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ُمنعطُف التََّحوُِّل أَماَم كافَِّة األَُممِ

"إنَّ اتّـحاد الـجنس البشـرّي كـّله يـمثِّل اإلشـارة املُميِّزة لـلمرحـلة الـتي  يـقترب مـنها املـجتمع اإلنـسـانـيّ اآلن.  
فـــاتّـــحاد الـــعائـــلة، واتّـــحاد الـــقبيلة، واتّـــحاد املـــديـــنة - الـــّدولـــة، ثـــم قـــيام األمّـــة - الـــّدولـــة كـــانـــت مُـــحاوالت تـــتابـــعت 
وكُــــتب لــها كــامــل الــنّجاح.  أمّـــا اتّــحاد الــعالــم بــدولــه وشــعوبــه، فــهو الهــدف الــذي تــسعى إلــى تــحقيقه بشــّريــة 
مـعذّبـة.  لـقد انـقضى عهـد بـناء األمَــم وتـشييد الـّدول.  والـفوضـى الـكامـنة فـي الـنّظريـة الـقائـلة بـسيادة الـّدولـة 
تـــتّجه اآلن إلـــى ذروتـــها،  فـــعالـــٌم يـــنمو نـــحو الـــنّضوج، عـــليه أن يتخـــّلى عـــن التّشـــبّث بهـــذا الـــزَّيـــف، ويـــعترف 
ــــــس نــهائِـــيَّا الــجهاز الــذي يــمكن أن يجسّـــــــد عــلى خــير وجــه هــذا  بــوحــدة الــعالقــات اإلنــسانــيّة وشــمولــها، ويــؤسّـِ

املبدأ األساسيّ في حياته."

حضرة شوقي أفندي، 1936

مراجعٌة عامٌة - فرصٌة للتَّفكير أوالً :

اتّـسم الـقرن العشـرون، وهـو مـن أكـثر مـراحـل الـتّاريـخ اضـطرابـاً، بـانـقالبـات عـّدة وثـورات وتـغييرات فـي صـلب 
أفـكار وتـقالـيد سـادت ردحـاً مـن الـزّمـن.  فـسقوط األنـظمة االسـتعماريّـة واالمـبراطـوريّـات الـعظمى فـي الـقرن 
الـتّاسـع عشـر، وارتـفاع أنـظمة جـلبت مـعها الـكوارث مـثل الـّدكـتاتـوريّـة والـفاشـيّة والـّشيوعـيّة ثـم انـهيارهـا، كـلّ 
ذلـــك كـــان بـــعض ثـــورات مـــدمّـــرة تســـبّبت فـــي مـــوت املـــاليـــني والـــقضاء عـــلى أنـــماط مـــن الـــحياة الـــقديـــمة، وعـــلى 

أعراف وتقاليد سائدة، كما تسبّبت في اندثار مؤّسسات تمتّعت بسمعٍة طيّبة.

وهــــناك حــــركــــات واتّــــجاهــــات كــــانــــت فــــي دورهــــا اإليــــجابــــيّ أكــــثر وضــــوحــــاً.  فــــاالكــــتشافــــات الــــعلميّة والــــنّظرة 
االجــتماعــيّة الجــديــدة دفــعت نــحو الــتّغيير االجــتماعــيّ واالقــتصادّي والــثّقافــيّ، ومهّـــدت السّــــــبيل أمــام تــعريــف 
جـديـد بـحقوق اإلنـسان وتـأكـيد كـرامـته واحـترام ذاتـه، بـاإلضـافـة إلـى خـلق مـيدان واسـع مـن الـفرص لـتحقيق 

إنجازات فرديّة وجماعيّة، وفتح آفاق جديدة من املعرفة والوعي اإلنسانيّ.

هــاتــان الــعمليّتان الــتّوأم: انــهيار املــؤسّـــــــسات الــقديــمة مــن جــهة، وفــتح أبــواب جــديــدة لــلفكر مــن جــهة أخــرى، 
هـما دلـيل عـلى تـوجّــــه واحـد أخـذ يـزداد زخـماً فـي الـّسنوات املـائـة املـاضـية، وهـو الـتّوجّــــه نـحو تـعاظـم االعـتماد 

املتبادل والتّكامل بني املجتمعات البشريّة.

إنّـه تـوجّــــه يُـمكن مـالحـظته فـي مـياديـن واسـعة عـّدة: مـن انـدمـاج األسـواق املـالـيّة الـعاملـيّة والـذي يـعكس بـدوره 
اعـــتماد البشـــريّـــة عـــلى مـــصادر مـــتنّوعـــة لـــلطّاقـــة والـــغذاء واملـــواد الـــخاّم والـــتّقنيّة واملـــعرفـــة، إلـــى بـــناء شـــبكات 
لــــالتّــــصاالت الــــّدولــــيّة واملــــواصــــالت.  كــــما يُــــمكن مــــالحــــظة هــــذا الــــتّوجــــه فــــي اإلدراك الــــعلميّ لــــلبيئة الــــحيويّــــة 
املُترابـطة لـلُكرة األرضـيّة، وهـو مـا دقَّ نـاقـوس الـحاجـة املُلّحة إلـى تـعاون وتـنسيق عـاملـينّي.  ومـن جـهة أخـرى 
تـــبدو لـــنا صـــورة هـــذا الـــتّوجـــه هـــّدامـــة أحـــيانـــاً فـــيما يـــمكن أن تـــفعله أنـــظمة التّســـليح الحـــديـــثة الـــتي تـــطاولـــت 
فـعالـيّاتـها إلـى أن أصـبح بـمقدور مجـموعـة صـغيرة مـن األفـراد تـدمـير الـحضارة اإلنـسانـيّة ذاتـها.  لـذا، فـإنّ 
الــوعــي الــعاملــيّ بهــذا الــتّوجّـــــه بــشّقيه –الــبنّاء والهــّدام- ســيقّربــنا بشــّدة نــحو الــّصورة الــطّبيعية املــألــوفــة لهــذا 



الـكوكـب بِــَلْونَـية األزرق واألبـيض الّـذي يسـبح فـي فـضاء أسـود ال مُــتناٍه، فـيعكس لـنا صـورة تـخبرنـا بـحقيقتنا 
كشعٍب واحٍد يعيش على أرٍض واحدٍة غنيٍّ بالتّنّوع والتّعّدد.

ووجــٌه آخــر لهــذا الــتّوجّـــــه نــراه فــي الــجهود الــّدؤوبــة الــتي تــبذلــها دول الــعالــم لــتأســيس نــظامٍ ســياســيٍّ عــاملــيّ 
يـــوفّـــر ســـبل السّـــــــالم والـــعدالـــة واالزدهـــار لـــلجنس البشـــرّي.  فـــخالل الـــقرن الـــحالـــيّ، حـــاولـــت البشـــريّـــة مـــرّتـــني 
وضــــع نــــظامٍ عــــاملــــيٍّ جــــديــــد؛ وفــــي كــــّل مــــرّة حــــاولــــت أن تــــركّــــــز عــــلى االعــــتراف املــــتنامــــي بــــاالعــــتماد املــــتبادل 
لـلمصالـح الـعاملـيّة، بـينما تـحاول املـحافـظة عـلى نـظام يـراعـي سـيادة الـّدولـة عـلى أنّـها فـوق كـّل اعـتبار مـهما 
كــان.  فــنظرة إلــى الــقرن الــحالــيّ، الــذي يــقترب مــن نــهايــته، تــخبرنــا أّن تــأســيس عــصبة األمــم، وهــو إنــجاز 

كبير ملفهوم األمن املشترك، يُعّد خطوة حاسمة أولى نحو بناء النّظام العامليّ. 

أمّــا التّجـربـة الـثّانـية، والـتي أمـلتها أهـوال الحـرب الـعاملـيّة الـثّانـية ووضـعت مـيثاقـها تـلك الـّدول املُنتصرة، فـقد 
وفّــرت لــلّدول والــّشعوب خــالل الــّسنوات الخــمسني املــاضــية هــيئًة دولــيًة تــلوذ بــها آخــر املــطاف، وهــي مــؤسّــــــسة 

فريدة يرتفع صرحها رمزاً نبيالً للمصالح املشتركة للبشريّة كافّة.

لـقد أظهـرت هـيئة األمـم املتّحـدة – كـمنظّمة دولـيّة –  قـدرة البشـريّـة عـلى الـعمل املُوحّــــد فـي مـيـاديـن الـّصحة 
والــزّراعــة والــتّعليم وحــمايــة الــبيئة ورعــايــة الــطّفولــة.  وبــتبنّيها مــواثــيق دولــيّة لــحقوق اإلنــسان، فــقد أكّـــدت عــلى 
إرادتــنا األخــالقــيّة الجــماعــيّة فــي بــناء مســتقبل أفــضل لــبَني جــنسنا.  كــما أظهــرت مــشاعــر إنــسانــيّة عــميقة 
بــتقديــم املــوارد البشــريّــة والــّدعــم املــالــيّ ملــساعــدة الــّشعوب الــفقيرة واألقــّل حــظّاً.  وفــي املــياديــن األكــثر أهــميّة 
فــي مــجال بــناء السّـــــــالم وصُـــــــــــنع السّـــــــالم واملــحافــظة عــلى السّـــــــالم، فــقد أضــاءت األمــم املتّحــدة مــشاعــل عــلى 

طريق مستقبٍل واعٍد خاٍل من الحروب.

ومـع ذلـك، فـقد ثـبت أّن األهـداف الـعامّــة املـنصوص عـليها فـي مـيثاق األمـم املتّحـدة لـم تـتحّقق.  فـبالـرغـم مـن 
آمـــال مـــؤسّــــــــسيها، فـــإّن تـــأســـيس هـــذه املـــنظّمة الـــّدولـــية مـــنذ خـــمسني عـــامـــاً لـــم يجـــلب لـــنا السّــــــــالم ولـــم يُـــحّقق 

ازدهار الجنس البشرّي. 

ومــع أّن هــيئة األمــم املتّحــدة لــعبت دوراً فــاعــالً حــال دون نــشوب حــرٍب عــاملــيٍّة ثــالــثة، إال أّن الــّسنوات الخــمس 
املــاضــية شهــدت الــكثير مــن الــّصراعــات املحــّلية والــعاملــيّة واإلقــليميّة الــتي ذهــب ضــحيّتها املــاليــني.  ومــع أن 
تــحّسن الــعالقــات بــني الــّدول الــُعظمى قــد أزال أســباب الــّصراعــات مــن دوافــع فــكريّــة وعــقائــديّــة، إال أّن نــار 
الحـــميّة الـــعرقـــيّة والـــطائـــفيّة الـــتي كـــانـــت دفـــينًة مـــدةً طـــويـــلة، قـــد بـــدأ يـــرتـــفع لـــهيبُها لـــتُصبح مـــصدراً جـــديـــداً 
ــرٍة ، فــما  لــلنّزاعــات.  وبــالــرّغــم مــن أّن انــتهاء الحــرب الــباردة قــد خــفّف مــن التّهــديــد بــانــدالع حــرٍب عــاملــيٍّة مــدمّـِ

زالت هناك وسائل وتقنيّات ومشاعر مكبوتة، بدرجة ما، يمكن أن تجلب لكوكبنا دماراً شامالً.  

وال زالـــت أمـــامـــنا مـــشاكـــل اجـــتماعـــيّة كـــبيرة.  فـــفي الـــوقـــت الـــذي تـــّم فـــيه الـــتّوصّـــــــــــل إلـــى مســـتوى جـــديـــد مـــن 
اإلجـــــماع الـــــعاملـــــيّ عـــــلى مـــــشاريـــــع تُـــــعنى بـــــالـــــتّقّدم الـــــّصحيّ والـــــتّنمية املُســـــتدامـــــة وحـــــقوق اإلنـــــسان، إال أنّ 
األوضــاع قــد ازدادت ســوءاً وتــدنّــت فــي أمــاكــن مــختلفة مــن الــعالــم.  ومــا امــتداد الــتّعّصب الــعرقــيّ والــتّطرّف 
الـّديـنيّ، وتـفّشي سـرطـان املـاّديّـة املُطلقة وارتـفاع مـعّدل الجـريـمة واملـنظّمة مـنها، واتّـساع مـدى الـُعنف الـذي 



ره وارتــفاع وتــيرتــه، وازديــاد الــهّوة بــني األغــنياء والــفقراء، واســتمرار الــظلم املــحيق  يــصُعب عــلى الــعقل تــصوُّ
بــالــنِّساء، والــّضرر الــعام الــذي تــتوارثــه األجــيال نــتيجة الــتّفّكك األســرّي الــّشامـــل، والــتّمّسك املــفرط بــمبادئ 
الـفكر الـرّأسـمالـيّ وأسـالـيبه، وتـعاظـم الـفساد الـّسياسـيّ؛ مـا هـي إال مـشاكـل تـدلُّ عـلى تـدنّـي األوضـاع فـي 
الـــعالـــم.  كـــما أّن مـــا ال يـــقّل عـــن مـــليار شـــخٍص يـــعيشون فـــي فـــقٍر مـــدقـــعٍ، وأكـــثر مـــن ثُـــلث ســـّكان املـــعمورة 

أُمِّيُّون.

وبـينما تـقوُد الـعمليّتان الـتّوأم – الهـدم والـبناء - الـعالـَم إلـى الـذُّرى نـوعـاً مـا، فـإّن الـذِّكـرى الخـمسني لـتأسـيس 
ر مَــلِيَّاً فـي أنّـه كـيف يُـمكن للبشـريّـة مـجتمعًة أن تُـواجـه  األمـم املتّحـدة تهيِّئ فـرصـًة ثـمينًة لـلتّوقّـُف قـليالً والـتّفكُّ
مســـتقبلها ومـــصيرهـــا؟  وحـــقيقة الـــقول هـــي أّن عـــّدة اقـــتراحـــات بـــنّاءة الحـــت مـــؤخّــــراً فـــي األفـــق وتـــرمـــي إلـــى 

تقوية األمم املتّحدة ورفع كفاءتها في التّنسيق بني جهود الّدول في مجابهة هذه التّحديات. 

ق بـــشكٍل رئـــيٍس إلـــى املـــشاكـــل الـــبيروقـــراطـــيّة  ويُـــمكن تـــصنيف هـــذه املـــقترحـــات فـــي فـــئات ثـــالث:  فـــئة تـــتطرَّ
واإلداريّـــة واملـــالـــيّة ضـــمن الـــنّظام الـــقائـــم لـــألمـــم املتّحـــدة، وأخـــرى يـــنادي أصـــحابـــها بـــإعـــادة تـــشكيل الـــهيئات 
 Bretton" واملــجالــس مــثل: املجــلس االقــتصادّي واالجــتماعــيّ ومجــلس الــوصــايــة ومــؤسّـــــــسات بــريــتون ُوودز
Woods" االقـتصاديّـة.  وثـالـثة تـقترح تـغييراً فـي الـهيكل الـّسياسـيّ لـلمنظّمة داعـية، عـلى سـبيل املـثال، إلـى 

ع في تشكيل بُنية مجلس األمن و/أو تعديل ميثاق األمم املُتّحدة نفسه. التّوسُّ

ـزانــاً ومــنطقاً ذلــك الــتّقريــر الــذي  مُـــعظُم هــذه املُــقترحــات بــنّاءةٌ وبــعُضها اســتفزازيٌّ مُـــثير.  إال أّن أكــثرَهــا اتّـِ
" بـــعنوان "جِـــــوارُنـــا الـــعاملـــيّ"، حـــيث يـــدعـــو إلـــى تـــبنِّي قِـــيَمٍ جـــديـــدٍة وإصـــالحـــات  أعـــّدتـــه "لـــجنة الـــُحكم الـــعاملـــيّ

هيكليَّة في األمم املتّحدة نفسها.

