قرن األنوار
تصـــدير

يج"د ال"بهائ"يون أن"فسهم ف"ي ن"هاي"ة ال"قرن العش"ري"ن ف"ي م"وق"ع م"تميّز ي"تيح ل"هم رؤي"ة ص"اف"ية واض"حة امل"عال"م.
ف""في األع""وام امل""ائ""ة امل""اض""ية شه""د ع""امل""نا ال""ذي ن""عيش ف""يه ت""غييرات وت""ح ّوالت ف""اق""ت ف""ي ع""مق آث""اره""ا ك" ّ"ل م""ا
س""بقها م""ن أح""داث ال""تاري""خ .ول""كن ال""جيل ال""حاض""ر ق " َّلما ي""درك ف""ي ال""غال""ب ُك""نه ه""ذه ال""تح ّوالت .ف""قد شه""د
ع""امل""نا ف""ي ه""ذه األع""وام امل""ائ""ة ب""ال""ذات أي""ضا خ""روج ال" ّدي""ن ال""بهائ""ي م""ن ط""ي امل""جهول" ّية ل""يبره""ن ل""لعال""م أج""مع
ع""لى ق""درت""ه ون""فوذه ف""ي ت""وح""يد ص""فوف البش""ر وج""مع ش""ملهم ،وه""ي ق""درة أغ""دق""ها ع""لى ه""ذا ال""دي""ن م""صدره
اإلل"هي ال"ذي ب"عثه إل"ى ال"وج"ود .وم"ا ك"اد ه"ذا ال"قرن ي"نتهي ح"تى ظه"ر ج"ليّا ً ل"لعيان ب"صورة م"تزاي"دة ت"الق"ي
ه""ذي""ن ال""سياق""ني م""ن األح""داث ال""تاري""خية امل""تمثّلني ف""ي ت""لك ال""تح ّوالت وال""تغيّرات م""ن ج""هة وف""ي ظ""هور ال""دي""ن
البهائي من جهة أخرى.
وال ""كتاب ا ّل" ""ذي ن ""ق ّدم ""ه ال ""يوم ب ""عنوان ”ق ""رن األن ""وار“ ق ""د ت" " ّم إع ""داده ت ""حت إش ""راف ""نا ،وه ""و ي ""تضمن ع ""رض ""ا
ل"لسياق"ني امل"ذك"وري"ن ألح"داث ال"قرن ال"تاري"خية وال"عالق"ة ال"تي ت"رب"ط ال"واح"د م"نهما ب"اآلخ"ر .ون"حن إذ ن"وص"ي
األح"بّاء به"ذا ال"كتاب درس"ا ف"ي ال"عمق ،ت"ملؤن"ا ال"ثقة ب"أ ّن اآلف"اق ال"فكريّ"ة ال"تي س"وف ي"فتحها س"تكون ب"اع"ثة
ع ""لى اغ " ٍ
"لحة
"تناء روح "يّ وس ""تساع ""د ع ""لى إي ""جاد ال ""وس ""ائ ""ل ال ""عملية إلش ""راك اآلخ ""ري ""ن ف ""ي ف ""هم امل ""ضام ""ني امل " ّ
خطيرة الشأن للظّهور اإللهي الذي جاء به حضرة بهاء اهلل.
بيت العدل األعظم

قـرن األنـوار
ه"ا ق"د وص"ل ال"قرن العش"رون إل"ى ن"هاي"ته ب"عد أن ك"ان أك"ثر ال"قرون اض"طراب"ا ً ف"ي ت"اري"خ ال"جنس البش"ري،
"ساح"قة م"ن أه"ل ال"عال"م ،وق"د ر ّوع"تها ال"فوض"ى االج"تماع" ّية واألخ"الق"ية ال"تي دم"غت م"سيرة
وب"ات"ت األغ"لب ّية ال ّ
ذل ""ك ال ""قرن ،ب ""ات ""ت ح ""ري ""صة ع ""لى دف ""ن ذك ""رى امل ""عان ""اة ال ""تي ج ""لبتها ع ""قوده امل ""تتال ""ية .وم ""هما ب ""دت ال ""ثقة ف ""ي
املس ""تقبل ه " ّ
"شة واه ""نة األس ""اس ،وم ""هما ت ""عاظ ""مت األخ ""طار ال ""تي ت ""لوح ف ""ي األُف ""ق ،ف ""إ ّن اإلن ""سان "يّة ت ""حاول
"تمسك ب ""االع ""تقاد أنّ ""ه ي ""مكن ،ع ""بر م ""صادف ""ة ت ""تراب ""ط ف ""يها ال" "ظّروف ،إخ ""ضاع أح ""وال ال ""حياة
ج ""اه ""دة أن ت " ّ
الراهنة.
الرغبات اإلنسانيّة ّ
البشريّة لتتوافق مع ّ
إالّ أن""ه ف""ي ض""وء ت""عال""يم ح""ضرة ب""هاء اهلل ال ي""بدو م""ثل ه""ذا األم""ل مج" ّ"رد وه""م س""راب "يّ فحس""ب ،ب""ل ت""جاه""ال
ك" ""ام" ""ال مل" ""عنى وط" ""بيعة امل" ""نعطَف الخ" ""طير ال" ""ذي م" " ّ"رت ب" ""ه اإلن" ""سان" ""ية ع" ""بر ال" ""سنوات امل" ""ائ" ""ة م" ""ن ت" ""لك ال" ""فترة
ال"حاس"مة .ول"ن تس"تطيع اإلن"سان"ية م"واج"هة تح" ّدي"ات املس"تقبل إالّ إذا أدرك"ت ُك""نه األح"داث ال"تي وق"عت ف"ي
ه"ذه ال ِ
"حقبة م"ن ال"تاري"خ .ول ّ
"عل م"قدار اإلس"هام ال"ذي ب"إم"كان"نا أن ن"ق ّدم"ه ك"بهائ" ّيني ف"ي ه"ذا امل"ضمار ي"تط ّلب
أهمية هذا التح ّول التاريخي في القرن العشرين وتف ّهم معناه.
منا إدراك ّ
إ ّن ال" "نّور ال ""ذي ش" "عّ م ""ن ظ ""هور ح ""ضرة ب ""هاء اهلل ،واألث ""ر ال ""ذي ت ""رك ""ه ه ""ذا ال ""ظهور ف ""ي م ""يـدان ال ""شـؤون
اإلن"سان"ية ،ه"ما ال"قادران ع"لى أن يخ"لقا ل"دي"نا ت"لك ال"بصيرة ال"ناف"ذة ال"باع"ثة ع"لى اإلدراك .وإن ه"ذه ال"فرص"ة
املتاحة لنا اآلن هي املوضوع الذي تعرضه الصفحات التالية.
