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عPPقد مجPPلس الPPن ّواب الPPبرازيPPلي فPPي الPPثامPPن والعشPPريPPن مPPن مPPايPPو )أيPPار( مPPن عPPام  1992جPPلسة تPPذكPPاريPPة
خPاصPة بPمناسPبة مPرور مPائPة عPام عPلى صPعود بPهاء اهلل إلPى املPلكوت األعPلى .ولPقد تPزايPد األثPر الPذي تPركPه
بPPهاء اهلل ورسPPالPPته الPPعاملPPية لPPيصبح هPPذا األثPPر ظPPاهPPرة مPPألPPوفPPة فPPي األوسPPاط الPPفكريPPة الPPعاملPPية ويتج ّ Pلى فPPي
مسPت
نPسيج املPجتمع الPعاملPي الPراهPن .فPمن الPواضPح أن رسPالPة الPوحPدة واالتPفاق الPتي نPادى بPها بPهاء اهلل ّP P
شPPغاف قPPلوب املشPّ PرعPPني الPPبرازيPPليني .فPPقد أشPPاد املشPPرعPPون الPPذيPPن تحPPدثPPوا فPPي الجPPلسة الPPتذكPPاريPPة هPPذه
ن PPياب PPة ع PPن ك PPل األح PPزاب امل PPمثلة ف PPي مج PPلس ال PPنواب بمج PPموع PPة اآلث PPار امل PPق ّدس PPة ال PPتي ج PPاء ب PPها ب PPهاء اهلل،
فPوصPفها أحPد الPن ّواب بPأنPها "أضخPم إنPجاز كPتابPيّ مPق ّدس صPدر عPن قPلم واحPد بPمفرده" .وأشPادوا أي ً
Pضا
بPPاملPPفهوم الPPبهائPPي الPPخاص بمسPPتقبل كPPوكPPبنا األرضPPي ،فPPع ّلق عPPلى ذلPPك متحPPدث آخPPر قPPائ Pالً" :إنPPه مPPفهوم
يتخ Pطّى الحPPدود املPPاديّPPة لPPيحتوي البشPPريPPة كPPلها بPPعي ًدا عPPن الPPخالفPPات الPPتافPPهة حPPول الPPقومPPية أو الPPعرق أو
املعتقد أو حواجز التفرقة واالنقسام"(1).
ول PPعل امل PPده PPش ح ً Pقا وامل PPثير ل PPاله PPتمام ،ف PPي ض PPوء ه PPذا امل PPدي PPح واإلط PPراء ،أن رس PPال PPة ب PPهاء اهلل م PPا زال PPت
تPتعرض لPإلدانPة املPريPرة والتحPريPم مPن قPبل رجPال الPديPن املسPلمني الPذيPن يPحكمون إيPران الPيوم ،والPذيPن
كPان أسPالفPهم كPذلPك مPسؤولPني عPن نPفي بPهاء اهلل وسPجنه فPي أواسPط الPقرن الPتاسPع عشPر ،وعPن ذبPح
اآلالف مPن أتPباعPه الPذيPن اعPتنقوا مPبادئPه الPهادفPة إلPى تPغيير خّ Pير لPحياة البشPر واملPجتمع .وحPتى فPي
الPوقPت الPذي كPانPت فPيه تPلك الجPلسة الPتاريPخية مPنعقدة ،كPان ثPالثPمائPة ألPف بPهائPي مPن الPذيPن يPعيشون
فPPي إيPPران يPPرفPPضون التخPPلي عPPن مPPعتقداتPPهم الPPتي القPPت اإلشPPادة واإلطPPراء فPPي مPPعظم أنPPحاء الPPعالPPم،
السجن والقتل.
ويأبون نكرانها .فجلب ذلك عليهم االضطهاد والحرمان ،وفي معظم األحوال ّ
ول PPقد شه PPد ال PPقرن امل PPاض PPي أم PPثلة أخ PPرى م PPن امل PPعارض PPة واالض PPطهاد ط PPبعت مس PPلك ال PPعدي PPد م PPن األن PPظمة
االسPتبداديPة وتPصرفPاتPها؛ األمPر الPذي يPثير الPتساؤل حPول طPبيعة مPضمون الPتفكير الPذي أثPار ردود الPفعل
الشديدة التباين هذه ما بني اإلدانة والرفض من جهة ،واإلطراء واملديح من جهة أخرى.
إن ال PPباع PPث ال PPرئ PPيسي ل PPرس PPال PPة ب PPهاء اهلل ه PPو ش PPر ٌح ل PPحقيقة ال PPوج PPود ع PPلى أن PPها ف PPي األس PPاس روح PPان PPية ف PPي
ط PPبيعتها ،وش PPرح ال PPقوان PPني ال PPتي ت PPحكم ف PPعل ال PPحقيقة ون PPفوذه PPا .ف PPرس PPال PPة ب PPهاء اهلل ال ت PPعتبر ال PPفرد مج PPرد
كPPائPPن روحPPي و"نPPفس نPPاطPPقة" فحسPPب ،بPPل تPPؤ ّكPPد عPPلى أن ذلPPك الPPتفاعPPل ،الPPذي نPPسميه حPPضارة ،يPPمثّل فPPي
Pسارا روح Pيًّا يPPتكاتPPف فPPيه الPPعقل والPPضمير اإلنPPسانPPي عPPلى مPّ Pر الPPزمPPان لخPPلق الPPوسPPيلة األكPPثر
حPPد ذاتPPه مً P
كPPفاءة وتPPعقي ًدا لPPلتعبير عPPما يPPجيش فPPي الPPقلب ويPPساور الPPعقل مPPن الPPقدرات الPPروحPPية والPPفكريPPة الّ PدفPPينة فPPي
اإلنسان.

٢

ويPPؤكPPد بPPهاء اهلل حPPني يPPرفPPض املPPبادئ املPPاديّPPة الPPسائPPدة بPPأنPPه جPPاء بPPتفسير يPPخالPPف املPPفهوم الPPدارج ملPPسار
الPتاريPخ .فPاإلنPسانPية ،وهPي رائPدة تPط ّور الPوعPي البشPري ،تPمر بPمراحPل الPطفولPة ثPم الحPداثPة فPالPبلوغ فPي
ح PPياة أف PPراده PPا ،ول PPقد وص PPلنا اآلن ف PPي رح PPلتنا ع PPبر ه PPذه امل PPراح PPل إل PPى ع PPتبة م PPرح PPلة ال PPنضج ال PPتي ط PPال
Pتعصبات الPتي سPادت مPراحPل
Pنسا بشPر ًيPا مPوحً Pدا .فPالحPروب ومPظاهPر االسPتغالل وال ّ
انPتظارهPا لPتصبح ج ً
ع PPدم ال PPنضوج ف PPي امل PPسيرة ال PPحضاري PPة ي PPنبغي أالّ ت PPكون م PPدع PPاة ل PPليأس ،وإن PPما ي PPجب أن ت PPكون ح PPافP Pزًا
لالضطالع باملسؤوليات التي يفرضها علينا نضجنا الجماعي.
أعPPلن بPPهاء اهلل فPPي رسPPائPPله إلPPى مPPعاصPPريPPه مPPن الPPقادة الPPسياسPPيني والPPديPPنيني أن ُقPPدرات ال حPPصر لPPقواهPPا
ق PPد ب PPدأت ت PPنبعث ل PPدى ش PPعوب األرض؛ وه PPي ال PPقدرات ال PPتي ال ي PPمكن أله PPل ع PPصره ت PPخيُّلها وال PPتي س PPوف
ت PPح ّول ال PPحياة امل PPادي PPة ع PPلى ه PPذا ال PPكوك PPب وت PPغيّره PPا .ول PPذا ك PPان م PPن ال PPضروري ،حس PPب ب PPيان PPات ب PPهاء اهلل،
خPلقي واجPتماعPي .ولPكنه إذا مPا حPالPت الPصراعPات
اسPتخدام هPذا الPتقدم املPادي واملPرتPقب إلحPداث تPطور ُP
اإلقPليمية والPطائPفية دون ذلPك فPإن الPتقدم املPادي لPن يPقتصر عPلى تPحقيق املPنافPع فPقط بPل سPوف يPؤدي إلPى
ع PPواق PPب وخ PPيمة وش PPرور ع PPظيمة ال ي PPمكن ال PPتكهن ب PPها .ف PPبعض م PPا حP Pذّر م PPنه ب PPهاء اهلل وأن PPذر ب PPه ت PPتردد
أصPPداؤه املPPر ّوعPPة فPPي عPPصرنPPا هPPذا إذ يPPقول" :إن فPPي األرض أسPPبا ًبPPا عPPجيبة غPPريPPبة ،ولPPكنها مسPPتورة عPPن
األفئدة والعقول .وتلك األسباب قادرة على تبديل هواء األرض كلها وسميتها سبب للهالك"(2).