وبـــروح املـــشاركـــة فـــي الـــنّقاش واملـــشورة الـــجاريـــة فـــي هـــذا املـــوضـــوع الـــهاّم واألســـاســـيّ، ارتــــأت الـــجامـــعة 
البهائيّة العامليّة أن تساهم بأفكارها التي ترتكز بشكل أساسيّ على مقترحات ثالثة: 

أّولــــها:  إّن املُـــشاورات حــــول مســــتقبل هــــيئة األمــــم املتّحــــدة يــــجب أن تــــدور ضــــمن الــــّسياق الــــعام والــــّشامــــل 
لـعملية تـأسـيس الـنّظام الـعاملـيّ وتـطّوره واتّـجاهـه.  فـهيئة األمـم املتّحـدة نـشأت جـنباً إلـى جـنب مـع مـؤسّـــــسات 
أخــرى عــظيمة خــالل الــقرن العشــريــن، وبــاإلجــمال فــإّن هــذه املــؤسّـــــــسات ســوف تُحــّدد مــاهــيّة تــطّور الــنّظام 
الـــعاملـــيّ، وهـــي نـــفسها ســـوف تـــأخـــذ شـــكلها مـــن خـــالل هـــذا الـــتّطّور. لهـــذا يـــجب دراســـة أهـــداف هـــيئة األمـــم 
املتّحــدة ومــهامّـــها ودورهــا ومــبادئ أعــمالــها ونــشاطــاتــها فــقط عــلى ضــوء مــدى مــالءمــتها وخــدمــتها لــألهــداف 

العاّمة للنّظام العامليّ.

ثــانــيها:  حــيث أّن الــجنس البشــري كــياٌن مــوحّـــــٌد ال يتجــزّأ، فــإن كــّل فــرٍد يــولــد فــيه يــكون أمــانــًة بــيد الجــميع.  
فهــــذه الــــعالقــــة بــــني الــــفرد واملجــــموعــــة تــــشّكل الــــقاعــــدة األخــــالقــــية ملــــعظم بــــنود حــــقوق اإلنــــسان الــــتي تــــسعى 
مـؤسّــــــسات األمـم املتّحـدة إلـى تـعريـفها وتحـديـدهـا.  كـما تـساعـد عـلى تحـديـد هـدٍف رئـيس غـالـٍب فـي الـنّظام 

العامليّ يكمن في وضع الحقوق املشروعة للفرد واملحافظة عليها.



ثــــالــــثها:  إّن املــــداوالت حــــول مســــتقبل الــــنّظام الــــعاملــــيّ يــــجب أن تَــــطال عــــموم الــــجنس البشــــرّي.  وألهــــميّتها 
الـبالـغة يـجب أال تـقتصر عـلى الـقادة، سـواء فـي املـراكـز الـحكومـيّة أو الـوسـط الـتّجاري أو الـهيئات الـعلميّة أو 
الـّديـنيّة أو املـنظّمات املـدنـيّة االجـتماعـيّة، بـل عـلى الـعكس مـن ذلـك، يـجب أن تـضّم املـداوالت عـنصر الـرّجـال 
والــنّساء عــلى مســتوى الــقاعــدة.  فــاملــشاركــة الــواســعة تــزيــد الــعمليّة قــّوةً ذاتــيًّة مــن خــالل بــثِّ الــوعــي ملــفهوم 

املُواطنة العامليّة كما تُعطي دعماً أكبر لنظامٍ عامليٍّ شامٍل واسعٍ في مداه. 

م  مغزى  أحداِث  التّاريخ:  نداٌء  إلى  قادِة  العالمِ ثانياً :    تفهُّ

تــــنظُر الــــجامــــعة الــــبهائــــيّة الــــعاملــــيّة إلــــى االضــــطرابــــات الــــرَّاهــــنة والــــظُّروف املُـــفجعة الــــتي تــــمرُّ بــــها الــــشؤون 
ر الــعضوّي الــذي يــقوُد حــتماً فــي الــنِّهايــة إلــى وحــدة  ـها مــرحــلٌة طــبيعيٌة مــن مــراحــل الــتّطوُّ اإلنــسانــيّة عــلى أنّـَ

الجنس البشرّي ضمن نظامٍ اجتماعيٍّ واحٍد، حدوده هذا الكوكب األرضيّ. 

ر تُشــبُه املــراحــل الــتي تــصاحــب عــادةً  لــقد مــرَّ الــجنُس البشــرّي، كــوحــدٍة عــضويّــٍة مــتميِّزٍة، بــمراحــل مــن الــتّطوُّ
عهــد الــطُّفولــة والحــداثــة فــي حــياة األفــراد.  وهــا هــو اآلن يــمرُّ فــي الــحقبة الــختامــيَّة لــلمرحــلة الــعاصــفة مــن 
سـنوات املُراهـقة، ويـقترب مـن سـنِّ الـرُّشـد الـذي طـال االنـتظار لـبلوغـه.  إنَّ عـمليّة االنـدمـاج والـتّكامـل الـعاملـيّ 
ياسـة  فـي مـجال املـال واألعـمال واالتّـِصاالت – وهـي اآلن حـقيقة واقـعة – قـد أخـذت طـريـقها إلـى عـالـم الـسِّ

أيضاً.

لــقد تــسارعــت هــذه الــعمليّة عــبر الــتّاريــخ بســبب أحــداث مــأســاويّــة مُـــفجعة ومــفاجــئة.  فــالــدَّمــار الــذي أحــدثــته 
الحــرب الــعاملــيّة األولــى ثــم الــثَّانــية أنــجَب عــصبَة األمــم ثــم األمــم املُتّحــدة عــلى الــتَّوالــي.  فهــل ســتتحقَّق لــنا 
اإلنـــــجازات املســـــتقبليّة بـــــوســـــيلة تـــــجارب ال يـــــمكن تـــــخيُّل مـــــا فـــــيها مـــــن رعـــــب وهـــــلع، أم بـــــفضل اإلرادة عـــــلى 
ان األرض قـاطـبًة.  وعـليه سـيكون اإلخـفاق فـي اتّـخاذ مـوقـٍف حـازمٍ  الـتَّشاور والـحوار؟  إنّـه خـياٌر يـواجـه سـكَّ

ل املسؤوليّات. مير، وتقصيراً في تحمُّ مخالفاً ملا يُمليه الضَّ

وحيث أن الّسيادة في الوقت الحاضر للّدولة، فإّن الواجب في وضع هيكِل النِّظام العامليّ الجديد بكلِّ دقَّة 
ووضـــوح يـــقعُ عـــلى كـــاهـــل قـــادة الـــدُّول ورؤســـاء الـــحكومـــات.  لـــذا نـــناشـــد الـــقادة فـــي مـــختلف املســـتويـــات أن 
يـقومـوا بـدوٍر هـادٍف بـنّاٍء فـي دعـمِ اجـتماعٍ لـقادة الـعالـم وتـنظيمه قـبل انـتهاء الـقرن الـحالـيّ، وذلـك لـلبحث قـي 
ق  كـــيفيَّة تحـــديـــد الـــنِّظام الـــعاملـــيّ وإعـــادة بـــناِء هـــيكله عـــلى نـــحٍو يســـتطيع بـــه أن يـــواجـــه التَّحـــديـــات الـــتي تـــؤرِّ

العالم.  ويمكن تسمية هذا االجتماع، كما اقترح البعض، "القمة الّدوليّة للّسياسة العامليّة". 

هـذا املـؤتـمُر املُقترح يـمكن أن يـقوَم عـلى حـصاد تـجارب مـن سـلسلِة املـؤتـمرات الـنّاجـحة الـتي عـقدتـها األمـم 
املتّحــــدة فــــي أوائــــل الــــتّسعينيّات؛ ومــــنها: الــــقّمة الــــعاملــــيّة لــــلطّفولــــة عــــام 1990، وقــــّمة األرض عــــام 1992، 
واملـؤتـمر الـعاملـيّ لـحقوق اإلنـسان عـام 1993، واملـؤتـمر الـّدولـيّ لـلّسكان والـتّنمية عـام 1994، والـقّمة الـعاملـيّة 
لــلتّنمية االجــتماعــيّة عــام 1995 ، واملــؤتــمر الــعاملــيّ الــرّابــع لــلمرأة عــام 1995.  وقــد وضــعت هــذه املــؤتــمرات 

جميعها أسلوباً جديداً للمداوالت والحوار الّدوليّ في القضايا الهاّمة والحّساسة.



وكـــان مـــن أهـــّم أســـباب الـــنَّجاح فـــي هـــذه املُـــداوالت تـــلك املـــشاركـــة الـــفاعـــلة لـــلهيئات املـــدنـــيّة.   فـــاملـــناقـــشات 
ياســيّة واالجــتماعــيّة واالقــتصاديّــة  املســتفيضة املُـضنية بــني الــوفــود الــرَّســميّة، حــول إعــادة  هــيكلة الــبُنَى الــسِّ
الــــعاملــــيّة، قــــد تحــــّددت وتــــشّكلت بــــاالنخــــراط املــــباشــــر واملــــؤثّــــر لهــــذه املــــؤسّــــــــسات فــــي املــــناقــــشات، بــــما يــــعكس 
احــتياجــات األفــراد واهــتمامــاتــهم عــلى مســتوى الــقاعــدة.  ومــن الجــديــر بــالــذِّكــر أّن اجــتماع قــادة الــعالــم فــي 
كـلِّ مـناسـبة، بـحضور الـهيئات املـدنـيَّة واألهـليَّة ووسـائـل اإلعـالم الـعاملـيَّة، كـان يُـضفي عـلى فـعالـيّات املـؤتـمر 

طابعاً قانونيّاً وإجماعاً عامليّاً.

وفـي إعـدادهـم لـلمؤتـمر الـّدولـيّ املُقترح، عـلى قـادِة الـعالـم أن يـُعوا هـذه الـدُّروس والـِعبَر، فـيِصلوا إلـى أوسـعِ 
قاعدٍة شعبيٍّة ُممكنٍة، ليَضمنوا تسخير إرادة شعوب العالم ودعمها. 

يــنتاُب الــبعَض خــوٌف مــن وصــول املــؤسّــــــسات الــّسياســيّة الــّدولــيّة إلــى املــركــزيّــة املُـفرطــة فــي اتّــخاذ الــقرارات؛ 
مــما يخــلق حــاجــزاً مــن الــبيروقــراطــيّة ال مــبرِّر لــه.   وال بــدَّ مــن الــتّأكــيـد هــنا، بــكلِّ قــّوة ووضــوح، عــلى أّن أيَّ 
ياســـة الـــّدولـــيّة عـــليه – مـــن حـــيُث املـــبدأ ومـــن الـــناحـــية الـــعمليّة – أن يـــضمَن بـــقاء مـــسؤولـــيّة اتّـــخاذ  هـــيكٍل لـــلسِّ

القرار في املستويات املاُلئمة. 

إنَّ تـحقيَق الـتَّوازن املـطلوب لـيس سهـل املـنال دائـماً.  فـالـتّنمية الـجاّدة والـتّقدم الـحقيقيّ ال يـمكن إحـرازهـما 
إال بـجهود الـنَّاس، فُـرادى وجـماعـات، فـي مـواجـهة االهـتمامـات واملُـتطلَّبات، طـبقاً ملـكانـهم وزمـانـهم.  ويـمكن 
ر. هـذا مـن جـهة، ومـن جـهة أخـرى  أن يُـقال هـنا أن الـالّمـركـزيـة فـي اتّـِخاذ الـقرار أمـٌر ال بـدَّ مـنه لـعمليَّة الـتّطوُّ

ه العامليّ والتّنسيق الّدوليّ. فإنَّه من الواضح أنَّ النِّظام العامليّ يحتاج إلى درجٍة من التَّوجُّ

لـذلـك، وطـبقاً ملـبادئ الـالّمـركـزيـة املـذكـورة أعـاله، فـإّن املـؤسّـــــسات يـجب أن تُـمنح صـالحـيَّة الـعمل فـقط فـي تـلك 
الـّشؤون الـعاملـيَّة الـتي تعجـز فـيها الـدُّول املُسـتقلَّة عـن الـتَّصـرُّف بـشأنـها، أو الـتّدخّــل لـلُمحافـظة عـلى حـقوق 

الّشعوب والّدول األعضاء.  أما الّشؤون األخرى، فيجب تفويضها للمؤّسسات الوطنيّة واملحليّة في الّدولة.  

بــاإلضــافــة إلــى ذلــك، عــلى قــادة الــعالــم أن يُــمعنُوا الــنَّظر فــي مجــموعــٍة مــن أســالــيب الــُحكم ووســائــله بهــدف 
ــــس طـبقاً ألنـظمة حـكمٍ قـائـمٍة، يـمكن  الـتَّوصـل إلـى صـيغٍة محـّددٍة لـلنِّظام الـعاملـيّ فـي املسـتقبل.  فـبدل أن يـؤسّـَ

للنّظام املقترح أن يستوعب في إطاره تلك العناصر واملفاهيم واألساليـب اإليجابيّة في كلٍّ منها. 

وعــلى ســبيِل املــثال، فــإنَّ الــنِّظام االتّـِـحادي يــعتبر أحــد األنــظمة الــحالــيّة الــتي جــرى اخــتبارهــا عــبر الــّسنني، 
ويـمكنه أن يـحتضن الـتَّنوع والـتَّعدد ضـمن إطـار الـوحـدة واالتّـحاد.  وقـد أثـبت كـفاءتـه فـي تـحقيق الـالّمـركـزيـة 
ــــــلطة، وفــي صــنع الــقرار بــني دول مــعقَّدة الــتَّركــيب غــير مــتجانــسة، مــحافــظاً فــي الــوقــت نــفسه عــلى  فــي السّـُ
عوب (الـكومـنولـث)، إذا  مسـتوى مـن الـوحـدة واالسـتقرار.  ونـموذج آخـر يسـتحقُّ الـدِّراسـة هـو نـظام رابـطة الـشُّ

ما طُبِّق عاملياً فإنه يُؤِْثُر مصالح املجموع على املصلحة القوميَّة.

إّن بـــذل عـــنايـــة فـــائـــقة فـــي تـــصميم هـــيكل الـــنِّظام الـــعاملـــيّ هـــو مـــا يـــجب أن يـــحوز عـــلى اهـــتمامـــاتـــنا حـــتى ال 
نني إلـــى شـــكٍل مـــن أشـــكال االســـتبداد، أو حـــكم األقـــليّة، أو الـــغوغـــائـــيّة الـــتي تفســـد أجهـــزة  ل مـــع الـــسِّ يـــتحوَّ

املؤّسسات الّسياسيّة ذات العالقة وأنشطتها.



