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مقدّمــة
ZؤسZZسة ف ZZي ال ZZجام ZZعة ال ZZبهائ Zيّة .ويُ ZZنتخب ك Zّ Zل خ ZZمس س ZZنوات ف ZZي م ZZؤت ZZمرٍ
إ َّن ب ZZيت ال ZZعدل األع ZZظم ه ZZو أَع ZZلى م Z ّ Z
ع ZZاملZ Zيّ .وي ZZدي ZZر ال ّ Z
Zشؤون اإلداريّ ZZة ون ZZشاط ZZات ال ZZجام ZZعة ال ZZبهائZ Zيّة ال ZZتي ت ZZشمل م ZZالي ZZني عّ Z Zدة م ZZن ال ZZبهائZ Zيّني
املنتشرين في جميع أنحاء العالم.
"إ َّن الZZعقيدة الZZبهائ Zيّة هZZي ديZZن عZZامل Zيّ مسّ Z
Zتقل .وهZZي تZZعلن ال ZطّابZZع الّ Z
Zضروري الZZذي ال مZZناص مZZنه التّZZحاد
Zري ...كZما تZطلب مZن املZؤمZنني بZه ،كZواجZب أ ّولZيّ ،الZبحث املس ّ
Zتقل – أي التّحZري عZن الZحقيقة.
الZجنس البش ّ
عصبات واألوهZZام .وتZZعلن أ َّن الZZغايZZة مZZن ال ّ ZديZZن هZZو أنّZZه يZZنبغي عZZلى ال ّ ZديZZن أن يُZZعلي
ويZZديZZن كZّ Zل أشZZكال ال Zت ّ ّ
املZZحبّة والZZوفZZاق ويZZؤكZZد أ َّن ال ّ ZديZZن يZZنبغي أن يZZكون منسجZZما ً انZZسجام Zا ً تZZام Zا ً مZZع الZZعلم – وأنَّZZه واحZZد مZZن أه Zمّ
السZZالم وال Zتّقدم امل ZZق ّدر ل ZZلمجتمع اإلن ZZسان Zيّ – ك ZZما ي ZZؤ ّZك ZZد وب ZZدون ل Zبْس ،م ZZبدأ امل ZZساواة ب ZZني ال Zّ Zرج ZZال
ع ZZوام ZZل ّ Z
والZنّساء فZZي الZZحقوق والZZواجZZبات واإلمZZكانZZات واالمZZتيازات .و ُيشِّ Zدد عZZلى مZZبدأ الZتّعليم اإللZZزامZيّ ونZZبذ حZZدود
ZؤسZZسة الZZكهنوتّ Zية ومZZنع الZّ Zرقّ وحZZياة الZتّقشف والZتّس ُّول والZZحياة
الZZفقر املZZدقZZع والZZغنى الZZفاحZZش – وإلZZغاء املZ ّ Z
النّسك ّية.
Zشجع ع ZZلى ال Zطّالق وتش ِّ Zدد ع ZZلى ض ZZرورة ال Zطّاع ZZة ال Zتّام ZZة
وت ZZفرض ال ZZعقيدة ال ZZبهائ Zيّة ال Zزّوج ZZة ال ZZواح ZZدة وال ت ّ Z
Zشجع
لZلحكومZات .كZما يZح ّ
ث الّ ZديZن الZبهائZيّ عZلى سZم ّو ك ّZل عZمل منجZز بZروح الخZدمZة والّ ZدعZاء والZتّعبد – كZما ي ّ
ZؤسZسات الZتي يZنبغي عZليها أن
عZلى خZلق أو انZتقاء لZغة عZاملZيّة إضZافZيّة .وأخZيرا ً تحّ Zدد هZذه الZعقيدة هZيكليّة امل ّZ Z
السالم العام لإلنسانيّة".
رسخ ّ
تؤسس ومن ثم تُ ِّ
ّ
تشرين األول )أكتوبر( 1985
إلى شعوب العالم،
الس ZZالم ال ZZعظيم ال ZZذي اتَّجه ZZت ن ZZحوه ق ZZلوب الَ Z Z
خيِّري ZZن م ZZن البش ZZر ع ZZبر ال ZZقرون ،وتََ Z Zغنَّى ب ZZه ذَوو ال ZZبصيرة
إ َّن ّZ Z
والّ Z
Zشعراء فZZي رؤاهZZم جZZيالً بZZعد جZZيل ،ووعZZدت بZZه الZZكتب املZZق ًدّسZZة للبشZZر عZZلى ال ّ Zدوام عZZصرا ً بZZعد عZZصر ،إنًّ
الس ZZالم ال ZZعظيم ه ZZو اآلن وب ZZعد ط ZZول وق ZZت ف ZZي م ZZتناول أي ZZدي أم ZZم األرض وش ZZعوب ZZها .ف ZZأل ّول م Zّ Zرة ف ZZي
ه ZZذا ّZ Z
ال ZتّاريZZخ أصZZبح فZZي إمZZكان كZّ Zل إنZZسان أن يZZتط ّلع بZZمنظا ٍر واحZZد إلZZى هZZذا الZZكوكZZب األرض Zيّ بZZأسZZره بّ Z
Zكل مZZا
والسZالم الZعاملZيّ لZيس مZمكنا ً وحسZب ،بZل إِنّZه أمZر ال
ّZ Z
يZحتوي مZن شZعوب مZتع ِّددة مZختلفة األلZوان واألجZناس.
ب َّ Zد أن يZZتح ّقق ،وال ّ ZدخZZول فZZيه يZZمثِّل املZZرحZZلة ال ZتّالZZية مZZن مZZراحZZل ال Zتّط ّور الZZتي مZَّ Zر بZZها هZZذا الZZكوكZZب األرض Zيّ،
البشري".
وهي املرحلة التي يصفها أحد عظماء املف ّكرين بأنها مرحلة " َكو َكبَة الجنس
ّ
السZZالم بZZعد تZZجارب ال يZZمكن
إ َّن الZZخيار الZZذي يZZواجZZه س ّ Zكان األرض أجZZمع هZZو خZZيار بZZني الZZوصZZول إلZZى ّ Z
ت ZZخيُّلها م ZZن ال ZZر ْع ZZب وال َهَ Z Zلع ن ZZتيجة تش Zبُّث البش ZZريّ ZZة ال ZZعنيد ب ZZأن ٍ Z
الس ZZلوك تَ ZZقا َدم ع ZZليها ال Zزّم ZZن ،أو
Zماط م ZZن ّZ Z
ُّ
الZZوصZZول إلZZيه اآلن ِبZZف ْع ِل اإلرادة املZZنبثقة عZZن الZتّشاور والZZحوار .فZZعند هZZذا املZZنعطَف الخZZطير فZZي مZZصير

ه ّZما ً واحZدا ً مشZتركZا ً يZواجZه الZعالZم
البشZر ،وقZد صZارت املZعضالت املسZتعصية الZتي تZواجZه األمZم املZختلفة َZ
Zصراع واالضZطراب مZخالZفا ً لZكلّ
بZأسZره – عZند هZذا املZنعطف يZصبح اإلخZفاق فZي الZقضاء عZلى مZوجZة ال ّ
ما ُيمليه ّ
تحمل املسؤول ّيات.
الضمير وتقصيرا ً في
ُّ
عZZلى أن ثZZمة مZZالمZZح إيZZجابZيّة تZZدعZZو إلZZى الZتّفاؤل ،ومZZنها الZتّزايZZد امل ُZطَّ ِرد فZZي نZZفوذ تZZلك الخZZطوات الZZحثيثة مZZن
ZوشZZر بZZاتّZZخاذهZZا مZZبدئ Zيّا ً فZZي بZZدايZZة هZZذا الZZقرن عZZبر
أجZZل إحZZالل ال Zنّظام فZZي الZZعالZZم ،وهZZي الخZZطوات الZZتي بُZ ِ Z
Zصبَة األمZZم ،ومZZن بZZعدهZZا هZZيئة األمZZم املتّحZZدة ذات الZZقاعZZدة األكZZثر اتِّZZساعZا ً .ومZZن املZZالمZZح اإليZZجابZيّة
إنZZشاء ُعْ Z
أيZضا ً أ َ َّن أغZلبيّة األمZم فZي الZعالZم قZد حَّ Zققت اسZتقاللZها فZي فZترة مZا بZعد الحZرب الZعاملZيّة الZثّانZيةِ ،مZَّ Zما يZشير
إلZZى اكZZتمال املZZرحZZلة الZتّاريZZخيّة لZZبناء الّ Zدول ،وأ َ َّن الّ Zدول الZZيافZZعة شZZاركZZت قZZريZZناتZZها األقZZدم عهZZدا ً فZZي مZZواجZZهة
املZسائZل الZتي تZه ّم ك ّZل األَطZراف .ثZم هZناك مZا تَZبعَ ذلZك مZن ازديZاد ضخZم فZي مZجاالت الZتّعاون بZني شZعوب
ومجZZموعZZات ،كZZانZZت مZZن َقZبْ ُل مZZنعزل ً Zة مZZتخاصZZمة ،عZZبر مZZشاريZZع عZZامل Zيّة فZZي مZZياديZZن الZZعلوم وال ZتّربZZية والZZقانZZون
واالقZتصاد والZثّقافZة .يُZضاف إلZى ك ّZل هZذا قZيام هZيئات إنZسانZيّة عZاملZيّة فZي الZعقود الZقريZبة املZاضZية بZأعZدادٍ
الشZباب الّ ZداعZية إلZى إنZهاء الحZروب ،ثZم االمZتداد
لZم يسZبق لZها مZثيل ،وانZتشار الحZركZات الZنّسائّ Zية وحZركZات ّ Z Z
املتوسع لشبكات ُمتن ِّوعة من النّشاطات التي يقوم بها أُناس عاد ّيون لخلق التّفاهم عبر
ال َعفْوي
ِّ
االتصال ّ
والفردي.
الشخصيّ
ّ
ٍ
Zصورة غ ZZير
ت ع ZZليه الZ Zن ِّ َعم وال ِه ZZبات ب Z
إ َّن م ZZا ت ZZح ّقق م ZZن إن ZZجازات ع ZZلم ّية وت ZZقن ّية ف ZZي ه ZZذا ال ZZقرن ال ZZذي أُسِ Z Zب َغ ْ
عZZاد َّيZZةَ ،يZِ Zع ُدنZZا ب Zطَفْ َر ٍة تَ َ Zق ُّدم ّ Zي ٍة ُZع Zظْ َمى فZZي مZZضمار ال Zتّطور االجZZتماع Zيّ لهZZذا الZZكوكZZب األرض Zيّ ،ويّ Z
Zدل عZZلى
Zجازات ب ZZال ZZفعل
ال ZZوس ZZائ ZZل ال ZZكفيلة بح Zّ Zل امل ُZZشكالت ال ZZواق ZZع ّية ال ZZتي تُ ZZعان ZZي م ZZنها اإلن ZZسان ّ Zية .وتُ ZZوفِّ ZZر ه ZZذه اإلن Z
ُ
حZZد .إِالّ أ َ َّن الZZحواجZZز ال تZZزال قZZائZZمة.
الZZوسZZائZَ Zل الZZحقيق ّية الZZتي يZZمكن بZZها إدارةُ الZZحياة امل ُZع َّقدة فZZي عZZال Zم ٍ ُم َ Zو َّZ
Zشعوب ،فZZي عZZالقZZاتZZها بZZعضها مZZع بZZعض ،تZZكتنفها الّ Z
فZZاألمZZم والّ Z
عصب ،وفZZقدان
Zشكوك ،وانZZعدام الZتّف ّهم ،والZت ّ ّ
الثّقة ،واملصالح الذّاتيّة ّ
الضيِّقة.
ج ُ Zدر ب ZZنا ن ZZحن أُم ZZنا َء َب ْ Zي ِ
Zعورن ZZا
ت ال َ Zع ْد ِل األ َ ْZع Zظَم ،م ZZدف ZZوع ZZني ب Zَ Zما ُي Zْ Zملِيه ع ZZلينا ُZ Z
ZناسZZبة َي ْ Z
ف ZZفي ه ZZذه ال Zبُ ْره ZZة امل Z ِ Z
شُ Z
جZZباتZZنا الZّ Zروح Zيّة ،أ َ ْن نُِ Z
الZZعميق بZZالZِ ZتزامZZاتZZنا األدب Zيَّة ووا ِ
Zلفت أَنZZظار الZZعالZZم إلZZى ال ZبَيَانZZات ال Zنّيِّرة ال ZنّافZZذة الZZتي
مؤسس ال ّدين البهائي إِلى ُح َّكام البشر قبل نَيِّف وقرن من الزمان.
مرة بهاءاهلل
َّ
ِّ
وجهها أل َ َّول َّ
Zب مZن ك ّZل الZجهات ،ويسZتشري االنZقالب واالخZتالف بZني البشZر يZومZاً
فZقد كZتب بZهاءاهلل "إِ َّن ريZاح الZيأس ته ّ
بZZعد يZZوم ،وتZZبدو عZZالمZZات ال َهZْ Zرج ِ وامل َ ْZرج ظZZاهZZرة ،فZZأسZZباب ال Zنّظام الZZعامل Zيّ الZّ ZراهZZن بZZاتZZت اآلن غZZير مZZالئZZمة".
وتZZؤ ّكZZد ال Zت ّ
ح ُ Zدث .فZZالZZعيوب
سيَ ْ Z
Zح ْكم الZZذي َZ
جارب املشZZتركZZة الZZتي َمZَّ Zرت بZZها البشZZريّZZة هZZذا الُ Z
حZَ Zم َل ال Zنّبو َءة بZZما َ
ُ
ج ZZز ال ُّ Zد َول امل ZZنتمية إل ZZى األم ZZم
ال ZZتي ي ZZشكو م ZZنها ال Zنّظام ال ZZعامل Zيّ ال ZZقائ ZZم ت ZZبدو ج ZZليَّ ًة واض ZZحة امل ZZعال ZZم ف ZZي َع ْ Z
ش Z Zبَح الحZZ Zرب ،وفZZ Zي مZZ Zا ُيه ِّ Z Zدد الZZ ZعالZZ Zم مZZ Zن انZZ Zهيار نZZ ZظامZZ Zه
املتّحZZ Zدة – وهZZ Zي دول ذات سZZ Zيادة – عZZ Zن طZْ Z Zرد َZ Z
ضZZى ،وفZZي املZZعانZZاة الZZقاسZZية الZZتي تجZZلبها هZZذه وغZZيرهZZا مZZن
Zتصادي ،وفZZي انZZتشار مZZوجZZة اإلرهZZاب والZفَ ْو َ Z Z
االقZ
ّ
Zصراع والZZعدوان أصZZبح مZZن خZZصائZZص
املَِ Z
Zحن ملZZاليZZنيٍ مZZتزايZZدة مZZن البشZZر .وحZZقيقة األمZZر ،أ ّن الZZكثير مZZن الّ Z

Zلرأي الZقائZل
أنZظمتنا االجZتماعZيّة واالقZتصاديّZة والّ ZديZنيّة ،وبZلغ حَّ Zدا ً قZاد الZعديZد مZن الZنّاس إلZى االسZتسالم ل ّ
الشر وبالتّالي فال سبيل إلى إزالة ما فُ ِ
ِ
ط َر عليه.
