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يجـد الـبهائـيون أنـفسهم فـي نـهايـة الـقرن العشـريـن فـي مـوقـع مـتميّز يـتيح لـهم رؤيـة صـافـية واضـحة املـعالـم. 
فــفي األعــوام املــائــة املــاضــية شهــد عــاملــنا الــذي نــعيش فــيه تــغييرات وتــحواّلت فــاقــت فــي عــمق آثــارهــا كــّل مــا 
ســبقها مــن أحــداث الــتاريــخ.  ولــكن الــجيل الــحاضــر قــلَّما يــدرك فــي الــغالــب كُــــنه هــذه الــتحواّلت.  فــقد شهــد 
عــاملــنا فــي هــذه األعــوام املــائــة بــالــذات أيــضا خــروج الــّديــن الــبهائــي مــن طــي املــجهولــيّة لــيبرهــن لــلعالــم أجــمع 
عــلى قــدرتــه ونــفوذه فــي تــوحــيد صــفوف البشــر وجــمع شــملهم، وهــي قــدرة أغــدقــها عــلى هــذا الــديــن مــصدره 
اإللـهي الـذي بـعثه إلـى الـوجـود. ومـا كـاد هـذا الـقرن يـنتهي حـتى ظهـر جـليّاً لـلعيان بـصورة مـتزايـدة تـالقـي 
هــذيــن الــسياقــني مــن األحــداث الــتاريــخية املــتمثّلني فــي تــلك الــتحواّلت والــتغيّرات مــن جــهة وفــي ظــهور الــديــن 

البهائي من جهة أخرى. 

والــــكتاب الّـــــذي نــــقّدمــــه الــــيوم بــــعنوان ”قــــرن األنــــوار“ قــــد تــــّم إعــــداده تــــحت إشــــرافــــنا، وهــــو يــــتضمن عــــرضــــا 
لـلسياقـني املـذكـوريـن ألحـداث الـقرن الـتاريـخية والـعالقـة الـتي تـربـط الـواحـد مـنهما بـاآلخـر. ونـحن إذ نـوصـي 
األحـبّاء بهـذا الـكتاب درسـا فـي الـعمق، تـملؤنـا الـثقة بـأّن اآلفـاق الـفكريّـة الـتي سـوف يـفتحها سـتكون بـاعـثة 
عـــلى اغـــتناٍء روحـــيّ وســـتساعـــد عـــلى إيـــجاد الـــوســـائـــل الـــعملية إلشـــراك اآلخـــريـــن فـــي فـــهم املـــضامـــني املـــلّحة 

خطيرة الشأن للظّهور اإللهي الذي جاء به حضرة بهاء اهلل.                                               
                                        بيت العدل األعظم



قـرن األنـوار

هـا قـد وصـل الـقرن العشـرون إلـى نـهايـته بـعد أن كـان أكـثر الـقرون اضـطرابـاً فـي تـاريـخ الـجنس البشـري، 
وبـاتـت األغـلبيّة الـّساحـقة مـن أهـل الـعالـم، وقـد رّوعـتها الـفوضـى االجـتماعـيّة واألخـالقـية الـتي دمـغت مـسيرة 
ذلـــك الـــقرن، بـــاتـــت حـــريـــصة عـــلى دفـــن ذكـــرى املـــعانـــاة الـــتي جـــلبتها عـــقوده املـــتتالـــية. ومـــهما بـــدت الـــثقة فـــي 
املســـتقبل هـــّشة واهـــنة األســـاس، ومـــهما تـــعاظـــمت األخـــطار الـــتي تـــلوح فـــي األُفـــق، فـــإّن اإلنـــسانـــيّة تـــحاول 
جــــاهــــدة أن تــــتمّسك بــــاالعــــتقاد أنّــــه يــــمكن، عــــبر مــــصادفــــة تــــترابــــط فــــيها الــــظّروف، إخــــضاع أحــــوال الــــحياة 

البشريّة لتتوافق مع الرّغبات اإلنسانيّة الرّاهنة.

إالّ أنــه فــي ضــوء تــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل ال يــبدو مــثل هــذا األمــل مجــرّد وهــم ســرابــيّ فحســب، بــل تــجاهــال 
كـــــامـــــال ملـــــعنى وطـــــبيعة املـــــنعطَف الخـــــطير الـــــذي مـــــرّت بـــــه اإلنـــــسانـــــية عـــــبر الـــــسنوات املـــــائـــــة مـــــن تـــــلك الـــــفترة 
الـحاسـمة. ولـن تسـتطيع اإلنـسانـية مـواجـهة تحـّديـات املسـتقبل إالّ إذا أدركـت كُـــنه األحـداث الـتي وقـعت فـي 
هـذه الـِحقبة مـن الـتاريـخ. ولـعّل مـقدار اإلسـهام الـذي بـإمـكانـنا أن نـقّدمـه كـبهائـينّي فـي هـذا املـضمار يـتطّلب 

منا إدراك أهّمية هذا التحّول التاريخي في القرن العشرين وتفّهم معناه. 

إّن الــــنّور الــــذي شــــعّ مــــن ظــــهور حــــضرة بــــهاء اهلل، واألثــــر الــــذي تــــركــــه هــــذا الــــظهور فــــي مــــيـدان الــــشـؤون 
اإلنـسانـية، هـما الـقادران عـلى أن يخـلقا لـديـنا تـلك الـبصيرة الـنافـذة الـباعـثة عـلى اإلدراك. وإن هـذه الـفرصـة 

املتاحة لنا اآلن هي املوضوع الذي تعرضه الصفحات التالية.

* * *فلنســّلم بــادئ األمــر بــصّحة الــقول إّن الــجنس البشــرّي قــد ألــحق بــنفسه دمــارا هــائــال إبّــان هــذه الــفترة 
الــتاريــخية الــتي نســتعرضــها اآلن. فــاألرواح الــتي أُزهــقت ال يــمكن أن تــحصى أو تُــعد. ونــورد هــنا فــقط مــا 
يـبدو أمـثلة صـارخـة فـي سـلسلة الـفظائـع الـتي لـم تـعرفـها حـتى أحـلك الـعصور الـغابـرة ظـالمـا ومـنها: انـهيار 
املـؤسـسات األسـاسـيّة لـلنظام االجـتماعـي، وانـتهاك حـرمـة قـواعـد الـلياقـة واألدب والتخـّلي عـنها فـعال، وخـيانـة 
الــحياة الــفكريــة بــاالســتسالم لــسيطرة مــذاهــب إيــديــولــوجــية تــافــهة بــقدر مــا هــي جــوفــاء، ثــم اخــتراع أســلحة 
الـــّدمـــار الـــشامـــل املـــرعـــبة وانـــتشارهـــا، إضـــافـــة إلـــى اإلفـــالس الـــذي حـــّل بـــأمـــم بـــأســـرهـــا، والـــفقر املـــدقـــع الـــذي 
أصـاب جـماهـير غـفيرة مـن عـامـة البشـر، وأخـيرا الـّدمـار االعـتباطـي األرعـن الـذي لـحق بـبيئة الـكرة األرضـيّة. 
إن مجـرّد سـرد هـذه الـفظائـع يـقودنـا إلـى أن نسـتذكـر اإلنـذارات اإللـهية الـتي عـبّرت عـنها كـلمات حـضرة بـهاء 

اهلل قبل قرن من الزمان إذ تفّضل قائالً: 

أيّــها الــعباد الــغافــلون! ومــع أّن بــدائــع رحــمتي قــد أحــاطــت جــميع مــمالــك الــغيب والــشهود، ومــظاهــر 
جودي وفضلي قد سبقت كّل ذرّات املمكنات فإن سياط عذابي لشديد وظهور غضبي لعظيم.1



وكـــــيال تـــــراود نـــــفس أي مـــــراقـــــب لـــــتاريـــــخ هـــــذا األمـــــر أن يفسّــــــــــر مـــــثل هـــــذه اإلنـــــذارات خـــــطأ عـــــلى أنـــــها مـــــن 
االســتعارات املــجازيّــة والــتعبير الــرّمــزي، كــتب حــضرة شــوقــي أفــندي فــي الــعام 1941 محــّلالً مــضمون تــلك 

اإلنذارات كما يلي: 

تـكتسح وجـه الـبسيطة الـيوم عـاصـفة هـوجـاء، عـديـمة املـثال فـي عـنفوانـها، وال يـمكن الـتكّهن بـمسارهـا، 
جــالــبًة الــكوارث والــنّكبات فــي آثــارهــا املــباشــرة، بــينما تبشّـــــــر نــهايــتها بــنتائــج بــاهــرة ال يــمكن تــصّور 
عـــظمتها. وتـــدفـــع بهـــذه الـــعاصـــفة قـــّوة محـــرّكـــة، ال تـــرحـــم وال تـــلني، تـــتّسع مـــجاال وتـــزداد زخـــما. ومـــهما 
كـانـت قـدرتـها عـلى تـطهير الـعالـم مسـتورة وخـفيّة ال يـمكن تـقفّي آثـارهـا، فـهي قـدرة تـتعاظـم يـومـا بـعد 
يـوم. وهـكذا تجـد اإلنـسانـية نـفسها أسـيرة فـي قـبضة تـلك الـقوى املـدمّــرة، وقـد أذهـلتها الـّشواهـد عـلى 
ضـــراوة تـــلك الـــعاصـــفة الـــتي ال ســـبيل إلـــى مـــقاومـــتها، كـــما تجـــد نـــفسها أيـــضا عـــاجـــزة عـــن اكـــتشاف 
مـصدر تـلك الـعاصـفة أو سـبر غـور مـعناهـا، أو الـتعرّف عـلى نـتائـجها. فـهاهـي اإلنـسانـية وقـد أصـابـها 
الــذّهــول واالرتــباك، وألــّم بــها عــذاب ألــيم، ولــفّها الــيأس والــقنوط، تــرقــب هــبوب هــذه الــريــح الــصرصــر 
الـــعاتـــية الـــتي بـــعث بـــها اهلل لـــتخترق ربـــوع األرض أطـــيبها وأبـــعدهـــا، مـــزلـــزلـــة أســـسها، مـــقّلبة نـــظمها، 
مشـــتّتة أمـــمها، مخـــّربـــة ديـــار شـــعوبـــها،  مـــدمّــــرة مـــدنـــها، مشـــرّدة مـــلوكـــها إلـــى ديـــار الـــُغربـــة والـــنّفي، 

مقّوضة حصونها، مقتلعة جذور أنظمتها، مطفئة نورها، ملّوعة نفوس أهلها.2

فـي الـعام 1900 كـان الـعالـم، مـن وجـهة نـظر أصـحاب الـنفوذ وأهـل الـثّراء، هـو أوروبـا وحسـب. وكـان اعـتبار 
الــواليــات املتحــدة ضــمن ذلــك الــعالــم كــأنــه تــنازل عــن حــق مُـــنح عــلى مــضض. وانــتهجت اإلمــبريــالــية الــغربــيّة 
ســياســة اســتهدفــت اســتعمار شــعوب الــبلدان األخــرى مــعتبرة ذلــك رســالــتها فــي ”نشــر الــحضارة“ وتــمديــن 
الـــعالـــم بـــأســـره. ووصـــف أحـــد املـــؤرخـــني الـــعقد األّول مـــن الـــقرن العشـــريـــن بـــأنّـــه كـــان فـــي األســـاس امـــتدادا 
”لــلقرن الــتاســع عشــر الــذي عــّمر طــويــال“.3 فــقد شهــدت تــلك الــفترة مــن الــتاريــخ عــصرا كــان الــشعور الــسائــد 
فــيه مــليئا بــغرور ال حــّد لــه تــمثّل فــي الــرّضــاء عــن الــذّات رضــاء كــامــال. وتــلّخصت روح الــعصر عــلى أفــضل 
وجـه فـي االحـتفاالت الـتي أقـيمت الـعام 1897 تـكريـما لـذكـرى مـرور سـتني عـامـا عـلى حـكم املـلكة فـكتوريـا، 
وهـو االحـتفال املـعروف ”بـالـيوبـيل املـاسـي“.  وقـد ضـّم االحـتفال عـرضـا عـسكريـا اسـتغرق مـروره عـبر شـوارع 
لــندن ســاعــات طــواال، وصــاحــب ذلــك اســتعراض لــلقوة الــعسكريــة بــكامــل دروعــها وأبــهى حــللها الــرســمية فــاق 

كل ما سبق أن أقدمت عليه الحضارات املاضية في هذا املضمار. 

وفــي بــدايــة الــقرن العشــريــن شــعر نــفر قــليل مــن الــناس، عــلى اخــتالف مــشاعــرهــم وأهــوائــهم االجــتماعــية أو 
األخــالقــية، بــأّن كــوارث تــلوح فــي األفــق، ولــكنّه قــّل أن ُوجــد مــن يــدرك حجــم تــلك الــكوارث وفــداحــتها. وتــوقّـــع 
الـــقادة الـــعسكريـــون فـــي األمـــم األوروبـــية نـــشوب حـــرب مـــا، ولـــكن مـــوقـــفهم تـــجاه هـــذه الـــتوقـــعات كـــان الـــقبول 
بـــاألمـــر الـــواقـــع يحـــدوهـــم فـــي ذلـــك اعـــتقاد راســـخ ذو شـــّقني: األّول بـــأن الحـــرب ســـوف تـــكون قـــصيرة األجـــل، 

والثاني بأن النّصر سيكون حليف فريقهم هم دون اآلخرين.

كـاد نـشاط الحـركـة الـعاملـية مـن أجـل السـالم يـرقـى إلـى حـّد املعجـزة، فـأخـذت تسـتقطب وتـضم إلـى صـفوف 
مــؤيّــديــها أهــل الــسياســة، وزعــماء الــصناعــة، والــعلماء، ورجــال اإلعــالم، والــشخصيات مــن أصــحاب الــنفوذ. 
وكـــــان مـــــن بـــــني هـــــؤالء قـــــيصر روســـــيا، الـــــشخصية الـــــتي كـــــان احـــــتمال انـــــضمامـــــها إلـــــى مـــــثل هـــــذه الحـــــركـــــة 



مسـتبعدا. ورغـم أن ازديـاد حـركـة التسـّلح كـان قـد تـجاوز كـّل الحـدود وأنـذر بـالـعظيم مـن الشـرور، فـإن شـبكة 
الـتحالـفات مـتداخـلة األطـراف الـتي تـّمت صـياغـتها بـكثير مـن الجهـد بـدت وكـأنّـها تـطمئن الـناس إلـى أن فـي 
اإلمـكان فـض الـنزاعـات اإلقـليمية وتـالفـي انـدالع حـرب شــامـلة، كـما كـان الـحال فـي مـعظم الـوقـت فـي الـقرن 
الـسابـق. ودعـم هـذا الـوهـم أن مـعظم مـلوك أوروبـا تـربـط بـعضهم بـبعض أواصـر الـقرابـة ويـنتمون إلـى أسـرة 
مــوسّــــــعة وأن غــالــبيتهم تــمارس ســلطة تــبدو وكــأنــها مــطلقة إضــافــة إلــى أن رفــع الــكلفة بــينهم عــّودهــم عــلى أن 
يـتنادوا تـحبّبا بـالـكنايـات، ثـم كـانـت املـراسـالت بـينهم بـصورة حـميمة، وكـانـوا يـتزاوجـون فـي مـا بـينهم فـيقترن 
الـواحـد مـنهم بـشقيقة اآلخـر أو بـابـنته ويـمضون إجـازاتـهم بـعضهم مـع بـعض ملـدد طـويـلة كـل عـام فـي الـقالع 
الــتي يــملكونــها وأكــواخ الــّصيد الــتي يــأوون إلــيها، ويشــتركــون مــعا فــي تــنظيم ســباقــات الــزوارق البحــريــة. 
وحــــتى الــــفوارق املــــؤملــــة فــــي تــــوزيــــع الــــثروات أولــــتها املــــجتمعات الــــغربــــية اهــــتمامــــها بجــــّد ونــــشاط وإن كــــان 
يـــنقصها الـــتنسيق والـــتنظيم، وعـــالـــجت هـــذا األمـــر مـــن خـــالل سَـــــــّن الـــقوانـــني الـــهادفـــة إلـــى ســـّد االحـــتياجـــات 
املـــلّحة لـــلنمو الـــسكانـــي فـــي املـــدن إضـــافـــًة إلـــى كـــبح جـــماح الشـــركـــات الـــتجاريـــة الـــجشعة والـــتي كـــانـــت فـــي 

القرن املاضي تنهب الناس وتسلبهم أموالهم. 

أمّـــا األغــلبيّة الــساحــقة مــن األســرة اإلنــسانــية الــتي تــقطن خــارج حــدود الــعالــم الــغربــي فــكان نــصيبها مــن 
الـنّعم الـتي يـتمتع بـها إخـوانـهم مـن األوروبـيني واألمـيركـيني ضـئيال ولـم تـكن تـشاركـهم فـي تـفاؤلـهم إال قـليال. 
وأمســت الــصني رغــم حــضارتــها الــعريــقة وإحــساســها بــأنــها ”املــملكة الــوســطى“ ضــحية مــنكودة غــزتــها ســلبا 
ونهـبا كـل األمـم الـغربـية والـيابـان جـارتـها املسـتحدثـة. وخـضعت جـماهـير الـهند الـغفيرة فـي حـياتـها الـسياسـية 
واالقــتصاديــة لــلسيطرة الــكامــلة لــدولــة إمــبريــالــية واحــدة فــقط، فــحال ذلــك دون دخــولــها إلــى مــعترك املــنافــسة 
لـتحقيق مـصالـحها. ومـع أن الـهند نـجت مـن أقـبح املـساوئ الـتي عـانـت مـنها بـالد أخـرى، فـقد وقـفت عـاجـزة 
وهــي تــشاهــد اســتنزاف مــواردهــا الــحيويــة الــتي هــي فــي أشــد الــحاجــة إلــيها. أمّـــا مــصير أمــيركــا الــالتــينية 
املــنتظر فــقد تــمثّل بــكل وضــوح فــي تــلك املــعانــاة الــتي مــرّت بــها دولــة املــكسيك حــني خســرت مــناطــق شــاســعة 
مـن أراضـيها ضـّمتها عـنوة إلـى مـمتلكاتـها جـارتـها الـشمالـية الـكبرى، فـضال عـن أن مـواردهـا الـطبيعية كـانـت 
قــد لــفتت انــتباه الشــركــات األجــنبية الــجشعة وأثــارت اهــتمامــها. ولــعل مــا يــبعث عــلى اإلحــراج وال ســيما مــن 
وجـهة الـنظر الـغربـية، األحـداث الـتي وقـعت فـي جـوار الـعواصـم األوروبـية الـكبرى كـبرلـني وفـينيا ومـا رافـقها 
مــن ظــلم واضــطهاد شــبيه بــما كــان يحــدث فــي الــقرون الــوســطى تحــّمله عشــرة مــاليــني مــن الــفالّحــني الــروس 
الــذيــن أعــتقوا مــن ربــقة الــعبوديــة لــدى أســيادهــم مــالّك األرض فــكانــوا أحــرارا بــاالســم فــقط إذ عــاشــوا حــياة 
مــــثقلة بــــالــــبؤس والــــشقاء. وكــــانــــت أفــــظع الــــفواجــــع شــــأنــــا مــــحنة شــــعوب الــــقارّة األفــــريــــقية الــــتي دفــــعت الــــى 
مــــواجــــهات فــــيما بــــينها عــــبر حــــدود زائــــفة اصــــطنعتها الــــّدول األوروبــــية نــــتيجة مــــساومــــات ســــياســــية اتّــــسمت 
بـاالسـتخفاف والـنيّات الـسيئة. فـفي الـعقد األول مـن الـقرن العشـريـن هـلك مـا يـقّدر بـأكـثر مـن مـليون نـسمة 
مــــن شــــعب الــــكونــــغو. إذ جُــــــوِّع هــــؤالء وضُــــــــــــربــــوا وأجــــبروا عــــلى الــــعمل حــــتى املــــوت لــــينتفع أســــيادهــــم الــــغربــــاء 
ويــضاعــفوا ثــرواتــهم، ومــا حــّل بــهؤالء لــم يــكن ســوى صــورة تــنذر بــما ســيؤول إلــيه مســتقبال مــصير أكــثر مــن 

مائة مليون نسمة من إخوانهم البشر عبر القارّتني األوروبية واألسيوية قبل نهاية القرن.4 

ورغـم أن هـذه الجـماهـير الـغفيرة مـن أبـناء اإلنـسانـية كـانـت تـمثّل أغـلبية سـكان األرض فـإنـها كـانـت مـحتقرة 
مســـلوبـــة الـــحقوق واملـــوارد، ولـــم يُـــنظر إلـــيها كـــصاحـــبة دور تـــؤّديـــه فـــي املـــسيرة الـــحضاريـــة،  بـــل نُـــظر إلـــيها 
وكــأنــها أدوات يســتخدمــها الــقرن الجــديــد فــي هــذه املــسيرة الــتي كــثر الــتبّجح بــها. وإن كــانــت هــناك فــوائــد 



أُنــعم بــها عــلى نــفر قــليل مــن تــلك الجــماهــير، فــإن الــشعوب املســتعَمرة لــم تــكن ســوى مــطيّة لــلقوى املســتعِمرة 
تســتخدمــها وتــرّوضــها وتســتغّلها وتــنّصرهــا وتــمّدنــها وتعبّئ صــفوفــها وفــق مــا تــمليه املــتغيّرات فــي الــبرامــج 
الـسياسـية لـلدول الـغربـية. واتّـسمت هـذه الـبرامـج عـند تـنفيذهـا بـتراوحـها بـني الشّـــــدة والـّلني، وبـني تـنّور الـفكر 
وإيـثار الـنفس، وبـني الـتبشير واالسـتغالل. وقـد صـاغـت الـقوى املـاّديـة غـايـات تـلك الـبرامـج ووسـائـل تـنفيذهـا. 
وبــقيت تــلك األهــداف والــوســائــل بــالنســبة لــعموم الــناس فــي الــدول الــغربــية مــمّوهــة إلــى حــد بــعيد تــحت ســتار 
مـــن الـــتقوى الـــديـــنية ونـــبل املـــقاصـــد الـــسياســـية الـــتي تـــنّوعـــت واخـــتلفت مـــظاهـــرهـــا، فـــكان ذلـــك بـــمثابـــة مـــبّرر 
أخــالقــي بــعث الــرضــا لــدى شــعوب األمــم الــغربــية الــتي افــترضــت أن دولــها تســبغ الــنعم عــلى مــن هــم دونــها 
شــــأنــــا ومــــنزلــــة وأنــــها بــــالــــتالــــي تــــجني الــــثمار املــــاديــــة الــــتي تــــتمتّع بــــها نــــتيجة هــــذا اإلحــــسان الــــذي تــــقّدمــــه 

حكوماتها.

إن الـكشف عـن عـيوب حـضارة عـظيمة ال يـعني بـالـضرورة إنـكار مـا جـاءت بـه مـن اإلنـجازات واملـآثـر.  فـفي 
بــواكــير الــقرن العشــريــن كــان يــحق لــلشعوب الــغربــية أن تــشعر بــاعــتزاز يــمكن تــبريــره، وذلــك نــظرا ملــا حــّققته 
مـــجتمعاتـــها مـــن تـــقّدم ونـــمو فـــي املـــجاالت الـــتقنية والـــعلمية والـــفلسفية. فـــإثـــر عـــقود مـــتتالـــية مـــن االخـــتبارات 
الــعلمية وجــد الــغرب رهــن يــديــه الــوســائــل واألدوات املــاديــة الــتي كــان يســتحيل لــسائــر البشــر آنــذاك تــقديــرهــا 
حــق قــدرهــا. وقــامــت الــصناعــات الــكبرى لــتكرّس نــشاطــاتــها فــي اســتخراج املــعادن، وفــي صــناعــة املــنتجات 
الــكيماويــة مــن كــل نــوع، وفــي إنــتاج املــنسوجــات، وفــي تــطويــر أعــمال الــبناء، واخــتراع اآلالت واملــعدات الــتي 
حـــــّسنت وسهّــــــلت كـــــّل وجـــــه مـــــن أوجـــــه الـــــحياة. واســـــتمرّت دورة حـــــافـــــلة مـــــن االكـــــتشافـــــات وتـــــصميم الـــــنماذج 
والــتحسينات الــعامــة لــتضع فــي مــتناول الــيد قــّوة هــائــلة ال يــمكن تــخيّلها. ولــكن لــألســف صــاحــبت ذلــك نــتائــج 
وخــــيمة لــــم تخــــطر عــــلى بــــال أحــــد حــــاقــــت بــــالــــبيئة بســــبب اســــتخدام الــــطاقــــة رخــــيصة الــــتكالــــيف مــــن الــــوقــــود 
والكهـربـاء. وشهـد ”عـصر الـّسكك الحـديـد“ تـقّدمـا عـظيما آنـذاك، وانـطلقت الـبواخـر تبحـر عـبر خـطوط املـالحـة 
الـعاملـية. وبـانـتشار االتـصاالت الـهاتـفية والـبرقـية تـرقّـبت املـجتمعات الـغربـية تـلك اللحـظة الـتي تـتمّكن فـيها مـن 

هدم حواجز العزلة التي فرضها بُعد املسافات الجغرافية على البشرية منذ فجر التاريخ. 

أمّــــا الـــتّحوالت الـــتي جـــرت فـــي أعـــمق مســـتويـــات الـــفكر الـــعلمي فـــقد كـــانـــت أبـــعد مـــن ذلـــك أثـــرا. فـــعند نـــهايـــة 
الـقرن الـتاسـع عشـر اتّخـذ الـفكر الـعلمي مـا يـلزم مـن الخـطوات لتحـّدي آراء إسـحاق نـيوتـن (1727-1633) 
الــــقائــــلة إن الــــعالــــم يــــخضع لــــنظام آلــــي هــــائــــل يشــــبه آلــــيّة ســــاعــــة كــــبيرة، وهــــي اآلراء الــــتي اســــتحوذت عــــلى 
األفـكار آنـذاك. وبـرزت إلـى الـوجـود آراء جـديـدة أّدت إلـى قـيام نـظريّـة مـيكانـيكا الـكم أو املـيكانـيكا الـتقديـريـة. 
وبــعد فــترة وجــيزة تــّم اكــتشاف الــنظريــة النســبية فــكانــت لــها آثــار أحــدثــت انــقالبــا غــيّر املــفاهــيم  وشــّكك فــي 
”املــذهــب الــظاهــري“ الــقائــل بــأن مــعرفــة الــعالــم تــعتمد عــلى اعــتبار الــظواهــر وحــدهــا بــأنــها الــحقائــق. وكــان 

”املذهب الظاهري“ هو السائد حينذاك وقد أقرّه االعتقاد بأنه مذهب نابع من منطق وحسن تقدير. 

وقــــد شــــّجع مــــثل هــــذه الــــفتوحــــات الــــعلمية الجــــديــــدة وعــــزّز آثــــارهــــا الــــتغيير الــــذي طــــرأ عــــلى مــــيدان األبــــحاث 
الــعلمية، وتــحّول الــبحث الــعلمي مــن نــشاط مــتفرّد لــعدد مــن الــعلماء لــيصبح نــشاطــا مــنتظما شــغل اهــتمام 
املــجتمع الــعلمي الــعاملــي الــواســع ذي األثــر والــنفوذ، وتــمتّع بــاملــنافــع الــتي تــوفّــرهــا لــه الــجامــعات واملــختبرات 
والــندوات لــتبادل املــعلومــات عــن اكــتشافــات الــتجارب الــعلمية. ولــكن قــّوة املــجتمعات الــغربــية لــم تــقتصر عــلى 
الـــتقدم الـــعلمي والـــتقني. فـــمع بـــزوغ الـــقرن العشـــريـــن بـــدأت الـــحضارة الـــغربـــية تـــجني ثـــمار ثـــقافـــة فـــلسفية 



عجّـــــلت بــإطــالق الــطاقــات البشــريــة، وكــان لــها صــدى مــؤثّــر ســرعــان مــا أحــدث ثــورة فــكريــة فــي جــميع أنــحاء 
الــعالــم. وعــزّزت تــلك الــثقافــة فــكرة قــيام الــحكم الــّدســتوري، وحــبّذت مــبدأ ســيادة الــقانــون واحــترام حــقوق كــل 
فــــرد مــــن أفــــراد املــــجتمع، ووضــــعت نــــصب أعــــني املــــتأثــــريــــن بــــها رؤيــــة مســــتقبلية لــــعصر تــــسود فــــيه الــــعدالــــة 
االجــتماعــية. ولــئن كــانــت أســالــيب الخــطب الــتي تــسهم فــي تــضخيم الــشعور بــالــوطــنية فــي الــبلدان الــغربــية 
تـبالـغ فـي املـفاخـرة بـالحـّريـة واملـساواة، فشـتّان مـا كـان بـينها وبـني واقـع الـحال. إال أنـه حـّق ألهـل الـغرب أن 

يعتزّوا ويفخروا بما أحرزوه من تقّدم نحو تلك املثُل التي تم تحقيقها في القرن التاسع عشر.

أمّـــا مــن وجــهة الــنّظر الــروحــية فــقد اســتحوذت عــلى ذلــك الــعصر ازدواجــيٌّة ظــاهــرة الــتناقــض غــريــبة الــشكل، 
وكـان األفـق الـفكري فـي اتـجاهـاتـه كـلها تـقريـبا مـلبّدا بـغيوم الخـرافـات نـتيجة الـسعي إلـى مـحاكـاة الـعصور 
الــسابــقة وتــقليدهــا تــقليدا أعــمى. وأمّـــا بــالنســبة إلــى مــعظم ســكان الــعالــم فــإن نــتائــج ذلــك املــسعى تــركــتهم 
يـتأرجـحون مـا بـني عـمق الجهـل بـالنسـبة ملـا يـعرفـونـه سـواء عـن اإلمـكانـات املـتاحـة للبشـر والـعالـم املـادي مـن 
جـــهة، وتـــمّسك ســـاذج بـــالـــعلوم الـــالهـــوتـــية الـــتي كـــادت تـــكون مـــعدومـــة الـــصلة بـــالـــتجارب الـــحياتـــية مـــن جـــهة 
أخـــرى. وحـــيث نـــجحت ريـــاح الـــتغيير فـــي تـــبديـــد الـــغيوم مـــن آفـــاق الـــطبقات املـــثقفة فـــي بـــالد الـــغرب، كـــانـــت 
الـعقائـد الـتقليديـة املـتوارثـة تـغيب مـعظم األحـيان لتحـل مـكانـها عـلمانـية بـاغـية كـأنـها آفـة مـن اآلفـات، فـبعثت 
الـشّك واالرتـياب فـي الـنفوس حـول طـبيعة الـجنس البشـري الـروحـية، وحـول االلـتزام بـما تـفرضـه عـلينا املُـثُل 
والــقيم األخــالقــية. وقــد ظهــر فــي كــّل مــكان أن الــعلمنة، الــتي بــدأت تــسيطر عــلى أعــلى مســتويــات املــجتمع، 
كــانــت كــأنــها تــسير مــتضافــرة ومــتوازيــة مــع تــفّشي الجهــل الــديــني بــني عــامــة الــناس. وبــما أن لــلديــن نــفوذا 
بـــعيد األثـــر فـــي الـــنفس اإلنـــسانـــية وســـلطانـــا فـــريـــدا فـــي نـــوعـــه يـــطالـــب أتـــباعـــه بـــالتســـليم والـــخضوع، أبـــقت 
الــتعّصبات الــديــنية نــار الــحقد املــريــر والــعداوة الــهامــدة تــحت الــرمــاد حــيّة فــي كــل الــبلدان أجــياال مــتعاقــبة 

واستعرت بعد ذلك لتغذّي ما وقع من األهوال والكوارث في العقود الالحقة.5 
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مـــع انـــفتاح بـــّوابـــة الـــقرن العشـــريـــن، وفـــي خـــضّم هـــذا البحـــر مـــن الـــثّقة الـــزائـــفة والـــيأس الـــعميق ومـــن الـــتنّور 
الـعلمي والـكآبـة الـّروحـية، بـرزت إلـى الـوجـود شـخصيّة حـضرة عـبد الـبهاء املـتألّــقة. فـرحـلته فـي الـحياة الـتي 
حـملته لـتصل بـه إلـى هـذه اللحـظة الـحاسـمة فـي تـاريـخ الـجنس البشـري عـرّضـته لـلنفي والـّسجن والحـرمـان 
مــدة أكــثر مــن خــمسني عــامــا. ولــم يــعرف طــوال هــذه املــّدة ولــو لشهــر واحــد أي مــعنى لــلراحــة أو االطــمئنان. 
فــــفي هــــذه املــــرحــــلة مــــن رحــــلته تــــلك كــــان حــــضرة عــــبد الــــبهاء قــــد قــــرَّر أن يــــعلن عــــلى املــــأل، املســــتجيب مــــنهم 
والــغافــل عــلى حــّد ســواء، قــيام ذلــك العهــد املــوعــود للســالم والــعدل فــي الــعالــم، وهــو الــوعــد الــذي دعّــــم آمــال 
البشــر عــبر الــقرون والــعصور. فــأعــلن أّن األســاس الــذي يــشيد عــليه ذلــك العهــد فــي ”قــرن األنــوار“ هــذا هــو 

وحدة شعوب العالم واتّحادهم:

فـــي هـــذا الـــيوم … قـــد تـــضاعـــفت وســـائـــل االتّـــصاالت واملـــواصـــالت حـــيث يـــمكن الـــقول بـــأن الـــقارّات 
الخـمس فـي الـعالـم قـد انـدمـجت لـتصبح قـارّة واحـدة، … كـذلـك بـالنسـبة ملِلل الـعالـم ودولـه ومـدنـه وقُـراه 
كــــّلها أصــــبحت تــــعتمد بــــعضها عــــلى بــــعض ... وذلــــك فــــإن اتّــــفاق الــــكّل واتّــــحادهــــم مــــمكن أن يــــتحقق 

اليوم، وما هذا إالّ من معجزات هذا العصر املجيد والقرن العظيم.6 



كُــــّلف حـــضرة عـــبد الـــبهاء بـــإدارة شـــؤون الـــديـــن اإللـــهي نـــيابـــة عـــن والـــده الـــعظيم وأصـــبح املتحـــّدث الـــرّســـمي 
بــاســمه إبّــان ســنوات الــنفي والــسجن الــطوال الــتي تــلت رفــض حــضرة بــهاء اهلل عــرض الســلطات الــعثمانــية 
عــليه لــيكون وســيلة تــنفّذ بــها أغــراضــها الــسياســية. ولــعّل أهــّم مــا شــملته نــشاطــات حــضرة عــبد الــبهاء فــي 
تـأديـة مـسؤولـياتـه اتّـصاالتـه بـاملـسؤولـني الـرسـميني، املحـّليني مـنهم واإلقـليميني، الـذيـن كـانـوا يسـتنصحونـه فـي 
مــــا يــــواجــــهونــــه مــــن مــــشكالت. ولــــم يــــختلف الــــوضــــع فــــي الــــعالقــــات مــــا بــــني حــــضرة عــــبد الــــبهاء وأبــــناء وطــــنه 
األصــــلي. فــــفي الــــعام 1875 واســــتجابــــة ألوامــــر والــــده وجّـــــــه حــــضرة عــــبد الــــبهاء إلــــى بــــالد فــــارس، شــــعبا 
وحـــّكامـــا، رســـالـــة بـــعنوان ”الـــرّســـالـــة املـــدنـــية“، عـــرض فـــيها املـــبادئ الـــروحـــية الـــتي تـــضمن ملـــجتمعهم الـــنموّ 
والــتطّور فــي عــصر الــنضج اإلنــسانــي هــذا. فــدعــا أهــل بــالد فــارس فــي افــتتاحــيّة رســالــته تــلك إلــى أن يــعوا 

الدروس التي لّقنها التاريخ فيجدوا فيها املفتاح الذي يحقق لهم تقّدم املجتمع وازدهاره:

فـــــالحـــــظوا بـــــعني الـــــبصيرة أّن هـــــذه اآلثـــــار واألفـــــكار واملـــــعارف والـــــفنون والـــــِحكم والـــــعلوم والـــــصنائـــــع 
والــبدائــع املــختلفة املــتنّوعــة كــلها مــن فــيوض الــعقل واملــعرفــة، ومــا مــن طــائــفة أو قــبيلة ازدادت فــي هــذا 
البحـر الـلّجي تـعمقا إالّ ازدادت عـلى جـميع الـقبائـل واملـلل تـقّدمـا. ومـا عـزّة أي مـّلة وسـعادتـها إال أن 

تشرق من أفق املعارف إشراق الشمس وهل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون.7 

مهّـــدت ”الــرســالــة املــدنــية“ الســبيل وبشّــــــرت بــالهــدايــة الــتي ســوف تــفيض مســتقبال مــن قــلم حــضرة عــبد الــبهاء 
فـــي الـــعقود الـــتالـــية. فـــإثـــر صـــعود حـــضرة بـــهاء اهلل شـــعر املـــؤمـــنون الـــفرس بـــخسارة فـــادحـــة فهـــدَّهـــم الحـــزن، 
ولــكن فــيضاً مــن الــواح حــضرة عــبد الــبهاء ورســائــله أنــعش أرواحــهم ومــّدهــم لــيس بــالــدعــم املــعنوي فــقط بــما 
كـانـوا يـحتاجـونـه مـن سـند روحـي، بـل وفّـر لـهم أيـضا الـقيادة الـحكيمة الخـتطاط طـريـقهم عـبر الـفوضـى الـتي 

كانت تهدد سالمة النظام القائم آنذاك في ديارهم.

كـــانـــت تـــلك املـــراســـالت تـــصل إلـــى أصـــغر الـــقرى عـــبر بـــالد فـــارس حـــامـــلة إجـــابـــات حـــضرة عـــبد الـــبهاء عـــن 
األسـئلة وااللـتماسـات املـوجـهة إلـيه مـن قـبل عـدد غـفير مـن املـؤمـنني، مـفيضة عـليهم بـالهـدايـة، مـشّجعة إيـاهـم، 
بـاعـثة لـلطمأنـينة فـي نـفوسـهم. فـنقرأ مـثال فـي لـوح مـوجّــــه إلـى األحـبّاء فـي قـريـة ”كـيشه“ حـيث يـذكـر حـضرة 
عـبد الـبهاء فـي لـوحـه ذلـك مـائـة وسـتني مـنهم بـاالسـم. أمّــا بـالنسـبة لـلعصر الـذي انـبثق فجـره آنـذاك فـقد قـال 
حـضرة عـبد الـبهاء ”بـأن هـذا الـقـرن هـو قـرن األنـوار“ ... واسـترسـل فـي شــرح هـذه ”الـصورة الـذهـنية“ الـتي 

رسمها لنا على أنها قبول بمبدأ الوحدة واالتّحاد وما يترتّب على ذلك من آثار ونتائج:

إن املـعنى الـذي أقـصده هـو أن عـلى أحـبّاء اهلل مـعامـلة مـن يـضمر لـهم الشـر كـمن يـأمـل لـهم الـخير… 
يـعني أن عـليهم مـعاشـرة األعـداء بـما يـليق بـاألحـبّاء، وأن يـجابـهوا الـظالـم وكـأنـه رفـيق كـريـم، وعـليهم 

أالّ ينظروا إلى ذنوب أعدائهم ونقائصهم وأخطائهم، وأالّ يأبهوا لعداوتهم وظلمهم وجورهم.8 

إن دعـــوة حـــضرة عـــبد الـــبهاء هـــذه املجـــموعـــة الـــصغيرة مـــن املـــؤمـــنني املضطهـــديـــن الـــقاطـــنني فـــي ذلـــك الـــربـــع 
الـقصي مـن بـلد مـازال بـمنأى عـن الـتطورات االجـتماعـية والـفكريـة الـجاريـة فـي أمـاكـن أخـرى، هـذه الـدعـوة 



إلـى االرتـقاء والـسمو بـأبـصارهـم فـوق هـمومـهم املحـلية وإلـى تـصّور مـا سـوف تـكون عـليه الـحال حـني تـتحقق 
الوحدة العاملية، أمٌر يفوق حدود اإلدراك العادي بكل تأكيد:

عــليهم بــاألحــرى أن يــنظروا إلــى البشــر أجــمعني يهــديــهم فــي ذلــك دعــوة الجــمال املــبارك بــأن الــناس 
جــميعا عــباد ســلطان الــعظمة والــجبروت، فــقد شــمل بــلحاظ عــنايــته الخــلق أجــمعني بــما نــطق بــه مــن 
قــول كــريــم، وأمــر بــأن نُظهــر تــجاه الــكل املــحبّة والــوّد والــحكمة والــرأفــة واالســتقامــة واالتــحاد دون أن 

نفّرق بني أحد من العباد.9 

لــم تــكن دعــوة حــضرة عــبد الــبهاء هــذه مجــرد حــث فــقط عــلى رفــع مســتوى اإلدراك وزيــادتــه بــالنســبة ملــفاهــيم 
الـوحـدة واالتّـحاد، إنـما تـضّمنت أيـضا دعـوة مـماثـلة لـاللـتزام والـتنفيذ. فـالـلهجة الـتي اعـتمدهـا الـلوح املـذكـور 
كـــان فـــيها مـــن اإللـــحاح والـــثقة مـــا يـــشعرنـــا بـــتلك الـــقّوة الـــتي بـــعثت مســـتقبال اإلنـــجازات الـــعظيمة لـــلمؤمـــنني 
الــفرس فــي الــعقود الــتي مــرت مــنذ ذلــك الــتاريــخ. فــأعــزّ هــؤالء أمــر اهلل مــقامــا، ورّوجــوا لــه عــلى نــطاق عــاملــي 

واسع إضافة إلى قيامهم باكتساب تلك القدرات التي تساعد اإلنسانية على التقدم:

يـــا أحـــباّء اهلل ! قـــومـــوا عـــلى خـــدمـــة الـــعالـــم اإلنـــسانـــي بـــكل نـــشاط وانـــبساط، وكـــونـــوا مـــحبنّي لـــلجنس 
البشـــري، فـــغّضوا الـــطرف عـــن املـــوانـــع وحـــرروا أنـــفسكم مـــن الـــقيود … فـــالـــخالص مـــن هـــذه املـــوانـــع 
والــقيود يــكون ســببا لــنزول الــنّعم اإللــهية. فــال تســتريــحوا آنــاً وال تســتكينوا دقــيقة، وال تــتوقــفوا لحــظة، 
وال تـتريّـثوا ثـانـية، بـل انـدفـعوا كـأمـواج بحـر عـظيم، وارفـعوا زئـيركـم كـالـحيتان فـي بحـر األبـديّـة … فـما 
دام هـناك رمـق مـن الـحياة فـي عـروقـكم عـليكم بـالـسعي واالجـتهاد لـوضـع أسـاس لـن تـزعـزعـه الـقرون 
والــعصور، لــتبنوا صــرحــا لــن تــقّوضــه تــوالــي الــدهــور واألحــقاب، صــرحــا أبــديــا ال نــهايــة لــه حــتى تــقوم 

سلطنة األفئدة واألرواح منيعة في الدارين.10 

وال بـــد لـــعلماء الـــتاريـــخ االجـــتماعـــي فـــي املســـتقبل مـــن أن يـــدرســـوا دراســـة مـــتمّعنة فـــي دقـــائـــق الـــتحّول الـــذي 
أحــدثــه حــضرة عــبد الــبهاء اجــتماعــيا فــي تــلك الــسنوات املــبكرة. وسيحــظى هــؤالء الــباحــثون بحــريــة مــطلقة 
لـالسـتفادة مـن املـصادر والـوثـائـق األولـية إلجـراء مـثل هـذه الـدراسـة. فـقد تـمّكن حـضرة عـبد الـبهاء يـومـا بـعد 
يــوم، وشهــرا بــعد شهــر، مــن تــنشيط الــجامــعة الــبهائــية فــي بــالد فــارس لــكي تــتوسّــــــع. بــل انــه خــلق لــها أيــضا 
وعـيها، وصـاغ لـها حـياتـها الجـماعـية، وفـعل كـل ذلـك مـن مـنفاه الـبعيد تـحيط بـه جـحافـل األعـداء يتحـرّشـون بـه 
دومـا فـي كـل آن. وكـان نـتيجة هـذه املـساعـي أن بـرزت إلـى الـوجـود ثـقافـة لـم تشهـد اإلنـسانـية مـثيال لـها فـي 
الـتاريـخ رغـم كـونـها ثـقافـة محـليّة محـدودة. فـقرنـنا هـذا بـكل مـا أفـرزه مـن فـوضـى واضـطراب، ورغـم اّدعـاءاتـه 
الـطّنانـة املـتبّجحة حـول خـلق نـظام جـديـد، ال نجـد فـيه مـا يشـبه إنـجازات عـقل فـرد واحـد سخّــر مـا يـمتلكه مـن 
املــواهــب لــيشيد، وبــصورة مــنتظمة، جــامــعة مــتميّزة نــاجــحة اعــتبرت مــيدان نــشاطــها الــنهائــي الــكرة األرضــية 

بأسرها.

وجــدت الــجامــعة الــبهائــية فــي بــالد فــارس نــفسها وكــأن حــياة جــديــدة قــد دبّــت فــيها رغــم مــا كــانــت تــعانــيه مــن 
مـوجـات مـتقطّعة مـن الـفظائـع عـلى أيـدي رجـال الـّديـن املسـلمني ومـؤيـديـهم، وفـي وقـت تـوانـت فـيه سـلسلة مـن 
مـلوك األسـرة الـقاجـاريـة عـن تـوفـير أي ضـمان أو حـمايـة ألبـناء تـلك الـجامـعة. وكـان مـن مـظاهـر هـذه الـحياة 



الجــديــدة أن تــضاعــف عــدد املــؤمــنني فــي كــل مــنطقة مــن مــناطــق الــبالد الــفارســية، إذ دخــل ديــن اهلل وجــهاء 
املـجتمع بـمن فـي ذلـك عـدد مـن رجـال الـديـن مـن أصـحاب السـلطة والـنفوذ، وبـرزت ألول مـرة الـهيئات اإلداريـة 
الـــرائـــدة فـــي شـــكل مـــجالـــس اســـتشاريـــة أولـــية. ويســـتحيل أمـــام هـــذا الـــتطّور األخـــير لـــوحـــده أن تـــكون هـــناك 
مـغاالة فـي مـدى أهـمية قـيام تـلك املـجالـس االسـتشاريـة. فـالـذي حـدث هـو أن جـامـعة واحـدة تـمثّل كـل فـئات 
مــجتمعها الــذي تــنتمي إلــيه تــمكنّت مــن اخــتطاط طــريــق جــديــد لــها عــلى عــكس مــا كــان يحــدث فــي املــاضــي 
لـتأخـذ عـلى عـاتـقها مـسؤولـية تـقريـر شـؤونـها الجـماعـية بـنفسها عـبر الـتشاور واالسـتفتاء. وقـد تـم كـل هـذا فـي 
بــلد وبــني أفــراد شــعب اعــتاد لــقرون طــويــلة الــرضــوخ لــنظام الســلطة األبــويــة حــيث كــانــت ســلطة اتّــخاذ الــقرار 

حكرا على ملك مطلق الصالحيات أو من حق مجموعة من األئّمة املجتهدين الشيعة.

فـــفي الـــكيانـــني الـــثقافـــي واالجـــتماعـــي الـــلذيـــن ســـعى حـــضرة عـــبد الـــبهاء لـــتنميتهما فـــي املـــجتمع الـــفارســـي 
تـمثلت الـطاقـات الـروحـية فـي الـشؤون الـعملية لـلحياة الـيومـية. وكـان الـتأكـيد الـذي تـضّمنته الـتعالـيم اإللـهية 
حــول أهــمية الــتربــية والــتعليم حــافــزا لــتأســيس املــدارس الــبهائــية فــي الــعاصــمة وغــيرهــا مــن مــراكــز األقــالــيم. 
وكــان مــن ضــمن هــذه املــدارس مــدرســة ”الــتربــية“ لــلبنات الــتي ذاع صــيتها واشــتهرت عــلى نــطاق وطــني.11  
وتـــبع تـــأســـيس هـــذه املـــدارس إقـــامـــة املســـتوصـــفات والـــعيادات الـــطبيّة الـــتي ســـاعـــد فـــي إيـــجادهـــا بـــهائـــيّون 
أوروبــيون وأمــريــكيون. ثــم تــأسســت أيــضا شــبكة مــن الــّسعاة يحــملون الــرســائــل عــبر الــبالد لــيمّدوا الــجامــعة 
الـبهائـيّة الـجاّدة املـكافـحة بـالخـدمـات الـبريـديـة الـتي افـتقدهـا إخـوانـهم املـواطـنون بـصورة بـارزة لـلعيان. ومـا 
كــانــت هــذه الــتغيرات الــجاريــة إال لــتمّس أبســط ظــروف الــحياة الــيومــية وأحــوالــها. فــعلى ســبيل املــثال امــتنع 
الـبهائـيون، إطـاعـًة ألحـكام ”الـكتاب األقـّدس“، عـن الـدخـول إلـى الحـّمامـات الـعامـة املـنتنة الـتي كـانـت أرضـا 
خـــصبة لنشـــر األوبـــئة واألمـــراض، واســـتعاضـــوا بـــدال مـــن ذلـــك بـــاالغـــتسال بـــاملـــاء الـــبكر الـــنّقي مســـتخدمـــني 

املرَّش.

كـان هـذا الـتقدم فـي نـواحـيه االجـتماعـية والـتنظيمية والـعملية يـديـن بـالـفضل لـتلك الـدوافـع الـتي كـانـت تحـرّك 
آنــذاك مــا كــان يجــري عــلى قــدم وســاق مــن تــحّول وتــغيير بــني صــفوف املــؤمــنني. وكــان مــن آثــار هــذا الــتحول 
والـــتغيير األخـــالقـــي أن بـــرز الـــبهائـــيون – حـــتّى فـــي نـــظر أعـــداء ديـــنهم – كـــمرشّــــــــحني لـــتبّوء املـــناصـــب الـــتي 
تتطلب الثقة واألمانة. وحدثت هذه التحواّلت بسرعة فائقة ساعدت على فرز قطاع معنّي من سّكان البلدان 
الـفارسـية لـيقف مـتميّزا عـلى األغـلبية املـحيطة بـه واملـعاديـة لـه، فـكان ذلـك بـمثابـة الـدلـيل والـبرهـان عـلى الـقوى 
الــغالــبة الــتي أطــلقها مــن عــقالــها مــيثاق حــضرة بــهاء اهلل مــع أتــباعــه وتــلك الــتي تــمثّلت فــي تــبّوء حــضرة عــبد 

البهاء مركز القيادة التي خّوله إياها وخّصه بها هذا امليثاق.

كـانـت الـحياة الـسياسـية الـفارسـية خـالل هـذه الـسنوات تـكاد تـكون فـي حـالـة مـن االضـطراب املسـتمر. فـإبّـان 
هــذه الــفترة تــّم إقــناع مــظفّر الــديــن شــاه، خــليفة نــاصــر الــّديــن شــاه، بــاملــوافــقة فــي الــعام 1906 عــلى وضــع 
دســــتور لــــلبالد. غــــير أّن محــــمد عــــلي شــــاه، الــــذي تــــاله فــــي الــــحكم، أقــــدم بــــكل اســــتهتار عــــلى حــــّل كــــل مــــن 
الــبرملــانــني األول والــثانــي، وذهــب فــي مــرّة مــن املــرّات إلــى حــد مــهاجــمة بــناء كــان يــجتمع فــيه الــبرملــان بــنيران 
املــدفــعية والــقنابــل. أمّــا الحــركــة املــسّماة ”بــالحــركــة الــدســتوريــة“ الــتي أطــاحــت بمحــمد عــلي شــاه فــقد تــمّكنت 
مـن أن تُـجبر أحـمد شـاه، آخـر مـلوك األسـرة الـقاجـاريّـة، عـلى دعـوة بـرملـان ثـالـث لـالنـعقاد. إال أن هـذه الحـركـة 
كــانــت مــنقسمة عــلى ذاتــها يــمزّقــها تــنازع األطــراف املــتنافــسة ويســتغّل خــالفــاتــها بــغير خجــل أو وجــل رجــال 



الــديــن الــشيعة. وفــي خــضّم هــذه الــتطورات اســتمرت األحــزاب املــؤيــدة لــلنظام املــلكي وتــلك الــداعــية لــلنظام 
الجـمهوري عـلى حـّد سـواء فـي إحـباط جـهود الـبهائـيني لـإلسـهام إسـهامـا بـنّاء فـي مـوجـة التّحـديـث الـتي عـّمت 
الــبالد. وقــد تــأثّــر كــل مــن املــلكيني والجــمهوريــني بــجو الــتعّصب الــديــني الــسائــد حــينذاك فــاعــتبروا الــجامــعة 
الــبهائــية مجــرّد كــبش فــداء يخــدم مــصالــحهم اآلنــيّة الــخاصــة. وهــنا أيــضا ســوف يــتمّكن عــصر أكــثر نــضجا 
مــن عــصرنــا فــي مــفاهــيمه الــسياســية،  مــن أن يــقّوم ويــثّمن الــطريــقة الــتي تــمّكن بــها حــضرة عــبد الــبهاء مــن 
قـيادة جـامـعة تـرزح تـحت عـبء الـحصار لـتبذل مـا فـي وسـعها لـتشجيع اإلصـالح الـسياسـي فـي الـبالد، وأن 
تـكون مسـتعدة ألن تـتنّحى جـانـبا إذا مـا رفـضت جـهودهـا الـخيّرة وقـوبـلت بـالـتهّكم واالزدراء. وال شـك فـي أن 
حـــضرة عـــبد الـــبهاء قـــد ضـــرب املـــثل فـــي الـــكيفية الـــتي يـــمكن لـــلجامـــعة الـــبهائـــية انـــتهاجـــها ملـــواجـــهة تحـــّديـــات 

املستقبل التي ال مفّر منها. 

ولـــم يـــكن نـــفوذ حـــضرة عـــبد الـــبهاء يـــمتّد إلـــى الـــجامـــعة الـــبهائـــية ســـريـــعة الـــنمو ويـــصلها فـــي مهـــد األمـــر عـــبر 
ألـواحـه فـقط. فـقد كـان املـؤمـنون الـفرس، عـلى عـكس أهـل الـغرب، ال يـتميّزون عـن أهـل بـالد الشـرق األوسـط 
فـــي الـــهيئة أو املـــلبس. ولـــذا فـــإنـــهم لـــم يـــكونـــوا لـــيثيروا ارتـــياب الســـلطات الـــعثمانـــية وشـــكوكـــها عـــند زيـــارتـــهم 
حـــضرة عـــبد الـــبهاء قـــادمـــني مـــن مهـــد األمـــر. وكـــان مـــن نـــتيجة ذلـــك أن تـــمّكن ســـيل مـــن الـــزائـــريـــن الـــفرس أن 
يـضعوا فـي تـصرّف حـضرة عـبد الـبهاء وسـيلة إضـافـية شـديـدة الـتأثـير تـمّكن عـن طـريـقها مـن أن يـبعث الـروح 
فــي نــفوس األحــبّاء، مــوجّـــــها نــشاطــاتــهم، ومــجتذبــا إيــاهــم لــلتعمق دومــا فــي فــهم الــغايــة الــتي جــاء مــن أجــلها 
حــضرة بــهاء اهلل. وكــان بــني مــن زاروا عــّكا نــفر حــملوا أعــظم األســماء شــأنــا فــي تــاريــخ الــديــن الــبهائــي فــي 
إيـــران، وقـــد عـــادوا إلـــى مـــواطـــنهم وهـــم عـــلى أتـــم اســـتعداد لـــبذل أرواحـــهم، إذا اقـــتضى األمـــر، لـــكي تـــتحّقق 
رؤيـة حـضرة عـبد الـبهاء. وكـان مـن ضـمن ذلـك الـنفر مـن املحـظوظـني خـالـد الـذكـر ولـيّ اهلل ورقـاء ونجـله روح 
اهلل كــما كــان مــعهم الــحاجــي مــيرزا حــيدر عــلي، ومــيرزا أبــو الــفضائــل، ومــيرزا محــمد تــقي أفــنان، إضــافــة 
إلـــى أربـــعة مـــن أيـــادي أمـــر اهلل املـــرمـــوقـــني وهـــم ابـــن أبـــهار والـــحاجـــي مـــالّ عـــلي أكـــبر وأديـــب الـــعلماء وابـــن 
أصــدق. ومــا الــروح الــتي تــغذّي الــيوم املــهاجــريــن اإليــرانــيني وتــقّويــهم فــي كــل جــهة مــن جــهات الــعالــم وتــسهم 
أيـضا إسـهامـا خـالّقـا فـي بـناء حـياة الـجامـعة الـبهائـية إال امـتداد لـخيط ذهـبي تـتنّضد فـيه أجـيال الـعائـالت 
واحـدة بـعد أخـرى كـعقد يـصلها بـتلك األيـام الـخوالـي مـن أيّـام الـبطولـة األولـى. وإذا أمـعنا الـنظر فـيما مـضى 
يظهـر جـلياً أّن الـظاهـرة الـتي نـسّميها الـيوم بـالـّسياق املـزدوج ملـرحـلتي الـتوسّـــــع والـتدعـيم تجـد جـذورهـا أيـضا 

في تلك السنوات الرائعة.

بــعثت كــلمات حــضرة عــبد الــبهاء وحــكايــات الــعائــديــن مــن زيــارتــه فــي األراضــي املــقّدســة روحــا جــديــًدا فــي 
نـفوس املـؤمـنني الـفرس، فهـبّوا لـلقيام بـالـنشاط الـتبليغي الـجّوال فـي الشـرق األقـصى. وقـد دعـم هـذا الـنشاط 
املـبذول كـل مـا تـحّقق إبّـان الـسنوات األخـيرة مـن بـعثة حـضرة بـهاء اهلل كـتأسـيس الـجامـعات الـبهائـية فـي كـل 
مــن الــهند وبــورمــا ونشــر األمــر الــكريــم حــتى وصــولــه إلــى الــصني. ومــن الــدالئــل عــلى الــقوى الجــديــدة الــتي 
ســرت فــي كــيان األمــر الــكريــم كــان تــشييد أول مشــرق لــألذكــار فــي الــعالــم  وذلــك فــي تــركســتان، وهــي أحــد 
أقـــالـــيم الـــدولـــة الـــروســـيّة، حـــيث نـــمت جـــامـــعة بـــهائـــية تـــحيا حـــياة أمـــريّـــة. وكـــان مشـــرق األذكـــار هـــذا مشـــروعـــا 

أوحى به حضرة عبد البهاء ونُفّذ منذ بدايته تحت إشرافه وعلى هدى من نصحه. 



وقــد كــان لهــذه الــنشاطــات واســعة املــدى الــتي امــتّدت مــن البحــر املــتوســط إلــى بحــر الــصني، وقــام بــتنفيذهــا 
جـــمع مـــن املـــؤمـــنني الـــذيـــن ازدادوا عـــزمـــا وثـــقة، الـــفضل فـــي إرســـاء الـــقاعـــدة الـــتي اســـتند إلـــيها حـــضرة عـــبد 
الـــبهاء لـــتقفّي الـــفرص الـــواعـــدة الـــتي بـــدأت تـــلوح فـــي األفـــق عـــند بـــزوغ فجـــر الـــقرن الجـــديـــد. ومـــا ال يـــمكن 
الــتغاضــي عــنه أو اإلقــالل مــن أهــميته أّن تــلك الــقاعــدة كــانــت تــحتضن الخــلفيات الــديــنية والــعرقــيّة والــقومــية 
كــثيرة الــتعّدد والــتنّوع الــتي يــمثّلها الشــرق. وهــكذا أصــبحت هــذه الــقاعــدة إنــجازا يــمثّل الــوحــدة واالتــحاد، 
فــزّود ذلــك حــضرة عــبد الــبهاء بــاألمــثلة الــتي يــسوقــها مــرارا فــي مــا يــلقيه مــن خــطب وبــيانــات عــلى مســتمعيه 
من أهل الغرب، وذلك ليبرهن على القوى الباعثة على الوحدة واالتّحاد النابعة من ظهور حضرة بهاء اهلل.

إن أعــــظم نــــجاح حــــّققه حــــضرة عــــبد الــــبهاء فــــي تــــلك الــــسنوات األولــــى كــــان إقــــامــــة ضــــريــــح حــــضرة الــــباب 
الـــّشهيد، الـــذي نـــقل رفـــاتـــه إلـــى األراضـــي املـــقّدســـة فـــي جـــّو ظـــروف مـــحفوفـــة بـــاملـــخاطـــر والـــصعوبـــات. شـــيّد 
حـضرة عـبد الـبهاء هـذا الـضريـح إثـر جـهود مـضنية عـلى سـفح جـبل الـكرمـل فـي مـوقـع كـان حـضرة بـهاء اهلل 
قـد عـيّنه مـن قـبل لهـذا الـغرض. ولـقد شـرح حـضرة شـوقـي أفـندي أنـه بـينما كـانـت دمـاء الشهـداء تـروي فـيما 
مـــضى مـــن الـــعصور بـــذور اإليـــمان فـــي قـــلوب األشـــخاص أصـــبحت الـــيوم تـــسقي جـــذور مـــؤسّــــــــسات األمـــر 
وهـيئاتـه اإلداريـة.13  ويُكسـب بُـعد الـنظر هـذا مـعنى خـاصـا لـلكيفية الـتي سـوف يـشاد بـها نـظام حـضرة بـهاء 
اهلل الـعاملـي فـي ظـل مـقام حـضرة الـباب، املبشّـــــر الـشهيد بـديـن اهلل. وهـاهـنا يـضع حـضرة شـوقـي أفـندي هـذا 

اإلنجاز الذي حققه حضرة عبد البهاء في نصابه الصحيح عاملياً وتاريخيا حيث يقول: 

وكـما هـو الـحال فـي عـالـم الـّروح فـإن حـقيقة حـضرة الـباب قـد مجّــــدهـا مـؤسّــــــس الـظهور الـبهائـي عـلى 
أنــها ’الــنقطة األولــى الــتي تــدور حــولــها أرواح املــرسَــــــلني‘. وكــذا الــحال فــي الــعالــم الــظاهــر، ألّن رفــاتــه 
املــقّدس يــمثّل قــلب ومــحور مــا يــمكن اعــتباره دوائــر تــسعا ذات مــركــز واحــد،14 فــيوازي هــذا املــجاز مــا 
ــــدا بـــقولـــه: ’الحـــمد هلل الـــذي أظهـــر الـــنقطة وفـــّصل مـــنها عِـــــلم مـــا كـــان ومـــا  أضـــافـــه مـــؤســـس ديـــننا مـــؤكّـِ

يكون‘ و’النقطة التي بها ذوت من ذوت‘.15 

أمّـــا أهــّمية مــا أنجــزه حــضرة عــبد الــبهاء وتــكبّد فــي ســبيله عــظيم الــعناء فــيصفه حــضرة شــوقــي أفــندي مــن 
وجهة نظر حضرة عبد البهاء نفسه بصورة مؤثّرة فيقول: 

فـلّما انـتهى كـل شـيء وأودع بـعد أمـد طـويـل رفـات حـضرة املظهـر اإللـهي الـشيرازي مـقرّه األخـير فـي 
صــدر جــبل اهلل املــقّدس خــلع حــضرة عــبد الــبهاء عــمامــته، وخــلع نــعليه، ونــزع عــباءتــه وركــع بــني يــدي 
الـتابـوت، وكـان مـازال مـفتوحـا، وشـعره الـفّضي يـتماوج حـول رأسـه وأسـاريـر وجـهه تـتألّـق بـالبشـر، ثـم 
اسـتراح بـجبينه عـلى حـافّـة الـتابـوت الخشـبي، وشـهق شـهيقا عـالـيا ثـم بـكى بـكاء أبـكى مـن حـولـه. ولـم 

يستطع أن ينام ليلته، فقد جرفته األحاسيس وعصفت به املشاعر.16 

بحــلول الــعام 1908 أطــلقت الحــركــة املــسّماة ب”تــركــيا الــفتاة“ ســراح مــعظم املــعتقلني الــديــنيني والــسياســيني 
فـي سـجون اإلمـبراطـوريـة الـعثمانـية، بـمن فـيهم حـضرة عـبد الـبهاء، فـوجـد نـفسه فـجأة وقـد رُفـع عـنه الحـظر 
الــذي قــيّد تحــرّكــاتــه ضــمن مــديــنة الــسجن عــّكا ومــا جــاورهــا مــن الــضواحــي. ووجــد نــفسه أيــضا فــي مــوقــف 
يـسمح لـه بـأن يـباشـر مـهمة وصـفها حـضرة شـوقـي أفـندي فـي وقـت الحـق بـأنـها إحـدى أهـم املنجـزات الـثالث 



الـــتي حـــققها حـــضرة عـــبد الـــبهاء أثـــناء فـــترة واليـــته، أال وهـــي اإلعـــالن إعـــالنـــا عـــامّــــا عـــن ديـــن اهلل وأمـــره فـــي 
مراكز الكثافة السّكانية الرئيسة في العالم الغربي. 

كــانــت طــبيعة األحــداث املــثيرة الــتي أحــاطــت بــزيــارة حــضرة عــبد الــبهاء إلــى أمــريــكا الــشمالــية وأوروبــا هــي 
الســبب فــي أن أخــبار الــرحــلة الــتاريــخية الــتي قــام بــها حــضرة املــولــى ومــا أثــارتــه مــن اهــتمام قــد طــغت عــلى 
األهـميّة الـتي اتـسمت بـها الـسنة األولـى مـن تـرحـالـه الـتي قـضاهـا فـي مـصر. فـقد وصـل حـضرة عـبد الـبهاء 
إلـــى مـــصر فـــي شهـــر أيـــلول (ســـبتمبر) مـــن الـــعام 1910، وكـــان فـــي عـــزمـــه مـــواصـــلة الـــسفر مـــباشـــرة إلـــى 
أوروبـا. غـير أّن تـوعّــك صـحته أجـبره عـلى تـأجـيل الـسفر واإلقـامـة فـي مـنطقة الـرّمـل، إحـدى ضـواحـي مـديـنة 
اإلســكندريــة، فــمكث حــضرة عــبد الــبهاء فــي مــصر حــتى شهــر آب (أغســطس) مــن الــعام 1911. وكــان مــا 
حــدث أن األشهــر الــتالــية كــانــت فــترة مــثمرة جــدا، وأن نــتائــجها الــكامــلة ســتظهر فــي مــقّدرات األمــر املــبارك 
ألعـوام عـديـدة بـعد ذلـك وخـاصّـــــــــة فـي مـا يـتعلق بـالـقارّة األفـريـقية. ومـما ال ريـب فـيه أن اإلعـجاب الشـديـد الـذي 
كــان يــكنّه لــحضرة عــبد الــبهاء فــضيلة الــشيخ محــمد عــبده، وكــان الــتقاه مــراراً فــي بــيروت، قــد مهّــــد الســبيل 
أمـــام نـــشاطـــات حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي مـــصر، وعُـــــنّي فـــضيلة الـــشيخ محـــمد عـــبده فـــيما بـــعد مـــفتيا لـــلديـــار 

املصرية وأصبح شخصيّة مرموقة في جامعة األزهر الشريف.

إلقـــامـــة حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي مـــصر جـــانـــب يســـتدعـــي اهـــتمامـــا خـــاصـــا. فـــقد هـــيّأت تـــلك اإلقـــامـــة املـــؤقـــتة 
الـــظروف املـــناســـبة لـــلمجاهـــرة واإلعـــالن عـــن األمـــر اإللـــهي إعـــالنـــا عـــامـــا ألول مـــرّة. فـــاملـــناخ الـــفكري املتحـــّرر 
واالنـفتاح النسـبي الـذي سـاد كـالّ مـن مـديـنتي الـقاهـرة واإلسـكندريـة فـتح املـجال أمـام حـوار صـادق صـريـح 
بــني حــضرة عــبد الــبهاء وأبــرز شــخصيات الــعالــم اإلســالمــي الــّسني مــن أهــل الــفكر. وكــان مــن ضــمن هــؤالء 
رجــال الــديــن، ونــّواب الــبرملــان، والــرســميون، وأبــناء الــطبقات الــعليا فــي الــبالد، إضــافــة إلــى محــرري الجــرائــد 
واملــــجالّت الــــذيــــن كــــانــــوا يــــمثّلون الــــصحف الــــعربــــية ذات الــــنفوذ فــــي وقــــت كــــانــــت فــــيه تــــلك الــــصحف مــــتأثّــــرة 
بــالــتقاريــر املــغرضــة الــصادرة مــن بــالد فــارس ومــن إســطنبول حــاضــرة الــدولــة الــعثمانــية. فــأتــيحت لــهم اآلن 
الـــفرصـــة لـــيكتشفوا بـــأنـــفسهم حـــقيقة األمـــر الـــواقـــع. وغـــيّرت املـــنشورات الـــتي كـــانـــت تـــجاهـــر بـــعدائـــها لـــلديـــن 
الــبهائــي لــهجتها الــسابــقة إلــى الحــّد الــذي اســتهّل فــيه أحــد محــرري هــذه الــصحف مــقالــته االفــتتاحــية فــي 
جـــريـــدتـــه حـــول زيـــارة حـــضرة عـــبد الـــبهاء إلـــى مـــصر بهـــذا الـــوصـــف: ”إن صـــاحـــب الـــفضيلة املـــيرزا عـــبّاس 
أفـــندي، الـــعالـــم الـــعالّمـــة، هـــو زعـــيم الـــطائـــفة الـــبهائـــية فـــي عـــّكا واملـــرجـــع الـــرئـــيسي لـــلبهائـــيني فـــي كـــل أنـــحاء 
الـــــعالـــــم.“ وعـــــبّرت الـــــصحيفة أيـــــضا عـــــن تـــــرحـــــيبها بـــــالـــــزيـــــارة الـــــتي كـــــان يـــــقوم بـــــها حـــــضرة عـــــبد الـــــبهاء إلـــــى 
اإلســكندريــة آنــذاك.17 وأشــادت هــذه املــقاالت وغــيرهــا بــصورة خــاصّــــــــــة بــما يــتمتّع بــه حــضرة عــبد الــبهاء مــن 
فـهم عـميق لـلديـن اإلسـالمـي. وامـتدحـت مـبادئ الـوحـدة واالتّـحاد والـتسامـح الـكامـنة فـي صُـــــــــلب الـتعالـيم الـتي 

ينادي بها. 

ورغـم أن إقـامـة حـضرة عـبد الـبهاء فـي مـصر فـرضـها تـوعّــك صـحته، فـإن الـفترة الـقصيرة الـتي قـضاهـا هـناك 
كـانـت حـافـلة بـالـنّعم والـبركـات. أمّـا الـدبـلومـاسـيون واملـسؤولـون الـغربـيون فـقد أتـيح لـهم أن يـشاهـدوا شـخصيا 
ويــالحــظوا عــن كــثب الــنجاح الــخارق الــذي كــان حــليف حــضرة عــبد الــبهاء فــي اتّــصاالتــه وعــالقــاتــه مــع أبــرز 
شـــخصيات الشـــرق األدنـــى، وهـــي املـــنطقة الـــتي كـــانـــت تحـــظى آنـــذاك بـــاهـــتمام خـــاص مـــن قـــبل األوســــاط 



األوروبـــية. ولـــذا لـــم يـــكد حـــضرة عـــبد الـــبهاء يـــبدأ رحـــلته إلـــى الـــغرب فـــي الـــحادي والعشـــريـــن مـــن شهـــر آب 
(أغسطس) العام 1911 حتى كانت شهرته قد ذاعت وسبقته إلى آفاق الّديار األوروبية.  
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فــي لــوح وجّـــــهه حــضرة عــبد الــبهاء إلــى أحــد املــؤمــنني األمــريــكيني الــعام 1905 نجــد بــيانــا فــيه مــن الهــدايــة 
بـقدر مـا فـيه مـن املـشاعـر املـؤثّـرة. يـشير حـضرة عـبد الـبهاء فـي هـذا الـلوح إلـى الـحال الـتي كـان عـليها إثـر 
صـعود حـضرة بـهاء اهلل فـيذكـر فـي هـذا الـصدد أخـبار رسـالـة وصـلته مـن أمـريـكا فـي ذلـك الـوقـت الـذي وصـفه 

بقوله ”بأنه كان وقتا قد هاجت فيه أمواج الباليا واالمتحانات.“ لكنه يسترسل فيقول: 

لــقد كــانــت هــذه حــالــتنا عــندمــا وصــلتنا رســالــة مــن األحــبّاء فــي أمــريــكا. كــتبوا يــقولــون بــأنــهم تــعاهــدوا 
عـلى االتـحاد واالتـفاق فـي جـميع الـشؤون … وأنـهم نـذروا  أنـفسهم أن يـضّحوا فـي سـبيل مـحبّة اهلل 
حـتى يـفوزوا بـالـحياة الـباقـية. وبمجـرّد أن تُـليت هـذه الـرسـالـة واطّلعنا عـلى مـا ذيّـلها مـن اإلمـضاءات، 

غمر عبد البهاء من الفرح والسرور ما ال يمكن وصفه.18 

أن يــقّدر الــبهائــيون الــظروف الــتي صــاحــبت انــتشار أمــر اهلل فــي الــغرب حــق قــدرهــا أمــر ذو أهــمية حــيويــة 
بـالنسـبة لـهم فـي الـوقـت الـحاضـر، وذلـك ألسـباب عـّدة. وأن نـعرف قـيمة تـلك الـظروف حـق املـعرفـة سـيساعـدنـا 
عـلى أن نحـرر أنـفسنا مـن وطـأة ثـقافـة تـطفّلية فـظّة اقتحـمت عـلينا حـياتـنا بـاسـم االتّـصال، أال وهـي ”الـثقافـة 
املــعلومــاتــيّة“ الــتي أصــبحت مــألــوفــة فــي عــصرنــا هــذا إلــى حــّد بــتنا مــعه نــمر بــها مــرور الــكرام ال نلحــظها وال 
نـحّس بـوجـودهـا. وسـتمّكننا هـذه املـعرفـة أيـضا مـن أن نـلتفت إلـى مـا تحـّلى بـه أسـلوب حـضرة عـبد الـبهاء مـن 
دمـاثـة الخـلق حـني أراد أن يـقّدم للجـماهـير املسـتمعة إلـيه ألول مـرة املـفاهـيم الـتي جـاء بـها حـضرة بـهاء اهلل 
واملــــتعّلقة بــــاملــــجتمع البشــــري والــــطبيعة اإلنــــسانــــية، وهــــي مــــفاهــــيم ثــــوريّــــة فــــي آثــــارهــــا تــــقع خــــارج مــــا ألِــــفه 
املســـتمعون إلـــيه مـــن الـــخبرات والـــتجارب. ويـــصبح فـــي مـــقدورنـــا أيـــضا أن نـــفهم مـــعنى لـــباقـــة الـــتعبير الـــتي 
مــيّزت الــكيفية الــتي اســتخدم بــها حــضرة عــبد الــبهاء كــل اســتعاراتــه الــلفظية وأمــثلته الــتاريــخية عــالوة عــلى 
مـــراعـــاتـــه شـــعور مـــن يتحـــدث إلـــيهم بـــعيدا عـــن املـــواجـــهة والتحـــّدي، ثـــم تـــلك الـــعالقـــة الحـــميمة الـــتي كـــان فـــي 
مـــقدوره أن يســـتحضرهـــا مـــتى شـــاء ويـــقيمها مـــع املـــاثـــلني بـــني يـــديـــه. وأخـــيرا أن نـــفهم ذيـــنك الـــصبر والحـــلم 
الــلذيــن تجــّليا واضــحني فــيه وهــو يــجيب عــن أســئلة تُــوجّـــــه إلــيه عــن جــوهــر الــحقيقة، وهــي أســئلة قــائــمة فــي 

معظمها على افتراضات خاطئة فقدت أي صدقية كانت لها في وقت من األوقات وعفَى عليها الزمن. 

وثــمة أمــر آخــر يجــدر بــنا أن نــقّدره حــّق قــدره أيــضا هــو عِـــظَم الــروحــانــية لــدى أولــئك الــذيــن لــبّوا دعــوة حــضرة 
عـبد الـبهاء وآمـنوا بـالـديـن الجـديـد، وسـبيلنا إلـى ذلـك أن نـتقّصى مـليا ذلـك الـظرف الـتاريـخي الـذي وجّــــه فـيه 
حــضرة عــبد الــبهاء خــطابــه الــروحــي إلــى الــغرب. ولــم يــلّب هــؤالء دعــوة حــضرة عــبد الــبهاء لــكونــهم أبــناء عــالــم 
متحــرر ومــتقدم اقــتصاديــا، بــل عــلى الــعكس، لــبّوا الــدعــوة رغــما عــن عــاملــهم الــذي عــرفــوه وأحــبّوه وأعــزّوه دون 
شــك، والــذي كــان عــليهم أن يــعيشوا فــيه بــحكم  الــضرورة يــومــا بــعد يــوم. فــقد نــبعت تــلبيتهم لــتلك الــدعــوة مــن 
مســتوى لــلوعــي جــعلهم يــدركــون - وإن كــان هــذا الــوعــي مــبهما أحــيانــا - حــاجــة البشــر املــاسّـــــــة إلــى الــتنّور 
الـــروحـــانـــي.  ولـــكي يَـــثبت هـــؤالء املـــؤمـــنون ويـــصمدوا فـــي مـــا الـــتزمـــوا بـــه نـــتيجة هـــذا اإلدراك وجـــب عـــليهم أن 



يــقاومــوا الــضغوط الــعائــلية واالجــتماعــية، وأن يــرفــضوا أيــضا تــلك املــبّررات الــفكريــة الــساذجــة الــتي أُمــطروا 
بــها دفــاعــا عــن الــرؤيــة الــعاملــية الــتي نــشأوا عــليها فــي مــجتمعهم، وهــي الــرؤيــة الــتي كــان كــل مــا يــحيط بــهم 
يـعرّضـهم لـلتأثّـر بـها. لـقد شـيّد هـؤالء املـؤمـنون األوائـل بـما قـّدمـوه مـن الـتضحية وبـذل الـنفس مـعظم األسـس 
الـــتي تـــقوم عـــليها الـــجامـــعات الـــبهائـــية املـــعاصـــرة فـــي كـــال الشـــرق والـــغرب وفـــي أمـــاكـــن أخـــرى مـــن الـــعالـــم. 
واتّــسم ثــبات املــؤمــنني األوائــل مــن أهــل الــغرب بــضرب مــن الــبطولــة الــتي ال تــقل أثــرا فــي حــد ذاتــها عــن تــلك 
الـــــتي اتّـــــصف بـــــها إخـــــوانـــــهم فـــــي الـــــديـــــن مـــــن اإليـــــرانـــــيني الـــــذيـــــن واجـــــهوا فـــــي الـــــفترة ذاتـــــها القهـــــر والـــــقتل 

واالضطهاد في سبيل الدين الذي اعتنقوه. 