"ري ق""د أل""حق ب""نفسه دم""ارا ه""ائ""ال إ ّب""ان ه""ذه ال""فترة
* * *فلنس" ّلم ب""ادئ األم""ر ب" ّ
"صحة ال""قول إ ّن ال""جنس البش" ّ
ال""تاري""خية ال""تي نس""تعرض""ها اآلن .ف""األرواح ال""تي أُزه""قت ال ي""مكن أن ت""حصى أو تُ""عد .ون""ورد ه""نا ف""قط م""ا
ي"بدو أم"ثلة ص"ارخ"ة ف"ي س"لسلة ال"فظائ"ع ال"تي ل"م ت"عرف"ها ح"تى أح"لك ال"عصور ال"غاب"رة ظ"الم"ا وم"نها :ان"هيار
امل"ؤس"سات األس"اس" ّية ل"لنظام االج"تماع"ي ،وان"تهاك ح"رم"ة ق"واع"د ال"لياق"ة واألدب والتخ" ّلي ع"نها ف"عال ،وخ"يان"ة
ال""حياة ال""فكري""ة ب""االس""تسالم ل""سيطرة م""ذاه""ب إي""دي""ول""وج""ية ت""اف""هة ب""قدر م""ا ه""ي ج""وف""اء ،ث""م اخ""تراع أس""لحة
ال " ّدم ""ار ال ""شام ""ل امل ""رع ""بة وان ""تشاره ""ا ،إض ""اف ""ة إل ""ى اإلف ""الس ال ""ذي ح " ّ"ل ب ""أم ""م ب ""أس ""ره ""ا ،وال ""فقر امل ""دق ""ع ال ""ذي
أص"اب ج"ماه"ير غ"فيرة م"ن ع"ام"ة البش"ر ،وأخ"يرا ال" ّدم"ار االع"تباط"ي األرع"ن ال"ذي ل"حق ب"بيئة ال"كرة األرض"يّة.
إن مج ّ"رد س"رد ه"ذه ال"فظائ"ع ي"قودن"ا إل"ى أن نس"تذك"ر اإلن"ذارات اإلل"هية ال"تي ع"بّرت ع"نها ك"لمات ح"ضرة ب"هاء
اهلل قبل قرن من الزمان إذ ّ
تفضل قائالً:
أ ّي""ها ال""عباد ال""غاف""لون! وم""ع أ ّن ب""دائ""ع رح""متي ق""د أح""اط""ت ج""ميع م""مال""ك ال""غيب وال""شهود ،وم""ظاه""ر
كل ذرات املمكنات فإن سياط عذابي لشديد وظهور غضبي لعظيم1.
جودي وفضلي قد سبقت ّ ّ

يفس" ""ر م" ""ثل ه" ""ذه اإلن" ""ذارات خ" ""طأ ع" ""لى أن" ""ها م" ""ن
وك" ""يال ت" ""راود ن" ""فس أي م" ""راق" ""ب ل" ""تاري" ""خ ه" ""ذا األم" ""ر أن ّ "
االس""تعارات امل""جاز ّي""ة وال""تعبير ال" ّ"رم""زي ،ك""تب ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ف""ي ال""عام  1941مح" ّلالً م""ضمون ت""لك
اإلنذارات كما يلي:
ت"كتسح وج"ه ال"بسيطة ال"يوم ع"اص"فة ه"وج"اء ،ع"دي"مة امل"ثال ف"ي ع"نفوان"ها ،وال ي"مكن ال"تك ّهن ب"مساره"ا،
تبش""ر ن""هاي""تها ب""نتائ""ج ب""اه""رة ال ي""مكن ت""ص ّور
ج""ال""ب ًة ال""كوارث وال "نّكبات ف""ي آث""اره""ا امل""باش""رة ،ب""ينما ّ "
ع ""ظمتها .وت ""دف ""ع به ""ذه ال ""عاص ""فة ق " ّوة مح " ّ"رك ""ة ،ال ت ""رح ""م وال ت ""لني ،ت "تّسع م ""جاال وت ""زداد زخ ""ما .وم ""هما
ك"ان"ت ق"درت"ها ع"لى ت"طهير ال"عال"م مس"تورة وخ"فيّة ال ي"مكن ت"قفّي آث"اره"ا ،ف"هي ق"درة ت"تعاظ"م ي"وم"ا ب"عد
ي"وم .وه"كذا تج"د اإلن"سان"ية ن"فسها أس"يرة ف"ي ق"بضة ت"لك ال"قوى امل"د ّ"م"رة ،وق"د أذه"لتها ال ّ
"شواه"د ع"لى
ض ""راوة ت ""لك ال ""عاص ""فة ال ""تي ال س ""بيل إل ""ى م ""قاوم ""تها ،ك ""ما تج ""د ن ""فسها أي ""ضا ع ""اج ""زة ع ""ن اك ""تشاف
"تعرف ع"لى ن"تائ"جها .ف"هاه"ي اإلن"سان"ية وق"د أص"اب"ها
م"صدر ت"لك ال"عاص"فة أو س"بر غ"ور م"عناه"ا ،أو ال ّ
ال "ذّه""ول واالرت""باك ،وأل " ّم ب""ها ع""ذاب أل""يم ،ول "فّها ال""يأس وال""قنوط ،ت""رق""ب ه""بوب ه""ذه ال""ري""ح ال""صرص""ر
ال ""عات ""ية ال ""تي ب ""عث ب ""ها اهلل ل ""تخترق رب ""وع األرض أط ""يبها وأب ""عده ""ا ،م ""زل ""زل ""ة أس ""سها ،م ""ق ّلبة ن ""ظمها،
مش "تّتة أم ""مها ،مخ " ّ"رب ""ة دي ""ار ش ""عوب ""ها ،م ""د ّم ""رة م ""دن ""ها ،مش " ّ"ردة م ""لوك ""ها إل ""ى دي ""ار ال " ُغرب ""ة وال "نّفي،
مقوضة حصونها ،مقتلعة جذور أنظمتها ،مطفئة نورها ،ملوعة نفوس أهلها2.