فــي عــام 1955، وفــي تــقييم الــعقد األّول ملــيثاق األمــم املتّحــدة، قــّدمــت الــجامــعة الــبهائــيّة الــعاملــيّة بــيانــاً إلــى 
األمــم املتّحــدة مســتنداً إلــى أفــكار صــاغــها حــضرة بــهاء اهلل قــبل قــرٍن تــقريــباً.  إّن املــفهوم الــبهائــيّ لــلنّظام 
ر، فـتتنازل مـن أجـله  الـعاملـيّ محـّدٌد بـاإلطـار الـتّالـي: " إنَّ شـكالً مـن أشـكاِل الـحكومـة الـعاملـيّة يـجب أن يـتطوَّ
جــميع أمــم الــعالــم طــوعــاً عــن جــميع ادِّعــاءاتــها فــي شــنِّ الحُــــروب، ويــكون لــه حــّق فــرض الــّضرائــب والحــّد مــن 
 ، التّســّلح واقــتصاره عــلى حــفظ األمــن الــّداخــليّ ضــمن حــدود ســيادتــه.  ومــثل هــذه الــحكومــة يــجب أن تــضمَّ
ضـمن إطـارهـا، هـيئًة تـنفيذيّـًة عـاملـيّة تسـتطيع أن تـفرض سـلطتها الـُعليا، الـتي ال يـنازعـها فـيها أحـد، عـلى كـلِّ 
عـــضٍو مـــعانـــٍد مـــن أعـــضاء الـــجامـــعة الـــدَّولـــيّة.  وأّن بـــرملـــانـــاً عـــاملـــياً يُـــنتخب أعـــضاؤه مـــن بـــني شـــعوب األقـــطار، 
وتــصادق عــلى انــتخابــهم حــكومــات األقــطار ذاتــها، يــجب أن يــنشأ، عــالوة عــلى مــحكمة عُـــليا تــكون أحــكامــها 
ملزمًة للفرقاء املعنينّي حتّى في الحاالت التي يمتنع فيها أولئك الفرقاء عن عرض قضيّتهم عليها طوعاً." 

مان الــوحــيد لــإلنــسانــيَّة واملــصير الــحتميّ لــها،  وبــينما نــحن نــؤمــن بــأّن شــكَل هــذه الــحكومــة الــعاملــيّة هــو الــضَّ
فـإنّـنا نُـدرك بـأنّـَها تـمثِّل صـورة املـجتمع الـدَّولـيّ فـي املـدى الـبعيد.  وعـلى ضـوء الـّضغوط الـتي تـمثّلها طـبيعة 
املـــصالـــح بـــني الـــّدول فـــي الـــوقـــت الـــحاضـــر، فـــإّن الـــعالـــم فـــي حـــاجـــٍة إلـــى خـــطط اســـتراتـــيجيّة جـــريـــئة وعـــمليّة 
ـــــزنــــا عــــلى هــــذا املــــفهوم وأخــــضعناه الهــــتمامــــاتــــنا  تــــتجاوز مجــــرَّد رســــم صــــورٍة للمســــتقبل.  ومــــع ذلــــك، لــــو ركّـَ

ه واضحٌ متناسٌق نحو تغييٍر جوهريٍّ من بني العديد من األفكار والنّظريّات املُتضاربة. سينبثق عنه توجُّ

توضيح دور األمم املتّحدة في إطار النّظام العامليّ الذي أخذت تبرز معاملُه ثالثاً :

كــانــت األمــم املُتّحــدة مــحوراً لــتنظيمٍ عــاملــيّ شــّكلته الــدُّول املُـنتصرة فــي الحــرب الــعاملــيَّة الــثّانــية.  وعــلى مــدى 
ــــــرق والـــغرب، كـــانـــت مـــنتدًى دولـــيَّاً لـــلحوار، مـــحقِّقة بـــذلـــك  راع األيـــديـــولـــوجـــيّ بـــني الشّـَ الـــعقود الـــطّويـــلة مـــن الـــصِّ
نني امـتدَّ نـشاطـها اتـساعـاً، ال لـيشمل وضـع املـعايـيـر الـدَّولـيّة ودعـم بـرامـج  هـدفـها األسـاسـيّ.  وعـلى مـرِّ الـسِّ

الم في قارّات متعدِّدة. التَّطوير االجتماعيّ واالقتصادّي وتنشيطها فحسب، بل في حفظ السَّ

وفـي الـفترة نـفسها، شهـد عـاملـنا فـي واقـعه الـّسياسـيّ تـحواّلً مـثيراً.  فـحني قـيام هـيئة األمـم املتَّحـدة، انـضوت 
تـــحت جـــناحـــيها خـــمسون دولـــًة مســـتقّلًة، إال أّن الـــعدد ارتـــفع لـــيتجاوز 185 دولـــًة حـــالـــيّاً.  وبـــعدمـــا وضـــعت 
الحـــرب الـــعاملـــيّة الـــثّانـــية أوزارهـــا أخـــذت الـــحكومـــات دورهـــا الـــرّئـــيس فـــي الـــّساحـــة الـــّدولـــيّة، بـــينما نـــرى الـــيوم 
تـــأثـــيراً مـــتعاظـــماً ملـــنظّمات تـــمثِّل املـــجتمع املـــدنـــيّ، وملـــؤســـسات مـــتعدِّدة الـــجنسيّات، مـــما جـــعلنا أمـــام صـــورةٍ 

سياسيٍّة متشابكة أكثر تعقيداً.

ورغــم أّن مــهّمة األمــم املتّحــدة أخــذت تــزداد تــعقيداً، إال أن هــذه الــهيئة قــد حــافــظت بــشكل عــاّم عــلى هــيكلها 
م قـــبل خـــمسني عـــامـــاً ملـــنظّمٍة دولـــيٍّة حـــديـــثٍة.  لـــذا فـــإنّـــه مـــن الـــطّبيعيّ أن تـــثير ذكـــرى تـــأســـيسها  الـــذي صُــــــــــــمِّ
الخـمسون حـواراً جـديـداً حـول قـدرتـها عـلى مـواجـهة الـواقـع الـسياسـيّ لـلقرن الـحادي والعشـريـن فـي مـختلف 

األقطار.  ومن سوء الطّالع أّن في هذا الحوار جانباً من االنتقاد أكثر منه إلى الثَّناء.

مــعظم الــنّقد املُـوجّــــه إلــى نــشاطــات األمــم املتّحــدة مــرّده مــقارنــتها بــما تــقوم بــه املــنظّمات الــرّائــدة فــي الــقطاع 
الـخاّص، أو بـما نـذهـب إلـيه مـن تـوقّــعات مـبالـغ فـيها فـي بـادئ األمـر.  وبـالـرّغـم مـن أن بـعض أوجـه املُـقارنـة 



مــفيد فــي تحســني أداء األمــم املتّحــدة وفــعالــيّتها، إال أن أكــثرهــا غــير عــادٍل فــي ُمجــمله.  فــاألمــم املتّحــدة ال 
روريـــة إلبـــراز كـــفاءتـــها فـــي مـــعظم  ــــــلطة الـــواضـــحة فحســـب، بـــل هـــي تـــفتقر إلـــى تـــلك املـــوارد الـــضَّ تـــعوزهـــا السّـُ

الحاالت.  وما األصوات املرتفعة بفشل األمم املتّحدة إال إدانٌة ألعضائها أنفسهم.

إذا مــا وضــعناهــا فــي املــيزان، بــمعزٍل عــن واقــع وســطها الــذي تــعمل فــيه، فــإّن األمــم املتّحــدة ســتبدو لــنا فــي 
ل عـمليّةً  كـلِّ األحـوال غـير كـفؤة وغـير فـاعـلة.  بـينما لـو نـظرنـا إلـيها مـن مـنظور أنّـها واحـدةٌ مـن عـناصـر تـشكِّ
مـن الـتَّطّور تـشمل أجهـزة الـنِّظام الـعاملـيّ ومـؤسّــــــساتـه، سـتبرز أمـامـنا انـتصاراتـها وسـنرى مـن حـولـنا أنـوار 
إنـــجازاتـــها.  فـــالتَّجـــربـــة الـــتي عـــركـــت األمـــم املتّحـــدة فـــي خـــطواتـــها األولـــى لـــهي مـــصدٌر خـــصٌب مـــن املـــعرفـــة 

ري، يستلهمون منها دورها في املستقبل ضمن النِّظام العامليّ. ألصحاب الفكر التّطوُّ

يـــكتنزُ الـــفكر الـــتّطّوري تـــلك الـــُقدرة عـــلى تـــخيُّل شـــكل مـــؤسّـــــــسة تخـــدم عـــلى املـــدى الـــبعيد، وتـــعي إمـــكانـــيّاتـــها 
م بـــنموِّهـــا، ولـــوضـــع اســـتراتـــيجيّة فـــاعـــلة  ر والـــنّمّو، ولتحـــديـــد املـــبادئ األســـاســـيّة الـــتي تـــتحكَّ املُــتأصّـــــــــــلة لـــلتّطوُّ

لتطبيقها في املدى القريب، وحتى لتوقُّع أحداث مفاجئة يمكن أن تعترض طريقها.

إّن دراســـة مـــنظّمة األمـــم املتّحـــدة مـــن هـــذا املـــنظور تـــكشف أمـــامـــنا فـــرصـــاً مـــتميّزة فـــريـــدة لـــتقويـــة نـــظامـــها 
الــحالــيّ دون الــحاجــة إلــى إعــادة تــشكيل مــؤسّــــــساتــها الــرّئــيسة بــكامــلها، أو إعــادة الــنَّظر جــذريّـــاً فــي جــوهــر 
عــمليّاتــها.  وفــي واقــع األمــر، فــإنــنا نُســلِّم بــأنَّ أيَّ اقــتراح فــي ســبيل إصــالح األمــم املتّحــدة ال يــمكنه الــتّأثــير 
بــفاعــليّة عــالــية مــا لــم تــكن تــوصــياتــه فــي جــميع بــنودهــا منسجــمًة مــتوازنــًة، وتــعمل عــلى تــوجــيه األمــم املتّحــدة 

نحو طريق التّطّور في دوٍر مميّز مناسب ضمن النِّظام العامليِّ املُرتقب. 

ــــــــــحة فـــيما يـــلي تـــتَّفق بمجـــموعـــها مـــع املـــتطلَّبات، وأنَّ تـــبنِّيها يـــمثِّل خـــطوةً  كـــلُّنا أيـــماٌن بـــأّن تـــوصـــياتـــنا املـــوضّـَ
مدروسة وهاّمًة نحو بناء نظامٍ عامليٍّ يحقِّق املزيد من العدالة.

إنعاُش دوِر الجمعيّة العاّمة أ-

ــــــسة تـــعمل عـــلى نشـــر هـــذا الـــقانـــون  ل مـــؤسّـَ ال شـــكَّ أنَّ سُـــــــلطة الـــقانـــون هـــي األســـاس أليِّ نـــظامٍ لـــلُحكم.  وأوَّ
ـــــلطة التَّشــريــعيّة، عــلى املســتويــني املحــليّ والــوطــنيّ،  ـــــلطة التَّشــريــعيّة.  وبــينما نجــد أنَّ السّـُ وإشــاعــته هــي السّـُ

تنال االحترام الالّزم، فإنّها على املستوى اإلقليميّ والّدوليّ تبعث على الّريبة والخوف. 

بـاإلضـافـة إلـى أّن الجـمعيّة الـعامّــة لـألمـم املتّحـدة كـانـت هـدفـاً لـالنـتقاد لـعدم كـفاءتـها، وبـالـرّغـم مـن أن بـعض 
حة، إال أن هــنالــك أمــَريْــن اثــننَْي عــلى األقــّل يــضعفان مــن قــدرة الجــمعيّة  الــتُّهم تــفتقر إلــى أســاٍس مــن الــصِّ

العاّمة على العمل بفاعليّة:

أولـهما:  إّن الـنّظام الـحالـيّ يُـبالـغ فـي تـركـيزه عـلى سـيادة الـّدولـة مـما يـضعنا أمـام مـزيـجٍ غـريـٍب مـن الـفوضـى 
يادة.  وفـــي إعـــادة تـــشكيل هـــيئة األمـــم املتّحـــدة، فـــإّن نـــظامـــها  االجـــتماعـــيّة والـــسياســـيّة والـــحفاظ عـــلى الـــسِّ

التّشريعيّ وأسلوب التّصويت يحتاجان إلى تمثيٍل أكثر دّقة لشعوب العالم وُدَولِه. 



ثــانــيهما:  قــرارات الجــمعية الــعامــة ليســت مُــلزمــة إال إذا صــادقــت عــليها الــدُّول األعــضاء، واعــتبرتــها مــعاهــدةً 
واتّـِفاقـية.  وإذا كـان الـنِّظام الـحالـيّ، الـذي يـضع سـيادة الـّدولـة فـوق كـلِّ اعـتبار، سيسـتبدل إلـى نـظامٍ يُـعنى 
بــمصالــح بشــريّــة واحــدة مــترابــطة، فــإنَّ قــرارات الجــمعيّة الــعامّــة املــتعّلقة بــبعض الــقضايــا املحــدودة يــجب أن 

تصطبغ تدريجياً بقوَّة القانون الذي يشتمل على نصوص للتَّنفيذ وأخرى للعقوبات.

يــبة تــجاه  كِّ والــرِّ عف هــاتــان مــرتــبطتان مــعاً.  ذلــك ألّن مــعظم شــعوب الــعالــم تُــبِطن مــشاعــر الــشَّ فــنُقطتا الــضَّ
الحكومة العامليّة، وال تودُّ الخضوع ملؤّسسٍة دوليٍّة ما لم تكن ممثَّلًة تمثيالً حقيقيّاً صادقاً فيها.

ومــع ذلــك فــإنَّ هــناك إجــراءات خــمسًة عــمليّة يــمكن لــها فــي املــدى الــقريــب أن تــقّوي الجــمعيّة الــعامّـــة وتــعزِّز 
هاتها في املدى البعيد، وهي: مكانتها وتعطّر سمعتها لتتالءم وتوجُّ

رفع الحّد األدنى للعضويّة -1

إّن الحــدَّ األدنــى لــلمعايــير الــتي تحــدِّد تــعامــل الــحكومــة مــع شــعبها حــدَّده اإلعــالن الــعاملــي لــحقوق اإلنــسان 
ومواثيقه الدَّوليّة الالّحقة، والتي بمجموعها تدعى ِب "امليثاق العامليّ لحقوق اإلنسان."

يـة تـامّــة فـي  يٍّ وبحُــــرِّ وبـدون االلـتزام الـثّابـت بـإجـراء انـتخابـات دوريّـة تـشارك فـيها فـئات الـّشعب بـاقـتراعٍ سـرِّ
الـــتّعبير، مـــع مـــراعـــاة حـــقوق اإلنـــسان، ســـتقف الـــدَّولـــة الـــعضو حـــائـــالً دون مـــشاركـــٍة فـــاعـــلٍة عـــقالنـــيٍّة لـــغالـــبيَّة 

شعبها في شؤون مجتمعها.

