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متهيد
إن الصطالح المسّمى "التطوير المستدام " كما تم إقراره من قبل المفوضية العالمية للبيئة 

ة  ستدامة" ذاته، يكتسبان مع مرور الوقت خالل السنوات الخ�ي ضافة إىل مصطلح " الإ والتطوير، بالإ

ء من عدم الوضوح الذي  ي
ي أرجاء المعمورة .ولكّن الستخدام واسع النطاق يشوبه �ش

ايداً �ن ن افاً م�ت اع�ت

اً  ان ن  بشكل متفاوت وبمعاٍن مختلفة، وأحي اً، بحيث يتم استخدام هذين المصطلح�ي يزداد شيئاً فشيئ

عل نحٍو سطحي.

ي يتم طرحها  هنا،  يهدف إىل تحديد 
ستدامة وال�ت إن إجمال المبادئ الأساسية الخمسة المتعلقة بالإ

ي تشكل اللبنة 
ي استخدامه بالمقارنة مع الأفكار ال�ت

معالم هذا المصطلح والتدقيق من جديد �ن

ي أرساها ر. 
الأساسية لهذا الميدان. إن تطوير الأفكار  يرتكز إىل عدد من الأطر القائمة، وعل تلك ال�ت

ي شكلت مصدرا إلهام خاص لهذا الشأن.
باكمينس�ت فولر )R. Buckminster Fuller( وال�ت

هذه المبادىء يتم التعب�ي عنها بصورة عامة  ولكنها يمكن أن تمتلك معان عملية محددة فيما 

اتيجيات تجارية، وخطوط عامة لتوجيه  ي القتصاد، قضايا تطويرية، اس�ت
يتعلق بحزئيات معينة �ن

ي خمسة أسس رئيسية:
الستثمار أو مبادرات فردية.وعليه فإن هذه المباديء يمكن أجمالها �ن

البعد املادي امللموس

ي أساس الوجود.
ي �ن

ي تأ�ت
 يشكل القاعدة لتنظيم تدفق المواد والطاقة ال�ت

البعد االقتصادي

وة. عداد، إنتاج، وإدارة ال�ش اً لإ  يشكل إطاراً توجيهي

بعد احلياة

ي المنظومة البيئية الكونية بالنسبة لأنماط
يوفر قاعدة السلوك المالئم �ن

حياتية إضافية.

البعد االجتماعي

ة الجتماعية. ّي يوفر قاعدة للتفاعالت والتبادل

البعد الروحي

يضع معالم التوجيه  القيمي الالزم، ويوفر قاعدة لأخالقيات المهنة عل

مستوى العالم.

ي يُستمد من كل واحد منها نهج 
  النتيجة هي نظام متكامل مكون من المبادئ الأساسية الخمسة وال�ت

،  أنا كل بُعد يؤثر عل  ي أساسها، بمع�ن
وأبعاد عملية وميدانية خاصة به. إن هذه المنظومة مدمجة �ن

الأبعاد الأخرى ويتأثر بدوره من كل واحد من المبادئ الأخرى.

ي أساس الواقع 
ي �ن

إن الجانب الهيكلي يعت�ب نقطة أساسية. حيث أنه يعكس العتماد المتبادل الذي يأ�ت

حداث   ذاته. كما أن له انسحابات بعيدة المدى عل بلورة السياسات، وعل كل محاولة ذات قيمة لإ

ي 
ستدامة كمبدأ تنظيمي �ن اتيجي. كما أنه يلّمح إىل حقيقة  أنه خالل محاولة النتقال إىل الإ تغي�ي إس�ت

نظام عالمي جديد، وهو ليس توجه شامل وعام- والذي يحرص عل نواٍح معينة ويتغا�ن عن  نواٍح 

ي إحداث نتائج ُمرضية عل المدى البعيد.
أخرى - لن ينجح �ن
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حتديد معنى 

مصطلح 

االستدامة

إن تغي�ي مجتمع واقتصاد العالم ليعتمد عل قاعدة مستدامة هو بمثابة التحدي الأك�ب 

ي هذه المرحلة. فهو تحٍد لم يسبق له مثيل من حيث حجمه.مضمونه هو العالم بأرسه. 
�ن

ي الوعي والتنفيذ عل حد سواء. وينادي لرؤية متجددة ، حلم جديد 
اً �ن اً جذري ويتطلب تغي�ي

وتوجهات حديثة لبلورة واقع متطور وجديد.

