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َ عْ یُ  هِ تِ مَ ظَ وعَ   هِ تِ عَ وْ رَ �ِ ة یعَ بِ م الطّ ٕاّن �الَ  ُ تِ عْ االٕ  ميِ ة يف َمص مَ يِّ صا�ر قَ طي ب  . بیننا وبينه لادَ بَ تَ امد امل

َ  ض لنا مكَْ ِر عْ ا، یَ مً جْ حَ  ا�اكئناِت  ّقِ دَ وًال ٕاىل أ� ُص وُ وَ  هِ ْرسِ أ� بِ  يّ وِّ اجلَ  الِف الغُ  فَِبدایًة ِمن   دٍ دَ �ىل �َ   اك�ن َ�ّ  د ٔأيّ مِ تَ عْ ی
ُ أ�نْ  �يقأٓ�ره �ىل  د َ�ُ وا�ِ  ظامٍ ن يف نِ ازُ وَ م الت� دَ �َ  ر ٔأیًضا ٔأنّ هِظْ خرى، ویُ ن ا�اكئنات ا��  مِ َىص حيُْ َال  ة  طَ ابِ رتَ ظمة امل
 رى.خْ ا�� 

َ البَ  ؤ�نّ  م  أ�عظَ ظام یا يف هذا النِّ ساس�ِ زءا أ� ن جُ وِّ كَ ة �ُ رشی
  عواقبها قة لَ فارَ ه مُ وا�ِ برية، فٕاّهنا تُ ة َك ورَ ُص بِ  هِ لیْ د �َ مِ تَ عْ وتَ 
َ ها یومً رضارَ أ�  دادُ زْ �َ  ّ  البَ ِ� تَ مْ ة، تَ ْ�َ ن وُ . مفِ عد یومٍ ا ب ة  وّ ة قُ رشی
َ َال  هِ ْرسِ أ� م بِ ة العالَ صیا�َ لِ  عض البّ  امهُ سْ أ� و  بَلّ ارخي، ها يف التّ ري لَ ظِ  ن

ّ بَ قْ ن احلِ بدٔأ مِ ا یَ �ً رتََ قْ يا مُ وجِ يولُ ا جُ ظامً (نِ  نيوبوسِ رثُ نْ ���  يت ة ال
ة أ�رض  يّ ولوجِ يُ  �ىل جُ َرش لبَ أٔثري الهائل لِ ایة التّ دَ ت بِ دَ شاهَ 

نا  اكنیاتِ نا وٕامْ راتِ دُ قُ لِ   واحضٌ  ة دلیلٌ وّ وهذه القُ  ،ة)يّ یئِ هتا البِ مَ ظِ نْ وأ� 
نة نا ا�اكمِ ٕالماك�تِ  َدلیٌل ٔأیضابتاكر، و واالِ  ا�متعیة �ىل إالبداِع 

  خرى، ٕانْ ة أ� ْ�َ ن وُ ن مِ كِ ریق ٔأمامنا. ولَ ة يف الطّ یَ تناهِ مُ  والّال 
َ  ه�مِ ة �الِ وّ ع هذه القُ ضَ ختَْ  مْ لَ  وس، بل �ىل العكس  رُ دْ امل

حلارض  يف إانصاعت ٔ�ولو�ت جتاهلت اخلري املشرتك  
بَّل قَّد �َُكون تِ�   ،فََحْسب ِبأ�ْرسِهِ م العالَ  يفر �ِّ ؤَ ن تُ لَ  عواقبواملس�تقبل، فٕان نفس هذه القوة س�تؤدي ٕاىل 

 الَعواِقب مربمة. 

ع  وُ نَ التّ  ُمتَصاِ�د، اكلتَّغري� املَنا� وفُقدانرة �شٍلك دود الكو�ب ظاهِ �ُ  ِلتَ�اُوز مية س�ِ اجلَ  التّأٔثِرياتحت بَ ْص أ�  َ�َ و
ّ البَ فَكَذ� ٔأ�ربت ييئ، ر البِ وُ هْ دَ ث والتّ وُ لَ التّ و ي وِ یَ احلَ  َ �ِجضَة وُمتعاِونة و القات طو�ر �ِ تَ  �ىل ة رشی َ ناءَ ب  ْني ة ب
 ة. یالطبیع  بیئهتاا و عوهبِ شُ 

ً� �رًزا  دَ ي اكن �َ اّ� و   ١٩٧٢ة �ام دَ �ِ تّ مم املُ ؤمتر ا�� نذ مُ مُ  ِبصورٍة َملحوظةة یئيّ ضا� البِ فكري يف القَ قّدم التّ تَ  دّ قَ 
ْ نقاش بيئة االٕ لِ  یّة ٔأو  القانون  میّة ٔأولْ االت العِ ا� املُحَرز َسواء يفم قد� التّ  �َرز رن املايض، القَ  صِف سان. ففي نِ �

رض عبارة عن 
ٔ
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یَدعو ٕاىل الثِّقَة وَمصدًرا لِلتّفاؤل. ولَِكن الیوم، ٔأصبحت �َّرَمجة هذه الز�دة يف الفهم ٕاىل ٔأفعال   �سببًا یّةسات املؤسّ 
ئون البَرشیّة ٔأمًرا الزّما   حبا�ة ٕاىل رس�ة ٔأكرب ومدى ٔأوسع. ؤأصبحت التّغريات الّشاِمَ� يف تَنظمي وٕادارة الش��

َ  َوُوجودّ� وَرضور�ّ  َ رَ طْ ؤال ا�ي یَ والس�  .هِ بِ ن� حیل جتََ تَ س�ْ �   ٕاذا اكن ما جيبالعامل هو  يادات وق  شعوب ٔأمام سهفْ ح ن
یُكون َمْفروًضا �لینا ِمن  مْ أ�  وواقية، مقصودةمن اختیارات  ا�بع  س�یكونالقيام به  ُ ا��  س�َ ّ مار وامل م  جُ نْ تَ يت سَ عا�ة ال

 .  املُتَصاِ�دهنیار البييئّ �دة االِ ن زِ عَ 

  

ّي  "
ٔ
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َ   الِوصایَة   بیعة م الطّ �ىل �ال

سا�ر  تأٔثري ن عَ   فریداة بیعَ م الطّ أٔثري �ىل �الَ ن التّ ى مِ وً تَ س�ٍ رش مُ س البَ امرِ یُ 
 َ َ  .الكو�ب  واليت تقطنة احلیّ  لوقاِت �ْ امل ِو�ة   هذا التأٔثري�رر عض أ�حيان  يف ب

  �� مَ لتّ ِبمفاِهمي ل ة عومَ دْ بیعة مَ ة �ىل الطّ رَ طَ یْ والس�ّ  تَِمیل ٕاىل الهَْیَمنَة نََظر
یاَدة وَمع ِازد�د أ��داد ا��ش�اص املُْدرِكني ِلٕالْرتِباط املُتباَدل بني البَرشیّة  . والس�ِّ

َحيِمل   تأٔثَري� الَفریدٔأّن ٔأیًضا وا لُ بّ قَ تَ  بَّل وِاْعتِامد ا��وىل �ىل ا���رية، فَقَد  ،والبيئة
  َحْتِمی�ابًا اجِ وَ اًما وَ ِزت لْ اِ  هِ یّاتِ يف طَ 

�
 . ِهتاوحام�َ �لبيئة امم تِ هْ ِلال

نّا يف هذا  مِ  ُلك� یأٔيت ُلك� ِمنّا ٕاىل هذا العالَم َكَودیَعة يف ٔأمانَة املُجمتع إال�ْساين. فَ 
ٕاصالح  سؤولیة ن مَ ل جزًءا مِ مِ ا حيَْ نّ مِ  ُلك� وتََبًعا، ، ا�ٓخر�ند �ىل مِ تَ عْ م مُ العالَ 

َ اّ�  ا�متع والكو�ب   َهيِدف ٕاىل َال وهذا إالحساس ِ�لِوصایة . ْعتَِمد �لیهي ن
ّ البَ  َوْقع  َجتَاُهل فاِالحتیاج ا�امئ ٕاىل املَواِرد الّطبیعیّة   �الَم الّطبیعة. ة �ىل رشی

م احلضارة إال�ْسانیّة. وٕانّام �كون  جيه هذا  وْ دف هو تَ الهَ ٔأسايس� ِلِحْفظِ وِلتَقَد�
 .قَة وَشفَ وٕابداٍع ِ�ُرْشٍد التأٔثري 

 َ رق ِالس�ت�دام عمل� تَ وبي� حنن ن تَْخَرَ�ة ِمناخلام  املوادِ  َعن ٔأفضل الط�   املُس�ْ
نَكون �ىل َوعٍي ِبُطُرق   ؤأنْ  دّ بُ ، َال ؤأسالیب �َْس�ريها لِلَمْصلََ�ة العاّمة أ�رض

َحقيقَة ٔأّن  ُمَماَرساتِنا ٔأْن تَْعِكس ب �ىل ٔأیضا َجيِ و  بَقائنا.ر صدَ مَ تَْفكَريَ� ِجتاه 
تحقون   وعنارصها الباهرة أ�رض �ََروات مٌ� ُمْشرتك جلَمیع البَرش و�َس�ْ

َهتم ِمهنا ِبَعدٍل وٕانْصاف. �ىل ُلكِّ  نا ختیاراتُ ٔأْن تُظهِر اِ  وِمن الّرضوري ِحص�
د أ�جيال یََضع يف إالعتبار ٕازِدهار   ُمس�تو�ت ِصنا�َة القَرارات َمنْظوًرا ُمتََعّدِ

ّ �رخي البَ   ِمن املُّضَطرِبَةرتة فففي هذه ال  ض يف املس�تقبل. ُسّاكِن أ�ر  ة،  رشی
  الناِجتان عن التّْقِد�ر نِ ْس وحُ  ةِ ْمكَ حلِ ِ� ٔأصبح َرضور�� ٔأْن �َْزداد تَْقِویَة ُ�ُوِد� 

 ضج. الن� يف زد�د االِ 



يف وطن �املي وا�د   ة د وا�ِ   ٕا�سانّیة   
ّ البَ  ٔأْن نَرىمكن یُ َال رسه، أ� م بِ لعالَ ا واِسعة �َْشَمل ِ�الل ُرؤیةن مِ  یعيش  وا�ٍد  عٍب شَ ٕاّال ِمن ِ�الل َمنظور ة رشی

ي  اّ� الَوحيد  أ�ساس ّلكِ شَ �ُ   واّ�ي یَظهر ِمن ِ�الل العالقات العادَ� �دة عي هبذه الوِ الوَ ف واِ�د.  �امليٍّ  يف وطنٍ 
 . املس�تدمية �لیهناء ا�متعات ن بِ مكِ یُ 

م التّقد�ر الّالئق   ثقافة عادات ُلكّ فبیعة. لطّ وا�َهبيّي ل متنايه  امل الّال ِ�جلَ  ،ةاخلاصّ  هِ تِ یقَ ِر طَ بِ  ،عٍب شَ  ُلك�  َحيْتَفل تُقَّدِ
اث الثّمني واّ�ي ال یُدمع وح ٔأیًضا. ُمفهَِمة   ،الُعضویّة لٔ�فراد حفسبحتیا�ات االٕ  ِلهذا الرت� بَّل واِخلصال الّساِمية للر�

تَدمي بَّل   ، وُمْزَدِهر َحتْوي يف َطیّاِهتا الَو�د ٕ�جياد نُْقَطة ال تَتِّ�د فهيا املَجهودات املُشرتكة حفسبِبناء �الَم ُمس�ْ
 ؤأیضا إالحتفاالت املهب�ة. 