بأ َّن اإلنسان فُط َر بطبيعته على سلوك طريق ّ ّ
مسك بZه ،نZتج تَZنَا ُق ٌ
الشZلل أصZابZت شZؤون البشZر؛ فZمن
Zض َو َّلZد حZالً Zة مZن ّZ Z
وب ُّ Z Z Z
ZتأصZل هZذا ال ّZرأي فZي الZنّفوس والZت ّ ُّ
للسZالم والِ ZوئZام فحسZب ،بZل وعZن تZش ُّوقZها إلZيهما إلنZهاء حZالZة
جZهة ال تZعلن شZعوب ك ّZل الّ Zدول عZن اسZتعدادهZا ّZ Z
الZفَزَع ال ّZرهZيبة الZتي أحZالZت حZياتZها الZيومZيّة إلZى عZذاب .ومZن جZهة أُخZرى نجZد أ َّن هZناك تسZليما ً ال جZدل فZيه
بZZاالفZZتراض الZZقائZZل إ َّن اإلنZZسان أَنZZانZيٌّّ ،مِ Z
ب لZZلعدوان وال سZZبيل إلZZى إصZZالحZZه ،وبZZنا ًء عZZليه فZZإنZZه عZZاجZزٌ عZZن
Zح ٌّ
إقZامZة نZظام ٍ اجZتماعZيٍّ مZسالZم ٍ وتZق ُّدمZيٍُّ ،متح ِّZرك ومنسجZم فZي ٍ
آن مZعاً ،يُZتيح أقZصى الZفُ َرص لZتحقيق اإلبZداع
واملبادرة لدى الفرد ،ويكون في ذات الوقت نظاما ً قائما ً على التّعاون وتبادل املنافع.
السZالم يُZطالZبنا
السZالم ،بZات هZذا الZتّناقZض األسZاسZيّ الZذي يُZعيق تZحقيق ّ Z Z
وبZازديZاد الZحاجZة امل ُZلِ َّحة إلحZالل ّ Z Z
ZسائZZد حZZول هZZذا امل َZأ ِزق الZZذي واجZZه ِ
اإلنZZسان
أي الّ Z
بZZإعZZادة تZZقييم االفZZتراضZZات الZZتي بُZِ Zنيَ عZZلى أسZZاسZZها الZّ Zر ُ
Zض َعت املZسألZة لZبَ ْح ٍ
عZبر الZتّاريZخ .ف ِZإذا مZا أُخ ِ
ث ُمج َّZرد عZن الZعاطZفة تََ Zك َّ
شف لZنا الZبرهZان والّ ZدلZيل عZلى أ ّن ذلZك
الس ZZلوك ب ZZعيد ك Zّ Zل الZ Zبُ ْعد ع ZZن ك ZZون ZZه ت ZZعبيرا ً ع ZZن ح ZZقيقة الZ Zذّات البش ZZريّ ZZة ،وأّن ZZه يُ ZZمثِّل ص ZZورة ُمZZ Zش َّوه ZZة ل ZZلنّفس
ّZ Z
اإلنZZسانZيّة .وعZZندمZZا تَZِ Zت ُّم لZZديZZنا الZZقناعZZة حZZول هZZذه الZنّقطة ،يZZصبح فZZي اسZZتطاعZZة جZZميع الZنّاس تحZZريZُ Zك ُقZZوىً
Zشجع االنZسجام والZتّعاون ِعَ ZوضZا ً عZن الحZرب والZتّصارع ،ألنّZها قZوى منسجZمة مZع الZطّبيعة
اجZتماعZيّة بَZنَّاءةً تُ ِّ
اإلنسان ّية.
إِ َّن اخZZتيار مZZثل هZZذا ال Zن َّ ْهج ال يZZعني تZZجاه ً Z
ال ملZZاضZZي اإلنZZسان Zيّة بZZل تZZف ُّهما ً لZZه .وال ّ ZديZZن الZZبهائ Zيّ يZZنظر إلZZى
االض ZZطراب ZZات ال Zّ Zراه ZZنة ف ZZي ال ZZعال ZZم ،وال Zظّروف امل ُZZفجِعة ال ZZتي تَ Zُ Zم ُّر ب ZZها ال ّ Z
Zشؤو ُن اإلن ZZسان ّ Zية ع ZZلى أ َ َّن ZZها م ZZرح ZZلةٌ
ٍ
ط ZZبيع ّي ٌة م ZZن م ZZراح ZZل الZ Zتّط ُّور الُ Z Zع ْ
ح ZZتم ّية ،إل ZZى وح ZZدة ال ZZجنس
Zصورة َ Z
وي ال ZZتي ت ZZقود ف ZZي ن ZZهاي ZZة األم ZZر ،ب Z
ض ّ
Zري،
Zري ضZمن نZظام ٍ اجZتماعZيٍّ واحZد ،حZدو ُده هZي حZدود هZذا الZكوكZب األرضZيّ .فZقد م ّZر الZجنس البش ّ
البش ّ
كZوحZدة عZضويّZة ُZمZتميِّزة ،بZمراحZل مZن الZتّطور تُشِ Zبه املZراحZل الZتي تُZصاحZب عZادةً عهZد الZطّفولZة والحZداثZة فZي
Zمر اآلن فZZي الِ Z
Zحقبة الZZختامZيّة لZZلمرحZZلة الZZعاصZZفة مZZن سZZنوات املZZراهZZقة ،ويZZقترب مZZن
حZZياة األفZZراد .وهZZا هZZو يّ Z
الر ْ
شد التي طال انتظار بلوغها.
س ّن ُّ
إِ َّن ِ
جZَ Zرى
س َ Zوى مZZراحZZل انZZعدام ال Zنُّضج فZZي امل َ ْZ
عصب والحZZرب واالسZZتغالل ال تُZZمثِّل ِ Z
اإلقZZرار صZZراح ً Zة ب Zأ َ َّن ال Zت ّ ّ
سجZل بZلوغ اإلنZسانّ Zية سZنَّ
حZتْم َّية تُ ِّ Z
Zمر الZيوم بZاضZطرابZات َZ
الZواسZع ألَحZداث الZتّاريZخ ،وبZأ َ َّن الZجنس البش ّ
Zري ي ّ
شZZد الجZZماع Zيّ – إِ َّن مZZثل هZZذا اإلقZZرار يZZجب أالَّ يZZكون سZZببا ً لZZليأس ،بZZل حZZافZZزا ً أل َ ْن نZZأخZZذ عZZلى عZZواتZZقنا
الZُّ Zر ْ Z
صيه هZو أ َ َّن هZذه
Zهمة بZناء عZالZم يZعيش فZي سZالم .واملZوضZوع الZذي نZحثُّكم عZلى درسZه وتََ Zق ِّ
Zهمة الZهائZلة ،م ّ
امل ّ
وحدة يمكن تشييدها.
املهمة ُم ْم ِكن َ ُة التّحقيق ،وأ َ َّن القوى البَنَّاءة الالزمة ُمتوفِّرة ،وأ َ َّن البُنْيات االجتماعيّة امل ُ َّ
األجZZل الZZقريZZب مZZن مZZعانZZاة واضZZطراب ،ومZZهما كZZانZZت ال Zظّروف املZZباشZZرة
َZ
Zسنوات املZZقبلة فZZي
ومZZهما حZZملت الّ Z
حZالZكة الZظّالم ،ف ِZإ َّن الZجامZعة الZبهائّ Zية تZؤمZن بZأ َّن فZي اسZتطاعZة اإلنZسانّ Zية مZواجZه َة هZذه التّجZربZة الZخارقZة بZثقةٍ
ويZZقنيٍ مZZن ال ZنّتائZZج فZZي نZZهايZZة األمZZر .فZZال Zتّغييرات الZZعنيفة الZZتي تZZندفZZع نZZحوهZZا اإلنZZسان ّ Zية بسZZرعZٍ Zة مZZتزايZZدة ال

ت ZZشير أب ZZدا ً إل ZZى ن ZZهاي ZZة ال ZZحضارة اإلن ZZسانZ Zيّة ،وإنَّ ZZما م ZZن ش ZZأن ZZها أن تُ ZZطلِق "الُ Z Zق ُدرات ال ZZكام ZZنة ف ZZي م ZZقام
شف عن "ما فُ ِ
"س ُم ّو ما ُق ّدر له على هذه األرض" وتَ ْك ِ
ط َر عليه من نفيس الجوهر".
اإلنسان" ،وتُظ ِهر ُ
ص بZZها اإلنZZسان ُمZَ Zميِّزةً إِيّZZاه عZZن كZّ Zل نZZوع آخZZر مZZن املخZZلوقZZات يZZمكن تZZلخيصها فZZي مZZا
إِ َّن ال Zن ِّ َعم الZZتي اخ Zت ُ َّ
ت هZذه الZن ِّ َع ُم اإلنZسان مZن
يُZعرف بZالZنّفس البشZريّZة ،والَ Zع ْق ُل هZو الZخاصZيّة األسZاسZيّة لهZذه الZنّفس .ولZقد َمَّ Zكن َ ْ
Zادي ،ولZك ّن الZنّفس البشZريّZة مZا كZانZت لZتكتفي بهZذه اإلنZجازات
ِبZناء الZحضارات ،وبZلوغ ال ّZرفZاهZيّة واالزدهZار امل ّ
Zسم ّو والZعالء ،تZتط ّلع نZحو ِرحZاب غZير مZرئZيّة ،نZحو
َو ْZ
حَ ZدهZا .فهZذه الZنّفس ب ُ
Zحكم طZبيعتها الZخفيًّة تََّ Zوا َقٌ Zة إلZى ال ّ
س Zبْحانَ ZZه
س Zِّ Zره ،ج ZZوه ZZر ال ZZجواه ZZر ال ZZذي ه ZZو اهلل ُZ Z
ال ZZحقيقة األس ZZمى ،ن ZZحو ه ZZذا ال ZZجوه ZZر ال ZZذي ال ي ZZمكن إدراك ِ Z
Zري بZواسZطة ش ٍ
ت عZلى الZظّهور كZانZت
Zموس ُم ْ Z
شِ Zرق ٍZة تَZعا َقZبَ ْ
وتََ ZعالZى .فZاألديZان الZتي نُZزِّلZت لهZدايZة الZجنس البش ّ
صZل ال ّZرئZيسيّة بZني اإلنZسان وتZلك الZحقيقة األسZمى .وقZد َ
حZذت هZذه األديZان قZدرة اإلنZسان
ش َZ
بZمثابZة َحْ Zلقة الَ Zو ْ Z Z Z
و َهZذَّبZتها لِZيُتَا َح لZه تZحقيق اإلنZجازات ال ّZروحZيّة والZتّق ّدم االجZتماعZيّ فZي ٍ
آن مZعا ً .ولZيس فZي إمZكان أيّZة مZحاولZة
السZالم الZعاملZيّ ،أن تZتجاهZل الّ ZديZن .فZلقد حZاك
جِّ ZديZة تهZدف إلZى إصZالح شZؤون البشZر ،وتZسعى إلZى إحZالل ّZ Z
ِ
ZؤرخZZني
الZتّاريZخُ إلZZى حٍّ Zد بZZعيد نZZسيجَ ردائZZه مZZن مZZفهوم اإلنZZسان لZZألديZZان ومZZمارسZِ Zته لZZها .وقZZد وصZZف أَحZZد املِّ Z
Zصعب إنZكاره هZو أ َ َّن إفZساد هZذه الZقدرة قZد
الZبارزيZن الّ ZديZن بZأنZه "إحZدى قZدرات الZطّبيعة اإلنZسانّ Zية" ،ومZما َي ْ
أَسZZهم فZZي َ
Zصراع والZZخصام بZZني أفZZراد
خْ Zلق كZZثي ٍر مZZن الZZبلبلة واالضZZطراب فZZي املZZجتمع اإلنZZسانZيّ ،وز ََر َ
ع الّ Z
أي شZZاهZZد ُمZن ْ ِ
صف أن يZZنتقص مZZن األثZZر الZZبالZZغ لZZل ّديZZن فZZي
البشZZر وفZZي نZZفوسZZهم .كZZما أَنَّZZه لZZيس فZZي إمZZكان ّ
ZباشZر لZل ّديZن فZي مZجاالت التّشZريZع واألخZالق قZد
املZظاهZر الZحضاريّZة الZحيويّZة ،يُZضاف إلZى ذلZك ،أ َ َّن األثZر امل ِZ Z
ٌ
عامل ال يمكن االستغناء عنه في إقرار النّظام في املجتمع اإلنسانيّ.
برهن ِتباعا ً على أنّه
السZZبب األعZظم لZنَظْم الZعالZم واطZمئنان مZن
فZقد كZتب بZهاءاهلل عZن الّ ZديZن كZعامZل اجZتماعZيّ فّ Zعال قZائZالً" :إِنَّZه ّ Z
Zتطرق الهZZرج
فZZي اإلمZZكان" .وأَشZZار إلZZى أُفZZول شZZمس الّ ZديZZن أو فZZساده بZZقولZZه" :فZZلو احZZتجب ِZ
سZZراج الّ ZديZZن لَّ Z
Zمس األمZن واالطZمئنان عZن ِ
اإلنZوار" .واآلثZار الZبهائّ Zية
واملZرج وامZتنع نَِّ Zير الZعدل واإلنZصاف عZن اإلشZراق وش ُ
Zصره ZZا ل ZZلنتائ ZZج امل ُZZترتِّ ZZبة ع ZZلى م ZZثل ه ZZذا ال ZZفساد ب ZZأ َّن "انح ZZراف ال Zطّبيعة اإلن ZZسان ّ Zية،
Zقرر ف ZZي تَ ْ Zعداده ZZا َ Z
وح ْ Z
تُ ِّ Z
السZZلوك اإلنZZسان Zيّ ،وفZZساد ال Zنُّظُم اإلنZZسان Zيّة وانZZهيارهZZا ،تَظْهZZر ك ّ Zلها فZZي مZZثل هZZذه ال Zظّروف عZZلى
وانحZZطاط ّ Z
أبZشع صZورة وأكZثرهZا َمْ Zد َZعZاةً لZالشZمئزاز .فZفي مZثل هZذه األحZوال ينحّ Z
ط ال ُ
خُ Zلق اإلنZسانZيّ ،وتZتزعZزع الZثّقة،
وي ZZتراخ ZZى االن ZZتظام ،ويَ ْ
خZَ Zرس ال ّ Z
Zضمير ،وي ZZغيب الخج ZZل وال ZZحياء ،وت ZZندث ZZر ال ZZحشمة واألدب .وت ZZعو ّج م ZZفاه ZZيم
ال ZZواج ZZب وال Zتّكات ZZف وال ZZوف ZZاء واإلخ ZZالص وتَ ْ
والسZZرور ،واألم ZZن
ّZ
خZُ Zمد ت ZZدري ZZجيّا ً م ZZشاع ZZر األم ZZل وال Zّ Zرج ZZاء ،وال ZZفرح
والسالم".
ّ
الشZلل ،فZإ ّنZه
Zصراع الZذي أصZابZها بZحالZة مZن ّZ Z
إِذن ،فZإذا كZانZت اإلنZسانّ Zية قZد وصZلت إِلZى هZذا املZنعطف مZن ال ّ
بZZات لِZZزام Zا ً عZZليها أ ْن تZZثوب إلZZى رشZZدهZZا ،وتZZنظر إلZZى إِهZZمالZZها ،وتُZZف ِّكر فZZي أمZZر تZZلك األصZZوات ال َ ZغاويZZة الZZتي
ت إِل ZZيها ،ل ZZكي ت ZZكتشف م ZZصدر ال ZZبلبلة واخ ZZتالف امل ZZفاه ZZيم ال ZZتي تُ ZZر َّوج ب ZZاس ZZم ال ّ Zدي ZZن .ف ZZأول ZZئك ال ZZذي ZZن
أ َ ْZ Z Z
ص َ Zغ ْ
بحZْ Zرف Zيَّ ِة مZZا عZZندهZZم مZZن آراء خZZاصZZة ُمZZتز ِّمZتَة ،وفZZرضZZوا عZZلى أتZZباعZZهم
Zمسكا ً أعZZمى َZ
Zمسكوا ملZZآرب شZZخصيّة تُّ Z
تّ Z
تZZفسيرات خZZاطZZئة مZZتناقZZضة ألقZZوال أنZZبياء اهلل ورسZZله – إِ َّن أولZZئك يتحZّ Zملون ِث ْ Zقل مZZسؤول Zيّة خZZلق هZZذه الZZبلبلة
ح َّ Zدةً وت ZZعقيدا ً ِب Zَ Zما ط ZZرأ ع ZZليها م ZZن ح ZZواج ZZز زائ ZZفة اخ Zتُلِقت ل Zتَفْ ِ
ص َل ب ZZني اإلي ZZمان وال ZZعقل ،وب ZZني
ال ZZتي ازدادت ِ Z
ال Zِ Zعلم والّ Z Zدي ZZن .وإذا راج ZZعنا ب ّ Z
صنا
Zكل تج Zُّ Zرد وإن ZZصاف م ZZا ق ZZال ZZه حّ Z Zقا ً م Z ِّ Z
ZؤسZZ Zسو األدي ZZان ال ZZعظيمة ،وتَZ Zفَ َّح ْ

سZ Zت َ ِند إِل ZZيه
األوس ZZاط ال ZZتي اضZ Zطُ ّروا إل ZZى ت ZZنفيذ أع ZZباء رس ZZاالت ZZهم ف ZZيها ،ف ZZلن نج ZZد ه ZZناك ش ZZيئا ً ي ZZمكن أن تَ ْ Z
بات الZتي َ
خَ Zلقت الZبلبلة والZتّشويZش فZي الZجامZعات الّ ZديZن ّية فZي الZعالZم اإلنZسانZيّ وبZالZتّالZي
عص ُ
الZنّزاع ُ
Zات والZت ّ ّ
في كا ّفة ّ
الشؤون اإلنسان ّية.
