجموعات ّ
فعاؿ.
إدارة نزيية سميمة ،كما أف ىناؾ نقصاً في عدد المسؤوليف عف إدارة االقتصاد بوجو ّ

تقدـ طريقة مختصرة لبناء األمة والدولة ،وىذا ما يعمّؿ نشوء أشكاؿ مف االشتراكية
قد يبدو لكثيريف ،والحالة ىذه ،أف
الماركسية بإمكانيا أف ّ
ّ
تنيـ إلى اإليديولوجيات الكثيرة بمالمحيا المختمفة باختالؼ الظروؼ المحيطة بيا :فيناؾ مقتييات
مميز،
منوعة ،مميورة بطابع
قومي ّ
ّ
ّ
ّ

منسقة أحياناً مع التعميـ
القومية بؿ مف الميميتارّية ،ومبادئ
مشروعة يفرييا اإلنقاذ القومي ،وأشكاؿ مف
ّ
ّ
مستمدة مف خبرات شعبية عريقةّ ،
الماركسية المينينية.
االجتماعي المسيحي ،ومع مقوالت
ّ

تحسس أعمؽ لحقوؽ
 -21ال ّ
بد مف التذكير أخي اًر بما انتشر ،في أعقاب الحرب العالمية الثانية ،وفي شبو انتفاية عمى أىواليا ،مف ّ
كرستو وثائؽ دولية (  ،)52ناؿ شبو اعتراؼ عبر الصيغة الجديدة " لحؽ الشعوب " الذي لـ يتخمّؼ الكرسي الرسولي عف المساىمة
اإلنسافّ ،

منظمة األمـ المتحدة ،ولـ يتحقّؽ فقط عمى صعيد وعي حقوؽ الفرد ،بؿ حقوؽ الشعوب أيياً يواكبو إدراؾ
التطور كاف محوره
فيو .ىذا
ّ
ّ
عميؽ ليرورة العمؿ عمى معالجة اإلختالالت الفادحة بيف مختمؼ البقع الجغرافية في العالـ وما نجـ عنيا ،مف انتقاؿ نقطة الثقؿ في القيية
االجتماعية مف إطارىا القومي إلى مستواىا الدولي (.)53
التطور الذي نمحظو باغتباط ،ال يميينا عف أف الرصيد العاـ لمختمؼ سياسات الدعـ االنمائي ال يفي دائماً بالغرض المطموب .ىذا ،عدا
ىذا
ّ
عف أف األمـ المتحدة لـ تفمح ،حتى اآلف ،في إحالؿ طرؽ ناجعة محؿ الحرب ،لحؿ النزاعات الدولية .وتمؾ –عمى ما يبدو -ىي المعيمة

األلح التي يجب عمى األسرة الدولية أف تمقى ليا حالّ.

الفصل الثالث
عام 1989

أسيبت شرحو في الرسالة " االىتماـ بالشأف االجتماعي " ندرؾ معنى األحداث التي
أتيت عمى وصفو ،و
ُ
 -22في يوء الويع العالمي الذي ُ
ؾ ،ذروتيا في األحداث التي طرأت ،سنة  ،1989عمى بمداف
جرت في ىذه السنيف األخيرة ،ومدى وقعيا المفاجئ والواعد .وقد بمغت ،وال ش ّ
تمتد عمى حقبة ورقعة جغرافية أوسع .في غيوف الثمانينات ،نشيد انييار بعض أنظمة الديكتاتورية
أوروبا الوسطى والشرقية ،مع أنيا ّ
والطغياف انييا اًر متتالياً في غير بمد مف بمداف أمريكا الالتينية ،بؿ أفريقيا وآسيا أيياً .في مواقع أخرى ،نمحظ انطالقة مسيرة خصبة واف
سياسية تفسح لممشاركة والعدالة مجاالً أوسع .وقد أسدت الكنيسة ،في ىذا الميداف ،مساىمة كبيرة بؿ حاسمة،
صعبة ،لمعبور إلى أنظمة
ّ
بالتزاميا قيية الدفاع عف حقوؽ اإلنساف وتدعيميا :ففي األوساط المشحونة باإليديولوجية ،حيث باتت المواقؼ الراديكالية تطمس معنى

وقوة ،أف كؿ إنساف ،أياً كانت معتقداتو الشخصية ،يحمؿ صورة المّو في ذاتو ويستحؽ ،مف ثـ،
الكرامة اإلنسانيةّ ،
أكدت الكنيسة ،ببساطة ّ
ٍ
توسـ الشعب ،بسواده األعظـ ،في ىذا القوؿ ،انعكاس تطمعاتو ،فاندفع يبحث عف أشكاؿ كفا ٍح
وحموؿ سياسية أكثر احتراماً
االحتراـ .وقد ّ
لمكرامة اإلنسانية.

ٍ
عبء
بتبدؿ البنى السياسية واالجتماعية الركيكة الرازحة تحت
مف ىذا
التطور التاريخي ،انبثقت أنماط جديدة مف الديمقراطية تبعث األمؿ ّ
ّ
باىظ مف المظالـ واألحقاد األليمة ،باإليافة إلى أوياع اقتصادية فاجعة ونزاعات اجتماعية مينية .واني أشكر لمّو ،باالتحاد مع الكنيسة
جمعاء ،الشيادة التي ّأداىا ،بصورة بطولية أحياناً ،في ىذه الظروؼ الصعبة ،حشد مف الرعاة ،والجماعات المسيحية ،والى جانبيـ مؤمنوف
الطيبة .وأسألو تعالى أف يكأل جيود الجميع لبناء مستقبؿ أفيؿ .فيذه ،وال شؾ ،مسؤولية تقع ال عمى أبناء
عاديوف وغيرىـ مف ذوي النوايا ّ
ّ
تمؾ البالد وحسب ،بؿ عمى جميع المسيحييف وجميع ذوي النوايا الطيبة .وانما المطموب إقامة الدليؿ عمى أف المعيالت المعقّدة التي
تواجييا تمؾ الشعوب ،يمكف حميا عف طريؽ الحوار والتيامف ،ال بالصراع لتدمير العدو ،وال بالحرب.

التحوالت ىو ،بال
 -23عوامؿ كثيرة ّأدت إلى انييار األنظمة الطاغية ،نخص بالذكر بعياً منيا :فالسبب الحاسـ الذي انطمقت منو تمؾ
ّ
تدعي تمثيؿ الحكومة وحتى الديكتاتورية العمالية ،قد
شؾ ،انتياؾ حقوؽ العمؿ .ليس باإلمكاف أف ننسى أف األزمة
السياسية في األنظمة التي ّ
ّ
التحركات الكبرى في بولونيا باسـ التيامف .فالجماىير العمالية ىي التي نزعت الشرعية عف اإليديولوجية التي ّادعت التكمـ
انطمقت مف
ّ

باسميا ،فوجدت بؿ اكتشفت ثانية ،إلى ٍّ
مستمدة مف
الكد والقير ،عبارات ومبادئ
ّ
حد ما ،انطالقاً مف الخبرة الحياتية الصعبة النابعة مف ّ
التعميـ االجتماعي في الكنيسة.
ىناؾ واقع آخر يمفت النظر :في كؿ مكاف تقريباً ،سقطت كت ٌؿ وانيارت امبراطوريات بفعؿ كفا ٍح سممي لـ يستعمؿ سوى أسمحة الحؽ والعدؿ.
الماركسية ،ال
الماركسية تنادي بتأجيج المناقيات االجتماعية لمتمكف مف حمّيا في صداـ عنيؼ ،نرى الكفاحات التي ّأدت إلى انييار
فبينما
ّ
ّ
تص ُر عمى استعماؿ جميع وسائؿ التفاوض والحوار والشيادة لمحؽ ،مناشدة يمير الخصـ وساعية إلى أف توقظ فيو معنى الكرامة
تزاؿ ّ
البشرية.

شيء ليزعزعيا سوى ٍ
حرب أخرى.
وكرستيا انفاقات يالطا ،لـ يكف في الظاىر
ٌ
التركيبة األوروبية التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية ّ
الفعالة ليشيدوا لمحؽ.
القوة ،فعرفوا ،في كؿ ظرؼ ،أف يجدوا الطريقة ّ
ومع ذلؾ فقد تخطاىا ،عف طريؽ الالعنؼ ،قوـ أبوا أف يذعنوا لسمطاف ّ

يبرر ذاتو بالبيتاف ،وأف يظير ،ولو خداعاً ،بمظير
يجردوا الخصـ مف سالحو ،ألف العنؼ بحاجة أبداً إلى أف ّ
لقد استطاعوا ،بذلؾ ،أف ّ
المتصدي لتيديد الغير (  .)54نحمد المّو ،تارة أخرى ،ألنو ساند قمب الناس في زمف المحنة العصيبة ،وندعو ليغدو ىذا
المدافع عف حؽ ،أو
ّ

المثؿ مفيداً في ديار أخرى وظروؼ أخرى .وعسى الناس يتعمّموف كيؼ يكافحوف ،بال عنؼ ،إلقامة العدؿ ،عف الصراع الطبقي في النزاعات
الداخمية ،وعف الحرب في النزاعات الدولية.

تقنية وحسب ،بؿ
مجرد مشكمة ّ
 -24ثمة سبب ثاف مف أسباب األزمة وىو ،بال مراء ،عقـ النظاـ االجتماعي .ىذا الخمؿ يجب أالّ نعتبره ّ
الممكية والحرّية في المجاؿ االقتصادي .إلى ىذا االعتبار ينبغي أف نييؼ الناحية الثقافية
نتيجة انتياؾ حقوؽ اإلنساف في المبادرة و ّ
نحدد ىويتو استناداً إلى انتمائو الطبقي
والقومية :فإنو ليس مف الممكف أف نفيـ اإلنساف مف زاوية االقتصاد فقط؛ وليس مف الممكف أف ّ

وحسب .نحف نحيط باإلنساف بطريقة أشمؿ إذا ويعناه في بيئتو الحيارّية ،واعتبرنا لغتو وتاريخو ومواقفو مف جوىريات الوجود :الوالدة

سر المّو .والحيارات ،عند مختمؼ الشعوب ليست،
السر األعظـّ ،
والحب والعمؿ والموت .في ق اررة كؿ حيارة ،يكمف موقؼ اإلنساف حياؿ ّ
متنوعة لمواجية السؤاؿ عف معنى الوجود الشخصي :فإذا ألغي ىذا السؤاؿ ،تفتّتت حيارة الشعوب وذىبت أخالقيا.
في الصميـ ،سوى طرؽ ّ
العماؿ عفوياً بالكفاح عف الحيارة والحقوؽ القومية.
ومف ثـ ،فقد ارتبط نياؿ ّ
بيد أف السبب الحقيقي ليذه
المستجدات إنما ىو الفراغ الروحي الناجـ عف اإللحاد ،وقد ترؾ األجياؿ الصاعدة يائعة األىداؼ ،فدفعيا غالباً
ّ
ىويتيا ومعنى وجودىا ،والعثور ثانية عمى الجذور
الدينية لحيارة شعوبيا ،واكتشاؼ شخص المسيح نفسو جواباً
ّ
إلى البحث الممّح عف ّ

وجودياً لما يكمف في قمب كؿ إنساف مف عطش إلى الحقيقة والى الحياة.

الماركسية عمى ذاتيا أف
متمسكيف بأمانتيـ لمّو في الظروؼ العصيبة ،ووسط اإليطيادات .لقد آلت
ىذا البحث حثّت عميو شيادة الذيف لبثوا
ّ
ّ
ولكف النتائج برىنت أف ذلؾ مستحيؿ ما لـ يتيعيع قمب اإلنساف.
تستأصؿ مف قمب اإلنساف عطشو إلى المّوّ ،

مصمـ عمى أالّ تعترض طريقو مبادئ
عدو
 -25أحداث سنة  1989نموذج لمنجاح الذي حقّقتو إرادة التفاوض والروح
اإلنجيمية في مواجية ٍّ
ّ
ّ
يجردوا السياسة مف الحؽ وألخالؽ .ال شؾ أف النياؿ الذي
اقعية
السياسية أف ّ
ّ
إنذار لكؿ الذيف يريدوف ،بحجة تطبيؽ الو ّ
أخالقية .وىي إذف ٌ

ليتـ لوال ثقة ال حدود
تحوالت سنة  ،1989قد استمزـ قد اًر مف
ّ
ّ
التبصر واالعتداؿ واآلالـ والتيحيات؛ لقد ُولد مف الصالة ،وما كاف ّ
أدى إلى ّ
ييـ اإلنساف عذابو ألجؿ الحؽ والحرّية إلى عذاب المسيح المصموب ،ال يستطيع
ليا بالمّو ّ
سيد التاريي ،ويابط قمب اإلنساف بيده .وما لـ ّ

بالء.
يتوىـ
ّ
لمشر ،والعنؼ الذي ّ
التصدي لو فيزيده ً
أف يحقّؽ معجزة السالـ ويكتشؼ الطريؽ الحرجة بيف الجبانة المذعنة ّ
ؾ ،تؤثر في الحرّية ،ولكنيا ال تجبرىا؛ تعرقؿ
ولكننا ال نستطيع أف نتجاىؿ الظروؼ الكثيرة التي تعمؿ في وسطيا حرّية األفراد .إنيا ،وال ش ّ

األخالقية ،أف نتجاىؿ طبيعة اإلنساف المفطور عمى الحرّية .فعندما
نشاطيا ولكنيا ال تمغييا .ال يحؽ لنا ،بؿ ال يمكننا عممياً ،مف الناحية
ّ
اعتباطية ،بؿ بحيث يمغي المجاؿ الشرعي لممارسة الحرّية ،ينجـ عف ذلؾ تفكؾ الحياة االجتماعية
ظـ المجتمع ذاتو بحيث يقمّص ،بطريقة
ين ّ
ّ
الشر،
ودخوليا البطيء في طريؽ االنحطاط .ثـ إف اإلنساف المفطور عمى الحرّية يحمؿ في ذاتو جرح الخطيئة األصمية فيجنح بو أبداً نحو ّ
ويحوجو إلى فداء .ىذه العقيدة ،عالوة عمى أنيا جزٌء ال يتج أز مف الوحي المسيحي ،تتيمف معنى تفسيرياً كبي اًر يساعد في تفيّـ الواقع
معرض لمشر؛ بإمكانو أف يتخطى مصمحتو اآلنية ولكنو يبقى مرتبطاً بيا .وال يترسي النظاـ
مياؿ إلى الخيرّ ،
البشري :فاإلنساف ّ
ولكنو ّ

الفردية بالعنؼُّ ،
اطية،
يتنبو ليذا الواقع ،فيتحاشى التصادـ بيف المصمحة
يحؿ محمّيا نظاـ باىظ مف الرقابة البيروقر ّ
ّ
االجتماعي إالّ بمقدار ما ّ
الشر ،يعتقدوف مف حقيـ أيياً
تنيب منيا منابع المبادرة واإلبداع .عندما ّ
سر تنظيـ اجتماعي كامؿ يعصـ مف ّ
يتوىـ الناس أنيـ يممكوف ّ
ٍ
الجنة في ىذه الدنيا .ولكف
استعماؿ كؿ الوسائؿ لتحقيقو ،حتى وسائؿ العنؼ والتدجيؿ؛ وتمسي السياسة
عندئذ " ديانة معممنة " تتوىـ إقامة ّ

يتمبس بمباس ممكوت المّو .ويعمّمنا مثؿ الحنطة والزؤاف
ليس ثمة مف مجتمع سياسي يممؾ استقالليتو
الذاتية وقوانينو الخاصة (  ،)55يمكنو أف ّ
ّ
يدعي اإلنساف
الشرير ،وأف ىذا الحكـ متروؾ لنياية األزمنة؛ فعندما ّ
في اإلنجيؿ ( متى 24/13؛  ،) 43-36أف لمّو وحده أف يفرز أبناء ّ

ويتصدى لطوؿ أناتو.
إصدار ىذا الحكـ منذ اآلف ،فيو يقيـ نفسو مقاـ المّو
ّ
الشر.
بفيؿ ذبيحة المسيح عمى الصميب ،تحقؽ انتصار ممكوت المّو دفعة واحدة .بيد أف الحالة
ّ
المسيحية تفترض مكافحة التجارب وقوى ّ
الرب بمجده ليصدر الحكـ األخير ( متى  ،) 31/25ويقيـ السماوات الجديدة واألرض الجديدة ( 2بط 13/3؛
وفي نياية التاريي فقط يرجع ّ
الشر ،حتى في داخؿ قمب اإلنساف.
رؤ  .) 1/21ولكف ما داـ الزماف ،ال ّ
يستمر الصراع بيف الخير و ّ
بد مف أف ّ
حد ىذا التعبير -بأحواؿ
المقدس عف مصير ممكوت المّو ال يخمو مف أثر في حياة المجتمعات
الزمنية المرتبطة –عمى ّ
إف ما يعمّمناه الكتاب ّ
ّ
تعرض لمخمؿ والزواؿ .ممكوت المّو الماثؿ في العالـ ،وما ىو مف العالـ ،ينير نظاـ المجتمع البشري ،في حيف
الزمف مع ما يفتريو ذلؾ مف ّ

وتتشدد العزائـ لمسعي في سبيؿ الخير.
وتتقوـ االنحرافات،
ّ
تتسرب إليو قوى النعمة لتحييو .وىكذا ّ
ّ
تتيح مقتييات مجتمع يميؽ باإلنسافّ ،
وبخاصة العممانييف (  ،)56بالتعاوف مع جميع ذوي
الميمة الرامية إلى روحنة الشؤوف البشرّية بروح اإلنجيؿ ،تقع عمى عاتؽ المسيحييف،
ىذه
ّ
ّ
النوايا الحسنة.

 -26أحداث  1989جرت خصوصاً في بمداف أوروبا الشر ّقية والوسطى .ولكف ليا وقعاً شامالً لما نجـ عنيا مف نتائج إيجابية وسمبية تيـ
األسرة البشرّية بأسرىا .ىذه النتائج ليس ليا طابع آلي وحتمي ،بؿ ىي سوانح تغتنميا الحرّية البشرّية لمتعاوف مع قصد المّو الرحيـ العامؿ في
التاريي.

مسيحية عمى ويع
العمالية التي نشأت وليدة انتفاية أخالقية ومحض
وكانت النتيجة األولى ،في بعض البمداف ،المقاء بيف الكنيسة والحركة
ّ
ّ

فعالة،
شامؿ ظالـ .منذ قرف تقريباً كانت ىذه الحركة قد وقعت سيطرة
ّ
الماركسية ،يقيناً منيا أف الكادحيف ،إذا أرادوا مكافحة الطغياف بطريقة ّ
االقتصادية.
المادية و
يتبنوا النظرّيات
عمييـ أف ّ
ّ
ّ

العمالي تعرب عف التماس لعدالة واعتراؼ بكرامة العمؿ وفقاً لمتعميـ
وسط األزمة
الماركسية ،أخذت تظير ثانيةً بوادر ّ
ّ
عفوية لموعي ّ
عماالً وأناساً مف ذوي النوايا الحسف .يطالبوف بتحرير الشخص
العم ّ
الية حركةً أشمؿ تيـ ّ
االجتماعي في الكنيسة ( .)57وأصبحت الحركة ّ

تتجو إلييا باىتماـ.
البشري واقرار حقوقو .وىي اليوـ منتشرة في بمداف كثيرة ،وعوض أف تتعرض لمكنيسة الكاثوليكية ،نراىا ،بالعكسّ ،
وتستمد منيا بأسيا .وبالتالي ،فالكنيسة
الماركسية نفسيا تستغمّيا
الماركسية لـ تم ِغ مف العالـ أوياع الظمـ والطغياف التي كانت
بيد أف األزمة
ّ
ّ
ّ

تقدـ لمباحثيف اليوـ عف نظرّية وممارسة جديدتيف وصحيحتيف لمتحرير ،ال عقيدتيا االجتماعية ،وبوجو اإلجماؿ ،تعميميا في شأف اإلنساف
ّ
المفتدى بنعمة المسيح ،وحسب ،بؿ التزاميا أيياً ومساىمتيا في مكافحة التيميش والعذاب.