ُ ِّ َّ
Pصرح ب PPهاء اهلل ب PPأن ال PPقضية ال PPروح PPية ال PPرئ PPيسية ال PPتي ت PPواج PPه ك PPل ال PPناس ،ب ّ P
Pغض ال PPنظر ع PPن ان PPتماءات PPهم
يّ P
الPوطPنية أو الPديPنية أو الPعرقPية ،هPي وضPع أسPس مPجتمع عPاملPي تPتمثل فPيه وحPدة الPطبيعة اإلنPسانPية .إذ
إن وحPPدة سPPكان املPPعمورة واتPPفاقPPهم لPPيس رؤيPPة إصPPالحPPية مPPثالPيّة مPPبعثها الPPخيال ،وال هPPي فPPي مPPحصلتها
الPنهائPية خPاضPعة لPلخيار ،بPل تPجسيد لPلمرحPلة الPحتميّة الPقادمPة فPي سPياق الPتطور االجPتماعPي ،سPتدفPعنا
إلPPيها مPPكرهPPني تPPجارب املPPاضPPي وخPPبرة الPPحاضPPر بPPأسPPرهPPا .ومPPا لPPم يPPتم االعPPتراف بهPPذه الPPقضية كPPحقيقة
واقPعة والPعمل عPلى مPعالPجتها ،فPلن تPتوفPر الحPلول الPناجPعة إلزالPة الشPرور والPعلل الPتي ابPتُلي بPها كPوكPبنا،
ألن تحّ PديPات عPصرنPا الPذي ولPجناه كّ Pلها فPي األسPاس عPاملPية الPنطاق تPتسم بPالPشمول ال الPخصوصPية ،وال
تتعلق بإقليم دون اآلخر.
تPPزخPPر آثPPار بPPهاء اهلل الPPكتابPPية ،الPPتي يPPتناول فPPيها مPPوضPPوع بPPلوغ البشPPريPPة مPPرحPPلة الPPنضوج ،بPPكلمة "الPPنور"
كPلفظ مPجازي لPلتعبير بPدقPة عPن الPوحPدة واالتPحاد كPقوة تُحPدث الPتح ّول والPتغيير .وتPؤكPد لPنا هPذه اآلثPار أن
Pورا س PPاطً P Pعا ي PPضيء ج PPميع اآلف PPاق" (3).يسّ P Pلط ه PPذا ال PPتأك PPيد ال PPضوء ع PPلى ال PPتاري PPخ
"ل PPلوح PPدة واالت PPفاق ن ً P
امل PPعاص PPر م PPن م PPنظور م PPختلف جً P Pدا ع PPن ذل PPك ال PPذي س PPاد أواخ PPر ال PPقرن العش PPري PPن؛ إذ ي ّ P
Pحضنا ع PPلى أن
نPPتلمس فPPي مPPعانPPاة زمPPانPPنا وانPPحاللPPه فPPعالPPية الPPقوى الPPتي تحPPرر الPPوعPPي اإلنPPسانPPي ،انPPطال ًقPPا نPPحو مPPرحPPلة
جPديPدة مPن الPتطور ،مPما يPدعPونPا إلPى إعPادة الPنظر فPي مPا كPان يحPدث خPالل الPسنوات املPائPة املPاضPية ،ومPا
كPPان لPPتلك الPPتطورات واألحPPداث مPPن تPPأثPPير عPPلى جPPموع مPPختلفة مPPن الPPشعوب واألعPPراق واألمPPم واملPPجتمعات
مرت بهذه التجارب و َ
خ ِب َرتها.
التي ّ
وإذا كPPان األمPPر كPPما يPPؤ ّكPPده بPPهاء اهلل مPPن أنPPه "ال يPPمكن تPPحقيق إصPPالح الPPعالPPم واسPPتتباب أمPPنه واطPPمئنانPPه
إال بPعد تPرسPيخ دعPائPم االتPحاد واالتPفاق" (4)،يPمكن تPبعا ً لPذلPك تPف ّهم نPظرة الPبهائPيني إلPى الPقرن العشPريPن،
٣

)(5
Pبيرا ،سPواء
بPكل عPلله وكPوارثPه ،عPلى أنPه "قPرن الPنور" .ذلPك أن سPنوات هPذا الPقرن املPائPة شهPدت تPحوالً ك ً
فPPي األسPPلوب الPPذي بPPدأ يخPPطط بPPه سPPكان األرض ملسPPتقبلهم الجPPماعPPي أو فPPي نPPظرة كPPل مPPنهم لPPآلخPPريPPن
Pهجا وحPدو ًيPا .فPقد أجPبرت االنPتفاضPات ،الPتي
Pسمة املشPتركPة ن ً
وتPعامPله مPعهم .وفPي كPال املPنحيني كPانPت ال ّ
لPPم تسPPتطع املPPؤسPPسات الPPقائPPمة الPPسيطرة عPPليها ،أجPPبرت قPPادة الPPعالPPم عPPلى وضPPع أجهPPزة جPPديPPدة ملPPنظمة
ع PPامل PPية م PPا ك PPان ألح PPد ف PPي م PPطلع ال PPقرن أن ي PPتص ّور ق PPيام PPها .وب PPينما ك PPان PPت ه PPذه ال PPتطورات ت PPتفاع PPل ،ك PPان
الPPتآكPPل السPPريPPع يPPلتهم الPPعادات واملPPسالPPك الPPتي فPّ PرقPPت األمPPم والPPشعوب خPPالل قPPرون طPPويPPلة مPPن الPPصراع،
وكأنها ُوجدت لتبقى ألجيال عديدة قادمة.

وم PPن ه PPذي PPن ال PPتطوري PPن ان PPبلج ف PPي م PPنتصف ال PPقرن فج PPر ج PPدي PPد ل PPن ي PPق ّدره ح PPق ق PPدره أو ي PPدرك أه PPميته
ال PPتاري PPخية إال أج PPيال املس PPتقبل .وف PPي غ PPمرة ف PPترة ال PPذه PPول وال PPده PPشة ال PPتي س PPادت ف PPي أع PPقاب الح PPرب
تبني لبعيدي النظر من قادة العالم أن في اإلمكان تعزيز أسس النظام العاملي وترسيخ
العاملية الثانيةّ ،
أركPانPه مPن خPالل هPيئة األمPم املتحPدة .فPالحPلم الPذي طPاملPا راود املPفكريPن مPن أهPل الPتقدم وال ّPرقPيّ قPد تPحقق
Pيرا ب PPقيام ن PPظام ج PPدي PPد ت PPمثل ف PPي مج PPلس دول PPي ل PPه ه PPيئآت PPه ال PPخاص PPة ب PPه وم PPعاه PPدات PPه وش PPرائ PPعه ال PPدول PPية،
أخ ً P
Pعمر
ويPتمتع بسPلطات وصPالحPيات حPاسPمة ُ P
حPرم مPنها ،ويPا لPألسPف ،نPظام سPلفة "عPصبة األمPم" الPتي لPم ت ّ
Pمرس PPت
ط PPوي Pالً .وف PPيما واص PPل ال PPقرن امل PPاض PPي م PPسيرت PPه ال PPتقدم PPية ،م PPارس ال PPنظام الج PPدي PPد ص PPالح PPيات PPه وت ّ P
س PPواع PPده الP Pطّري PPة ف PPي ال PPحفاظ ع PPلى الس PPالم وب PPره PPن ب PPاطّ PPراد م PPقنع ع PPما ي PPمكن ت PPحقيقه م PPن ان PPجازات.
PوسPعٌ مسPتمر فPي قPيام مPؤسPسات الPحكم الPديPمقراطPي
وصPاحPب نPهوض هPذا الPنظام الجPديPد ونPفوذ آثPاره ت ّ P
فPPي أنPPحاء مPPختلفة مPPن الPPعالPPم .فPPإذا كPPانPPت الPPنتائPPج الPPعمليّة مPPا زالPPت مPPخيّبة لPPآلمPPال ،فPPإن ذلPPك ال يPPنتقص
بPأي حPال مPن األحPوال مPن أهPمية الPتح ّول الPتاريPخي فPي املPسار البشPري الPذي ال رجPعة عPنه فPي االتPجاه
تنظيما جدي ًدا.