، مسسنا بشكل  العالم منظم بشكل عجيب كي يدعم عيشة رغيدة. لكننا، نحن الب�ش

ه، من  ي تركيبة ونسيج عالمنا المعّقد.هذا النهج ينبغي تغي�ي
وري �ن متواصل بكل عنرص �ن

ي هذه المنظومة بشكل كامل ومستدام .
أجل إحداث التوازن �ن

إن الغاية من تحديد مصطلح الستدامة كمبدأ تنظيمي هي إعداد منظومة متشابكة تعمل 

جاع قدرات تجدد المنظومة البيئية  ن الفرد، المجتمع، القتصاد والقدرة عل اس�ت جيداً ب�ي

ن  ي التفاعالت ب�ي
اً �ن اً معين الداعمة للحياة عل وجه الكرة الأرضية. هذه المنظومة تمّثل توازن

ن قدرة التحمل لدى البيئة المحيطة به. وينبغي لهذا التوازن أن يكون بمثابة  مجتمع ما وب�ي

ي تحديد الستدامة.
نقطة الرتكاز الأهم �ن

ن الأجيال ، وهو  نصاف ب�ي إن التحديد الحاىلي الأك�ش شيوعاً لمع�ن الستدامة يحرص عل الإ

بال شك فكرة هامة، لكنها تخلق صعوبة ما، لأنه ل يمكن دائماً تحديد احتياجات الأجيال 

ن المجتمع وطاقة التحمل للبيئة المحيطة به  القادمة بسهولة. تحديد بديل للعالقة ب�ي

ات التطوير القابلة للقياس.  اً أفضل، لأنه يشتمل عل عدد من متغ�ي يطرح نهوضاً عملي

ات عل القدرة الستيعابية للمصارف،  مثل: عدد السكان، رسعة استنفاذ الموارد، تأث�ي

قياس الرفاهية، وما إىل ذلك. وعليه، يُطرح تحديد لالستدامة ساري المفعول أيضاً بالنسبة 

ية. للمجموعات السكانية من كل الأطياف، وكذلك بشكل خاص بالمجموعات الب�ش

االستدامة

ن قدرة الحتمال البيئية،  ن المجتمع وب�ي ورة التفاعل ب�ي ي ص�ي
توازن ديناميكي �ن

ها عن أقىص درجات طاقتها  بحيث تتطور المجموعة السكانية ح�ت درجة تعب�ي
ي 

ي تتمتع بها البيئة ال�ت
ي ودائم عل قدرة الحتمال ال�ت دون التأث�ي بشكل سل�ب

تعتمد عليها.

نسانية المتعاظمة، والستغالل  ي هذه الآونة نتيجة للنشاطات الإ
اقه �ن هذا التوازن تم اخ�ت

ايد للموارد، وكذلك، نتيجة لوجود  كميات من النفايات  أك�ب من قدرة  الكرة الأرضية  ن الم�ت

ية  عل استيعابها وتجديدها. ومعاً، فإن هذه الأسباب تجعل من مستوى النشاطات الب�ش

أمراً مستحيالً عل المدى البعيد.

