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مقّدمــة

إنَّ بـــيت الـــعدل األعـــظم هـــو أَعـــلى مـــؤسّـــــــسة فـــي الـــجامـــعة الـــبهائـــيّة. ويُـــنتخب كـــّل خـــمس ســـنوات فـــي مـــؤتـــمرٍ 
عــــاملــــيّ. ويــــديــــر الــــّشؤون اإلداريّــــة ونــــشاطــــات الــــجامــــعة الــــبهائــــيّة الــــتي تــــشمل مــــاليــــني عــــّدة مــــن الــــبهائــــينّي 

املنتشرين في جميع أنحاء العالم.

"إنَّ الــعقيدة الــبهائــيّة هــي ديــن عــاملــيّ مســتقّل. وهــي تــعلن الــطّابــع الــّضروري الــذي ال مــناص مــنه التّــحاد 
الـجنس البشـرّي... كـما تـطلب مـن املـؤمـنني بـه، كـواجـب أّولـيّ، الـبحث املسـتقّل – أي التّحـري عـن الـحقيقة. 
ويــديــن كــّل أشــكال الــتّعّصبات واألوهــام.  وتــعلن أنَّ الــغايــة مــن الــّديــن هــو أنّــه يــنبغي عــلى الــّديــن أن يُــعلي 
ـه واحــد مــن أهــمّ  املــحبّة والــوفــاق ويــؤكــد أنَّ الــّديــن يــنبغي أن يــكون منسجــماً انــسجامــاً تــامــاً مــع الــعلم – وأنّـَ
عـــوامـــل السّـــــــالم والـــتّقدم املـــقّدر لـــلمجتمع اإلنـــسانـــيّ – كـــما يـــؤكّـــــد وبـــدون لـــبْس، مـــبدأ املـــساواة بـــني الـــرّجـــال 
والــنّساء فــي الــحقوق والــواجــبات واإلمــكانــات واالمــتيازات.  ويُشــدِّد عــلى مــبدأ الــتّعليم اإللــزامــيّ ونــبذ حــدود 
ل والــحياة  الــفقر املــدقــع والــغنى الــفاحــش – وإلــغاء املــؤسّــــــسة الــكهنوتــيّة ومــنع الــّرّق وحــياة الــتّقشف  والــتّسوُّ

النّسكيّة.

وتـــفرض الـــعقيدة الـــبهائـــيّة الـــزّوجـــة الـــواحـــدة وال تـــشّجع عـــلى الـــطّالق وتشـــدِّد عـــلى ضـــرورة الـــطّاعـــة الـــتّامـــة 
لـلحكومـات. كـما يـحّث الـّديـن الـبهائـيّ عـلى سـمّو كـّل عـمل منجـز بـروح الخـدمـة والـّدعـاء والـتّعبد – كـما يـشّجع 
عـلى خـلق أو انـتقاء لـغة عـاملـيّة إضـافـيّة. وأخـيراً تحـّدد هـذه الـعقيدة هـيكليّة املـؤسّـــــسات الـتي يـنبغي عـليها أن 

خ الّسالم العام لإلنسانيّة".  تؤّسس ومن ثم تُرسِّ
تشرين األول (أكتوبر) 1985

إلى شعوب العالم،

إنَّ السّــــــــالم الــــعظيم الــــذي اتَّجهــــت نــــحوه قــــلوب الــــَخيِّريــــن مــــن البشــــر عــــبر الــــقرون، وتَــــَغنَّى بــــه ذَوو الــــبصيرة 
والــّشعراء فــي رؤاهــم جــيالً بــعد جــيل، ووعــدت بــه الــكتب املــقدًّســة للبشــر عــلى الــّدوام عــصراً بــعد عــصر، إنًّ 
هـــذا السّــــــــالم الـــعظيم هـــو اآلن وبـــعد طـــول وقـــت فـــي مـــتناول أيـــدي أمـــم األرض وشـــعوبـــها.  فـــألّول مـــرّة فـــي 
الــتّاريــخ أصــبح فــي إمــكان كــّل إنــسان أن يــتطّلع بــمنظاٍر واحــد إلــى هــذا الــكوكــب األرضــيّ بــأســره بــكّل مــا 
يـحتوي مـن شـعوب مـتعدِّدة مـختلفة األلـوان واألجـناس.  والسّـــــالم الـعاملـيّ لـيس مـمكناً وحسـب، بـل إِنّـه أمـر ال 
بــدَّ أن يــتحّقق، والــّدخــول فــيه يــمثِّل املــرحــلة الــتّالــية مــن مــراحــل الــتّطّور الــتي مــرَّ بــها هــذا الــكوكــب األرضــيّ، 

وهي املرحلة التي يصفها أحد عظماء املفّكرين بأنها مرحلة "َكوَكبَة الجنس البشرّي".

إنَّ الــخيار الــذي يــواجــه ســّكان األرض أجــمع هــو خــيار بــني الــوصــول إلــى السّـــــــالم بــعد تــجارب ال يــمكن 
تـــخيُّلها مـــن الـــرُّعْــــب والهَـــــَلع نـــتيجة تشـــبُّث البشـــريّـــة الـــعنيد بـــأنـــماٍط مـــن السّــــــــلوك تَـــقاَدم عـــليها الـــزّمـــن، أو 
الــوصــول إلــيه اآلن بِــفْعِل اإلرادة املــنبثقة عــن الــتّشاور والــحوار.  فــعند هــذا املــنعطَف الخــطير فــي مــصير 



البشـر، وقـد صـارت املـعضالت املسـتعصية الـتي تـواجـه األمـم املـختلفة هَــّماً واحـداً مشـتركـاً يـواجـه الـعالـم 
بـأسـره – عـند هـذا املـنعطف يـصبح اإلخـفاق فـي الـقضاء عـلى مـوجـة الـّصراع واالضـطراب مـخالـفاً لـكلّ 

ل املسؤوليّات. ما يُمليه الّضمير وتقصيراً في تحمُّ

عــلى أن ثــمة مــالمــح إيــجابــيّة تــدعــو إلــى الــتّفاؤل، ومــنها الــتّزايــد املُـطَّرِد فــي نــفوذ تــلك الخــطوات الــحثيثة مــن 
أجــل إحــالل الــنّظام فــي الــعالــم، وهــي الخــطوات الــتي بُــوشِــــــر بــاتّــخاذهــا مــبدئــيّاً فــي بــدايــة هــذا الــقرن عــبر 
إنــشاء عُـــْصبَة األمــم، ومــن بــعدهــا هــيئة األمــم املتّحــدة ذات الــقاعــدة األكــثر اتّـِـساعــاً.  ومــن املــالمــح اإليــجابــيّة 
ا يـشير  أيـضاً أَنَّ أغـلبيّة األمـم فـي الـعالـم قـد حـقَّقت اسـتقاللـها فـي فـترة مـا بـعد الحـرب الـعاملـيّة الـثّانـية، مِـــمَّ
إلــى اكــتمال املــرحــلة الــتّاريــخيّة لــبناء الــّدول، وأَنَّ الــّدول الــيافــعة شــاركــت قــريــناتــها األقــدم عهــداً فــي مــواجــهة 
املـسائـل الـتي تـهّم كـّل األَطـراف.  ثـم هـناك مـا تَـبعَ ذلـك مـن ازديـاد ضخـم فـي مـجاالت الـتّعاون بـني شـعوب 
ومجــموعــات، كــانــت مــن قَــبُْل مــنعزلــًة مــتخاصــمة، عــبر مــشاريــع عــاملــيّة فــي مــياديــن الــعلوم والــتّربــية والــقانــون 
واالقـتصاد والـثّقافـة.  يُـضاف إلـى كـّل هـذا قـيام هـيئات إنـسانـيّة عـاملـيّة فـي الـعقود الـقريـبة املـاضـية بـأعـدادٍ 
لـم يسـبق لـها مـثيل، وانـتشار الحـركـات الـنّسائـيّة وحـركـات الشّــــــباب الـّداعـية إلـى إنـهاء الحـروب، ثـم االمـتداد 

ع لشبكات ُمتنوِّعة من النّشاطات التي يقوم بها أُناس عاديّون لخلق التّفاهم عبر الَعفْوي املتوسِّ
االتصال الّشخصيّ والفردّي.

إنَّ مــــا تــــحّقق مــــن إنــــجازات عــــلميّة وتــــقنيّة فــــي هــــذا الــــقرن الــــذي أُســــِبَغْت عــــليه الــــنَِّعم والهِــــبات بــــصورٍة غــــير 
ـة، يَــِعُدنــا بــطَفْرٍَة تَــَقدُّمــيٍّة عُــــظَْمى فــي مــضمار الــتّطور االجــتماعــيّ لهــذا الــكوكــب األرضــيّ، ويــدّل عــلى  عــاديّـَ
ــر هـــذه اإلنـــجازاُت بـــالـــفعل  الـــوســـائـــل الـــكفيلة بحـــّل املُــشكالت الـــواقـــعيّة الـــتي تُـــعانـــي مـــنها اإلنـــسانـــيّة.  وتُـــوفّـِ
ــــد.  إاِلّ أَنَّ الــحواجــز ال تــزال قــائــمة.   الــوســائــَل الــحقيقيّة الــتي يــمكن بــها إدارةُ الــحياة املُـعقَّدة فــي عــالــمٍ مُـــَوحّـَ
فــاألمــم والــّشعوب، فــي عــالقــاتــها بــعضها مــع بــعض، تــكتنفها الــّشكوك، وانــعدام الــتّفّهم، والــتّعّصب، وفــقدان 

الثّقة، واملصالح الذّاتيّة الّضيِّقة.

فـــفي هـــذه الـــبُرْهـــة املـــناسِـــــــبة يَجْــــــُدر بـــنا نـــحن أُمـــناَء بَـــيِْت الـــَعْدِل األَعْــــظَم، مـــدفـــوعـــني بـــَما يُـــْملِيه عـــلينا شُــــــــعورُنـــا 
الــعميق بــالــِتزامــاتــنا األدبــيَّة وواجِــــباتــنا الــّروحــيّة، أَْن نُــلِفت أَنــظار الــعالــم إلــى الــبَيَانــات الــنّيِّرة الــنّافــذة الــتي 

ام البشر قبل نَيِّف وقرن من الزمان. س الّدين البهائي إِلى ُحكَّ ل مرَّة بهاءاهلل مؤسِّ هها ألَوَّ وجَّ

فـقد كـتب بـهاءاهلل "إِنَّ ريـاح الـيأس تهـّب مـن كـّل الـجهات، ويسـتشري االنـقالب واالخـتالف بـني البشـر يـومـاً 
بــعد يــوم، وتــبدو عــالمــات الهَــــْرجِ واملَـْرج ظــاهــرة، فــأســباب الــنّظام الــعاملــيّ الــرّاهــن بــاتــت اآلن غــير مــالئــمة".  
وتــؤكّــــد الــتّجارُب املشــتركــة الــتي مَـــرَّت بــها البشــريّــة هــذا الــُحْكم الــذي حَـــــَمَل الــنّبوَءة بــما َسيَحْـــــُدث.  فــالــعيوب 
الـــتي يـــشكو مـــنها الـــنّظام الـــعاملـــيّ الـــقائـــم تـــبدو جـــليًَّة واضـــحة املـــعالـــم فـــي َعجْــــــز الـــدَُّول املـــنتمية إلـــى األمـــم 
املتّحـــــدة – وهـــــي دول ذات ســـــيادة – عـــــن طـــــرْد شَــــــــــبَح الحـــــرب، وفـــــي مـــــا يُهـــــدِّد الـــــعالـــــم مـــــن انـــــهيار نـــــظامـــــه 
االقــتصادّي، وفــي انــتشار مــوجــة اإلرهــاب والــفَْوضَــــــــــى، وفــي املــعانــاة الــقاســية الــتي تجــلبها هــذه وغــيرهــا مــن 
املِــَحن ملــاليــنيٍ مــتزايــدة مــن البشــر.  وحــقيقة األمــر، أّن الــكثير مــن الــّصراع والــعدوان أصــبح مــن خــصائــص 



أنـظمتنا االجـتماعـيّة واالقـتصاديّـة والـّديـنيّة، وبـلغ حـدَّاً قـاد الـعديـد مـن الـنّاس إلـى االسـتسالم لـلرّأي الـقائـل 
بأنَّ اإلنسان فُِطَر بطبيعته على سلوك طريق الّشّر وبالتّالي فال سبيل إلى إزالة ما فُِطَر عليه.

ك بـه، نـتج تَـنَاقُـٌض َولّـَد حـالـًة مـن الشّـــــلل أصـابـت شـؤون البشـر؛ فـمن  ــــــــل هـذا الـرّأي فـي الـنّفوس والـتّمسُّ وبـتأصّـُ
جـهة ال تـعلن شـعوب كـّل الـّدول عـن اسـتعدادهـا للسّـــــالم والـوِئـام فحسـب، بـل وعـن تـشوُّقـها إلـيهما إلنـهاء حـالـة 
الـفَزَع الـرّهـيبة الـتي أحـالـت حـياتـها الـيومـيّة إلـى عـذاب.  ومـن جـهة أُخـرى نجـد أنَّ هـناك تسـليماً ال جـدل فـيه 
بــاالفــتراض الــقائــل إنَّ اإلنــسان أَنــانــيٌّ، مّـــِحبٌّ لــلعدوان وال ســبيل إلــى إصــالحــه، وبــناًء عــليه فــإنــه عــاجــزٌ عــن 
إقـامـة نـظامٍ اجـتماعـيٍّ مـسالـمٍ وتـقدُّمـيٍّ، ُمتحـرِّك ومنسجـم فـي آٍن مـعاً، يُـتيح أقـصى الـفُرَص لـتحقيق اإلبـداع 

واملبادرة لدى الفرد، ويكون في ذات الوقت نظاماً قائماً على التّعاون وتبادل املنافع.