كــان فــي مــقّدمــة مــن لــبّى دعــوة حــضرة عــبد الــبهاء مــن أهــل الــغرب تــلك املجــموعــات الــصغيرة مــن املــؤمــنني 
الــجسوريــن الــذيــن وصــفهم حــضرة شــوقــي أفــندي بــأنــهم كــانــوا ”الــزائــريــن الــسكارى بخــمر اهلل،“ وهــم الــذيــن 
أتـيحت لـهم الـفرصـة للتشـرّف بـمحضر حـضرة عـبد الـبهاء فـي مـديـنة الـسجن عـّكا وشـاهـدوا بـأنـفسهم تـألّــق 
شـــخصه الـــكريـــم وســـمعوا مـــن فـــمه املـــبارك كـــلمات لـــها مـــن الـــنفوذ والـــقّوة مـــا يـــغيّر الـــنفوس ويـــحّول مجـــرى 

الحياة اإلنسانية. أّما األثر الذي تركه اللقاء في نفوس الزائرين فقد عبّرت عنه ماي ماكسويل بقولها:

أمــا عــن الــلقاء األّول … فــإنــي ال أذكــر فــرحــا وال تــرحــا وال حــّساً مــما يــمكنني أن أســّميه. ذلــك ألنــني 
سـموت فـجأة إلـى عـلّو شـاهـق، واتّـصلت روحـي بـالـروح اإللـهي. وحـيّرتـني هـذه الـقّوة الـطاهـرة املـقّدسـة 

العظيمة ….19 

وحــني عــاد هــؤالء إلــى مــواطــنهم كــان ذلــك، حســب مــا وصــفه حــضرة شــوقــي أفــندي، ”إيــذانــا بــانــطالق نــشاط 
مــنظّم مــتسانــد ومــتواصــل نــما واســتجمع قــوة أعــظم، وامــتدت أغــصانــه إلــى أوروبــا الــغربــية وواليــات أمــريــكا 
الـشمالـية وأقـالـيمها الـشاسـعة ....“20 وانـهال فـيض مـن األلـواح وجّــــهها حـضرة عـبد الـبهاء إلـى مـن راسـلهم 
فـي كـل مـن أمـريـكا وأوروبـا فحـرّكـت هـذه األلـواح جـهود هـؤالء املـؤمـنني وإخـوانـهم اآلخـريـن فـي الـديـن، كـما 
اجــتذبــت عــددا مــتزايــدا مــن املــقبلني الجــدد. وكــانــت تــلك األلــواح بــمثابــة رســائــل وسّــــــعت آفــاق الــفكر والــخيال 
لــتحتوي املــفاهــيم واملــبادئ واملــثل الــتي يــنادي بــها الــظهور اإللــهي الجــديــد. وال بــّد أنــنا ســنشعر بــنفوذ هــذه 

القوة الخالّقة حينما نقرأ ما خطّه ثورنتون تشيس، أول مؤمن أمريكي، إذ كتب يقول: 

كـانـت رسـائـل حـضرة عـبد الـبهاء تـنطلق مـن مـركـز حـضوره كـأنـها حـمامـات بـيضاء فتنتشـر لـتصل إلـى 
أقــاصــي نــقاط األرض، وكــانــت غــزيــرة تُــعّد بــاملــئات يخــطّها يــومــيا فــكان مــن املســتحيل أن يجتهــد فــي 
كـتابـتها فـيصرف الـوقـت الـكافـي  لـتمحيص األفـكار أو أن يـخضعها لـلسياق الـفكري الـذي يـخضع لـه 
الــبحث الــعلمي. تــجاوزت رســائــله هــذه االعــتبارات كــّلها إذ إنــها كــانــت كــاألنــهار تــفيض مــن مــنابــعها 

الفّوارة بغزارة .…21 

تــمثّل هــذه املــشاعــر فــي جــملتها مــنظورا إضــافــيا خــاصــا يــؤكــد تــصميم حــضرة عــبد الــبهاء حــني أخــذ عــلى 
عـاتـقه ذلـك الجهـد الـطموح فـي الـسفر والـترحـال الـذي بـعث الـقلق فـي نـفوس الـعديـد مـمن حـولـه مـن األحـبّاء. 
وبــــغّض الــــنظر عــــن أيــــة تــــحفّظات ودون أي اعــــتبار لــــلمعوقــــات الــــتي قــــد تــــفرضــــها ســــنّه املــــتقدمــــة أو تــــدهــــور 
صـحته أو العجـز الـذي أصـابـه نـتيجة الـعقود الـتي قـضاهـا فـي الـسجن، بـدأ سـلسلة رحـالتـه الـتي اسـتغرقـت 



أكـــثر مـــن ثـــالث ســـنوات لـــيصل فـــي نـــهايـــة املـــطاف إلـــى الـــشاطئ الـــباســـيفيكي فـــي غـــرب الـــقارة األمـــيركـــية 
الـشمالـية. فـاألخـطار والشـدائـد الـتي كـانـت تهـّدد املـسافـريـن عـبر أقـطار الـعالـم املـختلفة وخـاصـة فـي بـدايـة 
الـقرن العشـريـن كـانـت تـمثّل أقـل الـعقبات شـأنـا فـي سـبيل تـلك األهـداف الـتي آلـى حـضرة عـبد الـبهاء عـلى 
نـــفسه أن يـــحّققها. أمـــا الـــعقبات األخـــرى األخـــطر شـــأنـــا فـــقد بـــيّنها حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي حـــني أشـــار إلـــى 

حضرة عبد البهاء قائال إنه:

… هــو الــذي، كــما عــبّر بــكلماتــه عــن نــفسه، دخــل الــسجن يــافــعا وغــادره شــيخا، ولــم يــقف فــي حــياتــه 
خــطيبا فــي جــمع عــام، ولــم يــتلق عــلما فــي مــدرســة ولــم يــتنقل فــي حــياتــه فــي وســط غــربــي، ولــم يــعرف 
عـادات الـغرب ولـغاتـه، هـو ذاتـه الـذي نـهض ال لـيعلن مـن مـنابـر ومـنصات عـواصـم أوروبـا وأمـهات مـدن 
الـقارة األمـريـكية الـشمالـية الـحقائـق املـميّزة املـودعـة فـي ديـن اهلل وحسـب، بـل ولـيوضـح كـذلـك األصـول 

اإللهية ملن سبقوا والده الجليل من مظاهر أمر اهلل، وليبنّي الصلة التي تربطهم بذلك الدين.22 

ولــــم يــــكن هــــناك أفــــضل أو أروع مــــن لــــندن مــــديــــنة يــــتوخّـــــاهــــا املــــرء لــــتكون ســــاحــــة تشهــــد أول فــــصول ملحــــمة 
األحـداث املـثيرة الـتي تـمّخضت عـنها زيـارة حـضرة عـبد الـبهاء إلـى الـغرب. فـقد كـانـت لـندن فـي ذلـك العهـد 
الــعاصــمة الــكبرى إلمــبراطــوريــة شــاســعة مــترامــية األطــراف فــاقــت أي إمــبراطــوريــة أخــرى عــرفــها الــعالــم، إذ 
جــمعت تــحت لــوائــها شــعوبــا وأجــناســا فــي مــختلف أركــان املــعمورة. أمّـــا فــي نــظر تــلك املجــموعــات الــصغيرة 
مـــن املـــؤمـــنني الـــتي عـــملت عـــلى تـــنظيم بـــرنـــامـــج الـــزيـــارة واإلعـــداد لـــها وهـــي تـــّواقـــة لـــكي تحـــظى بـــالـــنظر إلـــى 
مــحيّاه الــكريــم، فــالــزيــارة جــاءت فــوزا عــظيما تــجاوز كــّل مــا كــان يــراودهــا مــن عــظيم اآلمــال. وهــكذا اســتقبل 
حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي لـــندن مَــــن قـــَصده مـــن املـــؤلّـــفني والـــكتّاب، واملـــوظـــفني الـــرســـميني، والـــباحـــثني الـــعلماء، 
ومحـّرري الـصحف واملـجالت، والـصناعـيني، وقـادة حـركـات اإلصـالح، وأفـراد الـنّخبة الـبريـطانـية، ومـن رجـال 
الــديــن املــسيحيني ذوي الــنفوذ الــذيــن أقــبلوا جــميعا مــتلّهفني إلــى لــقائــه. وجّـــــهوا إلــيه الــدعــوات ليتحــّدث إلــيهم 
مـــن عـــلى املـــنابـــر ومـــنّصات الخـــطابـــة، ويـــحاضـــر فـــي قـــاعـــات الـــّدرس وفـــي مـــنازلـــهم، وغـــمروه بـــآيـــات الـــتقديـــر 
واإلعـزاز ملـا عـرضـه عـليهم مـن األفـكار واآلراء. وفـي يـوم األحـد، الـعاشـر مـن شهـر أيـلول (سـبتمبر) 1911، 
وقـــف حـــضرة عـــبد الـــبهاء أول مـــا وقـــف خـــطيبا بـــني الـــناس، مـــن عـــلى مـــنبر مـــعبد املـــديـــنة املـــسيحي املـــعروف 
”بــسيتي تــمبل“، فحّـــــركــت كــلماتــه املــشاعــر وأوحــت إلــى مــن اســتمع إلــيه رؤيــة تبشّــــــر بــميالد عــصر جــديــد فــي 

تطّور الحضارة اإلنسانية:

إن يـومـنا هـذا لـيوم بـديـع، وهـذا الـعصر هـو عـصر اهلل الـعزيـز. فـعّما قـريـب سـيصبح الـعالـم جـنّة عـليا،  
فهـــذا الـــيوم هـــو يـــوم وحـــدة الـــعالـــم البشـــري ويـــوم اتّـــحاد جـــميع املـــلل. فـــالـــتعّصبات قـــد أورثـــت الجهـــل 
وخــالــفت الــجوهــر الــحقيقي لــإلنــسان. لــقد حــققت الــعنايــة اإللــهية هــذا الــيوم وعــّما قــريــب ســوف تــغمر 
أمــواج الــوحــدة واالتّــحاد قــطب اآلفــاق، ويــزول الــنزاع والجــدل، ويشــرق صــبح الــّصلح األكــبر ويــصبح 

العالم عاملا جديدا ويصير جميع الناس إخوانا.23 

انــتقل حــضرة عــبد الــبهاء بــعد زيــارتــه لــندن إلــى بــاريــس فــمكث فــيها مــّدة شهــريــن عــاد بــعدهــما إلــى مــديــنة 
اإلســــكندريــــة لــــقضاء فــــترة الشــــتاء فــــي مــــصر طــــلبا لــــالنــــتجاع. وفــــي الــــخامــــس والعشــــريــــن مــــن شهــــر آذار 
(مــارس) 1912 غــادر اإلســكندريــة مبحــرا إلــى نــيويــورك حــيث وصــلها فــي الــحادي عشــر مــن شهــر نــيسان 



(إبـــريـــل) مـــن الـــعام نـــفسه. حـــفل بـــرنـــامـــج زيـــارتـــه األمـــريـــكية بـــاملـــئات مـــن املـــحاضـــرات واملـــؤتـــمرات والـــندوات 
واالجـتماعـات الـخاصـة لـتشمل أربـعني مـديـنة مـن مـدن الـقارّة األمـريـكية الـشمالـية يـضاف إلـيها تـسع عشـرة 
مـديـنة أخـرى مـّر بـها فـي أوروبـا. وال نـنسى أنـه كـان يـزور بـعض تـلك املـدن أكـثر مـن مـرة واحـدة أحـيانـا. فـلو 
قـسنا عـلى أبسـط مسـتوى يـقتضيه تـنفيذ هـذا الـبرنـامـج الـحافـل مـن جهـد جسـدي لـتبنّي لـنا أن مـا تـحقق كـان 
إنـجازا فـذا لـلغايـة ال يـوازيـه إنـجاز آخـر فـي عـصرنـا الحـديـث. فـفي كـال الـقارتـني، وخـاصـة الـقارة األمـريـكية 
الـشمالـية، لـقي حـضرة عـبد الـبهاء تـرحـيبا حـارا دّل عـلى الـتقديـر واالحـترام الـذيـن كـنّتهما لـه جـماهـير مـرمـوقـة 
كــرّســت جــهودهــا لخــدمــة قــضايــا تحــظى بــاالهــتمام كــالســالم، وحــقوق املــرأة، واملــساواة الــعرقــيّة، واإلصــالح 
االجـــتماعـــي، والـــتنمية األخـــالقـــية. وكـــانـــت الـــصحف واســـعة االنـــتشار تنشـــر يـــومـــيا تـــقريـــبا تـــغطية واســـعة ملـــا 
يــدلــي بــه مــن أحــاديــث ويجــريــه مــن مــقابــالت. وفــي وقــت الحــق كــتب حــضرة عــبد الــبهاء يســتذكــر تــلك األيــام 

ويقول: ”وجدنا األبواب مفتوحة … والقّوة امللكوتيّة اإللهيّة قد أزالت كّل حائل ومانع.24 

وجــد حــضرة عــبد الــبهاء لــدى جــمهور املســتمعني إلــيه قــلوبــا مــنفتحة وعــقوال نــيّرة فــعرض عــليهم بــكل وضــوح 
واســـتقامـــة املـــبادئ الـــتي جـــاء بـــها الـــظهور الجـــديـــد لـــصالح املـــجتمع اإلنـــسانـــي ورفـــاهـــيّته. ولـــّخص حـــضرة 

شوقي أفندي الحقائق كما عرضها حضرة عبد البهاء على الوجه التالي:

كـان مـن أبـرز الـعناصـر الـجوهـريـة لـلنظام اإللـهي الـذي أعـلنه لـقادة الـرأي الـعام وإلـى الجـماهـير عـلى 
الـــسواء فـــي أثـــناء ســـفراتـــه الـــتبليغية، التحـــّري عـــن الـــحقيقة تحـــريـــا مســـتقال دون تـــقيّد بـــالخـــرافـــات و 
بــالــتقالــيد، وعــن وحــدة الــجنس البشــري قــطب مــبادئ الــديــن وأســاس مــعتقداتــه والــوحــدة الــكامــنة وراء 
األديـان، والـتبّرؤ مـن كـل ألـوان الـتعّصب الـجنسي والـديـني والـطبقي والـقومـي، والـوئـام الـذي يـجب أن 
يـــسود بـــني الـــديـــن والـــعلم، واملـــساواة بـــني الـــرجـــل واملـــرأة الـــجناحـــني الـــلذيـــن يـــعلو بـــهما طـــائـــر الـــجنس 
البشـــــري، ووجـــــوب الـــــتعليم اإلجـــــباري، واالتـــــفاق عـــــلى لـــــغة عـــــاملـــــية إضـــــافـــــية، والـــــقضاء عـــــلى الـــــغنى 
الـفاحـش والـفقر املـدقـع، وتـأسـيس مـحكمة عـاملـية لـفض الـنزاع بـني األمـم، والـّسمو بـالـعمل الـذي يـقوم 
بــه صــاحــبه بــروح الخــدمــة إلــى مــنزلــة الــعبادة، وتــمجيد الــعدل عــلى أنــه املــبدأ املــسيطر عــلى املــجتمع 
اإلنـــسانـــي، والـــثناء عـــلى الـــديـــن كـــحصن لحـــمايـــة كـــل الـــشعوب واألمـــم، وإقـــرار الســـالم الـــدائـــم الـــعام 

كأسمى هدف للبشرية.25 

أمّــا لـّب الـرّسـالـة الـتي نـادى بـها حـضرة عـبد الـبهاء فـكان اإلعـالن عـن أن الـيوم املـوعـود قـد جـاء ليتّحـد البشـر 
وتـتأسّــــــس مـملكة اهلل عـلى األرض. ولـكن املـملكة الـتي كـشف عـنها حـضرة عـبد الـبهاء فـي رسـائـله وأحـاديـثه 
لــم تــكن أبــدا تــمّت بــأيــة صــلة إلــى االفــتراض الــقائــل بــأن مــملكة اهلل هــي فــي الــعالــم اآلخــر وليســت مــن هــذا 
الـعالـم، وهـو االفـتراض الـذي ألـفه الـناس نـتيجة ملـا درجـت عـليه الـتعالـيم الـديـنية املـتوارثـة. وحـرّي بـالـذكـر أن 
حـضرة عـبد الـبهاء كـان يـعني بـتلك املـملكة بـلوغ اإلنـسانـية مـرحـلة الـنضج وظـهور حـضارة عـاملـية تـكون فـيها 
الــطاقــات البشــريــة بــكل مــداهــا ثــمرة الــتفاعــل بــني الــقيم واملــبادئ الــروحــية الــشامــلة مــن جــهة، والــتقدم املــادي 

الذي لم يكن يحلم به أحد آنذاك، من جهة أخرى. 

وأكّــــد حــضرة عــبد الــبهاء بــأن الــوســائــل الــكفيلة بــتحقيق الهــدف قــد أصــبحت مــتوفــرة، فــاملــطلوب عــزيــمة تُــنفّذ 
وإيمان يضمن املثابرة واالستمرار: 



نــعلم جــميعا بــأن الســالم خــير، وبــأنــه ســبب الــحياة. ولــكنه أيــضا يــحتاج إلــى الــترويــج والــتنفيذ. وبــما 
أن هــذا الــعصر هــو الــعصر الــنّورانــي فــمن املــؤكّــــد أنــه ســيتحّقق. وال بــد لهــذه األفــكار أن تنتشــر بــني 

الناس إلى درجة تقودهم إلى العمل والتنفيذ.26 

ورغـم أن حـضرة عـبد الـبهاء كـان دائـما آيـة فـي دمـاثـة الخـلق ومـراعـاة شـعور اآلخـريـن إالّ أنـه لـم يـهادن ولـم 
يـساوم حـني بـنّي فـي مـحادثـاتـه الـخاصـة والـعامـة تـعالـيم الـديـن الجـديـد ومـبادئـه. وبـال اسـتثناء كـانـت كـلماتـه 
بــليغة مــؤثّــرة تــمامــا كــأفــعالــه وتــصرّفــاتــه. فــفي الــواليــات املتحــدة مــثال، وجــد حــضرة عــبد الــبهاء أن ال وســيلة 
أفـضل لـإلعـالن عـن املـعتقد الـبهائـي بـوحـدة األديـان مـن أن يـذكـر محـمدا نـبيّ اإلسـالم الـكريـم، ويـشير إلـيه 
فـي أحـاديـثه إلـى مسـتمعيه املـسيحيني. كـما أنـه دافـع بحـرارة عـن حـقيقة الـديـانـتني املـسيحية واإلسـالمـية فـي 
آن مــــعا مــــثبتا بــــأنــــهما مــــن مــــصدر إلــــهي واحــــد وذلــــك أمــــام جــــمهور مــــن أتــــباع الــــديــــن الــــيهودي فــــي مــــعبد 
”إيــــمانــــوإيــــل“ بــــمديــــنة ســــان فــــرانــــسيسكو. واســــتطاع حــــضرة عــــبد الــــبهاء أيــــضا أن يــــبعث فــــي نــــفوس مــــن 
اسـتمعن إلـيه  مـن الـنساء مـن كـل األعـمار الـثقة بـأنـهن مـتساويـات تـمامـا مـع الـرجـال فـي مـا يـتمتعن بـه مـن 
قـدرات روحـية وفـكريـة. ثـم سـاق الـدلـيل والـبرهـان عـلى مـعنى تـعالـيم حـضرة بـهاء اهلل بـالنسـبة لـوحـدة الـجنس 
البشـــري بـــأســـلوب واضـــح بـــعيد عـــن االســـتفزاز والتحـــّدي وذلـــك حـــني رحّــــــب بـــالـــضيوف الـــّسود والـــبيض دون 
تـمييز أو تـفرقـة لـتناول الـطعام عـلى مـائـدتـه أو خـالـطهم إلـى مـوائـد مـن كـرّمـنه واسـتضفنه مـن أرقـى سـيّدات 
املـجتمع األمـريـكي، وأخـيرا مـا أكّـــده مـرارا مـن أن الـوحـدة واالتـحاد هـما فـي الـدرجـة األولـى أهـم مـقتضيات 
أي نــشاط بــهائــي، وكــل مــا ســبق ذكــره كــان بــمثابــة أمــثلة أراد حــضرة عــبد الــبهاء أن يــدلــّل بــها عــلى الــكيفية 
الــتي يــنبغي بــموجــبها خــلق تــفاعــل بــني جــوانــب الــحياة الــروحــية والــعملية. فــفتح ذلــك لــلمؤمــنني نــوافــذ أطــّلوا 
مـنها عـلى عـالـم جـديـد مـليء بـالـفرص واإلمـكانـات. إال أن الـجهود الـتي بـذلـها حـضرة عـبد الـبهاء فـي سـبيل 
تـعّمق املـؤمـنني فـي فـهم الـحقائـق الـروحـية الـتي جـاء بـها ظـهور حـضرة بـهاء اهلل، فـاقـت تـلك الـتي تـكبّدهـا فـي 
خـطبه ومـحاضـراتـه الـعامـة الـتي اسـتعرض فـيها عـلنا أهـداف الـديـن الجـديـد. زار حـضرة عـبد الـبهاء مـديـنة 
بــعد أخــرى، بــادئــا يــومــه مــن الــصباح الــباكــر حــتى وقــت مــتأخــر مــن الــليل مــنفقاً الــساعــات الــتي بــقيت ولــم 
تـمألهـا مـتطّلبات رسـالـته مـن االرتـباطـات الـعامـة فـي الـرد عـلى أسـئلة األحـباء، وتـلبية مـطالـبهم، بـاعـثا فـيهم 
روح الـــثقة واالطـــمئنان ومـــؤكّـــــدا لـــهم أن كـــل واحـــد مـــنهم قـــادر عـــلى أن يـــسهم فـــي إعـــالء شـــأن األمـــر الـــذي 
اعـتنقوه. وهـيّأت زيـارتـه إلـى شـيكاغـو فـرصـة مـالئـمة لـيضع بـيده املـباركـة حجـر الـزاويـة ألول مشـرق لـألذكـار 
فـي الـغرب. وكـان املـوحـي بهـذا املشـروع هـو مشـرق األذكـار فـي عـشقابـاد الـذي كـان آنـذاك فـي طـور الـبناء. 
وقـد كـان حـضرة عـبد الـبهاء هـو الـذي يـشّجع أيـضاً عـلى بـناء مشـرق األذكـار فـي عـشقابـاد وبـاركـه مـنذ بـدأ 

التفكير في تشييده: 

إن مشــرق األذكــار هــو مــن أعــظم مــؤســسات الــعالــم اإلنــسانــي، وكــثيرة فــروعــه اإلضــافــية. فــرغــم كــونــه 
مــكانــا لــلعبادة تــرتــبط بــه أبــنية إضــافــية مــن مســتشفى وصــيدلــية ومَـــضيَفة ومــدرســة لــأليــتام، وجــامــعة 
لــلدراســات الــعليا … يحــدونــي األمــل فــي أن يــشيّد مشــرق لــألذكــار فــي أمــريــكا الــيوم، وأن يــتبع ذلــك 

تدريجيا املستشفى واملدرسة والصيدلية واملَْضيَفة، تحت إشراف إدارة منتظمة كفوءة.27 



إن أبــــعاد رحــــالت حــــضرة عــــبد الــــبهاء إلــــى بــــالد الــــغرب ومــــا أطــــلقته مــــن قــــوة خــــالّقــــة، ال يــــمكن إالّ ملــــؤرخــــي 
املســتقبل أن يــقّدروهــا حــق قــدرهــا. كــذلــك األمــر بــالنســبة ملــا ســوف تــلقاه مــن عــظيم الــتقديــر تــلك الــقوة الــتي 
انــطلقت فــي إيــران، مــتزامــنة مــع تــلك الــرحــالت. فــإن مــا خُـــّط مــن رســائــل وذكــريــات حــول هــذه الــزيــارة يشهــد 
عـلى أن مجـرّد لـقاء عـابـر مـع حـضرة عـبد الـبهاء كـان كـافـيا لـيبعث عـلى مـر األيـام الـثبات فـي نـفوس عـدد ال 
يـحصى مـن الـبهائـيني الـغربـيني حـني أقـدمـوا الحـقا عـلى بـذل الجهـد والـتضحية فـي كـفاحـهم لنشـر أمـر اهلل 
الــعزيــز ودعــمه. فــلوال ذلــك الــدور املــؤثّــر الــذي أّداه حــضرة عــبد الــبهاء فــي هــذا املــضمار، يســتحيل عــلينا أن 
نـــتصّور أنـــه كـــان بـــإمـــكان تـــلك املجـــموعـــات الـــصغيرة مـــن املـــؤمـــنني فـــي الـــغرب أن يـــفهم أفـــرادهـــا فـــهما جـــيدا 
وســريــعا مــا يــفرضــه الــديــن الــذي اعــتنقوه مــن الــواجــبات، فــبادروا إلــى تــنفيذ مــا يــتعلق بــتلك الــواجــبات مــن 
مـهام خـطيرة الـشأن. وفـعلوا ذلـك رغـما عـن أنـهم كـانـوا يـفتقدون ذاك الـتراث الـروحـي الـذي ورثـه إخـوانـهم فـي 
الــــديــــن مــــن الــــفرس، وهــــو الــــتراث الــــذي جــــاءهــــم عــــبر اآلبــــاء واألجــــداد الــــذيــــن اشــــتركــــوا ملــــدة طــــويــــلة فــــي تــــلك 

األحداث البطوليّة من التاريخ البابي والبهائي. 

دعــا حــضرة عــبد الــبهاء أولــئك الــذيــن اســتمعوا إلــيه إلــى أن يــصبحوا بُــناة حــضارة عــظيمة مــحورهــا اإليــمان 
بــوحــدة الــجنس البشــري، وحــثهم عــلى أن يــفعلوا ذلــك تــمألهــم املــحبة والــثقة. ووعــدهــم، إن هــم هــبّوا وقــامــوا 
بـتنفيذ رسـالـتهم، بـأن تـتفتّح فـيهم وتـنطلق قـدرات جـديـدة كـامـنة فـيهم وفـي غـيرهـم مـن الـناس، وهـي الـقدرات 

التي أسبغها اهلل في هذا اليوم على الجنس البشري:

عــليكم أن تــكونــوا روح الــحياة فــي الــهيكل اإلنــسانــي، فــي هــذا الــدور الــبديــع الــذي تجــّلى فــيه جــمال 
الــِقدم واالســم األعــظم، فظهــر مــن عــالــم الــفيوضــات الــالّمــتناهــية وأنــزل الــقّوة والــقدرة عــلى الــحقائــق 
اإلنـسانـية لـتطغى عـلى كـل الـشؤون البشـريـة إذ جـمع البشـر بـقّوتـه الـقاهـرة وغـمرهـم فـي بحـر أحـديّـته.
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ولــعل أبــلغ دلــيل عــلى اســتجابــة املــؤمــنني لــدعــوة حــضرة عــبد الــبهاء هــذه هــو أن روح الــوحــدة واالتّــحاد الــتي 
جـمعتهم لـم تـقيّد أسـالـيبهم الـفرديـة املـتّقدة حـميّة واملـتوثّـبة حـيويـة ونـشاطـا فـي الـتعبير عـن الـحقائـق الـتي جـاء 
بـها هـذا الـديـن. وال يـنبغي أن نـنسى أن عـالقـة الـفرد بـاملجـموعـة كـانـت دومـا تـثير قـضايـا حـّساسـة لـلغايـة فـي 
فــترات نــمّو املــجتمع وتــطّوره. ويــكفي املــرء االطّــالع، ولــو بــصورة ســطحية، عــلى سِــــــيَر الــبهائــيني األوائــل فــي 
الـغرب لـيدرك مـدى الـنزعـة الـفرديـة الـتي اتّـسم بـها هـؤالء، وخـاصـة أولـئك الـذيـن كـانـوا أكـثرهـم فـاعـلية وإبـداعـا. 
فـفي أغـلب األحـيان اهـتدى هـؤالء إلـى أمـر اهلل الـكريـم بـعد بـحث مسـتفيض تـناول مـختلف الحـركـات الـروحـية 
والــفكريــة الــقائــمة آنــذاك. ومــما ال ريــب فــيه أن وعــي هــؤالء األوائــل لــقضايــا مــعاصــريــهم واهــتمامــاتــهم وعــيا 
كـامـال، جـعل مـنهم مـبّلغني لـألمـر تـمتّعوا بـالـفاعـلية والـنفوذ. غـير أنـه مـن الـواضـح أيـضا أن الـتبايـن الـقائـم بـني 
املـفاهـيم وأسـالـيب الـتعبير لـم يـمنعهم وأقـرانـهم املـؤمـنني مـن اإلسـهام فـي وحـدة جـماعـيّة مـتآلـفة. فـكانـت هـذه 
الــوحــدة أقــوى عــامــل جــذب الــناس إلــى األمــر الــكريــم فــي ذلــك الــوقــت. وحســبما وضّــــــــــحته لــنا جــليا الــذكــريــات 
والـوقـائـع الـتاريـخية الـتي وصـلتنا مـن تـلك الـفترة فـإن سـّر الـتوازن الـذي تـحّقق بـني الـفرد والجـماعـة يـكمن فـي 
تـلك الـعالقـة الـروحـية الـتي كـانـت تـربـط املـؤمـنني كـافـة بـحضرة عـبد الـبهاء مـن خـالل كـلماتـه ثـم اتـخاذهـم إيـاه 
قـدوة ومـثال أعـلى يـحتذى. وبـمعنى أدق فـلقد كـان حـضرة عـبد الـبهاء فـي نـظرهـم جـميعا يـمثل األمـر املـبارك 

بكل معانيه. 



إن أي اســتعراض مــوضــوعــي لــلكيفية الــتي اســتقبل الــغرب بــها رســالــة حــضرة عــبد الــبهاء إلــيه، ال يــمكن أن 
يـتجاهـل حـقيقة هـامـة تـضع األمـور فـي نـصابـها الـصحيح. إذ إن مـن املـعلوم أن عـددا قـليال مـن الـذيـن آمـنوا 
بـاألمـر، إضـافـة إلـى عـدد أقـل مـن الـذيـن تـزاحـموا متجـّمعني لـالسـتماع إلـيه كـان اسـتيعابـهم ألبـعاد رسـالـته، 
رغــم تــلك الــفرص الــثمينة، اســتيعابــا غــير واضــح املــعالــم نســبيا. أدرك حــضرة عــبد الــبهاء الــقصور واإلدراك 
املحـدود الـلذيـن كـان يـشكو مـنهما املسـتمعون إلـيه فـبادر إلـى تـوسـيع نـطاق عـالقـاتـه بـاملـؤمـنني الـغربـيني وراح 
يـــسهم عـــمليا بـــاألفـــعال لـــيرفـــع مســـتوى الـــوعـــي لـــديـــهم بـــشكل يتخـــطّى بـــكثير مجـــرّد أن يـــكونـــوا مـــتسامـــحني 
ومتحـّرريـن فـكريـا. ونـكتفي بـمثل واحـد نـسوقـه لـندلّـل عـلى مـدى مـا بـذل حـضرة عـبد الـبهاء مـن املـساعـي فـي 
هــذا املــضمار وهــو مــسعاه املحــرّك لــلعواطــف املــتّسم بــالــلطف والــكياســة حــني شــّجع عــلى عــقد قــران الــرجــل 
األســـود لـــويـــس غـــريـــغوري بـــاملـــرأة الـــبيضاء لـــويـــز مـــاثـــيوز. وأصـــبح مـــن ثـــم هـــذا الـــّربـــاط بـــمثابـــة أنـــموذج حـــيّ 
لـــالنـــدمـــاج الـــِعرقـــيّ فـــي الـــجامـــعة الـــبهائـــية األمـــريـــكية، وإن كـــان تـــجاوب أفـــراد الـــجامـــعة مـــع جـــوهـــر املـــطالـــب 

الناجمة عن هذا التحّدي تجاوبا فاترا وبطيئا.

ورغــم أن أولــئك الــذيــن اعــتنقوا رســالــة حــضرة عــبد الــبهاء لــم يســتوعــبوا أهــدافــها اســتيعابــا عــميقا، فــقد قــام 
هـؤالء املـؤمـنون بـترجـمة املـبادئ الـتي نـادى بـها إلـى أفـعال، ودفـعوا فـي أغـلب األحـيان ثـمنا بـاهـظا ملـا قـّدمـوا. 
فـــقد تـــركـــت تـــلك املـــبادئ الـــتي تـــكفل تـــقدم الـــحضارة ونـــمّوهـــا أثـــرا عـــميقا فـــي نـــفوســـهم. وكـــانـــت فـــي جـــملتها 
تـتعلق بـااللـتزام بـقضية السـالم الـعاملـي، وإلـغاء الـفوارق الـشاسـعة بـني الـفقراء واألغـنياء الـتي عـطّلت اتـحاد 
املــجتمع ووحــدتــه، ثــم الــقضاء عــلى الــتعصبات الــقومــية والــعرقــية وغــيرهــا، والــحث عــلى خــلق بــرنــامــج تــربــوي 
يـتساوى فـيه الـبنات والـبنون، وأخـيرا الـحاجـة إلـى فـّض الـقيود الـتي تـفرضـها الـعقائـد الـتي تخـطاهـا الـزمـن 
ومـا لـبثت تـعيق تحـّري الـحقائـق بحـريّـة. إال أن قـّلة قـليلة مـن املسـتمعني لـحضرة عـبد الـبهاء أدركـت، أو كـان 
بــــاســــتطاعــــتها – إن وجــــدت مــــثل هــــذه الــــقلة - أن تــــدرك تــــلك الــــتغييرات الــــثوريــــة املــــطلوب حــــدوثــــها فــــي بــــنية 
املــجتمع مــع وجــود اســتعداد فــي الــطبيعة اإلنــسانــية للتســليم واالنــصياع ملــا نــزل مــن األحــكام اإللــهية، وهــي 
الــتغييرات الــقادرة وحــدهــا عــلى أن تُحــدث فــي نــهايــة املــطاف تــلك الــتحواّلت والــتغييرات الــضروريــة بــالنســبة 

للسلوك واملواقف والتصرّفات.

كــــان مــــفتاح هــــذه الــــرؤيــــة املســــتقبلية املــــتعلقة بــــالــــتغييرات والــــتحواّلت املــــنتظر حــــدوثــــها فــــي الــــحياة الــــفرديــــة 
واالجـــتماعـــية لـــبني البشـــر، إعـــالن حـــضرة عـــبد الـــبهاء عـــن مـــيثاق حـــضرة بـــهاء اهلل. وقـــد فـــعل حـــضرة عـــبد 
البهاء ذلك بعد مدة قصيرة من وصوله إلى أمريكا الشمالية، وبنّي الدور الذي أُنيط به كمركز لذلك امليثاق. 

وكانت كلماته بهذا الخصوص كما يلي:

أمـا فـي مـا يـتعلق بـأعـظم خـصائـص ظـهور حـضرة بـهاء اهلل، تـعليم مـن تـعالـيمه لـم يسـبق أن جـاء بـه 
رســول مــن قــبل. فــقد نــّص عــلى أن يــكون هــناك مــركــز لــلميثاق وعــنّي شــخص ذلــك املــركــز، فــحفظ بهــذا 
الـــنّص وذلـــك الـــتعيني ديـــن اهلل وحـــماه ضـــد االخـــتالف واالنـــقسام، مـــما جـــعل مـــن املســـتحيل أن يخـــلق 

أحد مذهبا جديدا وفرقة منشّقة.29 



اخـــتار حـــضرة عـــبد الـــبهاء مـــديـــنة نـــيويـــورك مـــنبرا لـــإلعـــالن عـــن املـــيثاق وســـّماهـــا ”مـــديـــنة املـــيثاق“. وكـــشف 
لـــلمؤمـــنني الـــغربـــيني كـــيف خـــّول حـــضرة بـــهاء اهلل، مـــؤسّــــــــس ديـــنهم، الســـلطة ملـــركـــز املـــيثاق، أي حـــضرة عـــبد 
الــــبهاء، لــــيكون مــــبيّنا لــــكلماتــــه. وكــــان أن كــــّلف حــــضرة عــــبد الــــبهاء لُـــــوا غتسينجــــر، وهــــي مــــؤمــــنة مــــن ذوات 
االعـــــتبار أن تُـــــعّد األحـــــبّاء املـــــجتمعني فـــــي املـــــنزل الـــــذي كـــــان يـــــقطنه مـــــؤقـــــتا لـــــالســـــتماع إلـــــى ذلـــــك اإلعـــــالن 
الـتاريـخي، فـنزل مـن الـطابـق األعـلى إلـى حـيث االجـتماع وتحـدث بـصورة عـامـة عـن مـضامـني املـيثاق. وتـركـت 
جــولــييت طــومــسون وصــفا لــتلك املــناســبة. فــقد كــانــت مــع أحــد املــترجــمني  فــي الــطابــق األعــلى فــي مــحضر 
حــضرة عــبد الــبهاء عــندمــا كــّلف صــديــقتها لُـــوا غتسينجــر بــتلك املــسؤولــية. وفــي وصــفها ذلــك نــقلت جــولــييت 

طومسون هذه الكلمات عن لسان حضرة عبد البهاء: 

أنــا املــيثاق الــذي عــيّنه حــضرة بــهاء اهلل.  وال يــمكن ألحــد أن يــرفــض كــلمته. إنــها وصــيّة حــضرة بــهاء 
اهلل وهي مذكورة في الكتاب األقدس. فانطلقوا وارفعوا النداء قائلني ’هذا ميثاق اهلل بينكم‘.30 

أبـــدع حـــضرة بـــهاء اهلل املـــيثاق أداة ”لـــيديـــم تـــأثـــير األمـــر املـــبارك ويـــحفظ لـــه هـــيبته، ويـــصونـــه مـــن االنـــقسام، 
وينشّـــــط تـوسّـــــعه الـعاملـي“. إال أن نـفرا مـن عـائـلة حـضرة بـهاء اهلل نـفسه نـقضوا املـيثاق فـور صـعوده مـباشـرة. 
فــقد أدرك هــؤالء الــناقــضون أن حــضرة بــهاء اهلل قــد خــّول حــضرة عــبد الــبهاء الســلطة الــتي نُــّص عــليها فــي 
كــل مــن كــتاب عهــدي ولــوح الــغصن وألــواح أخــرى تــتعّلق بهــذا املــوضــوع، فــخيّب ذلــك آمــالــهم وحــّد أطــماعــهم 
وفــّوت عــليهم الــفرصــة لــكي يســتغّلوا أمــر اهلل ملــصلحتهم الــخاصــة. فــكان نــتيجة ذلــك أن قــامــوا يــشنّون حــملة 
عـــنيدة إلضـــعاف مـــركـــز حـــضرة عـــبد الـــبهاء واالنـــتقاص مـــن حـــّقه، فـــبدأوا نـــشاطـــهم ذلـــك أوال فـــي األراضـــي 
املـقّدسـة ثـم فـي بـالد فـارس حـيث ُوجـدت أكـثر الـجامـعات الـبهائـية كـثافـة. وملّا فشـلت مخـطّطاتـهم تـلك لـجأوا 
إلـــى إذكـــاء مـــخاوف الـــحكومـــة الـــعثمانـــية وإثـــارة جـــشع مـــمثليها فـــي فلســـطني وراحـــوا يـــتالعـــبون بـــأهـــواء تـــلك 
الـحكومـة ومـمثّليها. وهـنا أيـضا انـهارت آمـالـهم عـندمـا سـقط الـحكم الـعثمانـي فـي القسـطنطينية عـلى أيـدي 
”حـركـة تـركـيا الـفتاة“ الـثوريـة، وهـي الحـركـة الـتي عـّلقت عـلى املـشانـق واحـدا وثـالثـني مـن كـبار مـوظـفي ذلـك 

الحكم بمن فيهم أولئك الذين تواطأوا مع ناقضي امليثاق واشتركوا في خططهم الشّريرة.

 وأمــا الــغرب فــقد شهــد إبــان الــسنوات األولــى لــواليــة حــضرة عــبد الــبهاء، كــيف تــمّكن مَـــن أرســلهم نــيابــة عــنه 
مـــن الـــنجاح فـــي إحـــباط مـــؤامـــرات إبـــراهـــيم خـــير اهلل ومـــواجـــهة دســـائـــسه. فـــقد كـــان هـــذا األخـــير يـــطمع فـــي 
ضـــمان مـــركـــز قـــيادي فـــي الـــجامـــعة الـــبهائـــية عـــبر اتـــصاالتـــه بـــناقـــضي املـــيثاق مـــن أفـــراد الـــعائـــلة املـــباركـــة 
واالنــــضمام إلــــى صــــفهم. ومــــن عــــجيب املــــفارقــــات أنــــه كــــان لــــه هــــو فــــضل فــــي تــــعريــــف الــــعديــــد مــــن املــــؤمــــنني 
األمــريــكيني بــاألمــر الــكريــم. كــانــت هــذه الــتجارب بــمثابــة إعــداد مســبق لــلمؤمــنني األمــريــكيني لــيتلّقوا مــا أعــلنه 
عـليهم حـضرة عـبد الـبهاء رسـميا حـول مـركـزه ومـقامـه ومـا أمـرهـم بـه مـن الحـزم فـي االبـتعاد عـن أي تـورّط فـي 
مخــططات الــعامــلني عــلى زرع االنــقسام وذّر بــذور االنــشقاق: ”إن بــعض أصــحاب الــنفوس الــضعيفة مــتقّلبة 
األهـواء، خـبيثة الـنوايـا، واملـتّسمة بـالجهـل ... يـسعون إلـى هـدم بـنيان العهـد واملـيثاق كـما يـسعون إلـى تـعكير 
املـياه الـصافـية لـكي يـصطادوا فـي املـاء الـَعِكر.“32 غـير أن الـنتائـج املـترتـبة عـلى هـذا الـحكم اإللـهي الـعظيم 
الـذي نـزل لـتنظيم شـؤون هـذا الـظّهور الجـديـد لـم تظهـر إال تـدريـجيا وذلـك بـعد أن تـغّلبت الـجامـعات الجـديـدة 

على اختالف الرأي وقاومت املغريات التي طاملا استهوت الناس دوما للتشرذم والتحزّب واالنشقاق. 



وفـي تـلك األثـناء الـتي عـرض فـيها حـضرة عـبد الـبهاء فـي خـطبه الـعامـة وأحـاديـثه الـخاصـة الـرؤيـة املسـتقبلية 
لـعالـم متّحـد يـتمتع بـالسـالم ويـأتـي بـه الـظهور اإللـهي، حـذّر مـؤكـدا أن أخـطارا تـلوح فـي األفـق، وأنـها تهـّدد 
كــالًّ مــن أمــر اهلل الــعظيم والــعالــم اإلنــسانــي بــأســره. وشــبّه حــضرة شــوقــي أفــندي مــا رآه حــضرة عــبد الــبهاء 

بعينه الثاقبة بالنسبة ألخطار املستقبل على أنها بمثابة ”شتاء قارس شديد الوطأة لم يسبق له مثيل“.

بـــالنســـبة ألمـــر اهلل املـــبارك، كـــان ذلـــك ”الشـــتاء“ يحـــمل فـــي ريـــاحـــه الـــخيانـــة والـــنقض ملـــيثاق اهلل، فـــبعث ذلـــك 
األســى فــي الــنفوس وأدمــى الــقلوب. فــفي أمــريــكا الــشمالــية بَــِقيَ تــقّلب عــدد قــليل مــن األفــراد الــذيــن خــابــت 
آمـــالـــهم فـــي تـــحقيق أطـــماعـــهم الـــشخصية الحـــتالل مـــركـــز قـــيادي يـــشّكل مـــصدرا لـــلمصاعـــب واملـــتاعـــب الـــتي 
واجهــت الــجامــعة الــبهائــية. فــكان مــن نــتائــج ذلــك أن الــبعض ضــُعف إيــمانــهم بــينما انجــرف الــبعض اآلخــر 
مـــبتعدا عـــن االشـــتراك فـــي أي نـــشاط أمـــري. ولـــم يـــختلف الـــحال بـــالنســـبة لـــبالد فـــارس، فـــقد تـــعرّض إيـــمان 
األحــبّاء هــناك لــلتجارب واالمــتحانــات إثــر مــا واجــهوه مــن املخــططات الــطموحــة ألفــراد تــنبّهوا فــجأة وتــوهّـــموا 
أن هـناك فـرصـا سـانـحة يـمكنهم اسـتغاللـها لـتعظيم أنـفسهم، وغـذّى طـموحـهم مـا شـاهـدوه مـن الـنجاح الـذي 
حـــّققه حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي الـــغرب. ومـــهما يـــكن مـــن أمـــر فـــإنـــه فـــي كـــال الـــحالـــني، فـــي الـــغرب وفـــي مـــوطـــن 
الـديـن، كـان مـن نـتائـج مـثل هـذا الـنقض واالنحـراف فـي نـهايـة األمـر أن ازداد املـؤمـنون الـثابـتون رسـوخـا فـي 

دينهم.

أمــا فــي مــا يــختص بــالــعالــم اإلنــسانــي عــامــة فــقد كــان اإلنــذار الــذي وجّــــهه حــضرة عــبد الــبهاء مــليئا بــكلمات 
تحـــمل فـــي طـــيّها شـــّر الـــوعـــيد محـــذّرا مـــن الـــكارثـــة وشـــيكة الـــوقـــوع. وفـــيما كـــان يـــلحّ عـــلى أنَّ هـــناك ضـــرورة 
قــصوى لــبذل الــجهود فــي ســبيل تــسويــة الــخالفــات حــتى تــرتــاح شــعوب الــعالــم إلــى حــد مــا مــن املــعانــاة، لــم 
يـــترك مـــجاال لـــلشك لـــدى مســـتمعيه بـــالنســـبة لـــِعظم تـــلك الـــكارثـــة وهـــولـــها. وفـــي مـــنتريـــال عـــلى االخـــص، حـــيث 

حظيت زيارة حضرة عبد البهاء بتغطية شاملة، أوردت إحدى الصحف الرئيسة أقواله كما يلي: 

لــــقد أصــــبحت أوروبــــا بــــأســــرهــــا مــــعسكرا مــــدجّـــــــجا بــــالســــالح، ولــــسوف تــــتمّخض هــــذه االســــتعدادات 
الحــربــية عــن حــرب كــبرى. فهــذا التســّلح فــي حــّد ذاتــه ال يــنتج عــنه إال الحــرب. وال بــّد لهــذه الــترســانــة 
الحـربـية مـن أن تـندلـع نـيرانـها. ولـيس هـذا الـرأي مـن بـاب الـتكّهنات أو الـتنبّؤ بـالـغيب، إنـه فـقط نـتيجة 

تحليل منطقي سليم.33

فــــي الــــخامــــس مــــن شهــــر كــــانــــون األول (ديــــسمبر) 1912 أبحــــر مــــن رحّـــــــبت بــــه أمــــريــــكا الــــشمالــــية ”رســــوال 
للســالم“ قــاصــدا مــديــنة لــيفربــول الــبريــطانــية. وبــعد أن مــكث مــدة قــصيرة فــي مــديــنة لــندن وغــيرهــا مــن املــدن 
الـبريـطانـية، زار عـددا مـن املـدن األوروبـية. ومـرة أخـرى قـضى عـدة أسـابـيع فـي مـديـنة بـاريـس. وهـناك وضـع 
هـيبولـيت درايـفوس نـفسه فـي خـدمـة حـضرة عـبد الـبهاء، إذ كـان تـمّكنه مـن الـلغتني الـعربـية والـفارسـية كـتابـة 
يـتناسـب واحـتياجـات حـضرة عـبد الـبهاء. وملـا كـانـت بـاريـس آنـذاك الـعاصـمة الـثقافـية لـلقارة األوروبـية فـإنـها 
اسـتقطبت الـزّوار مـن كـل طـرف مـن أطـراف الـعالـم، بـمن فـيهم الـزوار الشـرقـيون. وإذا كـانـت أحـاديـث حـضرة 
عـبد الـبهاء وخـطبه خـالل زيـارتـيه غـير الـقصيرتنـي قـد تـضّمنت اإلشـارة مـرارا إلـى قـضايـا اجـتماعـية هـامـة فـي 
مـناطـق أخـرى مـن الـعالـم، فـإنـها تـميّزت أيـضا بـميزة خـاصـة روحـانـية حـميمة كـان لـها أبـعد األثـر فـي قـلوب 

أولئك الذين حظوا بلقائه: 



فـــلتسُم قـــلوبـــكم فـــوق زمـــنكم الـــحاضـــر، وتـــطّلعوا بـــعيون يـــملؤهـــا اإليـــمان نـــحو املســـتقبل، فـــالـــبذور قـــد 
زرعــت الــيوم، وســقى األرَض املــطر، وســيأتــي الــيوم الــذي تــنمو فــيه هــذه الــبذور لــتصبح شجــرة وارفــة 
األغـصان محـّملة بـاألثـمار. اسـتبشروا وافـرحـوا فـقد أشـرق فجـر ذلـك الـيوم، فـحاولـوا إدراك  قـّوتـه، ألنـه 

يوم رائع حقا.34

وفــــي صــــباح الــــيوم الــــثالــــث عشــــر مــــن شهــــر حــــزيــــران (يــــونــــيو) الــــعام 1913 أبحــــر حــــضرة عــــبد الــــبهاء مــــن 
مــرســيليا عــلى ظهــر الــباخــرة ”هــمااليــا“ لــيصل إلــى مــديــنة بــورســعيد فــي مــصر بــعد رحــلة اســتغرقــت أربــعة 
أيـام. وانتهـت رحـالت حـضرة عـبد الـبهاء، الـتي وصـفها حـضرة شـوقـي أفـندي ”بـالـرحـالت الـتاريـخية،“ حـينما 

وصل إلى مدينة حيفا في الخامس من شهر كانون األول (ديسمبر) العام 1913. 

بــــعد مــــضي ســــنتني بــــالــــتمام عــــلى الــــتصريــــح الــــذي أدلــــى بــــه حــــضرة عــــبد الــــبهاء ملحــــّرر الــــصحيفة الــــيومــــية 
”املـونـتريـال دايـلي سـتار“، انـهار فـجأة ذلـك الـعالـم الـتي أطـاحـت صـوابـه تـلك الـثقة الـعالـية واالعـتداد بـالـنفس 
بـعد أن بـدا مـنيعا ثـابـت األسـاس والـبنيان. وكـانـت الـكارثـة الـتي حـّلت أخـيرا بـالـعالـم تُـعزى عـند أغـلب الـناس 
إلــى أنــها نــتيجة اغــتيال ولــي عهــد اإلمــبراطــوريــة الــنمسويــة-الــهنغاريــة فــي مــديــنة ســارايــيفو الــبلقانــية. ومــن 
املــؤكــد أن ســلسلة األخــطاء الــفاحــشة، والتهــديــدات الــهوجــاء واملــناشــدات الــجوفــاء بــاســم ”الشــرف والــكرامــة“ 
كـانـت السـبب فـي وقـوع الحـرب الـعاملـية األولـى الـتي انـدلـعت نـارهـا نـتيجة هـذا الحـدث قـليل األهـمية نسـبيا. 
وفـــي الـــحقيقة إن ”الـــهمهمات“ الـــتي أشـــار إلـــيها حـــضرة عـــبد الـــبهاء، كـــانـــت تُـــسمع طـــوال الـــعقد األول مـــن 
الـــقرن العشـــريـــن وكـــأنـــها الـــرعـــد الـــذي يـــنذر بـــالـــعاصـــفة، وكـــان يـــنبغي أن يـــتنبّه قـــادة أوروبـــا إلـــى أن الـــنظام 

القائم هش ضعيف األركان. 

انـدلـعت الحـرب أيـضا فـيما بـني الـعامـني 1904 و 1905 بـني اإلمـبراطـوريـتني الـيابـانـية والـروسـية، وكـانـت مـن 
الـعنف والـضراوة بـحيث لـحق الـّدمـار بـاألسـطول البحـري الـروسـي بـأكـمله تـقريـبا، إضـافـة إلـى خـسارة أقـالـيم 
اعــتبرتــها روســيا حــيويــة بــالنســبة ملــصالــحها. وكــانــت للهــزيــمة املخــزيــة واإلذالل الــلذيــن لــحقا بــاألمّـــة الــروســية 
آثـار محـلية وعـاملـية طـويـلة األمـد. وفـي الـسنوات األولـى مـن الـقرن كـادت الحـرب أن تـندلـع بـني فـرنـسا وأملـانـيا 
بســبب أطــماعــهما اإلمــبريــالــية فــي الــشمال األفــريــقي. ومــا كــان تــفادي تــلك الحــرب إال نــتيجة وســاطــة دول 
أخــرى تــدخّـــلت خــدمــة ملــصالــحها الــخاصــة هــي األخــرى. وفــي الــعام 1911 هــددت إيــطالــيا الســالم الــعاملــي 
بـاسـتيالئـها عـلى لـيبيا الـتي كـانـت آنـذاك مـقاطـعة تـابـعة لـإلمـبراطـوريـة الـعثمانـية. وحـدث مـا أنـذر بـه حـضرة 
عــبد الــبهاء مــن ازديــاد عــدم االســتقرار  فــي املــيدان الــدولــي عــندمــا عــكفت أملــانــيا عــلى تــنفيذ بــرنــامــج ضخــم 
لــبناء أســطول حــربــي هــدفــه الــقضاء عــلى الــتفّوق الــذي كــانــت تــتمتّع بــه بــريــطانــيا فــي مــجال الــقوة البحــريــة. 
وكانت هذه الخطوة من قبل أملانيا وليدة شعورها بأنها محاطة بشبكة من التحالفات الدولية املعادية لها.

ثـم تـفاقـمت هـذه الـصراعـات وازدادت شـّدة إثـر تـوتّـر الـعالقـات بـني الـشعوب الـتابـعة لـكل مـن اإلمـبراطـوريـات 
الـعثمانـية والـنمسويـة والـهنغاريـة والـروسـية. وبـقي الـوضـع فـي حـالـة تـرقّـب فـي انـتظار حـدث مـا لـلقضاء عـلى 
سـيطرة تـلك الـنظم املـتداعـية الـتي تسـّلطت وفـرضـت الـظلم والقهـر عـلى الـبولـنديـني والـتشيكيني والسـلوفـاكـيني 
والـبلقانـيني والـرومـانـيني واألكـراد والـعرب واألرمـن والـيونـانـيني واملـقدونـيني واأللـبان الـذيـن كـانـوا كـلهم يـتطلعون 



بـــشوق وتـــلّهف إلـــى يـــوم يـــنالـــون فـــيه حـــّريـــاتـــهم. ومـــن ثـــم ظهـــرت مجـــموعـــات مـــختلفة تـــحوك املـــؤامـــرات وتـــنظّم 
املــقاومــة وتــنادي بــاالنــفصال وعــملت دون كــلل أو مــلل مســتغّلة فــجوات تــلك الشــبكة مــن الــضعف والــتصّدع 
فــي الــنظام الــقائــم.  كــان تحــرك هــذه املجــموعــات بــوحــي مــن مــعتقدات تــراوحــت مــا بــني فــوضــويــة مــشّوشــة 
األفـــــكار مـــــن جـــــهة، وتـــــعّصب عـــــنصري ووطـــــني حـــــاد وضـــــيّق  مـــــن جـــــهة أخـــــرى. إال أنـــــه ســـــاد تـــــفكير هـــــذه 
املجــــموعــــات اعــــتقاد تــــبسيطي مشــــترك وهــــو أنــــه إذا كــــان فــــي اإلمــــكان إســــقاط ذلــــك الجــــزء املســــتهدف مــــن 
الــــنظام الــــقائــــم بــــطريــــقة مــــا، فــــإن الــــنّبل املــــتأصّــــــــــــل فــــي ذلــــك الجــــزء مــــن الــــعالــــم اإلنــــسانــــي الــــذي يــــدعــــم هــــذه 
الحـركـات، أو ذلـك الـنبل الـذي افـترضـت هـذه الحـركـات وجـوده فـي الـعالـم البشـري بـصورة عـامـة، سـوف يـكون 

في حد ذاته ضمانا لقيام عهد جديد من العدل والحرية. 

انـــفردت مـــن بـــني هـــذه املجـــموعـــات الـــداعـــية إلـــى تـــغييرات عـــنيفة حـــركـــة واحـــدة مـــتّسعة الـــقاعـــدة هـــي الحـــركـــة 
الـشيوعـية. فشـرعـت فـي الـعمل بـصورة مـنتظمة وبهـدف واضـح املـعالـم تـنفّذه بشـدة وصـرامـة وغـايـتها إشـعال 
ثـورة عـاملـية الـنطاق. نـجح الحـزب الـشيوعـي فـي تـأسـيس مجـموعـات الـتزمـت تـأيـيده ومـعاضـدتـه عـبر أوروبـا 
وبــالد أخــرى. وكــان هــذا الحــزب قــد اســتمد دوافــعه الــفكريــة وإيــمانــه الــراســخ بــأن االنــتصار ســيكون حــليفه 
فـي نـهايـة األمـر مـن اآلثـار الـكتابـية لـكارل مـاركـس (1818-1883) صـاحـب الـنظريّـات الـعقائـديـة فـي الـقرن 
الــتاســع عشــر. واقــتنعت الحــركــة الــشيوعــية بــأن عــبقريــة زعــيمها قــد بــرهــنت دون شــك عــلى أن الــقوى الــتي 
بـعثت كـالًّ مـن الـوعـي اإلنـسانـي والـنظام االجـتماعـي إنـما هـي أسـاسـا قـوى مـاديـة فـي جـوهـرهـا. فـذهـبت إلـى 
رفـض حـقيقة الـديـن وشـرعـيته إضـافـة إلـى رفـض الـقيم واملـعايـير األخـالقـية ”الـبرجـوازيـة“ عـلى حـد تـعبيرهـا. 
وكـان فـي رأيـها أن اإليـمان بـاهلل هـو نـتيجة هـَوس عـصبي اسـتحوذ عـلى الـناس وكـان مجـرد ذريـعة لـلطبقات 

الحاكمة لكي تستخدم األوهام والخرافات إلخضاع الجماهير واستعبادها. 

أمـا بـالنسـبة لـقادة الـعالـم فـقد وجـدوا فـي الخـطوات الـهائـلة الـتي كـان يخـطوهـا الـعلم والـتقنية وسـيلة رئـيسة 
لــتحقيق تــفّوق عــسكري عــلى مــنافــسيهم، وكــان أولــئك أثــناء ذلــك قــد انــدفــعوا انــدفــاعــاً أعــمى نــحو االنــفجار 
الــذي ســبيته يــد الحــمق والــكبريــاء. لــم تــكن الــشعوب املســتَعَمرة هــي الــتي تــنافــس الــدول األوروبــية املــعنية. 
فــــقد كــــانــــت هــــذه الــــشعوب فــــقيرة ومــــتأخّـــــرة إلــــى حــــد بــــعيد فــــي تــــحصيل املــــعارف والــــعلوم، مــــا أتــــاح لــــلدول 
األوروبـية إمـكان إخـضاعـها لـسيطرتـها. وكـان مـن آثـار تـكديـس الـعتاد الحـربـي إحـساس بـالـثقة الـزائـفة غـير 
الـواقـعية لـدى الـدول املـتنافـسة، فـقاد ذلـك إلـى سـباق فـي التسـلح لـم يـكن مـناص مـنه، وإلـى تـزويـد الـجيوش 
الـبريّـة والبحـريـة بـأحـدث األسـلحة عـلى أوسـع نـطاق مـمكن. بـالـتالـي ظهـرت املـدافـع الـرشّـــــاشـة واملـدافـع الـثقيلة 
بـــعيدة املـــدى،  والـــدارعـــات البحـــريـــة، والـــغّواصـــات، واأللـــغام األرضـــية والـــغازات الـــسامـــة، وتـــزويـــد الـــطائـــرات 
بــالــقنابــل لــشن الــغارات الــجّويــة. فــكانــت هــذه كــلها تــمثّل املــعالــم الــبارزة "لــتقنية الهــالك" كــما وصــفها أحــد 
املـراقـبني.35 وحسـبما أنـذر بـه حـضرة عـبد الـبهاء آنـذاك، تـم اسـتخدام وسـائـل الـدمـار واإلبـادة هـذه كـلها كـما 

تم أيضا إتقان صنعها وإنتاجها إبان ذلك الصراع املنتظر.

بـدأ الـنظام الـقائـم حـينذاك يـحس بـوطـأة ضـغوط خـفيّة أخـرى. فـاإلنـتاج الـصناعـي عـلى نـطاق واسـع، يـغذّيـه 
ســباق التســلح، عجّـــــل بــنزوح جــماهــير غــفيرة مــن الــناس إلــى املــدن الــكبيرة. وكــان لهــذا الــنزوح آثــار ســلبية 
ضـعضعت الـقواعـد االجـتماعـية والـوالءات املـتوارثـة، كـما تـعرّض عـدد مـتزايـد مـن الـناس لـلتأثّـر بـأفـكار جـديـدة 
حـول إحـداث تـغييرات اجـتماعـية، وازدادت شـهوتـهم لـلحصول عـلى املـكاسـب املـاّديـة الـتي كـانـت سـابـقا حـكرا 



عـلى حـفنة مـن صـفوة الـناس. وحـتى فـي الـنّظم االسـتبداديـة نسـبيا بـدأ عـموم الـناس يـدركـون أن فـاعـلية أي 
حـــكم مـــدنـــي واســـتتبابـــه إنّـــما يـــعتمدان عـــلى الـــفوز بـــدعـــم شـــعبي واســـع. وحـــملت هـــذه الـــتطورات فـــي طـــيّها 
نـــتائـــج بـــعيدة املـــدى لـــم تـــكن فـــي الحســـبان.  وفـــيما اســـتمرت رحـــى الحـــرب فـــي الـــدوران وكـــأن ال نـــهايـــة لـــها،  
قـامـت الـتساؤالت حـول ذلـك اإليـمان األعـمى الـذي بسّــــــط خـطورتـها، وبـدأ املـاليـني مـن املـجنّديـن فـي الـجيوش 
املـتحاربـة يـنظرون إلـى الحـرب فـي حـّد ذاتـها عـلى أنـها مـعانـاة ال مـعنى لـها عـالوة عـلى أنـها عـديـمة الجـدوى 

بالنسبة لهم ولخير عائالتهم.

ا حـــدث مـــن تـــغيير فـــي املـــجالـــني االجـــتماعـــي والـــتقني، كـــان مـــا  لـــعل األثـــر األبـــعد لهـــذه الـــنتائـــج الـــناجـــمة عـــمَّ
شــّجعه الــتقّدم الــعلمي مــن طــرح افــتراضــات بــدت لــلناس سهــلة وبــسيطة حــول الــطبيعة اإلنــسانــية وأصــبحت 
تـشّكل حـجابـا يسـتر الـحقيقة، وصـفه حـضرة بـهاء اهلل بـأنـه ”غـبار الـعلوم املكتسَــــــبة“.36 وانتشـرت هـذه اآلراء 
انـتشارا مـتزايـدا بـني الـناس دون أن تُـخضع لـلدرس والـتمحيص. واسـتمرّت مـوجـة اإلقـالل مـن شـأن الـعقائـد 
الــــديــــنية املــــتعارف عــــليها وتــــقويــــض املســــتويــــات واملــــعايــــير األخــــالقــــية الــــسائــــدة وذلــــك نــــتيجة ملــــا نــــهجت عــــليه 
الـصحف مـن إثـارة لـلعواطـف والـشهوات، ومـا دار مـن الجـدل واملـناظـرات الـحامـية بـني الـباحـثني والـعلماء مـن 
جـهة وعـلماء الـالهـوت ورجـال الـّديـن ذوي الـنفوذ مـن جـهة أخـرى، إضـافـة إلـى انـتشار الـتعليم الـعام بـصورة 

جد سريعة. 

كــانــت هــذه الــعوامــل والــقوى بــمثابــة زلــزال أصــاب الــقرن الجــديــد. فــقد تــضافــرت هــذه الــعوامــل والــقوى فــيما 
بـينها لـتجعل مـن الـظروف الـتي واجـهها الـعالـم الـغربـي الـعام 1914 ظـروفـا مـتقّلبة عـديـمة االسـتقرار لـلغايـة. 
ولـذلـك فـإنـه عـندمـا وقـع االنـفجار الـعظيم كـان كـابـوسـا فـاق فـي هـولـه أسـوأ املـخاوف الـتي سـاورت أصـحاب 
الـعقول املـفّكرة. وال يجـديـنا نـفعا فـي هـذا املـجال أن نسـتعرض تـلك الـطامّـة الـكبرى، أال وهـي الحـرب الـعاملـية 
األولــى، الــتي أُشــبعت بــحثا وتحــليال. فــاإلحــصاءات املــتعلقة بــتلك الحــرب ال يــمكن أن يــحوط بــها عــقل بشــر. 
فـفي نـهايـة األمـر زُّج بـما يـقّدر بسـتني مـليون رجـل فـي أفـظع أتّـون جـهنّمي عـرفـه الـتاريـخ، فهـلك مـنهم إبّـان 
الحـــرب ثـــمانـــية مـــاليـــني رجـــل إضـــافـــة إلـــى إصـــابـــة عشـــرة مـــاليـــني بـــعاهـــات مســـتديـــمة أقـــعدتـــهم، بـــما فـــي ذلـــك 
إصـابـات أتـلفت رئـات الـبعض حـرقـا وشـوهـت الـبعض اآلخـر تـشويـها فـظيعاً.37 وقـّدر مـؤرّخـو الحـرب الـعاملـية 
األولــى بــأن مــن املــحتمل أن تــكالــيف تــلك الحــرب الــعاملــية األولــى بــلغت ثــالثــني بــليونــا مــن الــدوالرات أتــت عــلى 

جزء ضخم من مجمل رأس املال األوروبي.

ولـيس فـي اسـتطاعـة هـذه الـخسائـر الـجسيمة أن تـوحـي إلـينا بـأي شـكل مـن األشـكال بـاملـدى الـكامـل لـلدمـار 
الـذي خـّلفته تـلك الحـرب. ولـعل مـن الـعوامـل الـتي جـعلت الـرئـيس األمـيركـي ودرو ويـلسن يـترّدد ويـماطـل فـي 
دعـــوة الـــكونـــغرس لـــيعلن حـــربـــا لـــم يـــكن فـــي الـــواقـــع مـــفّر مـــن إعـــالنـــها، إدراكـــه ملـــا تخـــّلفه الحـــرب مـــن األذى 
والـضرر بـالنسـبة لـلقيم واألخـالق. وربـما كـان أقـل مـا يـقال فـي املـزايـا الـتي تحـّلى بـها هـذا الـرجـل الـفذّ الـذي 
أثــنى عــليه كــلٍّ مــن حــضرة عــبد الــبهاء وحــضرة شــوقــي أفــندي لــصفاء رؤيــته، إنــه كــان يــعي تــمامــا مــا يــترتّــب 
عـلى مـآسـي الحـرب مـن تـركـة تفسـد الـطبيعة البشـريـة وتـوحّــــشها. واعـتبر ويـلسن هـذا الـفساد املـعنوي بـمثابـة 
أسـوأ تـركـة خـّلفتها الـكارثـة الـتي حـّلت بـأوروبـا حـينذاك، وهـي تـركـة لـم يـكن فـي مـقدور اإلنـسانـية أن تـبّدلـها 

أو تحّول مجراها.38



لــو تــأمّـــلنا فــي جــسامــة املــعانــاة الــتي مــر بــها الــجنس البشــري فــي الــسنوات األربــع للحــرب الــعاملــية األولــى 
وتـفّكرنـا فـي مـا نـتج عـن ذلـك مـن تـعطيل لـلمسيرة الـطويـلة املـؤملـة الـتي قـطعتها الـطبيعة اإلنـسانـية فـي سـبيل 
رقـــيّها وتـــمّدنـــها، نـــدرك مـــدى عِـــــظَم املـــأســـاة الـــتي تـــضّمنتها كـــلمات حـــضرة عـــبد الـــبهاء قـــبل نـــشوب الحـــرب 
بـعامـني أو ثـالثـة أعـوام، حـني تحـدث إلـى جـماهـير املسـتمعني فـي املـدن األوروبـية مـثل لـندن وبـاريـس وفـيينا 
وبـــودابســـت وشـــتوتـــغرت وغـــيرهـــا مـــن مـــدن الـــقارة األمـــريـــكية الـــشمالـــية. فـــفي إحـــدى األمـــسيات فـــي مـــديـــنة 

مونتريال الكندية وفي منزل السيد صثرالند مكسويل وعقيلته صرّح حضرة عبد البهاء بما يلي:

يـــسير الـــعالـــم اإلنـــسانـــي الـــيوم فـــي الـــظّالم ألنـــه ابـــتعد عـــن الـــعالـــم اإللـــهي. ولهـــذا الســـبب فـــإنـــنا ال 
نــشاهــد آيــات اهلل فــي قــلوب البشــر. فــال أثــر لــنفوذ الــروح الــقدس. ولــكن عــندمــا يــنبثق نــور روحــانــي 
إلــهي فــي الــعالــم البشــري وتظهــر الــتعالــيم والهــدايــة اإللــهية يــتبع ذلــك تــنّور فــي الــنفوس وتــبعث روح 
جـديـدة فـي أعـماقـها، وتسـبغ عـليها قـّوة جـديـدة، وتـمنح حـياة جـديـدة. إن ذلـك بـمثابـة مـيالد جـديـد مـن 
مـــملكة الـــحيوان إلـــى مـــملكة اإلنـــسان … ســـأتـــوجّــــــه بـــالـــدعـــاء إلـــى اهلل، وبـــاملـــثل عـــليكم أن تـــتوجـــهوا 
بـــالـــدعـــاء حـــتى تـــتحقق الـــعنايـــات الـــسماويـــة، ويـــمحي الـــنزاع والـــعداء، ويـــقضى عـــلى الحـــرب وســـفك 

الدماء، فتتّحد القلوب اتّحادا كامال ويشرب الكل من سلسبيل واحد.39 

كــانــت مــعاهــدة الســالم الــتي فــرضــها الحــلفاء عــلى أعــدائــهم املهــزومــني مــعاهــدة شــابــتها رغــبة انــتقامــية. ولــم 
تــنجح هــذه املــعاهــدة، كــما أشــار إلــى ذلــك كــل مــن حــضرة عــبد الــبهاء وحــضرة شــوقــي أفــندي، إال فــي زرع 
بـذور صـراع آخـر أشـّد هـوال وشـناعـة. فـالـتعويـضات الـباهـظة املـؤديـة إلـى اإلفـالس والـتي طـالـبت بـها الـدول 
املــنتصرة، إضــافــة إلــى الــظلم الــذي تــعرّض لــه الــخاســرون فــي الحــرب إذ طــلب مــنهم أيــضا اإلقــرار بــأنــهم 
وحــدهــم يتحــملون وزر حــرب كــانــت األطــراف املشــتركــة فــيها مــسؤولــة عــنها بــدرجــات مــتفاوتــة. ولــذا فــإن هــذه 
الـــــعوامـــــل كـــــانـــــت وراء اســـــتجابـــــة شـــــعوب أوروبـــــا املـــــحبطة مـــــعنويـــــا لهـــــدهـــــدة وعـــــود نُـــــظُم الـــــحكم الســـــلطوي 
االســتئثاري والــركــون إلــى هــذه الــوعــود عــلى أنــها هــي الــتي ســتأتــي بــالــفرج. وهــي وعــود مــا كــان ســيلتفت 

إليها أحد لوال تلك األوضاع.

لـــعله مـــن سخـــريـــة الـــقدر ومـــفارقـــاتـــه أن الـــذيـــن ظـــنوا أنـــفسهم رابـــحني فـــي الحـــرب قـــد اســـتفاقـــوا وراعـــهم أن 
االنـتصار ومـا دفـعهم إلـيه مـن مـطلب بـاسـتسالم أعـدائـهم دون قـيد أو شـرط ومـا يسـتتبع ذلـك مـن تـعويـضات 

هائلة، كان  انتصاراً باهظ الثمن مساوياً في فداحته وآثاره املدّمرة ملا تحّمله األعداء الخاسرون.

أنهـــت الـــّديـــون الـــهائـــلة الـــتي خـــلفتها الحـــرب، وإلـــى األبـــد، ســـيطرة أوروبـــا االقـــتصاديـــة الـــتي حـــقَّقتها الـــدول 
األوروبـــية عـــبر ثـــالثـــة قـــرون مـــن اســـتعمار لـــباقـــي أمـــم الـــكرة األرضـــية واســـتغاللـــها. وكـــان هـــالك املـــاليـــني مـــن 
الشـــبان فـــي هـــذه الحـــرب خـــسارة ال تـــعّوض، إذ إن الـــحاجـــة كـــانـــت مـــاسّـــــــة إلـــى وجـــودهـــم ملـــجابـــهة تحـــّديـــات 
الـــعقود الـــتي تـــلت. وفـــي الـــواقـــع خســـرت أوروبـــا تـــفّوقـــها إثـــر ضـــربـــة واحـــدة وبـــدأت تـــنزلـــق بـــصورة ال يـــمكن 
مــقاومــتها لــتحتل مــكانــة ثــانــويــة بــالنســبة ألمــريــكا الــشمالــية، املــركــز الجــديــد الــنامــي لــلقّوة والــنفوذ، عــلما بــأن 

أوروبا كانت قبل ذلك بأربع سنوات قصار فقط تمثّل بوضوح قّمة الحضارة وذروة النفوذ في العالم. 



ظهـر فـي بـادئ األمـر أن الـرؤيـة املسـتقبلية كـما رسـمها الـرئـيس األمـريـكي ودرو ويـلسن سـوف تـتحّقق. وكـان 
األمــر كــذلــك فــي بــعض األحــيان حــني فــازت الــشعوب الــتي تســتعمرهــا أوروبــا بحــّريــة تــقريــر املــصير، فــبرزت 
عـدة دول مسـتقّلة جـديـدة مـن أنـقاض اإلمـبراطـوريـات الـسابـقة. وزيـادة عـلى ذلـك فـإن ”الـنقاط األربـع عشـرة“ 
الــتي أعــلنها الــرئــيس األمــريــكي أســبغت عــلى تــصريــحاتــه الــعامــة طــابــعا أخــالقــيا أثّــر، ولــو ملــدة وجــيزة، فــي 
نـــفوس املـــاليـــني مـــن األوروبـــيني حـــتى أن أشـــّد املـــعارضـــني لـــه عـــنادا مـــن بـــني زمـــالئـــه قـــادة الـــدول الحـــليفة لـــم 
يسـتطع أن يـتجاهـل كـّلية رغـبات الـرئـيس األمـريـكي. فـرغـم مـا دار مـن جـدال صـاخـب اسـتغرق أشهـرا طـواال 
حـول املسـتعمرات والحـدود وبـنود وثـيقة السـالم، فـإن الـتسويـة الـتي جـاءت بـها مـعاهـدة فـرسـاي تـضّمنت فـي 
نــهايــة املــطاف صــيغة مــخفّفة لــُعصبة األمــم املــقترح إنــشاؤهــا، أمــال فــي أن تــسعى هــذه الــهيئة إلــى تــسويّــة 

الخالفات املستقبلية بني األمم والعمل على استتباب الوفاق في الشؤون الدولية. 

يجـدر بـأي بـهائـي يـحاول فـهم أحـداث هـذا الـقرن املـضطرب أن يـتأمـل فـي الـتعليق الـذي كـتبه حـضرة شـوقـي 
أفــندي حــول أهــمية هــذه املــبادرة الــتاريــخية لــتأســيس عــصبة األمــم. فــقد وصــف تــطّوريــن مــتّصلني مــتعّلقني 
بــانــبثاق فجــر الســالم فــي الــعالــم، ثــم يــؤكــد قــائــال إن هــذيــن الــتطوريــن ”مــقّدر لــهما أن يــبلغا نــهايــتهما، عــند 
تــمام الــوقــت، فيتّحــدا اتّــحادا رائــعا مــتكامــال.“40 أمــا األول فــيصفه حــضرة ولــي أمــر اهلل بــقولــه إن لــه عــالقــة 
بـرسـالـة الـجامـعة الـبهائـية فـي الـقارة األمـريـكية الـشمالـية. أمـا الـثانـي فـيتعلق بـمصير الـواليـات املتحـدة كـدولـة. 
وعــن هــذه الــظاهــرة األخــيرة الــتي تــعود فــي تــاريــخها إلــى زمــن انــدالع الحــرب الــعاملــية األولــى كــتب حــضرة 

شوقي أفندي ما يلي: 

إن الـــدوافـــع األولـــى لهـــذه الـــظاهـــرة بـــدت آثـــارهـــا فـــي صـــياغـــة ’الـــنقاط األربـــع عشـــرة‘ لـــلرئـــيس ويـــلسن 
الــتي ربــطت ألول مــرة تــلك الجــمهوريــة بــمقدرات الــعالــم الــقديــم. وكــانــت أولــى الــنكسات فــي ســبيلها 
تـتمثّل فـي عـدم انـضمام الجـمهوريـة األمـريـكية إلـى عـصبة األمـم الحـديـثة الـتكويـن الـتي بـذل الـرئـيس 
األمـيركـي بـالـغ الجهـد فـي خـلقها… ولـكن مـهما كـان الـطريـق مـضنيا وطـويـال فـال بـد لهـذه الـظاهـرة أن 
تــــقود الــــعالــــم عــــبر ســــلسلة مــــن االنــــتصارات والــــنكسات إلــــى الــــوحــــدة الــــسياســــية بــــني نــــصفي الــــكرة 
الشــرقــي والــغربــي، وإلــى قــيام حــكومــة عــاملــية وتــثبيت دعــائــم الــصلح األصــغر، كــما وعــد حــضرة بــهاء 
اهلل وأملـــح بـــه أشـــعيا الـــنبي، لـــتصل فـــي نـــهايـــتها إلـــى رفـــع رايـــة االســـم األعـــظم فـــي الـــعصر الـــذهـــبي 

لظهور حضرة بهاء اهلل.41

وكــم كــان مــدعــاة للحــزن واألســى إذاً مــصير تــلك األفــكار الــتي ألــهمت الــرئــيس األمــريــكي فــي مــا بــذلــه مــن 
جهــــد. فســــرعــــان مــــا ظهــــر جــــليا أن عــــصبة األمــــم قــــد ولــــدت مــــيتة. إذ كــــانــــت مجــــرّدة مــــن أي ســــلطة أو نــــفوذ 
ضــروري لــلقيام بــمهامــها املــفروضــة، رغــم تــمتعها بــمزايــا تــمثّلت فــي فــروعــها املــختلفة التشــريــعية والــقضائــية 
والـــتنفيذيـــة واإلداريـــة الـــداعـــمة لـــها. وهـــكذا بـــاتـــت عـــصبة األمـــم رهـــينة مـــفهوم الـــقرن الـــتاســـع عشـــر لـــلسيادة 
الـــوطـــنية املـــطلقة. ولـــم يـــكن فـــي مـــقدورهـــا اتّـــخاذ الـــقرارات إال بـــإجـــماع اآلراء ومـــوافـــقة كـــل أعـــضائـــها، وهـــو 
الشــــرط الــــذي جــــعل مــــن غــــير املــــمكن قــــيامــــها بــــأي عــــمل فــــّعال.42 وتــــكّشفت مــــثالــــب تــــلك املــــنظومــــة الــــعاملــــية 
واّدعــاءاتــها الــجوفــاء عــندمــا فشــلت فــي أن تــضم إلــى عــضويــتها بــعضا مــن أهــم دول الــعالــم. فحــرمــت أملــانــيا 
مـــن الـــعضويـــة العـــتبارهـــا الـــدولـــة املهـــزومـــة واملـــسؤولـــة عـــن الحـــرب، واســـتبعدت روســـيا مـــن الـــعضويـــة بســـبب 
نــظامــها الــبلشفي الــشيوعــي، يــضاف إلــى ذلــك رفــض الــواليــات املتحــدة نــفسها الــدخــول فــي عــضويــة عــصبة 



األمــم نــتيجة الــصراعــات الحــزبــية الــداخــلية الــضيقة فــي الــكونــغرس األمــريــكي. ولــم تــنأ الــواليــات املتحــدة عــن 
عـضويـة تـلك الـهيئة فحسـب، بـل رفـضت أيـضا الـتوقـيع بـاملـصادقـة عـلى مـعاهـدة فـرسـاي. ولـعله مـن سخـريـة 
الــقدر أن الــجهود الــفاتــرة الــتي بُــذلــت لحــمايــة األقــّليات اإلثــنية فــي الــدول حــديــثة الــتكويــن بــرهــنت فــي نــهايــة 

األمر على أنها لم تكن سوى سالح سيستخدم في االقتتال املستمر بني االخوة  األوروبيني.

خـالصـة الـقول إنـه فـي الـوقـت الـذي شهـد فـيه الـتاريـخ البشـري انـدالع أعـنف  الـصراعـات الـدمـويـة الـتي لـم 
يســـبق لـــها مـــثيل والـــتي اســـتباحـــت األســـوار الـــحصينة ملـــا تـــوارثـــته األجـــيال مـــن قـــواعـــد الســـلوك اإلنـــسانـــي 
املـتحّضر، تسـببت الـقيادات الـسياسـية لـلعالـم الـغربـي فـي إضـعاف عـصبة األمـم وسـلب نـفوذهـا. فـقد كـانـت 
عـــصبة األمـــم الـــخيار الـــوحـــيد لـــلنظام الـــدولـــي الـــذي كـــان ولـــيد كـــوارث الحـــرب الـــعاملـــية األولـــى. ولـــعّلها كـــانـــت 
الـعامـل األوحـد الـقادر عـلى تـخفيف وطـأة املـعانـاة األشـد عـنفا الـتي وقـعت فـيما بـعد. وهـاهـي كـلمات حـضرة 
عـــبد الـــبهاء الـــتي تـــنبأ بـــها بـــما ســـتؤول إلـــيه األمـــور: ”الســـالم، الســـالم … كـــلمة يـــعلنها الـــحّكام والـــشعوب 
بـاسـتمرار، والـحال أن نـار الـحقد والـبغضاء ال تـزال مـتّقدة فـي قـلوبـهم ولـم تخـمد بـعد …“ وأضـاف إلـى ذلـك 
قــولــه أيــضا فــي الــعام 1920: ”إن األمــراض الــتي يــعانــي مــنها الــعالــم الــيوم ســوف تــتفاقــم، ويــزداد الــظالم 
الــذي يــحيط بــه حــلكة … وســتستمر الــدول الــتي خســرت الحــرب فــي التحــريــض وخــلق االضــطراب وســتلجأ 

إلى استخدام كل وسيلة إلشعال نار الحرب من جديد“.43

بـــينما كـــان الـــعالـــم بـــأســـره يـــصطلي بـــجحيم الحـــرب، وجّــــــه حـــضرة عـــبد الـــبهاء اهـــتمامـــه نـــحو أخـــطر مـــهماتـــه 
شـأنـا. فـقد كـان فـي وّده أن يـضمن اإلعـالن عـن ديـن اهلل الجـديـد إعـالنـا عـامـا فـي أقـصى أركـان األرض وال 
ســيما حــيث أهــملت رســالــة هــذا الــديــن أو قــوبــلت بــاالعــتراض فــي كــال املــجتمعني اإلســالمــي والــغربــي عــلى 
الــسواء. أمــا األداة الــتي أبــدعــها لهــذا الــغرض فــكانــت ”الخــطّة اإللــهية“ الــتي فــّصلها فــي أربــعة عشــر لــوحــا 
مــن ألــواحــه املــباركــة، أربــعة مــنها مــوجــهة إلــى الــجامــعة الــبهائــية فــي أمــريــكا الــشمالــية، وعشــرة ألــواح أخــرى 
مــوجــهة إلــى خــمسة أقــسام مــعينة مــن تــلك الــجامــعة. فـ”لــوح الــكرمــل“ لــحضرة بــهاء اهلل و”ألــواح الــوصــايــا“ 
و”ألـــواح الخـــطة اإللـــهية“ وكـــالهـــما  لـــحضرة عـــبد الـــبهاء، تـــمثّل فـــي مجـــموعـــها، كـــما وصـــفها حـــضرة شـــوقـــي 
أفـندي، ثـالثـا مـن ”شـرائـع“ أمـر اهلل الـكريـم. ”فـألـواح الخـطة اإللـهية“ الـتي أفـاض بـها وحـيه فـي أحـلك أيـام 
الحــــرب مــــا بــــني الــــعام 1916 والــــعام 1917 أهــــابــــت بــــتلك الــــعصبة قــــليلة الــــعدد مــــن املــــؤمــــنني األمــــريــــكيني 
والـكنديـني لـيقومـوا بـدور قـيادي فـي تـأسـيس أمـر اهلل فـي جـميع أنـحاء الـكرة األرضـية. فـكان ملـا عهـد بـه إلـيهم 
بـتنفيذه مـغزى وأثـر رائـعان. وهـاهـي كـلمات حـضرة عـبد الـبهاء تـوحـي ألحـبّائـه بـما يـنتظرهـم مـن مجـد إن هـم 

لبّوا النداء: 

إن مـا يـأمـله عـبد الـبهاء لـكم هـو أن تُـكّلل مـساعـيكم فـي بـاقـي بـقاع الـعالـم بـنفس الـنجاح الـذي تـكّللت 
بـــه مـــجهوداتـــكم فـــي أمـــريـــكا، وأن ينتشـــر أمـــر اهلل بـــواســـطتكم وأن يشـــتهر فـــي جـــميع أنـــحاء الشـــرق 
والــغرب، وأن يــرتــفع الــنداء فــي قــارّات الــكرة األرضــية بــأن مــلكوت رّب الــجنود قــد جــاء. فــفي اللحــظة 
الـــتي يحـــمل فـــيها املـــؤمـــنون األمـــريـــكيون هـــذه الـــرســـالـــة اإللـــهية مـــن شـــواطئ أمـــريـــكا وينشـــرونـــها فـــي 
الـقارات األوروبـية واألسـيويـة واألفـريـقية واألسـترالـية حـتى أقـصى جـزر املـحيط الـباسـيفيكي، سـتجد 
جـامـعتهم نـفسها وقـد ثـبتت بـنيانـا عـلى عـرش ال زوال لسـلطانـه. عـندئـذ سيشهـد أهـل الـعالـم بـأن هـذه 



الـجامـعة مـتنّورة روحـيا ومـشمولـة بـالهـدايـة اإللـهية، وعـندئـذ أيـضا تـصدح األرض كـلها بـأهـازيـج الـثناء 
عليها وتتغنّى بجالل قدرها وعظم مكانتها.44

يــذكّــــرنــا حــضرة شــوقــي أفــندي بــأن هــذه املــهمة الــتاريــخية الــتي وصــفها بــقولــه، إنــها حــّق اخــتُّص بــه أفــراد 
املــؤمــنني فــي الــجامــعة الــبهائــية األمــريــكية الــشمالــية،45 تجــد جــذورهــا فــي اآلثــار املــباركــة لــلظهوريــن اإللــهينّي 
الــتوأمــني الــلذيــن بــعث بــهما اهلل فــي عــصر بــلغت فــيه اإلنــسانــية مــرحــلة الــنضج. وأول إشــارة إلــى ذلــك وردت 
فـــي اآلثـــار املـــباركـــة لـــحضرة الـــباب الـــذي وجّــــــه نـــداءه إلـــى أهـــل الـــغرب قـــائـــال: ”يـــا أهـــل املـــغرب اخـــرجـــوا مـــن 
ديـــاركـــم لـــنصر اهلل مـــن قـــبل يـــوم يـــأتـــيكم الـــرّحـــمن فـــي ظـــلل مـــن الـــغمام … فـــاصـــبحوا فـــي ديـــن اهلل الـــواحـــد 
إخــوانــا عــلى الــسوا … أنــتم تــنعكسون فــيهم وهــم يــنعكسون فــيكم“.46  أمــا حــضرة بــهاء اهلل فــقد وجّــــه نــداءه 
إلــى ”مــلوك أفــريــقيا ورؤســاء الجــمهور فــيها“ وفــّوضــهم تــفويــضا لــم يســبق لــه مــثيل فــي أي مــن نــداءاتــه إلــى 
زعـماء الـعالـم إذ دعـاهـم قـائـال: ”اجـبروا الـكسير بـأيـادي الـعدل وكسّـــــروا الـصحيح الـظالـم بـسياط أوامـر ربـكم 
اآلمر الحكيم“.47  وكان حضرة بهاء اهلل أيضا هو الذي بنّي بصراحة حقيقًة من أبلغ الحقائق حول السياق 
الـــذي تـــنتهجه الـــحضارة فـــي الـــنمّو والـــتطّور: ”قـــل إنـــه قـــد أشـــرق مـــن جـــهة الشـــرق وظهـــر فـــي الـــغرب آثـــاره 

تفّكروا فيه يا قوم“.48  

عـــّقب حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل فـــي وقـــت الحـــق بـــقولـــه إن الخـــطة اإللـــهية كـــان قـــد تـــم ”تـــعليقها“ إلـــى حـــني خـــلق 
الــجهاز الــالزم لــتنفيذهــا، ولــكّن حــضرة عــبد الــبهاء مــضى رغــما عــن ذلــك فــي اخــتيار رهــط مــن املــؤمــنني عهــد 
إلــيهم بهــذه املــهمة وفــّوضــهم بــالــقيام بــدور قــيادي فــي املــبادرة إلــى تــنفيذهــا. كــانــت حــياة حــضرة عــبد الــبهاء 
الــدنــيويــة تــقترب مــن نــهايــتها بســرعــة، ولــكن إذا أعــدنــا الــنظر إلــى مــا مــضى نجــد أن الــسنوات الــثالث الــتي 
عـاشـها بـعد انـتهاء الحـرب الـعاملـية األولـى زخـرت بـبوادر االنـتصارات الـتي سـوف يـحققها األمـر الـكريـم فـي 
مـا يتجـّلى لـلعيان مـن تـطورات ذلـك الـقرن. فـتغيّر األوضـاع فـي األراضـي املـقّدسـة سـمح لـحضرة عـبد الـبهاء 
بـــمباشـــرة مـــهامـــه وأعـــمالـــه بحـــّريّـــة ومـــن دون أي عـــائـــق، إلـــى أنـــها خـــلقت الـــظروف لتتجـــّلى أملـــعيّته الـــذهـــنية 
والــــروحــــية تــــاركــــة آثــــارهــــا فــــي املــــوظــــفني الــــحكومــــيني، وفــــي الــــوجــــهاء والــــزّوار مــــن كــــل فــــئة، وفــــي املــــجتمعات 
والـطوائـف املـختلفة الـتي يـتألـف مـنها سـكان األراضـي املـقدسـة وأهـلها. حـتى حـكومـة االنـتداب نـفسها سـعت 
لـتعبّر عـن تـقديـرهـا لـلمثل الـذي ضـربـه حـضرة عـبد الـبهاء فـي خـلق روح الـوحـدة واالتّـحاد بـني الـناس ومـا جـاء 
بـــه مـــن مـــآثـــر الـــبّر واإلحـــسان، فـــمنحته أرفـــع األوســـمة بـــدرجـــة ”فـــارس“.49  واألهـــم مـــن ذلـــك أن أمـــريـــن، هـــما 
ســيل جــديــد  مــن الــزائــريــن و فــيض آخــر مــن األلــواح والــرســائــل الــتي بــعث بــها إلــى الــجامــعات الــبهائــية فــي 
الشـرق والـغرب، شحـذا الـهمم لـتوسـيع الـنشاط الـتبليغي وتـشجيع األحـبّاء عـلى الـتعمق فـي تـفّهم مـضامـني 

الرسالة اإللهية. 