نـقترح إيـقاع عـقوبـات عـلى الـّدول األعـضاء الـتي تخـرق هـذه املـعايـير.  وبـنفس الـطّريـقة فـإّن الـّدول الـتي تـودُّ 
االنـــتساب تُحـــرم مـــن الـــعضويّـــة حـــتى تـــعمل عـــلى تـــطبيق هـــذه املـــعايـــير أو تـــبذل مـــجهوداً واضـــحاً فـــي هـــذا 

بيل. السَّ

تعيني هيئة لدراسة الحدود والتّخوم -2

ل مـصدراً رئـيساً للحـروب واملـنازعـات، وهـذا مـا يـؤكّــد الـحاجـة املـاسّـــــة إلـى  ال تـزال قـضايـا التَّحـرُّر املـعّلقة تـشكِّ
ـــــــــل إلــى مــثل هــذه املــعاهــدات إال إذا أخــذنــا بــعني االعــتبار  اتّــفاقــات عــامــة للحــدود الــدَّولــيّة.  وال يــمكن الــتّوصّـُ
أســـــلوب الـــــتّحكيم الـــــذي عُــــــرِّفـــــت بـــــموجـــــبه الـــــّدول ووضـــــعت حـــــدودهـــــا، ومـــــعالـــــجة الـــــقضايـــــا املُــــعّلقة لـــــلّشعوب 

والجماعات العرقيّة.

وبــدالً مــن إحــالــة مــثل هــذه الــقضايــا لــلمحكمة الــّدولــيّة، نــرى أنّــه مــن األفــضل تــأســيس هــيئـٍة دولــيٍّة خــاصّـــــــــــةٍ 
تها الـــنَّظر فـــي كـــافّـــة املـــطالـــب واالدِّعـــاءات الـــرَّاجـــعة إلـــى الحـــدود الـــدَّولـــيّة، ثـــّم رفـــع تـــوصـــياتـــها لـــوضـــعها  مـــهمَّ
ر لـتحّسس مـواضـع الـتّوتّـر  مـوضـع الـتَّنفيذ بـعد دراسـة مسـتفيضة.  وسـتعمل الـنّتائـج بـمثابـة نـظام إنـذاٍر مـبكِّ
املـتزايـد بـني الجـماعـات الـعرقـيّة أو املـدنـيّة، وسـتكون عـامـالً مـساعـداً فـي تـقديـر مـدى التّهـديـدات فـي الـحاالت 

رة في حلِّها. التي يمكن االستفادة من الجهود الّدبلوماسيّة الوقائيّة املبكِّ



فـلَِكيْ نـؤسّـــــس مـجتمعاً حـقيقيّاً وأصـيالً لـلّشعوب فـي املـدى الـبعيد، فـإنّـه مـن الـّضروري إنـهاء كـافّـة الـنّزاعـات 
الحدوديّة بالكامل.  فموضوع دراسة الحدود هذا يحّقق لنا الهدف.

البحث عن ترتيبات جديدة لألمور املاليّة -3

إّن إحـــجاَم بـــعض الـــدُّول األعـــضاء عـــن اإليـــفاِء بـــالـــتزامـــاتـــها املـــالـــيَّة فـــي الـــوقـــت املُحـــدَّد قـــد ســـبَّب عجـــزاً فـــي 
ـــــــلطة فـــي فـــرض فـــوائـــد عـــلى األمـــوال  مـــيزانـــيّة األمـــم املتّحـــدة.  وقـــد تـــضاعـــف هـــذا العجـــز بســـبب غـــياب السّـُ
ـرة، وازداد تـفاقـماً مـن بـيروقـراطـيّة بـعض عـمليّاتـها وعـدم كـفاءتـها، مـّما دفـع املـنظّمة إلـى الـتّعامـل مـعها  املـتأخّـِ

بعقليّة إدارة األزمات.

إّن الـّدفـعات املـالـيّة الـتّطّوعـيّة مـن قـبل الـّدول األعـضاء لـن تـكون أسـلوبـاً فـاعـالً فـي تـمويـل مـنظّمٍة دولـيٍّة كهـذه.  
ــل عــمل أجهــزة األمــم املتّحــدة.  ووصــوالً إلــى  فــاألمــر يــتطّلب ابــتكار وســائــل أقــوى إليــجاد مــصادر دخــل تُسهّـِ
هــذا الهــدف، نــقترح فــوراً تــشكيل فــريــق عــمل مــن الــخبراء األكــفّاء، يــبدأ فــي الــبحث عــن حــلول مــناســبة بــكلِّ 

جديَّة واهتمام.

وعــند دراســته لــلخيارات املــتاحــة، عــلى فــريــق الــعمل هــذا أن يــراعــي عــدداً مــن مــبادئ أســاســيّة مــنها؛ أوالً:  
يــجب عــدم فــرض رســوم عــلى مــن ال تــمثيل لــه،  وثــانــياً:  تــحقيقاً لــلعدالــة واإلنــصاف، يــجب أن تــكون الــرّســوم 
مة إلــــى درجــــات، وثــــالــــثاً:  عــــدم إغــــفال وضــــع آلــــيّة لــــتشجيع املــــساهــــمات الــــتّطّوعــــية مــــن قــــبل األفــــراد  مــــقسَّ

والجماعات.  

االلتزام بلغٍة عامليٍّة إضافيٍّة وخطٍّ عموميٍّ -4

إّن هــيئة األمــم املتّحــدة، الــتي تســتخدم حــالــيّاً ســّت لــغاٍت رســميًّة، ســوف تــجني فــائــدة أكــبر إذا مــا اخــتارت 
لغًة واحدةً حيًَّة، أو سعت إلى إيجاد لغٍة جديدٍة تتبنَّى استخدامها كلغة إضافيّة في كافّة اجتماعاتها.  

وقـد أيّـَدت مـثل هـذه الخـطوة عـّدة مجـموعـات، بـدءاً مـن مجـموعـة االسـبرانـتو وانـتهاًء بـالـجامـعة الـبهائـيَّة الـعاملـيَّة 
نـفسها.  فـإلـى جـانـب الـتّوفـير املـاّدي وتـبسيط اإلجـراءات الـبيروقـراطـيّة، فـإّن خـطوةً كهـذه سـتنقلنا قُـُدمـاً نـحو 

روح الوحدة واالتِّحاد.

ولهــذا، نــقترح تــشكيل هــيئة رفــيعة املســتوى يــمثّل أعــضاؤهــا مــناطــق مــختلفة ومــجاالت مــتعدِّدة، تــدخــل فــي 
صـلب املـوضـوع، تـشمل الـّلغويـات واالقـتصاد وعـلم االجـتماع والـتّعليم واإلعـالم، لـتأخـذ عـلى عـاتـقها دراسـةً 

دقيقًة الختيار لغٍة عامليٍَّة إضافيّة، واالتّفاق على خطٍّ عموميّ.

وفـي نـهايـِة املـطاف، نـرى أنَّ الـعالـم ال بُـدَّ لـه مـن اتّـِخاذ لـغٍة عـاملـيٍّة واحـدٍة مُــتَّفق عـليها وخـّط عـمومـيّ لـيُدرَّس 
فــي املــدارس فــي جــميع أنــحاِء الــعالــم؛ وســتكون لــغًة إضــافــيًّة إلــى جــانــب الــّلغة أو الــّلغات األصــليّة لــلُقطر.  
والهــــدف مــــنه تــــسهيل عــــمليّة االنــــتقال إلــــى املُـــجتمع الــــعاملــــيّ مــــن خــــالل تــــوفــــير ســــبٍل أفــــضل لــــالتّــــصال بــــني 
الـّشعوب، وتـخفيض الـتّكالـيف اإلداريّـة لـلمؤسّــــــسات الـتّجاريـة والـحكومـات والـهيئات األخـرى املـعنيَّة بـالـعوملـة، 



وخــلق روابــط أمــنت بــني كــافّــة أفــراد األســرة البشــريّــة.إنّــه عــالٌج جــديــٌر بــالــدِّراســة الــدَّقــيقة، وهــو ال يــدعــو إلــى 
طمس أيَّة لغٍة حيٍَّة أو ثقافٍة متوارثة.

دراسُة استخدام عملٍة عامليٍّة موّحدٍة -5

ـــــدٍة، كـــعامـــٍل حـــيوّي عـــلى طـــريـــق الـــتَّكامـــل االقـــتصادي الـــعاملـــيّ، لـــهو حـــاجـــة  إّن اســـتخدام عـــملٍة عـــاملـــيٍَّة مـــوحّـَ
أصـبحت واضـحة.  ويـؤمـن االقـتصاديّـون أنـه مـن بـني فـوائـدهـا األخـرى إعـاقـة عـمليّات املُضاربـة غـير املُنتجة، 
والحـّد مـن تـقّلبات الـّسوق الـفجائـيّة، وإحـداث الـتّقارب بـني مسـتويـات الـّدخـل واألسـعار عـلى الـّصعيد الـعاملـيّ 

مما يوفّر كثيراً من األموال.

إّن إمــكانــيَّة الــتّوفــير هــذه لــن تــتحقَّق مــا لــم تــتوفّــر مجــموعــة مــن األدلّــة الــّدامــغة تــزيــل الــقلق والــّريــبة مــن قــلوب 
ــنا نـــقترح تـــعيني لـــجنٍة مـــكوَّنـــٍة مـــن نـــخبـٍة مـــن قـــادة الـــحكومـــات  كني، مـــدعـــمة بخـــطٍّة جـــديـــرٍة بـــالـــثِّقة.  إنّـَ املـــتشكِّ
ـــدة وتـبعاتـها، ثـم وضـع  واألكـاديـمينّي والـخبراء لـلبدء فـوراً بـدراسـة الـفوائـد االقـتصاديّـة والـّسياسـيّة لـلعملة املـوحّـَ

أسلوٍب فاعٍل ومؤثِّر للتّنفيذ.

تطويُر دور تنفيذّي هادف ب-

إّن أهّم دور تنفيذّي على املستوى الّدوليّ هو وضع ميثاق األمن املشترك موضع التّنفيذ. 

ويـتطّلب األمـن املُشـترك مـيثاقـاً مُــبرمـاً بـني األمـم يـدعـو إلـى تـنسيٍق تـامٍّ يـقف أمـام أّي تهـديـٍد يـواجـه الجـماعـة.  
وتـعتمد فـعالـيّة املـيثاق عـلى مـدى الـتزام األعـضاء بـخير الجـماعـة، حـتى لـو كـان ذلـك بـدافـع مـن مـصلحة ذاتـيّة 

بعيداً عن األنانيّة.

وضـمن نـطاق هـيئة األمـم املتّحـدة، فـإّن الـدَّور الـتّنفيذّي غـالـباً مـا يـأخـذه مجـلس األمـن، بـينما تـشاركـه األمـانـة 
الـعامّــة فـي الـفعالـيّات األخـرى.  وكـالهـما غـير قـادر عـلى تـنفيذ املـهام املـناطـة بـه.  فمجـلس األمـن يـعانـي مـن 
عـدم قـدرتـه عـلى اتّـخاذ إجـراءات حـازمـة، واألمـانـة الـعامّــة تـئنُّ تـحت ثـقل مـطالـب الـدُّول األعـضاء.وعـلى املـدى 

القريب، يمكن اتّخاذ أربعة إجراءات عمليّة لتقوية

الّدور التّنفيذي لألمم املتّحدة كما يلي:

تحديُد استخدامِ حقِّ النَّقض (الفيتو) -1
 

كـان الهـدُف األسـاس ملـيثاق األمـم املتّحـدة فـي مـنح األعـضاء الخـمسة الـّدائـمني حـقَّ الـنَّقض (الـفيتو)، مـنع 
ماح بــالــقيام بــعمٍل عــسكرّي ضــدَّ أّي عــضٍو دائــم، أو اســتخدام الــقّوة ضــّد رغــبة ذلــك  مجــلس األمــن مــن الــسَّ
العضو.  ويمكننا القول بأنَّ حقَّ النّقض (الفيتو) أصبح يستخدم مراراً لتحقيق األمن الوطنيّ أو اإلقليميّ 

مع ابتداء الحرب الباردة.



فــي الــوثــيقة الــتي قــّدمــتها الــجامــعة الــبهائــيّة الــعاملــيّة عــام 1955 حــول إصــالحــات مــقترحــة عــلى بُــنية األمــم 
املتّحــدة، تــطرّقــت إلــى فــكرة اإللــغاء الــتّدريــجيّ ملــبَدأْي: "الــعضويّــة الــّدائــمة"، و"حــّق الــنّقض (الــفيتو)" بهــدف 
بـناِء جـسور الـثّقة بمجـلس األمـن وتـقويـتها.  والـيوم، وبـعد أربـعني عـامـاً نـعود لـنؤكـد عـلى هـذا املـوقـف، ونـقترح 
مــع ذلــك اتّــخاذ خــطوة انــتقالــيّة لــوضــع إجــراءات تحــدُّ مــن اســتخدام حــّق الــنّقض فــي ســبيل تــحقيق الهــدف 

الرّئيس للميثاق.

اتّخاذُ ترتيباٍت عسكريٍّة خاّصة -2

ولـدعـم عـمليّات األمـم املتّحـدة فـي حـفظ السّـــــالم، وتـعزيـز مـصداقـيّة قـرارات مجـلس األمـن، يـتوجّـــب تـشكيل قـّوة 
ـــة اعــــتبارات وطــــنيّة، ويــــتّم تســــليحها تســــليحاً كــــامــــالً،  دولــــيّة تــــنتمي فــــي والئــــها لــــألمــــم املتّحــــدة بــــعيداً عــــن أيّـَ
وتـــوضـــع تـــحت قـــيادة األمـــني الـــعاّم وإشـــرافـــه، وتـــحت ســـلطة مجـــلس األمـــن، كـــما أّن الجـــمعية الـــعامّــــة لـــألمـــم 
املتّحـدة سـتحّدد مـصادر تـمويـلها.  ولـدى تـأسـيسها، سـيعمل األمـني الـعام عـلى رفـد هـذه الـقّوة بـكوادر مـدّربـة 

كفؤة من مختلف أرجاِء العالم.

ـــــليم، فــإنّــها ســتخلق لــدى الجــميع شــعوراً بــاألمــن، مــّما ســيدفــع إلــى  كل السّـَ لت تــلك الــقّوة بــالــشَّ وإذا مــا تــشكَّ
امــل.   خــطوات أخــرى نــحو نــزع السّـــــــالح فــي الــعالــم، ويــفسح املــجال أمــام حــظٍر كــامــٍل ألســلحة الــدَّمــار الــشَّ
ياً مـع مـبدأ األمـن املشـترك، فـإنَّ الـدُّول األعـضاء سـتتفّهم بـالـتَّدريـج أنّـها بـحاجـة إلـى  إضـافـة إلـى ذلـك، وتـمشِّ

سالحٍ للدِّفاع عن نفسها ولحماية أمنها ال لهدٍف آخر.

فـي خـطوٍة فـوريّـٍة نـحو تـأسـيس هـذه الـقّوة، فـإنّـه يـمكن اعـتماد الـنِّظام الـذي يـتمُّ بـموجـبه حـالـيّاً تـشكيل قـّوات 
ريع عند نشوب األزمات. عسكريّة أساسيّة لالنتشار السَّ

تطبيقُ مبدأ األمن املُشترك على مشاكل أخرى عامليّة -3

بـالـرّغـم مـن أّن مـبدأ األمـن املُشـترك قـد اسـتحدث أسـاسـاً فـي إطـار التّهـديـدات بـالـعدوان الـعسكرّي، إال أن 
الـــبعض يـــرى فـــيه إمـــكانـــيّة تـــطبيقه حـــالـــيّاً عـــلى نـــطاٍق واســـعٍ ملـــواجـــهة جـــميع التَّهـــديـــدات الـــتي تـــبدو حســـب 
الـــظّاهـــر محـــليّة، إال أنـــها نـــتيجة ملـــشاكـــل مـــعقَّدة قـــد بـــرزت مـــن انـــحالل الـــنّظام الـــعاملـــيّ الـــقائـــم.  ومـــن هـــذه 
التّهديدات، على سبيل املثال ال الحصر، تجارة املخّدرات واألمن الغذائي وظهور األوبئة الجديدة الفتّاكة. 

