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بيان من الجامعة البهائية العاملية
 مكتب املعلومات العامة
نيويورك، شباط 1999

عــقد مجــلس الــنّواب الــبرازيــلي فــي الــثامــن والعشــريــن مــن مــايــو (أيــار) مــن عــام 1992 جــلسة تــذكــاريــة 
خـاصـة بـمناسـبة مـرور مـائـة عـام عـلى صـعود بـهاء اهلل إلـى املـلكوت األعـلى.  ولـقد تـزايـد األثـر الـذي تـركـه 
بــهاء اهلل ورســالــته الــعاملــية لــيصبح هــذا األثــر ظــاهــرة مــألــوفــة فــي األوســاط الــفكريــة الــعاملــية ويتجــّلى فــي 
نـسيج املـجتمع الـعاملـي الـراهـن.  فـمن الـواضـح أن رسـالـة الـوحـدة واالتـفاق الـتي نـادى بـها بـهاء اهلل مسّـــــت 
شــغاف قــلوب املشــرّعــني الــبرازيــليني.  فــقد أشــاد املشــرعــون الــذيــن تحــدثــوا فــي الجــلسة الــتذكــاريــة هــذه 
نـــيابـــة عـــن كـــل األحـــزاب املـــمثلة فـــي مجـــلس الـــنواب بمجـــموعـــة اآلثـــار املـــقّدســـة الـــتي جـــاء بـــها بـــهاء اهلل، 
فـوصـفها أحـد الـنّواب بـأنـها "أضخـم إنـجاز كـتابـيّ مـقّدس صـدر عـن قـلم واحـد بـمفرده".  وأشـادوا أيـًضا 
بــاملــفهوم الــبهائــي الــخاص بمســتقبل كــوكــبنا األرضــي، فــعّلق عــلى ذلــك متحــدث آخــر قــائــالً: "إنــه مــفهوم 
يتخــطّى الحــدود املــاديّــة لــيحتوي البشــريــة كــلها بــعيًدا عــن الــخالفــات الــتافــهة حــول الــقومــية أو الــعرق أو 

املعتقد أو حواجز التفرقة واالنقسام".(1)

ولـــعل املـــدهـــش حـــًقا واملـــثير لـــالهـــتمام، فـــي ضـــوء هـــذا املـــديـــح واإلطـــراء، أن رســـالـــة بـــهاء اهلل مـــا زالـــت 
تـتعرض لـإلدانـة املـريـرة والتحـريـم مـن قـبل رجـال الـديـن املسـلمني الـذيـن يـحكمون إيـران الـيوم، والـذيـن 
كـان أسـالفـهم كـذلـك مـسؤولـني عـن نـفي بـهاء اهلل وسـجنه فـي أواسـط الـقرن الـتاسـع عشـر، وعـن ذبـح 
اآلالف مـن أتـباعـه الـذيـن اعـتنقوا مـبادئـه الـهادفـة إلـى تـغيير خـيّر لـحياة البشـر واملـجتمع.  وحـتى فـي 
الـوقـت الـذي كـانـت فـيه تـلك الجـلسة الـتاريـخية مـنعقدة، كـان ثـالثـمائـة ألـف بـهائـي مـن الـذيـن يـعيشون 
فــي إيــران يــرفــضون التخــلي عــن مــعتقداتــهم الــتي القــت اإلشــادة واإلطــراء فــي مــعظم أنــحاء الــعالــم، 

ويأبون نكرانها.  فجلب ذلك عليهم االضطهاد والحرمان، وفي معظم األحوال الّسجن والقتل. 

ولـــقد شهـــد الـــقرن املـــاضـــي أمـــثلة أخـــرى مـــن املـــعارضـــة واالضـــطهاد طـــبعت مســـلك الـــعديـــد مـــن األنـــظمة 
االسـتبداديـة وتـصرفـاتـها؛ األمـر الـذي يـثير الـتساؤل حـول طـبيعة مـضمون الـتفكير الـذي أثـار ردود الـفعل 

الشديدة التباين هذه ما بني اإلدانة والرفض من جهة، واإلطراء واملديح من جهة أخرى.  

إن الـــباعـــث الـــرئـــيسي لـــرســـالـــة بـــهاء اهلل هـــو شـــرٌح لـــحقيقة الـــوجـــود عـــلى أنـــها فـــي األســـاس روحـــانـــية فـــي 
طـــبيعتها، وشـــرح الـــقوانـــني الـــتي تـــحكم فـــعل الـــحقيقة ونـــفوذهـــا.  فـــرســـالـــة بـــهاء اهلل ال تـــعتبر الـــفرد مجـــرد 
كــائــن روحــي و"نــفس نــاطــقة" فحســب، بــل تــؤكّـــد عــلى أن ذلــك الــتفاعــل، الــذي نــسميه حــضارة، يــمثّل فــي 
حــد ذاتــه مــسارًا روحــيًّا يــتكاتــف فــيه الــعقل والــضمير اإلنــسانــي عــلى مــّر الــزمــان لخــلق الــوســيلة األكــثر 
كــفاءة وتــعقيًدا لــلتعبير عــما يــجيش فــي الــقلب ويــساور الــعقل مــن الــقدرات الــروحــية والــفكريــة الــّدفــينة فــي 

اإلنسان.  
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ويــؤكــد بــهاء اهلل حــني يــرفــض املــبادئ املــاديّــة الــسائــدة بــأنــه جــاء بــتفسير يــخالــف املــفهوم الــدارج ملــسار 
الـتاريـخ.  فـاإلنـسانـية، وهـي رائـدة تـطّور الـوعـي البشـري، تـمر بـمراحـل الـطفولـة ثـم الحـداثـة فـالـبلوغ فـي 
حــــياة أفــــرادهــــا، ولــــقد وصــــلنا اآلن فــــي رحــــلتنا عــــبر هــــذه املــــراحــــل إلــــى عــــتبة مــــرحــــلة الــــنضج الــــتي طــــال 
انـتظارهـا لـتصبح جـنًسا بشـريًـا مـوحـًدا.  فـالحـروب ومـظاهـر االسـتغالل والـتعّصبات الـتي سـادت مـراحـل 
عــــدم الــــنضوج فــــي املــــسيرة الــــحضاريــــة يــــنبغي أالّ تــــكون مــــدعــــاة لــــليأس، وإنــــما يــــجب أن تــــكون حــــافــــزًا 

لالضطالع باملسؤوليات التي يفرضها علينا نضجنا الجماعي.  

أعــلن بــهاء اهلل فــي رســائــله إلــى مــعاصــريــه مــن الــقادة الــسياســيني والــديــنيني أن قُــدرات ال حــصر لــقواهــا 
قـــد بـــدأت تـــنبعث لـــدى شـــعوب األرض؛ وهـــي الـــقدرات الـــتي ال يـــمكن ألهـــل عـــصره تـــخيُّلها والـــتي ســـوف 
تـــحّول الـــحياة املـــاديـــة عـــلى هـــذا الـــكوكـــب وتـــغيّرهـــا.  ولـــذا كـــان مـــن الـــضروري، حســـب بـــيانـــات بـــهاء اهلل، 
اسـتخدام هـذا الـتقدم املـادي واملـرتـقب إلحـداث تـطور خُــلقي واجـتماعـي.  ولـكنه إذا مـا حـالـت الـصراعـات 
اإلقـليمية والـطائـفية دون ذلـك فـإن الـتقدم املـادي لـن يـقتصر عـلى تـحقيق املـنافـع فـقط بـل سـوف يـؤدي إلـى 
عــــواقــــب وخــــيمة وشــــرور عــــظيمة ال يــــمكن الــــتكهن بــــها.  فــــبعض مــــا حــــذّر مــــنه بــــهاء اهلل وأنــــذر بــــه تــــتردد 
أصــداؤه املــرّوعــة فــي عــصرنــا هــذا إذ يــقول: "إن فــي األرض أســبابًــا عــجيبة غــريــبة، ولــكنها مســتورة عــن 