ّ ة البَ �دَ وِ � بِ ٕاّن ٕاقرارَ  بدٔأ  مفَ   .ج�عیةسات االِ املؤسّ الثّقافات ٔأو ٔأو  عبري التّ  فقدان التّنَُوع يف ٔأسالیب عين ة ال یَ رشی
ة  مَ ظِ نْ ر ا�� هِ دَ زْ بیعة، �َ في �امل الطّ ف. التّطابقن عَ �لتأٔ�ید  ه التّنوع وهو ٔأسايس ویَُفّرِقُ فهوم نا�ه مَ يف ثَ  َحيِوية �دَ الوِ 
َ االِ  �كون حيث  ،مع بعضها البعض �ىل َدرَ�ة َكبَرية ِمن التّنوع عنارص   تفا�ُالتالل ن �ِ مِ   هذه  ْني ختالفات ب

ز ، الُعمويم ِبأ�ْرسِهِ يان ني الكِ ِس يف حتَ  سببًاالعنارص   . ُلكّ ظام كَ ل النِّ م� ة حتََ رَ دْ قُ  وتَُعّزِ

 

 

 __________________________ 

َتدمي وُمْزَدِهر َحتْوي يف   ُمهَِمة ِبناء �الَم ُمس�ْ
َطّیاِهتا الَو�د ٕ�جياد نُْقَطة ال تَتِّ�د فهيا  

املَجهودات املُشرتكة حفسب، بَّل ؤأیضا  
 . إالحتفاالت املهب�ة 

 __________________________ 



ئون إال�ْسانیة ٔأّن التّنوع يف الِفكر واخلَلِْفيّة واِالجتا َؤى  نََرى يف الش�� ه ُمتَساٍو يف أ�مهِّیّة. وِمن ِ�الل التّفا�ُل بَْني الر�
ائدة  ة الزّ رَ فْ فٕاّن الوَ  والت��ار�ب املُختِلَفة تَتَأّٔسس َدَرَ�ة ٔأ�َىل ِمن احلقيقَة تُؤِدي ٕاىل ِٕاْكِتساب الَبصا�ر. و�َىل الَعكس

ُ النّ  �اِت وُ  يف   ظام بأٔمكِ�ِ النِّ  ِض ّرِ عَ تُ  مكن ٔأنْ د، یُ بیعي وا�ِ ر طَ صدَ �ىل مَ  املُْفِرط  امدعتِ االِ َكُوْ�َة نَظر ، َ� امثِ تَ ظر امل
 هنیار.الِ ح ُعرضة لِ صبِ ر ویُ طَ لخَ لِ 

ُ دامئة ة ا�َ ٕانّنا ِحب  یق العايلامت ساهَ ٕاىل امل َ حّىت  ا�متعاتن مِ  �ََدٍد ُمزتایدن مِ  الُمتِّ�َدة وذات التّنس�ِ ن  ن مِ مكّ تَ  ن
ّ  البَ ْني ة بَ القَ ن العِ وازُ �اع تُ ِرت سْ اِ    َعن مجمو�ة أ�خرى ُمَمَزيةبأّٔن ٕا�دى ا�مو�ات   ؤأّي ِافْرتاضبیعة. م الطّ ة و�الَ رشی
َوةق ٔأو  رْ ة ٔأو العِ نس�یّ سبب اجلِ �ِ لتأٔسيس الِو�دة يف   املطلوبة واِرص ا��  لَْن �ُسبب ٕاّال َمحوّ  أ�خرى ِصفة ٔأو ٔأيّ  الّرثْ

ح  الِ الّص  لِ �ْ ن أ� ل مِ مَ غبة يف العَ الرّ  ف�ِالختالف عن ا�ٓخر�ن دامئا ما یُضعِ عور الش� ف.  الرٔأّي وَدْمع العمل املُنَّسق
 ج�عي ٔأو بييئ. اِ العمل واء اكن العام سَ 

َ قَ لَ  ّ ت البَ د �ان   ِمن ِ�الل �ودها يف ِبناء الِو�دة وتأٔسيس ِا�رتام اجلُزء وِحامیَتِهِ ع ٔأثناء و� نَ لتّ لِ  فَهِْمهَايف   كثرياة رشی
ِلتأٔسيس التّوافُق بَني تِ� أ�جزاء   ا�ّ عَ بیعة ُطُرقًا فَ م الطّ �ىل �الَ  وتَْمنَحنا الِوالیة. ا�ُلكّ املُشاِرك ة وّ د �ىل قُ ع�االِ 

 . املتدا��

  



 

 

  

ا  ض أساس� ي كّل حني
"علينا أن نضع �ض

ا ونرّوجه   ا بد�ع� ا ونصنع صن�ع� جد�د�
 ".  لسعادة الب�ش

 
َجم ِمن ال�تابات البهائّ�ة المقّدّسة)  ّ  (م�تَ

ري البن�اء   تَْمِكني أ�نْصار التّغّیِ

تَِحق ُلكّ ُسّاكن أ�رض فرصة �س�متتاع ب�ر جممتع �الَمي یَتَقّدم ِبتنامغ مع �الَم الّطبیعة.  �َس�ْ
ب تَْمِكني أ�فراد يف ُلكِّ َماكن ِليُساِمهوا يف العملیات البنّاءة الهاِدفة ٕاىل   وِلِبناء جممتع كهذا، َجيِ

سات لِلُمسامهة الفع�ا� يف التّغیِّري   ى أ�فراد وامجلا�ات واملؤس� تأٔسيِسِه. وِ�ا یُصبح ِبناء الُقْدرة َ�َ
ل ُعنرص ال ِغَىن    عنه يف العمل البييئ احلیوي. املَُبّدِ

,هذا، �ىل ُمس�توى الفرد، یَعين تأٔسيس �َدد ِمن الُقُدرات املُتداِ�� الِعلْمیّة ِمْهنا والتِّقَِنیّة 
و�انیة. ِمفن املَُحّمت ٔأْن ميتِ� أ�فراد ِفهًما ِلٔ�فاكر وَمعرِفَة ِ�حلقائق  واِالج�عیّة وأ��القيّة والر�

رُ  ات الّرضوریّة لتأٔسيس ٔأمناط ٔأكرث ُرشًدا وَدیْموَمة ِلحیاة الَفرد  وِ�َربة �لط� ق واملَهارات والتَّو��
 واملُجمتع.

ٔأّما �ىل ُمس�تَوى اجلامعات احمللیة، فِبناء الُقْدَرة یَعين إال�راء والتّْشِكيل الواعي للثّقافَة. فيَقع �َىل  
ي ٕا�ْشاء بيئة ٕاج�عیة یَمكن فيه َمْزج ِاختیارات أ�فراد، وُمضاَعَفة قَُوامه  �اتِق ا�متع َحتّدِ

ابًريا ُرو�انیة راقيّة للّروح إال�سانیّة  وٕاظهارِها يف ٕاطار َمعل جامعي واِ�د، ویَعِرض ٔأیضا تَع 
 �س�تدل �لهيا �ٔ�سالیب اجلدیدة لرتتيب شؤون ا�متع. 

وِمن الّرضوري ٔأیضا اِالهتِامم ِبتَْقِویَة هیأِلك املؤّسسات. فاحلاَ�ة س�تكون رضوریة ِلمؤّسسات  
ِ�الِلها طاقات أ�فراد  �ىل ُلكّ املُس�تو�ت لها قُُدرات �َُكون ِبَمثابَة قَنَوات تَتََدف�ق ِمن

 وا�مو�ات ِلِ�دَمة الّصاِلح العام. 

 



احات ِللَبحث   ِاق�ت
 

با خلرباته ِمن والفعل، دأٔ املب  بني اِخلربة ُمزتایًدا يفة دًجما رشیَ ن البَ ب مِ طل� تَ البیئية املُلّ�ة تَ  الوقائعٕاّن  معلیّة   ُمكتَس�ِ
َ طُ خُ  وِمن الّرضوري ِاختاذم. د� قَ التّ  َهدفُهاة یّ هنجِ مَ    و�لّرمغ َعن ،ةمة احلالیّ ظِ نْ ا��  ِمن ِ�الل وقتٍ  رسِع ة يف أ� اءَ نّ وات ب

بات  لِّ طَ تَ مُ  تَلْبَیة �ىل  ةلِلَفهم ولَها الُقدرَ ة دیدَ اجلَ ج امذِ نّ َضعِفها، ويف نفس الوقت، توضع أ�ساسات الّيت تَْعِكس ال 
رتا�ات  قْ ن االِ ثري مِ رح الكَ طَ  صول ٕاىل هذه الغایة، َمتّ الوُ  لِ �ْ ن أ� . ومِ ، رهن التطبیق ٔأفضل شلكٍ رص� احلايل �ِعَ 

ّ  �اِفُزها تِ�س�تكشاف، ض االِ رَ َغلِ هذه الوثیقة و  �َْربَ  ٔأفضل  ا مً ة �الَ میّ عة العالَ ل اجلامِ خیّ تَ تَ  مْ يت لَ أ�وقات ال
 َ ح  نَ مْ ة تَ یّ ملِ ربات العَ هذه اخلِ  ثلَ ل. ٕاّن مِ بْ ن قَ مِ  �َْسلُْكها مْ لَ  قٍ رُ ري يف طُ ل والسّ لعمَ ت ِ� رَ �دَ حّىت  لّ حفسب، ب

ُمّوِ عن ا�ٓراء    والتّوافُقيّة الّرضوریّةجراءات امح لالٕ السّ  ِمت� ندما یَ صول ٕالیه عِ ن الوُ مكِ صا�ر حول ما یُ البَ  �لس�
 نّاء. ري البَ غیِّ جتاه التّ ة يف اِ احلركَ السائدة الّيت تُعیق 

آلیّ  وه إال�سانیة�دة تعز�ز مبدٔأ وِ  وسائل فأٔ�د یاساتة میّ أٔثريات العالَ مي التّ يِّ قْ تَ تَقوم بِ ات ٕا�شاء أ َ  للس�ِّ فعىل   .ةیّ لِ �َ امل
ّ هیئة اِ  تقومسبيل املثال،  قرتا�ات  م اِ دِّ قَ وتُ �َرب احلُدود الَوطنیّة أٔثريات � التّ مي تِ قيِّ ُمتَّفٌق �لهيا ِبتَ ة ة دولیّ ستشاری

 أ�مر. َحَسب ما یَتَطلبالرجوع عن س�یاسة ما عدیل ٔأو �لتّ 

ّ قوِ تَ  تُصِبح  احلالیةِلك أالهی لِّ يف ظِ و ُ  ة إالطاری   احلََیويع و� نَ الت� بَْني  سببًا ِلز�دة التّنامغُ بیعة م الطّ ط بعالَ بِ رتَ القانوين امل
 َ ة   احلامكِ الهیأِلك  فََضمّ . أ�رضُمٍشَرتَكة ِلكو�ب  ٕالدارةى قوَ ر ٔأیًضا أ�ُسًسا أ� فِّ وَ یُ وهو ما س�  ناخ وأ�نظمة البیئيةوامل
م ،ةعة ا�ولیّ ل اجلامِ تناوَ ریقة هو يف مُ ذه الطّ هبِ  ُتقَّدِ ن  م ٔأو �انت مِ د� قَ م �لتّ ّسِ تَ سواء اكنت تَ  ،ةقَ ابِ ب السّ �ارُ لتّ ا وس�ُ

فهُنا تُصِبح اجلُهود الّالزمة ِلز�دة اِال�ساق بَْني َم�االِت ِحفظِ الّسالم   .اهن مِ عمل� ن التّ كِ مْ یُ  ةمَ قيِّ  ، أ�سًسافاقاتإالخْ 
ط وُحُقوق إال�سان وٕا�ادة التعمري والتّْنمیّة طویَ� ا��َمد (مثال ِمن  �دة  الم لٔ�مم املتّ ٕا�شاء هیلك بناء السّ والتَّوس�

یق بني اجلُهود ذاِت  )، لكها َحتمل ُدُروسً المٕاىل �دول أ�عامل اجلدید املقرتح للسّ  ا ٔأولیة َحْول َشْلك َمعلیّة التَنس�ِ
 .�   الّصِ



 إالجامع �ىل َخَطوات العَمل 
تِدامة وِا�ِْس�اًما مع العالَم الّطبیعي ٕاجام�ًا قوً� وقابًال لِلتّنفيذ، ٕاىل   سوف یَتََطلّب نَقل البَرشیّة ٕاىل �القة ٔأكرث ِاس�ْ

َستَُشّلك ِمهنا شؤون ا�متع اّ�ويل. وِ�لِْفعل َمتّ َ�لق ُمس�توى ِمن   �انب ٕارادة جامعیة َحول مبادئ َرئيس�یّة
ّخس بَعد �ْعتِبارها   یّة ِمثل إالدارة والتّضاُمن والعداَ�. لَِكن ِمثْل هذه املُثُل لَْم تََرتَ اِالتفاق َحول مبادئ تأٔسيس�ِ

 ا��ساس املَْقبول لِلعمل اجلَامعي العاملَي.