إنّنا على يقنيٍ بأنَّ هذا املوضوع يجب وضعه على جدول أعمال املؤتمر العامليّ املقترح.  ومع ذلك فإنّه من 
غير املحتمل أن تنجح الخطط الشاملة لألمن املشترك في اجتثاث أسباب العدوان العسكرّي.  

الحفاُظ على مؤّسسات األمم املتّحدة النّاجحة ذات الّدور التّنفيذّي املُستقّل -4

بــــعُض املــــنظّمات الــــتي تــــتمتّع بقســــٍط وافــــٍر مــــن االســــتقاللــــيّة داخــــل األســــرة الــــّدولــــيّة، مــــثل: مــــؤســــسة األمــــم 
املتّحــــدة لــــرعــــايــــة الــــطّفولــــة (الــــيونــــيسيف)، ومــــنظّمة الــــطّيران املــــدنــــيّ الــــّدولــــيّة، واالتّــــحاد الــــبريــــدّي الــــعاملـــــيّ، 



واالتّـــحاد الـــّدولـــيّ لـــالتّـــصاالت السّـــــــلكيّة والـــالّســـلكيّة، ومـــنظّمة الـــعمل الـــّدولـــيّة، ومـــنظّمة الـــّصحة الـــعاملـــيّة، قـــد 
أصابت نجاحاً بارزاً في ميادين محّددة وهاّمة على الّساحة الّدوليّة.

وبـــاإلجـــمال، فـــإّن هـــذه املـــنظّمات تـــملك جـــهازهـــا الـــتّنفيذّي الـــخاّص بـــها، ويـــجب دعـــم اســـتقاللـــيّتها والـــحفاظ 
عليها كجزٍء من الّدور التّنفيذّي العامليّ.  

محكمٌة دوليٌَّة لها ُسلطتُها األقوى ج-

رورّي وجود سلطٍة قضائيٍّة قويّة تدعم باقي الّسلطات، وتحافظ  في أيِّ نظامٍ إلدارة شؤون العالم، من الضَّ
عـلى الـتّوازن بـينها، وتـحّقق الـعدالـة وتـصونـها.  إّن الـّدافـع لخـلق مـجتمع تـسوده الـعدالـة كـان مـن بـني الـقوى 
األسـاسـيّة عـلى مـّر الـتّاريـخ.  وال شـّك أّن حـضارة عـاملـيّة دائـمة ال يـمكن تـأسـيسها إالّ عـلى قـواعـد مـتينة مـن 

العدل.

إّن الـعدل هـو الـقّوة الـوحـيدة الـتي بـاسـتطاعـتها أن تُـترجـم بـزوغ وعـي اإلنـسانـيّة بـوحـدة الـجنس البشـرّي إلـى 
إرادة جــماعــيّة يــمكنها، بــكلِّ ثــقة، مــن بــناِء حــياة املُـجتمعات اإلنــسانــيّة عــلى هــذا الــكوكــب.  إنّــه عهــد، يشهــد 
شــعوب الــعالــم، وهــي تســتزيــد مــن حــصولــها عــلى املــعرفــة بــاخــتالف أنــواعــها وعــلى األفــكار بــتنوُّع أشــكالــها، 

سيجد أنَّ العدل سيفرض مبدأ حيوياً للنّظام االجتماعيّ النّاجح.

واب.   فــــعلى املُســــتوى الــــفردّي، فــــإنَّ الــــعدَل واإلنــــصاف هــــما قــــدرةُ اإلنــــسان عــــلى الــــتَّمييز بــــني الخــــطأ والــــصَّ
وبـاملـنظار اإللـهيّ، كـما يـؤكـده حـضرة بـهاء اهلل، فـهو "أحـبُّ األشـياء" الـذي يـدعـو كـّل فـرد أن يـرى "األشـياء" 

بعينه "ال بعني العباد" وأن يعرفها بمعرفته "ال بمعرفة أحد في البالد".

والـعدُل، عـند الجـماعـة، هـو نـبراسـها فـي اتّـخاذ قـرارهـا.  ذلـك ألنّـه السّــــــبيل الـوحـيد نـحو تـحقيق وحـدة الـفكر 
والـعمل.  وبـعيداً عـن إثـارة روح الـقصاص املتسـربـلة بـالـعدل، كـما كـان فـي املـاضـي، فـإّن الـعدل هـو الـتّعبير 
ر الـــجنس البشـــرّي فـــإنَّ مـــصالـــح الـــفرد تـــرتـــبط ارتـــباطـــاً وثـــيقاً  الـــعمليّ لـــلحقيقة الـــقائـــلة بـــأنّـــه فـــي ســـبيل تـــطوُّ
وحـتميّاً بـمصالـح املُجتمع.  وحـتى يـكون الـعدل هـادَي املـجتمع اإلنـسانـيّ فـي تـعامـالتــه، ال بـّد مـن تـوفـير جـوٍّ 
مــن املــشورة يــسمح بــدراســة الــخيارات وتــفّحصها، بــالــحياد الــالزم، واتــخاذ اإلجــراءات الــتّنفيذيــة املــناســبة.  

وفي جوِّ كهذا، تتنّحى جانباً مؤثّرات النّزعات املتأّصلة نحو التاّلعب واالنحياز في عمليّة اتّخاذ القرار.

ـــــــــل فــي الــنُّفوس تــدريــجيّاً بــإدراكــنا حــقيقة الــتَّداخــل الــحتميّ ملــصالــح  إنَّ مــفهومــاً لــلعدل كهــذا يــجب أن يــتأصّـَ
األفــراد واملــجتمعات فــي هــذا الــعالــم املــترابــط.  وفــي هــذا الــّسياق، يــكون الــعدل هــو الــخيط الــذي يــدخــل فــي 

نسيج كلِّ تعامٍل إنسانيّ يَطال األسرة ومن حولها ليصل إلى العالم بأسره.

وفـي الـنِّظام الـذي تـعمل بـموجـبه األمـم املتّحـدة حـالـيّاً، نجـد أسـاسـاً ملـحكمٍة دولـيٍّة أكـبر قـّوة.  وعـندمـا تـشّكلت 
مـحكمة الـعدل الـُعليا عـام 1945، لـتكون األداة الـقضائـيّة الـرّئـيسة فـي الـهيئة الـّدولـيّة، تـميّزت بـعّدة جـوانـب 
إيــــجابــــيّة؛ مــــنها، عــــلى ســــبيل املــــثال، أســــلوب اخــــتيار أعــــضائــــها بــــحيث يــــمثّلون طــــبقات مــــختلفة مــــن فــــئات 

الّشعوب ومن مناطق متعدِّدة وأنظمة قضائيّة متنّوعة.  



إّن الخــلل األســاســيّ، الــذي تــعانــي مــنه املــحكمة الــّدولــيّة، هــو افــتقارهــا إلــى ســلطة تــمنحها صــالحــيّة اتّــخاذ 
الـقرار الـقانـونـيّ املُلزم، بـاسـتثناء الـحاالت الـتي اخـتارت فـيها الـّدول ُمسـبقاً االلـتزام بـقرارات هـذه املـحكمة.  
فـــبدون هـــذه السّــــــــلطة تـــقف عـــاجـــزةً عـــن تـــحقيق الـــعدالـــة ونشـــرهـــا.  ومـــع مـــرور الـــوقـــت، يـــمكن لـــقرارات هـــذه 
املــحكمة أن تــكون مــلزمــًة لــكافّــة الــدُّول.  أمــا عــلى املــدى الــقريــب، فــيُمكن الــعمل عــلى تــقويـــة املــحكمة الــّدولــيّة 

بإجراَءيْن آخَريْن كالتّالي:

توسيع نطاقِ اختصاص محكمة العدِل الدَّوليَّة -1

طــبقاً ملــا هــو مــعموٌل بــه حــالــياً، فــإنَّ نــطاق عــمل املــحكمة مــحصوٌر بــأنــواع محــدَّدة مــن الــقضايــا ال يــحقُّ إال 
لــــلّدول األعــــضاء رفــــعها دون غــــيرهــــا.  فــــنقترح مــــنح مــــنظماٍت أخــــرى، مــــنبثقة عــــن األمــــم املتّحــــدة، مــــثل هــــذا 

االمتياز، ال أن يبقى محصوراً بالدُّول األعضاء فقط.

صة التّنسيقُ بني املحاكم املتخصِّ -2

يـــجب أن تـــعمل مـــحكمة الـــعدل الـــّدولـــيّة كـــمظّلٍة تـــضمُّ املـــحاكـــم املـــتخّصصة الـــقائـــمة والجـــديـــدة، بـــحيث تـــعمـل 
َحَكماً يفصل في القضايا الّدوليّة ضمن مجاالت متخّصصة محدَّدة.

ــــد فــي مــحاكــم مــتخّصصة لــلفصل فــي قــضايــا تــتعلَّق بــالــتِّجارة  ويــمكن إيــجاد عــناصــر لــنظامٍ قــضائــيٍّ مــوحّـَ
والــنَّقل، وفــي الــتّوصــيات املــقّدمــة ملــحاكــم مــثل مــحكمة الــجنايــات الــّدولــيّة، واملــحكمة املــختّصة بــشؤون الــبيئة، 
ص لــها مــحاكــم تــدخــل تــحت هــذه املــظّلة؛ مــثل مــوضــوع  عــالوة عــلى قــضايــا أخــرى قــد تــحتاج إلــى أن تُــخصَّ

اإلرهاب الّدوليّ واالتّجار باملخدرات.

رابعاً :   إطالقُ ُقدراِت الفرد:  تحدٍّ هامٌّ وكبيٌر أماَم النِّظامِ العامليِّ الجديد

إنَّ الهــدف الــرّئــيس ملــؤسّــــــسات الــحكم، وعــلى كــافّــة املســتويــات، هــو تــحقيُق الــتّقدم فــي الــحضارة اإلنــسانــيّة.  
ومن الّصعب تحقيق ذلك دون املشاركة الفاعلة النّابعة من وجدان األفراد في حياة مجتمعهم وشؤونه.

وفـي تـركـيزهـا عـلى بـناء املـؤسّــــــسات وخـلق مـجتمع الـّشعوب واألمـم، نجـد أّن الـهيئات الـّدولـيّة عـبر الـتّاريـخ قـد 
ظـّلت بـعيدةً عـن عـقول شـعوب الـعالـم وأفـئدتـهم.  فـلم يـتطّور لـدى غـالـبيّة الـّشعوب حـتى اآلن أّي مـيل لـلتّقارب 
نـحو مـؤسّــــــسات كـاألمـم املتّحـدة.  ومـا يـزيـدهـا ابـتعاداً عـن الـّساحـة الـّدولـيّة طـبقات مـن الـحكم مـتعدِّدة، عـدا 
مــا تحــدثــه وســائــل اإلعــالم مــن إربــاٍك وتــشويــش لــدى عــامّــة الــنّاس فــي تــغطيتها لــألحــداث، الــّلهمَّ إال مــن نــفرٍ 
قـليٍل كـان لـهم بـعض االتّـصال بـالـّساحـة الـدَّولـيّة عـبر قـنوات اسـتطاعـوا فـيها أن يـحّققوا ذاتـهم بـالخـدمـة فـي 

منظّمات املجتمع املدنيّ.

وتـــكمن املـــفارقـــة فـــي أنَّ املـــؤسّـــــــسات الـــّدولـــيّة ال تســـتطيع االرتـــقاَء إلـــى مســـتوًى مـــن الـــنُّضج والـــتّأثـــير، كـــهيئة 
حــاكــمة لــها دورهــا فــي تــحقيق هــدفــها الــرّئــيس فــي صــنع الــحضارة اإلنــسانــيّة، مــا لــم تُــدرك جــوهــر عــالقــتها 



املــــتداخــــلة بــــشعوب الــــعالــــم وتــــعمل عــــلى رعــــايــــتها.  إنَّ إدراكــــاً كهــــذا ســــوف يــــقيم فــــي الــــنّفوس دعــــائــــم الــــثّقة 
ويحفزها على دعمٍ من شأنه َغذُّ الُخطَى نحو نظامٍ عامليٍّ جديد.

إنَّ املـهام املـطلوبـة لـتطويـر مـجتمعٍ دولـيٍّ تـدعـونـا إلـى االرتـقاء إلـى مسـتويـاٍت مـن الـقدرات والـطّاقـات تـتعّدى 
مــا اســتطاع الــجنس البشــرّي أن يــصَله حــتى اآلن.  ولــتحقيق ذلــك، فــإّن األمــر يــتطّلب فــتح األبــواب مشــرعــةً 
أمام كلِّ فرد للوصول إلى املعرفة بأوسع مداها.  فنجاح املؤّسسات الدَّوليّة في بعث الطّاقات الكامنة لدى 
شــعوب الــعالــم وتــوجــيهها يــعتمد عــلى مــدى قــدرتــها فــي تــحقيق الــتّوازن فــي مــمارســتها ســلطتها، لــتفوز بــثقة 
ريـحة، وإلـى أقـصى  مـن تـقوم عـلى رعـايـة مـصالـحهم ودعـمهم واحـترامـهم، مـنتهجًة سـبل املـشورة الحـرَّة الـصَّ

حدٍّ ممكن، مع أولئك الذين ستتأثَّر مصالحهم بالقرار.

ـــــلطات فـي حـكومـتهم  واألفـراد، الـذيـن يـمنحون الـثِّقة واالحـترام لهـذه املـؤسّــــــسات، سـوف يـقومـون بـمطالـبة السّـُ
بـــــزيـــــادة دعـــــمها الـــــّسياســـــيّ واالقـــــتصادّي لـــــلنِّظام الـــــدَّولـــــيّ.  وبـــــفضل ازديـــــاد قـــــوَّتـــــها وتـــــأثـــــيرهـــــا، ســـــترتـــــقي 
املـــؤسّـــــــسات الـــّدولـــيّة إلـــى وضـــع يـــمّكنها مـــن اتّـــخاذ خـــطوات أخـــرى وإجـــراءات إضـــافـــيّة فـــي ســـبيل تـــأســـيس 

نظامٍ عامليٍّ فاعٍل وشرعيّ.

ـــخاذهــــا فــــي تــــقويــــة بُــــنيتها، فــــإّن األمــــم املتّحــــدة فــــي حــــاجــــة إلــــى تــــبنِّي  وإلــــى جــــانــــب اإلجــــراءات الــــواجــــب اتّـِ
مـبادرات مـن شـأنـها إطـالق الـقوى الـكامـنة فـي جـميع األفـراد لـلُمساهـمة فـي عـمليّة الـتّغيير هـذه.  ولـتحقيق 
ذلـك ال بـّد مـن الـتّفكير بـبعض األمـور الـتي تُـسهم فـي سـرعـة تـطويـر الـفرد واملـجتمع، وأخـذهـا بـعني االعـتبار.  
ومـــن بـــينها: تـــعزيـــز الـــتّطويـــر االقـــتصادّي، وحـــمايـــة حـــقوق اإلنـــسان، وتحســـني وضـــع املــــرأة، والـــتّركـــيز عـــلى 
الــتّرقّــي األخــالقــيّ.  إنــها أولــويــاٌت أربــعٌ عــلى درجــٍة عــظيمٍة مــن الــتَّرابــط فــي تــقدُّم الــحضارة يــجب أن تــلقى 

االهتمام الالّزم في برامج األمم املتّحدة.