يَّتها سبب للهالك".(2) األفئدة والعقول.  وتلك األسباب قادرة على تبديل هواء األرض كلها وُسمِّ

يـــصرّح بـــهاء اهلل بـــأن الـــقضية الـــروحـــية الـــرئـــيسية الـــتي تـــواجـــه كـــل الـــناس، بـــغّض الـــنظر عـــن انـــتماءاتـــهم 
الـوطـنية أو الـديـنية أو الـعرقـية، هـي وضـع أسـس مـجتمع عـاملـي تـتمثل فـيه وحـدة الـطبيعة اإلنـسانـية.  إذ 
إن وحــدة ســكان املــعمورة واتــفاقــهم لــيس رؤيــة إصــالحــية مــثالــيّة مــبعثها الــخيال، وال هــي فــي مــحصلتها 
الـنهائـية خـاضـعة لـلخيار، بـل تـجسيد لـلمرحـلة الـحتميّة الـقادمـة فـي سـياق الـتطور االجـتماعـي، سـتدفـعنا 
إلــيها مــكرهــني تــجارب املــاضــي وخــبرة الــحاضــر بــأســرهــا.  ومــا لــم يــتم االعــتراف بهــذه الــقضية كــحقيقة 
واقـعة والـعمل عـلى مـعالـجتها، فـلن تـتوفـر الحـلول الـناجـعة إلزالـة الشـرور والـعلل الـتي ابـتُلي بـها كـوكـبنا، 
ألن تحـّديـات عـصرنـا الـذي ولـجناه كـّلها فـي األسـاس عـاملـية الـنطاق تـتسم بـالـشمول ال الـخصوصـية، وال 

تتعلق بإقليم دون اآلخر.  

تــزخــر آثــار بــهاء اهلل الــكتابــية، الــتي يــتناول فــيها مــوضــوع بــلوغ البشــريــة مــرحــلة الــنضوج، بــكلمة "الــنور" 
كـلفظ مـجازي لـلتعبير بـدقـة عـن الـوحـدة واالتـحاد كـقوة تُحـدث الـتحّول والـتغيير.  وتـؤكـد لـنا هـذه اآلثـار أن 
"لــــلوحــــدة واالتــــفاق نــــورًا ســــاطــــًعا يــــضيء جــــميع اآلفــــاق".(3) يســــّلط هــــذا الــــتأكــــيد الــــضوء عــــلى الــــتاريــــخ 
املــــعاصــــر مــــن مــــنظور مــــختلف جــــًدا عــــن ذلــــك الــــذي ســــاد أواخــــر الــــقرن العشــــريــــن؛ إذ يــــحّضنا عــــلى أن 
نــتلمس فــي مــعانــاة زمــانــنا وانــحاللــه فــعالــية الــقوى الــتي تحــرر الــوعــي اإلنــسانــي، انــطالقًـــا نــحو مــرحــلة 
جـديـدة مـن الـتطور، مـما يـدعـونـا إلـى إعـادة الـنظر فـي مـا كـان يحـدث خـالل الـسنوات املـائـة املـاضـية، ومـا 
كــان لــتلك الــتطورات واألحــداث مــن تــأثــير عــلى جــموع مــختلفة مــن الــشعوب واألعــراق واألمــم واملــجتمعات 

التي مرّت بهذه التجارب وَخِبرَتها.  

وإذا كــان األمــر كــما يــؤكّـــده بــهاء اهلل مــن أنــه "ال يــمكن تــحقيق إصــالح الــعالــم واســتتباب أمــنه واطــمئنانــه 
إال بـعد تـرسـيخ دعـائـم االتـحاد واالتـفاق"،(4) يـمكن تـبعاً لـذلـك تـفّهم نـظرة الـبهائـيني إلـى الـقرن العشـريـن، 
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بـكل عـلله وكـوارثـه، عـلى أنـه "قـرن الـنور".(5)  ذلـك أن سـنوات هـذا الـقرن املـائـة شهـدت تـحوالً كـبيرًا، سـواء 
فــي األســلوب الــذي بــدأ يخــطط بــه ســكان األرض ملســتقبلهم الجــماعــي أو فــي نــظرة كــل مــنهم لــآلخــريــن 
وتـعامـله مـعهم.  وفـي كـال املـنحيني كـانـت الـّسمة املشـتركـة نـهًجا وحـدويًـا.  فـقد أجـبرت االنـتفاضـات، الـتي 
لــم تســتطع املــؤســسات الــقائــمة الــسيطرة عــليها، أجــبرت قــادة الــعالــم عــلى وضــع أجهــزة جــديــدة ملــنظمة 
عـــاملـــية مـــا كـــان ألحـــد فـــي مـــطلع الـــقرن أن يـــتصّور قـــيامـــها.  وبـــينما كـــانـــت هـــذه الـــتطورات تـــتفاعـــل، كـــان 
الــتآكــل الســريــع يــلتهم الــعادات واملــسالــك الــتي فــرّقــت األمــم والــشعوب خــالل قــرون طــويــلة مــن الــصراع، 

وكأنها ُوجدت لتبقى ألجيال عديدة قادمة. 

ومــــن هــــذيــــن الــــتطوريــــن انــــبلج فــــي مــــنتصف الــــقرن فجــــر جــــديــــد لــــن يــــقّدره حــــق قــــدره أو يــــدرك أهــــميته 
الــــتاريــــخية إال أجــــيال املســــتقبل.  وفــــي غــــمرة فــــترة الــــذهــــول والــــدهــــشة الــــتي ســــادت فــــي أعــــقاب الحــــرب 
العاملية الثانية، تبنّي لبعيدي النظر من قادة العالم أن في اإلمكان تعزيز أسس النظام العاملي وترسيخ 
أركـانـه مـن خـالل هـيئة األمـم املتحـدة.  فـالحـلم الـذي طـاملـا راود املـفكريـن مـن أهـل الـتقدم والـرّقـيّ قـد تـحقق 
أخـــيرًا بـــقيام نـــظام جـــديـــد تـــمثل فـــي مجـــلس دولـــي لـــه هـــيئآتـــه الـــخاصـــة بـــه ومـــعاهـــداتـــه وشـــرائـــعه الـــدولـــية، 
ويـتمتع بسـلطات وصـالحـيات حـاسـمة حُــــرم مـنها، ويـا لـألسـف، نـظام سـلفة "عـصبة األمـم" الـتي لـم تـعّمر 
طـــويـــالً.  وفـــيما واصـــل الـــقرن املـــاضـــي مـــسيرتـــه الـــتقدمـــية، مـــارس الـــنظام الجـــديـــد صـــالحـــياتـــه وتـــمرّســـت 
ســــواعــــده الــــطّريــــة فــــي الــــحفاظ عــــلى الســــالم وبــــرهــــن بــــاطّــــراد مــــقنع عــــما يــــمكن تــــحقيقه مــــن انــــجازات.  
وصـاحـب نـهوض هـذا الـنظام الجـديـد ونـفوذ آثـاره تـوسّـــــعٌ مسـتمر فـي قـيام مـؤسـسات الـحكم الـديـمقراطـي 
فــي أنــحاء مــختلفة مــن الــعالــم.  فــإذا كــانــت الــنتائــج الــعمليّة مــا زالــت مــخيّبة لــآلمــال، فــإن ذلــك ال يــنتقص 
بـأي حـال مـن األحـوال مـن أهـمية الـتحّول الـتاريـخي فـي املـسار البشـري الـذي ال رجـعة عـنه فـي االتـجاه 

الذي أخذ دوره نحو تنظيم الشؤون االنسانية تنظيًما جديًدا.  

