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مم ِ
مُنعطفُ التَّحَ و ُِّل أمَا َم كافَّ ِة األ ُ َ
zري كّ zله يzمثِّل اإلشzارة املُم ِّيزة لzلمرحzلة الzتي يzقترب مzنها املzجتمع اإلنzسـانzيّ اآلن.
"إ َّن ا ّتzحاد الzجنس البش ّ
ف zzاتّ zzحاد ال zzعائ zzلة ،واتّ zzحاد ال zzقبيلة ،واتّ zzحاد امل zzدي zzنة  -ال ّ zدول zzة ،ث zzم ق zzيام األ ّمzzة  -ال ّ zدول zzة ك zzان zzت ُمzzحاوالت ت zzتاب zzعت
و ُكzzتب لzzها كzzامzzل ال zنّجاح .أ ّمzzا اتّzzحاد الzzعالzzم بzzدولzzه وشzzعوبzzه ،فzzهو الهzzدف الzzذي تzzسعى إلzzى تzzحقيقه بشzّ zريzzة
مzعذّبzة .لzقد انzقضى عهzد بzناء األ َzمzم وتzشييد الّ zدول .والzفوضzى الzكامzنة فzي الzنّظريzة الzقائzلة بzسيادة الّ zدولzة
ت zتّجه اآلن إل zzى ذروت zzها ،ف zzعال ٌ zم ي zzنمو ن zzحو ال zنّضوج ،ع zzليه أن يتخ ّ zلى ع zzن التّش zبّث به zzذا ال zزَّي zzف ،وي zzعترف
zؤسzzس نِ z
يجسzzد عzzلى خzzير وجzzه هzzذا
ّz
zهائ zيَّا الzzجهاز الzzذي يzzمكن أن
بzzوحzzدة الzzعالقzzات اإلنzzسان zيّة وشzzمولzzها ،ويz ِّ z
املبدأ األساسيّ في حياته".
حضرة شوقي أفندي1936 ،
أوالً  :مراجع ٌة عام ٌة  -فرص ٌة للتَّفكير
اتّzسم الzقرن العشzرون ،وهzو مzن أكzثر مzراحzل الzتّاريzخ اضzطرابzاً ،بzانzقالبzات عّ zدة وثzورات وتzغييرات فzي صzلب
أفzكار وتzقالzيد سzادت ردحzا ً مzن الzزّمzن .فzسقوط األنzظمة االسzتعماريّzة واالمzبراطzوريّzات الzعظمى فzي الzقرن
الzتّاسzع عشzر ،وارتzفاع أنzظمة جzلبت مzعها الzكوارث مzثل الّ zدكzتاتzوريّzة والzفاشzيّة وال ّ
zشيوعzيّة ثzم انzهيارهzا ،كzلّ
ذل zzك ك zzان ب zzعض ث zzورات م zzد ّمzzرة تس zبّبت ف zzي م zzوت امل zzالي zzني وال zzقضاء ع zzلى أن zzماط م zzن ال zzحياة ال zzقدي zzمة ،وع zzلى
ٍ
بسمعة ط ّيبة.
مؤسسات تمتّعت
أعراف وتقاليد سائدة ،كما تسبّبت في اندثار
ّ
وه zzناك ح zzرك zzات واتّ zzجاه zzات ك zzان zzت ف zzي دوره zzا اإلي zzجابz zيّ أك zzثر وض zzوحz zا ً .ف zzاالك zzتشاف zzات ال zzعلميّة والz zنّظرة
السzzبيل أمzzام تzzعريzzف
zتصادي والzثّقافzيّ ،وم ّهzzدت ّ z
االجzzتماعzيّة الجzzديzzدة دفzzعت نzzحو الzتّغيير االجzzتماعzيّ واالقz
ّ
جzديzد بzحقوق اإلنzسان وتzأكzيد كzرامzته واحzترام ذاتzه ،بzاإلضzافzة إلzى خzلق مzيدان واسzع مzن الzفرص لzتحقيق
إنجازات فرديّة وجماعيّة ،وفتح آفاق جديدة من املعرفة والوعي اإلنسانيّ.
zؤسzzسات الzzقديzzمة مzzن جzzهة ،وفzzتح أبzzواب جzzديzzدة لzzلفكر مzzن جzzهة أخzzرى،
هzzاتzzان الzzعمليّتان ال zتّوأم :انzzهيار املz ّ z
وجzه نzحو تzعاظzم االعzتماد
zسنوات املzائzة املzاضzية ،وهzو الzت ّ ّ z
هzما دلzيل عzلى ت ّ z
zوجzه واحzد أخzذ يzزداد زخzما ً فzي ال ّ
املتبادل والتّكامل بني املجتمعات البشر ّية.
zوجzه يُzمكن مzالحzظته فzي مzياديzن واسzعة عّ zدة :مzن انzدمzاج األسzواق املzالzيّة الzعاملzيّة والzذي يzعكس بzدوره
إنّzه ت ّ z
اع zzتماد البش zzريّ zzة ع zzلى م zzصادر م zzتن ّوع zzة ل zzلطّاق zzة وال zzغذاء وامل zzواد ال zzخا ّم وال zتّقنيّة وامل zzعرف zzة ،إل zzى ب zzناء ش zzبكات
ل zzالتّ zzصاالت الّ z zدولz zيّة وامل zzواص zzالت .ك zzما يُ zzمكن م zzالح zzظة ه zzذا الz zتّوج zzه ف zzي اإلدراك ال zzعلميّ ل zzلبيئة ال zzحيويّ zzة
لحة إلzى تzعاون وتzنسيق عzاملzيّني .ومzن جzهة أخzرى
امل ُترابzطة لzل ُكرة األرضzيّة ،وهzو مzا دقَّ نzاقzوس الzحاجzة امل ُ ّ
ت zzبدو ل zzنا ص zzورة ه zzذا ال zتّوج zzه ه ّ zدام zzة أح zzيان zا ً ف zzيما ي zzمكن أن ت zzفعله أن zzظمة التّس zzليح الح zzدي zzثة ال zzتي ت zzطاول zzت
فzعالzيّاتzها إلzى أن أصzبح بzمقدور مجzموعzة صzغيرة مzن األفzراد تzدمzير الzحضارة اإلنzسانzيّة ذاتzها .لzذا ،فzإنّ
zصورة ال zطّبيعية املzzألzzوفzzة لهzzذا
الzzوعzzي الzzعامل zيّ بهzzذا ال zت ّ ّz
zيقربzzنا بش ّ zدة نzzحو الّ z
وجzzه بzzش ّقيه –الzzبنّاء واله ّ zدام -سّ z

الzكوكzب ِبَ zل ْونَzية األزرق واألبzيض ا ّلzذي يسzبح فzي فzضاء أسzود ال ُzم ٍ
zتناه ،فzيعكس لzنا صzورة تzخبرنzا بzحقيقتنا
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أرض
كشعب
واحدة غنيٍّ بالتّن ّوع والتّع ّدد.
واحد يعيش على
وجzzه نzzراه فzzي الzzجهود ال ّ zدؤوبzzة الzzتي تzzبذلzzها دول الzzعالzzم لzzتأسzzيس نzzظام ٍ سzzياس zيٍّ عzzامل zيّ
ووج ٌ zه آخzzر لهzzذا ال zت ّ ّz
zري .ف zzخالل ال zzقرن ال zzحال zيّ ،ح zzاول zzت البش zzريّ zzة م zّ zرت zzني
ي zzوفّ zzر س zzبل ّ z
السzzالم وال zzعدال zzة واالزده zzار ل zzلجنس البش ّ z
وض zzع ن zzظام ٍ ع zzاملz zيٍّ ج zzدي zzد؛ وف zzي ك zّ zل م zّ zرة ح zzاول zzت أن ت zzر ّكzz zز ع zzلى االع zzتراف امل zzتنام zzي ب zzاالع zzتماد امل zzتبادل
لzلمصالzح الzعاملzيّة ،بzينما تzحاول املzحافzظة عzلى نzظام يzراعzي سzيادة الّ zدولzة عzلى أنّzها فzوق ك ّzل اعzتبار مzهما
كzzان .فzzنظرة إلzzى الzzقرن الzzحال zيّ ،الzzذي يzzقترب مzzن نzzهايzzته ،تzzخبرنzzا أ ّن تzzأسzzيس عzzصبة األمzzم ،وهzzو إنzzجاز
كبير ملفهوم األمن املشترك ،يُع ّد خطوة حاسمة أولى نحو بناء النّظام العامليّ.
أ ّzمzا التّجzربzة الzثّانzية ،والzتي أمzلتها أهzوال الحzرب الzعاملّ zية الzثّانzية ووضzعت مzيثاقzها تzلك الّ zدول املُنتصرة ،فzقد
وفّzzرت لzzل ّدول والّ z
zؤسzzسة
zسنوات الخzzمسني املzzاضzzية هzzيئ ًة دولzzي ًة تzzلوذ بzzها آخzzر املzzطاف ،وهzzي مz ّ z
zشعوب خzzالل الّ z
فريدة يرتفع صرحها رمزا ً نبيالً للمصالح املشتركة للبشر ّية كافّة.
zصحة
لzقد أظهzرت هzيئة األمzم املتّحzدة – كzمنظّمة دولzيّة – قzدرة البشzريّzة عzلى الzعمل امل ُ ّ z
وحzد فzي مzيـاديzن ال ّ
والzزّراعzzة والzتّعليم وحzzمايzzة الzzبيئة ورعzzايzzة الzطّفولzzة .وبzzتبنّيها مzzواثzzيق دولzيّة لzzحقوق اإلنzzسان ،فzzقد أ ّكzzدت عzzلى
إرادتzzنا األخzzالق zيّة الجzzماع zيّة فzzي بzzناء مسzzتقبل أفzzضل ل zبَني جzzنسنا .كzzما أظهzzرت مzzشاعzzر إنzzسان zيّة عzzميقة
بzzتقديzzم املzzوارد البشzzريّzzة والّ zدعzzم املzzالzيّ ملzzساعzzدة الّ z
zشعوب الzzفقيرة واألقzّ zل حzظّا ً .وفzzي املzzياديzzن األكzzثر أهzzميّة
السzzالم ،فzzقد أضzzاءت األمzzم املتّحzzدة مzzشاعzzل عzzلى
السzzالم واملzzحافzzظة عzzلى ّ z
وصzzنع ّ z
السzzالم ُz z z
فzzي مzzجال بzzناء ّ z
ٍ
ٍ
خال من الحروب.
طريق مستقب ٍل
واعد
ومzع ذلzك ،فzقد ثzبت أ ّن األهzداف الzعا ّzمzة املzنصوص عzليها فzي مzيثاق األمzم املتّحzدة لzم تzتح ّقق .فzبالzرغzم مzن
الس zzالم ول zzم يُ zzح ّقق
zؤس zzسيها ،ف zzإ ّن ت zzأس zzيس ه zzذه امل zzنظّمة ال ّ zدول zzية م zzنذ خ zzمسني ع zzام zا ً ل zzم يج zzلب ل zzنا ّz z
آم zzال م z zّ z
البشري.
ازدهار الجنس
ّ
ومzzع أ ّن هzzيئة األمzzم املتّحzzدة لzzعبت دورا ً فzzاعzالً حzzال دون نzzشوب حٍ z
zسنوات الخzzمس
zرب عzzاملzيّ ٍة ثzzالzzثة ،إال أ ّن الّ z
zصراعzzات املح ّ zلية والzzعامل zيّة واإلقzzليميّة الzzتي ذهzzب ضzzحيّتها املzzاليzzني .ومzzع أن
املzzاضzzية شهzzدت الzzكثير مzzن الّ z
zصراعzzات مzzن دوافzzع فzzكريّzzة وعzzقائzzديّzzة ،إال أ ّن نzzار
zحسن الzzعالقzzات بzzني ال ّ zدول ال ُ zعظمى قzzد أزال أسzzباب الّ z
تّ z
الح zzميّة ال zzعرق zيّة وال zzطائ zzفيّة ال zzتي ك zzان zzت دف zzين ًة م zzدةً ط zzوي zzلة ،ق zzد ب zzدأ ي zzرت zzفع ل zzهيبُها ل zتُصبح م zzصدرا ً ج zzدي zzداً
zرب عzzامل ّ zي ٍة مzzد ِّمٍ z
لzzلنّزاعzzات .وبzzالzّ zرغzzم مzzن أ ّن انzzتهاء الحzzرب الzzباردة قzzد خ zفّف مzzن التّهzzديzzد بzzانzzدالع حٍ z
zرة  ،فzzما
زالت هناك وسائل وتقن ّيات ومشاعر مكبوتة ،بدرجة ما ،يمكن أن تجلب لكوكبنا دمارا ً شامالً.
وص zzل إل zzى مس zzتوى ج zzدي zzد م zzن
وال زال zzت أم zzام zzنا م zzشاك zzل اج zzتماع zيّة ك zzبيرة .ف zzفي ال zzوق zzت ال zzذي ت ّ zم ف zzيه ال zت ّ ّz z z
zصحيّ وال z zتّنمية املُسzz zتدامzz zة وحzz zقوق اإلنzz zسان ،إال أنّ
اإلجzz zماع الzz zعامل z zيّ عzz zلى مzz zشاريzz zع تُzz zعنى بzz zال z zتّق ّدم الّ z z
طرف
األوضzzاع قzzد ازدادت سzzوءا ً وتzzدنّzzت فzzي أمzzاكzzن مzzختلفة مzzن الzzعالzzم .ومzzا امzzتداد الzت ّ ّ
عصب الzzعرقzيّ والzت ّ ّ
الّ zديzنيّ ،وت ّ
zفشي سzرطzان املzا ّديّzة املُطلقة وارتzفاع مzع ّدل الجzريzمة واملzنظّمة مzنها ،واتّzساع مzدى الُ zعنف الzذي

يzzص ُعب عzzلى الzzعقل تzzص ُّوره وارتzzفاع وتzzيرتzzه ،وازديzzاد الzzه ّوة بzzني األغzzنياء والzzفقراء ،واسzzتمرار الzzظلم املzzحيق
zري الّ z
بzzال zنِّساء ،والّ z
مسك املzzفرط بzzمبادئ
zشامـzzل ،وال zت ّ ّ
zضرر الzzعام الzzذي تzzتوارثzzه األجzzيال نzzتيجة ال zتّف ّكك األسّ z
zسياسzيّ؛ مzا هzي إال مzشاكzل ت ُّ
zدل عzلى تzدنّzي األوضzاع فzي
الzفكر ال ّzرأسzمالzيّ وأسzالzيبه ،وتzعاظzم الzفساد ال ّ
zقل ع zzن م zzليار ش ٍ z
ال zzعال zzم .ك zzما أ ّن م zzا ال ي ّ z
zخص ي zzعيشون ف zzي ف zzق ٍر م zzدق zعٍ ،وأك zzثر م zzن ثُ zzلث س ّ zكان امل zzعمورة
أ ُ ِّم ُّيون.
وبzينما تzقو ُد الzعمليّتان الzتّوأم – الهzدم والzبناء  -الzعالَ zم إلzى الzذُّرى نzوعzا ً مzا ،فzإ ّن الzذِّكzرى الخzمسني لzتأسzيس
األمzم املتّحzدة تهيِّ¨ فzرصً zة ثzمين ًة لzلتّو ُّقzف قzليالً والzتّف ُّكر َzمzلِيَّا ً فzي أنّzه كzيف يُzمكن للبشzريّzة مzجتمع ًة أن تُzواجzه
مس zzتقبلها وم zzصيره zzا؟ وح zzقيقة ال zzقول ه zzي أ ّن ع ّ zدة اق zzتراح zzات ب zنّاءة الح zzت م zzؤ ّ
خzzرا ً ف zzي األف zzق وت zzرم zzي إل zzى
تقوية األمم املتّحدة ورفع كفاءتها في التّنسيق بني جهود ال ّدول في مجابهة هذه التّحديات.
zتطرق ب zzشك ٍل رئ ٍ z
zيس إل zzى امل zzشاك zzل ال zzبيروق zzراط ّ zية
و ُي zzمكن ت zzصنيف ه zzذه امل zzقترح zzات ف zzي ف zzئات ث zzالث :ف zzئة ت َّ z
واإلدار ّي zzة وامل zzال ّ zية ض zzمن ال zنّظام ال zzقائ zzم ل zzألم zzم املتّح zzدة ،وأخ zzرى ي zzنادي أص zzحاب zzها ب zzإع zzادة ت zzشكيل ال zzهيئات
zؤسzzسات بzzريzzتون ُوودز "Bretton
zتصادي واالجzzتماع zيّ ومجzzلس الzzوصzzايzzة ومz ّ z
واملzzجالzzس مzzثل :املجzzلس االقz
ّ
zسياسzيّ لzلمن ّ
ظمة داعzية ،عzلى سzبيل املzثال ،إلzى
 "Woodsاالقzتصاديّzة .وثzالzثة تzقترح تzغييرا ً فzي الzهيكل ال ّ
وسع في تشكيل بُنية مجلس األمن و/أو تعديل ميثاق األمم املُتّحدة نفسه.
الت ّ ُّ
ُمzzعظ ُم هzzذه امل ُzzقترحzzات ب zنّاءةٌ وبُ z
zثرهzzا اتِّzzزان zا ً ومzzنطقا ً ذلzzك ال zتّقريzzر الzzذي
zعضها اسz
ٌّ
zتفزازي ُمzzثير .إال أ ّن أكَ z
جzzوارن zzا ال zzعامل zيّ" ،ح zzيث ي zzدع zzو إل zzى ت zzبنِّي ِق َ zيم ٍ ج zzدي ٍ z
zدة وإص zzالح zzات
أع ّ zدت zzه "ل zzجنة ال ُ z
zحكم ال zzعامل zيّ" ب zzعنوان " ُِ z
هيكل َّية في األمم املتّحدة نفسها.
وب zzروح امل zzشارك zzة ف zzي ال zنّقاش وامل zzشورة ال zzجاري zzة ف zzي ه zzذا امل zzوض zzوع ال zzها ّم واألس zzاس zيّ ،ارتـ zzأت ال zzجام zzعة
البهائيّة العامليّة أن تساهم بأفكارها التي ترتكز بشكل أساسيّ على مقترحات ثالثة:
zسياق ال zzعام وال ّ z
zشام zzل
أ ّول zzها :إ ّن امل ُ zzشاورات ح zzول مس zzتقبل ه zzيئة األم zzم املتّح zzدة ي zzجب أن ت zzدور ض zzمن ال ّ z
zؤسzسات
لzعملية تzأسzيس الzنّظام الzعاملzيّ وتzط ّوره واتّzجاهzه .فzهيئة األمzم املتّحzدة نzشأت جzنبا ً إلzى جzنب مzع م ّz z
zؤسzzسات سzzوف تُح ّ zدد مzzاه ّ zية تzzط ّور ال zنّظام
أخzzرى عzzظيمة خzzالل الzzقرن العشzzريzzن ،وبzzاإلجzzمال فzzإ ّن هzzذه املz ّ z
ال zzعامل zيّ ،وه zzي ن zzفسها س zzوف ت zzأخ zzذ ش zzكلها م zzن خ zzالل ه zzذا ال zتّط ّور .له zzذا ي zzجب دراس zzة أه zzداف ه zzيئة األم zzم
املتّحzzدة ومzzها ّمzzها ودورهzzا ومzzبادئ أعzzمالzzها ونzzشاطzzاتzzها فzzقط عzzلى ضzzوء مzzدى مzzالءمzzتها وخzzدمzzتها لzzألهzzداف
العا ّمة للنّظام العامليّ.
zوح ٌ zد ال يتج zزّأ ،فzzإن كzّ zل فٍ z
zرد يzzولzzد فzzيه يzzكون أمzzان ً zة بzzيد الجzzميع.
ثzzانzzيها :حzzيث أ ّن الzzجنس البشzzري كzzيا ٌن مz ّ z
فه zzذه ال zzعالق zzة ب zzني ال zzفرد واملج zzموع zzة ت zzش ّكل ال zzقاع zzدة األخ zzالق zzية مل zzعظم ب zzنود ح zzقوق اإلن zzسان ال zzتي ت zzسعى
zؤسzسات األمzم املتّحzدة إلzى تzعريzفها وتحzديzدهzا .كzما تzساعzد عzلى تحzديzد ه ٍ
zدف رئzيس غzال ٍ
zب فzي الzنّظام
م ّz z
العامليّ يكمن في وضع الحقوق املشروعة للفرد واملحافظة عليها.