ّ
ّ
ف"ي ال"عام  1900ك"ان ال"عال"م ،م"ن وج"هة ن"ظر أص"حاب ال"نفوذ وأه"ل ال"ثّراء ،ه"و أوروب"ا وحس"ب .وك"ان اع"تبار
ال""والي""ات املتح""دة ض""من ذل""ك ال""عال""م ك""أن""ه ت""نازل ع""ن ح""ق ُم""نح ع""لى م""ضض .وان""تهجت اإلم""بري""ال""ية ال""غرب "يّة
س""ياس""ة اس""تهدف""ت اس""تعمار ش""عوب ال""بلدان األخ""رى م""عتبرة ذل""ك رس""ال""تها ف""ي ”نش""ر ال""حضارة“ وت""مدي""ن
ال ""عال ""م ب ""أس ""ره .ووص ""ف أح ""د امل ""ؤرخ ""ني ال ""عقد األ ّول م ""ن ال ""قرن العش ""ري ""ن ب ""أنّ ""ه ك ""ان ف ""ي األس ""اس ام ""تدادا
”ل""لقرن ال""تاس""ع عش""ر ال""ذي ع" ّ"مر ط""وي""ال“ 3.ف""قد شه""دت ت""لك ال""فترة م""ن ال""تاري""خ ع""صرا ك""ان ال""شعور ال""سائ""د
ف""يه م""ليئا ب""غرور ال ح " ّد ل""ه ت""مثّل ف""ي ال" ّ"رض""اء ع""ن ال "ذّات رض""اء ك""ام""ال .وت""ل ّ
خصت روح ال""عصر ع""لى أف""ضل
وج"ه ف"ي االح"تفاالت ال"تي أق"يمت ال"عام  1897ت"كري"ما ل"ذك"رى م"رور س"تني ع"ام"ا ع"لى ح"كم امل"لكة ف"كتوري"ا،
وه"و االح"تفال امل"عروف ”ب"ال"يوب"يل امل"اس"ي“ .وق"د ض" ّم االح"تفال ع"رض"ا ع"سكري"ا اس"تغرق م"روره ع"بر ش"وارع
ل""ندن س""اع""ات ط""واال ،وص""اح""ب ذل""ك اس""تعراض ل""لقوة ال""عسكري""ة ب""كام""ل دروع""ها وأب""هى ح""للها ال""رس""مية ف""اق
كل ما سبق أن أقدمت عليه الحضارات املاضية في هذا املضمار.
وف""ي ب""داي""ة ال""قرن العش""ري""ن ش""عر ن""فر ق""ليل م""ن ال""ناس ،ع""لى اخ""تالف م""شاع""ره""م وأه""وائ""هم االج""تماع""ية أو
األخ""الق""ية ،ب""أ ّن ك""وارث ت""لوح ف""ي األف""ق ،ول""كنّه ق" ّ"ل أن ُوج""د م""ن ي""درك حج""م ت""لك ال""كوارث وف""داح""تها .وت""و ّق""ع
ال ""قادة ال ""عسكري ""ون ف ""ي األم ""م األوروب ""ية ن ""شوب ح ""رب م ""ا ،ول ""كن م ""وق ""فهم ت ""جاه ه ""ذه ال ""توق ""عات ك ""ان ال ""قبول
ب ""األم ""ر ال ""واق ""ع يح ""دوه ""م ف ""ي ذل ""ك اع ""تقاد راس ""خ ذو ش " ّقني :األ ّول ب ""أن الح ""رب س ""وف ت ""كون ق ""صيرة األج ""ل،
والثاني بأن النّصر سيكون حليف فريقهم هم دون اآلخرين.
ك"اد ن"شاط الح"رك"ة ال"عامل"ية م"ن أج"ل الس"الم ي"رق"ى إل"ى ح" ّد املعج"زة ،ف"أخ"ذت تس"تقطب وت"ضم إل"ى ص"فوف
م""ؤ ّي""دي""ها أه""ل ال""سياس""ة ،وزع""ماء ال""صناع""ة ،وال""علماء ،ورج""ال اإلع""الم ،وال""شخصيات م""ن أص""حاب ال""نفوذ.
وك" ""ان م" ""ن ب" ""ني ه" ""ؤالء ق" ""يصر روس" ""يا ،ال" ""شخصية ال" ""تي ك" ""ان اح" ""تمال ان" ""ضمام" ""ها إل" ""ى م" ""ثل ه" ""ذه الح" ""رك" ""ة

مس"تبعدا .ورغ"م أن ازدي"اد ح"رك"ة التس" ّلح ك"ان ق"د ت"جاوز ك ّ"ل الح"دود وأن"ذر ب"ال"عظيم م"ن الش"رور ،ف"إن ش"بكة
ال"تحال"فات م"تداخ"لة األط"راف ال"تي ت ّ"مت ص"ياغ"تها ب"كثير م"ن الجه"د ب"دت وك"أنّ"ها ت"طمئن ال"ناس إل"ى أن ف"ي
اإلم"كان ف"ض ال"نزاع"ات اإلق"ليمية وت"الف"ي ان"دالع ح"رب شـ"ام"لة ،ك"ما ك"ان ال"حال ف"ي م"عظم ال"وق"ت ف"ي ال"قرن
ال"ساب"ق .ودع"م ه"ذا ال"وه"م أن م"عظم م"لوك أوروب"ا ت"رب"ط ب"عضهم ب"بعض أواص"ر ال"قراب"ة وي"نتمون إل"ى أس"رة
"وس""عة وأن غ""ال""بيتهم ت""مارس س""لطة ت""بدو وك""أن""ها م""طلقة إض""اف""ة إل""ى أن رف""ع ال""كلفة ب""ينهم ع" ّوده""م ع""لى أن
م" ّ "
ي"تنادوا ت"حبّبا ب"ال"كناي"ات ،ث"م ك"ان"ت امل"راس"الت ب"ينهم ب"صورة ح"ميمة ،وك"ان"وا ي"تزاوج"ون ف"ي م"ا ب"ينهم ف"يقترن
ال"واح"د م"نهم ب"شقيقة اآلخ"ر أو ب"اب"نته وي"مضون إج"ازات"هم ب"عضهم م"ع ب"عض مل"دد ط"وي"لة ك"ل ع"ام ف"ي ال"قالع
"صيد ال""تي ي""أوون إل""يها ،ويش""ترك""ون م""عا ف""ي ت""نظيم س""باق""ات ال""زوارق البح""ري""ة.
ال""تي ي""ملكون""ها وأك""واخ ال" ّ
وح ""تى ال ""فوارق امل ""ؤمل ""ة ف ""ي ت ""وزي ""ع ال ""ثروات أول ""تها امل ""جتمعات ال ""غرب ""ية اه ""تمام ""ها بج" " ّد ون ""شاط وإن ك ""ان
س " ّن ال ""قوان ""ني ال ""هادف ""ة إل ""ى س " ّد االح ""تياج ""ات
ي ""نقصها ال ""تنسيق وال ""تنظيم ،وع ""ال ""جت ه ""ذا األم ""ر م ""ن خ ""الل َ" "
"لحة ل ""لنمو ال ""سكان ""ي ف ""ي امل ""دن إض ""اف " ًة إل ""ى ك ""بح ج ""ماح الش ""رك ""ات ال ""تجاري ""ة ال ""جشعة وال ""تي ك ""ان ""ت ف ""ي
امل " ّ
القرن املاضي تنهب الناس وتسلبهم أموالهم.