مف زمف غير بعيد ،حاوؿ عدد كبير مف المؤمنيف ،بداف ٍع مف صادؽ رغبتيـ في مساندة المقيوريف وعدـ التخمّؼ عف مجرى التاريي ،أف
طت كؿ ما ىو ّّ
ىش في ىذه المساعي ،وبعثت،
الماركسية و
يجدوا ،بطرؽ شتّى ،تسوية متع ّذرة بيف
ولكف األوياع الراىنة قد تخ ّ
ّ
ّ
المسيحيةّ ،
في الوقت نفسو ،عمى إعادة تأكيد الطابع اإليجابي في كؿ الىوت صحيح ينادي بتحرير اإلنساف تحري اًر كامالً (

 .)58أحداث  ،1989إذا

نظرنا إلييا مف ىذا الممحظ ،تبرز أىميتيا أيياً لبمداف أوروبا الوسطى والشرقية.

 -27النتيجة الثانية تيـ شعوب أوروبا نفسيا .ثمة مظالـ كثيرة ،عمى الصعيد الفردي والمجتمعي ،اإلقميمي والقومي ،ار ِ
تكبت ،مدة السنيف
ّ
تفج اًر عنيفاً ،بعد
تتفجر ّ
التي ىيمنت فييا الشيوعية ،ومف قبؿ أيياً ،فتراكمت ،مف جراء ذلؾ ،األحقاد واليغائف .ىذه المشاعر يمكف أف ّ

مبرحة ،إذا وىف العناد األدبي والقدرة عمى أداء شيادة واعية لمحؽ ،المذاف نفحا الجيود السالفة.
انييار الديكتاتورية ،محدثة صراعات وآالماً ّ
نتمنى أالّ يتغمّب الحقد والعنؼ في القموب ،وبخاصة عند الذيف يكافحوف مف أجؿ العدالة ،وأف ينمو روح السالـ والمسامحة لدى
وعمينا أف ّ

الجميع.

لفض النزاعات بيف الدوؿ ،فتتم ّكف كؿ
ولكف ال ّ
بنى دولية قادرة عمى التدخؿ بوجو الئؽ ّ
بد مف القياـ بمسا ٍع ممموسة الستحداث أو تدعيـ ً
خاصة في الدوؿ األوروبية
سممية ترعى حقوؽ اآلخريف .ىذا كمّو نرى لو يرورة
منيا أف تذود عف حقوقيا ،وتصؿ إلى اتفاؽ عادؿ وتسوية ّ
ّ

الشيوعية ،إلعادة
بد مف بذؿ جيد كبير لمبمداف التي تخمّت عف
بعرى حيارتيا المشتركة وتاريخيا العريؽ .وال ّ
ّ
المرتبطة ما بينيا ارتباطاً وثيقاً ُ
أساسية ،في التعاطي
جداً ،أبسط العالئؽ االقتصادية ،وامتُ ِينت فيائؿ
بنائيا األدبي واالقتصادي ،وال غرو ،فقد فسدت ،مدة طويمة ّ
ّ
بأناة ،إلعادة ٍ
بد إذف مف السعيٍ ،
مادية وأخالقية ،بينما الشعوب
االقتصادي ،كالصدؽ والنزاىة والثقة المستحقّة والدأب في العمؿ .ال ّ
بناء ّ
المرىقة بحقب طويمة مف الحرماف ،تطالب حكاميا بنتائج ممموسة وفورّية تيمف ليـ الرخاء مع تمبية تطمعاتيـ المشروعة.
جر إلى نتائج خطيرة لجية تقسيـ األرض إلى عوالـ مغمقة بعييا عمى بعض ،ومتصدية بعييا لبعض في تنافس
انييار
ّ
الماركسية ّ

وتحاسد .وقد ّأدى ذلؾ ،في المقابؿ ،إلى بروز أويح لواقع الترابط بيف الشعوب ،وأىمية العمؿ البشري في طبيعتو ،لتوحيد الشعوب ال
تـ
لتقسيميا .فالسالـ واالزدىار ىما مف الخير الذي تعود فائدتو عمى الجنس البشري برمتو ،فال يسوغ التمتع بيما بطريقة نزيية ودائمة ،إذا ّ
امتالكيما والحفاظ عمييما عمى حساب شعوب أخرى ،بانتياؾ حقوقيا وعزليا عف مصادر رفاىيا.
المؤممة حتى ذاؾ ،يولّد
 -28ثمة بمداف في أوروبا ،بدأت فييا اآلف ،نوعاً ما ،فترة ما بعد الحرب .فالترميـ الفوري لمبنى االقتصادية
ّ
القارة إلعادة بنائيا في أعقاب الحرب العالمية
مشكالت ويفترض تيحيات يمكف مقارنتيا بتمؾ التي ايطرت إلى مواجيتيا بمداف غربي ّ
تعوؿ البمداف الخارجة مف الشيوعية ،عمى نصرة الدوؿ األخرى وجيودىا الداعمة .مف
الثانية .مف العدؿ إذف ،في المصاعب الراىنة ،أف ّ

بد مف أف ُيفسح ليا مجاؿ معقوؿ لتنفيذ ىذا اليدؼ الذي
نموىا الذاتي ،ولكف ال ّ
البدييي جداً أف تكوف ىذه البالد في طميعة الساعيف لتحقيؽ ّ
ٍ
تطور تاريخي ،باتت البالد الخارجة
يتعذر تنفيذه بدوف مساعدة البمداف األخرى ،وعمى كؿ ،فالويع الراىف ،بمشاكمو وفاقتو ،إنما ىو عاقبة ّ

حرة وال أخطاء مقترفة ،بؿ لسبب
مف الشيوعية
ّ
يحيتو ال المسؤولة عنو .فإذا ألفيناىا اليوـ في مثؿ ىذا الويع ،فما ذلؾ نتيجة خيارات ّ
نموىا االقتصادي والمدني.
أحداث تار ّ
بالقوة ،حالت بينيا وبيف مواصمة ّ
يخية مأساوية مفروية ّ

الدعـ المطموب مف الدوؿ األخرى –وبخاصة مف أوروبا -وقد شاركت في صوغ ىذا التاريي وتتحمؿ مسؤولياتو ،ىو بمثابة َد ٍ
يف يفريو
المتنوعة النابعة مف
مما تستمزمو منفعة أوروبا وخيرىا العاـ .فيذه القارة لف تتم ّكف مف العيش بسالـ ،ما دامت النزاعات
العدؿ .ولكنو أيياً ّ
ّ
المايي ،توتّرىا حالةٌ مف الفويى االقتصادية والتمممؿ الروحي واليأس.

ولكف مثؿ ىذا المقتيى يجب أالّ يفيي إلى تقميص الجيود الرامية إلى دعـ بمداف العالـ الثالث ونجدتيا ،وىي –في الغالب -تعاني ظروفاً

نمو
مف الفاقة والفقر أخطر جداً (  )59فالمطموب إنما ىو جيد استثنائي لتجنيد الطاقات التي ال يخمو منيا األلـ في ُمجممو ،لتحقيؽ أىداؼ ّ
ٍ
السياسية .ثمة طاقات ال حصر ليا ،يمكف
إعادة لتحديد األوليات وساللـ القيـ التي تحكـ الخيارات االقتصادية و
اقتصادي ورقي عميـ ،بعد
ّ

استعماليا نتيجة لنزع السالح مف األجيزة العسكرّية اليائمة
المعدة لمصراع بيف الشرؽ والغرب .وقد تزداد ىذه الطاقات وفرة إذا ُويعت خططٌ
ّ
فعالة –غير خطط الحرب! -لفض النزاعات وتعميـ مبدأ رقابة األسمحة وتقميصيا ،في بمداف العالـ الثالث أيياً ،مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة
ّ
–أفراداً وشعوباً -شبو عبء ومجموعة مف

بد خصوصاً مف اإلقالع عف الذىنية التي تحسب الفقراء
لقمع المتاجرة بيا (  .)60ولكف ال ّ
المادية ،وتوظيؼ ما لدييـ مف طاقة
المزعجيف الطامعيف في استيالؾ ما ينتجو اآلخروف .إف الفقراء يطالبوف بحقيـ في المشاركة في الخيور
ّ
ّّ
عمؿ ،لتكويف ٍ
لمنمو األدبي والحياري وحتى االقتصادي لمبشرية بأسرىا.
عالـ أكثر عدالة وازدىا اًر لمجميعُ .ر ُّ
قي الفقراء حظ كبير ّ
النمو مف زاويتو االقتصادية البحتة بؿ في مفيومو اإلنساني الشامؿ (  .)61فال ييمنا فقط أف ترقى الشعوب
 -29يجب ،أخي اًر ،أالّ ننظر إلى ّ

كميا إلى مستوى اإلزدىار الذي تتمتع بو اليوـ البمداف الثرّية ،بؿ أف نسعى ،بالتيامف ،إلى بناء حياة أكثر كرامة ،ومساعدة كؿ فرد في إنماء
النمو ،يجب أف يفسح لإلنساف مجاؿ البحث عف المّو،
كرامتو وطاقتو
ّ
اإلبداعية حقاً ،وأىبتو لتسديد ميمتو وبالتالي ،لتمبية نداء رّبو .في ّ
قمة ّ

السمطوية في تطبيؽ المبدأ القايي
حقاً لو وواجباً عميو ،ومعرفتو تعالى والعيش بمقتيى ىذه المعرفة (  .)62لقد أغرقت األنظمة التوتالية و
ّ
بالقوة ال مكتسبة بمجيود عقمو وممارسة حرّيتو .ال بد إذف
القوة عمى العقؿ ،فأمسى اإلنساف ميط اًر إلى التسميـ برؤية لمواقع مفروية ّ
بتغميب ّ

الطبيعية والحقيقة الموحاة .فاإلقرار
مف أف نعكس ىذا المبدأ ونسمّـ بحقوؽ اليمير البشري أيياً تسميماً ناج اًز ،فال يبقى مرتيناً إالّ لمحقيقة
ّ
بيذه الحقوؽ ىو األساس األوؿ لكؿ نظاـ سياسي يتمتع بالحرّية الحقّة ( .)63ىذا المبدأ ييمنا إثباتو تك ار اًر ألسباب عدة:

السمطوية لـ تتالش بعد كمياً ،ال بؿ يبقى ىناؾ خطر ألف تستعيد قوتيا ونشاطيا .وفي ىذا ما
 -1ألف األنماط السالفة لألنظمة التوتالية و
ّ
يدعو إلى تجديد السعي لتحقيؽ التعايد والتيامف بيف جميع البمداف.
عسر االعتراؼ والعمؿ بسمّـ
النفعية البحتة دعاية
 -2ألف البالد المتطورة تولي القيـ
ّ
متطرفة ،حافزة الغرائز والنوازع إلى المتعة الفورّية ،مما ُي ّ
ّ
القيـ الحقّة لموجود البشري.
نكرة ،بطريقة مبطّنة بؿ سافرة أحياناً ،عمى المواطنيف الذيف ال
 -3ألف أشكاالً جديدة مف األصولية
ّ
الدينية بدأت تظير في بعض البمداف ُم َ
حؽ الكنيسة في
الدينية ،وتحوؿ دوف اشتراكيـ في الجدؿ الثقافي،
المدنية أو
يدينوف بديف األكثرّية ،الممارسة الكاممة لحقوقيـ
وتحد مف ّ
ّ
ّ
ّ
تقبؿ الكالـ الذي تبمّغوه بالك ارزة ،واالىتداء ،مف ثـ ،إلى المسيح .فمف يكوف ىناؾ مف تقدـ صحيح ،بدوف
المناداة باالنجيؿّ ،
وحؽ الناس في ّ
حؽ
احتراـ الحؽ الطبيعي واألساسي في معرفة الحقيقة والعيش بمقتياىا .ىذا
التقصيّ ،
ّ
الحؽ الطبيعي يرتبط بو ،مف حيث الممارسة و ّ
حر ،وىو لإلنساف خيره الحؽ (.)64
تقبالً ّاً
وتقبمو ّ
اكتشاؼ يسوع المسيح ّ

الفصل الرابع

ومشاعية االنتفاع باألرزاق
الممكية الخاصة
ّ
ّ
الحؽ الطبيعي في الممكية الخاصة،
بقوة ،في " الشؤوف الحديثة " ،لالشتراكية السائدة في عيده ،مؤ ّكداً
ّ
 -30لقد ّ
تصدى الوف الثالث عشر ّ
ونموه ،دافعت عنو الكنيسة دائماً وحتّى اليوـ.
متنوعة (  .)65ىذا
ّ
الحؽ األساسي ليمانة استقاللية الشخص ّ
ومستنداً ،في ذلؾ ،إلى أدلّة ّ

ٍّ
كحؽ بشري.
ممكية الخيرات ليست حقاً مطمقاً بؿ تفترض حدوداً يمف طبيعتيا
ولكف الكنيسة تعمـ أيياً أف ّ
ّ
الممكية الخاصة ،وبنفس الويوح ،أف " استعماؿ " الخيرات المتروؾ لمحرّية ،يخيع لممقصد المشاعي
كد البابا ،مع مناداتو بالحؽ في
لقد أ ّ
ّ
عبر عنيا في اإلنجيؿ .ومما كتبو البابا " :لقد أ ِ
ُنذر
الذي ألجمو ُخمِقت تمؾ الخيرات في األصؿ ،كما يخيع أيياً لمشيئة يسوع المسيح ،كما ّ
ّ
يؤدوف فيو لمّو قايييـ
بد مف يوـ ّ
أثرياء ىذا العالـ بوجوب اإلرتعاد مف التيديدات الالمألوفة التي أطمقيا يسوع في وجو الموسريف ...وأنو ال ّ
ِ
يتـ استعماؿ
حساباً عسي اًر جداً عف طريقتيـ في استعماؿ ثروتيـ " .وأياؼ البابا مستشيداً بتوما األكويني " :إذا طُمب مف الكنيسة :كيؼ ّ
خاصاً بؿ مشاعاً " " .فوؽ أحكاـ اإلنساف وشرائعو
تردد " :عمى اإلنساف ،في ىذا المجاؿ ،أالّ يحسب متاع الدنيا ِممكاً
األرزاؽ ،أجابت بال ّ
ّ
تستوي شريعة يسوع المسيح وحكمو " (.)66
الخاصة وشرعيتيا ،ومف جية أخرى ،بالحدود
الممكية
رددىا خمفاء الوف الثالث عشر ،فقالوا –مف جية -بيرورة
ىذه المقولة المزدوجةّ ،
ّ
ّ
المفروية عمى استعماليا (  .)67وعرض المجمع الفاتيكاني الثاني أيياً ىذا التعميـ المتوارث ،بعبارات جديرة بأف نوردىا حرفياً :ط إف

يعدىا أيياً مشتركة يعود نفعيا ال لذاتو
عية
تخصو وحده ،بؿ يجب أف ّ
اإلنساف ،في استعمالو لثرواتو ،يجب أالّ يحسب أبداً أف ممتمكاتو الشر ّ
ّ
جية ييمناف لك ّؿ و ٍ
بد منو مف
الممكية
بعيد ذلؾ" :
حي اًز ال ّ
احد ّ
الخاصة أو بعض ُسمطة عمى األمالؾ الخار ّ
ّ
ّ
فقط بؿ لغيره أيياً " .ثـ يقوؿ َ
مبني عمى مبدأ
الممكية
ويعتبراف امتداداً لمحرّية البشرّية ...إنو لمف طبيعة
ّ
االستقالؿ الفردي والعيمي ُ
ّ
الخاصة أف تتّسـ بطابع اجتماعي ّ

رسالتي
كررتُيا في خطابي االفتتاحي أماـ مجمس أساقفة أميركا الالتينية في ُبوبال ،ثـ في
ّْ
ّ
مشاعية األرزاؽ " ( .)68ىذه العقيدة ذاتيا قد ّ
العامتيف " العمؿ البشري " و "االىتماـ بالشأف االجتماعي " (.)69

يمكف طرح السؤاؿ :مف أيف

ومشاعية األرزاؽ ،مف جية أخرى،
حؽ التممّؾ ،مف جية،
 -31عندما نقرأ ،في قرائف زمننا ،ىذا التعميـ في ّ
ّ
ُّ
وتسد حاجاتو وتدخؿ في نطاؽ حقوقو؟
مصدر ىذه الممتمكات التي تدعـ حياة اإلنساف
المصدر األوؿ لكؿ ٍ
ممؾ ىو فعؿ المّو بالذات الذي خمؽ األرض واإلنساف ووىب اإلنساف األرض ليتسمّط عمييا بشغمو وينعـ بثمارىا ( تؾ /1
 .) 29-28وقد وىب المّو األرض لجميع أبناء البشر لتُعيميـ كميـ ،بدوف استثناء ألحد .ىذا ىو المصدر األوؿ لمشاعية أرزاؽ األرض.
ٍ
ولكف األرض ال تؤتي غالليا مف
فاألرض ،بفيؿ خصبيا وما لدييا مف إمكانات لتمبية حاجات اإلنساف ،ىي ىبة المّو األولى إلعالة الناسّ .