zري .وأله zzم ّيتها
ث zzال zzثها :إ ّن امل zzداوالت ح zzول مس zzتقبل الz zنّظام ال zzعاملz zيّ ي zzجب أن َت zzطال ع zzموم ال zzجنس البش ّ z
الzبالzغة يzجب أال تzقتصر عzلى الzقادة ،سzواء فzي املzراكzز الzحكومّ zية أو الzوسzط الzتّجاري أو الzهيئات الzعلم ّية أو
الّ zديzن ّية أو املzنظّمات املzدنّ zية االجzتماعّ zية ،بzل عzلى الzعكس مzن ذلzك ،يzجب أن تzض ّم املzداوالت عzنصر ال ّzرجzال
ث الzzوعzzي ملzzفهوم
وال zنّساء عzzلى مسzzتوى الzzقاعzzدة .فzzاملzzشاركzzة الzzواسzzعة تzzزيzzد الzzعمل ّية ق ّ zوةً ذات ّ zي ًة مzzن خzzالل ب ِّ z
املُواطنة العامل ّية كما تُعطي دعما ً أكبر لنظام ٍ عامليٍّ شام ٍل واسعٍ في مداه.
ثانيا ً :

ِ
ِ
أحداث التّاريخ :ندا ٌء إلى
تفهُّم مغزى
قادة العالم ِ

zمر ب zzها ال zzشؤون
zنظر ال zzجام zzعة ال zzبهائz zيّة ال zzعاملz zيّة إل zzى االض zzطراب zzات ال zَّ zراه zzنة والz zظُّروف امل ُ zzفجعة ال zzتي ت ُّ z
تُ z
zعضوي الzzذي يzzقو ُد حzzتما ً فzzي ال zنِّهايzzة إلzzى وحzzدة
اإلنzzسان zيّة عzzلى أنَّzzها مzzرحzzل ٌة طzzبيعي ٌة مzzن مzzراحzzل ال zتّط ُّور الz
ّ
ٍ
واحد ،حدوده هذا الكوكب األرضيّ.
البشري ضمن نظام ٍ اجتماعيٍّ
الجنس
ّ
zدة عzzضويّzٍ zة مzzتميِّ ٍ
zري ،كzzوحٍ z
زة ،بzzمراحzzل مzzن الzتّط ُّور تُشzzب ُه املzzراحzzل الzzتي تzzصاحzzب عzzادةً
لzzقد مzَّ zر الُ z
zجنس البشّ z
zمر فzzي الzzحقبة الzzختام zيَّة لzzلمرحzzلة الzzعاصzzفة مzzن
عهzzد ال zطُّفولzzة والحzzداثzzة فzzي حzzياة األفzzراد .وهzzا هzzو اآلن يُّ z
سzنوات املُراهzقة ،ويzقترب مzن سِّ zن ال ُّzرشzد الzذي طzال االنzتظار لzبلوغzه .إ َّن عzمليّة االنzدمzاج والzتّكامzل الzعاملzيّ
zسياسzة
فzي مzجال املzال واألعzمال واالتِّzصاالت – وهzي اآلن حzقيقة واقzعة – قzد أخzذت طzريzقها إلzى عzالzم ال ِّ
أيضا ً.
لzzقد تzzسارعzzت هzzذه الzzعمل ّية عzzبر ال zتّاريzzخ بسzzبب أحzzداث مzzأسzzاو ّيzzة ُمzzفجعة ومzzفاجzzئة .فzzال َّ zدمzzار الzzذي أحzzدثzzته
zجب عzzصب َة األمzzم ثzzم األمzzم املُتّحzzدة عzzلى ال zتَّوالzzي .فهzzل سzzتتح َّقق لzzنا
الحzzرب الzzعامل ّ zية األولzzى ثzzم ال zثَّانzzية أنَ z
اإلنzz zجازات املسzz zتقبل ّية بzz zوسzz zيلة تzz zجارب ال يzz zمكن تzz zخ ُّيل مzz zا فzz zيها مzz zن رعzz zب وهzz zلع ،أم بzz zفضل اإلرادة عzz zلى
zيار يzواجzه سَّ zكان األرض قzاطzب ًة .وعzليه سzيكون اإلخzفاق فzي اتّzخاذ مzوق ٍ
zف حzازمٍ
الzتَّشاور والzحوار؟ إنّzه خ ٌ
مخالفا ً ملا يُمليه َّ
تحمل املسؤوليّات.
الضمير ،وتقصيرا ً في
ُّ
السيادة في الوقت الحاضر لل ّدولة ،فإ ّن الواجب في وضع هيك ِل النِّظام العامليّ الجديد ِّ
بكل د َّقة
وحيث أن ّ
ووض zzوح ي zzقعُ ع zzلى ك zzاه zzل ق zzادة ال ُّ zدول ورؤس zzاء ال zzحكوم zzات .ل zzذا ن zzناش zzد ال zzقادة ف zzي م zzختلف املس zzتوي zzات أن
zادف بzن ّ ٍ
يzقومzوا بzدو ٍر ه ٍ
اء فzي دعzم ِ اجzتماع ٍ لzقادة الzعالzم وتzنظيمه قzبل انzتهاء الzقرن الzحالzيّ ،وذلzك لzلبحث قzي
ِ
zؤرق
ك zzيفيَّة تح zzدي zzد ال zنِّظام ال zzعامل zيّ وإع zzادة ب zzناء ه zzيكله ع zzلى ن zzح ٍو يس zzتطيع ب zzه أن ي zzواج zzه التَّح zzدي zzات ال zzتي ت ِّ z
للسياسة العامليّة".
العالم .ويمكن تسمية هذا االجتماع ،كما اقترح البعض" ،القمة ال ّدوليّة ّ
ِ
zلسلة املzؤتzمرات الzنّاجzحة الzتي عzقدتzها األمzم
zمر امل ُقترح يzمكن أن يzقو َم عzلى حzصاد تzجارب مzن س
هzذا املzؤت ُ
zقمة ال zzعاملz zيّة ل zzلطّفول zzة ع zzام  ،1990وق zّ zمة األرض ع zzام ،1992
املتّح zzدة ف zzي أوائ zzل الz zتّسعينيّات؛ وم zzنها :ال ّ z
zقمة الzعاملzيّة
واملzؤتzمر الzعاملzيّ لzحقوق اإلنzسان عzام  ،1993واملzؤتzمر الّ zدولzيّ ل ّ
zلسكان والzتّنمية عzام  ،1994وال ّ
لzzلتّنمية االجzzتماع zيّة عzzام  ، 1995واملzzؤتzzمر الzzعامل zيّ الzّ zرابzzع لzzلمرأة عzzام  .1995وقzzد وضzzعت هzzذه املzzؤتzzمرات
والحساسة.
جميعها أسلوبا ً جديدا ً للمداوالت والحوار ال ّدوليّ في القضايا الها ّمة
ّ

وك zzان م zzن أه ّ zم أس zzباب ال zنَّجاح ف zzي ه zzذه امل ُ zzداوالت ت zzلك امل zzشارك zzة ال zzفاع zzلة ل zzلهيئات امل zzدن zيّة .ف zzامل zzناق zzشات
zسياس ّ zية واالجzzتماع ّ zية واالقzzتصاد ّيzzة
املسzzتفيضة امل ُzضنية بzzني الzzوفzzود الzَّ zرسzzم ّية ،حzzول إعzzادة هzzيكلة ال zبُنَى الِّ z
zؤس zzسات ف zzي امل zzناق zzشات ،ب zzما ي zzعكس
ال zzعاملّ z zية ،ق zzد تحّ z zددت وت zzش ّكلت ب zzاالنخ zzراط امل zzباش zzر وامل zzؤثّ zzر له zzذه امل z zّ z
احzzتياجzzات األفzzراد واهzzتمامzzاتzzهم عzzلى مسzzتوى الzzقاعzzدة .ومzzن الجzzديzzر بzzالzذِّكzzر أ ّن اجzzتماع قzzادة الzzعالzzم فzzي
ك ِّzل مzناسzبة ،بzحضور الzهيئات املzدنَّ zية واألهzل َّية ووسzائzل اإلعzالم الzعاملَّ zية ،كzان ُيzضفي عzلى فzعالّ zيات املzؤتzمر
طابعا ً قانونيّا ً وإجماعا ً عامليّا ً.
zادة الzعالzم أن يُ zعوا هzذه الُّ zدروس وال ِzعبَر ،ف ِ
وفzي إعzدادهzم لzلمؤتzمر الّ zدولzيّ امل ُقترح ،عzلى ق ِ
zيصلوا إلzى أوسzعِ
قاعدة شعبيّ ٍة ُم ٍ
ٍ
مكنة ،ليَضمنوا تسخير إرادة شعوب العالم ودعمها.
zنتاب الَ z
zسياس ّ zية ال ّ zدول ّ zية إلzzى املzzركzzز ّيzzة امل ُzفرطzzة فzzي اتّzzخاذ الzzقرارات؛
zوف مzzن وصzzول املz ّ z
zؤسzzسات الّ z
يُ z
zبعض خٌ z
zبرر لzzه .وال ب َّ zد مzzن ال zتّأكzzيـد هzzنا ،بِّ z
zكل ق ّ zوة ووضzzوح ،عzzلى أ ّن أيَّ
مzzما يخzzلق حzzاجzzزا ً مzzن الzzبيروقzzراط ّ zية ال مِّ z
ث امل zzبدأ وم zzن ال zzناح zzية ال zzعمل ّية – أن ي zzضم َن ب zzقاء م zzسؤول ّ zية اتّ zzخاذ
zلسياس zzة ال ّ zدول ّ zية ع zzليه – م zzن ح zzي ُ
ه zzيك ٍل ل ِّ z
القرار في املستويات املُالئمة.
إ َّن تzحقيقَ الzتَّوازن املzطلوب لzيس سهzل املzنال دائzما ً .فzالzتّنمية الzجا ّدة والzتّقدم الzحقيقيّ ال يzمكن إحzرازهzما
إال بzجهود الzنَّاس ،فُzرادى وجzماعzات ،فzي مzواجzهة االهzتمامzات وامل ُzتط َّلبات ،طzبقا ً ملzكانzهم وزمzانzهم .ويzمكن
أن يُzقال هzنا أن الzالّمzركzزيzة فzي اتِّzخاذ الzقرار أم ٌzر ال بَّ zد مzنه لzعمليَّة الzتّط ُّور .هzذا مzن جzهة ،ومzن جzهة أخzرى
ٍ
وجه العامليّ والتّنسيق ال ّدوليّ.
فإنَّه من الواضح أ َّن النِّظام العامليّ يحتاج إلى
درجة من الت َّ ُّ
zؤسzسات يzجب أن تُzمنح صzالحَّ zية الzعمل فzقط فzي تzلك
لzذلzك ،وطzبقا ً ملzبادئ الzالّمzركzزيzة املzذكzورة أعzاله ،فzإ ّن امل ّz z
ال ّ
zلمحافzظة عzلى حzقوق
صـرف بzشأنzها ،أو الzتّد ّz
خzل ل ُ
zشؤون الzعاملَّ zية الzتي تعجzز فzيها الُّ zدول املُسzتق َّلة عzن الzت َّ ُّ
الشعوب وال ّدول األعضاء .أما ّ
ّ
للمؤسسات الوطنيّة واملحليّة في ال ّدولة.
الشؤون األخرى ،فيجب تفويضها
ّ
zحكم ووسzzائzzله بهzzدف
بzzاإلضzzافzzة إلzzى ذلzzك ،عzzلى قzzادة الzzعالzzم أن يُzzمعنُوا ال zنَّظر فzzي مجzzموعzٍ zة مzzن أسzzالzzيب الُ z
zؤسzس طzبقا ً ألنzظمة حzكم ٍ قzائ ٍ
الzتَّوصzل إلzى ص ٍ
zيغة محّ zد ٍ
zمة ،يzمكن
دة لzلنِّظام الzعاملzيّ فzي املسzتقبل .فzبدل أن ي َّz z
للنّظام املقترح أن يستوعب في إطاره تلك العناصر واملفاهيم واألساليـب اإليجابيّة في ٍّ
كل منها.
zسنني،
وعzzلى سzzبي ِل املzzثال ،فzzإ َّن ال zنِّظام االتِّzzحادي يzzعتبر أحzzد األنzzظمة الzzحال ّ zية الzzتي جzzرى اخzzتبارهzzا عzzبر الّ z
ويzمكنه أن يzحتضن الzتَّنوع والzتَّعدد ضzمن إطzار الzوحzدة واالتّzحاد .وقzد أثzبت كzفاءتzه فzي تzحقيق الzالّمzركzزيzة
السzzلطة ،وفzzي صzzنع الzzقرار بzzني دول مzzع َّقدة ال zتَّركzzيب غzzير مzzتجانzzسة ،مzzحافzzظا ً فzzي الzzوقzzت نzzفسه عzzلى
فzzي ُّ z
مسzتوى مzن الzوحzدة واالسzتقرار .ونzموذج آخzر يسzتحقُّ الِّ zدراسzة هzو نzظام رابzطة ال ُّ
zشعوب )الzكومzنولzث( ،إذا
ما طُبِّق عامليا ً فإنه يُؤ ِْث ُر مصالح املجموع على املصلحة القوميَّة.
إ ّن ب zzذل ع zzناي zzة ف zzائ zzقة ف zzي ت zzصميم ه zzيكل ال zنِّظام ال zzعامل zيّ ه zzو م zzا ي zzجب أن ي zzحوز ع zzلى اه zzتمام zzات zzنا ح zzتى ال
zسنني إل zzى ش zzك ٍل م zzن أش zzكال االس zzتبداد ،أو ح zzكم األق zzليّة ،أو ال zzغوغ zzائ zيّة ال zzتي تفس zzد أجه zzزة
ي zzتح َّول م zzع ال ِّ z
السياسيّة ذات العالقة وأنشطتها.
املؤسسات ّ
ّ