طار تمّثل أبعاداً  ي هذا الإ
تالية اعتمادا عل التحديد، والأبعاد الخمسة المفصلة �ن المبادئ ال

ي جوهر هذه الأمور.
مفتاحية للتفاعالت �ن
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البعد

املادي 

امللموس 

1
مقدمة

ن الأساسية  ي تخضع للقوان�ي
نسا�ن ي تشكل الأساس للوجود الإ

ائية ال�ت ي ن ورات الف�ي جميع الس�ي

ياء، مثل القانون الأول الخاص بالديناميكية الحرارية المتعلقة بالحفاظ الأسا�ي عل  ن للف�ي

ن ترسم  الحدود  ط اتجاه أحداث الطاقة. هذه القوان�ي ي الذي يش�ت
ي الكون، والقانون الثا�ن

الطاقة �ن

نتاجية  يائية، لذلك فهي تشكل اللبنة الأساسية للقدرة الإ ن ي الأنظمة الف�ي
مكانيات �ن النهائية لالإ

ي استخدام الموارد.
الكامنة �ن

ي المنظومات 
ي العشوائية  وانتشار انعدام النتظام �ن

ز الزدياد المطلق �ن ي يُ�ب
القانون الثا�ن

ورات كونية باستطاعتها خلق، والمحافظة عل،  ي الوقت ذاته، توجد بوضوح س�ي
ائية. �ن ي ن الف�ي

ورات تنكشف من خالل السلسلة المتطورة  وزيادة النظام، عل الأقل بشكل مؤقت. هذه الس�ي

ي مجتمعات ، أنظمة بيئية 
من جزيئات عضوية بسيطة، عن طريق الكائن الحي المنفرد، يمر �ن

ي ذاته.
نسا�ن كاملة، وح�ت الوعي الإ

من خالل قدرتنا عل الفهم وبلورة إنتاجيات مفيدة عل المستوى العالمي من الطاقة والمادة، 

ز طاقتنا كوكالء لخلق نظام. هذه القدرة  . ومن هنا ت�ب ي
يا�أ ن ّ مكونات البعد الف�ي فإننا ننظم ونغ�ي

ورية لضمان الوفرة طوال الوقت. الطبيعية تمنح الأدوات الرصن

ي بمقدورها خلق نظام والحد 
ي بلورة حريصة ومحسوبة- ال�ت

مكانات العديدة الكامنة �ن رغم الإ

من انتشار العشوائية، الب�ن الصناعية القائمة لدينا هي مبذرة، هّدامة، متفرقة وغ�ي مجدية 

اع ، تخطيط ، وبلورة هذه الب�ن كي يتم توف�ي أفضلية  للغاية.بفضل توجيه مناسب، يمكن اخ�ت

متجددة ومتواصلة للجميع.

املبدأ األول 

مكان والتأكد من أن تدفق الموارد، عن طريق  ينبغي تقييد العشوائية قدر الإ
ائية. ي ن ن الف�ي اجع، قدر ما تسمح بذلك القوان�ي القتصاد ومن خالله، ل تكاد ت�ت

النهج والتأثيرات  امليدانية

  الطموح إىل تحقيق أك�ب قدر من استغالل الموارد بشكل خاّلق

  استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتدوير متواصل للموارد غ�ي القابلة للتجدد

ي كل دورة استخدامية
  تعزيز القدرة التنفيذية �ن

ي بنية تحتية عالمية مبنية
ي دائرة مغلقة للمادة والطاقة �ن

  تطبيق تدفق مستمر �ن

     كوحدة واحدة

ي
ي غ�ي موضعها أو ترصيف عشوا�أ

ي �ن
ات ال�ت ن ك�ي   تقليص الت�بات ومنع الركود، ال�ت

ي الستخدام 
     لمصادر كيماوية من خالل انتهاج الدورية �ن

دارة منتوجات مستدامة. " لإ   تعزيز فكرة تقديم خدمات و " التأج�ي التشغيلي
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2
مقدمة

ي يتم وفقا لها تقدير 
اقتصاديات مكونة من أسواق تُعقد فيها صفقات، ومن أطر توجيهية وال�ت

اً بمعاملة وكأنها تعكس واقعاً مستقالً  ان صفقات وقرارات تبادل تعهدات.هذه الأطر تحظى أحي

ي القيم، التوجهات ، مصالح 
ي الحقيقة تمّثل قوالب إنسانية ، متجذرة �ن

اً، ولكنها �ن وموضوعي

وانشغالت مهيمنة .وهي تحدد تب�ن الرؤية  القتصادية الأساسية : تتمحور حول أهداف ضيقة، 