أ ّم""ا األغ""لب ّية ال""ساح""قة م""ن األس""رة اإلن""سان""ية ال""تي ت""قطن خ""ارج ح""دود ال""عال""م ال""غرب""ي ف""كان ن""صيبها م""ن
ال"نّعم ال"تي ي"تمتع ب"ها إخ"وان"هم م"ن األوروب"يني واألم"يرك"يني ض"ئيال ول"م ت"كن ت"شارك"هم ف"ي ت"فاؤل"هم إال ق"ليال.
وأمس""ت ال""صني رغ""م ح""ضارت""ها ال""عري""قة وإح""ساس""ها ب""أن""ها ”امل""ملكة ال""وس""طى“ ض""حية م""نكودة غ""زت""ها س""لبا
ونه"با ك"ل األم"م ال"غرب"ية وال"ياب"ان ج"ارت"ها املس"تحدث"ة .وخ"ضعت ج"ماه"ير ال"هند ال"غفيرة ف"ي ح"يات"ها ال"سياس"ية
واالق""تصادي""ة ل""لسيطرة ال""كام""لة ل""دول""ة إم""بري""ال""ية واح""دة ف""قط ،ف""حال ذل""ك دون دخ""ول""ها إل""ى م""عترك امل""ناف""سة
ل"تحقيق م"صال"حها .وم"ع أن ال"هند ن"جت م"ن أق"بح امل"ساوئ ال"تي ع"ان"ت م"نها ب"الد أخ"رى ،ف"قد وق"فت ع"اج"زة
وه""ي ت""شاه""د اس""تنزاف م""وارده""ا ال""حيوي""ة ال""تي ه""ي ف""ي أش""د ال""حاج""ة إل""يها .أ ّم""ا م""صير أم""يرك""ا ال""الت""ينية
امل""نتظر ف""قد ت""مثّل ب""كل وض""وح ف""ي ت""لك امل""عان""اة ال""تي م" ّ"رت ب""ها دول""ة امل""كسيك ح""ني خس""رت م""ناط""ق ش""اس""عة
م"ن أراض"يها ض ّ"متها ع"نوة إل"ى م"متلكات"ها ج"ارت"ها ال"شمال"ية ال"كبرى ،ف"ضال ع"ن أن م"وارده"ا ال"طبيعية ك"ان"ت
ق""د ل""فتت ان""تباه الش""رك""ات األج""نبية ال""جشعة وأث""ارت اه""تمام""ها .ول""عل م""ا ي""بعث ع""لى اإلح""راج وال س""يما م""ن
وج"هة ال"نظر ال"غرب"ية ،األح"داث ال"تي وق"عت ف"ي ج"وار ال"عواص"م األوروب"ية ال"كبرى ك"برل"ني وف"ينيا وم"ا راف"قها
م""ن ظ""لم واض""طهاد ش""بيه ب""ما ك""ان يح""دث ف""ي ال""قرون ال""وس""طى تح" ّ"مله عش""رة م""الي""ني م""ن ال""فالّح""ني ال""روس
ال""ذي""ن أع""تقوا م""ن رب""قة ال""عبودي""ة ل""دى أس""ياده""م م "الّك األرض ف""كان""وا أح""رارا ب""االس""م ف""قط إذ ع""اش""وا ح""ياة
"قارة األف ""ري ""قية ال ""تي دف ""عت ال ""ى
م ""ثقلة ب ""ال ""بؤس وال ""شقاء .وك ""ان ""ت أف ""ظع ال ""فواج ""ع ش ""أن ""ا م ""حنة ش ""عوب ال " ّ
م ""واج ""هات ف ""يما ب ""ينها ع ""بر ح ""دود زائ ""فة اص ""طنعتها ال" " ّدول األوروب ""ية ن ""تيجة م ""ساوم ""ات س ""ياس ""ية اتّ ""سمت
ب"االس"تخفاف وال"ن ّيات ال"سيئة .ف"في ال"عقد األول م"ن ال"قرن العش"ري"ن ه"لك م"ا ي"ق ّدر ب"أك"ثر م"ن م"ليون ن"سمة
وض ""رب ""وا وأج ""بروا ع ""لى ال ""عمل ح ""تى امل ""وت ل ""ينتفع أس ""ياده ""م ال ""غرب ""اء
م ""ن ش ""عب ال ""كون ""غو .إذ ُج" " ِّوع ه ""ؤالء ُ " " "
وي""ضاع""فوا ث""روات""هم ،وم""ا ح" ّ"ل ب""هؤالء ل""م ي""كن س""وى ص""ورة ت""نذر ب""ما س""يؤول إل""يه مس""تقبال م""صير أك""ثر م""ن
مائة مليون نسمة من إخوانهم البشر عبر القارتني األوروبية واألسيوية قبل نهاية القرن4.
ّ
ورغ"م أن ه"ذه الج"ماه"ير ال"غفيرة م"ن أب"ناء اإلن"سان"ية ك"ان"ت ت"مثّل أغ"لبية س"كان األرض ف"إن"ها ك"ان"ت م"حتقرة
مس ""لوب ""ة ال ""حقوق وامل ""وارد ،ول ""م يُ ""نظر إل ""يها ك ""صاح ""بة دور ت ""ؤ ّدي ""ه ف ""ي امل ""سيرة ال ""حضاري ""ة ،ب ""ل نُ ""ظر إل ""يها
"تبجح ب""ها .وإن ك""ان""ت ه""ناك ف""وائ""د
وك""أن""ها أدوات يس""تخدم""ها ال""قرن الج""دي""د ف""ي ه""ذه امل""سيرة ال""تي ك""ثر ال" ّ

"تعمرة ل""م ت""كن س""وى م""طيّة ل""لقوى املس" ِ
"تعمرة
أُن""عم ب""ها ع""لى ن""فر ق""ليل م""ن ت""لك الج""ماه""ير ،ف""إن ال""شعوب املس" َ
"نصره""ا وت""م ّدن""ها وتعبّ ص""فوف""ها وف""ق م""ا ت""مليه امل""تغ ّيرات ف""ي ال""برام""ج
تس""تخدم""ها وت""ر ّوض""ها وتس""تغ ّلها وت" ّ
الش"دة وال" ّلني ،وب"ني ت"ن ّور ال"فكر
ال"سياس"ية ل"لدول ال"غرب"ية .واتّ"سمت ه"ذه ال"برام"ج ع"ند ت"نفيذه"ا ب"تراوح"ها ب"ني ّ" "
وإي"ثار ال"نفس ،وب"ني ال"تبشير واالس"تغالل .وق"د ص"اغ"ت ال"قوى امل"ا ّدي"ة غ"اي"ات ت"لك ال"برام"ج ووس"ائ"ل ت"نفيذه"ا.