فzzي عzzام  ،1955وفzzي تzzقييم الzzعقد األ ّول ملzzيثاق األمzzم املتّحzzدة ،ق ّ zدمzzت الzzجامzzعة الzzبهائ zيّة الzzعامل zيّة بzzيان zا ً إلzzى
األمzzم املتّحzzدة مسzzتندا ً إلzzى أفzzكار صzzاغzzها حzzضرة بzzهاء اهلل قzzبل قٍ z
zرن تzzقريzzبا ً .إ ّن املzzفهوم الzzبهائ zيّ لzzلنّظام
ال مzن أش ِ
الzعاملzيّ محّ zد ٌد بzاإلطzار الzتّالzي " :إ َّن شzك ً
zكال الzحكومzة الzعاملّ zية يzجب أن يzتط َّور ،فzتتنازل مzن أجzله
الحzzروب ،ويzzكون لzzه حzzقّ فzzرض الّ z
zضرائzzب والحّ zد مzzن
جzzميع أمzzم الzzعالzzم طzzوعzا ً عzzن جzzميع ا ِّدعzzاءاتzzها فzzي شِّ zن ُ
التّس ّ zلح واقzzتصاره عzzلى حzzفظ األمzzن ال ّ zداخzzليّ ضzzمن حzzدود سzzيادتzzه .ومzzثل هzzذه الzzحكومzzة يzzجب أن تzzض َّم،
ضzمن إطzارهzا ،هzيئ ًة تzنفيذيًّ zة عzاملzيّة تسzتطيع أن تzفرض سzلطتها الُ zعليا ،الzتي ال يzنازعzها فzيها أحzد ،عzلى كzلِّ
ع zzض ٍو م zzعان zٍ zد م zzن أع zzضاء ال zzجام zzعة ال َّ zدول zيّة .وأ ّن ب zرمل zzان zا ً ع zzامل zzيا ً يُ zzنتخب أع zzضاؤه م zzن ب zzني ش zzعوب األق zzطار،
وتzzصادق عzzلى انzzتخابzzهم حzzكومzzات األقzzطار ذاتzzها ،يzzجب أن يzzنشأ ،عzzالوة عzzلى مzzحكمة ُعzzليا تzzكون أحzzكامzzها
ملزم ًة للفرقاء املعنيّني حتّى في الحاالت التي يمتنع فيها أولئك الفرقاء عن عرض قضيّتهم عليها طوعا ً".
وبzzينما نzzحن نzzؤمzzن بzzأ ّن شَ z
zكل هzzذه الzzحكومzzة الzzعاملzيّة هzzو الَّ z
zضمان الzzوحzzيد لzzإلنzzسانzيَّة واملzzصير الzzحتميّ لzzها،
فzإنّzنا نُzدرك بzأنَّzها تzمثِّل صzورة املzجتمع الَّ zدولzيّ فzي املzدى الzبعيد .وعzلى ضzوء ال ّ
zضغوط الzتي تzمثّلها طzبيعة
امل zzصال zzح ب zzني ال ّ zدول ف zzي ال zzوق zzت ال zzحاض zzر ،ف zzإ ّن ال zzعال zzم ف zzي ح zzاج zٍ zة إل zzى خ zzطط اس zzترات zzيج ّية ج zzري zzئة وع zzمل ّية
ت zzتجاوز مج zzرد رس zzم ص ٍ z
zورة للمس zzتقبل .وم zzع ذل zzك ،ل zzو ر َّكzz zزن zzا ع zzلى ه zzذا امل zzفهوم وأخ zzضعناه اله zzتمام zzات zzنا
َّ
جوهري من بني العديد من األفكار والنّظر ّيات املُتضاربة.
توجه واضحٌ متناسقٌ نحو تغيي ٍر
سينبثق عنه ُّ
ٍّ
ثالثا ً  :توضيح دور األمم املتّحدة في إطار النّظام العامليّ الذي أخذت تبرز معاملُه
كzzانzzت األمzzم املُتّحzzدة مzzحورا ً لzzتنظيم ٍ عzzاملzيّ شّ zكلته الُّ zدول امل ُzنتصرة فzzي الحzzرب الzzعاملzيَّة الzثّانzzية .وعzzلى مzzدى
zنتدى دول zيَّا ً ل zzلحوار ،م zzح ِّققة ب zzذل zzك
zصراع األي zzدي zzول zzوج zيّ ب zzني َّ z
ال zzعقود ال zطّوي zzلة م zzن ال ِّ z
الشzzرق وال zzغرب ،ك zzان zzت م ً z
zسنني امzت َّد نzشاطzها اتzساعzاً ،ال لzيشمل وضzع املzعايzيـر الَّ zدولّ zية ودعzم بzرامzج
هzدفzها األسzاسzيّ .وعzلى م ِّzر ال ِّ
قارات متع ِّددة.
التَّطوير االجتماعيّ
واالقتصادي وتنشيطها فحسب ،بل في حفظ َّ
ّ
السالم في ّ
zسياسzيّ تzح ّو ً
ال مzثيرا ً .فzحني قzيام هzيئة األمzم املتَّحzدة ،انzضوت
وفzي الzفترة نzفسها ،شهzد عzاملzنا فzي واقzعه ال ّ
ت zzحت ج zzناح zzيها خ zzمسون دول ً zة مس zzتق ّل ًة ،إال أ ّن ال zzعدد ارت zzفع ل zzيتجاوز  185دول ً zة ح zzال zيّا ً .وب zzعدم zzا وض zzعت
zساح zzة ال ّ zدول zيّة ،ب zzينما ن zzرى ال zzيوم
الح zzرب ال zzعامل zيّة ال zثّان zzية أوزاره zzا أخ zzذت ال zzحكوم zzات دوره zzا ال zّ zرئ zzيس ف zzي ال ّ z
ت zzأث zzيرا ً م zzتعاظ zzما ً مل zzنظّمات ت zzمثِّل امل zzجتمع امل zzدن zيّ ،ومل zzؤس zzسات م zzتع ِّددة ال zzجنسيّات ،م zzما ج zzعلنا أم zzام ص zzورةٍ
سياسيّ ٍة متشابكة أكثر تعقيدا ً.
zهمة األمzzم املتّحzzدة أخzzذت تzzزداد تzzعقيداً ،إال أن هzzذه الzzهيئة قzzد حzzافzzظت بzzشكل عzzا ّم عzzلى هzzيكلها
ورغzzم أ ّن مّ z
مة دول ّ zي ٍة ح zzدي ٍ z
ص zِّ zمم ق zzبل خ zzمسني ع zzام zا ً مل zzنظّ ٍ
zثة .ل zzذا ف zzإنّ zzه م zzن ال zطّبيعيّ أن ت zzثير ذك zzرى ت zzأس zzيسها
ال zzذي ُ z z z
الخzمسون حzوارا ً جzديzدا ً حzول قzدرتzها عzلى مzواجzهة الzواقzع الzسياسzيّ لzلقرن الzحادي والعشzريzن فzي مzختلف
األقطار .ومن سوء الطّالع أ ّن في هذا الحوار جانبا ً من االنتقاد أكثر منه إلى الثَّناء.
zوجzzه إلzzى نzzشاطzzات األمzzم املتّحzzدة مzzر ّده مzzقارنzzتها بzzما تzzقوم بzzه املzzنظّمات الzّ zرائzzدة فzzي الzzقطاع
مzzعظم الzنّقد امل ُ ّ
zخاص ،أو بzما نzذهzب إلzيه مzن تzو ّقzzعات مzبالzغ فzيها فzي بzادئ األمzر .وبzال ّzرغzم مzن أن بzعض أوجzه امل ُzقارنzة
ال
ّ

مzzفيد فzzي تحسzzني أداء األمzzم املتّحzzدة وفzzعال zيّتها ،إال أن أكzzثرهzzا غzzير عٍ z
zادل فzzي ُمجzzمله .فzzاألمzzم املتّحzzدة ال
السzzلطة ال zzواض zzحة فحس zzب ،ب zzل ه zzي ت zzفتقر إل zzى ت zzلك امل zzوارد ال َّ z
zضروري zzة إلب zzراز ك zzفاءت zzها ف zzي م zzعظم
ت zzعوزه zzا ُّ z
الحاالت .وما األصوات املرتفعة بفشل األمم املتّحدة إال إدان ٌة ألعضائها أنفسهم.
ٍ
zمعزل عzzن واقzzع وسzzطها الzzذي تzzعمل فzzيه ،فzzإ ّن األمzzم املتّحzzدة سzzتبدو لzzنا فzzي
إذا مzzا وضzzعناهzzا فzzي املzzيزان ،بz
ك ِّzل األحzوال غzير كzفؤة وغzير فzاعzلة .بzينما لzو نzظرنzا إلzيها مzن مzنظور أنّzها واحzدةٌ مzن عzناصzر تzش ِّكل عzمليّةً
zؤسzzساتzه ،سzتبرز أمzامzنا انzتصاراتzها وسzنرى مzن حzولzنا أنzوار
مzن الzتَّط ّور تzشمل أجهzزة الzنِّظام الzعاملzيّ وم ّ z
zصب م zzن امل zzعرف zzة
إن zzجازات zzها .ف zzالتَّج zzرب zzة ال zzتي ع zzرك zzت األم zzم املتّح zzدة ف zzي خ zzطوات zzها األول zzى ل zzهي م z
zصدر خ ٌ z
ٌ
ألصحاب الفكر التّط ُّوري ،يستلهمون منها دورها في املستقبل ضمن النِّظام العامليّ.
zؤسzzسة تخ zzدم ع zzلى امل zzدى ال zzبعيد ،وت zzعي إم zzكان ّ zيات zzها
ي zzكتنزُ ال zzفكر ال zتّط ّوري ت zzلك ال ُ zقدرة ع zzلى ت zzخ ُّيل ش zzكل م z ّ z
zتأص zzلة ل zzلتّط ُّور وال zنّم ّو ،ولتح zzدي zzد امل zzبادئ األس zzاس ّ zية ال zzتي ت zzتح َّكم ب zzنم ِّوه zzا ،ول zzوض zzع اس zzترات zzيج ّية ف zzاع zzلة
امل ُz z zّ z
لتطبيقها في املدى القريب ،وحتى لتو ُّقع أحداث مفاجئة يمكن أن تعترض طريقها.
إ ّن دراس zzة م zzنظّمة األم zzم املتّح zzدة م zzن ه zzذا امل zzنظور ت zzكشف أم zzام zzنا ف zzرص zا ً م zzتميّزة ف zzري zzدة ل zzتقوي zzة ن zzظام zzها
zؤسzzساتzzها الzّ zرئzzيسة بzzكامzzلها ،أو إعzzادة الzنَّظر جzzذريّـzا ً فzzي جzzوهzzر
الzzحالzيّ دون الzzحاجzzة إلzzى إعzzادة تzzشكيل مz ّ z
أي اقzzتراح فzzي سzzبيل إصzzالح األمzzم املتّحzzدة ال يzzمكنه الzتّأثzzير
عzzمليّاتzzها .وفzzي واقzzع األمzzر ،فzzإنzzنا نُسِّ zلم بzzأ َّن َّ
بzzفاعzzليّة عzzالzzية مzzا لzzم تzzكن تzzوصzzياتzzه فzzي جzzميع بzzنودهzzا منسجzzم ًة مzzتوازنً zة ،وتzzعمل عzzلى تzzوجzzيه األمzzم املتّحzzدة
نحو طريق التّط ّور في دو ٍر مميّز مناسب ضمن النِّظام العامليِّ املُرتقب.
zوض zzحة ف zzيما ي zzلي ت zتَّفق بمج zzموع zzها م zzع امل zzتط َّلبات ،وأ َّن ت zzبنِّيها ي zzمثِّل خ zzطوةً
ك ُّ zلنا أي zzما ٌن ب zzأ ّن ت zzوص zzيات zzنا امل z z zَّ z
مدروسة وها ّم ًة نحو بناء نظام ٍ عامليٍّ يح ِّقق املزيد من العدالة.
أ-

ُ
إنعاش دو ِر الجمعيّة العامّة

zؤسzzسة ت zzعمل ع zzلى نش zzر ه zzذا ال zzقان zzون
zلحكم .وأ َّول م z َّ z
ال ش zَّ zك أ َّن ُ z
ألي ن zzظام ٍ ل ُ z
سzzلطة ال zzقان zzون ه zzي األس zzاس ِّ
السzzلطة التَّشzzريzzعيّة ،عzzلى املسzzتويzzني املحzzليّ والzzوطzzنيّ،
السzzلطة التَّشzzريzzعيّة .وبzzينما نجzzد أ َّن ُّ z
وإشzzاعzzته هzzي ُّ z
الريبة والخوف.
تنال االحترام الالّزم ،فإنّها على املستوى اإلقليميّ وال ّدوليّ تبعث على ّ
بzاإلضzافzة إلzى أ ّن الجzمعيّة الzعا ّzمzة لzألمzم املتّحzدة كzانzت هzدفzا ً لzالنzتقاد لzعدم كzفاءتzها ،وبzال ّzرغzم مzن أن بzعض
ال zتُّهم تzzفتقر إلzzى أسٍ z
zصحة ،إال أن هzzنالzzك أمzَ zريْzzن اث zن َ ْني عzzلى األقzّ zل يzzضعفان مzzن قzzدرة الجzzمعيّة
zاس مzzن الِّ z
العا ّمة على العمل بفاعليّة:
أولzهما :إ ّن الzنّظام الzحالzيّ يُzبالzغ فzي تzركzيزه عzلى سzيادة الّ zدولzة مzما يzضعنا أمzام مzزيzجٍ غzري ٍ
zب مzن الzفوضzى
zسيادة .وف zzي إع zzادة ت zzشكيل ه zzيئة األم zzم املتّح zzدة ،ف zzإ ّن ن zzظام zzها
االج zzتماع zيّة وال zzسياس zيّة وال zzحفاظ ع zzلى ال ِّ z
التّشريعيّ وأسلوب التّصويت يحتاجان إلى تمثي ٍل أكثر د ّقة لشعوب العالم و ُد َولِه.

ثzzانzzيهما :قzzرارات الجzzمعية الzzعامzzة ليسzzت ُمzzلزمzzة إال إذا صzzادقzzت عzzليها الُّ zدول األعzzضاء ،واعzzتبرتzzها مzzعاهzzدةً
واتِّzفاقzية .وإذا كzان الzنِّظام الzحالzيّ ،الzذي يzضع سzيادة الّ zدولzة فzوق ك ِّzل اعzتبار ،سيسzتبدل إلzى نzظام ٍ ُيzعنى
بzzمصالzzح بشzzر ّيzzة واحzzدة مzzترابzzطة ،فzzإ َّن قzzرارات الجzzمع ّية الzzعا ّمzzة املzzتع ّلقة بzzبعض الzzقضايzzا املحzzدودة يzzجب أن
تصطبغ تدريجيا ً بق َّوة القانون الذي يشتمل على نصوص للتَّنفيذ وأخرى للعقوبات.
zضعف هzzاتzzان مzzرتzzبطتان مzzعا ً .ذلzzك أل ّن مzzعظم شzzعوب الzzعالzzم تُِ z
zبطن مzzشاعzzر الَّ z
ف zنُقطتا الَّ z
zش ِّك والzِّ zريzzبة تzzجاه
ملؤس ٍ
سة دوليّ ٍة ما لم تكن ممثَّل ًة تمثيالً حقيقيّا ً صادقا ً فيها.
الحكومة العامليّة ،وال تو ُّد الخضوع
ّ
ومzzع ذلzzك فzzإ َّن هzzناك إجzzراءات خzzمس ًة عzzمليّة يzzمكن لzzها فzzي املzzدى الzzقريzzب أن تzzق ّوي الجzzمعيّة الzzعا ّمzzة وتzzعزِّز
وتوجهاتها في املدى البعيد ،وهي:
مكانتها وتعطّر سمعتها لتتالءم
ُّ
-1

رفع الح ّد األدنى للعضويّة

إ ّن الح َّ zد األدنzzى لzzلمعايzzير الzzتي تح ِّ zدد تzzعامzzل الzzحكومzzة مzzع شzzعبها ح َّ zدده اإلعzzالن الzzعاملzzي لzzحقوق اإلنzzسان
ومواثيقه ال َّدوليّة الالّحقة ،والتي بمجموعها تدعى ِ
ب "امليثاق العامليّ لحقوق اإلنسان".
وبzدون االلzتزام الzثّابzت بzإجzراء انzتخابzات دور ّيzة تzشارك فzيها فzئات ال ّ
وبح ِّzريzة تzا ّzمzة فzي
zشعب بzاقzتراع ٍ س ِّzر ٍّي ُ z
ال zتّعبير ،م zzع م zzراع zzاة ح zzقوق اإلن zzسان ،س zzتقف ال َّ zدول zzة ال zzعضو ح zzائ zالً دون م zzشارك zٍ zة ف zzاع ٍ z
zلة ع zzقالن ّ zي ٍة ل zzغال zzب َّية
شعبها في شؤون مجتمعها.
نzقترح إيzقاع عzقوبzات عzلى الّ zدول األعzضاء الzتي تخzرق هzذه املzعايzير .وبzنفس الzطّريzقة فzإ ّن الّ zدول الzتي تzودُّ
االن zzتساب تُح zzرم م zzن ال zzعضويّ zzة ح zzتى ت zzعمل ع zzلى ت zzطبيق ه zzذه امل zzعاي zzير أو ت zzبذل م zzجهودا ً واض zzحا ً ف zzي ه zzذا
السبيل.
َّ
-2