الذي أخذ دوره نحو تنظيم الشؤون االنسانية
ً
وك PPما األم PPر ف PPي م PPوض PPوع ال PPنظام ال PPعامل PPي ك PPذل PPك ه PPو ف PPي ح PPقوق أه PPل ال PPعال PPم وش PPعوب PPه؛ إذ إن اك PPتشاف
املPعانPاة املPر ّوعPة الPتي أصPابPت ضPحايPا االنحPراف اإلنPسانPي إبPان فPترة الحPرب الPعاملPية الPثانPية قPد صPدمPت
Pعورا ال يPPمكن وصPPفه إال بPPالPPقول بPPأنPPه إحPPساس
املPPشاعPPر عPPلى املسPPتوى الPPعاملPPي ،وبPPعثت فPPي الPPنفوس شً P
تجسPPد
ّP
ع PPميق ب PPالخ PPزي وال PPعار .وم PPن أت PPون ه PPذه ال PPصدم PPة امل PPر ّوع PPة ول PPد ن PPوع ج PPدي PPد م PPن االل PPتزام امل PPعنوي
رسPم ًيا فPي وظPائPف الPلجنة الPدولPية لPحقوق اإلنPسان والPوكPاالت الPتابPعة لPها .وهPو تPطور مPا كPان لPيدركPه أو
يPPقبل بPPه ح ّ Pكام الPPقرن الPPتاسPPع عشPPر الPPذيPPن خPPاطPPبهم بPPهاء اهلل فPPي املPPوضPPوع ذاتPPه .وم ّ Pكنت الPPصالحPPيات
الجPديPدة هPذه مجPموعPة مPتنامPية مPن املPنظمات غPير الPحكومPية مPن الPعمل مPن أجPل ضPمان احPترام اإلعPالن
أساسا للمعايير والضوابط الدولية وتطبيقه على هذا األساس.
الدولي لحقوق اإلنسان واعتباره
ً
أمPا عPلى صPعيد الPحياة االقPتصاديPة ،فPثمة تPدابPير تPم اتPخاذهPا مPوازيPة ملPا حPدث عPلى املسPتوى الPسياسPي.
فPPنتيجة الPPفوضPPى واالضPPطراب الPPلذيPPن أصPPابPPا الPPعالPPم مPPن فPPترة الPPكساد الPPكبير خPPالل الPPنصف االول مPPن
الPPقرن العشPPريPPن ،اسPPتنّت كPPثير مPPن الPPحكومPPات تشPPريPPعات ُوضPPعت بPPموجPPبها بPPرامPPج الPPرعPPايPPة االجPPتماعPPية
ونُPظم الPرقPابPة املPالPية وصPناديPق االحPتياط وقPوانPني الPتجارة الPتي اسPتهدفPت حPمايPة مPجتمعاتPها مPن تPكرار
م PPثل ذل PPك ال PPكساد ال PPجال PPب ل PPلدم PPار والخ PPراب .وشه PPدت ال PPفترة ال PPتي أع PPقبت الح PPرب ال PPعامل PPية ال PPثان PPية ق PPيام
م PPؤس PPسات ذات ص PPبغة ع PPامل PPية ،م PPثل ص PPندوق ال PPنقد ال PPدول PPي وال PPبنك ال PPدول PPي واالت PPفاق PPية ال PPعام PPة ل PPلتعرف PPة
٤

والPتجارة ،بPاالضPافPة إلPى خPلق شPبكة مPن وكPاالت الPتنمية املPضطلعة بPمهمة تPحقيق الPرخPاء املPادي لPكوكPبنا،
والPعامPلة عPلى نPمو ذلPك الPرخPاء وازدهPاره .وفPي نPهايPة الPقرن ،وبPغض الPنظر عPن الPنوايPا الPسائPدة حPينئذ،
ورغPPم انPPعدام وجPPود الPPوسPPائPPل واملPPع ّدات املPPتطورة ،اقPPتنعت جPPماهPPير البشPPر بPPأن ثPPروات الPPعالPPم يPPمكن إعPPادة
تPP PوزيPP Pعها مPP Pن األسPP Pاس ،بPP Pشكل يPP Pتفق واملPP PفاهPP Pيم الجPP PديPP Pدة كPP Pل ًيّا ،لس ّ P Pد احPP PتياجPP Pات األسPP Pرة االنPP PسانPP Pية
ومتطلباتها.
تجسPPد ِعPPظم ت PPأث PPير ه PPذه ال PPتطورات ف PPي ت PPسارع ان PPتشار ال PPتعليم ب PPني الج PPماه PPير .وب PPغض ال PPنظر ع PPن
ّP
ل PPقد
اس PPتعداد ال PPحكوم PPات امل PPرك PPزي PPة واملح PPلية ل PPتخصيص م PPوارد م PPتزاي PPدة مل PPيدان ال PPتعليم ،وب PPمنأى ع PPن ق PPدرة
امل PPجتمع ع PPلى حش PPد وت PPدري PPب ج PPحاف PPل م PPن امل PPعلمني ال PPدائ PPمني ذوي ال PPكفاءة ،ف PPقد شه PPد ال PPقرن العش PPرون
تPقد ًPمPا بPارزًا عPلى صPعيديPن كPان لPهما أثPر خPاص عPلى املسPتوى الPدولPي .األ ّول ،يPتمثل فPي مجPموعPة مPن
ب PPرام PPج ال PPتنمية ال PPتي ر ّPك PPزت ع PPلى اح PPتياج PPات ال PPتعليم ب PPدع PPم م PPال PPي ك PPبير م PPن م PPؤس PPسات ك PPال PPبنك ال PPدول PPي
والPPوكPPاالت الPPحكومPPية و ُكPPبرى املPPؤسPPسات الPPخاصPPة وعPPدد مPPن فPPروع األجهPPزة الPPتابPPعة لPPهيئة األمPPم املتحPPدة .
أم PPا ال PPثان PPي ،ف PPقد ت PPمثل ف PPي االن PPفجار ال PPتكنول PPوج PPي اإلع PPالم PPي ال PPذي أت PPاح ل PPكل س PPكان األرض إم PPكان PPية
اإلفادة من محصول ما جناه البشر من العلوم واملعارف.
نش PPطت ع PPملية إع PPادة ال PPتنظيم ال PPبنيوي ه PPذه ع PPلى املس PPتوى ال PPعامل PPي ،وع ّ Pم ت PPعزي PPزه PPا ن PPتيجة م PPا ط PPرأ ع PPلى
الPوعPي اإلنPسانPي مPن تPح ّول جPوهPري؛ إذ َوجPدت شPعوب بPكامPلها نPفسها مPضطرة فPجأة إلPى دفPع ثPمن غPالٍ
ألن PPماط م PPن ال PPتفكير م PPتأص PPلة ف PPيها م PPثيرةً ل PPلنزاع وال PPصراع .وف PPعلت ذل PPك ع PPلى م PPرأى وم PPسمع ع PPال PPم ب PPات
يPشجب هPذه األنPماط مPن الPتفكير الPتي كPانPت تPعتبر فPي املPاضPي ُPعPرفPا ً اعPتاد عPليه الPناس ،وسPلو ًPكPا مPقبوالً.
ً
بعضا.
وكان نتيجة ذلك أن طرأ تحول جذري في الكيفية التي بدأ الناس فيها ينظر بعضهم
PاسPا فPي
فPعلى سPبيل املPثال ،اعPتقد الPناس عPبر الPتاريPخ ،وأيPدتPهم فPي ذلPك الPتعالPيم الPديPنية ،بPأن املPرأة أس ًP P
طPبيعتها أدنPى مPرتPبة مPن الPرجPل .إال أنPه بPني عPشية وضPحاهPا انPقلب فPجأة هPذا املPفهوم الPسائPد تPاريPخ ًيا
وأخPذ فPي الPتراجPع فPي كPل مPكان .ومPهما كPان الPطريPق طPويPالً وشPا ًقPPا أمPام الPتطبيق الPكامPل ملPا أ ّكPPده لPنا
بPهاء اهلل مPن أن املPرأة والPرجPل مPتساويPان بPكل مPعنى الPكلمة ،فPأي مPوقPف فPكري أو مPعنوي يPدعPم مPعارضPة
هذا الرأي آخذ في التالشي واالنهيار.