لـعله مـن غـير املـمكن أن نجـد مـثال أبـلغ مـن األحـداث الـتي وقـعت مـباشـرة بـعد صـعود حـضرة عـبد الـبهاء فـي 
الــساعــات األولــى مــن الــيوم الــثامــن والعشــريــن مــن شهــر تشــريــن الــثانــي (نــوفــمبر) الــعام 1921، لــتعطينا 
صـورة مـؤثّـرة عـن االنـتصار الـروحـي الـذي حـققه حـضرة عـبد الـبهاء فـي املـركـز الـعاملـي لـألمـر. اجـتمعت فـي 
الــيوم الــتالــي مــن صــعوده جــموع غــفيرة تــعّد بــاآلالف وتــمثّل مــختلف األديــان واألجــناس والــطبقات فــي تــلك 
الـديـار، وسـار هـؤالء خـلف مـوكـب الـجنازة صـاعـديـن سـفح جـبل الـكرمـل وقـد غـمرتـهم أصـدق مـشاعـر الحـزن 
واألســى الــتي لــم تشهــد مــديــنة حــيفا مــثيال لــها. وتــقّدم املــوكــب مــمثلون عــن الــحكومــة الــبريــطانــية، وأعــضاء 



الســلك الــديــبلومــاســي، ورؤســاء كــل الــطوائــف الــديــنية فــي تــلك املــنطقة، واشــترك مــعظم هــؤالء فــي مــراســيم 
الــدفــن الــتي أجــريــت فــي رحــاب مــقام حــضرة الــباب. وكــانــت هــذه الــفورة الــعفويــة الــعارمــة املــتوحــدة تــنّم عــن 
إحـــساس مـــفاجئ بـــفداحـــة الخـــطب لـــفقدان عـــلم ضـــرب املـــثل فـــي خـــلق مـــحور لـــلوحـــدة واالتّـــحاد فـــي أرض 
يـمزّقـها الـحقد واالنـقسام. مـثّلت جـنازة حـضرة عـبد الـبهاء فـي حـد ذاتـها ولـكل عـني مـبصرة شـواهـد ثـابـتة ال 

مجال لدحضها أو نكرانها على وحدة العالم اإلنساني التي أعلنها بجهد دائب لم ينقطع طوال حياته. 
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بــصعود حــضرة عــبد الــبهاء إلــى املــلكوت األعــلى، انــتهى الــعصر الــرســولــي املــجيد ألمــر اهلل الــعزيــز.  وهــكذا 
أنجـزت املـشيئة اإللـهية مـهمتها وحـققت إرادتـها الـتي بـدأت تـوجّــــه مجـرى األحـداث قـبل سـبعة وسـبعني عـامـاً 
مــنذ تــلك األمــسية الــتي أعــلن فــيها حــضرة الــباب رســالــته إلــى املــالّ حســني و ُولِــد فــيها حــضرة عــبد الــبهاء.  
ووصـف حـضرة شـوقـي أفـندي هـذه الـفترة مـن تـاريـخ الـديـن الـبهائـي بـأنـها ”الـفترة الـتي لـن يـضارع بـهاءهـا 
أي ظــــفر جــــاء فــــي هــــذا الــــعصر أو أي نــــصر يــــجيء فــــي عــــصر قــــادم بــــالــــغا مــــا بــــلغ الــــنصر مــــن تــــفّوق.“50  
فـالـقدرات الـكامـنة فـي هـذه الـقّوة الـخالّقـة الـتي غُــرسـت فـي الـوعـي اإلنـسانـي فـي هـذه الـفترة سـوف تتجـّلى 

للعيان تدريجيا في األلف سنة أو اآلالف من السنني املمتّدة أمامنا. 

وإذا دقـّقنا الـنظر وتـأمّــلنا بـإمـعان فـي هـذه املـرحـلة الـعظيمة الـحاسـمة مـن تـاريـخ الـحضارة اإلنـسانـية تـبرز 
أمـامـنا بـجالء املـعالـم الـواضـحة لـشخصية لـها مـن الـشيم والـشمائـل ومـن الـدور الـهام الـذي أّدتـه مـا يـجعلها 
شـخصية فـذّة فـريـدة فـي مـسيرة السـتة آالف سـنة املـاضـية. إنـها شـخصية حـضرة عـبد الـبهاء الـذي أسـماه 
حـــضرة بـــهاء اهلل بـ”ســـّر اهلل.“   أمـــا حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي فـــقد وصـــفه بـــأنـــه ”مـــركـــز مـــيثاق اهلل ومـــحوره“ و 
”املـثل األعـلى“ لـتعالـيم الـظهور اإللـهي فـي عـصر الـنضج اإلنـسانـي و”مـصدر وحـدة الـعالـم اإلنـسانـي.“ وال 
تـوجـد هـناك فـي أي مـن الـرسـاالت اإللـهية الـسابـقة الـتي جـاءت بـالـنّظم الـديـنية الـكبرى الـتي سجّــــلها الـتاريـخ 
ظـــاهـــرة تـــضارع بـــأي حـــال مـــن األحـــوال ظـــاهـــرة حـــضوره فـــي هـــذا الـــعصر. فهـــذه الـــنظم جـــميعا كـــانـــت فـــي 
األسـاس مـراحـل مـختلفة أعـّدت اإلنـسانـية وهـيّأتـها لـبلوغ مـرحـلة الـنضج هـذه. كـان حـضرة عـبد الـبهاء نـتاجـا 
فـذّا أبـدعـت صـنعه وصـقله  يـد حـضرة بـهاء اهلل املـباركـة، فـهو الـذي كـان قـادرا أيـضا عـلى أن يـجعل كـل أمـر 

من أمور الدنيا ممكنا.  أدرك هذه الحقيقة أحد البهائيني األمريكيني فحفزه ذلك ليكتب قائال: 

لـقد حـان الـوقـت إلبـالغ الـرسـالـة اإللـهية، ولـكنه لـم يـكن هـناك مـن بشـر لـيسمعوا. وهـكذا مـنح اهلل الـعالـم 
عـطيّته فـكان حـضرة عـبد الـبهاء الـذي اسـتلم رسـالـة حـضرة بـهاء اهلل نـيابـة عـن الـجنس البشـري. فـقد 
سـمع نـداء اهلل وألـهمته قـوى الـغيب الـروحـية، فـكان وعـيه وإدراكـه ملـعنى هـذه الـرسـالـة مـكتمال.  وأخـذ 
لـإلنـسانـية عهـدا بـأن تسـتجيب لـنداء اهلل … هـذا هـو املـيثاق بـالنسـبة لـي شـخصيا، أي أنـه ُوجـد عـلى 
وجــه هــذه األرض مــن كــان فــي اســتطاعــته أن يــنوب عــن الخــلق الجــديــد الــذي لــم يــولــد بــعد. نــعم لــقد 
كـــانـــت هـــناك الـــقبائـــل واألســـر والـــطوائـــف الـــعقائـــديـــة والـــطبقات االجـــتماعـــية، ولـــكنه لـــم يـــكن هـــناك مـــن 
إنـــسان ســـوى حـــضرة عـــبد الـــبهاء،  وحـــضرة عـــبد الـــبهاء اإلنـــسان آلـــى عـــلى نـــفسه أن يـــبّلغ رســـالـــة 
حــــضرة بــــهاء اهلل، وعــــاهــــد اهلل أن يجــــمع الــــناس لــــلدخــــول فــــي حــــظيرة وحــــدة الــــعالــــم اإلنــــسانــــي وأن 

يسعى إليجاد إنسانية يمكنها أن تصبح أداة لتنفيذ أحكام اهلل وشرائعه.51



بـدأ حـضرة عـبد الـبهاء فـي تـنفيذ رسـالـته سـجينا لـدى حـكومـة انـطبعت عـلى الجهـل والـظلم الشـديـد وأحـاط بـه 
أشــّقاء ال ذمّـــة لــهم غــدروا بــه وخــانــوه وهــاجــموه دون هــوادة إلــى أن ســعوا فــي نــهايــة األمــر إلــى الــتآمــر عــلى 
قـــتله والـــقضاء عـــليه. إال أن حـــضرة عـــبد الـــبهاء تـــمّكن بـــمفرده مـــن أن يـــكّون جـــامـــعة مـــن الـــبهائـــيني فـــي بـــالد 
فـارس كـانـت بـمثابـة أسـطع دلـيل عـلى قـوى الـتنمية االجـتماعـية الـتي يـمكن لـألمـر الـكريـم تـحقيقها. ثـم تـمّكن 
مــن شحــذ الــهمم لنشــر ديــن اهلل فــي عــالــم الشــرق، إضــافــة إلــى تــأســيس الــجامــعات الــبهائــية مــن املــؤمــنني 
املخــلصني فــي كــل أنــحاء الــعالــم الــغربــي، وقــام عــلى رســم مشــروع لنشــر أمــر اهلل الــعزيــز عــلى نــطاق عــاملــي 
واســع، وفــاز بــاحــترام قــادة الــرأي وإعــجابــهم فــي كــل مــكان تــأثّــر بــوجــوده. وأفــاض عــلى أتــباع حــضرة بــهاء 
اهلل فـي جـميع أنـحاء الـعالـم مجـموعـة مـن اآلثـار املـباركـة  حـوت الهـدايـة الـصادقـة مـبيّنا مـا هـدفـت إلـيه أحـكام 
األمـر الـكريـم وتـعالـيمه املـباركـة. وإضـافـة إلـى كـل هـذا فـقد شـيّد عـلى سـفوح جـبل الـكرمـل، بـاذال جهـدا هـائـال 
ومتحـّمال الـعظيم مـن الـباليـا واآلالم، املـقام املـقّدس الـذي يـحتضن رفـات حـضرة الـباب الـشهيد، وهـو املـكان 
الــذي ســوف يــصبح مــحورا لــذلــك الــسياق فــي تــنظيم ســبل الــحياة عــلى هــذا الــكوكــب تــدريــجيا. وخــالل هــذه 
األحــداث كــافــة، وفــي أبســط شــؤون حــياتــه املــليئة بــالــهموم والــواجــبات مــن كــل نــوع، هــذه الــحياة الــتي كــانــت 
فــي كــل األوقــات محــط املــراقــبة والــتمحيص مــن قــبل الــصديــق والــعدو عــلى الــسواء، آلــى حــضرة عــبد الــبهاء 
عـلى نـفسه أن يـضمن لـألجـيال الـقادمـة كـنزا تجـده فـي مـتناول يـدهـا، أال وهـو الـكنز الـذي طـاملـا راود أحـالم 
الـشعراء والـفالسـفة وأهـل الـتصّوف عـبر الـعصور واألجـيال. إنـه الـكنز الـذي رمـز إلـيه حـضرة عـبد الـبهاء فـي 

حياته، تلك الحياة التي كانت مثاال للكماالت اإلنسانية دون أن تشوبها شائبة. 

وأخـيرا كـان الـفضل لـحضرة عـبد الـبهاء فـي أنـه كـفل لـلنظام اإللـهي الـذي أبـدعـه حـضرة بـهاء اهلل الـوسـائـل 
والـغايـات املـطلوبـة لـتحقيق أهـداف ذلـك الـنظام الـذي يـسعى إلـى تـوحـيد الـعالـم اإلنـسانـي وإلـى إقـامـة الـعدل 
فـــــي الـــــحياة الجـــــماعـــــية للبشـــــر. إن قـــــيام الـــــوحـــــدة واالتّـــــحاد بـــــني البشـــــر، حـــــتى ولـــــو كـــــان ذلـــــك عـــــلى أبســـــط 
املسـتويـات، يسـتدعـي تـوفّـر شـرطـني أسـاسـيني. أوالً: يـنبغي ألولـئك املـعنيني بـالـوحـدة واالتـحاد أن يـتفقوا نـوعـا 
مـا عـلى مـوضـوع الـحقيقة وطـبيعتها ألن ذلـك يـؤثـر عـلى عـالقـاتـهم بـعضهم بـبعض وبـالـعالـم الـظاهـري أيـضا. 
ثـانـياً: يـنبغي لـهم أن يـوافـقوا عـلى وسـائـل مـعترف ومـوثـوق بـها التـخاذ الـقرارات الـتي تـحكم ارتـباط بـعضهم 

ببعض والتي تحدد أهدافهم املشتركة.

لــيس االتــحاد مجــرّد ظــرف طــارئ يــأتــي نــتيجة شــعور مــتبادل بــوجــود نــيّات حــسنة ومــصالــح مشــتركــة، مــهما 
بـــلغ صـــدق هـــذه املـــشاعـــر وعـــمقها. كـــذلـــك األمـــر بـــالنســـبة ألي كـــائـــن عـــضوي. فـــوجـــوده لـــيس مجـــرد اتّـــحاد 
لــلعناصــر املــختلفة يــتم مــصادفــة وبــطريــقة عــفويــة اعــتباطــية. إن االتّــحاد ظــاهــرة مــن ظــواهــر الــقوة الــخالّقــة 
الـتي تـثبت وجـودهـا وتـترك آثـارهـا فـي مـا يـبذل مـن جـهود جـماعـية، ونـحس بـغيابـها عـندمـا تفشـل هـذه الـجهود 
ويــصيبها العجــز والشــلل. ولــكن مــهما تــعطّلت هــذه الــوحــدة بســبب الجهــل والــضالل أحــيانــا، فــإن هــذه الــقوة 
الــخالّقــة كــانــت وال تــزال الــدافــع األول فــي تــقّدم اإلنــسانــية ورقــيّها، فــهي الــتي أنــجبت الــقوانــني والشــرائــع، 
وصــاغــت الــنظم الــسياســية واالجــتماعــية،  وأبــدعــت املــآثــر الــفنّية، وأحــرزت اإلنــجازات الــتقنية الــتي ال نــهايــة 
لــها، وفــتحت آفــاقــا جــديــدة لــرفــع مســتويــات األخــالق واآلداب، وحــققت االزدهــار املــادي، وأفــلحت فــي إقــامــة 
عــصور مــن الســالم الــعام لــحقب طــويــلة مــن الــزمــان بــقيت آثــارهــا مــتوهــجة فــي حــافــظة أجــيال مــتعاقــبة مــن 

البشر، صّورتها مخيّالتهم على أنها ”عصور ذهبية.“



وبـواسـطة الـظهور اإللـهي فـي عـصر الـنضج اإلنـسانـي انـطلقت مـن عـقالـها أخـيرا الـقدرات الـكامـنة كـّلها فـي 
هـذه الـقوة الـخالّقـة وتـأسسـت الـوسـائـل الـضروريـة لـتحقيق األهـداف والـغايـات اإللـهيّة. فـفي ألـواح الـوصـايـا، 
الـــتي وصـــفها حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي بـــأنـــها ”الـــوثـــيقة“ املـــؤسّـــــــسة لـــلنظام اإلداري، شـــرح حـــضرة عـــبد الـــبهاء 
بـالـتفصيل طـبيعة الـنظامـني الـتوأمـني ودور كـل مـنهما، وبـنّي أن هـذيـن الـنظامـني هـما واليـة األمـر وبـيت الـعدل 
األعـــــظم وأنـــــهما فـــــي مـــــقام الـــــخالفـــــة مـــــن بـــــعده، يـــــكّمل الـــــواحـــــد مـــــنهما اآلخـــــر فـــــي مـــــا يـــــؤديـــــه مـــــن وظـــــائـــــف 
ومــسؤولــيات، وذلــك لــضمان وحــدة األمــر الــكريــم واتّــحاده وتــحقيق أغــراض رســالــته فــي هــذا الــدور، إضــافــة 
إلــى ضــمان وحــدة نــظامــي واليــة األمــر وبــيت الــعدل األعــظم. وشــّدد حــضرة عــبد الــبهاء فــي الــتأكــيد تــأكــيدا 

خاصا على ما عنته تلك السلطة التي خّولها لهذين النظامني من بعده، فقال في وصيّته:

كـّل مـا يـقّررانِــه مـن عـند اهلل، مـن خـالـفه وخـالـفهم فـقد خـالـف اهلل، ومـن عـصاهـم فـقد عـصى اهلل، ومـن 
عــارضــه فــقد عــارض اهلل، ومــن نــازعــهم فــقد نــازع اهلل، ومــن جــادلــه فــقد جــادل اهلل، ومــن جحــده فــقد 

جحد اهلل ….52

شرح حضرة شوقي أفندي أهمية هذا النص الفذّ الفريد في نوعه فكتب يقول: 

ويـنبغي لـنا أن نـالحـظ أن الـنظام اإلداري الـذي أقـامـته هـذه الـوثـيقة الـتاريـخية هـو بـأصـله وطـبيعته 
فـريـد فـي تـواريـخ األديـان الـعاملـية. ومـا يـمكننا الجـزم بـه عـن ثـقة وبـاطـمئنان أنـه ال مظهـر مـن املـظاهـر 
اإللـهية الـسابـقة لـحضرة بـهاء اهلل عـلى اإلطـالق … قـد وضـع أي نـّص جـازم يـماثـل الـنظام اإلداري 
الـــذي أســـسه مـــبيّنا تـــعالـــيم حـــضرة بـــهاء اهلل املـــختار، وهـــو نـــظام مـــن شـــأنـــه أن يحـــمي الـــديـــن مـــن 

التصّدع واالنشقاق حماية ال شبيه لها في أي دين سابق ....53

قـــبل تـــالوة وصـــيّة حـــضرة عـــبد الـــبهاء واإلعـــالن عـــنها رســـميا افـــترضـــت الـــغالـــبية الـــعظمى مـــن أتـــباع الـــديـــن 
اإللـهي أن املـرحـلة الـقادمـة فـي نـمّو هـذا الـديـن وتـطّوره سـتشهد انـتخاب بـيت الـعدل األعـظم الـذي نـص عـلى 
وجــوده حــضرة بــهاء اهلل نــفسه فــي الــكتاب األقــدس لــيكون الــوصــيّ عــلى مــقّدرات الــعالــم الــبهائــي وشــؤونــه 
كـافـة. غـير أنـه يجـدر بـالـبهائـيني فـي يـومـنا هـذا االلـتفات إلـى حـقيقة هـامـة وفـهمها، وهـي أنـه قـبل هـذه املـرحـلة 
كـانـت فـكرة واليـة األمـر غـير مـعروفـة. ولـكن هـذا لـم يـمنع االبـتهاج ابـتهاجـا واسـعا فـي الـجامـعة الـبهائـية حـني 
أُعــلن نــبأ ذلــك االمــتياز الــفريــد الــذي خــص بــه حــضرة عــبد الــبهاء حــضرة شــوقــي أفــندي وكــان هــذا الــتعيني 
بمثابة استمرارا للصلة القائمة بني هذا الدور الذي أنيط بحضرة شوقي أفندي واملؤّسسنْي الرئيسنْي ألمر 
اهلل. وحـتى ذلـك الـحني لـم يـكن هـناك أي تـفّهم كـامـل ملـا أراده حـضرة بـهاء اهلل مـن إقـامـته هـذا الـنظام أو ملـا 
أنـيط بـه مـن مـسؤولـيات الشـرح والـتّبيني، وهـي املـسؤولـيات الـتي بـدأت تتجـّلى أهـميتها الـحيويـة بسـرعـة مـنذ 
ذلـك الـحني، والـتي أدركـنا بـوضـوح مـع مـرور الـوقـت وإعـادة الـنظر مـن جـديـد، أنـها مـذكـورة ضـمنا فـي بـعض 

آثاره املباركة. 

ولـــعل مـــا كـــان خـــارج حـــدود الـــتصّور كـــّلية لـــدى أي مـــن املـــؤمـــنني املـــعاصـــريـــن آنـــذاك، ســـواء أكـــان هـــؤالء مـــن 
األوفـياء الـثابـتني أو املـناوئـني املـشاكسـني، هـو ذلـك الـتحّول الـخيّر الـذي بـعثته وصـيّة حـضرة عـبد الـبهاء فـي 



أوصـال هـذا الـديـن وحـياتـه. ولـقد كـان يـشير إلـى ذلـك حـني أسـّر لـبعض أتـباعـه بـقولـه: ”لـو عـلمتم مـا سيحـدث 
بعد غيابي عنكم، لكنتم حقا ستلهجون بالدعاء أن يعّجل اهلل برحيلي إلى الدنيا اآلخرة.“54

* * *
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يـنبغي ألي مـحاولـة هـدفـها تـقديـر مـكانـة واليـة األمـر ومـوقـعها تـقديـرا صـحيحا فـي الـتاريـخ الـبهائـي أن تـبدأ 
بـالـتمّعن بـصورة مـوضـوعـية فـي الـظروف الـتي واجهـت حـضرة شـوقـي أفـندي حـني قـام بـتأديـة مـهام رسـالـته. 
فـمن األهـمية الـخاصـة بـمكان أن نـدرك أن الـنصف األول مـن عـمر هـذه الـواليـة شهـد اتّـضاح مـعاملـها ونـمّوهـا 
إبّـان الـفترة الـواقـعة بـني الحـربـني الـعاملـيتني، وهـي فـترة تـعّمقت فـيها عـوامـل الـقلق وعـدم االسـتقرار لـتؤثّـر فـي 
كـل جـانـب مـن جـوانـب الـشؤون اإلنـسانـية. فـمن جـهة، شهـدت فـترة مـا بـني الحـربـني هـذه تـقّدمـا مـرمـوقـا فـي 
الــتغّلب عــلى الــحواجــز الــفاصــلة بــني الــدول وبــني الــطبقات، ومــن جــهة أخــرى شهــدت عجــزا ســياســيا وشــلال 
اقـــتصاديـــا حـــاال دون االســـتفادة مـــن الـــفرص الـــتي أتـــاحـــها هـــذا الـــتقّدم. فـــقد ســـاور الـــناس فـــي كـــل مـــكان 
شــعور بــأن هــناك حــاجــة مــاسّـــــــة إلــى إعــادة الــنظر فــي تــعريــف طــبيعة املــجتمع والــدور الــذي عــلى نُــظُمه أن 
تـؤّديـه، والـحقيقة أن الـتعريـف املـطلوب كـان تـعريـفا جـديـدا بـالنسـبة ألهـداف الـحياة اإلنـسانـية ذاتـها والـغايـة 

منها.

وجـدت اإلنـسانـية نـفسها عـند نـهايـة الحـرب الـعاملـية األولـى قـادرة فـي نـواح هـامـة عـلى اسـتكشاف  إمـكانـات 
لـم يـتصّورهـا أحـد قـبل ذلـك. فـفي أوروبـا كـّلها وفـي مـنطقة الشـرق األدنـى انـدحـرت الـنظم االسـتبداديـة الـتي 
كـانـت تـشّكل أشـد املـوانـع والـعقبات فـي طـريـق الـوحـدة واالتّـحاد. كـذلـك أصـبحت،  وإلـى حـد بـعيد، الـعقائـد 
الــــديــــنية املتحجّـــــــرة الــــتي طــــاملــــا قــــّدمــــت الــــدعــــم املــــعنوي لــــقوى الــــصراع واالخــــتالف وغــــذّتــــها، عــــرضــــة لــــلشكّ 
والــتساؤل فــي كــل مــكان. ووجــدت الــشعوب الــتي كــانــت ســابــقا خــاضــعة لــحكم أجــنبي الحــريــة لــلتفكير فــي 
مـشاريـع تـتعّلق بمسـتقبلها وبـمصيرهـا املشـترك، إضـافـة إلـى أنـها أخـذت تـضطلع بـنفسها بـمسؤولـية رعـايـة 
الـــعالقـــات الـــقائـــمة فـــيما بـــينها مـــن خـــالل أجهـــزة الـــدول الـــقومـــية الجـــديـــدة الـــتي جـــاءت بـــها الـــتسويـــة ضـــمن 
مــعاهــدة فــرســاي. فــاملــهارات اإلبــداعــية ذاتــها الــتي اســتُغّلت فــي ســبيل إنــتاج أســلحة الــدمــار والخــراب تــم 
تــسخيرهــا مــن أجــل الــقيام بــاملــهمات املــلّحة  الــتي تــعود بــالــفائــدة والــنفع فــي مــجاالت الــتوســع االقــتصادي.  
ثــم تــلك الــقصص املــؤثّــرة املحــرّكــة لــلمشاعــر الــتي دارت حــوادثــها فــي أحــلك أيــام الحــرب، ومــنها تــلك الــقصة 
الـــتي حـــكت كـــيف أحـــس الـــجنود الـــبريـــطانـــيون واألملـــان املـــتحاربـــون وهـــم فـــي ســـاحـــة الـــقتال بـــدافـــع شـــديـــد 
يشـّدهـم إلـى تـرك خـنادقـهم –خـنادق املـوت والهـالك – لـيحتفلوا مـعا بـميالد الـسيد املـسيح. فـكان هـذا الحـدث 
بــمثابــة ملــحة خــاطــفة مــثّلت لــنا وحــدة الــعالــم اإلنــسانــي، وهــي الــوحــدة الــتي طــاملــا أعــلنها حــضرة عــبد الــبهاء 
دون أن يـــــعيا أو يـــــني إبّـــــان أســـــفاره فـــــي الـــــقارّة. واألهـــــم مـــــن هـــــذا كـــــّله مـــــا كـــــان ثـــــمرة خـــــيال مـــــبدع خـــــطا 
بـاإلنـسانـية خـطوة هـائـلة إلـى األمـام نـحو الـوحـدة واالتّـحاد: إذ أوجـد قـادة الـعالـم، رغـم تـرددهـم، نـظامـا دولـيا 
لـــلتشاور والـــتداول تـــمّكن، رغـــم تـــصارع املـــصالـــح املكتســـبة الـــتي شـــّلته، مـــن أن يبشّــــــــر بـــأول صـــيغة لـــلنظام 

العاملي األمثل من حيث البنية والشكل. 



كــانــت يــقظة الــناس مــا بــعد الحــرب صــحوة عــاملــية الــنطاق فــي مــعاملــها وآثــارهــا. فــفي الــصني أطــاح الــشعب 
الــصيني تــحت قــيادة صــن يــات ســن نــظام الــحكم اإلمــبراطــوري املــتداعــي. وكــانــت غــايــة ذلــك الــشعب إعــادة 
تـأسـيس مجـد بـالده مـن جـديـد بـعد أن تـهاون ذلـك الـحكم الـغاشـم فـي املـحافـظة عـلى سـالمـة الـوطـن والـدفـاع 
عــنه. وفــي أمــريــكا الــالتــينية كــافــحت الحــركــات الــشعبية كــفاحــا مــشابــها  رغــم االنــتكاســات املــريــرة املــتتابــعة 
السـتعادة سـيطرتـها عـلى مـقاديـر بـالدهـا واالسـتفادة مـن املـوارد الـطبيعية الـهائـلة لـقارتـها. أمـا فـي الـهند فـقد 
أقــدم املــهاتــما غــانــدي، أحــد أبــرز الــشخصيات الــفذّة فــي هــذا الــقرن، عــلى مــغامــرة لــم تُحــدث انــقالبــا كــامــال 
فـــي مـــقّدرات بـــالده فحســـب، بـــل كـــانـــت بـــمثابـــة دلـــيل قـــاطـــع عـــلى مـــدى فـــعالـــية الـــقوى الـــروحـــية فـــي تـــحقيق 
اإلنــجازات اإلنــسانــية. وأخــيرا فــي أفــريــقيا، الــقارّة الــتي كــانــت كــغيرهــا مــن شــعوب الــبالد املســتَعَمرة تــترقــب 
لحـــظتها املـــصيريـــة، لـــم يـــفت أي شـــاهـــد عـــيان أن مـــوجـــة الـــتحّول والـــتغيير قـــد انـــطلقت وبـــدأت فـــعلها وأنـــها 

مستمرّة يستحيل وقفها ألنها جاءت تعبيرا عن طموحات الجنس البشري وآماله في العالم كّله.

غــير أنــه لــم يــكن فــي إمــكان هــذه الــطفرات طــمس آثــار الــكارثــة الــتاريــخية الــتي حــّلت بــالــعالــم مــهما كــانــت 
مـــظاهـــر هـــذا الـــتقّدم فـــي الـــشؤون اإلنـــسانـــية مـــشّجعة ومبشّـــــــرة بـــالـــخير. فـــفي غـــضون الـــنصف الـــثانـــي مـــن 
الــقرن الــتاســع عشــر أعــلن حــضرة بــهاء اهلل عــن مــجيء يــوم اهلل مــوجّـــــها نــداءه إلــى حــّكام زمــانــه واألوصــياء 
عــلى مــصير الــجنس البشــري، فــقوبــل ذلــك الــنداء عــندهــم فــي الشــرق والــغرب عــلى الــسواء إمــا بــالــرفــض أو 
بـــاإلهـــمال. فـــإذا مـــا فـــكرنـــا مـــليّا فـــي مـــا أقـــدم عـــليه هـــؤالء الـــحّكام مـــن تـــجاهـــل صـــارخ ملـــسؤولـــياتـــهم ونـــكث 
لـعهودهـم فـإن ذلـك سـيمّكننا مـن الـنظر إلـى ردود الـفعل الـالحـقة تـجاه رسـالـة حـضرة عـبد الـبهاء إلـى الـغرب 
نــظرة مــوضــوعــية ســليمة تــتّسم بــالــحصافــة والــوعــي. ومــهما بــلغ ابــتهاجــنا بــآيــات املــدح والــثناء الــتي انــهمرت 
عـلى حـضرة عـبد الـبهاء مـن كـل حـدب وصـوب، فـإن الـنتائـج املـباشـرة ملـهّمته كـانـت بـمثابـة فشـل مـعنوي آخـر 
مــن قــبل قــطاع كــبير مــن البشــر وقــياداتــهم. فــالــرســالــة اإللــهية الــتي مُــنعت وحــيل دون انــتشارهــا فــي الشــرق 
تـجاهـلها أسـاسـا الـعالـم الـغربـي وهـو يـنزلـق إلـى مـهاوي الـدمـار والخـراب، وهـو املـصير الـذي مهّـــد لـه اعـتداد 

بالذات مبالغ فيه أدى في نهاية األمر إلى خيانة ذلك املثل األعلى الذي جّسدته ”عصبة األمم“.

نـتج عـن ذلـك أن فـترة الـعقديـن مـن الـزمـان الـلذيـن تـبعا مـباشـرة تـولّــي حـضرة شـوقـي أفـندي مـسؤولـياتـه ولـيّاً 
ألمـــر اهلل يـــدافـــع ويـــذود عـــنه، كـــانـــت فـــترةً غـــرق فـــيها الـــعالـــم الـــغربـــي فـــي مـــوجـــة مـــن الـــكآبـــة والـــبؤس عكســـت 
الفشــل الــذريــع الــهائــل الــذي مــنيت بــه املــحاوالت الــتي تهــدف إلــى تــحقيق الــوحــدة واالتّــحاد وتــنويــر الــعقول 
والــــضمائــــر، وهــــي الــــغايــــة الــــتي أعــــلنها حــــضرة عــــبد الــــبهاء بــــكل جــــرأة ومــــن دون أي تــــردد. وبــــدت الــــحياة 
الـــسياســـية واالجـــتماعـــية واالقـــتصاديـــة كـــما لـــو اعـــتراهـــا الخـــمول وطـــواهـــا الـــنسيان، وســـاورت أهـــل الـــعصر 
شــكوك عــميقة حــول مــقدرة الــديــمقراطــية الــليبرالــية الــتقليديــة فــي مــعالــجة مــشاكــل ذلــك الــزمــان. وبــالــفعل تــم 
اســتبدال تــلك الــحكومــات الــديــمقراطــية الــليبرالــية بــنظم حــكم اســتبداديــة خــاضــعة لــحكم فــرد واحــد. وســرعــان 
مــــا تــــبع ذلــــك االنــــهياُر االقــــتصادي الــــذي أدى فــــي الــــعام 1929 إلــــى تــــخفيض واســــع فــــي مســــتوى الــــرفــــاه 

املادي بكل ما خّلفه ذلك من قلق نفسي وتزعزع أخالقي.

إْن تيسّــــــر لــنا أن نــقّدر هــذه الــظروف حــّق قــدرهــا، فــإن ذلــك ســيساعــدنــا عــلى إدراك جــسامــة التحــديــات الــتي 
واجـــهها حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي فـــي مســـتهل واليـــته. أمـــا فـــي مـــا يـــتعلق بـــواقـــع حـــال الـــجنس البشـــري آنـــذاك 
وظـروفـه، فـلم يجـد حـضرة ولـي أمـر اهلل وهـو يـواجـه تـلك الـظروف أي بـادرة تـبعث فـي نـفسه الـثقة بـأن الـرؤيـة 



الـتي ورّثـها إيـاه مـؤسّـــــسا الـديـن الـبهائـي سـيُكتب لـها أي نـجاح مـلحوظ فـي الـسنوات املـقّدرة لـه طـالـت مـّدتـها 
أم قصرت.

 وجـد حـضرة شـوقـي أفـندي أن األداة الـتي فـي مـتناولـه ال تـملك مـن الـقوة والـحنكة واملـرونـة مـا يـحتاجـه أمـر 
تـنفيذ مـهمته. فـفي الـعام 1923، عـندمـا تسـّلم حـضرة شـوقـي أفـندي مـقالـيد األمـور لـقيادة أمـر اهلل الـعزيـز 
تسـّلما كـامـال، كـانـت نـواة أتـباع بـهاء اهلل فـي الـعالـم هـي جـامـعة املـؤمـنني اإليـرانـيني الـذيـن لـم يـكن مـن املـمكن 
فـي ذلـك الـوقـت وضـع تـقديـر مـوثـوق لـعددهـم. وكـانـت جـامـعة املـؤمـنني اإليـرانـيني محـرومـة مـن اسـتخدام أي مـن 
الـوسـائـل الـالزمـة لنشـر ديـن اهلل فـضالً عـن افـتقارهـا الشـديـد إلـى املـوارد املـالـية وضـيقها ثـم تـعرّض أفـرادهـا 
املسـتمر للتحـرّش واملـضايـقة مـن قـبل مـناوئـيهم. أمـا فـي أمـريـكا الـشمالـية، الـتي ُعهـد إلـيها فـي ألـواح الخـطة 
اإللـــهية بـــالـــجسيم مـــن املـــسؤولـــيات، فـــقد واجهـــت مجـــموعـــات صـــغيرة مـــن املـــؤمـــنني تحـــّديـــات الـــحياة الـــيومـــية 
وشـغلهم طـلب الـرزق والـقيام بـأود أنـفسهم وعـائـالتـهم فـي خـضّم أزمـة اقـتصاديـة تـزداد سـوءا وعـتّوا. إال أن 
املجـموعـات األصـغر حجـما فـي كـل مـن أوروبـا وأسـترالـيشيا والشـرق األقـصى حـافـظت عـلى بـقاء شـعلة ديـن 
اهلل مـتّقدة شـأنـها فـي ذلـك شـأن أفـراد ومجـموعـات وعـائـالت أخـرى مـن املـؤمـنني رغـم عـزلـتهم وانـتشارهـم فـي 
بـاقـي أرجـاء الـعالـم املـختلفة. هـذا فـيما لـم تـكن الـكتب األمـريّـة مـتوفّـرة بـالـلغة اإلنجـليزيـة بـينما كـانـت مـسألـة 
تـــرجـــمة اآلثـــار املـــباركـــة إلـــى الـــلغات الـــرئـــيسة األخـــرى وإيـــجاد املـــخصصات املـــالـــية لنشـــرهـــا عـــبئا ثـــقيال مـــن 

املستحيل تحّمله. 

ورغــم أن تــلك الــرؤيــة الــتي بســطها أمــامــنا حــضرة عــبد الــبهاء كــانــت ال تــزال مــتألّــقة ســاطــعة يــضيء نــورهــا 
اآلفـاق، فـإن الـوسـائـل املـتاحـة ألولـئك األحـباء بـدت لـهم عـاجـزة بـصورة يـرثـى لـها عـن مـواجـهة الـظروف الـقائـمة 
آنـــذاك فـــي كـــل مـــكان. وبـــدا الـــهيكل الضخـــم الـــثقيل غـــير املـــكتمل فـــوق األســـاســـات املـــحفورة ملشـــروع مـــبنى 
مشــــرق األذكــــار والــــجاثــــم عــــلى شــــاطئ الــــبحيرة شــــمال مــــديــــنة شــــيكاغــــو، بــــدا وكــــأنــــه يــــقف مســــتخفا بــــذلــــك 
الـتصميم الـفذ الـذي أدهـش عـالـم املـعمار قـبل سـنوات قـليلة. وفـي بـغداد اسـتولـى أعـداء ديـن اهلل عـلى ”الـبيت 
األعــــظم“ الــــذي خــــّصصه حــــضرة بــــهاء اهلل مــــحّجا لــــلبهائــــيني. وفــــي األرض املــــقّدســــة ذاتــــها أصــــيب ”قــــصر 
الـــبهجة“ بـــأضـــرار بـــالـــغة تهـــّدده بـــالخـــراب نـــتيجة اســـتيالء الـــناقـــضني عـــليه وإهـــمالـــهم صـــيانـــته. أمـــا املـــقام 
املــقّدس الــذي يــحتضن رفــات كــل مــن حــضرة الــباب وحــضرة عــبد الــبهاء فــقد بــقي عــلى حــالــه بــناء حجــريــا 

بسيطا لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر.

تـوضّـــــــــح لـحضرة ولـي أمـر اهلل بـعد إجـراء سـلسلة مـن املـشاورات االسـتطالعـية مـع نـفر مـن كـبار الـبهائـيني أن 
أيــة مــحادثــات رســمية مــع األكــفاء املــؤهــلني مــن الــبهائــيني حــول تــأســيس أمــانــة ســّر عــاملــية لــن تــكون عــديــمة 
الـــفائـــدة فحســـب، بـــل لـــعّلها تـــأتـــي بـــعكس مـــا يـــنتظر. وبـــناء عـــليه قـــرر حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي أن يـــأخـــذ عـــلى 
عـــاتـــقه هـــو وحـــده املـــسؤولـــية لـــيدفـــع قُـــُدمـــا بـــمهّمته الـــتي كُـــــّلف بـــها. ويـــكاد يـــكون مـــن املســـتحيل عـــلى الـــجيل 
الــحاضــر أن يــدرك تــمامــا إلــى أي درجــة كــان حــضرة شــوقــي أفــندي يــقف بــمفرده وحــيدا فــي املــيدان. وإذا 
كان في اإلمكان تصّور موقفه آنذاك، ولو إلى حد، فإن مجرد التصّور هذا سيكون مؤملا وموجعا للقلب. 

كـــان أعـــضاء األســـرة املـــباركـــة املـــوسّـــــــعة يـــتمتعون بـــاحـــترام بـــالـــغ لـــدى أفـــراد الـــبهائـــيني فـــي كـــل الـــديـــار بـــحكم 
مـحتدهـم املـرمـوق ونسـبهم الـعريـق. وتـوقـع حـضرة ولـي أمـر اهلل فـي الـبدايـة أن يـرحّــــب هـؤالء بـالـفرصـة املـتاحـة 



لـــــهم لـــــكي يشـــــّدوا أزره ويـــــساعـــــدوه فـــــي تـــــحقيق األهـــــداف الـــــتي نـــــّصت عـــــليها وصـــــيّة حـــــضرة عـــــبد الـــــبهاء 
بـأسـلوبـها بـالـغ الـتأثـير ولـهجتها املـلّحة اآلمـرة بـالـتنفيذ الـحتمي. وبـناء عـليه وجّــــه حـضرة ولـي أمـر اهلل الـدعـوة 
ألشـقائـه وأبـناء خـؤولـته وإحـدى شـقيقاتـه مـمن أهّــلتهم كـفاءاتـهم الـتعليمية لـلقيام بـالخـدمـات اإلداريـة ملـسانـدة 
مـا تـتطلبه واليـة األمـر مـن األعـمال واملـسؤولـيات املـرهـقة. ولـكن بـمرور الـوقـت، ويـا لـألسـف، نـفض الـواحـد مـنهم 
بـعد اآلخـر يـديـه مـن املـسؤولـيات املـنوطـة بـه فـأهـملوا واجـباتـهم وأبـدوا عـدم رضـائـهم عـن الـقيام بـدور املـعاونـة 
والـدعـم لـواليـة األمـر املـسند إلـيهم. واألخـطر مـن ذلـك أنـهم خـلقوا لـحضرة شـوقـي أفـندي وضـعا محـرجـا، وهـم 
أقـربـاؤه، فـلم يـأخـذوا السـلطة املـخّولـة لـه بـعني االعـتبار بـل اعـتبروهـا سـلطة اسـمية نسـبيا، وفـعلوا ذلـك رغـم مـا 
أكـــدتـــه ألـــواح وصـــايـــا حـــضرة عـــبد الـــبهاء تـــأكـــيدا قـــاطـــعا بـــالنســـبة ملـــقام ولـــيّ أمـــر اهلل وســـلطته الـــنافـــذة. فـــقد 
فـّضل هـؤالء، حسـب رأيـهم، أن تـكون زعـامـة الـديـن اإللـهي مـسألـة عـائـلية أصـال وأن يـكون آلراء كـبار الـعائـلة 
وزنــها واعــتبارهــا وأن يُــمنح آخــرون مــن أعــضائــها املــؤهــلني مــثل هــذا الــحق. وازداد الــوضــع ســوءا حــني بــدأ 
هــؤالء األقــربــاء بــشن مــقاومــة ضــاريــة ضــد حــضرة ولــي أمــر اهلل. ووصــلت الــحال بــهم إلــى حــد ســمحوا فــيه 
ألنـــفسهم، وهـــم أبـــناء حـــضرة عـــبد الـــبهاء وأحـــفاده، بـــمعارضـــة مَــــن اســـتخلفه حـــضرة عـــبد الـــبهاء وبـــعصيان 

أوامر وصيته. 

شهـدت روحـيّة خـانـم مـا جـرى مـن تـرّدي األمـور فـي مـراحـله املـتأخـرة فـعانـت هـي نـفسها مـما ملسـته مـن آثـار 
سلبية أضرّت بشؤون الدين اإللهي وآملت حضرة ولي أمر اهلل شخصيا. وعّلقت على ذلك فيما بعد قائلة:

عـلى املـرء أن يـفهم الـقّصة الـقديـمة عـن قـابـيل وهـابـيل، وهـي قـصة تُـحكى عـن الحسـد الـعائـلي الـذي 
يــمثل خــيطا قــاتــما فــي نــسيج الــتاريــخ يــربــط عــصوره ودهــوره، ويــمكن تــقفّي آثــاره فــي كــل مــا جــرى 
مـن أحـداث … فـضعف الـنفس اإلنـسانـية الـتي غـالـبا مـا تـتعّلق بـأغـراض تـافـهة إضـافـة إلـى ضـعف 
الـــــعقل البشـــــري املـــــيّال إلـــــى الـــــغرور والتشـــــبّث بـــــالـــــرأي الـــــشخصي، يـــــورّط الـــــناس فـــــي غـــــمرة مـــــن 
االنــفعاالت تــعميهم فيخــطئون فــي أحــكامــهم لــيعمهوا فــي الــتّيه والــضالل. ورغــم أن ظــاهــرة الــنقض 
هــذه جــانــب مــن الــجوانــب املــتأصّــــــــــلة فــي األديــان، فــإن هــذا ال يــعني أنــه ال يــنتج عــنها أضــرار بــالــغة 
بـالنسـبة لـديـن اهلل … واألهـم مـن ذلـك كـله هـو أنـه ال يـمكن الـقول إن آثـارهـا الـفادحـة لـن تـصيب مـركـز 
املـيثاق نـفسه. فـالحـمالت الـشخصية الشـريـرة املـغرضـة الـتي تـعرّض لـها شـوقـي أفـندي تـركـت آثـارا 
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تُـبرز هـذه الخـلفية الـقاتـمة مـن األحـداث بـصورة أكـثر تـألـقا وإشـعاعـا إنـجازات الـورقـة املـباركـة الـعليا، شـقيقة 
حـــضرة عـــبد الـــبهاء الـــبارّة وآخـــر املـــخضرمـــني مـــن الـــعصر الـــبطولـــي لـــديـــن اهلل. فـــقد قـــامـــت بـــهيّة خـــانـــم بـــدور 
حــيوي فــي الــذّود عــن مــصالــح أمــر اهلل الــعزيــز بــعد صــعود حــضرة عــبد الــبهاء، وأصــبحت لــحضرة شــوقــي 
أفــندي ســنده الــوحــيد الــفعال. أمــا والؤهــا وإخــالصــها املــتفانــي فــقد حــرّكــا قــلم حــضرة شــوقــي أفــندي املــبدع 
ليخــّط فــي وصــفها أبــلغ مــا كــتب مــن الــعبارات واملــعانــي الــعميقة. فــإثــر صــعودهــا الــعام 1932 نــعاهــا إلــى 
األحــباء فــي الشــرق والــغرب نــعيا مــؤثّــرا. فــكتب حــضرة شــوقــي أفــندي إلــى أحــباء الشــرق مــعبّرا عــن فــداحــة 
الخَـــــطب ومـــا يـــشعر بـــه مـــن خـــسارة شـــخصية لـــفقده مَــــن كـــانـــت مـــرشـــدتـــه الـــحنون ورائـــدتـــه الـــحكيمة تـــوجّــــــهه 
وتــشّجعه وتســّدد خــطاه. أمــا رســالــته إلــى أحــباء الــغرب فــقد تــضمنت مــرثــيّته األدبــية الــخالــدة الــتي خــّصها 

بشخصها املبارك، وفي ما يلي بعض ما احتوته تلك املرثيّة من درر الكالم واملعاني: 



إن أجـياال قـادمـة وأقـالمـا أبـلغ مـن قـلمي وحـدهـا الـقادرة والـكفيلة بـأن تـفيها حـقها مـن اإلشـادة الـتي 
تـــليق بـــجالل وعـــظمة حـــياتـــها الـــروحـــية الـــشامـــخة، والـــثناء عـــلى دورهـــا الـــفريـــد الـــذي قـــامـــت بـــه طـــيلة 
مـــراحـــل االضـــطراب الـــتي عـــبرهـــا الـــتاريـــخ الـــبهائـــي، أو بـــما أغـــدق عـــليها مـــن عـــبارات املـــدح والـــثناء 
الــعارم الــصادرة عــن يــراع كــل مــن حــضرة بــهاء اهلل وحــضرة عــبد الــبهاء، مــركــز عهــده ومــيثاقــه، وهــي 
عــبارات، وإن لــم تُــدّون، لــم يــشّك فــي صــحتها إجــماال الــكثرة مــن املــعجبني بــها واملتحــّمسني لــها فــي 
كـــل مـــن الشـــرق والـــغرب. ثـــم ال نـــنسى إســـهامـــها فـــي تـــوجـــيه مـــسار ســـلسلة مـــن األحـــداث الـــرئـــيسية 
الـتي سجّــــلها تـاريـخ هـذا األمـر الـكريـم وال مـا عـانـته مـن اآلالم ومـا بـذلـته مـن الـتضحيات. أضـف إلـى 
ذلـــك مـــا تـــمتعت بـــه مـــن الـــعطايـــا الـــنادرة تـــمثلت فـــي حـــنان ال يـــنضب وعـــطف صـــادق أغـــدقـــته بـــعظيم 
الـــفضل والـــكرم، وكـــل هـــذه الـــخصال وغـــيرهـــا مـــن الـــفضائـــل امـــتزجـــت خـــيوطـــا مـــتماســـكة ال تـــنفصم 
عـراهـا فـي نـسيج هـذا الـديـن، وهـو أمـر ال يـمكن أن يـتغاضـى عـنه أو يـقلل مـن شـأنـه أي مـؤرّخ لـديـن 
بـهاء اهلل فـي املسـتقبل ... وإنـي ألتـساءل أيـا مـن بـركـاتـها الـعميمة أخـّص بـالـذكـر؟ فـقد غـمرتـني بـها 
وهـي تحـدب عـليّ عـنايـة ورعـايـة، وذلـك فـي أدّق لحـظات حـياتـي وأكـثرهـا قـلقا واضـطرابـا. فـبالنسـبة 
لــي، حــني وقــفت مــحتاجــا أشــد الــحاجــة ألن يــمّن اهلل عــليّ بــنعمته وفــضله ويــبعث فــيّ الــهمة والــعزم 
تجسّـــــدت لـي الـورقـة الـعليا املـباركـة رمـزا حـيّا لـعديـد مـن الـصفات واملـزايـا الـتي عـرفـتها ومجّــــدتـها فـي 
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كـــان حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل يـــشعر ولـــسنوات طـــوال بـــأن صـــيانـــة األمـــر اإللـــهي وحـــمايـــته مـــسألـــة تـــقتضي مـــن 
جـــانـــبه الـــتزام الـــّصمت حـــيال األوضـــاع املـــترّديـــة لـــألســـرة املـــباركـــة. ولـــكن حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي وجـــد نـــفسه 
مـــضطرا فـــي نـــهايـــة املـــطاف أن يـــعلن لـــلعالـــم الـــبهائـــي عـــن طـــبيعة  الـــتجاوزات الـــتي كـــان عـــليه مـــواجهـــتها 
ومـــعالـــجتها. وهـــو فـــعل ذلـــك مـــضطرّا عـــندمـــا تـــحّولـــت مـــعارضـــة هـــؤالء األقـــربـــاء إلـــى عـــصيان ســـافـــر، فـــورّطـــوا 
األســـرة فـــي نـــهايـــة األمـــر فـــي تـــحالـــف مخـــز مـــع تـــلك الـــعصبة مـــن نـــاقـــضي املـــيثاق الـــذيـــن حـــذّر حـــضرة عـــبد 
الـبهاء مـن مـكائـدهـم فـي ألـواح وصـايـاه بـأسـلوب شـديـد الـلهجة، وشـطّوا أبـعد مـن ذلـك حـتى أنـهم تـزاوجـوا مـع 
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إن هــذه الــحقيقة املــؤســفة مــن الــتاريــخ مــهمة ألنــها ســوف تــساعــدنــا عــلى تــفّهم األحــداث الــتي مــرّت بــاألمــر 
الـكريـم فـي الـقرن العشـريـن، ال بـالنسـبة ملـا أسـماه حـضرة ولـي أمـر اهلل بـالـزلـزال الـذي ضـرب الـعائـلة املـباركـة 
فحســـب، بـــل بـــالنســـبة ملـــا تـــلقيه هـــذه األحـــداث مـــن ضـــوء يجـــلو مـــا ســـوف تـــواجـــهه بـــصورة مـــتزايـــدة الـــجامـــعة 
الـبهائـية مـن تحـّديـات املسـتقبل. فـقد أنـبأنـا بـذلـك وبـصريـح الـعبارة كـلٍّ مـن حـضرة عـبد الـبهاء وحـضرة ولـي 
أمــر اهلل. وبــصرف الــنظر عــن الــنفاق الــذي اتّــسم بــه مــعظم أنســباء حــضرة شــوقــي أفــندي وأقــربــاؤه فــإنــهم 
أثـبتوا بـأعـمالـهم جهـال تـامـا بـطبيعة الـوظـيفة الـتي أنـيطت بـه حسـبما جـاء فـي وصـيّة حـضرة عـبد الـبهاء. ولـم 
يــكن فــي اســتطاعــتهم، أو لــعّلهم لــم يــحاولــوا، فــهم الــحاجــة إلــى خــلق ســلطة مــركــزيــة كــان ال بــد مــنها إلعــادة 
بــناء صــرح الــنظام االجــتماعــي، وبــدا األمــر بــالنســبة لــهم وكــأنــه تحــٍد روحــي. وحــقيقة األمــر هــي أن الــظهور 
اإللـهي فـي عـصر الـنضج اإلنـسانـي جـاء بهـذه السـلطة كـأبـرز املـعالـم الـرئـيسة لـرسـالـته. وقـصة تخـّلي هـؤالء 
عـــن حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل درس مـــن دروس الـــتاريـــخ ســـوف تـــعيه األجـــيال الـــقادمـــة عـــبر الـــدورة الـــبهائـــية مـــن 
الـقرون والـعصور. أمـا مـصير هـذه الـزمـرة الـتي تـمتعت بـالحـظوة واالمـتياز عـن غـير جـدارة واسـتحقاق ال بـد 



أن يـــؤكـــد لـــكل مـــن يـــطّلع عـــلى مـــا آلـــت إلـــيه حـــالـــتهم مـــدى أهـــمية كـــل مـــن مـــيثاق حـــضرة بـــهاء اهلل بـــالنســـبة 
لـتأسـيس وحـدة الـعالـم اإلنـسانـي، وبـالنسـبة لـاللـتزامـات الـحتمية الـتي يـفرضـها ذلـك املـيثاق عـلى أولـئك الـذيـن 

يلجأون إلى حماه.

*

إذا مــا فــّكرنــا مــليّا فــي األحــداث الــتي جــرت إبّــان واليــة حــضرة شــوقــي أفــندي فــإن عــلينا نــحن الــبهائــيني أن 
نســـــتلهم الـــــخيال لـــــنتصّور طـــــبيعة املـــــهّمة الـــــتي ألـــــقيت عـــــلى عـــــاتـــــقه مـــــن وجـــــهة نـــــظره هـــــو نـــــفسه. وفـــــي هـــــذا 
سنسـترشـد بمجـموعـة مـا تـركـه لـنا مـن الـكتب واملـؤلـفات. فـرؤيـته الـتي كـانـت طـوال الـسنوات السـت والـثالثـني 
لــواليــة األمــر هــي الــقوة املــنّسقة لــكل مــا أنجــزه مــن األعــمال، وجــدت أصــولــها فــي بــيانــات حــضرة عــبد الــبهاء. 
ففي عدد ال مجال لحصره من ألواحه وأحاديثه بنّي حضرة عبد البهاء محور تعاليم رسالة حضرة بهاء اهلل 
كــــما يــــلي: ”إن أســــاس ديــــن اهلل وشــــريــــعته الــــذي تجــــّلى فــــي هــــذا الــــدور الــــبديــــع والــــقرن الجــــليل هــــو الــــرأفــــة 
الـكبرى والـرحـمة الـعظمى واأللـفة بـني جـميع املِـلل، والـصدق واألمـانـة واملـحبة الـقلبية  الـخالـصة تـجاه جـميع 
الـطوائـف والنِّحَــــل، وإعـالن وحـدة الـعالـم اإلنـسانـي.“58 وأكّــد حـضرة عـبد الـبهاء، كـما أشـرنـا سـابـقا، تـأكـيدا 
قـاطـعا بـأن الـتغييرات الـطارئـة والـتحوالت األسـاسـية الـشامـلة فـي كـل مـجال مـن مـجاالت املـساعـي والـجهود 
اإلنـسانـية سـوف تـجعل هـدف وحـدة الـعالـم اإلنـسانـي هـدفـا واقـعيا يـمكن تـحقيقه. أمـا بـالنسـبة ملـضامـني هـذه 
الــرؤيــة الــتي اســتلهمها حــضرة شــوقــي أفــندي مــن حــضرة عــبد الــبهاء فــقد شــّكلت املــوضــوع الــرئــيس لــبعضٍ 
مـــن أهـــم الـــرســـائـــل الـــتي خـــطها حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل. فـــفي رســـالـــة وجّــــــهها الـــعام 1931 إلـــى األحـــباء فـــي 

الغرب بسط أمامهم آفاقا جديدة من الرؤية والتصّور ملستقبل باهر مشرق على هذا النحو: 

إن مــبدأ وحــدة البشــر واتّــحادهــم هــو املــحور الــذي تــدور حــولــه تـــعالــيم حــضرة بــهاء اهلل كــافــة، وهــو 
لــيس ثــمرة نــاتــجة عــن مجــرد فــورة عــاطــفية عــمياء، كــما أنــه لــيس بــمثابــة تــعبير آلمــال مــبهمة تــّدعــي 
الــتقوى والــصالح. فــالــدعــوة الــتي يــوجّـــــهها ليســت مجــرد إيــقاظ روح األخــّوة والــخير بــني الــناس، وال 
هــــي مجــــرّد مــــحاولــــة إلقــــامــــة الــــتعاون والــــوفــــاق بــــني األمــــم والــــشعوب. إن مــــطلب مــــبدأ وحــــدة البشــــر 
واتّـــحادهـــم مـــطلب أدّق وغـــايـــة أعـــظم وأجـــّل مـــن تـــلك املـــطالـــب والـــغايـــات الـــتي قـــام الـــرســـل واألنـــبياء 
الــسابــقون بــتحقيقها. وال يــنطبق هــذا املــبدأ عــلى الــفرد فــقط، بــل يــتناول أيــضا الــعالقــات األســاســية 
الـتي يـجب أن تـربـط الـحكومـات والـشعوب كـافـة كـأعـضاء أسـرة إنـسانـية واحـدة … ويـدعـو هـذا املـبدأ 
أيـضا إلـى تـغييرات عـضويـة فـي بُـنية املـجتمع الـراهـن، وهـي تـغييرات لـم يشهـد الـعالـم لـها مـثيال … 
فـأقـل مـا يـدعـو إلـيه هـو إعـادة بـناء صـرح الـعالـم املـتحّضر وتـحقيق نـزع سـالحـه. ويـنادي إضـافـة إلـى 
ذلـك بـإقـامـة عـالـم ملتحـم عـضويـا فـي كـل نـاحـية مـن الـنواحـي األسـاسـية لـحياتـه، متّحـد فـي مـنظومـاتـه 
الــسياســية، وفــي تــطّلعاتــه الــروحــية، وفــي تــجارتــه ونــظمه املــالــية، ومتّحــد فــي لــغته وأبجــديــته وحــروف 
هـجائـه ولـكنه أيـضا قـادر عـلى احـتواء مـا ال نـهايـة لـه مـن تـعدد الـخاصّـــــــــيّات الـقومـية املـختلفة ألجـزائـه 

املتحدة.59 



أمــا املــفهوم الــذي ظهــر قــويــا فــي آثــار حــضرة ولــي أمــر اهلل فــكان تــلك االســتعارة الــلفظية املــتمثلة فــي كــلمة 
”عـضوي“ الـتي اسـتخدمـها حـضرة بـهاء اهلل ومـن بـعده حـضرة عـبد الـبهاء ليحـّدد مـعنى ذلـك الـسياق الـذي 
اســــتمر آلالف الــــسنني وســــار بــــاإلنــــسانــــية إلــــى هــــذه املــــرحــــلة الــــنهائــــية مــــن تــــاريــــخها املشــــترك. وكــــانــــت هــــذه 
الـصورة الـذهـنية نـموذجـا مـقياسـيا بـني املـراحـل الـتي تـم فـيها تـنظيم املـجتمع اإلنـسانـي وتـوحـيد عـناصـره مـن 
جـــهة، ومـــن جـــهة أخـــرى ذلـــك الـــسياق الـــذي يـــنمو بـــموجـــبه تـــدريـــجيا كـــل إنـــسان فيتخـــطى الـــقيود الـــتي تحـــدّ 
مــرحــلة الــطفولــة لــيصل إلــى مــرحــلة الــنضج ومــا لــها مــن قــوى وقــدرات. ويــبرز هــذا املــفهوم جــليا واضــحا فــي 

العديد من كتابات حضرة شوقي أفندي بالنسبة للتحواّلت الطارئة في عصرنا الراهن: 

قـد انتهـت مـرحـلة الـطفولـة الـتي كـان عـلى الـجنس البشـري أن يـجتازهـا، واإلنـسانـية الـيوم تـسير فـي 
جـوٍّ مـن االضـطرابـات املـقترِنـة بـأشـد مـرحـلة مـشّوشـة فـي سِــــفر الـتطور، وهـي مـرحـلة الـتهّور حـيث تـبلغ 
حـّدة الشـباب واالنـدفـاع تـمامـها، ثـم تـعود بـالـتدريـج إلـى مـقام الهـدوء والـحكمة والـنضوج الـذي هـو مـن 
خــصائــص الــرجــولــة. عــند ذلــك يــصل الــجنس البشــري إلــى مــقام الــنضوج الــذي يــمّكنه مــن الــحصول 

على القوة واالستعدادات التي عليها يتوّقف تطّوره النهائي.60 

تــمّعن حــضرة شــوقــي أفــندي مــليّا فــي هــذا املــفهوم الــشاســع فــدفــعه ذلــك لــكي يــقّدم لــلعالــم الــبهائــي وصــفا 
مـتالحـما مـتني الـتماسـك لشـرح مـعالـم  املسـتقبل، مـا سـمح لـثالثـة أجـيال مـن املـؤمـنني بـأن تـوضـح لـلحكومـات 
ووســائــل اإلعــالم وعــموم الــناس فــي كــل بــقعة مــن بــقاع الــعالــم املــنظور الــذي مــن خــاللــه يــزاول األمــر الــكريــم 

نشاطاته املختلفة:

إن وحــدة الــجنس البشــري كــما رســمها حــضرة بــهاء اهلل تــعني تــأســيس رابــطة لــشعوب الــعالــم تتّحــد 
فـــيها اتّـــحادا ثـــابـــتا وثـــيقا األمـــم واملـــذاهـــب واألجـــناس والـــطبقات كـــّلها، وفـــيها تـــكون الـــحقوق الـــذاتـــية 
لـــلحكومـــات املـــكوِّنـــة ألعـــضائـــها مـــكفولـــة تـــمامـــا، وتـــصان بـــصورة قـــاطـــعة وكـــامـــلة الحـــريـــات الـــشخصية 
واملــبادرات الــخاصــة لــألفــراد املــنتمني لهــذه الــرابــطة. وإلــى الحــد الــذي يــمكننا مــن رســم صــورة لهــذه 
الـرابـطة فـي أذهـانـنا فـإنـه يـنبغي لـها أن تشـتمل عـلى هـيئة تشـريـعية عـاملـية يـكون أعـضاؤهـا وكـالء عـن 
الـجنس البشـري وأن يـكون لـها اإلشـراف الـتام عـلى مـوارد األمـم الـتي تـتكّون مـنها كـافـة، وأن تشـرّع 
مـــن الـــقوانـــني مـــا تـــتطلبه الـــحياة الـــعامـــة مـــن تـــنظيم ومـــا يســـّد حـــاجـــات األجـــناس والـــشعوب وتـــسويـــة 
الــعالقــات فــيما بــينها. ويــنبغي لهــذه الــرابــطة أن تشــتمل أيــضا عــلى هــيئة تــنفيذيــة تــؤيــدهــا قــوة عــاملــية 
وظــيفتها تــنفيذ الــقرارات وتــطبيق الــقوانــني الــتي تــضعها الــهيئة التشــريــعية، واملــحافــظة عــلى الــوحــدة 
الـعضويـة لـتلك الـرابـطة، إضـافـة إلـى اشـتمالـها عـلى مـحكمة عـاملـية تـتولـى الـفصل وإصـدار األحـكام 
الـنافـذة الـباتّـة فـي كـل الـنزاعـات الـتي قـد تـنشأ بـني الـعناصـر املـختلفة املـكوِّنـة لهـذا الـنظام الـعاملـي … 
وكــذلــك يــتعنّي تــنظيم مــوارد الــعالــم االقــتصاديــة بــاســتثمار الــخامــات اســتثمارا تــامــا وتــنظيم أســواقــها 

وتنميتها وتوزيع منتجاتها توزيعا عادال.61 

حــني أقــدم حــضرة شــوقــي أفــندي عــلى شــرح الــنظام اإلداري فــي رســالــته بــعنوان ”دورة بــهاء اهلل“،  أشــار 
بـــصورة خـــاصـــة إلـــى دور واليـــة األمـــر اإللـــهي الـــتي يـــضطلع بـــها فـــي ”ضـــمان تـــمكني الـــديـــن مـــن إلـــقاء نـــظرة 
مـتمّعنة مـترابـطة بـعيدة املـدى تـدوم عـبر سـلسلة األجـيال املـتوالـية .…“ وتـمثّلت هـذه الـنظرة املـتبّصرة، وهـي 



املـــوهـــبة الـــفريـــدة الـــتي اخـــتُص بـــها حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل، تـــمثّلت واضـــحة كـــل الـــوضـــوح حـــني تـــطّرق حـــضرة 
شــــوقــــي أفــــندي إلــــى شــــرح طــــبيعة الــــّسياق الــــتاريــــخي املــــزدوج الــــذي رآه ينبســــط أمــــام األنــــظار فــــي الــــقرن 
العشـريـن. فـصرّح بـأن سـاحـة الـعالقـات الـدولـية سـوف تـرتـسم مـعاملـها بـصورة مـتزايـدة نـتيجة تـصارع قـوتـني 
تــوأمــني األولــى ”قــّوة بــنّاءة“ واألخــرى ”قــّوة مــدمّــرة هــّدامــة“، وكــلتا الــقوتــني ال تــخضع لــإلرادة اإلنــسانــية. وفــي 
ضــوء مــا نــشاهــده الــيوم مــن األحــداث تبهــرنــا نــظرة حــضرة شــوقــي أفــندي الــثاقــبة الــتي كــشفت لــنا آنــذاك 
خـبايـا مـا يحـدث اآلن فـي إطـار هـذا الـسياق املـزدوج. إذ أشـار فـي الـعام 1942 إلـى ضـرورة قـيام ”تـنظيم 
عـاملـي لـتبادل االتـصاالت … يـؤدي وظـائـفه بسـرعـة فـائـقة واتّـساق كـامـل“،62 وأملـح أيـضا إلـى تـضعضع نـفوذ 
الــدول الــقومــية فــي تــعزيــز مــصير الــعالــم اإلنــسانــي، وإلــى اآلثــار املــدمّـــرة الــتي ســوف تــصيب املــجتمع فــي 
تـــماســـكه وانـــسجامـــه مـــن جـــراء االنـــحالل األخـــالقـــي املنتشـــر فـــي كـــل أنـــحاء الـــعالـــم، نـــاهـــيك بـــذلـــك الـــشعور 
املــتفّشي بــخيبة األمــل لــدى عــموم الــناس إزاء اســتشراء الــفساد الــسياســي. وأشــار حــضرة شــوقــي أفــندي 
مـــن طـــرف آخـــر إشـــارات لـــم يـــكن فـــي اســـتطاعـــة أحـــد مـــن مـــعاصـــريـــه أن يـــتصّورهـــا أو يـــتخيّلها، مـــنها قـــيام 
الـوكـاالت الـدولـية الـتي تـكرّس خـدمـاتـها لـرفـع مسـتوى املـصالـح اإلنـسانـية وتـنسيق الـنشاطـات االقـتصاديـة، 
وتحـديـد الـقواعـد واملـعايـير الـدولـية، وتـشجيع روح الـتعاضـد والـتضامـن بـني مـختلف األعـراق والـثقافـات. وبـنيّ 
حـضرة ولـي أمـر اهلل لـنا آنـذاك أن هـذه الـتطورات وغـيرهـا سـوف تـحّول وتـغيّر تـغييرا أسـاسـيا الـظروف الـتي 

سوف يقوم فيها األمر البهائي بتنفيذ رسالته في العقود الالحقة.

كـــان أحـــد هـــذه الـــتطورات املـــثيرة الـــتي تـــبيّنت لـــحضرة شـــوقـــي أفـــندي فـــي اآلثـــار الـــكتابـــيّة املـــقّدســـة لـــألمـــر 
الـكريـم الـتي كُــّلف بشـرحـها، مـا يـتعلق بـدور الـواليـات املتحـدة كـدولـة، وإلـى حـد أقـل، بـدور شـقيقاتـها مـن دول 
نـصف الـعالـم الـغربـي. فـكم كـان تـبّصره لـألمـور مـدهـشا وخـاصـة أن مـا كـتبه حـضرة شـوقـي أفـندي فـي ذلـك 
الـــوقـــت تـــم فـــي مـــرحـــلة تـــاريـــخية كـــانـــت الـــواليـــات املتحـــدة فـــيها مـــصممة عـــلى انـــتهاج ســـياســـة انـــعزالـــية فـــي 
عـــالقـــاتـــها الـــخارجـــية وفـــي قـــناعـــات األغـــلبية مـــن مـــواطـــنيها.  ولـــكن حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي تـــبّصر مـــا ســـوف 
تــحققه تــلك الــدولــة لــلقيام ”بــدور حــاســم فــعال فــي تــنظيم شــؤون الــعالــم اإلنــسانــي وتــسويــتها تــسويــة ســلمية 
…“ وذكّــــر الــبهائــيني بــتوقــعات حــضرة عــبد الــبهاء فــي أن تــصبح الــواليــات املتحــدة ” أول دولــة تــضع أســس 
تـفاهـم دولـي …“ ألنـها قـد نـّمت الـقدرات الـتي تـمّكنها مـن تـحقيق ذلـك، وألنـها تـتمتع بـطابـع مـنفرد يـتمثّل فـي 
بُــنيتها االجــتماعــية وتــطورهــا الــسياســي ولــيس بســبب أي ”امــتياز خــاص أو حــق مكتســب“ يــخّص شــعبها. 
وبــــالــــفعل فــــقد أدرك حــــضرة شــــوقــــي أفــــندي وتــــوقــــع ســــلفا أن الــــحكومــــات والــــشعوب كــــافــــة فــــي نــــصف الــــكرة 

الغربي تسير في هذا االتجاه باطراد.63 

صـّور حـضرة الـباب مـقّدمـا مـعالـم الـدور الـذي سـوف تـقوم بـه الـجامـعة الـبهائـية فـي تـحقيق اكـتمال الـسياق 
التاريخي الجاري وذلك في رسالته الوداعيّة إلى أتباعه في األيام األولى من مولد هذا الدين:

يــا أصــحابــي األعــزّاء أنــتم حــامــلون لــلواء اهلل فــي هــذا الــيوم… فــأنــتم املســتضعفون الــذيــن نــزل فــي 
شــأنــهم فــي الــكتاب ’بــل نــريــد أن نــمّن عــلى الــذيــن اســتُضِعفوا فــي األرض ونــجعلهم أئــّمة ونــجعلهم 
الـــوارثـــني.‘ فـــقد دعـــاكـــم ربّـــكم إلـــى هـــذا املـــقام وســـتصلون إلـــيه إذا وضـــعتم تـــحت أقـــدامـــكم كـــل رغـــبة 
وشـهوة أرضـيّة واجتهـدتـم أن تـكونـوا مـن ’الـذيـن ال يسـبقونـه بـالـقول وهـم بـأمـره يـعملون‘ … ال تـنظروا 



إلــى ضــعفكم واســتكانــتكم بــل اجــعلوا أنــظاركــم مــتوجّـــــهة إلــى الــقّوة الــقاهــرة مــن ربّــكم … إذاً قــومــوا 
على اسم اهلل وضعوا ثقتكم فيه وتوّكلوا عليه وأيقنوا بالفوز والنصر في النهاية.64 

وفـي زمـن مـبكر مـن أيـام واليـته، وكـان ذلـك فـي الـعام 1923، أحـس حـضرة شـوقـي أفـندي بـرغـبة دفـعته إلـى 
أن يـــشاطـــر أحـــبّاء أمـــريـــكا الـــشمالـــية مـــا يـــجيش فـــي صـــدره مـــن مـــشاعـــر حـــول هـــذا املـــوضـــوع، فـــكتب إلـــيهم 

يقول: 

فــلنتوجّـــــه بــالــدعــاء إلــى اهلل فــي هــذه األيــام الــتي تــجتاح فــيها الــعالــم مــوجــة مــن الــغّم واالكــتئاب، هــذه 
األيـام الـتي انـطلقت فـيها قُـوى غـاشـمة وانـدلـعت فـيها الـفوضـى واالضـطراب والـرّجـعية لتهـّدد سـالمـة 
املـجتمع البشـري واسـتقراره، هـذه األيـام الـتي تـتعرّض فـيها أيـنع ثـمار الـحضارة اإلنـسانـية ألقـسى 
الـتجارب واالمـتحانـات الـتي ال مـثيل لـها، فـفي هـذه األيـام يجـدر بـنا أن نـدرك إدراكـا عـميقا يـفوق مـا 
مـضى أنـه وإن كـنا مجـرد فـئة قـليلة الـعدد فـي وسـط أمـواج هـائـجة مـن جـماهـير الـعالـم الـغفيرة، فـإن 
اهلل قـــد اخـــتارنـــا فـــي هـــذا الـــيوم لـــنكون وســـطاء فـــضله وعـــنايـــته، وأّن مـــهمتنا مـــلّحة وحـــيويـــة بـــالنســـبة 

ملصير اإلنسانية، وأنه علينا أن نقوم بتحقيق الهدف املقّدس الذي رسمه اهلل لبني البشر.65 

كـان حـضرة ولـيّ أمـر اهلل عـلى وعـي تـام بـأحـوال املـجتمع اإلنـسانـي وظـروفـه املـترّديـة، وبـما واجـهه مـن آثـار 
الــخيانــة الــتي دبــرهــا أعــضاء األســرة املــباركــة الــذيــن كــان مــن املــفروض أن يــكونــوا عــونــا لــه يــعتمد عــليهم فــي 
تــــنفيذ مــــسؤولــــياتــــه، ولــــم يَــــفُته أيــــضا أن مــــوارد الــــجامــــعة الــــبهائــــية املــــاديــــة ضــــئيلة نســــبيا، فــــدفــــعه ذلــــك إلــــى 

االجتهاد في خلق الوسائل واألسباب الالزمة لتحقيق املهمة التي ورثها.

كــان مــعظم الــبهائــيني، قــّل عــددهــم أو كــثر، يــدركــون دون شــك أن املــحافــل الــتي ُدعــوا لــتشكيلها كــان لــها مــن 
األهـــمية مـــا يـــفوق املـــتطلبات الـــعملية إلدارة الـــشؤون الـــيومـــية الـــتي تحـــّملوا مـــسؤولـــيتها. وكـــان حـــضرة عـــبد 

البهاء الذي وّجه خطط تنمية املحافل وتشكيلها قد تحدث عنها قائال: 

… هـذه املـحافـل الـروحـانـية سُـــــُرج نـورانـيّة وحـدائـق مـلكوتـية ينتشـر مـنها نـفحات الـقدس عـلى اآلفـاق 
ويشــرق مــنها أنــوار الــعرفــان عــلى اإلمــكان ويســري مــنها روح الــحياة عــلى كــل الــجهات وهــي أعــظم 

سبب لترّقي اإلنسان في جميع الشؤون واألحوال ….66  

وقــعت عــلى عــاتــق حــضرة شــوقــي أفــندي فــي نــهايــة املــطاف مــسؤولــية إفــهام الــجامــعة الــبهائــية مــكانــة هــيئات 
الـتشاور املحـلية واملـركـزيـة والـوظـائـف املـتعّلقة بـها وذلـك فـي إطـار الـنظام اإلداري الـذي أبـدعـه حـضرة بـهاء 
اهلل وشــرحــه مــفّصال حــضرة عــبد الــبهاء ونــّص عــليه فــي ألــواح وصــايــاه. إالّ أن نــفرا غــير قــليل مــن األحــبّاء 
واجــه صــعوبــة فــي هــذا الســبيل.  فــقد تــولّــد لــدى الــبعض وهْـــم بــأن ديــن اهلل فــي األســاس هــو ”مجــرّد رابــطة 
روحــية“، وأن أي تــنظيم لهــذه الــرابــطة لــم يــكن عــنصرا جــوهــريــا مــن تــعالــيم هــذا الــديــن، ولــو أن هــذا الــبعض 
أيـضا لـم يجـد تـناقـضا بـالـضرورة بـني هـذا وذاك. ومـن ثـم أكـد حـضرة ولـي أمـر اهلل، إزالـة لهـذا الـوهـم، أهـمية 
هـذه الـهيئات مـشيرا إلـى مـا جـاء فـي الـكتاب األقـدس وفـي كـتاب ألـواح وصـايـا حـضرة عـبد الـبهاء وبـنّي أن: 
”الـواحـد مـنهما ال يـكمل اآلخـر فحسـب، بـل أن كـال مـنهما يـدعـم اآلخـر ويـثبت بـيانـاتـه، وأن كـالًّ مـنهما إضـافـة 



إلـى ذلـك جـزء ال يتجـزأ لـوحـدة واحـدة مـتكامـلة …. “67 ثـم دعـا حـضرة ولـي أمـر اهلل املـؤمـنني أن يـتمعنّوا مـليّا 
في الحقائق األصلية للدين الذي اعتنقوه ولفت أنظارهم إلى ما يلي:

لـن يـفوت مـعظم الـناس الـتعرّف إلـى تـلك الـروح الـتي بـعثها حـضرة بـهاء اهلل فـي الـعالـم، والـتي تظهـر 
بـدرجـات مـتفاوتـة مـن الـقوة والـنفوذ متجـّلية فـي الـجهود الـواعـية ألولـئك الـذيـن أعـلنوا تـأيـيدهـم لـحضرة 
بــهاء اهلل أو تظهــر بــصورة غــير مــباشــرة عــن طــريــق مــنظمات إنــسانــية مــعيّنة. كــما أن هــؤالء الــناس 
يـدركـون أيـضا أن هـذه الـروح لـن تـعّم الـعالـم البشـري وتـؤثّـر فـيه تـأثـيرا أبـديـا مـا لـم تتجسـد فـي نـظام 

واضح املعالم مرئي وظاهر، يحمل اسمه ويعمل طبقا ملا أنزله من الشرائع واألحكام.68 

واسـترسـل حـضرة شـوقـي أفـندي فـي حـّث أتـباع أمـر اهلل عـلى أن يـلّموا بـالـفارق الـجوهـري بـني ديـن حـضرة 
بـهاء اهلل وبـني األديـان الـسابـقة. فشـرح أنـه بـينما نـّص حـضرة بـهاء اهلل فـي آثـاره املـقدسـة عـلى مسـتلزمـات 
قــــيام مــــثل هــــذا الــــنظام املــــعتمد رســــميا واملــــصّدق عــــليه إلــــهيّا، صــــمتت كــــتب األديــــان األخــــرى إجــــماال عــــن 
مـــوضـــوع إدارة شـــؤونـــها الـــروحـــية وعـــن الـــجهة الـــتي لـــها حـــق تـــفسير مـــعانـــي مـــا صـــدر عـــن مـــؤسّــــــــسي تـــلك 
األديـان مـن بـيانـات ومـقاصـد. وفـي ذلـك تـفّضل حـضرة بـهاء اهلل قـائـال: ”لـقد انتهـت حـقا دورة الـنبّوة وأشـرق 
الـحق وظهـر بـرايـات االقـتدار مـن مشـرق األمـر … “69 فـعلى عـكس الـظهورات الـسابـقة خـلق املظهـر اإللـهي 
لهـذا الـعصر، حسـب مـا وصـفه حـضرة شـوقـي أفـندي، ”كـائـنا حـيّا“ تـقوم عـلى أحـكامـه ونـظمه ”أسـس نـظام 
اقــتصادي إلــهي“ و”أنــموذج مــجتمع مســتقبلي“ و”الــعامــل الــوحــيد التّــحاد أهــل الــعالــم واإلعــالن عــن مــجيء 

عهد الحق والعدل في األرض“.70 

بــناء عــلى ذلــك عــاد حــضرة ولــي أمــر اهلل فــحّث األحــبّاء أن يــسعوا جــاهــديــن لــتقديــر مــحافــلهم الــروحــية حــق 
قـدرهـا ألن هـذه املـحافـل الـتي ُدعـوا إلـى تـأسـيسها بـالـعناء والجهـد فـي أنـحاء الـعالـم لـم تـكن سـوى مـقدمـات 
لــــتطّورهــــا الــــالحــــق لــــكي تــــصبح فــــيما بــــعد ”بــــيوت الــــعدل“ املحــــلية واملــــركــــزيــــة الــــتي عــــيّنها حــــضرة بــــهاء اهلل. 
وأضــــاف أن هــــذه املــــحافــــل فــــي حــــد ذاتــــها جــــزء جــــوهــــري مــــن الــــنظام اإلداري الــــذي ســــوف ”يــــبّرر أحــــّقيته 
ويـبرهـن عـلى كـفاءتـه لـيس كـنواة فحسـب بـل كـأنـموذج لـلنظام الـعاملـي الجـديـد املـقّدر لـه، عـند تـمام الـوقـت، أن 

يعّم العالم البشري بأسره“.71 

كــــان مــــثل هــــذا الــــتغيير والــــتحّول فــــي املــــفاهــــيم الــــديــــنية الــــتقليديــــة بــــمثابــــة امــــتحان قــــاس وصــــعب بــــالنســــبة 
لـلجامـعات الـبهائـية الـفتيّة فـي الـغرب. فـعانـت هـذه الـجامـعات مـن وطـأة اآلالم الـتي نجـمت عـن تـرك عـدد مـن 
خـيرة زمـالئـهم صـفوَف املـؤمـنني بـحثا عـن تـحقيق اهـتمامـاتـهم الـروحـية املـطابـقة ملـيولـهم الـشخصية الـخاصـة. 
أمــا األغــلبية الــساحــقة مــن املــؤمــنني فــقد أنــارت بــصيرتــهم تــلك الــرســائــل الــعظيمة الــصادرة عــن يــراع حــضرة 
ولـي أمـر اهلل مـثل رسـالـته بـعنوان ”هـدف الـنظام الـعاملـي الجـديـد“ ورسـالـته األخـرى بـعنوان ”دورة بـهاء اهلل،“ 
فـــوضّـــــــــــحت ألولـــئك املـــؤمـــنني، بـــكل دّق، الـــقضية الـــتي شـــغلت بـــالـــهم ومـــحورهـــا مـــا هـــي الـــعالقـــة الـــقائـــمة بـــني 
الــحقائــق الــروحــية وعــوامــل الــنمو االجــتماعــي، ومــن إلــهامــها انــبثق الــعزم والــثبات لــلقيام بــدورهــم فــي إرســاء 

قواعد مستقبل العالم اإلنساني. 



رسـم حـضرة شـوقـي أفـندي لـنا أيـضا صـورة ملـعالـم هـذا الـنشاط الـهائـل املـطلوب. وصـرح بـأن صـعود حـضرة 
عـــبد الـــبهاء سجّــــــل اخـــتتام ”الـــعصر الـــبطولـــي“ لـــدورة حـــضرة بـــهاء اهلل، وبـــأن الـــجامـــعة الـــبهائـــية قـــد دخـــلت 
عـــصرا جـــديـــدا هـــو ”الـــعصر الـــتكويـــني“ الـــذي ســـوف يشهـــد تـــشييد الـــنظام اإلداري فـــي كـــل ربـــع مـــن ربـــوع 
الـعالـم، فـتقام هـيئاتـه ومـؤسـساتـه، وتـتبّدى مـظاهـر الـقوة والـنفوذ الـكامـنة فـيه لـبناء املـجتمع اإلنـسانـي. ومـثُل 
أمـــامـــنا عـــلى مـــدى املســـتقبل ذلـــك الـــعصر الـــذي وصـــفه حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي ”بـــالـــعصر الـــذهـــبي“ لـــدورة 
حـــضرة بـــهاء اهلل، وهـــو الـــعصر الـــذي ســـوف يـــفضي نـــهائـــيا إلـــى قـــيام رابـــطة الـــشعوب الـــبهائـــية فـــي الـــعالـــم 
وتـــــأســـــيس مـــــملكة اهلل عـــــلى األرض وتـــــشييد صـــــرح حـــــضارة عـــــاملـــــية.72  كـــــان الـــــحافـــــز الـــــذي حـــــرك الـــــوعـــــي 
اإلنـسانـي فـي األصـل نـابـعا مـن الـكلمة اإللـهية الـخالّقـة نـفسها. فـقد سـبق أن أعـلن حـضرة عـبد الـبهاء عـّما 
سينجـم نـتيجة ذلـك مـن تـغييرات انـقالبـية فـي املـجتمع، وحـان الـوقـت اآلن لـيقوم حـضرة ولـي أمـر اهلل، املـبنيّ 
املـعنّي، بـترجـمتها إلـى الـلغة الـسياسـية واالقـتصاديـة الـخاصـة بهـذه الـتحواّلت، وهـي الـلغة الـتي هـيمنت فـي 
املــناقــشات الــعامــة فــي هــذا الــقرن فــي كــل الــديــار. فــقد كــان املــيثاق الــذي أبــرمــه حــضرة بــهاء اهلل بــينه وبــني 
أولـــئك الـــذيـــن يـــتوجّــــــهون إلـــيه هـــو الـــذي دعـــم هـــذا الـــسياق بـــقوة ال تـــقاوم، وأوضـــح أبـــعادا جـــديـــدة ملـــا يـــبذلـــه 

البهائيون من جهد، وصار الباعث على ما أعلنه هذا امليثاق عن وحدة العالم اإلنساني واتّحاده.