خZZرون ،مZZبدأ ٌ ُ ِ
ب أن يُِ Z
فZZاملZZبدأ الZZذي يZZفرض عZZلينا أن نُِ Z
خZZريZZن ،كZZما نُِ Z
Zعامَ Zلنا اآل َ
ZعامZَ Zل اآل َ
Zكرر بZZمختلف
Zح ّ
خُ Zلقيّ تَّ Z
الصور في األديان العظيمة جميعاً ،وهو يؤ ّكد لنا ِ
السابقة في ناحيت َ ْني ُمعيَّنت َ ْني :األُو َلى ،أنّه
ص َّحة املالحظة ّ
ّ
خص اتِّZZجاه Zا ً ُ
يُZZل ِّ
السZZالم ،ويZZمت ّد بZZأصZZولZZه عZZبر هZZذه األديZZانِ
Zختص بZZال ZنّاحZZية الZZتي تZZؤ ّدي إلZZى إحZZالل ّ Z
خُ Zل ِقيّا ً يZ
ّ
ض الZنّظر عZن أمZاكZن قZيامZها أو أوقZات ظZهورهZا ،والZثّانZية ،أنّZه يZشير إلZى نZاح ٍ
بَ Zغ ّ
خ َZرى هZي نZاحZية الZوحZدة
Zية أ ُ ْZ
واالتِّZZحاد الZZتي تُZZمثِّل الZZخاص Zيّة الZZجوهZZريّZZة لZZألديZZان ،هZZذه الZZخاص Zيّة الZZتي أ َ ْ
خZفَقَ البشZZر فZZي إدراك حZZقيقتها
نتيج َة نَظْ َرتهم املُش َّوهة إلى التّاريخ.
فZZلو كZZانZZت اإلنZZسان ّ Zية قZZد أدركZZت حZZقيقة أولZZئك الZZذيZZن تZZو َّلZZوا تZZربZZيتها فZZي عZZهود طZZفولZZتها الجZZماع ّ Zية كZُ ZمنفِّذيZZن
ٍ
ت دون ش Zّ Zك م ZZن اآلث ZZار ال َ Z
خ ِّيرة ،ال ZZتي اج ZZتمعت ن ZZتيجة تَ َ Zعا ُق ZZب ت ZZلك ال Zّ Zرس ZZاالت،
مل ZZسي ِر ح Z
Zجن َ ْ
Zضارة واح ZZدة ،ل َ Z
صى وال تُ َع ّد .ولكن اإلنسان ّية فَ ِ
ش َلت ،ويا لألسف ،في أن تفعل ذلك.
محصوالً أكبر من املنافع التي ال تُ ْح َ
الح ِZميَّة الّ ZديZنيّة امل ُZتطرفZة فZي الZعديZد مZن األقZطار ال تZعدو أن تZكون تZشن ُّ ِ
جات ال َّZر َمZZق األخZير.
إِ َّن عZودة ظZهور َ Z
ِّ
فZاملZاهZيّة الZحقيقيّة لZظاهZرة الZعنف والZتّمزُّق املZتَّصلة بهZذه الحZميّة الّ ZديZنيّة تشهZد عZلى اإلفZالس ال ّZروحZيّ الZذي
تُZمثِّله هZذه الZظّاهZرة .والZواقZع أ َ َّن مZن أغZرب املZالمZح الZواضZحة وأكZثرهZا مZدعZاةً لZألسZف فZي ت ِّ
Zفشي الحZركZات
عصب ال ّ ZديZZنيّ هZZي مZZدى مZZا تZZقوم بZZه كZّ Zل واحZZدة مZZنها لZZيس فZZقط فZZي تZZقويZZض الZِ Zقيَم
الZّ ZراهZZنة مZZن حZZركZZات ال Zت ّ ّ
Zري ،بZل وتZلك اإلنZجازات ال ُ
خُ Zل ِقيّة الZفريZدة الZتي حَّ Zققها
ال ّZروحZيّة الZتي تZسعى إلZى تZحقيق وحZدة الZجنس البش ّ
ّ
كل دين من هذه األديان التي ت ّدعي تلك الحركات أنّها قائمة لخدمة مصالحها.
ور ْغَ Zم مZZا كZZان لZZل ّديZZن مZZن قّ Zوة حZZيو ّيZZة فZZي تZZاريZZخ اإلنZZسانّ Zية ،ورغZZم مZZا كZZان لZZظهور الحZZم ّية الّ ZديZZن ّية أو حZZركZZات
َ
ِ
عصب امل Zتَّصفة ب ZZال ZZعنف م ZZن آث ZZا ٍر تُ ZZثير ال Zنّفوس ،ف ZZقد اع ZZتبر ع ZZد ٌد م ZZتزاي ٌ Zد م ZZن البش ZZر ،حَ Z Zقبا ً ط ZZوي ZZل ًة م ZZن
ال Zت ّ ّ
ZؤسZZسات ZZها ع ZZدي ZZم ُة ال ZZفائ ZZدة وال مح Zّ Zل ل ZZها ف ZZي االه ZZتمام ZZات ال Zّ Zرئ ZZيس ّية ل ZZلعال ZZم الح ZZدي ZZث.
ال Zزّم ZZن ،أ َّن األدي ZZان وم Z َّ Z
وبZZدالً مZZن االتِّZZجاه نZZحو ال ّ ZديZZن اتَّZZجه البشZZر إِ ّمZZا نZZحو َلZذَّة إشZZباع أطZZماعZZهم املZZاديّZZة ،أو نZZحو اعZZتناق مZZذاهZZب
بحZْ Zملِها .ول ZZكنّ
الشZZرور ال Zظّاه ZZرة ال ZZتي يَ Zنُؤ َ Z
ص Zن َ َعها اإلن ZZسان بُ ْ Zغيَ َة إِن ZZقاذ امل ZZجتمع اإلن ZZسان Zيّ م ZZن ّ Z
ع ZZقائ ZZديّ ZZة َ Z Z Z
لس Zطْ َوة أ ُ َّم Zةٍ
املZZؤسZZف أ ّن مZZذاهZZب عZZقائZZديّZZة مZZتع ِّددة اتَّجهZZت نZZحو تZZألZZيه ال ّ ZدولZZة ،ونZZحو إخZZضاع سZZائZZر البشZZر َZ Z
Zري،
واحZدة مZن األ ُ َZمZم ،أو ِ Zع ْZر ٍق مZن األعZراق ،أو طَZبَ َق ٍة مZن الZطّبقات ،بََ Zد َل أن تَZتَبَنَّى مZبدأ وحZدة الZجنس البش ّ
وبََ Zد َل أن تZعمل عZلى تZنمية روح الZتّآخZي والZوئZام بZني مZختلف الZنّاس .وبZاتZت تZسعى إلZى َ
خZنْق ك ّZل حZوار و َمZنْع
Zلرأي أو الZفكر ،وذهZبت إلZى التّخِّ Zلي دون شZفقة عZن املZاليZني مZن الZذيZن يZموتZون جZوعZا ً تZاركً Zة إِيّZاهZم
أي تَZبا ُدل ل ّ
تZحت رحZمة نZظام سZوق املZعامZالت الZتّجاريّZة الZذي يZزيZد بZوضZوح ٍ مZن حَّ Zدة املZحنة الZتي يZعيشها مZعظم البشZر،
ف وث ٍ Z
ب ZZينما أَف ZZسحت امل ZZجال لِ ZZقطاع ZZات ق ZZليلة م ZZن الZ Zنّاس ألن ت ZZتمتَّع بZ Zتَر ٍ
Zراء قَّ Z Zلما ت ZZص َّوره ZZما أس ZZالف ZZنا ف ZZي
َ
أحالمهم.
فZZكم هZZو فZZاج Zعٌ ِ
سج ِ ُّZل تZZلك املZZذاهZZب والZZعقائZZد الZZبديZZلة الZZتي وضZZعها أولZZو الZZحكمة ال ُّ ZدنZZيو ّيZZة مZZن أهZZل عZZصرنZZا.
فZZفي ِ
Zض ِّم َ
خَ Z
خْ Zيبَة األمZZل الZZهائZZلة لZZدى مجZZموعZZات إنZZسانّ Zية بZZأسZZرهZZاُ ،لِّ Zقنت األمZZاثZZيل لZZتتعبَّد عZZند مZZحاريZZب تZZلك

وح ْ Zك َمه ال ZZفاص ZZل ع ZZلى ِقZ Zيَم ت ZZلك ال ZZعقائ ZZد وف ZZوائ ZZده ZZا .إِ َّن امل ZZحصول ال ZZذي
امل ZZذاه ZZبَ ،نس ZZتقرئ ِعZ Zبْ َرة ال Zتّاري ZZخ ُ Z
جZن َ ْينَاه مZن تZلك الZعقائZد واملZذاهZب هZو اآلفZات االجZتماعّ Zية واالقZتصاد ّيZة الZتي نُ ِZكبت بZها ك ّZل مZناطZق عZاملZنا فZي
َZ
Zسنوات الZZختام ّ Zية مZZن الZZقرن العشZZريZZن ،وذلZZك بZZعد انZZقضاء عٍ Z
ٍ
Zتغالل مZZتزايZZد لZZلنّفوذ
Zقود طZZويZZلة مZZن اسZ
هZZذه الّ Z
سZؤ َدد وصZعود فZي مZجاالت الZنّشاطZات اإلنZسانّ Zية إلZى
والسZلطة عZلى يZد أولZئك الZذيZن َيZديZنون بZما حZققوه مZن ُZ Z
ّZ Z
ت ZZلك ال ZZعقائ ZZد وامل ZZذاه ZZب .وت ZZرت ZZكز ه ZZذه اآلف ZZات الZ Zظّاه ZZر ّي ZZة ع ZZلى ذل ZZك الَ Z Zعطَب ال Zّ ZروحZ Zيّ ال ZZذي ت ZZعكسه نَZ Zزْ َZع ZZة
ج Zذْ َوة األم ZZل ف ZZي أف ZZئدة
ال Zالّ ُم ZZباالة املس Zت َ ْح ِوذةُ ع ZZلى ن ZZفوس ج ZZماه ZZير البش ZZر ف ZZي ك Zّ Zل األُم ZZم ،وي ZZعكسه خ ZZمود َ Z
املاليني ِم َّم ْن يُقاسون ال َّل ْو َعة والحرمان.
الشZZرق أو
لZZقد آ َن األوا ُن كZZي ُيZZسأل الZZذيZZن َد َعZZوا ال Zنّاس إلZZى اعZZتناق الZZعقائZZد املZZاد ّيZZة ،سZZوا ًء كZZانZZوا مZZن أهZZل ّ Z
ZحاسZبوا عZلى
الZغرب ،أو كZان انZتماؤهZم إلZى املZذهZب ال ّZرأسZمالZيّ أو االشZتراكZيّ – آ َن األوان لُ Zيسأل هZؤالء و ُي َZ Z
خ ُ Zل ِقيّة ال ZZتي أخ ZZذوه ZZا ع ZZلى ع ZZوات ZZقهم .ف Zأَيْ َ Zن "ال ZZعال ZZم الج ZZدي ZZد" ال ZZذي و َZع َ Zدت ب ZZه ت ZZلك ال ZZعقائ ZZد؟ وأَي ZZن
ال ZZقيادة ال ُZ
الس ZZالم ال ZZعامل Zيّ ال ZZذي يُ ZZعلِنون ع ZZن ت ZZكري ZZس ج ZZهوده ZZم لخ ZZدم ZZة م ZZبادئ ZZه؟ وأي ZZن اآلف ZZاق الج ZZدي ZZدة ف ZZي م ZZجاالت
ّZ Z
السZبب
ZخاصZة؟ ومZا ّZ Z
اإلنZجازات الZثّقافZيّة الZتي قZامZت عZلى تZعظيم ذلZك ال ِZعرق ،أو هZذه الّ ZدولZة ،أو تZلك الZطّبقة ال ّ Z Z Z
فZي أ َّن الZغالZبيّة الُ Zعظْ َمى مZن أهZل الZعالZم تZنزلZق أكZثر فZأكZثر فZي غZياهZب املZجاعZة والZبؤس فZي وق ٍ
Zت بZات فZي
ح ُ Zلم ب ZZها ال ZZفراع ZZنة ،وال
Zروات بَ َ Zل َغت ح َّ Zدا ً ل ZZم ي ZZكن لِيَ ْ Z
م ZZتناول ي ZZد أول ZZئك ال ZZذي ZZن ي ZZتح َّكمون ف ZZي ش ZZؤون البش ZZر ث Z
ٌ
القياصرة ،وال حتى القوى االستعماريّة في القرن التّاسع عشر؟
إِ َّن تZZمجيد املZZآرب املZZاد ّيZZة – وهZZو تZZمجيد ُيZZمثِّل األصZZول الZZفكر ّيZZة والZZخصائZZص املشZZتركZZة لّ Z
Zكل تZZلك املZZذاهZZب –
Zص ه ZZو ال ZZذي نج ZZد ف ZZيه الج ZZذور ال ZZتي تُ ZZغذِّي ال Zّ Zرأي ال ZZباط ZZل ال ZZذي يَّ Z Zدع ZZي ب ZZأنَّ
إِ َّن ه ZZذا الZ Zتّمجيد ع ZZلى األخ ّ Z
ِ
اإلنZZسان أنZZان Zيٌّ وعZZدوان Zيٌّ وال سZZبيل إلZZى إصZZالحZZه .وهZZذه ال Zنّقطة بZZالZZذات هZZي الZZتي يZZجب جZZالؤهZZا إذا مZZا
أردنا بناء عالم جديد يكون الئقا ً بأوالدنا وأحفادنا.