وب""قيت ت""لك األه""داف وال""وس""ائ""ل ب""النس""بة ل""عموم ال""ناس ف""ي ال""دول ال""غرب""ية م""م ّوه""ة إل""ى ح""د ب""عيد ت""حت س""تار
"برر
م ""ن ال ""تقوى ال ""دي ""نية ون ""بل امل ""قاص ""د ال ""سياس ""ية ال ""تي ت ""ن ّوع ""ت واخ ""تلفت م ""ظاه ""ره ""ا ،ف ""كان ذل ""ك ب ""مثاب ""ة م " ّ
أخ""الق""ي ب""عث ال""رض""ا ل""دى ش""عوب األم""م ال""غرب""ية ال""تي اف""ترض""ت أن دول""ها تس""بغ ال""نعم ع""لى م""ن ه""م دون""ها
ش ""أن ""ا وم ""نزل ""ة وأن ""ها ب ""ال ""تال ""ي ت ""جني ال ""ثمار امل ""ادي ""ة ال ""تي ت ""تمتّع ب ""ها ن ""تيجة ه ""ذا اإلح ""سان ال ""ذي ت ""ق ّدم ""ه
حكوماتها.
إن ال"كشف ع"ن ع"يوب ح"ضارة ع"ظيمة ال ي"عني ب"ال"ضرورة إن"كار م"ا ج"اءت ب"ه م"ن اإلن"جازات وامل"آث"ر .ف"في
ب""واك""ير ال""قرن العش""ري""ن ك""ان ي""حق ل""لشعوب ال""غرب""ية أن ت""شعر ب""اع""تزاز ي""مكن ت""بري""ره ،وذل""ك ن""ظرا مل""ا ح" ّققته
م ""جتمعات ""ها م ""ن ت ""ق ّدم ون ""مو ف ""ي امل ""جاالت ال ""تقنية وال ""علمية وال ""فلسفية .ف ""إث ""ر ع ""قود م ""تتال ""ية م ""ن االخ ""تبارات
ال""علمية وج""د ال""غرب ره""ن ي""دي""ه ال""وس""ائ""ل واألدوات امل""ادي""ة ال""تي ك""ان يس""تحيل ل""سائ""ر البش""ر آن""ذاك ت""قدي""ره""ا
"تكرس ن""شاط""ات""ها ف""ي اس""تخراج امل""عادن ،وف""ي ص""ناع""ة امل""نتجات
ح""ق ق""دره""ا .وق""ام""ت ال""صناع""ات ال""كبرى ل" ّ
ال""كيماوي""ة م""ن ك""ل ن""وع ،وف""ي إن""تاج امل""نسوج""ات ،وف""ي ت""طوي""ر أع""مال ال""بناء ،واخ""تراع اآلالت وامل""عدات ال""تي
"تمرت دورة ح" ""اف" ""لة م" ""ن االك" ""تشاف" ""ات وت" ""صميم ال" ""نماذج
ح" " ّ
"سنت وس ّه" ""لت ك" " ّ"ل وج" ""ه م" ""ن أوج" ""ه ال" ""حياة .واس" " ّ
وال""تحسينات ال""عام""ة ل""تضع ف""ي م""تناول ال""يد ق" ّوة ه""ائ""لة ال ي""مكن ت""خيّلها .ول""كن ل""ألس""ف ص""اح""بت ذل""ك ن""تائ""ج
وخ ""يمة ل ""م تخ ""طر ع ""لى ب ""ال أح ""د ح ""اق ""ت ب ""ال ""بيئة بس ""بب اس ""تخدام ال ""طاق ""ة رخ ""يصة ال ""تكال ""يف م ""ن ال ""وق ""ود
"سكك الح"دي"د“ ت"ق ّدم"ا ع"ظيما آن"ذاك ،وان"طلقت ال"بواخ"ر تبح"ر ع"بر خ"طوط امل"الح"ة
والكه"رب"اء .وشه"د ”ع"صر ال ّ
ال"عامل"ية .وب"ان"تشار االت"صاالت ال"هات"فية وال"برق"ية ت"ر ّق"بت امل"جتمعات ال"غرب"ية ت"لك اللح"ظة ال"تي ت"تم ّكن ف"يها م"ن
هدم حواجز العزلة التي فرضها بُعد املسافات الجغرافية على البشرية منذ فجر التاريخ.
أ ّم ""ا ال "تّحوالت ال ""تي ج ""رت ف ""ي أع ""مق مس ""توي ""ات ال ""فكر ال ""علمي ف ""قد ك ""ان ""ت أب ""عد م ""ن ذل ""ك أث ""را .ف ""عند ن ""هاي ""ة
ال"قرن ال"تاس"ع عش"ر اتّخ"ذ ال"فكر ال"علمي م"ا ي"لزم م"ن الخ"طوات لتح" ّدي آراء إس"حاق ن"يوت"ن )(1727-1633
ال ""قائ ""لة إن ال ""عال ""م ي ""خضع ل ""نظام آل ""ي ه ""ائ ""ل يش ""به آل" " ّية س ""اع ""ة ك ""بيرة ،وه ""ي اآلراء ال ""تي اس ""تحوذت ع ""لى
األف"كار آن"ذاك .وب"رزت إل"ى ال"وج"ود آراء ج"دي"دة أ ّدت إل"ى ق"يام ن"ظر ّي"ة م"يكان"يكا ال"كم أو امل"يكان"يكا ال"تقدي"ري"ة.
وب""عد ف""ترة وج""يزة ت " ّم اك""تشاف ال""نظري""ة النس""بية ف""كان""ت ل""ها آث""ار أح""دث""ت ان""قالب""ا غ "يّر امل""فاه""يم وش " ّكك ف""ي
”امل""ذه""ب ال""ظاه""ري“ ال""قائ""ل ب""أن م""عرف""ة ال""عال""م ت""عتمد ع""لى اع""تبار ال""ظواه""ر وح""ده""ا ب""أن""ها ال""حقائ""ق .وك""ان
أقره االعتقاد بأنه مذهب نابع من منطق وحسن تقدير.