شـّجع حـضرة عـبد الـبهاء الـجامـعات الـبهائـية املحـلية فـي إيـران عـلى تـشكيل مـجالـس اسـتشاريـة. ورغـم أنـها 
فــي الــبدايــة لــم تــكن تــسّمى ”مــحافــل روحــانــية“ فــقد كــانــت مــسؤولــة عــن إدارة شــؤون تــلك الــجامــعات. وفــي 
ضـوء مـا تـبع ذلـك مـن أحـداث ال يـمكن ألي مـراقـب ذي حـس تـاريـخي إال أن يـتوقّـف مـندهـشا عـند حـقيقة أن 
أول مــحفل روحــانــي فــي هــذا الــديــن، وهــو مــحفل طهــران، تــّم تــأســيسه الــعام 1897 وهــو الــعام الــذي ذاتــه 
شهــد مــولــد حــضرة شــوقــي أفــندي نــفسه. فــبفضل إرشــادات حــضرة عــبد الــبهاء وهــدايــته تــحّولــت الجــلسات 
املــــتقطعة الــــتي كــــان يــــعقدهــــا أربــــعة مــــن أيــــادي أمــــر اهلل فــــي إيــــران إلــــى قــــيام هــــذه الــــهيئة الــــتي أصــــبحت 
”املــحفل الــروحــانــي املــركــزي“ فــي إيــران، والــتي كــانــت فــي آن مــعا الــهيئة ذاتــها الــتي تــدخــل ضــمن نــطاق 
نــفوذهــا الــجامــعة املحــلية فــي عــاصــمة الــبالد. وعــند صــعود حــضرة عــبد الــبهاء كــان عــدد املــحافــل الــروحــانــية 
املحــلية الــتي تــم تــأســيسها فــي إيــران قــد بــلغ أكــثر مــن ثــالثــني مــحفال. ودعــا حــضرة شــوقــي أفــندي بــعد ذلــك 
إلـى تـأسـيس املـحفل الـروحـانـي املـركـزي لـلبهائـيني فـي إيـران الـعام 1922، ولـكن هـذا اإلنـجاز تـأخـر تـحقيقه 
حــتى الــعام 1934 ألســباب تــتعّلق بــوضــع إحــصائــية صــحيحة مــوثــوق بــها يــمكن اعــتمادهــا كــقاعــدة يُــنتخب 

بموجبها الوكالء الذين سوف يَنتخبون أعضاء املحفل الروحاني املركزي.

أمّــا خـارج حـدود إيـران فـقد قـام املـؤمـنون فـي عـشقأبـاد فـي تـركسـتان الـروسـية بـانـتخاب أّول مـحفل روحـانـي 
محــلي لــهم، فــكان لهــذا املــحفل دور فــعال وهــام فــي تــنفيذ مشــروع بــناء أول مشــرق لــألذكــار فــي عــشقأبــاد. 
وأمــــا فــــي أمــــريــــكا الــــشمالــــية فــــقد نــــظمت املــــشاورات فــــي قــــوالــــب مــــختلفة تــــمثّلت فــــي ”مــــجالــــس الــــتشاور“ 
و”املـــجالـــس االســـتشاريـــة“ و”مـــجالـــس املـــشاورات“ و”لـــجان الخـــدمـــة“. وقـــد قـــامـــت هـــذه الـــهيئات بـــنشاطـــات 
مـتشابـهة وتـطورت تـدريـجيا لـتصبح هـيئات مـنتخبة آذنـت مـقّدمـا بـتأسـيس املـحافـل الـروحـانـية. وعـند صـعود 
حــضرة عــبد الــبهاء كــان عــدد تــلك املــجالــس الــعامــلة فــي أمــريــكا الــشمالــية قــد بــلغ األربــعني مجــلسا تــقريــبا. 
ومهّـــــدت هـــذه الـــتطورات الســـبيل أخـــيرا لـــقيام أول مـــحفل روحـــانـــي مـــركـــزي لـــلبهائـــيني فـــي الـــواليـــات املتحـــدة 
وكــــندا، وهــــو املــــنبثق أصــــال عــــّما يــــعرف ”بمجــــلس املــــعبد املتّحــــد“ الــــذي تــــكّون الــــعام 1909 بهــــدف تــــنسيق 
أعــمال بــناء مشــرق األذكــار املــنوي تــشييده.  وتــم تــشكيل املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لــلبهائــيني فــي الــواليــات 



املتحــدة وكــندا فــي الــعام 1923، ولــم تُســتكمل املســتلزمــات اإلداريــة كــما نــّص عــليها حــضرة ولــي أمــر اهلل 
التّـخاذ مـثل هـذه الخـطوة إال فـي الـعام 1925. ولـم يـكد يحـل الـعام 1925 حـتى تـم تـأسـيس ثـالثـة مـحافـل 
روحانية مركزية: واحد في الجزر البريطانية، وآخر يمثّل أملانيا والنمسا، وثالث يمثّل مصر والسودان.73 

وبــينما كــانــت املــحافــل الــروحــانــية املحــلية واملــركــزيــة فــي طــور الــتكويــن، بــدأ حــضرة ولــي أمــر اهلل فــي الــتركــيز 
عـلى أهـمية حـصولـها عـلى اعـتراف رسـمي بـها كـهيئات ذات ”شـخصية اعـتباريـة“ فـي ظـل الـقوانـني املـعمول 
بـها. فـقد كـان مـثل هـذا االعـتراف الـرسـمي، مـهما كـان الـقالـب الـذي يتّخـذه،  يُكسـب الـهيئات اإلداريـة حـق 
الـتمّلك والـتعاقـد ويـسمح لـها تـدريـجا بـممارسـة طـائـفة مـن الـحقوق الـقانـونـية ذات األهـمية الـجوهـريـة بـالنسـبة 
ملـــصالـــح أمـــر اهلل. ويـــتّضح جـــليّا لـــنا مـــغزى األهـــمية الـــتي عـــّلقها حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي عـــلى هـــذه املـــرحـــلة 
الجـديـدة مـن مـراحـل الـتطّور اإلداري حـني نـشاهـد صـور وثـائـق الـتسجيل الـرسـمية الـتي أضـحت أحـد املـعالـم 
الــرئــيسية لــذلــك السجــّل الــفوتــوغــرافــي املــتّعلق بــنمو أمــر اهلل وتــوسّـــــــعه، وقــد تــّم نشــره فــي أعــداد مــتتابــعة مــن 
مجـــلدات الـــكتاب الـــسنوي املـــعروف بـــاســـم ”الـــعالـــم الـــبهائـــي“.  وبمجـــرّد اســـترداد قـــصر الـــبهجة مـــن أيـــدي 
الـناقـضني وإعـادة تـعميره كـامـال عـلى الـنحو الـذي كـان عـليه فـي األصـل وإتـمام تـأثـيثه بـصورة الئـقة، انـتقى 
حـضرة شـوقـي أفـندي مجـموعـة مـن هـذه الـوثـائـق الـقيّمة لـعرضـها داخـل الـقصر لـتشجيع الـسيل املـتزايـد مـن 

الزائرين قاصدي املركز العاملي وتثقيفهم وزيادة اطاّلعهم.

لـــقد كـــان إقـــرار االئـــتمان والئـــحة الـــنظام الـــداخـــلي لـــلمحفل الـــروحـــانـــي املـــركـــزي لـــلواليـــات املتحـــدة وكـــندا فـــي 
الـعام 1927 فـاتـحة إجـراء تـسجيل املـحافـل الـروحـانـية، وتـم تـوثـيقه كـهيئة رسـمية واالعـتراف بـه كـأمـانـة إراديـة 
كـــامـــلة بـــعد عـــامـــني مـــن ذلـــك الـــتاريـــخ، وكـــان املـــحفل الـــروحـــانـــي ملـــديـــنة شـــيكاغـــو أول مـــحفل روحـــانـــي محـــلي 
صـاَدَق فـي 17 شـباط (فـبرايـر) الـعام 1932 عـلى سـندات الـتأسـيس الـتي أضـحت، مـع تـلك الـسندات الـتي 
أقـرهـا املـحفل الـروحـانـي ملـديـنة نـيويـورك بـتاريـخ 31 آذار (مـارس) مـن الـعام نـفسه نـموذجـا لهـذه املسـتندات 
فــي بــاقــي أنــحاء الــعالــم. وبحــلول الــعام 1949 تــمّكن املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لــلبهائــيني فــي كــندا الــذي 
تــكّون قــبل عــام مــن ذلــك الــتاريــخ بــعد أن اســتقلَّ كــّل مــن الــجامــعتني الــبهائــيتني فــي الــواليــات املتحــدة وكــندا 
إداريـاً، تـمّكن ذلـك املـحفل مـن الـفوز بـاعـتراف رسـمي صـادر بـموجـب قـانـون بـرملـانـي خـاص، فـاعـتبر حـضرة 
شــوقــي أفــندي هــذا الــفوز بــمثابــة انــتصار بــاهــر وإنــجاز أمــري ”لــم يســبق لــه مــثيل فــي تــاريــخ األمــر الــكريــم 

في بلد من البلدان سواء أكان ذلك في الشرق أم في الغرب.“74 

لـم تَـصرف مـسؤولـيات حـضرة شـوقـي أفـندي اإلداريـة املـلّحة نـظره عـن االهـتمام بـالـواجـبات األخـرى الـالزمـة 
لـتنشيط الـحياة الـروحـية وبـعثها فـي جـامـعة عـاملـية كـالـجامـعة الـبهائـية. وكـان مـن أهـم تـلك الـواجـبات شـأنـا مـا 
لــم يــكن غــيره قــادرا عــلى تــنفيذه. فــقد كــانــت الــحاجــة مــاسّــــــة لــبذل جهــد جــهيد لــكي يجــد الــعديــد مــن املــؤمــنني 
غــير اإليــرانــيني فــي مــتناول أيــديــهم اآلثــار املــباركــة الــصادرة عــن يــراع كــل مــن حــضرة الــباب وحــضرة بــهاء 
اهلل. فـعكف حـضرة ولـي أمـر اهلل عـلى تـرجـمة تـلك اآلثـار مـن األصـل تـرجـمة دقـيقة مـوثـوقـا بـها أنعشـت أرواح 
املــؤمــنني وحــفزتــهم لــبذل الــجهود الــتي كــان األمــر اإللــهي فــي أشــّد الــحاجــة إلــيها، فــأتــحفنا بمجــموعــة نــادرة 
مـن اآلثـار املـقّدسـة تـضّمنت ”الـكلمات املـكنونـة“ و”كـتاب اإليــقان“ و”لـوح ابـن الـذئـب“ وتـلك الـذخـيرة الـنفيسة 
مـّما جـمعه بـمزيـد مـن الحـرص والـعنايـة تـحت عـنوان ”مـنتخبات مـن آثـار حـضرة بـهاء اهلل.“ ولـم يـِقّل شـأنـا عـن 
هـذه الـكتب أيـضا تـرجـمته وتـحقيقه لـتاريـخ الـنبيل الـزرنـدي بـعنوان ”مـطالـع األنـوار.“ ووجـد األحـبّاء الـقادمـون 



لـــزيـــارة املـــقامـــات املـــقّدســـة اغـــتناء روحـــيا مـــن نـــوع آخـــر، فـــشاهـــدوا مـــا حـــّققه حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل مـــن تـــمّلك 
لــــلمواقــــع الــــتاريــــخية واألمــــاكــــن املــــقدســــة الــــتي عــــكف عــــلى تــــرمــــيمها وإصــــالحــــها وكــــّلفته عــــناء الــــدخــــول فــــي 
مـفاوضـات شـراء مـضنية طـويـلة األمـد. وكـان حـضرة شـوقـي أفـندي حـريـصا أيـضا عـلى االسـتفادة فـورا مـن 
الــفرص املــتاحــة لــه لــتحقيق مــا كــان يــراه الزمــا وضــروريــا لخــدمــة املــسار الــتاريــخي ألمــر اهلل الــعزيــز. فــفي 
الـــعام 1925 أصـــدرت املـــحكمة الشـــرعـــية الـــسنّية فـــي مـــصر فـــتوى بـــإبـــطال عـــقد الـــزواج بـــني املـــرأة املســـلمة 
والــرجــل الــبهائــي وأقــرت بــأن ”الــبهائــية ديــن جــديــد قــائــم بــذاتــه“ وأنــه ال يــصح أن ”يــقال لــلبهائــي مســلما وال 
الــعكس“ (وهــكذا ال يــجوز لــلبهائــي االقــتران بــاملســلمة شــرعــا).75  وركّــــز حــضرة ولــي أمــر اهلل جــّل اهــتمامــه 
عــلى الــنتائــج بــعيدة املــدى لهــذا الــقرار الــحاســم الــذي لــم يــكن ســوى هــزيــمة ظــاهــريــة، فــلم يــتوان لحــظة فــي 
تـعميمه ونشـره عـلى نـطاق واسـع لـيؤكـد مـا أعـلنه الـبهائـيون فـي األوسـاط الـعاملـية مـن أن ديـنهم ديـن مسـتقل 

قائم بذاته وليس مذهبا أو فرقة من مذاهب الدين اإلسالمي وِفرَقه.

فـي الـوقـت الـذي كـانـت الـجامـعة الـبهائـية تـبني أسـسها اإلداريـة لـتصبح قـادرة عـلى اإلسـهام إسـهامـا فـّعاال 
فــي مــيدان الــشؤون اإلنــسانــية، كــانــت تــلك الــقوة املــدمــرة الــتي تــكّهن حــضرة شــوقــي أفــندي بــوجــودهــا قــائــمة 
اآلن تـــفعل فـــعلها فـــي ضـــعضعة كـــيان الـــنظام االجـــتماعـــي وتـــمزيـــق نـــسيجه. ورغـــم الـــرفـــض الـــعنيد لـــإلقـــرار 
بـوجـود مـثل هـذه الـقوة مـن قِــبَل الـعديـد مـن املـفكريـن والـباحـثني االجـتماعـيني والـسياسـيني فـي الـسابـق، بـدأت 
الــيوم املــؤتــمرات الــعاملــية للســالم والــتنمية، وبــعد مــرور عــدة قــرون، تــقّر وتــعترف بــوجــودهــا وتــتقّصى أصــولــها 
وجـذورهـا. ولـم يـعد مسـتغربـا فـي زمـانـنا هـذا أن نـسمع فـي تـلك األوسـاط الـعاملـية نـفسها تـلميحات صـادقـة 
وصـريـحة إلـى الـدور الـجوهـري لـلقوى ”الـروحـية“ و”األخـالقـية“ فـي حـل الـقضايـا واملـشكالت بـالـغة األهـمية. 
أمــــا بــــالنســــبة لــــلقارئ الــــبهائــــي فــــإن مــــثل هــــذا اإلقــــرار املــــتأخّـــــر يــــعيد إلــــى الــــذاكــــرة تــــلك األصــــداء الــــبعيدة 
لـــإلنـــذارات الـــتي وجـــهها حـــضرة بـــهاء اهلل إلـــى قـــادة البشـــر وحـــّكامـــهم إذ تـــفضل قـــائـــال: ”لـــقد ضـــعفت قـــّوة 

اإليمان وتضعضع كيانه في أقطار العالم ….“76 

أكـــد حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل أن مـــسؤولـــية هـــذه املـــأســـاة الـــتي تُـــعّد أعـــظم املـــآســـي شـــأنـــا يتحـــّملها فـــي املـــرتـــبة 
األولـى زعـماء الـديـن وقـادتـه فـي الـعالـم. فـقد صـّب حـضرة بـهاء اهلل جـام سخـطه واسـتنكاره عـلى أولـئك الـذيـن 
اتّخــذوا مــن أنــفسهم أربــابــا مــن دون اهلل، وغــرروا بــالســذّج مــن الــناس لــيفرضــوا عــليهم مــزيــجا مــشّوشــا مــن 
الـــعقائـــد والـــتعّصبات الـــتي شـــّكلت أكـــبر عـــائـــق مـــنفرد وجـــدت اإلنـــسانـــية نـــفسها مـــجبرة عـــلى مـــكافـــحته فـــي 
سـبيل تـقّدمـها ورقـيّها. ورغـم أن حـضرة عـبد الـبهاء قـد أشـاد بـاملـآثـر والخـدمـات اإلنـسانـية الـتي بـذلـها عـدد ال 
يـحصى مـن األولـياء والـقّديسـني بـصفتهم الـفرديـة، فـإنـه لـم يـتحاش اإلشـارة إلـى اآلثـار السـلبية الـناجـمة عـن 
الــطريــقة الــتي تــدخّـــل بــها أولــئك الــذيــن اعــتبروا أنــفسهم الــصفوة الــديــنية فــصّدوا اإلنــسانــية وأصــّموا آذانــها 
عــن ســماع نــداءات الــتقّدم والــتطّور، ولــم يســتثنوا مــن ذلــك دعــوات رســل اهلل وأنــبيائــه. وتــفّضل حــضرة بــهاء 
اهلل فــي هــذا الــصدد قــائــال: "فــاآلن أي ضــيق وشــّدة أشــد مــن هــذه املــراتــب املــذكــورة، فــإنــه إذا أراد شــخص 
أن يــــطلب حــــقا، أو يــــلتمس مــــعرفــــة، فــــال يــــدري إلــــى مــــن يــــذهــــب ….“77  وهــــكذا وفــــي زمــــن تــــقّدم فــــيه الــــعلم 
وانتشــر الـتعليم انـتشارا واسـعا وتـراكـمت فـيه آثـار مـا نـتج مـن إزالـة لـألوهـام والخـرافـات، بـدا وكـأن اإليـمان 
بـالـديـن أمـر غـير ذي شـأن أو غـير ضـروري. وعـمد مـعظم رجـال الـديـن مـن مـختلف األديـان واملـذاهـب الـذيـن 
عـــلموا بـــرســـالـــة حـــضرة بـــهاء اهلل أمـــام عجـــزهـــم عـــن الـــتصّدي لـــتلك األزمـــة الـــروحـــية إمـــا إلـــى تـــجاهـــل الـــنفوذ 

الروحاني الواضح لتلك الرسالة اإللهية أو إلى معارضتها معارضة فعالة.78 



إن اإلحــاطــة بهــذا الــظرف الــتاريــخي ال تــقّلل مــن الــضرر الــذي جــاء بــه أولــئك الــذيــن ســعوا الســتغالل الــفراغ 
الــروحــي الــقائــم آنــذاك تــنفيذا ملــآربــهم الــخاصــة. فــاإليــمان جــذوة شــوق فــي قــلب اإلنــسان مســتعرة ال ســبيل 
إلخــمادهــا، وهــو فــطرة إنــسانــية. فــإذا مُـــنع هــذا اإليــمان أو ضُـــــــــــّلل تتحــرّك الــنفس الــعاقــلة لــتبحث عــن مــنارة 
جــديــدة تهــتدي بــها مــهما كــان نــورهــا بــاهــتا وغــير كــاف إلضــاءة الــطريــق أمــامــها، فــإنــها تــبعا لــذلــك تســتجمع 
خـبراتـها وقـواهـا وتسـترد شـجاعـتها لـتنظيم مـجهوداتـها ولـتجازف مـن جـديـد فـي مـواجـهة مـخاطـر الـحياة الـتي 
ال مـفّر مـنها. وكـان مـن وجـهة الـنظر هـذه أن حـذّر حـضرة شـوقـي أفـندي املـؤمـنني بـأسـلوب شـديـد الـلهجة مـن 
أنّـه يـنبغي لـهم أن يـحاولـوا تـفّهم املـأسـاة الـروحـية الـتي أحـاطـت بـالبشـر إبّـان الـعقود الـفاصـلة بـني الحـربـني 

العامليتني األولى والثانية: 

حـقا لـقد عـزلـوا اهلل عـن عـرش قـلوب البشـر. وهـلل بـالـضجيج والـولَـه عـالـم وثـني لـيعبد آلهـته املـزيـفة الـتي 
خـلقتها بـنزق وحـمق أوهـامـه الـباطـلة ومجّــــدتـها وبجّــــلتها أيـاديـه اآلثـمة…  كـبار كـهنة أهـل ذلـك الـعالـم 
هــم الــسياســيّون وأُولــو الــحكمة الــدنــيويــة مــمن يــسّمْون بــعقالء الــعصر، أمــا قــرابــينهم فــدمــاء وأشــالء 
لجــــماهــــير غــــفيرة ذُبــــحت وجُـــــــزرت، ومــــا تــــعاويــــذهــــم ســــوى رمــــوز بــــالــــية وصِـــــــــــيَغ خــــبيثة رجــــسة، كــــما أن 
بـخورهـم لـيس إال دخـان الـقلق واالضـطراب الـصاعـد مـن األفـئدة املـثخنة بـالجـراح ألولـئك الـذيـن فُـجعوا 

وُجدعوا وُشرّدوا.79 

انتهـــزت الـــعقائـــد املـــذهـــبية الـــطاغـــية الـــظروف الـــتي خـــلقها انـــحسار الـــنشاطـــات الـــديـــنية فـــانتشـــرت انـــتشار 
األوبـئة. ورغـم أن هـذه الـعقائـد املـذهـبية تـشابهـت فـي مـا بـينها ولـم تـختلف فـي مـا حـّققته ومـثّلته مـن إفـساد 
لـــلحياة الـــروحـــية والـــديـــنية لـــدى الـــناس، فـــقد بـــرزت مـــدارس عـــقائـــديـــة ثـــالث إلـــى الـــوجـــود فـــي غـــضون الـــقرن 
العشــريــن لــتسيطر ســيطرة كــامــلة عــلى شــؤون الــعالــم اإلنــسانــي. وقــد اخــتلفت هــذه املــدارس فــي مــا بــينها 
اخــتالفــا شــديــدا فــي خــصائــصها الــثانــويــة وتــلك األكــثر بــروزا الــتي لــفت إلــيها األنــظار حــضرة ولــي أمــر اهلل. 
فـقد أدان حـضرة ولـي أمـر اهلل تـلك املـذاهـب بـقولـه إنـها ”عـقائـد بـاطـلة خـّداعـة وشـّريـرة …“ وإنـها سـوف تُـنزل 
الــدمــار والخــراب ”بــأي إنــسان أو شــعب يــؤمــن بــها،“ ثــم حــذر تحــذيــرا شــديــدا مــن ”ذلــك الــثالــوث مــن اآللــهة 
الـزائـفة الـتي أقـامـتها تـلك الـعقائـد املـذهـبية واملـتمثّلة فـي الـوطـنية املـتطرّفـة، والـتعّصبات الـعرقـية، والـشيوعـية 

العاملية.“80 

وال داعــي أن نســترســل فــي الحــديــث عــن الــنظام الــذي أتــى بــالــفاشــيّة وظهــر إلــى الــوجــود إثــر ”مــسيرة رومــا 
الـــتظاهـــريـــة“ فـــي الـــعام 1922. فـــقبل أن يـــطوي الـــنسيان الـــفاشـــية وزعـــيمها فـــي األشهـــر الـــختامـــية للحـــرب 
الــعاملــية الــثانــية بــمدة طــويــلة كــانــت قــد بــاتــت الــفاشــية مــوضــوعــا لــلتهّكم والسخــريــة فــي مــعظم األوســاط الــتي 
أيّـدتـها ودعـمتها فـي األصـل. ولـعّل أهـمية الحـركـة الـفاشـية تـكمن فـي كـونـها قـد ولَــدت مجـموعـة مـن الحـركـات 
والـنُظُم الـتي حـاكـتها وقـلدتـها وانتشـرت فـي الـعقود الـتالـية فـي جـميع أنـحاء الـعالـم وكـأنـها سـرطـان خـبيث عـمّ 
واســتشرى. وقــد غــذّى هــذا الــزيــغ فــي قــلوب البشــر تــلك الــنعرة الــوطــنية املــتطرّفــة الــتي نــادت بــطاعــة الــدولــة 
وتـبجيلها واإليـحاء إلـى الـشعوب الـتعيسة املـغلوبـة عـلى أمـرهـا الـتي تـحت سـيطرتـها بـأنـها وسـالمـتها وأمـنها 
الــــقومــــي عــــرضــــة لتهــــديــــدات وهــــمية، ثــــم قــــامــــت تــــعظ مــــن يســــتمع إلــــيها زاعــــمة أن الحــــرب ”تشــــرّف“ الــــروح 
اإلنــسانــية وتــعزّهــا. أمــا مــا صــاحــب تــلك املــظاهــر الــوطــنية املــتطرّفــة مــن مســرحــية  هــزلــية تــمثّلت فــي الــبزّات 



الــرســمية واألحــذيــة الــعسكريــة الــثقيلة، واألعــالم الــخفّاقــة، واألبــواق الــصّداحــة، فــال يــنبغي لــها أن تــخفي عــن 
أبــصار املــراقــب املــعاصــر مــا خــّلفته لــعصرنــا الــراهــن هــذه الحــركــات مــن تــركــة تــتّسم بــالــحقد والــغّل والــخبث، 
إضـافـة إلـى مـا خـّلفته مـن آثـار ال تـمحى فـي قـامـوس الـلغة الـسياسـية مـن املـفردات الـتي تـنّم عـن آالم دفـينة 

وكرب نفسي مبرّح مثل كلمة ”desaparescidos“ اإلسبانية بمعنى ”مفقودي األثر.“

وإن كــــانــــت الــــفاشــــيّة قــــد أّلهــــت الــــدولــــة، فــــإن شــــقيقتها الــــنازيــــة شــــاركــــتها فــــي ذلــــك واتّخــــذت لــــنفسها مــــوقــــفا 
أصــبحت فــيه صــوتــا يــمثّل انحــرافــا إنــسانــيا بــالــغ الــِقدم ولــكنه أكــثر مــكرا ودهــاء. فــقد اســتأثــر بــقلب الــنازيّــة 
املــظلم هــاجــس مــريــض ســّماه أنــصارهــا ”نــقاوة الــعرق اآلري.“ ولــم يُــضعف بــأي شــكل مــن األشــكال عــزمَــها 
األكــــيد فــــي تــــحقيق أهــــدافــــها اإلجــــرامــــية أن فــــلسفتها تــــلك كــــانــــت قــــائــــمة عــــلى افــــتراضــــات واضــــحة الــــزيــــف 
والـــبطالن. وانـــفرد الـــنظام الـــنازي عـــن غـــيره مـــن الـــنظم بـــالـــوحـــشية الـــسافـــرة لـــلعمل الـــفظيع الـــذي أقـــدم عـــليه 
وارتـبط بـاسـمه. فـقام الـنازيـون بـتنفيذ بـرنـامـج مـنتظم خـاص بـاإلبـادة الجـماعـية ضـد أقـوام اعـتبرهـم الـنظام 
الـنازي أنـاسـا تـافهـني ال قـيمة لـهم وال نـفع مـن وجـودهـم ويـمثّلون خـطرا وضـررا بـالنسـبة للمسـتقبل البشـري. 
وتـضّمن ذلـك الـبرنـامـج مـحاولـة مـدروسـة كـان الـقصد مـنها الـقضاء، بـكل مـا تـعنيه هـذه الـكلمة، قـضاء نـهائـيا 
عـلى الـشعب الـيهودي بـأسـره. وكـان هـدف مـا عـقدت الـنازيـة الـعزم عـليه فـي نـهايـة املـطاف أن يـحكم الـعالـم 
مـــن أســـموه ”ســـيّد األعـــراق والـــشعوب“ وفـــق تـــصّورهـــم. وكـــانـــت ســـياســـة الـــتمييز الـــعنصري هـــذه هـــي الـــتي 
عجّـــــلت أســاســا فــي قــيام ذلــك الــصراع الــرهــيب بــني األمــم. وقــد أنــذر بــه حــضرة عــبد الــبهاء الــعالــم قــبل ذلــك 
الــزمــن بعشــريــن عــامــا وأشــار إلــى وقــوع حــرب أخــرى تــكون أشــد هــوال ودمــارا عــلى الــعالــم مــن تــلك الحــرب 
األولـى. وكـما فـعلت الـفاشـيّة خـّلفت الـنازيـة لـعصرنـا الـراهـن رواسـبها املـؤذيـة مـن الـرمـوز واأللـفاظ الـتي بـدأت 
تســتخدمــها عــناصــر فــي املــجتمع املــعاصــر تــشعر بــأنــها مســتثناة وبــأنــها مــهمشه، بــاإلضــافــة إلــى انحــطاط 
مــعنويــاتــها نــتيجة االنــحالل االجــتماعــي واالقــتصادي املــحيط بــها ويــأســها مــن وجــود أي حــل مــنتظر. فهــبّت 
هـذه الـعناصـر تـنفّس عـن فـورتـها الـغاضـبة إزاء عجـزهـا وتـصّب جـام غـضبها عـلى تـلك األقـليات املـوجـودة فـي 

مجتمعاتها محّملة تلك األقليات عبء ما تشعر به هذه العناصر من فشل وخيبة أمل.  

أمـا أحـد آلـهة هـذا الـعصر فـقد كـان ذلـك اإللـه الـزائـف الـذي شـّخصه حـضرة عـبد الـبهاء بـوضـوح فـي ألـواحـه، 
وعــاد فــذكــره بــاالســم حــضرة شــوقــي أفــندي وحــكم بــإدانــته. إنــه الــشيوعــية الــعاملــية الــتي نــّصبت نــفسها إلــها 
كــاذبــا وكــشفت عــن مــعدنــها مــنذ الــبدايــة حــني قــضت بــقسوة ووحــشية عــلى أول حــكومــة ديــمقراطــية عــرفــتها 
روســيا. وكــان ذلــك فــي الــفترة األخــيرة مــن الحــرب الــعاملــية األولــى. ونــجح الــنظام الــسوفــييتي الــذي أســسه 
فـالديـمير لـينني فـي إظـهار نـفسه لـلعديـد مـن البشـر وملـدة سـنوات طـويـلة، أنـه يـبغي خـير البشـريـة وأنـه نـصير 
الـعدالـة االجـتماعـية. وفـي ضـوء مـا جـرى فـي الـتاريـخ مـن أحـداث فـإن هـذه املـزاعـم واالّدعـاءات ال تـدعـو إال 
إلـــى السخـــريـــة واالســـتغراب. فـــالـــوثـــائـــق الـــتاريـــخية املـــتوفّـــرة لـــنا اآلن تـــثبت بـــاألدلّـــة الـــقاطـــعة مـــدى مـــا ارتـــكبه 
الـنظام الـشيوعـي مـن جـرائـم بـشعة وتـصرّفـات حـمقاء بـلغت فـي مـداهـا مـا لـم يـكن لـه مـثيل عـلى مـدى السـتة 
آالف ســــنة لــــلتاريــــخ املــــدّون. وإلــــى حــــد لــــم يســــبق أن تــــصوره أحــــد قــــام لــــينني بــــتنفيذ مــــؤامــــرة ضــــد الــــفطرة 
اإلنـسانـية لـلقضاء بـأسـلوب مـنتظم عـلى اإليـمان بـاهلل قـضاء مـبرمـا. وبـغّض الـنظر عـن وجـهة نـظر املـفّكريـن 
الـــسياســـيني حـــول هـــذا املـــوضـــوع فـــي الـــوقـــت الـــحاضـــر، فـــإنـــه مـــن غـــير املـــمكن ألحـــد أن يســـتغرب مـــا جـــلبه 
بــصورة حــتمية هــذا التهجّـــــم الــعنيف املــتعّمد ضــد الــفطرة اإلنــسانــية مــن دمــار ســياســي واقــتصادي أصــاب 
املـــجتمعات الـــتي أدى ســـوء طـــالـــعها إلـــى أن تـــقع فـــي مـــدار الـــنفوذ الـــسوفـــييتي. أمـــا اآلثـــار الـــروحـــية لهـــذه 



املــؤامــرة عــلى املــدى الــطويــل فــقد كــانــت بــمزيــد مــن األســى تــسخير املــطامــح املشــروعــة لــنيل الحــريــة وتــحقيق 
العدالة للشعوب املستعَمرة في كل أنحاء العالم لخدمة أهداف النظام السوفييتي وبرامجه الالأخالقية.

أن تـعبد اإلنـسانـية أصـنامـا مـن صـنع يـديـها ظـاهـرة لـها أهـمية خـاصـة مـن وجـهة الـنظر الـبهائـية، لـيس بسـبب 
األحـداث الـتاريـخية املـرتـبطة بـالـقوى الـتي تـولّـدت عـن ذلـك مـهما كـانـت مـفزعـة ورهـيبة، وإنـما بسـبب الـدروس 
املــفيدة الــتي لــّقنتها. فــإذا عــدنــا بــاألنــظار إلــى الــعالــم آنــذاك وهــذه الــقوى الــشيطانــية تتجــّمع فــي أفــق فجــره 
مهـّددة مـصير البشـريـة، يجـدر بـنا أن نـتساءل: أي عـطب أو وهـن هـذا الـذي أصـاب الـطبيعة اإلنـسانـية حـتى  
أضــحت عــاجــزة عــن مــقاومــة مــثل هــذه الــتيارات املــنذرة بــالشّـــــــر؟ فــكيف يــمكن ألحــد أن يــتوسّـــــــم فــي شــخص 
بـنيتو مـوسـولـيني مـالمـح ”رجـل املـصير،“ أو أن يـشعر أحـد بـأن عـليه واجـباً أدبـياً بـأن يـتفّهم نـظريـات أدولـف 
هـتلر عـن األعـراق واألجـناس دون أن يـراهـا عـلى حـقيقتها بـأنـها تـرّهـات عـقل مـريـض؟ وأخـيرا كـيف يـمكن أن 
يــدور بخــلد أحــد مــن الــناس جــّديــة مــا ذهــب إلــيه جــوزيــف ســتالــني مــن إعــادة تــفسير الــخبرة اإلنــسانــية كــلها 
عـبر الـعقائـد املـذهـبية الـتي صـاغـها والـتي خـلقت االتـحاد الـسوفـييتي؟ إن مـثل هـذا التخـّلي اإلرادي املـتعّمد 
عـن الـصواب والـعقالنـية مـن جـانـب طـائـفة ال يسـتهان بـها مـن قـادة الـفكر فـي املـجتمع يـطالـبنا بـتفسير مـبرَّر 
تـقتنع بـه األجـيال الـقادمـة. فـإذا تـم ذلـك وتـمّكنا مـن إجـراء تـقويـم نـزيـه مـوضـوعـي فـال بـد لـنا، عـاجـال أم آجـال، 
أن نـركّــز اهـتمامـنا عـلى الـحقيقة الـتي تُـمثّل فـي الـكتب املـقّدسـة لـألديـان الـسماويـة الـتي عـرفـها البشـر، خـيطا 

واحدا يسري في نسيجها جميعا. فقد تفّضل حضرة بهاء اهلل في هذا الصدد قائال:

فــبعد أن خــلق اهلل كــّل املــمكنات وبــَعث املــوجــودات وتجــّلى بــاســمه املــختار، خــّص اإلنــسان مــن بــني 
املخــلوقــات جــميعها ملــعرفــته ومــحبّته، فــكان أن خــلق الــكائــنات كــّلها ألجــل هــذه الــغايــة… وتجــّلى فــي 
كـــينونـــة األشـــياء جـــميعها بـــاســـمٍ مـــن أســـمائـــه وصـــفة مـــن صـــفاتـــه، ولـــكنه جـــعل اإلنـــسان مظهـــر كـــل 
أســمائــه وصــفاتــه لــيكون مــرآة لــذاتــه مــختّصا إيّــاه بــعظيم فــضله وقــديــم رحــمته. ولــكّن تجــّليات أنــوار 
صــبح الهــدايــة وإشــراقــات شــمس الــعنايــة مســتورة فــي حــقيقة اإلنــسان كــشعلة الــنور مســتورة فــي 
حــقيقة الــشمع والســراج. وقــد يــختفي إشــعاع الــشمس املشــرقــة فــال تــنعكس نــورا فــي املــرايــا الــتي 
كــساهــا غــبار الــشؤون الــدنــيويــة وال فــي املــجالــي الــتي عــالهــا الــّصدأ. فــمن الــواضــح إذاً أّن هــناك 
حــاجــة ملــن يــشعل هــذا الســراج ومَـــن يــصقل صــفحة هــذه املــرايــا واملــجالــي، فــبدون الــنار لــن يُــشَعل 

السراج، وإن لم تُصقل املرآة صافية من الغبار فلن ينعكس فيها إشراق الشمس ونورها.81 

أَّدت مــــغبّة افــــتتان اإلنــــسانــــية بــــالــــعقائــــد املــــذهــــبية الــــتي صــــنعها عــــقلها إلــــى تَــــسارُع مــــسيرة قــــوى الــــدمــــار 
واالنــحالل بــصورة مــفزعــة فــباتــت تــمزّق نــسيج الــحياة االجــتماعــية وتُــنِبُت أحــّط بــواعــث الــطبيعة اإلنــسانــية. 
فـالـقسوة الـوحـشية الـتي خـلقتها الحـرب الـعاملـية األولـى أضـحت اآلن تنتشـر انـتشارا عـّم كـل مـكان وصـارت 
إحـدى مـعالـم الـحياة االجـتماعـية فـي كـل بـقعة مـن بـقاع األرض. هـذا مـا أنـذر بـه حـضرة بـهاء اهلل قـبل ذلـك 
بــقرن مــن الــزمــان إذ تــفّضل قــائــال: ”كــذلــك حشــرنــا املجــرمــني يهــرعــون إلــى الــطاغــوت … يهــطعون إلــى الــنار 

ويحسبون أنها نور.“82 

* * *



- 6 -

بــعد أن أخــذت مــعالــم صــرح الــنظام اإلداري تــرتــسم شــكال وبــنية وجّـــــه حــضرة شــوقــي أفــندي اهــتمامــه نــحو 
تـنفيذ الخـطّة اإللـهية الـتي صـاغـها حـضرة عـبد الـبهاء، وهـي مـهّمة كـان قـد اضـطُّر إلـى تـأجـيلها مـدة طـويـلة 
مـن الـزمـن. فـفي إيـران كـان ديـن اهلل قـد حـّقق نـموا مـلحوظـا، إذ بـفضل تـوجـيهات حـضرة بـهاء اهلل ومـن بـعده 
حـضرة عـبد الـبهاء قـام رهـط مـن نـاشـري أمـر اهلل مـّمن تـم اخـتيارهـم بـعنايـة، عُــرفـوا بـاسـم ”املـبّلغني“، بـتنشيط 
الــــعمل الــــبهائــــي عــــلى الــــصعيد املحــــلي فــــي جــــميع أنــــحاء الــــبالد. وقــــد ســــاعــــد الــــجو الــــنابــــض بــــالــــحياة فــــي 
الـــجامـــعة الـــبهائـــية اإليـــرانـــية عـــلى إقـــبال مـــؤمـــنني جـــدد تـــمّكنوا مـــن االنـــدمـــاج فـــي حـــياتـــها انـــدمـــاجـــا ســـريـــعا 
نســبيا. ووفّــرت صــناديــق الــتبرّعــات لــحقوق اهلل مــدعــومــة بــنظام الــوكــالــة لــتبليغ أمــر اهلل الــّسند املــادي الــالزم 
ملــثل هــذا الــنشاط الــتبليغي، وكــان نــظام الــوكــالــة هــذا قــد أصــبح مــن خــصائــص وعــي الــجامــعة الــبهائــية فــي 

إيران. 

أمـا فـي الـغرب فـقد ألهـبت حـماَس املـؤمـنني لـلترويـج لـديـن اهلل الـكيفية الـتي اسـتجابـت بـها لـدعـوة حـضرة عـبد 
الـــبهاء تـــلك الـــسيدات الـــفاضـــالت مـــن أمـــثال لـــوا غتسنجـــر ومـــاي مـــاكـــسويـــل ومـــارثـــا روث. فمجـــرّد ذكـــر هـــذه 
األسـماء كـفيل بـأن يـبرز صـفة مـميّزة لـلمثال الـذي تـّم بـه قـيام أمـر اهلل فـي الـغرب، وهـو مـا أشـار إلـيه حـضرة 

عبد البهاء إشارة خاصة حني قال:

إن الــنساء فــي إقــليم أمــريــكا قــد ســبقن الــرجــال فــي هــذا املــجال، وتــقّدمــن عــليهم فــي هــذا املــيدان. 
فـــــقد قـــــمن بـــــبذل جهـــــد أكـــــبر فـــــي هـــــدايـــــة مَــــــن عـــــلى األرض، وتـــــمتّعن بـــــهّمة أعـــــظم، فـــــهن مـــــشموالت 

بتوفيقات الحق وتأييداته.83 

فـفي واقـع األمـر فـرضـت الـظروف االجـتماعـية الـقائـمة فـي الشـرق آنـذاك أن يـضطلع الـرجـال بـالـعبء األكـبر 
مـن املـبادرات فـي سـبيل نشـر ديـن اهلل وتـرويـجه. ولـكن قـّل أن ُوجـدت مـثل هـذه الـقيود فـي أمـريـكا الـشمالـية 
وفــي أوروبــا. فظهــرت هــناك مجــموعــة مــتألّــقة مــن الــنساء خــالــدات الــذِّكــر الــلواتــي أصــبحن أبــرز دعــاة الــديــن 
الـبهائـي ونـاشـري رسـالـته عـلى شـواطئ املـحيط األطـلسي بـطرفـيه، األوروبـي واألمـيركـي. فـنتذكّــر مـثال سـاره 
فـارمـر مـؤسـسة مـدرسـة ”غـريـن إيـكر“ الـتي وضـعت تـحت تـصرف الـجامـعة الـبهائـية، وهـي فـي طـور طـفولـتها، 
مـنبرا تسـتخدمـه لـتعريـف أمـر اهلل إلـى املـفكريـن مـن ذوي الـنفوذ، أو نـتذكّــر الـالدي سـاره بـلومـفيلد الـتي أتـاح 
لـها مـركـزهـا االجـتماعـي املـرمـوق دعـما إضـافـيا للحـماسـة الـتي مـيّزت مـناصـرتـها لـديـن اهلل، وأيـضا مـاريـون 
جـاك الـتي خـّلد ذكـرَهـا حـضرة شـوقـي أفـندي فـوصـفها بـأنـها املـثل األعـلى لـلمهاجـريـن فـي سـبيل اهلل، أضـف 
إلـى ذلـك لـورا دريـفوس بـارنـي تـلك الـتي أتـحفتنا بـأحـاديـث حـضرة عـبد الـبهاء املجـموعـة فـي كـتابـها بـعنوان 
”مـفاوضـات عـبد الـبهاء“، ثـم نـتذكّـــر أيـضا أغـنيس بـارسـونـز شـريـكة لـويـس غـريـغوري فـي نـشاطـات ”الـوفـاق 
الـــعنصري“، وهـــي الـــنشاطـــات الـــتي كـــان بـــاعـــثها حـــضرة عـــبد الـــبهاء. وأخـــيرا نـــتذكّــــر كـــالًّ مـــن كـــوريـــن تـــرو، 
وكــييث رانــسوم كــلر، وهــيلني غــودال، وجــولــييت طــومــسون، وغــريــس أوبــر، وإثــيل روزيــنبرغ، وكــالرا َدن، وآملــا 
نوبلوخ ومجموعة مرموقة من النساء األخريات اللواتي فتحن ميادين جديدة من ميادين الخدمة األمريّة. 



ويـنبغي لـنا أن نـضيف إلـى هـذه الـقائـمة اسـم املـلكة مـاري مـلكة رومـانـيا الـتي سـوف تمجّــــد ذكـرهـا الـعصور 
واألجـيال ألنـها أول مـن اعـترف بـالـظهور اإللـهي لهـذا الـعصر مـن املـلوك والسـالطـني. وقـد تحـّلت هـذه الـسيدة 
بـــالـــشجاعـــة واإلقـــدام ووقـــفت بـــمفردهـــا لـــتعلن بـــكل جـــرأة عـــن الـــديـــن الـــذي اعـــتنقته فـــي رســـائـــل وجهـــتها إلـــى 
محــّرري عــدد مــن الــصحف فــي أوروبــا وأمــريــكا الــشمالــية، فــكان لهــذه الــرســائــل الــفضل عــلى األرجــح فــي 

نشر اسم اهلل العزيز بني جمهور من القرّاء يُعّد باملاليني.

ورغـم مـا كـان لهـذه الـجهود األولـية مـن نـتائـج مـؤثّـرة، فـإن انـعدام الـوسـائـل الـتنظيمية السـتثمار هـذه الـجهود 
حــّدد أصــال أيــة مــنافــع قــد تــجنيها مــن هــذه الــنتائــج الــجامــعة الــبهائــية فــي بــلدان الــعالــم الــغربــي. ولــكّن قــيام 
الـــنظام اإلداري غـــيّر هـــذه األوضـــاع تـــغييرا مـــفاجـــئا ومـــثيرا. فـــبوجـــود املـــحافـــل الـــروحـــانـــية املحـــلية بـــات فـــي 
اإلمـــكان تحـــديـــد األهـــداف والـــغايـــات، وتـــوفـــير املـــوارد الـــالزمـــة لـــدعـــم املـــجهود الـــتبليغي الـــفردي. ووجـــد أولـــئك 
الــذيــن دخــلوا ديــن اهلل أنــفَسهم يــساهــمون فــي الــعديــد مــن نــشاطــات الــحياة الــتي تــشغل الــجامــعة الــبهائــية 
وتســتأثــر بــكل اهــتمامــها. وأصــبح حــينئذ فــي اإلمــكان تــرجــمة اآلثــار األمــريّــة ونشــرهــا بــصورة مــنتظمة. أمــا 
األخــــبار ذات األهــــمية الــــعامــــة فــــقد كــــان بــــاإلمــــكان املــــشاركــــة فــــي االطّــــالع عــــليها وتــــبادلــــها بــــني أبــــناء تــــلك 
الــجامــعة. وهــكذا تــوثّــقت األواصــر الــتي كــانــت تــربــط أفــراد املــؤمــنني بــاملــركــز الــعاملــي ألمــر اهلل تــوثّــقاً ازداد 

باطّراد متانًة وقوة. 

اعــتمد حــضرة شــوقــي أفــندي وســيلتني رئيســتني اســتخدمــهما لــتعزيــز روح الــتفانــي واالنــقطاع لــدى األحــبّاء 
بـالنسـبة لـتبليغ أمـر اهلل فـي كـال الشـرق والـغرب، وكـانـت الـوسـيلتان تـماثـالن مـا اسـتخدمـه حـضرة عـبد الـبهاء 
مـن قـبل. فـأوالً: كـان ذلـك الـفيض مـن الـرسـائـل الـتي بـعث بـها حـضرة شـوقـي أفـندي إلـى الـجامـعات الـبهائـية 
وإلـــى األفـــراد عـــلى الـــسواء. وقـــد خـــلقت تـــلك الـــرســـائـــل ملتســـّلميها أبـــعادا جـــديـــدة بـــالنســـبة ملـــا آمـــنوا بـــه مـــن 
املــبادئ والــعقائــد. وكــانــت أهــم تــلك الــرســائــل شــأنــا تــلك املــوجــهة إلــى املــحافــل الــروحــانــية املحــلية واملــركــزيــة. 
وثـانـيا: كـان ذلـك الـسيل مـن الـزائـريـن الـعائـديـن إلـى أوطـانـهم وهـؤالء كـانـوا يـشاركـون إخـوانـهم املـؤمـنني فـي 
الـوطـن مـا اكتسـبوه مـن عـمق اإلدراك بـفضل اتّـصالـهم املـباشـر بـمركـز األمـر. وقـد سـاعـد ذلـك عـلى مـضاعـفة 
آثـار تـلك الـرسـائـل عـند مَــن يتسـّلمها مـن األفـراد واملـحافـل. وعـن طـريـق هـذه االتـصاالت أصـبح كـل فـرد مـؤمـن 
يــعتبر نــفسه أداة لــلقوة الــنابــعة مــن املــيثاق. وتســتعرض املجــموعــة الــقيّمة مــن رســائــل حــضرة ولــي أمــر اهلل 
الــــتي نشــــرت فــــيما بــــعد تــــحت عــــنوان ”رســــائــــل إلــــى أمــــريــــكا، 1932 – 1946“، الخــــطوات الــــتي اتّخــــذهــــا 
حــضرة شــوقــي أفــندي فــي جــذب املــؤمــنني فــي أمــريــكا الــشمالــية لــكي يــتفّهموا بــصورة أكــثر عــمقا مــضامــني 

الخطة اإللهية لحضرة عبد البهاء بغية تحقيق ”فتح الكرة األرضية الروحي“:

بــــإيــــمان يــــتّسم بــــالــــسمّو والــــخشوع، وبــــرؤيــــة صــــافــــية ثــــابــــتة، وبــــاســــتقامــــة ال ســــبيل إلــــى إفــــسادهــــا، 
وبـــانـــضباط حـــازم دقـــيق، وبـــأخـــالق طـــاهـــرة فـــاضـــلة، وبـــالـــحياة املـــثالـــية الـــنادرة لـــلجامـــعة الـــبهائـــية، 
ســيتمّكن األحــبّاء، ال بــل أنــهم ســوف يــبرهــنون فــعال عــلى صــدق زعــمهم بــأنــهم الــوحــيدون الــذيــن نــزل 
عـليهم ذلـك الـفضل الـذي ال بـد وأن يـعتمد عـلى نـفوذه خـالص الـعالـم اإلنـسانـي بـأسـره، إضـافـة إلـى 
إعــادة تــنظيمه مــن األســاس وضــمان ســعادتــه املــثلى، وذلــك فــي خــضّم عــالــم مــلّوث بــمظاهــر الــفساد 
الــــذي ال ســــبيل إلــــى إصــــالحــــه، عــــالــــم أضــــحى عــــاجــــزا مشــــلوال نــــتيجة مــــا يــــنتابــــه مــــن املــــخاوف وقــــد 

شرذمته األحقاد والكراهية املدّمرة، وأضنته أعباؤه الثقيلة من البؤس والتعاسة والشقاء.84 



وضـع حـضرة ولـي أمـر اهلل أمـام نـصب أعـني الـجامـعة الـبهائـية فـي أمـريـكا الـشمالـية رؤيـة جسّــــــدت مـقّدرَات 
تـــلك الـــجامـــعة ومســـتقبلها، فـــوصـــف أعـــضاءهـــا بـــأنـــهم ”األحـــفاد الـــروحـــيون ملـــن كـــانـــوا أبـــطال ديـــن اهلل“ وبـــأن 
هـــيئاتـــهم الـــناهـــضة هـــي ”الـــرمـــوز الـــواضـــحة لـــلعيان الـــتي تـــمثل ديـــنهم وســـلطانـــه الـــذي ال يـــرقـــى إلـــيه شـــك“، 
وأضـاف إلـى ذلـك قـولـه إن املـبلغني واملـهاجـريـن الـذيـن أرسـلتهم تـلك الـجامـعات هـم ”حـملة مـشعل حـضارة لـم 
تـولـد بـعد.“ وأكّـــد أن التحـّدي الجـماعـي الـذي يـواجـههم هـو أن يـسهموا إسـهامـا يـفوق أي إسـهام آخـر ”فـي 
ســبيل إرســاء قــواعــد الــنظام الــعاملــي الجــديــد الــذي بشّــــــر بــه حــضرة الــباب، وتــرسّــــــمت صــورتــه املســتقبلية فــي 

ذهن حضرة بهاء اهلل، وحّدد معامله حضرة عبد البهاء مصمم ذلك النظام ومهندسه ....“85 

تـميّزت رسـائـل حـضرة شـوقـي أفـندي تـلك بـأسـلوب مـن الـبالغـة واإلبـداع وكـأنـه السحـر املـبني. فـعكف يـصّور 
لــنا فــي مــا كــتب الــظالم الــدامــس الــذي خــيّم عــلى الــعالــم نــتيجة تــفّشي الــكفر واإللــحاد واســتشراء الــفساد 
والــفسق والــفجور، كــما أنــه لــم يــتوان أيــضا فــي وصــف الــدور الــذي عــلى الــبهائــيني الــقيام بــه فــي كــل مــكان 
لــيغدوا وســطاء تــلك الــقوة الــغالــبة املــغيّرة واملــحّولــة لــلنفوس والــنابــعة مــن صــلب هــذا الــظهور الجــديــد، فــكتب 

ر املؤمنني بما عليهم من الواجبات قائال:  بهذا الصدد يذكِّ

إن واجـــبهم أن يـــرفـــعوا مـــشعل الهـــدايـــة اإللـــهية دون أن يـــخبو نـــوره فـــي زمـــن يـــخيّم فـــيه عـــلى البشـــر 
ظـالم دامـس يـحيط بـهم غـامـرا إيـاهـم كـّلية فـي نـهايـة املـطاف. أمـا دورهـم فـي خـضّم مـا يـجابـه الـعالـم 
مـن املـآسـي واملـخاطـر واالضـطرابـات فـهو أن يـكونـوا شهـداء عـلى تـلك الـرؤيـة الـتي تبشّـــــر الـعالـم بـذلـك 
املـــجتمع الـــذي ســـوف يـــعاد خـــلقه، فـــيتعالـــى نـــداؤهـــم بـــقرب مـــجيء مـــملكة اهلل الـــتي وعـــد بـــها الـــسيد 
املـــسيح، مـــمثّلة فـــي الـــنظام الـــعاملـــي الـــذي ال بـــاعـــث لـــه ســـوى روح حـــضرة بـــهاء اهلل. ولـــسوف يبســـط 
هـذا الـنظام نـفوذه وسـلطانـه عـلى الـكرة األرضـية كـلها، شـعارُه الـوحـدة واالتّـحاد، وقـوتـه الـباعـثة عـلى 
الــحياة ســلطان الــعدل، وغــايــته املــقصودة إقــامــة عهــد الــحق والــصالح، وأســمى مــا يــبلغه مــن املجــد 

والجالل سيكون في تحقيق السعادة الكاملة املستمرة األبدية للجنس البشري بأسره.86 

قــّر رأي حــضرة ولــي أمــر اهلل فــي الــعام 1936 عــلى أن الــنظام اإلداري قــد اســتحكم بــنيانــا واتــسع أركــانــا 
فـي أمـريـكا الـشمالـية، مـا سـمح لـه بـأن يشـرع فـي تـنفيذ الخـطة اإللـهية نـفسها. كـان الـعالـم حـينذاك قـد بـدأ 
يـــنزلـــق فـــي هـــّوة ســـحيقة نـــحو انـــفجار كـــونـــي آخـــر بـــينما ضـــاقـــت الســـبل أمـــام مـــجهودات األحـــبّاء اإليـــرانـــيني 
فـأّدت هـذه الـظروف بـالـضرورة إلـى تـركـيز الـنشاط األمـري فـي مـجاالت الـتوسّــــــع والـتدعـيم بـالنسـبة لـلجامـعة 
الــبهائــية فــي نــصف الــكرة الــغربــي اســتعدادا ملــا ســيأتــي بــه املســتقبل مــن مــهام أعــظم شــأنــا وأهــمية. لــذلــك 
وجّــــــه حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل نـــداء إلـــى املـــؤمـــنني فـــي أمـــريـــكا الـــشمالـــية بـــصفتهم املـــسؤولـــني عـــن تـــنفيذ الخـــطة 
اإللــهية رســميا، فــعرض عــليهم خــطة الــسنوات الســبع والــتي كــان مــقّدرا لــها أن تــمتد مــن الــعام 1937 إلــى 
الـعام 1944. وكـانـت أهـداف هـذه الخـطة الـعمل عـلى تـأسـيس مـحفل روحـانـي واحـد عـلى األقـل فـي كـّل واليـة 
مـن الـواليـات املتحـدة وفـي كـل إقـليم مـن أقـالـيم كـندا، إضـافـة إلـى فـتح أربـع عشـرة جـمهوريـة مـن جـمهوريـات 
أمــريــكا الــالتــينية فــتحا روحــيا. وأضــيفت إلــى ذلــك أيــضا مــهمة إتــمام تجــميل الــبناء الــخارجــي ”ألم مــعابــد 
الـغرب“ وإكـمال زخـارفـه. وكـانـت هـذه املـهمة األخـيرة شـديـدة العسـر بـالنسـبة لـجامـعة كـانـت ال تـزال محـدودة 

العدد وتشكو موارُدها ضائقًة مالية شديدة الوطأة.



ذكـــرت روحـــيّة خـــانـــم أنـــه إبّـــان هـــذه الـــفترة مـــن الـــتاريـــخ حـــدث تـــطوران مـــتوازيـــان الفـــتان لـــألنـــظار. فـــمن جـــهة 
قــامــت الــدول الــقويــة بــدفــع جــيوشــها الــغازيــة بهــدف االســتيالء عــلى املــوارد الــطبيعية لــدول مــجاورة لــها، أو 
إرضـاء لـشهوة الـغزو والـفتح. ومـن جـهة أخـرى وفـي الـوقـت عـينه كـان حـضرة شـوقـي أفـندي يعبّئ الـصفوف 
بـمن تـوفـر لـديـه مـن ذلـك الـعدد الـضئيل مـن املـهاجـريـن، لـيرسـلهم فـي سـبيل تـنفيذ األهـداف الـتبليغية لخـطة 
الـــسنوات الســـبع الـــتي وضـــعها لـــهم. ولـــم تـــمض ســـنوات قـــليلة إال وقـــد اضمحـــّلت دون رجـــعة تـــلك الـــجحافـــل 
الـعارمـة مـن جـيوش الـغزو والـطّغيان فـامـحت أسـماؤهـا وفـتوحـاتـها مـن صـفحات الـتاريـخ. أمـا ذلـك الـرهـط مـن 
املــؤمــنني قــليلي الــعدد والــعّدة الــذيــن خــرجــوا مــن ديــارهــم حــامــلني أرواحــهم عــلى أكــفهم لــينفّذوا املــهمة الــتي 
أوكــــلهم بــــها حــــضرة ولــــيّ أمــــر اهلل فــــقد تــــمّكنوا مــــن تــــحقيق إنــــجازات فــــاقــــت طــــموحــــات أهــــدافــــهم جــــميعها، 
فـــتحققت أهـــدافـــهم تـــلك حـــني أرســـوا األســـس والـــقواعـــد الـــتي بُـــنيت عـــليها جـــامـــعات بـــهائـــية جـــديـــدة مـــزدهـــرة 

ظاهرة النماء.87 

ولــكي يــقّدر الــبهائــيون هــذه الــنشاطــات حــق قــدرهــا، لــيس عــليهم أن يــدركــوا أهــمية عــنصر التخــطيط املســبق 
لــتنفيذ أمــور ديــنهم فحســب، بــل عــليهم أن يــتفّهموا أيــضا مــاهــيّة التخــطيط الــفريــد كــوســيلة فــاعــلة فــي ســبيل 
اإلعـــالن عـــن ديـــن اهلل ونشـــره. فتحـــديـــد األهـــداف املـــرجـــو تـــحقيقها بـــصورة مـــنتظمة ثـــم اتـــخاذ الـــقرارات فـــي 
كــيفية تــحقيقها ال يــعني أن الــجامــعة الــبهائــية قــد أخــذت عــلى عــاتــقها وحــدهــا مــسؤولــية تخــطيط مســتقبلها 
بـــنفسها، كـــما يـــوحـــي بـــذلـــك مـــفهوم التخـــطيط. فـــإن مـــا يـــفعله الـــبهائـــيون ومـــؤسّـــــــساتـــهم فـــي هـــذه الـــحالـــة هـــو 
الـسعي مـن أجـل جـعل نـشاطـاتـهم األمـريّـة مـتماشـية مـع ذلـك الـتدبـير اإللـهي الـذي يـشاهـدون بـاطّـراد آثـاره 
الـــنافـــذة وهـــي تـــتكّشف فـــي الـــعالـــم. إنـــه ذلـــك الـــتدبـــير اإللـــهي الـــذي ســـوف ينجـــز وعـــده فـــي الـــنهايـــة بـــصرف 
الــــنظر عــــن ظــــروف الــــتاريــــخ وأحــــداثــــه. إن التحــــدي الــــذي يــــواجــــهه الــــنظام اإلداري هــــو أن يــــتمّكن، حســــبما 
تـسمح بـه الـعنايـة اإللـهية، مـن ضـمان انـسجام الـنشاطـات األمـريـة مـع مـتطلبات تـلك الخـطة اإللـهية الـكبرى 
ألنـه بهـذه الـطريـقة يـمكن لـلقوة الـكامـنة الـتي أوجـدهـا حـضرة بـهاء اهلل فـي ديـنه أن تـؤتـي ثـمارهـا. ولـقد أعـطت 
سـلسلة اإلنـجازات املسـتمرّة للخـطط الـتي وضـعها حـضرة شـوقـي أفـندي الـبرهـان الـقاطـع عـلى نـفاذ مـا وعـد 
بـــه حـــضرة بـــهاء اهلل فـــي الـــكتاب األقـــدس وكـــذلـــك حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي ألـــواح وصـــايـــاه مـــن تـــأيـــيد لـــجهود 

األحبّاء وإنجاح ملساعيهم.

بحـــلول شهـــر آب (أغســـطس) الـــعام 1944 اســـتطاع حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي أن يـــحتفي بـــاخـــتتام مشـــروع 
الــسنوات الســبع. وخــّلد حــضرة ولــي أمــر اهلل تــلك اللحــظة الــتاريــخية عــندمــا أنــعم عــلى الــعالــم الــبهائــي فــي 
هـــذه املـــناســـبة بهـــديـــة غـــالـــية تـــمثلت فـــي كـــتابـــه الـــصادر الـــعام 1944 بـــعنوان ”الـــقرن الـــبديـــع“. فـــكان هـــذا 
الـكتاب بـمثابـة أعـظم إنـجازاتـه إذ قـّدم فـيه دراسـة تـاريـخية اتّـسمت بـالـعمق والـتفكير وأرّخـت بـصورة شـامـلة 
لــألعــوام املــائــة األولــى مــن عــمر هــذا الــديــن الــعزيــز. وفــتح كــتابُــه هــذا لــلمؤمــنني نــوافــذ أطــّلوا مــنها عــلى تــلك 
الــــرحــــاب الــــواســــعة لــــيشاهــــدوا املــــسار الــــروحــــي الــــذي بــــواســــطته يــــنفّذ حــــضرة بــــهاء اهلل أهــــدافــــه ومــــقاصــــده 

بالنسبة ملصير الجنس البشري. 

إن عِــــلم الـــتاريـــخ أداة فـــّعالـــة، فـــهو يـــوفـــر لـــنا فـــي أفـــضل حـــال مـــنظورا ألحـــداث املـــاضـــي ويـــلقي الـــضوء عـــلى 
مـأتـي املسـتقبل، فـيمس املـشاعـر اإلنـسانـية بـما يـحكيه مـن قـصص الشهـداء والـقديسـني واألبـطال فـتثير هـذه 



الــقصص فــي كــل إنــسان تــأثّــَر بــاملــثل الــذي ضــربــه هــؤالء قــدراٍت كــامــنة فــيه لــم يحــلم بــوجــودهــا أو امــتالكــها. 
وبـالـتالـي يـساعـدنـا عـلم الـتاريـخ عـلى أن نجـد فـيه مـعنى لـلحياة والـخبرة اإلنـسانـية، كـما أنـه مـصدر لـإللـهام، 
يـــــنّور األذهـــــان ويـــــبعث الـــــعزاء فـــــي الـــــنفوس، إنـــــه يُـــــْغني الـــــحياة. فـــــفي ذلـــــك املـــــحصول الـــــعظيم مـــــن الـــــتراث 
اإلنــسانــي فــي مــجالَـــي اآلداب واألســاطــير نــشاهــد يــد الــتاريــخ تخــّط املــسيرة الــحضاريــة بــمعظمها، فــتبدو 
آثـار الـتاريـخ مـاثـلة فـي مجـموعـة األسـاطـير الـتي أوحـت بـأسـمى املـبادئ والـقيم إلـى كـل شـعب مـن الـشعوب 
مـنذ بـدايـة مـا ُدّون مـن تـاريـخ، كـما نجـدهـا فـي امللحـمات مـثل ”الـرامـيانـا“ واملـآثـر الـبطولـية فـي ”األوديـّسه“ و 
”اإلنـــيادة“، إضـــافـــة إلـــى قـــصص الـــبطولـــة اإلســـكندنـــافـــية وملحـــمة ”الـــشاهـــنامـــه“ الـــفارســـية، وفـــي حـــكايـــات 

الكتاب املقدس وقصص القرآن الكريم.

إن كـتاب ”الـقرن الـبديـع“ يـرتـفع بهـذا اإلنـتاج الـفكري الـعظيم إلـى مسـتوى حـاول الـبعض الـوصـول إلـيه فـي 
الــــعصور املــــاضــــية دون تــــحقيق أي نــــجاح. وســــيكتشف أولــــئك الــــذيــــن يــــفتحون قــــلوبــــهم لــــتلّقي الــــرؤيــــة الــــتي 
يـعكسها هـذا الـكتاب طـريـقا نـحو تـفّهم الهـدف اإللـهي، فـتلتقي هـذه الـطريـق بـتلك الـرحـاب الـفسيحة مـترامـية 
األطــراف املنبســطة فــي مــا قــدمــه حــضرة ولــي أمــر اهلل مــن تــرجــمات ال تــضاهــى لــلنصوص اإللــهية املــقّدســة. 
فـــظهور كـــتاب ”الـــقرن الـــبديـــع“ فـــي الـــذكـــرى املـــئويـــة لـــديـــن اهلل والـــعالـــم الـــبهائـــي يـــحتفل بـــنجاح أول مـــجهود 
جـماعـي مشـترك أخـذه عـلى عـاتـقه، جسّـــــد لـألحـبّاء فـي كـل مـكان عـظمة الـبذل والـتضحية الـدائـمني عـلى مـدى 

تلك السنوات وما انطوت عليه من املغازي واملعاني.

فــي وقــت مــبكر نســبيا مــن الحــرب الــعاملــية الــثانــية حــّدد حــضرة ولــي أمــر اهلل وجــهة الــنظر الــبهائــية بــالنســبة 
لـذلـك الـصراع عـلى خـالف مـا كـان سـائـدا حـينذاك لـدى عـموم الـناس. فـقال إن هـذه الحـرب يـنبغي اعـتبارهـا 
”اســتمرارا مــباشــرا“ لــلصراع الــذي تفجّـــــر الــعام 1914، وأضــاف أن األيــام ســوف تــثبت أيــضا عــلى أنــها – 
أي تــلك الحــرب – ”شــرط الزم لــتحقيق وحــدة الــعالــم واتّــحاده“. وملّـا كــان رئــيس الــواليــات املتحــدة هــو الــبادئ 
بــصياغــة مشــروع املــنظومــة الــعاملــية صــادق الــرؤيــة والــهادف إلــى إقــامــة نــظام عــاملــي، وهــو مشــروع رفــضته 
املـــؤســـسات الـــسياســـية األمـــريـــكية نـــفسها، فـــقد تـــوقـــع حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي بـــعد دخـــول الـــواليـــات املتحـــدة 
الحـرب الـعاملـية الـثانـية أن تـأخـذ عـلى عـاتـقها، نـتيجة لـلنوائـب والـنكبات، نـصيبها الـراجـح مـن املـسؤولـية فـي 
وضـع أسـس عـاملـية الـنطاق، بـصورة نـهائـية، تـكون مـنيعة الـجانـب، مـتّسعة الـقواعـد لـتقوم عـليها تـلك املـنظومـة 

التي بُخست حقها ولكنها صمدت خالدة بالنسبة لضرورة قيامها.88 

كــانــت تــصريــحات حــضرة ولــي أمــر اهلل هــذه بــمثابــة تــنبّؤات صــادقــة ملــا تــال مــن أحــداث. فــما كــادت الحــرب 
تــضع أوزارهــا حــتى اتّــضح تــدريــجيا حــدوث تــحول أســاســي فــي الــوعــي البشــري فــي جــميع أنــحاء الــعالــم، 
كـما ظهـر جـليا تـصّدع صـروح مـا تـوارثـته األجـيال مـن االفـتراضـات واألنـظمة واألولـويـات الـتي اسـتمرت فـي 
االضــمحالل وآلــت إلــى االنــهيار نــتيجة قــوى فــّعالــة نشــطت فــي غــضون الــنصف األول مــن الــقرن العشــريــن 
لــتقويــضها. ورغــم أنــه لــم يــكن فــي اإلمــكان آنــذاك وصــف هــذا الــتحّول والــتغيير عــلى أنــه يــمثل قــناعــة ثــابــتة 
بـالنسـبة ملـبدأ وحـدة الـعالـم اإلنـسانـي، كـذلـك لـم يـكن مـمكنا أن يخـطئ أي مـراقـب أمـني وتـفوتـه حـقيقة مـا كـان 
يحـدث فـي الـنهايـة مـن تـداعـي الـحواجـز الـتي كـانـت تـعيق مـثل هـذا اإلدراك، وهـي الـحواجـز الـتي قـاومـت كـل 
مـــحاولـــة لتخـــطّيها فـــي وقـــت مـــبكر مـــن الـــقرن العشـــريـــن. ويـــذكّــــرنـــا كـــل هـــذا بـــقولـــه تـــعالـــى فـــي الـــقرآن الـــكريـــم 
”وتَـــرى الـــجِباَل تحســـبها جـــامـــدةً وهـــي تـــمرُّ مَــــرَّ الـــّسحاب.“ [ســـورة الـــنمل، اآليـــة 88] وكـــان مـــن نـــتائـــج هـــذا 



الـتحول والـتغيير فـي الـوعـي بـعث شـعور بـالـثقة لـدى أصـحاب الـفكر املـتنّور الـتقدمـي بـأنـه أصـبح مـن املـمكن 
بـناء مـجتمع جـديـد الـنوعـية لـيس بـاسـتطاعـته فـقط املـحافـظة عـلى السـالم الـدائـم فـي الـعالـم، بـل فـي مـقدوره 

أيضا إغناء حياة سّكانه أجمعني. 

كــان تجــّدد اآلمــال هــذا فــي املــرتــبة األولــى حــصيلة ”نــار االمــتحان“ الــذي مــر بــه الــعالــم ونــبّهنا إلــيه مســبقا 
حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي، والـــذي تـــمّكن أيـــضا مـــن أن يـــنجح فـــي ”غـــرس شـــعور املـــسؤولـــية“ الـــتي ســـعى قـــادة 
الـعالـم إلـى الـتنّصل مـنها فـي بـدايـة الـقرن.89  وأضـيفت إلـى هـذا الـوعـي املتجـّدد آثـار املـخاوف الـناجـمة عـن 
اخـــتراع األســـلحة الـــنوويـــة وطـــرق اســـتخدامـــها، فـــأعـــادت ردة الـــفعل هـــذه إلـــى أذهـــان األحـــبّاء الـــتصريـــحات 
الـــكاشـــفة عـــن أحـــداث املســـتقبل الـــتي أدلـــى بـــها حـــضرة عـــبد الـــبهاء فـــي أمـــريـــكا الـــشمالـــية وذكـــر فـــيها أن 
السـالم سـوف تسـتتّب أركـانـه فـي صـيرورة األمـر ألن أمـم الـعالـم سـتكون مـضطرّة إلـى قـبولـه. وكـانـت صـحيفة 
”املــونــتريــال ديــلي ســتار“، إبــان زيــارة حــضرة عــبد الــبهاء إلــى كــندا والــواليــات املتحــدة، قــد نــقلت عــن لــسانــه 
املـبارك مـا يـلي: ”سيحـل السـالم فـي الـقرن العشـريـن لـيشمل الـعالـم كـّله، وسـتضطر كـل الـدول إلـى الـدخــول 
فـيه.“90  وهـكذا شهـدت الـسـنوات الـتي تـلت الـعام 1945 تـقّدمـا نـحو صـياغـة نـظام اجـتماعـي جـديـد تخـطّى 

أقصى اآلمال املشرقة التي تطلعت إليها العقود املبكرة من القرن العشرين. 

كـان األهـم مـن ذلـك كـله اسـتعداد الـحكومـات الـقومـية لخـلق تـنظيم دولـي إلقـامـة نـظام عـاملـي جـديـد مـع مـنحه 
الســلطات الــتنفيذيــة الــالزمــة لــحفظ الســالم فــي الــعالــم، وهــي الســلطات الــتي حُـــــرمــت مــنها عــلى نــحو مــفجع 
عـــــصبة األمـــــم املـــــوءودة. وهـــــكذا عـــــقد مـــــندوبـــــو خـــــمسني دولـــــة مـــــن دول الـــــعالـــــم اجـــــتماعـــــا فـــــي مـــــديـــــنة ســـــان 
فــرانــسيسكو فــي شهــر نــيسان (إبــريــل) مــن الــعام 1945 أقــروا فــيه مــيثاق هــيئة األمــم املتحــدة وهــو االســم 
الـذي اقـترحـه الـرئـيس األمـريـكي فـرانـكلني روزفـلت لهـذه الـهيئة. ومـن الجـديـر بـالـذكـر هـنا أن هـذا االجـتماع 
انــعقد فــي مــديــنة ســان فــرانــسيسكو بــواليــة كــالــيفورنــيا وهــي الــواليــة نــفسها الــتي كــان حــضرة عــبد الــبهاء قــد 
أعــلن فــيها عــن أمــله فــي أن ”تــرتــفع رايــة الســالم الــعاملــي فــي هــذه الــواليــة بــالــذات.“91 وتــّمت املــصادقــة عــلى 
املــيثاق املــذكــور فــي شهــر تشــريــن األول (أكــتوبــر) مــن قِــبل الــعدد املــطلوب مــن األمــم األعــضاء، والــتأم شــمل 
أول جــمعية عــمومــية لــلهيئة الجــديــدة فــي الــعاشــر مــن كــانــون الــثانــي (يــنايــر) الــعام 1946 فــي مــديــنة لــندن. 
وفــي شهــر تشــريــن األول (أكــتوبــر) مــن الــعام 1949 ُوضــع حجــر األســاس لــلمقر الــدائــم لــألمــم املتحــدة فــي 
مـديـنة نـيويـورك، وهـي املـديـنة الـتي كـرّمـها حـضرة عـبد الـبهاء قـبل ذلـك الـوقـت بسـبعة وثـالثـني عـامـا فـأسـماهـا 
”مـديـنة املـيثاق“. فـفي غـضون زيـارتـه لـنيويـورك أنـبأنـا مـعلنا: ”إن مـا ال شـك فـيه … أن رايـة االتـفاق الـعاملـي 

سوف ترتفع هنا وتتقّدم لترفرف بعيدا في كل دول العالم وأممه.“92 

ولـعله مـن األهـمية بـمكان أن نـتذكـر أن مـبدأ األمـن الجـماعـي أو األمـن املشـترك الـذي نـادى بـه حـضرة بـهاء 
اهلل، اتّخــذ مــنحى عــمليا بــفضل مــا أقــدم عــليه أحــد الــقادة الــسياســيني لــدولــة مــن دول نــصف الــكرة الــغربــي، 
وهــــي الــــدول الــــتي خــــاطــــبها حــــضرة بــــهاء اهلل مــــن قــــبل، فــــعكس ذلــــك اإلقــــدام وألول مــــرة تــــنفيذا ملــــبدأ األمــــن 
املشــترك فــي مــا أقــرتــه عــصبة األمــم مــن عــقوبــات اســمية ظــّلت شــكلية لــم يــتم تــنفيذهــا ضــد الــقوى الــفاشــيّة 
املـعتديـة عـلى الـحبشة. لـكنها شـكلت سـابـقة ملـبدأ األمـن الجـماعـي الـذي تـأكّـــد بـعد ذلـك. فـفي شهـر تشـريـن 
الــثانــي (نــوفــمبر) مــن الــعام 1956 تــمّكن ليســتر بــولــز بــيرســون، وزيــر خــارجــية كــندا آنــذاك ورئــيس وزرائــها 
فـــيما بـــعد، مـــن دفـــع األمـــم املتحـــدة إلـــى إقـــرار تـــشكيل أول قـــوة دولـــية لـــلمحافـــظة عـــلى الســـالم، فـــكان هـــذا 



اإلنــجاز ســببا لــفوزه بــجائــزة نــوبــل للســالم.93  أمــا نــوعــية الســلطة املــخّولــة لهــذه الــقوة الــعامــلة بــالــنيابــة عــن 
األمـم املتحـدة  فـقد بـرزت لـتصبح مـن أهـم مـالمـح الـعالقـات الـدولـية فـي الـنصف الـثانـي مـن الـقرن العشـريـن. 
فـبدءاً بـعمليات مـراقـبة تـنفيذ االتـفاقـيات املـبرمـة بـني الـدول املـتعاديـة، صـار تـنفيذ مـبدأ الـعمل املشـترك لـلدفـاع 
عـــن الســـالم يتّخـــذ تـــدريـــجيا شـــكل الـــتدخّــــل الـــعسكري كـــما حـــدث فـــي حـــرب الخـــليج حـــيث تـــم تـــنفيذ قـــرارات 

مجلس األمن بالقوة. 

وقـــد تـــزامـــن مـــع تـــأســـيس نـــظام جـــديـــد لـــألمـــم املتحـــدة واإلجـــراءات الـــتي اتّخـــذت لـــتنفيذ قـــراراتـــها، حـــدوث مـــا 
يــمكن اعــتباره فــتحا جــديــدا فــي مــجال الــعالقــات والــروابــط اإلنــسانــية. وحــتى قــبل أن تــضع الحــرب الــعاملــية 
الـثانـية أوزارهـا ويـتوقّــف الـقتال صـعقت جـماهـير الـناس فـي الـعالـم كـله عـندمـا شـاهـدوا األفـالم الـتي حـملت 
أخــبار وصــور تحــريــر ســجناء الــنازيــة فــي املــعسكرات الــخاصــة بــاإلبــادة الجــماعــية. فــكشفت تــلك املــشاهــد 
لجـميع الـناس حـقيقة الـنتائـج املـروعـة لـلتعصب الـعرقـي. واسـتحوذ عـلى الـناس مـا يـمكن أن يـوصـف بـصدق 
أنــــه إحــــساس بــــالخــــزي والــــعار ملــــدى الشــــرور واآلثــــام الــــخبيثة الــــتي بــــمقدور اإلنــــسان ارتــــكابــــها، فهــــزّ ذلــــك 
الـضمير اإلنـسانـي فـي كـل مـكان. وفـي هـذه األثـناء سـنحت فـرصـة وجـيزة اغـتنمها نـفر مـن الـنساء والـرجـال 
املخـــلصني بـــعيدي الـــنظر بـــزعـــامـــة قـــيادة تـــوقـــد الحـــميّة فـــي الـــنفوس ضـــّمت شـــخصيات مـــن أمـــثال إلـــيانـــور 
روزفـــلت، فـــتمكن هـــؤالء مـــن إحـــراز مـــوافـــقة األمـــم املتحـــدة لـــتبنّي اإلعـــالن الـــعاملـــي لـــحقوق اإلنـــسان. وتـــمثل 
االلـــتزام األخـــالقـــي مـــن قـــبل األمـــم املتحـــدة بهـــذا اإلعـــالن فـــي مـــا تـــبع ذلـــك مـــن تـــأســـيس املـــفوضـــية الـــدائـــمة 
لـــحقوق اإلنـــسان. وتـــمكنت الـــجامـــعة الـــبهائـــية مـــن تـــقديـــر أهـــمية املـــنظومـــة الـــدولـــية حـــق قـــدرهـــا حـــني خـــبرت 
بــنفسها نــفوذ الــدور الــذي تــقوم بــه تــلك املــنظومــة فــي الــدفــاع عــن األقــليات وحــمايــتها مــّما اعــتادت عــليه فــي 

املاضي من تنكيل واضطهاد.

بــرزت أهــمية هــذيــن الحــدثــني، أي تــأســيس األمــم املتحــدة واإلعــالن الــعاملــي لــحقوق اإلنــسان، عــندمــا قــررت 
الـدول املـنتصرة فـي الحـرب الـعاملـية الـثانـية أن تـحيل إلـى املـحاكـمة زعـماء الـنظام الـنازي. فـَمثُل، وألول مـرة 
فـي الـتاريـخ، قـادة دولـة ذات سـيادة أمـام مـحكمة عـامـة، فـدافـعوا عـن أنـفسهم قـائـلني إن مـا أقـدمـوا عـليه كـان 
بـحكم وظـائـفهم كـرجـال دولـة وإن الـدسـتور قـد مـنحهم الحـمايـة والـحصانـة. فـلم يـشفع لـهم دفـاعـهم وعـرضـت 
اتـــهامـــاتـــهم ونـــوقشـــت جـــرائـــمهم عـــلنا وبـــكل إســـهاب وتـــفصيل، وقُــــّدمـــت لـــلمحكمة الـــوثـــائـــق الـــدامـــغة ضـــّدهـــم 
فــــصدرت األحــــكام بــــإدانــــتهم، وأعــــدم شــــنقا أو حــــكم بــــالــــسجن ملــــدد طــــويــــلة مَـــــن لــــم يــــفلت مــــنهم عــــن طــــريــــق 
االنــتحار. ولــم يــكن هــناك مــن مــعارضــة جــادة ضــد هــذه اإلجــراءات الــتي كــانــت مــن الــناحــية الــنظريــة تــحواّل 
أسـاسـيا عـن الـقواعـد املـتعارف عـليها فـي الـقانـون الـدولـي. سجّــــلت هـذه املـحاكـمة سـابـقة تـاريـخية وذلـك رغـم 
مـا شـاب نـزاهـة اإلجـراءات الـقضائـية مـن شـك وارتـياب بسـبب الـقضاة الـذيـن عـيّنهم ضـمن الـهيئة الـقضائـية 
الـــحكم الـــسوفـــييتي االســـتبدادي الـــذي وازت جـــرائـــمه أو فـــاقـــت مـــا ارتـــكبه املـــاثـــلون لـــلمحاكـــمة مـــن الـــنازيـــني. 
ولــكن، ورغــم كــل شــيء، فــقد أثــبتت هــذه املــحاكــمة أن ذلــك الــزيــف املــعروف ”بــمبدأ ســيادة الــدولــة“ لــه حــدود 
أخــــالقــــية ثــــابــــتة يــــمكن تــــعريــــفها وتــــفصيلها واتّــــخاذ اإلجــــراءات الــــكفيلة بــــعدم تخــــطّي تــــلك الحــــدود وبــــفرض 

احترامها ومقاضاة من ينتهك حرمتها.

وفـي غـضون هـذه الـسنوات الـتي نـحن بـصددهـا بـدأ يـتحقق أمـل طـال أمـد انـتظاره وتجسّــــــد فـي اضـمحالل 
نت أيــضا مــن  اإلمــبراطــوريــات الــكبرى الــتي لــم يــكتب لــها مجــرد الــبقاء بــعد الــعام 1918 وحســب، بــل تــمكَّ



تــوســيع ســطوتــها بــوضــع يــدهــا عــلى مــناطــق أخــضعتها ”لــالنــتداب“ أو ”الحــمايــة“ إضــافــة إلــى املســتعمرات 
الــتي ورثــتها عــن الــدول الــتي مــنيت بــالهــزيــمة فــي الحــرب. فــفي هــذا الــوقــت بــدأت هــذه الــنظم اإلمــبراطــوريــة 
الـبالـية تـواجـه مـّدا عـارمـا مـن حـركـات التحـريـر الـوطـنية الـتي كـانـت أقـوى مـن أن تـقاومـها تـلك الـنظم بـما تـبّقى 
لـها مـن إمـكانـات وهَــنت وازدادت ضـعفا. ومـن ثـم تـنازلـت كـل تـلك الـنظم الـبالـية عـن سـيطرتـها أو أنـها أُجـبرت 
بـــعد الـــثورات الـــتي انفجـــرت فـــي مســـتعمراتـــها عـــلى الـــرضـــوخ لـــلمصير ذاتـــه الـــذي واجهـــته مـــن قـــبلها أســـرة 

هابسبورغ امللكية وآل عثمان في وقت مبكر من القرن العشرين. 