ة المدى، أو تتمحور حول دوائر تدوير شاملة، بعيدة المدى، وحساسة للبيئة. محددة وقص�ي

اً عل نحو صارخ. حيث  ياً مشّوه قيمّي ي الذي يدير دفة شؤوننا القتصادية حال طار الحسا�ب إن الإ

اء  ي التكلفة مثل النضوب والتلويث. فقد بدأ بعض خ�ب
يتجاهل بصورة ممنهجة مركبات �ن

ي الفهم الضيق للنمو ، والذي يهيمن عل قياس  ي تع�ت
ي العيوب ال�ت

اً �ن ّي ي التفك�ي مل
القتصاد �ن

ي قياس الستهالك 
القتصاديات الوطنية، والبعض الآخر ذهب إىل إبراز انعدام المنطق الأسا�ي �ن

ي طريقة تعاملنا مع الموارد الطبيعية .كما أن القياسات 
بع �ن وكأنه يُعت�ب دخالً، وهو سلوك مّت

جرائية وومختلف أصناف الدعم، تدفع بالأسواق  اً الجوانب الإ ان ي ترافقها أحي
المغلوطة، ال�ت

ي  ي النظام الحسا�ب
ات الهّدامة لالقتصاد برمته. إن الأمور المتعارف عليها �ن وتواصل تغذية التأث�ي

ي تطمح إىل 
ات، وتقلص حجم مبادرات الأفراد والمنظمات ال�ت لدينا، تضاعف من مثل هذه التأث�ي

ي 
إجراءات ونظم أفضل. هذا النهج، الذي يقّوي نفسه، هو بال شك أحد المقاييس الرئيسية ال�ت

بحاجة إىل تغي�ي جذري.

املبدأ الثاني 

ي طريقة تسع�ي ونُظم حسابية مناسبة لتوجيه اقتصاد، يتناسب بشكل 
ينبغي تب�ن

اً  اً حقيقي ورات البيئية الخاصة بالكرة الأرضية، وتعكس تسع�ي كامل مع الس�ي
وشامالً للمحيط الحيوي.

النهج والتأثيرات  امليدانية

امن لالأشكال الخمسة الأساسية ن وة فيما يتعلق ، بالتعزيز الم�ت   استخدام مصطلح شامل لل�ش

ي، الجتماعي، المنتج، والماىلي     لرأس المال: الطبيعي، الب�ش

ات خارجية " بالغة ن " تأث�ي   تكييف القتصاد العالمي مع قدرة التجديد للطبيعة وتضم�ي

ي كل احتساب للتكلفة والجدوى
     الأهمية �ن

ي الحسابات القتصادية
ي �ن   تجسيد مؤرسش الرفاهية والتطوير الب�ش

يبية بحيث تسلط الضوء عل النتائج المرجّوة وتقلص النتائج   وضع سياسة تنظيمية و�ن

    غ�ي المرغوبة، من خالل تحقيق أقىص درجات الكفاءة للنظام برمته

ظهار تكاليف "حقيقية" ، عند تخصيص الأصول   العتماد عل آليات سوق، شفافة ومعايرة لإ

    الرأسمالية.

البعد 

االقتصادي
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3
بعد

احلياة

مقدمة

ي كل مكان تقريباً عل وجه الكرة الأرضية 
ي التكّيف وتوسعه ال�يع �ن

ي �ن إن نجاح الجنس الب�ش

أ�ت عل حساب أنماط عديدة أخرى للحياة. إن القضاء عل حيوانات معدودة، أجناس، أماكن 

ة، هو مبعث حقيقي  اً إىل أحجام خط�ي ي تربية، وأنظمة بيئية بأكملها، وهو توجه وصل حال

للقلق.