ثPمة ثPابPت آخPر كPان فPي نPظرة اإلنPسان إلPى نPفسه عPبر األلPفية املPاضPية أال وهPو اعPتزازه بPتميّزه الPعرقPي،
تحجPر تPلك الPنظرة وتPحولPها إلPى أوهPام عPنصريPة مPختلفة .إال
ّP
مPما أدى فPي الPقرون األخPيرة املPاضPية إلPى
أن الPPقرن العشPPريPPن شهPPد مPPا يPPمكن اعPPتباره ،مPPن وجPPهة نPPظر تPPاريPPخية ،سPPرع ً Pة مPPذهPPلة فPPي اسPPتتباب مPPبدأ
وحPدة الPجنس البشPري كPقاعPدة يهPتدي بPها الPنظام الPعاملPي .والPيوم لPم يُ Pعد يُPنظر إلPى الPصراعPات الPعرقPية،
ال PPتي م PPا زال PPت تج PPلب ال PPفوض PPى وال PPدم PPار ف PPي ك PPثير م PPن أن PPحاء ال PPعال PPم ،ع PPلى أن PPها مج PPرد ظ PPواه PPر ع PPادي PPة
Pتطرف الPعنيد الPتي يPجب
لPلعالقPات بPني أجPناس البشPر املPختلفة ،وإنPما ُيPنظر إلPيها عPلى أنPها انحPرافPات ال ّ
وقفها وإخضاعها لسيطرة دولية فاعلة.

٥

عPالوة عPلى ذلPك ،سPاد البشPريPة فPي عهPد طPفولPتها الPطويPل ،وبPمباركPة تPامPة مPن قPبل الPنُّظُم الPديPنية الPقائPمة
آنPPذاك ،افPPتراض بPPأن الPPفقر ظPPاهPPرة اجPPتماعPPية دائPPمة الPPبقاء ال مPPفر مPPنها؛ وهPPو افPPتراض تPPح ّكم فPPي س ّ Pلم
أولPويPات كPل نPظام اقPتصادي عPرفPه الPعالPم .أمPا الPيوم ،فPإ ّن الPقاعPدة الPتي بPني عPليها ذلPك االفPتراض غPدت
PاسPPا عPPن خPPير كPPافPPة
مPPرفPPوضPPة ،وأصPPبحت الPPحكومPPة – ولPPو نPPظر ًيPPا عPPلى األقPPل – ذلPPك الPPوصPPي املPPسؤول أسP ً P
أفراد املجتمع وصالحهم.
Pظرا ملPا لPه مPن عPالقPة وثPيقة بجPذور الPدوافPع اإلنPسانPية ،هPو تPراخPي الPقيود
ولPعل مPا يPتميز بPاهPمية خPاصPة ،ن ً
بشPPر قPPيام "ب PرملPPان األديPPان" الPPذي اسPPتقطب االهPPتمام
الPPتي يPPفرضPPها الPPتعصب الPPديPPني واملPPذهPPبي .فPPقد ّ P
بشPPر بPPإقPPامPPة الPPحوار والPPتعاون بPPني املPPذاهPPب
الPPكبير حPPينما كPPان الPPقرن الPPتاسPPع عشPPر يPPقترب مPPن نPPهايPPتهP ّ ،
واألديPان ،مPما سPاعPد عPلى دعPم الPنشاطPات الPعلمانPية الPساعPية إلPى تPقويPض األسPوار املPنيعة لسPلطة رجPال
الPPديPPن الPPتي ع Pزّ اخPPتراقPPها مPPن قPPبل .فPPإزاء مPPا شهPPدتPPه الPPسنوات املPPائPPة املPPاضPPية مPPن تPPح ّول فPPي املPPفاهPPيم
الPPديPPنية ،والPPطفرات الPPحالPPية مPPن ردود الPPفعل األصPPولPPية والPPتطرفPPية ،ال تPPتعدى كPPونPPها مPPعارك الPPفلول األخPPيرة
الPيائPسة ملPنع االنPهيار املPحتوم لPلهيمنة الPطائPفية واملPذهPبية .فPقد ص ّPرح بPهاء اهلل فPي هPذا الPصدد قPائPالً" :ال
شPك فPي أن األديPان جPميعها مPتوجPهة إلPى األُفPق األعPلى وأنPها كّ Pلها عPامPلة بPما يPأمPر بPه الPحق ج ّPل جPاللPه".
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كPان الPعقل اإلنPسانPي فPي هPذه الPعقود الPزمPنية الPحاسPمة يPواجPه أي ً
Pضا تPغيّرات جPوهPريPة فPي الPطريPقة الPتي
Pعرف ال PPعال PPم ف PPي ال PPنصف األول م PPن ال PPقرن
ك PPان يس PPتوع PPب ب PPها ال PPكون م PPن ح PPيث ك PPتلته امل PPادي PPة .ف PPقد ت ّ P
العش PPري PPن ع PPلى ن PPظري PPتني ع PPلميتني ج PPدي PPدت PPني ه PPما :ن PPظري PPة النس PPبية ون PPظري PPة م PPيكان PPيكا ال PPكم أو امل PPيكان PPيكا
الPتقديPريPة .وكPال هPاتPني الPنظريPتني عPلى عPالقPة وثPيقة بPطبيعة الPضوء وكPيفية انPتشاره ،مPما أحPدث ثPورة فPي
مPPيدان الPPعلوم الPPطبيعية – الPPفيزيPPاء – بPPاإلضPPافPPة إلPPى حPPدوث تPPغيير شPPامPPل فPPي مPPجاالت الPPتطور الPPعلمي.
Pحا أن ع PPلم ال PPفيزي PPاء ال PPتقليدي ق PPاص PPر ع PPن ش PPرح ال PPظواه PPر ال PPطبيعية وت PPفسيره PPا ،إال ض PPمن
ف PPأص PPبح واض ً P
مPPجال محPPدود .وفPPجأة انPPفتح بPPاب جPPديPPد عPPلى مPPصراعPPيه أمPPام الPPبحث الPPعلمي فPPي مPPيدان دراسPPة الPPكون
بPمكونPاتPه الPدقPيقة ونPوامPيسه الPهائPلة .وكPان لهPذه الPتطورات أثPر تخPطّى أبPعاد عPلم الPفيزيPاء ،فPزعPزع أركPان
اآلراء ال PPتي اع PPتمده PPا ال PPعال PPم ف PPي ن PPظرت PPه إل PPى ال PPكون؛ وه PPي ال PPنظرة ال PPتي س PPيطرت ع PPلى ال PPتفكير ال PPعلمي
لPPقرون طPPويPPلة مPPن الPPزمPPان .وذهPPبت إلPPى غPPير رجPPعة صPPورة ذلPPك الPPكون اآللPPي الPPذي يPPدار كPPالPPساعPPة ،كPPما
ذهPPبت تPPلك الPPفرضPPية الPPتي فPPصلت بPPني امل ُ ِ
Pب؛ أي بPPني الPPعقل واملPPادة .وأمPPام هPPذه الخPPلفية مPPن
Pب وامل ُPرا َقْ P
Pراقْ P
الPدراسPات واألبPحاث الPعلمية بPعيدة األثPر ،والPتي تPم إجPراؤهPا حPتى اآلن ،أصPبح بPإمPكان الPعلوم الPنظريPة
أن تبدأ في دراسة إمكانية قيام ارتباط جوهري بني ٍّ
كل من ع ّلة الوجود والعقل املدبّر وبني طبيعة الكون
ودورانه.
Pصرا شه PPد م PPرح PPلة م PPن ال PPتفاع PPل ب PPني ال PPعلوم
وف PPي أع PPقاب ه PPذه ال PPتحوالت ف PPي امل PPفاه PPيم ،دخ PPلت البش PPري PPة ع ً P
الPطبيعة ،مPثل الPفيزيPاء والPكيمياء وعPلم األحPياء مPن جPهة ،وعPلم الPبيئة الحPديPث مPن جPهة أخPرى ،فPنتج عPن
Pثيرا مPا يPمكن
Pحا وض ً P
ذلPك فPتح املPجال أمPام إمPكانPيات هPائPلة لتحسPني نPوعPية الPحياة .وأصPبح واض ً
PوحPا م ً
تPحقيقه مPن الPفوائPد والPخيرات فPي مPجاالت هPامPة كPالPزراعPة والPطب بPنفس الَ Pق ْدر الPذي تPبينت فPيه املPكاسPب
الPPتي حPPققها الPPنجاح فPPي اسPPتغالل مPPصادر جPPديPPدة لPPلطاقPPة .وبPPدأ مPPتزا ًمPPا مPPع هPPذه اإلنPPجازات مPPا وفّPPره
٦

"ع PPلم امل PPواد الج PPدي PPدة" م PPن ث PPروات ت PPمثّلت ف PPي اس PPتخدام م PPوارد ح PPدي PPثة ل PPم ت PPكن م PPعروف PPة ف PPي م PPطلع ال PPقرن
كمادة البالستك واأللياف البصرية – الضوئية ،باإلضافة إلى األلياف الكربونية.