وفـجأة، وجـدت شـعوب الـعالـم أمـامـها مـنبرا تـتبوأُه وهـي مـوفـورة الـكرامـة لـتعلن مـن عـليه مـا يـشغل بـالـها مـن 
الـهموم ويـقلقها أشـد الـقلق، والحـت لـها تـباشـير خـافـتة بـأنـه سـيكون لـها دور تـؤّديـه فـي تـقريـر مـصيرهـا وفـي 
تـشكيل مسـتقبل الـعالـم اإلنـسانـي بـصورة عـامـة. فـإذ بـالـعالـم يـجتاز مـنعطفا جـديـدا تـاركـا وراءه تـاريـخا دام 
ملـــدة ســـتة آالف ســـنة أو أكـــثر. فـــعلى رغـــم اســـتمرار عـــدم تـــوفّـــر املـــساواة فـــي مســـتويـــات الـــتعليم بـــني األمـــم، 
ووجـود اإلجـحاف االقـتصادي، وقـيام الـعوائـق والـحواجـز ولـيدة املـناورات الـسياسـية والـدبـلومـاسـية، عـلى رغـم 
كـل هـذه الـقيود الـفعلية الـعابـرة مـن الـوجـهة الـتاريـخية، نشـطت سـلطة جـديـدة لـتسيّر شـؤون البشـريـة، فـصار 
فـــي مـــقدرة الجـــميع أن يـــأمـــلوا بـــصورة مـــعقولـــة فـــي الـــلجوء إلـــى تـــلك الســـلطة طـــلبا لـــالحـــتكام ألي ســـبب مـــن 
األسـباب. وهـكذا بـدأ مـمثلو الـشعوب املـحكومـة سـابـقا يظهـرون فـي األوسـاط الـعاملـية كـمندوبـني فـي مجـلس 
األمــن ويــحتّلون أعــلى املــناصــب فــي األمــم املتحــدة وفــي املــنظمات غــير الــحكومــية مــن كــل نــوع، ولــم تــكن قــد 
مـضت خـمسة عـقود عـلى االحـتفال ”بـالـيوبـيل الـفضي“ فـي لـندن الـذي سـار فـي مـؤخـرة مـواكـبه مـجنّدون مـن 
تـلك الـشعوب املـغلوبـة متسـربـيلن بـأزيـائـهم الـوطـنية الـغريـبة زاهـية األلـوان. ولـعل أفـضل مـثل عـلى مـا طـرأ مـن 
تــغييرات هــائــلة كــان فــي اخــتيار رجــل مــن غــانــا الحــتالل مــنصب أمــني عــام األمــم املتحــدة الــذي ســبقه إلــيه 

على التوالي اثنان أحدهما من دولة بيرو واآلخر من مصر.94 

لــم تــكن هــذه الــتغييرات فــي طــبيعتها مجــرّد تــغييرات شــكلية أو إداريــة، فــمع مــرور الــوقــت تــمّكن عــدد مــتزايــد 
مـن الـشخصيات الـفذّة مـن اجـتياز تـلك الـحواجـز املـألـوفـة فـي كـل مـيدان مـن مـياديـن الـحياة، وهـي الـحواجـز 
املــتعلقة بــالــهويــة الــعرقــية أو الــثقافــية أو الــديــنية. فــفي كــل قــارة مــن قــارات الــكرة األرضــية ظهــرت فــي األفــق 
أسـماء مـثل آن فـرنـك، ومـارتـن لـوثـر كـينغ، وبـاولـو فـرايـر، ورافـي شـنكار، وغـبريـال غـارسـيا مـاركـيز وكـيري تـه 
كــانــاوا، وأنــدريــا ســاخــاروف، واألم تــيريــزا ويــانــغ يــا مــو، وهــي أســماء بــعثت اإللــهام فــي نــفوس إخــوانــهم مــن 
املـواطـنني وشحـذت هـممهم.95 فـفي كـل مـيدان مـن مـياديـن الـحياة كـانـت أمـثلة الـبطولـة أو اإلبـداعـات املـهنية 
املــمتازة أو الــسمو األخــالقــي الــتي شــاهــدهــا الــناس فــي مــثل هــؤالء األشــخاص، كــفيلة بــأن تــْغني بــصورة 
مــتزايــدة عــن أي بــيان لــتجتذب عــموم الــناس لــلسير عــلى مــناهــجهم. أمــا مــشاعــر الــعطف واالبــتهاج الــعارمــة 
الـتي عـبّر عـنها الـعالـم بـإطـالق سـراح نـلسون مـانـديـال مـن الـسجن، وبـعد ذلـك بـمناسـبة انـتخابـه رئـيسا لـبالده 
جــنوب أفــريــقيا، فــقد عكســت إحــساس الــناس مــن كــل عــرق وأمّــة بــأن هــذه األحــداث الــتاريــخية كــلها لــم تــكن 

إال انتصارا مبينا لألسرة اإلنسانية ذاتها. 

وبـات واضـحا أيـضا أنـه يـنبغي إعـادة الـنظر فـي مـا سـاد قـبل الحـرب مـن مـفاهـيم حـول تـوزيـع الـثروة وطـرق 
اسـتخدامـها. وبـغّض الـنظر عـن مـبادئ الـعدالـة االجـتماعـية الـتي حـفزت، مـن دون شـك، عـددا ال يسـتهان بـه 
مـن أولـئك الـذيـن تعهـدوا تجـديـد تـلك املـفاهـيم، فـإن تـفّكك الـصرح االقـتصادي إثـر األحـداث الـتي وقـعت قـبل 



ذلـك فـي الـعهود الـثالثـة الـتي مـضت بـنّي بـكل وضـوح أن الـترتـيبات الـقائـمة آنـذاك كـان قـد عـفى عـليها الـزمـن 
وفـقدت فـاعـليتها. فـقد تـّم إجـراء الـتجارب سـابـقا ملـعالـجة مـثل هـذه الـقضايـا عـلى املسـتوى الـوطـني فـقط فـي 
مــجابــهة فــترة الــكساد االقــتصادي والــتجاري فــي الــثالثــينيات. ومــن ثــّم تــّمت صــياغــة وتــنفيذ مشــروع لخــلق 
تـنظيم تـتشابـك فـيه وتـتكافـل الـهيئات واملـؤسـسات الـهادفـة نـحو تـحقيق مـبدأ أن االقـتصاد الـوطـني لـكل دولـة 
هـو عـنصر مـن عـناصـر وحـدة اقـتصاديـة واحـدة تـشمل الـكرة األرضـية بـأسـرهـا. فـإذ بـصندوق الـنقد الـدولـي، 
واالتـفاقـية الـعامـة لـلتعرفـات والـتجارة، والـبنك الـدولـي، والـوكـاالت الـتابـعة األخـرى تظهـر مـتأخّــرة إلـى الـوجـود، 
لــتجاهــد مــحاولــة حــّل مــعضالت عــالــم يــتوحّــــد ويــلتئم شــمال ومــعالــجة الــقضايــا الــخاصــة بــمسألــة تــوزيــع الــثروة 

املتأّصلة في سياق التغييرات والتطّورات الجارية. 

ولــم يــتوان املــفكرون فــي الــبلدان الــنامــية عــن اإلشــارة إلــى أن مــبادرات مــثل هــذه الــهيئات واملــؤســسات إنــما 
تخـــدم فـــي املـــرتـــبة األولـــى احـــتياجـــات الـــعالـــم الـــغربـــي ومـــصالـــحه. ومـــهما يـــكن مـــن أمـــر، فـــإن بـــروز كـــل هـــذه 
الــهيئات واملــنظمات سجَـــــل تــغييرا أســاســيا وتــحواّل جــوهــريــا فــي املــقاصــد واالتــجاهــات وفــتح املــجال بــصورة 

متزايدة أمام مجموعة مختلفة من الدول والهيئات لالشتراك والتعاون في ما بينها. 

ثـمة مـبادرة أخـرى لـم تخـطر عـلى بـال أحـد مـن قـبل أعـطت بُـعدا إضـافـيا لـلمحاوالت الـجاريـة عـلى قـدم وسـاق 
لـــتوحـــيد الـــكرة األرضـــية. فـــابـــتداًء مـــن ”مشـــروع مـــارشـــال“ الـــذي خـــططت لـــه الـــواليـــات املتحـــدة إلعـــادة تـــعمير 
الــدول األوروبــية الــتي دمّـــرتــها الحــرب، فــّكرت هــذه الــدول الــتي أعــيد تــعميرهــا كــليا فــي إقــامــة بــرامــج هــدفــها 
تــشجيع الــتنمية االجــتماعــية واالقــتصاديــة فــي الــبالد الــناهــضة. وولّـــدت الــدعــايــة الــواســعة ملــشاريــع الــتنمية 
هـــذه إحـــساســـا بـــالـــتضامـــن مـــع ســـائـــر أجـــزاء الـــعالـــم مـــن قـــبل شـــعوب الـــبالد املـــتمتّعة بمســـتوى مـــقبول فـــي 
مـجاالت الـتعليم والـرعـايـة الـصحية والخـدمـات الـتقنية. ولـكن هـذه املـبادرة الـطموح تـعرّضـت بـمرور الـوقـت لـنقد 
مـريـر وهـوجـمت ملـا نُسـب إلـيها مـن تـبايـن فـي األهـداف واملـقاصـد، إضـافـة إلـى أنـه مـا مـن أحـد بـإمـكانـه أن 
يــنكر الــنتائــج بــعيدة املــدى ملــشاريــع الــتنمية وكــيف أنــها خــيّبت اآلمــال بــصورة مــشجية مــوجــعة لــلقلب عــندمــا 
فشـــلت فـــي تـــضييق الـــهّوة الـــساحـــقة بـــني الـــفقراء واألغـــنياء فـــي الـــدول واملـــناطـــق املـــعنية. وبـــالـــرغـــم مـــن هـــذا 
الفشــل وذلــك الــنقد ظهــر واضــحا فــي أهــداف تــلك املــبادرة الــحس الــعام بــوجــود إنــسانــية مشــتركــة الــغايــات 
عـــبّرت عـــنها بـــمنتهى الـــبالغـــة الـــكيفية الـــتي لـــبّى بـــها داعـــي الخـــدمـــة فـــي هـــذه املـــشاريـــع جـــيش مـــن الشـــباب 

املتمّسك بالقيم واملثل العليا جاء من بلدان متعددة.

ومـن مـظاهـر الـتناقـض أن الحـرب أيـضا، وخـاصـة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط، كـانـت لـها آثـار مـعينة فتحـرر 
الــوعــي والــوجــدان مــن األوهــام. فــفي وقــت مــبكر مــن هــذا الــقرن نــظر الــناس فــي أجــزاء مــختلفة مــن الشــرق 
إلـــى الـــصراع الـــقائـــم فـــي الـــعام 1904 بـــني الـــروســـيا والـــيابـــان عـــلى أنـــه شـــاهـــد مـــشّجع بـــأن الـــشعوب غـــير 
الـــغربـــية قـــادرة عـــلى مـــقاومـــة ســـطوة الـــغرب الـــتي بـــدت كـــأن ال رادع لـــها. وتـــأكّـــــد هـــذا الـــشعور إثـــر أحـــداث 
الحــرب الــعاملــية األولــى و تــضاعــفت آثــاره حــني نــجحت الــقوى الــعسكريــة الــيابــانــية فــي الــصمود ملــدة طــويــلة 
أمـام الـجهود الـغربـية الـهائـلة الـتي بـذلـت إلنـزال الهـزيـمة بـتلك الـقوى فـي الـفترة مـا بـني الـعام 1941 والـعام 
1945. أمـا الـنصف الـثانـي مـن الـقرن العشـريـن فـقد شهـد مـا ولّــدتـه هـذه الـخبرة الـتقنية الجـديـدة مـن نُـظُم 
اقــتصاديــة حــديــثة عــند مــا ال يــقل عــن ســت دول مــن دول مــنطقة الشــرق األقــصى، فــحققت هــذه الــدول بــما 



أبــدعــته فــي اإلنــتاج ومــا أظهــرتــه مــن طــاقــة صــناعــية، إنــجازات مــّكنتها مــن مــجاراة أعــلى املســتويــات الــتي 
بلغها غيرها من دول العالم، وخاصة في مجالي املواصالت وتكنولوجيا املعلومات.

بحــلول الــعام 1946 وانــتهاء مــرحــلة الــصراع واالقــتتال وجــد حــضرة شــوقــي أفــندي املــجال مــفتوحــا للشــروع 
فـــي تـــنفيذ مشـــروع الـــسنوات الســـبع الـــثانـــي، وهـــو املشـــروع الـــذي أفـــاده مـــا لـــقيته رســـالـــة األمـــر املـــبارك مـــن 
الــقبول لــدى الــناس وذلــك نــتيجة الــتحّول الــذي طــرأ عــلى الــوعــي والــوجــدان وكــان  قــد ظهــر واضــحا لــلعيان. 
وهـكذا ُوجهـت الـدعـوة مـرّة أخـرى إلـى الـجامـعة الـبهائـية فـي أمـريـكا الـشمالـية لـتأخـذ عـلى عـاتـقها مـسؤولـية 
شــاقــة، وهــي مــسؤولــية قــامــت أســاســا عــلى املشــروع الــسابــق هــدفــها الــسعي لــتنمية إنــجازاتــه. وكــان الــفارق 
الـعظيم بنـي املـاضـي وحـاضـر الـحال وجـود الـعديـد مـن الـجامـعات الـبهائـية فـي مـوقـع يـمّكنها مـن اإلسـهام فـي 
تــــنفيذ ذلــــك املشــــروع آنــــذاك. وكــــان قــــد ســــبق أن وضــــع الــــبهائــــيون فــــي الــــهند وبــــاكســــتان وبــــورمــــا بــــأنــــفسهم 
مشـروعـا لـهم قـامـوا بـتنفيذه فـي الـعام 1938. وعـندمـا وضـعت الحـرب الـعاملـية أوزارهـا تـدريـجيا وتحـررت مـن 
الـقيود الـتي فـرضـتها عـليها الحـرب، شـرعـت املـحافـل الـروحـانـية املـركـزيـة فـي كـل مـن إيـران والجـزر الـبريـطانـية 
والـعراق، كـذلـك املـحافـل املـوحّـــدة فـي أسـترالـيا ونـيوزيـلنده وفـي أملـانـيا والـنمسا، وأخـيرا فـي مـصر والـسودان، 
شـرعـت هـذه املـحافـل فـي تـنفيذ مـشاريـع مـتفاوتـة فـي مـدد تـنفيذهـا. وكـان الـقصد مـنها تـوسـيع قـاعـدة الـنظام 
اإلداري، وتـــــحقيق اســـــتقرار املـــــهاجـــــريـــــن فـــــي األهـــــداف املـــــعينة محـــــليا وخـــــارجـــــيا، إضـــــافـــــة إلـــــى مـــــضاعـــــفة 

املطبوعات البهائية وزيادة انتشارها. 

مــا إن حــل الــعام 1953 حــتى كــانــت كــل هــذه املــشاريــع قــد تــم تــنفيذهــا تــنفيذا كــامــال. فــتم تــأســيس ثــالثــة 
مـحافـل روحـانـية مـركـزيـة جـديـدة  أخـذت عـلى عـاتـقها أيـضا تـنفيذ مـشاريـع إضـافـية لـلتبليغ وتـشّكلت مجـموعـة 
مـــن املـــحافـــل الـــروحـــانـــية املحـــلية فـــي أوروبـــا، كـــما قـــامـــت خـــمس جـــامـــعات مـــركـــزيـــة يـــنظّم نـــشاطـــاتـــها املـــحفل 
الــروحــانــي املــركــزي للجــزر الــبريــطانــية بــمبادرات أفــضت إلــى اســتقرار املــهاجــريــن فــي كــل مــن شــرق الــقارة 
األفــريــقية وغــربــها، وتــّم فــي نــهايــة األمــر تــنفيذ مشــروع بــناء مشــرق األذكــار الــذي دشّـــــــنه حــضرة عــبد الــبهاء 
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وقـبل أن يـتمّكن األحـباء مـن االحـتفال بهـذه املنجـزات أنـعم حـضرة شـوقـي أفـندي عـليهم بـإعـالنـه عـن مشـروع 
جـــديـــد مـــليء بـــالتحـــديـــات ومـــذهـــل فـــي أبـــعاده، وكـــان حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل فـــي هـــذا الـــشأن مـــدفـــوعـــا بـــقوى 
تـاريـخية هـو الـوحـيد بـحكم مـركـزه الـقادر عـلى تـقديـرهـا حـق قـدرهـا. فـأعـلن أن مشـروعـا عـاملـي الـنطاق مـدتـه 
عشــــر ســــنوات ســــوف يُــــباشَـــــــــر بــــتنفيذه فــــي عــــيد الــــرّضــــوان الــــتالــــي، واخــــتار أن يــــطلق عــــليه اســــم ”الــــجهاد 
الــروحــي“. واعــتمد املشــروع عــلى مــا تــوفّــر لــديــه مــن طــاقــات املــحافــل الــروحــانــية املــركــزيــة االثــني عشــر كــلها 
املــوجــودة آنــذاك، وكــان آخــر تــلك املــحافــل تــأســيسا هــو املــحفل الــنمسوي الــسويســري. ودعــا املشــروع إلــى 
تـــأســـيس أمـــر اهلل فـــي مـــائـــة وواحـــد وثـــالثـــني بـــلدا وإقـــليما إضـــافـــيا، كـــما حـــّث عـــلى تـــأســـيس أربـــعة وأربـــعني 
مـــحفال روحـــانـــيا مـــركـــزيـــا وتـــسجيل ثـــالثـــة وثـــالثـــني مـــنها تـــسجيال رســـميا، ودعـــا أيـــضا إلـــى زيـــادة املـــطبوعـــات 
واملــنشورات الــبهائــية زيــادة كــبيرة وإلــى تــشييد مشــرق لــألذكــار فــي كــل مــن إيــران وأملــانــيا، وعــندمــا مــنعت 
الســلطات بــناء مشــرق األذكــار فــي طهــران اســتُبدل هــذا املشــروع بمشــروع آخــر لــبناء مشــرق لــألذكــار فــي 
كـل مـن أفـريـقيا وأسـترالـيا. وأخـيرا دعـا املشـروع إلـى زيـادة عـدد املـحافـل الـروحـانـية املحـلية فـي أنـحاء الـعالـم 
كّـله إلـى نـحو خـمسة آالف مـحفل ويـتم تـسجيل ثـالثـة آالف مـنها تـسجيال رسـميا. ولـم يـكن لـدى الـبهائـيني مـن 



خــبرة جــماعــية يســتعينون بــها ملــواجــهة مــهمة عــلى هــذا الــقدر مــن األهــمية والخــطورة، فــعبّر حــضرة شــوقــي 
أفـندي عـن جـسامـة التحـديـات الـتي فـرضـتها هـذه املـهمة عـلى مـن أوكـل إلـيهم أمـر تـنفيذهـا فـي بـرقـيته بـتاريـخ 

8 تشرين األول (أكتوبر) العام 1952 فقال: 

إن الـّساعـة ملـواتـية اآلن لـكي أعـلن عـلى الـعالـم الـبهائـي بـأسـره نـبأ هـذا املشـروع املـنوي تـنفيذه … 
إنــه الــجهاد الــروحــي وهــو املشــروع الــعاملــي الــنطاق، املــليء بــاألحــداث املــصيريــة، واملحــرّك لــلنفوس 
واألرواح والـذي سـوف يسـتغرق تـنفيذه عشـر سـنوات … ويـتضمن الـجهود املـتضافـرة لـكل املـحافـل 
الـروحـانـية املـركـزيـة فـي الـعالـم الـبهائـي لـلقيام مـباشـرة ببسـط السـلطنة الـروحـية لـحضرة بـهاء اهلل … 
فـي كـافـة األمـم والـدول ذات الـسيادة الـتي بـقيت غـير مـفتوحـة لـألمـر الـكريـم إضـافـة إلـى غـيرهـا مـن 
املـــناطـــق الـــتي يـــحكمها األمـــراء والـــشيوخ والســـالطـــني أو تـــقع تـــحت الحـــمايـــة أو تـــحت الـــوصـــايـــة بـــما 
فـــــيها املســـــتعمرات املنتشـــــرة عـــــلى وجـــــه الـــــبسيطة بـــــأكـــــملها. إن جـــــملة املـــــؤمـــــنني بـــــحضرة بـــــهاء اهلل 
واملـــناصـــريـــن املخـــلصني لـــديـــنه الـــفاتـــح الـــغالّب مـــدعـــّوون اآلن لـــيحّققوا فـــي غـــضون عـــقد واحـــد مـــن 
الــــزمــــان مــــن املــــآثــــر واإلنــــجازات مــــا يــــفوق مجــــموعــــة اإلنــــجازات كــــلها الــــتي أنــــارت بــــضيائــــها تــــاريــــخ 

الهجرة البهائية مدى العقود األحد عشر املاضية.97 

كــــان االنــــتصار فــــي مــــهّمة بــــلغت هــــذه الــــدرجــــة مــــن الــــطموح يــــعني انــــتشار األمــــر الــــكريــــم انــــتشارا واســــعا 
لــيحتضن الــكرة األرضــية بــأســرهــا واتّــساع أســس هــيئات نــظمه اإلداريــة اتّــساعــا يــوازي عــلى األقــل خــمسة 
أضـعاف مـا كـانـت عـليه، عـالوة عـلى إغـناء الـحياة االجـتماعـية ألتـباعـه وازدهـارهـا بـفضل مـا سـوف يـسهم بـه 

املؤمنون املنتمون إلى العديد من الثقافات واألمم والقبائل التي لم يدخلها األمر املبارك بعد. 

وفـي الـواقـع كـان هـدف املشـروع أن يـطفر أمـر اهلل الـعزيـز فـي تـقدمـه طـفرة واسـعة تـوفّـر عـليه مـا كـان يـفترض 
أن يــمّر بــه لــوال ذلــك فــي مــراحــل مــتعّددة إضــافــية مــن الــنمّو والــتّطور. لــقد رأى حــضرة شــوقــي أفــندي بــكل 
وضــوح أن ظــروفــا تــاريــخية خــاصــة تــزامــنت مــع هــذه املــرحــلة بــالــذات واقــترنــت بــها لــتمنح الــجامــعة الــبهائــية 
فـــرصـــة ســـانـــحة ال تـــعّوض، وأدرك أن عـــلى مـــثل هـــذه الـــفرصـــة إذا تـــم اغـــتنامـــها يـــتوقـــف كـــليّة نـــجاح املـــراحـــل 
املسـتقبلية فـي تـنفيذ الخـطة اإللـهية ذاتـها، فـبعث حـضرة شـوقـي أفـندي بـرسـالـة إلـى الـبهائـيني فـي كـل بـقعة 

من بقاع األرض ملكت خيالهم ضّمنها نداء لم يتوان في أن يطلق عليه عنوان ”دعوة رب الجنود“: 

مــهما كــانــت الــفترة الــتي تــفصل بــني املــؤمــنني وبــني ســاعــة االنــتصار الــنهائــي، ومــهما كــانــت املــهمة 
املــنوطــة بــهم شــاقــة وعــسيرة، ومــهما كــانــت الــجهود املــطلوب مــنهم بــذلــها مــضنية، ومــهما كــانــت األيــام 
الــتي ســوف تشهــدهــا اإلنــسانــية فــي ســاعــة مــخاضــها حــالــكة الــظالم تــحيّر األلــباب وتمتلئ بــاملــحن 
واآلالم، ومــهما كــانــت االمــتحانــات الــتي ســوف يــواجــهها أولــئك الــذيــن ســوف يــنقذون مــصير الــعالــم 
اإلنـــسانـــي امـــتحانـــات قـــاســـية ومـــريـــرة … أســـتحلف هـــؤالء املـــؤمـــنني بـــالـــدمـــاء الـــغالـــية الـــتي أريـــقت 
بـــغزارة، وأســـتحلفهم بـــحياة ذلـــك الـــعدد الـــذي ال يـــحصى مـــن األبـــطال والـــقّديســـني الـــذيـــن ذُبـــحوا فـــي 
ســبيل اهلل، وأســتحلفهم بــذلــك االســتشهاد املــجيد األســمى ملبشّــــــر ديــننا الــكريــم، وأســتحلفهم بــاآلالم 
واملــحن الــتي تحــّملها عــن طــيب خــاطــر مــؤســس هــذا الــديــن لــكي يــدوم أمــره ولــكي يــتّم خــالص عــالــم 
مهــــّدم مــــنهار عــــلى يــــدي نــــظامــــه الــــبديــــع ولــــكي يــــمأل بــــهاؤه وجــــاللــــه الــــكرة األرضــــية بــــأســــرهــــا، إنــــي 



ألســــتحلفهم والــــساعــــة الــــعصيبة تــــقترب أالّ يحجــــموا ويــــتقاعــــسوا أو تــــفتر عــــزائــــمهم أبــــدا حــــتى يــــتمّ 
التنفيذ تنفيذا تاما لكل هدف من أهداف املشروع الذي سوف يعلن عنه.98 

كــان لهــذه الــدعــوة صــدى مــباشــر فــي صــفوف املــؤمــنني، فــلم تــكد تــمضي أشهــر قــالئــل عــلى إعــالنــها حــتى 
بـدأت الـرسـائـل الـواردة مـن مـركـز األمـر تـزّف بشـرى انـتصارات مـتوالـية فـي الـبلد الـواحـد  بـعد اآلخـر. ومـنح 
املـهاجـرون الـفاتـحون لـلبالد واملـناطـق الـتي لـم يـدخـلها األمـر قـبل وصـولـهم إلـى تـلك الـديـار، لـقب ”فـرسـان بـهاء 
اهلل“ وشـرُفـوا بـالـوعـد الـذي أعـطاه حـضرة ولـي أمـر اهلل بـأن أسـماءهـم سـوف تسجّــــل عـلى ”لـوحـة شـرف“ لـيتمّ 
إيــداعــها مســتقبال داخــل عــتبة املــدخــل الــرئــيسي لــضريــح حــضرة بــهاء اهلل. ولــعل أبــلغ دلــيل عــلى بُــعد نــظر 
حـضرة شـوقـي أفـندي وبـصيرتـه الـثاقـبة فـي تخـطيطه لهـذه املـشاريـع املـتعاقـبة أنـه مـا مـن دولـة جـديـدة ولـدت 
بـعد الحـرب الـعاملـية الـثانـية إال وكـانـت الـجامـعة الـبهائـية واملـحافـل الـروحـانـية جـزءا ال يتجـزّأ مـن بـنيتها حـديـثة 

التكوين. 

وتـال هـذه اإلنـجازات األولـية سـلسلة مـن اإلنـجازات الـرائـعة، وبحـلول شهـر تشـريـن األول (أكـتوبـر) مـن الـعام 
1957 كـان ديـن اهلل قـد تـأسّــــــس فـي أكـثر مـن مـائـتني وخـمسني بـلدا وإقـليما. وتـمّكن حـضرة شـوقـي أفـندي 
مـن أن يـعلن بـعد ذلـك أنـه تـم ابـتياع عشـرة مـواقـع جـديـدة وتـخصيصها لـبناء مـشارق لـألذكـار، كـما أعـلن عـن 
بـــدء عـــمليات الـــبناء إلقـــامـــة مـــشارق لـــألذكـــار فـــي كـــل مـــن كـــمباال وســـيدنـــي وفـــرانـــكفورت، إضـــافـــة إلـــى تـــمّلك 
عــقارات جــديــدة لســت وأربــعني حــظيرة قــدس مــركــزيــة، وازديــاد ضخــم فــي نشــر املــطبوعــات الــبهائــية واآلثــار 
األمـريّـة، وارتـفاع فـي عـدد املـحافـل املسجـلة بـتسجيل مـائـة وخـمسة وتـسعني مـحفال جـديـدا تـسجيال رسـميا. 
كـذلـك كـشف حـضرة شـوقـي أفـندي عـن اعـتراف مـتزايـد بـالنسـبة لـعقود الـزواج الـبهائـي وأيـام الـعطل الـبهائـية 
الــتي يحــرّم فــيها الــعمل، والــتقّدم املســتمر فــي عــملية بــناء دار اآلثــار الــعاملــية، أولــى األبــنية املــقامــة عــلى ذلــك 
الــــقوس الــــعريــــض الــــذي رســــمه حــــضرة ولــــي أمــــر اهلل عــــلى ســــفح جــــبل الــــكرمــــل. وال بــــد لــــكل مــــن يســــتعرض 
أحـداث تـلك األيـام مـن أن يـتأثـر بـالـغ الـتأثّـر ملـا أبـداه حـضرة شـوقـي أفـندي مـن الـرعـايـة األبـويـة الـتي ضـمنت 
تـحقيق تـلك الـنتائـج الـباهـرة، وتـمثّلت هـذه الـرعـايـة فـي رسـالـته الـعامـة األخـيرة حـول مشـروع الـسنوات العشـر 
أي ”مشــروع الــجهاد الــروحــي“ وقــد بــعث بــها فــي شهــر نــيسان (أبــريــل) مــن الــعام 1957، وضــّمنها قــائــمة 
بــذل فــي وضــعها بــالــغ الجهــد، فــذكــر بــاالســم كــل واحــد مــن املــؤتــمرات واملــعاهــد الــتبليغية اإلقــليمية الــثالثــة 

والستني التي تم تنظيمها حول العالم على مدار ذلك العام.

إن اســتعراضــا كهــذا ملجــمل مــا جــرى مــن أحــداث نــحن بــصدد ذكــرهــا، يــبقى نــاقــصا مــا لــم نُحــط عــلما بــما 
حـــققه الـــنظام اإلداري مـــن الـــتوازي فـــي خـــلق كـــيانـــه عـــلى املســـتوى الـــعاملـــي، وهـــو األمـــر الـــذي قـــام بـــتنفيذه 
حـضرة ولـيّ أمـر اهلل فـي تـلك الـسنوات. ولـقد بـرهـنت تـلك الخـطوات الـتي اتّخـذت فـي هـذا السـبيل عـلى أنـها 
لــم تــكن حــاســمة  فــي إنــجاح مشــروع الــجهاد الــروحــي فحســب، بــل ســعت أيــضا لــضمان مســتقبل أمــر اهلل 
الـــعزيـــز والـــذود عـــن حـــياضـــه. فســـلطة اتّـــخاذ الـــقرار املـــوضـــوعـــة فـــي يـــد الـــهيئات اإلداريـــة املـــنتخبة مـــسؤولـــية 
تـــسير جـــنبا إلـــى جـــنب مـــع تـــلك املـــسؤولـــية املـــوازيـــة لـــها وهـــي مـــسؤولـــية الـــنظام اإلداري فـــي تـــوجـــيه الـــحياة 
الــــروحــــية واألخــــالقــــية والــــفكريــــة بــــالنســــبة لــــكل هــــذه الــــهيئات وكــــل األفــــراد املــــنتمني إلــــى الــــجامــــعة الــــبهائــــية. 
فــمسؤولــية ”نشــر نــفحات اهلل وتــربــية الــنفوس بــتعليم الــعلوم وتحســني أخــالق الــعموم والــتقديــس والــتنزيــه فــي 



كــل الــشؤون“ مــسؤولــية أبــدعــها حــضرة بــهاء اهلل وأنــيطت بــصورة خــاصــة بــأيــادي أمــر اهلل طــبقا ملــا جــاء فــي 
ألواح وصايا حضرة عبد البهاء.99 

فــفي عهــد كــل مــن حــضرة بــهاء اهلل وحــضرة عــبد الــبهاء قــام أولــئك املــؤمــنون الــذيــن أُســبغ عــليهم هــذا املــقام 
الـــسامـــي بـــدور حـــاســـم فـــّعال فـــي خـــدمـــة الـــنشاط الـــتبليغي فـــي ديـــار املشـــرق. وبـــينما كـــانـــت فـــكرة مشـــروع 
جــهاد الــسنوات العشــر تــتبلور فــي ذهــن حــضرة شــوقــي أفــندي، بــادر إلــى تــعبئة الــطاقــات الــروحــية لــنظام 
أيـادي أمـر اهلل دعـما لـتنفيذ أهـداف املشـروع. فـأعـلن فـي بـرقـيته بـتاريـخ 24 كـانـون األول (ديـسمبر) 1951 
عـن تـعيني دفـعة أولـى مـن اثـني عشـر مـن أيـادي أمـر اهلل خـّصص لـهم مـهماتـهم ووزّعـهم بـالـتساوي ليخـدمـوا 
فـــي األراضـــي املـــقدســـة، وفـــي آســـيا، وفـــي أمـــريـــكا الـــشمالـــية والـــجنوبـــية، وفـــي أوروبـــا. وكـــانـــت هـــذه الـــنخبة 
املــختارة مــن خَـــَدمــة أمــر اهلل مــطالــبة بــأن تــصّب كــل اهــتمامــها فــي مــا يــتطلبه حشــد قــوى األحــبّاء، وتــشجيع 
الــهيئات املــنتخبة وإســداؤهــا الــنصح واملــشورة. ومــا مــضت فــترة قــصيرة عــلى ذلــك حــتى ارتــفع عــدد أيــادي 

أمر اهلل من اثني عشر نفرا إلى تسعة عشر. 

وتـوفّـرت أليـادي أمـر اهلل بـصورة مـتزايـدة الـوسـائـل واإلمـكانـات الـتي سـاعـدتـهم عـلى تـأديـة وظـائـفهم الخـطيرة، 
وذلـك حـني قـرر حـضرة ولـيّ أمـر اهلل فـي شهـر تشـريـن األول (أكـتوبـر) مـن الـعام 1952 أن يـدعـو أيـادي أمـر 
اهلل  إلـى تـشكيل خـمس هـيئات مـن املـعاونـني، فـيكون لـكل قـارة هـيئة خـاصـة بـها، وحـّدد عـضويـة كـل واحـدة 
مــن هــذه الــهيئات. فــفي أمــريــكا الــشمالــية والــجنوبــية تــّم تــعنّي هــيئة مــن تــسعة أعــضاء، وكــذلــك عُـــنّي مــثل هــذا 
الــعدد بــالنســبة لــلهيئتني الــخاصــتني بــأوروبــا وأفــريــقيا، بــينما اقــتصرت عــضويــة الــهيئة الــخاصــة بــآســيا عــلى 
ســبعة أعــضاء، وتــلك الــخاصــة بــأســترالــيشيا عــلى عــضويــن اثــنني فــقط. وأعــقب ذلــك كــله تــشكيل هــيئات مــن 

املعاونني مستقلة غرضها حماية أمر اهلل وصيانته، وهي إحدى الوظيفتني الرئيستني أليادي أمر اهلل. 

وأشـاد حـضرة ولـيّ اهلل فـي رسـالـة بـتاريـخ الـثالـث مـن شهـر حـزيـران (يـونـيه) مـن الـعام 1957 بـقرار الـحكومـة 
اإلسـرائـيلية تـنفيذ الـحكم الـنهائـي ملـحكمة االسـتئناف الـعليا فـي تـلك الـبالد الـذي قـضى بـإخــراج آخـر زمـرة 
مـــن الـــناقـــضني مـــن األمـــاكـــن املـــحيطة بـــالحـــرم األقـــدس، قـــبلة الـــعـالـــم الـــبهائـــي فـــي الـــبهجة.100  ولـــم يـــكد 
يـمضي يـوم واحـد فـقط عـلى ذلـك حـتى أرسـل ولـي أمـر اهلل بـرقـية ثـانـية ضـّمنها تحـذيـرا مـن مـخاطـر مسـتقبلية 
وأكّـــد الــضرورة املــلّحة لــكي تــعمل الــهيئات الــبهائــية املــخضرمــة يــدا واحــدة فــتتصّدى لــتلك األخــطار الجــديــدة 
الـتي رآهـا حـضرة ولـيّ أمـر اهلل تـلوح فـي األفـق. ثـم تـال ذلـك رسـالـة بـعث بـها حـضرة ولـيّ أمـر اهلل فـي شهـر 
تشـــريـــن األول (أكـــتوبـــر) مـــن الـــعام نـــفسه أعـــلن فـــيها عـــن زيـــادة عـــدد أيـــادي أمـــر اهلل مـــن تـــسعة عشـــر إلـــى 
سـبعة وعشـريـن، ووصـف هـؤالء األيـادي بـأنـهم ”األمـناء الـرئـيسيّون لـجامـعة بـهاء اهلل الـعاملـية الـتي ال تـزال فـي 
طــور الــجنني،“ وكــّلفهم بــمسؤولــية الــتشاور مــع املــحافــل الــروحــانــية املــركــزيــة حــول اتــخاذ اإلجــراءات الــعاجــلة 
لحــمايــة األمــر الــكريــم والــدفــاع عــنه. وقــبل انــقضاء شهــر واحــد فُــجع الــعالــم الــبهائــي بــوفــاة حــضرة شــوقــي 
أفـندي فـي الـرابـع مـن تشـريـن الـثانـي (نـوفـمبر) الـعام 1957، إثـر إصـابـته بـاإلنـفلونـزا اآلسـيويـة إبّـان زيـارتـه 
ملـديـنة لـندن. وهـكذا غـاب فـجأة ذلـك الـذي كـان مـركـزا لـألمـر مـدة سـتة وثـالثـني عـامـا يشـرف عـلى نـمّوه ويـقود 
تــطّوره، وهــو الــذي أحــاطــت رؤيــته بــكل مــا كــان يــقع مــن أحــداث ومــا كــان يــترتّــب عــلى الــجامــعة الــبهائــية مــن 
نـــشاطـــات يـــنبغي الـــقيام بـــها. فـــلقد غـــاب ذلـــك الـــذي كـــانـــت رســـائـــله املـــشّجعة بـــمثابـــة طـــوق الـــنجاة بـــالنســـبة 



ألعــداد غــفيرة مــن املــؤمــنني فــي كــل أنــحاء الــعالــم. وبــوفــاتــه تــرك حــضرة ولــي أمــر اهلل وراءه املشــروع الــعظيم 
لجهاد السنوات العشر وقد تحقق منه النصف، كما ترك أيضا نظاما إداريا يواجه أزمة مستقبلية. 

كـان لـنجاح مشـروع الـسنوات العشـر مـغزى عـميق تـعاظـم شـأنـه لـكونـه تـحّقق فـي غـمرة الحـزن واألسـى وفـي 
خـّضمٍ مـن مـشاعـر عـارمـة بـفداحـة الخـطب لـوفـاة حـضرة ولـي أمـر اهلل مـبدع ذلـك املشـروع واملـلهم لـه. وهـكذا 
تــــحّقق الــــنجاح الــــكامــــل ملشــــروع جــــهاد الــــسنوات العشــــر فــــي الــــيوم الــــحادي والعشــــريــــن مــــن شهــــر نــــيسان 
(أبـريـل) مـن الـعام 1936 عـندمـا جـمعت بـطاقـات االقـتراع الـتي أدلـى بـها الـوكـالء مـن سـتة وخـمسني مـحفال 
روحـــانـــيا مـــركـــزيـــا، إضـــافـــة إلـــى أربـــعة وأربـــعني مـــن املـــحافـــل الـــروحـــانـــية األخـــرى الـــتي تـــشكلت إبّـــان فـــترة 
الــسنوات العشــر، فــتّم بــذلــك انــتخاب بــيت الــعدل األعــظم وهــو املــرجــع األعــلى الــذي أبــدعــه حــضرة بــهاء اهلل 
لـحفظ ديـنه، مـؤكّـــدا بـصورة قـاطـعة أن الهـدايـة اإللـهية سـوف تـبارك كـل مـا يـقوم بـه ذلـك املـرجـع مـن الـوظـائـف 

املنوطة به: 

ومــا لــم يــكن مــنصوصــا مــن الحــدود فــي الــكتاب صــراحــة يــجب عــلى أمــناء بــيت الــعدل الــتشاور فــيه 
وإجراء ما يستحسنونه. إنه يلهمهم ما يشاء وهو املدبّر العليم.101 

تــم انــتخاب بــيت الــعدل األعــظم مــن قــبل الــوكــالء الــحاضــريــن وأولــئك الــذيــن أرســلوا بــأصــواتــهم عــبر الــبريــد. 
وكـان املـكان األنسـب إلجـراء مـثل هـذا االنـتخاب هـو رحـاب الـبيت املـبارك،  مـنزل حـضرة عـبد الـبهاء صـاحـب 
ألـــواح الـــوصـــايـــا الـــتي بـــيّنت نـــصوصـــها قـــبل ســـتني عـــامـــا تـــقريـــبا أهـــداف ومـــقاصـــد الســـلطة الـــتي أســـبغها 

حضرة بهاء اهلل على بيت العدل األعظم: 

ومــرجــع الــكل – كــتاب األقــدس – وكــل مــسألــة غــير مــنصوصــة تــرجــع إلــى بــيت الــعدل الــعمومــي، وكــل 
مــا يــقرره بــيت الــعدل بــاالتّــفاق أو بــأكــثريــة اآلراء هــو حــق وهــو مــراد اهلل. ومَـــن تــجاوز عــنه فــهو مــمن 

أحّب الشقاق، وأظهر النفاق، وأعرض عن رب امليثاق.102 

كــان حــضرة ولــي أمــر اهلل قــد اتّخــذ خــطوة أولــية هــامــة فــي الــعام 1951 تــمهيدا إلجــراء انــتخاب بــيت الــعدل 
األعـظم مسـتقبال، فـعنّي آنـذاك أعـضاء املجـلس الـعاملـي لـيعاونـوه فـي مـهامـه. أمـا الخـطوة الـثانـية فـقد جـاءت 
طـبقا ملـا كـان قـد بـيّنه مـن قـبل، عـندمـا وسّــــــع هـيئة املجـلس الـعاملـي لـتضّم تـسعة أشـخاص تـم انـتخابـهم مـن 
قِـبل املـحافـل الـروحـانـية املـركـزيـة. ونـتيجة لـذلـك كـان الـعالـم الـبهائـي عـندمـا بـلغ مشـروع جـهاد الـسنوات العشـر 
نـــهايـــته الـــظافـــرة فـــي الـــعام 1963 قـــد اكتســـب خـــبرة هـــامـــة حـــني آن األوان لحـــمل مـــسؤولـــيته وتـــنفيذ مـــهمته 

املليئة بالتحدي، أال وهي عملية انتخاب بيت العدل األعظم. 

لـن يـترّدد املـؤرخـون فـي الـقول إن الـفضل فـي تـعبئة الـجهود لـلوصـول إلـى تـلك اللحـظة إنـما يـعود إلـى أيـادي 
أمـر اهلل الـذيـن قـامـوا بـتنسيق أمـور هـذا الـديـن بـعدمـا فـقد الـعالـم الـبهائـي مـا كـان يـوفّـره حـضرة ولـي أمـر اهلل 
مـــن قـــيادة حـــكيمة. فـــجاب هـــؤالء األيـــادي األرض دون كـــلل يـــرّوجـــون للمشـــروع الـــذي وضـــعه حـــضرة شـــوقـــي 
أفــندي. فــعقدوا االجــتماعــات الــسنويــة فــيما بــينهم بــقصد تــشجيع املــؤمــنني وتــزويــدهــم بــما يــتوفّــر لــديــهم مــن 
املــعلومــات واألخــبار، وقــامــوا كــذلــك بــبعث الــهمم فــي نــفوس مــعاونــيهم الجــدد، ثــم انــبروا لــيحبطوا مــساعــي 



عـصبة جـديـدة مـن الـناقـضني لـضعضعة روح الـوحـدة واالتّـحاد الـتي يـتمتع بـها ديـن اهلل الـعزيـز. فـنجح هـؤالء 
األيـادي، وهـم ذلـك الـنفر قـليل الـعدد مـن الـنساء والـرجـال املحـزونـني، فـي ضـمان تـحقيق األهـداف الـطموحـة 
ملشـروع جـهاد الـسنوات العشـر فـي الـوقـت املحـّدد لـتنفيذه، كـما ضـمنوا إرسـاء األسـس الـضروريـة الـتي تـقام 
عـليها الـهيئة الـعليا لـلنظام اإلداري الـتي تُـتّوجـه وتُـتّم اكـتمال عـناصـره. وتـرك أيـادي أمـر اهلل لـلعالـم الـبهائـي 
مــيراثــا غــنيا آخــر مــن االمــتياز الــروحــانــي ال مــثيل لــه فــي تــاريــخ الــجنس البشــري، وذلــك حــني اتّخــذوا الــقرار 
بـأن ال يـكونـوا ضـمن مَــن يُـنتخبون لـعضويـة بـيت الـعدل األعـظم حـتى يـتمّكنوا مـن تـأديـة واجـباتـهم الـروحـانـية 
الــــتي كــــّلفهم بــــها حــــضرة ولــــي أمــــر اهلل. فــــلم يحــــدث قــــبل ذلــــك فــــي أي ديــــن مــــن األديــــان الــــعظمى أن تُــــقدم 
مجــموعــة مــن األشــخاص تــتمتع بــالســلطة املــطلقة وبــاحــترام ال يــضاهــى فــي جــامــعة املــؤمــنني عــلى حــرمــان 
نـفسها وبـمحض اخـتيارهـا مـن مـزاولـة تـلك السـلطة. وهـذا هـو حـقا مـا فـعله أيـادي أمـر اهلل حـني قـّرروا أنـه ال 
يــــجوز انــــتخابــــهم كــــأعــــضاء فــــي بــــيت الــــعدل األعــــظم، ال بــــل وضــــعوا أنــــفسهم كــــّلية فــــي خــــدمــــة الــــهيئة الــــتي 

ينتخبها أقرانهم املؤمنون ملزاولة تلك السلطة العليا.103 
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مـــهما كـــان الـــبون الـــشاســـع الـــذي يـــفصل واليـــة األمـــر عـــن ذلـــك املـــقام الـــفريـــد ملـــركـــز املـــيثاق، فـــال غـــرو فـــي أن 
الـدور الـذي قـام بـه حـضرة شـوقـي أفـندي إثـر صـعود حـضرة عـبد الـبهاء كـان دورا فـريـدا فـي نـوعـه فـي تـاريـخ 
األمــر الــكريــم. ولــسوف يســتمر هــذا الــدور فــي احــتالل مــكانــته املــرمــوقــة فــي حــياة هــذا الــديــن وشــؤونــه فــي 
مُــْقِبِل األزمــان والــعصور. فــلو نــظرنــا بــتمّعن إلــى هــذا اإلنــجاز مــن أوجــهه الــهامــة لــجاز لــنا الــقول إن حــضرة 
ولــي أمــر اهلل اســتطاع أن يــمّدد لــفترة ســت وثــالثــني ســنة إضــافــية ذلــك األثــر الــخيّر لــحضرة عــبد الــبهاء مــن 
الهـدايـة واإلرشـاد فـي سـبيل بـناء الـنُظُم اإلداريـة ودعـم ديـن حـضرة بـهاء اهلل وتـوسـيع رقـعته وزيـادة انـتشاره. 
فـــإن مجـــرد تـــصّور مـــا كـــان يـــمكن أن تـــؤول إلـــيه شـــؤون هـــذا الـــديـــن ومـــصيره وهـــو فـــي مســـتهل نـــشأتـــه وأول 
عهــده عــرضــة ملــا يــحّف بــه ويــحيطه مــن مــخاطــر أمــر يــدعــو إلــى الــرهــبة والــفزع، لــوال أن قُــّدر أن يــكون هــناك 
ذلـك الـقائـد الـذي أمـسك بـزمـام األمـور وقـبض عـليه بـإحـكام. فـهو الـذي دّربـه وأعـّده لهـذا الـغرض حـضرة عـبد 

البهاء نفسه وقبل راضيا أن يؤّدي وظيفته ”كولي لألمر“ بكل ما توحي به هذه التسمية من معنى. 

لــقد أكّـــد حــضرة شــوقــي أفــندي إلخــوانــه املــؤمــنني أَن الــنظامــني الــتوأم الــلذيــن سيخــلفان حــضرة عــبد الــبهاء، 
وهـــما نـــظام واليـــة األمـــر ونـــظام بـــيت الـــعدل األعـــظم، مـــتّممان لـــبعضهما فـــي مـــا يـــتعلق بـــالـــوظـــائـــف الـــخاصـــة 
املـنوطـة بـكل مـنهما. ولـكن مـن الـواضـح أن حـضرة شـوقـي أفـندي قَـِبل فـي وقـت مـبكر مـا يـمليه واقـع األمـر مـن 
أن تــأســيس بــيت الــعدل األعــظم لــن يــتم إال بــعد مــرور مــدة طــويــلة يــتحقق فــيها الــنمو اإلداري املــطلوب لــقيام 
املـــحافـــل الـــروحـــانـــية املـــركـــزيـــة واملحـــلية الـــتي تـــكّون الـــبنية الـــتي يـــرتـــكز إلـــيها بـــيت الـــعدل األعـــظم.  ولـــقد كـــان 
صـريـحا مـع الـجامـعة الـبهائـية حـني أحـاطـها عـلما بـما يـفرضـه هـذا األمـر الـواقـع الـذي أمـلى عـليه فـي غـياب 

بيت العدل األعظم، االضطالع وحده بواجب أداء مسؤولياته العليا:

إذا فُـــِصل [نـــظام واليـــة األمـــر] املـــنصوص عـــليه فـــي ألـــواح وصـــايـــا حـــضرة عـــبد الـــبهاء عـــن نـــظام بـــيت 
الـعدل األعـظم الـذي ال يـقّل فـي األسـاس أهـمية عـنه، فـلسوف يـصيب نـظام واليـة األمـر الشـلل ويعجـز 



عــن ســد الــثغرات الــتي تــركــها صــاحــب الــكتاب األقــدس عــن قــصد فــي مــا شــرّعــه مــن األحــكام والــنظم 
اإلدارية.104 

وقــام حــضرة شــوقــي أفــندي، وهــو يــدرك الــحقيقة الــتي يــواجــهها، بــتنفيذ مــهامــه مــتوخّـــيا كــامــل الحــذر والــدقّــة 
لـكي ال يتخـطّى الـقيود والحـدود الـتي فـرضـتها عـليه الـظروف الـقائـمة بسـبب غـياب بـيت الـعدل األعـظم، فـأّدى 
املـسؤولـية بـأمـانـة مـثلى تـبعث فـي نـفوس املـؤمـنني بـحضرة بـهاء اهلل وتـعزّز فـيهم مـشاعـر الفخـر واالعـتزاز عـبر 
كــل عــصر مــن عــصور املســتقبل. فــإن سجــّل خــدمــاتــه فــي ســبيل أمــر اهلل طــوال ســتة وثــالثــني عــامــا، كسجــلّ 
جــّده الــعظيم، مــفتوح أمــام األجــيال الــقادمــة لــكي تســتعرضــه وتــقّومــه. وهــو سجــل نــاصــع خــلو تــمامــا مــن أي 
ـده لـلجامـعة الـبهائـية مـن قـبل، فـما مـّس قـط حـرمـة بـيت الـعدل  تـجاوز، وهـو أمـر منسجـم مـع مـا شـّدد عـليه وأكّـَ
األعــظم بــالنســبة لــلحقوق والــواجــبات املــنوطــة بــه واملــنصوص عــليها فــي الــكتاب. ولــم يــمتنع حــضرة شــوقــي 
أفـندي عـن اإلتـيان بـأي تشـريـع فحسـب، بـل نـفّذ مـا عهـد إلـيه تـنفيذه بـإصـدار أحـكام مـؤقـتة لـيس إال، تـاركـا 

كّليا أمر اتخاذ القرارات النهائية بالنسبة لهذه األحكام لبيت العدل األعظم.

ولــعّل أبــلغ دلــيل عــلى هــذا االنــضباط الــذاتــي عــند حــضرة شــوقــي أفــندي هــو املــوقــف الــذي اتّخــذه بــالنســبة 
لـلقضية املـركـزيـة أال وهـي قـضية الـخالفـة ألمـر اهلل. فـلم تـكن لـه ذريـة وال وريـث بـينما نـقض املـيثاق أفـراد مـن 
الـفروع األخـرى لـلعائـلة املـباركـة. فـالـنصوص املـباركـة الـبهائـية خـالـية مـن أيـة إرشـادات لـالهـتداء بـها فـي حـال 
ـلني لـلقيام بـمسؤولـية واليـة األمـر. ولـكن ألـواح وصـايـا حـضرة عـبد الـبهاء تـبنّي بـكل وضـوح  انـعدام وجـود املـؤهّـَ

كيف يمكن حل املسائل املبهمة الباعثة على االلتباس: 

يـجتمع هـؤالء األعـضاء (بـيت الـعدل األعـظم) فـي مـكان مـا ويـتذاكـرون فـي كـل مـا وقـع فـيه االخـتالف 
أو في املسائل املبهمة أو املسائل غير املنصوصة وكل ما يقّررونه هو كالنّص.105 

وطـبقا لهـذه الهـدايـة الـتي خـطّها مـركـز املـيثاق، لـزم حـضرة شـوقـي أفـندي الـصمت حـيال قـضية خـالفـته وتـرك 
املـسألـة لـتبّت فـيها تـلك الـهيئة الـتي خُــّولـت وحـدهـا سـلطة الـبت فـي هـذا األمـر، وهـكذا كـان. فـلم تـكد تـمضي 
خـــمسة أشهـــر عـــلى تـــأســـيس بـــيت الـــعدل األعـــظم حـــتى قـــام بـــتوجـــيه رســـالـــة فـــي الـــسادس والعشـــريـــن مـــن 
تشرين الثاني (أكتوبر) إلى املحافل الروحانية املركزية كّلها وّضح فيها هذه القضية على النحو التالي: 

بــعد دراســة الــنصوص املــباركــة بــكل عــنايــة وتــمّعن وابــتهال … فــقد وجــد بــيت الــعدل األعــظم أنــه ال 
سـبيل هـناك إلـى تـعيني ولـي أمـر ثـان ليخـلف حـضرة شـوقـي ولـيس فـي اإلمـكان إصـدار أي تشـريـع 

بهذا الخصوص.106 

عـندمـا بـاشـر حـضرة شـوقـي أفـندي فـي تـنفيذ مـهام رسـالـته لـم يجـد فـي الـتاريـخ الـبهائـي سـابـقة تـعينه عـلى 
تــرسّـــــــم مــعالــم الــطريــق، ولــم يــكن أمــامــه ســوى الــتوجــه نــحو اآلثــار املــباركــة لــحضرة بــهاء اهلل وحــضرة الــباب 
ونـحو املـثل الـذي تـركـه لـنا حـضرة عـبد الـبهاء، يسـتشّف مـا هـو بـحاجـة إلـيه مـن هـدايـة وإرشـاد لـتنفيذ مـهامـه. 
فـــما كـــان فـــي مـــقدور أي مجـــموعـــة مـــن املـــشيريـــن أن يـــعينوه عـــلى تحـــديـــد مـــعانـــي الـــنصوص املـــباركـــة الـــتي 
ألـقيت عـلى عـاتـقه مـسؤولـية تـبيانـها لـلجامـعة الـبهائـية الـتي وضـعت فـيه ثـقتها الـكامـلة. ورغـم أنـه كـان واسـع 



االطـالع عـلى مـا ينشـره املـؤرّخـون واملـفّكرون مـن أهـل االقـتصاد والـسياسـة، فـإن بـحثه فـي هـذه األمـور كـلها 
مــا كــان إال وســيلة لــتوفــير مــواد أولــية يــعيد صــنعها وصــياغــتها لــتنتظم مــعنى ومــبنى حســب مــا تــوحــيه رؤيــته 
األمـريـة الـثاقـبة. ووجـد فـي يـنابـيع قـلبه الـروحـية الـشجاعـة والـثقة املـطلوبـتني لـتعبئة صـفوف مجـموعـة مـتنوعـة 
مــن املــؤمــنني لــتنفيذ مــهام تُــعّد حســب أي مــقياس مــوضــوعــي فــوق مــا يــتمتّعون بــه مــن املــواهــب والــقدرات. وال 
يـــمكن ألي مـــراقـــب نـــزيـــه يـــرصـــد أحـــداث الـــقرن العشـــريـــن مـــهما غـــالـــى فـــي شـــّكه بـــدعـــاوى أي ديـــن أن يـــنكر 
الــشواهــد الــتي تــدل عــلى وجــود قــوة روحــانــية هــائــلة فــي هــذا الــّديــن الــذي قــام عــلى نــصرتــه شــاب فــي أوائــل 
العشـــريـــن مـــن عـــمره لـــيأخـــذ عـــلى عـــاتـــقه بـــمنتهى األمـــانـــة واالســـتقامـــة مـــثل هـــذه املـــسؤولـــية الـــجسيمة أو أن 

يتجاهل ما حّققه هذا الشاب من اإلنجازات عظيمة الشأن. 

إذا ســّلمنا بــكل مــا ســبق ذكــره فــال بــد لــنا أن نــدرك أّن الــقدرات الــتي أســبغها املــيثاق عــلى نــظام واليــة األمــر 
لـم تـكن بـمثابـة سحـر سـاحـر، بـل كـانـت، كـما وصـفتها روحـية خـانـم وصـفا مـؤثّـرا، بـمثابـة سـلسلة ال مـتناهـية 
مــن الــتجارب واالخــتبارات تــزن كــل شــأن بــميزان صــحيح، وتــتوخّـــي الــدقــة واإلرهــاف فــي تــصريــف األمــور. 
ويــتمّلكنا إحــساس عــميق بــروعــة مــا تــوصّــــــــــل إلــيه حــضرة شــوقــي أفــندي مــن دقــة فــي تحــليله لــسير األحــداث 
االجــتماعــية والــسياســية فــي بــدايــاتــها إضــافــة إلــى ســيطرتــه الــفكريــة وإحــاطــته الــكامــلة بــاألحــداث املــتقّلبة 
بـاسـتمرار، املـعاصـر مـنها والـسالـف، وربـط نـتائـجها وآثـارهـا بـما يـتكّشف مـن مـظاهـر املـشيئة اإللـهية. وإن 
كـــون هـــذا اإلنـــجاز الـــفكري قـــد تـــحّقق عـــلى مســـتوى فـــاق بـــكثير الـــكيفية الـــتي يـــؤّدي بـــها الـــعقل اإلنـــسانـــي 
وظــائــفه ال يــعني بــحال مــن األحــوال أن مــا تــم لــه مــن إنــجاز فــكري كــان أسهــل مــناال وأقــل جهــدا أو أنــه كــان 
أوهـى حـقيقة. فـالـعكس هـو الـصحيح. إذ إن الـتفرّس فـي الـطبيعة اإلنـسانـية والـكشف عـن الـدوافـع الـكامـنة 
فـي البشـر هـما مـن املـواهـب واملـزايـا الـخاصـة املـالزمـة لـنظام واليـة األمـر مُــمثََّلًة فـي شـخص حـضرة شـوقـي 

أفندي.107 

هـا قـد مـضى اآلن أربـعون عـامـا أو أكـثر عـلى وفـاة حـضرة شـوقـي أفـندي، ويـمكننا أن نـرى مـن مـنظور هـذه 
الـــسنني كـــيف بـــدأت تظهـــر لـــنا أهـــّمية نـــشاطـــاتـــه وآثـــارهـــا عـــلى املـــدى الـــبعيد بـــالنســـبة لـــنمو الـــنظام اإلداري 
وتــطّوره. فــلو افــترضــنا أن الــظروف واألوضــاع األمــريــة عــند وفــاة حــضرة شــوقــي أفــندي كــانــت تــختلف عــّما 
هـي عـليه، لـكان فـي ألـواح وصـايـا حـضرة عـبد الـبهاء مـا يـوحـي بـإمـكان تـعيني شـخص أو أشـخاص ليخـلفوا 
حـضرة شـوقـي أفـندي فـي واليـة األمـر. لـكنه مـن الـبديـهي أنـنا عـاجـزون عـن إدراك كـنه املـشيئة اإللـهية وسـبر 
غـور إرادتـها. فـإن مـا هـو واضـح كـل الـوضـوح وال مـجال إلنـكاره هـو أن حـضرة شـوقـي أفـندي اسـتطاع بـما 
خُـــــّول مــــن ســــلطة لــــتبيان الــــكلمة اإللــــهية أن يــــوطّـــد الــــدعــــائــــم الــــثابــــتة لــــلنظام اإلداري ويــــوجّـــــــه مــــسيرة تــــطّوره 
املسـتقبلي، وحـّقق ذلـك بـتنفيذه تـنفيذا كـامـال، حـتى فـي كـل صـغيرة وإلـى أبـعد حـدود الـتصّور، املـهّمة الـتي 
انـتدبـه حـضرة عـبد الـبهاء لـها. ومـما ال مـجال إلنـكاره أيـضا، ويـبدو لـنا واضـحا كـل الـوضـوح، هـو أن كـالًّ مـن 

البنيان اإلداري ومسيرته يمثل املشيئة اإللهية وإرادتها. 
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طـــــبقا ملـــــا حـــــذّر مـــــنه حـــــضرة شـــــوقـــــي أفـــــندي وهـــــو يـــــرى بـــــثاقـــــب بـــــصيرتـــــه املســـــتقبل، اســـــتمرت الـــــقوى الـــــتي 
اســـتهدفـــت تـــقويـــض دعـــائـــم كـــل نـــوع مـــن أنـــواع الـــنظم والـــعقائـــد املـــتوارثـــة تـــتقّدم مـــترادفـــة فـــي مـــسيرتـــها مـــع 



الــعوامــل الــساعــية إلــى تــوحــيد الــعالــم واتّــحاده. فــليس مــن الــعجب إذاً أن ال يــطول أمــد املــشاعــر الــعارمــة مــن 
الــــغبطة والــــتفاؤل الــــتي بــــعثها إحــــياء الســــالم فــــي أوروبــــا والشــــرق وأال تــــدوم إال قــــليال. إذ لــــم تــــكد الحــــرب 
الـــعاملـــية الـــثانـــية تـــضع أوزارهـــا حـــتى انفجـــر الـــصراع الـــعقائـــدي بـــني املـــاركـــسية ومـــناصـــري الـــديـــمقراطـــية 
الـــــليبرالـــــية، وســـــعى كـــــل طـــــرف لبســـــط هـــــيمنته عـــــلى األمـــــم املـــــنقسمة بـــــالـــــتوالـــــي كـــــتلتني : إحـــــداهـــــما تـــــعتنق 
املـــاركـــسية، والـــثانـــية تـــؤمـــن بـــالـــديـــمقراطـــية الـــليبرالـــية. وبـــرزت إلـــى حـــيّز الـــوجـــود نـــتيجة لـــذلـــك ظـــاهـــرة عـــرفـــت 
”بـالحـرب الـباردة“ وأثـارت صـراعـا مـريـرا لـتحقيق الـتفّوق وزيـادة املـكاسـب واملـصالـح كـاد يـتحول إلـى صـراع 
عـــسكري مســـّلح. وهـــكذا بـــاتـــت ”الحـــرب الـــباردة“ الـــنمط أو الـــنهج الـــذي جـــرت عـــليه الـــسياســـية الـــدولـــية لـــعدة 

عقود متتالية من الزمان. 

وازدادت حــّدة التهــديــدات الــتي أثــارتــها األزمــة الجــديــدة فــي الــنظام الــعاملــي نــتيجة الــطفرات الجــديــدة فــي 
مـجال الـتقنيات الـنوويـة ونـجاح كـل دولـة مـن دول الـكتلتني املـتصارعـتني فـي التسـّلح بـأسـلحة الـدمـار الـشامـل 
عـلى نـطاق واسـع بـصورة مـتزايـدة. ونبّهـت مـشاهـد الـدمـار املـريـعة فـي هـيروشـيما ونـاغـازاكـي االنـسانـية الـى 
احـتمال تـكرار حـدوث دمـار مـشابـه يـأتـي نـتيجة ارتـكاب سـلسلة مـن الـهفوات الـبسيطة نسـبياً كـما حـدث فـي 
ســـرايـــيفو فـــي الـــعام 1914. وهـــي الـــحادثـــة الـــتي لـــم يحســـب لـــها حـــساب وكـــانـــت ســـبباً فـــي انـــدالع الحـــرب 
الـعاملـية االولـى. وسـاد االعـتقاد بـأنـه لـو تـكّرر ذلـك هـذه املـرة فـلسوف يُـقضى بـالـفناء عـلى جـزء ال يسـتهان بـه 
مـن سـكان الـعالـم وسـتتحّول مـساحـات شـاسـعة مـن هـذا الـكوكـب أرضـا يـبابـا يسـتحيل عـلى اإلنـسان الـعيش 
فــيها. أمــا بــالنســبة لــلبهائــيني فــقد أحــيت هــذه الــتكّهنات فــي األذهــان اإلنــذارات الشــديــدة الــتي صــرح بــها 

حضرة بهاء اهلل قبل عقود خلت، إذ تفّضل قائال:

إن فـي األرض أسـبابـا عـجيبة غـريـبة ولـكنها مسـتورة عـن األفـئدة والـعقول وتـلك األسـباب قـادرة عـلى 
يَّتها سبب الهالك.108  تبديل هواء األرض كلها وسمِّ

ولـعل أعـظم الـكوارث الـناجـمة عـن هـذا الـصراع األخـير بـني الـكتلتني املـتنافسـتني لبسـط سـيطرتـهما ونـفوذهـما 
عـلى الـعالـم كـانـت الـنكبة الـتي أصـابـت الـشعوب املسـتعَمرة سـابـقا مـخيبة آمـال تـلك الـشعوب الـتي كـانـت قـد 
رحّــــــبت بـــما ظـــنته فـــرصـــة الـــعمر لـــكي تـــبني لـــنفسها حـــياة جـــديـــدة  بـــاخـــتيارهـــا ومـــن صُـــــــــــنعها. إال أن الـــدول 
االســـتعماريـــة الـــتي ظـــلت قـــائـــمة واصـــلت تـــصميمها الـــعنيد عـــلى خـــنق آمـــال تـــلك الـــشعوب وتـــطّلعاتـــها. وفـــي 
الــوقــت الــذي بــدت فــيه هــذه املــحاولــة ألي مــراقــب مــحايــد أنــها ســوف تــبوء بــالفشــل، بــعثت فــي الــعديــد مــن تــلك 
الـــشعوب رغـــبة مـــلّحة فـــي التحـــريـــر اتّخـــذت طـــابـــع الـــكفاح الـــثوري النـــعدام أي وســـيلة أخـــرى لـــنيل الحـــريـــة. 
وبحــلول الــعام 1960 بــدأت حــركــات التحــريــر الــتي كــانــت مــن مــعالــم الــساحــة الــسياســية فــي الــعقود املــبكرة 

للقرن العشرين تمثّل عمدة النشاط السياسي الوطني ألهل البالد في البلدان املستعَمرة.

وبـما أن الـدافـع الـقوي لـالسـتعمار كـان االسـتغالل االقـتصادي، كـان ال بـد ملـعظم حـركـات التحـريـر هـذه مـن 
أن تتّخـذ طـابـع الـعقائـد االشـتراكـية. وفـي غـضون سـنوات قـليلة خـلقت هـذه الـظروف أرضـا خـصبة تـرتـع فـيها 
الــقوى الــعظمى الســتغالل تــلك الــشعوب. وســنحت لــالتــحاد الــسوفــييتي فــي هــذه الــظروف الــفرصــة إلحــداث 
تــحوالت فــي مــواقــف الــدول وانــحيازهــا فبســط نــفوذه الــغالــب عــلى الــبالد الــتي بــدأت تُــعرف حــينئذ ”بــالــعالــم 
الــــــثالــــــث.“ وكــــــان رد فــــــعل الــــــعالــــــم الــــــغربــــــي الــــــلجوء إلــــــى تــــــشجيع مجــــــموعــــــة واســــــعة ومــــــتعددة مــــــن األنــــــظمة 



االســـتبداديـــة ومـــّدهـــا بـــالســـالح، وذلـــك كـــلما فشـــلت املـــعونـــات الـــتنمويـــة فـــي اإلبـــقاء عـــلى والء شـــعوب الـــبلدان 
املستفيدة من هذه املعونات.  

وعـــندمـــا تـــدخّــــلت قـــوى خـــارجـــية لـــلسيطرة عـــلى الـــحكومـــات حـــديـــثة الـــتأســـيس والـــتالعـــب بـــمقّدراتـــها، انـــصرف 
االهــتمام بــصورة مــتزايــدة عــن الــتفكير املــوضــوعــي فــي احــتياجــات الــتنمية وتــركّــــز عــلى الــكفاح الــسياســي 
والـعقائـدي الـذي ال يـمّت بـصلة إلـى الـواقـع االقـتصادي واالجـتماعـي. وكـانـت الـنتائـج تـبعا لـذلـك جـالـبة لـلدمـار 
عـــلى نـــسق واحـــد عـــمومـــا. فحـــدث إفـــالس اقـــتصادي، وانـــتُهكت حـــقوق اإلنـــسان انـــتهاكـــا فـــاضـــحا، وانـــهارت 
اإلدارة املـدنـية، وقـامـت طـبقة خـاصـة مـن االنـتهازيـني الـذيـن لـم يجـدوا فـي مـحنة بـالدهـم سـوى فـرصـة سـانـحة 
يســـتغلونـــها إلثـــرائـــهم الـــشخصي. وأّدى ذلـــك كـــله إلـــى مـــصير مـــؤلـــم واجهـــته الـــدول الجـــديـــدة الـــواحـــدة بـــعد 

األخرى، بعد أن كانت هذه الدول قبل سنوات قليلة قد بدأت الحياة وهي مفعمة بآمال عظام واعدة. 

أمـــا الـــباعـــث عـــلى هـــذه األزمـــات الـــسياســـية واالجـــتماعـــية فـــقد كـــان االنـــتشار الـــجامـــح لـــذلـــك الـــداء الـــذي ألـــمّ 
بــالــروح اإلنــسانــية وتــأصّــــــــــل فــيها. فــكان هــذا الــداء فــي مــا أوقــعه مــن الخــراب والــدمــار أشــد عــتّوا وأعــمق أثــرا 
وبُـعدا مـن األعـراض الـخاصـة الـظاهـرة لـذلـك الـداء. وسجّــــل هـذا الـداء بـتفاقـمه وانـتشاره انـتصارا كـان بـمثابـة 
مـــرحـــلة جـــديـــدة فـــي الـــشؤون اإلنـــسانـــية تـــنذر بـــعظيم الشـــرور واملـــخاطـــر فـــي ســـياق االنحـــطاط االجـــتماعـــي 
والــروحــي الــذي كــان قــد وصــفه حــضرة شــوقــي أفــندي. ومــن هــنا ظهــرت املــاّديــة وهــي كــامــلة تــامّـــة الــنّمو فــي 
الــــنصف الــــثانــــي مــــن الــــقرن العشــــريــــن وكــــأنــــها ديــــن عــــاملــــي لتبســــط ســــلطانــــها املــــطلق عــــلى حــــياة البشــــر 
الــشخصية واالجــتماعــية. فــقد ُولــدت املــاديــة مــن الــفكر األوروبــي فــي الــقرن الــتاســع عشــر واكتســبت نــفوذا 
عــــظيما نــــتيجة الــــثقافــــة األمــــريــــكية الــــرأســــمالــــية، ومــــن ثــــم أضــــفت عــــليها املــــاركــــسية صــــدقــــية زائــــفة هــــي مــــن 
خــــصائــــص املــــذهــــب املــــاركــــسي. أمــــا الــــعقيدة املــــاديــــة فــــقد اعــــتمدت مــــبدأ تــــبسيطيا. إذ أكــــدت أن الــــحقيقة 
اإلنــسانــية ونــسق تــطورهــا فــي طــبيعتها مــاديــة األســاس، وأنَّ هــدف اإلنــسانــية يــجب أن يــكون بــاألحــرى هــو 
سـد الـحاجـات واملـتطلبات املـاديـة وأن املـجتمع مـوجـود وقـائـم لـتحقيق هـذه املـطالـب، إضـافـة إلـى أن االهـتمام 
الجــماعــي لــلجنس البشــري يــجب أن يــعمل بــاســتمرار عــلى تحســني الــنظام، وأن يــكون هــذا الــنظام مــتمتّعا 

دوما بالكفاءة والقدرة على تأدية وظائفه املحّددة.

بـانـهيار االتـحاد الـسوفـييتي انـعدمـت الـدوافـع والـرغـبات فـي بـعث أنـظمة جـديـدة قـائـمة عـلى أسـس الـعقائـديـة 
املــاديــة أو الــترويــج ملــثل هــذه األنــظمة. وبــات مــن غــير املجــدي أيــضا الــسعي فــي هــذا الســبيل نــظرا لــتفّشي 
املــاديــة بــشكل لــم تــكن تــواجــه فــيه أيــة تحــّديــات فــي مــعظم أنــحاء الــعالــم. وأمــا الــّديــن  فــقد قــّل شــأنــه وانــقلب 
بـالـتدريـج لـيصبح مـذهـبا خـاصـا هـدفـه أن يـتوافـق مـع املـيول الـشخصية والـفكريـة لـلفرد أو طـريـقة يـتبعها لسـد 
حـــاجـــاتـــه الـــروحـــية والـــعاطـــفية، كـــما أنـــه انـــدفـــع نـــحو الـــتعّصب والـــتّزمّـــت ورفـــض الـــتقدم دون وعـــي أو تـــفكير. 
فــاألديــان الــعاملــية الــكبرى الــتي عــبّرت عــن أهــدافــها رســاالتــها الــتاريــخية الــعظيمة اكــتفت فــي نــهايــة املــطاف 
بـــأن تبســـط غـــطاء شـــرعـــيتها عـــلى حـــمالت الـــتغيير االجـــتماعـــي الـــتي تـــشنّها حـــركـــات عـــلمانـــية. أمـــا الـــوســـط 
األكـاديـمي الـذي كـان فـي زمـن مـن األزمـان مسـرحـا لـإلنـجازات الـفكريـة والـروحـية الـعظيمة، فـقد اكـتفى بـأن 
يـكون دوره عـبارة عـن مـصنع دراسـي هـّمه الـوحـيد هـو صـيانـة آالتـه واملـحافـظة عـلى مـعداتـه مـن أبـحاث تُـقّدم، 

وندوات تُعقد، ومنشورات تصدر، ومنح مالية تُعتمد. 



ومــهما كــان تــعريــفنا لــلفلسفة املــاديــة بــأنــها ولــيدة فــلسفة دنــيويــة أو شــهوة غــريــزيــة، فــإن مــن آثــارهــا تجــريــد 
الـحافـز اإلنـسانـي - وحـتى الـرغـبة اإلنـسانـية ذاتـها- مـن الـدوافـع الـروحـانـية الـتي تـميّز الـنفس الـناطـقة. فـقد 
تــفّضل حــضرة عــبد الــبهاء قــائــال بهــذا الــخصوص: ”إن طــينة اإلنــسان مخــّمرة بــُحّب الــذات، وال يــتمّكن أحــد 
أن يتخّـلى عـن مـصالـحه املـاديـة املـؤقـتة، إال أمـال فـي األجـر الجـزيـل والـثواب الجـميل.“109 فـإذا فـُقد اإليـمان 
بــأن الــحقيقة فــي جــوهــرهــا روحــية األصــل وانــعدم االطــمئنان الــنفسي الــذي يــبعثه هــذا اإليــمان، فــليس مــن 
الـغرابـة أن نجـد فـي قـرار األزمـة الـروحـية الـتي تـمر بـها اإلنـسانـية الـيوم مـبدأ عـبادة الـفرد، وهـو مـبدأ يـزداد 
تحــّررا وانــطالقــا مــن كــل الــضوابــط يمجّـــــد حــب الــتمّلك ويــزيّــن تــوخّـــي املــنفعة الــذاتــية رافــعا هــذا الــطموح إلــى 
مــرتــبة الــقيم األخــالقــية الــسامــية. وكــان مــن نــتائــج تــفتيت املــجتمع وتشــذّبــه عــلى هــذه الــصورة حــلول مــرحــلة 
جـــديـــدة فـــي ســـياق هـــذا الـــتفّكك االجـــتماعـــي، وهـــو املـــوضـــوع الـــذي تحـــّدث عـــنه بـــكل إلـــحاح حـــضرة شـــوقـــي 

أفندي في آثاره الكتابية. 

إن اإلذعـان والـقبول بـكامـل الـرضـا ملـا يحـدث مـن تـمزيـق خـيوط الـنسيج األخـالقـي خـيطا خـيطا هـو مـن قـبيل 
خـذالن لـلنفس فـي مـواجهـتها واقـع الـحال وحـقيقة األمـر. فـالـنسيج األخـالقـي هـو الـذي يـوجّــــه الـحياة الـفرديـة 
ويــضبطها فــي أي نــظام اجــتماعــي. وإذا مــا تــوخّـــى قــادة الــفكر، فــي تــقويــمهم لــألدلــة والــبراهــني، الــصراحــة 
والـصدق وجـدوا فـي تـمزّق الـنسيج األخـالقـي هـذا األسـباب الجـذريـة لـلمشكالت والـقضايـا الـتي تـبدو كـأن ال 
رابـط بـينها مـثل قـضايـا تـلّوث الـبيئة، والـتحواّلت االقـتصاديـة والـعنف املـوجّــــه ضـد الـفئات اإلثـنية إضـافـة إلـى 
انــــتشار الــــالمــــباالة انــــتشارا عــــامــــا، وتــــفاقــــم الجــــريــــمة تــــفاقــــما هــــائــــال، وأخــــيرا تــــفّشي األوبــــئة الــــتي تهــــلك 
مـجتمعات بـأسـرهـا. ومـهما كـان عـدم الـشّك فـي أهـمية االسـتعانـة بـالـخبرات الـقانـونـية واالجـتماعـية والـتقنية 
ملــعالــجة هــذه الــقضايــا، فــمن غــير املــعقول أن نــتصّور أن أي مــجهود فــي هــذا الســبيل قــادر عــلى أن يجــدي 
نــفعا فــي شــفاء الــعلل املســتشريــة شــفاء تــامــا مــا لــم يحــدث هــناك تــحّول جــذري وتــغيير فــعلي فــي مــجالــي 

الوعي األخالقي والسلوك اإلنساني.

إن اإلنـجاز الـذي حـّققه الـعالـم الـبهائـي فـي تـلك الـسنوات بـالـذات يـزداد بـروزا وتـألّــقا أمـام خـلفية مـثّلت أفـقا 
داكــنا مــلبّدا بــالــغيوم. ولــّعله مــن املســتحيل أن نــغالــي فــي أهــمية هــذا اإلنــجاز الــذي مهّــــد الســبيل لــتأســيس 
بـــيت الـــعدل األعـــظم مـــهما بـــالـــغنا فـــي وصـــفه. فـــعلى مـــدى مـــا يـــقرب مـــن ســـتة آالف ســـنة جـــّربـــت اإلنـــسانـــية 
واخـتبرت عـددا ال يـحصى مـن الـنظم واألسـالـيب بـحثا عـن نـظام يـضمن اتـخاذ الـقرار الجـماعـي. ويـوفّـر لـنا 
الـقرن العشـرون وضـعا يـتيح لـنا رؤيـة واضـحة لـتاريـخ الـعالـم فـي ذلـك الـقرن، وهـو تـاريـخ ذو مـشاهـد دائـمة 
الـــــتحّول والـــــتغيير لـــــم يـــــترك فـــــيه الـــــنبوغ اإلنـــــسانـــــي فـــــرصـــــة إال وحـــــاول إيـــــجاد مـــــثل هـــــذا الـــــنظام. وتـــــكاثـــــرت 
املـحاوالت وتـعّددت فـي هـذا السـبيل وانتشـرت انـتشارا واسـعا دون أن يـعيقها عـائـق وشـملت أنـظمة اخـتلفت 
مـــــناهـــــجها والـــــقواعـــــد الـــــتي قـــــامـــــت عـــــليها لـــــتأتـــــي بـــــأنـــــظمة لـــــلحكم مـــــن ديـــــنية ومـــــلكية وأرســـــتقراطـــــية وفـــــئويـــــة 
[أولــيغاركــية] وجــمهوريــة، وحــتى مــا يشــبه الــفوضــويــة. وصــاحــب هــذه املــحاوالت اســتحداث أشــكال أخــرى ال 
نـهايـة لـها سـعت إلـى دمـج أو مـزج املـيزات املـختلفة املـطلوبـة لهـذه الـنظم واملـحاوالت. ورغـم أن كـل واحـدة مـن 
هــذه الــخيارات قــد أســيء اســتخدامــها أو اســتغّلت بــشكل مــا أو بــآخــر، فــقد أســهمت فــي مــعظمها وال شــك، 
وبــــدرجــــات مــــتفاوتــــة، فــــي تــــحقيق آمــــال أولــــئك الــــذيــــن كــــان مــــن املــــفروض أن تُــــعنى هــــذه األنــــظمة بخــــدمــــتهم 
وصــيانــة مــصالــحهم. فــفي أثــناء هــذه املــرحــلة الــطويــلة مــن تــطّور الــحكم الــسياســي وأنــظمته بســط واحــد مــن 
هـــذه األنـــظمة أو غـــيره ســـيطرتـــه عـــلى عـــدد مـــن الـــشعوب مـــتعددة األجـــناس فـــتزايـــدت وتـــوالـــت األطـــماع الـــتي 



طــاملــا راودت خــيال زعــماء تــلك األنــظمة الــتوســعية مــن أمــثال نــابــليون والــقياصــرة لــبناء إمــبراطــوريــات واســعة 
عـاملـية الـنطاق. ونـتج عـن تـلك األطـماع واملـطامـح سـلسلة مـن املـحاوالت الـفاشـلة فـي هـذا السـبيل جـلبت مـعها 
الـفواجـع واملـصائـب لـتؤثـر فـي قـارئ الـتاريـخ وتـبعث فـي نـفسه إمـا إعـجابـا يـبلغ حـد السحـر أو رهـبة تـبلغ حـد 
الــفزع فــي آن مــعا ثــم لــتبرهــن بــرهــانــا قــاطــعا عــلى أنــه يســتحيل عــلى أي قــوى بشــريــة تــحقيق تــلك األطــماع 
والـطموحـات مـهما بـلغت مـصادرهـا مـن الـوفـرة والـسعة أو مـهما كـان اعـتدادهـا بـعبقريـة حـضارتـها الـخاصـة 

بها. 

غـير أنـه مـن الـواضـح الجـليّ أن املـرحـلة الـقادمـة فـي الـتطّور الـحضاري سـتتمثل فـي وحـدة الـجنس البشـري 
واتّــحاده فــي ظــل حــكم نــظام يــساعــد عــلى إطــالق جــميع الــقدرات الــدفــينة فــي الــطبيعة اإلنــسانــية والــسماح 
لـــها بحـــريـــة الـــتعبير فـــي شـــكل بـــرامـــج مـــفيدة تخـــدم الجـــميع. إن اتـــحاد هـــذا الـــكوكـــب مـــن الـــناحـــية الـــطبيعية 
املـــاديـــة إضـــافـــة إلـــى انـــبعاث اآلمـــال والـــتطّلعات لـــدى الجـــماهـــير مـــن ســـّكانـــه قـــد أفـــضى أخـــيرا إلـــى تـــوفّـــر 
الشــروط الــتي تــسمح بــتحقيق تــلك الــغايــة املــثلى بــالــوحــدة واالتّــحاد، ولــكن عــلى صــورة تــختلف تــمامــا عــّما 
دغــدغ خــيال أبــاطــرة املــاضــي فــي أحــالمــهم اإلمــبراطــوريــة. وتــّم فــي مــسيرة هــذه الــجهود وســياقــها اشــتراك 
حــكومــات الــعالــم فــي تــأســيس هــيئة األمــم املتحــدة مــع كــل مــا تــغدقــه تــلك الــهيئة مــن عــظيم الــبركــات وكــل مــا 

يعيبها من نقائص  تدعو إلى األسف. 

فـــهناك تـــقبع فـــي طـــي املســـتقبل تـــغييرات عـــظيمة الـــشأن ســـوف تـــجبر الـــعالـــم فـــي نـــهايـــة املـــطاف عـــلى قـــبول 
مـبدأ الـحكومـة الـعاملـية، وإن كـانـت األمـم املتحـدة اآلن غـير مـكلفة وال تـملك الـقدرة عـلى تـحقيق هـذا املـبدأ فـي 
حــني ال تــنّم املــحادثــات واملــشاورات الــدائــرة بــني الــقادة الــسياســيني عــن أي دلــيل يــدعــو إلــى الــقول إن هــناك 
تـصّورا جـّديـا إلحـداث مـثل هـذه الـتغييرات الجـذريـة وبـناء الـنظام الـذي يـقوم عـلى إدارة شـؤون هـذا الـكوكـب 
الــذي نــعيش عــليه. فــقد وضّــــــــــح حــضرة بــهاء اهلل بــشكل ال لــبس فــيه وال غــموض أن الــحكومــة الــعاملــية ال بــد أن 
تــتحّقق وتــقوم فــي الــوقــت املــناســب. ومــما هــو واضــح أيــضا، ويــا لــألســف، أنــه ال بــد لــإلنــسانــية مــن أن تــّمر 
بتجـــربـــة مـــرحـــلة مـــن املـــعانـــاة أعـــظم، ومـــن خـــيبة اآلمـــال أكـــبر، قـــبل أن تجـــد نـــفسها مـــجبرة عـــلى تـــبنّي هـــذه 
الـطفرة الـكبرى إلـى األمـام. وسيسـتدعـي تـأسـيس الـحكومـة الـعاملـية تـنازل الـحكومـات الـقومـية ومـراكـز الـقوى 
الـعاملـية تـنازال قـطعيا ال رجـعة فـيه ومـن دون قـيد أو شـرط عـن جـميع السـلطات املـطلقة الـتي تـوحـي بـها كـلمة 

”حكومة“ وأن تخضع ملقتضيات املشيئة الدولية. 