ي تنتظم من تلقاء نفسها: أدمغة، مجتمعات ، أنظمة بيئية مثل 
بة ال�ت إن أنظمة حياة مرّك

ة والُشعب المرجانية، والقتصاديات الصناعية، جميعها تعتمد عل كونها  الغابات المطريّ

ي تمتلكها، للحفاظ عل قدرة البقاء عل المدى الطويل. 
بة ، وعل التنويعة الداخلية ال�ت مرّك

ة لذلك التعقيد، من الوفرة  اً، هو نتيجة مبارسش ي تلك الأنظمة هي، علمّي
الستقرار المتواصل �ن

ي تسمح بالظهور والظهور من جديد لتكوينات مختلفة كردة فعل عل أحداث 
المدمجة ال�ت

ي هذا الصدد 
ي كنهها، وهو النقيض �ن

ي المقابل، فإنها هّشة �ن
ة.أما الأنظمة أحادية اللون، �ن متغ�ي

لحياة نابضة بالحيوية.

ي عرصنا هذا يتناغم مع الفهم المتصل بجملة من التقاليد 
ي هذا الشأن يبدو أن الِعلم �ن

�ن

ي تؤكد عل التفرد  والقداسة الأساسية لجميع أشكال الحياة.
القديمة ال�ت

املبدأ الثالث

ي المحيط 
ورية لجميع أشكال الحياة �ن ينبغي التأكد من الحفاظ عل التنويعة الرصن

الحيوي

النهج والتأثيرات  امليدانية

ا ي عالمن
  اتباع نهج مسؤول تجاه التنويعة البيولوجية �ن

اب من درجة القدرة عل التجدد   حصاد الأنواع ح�ت الق�ت

ي القائم
  الحفاظ عل تنويعة المستودع الورا�ش

،   وضع نمط  لستخدام الأرض بحيث يتم تقليص طمس أشكال الحياة الأخرى من قبل الب�ش

نسان  ي مواطن عيش الإ
    وتعزيز وضمان التنويعة البيولوجية �ن
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4
البعد 

االجتماعي

مقدمة

ين وضع عل رأس  إن عمل العلماء، علماء الرياضيات وفالسفة العلم منذ مطلع القرن الع�ش

ي المعرفة، ووضع عالمة استفهام 
ي �ن سلم العتبارات الحتمال الأسا�ي بحدوث خطأ ب�ش

ي الحقيقي، فإنه ينبغي السماح 
عل مصطلح الحقيقة المطلقة.وعليه، ووفقاً للتوجه البي�أ

لمصطلحات وأصناف عديدة من الحقيقة للتعايش معاً دون أن يحاول أحدها السيطرة عنوًة 

عل الآخرين.

ي أك�ش مرونة مما كان يُعتقد  ي الب�ش ي العلوم العصبية أن الجهاز العص�ب
وتش�ي نتائج جديدة �ن

ي عل اختيار سلوك 
ي تعودت من خالل تجربة الما�ن

ي الأصل. ويبدو أن الدوائر العصبية، ال�ت
�ن

ي الدماغ 
"قاَوَم أو َهَرب"، تستطيع بواسطة جهد متواصل للفرد تفضيل مناطق أك�ش حيوية �ن

ي تستند إىل فكرة أن طبيعة 
ي تشجع توجهاً أك�ش شمولية ورحمة. وعليه، فإن الفرضيات ال�ت

ال�ت

ي الوقت ذاته تؤكد لنا علوم الأنظمة أن المجتمعات، شأنها شأن 
نسان ثابتة، يشوبها الشك.�ن الإ

جميع أنظمة الحياة، تفتقر إىل التنويع والوفرة الداخلية بغرض الحصانة، الصحة، والقدرة 

عل البقاء عل مدى الزمن. ويكفي ذلك ، فقط، للتأسيس لأهمية وجود تشجيع متنوع ومتعدد 

الأصناف لالأنماط الجتماعية.