”املذهب الظاهري“ هو السائد حينذاك وقد ّ
"جع م ""ثل ه ""ذه ال ""فتوح ""ات ال ""علمية الج ""دي ""دة وع" "زّز آث ""اره ""ا ال ""تغيير ال ""ذي ط ""رأ ع ""لى م ""يدان األب ""حاث
وق ""د ش " ّ
"تفرد ل""عدد م""ن ال""علماء ل""يصبح ن""شاط""ا م""نتظما ش""غل اه""تمام
ال""علمية ،وت""ح ّول ال""بحث ال""علمي م""ن ن""شاط م" ّ
امل""جتمع ال""علمي ال""عامل""ي ال""واس""ع ذي األث""ر وال""نفوذ ،وت""متّع ب""امل""ناف""ع ال""تي ت""وفّ""ره""ا ل""ه ال""جام""عات وامل""ختبرات
وال""ندوات ل""تبادل امل""علوم""ات ع""ن اك""تشاف""ات ال""تجارب ال""علمية .ول""كن ق" ّوة امل""جتمعات ال""غرب""ية ل""م ت""قتصر ع""لى
ال ""تقدم ال ""علمي وال ""تقني .ف ""مع ب ""زوغ ال ""قرن العش ""ري ""ن ب ""دأت ال ""حضارة ال ""غرب ""ية ت ""جني ث ""مار ث ""قاف ""ة ف ""لسفية

عج""لت ب""إط""الق ال""طاق""ات البش""ري""ة ،وك""ان ل""ها ص""دى م""ؤثّ""ر س""رع""ان م""ا أح""دث ث""ورة ف""كري""ة ف""ي ج""ميع أن""حاء
ّ"
ال""عال""م .وع"زّزت ت""لك ال""ثقاف""ة ف""كرة ق""يام ال""حكم ال" ّدس""توري ،وح"بّذت م""بدأ س""يادة ال""قان""ون واح""ترام ح""قوق ك""ل
ف ""رد م ""ن أف ""راد امل ""جتمع ،ووض ""عت ن ""صب أع ""ني امل ""تأث ""ري ""ن ب ""ها رؤي ""ة مس ""تقبلية ل ""عصر ت ""سود ف ""يه ال ""عدال ""ة
االج""تماع""ية .ول""ئن ك""ان""ت أس""ال""يب الخ""طب ال""تي ت""سهم ف""ي ت""ضخيم ال""شعور ب""ال""وط""نية ف""ي ال""بلدان ال""غرب""ية
ت"بال"غ ف"ي امل"فاخ"رة ب"الح ّ"ري"ة وامل"ساواة ،فش"تّان م"ا ك"ان ب"ينها وب"ني واق"ع ال"حال .إال أن"ه ح"قّ أله"ل ال"غرب أن
يعتزّوا ويفخروا بما أحرزوه من تق ّدم نحو تلك املثُل التي تم تحقيقها في القرن التاسع عشر.
أ ّم""ا م""ن وج""هة ال "نّظر ال""روح""ية ف""قد اس""تحوذت ع""لى ذل""ك ال""عصر ازدواج "يّ ٌة ظ""اه""رة ال""تناق""ض غ""ري""بة ال""شكل،
وك"ان األف"ق ال"فكري ف"ي ات"جاه"ات"ه ك"لها ت"قري"با م"لبّدا ب"غيوم الخ"راف"ات ن"تيجة ال"سعي إل"ى م"حاك"اة ال"عصور
ال""ساب""قة وت""قليده""ا ت""قليدا أع""مى .وأ ّم""ا ب""النس""بة إل""ى م""عظم س""كان ال""عال""م ف""إن ن""تائ""ج ذل""ك امل""سعى ت""رك""تهم
ي"تأرج"حون م"ا ب"ني ع"مق الجه"ل ب"النس"بة مل"ا ي"عرف"ون"ه س"واء ع"ن اإلم"كان"ات امل"تاح"ة للبش"ر وال"عال"م امل"ادي م"ن
"مسك س ""اذج ب ""ال ""علوم ال ""اله ""وت ""ية ال ""تي ك ""ادت ت ""كون م ""عدوم ""ة ال ""صلة ب ""ال ""تجارب ال ""حيات ""ية م ""ن ج ""هة
ج ""هة ،وت " ّ
أخ ""رى .وح ""يث ن ""جحت ري ""اح ال ""تغيير ف ""ي ت ""بدي ""د ال ""غيوم م ""ن آف ""اق ال ""طبقات امل ""ثقفة ف ""ي ب ""الد ال ""غرب ،ك ""ان ""ت
ال"عقائ"د ال"تقليدي"ة امل"توارث"ة ت"غيب م"عظم األح"يان لتح"ل م"كان"ها ع"لمان"ية ب"اغ"ية ك"أن"ها آف"ة م"ن اآلف"ات ،ف"بعثت
ال ّ
"شك واالرت"ياب ف"ي ال"نفوس ح"ول ط"بيعة ال"جنس البش"ري ال"روح"ية ،وح"ول االل"تزام ب"ما ت"فرض"ه ع"لينا امل ُ"ثُل
وال""قيم األخ""الق""ية .وق""د ظه""ر ف""ي ك" ّ"ل م""كان أن ال""علمنة ،ال""تي ب""دأت ت""سيطر ع""لى أع""لى مس""توي""ات امل""جتمع،
ك""ان""ت ك""أن""ها ت""سير م""تضاف""رة وم""توازي""ة م""ع ت" ّ
"فشي الجه""ل ال""دي""ني ب""ني ع""ام""ة ال""ناس .وب""ما أن ل""لدي""ن ن""فوذا
ب ""عيد األث ""ر ف ""ي ال ""نفس اإلن ""سان ""ية وس ""لطان ""ا ف ""ري ""دا ف ""ي ن ""وع ""ه ي ""طال ""ب أت ""باع ""ه ب ""التس ""ليم وال ""خضوع ،أب ""قت
"تعصبات ال""دي""نية ن""ار ال""حقد امل""ري""ر وال""عداوة ال""هام""دة ت""حت ال""رم""اد ح "يّة ف""ي ك""ل ال""بلدان أج""ياال م""تعاق""بة
ال" ّ
واستعرت بعد ذلك لتغذّي ما وقع من األهوال والكوارث في العقود الالحقة5.
-2م ""ع ان ""فتاح ب " ّواب ""ة ال ""قرن العش ""ري ""ن ،وف ""ي خ ""ض ّم ه ""ذا البح ""ر م ""ن ال "ثّقة ال ""زائ ""فة وال ""يأس ال ""عميق وم ""ن ال ""تن ّور
ال"علمي وال"كآب"ة ال ّ"روح"ية ،ب"رزت إل"ى ال"وج"ود ش"خصيّة ح"ضرة ع"بد ال"بهاء امل"تأ ّل""قة .ف"رح"لته ف"ي ال"حياة ال"تي
"سجن والح"رم"ان
ح"ملته ل"تصل ب"ه إل"ى ه"ذه اللح"ظة ال"حاس"مة ف"ي ت"اري"خ ال"جنس البش"ري ع ّ"رض"ته ل"لنفي وال ّ
م""دة أك""ثر م""ن خ""مسني ع""ام""ا .ول""م ي""عرف ط""وال ه""ذه امل " ّدة ول""و لشه""ر واح""د أي م""عنى ل""لراح""ة أو االط""مئنان.