َبامربون نبعاث الكَ الت اِ عدّ قاص مُ ٕالنْ اكفية ة ميّ وْ ط قَ طَ خِ ُوجود  قار تِ فْ فاِ  ل يف   َحس�ْ   ٢٠١٥دة �ر�س �ام عاهَ مُ ُجسِّ
فُهنا �ُشري هذه الَفْجّوة بَْني اِخلطاب والعَمل ٕاىل حتٍد أ�ْمعَق،    .عتبار االٕ ْني عَ �ذه بِ ب أ� جيَِ واِحضٌ  ثالٌ  ا�ٓن هو مِ حّىت و 

تِداَمة الِبیئيّة   َ  مْ لَ أ�ال وهو ٔأّن َمبادئ ُمْرتَِبَطة ِ�الس�ْ   ّلكِ شَ ت ت امعي لِ عي اجلَ يف الوَ اكٍف   مقٍ عُ ها بِ سَ رْ غَ  ِمتّْ ی
�
ختیارات  هبا ا

 مم.و�یات ا�� لُ وسُ 

َ َال  ّق ِحبَ  ٕاس�تَتَب ٕاجامع ف  هر ِ� ظْ  ی
�
ّ ْس حَ فَ   رقٍ  وَ عریف �َىل مس والتّ ال َ ل املُ الل العمَ ن �ِ ر مِ ظهَام یَ ب، وٕان ق  سّ ن

تَوى  نعاوِ تَ واملُ  یّة �َىل املُس�ْ ، فََمَحكّه ا��فعال ولَيْست ا��قوال. ُهنا �ُسا�د اِاللِْزتاُم القَوّي ِ�لِْقَمي واملَباِدئ الّرئيس�ِ
یِّني يف التّغل�ب �ىل احلواِجز الّيت تَنْشأٔ َال َم�اَ� يف تَْنِفيذ التّغیِّريات الّالزمة.  اّ�ويل، القاَدة الَوطنِیِّني واملَ�لِّ 

ول املربر لزتِوید بَعِضها الَبعض �ملَواِرد الّالزمة ِلتَْنفيذ اِالتفاِقيّات. و�ُساِ�د املُجْ  متعات �ىل  ویُوحض� هذا اِاللِْزتاُم ِل��
 قة القامئة �ىل املصاِلح املَ�دوَدة ٔأو الّيت َختِدم ٕاه�ماهتا اّ�اتیّة. َجتاُوز اِال�ِْرتاضات الّسابِ 

 

 

 _______________________ ___________________ ___ 

مس والتّعریف �َىل َورٍق فََحْسب، وٕانّام یَظهَر ِمن  " 
�
فٕاجامع ٕاس�َتتَب ِحبَّق َال یَْظهر ِ�ال

 " . عاِون ِ�الل العَمل املُنَّسق واملُتَ 
 _______________________ ___________________ ___ 



          
 

َ  مْ لَ    تَتَحّمل ِعبء فَْسخ م ٔأنْ عوب العالَ ن شُ ب مِ یُطلَ  ن ٔأنْ كِ مْ ن املُ عد مِ ی
�
ِّ اال ُ يفاق ت ّ عَ وقّ ات امل فيذ.  نْ ون تَ دُ  تُْرتَكيت ة وال

ّ قً ِس تّ مُ �َكون  ب ٔأنْ جيِ فالَعَمل  َ ا مع املبادئ ال ويل  ظام ا�ّ ضع النِّ وَ  و�ا من الّرضوريهنا امجلیع. ع عَ دافِ اها ویُ نّ بَ تَ يت ی
َ تِ س�ْ ال اِ فعّ  لكٍ شَ ل �ِهِّسَ سس �ُ �ىل أ�   . لكه  و�ب�ت الكَ �دِّ تَ لِ   ٔأممیا ب�وكَ ال ة�اب

  



 

احات ِللَبحث   ِاق�ت
 

ا��هداف العاملیّة، ِمثل أ�هداف التّمنیّة املُس�تَدامة  یُْمِكن �َّرَمجة إالجامع َحول 
)SDGs  َشٍلك أ�قَوى ٕاىل َمعَل ِمن ِ�الل �َْشِكيل املَُشوَرة َحول�ِ ،(

یِْه الَكثري ِلتَعلَُمه َحول َدْمج  اِال�ِرتاف املُشَرتك بأّٔن ُلك� بََ�ٍ َال �َزال َ�َ
تدامَ  ة البیئيّة والتّمنیّة. قاَمت بَعض اّ�ول الّرضورات املُتَساویّة ا��مهِّیّة، اكٕالس�ْ

یّة لِلَعدید ِمن ُمواِطنهيا، ومع َذ�   ِبتأِٔمني ُمس�تو�ت �الیة ِمن التّمنیّة املاّدِ
هتْلََكة والنِّفا�ت املُتََوّ�ة.   تُامِرس ٔأذًا بیئيًا �َري ُمتَاك� ِمن َحْيُث املَواِرد املُس�ْ

یئيّة أ�كرث تواز�، ولَِكّهنا َال �َزال ِحباَ�ة ٕاىل  وُدول أ�خرى �لرمغ ٔأن لَها بَْصمة ب 
حتیا�ات أ�ساس�یّة ملُواِطنهيا. 

�
فالهََدف اّ�ي ِجيب  تقدم ماّدي َكبري ِلتلبَیة اال

ٔأْن تَعَمل ُلك� دوٍ� ِمن أ�ْ�ِ�ِ هو َرفاِهَیة مجیع ا�متعات ِمن ِ�الل وسائل  
وُمت�اِ�سة مع البيئة الّطبیعیّة. فالّرتِكزي �ىل هذا  تَْضَمن ِ�القات ُمس�تَدامة 

ر نُقَطة ِوْ�َدة ُمهِّمة یُْمِكن َحْولها ٔأْن یَُرتَّجم   الهَدف العاملَي ِمن َشأِٔنِه ٔأْن یُوفِّ
 إالجامع ٕاىل َمعَل مشرتك هاِدف. 

ِّري ا���القيّة وا ملَعنویّة،  یُْمِكن ٔأْن �ُساِ�د ِبناء ٕاجامع قاِبل لِلتّْنفيذ َحول املَعای
ِّري املَناخيّة   حب، جنًبا ٕاىل جنب مع املعای يف َضامن ِاختیار أ�ْولَِویّة املَبدٔأ قَبل الّرِ

هَلُها ا�متع اّ�ويل. ویُمِكن ِاس�تِْ�الص ُدُروس   والِبیئيّة. هذه لَيْست ِبَمْنِطقَة َجيْ
هادات الّيت ٔأ�شأٔهت ا ا��َمم  قَيِّمة ِمهنا، ومثاال �� يه َمعلیّة ٕاصدار الّشِ

املُتِّ�َدة لِلَ�ّدِ ِمن تَداُول املَاس املُتِّصل ِ�لُعْنف. فبالّرمغ ِمن أ�ْو�ه الُقصور يف  
تطبیق هذه الَعملیّة، فٕاّهنا تُمثِّل َمْوِقفًا تَوافَقَت فيه ا�ٓراء َحول العواِمل 

ِّيس َملْموَسة لِلتّ َمت� �ج�عیّة  ا���القيّة  �لیل والتّعدیل �رب   �َّرَمجَُته ٕاىل َمقای
  املراِ�ل املُختلَفة ِلسلِْسَ� تَقيِّمي ِسلَْعٍة معینة.



 

 م قد� یف التّ عِر ة تَ ٕا�ادَ 
َ  َمتّ ما ٕاذا  ّ ني البَ ة بَ القَ يل العِ كِ شْ ٕا�ادة � .  ْنمیّةة والتّ ضارَ م واحلَ قد� مي التّ فاهِ عریف مَ ب ٕا�ادة تَ بیعة، فٕانّه جيِ والطّ ة رشی

  ا�متع،  ةیّ فاهِ ل رَ وْ ر حَ حوّ مَ تَ ات تَ یّ زيانِ َوضع مِ ثل مِ  يف هذا الصدد، هود اجلُ ؤأیضا من الرضوري توس�یع وتعز�ز 
َ الناتِ مقياس  لٕالنتاج دون إالع�د �ىلة ولیّ ُمش ٔأكَرث  ات ؤّرشِ  مُ ميقدوتَ  فقط، ؤأیضا َحفص    إالجاميل�ّيلِ ج امل

ّ ما يه الّصِ مثل، ٔأكرب.  شْلكٍ �ِيف هذا ا�ال  احملوریةأ�س�ئ�  ة ٔأو  مّ ص ٔأو أ� مك �ىل َخش ها احلُ اللِ ن �ِ مِ  ِمت� يت یَ فات ال
 ؟ ما اّ�ي ِمن أ�ْ�ِ� یُثَْىن �َلَهيم ویَلْقَى التّقِد�ر�ة؟ ا �جِ ة بأٔهنّ كَ َرشِ 

ایَِمت� الّرد �ىل هذه أ�س�ئ� ِوفْقًا لِلِقَمي الّيت تُْعِطي ا��ْولَویة لِلُمْمتَ�اكت قبل الِعالقات ٔأو الكسب قبل  طاملا مو 
وح البَرش  ْمكِ َطبیَعِهتا وتأٔثريها �َىل الر� َیَظّل العالَم املس�تدام بَعید املَنال. ٕاّن ِمثل هذه الِقَمي، ِحبُ یّة،  املسؤولیّة، فَس�َ



ي ٕاىل تَفاقُم ُمتََطّرِف يف الهوة بَني الّرثوة والَفْقر  تُوِمئ ٕ�رص  تِغالل وإالس�تزناف. كام أّٔهنا تُؤّدِ ار ٕاىل إالفْراط واِالس�ْ
ُهبا ، ولَيْس ِمن  املُْهنِك. وفَقَط ِ�ّ�َرَ�ة الّيت یَِمت� فهيا َوْضع هذه الِقَمي �انًبا، یُمِكن َ�ّل التّناقُضات الَعمیقة الّيت �َُسبِّ

م ِ�ُرشوٍط َ�دیَدة، یُمِكن  أ�قَ  لّها �ىل سبيل املثال تََوق�ع نُمو �َري َم�دود �ىل �و�ٍب َم�دود. فَفقط ِعندما یُفهَم التّقد�
تَدمي.  َزمات البیئيّة احلالیّة ِبِدقّة وتأ�ِسيس تَغیِّري ُمس�ْ واِفع أ�ساس�یّة ل��  َحتدید ا��

تَداَمة. و�الًبا مایَِمت� َربْط ِالتّْنمَیة  وهنا یَتََحمت� اِال�ِْرتاف الواِحض ِبأٔنّه  لیّة التّْنمیّة املُس�ْ لَْم یُْتِقن ٔأّي بَْ� حّىت ا�ٓن َمعَ
ي. لَِكن ِاْسِتياء وصعو�ت اجلُ  ُموع ا��ن بأ�ْشاكٍل ُمَعْینَة ِمن التّْصنِیع والَكفاَءة التِّْكنُولوِجيّة والن�مو يف اِالْقِتصاد ا�ُلكِّ

ن ا�ٓخر�ن يف  یَِعيُشون يف مَ  اك� ها الَعدید ِمن الس� ُ َرة، مبا ال یَِقّل َعن املَظاِلم الّيت یُواّ�ِ ناِطق تُْعتََرب تَْقِلید�� ُمتََطّوِ
ؤیَة �َْري ُمْكتَِمَ� يف أ�حَسن ا��حوال بَّل و�اِلًبا ما   ،َمجیع ٔأْحناء العالَم ِوالّضغطِ �َىل �الَم الّطبیعة، یُثِْبت ٔأّن هذه الر�

ِرها معیقا. َال یُوَ�د نََمطٍ لِلحیاة ٔأو ُرؤیَة نَموذجيّة واِ�دة يف ٔأي جممتعٍ یُمِكن أ�ْ�ِذها َكُقْدَوة تَتََطلّعُ    �َُكون َرضَ
عاء ٕايل ٕاقتفائه.   البَرشیّة َمجْ

نا مك�لوق، ِبام يف ذِ� احلقائق �ِ م فَهًما ُموّسًعا ِ��نُْفس�ِ وح  ستَتََطلّب ِصیا�َة َمفهُوم ٔأكَرث ُمشوِلیّة لِلتّقد� شأِٔن الر�
یّة الّيت تَْنُظر ٕاىل الفَ  رد �َىل ٔأنّه البَرشیّة نَْفَسها. لَقَد �اَىن الكو�ب وُشُعوبُه وَم�لُوقاتُه ِ�َشْلكٍ �بري ِمن الَعْقِلَیة املاّدِ

تَْحِوذ �ىل ِحّصة ُمزتاِیَدة مِ  ن َمواِرد العالَم  ِو�َدة ِاقتصادیّة ذات َمْصلَ�ة ذاتیّة َحبتَة، تَتَنافَس َمع ا�ٓخر�ن ِلتَس�ْ
یًطا   یّة. َمتّ َرفض هذا الّرمس ا�اكر�اكتريي لِلفرد ٕاىل َدَرَ�ة �برية �ىل املُس�تََوى النَّظري اجلاّد ِ�ْعتِباِرِه �َس�ِ املاّدِ

ُزها وِبدائًیا. وَمع ذِ�، َال �َزال العدید ِمن جواِنب النِّظام العاملَي تَْعتَمد �ىل هذه اِالفرتاضات، و�الًبا ما تُعَ  ّزِ
ُقها.  وتَُعّمِ

ك  َسيَْشَمل الَفهم ا��كرث ِدقّة لِلّطبیعة البَرشیّة ِصفات وٕاجتاهات  ، ِمثل اجلَدارة ِ�لثِّقة واّ�ْمع املُتباَدل والتّمس�
ُیَوّ�ِ هذا الِفهم نَام تَقِّر. ؤأیًضا س�َ عور ِ�ملَسؤوِلیّة، ويه اللِّبنات أ�ساس�یّة ِلنِظاٍم ِاج�عّيٍ ُمس�ْ ِذج  ِ�حلقيقَة والش�

یّة اِالْ�ِزتاِلیّة والّيت تّْضمَ  فِّف أ�مراَض املاّدِ نا ِلتَْحِقيق الّر�اء �َْشَمل �َدید ِمن أ�بعاد  تَتََجنّب ٔأو ُختَ ن ٔأّن َسْعیِّ
   ا��خرى لِلّرفاِهَیة الفَردیّة وامجلاعیّة.