فZZالZZقول بZZأ ّن الZِ Zق َيم املZZاد ّيZZة قZZد فشZZلت فZZي تZZلبية حZZاجZZات البشZZر ّيZZة كZZما أَثZZبتت الZت ّ
جارب الZZتي َمZَّ Zرت بZZنا ،يZZفرض
ُ
عZZلينا أ َ ْن نZZعترف بZZصدق وأمZZانZZة أَنَّZZه أصZZبح لِZZزام Zا ً اآلن َب Zذْ ُل َج ْهZٍ Zد جZZديZZد إليZZجاد الحZZلول لZZلمشكالت امل ُ ْ
Zض ِنية
الZZتي يُZZعانZZيها الZZكوكZZب األرض Zيّ .فZZال Zظّروف الZZتي تZZحيط بZZاملZZجتمع اإلنZZسان Zيّ ،وهZZي ظZZروف ال تُZZطاق ،هZZي
شZZلنا كZZان فشZالً جZZماعZيّا ً بZZدون اسZZتثناء ،وهZZذه الZZحالZZة إِنَّZZما تُZذْ ِكZZي نَْ Zع َرة الZتّز ُّمZZت واإلصZZرار
الّ ZدلZZيل عZZلى أ َ َّن فَ َ Z
ٍ
Zجهود مشZZترك إلصZZالح
لZZدى كZّ Zل األطZZراف بَ َ Zد َل أن تُZZزيZZلها .فZZمن الZZواضZZح إ َذن أ َّن هZZناك حZZاجZZة ُمZZلِ َّحة إلZZى مZ
Zسؤال الZتّالZي :هZل
األمZور وشZفاء ال ِZع َلل .فZاملZسألZة أسZاسZا ً مZسألُ Zة اتِّZخاذ َمْ Zو ِقZف .وهZنا يَZتَبا َدر إلZى األذهZان ال ّ
Zتمسكة بZاألفZكار الZبالZية واالفZتراضZات الZعقيمة؟ أم يَْ Zع ِمد قZادتZها متَّحZديZن،
Zتمر اإلنZسانZيّة فZي ضZاللZها ُمِّ Z
تس ّ
ٍ
ِب َغ ِّ
بعزيمة ثابتة بحثا ً عن الحلول املناسبة؟
ض النّظر عن العقائد ،إلى التّشا ُور فيما بينهم
Zري أن يُZن ْ ِعموا الZنّظر بZالZنّصيحة الZتّالZية" :إذا كZانZت املُثُل
ويجُ Zدر بZأولZئك الZذيZن ي ّ
Zهمهم مسZتقبل الZجنس البش ّ
ZؤسZZ Zسات الZZ Zتي طZZ Zال احZZ Zترا ُمZZ Zها عZZ Zبر ال Z ZزّمZZ Zن ،وإذا كZZ ZانZZ Zت بZZ Zعض الZZ Zفروض
الZZ Zتي طZZ Zال االعZZ Zتزاز بZZ Zها ،واملZ َّ Z Z
Zصرت فZي تZنمية سZعادة اإلنZسان ورفZاهZيته بZوج ٍZه عZا ّم ،وبZاتZت عZاجZزةً عZن
االجZتماعZيّة والZقواعZد الّ ZديZنيّة قZد َقَّ Z
س ّ Zد احZZتياجZZات إنZZسان Zيّة دائِ Z
Zمة ال Zتّط ّور ،فَZZلِ ِ
ب فZZي عZZالZZم ال Zنّسيان مZZع تZZلك الZZعقائZZد امل ُْ Zه َملة الZZبالZZية.
تندثZْ Zر وتَZِ Zغ ْ

ضع لZقان ٍ
ZؤسZسة إنZسانZيّة فZي عZالZم ٍ يَْ Z
خ َ
Zون ثZابZت مZن
وملZاذا تُسZتثنَى مZن االنZدثZار الZذي ال بّ Zد أن يُZصيب ك ّZل م ّ Z Z
ضZعت أصZالً مZن أجZل املZحافZظة
Zسياسّ Zية واالقZتصاد ّيZة ُو ِZ Z Z
الZتّغيير والZفَنَاء .إِ ًنّ الZقواعZد الZقانZونّ Zية والZنّظر ًيّZات ال ّ
عZلى مZصالZح اإلنZسانّ Zية ك ّ
Zص َلب اإلنZسانّ Zية بZقصد اإلبZقاء عZلى سZالمZة أي قZانZون أو مZبدأ أو
Zكل ،ولZيس لZكي تُ ْ
املحافظة عليه".
Zسا ّمZZة ،ومZنع حZرب الجZراثZيم ،إ َّن ك ّZل ذلZك لZن يُZزيZل
إِ َّن َZ
حZظْ َر األسZلحة الZنَّوويّZة ،وتحZريZم اسZتعمال الَ Zغازات ال ّ
السZZالم،
الجZZذر َّيZZة النZZدالع الحZZروب .ورغZZم وضZZوح أهZZم َّية هZZذه اإلجZZراءات الZZعمل ّية كZZعناصZZر ملZZسيرة ّ Z
األسZZباب َ
سZZطح َّية ب ZZحيث أَنَّ ZZها ل ZZن ت ZZكون ذات أث ٍ Zر دائ ZZم .ف ZZالبش ZZر ي ZZتمتَّعون ب ZZال ZZبراع ZZة ل ZZدرج Zِ Zة أَنَّ ZZه
ف ZZهي ف ZZي ح ّ Zد ذات ZZها َ Z
خْ Zلق وسZائZل أخZرى لZش ّن الحZروب .ف ِ
بZاسZتطاعZتهم إِن أرادوا َ
ZبإمZكانZهم اسZتخدام األغZذيZة ،أو املZوا ّد الZخام،
أو امل ZZال ،أو ال ZZق ّوة ال ZZصناع ّ Zية ،أو امل ZZذاه ZZب ال ZZعقائ ZZد ّي ZZة ،أو اإلره ZZاب ،أس ZZلح ًة َي Zطْ َغى ب ZZها ال ZZواح ZZد م ZZنهم ع ZZلى
والسZلطان .كZما أنَّZه مZن غZير املZمكن إصZالح ال َ
خَ Zلل الZهائZل
ّZ Z
Zسيطرة
اآلخZر فZي صZراع ال نZهايZة لZه طَ َمعا ً فZي ال ّ
فZي ال ّ
ZخاصZة والZخالفZات املُعيَّنة الZقائZمة بZني الّ Zدول.
ZصراعZات ال ّ Z Z Z
Zشؤون اإلنZسانZيّة ال ّZراهZنة عZن طZريZق تZسويZة ال ّ
لقد أصبح من الواجب إِيجاد إطا ٍر عامليّ حقيقي واعتما ُده إلصالح الخلل.
ومZن املZؤ َّ ZكZد أ ّن قZادة الZعالZم يُZد ِركZون أ َ َّن املZشكلة فZي طZبيعتها عZاملZيّ ُة الZنّطاق ،وهZي واضZحة املZعالZم فZي جZملة
الZقضايZا امل ُ ِ
جZهونZها يZومZا ً بZعد يZوم .وهZناك أَيZضا ً األبZحاث والحZلول املZطروحZة الZتي تZتك َّدس
ZتراكZZمة الZتي يُZوا ِ Z
Zتمة بهZZذه الZZقضايZZا ومZZن وكZZاالت األمZZم املتّحZZدة ،مZّ Zما ال
أمZZامZZهم مZZن ِق Zبَل الZZعديZZد مZZن املجZZموعZZات الZZواعZZية املُهَّ Z
يََ Zدع ألح ٍZد مZنهم مZجاالً لZعدم ِ
اإلملZام بZاملَطالZب الZتي تتحَّ ZداهZم والZتي ال بَُّ Zد مZن مZجابهZتها .إالّ أ َ َّن هZناك حZالZةً
مZZن شZZلل اإلرادة .وهZZذه الZZحالZZة هZZي بZZيت الZZقصيد واملZZسألZZة الZZتي يZZجب بZZحثها بZZعنايZZة ومZZعالZZجتها بّ Z
Zكل عZZزم
الشZZلل هZZذه تَج ِد جZZذورهZZا – كZZما سZZبق أن ذكZZرنZZا – فZZي ذلZZك االعZZتقاد الZّ ZراسZZخ بZZأن البشZZر
وإصZZرار .فZZحالZZة ّ Z
جِ Zبلوا عZZلى الZتَّصارع فZZيما بZZينهم وأ َ َّن هZZذه نَZزْ َعٌ Zة ال يZZمكن تِ Z
ZالفZZيها .ولZZقد تZZرتَّZZب عZZلى هZZذا االعZZتقاد تZZر ُّد ٌد فZZي
ُZ
ُ
أي الٍ Z
Zتفات إلZZى إمZZكان Zيَّة إخZZضاع املZZصالZZح الZZوطZZنيّة الZZخاصZZة مل ُZتط َّلبات ال Zنّظام الZZعامل Zيّ ،وتZZرتَّZZب عZZليه
إعZZارة ّ
ع مZZن انZZعدام الZّ ZرغZZبة فZZي اتِّZZخاذ َم ْ Zو ِقٍ Z
شZZجاع يZZقضي بZZقبول ال ZنّتائZZج الZZبعيدة املZZدى ال ZنّاجZZمة عZZن
Zف ُ Z
أَيZZضا ً نَ ْ Zو ٌ
ت ZZأس ZZيس س ٍ Z
الشZZلل ه ZZذه ف ZZي أ َ َّن ج ZZماه ZZير غ ZZفيرة م ZZن
Zلمس ح ZZال ZZة ّ Z
Zلطة ع ZZامل ّ Zية ُمZَّ Z
ZوحZZدة .وف ZZي اإلم ZZكان أي ZZضا ً ت ُّ Z
البشZر ال تZزال إلZى حّ Zد بZعيد ،رازحً Zة تZحت َوطْZأَة الجهZل واالسZتعباد ،وعZاجZزةً عZن اإلفZصاح عZن رغZباتZها فZي
املطالبة بنظام ٍ جديد َي ْ
ض َمن لها العيش مع البشر كافّة في سالم ٍ ووئام ٍ ورخاء.
إِ َّن الخطوات التّجريب ّية التي اتُّ ِ
خذت في سبيل تحقيق النّظام العامليّ ،وخاص ًة تلك التي ت ّم اعتمادها منذ
تبشZر بZاألمZل .فZتزا ُيُ Zد االتِّZجاه لZدى مجZموعZات األمZم نZحو إقZامZة عZالقZات
ZوحZي بZدالئZل ِّZ Z
الحZرب الZعاملّ Zية الZثّانZية تُ ِ Z
Zيما بZينها فZي الZقضايZا ذات املZصالZح املشZتركZة ُيZشير إلZى أ َ َّن األمZم كّ Zلها بZاسZتطاعZتها
تُZم ِّكنها مZن الZتّعا ُون ف َ
الشZZلل ه ZZذه ف ZZي ن ZZهاي ZZة امل ZZطاف .ف ZZراب ZZطة دول ج ZZنوب ش ZZرق آس ZZيا ،وج ZZام ZZعة دول البح ZZر
ال Zتّغ ُّلب ع ZZلى ح ZZال ZZة ّ Z
Zتصادي ل ZZلتّعاون
سZ Zطَى ،واملج ZZلس االق Z
Zسوق املش ZZترك ZZة ل ZZدول أم ZZري ZZكا ال ُ Zو ْ Z
ال ZZكاري ZZبي وس ZZوق ZZها املش ZZترك ZZة ،وال ّ Z
ّ
Zقارة
املشZترك ،ومجZموعZة الّ Zدول األوروبZيّة ،وجZامZعة الّ Zدول الZعربZيّة ،و ُZمZنظَّمة الZوحZدة اإلفZريZقيّة ،ومZنظّمة دول ال َّ
السZبيل
األمZريZكيّة ،و ُمZنْت َ َدى دول الZباسZيفيك الZجنوبZيّ  -إِ َّن ك ّZل هZذه الZتّنظيمات وك ّZل جZهودهZا املشZتركZة تُم ِّZهZد ّZ Z
أمام قيام نظام عامليّ.

ظ فZي تZركZيز االهZتمام عZلى ع ٍ
بشZر بZاألمZل ،ازديZا ٌد مZلحو ٌ
Zدد مZن أَشّ Zد املZشكالت
ومZن الZعالمZات األخZرى الZتي تُ ِّZ Z
ZأصZالً فZي هZذا الZكوكZب األرضZيّ .ورغZم تZقصير هZيئة األمZم املتحZدة فZي بZعض املZجاالت ،ف ٍZإنَّZها قZد تَZبَنَّت مZا
ت ّZZ
يZزيZد عZلى أَربZعني بZيانZا ً ومZيثاقZاً ،وحZتى فZي الZحاالت الZتي لZم تZكن فZيها الZحكومZات ُمتح ِّZمسة فZي الZتزامZاتZها
شعور جديد بالحياة .إِ َّن ِ
لحقوق
ِتجاه هذه البيانات واملواثيق ،تو َّلد لدى العاديّني من البشر
اإلعالن العام ُ
ٌ
اإلنZسان ،ومZيثاق مZنع جZرائZم اإلبZادة الZعنصريّZة وقZانZون الجZزاء املZتع ّلق بهZذا املZيثاق ،إضZافً Zة إلZى اإلجZراءات
امل ِ Z
Zماث ZZلة امل ZZتعلقة ب ZZال ZZقضاء ع ZZلى ك Zّ Zل أن ZZواع الZ Zتّفرق ZZة ال Zِ ZعرقZ Zيّة أو ال ZZجنسيّة أو الّ Z Zدي ZZنيّة ،والّ Z Zدف ZZاع ع ZZن ح ZZقوق
عرض لZلتّعذيZب ،ومZحاولZة الZقضاء عZلى املZجاعZة وعZلى سZوء الZتّغذيZة ،والZعمل
الZطّفولZة ،وحZمايZة ك ّZل فZرد مZن الZت ّ ُّ
ِ
السالم ولفائدة اإلنسان – إِ َّن ّ
حالة
كل هذه اإلجراءات ،في
على استخدام التّقدم العلميّ والتّقنيّ لصالح ّ
شZبَحُ الحZرب نZفوذَه فZي
عجZل مZجيء ذلZك الZيوم الZذي يZفقد فZيه َ Z
تZنفيذهZا وتZوسZيع نZطاقZها بZشجاعZة ال بّ Zد أَن تُ ِّ Z
Zسيطرة عZلى الZعالقZات الّ ZدولZيّة .وال حZاجZة هZنا لZلتّأكZيد عZلى أهZميّة الZقضايZا الZتي تُZعالZجها هZذه الZبيانZاتُ
ال ّ
السZالم فZي الZعالZم ،فZإنّZها تسZتحقُّ
واملZواثZيق ،ولZك ْن نZظرا ً إلZى أ َّن لZبعض هZذه الZقضايZا عZالقً Zة وثZيق ًة بZموضZوع ّZ Z
الشZZرور ضZZررا ً
وأذى وأكZZثرهZZا اسZZتشرا ًء ،وهZZي عZZائ Zقٌ
صر ّيZZة هZZي أحZZد أش ّ Zد ّ Z
تZZعليقا ً إضZZاف ّ Zيا ً .فZZال Zتَّفْ ِر َقZZة ال ُ Zعن ْ ُ
ً
السZZالم .وال ZZعمل ب ZZمبادئ ه ZZذه ال Zتّفرق ZZة ه ZZو ان ٌ Z
Zتهاك ف ZZاض ZZح ل ZZكرام ZZة اإلن ZZسان ،وال ي ZZمكن
رئ ZZيسيّ ف ZZي ط ZZري ZZق ّ Z
الZقبول بZه بZأي ُعZذْ ٍر مZن األعZذار .إِ َّن الZتّفرقZة الZعنصر ّيZة تُZعيق نُ ُZم ّو ِ
اإلمZكانZات الZالمحZدودة عZند أولZئك الZذيZن
ور ِقَّ Zيه ،وإذا مZا أُريZد
يZرزحZون تZحت ِنZZيرهZا ،كZما أنَّZها تُ ِZ
فسZZد أولZئك الZذيZن ُي َZمارسZونZها ،وتُZعطِّل تZق ّدم اإلنZسان ُ
Zري وتZنفيذُ هZذا املZبدأ بZاتِّZخاذ
الZقضاء عZلى هZذه املZشكلة ،فZمن الZواجZب االع
Zتراف بZمبدأ وحZدة الZجنس البش ّ
ُ
اإلجراءات القانونيّة املناسبة وبتطبيقه على نطا ٍق عامليّ.