تعزيزُ التّطوير االقتصادّي أ-

إنَّ الخــــــطط الــــــتي اعــــــتمدتــــــها هــــــيئة األمــــــم املتّحــــــدة والــــــبنك الــــــّدولــــــيّ وعــــــدٌد مــــــن الــــــحكومــــــات فــــــي الــــــتّطويــــــر 
االقـتصادّي، خـالل الـّسنوات الخـمسني املـاضـية قـد جـاءت مـخيِّبة لـآلمـال فـي نـتائـجها، بـالـرّغـم مــن تـنفيذهـا 
ــسعت الـــُهوَّة بـــني األغـــنياء والـــفقراء بـــتعاظـــم الـــتَّفاوت فـــي مســـتوى  بـــإخـــالص.  فـــفي مـــعظم أنـــحاِء الـــعالـــم اتّـَ
يطرة عـــلى اآلفـــات االجـــتماعـــيَّة.  وفـــي واقـــع الـــحال لـــم تَـــُعد الجـــريـــمة، أو تـــفّشي  الـــدَّخـــل، وأفـــلت زمـــاُم الـــسَّ
عب الـتَّغلُّب  األوبـئة واألمـراض، ظـاهـرةً مـتنامـيًة فحسـب، بـل اسـتفحلت فـي جـسم اإلنـسانـيّة، وبـاَت مـن الـصَّ

عليها.

يـــمكننا إرجـــاع الفشـــل هـــذا إلـــى عـــوامـــل عـــّدة مـــنها: الـــتّركـــيز الـــخاطئ عـــلى مـــشاريـــع واســـعة فـــي مـــداهـــا، 
وانــتهاج املــركــزيّــة املــوغــلة فــي إدارتــها، وقــوانــني الــتّجارة الــّدولــيّة غــير الــعادلــة، والــفساد املســتشري فــي ثــنايــا 
الـنّظام الـحالـي، واسـتثناء املـرأة مـن مـراكـز صُــــــــــنع الـقرار عـلى كـافّـة املسـتويـات، والعجـز فـي ضـمان وصـول 

موارد التّنمية للفقراء وتحويلها بدل ذلك إلى التَّجهيزات العسكريَّة.



إنَّ الــتَّفحص املــوضــوعــيّ لهــذه الــحقائــق ســيكشف لــنا خــلالً أســاســيّاً عــامّـــاً فــي نــمط الــتَّطويــر االجــتماعــيّ 
الــحالــيّ أال وهــو: مــعالــجة الــحاجــات واملــتطلَّبات املــاّديــة لــإلنــسان، دون اعــتباٍر لــلحوافــز الــروحــانــيَّة وقــواهــا 

العاملة.  

عــــلينا أال نُــــربــــك عــــمليّة الــــتّنمية بــــاملــــساعــــي لخــــلق مــــجتمعٍ اســــتهالكــــيّ ال يــــعوزه الــــّدعــــم، ذلــــك ألنَّ االزدهــــار 
الـحقيقيّ يَـطال الـّسعادة الـّروحـانـيّة واملـاّديـة مـعاً.  بـالـطّعام والشّـــــراب واملـأوى ودرجـة مـن الـرّاحـة الـّدنـيويّـة لـن 
يشـبع اإلنـسان فـي رغـباتـه بـالـرّغـم مـن ضـرورتـها، كـما ال يـمكن إشـباعـها بـتحقيق فـوٍز مـعنوّي يـتيح لـصاحـبه 
ـــــلطة الــّسياســيّة.  وحــتى اإلنــجازات الــفكريّــة ال تُشــبع مــا فــينا مــن رغــبات وحــوافــز  الــتّميُّز االجــتماعــيّ أو السّـُ

دفينة.

نُنا مـن إدراك حـقيقة الـّروح اإلنـسانـيّة وفـهمها.  ومـع  إّن الـتّعطّش مِلَـا هـو أعـظم، مِلَـا يـتعّدى حـدود ذاتـنا، يـمكِّ
أن الـجانـب الـّروحـيّ فـي طـبيعتنا مـغموٌر بـكفاحـنا الـيومـيّ لـتأمـني مـتطّلباتـنا املـاديّـة، فـال يـجوز إغـفال الـّروح 
فــــي تــــوقــــها ملــــا هــــو أســــمى.  وعــــليه، فــــإّن نــــمط الــــتّطويــــر املُســــتدام يــــجب أن يَــــدمِــــــج الــــطّموحــــات الــــّروحــــانــــيّة 

والحاجات املاديّة جنباً إلى جنب.

إنَّ الـــتّربـــية والـــتّعليم هـــما االســـتثمار األفـــضل فـــي الـــتّطويـــر االقـــتصادّي.  ويـــخبرنـــا حـــضرة بـــهاء اهلل بـــقولـــه: 
ا فــيه".  وكــذلــك يــتفّضل: "انــظر إلــى اإلنــسان!   "اإلنــساُن هــو الــطَِّلْسُم األعــظم، ولــكن عــدم الــتّربــية حــرمــه مــمَّ
فــهو بــمثابــة مــعدٍن يــحوي أحــجاراً كــريــمًة تخــرج بــالــتّربــية جــواهــره إلــى عــرصــة الــّشهود، ويــنتفع بــها الــعالــم 
".  فــــالــــتّعليُم الــــحقيقيّ يــــتجاوز الــــحصول عــــلى املــــعرفــــة اإلنــــسانــــيّة املحــــدودة، أو إتــــقان مــــهاراتٍ  اإلنــــسانــــيّ
تـــتّصل بـــحياتـــنا.  فـــباإلضـــافـــة إلـــى وجـــوب اعـــتباره عـــنصراً أســـاســـيّاً فـــي عـــملية الـــتّطويـــر، يـــجب أن يـــؤهّــــلنا 
ـــــر فــــي داخــــلنا قــــوى الــــفكر والــــبحث والتَّحــــليل، ويــــغذّي أركــــان  الــــتّعليم بــــكيفيّة الــــحصول عــــلى املــــعرفــــة، ويفجّـِ

الطّالب بفضائل أخالقيّة ال غنىً عنها. 

إنّــه األســلوب الــّشامــل نــحو تــأهــيٍل يــتيحُ لــلنّاس مــشاركــتهم الــفاعــلة فــي تــكويــن الــثّروة، ودعــمهم فــي تــوزيــعها 
الــــعادل. إنَّ الــــثّروة الــــحقيقيّة ال تــــتحّقق فــــي إنــــجاز الــــعمل كســــباً لــــلّرزق فحســــب، بــــل فــــي اعــــتبارهــــا خــــدمــــة 
لـلمجتمع اإلنـسانـيّ أيـضاً.  لـذا يـدخـل فـي اعـتقادنـا أّن الـعمل املُثمر هـو حـاجـة أسـاسـيّة لـلّروح اإلنـسانــيّ، 
بــقدر مــا هــو ضــرورّي وهــاّم لــتطّور الــفرد فــي شــؤون حــياتــه كــضرورة الــطّعام واملــاء الــنّظيف والــهواء الــعليل 

لجسمه العنصرّي.

إّن اقـتصار الـتّركـيز فـي خـططنا عـلى إعـادة تـوزيـع الـثّروة املـاّديـة سـيكون مـصيره الفشـل عـلى املـدى الـبعيد، 
ذلــك ألن الــجانــب الــّروحــيّ فــي اإلنــسان يــأبــى عــليه الــتّواكــل.  وعــليه، فــإنّــه مــن الــواجــب ضــمان تــوزيــع الــثّروة 

بأسلوٍب عادٍل، وربطها بعمليّة إيجادها وابتكار أساليب تحقيقها.

وفي سبيِل الوصول إلى مستوًى أفضل من التّطوير، نقترح على منظومة األمم املتّحدة التّوصيات التّالية:
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تــضّمنت خــطّة الــعمل الــتي أعــّدت فــي مــؤتــمر األمــم املتّحــدة لــلتّنمية والــبيئة مجــموعــًة واســعًة مــن اآلراء الــتي 
قـــدَّمـــتها الـــهيئات املـــدنـــيّة إلـــى جـــانـــب مـــا ورد فـــي هـــذه الـــوثـــيقة مـــن مـــبادئ مـــماثـــلة، إال أّن مـــا أنجـــزتـــه الـــّدول 

األعضاء من هذه الخطة كان نذراً يسيراً لسوء الحّظ.

ــــعٍ عـلى غـرار مشـروع مـارشـال فـي  وإذا كـان ألهـداف بـرنـامـج 21 أن تـتحّقق، فـمن الـواجـب بـذل مـجهوٍد مـوسّـَ
إعـادة تـطويـر أوروبـا مـا بـعد الحـرب الـعاملـية، ولـو أنّـه مـختلٌف فـي طـبيعته.  وفـي هـذه الـحالـة يـمكن ملـؤسّـــــسات 
بــريــتون ُوودز (Bretton Woods) اإلعــالن عــن حــملة مــن شــأنــها اإلســراع فــي مــجهودات الــتّنفيذ الــوطــنيّة.  
وتــكليف كهــذا ال يــمكن أن يــصدر إال عــن مــؤتــمٍر مــماثــٍل ملــؤتــمر بــريــتون ُوودز األّول الــذي عــقد قــبل خــمسني 
ـــــــسات بـــشكٍل شـــامـــٍل بهـــدف تـــوفـــير مـــوارد كـــافـــية لـــشعوب  عـــامـــاً، وتـــخصيصه إلعـــادة الـــنَّظر فـــي هـــذه املـــؤسّـَ
الـعالـم، لـتتمّكن مـن تـنفيذ املـبادرات املحـليّة.  كـما يُـمكن لـلمؤتـمر أن يـوسّـــــع بـرنـامـجه لـيشمل مـوضـوعـاٍت أعـمق 

تتعلَّق باألمـن االقتصادّي العامليّ من خالل تحديث املؤّسسات الّدوليّة القائمة، أو إنشاء هياكل جديدة.

وإذا كُــــتب لــها الــنَّجاح، فــإنَّ هــذه األداة الجــديــدة يــمكن أن تــمتدَّ وتــتَّسع، فــتعمل عــلى الــتَّنسيق فــي تــطبيق 
اإلجراءات التي تبنّاها مؤتمر القّمة االجتماعيّ األخير.

حمايُة حقوقِ اإلنساِن األساسيّة ب-

مـــنذُ أن تـــأّسســـت هـــيئة األمـــم املتّحـــدة، خـــالل الـــعقود الخـــمسة املـــاضـــية، ســـاد االعـــتقاد بـــضرورة االعـــتراف 
بــحقوق اإلنــسان إذا مــا أردنــا للسّــــــالم والــتّقدم االجــتماعــيّ والــنمّو االقــتصادّي أن يــأخــذ طــريــقه قٌــُدمــا، وأنّــه 

رورّي حماية تلك الحقوق دوليّاً. من الضَّ

إّن األســـاس التـــفاقـــيّة دولـــيّة حـــول طـــبيعة حـــقوق اإلنـــسان يـــرتـــكز عـــلى الـــوثـــيقة الـــهامّـــة فـــي اإلعـــالن الـــعاملـــيّ 
لـــحقوق اإلنـــسان الـــذي تـــبنَّته األمـــم املتّحـــدة عـــام 1948؛ وجـــاء تـــفصيله بـــإســـهاٍب فـــي املـــيثاقـــنْي الـــدَّولـــيَّني: 
"املـيثاق الـّدولـيّ لـلحقوق املـدنـيّة والـسياسـيَّة" و" املـيثاق الـّدولـيّ لـلحقوق االجـتماعـيّة واالقـتصاديّـَة والـثّقافـيَّة"، 
بـاإلضـافـة إلـى خـمسٍة وسـبعني مـيثاقـاً وإعـالنـاً يحـدِّد ويـعزِّز حـقوق الـنِّساء واألطـفال، وحـريّـَة الـعبادة، وحـقّ 

ر والتّقدُّم، وغيرها من الحقوق. التّطوُّ

ولـلنِّظام الـحالـيّ لـألمـم املتّحـدة حـول حـقوق اإلنـسان نـقطتا ضـعف رئيسـتان وهـما: الـوسـائـل املحـدَّدة لـلتّنفيذ 
واملتابعة، وقلَّة التّركيز على الواجبات التي تترتَّب على كافّة الحقوق.

إّن وضــع حــقوق اإلنــسان مــوضــع الــتّطبيق، عــلى املســتوى الــّدولــيّ، يــجب أن يُــعالَــج بــطريــقة تــشابــه أســلوب 
مـعالـجة أّي عـدوان عـسكرّي تـحت ظـّل نـظام األمـن املشـترك.  فـأيُّ خـرٍق لـحقوق اإلنـسان فـي دولـة مـا يـجب 
أن يســـتدعـــيَ اهـــتمام بـــاقـــي الـــّدول، فتســـتجيب آلـــيّات الـــتّنفيذ اســـتجابــــة مـــوحّــــــدة مـــن قـــبل املـــجتمع الـــّدولـــيّ 
بــأســره.  أمّـــا مــتى وكــيف يــمكن الــتّدخــل لحــمايــة حــقوق اإلنــسان، فــإنــه أمــٌر صــعٌب، واإلجــابــة عــنه أصــعب.  
فالتّنفيذ الحازم يتطّلب درجًة عاليًة من اإلجماع الدَّوليّ حول األمور التي تشّكل خرقاً فاضحاً مقصوداً.

 



لــــقد اتُّخــــذت خــــطواٌت هــــامّـــــٌة نــــحو إجــــماعٍ دولــــيٍّ خــــالل املــــجهودات الــــتي أســــفـرت عــــن عــــقد مــــؤتــــمر حــــقوق 
ـد هـذا املـؤتـمر بـشكل قـاطـع عـلى أن حـقوق اإلنـسان هـي حـقوق عـاملـية ووحـدة  اإلنـسان عـام 1993.  وقـد أكّـَ
واحــدة ال تتجــزَّأ.  فــأنــهى بــذلــك نــقاشــاً فــي مــفهومٍ ســاد طــويــالً بــأن الــحقوق املــدنــيَّة والــسياســيَّة ذات أهــميّة 
قــليلة نســبيّاً إذا مــا قــورنــت بــالــحقوق االجــتماعــيّة واالقــتصاديّــة والــثّقافــيّة.   كــما أكّـــدت قــرارات املــؤتــمر عــلى 
وجـوب تـطبيق مـبادئ حـقوق اإلنـسان بـغضِّ الـنَّظر عـن الـِعرق والـجنس واملـعتقد الـدِّيـنيّ أو الـقومـيّة.  ويـدخـل 
يــة  فــي مــضمونــها مــساواةُ الــرَّجــل واملــرأة، وتــساوي حــقوق األفــراد فــي جــميع أنــحاء الــعالــم فــيما يــتعلَّق بحــرِّ
عائــر الــّديــنيّة، وحــّق الــفرد فــي الــحصول عــلى  الــبحث والــتّقّصي، والــحصول عــلى املــعلومــات، ومــمارســة الــشَّ
حـاجـاتـه األسـاسـيّة مـثل الـغذاء واملـأوى والـرّعـايـة الـصحيّة.  وبـاإلضـافـة إلـى ضـرورة تـوفـير اإلجـماع الـدَّولـيّ، 
وضـــرورة دعـــم تـــطبيق مـــبادئ حـــقوق اإلنـــسان،  فـــمن األهـــميّة بـــمكان إيـــجاد وعـــيٍ أكـــبر بـــأن كـــّل حـــّق فـــيها 

يحمل في طيّاته واجباً ومسؤوليّة.