یع ُ�دود إالجنازات   م َال یَعِين َرفْض ٔأّي ٕاْجنازات فعلیة تَّمت يف املايض، وٕانّام یَعين تَوس�ِ ٕاّن ٕا�اَدة تَعرِیف الت�قَد�
تَْقبَلیّة. فإالماكنیّا  تِْ�دام، ٕاىل ٔأشاكٍل َ�دیثَة لِلتّْنِظمي  املُس�ْ ت أ�مام البَرشیّة هائِ�، ِمن ٔأسالیٍب َ�دیَدة لِلِملِْكيّة واِالس�ْ

ُرق اجلَدیَدة لِلّزِرا�َة، وتَْوِلید الّطاقَة، واملُواصَالت. وُهنا، َسيَتََطلّب ٕاغتنام هذه الُفرص تَعبريً  ا  احلََرضي، وٕاىل الط�



. فالُعُقود القاِدمة،  أ�ْمكَل ِ�َكِثري َعن ذُ  ْخر إالماك�ت البَرشیّة ا�اكِمن داِ�ل ُلكِّ فَرد واجلُهُود املُْشَرتَكة ِلٕال�ْسانیّة َكُلكّ
تِثْنايئ يف �رخي البَرشیّة. و�ىل قَْدِر ما یَبدو ٔأحيا ة غَنِیّة وُمْجزِیَة ِ�َشٍلك ِاس�ْ ِمل ِاْحِتاملیّة ٔأْن �َُكون فَْرتَ ً� ٔأّن َحْجم  َحتْ

ُبوق يف الَعدید ِمن ِقطا�ات املُجمتَع ٔأمًرا َمهِیًبا ٔأَال ٕانّه یَْفتَح ٕاماكنیّات ِالْزِدهاٍر � التّ  ل املَْطلُوب والَغْري َمس�ْ بري يف  َحو�
 إالبداع واملُباَدَرة البَرشیّة. 

  



 

 

  

 ٕا�ادة التّْفكري يف الّرتِتيبات اِالقتصادیّة 

ر الن�ُظم البیئيّة وٕافقار العدید ِمن   أ�ّدت الّرتتِيبات اِالقتصادیّة احلدیثة ٕاىل تََدْهو�
ل  املُْجتَمعات املَ�لیّة وَحيوات أ�فراد. ٕاّن الّالُمساواة أِٓ�َذة يف اِالرتفاع والَرضَ  ر املُتأّٔصِ

يف َ�لِْق وٕاش�باِع الّرغَباِت اّ�اِمئ قَّد َمتّ ٕاثْباته ِبام َال یَْقبَل ٔأّي ِا�ِرتاض. وُهنا یَتََطل�ب  
تِداَمة ِمن النّاِحيَة الِبیئيّة ٕال�ادة صیا�ة النِّظام   َوْضع العالَم �ىل أ�ُسٍس ٔأكَرث ِاس�ْ

اَ�ة ٕاىل ٔأْن تُقَمي� أ�مهَِّیِهتم ِبُوضوحٍ وَ�الء  اِالْقتصادي العاملَي. فَالبَرش وكذ� الكو�ب ِحب 
حب والعائد اِالقتصادي يف السابق   .وِبنَْفِس ا�ر�ة الواحضة الّيت �اَز ِهبا تَْقيِّمي الّرِ

مبا ٔأّن اِالْخِتَالَالت احلاِلیّة يف التّواُزن َمْدفُو�َة ٕاىل َ�ٍد �بري بأٔشاكٍل �دیدة ِمن  
تِيبات العاملَیة.  إالْرساِف، و�ا فٕاّن َمب ْیحتاج ٕاىل ِصیا�ة أ�مكل يف الّرتْ دٔأ اِالعتدال س�َ

د   یع َمفاِهمي الّرِضا، واِالْكتِفاء، والبَساَطة، والّيت َال َجتِ تِعاَدة وتَْوس�ِ ِمفَن الّرضوري ِاس�ْ
ها الن�مو. و�لیه فٕاّن ٔأنْامط احلیاة الّيت أ�  صبحت  َماكً� یُذْكر ا�ٓن يف ا��نْامط الّيت �َْزَمخُ

ُمْقَرتِنَة ِ�لّرثاِء الفاِحش ِمثل التّامدي يف الّراَ�ة والّرفاِهیة ٔأو اِالس�هتالك والهَْدر، جيب  
م والتّْنِمَیة واِالْزِدهار ِبُمْصَطلَ�ات ٔأكَرث   نبذها. وتعاد صیا�ة املَفاهمي أ�ساس�یّة لِلتّقَد�

وِلیّة ِ�َكثري  .ُمشُ

ك َحنو هذه ا��  هداف �َْرتِيبات ِاقتصادیّة ُمنَْضِبَطة ِوفْقًا ِلقََميٍ أ��َىل ِمن  َسيَتََطل�ب التَّحر�
ك َم�اًال   ة الَعَمِلیّة ِلٔ�فْراد وا�متعات والّرشِاكت وا��َمم ال تَْرتُ یة. فاِخلْربَ أ�هداِفها الَفرّدِ

تِ�دام الّرثْ  ل يف تَْوِلید وتَْوِزیع وِاس�ْ  .َوة واملََواِردلِلَْشّك: ُهناك بُعٌد أ�ْ�َالّيق ُمتَأ�ّصِ

تُعاين احلَیاة اجلَامعیّة ِلٕال�ْساِنیّة ِعنَدما تَُفكِّر ٔأّي َمْجمو�ة يف َرفَاِههَا ِبَمعَزل َعن َرفاه  
ِ�رياِهنا، ٔأو �َْسَعى ِلتَحقيق َماكِسب ِاقتصادیّة ُدون ٕاْعتِبار ِلَكْيفيّة تَأ���ر الِبيئَة الّطبیعیّة.  

ك أ��ًَرا. ِ� َوة  ُلكّ َخيار یَْرتُ اذ القَرارات اِالقتصادیّة ِوفقًا ِلُمثٍُل ساميَة. فالّرثْ ِ� ِجيب ِاّختِ
ِّید ا�ٓراء والهَیأِلك والقواِ�د   تِمرار يف تأٔی ر ِلِالس�ْ ِدم إال�ْسانیّة. وَال یُوَ�د ُمَربِّ ِجيب ٔأْن َختْ

 وا��نِْظمة الّيت تَْفَشل ِ�َشٍلك واِحض يف ِ�دَمة الّصاِلح العام. 



احات ِللَبحث   ِاق�ت
 

تَداَمة ( م ٕالحصاء الناتِج  ) یَْدُعو ٕاىل تَطْ ١٧٫١٩ SDGواِ�د ِمن أ�هداِف التَْنِمَیة املُس�ْ ِّيس ٕاضافية للتّقَد� و�ر َمقای
َظى ِ���ْولَ  َمم املُتِّ�َدة ویَنْبَغي ٔأْن َحيْ ْجاميل. وهذا َهَدف َ�د�ٌر ِ�ِالْهتِامم ٔأكده أ�مُني العام ِل��

�
یّة املَْطلُوبة  املَ�ّيل اال ّوِ

لِلتَّجُمعات اّ�ولیّة، املس�� يف �دول أ�مم املت�دة ٔأو الغري  وتَْوفري املَواِرد ِلتَْطِبیِقِه. فعَىل َسِبيِل اِملثال، یُْمِكن 
 مس��، البحث يف ت� املقایيس إالضافية ِمن َمنُْظور الّرتِكزي �ىل املواضیع اخلاّصة ِ�ُلكٍّ ِمهنا.

یل  عدِ وتَ بذاته م د� قَ لت� ة لِ یثَ دِ املفاهمي احلَ  يفر ظَ ة النّ ٕا�ادَ ٔأیًضا ب ، جيِ یةولً  ُمش ياس ٔأكَرث ُطُرق القِ   علِ ة ٕاىل جَ �ٕالضافَ 
ة  دَ ا�ِ ود الوَ هُناء �ىل اجلُ البِ  ُمامثَِ�  َهْیئَةاء ٔأو ربَ ن اخلُ ة مِ و�َ مُ جْ مَ ن لِ مكِ ة یُ ي�َ تِ هذه النَ صول لِ وُ لْ ولِ  .اهبِ وانِ ن جَ ري مِ ثِ الكَ 

ّ دِ وحتَْ ، لعْ لفِ ِ�  اجلَاریَة   اجلاِهزة  املَواِضعف �ىل ر� عَ ل، والتّ دائِ ع بَ ضْ وَ وَ شاف، كْ تِ س�ْ الِ ة لِ ا�َ يت يه ِحب ید أ�س�ئ� ال
َ ن النّ دة مِ ة وا�ِ مو�َ جْ ف مَ دَ كون الهَ�َ  نْ مل. لَ عَ لْ لِ  ِقيق ة لیَ َمع  لّ تاجئ ب تَتََكّون ِمنه   ن ٔأنْ كِ مْ ل ما یُ وْ ة حَ رّ مِ تَ س�ْ مُ َحتْ

تَدميَة، وَكْیف َحضارة بةا زياهتِ مِ تَْقيِّمي ن كِ مْ یُ  ُمس�ْ ّ َ� مثِ ا�� وِمن . وتَْعزِ�زِها ِبُصوَرة مناس�ِ وًسا يف هذا  رُ دُ  تَتََضّمنيت  ال
  ٕاجامِع ٕاىل  ا�متع اّ�ويلل ص� وَ تَ  ا��وزون، ِعنَدماة قَ بَ طَ لِ   املُستَنِْفَذة ملوادّ �ِشأِٔن او�ول مونرت�ل روتُ  �ُ ّينِ بَ یاق هو تَ الس�ِّ 
ّ  الك�و�تن ص مِ ل� �َ طاق بأّٔن التّ النِّ  عِ واسِ  ن العوائد فضل مِ مي أ� م العالَ د� قَ م التّ دِ �ْ یَ س�َ  الُغالف اجلَويت رَ مّ يت دَ ال
ّ املادِّ  ُ ی ّ تِ س�ْ ن اِ ة مِ عَ قّ وَ تَ ة امل   . ذه املوادیع هَ ة بِ مراری



 

 ى ْمسَ املبادئ ا��   ٕاىل حنیاز  االِ 
�لقوانني اِالج�عیة وأ��القيّة املسببة والناجتة لوجوده.  َمْحُكوم ِ�لُقَوى الفزي�ئیّة وكذ� رشي ود البَ جُ وُ الٕاّن 

ّ ا��  يف �ني تَْمتَِ� . ِبغَّض النَّظر َعن َمَدى َدهاء تَْرب�ُره ٔأو ٕاخفاؤهح العام الِ ّص ال ِبَطِبیَعتِِه یُْفِسد  فاجلََشع  يت  عامل ال
� تَ  َ وَ قُ  �لّرَمحة املُ�ِلَصةم ّسِ ت  .مزنویة�س�یطة ٔأو  بََدتهام ر�ن مَ خَ ِل�ٓ یع وٕالهام جِ شْ ة �

َ ومِ  ولو�  كنُ یل �ِ عدِ الل تَ ن �ِ مِ  سلكهن كِ مْ  یُ بیعة َال ا مع الطّ ناُمغً  تَ كَرث ة أ� القَ اه �ِ ریق ِجت ور، ٕاّن الطّ ظُ نْ ن هذا امل
َ ْس حفَ  َ  ب ٔأنْ جيَِ  لّ ب، ب  . ملبادئ أ�مسى�ْذِو احلَ عّمل �امعات وجممتعات تَ ٔأیضا شمل  �

اِ�ل  ردٍ فَ  ُلكِّ يف  وا�اكمنةة ال الساميّ َص لخِ لِ  الَعنانٕاْطالق ٕاّن  َغل الش� آالِف    ینيةا�ّ  واملُثُل عالميلتّ لِ  هو الّشِ �َْربَ أ
نني د . الس�ّ ب  َال یُمِكن ٔأْن نُْنِكر َكْیف قَّوض التَّشد� ّ أ��القيّ  الطائفي الّرضورات   والت�عص�   مصمي ن يف ْمكُ يت �َ ة ال



ومع ذ�، فٕاّن ا�متعات الّيت تَعَمل ِبنشاط ِمن أ�ْ�ِل َوضعِ الِقَمي املُتَساِميَة َمْوِضع   .ینيةا�ِّ  یدالتَقالِ ن هذه العدید مِ 
    التّْنفيذ، ِمن ٔأْ�ِل َ�ْريِ امجلیع، تَُمثِّل َمْخُزوً� ِمن اِخلربة َ�د�ر �ِالْهتِامم اجلاّد.