يـنبغي لـلبهائـيني فـي هـذه الـحال أن يـبذلـوا فـي إطـار هـذا الـسياق قـصارى الجهـد لـكي يـدركـوا طـعم وفـضل 
االنــتصار الــفريــد الــذي حــققه األمــر الــكريــم الــعام 1963 ومــا تــبعه مــن دعــم وتــوطــيد هــذا االنــتصار لــنفسه 
بــنفسه فــي الــسنوات الــالحــقة مــن الــتاريــخ. ولــعله سيســتحيل عــلى جــيلنا الــحاضــر، وربــما عــلى عــدة أجــيال 
مـن املـؤمـنني فـي املسـتقبل، أن تـدرك املـعنى الـحقيقي ملـا حـدث بـالـفعل الـعام 1963. ومـهما كـان مـبلغ إدراك 
الـبهائـيني وفـهمهم لـذلـك فـإنـه يـنبغي لـكّل مـؤمـن بـهائـي رجـالً كـان أم إمـرأة أال يبخـل بـبذل كـّل مـا لـديـه مـن عـزم 

وهّمة في خدمة ذلك الهدف العظيم الذي ما فتئت تتكّشف لنا معامله باستمرار. 

إن اإلجــراءات الــتي اتُّخــذت النــتخاب بــيت الــعدل األعــظم تــمثّل عــلى األغــلب أول عــملية انــتخاب ديــمقراطــي 
عــلى نــطاق عــاملــي عــرفــه الــتاريــخ. وقــد تــحقق هــذا االنــتخاب بــموجــب ثــالث مــراحــل أولــية مــن املــراحــل الــتي 
ســّماهــا حــضرة عــبد الــبهاء فــي ألــواح الخــطة اإللــهية والــتي تــم تــنفيذهــا بــنجاح تــحت إمــرة حــضرة شــوقــي 



أفـندي. أمـا االنـتخابـات الـتي تـلت االنـتخاب األول فـقد جـرت كـل خـمس سـنوات واشـترك فـيها مجـموعـة أكـثر 
عـددا وأوسـع تـمثيال وتـعّدديـة مـن الـوكـالء املـنتخبني عـن الـجامـعة الـبهائـية الـعاملـية، وهـو نـمو يـمكن مـعه الـقول 
إن هـيئة الـوكـالء هـذه  أصـبحت بـدون مـنازع األنـموذج واملـثل عـلى كـيفية الـتعبير عـن إرادة الـجنس البشـري 
بـأسـره. لـيس هـناك فـي الـوجـود مـا يشـبه هـذا اإلنـجاز وهـو إنـجاز اسـتحال تـصّوره عـلى أي فـئة أخـرى مـن 

الناس.

وإذا كـان لـلمـرء أن يـمعن الـنظر فـي الـجـو الـروحـانـي الـذي يـسـود عـملية االنـتخاب الـبهائـية والسـلوك املـبني 
عـلى املـبادئ واألخـالق، وهـو السـلوك الـذي يـجب تـوفّـره لـدى كـل فـرد يشـترك فـي مـثل هـذا االنـتخاب، فـال بـد 
لــلمرء عــندئــذ أن يمتلئ بــمشاعــر تــسمو بــالــروح إلــى أعــلى الــدرجــات وتــولّــد إحــساســا بــالــخشوع والــتواضــع. 
وهـانـحن نـقف الـيوم شـهودا عـلى مـا يُـبذل  مـن أقـصى جهـد إنـسانـي وسـعي جـّدي فـي سـبيل إقـامـة صـرح 
املـرجـع األعـلى لـديـننا الـكريـم وتـوطـيد أركـانـه لـكي يـرتـقي الـكّل إلـى أسـمى الـدرجـات بـغية الـفوز بـمرضـاة اهلل، 
ثـم عـلى تـصميم مـوحّــــد أكـيد عـلى أال يُـسمح بـتاتـا أليـة أهـواء ونـوازع شـخصية أو تـوجّــــهات مـصدرهـا الـتطبّع 
بـتربـية ثـقافـية خـاصـة بـأن تـشوب نـقاوة هـذا الـفعل، ذروة هـدف الـنشاط الجـماعـي وقـدوتـه، أيـة شـائـبة. وهـذا 
أقـصى مـا يـمكن أن تـحققه قـدرة البشـر. فـبانـتخاب تـلك الـهيئة الـسامـية أقـدمـت اإلنـسانـية عـلى تـنفيذ كـل مـا 
فــي اســتطاعــتها تــحقيقه. ومــن جــهة أخــرى فــإن اهلل ســبحانــه وتــعالــى قــد تــفّضل بــقبول الخــدمــات الــصادقــة 
لـلمؤمـنني مـن أحـبّائـه فـأسـبغ عـلى تـلك الـهيئة الـتي بُـعثت إلـى الـوجـود بهـذه الـطريـقة ذلـك الـنفوذ الـذي وعـد بـه 
الــكتاب األقــدس وألــواح وصــايــا حــضرة عــبد الــبهاء. ولــيس هــناك مــا يــدعــو إلــى الــعجب إذن فــي أن يســتبق 
حــضرة عــبد الــبهاء األحــداث لــيرى بــثاقــب بــصيرتــه الــسياق الــذي أدى إلــى مــجيء هــذه اللحــظة الــتاريــخية 
الـنهائـية الـعام 1963 الـتي صـادفـت ذكـرى مـرور مـائـة عـام عـلى إعـالن حـضرة بـهاء اهلل عـن رسـالـته، فـاعـتبر 
هـذه اللحـظة الـتاريـخية بـأنـها تـحقيق لـرؤيـة دانـيال الـنبيّ فـي الـتوراة إذ يـقول: ”طـوبـى ملـن يـنتظر ويـبلغ إلـى 

األلف الثالثمائة والخمسة والثالثني يوما“. وتفّضل حضرة عبد البهاء قائال بهذا الخصوص: 

هـذه سـنة شـمسية ليسـت بـقمريّـة ألن بـذلـك الـتاريـخ يـنقضي قـرن مـن طـلوع شـمس الـحقيقة وتـعالـيم 
اهلل تــتمكن مــن األرض حــق الــتمّكن وتــمأل األنــوار مــشارق األرض ومــغاربــها، يــومــئذ يــفرح املــؤمــنون.
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ظهـر إلـى الـوجـود بـتأسـيس بـيت الـعدل األعـظم ثـانـي الـنظامـني الـلذيـن قُـّدر لـهما أن يخـلفا حـضرة عـبد الـبهاء 
الــذي وصــفهما بــأنــهما الــضامــنان لســالمــة أمــر اهلل واســتقامــة شــؤونــه، والســيّما أن املجــموعــة الضخــمة مــن 
آثــار حــضرة ولــيّ أمــر اهلل الــكتابــية، بــاالضــافــة إلــى نــمط الــحياة اإلداريــة الــتي أبــدعــها والــتي نُِقشَـــــــت إلــى 
األبـد فـي وعـي الـبهائـيني وضـميرهـم، مـنحت الـعالـم الـبهائـي قـدرة عـلى إيـجاد وسـائـل تـضمن تـحقيق إجـماع 
عــام فــي الــرأي حــول هــدف الــظهور اإللــهي. ثــم وجــد الــعالــم الــبهائــي فــي بــيت الــعدل األعــظم املــركــز للســلطة 

العليا التي أبدعها حضرة بهاء اهلل لتنفيذ مسؤولية اتّخاذ القرار في إطار النظام اإلداري: 

والـفرع املـقّدس – أي ولـي أمـر اهلل – وبـيت الـعدل [األعـظم] الـذي يـؤسـس ويـشّكل بـانـتخاب الـعموم، 
كـالهـما تـحت حـفظ وصـيانـة الجـمال األبـهى وحـراسـة الـعصمة الـفائـضة مـن حـضرة األعـلى، روحـي 

لهما الفداء، كل ما يقررانه من عند اهلل.111 



ثـم تـفّضل حـضرة شـوقـي أفـندي بشـرح الـعالقـة الـقائـمة بـني هـذيـن املـركـزيـن مـن مـراكـز السـلطة، فـبنّي أنـهما 
مـكمالن لـبعضهما، يشـتركـان مـعا فـي مـزاولـة بـعض الـوظـائـف، ويـنفّذان مـنفرديـن وظـائـف أخـرى خـصصت 

لكل منهما على حدة. ومع هذا لم يأُل  حضرة شوقي أفندي جهدا ليؤكد ما يلي: 

يـــنبغي لـــكّل فـــرد بـــهائـــي أن يـــدرك أن نـــظام واليـــة األمـــر ال يـــنقض بـــأي حـــال مـــن األحـــوال أو يحـــّط ولـــو 
بـأدنـى قـدر مـن شـأن، تـلك السـلطة الـتي أسـبغها حـضرة بـهاء اهلل فـي الـكتاب األقـدس عـلى بـيت الـعدل 
األعـظم، وأعـاد تـأكـيدهـا مـرارا بـكل حـزم حـضرة عـبد الـبهاء فـي وصـيّته. ولـن يـخالـف هـذا الـنظام بـأي 
شـكل مـن األشـكال وصـية حـضرة بـهاء اهلل أو مـا خـّط يـراعـه املـبارك مـن آثـار، كـما أنـه لـن يـبطل كـذلـك 

ما أنزله من التعاليم والوصايا.112 

إن إدراك مــا أبــدعــه حــضرة بــهاء اهلل هــذا اإلبــداع الــذي ال مــثيل لــه يــفتح أمــام الــخيال آفــاقــا واســعة لــتصّور 
مـا يـمكن لـألمـر الـكريـم اإلسـهام بـه فـي سـبيل وحـدة الـعالـم اإلنـسانـي وبـناء املـجتمع الـعاملـي الـواحـد. إال أن 
املـسؤولـية املـباشـرة لـتأسـيس الـحكومـة الـعاملـية تـقع عـلى عـاتـق دول الـعالـم. والـجامـعة الـبهائـية مـدعّـوة فـي هـذه 
املــرحــلة مــن مــراحــل الــتطّور الــسياســي واالجــتماعــي فــي الــعالــم لــكي تــسهم بــكل وســيلة فــي مــقدورهــا لخــلق 
الـظروف املـالئـمة لـلتشجيع عـلى تـنفيذ هـذه املـهمة بـالـغة الـصعوبـة وتـسهيل أمـر تـحقيقها. والـجامـعة الـبهائـية 
إذ تــــسير عــــلى هــــدي مــــا أعــــلنه حــــضرة بــــهاء اهلل ملــــلوك زمــــانــــه مــــؤكّــــــدا لــــهم ”تــــاهلل ال نــــريــــد أن نــــتصرف فــــي 
مــمالــككم“،113 نجــدهــا مــنزّهــة عــن انــتهاج أي بــرنــامــج ذي أهــداف ســياســية، كــما أنــها تــرفــض االشــتراك أو 
الـتدخـل فـي أي نـشاط حـزبـي، وتـحترم دون شـرط أو تـحفّظ سـلطة الـحكومـات املـدنـية بـالنسـبة لـكل الـشؤون 
واملـصالـح الـعامـة. ويـعبّر الـبهائـيون عـن كـل مـا يـهمهم بـالنسـبة لـظروف راهـنة أو ملـتطّلبات إخـوانـهم املـؤمـنني 

بالوسائل املشروعة التي يقرها الدستور ويخّولها القانون.

إن تـــأثـــير األمـــر الـــكريـــم عـــلى مجـــرى الـــتاريـــخ ونـــفوذه فـــيه مـــصدره لـــيس فـــقط الـــقوة الـــروحـــانـــية الـــنابـــعة مـــن 
الـرسـالـة اإللـهية الـخاصـة بـه بـل لـكونـه أيـضا مـثال يُـحتذى. وحـيث أن حـضرة بـهاء اهلل يـؤكّــد ”بـأن نـور االتـفاق 
يــضيء اآلفــاق“،114 ال بــد لــنا أن نــعلم – كــما تــفضل حــضرة شــوقــي أفــندي – بــأن وحــدة الــعالــم اإلنــسانــي 
املتجسّـــــدة فـي صـلب األمـر الـكريـم ليسـت ”مجـرد فـورة عـاطـفية نـابـعة مـن الجهـل وال هـي بـمثابـة تـعبير آلمـال 
وطـــموحـــات روحـــية مـــبهمة جـــوفـــاء.“ فـــاالتّـــحاد الـــعضوي الـــذي يجـــمع أفـــراد املـــؤمـــنني والـــنظام اإلداري الـــذي 
يـتمثّل فـيه هـذا االتـحاد شـاهـدان عـلى صـدق مـا أسـماه حـضرة شـوقـي أفـندي ”بـأنـه قـوة هـذا الـديـن الـنافـذة 
فـي بـناء املـجتمع وتـشييد أركـانـه“.115 فـكّلما اتّـسعت رقـعة األمـر الـكريـم وازداد انـتشاره سـوف تـتكّشف دومـا 
قـــدراتـــه الـــكامـــنة لـــتجتذب بـــصورة مـــتزايـــدة اهـــتمام قـــادة الـــفكر، وتـــبعث اإللـــهام فـــي أصـــحاب الـــعقول الـــنيّرة 
الــتقدمــية لــيمتلئوا ثــقة بــأن غــايــاتــهم املــثلى يــمكن تــحقيقها فــي صــيرورة األمــر. وكــما تــفّضل حــضرة شــوقــي 

أفندي قائال: 

إن قـادة األديـان، وأصـحاب الـنظريـات الـسياسـية، ووالة املـؤسـسات اإلنـسانـية، وهـم يـشاهـدون الـيوم 
وقـد أخـذتـهم الـدهـشة والـحيرة كـيف أفلسـت نـظريـاتـهم، وانـهارت صـروح أفـكارهـم، يـفعلون خـيرا إن 
هــم الــتفتوا إلــى الــرســالــة الــتي جــاء بــها حــضرة بــهاء اهلل وأمــعنوا الــنظر فــي الــنظام الــعاملــي الــذي 
احـتوتـه تـعالـيمها، وهـو الـنظام الـذي يـسير رويـدا لـيرتـفع قـائـما وسـط مـظاهـر الـفوضـى واالضـطراب 

الضاربة أطنابها في الحضارة اإلنسانية الراهنة.116 



وال بــد ملــثل هــذه الــنظرة املــتمّعنة مــن أن تــركّــــز االهــتمام عــلى تــلك الــقّوة الــروحــانــية الــتي ســاعــدت الــبهائــيني 
عــلى تــحقيق وحــدتــهم واتــحادهــم، ومــن ثــمة دعّـــمت تــلك الــوحــدة وضــمنت لــها االســتمرار والــبقاء. ألــم يــتفّضل 
حــضرة بــهاء اهلل بــأن ”الــعدل ســراج الــعباد“ ثــم بــنّي أن املــقصود مــن ذلــك ”ظــهور االتــحاد بــني الــعباد، وفــي 
هــذه الــكلمة الــعليا تــمّوج بحــر الــحكمة اإللــهية.“117 ”فــبيوت الــعدل“ تــسمية أُطــلقت عــلى تــلك الــهيئات املحــلية 
واملــركــزيــة والــعاملــية الــتي ســوف تشــرف عــلى تــصريــف شــؤون الــنظام الــعاملــي الــذي ابــتدعــه حــضرة بــهاء اهلل 
لــتعكس هــذه الــتسمية أن مــبدأ الــعدل هــو مــحور الــتعالــيم الــتي جــاء بــها هــذا الــظهور اإللــهي وأنــه أســاس 
الــحياة األمــريــة. وكــلما عــظُم شــأن الــجامــعة الــبهائــية وازداد الــتعرّف عــلى إســهامــها فــي الــحياة االجــتماعــية 
الــعامــة، فــإن خــبرتــها وتــجاربــها ســوف تــقّدم الــدالئــل املــشجعة دومــا عــلى فــاعــلية تــلك الــقاعــدة الــحاســمة فــي 
شـفاء الـعلل الـعديـدة الـتي أصـابـت األسـرة اإلنـسانـية، والـتي هـي فـي نـهايـة املـطاف حـصيلة انـعدام الـوحـدة 
واالتّـحاد وتـفّشي الـفرقـة واالنـقسام بـني الـناس. ويـبنّي هـذا حـضرة بـهاء اهلل إذ يـتفّضل قـائـال: ”أن اعـلم يـقينا 
بـــأن هـــذه املـــظالـــم أصـــابـــت الـــعالـــم لـــتهيّئه ملـــجيء الـــعدل اإللـــهي األعـــظم.“118 مـــن الـــواضـــح إذاً أن املـــرحـــلة 
الــنهائــية فــي تــطور املــجتمع اإلنــسانــي ونــمّوه ســوف تهــّل عــلى عــالــم يــختلف كــثيرا عــن الــعالــم الــذي نــعرفــه 

اليوم.
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إن اآلثـار املـباشـرة لـنجاح مشـروع جـهاد الـسنوات العشـر وتـأسـيس بـيت الـعدل األعـظم كـانـت بـمثابـة حـافـز 
قـوي لـدفـع أمـر اهلل الـعزيـز قُــُدمـا إلـى األمـام. فـفي هـذه املـرة كـان الـتقّدم الـذي حـّققه األمـر الـكريـم قـد شـمل 
كــل نــاحــية مــن نــواحــي الــحياة الــبهائــية تــقريــبا، وتــمثّل فــي مــظاهــر مــن الــنمو عــلى املــدى الــطويــل ال يــمكن 
تـقديـرهـا حـّق الـتقديـر إال إذا اسـتعرضـنا اسـتعراضـا مسـتفيضا كـامـل الـفترة املـمتدة مـن الـعام 1963 حـتى 
وقـتنا الـحاضـر. فـفي الـسنوات السـبع والـثالثـني املـاضـية سـار الـنشاط األمـري بخـطى حـثيثة واطّـراد سـريـع 
لــيتقّدم عــلى خــطَّني مــتوازيــني: األول كــان تــدعــيم الــجامــعة الــبهائــية نــفسها والــثانــي مــا رافــق ذلــك مــن ازديــاد 
مــفاجئ فــي مــا يــتمتع بــه األمــر الــكريــم مــن نــفوذ وأثــر فــي حــياة املــجتمع اإلنــسانــي. ورغــم أن الــنشاطــات 
األمـريـة اخـتلفت اخـتالفـا عـظيما فـي نـوعـيّتها، فـإن مـعظم مـا بُـذل مـن جهـد فـي هـذا السـبيل أسـهم مـباشـرة 

في دعم هذا املسار أو ذاك لهذين الخطنّي. 

اتّخـــذ بـــيت الـــعدل األعـــظم فـــي وقـــت مـــبكر مـــن هـــذه الـــفترة الـــتي نـــحن بـــصدد اســـتعراضـــها قـــرارا ذا نـــتائـــج 
حــاســمة بــالنســبة لــكل أوجــه نــمّو الــنشاط الــتبليغي واإلداري. وفــي ضــوء الــقرار املــعلن ســابــقا مــن أنــه لــيس 
هـناك مـن يخـلف حـضرة شـوقـي أفـندي فـي واليـة األمـر ولـيس لـه مـن ذريّـة أو وريـث اسـتنتج الجـميع أنـه مـن 
غـــير املـــمكن بـــعد اآلن تـــعيني أيـــاٍد ألمـــر اهلل فـــي املســـتقبل. أمـــا بـــالنســـبة ملـــدى أهـــمية الـــوظـــائـــف الـــتي كـــان 
يـنفّذهـا أيـادي أمـر اهلل فـي سـبيل تـقّدم أمـر اهلل فـقد جـاء الـبرهـان عـلى ذلـك وبـصورة ال تـنسى مـن خـالل مـا 
حـدث إبّـان تـلك الـسنوات الحـرجـة مـا بـني الـعام 1957 والـعام 1963. وعـليه، فـإن بـيت الـعدل األعـظم عـمل 
طـبقا لـلصالحـيّات الـتي تـخّولـه الـحق فـي إقـامـة هـيئات بـهائـية حسـبما تـقتضيه احـتياجـات ديـن اهلل،119 وقـد 



أسســـت فـــي حـــزيـــران (يـــونـــيو) مـــن الـــعام 1968 الـــهيئات الـــقاريـــة لـــلمشاوريـــن، وتـــم تـــفويـــض هـــذه الـــهيئات 
الـــقيام مســـتقبال بـــتأديـــة وظـــائـــف أيـــادي أمـــر اهلل مـــن صـــيانـــة لـــألمـــر الـــكريـــم ونشـــره. فـــقامـــت هـــذه الـــهيئات 
الجـــديـــدة بتحـــّمل مـــسؤولـــياتـــها فـــي تـــوجـــيه هـــيئات املـــعاونـــني الـــتي كـــانـــت قـــائـــمة آنـــذاك، وشـــاركـــت املـــحافـــل 
الــروحــانــية املــركــزيــة فــي الــواجــبات املــتعّلقة بــتقّدم ديــن اهلل وازدهــاره. فــاالحــتفال بــاالنــتصارات الــتي حــّققها 
مشـروع الـسنوات الـتسع فـي نـهايـة الـعام 1973 كـان احـتفاال رائـعا فـي حـد ذاتـه، ولـكنه أظهـر أيـضا كـيف 
تــــمّكنت الــــهيئات اإلداريــــة الجــــديــــدة مــــن تــــنفيذ مــــسؤولــــياتــــها بــــسهولــــة خــــارقــــة لــــلعادة وكــــيف حــــرص األحــــبّاء 
واملـحافـل الـروحـانـية عـلى الـسواء عـلى الـترحـيب واالحـتفاء بهـذه الـهيئات. وسجّــــلت تـلك اللحـظة تـطّورا هـامـا 
آخـر فـي الـنظام اإلداري، إذ تـم تـأسـيس ”دار الـتبليغ“، وهـي الـهيئة الـتي ُعهـد إلـيها الـقيام مسـتقبال بـبعض 
الــوظــائــف الــتي كــانــت مــن اخــتصاص ”أيــادي أمــر اهلل املــقيمني فــي األرض املــقدســة“، وأن تــقوم ابــتداًء مــن 

تلك اللحظة فصاعدا بتنسيق هيئات املشاورين في أنحاء العالم كافة. 

ولـقد رأى حـضرة شـوقـي أفـندي بـثاقـب بـصيرتـه مـا سـيكون عـليه نـمّو األمـر الـكريـم فـي مسـتقبل األيـام فـكتب 
عن ذلك قائال: 

إن إقـدام بـيت الـعدل األعـظم عـلى تـبنّي مـشاريـع عـاملـية الـنطاق وتـنفيذهـا عـلى مـراحـل مسـتقبلية فـي 
عـــصر الـــتكويـــن هـــذا، ســـوف يـــبرهـــن عـــلى وحـــدة املـــحافـــل الـــروحـــانـــية املـــركـــزيـــة ويـــساعـــد عـــلى تـــنسيق 

نشاطاتها وتوحيد هذه النشاطات.120 

ابــتدأ تــنفيذ هــذه املــشاريــع الــعاملــية فــي الــعام 1964 بــتبنّي مشــروع الــسنوات الــتسع ثــم تــبع ذلــك مشــروع 
الـسنوات الخـمس الـعام 1974 ومشـروع الـسنوات السـبع الـعام 1979، ثـم مشـروع الـسنوات السـت الـعام 
1986 ومشـــروع الـــسنوات الـــثالث الـــعام 1993 ومشـــروع الـــسنوات األربـــع الـــعام 1996، ولـــحق بـــعد ذلـــك 
مشــــروع اســــتغرق تــــنفيذه اثــــني عشــــر شهــــرا خُـــــتم بــــه الــــقرن العشــــرون. وتــــميّزت هــــذه املــــشاريــــع املــــتتالــــية 
بـالـتفاوت الـقائـم بـينها مـن حـيث تـركـيزهـا عـلى الهـدف واملـقصد، فـأعـطانـا هـذا الـتفاوت مـؤشّــــــرا مـفيدا ملـراحـل 
الـنمو الـتي كـان يـمر بـها األمـر الـكريـم فـي تـلك الـعقود وملِـــــا كـان يـواجـهه مـن التحـّديـات والـفرص الـناجـمة عـن 
هــذا الــنمو. ولــعّل األهــم مــن ذلــك الــتفاوت بــني مشــروع وآخــر هــو أن الــنشاطــات الــتي دعــا إلــيها وتــطّلبها كــل 
مشـروع مـا كـانـت إال امـتدادا ملـبادراٍت أمـر بـها حـضرة شـوقـي أفـندي، الـذي كـان قـد أمـسك بـدوره بـأطـراف 
الـخيوط الـتي نـسجها فـي األصـل مـؤسّـــــسا األمـر اإللـهي فـأحـكم ولـي أمـر اهلل وثـاقـها وفـّصلها فـكان مـنها مـا 
يـلي: تـدريـب املـحافـل الـروحـانـية، الـعمل عـلى تـرجـمة اآلثـار املـباركـة، نشـر الـكتب الـبهائـية وتـوزيـعها، تـشجيع 
األحــبّاء عــلى االشــتراك اشــتراكــا عــامــا فــي جــميع الــنشاطــات والخــدمــات األمــريــة، االهــتمام بــإغــناء الــحياة 
الـــبهائـــية إغـــناء روحـــيا، بـــذل الـــجهود لـــكي تشـــترك الـــجامـــعة الـــبهائـــية فـــي الـــحياة االجـــتماعـــية الـــعامـــة، دعـــم 
الـــحياة الـــعائـــلية الـــبهائـــية وتـــقويـــة الـــرابـــطة األســـريـــة، وتـــربـــية األطـــفال وإرشـــاد الشـــباب. وفـــيما تســـتمر هـــذه 
الــجهود املــختلفة فــي ســبيل تــحقيق األهــداف والــغايــات الــتي تــقّدم ذكــرهــا لتخــلق إمــكانــات وفــرصــا جــديــدة، 
فـإن حـقيقة األمـر أن كـل واحـد مـن هـذه األهـداف قـد حـّددتـه وأنـشأتـه الـدوافـع الـخالّقـة لهـذا الـظهور اإللـهي 
نــــفسه لتســــبغ عــــلى كــــل نــــشاط أو مــــجهود تــــقوم بــــه الــــجامــــعة الــــبهائــــية قــــوة تــــوحّــــــد الــــصفوف وتخــــلق الــــتآلــــف 

واالتّحاد، فهاهنا يكمن الِسّر والضامن األكيد لنجاحها في النهاية. 



كــــانــــت الــــسنوات العشــــرون األولــــى مــــن عــــمر ســــياق األحــــداث هــــذا الــــذي ســــردنــــاه مــــن أكــــثر الــــفترات إثــــراء 
لـلنشاطـات الـتي شهـدتـها الـجامـعة الـبهائـية. فـفي فـترة مـن الـزمـان قـصيرة قـصرا الفـتاً لـلنظر تـضاعـف عـدد 
املــحافــل الــروحــانــية وأصــبح تــعدد الــثقافــات واألعــراق بــالنســبة لــلمنتمني إلــى الــجامــعة الــبهائــية يــميّز الــحياة 
الـــبهائـــية أكـــثر فـــأكـــثر. ورغـــم أن انـــهيار نـــظام املـــجتمع وتـــفّسخه قـــد خـــلقا املـــشكالت أمـــام الـــهيئات اإلداريـــة 
الــبهائــية، فــإن إحــدى الــنتائــج املــترتــبة عــلى ذلــك كــانــت تــزايــدا عــظيما فــي اهــتمام الــغير لــلتعرّف عــلى رســالــة 
األمــر املــبارك. فــفي الــبدايــة واجهــت الــجامــعة الــبهائــية تحــّديــا فــي مــجال ”تــبليغ الجــماهــير“ وبحــلول الــعام 
1967 دعـيت الـجامـعة الـبهائـية لـكي ”تشـرع فـي اإلعـالن إعـالنـا عـامـا مُــركّـــزا ومسـتمرا عـن الـرسـالـة اإللـهية 
الـــباعـــثة عـــلى الـــحياة وعـــن أن املـــوعـــود املـــنتظر قـــد جـــاء، وأن يـــتم اإلعـــالن عـــلى نـــطاق واســـع لـــيصل إلـــى كـــل 

طبقة من طبقات املجتمع اإلنساني ....“121 

وفــيما انــطلق األحــباء مــن أهــل املــدن مــن ديــارهــم ومــدنــهم لــينفّذوا حــمالت تــبليغية مــتواصــلة قــاصــديــن إبــالغ 
الــكلمة اإللــهية للجــماهــير الــغفيرة مــن أهــل الــقرى وســكان املــناطــق الــريــفية فــي الــعالــم، وجــدوا تــقباّل لــرســالــة 
حــــضرة بــــهاء اهلل فــــاق حــــدود كــــل مــــا كــــان يــــمكن أن يخــــطر فــــي بــــالــــهم مــــن تــــصّور. ورغــــم أن اإلقــــبال عــــلى 
الـــرســـالـــة اإللـــهية اتّخـــذ أشـــكاال اخـــتلفت اخـــتالفـــا كـــبيرا عـــما ألـــفه املـــبّلغون، فـــقد اســـتُقبل املـــؤمـــنون الجـــدد 
بـــترحـــيب حـــار. وتـــدفّـــق عشـــرات األلـــوف مـــن املـــؤمـــنني الجـــدد لـــيدخـــلوا أمـــر اهلل عـــبر كـــل مـــن أفـــريـــقيا وآســـيا 
وأمـريـكا الـالتـينية، وغـالـبا مـا كـانـوا يـمثلون الـغالـبية الـساحـقة ألجـزاء كـامـلة مـن الـقرى الـريـفية. وبـالـفعل كـانـت 
السـتينيات والسـبعينيات سـنوات مـليئة بـنشوة االنـتصار بـالنسـبة لـلجامـعة الـبهائـية الـتي كـان نـمّوهـا خـارج 
إيــــران نــــمّوا بــــطيئا ومحــــدودا فــــي مــــعظمه. أمــــا األحــــباء فــــي مــــنطقة املــــحيط الــــباســــيفيكي فــــقد تــــحقق لــــهم 
االمـــــتياز الـــــعظيم فـــــي أن يـــــجتذبـــــوا أول رئـــــيس دولـــــة لـــــيدخـــــل ديـــــن اهلل، أال وهـــــو صـــــاحـــــب الـــــسمو مـــــالـــــيتوا 
تـــونـــامـــافـــيلي الـــثانـــي مـــلك ســـامـــوا. ســـوف تحـــّدد أحـــداث املســـتقبل مـــعنى هـــذا اإلنـــجاز وتـــضعه فـــي اإلطـــار 

الالئق به.

وكــما هــو الــحال دائــما بــالنســبة لــلحياة األمــريــة مــنذ الــبدايــة، كــان ســر هــذا الــنمو فــي األســاس هــو الــتزام 
الـفرد املـؤمـن بـتنفيذ كـل مـا يُعهـد إلـيه مـن املـسؤولـيات. وقـد سـبق أن بـادر عـدد مـن األشـخاص بـعيدي الـنظر 
إبــــان واليــــة حــــضرة شــــوقــــي أفــــندي إلــــى االتّــــصال بــــأهــــل الــــبالد األصــــليني فــــي دول مــــثل يــــوغــــندا وبــــولــــيفيا 
وإنــدونــيسيا. واجــتذب املــيدان والــعمل الــتبليغي أعــدادا مــتزايــدة مــن الــناس وخــاصــة فــي الــهند وفــي بــلدان 
مــختلفة مــن أفــريــقيا وفــي مــعظم مــناطــق أمــريــكا الــالتــينية إضــافــة إلــى جــزر املــحيط الــهادئ الــباســيفيكي 
ومـنطقة أالسـكا وتـلك الـتي يـقطنها الـسكان األصـليون فـي كـندا، وال سـيما املـناطـق الـتي سـكنها الـسود فـي 
جــنوب الــواليــات املتحــدة. ودعــمت هجــرة املــؤمــنني إلــى تــلك الــديــار وعــملهم الــريــادي فــيها هــذا الــنشاط دعــما 
حـيويـا شـّجع عـلى قـيام مجـموعـات مـن املـبّلغني مـن بـني صـفوف املـؤمـنني الجـدد مـن أهـل تـلك الـبالد األصـليني 

أنفسهم إلبالغ الكلمة اإللهية ونشرها. 

لــــكنه بــــات واضــــحا رغــــم كــــل ذلــــك أن املــــبادرات  الــــفرديــــة وحــــدهــــا، مــــهما اتّــــسمت بــــالــــحيويــــة وكــــان دافــــعها 
الــروحــانــية واإللــهام، فــإنــها لــم تــتمكن مــن تــلبية مــطالــب الــفرص املــتاحــة تــلبية وافــية. وقــد قــامــت الــجامــعات 
الــبهائــية بــتنفيذ ســلسلة طــويــلة مــن املــشاريــع الجــماعــية لــإلعــالن عــن األمــر الــكريــم إعــالنــا عــامــا ومــشاريــع 
أخـــرى لـــتبليغ الـــكلمة اإللـــهية، مـــما يـــعيد إلـــى األذهـــان ذكـــرى تـــلك األيـــام الـــبطولـــية مـــن أيـــام مـــطالـــع األنـــوار. 
وهـكذا وجـدت فِــَرق مـن املـبّلغني املتحـّمسني أنـه أصـبح فـي اإلمـكان حـينئذ إبـالغ الـرسـالـة اإللـهية لـيس فـقط 



ملجـرّد أعـداد مـتوالـية مـن املسـتفسريـن وحسـب، بـل وإلـى طـوائـف كـامـلة مـن الـناس عـالوة عـلى إبـالغـها إلـى 
جــامــعات بــأســرهــا مــن البشــر. وتــضاعــفت مــن ثــّم األعــداد مــن عشــرات اآلالف لــتصير مــئات األلــوف. وفــرض 
هـذا الـنمّو فـي أعـداد أتـباع ديـن اهلل عـلى أعـضاء املـحافـل الـروحـانـية الـذيـن اقـتصرت تـجاربـهم عـلى تـرسـيخ 
مـفهوم األمـر اإللـهي فـي أفـراد املسـتفسريـن مـمن نـشأوا إمـا فـي أجـواء فـكريـة مـشحونـة بـالـشكوك فـي الـديـن 
أو بـالـتعّصب والـتزمّــت فـيه، فـرض عـليهم انـتهاج أسـلوب يـأخـذ فـي الحسـبان مـا وجـده أعـضاء تـلك املـحافـل 
مــن مــظاهــر اإليــمان لــدى مجــموعــات كــامــلة مــن الــناس ال يــتعّدى حــّسهم الــديــني كــونــه أمــراً عــاديــاً مــن أمــور 

الحياة اليومية. 

ولـــم تـــسهم أي فـــئة مـــن الـــفئات فـــي الـــجامـــعات الـــبهائـــية إســـهامـــا تـــامـــا ونَشِـــــــطا فـــي ســـير هـــذا الـــنمّو املـــثير 
لــإلعــجاب أكــثر مــما أســهم بــه الشــباب الــبهائــي. وتــذكّـــرنــا األعــمال الــبطولــية لــهؤالء الشــباب فــي هــذه الــعقود 
الــحاســمة مــرة بــعد أخــرى بــأن مــعظم أفــراد ذلــك الــرعــيل مــن األبــطال كــان مــن الشــباب، وهــو مــا كــان عــليه 
الــحال فــعال عــبر الــسنوات املــائــة والخــمسني املــاضــية مــن تــاريــخنا. فــهؤالء األبــطال هــم الــرّواد األوائــل مــمن 
رفـــعوا لـــواء ديـــن اهلل ورســـموا خـــط مـــساره فـــي الـــقرن الـــتاســـع عشـــر. فـــحضرة الـــباب نـــفسه كـــان فـــي ســـن 
الــخامــسة والعشــريــن عــندمــا أعــلن عــن رســالــته. وأمــا أنــيس فــقد كــان فــي بــاكــورة شــبابــه عــندمــا فــاز بــالــعزة 
واملجـــد األبـــدي فـــرافـــق مـــواله الـــحبيب فـــي رحـــلة االســـتشهاد، وآمـــن الـــقّدوس بـــالـــظهور اإللـــهي وهـــو فـــي ســـن 
الـثانـية والعشـريـن، وزيـنب الـتي لـم يسجّــــل لـها الـتاريـخ سـنّا محـّددة كـانـت فـي ريـعان الـصبا. نـاهـيك بـالـشيخ 
عــلي الــذي عــظّم قــدره كــل مــن الــقدوس واملــالّّ حســني، فــقد ذاق حــالوة االســتشهاد وهــو فــي ســن العشــريــن 
بـينما وهـب محـمد بـاقِــرنَـْقش حـياتـه لـفداء هـذا األمـر الـكريـم وهـو ال يـزال ابـن أربـعة عشـر ربـيعا فـقط. وأخـيرا 

هناك الطاهرة التي اعتنقت أمر الباب وهي في سنواتها العشرين.

 وســـار عـــلى درب تـــلك الـــشخصيات الـــفذّة اآلالف مـــن الشـــباب الـــبهائـــي الـــذي قـــام فـــي الـــسنوات الـــالحـــقة 
بـــإعـــالن رســـالـــة األمـــر الـــكريـــم فـــي كـــل جـــزء مـــن أجـــزاء الـــقارات الخـــمس وفـــي الجـــزر املنتشـــرة حـــول الـــكرة 
األرضــــــية. وفــــــيما بــــــدأت ”حــــــركــــــة الشــــــباب“ والــــــثقافــــــة الــــــخاصــــــة بــــــها تظهــــــر فــــــي نــــــهايــــــة الســــــتينيات وأوائــــــل 
الســــبعينيات أقــــدم املــــؤمــــنون الشــــباب مــــن ذوي املــــواهــــب فــــي مــــجاالت املــــوســــيقى واملســــرح والــــفن ومــــختلف 
أشـكال الـفنون واآلداب عـلى اإلسـهام فـي الـنشاط الـذي كـان سـبق أن أشـار إلـيه حـضرة ولـي أمـر اهلل حـني 
قـــال: ”فـــي ذلـــك الـــيوم ســـوف ينتشـــر أمـــر اهلل انـــتشار الـــنار فـــي الـــهشيم، وســـوف يـــعلن عـــن روح هـــذا الـــديـــن 
وتـــعالـــيمه مـــن عـــلى خشـــبة املســـرح أو فـــي مـــيدانـــي األدب والـــفن ....“122 وســـاعـــد مـــا يـــتميّز بـــه الشـــباب مـــن 
حـميّة وحـماسـة الـجامـعة الـبهائـية عـلى مـواجـهة تحـّديـات مسـتمرّة والتحـّلي بـالجـرأة أكـثر فـأكـثر لسـبر أغـوار 

تعاليم حضرة بهاء اهلل والتمّعن في ما تحمله تلك التعاليم من نتائج اجتماعية ثورية. 

إال أّن االزديــاد الــهائــل فــي أعــداد أولــئك الــذيــن دخــلوا حــظيرة ديــن اهلل جــلب مــعه مــشكالت خــطيرة. فــعلى 
الـصعيد املـباشـر اسـتنفدت الـجامـعة الـبهائـية كـل مـصادرهـا املـخصصة لـتنفيذ نـشاطـاتـها حـني سـعت لـتأديـة 
واجـــباتـــها فـــي تـــوفـــير مـــا يـــتطّلبه االســـتمرار فـــي تـــلبية احـــتياجـــات املـــؤمـــنني الجـــدد مـــن الـــتعّمق فـــي الـــتعالـــيم 
األمـــريـــة، ومـــا يـــقتضيه تـــدعـــيم الـــجامـــعات واملـــحافـــل الـــروحـــانـــية الـــتي تـــكّونـــت حـــديـــثا بـــفضل هـــؤالء املـــؤمـــنني. 
وتـكّررت فـي أنـحاء الـعالـم آنـذاك التحـّديـات املـتمثّلة فـي اخـتالف الـثقافـات كـالـتي جـابهـت األحـبّاء اإليـرانـيني 
الـــذيـــن كـــانـــوا أول مـــن حـــاول حـــمل الـــرســـالـــة اإللـــهية ونشـــرهـــا فـــي أقـــطار الـــغرب. ونـــادرا مـــا كـــانـــت املـــسائـــل 
الــديــنية أو املــبادئ اإلداريــة الــتي كــانــت الــشغل الــشاغــل فــي أذهــان املــهاجــريــن واملــبّلغني مــن األمــور الــتي 



اسـتقطبت اهـتمام املـؤمـنني الجـدد املـنتمني إلـى خـلفيات اجـتماعـية وثـقافـية اخـتلفت كـل االخـتالف عـّما سـبق. 
وغـــالـــبا مـــا كـــان اخـــتالف الـــرأي، حـــتى فـــي املـــسائـــل االبـــتدائـــية مـــثل تحـــديـــد املـــواعـــيد واإلفـــادة مـــن الـــوقـــت أو 
الــقواعــد االجــتماعــية الــبسيطة الــتي يــجب اتّــباعــها ســببا فــي خــلق هــوة يســتعصي مــعها إيــجاد أي تــفاهــم 

وأصبح لذلك أي نوع من تبادل الرأي مسألة في منتهى الصعوبة.

أسـهمت هـذه املـشكالت فـي بـادئ األمـر فـي شحـذ الـهمم ألنـها حـفزت الـهيئات اإلداريـة وأفـراد املـؤمـنني عـلى 
الـــسواء لـــبذل أقـــصى الجهـــد فـــي إيـــجاد طـــرق جـــديـــدة ملـــعالـــجة األوضـــاع الـــتي تـــواجـــهها الـــجامـــعة وحـــثّتهم 
بــالــفعل عــلى الــتوســل بــأســالــيب جــديــدة فــي كــيفية تــفّهم اآلثــار املــقدســة الــبهائــية. وبُــذلــت جــهود ثــابــتة لــألخــذ 
بـــالهـــدايـــة الـــصادرة عـــن مـــركـــز األمـــر والـــقائـــلة إن الـــتوســـع والـــتدعـــيم مـــتالزمـــان وأنـــه يـــنبغي لـــهما أن يجـــريـــا 
مــتضافــريــن. إال أنــه حــيثما لــم تــتحقق فــورا الــنتائــج املــرجــوة خــيّمت إلــى حــد مــا عــلى الــنفوس الــكآبــة وهــبوط 
الـهمة والـعزيـمة. وبـدأ مـن ثـم هـذا االزديـاد األولـي فـي عـدد الـذيـن دخـلوا حـظيرة األمـر املـبارك يـتباطـأ بـصورة 
مـلحوظـة فـي بـالد مـتعّددة، فـدفـع ذلـك الـجامـعات الـبهائـية والـهيئات اإلداريـة فـيها عـلى الـعودة إلـى مـزاولـة مـا 
كـان مـألـوفـا قـبل ذلـك مـن األسـالـيب والـنشاطـات والـتوجّــــه إلـى الجـماعـات الـتي كـان الـوصـول إلـيها أسهـل مـن 

غيرها. 

كــان األثــر الــرئــيسي لهــذه الــنكسات أن الــجامــعة الــبهائــية تــوصّــــــــــلت إلــى قــناعــة بــأن تــوقــعاتــها املســتقبلية فــي 
الــسنوات األولــى مــن هــذه الــفترة كــانــت مــن بــعض الــوجــوه أبــعد مــا تــكون عــن الــواقــع. فــرغــم أن اإلنــجازات 
الـتي تـحّققت بـسهولـة فـي بـدايـة الـنشاطـات الـتبليغية كـانـت مـشّجعة إال أنـها لـم تـكن قـادرة وحـدهـا عـلى بـناء 
حـياة بـهائـية بـاسـتطاعـتها أن تـحّقق احـتياجـات املـؤمـنني الجـدد فـيها أو تـساعـد عـلى التجـدد واالنـبعاث. ولـعلّ 
مــا واجــه املــهاجــريــن واملــؤمــنني الجــدد عــلى الــسواء كــان بــاألحــرى قــضايــا ومــسائــل لــم تــكن الــخبرة الــبهائــية 
املـتوفّـرة فـي أقـطار الـغرب – وال حـتى فـي إيـران  –قـادرة عـلى إيـجاد الحـلول لـها. وكـانـت املـسائـل املـطروحـة 
كـــما يـــلي: كـــيف يـــتم تـــشكيل املـــحافـــل الـــروحـــانـــية املحـــلية فـــي مـــناطـــق اعـــتنقت األغـــلبية الـــساحـــقة فـــيها مـــن 
املـؤمـنني الجـدد األمـر مـا بـني عـشية وضـحاهـا مـدفـوعـة بـكل بـساطـة بـقوة حـسها الـروحـانـي بـصدق هـذا الـديـن 
ال غـير؟ وكـيف تـؤدي هـذه املـحافـل وظـائـفها مـتى شُــــــكلت؟ وكـيف يـمكن أن يـكون لـلمرأة صـوت يـوازي صـوت 
الــرجــل فــي مــجتمعات كــان الــرجــال فــيها قــّوامــني عــلى الــنساء مــنذ فجــر الــتاريــخ؟ وكــيف يــمكن تــعليم أعــداد 
غــفيرة مــن األطــفال بــصورة مــنتظمة فــي مــناطــق ســاد أجــواءهــا الــثقافــية الــفقر وانتشــرت فــيها األمّــية؟ ثــم مــا 
هــي األولــويــات الــتي يــجب أن يهــتدي بــها الــبهائــيون فــي تــربــيتهم األخــالقــية؟ وكــيف يــمكن لــألهــداف الــتي 
يـــضعونـــها لـــتلك املـــناطـــق وفـــي تـــلك الـــظروف أن تـــكون ذات صـــلة بـــالـــعادات والـــتقالـــيد املـــرعـــية محـــليا؟ وكـــيف 
يــمكن إيــجاد حــياة لــجامــعة املــؤمــنني مــليئة بــالــحيويــة والــنشاط قــادرة عــلى بــعث الــتنمية الــروحــانــية بــالنســبة 
ألفـــراد تـــلك الـــجامـــعة؟ وأيـــضا مـــا هـــي األولـــويـــات الـــتي يـــنبغي اعـــتمادهـــا مـــن حـــيث تـــألـــيف الـــكتب الـــبهائـــية 
وخــاصــة إذا أُخــذ فــي الحســبان الــتزايــد املــفاجئ فــي عــدد الــلغات الــتي تــمثلها الــجامــعة الــبهائــية؟  وكــيف 
يــمكن املــحافــظة عــلى ســالمــة نــظام الــضيافــة الــتسع عشــريــة وفــتح املــجال فــي آن مــعا لهــذا الــنشاط األمــري 
الـــحيوي لـــيغتني مـــن املـــؤثّـــرات الـــخيرة لـــتعّدد الـــثقافـــات واخـــتالفـــها؟ وتـــرّدد فـــي كـــل الـــقضايـــا الـــتي شـــغلت 
االهــتمام الــسؤال كــيف يــمكن إيــجاد املــصادر البشــريــة واملــاديــة إضــافــة إلــى كــيفية تــمويــلها وتــنسيق طــرق 

استخدامها؟



قــادت ضــغوط هــذه التحــديــات املــلّحة مــتشابــكة األطــراف الــجامــعة الــبهائــية نــحو درب ســارت فــيه لــتوسّــــــع عــن 
طـــريـــق الـــبحث والـــدرس مـــعلومـــاتـــها وتـــزيـــد مـــن مـــعرفـــتها األمـــريـــة، فـــكان هـــذا املـــسار مـــهّما بـــمقدار األهـــمية 
نـفسها الـتي اتـسمت بـها نـشاطـات الـتوسـع والـتدعـيم. ولـعّله مـن سـالمـة الـقول إنـه فـي هـذه الـسنوات بـالـذات 
لــم يــكن هــناك بــالــفعل أي نــشاط تــبليغي أو أيــة فــعالــيات مــتضافــرة فــي مــجاالت الــتوسّــــــع والــتدعــيم واإلعــالن 
عــن األمــر أو أيــة خــيارات إداريــة أو أيــة جــهود إضــافــية نــحو الــتواؤم الــثقافــي، إال كــان قــد تــم إجــراؤهــا أو 
تجـــربـــتها بـــصورة أو بـــأخـــرى فـــي بـــقعة مـــا مـــن بـــقاع الـــعالـــم الـــبهائـــي. وكـــان املـــحّصل الـــنهائـــي أن خـــرجـــت 
الـجامـعة الـبهائـية فـي مـعظمها مـن هـذه التجـربـة وقـد تـلّقت درسـا مـكثّفا وتـعّمق فـهمها لـلنتائـج املـترتـبة عـلى 
تـبليغ الـكلمة اإللـهية لجـماهـير الـناس، وهـو درس وعـمق فـهم لـم يـكونـا لـيتأتـيا عـن أي طـريـق آخـر. وكـان هـذا 
الـــطريـــق الـــذي ســـلكته الـــجامـــعة الـــبهائـــية بـــحكم طـــبيعته ذا طـــابـــع محـــلي وإقـــليمي مـــن حـــيث تـــركـــيزه عـــلى 
األمـــور. وكـــانـــت املـــكاســـب الـــتي تـــحّققت فـــي الـــنوع ولـــيس فـــي الـــكم. أمـــا الـــتقّدم الـــذي تـــم فـــقد كـــان تـــقّدمـــا 
مــتنامــيا تــدريــجيا ولــيس تــقّدمــا عــلى مــقدار هــائــل دفــعة واحــدة. ولــوال جــهود الــتدعــيم املــضنية الــصعبة دومــا 
واملــــحبطة لــــلهمم فــــي أغــــلب األحــــيان لــــكانــــت اإلمــــكانــــات ضــــئيلة وغــــير كــــافــــية لــــتنفيذ مــــا وضــــع مــــن الخــــطط 

الالحقة لتنظيم مرحلة الدخول في األمر أفواجا والترويج لها ترويجا ناجحا.

وحـيث إِنَّ الـرسـالـة اإللـهية كـانـت قـد نـفذت آثـارهـا حـينئذ ال إلـى حـياة أفـراد مجـموعـات قـليلة الـعدد وحسـب، 
بــل إلــى حــياة جــامــعات بشــريــة بــأســرهــا، فــقد نــتج عــن ذلــك انــبعاث ظــاهــرة حــيويــة مــيّزت األمــر الــكريــم مــنذ 
أولـى مـراحـل تـقدمـه وعـلّو شـأنـه. فـألول مـرة مـنذ عشـرات الـسنني وجـد أمـر اهلل الـعزيـز نـفسه مـرة أخـرى وقـد 
أصـــبحت نـــشاطـــات الـــتبليغ والـــتدعـــيم فـــيه مـــرتـــبطة بـــالـــنشاطـــات الـــتنمويـــة االقـــتصاديـــة واالجـــتماعـــية. فـــفي 
الـسنوات األولـى مـن الـقرن العشـريـن وبـفضل الهـدايـة الـحكيمة لـكل مـن حـضرة عـبد الـبهاء وحـضرة ولـي أمـر 
اهلل نــهض األحــباء اإليــرانــيون املحــرومــون مــن املــساواة واإلفــادة مــن الــفرص الــتي وفّــرهــا مــجتمعهم آنــذاك 
عـلى ضـآلـتها - بـاذلـني الجهـد وعـرق الـجبني فـي سـبيل بـناء مـقومـات مـجتمع مـتكامـل فـاق كـل مـا كـانـت تـتطّلع 
إلـيه أو يـمكن أن تـحّققه املجـموعـات الـبهائـية املـنعزلـة نسـبيا فـي أمـريـكا الـشمالـية وأوروبـا الـغربـية. أمـا فـي 
إيـــران ذاتـــها فـــقد كـــان رقـــيّ الـــجامـــعة الـــروحـــي واألخـــالقـــي والـــنشاطـــات الـــتبليغية وبـــناء املـــدارس والـــعيادات 
الـــطبية وتـــأســـيس الـــنظم اإلداريـــة وتـــشجيع املـــبادرات الـــتي تهـــدف إلـــى إيـــجاد االكـــتفاء الـــذاتـــي اقـــتصاديـــا 
وإلـى تـحقيق الـرفـاه والـرخـاء، كـان كـل ذلـك مـنذ الـبدايـة بـمثابـة املـميزات الـخاصـة املـتالزمـة فـي سـياق مـوحّــــد 
مــن الــتنمية املــتكامــلة عــضويــا. وعــادت هــذه الــفرص ذاتــها ومــا خــلقته مــن تحــديــات إلــى الــظهور مــن جــديــد 

لتواجه الجامعات البهائية في أفريقيا وأمريكا الالتينية وأطراف من آسيا. 

ورغـم أن نـشاطـات الـتنمية االجـتماعـية واالقـتصاديـة كـانـت تجـري عـلى قـدم وسـاق مـنذ وقـت طـويـل وخـاصّـــــــــة 
فـي أمـريـكا الـالتـينية وآسـيا، فـإنـها كـانـت بـمثابـة بـرامـج لـلعمل مـنفردة تـقوم بـها مجـموعـات مـن املـؤمـنني تـحت 
إشـراف املـحافـل الـروحـانـية املـركـزيـة وهـدايـتها، ولـم تـكن لهـذه الـبرامـج عـالقـة بـأي مـن املـشاريـع الـعامـة. إال أن 
الـجامـعات الـبهائـية فـي كـل أنـحاء الـعالـم دعـيت فـي شهـر تشـريـن األول (أكـتوبـر) مـن الـعام 1983 إلـى دمـج 
مــثل تــلك الــجهود فــي مــنهج الــنشاطــات املــعتادة، وتــم تــأســيس مــكتب لــلتنمية االجــتماعــية واالقــتصاديــة فــي 
املركز العاملي لألمر مهّمته تنسيق النشاطات التثقيفية والتعليمية واملساعدة في استقطاب املعونة املالية. 



وشهـــدت الـــسنوات العشـــر الـــتي تـــلت اخـــتبارات وتـــجارب واســـعة فـــي مـــجال نـــشاط لـــم تـــكن مـــعظم الـــهيئات 
الـبهائـية عـلى اسـتعداد كـاف لـلقيام بـه. وفـي أثـناء سـعي الـجامـعات الـبهائـية لـالسـتفادة مـن درس الـنماذج 
والـبرامـج الـتي تـّمت تجـربـتها مـن قـبل وكـاالت الـتنمية املنتشـرة حـول الـعالـم، واجهـت هـذه الـجامـعات تحـّديـات 
تـمثّلت فـي كـيفية إيـجاد صـلة تـآلـف بـني مـفهومـها لـلمبادئ والـتعالـيم الـبهائـية ومـا وجـدتـه فـي مـجاالت شـتى 
شــغلت اهــتمامــها، مــثل الــتربــية والــتعليم والــصحة ومــكافــحة األمــيّة والــزراعــة وتــكنولــوجــيا االتّــصال واإلعــالم. 
ونســـبة لـــعظم املـــوارد الـــتي كـــانـــت تســـتثمرهـــا الـــحكومـــات واملـــؤســـسات الـــتنمويـــة إضـــافـــة إلـــى الـــثقة والـــقناعـــة 
الــــلتني نــــفذت بــــهما جــــهود الــــتنمية، كــــان مــــن املــــغري جــــدا أن يــــكون ســــعي الــــجامــــعة الــــبهائــــية مجــــرّد تــــبنّي 
أسـالـيب الـتنمية الـجاري اسـتخدامـها وتـكييف الـجهود الـبهائـية لـتتوافـق مـع الـنظريـات الـسائـدة آنـذاك. ولـكن 
عـندمـا تـطّور الـنشاط الـتنموي وّجهـت الـهيئات الـبهائـية اهـتمامـها نـحو خـلق نـماذج مـثالـية اسـتوعـبت خـير مـا 
كــانــت تــشاهــده مــن مــظاهــر الــتنمية الــسائــدة حــولــها فــي املــجتمع الــخارجــي األكــبر لــطبعها بــطابــع املــفهوم 

البهائي الفريد في نوعه املؤمن بما في اإلنسان من استعداد وطاقات. 

لـــم تـــنجح مخـــطّطات املـــشاريـــع املـــتتالـــية فـــي أي مـــكان كـــما نـــجحت فـــي الـــهند فـــي إثـــبات جـــدارتـــها وتـــبريـــر 
فــاعــليتها عــلى هــذه الــصورة الــرائــعة. فــالــجامــعة الــبهائــية فــي الــهند أصــبحت الــيوم جــامــعة عــمالقــة فــي عــالــم 
األمـر الـكريـم يـزيـد عـدد أعـضائـها عـلى املـليون نـسمة، وتـتّسع رقـعة نـشاطـها لـتشمل مـساحـات شـاسـعة مـن 
شـــــبه الـــــقارّة الـــــهنديـــــة واســـــعة األطـــــراف الـــــتي تـــــحتضن الـــــعديـــــد مـــــن مـــــختلف الـــــثقافـــــات والـــــلغات واألديـــــان 
ومجـــموعـــات بشـــريـــة مـــتعددة األصـــول. ومـــن أوجـــه مـــختلفة لـــّخصت التجـــربـــة الـــتي مـــرت بـــها فـــي الـــهند تـــلك 
املجـموعـة مـن املـؤمـنني املـنعم عـليهم بـعميم الـبركـات كـفاح الـعالـم الـبهائـي ومـا مـر بـه مـن اخـتبارات ومـا واجـه 
مــن نــكسات ومــا حــّقق مــن انــتصارات خــالل الــفترة الحــرجــة لــلسنوات الــثالثــني املــاضــية. فــقد تــضاعــف عــدد 
الــذيــن سجّـــــلوا أنــفسهم كــبهائــيني تــضاعــفا مــثيرا جــلب مــعه كــل املــشكالت الــتي كــانــت تــواجــهها الــجامــعات 
الـــبهائـــية األخـــرى فـــي الـــعالـــم ولـــكن لـــيس بـــالـــضخامـــة نـــفسها الـــتي واجهـــتها الـــجامـــعة الـــبهائـــية فـــي الـــهند. 
فـــالـــطريـــق الـــطويـــل الـــذي ســـلكته تـــلك الـــجامـــعة لـــتصل إلـــى مـــا وصـــلت إلـــيه مـــن الـــعزة والـــكرامـــة كـــان طـــريـــقا 
مـــحفوفـــا بـــأشـــد املـــصاعـــب وأقـــساهـــا، وهـــي املـــصاعـــب الـــتي هـــّدد بـــعضها أحـــيانـــا املـــوارد اإلداريـــة املـــتوفّـــرة 
آنـذاك. ولـم تـكن االنـتصارات الـتي أُحـرزت إال داللـة عـلى مـا كـان مـتوقّـعا مـن تـأيـيد سـوف يـبارك الجهـد الـذي 
تـبذلـه الـجامـعات الـبهائـية فـي قـارات أخـرى فـي مـجابـهة تحـديـات مـشابـهة ملـا واجهـته الـهند. وبحـلول الـعام 
1985 بــلغ نــمو األمــر الــكريــم حــدا دعــا إلــى االهــتمام بــصورة أكــثر تــركــيزا مــما كــان فــي اســتطاعــة املــحفل 
الـــروحـــانـــي املـــركـــزي أن يـــوفّـــره بـــمفرده وذلـــك لســـد احـــتياجـــات الـــعديـــد مـــن مـــختلف املـــناطـــق واالســـتفادة مـــن 
الــفرص املــتاحــة هــناك. وهــكذا تــأسســت الــهيئة الجــديــدة بــاســم املجــلس اإلقــليمي الــبهائــي، فــكان ذلــك بــدايــة 

مسيرة خلق الالمركزية اإلدارية التي برهنت على فاعليتها في العديد من األقطار األخرى. 

وحـــني احـــتُفل فـــي الـــعام 1986 بـــافـــتتاح مشـــرق أذكـــار الـــهند و”مـــعبد الـــلوتـــس“ الجـــميل، كـــان ذلـــك الحـــدث 
بـمثابـة تـتويـج الئـق لـكل الـنشاطـات الـجاريـة آنـذاك ومـا حـّققته مـن تـوسـيع رقـعة األمـر الـكريـم وتـدعـيم أركـانـه. 
ورغـــم أن مشـــروع بـــناء مشـــرق أذكـــار الـــهند قـــد ولّـــد تـــوقّـــعات مـــفعمة بـــاآلمـــال املـــتفائـــلة بـــالنســـبة لـــألثـــر الـــذي 
سـيكون لـلبناء عـند إتـمامـه عـلى مـدى االعـتراف بـديـن اهلل وإقـبال الجـماهـير عـليه، فـإن الـواقـع فـاق بـصورة ال 
حـد لـها أكـبر هـذه اآلمـال وأكـثرهـا إشـراقـا وتـفاؤال. فـفي يـومـنا هـذا أصـبح مشـرق أذكـار الـهند املـحج األول 
لـلزّوار يـجتذبـهم مـن كـل أنـحاء شـبه الـقارة ويـرحّـــب كـل يـوم بـمعّدل يـزيـد عـلى عشـرة آالف زائـر، وتظهـر صـوره 



بــشكل بــارز فــي مــا ينشــر مــن صــحف وكــتب  ومــجالت  ومــا يــنتج مــن أفــالم ســينمائــية ومــا يــعّد مــن بــرامــج 
تــلفازيــة. ولــقد أعــطى االهــتمام الــذي أثــاره فــي الــناس ديــن بــعث نــفسه وتجسّــــــد فــي قــالــب عــلى هــذه الــدرجــة 
مــن الــروعــة واإلبــداع، مــعنى جــديــدا لــذلــك الــوصــف الــذي ســاقــه حــضرة عــبد الــبهاء بــالنســبة ملــشارق األذكــار 

حني قال إن مشرق األذكار هو ”املبّلغ الصامت“ لدين اهلل. 

إن الـــتقدم الـــذي حـــّققته الـــجامـــعة الـــبهائـــية فـــي الـــهند، أكـــان ذلـــك بـــالنســـبة لـــنموهـــا الـــداخـــلي أو بـــالنســـبة ملـــا 
وطّدتـه مـن عـالقـات مـع املـجتمع الـخارجـي األوسـع، إنـما يـدل بـوضـوح عـلى مـا أقـدمـت عـليه تـلك الـجامـعة فـي 
شهـــر تشـــريـــن الـــثانـــي (نـــوفـــمبر) الـــعام 2000 عـــندمـــا اتّخـــذت خـــطوة رائـــدة فـــي مـــجال الـــتنمية االجـــتماعـــية 
واالقــتصاديــة. فــقد نــظّم املــحفل الــروحــانــي املــركــزي فــي الــهند، مــعتمدا عــلى رصــيده مــن الشهــرة والــسمعة 
الـــــطيبة الـــــتي فـــــاز بـــــها لـــــدى األوســـــاط الـــــتقّدمـــــية فـــــي الـــــبالد عـــــن حـــــق وجـــــدارة، نـــــظّم بـــــالـــــتعاون مـــــع ”معهـــــد 
الـدراسـات الـخاصـة بـالـرفـاه واالزدهـار الـعاملـي“ حـديـث الـتأسـيس الـتابـع لـلجامـعة الـبهائـية نـدوة عـلمية حـول 
مـــوضـــوع ”الـــديـــن والـــعلم والـــتنمية،“123 اشـــترك فـــيها  مـــائـــة ونـــيّف مـــن أكـــثر هـــيئات الـــتنمية نـــفوذا فـــي الـــبالد 
ونشــرت أخــبار الــندوة وســائــل اإلعــالم الــوطــنية. وقــد سجّـــــل هــذا الحــدث إســهامــا بــهائــيا مــتميّزا فــي تــعزيــز 
مــسيرة الــتقّدم االجــتماعــي وســاعــد فــي تــهيئة األجــواء لــعقد نــدوات مــشابــهة فــي أفــريــقيا وأمــريــكا الــالتــينية 
ومــناطــق أخــرى مــن الــعالــم، حــيث تســتطيع الــجامــعات الــبهائــية بــما تــملك مــن قــدرات خــالّقــة أن تــساعــد فــي 
خـلق وقـولـبة نـشاط يـصبح بـحق قـّصة مـن أهـم الـقصص الـتي تـحكى عـّما حـققه األمـر الـكريـم مـن إنـجازات 

ناجحة. 

وخـالل هـذه الـسنوات ذاتـها شهـدت الـقارة اآلسـيويـة ظـهور الـجامـعة الـبهائـية فـي مـالـيزيـا الـتي كـانـت محـركـا 
لــلنشاطــات الــتوسّــــــعية الــتي حــّققت أهــدافــها بســرعــة مــدهــشة وبــعثت بــمهاجــريــها ومــبّلغيها الــجّوالــني إلــى مــا 
جــــاورهــــا مــــن أقــــطار. وقــــد انعكســــت آثــــار هــــذا الــــتطّور الــــذي تــــحّقق بــــفضله هــــذا الــــتقّدم املــــثير فــــي عــــالقــــة 
الشـراكـة الـروحـية الـتي تـوثـقت بـني املـؤمـنني املتحـّدريـن مـن أصـل صـيني وأولـئك املتحـدريـن مـن أصـل هـندي. 
وقــد دأب الــزّوار الــعائــدون مــن مــالــيزيــا عــلى الــتعبير فــي أحــاديــثهم عــن اعــجاب يــبلغ حــّد الــدهــشة لــروعــة مــا 
حـــّققته الـــجامـــعة الـــبهائـــية املـــالـــيزيـــة بـــنشاطـــها رغـــم مـــا كـــانـــت تـــرزح تـــحته مـــن عـــبء ثـــقيل مـــن الـــعوائـــق ومـــا 
يـــعترضـــها مـــن حـــواجـــز. فـــكان عـــملها بـــمثابـــة تـــجسيد لـــالســـتعارة املـــجازيـــة الـــعسكريـــة الـــتي تـــعبر عـــن روح  
"الــبطولــة والــتضحية،“ وهــي املــجاز الــذي اســتخدمــه حــضرة شــوقــي أفــندي فــي آثــاره الــكتابــية فــي وصــف 

الروح الحقيقية للجهود البهائية املبذولة في املجال التبليغي. 

لــم يــكن الــنمّو عــاملــي الــنطاق لــلجامــعة الــبهائــية الــعاملــية والــدروب الــتي انــتهجتها لــتقّصي املــعرفــة كــفيلة بــأن 
تــحكي لــنا بــكامــل حــذافــيرهــا وتــفاصــيلها قــصة تــلك الــعقود املــتّسمة بــالخــلق واإلبــداع واملــبتالة بــاالضــطراب 
فـي آن مـعا. وعـندمـا يـحني الـوقـت لـكتابـة تـاريـخ هـذه الـحقبة ويـأتـي أوانـه، ال بـد أن يـكون اكـثر الـفصول روعـة 
وتـــألّـــقا ذلـــك الـــفصل الـــذي ســـيروي تـــلك االنـــتصارات الـــروحـــية واملـــعنويـــة الـــتي حـــّققتها الـــجامـــعات الـــبهائـــية، 
وعـلى الـخصوص فـي أفـريـقيا الـتي عـاشـت جـامـعاتـها الـبهائـية صـامـدة رغـم مـا قـاسـته مـن الحـروب واإلرهـاب 
واالضـطهاد الـسياسـي ومـن أشـد أنـواع الـفاقـة والحـرمـان، وخـرجـت هـذه الـجامـعات مـن هـذه الـتجارب وهـي 
ثــابــتة اإليــمان عــاقــدة الــعزم عــلى االســتمرار فــي نــشاطــها الــذي تــوقّــف لــكي تُــتّم بــناء حــياة جــماعــية بــهائــية 
قــابــلة لــلنمّو واالزدهــار. فــفي الــحبشة مــثالً، وهــي مــوطــن إحــدى أقــدم الــحضارات اإلنــسانــية وأغــناهــا ثــقافــة 
وتـــراثـــا، تـــمّكنت الـــجامـــعة الـــبهائـــية هـــناك مـــن املـــحافـــظة عـــلى الـــروح املـــعنويـــة لـــلمؤمـــنني مـــن أعـــضائـــها وعـــلى 



تــــماســــك بــــنيتها اإلداريــــة رغــــم رزوحــــها تــــحت نــــير ضــــغوط ال هــــوادة فــــيها فــــرضــــها نــــظام اســــتبدادي صــــارم 
وغـــاشـــم. أمـــا بـــالنســـبة لـــلمؤمـــنني مـــن األحـــبّاء فـــي بـــالد أخـــرى مـــن الـــقارة األفـــريـــقية فـــيصحّ الـــقول إن هـــؤالء 
ســـلكوا ســـبل االســـتقامـــة والـــثبات فـــي أمـــر اهلل فـــقادهـــم ذلـــك عـــبر جـــحيم مـــن اآلالم واملـــعانـــاة ال مـــثيل لـــه فـــي 
الـتاريـخ الحـديـث. ولـن نجـد فـي مـا سجّــــله الـتاريـخ مـن أحـداث شـواهـد مـثيرة أكـثر داللـة عـلى الـقوة الـروحـية 
املــحضة مــن قــصص الــشجاعــة والــبسالــة وطــهارة الــقلب وصــفائــه، مــن تــلك الــقصص الــتي انــبعثت مــن ذلــك 
الــجحيم الــذي كــوى األحــباء املــؤمــنني فــي مــا كــان يــعرف بــزائــير، وهــي الــقصص الــتي ســوف تــهّم األجــيال 
الـقادمـة وتـسهم إسـهامـا ال يـقّدر بـثمن فـي خـلق ثـقافـة بـهائـية عـاملـية. وإلـى هـذا السجـّل الـبطولـي فـي الـكفاح 

الروحي أضافت بالد مثل يوغندا ورواندا ما حّققته من إنجازات خالدة تخّصها. 

وكـم كـان بـاعـثا عـلى اإللـهام أيـضا وجـود تـلك الـقدرة عـلى االنـبعاث والتجـديـد املـكنونـة فـي قـلب األمـر الـكريـم 
وجــوهــره، وهــي الــقدرة الــتي بــرزت واضــحة املــعالــم فــي مــخيمات الــالجــئني فــي كــمبوديــا عــلى طــول الحــدود 
الـتايـالنـديـة. وبـفضل املـجهودات الـبطولـية لـنفر مـعدود مـن املـبّلغني تـّم تـشكيل املـحافـل الـروحـانـية املحـلية فـي 
أوسـاط أولـئك الـذيـن تـعرضـوا لحـملة مـن اإلبـادة الجـماعـية يسـتحيل عـلى عـقل اإلنـسان تـّصورهـا، ونـجوا بـعد 
أن فـقدوا عـددا ال يـحصى مـن أعـزّائـهم عـالوة عـلى مـا خسـروا مـن مـتاع الـدنـيا ومـا كـان يـوفّـر لـهم مـن حـياة 
مــاديــة آمــنة، لــكن الــشعلة الــتّواقــة إلــى الــحقيقة الــروحــية بــقيت مــتّقدة فــي نــفوس هــؤالء املــؤمــنني وأرواحــهم. 
وثـــمة إنـــجاز آخـــر رائـــع شـــبيه بـــما ســـبق ذكـــره حـــّققته الـــجامـــعة الـــبهائـــية فـــي لـــيبيريـــا الـــتي طـــرد أعـــضاؤهـــا 
وشــرّدوا مــنفيني فــي مــا جــاورهــم مــن األقــطار، فحــمل هــؤالء املــؤمــنون الــشجعان مــعهم إلــى مــنفاهــم كــل مــا 
يـتعّلق بـحياة جـامـعتهم الـبهائـية فـشّكلوا املـحافـل الـروحـانـية  وقـامـوا بـتبليغ الـكلمة اإللـهية واسـتمّروا يـنظّمون 
الــــدروس ألطــــفالــــهم وصــــرفــــوا أوقــــات فــــراغــــهم فــــي اكــــتساب مــــهارات جــــديــــدة ووجــــدوا فــــي فــــنون املــــوســــيقى 

والرقص واملسرح قوى للروح أبقت جذوة األمل متّقدة في قلوبهم في انتظار عودتهم إلى ديارهم. 

وفـيما كـانـت دورات الـتدريـب عـلى أسـالـيب تـبليغ الـكلمة اإللـهية إلـى الجـماهـير قـائـمة، كـانـت صـورة الـجامـعة 
الـبهائـية قـد بـدأت فـي الـتحّول والـتغيير. فـفي الـعام 1992 احـتفل الـعالـم الـبهائـي بـثانـي ”سـنة مـقّدسـة“ فـي 
تـاريـخه. وصـادفـت هـذه ”الـسنة املـقدسـة“ إحـياء الـذكـرى املـئويـة لـصعود حـضرة بـهاء اهلل واإلعـالن عـن عهـده 
ومـــيثاقـــه. فـــكان االحـــتفال بهـــذه الـــذكـــرى أبـــلغ مـــن أي تـــعبير أو كـــالم، وبـــرهـــانـــا قـــاطـــعا عـــلى نـــجاح الـــنشاط 
الـتبليغي فـي أنـحاء الـعالـم، إذ أّم االحـتفال فـي ”قـاعـة جـافـيتس لـلمؤتـمرات“ بـمديـنة نـيويـورك سـبعة وعشـرون 
ألـفا مـن املـؤمـنني بـينما احـتفل آالف آخـرون فـي تـسعة مـؤتـمرات أخـرى فـرعـية فـي  بـوخـارسـت وبـونـس آيـرس 
ومــوســكو ونــيروبــي ونــيو دلــهي  وبــنما وســنغافــوره وســيدنــي وســامــوا الــغربــية. وشهــد مــؤتــمر نــيويــورك لحــظة 
أخـذت بـمجامـع قـلوب الـحاضـريـن، وذلـك عـندمـا تـم االتّـصال عـن طـريـق الشـبكات الـفضائـية بـاالحـتفال الـذي 
كـان يـقيمه الـبهائـيون فـي مـوسـكو، فـاهـتزت الـنفوس فـرحـا وارتعشـت سـرورا لـسماع الـتحيات الـبهائـية بـالـلغة 
الـروسـية الـتي يتحـدث بـها مـائـتان وثـمانـون مـليونـا مـن الـناس يـقطنون فـي مـا ال يـقل عـن خـمسة عشـر قـطرا 
مــن األقــطار. كــان هــذا الحــدث بــمثابــة اإلعــالن عــن مــرحــلة جــديــدة مــن مــراحــل اســتجابــة اإلنــسانــية لــدعــوة 

حضرة بهاء اهلل.

شهـد كـلُّ مـن مـؤتـمري مـوسـكو وبـوخـارسـت عـودة جـامـعات بـهائـية كـادت أن تـزول مـن الـوجـود تـقريـبا نـتيجة 
لـالضـطهاد الـذي مـارسـه االتّـحاد الـسوفـييتي واملـتعاونـون مـعه مـن األنـظمة الـتي كـانـت تـدور فـي فـلكه، وعـاد 
عــلي أكــبر فــروتــن، وهــو أحــد آخــر أيــادي أمــر اهلل الــثالثــة الــذيــن بــقوا عــلى قــيد الــحياة، إلــى روســيا وقــد بــلغ 



ســن الــسادســة والــثمانــني وهــو يمتلئ غــبطة وســرورا لــيحضر املــؤتــمر االفــتتاحــي لــلوكــالء املــجتمعني النــتخاب 
املـــحفل الـــروحـــانـــي املـــركـــزي لـــتلك الـــبالد بـــصفته مـــمثاّل لـــبيت الـــعدل األعـــظم. وســـرعـــان مـــا نـــشأت املـــحافـــل 
الـروحـانـية املحـلية فـي كـل األقـطار الـتي تـم فـتحها إضـافـة إلـى انـتخاب سـتة مـحافـل روحـانـية مـركـزيـة. وخـالل 
فـترة وجـيزة مـن الـزمـن تـشّكل فـي الـبالد الـواقـعة عـلى طـول حـدود اإلمـبراطـوريـة الـسوفـييتية الـسابـقة، حـيث 
كـان األمـر الـكريـم مـمنوعـا ومحـرّمـا، عـدد إضـافـي مـن املـحافـل الـروحـانـية املحـلية إضـافـة إلـى ثـمانـية مـحافـل 
روحــانــية مــركــزيــة نــتيجة نــشاطــات الهجــرة والــتبليغ فــي تــلك الــديــار. وفــيما تــمت تــرجــمة اآلثــار الــبهائــية إلــى 
مجـموعـة جـديـدة مـن الـلغات اتُّخـذت إجـراءات نشـطة لـلحصول عـلى اعـتراف رسـمي بـاألمـر الـكريـم مـن قـبل 
السـلطات املـدنـية، كـما شـرع مـمثّلون عـن الـديـن الـبهائـي مـن دول أوروبـا الشـرقـية والـبلدان الـتي كـانـت جـزءا 
مــن الــكتلة الــسوفــييتية ســابــقا، فــي مــشاركــة إخــوانــهم فــي الــديــن الــعمل فــي مــجال الــشؤون الــخارجــية لــألمــر 

الكريم على نطاق دولي وعاملي واسع. 

وهـــكذا تـــدريـــجيا بـــدأت الـــرســـالـــة اإللـــهية تجـــد تـــرحـــيبا بـــها فـــي أجـــزاء مـــتعددة مـــن الـــصني ولـــدى الجـــماعـــات 
الـــصينية املـــغتربـــة خـــارج وطـــنها. وتـــّمت تـــرجـــمة اآلثـــار الـــبهائـــية إلـــى لـــغة ”مـــانـــداريـــن“ الـــصينية كـــما دعـــت 
الــجامــعات الــعلمية فــي الــعديــد مــن مــدن تــلك الــبالد األســاتــذة والــباحــثني الــبهائــيني إللــقاء املــحاضــرات فــيها، 
وتـأسّـــــس مـركـز لـلدراسـات الـبهائـية فـي معهـد بـكني املـرمـوق والـخاص بـدراسـة األديـان الـعاملـية،124 وهـو املعهـد 
الــتابــع ألكــاديــمية الــعلوم االجــتماعــية. هــذا وقــد عــبّرت شــخصيات صــينية عــن بــالــغ إعــجابــها بــاملــبادئ  الــتي 
اطـــلعت عـــليها فـــي الـــكتب الـــبهائـــية. وال يـــسع املـــرء فـــي ضـــوء مـــا أغـــدقـــه حـــضرة عـــبد الـــبهاء مـــن مـــديـــح عـــلى 
الـحضارة الـصينية ودورهـا املسـتقبلي فـي مـقّدرات الـعالـم اإلنـسانـي، إال وأن يـتوقـع فـي اآلتـي مـن الـسنني 
إسـهامـا خـيّرا وخـالّقـا فـي الـحياة الـفكريـة واألخـالقـية واملـعنويـة لـديـننا الـعزيـز مـن قِــبل املـؤمـنني املـنتمني إلـى 

الخلفية الصينية.125 

وعـندمـا حـانـت اللحـظة لـصياغـة مشـروع عـاملـي مـدعـوم بـما تـوفّـر لـلجامـعة الـبهائـية مـن فـهم ثـاقـب ومـن املـوارد 
الـتي تـمت تـنميتها اتّـضحت جـليّة أهـمية هـذه الـعقود الـثالثـة مـن الجهـد والـكفاح واكـتساب املـعرفـة والـخبرات 
ومــــا تــــم مــــن الــــبذل والــــتضحيات. وال يــــغرب عــــن الــــبال أن الــــجامــــعة الــــبهائــــية الــــتي بــــاشــــرت بــــتنفيذ مشــــروع 
الـسنوات األربـع الـعام 1996 كـانـت تـختلف كـل االخـتالف عـن تـلك الـجامـعة الـتي كـانـت تـضّم مجـموعـة مـن 
املــؤمــنني املتحــّمسني الجــدد تــعوزهــم الــخبرة والــدرايــة فــغامــروا فــي الــعام 1968 وقــامــوا بــتنفيذ أول مشــروع 
مــــن تــــلك املــــشاريــــع الــــعاملــــية الــــتي لــــم يــــعد فــــي اإلمــــكان تــــنفيذهــــا تــــحت رعــــايــــة حــــضرة ولــــي األمــــر وهــــدايــــته 
الــــرشــــيدة. وبحــــلول الــــعام 1996 صــــار بــــاإلمــــكان رؤيــــة كــــل الــــجهود املــــبذولــــة فــــي مــــا ســــبق مــــن املــــشاريــــع 

بعناصرها املتميزة بأنها أجزاء ال تتجزأ من مشروع عاملي واحد متكامل. 

أمـلى هـذا اإلدراك الـذي تـحّقق نـتيجة ملـا تـعّلمته الـجامـعة الـبهائـية مـن الـعظات والـدروس ضـرورة إلـقاء نـظرة 
فـاحـصة كـانـت الـحاجـة إلـيها مـاسـة لتحـديـد مـا تـحّقق مـن إنـجازات. فـكان انـتشار األمـر الـكريـم فـي الـعقود 
الـثالثـة املـاضـية بـمثابـة مـقياس ملـدى اسـتجابـة عـدة مـاليـني مـن البشـر لـرسـالـة حـضرة بـهاء اهلل مـمن بـلغتهم 
الــرســالــة وتــأثّــروا بــها أعــمق األثــر إلــى حــد أعــلنوا فــيه تــعاطــفهم ودعــمهم لــألمــر الــكريــم. فــقد أدرك هــؤالء أن 
صــاحــب رســالــة إلــهية جــديــدة قــد ظهــر ودخــل قــلوبــهم شــيء مــن روح اإليــمان وتــأثّــروا أبــلغ الــتأثــر بــما وجــدوه 
فـي الـتعالـيم الـبهائـية مـن  دعـوة إلـى وحـدة الـعالـم اإلنـسانـي. ولـم يسـتطع إال نـفر قـليل مـن هـؤالء تـجاوز هـذه 
املـرحـلة  وإقـران الـسعي والـعمل بـاإليـمان، أن يـذهـبوا فـي مـساعـيهم أبـعد مـن ذلـك. فـقد كـان هـؤالء املـؤمـنون 



فـــي مـــعظم األحـــيان أشـــخاصـــا بـــلغتهم الـــكلمة اإللـــهية أصـــال عـــن طـــريـــق بـــرامـــج تـــبليغية نـــفّذهـــا املـــهاجـــرون 
واملــبلغون الــقادمــون مــن خــارج بــالدهــم. ولــعّل أهــم مــصادر الــقوة لــدى جــماهــير البشــر الــذيــن جــاء مــنهم مــن 
تسجّــــــل مـــن املـــؤمـــنني الجـــدد يـــكمن فـــي انـــفتاح الـــقلوب وصـــفائـــها لـــدى تـــلك الجـــماهـــير فـــيغير الـــنفوس ويـــنبّه 
طــاقــاتــها لتحــدث تــحواّلت اجــتماعــية مســتديــمة. أمــا أعــظم املــعّوقــات عــند تــلك الجــماهــير بــالــذات فــقد كــانــت 
حـالـة االسـتسالم واالسـتخذاء الـتي ثـبتها فـي الـنفس جـيال بـعد جـيل الـنفوذ الـخارجـي الـغريـب بـغض الـنظر 
عــّما حــّققه هــؤالء مــن فــوائــد ومــكاســب مــاديــة. وتــبعا لــذلــك كــانــت بــرامــج نــشاطــاتــهم فــي أغــلب األحــيان واهــية 
الــصلة، إن لــم تــكن بــعيدة كــل الــبعد، عــن واقــع الــحال بــالنســبة الحــتياجــات أهــل الــبالد ومــتطلبات حــياتــهم 

اليومية. 

تـّمت صـياغـة مشـروع الـسنوات األربـع إذاً بـقصد االسـتفادة مـّما تـوفّـر آنـذاك مـن فـرص مـتاحـة ونـظرة ثـاقـبة 
لـألمـور فسجّـــل عـلى هـذا الـنحو تـقدمـا كـبيرا عـلى املـشاريـع الـتي سـبقته مـباشـرة. وهـكذا أصـبح هـدف دخـول 
الــــناس أفــــواجــــا فــــي أمــــر اهلل الهــــدف الــــوحــــيد الــــذي ســــيطر عــــلى األفــــكار كــــافــــة فــــي هــــذا املشــــروع. وأكــــدت 
الــدروس املســتقاة مــن املــشاريــع الــسابــقة أهــمية تــنمية قــدرة األحــبّاء أيــنما كــانــوا، حــتى يهــّب الجــميع بــثقة 
واعـتداد لـنصرة أمـر اهلل ورفـع لـواء رسـالـته. أمـا األداة لـتحقيق هـذا الهـدف فـقد تـم صـقلها وإعـدادهـا بـدأب 

خالل املشاريع السابقة وأخيرا قّدمت البرهان على مدى فاعليتها ونجاحها. 