وعـــلى ســـبيل املـــثال، فـــإّن حـــقَّك فـــي اعـــتبارك شـــخصاً اعـــتباريّـــاً أمـــام الـــقانـــون يـــلزمـــك بـــإطـــاعـــته، مـــما يـــجعل 
الـــقانـــون والـــنّظام الـــقضائـــيّ أكـــثر عـــدالـــة.  وبـــاملـــثل، فـــإنّـــه عـــلى الـــّصعيد االقـــتصادّي واالجـــتماعـــيّ، يـــقضي 
الــحّق فــي الــزّواج مــسؤولــيّة إعــالــة الــعائــلة وتــربــية األطــفال ومــعامــلة جــميع أفــراد الــعائــلة بــاحــترام.  إّن الــحقّ 
فــي الــعمل ال يــمكن فــصله عــن مــسؤولــيّة الــفرد فــي إنــجازه بــأفــضل مــا يــمكن.  وفــي املــفهوم األوســع، فــإنّ 

حقوق اإلنسان "العامليّة" تدلُّ ضمناً على مسؤوليٍّة تجاه الجنس البشري بأكمله.

وخـــالصـــة الـــقول، فـــإنّـــه بـــينما تـــرجـــع لـــلفرد مـــسؤولـــيّة الـــقيام بـــواجـــباتـــه فـــي كـــّل مـــيدان، فـــإّن عـــلى املـــؤسّـــــــسات 
الـّدولـيّة واجـب حـمايـة حـقوقـه املـتّصلة بـتلك الـواجـبات.  وألجـل ذلـك نـقترح إجـراءات ثـالثـة لـلتّنفيذ الـفورّي هـي 

التّالية:

تقوية آليّة عمل األمم املتّحدة الخاّصة باملُراقبة والتّنفيذ واملتابعة -1

إّن آلـــيّة عـــمل األمـــم املتّحـــدة الـــخاصّـــــــــــة بـــاملـــراقـــبة والـــتّنفيذ واملـــتابـــعة ملـــدى الـــتزام الـــحكومـــات بـــتطبيق املـــواثـــيق 
ني  ن مـــن عـــدٍد ضـــئيٍل مـــن الـــُخبراء واملـــختصِّ الـــّدولـــيَّة تـــعتبر غـــير كـــافـــية؛ ذلـــك ألنَّ مـــركـــز حـــقوق اإلنـــسان مـــكوَّ
الذين يناضلون في دعم املجهودات من أجل مراقبة التزام الدُّول بكافّة املعاهدات التي صادقت عليها.  

صة لهـــذا املـــركـــز بـــحاجـــة إلـــى زيـــادٍة كـــبيرٍة إذا مـــا أريـــد لـــه اإليـــفاء بـــمسؤولـــيّاتـــه  نـــعتقد بـــأّن املـــوارد املـــخصَّ
بالّشكل املناسب.

تشجيعُ املُصادقِة العامليَِّة على املواثيق الّدولية لحقوق اإلنسان -2

حـيُث أّن املُصادقـة عـلى املـواثـيق الـّدولـيّة لـحقوق اإلنـسان تُـشّكل الـتزامـاً مـن جـانـب الـّدول األعـضاء بـتنفيذهـا 
كرتــــير الــــعاّم ولــــكافّــــة أجهــــزة األمــــم املتّحــــدة  ـــها تــــتيح لــــلسِّ - وإن يــــكن غــــير مــــطبَّق عــــلى أرض الــــواقــــع - فــــإنّـَ
االســـتفادة مـــن كـــلِّ فـــرصـــة لـــحثِّ الـــدُّول األعـــضاء عـــلى الـــتّنفيذ.  وفـــي واقـــع األمـــر، فـــإنَّ وضـــع جـــدوٍل زمـــنيٍّ 

ُمحدٍَّد وحازمٍ للُمصادقة العامليّة يمكن أن يكون أسلوباً ُمحفِّزاً تضعه الجمعيّة العموميّة نصَب أعينها.



ضـــمان احـــترام هـــيئات املُــراقـــبة الـــتّابـــعة لـــألمـــم املتّحـــدة الـــعامـــلة فـــي مـــجال حـــقوق  -3
اإلنسان

بــما أّن املــهاَم املــوكــلَة لــهيئات مــراقــبة حــقوق اإلنــسان هــامّـــٌة وخــطيرةٌ فــي طــبيعتها، فــمن الــواجــب عــلى هــيئة 
األمــــم املتّحــــدة أن تــــكون واعــــيًة تــــمامــــاً ملــــا قــــد تخــــلِّفه هــــذه الــــهيئات فــــي األذهــــان مــــن انــــطباعــــات انــــعكاســــاً 
لــــفعالــــيّاتــــها أو هــــيكل تــــكويــــنها، فــــتولــــي نــــفس الــــّدرجــــة مــــن األهــــميّة لــــلتّداول عــــند الــــعمل عــــلى إيــــجاد حــــلول 

للمواقف املحرجة.

ـــــــحة لِـــَشْغل املـــناصـــب الـــبارزة فـــي  نـــعتقد أنّـــه مـــن الـــحكمِة بـــمكان أن تـــتمَّ دراســـٌة وافـــيٌة ملـــؤهّــــالت الـــدُّول املـــرشّـَ
عـضويّـة لـجنة حـقوق اإلنـسان، أو فـي أيّـة هـيئة مـراقـبة أخـرى؛ فتُسـتثنى مـنها مـن لـم يـصادق عـلى املـواثـيق 
ــــبهة  الـدَّولـيّة، ولـو أّن حـقَّها فـي املُناقـشة يـبقى مـحفوظـاً.  وهـذا مـا يُـبقي األمـم املتّحـدة بـعيـدةً عـن مـواطـن الشّـُ

أو اإلحراج.

كــما نــعتقد بــوجــوب وضــع اســتثناٍء لهــذه الــقاعــدة يــقضي بــأنَّ الــدُّول األعــضاء، غــير الــخاضــعة لــرقــابــة األمــم 
املتّحـــدة، والـــتي يـــكفل دســـتورهـــا حـــمايـــًة كـــافـــيًة لـــحقوق اإلنـــسان األســـاســـيَّة ولـــم تـــتمكَّن مـــن الـــتَّصديـــق عـــلى 

امليثاق ألسباب سياسيَّة داخليّة، ال مانع من انتخابها لَِشغل املناصب البارزة.

وأخـيراً، فـإنّـَه مـن الـحكمة تجـريـُد الـدُّول األعـضاء، الـتي صـادقـت عـلى املـواثـيق الـدَّولـيّة، والـخاضـعة لـلُمراقـبة 
ارخة لحقوق اإلنسان، من حقِّ انتخابها ملناصَب في املؤتمرات الدَّوليّة أو في االجتماعات  النتهاكاتها الصَّ

ائع بعدم جدِّيّة اإلجراءات. األخرى للجنة حقوق اإلنسان، إذ أنَّ ذلك يِحدُّ من االنطباعِ الشَّ

تحسنُي وضعِ املرأِة ج-

ـــــــالم املــــنشود دون مــــشاركــــة كــــامــــلة لــــلمرأة فــــي  ال يُــــمكُن تــــحقيُق حــــضارٍة عــــاملــــيٍّة دائــــمة الــــتّطّور فــــي ظــــلِّ السّـَ
مــختلف الــنَّشاطــات اإلنــسانــية.  وبــينما نجــد دعــماً مــتزايــداً لهــذا املــفهوم، إال أنَّ الــبوَن ال يــزال شــاســعاً بــني 

القبول الفكرّي والتَّطبيق العمليّ.

لــــقد آن األواُن ملــــؤسّــــــــساِت الــــعالــــم، الــــتي غــــالــــبيَّة أعــــضائــــها مــــن الــــرِّجــــال، أن تســــتخدَم تــــأثــــيرهــــا فــــي تــــعزيــــز 
مــــشاركــــٍة مــــنهجيّة لــــلنِّساء، لــــيس مــــن قــــبيل الــــتَّعاطــــف أو الــــتَّضحية الــــذَّاتــــيّة، بــــل مــــن دوافــــع االعــــتقاد بــــأنَّ 
ر.  وعـــندمـــا تجـــُد تـــلك املـــساهـــمات ذلـــك الـــتَّقديـــر الـــالّزم،  ــٌة لـــلمجتمع حـــتى يـــتطوَّ مـــساهـــمات الـــنِّساء ضـــروريّـَ
عــندهــا فــقط سيُجَـــــدُّ فــي طــلبها وســتُحاك فــي نــسيج املُـجتمع اإلنــسانــيّ، وتــكون الــنّتيجُة حــضارةً أكــثَر أمــناً 

واتِّزاناً وعدالً وازدهاراً.

ال يجـدُر بـاالخـتالفـات الـبيولـوجـيّة الـواضـحة بـني الجنسـني أن تـكون سـبباً فـي عـدم املـساواة والـتَّفرقـة، بـل هـما 
وجـهان مـتكامـالن لـشيٍء واحـٍد.  فـإذا نـالـت املـرأة تـقديـراً الئـقاً عـلى دورهـا كـأّم، فـباملـثل سـيلقى دورهـا فـي 
رعـايـة األطـفال وتـربـيتهم ذلـك االحـترام واملـكافـأة املـناسـبة.  كـما يـجب اإلقـرار بـأّن الـّدور فـي إنـجاب األطـفال 

ال يقلِّل من قدرة املرأة القياديّة والفكريّة والعلميّة واإلبداعيّة، بل قد يكون داعماً لها.



ونـعتقد بـأّن إحـرازَ الـتَّقدم فـي بـعض املـياديـن الـحيويّـَة سـيكون لـه األثـُر األكـبُر فـي تـقـدُّم املـرأة.  ونـشاركـكم 
بوجهات النّظر التّالية التي تشّكل أساساً ملا يليها من اقتراحات:

أوالً:  قـبل كـّل شـيٍء، يـجب اجـتثاث الـُعنف ضـدَّ الـنِّساء والـفتيات، وهـو مـن أكـثر االنـتهاكـات لـحقوق اإلنـسان 
انــتشاراً ووضــوحــاً، إذ أصــبح الــعنف جــزءاً مــن واقــع حــياة الــكثير مــن الــنِّساء فــي الــعالــم بــغضِّ الــنَّظر عــن 
الـِعرق واملُسـتوى االجـتماعـي أو الـتّعليمي.  وفـي كـثيٍر مـن املُجتمعات، تـعتبر الـتّقالـيد الـّسائـدة أّن املـرأة فـي 
ل عـبئاً مـما يـجعلها هـدفـاً سهـالً لـلغضب واإلحـباط.  ولـن تـقف اإلجـراءات الـقانـونـيّة،  مسـتوى أدنـى، أو تـشكِّ
أو أســالــيب الــتّنفيذ الشّــــــديــدة، حــائــالً دون ذلــك، وســيكون تــأثــيرُهــا ضــعيفاً مــا لــم يحــدث الــتّغيير فــي الــتَّفكير 
واملـواقـف لـدى الـرِّجـال.  ولـن تـتمتّع الـنّساء بـاألمـان مـا لـم يـتبلور وعـيٌ اجـتماعـيٌّ جـديـد يـشجب مجـرَّد الـتَّفكير 
الـفوقـيّ تـجاه املـرأة، أو بـدافـع الـعطف عـليها، ويسـتنكر كـلَّ أشـكال الـعنف الجسـدّي؛ مـعتبراً كـلَّ ذلـك مـدعـاةً 

للخزي والخجل.

ثـانـياً:  تـبقى الـعائـلة حجـر األسـاس فـي بـناِء املُجتمع اإلنـسانـيّ.  فـالسّـــــلوكـيّات املكتسـبة بـاملُشاهـدة والـتّعلم 
ضمن إطارها سوف تنعكس وتتفاعل على مختلف مستويات املجتمع.  لهذا يتوّجب على كلِّ فرٍد من أفراد 
ــــسة اإللـهيَّة (الـعائـلة) أن يـتغيّر، بـحيث يـصبح مـبدأ مـساواة الـرَّجـل واملـرأة مـندمـجاً فـي نـفسه ومـن  هـذه املـؤسّـَ
صـفاتـه الـذّاتـيّة.  وأبـعد مـن ذلـك، فـإذا مـا دعّــمت كـياَن الـعائـلة أواصـُر مـتينة مـن املـحبة والـوحـدة بـني أفـرادهـا، 

سيتجاوز تأثيرها حدود العائلة ويسري إلى املجتمع عاّمًة.

ثـالـثاً:  بـينما يهـدف املـجتمع، بـشكٍل رئـيٍس، إلـى تـعليم جـميع أفـراده، فـإنَّ الـحاجـة األعـظم فـي هـذه املـرحـلة 
الـــــتّاريـــــخيّة مـــــن عـــــمر اإلنـــــسانـــــيّة تســـــتوجـــــب تـــــعليم الـــــنِّساء والـــــفتيات.  ومـــــنذ عشـــــريـــــن عـــــامـــــاً ونـــــيِّف، أثـــــبتت 
ل  الـدِّراسـات مـبدأً ثـابـتاً وهـو أن مــن بـني كـافّـة االسـتثمارات املُتاحـة تـبقى ثـماُر تـعليم الـنساء والـفتيات تـشكِّ

أكبر عائٍد نفعيٍّ في مجال التَّطوير االجتماعيّ والقضاء على الفقر وتقدُّم املُجتمع.

رابـــعاً:  إّن الـــحوار الـــعاملـــيّ حـــول دور الـــرّجـــال والـــنّساء يـــجب أن يـــعزِّز االعـــتراف بـــالـــتّكامـــل الـــحقيقيّ لـــكال 
ــــة إلـى أن يـعمل الـرّجـال والـنّساء مـعاً إلظـهار  الجنسـني.  ومـا الـفوارق بـينهما إال تـأكـيٌد طـبيعيٌّ لـلحاجـة املـاسّـَ
قـدراتـهما وتـنميتها لـخير الـحضارة اإلنـسانـيّة، وال أقـلَّ مـنه حـفظ الـجنس البشـرّي.  وتـلك هـي فـوارق مـالزمـة 
فات املـــتفاعـــلة لـــطبيعتهما البشـــريّـــة املشـــتركـــة.  إّن حـــواراً كهـــذا يـــجب أن يـــأخـــذ بـــعني االعـــتبار تـــلك  فـــي الـــصِّ
الــــقوى الــــتي أدَّت إلــــى اضــــطهاد املــــرأة عــــبر الــــتّاريــــخ لنســــتشرف مــــنها الــــحقائــــق االجــــتماعــــيّة والــــسياســــيّة 

والروحانيّة الجديدة التي تعمل اآلن على تغيير حضارتنا.