وكـــما األمـــر فـــي مـــوضـــوع الـــنظام الـــعاملـــي كـــذلـــك هـــو فـــي حـــقوق أهـــل الـــعالـــم وشـــعوبـــه؛ إذ إن اكـــتشاف 
املـعانـاة املـرّوعـة الـتي أصـابـت ضـحايـا االنحـراف اإلنـسانـي إبـان فـترة الحـرب الـعاملـية الـثانـية قـد صـدمـت 
املــشاعــر عــلى املســتوى الــعاملــي، وبــعثت فــي الــنفوس شــعورًا ال يــمكن وصــفه إال بــالــقول بــأنــه إحــساس 
عـــميق بـــالخـــزي والـــعار.  ومـــن أتـــون هـــذه الـــصدمـــة املـــرّوعـــة ولـــد نـــوع جـــديـــد مـــن االلـــتزام املـــعنوي تجسّـــــــد 
رسـميًا فـي وظـائـف الـلجنة الـدولـية لـحقوق اإلنـسان والـوكـاالت الـتابـعة لـها.  وهـو تـطور مـا كـان لـيدركـه أو 
يــقبل بــه حــّكام الــقرن الــتاســع عشــر الــذيــن خــاطــبهم بــهاء اهلل فــي املــوضــوع ذاتــه.  ومــّكنت الــصالحــيات 
الجـديـدة هـذه مجـموعـة مـتنامـية مـن املـنظمات غـير الـحكومـية مـن الـعمل مـن أجـل ضـمان احـترام اإلعـالن 

الدولي لحقوق اإلنسان واعتباره أساًسا للمعايير والضوابط الدولية وتطبيقه على هذا األساس.

أمـا عـلى صـعيد الـحياة االقـتصاديـة، فـثمة تـدابـير تـم اتـخاذهـا مـوازيـة ملـا حـدث عـلى املسـتوى الـسياسـي.  
فــنتيجة الــفوضــى واالضــطراب الــلذيــن أصــابــا الــعالــم مــن فــترة الــكساد الــكبير خــالل الــنصف االول مــن 
الــقرن العشــريــن، اســتنّت كــثير مــن الــحكومــات تشــريــعات ُوضــعت بــموجــبها بــرامــج الــرعــايــة االجــتماعــية 
ونُـظم الـرقـابـة املـالـية وصـناديـق االحـتياط وقـوانـني الـتجارة الـتي اسـتهدفـت حـمايـة مـجتمعاتـها مـن تـكرار 
مـــثل ذلـــك الـــكساد الـــجالـــب لـــلدمـــار والخـــراب.  وشهـــدت الـــفترة الـــتي أعـــقبت الحـــرب الـــعاملـــية الـــثانـــية قـــيام 
مـــؤســـسات ذات صـــبغة عـــاملـــية، مـــثل صـــندوق الـــنقد الـــدولـــي والـــبنك الـــدولـــي واالتـــفاقـــية الـــعامـــة لـــلتعرفـــة 
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والـتجارة، بـاالضـافـة إلـى خـلق شـبكة مـن وكـاالت الـتنمية املـضطلعة بـمهمة تـحقيق الـرخـاء املـادي لـكوكـبنا، 
والـعامـلة عـلى نـمو ذلـك الـرخـاء وازدهـاره.  وفـي نـهايـة الـقرن، وبـغض الـنظر عـن الـنوايـا الـسائـدة حـينئذ، 
ورغــم انــعدام وجــود الــوســائــل واملــعّدات املــتطورة، اقــتنعت جــماهــير البشــر بــأن ثــروات الــعالــم يــمكن إعــادة 
تـــــوزيـــــعها مـــــن األســـــاس، بـــــشكل يـــــتفق واملـــــفاهـــــيم الجـــــديـــــدة كـــــليًّا، لســـــّد احـــــتياجـــــات األســـــرة االنـــــسانـــــية 

ومتطلباتها.

لـــقد تجسّـــــــد عِــــظم تـــأثـــير هـــذه الـــتطورات فـــي تـــسارع انـــتشار الـــتعليم بـــني الجـــماهـــير.  وبـــغض الـــنظر عـــن 
اســــتعداد الــــحكومــــات املــــركــــزيــــة واملحــــلية لــــتخصيص مــــوارد مــــتزايــــدة ملــــيدان الــــتعليم، وبــــمنأى عــــن قــــدرة 
املـــجتمع عـــلى حشـــد وتـــدريـــب جـــحافـــل مـــن املـــعلمني الـــدائـــمني ذوي الـــكفاءة، فـــقد شهـــد الـــقرن العشـــرون 
تـقدمًــا بـارزًا عـلى صـعيديـن كـان لـهما أثـر خـاص عـلى املسـتوى الـدولـي.  األّول، يـتمثل فـي مجـموعـة مـن 
بـــرامـــج الـــتنمية الـــتي ركّـــــزت عـــلى احـــتياجـــات الـــتعليم بـــدعـــم مـــالـــي كـــبير مـــن مـــؤســـسات كـــالـــبنك الـــدولـــي 
والــوكــاالت الــحكومــية وكُـــبرى املــؤســسات الــخاصــة وعــدد مــن فــروع األجهــزة الــتابــعة لــهيئة األمــم املتحــدة . 
أمـــا الـــثانـــي، فـــقد تـــمثل فـــي االنـــفجار الـــتكنولـــوجـــي اإلعـــالمـــي الـــذي أتـــاح لـــكل ســـكان األرض إمـــكانـــية 

اإلفادة من محصول ما جناه البشر من العلوم واملعارف.

نشـــطت عـــملية إعـــادة الـــتنظيم الـــبنيوي هـــذه عـــلى املســـتوى الـــعاملـــي، وعـــّم تـــعزيـــزهـــا نـــتيجة مـــا طـــرأ عـــلى 
الـوعـي اإلنـسانـي مـن تـحّول جـوهـري؛ إذ َوجـدت شـعوب بـكامـلها نـفسها مـضطرة فـجأة إلـى دفـع ثـمن غـالٍ 
ألنـــماط مـــن الـــتفكير مـــتأصـــلة فـــيها مـــثيرةً لـــلنزاع والـــصراع.  وفـــعلت ذلـــك عـــلى مـــرأى ومـــسمع عـــالـــم بـــات 
يـشجب هـذه األنـماط مـن الـتفكير الـتي كـانـت تـعتبر فـي املـاضـي عُــرفـاً اعـتاد عـليه الـناس، وسـلوكًــا مـقبوالً.  

وكان نتيجة ذلك أن طرأ تحول جذري في الكيفية التي بدأ الناس فيها ينظر بعضهم بعًضا.  

فـعلى سـبيل املـثال، اعـتقد الـناس عـبر الـتاريـخ، وأيـدتـهم فـي ذلـك الـتعالـيم الـديـنية، بـأن املـرأة أسـاسًـــــا فـي 
طـبيعتها أدنـى مـرتـبة مـن الـرجـل.  إال أنـه بـني عـشية وضـحاهـا انـقلب فـجأة هـذا املـفهوم الـسائـد تـاريـخيًا 
وأخـذ فـي الـتراجـع فـي كـل مـكان.  ومـهما كـان الـطريـق طـويـالً وشـاقًــا أمـام الـتطبيق الـكامـل ملـا أكّـــده لـنا 
بـهاء اهلل مـن أن املـرأة والـرجـل مـتساويـان بـكل مـعنى الـكلمة، فـأي مـوقـف فـكري أو مـعنوي يـدعـم مـعارضـة 

هذا الرأي آخذ في التالشي واالنهيار.  