تعيني هيئة لدراسة الحدود والتّخوم

zاسzة إلzى
ال تzزال قzضايzا التَّح ُّzرر املzع ّلقة تzش ِّكل مzصدرا ً رئzيسا ً للحzروب واملzنازعzات ،وهzذا مzا يzؤ ّzكzد الzحاجzة امل ّz z
وصzzل إلzzى مzzثل هzzذه املzzعاهzzدات إال إذا أخzzذنzzا بzzعني االعzzتبار
اتّzzفاقzzات عzzامzzة للحzzدود ال َّ zدول zيّة .وال يzzمكن ال zت ّ ُّ z z
أسzz zلوب ال z zتّحكيم الzz zذي ُعzِّ z zرفzz zت بzz zموجzz zبه ال ّ z zدول ووضzz zعت حzz zدودهzz zا ،ومzz zعالzz zجة الzz zقضايzz zا امل ُ zzع ّلقة لّ z z
zلشعوب
والجماعات العرقيّة.
وبzzدالً مzzن إحzzالzzة مzzثل هzzذه الzzقضايzzا لzzلمحكمة ال ّ zدول zيّة ،نzzرى أنّzzه مzzن األفzzضل تzzأسzzيس هٍ z
zاص zةٍ
zيئـة دول zيّ ٍة خz z z ّ z
zهمتها ال zنَّظر ف zzي ك zzافّ zzة امل zzطال zzب واال ِّدع zzاءات ال zَّ zراج zzعة إل zzى الح zzدود ال َّ zدول zيّة ،ث ّ zم رف zzع ت zzوص zzيات zzها ل zzوض zzعها
م َّ z
zتحسس مzواضzع الzتّوتّzر
مzوضzع الzتَّنفيذ بzعد دراسzة مسzتفيضة .وسzتعمل الzنّتائzج بzمثابzة نzظام إنzذا ٍر مzب ِّكر ل ّ
املzتزايzد بzني الجzماعzات الzعرقّ zية أو املzدنّ zية ،وسzتكون عzامzالً مzساعzدا ً فzي تzقديzر مzدى التّهzديzدات فzي الzحاالت
التي يمكن االستفادة من الجهود ال ّدبلوماس ّية الوقائ ّية املب ِّكرة في ح ِّلها.

zؤسzس مzجتمعا ً حzقيقيّا ً وأصzيالً ل ّ
zلشعوب فzي املzدى الzبعيد ،فzإنّzه مzن ال ّ
zضروري إنzهاء كzافّzة الzنّزاعzات
فzلِ َكيْ ن ّz z
الحدود ّية بالكامل .فموضوع دراسة الحدود هذا يح ّقق لنا الهدف.
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البحث عن ترتيبات جديدة لألمور املاليّة

إ ّن إح zzجا َم ب zzعض ال ُّ zدول األع zzضاء ع zzن اإلي ِ z
zفاء ب zzال zzتزام zzات zzها امل zzال zيَّة ف zzي ال zzوق zzت املُح َّ zدد ق zzد س zبَّب عج zzزا ً ف zzي
الس zzلطة ف zzي ف zzرض ف zzوائ zzد ع zzلى األم zzوال
م zzيزان zيّة األم zzم املتّح zzدة .وق zzد ت zzضاع zzف ه zzذا العج zzز بس zzبب غ zzياب ُّz z
خzرة ،وازداد تzفاقzما ً مzن بzيروقzراطzيّة بzعض عzمليّاتzها وعzدم كzفاءتzها ،م ّzما دفzع املzنظّمة إلzى الzتّعامzل مzعها
املzتأ ِّz
بعقليّة إدارة األزمات.
إ ّن الّ zدفzعات املzالّ zية الzتّط ّوعّ zية مzن قzبل الّ zدول األعzضاء لzن تzكون أسzلوبzا ً فzاعzالً فzي تzمويzل مzنظّ ٍ
مة دولّ zي ٍة كهzذه.
فzzاألمzzر يzzتط ّلب ابzzتكار وسzzائzzل أقzzوى إليzzجاد مzzصادر دخzzل تُس ِّهzzل عzzمل أجهzzزة األمzzم املتّحzzدة .ووصzzوالً إلzzى
هzzذا الهzzدف ،نzzقترح فzzورا ً تzzشكيل فzzريzzق عzzمل مzzن الzzخبراء األك zفّاء ،يzzبدأ فzzي الzzبحث عzzن حzzلول مzzناسzzبة بzzكلِّ
جديَّة واهتمام.
وعzzند دراسzzته لzzلخيارات املzzتاحzzة ،عzzلى فzzريzzق الzzعمل هzzذا أن يzzراعzzي عzzددا ً مzzن مzzبادئ أسzzاس zيّة مzzنها؛ أوالً:
يzzجب عzzدم فzzرض رسzzوم عzzلى مzzن ال تzzمثيل لzzه ،وثzzانzzيا ً :تzzحقيقا ً لzzلعدالzzة واإلنzzصاف ،يzzجب أن تzzكون الzّ zرسzzوم
zقسمة إل zzى درج zzات ،وث zzال zzثا ً :ع zzدم إغ zzفال وض zzع آلz zيّة ل zzتشجيع امل zzساه zzمات الz zتّط ّوع zzية م zzن ق zzبل األف zzراد
م َّ z
والجماعات.
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االلتزام بلغ ٍة عامليّ ٍة إضافيّ ٍة وخ ٍّ
ط عموميٍّ

zت لٍ z
zغات رسzzميّ ًة ،سzzوف تzzجني فzzائzzدة أكzzبر إذا مzzا اخzzتارت
إ ّن هzzيئة األمzzم املتّحzzدة ،الzzتي تسzzتخدم حzzالzيّا ً سّ z
لغ ًة واحدةً حيَّ ًة ،أو سعت إلى إيجاد ٍ
ٍ
لغة
جديدة تتبنَّى استخدامها كلغة إضافيّة في كافّة اجتماعاتها.
وقzد أ َّيzدت مzثل هzذه الخzطوة عّ zدة مجzموعzات ،بzدءا ً مzن مجzموعzة االسzبرانzتو وانzتها ًء بzالzجامzعة الzبهائَّ zية الzعاملَّ zية
نzفسها .فzإلzى جzانzب الzتّوفzير املzا ّدي وتzبسيط اإلجzراءات الzبيروقzراطّ zية ،فzإ ّن خzطوةً كهzذه سzتنقلنا ُقُ zدمzا ً نzحو
روح الوحدة واالتِّحاد.
ولهzzذا ،نzzقترح تzzشكيل هzzيئة رفzzيعة املسzzتوى يzzمثّل أعzzضاؤهzzا مzzناطzzق مzzختلفة ومzzجاالت مzzتع ِّددة ،تzzدخzzل فzzي
صzلب املzوضzوع ،تzشمل الّ zلغويzات واالقzتصاد وعzلم االجzتماع والzتّعليم واإلعzالم ،لzتأخzذ عzلى عzاتzقها دراسzةً
دقيق ًة الختيار ٍ
لغة عامليَّ ٍة إضافيّة ،واالتّفاق على خ ٍّ
ط عموميّ.
وفzي نzهاي ِzة املzطاف ،نzرى أ َّن الzعالzم ال ُبَّ zد لzه مzن اتِّzخاذ ل ٍ
zغة عzاملّ zي ٍة واح ٍ
zدة ُمzتَّفق عzليها وخّ z
درس
ط عzمومzيّ لُ zي َّ
فzzي املzzدارس فzzي جzzميع أنِ z
zحاء الzzعالzzم؛ وسzzتكون لzzغ ًة إضzzاف ّ zي ًة إلzzى جzzانzzب ال ّ zلغة أو ال ّ zلغات األصzzل ّية لzzل ُقطر.
واله zzدف م zzنه ت zzسهيل ع zzمل ّية االن zzتقال إل zzى امل ُ zzجتمع ال zzعاملz zيّ م zzن خ zzالل ت zzوف zzير س zzب ٍل أف zzضل ل zzالتّ zzصال ب zzني
ال ّ
zلمؤسzسات الzتّجاريzة والzحكومzات والzهيئات األخzرى املzعن َّية بzالzعوملzة،
ّz z
zشعوب ،وتzخفيض الzتّكالzيف اإلدار ّيzة ل

وخzzلق روابzzط أمzzنت بzzني كzzافّzzة أفzzراد األسzzرة البشzzريّzzة.إنّzzه عzzال ٌج جzzديzٌ zر بzzال ِّ zدراسzzة ال َّ zدقzzيقة ،وهzzو ال يzzدعzzو إلzzى
ٍ
طمس أ َّية ٍ
ثقافة متوارثة.
لغة ح َّي ٍة أو
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دراس ُة استخدام عمل ٍة عامليّ ٍة موحّ ٍ
دة

إ ّن اس zzتخدام ع ٍ z
zوح ٍ z
zيوي ع zzلى ط zzري zzق ال zتَّكام zzل االق zzتصادي ال zzعامل zيّ ،ل zzهو ح zzاج zzة
zملة ع zzامل zيَّ ٍة م z َّ z
zدة ،ك zzعام ٍ zل ح ّ z
أصzبحت واضzحة .ويzؤمzن االقzتصاديّzون أنzه مzن بzني فzوائzدهzا األخzرى إعzاقzة عzمليّات املُضاربzة غzير املُنتجة،
zصعيد الzعاملzيّ
zسوق الzفجائzيّة ،وإحzداث الzتّقارب بzني مسzتويzات الّ zدخzل واألسzعار عzلى ال ّ
والحّ zد مzن تzق ّلبات ال ّ
مما يو ّفر كثيرا ً من األموال.
إ ّن إمzzكان َّ zية ال zتّوفzzير هzzذه لzzن تzzتح َّقق مzzا لzzم تzzتوفّzzر مجzzموعzzة مzzن األد ّلzzة ال ّ zدامzzغة تzzزيzzل الzzقلق والzّ zريzzبة مzzن قzzلوب
zجنة م zzك َّون zٍ zة م zzن ن ٍ z
zرة ب zzال zثِّقة .إنَّ zzنا ن zzقترح ت zzعيني ل ٍ z
امل zzتش ِّككني ،م zzدع zzمة بخ zطّ ٍة ج zzدي ٍ z
zخبـة م zzن ق zzادة ال zzحكوم zzات
zوحzدة وتzبعاتzها ،ثzم وضzع
zسياسzيّة لzلعملة امل َّ z
واألكzاديzميّني والzخبراء لzلبدء فzورا ً بzدراسzة الzفوائzد االقzتصاديّzة وال ّ
ٍ
أسلوب فاع ٍل ومؤثِّر للتّنفيذ.
ب-

تنفيذي هادف
تطوي ُر دور
ّ

تنفيذي على املستوى ال ّدوليّ هو وضع ميثاق األمن املشترك موضع التّنفيذ.
إ ّن أه ّم دور
ّ
أي تهzدي ٍzد يzواجzه الجzماعzة.
ويzتط ّلب األمzن املُشzترك مzيثاقzا ً ُzمzبرمzا ً بzني األمzم يzدعzو إلzى تzنسي ٍق تzا ٍّم يzقف أمzام ّ
وتzعتمد فzعالzيّة املzيثاق عzلى مzدى الzتزام األعzضاء بzخير الجzماعzة ،حzتى لzو كzان ذلzك بzدافzع مzن مzصلحة ذاتzيّة
بعيدا ً عن األنانيّة.
وضzمن نzطاق هzيئة األمzم املتّحzدة ،فzإ ّن الَّ zدور الzت ّ
نفيذي غzالzبا ً مzا يzأخzذه مجzلس األمzن ،بzينما تzشاركzه األمzانzة
ّ
الzعا ّzمzة فzي الzفعالّ zيات األخzرى .وكzالهzما غzير قzادر عzلى تzنفيذ املzهام املzناطzة بzه .فمجzلس األمzن يzعانzي مzن
عzدم قzدرتzه عzلى اتّzخاذ إجzراءات حzازمzة ،واألمzانzة الzعا ّzمzة تzئ ُّن تzحت ثzقل مzطالzب الُّ zدول األعzضاء.وعzلى املzدى
القريب ،يمكن اتّخاذ أربعة إجراءات عمل ّية لتقوية
ال ّدور التّنفيذي لألمم املتّحدة كما يلي:
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تحدي ُد استخدام ِ حقِّ النَّقض )الفيتو(

zدف األسzاس ملzيثاق األمzم املتّحzدة فzي مzنح األعzضاء الخzمسة الّ zدائzمني حzقَّ الzنَّقض )الzفيتو( ،مzنع
كzان اله ُ
أي عzzض ٍو دائzzم ،أو اسzzتخدام الzzق ّوة ض ّ zد رغzzبة ذلzzك
zسماح بzzالzzقيام بzzعم ٍل عz
مجzzلس األمzzن مzzن الَّ z
zسكري ض َّ zد ّ
ّ
العضو .ويمكننا القول بأ َّن حقَّ النّقض )الفيتو( أصبح يستخدم مرارا ً لتحقيق األمن الوطنيّ أو اإلقليميّ
مع ابتداء الحرب الباردة.

فzzي الzzوثzzيقة الzzتي ق ّ zدمzzتها الzzجامzzعة الzzبهائ zيّة الzzعامل zيّة عzzام  1955حzzول إصzzالحzzات مzzقترحzzة عzzلى بُzzنية األمzzم
أي" :الzzعضو ّيzzة الّ zدائzzمة" ،و"حzzقّ الzنّقض )الzzفيتو(" بهzzدف
zطرقzzت إلzzى فzzكرة اإللzzغاء الzتّدريzzجيّ ملzzب َد ْ
املتّحzzدة ،تّ z
ب ِ
zناء جzسور الzثّقة بمجzلس األمzن وتzقويzتها .والzيوم ،وبzعد أربzعني عzامzا ً نzعود لzنؤكzد عzلى هzذا املzوقzف ،ونzقترح
مzzع ذلzzك اتّzzخاذ خzzطوة انzzتقال ّ zية لzzوضzzع إجzzراءات تح ُّ zد مzzن اسzzتخدام حzzقّ ال zنّقض فzzي سzzبيل تzzحقيق الهzzدف
الرئيس للميثاق.
ّ
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ٍ
اتّخاذُ
ترتيبات عسكريّ ٍة
خاصة
ّ

zتوجzب تzشكيل قّ zوة
السzالم ،وتzعزيzز مzصداقzيّة قzرارات مجzلس األمzن ،ي ّ z
ولzدعzم عzمليّات األمzم املتّحzدة فzي حzفظ ّz z
دولz zيّة ت zzنتمي ف zzي والئ zzها ل zzألم zzم املتّح zzدة ب zzعيدا ً ع zzن أيَّ zzة اع zzتبارات وط zzنيّة ،وي zzت ّم تس zzليحها تس zzليحا ً ك zzامz zالً،
وت zzوض zzع ت zzحت ق zzيادة األم zzني ال zzعا ّم وإش zzراف zzه ،وت zzحت س zzلطة مج zzلس األم zzن ،ك zzما أ ّن الج zzمعية ال zzعا ّم zzة ل zzألم zzم
zدربzة
املتّحzدة سzتح ّدد مzصادر تzمويzلها .ولzدى تzأسzيسها ،سzيعمل األمzني الzعام عzلى رفzد هzذه الzق ّوة بzكوادر م ّ
ِ
أرجاء العالم.
كفؤة من مختلف
وإذا مzzا تzzش َّكلت تzzلك الzzق ّوة بzzالَّ z
السzzليم ،فzzإنّzzها سzzتخلق لzzدى الجzzميع شzzعورا ً بzzاألمzzن ،مzّ zما سzzيدفzzع إلzzى
zشكل َّ z
السzzالح فzzي الzzعالzzم ،ويzzفسح املzzجال أمzzام حzzظ ٍر كzzام ٍ zل ألسzzلحة ال َّ zدمzzار الَّ z
zشامzzل.
خzzطوات أخzzرى نzzحو نzzزع ّ z
إضzافzة إلzى ذلzك ،وت ِّ
zمشيا ً مzع مzبدأ األمzن املشzترك ،فzإ َّن الُّ zدول األعzضاء سzتتف ّهم بzالzتَّدريzج أنّzها بzحاجzة إلzى
ٍ
لهدف آخر.
سالح ٍ لل ِّدفاع عن نفسها ولحماية أمنها ال
فzي خ ٍ
zطوة فzور ّي ٍzة نzحو تzأسzيس هzذه الzق ّوة ،فzإنّzه يzمكن اعzتماد الzنِّظام الzذي يzت ُّم بzموجzبه حzالّ zيا ً تzشكيل قّ zوات
السريع عند نشوب األزمات.
عسكر ّية أساس ّية لالنتشار َّ
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تطبيقُ مبدأ األمن املُشترك على مشاكل أخرى عامليّة

zعسكري ،إال أن
بzال ّzرغzم مzن أ ّن مzبدأ األمzن املُشzترك قzد اسzتحدث أسzاسzا ً فzي إطzار التّهzديzدات بzالzعدوان ال
ّ
ال zzبعض ي zzرى ف zzيه إم zzكان zيّة ت zzطبيقه ح zzال zيّا ً ع zzلى ن zzطا ٍق واس zعٍ مل zzواج zzهة ج zzميع التَّه zzدي zzدات ال zzتي ت zzبدو حس zzب
ال zظّاه zzر مح zzليّة ،إال أن zzها ن zzتيجة مل zzشاك zzل م zzع َّقدة ق zzد ب zzرزت م zzن ان zzحالل ال zنّظام ال zzعامل zيّ ال zzقائ zzم .وم zzن ه zzذه
التّهديدات ،على سبيل املثال ال الحصر ،تجارة املخ ّدرات واألمن الغذائي وظهور األوبئة الجديدة الفتّاكة.
إنّنا على يقنيٍ بأ َّن هذا املوضوع يجب وضعه على جدول أعمال املؤتمر العامليّ املقترح .ومع ذلك فإنّه من
العسكري.
غير املحتمل أن تنجح الخطط الشاملة لألمن املشترك في اجتثاث أسباب العدوان
ّ
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ّ
الحفا ُ
ّنفيذي امل ُ
مؤسسات األمم املتّحدة النّاجحة ذات الدّور الت
ستقل
ظ على
ّ
ّ