ف ""في ه ""ذه امل ""رح ""لة م ""ن رح ""لته ت ""لك ك ""ان ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ق ""د ق " َّ"رر أن ي ""علن ع ""لى امل ""أل ،املس ""تجيب م ""نهم
وال""غاف""ل ع""لى ح " ّد س""واء ،ق""يام ذل""ك العه""د امل""وع""ود للس""الم وال""عدل ف""ي ال""عال""م ،وه""و ال""وع""د ال""ذي د ّع""م آم""ال
البش""ر ع""بر ال""قرون وال""عصور .ف""أع""لن أ ّن األس""اس ال""ذي ي""شيد ع""ليه ذل""ك العه""د ف""ي ”ق""رن األن""وار“ ه""ذا ه""و
وحدة شعوب العالم واتّحادهم:
"قارات
ف ""ي ه ""ذا ال ""يوم … ق ""د ت ""ضاع ""فت وس ""ائ ""ل االتّ ""صاالت وامل ""واص ""الت ح ""يث ي ""مكن ال ""قول ب ""أن ال " ّ
"ارة واح"دة … ،ك"ذل"ك ب"النس"بة ملِلل ال"عال"م ودول"ه وم"دن"ه و ُق"راه
الخ"مس ف"ي ال"عال"م ق"د ان"دم"جت ل"تصبح ق ّ
ك" " ّلها أص ""بحت ت ""عتمد ب ""عضها ع ""لى ب ""عض  ...وذل ""ك ف ""إن اتّ ""فاق ال " ّ
"كل واتّ ""حاده ""م م ""مكن أن ي ""تحقق
اليوم ،وما هذا إالّ من معجزات هذا العصر املجيد والقرن العظيم6.

ُ"ك " ّلف ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ب ""إدارة ش ""ؤون ال ""دي ""ن اإلل ""هي ن ""ياب ""ة ع ""ن وال ""ده ال ""عظيم وأص ""بح املتح " ّدث ال " ّ"رس ""مي
ب""اس""مه إ ّب""ان س""نوات ال""نفي وال""سجن ال""طوال ال""تي ت""لت رف""ض ح""ضرة ب""هاء اهلل ع""رض الس""لطات ال""عثمان""ية
ع""ليه ل""يكون وس""يلة ت""نفّذ ب""ها أغ""راض""ها ال""سياس""ية .ول" ّ
"عل أه " ّم م""ا ش""ملته ن""شاط""ات ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ف""ي
ت"أدي"ة م"سؤول"يات"ه اتّ"صاالت"ه ب"امل"سؤول"ني ال"رس"ميني ،املح" ّليني م"نهم واإلق"ليميني ،ال"ذي"ن ك"ان"وا يس"تنصحون"ه ف"ي
م ""ا ي ""واج ""هون ""ه م ""ن م ""شكالت .ول ""م ي ""ختلف ال ""وض ""ع ف ""ي ال ""عالق ""ات م ""ا ب ""ني ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء وأب ""ناء وط ""نه
وج" ""ه ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء إل ""ى ب ""الد ف ""ارس ،ش ""عبا
األص ""لي .ف ""في ال ""عام  1875واس ""تجاب ""ة ألوام ""ر وال ""ده ّ
وح " ّكام ""ا ،رس ""ال ""ة ب ""عنوان ”ال " ّ"رس ""ال ""ة امل ""دن ""ية“ ،ع ""رض ف ""يها امل ""بادئ ال ""روح ""ية ال ""تي ت ""ضمن مل ""جتمعهم ال ""نموّ
وال""تط ّور ف""ي ع""صر ال""نضج اإلن""سان""ي ه""ذا .ف""دع""ا أه""ل ب""الد ف""ارس ف""ي اف""تتاح "يّة رس""ال""ته ت""لك إل""ى أن ي""عوا
الدروس التي ل ّقنها التاريخ فيجدوا فيها املفتاح الذي يحقق لهم تق ّدم املجتمع وازدهاره:
ف" ""الح" ""ظوا ب" ""عني ال" ""بصيرة أ ّن ه" ""ذه اآلث" ""ار واألف" ""كار وامل" ""عارف وال" ""فنون وال" " ِ
"حكم وال" ""علوم وال" ""صنائ" ""ع
وال""بدائ""ع امل""ختلفة امل""تن ّوع""ة ك""لها م""ن ف""يوض ال""عقل وامل""عرف""ة ،وم""ا م""ن ط""ائ""فة أو ق""بيلة ازدادت ف""ي ه""ذا
"لجي ت"عمقا إالّ ازدادت ع"لى ج"ميع ال"قبائ"ل وامل"لل ت"ق ّدم"ا .وم"ا ع"زّة أي م" ّلة وس"عادت"ها إال أن
البح"ر ال ّ
تشرق من أفق املعارف إشراق الشمس وهل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون7.
وبش""رت ب""اله""داي""ة ال""تي س""وف ت""فيض مس""تقبال م""ن ق""لم ح""ضرة ع""بد ال""بهاء
م ّه""دت ”ال""رس""ال""ة امل""دن""ية“ الس""بيل ّ "
ف ""ي ال ""عقود ال ""تال ""ية .ف ""إث ""ر ص ""عود ح ""ضرة ب ""هاء اهلل ش ""عر امل ""ؤم ""نون ال ""فرس ب ""خسارة ف ""ادح ""ة فه " َّده ""م الح ""زن،
ول""كن ف""يضا ً م""ن ال""واح ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ورس""ائ""له أن""عش أرواح""هم وم " ّده""م ل""يس ب""ال""دع""م امل""عنوي ف""قط ب""ما
ك"ان"وا ي"حتاج"ون"ه م"ن س"ند روح"ي ،ب"ل وفّ"ر ل"هم أي"ضا ال"قيادة ال"حكيمة الخ"تطاط ط"ري"قهم ع"بر ال"فوض"ى ال"تي
كانت تهدد سالمة النظام القائم آنذاك في ديارهم.
ك ""ان ""ت ت ""لك امل ""راس ""الت ت ""صل إل ""ى أص ""غر ال ""قرى ع ""بر ب ""الد ف ""ارس ح ""ام ""لة إج ""اب ""ات ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ع ""ن
"شجعة إي"اه"م،
األس"ئلة واالل"تماس"ات امل"وج"هة إل"يه م"ن ق"بل ع"دد غ"فير م"ن امل"ؤم"نني ،م"فيضة ع"ليهم ب"اله"داي"ة ،م ّ
"وج"ه إل"ى األح"بّاء ف"ي ق"ري"ة ”ك"يشه“ ح"يث ي"ذك"ر ح"ضرة
ب"اع"ثة ل"لطمأن"ينة ف"ي ن"فوس"هم .ف"نقرأ م"ثال ف"ي ل"وح م ّ "
ع"بد ال"بهاء ف"ي ل"وح"ه ذل"ك م"ائ"ة وس"تني م"نهم ب"االس"م .أ ّ"م"ا ب"النس"بة ل"لعصر ال"ذي ان"بثق فج"ره آن"ذاك ف"قد ق"ال
ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ”ب"أن ه"ذا ال"قـرن ه"و ق"رن األن"وار“  ...واس"ترس"ل ف"ي شـ"رح ه"ذه ”ال"صورة ال"ذه"نية“ ال"تي
رسمها لنا على أنها قبول بمبدأ الوحدة واالتّحاد وما يترتّب على ذلك من آثار ونتائج:
إن امل"عنى ال"ذي أق"صده ه"و أن ع"لى أح"بّاء اهلل م"عام"لة م"ن ي"ضمر ل"هم الش"ر ك"من ي"أم"ل ل"هم ال"خير…
ي"عني أن ع"ليهم م"عاش"رة األع"داء ب"ما ي"ليق ب"األح"بّاء ،وأن ي"جاب"هوا ال"ظال"م وك"أن"ه رف"يق ك"ري"م ،وع"ليهم
أالّ ينظروا إلى ذنوب أعدائهم ونقائصهم وأخطائهم ،وأالّ يأبهوا لعداوتهم وظلمهم وجورهم8.