أ َّZمZا الZفوارق ال ّ
Zصدر مZن مZصادر املُعانZاة الZحا َّدة ،فَZتَضع الZعالZم عZلى
ZشاسZعة بZني األغZنياء والZفقراء ،وهZي م
ٌ
Zجتمعات الZتي تZم َّكنت
Zصراع وتََ Zد ُZعZه رهZنا ً لZالضZطراب و َعَ Zدم االسZتقرار .وقZليل ٌة هZي امل
َZ
ُ
شZفَا هZاويَ ِZة الحZرب وال ّ
ٍ
َّ
والروحيّة
من معالجة هذه الحالة معالج ًة فَ ًعّال ًة .ولذلك فإ َّن
الحل يتط َّلب تنفيذ ُج ْم َلة من االتِّجاهات العمليّة ّ
خ ُ Zل ِقيَّة .وامل ZZطلوب ه ZZو أن ن ZZنظر إل ZZى ه ZZذه امل ZZشكلة نَ Zظْ َرةً ج ZZدي ZZدةً تَس ZZتدع ZZي إج ZZراء ال Zتّشا ُور ب ZZني مج ZZموع Zةٍ
وال ُZ
ZوسZعة مZن أهZل االخZتصاص فZي الZعديZد مZن املZجاالت الZعلميّة املُتن ِّوعZة ،عZلى أن تZت ّم املُشاورات ُمج َّZردةً عZن
ُZم َّZ Z
امل ُZجادالت الZZعقائZZديّZZة واالقZZتصاديّZZة ،ويشZZترك فZZيها أولZZئك الZZذيZZن سZZوف يتحZَّ Zملون ُمZZباشZZرةً أثZZر الZZقرارات الZZتي
Zسحيقة بZZني ال Zفَ ْقر امل ُْ Zد ِقZZع
يZZجب اتِّZZخاذهZZا بZZصورة مّ Z
Zلحة .إ َّن الZZقضيّة ال تZZرتZZبط فZZقط بZZضرورة إزالZZة ال ُ Zه ّوة الّ Z
وال ِZغنَى الZفاحZش ،ولZكنّها تZرتZبط أيZضا ً بZتلك ال ِZقيَم ال ّZروحZيّة الZح َّقة الZتي يُ ْZم ِكنها ،إذا تّ Zم إدراكZها واسZتيعابZها،
خ ْلقُ اتِّ ٍ
ّ
َ
الحل املطلوب.
جاه عامليّ جديد يكون في ح ّد ذاته ُجزءا ً رئيسيّا ً من
ختَلِف ع ZZن ذل ZZك ال ّ Z
Zتطرف ZZة ،وه ZZي ش ZZعور َي ْ Z
Zشعور املش ZZروع امل Zتَّزن امل ُZZتمثِّل ف ZZي م ZZحبّة اإلن ZZسان
إِ َّن ال ZZوط ZZن ّية امل ِّ Z
Zتعاض عZنها ب ٍ
سZع ،بZمحبّة الZعالZم اإلنZسانZيّ ك ّ
َ
Zكل .يZقول بZهاءاهلل "إ َّن األرض وطZنٌ
Zوالء أ ْو َZ Z
لZوطZنه ،ال بّ Zد أن ُيس
واحٌ Zد والبشZZر سَّ ZكانZZه" .إ َّن فZZكرة امل ُ ِ
ZواطZِ Zنيَّة الZZعاملZيّة جZZاءت كZZنتيجة مZZباشZZرة لZZتق ُّلص الZZعالZZم وتZZح ُّولZZه إلZZى بZZيئة
ُ
واح ZZدة يَZ Zتَجا َور ف ZZيها الج ZZميع ،ب ZZفضل ت ZZق ُّدم ال ZZعلم واع ZZتماد األم ZZم ب ZZعضها ع ZZلى ب ZZعض اع ZZتمادا ً ال م ZZجال
إلن ZZكاره .ف ZZامل ZZحبّة ال ّ Z
Zشام ZZلة أله ZZل ال ZZعال ZZم ال تَس ZZتثني م ZZحبّة اإلن ZZسان ل ZZوط ZZنه .ف ZZخير وس ZZيلة لخ ZZدم ZZة م ZZصلحة
Zص َوى لZZزيZZادة ال ZنّشاطZZات ال ّ Zدول Zيّة
الجZZزء فZZي مZZجتمع عZZامل Zيّ هZZي خZZدمZZة مZZصلحة املجZZموع .وهZZناك حZZاج ٌ Zة ُقْ Z

Zنمي تَ ZZبا ُدل امل ZZحبّة وال ZZوئ ZZام وتخ ZZلق م ZZشاع ZZر ال Zتّضا ُمZZن ب ZZني
ال Zّ Zراه ZZنة ف ZZي امل ZZيادي ZZن امل ZZختلفة ،وه ZZي ن ZZشاط ٌ Z
Zات تُ ِّ Z
ّ
الشعوب.
ZصراعZZات ،وآف ً Zة مZZن أعZZظم اآلفZZات الZZتي
كZZانZZت ال ZنّزاعZZات ال ّ ZديZZنيّة عZZبر ال ZتّاريZZخ سZZببا ً لZZلعديZZد مZZن الحZZروب والّ Z
أعZاقZت الZتّق ّدم والZتّط ّور .ولZقد أصZبحت هZذه الZنّزاعZات بZغيض ًة عZلى نZح ٍو مZتزايZد بZالنّسZبة ألتZباع ك ّZل األديZان
وكZZذلZZك بZZالنّسZZبة ملZZن ال يَZZديZZنون بZِ ZديZZن .وإِ َّن عZZلى أتZZباع األديZZان ك ّ Zلها أن يُZZواجZZهوا األسZZئلة األسZZاس Zيّة الZZتي
تُ ZZثيره ZZا ه ZZذه امل ُZZنازع ZZات ،وأَن يَج ZZدوا ل ZZها أج ZZوب ً Zة واض ZZح ًة .ف ZZمثالً ،ك ZZيف ي ZZمكن ل ZZهم إِزال ZZة ال ZZخالف ZZات ال ZZقائ ZZمة
السواء؟ إِ َّن التّح ِّدي الذي يُوا ِ
جه قادة األَديان في العالم يَ ْح ِملهم
بينهم من الوجهت َ ْني النّظريّة والعمليّة على ّ
حZنانZاً ،وبZرغ ٍ
Zحنَة اإلنZسانZيّة ب ٍ
خZي الZحقيقة ،وأن يZسألZوا أَنZفسهم،
Zبة فZي تZو ِّZ
Zقلوب تمتلZ َ -
عZلى أن يZتم َّعنوا فZي ِZم ْ
ُZمZتذ ِّلZZلني أمZام الZخالZق الَ Zعليّ الَ ZقديZر ،مZا إذا كZان بZإمZكانZهم َدفُْ Zن خZالفZاتZهم ال ِZفقهيّة بZروح عZالZية مZن الZتَّسا ُZمZح
السالم وتعزيز التّفاهم اإلنسانيّ.
ليستطيعوا العمل معا ً في سبيل إحالل ّ
Zطلب ُمِ Z Zه ٌّم م ZZن ُمZZ Zتطلبات
َZ
إِ َّن ق ZZض ّية تح ZZري ZZر امل ZZرأة ،أي ت ZZحقيق امل ُ ZZساواة ال ZZكام ZZلة ب ZZني
الجنسZْ Z Zني ،ه ZZي م ٌ Z
السZZالم ،رغ ZZم أ َ َّن االع ZZتراف ب ZZحقيقة ذل ZZك ال ي ZZزال ع ZZلى ن ZZطا ٍق ض ِّ Zيق .إٍ َّن إن ZZكار م ZZثل ه ZZذه امل ZZساواة ُي ZZنزل
ّZ
Zنمي فZZي الZّ ZرجZZل اتِّZZجاهZZات وعZZادات مZZؤذيZZة تZZنتقل مZZن مZZحيط الZZعائZZلة إلZZى
الZظّلم بZZنصف سّ Zكان الZZعالZZم ،ويُِّ Z
Zسياس Zيّة ،وف ZZي ن ZZهاي ZZة األَم ZZر إل ZZى م ZZيدان ال ZZعالق ZZات ال ّ Zدول Zيّة .ف ZZليس
م ZZحيط ال ZZعمل ،إل ZZى م ZZحيط ال ZZحياة ال ّ Z
Zاس ُ ِ
ه ZZناك أي أَس ٍ Z
Zتقر امل ZZناخ
Zبرر م ZZثل ه ZZذا اإلن ZZكار ،ول ZZن يس ّ Z
خُ Z Zلقيّ أو ع ZZمليّ أو ب ZZيول ZZوجZ Zيّ ي ZZمكن أن ي ّ Z
خZل املZرأة ب ّ
Zكل تَZرحZاب إلZى
للسZالم الZعاملZيّ الZنُّم ُّو فZيه ،إالّ عZندمZا تَْ Zد ُZ
الخZلقيّ والZنّفسيّ الZذي سZوف يZتسنَّى ّZ Z
ٍ
ٍ
للرجل.
سائر ميادين النّشاط اإلنسانيّ كشريكة كاملة ّ
وقZZض ّية الZتّعليم الّ Z
ZشامZZل للجZZميع تسZZتحقّ هZZي األخZZرى أَقZZصى مZZا يZZمكن مZZن دعZم ٍ ومZZعونZٍ Zة مZZن ِقZبَل حZZكومZZات
سZلك خZدمZتها َرع ٌ
Zيل مZن األشZخاص املخZلصني َيZنْت َ ُمون
الZعالZم أجZمع .فZقد اعZتنق هZذه الZقض ّية وانخZرط فZي ِZ Z
إل ZZى ك Zّ Zل دي ZZن وإل ZZى ك Zّ Zل وط ZZنِ .
الس ZZبب ال Zّ Zرئ ZZيسيّ ف ZZي ان ZZهيار ال ّ Z
Zشعوب
ومZَّ Z Zما ال ج ZZدل ف ZZيه أ َّن الجه ZZل ه ZZو ّZ Z
ZواطZن فZيها،
عصبات و َبZقائZها .فZال نZجاح أل ّيZة أ ُ َّم ٍZة دون أن يZكون الZعلم مZن حZقّ ك ّZل ُم ِ Z
وسZقوطZها وفZي تZغذيZة الZت ّ ّ
ولZك ّن انZعدام املZوارد واملZصادر يحّ Zد مZن قZدرة الZعديZد مZن األ ُ َZمZم عZلى سّ Zد هZذه الZحاجZة ،فZيَفْ ِرض عZليها عZندئZذ
Zح ِ
ZاصZا ً تَِ Z
جْ Zد ٍ
ول لZألَو َلِ ZويَّZZات .والZZهيئات صZZاحZZب ُة الZZقرار فZZي هZZذا الّ Z
سن عZZمالً
Zعتمده فZZي وضZZع َZ
تZZرتZZيبا ً خZ Z Zّ Z
Zشأن تُْ Z
إِ ْن هZي أ َ َ
خZذَت بZعني االعZتبار إعZطا َء األولZويّZة فZي الZتّعليم لZلنّساء والZبنات ،أل َّن املZعرفZة تنتشZر عZن طZريZق األُمّ
السZرعZة والZفَ َّعالZيّة ،فZتع ّم الZفائZدة املZجتمع بZأسZره .وتZمشيّا ً مZع ُمَ Z
Zقتضيات الZعصر يZجب أَن
املZتع ِّلمة ب ُZمنْتَهى ّ Z Z
نهت ّم بتعليم فكرة امل ُ ِ
ربوي األساسيّ ّ
لكل ِطفل.
واطنيَّة العامليّة كجزء من البرنامج الت ّ ّ
سZبُل االتِّZZصال بZZني الّ Z
Zشعوب فZZي األسZZاس يُْ Z
السZZالم
Zض ِعف الZZجهود املZZبذولZZة فZZي سZZبيل إحZZالل ّ Z
إِ َّن انZZعدام ُ Z
واسZZعا ً فZZي حZّ Zل هZZذه املZZشاكZZل
س ِهم إِسZZهام Zا ً ِ Z
الZZعامل Zيّ و ُيه ِّ ZددهZZا .فZZاعZZتماد ُل َ Zغ ٍة إضZZاف َّ Zية كZZلغة عZZامل ّ Zية س ُ Zي ْ
و َيستأهل اهتماما ً عاجالً.
ZتدعZيان الZتَّكرار والZتّأكZيد .الZنّقطة األولZى هZي أ َ َّن إِنZهاء الحZروب
س ْZردنZا لهZذه الZقضايZا كّ Zلها نُْ Zقطَتَان تَس ِZ
وفZي َZ Z
Zتوى جZZديZZداً
Zهمة مZZع َّقدة تZZتط َّلب ُمسً Z
والZZقضاء عZZليها لZZيس ُمجZَّ Zرد إِبZZرام ُمZZعاهZZدات ،أو تZZوقZZيع اتِّZZفاقZيَّات .إِ َّن امل َ َّ

السZالم .فZفكرة األَمZن الجZماعZي أو
مZن االلZتزام بح ّZل قZضايZا ال يُ ْZربَZط عZادةً بZينها وبZني مZوضZوع الZبحث عZن ّ Z Z
Zسياسّ Zية .أ َ َّمZZا الZنّقطة الZثّانّ Zية
ث أحZZالم إِذا كZZان أسZ ُ Z
ضZZغا َ
األمZZن املشZZترك تُZZصبح أ َ ْ Z Z
ZاسZZها الZZوحZZيداالتِّZZفاقZZات الّ Z
Zس ُم ِّو بZإطZار الZتَّعا ُZمZل إِلZى
ZعامZلني فZي قZضايZا ّZ Z
جZه ال ِZ
فZهي أ َ َّن التّحِّ Zدي األَسZاسZي الZذي ُيZوا ِ Z
السZالم هZو وجZوب ال ُّ
سZلوب ِ
مسZتوى الZتّق ُّيد واملُثُل ب َ
السZالم فZي جZوهZره َيZنْبُع مZن
اإلذعZان لZألَمZر الZواقZع .ذلZك أ َ َّن ّZ Z
Zش ْك ٍل َيZتَم َّيز عZن أ ُ ْZ Z
خْ Zلقُ مZZثل هZZذا املZZوقZZف ال ُ
خُ Zل ِقيّ وروحZيّ .و َ
Zف ُ
خُ Zل ِقيّ والZّ ZروحZيّ هZZو
حZZالZٍ Zة تZZتبلور داخZZل اإلنZZسان َيْ Zد َعZZمها مZZوقٌ Z
بصورة أساسيّة ما سوف يُم ِّكننا من العثور على الحلول النّهائيّة.
وهZZناك مZZبادئ روحZيّة يَِ Z
Zصفُها الZZبعض بZZأنZZها ِقZيَ ٌم إنZZسانZيّة يZZمكن عZZن طZZريZZقها إيZZجاد الحZZلول لّ Z
Zكل مZZشكلة
اجZZتماعZيّة .وعZZلى وجZZه الZZعموم ،فZِ Zإ َّن أيّZZة مجZZموعZZة بشZZريّZZة صZZادقZِ Zة الZنّوايZZا تسZZتطيع وضZZع الحZZلول الZZعمليّة
Zصادق ZZة وال ZZخبرة ال ZZعمليّة ليس ZZت ك ZZاف ZZي ًة ف ZZي غ ZZال ZZب األح ZZيان .ف ZZاملِ ZZيزة
مل ZZشكالت ZZها .ول ZZك َّن ت ZZوفُّ ZZر ال Zنّواي ZZا ال ّ Z
ال ّZرئZيسيّة ألي مZبدأ روحZي تZتمثَّل فZي أنّZه يُZساعZدنZا لZيس فZقط عZلى خZلق نZظرة إلZى األمZور تَنسجِم مZع مZا
حZِّ Zرك ً Zة ،وإرادةً ،وطُZZموح Zا ً – وكZّ Zل ذلZZك
فZZي َقZZرارة ال Zطّبيعة اإلنZZسان Zيّة ،بZZل إِنّZZه يُZZو ِّلZZد أيZZضا ً َم ْ Zو ِقZZفاً ،وطZZا َقZZة ُم َZ
ُيس ِّهZZل اك ZZتشاف الح ZZلول ال ZZعمل ّية وطُZُ Zرق ت ZZنفيذه ZZا .وال ري ZZب ف ZZي أ َ َّن ق ZZادة ال ZZحكوم ZZات وج ZZميع م ZZن ِب َ Zيده ZZم
س َ Zعوا ف ZZي ب ZZادئ األم ZZر إل ZZى تح ZZدي ZZد
السZZلطة س ZZيدع ZZمون ج ZZهوده ZZم ف ZZي س ZZبيل ح Zّ Zل امل ZZشكالت إِذا َZ Z
م ZZقال ZZيد ّ Z
املبادئ وتعيينها ،ومن ث ّم االهتداء ب َه ْد ِيها.