ثـمة ثـابـت آخـر كـان فـي نـظرة اإلنـسان إلـى نـفسه عـبر األلـفية املـاضـية أال وهـو اعـتزازه بـتميّزه الـعرقـي، 
مـما أدى فـي الـقرون األخـيرة املـاضـية إلـى تحجّــــر تـلك الـنظرة وتـحولـها إلـى أوهـام عـنصريـة مـختلفة.  إال 
أن الــقرن العشــريــن شهــد مــا يــمكن اعــتباره، مــن وجــهة نــظر تــاريــخية، ســرعــًة مــذهــلة فــي اســتتباب مــبدأ 
وحـدة الـجنس البشـري كـقاعـدة يهـتدي بـها الـنظام الـعاملـي.  والـيوم لـم يـُعد يُـنظر إلـى الـصراعـات الـعرقـية، 
الـــتي مـــا زالـــت تجـــلب الـــفوضـــى والـــدمـــار فـــي كـــثير مـــن أنـــحاء الـــعالـــم، عـــلى أنـــها مجـــرد ظـــواهـــر عـــاديـــة 
لـلعالقـات بـني أجـناس البشـر املـختلفة، وإنـما يُـنظر إلـيها عـلى أنـها انحـرافـات الـتطرّف الـعنيد الـتي يـجب 

وقفها وإخضاعها لسيطرة دولية فاعلة.
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عـالوة عـلى ذلـك، سـاد البشـريـة فـي عهـد طـفولـتها الـطويـل، وبـمباركـة تـامـة مـن قـبل الـنُّظُم الـديـنية الـقائـمة 
آنــذاك، افــتراض بــأن الــفقر ظــاهــرة اجــتماعــية دائــمة الــبقاء ال مــفر مــنها؛ وهــو افــتراض تــحّكم فــي ســّلم 
أولـويـات كـل نـظام اقـتصادي عـرفـه الـعالـم.  أمـا الـيوم، فـإّن الـقاعـدة الـتي بـني عـليها ذلـك االفـتراض غـدت 
مــرفــوضــة، وأصــبحت الــحكومــة – ولــو نــظريًــا عــلى األقــل – ذلــك الــوصــي املــسؤول أســاسًــــــا عــن خــير كــافــة 

أفراد املجتمع وصالحهم.  

ولـعل مـا يـتميز بـاهـمية خـاصـة، نـظرًا ملـا لـه مـن عـالقـة وثـيقة بجـذور الـدوافـع اإلنـسانـية، هـو تـراخـي الـقيود 
الــتي يــفرضــها الــتعصب الــديــني واملــذهــبي.  فــقد بشّـــــــر قــيام "بــرملــان األديــان" الــذي اســتقطب االهــتمام 
الــكبير حــينما كــان الــقرن الــتاســع عشــر يــقترب مــن نــهايــته، بشّـــــــر بــإقــامــة الــحوار والــتعاون بــني املــذاهــب 
واألديـان، مـما سـاعـد عـلى دعـم الـنشاطـات الـعلمانـية الـساعـية إلـى تـقويـض األسـوار املـنيعة لسـلطة رجـال 
الــديــن الــتي عــزّ اخــتراقــها مــن قــبل.  فــإزاء مــا شهــدتــه الــسنوات املــائــة املــاضــية مــن تــحّول فــي املــفاهــيم 
الــديــنية، والــطفرات الــحالــية مــن ردود الــفعل األصــولــية والــتطرفــية، ال تــتعدى كــونــها مــعارك الــفلول األخــيرة 
الـيائـسة ملـنع االنـهيار املـحتوم لـلهيمنة الـطائـفية واملـذهـبية.  فـقد صـرّح بـهاء اهلل فـي هـذا الـصدد قـائـالً: "ال 
شـك فـي أن األديـان جـميعها مـتوجـهة إلـى األُفـق األعـلى وأنـها كـّلها عـامـلة بـما يـأمـر بـه الـحق جـّل جـاللـه".

(6)

كـان الـعقل اإلنـسانـي فـي هـذه الـعقود الـزمـنية الـحاسـمة يـواجـه أيـًضا تـغيّرات جـوهـريـة فـي الـطريـقة الـتي 
كــــان يســــتوعــــب بــــها الــــكون مــــن حــــيث كــــتلته املــــاديــــة.  فــــقد تــــعرّف الــــعالــــم فــــي الــــنصف األول مــــن الــــقرن 
العشـــريـــن عـــلى نـــظريـــتني عـــلميتني جـــديـــدتـــني هـــما: نـــظريـــة النســـبية ونـــظريـــة مـــيكانـــيكا الـــكم أو املـــيكانـــيكا 
الـتقديـريـة.  وكـال هـاتـني الـنظريـتني عـلى عـالقـة وثـيقة بـطبيعة الـضوء وكـيفية انـتشاره، مـما أحـدث ثـورة فـي 
مــيدان الــعلوم الــطبيعية – الــفيزيــاء – بــاإلضــافــة إلــى حــدوث تــغيير شــامــل فــي مــجاالت الــتطور الــعلمي.  
فـــأصـــبح واضـــًحا أن عـــلم الـــفيزيـــاء الـــتقليدي قـــاصـــر عـــن شـــرح الـــظواهـــر الـــطبيعية وتـــفسيرهـــا، إال ضـــمن 
مــجال محــدود.  وفــجأة انــفتح بــاب جــديــد عــلى مــصراعــيه أمــام الــبحث الــعلمي فــي مــيدان دراســة الــكون 
بـمكونـاتـه الـدقـيقة ونـوامـيسه الـهائـلة.  وكـان لهـذه الـتطورات أثـر تخـطّى أبـعاد عـلم الـفيزيـاء، فـزعـزع أركـان 
اآلراء الـــتي اعـــتمدهـــا الـــعالـــم فـــي نـــظرتـــه إلـــى الـــكون؛ وهـــي الـــنظرة الـــتي ســـيطرت عـــلى الـــتفكير الـــعلمي 
لــقرون طــويــلة مــن الــزمــان.  وذهــبت إلــى غــير رجــعة صــورة ذلــك الــكون اآللــي الــذي يــدار كــالــساعــة، كــما 
ذهــبت تــلك الــفرضــية الــتي فــصلت بــني املُـراقِـــْب واملُـراقَــْب؛ أي بــني الــعقل واملــادة.  وأمــام هــذه الخــلفية مــن 
الـدراسـات واألبـحاث الـعلمية بـعيدة األثـر، والـتي تـم إجـراؤهـا حـتى اآلن، أصـبح بـإمـكان الـعلوم الـنظريـة 
أن تبدأ في دراسة إمكانية قيام ارتباط جوهري بني كلٍّ من عّلة الوجود والعقل املدبّر وبني طبيعة الكون 

ودورانه.  

وفـــي أعـــقاب هـــذه الـــتحوالت فـــي املـــفاهـــيم، دخـــلت البشـــريـــة عـــصرًا شهـــد مـــرحـــلة مـــن الـــتفاعـــل بـــني الـــعلوم 
الـطبيعة، مـثل الـفيزيـاء والـكيمياء وعـلم األحـياء مـن جـهة، وعـلم الـبيئة الحـديـث مـن جـهة أخـرى، فـنتج عـن 
ذلـك فـتح املـجال أمـام إمـكانـيات هـائـلة لتحسـني نـوعـية الـحياة.  وأصـبح واضـًحا وضـوحًــــا مـثيرًا مـا يـمكن 
تـحقيقه مـن الـفوائـد والـخيرات فـي مـجاالت هـامـة كـالـزراعـة والـطب بـنفس الـَقْدر الـذي تـبينت فـيه املـكاسـب 
الــتي حــققها الــنجاح فــي اســتغالل مــصادر جــديــدة لــلطاقــة.  وبــدأ مــتزامًـــا مــع هــذه اإلنــجازات مــا وفّــره 

�٦



"عـــلم املـــواد الجـــديـــدة" مـــن ثـــروات تـــمثّلت فـــي اســـتخدام مـــوارد حـــديـــثة لـــم تـــكن مـــعروفـــة فـــي مـــطلع الـــقرن 
كمادة البالستك واأللياف البصرية – الضوئية، باإلضافة إلى األلياف الكربونية.  