بُ z
zعض امل zzنظّمات ال zzتي ت zzتمتّع بقس zٍ zط وافٍ z zر م zzن االس zzتقاللّ z zية داخ zzل األس zzرة الّ z zدولّ z zية ،م zzثل :م zzؤس zzسة األم zzم
zدي ال zzعاملـz zيّ،
املتّح zzدة ل zzرع zzاي zzة الz zطّفول zzة )ال zzيون zzيسيف( ،وم zzنظّمة الz zطّيران امل zzدنz zيّ الّ z zدولّ z zية ،واالتّ zzحاد ال zzبري ّ z

zصحة ال zzعامل zيّة ،ق zzد
واالتّ zzحاد ال ّ zدول zيّ ل zzالتّ zzصاالت ّ z
السzzلكيّة وال zالّس zzلكيّة ،وم zzنظّمة ال zzعمل ال ّ zدول zيّة ،وم zzنظّمة ال ّ z
الساحة ال ّدول ّية.
أصابت نجاحا ً بارزا ً في ميادين مح ّددة وها ّمة على ّ
وب zzاإلج zzمال ،ف zzإ ّن ه zzذه امل zzنظّمات ت zzملك ج zzهازه zzا ال zت ّ
zخاص ب zzها ،وي zzجب دع zzم اس zzتقالل zيّتها وال zzحفاظ
نفيذي ال z
ّ
ّ
ٍ
كجزء من ال ّدور الت ّ
نفيذي العامليّ.
عليها
ّ
ج-

سلطتُها األقوى
محكم ٌة دوليَّ ٌة لها ُ

ٍ
أي نظام ٍ إلدارة شؤون العالم ،من َّ
السلطات ،وتحافظ
روري وجود
الض
سلطة قضائ ّي ٍة قو ّية تدعم باقي ّ
ّ
في ِّ
عzلى الzتّوازن بzينها ،وتzح ّقق الzعدالzة وتzصونzها .إ ّن الّ zدافzع لخzلق مzجتمع تzسوده الzعدالzة كzان مzن بzني الzقوى
األسzاسّ zية عzلى م ّzر الzتّاريzخ .وال ش ّzك أ ّن حzضارة عzاملّ zية دائzمة ال يzمكن تzأسzيسها إالّ عzلى قzواعzد مzتينة مzن
العدل.
zري إلzى
إ ّن الzعدل هzو الzق ّوة الzوحzيدة الzتي بzاسzتطاعzتها أن تُzترجzم بzزوغ وعzي اإلنzسانzيّة بzوحzدة الzجنس البش ّ
zكل ثzzقة ،مzzن بِ z
إرادة جzzماع zيّة يzzمكنها ،بِّ z
zناء حzzياة امل ُzجتمعات اإلنzzسان zيّة عzzلى هzzذا الzzكوكzzب .إنّzzه عهzzد ،يشهzzد
شzzعوب الzzعالzzم ،وهzzي تسzzتزيzzد مzzن حzzصولzzها عzzلى املzzعرفzzة بzzاخzzتالف أنzzواعzzها وعzzلى األفzzكار بzzتن ُّوع أشzzكالzzها،
سيجد أ َّن العدل سيفرض مبدأ حيويا ً للنّظام االجتماعيّ النّاجح.
zفردي ،ف zzإ َّن ال َ z
zصواب.
ف zzعلى املُس zzتوى ال z
zعدل واإلن zzصاف ه zzما ق zzدرةُ اإلن zzسان ع zzلى الz zتَّمييز ب zzني الخ zzطأ وال َّ z
ّ
zب األشzياء" الzذي يzدعzو ك ّzل فzرد أن يzرى "األشzياء"
وبzاملzنظار اإللzهيّ ،كzما يzؤكzده حzضرة بzهاء اهلل ،فzهو "أح ُّ
بعينه "ال بعني العباد" وأن يعرفها بمعرفته "ال بمعرفة أحد في البالد".
وال ُ
السzzبيل الzوحzيد نzحو تzحقيق وحzدة الzفكر
zعدل ،عzند الجzماعzة ،هzو نzبراسzها فzي ا ّتzخاذ قzرارهzا .ذلzك ألنّzه ّ z
والzعمل .وبzعيدا ً عzن إثzارة روح الzقصاص املتسzربzلة بzالzعدل ،كzما كzان فzي املzاضzي ،فzإ ّن الzعدل هzو الzتّعبير
zري ف zzإ َّن م zzصال zzح ال zzفرد ت zzرت zzبط ارت zzباط zا ً وث zzيقاً
ال zzعمليّ ل zzلحقيقة ال zzقائ zzلة ب zzأ ّن zzه ف zzي س zzبيل ت zzط ُّور ال zzجنس البش ّ z
zادي املzجتمع اإلنzسانzيّ فzي تzعامzالتـzه ،ال بّ zد مzن تzوفzير جzوٍّ
وحzتميّا ً بzمصالzح املُجتمع .وحzتى يzكون الzعدل ه َ
zفحصها ،بzzالzzحياد الzzالزم ،واتzzخاذ اإلجzzراءات ال zتّنفيذيzzة املzzناسzzبة.
مzzن املzzشورة يzzسمح بzzدراسzzة الzzخيارات وتّ z
املتأصلة نحو التّالعب واالنحياز في عمل ّية اتّخاذ القرار.
تتنحى جانبا ً مؤثّرات النّزعات
وفي ج ِّو كهذا،
ّ
ّ
zتأصzzل فzzي ال zنُّفوس تzzدريzzجيّا ً بzzإدراكzzنا حzzقيقة ال zتَّداخzzل الzzحتميّ ملzzصالzzح
إ َّن مzzفهوم zا ً لzzلعدل كهzzذا يzzجب أن يz z َّ z
zسياق ،يzzكون الzzعدل هzzو الzzخيط الzzذي يzzدخzzل فzzي
األفzzراد واملzzجتمعات فzzي هzzذا الzzعالzzم املzzترابzzط .وفzzي هzzذا الّ z
نسيج ِّ
كل تعام ٍل إنسانيّ يَطال األسرة ومن حولها ليصل إلى العالم بأسره.
ٍ
zحكمة دولzيّ ٍة أكzبر قّ zوة .وعzندمzا تzش ّكلت
وفzي الzنِّظام الzذي تzعمل بzموجzبه األمzم املتّحzدة حzالzيّاً ،نجzد أسzاسzا ً مل
مzحكمة الzعدل الُ zعليا عzام  ،1945لzتكون األداة الzقضائzيّة ال ّzرئzيسة فzي الzهيئة الّ zدولzيّة ،تzميّزت بzع ّدة جzوانzب
إي zzجابّ z zية؛ م zzنها ،ع zzلى س zzبيل امل zzثال ،أس zzلوب اخ zzتيار أع zzضائ zzها ب zzحيث ي zzمثّلون ط zzبقات م zzختلفة م zzن ف zzئات
ّ
الشعوب ومن مناطق متع ِّددة وأنظمة قضائ ّية متن ّوعة.

إ ّن الخzzلل األسzzاسzيّ ،الzzذي تzzعانzzي مzzنه املzzحكمة الّ zدولّ zية ،هzzو افzzتقارهzzا إلzzى سzzلطة تzzمنحها صzzالحّ zية اتّzzخاذ
الzقرار الzقانzونzيّ امل ُلزم ،بzاسzتثناء الzحاالت الzتي اخzتارت فzيها الّ zدول ُمسzبقا ً االلzتزام بzقرارات هzذه املzحكمة.
الس zzلطة ت zzقف ع zzاج zzزةً ع zzن ت zzحقيق ال zzعدال zzة ونش zzره zzا .وم zzع م zzرور ال zzوق zzت ،ي zzمكن ل zzقرارات ه zzذه
ف zzبدون ه zzذه ّz z
املzzحكمة أن تzzكون مzzلزمً zة لzzكافّzzة الُّ zدول .أمzzا عzzلى املzzدى الzzقريzzب ،فzيُمكن الzzعمل عzzلى تzzقويـzzة املzzحكمة الّ zدولzيّة
آخريْن كالتّالي:
بإجرا َءيْن
َ
-1

ِ
العدل الدَّوليَّة
توسيع نطاقِ اختصاص محكمة

ٌ
zحصور بzzأنzzواع مح َّ zددة مzzن الzzقضايzzا ال يzzحقُّ إال
zعمول بzzه حzzالzzياً ،فzzإ َّن نzzطاق عzzمل املzzحكمة مz
طzzبقا ً ملzzا هzzو مz
ٌ
ٍ
zنظمات أخ zzرى ،م zzنبثقة ع zzن األم zzم املتّح zzدة ،م zzثل ه zzذا
ل zzل ّدول األع zzضاء رف zzعها دون غ zzيره zzا .ف zzنقترح م zzنح م z
االمتياز ،ال أن يبقى محصورا ً بال ُّدول األعضاء فقط.
-2

املتخصصة
التّنسيقُ بني املحاكم
ِّ

zتخصصة ال zzقائ zzمة والج zzدي zzدة ،ب zzحيث ت zzعمـل
ي zzجب أن ت zzعمل م zzحكمة ال zzعدل ال ّ zدول zيّة ك zzمظ ّل ٍة ت zzض ُّم امل zzحاك zzم امل ّ z
متخصصة مح َّددة.
َح َكما ً يفصل في القضايا ال ّدول ّية ضمن مجاالت
ّ
zتخصصة لzzلفصل فzzي قzzضايzzا تzzتع َّلق بzzال zتِّجارة
zوحzzد فzzي مzzحاكzzم مz
ويzzمكن إيzzجاد عzzناصzzر لzzنظام ٍ قzzضائ zيٍّ مzَّ z
ّ
zختصة بzzشؤون الzzبيئة،
والzنَّقل ،وفzzي الzتّوصzzيات املzzق ّدمzzة ملzzحاكzzم مzzثل مzzحكمة الzzجنايzzات الّ zدولzيّة ،واملzzحكمة املّ z
zخصص لzzها مzzحاكzzم تzzدخzzل تzzحت هzzذه املzzظ ّلة؛ مzzثل مzzوضzzوع
عzzالوة عzzلى قzzضايzzا أخzzرى قzzد تzzحتاج إلzzى أن تَُّ z
اإلرهاب ال ّدوليّ واالتّجار باملخدرات.
ِ
درات الفرد :تح ٍّد ها ٌّم وكبي ٌر أما َم النِّظام ِ العامليِّ الجديد
رابعا ً  :إطالقُ ُق
zؤسzzسات الzzحكم ،وعzzلى كzzا ّفzzة املسzzتويzzات ،هzzو تzzحقيقُ الzتّقدم فzzي الzzحضارة اإلنzzسانّ zية.
إ َّن الهzzدف الzّ zرئzzيس ملz ّ z
الصعب تحقيق ذلك دون املشاركة الفاعلة النّابعة من وجدان األفراد في حياة مجتمعهم وشؤونه.
ومن ّ
zؤسzسات وخzلق مzجتمع ال ّ
zشعوب واألمzم ،نجzد أ ّن الzهيئات الّ zدولzيّة عzبر الzتّاريzخ قzد
وفzي تzركzيزهzا عzلى بzناء امل ّ z z
ظّ zلت بzعيدةً عzن عzقول شzعوب الzعالzم وأفzئدتzهم .فzلم يzتط ّور لzدى غzالzبيّة ال ّ
أي مzيل لzلتّقارب
zشعوب حzتى اآلن ّ
zساحzة الّ zدولzيّة طzبقات مzن الzحكم مzتع ِّددة ،عzدا
نzحو م ّ z
zؤسzzسات كzاألمzم املتّحzدة .ومzا يzزيzدهzا ابzتعادا ً عzن ال ّ
مzzا تحzzدثzzه وسzzائzzل اإلعzzالم مzzن إربٍ z
zاك وتzzشويzzش لzzدى عzzا ّمzzة الzنّاس فzzي تzzغطيتها لzzألحzzداث ،الّ zله َّم إال مzzن نzzفرٍ
zساحzة الَّ zدولzيّة عzبر قzنوات اسzتطاعzوا فzيها أن يzح ّققوا ذاتzهم بzالخzدمzة فzي
قzلي ٍل كzان لzهم بzعض االتّzصال بzال ّ
منظّمات املجتمع املدنيّ.
zتوى م zzن ال zنُّضج وال zتّأث zzير ،ك zzهيئة
وت zzكمن امل zzفارق zzة ف zzي أ َّن امل z ّ z
zؤسzzسات ال ّ zدول zيّة ال تس zzتطيع االرت zzقا َء إل zzى مس ً z
حzzاكzzمة لzzها دورهzzا فzzي تzzحقيق هzzدفzzها الzّ zرئzzيس فzzي صzzنع الzzحضارة اإلنzzسان zيّة ،مzzا لzzم تُzzدرك جzzوهzzر عzzالقzzتها

امل zzتداخ zzلة ب zzشعوب ال zzعال zzم وت zzعمل ع zzلى رع zzاي zzتها .إ َّن إدراكz zا ً كه zzذا س zzوف ي zzقيم ف zzي الz zنّفوس دع zzائ zzم الz zثّقة
ويحفزها على دعم ٍ من شأنه َغذُّ ال ُ
خطَى نحو نظام ٍ عامليٍّ جديد.
إ َّن املzهام املzطلوبzة لzتطويzر مzجتمعٍ دولzيٍّ تzدعzونzا إلzى االرتzقاء إلzى مسzتوي ٍ
zات مzن الzقدرات والzطّاقzات تzتع ّدى
zري أن يzzص َله حzzتى اآلن .ولzzتحقيق ذلzzك ،فzzإ ّن األمzzر يzzتط ّلب فzzتح األبzzواب مشzzرع zةً
مzzا اسzzتطاع الzzجنس البشّ z
أمام ِّ
املؤسسات ال َّدوليّة في بعث الطّاقات الكامنة لدى
كل فرد للوصول إلى املعرفة بأوسع مداها .فنجاح
ّ
شzzعوب الzzعالzzم وتzzوجzzيهها يzzعتمد عzzلى مzzدى قzzدرتzzها فzzي تzzحقيق الzتّوازن فzzي مzzمارسzzتها سzzلطتها ،لzzتفوز بzzثقة
zصريzحة ،وإلzى أقzصى
مzن تzقوم عzلى رعzايzة مzصالzحهم ودعzمهم واحzترامzهم ،مzنتهج ًة سzبل املzشورة الح َّzرة ال َّ
ح ٍّد ممكن ،مع أولئك الذين ستتأثَّر مصالحهم بالقرار.
السzلطات فzي حzكومzتهم
zؤسzسات ،سzوف يzقومzون بzمطالzبة ُّ z z
واألفzراد ،الzذيzن يzمنحون الzثِّقة واالحzترام لهzذه امل ّ z z
zتصادي لzz zلنِّظام ال َّ z zدول z zيّ .وبzz zفضل ازديzz zاد ق َّ z zوتzz zها وتzz zأثzz zيرهzz zا ،سzz zترتzz zقي
zسياس z zيّ واالقz z
بzz zزيzz zادة دعzz zمها الّ z z
ّ
zؤسzzسات ال ّ zدول ّ zية إل zzى وض zzع ي zzم ّكنها م zzن اتّ zzخاذ خ zzطوات أخ zzرى وإج zzراءات إض zzاف ّ zية ف zzي س zzبيل ت zzأس zzيس
امل z ّ z
نظام ٍ عامليٍّ فاع ٍل وشرعيّ.
وإل zzى ج zzان zzب اإلج zzراءات ال zzواج zzب اتِّ zzخاذه zzا ف zzي ت zzقوي zzة بُ zzنيتها ،ف zzإ ّن األم zzم املتّح zzدة ف zzي ح zzاج zzة إل zzى ت zzبنِّي
zلمساهzمة فzي عzمليّة الzتّغيير هzذه .ولzتحقيق
مzبادرات مzن شzأنzها إطzالق الzقوى الzكامzنة فzي جzميع األفzراد ل ُ
ذلzك ال بّ zد مzن الzتّفكير بzبعض األمzور الzتي تُzسهم فzي سzرعzة تzطويzر الzفرد واملzجتمع ،وأخzذهzا بzعني االعzتبار.
zتصادي ،وح zzماي zzة ح zzقوق اإلن zzسان ،وتحس zzني وض zzع املـ zzرأة ،وال zتّرك zzيز ع zzلى
وم zzن ب zzينها :ت zzعزي zzز ال zتّطوي zzر االق z
ّ
ٍ
zظيمة مzzن ال zتَّرابzzط فzzي تzzق ُّدم الzzحضارة يzzجب أن تzzلقى
zات أرب zعٌ عzzلى درجzٍ zة عz
ال zتّر ّقzzي األخzzالق zيّ .إنzzها أولzzويٌ z
االهتمام الالّزم في برامج األمم املتّحدة.
أ-