ة إلحـالل السّــــــالم، بـات هـذا الـتّناقـض األسـاسـيّ الـذي يُـعيق تـحقيق السّــــــالم يُـطالـبنا  وبـازديـاد الـحاجـة املُـلِحَّ
بــإعــادة تــقييم االفــتراضــات الــتي بُــِنيَ عــلى أســاســها الــرّأُي الــّسائــد حــول هــذا املَـأِزق الــذي واجــه اإِلنــسان 
ف لـنا الـبرهـان والـّدلـيل عـلى أّن ذلـك  عـبر الـتّاريـخ.  فـِإذا مـا أُخـِضَعت املـسألـة لـبَْحٍث ُمجـرَّد عـن الـعاطـفة تَـَكشَّ
السّــــــــلوك بــــعيد كــــّل الــــبُْعد عــــن كــــونــــه تــــعبيراً عــــن حــــقيقة الــــذّات البشــــريّــــة، وأّنــــه يُــــمثِّل صــــورة مُـــــشوَّهــــة لــــلنّفس 
اإلنــسانــيّة.  وعــندمــا تَــِتمُّ لــديــنا الــقناعــة حــول هــذه الــنّقطة، يــصبح فــي اســتطاعــة جــميع الــنّاس تحــريــُك قُــوىً 
ع االنـسجام والـتّعاون عِـــَوضـاً عـن الحـرب والـتّصارع، ألنّـها قـوى منسجـمة مـع الـطّبيعة  اجـتماعـيّة بَـنَّاءةً تُـشجِّ

اإلنسانيّة.

ماً لــه.  والــّديــن الــبهائــيّ يــنظر إلــى  إِنَّ اخــتيار مــثل هــذا الــنَّْهج ال يــعني تــجاهــالً ملــاضــي اإلنــسانــيّة بــل تــفهُّ
ــها مـــرحـــلةٌ  االضـــطرابـــات الـــرّاهـــنة فـــي الـــعالـــم، والـــظّروف املُــفجِعة الـــتي تَـــُمرُّ بـــها الـــّشؤوُن اإلنـــسانـــيّة عـــلى أَنّـَ
ر الــــُعْضوّي الــــتي تــــقود فــــي نــــهايــــة األمــــر، بــــصورٍة حَـــــــتميّة، إلــــى وحــــدة الــــجنس  طــــبيعيٌّة مــــن مــــراحــــل الــــتّطوُّ
البشـرّي ضـمن نـظامٍ اجـتماعـيٍّ واحـد، حـدوُده هـي حـدود هـذا الـكوكـب األرضـيّ.  فـقد مـّر الـجنس البشـرّي، 
كـوحـدة عـضويّـة مُــتميِّزة، بـمراحـل مـن الـتّطور تُشـِبه املـراحـل الـتي تُـصاحـب عـادةً عهـد الـطّفولـة والحـداثـة فـي 
حــياة األفــراد.  وهــا هــو يــمّر اآلن فــي الــِحقبة الــختامــيّة لــلمرحــلة الــعاصــفة مــن ســنوات املــراهــقة، ويــقترب مــن 

سّن الرُّْشد التي طال انتظار بلوغها.

إِنَّ اإِلقــرار صــراحــًة بــأَنَّ الــتّعّصب والحــرب واالســتغالل ال تُــمثِّل سِــــــَوى مــراحــل انــعدام الــنُّضج فــي املَجْـــــَرى 
ـــل بـلوغ اإلنـسانـيّة سـنَّ  الـواسـع ألَحـداث الـتّاريـخ، وبـأَنَّ الـجنس البشـرّي يـمّر الـيوم بـاضـطرابـات حَــــتْميَّة تُسجّـِ
الــرُّشْـــــــد الجــماعــيّ – إِنَّ مــثل هــذا اإلقــرار يــجب أالَّ يــكون ســبباً لــليأس، بــل حــافــزاً ألَْن نــأخــذ عــلى عــواتــقنا 
يه هـو أَنَّ هـذه  املـهّمة الـهائـلة، مـهّمة بـناء عـالـم يـعيش فـي سـالم.  واملـوضـوع الـذي نـحثُّكم عـلى درسـه وتَـَقصِّ
دة يمكن تشييدها. املهمة ُمْمِكنَُة التّحقيق، وأَنَّ القوى البَنَّاءة الالزمة ُمتوفِّرة، وأَنَّ البُنْيات االجتماعيّة املُوحَّ

ومــهما حــملت الــّسنوات املــقبلة فــي األجَـــــل الــقريــب مــن مــعانــاة واضــطراب، ومــهما كــانــت الــظّروف املــباشــرة 
حـالـكة الـظّالم، فـِإنَّ الـجامـعة الـبهائـيّة تـؤمـن بـأنَّ فـي اسـتطاعـة اإلنـسانـيّة مـواجـهَة هـذه التّجـربـة الـخارقـة بـثقةٍ 
ويــقنيٍ مــن الــنّتائــج فــي نــهايــة األمــر.  فــالــتّغييرات الــعنيفة الــتي تــندفــع نــحوهــا اإلنــسانــيّة بســرعــٍة مــتزايــدة ال 



ـــما مــــن شــــأنــــها أن تُــــطلِق "الــــُقُدرات الــــكامــــنة فــــي مــــقام  تــــشير أبــــداً إلــــى نــــهايــــة الــــحضارة اإلنــــسانــــيّة، وإنّـَ
اإلنسان"، وتُظِهر "ُسُمّو ما ُقّدر له على هذه األرض" وتَْكِشف عن "ما فُِطَر عليه من نفيس الجوهر".

إِنَّ الــنَِّعم الــتي اخــتُصَّ بــها اإلنــسان مُـــَميِّزةً إِيّــاه عــن كــّل نــوع آخــر مــن املخــلوقــات يــمكن تــلخيصها فــي مــا 
نَْت هـذه الـنَِّعُم اإلنـسان مـن  يُـعرف بـالـنّفس البشـريّـة، والـَعْقُل هـو الـخاصـيّة األسـاسـيّة لهـذه الـنّفس.  ولـقد مَــكَّ
بِـناء الـحضارات، وبـلوغ الـرّفـاهـيّة واالزدهـار املـادّي، ولـكّن الـنّفس البشـريّـة مـا كـانـت لـتكتفي بهـذه اإلنـجازات 
َوحْــــَدهـا. فهـذه الـنّفس بـُحكم طـبيعتها الـخفيًّة تَـوَّاقَــٌة إلـى الـّسمّو والـعالء، تـتطّلع نـحو رِحـاب غـير مـرئـيّة، نـحو 
الـــحقيقة األســـمى، نـــحو هـــذا الـــجوهـــر الـــذي ال يـــمكن إدراك سِـــــــرِّه، جـــوهـــر الـــجواهـــر الـــذي هـــو اهلل سُـــــــبْحانَـــه 
وتَـَعالـى.  فـاألديـان الـتي نُـزِّلـت لهـدايـة الـجنس البشـرّي بـواسـطة شـموٍس ُمشْـــــرِقـٍة تَـعاقَـبَْت عـلى الـظّهور كـانـت 
بـمثابـة حَـــْلقة الـَوصْـــــــــل الـرّئـيسيّة بـني اإلنـسان وتـلك الـحقيقة األسـمى.  وقـد َشحَـــذت هـذه األديـان قـدرة اإلنـسان 
وهَــذَّبـتها لِـيُتَاَح لـه تـحقيق اإلنـجازات الـّروحـيّة والـتّقّدم االجـتماعـيّ فـي آٍن مـعاً. ولـيس فـي إمـكان أيّـة مـحاولـة 
جـدِّيـة تهـدف إلـى إصـالح شـؤون البشـر، وتـسعى إلـى إحـالل السّـــــالم الـعاملـيّ، أن تـتجاهـل الـّديـن. فـلقد حـاك 
الــتّاريــخُ إلــى حــدٍّ بــعيد نــسيجَ ردائــه مــن مــفهوم اإلنــسان لــألديــان ومــمارســِتِه لــها.  وقــد وصــف أَحــد املــؤرِّخــني 
الـبارزيـن الـّديـن بـأنـه "إحـدى قـدرات الـطّبيعة اإلنـسانـيّة"، ومـما يَـْصعب إنـكاره هـو أَنَّ إفـساد هـذه الـقدرة قـد 
أَســهم فــي خَـــْلق كــثيٍر مــن الــبلبلة واالضــطراب فــي املــجتمع اإلنــسانــيّ، وزَرََع الــّصراع والــخصام بــني أفــراد 
ـه لــيس فــي إمــكان أّي شــاهــد مُــنِْصف أن يــنتقص مــن األثــر الــبالــغ لــلّديــن فــي  البشــر وفــي نــفوســهم.  كــما أَنّـَ
املـظاهـر الـحضاريّـة الـحيويّـة، يُـضاف إلـى ذلـك، أَنَّ األثـر املـباشِـــــر لـلّديـن فـي مـجاالت التّشـريـع واألخـالق قـد 

برهن ِتباعاً على أنّه عامٌل ال يمكن االستغناء عنه في إقرار النّظام في املجتمع اإلنسانيّ.

فـقد كـتب بـهاءاهلل عـن الـّديـن كـعامـل اجـتماعـيّ فـّعال قـائـالً: "إِنّـَه السّــــــبب األعـظم لـنَظْم الـعالـم واطـمئنان مـن 
ق الهــرج  فــي اإلمــكان".  وأَشــار إلــى أُفــول شــمس الــّديــن أو فــساده بــقولــه: "فــلو احــتجب سِـــــراج الــّديــن لــتطرَّ
واملـرج وامـتنع نَـيِّر الـعدل واإلنـصاف عـن اإلشـراق وشـمُس األمـن واالطـمئنان عـن اإِلنـوار". واآلثـار الـبهائـيّة 
ــبة عـــلى مـــثل هـــذا الـــفساد بـــأنَّ "انحـــراف الـــطّبيعة اإلنـــسانـــيّة،  تُـــقرِّر فـــي تَـــْعدادهـــا وحَــــــْصرهـــا لـــلنتائـــج املُــترتّـِ
وانحــطاط السّــــــلوك اإلنــسانــيّ، وفــساد الــنُّظُم اإلنــسانــيّة وانــهيارهــا، تَظْهــر كــّلها فــي مــثل هــذه الــظّروف عــلى 
أبـشع صـورة وأكـثرهـا مَــْدعَــاةً لـالشـمئزاز.  فـفي مـثل هـذه األحـوال ينحـّط الخُـــُلق اإلنـسانـيّ، وتـتزعـزع الـثّقة، 
ويـــتراخـــى االنـــتظام، ويَخْــــرَس الـــّضمير، ويـــغيب الخجـــل والـــحياء، وتـــندثـــر الـــحشمة واألدب.  وتـــعوّج مـــفاهـــيم 
الـــواجـــب والـــتّكاتـــف والـــوفـــاء واإلخـــالص وتَخْــــُمد تـــدريـــجيّاً مـــشاعـــر األمـــل والـــرّجـــاء، والـــفرح والسّـــــــرور، واألمـــن 

والّسالم".

إِذن، فـإذا كـانـت اإلنـسانـيّة قـد وصـلت إِلـى هـذا املـنعطف مـن الـّصراع الـذي أصـابـها بـحالـة مـن الشّـــــلل، فـإنّـه 
ر فــي أمــر تــلك األصــوات الــَغاويــة الــتي  بــات لِــزامــاً عــليها أْن تــثوب إلــى رشــدهــا، وتــنظر إلــى إِهــمالــها، وتُــفكِّ
ج بـــاســـم الـــّديـــن.  فـــأولـــئك الـــذيـــن  أَصْـــــــــــَغْت إِلـــيها، لـــكي تـــكتشف مـــصدر الـــبلبلة واخـــتالف املـــفاهـــيم الـــتي تُـــروَّ
ــتَة، وفــرضــوا عــلى أتــباعــهم  كاً أعــمى بحَـــــرْفــيَِّة مــا عــندهــم مــن آراء خــاصــة مُـــتزمّـِ تــمّسكوا ملــآرب شــخصيّة تــمسُّ
تــفسيرات خــاطــئة مــتناقــضة ألقــوال أنــبياء اهلل ورســله – إِنَّ أولــئك يتحــّملون ثِـــْقل مــسؤولــيّة خــلق هــذه الــبلبلة 
الـــتي ازدادت حِـــــدَّةً وتـــعقيداً بِــــَما طـــرأ عـــليها مـــن حـــواجـــز زائـــفة اخـــتُلِقت لـــتَفِْصَل بـــني اإليـــمان والـــعقل، وبـــني 
ْصنا  ــــــــسو األديــــان الــــعظيمة، وتَــــفَحَّ الــــِعلم والــــّديــــن.  وإذا راجــــعنا بــــكّل تجــــرُّد وإنــــصاف مــــا قــــالــــه حــــّقاً مــــؤسّـِ



األوســــاط الــــتي اضــــطُّروا إلــــى تــــنفيذ أعــــباء رســــاالتــــهم فــــيها، فــــلن نجــــد هــــناك شــــيئاً يــــمكن أن تَسْــــــــتَِند إِلــــيه 
الـنّزاعـاُت والـتّعّصباُت الـتي خَــَلقت الـبلبلة والـتّشويـش فـي الـجامـعات الـّديـنيّة فـي الـعالـم اإلنـسانـيّ وبـالـتّالـي 

في كافّة الّشؤون اإلنسانيّة.