كــان مــثل هــذا الــتقدم الــعلمي والــتقني تــبادلــيًا مــن حــيث الــفوائــد الــتي جــناهــا كــل مــن هــذيــن املــجالــني.  
فـــذرّات الـــرمـــل، الـــتي هـــي ظـــاهـــريًـــا أوضـــع املـــواد وأدنـــاهـــا قـــيمة، تـــحولـــت إلـــى شـــرائـــح ســـليكونـــية وزجـــاج 
بـصري نـقيّ، فـوفّـرت اإلمـكانـيات لخـلق شـبكات عـاملـية لـالتـصاالت.  هـذا إلـى جـانـب إطـالق مجـموعـة مـن 
أنـــظمة األقـــمار الـــصناعـــية املـــتطورة الـــتي بـــدأت بـــفتح أبـــواب أمـــام الـــناس جـــميًعا، أيـــنما كـــانـــوا ودون أي 
تـــمييز، لـــالغـــتراف مـــن مـــحصول املـــعرفـــة الـــتي جـــمعها الـــجنس البشـــري بـــكل فـــئاتـــه عـــبر الـــسنني.  ويـــبدو 
واضـــحاً أن الـــعقود الـــزمـــنية الـــقادمـــة ســـتشهد فـــورًا انـــدمـــاج تـــكنولـــوجـــيا الـــهاتـــف والـــتلفزيـــون والـــكمبيوتـــر 
لــتتوحــد فــي نــظام واحــد لــالتــصاالت واملــعلومــات، بــحيث تــصبح أجهــزتــه الجــديــدة زهــيدة الــتكلفة ومــتوفــرة 
عـــلى الـــنطاق الجـــماهـــيري الـــواســـع.  ولـــعل مـــن الـــصعب املـــبالـــغة فـــي األثـــر الـــنفسي واالجـــتماعـــي الـــذي 
سـوف ينجـم عـن االسـتبدال املـرتـَقب للخـليط الـحالـي مـن األنـظمة املـالـية، ليحـل محـلها نـظام عـاملـي نـقدي 
مــــوحّـــــــد يــــتم الــــتعامــــل بــــه بــــصورة رئــــيسية عــــن طــــريــــق الــــنبض االلــــكترونــــي.  ومــــن الجــــديــــر أال نــــنسى أنــــه 

بالنسبة للكثيرين تمثل النظم املالية الراهنة الحصن النهائي املنيع للكرامة الوطنية.  

فـي الـواقـع ال يـتبّدى مـا حـققت ثـورة الـقرن العشـريـن مـن مـظاهـر الـوحـدة والـتوحـيد أكـثر مـما يـتبّدى فـي 
الـــنتائـــج الـــناجـــمة عـــن الـــتغييرات الـــتي طـــرأت عـــلى الـــحياة الـــعلمية الـــتكنولـــوجـــية.  وعـــلى املســـتوى األكـــثر 
جــالء نجــد الــجنس البشــري الــيوم يــمتلك الــوســائــل الــكفيلة بــتحقيق أهــداف تــلك الــرؤيــا الــتي أمــالهــا عــليه 
الـنضج املسـتمر فـي الـوعـي واملـدارك.  وإذا أنـعمنا الـنظر، نجـد أن هـذه املـقدرة كـامـنة مـتوفـرة لـكل سـكان 
األرض دون اعـــتبار لـــلِعرق أو الـــتراث أو الـــوطـــن.  فـــقد كـــتب بـــهاء اهلل مـــتنبّئًا: "إن أهـــل الـــعالـــم فـــي هـــذا 
الـعصر تحـركـهم حـياة جـديـدة، وال يـعرف أحـد سـببًا أو عـّلة لـذلـك".(7) والـيوم، وقـد مـضى عـلى كـتابـة هـذه 
الـــكلمات قـــرن ونـــيّف، فـــإّن مـــا تـــرتـــب عـــلى مـــا قـــد حـــدث مـــن آثـــار ونـــتائـــج، بـــدأ يـــتضح ألصـــحاب الـــعقول 

املفكرة أينما كانوا.  

وفـي تـقديـرنـا ألهـمية الـتحوالت الـتي جـاءت بـها حـقبة الـتاريـخ املـوشـكة عـلى االنـتهاء، ال يجـمل بـنا تـجاهـل 
الـــظلمة الـــتي صـــاحـــبتها، وأبـــرزت لـــلعيان مـــا تـــحقق مـــن انـــجازات.  وكـــان مـــن مـــظاهـــر تـــلك الـــظلمة إبـــادة 
مـتعّمدة ملـاليـني مـن البشـر الـذيـن ال حـول لـهم وال قـوة، ثـم اخـتراع أسـلحة الـدمـار الـشامـل واسـتخدامـها، 
أضـف إلـى ذلـك رواج الـعقائـد املـذهـبية الـتي قـضت عـلى الـحياة الـروحـية والـفكريـة لـدى شـعوب بـأكـملها، 
وأضــرار لــحقت بــالــبيئة الــطبيعية عــلى هــذا الــكوكــب بــلغت مــن الــجسامــة مــا قــد تســتغرق مــعالــجة آثــارهــا 
قـــرونًـــا عـــدة.  وأخـــيرًا مـــا حـــاق بـــأجـــيال الـــطفولـــة مـــن أذى بـــليغ ال يـــمكن حـــصره أو تحـــديـــده، وقـــد نـــشأت 
وتـرعـرعـت عـلى االعـتقاد بـان الـعنف والـفحش واألنـانـية مـن مـقّومـات الحـريـة الـشخصية.  تـلك هـي مجـرد 
اآلفـات األكـثر وضـوحًــــا فـي قـائـمة الشـرور الـتي ال مـثيل لـها فـي الـتاريـخ، والـتي سـيورِث زمـانـنا دروسـها 

عبرةً لألجيال الالحقة وقد طّهرتها اآلالم.  

إن الـــــــظالم، عـــــــلى أيـــــــة حـــــــال، لـــــــيس ظـــــــاهـــــــرة تـــــــتمتع بـــــــنوع مـــــــا مـــــــن الـــــــبقاء والـــــــوجـــــــود، أو إلـــــــى حـــــــد أقـــــــل 
بــاالســتقاللــية.  والــظالم لــيس قــادرًا عــلى إطــفاء الــنور أو حــجبه، لــكنه يحــدد تــلك الــبقاع املــظلمة الــتي لــم 
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يــــصلها الــــنور أو الــــتي لــــم تــــتعرض لــــإلضــــاءة الــــكافــــية.  وعــــليه، فــــإنــــه بــــدون شــــك ســــيُقيّم حــــضارة الــــقرن 
العشـريـن مـؤرخـو عـصر أكـثر نـضوجًــــا ونـزاهـة.  أمـا الـوحـشية الـتي اتّـسمت بـها الـطبيعة الـحيوانـية الـتي 
انــفلت زمــامــها فــي تــلك الــسنوات الــعصيبة، وبــدت وكــأنــها تهــدد بــقاء املــجتمع، لــم تــمنع فــي واقــع الــحال 
ذلـك الـتفتح املسـتمر لـلطاقـات الـخالقـة الـتي يـملكها الـوعـي اإلنـسانـي.  بـل إن مـا حـدث هـو الـعكس؛ فـمع 
تـــعاقـــب ســـنوات الـــقرن أفـــاقـــت جـــموع مـــتزايـــدة مـــن الـــناس لـــتكتشف كـــم كـــانـــت الـــوالءات الـــتي اعـــتنقتها 

فارغة، وكم كانت املخاوف التي كبّلتهم حتى بضع سنني ماضية أوهاماً واهية.  