دوف جو ٍ
مميز ليذه الموىبة اإلليية ،وىذا الجواب ىو العمؿ .بفيمو يستطيع اإلنساف المستعيف بعقمو وحرّيتو ،أف يممؾ عمى
اب
إنساني ّ
ّ
الممكية الخاصة .ومف البدييي أف عمى
األرض ويتخذ لو مسكناً الئقاً .وىكذا يتممّؾ مف األرض الجزء الذيأحرزه بعممو :وىذا ىو مصدر
ّ

طر.
اإلنساف مسؤولية أخرى :أالّ يمنع اآلخريف مف التمتّع بحصتيـ مف ىبة المّو ،بؿ أف يتعاوف واياىـ ليتسمطوا معاً عمى األرض ّاً
ىذاف العنصراف ،أي العمؿ واألرض ،نجدىما دائماً ،عبر التاريي ،في منطمؽ كؿ مجتمع بشري ،ولكنيما ال يمتقياف دائماً في ذات النسبة

بينيما .ففي الزمف الغابر ،كاف الخصب الطبيعي لألرض في الظاىر بؿ في الواقع ،ىو العامؿ األوؿ لمثروة ،ولـ يكف العمؿ سوى نوٍع مف

المادية .ىذا ،ويبدو
أما اليوـ ،فقد غدا دور العمؿ البشري عنص اًر متزايد
مادية و ّ
األىمية إلنتاج الثروات الالّ ّ
ّ
الرفد والدعـ ليذا الخصب .و ّ
وايحاً أف عمؿ الفرد يندمج طبيعياً في عمؿ اآلخريف .فقد أيحى العمؿ اليوـ ،أكثر مف أي ٍ
يوـ ميى ،ىو العمؿ مع الغير وألجؿ الغير:

التحسس بالحاجات
عمؿ شيء ألجؿ أحد .ويزداد العمؿ خصباً ونتاجاً بمقدار أىبة اإلنساف لموقوؼ عمى الموارد اإلنتاجية في األرض ،و ّ
العميقة عند الذيف ُيب َذؿ العمؿ ألجميـ.
الصناعية
التقنية والعمـ .ثروة البالد
ّ
ممكية األرض :إنيا ممكية المعرفة و ّ
 -32ولكننا نجد ،في زمننا ،نوعاً آخر مف الممكية ،ال تق ّؿ أىمية عف ّ
الطبيعية.
تعتمد ىذا الصنؼ مف المعرفة أكثر مف اعتمادىا الموارد
ّ

يمتد إلى دوائر آخذة في االتساع .مف ينتج سمعة ال
لقد أشرنا إلى أف اإلنساف يعمؿ مع غيره مف الناس ،مساىماً في " نشاط اجتماعي " ّ
الخاصة فقط ،بؿ لكي يتم ّكف آخروف مف اإلفادة منيا ،بعد تسديد الثمف العادؿ المتفؽ عميو ،مف قبؿ الطرفيف ،في
ينتجيا ،عادةً ،لمنفعتو
ّ

حرة .ولكف إمكانية الوقوؼ ،في الوقت المناسب ،عمى حاجات اآلخريف ،وعمى مجموع عوامؿ اإلنتاج القادرة عمى تمبيتيا ،تش ّكؿ ىي
مساومة ّ
أيياً مصد اًر آخر ّقيماً مف مصادر الثروة في المجتمع المعاصر .وعمى ٍّ
ثمة سمعاً كثيرة ال يمكف إنتاجيا ،بطريقة مناسبة ،عمى يد
كؿّ ،
فإف ّ
ٍ
ٍ
يمبي،
فرد مف الناس ،بؿ تستمزـ التفاؼ
أشخاص كثيريف حوؿ الغرض الواحد .تنظيـ مثؿ ىذا الجيد اإلنتاجي وتصميـ مدتّو والسير عمى أف ّ
يكوف أيياً مصد اًر مف مصادر الثروة في المجتمع الحالي.
تحمؿ المجازفات التي ال ّ
بوجو فاعؿ ،الحاجات القائمة ،مع ّ
مفر منيا ،كؿ ىذا ّ
كؿ يوـ أكثر ويوحاً وحسماً ،دور العمؿ البشري الميبوط والخالّؽ ،ودور القدرة عمى المبادرة والتعيّد ،مف حيث ىو جزٌء
وىكذا يغدوّ ،
أساسي في العمؿ (.)70

يجب أف نمحظ بانتباه وارتياء ىذا المسار الذي ُيبرز بشكؿ واقعي ،حقيقة إنساني لـ ِ
المسيحية عف المناداة بيا .فأولى ثروات اإلنساف،
تف
ّ
ّ
ّ
سد
مع األرض ،إنما ىي اإلنساف نفسو الذي يكتشؼ ،بذىنو ،الطاقات اإلنتاجية المخزونة في األرض ،والطرؽ
المتعددة التي تم ّكف الناس مف ّ
ّ

حاجاتيـ .فالعمؿ الميبوط ،في إطار مف التعاوف والتيامف ،ىو الذي ييمف إنشاء جماعات عمؿ ،تزداد كؿ يوـ امتداداً ورسوخاً لتحقيؽ
التحوؿ في المحيط الطبيعي كما في المحيط البشري ذاتو .ىذا النيج يستمزـ صفات كبيرة كاالجتياد والدأب في العمؿ ،والفطنة في ركوب
ّ
المجازفات المعقولة ،والثقة المستحقّة ،واألمانة في العالقات المتبادلة ،والحزـ في تنفيذ الق اررات الصعبة واألليمة اليرورّية لمعمؿ الجماعي
تغيرات في األوياع.
يمف
المؤسسة ،ولمواجية ما يمكف أف يط أر مف ّ
ّ

إيجابية مصدرىا حرّية الشخص التي تنعكس في مجاؿ االقتصاد كما في مجاالت أخرى
تتيمف نواحي
المؤسسة
المنيجية العصرّية في
ّ
ّ
ّ
ّ
الحؽ في الحرّية وواجب
أي مجاؿ آخر ،يمارس
ّ
يتـ فييا النشاط البشري ،وفيو كما في ّ
كثيرة .فاالقتصاد شكؿ مف األشكاؿ الكثيرة التي ّ

بد مف أف نمحظ قياـ فروؽ بيف ىذه النزعات ،في المجتمع المعاصر ،وما سمؼ منيا حتى في المايي
استعمالو بطريقة مسؤولة .ولكف ال ّ
القريب .فمئف كاف العنصر اإلنتاجي الحاسـ ،فيما ميى ،ىو األرض ،وفيما بعد الرأسماؿ ،أي مجموع اآلالت ووسائؿ اإلنتاج ،فالعنصر
الحاسـ اليوـ ،وكؿ ٍ
يوـ أكثر ،ىو اإلنساف نفسو ،أي ما لديو مف أىبة لممعرفة تظير في االطالع العممي والقدرة عمى التنظيـ في إطار
التيامف والوقوؼ عمى حاجات اآلخريف وتمبيتيا.

التطور .ثمة أناس كثيروف ،بؿ معظـ الناس ،وال
 -33ولكننا ال نستطيع أف نغفؿ التنبيو عمى المحاذير والمشكالت المرتبطة بيذا النمط مف
ّ
ٍ
صناعية يكوف فييا لمعمؿ مكانةٌ مرموقة حقاً .فيـ
وخميقة باإلنساف ،يمف مؤسسة
شؾ ،ال يممكوف اليوـ وسائؿ لمدخوؿ ،بطريقة فاعمة
ّ

تدر
عاجزوف عف إحراز المعارؼ
ّ
األساسية التي تم ّكنيـ مف ترجمة إبداعيـ وتطوير طاقاتيـ ،وعف الدخوؿ في شبكة التعارؼ والتواصؿ التي ّ
عمييـ تقدير اآلخريف لكفاءاتيـ واالستفادة منيا .وخالصة القوؿ أنيـ ،عمى افتراض نجاتيـ مف االستغالؿ ،لف ينجوا مف خطر التيميش

الحد مف المجاؿ اليامر الذي تندرج فيو اقتصادياتيـ التميدة
النمو االقتصادي فوؽ رؤوسيـ ،نوعاً ما ،ىذا إذا لـ يصؿ إلى ّ
الذريع ،فيتوالى ّ
يمبونيا قبالً
الممبية لمحاجات التي كانوا ّ
ويؤمف ليـ رزؽ يوميـ .وألف ىؤالء الناس قاصروف عف منافسة السمع الناتجة عف األساليب العصرّية و ّ
ّ
وياءة ممنوعة عمييـ ،وألحكاـ يرورة ممزمة ،فيـ يقطنوف مدف
في إطار النظـ
معريوف ،في الوقت نفسو ،إلغراءات ثروة ّ
ّ
التقميدية ،وألنيـ ّ
العالـ الثالث ،حيث يجدوف أنفسيـ غالباً مقتمعيف مف تربيتيـ الحيارّية ،ومرتينيف ألويا ٍع ى ّشة تطغى عمييـ وال تدع ليـ مجاالً لالندماج

فرض
في بيئتيـ .والواقع أف ىناؾ أيياً تجاىالً لكرامتيـ ولمؤىالتيـ البشرّية ،بؿ ىناؾ
سعي إلى إلغاء وجودىـ مف مجرى التاريي ،بما ُي َ
ٌ
افية المنافية لمكرامة البشرّية.
عمييـ مف ألواف الرقابة الديموغر ّ
ىناؾ أقواـ آخروف ،واف باتوا في ٍ
أولية :أف يكافحوا
مأمف مف العيش اليامشي ،إالّ أنيـ خايعوف لظروؼ مف الحياة تفرض عمييـ يرورة ّ

أسمالية الموروثة منذ القدـ ،وسط أوياع " قاسية " ال ُّ
تقؿ ظمماً عف أحمؾ فترات
في سبيؿ البقاء ،في حيف ال تزاؿ قامةً الممارسات الر ّ
ولكف الذيف يستثمرونيا
التصنيعية األولى .في أحواؿ أخرى ،نرى أف األرض ال تزاؿ ىي العنصر األساسي في الحركة
المرحمة
ّ
ّ
االقتصاديةّ ،

العبودية (  .)71يمكننا ،والحالة ىذه ،أف نتكمّـ اليوـ ،كما في عيد " الشؤوف
فييطروف إلى العيش في ظروؼ تشبو
ال ُيم ّكنوف مف امتالكيا
ّ
ّ
ٍ
تقدماً ،نرى أف الثغرات البشرّية
اإلنسانية .فبالغـ مف
استغالؿ ينافي
الحديثة " ،عف
التحوالت الخطيرة التي طرأت عمى المجتمعات األكثر ّ
ّ
ّ
المادة عمى اإلنساف .وقد انياؼ إلى ذلؾ ،عند الفقراء ،وعالوة عمى الفاقة
أسمالية ،ال تزاؿ قائمة
متأصمة .ونتيجتيا تفييؿ ّ
الناجمة عف الر ّ
ّ
المذلّة.
المادية ،فاقة العمـ والمعارؼ ،تحوؿ دوف انعتاقيـ مف حالة
ّ
ّ
التبعية ُ

السواد األعظـ مف سكاف العالـ الثالث ال يزاؿ يعاني مثؿ ىذه األحواؿ ،عمماً بأف العالـ الثالث ال يصح فيمو بمعناه الجغرافي البحت .فيناؾ

مناطؽ وقطاعات اجتماعية يمف ىذا " العالـ " بدأت تتحرؾ فييا انطالقات إنمائية مرّكزة عمى تقييـ " الموارد البشرّية " أكثر منيا عمى
المادية.
الطاقات
ّ

الذاتية .واالّ أف
العالمية ،واتكاليا عمى قواىا
النمو يفترض استمرار البالد المعوزة معزولةً عف السوؽ
مف فترة غير بعيدة ّ
ّ
ّ
جداً ،ساد القوؿ بأف ّ
بينت أف البمداف المعزولة باءت بالجمود والتقيقر ،في حيف ازدىرت البالد التي ُوفّقت في االندماج في شبكة
خبرة ىذه السنيف األخيرة ّ
الدولية ،ال عمى أساس االستغالؿ
الدولية .يبدو إذف أف المشكمة األساسية ىي مشكمة االنخراط المنصؼ في السوؽ
المبادالت االقتصادية
ّ
ّ
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األناني لمصادر الثروة
ّ
إالّ أف ثمة بعض ميز ٍ
التبدؿ الدائـ في أساليب اإلنتاج وأنماط االستيالؾ يخفّض مف
ات لمعالـ الثالث تظير حتى في البمداف
المتطورة ،حيث ّ
ّ
ثـ ،جيداً متواصالً لمتحديث والتكييؼ .فالذيف يخفقوف في مواكبة الركب،
قيمة المعارؼ المكتسبة والكفاءات المينية ّ
المقررة ،ويقتيي ،مف ّ
وبعام ٍة جميع
جيداً،
الم ّ
الشباف العاجزيف عف االنخراط في الحياة االجتماعية انخراطاً ّ
سنيف و ّ
ّ
ّ
يتريوف بسيولة لمعزؿ االجتماعي ،كما ىي حالة ُ
ىيناً.
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ولكف
الحرة ،داخؿ كؿ بمد كما في العالقات
الدولية ،ىي الوسيمة األيمف لتوزيع الثروات ّ
ّ
فعاؿّ ،
وسد الحاجات بوجو ّ
 -34يبدو أف السوؽ ّ
تأمف ليا الثمف العادؿ .إالّ
ذلؾ ال يصح إالّ في الحاجات الخايعة " لممتاجرة " إذا توفّرت ليا قدرة الشراء ،وفي السمع " الخايعة لمبيع " ،إذا ّ
ٍ
حاجات بشرّية كثيرة ،ال ِقَبؿ لمسوؽ بتمبيتيا .وانو لمف أثقؿ واجبات العدؿ والحؽ ،أالّ تظ ّؿ ثمة حاجات بشرّية
أف ىناؾ
أساسية ممجومة ،وأالّ
ّ
بد أيياً لذوي الفاقة ىؤالء مف أف يحظوا بما يم ّكنيـ مف تحصيؿ المعارؼ ،والدخوؿ في شبكة
ييمؾ الذيف يعانوف مف ىذه الفاقات .وال ّ
الشخصية .فقبؿ االىتماـ بيرورة المبادالت المتوازنة ،وما يجب أف يسودىا مف
العالقات المتبادلة وانماء مؤىالتيـ لتعزيز طاقاتيـ وثرواتيـ
ّ
مقتيى لإلنساف مف حيث ىو إنساف يتمتّع بكرامة سامية .ىذا المقتيى يفترض ،في آف واحد ،القدرة عمى االستمرار في
وجوه العدؿ ،ىناؾ
ً
الحياة ،والمساىمة الفاعمة في الخير البشري العاـ.

مجرد سمعة ،ال تزاؿ محتفظة بكؿ
األىداؼ المنصوص عمييا في " الشؤوف الحديثة " لمنع العمؿ اإلنساني ،بؿ اإلنساف نفسو ،مف أف يمسي ّ
بد مف إصابتيا :فيتوفّر لمناس أجر يكفي مؤونة األسرة،
قيمتيا في الظروؼ المحيطة بالعالـ الثالث ،وال تزاؿ –في بعض األحواؿ -غايةً ال ّ

الئؽ يتناوؿ ظروؼ العمؿ.
ويمانات اجتماعية لمشيخوخة والبطالة ،ويقوـ نظاـ ٌ

العمالية األخرى التي
 -35ىذا كمو يفسح مجاؿ عمؿ واسع النطاؽ كثير الغالؿ لاللتزاـ والكفاح ،باسـ العدالة ،باسـ النقابات والمنظّمات
ّ
بميمة ثقافية جوىرّية إلشراكيـ في حياة األمة إشراكاً بكامؿ الحؽ
تذود عف حقوؽ العماؿ وتصوف كرامتيـ ،وتيطمع ،في الوقت نفسوّ ،

نموىـ.
والشرؼ ،ومساعدتيـ في ّ
التقدـ عمى طريؽ ّ
ٍ
وممكية اإلنتاج واألرض عمى
أولوية مطمقة لرأس الماؿ
في ىذا المفيوـ ،يسوغ الحديث عف
نياؿ ّ
ّ
يد نظاـ اقتصادي ُيعتبر نيجاً إلقامة ّ
حرّية العمؿ اإلنساني وكرامتو (  .)73مكافحة ىذا النظاـ ال تقوـ بأف نستبدؿ بو النظاـ االشتراكي ،وىو –في الواقع -يرب مف الرأسمالية
الحرة ،بؿ يقتيي أف
لحساب الدولة ،بؿ بأف نعاريو بمجتمع ينادي بحرّية العمؿ والمبادرة والمشاركة .مثؿ ىذا المجتمع ال يتنافى والسوؽ ّ
األساسية لممجتمع بأسره.
سد الحاجات
تظ ّؿ ىذه السوؽ خايعة لمقوى االجتماعية ولمدولة خيوعاً مناسباً يكفؿ ّ
ّ

تقر الكنيسة لمربح دوره الفاعؿ ،بصفتو دليالً لحسف سير المؤسسة .فعندما تؤتي المؤسسة ربحاً ،فذلؾ داللة عمى أف العوامؿ اإلنتاجية قد
ّ
اعتُمدت بالطريقة المقتياة ،واف الحاجات البشرّية المقابمة ليا قد أصابت مبتغاىا ،ولكف الربح ليس ىو الدليؿ األوحد لحالة المؤسسة .فقد

لمذؿ واإلىانة.
معريوف ،في كرامتيـّ ،
يكونوف التراث األغمى في المؤسسة ّ
يتفّؽ أف تكوف الحسابات االقتصادية مريية ،بينما البشر الذيف ّ
الفاعمية االقتصادية في
أدبياً ،بؿ ال يمكف ،إالّ أف يفيي ،فيما بعد ،إلى نتائج وخيمة ،حتى عمى صعيد
ّ
مثؿ ىذا الويع ال يمكف القبوؿ بو ّ

تتوخى فقط إنتاج الربح ،بؿ وجود المؤسسة بالذات ،بوصفيا جماعة أشخاص يسعوف ،بطرؽ شتّى ،إلى
المؤسسة .وال غرو ،فالمؤسسة ال ّ
خمية خاصة في خدمة المجتمع بأسره .ال شؾ أف الربح ىو ميزاف حياة المؤسسة ،ولكنو ليس الميزاف
ويكونوف ّ
تمبية حاجاتيـ األساسية ّ

أىمية لحياة المؤسسة.
بد مف أف نييؼ إليو اعتبارات أخرى تراعي العوامؿ البشرّية و
السموكية .وىذه ،في المدى البعيد ،ال ّ
األوحد .وال ّ
تقؿ ّ
ّ
يسمى " باالشتراكية الواقعية " ال يفسح المجاؿ إالّ لمنموذج الرأسمالي في التنظيـ
ال يمكف –كما رأينا -أف نسمّـ بأف القوؿ بأف فشؿ ما ّ

ثـ ،أف تُحطّـ الحواجز واالمتيازات التي تفرض عمى شعوب كثيرة أف تظ ّؿ في ىامش
وتؤمف لمجميع ،أفراداً
االقتصادي .وال ّ
التطورّ ،
بد ،مف ّ
ّ
الدولية جيوداً نسيقة وواعية .ويجدر بالبمداف
التطور .مثؿ ىذا اليدؼ يفرض عمى األسرة
األساسية لالندماج في حركة
وشعوباً ،الشروط
ّ
ّ
ّ

القديرة أف توفّر لمفقيرة إمكانات االنخراط في الحياة
بد منو مف جيود وتيحيات ،حريصةً عمى استقرار نظاميا
الدولية ،كما ينبغي لمبمداف المعوزة أف تستفيد مف ىذه اإلمكانات ،باذلة ما ال ّ
ّ
يتميزوف بنشاطيـ ووعي
عماليا وتنشئة قادة لممؤسسات االقتصاديةّ ،
السياسي والنقدي ،وسداد تطمعاتيا المستقبمية ،والنيوض بمستوى كفاءات ّ

مسؤولياتيـ (.)74

البناءة المبذولة في ىذا الميمار ،تنوء اليوـ بمعيمة َّ
الديف الخارجي الذي تعاني منو البالد الفقيرة والذي ال يزاؿ ،حتى اليوـ ،في
إف الجيود ّ
معظمو ،دوف ح ّؿ .المبدأ القائؿ بوجوب تسديد الديوف ،مبدأ صحيح ،دوف شؾ .ولكف ال يجوز أف نطالب بتسديد ديف ،إذا نجـ عف ذلؾ ،في
ندعي المطالبة بوفاء ديوف معقودة،
الواقع ،فرض خيارات
برمتيا إلى الجوع واليأس .وال يسوغ ،بالتالي ،أف ّ
ّ
سياسية مف شأنيا أف تدفع شعوباً ّ
بد مف أف نجد طرقاً أخرى –وىذا ما يجري اليوـ جزئياً -لمتخفيؼ مف الديف أو
إذا اقتيى ذلؾ ثمف تيحيات باىظة .في ىذه األحواؿ ،ال ّ
التقدـ.
حؽ الشعوب في البقاء و ّ
لطيو نيائياً ،فيأتي ذلؾ عمى انسجاـ مع ّ
لتأجيمو ،أو حتى ّ

بميزاتيا
 -36يجدر بنا اآلف أف نمفت النظر إلى المشكالت
تطو اًر والمرتبطة ّ
ّ
الخاصة والمحاذير الناشئة يمف األنظمة االقتصادية األكثر ّ
لمتقدـ ،عاش اإلنساف دوماً تحت وطأة الحاجة .وكانت حاجاتو آنذاؾ قميمة ومحصورة ،نوعاً ما ،يمف حدود بنيتو
الفريدة .في المراحؿ السالفة ّ
أما اليوـ ،فقد غدا وايحاً ليست في تزويده بما يكفيو مف السمع ،بؿ في تمبية مطمب نوعي:
الجسدية ،ونشاطو االقتصادي ّ
ّ
موجياً لتمبيتيا .و ّ
ونوعية البيئة والحياة إجماالً.
العامة التي يجب أف ينعـ بيا اإلنساف،
المعدة لإلنتاج واالستيالؾ؛
نوعية السمع
ّ
ّ
ّ
ونوعية الخدمات ّ

بد مف أف نمفت النظر إلى المسؤوليات الجديدة واألخطار المرتبطة بيذه
التطمع إلى حياة أريى وأثرى
مطمب مشروع في ذاتو .ولكف ال ّ
ٌ
ويتـ تحديدىا ،تتدخؿ دائماً نظرةٌ إلى اإلنساف والى منفعتو الحقّة ،قد تكوف
المرحمة مف التاريي .ففي الطريقة التي نشأ فييا الحاجات الجديدة ّ