فــاملــبدأ الــذي يــفرض عــلينا أن نُــعامِـــَل اآلخَـــريــن، كــما نُــِحّب أن يُــعامِـــَلنا اآلخَـــرون، مــبدأٌ خُـــُلِقيّ تــكرَّر بــمختلف 
ة املالحظة الّسابقة في ناحيتنَْي ُمعيَّنتنَْي: األُوَلى، أنّه  الّصور في األديان العظيمة جميعاً، وهو يؤّكد لنا ِصحَّ
يُــلخِّص اتّـِـجاهــاً خُـــُلِقيّاً يــختّص بــالــنّاحــية الــتي تــؤّدي إلــى إحــالل السّــــــالم، ويــمتّد بــأصــولــه عــبر هــذه األديــانِ 
بـَغّض الـنّظر عـن أمـاكـن قـيامـها أو أوقـات ظـهورهـا، والـثّانـية، أنّـه يـشير إلـى نـاحـيٍة أُخْــَرى هـي نـاحـية الـوحـدة 
واالتّـِـحاد الــتي تُــمثِّل الــخاصــيّة الــجوهــريّــة لــألديــان، هــذه الــخاصــيّة الــتي أَخْـــفََق البشــر فــي إدراك حــقيقتها 

نتيجَة نَظْرَتهم املُشوَّهة إلى التّاريخ.

ــوا تــربــيتها فــي عــهود طــفولــتها الجــماعــيّة كــُمنفِّذيــن  فــلو كــانــت اإلنــسانــيّة قــد أدركــت حــقيقة أولــئك الــذيــن تــولّـَ
ملـــسيِر حـــضارٍة واحـــدة، لـــَجنَْت دون شـــّك مـــن اآلثـــار الـــَخيِّرة، الـــتي اجـــتمعت نـــتيجة تَـــَعاقُــــب تـــلك الـــرّســـاالت، 
محصوالً أكبر من املنافع التي ال تُْحَصى وال تَُعّد.  ولكن اإلنسانيّة فَِشَلت، ويا لألسف، في أن تفعل ذلك.
إِنَّ عـودة ظـهور الحَــــِميَّة الـّديـنيّة املُـتطرِّفـة فـي الـعديـد مـن األقـطار ال تـعدو أن تـكون تـشنُّجاِت الـرَّمَــق األخـير.  
فـاملـاهـيّة الـحقيقيّة لـظاهـرة الـعنف والـتّمزُّق املـتَّصلة بهـذه الحـميّة الـّديـنيّة تشهـد عـلى اإلفـالس الـّروحـيّ الـذي 
ي الحـركـات  تُـمثِّله هـذه الـظّاهـرة.  والـواقـع أَنَّ مـن أغـرب املـالمـح الـواضـحة وأكـثرهـا مـدعـاةً لـألسـف فـي تـفشِّ
الــرّاهــنة مــن حــركــات الــتّعّصب الــّديــنيّ هــي مــدى مــا تــقوم بــه كــّل واحــدة مــنها لــيس فــقط فــي تــقويــض الــِقيَم 
الـّروحـيّة الـتي تـسعى إلـى تـحقيق وحـدة الـجنس البشـرّي، بـل وتـلك اإلنـجازات الخُـــُلِقيّة الـفريـدة الـتي حـقَّقها 

كّل دين من هذه األديان التي تّدعي تلك الحركات أنّها قائمة لخدمة مصالحها.

ورَغْــَم مــا كــان لــلّديــن مــن قــّوة حــيويّــة فــي تــاريــخ اإلنــسانــيّة، ورغــم مــا كــان لــظهور الحــميّة الــّديــنيّة أو حــركــات 
الـــتّعّصب املـــتَّصفة بـــالـــعنف مـــن آثـــاٍر تُـــثير الـــنّفوس، فـــقد اعـــتبر عـــدٌد مـــتزايـــٌد مـــن البشـــر، حِــــــَقباً طـــويـــلًة مـــن 
ــــــساتـــها عـــديـــمُة الـــفائـــدة وال محـــّل لـــها فـــي االهـــتمامـــات الـــرّئـــيسيّة لـــلعالـــم الحـــديـــث.   الـــزّمـــن، أنَّ األديـــان ومـــؤسّـَ
وبــدالً مــن االتّـِـجاه نــحو الــّديــن اتّـَـجه البشــر إِمّـــا نــحو لَــذَّة إشــباع أطــماعــهم املــاديّــة، أو نــحو اعــتناق مــذاهــب 
عـــقائـــديّـــة صَـــــــــــنََعها اإلنـــسان بُـــْغيََة إِنـــقاذ املـــجتمع اإلنـــسانـــيّ مـــن الشّـــــــرور الـــظّاهـــرة الـــتي يَـــنُؤ بحَــــــْملِها.  ولـــكنّ 
ــةٍ  املــؤســف أّن مــذاهــب عــقائــديّــة مــتعدِّدة اتَّجهــت نــحو تــألــيه الــّدولــة، ونــحو إخــضاع ســائــر البشــر لسَـــــــطَْوة أُمّـَ
واحـدة مـن األُمَــم، أو عِـــْرٍق مـن األعـراق، أو طَـبََقٍة مـن الـطّبقات، بَـَدَل أن تَـتَبَنَّى مـبدأ وحـدة الـجنس البشـرّي، 
وبَـَدَل أن تـعمل عـلى تـنمية روح الـتّآخـي والـوئـام بـني مـختلف الـنّاس. وبـاتـت تـسعى إلـى خَــنْق كـّل حـوار ومَــنْع 
أي تَـباُدل لـلرّأي أو الـفكر، وذهـبت إلـى التّخـلِّي دون شـفقة عـن املـاليـني مـن الـذيـن يـموتـون جـوعـاً تـاركـًة إِيّـاهـم 
تـحت رحـمة نـظام سـوق املـعامـالت الـتّجاريّـة الـذي يـزيـد بـوضـوحٍ مـن حـدَّة املـحنة الـتي يـعيشها مـعظم البشـر، 
رهــــما أســــالفــــنا فــــي  بــــينما أَفــــسحت املــــجال لِــــقطاعــــات قــــليلة مــــن الــــنّاس ألن تــــتمتَّع بــــتَرٍَف وثــــراٍء قــــلَّما تــــصوَّ

أحالمهم. 

فــكم هــو فــاجــعٌ ِسجِـلُّ تــلك املــذاهــب والــعقائــد الــبديــلة الــتي وضــعها أولــو الــحكمة الــدُّنــيويّــة مــن أهــل عــصرنــا.  
فــفي خِــــَضمِّ خَـــيْبَة األمــل الــهائــلة لــدى مجــموعــات إنــسانــيّة بــأســرهــا، لُــقِّنت األمــاثــيل لــتتعبَّد عــند مــحاريــب تــلك 



املـــذاهـــب، نَســـتقرئ عِـــــبْرَة الـــتّاريـــخ وحُــــــْكَمه الـــفاصـــل عـــلى قِــــيَم تـــلك الـــعقائـــد وفـــوائـــدهـــا.  إِنَّ املـــحصول الـــذي 
جَــــنَيْنَاه مـن تـلك الـعقائـد واملـذاهـب هـو اآلفـات االجـتماعـيّة واالقـتصاديّـة الـتي نُـِكبت بـها كـّل مـناطـق عـاملـنا فـي 
هــذه الــّسنوات  الــختامــيّة مــن الــقرن العشــريــن، وذلــك بــعد انــقضاء عــقوٍد طــويــلة مــن اســتغالٍل مــتزايــد لــلنّفوذ 
والسّـــــلطة عـلى يـد أولـئك الـذيـن يَـديـنون بـما حـققوه مـن سُـــــؤَدد وصـعود فـي مـجاالت الـنّشاطـات اإلنـسانـيّة إلـى 
تــــلك الــــعقائــــد واملــــذاهــــب.  وتــــرتــــكز هــــذه اآلفــــات الــــظّاهــــريّــــة عــــلى ذلــــك الــــَعطَب الــــّروحــــيّ الــــذي تــــعكسه نَــــزْعَـــــة 
الـــالّمُــــباالة املســـتَْحوِذةُ عـــلى نـــفوس جـــماهـــير البشـــر فـــي كـــّل األُمـــم، ويـــعكسه خـــمود جَــــــذَْوة األمـــل فـــي أفـــئدة 

ْن يُقاسون اللَّْوَعة والحرمان. املاليني ِممَّ

لــقد آَن األواُن كــي يُــسأل الــذيــن َدعَـــوا الــنّاس إلــى اعــتناق الــعقائــد املــاديّــة، ســواًء كــانــوا مــن أهــل الشّــــــرق أو 
الـغرب، أو كـان انـتماؤهـم إلـى املـذهـب الـرّأسـمالـيّ أو االشـتراكـيّ – آَن األوان لـيُسأل هـؤالء ويُـحاسَـــــبوا عـلى 
الـــقيادة الخُــــُلِقيّة الـــتي أخـــذوهـــا عـــلى عـــواتـــقهم.  فـــأَيْـــَن "الـــعالـــم الجـــديـــد" الـــذي وعَــــَدت بـــه تـــلك الـــعقائـــد؟ وأَيـــن 
السّــــــــالم الـــعاملـــيّ الـــذي يُـــعلِنون عـــن تـــكريـــس جـــهودهـــم لخـــدمـــة مـــبادئـــه؟ وأيـــن اآلفـــاق الجـــديـــدة فـــي مـــجاالت 
اإلنـجازات الـثّقافـيّة الـتي قـامـت عـلى تـعظيم ذلـك الـِعرق، أو هـذه الـّدولـة، أو تـلك الـطّبقة الـخاصّـــــــــة؟ ومـا السّـــــبب 
فـي أنَّ الـغالـبيّة الـُعظَْمى مـن أهـل الـعالـم تـنزلـق أكـثر فـأكـثر فـي غـياهـب املـجاعـة والـبؤس فـي وقـٍت بـات فـي 
مون فـــي شـــؤون البشـــر ثـــرواٌت بَـــَلَغت حـــدَّاً لـــم يـــكن لِيَحْــــــُلم بـــها الـــفراعـــنة، وال  مـــتناول يـــد أولـــئك الـــذيـــن يـــتحكَّ

القياصرة، وال حتى القوى االستعماريّة في القرن التّاسع عشر؟

إِنَّ تــمجيد املــآرب املــاديّــة – وهــو تــمجيد يُــمثِّل األصــول الــفكريّــة والــخصائــص املشــتركــة لــكّل تــلك املــذاهــب – 
إِنَّ هــــذا الــــتّمجيد عــــلى األخــــّص هــــو الــــذي نجــــد فــــيه الجــــذور الــــتي تُــــغذِّي الــــرّأي الــــباطــــل الــــذي يــــدَّعــــي بــــأنَّ 
اإِلنــسان أنــانــيٌّ وعــدوانــيٌّ وال ســبيل إلــى إصــالحــه.  وهــذه الــنّقطة بــالــذات هــي الــتي يــجب جــالؤهــا إذا مــا 

أردنا بناء عالم جديد يكون الئقاً بأوالدنا وأحفادنا.