يـــصف بـــهاء اهلل نـــقطة الـــتحول هـــذه فـــي مـــسيرة الـــحضارة اإلنـــسانـــية قـــائـــالً: "إنـــه يـــوم ال مـــثيل لـــه! فـــهو 
بـمثابـة الـبصر بـالنسـبة لـلقرون والـعصور املـاضـية، كـما أنـه نـور يـبّدد ظـالم األيـام".(8) فـالـقضية مـن هـذا 
املـنظور لـيس مـوضـوعـها ظـالمًــا طـمس الـتقّدم الـذي تـم إنـجازه فـي الـسنوات املـائـة غـير االعـتياديـة الـتي 
بـــلغت نـــهايـــتها اآلن، وإنـــما الـــقضية هـــي طـــرٌح لـــلسؤال: كـــم مـــن املـــعانـــاة والـــدمـــار يـــنبغي عـــلينا – نـــحن 
البشـر – أن نـكابـد قـبل أن نـتقبّل بـصدق وأمـانـة تـلك الـطبيعة الـروحـية الـتي تـجعل مـنا أمّــًة واحـدة؟ ومـتى 

نستجمع شجاعتنا ونخطط ملستقبلنا في ضوء ما َوَعيْنَاه وتعلمناه من العبر والدروس القاسية؟

إّن الــــنهج املســــتقبلي لــــلمفهوم الــــحضاري الــــذي رســــمه بــــهاء اهلل فــــي آثــــاره الــــكتابــــية يتحــــّدى مــــعظم مــــا 
يـفرضـه الـزمـن الـحاضـر عـلى عـاملـنا مـن اآلراء الـتي تـبدو وكـأنـها دائـمة األثـر ال تـتغير.  ولـكن الـطفرة الـتي 
حـدثـت خـالل قـرن الـنور قـد فـتحت الـباب أمـام قـيام عـالـم مـن نـوع جـديـد.  وإذا كـان الـتطور االجـتماعـي 
واالرتــقاء الــفكري تــحققا فــي الــواقــع بــفعل عــقل مــدبّــر يحــدد الســلوك واألخــالق مــالزم لــلوجــود وكــامــن فــيه، 
يــنهار عــندئــذ الجــزء األكــبر مــن الــنظريــة الــتي تــتحكم فــي األســالــيب املــعاصــرة لــصنع الــقرار.  وإذا كــان 
الــــوعــــي اإلنــــسانــــي فــــي طــــبيعته روحــــيّ األســــاس – وهــــو األمــــر الــــذي أدركــــته دائــــماً بــــالــــبداهــــة األغــــلبية 
الــساحــقة مــن البشــر الــعاديــني – فــإن مســتلزمــات نــمّو هــذا الــوعــي وتــطوره ال يــمكن فــهمها أو مــعالــجتها 
عــــن طــــريــــق تــــفسير لــــلحقيقة يــــخالــــف، بــــكل عــــناد وتــــصّلب، ذلــــك الــــرأي الــــقائــــل بــــأن حــــقيقة الــــوجــــود فــــي 

األساس روحانية في طبيعتها.  

إن مـــبدأ الـــفرديـــة، أو تـــمجيد الـــذات، الـــذي انتشـــر فـــي مـــعظم أنـــحاء الـــعالـــم هـــو أكـــثر جـــوانـــب الـــحضارة 
املــعاصــرة عُـــرضــًة للتحــدي مــن قِــبل مــا جــاء بــه بــهاء اهلل مــن مــفهوم حــضاري للمســتقبل.  فــقد أدى شــعار 
"الــــسعي مــــن أجــــل الــــسعادة" الــــذي غــــذّتــــه إلــــى حــــد كــــبير الــــقوى الــــثقافــــية – مــــن أمــــثال اإليــــديــــولــــوجــــية 
الـسياسـية والـنُّخبة األكـاديـمية واالقـتصاد االسـتهالكـي – أدى إلـى خـلق شـعور تـنافـسي عـدوانـي تـجاه 

اآلخرين، وبعث إحساًسا ال حدود له بسيادة الحق الشخصي.  

وكــانــت الــنتيجة املــعنويــة املــترتّــبة عــلى ذلــك ضــارة بــالنســبة لــلفرد واملــجتمع عــلى حــد ســواء، ومــدمــرة مــن 
حـيث تـفّشي األمـراض واإلدمـان عـلى املخـّدرات وغـيرهـا مـن اآلفـات الـتي بـاتـت مـألـوفـة فـي نـهايـة الـقرن.  
إن مـهمة تحـريـر اإلنـسانـية مـن خـطأ جـوهـري وشـامـل تـدعـونـا إلـى الـتساؤل حـول بـعض فـرضـيّات الـقرن 

العشرين املتأصلة بالنسبة ملا هو حق وما هو باطل.  
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فـما هـي إذًا بـعض هـذه الـفرضـيات الـتي تـحتاج إلـى الشـرح والتحـليل؟ لـعل أبـرزهـا االقـتناع الـقائـل بـأن 
الــــوحــــدة واالتــــحاد غــــايــــة مــــثالــــية بــــعيدة املــــنال، وربــــما مســــتحيلة، إال بــــعد حــــل عــــدد كــــبير مــــن الــــنزاعــــات 
الـسياسـية، وبـعد تـلبية االحـتياجـات املـاديـة وتـصحيح اإلجـحافـات واملـظالـم بـشكل أو بـآخـر.  إال أن بـهاء 
اهلل يـؤكـد أن الـقضية نـقيض ذلـك؛ فـهو يـقول بـأن اآلفـة الـرئـيسية الـتي تـصيب املـجتمع وتخـلق الـعلل الـتي 
تشـــّله هـــي انـــقسام الـــجنس البشـــري وانـــعدام وحـــدتـــه رغـــم تـــميزه بـــالـــقدرة عـــلى الـــتكاتـــف والـــتعاون.  فـــقد 
اعـــتمد تـــقدم الـــجنس البشـــري حـــتى الـــيوم عـــلى مـــدى مـــا تـــحقق مـــن وحـــدة الـــعمل والـــتعاون فـــي أزمـــان 
مــختلفة ومــجتمعات مــتعددة.  إن التشــبث بــاالعــتقاد الــقائــل بــأن الــصراع ظــاهــرة مــتأصــلة فــي الــطبيعة 
اإلنـــسانـــية، ولـــيس حـــصيلة مجـــموعـــة مـــعقدة مـــن الســـلوك والـــعادات املكتســـبة، مـــن شـــأنـــه أن يـــفرض عـــلى 
الـقرن الجـديـد خـطأ كـان فـي املـاضـي أكـثر الـعوامـل املـنفردة مـسؤولـيّة فـي إعـاقـة الـجنس البشـري إعـاقـة 
خـــطيرة.  ولـــقد نـــصح بـــهاء اهلل الـــقادة املـــنتخبني بـــقولـــه: "يـــا أصـــحاب املجـــلس فـــي هـــناك وديـــاٍر أخـــرى! 
تـدبّـروا وتـكّلموا فـيما يـصلح بـه الـعالـم وحـالـه لـو أنـتم مـن املـتوسّــــــمني.  فـانـظروا الـعالـم كـهيكل إنـسان، إنـه 

ُخلق صحيًحا كامالً فاعترته األمراض باألسباب املختلفة املتغايرة".(9)