كPPان مPPثل هPPذا الPPتقدم الPPعلمي والPPتقني تPPبادل Pيًا مPPن حPPيث الPPفوائPPد الPPتي جPPناهPPا كPPل مPPن هPPذيPPن املPPجالPPني.
Pذرات ال PPرم PPل ،ال PPتي ه PPي ظ PPاه PPريً PPا أوض PPع امل PPواد وأدن PPاه PPا ق PPيمة ،ت PPحول PPت إل PPى ش PPرائ PPح س PPليكون PPية وزج PPاج
فّ P
بPصري نPقيّ ،فPوفّPرت اإلمPكانPيات لخPلق شPبكات عPاملPية لPالتPصاالت .هPذا إلPى جPانPب إطPالق مجPموعPة مPن
أن PPظمة األق PPمار ال PPصناع PPية امل PPتطورة ال PPتي ب PPدأت ب PPفتح أب PPواب أم PPام ال PPناس ج PPمي ًعا ،أي PPنما ك PPان PPوا ودون أي
ت PPمييز ،ل PPالغ PPتراف م PPن م PPحصول امل PPعرف PPة ال PPتي ج PPمعها ال PPجنس البش PPري ب PPكل ف PPئات PPه ع PPبر ال PPسنني .وي PPبدو
Pورا ان PPدم PPاج ت PPكنول PPوج PPيا ال PPهات PPف وال PPتلفزي PPون وال PPكمبيوت PPر
واض PPحا ً أن ال PPعقود ال PPزم PPنية ال PPقادم PPة س PPتشهد ف ً P
لPPتتوحPPد فPPي نPPظام واحPPد لPPالتPPصاالت واملPPعلومPPات ،بPPحيث تPPصبح أجهPPزتPPه الجPPديPPدة زهPPيدة الPPتكلفة ومPPتوفPPرة
ع PPلى ال PPنطاق الج PPماه PPيري ال PPواس PPع .ول PPعل م PPن ال PPصعب امل PPبال PPغة ف PPي األث PPر ال PPنفسي واالج PPتماع PPي ال PPذي
سPوف ينجPم عPن االسPتبدال املPرتَ Pقب للخPليط الPحالPي مPن األنPظمة املPالPية ،ليحPل محPلها نPظام عPاملPي نPقدي
Pوح PPد ي PPتم ال PPتعام PPل ب PPه ب PPصورة رئ PPيسية ع PPن ط PPري PPق ال PPنبض االل PPكترون PPي .وم PPن الج PPدي PPر أال ن PPنسى أن PPه
مPّ P
بالنسبة للكثيرين تمثل النظم املالية الراهنة الحصن النهائي املنيع للكرامة الوطنية.
فPي الPواقPع ال يPتب ّدى مPا حPققت ثPورة الPقرن العشPريPن مPن مPظاهPر الPوحPدة والPتوحPيد أكPثر مPما يPتب ّدى فPي
ال PPنتائ PPج ال PPناج PPمة ع PPن ال PPتغييرات ال PPتي ط PPرأت ع PPلى ال PPحياة ال PPعلمية ال PPتكنول PPوج PPية .وع PPلى املس PPتوى األك PPثر
جPPالء نجPPد الPPجنس البشPPري الPPيوم يPPمتلك الPPوسPPائPPل الPPكفيلة بPPتحقيق أهPPداف تPPلك الPPرؤيPPا الPPتي أمPPالهPPا عPPليه
الPنضج املسPتمر فPي الPوعPي واملPدارك .وإذا أنPعمنا الPنظر ،نجPد أن هPذه املPقدرة كPامPنة مPتوفPرة لPكل سPكان
األرض دون اع PPتبار ل ِ P
Pلعرق أو ال PPتراث أو ال PPوط PPن .ف PPقد ك PPتب ب PPهاء اهلل م PPتنبّئًا" :إن أه PPل ال PPعال PPم ف PPي ه PPذا
الPعصر تحPركPهم حPياة جPديPدة ،وال يPعرف أحPد سPببًا أو عّ Pلة لPذلPك" (7).والPيوم ،وقPد مPضى عPلى كPتابPة هPذه
ال PPكلمات ق PPرن ون Pيّف ،ف PPإ ّن م PPا ت PPرت PPب ع PPلى م PPا ق PPد ح PPدث م PPن آث PPار ون PPتائ PPج ،ب PPدأ ي PPتضح ألص PPحاب ال PPعقول
املفكرة أينما كانوا.
وفPي تPقديPرنPا ألهPمية الPتحوالت الPتي جPاءت بPها حPقبة الPتاريPخ املPوشPكة عPلى االنPتهاء ،ال يجPمل بPنا تPجاهPل
ال PPظلمة ال PPتي ص PPاح PPبتها ،وأب PPرزت ل PPلعيان م PPا ت PPحقق م PPن ان PPجازات .وك PPان م PPن م PPظاه PPر ت PPلك ال PPظلمة إب PPادة
Pتعمدة ملPاليPني مPن البشPر الPذيPن ال حPول لPهم وال قPوة ،ثPم اخPتراع أسPلحة الPدمPار الPشامPل واسPتخدامPها،
م ّ
أضPف إلPى ذلPك رواج الPعقائPد املPذهPبية الPتي قPضت عPلى الPحياة الPروحPية والPفكريPة لPدى شPعوب بPأكPملها،
وأضPPرار لPPحقت بPPالPPبيئة الPPطبيعية عPPلى هPPذا الPPكوكPPب بPPلغت مPPن الPPجسامPPة مPPا قPPد تسPPتغرق مPPعالPPجة آثPPارهPPا
Pيرا م PPا ح PPاق ب PPأج PPيال ال PPطفول PPة م PPن أذى ب PPليغ ال ي PPمكن ح PPصره أو تح PPدي PPده ،وق PPد ن PPشأت
ق PPرونً PPا ع PPدة .وأخ ً P
وتPرعPرعPت عPلى االعPتقاد بPان الPعنف والPفحش واألنPانPية مPن مPق ّومPات الحPريPة الPشخصية .تPلك هPي مجPرد
PوحPا فPي قPائPمة الشPرور الPتي ال مPثيل لPها فPي الPتاريPخ ،والPتي سPيو ِرث زمPانPنا دروسPها
اآلفPات األكPثر وض ً P
عبرةً لألجيال الالحقة وقد ط ّهرتها اآلالم.
إن ال PP Pظالم ،ع PP Pلى أي PP Pة ح PP Pال ،ل PP Pيس ظ PP Pاه PP Pرة ت PP Pتمتع ب PP Pنوع م PP Pا م PP Pن ال PP Pبقاء وال PP Pوج PP Pود ،أو إل PP Pى ح PP Pد أق PP Pل
Pادرا عPPلى إطPPفاء الPPنور أو حPPجبه ،لPPكنه يحPPدد تPPلك الPPبقاع املPPظلمة الPPتي لPPم
بPPاالسPPتقاللPPية .والPPظالم لPPيس قً P
٧

ي PPصلها ال PPنور أو ال PPتي ل PPم ت PPتعرض ل PPإلض PPاءة ال PPكاف PPية .وع PPليه ،ف PPإن PPه ب PPدون ش PPك سP Pيُقيّم ح PPضارة ال PPقرن
PضوجPا ونPزاهPة .أمPا الPوحPشية الPتي اتّPسمت بPها الPطبيعة الPحيوانPية الPتي
ًP
العشPريPن مPؤرخPو عPصر أكPثر ن
انPPفلت زمPPامPPها فPPي تPPلك الPPسنوات الPPعصيبة ،وبPPدت وكPPأنPPها تهPPدد بPPقاء املPPجتمع ،لPPم تPPمنع فPPي واقPPع الPPحال
ذلPك الPتفتح املسPتمر لPلطاقPات الPخالقPة الPتي يPملكها الPوعPي اإلنPسانPي .بPل إن مPا حPدث هPو الPعكس؛ فPمع
ت PPعاق PPب س PPنوات ال PPقرن أف PPاق PPت ج PPموع م PPتزاي PPدة م PPن ال PPناس ل PPتكتشف ك PPم ك PPان PPت ال PPوالءات ال PPتي اع PPتنقتها
فارغة ،وكم كانت املخاوف التي كبّلتهم حتى بضع سنني ماضية أوهاما ً واهية.