االقتصادي
تعزيزُ التّطوير
ّ

إ َّن الخ zz zطط ال zz zتي اع zz zتمدت zz zها ه zz zيئة األم zz zم املتّح zz zدة وال zz zبنك ال ّ z zدول z zيّ وع zz zد ٌد م zz zن ال zz zحكوم zz zات ف zz zي ال z zتّطوي zz zر
zسنوات الخzمسني املzاضzية قzد جzاءت مzخيِّبة لzآلمzال فzي نzتائzجها ،بzال ّzرغzم مـzن تzنفيذهzا
االق
zتصادي ،خzالل ال ّ
ّ
ب zzإخ zzالص .ف zzفي م zzعظم أن ِ z
zحاء ال zzعال zzم اتَّ zzسعت ال ُ zه َّوة ب zzني األغ zzنياء وال zzفقراء ب zzتعاظ zzم ال zتَّفاوت ف zzي مس zzتوى
zسيطرة ع zzلى اآلف zzات االج zzتماع zيَّة .وف zzي واق zzع ال zzحال ل zzم تَ ُ zعد الج zzري zzمة ،أو ت ّ z
zفشي
ال َّ zدخ zzل ،وأف zzلت زم zzا ُم ال َّ z
zصعب الzتَّغ ُّلب
األوبzئة واألمzراض ،ظzاهzرةً مzتنامzي ًة فحسzب ،بzل اسzتفحلت فzي جzسم اإلنzسانzيّة ،وب َ
zات مzن ال َّ
عليها.
ي zzمكننا إرج zzاع الفش zzل ه zzذا إل zzى ع zzوام zzل ع ّ zدة م zzنها :ال zتّرك zzيز ال zzخاط¨ ع zzلى م zzشاري zzع واس zzعة ف zzي م zzداه zzا،
وانzzتهاج املzzركzzزيّzzة املzzوغzzلة فzzي إدارتzzها ،وقzzوانzzني الzتّجارة الّ zدولzيّة غzzير الzzعادلzzة ،والzzفساد املسzzتشري فzzي ثzzنايzzا
صzنع الzقرار عzلى كzافّzة املسzتويzات ،والعجzز فzي ضzمان وصzول
الzنّظام الzحالzي ،واسzتثناء املzرأة مzن مzراكzز ُ z z z
موارد التّنمية للفقراء وتحويلها بدل ذلك إلى التَّجهيزات العسكريَّة.

إ َّن ال zتَّفحص املzzوضzzوع zيّ لهzzذه الzzحقائzzق سzzيكشف لzzنا خzzلالً أسzzاس zيّا ً عzzا ّم zا ً فzzي نzzمط ال zتَّطويzzر االجzzتماع zيّ
الzzحال zيّ أال وهzzو :مzzعالzzجة الzzحاجzzات واملzzتط َّلبات املzzا ّديzzة لzzإلنzzسان ،دون اعzzتبا ٍر لzzلحوافzzز الzzروحzzان َّ zية وقzzواهzzا
العاملة.
ع zzلينا أال نُ zzرب zzك ع zzمليّة الz zتّنمية ب zzامل zzساع zzي لخ zzلق م zzجتمعٍ اس zzتهالكz zيّ ال ي zzعوزه الّ z zدع zzم ،ذل zzك أل َّن االزده zzار
والشzراب واملzأوى ودرجzة مzن ال ّzراحzة الّ zدنzيويّzة لzن
ّz z
zسعادة ال ّzروحzانzيّة واملzا ّديzة مzعا ً .بzالzطّعام
الzحقيقيّ يَzطال ال ّ
zعنوي يzتيح لzصاحzبه
يشzبع اإلنzسان فzي رغzباتzه بzال ّzرغzم مzن ضzرورتzها ،كzما ال يzمكن إشzباعzها بzتحقيق فzو ٍز م
ّ
zسياسzيّة .وحzzتى اإلنzzجازات الzzفكريّzzة ال تُشzzبع مzzا فzzينا مzzن رغzzبات وحzzوافzzز
الzتّميُّز االجzzتماعzيّ أو ُّ z
السzzلطة الّ z
دفينة.
إ ّن الzتّعطّش ِمل َzا هzو أعzظمِ ،مل َzا يzتع ّدى حzدود ذاتzنا ،يzم ِّكنُنا مzن إدراك حzقيقة ال ّzروح اإلنzسانّ zية وفzهمها .ومzع
zغمور بzكفاحzنا الzيومzيّ لzتأمzني مzتط ّلباتzنا املzاد ّيzة ،فzال يzجوز إغzفال ال ّzروح
أن الzجانzب ال ّzروحzيّ فzي طzبيعتنا م
ٌ
ف zzي ت zzوق zzها مل zzا ه zzو أس zzمى .وع zzليه ،ف zzإ ّن ن zzمط الz zتّطوي zzر املُس zzتدام ي zzجب أن َي ِ z
zدمzz zج الz zطّموح zzات ال zّ zروح zzانّ z zية
والحاجات املاد ّية جنبا ً إلى جنب.
zتصادي .وي zzخبرن zzا ح zzضرة ب zzهاء اهلل ب zzقول zzه:
إ َّن ال zتّرب zzية وال zتّعليم ه zzما االس zzتثمار األف zzضل ف zzي ال zتّطوي zzر االق z
ّ
س ُم األعzzظم ،ولzzكن عzzدم ال zتّربzzية حzzرمzzه مzَّ zما فzzيه" .وكzzذلzzك يّ z
zتفضل" :انzzظر إلzzى اإلنzzسان!
"اإلنzzسا ُن هzzو ال zطِّ َل ْ
فzzهو بzzمثابzzة مٍ z
zعدن يzzحوي أحzzجارا ً كzzريzzم ًة تخzzرج بzzال zتّربzzية جzzواهzzره إلzzى عzzرصzzة الّ z
zشهود ،ويzzنتفع بzzها الzzعالzzم
اإلن zzسانz zيّ" .ف zzالz zتّعلي ُم ال zzحقيقيّ ي zzتجاوز ال zzحصول ع zzلى امل zzعرف zzة اإلن zzسانz zيّة املح zzدودة ،أو إت zzقان م zzهاراتٍ
ت zتّصل ب zzحيات zzنا .ف zzباإلض zzاف zzة إل zzى وج zzوب اع zzتباره ع zzنصرا ً أس zzاس zيّا ً ف zzي ع zzملية ال zتّطوي zzر ،ي zzجب أن ي zzؤ ّهzzلنا
ويفج zzر ف zzي داخ zzلنا ق zzوى ال zzفكر وال zzبحث والتَّح zzليل ،وي zzغذّي أرك zzان
ِّ z
الz zتّعليم ب zzكيف ّية ال zzحصول ع zzلى امل zzعرف zzة،
الطّالب بفضائل أخالق ّية ال غنىً عنها.
إنّzzه األسzzلوب الّ z
zشامzzل نzzحو تzzأهzzي ٍل يzzتيحُ لzzلنّاس مzzشاركzzتهم الzzفاعzzلة فzzي تzzكويzzن الzثّروة ،ودعzzمهم فzzي تzzوزيzzعها
zلرزق فحس zzب ،ب zzل ف zzي اع zzتباره zzا خ zzدم zzة
ال zzعادل .إ َّن الz zثّروة ال zzحقيقيّة ال ت zzتح ّقق ف zzي إن zzجاز ال zzعمل كس zzبا ً ل ّ z
zلروح اإلنzسانـzيّ،
لzلمجتمع اإلنzسانzيّ أيzضا ً .لzذا يzدخzل فzي اعzتقادنzا أ ّن الzعمل املُثمر هzو حzاجzة أسzاسzيّة ل ّ
zروري وهzzا ّم لzzتط ّور الzzفرد فzzي شzzؤون حzzياتzzه كzzضرورة ال zطّعام واملzzاء ال zنّظيف والzzهواء الzzعليل
بzzقدر مzzا هzzو ضz
ّ
العنصري.
لجسمه
ّ
إ ّن اقzتصار الzتّركzيز فzي خzططنا عzلى إعzادة تzوزيzع الzثّروة املzا ّديzة سzيكون مzصيره الفشzل عzلى املzدى الzبعيد،
ذلzzك ألن الzzجانzzب الzّ zروحzيّ فzzي اإلنzzسان يzzأبzzى عzzليه الzتّواكzzل .وعzzليه ،فzzإنّzzه مzzن الzzواجzzب ضzzمان تzzوزيzzع الzثّروة
ٍ
ٍ
بأسلوب
عادل ،وربطها بعمل ّية إيجادها وابتكار أساليب تحقيقها.
مستوى أفضل من التّطوير ،نقترح على منظومة األمم املتّحدة التّوصيات التّالية:
وفي سبي ِل الوصول إلى
ً
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zضمنت خzطّة الzzعمل الzzتي أعّ zدت فzzي مzzؤتzzمر األمzzم املتّحzzدة لzzلتّنمية والzzبيئة مجzzموعً zة واسzzع ًة مzzن اآلراء الzzتي
تّ z
ق َّ zدم zzتها ال zzهيئات امل zzدن ّ zية إل zzى ج zzان zzب م zzا ورد ف zzي ه zzذه ال zzوث zzيقة م zzن م zzبادئ م zzماث zzلة ،إال أ ّن م zzا أنج zzزت zzه ال ّ zدول
األعضاء من هذه الخطة كان نذرا ً يسيرا ً لسوء الح ّ
ظ.
ٍ
zوسzعٍ عzلى غzرار مشzروع مzارشzال فzي
zجهود م َّ z
وإذا كzان ألهzداف بzرنzامzج  21أن تzتح ّقق ،فzمن الzواجzب بzذل م
zؤسzسات
zختلف فzي طzبيعته .وفzي هzذه الzحالzة يzمكن مل ّz z
إعzادة تzطويzر أوروبzا مzا بzعد الحzرب الzعاملzية ،ولzو أنّzه م
ٌ
بzzريzzتون ُوودز ) (Bretton Woodsاإلعzzالن عzzن حzzملة مzzن شzzأنzzها اإلسzzراع فzzي مzzجهودات ال zتّنفيذ الzzوطzzنيّة.
وتzzكليف كهzzذا ال يzzمكن أن يzzصدر إال عzzن مzzؤتzzم ٍر مzzماث ٍ zل ملzzؤتzzمر بzzريzzتون ُوودز األ ّول الzzذي عzzقد قzzبل خzzمسني
zؤس zzسات ب zzشك ٍل ش zzام ٍ zل به zzدف ت zzوف zzير م zzوارد ك zzاف zzية ل zzشعوب
ع zzام zاً ،وت zzخصيصه إلع zzادة ال zنَّظر ف zzي ه zzذه امل z zَّ z
zوسzع بzرنzامzجه لzيشمل مzوضzوع ٍ
zات أعzمق
الzعالzم ،لzتتم ّكن مzن تzنفيذ املzبادرات املحzليّة .كzما يُzمكن لzلمؤتzمر أن ي ّz z
املؤسسات ال ّدول ّية القائمة ،أو إنشاء هياكل جديدة.
االقتصادي العامليّ من خالل تحديث
تتع َّلق باألمـن
ّ
ّ
وإذا ُكzzتب لzzها ال zنَّجاح ،فzzإ َّن هzzذه األداة الجzzديzzدة يzzمكن أن تzzمت َّد وت zتَّسع ،فzzتعمل عzzلى ال zتَّنسيق فzzي تzzطبيق
القمة االجتماعيّ األخير.
اإلجراءات التي تبنّاها مؤتمر ّ
ب-

حماي ُة حقوقِ اإلنسا ِ
ن األساسيّة

zأسس zzت ه zzيئة األم zzم املتّح zzدة ،خ zzالل ال zzعقود الخ zzمسة امل zzاض zzية ،س zzاد االع zzتقاد ب zzضرورة االع zzتراف
م zzنذُ أن ت ّ z
zتصادي أن يzzأخzzذ طzzريzzقه ٌقُ zدمzzا ،وأنّzzه
للسzzالم والzتّقدم االجzzتماعzيّ والzzنم ّو االقz
بzzحقوق اإلنzzسان إذا مzzا أردنzzا ّ z
ّ
من َّ
روري حماية تلك الحقوق دول ّيا ً.
الض
ّ
إ ّن األس zzاس الت zzفاق zيّة دول zيّة ح zzول ط zzبيعة ح zzقوق اإلن zzسان ي zzرت zzكز ع zzلى ال zzوث zzيقة ال zzها ّمzzة ف zzي اإلع zzالن ال zzعامل zيّ
ل zzحقوق اإلن zzسان ال zzذي ت zzبنَّته األم zzم املتّح zzدة ع zzام 1948؛ وج zzاء ت zzفصيله ب zzإس ٍ z
zهاب ف zzي امل zzيثاق zْ zني ال َّ zدول zيَّني:
"املzيثاق الّ zدولzيّ لzلحقوق املzدنzيّة والzسياسzيَّة" و" املzيثاق الّ zدولzيّ لzلحقوق االجzتماعzيّة واالقzتصاديَّzة والzثّقافzيَّة"،
ٍ
zمسة وسzبعني مzيثاقzا ً وإعzالنzا ً يحِّ zدد ويzعزِّز حzقوق الzنِّساء واألطzفال ،وحzريَّzة الzعبادة ،وحzقّ
بzاإلضzافzة إلzى خ
التّط ُّور والتّق ُّدم ،وغيرها من الحقوق.
ولzلنِّظام الzحالzيّ لzألمzم املتّحzدة حzول حzقوق اإلنzسان نzقطتا ضzعف رئيسzتان وهzما :الzوسzائzل املحَّ zددة لzلتّنفيذ
واملتابعة ،وق َّلة التّركيز على الواجبات التي تترتَّب على كافّة الحقوق.
إ ّن وضzzع حzzقوق اإلنzzسان مzzوضzzع ال zتّطبيق ،عzzلى املسzzتوى ال ّ zدول zيّ ،يzzجب أن يُzzعا َلzzج بzzطريzzقة تzzشابzzه أسzzلوب
zأي خzر ٍق لzحقوق اإلنzسان فzي دولzة مzا يzجب
أي عzدوان ع
zسكري تzحت ظ ّzل نzظام األمzن املشzترك .ف ُّ
ّ
مzعالzجة ّ
zوحzzدة م zzن ق zzبل امل zzجتمع ال ّ zدول zيّ
أن يس zzتدع zيَ اه zzتمام ب zzاق zzي ال ّ zدول ،فتس zzتجيب آل zيّات ال zتّنفيذ اس zzتجابـ zzة م z ّ z
zعب ،واإلجzzابzzة عzzنه أصzzعب.
بzzأسzzره .أ ّمzzا مzzتى وكzzيف يzzمكن ال zتّدخzzل لحzzمايzzة حzzقوق اإلنzzسان ،فzzإنzzه أمzٌ zر صٌ z
فالتّنفيذ الحازم يتط ّلب درج ًة عالي ًة من اإلجماع ال َّدوليّ حول األمور التي تش ّكل خرقا ً فاضحا ً مقصودا ً.