وفـي مـقدِّمـة هـذا الـحوار، نـضع أمـامـكم مـثاالً اسـتقيناه مـن الـتّعالـيم الـبهائـيّة.  "إّن الـعالـَم اإلنـسانـيّ أشـبه 
بـطيٍر لـه جـناحـان؛ أحـدهـما الـرّجـال واآلخـر الـنّساء.  ومـا لـم يـكن الـجناحـان قـويّـني تـويّـِدهـما قـّوة واحـدة، فـإنّ 

هذا الطّير ال يمكن أن يطير نحو الّسماء".

وفوق هذا كله فإنّنا ندعم اإلجراءات الخاّصة الثالثة التّالية:



زيادة مشاركة النِّساء في وفود الدُّول األعضاء -1

ع الـدُّول األعـضاء عـلى تـعيني املـزيـد مـن الـنِّساء فـي مـركـز سـفير أو مـا شـابـهه مـن املـراكـز  نـوصـي بـأن تـشجَّ
الّدبلوماسيّة.

ن  تـشجيع املـصادقـة الـعاملـيَّة عـلى املـواثيق الـدَّولـيّة الـتي تـصون حـقوق املـرأة وتُـحسِّ -2
من وضعها

وكــما هــو الــحال فــي املــواثــيق الــّدولــيّة املــتعّلقة بــحقوق اإلنــسان، فــإنَّ عــلى األمــني الــعام لــألمــم املتّحــدة وكــافّــة 
هـيئاتـها واجـب االسـتفادة مـن كـلِّ فـرصـٍة لـتشجيع الـدُّول األعـضاء عـلى املُصادقـة عـلى املـواثـيق واالتّـفاقـات 

التي تصون حقوق املرأة وتسعى إلى تقدُّمها.

وضع خطّة عمل لتنفيذ برامج مؤتمر بكني -3

كـان إعـالن "سـياسـات الـنّظرة املسـتقبليّة" الـذي أقـرّه مـؤتـمر نـيروبـي فـي غـايـة الجـرأة والـطُّموح فـي الـتَّخيُّل، 
إال أنــه أصــيب بــنكسٍة فــي الــتّنفيذ والــفاعــليّة.  نــعتقد بــأّن عــلينا أن نــتَّعَظ مــن هــذه التَّجــربــة املــريــرة، فــنعمل 
على وضع خطَّة ُمتماسكة، بحيث ال تلقى خطّة العمل املوضوعة لتنفيذ برامـج مؤتمر بكني نفَس املصير. 

نــقترح تــأســيس نــظامٍ لــلُمراقــبة واملُــتابــعة يــقوم بــإعــداد الــتّقاريــر الــالّزمــة حــول اإلجــراءات املــطبَّقة ثــم عــرض 
الـنَّتائـج عـلى الجـمعيّة الـعامّــة سـنويّـاً؛ مـبيّناً فـيه أعـلى عشـريـن دولـًة عـضواً وأدنـى عشـريـن دولـًة فـي الـتّجاوب 

وااللتزام.

التّركيزُ على التَّطوُّر األخالقيّ د-

عوب  ــر عـــادةً بـــثقافـــات الـــشُّ مـــع أّن دمـــج أفـــراد املـــجتمع اإلنـــسانـــيّ فـــي مجـــموعـــاٍت، تـــكبر وتـــزداد عـــدداً، يـــتأثّـَ
واملــواقــع الــجغرافــيّة، إال أّن هــذه الــعمليَّة قــد ســيّرتــها االتّــجاهــات الــّديــنيّة، وكــانــت الــعامــل األقــوى فــي تــغيير 
الـتّفكير والسّـــــلوك اإلنـسانـيّ.  ونـعني بـالـدِّيـن هـنا جـوهـره وحـقيقته األسـاسـيّة ال األفـكار والـتّقالـيـد الـتي غـّلفته 

بالتّدريج، وهوت به إلى عالمِ املحو والنِّسيان.  

وفـي كـلماتـه يـتفّضل حـضرة عـبد الـبهاء بـقولـه: "مَــثَل املـدنـيّة املـاّديّـة كـِمثْل جسـد اإلنـسان؛ مـع أنّـه عـلى درجـةٍ 
عــــالــــيٍة مــــن األنــــاقــــة والجــــمال إال أنّــــه يــــعدُّ مــــيّتا.  أمّـــــا املــــدنــــيّة الــــّروحــــانــــيّة، فــــهي كــــالــــّروح الــــتي تــــمدُّ الجســــد 

بالحياة...  وبدونها يبقى جسُد العالم ال حياة فيه".

ــــــــة فـي هـذا الـعصر املـتّصف  إّن مـبدأً يـعزز قـواعـد أخـالقـيّة وقـيماً محـّددة يـمكن أن يـكون مـثيراً للجـدل، خـاصّـَ
بــالنِّســبيّة اإلنــسانــيّة.  ومــع هــذا، فــإنَّ لــديــنا إيــمانــاً قــاطــعاً بــوجــود قــيمٍ مشــتركــٍة تــجاهــلها، ألســباب ســياســيّة، 
أولـئك الـذيـن بـالـغوا فـي الـتّوجّــــه إلـى االخـتالفـات الـفرعـيّة فـي الـّديـن أو فـي املـمارسـات الـثّقافـيّة.  هـذه الـقيم 

والفضائل األساسيّة التي دعت إليها كافّة الجماعات الّروحيّة تشّكل هيكالً أساسيّاً للتطّور األخالقيّ.



إّن الـتّأمّــل فـي الـقيم املشـتركـة الـتي أفـاضـت بـها األديـان الـعظيمة واألنـظمة األخـالقـيّة عـلى البشـريّـة يـكشف 
ـــــــلوك الـــقويـــم  لـــنا أّن كـــّل واحـــد مـــنها يـــدعـــو إلـــى الـــوحـــدة والـــتّعاون والـــتّآخـــي بـــني البشـــر، ويحـــدِّد مـــعالـــم السّـُ

املسؤول، ويعزِّز تطوير الفضائل باعتبارها األساس املتني لعالقاٍت قائمٍة على الثِّقة ومراعـاة املبادئ.

دعم تطوير مناهج للتّعليم األخالقيّ في املدارس -1

ع  ر األخـالقـيّ.  وبـكلِّ بـساطـٍة، فـإّن عـلى هـذه الحـملة أن تـشجِّ نـؤيّـِد بـكلِّ قـوَّة قـيام حـملٍة عـاملـيَّة لـتعزيـز الـتَّطوُّ
املُــبادرات املحــليّة فــي أرجــاء الــعالــم، وتــساعــدهــا عــلى إدخــال الــبُعد األخــالقــيّ فــي مــناهــج تــعليم األطــفال.  
وقـد يـتطلَّب ذلـك عـقد املـؤتـمرات، ونشـر املـواد الـتّعليميّة املـناسـبة، إلـى جـانـب الـعديـد مـن الـنّشاطـات املُسانـدة 

األخرى والتي تمثِّل بمجموعها خيَر استثماٍر لجيِل املُستقبل.

دق واألمـــانـــة  يـــمكن أن تـــبدأ حـــملة الـــتّطّور األخـــالقـــيّ هـــذه بـــبعض املـــبادئ الـــبسيطة مـــثل: االســـتقامـــة والـــصِّ
ألنّــــها أســــاس االســــتقرار والــــتّقّدم.  كــــما أن اإليــــثار وحــــّب الــــغير فــــضيلٌة يــــجب أن تــــقود تــــوجّــــــهات اإلنــــسان، 
الً لسـلوكـه، وخـدمـة الـعالـم اإلنـسانـيّ  بـحيث يـصبح اإلخـالص واحـترام حـقوق اآلخـريـن جـزءاً مـن كـيانـه ومـكمِّ

هي املصدر الحقيقيّ للّسعادة؛ بها نعتزُّ ونفتخر، ومنها ندرك املغزى من حياتنا.

نـــؤمـــن بـــأّن نـــجاح الحـــملة يـــتوقّـــف عـــلى مـــدى تـــغلغل قـــّوة الـــّديـــن فـــي مـــجهوداتـــنا.  فـــمبدأ الـــفصـل بـــني الـــّديـــن 
والــّدولــة يــجب أال يُســتخدم حــائــالً دون قــّوة هــذا الــتّأثــير املُـثمر، وعــليه يــكون إشــراك الجــماعــات الــّديــنيّة فــي 

هذه املبادرة الهاّمة، كشركاء متعاونني، أمراً ال بّد منه.

وبــينما تــمضي هــذه الحــملة قــدمــاً، فــإنّــها ســتنّمي عــند الــفرد قــواه، فــيتغيّر أســلوب تــعامــله مــع مــجتمعه عــلى 
اختالف مستوياته االقتصاديّة واالجتماعيّة والعرقيّة والّدينيّة.

ٌه إلى قادِة العالمِ خامساً :  منعطُف التّحوُِّل أماَم كافِّة األممِ: نداٌء موجَّ

عوب واألمم!  ها قد وصلنا إلى منعطٍف للتَّغيير والتَّطوير أمام جميع الشُّ

"إّن اتّـحاد الـجنس البشـرّي كـّله يـمثِّل اإلشـارة املُـميِّزة لـلمرحـلة الـتي يـقترب مـنها املـجتمع اإلنـسـانـيّ اآلن.  
فـــاتّـــحاد الـــعائـــلة، واتّـــحاد الـــقبيلة، واتّـــحاد املـــديـــنة - الـــّدولـــة، ثـــم قـــيام األمّـــة - الـــّدولـــة كـــانـــت مُـــحاوالت تـــتابـــعت 
وكُــــتب لــها كــامــل الــنّجاح.  أمّـــا اتّــحاد الــعالــم بــدولــه وشــعوبــه، فــهو الهــدف الــذي تــسعى إلــى تــحقيقه بشــّريــة 
مـعذّبـة.  لـقد انـقضى عهـد بـناء األمـم وتـشييد الـّدول.  والـفوضـى الـكامـنة فـي الـنّظريّـة الـقائـلة بـسيادة الـّدولـة 
تـــتّجه اآلن إلـــى ذروتـــها،  فـــعالـــٌم يـــنمو نـــحو الـــنّضوج، عـــليه أن يتخـــّلى عـــن التّشـــبّث بهـــذا الـــزَّيـــف، ويـــعترف 
ــــــس نــهائِـــيَّا الــجهاز الــذي يــمكن أن يجسّـــــــد عــلى خــير وجــه هــذا  بــوحــدة الــعالقــات اإلنــسانــيّة وشــمولــها، ويــؤسّـِ

املبدأ األساسيّ في حياته".



قـــبل قـــرٍن ونـــيِّف مـــن الـــزّمـــان، دعـــا حـــضرة بـــهاء اهلل إلـــى وحـــدانـــيّة اهلل، ووحـــدة الـــجنس البشـــرّي، وإلـــى أنّ 
الــــرّســــاالت الــــّسماويّــــة للبشــــريّــــة مــــا هــــي إال مــــراحــــل الــــكشف اإللــــهيّ عــــن إرادتــــه لــــتحقيق الهــــدف مــــن خــــلق 
اإلنــسان.  كــما أعــلن أّن الــزّمــان الــذي أخــبرت بــه جــميع الــكتب اإللــهيّة قــد أتــى، وســتشهد اإلنــسانــيّة أخــيراً 

اتّحاد كافّة الّشعوب واألمم في مجتمعٍ ينعم بالّسالم والتّكامل والتّآخي.

ـاً، بــل  ل حــضرتــه أيــضاً بــأّن مــا قــّدر لــإلنــسان ال يــقتصر عــلى إقــامــة مــجتمعٍ إنــسانــيٍّ مــزدهــر مــاّديّـَ كــما تــفضَّ
فـــي بـــناِء حـــضارٍة عـــاملـــيَّة تـــدفـــع األفـــراد إلـــى الـــعمل كـــكائـــنات، جِـــــِبلَّتُُهم أخـــالقـــيّة، يـــدركـــون جـــوهـــر طـــبيعتهم، 

وقادرون على الوصول إلى آفاق أسمى تعجز عن تحقيقها أعلى درجة من الحضـارة املاّديّة بمفردها.

كـان حـضرة بـهاء اهلل مـن أوائـل املـناديـن ِب "نـظام عـاملـيّ جـديـد"، واصـفاً الـتّغييرات الـّسياسـيّة واالجـتماعـيّة 
والـّديـنيّة الـتي تـعصف بـحياة البشـر بـقولـه :"تُـشاهـد الـيوم عـالمـاِت الهـرج واملـرج الـوشـيك، حـيث أّن الـنِّظام 
ل أيــضاً بــقولــه: "ســوف يُــطوى بــساط الــّدنــيا ويُبســط بــساطٌ  الــقائــم ويــا لــألســف فــي نــقٍص مُـــبني"، كــما تــفضَّ

آخر".

لهم املـــسؤولـــيّة بـــقولـــه:   واء، وحـــمَّ ـــــه قـــولَـــه املـــبارك لـــقادة األرض وشـــعوبـــها عـــلى الـــسَّ  ولـــتحقيق هـــذا الهـــدف، وجّـَ
"لـيَس الفخـُر ملـن يـحبُّ الـوطـن بـل ملـن يـحبُّ الـعالـم.  يُـْعتَبَُر الـعالـُم فـي الـحقيقة وطـناً واحـداً، ومَـْن عـلى األرض 

أهله".

ادقــــة فــــي خــــدمــــة املــــجتمع  وفــــوق كــــلِّ هــــذا وذاك، يــــجب أن يتحــــرَّك قــــادة الــــجيل الــــقادم بــــدافــــع الــــرَّغــــبة الــــصَّ
اإلنــسانــيّ بــأســره، وأن يــدركــوا أنَّ الــقيادةَ مــسؤولــيٌّة وليســت مــقامــاً لــالمــتيازات.  لــقد أوغــل الــقادة واألتــباع 
واء فـيما مـضى فـي إسـاءة فـهمها عـلى أنّـها  تـكريـس الـّسيطرة عـلى اآلخـريـن.  حـّقاً فـإنَّ عـصرنـا  عـلى الـسَّ

الحالي يتطّلب تعريفاً جديداً للقيادة، ويستوجب نمطاً جديداً من القيادينّي.

وتتجـّلى حـقيقة هـذا األمـر بـشكٍل خـاّص عـلى الـّصعيد الـّدولـيّ.  فـتنمية اإلحـساس بـالـثِّقة وإقـامـة جـسورهـا، 
وغـرس مـشاعـر الـتّآلـف الـوطـيد فـي قـلوب شـعوب الـعالـم تـجاه مـؤسّــــــسات الـنّظام الـعاملـيّ، كـّلها تسـتدعـي أن 

يفّكر القادة مليّاً في تصرّفاتهم.

وبسجــــلِّهم الــــّشخصيّ الــــحاكــــي عــــن اســــتقامــــتهم ونــــظافــــة مســــلكهم، عــــليهم أن يــــساعــــدوا فــــي إعــــادة الــــثّقة 
بــالــحكومــات.  عــليهم أن يتحــلُّوا بــاألمــانــة والــتّواضــع والــتّوجّـــــه الــّصادق فــي تحــّري حــقيقة كــّل أمــر، مــلتزمــني 

باملبادئ هادياً لهم.  وبذلك يخدمون مصالح البشريّة البعيدة املدى على أفضل وجٍه ممكن.

"ولــتكن نــظرتــكم شــامــلًة لــلعالــم ال أن تــنحصر فــي نــفوســكم" - كــما تــفضل حــضرة بــهاءاهلل- "ال تــنهمكوا فــي 
شؤون أنفسكم، بل فّكروا في إصالح العالم وتهذيب األمم". 