ْ ل االٕ ضْ یؤكد حرضة هباء هللا ٔأّن "فَ  ِمن  ثاًال مِ بذ�  ماِحنًاواملال"  وةِ والرث�ْ  ینةِ  يف الّزِ امل َال والَك  ةِ دمَ سان يف اخلِ �
ّ وِ الهَ ِلتَعّرِیفق رُ الط�  ى�دَ الٕ �َدید ِمن ا��ْمِثَ�   هار  دِ زْ ز االِ �اوَ تَ  تَ ميَ �ىل قِ  نيل امجلاعي القامئفا�ُ ة والتّ یّ صِ خْ ة الشّ ی

ف  یْ ؟ وَك  ِمن أ�فراددَ زتایِ مُ  �ددوك لُ فكري وسُ تَ  يف تَتَغَلَّغلّ  لیا ٔأنْ هذه املُثُل العُ  لِ ثْ مِ لِ یُْمِكن ف یْ ه. كَ �دَ ي وَ املادّ 
َ عْ ن تَ كِ مْ یُ   . ُلكّ ة وإال�سانیة كَ ة البیئيّ َك رَ لحَ لِ  ِمْحَوریَةة یّ ٔأمهِّ  ؟ هذه ٔأس�ئ� ذاَت ٕ�نتباه وٕادراكة یع هذه العملیّ ْرسِ ز�ز و�

  



احات ِللَبحث   ِاق�ت
 

ّ عَ تَ نَ ثري لِ الَك ناك هُ  الزالَ  ها  بیقَ طْ ها وتَ مِ د� قَ  تَ ّىن بَ تَ ة وتَ للمبادئ أ��القيّ  ا��ْولَِویّةويل يت تُ لّمه عن مناذج ا�متعات ال
َ و . يف ُمْجتََمِعها ِبأ�ْرسِهِ فّعال  لكٍ شَ �ِ ْ اجلاِهزةلول ن احلُ حث عَ د البَ رّ جَ ن مُ ًال مِ دَ ب ُ ، فٕاّن ٕا�   قطة حموریّة يف ُلكِّ شاء ن
لُو�یّة قَّد یَُوّ�ِ َمعرِفَة َحول �یفية�دة مم املتّ ل�� ة ئَ یْ هَ  تعز�ز   للتّعمل� َعن التّْطبیق الَعَميل للَمبادئ أ��القيّة والس�
 . إال�سانیّة للتّ�اُرب  الّشاِملطاق النّ  ْربَ م �َ قد� التّ 

م املاّدي  ّوِ  ویُْمِكن الُعثُور �ىل بَدیٍل واِحضٍ ِلنَموَذج التّقد� ِبُمفَرده يف أ�مهِّیّة الّيت تََضَعها جامهري حول العالَم يف ُمسُ
ٍث َمَهنَِجّيٍ وِ�لِْمّيٍ يف جممتع  وح البَرشیّة وِارتِباِطها ِبام هو ُمقّدس وَرّ�ين. فَالَكثري یُمِكن تََعل�مه ِمن َحبْ ات تَتَعّمل  الر�

وحيّة، ِمثل نُْكران ا�ات، وا لتّ�الُف مع ا�ٓخر�ن، وإالرشاف �ىل العالَم الّطِبیعي، ِلتَعز�ز  تَْطبیق املبادئ الر�
م اِالج�عي واسع النِّطاق. ِ�ٕالضافَة ٕاىل مبادرات ا��مم املتّ�دة ا�تلفة الّيت �ُركِّز ِ�لفعل �ىل املشاركة مع   التّقد�

تِْكشاف َمصاِدر بَدیَ� لِ  ِدثَُه  ُمنََظامت دینيّة، یُمِكن ِلِمثل هذا البحث ِاس�ْ لتّحفزي وإاللهام، وا���َر اّ�ي یُمِكن ٔأْن ُحتْ
 �ىل َرفاه ا�متع والبيئة. 



  

 اّ��ن والِعْمل: ِنظامان ُمتَاكِمالن ِللَمعرِفَة والتّْطِبیق 

ِفها نظامان ُمتعاِضَدان لِلَمعرِفَة  واملامَرَسة: الِعْمل  يف الَعَمل ِلبناء �الٍَم ٔأكرث ِاس�تداَمة، تَْمتَ� البَرشیّة َحتت تََرص�
�ن  .واّ�ِ

ة  ٕاّن الَبحث الِعلمي أ�داة ُمهَِّمة ِلُم�اوَ� فَهم الواِقع املَلْموس وِلَ�لْق ُ�لول ُمْبتََكرة َمبنیّة �ىل الّسعي وراء احلَقيقَ 
 ّ تَطیَع ٔأْن یَُمكِّن البَرشی ، �س�ْ ب والتَّ�زي� ، وِعندما یَْمَزتِج الِعمل َمع ِقَمي ِمثل َجتَن�ب التّعص� ِمن  ة واِاللزتام �لتّعمل�

ها وِاْخِتبارِها ِبِدقّة،  التّْفرِیق بَْني احلَقيقَة والَوْمه. ولَقَد َمسََحت لَنا الُقْدرات الِعلِْمیّة، املُتََمثَِّ� يف ُمراقَبَة ا��فَاكر وِقياسِ 
ي، �ٕالضافَة ٕاىل ِاْكِتسا ُمك الواِقع املاّدِ لُوك  ِبِبناء فَهٍْم ُمتَامِسك لِلقَوانني والَعملیات الّيت َحتْ ب ُرَؤى َحْوَل الس�

البَرشي وٕادارة ا�متع. وبَعیًدا َعن َكْوِنِه جماًال لِلباِحثني وا�ٔاكِدميیِّني َوْ�َدمه، فٕاّن َمْهنَجیّات الَبحث الِعلمي يه  
ت�داِمها  .أ�َدوات ميكن ٔ�ّي فرٍد ٔأو جممتع ِاس�ْ

�ن ٕاطاًرا یُْمِكن ِمن ِ�الِ�ِ  ر اّ�ِ تَْطبیق املُثُل الُعلیا يف َحياِة أ�فراد ويف َحياِة ا�متع، ِمن أ�ْ�ِل  ِمن �ِحيَتِِه، یُوفِّ
وحية الّيت تَبُث� احلیاَة يف أ�د�ِن الراِخسة يف العالَم ٔأفراًدا وشعوّ�  َحتِسني ٔأوضاع امجلیع. فسا�دت املبادئ الر�

الّصاِل�ة وا�متع الّصاِلح. وِعندما �َُكون هناك صدق   بأٔمكلها �ىل التّعاُمل َمع َمسائل املَعَىن والهََدف وَطبیَعة احلیاة
َزتِل البَرش إ  یّة الّيت ِمن َشأ�ِهنا ٔأْن َختْ ُر ِحصنًا ِضد� ٔأیِْدیُولُوجيات املاّدِ �ن یُوفِّ ىل ُمَجّرد  يف تطبیق هذه املُثُل، فٕاّن اّ�ِ

َهتِلكني ِجيب ٕارضاءمه. لَْم �َ  تِغالِلها ٔأو ُمس�ْ �ِوِه ِ�َرفْعِ اّ�عَوة ٕاىل الفضائل  َمواِرد یُْمِكن ِاس�ْ �ن يف أ�ْقىص �ُل ْكتَِف اّ�ِ
ي َحفْسب، بَّل َمجَع ٔأ�داًدا ُمَزتاِیَدة حَ  ْول  ِمثل الّزناَهة، وُحُسن اخلُلُق، والَعزميَة العاِلیة، والتّعاُون، والَعَمل املَُضّحِ

تََماِسَكة تَْعَمل ِمن أ�ْ�ِل ٔأْن تَْظهَر املُثُل الُعلیا يف أ�فَْعاِلهاهذه املبادئ، َوَوَ�ّد َعناِرص ُمتَباِینَة، وَ�لََق جممتعات مُ  . 

تَِمر، ِعنَدما یَِمت� وَ  م ُمس�ْ �ن مًعا َمبادئ تَْنظميیّة ٔأساس�یّة یُْمِكُن ِمن ِ�َالِلها َحتِقيق تَقَد� ر الِعْمل واّ�ِ یّة یَُوفِّ ْضع ا��بْعاد املاّدِ
وحيّة لٕال�سانیّة يف إالعْ  وحية مًعا، وَجتَن�ب الّرْغَبة يف  والر� تِبار، وٕایالء اِالْهتِامم الّالِزم ِ�ُلكٍّ ِمن املَْعرِفَة الِعلِْمیّة والر�

�ن ِلتَحر�ر ا وّرِ �ن َرضُ ِهتالك الَبضائع واخلََدمات والسلع التِْكنُولُوِجيّة. فالِعْمل واّ�ِ م البَرشي يف ِاس�ْ ��فراد  َحِرص التّقَد�
م احلَضاَرة. واملُْجمتعا ُهام َحيَِوي ِلتَقَد�  ت ِمن ِرشاك اجلَهل والّسلِْبیّة. ِ�َ
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وح إال�ْساين"  ىق� الر� �ن والِعْمل َجنا�ان یَِطُري ِهبُام إال�ْسان ٕاىل الُعال وِهبُام تََرتَ  "اّ�ِ
 ةسّ ّد قَ ة المُ هائيّ تابات البَ ن الكـِ مِ 
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َ   مس�مترة   یة ملِ عَ ك   اَ� دَ العَ   حمص�   ة ي�َ تِ ون
ة نَتََجت عَ  ن  تُعتََرب قضا� الَعداَ� َمرَكزیّة ٔ�ّي َمفهُوم َحقيقي لِلِو�َدة �َىل ُمس�تََوى الكو�ب. فهذه املُعا�ة املُْنتَِرشَ

تِْ�دام املُْفرِط ِلَموا تِْخراِجية للموارد بني ِالبََرشیّة و�الَم الّطبیعة، وِاس�تفاَدة ِقّ� ُمْختَاَرة ِمن اِالس�ْ   ِردِ�القَة ٕاس�ْ
ْجيال   ة �الًبا ما تت�اوز إالْحِتیا�ات ا��ساس�یّة ِل�� ا��رض �ىل ِحساب كثري�ن أٓخر�ن، ؤأّن ا��ْولَو�ت املُباِرشَ

 القاِدَمة، وُلكُها �َْكِشف َعن َمظاِلم �ِلغة لِلنّاس ولِلَكوَكب. 