وتصور شامؿ لمحياة .مف ىنا تبرز
معينة
الصحة .فمف خالؿ الخيارات التي تتناوؿ اإلنتاج واالستيالؾ ،تتجمّى ثقافة ّ
عمى كثير أو قميؿ مف ّ
ّ
مقومات
تتحدد حاجات جديدة ووسائؿ جديدة لتمبيتيا ،ال ّ
ظاىرة االستيالؾ .فعندما ّ
بد مف أف نستوحي صورة لإلنساف كاممة تراعي جميع ّ

عما
الطبيعية والغريزّية لألبعاد الباطنة و
كيانو وتخيع النواحي
ّ
ّ
تواً إلى غرائزه ،وصرفنا النظر ،بطريقة أو بأخرىّ ،
الروحية .و ّ
أما إذا رجعنا ّ

الجسدية
محرمة في ذاتيا أو مؤذية لمصحة
ّ
ّ
يجر ذلؾ إلى عادات في االستيالؾ وأنماط حياة ّ
يميز كيانو الشخصي مف وعي وحرّية ،فقد ّ
ممحة لعمؿ تربوي وثقافي
لتمبية الحاجات البشرّية ،والحاجات الجديدة الطارئة التي تحوؿ دوف بموغ
فثمة إذف يرورة ّ
ّ
الشخصية طور نيجياّ .
واسع النطاؽ يؤىؿ المستيمكيف ألف يستعمموا قدرتيـ عمى االختيار استعماالً واعياً ،والمنتجيف ألف يعوا مسؤولياتيـ وعياً ثاقباً ،والسيما

ليتدخموا عند اقتياء األمر.
المدنية
أصحاب اإلعالـ واالتصاؿ االجتماعي ،والممسكيف بزماـ السمطات
ّ
ّ
اإلدماف حالة وايحة مف حاالت االستيالؾ االصطناعي ،تسيء إلى اإلنساف في صحتو وكرامتو ،ومف الصعب إخياعيا لمرقابة .انتشاره

الحر
دليؿ خمؿ ٍ
مادياً وتأويالً ّ
فادح في البنية االجتماعية يفترض " فيماً " ّ
ىداماً لمحاجات البشرّية .وىكذا فإف طاقات التجديد في االقتصاد ّ
تستغؿ يعؼ اليعفاء
أنانية ونابية.فاإلدماف والبورنوغرافية وأشكاؿ أخرى مف االستيالؾ
ّ
ّ
تؤدي ،في آخر المطاؼ ،إلى استعماليا بطريقة ّ
سد الفراغ الروحي الناجـ عنيا.
وتسعى إلى ّ

ليس مف العيب أف نرغب في حياة أفيؿ ،واّنما العيب في نمط حياة ُيحسب أفيؿ إذا ابتغى اإلنساف القنية وأىمؿ القيمة ،واذا راـ االستزادة،
يتوخى الحؽ والجماؿ والصالح
لمتنعـ (  .)75ال ّ
بد إذف مف أف ندأب في صوغ نمط حياة ّ
التنعـ ّ
ال لينمي كيانو بؿ لينفؽ الوجود في سبيؿ ّ

نمو شامؿ ،وينطمؽ منيا لتحديد وجوه االستيالؾ والتوفير والتوظيؼ المالي .في ىذا المجاؿ ،ال يمكنني أف
والتعاوف مع الغير في سبيؿ ّ
أكتفي بالتذكير بواجب المحبة ،أي بواجب العطاء مف " الفائض "  ،بؿ مف " اليروري " أحياناً لنجدة المعوز في تأميف أوده .إني أف ّكر أيياً

بأف خيار التوظيؼ في ٍ
مكاف دوف آخر ،أو في قطاع إنتاجي دوف آخر ىو أيياً خيار أدبي وحياري ،فإذا اجتمعت بعض الشروط
اليرورّية في مجاالت االقتصاد واالستقرار السياسي ،فقرار التوظيؼ ،أي قرار منح ٍ
شعب فرصة استمرار عممو ،يجب أف يكوف ىو أيياً
ٍ
بموقؼ تعاطفي واثؽ بالعناية اإلليية ،يكشؼ الصفة اإلنسانية عند صاحب القرار.
مشروطاً

 -37إلى جانب مشكمة االستيالؾ ،تبرز مشكمة البيئة المرتبطة بيا ارتباطاً وثيقاً ،باعثةً ذات القمؽ في النفس .فاإلنساف الذي تسيطر عميو
وفويوية ،ثروات األرض ،بؿ حياتو ذاتيا .فاإلتالؼ
متطرفة
التطور ،يستيمؾ ،بطريقة
ّ
ّ
التكوف و ّ
رغبة التممّؾ والتمتّع ،وتطغى عميو رغبة ّ
الطبيعية ىو نتيجة خطأ أنتروبولوجي منتشر في عصرنا ،ويا لألسؼ! وذلؾ بأف اإلنساف ،عندما يكتشؼ ما لديو مف قدرة عمى
الغبي لمبيئة
ّ

تحويؿ العالـ ،بؿ عمى خمقو نوعاً ما ،بعممو ،يغرب عف بالو أف ذلؾ ال يتحقّؽ إالّ انطالقاً مف اليبة األولى واألصمية التي جاد بيا المّو عمينا.
يحدد ليا صورة وىدفاً سابقيف يستطيع
يتصرؼ باألرض عمى ىواه،
خيؿ إليو أنو يستطيع أف
فيسخرىا إلرادتو بال حساب ،وكأف المّو لـ ّ
ّ
ُي ّ
ّ

يطورىما ال أف يتن ّكر ليما .وعوض أف ييطمع اإلنساف بدوره معاوناً لمّو في عمؿ الخمؽ ،نراه يغتصب محمّو تعالى .فيفيي
اإلنساف أف ّ
بذلؾ إلى تفجير ثورة الطبيعة ،وقد أمست خايعة لتح ّكمو ال لحكمو (.)76
نستشؼ أوالً يعؼ بصيرة اإلنساف وىشاشتيا ،تحدوه الرغبة في امتالؾ األشياء ،ال في النظر إلييا بمنظار الحقيقة ،فيفوتو
مف خالؿ ىذا،
ّ

يتوسـ في
المتجرد المطبوع بطابع
الموقؼ
ّ
الحس الجمالي ،والمحفوز بحافز الدىشة إزاء الكوف وروعتو التي تم ّكف اإلنساف مف أف ّ
المجانية و ّ
ّ
بد لبشرّية اليوـ أف تعي واجباتيا ومسؤولياتيا تجاه األجياؿ القادمة.
المنظورات آية خالقيا غير المنظور .في ىذا المجاؿ ،ال ّ

ييتموف اليوـ
 -38عالوة عمى ما يجري مف إتالؼ البيئة البشرّية وىو خطر أدىى ال يعيره الناس ما
ّ
يستحؽ مف ّ
التنبو .ففيما نرى الناس ّ
ٍّ
الميددة بالزواؿ ،وذلؾ
انية
بحؽ – واف باتوا بعيديف عف الوفاء بالغرض المطموب -بالمحافظة عمى المواطف
ّ
الطبيعية لمختمؼ األنواع الحيو ّ
ّ
ٍ
األدبية
التقيد بالشروط
صنؼ منيا مف مساىمة
يؤديو كؿ
بسبب ما ّ
ّ
العاـ في األرض ،نراىـ يمتزموف قميالً جداً ّ
ّ
خاصة في إقامة التوازف ّ
األصمية التي ألجميا أعطيت لو
النية
ّ
لصيانة " البيئة البشرّية " صيانة صحيحة .فالمّو قد جاد باألرض عمى اإلنساف ليستخدميا مع مراعاة ّ

بد ،في ىذا السياؽ ،مف
رزقاً حسناً ،ولكف المّو قد وىب اإلنساف لذاتو أيياً ،وعميو بالتالي ،أف يحترـ ما جيّزه بو مف بنية
أدبية .وال ّ
طبيعية و ّ
ّ
يتـ فييا
اإلشارة إلى المعيالت الخطيرة الناجمة عف التمديف العصري ،ويرورة التنبو فيو لحياة الناس ،كما " لمبيئة االجتماعية " التي ّ

العمؿ.

ولكف اإلنساف
يناؿ اإلنساف مف المّو كرامتو
ّ
األساسية ،ومف خالليا يفوز بالقدرة عمى تجاوز كؿ تنظيـ مجتمعي في اتجاه الحؽ والخيرّ .
تعسر حياتو بمقتيى
تيسر أو ّ
مرىوف أيياً بالبيئة االجتماعية التي يعيش فييا ،بالتربية التي ناليا وبمحيطو .ىذه العناصر بإمكانيا أف ّ

تستبد بيـ بشتّى أنواع القير،
معينة مف بنى الخطيئة تعرقؿ عمى الذيف
ّ
الحؽ .الق اررات التي بفيميا يقوـ محيط بشري ،يمكف أف تولّد أنماطاً ّ

تقوض ىذه البنى ويستعاض عنيا بأشكاؿ مف التعايش أكثر أصالة
النمو الكامؿ .وانيا ّ
لميمة تقتيي جرأة وصب اًر أف ّ
مسيرتيـ عمى طريؽ ّ
(.)77
األساسية األولى " لمبيئة البشرّية " ،فييا يتمقّى اإلنساف أولى المبادئ الحاسمة المتصمة بالحؽ والخير ،ويتعمّـ معنى
الخمية
ّ
 -39األسرة ىي ّ
وحب اآلخريف لو ،وبالتالي كيؼ يكوف اإلنساف في الواقع إنساناً .نف ّكر ىنا باألسرة المبنية عمى الزواج ،حيث تبادؿ
حبو للخريف
ّ
الحبّ ،

وينمي طاقاتو ويعي كرامتو ويتأىب لمواجية ما ال بديؿ لو مف مصير
العطاء بيف الرجؿ والمرأة بخمؽ محيط حياة يستطيع الولد أف يولد فيو ّ
فينجر إلى أف يحسب ذاتو وحياتو مجموعة
فريد .وبالعكس ،فقد يتفؽ لإلنساف أحياناً كثيرة أف يقنط مف تحقيؽ الشروط السميمة لمتوالد البشري،
ّ
ٍ
يجره إلى
أحاسيس تُختبر ،ال عمالً ُيحقّؽ .وينجـ عف ذلؾ خم ٌؿ في الحرّية ينفّره عف واجب االرتباط الثابت
بشخص آخر ،وإلنجاب بنيف ،أو ّ
اعتبار ىؤالء مف جممة " األشياء " التي يمكف اقتناؤىا أو االستغناء عنيا تبعاً لألذواؽ ،والتي تتنافس وغيرىا مف اإلمكانات.

بد مف العودة إلى اعتبار األسرة قدس أقداس الحياة .إنيا ،في قدسيتيا ،ميبط الحياة ،ىبة المّو ،وحينيا الالئؽ ،وحصنيا دوف األخطار
ال ّ
ي صحيح.
الكثيرة المحيطة بيا ،والمنبت الذي تستطيع أف تترعرع فيو طبقاً لمقتييات ٍّ
نمو بشر ّ

الحد مف طاقاتيا والعمؿ
في ىذا المجاؿ ،يبدو أف عبقرية اإلنساف ،بدالً مف السعي إلى حماية مقدرات الحياة وتعزيزىا تسعى ،بالعكس ،إلى ّ
عمى إلغائيا ومالشاتيا ،حتى بالمجوء إلى اإلجياض نفسو ،وقد أمسى –ويا لألسؼ! -كثير االنتشار في العالـ .في رسالتنا " االىتماـ بالشأف

جو مف " االنتياؾ السافر لحرّية
نددنا بالحمالت المنظمة يد اإلنجاب،
االجتماعي " ّ
ّ
تصور زائؼ لممعيمة الديموغرافية ،في ّ
المبنية عمى ّ
القرار لدى األشخاص المعنييف " ،فإذا بيـ عريةٌ ،م ار اًر " ،ليغوط ال تطاؽ ،تبغي إخياعيـ ليذا الشكؿ الجديد مف الطغياف " (  .)78إننا
ٍ
العزؿ.
توع رقعة نشاطيا عبر تقنيات حديثة تم ّكنيا ،عمى شاكمة " حرب
ىنا بإزاء
سياسات ٍّ
كيماوية " ،مف تسميـ حياة المالييف مف البشر ّ
ّ
تتصدى لنظاـ مسمكي حياري .فميس االقتصاد سوى ٍ
ٍ
وعنصر في شبكة
وجو
اقتصادي معيف بؿ
تتوجو إلى نظاـ
ّ
ىذه االنتقادات ال ّ
ّ
ّ
المتحررة مف كؿ قيمة
النشاطات البشرّية .فإذا أمسى االقتصاد غاية مطمقة ،واإلنتاج واالستيالؾ قطب الحياة االجتماعية وقيمتيا الفريدة
ّ

أخرى ،فيجب أف نبحث عف السبب ال وليس فقط في النظاـ االقتصادي ذاتو ،بؿ في ما آؿ إليو النظاـ االجتماعي الحياري ،إلعرايو عف

الدينية ،مف تيافت واستغراؽ في اإلنتاج السمعي والخدماتي (.)79
القيـ
المسمكية و ّ
ّ

نمخصو بقولنا ،مرة أخرى ،إف الحرّية االقتصادية ليست سوى عنصر مف عناصر الحرّية البشرّية .فإذا استقمّت ىذه الحرّية
ىذا كمو يمكف أف ّ
واعتُ ِ
مجرد منتج ومستيمؾ سمع ،التغت عالقتيا الصحيحة بالشخص البشري ،وأمست وسيمة
بر اإلنساف ال شخصاً ينتج ويستيمؾ ليعيش ،بؿ ّ

لسمب إرادتو وقيره (.)80

بمجرد آلية
 -40عمى الدولة أف تؤمف لمبيئة الطبيعية والبيئة البشرّية الحماية والصيانة وىما مف األمالؾ العامة ،التي ال يمكف صونيا
ّ
أسمالية الجديدة،
أسمالية الغابرة ،أف تحمي الحقوؽ
األساسية لمعمؿ ،عمييا اآلف أيياً ،مع قياـ الر ّ
ّ
السوؽ .فكما كاف عمى الدولة ،في عيد الر ّ
مقومات أخرى ،اإلطار الذي يستطيع فيو كؿ إنساف أف يحقّؽ،
وبالتعاوف مع المجتمع ،أف تحمي األمالؾ ّ
تكوف ،إلى جانب ّ
العامة التي ّ
الشخصية.
بطريقة مشروعة ،أىدافو
ّ

ىامة تعصى
عامة
واننا لنقع عمى ّ
ّ
ونوعية ،ال يمكف تمبيتيا بالركوف إلى آلية السوؽ .ثمة لوازـ بشرّية ّ
حد آخر مف حدود السوؽ :ثمة حاجات ّ
آلية السوؽ ليا ،وال شؾ ،فوائد متينة .فيي
عمى منطؽ السوؽ .ثمة خيور ال يمكف بؿ ال يجوز ،بسبب طبيعتيا ،أف تخيع لمبيع والشراءّ .

وتعزز تبادؿ المنتجات ،وتحرص خصوصاً عمى احتراـ إرادة الفرد وخياراتو في التعامؿ مع أشخاص آخريف .إالّ
تساعد في استثمار الثرواتّ ،
مجرد سمع.
تعرض لخطر " صنمية " السوؽ التي تتجاىؿ وجود خيور أخرى تأبى ،مف طبيعتيا ،أف تكوف ّ
ّأنيا ّ

ي وتحويمو إلى سمعة .ىذه المالمة ترتكز،
 -41لقد انتقدت
ّ
الماركسية المجتمعات الرأسمالية البورجوازّية آخذة عمييا التغريب الوجود البشر ّ
مادي
حيز العالقات المرتبطة باإلنتاج واالمتالؾ ،أي أنيا تقيمو عمى أساس
تصور زائؼ وميطرب لمعنى التغريب ،فتحصره في ّ
ّ
يقيناً عمى ّ

الماركسية إلى القوؿ بأف التغريب
يجابية .وىكذا تنتيي
وتذىب إلى إنكار ما تتيمنو السوؽ ،حتى عمى صعيدىا الخاص ،مف نو ٍ
ّ
عية وا ّ
اح شر ّ
الجماعية،
يخية لمبالد االشتراكية قد ّأدت الدليؿ المؤسؼ عمى أف
ّ
ال يمكف استئصالو إالّ يمف مجتمع ذي طابع اشتراكي .بيد أف الخبرة التار ّ
بدالً مف أف تمغي التغريب ،تزيده تفاقماً ،مييفة إليو قحط السمع والعقـ االقتصادي.

الماركسي لمفيوـ التغريب وركائزه ،واف تحقّؽ زيفو ،فالتغريب المرفؽ بيياع المعنى
يخية في الغرب ،مف جيتيا ،أف التحميؿ
وتد ّؿ الخبرة التار ّ
ّ
يورط اإلنساف في أحبولة مف المتع
الصحيح لموجود ،ىو أيياً مف صمب المجتمعات الغر ّبية .ىذا الواقع ممحوظ عمى صعيد االستيالؾ الذي ّ

السطحية الزائفة ،عوض أف تساعده في اختبار شخصيتو اختبا اًر صحيحاً وواقعياً .ويتـ التغريب أيياّ عمى صعيد العمؿ ،عندما ُينظّـ بحيث
ّ
ال ُيحفؿ إالّ بحصائمو ومكاسبو ،بدوف اكتراث لمعامؿ :ىؿ ُيصيب في عممو ما ينعشو كثي اًر أو قميالً ،حسبما تنشط وتيرة اشتراكو في جماعة
العزوؿ المتبادلة ،حيث يمسي اإلنساف وسيمة
حقيقية متيامنة ،أو تتفاقـ عزلتو يمف شبكة مف العالئؽ موسومة بطابع المنافسة
ّ
ّ
المتشنجة و ُ
ال غاية.