فــالــقول بــأّن الــِقيَم املــاديّــة قــد فشــلت فــي تــلبية حــاجــات البشــريّــة كــما أَثــبتت الــتّجارُب الــتي مَــرَّت بــنا، يــفرض 
ـه أصــبح لِــزامــاً اآلن بَــذُْل َجهْــــٍد جــديــد إليــجاد الحــلول لــلمشكالت املُـْضِنية  عــلينا أَْن نــعترف بــصدق وأمــانــة أَنّـَ
الــتي يُــعانــيها الــكوكــب األرضــيّ.  فــالــظّروف الــتي تــحيط بــاملــجتمع اإلنــسانــيّ، وهــي ظــروف ال تُــطاق، هــي 
الــّدلــيل عــلى أَنَّ فَشَــــــلنا كــان فشــالً جــماعــيّاً بــدون اســتثناء، وهــذه الــحالــة إِنّـَـما تُــذْكِـــي نَــْعرَة الــتّزمّـُـت واإلصــرار 
ة إلــى مــجهوٍد مشــترك إلصــالح  لــدى كــّل األطــراف بَــَدَل أن تُــزيــلها.  فــمن الــواضــح إذَن أنَّ هــناك حــاجــة مُـــلِحَّ
األمـور وشـفاء الـِعَلل.  فـاملـسألـة أسـاسـاً مـسألـُة اتّـِخاذ مَـْوقِـف.  وهـنا يَـتَباَدر إلـى األذهـان الـّسؤال الـتّالـي: هـل 
كة بـاألفـكار الـبالـية واالفـتراضـات الـعقيمة؟ أم يَـْعِمد قـادتـها متَّحـديـن،  تسـتمّر اإلنـسانـيّة فـي ضـاللـها مُــتمسِّ

ِبَغضِّ النّظر عن العقائد، إلى التّشاُور فيما بينهم بعزيمٍة ثابتة بحثاً عن الحلول املناسبة؟

ويجـُدر بـأولـئك الـذيـن يـهّمهم مسـتقبل الـجنس البشـرّي أن يُـنِْعموا الـنّظر بـالـنّصيحة الـتّالـية: "إذا كـانـت املُثُل 
ــــــــسات الـــــتي طـــــال احـــــترامُــــــها عـــــبر الـــــزّمـــــن، وإذا كـــــانـــــت بـــــعض الـــــفروض  الـــــتي طـــــال االعـــــتزاز بـــــها، واملـــــؤسّـَ
رت فـي تـنمية سـعادة اإلنـسان ورفـاهـيته بـوجـٍه عـاّم، وبـاتـت عـاجـزةً عـن  االجـتماعـيّة والـقواعـد الـّديـنيّة قـد قَــصَّ
ســّد احــتياجــات إنــسانــيّة دائــمِة الــتّطّور، فَــلِتندثِـــْر وتَــِغْب فــي عــالــم الــنّسيان مــع تــلك الــعقائــد املُـْهَملة الــبالــية.  



وملـاذا تُسـتثنَى مـن االنـدثـار الـذي ال بـّد أن يُـصيب كـّل مـؤسّــــــسة إنـسانـيّة فـي عـالـمٍ يَـْخَضع لـقانـوٍن ثـابـت مـن 
الـتّغيير والـفَنَاء.  إِنًّ الـقواعـد الـقانـونـيّة والـنّظريًّـات الـّسياسـيّة واالقـتصاديّـة ُوضِــــــــعت أصـالً مـن أجـل املـحافـظة 
عـلى مـصالـح اإلنـسانـيّة كـكّل، ولـيس لـكي تُـْصَلب اإلنـسانـيّة بـقصد اإلبـقاء عـلى سـالمـة أي قـانـون أو مـبدأ أو 

املحافظة عليه".

إِنَّ حَــــظَْر األسـلحة الـنَّوويّـة، وتحـريـم اسـتعمال الـَغازات الـّسامّــة، ومـنع حـرب الجـراثـيم، إنَّ كـّل ذلـك لـن يُـزيـل 
األســباب الجَــــذريّـَـة النــدالع الحــروب.  ورغــم وضــوح أهــميَّة هــذه اإلجــراءات الــعمليّة كــعناصــر ملــسيرة السّــــــالم، 
ــه  ــها لـــن تـــكون ذات أثـــٍر دائـــم.  فـــالبشـــر يـــتمتَّعون بـــالـــبراعـــة لـــدرجـــِة أَنّـَ فـــهي فـــي حـــّد ذاتـــها سَـــــــطحيَّة بـــحيث أَنّـَ
بـاسـتطاعـتهم إِن أرادوا خَــْلق وسـائـل أخـرى لـشّن الحـروب.  فـبِإمـكانـهم اسـتخدام األغـذيـة، أو املـواّد الـخام، 
أو املـــال، أو الـــقّوة الـــصناعـــيّة، أو املـــذاهـــب الـــعقائـــديّـــة، أو اإلرهـــاب، أســـلحًة يَـــطَْغى بـــها الـــواحـــد مـــنهم عـــلى 
اآلخـر فـي صـراع ال نـهايـة لـه طََمعاً فـي الـّسيطرة والسّـــــلطان.  كـما أنّـَه مـن غـير املـمكن إصـالح الخَــَلل الـهائـل 
فـي الـّشؤون اإلنـسانـيّة الـرّاهـنة عـن طـريـق تـسويـة الـّصراعـات الـخاصّـــــــــة والـخالفـات املُعيَّنة الـقائـمة بـني الـّدول.  

لقد أصبح من الواجب إِيجاد إطاٍر عامليّ حقيقي واعتماُده إلصالح الخلل.

ــد أّن قـادة الـعالـم يُـدرِكـون أَنَّ املـشكلة فـي طـبيعتها عـاملـيُّة الـنّطاق، وهـي واضـحة املـعالـم فـي جـملة  ومـن املـؤكّـَ
الـقضايـا املُـتراكِـــمة الـتي يُـواجِـــهونـها يـومـاً بـعد يـوم.  وهـناك أَيـضاً األبـحاث والحـلول املـطروحـة الـتي تـتكدَّس 
ة بهــذه الــقضايــا ومــن وكــاالت األمــم املتّحــدة، مــّما ال  أمــامــهم مــن قِـــبَل الــعديــد مــن املجــموعــات الــواعــية املُهــتمَّ
يَـَدع ألحـٍد مـنهم مـجاالً لـعدم اإِلملـام بـاملَطالـب الـتي تتحـدَّاهـم والـتي ال بُـدَّ مـن مـجابهـتها.  إالّ أَنَّ هـناك حـالـةً 
مــن شــلل اإلرادة.  وهــذه الــحالــة هــي بــيت الــقصيد واملــسألــة الــتي يــجب بــحثها بــعنايــة ومــعالــجتها بــكّل عــزم 
وإصــرار. فــحالــة الشّــــــلل هــذه تَجِد جــذورهــا – كــما ســبق أن ذكــرنــا – فــي ذلــك االعــتقاد الــرّاســخ بــأن البشــر 
جُـــــِبلوا عــلى الــتَّصارُع فــيما بــينهم وأَنَّ هــذه نَــزْعَـــٌة ال يــمكن تــالفِــيها.  ولــقد تــرتّـَـب عــلى هــذا االعــتقاد تــردٌُّد فــي 
إعــارة أّي الــتفاٍت إلــى إمــكانــيَّة إخــضاع املــصالــح الــوطــنيّة الــخاصــة ملُـتطلَّبات الــنّظام الــعاملــيّ، وتــرتّـَـب عــليه 
أَيــضاً نَــْوٌع مــن انــعدام الــرّغــبة فــي اتّـِـخاذ مَـــْوقِـــٍف شُـــــــجاع يــقضي بــقبول الــنّتائــج الــبعيدة املــدى الــنّاجــمة عــن 
ــــدة.  وفـــي اإلمـــكان أيـــضاً تـــلمُّس حـــالـــة الشّـــــــلل هـــذه فـــي أَنَّ جـــماهـــير غـــفيرة مـــن  تـــأســـيس ســـلطٍة عـــاملـــيّة مُـــوحّـَ
البشـر ال تـزال إلـى حـّد بـعيد، رازحـًة تـحت َوطْـأَة الجهـل واالسـتعباد، وعـاجـزةً عـن اإلفـصاح عـن رغـباتـها فـي 

املطالبة بنظامٍ جديد يَْضَمن لها العيش مع البشر كافّة في سالمٍ ووئامٍ ورخاء.

إِنَّ الخطوات التّجريبيّة التي اتُِّخذت في سبيل تحقيق النّظام العامليّ، وخاصًة تلك التي تّم اعتمادها منذ 
ــــر بـاألمـل.  فـتزايُـُد االتّـِجاه لـدى مجـموعـات األمـم نـحو إقـامـة عـالقـات  الحـرب الـعاملـيّة الـثّانـية تُـوحِـــي بـدالئـل تبشّـِ
نها مـن الـتّعاُون فـيَما بـينها فـي الـقضايـا ذات املـصالـح املشـتركـة يُـشير إلـى أَنَّ األمـم كـّلها بـاسـتطاعـتها  تُـمكِّ
الـــتّغلُّب عـــلى حـــالـــة الشّـــــــلل هـــذه فـــي نـــهايـــة املـــطاف.  فـــرابـــطة دول جـــنوب شـــرق آســـيا، وجـــامـــعة دول البحـــر 
الـــكاريـــبي وســـوقـــها املشـــتركـــة، والـــّسوق املشـــتركـــة لـــدول أمـــريـــكا الـــُوسْــــــــطَى، واملجـــلس االقـــتصادّي لـــلتّعاون 
املشـترك، ومجـموعـة الـّدول األوروبـيّة، وجـامـعة الـّدول الـعربـيّة، ومُــنظَّمة الـوحـدة اإلفـريـقيّة، ومـنظّمة دول الـقارَّة 
ـد السّـــــبيل  األمـريـكيّة، ومُــنْتََدى دول الـباسـيفيك الـجنوبـيّ - إِنَّ كـّل هـذه الـتّنظيمات وكـّل جـهودهـا املشـتركـة تُمهّـِ

أمام قيام نظام عامليّ.



ــــر بـاألمـل، ازديـاٌد مـلحوٌظ فـي تـركـيز االهـتمام عـلى عـدٍد مـن أَشـّد املـشكالت  ومـن الـعالمـات األخـرى الـتي تُبشّـِ
تـأصّـــــــــالً فـي هـذا الـكوكـب األرضـيّ.  ورغـم تـقصير هـيئة األمـم املتحـدة فـي بـعض املـجاالت، فـٍإنّـَها قـد تَـبَنَّت مـا 
سة فـي الـتزامـاتـها  يـزيـد عـلى أَربـعني بـيانـاً ومـيثاقـاً، وحـتى فـي الـحاالت الـتي لـم تـكن فـيها الـحكومـات ُمتحـمِّ
ِتجاه هذه البيانات واملواثيق، تولَّد لدى العادينّي من البشر شعوٌر جديد بالحياة.  إِنَّ اإِلعالن العام لُحقوق 
اإلنـسان، ومـيثاق مـنع جـرائـم اإلبـادة الـعنصريّـة وقـانـون الجـزاء املـتعّلق بهـذا املـيثاق، إضـافـًة إلـى اإلجـراءات 
املــــماثِــــلة املــــتعلقة بــــالــــقضاء عــــلى كــــّل أنــــواع الــــتّفرقــــة الــــِعرقــــيّة أو الــــجنسيّة أو الــــّديــــنيّة، والــــّدفــــاع عــــن حــــقوق 
الـطّفولـة، وحـمايـة كـّل فـرد مـن الـتّعرُّض لـلتّعذيـب، ومـحاولـة الـقضاء عـلى املـجاعـة وعـلى سـوء الـتّغذيـة، والـعمل 
على استخدام التّقدم العلميّ والتّقنيّ لصالح الّسالم ولفائدة اإلنسان – إِنَّ كّل هذه اإلجراءات، في حالِة 
ـــل مـجيء ذلـك الـيوم الـذي يـفقد فـيه شَــــــبَحُ الحـرب نـفوذَه فـي  تـنفيذهـا وتـوسـيع نـطاقـها بـشجاعـة ال بـّد أَن تُعجّـِ
الـّسيطرة عـلى الـعالقـات الـّدولـيّة.  وال حـاجـة هـنا لـلتّأكـيد عـلى أهـميّة الـقضايـا الـتي تُـعالـجها هـذه الـبيانـاتُ 
واملـواثـيق، ولـكْن نـظراً إلـى أنَّ لـبعض هـذه الـقضايـا عـالقـًة وثـيقًة بـموضـوع السّـــــالم فـي الـعالـم، فـإنّـها تسـتحقُّ 
تــعليقاً إضــافــيّاً. فــالــتَّفْرِقَـــة الــُعنُْصريّــة هــي أحــد أشــّد الشّـــــــرور ضــرراً وأذًى وأكــثرهــا اســتشراًء، وهــي عــائــقٌ 
رئـــيسيّ فـــي طـــريـــق السّـــــــالم.  والـــعمل بـــمبادئ هـــذه الـــتّفرقـــة هـــو انـــتهاٌك فـــاضـــح لـــكرامـــة اإلنـــسان، وال يـــمكن 
الـقبول بـه بـأي عُـــذٍْر مـن األعـذار.  إِنَّ الـتّفرقـة الـعنصريّـة تُـعيق نُـُمّو اإِلمـكانـات الـالمحـدودة عـند أولـئك الـذيـن 
يـرزحـون تـحت نِــيرهـا، كـما أنّـَها تُفسِـــــد أولـئك الـذيـن يُـَمارسـونـها، وتُـعطِّل تـقّدم اإلنـسان ورُقِــيَّه، وإذا مـا أُريـد 
الـقضاء عـلى هـذه املـشكلة، فـمن الـواجـب االعـتراُف بـمبدأ وحـدة الـجنس البشـرّي وتـنفيذُ هـذا املـبدأ بـاتّـِخاذ 

اإلجراءات القانونيّة املناسبة وبتطبيقه على نطاٍق عامليّ.