َ لَ ثل هذه العِ حیح مِ ْص ٕاّن تَ  ع.  واضُ ة والتّ رَ ا�َ ثَ املُ و  بداِع قُْدرات لالٕ   َجنًْبا ٕاىل َجنْب معقًا صادِ وتَْقد�ًرا ساً� ب حِ لّ طَ تَ ل ی
هُور ِ�َشلك ٔأكَرث �ُروًزا يف معلیات ُصنع القَرار �ىل   احلايل ظام النّ  َحَرَمهم�ن ؤلئك اّ� أ� أ�صوات  وَسوف َحتتاج الظ�

ّ ن الش� مِ  صا�رذ البَ �ْ ب أ� . جيِ مجیع املس�تو�ت بیعة م الطّ ع �الَ ا مَ ناُمغً  تَ القات ٔأكَرث �ِ فهيا ت  دامَ تَ س�ْ يت اِ عوب ال
ّ َرض ز احلَ ري املراكِ خري �َ ن أ� يف ٔأماكِ   �نهنم الكثري مِ اّ�ي یَعيش و  ّ ة البَ عالقَ لِ املُتَنَّوِع قايف  هم الثّ لفَ لِ ن كِ مْ یُ و ة. ی ة  رشی

ّاكن ا��ْصِلیِّني،ولئك ن أ� ة مِ �اصّ ، ةبیعَ م الطّ بعالَ  َ مِ ه تا�ُ ر ما حنَْ فِّ وَ یُ  ٔأنْ  الس� وًال   ُمش ج ٔأكَرث مناذِ  قِ لْ �َ صا�ر لِ ن ب
 .  واملُْقِبَ� ة ة لٔ�جيال احلالیّ دامَ تِ س�ْ واِ 

ّ ضارة البَ فوائد احلَ ل لِ وزیع العادِ مثل التّ ، جتائِ نَ مجمو�ة واسعة من ال   داَ� ب العَ لّ طَ تَ تَ  ن  ة عَ املسؤولیّ  تقس�مية، أٔو رشی
ّ وِر الّرضُ  التغیرياتٕاجراء  َ مَ زْ أ�  ملسبيبة ارخيیّ التّ املسوؤلیات ة يف ضوء ی تاجئ تنشأٔ  ن العدا� يف النَ كِ ولَ  . ةناخ احلالیّ ة امل

تَوى الفرد، تَتََطلّب الَعداَ� َعْقِلیة �اِدَ� يف   .ذاهتا الَعملیّة املس�مترةوى تَ س�ْ  �ىل مُ اَ� دَ العَ  بَعد تَْطِبیق قط فَ  فعىل ُمس�ْ
ل�ٓخر�ن. و�َىل ُمس�تَوى ا�مو�ة، فالَعَداَ� يه التّعبري الَعَميل لِلَوْعي إال�ْساين  أ�حاكِم الَفرد وإالنصاف يف ُمعاَملَتِه

قيقَة  يف ٔأّن َمصاِلح الَفرد وَمصاِلح املُجمتع ُمْرتَِبَطة ِارتباًطا وثیقًا. كام تَتََطلّب العَداَ� ٔأیًضا ِمعیاًرا لِلَبحِث َعن احلَ 
والتّسویّة الّيت تَتِّصُف هبا العالقات احلالیة، فَيَِمت� الَبحث ِمن ِ�الِل َمعلَیة �َشاُور  یَتَ�اَوز ِ�َكثري أ�نْامَط التّفاو�ض  

 وِبناء قرار �كون ُمتِّسَمة �ملبادئ والّرصاَ�ة واِالْعتِامد �ىل احلَقائق.

 ُ العالقات  ف. تَعز�زهاداد زْ �َ  ب ٔأنْ جيِ ها یقِ بِ طْ تَ بِ  مواِاللِْزتا اَ� دَ هار العَ ة �ىل ٕاظْ رَ دْ س�تو�ت، فٕاّن القُ و�ىل مجیع امل
ُ َ� العادِ  َ  ُمتِّ�َدةة حركة �املیّ  يّ نه ِ�ٔ  عَ َىن ة ٔأساس ال غِ فَ صِ نْ  وامل  ح العام. الِ حقيق الّص تَ ى لِ عَ ْس �

  



احات ِللَبحث   ِاق�ت
 

َ ابُ  الرتّ اَ� دَ ب العَ لّ طَ تَ تَ  عل، و�� والفِ  قَْولِ ني الط ب
�ٕالضافة ٕاىل �شكيل  میة، عة العالَ ب �ىل اجلامِ جيِ 

ِّ هیئات �دیدة وٕا�رام اِ  عل  جتَ  ات �دیثة، ٔأنْ فاقيّ ت
ر  جَ حَ الّيت َمتّ قَْطَعهَا  عود لزتام ٕ�یفاء مجیع الوُ االِ 
�ُساِ�د   وبذ�ة، س�تقبلیّ ها املُ ودِ ُ�ُ  ُلكّ ساس �ِ ا�� 

بَعد ٔأْن  قة الثّ َمْخزون ِمن ناء بِ  اجلامعة يف ٕا�ادة 
نوات أ��رية، الثِّقة  ُهتِْ� متاًما يف الس�ّ يف  ِاس�ْ

ُ لُ الس�  سائل إال�الم،  وَ والثِّقة يف ة، بَ خَ تَ نْ طات امل
لزتامات  والثِّقة يف االِ مي، لْ العِ  َكْشفال الثِّقة يف و 
 ّ َ ال  .ا هبِ  م �لقيامِ ة العالَ قادّ  دُ عِ يت ی

وِمضن الهیألك احلالیّة، یُمِكن َجعل الّرتتيبات  
العالَمیة ٔأكَرث �َدًال ِمن �الل ٕا�شاء وسائل ِلقياس  
ُتْ�ِدُ�ا الس�یاسات   وُصنع مناذج لِلتّأٔثريات الّيت س�ُ

ه   املقرت�ة يف املس�تقبل. وِمن شأٔن هذا التَّو��
التَّطل�عي (كام رٔأینا �ىل سبيل املثال يف ِاقرتاح  

مم املتّ�دة اخلاص لٔ�جيال القادمة) َمع  َمبعوث ا�ٔ 
روس املُس�تفاَدة ِمن املَ�لیّات الّيت   اِالنْتِفاع ِمن ا��
أ�ْرَست ِمثل هذا ا�ّهنَج، ٔأْن یُْفَصل ُصنع القَرار َعن  

یّة   قة ِلصاِنعي القَرار، وٕاعطاء ا��ْولَّوِ املَصاِلح الّضیِّ
ط  والّرِ�ایة   والّطویل لِلُحقوق�ىل املََدى املُتََوّسِ

 املَُزتِنَة.



 

  

 التّعمل� َمكَْهنَج ِللَعَمل 

تَدميَة مع �الَم الّطبیعة. وٕارساء أ�سس ِ�القة كهذه يف مناطق �َدیَدة،   لَْم َحتْظَ َحضاَرة �الَمیة واِ�دة ِبعالقَة ُمس�ْ
روف اِالج�عیّة والبیئيّة، َسيَتََطلّب َمعلیّة تََعمل� �ىل ِنطاٍق �الَِمّي. وقَّد َمتّ حتَ  دید  ِلَیعِكس ِنطاقًا واِسًعا ِمن الظ�

ات ٔأساس�یّة ومبادئ جوهریّة يف العدید ِمن ا�االت، ِبدًءا ِمن الَفعالیات امللموسة ٕاىل ا��ُطر الس�یاس�یّة.  ُمتََطلّب
ل اِالج�عي، هو يشء ال یُْمِكن تََعل�مه ٕاّال ِمن   ومع ذ�، فٕاّن تَطبیقا َحك� لِلمبادئ يف َمواِقف ُمعیّنة ِمن التّحو�

   .ِ�الل التّجربة

اذ التّ  عمل� َكهََدف َمركزي للعمل البييئ یَتََطلّب �ادات وسلو�یات معینة. وعند العمل ِمن ِ�الل أ�سلوب  فِاّختِ
ي مبرور الوقت ویَِمت�  ؤى واِالسرتاتیجیات ِمراًرا وِ�كراًرا. فَتَْنمو اِخلَطط �ِشٍلك ُعْضِوّ   تََعل�مي، یَِمت� ٕا�ادة فَحص الر�

روس املُس�تفاَدة. ُهنا یُعّرف العمل كعملیّة مس�مترة  تَْعِدیلها يف ُضوء إالجراءات املُتّ  ة وا�� َ�َذة واِخلربة املُتَّوِ�َ
ري الَعْشو  ايئ، َمهنجیّة بَدًال َعن ٔأْن یَِمت� تَعّرِیُفه ِبواِسَطة ا���داث واملشاریع َحفْسب. وِمن ُهنا یَِمت� َجتَن�ب التّغیِّ

تِمراریّة اجلُهُود املَْبذ   .وَ� وتَتََحقّق ِاس�ْ

یّة.  یَْعتَِمد التَّعمل� احلَقيقي �ىل بَواِعث اِجلهات الفاِ�َ� ونوا�ها ِبقَْدر ما یَعتَمد �ىل الهیألك والعملیات املس�مترة الّرمس 
ُیعاين ِلَيكّ  ْمَعة، ٔأو َمْن ُحيَْسب َ�ُ ٔأو یُالم، س�َ م �ِالْهتِامم �ملَاكنَة والس� �ّسِ یُّوّ�ِ ُرؤى ُمفيَدة،   َمفثًال ُمؤتَمًرا دولی�ا یَت

روس املُس�تفادة  .ِبغَّض النَّظر َعن �ََدد اجلَلَسات املَُخّصَصة ِلتَباُدل ٔأفضل املامرسات ٔأو ا��

م. فَفي ِ�ني ٔأّن املَْهنَج العِ  ه َحنَو التَّعمل� ٔأیًضا فَهم ُدور ا��خطاء والنََكسات يف َمساِر التّقَد� لْمي  یَتََطلّب الت�َو��
تَ  تَْزنِف العملیات اّ�ولیّة يف حبهثا عن الرب�مج  �َس�ْ تِفاَدة اكِمَ� ِمن َ�َدِلیّة التّجربة واخلطأٔ، كثريا ما �َس�ْ فيد ِاس�ْ

تِْكشاف والَبحث اجلاّد عن   لوك ِبثَقافَة اِالس�ْ یاسة املثالیّة ِمن بدا�هتا. ِجيب ٔأْن �ُْستَْبَدل الس� النّموَذ� ٔأو الس�ِّ
بة،  ِفُقون يف  احلُلول املُناس�ِ ُیواِ�ُون يف بَعِض أ�حيان النّكسات وَخيْ مع اِال�رتاف ا�اكِمل بأّٔن َمجیع املَْعنِیِّني س�َ

 .ُ�ُوِدمه. التّواُضع هو َمدَ�ل التّعمل� 



  

 ع) (�ب  التّعمل� َمكَْهنَج لِلَعَمل 

ر ٔأمًرا حيوً� ٔ�سلوب التّعمل� ٔأثناء العمل، ویُفهَم �ىل ٔأنّه معلیّة ِبناء ٕاجامع َحْول َحقيقَ  ة املَوِقف  یَُعد� مبدٔأ التّشاو�
وَحتدید املَسار ا�ٔكرث ِحْمكة للَعَمل ِمن بني اخلَیارات املُتاَ�ة. �الل معلیة املشورة، �َسَعى املشار�ون ِلتَ�اُوز 

م �لّرصاَ�ة   ُوْ�ات نَظرِمه اخلاّصة والعمل ٔ�عضاء يف مجمو�ة واِ�دة لها ٔأهدافها ومقاصدها. ففي َجّوٍ یَتّّسِ
، وَال یَِمت� التّعاُمل مع احلقيقة  والل�طف، َال تَنْتَمي  أ�فاكر ٕاىل الفرد اّ�ي نََبَعت ِمنه، ولَِكن ٕاىل املَجمو�ة َكُلكّ

یطرة �ىل بعضهم البعض.   َكَ�ّل َوَسط بني مجمو�ات املصاِلح املُتَعارَِضة، وَال تَْدفَع املُشاركني الّرغبة يف الس�ّ
ّ�د. َوُوْ�ات نََظر وتََطل�عات أ�ولئك اّ��ن َستَتَأٔ�ّر َحيَاَهتم �لقرارات یَِمت�  فالهدف هو �س�ري قُّوة الِفْكر والَعَمل املُوّ 

 .أ�ْ�ِذها يف اِالعتبار يف مجیع أ�وقات

َال یَْقتَِرص ِبناء جممتعات ٔأكرث ٕاس�تداَمة �ىل تطبیق املعرفة ا�ٓنیّة َحفْسب، بَّل �َْشَمل أ�یًضا تَْوِلید معرِفَة �دیدة.  
تَوى املََ�ّيل. قَّد �َُكون املالحظات  والَكثري مِ  َبة ِمن التّجریب �ىل املُس�ْ یُكون �ىل َهیئَِة بَصا�ر ُمْكتَس�َ هنا س�َ

أ�ولیّة ُمجرد ِروا�ت َخشصیّة لِلعاِملني �ىل ُمس�تَوى القا�َدة أ�هلیّة. ولَِكن َمع ُمرور الّوقت تَْظهَر أ�نْامط یُْمِكن  
لیلَها، مما یؤ  ها مرة ٔأخرى ٕاىل  تَْوثِیقَها وَحتْ دي ٕاىل جتمیع مجمو�ة غنیّة ِمن املَعرفة ِ�َشٍلك ُمزتاید والّيت یُمِكن �َْرشَ