إِ َّن املZZسألZZة األولZZى الZZتي يZZجب ح ّ Zلها هZZي كZZيفيّة تZZغيير الZZعالZZم امل ُZعاصZZر ،بّ Z
ZصراعZZات
Zكل مZZا فZZيه مZZن أنZZماط الّ Z
Zسوده الZتّعا ُون واالنZسجام .فZالZنّظام الZعاملZيّ ال يZمكن تZثبيته إالّ عZلى أسZاس الZوعZي
ZتأصZلة َZ
امل ِّ Z Z Z
وجْ Zع ُله عZاملZا ً يَ ُ
Zري ،ه ZZذه ال ZZوح ZZدة ال ZZتي ه ZZي ح ZZقيق ٌة روح Zيّة ت ZZؤ ِّZك ZZده ZZا ال ZZعلوم
وع ZZيا ً راس ZZخا ً ال ي ZZتزع ZZزع ب ZZوح ZZدة ال ZZجنس البش ّ Z
اإلن ZZسان Zيّة ب ZZأس ZZره ZZا .إِ َّن ع ZZلم ِ
اإلن ZZسان ،وع ZZلم وظ ZZائ ZZف األع ZZضاء ،وع ZZلم ال Zنّفس – ه ZZذه ال ZZعلوم ك ّ Zلها ت ZZعترف
بZانZتماء اإلنZسان إلZى أصٍ Zل واحZد ،رغZم أ َ َّن املZظاهZر الZثّانZويّZة لZحياتZه تZختلف وتZتن َّوع بZصورة ال حZصر لZها وال
عصبات بّ Z
Zكل أنZZوعZZها ِعZZرق Zيّة كZZانZZت أو طZZبقيّة ،أو ديZZنيّة ،أو
ع ّ Zد .ويZZتط َّلب إدراك هZZذه الZZحقيقة التّخ ِّ Zلي عZZن ال Zت ّ ّ
Zادي .وبZZمعنىً آخZZر تَZْ Zرك كZّ Zل مZZا قZZد يُZZوحZZي إلZZى
وطZZنيّة ،أو مZتَّصل ًة بZZالّ Zلون أو بZZالZZجنس أو بمسZZتوى الZُّ ZرقZيّ املّ Z
فئة من البشر بأنَّها أفضل شأنا ً أو أسمى مرتب ًة من سواها.
Zري ه ZZو أول م ٍ Z
Zطلب أس ZZاس Zيّ ي ZZجب ت ZZوفُّ ZZره ف ZZي ع ZZمليّة إِع ZZادة ت ZZنظيم
إِ َّن ال ZZقبول ب ZZمبدأ وح ZZدة ال ZZجنس البش ّ Z
ال ZZعال ZZم وإدارت ZZه ك ZZوط ZZن واح ZZد ألب ZZناء البش ZZر أج ZZمع .وال ZZقبول به ZZذا امل ZZبدأ ال Zّ ZروحZ Zيّ ق ZZبوالً ع ZZاملZ Zيَّ الZ Zنّطاق
السZالم الZعاملZيّ .وبZنا ًء عZلى ذلZك يZجب إعZالنZه فZي كZلّ
ص ْZرح ّZ Z
Zروري بZالنّسZبة أليّZة مZحاولZة نZاجZحة ِإلقZامZة َ Z Z Z
ض
ٌّ
Zدرس فZZي املZZدارس ،كZZما يZZنبغي املZZثابZZرة عZZلى تZZأكZZيده وإِثZZباتZZه فZZي كZّ Zل دولZZة
أنZZحاء الZZعالZZم ،وجZZعله مZZا َّدةً تَُّ Z
تمهيدا ً ِإلحداث ما ينطوي عليه من تح ُّول عضوي في بُنْيَة املجتمع.
واالع ZZتراف ب ZZمبدأ وح ZZدة ال ZZعال ZZم اإلن ZZسان Zيّ َيس ZZتل ِزم ،م ZZن وج ZZهة ال Zنّظر ال ZZبهائ ّ Zية" ،أَق Zَ Zل م ZZا ي ZZمكن إع ZZادة ب ZZناء
الZعالZم املُتم ِّدن بZأسZره ونَZزْع سZالحZه ،لZيصبح عZاملZا ً متَّحZدا ً اتّZحادا ً عZضويّZا ً فZي ك ّZل نZواحZي حZياتZه األسZاسZيّة،
ZتوحZد فZي الّ Zلغة
ZتوحZد فZيه عZوالZم الZتّجارة واملZال ،وي َّ Z
ZتوحZد مZطامZحه ال ّZروحZيّة ،وت َّ Z
ZسياسZي ،وت َّ Z
ف َّ Z
ZيتوحZد جZهازُه ال ّ
والخّ Z
ط ،عZZلى أن يZZبقى فZZي ذات الZZوقZZت عZZاملZا ً ال حZZدود فZZيه لZZتن ُّوع الZZخصائZZص الZZوطZZنيّة والZZقومZيّة الZZتي يُZZمثِّلها
أعضاء هذا االتِّحاد".

س َهZZ Zب ش ZZوق ZZي أف ZZندي ،ولZ Zيُّ أم ZZر الّ Z Zدي ZZن ال ZZبهائ ZZي ،ف ZZي ش ZZرح اآلث ZZار امل ZZترتِّ ZZبة ع ZZلى ت ZZنفيذ ه ZZذا امل ZZبدأ
ل ZZقد أ َ ْ
سZZس
األس ZZاس Zيّ ،ع ZZندم ZZا َZع َّ Zلق ع ZZلى ه ZZذا امل ZZوض ZZوع ع ZZام  1931ب ZZقول ZZه" :ب ZZعيدا ً ع ZZن أ ّي ZZة م ZZحاول ZZة ل ZZتقوي ZZض األ ُ ُ Z
الZّ ZراهZZنة الZZتي يZZقوم عZZليها املZZجتمع اإلنZZسان Zيّ ،يZZسعى مZZبدأ الZZوحZZدة هZZذا إلZZى تZZوسZZيع قZZواعZZد ذلZZك املZZجتمع،
ناسZZق مZZع احZZتياجZZات عZZالZم ٍ دائZم ِ الZتّط ّور .ولZZن يZZتعارض هZZذا
ZؤسZZساتZZه عZZلى نZZح ٍو يَZت َ َ Z
وإعZZادة صZZياغZZة شZZكل مZ ّ Z
والء م ZZن ال ZZوالءات املش ZZروع ZZة ،ك ZZما أن ZZه ل ZZن ي ZZنتقص م ZZن ح ZZقِّ أي ٍ
امل ZZبدأ م ZZع أي ٍ
Zروري ال ZZوج ZZود .ف ZZهو ال
والء ض Z
ِّ
ش ْ Zع َلة امل ZZحبّة امل Zتَّزن ZZة ل ZZلوط ZZن ف ZZي ق ZZلوب ب ZZني البش ZZر ،وال ي ZZسعى إل ZZى إزال ZZة ال ZZحكم ال Zذّات Zيّ
يس ZZتهدف إط ZZفا َء ُ Z Z
Zزي امل ُZبا َلZZغ
Zلحة إِذا مZZا أ ُ ِريَ Zد تZZجنُّب ّ Z
الZZوطZZنيّ ،الZZذي هZZو ضZZرورةٌ مَّ Z
الشZZرور وامل َZخاطZZر الZنّاجZZمة عZZن الZZحكم املZZركّ Z
فZZيه .ولZZن يZZتجاهZZل هZZذا املZZبدأ أو يZZسعى إِلZZى طَ ْZمس تZZلك املZيّزات املZتَّصلة بZZالZِ Zعرق ،واملZZناخ ،والZتّاريZZخ ،والّ Zلغة
وال Zتّقال ZZيد ،أو امل ZZتع ّلقة ب ZZال ZZفكر وال ZZعادات ،فه ZZذه ال ZZفوارق تُ ZZميِّز ش ZZعوب ال ZZعال ZZم و ُد َو َلZZه ب ZZعضها ع ZZن ب ZZعض .إِنَّ ZZه
يZدعZو إلZى إقZامZة ٍ
Zري فZي
سZبَقَ َ Z
والء أَوسZع ،واعZتناق مZطامZح أسZمى ،تَZفُوق ك ّZل مZا َ Z
وح َّZرك مZشاعZر الZجنس البش ّ
ZوحZد ،رافZضاً
Zلحة فZي عZالZم ُZم َّ Z
ع املZشاعZر واملZصالZح الZوطZنيّة لZلمتط َّلبات امل َّ
املZاضZي .ويZؤ ِّ ZكZد هZذا املZبدأ إِخZضا َ
املZركZز ّيZة الZزائZدة عZن الحّ Zد مZن جZهة ،و ُمس ِ
Zتنكرا ً مZن جZهة أخZرى أ ّيZة مZحاولZة مZن شZأنZها الZقضاء عZلى الZتّن ّوع
ِّ
فالشعار الذي َي ْرفعه هو" :الوحدة واالتِّحاد في التّن ّوع والتّع ّدد".
والتّع ّدد.
وإِنZجازُ م ُ
ZسياسZيّة،
Zثل هZذه األهZداف يسZتلزم تZوفُّZر ِعَّ Zدة مZراحZل عZند تZعديZل املZواقZف واالتِّZجاهZات الZوطZنيّة وال ّ
هZZذه االتِّZZجاهZZات واملZZواقZZف الZZتي بZZاتZZت اآلن تَZZميل نZZحو الZZفوضZZى فZZي غZZياب قZZواعZZد قZZانZZونZيّة ُمحَّ Zددة أو مZZبادئ
وم َّZما ال ريZب فZيه أَنَّ
قZابZلة لZلتّنفيذ والZتّطبيق عZلى مسZتوى عZاملZيّ ومZن شZأنZها أن تُZنظِّم الZعالقZات بZني الّ ZدولZِ .
عZZصبة األمZZم ،ثZZم هZZيئة األمZZم املتّحZZدة ،بZZاإلضZZافZZة إلZZى الZZعديZZد مZZن الZتّنظيمات واالتِّZZفاقZيَّات الZZتي انZZبثقت عZZن
السZZلبيّة لZZلنزاعZZات الّ ZدولZيّة،
هZZاتَZْ Zني الZZهيئت َ ْني الZZعاملZيّت َ ْني قZZد سZZاعZZدت دون شZّ Zك عZZلى تZZخفيف حّ Zدة بZZعض اآلثZZار ّ Z
شZبَت
ZصراعZات ،فZالZواقZع أ َ َّن عشZرات الحZروب قZد نَ ِ Z
ولZكنها أَيZضا ً بZرهZنت عZلى أَنَّZها تعجZز عZن مZنع الحZروب وال ّ
ست َ ِع َر األُوار.
منذ انتهاء الحرب العامليّة الثّانية ،وأ َ َّن العديد منها ال يزال ُم ْ
ص َ Zدر ب ZZهاءاهلل
ل ZZقد ك ZZان ZZت ال ZZوج ZZوه ال ZZبارزة له ZZذه امل ZZشكلة ظ ZZاه ZZرةً ل ZZل َعيان ف ZZي ال ZZقرن ال Zتّاس ZZع عش ZZر ع ZZندم ZZا أ َ ْ Z Z Z
السZالم الZعاملZيّ .وعZرض بZهاءاهلل مZبدأ األمZن الجZماعZي أو األمZن املشZترك
مZقترحZاتZه األولZى بZصدد تZأسZيس ّZ Z
ف ZZي ب ZZيان ٍ Z
وح َّ Zكام ZZه .وق ZZد ك ZZتب ش ZZوق ZZي أف ZZندي ُم ZZع ِّلقا ً ع ZZلى َمْ Z Zغزَى م ZZا ص ً Zرّح ب ZZه
وج ZZهها إل ZZى ق ZZادة ال ZZعال ZZم ُ Z
Zات َّ Z
ج ZZماح
ب ZZهاءاهلل ب ZZقول ZZه" :إِ َّن امل ZZغزى ال ZZذي ي ZZكمن ف ZZي ه ZZذه ال ZZكلمات الخ ZZطيرة ه ZZو أَنَّ ZZها ت ZZشير إٍل ZZى أ َ َّن َكZ Zبْحَ ِ Z
Zسيادة الZZوطZZنيّة املZZتطرفZZة أَمZZر ال مZZناص مZZنه كZZإجٍ Z
Zراء أ َّولZZي ال يZZمكن االسZZتغناء عZZنه فZZي
املZZشاعZZر املZZتعلقة بZZالّ Z
ٌ
ِّ
تZZأسZZيس رابZZطة الّ Z
Zشعوب املتّحZZدة الZZتي س Zتَنْتَمي إلZZيها ُمسZZتقبالً كZّ Zل دول الZZعالZZم .فZZال بُ َّ Zد مZZن حZZدوث تZZطورٍ
طِ Z
Zيب خZZاط ٍ Zر كZّ Zل دول الZZعالZZم ،فZZتتنازل
ش ْ Zك ٍل مZZن أشZZكال الZZحكومZZة الZZعامل Zيّة تZZخضع لZZها عZZن ِZ
يَZZقو ُد إلZZى قZZيام َZ Z
لZصالZحها عZن ك ّZل حZقّ فZي شّ Zن الحZروب ،وعZن حZقو ٍق ُمZعيَّنة فZي فZرض ال ّ
ZضرائZب ،وعZن ك ّZل حZقّ أَيZضا ً يZسمح
لZها بZالتّسُّ Zلح ،إِالَّ مZا كZان مZنه يَZكفي ألغZراض املZحافZظة عZلى األمZن الّ ZداخZلي ضZمن الحZدود امل َ ْعنيَّة ل ّ
Zكل دولZة.
وي ZZدور ف ZZي فَ َ Zلك ه ZZذه ال ZZحكوم ZZة ال ZZعامل Zيّة ق ّ Zوةٌ ت ZZنفيذيّ ZZة دول Zيّة ق ZZادرة ع ZZلى ف ZZرض س ZZلطتها ال ZZعليا ال ZZتي ال ي ZZمكن
ٍ
Zعارض م ZZن أَع ZZضاء راب ZZطة ش ZZعوب االتِّ ZZحادُ .ي ZZضاف إل ZZى ذل ZZك إِق ZZام ZZة َب Zر َ ZملZZان ع ZZامل Zيّ
أي ُم Z
تح ِّ Zدي ZZها م ZZن ِقZ Zبَل ّ
َي ِ Z
ZخاصZZة ،وك ZZذل ZZك
ح Zظَى ان ZZتخا ُب ZZهم ب ZZمواف ZZقة ح ZZكوم ZZات ZZهم ال Z Z Zّ Z
Zنتخب أع ZZضا َءه ك Zّ Zل ش ZZعب ض ZZمن ح ZZدود ب ZZالده ،و َي ْ Z
صZفَة ِ
اإللZزام حZتى فZي الZقضايZا الZتي لZم تZكن األطZراف امل َZعن َّية راغZبةً
Zيس مZحكمة ُZعZليا يZكون لZقراراتZها ِ Z Z
تZأس ُ

فZZي طZZرحZZها أمZZام تZZلك املZZحكمة ...إِنَّZZها جZZامZZع ٌة عZZامل ّ Zية تZZزول فZZيها إلZZى غZZير رجZZعة كZّ Zل الZZحواجZZز االقZZتصاد ّيZZة
ويZZقوم فZZيها اعZZتراف قZZاطZZع بZZأ َّن رأس املZZال والZZيد الZZعامZZلة شZZريZZكان ِ
الغZنَى لZZلواحZZد مZZنهما عZZن اآلخZZر ،جZZامZZعةٌ
عصبات وامل ُZZنازع ZZات ال ّ Zدي ZZن ّية ،ج ZZام ZZع ٌة تنطف -ف ZZيها إِل ZZى األب ZZد ن ZZار ال ZZبغضاء
ي ZZتالش ZZى ف ZZيه ن ZZهائ ّ Zيا ً ض ZZجيج ال Zت ّ ّ
شZZر َZع ٌ Zة قZZانZZون Zيّة دول Zيّة واحZZدة تZZكون تZZعبيرا ً عZZن الZZرأي الZZحصيف الZZذي يَِ Z
ِ
Zصل إلZZيه
الZZعرق Zيّة ،جZZامZZع ٌة تَُ Z
ّ
ZسودهZZا ْ Z
Zفوري مZن ِقZبَل مجZموع الZقوات الZخاضZعة لZكلّ
خZل ال
بZعناي ٍZة ُZمZمثِّلو ذلZك االتِّZحاد ،ويجZري تZنفيذ أحZكامZها بZالZتّد ُّZ
ّ
عصب الZZوطZZني املZZتق ِّلب األهZZواء ،الZZعنيف
دولZZة مZZن دول االتِّZZحاد .وأخZZيرا ً إِنَّZZها جZZامZZع ٌة عZZاملZيّة يZZتح َّول فZZيها الZت ّ ّ
دراك راس Zخٍ ملZZعنى املِ Z
االتِّZZجاهZZات ،إلZZى إِ ٍ
ZواطZZنيَّة الZZعامل Zيّة – تZZلك هZZي ح ّ Zقا ً الخZZطوط الZZعريZZضة لZZصورة ال Zنّظام
س َZمه ُمسZبَقا ً بZهاءاهلل ،وهZو نZظا ٌم سZوف يُZنْظَر إلZيه عZلى أنَّZه أَيZنع ث ٍ
Zمرة مZن ثZمرات عZص ٍر يZكتمل نُ ْ
Zض ُجه
الZذي َر َZ Z
ببطء".