ـا الـفوارق الـّشاسـعة بـني األغـنياء والـفقراء، وهـي مـصدٌر مـن مـصادر املُعانـاة الـحادَّة، فَـتَضع الـعالـم عـلى  أمّـَ
نت  شَــــــفَا هـاويَـِة الحـرب والـّصراع وتَـَدعُــه رهـناً لـالضـطراب وعَــَدم االسـتقرار.  وقـليلٌة هـي املـجتمعاُت الـتي تـمكَّ
الًة.  ولذلك فإنَّ الحلَّ يتطلَّب تنفيذ ُجْمَلٍة من االتِّجاهات العمليّة والّروحيّة  من معالجة هذه الحالة معالجًة فَعًّ
والخُــــُلِقيَّة.  واملـــطلوب هـــو أن نـــنظر إلـــى هـــذه املـــشكلة نَـــظْرَةً جـــديـــدةً تَســـتدعـــي إجـــراء الـــتّشاُور بـــني مجـــموعـــةٍ 
ــــعة مـن أهـل االخـتصاص فـي الـعديـد مـن املـجاالت الـعلميّة املُتنوِّعـة، عـلى أن تـتّم املُشاورات ُمجـرَّدةً عـن  مُــوسّـَ
لون مُــباشــرةً أثــر الــقرارات الــتي  املُـجادالت الــعقائــديّــة واالقــتصاديّــة، ويشــترك فــيها أولــئك الــذيــن ســوف يتحــمَّ
ـخاذهــا بــصورة مــلّحة.  إنَّ الــقضيّة ال تــرتــبط فــقط بــضرورة إزالــة الــُهّوة الــّسحيقة بــني الــفَْقر املُــْدقِـــع  يــجب اتّـِ
والـِغنَى الـفاحـش، ولـكنّها تـرتـبط أيـضاً بـتلك الـِقيَم الـّروحـيّة الـحقَّة الـتي يُـْمِكنها، إذا تـّم إدراكـها واسـتيعابـها، 

َخْلُق اتِّجاٍه عامليّ جديد يكون في حّد ذاته ُجزءاً رئيسيّاً من الحّل املطلوب.

إِنَّ الـــوطـــنيّة املـــتطرِّفـــة، وهـــي شـــعور يَـــْختَلِف عـــن ذلـــك الـــّشعور املشـــروع املـــتَّزن املُــتمثِّل فـــي مـــحبّة اإلنـــسان 
لـوطـنه، ال بـّد أن يُسـتعاَض عـنها بـوالٍء أْوسَـــــع، بـمحبّة الـعالـم اإلنـسانـيّ كـكّل.  يـقول بـهاءاهلل "إنَّ األرض وطـنٌ 
انــه".  إنَّ فــكرة املُـواطِــــِنيَّة الــعاملــيّة جــاءت كــنتيجة مــباشــرة لــتقلُّص الــعالــم وتــحوُّلــه إلــى بــيئة  واحــٌد والبشــُر ســكَّ
واحــــدة يَــــتَجاَور فــــيها الجــــميع، بــــفضل تــــقدُّم الــــعلم واعــــتماد األمــــم بــــعضها عــــلى بــــعض اعــــتماداً ال مــــجال 
إلنـــكاره.  فـــاملـــحبّة الـــّشامـــلة ألهـــل الـــعالـــم ال تَســـتثني مـــحبّة اإلنـــسان لـــوطـــنه.  فـــخير وســـيلة لخـــدمـــة مـــصلحة 
الجــزء فــي مــجتمع عــاملــيّ هــي خــدمــة مــصلحة املجــموع.  وهــناك حــاجــٌة قُـــْصَوى لــزيــادة الــنّشاطــات الــّدولــيّة 



ي تَـــباُدل املـــحبّة والـــوئـــام وتخـــلق مـــشاعـــر الـــتّضامُـــن بـــني  الـــرّاهـــنة فـــي املـــياديـــن املـــختلفة، وهـــي نـــشاطـــاٌت تُـــنمِّ
الّشعوب.

كــانــت الــنّزاعــات الــّديــنيّة عــبر الــتّاريــخ ســبباً لــلعديــد مــن الحــروب والــّصراعــات، وآفــًة مــن أعــظم اآلفــات الــتي 
أعـاقـت الـتّقّدم والـتّطّور.  ولـقد أصـبحت هـذه الـنّزاعـات بـغيضًة عـلى نـحٍو مـتزايـد بـالنّسـبة ألتـباع كـّل األديـان 
وكــذلــك بــالنّســبة ملــن ال يَــديــنون بــِديــن.  وإِنَّ عــلى أتــباع األديــان كــّلها أن يُــواجــهوا األســئلة األســاســيّة الــتي 
تُـــثيرهـــا هـــذه املُــنازعـــات، وأَن يَجـــدوا لـــها أجـــوبـــًة واضـــحًة.  فـــمثالً، كـــيف يـــمكن لـــهم إِزالـــة الـــخالفـــات الـــقائـــمة 
بينهم من الوجهتنَْي النّظريّة والعمليّة على الّسواء؟ إِنَّ التّحدِّي الذي يُواِجه قادة األَديان في العالم يَْحِملهم 
نوا فـي مِــْحنَة اإلنـسانـيّة بـقلوٍب تمتلئ حَـــنانـاً، وبـرغـبٍة فـي تـوخّـِـي الـحقيقة، وأن يـسألـوا أَنـفسهم،  عـلى أن يـتمعَّ
مُــتذلّـِـلني أمـام الـخالـق الـَعليّ الـَقديـر، مـا إذا كـان بـإمـكانـهم َدفْـُن خـالفـاتـهم الـِفقهيّة بـروح عـالـية مـن الـتَّسامُــح 

ليستطيعوا العمل معاً في سبيل إحالل الّسالم وتعزيز التّفاهم اإلنسانيّ.

إِنَّ قــــضيّة تحــــريــــر املــــرأة، أي تــــحقيق املُـــساواة الــــكامــــلة بــــني الجنسَـــــــــنْي، هــــي مــــطلٌب مُـــــِهمٌّ مــــن مُـــــتطلبات 
السّـــــــالم، رغـــم أَنَّ االعـــتراف بـــحقيقة ذلـــك ال يـــزال عـــلى نـــطاٍق ضـــيِّق.  إٍنَّ إنـــكار مـــثل هـــذه املـــساواة يُـــنزل 
ي فــي الــرّجــل اتّـِـجاهــات وعــادات مــؤذيــة تــنتقل مــن مــحيط الــعائــلة إلــى  الــظّلم بــنصف ســّكان الــعالــم، ويُــنمِّ
مـــحيط الـــعمل، إلـــى مـــحيط الـــحياة الـــّسياســـيّة، وفـــي نـــهايـــة األَمـــر إلـــى مـــيدان الـــعالقـــات الـــّدولـــيّة.  فـــليس 
هــــناك أي أَســــاٍس خُـــــُلِقيّ أو عــــمليّ أو بــــيولــــوجــــيّ يــــمكن أن يــــبّرر مــــثل هــــذا اإلنــــكار، ولــــن يســــتقّر املــــناخ 
الخـلقيّ والـنّفسيّ الـذي سـوف يـتسنَّى للسّـــــالم الـعاملـيّ الـنُّموُّ فـيه، إالّ عـندمـا تَـْدخُــل املـرأة بـكّل تَـرحـاب إلـى 

سائر ميادين النّشاط اإلنسانيّ كشريكٍة كاملٍة للرّجل.

وقــضيّة الــتّعليم الــّشامــل للجــميع تســتحّق هــي األخــرى أَقــصى مــا يــمكن مــن دعــمٍ ومــعونــٍة مــن قِــبَل حــكومــات 
الـعالـم أجـمع.  فـقد اعـتنق هـذه الـقضيّة وانخـرط فـي سِـــــلك خـدمـتها رَعـيٌل مـن األشـخاص املخـلصني يَـنْتَُمون 
ا ال جــــدل فــــيه أنَّ الجهــــل هــــو السّــــــــبب الــــرّئــــيسيّ فــــي انــــهيار الــــّشعوب  إلــــى كــــّل ديــــن وإلــــى كــــّل وطــــن.  ومِــــــمَّ
ٍة دون أن يـكون الـعلم مـن حـّق كـّل مُـواطِـــن فـيها،  وسـقوطـها وفـي تـغذيـة الـتّعّصبات وبَـقائـها.  فـال نـجاح أليّـة أُمّـَ
ولـكّن انـعدام املـوارد واملـصادر يحـّد مـن قـدرة الـعديـد مـن األُمَــم عـلى سـّد هـذه الـحاجـة، فـيَفْرِض عـليها عـندئـذ 
تــرتــيباً خــاصّــــــــــاً تَــعتِمده فــي وضــع جَــــْدوٍل لــألَولَــِويّـَـات.  والــهيئات صــاحــبُة الــقرار فــي هــذا الــّشأن تُــْحِسن عــمالً 
إِْن هـي أَخَــذَت بـعني االعـتبار إعـطاَء األولـويّـة فـي الـتّعليم لـلنّساء والـبنات، ألنَّ املـعرفـة تنتشـر عـن طـريـق األُمّ 
الـيّة، فـتعّم الـفائـدة املـجتمع بـأسـره.  وتـمشيّاً مـع مُــقتَضيات الـعصر يـجب أَن  املـتعلِّمة بـُمنْتَهى السّــــــرعـة والـفَعَّ

نهتّم بتعليم فكرة املُواطِنيَّة العامليّة كجزء من البرنامج التّربوّي األساسيّ لكّل ِطفل.

إِنَّ انــعدام سُــــــبُل االتّـِـصال بــني الــّشعوب فــي األســاس يُــْضِعف الــجهود املــبذولــة فــي ســبيل إحــالل السّــــــالم 
الــعاملــيّ ويُهــدِّدهــا.  فــاعــتماد لُـــَغٍة إضــافــيَّة كــلغة عــاملــيّة ســيُْسِهم إِســهامــاً واسِــــــعاً فــي حــّل هــذه املــشاكــل 

ويَستأهل اهتماماً عاجالً.

وفـي سَـــــرْدنـا لهـذه الـقضايـا كـّلها نُـْقطَتَان تَسـتدعِــيان الـتَّكرار والـتّأكـيد.  الـنّقطة األولـى هـي أَنَّ إِنـهاء الحـروب 
ة مــعقَّدة تــتطلَّب ُمســتوًى جــديــداً  ـفاقــيَّات.  إِنَّ املَـهمَّ والــقضاء عــليها لــيس ُمجــرَّد إِبــرام مُــعاهــدات، أو تــوقــيع اتّـِ



مـن االلـتزام بحـّل قـضايـا ال يُـْربَـط عـادةً بـينها وبـني مـوضـوع الـبحث عـن السّــــــالم.  فـفكرة األَمـن الجـماعـي أو 
ــا الــنّقطة الــثّانــيّة  ـفاقــات الــّسياســيّة.  أَمّـَ األمــن املشــترك تُــصبح أَضْــــــــــغاَث أحــالم إِذا كــان أســاسُــــــها الــوحــيداالتّـِ
ُموِّ بـإطـار الـتَّعامُــل إِلـى  فـهي أَنَّ التّحـدِّي األَسـاسـي الـذي يُـواجِـــه الـعامِــلني فـي قـضايـا السّـــــالم هـو وجـوب الـسُّ
مسـتوى الـتّقيُّد واملُثُل بـَشْكٍل يَـتَميَّز عـن أُسْـــــلوب اإِلذعـان لـألَمـر الـواقـع.  ذلـك أَنَّ السّـــــالم فـي جـوهـره يَـنْبُع مـن 
حــالــٍة تــتبلور داخــل اإلنــسان يَــْدعَـــمها مــوقــٌف خُـــُلِقيّ وروحــيّ.  وخَـــْلُق مــثل هــذا املــوقــف الخُـــُلِقيّ والــّروحــيّ هــو 

ننا من العثور على الحلول النّهائيّة. بصورة أساسيّة ما سوف يُمكِّ

 وهــناك مــبادئ روحــيّة يَــِصفُها الــبعض بــأنــها قِــيٌَم إنــسانــيّة يــمكن عــن طــريــقها إيــجاد الحــلول لــكّل مــشكلة 
اجــتماعــيّة.  وعــلى وجــه الــعموم، فــِإنَّ أيّــة مجــموعــة بشــريّــة صــادقــِة الــنّوايــا تســتطيع وضــع الحــلول الــعمليّة 
ــر الـــنّوايـــا الـــّصادقـــة والـــخبرة الـــعمليّة ليســـت كـــافـــيًة فـــي غـــالـــب األحـــيان.  فـــاملِـــيزة  ملـــشكالتـــها.  ولـــكنَّ تـــوفّـُ
الـرّئـيسيّة ألي مـبدأ روحـي تـتمثَّل فـي أنّـه يُـساعـدنـا لـيس فـقط عـلى خـلق نـظرة إلـى األمـور تَنسجِم مـع مـا 
ــد أيــضاً مَـــْوقِـــفاً، وطــاقَـــة ُمحَـــــرِّكــًة، وإرادةً، وطُــموحــاً – وكــّل ذلــك  فــي قَـــرارة الــطّبيعة اإلنــسانــيّة، بــل إِنّــه يُــولّـِ
ـــل اكـــتشاف الحـــلول الـــعمليّة وطُــُرق تـــنفيذهـــا.  وال ريـــب فـــي أَنَّ قـــادة الـــحكومـــات وجـــميع مـــن بِـــيَدهـــم  يُسهّـِ
مـــقالـــيد السّـــــــلطة ســـيدعـــمون جـــهودهـــم فـــي ســـبيل حـــّل املـــشكالت إِذا سَـــــــَعوا فـــي بـــادئ األمـــر إلـــى تحـــديـــد 

املبادئ وتعيينها، ومن ثّم االهتداء بَهْدِيها.