تِ�داِمها لتشكيل اجلُهود الّالِحقة. وهبذه الطریقة، یُصبح التّعمل� َعن ِبناء �الَم ْمس�تدمي لَيْس   القا�دة أ�هلیّة وِاس�ْ
ب  حمصورا يف دا�رة حمدودة من اخلُرباء ِبُمْفَرِدمه ، بَّل ِ���ْحَرى َمْسَعى یَْعتَِمد �ىل ُمساَمهة جامهري البَرشیّة و�َُرّحِ

 .هبا

ه واِجب على الُكّل"
َ
عود، َتْحِصيل ة الِجناح ِللُوُجود وَمْرقاة ِللص�

َ
م هو ِبَمْنِزل

ْ
 "الِعل

 (مَتّرَجم ِمن الكـتابات البهائّية المقّدّسة)



 وَ� ور ا�ّ ع دُ مَ   التّضاُمن 
 

تِداَمة. فَُيْمِكن لِلُمجمتعات احمللیّة ٔأْن تَفَعل الكَ  ثري  تَلَْعب الَعدید ِمن اِجلهات الفاِ�َ� ُدوًرا يف ِبناِء �الَم ٔأكَرث ِاس�ْ
تِمرار ِانِْفتاً�ا �ىل ُطرُ  باب ِ�س�ْ   قِلتَعز�ز الَعَمل امجلاعي وُمضاَعفة الُقْدرات اِالبْتِاكریّة ِ��عضاهئا. هذا ویُْظهِر الش�ّ
الیّة  َ�دیدة ِلتَنظمي املُجمتع، وِاس�تعداًدا لِلتّعمل� ِمن ِ�الل الَعَمل يف اخلُُطوط أ�ماميّة، وتأٔهبا ِلِاللِْزتام ِ�لَْمساعي الع 
وَرفاهیّة أ�جيال القاِدَمة. وَكذِ� یُمِكن لٔ�عامل والصنا�ة، ِ�ْعتِبارِِهام َعناِرص ٔأساس�یّة لِلنِّظام اِالْقِتصادي  

، ٕاختاذ قرارات بناّءة تَْنتَِرش فوائُدها يف ا�متعات واملناظر الطبیعیّة يف مجیع ٔأحناِء العالَم. ومع ذ�، فٕاّن  املُعاِرص 
ُدور احلكومة الوطنیّة فَرید و�ِرز الیوم. يف هذه املر�� ِمن �رخي البَرشیّة، تَُعّد اّ�وَ� الَوطنیّة ٕا�َدى الَوَ�دات  

ول لها دور َال ِغَىن َعنه يف ُمواَ�ة التّ�دّ�ت الِبیئيّة العالَمیّة. أ�ساس�یّة للنّظام الس�ِّ   یايس العالَمي. و�� فٕاّن ا��

والفرتات   ویَْعتَِرب �لكیف اّ�وَ�، ِبِصَفِهتا راعیّة لِلّصاِلح العام، طویل ا��َمد ِبَطِبیَعتِه، ویَتََخّطى اّ�َورات اِالنْتِ�اِبیّة
یّة. فهنا  یاس�ِ یادِهتا وِ�ٔجياِلها القاِدمة. ؤأیًضا تَتََحّمل اّ�وَ�  الس�ِّ تَْضَمن احلَْوَمكَة الَفّعاَ� ِاْزِدهار اجلَمیع داِ�ل س�ِ

َمْسؤولیّة ٔأساس�یّة يف ٕادارة املََشا�ات، َسواء داِ�ل ُ�ُدوِدها ٔأو ِ�لتّعاُون مع مؤسسات ٔأخرى �اِرج تِ�  
 العاّمة والّيت تَعود �لفائدة �ىل اجلَمیع.  احلُُدود، ِمثل ٕاداَرة وِر�ایَة املَراِفق

�ت البیئيّة. فٕا�ادة �َشكيل ِصنا�ات بأٔمكِلها �َْربَ  تِغالل الُقْدرات ا�َاكِمَ� ِلّ�وَ� ِلُمواَ�َة التَّ�ّدِ   كذ� یَلَْزم ِاس�ْ
ن املَواِرد املالیّة والَوظائف  خمتلف ِقطا�ات ا�متع هو َمعَل یَتََطلّب ُعُقود ِمن الَوقت، و�َْشَمل ِمكیات هائ� مِ 

والِبنْيّة التَْحتِّیّة امللموسة. و�لتايل س�یكون ِمن أ�سايس دور احلكومة يف َوضع ِخَطط طوی� ا��َ�ل، وَدفع  
رات الّرضوریّة ٔأمًرا ممكنًا.   تَطبیقها ِ�َشْلكٍ َمْهنَِجّي مع مرور الوقت، وَ�لْق أ�وضاع الّيت تُْصِبح فهيا التَّطو�

 بعض احلاالت، قَّد یَتِّ�ذ ذ� شلك ٕا�ا�ت ٔأو تعویضات ٔأو تعدیالت تَنظميیة ٔأو وسائل أ�خرى ِلتَحفزي  يف
ِّني يف َدْوِرمه يف   العمل الّرضوري تَْنفيذه. ويف �االت ٔأخرى، س�یكون املطلوب ِمن احلكومة وأ�فراد القياِدی

ِّري ٔأْن یقدموا التوضیح، والتّْشج  یع، وإالثْناء، واّ�عوة ٕاىل العمل. و�َِشٍلك �ام، تَتََمتّع  ٕارساء القوا�د واملعای
 مؤّسسات احلُمك ِبَمْوِقعٍ فَرید ِلتَعز�ز وَدْمع احلََرَكة ِمن جيل ٕاىل جيل. 



 

 (�بع)   و�َ ور ا�ّ ع دُ مَ   التّضاُمن 

َیُكون  اهات تأٔسيسس�َ ول معاجلة اِاله�مات البیئية   ِصفات وٕاّجتِ َ�دیدة للقيادة ٔأمًرا رضورً�، ٕاذا ٔأرادت ا��
م يف القادة ِ�ني یَتعاَملُون َمع   �ِشٍلك فّعال. تَُعّد الش�مي الّشخصیّة ٔأمًرا حمورً� يف هذا الَصَدد، ویُْمِكن ُرؤیة التّقد�

ْحِقّيق َماكِسب خشصیّة، ویَْعِكسون املسؤولیّة ِلتَْحقِّيق �ا�ت  اِخلدمة العاّمة �ىل ٔأّهنا َمسؤولیّة ولَيَْست َطریقًا ِلتَ 
م الّشخيص، ویَتَِ�ُذون قَرارات صعبة طاملا تَتَامَىش مع اخلري العام. ِمثل هذه   ٔأ�ىل ِمن النّرص اِالنْت�ايب ٔأو التّقَد�

ة وَسوف یَِمت� تََذك�رِها ِلفرتة طوی� بَعد  أ�مث� ِمن الّش�ا�ة أ��القيّة يه ِمن بَْني إالجنازات ا�ٔكَرث رسو�ا لِلقادَ 
 تَالِيش ِحسا�ت ٔأّي حلظة معینة ٔأو مناخ س�یايس. 

َ  دّ اس قَ ن النّ ّن الكثري مِ أٔ  و حصیحو�، ور ا�ّ ل دُ وْ شاؤم حَ ة، زاد التّ الل أ�عوام املاضیّ يف �ِ  لَْم  ندما ت عِ �ان
تَِطع ٔأو �رىض ِّري ِلَمْن لَهُْم  احلكومات القيام بوظائفه �َس�ْ ا، مفثال، عندما َمتّ التّناز�ل َعن ُدور َوضع القواِ�د واملعای



حب َضع ِلُمتََطلّبات داِفع الّرِ عل َرفاِهَیة إال�سان َختْ ٔأو  ،َمصاِلح �اّصة؛ وِعندما یَِمت� َخْصَخَصة تَقدمي اِخلدَمة ِبُطُرٍق َجتْ
   د الس�یايس والنََفِعیة �لّصاِلح العام ِلَمْصالَح خشصیّة. ِعندما َحضّى الَفسا

لطة الَفریدة الّيت تَتََمتّع هبا.  ولكن، فٕاّن ِمثَل َهذه ا��فاكر  لَيَْست ٕادانَة لِلُحُكوَمة ِبذاِهتا ِبقَدِر ما يه تَْذِكري ِ�لس�
ید ٕاْطالق الَعنان ِلُقّوة العمل �ىل ُمس�توى املُباَدرة الفردیّة واِالنِْطالق �ىل ُمس�توى إالرادة   یُِتيح احلُْمك الّرش�ِ

َیاَق اّ�ي یُْمِكن فيه لِلِقطاع اخلاّص، وا�متع الِعلْمي، وا�متع املََدين، و�ريمه  امجلاعیّة. فَتَْ�ِلق احلَْوَمكُة الّرش�یدَ  ة الس�ِّ
م َمصلََ�ة يف ضامِن ٔأْن تُنَفِّذ احلٌكومة وظائفها، �ىل ٔأمكل َوْ�ه   ْهيِ تقدمي ٔأ�َىل ُمساَهامِهتم. ��، فٕاّن امجلیع َ�َ

ع لِلثِّقة العاّمة.   ُمْمِكن، َمكَُشّجِ

 _______________________ ___________________ ___ 

یاق اّ�ي یُْمِكن ِفيه ِللِقطاع اخلاّص، وا�متع الِعلْمي،   یَدة الس�ِّ ِلق احلَْوَمكَة الّرش�ِ وَختْ
مه تَْقِدمي ٔأ�َىل ُمساَهامِهتم.   وا�متع املََدين، و�َْريِ

 _______________________ ___________________ ___  



  

 موضع صنع الَقرار 

 َ عور �لعملیات العاملیّة ِ�َشٍلك ُمتَساٍو داِ�ل الُقرى و�َْربَ القاّرات، ِجيب  يف َعٍرص ی ِمت� فيه الش�
تَِمر ِلتَ�ِدید املَاكن املُناِسب ِلُصنع القَرار. املُفتَاح يف هذا الَصَدد هو املبدٔأ القائل   ٕایالء ِاْهتِامٍم ُمس�ْ

  .ِكن ِعنَده احلُصول �ىل أ�فَْضِل النتاجئِبُوُجوب ِاختاِذ القرارات �ىل املُس�تَوى اّ�ي یُمْ 

لْطة ٕاىل ا�متعات   إالْ�الص ِلهذا املبدٔأ یَعين، يف كثٍري ِمن احلاالت، نَْقًال َمعیقًا لِلن�ُفوذ والس�
وري ٔأْن تُْصِبح معلیات ُصْنع القرار ٔأكَرث ُمشولیّة   لْطة احمللیّة. وِمن الّرضُ واملؤّسسات ذوات الس�

م  وحملیّة و�َشا نوات القاِدمة. ِ�ُلكِّ َشعب احلَّق واملسؤولیّة يف َحتدید َمسار التّقد� ُر�یّة يف الس�ّ
اخلاّص ِبِه، وِ�ُلكِّ ِمهنم ُمساَهامتِِه احلیویّة يف ِبناِء حضاَرة ٔأكَرث ِاس�تِداَمة. �َالَوة �ىل ذ�، أ�ثَْبتَت  

یاسات ِمن التّْجُربَة ٔأنّه بُدون ِالزتام أ�ولئك اّ��ن ستَتأ��َّر ح  ُتعاين الرباِمج والس�ِّ ياَهتم �لقرار، س�َ
ّاكن اّ��ن یَْعتَِمد �لهيم تَنفيذها یخ ُ�ُذوِرها يف الس�  .أ�ْ�ِل �َْرس�ِ

�َْمكَِ�ً ِلِالِجتاهات َحنَو ا��ْقلََمة، یَتََطلّب ُصنع القرار املناسب ٔأیًضا ِاختاذ ٕاجراءات �ىل ُمس�تو�ت 
ة، عند الّرضورة. هناك العدید ِمن التّ�دّ�ت البیئيّة والعاِ�رة لِل�دود ِمن  تَتََ�اَوز اّ�وَ� الَوطنیّ 

حيُث النِّطاق والتَأٔثري، وِ�لتايل فَهيي �َْري قاِبَ� لِلَ�ل ِمن ِ�الل التّرشیعات �ىل املُس�تَوى الَوَطين  
ب ٔأْن یَِمت� التعبري عن اِاله�م املَْرشوع �ملصاِلح الوطنیّة داِ�ل الهیأِلك العالَمیة   َوْ�َده. وِ�ِ� َجيِ