وق ZZد أش ZZار ب ZZهاءاهلل إل ZZى ت ZZنفيذ م ZZثل ه ZZذه اإلج ZZراءات ال ZZبعيدة امل ZZدى ب ZZقول ZZه" :س ZZيأت ZZي ال ZZوق ZZت ال ZZذي ي ZZدرك ف ZZيه
Zلحة ال ZZتي ت ZZدع ZZو إل ZZى ع ِ Z
Zقد اج ZZتماع ٍ واس ZZع ي ZZشمل البش ZZر ج ZZميعا ً .وع ZZلى م ZZلوك األرض
ال ZZعموم ال ZZحاج ZZة امل َّ Z
وحّ ZكامZها أن يZحضروه ،وأن يشZتركZوا فZي ُمZداوالتZه ،و َيْ Zد ُرسZوا الZوسZائZل والZطُّ ُرق الZتي يZمكن بZها إرسZاء قZواعZد
ُZ
السالم العظيم بني البشر".
ّ
Zشخصيّة بZني ش ٍ
ZشجاعZة والZعزيZمة ،وصZفاء الZنّيَّة ،واملZحبّة املُنزَّهZة عZن املZآرب ال ّ
إِ َّن ال ّ
Zعب وآخZر ،وك ّZل الZفضائZل
السZالم تZرتZكز عZلى ِفْ Zعل ِ
ال ّZروحZيّة وال ُ
اإلرادة .فZفي
خُ Zل ِقيَّة الZتي يسZتلزمZها تZنفيذ هZذه الخZطوة الخZطيرة نZحو ّ Z Z
خْ Zلق ِ
اتِّZZجاهZZنا ل َ
اإلرادة الZZضروريّZZة عZZلينا أن نZZأخZZذ بZZعني االعZZتبار صZZادقZZني حZZقيقة اإلنZZسان ،أي ِفْ Zك َره .فZِ Zإذا
ت ZZم َّكنا م ZZن إدراك ع ZZالق ZZة ه ZZذه ال ZZحقيقة ال Zنّاف ZZذة ب ZZالنّس ZZبة له ZZذا امل ZZوض ZZوع ن ZZتم َّكن أي ZZضا ً م ZZن ت ZZقدي ZZر ال ZZضرورة
االجZتماعZيّة لZترجZمة فZضائZل هZذه الZحقيقة الZفريZدة إلZى الZواقZع عZن طZريZق امل َ ُ
ZصادقZة ال ّZرزيZنة،
Zشورة الZو ِّديّZة ال ّ
ومZZن ثّ Zم الZZعمل بZُ Zم ْق َ
ت بZZهاءاهلل األنZZظار مشِّ Zددا ً عZZلى مZZنافZZع املZZشورة فZZي
تضيات نZZتائZZج هZZذه املZZشورة .وقZZد َلZفَ َ
ت ZZنظيم ال ّ Z
س ZZبغ امل ZZشورة وع ZZيا ً أك ZZبر وتُ ZZحيل
Zشؤون اإلن ZZسانّ Z Zية وع ZZلى أَنَّ ZZه ال ي ZZمكن االس ZZتغناء ع ZZنها ف ZZقال" :تُ ْZ Z
السZبيل و َي ْهZZدي إلZى ال ّZرشZاد .إِ َّن ل ّ
Zكل شZيء
س إلZى يZقني .إِنَّZها سZرا ٌج ُمZZنير فZي ظَZالم الZعالZم ُيZضيء ّ Z Z
َZ
الحْ Zد َ
Zتمر وتَ ُ Zدوم ،ونZZضوج نZZعمة اإلدراك يظهZZر جZZل ّيا ً بZZواسZZطة املZZشورة" .وبZZاملِZثْل
درج ً Zة مZZن الZZكمال وال Zنّضوج تسّ Z
السZالم عZن طZريZق ِفZZعل املZشورة بZالZذات كZما اقZترحZها بZهاءاهلل سZوف تُZساعZد عZلى نشZرِ
ف ِZإ َّن مZحاولZة تZحقيق ّ Z Z
روح ٍ َ
خيِّرة بني أهل العالم ال يمكن أليّة ق ّوة ُمنا َه َ
ض ُة نتائجها النّافذة في نهاية األمر.
يختص باإلجراءات املتع ِّلقة بذلك االجتماع العامليّ فقد َع َر َ
ض عبد البهاء ،ابن بهاءاهلل والذي خ َّوله
أ َّما فيما
ُّ
السZZالم عZZلى
صZZالحZيَّة بZZيان تZZعالZZيمه ،هZZذه الZِ Zعبارات املZتَّسمة بZنَفاذ الZZبصيرة" :عZZليهم أن يZZطرحZZوا أَمZZر ّ Z
والُِ Zده َ Z Z
Zكل وسZZيلة ُمZZتاحZZة لZZهم إِلZZى تZZأسZZيس اتٍِّ Z
ِبZZساط املZZشورة الZZعا ّمZZة ،وأَن يZZسعوا بّ Z
Zحاد يجZZمع دول الZZعالZZم .وعZZليهم
ضZعُ مZZيثاق بZZنوده ُمحَّ Zددة ،سZZليمة ،وحZZصينة .وعZZليهم أن يُZZعلنوا ذلZZك عZZلى
تZZوقZZيعُ ُمZZعاهZZدة ُمْ Zل ِزمZZة للجZZميع ،و َو ْZ Z Z
Zهمة الُ Zعل َيا الZنّبيلة – وهZي املZصدر
Zري بZأسZره عZليه .فهZذه امل ّ
الZعالZم أجZمع وأن ُيحِ Zرزوا مZوافZقة الZجنس البش ّ
والسZالم بZالنّسZبة لZلعالZم كّ Zله – يZجب أن َيZن ْ ُ
Zهمةٌ
ّZ Z
الZحقيقي لZلرفZاهZية
ظ َر إلZيها جZميع سZكان األرض عZلى أَنَّZها م ّ
Zعني هZذا
مZق َّدسZة ،كZما يZنبغي تZسخير ك ّZل قZوى البشZر ّيZة لZضمان هZذا املZيثاق األعZظم والسZتقراره ودوامZه .و ُي ِّ
Zشام ُZل بZتمام الZوضZوح حZدو َد ك ّZل دولZة مZن الّ Zدول وتُ ِ
االتZفاقُ ال ّ
ص نZهائّ Zيا ً عZلى املZبادئ الZتي تZقوم
ZخومZZها ،و َيZن ُ ّ
عZZليها عZZالقZZات الZZحكومZZات بZZعضها بZZبعض .ويُZZوثِّZZق أيZZضا ً امل ُZعاهZZدات والZZواجZZبات ال ّ Zدول Zيّة ك ّ Zلها .وبZZاألسZZلوب

ذاتZه يُحِّ Zدد ب ّ
Zسماح أليّZة دولZة بZزيZادة جZيوشZها واسZتعداداتZها
وصZرامZة َح ْZ
Zكل ِد َّقZة َ Z Z Z
جَ Zم تسُّ Zلح ك ّZل حZكومZة ،أل َ َّن ال ّ
للحZZرب ،يZZثير شZZكوك اآلخZZريZZن .واملZZبدأ األسZZاسZZي لهZZذا االتِّZZفاق الZّ ZرصZZني يZZجب أن يZZكون مح َّ Zددا ً بZZحيث إذا
أي حZكومZة فZيما َبْ Zع ُد عZلى انZتهاك أي ب ٍ
Zند مZن بZنودهَ ،هZبَّت فZي وجZهها ك ّZل حZكومZات األرض وفZرضZت
أَقZدمZت ّ
Zري كّ Zله يZجب أن يZعقد الZعزم ،ب ّ
حZر
وتZي مZن قّ Zوة ،عZلى َد ْ Z
Zكل مZا أ ُ ِZ
عZليها الZخضوع الZتّا َّم ،ال بZل إٍ َّن الZجنس البش ّ
تZلك الZحكومZة .ف ِZإذا مZا ا ْعZت ُ ِم َد هZذا الّ Zدواء األعZظم لZعالج جZسم الZعالZم املZريZض ،فZال بَّ Zد أَن يZبرأ مZن أسZقامZه
ويبقى إلى األبد سليماً ،مطمئناًُ ،معافىً".
إِ َّن انZعقاد هZذا االجZتماع الZعظيم قZد طZال انZتظاره .إِنَّZنا ب ّ
Zكل مZا يZعتلج فZي قZلوبZنا مZن صZادق املZشاعZر ُنZهيب
بZZقادة كZّ Zل ال ّ Zدول أَن يZZغتنموا الZZفرصZZة املZZؤاتZZية التِّZZخاذ خZZطوات ال رجZZوع عZZنها مZZن أجZZل دعZZوة هZZذا االجZZتماع
Zري ع ZZلى ت ZZحقيق ه ZZذا ال ZZعمل ال ZZذي س ZZوف
Zح ّ
ال ZZعامل Zيّ إل ZZى االن ZZعقاد .وج ZZميع ق ZZوى ال Zتّاري ZZخ تَ ُ Z
ث ال ZZجنس البش ّ Z
سجل على مدى الزّمان انبثاق الفجر الذي طال تر ُّقبه ،فَ ْج ِر بلوغ اإلنسانيّة نُ ْ
ضجِها.
يُ ِّ
فَ َهZZ Zل تَZ Zن ْ َه ُ
ض األم ZZم املتح ZZدة ،ب ZZالّ Z Zدع ZZم امل ُ Zطْ َلق م ZZن ك Zّ Zل أع ZZضائ ZZها ،وت ZZرت ZZفع إل ZZى مس ZZتوى ه ZZذه األه ZZداف
السامية لتحقيق هذا الحدث املُت ِّوج ّ
لكل األحداث؟
ّ
ض ِفيه هZذا الحZدث ال ّ
والشZباب واألطZفال ،فZي ك ّZل مZكان ،مZا سZيُ ْ
Zضروري عZلى جZميع
ّZ Z
فَْ Zليُد ِرك ال ِّZرجZال والZنّساء
ٍ
ّ
الشعوب من تَ
والحفْز على التّنفيذَ .و ْليَ ُك ْن هذا الجيل،
دائم ْنيَ .و ْليَ ْرفَعوا أصواتهم باملوافقة
شريف وإعزا ٍز
َ
َ
فZعالً ،أول مZن يZفتتح هZذه املZرحZلة املَجيدة مZن مZراحZل تZط ّور حZياة املZجتمع اإلنZسانZيّ عZلى ظهZر هZذا الZكوكZب
األرضي.
إِ ًنّ ال Zتّفاؤل الZZذي يُZZخالِZZجنا مZZصدره رؤيZZا تَZZرتِ Z
حZِ Zمله مZZن بZZشائZZر ،نZZهايَZZة الحZZروب
Zسم أَمZZامZZناَ ،وتَتَخ Zطَّى فZZيما تَ ْZ
السZالم الّ ZدائZم بZني الّ Zدول إِالَّ
وقZيا َم الZتّعاون الّ ZدولZي عZبر الZهيئات والZوكZاالت الZتي تُZش َّكل لهZذا الZغرض .فZما ّ Z Z
السZالم لZيس بZالZضرورة ،كZما يZؤ ِّ ZكZد بZهاءاهلل ،الهZدف الZنّهائZي
مZرحZل ًة مZن املZراحZل الZالزمZة الZوجZود ،ولZك َّن هZذا ّ Z Z
فZي الZتّط ّور االجZتماعZيّ لZإلنZسان .إِنَّZها رؤيZا تتخZطَّى ُهْ Zدنًَ Zة أ َ َّولZيَّ ًة تُZفْ َرض عZلى الZعالZم َ
جZزَرة
خْ ZوفZا ً مZن وقZوع َم ْZ
ZتنافZZسة وامل ُ ِ
خZZله الّ Zدول امل ُ ِ
نََ ZوويَّZZة ،وتتخZطَّى سZZالمZا ً سZZياسZيّا ً تَْ Zد ُ
ZتناحZZرة وهZZي ُمZْ Zر َغZZمة ،وتتخZطَّى تZZرتZZيبا ً لZZتسويZZة
األمZور يZكون إِذعZانZا ً لZألمZر الZواقZع بْ Zغيَ َة إحZالل األمZن والZتّعايُZش املشZترك ،وتتخZطَّى أيZضا ً تZجارب كZثيرةً فZي
ZسابZقة جZميعها وتZجعلها ُZم ِ
Zمكن ًة .إِنَّZها حّ Zقا ً رؤيZا تتخZطَّى ذلZك
مZجاالت الZتّعا ُون الّ ZدولZي تُم ِّZهZد لZها الخZطوات ال ّ
س َر ٍة عامليّة واحدة.
ك ّله لتكشف لنا عن تاج األهداف جميعاً ،أَالَ وهو اتِّحاد شعوب العالم ك ّلها في أ ُ ْ
لZZقد بZZات االخZZتالف وانZZعدام االتِّZZحاد خZZطرا ً داهZZما ً لZZم َيُ Zع ْد لZZدول الZZعالZZم وشZZعوبZZه طZZاقٌ Zة عZZلى تحZُّ Zمله ،والZنّتائZجُ
املZترتِّZبة عZلى ذلZك ُمZZريZع ٌة لZدرج ٍZة ال يZمكن تZص ُّورهZا ،وجZليَّ ٌة إلZى حٍّ Zد ال تَZحتاج مZعه إلZى دلZيل أو بZرهZان .فZقد
كZZتب بZZهاءاهلل قZZبل نZيِّف وقZZرن مZZن الZزّمZZان قZZائZالً" :ال يZZمكن تZZحقيق إصZZالح الZZعالZZم واسZZتتباب أمZZنه واطZZمئنانZZه
إِالّ بZZعد تZZرسZZيخ دعZZائZZم االتِّZZحاد واالتِّZZفاق" .وفZZي املZZالحZZظة الZZتي أبZZداهZZا شZZوقZZي أفZZندي بZZأ َّن "البشZZريّZZة تَZZئنُّ
مZتل ِّهف ًة إلZى تZحقيق االتِّZحاد وإِنZهاء اسZتشهادهZا الZذي امZت ّد عZبر الُ Zعصور" .يَُ Zعود فZيُع ِّلق قZائZالً" :إِ َّن اتِّZحاد
Zري ك ّ Zله يُ ZZمثِّل اإلش ZZارة امل ُZZميِّزة ل ZZلمرح ZZلة ال ZZتي ي ZZقترب م ZZنها امل ZZجتمع اإلن ZZسان Zيّ اآلن .ف ZZاتِّ ZZحاد
ال ZZجنس البش ّ Z

الZعائZلة ،واتِّZحاد الZقبيلة ،واتِّZحاد "املZديZنة – الّ ZدولZة" ،ثZم قZيام "األ ُ َّZمZة – الّ ZدولZة" كZانZت ُZمZحاوالت تَZتابََ Zعت و ُ Zك ِZتب
لZZها كZZامZُ Zل الZنّجاح .أ َ َّمZZا اتِّZZحاد الZZعالZZم بZZدولZZه وشZZعوبZZه فZZهو الهZZدف الZZذي تZZسعى إلZZى تZZحقيقه بشZZر ّيZZة ُمZZعذَّبZZة.