فيتبيف لنا أف ىناؾ خمطاً بيف الوسائؿ واألىداؼ :فما داـ اإلنساف ينفي قيمة
بد مف أف نقارف بيف مفيوـ التغريب والرؤية
ال ّ
المسيحيةّ ،
ّ
يحرـ عمى نفسو قدرة التمتّع بإنسانيتو بوجو الئؽ ،واالندماج في عالقات مف التيامف والمشاركة،
الشخص وعظمتو ،في ذاتو وفي غيره ،فيو ّ

ألنو ،في جوىره " ،قادر عمى أف يتخطّى
خمقو المّو ألجميا .وال غرو ،فاإلنساف إنما يحقؽ ذاتو حقّاً ( )81بتقدمة ذاتو ح اًر ،وال يتـ لو ذلؾ إالّ ّ
ذاتو " .اإلنساف ال يستطيع أف يبذؿ ذاتو في سبيؿ قيية محض بشرّية أو ىدؼ غامض ،أو أوىاـ كاذبة .فمف حيث ىو شخص ،يستطيع
يتقبؿ تماماً
أف يبذؿ ذاتو في سبيؿ شخص آخر أو أشخاص آخريف ،وفي آخر المطاؼ ،في سبيؿ المّو الذي أبدع كيانو ويستطيع وحده أف ّ
ويكوف أسرة بشرّية حقّة ذاىبة شطر المّو،
ىذه اليبة ( .)82فاإلنساف ُيمسي " ّ
مغرباً " عندما يأبى أف يتخطّى ذاتو ،ويعيش خبرة البذؿ الذاتي ّ

يعسر تحقيؽ ىذه اليبة وقياـ ىذا التيامف بيف الناس ،بسبب ما يعتمده مف أنماط في تنظيـ
غرباً " عندما ّ
مآليا األخير ،ويكوف المجتمع " ُم ّ
المجتمع واإلنتاج واالستيالؾ.
يتـ التغمّب
تـ التغمّب عمى االستغالؿ ،أقمّو في الشكؿ الذي حمّمو وويعو كارؿ ماركس .بيد أف حالة " التغريب " لـ ّ
في المجتمع الغربيّ ،
الخاصة والثانوية إشباعاً مترفاً،
عمييا في مختمؼ أشكاؿ االستغالؿ ،ما داـ الناس يستغنموف بعييـ بعياً ويمعنوف في إشباع حاجاتيـ
ّ

 .)83ال يستطيع اإلنساف أف

فيصموف اآلذاف عف حاجاتيـ األساسية الحقّة التي يجب أف تحتّـ أيياً طرؽ االستجابة لممتطمبات األخرى (
ّ
حد العجز عف السيطرة عمى غرائزه وأىوائو وتوحيدىا ولجميا بطاعة الحؽ .الطاعة
يكوف ّاً
ىمو في القنية والمتعة ،إلى ّ
حر ما داـ يحصر ّ
اتبية صحيحة ،فتصبح
لحقيقة المّو واإلنساف ىي الشرط األوؿ لمحرّية ،وىي التي تم ّكف اإلنساف مف تنسيؽ حاجاتو ورغباتو وطرؽ تمبيتيا في تر ّ

النمو يمكف أف يعرقمو التح ّكـ اإلعالمي وما يفريو ،عبر تغطية لجوجة ومبرمجة ،في مذاىب وتيارات فكرّية
ّ
النمو .ىذا ّ
الممكية طريقاً إلى ّ
التمعف فييا.
تنطمؽ مف ّ
مقدمات ال قبؿ لمناس بتمحيصيا و ّ

 -42وبالعودة اآلف إلى ما بدأنا بو ،ىؿ يمكننا القوؿ بأف الرأسمالية ،بعد فشؿ الشيوعية ،ىي النظاـ االجتماعي الراجح ،وأنيا القطب الذي

يجبي إليو جيود البمداف الساعية إلى ترميـ اقتصادىا ومجتمعيا؟ ىؿ ىي النموذج الذي يجب أف نطرحو عمى بمداف العالـ الثالث في التماسيا

النمو الصحيح القتصادىا ومجتمعيا المدني؟
طريؽ ّ
الخاصة وما
الممكية
الجواب معقّد ،بال ريب .فإذا عنينا " بالرأسمالية " نيجاً اقتصادياً يعترؼ بالدور األساسي واإليجابي لممؤسسة والسوؽ و ّ
ّ
إليجابي بال مراء ،واف كاف مف
الحرة في النطاؽ االقتصادي ،فالجواب
ولإلبداعية
تحمؿ مسؤولية وسائؿ اإلنتاج،
ّ
ّ
اإلنسانية ّ
تفتريو مف ّ
ّ

الحر " .ولكف إذا عنينا بالرأسمالية نظاماً
ّ
األصح التكمـ عف " االقتصاد المؤسسي " أو عف " اقتصاد السوؽ " أو ،ببساطة عف " االقتصاد ّ
مقومات ىذه
حيث الحرّية في المجاؿ االقتصادي ال ّ
مقوماً خاصاً مف ّ
تسيجيا قرائف قانونية تجعميا في خدمة الحرّية البشرّية الكاممة ،وتعتبرىا ّ

سمبي وايح.
الحرّية المتمحورة حوؿ األخالؽ والديف ،فالجواب إذف
ّ
وبخاصة في العالـ الثالث ،كما أف ىناؾ ظاىرات
الماركسي ،وانما ىناؾ ظاىرات تيميش واستغالؿ ال تزاؿ قائمة في العالـ،
الحؿ
لقد فشؿ ّ
ّ
ّ
يندد بيا صوت الكنيسة
وبخاصة في العالـ الثالث ،كما أف ىناؾ ظاىرات تغريب بشري،
تغريب بشري،
وبخاصة في البمداف األكثر ر ّقياًّ ،
ّ
ّ

المادي والمعنوي .ال شؾ أف انييار النظاـ الشيوعي
عالياً وحازماً .ثمة جماىير غفيرة ال تزاؿ تعيش حتى اليوـ في أحواؿ شديدة مف البؤس
ّ
اقعية ،ولكف ىذا ال يكفي لحمّيا ،ال بؿ ىناؾ خطر
يمغي ،في كثير مف األحياف ،عائقاً يحوؿ دوف معالجة ىذه المعيالت بطريقة مناسبة وو ّ

اديكالية بطابع رأسمالي ،ترفض حتى االىتماـ بمعالجة ىذه المعيالت ،معتقدة مسبقاً أف كؿ محاولة لمواجيتيا مباشرة
انتشار
إليديولوجية ر ّ
ّ
الحرة.
ال ّ
مجرد القوى في السوؽ ّ
بد أف تبوء بالفشؿ ،ومنتظرة مبدئياً ،أف يأتي حمّيا مف ّ

يخية المختمفة ،وبمؤازرة
 -43ليس لمكنيسة نموذج تقترحو .النماذج الصحيحة والفاعمة حقّاً ال يمكف أف
نتصورىا إالّ في إطار القرائف التار ّ
ّ
الثقافية المتشابكة بعييا مع بعض ( .)84
االقتصادية و
اقعية مف نواحييا االجتماعية و
السياسية و ّ
ّ
ّ
جميع المسؤوليف المعنييف بالمعيالت الو ّ
بإيجابية
االجتماعية التي تعترؼ –كما سبؽ القوؿ-
بد منو ،عقيدتيا
في مواجية ىذه المسؤوليات تقترح الكنيسة ،في شكؿ توجيو عقمي ال ّ
ّ
ّ
العماؿ لمفوز باالحتراـ
السوؽ والمؤسسة ،ولكنيا تبرز أيياً يرورة
التوجو بيما نحو الخير العاـ .ىذه العقيدة تعترؼ أيياً بشر ّ
ّ
عية جيود ّ
–نوعاً ما " -لحسابيـ
الكامؿ لكرامتيـ واشتراؾ أوسع في حياة المؤسسة ،فيتم ّكنوف ،وىـ يعمموف مع آخريف وبإمرة آخريف ،مف أف يعمموا

مجنديف لذلؾ ذىنيـ وحرّيتيـ.
الخاص " (ّ )85
ّ
ويحسنو إنتاجاً وفاعمية ،واف ّأدى ذلؾ إلى إيعاؼ مراكز
يعززه
ي في عممو ال يناقض العمؿ بؿ ّ
ّ
النمو الكامؿ الذي يحظى بو الشخص البشر ّ
ّ
متنوعة،
السمطة القائمة .فالمؤسسة ال يمكف اعتبارىا ّ
مجرد " مجتمع رأس ماؿ " بؿ ىي ،في الوقت نفسو " ،مجتمع أشخاص " يؤلفو ،بطرؽ ّ
بد أيياً مف حركة
يقدموف رأس الماؿ اليروري لسيرىا والذيف يشاركوف فييا بعمميـ .لبموغ ىذه األىداؼ ،ال ّ
نوعية ،الذيف ّ
وبمسؤوليات ّ
وتتوخى تحرير الشخص ور ّقيو المتكامؿ.
العماؿ
ّ
ّ
تيـ شمؿ ّ
إيافية ّ

فتبيف لنا أف
الفردية أو
الممكية
لقد قمنا بقراءة جديدة ،في يوء " الشؤوف الحديثة " اليوـ ،لمعالقة القائمة بيف
الخاصة ومشاعية األمالؾّ ،
ّ
ّ
ّ
مادةً ووسيمة يتممّكيما ليذا اليدؼ .أساس حؽ المبادرة والتممّؾ يقوـ إذف عمى ىذا
متخذاً مف عناصر العالـ ّ
اإلنساف يترعرع بذىنو وحرّينوّ ،

يميز عممو .فاإلنساف ،بشغمو ،يدأب ليس فقط لذاتو بؿ لغيره أيياً ومع غيره ،فيشترؾ كؿ فرد في عمؿ اآلخريف وفائدتيـ.
المفيوـ الذي ّ
لسد حاجات عيالو والجماعة التي ينتمي إلييا والدولة والبشرّية جمعاء ،في آخر المطاؼ (.)86
واإلنساف إنما يعمؿ ّ

ممكية وسائؿ اإلنتاج ،عمى صعيد
ينيـ إلى عمؿ
وىو ،إلى ذلؾ،
ُّ
المموليف ومساىمة المستيمكيف ،في سمسمة مف التيامف ّ
تمتد شيئاً فشيئاًّ .
ّ
التقدـ أو إذا
الصناعة كما في مجاؿ الزراعة ،عادلة ومشروعة ،إذا م ّكنت مف عمؿ مفيد .ولكنيا تمسي منافيةً لمشرع إذا لـ تساعد في ّ
ٍ
نمو مجموع العمؿ والثروة االجتماعية ،بؿ ،بالعكس ،مف انحسارىما ،ومف االستغالؿ الحراـ
ّ
تصدت لعمؿ اآلخريف ،بغية مكسب ال ينجـ مف ّ
افتئات في نظر المّو والناس.
شيء وىو
يبرره
والمياربة وتصديع التيامف في عالـ العمؿ ( .)87ىذا اليرب مف
ٌ
ّ
ٌ
الممكية ال ّ

اجب يفترض حقّاًُّ .
الحؽ بطريقة دائبة ،ويعتمد في السياسة االقتصادية إجراءات تمنع عف
فكؿ مجتمع يتن ّكر ليذا
ّ
كسب العيش بعرؽ الجبيف و ٌ
مستوى الئ ٍ
اجتماعياً عادالً (  .)88فكما يكتمؿ الشخص
العماؿ بموغ
ؽ في االستخداـ ،ال يمكنو أف يحظى بشرعية معتبرة وال أف يقيـ سالماً
ّ
ً
ّ
ونمو إنساني لمجميع وفقاً لألنماط واألوقات المؤاتية.
الحر ،كذلؾ تجد
في العطاء
ّ
الممكية ّ
الذاتي ّ
مبررىا األدبي في خمؽ إمكانات استخداـ ّ
ّ

الفصل الخامس
الدولة والثقافة

الروحية
النمو الطبيعي لمنشاطات البشرّية،
ّ
 -44لـ يكف الوف الثالث عشر ليجيؿ اليرورة القايية بويع نظرية في شأف الدولة ،تكفؿ ّ
بد منيا عمى كال الصعيديف (  .)89في ىذا المجاؿ ،وفي فقرة مف " الشؤوف الحديثة " ،يعرض البابا تنظيـ المجتمع
المادية ،التي ال ّ
منيا و ّ
ٍ
اقعياً لطبيعة
يعية و
إلى
تصو اًر و ّ
ّ
سمطات ثالث –التشر ّ
التنفيذية والقيائية -وكاف ذلؾ ،آنذاؾ ،بدعاً في تعميـ الكنيسة ( .)90ىذه البنية تعكس ّ
المجتمع البشري الذي يقتيي تشريعاً مؤاتياً يكفؿ الحرّية لمجميع .مف ىذا الممحظ ،مف األفيؿ أف يقوـ بإزاء كؿ سمطة سمطات أخرى

المتعسفة.
وصالحيات أخرى توازنيا وتحفظيا يمف حدوٍد عادلة .تمؾ ىي " دولة الحؽ " ومبدأىا إناطة السيادة بالقانوف ال باإلرادات البشرية
ّ
ّ
الماركسي –المينيني ،معتبرة بعض الناس معصوميف عف الخطأ ،وبإمكانيـ،
التوتالية في شكميا
تصدت لو ،في الزمف المعاصر،
ىذا
التصور ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
يتميزوف بو مف انتماء
وقوؼ أعمؽ عمى نواميس
ثـ ،انتحاؿ سمطة مطمقة ،بفيؿ ما يتصفوف بو مف
التطور المجتمعي ،أو بسبب ما ّ
مف ّ
ّ
ٍ
التوتالية تتولّد مف نفي الحقيقة في مفيوميا المويوعي :فإذا لـ تكف
بد مف اإليافة أف
طبقي
الحية لموعي الجماعي .وال ّ
ّ
وقرب مف المصادر ّ
أي مبدأ وثيؽ ييمف لمبشر سالمة العالقات بينيـ،
ىناؾ حقيقة عميا تُكسب اإلنساف اآلخذ بيا مؿء ّ
ىويتو ،فمف يكوف ىناؾ ،والحالة ىذهّ ،

منا
الطبقية أو الفئوية ،أو
فتمسي مصالحيـ
نقر بالحقيقة العميا ،تغمّبت قوة السمطة ،وراح كؿ ّ
ّ
ّ
مفر منو .إذا لـ ّ
الوطنية بينيـ سبب تنافر ال ّ
ٍ
ٍ
حرمة إالّ بمقدار ما ُيستخدـ
عندئذ ال يبقى لإلنساف مف
يستنفذ ما لديو مف وسائؿ إعالء مصالحو وآرائو بصرؼ النظر عف حقوؽ اآلخريف.
التوتالية الحديثة إلى نكراف الكرامة السامية لمشخص البشري ،الصورة المنظورة لإللو
بد إذف مف أف نعيد جذور
أنانية .ال ّ
ّ
ألىداؼ ىيمنة ّ

يمسيا ،ال الفرد وال الجماعة وال الطبقة وال األمة وال
الالمنظور ،وىو بسبب ذلؾ ،ومف ذات طبيعتو ،صاحب حقوؽ ال يستطيع إنساف أف ّ
تييؽ عمييا أو تستغمّيا أو تسعى إللغائيا (.)91
لألغمبية في جسـ اجتماعي أف تطغى عمى
الدولة نفسيا .وال يجوز كذلؾ
األقمية لتعزليا أو ّ
ّ
ّ

يدعي القدرة عمى تحقيؽ الخير المطمؽ في التاريي،
مقومات
التوتالية أيياً ،ثقافةً وممارسةً ،إنكار الكنيسة .فالدولة أو الحزب الذي ّ
ّ
 -45مف ّ
ويجعؿ ذاتو فوؽ القيـ كميا ،ال ُيطيؽ أف يكوف ىناؾ مف ينادي بمعيار مويوعي لمخير والشر يخالؼ إرادة الحكاـ ،ويمكف االحتكاـ إليو ،في
مسخرة
تصرفاتيـ .وفي ذلؾ ما يعمّؿ لماذا تسعى
التوتالية إلى تقويض الكنيسة أو ،أقمّو ،إلخياعيا وجعميا آلةً ّ
ّ
بعض األحواؿ ،لمحكـ عمى ّ
لنظاميا اإليديولوجي (.)92

الدينية واألفراد أنفسيـ .فعندما تذود الكنيسة عف الحرّية
األمة والمجتمع واألسرة والجماعات
وتنزع الدولة
ّ
ّ
التوتالية ،مف جية أخرى ،إلى احتواء ّ
 ،) 29/5وتدافع عف األسرة ومختمؼ المنظمات
فيي إنما تذود عف اإلنساف الذي يجب أف يؤثر طاعة المّو عمى طاعة الناس ( رسؿ

بحيز خاص مف االستقالؿ والسيادة.
االجتماعية والدوؿ ،وكميا تتمتّع ّ
السياسية ،وييمف لممواطنيف القدرة عمى انتخاب ساستيـ
تقدر النظاـ الديمقراطي نيجاً يكفؿ لممواطنيف المشاركة في الخيارات
 -46الكنيسة ّ
ّ
سممية إذا استنسب األمر (  .)93ولكف الكنيسة ال تستطيع أف توافؽ عمى قياـ ٍ
زمر صغيرة حاكمة تغتصب
ومراقبتيـ أو استبداليـ بطريقة ّ
السمطة مف الدولة لحساب مصالحيا الخاصة أو لمآرب إيديولوجية.

توفر شروط يرورّية
ال يمكف أف تقوـ ديمقراطية صحيحة إالّ يمف دولة شر ّ
تصور سميـ لمشخص البشر ّ
ي ،ويقتيي ذلؾ ّ
عية وعمى أساس ّ
شخصية " المجتمع ،بخمؽ بنى " تم ّكف مف المشاركة
حؽ ،كما يستمزـ ازدىار "
لترقية األشخاص بالتربية والتنشئة عمى ىدؼ
مثالي ّ
ّ
ّ
األساسية الرائجتاف في األنظمة
يبية ىما الفمسفة والعقيدة
ّ
النسبية الر ّ
والتيامف في المسؤولية " ونجد اليوـ نزعة إلى القوؿ بأف الالإدارّية و ّ

اطية ،ال لشيء إالّ ألنيـ يأبوف
اطية ،وأف الذيف يوقنوف معرفة الحقيقة
تمسكاً متيناً ،ليسوا أىالً لمثقة ،في نظر الديمقر ّ
الديمقر ّ
ويتمسكوف بيا ّ
ّ
بد مف مالحظة :إذا لـ تكف ثمة أي حقيقة
تتبدؿ وفقاً لمختمؼ التوازنات
السياسية .في ىذا السياؽ ،ال ّ
تحددىا األكثرّية أو أف ّ
لمحقيقة أف ّ
ّ

وتوجيو ،يغدو مف السيؿ عمى السمطة أف تستغ ّؿ األفكار والمعتقدات لمصمحتيا .ديمقراطية بال قيـ تستحيؿ
قصوى ترشد العمؿ السياسي ّ
يتبيف مف مجرى التاريي.
بسيولة إلى
مدجاة ،عمى ّ
حد ما ّ
توتالية سافرة أو ّ
ّ

األصولية عند ٍ
عممية أو دينية
قوـ يتوىموف أنفسيـ قادريف ،باسـ
التعصب أو عف
وال يخفى عمى الكنيسة الخطر الناجـ عف
إيديولوجية ّ
ّ
ّ
ّ
المسيحي ليس يرباً مف
المسيحية ليست مف ىذا القبيؿ .وألف اإليماف
تصورىـ لمحؽ والخير .الحقيقة
ّ
مزعومة ،أف يفريوا عمى اآلخريف ّ
ّ
اإليديولوجية فيو ال يسعى البتّة إلى أف يحصر في ٍ
السياسي المتقمّب ،بؿ يريى بأف تتحقؽ حياة
قالب جامد الواقع االجتماعي و
يروب
ّ
ّ
وتتبنى احتراـ الحرّية قاعدةً لعمميا
ولكف الكنيسة تُ ُّ
صر عمى التنويو دائماً بكرامة الشخص السامية ّ
متنوعة وناقصةّ .
اإلنساف في التاريي بطرؽ ّ
(.)94
ولكف الحرّية ال تبمغ شأوىا إالّ باحتيانيا الحقيقة .ففي عالـ بال حقيقة ،ال تقوـ لمحرّية قائمة ،ويمسي اإلنساف عريةً لسطو األىواء ،ورىناً
ّ
خفية.
لظروؼ ظاىرة أو ّ
الرسالية ،يعرض عمى الناس ،بال ٍ
ممؿ ،الحقيقة التي
ويجند ليا ذاتو ،وانطالقاً مف طبيعة دعوتو
المسيحي يعيش الحرّية ( يو ّ ،) 32-31/8
ّ
ّ
متنبياً لكؿ شذرة حقيقة يمقاىا لدى األفراد والشعوب ،في خبرة حياتيـ وثقافتيـ ،مف غير أف ُيقمع عف
يظؿ
الغير،
مع
ار
و
الح
وفي
اكتشفيا.
ّ ّ
المجاىرة بكؿ ما تمقّنو مف إيمانو وسميـ تفكيره (.)95

يسمونو بأنظمة " األمف الدولي " ،نشيد اآلف ،مع ما ىنالؾ مف
الشيوعية وأنظمة
التوتالية
 -47بعد انييار
ّ
ّ
ّ
توتالية أخرى كثيرة ،وما ّ
بد
منازعات ،فوز النموذج الديمقراطي في العالـ ،يواكبو اىتماـ كبير وعناية متيقّظة بحقوؽ اإلنساف .ولكف لكي نسير في ىذا االتجاه ،ال ّ
مبني عمى االعتراؼ الصريح بيذه الحقوؽ (  .)96مف
لمشعوب اآلخذة بتجديد دساتيرىا مف أف تقيـ الديمقراطية عمى أساس صحيح ومتيف ّ