إِنَّ املــسألــة األولــى الــتي يــجب حــّلها هــي كــيفيّة تــغيير الــعالــم املُـعاصــر، بــكّل مــا فــيه مــن أنــماط الــّصراعــات 
ــــــــلة وجَــــْعُله عـاملـاً يَـُسوده الـتّعاُون واالنـسجام.  فـالـنّظام الـعاملـيّ ال يـمكن تـثبيته إالّ عـلى أسـاس الـوعـي  املـتأصّـِ
ــــدهـــا الـــعلوم  وعـــياً راســـخاً ال يـــتزعـــزع بـــوحـــدة الـــجنس البشـــرّي، هـــذه الـــوحـــدة الـــتي هـــي حـــقيقٌة روحـــيّة تـــؤكّـِ
اإلنـــسانـــيّة بـــأســـرهـــا.  إِنَّ عـــلم اإِلنـــسان، وعـــلم وظـــائـــف األعـــضاء، وعـــلم الـــنّفس – هـــذه الـــعلوم كـــّلها تـــعترف 
بـانـتماء اإلنـسان إلـى أصـٍل واحـد، رغـم أَنَّ املـظاهـر الـثّانـويّـة لـحياتـه تـختلف وتـتنوَّع بـصورة ال حـصر لـها وال 
عــّد. ويــتطلَّب إدراك هــذه الــحقيقة التّخــلِّي عــن الــتّعّصبات بــكّل أنــوعــها عِــــرقــيّة كــانــت أو طــبقيّة، أو ديــنيّة، أو 
وطــنيّة، أو مــتَّصلًة بــالــّلون أو بــالــجنس أو بمســتوى الــرُّقــيّ املــادّي.  وبــمعنىً آخــر تَــرْك كــّل مــا قــد يُــوحــي إلــى 

فئة من البشر بأنَّها أفضل شأناً أو أسمى مرتبًة من سواها.

ــره فـــي عـــمليّة إِعـــادة تـــنظيم  إِنَّ الـــقبول بـــمبدأ وحـــدة الـــجنس البشـــرّي هـــو أول مـــطلٍب أســـاســـيّ يـــجب تـــوفّـُ
الــــعالــــم وإدارتــــه كــــوطــــن واحــــد ألبــــناء البشــــر أجــــمع.  والــــقبول بهــــذا املــــبدأ الــــّروحــــيّ قــــبوالً عــــاملــــيَّ الــــنّطاق 
ضـروريٌّ بـالنّسـبة أليّـة مـحاولـة نـاجـحة إِلقـامـة صَـــــــــرْح السّـــــالم الـعاملـيّ.  وبـناًء عـلى ذلـك يـجب إعـالنـه فـي كـلّ 
أنــحاء الــعالــم، وجــعله مــادَّةً تُــدرَّس فــي املــدارس، كــما يــنبغي املــثابــرة عــلى تــأكــيده وإِثــباتــه فــي كــّل دولــة 

ل عضوي في بُنْيَة املجتمع. تمهيداً إِلحداث ما ينطوي عليه من تحوُّ

واالعـــتراف بـــمبدأ وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ يَســـتلزِم، مـــن وجـــهة الـــنّظر الـــبهائـــيّة، "أَقـــَل مـــا يـــمكن إعـــادة بـــناء 
الـعالـم املُتمدِّن بـأسـره ونَـزْع سـالحـه، لـيصبح عـاملـاً متَّحـداً اتّـحاداً عـضويّـاً فـي كـّل نـواحـي حـياتـه األسـاسـيّة، 
ـــد فـي الـّلغة  ـــد فـيه عـوالـم الـتّجارة واملـال، ويـتوحّـَ ـــد مـطامـحه الـّروحـيّة، وتـتوحّـَ ـــد جـهازُه الـّسياسـي، وتـتوحّـَ فـيتوحّـَ
والخــّط، عــلى أن يــبقى فــي ذات الــوقــت عــاملــاً ال حــدود فــيه لــتنوُّع الــخصائــص الــوطــنيّة والــقومــيّة الــتي يُــمثِّلها 

أعضاء هذا االتِّحاد".



ـــبة عــــلى تــــنفيذ هــــذا املــــبدأ  لــــقد أَْسهَــــــب شــــوقــــي أفــــندي، ولــــيُّ أمــــر الــــّديــــن الــــبهائــــي، فــــي شــــرح اآلثــــار املــــترتّـِ
األســـاســـيّ، عـــندمـــا عَــــلَّق عـــلى هـــذا املـــوضـــوع عـــام 1931 بـــقولـــه: "بـــعيداً عـــن أيّـــة مـــحاولـــة لـــتقويـــض األُسُـــــــس 
الــرّاهــنة الــتي يــقوم عــليها املــجتمع اإلنــسانــيّ، يــسعى مــبدأ الــوحــدة هــذا إلــى تــوســيع قــواعــد ذلــك املــجتمع، 
وإعــادة صــياغــة شــكل مــؤسّــــــساتــه عــلى نــحٍو يَــتَناسَــــــق مــع احــتياجــات عــالــمٍ دائــمِ الــتّطّور.  ولــن يــتعارض هــذا 
املـــبدأ مـــع أي والٍء مـــن الـــوالءات املشـــروعـــة، كـــما أنـــه لـــن يـــنتقص مـــن حـــقِّ أي والٍء ضـــروريِّ الـــوجـــود.  فـــهو ال 
يســـتهدف إطـــفاَء شُــــــــْعَلة املـــحبّة املـــتَّزنـــة لـــلوطـــن فـــي قـــلوب بـــني البشـــر، وال يـــسعى إلـــى إزالـــة الـــحكم الـــذّاتـــيّ 
ة إِذا مــا أُِريــَد تــجنُّب الشّــــــرور واملَـخاطــر الــنّاجــمة عــن الــحكم املــركــزّي املُـبالَــغ  الــوطــنيّ، الــذي هــو ضــرورةٌ مــلحَّ
فــيه.  ولــن يــتجاهــل هــذا املــبدأ أو يــسعى إِلــى طَـْمس تــلك املــيّزات املــتَّصلة بــالــِعرق، واملــناخ، والــتّاريــخ، والــّلغة 
ــه  والـــتّقالـــيد، أو املـــتعّلقة بـــالـــفكر والـــعادات، فهـــذه الـــفوارق تُـــميِّز شـــعوب الـــعالـــم وُدَولَـــه بـــعضها عـــن بـــعض.  إِنّـَ
يـدعـو إلـى إقـامـة والٍء أَوسـع، واعـتناق مـطامـح أسـمى، تَـفُوق كـّل مـا سَـــــبََق وحَـــرَّك مـشاعـر الـجنس البشـرّي فـي 
ـــد، رافـضاً  ة فـي عـالـم مُــوحّـَ ــد هـذا املـبدأ إِخـضاَع املـشاعـر واملـصالـح الـوطـنيّة لـلمتطلَّبات املـلحَّ املـاضـي.  ويـؤكّـِ
املـركـزيّـة الـزائـدة عـن الحـّد مـن جـهة، وُمسـتنِكراً مـن جـهة أخـرى أيّـة مـحاولـة مـن شـأنـها الـقضاء عـلى الـتّنّوع 

عار الذي يَرْفعه هو: "الوحدة واالتِّحاد في التّنّوع والتّعّدد". والتّعّدد.  فالشِّ

وإِنـجازُ مـثُل هـذه األهـداف يسـتلزم تـوفّـُر عِـــدَّة مـراحـل عـند تـعديـل املـواقـف واالتّـِجاهـات الـوطـنيّة والـّسياسـيّة، 
هــذه االتّـِـجاهــات واملــواقــف الــتي بــاتــت اآلن تَــميل نــحو الــفوضــى فــي غــياب قــواعــد قــانــونــيّة ُمحــدَّدة أو مــبادئ 
ا ال ريـب فـيه أَنَّ  قـابـلة لـلتّنفيذ والـتّطبيق عـلى مسـتوى عـاملـيّ ومـن شـأنـها أن تُـنظِّم الـعالقـات بـني الـّدول.  ومِــمَّ
ـفاقــيَّات الــتي انــبثقت عــن  عــصبة األمــم، ثــم هــيئة األمــم املتّحــدة، بــاإلضــافــة إلــى الــعديــد مــن الــتّنظيمات واالتّـِ
هــاتَــنْي الــهيئتنَْي الــعاملــيّتنَْي قــد ســاعــدت دون شــّك عــلى تــخفيف حــّدة بــعض اآلثــار السّــــــلبيّة لــلنزاعــات الــّدولــيّة، 
ولـكنها أَيـضاً بـرهـنت عـلى أَنّـَها تعجـز عـن مـنع الحـروب والـّصراعـات، فـالـواقـع أَنَّ عشـرات الحـروب قـد نَشِـــــبَت 

منذ انتهاء الحرب العامليّة الثّانية، وأَنَّ العديد منها ال يزال ُمْستَِعَر األُوار.

لـــقد كـــانـــت الـــوجـــوه الـــبارزة لهـــذه املـــشكلة ظـــاهـــرةً لـــلَعيان فـــي الـــقرن الـــتّاســـع عشـــر عـــندمـــا أَصْـــــــــــَدر بـــهاءاهلل 
مـقترحـاتـه األولـى بـصدد تـأسـيس السّـــــالم الـعاملـيّ.  وعـرض بـهاءاهلل مـبدأ األمـن الجـماعـي أو األمـن املشـترك 
امـــه.  وقـــد كـــتب شـــوقـــي أفـــندي مُــــعلِّقاً عـــلى مَــــْغزَى مـــا صـــرًّح بـــه  ـــــهها إلـــى قـــادة الـــعالـــم وحُــــــكَّ فـــي بـــيانـــاٍت وجّـَ
ـــها تــــشير إٍلــــى أَنَّ كَـــــبْحَ جِــــــماح  بــــهاءاهلل بــــقولــــه: "إِنَّ املــــغزى الــــذي يــــكمن فــــي هــــذه الــــكلمات الخــــطيرة هــــو أَنّـَ
املــشاعــر املــتعلقة بــالــّسيادة الــوطــنيّة املــتطرِّفــة أَمــٌر ال مــناص مــنه كــإجــراٍء أوَّلــي ال يــمكن االســتغناء عــنه فــي 
تــأســيس رابــطة الــّشعوب املتّحــدة الــتي ســتَنْتَمي إلــيها ُمســتقبالً كــّل دول الــعالــم.  فــال بُــدَّ مــن حــدوث تــطورٍ 
يَــقوُد إلــى قــيام شَـــــــْكٍل مــن أشــكال الــحكومــة الــعاملــيّة تــخضع لــها عــن طِـــــيِب خــاطــٍر كــّل دول الــعالــم، فــتتنازل 
لـصالـحها عـن كـّل حـّق فـي شـّن الحـروب، وعـن حـقوٍق مُـعيَّنة فـي فـرض الـّضرائـب، وعـن كـّل حـّق أَيـضاً يـسمح 
لـها بـالتّسـلُّح، إاِلَّ مـا كـان مـنه يَـكفي ألغـراض املـحافـظة عـلى األمـن الـّداخـلي ضـمن الحـدود املَْعنيَّة لـكّل دولـة.  
ويـــدور فـــي فَـــَلك هـــذه الـــحكومـــة الـــعاملـــيّة قـــّوةٌ تـــنفيذيّـــة دولـــيّة قـــادرة عـــلى فـــرض ســـلطتها الـــعليا الـــتي ال يـــمكن 
ــحاد.  يُـــضاف إلـــى ذلـــك إِقـــامـــة بَـــرملَـــــــان عـــاملـــيّ  تحـــدِّيـــها مـــن قِــــبَل أّي مُــــعارٍض مـــن أَعـــضاء رابـــطة شـــعوب االتّـِ
يَـــنتِخب أعـــضاَءه كـــّل شـــعب ضـــمن حـــدود بـــالده، ويَحْــــــظَى انـــتخابُـــهم بـــموافـــقة حـــكومـــاتـــهم الـــخاصّـــــــــــة، وكـــذلـــك 
تـأسـيُس مـحكمة عُــليا يـكون لـقراراتـها صِـــــــــفَة اإِللـزام حـتى فـي الـقضايـا الـتي لـم تـكن األطـراف املَـعنيَّة راغـبةً 



ـها جــامــعٌة عــاملــيّة تــزول فــيها إلــى غــير رجــعة كــّل الــحواجــز االقــتصاديّــة  فــي طــرحــها أمــام تــلك املــحكمة... إِنّـَ
ويــقوم فــيها اعــتراف قــاطــع بــأنَّ رأس املــال والــيد الــعامــلة شــريــكان الغِـــنَى لــلواحــد مــنهما عــن اآلخــر، جــامــعةٌ 
يـــتالشـــى فـــيه نـــهائـــيّاً ضـــجيج الـــتّعّصبات واملُــنازعـــات الـــّديـــنيّة، جـــامـــعٌة تنطفئ فـــيها إِلـــى األبـــد نـــار الـــبغضاء 
الــعرقــيّة، جــامــعٌة تَــُسودهــا شِــــــرْعَــــٌة قــانــونــيّة دولــيّة واحــدة تــكون تــعبيراً عــن الــرّأي الــحصيف الــذي يَــِصل إلــيه 
بـعنايـٍة مُــمثِّلو ذلـك االتّـِحاد، ويجـري تـنفيذ أحـكامـها بـالـتّدخّـُـل الـفورّي مـن قِــبَل مجـموع الـقوات الـخاضـعة لـكلّ 
ل فــيها الــتّعّصب الــوطــني املــتقلِّب األهــواء، الــعنيف  دولــة مــن دول االتّـِـحاد.  وأخــيراً إِنّـَـها جــامــعٌة عــاملــيّة يــتحوَّ
االتّـِـجاهــات، إلــى إِدراٍك راســخٍ ملــعنى املــواطِــــنيَّة الــعاملــيّة – تــلك هــي حــّقاً الخــطوط الــعريــضة لــصورة الــنّظام 
الـذي رَسَـــــَمه ُمسـبَقاً بـهاءاهلل، وهـو نـظاٌم سـوف يُـنْظَر إلـيه عـلى أنّـَه أَيـنع ثـمرٍة مـن ثـمرات عـصٍر يـكتمل نُـْضُجه 

ببطء".