ورات المفتوحة، الهياكل ذات  ي تقول بأن الس�ي
كل ما سلف، يعزز الفكرة، الهشة ح�ت الآن، ال�ت

ن كل الأفراد ينبغي أن تشكل الأسس  ة المصطلحات، والمساواة ب�ي القدرة عل التفاعل، ك�ش

ين، يواصل المجال الجتماعي العمل  للحياة الجتماعية. لكن مع ولوجه القرن الحادي والع�ش

ي تعيق فرص 
ي ال�ت

بصورة رئيسية وفق الفرضيات، الأفكار والُب�ن الجتماعية المتآكلة من الما�ن

. التقدم والتغي�ي

املبدأ الرابع

ينبغي بشكل كامل إظهار  مستويات الحرية والقدرة عل تحقيق الذات لجميع 
الناس دون أن يقدم فرد أو مجموعة عل التأث�ي سلباً عل الآخرين.

النهج والتأثيرات  امليدانية

ي المعامالت الجتماعية
  توطيد أوا� التسامح كحجر أساس �ن

ة عالمية ي إطار مواَطَن
  صون الحقوق الأممية �ن

ي الحكم
  ضمان الدمج والديموقراطية الفعالة �ن

ي تسمو بالحياة
  ضمان وصول منصف للموارد ال�ت

ية كافة ك للب�ش ن مش�ت
ّ دارة قضايا عالمية وح�ي ك كأساس لإ   التعاون المش�ت

  حظر الحرب والتجار بالوسائل القتالية 

ي كل المراحل 
ي موضوع الستدامة من خالل التعليم �ن

  رفع الوعي والتثقيف �ن

يع دوىلي ذي جدوى ي إطار ت�ش
  دمج أفكار تعزز الستدامة �ن
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5
البعد 

الروحي

مقدمة

نسانية بشكل متواصل تجاوز القيود المادية،البيولوجية،الجسدية ، النفسية  تحاول الروح الإ

ي توسيع مجال الرؤية عل 
ي تلمس "ما وراء الأمور"، و�ن

والتكنولوجية.إن هذا الوازع الدائم الراغب �ن

اً.إن التطلع  ب ً عملياً رهي
ي طياته مع�ن

ي التساع، يحمل �ن
نحٍو تدريجي ودمج ذلك الواقع الآخذ �ن

البديهي للكمال ولالكتمال هو الذي يحّرك التطور والنماء لالأفراد والمجتمعات عل حٍد سواء.

ا اليومية للمجتمع، يؤثر عل  ي القضاي
ي التعب�ي عن هذا الوازع، المتجّذر بعمق، �ن

إن مدى النجاح �ن

ز الفرق  ي نهاية المطاف، فإن ذلك يُ�ب
ي العالم.�ن

ي نقوم بها وعل نوعية نشاطاتنا �ن
الختيارات ال�ت

ن التوجه المعتمد عل الرعاية ، ضبط النفس والشمول  ا�ي وب�ي ي والف�ت
ن التوجه الجشع، الأنا�ن ب�ي

ي نحن جزٌء منها، ووجودنا مرتبط بها.
ام للمنظومة الأك�ش اتساعاً ال�ت الذي يُكن الح�ت

ة الجوهرية للبعد الروحي، والمتعارف عليها لدى جميع مدارس الحكمة المعروفة، ليس  ن
ّ إن الم�ي

ي ثناياه معاٍن متناقضة: 
ي كث�ي من اللغات، يحمل مصطلح "روحي" �ن

من السهل تحديد معالمها.و�ن

ي أيضاً غ�ي الملموس، المجهول 
ي الوقت ذاته  يع�ن

لهي، ولكن �ن ي والإ
المقدس والسامي، الأخال�ت

، المضمون  لهام، المع�ن وغ�ي المهم. القصد هنا هو إثارة الشعور بالمع�ن العميق-مزيج من الإ

ي يتم بها 
ية الشاملة. يتم التعب�ي عن الغموض العميق للمفهوم بالطريقة ال�ت ن والقيمة التحف�ي

: عرض المبدأ الخامس عل النحو التاىلي

املبدأ اخلامس

التعرف عل التواصل السلس والديناميكي للغموض، الفطنة، الحب، الطاقة والمادة
، الكرة الأرضية والغالف الحيوي ن النظام الشمسي ن أطراف الكون وب�ي الذي يربط ب�ي
، والنظم الأيضية الخاصة بنا وامتدادات التكنولوجيا  ي ذلك جميع أبناء الب�ش