النمو في أحشاء األـ بعد الحبؿ .ثـ حؽ العيش في أسرة مترابطة
أىـ ىذه الحقوؽ ،ال ّ
بد مف التذكير بالحؽ عمى الحياة ،ومف يمنو حؽ ّ
ٍ ٍ
الشخصية؛ والحؽ في إنماء الذىف والحرّية بممارسة البحث ومعرفة الحقيقة؛ وحؽ المشاركة في العمؿ عمى
لنمو
وفي ٍ
ّ
أدبي مؤاتٍ ّ
مناخ ّ

حرة مع إنجاب بنيف وتربيتيـ وممارسة الجنس بطريقة
تثمير خيور األرض واتخاذىا باباً لرزؽ الفرد وعيالو؛ والحؽ في تأسيس أسرٍة بطريقة ّ
وتتمخص ،نوعاً ما ،في الحرّية الدينية بمعنى أنيا حؽ اإلنساف في أف يعيش يمف حقيقة إيمانو ووفقاً لكرامتو
مسؤولة .ىذه الحقوؽ تنبع
ّ
الشخصية السامية (.)97
ّ

ىذه الحقوؽ ال تمقى دائماً الحرمة الكاممة حتى في البمداف التي تمارس أشكاالً مف الحكـ الديمقراطي .وال نف ّكر فقط في فييحة اإلجياض،
اطية ،وقد تزعزعت أحياناً ،عمى ما يبدو ،قدرتيا عمى اتخاذ ق ارر ٍ
ات يممييا الخير العاـ.
بؿ في النواحي األخرى مف أزمة األنظمة الديمقر ّ

فالمطالب الصادرة مف المجتمع ال َّ
لمزمر التي تدعميما.
تمحص دائماً وفقاً لمقاييس العدالة واألخالؽ ،بؿ تبعاً لمنفوذ االنتخابي والتأثير المالي ُ
الحس
جو مف الريبة والالمباالة ،وتخفيض نسبة المشاركة
المسمكية
ىذه االنحرافات في
مر الزمف ،خمؽ ٍّ
ّ
السياسية ّ
ّ
ّ
السياسية و ّ
مغبتيا ،مع ّ
ٍ
تصور
المدني عند الشعب المتألّـ مف خيبتو .وينجـ عف ذلؾ عجز متفاقـ عف ويع المصالح
متماسؾ لمخير العاـ ،عمماً
ّ
الخاصة في إطار ّ
اتبية متوازنة في القيـ ،ووفقاً في آخر المطاؼ-
بأف الخير العاـ ليس ىو فقط حصيمة المصالح
الفردية ،بؿ يفترض تقسيميا وتنسيقيا وفقاً لتر ّ
ّ
لتصور سميـ لكرامة اإلنساف وحقوقو (.)98
ّ
القانونية أو الدستورّية.
ألي مف األشكاؿ
ّ
الكنيسة تحترـ االستقاللية الشر ّ
عية لمنظاـ الديمقراطي ،وليس ليا صفة لمتعبير عف إليثارىا ّ
المتجسد (.)99
سر الكممة
ّ
تصور لكرامة اإلنساف ،كما يبرز بمؿء كمالو في ّ
ومساىمتيا ،في ىذا الميمار ،ال يعدو ما لدييا مف ّ

وبخاصة عمى صعيد السوؽ ،ال
العامة تنعكس أيياً عمى دور الدولة في المجاؿ االقتصادي ،فالنشاط االقتصادي،
ّ
 -48ىذه االعتبارات ّ
ولمممكية
الفردية،
تؤمف يمانات لمحرّيات
مؤسسي أو قانوني أو سياسي ،بؿ يفترض ،بالعكس ،أف َّ
الخاصة فيالً
ّ
ّ
ّ
يمكف أف يندرج في ف ار ٍغ ّ

العامة .بيد أف الواجب األساسي لمدولة أف تكفؿ ىذه اليمانات ،فيتاح لمعماؿ أف ينعموا بثمرة عمميـ،
عف استقرار العممة واستتباب الخدمات ّ
النمو واالنتظاـ االقتصادي ىو انعداـ اليماف وما يرافقو مف
ويشعروا بحافز االيطالع بواجبيـ ايطالعاً فاعالً ونزيياً .مف أىـ عقبات ّ
قانونية وميار ٍ
بات بحتة.
العامة وتفاقـ األساليب الممتوية لجمع الماؿ وتحقيؽ أربا ٍح سيمة عبر نشاطات ال
ّ
فساد السمطات ّ
المسؤولية األولى ،في ىذا المجاؿ،
ولكف
ّ
وعمى الدولة أيياً ،مف جية أخرى ،أف تراقب وترعى تطبيؽ حقوؽ اإلنساف في المجاؿ االقتصاديّ .
تؤمف لجميع المواطنيف،
ال تقع عمى الدولة بؿ عمى األفراد ومختمؼ الفئات والجمعيات التي يتألؼ منيا المجتمع .فمف يكوف بإمكاف الدولة أف ّ
الفردية .ولكف ذلؾ ال
بطريقة مباشرة ،ممارسة حقيـ في العمؿ ،مف دوف أف تييمف عمى الحياة االقتصادية كميا ،وتعرقؿ حرّية المبادرات
ّ

حد ما ينادي بو القائموف بإسقاط كؿ القواعد في القطاع االقتصادي؛ بؿ يجب،
يعني أف الدولة ال تممؾ أي
صالحية في ىذا الميمار ،عمى ّ
ّ
االقتصادية بخمؽ الظروؼ المؤاتية لتوفير فُرص االستخداـ ،وتعزيز ىذا النشاط في حاالت
بالعكس ،عمى الدولة أف تدعـ نشاط المؤسسات
ّ
التقصير ،ودعمو في األزمات.

لمنمو،
المياـ
النمو أو عرقمتو .ولكف فيما عدا ىذه
التدخؿ إذا طرأت أحواؿ احتكارّية
ولمدولة أيياً حؽ
خاصة ّ
ّ
المنسقة و ّ
ّ
ّ
ّ
الموجية ّ
تيدد بش ّؿ ّ
مؤسسية يعيفة أو في طور النشوء أف
يسوغ لمدولة أف تيطمع بوظائؼ استنابة في حاالت استثنائية إذا اتفؽ لفئات اجتماعية أو لمجموعات ّ

التدخالت
مياميا .ىذه
تبررىا يرورة العمؿ لمخير العاـ ،يجب أف تبقى ،قدر اإلمكاف ،محدودةً في الزمف ،لئالّ
ّ
ّ
ّ
االستنابية التي ّ
تقصر في ّ
المؤسسات ،بطريقة دائمة ،الصالحيات التي تعود إلييا ،ولئالّ تتوسع ،فوؽ المزوـ ،دائرة نفوذ الدولة ،عمى حساب
تُنتزع مف تمؾ الفئات و ّ

المدنية.
الحرّية
االقتصادية و ّ
ّ
تمت،
التدخالت ّأدى ،نوعاً ما ،إلى قياـ دولة بطابع جديد ،ىي " دولة الرخاء " .ىذه
توسع خطير في دائرة ىذه
ّ
لقد لوحظ ،حديثاًّ ،
التطورات ّ
ّ
ولكف ىناؾ تجاوزات وتطرفات
في بعض البمداف ،تمبيةً ،بطريقة أفيؿ ،لحاجات كثيرة ،ومداواةً ألشكاؿ مف الفقر والحرماف ال تميؽ باإلنسافّ .

وبخاصة في غيوف ىذه السنيف األخيرة ،أثارت اعترايات قاسية عمى " دولة الرخاء " وقد ُدعيت " دولة النجدة " ىذه ،عالتّيا
كثيرة،
ّ
تصور منحرؼ لواجبات الدولة .في ىذا اإلطار ،ينبغي أف ُيحترـ أيياً مبدأ ط التدارؾ " :فإنو ال يسوغ لمجتمع أرقى أف
وشوائبيا ناجمة عف ّ

الداخمية لمجتمع أدنى ،وتجريده مف صالحياتو ،بؿ عميو أف يدعمو ،عند االقتياء ،ويساعده في التنسيؽ بيف نشاطو
يتدخؿ في الشؤوف
ّ
ّ
ونشاط العناصر األخرى التي يتألؼ منيا المجتمع ،تحقيقاً لمخير العاـ (.)100

التدخؿ المباشر وتجريد المجتمع مف مسؤولياتو ،أفيى بيا األمر إلى استنزاؼ الطاقات البشرّية واستفحاؿ
فإذا عمدت " دولة النجدة " إلى
ّ
تيخـ في النفقات .وانو ليبدو أف األعرؼ
اطية ،وما يرافقيا مف
التجند لخدمة المواطنيف،بؿ
بيـ
ّ
ّ
بالذىنية البيروقر ّ
ّ
األجيزة ّ
العامة المحفوزة ال ّ
بالحاجات وأصحابيا ،واألقدر عمى تمبيتيا ىـ األقرب منيا .ونييؼ أف بعض أشكاؿ الحاجة يستدعي غالباً مف التمبية ،ما ال ينحصر في

المسنيف والمريى ،وفي غيرىا مف
ي األعمؽ .وعمينا أف نف ّكر أيياً في أحواؿ الالجئيف والمستوطنيف و ّ
ّ
حيز المادة ،بؿ يمحظ التّممس البشر ّ
الفعالة إالّ عف طريؽ ٍ
أناس ال يبذلوف ليـ فقط
األحواؿ التي تستدعي النجدة ،كأحواؿ المدمنيف وجميع الذيف ال يمكنيـ أف يمقوا المساعدة ّ

العناية اليرورّية بؿ دعماً أخوياً خالصاً.
مادياً ال ُيذلّو وال ييعو في
وفية
 -49في ىذا النطاؽ ،لـ تنف ّ
مؤسسيا ،حايرة ّ
مبراتيا ،عوناً ّ
ّ
ؾ الكنيسة ّ
لوصية المسيح ّ
لتؤدي لممحتاج ،عبر ّ
اإلنسانية .يجب أف نحمد المّو حمداً كثي اًر لما نمحظو
ويرسخو في كرامتو
مويع " المسعوؼ " ،بؿ يساعده في التخمّص مف أوياعو الي ّشة،
ّ
ّ

نخص بالتنويو
بد ،في ىذا المجاؿ ،مف أف
مبيج
تقدـ
مف أف شعمة
ٍ
ومتنوع الوجوه .وال ّ
المحبة لـ تنطفئ يوماً في الكنيسة ،بؿ نراىا اليوـ عمى ّ
ّ
ّ
ّ
وتعززىا وتطمب مف الجميع أف يتعايدوا في دعميا وتشجيع مبادراتيا.
ظاىرة
التطوع المجاني التي تباركيا الكنيسة ّ
ّ
المحبة ،يبدأ يمف األسرة بالتعايد بيف الزوجيف ،ثـ
لكي نتخطّى الذىنية
الفردوية الشائعة في أيامنا ،ال ّ
اقعي بالتيامف و ّ
ّ
بد مف التزاـ و ّ
مبنية عمى العمؿ والتيامف .ولكف قد يتّفؽ لألسرة أحياناً ،إذا أزمعت الوفاء لدعوتيا
بتكافؿ األجياؿ بعييا تجاه بعض ،فتبرز األسرة جماعةً ّ
الممح إذف أف تعمد الدولة ليس فقط إلى تعزيز شؤوف األسرة
تاماً ،أالّ تجد لدى الدولة ما تحتاجو مف دعـ يروري وامدادات كافية .مف
ّ
ً
وفاء ّ
الفعالة ،سواء عمى صعيد
بؿ إلى تنمية الشؤوف االجتماعية اليادفة إلى دعـ األسرة نفسيا أوالً ،فتوفّر ليا اإلمدادات المناسبة وأساليب النجدة ّ
العيمية بؿ تتوثّؽ الوشائج بيف األجياؿ (.)101
بالمسنيف ،فال ييطر ىؤالء إلى االنفصاؿ عف نواتيـ
تربية األوالد أـ عمى صعيد العناية
ّ
ّ

يميز
فيما عدا األسرة ،ىناؾ فئات اجتماعية وسيطة تقوـ
نوعية .ىذه الفئات نجد ليا مف النيج ما ّ
وتفعؿ شبكات تيامف ّ
بمياـ ّأو ّليةّ ،
ّ
الالإسمية الجماىيرّية وىما مف
الالشخصية و
اإلنسانية الحقّة ،ويم ّكنيا مف التغمغؿ في النسيج المجتمعي ،فتح ّذره مف الوقوع في
الجماعات
ّ
ّ
ّ

المتعددة.
اآلفات المؤسفة الشائعة في مجتمعنا المعاصر .فالشخص ال يعيش ،والمجتمع ال تترعرع " شخصيتو " إالّ يمف شبكة مف العالئؽ
ّ

ولكف الواقع أف الفرد نراه اليوـ ،في كثير مكف األحواؿ ،ميغوطاً بيف قطبيف :الدولة والسوؽ ،فيبدو أحياناً أنو ال يعيش إالّ ليكوف منتجاً أو

مستيمكاً أو مأمور دولة؛ ويغيب عف الذىف أف العيش المشترؾ ليست الدولة غايتو وال السوؽ ،بؿ يتمتّع في ذاتو بقيمة فريدة ،عمى الدولة
ويتمعنو في حو ٍار
يتجندا لخدمتيا .فاإلنساف ىو ،قبؿ أي شيء آخر ،كائف يبحث عف الحؽ ويسعى إلى أف يعيش بمقتياه،
وعمى السوؽ أف ّ
ّ
دائـ تمتزـ بو األجياؿ السابقة والالحقة (.)102

يتجدد جيالً بعد جيؿ .وال غرو ،فتراث القيـ الموروثة والمكتسبة ُعرية دوماً لنقد
المشرع عمى الحقيقةّ ،
األمةّ ،
 -50ثقافة ّ
تتميز بالبحث ُ
المسبؽ ،بؿ تعني خصوصاً ويع ىذه القيـ مويع االختبار في
األجياؿ الصاعدة ،مع العمـ بأف المعارية ال تعني حتماً اليدـ أو الرفض ُ
ويفرز ُّ
الغث مف السميف في التراث،
بوتقة الحياة
ّ
الشخصية ،فتصبح بفيؿ ىذا التمحيص الحياتي ،أكثر التصاقاً بالحياة والواقع واإلنسافُ ،
ويستعاض عف األشكاؿ اليرمة بأشكاؿ أخرى أكثر مماشاة لمزمف الحاير.
ُ
في ىذا السياؽ ،تجدر اإلشارة إلى أف المناداة باإلنجيؿ تندرج في حيارة الشعوب ،داعمة سعييا إلى الحقيقة ،ومساندة جيدىا لمزيد مف
ٍ
معيشية بالية ،ورفيت كؿ تبادؿ ومناظرة في شأف
بأنماط
التمسؾ
التعمؽ ( .)103ولكف إذا انغمقت حيارة عمى ذاتيا ودأبت في
ّ
ّ
التنقية و ّ
اإلنسانية ،أمست عقيمة وذىبت في طريؽ االنحطاط.
الحقيقة
ّ

بد لإلنساف كمّو مف
تتكوف ىذه الحيارة بطريقة مجدية ،ال ّ
ي كمّو يتحقّؽ يمف حيارة ّ
 -51النشاط البشر ّ
معينة وفي إطارىا يتفاعؿ .ولكي ّ
يسخر ليا ما لديو مف طاقات السيطرة عمى ذاتو
وينمي فييا إبداعو وعقمو ومعرفتو لمعالـ والبشر ،وال ّ
بدلو أيياً مف أف ّ
أف يساىـ فييا ّ
والتفاني والتيامف واألىبة لتعزيز الخير العاـ .أوؿ عمؿ وأىـ ٍ
عمؿ لبموغ ىذا اليدؼ يتحقؽ في قمب اإلنساف؛ والطريقة التي يتوفّر فييا
ّ
تصور لذاتو ولمصيره .وانو عمى ىذا الصعيد تتحقؽ مساىمة الكنيسة في بناء الحيارة الحقّة
اإلنساف عمى بناء مستقبمو رىف بما لديو مف ّ

المسمكيات البشرّية لممساىمة في بناء حيارة السالـ ،خالفاً لمنماذج الحيارّية التي تستغرؽ الفرد
تعزز نوعية
مميزة وحاسمة .فيي ّ
ّ
مساىمة ّ
ٍ
أما الكنيسة فيي تخدـ اإلنساف
في الجميور ،وتتجاىؿ دور المبادرة والحرّية لديو ،وال ترى لو مف
التقنيات الصدامية و ّ
عظمة إالّ في ّ
الحبيةّ .
بإعالف الحقيقة في شأف الخميقة التي وكميا المّو إلى البشر ليثمروىا وينجزوىا بعمميـ ،وفي شأف الفداء الذي بو أنقذ ابف المّو جميع الناس،

المقدس كالماً متوات اًر
وآتاىـ ،في الوقت نفسو ،أف
ينيموا بعييـ إلى بعض ،ويكونوا مسؤوليف بعييـ عف بعض .واننا لنجد في الكتاب ّ
ّ
المسؤولية تشمؿ الجميع.
عما يترتّب عمينا مف التزاـ ناشط تجاه الغير ،وتيافر في
ّ
ّ

برمتيا ،فال يبقى إلنساف
ىذا المقتيى ال ينحصر يمف حدود العيمة وال حتى يمف حدود الشعب أو الدولة ،بؿ يتناوؿ شيئاً فشيئاً البشرّية ّ
ٍ
عيو آخر في األسرة البشرّية ،فيسوغ لو القوؿ بأنو غير مسؤوؿ عف مصير أخيو ( تؾ
في الدنيا يحسب ذاتو غريباً ال مبالياً بمصير أي

االتصاؿ الحديثة
تيسرت اليوـ بفيؿ وسائؿ
9/4؛ لو37-29/10؛ متى .) 46-31/25
ّ
ّ
المحبة الساىرة المتفانية لمقريب في حاجتو –وقد ّ
ٍ
الدولية .وال يصعب القوؿ بأف القدرة
سممية لمنزاعات
أىمية بارزة لمبحث عف
ّ
حموؿ ّ
وما حققتو مف تقريب الناس بعييـ مف بعض -تكتسب ّ
الرىيبة لوسائؿ التدمير ،قد أمست حتى في متناوؿ الشعوب الصغيرة والمتوسطة ،والعالقات اآلخذة في التوثؽ بيف شعوب األرض كمّيا،

جداً ،بؿ متع ّذ اًر في الواقع.
مغبات الحرب أم اًر عسي اًر ّ
تجعؿ ّ
الحد مف ّ
ُنكب بيا
عمدت أنا نفسي بمناسبة الحرب التي
 -52ىذا الخطر أدركو البابا بندكتس الخامس عشر وأخالفو إدراكاً جمياً (  .)104وقد
ُ
فف القتؿ ،وتزلزؿ أيياً حياة
تدمر حياة األبرياء وتمقّف ّ
الخميج حديثاً إلى تكرار النداء " :لف تكوف حرب مف بعد! " ال ،لف تكوف حرب مف بعدّ ،

تسببت في اندالعيا .فكما حاف الوقت أخي اًر ،داخؿ
وتخؼ وراءىا ذيوالً مف األحقاد واليغائف
تصعب ّ
السفّاحيفّ ،
الحؿ العادؿ لممعيالت التي ّ
ّ
التقدـ في األسرة الدولية .وال يمكف أف ننسى،
بد أيياً مف أف يتحقّؽ مثؿ ىذا ّ
البالد ،لتح ّؿ سمطة القانوف محؿ الثأر واالقتصاصات الفردية ،ال ّ

حقيقية وخطيرة :منيا المظالـ الواقعة عمى الناس ،والتطمعات المشروعة المسدودة في وجوىيـ،
مف جية أخرى ،أف لمحرب إجماالً جذو اًر وأسباباً
ّ
والبؤس واستغالؿ الجماىير البشرّية اليائسة مف كؿ ٍ
أمؿ واقعي بتحسيف أوياعيـ الحياتية بالوسائؿ السممية.