ي PPصف ب PPهاء اهلل ن PPقطة ال PPتحول ه PPذه ف PPي م PPسيرة ال PPحضارة اإلن PPسان PPية ق PPائ Pالً" :إن PPه ي PPوم ال م PPثيل ل PPه! ف PPهو
بPمثابPة الPبصر بPالنسPبة لPلقرون والPعصور املPاضPية ،كPما أنPه نPور يPب ّدد ظPالم األيPام" (8).فPالPقضية مPن هPذا
املPنظور لPيس مPوضPوعPها ظPال ًمPPا طPمس الPتق ّدم الPذي تPم إنPجازه فPي الPسنوات املPائPة غPير االعPتياديPة الPتي
ب PPلغت ن PPهاي PPتها اآلن ،وإن PPما ال PPقضية ه PPي ط PPر ٌح ل PPلسؤال :ك PPم م PPن امل PPعان PPاة وال PPدم PPار ي PPنبغي ع PPلينا – ن PPحن
البشPر – أن نPكابPد قPبل أن نPتقبّل بPصدق وأمPانPة تPلك الPطبيعة الPروحPية الPتي تPجعل مPنا أ ّمً Pة واحPدة؟ ومPتى
نستجمع شجاعتنا ونخطط ملستقبلنا في ضوء ما َو َع ْينَاه وتعلمناه من العبر والدروس القاسية؟
إ ّن ال PPنهج املس PPتقبلي ل PPلمفهوم ال PPحضاري ال PPذي رس PPمه ب PPهاء اهلل ف PPي آث PPاره ال PPكتاب PPية يتحّ P Pدى م PPعظم م PPا
يPفرضPه الPزمPن الPحاضPر عPلى عPاملPنا مPن اآلراء الPتي تPبدو وكPأنPها دائPمة األثPر ال تPتغير .ولPكن الPطفرة الPتي
حPدثPت خPالل قPرن الPنور قPد فPتحت الPباب أمPام قPيام عPالPم مPن نPوع جPديPد .وإذا كPان الPتطور االجPتماعPي
واالرتPPقاء الPPفكري تPPحققا فPPي الPPواقPPع بPPفعل عPPقل مPPدبّPPر يحPPدد السPPلوك واألخPPالق مPPالزم لPPلوجPPود وكPPامPPن فPPيه،
يPPنهار عPPندئPPذ الجPPزء األكPPبر مPPن الPPنظريPPة الPPتي تPPتحكم فPPي األسPPالPPيب املPPعاصPPرة لPPصنع الPPقرار .وإذا كPPان
ال PPوع PPي اإلن PPسان PPي ف PPي ط PPبيعته روحP Pيّ األس PPاس – وه PPو األم PPر ال PPذي أدرك PPته دائ PPما ً ب PPال PPبداه PPة األغ PPلبية
الPPساحPPقة مPPن البشPPر الPPعاديPPني – فPPإن مسPPتلزمPPات نPPم ّو هPPذا الPPوعPPي وتPPطوره ال يPPمكن فPPهمها أو مPPعالPPجتها
ع PPن ط PPري PPق ت PPفسير ل PPلحقيقة ي PPخال PPف ،ب PPكل ع PPناد وت PPص ّلب ،ذل PPك ال PPرأي ال PPقائ PPل ب PPأن ح PPقيقة ال PPوج PPود ف PPي
األساس روحانية في طبيعتها.
إن م PPبدأ ال PPفردي PPة ،أو ت PPمجيد ال PPذات ،ال PPذي انتش PPر ف PPي م PPعظم أن PPحاء ال PPعال PPم ه PPو أك PPثر ج PPوان PPب ال PPحضارة
املPPعاصPPرة ُعPPرضً Pة للتحPPدي مPPن ِقPPبل مPPا جPPاء بPPه بPPهاء اهلل مPPن مPPفهوم حPPضاري للمسPPتقبل .فPPقد أدى شPPعار
"ال PPسعي م PPن أج PPل ال PPسعادة" ال PPذي غP Pذّت PPه إل PPى ح PPد ك PPبير ال PPقوى ال PPثقاف PPية – م PPن أم PPثال اإلي PPدي PPول PPوج PPية
الPسياسPية والPنُّخبة األكPاديPمية واالقPتصاد االسPتهالكPي – أدى إلPى خPلق شPعور تPنافPسي عPدوانPي تPجاه
إحساسا ال حدود له بسيادة الحق الشخصي.
اآلخرين ،وبعث
ً
وكPPانPPت الPPنتيجة املPPعنويPPة املPPترتّPPبة عPPلى ذلPPك ضPPارة بPPالنسPPبة لPPلفرد واملPPجتمع عPPلى حPPد سPPواء ،ومPPدمPPرة مPPن
حPيث ت ّ
Pفشي األمPراض واإلدمPان عPلى املخّ Pدرات وغPيرهPا مPن اآلفPات الPتي بPاتPت مPألPوفPة فPي نPهايPة الPقرن.
إن مPهمة تحPريPر اإلنPسانPية مPن خPطأ جPوهPري وشPامPل تPدعPونPا إلPى الPتساؤل حPول بPعض فPرضّ Pيات الPقرن
العشرين املتأصلة بالنسبة ملا هو حق وما هو باطل.
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فPما هPي إذًا بPعض هPذه الPفرضPيات الPتي تPحتاج إلPى الشPرح والتحPليل؟ لPعل أبPرزهPا االقPتناع الPقائPل بPأن
ال PPوح PPدة واالت PPحاد غ PPاي PPة م PPثال PPية ب PPعيدة امل PPنال ،ورب PPما مس PPتحيلة ،إال ب PPعد ح PPل ع PPدد ك PPبير م PPن ال PPنزاع PPات
الPسياسPية ،وبPعد تPلبية االحPتياجPات املPاديPة وتPصحيح اإلجPحافPات واملPظالPم بPشكل أو بPآخPر .إال أن بPهاء
اهلل يPؤكPد أن الPقضية نPقيض ذلPك؛ فPهو يPقول بPأن اآلفPة الPرئPيسية الPتي تPصيب املPجتمع وتخPلق الPعلل الPتي
تش ّ Pله ه PPي ان PPقسام ال PPجنس البش PPري وان PPعدام وح PPدت PPه رغ PPم ت PPميزه ب PPال PPقدرة ع PPلى ال PPتكات PPف وال PPتعاون .ف PPقد
اع PPتمد ت PPقدم ال PPجنس البش PPري ح PPتى ال PPيوم ع PPلى م PPدى م PPا ت PPحقق م PPن وح PPدة ال PPعمل وال PPتعاون ف PPي أزم PPان
مPPختلفة ومPPجتمعات مPPتعددة .إن التشPPبث بPPاالعPPتقاد الPPقائPPل بPPأن الPPصراع ظPPاهPPرة مPPتأصPPلة فPPي الPPطبيعة
اإلن PPسان PPية ،ول PPيس ح PPصيلة مج PPموع PPة م PPعقدة م PPن الس PPلوك وال PPعادات املكتس PPبة ،م PPن ش PPأن PPه أن ي PPفرض ع PPلى
الPقرن الجPديPد خPطأ كPان فPي املPاضPي أكPثر الPعوامPل املPنفردة مPسؤولPيّة فPي إعPاقPة الPجنس البشPري إعPاقPة
خ PPطيرة .ول PPقد ن PPصح ب PPهاء اهلل ال PPقادة امل PPنتخبني ب PPقول PPه" :ي PPا أص PPحاب املج PPلس ف PPي ه PPناك ودي PPا ٍر أخ PPرى!
PتوسPمني .فPانPظروا الPعالPم كPهيكل إنPسان ،إنPه
تPدبّPروا وتPك ّلموا فPيما يPصلح بPه الPعالPم وحPالPه لPو أنPتم مPن امل ّ P P
صحيحا كامالً فاعترته األمراض باألسباب املختلفة املتغايرة"(9).
ُ
خلق
ً
Pعنوي ث PPان ي PPرت PPبط ارت PPباطًPPا وث PPي ًقا ب PPقضية ال PPوح PPدة ،ط PPرح PPه ال PPقرن امل PPاض PPي ب PPإل PPحاح م PPتزاي PPد.