بما �ن
ي أخالقيات عالمية لتوجيه السلوك 

اف �ن الخارجية الخاصة بها وتجسيد هذا الع�ت
ي. الب�ش

النهج والتأثيرات  امليدانية

اف ب� الكون السامي   الع�ت

ي الكون والضطالع به
نسانية �ن ن لالإ   التطلع إىل تفهم الدور المم�ي

ي المعقد الخاص بها ، والذي يشكل أبناء الب�ش
ام الكرة الأرضية بما فيها النظام البي�أ   اح�ت

    جزءاً ل يتجزأ منه

ن  والتنفيذ الفعلي ّلي للنية الكامنة، والتحف�ي ُك   تعزيز التعاطف والمنظور الشموىلي وال

ية     للمساعي الب�ش

ات الداخلية للفرد وتلك الخاصة بالجماعة، من خالل وضع أسس النماء ن التغي�ي   الربط ب�ي

    للوعي العالمي الجديد.
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ي يرتكز إليها، 
إن النظر بتمعن أك�ش إىل فكرة الستدامة وإىل المبادئ الأساسية الخمسة ال�ت

اً لنوعية وكمال مجمل هذه المبادئ. ولكنه  طاً أساسي يُظهر أن البعد الروحي يشكل رسش

ي أحيان نادرة فقط، جزءاً العتبارات العادية لقضايا عملية. من وجهة نظر أساسية، 
يشكل �ن

ي الدينية العتيادية ، بل يهدف إىل لفت النظر 
ي طياته المعا�ن

فإن البعد الروحي ل يحمل �ن

ن العقل والقلب، من خالل إدراك التمازج الجوهري لمحور الوجود. ورة الربط ب�ي إىل �ن

ية، يعمل المبدأ الروحي كعامل يتوىل وضع  ا الب�ش من خالل ترسيخ جوهر الدوافع والنواي

ي 
معالم الجو العام.كما أنه يدفع المزيج المكون من المبادئ الأربعة الأخرى، تلك ال�ت

ن جميع هذه المبادئ  تتطرق إىل أبعاد المادة، القتصاد، الحياة والمجتمع. إذا تم الدمج ب�ي

ن حلول  كة، وتحف�ي ك، وتوف�ي أسس مش�ت بشكل متواٍز، فسيكون بمقدورها ضمان هدف مش�ت

ي الذي ينبثق من المبدأ الروحي، وبدون مناقشة 
ام الأخال�ت ن كة. كذلك فإنه بدون الل�ت مش�ت

الأسئلة المتعلقة بالأبعاد الأربعة الأخرى، دون اللتفات إىل حجم التعب�ي عنها، فإن الأمر 

سيقترص عل جوانب فنية فقط.

ن والختيار مما قد يؤدي إىل  إن اللغة والمنطق والتطبيق تخلق بطبعها الفصل، التمي�ي

ن المبادئ الخمسة.ومع ذلك، فإن التكامل المتوازن  تشخيص غ�ي طبيعي ومفاضلة ب�ي

وري لوضع المفاهيم وتحقيق الستدامة كحالة مستمرة. ن المبادئ الخمسة �ن والتام ب�ي

ي تشكل أساس المبادئ عالقات متبادلة فيما بينها وتحدد كل منها 
تخلق الأبعاد الخمسة ال�ت

ي البعد 
معالم الآخر، وكصورة ثالثية الأبعاد، فإن كل واحد منها يتضمن الصورة العامة �ن

جراءات ،  الخاص به. عندما يتم دمج المبادئ بهذه الطريقة، وتوجه بانتظام الخيارات والإ

فإن الوضع المستدام ، الذي كان يبدو هدفاً بعيداً وصعب المنال، يمكن تحقيقه ونيله 

بشكل عفوي وكامل.

املبادئ 

اخلمسة 

كوحدة 

واحدة
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