ابـــــتدع حـــــضرة عـــــبد الـــــبهاء هـــــذه األداة قـــــبل عشـــــرات الـــــسنني كـــــما ابـــــتدع غـــــيرهـــــا مـــــن الـــــطرق واألســـــالـــــيب 
والــنشاطــات األخــرى الــتي كــانــت دائــما تــساعــد األمــر الــكريــم عــلى الــتقّدم واالزدهــار. فــقد حــّث حــضرة عــبد 
الــبهاء فــي ألــواح الخــطة اإللــهية األحــبّاء املــتعّمقني ”عــلى جــمع الشــبان الــيافــعني الــناشــئني بــمحبة اهلل فــي 
مـدارس الـتبليغ، فـيعلمونـهم الـبراهـني اإللـهية والـحجج واألدلـة ويشـرحـون لـهم تـاريـخ األمـر املـبارك ويفسّــــــرون 
لــــهم جــــميع األدلــــة الــــواردة فــــي الــــكتب والــــصحف اإللــــهية الــــسالــــفة حــــول ظــــهور املــــوعــــود“126 فــــلقد ســــبق أن 
شهـدت إيـران فـي أوائـل هـذا الـقرن نـشاطـا مـن هـذا الـقبيل فـي مـجالـي الهجـرة والـبرامـج الـتدريـبية املـنظّمة 
قـام بـها املـعلم واملـربّـي املـحبوب املـعروف بـاسـم صـدر الـصدور.127 وازداد عـدد املـدارس الـصيفية والشـتويـة 
عـــلى مـــر الـــسنني وشـــّجعت املـــشاريـــع املـــتعاقـــبة عـــلى إجـــراء الـــتجارب واالخـــتبارات بـــحثا عـــن أنـــجع الـــطرق 

لتنمية املعاهد الدراسية البهائية وتطويرها. 

ولــعّل أهــم تــقّدم فــي هــذا املــضمار تــحّقق فــي فــترة تــزيــد عــلى عــقديــن مــن الــزمــان. وكــانــت الــبدايــة فــي الــعام 
1970 فـي كـولـومـبيا حـيث وضـع بـرنـامـج مـنتظم ودائـم لـدراسـة اآلثـار املـقّدسـة والـتعّمق فـيها. وسـرعـان مـا تـم 
اعـتماد هـذا الـبرنـامـج وعُــمل بـه فـي أقـطار مـجاورة. كـان هـذا الـبرنـامـج مـن نـتائـج تـلك الـجهود املـوازيـة الـتي 
بـذلـتها الـجامـعة الـبهائـية فـي كـولـومـبيا فـي مـجال الـتنمية االجـتماعـية واالقـتصاديـة. ولـعّل مـا يـزيـد مـن روعـة 
هـذا اإلنـجاز املـدهـش أيـضاً كـونـه تـحّقق فـي جـو سـادت فـيه مـظاهـر الـعنف والـتمرّد والـفوضـى الـتي شـغلت 

بال املجتمع الخارجي العام املحيط بالجامعة البهائية في تلك البالد وأفدت حياته.

كـان هـذا اإلنـجاز الـكولـومـبي مـصدر إلـهام بـالنسـبة لـلجامـعة الـبهائـية فـي أمـاكـن أخـرى مـن الـعالـم. ولـم يـكد 
مشــروع الــسنوات األربــع يــأتــي إلــى نــهايــته حــتى كــان عــدد املشــتركــني فــي بــرامــج املــعاهــد الــتدريــبية عــلى 
نـطاق عـاملـي يـزيـد عـلى مـائـة ألـف مـن املـؤمـنني، بـينما كـان عـدد تـلك املـعاهـد يـربـو عـلى ثـالثـمائـة معهـد دائـم. 
وخـــطت مـــعظم مـــعاهـــد الـــتدريـــب اإلقـــليمية خـــطوات أبـــعد فـــي هـــذا الســـبيل حـــني قـــامـــت بـــتنفيذ هـــذا الهـــدف 



فخـــلقت شـــبكة مـــن ”الحـــلقات الـــدراســـية“ تســـتثمر املـــواهـــب املـــتوفّـــرة لـــدى األحـــباء فـــي تـــطبيق نـــشاطـــات تـــلك 
املــــعاهــــد عــــلى نــــطاق محــــلي. ويــــبدو واضــــحا اآلن أن نــــجاح املــــعاهــــد الــــتدريــــبية فــــي عــــملها قــــد دعــــم دعــــما 

عظيما، وعلى املدى البعيد، تلك املسيرة نحو صياغة نظام عاملي خاص بقضايا التربية البهائية.128 

ورغـم أن الـجهود املـبذولـة فـي هـذه الـعقود كـانـت نسـبيا مـتواضـعة إذا مـا قـورنـت بـذلـك املسـتوى الـذي سجّــــله 
الـعصر الـبطولـي، فـإنـها رغـم ذلـك تـفتح لـلجيل الـراهـن مـن الـبهائـيني نـافـذة يـطل مـنها عـلى مـا وصـفه حـضرة 
شـــوقـــي أفـــندي بـــقـولـــه: إن تـــاريـــخ األمـــر الـــكريـــم فـــي طـــبيعته يـــتكّون مـــن دورات هـــي ”ســـلسلة مـــن األزمـــات 
الـداخـلية والـخارجـية الـتي تـختلف فـي شـّدتـها ومـّدتـها، وتـتفق فـي آثـارهـا املـدمّــرة املـباشـرة، إال أن كـل أزمـة 
مــــنها كــــانــــت تــــطلق بــــصورة غــــيبية مــــقدارا مــــالئــــما مــــن الــــقوة اإللــــهية الــــتي تــــدفــــعه مــــن جــــديــــد إلــــى الــــتقّدم 
والـتفتّح.“129 وتـرسـم لـنا هـذه الـكلمات عـند وضـعها فـي إطـار مـنظورهـا الـصحيح سـلسلة الـجهود الـتي بـذلـت 
والـــتجارب الـــتي أجـــريـــت  واملـــآســـي الـــتي وقـــعت واالنـــتصارات الـــتي تـــحّققت والـــتي مـــيّزت كـــلُّها اإلقـــدامـــات 
األولـية فـي مـجال إبـالغ الـكلمة اإللـهية عـلى نـطاق واسـع إضـافـة إلـى أنـها هـيّأت الـجامـعة الـبهائـية لتحـديـات 

أعظم في املستقبل. 

كـانـت األغـلبية الـساحـقة مـن جـماهـير البشـر عـبر الـتاريـخ مجـرّد جـماهـير مـتفرّجـة فـي أفـضل الـحاالت، وكـان 
دورهـا فـي مـسيرة الـتقّدم الـحضاري تـلك ال يـتعدى خـدمـة أهـداف صـفوة أو نـخبة مـن املـتنفّذيـن اسـتطاعـت 
أن تـــــسيطر عـــــلى مـــــقدرات تـــــلك املـــــسيرة. وحـــــتى األديـــــان اإللـــــهية املـــــتتابـــــعة الـــــتي تســـــتهدف تحـــــريـــــر الـــــروح 
اإلنــسانــية وجــدت نــفسها فــي نــهايــة األمــر أســيرة ”الــنفس األمّــارة“ فــتقّلصت وتجــّمدت فــي مــا صــنعه البشــر 
مـــن الـــعقائـــد والـــطقوس ومـــا ابـــتدعـــوه مـــن امـــتيازات مـــنحت لـــرجـــال الـــديـــن نـــاهـــيك بـــما زرعـــوه مـــن الـــصراعـــات 

املذهبية. وهكذا وصلت هذه األديان إلى ختام دوراتها وقد أحبطت غاياتها األصليّة وُخيّبت آمالها. 

جـــاء حـــضرة بـــهاء اهلل ليحـــّرر الـــجنس البشـــري مـــن ربـــقة هـــذه الـــعبوديـــة الـــتي طـــال أمـــدهـــا. وكـــرّســـت جـــامـــعة 
أتـباعـه املـؤمـنني كـل جـهودهـا فـي الـعقود الـختامـية لـلقرن العشـريـن إلجـراء الـتجارب الـخالّقـة وامـتحان أنـجع 
الـوسـائـل واألدوات لـتحقيق مـا قـصد إلـيه حـضرة بـهاء اهلل مـن األهـداف والـغايـات. فـإن تـنفيذ الخـطة اإللـهية 
يســـتدعـــي عـــلى األقـــل مـــشاركـــة كـــامـــلة لـــإلنـــسانـــية بـــأســـرهـــا فـــي الـــجهود املـــبذولـــة لـــتحقيق نـــمّوهـــا الـــروحـــي 
واالجـــتماعـــي والـــفكري. فـــالـــتجارب واالمـــتحانـــات الـــتي تـــعرّضـــت لـــها الـــجامـــعة الـــبهائـــية فـــي العشـــرات مـــن 
الـسنني مـنذ الـعام 1963 كـانـت ضـروريـة لشحـذ الـهمم وتـطهير الـنيّات لـيصبح أولـئك الـذيـن سـوف يـسهمون 
فــي هــذه املــسيرة الئــقني ومــؤهّـــلني لــتنفيذ مــا أؤتــمنوا عــليه مــن أمــانــة عــلى هــذه الــدرجــة مــن الــعظمة والــسمو. 
فـمثل هـذه االمـتحانـات تـقوم بـمثابـة أقـوى دلـيل عـلى أن الـعالـم اإلنـسانـي قـد بـلغ فـي مـسيرتـه مـرحـلة الـنضج 

والرشاد التي أشار إليها حضرة عبد البهاء بكل ثقة واعتداد كما يلي: 

تظهـر بـعض الحـركـات االجـتماعـية وتنشـط فـاعـلة ملـدة وجـيزة ثـم تـتوقّــف. وهـناك غـيرهـا مـن الحـركـات 
تــبدي لــنا قســطا أعــظم مــن الــنمو والــقوة ولــكن قــبل بــلوغــها مــرحــلة الــنضج يــصيبها الــضعف فــتنهار 
لـيطويـها الـنسيان … وهـناك نـوع آخـر، حـركـة كـان أم أمـرا، تـكون بـدايـته بـسيطة جـدا وغـير مـلحوظـة 
ال يــكاد أن يــلتفت إلــيها أحــد، ولــكنها تــسير قُــُدمــا بــعزم وثــقة وتــتقّدم تــقّدمــا وطــيدا وتــتوسّــــــع تــدريــجيا 

وتنتشر حتى تحوز أبعادا عاملية. إن الجامعة البهائية هي من هذا النوع األخير.130 
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إن الــــرّســــالــــة اإللــــهية الــــتي جــــاء بــــها حــــضرة بــــهاء اهلل ال تــــقتصر أهــــدافــــها عــــلى تــــشييد الــــجامــــعة الــــبهائــــية 
فحســـب، بـــل هـــي رســـالـــة مـــوجـــهة إلـــى الـــعالـــم اإلنـــسانـــي بـــأســـره. وســـوف تحـــظى هـــذه الـــرســـالـــة بـــتأيـــيد نُـــظُم 
املــجتمع ومــؤســساتــه بــالــقدر الــذي تــصبح فــيه الــجامــعة الــبهائــية مــثال يُــحتذى يــبعث اإللــهام فــي تــلك الــنظم 
ويــحفزهــا لــلسعي نــحو إرســاء أســس مــجتمع يــسوده الــعدل واإلنــصاف. ولــو أردنــا أن نــدرك أهــمية مــا عَـــِنيَت 
الــرســالــة اإللــهية بــتحقيقه فــي هــذيــن املــجالــني املــتوازيــني يــنبغي لــنا أن نــعيد إلــى الــذاكــرة مــا صــرفــه حــضرة 
بـــهاء اهلل مـــن وقـــت وبـــذلـــه مـــن جهـــد فـــي ســـبيل تـــنمية عـــالقـــات طـــيبة مـــع كـــل مـــن املـــسؤولـــني الـــرســـميني وقـــادة 
الــفكر ووجــهاء مــختلف الــطوائــف املــمثلة لــألقــليات، إضــافــة إلــى مــمثلي الــحكومــات األجــنبية املــعتَمديــن لــدى 
الـبالط اإلمـبراطـوري الـعثمانـي. وتجـّلى الـتأثـير املـعنوي لهـذا الجهـد املـبذول واضـحا فـي اإلطـراء الـذي أبـداه 
حــتى ألــد األعــداء الــذيــن نــّوهــوا بــما تحــّلى بــه حــضرة بــهاء اهلل مــن خــلق عــظيم ومــا أظهــره مــن تــعالــيم. وكــان 
مـــن هـــؤالء، مـــثال، الـــوزيـــر الـــعثمانـــي عـــلي بـــاشـــا والـــسفير الـــفارســـي مـــيرزا حـــسن خـــان. أمـــا األول، فـــرغـــم 
إصــداره حــكما بــنفي ســجينه الجــليل إلــى قــلعة الــسجن عــكا، لــم يســتطع إخــفاء مــشاعــر اإلعــجاب بــحضرة 
بــهاء اهلل وهــي الــتي دفــعته إلــى وصــفه قــائــال:  ”إنــه رجــل مــتميّز كــامــل الــصفات، عــلى خــلق مــثالــي وســيرة 
عــطرة، مــعتدل كــل االعــتدال، وذو شــخصية ذات وقــار بــالــغ.“ و فــي مــا يــتعلق بــالــتعالــيم الــتي جــاء بــها فــقد 
كــانــت فــي نــظر الــوزيــر الــعثمانــي ”تــعالــيم تســتحق الــتقديــر والــتبجيل.“131 وأمــا بــالنســبة لــلسفير الــفارســي 
الـذي دّس الـدسـائـس وكـان املـسؤول عـن إثـارة الـضغائـن ضـد حـضرة بـهاء اهلل فـي أذهـان كـل مـن عـلي بـاشـا 
وزمـالئـه مـن الـوزراء الـعثمانـيني، فـقد اعـترف ذلـك الـسفير الحـقاً بـوجـود تـبايـن شــاسـع بـني مـا كـان يـتمتع بـه 
حــضرة بــهاء اهلل مــن عــلو املــقام بــفضل أفــكاره وأخــالقــه وبــني الــّسمعة الــتي وصــمت مــعظم مــواطــنيه الــفرس 
اآلخـريـن مـن قـاطـني القسـطنطينية الـذيـن عُـــرفـوا بـالـجشع وانـعدام األمـانـة فـألـحقوا بـالـغ الـضرر بـالـعالقـات 

العثمانية الفارسية.  

تـابـع حـضرة عـبد الـبهاء مـنذ الـبدايـة بـعنايـة بـالـغة الـجهود املـبذولـة فـي سـبيل خـلق نـظام عـاملـي جـديـد. فـمن 
األهـــمية بـــمكان أن نـــالحـــظ مـــثال أن حـــضرة عـــبد الـــبهاء أكّــــد فـــي أحـــاديـــثه الـــعامـــة األولـــى أن غـــرض زيـــارتـــه 
لـــــلقارة األمـــــريـــــكية الـــــشمالـــــية كـــــان بـــــصورة خـــــاصـــــة اســـــتجابـــــة لـــــلدعـــــوة الـــــتي ُوّجهـــــت إلـــــيه مـــــن قـــــبل الـــــلجنة 
الـتحضيريـة الـتابـعة ملـؤتـمر بـحيرة مـوهـونـك للسـالم إللـقاء مـحاضـرة فـي أعـضاء ذلـك املـؤتـمر الـعاملـي. كـما أنـه 
حـّث عـلى الـدعـم الـواسـع لـنشاطـات الـهيئة املـركـزيـة فـي الهـاي ولـم يبخـل بـتشجيعه لـتلك الـهيئة الـداعـية لـقيام 
ســالم عــاملــي دائــم.  ولــكن حــضرة عــبد الــبهاء كــان صــريــحا كــامــل الــصراحــة فــي مــا قــّدمــه مــن نــصائــح حــول 
هـذا املـوضـوع. أمـا الـرسـائـل الـتي بـعثت بـها الـلجنة الـتنفيذيـة أثـناء الحـرب الـعاملـية األولـى إلـى حـضرة عـبد 
الـبهاء فـقد أتـاحـت لـه الـفرصـة لـلرد عـليها ولـفت نـظر أعـضاء تـلك الـهيئة إلـى مـا أعـلنه حـضرة بـهاء اهلل سـابـقاً 

بأن الحقائق الروحية وحدها هي الكفيلة بوضع األسس التي سوف تساعدهم على تحقيق أهدافهم: 

أيــها الــّرّواد األجــالّء املــتقّدمــون صــفوف أولــئك الــذيــن يــبغون الــخير والــصالح لــلعالــم اإلنــسانــي … 
فـالسـالم الـعاملـي أمـر عـلى جـانـب عـظيم مـن األهـمية فـي الـوقـت الـراهـن ولـكن ’وحـدة الـضمير‘ مـسألـة 
ضــروريــة أيــضا حــتى يــقوم الســالم الــعاملــي ثــابــت األســاس، مــتني الــبنيان، قــوي الــصرح … فــالــيوم 



لـيس هـناك سـوى نـفوذ الـكلمة اإللـهية الـجامـعة لـحقائـق األشـياء تسـتطيع أن تـوحّــــد األفـكار والـعقول 
والـقلوب واألرواح، وتـؤلّـف بـينها تـحت ظـل شجـرة واحـدة. إنـه الـقادر عـلى كـل شـيء، املـحيي لـلنفوس 

واألرواح، وإنه الحافظ الضابط للعالم اإلنساني.132 

وعـــالوة عـــلى ذلـــك فـــإن قـــائـــمة األشـــخاص مـــن أصـــحاب الـــنفوذ الـــذيـــن اجـــتمع بـــهم حـــضرة عـــبد الـــبهاء أثـــناء 
زيــارتــه ألمــريــكا الــشمالــية وأوروبــا، وخــاصــة أولــئك الــساعــني لــرفــع شــأن مــوضــوع الســالم الــعاملــي والــداعــني 
لــخير الــعالــم اإلنــسانــي، تــكشف لــنا عــن وعــي حــضرة عــبد الــبهاء بــالنســبة ملــسؤولــيات األمــر الــكريــم تــجاه 
الــعالــم اإلنــسانــي الــواســع كــله. واســتمر حــضرة عــبد الــبهاء فــي خــدمــة قــضية الســالم إلــى آخــر أيــام حــياتــه، 

كما يشهد بذلك ما كان لرحيله عن هذا العالم من صدًى خارق للعادة.

وحـــني تـــولّــــى حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي مـــهام واليـــته بـــادر عـــلى الـــفور إلـــى تـــبنّي هـــذه الـــتّركـــة الـــتي ورّثـــها إيـــاه 
حـضرة عـبد الـبهاء. وفـي وقـت مـبكر مـنذ الـعام 1925 شـّجع إحـدى املـؤمـنات األمـريـكيات هـي الـسيدة جـني 
ســـتانـــارد عـــلى تـــأســـيس ”املـــكتب الـــبهائـــي الـــعاملـــي“ وأشـــار عـــليها بـــالـــتوجّــــــه إلـــى جـــنيف حـــيث املـــقر الـــدائـــم 
لـعصبة األمـم. ورغـم أن ”املـكتب الـبهائـي الـعاملـي“ لـم تـكن لـه صـالحـيات إداريـة فـإن نـشاطـاتـه – كـما وصـفها 
حـضرة ولـيّ أمـر اهلل – كـانـت تـتمثّل فـي كـونـه ”وسـيطاً بـني املـركـز الـعاملـي لـألمـر فـي حـيفا وغـيره مـن املـراكـز 
الــبهائــية“ فــضالً عــن كــونــه أيــضا بــمثابــة ”مــركــز لــإلعــالم والنشــر“ فــي وســط الــقارة األوروبــية. وتــم االعــتراف 
الـرسـمي بـدور هـذا املـكتب عـندمـا طـلبت مـنه دائـرة املـنشورات فـي عـصبة األمـم تـقريـرا عـن نـشاطـاتـه وقـامـت 

تلك الدائرة نفسها بطبعه وتوزيعه.133 

وكــما هــي الــحال فــي تــاريــخ األمــر الــكريــم غــالــبا مــا تــسهم أزمــة مــفاجــئة إســهامــا عــظيما فــي تــعجيل ارتــباط 
الــجامــعة الــبهائــية بــاملــجتمع األوســع وتــعامــلها مــعه عــلى املســتوى الــعاملــي. فــفي الــعام 1928 حــّث حــضرة 
شـوقـي أفـندي املـحفل الـروحـانـي فـي بـغداد عـلى الـتقّدم بـالـتماس إلـى املـفوضـيّة الـدائـمة لـالنـتداب والـتابـعة 
لـعصبة األمـم ضـد املـناوئـني مـن أهـل الـشيعة لـرفـع الحجـز عـن بـيت حـضرة بـهاء اهلل فـي مـديـنة بـغداد ومـنعهم 
مـن االسـتيالء عـليه. وتـحّقق لـدى مجـلس عـصبة األمـم بـأن ظـلما قـد لـحق بـالـبهائـيني فـقّرر بـاإلجـماع مـناشـدة 
ســلطات االنــتداب الــبريــطانــية فــي آذار (مــارس) مــن الــعام 1929 ”أن تــتّصل بــحكومــة الــعراق حــتى تجــري 
الـعدل مجـراه وتـرفـع الـظلم الـذي لـحق بـامللتمسـني“. ولـكن الـحكومـة الـعراقـية اسـتمرت فـي املـماطـلة واملـراوغـة 
والسـيّما أنـها نـقضت أيـضا العهـد األكـيد الـذي قـطعه مـلك الـبالد واعـدا بـإعـادة الـبيت املـبارك إلـى الـبهائـيني. 
وهــكذا اســتمرت الــقضيّة تــراوح مــكانــها لــسنوات عــديــدة مــتعاقــبة بــينما عــمدت مــفوضــية االنــتداب إلــى الــنظر 
فـي الـقضية فـي جـلساتـها املـتعاقـبة ولـكن دون الـتوصـل إلـى حـل. ولـذا فـقد ظـل الـبيت املـبارك إلـى يـومـنا هـذا 
تــحت ســيطرة أولــئك الــذيــن اســتولــوا عــليه دون رفــع اإلجــحاف ورّد األمــور إلــى نــصابــها الــصحيح.134 إال أن 
فشـــل الســـلطات الـــعراقـــية فـــي الـــفصل فـــي الـــقضية لـــم يـــثن حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي أو يـــوهـــن عـــزمـــه  فـــحفز 
الـــجامـــعة الـــبهائـــية ألن تـــمعن الـــنظر وتـــعتبر املـــكاســـب الـــتي حـــّققتها جـــهود مـــتابـــعة الـــقضية ومـــا شـــّكلته مـــن 
ســـابـــقة تـــاريـــخية فـــي تـــاريـــخ األمـــر الـــكريـــم شـــأنـــها فـــي ذلـــك شـــأن الـــقضية الـــسابـــقة الـــتي رفـــعتها الـــجامـــعة 
الـــبهائـــية املـــصريـــة. وكـــما عـــلق حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل ســـابـــقا عـــلى الـــقضية الـــتي رفـــعتها الـــجامـــعة الـــبهائـــية 
املـصريـة بـخصوص عـقود الـزواج الـبهائـية أمـام املـحكمة الشـرعـية اإلسـالمـية الـسنيّة عـاد فـعّلق عـلى الـقضية 

العراقية قائال: 



ولــــكن يــــكفينا أن نــــقول إنــــه بــــرغــــم هــــذه املــــماطــــالت والــــتسويــــفات واالحــــتجاجــــات واملــــرافــــعات وعجــــز 
السـلطات املـختصة الـظاهـر فـي مـا يـختص بـتنفيذ الـتوصـيات الـتي أوصـى بـها مجـلس عـصبة األمـم 
و[املـفوضـية الـدائـمة لـالنـتداب الـتابـعة للمجـلس املـذكـور] فـإن الشهـرة الـواسـعة الـنطاق الـتي أكسـبتها 
لـلديـن هـذه الـخصومـة الـباقـية الـذكـر والـدفـاع الـذي دافـعت بـه أعـلى مـحكمة عـاملـية عـن قـضيته، قـضية 

الحق والعدل، كان مما أثار دهشة أصدقائه وجزع أعدائه.135 

وفــتحت األمــم املتحــدة ألمــر اهلل عــند تــأســيسها مــجاال أوســع نــطاقــا وأبــعد أثــرا أمــام مــساعــيه الــحثيثة لــبعث 
الــــروحــــانــــية فــــي حــــياة املــــجتمع اإلنــــسانــــي. فــــفي وقــــت مــــبكر مــــنذ الــــعام 1947 تــــوّجهــــت ”الــــلجنة الــــخاصــــة 
بفلســطني“ والــتابــعة لــهيئة األمــم املتحــدة إلــى حــضرة ولــيّ أمــر اهلل لتســتفتي رأيــه حــول مســتقبل األراضــي 
الفلسـطينية الـواقـعة تـحت حـكم االنـتداب الـبريـطانـي، وأتـاح الـرد عـلى هـذا االسـتفتاء فـرصـة مـناسـبة لـحضرة 
ولــي أمــر اهلل كــي يــقّدم عــرضــا مــوثّــقاً لــتاريــخ األمــر الــكريــم والــتعالــيم الــتي يــنادي بــها. وفــي الــعام نــفسه، 
وبــتشجيع مــن حــضرة شــوقــي أفــندي، قــام املــحفل الــروحــانــي املــركــزي لــلبهائــيني فــي الــواليــات املتحــدة وكــندا 
بــإصــدار وثــيقة بــعنوان ”إعــالن بــهائــي للتعهــدات والــحقوق اإلنــسانــية“ مــوجّـــــهة إلــى األمــم املتحــدة، أصــبحت 
فـي الـعقود الـالحـقة مـصدر اإللـهام 136  بـالنسـبة لـلبهائـيني مـن أصـحاب الـقلم أو مـن املتحـدثـني رسـميّاً بـاسـم 
أبـناء الـجامـعة الـبهائـية. ولـم يـكد يـمضي عـام واحـد حـتى تـمّكنت املـحافـل الـروحـانـية املـركـزيـة الـثمانـية الـقائـمة 
حــــينئذ مــــن الــــحصول عــــلى اعــــتراف رســــمي مــــن الســــلطة املــــختصة فــــي هــــيئة األمــــم املتحــــدة كــــمنظمة غــــير 

حكومية تحمل اسم ”الجامعة البهائية العاملية“. 

لــم تــكن الــعالقــة الــنامــية بــبطء بــني األمــر اإللــهي والــنظام الــعاملــي الجــديــد هــي الــعالقــة الــوحــيدة الــتي فــازت 
بـــمثل هـــذا الـــدعـــم مـــن قـــبل حـــضرة ولـــي أمـــر اهلل. فـــصفحات ”كـــتاب الـــقرن الـــبديـــع“ لـــحضرة شـــوقـــي أفـــندي 
والــذكــريــات الــتي دّونــتها عــن حــضرتــه أمــة الــبهاء روحــية خــانــم مــليئة بــأخــبار الــهيئات والــشخصيات الــنافــذة 
مـمن اسـتجاب لـلمبادرات الـتي أقـدم عـليها حـضرة ولـي أمـر اهلل، إضـافـة إلـى أخـبار الـنشاطـات األخـرى فـي 
مـــختلف أنـــحاء الـــعالـــم الـــتي ُدعـــي إلـــى اإلســـهام فـــيها مـــمثلون عـــن الـــبهائـــيني. ومـــا مـــن شـــك فـــي أن تـــراود 
الــحيرة وتــعتري الــدهــشة أيَّ مــمعن لــلفكر فــي املــنظور الــتاريــخي لهــذه األحــداث حــني يجــد الــفارق الــشاســع 
بـني مـناسـبات كـثيرة تـكاد تـكون عـديـمة الـشأن نسـبيا وبـني األهـمية الـتي أولـتها لـها شـخصية فـذّة ذات شـأن 
خــطير كــولــيّ أمــر اهلل لــيس فــقط بــالنســبة إلســهامــاتــه املــتعّلقة بمســتقبل اإلنــسانــية، ولــكن أيــضا بــالنســبة ملــا 
تـمتّع بـه مـن إدراك عـميق ألهـمية األحـداث الـجاريـة مـن حـولـه. ولـعّل الـجامـعة الـبهائـية تجـد فـي هـذا السجـل 
الــذي خــّلفه لــها حــضرة شــوقــي أفــندي أســوة حــسنة تــرشــدهــا إلــى كــيفية االســتفادة مــن الــفرص الــنابــعة مــن 

بدايات متواضعة. 

مـنذ اللحـظة األولـى العـتمادهـا رسـميا مـنظمًة غـير حـكومـية قـامـت الـجامـعة الـبهائـية الـعاملـية بـدور نَشِــــٍط فـّعال 
فــي شــؤون األمــم املتحــدة وأعــمالــها. ومــن جــملة الــنشاطــات الــتي جــلبت لهــذه الــجامــعة عــظيم الــتقديــر تــلك 
الــبرامــج الــتي اشــتركــت فــي تــنفيذهــا شــبكة مــتنامــية مــن املــحافــل الــروحــانــية، والــتي كــان هــدفــها الــتعريــف 
بـاألمـم املتحـدة تـعريـفا عـامـا ودعـم الجـمعيات املـؤيّـدة لـها، واملـكابـدة مـن أجـل الـبقاء دعـما وفـيرا فـي كـل أنـحاء 
الـــعالـــم.  ولـــم يـــكد يحـــّل الـــعام 1970 حـــتى تـــمّكنت الـــجامـــعة الـــبهائـــية الـــعاملـــية مـــن الـــفوز بـــعضويـــة املجـــلس 
االقــتصادي واالجــتماعــي الــتابــع لــألمــم املتحــدة (ECOSOC) كــهيئة اســتشاريــة. وفــازت الــجامــعة الــبهائــية 
فـي الـعام 1974 بـحق االنـضمام إلـى بـرنـامـج األمـم املتحـدة الـخاص بـالـبيئة(UNEP) ، إضـافـة إلـى مـنحها 



حــــق الــــعضويــــة فــــي الــــعام 1976 كــــهيئة فــــي الــــصندوق الــــدولــــي لـــــرعــــايــــة الــــطفولــــة الــــتابــــع لــــألمــــم املتحــــدة 
(UNICEF). وتجـّلى الـنفوذ الـذي حـّققته الـجامـعة الـبهائـية الـعاملـية إضـافـة إلـى الـخبرة الـتي اكتسـبتها فـي 
تـــلك الـــسنوات فـــي قـــدرتـــها فـــي الـــعام 1955 والـــعام 1962 عـــلى حـــمل األمـــم املتحـــدة لـــلتدخّــــل فـــي كـــل مـــن 

إيران واملغرب على التوالي لحماية البهائيني مما كانوا يعانونه من ظلم واضطهاد.

*

شهـــد الـــعام 1980 فـــجأة مـــرحـــلة جـــديـــدة مـــن الـــنمو والـــتطّور فـــي نـــشاطـــات الـــجامـــعة الـــبهائـــية الـــعاملـــية فـــي 
مـجال الـعالقـات الـخارجـية الـتي تـّم تـحقيقها بـاملـثابـرة الـدؤوب. وكـان الـباعـث عـلى ذلـك مـحاولـة رجـال الـديـن 
الـشيعة فـي إيـران الـقضاء نـهائـيا عـلى أمـر اهلل الـكريـم فـي مـوطـنه األصـيل. ومـا كـان ألحـد مـن املـؤيّـديـن أو 

املناهضني على السواء التنبّؤ أو التكّهن سلفا بما نجم عن هذه املحاولة من آثار ونتائج. 

فـطوال عـقود الـزمـن املـديـدة الـتي كـان املـؤمـنون فـي مهـد األمـر الـكريـم يـتعرضـون فـيها لحـمالت مـتقطّعة مـن 
االضـطهاد بتحـريـض وتـوجـيه مـن عـلماء الـديـن الـشيعة، تـواطـأ املـاللـي مـتحالـفني فـي هجـمتهم عـلى الـبهائـيني 
بســبب مــعتقداتــهم، وكــان عــلماء الــديــن الــشيعة هــم املحــرّضــون أيــضا عــلى هــذا االضــطهاد والــقائــمون بــدور 
قــيادي فــي الهجــمة الــتي تــعرض لــها الــبهائــيون، كــما أنــهم تــواطــأوا عــلى ذلــك مــتحالــفني مــع مــن تــعاقــب مــن 
املـلوك والسـالطـني. وكـان هـؤالء املـلوك فـي الـظاهـر يـتمتّعون بسـلطة مـطلقة ال يـنازعـهم فـيها أحـد، ولـكنهم فـي 
الـحقيقة كـانـوا يـخضعون لـحسابـاتـهم واعـتباراتـهم الـسياسـية الـتي جـعلتهم عـاجـزيـن عـن مـقاومـة أي ضـغط 
أجــنبي، خــاصــة مــن قــبل الــحكومــات الــغربــية. وهــذا مــا حــدث بــالنســبة لــناصــر الــديــن شــاه الــذي وجــد نــفسه 
أمـــام ســـورة الـــغضب الـــتي عـــبّرت عـــنها احـــتجاجـــات الـــبعثات الـــدبـــلومـــاســـية الـــروســـية والـــبريـــطانـــية وغـــيرهـــا، 
فـاضـطرتـه مـرغـما إلـى إنـهاء مـوجـة الـعنف والـتنكيل الـتي اجـتاحـت الـبالد وأودت بـحياة كـثير مـن املـؤمـنني فـي 
بــدايــة الــعقد الــخامــس مــن الــقرن الــتاســع عشــر وهــّددت بــالخــطر حــياة حــضرة بــهاء اهلل نــفسه. وفــي غــضون 
الـــقرن العشـــريـــن حـــرص خـــلفاء نـــاصـــر الـــديـــن شـــاه مـــن األســـرة الـــقاجـــاريـــة عـــلى اســـترضـــاء الـــدول األجـــنبية 
وتهــدئــة خــواطــرهــا، وعــادت األمــور مــرة أخــرى فــي الــعام 1955 فــتكّرر نــمط األحــداث الــسابــقة ونــجح رجــال 
الـــديـــن الـــشيعة فـــي إغـــراء ثـــانـــي مـــلوك آل بهـــلوي واســـتعدائـــه عـــلى الـــبهائـــيني فـــأذن بـــشّن مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن 
الـعنف والـتنكيل ضـّدهـم. ولـكن الـشاه سـرعـان مـا وجـد نـفسه مـرغـما عـلى إجـهاض تـلك الحـملة فـجأة نـتيجة 
الحـتجاج هـيئة األمـم املتحـدة واعـتراضـات الـحكومـة األمـريـكية. وقـد حـملت هـذه الـتدخـالت فـي طـيّها تـباشـير 

ما سوف يحدث في املستقبل دفاعا عن البهائيني في إيران وحفظا لكيان جامعتهم.

غـــير أن مـــثل هـــذه الـــضوابـــط الـــتي كـــانـــت تـــحكم ســـلوك رجـــال الـــديـــن الـــشيعة قـــد أزالـــتها الـــثورة اإلســـالمـــية 
اإليــرانــية فــي الــعام 1979. وعــلى حــني غــرّة اســتولــى رجــال الــديــن الــشيعة عــلى الســلطة وعــيّنوا مــرشــحيهم 
فـي أعـلى املـناصـب فـي الجـمهوريـة الجـديـدة، ثـم اسـتولـوا هـم بـالـتدريـج عـلى هـذه املـناصـب لـيحتلوهـا مـباشـرة 
لت ”املـحاكـم الـثوريّـة“ الـتي لـم تـكن مـسؤولـة أمـام أحـد  إال كـبار رجـال الـديـن. وسـيطر  بـأنـفسهم. ومـن ثـّم شـكِّ
عـلى كـل جـانـب مـن جـوانـب الـحياة الـعامـة جـيش سـمي ”حـرّاس الـثورة“. فـكان هـؤالء أبـعد نـفوذا وسـطوة مـن 

الشرطة الّسرية (قلم املخابرات) التي شكلها الشاه وكانوا أيضا كتلك الشرطة عنفا وشراسة. 



وفـيما كـانـت الـطبقة الجـديـدة الـحاكـمة تـركّــز جـّل اهـتمامـها فـي مـجابـهة مـا اعـتقدت أنـه تهـديـد مـوجّــــه إلـيها مـن 
قـبل دول أجـنبية، ظـنّت عـناصـر مـتنفّذة داخـل تـلك الـطبقة الـحاكـمة أن الـفرصـة قـد حـانـت أخـيرا لـلقضاء عـلى 
الـجامـعة الـبهائـية فـي إيـران.137  أمـا الـتفاصـيل املـرّوعـة للحـملة الـتي شُــــــنّت عـلى الـجامـعة الـبهائـية بـعد ذلـك 
فـال حـاجـة لسـردهـا هـنا فـي هـذا الـسياق. فـأهـمية مـا حـدث تـكمن بـاألحـرى فـي الـكيفية الـتي واجـه بـها هـذه 
األحـــداث فـــي كـــل أنـــحاء الـــبالد اآلالف مـــن الـــبهائـــيني رجـــاال ونـــساء وأطـــفاال فـــرفـــضوا املـــساومـــة عـــلى ديـــنهم 
حــتى ولــو كــبّدهــم ذلــك حــياتــهم. فــبعث هــذا الــصمود فــي نــفوس إخــوانــهم مــن املــؤمــنني فــي كــل أنــحاء الــعالــم 
روحــا عــالــية مــن الــتفانــي فــكرّســوا أنــفسهم بــعزم جــديــد لخــدمــة هــذا األمــر الــذي بُــذلــت فــي ســبيله كــل هــذه 
الــتضحيات. غــير أن األثــر الــعميق الــذي تــركــته هــذه األحــداث لــم يــكن بــالنســبة لــلبهائــيني فــقط. فــعلى ســبيل 
املـــثال، وقـــبل عـــدة عـــقود مـــن الـــزمـــان كـــتب أحـــد املـــعّلقني الـــغربـــيني الـــبارزيـــن فـــي الـــعام 1889 يـــصف آيـــات 
الـبطولـة الـتي مـيّزت مـطالـع أنـوار هـذا الـديـن، فـكان تـعليقه عـلى املـعانـاة الـتي تحـّملها املـؤمـنون األوائـل مـعبّراً 

عن نظرة مستقبلية لألحداث الجارية آنذاك:

إن الــصفات الــتي انــفردت بــها هــذه الــدعــوة الــرائــعة وطــبعتها بــطابــع خــاص بــها نجــدهــا مــتمثّلة فــي 
حـياة هـؤالء األبـطال وفـي مـماتـهم، كـما نجـدهـا كـذلـك فـي اآلمـال الـتي أفـعمتهم دون أن يـتطرق إلـيها 
الـــيأس، أو فـــي الـــعشق الـــذي اشـــتعل فـــي نـــفوســـهم دون أن تـــخبو لـــه جـــذوة، أو فـــي الـــصمود الـــذي 
أبـدوه دون أن يـزعـزعـه شـيء … فـليس مـن السهـل تحـّمل مـا تحـّمله هـؤالء مـن عـذاب ومـعانـاة لـم تـكن 
يـسيرة، ولـعّل األمـر الـذي اعـتبره هـؤالء مـساويـا فـي عـزّتـه لـلحياة ذاتـها أمـر جـديـر بـأن نـحاول تـفّهمه. 
ولـن أتحـّدث هـنا عـن األثـر الـهائـل الـذي سـوف يـكون لـلديـن الـبابـي فـي املسـتقبل كـما أعـتقد، وال عـّما 
سـوف يـنفخه مـن روح لـلحياة جـديـدة فـي جسـد شـعب مـيت. وسـواء كـان نـصيب هـذا الـديـن الـنجاح 
أو الفشــــل فــــإن الــــبطولــــة الــــرائــــعة الــــتي تحــــّلى بــــها الشهــــداء الــــبابــــيون بــــطولــــة خــــالــــدة ال ســــبيل إلــــى 
طــــمسها أو مــــحوهــــا … غــــير أنــــني مــــهما كــــان أمــــلي فــــأنــــا عــــاجــــز عــــن أن أنــــقل إلــــيكم عِــــــظَم الــــنية 
الـصادقـة والـعزيـمة الـثابـتة الـتي تجـّلت عـند هـؤالء األبـطال، كـما أنـني عـاجـز أيـضا عـن أن أنـقل إلـيكم 
ذلـك األثـر الـذي ال يـوصـف والـذي تـتركـه تـلك الـنية الـصادقـة والـعزيـمة الـثابـتة فـي نـفس كـل مـن يـلتقي 

أو يتصل بهم.138 

عــبّرت هــذه الــكلمات وبــصورة مســبقة عــن شــعور مــماثــل عــّم املــراقــبني مــن غــير الــبهائــيني فــي الــسنوات الــتي 
شهـــدت قـــيام الـــثورة اإلســـالمـــية فـــي إيـــران، وصـــار هـــذا الـــشعور أحـــد أقـــوى الـــعوامـــل الـــتي دفـــعت بـــأمـــر اهلل 
الــــعزيــــز للخــــروج مــــن غــــياهــــب املــــجهولــــية، كــــما عــــبّرت هــــذه الــــكلمات املــــبكرة تــــعبيرا دقــــيقا عــــن ذلــــك الــــجوهــــر 
الـروحـي الـذي كـان دائـما عـرضـة لـلمخاطـر فـي مهـد األمـر الـكريـم. وتخـطّت األمـور مـشاعـر االشـمئزاز تـجاه 
ذلــك االضــطهاد الــوحــشي األرعــن، فظهــرت مجــموعــة مــتزايــدة مــن أصــحاب الــرأي خــارج إيــران وقــد اهــتزّت 
مـشاعـرهـا مـتأثـرة بـالـغ األثـر إزاء مـوقـف املـساملـة والـالعـنف الـذي اتخـذه الـبهائـيون اإليـرانـيون ردا عـلى هـذا 

االضطهاد الغاشم. 

غــرق الــقرن العشــرون لــألســف فــي دّوامــة مــن اآلالم واملــصائــب لــحقت بــعدد ال يــحصى مــن ضــحايــا الــجور 
واالضــــطهاد. ولــــعّل املــــوقــــف الــــذي تــــبنّاه الــــبهائــــيون تــــجاه مــــا احــــتملوه مــــن املــــعانــــاة هــــو الــــذي مــــيّز وضــــعهم 
لـيصبح وضـعا فـريـدا ال مـثيل لـه. فـلقد رفـض املـؤمـنون اإليـرانـيون أن يـكون دورهـم هـو الـدور املـعتاد لـلضحيّة 
الــــتي ال حــــول لــــها وال قــــّوة. إذ نــــهض هــــؤالء، كــــما فــــعل مــــن قــــبلهم مــــؤســــسا األمــــر، لــــيتولّـــــوا زمــــام األمــــور و 



لـيصبحوا أسـياد املـوقـف فـي تـعامـلهم مـع الـقضية الـعظمى الـقائـمة بـينهم وبـني مـناوئـيهم. فـبادروا هـم، ولـيس 
املــحاكــم الــثوريــة أو الحــرس الــثوري إلــى وضــع شــروط املــواجــهة وحــدودهــا. وقــد حــرّك هــذا اإلنــجاز الــبارع 
الــــنفوس وشحــــذ األفــــكار وفــــتح الــــعقول لــــدى مــــن راقــــب األحــــداث مــــن غــــير الــــبهائــــيني، فــــلم تشهــــر الــــجامــــعة 
املضطهَـــدة الســالح فــي وجــه املــعتديــن عــليها ورفــضت أن تســتغل األزمــة الــقائــمة لــتحقيق مــكاســب ســياســية 
كـما لـم يـطالـب بـهائـيو الـبالد األخـرى الـذيـن هـبّوا لـلدفـاع عـن إخـوانـهم اإليـرانـيني بـإلـغاء الـدسـتور اإليـرانـي، 
وكــانــوا أبــعد مــا يــكون عــن املــناداة بــالــثأر واالنــتقام، بــل طــالــب الــكّل بــإحــقاق الــعدل واإلنــصاف واالعــتراف 
بــــالــــحقوق الــــتي ضــــمنتها الشــــرعــــة الــــعاملــــية لــــحقوق اإلنــــسان، تــــلك الشــــرعــــة الــــتي أقــــرّتــــها األســــرة الــــدولــــية 
وصــادقــت عــليها الــحكومــة اإليــرانــية، إضــافــة إلــى أن مــعظم تــلك الــحقوق املــطالَـــب بــها قــد أُدرجــت فــي بــنود 

دستور الدولة اإلسالمية. 

اســتنهضت هــذه األزمــة هــمم الــعالــم الــبهائــي فــحّقق أعــظم اإلنــجازات وأروعــها، فــوجــدت املــحافــل الــروحــانــية 
املـركـزيـة نـفسها مـطالـبة بـالـسعي لـدى حـكومـات بـالدهـا لـلحصول عـلى دعـم رسـمي ملـشاريـع الـقرارات املـقدمـة 
لــدى مــختلف مســتويــات املــنظومــة الــعاملــية لــحقوق اإلنــسان، ونــجحت هــذه املــحافــل نــجاحــاً بــاهــرا فــي هــذا 
املــجال رغــم خــبرتــها الــضئيلة الــتي كــادت أن تــكون مــعدومــة بــالنســبة لــلتعامــل مــع املــوظــفني الــرســميني فــي 
حـــكومـــات بـــالدهـــا. وهـــكذا اســـتمّر عـــرض قـــضية الـــبهائـــيني فـــي إيـــران عـــامـــا بـــعد عـــام مـــن دون انـــقطاع ملـــدة 
عشـريـن سـنة لـتنظر فـيها الـهيئات الـتابـعة لـلمنظومـة الـعاملـية لـحقوق اإلنـسان. وحـظيت الـقضية بـدعـم مـتزايـد 
تــمثّل فــي مــا صــدر مــن قــرارات مــتتالــية أكّــــدت اهــتمام املــراقــبني املــعينني مــن قــبل مــفوضــية حــقوق اإلنــسان 
الـتابـعة لـألمـم املتحـدة ولـفت أنـظارهـم إلـى مـظالـم الـبهائـيني وشـكاواهـم، كـما أكّـــدت كـل مـا تـحقق مـن نـجاح 
فـــي الـــقرارات الـــتي أصـــدرتـــها الـــلجنة الـــثالـــثة الـــتابـــعة للجـــمعية الـــعامـــة لـــألمـــم املتحـــدة. وبـــاءت بـــالفشـــل كـــل 
مــحاولــة مــن طــرف الــحكومــة اإليــرانــية لــلتمّلص مــن إدانــة الــعالــم لــتصرّفــاتــها تــجاه مــواطــنيها مــن الــبهائــيني 
وفشــلت أيــضا فــي زعــزعــة الــتأيــيد الــذي نــالــته الــقضية الــبهائــية مــن أغــلبية الــدول األعــضاء فــي لــجنة حــقوق 
اإلنـــسان الـــتي عـــبّرت بـــإصـــرار عـــن تـــعاطـــفها مـــع الـــبهائـــيني. وبـــدا اإلنـــجاز الـــذي حـــققته الـــجامـــعة الـــبهائـــية 
إنــجازا أكــثر روعــة وتــألّـــقا وذلــك فــي إطــار املــتغيّرات املــتتابــعة فــي عــضويــة لــجنة حــقوق اإلنــسان وبــالنســبة 

لجدول أعمال مزدحم تضّمن انتهاكات لحقوق اإلنسان في بالد أخرى شملت املاليني من الضحايا.

وفـي الـوقـت الـذي كـانـت فـيه الـحكومـة اإليـرانـية تـتعرّض لـضغوط مـباشـرة لـكي تـغيّر سـياسـتها تـجاه مـواطـنيها 
الـبهائـيني حـظيت قـضية  الـبهائـيني فـي كـل أنـحاء الـعالـم بـدعـايـة لـم يسـبق لـها مـثيل، فـانتشـرت أخـبارهـا فـي 
الـصحف والجـرائـد واملـجالت ووسـائـل اإلعـالم املـرئـية واملـسموعـة. وحـملت الـصحف الـعاملـية الـكبرى مـن أمـثال 
”نــيويــورك تــايــمز“ األمــريــكية و”لــومــونــد“ الــفرنــسية و”فــرانــكفورتــر أملــايــن زايــتونــغ“ األملــانــية أخــبار االضــطهاد 
املــوجّـــــه ضــد الــبهائــيني وغــطّت تــلك األخــبار تــغطية كــامــلة بــينما قــامــت شــبكات الــتلفاز فــي اســترالــيا وكــندا 
والــواليــات املتحــدة وعــدد مــن الــدول األوروبــية بــإنــتاج وبــث بــرامــج وثــائــقية خــاصــة عــالــجت وحــّللت فــيها بــعمق 
ذلــك االضــطهاد. وغــالــبا مــا نــّددت افــتتاحــيات الــصحف تــنديــدا شــديــد الــلهجة بــاملــعامــلة الــسيّئة الــتي لــقيها 
الــبهائــيون فــي إيــران. وبــغّض الــنظر عــما وفّــره هــذا الــدعــم اإلعــالمــي مــن تــأيــيد لــتدخّـــل فــاعــل مــن قــبل لــجنة 
حـقوق اإلنـسان، فـقد كـان مـن آثـار هـذه الـدعـايـة اإلعـالمـية الـواسـعة أن اطّلع، وألول مـرة فـي أغـلب األحـيان، 
جــمهور غــفير مــن الــناس يــعّد بــاملــاليــني عــلى مــعلومــات دقــيقة عــن الــديــن الــبهائــي وتــعالــيمه حــازت بــالــتقديــر 
واإلعــجاب. وقــد أتــاحــت حــملة الــدفــاع اإلعــالمــية عــن أمــر اهلل ومــا صــاحــبها مــن دعــايــة عــبر اهــتمام أجهــزة 



املــنظومــة الــدولــية بــالــقضية، أتــاحــت الــفرصــة لــلمسؤولــني الــرســميني أصــحاب الــنفوذ فــي جــميع أنــحاء الــعالــم 
كـي يـكّونـوا رأيـهم بـأنـفسهم ويـتمّكنوا مـن إصـدار أحـكام صـائـبة بـصدد هـذا الـديـن وتـعالـيمه وسـمات جـامـعة 

املؤمنني به.

نـتج عـن مـوجـة االضـطهادات مـشكلة واجهـت عـدة آالف مـن الـبهائـيني اإليـرانـيني إذ وجـدوا أنـفسهم مـن دون 
جـوازات سـفر وقـد انـقطعت بـهم السـبل فـي بـالد الـغربـة الـتي كـانـوا قـد دخـلوهـا كـمهاجـريـن أو أنـهم وجـدوا 
أنــفسهم مــضطريــن لــلفرار مــن إيــران ألن الســلطات قــد اســتفردت بــهم أو بــعائــالتــهم واســتهدفــتهم كــضحايــا 
مــذبــحة مــن املــذابــح. فــكان نــتيجة ذلــك أن تــأسّــــــس فــي الــعـام 1983 املــكتب الــبهائــي الــعـاملــي لــالجــئني فــي 
كــندا 139  حــيث تــجاوبــت الــحكومــة الــكنديــة بــصورة خــاصــة مــع مــطالــب املــحفل الــروحــانــي املــركــزي فــي تــلك 

البالد الستقبال ضحايا االضطهاد الديني في إيران.

*

لـم تـكن الـجامـعة الـبهائـية الـعاملـية هـي املسـتفيد الـوحـيد مـن هـذا الـكفاح الـطويـل. بـل أفـادت مـن ذلـك أيـضا 
مــنظومــة األمــم املتحــدة لــحقوق اإلنــسان. فــبعد الــثورة اإلســالمــية مــباشــرة وجــدت جــامــعة املــؤمــنني فــي إيــران 
نـفسها مـنذ الـبدايـة فـي وضـع يهـّدد وجـودهـا بـالـزوال. ولـكن مـع مـرور الـوقـت نـجحت مـفوضـية حـقوق اإلنـسان 
الـتابـعة لـألمـم املتحـدة فـي إرغـام الـنظام اإليـرانـي عـلى إنـهاء أكـثر أنـواع االضـطهاد سـوءا، وذلـك خـالفـا ملـا 
قــد يــظنّه بــعض املــراقــبني مــن الــخارج أن املــفوضــية بــطيئة نســبيا وثــقيلة الحــركــة فــي تــنفيذ مــهامــها. وهــكذا 
سجّــــلت قـضية الـبهائـيني فـي إيـران انـتصارا هـامـا لـلجنة حـقوق اإلنـسان ولـلديـن الـبهائـي عـلى الـسواء. وكـان 
هــذا االنــتصار بــمثابــة دلــيل بــاهــر عــلى مــا لــألســرة الــدولــية مــن نــفوذ وســلطان حــينما تســتخدم األجهــزة الــتي 
خـــــلقتها بـــــقصد الحـــــد مـــــن أنـــــماط الـــــظلم واالضـــــطهاد الـــــتي ســـــّودت فـــــي الـــــسابـــــق صـــــفحات الـــــتاريـــــخ عـــــبر 

العصور.

تـــوضـــح هـــذه الـــوقـــائـــع مـــا لـــنشاطـــات األمـــر الـــكريـــم مـــن صـــالت وثـــيقة بـــحياة املـــجتمع األوســـع مســـرح هـــذه 
الـنشاطـات ومـيدان تـنفيذهـا . فـفي هـذه اللحـظة مـن لحـظات الـتاريـخ يـواجـه الـعالـم اإلنـسانـي تحـّديـات مـلّحة، 
إذ يــنبغي لــلمجتمع الــدولــي أن يتّخــذ خــطوات فــّعالــة لــتحقيق املُـثُل الــتي يــنادي بــها اإلعــالن الــعاملــي لــحقوق 
اإلنــسان واملــواثــيق الــتابــعة لــه بــاإلضــافــة إلــى إقــامــة الســـالم فــي كــل أنــحاء الــعالــم. وال يــزال هــناك عــدد غــير 
قــــليل نســــبيا مــــن األمــــاكــــن فــــي الــــعالــــم حــــيث تــــوجــــد أقــــليات ال تــــزال عــــاجــــزة عــــن ســــّد حــــاجــــاتــــها اإلنــــسانــــية 
األســاســية نــتيجة الــتعّصب الــديــني أواإلثــني أو الــقومــي. ولــيس هــناك عــلى وجــه الــبسيطة جــمع مــن الــناس 
أكـثر فـهما وإدراكـا لهـذا الـوضـع مـن الـجامـعة الـبهائـية ذاتـها. فـكم تحـّملت هـذه الـجامـعة وال تـزال تتحـّمل فـي 
بـعض األقـطار املـظالـم الـتي ال يـمكن تـبريـرهـا إطـالقـا ال مـن الـناحـية الـقانـونـية وال مـن الـناحـية األخـالقـية. فـقد 
قــّدمــت مــا قــدمــته مــن شهــدائــها وذرفــت مــا ذرفــته مــن دمــوعــها لــكنها صــمدت ثــابــتة فــي إيــمانــها بــأن الــحقد 
واالنـــتقام يـــؤذيـــان الـــروح ويـــضرّان بـــها، وعـــرفـــت كـــيف تســـتفيد أكـــثر مـــن غـــيرهـــا مـــن لـــجنة حـــقوق اإلنـــسان 
الـتابـعة لـألمـم املتحـدة بـاألسـلوب ذاتـه الـذي ابـتدعـه مـؤسـسو هـذه املـنظومـة لـتحقيق أهـدافـها دون الـلجوء إلـى 
أّي شـــكل مـــن أشـــكال الـــعمل الـــسياســـي الحـــزبـــي نـــاهـــيك بـــرفـــضها اســـتخدام أي نـــوع مـــن أنـــواع الـــعنف. 
وبــفضل مــا اكتســبته هــذه الــجامــعة مــن الــخبرات فــي هــذا املــضمار نجــدهــا الــيوم قــائــمة عــلى تــنفيذ بــرنــامــج 



يـــسعى إلـــى حـــّث الـــحكومـــات فـــي عـــدد مـــن الـــبلدان لـــتبنّي مـــناهـــج عـــامـــة لـــلتربـــية والـــتعليم فـــي مـــجال حـــقوق 
اإلنـسان إضـافـة إلـى اسـتعدادهـا لـتقديـم مـا فـي وسـعها مـن دعـم عـمليّ لـتنفيذ هـذه املـناهـج.140  ونجـد هـذه 
الــــجامــــعة تــــقوم بــــنشاط فــــّعال فــــي جــــميع أنــــحاء الــــعالــــم لــــلترويــــج لــــحقوق املــــرأة وحــــقوق الــــطفل عــــلى وجــــه 
الــــخصوص. وربــــما األهــــم مــــن كــــل ذلــــك أنــــها تــــقّدم لــــنا أنــــموذجــــا حــــيا ملــــعانــــي األخــــّوة واملــــحبّة تســــتمّد مــــنه 

الجماعات الغفيرة من الناس، رغم عدم انتمائها لهذه الجامعة، األمل والشجاعة.

بـينما كـانـت األزمـة اإليـرانـية تـتفاقـم بـادر بـيت الـعدل األعـظم إلـى اتـخاذ قـرار رفَـع فـجأة مسـتوى الـنشاطـات 
الــخاصــة بــالــشؤون الــخارجــية لــلجامــعة الــبهائــية إلــى مســتوى جــديــد كــليّة. فــفي الــعام 1985 أصــدر بــيت 
الــعدل األعــظم بــيانــا عــامــا بــعنوان ”الســالم الــعاملــي وعــد حــّق “ وجّــــهه إلــى جــماهــير البشــر فــي الــعالــم وطــلب 
مــن املــحافــل الــروحــانــية املــركــزيــة نشــر الــبيان وتــوزيــعه. وقــد أكّـــد بــيت الــعدل األعــظم فــي بــيانــه هــذا بــأســلوب 
بــعيد عــن التحــّدي أو املــساومــة أن الــبهائــيني يــؤمــنون بــالســالم الــعاملــي عــلى أنــه املــرحــلة الــقادمــة فــي تــطّور 
املـــجتمع اإلنـــسانـــي. وعـــّدد الـــبيان أيـــضا تـــلك الـــعناصـــر الـــتي ســـوف تـــرســـم شـــكل هـــذا الـــتطّور الـــذي طـــال 
انــتظاره. وقــد تــجاوز كــثير مــن عــناصــر هــذا الــبيان املــعانــي الــسياســية ملــا يــدور مــن حــديــث حــول مــوضــوع 

السالم. وختم بيت العدل األعظم بيانه ذلك قائال: 

إن التجــربــة الــتي تــمثّلها الــجامــعة الــبهائــية يــمكن اعــتبارهــا أنــموذجــا ملــثل هــذا االتّــحاد املــتوسّــــــع … 
فــإذا كــان للتجــربــة الــبهائــية أي حــظ فــي اإلســهام بشحــذ اآلمــال املــتعّلقة بــوحــدة الــجنس البشــري، 

فإننا نكون سعداء بأن نعرضها نموذجا للدرس والبحث.

كــان الــغرض املــباشــر إلصــدار الــبيان تــزويــد الــهيئات الــبهائــية وأفــراد املــؤمــنني بخــط فــكري مــترابــط لــلبحث 
والـنقاش يـمكن االسـتفادة مـنه فـي االتّـصاالت الـتي تـتّم بـني الـهيئات الـبهائـية وكـل مـن السـلطات الـحكومـية 
واملـنظمات املـدنـية ووسـائـل اإلعـالم والـشخصيات ذات الـنفوذ. وكـان مـن نـتيجة ذلـك أيـضا خـلق نـشاط مـكثّف 
ومســتمر لــتثقيف الــجامــعة الــبهائــية ذاتــها وزيــادة مــعلومــاتــها بــالنســبة لــعدد مــن الــتعالــيم األمــريّــة واملــبادئ 
اإللــهية. وســرعــان مــا ظهــرت عــلى نــطاق واســع آثــار مــا نشــره الــبيان مــن أفــكار ووجــهات نــظر فــي مــؤتــمرات 
الــوكــالء وفــي املــنشورات واملــدارس الــصيفية والشــتويــة والســيّما فــي مــا كــان يــدور مــن مــناقــشات عــامــة بــني 

األحبّاء في كل مكان. 

يـمكن الـقول إذاً إن بـيان بـيت الـعدل األعـظم بـعنوان ”السـالم الـعاملـي وعـد حـّق “ قـد حـّدد مـن وجـوه عـّدة مـنذ 
الــعام 1985 جــدول أعــمال الــلقاءات بــني الــبهائــيني مــن جــهة واألمــم املتحــدة والــهيئات الــتابــعة لــها مــن جــهة 
أخــرى. فــفي غــضون ســنوات قــليلة فــقط أصــبحت الــجامــعة الــبهائــية الــعاملــية واحــدة مــن أكــثر املــنظمات غــير 
الـــحكومـــية نـــفوذا وأهـــمية وذلـــك بـــفضل مـــا اكتســـبته مـــن ســـمعة حـــسنة كـــانـــت أســـاســـا لـــلنجاح الـــذي حـــّققته. 
وصـارت هـذه الـجامـعة محـّط ثـقة مـتزايـدة فـكانـت وسـيطا أمـينا فـي املـداوالت الـدولـية املـعّقدة والـحاّدة أحـيانـا 
املــتعّلقة بــاملــحادثــات الــخاصــة بــقضايــا الــتقّدم االجــتماعــي، ولــعبت هــذا الــدور مــن حــيث كــونــها مــحايــدة كــل 
الـحياد ظـاهـرا وبـاطـنا. وقـد ازدادت هـذه الـسمعة الـحسنة رسـوخـا نـتيجة إدراك الـناس بـأن الـجامـعة الـبهائـية 
تـمتنع مـن حـيث املـبدأ عـن اسـتغالل الـثقة املـوضـوعـة فـيها وتـأبـى انـتهاز أي فـرصـة لـتنفيذ مـآرب خـاصـة بـها. 
فـمنذ الـعام 1968 انـتُخب مـمثّل عـن الـجامـعة الـبهائـية عـضوا فـي الـلجنة الـتنفيذيـة لـلمنظمات غـير الـحكومـية 
ثــم تــولّـــى مــمثلو الــبهائــيني فــيما بــعد مــناصــب الــرئــاســة ونــيابــة الــرئــاســة فــي الــلجنة. ومــن ذلــك املــنطَلق وجــد 



مـمثلو الـجامـعة الـبهائـية الـعاملـية أنـفسهم يـقومـون بـصورة مـتزايـدة بـمهام إدارة أو رئـاسـة جـلسات مجـموعـة 
كـــبيرة مـــن الـــهيئات املـــختلفة كـــالـــلجان الـــعامـــة أو الـــلجان الـــخاصـــة املـــنتدبـــة ملـــهام مـــعينة أو لـــجان الـــعمل أو 
املــجالــس االســتشاريــة. وقــد شــغل كــبير مــمثلي الــجامــعة الــبهائــية خــالل الــسنوات األربــع املــاضــية مــنصب 
أمــني الســر الــتنفيذي لــلمؤتــمر الــعاملــي الــخاص بــاملــنظمات غــير الــحكومــية، وهــو املــؤتــمر الــذي يــمثل الــهيئة 

قة لنشاطات مجموعة املنظمات غير الحكومية التابعة لألمم املتحدة. املركزية املنسِّ

 يـــعكس الـــنسق الـــذي نُـــظِّمت بـــموجـــبه بـــنية الـــجامـــعة الـــبهائـــية الـــعاملـــية املـــبادئ واملُــثُل الـــتي تـــوجّــــــه أعـــمالـــها 
ونــــشاطــــاتــــها. وبــــفضل تــــمّسكها بهــــذه املــــبادئ واملــــثُل لــــم تــــصنَّف الــــجامــــعة الــــبهائــــية الــــعاملــــية كــــغيرهــــا مــــن 
املــنظمات غــير الــحكومــية عــلى أنــها مجــرد تجــّمع هــّمه اســتمالــة أصــحاب الــنفوذ والــترويــج لــتحقيق مــصالــح 
خـاصـة، بـل أصـبحت تُـعرف مـن قِـبَل أمـثالـها مـن املـنظمات غـير الـحكومـية بـأنـها تـمثّل أسـاسـا ”رابـطة“ تـتألـف 
مــن مجــموعــة مــن ”املــجالــس“ املــنتخبة ديــمقراطــيا عــدا عــن أنــها تــمثّل جــميع طــبقات املــجتمع اإلنــسانــي فــي 
الـعالـم، مـع الـعلم بـأن الـجامـعة الـبهائـية تسـتفيد كـل الـفائـدة مـن الـخبرة الـتي يـوفّـرهـا لـها مـكتبها الـدائـم فـي 
األمــم املتحــدة واملــكتب اإلعــالمــي الــتابــع لــها إضــافــة إلــى اســتفادتــها مــن األجهــزة الــتنفيذيــة الــتابــعة لهــذيــن 
املــــكتبني. وتــــضّم الــــوفــــود الــــبهائــــية املشــــترِكــــة فــــي االجــــتماعــــات الــــدولــــية عــــلى الــــعموم أعــــضاء مــــن أصــــحاب 
االخـــتصاص تـــنتخبهم مـــختلف املـــحافـــل الـــروحـــانـــية املـــركـــزيـــة ويـــتمتّعون بـــالـــخبرة فـــي األمـــور املـــتداول فـــيها 

إضافة إلى كونهم قادرين على النظر إلى األمور من منظور إقليمي أيضا.

مـن املـعالـم الـبارزة لـألمـر الـكريـم مـشاركـته الـفعلية فـي حـياة املـجتمع األوسـع. وتـتّم هـذه املـشاركـة فـي إطـار 
مـوحّــــد يجـمع بـني الـقيم واملُثُل الـباعـثة عـلى الـعمل وبـني األسـالـيب والـطرق الـتي تـعالَــج بـها مـختلف الـقضايـا 
الــقائــمة. ولــقد بــرهــنت هــذه املــشاركــة عــلى مــا لهــذا األمــر الــكريــم مــن نــفوذ تجــّلى فــي ســلسلة مــن مــؤتــمرات 
الـقمة الـعاملـية واملـؤتـمرات املـتفرعـة عـنها، وهـي املـؤتـمرات الـتي نـظّمتها هـيئة األمـم املتحـدة فـي مـا بـني الـعام 
1990 والـعام 1996. فـفي غـضون هـذه الـسنوات السـت تـقريـبا تـكّررت اجـتماعـات الـقادة الـسياسـيني فـي 
الــعالــم بــدعــوة مــن األمــني الــعام لــألمــم املتحــدة ورعــايــته وذلــك لــلبحث فــي الــقضايــا املــلّحة الــتي كــانــت تــواجــه 
اإلنـسانـية فـي الـسنوات الـختامـية مـن الـقرن العشـريـن. ومـا مـن شـك فـي أن الـدهـشة واإلعـجاب سـيعتريـان 
أي بـهائـي يـتاح لـه أن يسـتعرض املـواضـيع الـتي جـرى بـحثها فـي هـذه املـؤتـمرات الـتاريـخية ويـكتشف مـدى 
الـتقارب الشـديـد بـني تـلك املـواضـيع املـدرجـة فـي جـداول أعـمالـها وبـني الـتعالـيم الـرئـيسة الـتي جـاء بـها حـضرة 
بــهاء اهلل. وكــان مــن الجــديــر واملــواتــي حــقا أن يــتزامــن حــلول الــذكــرى املــئويــة لــصعود حــضرة بــهاء اهلل فــي 
وســـط هـــذا الـــسياق مـــن مـــؤتـــمرات الـــقمة الـــعاملـــية، مـــا أضـــفى عـــلى االحـــتفاالت الـــخاصـــة بـــالـــبهائـــيني تـــيّمنا 
بذكرى ذلك الصعود املبارك معاني روحية تخطّت األهداف التي أقيمت من أجلها مثل هذه االحتفاالت. 

ومــن قــبيل املــثال ال الــحصر عــلى هــذه الــلقاءات واملــؤتــمرات الــدولــية الــتي مــيّزت هــذا الــسياق مــن اجــتماعــات 
الــقمة والــحوار الــعاملــي الــذي بــحث فــي املــشكالت الــتي تــعانــي مــنها شــعوب الــعالــم وأمــمه املــؤتــمر الــعاملــي 
لـلتربـية والـتعليم للجـميع الـذي انـعقد فـي تـايـالنـد الـعام 1990، ومـؤتـمر الـقمة الـعاملـي لـألطـفال فـي نـيويـورك 
فـــي الـــعام 1990، ومـــؤتـــمر األمـــم املتحـــدة لـــلبيئة الـــذي انـــعقد فـــي ريـــو دي جـــانـــيرو الـــعام 1992، واملـــؤتـــمر 
الـــعاملـــي لـــحقوق اإلنـــسان فـــي فـــيينا الـــعام 1993 والـــذي ســـادتـــه الـــفوضـــى واالضـــطراب، واملـــؤتـــمر الـــعاملـــي 
لــــلسكان املــــنعقد فــــي الــــقاهــــرة الــــعام 1994، ثــــم الــــقمة الــــعاملــــية لــــلتنمية االجــــتماعــــية فــــي كــــوبــــنهاغــــن الــــعام 
1995، وأخـــيرا املـــؤتـــمر الـــرابـــع لـــحقوق املـــرأة الـــذي انـــعقد فـــي بـــيكني الـــعام 1995 والـــذي تـــميّز بـــالـــحيويـــة 



والـنشاط.141  وقـد سـنحت الـفرصـة أمـام الـوفـود الـبهائـية الـتي ضـّمت مـمثلني مـن عـدد كـبير مـن الـبلدان فـي 
مـؤتـمرات املـنظمات غـير الـحكومـية الـتي انـعقدت فـي الـوقـت الـذي أقـيمت فـيه تـلك املـؤتـمرات الـعاملـية، سـنحت 
الـــفرصـــة أمـــام الـــوفـــود الـــبهائـــية لـــطرح الـــقضايـــا املـــدرجـــة لـــلبحث مـــن زوايـــاهـــا الـــروحـــانـــية واالجـــتماعـــية عـــلى 
الـسواء. وكـان الـدلـيل عـلى الـثقة الـتي تـتمتّع بـها الـجامـعة الـبهائـية الـعاملـية بـني املـئات مـن أخـواتـها املـنظمات 
غــير الــحكومــية يــتمثل فــي الــّدعــوات املــتكررة الــتي كــانــت تــتلّقاهــا مــن نــظيراتــها للتحــدث مــن عــلى مــنابــر تــلك 
الــلقاءات ضــمن مــمثلي قــلة مــختارة مــن تــلك املجــموعــات الــتي تــمنح مــثل هــذا االمــتياز املــنشود الــذي يــعتبر 

فرصة ثمينة إللقاء خطاب بدال من توزيع بيانات مطبوعة على الحاضرين حول املوضوع املراد عرضه.

*

حـــّقق كـــثير مـــن املـــحافـــل الـــروحـــانـــية املـــركـــزيـــة خـــالل الـــسنوات الـــختامـــية لـــلقرن العشـــريـــن انـــتصارات بـــاهـــرة 
تـخّصها وحـدهـا وذلـك فـي مـيدان عـالقـاتـها الـخارجـية. ونـسوق هـنا مـثلني بـارزيـن عـلى ذلـك يـوحـي كـل مـنهما 
بـماهـية هـذه االنـتصارات وأهـّميتها. أمـا املـثل األول فـهو اإلنـجاز الـذي حـّققه املـحفل الـروحـانـي املـركـزي فـي 
أملـانـيا حـيث قـّدمـت السـلطات املحـلية املـدنـية طـعنا اّدعـت فـيه أن طـبيعة الـهيئات املـنتَخبة تـخالـف مـن الـوجـهة 
الــــقانــــونــــية الــــقانــــون املــــدنــــي فــــي أملــــانــــيا. إال أن االســــتئناف الــــذي رفــــعه املــــحفل الــــروحــــانــــي املحــــلي بــــمديــــنة 
تـوبـنجني ضـد قـرار السـلطات املحـليّة أمـام املـحكمة الـدسـتوريـة الـعليا فـي أملـانـيا نـجح فـي اسـتصدار قـرار 
مــن تــلك املــحكمة بــأن الــنظام اإلداري الــبهائــي جــزء ال يتجــزأ مــن الــديــن الــبهائــي، وعــليه ال يــمكن فــصله عــن 
الـــعقيدة الـــبهائـــية. وقـــد بـــّررت املـــحكمة الـــعليا قـــبولـــها الـــنظر فـــي الـــقضية عـــلى أســـاس األدلّـــة الـــتي ســـاقـــتها 
والــتي تــؤكّــــد وتــثبت أن األمــر الــبهائــي ديــن مــن األديــان. فــكان لهــذا الــحكم نــتائــج بــعيدة املــدى فــي مــجتمع 
طــاملــا حــاولــت فــيه املــعارضــة الــكنسيّة تــصويــر الــديــن الــبهائــي خــالفــا لــلحقيقة عــلى أنــه ”فــرقــة مــن الــفرق“ أو 

”مذهب من املذاهب“. وكانت لهجة الحكم الصادر لهجة حاسمة جديرة بأن نذّكر بها في هذا املجال: 

إن الـصفات الـتي يـتميّز بـها األمـر الـبهائـي كـديـن، والـخصائـص الـتي تـتّصف بـها الـجامـعة الـبهائـية 
كــــجامــــعة ديــــنية، واضــــحة كــــل الــــوضــــوح فــــي واقــــع الــــحياة الــــيومــــية وفــــي الــــسنن والــــتقالــــيد الــــثقافــــية 

املتوارثة وفي نظر الرأي العام وفي علم مقارنة األديان.142 

وأمـا املـثل الـثانـي فـمن الـبرازيـل حـيث تـمّكنت الـجامـعة الـبهائـية هـناك مـن تـحقيق إنـجاز فـي مـجال الـعالقـات 
الــخارجــية يُــَعّد إلــى الــيوم عــديــم املــثال فــي تــاريــخ الــديــن الــبهائــي. فــفي الــيوم الــثامــن والعشــريــن مــن أيــار 
(مــايــو) 1992 عــقدت أعــلى هــيئة تشــريــعية فــي الــبالد، أي مجــلس الــنّواب، جــلسة خــاصــة احــتفاء بــذكــرى 
مــرور مــائــة عــام عــلى صــعود حــضرة بــهاء اهلل. وقــرأ رئــيس املجــلس رســالــة مــوجّـــــهة مــن بــيت الــعدل األعــظم ، 
وتـــاله مـــمثلو جـــميع األحـــزاب الـــواحـــد بـــعد اآلخـــر مـــعبّريـــن عـــن تـــقديـــرهـــم ملـــا أســـهم بـــه هـــذا الـــديـــن ومـــؤسّـــــــسه 
الجـــليل فـــي ســـبيل تحســـني أوضـــاع البشـــر وتـــقّدمـــهم. ثـــم وصـــف أحـــد الـــنواب الـــبارزيـــن فـــي خـــطاب مـــؤثّـــر 

التعاليم البهائية على أنها ”أضخم إنجاز كتابي مقّدس صدر عن قلم إنسان واحد بمفرده“.143 



جــاء هــذا اإلطــراء والــتقديــر ملــاهــيّة هــذا الــديــن ومــا يــسهم بــه مــن أعــمال خــيّرة بــمثابــة انــتصار روحــي ال يــقل 
أهــميّة عــن تــلك اإلنــجازات الــتي تــحققت فــي املــيدان الــتبليغي. فــلقد صــدر هــذا الــتقويــم واملــديــح عــن أعــلى 
املسـتويـات الـقانـونـية والتشـريـعية بـالـتوالـي لـدولـتني مـن الـدول الـكبرى فـي الـعالـم هـما أملـانـيا والـبرازيـل. وال بـد 
أن يــساعــد ذلــك فــي فــتح تــلك األبــواب الــتي تهــّب عــبرهــا الــنسائــم الــشافــية الــتي جــاء بــها حــضرة بــهاء اهلل 

فتحدث أثرها في حياة املجتمع اإلنساني ذاته. 

* * *
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اخــتار حــضرة عــبد الــبهاء كــلمة ”الــنور“ لــفظا مــجازيــا أراد بــه أن يــصّور ملســتمعيه تــصويــرا دقــيقا مــا ســوف 
يـطرأ عـلى املـجتمع اإلنـسانـي مـن تـحّول وتـغيير. فـصرّح قـائـال إن االتـحاد قـّوة تـنير اآلفـاق وتـدفـع بـكل جهـد 
إنـسانـي قُـدمـا إلـى األمـام. وأعـلن أن الـعصر الـذي بـدأت اإلنـسانـية الـدخـول فـيه سـوف يُـعرف ”بـقرن األنـوار“ 
فــــي املســــتقبل ألن الــــعالــــم كــــّله ســــوف يــــعترف بــــمبدأ وحــــدة الــــعالــــم اإلنــــسانــــي اعــــترافــــا شــــامــــال. وعــــلى هــــذا 

األساس سوف تبدأ مرحلة بناء املجتمع العاملي القائم على مبادئ العدل واإلنصاف.

أعــلن حــضرة عــبد الــبهاء عــن رؤيــته هــذه فــي عــدد مــن األلــواح الــتي جــاء بــها واألحــاديــث الــتي ألــقاهــا. ولــعل 
أبـلغ مـثل عـلى ذلـك مـا جـاء فـي لـوح وجّــــهه إلـى الـسيدة جـني إلـيزابـيث وايـت قـريـنة الـرئـيس الـسابـق لـلكنيسة 
اإلســكتلنديــة الحــرة املــعروفــة بـ ”فــري تشــرتــش“. وكــانــت الــسيدة وايــت مــن املــتعاطــفني مــع الــتعالــيم الــبهائــية 
وتشــرّفــت بــزيــارة حــضرة عــبد الــبهاء فــي مــديــنة عــكا وهــي الــتي قــامــت فــيما بــعد بــتنظيم زيــارتــه املــباركــة إلــى 
مـديـنة ”أدنـبره“ اإلسـكتلنديـة حـيث اسـتُقبل هـناك اسـتقباال حـارا. فـفي الـلوح الـذي وجّــــهه حـضرة عـبد الـبهاء 
إلــى الــسيدة وايــت كــتب عــن الــوحــدة واالتّــحاد وعــبّر عــن ذلــك بــاســتخدامــه اســتعارة رمــزيــة شــائــعة هــي كــلمة 

”الشموع“:

أيـتها الـسيدة الجـليلة … انـظري كـيف أنـنا نـشاهـد فـي كـل يـوم حـدوث معجـزة جـديـدة، وتـأمـلي كـيف 
أن فجــر الــوحــدة بــدأ يشــرق نــوره لــيضيء عــتمة األفــق ويــتألــق ضــياء شــموعــها ســاطــعا لــينير الــعالــم. 
وفـــي الـــنهايـــة ســـتوقـــد شـــموع االتّـــحاد املـــختلفة لـــتنير أرجـــاء األرض، وتـــصبح بـــارقـــة الـــصبح لينتشـــر 

هذا النور العظيم الساطع ليعّم العالم …
فـالـشمعة األولـى هـي الـوحـدة الـسياسـية الـتي تـبدو تـباشـير بـريـقها واضـحة اآلن. والـشمعة الـثانـية 
هـــي وحـــدة الـــرأي بـــالنســـبة لـــتدبـــير شـــأن مـــا عـــظُم مـــن أمـــور الـــدنـــيا، وهـــي وحـــدة ســـرعـــان مـــا ســـوف 
تـتحقق عـن قـريـب. أمـا الـشمعة الـثالـثة فـهي الـوحـدة فـي الحـريـة وهـي أمـر ال بـد أن يحـدث. والـشمعة 
الـرابـعة هـي الـوحـدة الـديـنية الـتي هـي حجـر زاويـة األسـاس والـتي سـوف تتجـلى بـإذن اهلل بـكل روعـة 
وجــالل. وهــناك أيــضا الــشمعة الــخامــسة وهــي وحــدة األمــم واألوطــان، وهــي الــوحــدة الــتي ال بــد لــها 



أن تــتأســس بــكل قــوة وثــبات حــتى تــشعر شــعوب الــعالــم ومــلله جــميعها بــأنــها تــنتمي إلــى وطــن واحــد 
وبــأن مــصيرهــا مــصير واحــد. ومــا الــشمعة الــسادســة ســوى وحــدة األعــراق واألجــناس لــيصبح أهــل 
األرض جـميعهم عـلى اخـتالف شـعوبـهم وقـبائـلهم أبـناء جـنس واحـد. وأخـيرا هـناك الـشمعة الـسابـعة 
الــتي هــي وحــدة الــلسان، وتــعني أن يــتم اخــتيار لــغة مــن الــلغات لــتكون لــغة عــاملــية يــتعلمها الجــميع 
ويتحـــدثـــون بـــها. ولـــسوف يـــتحقق كـــل هـــذا االتّـــحاد دون مـــحالـــة حســـبما تـــشاء الـــقدرة اإللـــهية لـــه مـــن 
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قــد تــمّر عــقود طــويــلة مــن الــزمــن أو يــزيــد قــبل أن يــكتمل تــحّقق تــلك الــرؤيــة الــرائــعة الــتي رســمها ذلــك الــلوح 
املــبارك املــوجّـــــه إلــى الــسيدة وايــت. فــاملــعالــم األســاســية ملــا وعــدت بــه أصــبحت الــيوم حــقائــق ثــابــتة فــي جــميع 
أنـحاء الـعالـم. ولـعّلنا نجـد أن مـا قـصده حـضرة عـبد الـبهاء بـكلماتـه حـني تحـّدث عـن وحـدة األديـان واألجـناس 
بـــات واضـــحا اآلن وأن وســـائـــل تـــحقيقها تـــسير قـــدمـــا مـــهما اشـــتّدت مـــقاومـــة بـــعض الـــجهات لهـــذه األفـــكار. 
والـقول ذاتـه يـصدق إلـى حـد كـبير عـلى وحـدة الـلسان. فجـميع األطـراف بـاتـت تـدرك اآلن الـحاجـة املـاسـة إلـى 
لـغة عـاملـية. وقـد تـمثلت هـذه الـضرورة فـي الـظروف الـتي فـرضـت عـلى األمـم املتحـدة وكـثير مـن املـنظمات غـير 
الــحكومــية إلــى تــبنّي عــدد مــن الــلغات واعــتمادهــا ”لــغات رســمية“ لــلتداول فــيما بــينها. وإلــى أن يــتم اتــخاذ 
قــرار صــادر عــن اتــفاق عــاملــي فــإن الــلغة اإلنجــليزيــة قــد ســّدت فــي الــوقــت الــحاضــر هــذا الــفراغ وذلــك نــتيجة 
عـدد مـن الـتطورات كـانـتشار اإلنـترنـت وتـوحـيد نـظم إدارة املـواصـالت الـجويـة واملـفردات الـلغويـة الـتي تـفرزهـا 

التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى قيام نظام تعليمي عاملي النطاق. 

لـم يـكن ملـفهوم مـبدأ ”وحـدة الـرأي“ فـي تـنفيذ أمـور الـدنـيا وشـؤونـها أي مـعنى مـلموس أو مـرجـعية عـند بـدايـة 
الـقرن العشـريـن حـتى عـند املـثالـيني فـي آمـالـهم وتـطلعاتـهم. ولـكن هـذا املـفهوم أصـبح ظـاهـرا إلـى حـد كـبير 
ومــنعكسا فــي كــل مــكان فــي الــبرامــج واملــشاريــع الضخــمة الــتي تــتعلق بــالــتنمية االقــتصاديــة واالجــتماعــية 
وبـاملـعونـات اإلنـسانـية عـالوة عـلى الـبرامـج الـخاصـة بـاملـحافـظة عـلى بـيئة الـكرة األرضـية بـبحارهـا ومـحيطاتـها. 
أمــا الــوحــدة الــسياســية فــقد شــرحــها حــضرة شــوقــي أفــندي بــأنــها إشــارة إلــى اتّــحاد لــلدول ذات الــسيادة. 
وهــذا االتــحاد هــو عــبارة عــن عــملية مســتمرة الــنمو والــتطّور تــتمثّل مــرحــلته الــحالــية فــي مــا تــم مــن تــأســيس 
األمــم املتحــدة. ومــن جــهة أخــرى فــإن مــا وعــد بــه حــضرة عــبد الــبهاء مــن تــحّقق ”وحــدة األمــم واألوطــان“ كــان 
يـمثّل نـظرة مسـتقبلية تسـتطلع مـا هـو قـائـم الـيوم مـن وجـود قـناعـة عـامـة واسـعة االنـتشار لـدى شـعوب الـعالـم 

بأننا جميعا سكان وطن عاملي واحد رغم كل ما يقوم بيننا من تباين واختالف عظيمني. 