النمو.
مسؤولية
مسؤولية
فالنمو ىو االسـ اآلخر لمسالـ (  .)105فكما أف ىناؾ
ثـ
لتجنب الحرب ،ىناؾ أيياً
جماعية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ومف ّ
جماعية لتعزيز ّ
ّ
مساع تبغي
بد مف أف تقوـ
ٍ
يتوخى الخير العاـ .كذلؾ عمى الصعيد الدولي ،ال ّ
عمى الصعيد الداخمي ،يمكف بؿ يجب بناء اقتصاد اجتماعي ّ

بد بالتالي ،مف أف تُبذؿ جيود عميمة في سبيؿ التفاىـ بيف الناس والتعارؼ وتوعية اليمائر .تمؾ ىي الحيارة المنشودة التي
نفس اليدؼ .وال ّ
ٍ
ولكف
الفعالة في االزدىار االقتصاديّ .
تنمي الثقة بالفقير وما لديو مف طاقات بشرّية وامكانات لتحسيف أوياعو الحياتية بعمؿ يديو ،والمساىمة ّ
الفقير –فرداً كاف أـ شعباً -بحاجة ،ليتم ّكف مف بموغ ىذا اليدؼ ،إلى أف تتوفّر لو أوياع حياتية مؤاتية وسيمة المناؿ عممياً .ىذه األوياع ال
المتطورة مف مواقع مرموقة عمى صعيد الربح واالقتدار (.)106
االقتصاديات
تعتز بو
يحققيا سوى تيافر عالمي لمتنمية يفترض التيحية بما ّ
ّ
ّ

الطبيعية والطاقات البشرّية ،وتمكيف جميع الشعوب
الحد مف تبذير الموارد
تتوخى ّ
ىامة في طرائؽ العيش المألوفةّ ،
ّ
تحوالت ّ
وقد يؤدي ىذا إلى ّ
الروحية ،التي
المادية منيا و
بد مف أف نييؼ إلى ذلؾ اعتبار الثروات الجديدة،
وجميع الناس عمى األرض مف االستفادة منيا بالقدر الالئؽ .وال ّ
ّ
ّ
ِ
اء بشرّياً شامالً.
الميمشة اليوـ ،ثمرة جيدىا وحيارتيا،
تفرزىا الشعوب
مساىمةً في إثراء األسرة ّ
الولية ،إثر ً
ّ

الفصل السادس

اإلنسان درب الكنيسة

 -53قاؿ الوف الثالث عشر ،الحظاً بؤس الكادحيف " :إننا بكؿ ثقة ،وبمؿء حقّنا ،نعرض ليذا المويوع (  .) ...ويمسي السكوت عنو
مرة ،عف رأييا،
في نظر الجميع ،يرباً مف التخاذؿ في أداء واجبنا " (  .)107في غيوف المئة سنة المنصرمة ،أفصحت الكنيسة ،غير ّ

المستمر ،ولـ تفعؿ ذلؾ استرداداً المتيازاتيا الغابرة ،أو فرياً لوجية نظرىا ،بؿ كاف غرييا
تطورىا
ّ
ّ
متتبعةً عف كثب المسألة االجتماعية في ّ
األوحد أف تمارس حدبيا ومسؤولياتيا تجاه اإلنساف ،الذي وكمو إلييا المسيح نفسو ،ىذا اإلنساف الذي ىو –كما ذ ّكر بذلؾ المجمع الفاتيكاني

وصمـ ليا أف تحظى بالخالص األبدي .وال نعني باإلنساف ىنا اإلنساف "
الثاني -الخميقة الوحيدة التي في األرض التي شاءىا المّو لذاتيا
ّ
المجرد " بؿ اإلنساف الحقيقي ،اإلنساف " المحسوس " ،اإلنساف "التاريخي"  .ىي قيية كؿ إنساف ،ألف كؿ إنساف أُدرج في سر الفداء ،وعبر
ّ

يحؿ ليا أف تخذؿ اإلنساف " ،ألف اإلنساف ىو أوؿ
تـ اتحاد يسوع المسيح بكؿ فرٍد إلى األبد ( .)108وينجـ عف ذلؾ أف الكنيسة ال ّ
ىذا ّ
السر ّ
التجسد والفداء " (.)109
ي
ّ
ويمر دوماً وأبداً بسر ّ
درب تجتازه الكنيسة في حمؿ رسالتيا (  ) ...درب رسمو المسيح نفسو ّ

كونت شيئاً فشيئاً ىذه العقيدة ،بطريقة
ذاؾ ىو المبدأ ،بؿ المبدأ الوحيد الذي ُيميـ العقيدة االجتماعية في الكنيسة .فمئف كانت الكنيسة قد ّ
اقعية،
وبخاصة مف بعد التاريي الذي نقيـ ذكراه ،فذلؾ ألف كؿ ثروة الكنيسة
منيجية،
العقائدية ،قد ارتسمت في أفؽ اإلنساف في حقيقتو الو ّ
ّ
ّ
ّ

ومزيج خطيئتو وب اررتو.

المجتمعية المعاصرة .المعارؼ البشرّية
وبخاصة في زمننا ،تُعنى باإلنساف مندرجاً في شبكة معقّدة مف العالئؽ
 -54العقيدة االجتماعية،
ّ
ّ
وتعده ليفيـ ،بطريقة أفيؿ ،أنو " كائف اجتماعي " .ولكف اإليماف
جيداً أف اإلنساف مقيـ في قمب المجتمعّ ،
والفمسفة تساعدنا في أف ندرؾ ّ
الحقيقية ،ومف ىذا اإليماف باليبط ينطمؽ التعميـ االجتماعي في الكنيسة ،متّكئاً عمى كؿ ما توافيو بو العموـ
ىويتو
ّ
وحده يكشؼ لو تماماً ّ
ومتوخياً نجدة اإلنساف في طريؽ الخالص.
والفمسفة،
ّ

ولكف
ىاماً في تحميؿ أألوياع االجتماعية -االقتصادية في أواخر القرف التاسع عشرّ .
الرسالة في " الشؤوف الحديثة " يمكف اعتبارىا رفداً ّ
شروية في الكنيسة إلى جانب الكثير مف الوثائؽ األخرى المميورة بذات
الخاصة تنبع مف أنيا وثيقة
قيمتيا
الب ّ
ّ
تعميمية تندرج في خطّ الرسالة ُ
ّ

وسر الخالص بالمسيح،
الطابع .ونستنتج مف ذلؾ أف التعميـ االجتماعي يحمؿ في ّ
طياتو الطابع ُ
البشروي ،ناقالً إلى كؿ إنساف بشرى المّو ّ
ببقية الشؤوف:
وكاشفاً ،بالتالي ،اإلنساف لذاتو ،لمسبب عينو .في ىذا اليوء ،وفي ىذا اليوء فقط ،تعنى الكنيسة ،عبر عقيدتيا االجتماعيةّ ،
الحقوؽ البشرّية لكؿ فرد ،لمكادحيف ،وشؤوف األسرة والتربية ،وواجبات الدولة ،وتنظيـ المجتمع الوطني والدولي ،والحياة االقتصادية ،والثقافة،

الحمؿ حتى الموت.
والحرب والسالـ ،واحتراـ الحياة مف لحظة َ

 " -55معنى اإلنساف " تتمقّاه الكنيسة مف الوحي اإلليي .قاؿ بولس السادس " :لكي نعرؼ اإلنساف ،اإلنساف الحقيقي ،اإلنساف كمّو ،يجب
السيناوية ،معربة عف ذات المعنى ،في صيغة صالة " :مف خالؿ طبيعتؾ ،أييا اإللو
أف نعرؼ المّو " ،ثـ أياؼ حاالً قوؿ القديسة كاترينا ّ
األبدي ،أعرؼ طبيعتي " (.)110

المسيحية ىي إذف ،في الحقيقة ،فصؿ مف عمـ الالىوت .ومف ىذا المنطمؽ عينو ،يسوغ القوؿ :إف العقيدة االجتماعية في
األنتروبولوجية
ّ
ّ
الكنيسة ،عندما تتناوؿ اإلنساف وتُعنى بأمره وبمسمكو في العالـ "

وبخاصة الالىوت األدبي (  .)111البعد الالىوتي يبدو إذف يرورّياً ،لمواجية معيالت العيش المشترؾ في
تدخؿ في نطاؽ الالىوت،
ّ
يجرد اإلنساف مف
بد مف اإلشارة إلى أف ىذا القوؿ
اء لفيميا أـ لحمّيا .وال ّ
ّ
عصرنا ،سو ٌ
يصح أيياً في مواجية الموقؼ " اإللحادي " الذي ّ

اع
يصح أيياً في مواجية المواقؼ
األساسية ،كما
مقوماتو
المبنية عمى التغايي وروح االستيالؾ ،والساعية ،لدو ٍ
ّ
ّ
ّ
العنصر الروحي ،وىو مف ّ
يجر األذى ،في النياية ،عميو وعمى غيره.
متنوعة ،إلى إقناع اإلنساف مف استقالليتو عف المّو وكؿ شريعة وحجره في سجف مف
ّ
األنانية ّ
وحج ٍج ّ

بمحبة
وتقدـ لو الحياة
عندما تب ّشر الكنيسة اإلنساف بخالص المّو ّ ،
األبدية وتشركو فييا بواسطة األسرار ،وتوجو حياتو عبر الوصايا اآلمرة ّ
ّ
حد بعيد .ىذه الرسالة السامية في خدمة اإلنساف ،ال تستطيع أبداً أف تتقاعس
المّو والقريب ،فيي إنما تساىـ في تعزيز الكرامة
اإلنسانية إلى ّ
ّ

لبث
خاصة .وبالتالي فيي تقؼ كؿ ما لدييا مف طاقات وأساليب
عنيا ،ولكنيا تمحظ أيياً أف رسالتيا تواجو اليوـ مصاعب وعقبات
متجددة ّ
ّ
ّ
سمو
النمو لإلنساف كمو .عند عتبة األلؼ الثالث ،تبقى الكنيسة ىي " اآلية واليمانة لما يتميز بو الشخص البشري مف ّ
البشرى التي تكفؿ ّ

"( ،)112كما حاولت أف تكوف منذ مطمع وجودىا ،مواكبةً مسيرة اإلنساف عمى مدى تاريخو .وما " الشؤوف الحديثة " سوى عبارة ف ّذة مف
تعابير ىذه الرسالة.

المسيحية واستقائيا
أوجو الشكر إلى كؿ الذيف بذلوا الجيد في درس العقيدة االجتماعية
 -56في الذكرى المئوية ليذه الرسالةّ ،
ّ
بودي أف ّ
المئوية سانحة اندفاع جديد لتدارس تمؾ
ميمة يجب عمى الكنائس المحمية أف تتيافر ليا؛ وأمنيتي أف تكوف ىذه الذكرى
ّ
ونشرىا :وتمؾ ّ
العقيدة وبثيا وتطبيقيا في مختمؼ المجاالت.

ميمة
و ّ
اكية الو ّ
طبؽ في البالد التي تبدو ،في إثر انييار االشتر ّ
يعرؼ بيا وتُ ّ
أود خصوصاً أف ّ
اقعية ،عمى كثير مف التيعيع في مواجية ّ
تتوسـ في ىذا االنييار انتصا اًر لنظاميا االقتصادي دوف غيره ،فال تعود تعبأ
الترميـ .ومف جية أخرى ،نرى البمداف الغر ّبية نفسيا عرية ألف ّ

أما بمداف العالـ الثالث فتمفي ذاتيا اليوـ ،أكثر مف أي يوـ ميى ،في ويع مف التخمّؼ الذريع ،يستفحؿ
بتزويده اآلف بالتعديالت الالزمة .و ّ
يوماً بعد يوـ.
كؿ فرد أف ييطمع ،بال
العمالية ،كتب ىذا الشعار :ط عمى ّ
مف بعد أف أدلى الوف الثالث عشر بالمبادئ والتوجييات لويع ح ّؿ لممسألة ّ
تدخر ،في سبيؿ
أما الكنيسة فمف ّ
مماطمة ،بالدور الذي يترتّب عميو ،واالّ فكؿ تأجيؿ لمدواء يجعؿ بال شفاء ً
داء خطي اًر مزمناً " .وأياؼّ " :
ذلؾ ،جيداً مف أي نوع كاف " (.)113

عد نظرّيةً بؿ ،قبؿ كؿ شيء ،أساساً وحاف اًز لمعمؿ .بدافع ىذا
 -57في نظر الكنيسة ،البالغ اإلنجيمي في الشأف االجتماعي ،يجب أالّ ُي ّ
أمر ممكف ،عمى
البالغ ،قاـ بعض المسيحييف األوؿ بتوزيع أمواليـ لممعوزيفُ ،مقيميف الدليؿ عمى أف التناغـ والتيامف في العيش المشترؾ ٌ

مصحات
اإلنجيؿ،ىب المتوحدوف ،عبر التاريي ،يزرعوف األرض ،وأقاـ الرىباف والراىبات
بقوة
ّ
ّ
ما ىنالؾ مف تفاوت بيف الطبقات االجتماعيةّ .
ومآوي لمفقراء ،وانبت األخويات ،كما انبرى رجاؿ ونساء مف كؿ األوساط لخدمة المعوزيف واليامشييف ،ويقينيـ أف كممات المسيح " :ما

مجرد أمنية تقوية ،بؿ أف تغدو ،في حياتيـ ،التزاماً
صنعتـ ألحد إخوتي ىؤالء الصغار فمي قد صنعتموه " (متى  ،)40/25يجب أالّ تبقى ّ
محسوساً.

تعمـ الكنيسة اليوـ ،أكثر مف أي وقت آخر ،أف بالغيا االجتماعي ال تقوـ مصداقيتو عمى تناسقو ومنطقو الباطف بقدر ما يقوـ عمى شيادة
ٍ
استبعاد أو استثناء لفئات أخرى .فخيار الكنيسة ال يتناوؿ فقط الفاقة
األعماؿ .ومف ىذا اليقيف ينبع خيارىا وايثارىا لمفقراء ،ولكف مف دوف أي

حب الكنيسة
المادية :فيناؾ ،عمى ما نعمـ ،أشكا ٌؿ كثيرة مف الفقر،
وبخاصة في المجتمع المعاصرُّ ،
تمـ باالقتصادّ .
ّ
ّ
تمـ بالثقافة والديف كما ّ
ٍ
التقدـ التقني
التيخـ
لمفقراء ،وىو مف مزاياىا الجوىرية ومف تقاليدىا الراسخة ،يييب بيا إلى حيث الفقر آخذ في
بشكؿ ذريع ،برغـ ّ
ّ

مدنية االستيالؾ،
اليامشية ،ولدى
المتعددة لدى الفئات
واالقتصادي .ففي بالد الغرب ،نقع عمى البؤس بوجوىو
ّ
ّ
المسنيف والمريى ويحايا ّ
ّ
أما البمداف النامية،فتموح في أفقيا أزمات عمى شفا الكارثة ،إذا لـ ُيتّخذ ليا ،في
عما ىنالؾ مف جماىير الالجئيف والمستوطنيف .و ّ
ناىيؾ ّ
الوقت المناسب ،تدابير منسقّةٌ دولياً.

تتوسـ فيو الكنيسة وجو المسيح ،يترجـ واقعياً بالعمؿ عمى تعزيز العدالة .ىذه العدالة ال سبيؿ
ّ -58
حب الناس ،وفي طميعتيـ الفقير الذي ّ
البتّة إلى تحقيقيا كاممة ،ما داـ الناس ينظروف إلى المحتاج المستجدي أوداً لمعيش ،نظرتيـ إلى ُم ٍ
نداء إلى القياـ
برـ وثقيؿ ،وال يؤانسوف فيو ً

جدية
التغير الباطف الذي تفتريو كؿ محاولة ّ
بالمعروؼ ،وسانحةً لكسب ثروة أعظـ.مثؿ ىذا الوعي وحده يولي الجرأة لركوب المجازفة وقبوؿ ّ
وميمشة ،لتتمكف مف مواكبة
برمتيا ،معزولة
لمساعدة الغير .فميس المطموب أف
ّ
نتصدؽ فقط مما يفيض ّ
ّ
عنا ،بؿ أف نوفّر الدعـ لشعوب ّ
ٍ
بمجرد أف نغرؼ مف
ي .ىذا اليدؼ ال يتحقّؽ
فائض أمسى مف منتجات عصرنا الوفيرة ،بؿ خصوصاً
قي البشر ّ
ّ
ركب ّ
النمو االقتصادي والر ّ
بتغيير أنماط الحياة وأساليب اإلنتاج واالستيالؾ ،والبنيات السمطوية القائمة التي تسوس المجتمعات المعاصرة .وليس المطموب أيياً أف

العاـ لألسرة البشرّية
نقوض أدوات التنظيـ االجتماعي التي برىنت ،حتى اآلف ،عف نجاحيا ،بؿ أف ّ
تصور صحيح لمخير ّ
نوجييا في اتجاه ّ
ّ
نتصدى ليا ،لما يمكف أف تعود بو مف سوانح خارقة
ال
أ
يجب
ة
ر
ظاى
وىو
،
"
العالمي
باالقتصاد
"
ى
يسم
ما
اليوـ
يبرز
أخذ
لقد
.
بأجمعيا
ّ
ّ
ّ
وتوجيو نحو الخير
لتعزيز الرخاء .ولكننا نوجس كؿ يوـ أكثر أف ىذا التدويؿ المتنامي لحركة االقتصاد بحاجة إلى أجيزٍة ّ
دولية صالحة تراقبو ّ
العاـ ،وىذا يتخطّى قدرة أي ٍ
بمد في العالـ ،ميما بمغ شأنو .لكي يتحقؽ مثؿ ىذا اليدؼ ،يجب أف يتنامى روح التعايد بيف كبريات الدوؿ،
ّ
ّ
بد أيياً لتمؾ الدوؿ الكبرى عندما تروز نتائج
الدولية
وأف تتمثّؿ مصالح األسرة البشرّية الكبرى ،بطريقة منصفة ،يمف األجيزة
المختصة .وال ّ
ّ
ّ

أشدىا
وجدياً حساب الشعوب والدوؿ التي تزف يئيالً في ميزاف السوؽ
ألح الحاجات و ّ
الدولية ،ولكنيا تختزف ّ
ّ
ق ارراتيا ،مف أف تحسب دائماً ّ
ميياً ،وتفتقر ،مف ثـ ،لنموىا ،إلى ٍ
دعـ كبير .مف الثابت إذف أف أمامنا أمو اًر كثيرة نحقّقيا في ىذا المجاؿ.
ّ
ّ

بد ليا مف أف تكألىا النعمة مف لدف المّو .فبالنعمة ،إذا
 -59لكي تقوـ العدالة ،وتتكمّؿ بالنجاح المساعي البشرّية اليادفة إلى تفعيميا ،ال ّ
اإلليية.
ي في التاريي ،أي العناية
ّ
تعاونت معيا الحرّية البشرّية ،يتحقّؽ حيور المّو السر ّ
وتحدياتيـ،
اتبعنا لممسيح ،يجب أف نشارؾ فييا اآلخريف في صميـ واقعيـ ومصاعبيـ وكفاحاتيـ ومعيالتيـ
ّ
إف ّ
الجدة التي نختبرىا في ّ
ّ
يتحمؿ
فيستنير كؿ ىذا ويتأنسف أكثر ،في يوء اإليماف .فاإليماف ال يساعد فقط في العثور عمى حموؿ ،بؿ يم ّكف اإلنساف أيياً مف أف ّ

بشرّياً األوياع المؤلمة ،لئالّ ييمؾ فييا ويسمو عف كرامتو ودعوتو.
تتجسد الحقيقة الواحدة في شأف اإلنساف ،في قرائف
األىمية .فمكي
المسيحية والمعارؼ األخرى ترابط كثير
ىذا ،ويقوـ بيف العقيدة االجتماعية
ّ
ّ
ّ
المعنية باإلنساف تستفيد مف إمداداتيا
اجتماعية واقتصادية وسياسية مختمفة ودائمة التقمّب ،نرى ىذه العقيدة في حو ٍار مع مختمؼ العموـ
ّ

التوجو ،بانفتاح أوسع ،نحو خدمة اإلنساف معروفاً ومحبوباً في مؿء دعوتو البشرّية .إلى جانب ىذا الترابط مع العموـ األخرى،
وتساعدىا في
ّ
تتميز بو ىذه العقيدة مف طابع عممي ٍ
ي ،نوعاً ما .فيي تنتصب عند الممتقى بيف حياة المسيحييف ويميرىـ،
ال ّ
بد مف التذكير بما ّ
ُ
وبعد اختبار ّ
مف جية ،وأوياع العالـ مف جية أخرى ،وتنعكس في الجيود التي يبذليا األفراد و ِ
القيموف عمى شؤوف الثقافة واالجتماع ،ورجاؿ
العَيؿ و ّ
السياسة والحكـ ،ليفرغوا عمييا شكميا وطريقة تطبيقيا في التاريي.