ق يف ِ�دَمة جممتع دوّيلٍ ُمزَدِهر. ٕاّن الّسبيل الّوحيد القاِبل   الّيت �َُسهّل الَعمل الَفّعال واملُنَس�
ق  .لِلتّْطِبیق واملت�ه لٔ�مام �َْمكُن يف ِنظاٍم ِمن التّعاون العالَمي املُتََعّمِ

س�تَوى �َىل ُجوَدة الِعالقات املُتباَد� بَيَْهنم. فَقَد یُْمِكن ٔأْن تُْصِبح تَْعتَِمد فَعاِلیّة اجلُهود �ىل ٔأّي مُ 
یاسات �ىل املُس�تَوى الَوطين ٔأو العالَمي مهبمة ونَظریّة وِ�لتايل قَّد �َُكون �َري   ِلیّة ُصنع الس�ِّ َمعَ

یّة، ٕاَذا ما فُِصلَت َعن ُظروف القا�ِ  َدة الّشعبیّة. و�ِملثْل،  ذات ِص� �لَواِقع ٔأو تأٔيت بنتاجئ َعْكس�ِّ
تظل املُبادرات �ىل ُمس�توى ا�متع َم�ُدودة ٕاذا لَْم �َُكْن ُمرتَِبَطة �لعملیات العالَمیّة املَْعنِیّة   س�َ

تَُكون هناك �اَ�ة ٕاَذن ٕاىل هیأِلك �َُسهِّل نَْقل املَْعرِفَة وأ�فاكر ِعند ٕا�شاهئا  . س�َ �ٕال�سانیّة َكُلكّ
 لَعمِلیّة والتّ�ِلیل. ِمن ِ�الل اِخلربة ا



احات ِللَبحث   ِاق�ت
 

ب ٔأن �كون َمسؤولیات اّ�ول يف ا�ّهنوض �رفاِهَیة ُشُعوِهبا، والّيت �َْر�َِكز يف ِهنایَِة املَطاف �َىل ِاْزِدهار البَرشیّة   َجيِ
ب تَنظمي ُمنْتََدَ�ت ُصنع القَرار ِبُطُرق تَْضَمن   یاسة العاّمة. و��، َجيِ ، ذات ٔأمهِّیّة قُْصَوى يف �شكيل الس�ِّ َكُلكّ

یّة یّة. فالَعِدید ِمن الفضاءات الّيت یَِمت�  أ�ْولَّوِ م �لّصاِلح العام قَْبل اِالْهتِاممات ا��خرى ا�ٔكَرث َمْ�ُدوّدِ   �ود اّ�ول للتّقَد�
یاَسة الیوم تَتَأٔ�ّر فَعاِلیاِهتا بدر�ة �برية جبهات ٔأخرى ٔأقل مایذ�ر ٔأن دوافعها منفعهتا ا�اتیة   فهيا َحتِدید القانون والس�ِّ

آلیات ِمن شأِٔهنا ٔأْن تَْضَمن ٔأّن هذه  من �كد یايس. ��، هناك �ا�ة ٕاىل أ �س أ�ر�ح املالیّة ٔأو الن�ُفوذ الس�ِّ
َدة اِجلنس�یّات، ٔأو ِكیا�ت ٕا�المية، ٔأو َمنَّصات �ِْكنُولوِجية، ٔأو َمْجُمو�ات   أ�طراف، َسواء اكنت َرشِاكت ُمتًعّدِ

ه ز ُ�ُود َمصاِلح �اّصة، ٔأو �ريها، لَْن یَِمتّ َمضّ ز فيه ُمشاَرَكِهتا اِالس�تداَمة َطویَ� ا��َ�ل، وتَُعّزِ ا ٕاّال �لقَْدر اّ�ي تَُعّزِ
یاق ا��مم املتّ�دة، یُْمِكن ٔأْن یَُطبّق ذ� �ىل َشْلكِ  نَة النِیّة بََدًال َعن تَْقِویِضها. فََمثًَال يف س�ِ   ُمًمثِّيل الّشعب َحس�ِ

یاَسات تَْضَمن �ََدم َمنْح ُمعا َمَ� تَْفِضیِلیّة ٔأو نُُفوٍذ َال داِع َ� ِ�ٔطراٍف �َري َوطنیّة والّيت َ�هيا َمواِرد َخضَمة نَقِدیّة  س�ِ
 ٔأو �َريها. 

َ�ت املَناخ والتّداِبري املُت�َ�َذة �لفعل ٕاىل الغ  ّدِ یاب  �الًبا ما تُْعَزى الَفَجوات بَني َحْجِم العمل الّالزم ِلُمواَ�َة َحتَ
وض �لّصاِلح العام، �ىل ُمس�تَ  �ت  واملَلُْحوظ لِلَْمواِرد املالیّة. ومع ذ�، فٕاّن التّعِبئة احلَِكميَة لِلَمواِرد وٕانْفاقَها لِلهن�

تَتَنَاَسب مع إالحتیا�ات الّصائَِبة، يه َمسؤولیّة ٔأساس�یّة ِلّ�ْوَ�. ِ�� تَتَحّمل املؤّسسات احلاِمكة واجبًا �اًمسا  
ة  ِلُمعالَ�َ ِجتاه أ�جيال احلالیّة واملُْقِبَ�. وتَْمنَح هذه املسؤولیّة ا�ول تَْفویًضا َمعنوّ� ؤأ�القي�ا ِلَجْمعِ املَواِرد ا�اكفيّة  
ِّري الَعَداَ� والُقْدرات واملسؤولیّة. كام یَتَطَ  تَقبَلیّة، مع ٕایالء إالعتبار الّالزم ِلمعای َِّ�ة واملُس�ْ لّب ٔأیًضا  املُتََطلّبات املُل

َرة. وتَ ٕانْفاق هذه املََواِرد ِلتَْعزِ�ز َرفاِهَیة البََرشیّة،  یع هذه  ولَيْس يف َدمع ٔأنْامط احلیاة �ري املس�تدمية ٔأو املَُدّمِ وس�ِ
یاسة الوطنیّة، َسيَتََطلّب تَعدیالت   املسؤولیات ٕاىل املس�توى العالَمي، �ٕالضافة ٕاىل ِانِْعاكساِهتا الواِحضة �ىل الس�ّ

اذ اخلُُطوات الّالزَِمة ِلتَْخفيف التّفاُوَ�ت الهائَ�  �ها ِاّختِ ول، لَيْس أ�قَل تِيبات اِالقتصادیّة بَني ا�� رة يف  واملُدَ �برية لِلّرتْ ّمِ
آلیّة ِلضامن   َوة بيهنا. َمتّ تَْقدمي مجمو�ة ٌمتنوِ�ة ِمن التّدابري �ىل مدى ِ�ّدة ُعُقود ِلتّْحقِّيق هذه الغایّة، ِمثل أ الّرثْ

یق الَرضِیيب العالَمي ٔأو ٕاطار  یُمِكن ٔأْن   . ٕاذا َمتّ تَْنِفيذ هذه املُقرت�ات ِبعنایة، القانوين ْري ق املايل �َ فْ ني ا�ّ نِ قْ تَ لِ التّنْس�ِّ
تِفادة �ِشِلك فائق ِمن مجمو�ة املواِرد العالَمیّة املُتاَ�ة.   تنجز الَكثري ِلِالس�ْ



 

 

 
 _______________________ ___________________ ___ 

"[مبدٔأ و�دة إال�سانیة] یُّرصِ �ىل ُخُضوع اّ�َواِفع واملصاِلح الوطنّیة ِللمطاِلب  
ل ِمن َمجیع   وریّة ِلعالَم واِ�د. ٕانّه �َرفض املركزیّة املُْفرَِطة ِمن �ِحيّة، ویَتَنَص� الّرضُ

 ُم�اَوالت التطابق ِمن �ِحية أ�خرى." 
 ةسّ ّد قَ ة المُ هائيّ تابات البَ ن الكـِ مِ 

 _______________________ ___________________ ___ 

  



 

 اّ�ي یَلُوُح لنا م  العالَ 

هو   یَلُوحُ ي م اّ� ة. العالَ یعیّ بِ الطّ  هتا ع بیئئام مَ ة يف وِ ضارة �املیّ حَ �زدهر فهيا  رؤیة  لِ �ْ أ� من ة دَ زتایِ مُ  ٔأ�دادٌ تعمل 
ّ والن�  ،املن واجلَ وازُ والتّ  ،التَّاكُملم �الَ  َ  مٌ ه �الَ ضج. ٕان يلء ��متعات وأ�فراد  مَ و ،  لتعریف التقدم �دید بتصورع تّ مَ تَ ی
َ اّ�  ّ عاهتِِ ل� طّ تَ ٔأ�َىل يق قِّ حتَ  وَ سات حنَ ن املؤسّ مِ  معٍ دَ عملون مًعا بِ �ن ی الت أ��القية  نازُ ن التّ مِ   تدرجيار رّ حَ تَ م یَ ه �الَ م. ٕان

ّ ج�عیّ االِ يف جماالته  ّ و  ،ةة والبیئيّ ة و�قتصادی  ٕ�س�مترار.   مد� قَ لتّ لِ  ّهتاور��ىل َرضُ  یمت إالرصاريت ال



ُمو�ات النَبيَ� واملُطالَبة ا�ٓن ِ�لع  ها يف ِازد�د. وَمتّ إالدالء ِ�لط� ؤیة، وَزَمخِ ك َحنَو هذه الر� مل �ىل  بَدٔأ ِفعًال التَّحر�
ل لَْم �َْرتَِق بَعد ٕاىل ُمس�تَوى َرضورات الّسا�ة. ولَْن یَِضیق ِنطاق ِنط اٍق لَْم �َُر ِمن قَْبل. ومع ذ�، فٕاّن َوتَِرية التّحو�

تَُقوم البَرشیّة ِبَدوْ  ِرها  اخلَیارات املُتاَ�ة ِالٕجراِء التّعدیالت الّالزمة ٕاّال ٕاذا َمتّ تَأ�ِجيل الَعمل ٕاىل املُس�تقبل. فَهَل س�َ
تََظّل هناك �ا�ة ٕاىل �وارث ٔأكرب  بِ  ناًء �ىل َحقيقَة ٔأّن َمصريها وَمصري الكو�ب ُمتَشاِ�اكن ِ�َشلك قطعي؟ أ�ْم س�َ

ك؟     ِلتَْحِفَزيها �ىل التَّحر�

 _______________________ ___________________ ___ 

ها يف ِازد�د.  ؤیّة، وَزَمخِ ك َحنَو هذه الر�  بدٔأ فعًال التّحر�

 _______________________ ___________________ ___ 

َ�ت املركزیّة الّيت تُواِ�ه البَرشیّة الیوم. ولَِكن �ٕالماكن تَْقِلیص هذه  الَفْجَوة بَْني النِّیّة والعمل يه وا�دة ِمن  التَّ�ّدِ
ٕاىل  الَفْجَوة، ؤأفراٍد وجممتعاٍت وُدول یَُقوُمون ِبنَِصیِهبِم يف َحتقِّيق هذا الهََدف ُلكّ یوٍم. ومع ذ�، ِلَيكّ �َْرتَِقي العمل 

َول َحْوَل الِقَمي الّيت تَتََطلَّهبا املر��  املس�تو�ت املطلوبَة، هناك �ا�ة ٕاىل ٕاجامٍع و  ٕارادة ُمشرتكَة ٔأكَربُ قَْدًرا بَني ا��
ادة اِاللزتام  احلالیّة ِمن تَُطور البَرشیّة. َ�َ ٔأنّه یَْدعو ٕاىل قَدٍر أ�ْعَظم ِمن الَعْزم يف َوْضعِ تِْ� الِقَمي َمْوِضع التّْنفيذ، وٕا�

ح العام، والتّ�ّيلِ َعن ُلكِّ ما یَِقف يف طریق اِالس�ت�ابَة لِلنِّداء أ��اليق والعميل لِلّسا�ة  ِبام یَعود ِ�لنَّفع �ىل الّصالِ 
ُب �َْرَكُه ِل��جيَال القاِدَمة. َدعو تكون ٕارً� َال یُقَّدر ِبثََمن َجيِ �  احلالیّة. و�لفعل هذا َمسًعى �بري، لَِكن فوائَِده س�َ

 س�تَوى َمَطاِلِبِه. نَتِّ�ُد معا يف اِالرتقاِء ٕاىل مُ 
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