أمــا ”الــوحــدة فــي الحــريــة“ فــقد أصــبحت الــيوم تــمثّل طــموحــات هــامــة لــدى ســكان الــكرة األرضــية كــلهم. ومــن 
أهـــم الـــتطورات الـــتي بـــلورت هـــذا االتـــجاه االنـــهيار املـــفاجئ لـــلنظام االســـتعماري وزوالـــه ومـــا تـــبع ذلـــك عـــند 
نـهايـة الـقرن مـن بـروز مـبدأ حـق تـقريـر املـصير كـأهـم عـامـل فـي تحـديـد الـهويـة الـوطـنية، وهـذا بـالـذات مـا كـان 

يدور في خاطر حضرة عبد البهاء.

خــالصــة الــقول إنــه مــهما كــانــت األخــطار الــتي ال تــزال إلــى اآلن قــائــمة تهــّدد مســتقبل البشــريــة، فــإن الــعالــم 
الــذي نــعيش فــيه قــد غــيّرتــه أحــداث الــقرن العشــريــن وصــاغــته مــن جــديــد. ولــعّل مــا يجــدر بــأصــحاب الــعقول 
الـــنيّرة فـــي كـــل مـــكان الـــرجـــوع إلـــيه والـــتفّكر فـــيه مـــليّا هـــو ذلـــك الـــنداء الـــصادر عـــن حـــضرة عـــبد الـــبهاء الـــذي 



وصــف فــيه مــعالــم املــسار الــذي ســوف تــنتهجه تــلك األحــداث وشــرح فــي ذلــك الــنداء بــكل ثــقة واعــتداد مــاهــيّة 
تلك األحداث وطبيعتها. 

*

نـالـت الـتحوالت والـتغييرات الـتي طـرأت عـلى حـياة الـعالـم اإلنـسانـي االجـتماعـية واألخـالقـية تـأيـيدا قـويـا فـي 
ســـلسلة مـــن املـــؤتـــمرات الـــدولـــية الـــتي عـــقدت تـــحت رعـــايـــة األمـــم املتحـــدة والـــتي كـــان الهـــدف مـــنها االحـــتفال 
بـالـذكـرى الـوشـيكة ملـرور ألـف عـام وبـدايـة ألـفية جـديـدة. فـما بـني الـثانـي والعشـريـن والـسادس والعشـريـن مـن 
شهــر أيــار (مــايــو) مــن الــعام 2000 اجــتمع فــي نــيويــورك مــمثلون عــن أكــثر مــن ألــف هــيئة مــن الــهيئات غــير 
الـــحكومـــية بـــدعـــوة مـــن الـــسيد كـــوفـــي عـــنان األمـــني الـــعام لـــهيئة األمـــم املتحـــدة، وأعـــلن املتحـــدثـــون الـــرســـميون 
بـاسـم مـنظماتـهم فـي الـبيان الـصادر عـن ذلـك االجـتماع االلـتزام بـما يـلي: ”… إنـنا أعـضاء أسـرة إنـسانـية 
واحـدة بـكل مـا تـتميّز بـه هـذه األسـرة مـن تـنّوع وتـعّدد، ونـعيش فـي وطـن واحـد يـضّمنا جـميعا. فـنحن شـركـاء 
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انــعقد بــعد ذلــك بــفترة قــصيرة وفــي مــقر األمــم املتحــدة أيــضا مــؤتــمر ثــان مــا بــني الــثامــن والعشــريــن والــواحــد 
والــــثالثــــني مــــن شهــــرآب (أغســــطس) مــــن الــــعام 2000 حــــضره مــــعظم قــــادة األديــــان فــــي الــــعالــــم. وقــــد مــــثّل 
الــجامــعة الــبهائــية فــي ذلــك االجــتماع أمــينها الــعام الــذي ألــقى كــلمة فــي إحــدى جــلسات املــؤتــمر الــرئــيسية 
آنـذاك. ولـم يـكن فـي وسـع أحـد إال أن يـتأثّـر بـالـغ الـتأثّـر بـالـنداء الـرسـميّ الـذي وجّـــهه قـادة األديـان فـي الـعالـم 
إلـــى طـــوائـــفهم وجـــامـــعاتـــهم الـــديـــنية بـــدعـــوتـــهم إلـــى ”احـــترام حـــقوق الحـــريـــة الـــديـــنية والـــسعي مـــن أجـــل خـــلق 

أواصر األلفة واملصالحة والوفاق والعمل على تبادل ما يبعث على التسامح وألم الجراح ....“146 

مهّــد هـذان الـلقاءان األولـيان السـبيل أمـام مـا سـّمي بـاجـتماع الـقمة األلـفية وهـو املـؤتـمر الـعاملـي الـذي انـعقد 
بــــمقر األمــــم املتحــــدة بــــني الــــسادس والــــثامــــن مــــن شهــــر أيــــلول (ســــبتمبر) مــــن الــــعام 2000. اســــتقطب هــــذا 
االجــــتماع مــــائــــة وتــــسعة وأربــــعني رئــــيسا مــــن رؤســــاء الــــدول والــــحكومــــات، وكــــان الــــقصد مــــن انــــعقاده إجــــراء 
املـشاورات لـبعث األمـل والـطمأنـينة فـي نـفوس الـدول املـمثلة فـي املـؤتـمر. واتّخـذ املـؤتـمر خـطوة نـالـت الـترحـيب 
حـني وجـه الـدعـوة إلـى نـدوة الـهيئات واملـنظّمات غـير الـحكومـية لـكي تـنتدب متحـّدثـا بـاسـمها يـشاطـر املـؤتـمر 
هــموم تــلك الــهيئات واهــتمامــاتــها الــتي تــقّدم وســبق عــرضــها فــي الــلقاء الــتمهيدي لــلقمة املــذكــورة. فــفاز بهــذا 
الشـرف الـعظيم املـمثل الـرئـيسي لـلجامـعة الـبهائـية الـعاملـية لـدى األمـم املتحـدة بـصفته رئـيسا مـشاركـا لـندوة 
الـــهيئات غـــير الـــحكومـــية. فـــبعث ذلـــك مـــشاعـــر الـــرضـــا واالبـــتهاج فـــي نـــفوس الـــبهائـــيني الـــذيـــن اعـــتبروا هـــذا 
الشــرف الــذي نــالــه مــمثّلهم أمــرا لــه أهــميته بــالنســبة لــهم. ولــيس هــناك مــا هــو أكــثر تــعبيرا عــن إظــهار الــفرق 
الـشاسـع بـني أحـوال الـعالـم فـي الـعام 1900 وأحـوالـه فـي الـعام 2000 مـثل نـص الـقرار الـذي اتخـذه مـؤتـمر 

القمة ووقع عليه كل الحاضرين الذين أقروا أيضا إحالة ذلك القرار على الجمعية العامة لألمم املتحدة: 

نـعود فـي هـذه املـناسـبة الـتاريـخية لـنؤكّـــد مـن جـديـد تـأكـيدا جـديـا أن األمـم املتحـدة هـي بـيتنا املشـترك 
الــذي ال غــنى عــنه بــالنســبة لــألســرة اإلنــسانــية كــكل. فــمن خــالل األمــم املتحــدة ســنسعى إلــى تــحقيق 
طــموحــاتــنا الــعاملــية إلحــالل الســالم وتــحقيق الــتعاون واالزدهــار. وبــناء عــليه فــإنــنا نــأخــذ العهــد عــلى 



أنــفسنا لــدعــم هــذه األهــداف املشــتركــة دعــما ســخيا وتــصميمنا عــلى بــذل الــعزم فــي ســبيل تــحقيقها .
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وفـي كـلمته الـتي اخـتتم بـها هـذه السـلسلة مـن الـلقاءات الـتاريـخية تحـدث الـسيد كـوفـي عـنان إلـى املـجتمعني 
مـن قـادة الـعالـم حـديـثا اتّـسم بـالـصدق والـصراحـة. وتـضّمن حـديـثه كـالمـا بـدا لـلبهائـيني وكـأنـه يحـمل أصـداء 
تــلك اإلنــذارات شــديــدة الــلهجة الــتي وجــهها حــضرة بــهاء اهلل إلــى األبــاطــرة  واملــلوك الــذيــن انــدثــرت آثــارهــم 
ليخــلفهم الــقادة والــزعــماء الــحاضــرون الــيوم والــذيــن اســتمعوا إلــى الــسيد كــوفــي عــنان يــقول: ”… إنــه فــي 
مـقدوركـم الـوصـول إلـى األهـداف الـتي قـد حـّددتـموهـا. وبـناء عـليه فهــذه مـسؤولـيتكم. وأنـتم وحـدكـم الـقادرون 
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رغــم األهــّمية الــتاريــخية الــتي مــيّزت هــذه الــلقاءات ورغــم اشــتراك الــغالــبية الــعظمى مــن الــقيادات الــسياســية 
واملـدنـية والـروحـية فـيها، فـإن الـقمة األلـفية لـم تـترك إال أثـرا ضـئيال فـي أذهـان الـناس فـي أغـلب بـلدان الـعالـم. 
ورغـــم مـــا أولـــته وســـائـــل اإلعـــالم مـــن اهـــتمام إخـــباري واســـع بـــنشاطـــات مـــعينة مـــن نـــشاطـــات الـــقمة، لـــم يـــفت 
مــعظم الــقراء واملســتمعني مــا أظهــرتــه افــتتاحــيات الــصحف فــي مــعالــجتها لــلموضــوع مــن شــكوك فــي صــدق 
الــنيّات ومــا أوحــت بــه مــن االســتخفاف والــتهكم الــلذيــن بــدا أنــهما تســربــا أيــضا إلــى لــهجة تــقاريــر الــتغطية 
اإلخـباريـة ذاتـها. وأبـرز مـا يـالحـظ بـالنسـبة ملـظاهـر هـذه املـناسـبة األلـفية هـو ذلـك الـتفاوت الـكبير الـقائـم بـني 
حـدث يـمثّل بـحق مـنعطفا هـامـا فـي تـاريـخ البشـر، مـن جـهة، وبـني عجـز مـثل هـذا الحـدث عـن بـعث الحـماسـة 
واالهــتمام فــي نــفوس تــلك الجــماهــير املــفروض أنــها املســتفيدة مــن هــذه الــفرصــة مــن جــهة أخــرى. فــكشف 
هـذا الـواقـع بـالـتالـي عـن عـمق املـأزق الـذي يـواجـه الـعالـم فـي نـهايـة الـقرن، حـيث يـتحاور مـساران لـألحـداث – 
مــــسار اإلعــــمار والــــبناء ومــــسار الهــــدم والــــدمــــار – وهــــما املــــساران الــــلذان بــــدأا بــــاســــتجماع قــــواهــــما خــــالل 

السنوات املائة املاضية ويستمران متسارعني في خطاهما ليزداد كل منهما زخما وقوة يوما بعد يوم.

إن الـذيـن يـتمنون أن يـكون بـإمـكانـهم تـصديـق مـا يـطلقه زعـماء الـعالـم وقـادتـه مـن تـصريـحات واعـدة بـالـخير 
ورؤى تبشـر بمسـتقبل زاهـر يجـدون أنـفسهم فـي الـوقـت ذاتـه أسـرى ظـاهـرتـني تـزعـزعـان الـثقة وتـبعثان الـشك 
وعـــــدم االطـــــمئنان. لـــــقد ســـــبق أن عـــــالـــــجنا أولـــــى هـــــاتـــــني الـــــظاهـــــرتـــــني فـــــي صـــــفحات هـــــذا الـــــكتاب مـــــعالـــــجة 
مســتفيضة. فــانــهيار األســس األخــالقــية لــلمجتمع تــرك مــعظم الــناس يــتخبطون فــي ظــالم الــضياع دون أن 
يجــدوا وازعــاً أو هــاديــا يــرشــدهــم ســواء الســبيل فــي عــالــم يــزداد فــيه عجــزهــم عــن الــتكّهن بــما تحــمله األيــام 
ويـتضاعـف مـا يهـّددهـم مـن املـحن واألخـطار. وأي افـتراض يـوحـي بـأن مـسار األحـداث قـد بـلغ نـهايـته إنـما 
هـو مجـرّد إثـارة آمـال زائـفة فـي الـنفوس. فـرغـم مـا نـالحـظه ونـقّدره مـن جـهود سـياسـية مـكثّفة تـبذل فـي سـبيل 
الــخير، ومــن تــقدم عــلمي بــاهــر مســتمر الــعطاء، وتــحّسن فــي األوضــاع االقــتصاديــة لجــزء محــدود مــن بــني 
البشــر، فــإن كــل هــذه املــحاوالت ال يــمكن أن تــبعث فــي الــنفوس مــا يشــبه األمــل فــي أن يــعيش الــواحــد مــنا 
حـياة آمـنة، وأهـم مـن ذلـك، أن يـضمن ألوالده حـياة آمـنة أيـضا. ولـقد انتشـر واسـعا وعـّم الـعالـم بـأسـره الـيوم 
مـــا أنـــذرنـــا بـــه حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي مـــن مـــشاعـــر خـــيبة األمـــل ومـــا سيخـــلقه فـــي أذهـــان البشـــر اســـتشراء 
الـفساد الـسياسـي. فـفي كـثير مـن بـلدان الـعالـم طـغت عـلى الـحياة فـي املـدن والـقرى مـوجـة عـارمـة اسـتبيح 
فــيها الــقانــون وانــتهكت حــرمــاتــه. أمــا انــهيار الــضوابــط االجــتماعــية ومــحاولــة تــبريــر مــظاهــر الســلوك الــشاذ 
واالنحـراف عـلى أنـها فـي األسـاس قـضية تـتعلق بـاحـترام حـقوق اإلنـسان املـدنـية، نـاهـيك بـما تـقوم بـه وسـائـل 



اإلعـــالم وأنـــواع الـــفنون املـــختلفة مـــن تهـــليل عـــام وشـــامـــل ملـــعالـــم الـــعنف واالنحـــطاط، فـــإن هـــذه املـــظاهـــر ومـــا 
يـــشابـــهها تـــوحـــي بـــوجـــود حـــالـــة تـــكاد تـــكون فـــوضـــى أخـــالقـــية تـــشير إلـــى مســـتقبل يـــصيب فـــيه الشـــلل قـــوى 
اإلبـداع والـتخيّل والخـلق. وإزاء هـذه الخـلفية الـبائـسة مـن الـفراغ الـكئيب رّوج املـفكرون واملـثقفون مـن أبـناء 
الـــعصر ملـــذهـــب فـــكري أســـموه ”الـــتفكيك الـــبنيوي“ (Deconstructionism)* واتّخـــذوه وهـــم مـــكرهـــون عـــلى 

ذلك عنوانا ورسالة. 

* الـــــتعبير   Deconstructionism)الـــــتفكيك الـــــبُنيوي) تـــــسمية مشـــــتقة ملـــــنهج فـــــلسفي يـــــقوم عـــــلى أســـــاس 
الــتفكيك والــبناء فــي آن واحــد نــادى بــه الــفيلسوف الــفرنــسي Jaques Derrida فــي أعــقاب الحــرب الــعاملــية 
الــثانــية اســتنادا إلــى نــظريــات ســابــقة طــرحــها الــلغوي الــسويســري Ferdinand de Saussure وغــيره مــن 
الــــفالســــفة عُـــــرفــــت بــــمبدأ "مــــا بــــعد الــــعصرنــــة " راجــــت فــــي أواخــــر الــــقرن الــــثامــــن عشــــر. وقــــد بــــدأت فــــلسفة 
"الـــتفكيك الـــبُنيوي" كحـــركـــة نـــقد أدبـــي واقـــتصرت فـــي الـــبدايـــة عـــلى إعـــادة الـــنظر فـــي الـــنصوص الـــفلسفية 
األســـاســـية وتـــفكيكها وتـــفسيرهـــا مـــن مـــنطلق أن الـــكون حـــقيقة مـــعلقة وأن الـــحقيقة نســـبية وغـــير مـــوضـــوعـــية 
وتحـددهـا الـتعابـير الـلغويـة طـبقا ملـفهوم الـفرد ومـا يَسـتدل عـليه مـن الـكلمة أو الـتسمية. ثـم شـاع تـطبيق مـبدأ 
"الـــــتفكيك الـــــبُنيوي" بـــــحيث بـــــات الـــــيوم يـــــشمل كـــــثيرا مـــــن الـــــشؤون الـــــسياســـــية واالجـــــتماعـــــية واالقـــــتصاديـــــة 

والثقافية وغيرها من شؤون املجتمع البشري.
كــان ثــانــي هــذيــن الــتطوريــن الــلذيــن عــمال عــلى تــقويــض أســس اإليــمان فــيما بــعد هــو مــا اســتقطب االهــتمام 
فـــي بـــعض أشـــد املـــناقـــشات حـــدة فـــي الـــقمة األلـــفية. فـــالـــثورة اإلعـــالمـــية الـــتي نـــتجت عـــن اخـــتراع الشـــبكة 
الــعاملــية ملــواقــع اإلنــترنــت (World Wide Web) فــي الــعقد الــختامــي لــلقرن غــيّرت إلــى األبــد مــعالــم الــعديــد 
مــن الــنشاطــات اإلنــسانــية. أمــا مــسيرة مــا بــات يــسمى الــيوم ”الــعوملــة“ والــتي كــانــت تتّخــذ فــي ســيرهــا خــطا 
تـــصاعـــديـــا بـــطيئا عـــلى مـــدى عـــدة قـــرون، فـــقد تـــقّوت بـــفعل انـــطالق قـــوى جـــديـــدة فـــاقـــت حـــدود الـــتصّور. إذ 
انـطلقت الـقوى االقـتصاديـة متحـّررة مـن قـيودهـا ومـعّوقـاتـها الـتقليديـة بـاعـثة إلـى الـوجـود فـي الـعقد األخـير مـن 
الــقرن العشــريــن نــظامــا عــاملــيا جــديــدا لتخــطيط الــثروات وتــولــيدهــا وتــوزيــعها. وصــارت املــعرفــة ذاتــها ســلعة 
زادت قـــيمتها لـــتفوق مـــا يـــمثله رأس املـــال الـــنقـدي واملـــوارد املـــاديـــة مـــن ربـــح. ولـــعل مـــا يـــدعـــو إلـــى الـــدهـــشـة 
الشـديـديـة والـعجب وهـو كـيف تـم اخـتراق الحـدود الـدولـية فـي فـترة زمـنية قـصيرة، وهـي الحـدود الـتي كـانـت 
مهـــّددة بـــالـــزوال، وكـــيف صـــار فـــي مـــقدور مـــبالـــغ مـــالـــية ضخـــمة مـــن املـــرور عـــبر تـــلك الحـــدود فـــورا بـــناء عـــلى 
إشــــارة يــــرســــلها الــــحاســــوب. ثــــم هــــناك عــــمليات اإلنــــتاج املــــعقدة الــــتي تــــخضع إلــــى إعــــادة تخــــطيط وســــائــــل 
اإلنــتاج وطــرقــه بــحيث يــمكن االســتفادة مــن تــفعيل وتــكامــل مــصادر اقــتصاديــة مــختلفة تــتوفّــر نــتيجة إســهام 
وحـدات مـختلفة االخـتصاص تـندمـج وتـتكامـل فـي وحـدة واحـدة بـغّض الـنظر عـن مـكان وجـودهـا فـي بـلدانـها. 
وإذا جـاز لـنا أن نـضيّق أفـق نـظرتـنا ونـخفضه إلـى مسـتوى االعـتبارات املـاديـة املـحضة لـوجـدنـا بـأن األرض 
أصـــبحت بـــفضل ســـوقـــها الـــعاملـــية تـــأخـــذ شـــكل ”الـــوطـــن الـــواحـــد“ وأن ســـكانـــها مـــن املســـتهلكني لهـــذه الـــسوق 

أينما كانوا أصبحوا أبناء ”وطن واحد.“

ليسـت هـذه الـتحوالت والـتغييرات الـجاريـة مجـرّد تـحواّلت اقـتصاديـة. ”فـالـعوملـة“ فـي مـسيرتـها تكتسـب بـاطّراد 
أبـعادا سـياسـية واجـتماعـية وثـقافـية. إذ أصـبح مـن الـواضـح أن سـلطات املـؤسـسة الـحكومـية لـلدولـة الـقومـية 
قــد تــقّلصت كــثيرا وتــضاءلــت بــعد أن كــانــت الــحكومــة صــاحــبة الــقرار والــتحّكم فــي حــمايــة ثــروات اإلنــسانــية 
ومــــقدراتــــها والــــتصرف فــــيها. ومــــع أن الــــحكومــــات الــــوطــــنية مــــا زالــــت تــــقوم بــــدور حــــاســــم فــــي إدارة الــــشؤون 



البشـريـة، فـقد بـات عـليها اآلن أن تـفسح املـجال أمـام مـراكـز الـقوة والـنفوذ الـتي بـدأت بـالـظهور عـلى مسـرح 
األحــــداث كــــالشــــركــــات الــــكبرى مــــتعددة الــــجنسيات ووكــــاالت األمــــم املتحــــدة والــــهيئات غــــير الــــحكومــــية عــــلى 
اخـــــتالفـــــها إضـــــافـــــة إلـــــى املجـــــّمعات اإلعـــــالمـــــية الضخـــــمة، ألن الـــــتعاون بـــــني كـــــل هـــــذه الـــــهيئات واملـــــنظّمات 
والـحكومـة وتـضافـر جـهودهـا مـسألـة حـيويـة إلنـجاح مـعظم الـبرامـج الـتي تهـدف إلـى تـحقيق غـايـات اجـتماعـية 
واقــتصاديــة ذات أهــمية. وكــما هــو الــحال بــالنســبة لهجــرة األمــوال والشــركــات الــتجاريــة عــبر الحــدود دون أن 
يـــعترضـــها حـــاجـــز أو عـــائـــق، فـــإن الحـــدود ذاتـــها أصـــبحت عـــاجـــزة عـــن الـــسيطرة بـــصورة فـــاعـــلة عـــلى انـــتقال 
املـعلومـات أو الحـد مـن انـتشارهـا. فـقد اغـتنت الـحياة الـفكريـة وازدادت ثـراء لـدى كـل مـن يتيسّـــــر لـه اسـتخدام 
وســائــل االتّــصال عــن طــريــق شــبكة اإلنــترنــت واالســتفادة مــنها. إذ بــاإلمــكان عــبر هــذا الــطريــق، وفــي ثــوان 
مــعدودة، نــقل املخــزون الــعلمي كــّله ملــكتبات اســتغرق جــمعها قــرونــا طــويــلة مــن الــدرس والــبحث، عــالوة عــلى 
أنــــه فــــي اإلمــــكان أيــــضا اإلفــــادة مــــن الــــفرص الــــتي تــــوفــــرهــــا ســــبل االتّــــصال هــــذه لــــتلّقي الــــتدريــــب املــــهني 
والحـرفـي املـتطور فـي مـجاالت واسـعة. وكـم كـان حـضرة شـوقـي أفـندي صـائـبا حـني رأى بـثاقـب بـصيرتـه قـبل 
ســـتني عـــامـــا مـــن الـــزمـــان مســـتقبل نـــظام االتّـــصاالت هـــذا وكـــيف أنـــه يخـــلق فـــي كـــل مـــن يســـتخدمـــه شـــعورا 

باملشاركة واالنتماء إلى جامعة واحدة ترفض كل أنواع التباعد، جغرافية كانت أم ثقافية.

مـن الـبديـهي إذاً أن مـاليـني مـن الـناس قـد جـنوا فـوائـد جـمة نـتيجة لهـذه الـتطورات والـتحواّلت. ثـم إن جـدوى 
فـــاعـــلية الـــتكالـــيف الـــناتـــجة عـــن تـــنسيق الـــعمليات والـــصفقات الـــتجاريـــة الـــتي كـــانـــت تـــنافـــسية فـــي املـــاضـــي 
أصـبحت تـوفّـر السـلع والخـدمـات وتـضعها فـي مـتناول الـناس الـذيـن لـم يـكونـوا ليحـلموا بـالـتمتع بـها. وسـاعـد 
الـتوسـع الـهائـل فـي املـوارد املـالـية املـتوفـرة لـتمويـل األبـحاث الـعلمية والـبرامـج الـتنمويـة عـلى تـوسـيع رقـعة هـذه 
الـــفوائـــد وتحســـني نـــوعـــيتها. وأصـــبحنا نـــشاهـــد نـــوعـــا مـــن الـــتكافـــؤ فـــي تـــوفّـــر فـــرص الـــعمل والـــتوظـــيف بـــفضل 
الــسهولــة الــتي يــمكن بــها لــلمشاريــع الــتجاريــة نــقل قــواعــدهــا مــن أي مــكان فــي الــعالــم إلــى أي مــكان آخــر. 
وســـقطت الـــحواجـــز كـــافـــة أمـــام الـــتجارة الـــدولـــية عـــبر الحـــدود اإلقـــليمية فـــأّدى ذلـــك إلـــى انـــخفاض أكـــبر فـــي 
أثــمان الــبضائــع والســلع بــالنســبة ملســتهلكيها. فــإذا نــظرنــا إلــى هــذه الــتحواّلت والــتغييرات مــن وجــهة الــنظر 
الــبهائــية فــليس مــن الــصعب عــلينا أن نــدرك اإلمــكانــات الــكامــنة فــيها إلرســاء أســس املــجتمع الــعاملــي الــذي 

صّوره لنا حضرة بهاء اهلل بثاقب بصيرته فيما أنزله من الكتب واأللواح. 

ولـكن عـدداً كـبيراً مـتزايـداً مـن الـناس يـرى فـي كـل أنـحاء الـعالـم أن ”الـعوملـة“ أبـعد مـا تـكون عـن بـعث الـتفاؤل 
فــي الــنفوس حــول املســتقبل بــل إنــها تــشكل الخــطر الــرئــيسي الــذي يهــدد ذلــك املســتقبل. فــما الــعنف الــذي 
صـــاحـــب االضـــطرابـــات وأعـــمال الـــشغب الـــتي فجّــــــرتـــها اجـــتماعـــات كـــل مـــن مـــنظمة الـــتجارة الـــعاملـــية والـــبنك 
الـدولـي وصـندوق الـنقد الـدولـي فـي الـسنتني املـاضـيتني  إال دلـيل عـلى عـمق املـخاوف وعِـــظم االسـتياء الـذي 
ولّـــده بـــروز ”الـــعوملـــة“ إلـــى الـــوجـــود وعـــلّو شـــأنـــها. ولـــقد كـــان مـــن نـــتائـــج الـــتغطية اإلعـــالمـــية ملـــثل هـــذه الـــفورات 
االضـطرابـية الـتي فـاجـأت الجـميع أن ركّـــز الـناس اهـتمامـهم عـلى االحـتجاج والـتظاهـر ضـد الـفوارق الـهائـلة 
بـني سـكان الـعالـم مـن حـيث تـوزيـع املـنافـع واالمـتيازات وتـوفّـر الـفرص، وهـي الـفوارق الـتي رآهـا عـامـة الـناس 
تــزداد اتّــساعــا بســبب ”الــعوملــة“. كــما انــصّب االهــتمام عــلى التحــذيــر مــن أنــه مــا لــم يــتم اإلســراع فــي وضــع 
ضـــوابـــط فـــّعالـــة فـــإن الـــعواقـــب ســـتكون وخـــيمة مـــن الـــنواحـــي الـــسياســـية واالجـــتماعـــية إضـــافـــة إلـــى الـــنواحـــي 

االقتصادية والبيئية. 



ويـــــبدو أن لـــــكّل هـــــذه الـــــهموم ومـــــشاعـــــر الـــــقلق الـــــناجـــــمة عـــــنها أســـــاســـــاً مـــــن الـــــصحة ال ســـــبيل إلـــــى إنـــــكاره. 
فــاإلحــصاءات االقــتصاديــة وحــدهــا تــكشف لــنا عــن صــورة قــاتــمة ”لــلعوملــة“ فــي وضــعها الــراهــن تــبعث عــلى 
الــقلق الــعميق. فــإن الــهّوة الــشاســعة الــقائــمة بــني خُـــمس ســكان الــعالــم الــذيــن يــعيشون فــي بــالد يــتمتع الــفرد 
فـــيها بـــأعـــلى دخـــل  وبـــني خـــمس مـــقابـــل مـــن ســـكان الـــعالـــم الـــذيـــن يـــعيشون فـــي بـــالد ذات أدنـــى دخـــل لـــلفرد 
تـحكي قـصة مـرّوعـة. فـطبقا لـلتقريـر الـذي نشـره بـرنـامـج األمـم املتحـدة لـإلنـماء الـدولـي فـي الـعام 1999 عـن 
الـــتنمية البشـــريـــة كـــانـــت الـــهّوة الـــفاصـــلة بـــني الـــفقراء واألغـــنياء فـــي الـــعالـــم تـــمثل نســـبة ســـتني لـــواحـــد، أي أن 
قــسما مــن البشــر كــان يــتمتع بســتني فــي املــائــة مــن ثــروة الــعالــم، بــينما يــكافــح قــسم آخــر مــن البشــر ال يــقل 
تـــعدادا ملجـــرد الـــعيش والـــبقاء وال تـــكاد حـــصتهم تـــتعدى واحـــدا فـــي املـــائـــة مـــن هـــذه الـــثروة. وبحـــلول الـــعام 
1997 وذلـك فـي أعـقاب مـا حـّققته ”الـعوملـة“ مـن تـقّدم سـريـع زادت الـهّوة اتّـساعـا إلـى نسـبة أربـعة وسـبعني 
إلـــى واحـــد، وذلـــك فـــي غـــضون ســـبع ســـنوات فـــقط. وحـــتى مـــع اإلقـــرار بـــوجـــود هـــذا الـــوضـــع املخـــزي فـــهناك 
تـجاهـل لـلفقر املسـتمر فـي تـفاقـمه وتـأثـيره عـلى األغـلبية الـساحـقة مـن بـاليـني البشـر اآلخـريـن. فـكأنـما سـقط 
هــؤالء رهــائــن بــرزخ تــتضاءل رقــعته بــال هــوادة بــني نــقيضني هــما أدنــى درجــات الــعوز والــفقر وأعــلى درجــات 
الــغنى والــثراء. وتــبقى األزمــة الــراهــنة هــذه أبــعد مــا تــكون عــن أي حــل يلجــمها ويــسيطر عــليها ويــمنعها مــن 
االسـتمرار فـي تـسارعـها نـحو الـتفاقـم. ولـذا سـيطرت مـشاعـر الـالمـباالة وعـدم االكـتراث لـدى الـناس بـالنسـبة 
الحـتفاالت الـقمة األلـفية تـكريـما لـإلنـجازات الـتي تـحّققت والـتي كـانـت طـبقا لـكل املـعايـيراملـقبولـة مـناسـبة ذات 
أهـمية تـاريـخية. وقـد بـّرر تـفّشي هـذه املـشاعـر إدراك الـناس الـنتائـج الـوخـيمة لهـذه األزمـة ومـا يـترتـب عـليها 

بالنسبة ملستقبل الجنس البشري فيغرق ثلثا سكان األرض في لجج اليأس والفاقة والحرمان. 

إن ”الـعوملـة“ فـي حـد ذاتـها مـعلم جـوهـري مـن مـعالـم الـتطّور الـتي يـخضع لـها املـجتمع اإلنـسانـي. فـقد كـان 
لــها الــفضل فــي خــلق الــثقافــة أو الــفلسفة الــخاصــة بــالــتنمية االجــتماعــية واالقــتصاديــة، وهــي الــثقافــة الــتي 
تــــمثّل عــــلى املســــتوى الــــعملي الــــعالــــم الــــذي يــــتاح فــــيه الــــسعي مــــن أجــــل تــــحقيق أمــــانــــي الــــجنس البشــــري 
وتـطّلعاتـه. وال يـسع أي مـراقـب يـنظر إلـى األحـداث نـظرة مـوضـوعـية ويتحـّلى بـمزايـا الـحصافـة واإلنـصاف إال 
أن يـعترف بـأن الـتياريـن املـتناقـضني الـلذيـن ولّــدتـهما ”الـعوملـة“ لـهما مـا يـبرر وجـودهـما حـق الـتبريـر. فـاتّـحاد 
املـجتمع اإلنـسانـي ووحـدتـه الـلذان ألهـبهما خـيال الـقرن العشـريـن وحـماسـته هـما مـسعى بـدأت صـياغـته فـي 
أتـون نـيران الـقرن العشـريـن. وهـذه الـوحـدة حـقيقة واقـعة تـنفتح أمـامـها يـومـا بـعد يـوم إمـكانـات جـديـدة تـبعث 
عــلى الــدهــشة واالنــبهار. وهــناك حــقيقة أخــرى بــدأت تــفرض نــفسها عــلى األلــبّاء فــي كــل مــكان، وهــي كــون 
الــعدل الــوســيلة الــقادرة عــلى تــسخير هــذه اإلمــكانــات الــعظيمة كــافــة فــي ســبيل تــقّدم اإلنــسانــية وازدهــارهــا. 
فــال حــاجــة بــعد الــيوم لــكي نســتعني بــموهــبة الــتنبّؤ وقــراءة الــغيب لــكي نــدرك أن مــصير اإلنــسانــية فــي الــقرن 
العشـريـن الـذي بـدأ يـتفتّح أمـامـنا سـوف تـقرره الـعالقـة الـتي سـتقوم بـني هـذيـن الـتياريـن األسـاسـيني لـلمسيرة 

التاريخية ”للعوملة“. وهي العالقة بني مبدأي الوحدة والعدالة وهما مبدآن ال سبيل إلى الفصل بينهما. 

*

يـــتّضح مـــن مـــنظور الـــتعالـــيم الـــتي جـــاء بـــها حـــضرة بـــهاء اهلل أن أعـــظم املـــخاطـــر شـــأنـــا نـــتيجة هـــذه األزمـــة 
األخــالقــية واملــظالــم الــناجــمة عــن مــسيرة ”الــعوملــة“ فــي شــكلها الــراهــن هــو املــوقــف الــفلسفي املســتحكم فــي 



األذهـان والـدائـب الـسعي إلـى تـبريـر الفشـل الـناجـم عـن األزمـة وتـلك املـظالـم وإيـجاد األعـذار لـه. ويـنبغي أن 
ال نــعّلل الــنفس بــأن انــدحــار أنــظمة الــحكم االســتبداديــة الــتي قــامــت فــي غــضون الــقرن العشــريــن قــد أنهــت 
قـيام املـذاهـب اإليـديـولـوجـية. بـل الـعكس هـو الـصحيح. فـلم يـقم هـناك مـجتمع مـا فـي تـاريـخ هـذا الـعالـم، مـهما 
كـان ذلـك املـجتمع واقـعيا وعـمليا فـي نـظرتـه، وتجـريـبيا فـي إدارة شـؤونـه ومـتعّددا فـي عـناصـره، إال واسـتمد 
قـوة دافـعة مـن تـفسيره الـخاص ألسـس حـقيقته. والـواقـع أن هـذه املـنظومـة الـفكريـة، أو اإليـديـولـوجـية، مـازالـت 
قـائـمة الـيوم تـسود الـكرة األرضـية بـأسـرهـا دون اعـتراض. إنـها املـنظومـة الـفكريـة املـعروفـة اسـما ”بـالـحضارة 
الــــغربــــية.“ وتــــعرّف هــــذه الــــحضارة نــــفسها  بــــأنــــها، مــــن الــــناحــــية الــــفلسفية والــــسياســــية  شــــكل مــــن أشــــكال 
الـليبرالـية النسـبية، ومـن الـناحـية االقـتصاديـة واالجـتماعـية بـأنـها رأسـمالـية. وائـتلفت قـيم الـنظامـني الـليبرالـي 
والـرأسـمالـي لـتتوافـق فـي املـجتمع الـغربـي بـحيث يـدعـم الـواحـد مـنهما اآلخـر ويـكّونـان فـي واقـع األمـر مـنظارا 

واحدا شامال نرى العالم من خالله.

ومــــهما كــــان تــــقديــــرنــــا لــــلفوائــــد الــــتي جــــلبها نــــظام الــــحضارة الــــغربــــية املــــتمثّلة فــــي تــــوفّــــر الحــــريــــات الــــفرديــــة 
واسـتتباب الـرفـاه االجـتماعـي وتـحقق الـتقّدم الـعلمي فـإن هـذه الـفوائـد واملـيزات الـتي تـتمتع بـها أقـلية محـظيّة 
ذات شـأن لـن تـمنع أي إنـسان يـفكر فـي األمـور تـفكيرا سـليما مـن أن يـكتشف إفـالس هـذا الـنظام إفـالسـا 
مـعنويـا وفـكريـا. صـحيح أن الـحضارة الـغربـية هـذه أسـهمت بـأفـضل مـا عـندهـا مـن أجـل تـقّدم الـعالـم وازدهـار 
حـضارتـه، ِشـأنـها فـي ذلـك شـأن كـل الـحضارات الـسابـقة. ولـكنها تـقف الـيوم كـما وقـفت الـحضارات الـسابـقة 
عـاجـزة عـن مـعالـجة قـضايـا احـتياجـات عـالـم لـم يـكن فـي مـقدور املـتنبّئني فـي الـقرن الـثامـن عشـر تـصّوره رغـم 
أنـهم هـم الـذيـن فـّكروا واسـتنبطوا للبشـريـة الـعناصـر املـكّونـة لهـذه ”الـحضارة الـغربـية“. وحـني تحـّدث حـضرة 
شـــوقـــي أفـــندي عـــن ســـنّة الـــتحّول والـــتغيير لـــم يـــقُصر اهـــتمامـــه فـــقط عـــلى املـــلوك والســـالطـــني مـــمن يـــعتبرون 
أنــفسهم ظــل اهلل عــلى األرض أو عــلى الــكنائــس الــرســمية أو املــذاهــب اإليــديــولــوجــية االســتبداديــة، بــل شــمل 

تساؤله الفاحص املنّقب كّل نظام عرفه البشر:

وملـــاذا يُـــكتب الـــبقاء لـــهؤالء فـــي عـــالـــم يـــخضع لـــسنن الـــتحّول والـــفناء، وهـــي الـــسنن الـــتي ال تـــتبّدل وال 
تتغيّر، وملاذا يُستثنى هؤالء من ترّدي األحوال الذي ال بد أن يصيب كل نظام عرفه البشر؟149 

يـحّث حـضرة بـهاء اهلل املـؤمـنني بـرسـالـته املـباركـة عـلى أن يـشاهـدوا األشـياء بـعينهم ال بـعني الـعباد ويـعرفـوهـا 
بـمعرفـتهم ال بـمعرفـة أحـد غـيرهـم فـي الـبالد. فـإنـه مـن دواعـي األسـى أن مـا يـشاهـده الـبهائـيون فـي مـجتمع 
الـيوم هـو اسـتغالل فـاحـش ال كـابـح لـه لجـماهـير البشـر نـتيجة جـشع شـره ينتحـل األعـذار لـوجـوده ادعـاًء بـأن 
املـسألـة ليسـت قـضية شـخصية وأن األمـر ال يـعدو أن يـكون سـياقـا طـبيعيا فـي مـعامـالت تـجاريـة خـاضـعة ملـا 
تــمليه الــتيّارات واالتّــجاهــات املــسيطرة عــلى الــسوق. إن مــا يــشاهــده الــبهائــيون فــي كــل مــكان لــيس إال هــدم 
األســـس األخـــالقـــية الـــحيويـــة بـــالنســـبة ملســـتقبل البشـــر. ويـــتم ذلـــك إرضـــاء لـــشهوات الـــنفس بـــصورة فـــاحـــشة 
والتســــتّر خــــلف شــــعار زائــــف هــــو ”حــــريــــة الــــتعبير“. فــــفي كــــل يــــوم يجــــد الــــبهائــــيون أنــــفسهم يــــكافــــحون ضــــد 
تــعصب الــعقائــد املــاديــة الــتي تــّدعــي أنــها صــوت ”الــعلم والــتعقل“. وتــسعى هــذه املــاديــة الــعقائــديــة جــاهــدة 
وبــصورة مــبيتة إلــى حــرمــان الــحياة الــفكريــة مــن كــل نــبضة مــن نــبضات الــروح الــنابــعة مــن ضــمير اإلنــسان 

ووجدانه. 



املــسألــة بــرمّـــتها فــي نــهايــة األمــر قــضية روحــية بــحتة بــالنســبة لــكل فــرد بــهائــي. فــالــديــن الــبهائــي لــيس حــزبــا 
ســياســيا وال مــذهــبا عــقائــديــا خــلقه البشــر، هــذا فــضال عــن كــونــه بــعيدا كــل الــبعد مــن أن يــكون أداة إلثــارة 
املــشاعــر والتحــريــض الــسياســي ضــد الــتعّسف والــجور هــنا أوهــناك. فــمسار الــتحّول والــتغيير الــذي خــطّه 
هــذا الــديــن يــصل غــايــته حــني يــغيّر الــنفوس تــغييرا أســاســيا مــن حــيث الــوعــي والــوجــدان. وأمــا ذلــك التحــدي 
الـذي يـجابـه كـل مـن يـقوم عـلى خـدمـة هـذا الـديـن ونـصرة أمـره فـهو الـعمل عـلى أن يحـّرر الـفرد نـفسه مـن ربـقة 
الــتقالــيد واملــطالــيب املــتوارثــة الــتي ال تــتفق مــع مــا تــشاؤه الــقدرة اإللــهية فــي بــلوغ اإلنــسانــية مــرحــلة الــنضج 
والـرشـاد. ولـعّله مـن بـاب الـتناقـض واملـفارقـة أن الشـدائـد والـضغوط الـتي نـتعرّض لـها وتتحـّدى فـينا الـضمير 
والـوجـدان إنـما تـساعـدنـا عـلى الـسعي نـحو انـعتاق الـقوى الـروحـية وانـطالقـها. وخـالصـة الـقول إنـه ال مـندوحـة 
لـلفرد الـبهائـي املـؤمـن فـي مـثل هـذه الـظروف املـخيّبة لـآلمـال عـن الـوقـوف وجـهاً لـوجـه أمـام تـلك الـحقيقة الـتي 

أّكدتها مرارا اآلثار البهائية املقّدسة، إذ تفّضل حضرة بهاء اهلل بهذا الخصوص قائال:

مــا أراد اهلل مــن األرض ومــن عــليها إال قــلوب عــباده  وجــعلها عــرشـــا لــظهور تجــّلياتــه. إذاً قــّدســـوهــا 
عن دونها ليرتسم عليها ما خلقت لها وإن هذا لفضل عظيم.150 
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”فــي الــبدء كــان الــكلمة …“ بهــذه الــكلمات يــفتتح يــوحــنا أحــد تــالمــذة الــسيد املــسيح اإلنــجيل املــنسوب إلــيه. 
ومـنذ ألـفي عـام يـتوقّــف قـرّاء هـذه الـكلمات مـبهوريـن مـندهشـني. ويسـترسـل صـاحـب اإلنـجيل هـذا فـي بـيانـه 
فـيؤكّــد لـنا بـبساطـة مـدهـشة حـقيقة روحـية كـانـت أبـدا مـحور كـل ظـهور إلـهي جـاء ليهـدي البشـر. إنـها الـحقيقة 
الــتي أثــبتت وجــودهــا ونــفوذهــا مــرّة بــعد أخــرى فــي كــل حــضارة مــن الــحضارات املــتتابــعة عــلى مــر الــعصور. 
”بـــه تـــكّون كـــّل شـــيء، وبـــغيره لـــم يـــتكّون أّي شـــيء مـــما تـــكّون“. والـــذي يحـــدث هـــو أن يـــأتـــي الـــظهور اإللـــهي 
املــوعــود فــتلتّف حــولــه جــامــعة مــن املــؤمــنني ويــصبح هــذا الــظهور مــركــزا مــحوريــا لــحياتــهم الــروحــية ومــصدرا 
للسـلطة الـتي يـخضعون لـها وتـتأسّـــــس مـنظومـة جـديـدة مـن املُثُل والـقيم تـعيد صـياغـة الـوعـي ومـبادئ السـلوك، 
وتـتجاوب مـع ذلـك الـفنون والـعلوم ويـعاد تـصنيف وصـياغـة الـقوانـني والـنظم الـخاصـة بـإدارة شـؤون املـجتمع. 
وتـــــبعا لـــــذلـــــك تـــــبرز إلـــــى الـــــوجـــــود بـــــبطء دون أن يـــــعترضـــــها ودون أن يـــــعيقها عـــــائـــــق حـــــضارةٌ جـــــديـــــدة، وهـــــذه 
الــحضارة تــتحّقق لــلماليــني مــن بــني البشــر مــا يــصبون إلــيه مــن مُـــثل وتــعمل عــلى تــفعيل مــا يــتمتّعون بــه مــن 
قـدرات وذلـك عـلى نـحو تـكّون بـه عـاملـا جـديـدا يـراه الـذيـن يـعيشون فـيه أنـه عـاملـهم الـحقيقي وأنـه أكـثر حـقيقة 
بـــكثير مـــن ذلـــك الـــعالـــم الـــدنـــيوي الـــذي تـــأســـس عـــليه وتـــكّون فـــيه عـــاملـــهم.  فـــالـــكلمة اإللـــهية بـــالنســـبة لـــهم هـــي 
األســاس إذ إن ”الـكل قـائـم بـوجـودهـا، وظـاهـر بـفيضها، وراجــع إلـيها.151  وتسـتمر الـحال عـلى هـذا املـنوال 
عـــبر الـــقرون الـــالحـــقة ليســـتمّر املـــجتمع اإلنـــسانـــي مـــعتمداً أســـاســـا عـــلى الـــدوافـــع الـــروحـــية الـــتي تـــبعثه إلـــى 

الحياة فيضمن بذلك تماسكه واملحافظة على شعوره بالثقة واالطمئنان. 

وبـظهور حـضرة بـهاء اهلل تـكّررت هـذه الـظاهـرة مـن جـديـد، ولـكن هـذا الـظهور جـاء هـذه املـرّة عـلى نـسق ضـمّ 
أهـل األرض جـميعا. وبـإمـكانـنا أن نـشاهـد فـيما مـر مـن أحـداث الـقرن العشـريـن أولـى مـراحـل مـسار الـتحّول 
والتغيير الذي بعثته رسالة حضرة بهاء اهلل في العالم. وقد تفضل حضرة بهاء اهلل مشيرا إلى ذلك قائال: 



وأشهـد بـأن مـن أول كـلمة خـرجـت مـن فـمه … انـقلبت األشـياء كـلها والـسماء ومـا فـيها واألرض ومـن 
عــليها وبــها انــقلبت حــقائــق الــوجــود واخــتلفت وتــفرقــت وانــفصلت وائــتلفت واجــتمعت وظهــرت الــكلمات 
الــتكويــنية فــي عــالــم املــلك واملــلكوت والــظهـورات الــواحــديــة فــي عــالــم الــجبروت واآليــات األحــديّــة فــي 

عالم الالهوت.152 

يـصف حـضرة شـوقـي أفـندي هـذا املـسار الـخاص بـتوحـيد الـعالـم بـأنـه ”الخـطة اإللـهية الـكبرى“ الـتي سـوف 
تســتمّر فــي تــنفيذ أهــدافــها مســتجمعة قــواهــا ومســتزيــدة زخــما فــي قــوة انــدفــاعــها حــتى تجــد أبــناء الــجنس 
البشـري وقـد ائـتلفوا فـي مـجتمع عـاملـي مـوحّــــد يـرفـض الحـروب ويـأخـذ بـزمـام األمـور لـيصبح صـاحـب الـقرار 
فــي صــياغــة مســتقبله ومــصيره الجــماعــي. وجــاءت صــراعــات الــقرن العشــريــن لتحــدث تــغييراً أســاســياً فــي 
االتــــجاه الــــذي كــــان مــــن الــــضروري للخــــطّة اإللــــهية أن تتّخــــذه. وال ســــبيل بــــعد اآلن إلــــى الــــنكوص عــــن هــــذا 
االتـجاه وال عـودة بـعد اآلن إلـى مـا كـانـت عـليه األحـوال فـي الـعهود الـسابـقة مـهما بـلغ عـظم املـحاوالت الـتي 

يبذلها بني آونة وأخرى بعض عناصر املجتمع للعودة إلى ذلك املاضي.

لــن يــقّلل بــأي صــورة مــن الــصور مــن أهــمية هــذا الحــدث الــتاريــخي الــذي يــمكن اعــتباره فــتحا فــريــدا عــلُمنا 
بـأن املـسار الـذي نـحن بـصدده مـا هـو إال فـي أول بـدايـته. وطـبقا ملـا أوضـحه حـضرة شـوقـي أفـندي فـإن هـذا 
املـــسار ســـوف يـــقود الـــعالـــم فـــي مـــآل األمـــر إلـــى بـــعث الـــروحـــانـــية فـــي الـــوعـــي اإلنـــسانـــي ويـــؤدي إلـــى مـــولـــد 
حـضارة عـاملـية تتجسّـــــد فـيها املـشيئة اإللـهية. فمجـرّد اإلعـالن عـن الهـدف املـقصود مـن الخـطة اإللـهية يـجعلنا 
نــدرك أن أمــام اإلنــسانــية طــريــقا طــويــال عــليها اجــتيازه. فــالــتغييرات الــسياســية واالجــتماعــية والــفكريــة الــتي 
أنجـزت فـي األعـوام املـائـة املـاضـية حـدثـت فـي جـو مـن املـعارضـة واملـقاومـة الشـديـدتـني مـن قـبل كـل قـطاعـات 
املـــجتمع حـــكامـــاً ورعـــيًّة عـــلى الـــسواء. ولـــم يـــتحّقق مـــا تـــحّقق فـــي الـــنهايـــة إال بـــعد أن دفـــعت اإلنـــسانـــية ثـــمنا 
بـاهـظا شـديـد اآلالم واملـعانـاة. ومـن غـير املـعقول أن نـتصّور أن التحـديـات الـتي سـوف نـواجـهها فـي املسـتقبل 
لــن تــكون أبهــظ ثــمنا بــالنســبة لــلجنس البشــري الــذي مــا زال يــسعى بــكل وســيلة مــتاحــة ومــمكنة إلــى تــفادي 
الـــنتائـــج الـــوخـــيمة لـــإلفـــالس الـــروحـــي الـــذي يـــعانـــيه حـــالـــيا. ويـــعّلق حـــضرة شـــوقـــي أفـــندي عـــلى هـــذه الـــنتائـــج 

املترتّبة على أزمة الضمير والعقل املوجعة هذه تعليقا يثير االنتباه والتأمل: 

ا لـــم يحـــلم بـــه أحـــد مـــن أزمـــات وانـــقالبـــات وحـــروب  إن نـــوائـــب ال يـــمكن تـــصور فـــظاعـــتها، نـــاهـــيك عَــــمَّ
ومـجاعـات وأوبـئة فـتّاكـة سـوف تـتألّـب مـجتمعة لـتحفر فـي قـلوب وأرواح جـيل غـافـل الـحقائـق واملـبادئ 

التي يأبى هذا الجيل االعتراف بها واتّباعها.153 

*

لــم يــكن قــد انــقضى مــن الــقرن العشــريــن إال ثــلثه حــني وجّـــــه حــضرة ولــي أمــر اهلل الــدعــوة إلــى أتــباع حــضرة 
بـهاء اهلل أن يـزيـدوا مـن تـعمقهم فـي أمـر اهلل الـعزيـز ومـن التبحّــــر فـي إدراك مـعانـيه عـلى نـحو لـم يسـبق لـهم 
أن فــعلوه فــي املــاضــي. وأضــاف حــضرتــه أن أمــر اهلل الــعزيــز قــد وصــل إلــى نــقطة بــات فــيها جــديــرا بــإعــالن 
نـفسه بـأنـه ”لـيس حـركـة مـن الحـركـات أو فـرقـة مـن الـفرق أو مـا شـابـه ذلـك“. فـتسمية كهـذه وإن كـانـت وصـفا 
مــناســبا لــألمــر الــكريــم فــي بــدايــة تــعرّف عــالــم الــغرب عــليه، فــإنــها الــيوم تــسمية ”مــجحفة بــحق الــنظام دائــم 



االزدهــار والــتطّور الــذي شــيّده هــذا األمــر“. ثــم اســترســل حــضرة شــوقــي أفــندي فــي الــقول إن تــسمية هــذا 
األمــر الــكريــم بــأنــه ”ديــن“ بــاملــعنى الــدارج الــبسيط تــسمية غــير دقــيقة وليســت وافــية بــحّقه. ثــم بــنّي أن األمــر 

الكريم قد:

بـرهـن بـرهـانـا قـاطـعا ســاطـعا أمـام املـأل جـميعا عـلى صـحة دعـوتـه، وأثـبت حـّقه فـي أن يُـعترف بـه ديـنا 
عـاملـيا قُـّدر لـه أن يـحتّل فـي تـمام الـوقـت مـكانـته الـالئـقة بـه، لـيكون جـامـعا لـألمـم والـشعوب فـي رابـطة 
واحــدة تــشيد صــرح الــصلح األعــظم، وتــتصّدى لــلدفــاع وحــمايــة هــذا الــصلح الــذي أعــلنه ودعــا إلــيه 

مؤّسس هذا الدين.154 

وفـيما كـانـت سـنوات الـقرن تـسير قُــُدمـا انـطلقت تـلك الـقوة الـخالّقـة ذاتـها الـتي بـدأت تـنبّه مـعظم البشـر إلـى 
ضـــرورة قـــيام الـــوحـــدة فـــيما بـــينهم، محـــّررة بـــاطّــراد الـــقوى والـــطاقـــات الـــدفـــينة الـــكامـــنة  فـــي أمـــر اهلل الـــعزيـــز 
لــــتفسح أمــــامــــه املــــجال لــــلقيام بــــدور جــــديــــد فــــي مــــيدان الــــشؤون اإلنــــسانــــية. فــــفي الــــعقديــــن األولــــني لــــلقرن 
العشــريــن بُــنيت األســس اإلداريــة والــروحــية لــتنفيذ األهــداف الــتي وضــعها حــضرة بــهاء اهلل. وعــلى الــقاعــدة 
املـكينة لهـذه األسـس كـرّس حـضرة شـوقـي أفـندي جهـده لـرعـايـة الـوسـائـل وصـقل األدوات اإلداريـة الـضروريـة 
لـتقّدم الخـطة اإللـهية وازدهـارهـا. وقـد اسـتغرق هـذا اإلنـجاز مـدة األعـوام السـتة والـثالثـني لـواليـته إضـافـة إلـى 
فـــترة الـــسنوات الســـت الـــالحـــقة لـــصعوده والـــتي شهـــدت إكـــمال مشـــروع الـــسنوات العشـــر الـــذي وجّــــــه جـــهود 
الـجامـعة الـبهائـية فـي تـلك الـفترة. وتـّم بـنجاح فـي الـعام 1963 تـأسـيس بـيت الـعدل األعـظم فـحفز تـأسـيسه 
الـــبهائـــيني فـــي الـــعالـــم لـــتنفيذ أول مـــرحـــلة مـــن مـــراحـــل مـــهمة طـــويـــلة األمـــد هـــدفـــها  تـــمكني الـــجنس البشـــري 
بـأجـمعه مـن تـولـي سـلطته الـروحـية ومـمارسـتها لـيصبح صـاحـب الـقرار بـالنسـبة لـتقّدمـه ورقـيّه. وبحـلول نـهايـة 
الــقرن، وبــفضل هــذا املــجهود الــجبار، وجــد الــبهائــيون أنــفسهم قــد أصــبحوا جــامــعة عــريــضة مــتنّوعــة مــمثّلة 
لجـــميع البشـــر عـــلى اخـــتالف صـــنوفـــهم وتـــبايـــن أجـــناســـهم وقـــد تـــوحّــــــدوا فـــي الـــعقيدة والـــوالء وتعهّــــدوا تـــشييد 
صــرح مــجتمع عــاملــي تتجــّلى فــيه املــبادئ الــروحــية واألخــالقــية الــتي أرادهــا لــه حــضرة بــهاء اهلل بــاعــث هــذا 

املجتمع ومؤّسسه. 

اكتســب هــذا املــسار قــوة ال مــتناهــية فــي الــعام 1992 عــندمــا نشــر الــكتاب األقــدس عــربــي األصــل مــترجــما 
إلــى الــلغة اإلنجــليزيــة ومــزيّــنا بــالــحواشــي والشــروح املــفيدة. وحــمل هــذا الــكتاب الــذي طــال انــتظاره مخــزون 
الهــدايــة اإللــهية لــعصر بــلغت فــيه اإلنــسانــية مــرحــلة نــضجها الجــماعــي. وســرعــان مــا اتّــسعت دائــرة تــرجــمات 
الـــكتاب األقـــدس إلـــى الـــلغات املـــختلفة لـــتضم لـــغات املـــؤمـــنني بهـــذا الـــديـــن فـــي كـــل أنـــحاء الـــعالـــم وتـــضع فـــي 
فر الجــليل الــذي وصــفه مــن أنــزلــه بــقولــه األحــلى: ”هــذا كــتاب أصــبح مــصباح الــقدم  مــتناول أيــديــهم هــذا الــسِّ
لــــلعالــــم وصــــراطــــه األقــــوم بــــني الــــعاملــــني، قــــل إنــــه ملــــطلع عــــلم اهلل لــــو أنــــتم تــــعلمون ومشــــرق أوامــــر اهلل لــــو أنــــتم 
تـــعرفـــون.“155 فـــبدون عـــرفـــان املظهـــر اإللـــهي ال يـــمكن لـــروح اإلنـــسان االســـتقامـــة واالســـتيقاظ، وبـــاملـــثل فـــإنـــه 
بـــــدون اإليـــــمان واإليـــــقان ال يـــــمكن أن يـــــدخـــــل الـــــوعـــــيَ اإلنـــــسانـــــيَ الـــــفردي والجـــــماعـــــي شـــــعوٌر أكـــــيٌد بـــــالـــــثقة 
واالطــمئنان. وهــاهــو الــكتاب األقــدس يــتناول الــقوانــني واألحــكام األســاســية املــتعّلقة بــحياة الــفرد والجــماعــة 
فـــيعيد صـــياغـــتها لـــتالئـــم إلـــى حـــد بـــعيد مـــجتمعا شـــمولـــيا مـــتنّوعـــا يـــضم كـــل أبـــناء اإلنـــسانـــية عـــلى تـــعددهـــم 
واخـتالف أجـناسـهم. فـجاءت األحـكام واملـفاهـيم الجـديـدة لـتعالـج وتـلبّي االحـتياجـات اإلضـافـية لبشـريـة بـدأت 



تــدخــل مــرحــلة نــضجها الجــماعــي فــيدعــوهــا حــضرة بــهاء اهلل مــتفّضال: ”يــا مــأل األرض دعــوا مــا عــندكــم ثــم 
طيروا بقوادم االنقطاع فوق اإلبداع كذلك يأمركم مالك االختراع الذي بحركة من قلمه قلب العاملني.“156 

وإن أحـد املـعالـم الجـديـرة بـاهـتمام أي مـراقـب لـألحـداث الـتي صـاحـبت نـمو الـجامـعة الـبهائـية فـي الـسنوات 
املــائــة املــاضــية هــو نــجاح هــذا الــديــن فــي الــتغّلب عــلى كــل هــجوم شُـــــــّن عــليه ودحــره تــمامــا، كــما كــان الــحال 
إبـان دورتـي حـضرة الـباب وحـضرة بـهاء اهلل حـني انـبرت عـناصـر فـي املـجتمع الـفارسـي وسـعت بـكل وسـيلة 
لــديــها لــخنق هــذا الــديــن والــقضاء عــليه، إمــا اعــتراضــا لــقيامــه ديــنا جــديــدا أو فــزعــا مــن املــبادئ الــتي نــادى 
بـــها. وقـــّلما مـــّر عـــقد مـــن الـــزمـــان فـــي الـــقرن لـــم يشهـــد مـــحاوالت كهـــذه تـــراوحـــت مـــا بـــني اضـــطهادات دمـــويـــة 
يحــــرّض عــــليها رجــــال الــــديــــن الــــشيعة أو أكــــاذيــــب ســــافــــرة يــــلفّقها نــــظراؤهــــم مــــن رجــــال الــــديــــن املــــسيحي أو 
هجــمات قــمعية تــدبّــرهــا أنــظمة الــحكم االســتبداديــة، وأخــيرا اعــتداءات املــنافــقني والــطامــعني والــحقوديــن مــن 
أصــحاب الــنيّات الــسيئة الــذيــن نــكثوا عهــد حــضرة بــهاء اهلل وخــانــوه. وكــان مــن املــفروض حســب أي مــعيار 
إنــسانــي أن يــنهار هــذا الــديــن تــحت ضــغوط الــرفــض واملــعارضــة الــعنيفة الــتي انــهالــت عــليه مــن كــل جــانــب 
والـــتي لـــم يســـبق لـــها مـــثيل فـــي الـــتاريـــخ الحـــديـــث. ولـــكنه بـــدل أن يـــنهار نـــما واشـــتّد عـــوده، وانتشـــر وعـــطرت  
ســمعته، وتــضاعــف عــدد اتــباعــه تــضاعــفا عــظيما، وامــتّد نــفوذه إلــى أبــعاد تخــطت أحــالم األجــيال الــسابــقة 
مــمن آمــنوا بــه. وكــان كــل هــذا االضــطهاد والــعسف والــجور شــاحــذاً لــهمم أتــباعــه، وشــّجعهم مــا تــعرضــوا لــه 
مــن افــتراء عــليهم وتــشويــه لــسمعتهم عــلى الــدرس والــبحث لــيعمقوا فــهمهم لــتاريــخ ديــنهم ولــلتعالــيم الــتي جــاء 
بـها. وتـحّقق مـا وعـد بـه كـل مـن حـضرة عـبد الـبهاء وحـضرة شـوقـي أفـندي بـأن نـقض املـيثاق يطهّـــر صـفوف 
املــؤمــنني مــن أنــاس يُــضعف ســلوكــهم اإليــمان فــي قــلوب اآلخــريــن ويــتعطّل بســببهم تــقّدم أمــر اهلل وانــتشاره. 
وإن لـــم يـــكن لهـــذا الـــديـــن أي دلـــيل يـــسوقـــه عـــلى إثـــبات وجـــود قـــوى غـــيبيّة تـــؤيّـــده وتـــدعـــمه، يـــكفيه أن يـــشير 

بالبرهان إلى هذه السلسلة من االنتصارات دون غيرها. 

قـبل وفـاتـه بـثالث سـنوات، وإثـر ابـتياعـه آخـر قـطعة أرض لسـد حـاجـة بـناء دار اآلثـار، اغـتنم حـضرة شـوقـي 
أفــــندي هــــذه الــــفرصــــة ليشــــرح لــــلعالــــم الــــبهائــــي أهــــمية مشــــروع الــــبناء الــــخاص بــــجبل الــــكرمــــل وطــــبيعة هــــذا 
املشـروع. وكـان حـضرة عـبد الـبهاء قـد بـاشـر بـتنفيذ هـذا املشـروع  ثـم أخـذ إتـمامـه عـلى عـاتـقه حـضرة شـوقـي 

أفندي الذي كتب بهذا الصدد: 

إن هــــذه األبــــنية املــــتناســــقة املنسجــــمة فــــي نــــمطها املــــعماري ســــوف تــــشيّد مــــنتثرة عــــلى شــــكل قــــوس 
مـترامـي األطـراف لـيحيط بـاألضـرحـة املـقدسـة لـكل مـن الـورقـة الـعليا املـباركـة… وشـقيقها الـكريـم … 
ووالــدتــهما الجــليلة … وســيكون إتــمام هــذه املــهمة خــطيرة الــشأن إتــمامــا كــامــال بــمثابــة إيــذان بــأن 
الــنظام اإلداري عــاملــي الــنطاق، إلــهي الــتعيني، قــد بــلغ ذروة نــمّوه. ولــعّل فــي اإلمــكان تــقّصي نــشأة 
هــذا الــنظام لنجــد بــدايــته فــي الــسنوات الــختامــية مــن املــاضــي الــبعيد لــلعصر الــبطولــي مــن تــاريــخ 

ديننا العزيز.157 

تـم إنـجاز املـرحـلة األخـيرة لهـذه املـهمة الـطموح فـي الـسنة الـختامـية لـلقرن. وكـانـت قـد انـهالـت الـتبرعـات مـن 
قـبل املـؤمـنني فـي كـل أنـحاء الـعالـم اسـتجابـة ملـتطّلبات تـلك الـبقعة املـباركـة ومـا ارتـآه لـها حـضرة بـهاء اهلل مـن 
عـزة وهـيبة. إذ تـفضل فـي ”لـوح الـكرمـل“ قـائـال: ”طـوبـى لـك بـما جـعلك اهلل فـي هـذا الـيوم مـقّر عـرشـه ومـطلع 



آيـاتـه ومشـرق بـيّناتـه“ ومـا مجـموعـة األبـنية املـهيبة املنبسـطة عـلى شـكل قـوس والحـدائـق املـدرّجـة املـمتّدة مـن 
أسـفل جـبل الـكرمـل إلـى قـّمته سـوى رمـز حـي لهـذا الـديـن. فهـذا الـصرح دلـيل عـلى امـتداد نـفوذ هـذا الـديـن 
واتّـــساعـــه لـــيعّم ســـلطانـــه بـــاطّــراد كـــل أنـــحاء الـــعالـــم فـــي غـــضون قـــرن األنـــوار، ثـــم يـــبرز نـــهائـــيا لـــلعيان لـــيثبت 
حـضوره املـلموس الـباعـث عـلى اإلجـالل واالحـترام. فـبني جـموع الـزوار الـوافـديـن يـومـيا مـن كـل حـدب وصـوب 
والــــذيــــن يحتشــــدون عــــلى املــــدرّجــــات وتــــغص بــــهم املــــمرات، ثــــم بــــني ذلــــك الــــسيل غــــير املــــنقطع مــــن الــــضيوف 
املــرمــوقــني الــذيــن يــلقون الــترحــيب فــي قــاعــات اســتقبال املــركــز الــعاملــي لــألمــر، وبــينهم أنــاس مــمن اخــتُّصوا 
بـنعمة الـتبّصر واإلدراك يـخالـجهم الـشعور بـأن الـرؤيـة الـتي كـشف لـنا عـنها إشـعيا الـنبي قـد بـدأت تـتحّقق: 
”ويَحـــدث فـــي آخـــر األيـــام أّن جَـــــبل الـــرّب يـــصبح أســـمى مـــن كـــّل الـــجبال ويـــعلو فـــوق كـــل الـــتاّلل فـــتتوافـــد إلـــيه 

جميع األمم وتُقبل شعوب كثيرة وتقول لنذهب إلى جبل الرّب.“158 

إن الــديــن الــبهائــي يــتميز بــحكم طــبيعته بــأنــه قــبل كــل شــيء يــمثّل وحــدة واحــدة مــتماســكة عــضويــا يســتحيل 
تــفريــقها. فــفي صــلب الــظهور الــبهائــي يتجسّـــــــد مــبدأ الــوحــدة واالتّــحاد، وهــذه هــي طــبيعته الــدالّـــة عــلى تــلك 
الــروح الــتي تــكمن فــي هــيكل هــذا الــديــن وتــبعث الــحياة فــيه. ولــعّل الــديــن الــبهائــي بــني مــا ســبقه مــن األديــان 
هـو الـديـن الـوحـيد الـذي تـمّكن مـن املـحافـظة عـلى وحـدتـه واتّـحاده رغـم الـجهود املـتكّررة لـتقويـض أركـان هـذه 
الـوحـدة. فـقد قـاوم هـذا الـديـن ونـاضـل يـحالـفه الـنجاح ضـد تـلك اآلفـة املسـتديـمة الـتي كـانـت دائـما تسـتهدف 
األديـان لـزرع الـشقاق واالنـقسام فـيها. أمـا السّـــــر الـضامـن لـنجاح نـشاط الـجامـعة الـبهائـية الـتبليغي فـيكمن 
ـــــَسيْ  فــي الــوســـائــل والــهيئات الــتي خــلقها الــظهور اإللــهي نــفسه لــتنفيذ هــذا الــنشاط، إضــافــة إلــى أن مــؤسّـِ
األمـــر الـــكريـــم هـــما الـــلذان ابـــتدعـــا األدوات واألســـالـــيب الـــالزمـــة لـــتنفيذ الخـــطة اإللـــهية، وأنـــهما هـــما الـــلذان 
شـرعـا فـي املـهمة الجـليلة وقـيادة مـسيرتـها بـكل تـفاصـيلها الـهامـة. فـفي خـالل الـقرن العشـريـن وبـفضل جـهود 
كـل مـن حـضرة عـبد الـبهاء وحـضرة ولـيّ أمـر اهلل صـار جـبل الـكرمـل شـاهـدا عـلى الـوحـدة املـتأصّـــــــــلة فـي كـيان 
األمــر اإللــهي وهــيكله. وخــالفــا ملــا هــي عــليه الــحال بــالنســبة لــألديــان األخــرى، فــإن الــديــن الــبهائــي لــه مــركــز 
إداري وروحـــي واحـــد ال يتجـــزّأ فـــي هـــذه الـــبقعة املـــباركـــة بـــالـــذات مـــن بـــقاع الـــعالـــم. أمـــا هـــيئات هـــذا الـــديـــن 
املـــسؤولـــة عـــن إدارة شـــؤونـــه وقـــيادة أتـــباعـــه فتجـــد مـــحورهـــا الـــروحـــي واملـــعنوي فـــي رحـــاب الـــضريـــح املـــقّدس 
لـــحضرة الـــباب املبشّــــــــر الـــشهيد بهـــذا الـــديـــن. ويـــالحـــظ الـــكثيرون مـــمن يـــزورون الحـــدائـــق املـــحيطة بـــضريـــح 
حـضرة الـباب تـناسـقا وانـسجامـا فـي األزهـار واألشـجار املـتنّوعـة كـأن هـذه الحـدائـق ذاتـها تـرمـزإلـى ”مـبدأ 
الـــوحـــدة فـــي الـــتنّوع والـــتعّدد“ وهـــو مـــبدأ مـــثالـــي مـــن مـــبادئ األمـــر الـــكريـــم طـــاملـــا اجـــتذب اهـــتمام الـــزائـــريـــن 

وحظي بإعجابهم. 

لــم يسجّـــــل حــدث مــن األحــداث خــتام مــائــة عــام مــن اإلنــجازات واالنــتصارات مــثلما سجّـــــل ذلــك الحــدث الــذي 
فـــاجـــأ الـــعالـــم الـــبهائـــي وهـــزّ مـــشاعـــره وأغـــرق املـــؤمـــنني فـــي كـــل مـــكان فـــي لـــّجة مـــن الحـــزن الـــعميق واألســـى 
الـبالـغ. فـفي الـتاسـع عشـر مـن شهـر كـانـون الـثانـي (يـنايـر) فـي الـعام 2000 أعـلن بـيت الـعدل األعـظم فـي 

رسالة وّجهها إلى العالم البهائي ما يلي: 

فــي الــساعــات الــباكــرة مــن صــباح هــذا الــيوم تحــّررت مــن قــيود هــذا الــعالــم الــدنــيوي روح أمــة الــبهاء 
روحــية خــانــم، قــريــنة حــضرة شــوقــي أفــندي املــحبوبــة وآخــر حــلقة تــربــطنا بــعائــلة حــضرة عــبد الــبهاء 
املــباركــة … كــان لــلسنوات العشــريــن مــن ارتــباطــها الــوثــيق والحــميم بــحضرة شــوقــي أفــندي مــا دفــع 



قـلمه املـبارك ألن يـغدق عـليها آيـات املـديـح والـثناء فـلّقبها بـقولـه إنـها ’سـنَدي ودرعـي وشـريـكتي الـتي 
ال تعرف الكلل في تنفيذ املهّمات الثقيلة التي أخذتها على عاتقي‘.

وفـــيما أخـــذت غـــمامـــة الحـــزن والـــتأســـي الـــتي جـــلبتها صـــدمـــة الـــخسارة الـــفادحـــة تـــنقشع مـــن ســـماء الـــعالـــم 
الـبهائـي أشـرق تـحتها بـالـتدريـج شـعور نـّم عـن عـرفـان وتـقديـر ملـا ال نـهايـة لـه مـن فـيض الـنعم واألفـضال الـتي 
أسـبغها حـضرة بـهاء اهلل. فـقد كُــتب لهـذه الـشخصية املـرمـوقـة، أمـة الـبهاء، أن تـعيش وتـعّمر لتحـظى بـنصيب 
مــــشاهــــدة االنــــتصارات الــــعظيمة الــــتي أســــهمت هــــي فــــي تــــحقيقها إســــهامــــا رائــــعا وتــــسعد بــــاالحــــتفال بــــها 
احـتفاال الئـقا بـعدمـا صـمدت روحـها الـتي ال تُـغلب فـي املـجاهـدة والـتضحية الـبهائـية طـوال الـنصف الـثانـي 

من القرن العشرين. 

يــحّث حــضرة بــهاء اهلل أتــباعــه مــن املــؤمــنني فــي نــدائــه لــهم عــلى أن يــسعوا إلــى مــشاطــرة اآلخــريــن الــرســالــة 
الـكريـمة الـداعـية إلـى أن الـيوم هـو يـوم اهلل، ثـم يسـتذكـر مـن جـديـد حـديـث الـفطرة الـتي خُــلق عـليها اإلنـسان 
فــيتفّضل قــائــال: ”الــيوم يــوم الــبيان، وعــلى أهــل الــبهاء أن يــقومــوا عــلى هــدايــة أهــل الــعالــم إلــى األفــق األعــلى 
بــكامــل الــوفــاق واملــداراة، فــاألجــساد تــطلب األرواح، وعــلى الــنفوس املــلكوتــية أن تــبعث الــحياة فــي األجــساد 
بـــنفحات الـــكلمة اإللـــهية“.159 ومـــا أصـــدق انـــطباق هـــذا املـــبدأ عـــلى الـــحاجـــة الـــتي تـــبعثها الـــكلمة اإللـــهية فـــي 
نـفوس األفـراد مـثل انـطباقـه أيـضا عـلى الـحياة الجـماعـية للبشـر، إذ يـتفّضل حـضرة عـبد الـبهاء فـيقول: ”إن 
املــدنــيّة املــاديــة مــثلها مــثل جســد اإلنــسان. فــمهما تحــّلى هــذا الجســد بــآيــات الــرشــاقــة واألنــاقــة والجــمال فــهو 

ميت بدون الروح. أما املدنيّة اإللهية فهي حياة الروح الذي يحيا به الجسد ….“160  

تــلّخص لــنا هــذه املــقارنــة الــتي ال جــدال فــيها الــعالقــة الــقائــمة بــني املــساريــن الــتاريــخيني الــلذيــن دفــعت بــهما 
املـــشيئة اإللـــهية قُـــُدمـــا لـــيلتقيا فـــي غـــضون قـــرن األنـــوار. وال يـــمكن ألحـــد مـــن الـــناس إال وأن يـــشعر بـــالـــرضـــا 
واالرتـــياح ملـــا حـــققه املـــجتمع اإلنـــسانـــي مـــن تـــقّدم وتـــطّور فـــي الـــسنوات املـــائـــة األخـــيرة، وعـــلى األخـــص ذلـــك 
الـتقّدم الـناجـم عـّما تـم مـن جـمع شـمل أمـم األرض وتـالحـم شـعوبـها، الـلهم إال مـن عَــميت أبـصارهـم عـن رؤيـة 
الــقدرات الــفكريــة واالجــتماعــية الــكامــنة فــي الــجنس البشــري أو مــن فــقدوا الــقدرة عــلى الــشعور واإلحــساس 
يـــأمّــــن حـــاجـــات الـــعالـــم اإلنـــسانـــي. ومـــا مـــن شـــك فـــي أن الـــبهائـــيني هـــم أكـــثر الـــناس تـــمجيدا وإجـــالال لهـــذه 
اإلنـــجازات ألنـــهم يـــرونـــها تـــحقيقا إلرادة اهلل وتـــنفيذا للهـــدف الـــذي شـــاءتـــه الـــعنايـــة اإللـــهية للبشـــر. لـــكن هـــذه 
الــحضارة البشــريــة املــاديــة يــتعالــى صــراخــها بــنداء يــزداد تــوقــا ويــأســا مــع مــرور كــل يــوم راجــية أن يحــّل فــي 
جســـدهـــا ذلـــك الـــروح الـــذي يـــبعث فـــيها الـــحياة. وكـــما هـــو حـــال كـــل حـــضارة عـــرفـــها الـــتاريـــخ فـــإن الـــحضارة 
الـــراهـــنة، مـــا لـــم تـــدب فـــيها حـــياة الـــروح وتســـتيقظ فـــيها قـــدراتـــها املـــعنويـــة، لـــن تجـــد األمـــن والســـالم والـــعدالـــة 
والـوحـدة الـتي تـسمو فـوق كـل مـا تـحققه املـفاوضـات أو املـساومـات. وفـي هـذا الـصدد وجّــــه حـضرة بـهاء اهلل 

نداء إلى ”نّواب الشعب املنتخبني في كل بلد من بلدان العالم“ تفّضل فيه قائال: 

يـا أصـحاب املجـلس ... انـظروا الـعالـم كـهيكل إنـسان … والـذي جـعله الـدِّريـاق األعـظم والسـبب األتـمّ 
لصّحته هو اتّحاد من على األرض على أمر واحد وشريعة واحدة.161 



وبـــناء عـــليه فـــإن وظـــيفة ديـــن اهلل فـــي املـــرتـــبة األولـــى ليســـت فـــي قـــيامـــه بـــدور الـــداعـــم أو املـــشّجع أو الـــقدوة. 
فـمهما بـلغ شـأن الـجامـعة الـبهائـية مـع اسـتمرارهـا فـي اإلسـهام بـكل طـريـقة ووسـيلة مـمكنة فـي الـعمل عـلى 
تـوحـيد الـعالـم واتّـحاده وتحسـني أوضـاعـه االجـتماعـية، فـإن مـثل هـذا اإلسـهام يـظل ثـانـويـا بـالنسـبة لـغايـة هـذا 
الـديـن وهـدفـه الـحقيقي. ومـا هـذا الهـدف سـوى تـقديـم الـعون ألهـل الـعالـم ومـساعـدتـهم عـلى االنـفتاح لـتتقبّل 
أفــئدتــهم وعــقولــهم تــلك الــقوة الــواحــدة الــوحــيدة الــقديــرة عــلى تــحقيق أقــصى آمــالــهم وأمــانــيهم وطــموحــاتــهم. 
ولــيس هــناك مــن أحــد يــمكنه إســداء هــذا الــعون ســوى أولــئك الــذيــن أيــقظت الــكلمة اإللــهية أرواحــهم. ومــا مــن 
أحـــد هـــناك يـــمكنه أن يـــكون شـــاهـــد صـــدق عـــلى أن الـــوعـــد بـــعالـــم يـــسوده الـــعدل والســـالم وعـــد حـــّق إال أولـــئك 
الــذيــن أدركــوا، ولــو إدراكــا مــبهما، جــوهــر تــلك الــكلمات الــتي تــضمنها الــنداء اإللــهي داعــيا حــضرة بــهاء اهلل 

إلى القيام بتأدية رسالته املباركة: 

يــا قــلم هــل تــرى الــيوم غــيري؟ أيــن األشــياء وظــهوراتــها وأيــن األســماء ومــلكوتــها والــبواطــن وأســرارهــا 
والـظواهـر وآثـارهـا؟ قـد أخـذ الـفناء مـن فـي اإلنـشاء وهـذا وجـهي الـباقـي املشـرق املـنير. هـذا يـوم ال 
يـــرى فـــيه إال األنـــوار الـــتي أشـــرقـــت والحـــت مـــن أفـــق وجـــه ربّـــك الـــعزيـــز الـــكريـــم. قـــد قـــبضنا األرواح 

بسلطان القدرة واالقتدار وشرعنا في خلق بديع فضال من عندنا وأنا الفّضال القديم.162 
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غـــبريـــال غـــارســـيا مـــاركـــيز (1928-    ) كـــاتـــب وروائـــي مـــن كـــولـــومـــبيا حـــائـــز جـــائـــزة نـــوبـــل لـــآلداب، اضـــطر أن يـــعيش طـــوال 
الســـتينيات والســـبعينيات مـــنفيا بـــمحض اخـــتياره فـــي املـــكسيك وإســـبانـــيا حـــتى ال يـــتعرض لـــالضـــطهاد فـــي مـــوطـــنه.  رافـــي 
شـــنكار (1920-    ) مـــن الـــهند وهـــو مـــؤلـــف مـــوســـيقي وعـــازف عـــلى آلـــة الـــسيتار، قـــام بـــرحـــالت واســـعة فـــي أوروبـــا وأمـــريـــكا 
الــــشمالــــية فــــأســــهمت مــــواهــــبه الــــفذة فــــي بــــعث اهــــتمام خــــاص بــــاملــــوســــيقى الــــهنديــــة فــــي كــــل أنــــحاء الــــعالــــم الــــغربــــي. أنــــدريــــا 
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 (of the Persecution of the Bahá’ís of Iran (New York: Bahá’í International Community, 1999

       أعـد هـذا الـتقريـر حـول "املـسألـة الـبهائـية" فـي إيـران مـكتب األمـم املتحـدة لـلجامـعة الـبهائـية الـعاملـية لـتوزيـعه عـلى أعـضاء 
املفّوضية العامة لحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة. 

138: مقتطف من خطاب ألقاه Edward Granville Browne   تم نشره في كتاب بعنوان 
 Religious Systems of the World: A Contribution to the Study of  Comparative Religion, 3rd ed. (New York: Macmillan,

 1892) pp 352-353
139: تـمّكن هـذا املـكتب أثـناء الـسنوات الـتسع األولـى مـن تـأسـيسه مـن تـوفـير سـبل اإلقـامـة لعشـرة آالف الجئ مـن الـبهائـيني 

اإليرانيني في سبعة وعشرين بلدا من بلدان العالم. 
140: حــتى هــذا الــتاريــخ بــلغ عــدد املــحافــل الــروحــانــية املــركــزيــة الــتي اســتفادت مــن دورات تــدريــبية فــي هــذه املــناهــج تــسعة 

وتسعني محفال.
141: كـان مـقررا ملـؤتـمر بـيكني لـحقوق املـرأة أن يُـسمح لخـمسني مـنظمة غـير حـكومـية مـن جـملة ألـفي مـنظمة بـإلـقاء بـيانـاتـها 
شـفهيا أمـام املـؤتـمر. لـكن مـمثلي الـجامـعة الـبهائـية الـعاملـية تـنازلـوا عـن دورهـم فـي الحـديـث أمـام املـؤتـمر لـصالـح مـركـز مـوسـكو 
ألبــحاث املــساواة بــني الــنساء والــرجــال وذلــك ألنــها تــمتعت بــمثل هــذا الــحق فــي مــؤتــمرات هــامــة ســابــقة أبــرزهــا مــؤتــمر ريــو دي 

جانيرو حول البيئة ومؤتمر كوبنهاغن للتنمية االجتماعية واالقتصادية. 
142: لــالطــالع عــلى تــقريــر كــامــل لــلقضية بــما فــي ذلــك نــص الــحكم الــصادر عــن املــحكمة الــدســتوريــة الــفدرالــية فــي أملــانــيا 
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Sessao Solene da Camara Federal, Brasilia 28 de Maio 1992 (:143   الـترجـمة اإلنجـليزيـة لـوقـائـع الجـلسة املـذكـورة نشـرهـا 

املحفل الروحاني املركزي للبهائيني في البرازيل باللغتني البرتغالية واإلنجليزية) 
144: حضرة عبد البهاء "مكاتيب عبد البهاء"، ص ص 232 – 233 
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 Commitment to Global Peace,  declaration of the millennium World Peace Summit of Religious and :146: أنــــــــــــــــــظـر
Spiritual Leaders, وهـو اإلعـالن الـذي رفـعه الـقادة الـديـنيون والـروحـيون إلـى األمـني الـعام لـألمـم املتحـدة كـوفـي عـنان فـي 29 

آب (أغسطس) عام 2000خالل جلسة على مستوى القمة للجمعية العامة لألمم املتحدة.     
 Agenda Item 61 (b), The Millennium: 147:  جــــدول أعــــمال الجــــلسة الــــرابــــعة والخــــمسني للجــــمعية الــــعامــــة لــــألمــــم املتحــــدة

     .Assembly of the United Nations, 8 September 2000 (Document no. A/55/L.2), section 32
148: لــّخص بــيت الــعدل األعــظم فــي رســالــته إلــى املــحافــل الــروحــانــية املــركــزيــة بــتاريــخ 24 أيــلول (ســبتمبر) 2000 أهــداف 

املؤتمرات األلفية الثالثة على التوالي إضافة إلى شرح اشتراك الجامعة البهائية في هذه املؤتمرات. 
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