هـــناك تحـــّد مـــعنوّي ثـــان يـــرتـــبط ارتـــباطًــا وثـــيًقا بـــقضية الـــوحـــدة، طـــرحـــه الـــقرن املـــاضـــي بـــإلـــحاح مـــتزايـــد.  
فــيؤكــد لــنا بــهاء اهلل بــأن الــعدل واإلنــصاف أحــب األشــياء عــند اهلل.(10)  فــاإلنــصاف يــمّكن الــفرد مــن رؤيــة 
الـــحقيقة بـــعينه هـــو ال بـــعيون اآلخـــريـــن، ويـــضفي عـــلى عـــملية اتـــخاذ الـــقرارات الجـــماعـــية الســـلطة الـــتي 
وحـــدهـــا تـــضمن وحـــدة الـــفكر والـــعمل.  فـــمهما كـــان الـــنظام الـــدولـــي الـــذي تـــمخضت عـــنه أحـــداث الـــقرن 
العشـريـن وتـجاربـه املـروعـة بـاعـثًا عـلى الـرضـى، فـإن ديـمومـة تـأثـيره سـتعتمد عـلى مـا يـنطوي عـليه ضـمنًا 
مـن املـبادئ وقـواعـد األخـالق.  وإذا كـان الـعالـم اإلنـسانـي جـسًما واحـًدا غـير قـابـل للتجـزئـة، فـإن السـلطة 
الـــتي تـــمارســـها هـــيئاتـــه الـــحاكـــمة تـــمثل فـــي األســـاس ســـلطات الـــوصـــيّ املـــؤتـــَمن عـــلى مـــا أوكـــل بـــه.  فـــكل 
مـــولـــود جـــديـــد بـــمثابـــة أمـــانـــة فـــي عـــنق املجـــموع.  وهـــذه الـــخاصـــيّة لـــلوجـــود اإلنـــسانـــي هـــي الـــتي تـــشكل 
األســـاس الـــفعلي لـــلحقوق االجـــتماعـــية واالقـــتصاديـــة والـــثقافـــية الـــتي يـــنص عـــليها مـــيثاق األمـــم املتحـــدة 
واملـــواثـــيق ذات الـــعالقـــة.  فـــالـــعدل واالتـــحاد أمـــران مـــتبادالن فـــي فـــعليهما، وقـــد كـــتب بـــهاء اهلل فـــي هـــذا 
الـصدد يـقول: "الـعدل سـراج الـعباد فـال تُـطفئُوهُ بـأريـاح الـظُّلم واالعـتساف املـخالـفة، واملـقصود مـنه ظـهور 
االتـــحاد بـــني الـــعباد.  وفـــي هـــذه الـــكلمة الـــعليا تـــمّوج بحـــر الـــحكمة اإللـــهية، وإّن دفـــاتـــر الـــعالـــم ال تـــكفي 

تفسيرها".(11)

عـــندمـــا يـــلتزم املـــجتمع اإلنـــسانـــي بهـــذه الـــقواعـــد وغـــيرهـــا مـــن املـــبادئ الخُــــلقية، رغـــم مـــا يـــبديـــه مـــن الـــتردد 
واملــخاوف تــجاه هــذا االلــتزام، فــإن أفــضل األدوار الــتي يــتيحها لــلفرد هــو دور الــقيام بخــدمــة اآلخــريــن.  
ولـــعل مـــن مـــتناقـــضات الـــحياة أن الـــذات الـــفرديـــة تـــنمو وتـــتطور، فـــي املـــرتـــبة األولـــى، عـــن طـــريـــق االلـــتزام 
بــاألهــداف األســمى الــتي تُــنسي الــفرد ذاتــه، حــتى ولــو إلــى حــني.  وفــي عــصر يــكون فــيه املــجال مــفتوحًــــا 
أمـام الـناس بـكل فـئاتـهم، ومـهما كـانـت أحـوالـهم، لـإلسـهام الـفعلي فـي صـياغـة شـكل الـنظام االجـتماعـي 
نـــفسه، يكتســـب مـــبدأ خـــدمـــة اآلخـــريـــن أهـــمية جـــديـــدة.  إن تـــمجيد أهـــداف كـــحّب تـــمّلك األشـــياء وإثـــبات 
وجـود الـذات، كـأنـهما غـايـة مـن غـايـات الـحياة، يـعد إذكـاًء لـلجانـب الـحيوانـي فـي الـطبيعة اإلنـسانـية بـشكل 
خــــاص.  فــــلم يــــعد بــــمقدور رســــاالت الــــخالص الــــذاتــــية بــــمضمونــــها الســــطحي أن تــــلبي مــــا تــــصبو إلــــيه 
األجــــيال الــــتي أدركــــت بــــعمق اإليــــمان أن أي تــــحقيق لــــلخالص مــــسألــــة تــــتعلق بهــــذا الــــعالــــم مــــثل تــــعلقها 
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بـــالـــعالـــم اآلخـــر.  فـــي هـــذا الـــصدد يـــنصح بـــهاء اهلل قـــائـــالً: "أن اهـــتّموا بـــما يـــحتاجـــه عـــصركـــم، وتـــداولـــوا 
مرّكزين أفكاركم في متطلباته ومقتضياته".(12)  

وجــــهات الــــنظر هــــذه لــــها نــــتائــــج بــــعيدة األثــــر بــــالنســــبة إلدارة شــــؤون البشــــر.  فــــمن الجــــليّ، عــــلى ســــبيل 
املـثال، أن الـدولـة كـكيان سـياسـي، رغـم مـا حـققته مـن إنـجازات مـاضـية، إذا اسـتمرت فـي سـيطرتـها فـي 
تحـديـد مسـتقبل الـعالـم اإلنـسانـي والـتأثـير فـيه، فـإن تـحقيق السـالم سـوف يـتعطل وتـتفاقـم الـباليـا وتـزداد 
املـــعانـــاة الـــتي ســـوف تـــصيب شـــعوب األرض.  أمـــا بـــالنســـبة لـــحياة الـــعالـــم اإلنـــسانـــي االقـــتصاديـــة، فـــإنـــه 
مــهما عــظُمت الــخيرات الــتي تــأتــي بــها الــعوملــة، يــبقى واضــًحا أن مــسيرة الــعوملــة قــد خــّلفت أيــًضا مــراكــز 
وتجـمعات ال مـثيل لـها لـقوى الـطغيان واالسـتبداد يـجب إخـضاعـها لـسيطرة الـديـمقراطـية الـدولـية إذا أُريـد 
ملــــاليــــني ال تــــحصى مــــن البشــــر تــــجنّب الــــفقر والــــيأس.  وبــــاملــــثل، فــــإن الــــطفرة الــــتاريــــخية فــــي تــــكنولــــوجــــيا 
اإلعـــالم واالتـــصاالت، والـــتي تـــشكل وســـيلة فـــعالـــة فـــي دعـــم الـــنمو االجـــتماعـــي وتـــعميق حـــّس الجـــماهـــير 
بـإنـسانـيتها املشـتركـة، قـادرة أيـضاً وبـالـقّوة نـفسها عـلى تحـريـف وتـشويـه الـحوافـز الـخيّرة وتجـريـدهـا مـن 

سالمة نواياها، وهي الحوافز الضرورية لخدمة هذا املسار أيًضا.  