ه PPناك تح ّ Pد م P
ّ
فPPيؤكPPد لPPنا بPPهاء اهلل بPPأن الPPعدل واإلنPPصاف أحPPب األشPPياء عPPند اهلل (10).فPPاإلنPPصاف يPPم ّكن الPPفرد مPPن رؤيPPة
ال PPحقيقة ب PPعينه ه PPو ال ب PPعيون اآلخ PPري PPن ،وي PPضفي ع PPلى ع PPملية ات PPخاذ ال PPقرارات الج PPماع PPية الس PPلطة ال PPتي
وح PPده PPا ت PPضمن وح PPدة ال PPفكر وال PPعمل .ف PPمهما ك PPان ال PPنظام ال PPدول PPي ال PPذي ت PPمخضت ع PPنه أح PPداث ال PPقرن
العشPريPن وتPجاربPه املPروعPة بPاعPثًا عPلى الPرضPى ،فPإن ديPمومPة تPأثPيره سPتعتمد عPلى مPا يPنطوي عPليه ضPمنًا
Pسما واحً Pدا غPير قPابPل للتجPزئPة ،فPإن السPلطة
مPن املPبادئ وقPواعPد األخPالق .وإذا كPان الPعالPم اإلنPسانPي ج ً
ال PPتي ت PPمارس PPها ه PPيئات PPه ال PPحاك PPمة ت PPمثل ف PPي األس PPاس س PPلطات ال PPوص Pيّ امل PPؤت Pَ Pمن ع PPلى م PPا أوك PPل ب PPه .ف PPكل
م PPول PPود ج PPدي PPد ب PPمثاب PPة أم PPان PPة ف PPي ع PPنق املج PPموع .وه PPذه ال PPخاص Pيّة ل PPلوج PPود اإلن PPسان PPي ه PPي ال PPتي ت PPشكل
األس PPاس ال PPفعلي ل PPلحقوق االج PPتماع PPية واالق PPتصادي PPة وال PPثقاف PPية ال PPتي ي PPنص ع PPليها م PPيثاق األم PPم املتح PPدة
وامل PPواث PPيق ذات ال PPعالق PPة .ف PPال PPعدل واالت PPحاد أم PPران م PPتبادالن ف PPي ف PPعليهما ،وق PPد ك PPتب ب PPهاء اهلل ف PPي ه PPذا
الPصدد يPقول" :الPعدل سPراج الPعباد فPال تُPطفئُوهُ بPأريPاح الPظُّلم واالعPتساف املPخالPفة ،واملPقصود مPنه ظPهور
االت PPحاد ب PPني ال PPعباد .وف PPي ه PPذه ال PPكلمة ال PPعليا ت PPم ّوج بح PPر ال PPحكمة اإلل PPهية ،وإ ّن دف PPات PPر ال PPعال PPم ال ت PPكفي
تفسيرها"(11).
ع PPندم PPا ي PPلتزم امل PPجتمع اإلن PPسان PPي به PPذه ال PPقواع PPد وغ PPيره PPا م PPن امل PPبادئ ال ُ
خPPلقية ،رغ PPم م PPا ي PPبدي PPه م PPن ال PPتردد
واملPPخاوف تPPجاه هPPذا االلPPتزام ،فPPإن أفPPضل األدوار الPPتي يPPتيحها لPPلفرد هPPو دور الPPقيام بخPPدمPPة اآلخPPريPPن.
ول PPعل م PPن م PPتناق PPضات ال PPحياة أن ال PPذات ال PPفردي PPة ت PPنمو وت PPتطور ،ف PPي امل PPرت PPبة األول PPى ،ع PPن ط PPري PPق االل PPتزام
PفتوحPPا
بPPاألهPPداف األسPPمى الPPتي تُPPنسي الPPفرد ذاتPPه ،حPPتى ولPPو إلPPى حPPني .وفPPي عPPصر يPPكون فPPيه املPPجال مً P
أمPام الPناس بPكل فPئاتPهم ،ومPهما كPانPت أحPوالPهم ،لPإلسPهام الPفعلي فPي صPياغPة شPكل الPنظام االجPتماعPي
Pحب ت PPم ّلك األش PPياء وإث PPبات
ن PPفسه ،يكتس PPب م PPبدأ خ PPدم PPة اآلخ PPري PPن أه PPمية ج PPدي PPدة .إن ت PPمجيد أه PPداف ك ّ P
وجPود الPذات ،كPأنPهما غPايPة مPن غPايPات الPحياة ،يPعد إذكPا ًء لPلجانPب الPحيوانPي فPي الPطبيعة اإلنPسانPية بPشكل
خ PPاص .ف PPلم ي PPعد ب PPمقدور رس PPاالت ال PPخالص ال PPذات PPية ب PPمضمون PPها الس PPطحي أن ت PPلبي م PPا ت PPصبو إل PPيه
األج PPيال ال PPتي أدرك PPت ب PPعمق اإلي PPمان أن أي ت PPحقيق ل PPلخالص م PPسأل PPة ت PPتعلق به PPذا ال PPعال PPم م PPثل ت PPعلقها
٩

Pتموا ب PPما ي PPحتاج PPه ع PPصرك PPم ،وت PPداول PPوا
ب PPال PPعال PPم اآلخ PPر .ف PPي ه PPذا ال PPصدد ي PPنصح ب PPهاء اهلل ق PPائ Pالً" :أن اه ّ P
كزين أفكاركم في متطلباته ومقتضياته"(12).
مر ّ
وج PPهات ال PPنظر ه PPذه ل PPها ن PPتائ PPج ب PPعيدة األث PPر ب PPالنس PPبة إلدارة ش PPؤون البش PPر .ف PPمن الج PPليّ ،ع PPلى س PPبيل
املPثال ،أن الPدولPة كPكيان سPياسPي ،رغPم مPا حPققته مPن إنPجازات مPاضPية ،إذا اسPتمرت فPي سPيطرتPها فPي
تحPديPد مسPتقبل الPعالPم اإلنPسانPي والPتأثPير فPيه ،فPإن تPحقيق السPالم سPوف يPتعطل وتPتفاقPم الPباليPا وتPزداد
امل PPعان PPاة ال PPتي س PPوف ت PPصيب ش PPعوب األرض .أم PPا ب PPالنس PPبة ل PPحياة ال PPعال PPم اإلن PPسان PPي االق PPتصادي PPة ،ف PPإن PPه
Pحا أن مPPسيرة الPPعوملPPة قPPد خّ Pلفت أيً P
Pضا مPPراكPPز
مPPهما عPظُمت الPPخيرات الPPتي تPPأتPPي بPPها الPPعوملPPة ،يPPبقى واضً P
وتجPمعات ال مPثيل لPها لPقوى الPطغيان واالسPتبداد يPجب إخPضاعPها لPسيطرة الPديPمقراطPية الPدولPية إذا أُريPد
مل PPالي PPني ال ت PPحصى م PPن البش PPر ت PPجنّب ال PPفقر وال PPيأس .وب PPامل PPثل ،ف PPإن ال PPطفرة ال PPتاري PPخية ف PPي ت PPكنول PPوج PPيا
Pس الج PPماه PPير
اإلع PPالم واالت PPصاالت ،وال PPتي ت PPشكل وس PPيلة ف PPعال PPة ف PPي دع PPم ال PPنمو االج PPتماع PPي وت PPعميق ح ّ P
بPإنPسانPيتها املشPتركPة ،قPادرة أيPضا ً وبPالPق ّوة نPفسها عPلى تحPريPف وتPشويPه الPحوافPز الPخيّرة وتجPريPدهPا مPن
سالمة نواياها ،وهي الحوافز الضرورية لخدمة هذا املسار ً
أيضا.
إن م PPا يتح PPدث ع PPنه ب PPهاء اهلل ه PPو ع PPالق PPة ج PPدي PPدة ب PPني اهلل واإلن PPسان ،وه PPي ع PPالق PPة تنسج PPم م PPع إش PPراق PPة
الPنضوج اإلنPسانPي .فPاهلل – الPحقيقة املPطلقة – الPذي خPلق هPذا الPكون ،ويPتولPى تPدبPيره واملPحافPظة عPليه،
هPا عPن اإلدراك .أمPا الPعالقPة اإلنPسانPية الPواعPية لPتلك الPحقيقة
سPيظل أبً Pدا مسPتورا ً عPن أذهPان البشPر مPنزّ ًP
امل PPطلقة ،إل PPى امل PPدى ال PPذي ي PPمكن ال PPقول ف PPيه ب PPأن ه PPناك ع PPالق PPة م PPا ،ك PPان PPت ن PPتيجة ت PPأث PPير م PPؤس PPسي األدي PPان
الPPسماويPPة الPPكبرى مPPثل مPPوسPPى وزرادشPPت وبPPوذا وعPPيسى ومحPPمد ومPPن سPPبقهم مPPن الّ P
Pشموس الPPنيّرة الPPتي
بPقيت أسPماؤهPا مPدفPونPة فPي ذاكPرة الPتاريPخ .واسPتجابPة لPتلك الPدعPوات اإللPهية طّ Pور أهPل األرض عPلى َمPرّ
األزم PPان ق PPدرات PPهم ال PPروح PPية وال PPثقاف PPية والخ PPلقية ،وت PPضاف PPرت ه PPذه ال PPقدرات ع PPلى ص PPقل ش PPخصية اإلن PPسان
ونPPمو حPPضارتPPه .والPPيوم قPPد بPPلغ هPPذا الPPسياق فPPي مجPPموعPPة اإلنجPPدازات الPPتي تPPحققت عPPبر آالف الPPسنني
مPPرحPPلة تPPعكس لPPنا الPPخصائPPص الPPتي تPPميز كPPل نPPقطة تPPحول حPPاسPPمة فPPي مPPسيرة الPPنشوء واالرتPPقاء ،وهPPي
الPPنقطة الPPتي تّ P
Pتكشف عPPندهPPا فPPجأة إمPPكانPPيات وطPPاقPPات دفPPينة لPPم تPPدرك مPPن قPPبل .وفPPي هPPذا الPPسياق يPPؤكPPد
ب PPهاء اهلل أن" :ال PPيوم ي PPوم ال PPفضل األع PPظم وال PPفيض األك PPبر ،وع PPلى الج PPميع أن يج PPدوا ال PPراح PPة واالط PPمئنان
بتمام االتحاد واالتفاق في ظل سدرة العناية اإللهية"(13).