ِ
ضZZى الZZكامZZنة فZZي ال Zنّظر ّيZZة الZZقائZZلة بZZسيادة ال ّ ZدولZZة ت Zتَّجه
Zشييد ال ّ Zدول .وال Zفَ ْو َ Z Z
لZZقد انZZقضى عهZZد بZZناء األ ُ َمZZم وتZ
اآلن إل ZZى ِذ ْروت ZZها ،ف ZZعال ٌ Zم َي Zن ْ ُمو ن ZZحو ال Zنّضوج ،ع ZZليه أن يتخ َّ Zلى ع ZZن التّش Zبُّث به ZZذا ال Zزَّ ْي ZZف ،وي ZZعترف ب ZZوح ZZدة
جسZZد ع ZZلى خ ZZير وج ZZه ه ZZذا امل ZZبدأ
ZؤسZZس ن ZZهائ ّ Zيا ً ال ZZجهاز ال ZZذي ي ZZمكن أن ُي ِّ Z
وشZZمولِ ZZها ،وي Z ِّ Z
ال ZZعالق ZZات اإلن ZZسان ّ Zية ُ Z
األساسي في حياته".
Zحة هZذا ال ّZرأي .ويZمكن تََ Zل ُّمس األَد َّلZة والZبراهZني فZي الZعديZد
إِ َّن ك ّZل الZقوى املُعاصZرة لZلتّطور والZتّغيير ُتZث ْ ِبت ِZ Z Z
ص َّ
ZالسZZالم ال ZZعامل Zيّ ف ZZي م ZZجال األح ZZداث ال ّ Zدول Zيّة
بشZZرة ب Z ّ Z
س ْ Zقناه ZZا ل ZZتلك ال َ Zعالم ZZات امل ُ ِّ Z
م ZZن األم ZZثلة ال ZZتي س ZZبق أن ُZ Z
ZحافZل ال ّZرجZال والZنّساء املُنْت َ ِمني إلZى ك ّZل الZثّقافZات واألَعZراق والّ Zدول فZي
ج ِZ
والحZركZات الZعاملZيّة ال ّZراهZنة .فZهناك َ Z
ZعامZلني فZي الZوكZاالت الZكثيرة واملُتن ِّوعZة مZن وكZاالت األمZم املتّحZدة ،وهZم يُZمثِّلون "جZهازَ ِ
خْ Zد َم ٍZة َمَ ZدنZيَّة"
الZعالZم ،ال ِZ
يُ ZZغطِّي أرج ZZا َء ه ZZذا ال ZZكوك ZZب األرض ZZي ،وإِن ZZجازات ZZهم ال Zّ Zرائ ZZعة تَ ُ Zد ّل ع ZZلى م ZZدى ال Zتّعا ُون ال ZZذي ي ZZمكن أن نُ ZZح ِّققه
Zشجعة .إِ َّن ال Zنّفوس تَ ِ Z
Zح ُّن إل ZZى االتِّ ZZحاد ،وك ZZأ َّن َرب ZZيعَ ال Zّ Zروح ق ZZد أَه Zَّ Zل ،وه ZZذا
ح ZZتى ول ZZو ك ZZان ZZت ال Zظّروف غ ZZير ُمِّ Z
ني ُي ِ Z
Zخاص م ZZن أص ZZحاب االخ ZZتصاص ف ZZي
ليتجسZZد ف ZZي م ZZؤت ZZمرات دول ّ Zية ك ZZثيرة َي ZZلتقي ف ZZيها أش Z
َّ Z
ZجاهZZد
ال ZZحن ُ
ٌ
مZياديZن مZختلفة مZن الZنّشاطZات اإلنZسانّ Zية ،وفZي تZوجZيه الZنّداءات لZصالZح املZشاريZع الZعاملّ Zية املZتعلقة بZالZطّفولZة
والشZZباب .والZZحقيقة أ َ َّن هZZذا الZZحنني هZZو أصZZل حZZركZZات الZتّوحZZيد الّ ZديZZن ّية ،هZZذه الحZZركZZات الZّ ZرائZZعة الZZتي صZZار
ّZ
ٍ
فZZيها أَتZZباع األَديZZان واملZZذاهZZب امل ُ
Zصورة ال مZZجال
ZتخاصZZمة تZZاريZZخيّا ً وكZZأنَّZZهم مشZZدودون بZZعضهم إلZZى بZZعض بZ
ِZ Z
إلZZى مZZقاومZZتها .فZZإلZZى جZZانZZب االتِّZZجاه املِ Z
ZناقZZض فZZي َم Zيْل ال ّ Zدول إلZZى ش ّ Zن الحZZروب و تZZوسZZيع نZZطاق نZZفوذهZZا
وس ْ Zؤ َددهZZا ،وهZZو ا ِّتZZجاهٌ ُتZZقا ِومZZه دون َZك َ Zلل وبZZال َهZZوا َدة مZZسيرةُ ِ
اإلنZZسان نZZحو اال ِّتZZحادَ ،ت Zبْ َقى مZZسيرةُ اال ِّتZZحاد
ُZ Z
وش ZZمو ً
Zسنوات ال ZZختام Zيّة ل ZZلقرن
سZ Zيْطَ َرةً ُZ Z
ه ZZذه م ZZن أَب ZZرز َم ZZعال ZZم ال ZZحياة ف ZZوق ه ZZذا ال ZZكوك ZZب األرض Zيّ َ Z
ال ف ZZي ال ّ Z
العشرين.
ZتوسZZع .وتَُ Z
Zضمُّ
إِ َّن التّجZZربZZة الZZتي تُZZمثِّلها الZZجامZZع ُة الZZبهائ Zيّة يZZمكن اعZZتبارهZZا نَZZموذج Zا ً ملZZثل هZZذا االتِّZZحاد امل ُ ِّ Z
الZجامZعة الZبهائّ Zية ثZالثZة أو أربZعة مZاليZني تZقريZبا ً مZن البشZر َيZنْتَمون أَصZالً إلZى الZعديZد مZن الّ Zدول والZثّقافZات
Zس ِهمني فZي سّ Zد الZحاجZات ال ّZروحّ Zية
والZطّبقات واملZذاهZب ،ويشZتركZون فZي سZلسلة واسZعة مZن الZنّشاطZات ُZم ْ
Zشعوب ب ٍ Z
ِ
Zالد ك ZZثيرة .ف ZZهي وح ZZدةٌ ُZع ZZضو ّي ZZة اج ZZتماعّ Z Zية تُ ZZمثِّل ت ZZن ُّوع ال ZZعائ ZZلة
واالج ZZتماعّ Z Zية واالق ZZتصاد ّي ZZة ل Z
Zشورة مٍ Z
البشZZر ّيZZة ،وتُZZديZZر شZZؤونZZها ضZZمن نZZظام مZZن مZZبادئ امل َ ُ
Zقبول بZZصورة عZZا َّمZZة ،وتZZعتزّ بZZالZفَ ْيض الZZعظيم
أي تZZمييز بZZني ديZZن وآخZZر .وقZZيا ُم مZZثل هZZذه الZZجامZZعة
كّ Zله مZZن الهZZدايZZة اإللZZهيّة فZZي الZتّاريZZخ اإلنZZسانZيّ دون ّ
دل ٌ
ZؤسZZسها بZالنّسZبة لZوحZدة الZعالZم ،وبZرهZا ٌن إِضZافZي عZلى أ ً َّن اإلنZسانZيّة
صْ Zد ِق رؤيZا ُمZ ِّ Z
Zيل آخZر ُمْ Zق ِنع عZلى ِ Z Z
تس ZZتطيع ال ZZعيش ض ZZمن إط ZZار ُم ZZجتمعٍ ع ZZامل Zيّ واح ZZد ل ZZدي ZZه ال َ Zكفا َءةُ مل ZZواج ZZهة ج ZZميع التّح ِّ Zدي ZZات ف ZZي م ZZرح ZZلة
ضج وال َّZرشZاد .فZإذا كZان للتجZربZة الZبهائZيّة أي حٍّ Z
ظ فZي اإلسZهام َ
الZن ُّ ْ
حZذ اآلمZال املZتع ّلقة بZوحZدة الZجنس
بش ْ Z
البشريِ ،
فإنَّنا نكون سعدا َء بأن نعرضها نَموذجا ً لل ّدرس والبحث.
ّ
جZالل
ZتواضZع أمZام َ Z
Zلمهمة الZتي تتحَّ Zدى الZعالZم بZأسZره ،ف ِZإنَّZنا نَZحني ُرؤوسZنا ب ُ Z Z Z
وحَ Z
ني نZتأ َّZمZل األَهZم ّية الُ Zق ْ
ص َوى ل َّ
ط ٍ
Zينة واحZدة ،و َمَّ Zيز جZوهZر
ش َZر جZميعا ً مZن ِ Z
سZبْ َحانَZه وتََ Zعا َلZZى ،الZذي خZلق بZفضل مZحبَّته الZالّ ُZمZتناهZية البَ َ Z Z
الZبارئ ُ Z
Zفضالً إِ َّيZZاه عZZلى املخZZلوقZZات كZZافZZة ،وشZَّ ZرفZZه ُمZزَ ِّيZZنا ً إِ ًيّZZاه بZZالَ Zع ْقل ،والِ Z
Zح ْك َمة ،والZِ Zعزَّة ،وال ُ
اإلنZZسان ُمِّ Z
خZZلود ،وأسZZبغ

وهZبة الZعظيمة لِZيَبْ ُلغَ مZحبَّة الZخالZق و َZمZع ِرفZتَه" ،هZذه املZوهZبة الZتي "يZجب أن تَُ Zع َّد بZمثابZة
عZليه "املِيزة الZفريZدة وامل َ ِZ
الق ّوة الخالَّقة وال َغ َرض األصيل لوجود الخليقة".
نZZحن نZZؤمZZن إِيZZمانZا ً راسZZخا ً بZZأ َّن البشZZر جZZميعا ً ُ
خZZلِقوا لZZكي "يَ ْحZِ Zملوا حZZضارةً دائZZم َة الZتّق ُّدم" وبZأَنَّZZه "لZZيس مZZن
ش Zيَم اإلنZZسان أن يسZZلك مسZZلك وحZZوش الZZغاب" ،وبZZأ َّن الZZفضائZZل ال Zتّي تَZZليق بZZكرامZZة اإلنZZسان هZZي األ َ َمZZان ُ Zة،
ِZ
والZتَّسا ُمZحُ ،والZَّ Zر ْحZَ Zم ُة ،والZَّ Zرأْفَُ Zة ،واأل ُ ْلZفَ ُة مZZع البشZZر أَجZZمعني .ونَُ Zعود فZZنؤ ِّكZZد إيZZمانZZنا بZZأن "الُ Zق ُدرات الZZكامZZنة فZZي
مZقام اإلنZسان ،وسZم ّو مZا ُقِّ Zدر لZه عZلى هZذه األرض ،ومZا فُ ِ
Zط َر عZليه مZن نZفيس ال َZج ْو َZهZر ،لZسوف تَظْ َZهZر جZميعها
Zمان ث ZZاب ٍ Z
ح ZZمن" .وه ZZذه االع ZZتبارات ه ZZي ال ZZتي تُح Zِّ Zرك ف ZZينا م ZZشاع ZZر إي ٍ Z
Zت ال
ف ZZي ه ZZذا ال ZZيوم ال ZZذي َو َZع َ Zد ب ZZه ال Zَّ Zر ْ Z
ف الذي يمكن تحقيقه ويسعى نحوه بَنو البشر.
يتزعزع بأ َّن االتِّحاد
ّ
والسالم ُه َما ال َه َد ُ
خّ Z
فZZفي هZZذه اللحZZظة الZZتي نَ ُ
ط فZZيها هZZذه الZZكلمات تَZتَرامZZى إلZZينا أصZZوات الZZبهائّ Zيني املZZليئ ُة بZZاآلمZZال رغZZم مZZا ال
ٍ
Zطهاد ف ZZي َم ْZه ZZد دي ZZنهم .ف ZZامل َ Zثَل ال ZZذي ي ZZضرب ZZه ه ZZؤالء ل ZZلثّبات امل ُ Zفْ َعم ب ZZاألم ZZل
Zتعرض ل ZZه ه ZZؤالء م ZZن اض Z
ي ZZزال ي َّ Z
الس ZZالم ،ال ZZذي را َو َد البش ZZر ّي ZZة مل ُ َّ Zدة ط ZZوي ZZلة م ZZن
ح ْ Zلم ِ ّZ Z
ب ت ZZحقي ِق ُ Z
ي ZZجعلهم ُZ Z
ش ZZهودا ً ع ZZلى ص َّ Z
Zحة االع ZZتقاد ب Zأ َ َّن ُقZْ Zر َ
سْ Zلطَ ًة ونZفوذاً ،وذلZك بZفضل مZا لZرسZالZة بZهاءاهلل مZن أثٍ Zر خZالّق يZبعث
الZزّمZان ،أَصZبح الZيوم مZشموالً بZعنايZة اهلل ُ Z
ِ
Zتحضر أَي ZZضا ً م ZZا لِ ZZفعل
جسZZده ZZا ال ZZكلمات ،ب ZZل نَس Z
ه Zنَا ل ZZيس ف ZZقط رؤي ZZا تُ ِّ Z
ع ZZلى ال Zتّغيير .وه ZZكذا نَ Zن ْ ُقل إِل ZZيكم ُZ
اإلي ZZمان وال Zتّضحية م ZZن ن ٍ Z
Zفوذ وق ّ Zوة .ك ZZما نَ Zنْقل إل ZZيكم م ZZا يُ ِ Z
س ب ZZه إِخ ZZوان ZZنا ف ZZي ال ّ Zدي ZZن ف ZZي ك Zّ Zل م ZZكان م ZZن
Zح ّ
والسZالم .وهZا نZحن نZنض ّم إلZى ك ّZل ضZحايZا الZعدوان ،وك ّZل الZذيZن ي ِ
Zحنّون
ّZ Z
مZشاعZر ال ّZرجZاء تZل ُّهفا ً لZقيام االتِّZحاد
السZالم والZنّظام الZعاملZيّ فZي تZعزيZز تZلك
ZالصZهم ملZبادئ ّ Z Z
Zس ِهم إِخ ُ Z Z Z
إلZى زَوال الZت ّ ُ Z
Zصراع ،وك ّZل الZذيZن يُ ْ
طاحZن وال ّ
ِ
الرؤُوف ال َو ُدود.
شرفة التي من أَجلها بُعثَت اإلنسانيّة إلى الوجود فَضالً من َل ُدن الخالق َّ
األهداف امل ُ ِّ
إِ ًنّ رغZZبتنا امل ُ ْ
ح ُ ZدونZZا إلZZى االسZZتشهاد
خZZلِصة فZZي أن نZZنقل إلZZيكم مZZا ُيZZسا ِورنZZا مZZن فَ ْ Zو َر ِة األَمZZل و ُعZْ Zمق ال Zثّقة ،تَ ْ Z
الجْ Zد َوى ،وتَZن ْ َق ِ
ضي هZذه الحZروب املُد ِّZمZرة،
بهZذا الَ Zو ْZعZد األَكZيد لZبهاءاهلل" :لZسوف تَZزُول هZذه الZنّزاعZات الZعديZمة َZ
فالسالم العظيم ال ُب َّد أ َ ْن َيأ ْ ِتي".
ّ
ت ال َع ْد ِل األ َ ْعظَم
بَيْ ُ