وقـــد أشـــار بـــهاءاهلل إلـــى تـــنفيذ مـــثل هـــذه اإلجـــراءات الـــبعيدة املـــدى بـــقولـــه: "ســـيأتـــي الـــوقـــت الـــذي يـــدرك فـــيه 
ة الــــتي تــــدعــــو إلــــى عــــقِد اجــــتماعٍ واســــع يــــشمل البشــــر جــــميعاً.  وعــــلى مــــلوك األرض  الــــعموم الــــحاجــــة املــــلحَّ
وحُــــّكامـها أن يـحضروه، وأن يشـتركـوا فـي مُـداوالتـه، ويَـْدرُسـوا الـوسـائـل والـطُُّرق الـتي يـمكن بـها إرسـاء قـواعـد 

الّسالم العظيم بني البشر".

إِنَّ الـّشجاعـة والـعزيـمة، وصـفاء الـنّيَّة، واملـحبّة املُنزَّهـة عـن املـآرب الـّشخصيّة بـني شـعٍب وآخـر، وكـّل الـفضائـل 
الـّروحـيّة والخُـــُلِقيَّة الـتي يسـتلزمـها تـنفيذ هـذه الخـطوة الخـطيرة نـحو السّــــــالم تـرتـكز عـلى فِــْعل اإِلرادة.  فـفي 
اتّـِـجاهــنا لخَـــْلق اإِلرادة الــضروريّــة عــلينا أن نــأخــذ بــعني االعــتبار صــادقــني حــقيقة اإلنــسان، أي فِــْكرَه.  فــِإذا 
نا مـــن إدراك عـــالقـــة هـــذه الـــحقيقة الـــنّافـــذة بـــالنّســـبة لهـــذا املـــوضـــوع نـــتمكَّن أيـــضاً مـــن تـــقديـــر الـــضرورة  تـــمكَّ
االجـتماعـيّة لـترجـمة فـضائـل هـذه الـحقيقة الـفريـدة إلـى الـواقـع عـن طـريـق املَـُشورة الـودِّيّـة الـّصادقـة الـّرزيـنة، 
ومــن ثــّم الــعمل بــُمْقتَضيات نــتائــج هــذه املــشورة.  وقــد لَــفََت بــهاءاهلل األنــظار مشــدِّداً عــلى مــنافــع املــشورة فــي 
ـــه ال يــــمكن االســــتغناء عــــنها فــــقال: "تُسْــــــــبغ املــــشورة وعــــياً أكــــبر وتُــــحيل  تــــنظيم الــــّشؤون اإلنــــسانــــيّة وعــــلى أَنّـَ
الحَــــْدَس إلـى يـقني.  إِنّـَها سـراٌج مُــنير فـي ظَـالم الـعالـم يُـضيء السّــــــبيل ويَهْـــدي إلـى الـرّشـاد.  إِنَّ لـكّل شـيء 
درجــًة مــن الــكمال والــنّضوج تســتمّر وتَــُدوم، ونــضوج نــعمة اإلدراك يظهــر جــليّاً بــواســطة املــشورة".  وبــاملِــثْل 
فـِإنَّ مـحاولـة تـحقيق السّــــــالم عـن طـريـق فِــعل املـشورة بـالـذات كـما اقـترحـها بـهاءاهلل سـوف تُـساعـد عـلى نشـرِ 

روحٍ َخيِّرة بني أهل العالم ال يمكن أليّة قّوة ُمناَهَضُة نتائجها النّافذة في نهاية األمر.

أمَّا فيما يختصُّ باإلجراءات املتعلِّقة بذلك االجتماع العامليّ فقد َعرََض عبد البهاء، ابن بهاءاهلل والذي خوَّله 
والِــُده صَــــــــــالحــيَّة بــيان تــعالــيمه، هــذه الــِعبارات املــتَّسمة بــنَفاذ الــبصيرة: "عــليهم أن يــطرحــوا أَمــر السّــــــالم عــلى 
بِــساط املــشورة الــعامّــة، وأَن يــسعوا بــكّل وســيلة مُــتاحــة لــهم إِلــى تــأســيس اتّـِـحاٍد يجــمع دول الــعالــم.  وعــليهم 
تــوقــيعُ مُــعاهــدة مُــْلزِمــة للجــميع، وَوضْــــــــــعُ مــيثاق بــنوده ُمحــدَّدة، ســليمة، وحــصينة.  وعــليهم أن يُــعلنوا ذلــك عــلى 
الـعالـم أجـمع وأن يُحـِرزوا مـوافـقة الـجنس البشـرّي بـأسـره عـليه.  فهـذه املـهّمة الـُعليَا الـنّبيلة – وهـي املـصدر 
الـحقيقي لـلرفـاهـية والسّـــــالم بـالنّسـبة لـلعالـم كـّله – يـجب أن يَـنْظَُر إلـيها جـميع سـكان األرض عـلى أَنّـَها مـهّمةٌ 
مـقدَّسـة، كـما يـنبغي تـسخير كـّل قـوى البشـريّـة لـضمان هـذا املـيثاق األعـظم والسـتقراره ودوامـه.  ويُـعنيِّ هـذا 
االتـفاُق الـّشامـُل بـتمام الـوضـوح حـدوَد كـّل دولـة مـن الـّدول وتُـخومِـــها، ويَـنُّص نـهائـيّاً عـلى املـبادئ الـتي تـقوم 
عــليها عــالقــات الــحكومــات بــعضها بــبعض.  ويُــوثّـِـق أيــضاً املُـعاهــدات والــواجــبات الــّدولــيّة كــّلها.  وبــاألســلوب 



ذاتـه يُحـدِّد بـكّل ِدقّـَة وصَـــــــــرامـة َحجْــــَم تسـلُّح كـّل حـكومـة، ألَنَّ الـّسماح أليّـة دولـة بـزيـادة جـيوشـها واسـتعداداتـها 
ـفاق الــرّصــني يــجب أن يــكون محــدَّداً بــحيث إذا  للحــرب، يــثير شــكوك اآلخــريــن.  واملــبدأ األســاســي لهــذا االتّـِ
أَقـدمـت أّي حـكومـة فـيما بَـْعُد عـلى انـتهاك أي بـنٍد مـن بـنوده، هَــبَّت فـي وجـهها كـّل حـكومـات األرض وفـرضـت 
، ال بـل إٍنَّ الـجنس البشـرّي كـّله يـجب أن يـعقد الـعزم، بـكّل مـا أُوتِــي مـن قـّوة، عـلى َدحْـــر  عـليها الـخضوع الـتّامَّ
تـلك الـحكومـة.  فـِإذا مـا اعْــتُِمَد هـذا الـّدواء األعـظم لـعالج جـسم الـعالـم املـريـض، فـال بـدَّ أَن يـبرأ مـن أسـقامـه 

." ويبقى إلى األبد سليماً، مطمئناً، ُمعافىً

إِنَّ انـعقاد هـذا االجـتماع الـعظيم قـد طـال انـتظاره. إِنّـَنا بـكّل مـا يـعتلج فـي قـلوبـنا مـن صـادق املـشاعـر نُـهيب 
بــقادة كــّل الــّدول أَن يــغتنموا الــفرصــة املــؤاتــية التّـِـخاذ خــطوات ال رجــوع عــنها مــن أجــل دعــوة هــذا االجــتماع 
الـــعاملـــيّ إلـــى االنـــعقاد.  وجـــميع قـــوى الـــتّاريـــخ تَـــُحّث الـــجنس البشـــرّي عـــلى تـــحقيق هـــذا الـــعمل الـــذي ســـوف 

ل على مدى الزّمان انبثاق الفجر الذي طال ترقُّبه، فَْجِر بلوغ اإلنسانيّة نُْضجِها. يُسجِّ

فَهَــــــل تَــــنَْهُض األمــــم املتحــــدة، بــــالــــّدعــــم املُـــطَْلق مــــن كــــّل أعــــضائــــها، وتــــرتــــفع إلــــى مســــتوى هــــذه األهــــداف 
ج لكّل األحداث؟ الّسامية لتحقيق هذا الحدث املُتوِّ

فَـْليُدرِك الـرِّجـال والـنّساء والشّـــــباب واألطـفال، فـي كـّل مـكان، مـا سـيُْضِفيه هـذا الحـدث الـّضروري عـلى جـميع 
الّشعوب من تَشريٍف وإعزاٍز دائَمنْي.  َوْليَرْفَعوا أصواتهم باملوافقة والَحفْز على التّنفيذ.  َوْليَُكْن هذا الجيل، 
فـعالً، أول مـن يـفتتح هـذه املـرحـلة املَجيدة مـن مـراحـل تـطّور حـياة املـجتمع اإلنـسانـيّ عـلى ظهـر هـذا الـكوكـب 

األرضي.

إِنًّ الــتّفاؤل الــذي يُــخالِــجنا مــصدره رؤيــا تَــرتــِسم أَمــامــنا، َوتَتَخــطَّى فــيما تَحْـــــِمله مــن بــشائــر، نــهايَــة الحــروب 
ل لهـذا الـغرض.  فـما السّــــــالم الـّدائـم بـني الـّدول إاِلَّ  وقـياَم الـتّعاون الـّدولـي عـبر الـهيئات والـوكـاالت الـتي تُـشكَّ
ــد بـهاءاهلل، الهـدف الـنّهائـي  مـرحـلًة مـن املـراحـل الـالزمـة الـوجـود، ولـكنَّ هـذا السّــــــالم لـيس بـالـضرورة، كـما يـؤكّـِ
فـي الـتّطّور االجـتماعـيّ لـإلنـسان.  إِنّـَها رؤيـا تتخـطَّى هُــْدنَـًة أَوَّلـيًَّة تُـفْرَض عـلى الـعالـم خَــْوفـاً مـن وقـوع َمجْــــزَرة 
ـة، وتتخــطَّى ســالمــاً ســياســيّاً تَــْدخُـــله الــّدول املُـتنافِــسة واملُـتناحِــــرة وهــي مُــرْغَــمة، وتتخــطَّى تــرتــيباً لــتسويــة  نَــَوويّـَ
األمـور يـكون إِذعـانـاً لـألمـر الـواقـع بـْغيََة إحـالل األمـن والـتّعايُـش املشـترك، وتتخـطَّى أيـضاً تـجارب كـثيرةً فـي 
ـد لـها الخـطوات الـّسابـقة جـميعها وتـجعلها مُــمِكنًة.  إِنّـَها حـّقاً رؤيـا تتخـطَّى ذلـك  مـجاالت الـتّعاُون الـّدولـي تُمهّـِ

كّله لتكشف لنا عن تاج األهداف جميعاً، أاَلَ وهو اتِّحاد شعوب العالم كّلها في أُْسرٍَة عامليّة واحدة.