مسPPترشPPديPPن بPPرؤيPPة بPPهاء اهلل نPPرى أن تPPاريPPخ الPPقبائPPل والPPشعوب واألمPPم قPPد أتPPى فPPي الPPواقPPع إلPPى نPPهايPPته.
Pري واع وم PPدرك
ف PPإن م PPا نشه PPده ال PPيوم ل PPيس إال ب PPداي PPة ت PPاري PPخ األس PPرة اإلن PPسان PPية ،وه PPو ت PPاري PPخ ج PPنس بش ّ P
لPوحPدتPه واتPحاده .وآثPار بPهاء اهلل الPكتابPية تحPدد ،فPي نPقطة الPتح ّول هPذه فPي مجPرى الPحضارة اإلنPسانPية،
سّ Pل ًما جPPديً Pدا لPPترتPPيب األولPPويPPات الPPتي يPPنبغي
Pعرف مPPن جPPديPPد طPPبيعة هPPذه الPPحضارة ومPPسيرتPPها ،وتPPضع ُ P
وتُّ P
أن تح PPظى ب PPاه PPتمام PPها .فه PPدف ك PPل م PPا ك PPتبه ب PPهاء اهلل ه PPو أن ي PPدع PPون PPا ل PPنعود إل PPى ج PPذورن PPا ال PPروح PPان PPية
واملسؤوليات التي علينا االضطالع بها.
هPم بPأن الPتغييرات والPتحوالت امل ُنتظرة
وال يPوجPد فPيما تPركPه لPنا بPهاء اهلل مPن آثPار كPتابPية مPا يPدفPع إلPى الPتو ّP
سPPوف تPPأتPPي بيسPPر وسPPهولPPة ،بPPل عPPلى الPPعكس؛ فPPقد أظهPPرت أحPPداث الPPقرن العشPPريPPن أن أنPPماط الPPعادات
١٠

PأصPلت عPلى مPدى آالف الPسنني ال تُPطرح جPانPبًا ويتخPلى الPناس عPنها تPلقائPيًا أو
PرسPخت وت ّ P P P
والسPلوك الPتي ت ّP P
اسPPتجابPPة ألي بPPرنPPامPPج تPPربPPوي أو قPPوانPPني تشPPريPPعية .فPPأي تPPغيير جPPوهPPري ،سPPواء كPPان فPPي حPPياة الPPفرد أو
امل PPجتمع ،ال ي PPتم ف PPي ال PPغال PPب إال ع PPبر امل PPعان PPاة الش PPدي PPدة ،ون PPيتجة مل PPصاع PPب ش PPاق PPة ال تُ PPحتمل وال ي PPمكن
تخ Pطّيها إالّ ب PPمثل ه PPذا ال PPتغيير ال PPجوه PPري .وق PPد ن Pبّه ب PPهاء اهلل إل PPى أن PPه ال ب PPد م PPن امل PPرور بتج PPرب PPة واخ PPتبار
بهPذه الPجسامPة والخPطورة لPكي تلتحPم شPعوب الPعالPم عPلى اخPتالف ألPوانPها وأهPوائPها لPتصبح شPعبًا واحً Pدا
متّح ًدا.
ال يPPمكن حPPدوث أي اتPPفاق بPPني املPPفهومPPني الPPروحPPي واملPPادي لPPطبيعة الPPحقيقة؛ فّ P
Pكل مPPنهما يPPقود فPPي اتPPجاه
م PPعاك PPس ل PPآلخ PPر .وإذ يه PPل ق PPرن ج PPدي PPد نج PPد أن ال PPنهج ال PPذي خP Pطّه امل PPفهوم امل PPادي ،امل PPناق PPض ل PPلمفهوم
ال PPروح PPي ،ن PPهج ق PPاد البش PPري PPة امل PPذك PPورة ع PPبر ده PPال PPيز ال PPضياع إل PPى أب PPعد الح PPدود ت PPقصيًا ل PPوه PPم ت PPمثل ف PPي
عPPقالنPPية كPPانPPت الPPسائPPدة فPPي حPPينها ،نPPاهPPيك عPPن وهPPم آخPPر كPPان يPPتعلق بسPPالمPPة البشPPريPPة وسPPعادتPPها .فPPمع
انPP Pقضاء كPP Pل يPP Pوم تPP PتضاعPP Pف املPP PؤشPP Pرات إلPP Pى أن أعPP Pدا ًدا كPP Pبيرة مPP Pن الPP Pناس فPP Pي كPP Pل مPP Pكان آخPP Pذة فPP Pي
االستيقاظ على حقيقة هذين املفهومني وما يعنيه كل منهما بالنسبة للجنس البشري.
فPعلى الPرغPم مPن سPعة انPتشار الPرأي املPعاكPس ،فPإن البشPريPة ليسPت صPفحة بPيضاء يخPط عPليها أصPحاب
االمPPتيازات ،مPPن أولPPئك الPPذيPPن تPPح ّكموا فPPي أمPPور الPPناس ،أهPPواءهPPم كPPما يحPPلو لPPهم .فPPينابPPيع الPPروح تPPتدفPPق
أي PPنما ت PPري PPد وك PPيفما ت PPشاء ،ول PPن يس PPتطيع رم PPاد امل PPجتمع امل PPعاص PPر وح PPطام PPه أن ي PPوق PPف ت PPدف PPقها إل PPى م PPا ال
نPPهايPPة .فPPلم يPPعد األمPPر يPPحتاج بPPصيرة نPPبويّPPة السPPتشفاف أن الPPسنوات الPPفاتPPحة لPPلقرن الجPPديPPد سPPتشهد
انPطالقPا ً لPلطاقPات والPطموحPات تPفوق فPي عPنفوانPها الPقوى املPجتمعة فPي الPصيغ املPكررة واألبPاطPيل املPختلفة
والعادات املستشرية؛ وهي القوى التي طاملا وقفت في طريق تلك الطاقات والطموحات الروحية.
إال أنPP Pه مPP Pهما كPP Pان ِعP Pظَم االضPP PطرابPP Pات واملPP PعانPP Pاة ال ّ P PلذيPP Pن يشهPP PدهPP Pما الPP PعالPP Pم ،فPP Pإن الPP Pفترة الPP Pتي بPP Pدأت
اإلن PPسان PPية دخ PPول PPها ،س PPوف ت PPفتح أم PPام ك PPل ف PPرد وك PPل م PPؤس PPسة وك PPل م PPجتمع ع PPلى وج PPه ال PPبسيطة م PPجاالت
وآفPا ًقPا لPم يسPبق لPها مPثيل لPكي ُيPسهم الPكل فPي اخPتطاط طPريPق املسPتقبل لهPذا الPكوكPب الPذي نPعيش عPليه.
فPPقري Pبًا ،كPPما وعPPد بPPهاء اهلل وعPPده األكPPيد" ،فPPلسوف يُPPرفPPع بPPساط هPPذا الPPعالPPم ليحPPل محPPله بPPسا ٌ
ط آخPPر .إن
ربك لهو الحق عالّم الغيوب"(14).
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ص) 183مترجم(.
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)يتح PPدث ع PPبدال PPبهاء ب PPإس PPهاب ع PPن م PPا ت PPم ف PPي ال PPقرن العش PPري PPن م PPن ان PPجازات ه PPائ PPلة وخ PPاص PPة ،ص،344
ويصف القرن العشرين بأنه "قرن األنوار" ،ص 13و.(344
)(6بهاء اهلل ،منتخباتي از آثار حضرة بهاء اهلل ،ص) 141مترجم(.
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