إن مــــا يتحــــدث عــــنه بــــهاء اهلل هــــو عــــالقــــة جــــديــــدة بــــني اهلل واإلنــــسان، وهــــي عــــالقــــة تنسجــــم مــــع إشــــراقــــة 
الـنضوج اإلنـسانـي.  فـاهلل – الـحقيقة املـطلقة – الـذي خـلق هـذا الـكون، ويـتولـى تـدبـيره واملـحافـظة عـليه، 
سـيظل أبـًدا مسـتوراً عـن أذهـان البشـر مـنزّهًــا عـن اإلدراك.  أمـا الـعالقـة اإلنـسانـية الـواعـية لـتلك الـحقيقة 
املـــطلقة، إلـــى املـــدى الـــذي يـــمكن الـــقول فـــيه بـــأن هـــناك عـــالقـــة مـــا، كـــانـــت نـــتيجة تـــأثـــير مـــؤســـسي األديـــان 
الــسماويــة الــكبرى مــثل مــوســى وزرادشــت وبــوذا وعــيسى ومحــمد ومــن ســبقهم مــن الــّشموس الــنيّرة الــتي 
بـقيت أسـماؤهـا مـدفـونـة فـي ذاكـرة الـتاريـخ.  واسـتجابـة لـتلك الـدعـوات اإللـهية طـّور أهـل األرض عـلى مَــرّ 
األزمـــان قـــدراتـــهم الـــروحـــية والـــثقافـــية والخـــلقية، وتـــضافـــرت هـــذه الـــقدرات عـــلى صـــقل شـــخصية اإلنـــسان 
ونــمو حــضارتــه.  والــيوم قــد بــلغ هــذا الــسياق فــي مجــموعــة اإلنجــدازات الــتي تــحققت عــبر آالف الــسنني 
مــرحــلة تــعكس لــنا الــخصائــص الــتي تــميز كــل نــقطة تــحول حــاســمة فــي مــسيرة الــنشوء واالرتــقاء، وهــي 
الــنقطة الــتي تــتكّشف عــندهــا فــجأة إمــكانــيات وطــاقــات دفــينة لــم تــدرك مــن قــبل.  وفــي هــذا الــسياق يــؤكــد 
بـــهاء اهلل أن: "الـــيوم يـــوم الـــفضل األعـــظم والـــفيض األكـــبر، وعـــلى الجـــميع أن يجـــدوا الـــراحـــة واالطـــمئنان 

بتمام االتحاد واالتفاق في ظل سدرة العناية اإللهية".(13)

مســترشــديــن بــرؤيــة بــهاء اهلل نــرى أن تــاريــخ الــقبائــل والــشعوب واألمــم قــد أتــى فــي الــواقــع إلــى نــهايــته.  
فـــإن مـــا نشهـــده الـــيوم لـــيس إال بـــدايـــة تـــاريـــخ األســـرة اإلنـــسانـــية، وهـــو تـــاريـــخ جـــنس بشـــرّي واع ومـــدرك 
لـوحـدتـه واتـحاده.  وآثـار بـهاء اهلل الـكتابـية تحـدد، فـي نـقطة الـتحّول هـذه فـي مجـرى الـحضارة اإلنـسانـية، 
وتُــعرّف مــن جــديــد طــبيعة هــذه الــحضارة ومــسيرتــها، وتــضع سُــــــّلًما جــديــًدا لــترتــيب األولــويــات الــتي يــنبغي 
أن تحــــظى بــــاهــــتمامــــها.  فهــــدف كــــل مــــا كــــتبه بــــهاء اهلل هــــو أن يــــدعــــونــــا لــــنعود إلــــى جــــذورنــــا الــــروحــــانــــية 

واملسؤوليات التي علينا االضطالع بها.  

وال يـوجـد فـيما تـركـه لـنا بـهاء اهلل مـن آثـار كـتابـية مـا يـدفـع إلـى الـتوهّــم بـأن الـتغييرات والـتحوالت املُنتظرة 
ســوف تــأتــي بيســر وســهولــة، بــل عــلى الــعكس؛ فــقد أظهــرت أحــداث الــقرن العشــريــن أن أنــماط الــعادات 
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والسـلوك الـتي تـرسّـــــخت وتـأصّـــــــــلت عـلى مـدى آالف الـسنني ال تُـطرح جـانـبًا ويتخـلى الـناس عـنها تـلقائـيًا أو 
اســتجابــة ألي بــرنــامــج تــربــوي أو قــوانــني تشــريــعية.  فــأي تــغيير جــوهــري، ســواء كــان فــي حــياة الــفرد أو 
املــــجتمع، ال يــــتم فــــي الــــغالــــب إال عــــبر املــــعانــــاة الشــــديــــدة، ونــــيتجة ملــــصاعــــب شــــاقــــة ال تُــــحتمل وال يــــمكن 
تخـــطّيها إالّ بـــمثل هـــذا الـــتغيير الـــجوهـــري.  وقـــد نـــبّه بـــهاء اهلل إلـــى أنـــه ال بـــد مـــن املـــرور بتجـــربـــة واخـــتبار 
بهـذه الـجسامـة والخـطورة لـكي تلتحـم شـعوب الـعالـم عـلى اخـتالف ألـوانـها وأهـوائـها لـتصبح شـعبًا واحـًدا 

متّحًدا.  

ال يــمكن حــدوث أي اتــفاق بــني املــفهومــني الــروحــي واملــادي لــطبيعة الــحقيقة؛ فــكّل مــنهما يــقود فــي اتــجاه 
مــــعاكــــس لــــآلخــــر.  وإذ يهــــل قــــرن جــــديــــد نجــــد أن الــــنهج الــــذي خــــطّه املــــفهوم املــــادي، املــــناقــــض لــــلمفهوم 
الـــروحـــي، نـــهج قـــاد البشـــريـــة املـــذكـــورة عـــبر دهـــالـــيز الـــضياع إلـــى أبـــعد الحـــدود تـــقصيًا لـــوهـــم تـــمثل فـــي 
عــقالنــية كــانــت الــسائــدة فــي حــينها، نــاهــيك عــن وهــم آخــر كــان يــتعلق بســالمــة البشــريــة وســعادتــها.  فــمع 
انـــــقضاء كـــــل يـــــوم تـــــتضاعـــــف املـــــؤشـــــرات إلـــــى أن أعـــــداًدا كـــــبيرة مـــــن الـــــناس فـــــي كـــــل مـــــكان آخـــــذة فـــــي 

االستيقاظ على حقيقة هذين املفهومني وما يعنيه كل منهما بالنسبة للجنس البشري.  

فـعلى الـرغـم مـن سـعة انـتشار الـرأي املـعاكـس، فـإن البشـريـة ليسـت صـفحة بـيضاء يخـط عـليها أصـحاب 
االمــتيازات، مــن أولــئك الــذيــن تــحّكموا فــي أمــور الــناس، أهــواءهــم كــما يحــلو لــهم.  فــينابــيع الــروح تــتدفــق 
أيـــنما تـــريـــد وكـــيفما تـــشاء، ولـــن يســـتطيع رمـــاد املـــجتمع املـــعاصـــر وحـــطامـــه أن يـــوقـــف تـــدفـــقها إلـــى مـــا ال 
نــهايــة.  فــلم يــعد األمــر يــحتاج بــصيرة نــبويّــة الســتشفاف أن الــسنوات الــفاتــحة لــلقرن الجــديــد ســتشهد 
انـطالقـاً لـلطاقـات والـطموحـات تـفوق فـي عـنفوانـها الـقوى املـجتمعة فـي الـصيغ املـكررة واألبـاطـيل املـختلفة 

والعادات املستشرية؛ وهي القوى التي طاملا وقفت في طريق تلك الطاقات والطموحات الروحية.

إال أنـــــه مـــــهما كـــــان عِــــــظَم االضـــــطرابـــــات واملـــــعانـــــاة الـــــّلذيـــــن يشهـــــدهـــــما الـــــعالـــــم، فـــــإن الـــــفترة الـــــتي بـــــدأت 
اإلنـــسانـــية دخـــولـــها، ســـوف تـــفتح أمـــام كـــل فـــرد وكـــل مـــؤســـسة وكـــل مـــجتمع عـــلى وجـــه الـــبسيطة مـــجاالت 
وآفـاقًـا لـم يسـبق لـها مـثيل لـكي يُـسهم الـكل فـي اخـتطاط طـريـق املسـتقبل لهـذا الـكوكـب الـذي نـعيش عـليه.  
فــقريــبًا، كــما وعــد بــهاء اهلل وعــده األكــيد، "فــلسوف يُــرفــع بــساط هــذا الــعالــم ليحــل محــله بــساٌط آخــر.  إن 

ربك لهو الحق عالّم الغيوب".(14)
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