zطوات ه zzا ّمٌ z zة ن zzحو إج zzماع ٍ دولz zيٍّ خ zzالل امل zzجهودات ال zzتي أس zzفـرت ع zzن ع zzقد م zzؤت zzمر ح zzقوق
ل zzقد اتُّخ zzذت خ z
ٌ
اإلنzسان عzام  .1993وقzد أ َّzكzد هzذا املzؤتzمر بzشكل قzاطzع عzلى أن حzقوق اإلنzسان هzي حzقوق عzاملzية ووحzدة
واحzzدة ال تتج zزَّأ .فzzأنzzهى بzzذلzzك نzzقاش zا ً فzzي مzzفهوم ٍ سzzاد طzzوي zالً بzzأن الzzحقوق املzzدن َّ zية والzzسياس َّ zية ذات أهzzم ّية
قzzليلة نسzzب ّيا ً إذا مzzا قzzورنzzت بzzالzzحقوق االجzzتماعّ zية واالقzzتصاد ّيzzة والzثّقافّ zية .كzzما أ ّكzzدت قzzرارات املzzؤتzzمر عzzلى
وجzوب تzطبيق مzبادئ حzقوق اإلنzسان ب ِّ
zغض الzنَّظر عzن ال ِzعرق والzجنس واملzعتقد الِّ zديzنيّ أو الzقومّ zية .ويzدخzل
فzzي مzzضمونzzها مzzساواةُ الzَّ zرجzzل واملzzرأة ،وتzzساوي حzzقوق األفzzراد فzzي جzzميع أنzzحاء الzzعالzzم فzzيما يzzتع َّلق بحzِّ zريzzة
قصي ،والzzحصول عzzلى املzzعلومzzات ،ومzzمارسzzة الَّ z
zشعائzzر ال ّ zديzzنيّة ،وحzzقّ الzzفرد فzzي الzzحصول عzzلى
الzzبحث وال zت ّ ّ
حzاجzاتzه األسzاسzيّة مzثل الzغذاء واملzأوى وال ّzرعzايzة الzصحيّة .وبzاإلضzافzة إلzى ضzرورة تzوفzير اإلجzماع الَّ zدولzيّ،
وض zzرورة دع zzم ت zzطبيق م zzبادئ ح zzقوق اإلن zzسان ،ف zzمن األه zzميّة ب zzمكان إي zzجاد وع zيٍ أك zzبر ب zzأن ك zّ zل ح zzقّ ف zzيها
يحمل في طيّاته واجبا ً ومسؤوليّة.
وع zzلى س zzبيل امل zzثال ،ف zzإ ّن ح َّ zقك ف zzي اع zzتبارك ش zzخصا ً اع zzتباريّ zا ً أم zzام ال zzقان zzون ي zzلزم zzك ب zzإط zzاع zzته ،م zzما ي zzجعل
zتصادي واالج zzتماع zيّ ،ي zzقضي
zصعيد االق z
ال zzقان zzون وال zنّظام ال zzقضائ zيّ أك zzثر ع zzدال zzة .وب zzامل zzثل ،ف zzإنّ zzه ع zzلى ال ّ z
ّ
الzzحقّ فzzي الzزّواج مzzسؤولّ zية إعzzالzzة الzzعائzzلة وتzzربzzية األطzzفال ومzzعامzzلة جzzميع أفzzراد الzzعائzzلة بzzاحzzترام .إ ّن الzzحقّ
فzzي الzzعمل ال يzzمكن فzzصله عzzن مzzسؤول ّ zية الzzفرد فzzي إنzzجازه بzzأفzzضل مzzا يzzمكن .وفzzي املzzفهوم األوسzzع ،فzzإنّ
حقوق اإلنسان "العامل ّية" ُّ
تدل ضمنا ً على مسؤول ّي ٍة تجاه الجنس البشري بأكمله.
zؤسzzسات
وخ zzالص zzة ال zzقول ،ف zzإنّ zzه ب zzينما ت zzرج zzع ل zzلفرد م zzسؤول zيّة ال zzقيام ب zzواج zzبات zzه ف zzي ك zّ zل م zzيدان ،ف zzإ ّن ع zzلى امل z ّ z
zفوري هzي
الّ zدولzيّة واجzب حzمايzة حzقوقzه املzتّصلة بzتلك الzواجzبات .وألجzل ذلzك نzقترح إجzراءات ثzالثzة لzلتّنفيذ ال
ّ
التّالية:
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الخاصة باملُراقبة والتّنفيذ واملتابعة
تقوية آليّة عمل األمم املتّحدة
ّ

zخاصzzة ب zzامل zzراق zzبة وال zتّنفيذ وامل zzتاب zzعة مل zzدى ال zzتزام ال zzحكوم zzات ب zzتطبيق امل zzواث zzيق
إ ّن آل zيّة ع zzمل األم zzم املتّح zzدة ال z z zّ z
ال ّ zدول zيَّة ت zzعتبر غ zzير ك zzاف zzية؛ ذل zzك أل َّن م zzرك zzز ح zzقوق اإلن zzسان م zzك َّون م zzن ع ٍ z
zدد ض zzئي ٍل م zzن ال ُ z
zختصني
خبراء وامل z
ِّ
الذين يناضلون في دعم املجهودات من أجل مراقبة التزام ال ُّدول بكافّة املعاهدات التي صادقت عليها.
zادة ك ٍ z
zخصصة له zzذا امل zzرك zzز ب zzحاج zzة إل zzى زي ٍ z
zبيرة إذا م zzا أري zzد ل zzه اإلي zzفاء ب zzمسؤول zيّات zzه
ن zzعتقد ب zzأ ّن امل zzوارد امل َّ z
ّ
بالشكل املناسب.
-2

تشجيعُ املُصادق ِة العامل َّي ِة على املواثيق الدّولية لحقوق اإلنسان

ث أ ّن املُصادقzة عzلى املzواثzيق الّ zدولzيّة لzحقوق اإلنzسان تُzش ّكل الzتزامzا ً مzن جzانzب الّ zدول األعzضاء بzتنفيذهzا
حzي ُ
zلسكرت zzير ال zzعا ّم ول zzكافّ zzة أجه zzزة األم zzم املتّح zzدة
 وإن ي zzكن غ zzير م zzطبَّق ع zzلى أرض ال zzواق zzع  -ف zzإنَّ zzها ت zzتيح ل ِّ zث ال ُّ zدول األع zzضاء ع zzلى ال zتّنفيذ .وف zzي واق zzع األم zzر ،ف zzإ َّن وض zzع ج ٍ z
zدول زم zzنيٍّ
االس zzتفادة م zzن ك zِّ zل ف zzرص zzة ل zzح ِّ
نصب أعينها.
للمصادقة العامليّة يمكن أن يكون أسلوبا ً ُمح ِّفزا ً تضعه الجمعيّة العموميّة
َ
ُمح َّد ٍد وحازم ٍ ُ

ض ^^مان اح ^^ترام ه ^^يئات امل ُ^^راق ^^بة ال^ ^تّاب ^^عة ل ^^ألم ^^م املتّح ^^دة ال ^^عام ^^لة ف ^^ي م ^^جال ح ^^قوق
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اإلنسان
بzzما أ ّن املzzها َم املzzوكzzل َة لzzهيئات مzzراقzzبة حzzقوق اإلنzzسان هzzا ّم ٌ zة وخzzطيرةٌ فzzي طzzبيعتها ،فzzمن الzzواجzzب عzzلى هzzيئة
األم zzم املتّح zzدة أن ت zzكون واع zzي ًة ت zzمامz zا ً مل zzا ق zzد تخِّ z zلفه ه zzذه ال zzهيئات ف zzي األذه zzان م zzن ان zzطباع zzات ان zzعكاسz zاً
ل zzفعالz zيّات zzها أو ه zzيكل ت zzكوي zzنها ،ف zzتول zzي ن zzفس الّ z zدرج zzة م zzن األه zzميّة ل zzلتّداول ع zzند ال zzعمل ع zzلى إي zzجاد ح zzلول
للمواقف املحرجة.
ِ
zرشzzحة لِ َ z
zش ْغل امل zzناص zzب ال zzبارزة ف zzي
zحكمة ب zzمكان أن ت zzت َّم دراس ٌ zة واف zzي ٌة مل zzؤ ّهzzالت ال ُّ zدول امل z zَّ z
ن zzعتقد أنّ zzه م zzن ال z
عzضويّzة لzجنة حzقوق اإلنzسان ،أو فzي أيّzة هzيئة مzراقzبة أخzرى؛ فتُسzتثنى مzنها مzن لzم يzصادق عzلى املzواثzيق
الشzبهة
الَّ zدولzيّة ،ولzو أ ّن حَّ zقها فzي املُناقzشة يzبقى مzحفوظzا ً .وهzذا مzا يُzبقي األمzم املتّحzدة بzعيـدةً عzن مzواطzن ُّz z
أو اإلحراج.
كzzما نzzعتقد بzzوجzzوب وضzzع اسٍ z
zتثناء لهzzذه الzzقاعzzدة يzzقضي بzzأ َّن ال ُّ zدول األعzzضاء ،غzzير الzzخاضzzعة لzzرقzzابzzة األمzzم
املتّح zzدة ،وال zzتي ي zzكفل دس zzتوره zzا ح zzماي ً zة ك zzاف zzي ًة ل zzحقوق اإلن zzسان األس zzاس zيَّة ول zzم ت zzتم َّكن م zzن ال zتَّصدي zzق ع zzلى
امليثاق ألسباب سياسيَّة داخليّة ،ال مانع من انتخابها لِ َ
شغل املناصب البارزة.
zلمراقzبة
وأخzيراً ،فzإنَّzه مzن الzحكمة تجzريُ zد الُّ zدول األعzضاء ،الzتي صzادقzت عzلى املzواثzيق الَّ zدولzيّة ،والzخاضzعة ل ُ
ملناصب في املؤتمرات ال َّدوليّة أو في االجتماعات
الصارخة لحقوق اإلنسان ،من حقِّ انتخابها
النتهاكاتها َّ
َ
األخرى للجنة حقوق اإلنسان ،إذ أ َّن ذلك ِ
يح ُّد من االنطباع ِ َّ
الشائع بعدم ج ِّد ّية اإلجراءات.
ج-

ِ
تحس ُ
ني وضعِ
املرأة

ٍ
الس zzالم امل zzنشود دون م zzشارك zzة ك zzام zzلة ل zzلمرأة ف zzي
zضارة ع zzاملz zيّ ٍة دائ zzمة الz zتّط ّور ف zzي ظ zِّ zل َّz z
ال يُ zzمك ُن ت zzحقيقُ ح z
مzzختلف الzنَّشاطzzات اإلنzzسانzzية .وبzzينما نجzzد دعzzما ً مzzتزايzzدا ً لهzzذا املzzفهوم ،إال أ َّن الzzبو َن ال يzzزال شzzاسzzعا ً بzzني
الفكري والتَّطبيق العمليّ.
القبول
ّ
ِ
zسات ال zzعال zzم ،ال zzتي غ zzال zzب َّية أع zzضائ zzها م zzن ال zِّ zرج zzال ،أن تس zzتخد َم ت zzأث zzيره zzا ف zzي ت zzعزي zzز
zؤس z
ل zzقد آن األوا ُن مل z zّ z
م zzشارك zٍ zة م zzنهج ّية ل zzلنِّساء ،ل zzيس م zzن ق zzبيل الz zتَّعاط zzف أو الz zتَّضحية الz zذَّاتّ z zية ،ب zzل م zzن دواف zzع االع zzتقاد ب zzأنَّ
م zzساه zzمات ال zنِّساء ض zzروريَّ ٌ zة ل zzلمجتمع ح zzتى ي zzتط َّور .وع zzندم zzا تج ُ zد ت zzلك امل zzساه zzمات ذل zzك ال zتَّقدي zzر ال zالّزم،
zثر أمzzناً
عzzندهzzا فzzقط سيُ َ z
جُّ zد فzzي طzzلبها وس zتُحاك فzzي نzzسيج امل ُzجتمع اإلنzzسان zيّ ،وتzzكون ال zنّتيج ُة حzzضارةً أكَ z
واتِّزانا ً وعدالً وازدهارا ً.
zدر بzاالخzتالفzات الzبيولzوجzيّة الzواضzحة بzني الجنسzني أن تzكون سzببا ً فzي عzدم املzساواة والzتَّفرقzة ،بzل هzما
ال يج ُ
ٍ
zشيء واح ٍzد .فzإذا نzالzت املzرأة تzقديzرا ً الئzقا ً عzلى دورهzا كzأ ّم ،فzباملzثل سzيلقى دورهzا فzي
وجzهان مzتكامzالن ل
رعzايzة األطzفال وتzربzيتهم ذلzك االحzترام واملzكافzأة املzناسzبة .كzما يzجب اإلقzرار بzأ ّن الّ zدور فzي إنzجاب األطzفال
ال يق ِّلل من قدرة املرأة القياد ّية والفكر ّية والعلم ّية واإلبداع ّية ،بل قد يكون داعما ً لها.

zبر فzي تzقـ ُّدم املzرأة .ونzشاركzكم
ونzعتقد بzأ ّن إحzرازَ الzتَّقدم فzي بzعض املzياديzن الzحيو َّيzة سzيكون لzه األث ُzر األك ُ
بوجهات النّظر التّالية التي تش ّكل أساسا ً ملا يليها من اقتراحات:
أوالً :قzبل ك ّzل ش ٍ
zيء ،يzجب اجzتثاث الُ zعنف ضَّ zد الzنِّساء والzفتيات ،وهzو مzن أكzثر االنzتهاكzات لzحقوق اإلنzسان
انzzتشارا ً ووضzzوح zاً ،إذ أصzzبح الzzعنف جzzزءا ً مzzن واقzzع حzzياة الzzكثير مzzن ال zنِّساء فzzي الzzعالzzم بِّ z
zغض ال zنَّظر عzzن
zسائzدة أ ّن املzرأة فzي
ال ِzعرق واملُسzتوى االجzتماعzي أو الzتّعليمي .وفzي كzثي ٍر مzن املُجتمعات ،تzعتبر الzتّقالzيد ال ّ
مسzتوى أدنzى ،أو تzش ِّكل عzبئا ً مzما يzجعلها هzدفzا ً سهzالً لzلغضب واإلحzباط .ولzن تzقف اإلجzراءات الzقانzونzيّة،
zيرهzzا ضzzعيفا ً مzzا لzzم يحzzدث الzتّغيير فzzي الzتَّفكير
أو أسzzالzzيب الzتّنفيذ ّ z
الشzzديzzدة ،حzzائzالً دون ذلzzك ،وسzzيكون تzzأثُ z
واملzواقzف لzدى ال ِّzرجzال .ولzن تzتمتّع الzنّساء بzاألمzان مzا لzم يzتبلور وعzيٌ اجzتماعzيٌّ جzديzد يzشجب مج َّzرد الzتَّفكير
zدي؛ مzعتبرا ً ك َّzل ذلzك مzدعzاةً
الzفوقzيّ تzجاه املzرأة ،أو بzدافzع الzعطف عzليها ،ويسzتنكر ك َّzل أشzكال الzعنف الجس ّ
للخزي والخجل.
ثzانzيا ً :تzبقى الzعائzلة حجzر األسzاس فzي ب ِ
zالسzلوكzيّات املكتسzبة بzاملُشاهzدة والzتّعلم
zناء املُجتمع اإلنzسانzيّ .ف ّz z
كل ٍ
يتوجب على ِّ
فرد من أفراد
ضمن إطارها سوف تنعكس وتتفاعل على مختلف مستويات املجتمع .لهذا
ّ
zؤسzسة اإللzهيَّة )الzعائzلة( أن يzتغيّر ،بzحيث يzصبح مzبدأ مzساواة ال َّzرجzل واملzرأة مzندمzجا ً فzي نzفسه ومzن
هzذه امل َّz z
صzفاتzه الzذّاتzيّة .وأبzعد مzن ذلzك ،فzإذا مzا د ّzعzمت كzيا َن الzعائzلة أواص ُzر مzتينة مzن املzحبة والzوحzدة بzني أفzرادهzا،
سيتجاوز تأثيرها حدود العائلة ويسري إلى املجتمع عا ّم ًة.
ثzالzثا ً :بzينما يهzدف املzجتمع ،بzشك ٍل رئ ٍ
zيس ،إلzى تzعليم جzميع أفzراده ،فzإ َّن الzحاجzة األعzظم فzي هzذه املzرحzلة
ال z zتّاريzz zخ ّية مzz zن عzz zمر اإلنzz zسان ّ z zية تسzz zتوجzz zب تzz zعليم ال z zنِّساء والzz zفتيات .ومzz zنذ عشzz zريzz zن عzz zام z zا ً ون ِّ z zيف ،أثzz zبتت
zمار تzعليم الzنساء والzفتيات تzش ِّكل
الِّ zدراسzات مzبدأ ً ثzابzتا ً وهzو أن مـzن بzني كzافّzة االسzتثمارات املُتاحzة تzبقى ث ُ
ٍ
عائد نفعيٍّ في مجال التَّطوير االجتماعيّ والقضاء على الفقر وتق ُّدم املُجتمع.
أكبر
راب zzعا ً :إ ّن ال zzحوار ال zzعامل zيّ ح zzول دور ال zّ zرج zzال وال zنّساء ي zzجب أن ي zzعزِّز االع zzتراف ب zzال zتّكام zzل ال zzحقيقيّ ل zzكال
zاسzة إلzى أن يzعمل ال ّzرجzال والzنّساء مzعا ً إلظzهار
الجنسzني .ومzا الzفوارق بzينهما إال تzأكzي ٌد طzبيعيٌّ لzلحاجzة امل َّz z
zري .وتzلك هzي فzوارق مzالزمzة
قzدراتzهما وتzنميتها لzخير الzحضارة اإلنzسانzيّة ،وال أق َّzل مzنه حzفظ الzجنس البش ّ
zصفات امل zzتفاع zzلة ل zzطبيعتهما البش zzريّ zzة املش zzترك zzة .إ ّن ح zzوارا ً كه zzذا ي zzجب أن ي zzأخ zzذ ب zzعني االع zzتبار ت zzلك
ف zzي ال ِّ z
ال zzقوى ال zzتي أ َّدت إل zzى اض zzطهاد امل zzرأة ع zzبر الz zتّاري zzخ لنس zzتشرف م zzنها ال zzحقائ zzق االج zzتماعz zيّة وال zzسياسz zيّة
والروحان ّية الجديدة التي تعمل اآلن على تغيير حضارتنا.
وفzي مzق ِّدمzة هzذا الzحوار ،نzضع أمzامzكم مzثاالً اسzتقيناه مzن الzتّعالzيم الzبهائzيّة" .إ ّن الzعالَ zم اإلنzسانzيّ أشzبه
بzطي ٍر لzه جzناحzان؛ أحzدهzما ال ّzرجzال واآلخzر الzنّساء .ومzا لzم يzكن الzجناحzان قzويّzني تzويِّzدهzما قّ zوة واحzدة ،فzإنّ
السماء".
هذا الطّير ال يمكن أن يطير نحو ّ
الخاصة الثالثة التّالية:
وفوق هذا كله فإنّنا ندعم اإلجراءات
ّ
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زيادة مشاركة النِّساء في وفود الدُّول األعضاء

zشجع الُّ zدول األعzضاء عzلى تzعيني املzزيzد مzن الzنِّساء فzي مzركzز سzفير أو مzا شzابzهه مzن املzراكzز
نzوصzي بzأن ت َّ
ال ّدبلوماسيّة.
^حسن
-2
ت^شجيع امل^صادق^ة ال^عامل^يَّة ع^لى امل^واثيق ال^دَّول^يّة ال^تي ت^صون ح^قوق امل^رأة وتُ ِّ
من وضعها
وكzzما هzzو الzzحال فzzي املzzواثzzيق الّ zدولّ zية املzzتع ّلقة بzzحقوق اإلنzzسان ،فzzإ َّن عzzلى األمzzني الzzعام لzzألمzzم املتّحzzدة وكzzافّzzة
هzيئاتzها واجzب االسzتفادة مzن ك ِّzل فzرص ٍzة لzتشجيع الُّ zدول األعzضاء عzلى امل ُصادقzة عzلى املzواثzيق واالتّzفاقzات
التي تصون حقوق املرأة وتسعى إلى تق ُّدمها.
-3