العمالية " :إف مسألة بمثؿ ىذه الخطورة
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فعاليات أخرى حصتيـ مف النشاط والجيود " ( .)114لقد كاف البابا عمى يقيف مف أف المعيالت الخطيرة التي أفرزىا المجتمع
تقتيي مف ّ
ِّ
يفسر
الصناعي لف تمقى حال إالّ بتيافر الطاقات كميا .ىذا القوؿ أصبح عنص اًر ثابتاً مف عناصر العقيدة االجتماعية في الكنيسة ،وىذا ما ّ
العامة عف السالـ ،إلى جميع ذوي النوايا الصالحة.
لماذا ّ
توجو يوحنا الثالث والعشروف برسالتو ّ
ٍ
الماركسية ،أبت ىذا التعاوف .منذ ذاؾ التاريي ،أشياء
وبخاصة الميبرالية و
بأسؼ ،أف إيديولوجيات عصره،
بيد أف الوف الثالث عشر الحظ،
ّ
ّ
الدولية ،ال يتعمّؽ
سيما في ىذه السنيف األخيرة .فمقد أخذ العالـ يعي ،أكثر فأكثر ،أف ح ّؿ المعيالت الشائكة
الوطنية و ّ
ّ
تغيرت ،وال ّ
كثيرة ّ
ٍ
تحوالً
ّ
بقيية إنتا ٍج اقتصادي ،أو تنظيـ تشريعي أو اجتماعي ،بؿ يتطمّب األخذ بقيـ وايحة ،عمى صعيد المسمؾ والديف .كما يتطمّب أيياً ّ
كتبت في " االىتماـ بالشأف االجتماعي
حد ما
في الذىنية والموقؼ والبنى،
وتحس الكنيسة خصوصاً بواجب المساىمة في ذلؾ .وىناؾ –عمى ّ
ُ
ّ
األخالقية الالزمة
يد في إرساء المسألة االجتماعية عمى األسس
معيف ،سيكوف ليـ ٌ
ّ
ممف ال يدينوف بديف ّ
" -أم ٌؿ وطيد بأف الكثيريف ،حتى ّ
(.)115

المسيحية ،والى جميع الديانات الكبرى في العالـ ،ودعوتيا إلى أداء شيادة باإلجماع
نداء إلى الكنائس
في ىذه الوثيقة
ّ
نفسيا،وج ُ
ّ
يت أيياً ً
بدور ٍ
لقناعاتيا المشتركة في شأف كرامة اإلنساف خميقة المّو (  .)116واني لمقتنعٌ بأف األدياف سوؼ تيطمع اليوـ وغداً ٍ
نافذ في حفظ السالـ
وبناء مجتمع خميؽ باإلنساف.
يصح خصوصاً في األفراد والجماعات الذيف
وانو مطموب ،مف جية أخرى ،مف جميع ذوي النوايا الصالحة ،أف يتأىبوا لمحوار والتعايد ،وىذا
ّ
االجتماعية ،سواء عمى الصعيد الوطني أـ عمى الصعيد الدولي.
االقتصادية و
السياسية و
خاصة في المجاالت
ينييوف بمسؤوليات
ّ
ّ
ّ
ّ
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تدخمت في الفترة األولى التي احتدـ فييا الصراع الطبقي،
ظمّت الكنيسة أمينة ليذا الواجب في غيوف المئة سنة التي انصرمت مف بعد .لقد ّ
العالمية الثانية ،رّكزت الكنيسة
التوتالية .بعد الحرب
العالمية األولى ،لتدفع عف الناس غائمة االستغالؿ وطغياف األنظمة
في أعقاب الحرب
ّ
ّ
ّ

ومبني عمى روح التعاوف
المادية ،وقياـ نظاـ اجتماعي بريء مف الظمـ
مشاعية األرزاؽ
ممحة عمى
بالغاتيا
ّ
ّ
االجتماعية عمى كرامة اإلنسافّ ،
ّ
ّ
ٍ
والتيامف .ولـ ِ
كؿ يوـ
بحاجة ال إلى ىذه الخيور فقط ،بؿ إلى القيـ
ردد أف الفرد والمجتمع
الدينية أيياً .وعندما أخذت تدرؾّ ،
تف تُ ّ
الروحية و ّ
ّ
الرخي الذي ينعـ بو العالـ الغربي ،بؿ تعاني البؤس المنتشر في البالد
ثمة مالييف مف البشر ليس ليا أي نصيب في العيش
أكثرّ ،
أف ّ
ّ

تحس ذاتيا ممتزمةً بواجب التنديد بيذا الواقع ،بمنتيى
أحست وال تزاؿ ّ
النامية ،وتعيش في ويع ال يزاؿ في حكـ " النير شبو العبودي "ّ ،
الويوح والصراحة ،مع عمميا بأف نداءاتيا لف تمقى دائماً ،عند الجميع ،آذاناً صاغية.

المئوية مف أف تدعـ الجيود التي يبذليا جميع ذوي النوايا
بد ليذه الذكرى
مئة سنة بعد إعالف " شؤوف الحديثة "
وتحديات جديدة .وبالتالي ،ال ّ
ّ
ّ
سيما المؤمنيف.
الصالحة ،وال ّ

 -62رسالتي ىذه ،بغيتيا النظر إلى المايي ،ولكف خصوصاً التطمّع إلى المستقبؿ .وىي " ،كالشؤوف الحديثة " في عيدىا ،تحت ّؿ تقريباً
وتود ،بعونو تعالى ،أف تميّد لو الطريؽ.
عتبة القرف الجديدّ ،

حد قولو تعالى " :ىا إني أجعؿ كؿ شيء جديداً " (
الجدة الحقّة الدائمة ،مصدرىا ،في كؿ حيف ،قدرة المّو الالمتناىية ،عمى ّ
" ِج ّدة األشياء "ّ ،
الكؿ " ( 1قور -24/15
الممؾ إلى المّو اآلب ...فيصير المّو كالِّ في ّ
رؤ  .) 5/21ىذه الكممات تومئ إلى منتيى التاريي ،يوـ " ُيعيد المسيح ُ
الجدة التي نترقبيا كاممةً عند عودة الرب ،ىي ماثمة منذ خمؽ العالـ ،وبالتحديد منذ أف صار المّو
حؽ العمـ أف ّ
 .) 28بيد أف المسيحي يعمـ ّ
إنساناً في يسوع المسيح ،وبو ومعو أبدع " خمقاً جديداً " ( 2قور 17/5؛ غال .) 15/6

وقوة لتواكب اإلنساف في مسيرتو األريية شطر
قبؿ الختاـ ،أرفع الشكر ،تارة أخرى ،إلى القدير الذي جاد عمى كنيستو بما تحتاجو مف نور ّ
وفية لعيدىا بأف تجعؿ مف درب اإلنساف دربيا ،عالمة أنيا ال تسير وحدىا بؿ مع
غايتو
األبدية .في األلؼ الثالث أيياً ،ستظ ّؿ الكنيسة ّ
ّ

المسيح رّبيا .فيو الذي جعؿ مف درب اإلنساف دربو ،وىو الذي يقوده ،واف خفي عميو ذلؾ.
حجة إيمانيا ،عساىا ترافؽ البشرّية
وعسى مريـ ،أـ الفادي ،القائمة بقرب المسيح في طريقو إلى الناس ومع الناس ،والتي ّ
تتقدـ الكنيسة في ّ
المقبؿ ،في األمانة لمف " ىو الباقي أمس واليوـ والى الدىور " ( عب  ،)8/13يسوع المسيح رّبنا
بشفاعتيا الو ّ
الدية في طريقيا إلى األلؼ ُ
الذي باسمو ،ومف صميـ قمبي ،أىدي الجميع بركتي.
أعطي في روما ،بقرب القديس بطرس ،في األوؿ مف أيار سنة  ، 1991تذكار القديس يوسؼ العامؿ ،في السنة الثالثة عشرة مف واليتي.
يوحنا بولس الثاني
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 )13المرجع نفسو عدد  34ص .130

 )14المرجع نفسو عدد  ،27ص .123
" )15العمؿ البشري" رسالة عامة لمبابا يوحنا بولس الثاني ،عدد  6، 2، 1المرجع نفسو ص .592-586، 583-578
" )16الشؤوف الحديثة" ،عدد  ،12-3المرجع نفسو ص .107-99
 )17المرجع نفسو عدد  7ص .103-102
 )18المرجع نفسو عدد  8-6ص 104-101

 )19المرجع نفسو عدد  ،41، 38-37ص 138-137، 135-134
 )20المرجع نفسو عدد  ،38ص .135
 )21المرجع نفسو عدد  33ص .129-128
 )22المرجع نفسو عدد  33ص .129
 )23المرجع نفسو عدد  34ص .129
 )24المرجع نفسو عدد  3 ،34ص .131-130
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 )26الشرعة العالمية لحقوؽ اإلنساف.
" )27الشؤوف الحديثة" ،المرجع السابؽ ذكره عدد  ،27المرجع نفسو ص .123-121
 )28المرجع نفسو عدد  ،32ص .127

 )29المرجع نفسو عدد  ،32ص .127-126
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" )34االىتماـ بالشأف االجتماعي" ،عدد
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 )35الشؤوف الحديثة" ،المرجع السابؽ ذكره عدد  21 – 20ص " ،116 – 114الذكرى األربعوف" ج  3البابا بيوس الحادي عشر
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" )36االىتماـ بالشأف االجتماعي" ،عدد  42المرجع نفسو ص .572
" )37الشؤوف الحديثة" ،عدد  6و  9و 34و 39المرجع نفسو ص  102 – 101و  105 – 104و  131 – 130و .136
 )38المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني "فرح ورجاء" دستور راعوي بشأف حياة الكنيسة في عالـ اليوـ عدد .24
" )39الشؤوف الحديثة" ،عدد  ،3المرجع نفسو ص .99

" )40االىتماـ بالشأف االجتماعي" ،عدد  15و  28المرجع نفسو ص  530و .549 – 548
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" )42الذكرى األربعوف" ،رسالة عامة لمبابا بيوس الحادي عشر ج  3المرجع نفسو ص .213
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 ،1982/تعاليـ  1982/ 2/ 5ص  ،2266 – 2250وخطاب لمبابا بولس السادس أماـ المنظمة المذكورة بتاريي ،1969 / 6/ 10
أعماؿ الكرسي الرسولي  )1969( 61ص .502 – 491
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البشرية  ،1888 / 6/ 20أعماؿ الوف الثالث عشر ج  8روما في  1889ص .246 – 212
" )48الحرية البشرية" ،عدد  10المرجع نفسو .226 – 224
 )49رسالة بمناسبة اليوـ العالمي لمسالـ  ،1980أعماؿ كرسي الرسولي .1580 – 1572 )1979( 71
" )50االىتماـ بالشأف االجتماعي" ،عدد  20المرجع نفسو ص .538 – 537
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 )54رسالة بمناسبة اليوـ العالمي لمسالـ ( )1980المرجع نفسو ص .1580 – 1972
 )55المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني" ،فرح ورجاء" ،دستور راعوي بشأف حياة الكنيسة في عالـ اليوـ عدد  36و .39

" )56العممانيوف المؤمنوف بالمسيح" ،إرشاد رسولي (  )1988 / 12 / 30عدد  ،44 – 32أعماؿ الكرسي الرسولي )1989( 81
ص .481 – 431

" )57العمؿ البشري" ،رسالة عامة لمبابا يوحنا بولس الثاني عدد  20المرجع نفسو ص .632 – 629
 )58مذكرة في "الحرية المسيحية والتحرر"

 ،1986 / 3 / 22لجنة العقيدة واإليماف ،أعماؿ الكرسي الرسولي

 )1987( 79ص

.599 – 554

 )59خطاب في مناسبة إحياء الذكرى العاشرة لػ "النداء ألجؿ الساحؿ" ،في مقر مجمس المجنة االقتصادية ألفريقيا الغربي (أوغادوغو،

بوركينا – فازو )1990 /1 /29 ،أعماؿ الكرسي الرسولي  )1990( 82ص .821 – 816
" )60السالـ بيف األمـ ،البابا يوحنا الثالث والعشريف ج  ،3المرجع نفسو ص .288 – 286
" )61االىتماـ بالشأف االجتماعي" ،رسالة عامة لمبابا يوحنا بولس الثاني ،عدد  ،28 – 27المرجع نفسو ص " .550 – 547ترقي
الشعوب" رسالة عامة لمبابا بولس السادس عدد  44 – 43المرجع نفسو ص .279 – 278

" )62االىتماـ بالشأف االجتماعي" عدد  ،31 – 28المرجع نفسو ص .556 – 550
 )63البياف الختامي لمؤتمر ىمسنكي واتفاقية فيينا؛ "الحرية البشرية" رسالة عامة لمبابا الووف الثالث عشر عدد  ،5المرجع نفسو 215
– .217

" )64رسالة الفادي" ،رسالة عامة لمبابا يوحنا بولس الثاني 1990 /12 /7 ،عدد  ،7الرقيب الروماني في .1991 / 1 / 23
" )65الشؤوف الحديثة" ،عدد  ،12 – 3المرجع نفسو ص  107 – 00و .133 – 131
 )66المرجع نفسو عدد  18و  ،19المرجع نفسو ص .114 – 111
" )67الذكرى األربعوف" ،رسالة عامة لمبابا بيوس الحادي عشر ،ج  2المرجع نفسو ص  ،191رسالة إذاعية في  1941 /6 /1لمبابا

بيوس الثاني عشر؛ "أـ ومعممة" رسالة عامة لمبابا يوحنا الثالث والعشريف ،المرجع نفسو ص
عامة لمبابا بولس السادس عدد  24 – 22المرجع نفسو ص .269 – 268

" ،429 – 428ترقي الشعوب" ،رسالة

" )68فرح ورجاء" ،دستور راعوي بشأف حياة الكنيسة في عالـ اليوـ ،المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني عدد  69و .71
 )69خطاب في بويبال أما أساقفة أميركا الالتينية (

 )1979 / 1/ 28ج  ،3أعماؿ الكرسي الرسولي  )1979( 71ص – 199

201؛ "العمؿ البشري" ،رسالة عامة لمبابا يوحنا بولس الثاني عدد  14المرجع نفسو ص " ،616 – 612االىتماـ بالشأف االجتماعي"
عدد  ،42المرجع نفسو ص .574 – 572

" )70االىتماـ بالشأف االجتماعي" ،عدد  ،15المرجع نفسو ص .531 – 528
" )71العمؿ البشري" ،عدد  ،21المرجع نفسو ص .634 – 632
" )72ترقي الشعوب" ،لمبابا بولس السادس عدد  42 – 33المرجع نفسو ص .278 – 273
" )73العمؿ البشري" ،عدد  ،7المرجع نفسو ص .594 – 592
 )74المرجع نفسو عدد  ،8ص .598 – 594

" )75فرح ورجاء" ،دستور راعوي بشأف حياة الكنيسة في عالـ اليوـ ،المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني ،عدد " ،35ترقي الشعوب"،
لمبابا بولس السادس عدد  ،19المرجع نفسو ص .267 – 266
" )76االىتماـ بالشأف االجتماعي" ،عدد  ،34المرجع نفسو ص  560 – 559رسالة بمناسبة اليوـ العالمي لمسالـ (  :)1990أعماؿ
الكرسي الرسولي  )1990( 82ص .156 – 147

 )77في "المصالحة والتوبة" ،1984 / 12 / 2 ،إرشاد رسولي لمبابا يوحنا بولس الثاني عدد
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( )1985ص " ،217 – 213الذكرى األربعوف" رسالة عامة لمبابا بيوس الحادي عشر ج  3المرجع نفسو ص .219
" )78االىتماـ بالشأف االجتماعي" ،عدد  ،25المرجع نفسو ص .544
 )79المرجع نفسو ،ص .560 – 559

" )80فادي اإلنساف" ،رسالة عامة لمبابا يوحنا بولس الثاني )1979 /3 / 4 ( ،عدد  ،15أعماؿ الكرسي الرسولي  )1979( 71ص
.289 – 286
" )81فرح ورجاء" ،دستور راعوي بشأف حياة الكنيسة في عالـ اليوـ ،المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني ،عدد .24
 )82المرجع نفسو عدد .41
 )83المرجع نفسو عدد .26
 )84المرجع نفسو عدد " ،36الذكرى الثمانوف" ،رسالة رسولية لمبابا بولس السادس عدد  ،5 – 2المرجع نفسو ص .405 – 402
" )85العمؿ البشري" ،عدد  ،15المرجع نفسو ص .618 – 616
 )86المرجع نفسو عدد  10ص .602 – 600

 )87المرجع نفسو عدد  ،14ص .616 – 612
 )88المرجع نفسو عدد  18ص .625 – 622
" )89الشؤوف الحديثة" عدد  ،33 – 32المرجع نفسو ص .128 – 126
 )90المرجع نفسو عدد  ،27ص .122 – 121

" )91الحرية البشرية" ،رسالة عامة لمبابا الوف الثالث عشر عدد  10المرجع نفسو ص .226 – 224
" )92فرح ورجاء" ،دستور راعوي بشأف حياة الكنيسة في عالـ اليوـ ،المجمع الفاتيكاني الثاني عدد .76
 )93المرجع نفسو عدد  ،29رسالة إذاعية بمناسبة عيد الميالد ،)1944 / 12 / 24 ( ،أعماؿ الكرسي الرسولي  )1945( 37ص
.20 – 10

" )94بياف في الحرية الدينية" ،المجمع الفاتيكاني الثاني.
" )95رسالة الفادي" ،رسالة عامة لمبابا يوحنا بولس الثاني ،عدد  ،11الرقيب الروماني في .1991 /11 / 23
" )96فادي اإلنساف" ،رسالة عامة لمبابا يوحنا بولس الثاني ،عدد  ،17المرجع نفسو ص .272 – 270
 )97رسالة بمناسبة اليوـ العالمي لمسالـ (

 )1980المرجع نفسو ص  ،1580 – 1572رسالة بمناسبة اليوـ العالمي لمسالـ
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" )98فرح ورجاء" ،دستور راعوي بشأف حياة الكنيسة في عالـ اليوـ ،عدد  26المجمع الفاتيكاني الثاني.
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)100
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)104
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الرسولي  )1939( 31ص " ،335 – 333السالـ بيف األمـ" ،رسالة عامة لمبابا يوحنا الثالث والعشريف ج  3المرجع نفسو ص 285
–  ،289خطاب في األونيسكو لمبابا بولس السادس ،في
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)111
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"االىتماـ بالشأف االجتماعي" ،عدد  ،41المرجع نفسو ص .571
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)113
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