له، والــنّتائــجُ  لــقد بــات االخــتالف وانــعدام االتّـِـحاد خــطراً داهــماً لــم يَــُعْد لــدول الــعالــم وشــعوبــه طــاقــٌة عــلى تحــمُّ
رهـا، وجـليٌَّة إلـى حـدٍّ ال تَـحتاج مـعه إلـى دلـيل أو بـرهـان.  فـقد  املـترتّـِبة عـلى ذلـك مُــريـعٌة لـدرجـٍة ال يـمكن تـصوُّ
كــتب بــهاءاهلل قــبل نــيِّف وقــرن مــن الــزّمــان قــائــالً: "ال يــمكن تــحقيق إصــالح الــعالــم واســتتباب أمــنه واطــمئنانــه 
ـفاق".  وفــي املــالحــظة الــتي أبــداهــا شــوقــي أفــندي بــأنَّ "البشــريّــة تَــئنُّ  إاِلّ بــعد تــرســيخ دعــائــم االتّـِـحاد واالتّـِ
فًة إلـى تـحقيق االتّـِحاد وإِنـهاء اسـتشهادهـا الـذي امـتّد عـبر الـُعصور".  يَـُعود فـيُعلِّق قـائـالً: "إِنَّ اتّـِحاد  مـتلهِّ
ــحاد  الـــجنس البشـــرّي كـــّله يُـــمثِّل اإلشـــارة املُــميِّزة لـــلمرحـــلة الـــتي يـــقترب مـــنها املـــجتمع اإلنـــسانـــيّ اآلن.  فـــاتّـِ



ـة – الـّدولـة" كـانـت مُــحاوالت تَـتابَـَعت وكُـــِتب  الـعائـلة، واتّـِحاد الـقبيلة، واتّـِحاد "املـديـنة – الـّدولـة"، ثـم قـيام "األُمّـَ
ــا اتّـِـحاد الــعالــم بــدولــه وشــعوبــه فــهو الهــدف الــذي تــسعى إلــى تــحقيقه بشــريّــة مُـــعذَّبــة.   لــها كــامــُل الــنّجاح.  أَمّـَ
لــقد انــقضى عهــد بــناء األُمَـــم وتــشييِد الــّدول.  والــفَْوضَــــــــــى الــكامــنة فــي الــنّظريّــة الــقائــلة بــسيادة الــّدولــة تــتَّجه 
اآلن إلـــى ِذْروتـــها، فـــعالـــٌم يَـــنُْمو نـــحو الـــنّضوج، عـــليه أن يتخـــلَّى عـــن التّشـــبُّث بهـــذا الـــزَّيْـــف، ويـــعترف بـــوحـــدة 
ــــــد عـــلى خـــير وجـــه هـــذا املـــبدأ  ــــــس نـــهائـــيّاً الـــجهاز الـــذي يـــمكن أن يُجسّـِ الـــعالقـــات اإلنـــسانـــيّة وشُـــــــمولِـــها، ويـــؤسّـِ

األساسي في حياته".

ة هـذا الـرّأي.  ويـمكن تَـَلمُّس األَدلّـَة والـبراهـني فـي الـعديـد  إِنَّ كـّل الـقوى املُعاصـرة لـلتّطور والـتّغيير تُـثِْبت صِــــــــحَّ
ــــــرة بـــالسّـــــــالم الـــعاملـــيّ فـــي مـــجال األحـــداث الـــّدولـــيّة  مـــن األمـــثلة الـــتي ســـبق أن سُـــــــْقناهـــا لـــتلك الـــَعالمـــات املُبشّـِ
والحـركـات الـعاملـيّة الـرّاهـنة.  فـهناك جَــــحافِــل الـرّجـال والـنّساء املُنْتَِمني إلـى كـّل الـثّقافـات واألَعـراق والـّدول فـي 
الـعالـم، الـعامِــلني فـي الـوكـاالت الـكثيرة واملُتنوِّعـة مـن وكـاالت األمـم املتّحـدة، وهـم يُـمثِّلون "جـهازَ خِـــْدمَـٍة مَـَدنـيَّة" 
يُـــغطِّي أرجـــاَء هـــذا الـــكوكـــب األرضـــي، وإِنـــجازاتـــهم الـــرّائـــعة تَـــُدّل عـــلى مـــدى الـــتّعاُون الـــذي يـــمكن أن نُـــحقِّقه 
، وهـــذا  ــحاد، وكـــأنَّ َربـــيعَ الـــّروح قـــد أَهـــلَّ عة.  إِنَّ الـــنّفوس تَـــِحنُّ إلـــى االتّـِ حـــتى ولـــو كـــانـــت الـــظّروف غـــير مُـــشجِّ
ــــــد فـــي مـــؤتـــمرات دولـــيّة كـــثيرة يَـــلتقي فـــيها أشـــخاٌص مـــن أصـــحاب االخـــتصاص فـــي  الـــحننُي يُـــجاهِــــد ليتجسّـَ
مـياديـن مـختلفة مـن الـنّشاطـات اإلنـسانـيّة، وفـي تـوجـيه الـنّداءات لـصالـح املـشاريـع الـعاملـيّة املـتعلقة بـالـطّفولـة 
والشّــــــباب.  والــحقيقة أَنَّ هــذا الــحنني هــو أصــل حــركــات الــتّوحــيد الــّديــنيّة، هــذه الحــركــات الــرّائــعة الــتي صــار 
فــيها أَتــباع األَديــان واملــذاهــب املُـتخاصِـــــــــمة تــاريــخيّاً وكــأنّـَـهم مشــدودون بــعضهم إلــى بــعض بــصورٍة ال مــجال 
ـجاه املــناقِـــض فــي مَـــيْل الــّدول إلــى شــّن الحــروب و تــوســيع نــطاق نــفوذهــا  إلــى مــقاومــتها.  فــإلــى جــانــب االتّـِ
ـحاد  ـحاد، تَــبَْقى مــسيرةُ االتّـِ ـجاهٌ تُــقاوِمــه دون كَــــَلل وبــال هَــــواَدة مــسيرةُ اإِلنــسان نــحو االتّـِ وسُـــــــؤَْددهــا، وهــو اتّـِ
هـــذه مـــن أَبـــرز مَــــعالـــم الـــحياة فـــوق هـــذا الـــكوكـــب األرضـــيّ سَــــــــيْطَرَةً وشُــــــــموالً فـــي الـــّسنوات الـــختامـــيّة لـــلقرن 

العشرين.

ـــــع.  وتَــُضمُّ  إِنَّ التّجــربــة الــتي تُــمثِّلها الــجامــعُة الــبهائــيّة يــمكن اعــتبارهــا نَــموذجــاً ملــثل هــذا االتّـِـحاد املُـتوسّـِ
الـجامـعة الـبهائـيّة ثـالثـة أو أربـعة مـاليـني تـقريـباً مـن البشـر يَـنْتَمون أَصـالً إلـى الـعديـد مـن الـّدول والـثّقافـات 
والـطّبقات واملـذاهـب، ويشـتركـون فـي سـلسلة واسـعة مـن الـنّشاطـات مُــْسِهمني فـي سـّد الـحاجـات الـّروحـيّة 
واالجــــتماعــــيّة واالقــــتصاديّــــة لــــشعوِب بــــالٍد كــــثيرة.  فــــهي وحــــدةٌ عُـــــضويّــــة اجــــتماعــــيّة تُــــمثِّل تــــنوُّع الــــعائــــلة 
ــة، وتــعتزّ بــالــفَيْض الــعظيم  البشــريّــة، وتُــديــر شــؤونــها ضــمن نــظام مــن مــبادئ املَـُشورة مــقبوٍل بــصورة عــامّـَ
كــّله مــن الهــدايــة اإللــهيّة فــي الــتّاريــخ اإلنــسانــيّ دون أّي تــمييز بــني ديــن وآخــر. وقــياُم مــثل هــذه الــجامــعة 
ـــــسها بـالنّسـبة لـوحـدة الـعالـم، وبـرهـاٌن إِضـافـي عـلى أًنَّ اإلنـسانـيّة  دلـيٌل آخـر مُــْقِنع عـلى صِـــــــــْدِق رؤيـا مُــؤسّـِ
تســـتطيع الـــعيش ضـــمن إطـــار مُــــجتمعٍ عـــاملـــيّ واحـــد لـــديـــه الـــَكفاَءةُ ملـــواجـــهة جـــميع التّحـــدِّيـــات فـــي مـــرحـــلة 
الـنُّْضج والـرَّشـاد.  فـإذا كـان للتجـربـة الـبهائـيّة أي حـظٍّ فـي اإلسـهام بَشحْـــذ اآلمـال املـتعّلقة بـوحـدة الـجنس 

البشرّي، فِإنَّنا نكون سعداَء بأن نعرضها نَموذجاً للّدرس والبحث.

ة الـتي تتحـدَّى الـعالـم بـأسـره، فـِإنّـَنا نَـحني ُرؤوسـنا بـتواضُـــــــــع أمـام جَــــالل  وحـنَي نـتأمّـَـل األَهـميّة الـُقْصَوى لـلمهمَّ
الـبارئ سُــــــبَْحانَـه وتَـَعالَــى، الـذي خـلق بـفضل مـحبَّته الـالّمُــتناهـية البَشَــــــَر جـميعاً مـن طِــــينٍة واحـدة، ومَــيَّز جـوهـر 
ـناً إِيًّــاه بــالــَعْقل، والــِحْكَمة، والــِعزَّة، والخُـــلود، وأســبغ  الً إِيّـَـاه عــلى املخــلوقــات كــافــة، وشــرَّفــه مُــزَيّـِ اإلنــسان مُــفضِّ



عـليه "املِيزة الـفريـدة واملَوهِــبة الـعظيمة لِـيَبُْلغَ مـحبَّة الـخالـق ومَــعرِفـتَه"، هـذه املـوهـبة الـتي "يـجب أن تُـَعدَّ بـمثابـة 
القّوة الخالَّقة والَغرَض األصيل لوجود الخليقة".

 نــحن نــؤمــن إِيــمانــاً راســخاً بــأنَّ البشــر جــميعاً خُـــلِقوا لــكي "يَحْــــِملوا حــضارةً دائــمَة الــتّقدُّم" وبــأَنّـَـه "لــيس مــن 
شِــــــيَم اإلنــسان أن يســلك مســلك وحــوش الــغاب"، وبــأنَّ الــفضائــل الــتّي تَــليق بــكرامــة اإلنــسان هــي األَمَـــانــُة، 
ــد إيــمانــنا بــأن "الــُقُدرات الــكامــنة فــي  والــتَّسامُــحُ، والــرَّحْــــَمُة، والــرَّأْفَــُة، واألُلْــفَُة مــع البشــر أَجــمعني.  ونَــُعود فــنؤكّـِ
مـقام اإلنـسان، وسـمّو مـا قُـدِّر لـه عـلى هـذه األرض، ومـا فُـِطَر عـليه مـن نـفيس الـَجْوهَــر، لـسوف تَظْهَــر جـميعها 
فـــي هـــذا الـــيوم الـــذي َوعَــــَد بـــه الـــرَّحْــــــمن".  وهـــذه االعـــتبارات هـــي الـــتي تُحـــرِّك فـــينا مـــشاعـــر إيـــماٍن ثـــابـــٍت ال 

يتزعزع بأنَّ االتِّحاد والّسالم ُهَما الَهَدُف الذي يمكن تحقيقه ويسعى نحوه بَنو البشر.

فــفي هــذه اللحــظة الــتي نَخُـــّط فــيها هــذه الــكلمات تَــتَرامــى إلــينا أصــوات الــبهائــينّي املــليئُة بــاآلمــال رغــم مــا ال 
يـــزال يـــتعرَّض لـــه هـــؤالء مـــن اضـــطهاٍد فـــي َمهْـــــد ديـــنهم.  فـــاملَــثَل الـــذي يـــضربـــه هـــؤالء لـــلثّبات املُــفَْعم بـــاألمـــل 
ة االعـــتقاد بـــأَنَّ قُـــرَْب تـــحقيِق حُــــــْلمِ السّــــــــالم، الـــذي راَوَد البشـــريّـــة ملُــدَّة طـــويـــلة مـــن  يـــجعلهم شُــــــــهوداً عـــلى صـــحَّ
الـزّمـان، أَصـبح الـيوم مـشموالً بـعنايـة اهلل سُـــــْلطًَة ونـفوذاً، وذلـك بـفضل مـا لـرسـالـة بـهاءاهلل مـن أثـٍر خـالّق يـبعث 
ــــــدهـــا الـــكلمات، بـــل نَســـتحِضر أَيـــضاً مـــا لِـــفعل  عـــلى الـــتّغيير.  وهـــكذا نَـــنُْقل إِلـــيكم هُــــنَا لـــيس فـــقط رؤيـــا تُجسّـِ
اإليـــمان والـــتّضحية مـــن نـــفوٍذ وقـــّوة.  كـــما نَـــنْقل إلـــيكم مـــا يُـــِحّس بـــه إِخـــوانـــنا فـــي الـــّديـــن فـــي كـــّل مـــكان مـــن 
فاً لـقيام االتّـِحاد والسّـــــالم.  وهـا نـحن نـنضّم إلـى كـّل ضـحايـا الـعدوان، وكـّل الـذيـن يـِحنّون  مـشاعـر الـرّجـاء تـلهُّ
إلـى زَوال الـتّطاحُــــن والـّصراع، وكـّل الـذيـن يُـْسِهم إِخـالصُـــــــــهم ملـبادئ السّــــــالم والـنّظام الـعاملـيّ فـي تـعزيـز تـلك 

األهداف املُشرِّفة التي من أَجلها بُِعثَت اإلنسانيّة إلى الوجود فَضالً من َلُدن الخالق الرَُّؤوف الَوُدود.

إِنًّ رغــبتنا املُخْــــلِصة فــي أن نــنقل إلــيكم مــا يُــساِورنــا مــن فَــْورَِة األَمــل وعُـــْمق الــثّقة، تَحْـــــُدونــا إلــى االســتشهاد 
بهـذا الـَوعْــد األَكـيد لـبهاءاهلل: "لـسوف تَـزُول هـذه الـنّزاعـات الـعديـمة الجَــــْدَوى، وتَـنَْقِضي هـذه الحـروب املُدمّـِـرة، 

فالّسالم العظيم ال بُدَّ أَْن يَأِْتي".

بَيُْت الَعْدِل األَْعظَم
 