وضع خطّة عمل لتنفيذ برامج مؤتمر بكني

كzان إعzالن "سzياسzات الzنّظرة املسzتقبليّة" الzذي أق ّzره مzؤتzمر نzيروبzي فzي غzايzة الجzرأة والzطُّموح فzي الzتَّخيُّل،
ٍ
zنكسة فzzي ال zتّنفيذ والzzفاعzzليّة .نzzعتقد بzzأ ّن عzzلينا أن ن zتَّع َ
ظ مzzن هzzذه التَّجzzربzzة املzzريzzرة ،فzzنعمل
إال أنzzه أصzzيب بz
نفس املصير.
على وضع خطَّة ُمتماسكة ،بحيث ال تلقى خطّة العمل املوضوعة لتنفيذ برامـج مؤتمر بكني َ
zلمراقzzبة وامل ُzzتابzzعة يzzقوم بzzإعzzداد ال zتّقاريzzر ال zالّزمzzة حzzول اإلجzzراءات املzzطبَّقة ثzzم عzzرض
نzzقترح تzzأسzzيس نzzظام ٍ لُ z
الzنَّتائzج عzلى الجzمعيّة الzعا ّzمzة سzنويّzاً؛ مzبيّنا ً فzيه أعzلى عشzريzن دولً zة عzضوا ً وأدنzى عشzريzن دولً zة فzي الzتّجاوب
وااللتزام.
د-

التّركيزُ على التَّطوُّر األخالقيّ

م zzع أ ّن دم zzج أف zzراد امل zzجتمع اإلن zzسان zيّ ف zzي مج zzموع ٍ z
zات ،ت zzكبر وت zzزداد ع zzدداً ،ي zzتأثَّ zzر ع zzادةً ب zzثقاف zzات ال ُّ z
zشعوب
واملzzواقzzع الzzجغراف ّ zية ،إال أ ّن هzzذه الzzعمل َّية قzzد س ّ zيرتzzها االتّzzجاهzzات ال ّ zديzzن ّية ،وكzzانzzت الzzعامzzل األقzzوى فzzي تzzغيير
والسzلوك اإلنzسانzيّ .ونzعني بzالِّ zديzن هzنا جzوهzره وحzقيقته األسzاسzيّة ال األفzكار والzتّقالzيـد الzتي غّ zلفته
ّz z
الzتّفكير
بالتّدريج ،وهوت به إلى عالم ِ املحو والنِّسيان.
وفzي كzلماتzه ي ّ
zتفضل حzضرة عzبد الzبهاء بzقولzهَ " :مzثَل املzدنzيّة املzا ّديّzة ك ِzمثْل جسzد اإلنzسان؛ مzع أنّzه عzلى درجzةٍ
ع zzال ٍ z
zية م zzن األن zzاق zzة والج zzمال إال أنّ zzه ي zzع ُّد مz zيّتا .أ ّمzz zا امل zzدنz zيّة ال zّ zروح zzانz zيّة ،ف zzهي ك zzال zّ zروح ال zzتي ت zzم ُّد الجس zzد
بالحياة ...وبدونها يبقى جس ُد العالم ال حياة فيه".
zاصzة فzي هzذا الzعصر املzتّصف
إ ّن مzبدأ ً يzعزز قzواعzد أخzالقّ zية وقzيما ً محّ zددة يzمكن أن يzكون مzثيرا ً للجzدل ،خ َّ z z z
بzzالنِّسzzب ّية اإلنzzسانّ zية .ومzzع هzzذا ،فzzإ َّن لzzديzzنا إيzzمانzا ً قzzاطzzعا ً بzzوجzzود قzzيم ٍ مشzzتركzٍ zة تzzجاهzzلها ،ألسzzباب سzzياسّ zية،
وجzه إلzى االخzتالفzات الzفرعzيّة فzي الّ zديzن أو فzي املzمارسzات الzثّقافzيّة .هzذه الzقيم
أولzئك الzذيzن بzالzغوا فzي الzت ّ ّ z
الروحيّة تش ّكل هيكالً أساسيّا ً للتط ّور األخالقيّ.
والفضائل األساسيّة التي دعت إليها كافّة الجماعات ّ

إ ّن الzتّأ ّzمzل فzي الzقيم املشzتركzة الzتي أفzاضzت بzها األديzان الzعظيمة واألنzظمة األخzالقّ zية عzلى البشzر ّيzة يzكشف
الس zzلوك ال zzقوي zzم
ل zzنا أ ّن ك zّ zل واح zzد م zzنها ي zzدع zzو إل zzى ال zzوح zzدة وال zتّعاون وال zتّآخ zzي ب zzني البش zzر ،ويح ِّ zدد م zzعال zzم ُّz z
ٍ
ٍ
قائمة على الثِّقة ومراعـاة املبادئ.
املسؤول ،ويعزِّز تطوير الفضائل باعتبارها األساس املتني
لعالقات
-1

دعم تطوير مناهج للتّعليم األخالقيّ في املدارس

zكل قَّ zوة قzيام ح ٍ
zملة عzاملzيَّة لzتعزيzز الzتَّط ُّور األخzالقzيّ .وب ِّ
نzؤيِّzد ب ِّ
zشجع
zكل بzساط ٍzة ،فzإ ّن عzلى هzذه الحzملة أن ت ِّ
امل ُzzبادرات املحzzل ّية فzzي أرجzzاء الzzعالzzم ،وتzzساعzzدهzzا عzzلى إدخzzال ال zبُعد األخzzالق zيّ فzzي مzzناهzzج تzzعليم األطzzفال.
وقzد يzتط َّلب ذلzك عzقد املzؤتzمرات ،ونشzر املzواد الzتّعليم ّية املzناسzبة ،إلzى جzانzب الzعديzد مzن الzنّشاطzات املُسانzدة
خير استثما ٍر لجي ِل املُستقبل.
األخرى والتي تمثِّل بمجموعها
َ
zصدق واألم zzان zzة
ي zzمكن أن ت zzبدأ ح zzملة ال zتّط ّور األخ zzالق zيّ ه zzذه ب zzبعض امل zzبادئ ال zzبسيطة م zzثل :االس zzتقام zzة وال ِّ z
zوج zzهات اإلن zzسان،
zب ال zzغير ف zzضيل ٌة ي zzجب أن ت zzقود ت z ّ z
ألنّ zzها أس zzاس االس zzتقرار والz zتّق ّدم .ك zzما أن اإلي zzثار وح ّ z
zكمالً لسzلوكzه ،وخzدمzة الzعالzم اإلنzسانzيّ
بzحيث يzصبح اإلخzالص واحzترام حzقوق اآلخzريzن جzزءا ً مzن كzيانzه وم ِّ
للسعادة؛ بها نعتزُّ ونفتخر ،ومنها ندرك املغزى من حياتنا.
هي املصدر الحقيقيّ ّ
ن zzؤم zzن ب zzأ ّن ن zzجاح الح zzملة ي zzتو ّقzzف ع zzلى م zzدى ت zzغلغل ق ّ zوة ال ّ zدي zzن ف zzي م zzجهودات zzنا .ف zzمبدأ ال zzفصـل ب zzني ال ّ zدي zzن
وال ّ zدولzzة يzzجب أال ُيسzzتخدم حzzائ zالً دون ق ّ zوة هzzذا ال zتّأثzzير امل ُzثمر ،وعzzليه يzzكون إشzzراك الجzzماعzzات ال ّ zديzzن ّية فzzي
هذه املبادرة الها ّمة ،كشركاء متعاونني ،أمرا ً ال ب ّد منه.
zتنمي عzzند الzzفرد قzzواه ،فzzيتغيّر أسzzلوب تzzعامzzله مzzع مzzجتمعه عzzلى
وبzzينما تzzمضي هzzذه الحzzملة قzzدمzاً ،فzzإنّzzها سّ z
اختالف مستوياته االقتصاديّة واالجتماعيّة والعرقيّة وال ّدينيّة.
ِ
خامسا ً  :منعطفُ التّحو ُِّل أما َم كافّ ِة األمم ِ :ندا ٌء موجَّ ٌه إلى
قادة العالم ِ
ٍ
منعطف للتَّغيير والتَّطوير أمام جميع ُّ
الشعوب واألمم!
ها قد وصلنا إلى
zري كّ zله يzمثِّل اإلشzارة امل ُzميِّزة لzلمرحzلة الzتي يzقترب مzنها املzجتمع اإلنzسـانzيّ اآلن.
"إ ّن اتّzحاد الzجنس البش ّ
ف zzا ّت zzحاد ال zzعائ zzلة ،وا ّت zzحاد ال zzقبيلة ،وا ّت zzحاد امل zzدي zzنة  -ال ّ zدول zzة ،ث zzم ق zzيام األ ّمzzة  -ال ّ zدول zzة ك zzان zzت ُمzzحاوالت ت zzتاب zzعت
و ُكzzتب لzzها كzzامzzل ال zنّجاح .أ ّمzzا ا ّتzzحاد الzzعالzzم بzzدولzzه وشzzعوبzzه ،فzzهو الهzzدف الzzذي تzzسعى إلzzى تzzحقيقه بشzّ zريzzة
مzعذّبzة .لzقد انzقضى عهzد بzناء األمzم وتzشييد الّ zدول .والzفوضzى الzكامzنة فzي الzنّظر ّيzة الzقائzلة بzسيادة الّ zدولzة
ت zتّجه اآلن إل zzى ذروت zzها ،ف zzعال ٌ zم ي zzنمو ن zzحو ال zنّضوج ،ع zzليه أن يتخ ّ zلى ع zzن التّش zبّث به zzذا ال zزَّي zzف ،وي zzعترف
zؤسzzس نِ z
يجسzzد عzzلى خzzير وجzzه هzzذا
ّz
zهائ َّ zيا الzzجهاز الzzذي يzzمكن أن
بzzوحzzدة الzzعالقzzات اإلنzzسان ّ zية وشzzمولzzها ،ويz ِّ z
املبدأ األساسيّ في حياته".

ق zzبل ق ٍ z
zري ،وإل zzى أنّ
zرن ون zيِّف م zzن ال zزّم zzان ،دع zzا ح zzضرة ب zzهاء اهلل إل zzى وح zzدان zيّة اهلل ،ووح zzدة ال zzجنس البش ّ z
zسماو ّي zzة للبش zzر ّي zzة م zzا ه zzي إال م zzراح zzل ال zzكشف اإلل zzهيّ ع zzن إرادت zzه ل zzتحقيق اله zzدف م zzن خ zzلق
ال zّ zرس zzاالت ال ّ z
اإلنzzسان .كzzما أعzzلن أ ّن ال zزّمzzان الzzذي أخzzبرت بzzه جzzميع الzzكتب اإللzzه ّية قzzد أتzzى ،وسzzتشهد اإلنzzسان ّ zية أخzzيراً
اتّحاد كافّة ّ
بالسالم والتّكامل والتّآخي.
الشعوب واألمم في مجتمعٍ ينعم
ّ
كzzما تَّ z
zفضل حzzضرتzzه أيzzضا ً بzzأ ّن مzzا قّ zدر لzzإلنzzسان ال يzzقتصر عzzلى إقzzامzzة مzzجتمعٍ إنzzسانzيٍّ مzzزدهzzر مzzا ّديَّzاً ،بzzل
ف zzي ب ِ z
ٍ
ج ِ zب َّلت ُ ُهم أخ zzالق zيّة ،ي zzدرك zzون ج zzوه zzر ط zzبيعتهم،
zضارة ع zzامل zيَّة ت zzدف zzع األف zzراد إل zzى ال zzعمل ك zzكائ zzناتz ِ ،
zناء ح z
وقادرون على الوصول إلى آفاق أسمى تعجز عن تحقيقها أعلى درجة من الحضـارة املا ّديّة بمفردها.
كzان حzضرة بzهاء اهلل مzن أوائzل املzناديzن ِ
zسياسzيّة واالجzتماعzيّة
ب "نzظام عzاملzيّ جzديzد" ،واصzفا ً الzتّغييرات ال ّ
والّ zديzن ّية الzتي تzعصف بzحياة البشzر بzقولzه ":تُzشاهzد الzيوم عzالم ِ
zات الهzرج واملzرج الzوشzيك ،حzيث أ ّن الzنِّظام
الzzقائzzم ويzzا لzzألسzzف فzzي نٍ z
zقص ُمzzبني" ،كzzما تَّ z
zفضل أيzzضا ً بzzقولzzه" :سzzوف ُيzzطوى بzzساط الّ zدنzzيا و ُيبسzzط بzzساطٌ
آخر".
zسواء ،وح zَّ zملهم امل zzسؤول zيّة ب zzقول zzه:
ول zzتحقيق ه zzذا اله zzدفz َّ ،
وجzzه ق zzو َلzzه امل zzبارك ل zzقادة األرض وش zzعوب zzها ع zzلى ال َّ z
zحب الzعالzم .يُْ zعتَبَ ُر الzعالُ zم فzي الzحقيقة وطzنا ً واحzداً ،و َمْ zن عzلى األرض
"ل َ
zحب الzوطzن بzل ملzن ي ُّ
zيس الفخ ُzر ملzن ي ُّ
أهله".
zصادق zzة ف zzي خ zzدم zzة امل zzجتمع
وف zzوق ك zِّ zل ه zzذا وذاك ،ي zzجب أن يتح zَّ zرك ق zzادة ال zzجيل ال zzقادم ب zzداف zzع ال zَّ zرغ zzبة ال َّ z
اإلنzzسان zيّ بzzأسzzره ،وأن يzzدركzzوا أ َّن الzzقيادةَ مzzسؤول ّ zي ٌة وليسzzت مzzقام zا ً لzzالمzzتيازات .لzzقد أوغzzل الzzقادة واألتzzباع
zسيطرة عzلى اآلخzريzن .حّ zقا ً فzإ َّن عzصرنzا
zسواء فzيما مzضى فzي إسzاءة فzهمها عzلى أنّzها تzكريzس ال ّ
عzلى ال َّ
الحالي يتط ّلب تعريفا ً جديدا ً للقيادة ،ويستوجب نمطا ً جديدا ً من القياد ّيني.
zصعيد الّ zدولzيّ .فzتنمية اإلحzساس بzالzثِّقة وإقzامzة جzسورهzا،
zاص عzلى ال ّ
وتتجّ zلى حzقيقة هzذا األمzر بzشك ٍل خ ّ
zؤسzسات الzنّظام الzعاملzيّ ،كّ zلها تسzتدعzي أن
وغzرس مzشاعzر الzتّآلzف الzوطzيد فzي قzلوب شzعوب الzعالzم تzجاه م ّ z z
تصرفاتهم.
يف ّكر القادة مليّا ً في
ّ
وبسجِّ z zلهم ال ّ z
zشخصيّ ال zzحاك zzي ع zzن اس zzتقام zzتهم ون zzظاف zzة مس zzلكهم ،ع zzليهم أن ي zzساع zzدوا ف zzي إع zzادة الz zثّقة
zصادق فzzي تحzّ zري حzzقيقة كzّ zل أمzzر ،مzzلتزمzzني
بzzالzzحكومzzات .عzzليهم أن يتح ُّ zلوا بzzاألمzzانzzة وال zتّواضzzع وال zت ّ ّz
وجzzه الّ z
باملبادئ هاديا ً لهم .وبذلك يخدمون مصالح البشر ّية البعيدة املدى على أفضل ٍ
وجه ممكن.
"ولzzتكن نzzظرتzzكم شzzامzzل ًة لzzلعالzzم ال أن تzzنحصر فzzي نzzفوسzzكم"  -كzzما تzzفضل حzzضرة بzzهاءاهلل" -ال تzzنهمكوا فzzي
شؤون أنفسكم ،بل ف ّكروا في إصالح العالم وتهذيب األمم".