إن دع ""وة ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ه ""ذه املج ""موع ""ة ال ""صغيرة م ""ن امل ""ؤم ""نني املضطه ""دي ""ن ال ""قاط ""نني ف ""ي ذل ""ك ال ""رب ""ع
ال"قصي م"ن ب"لد م"ازال ب"منأى ع"ن ال"تطورات االج"تماع"ية وال"فكري"ة ال"جاري"ة ف"ي أم"اك"ن أخ"رى ،ه"ذه ال"دع"وة

إل"ى االرت"قاء وال"سمو ب"أب"صاره"م ف"وق ه"موم"هم املح"لية وإل"ى ت"ص ّور م"ا س"وف ت"كون ع"ليه ال"حال ح"ني ت"تحقق
أمر يفوق حدود اإلدراك العادي بكل تأكيد:
الوحدة العامليةٌ ،
ع""ليهم ب""األح""رى أن ي""نظروا إل""ى البش""ر أج""معني يه""دي""هم ف""ي ذل""ك دع""وة الج""مال امل""بارك ب""أن ال""ناس
ج""ميعا ع""باد س""لطان ال""عظمة وال""جبروت ،ف""قد ش""مل ب""لحاظ ع""ناي""ته الخ""لق أج""معني ب""ما ن""طق ب""ه م""ن
ق""ول ك""ري""م ،وأم""ر ب""أن نُظه""ر ت""جاه ال""كل امل""حبّة وال""و ّد وال""حكمة وال""رأف""ة واالس""تقام""ة واالت""حاد دون أن
نفرق بني أحد من العباد9.
ّ
ل""م ت""كن دع""وة ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ه""ذه مج""رد ح""ث ف""قط ع""لى رف""ع مس""توى اإلدراك وزي""ادت""ه ب""النس""بة مل""فاه""يم
"ضمنت أي"ضا دع"وة م"ماث"لة ل"الل"تزام وال"تنفيذ .ف"ال"لهجة ال"تي اع"تمده"ا ال"لوح امل"ذك"ور
ال"وح"دة واالتّ"حاد ،إن"ما ت ّ
ك ""ان ف ""يها م ""ن اإلل ""حاح وال ""ثقة م ""ا ي ""شعرن ""ا ب ""تلك ال ""ق ّوة ال ""تي ب ""عثت مس ""تقبال اإلن ""جازات ال ""عظيمة ل ""لمؤم ""نني
ال""فرس ف""ي ال""عقود ال""تي م""رت م""نذ ذل""ك ال""تاري""خ .ف""أع "زّ ه""ؤالء أم""ر اهلل م""قام""ا ،ور ّوج""وا ل""ه ع""لى ن""طاق ع""امل""ي
واسع إضافة إلى قيامهم باكتساب تلك القدرات التي تساعد اإلنسانية على التقدم:
ي ""ا أح ""باّء اهلل ! ق ""وم ""وا ع ""لى خ ""دم ""ة ال ""عال ""م اإلن ""سان ""ي ب ""كل ن ""شاط وان ""بساط ،وك ""ون ""وا م ""حبّني ل ""لجنس
البش ""ري ،ف " ّ
"غضوا ال ""طرف ع ""ن امل ""وان ""ع وح ""رروا أن ""فسكم م ""ن ال ""قيود … ف ""ال ""خالص م ""ن ه ""ذه امل ""وان ""ع
وال""قيود ي""كون س""ببا ل""نزول ال "نّعم اإلل""هية .ف""ال تس""تري""حوا آن "ا ً وال تس""تكينوا دق""يقة ،وال ت""توق""فوا لح""ظة،
وال ت"تر ّي"ثوا ث"ان"ية ،ب"ل ان"دف"عوا ك"أم"واج بح"ر ع"ظيم ،وارف"عوا زئ"يرك"م ك"ال"حيتان ف"ي بح"ر األب"د ّي"ة … ف"ما
دام ه"ناك رم"ق م"ن ال"حياة ف"ي ع"روق"كم ع"ليكم ب"ال"سعي واالج"تهاد ل"وض"ع أس"اس ل"ن ت"زع"زع"ه ال"قرون
وال""عصور ،ل""تبنوا ص""رح""ا ل""ن ت""ق ّوض""ه ت""وال""ي ال""ده""ور واألح""قاب ،ص""رح""ا أب""دي""ا ال ن""هاي""ة ل""ه ح""تى ت""قوم
سلطنة األفئدة واألرواح منيعة في الدارين10.
وال ب ""د ل ""علماء ال ""تاري ""خ االج ""تماع ""ي ف ""ي املس ""تقبل م ""ن أن ي ""درس ""وا دراس ""ة م ""تم ّعنة ف ""ي دق ""ائ ""ق ال ""تح ّول ال ""ذي
أح""دث""ه ح""ضرة ع""بد ال""بهاء اج""تماع""يا ف""ي ت""لك ال""سنوات امل""بكرة .وسيح""ظى ه""ؤالء ال""باح""ثون بح""ري""ة م""طلقة
ل"الس"تفادة م"ن امل"صادر وال"وث"ائ"ق األول"ية إلج"راء م"ثل ه"ذه ال"دراس"ة .ف"قد ت"م ّكن ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ي"وم"ا ب"عد
"توس""ع .ب""ل ان""ه خ""لق ل""ها أي""ضا
ي""وم ،وشه""را ب""عد شه""ر ،م""ن ت""نشيط ال""جام""عة ال""بهائ""ية ف""ي ب""الد ف""ارس ل""كي ت" ّ "
وع"يها ،وص"اغ ل"ها ح"يات"ها الج"ماع"ية ،وف"عل ك"ل ذل"ك م"ن م"نفاه ال"بعيد ت"حيط ب"ه ج"حاف"ل األع"داء يتح ّ"رش"ون ب"ه
دوم"ا ف"ي ك"ل آن .وك"ان ن"تيجة ه"ذه امل"ساع"ي أن ب"رزت إل"ى ال"وج"ود ث"قاف"ة ل"م تشه"د اإلن"سان"ية م"ثيال ل"ها ف"ي
ال"تاري"خ رغ"م ك"ون"ها ث"قاف"ة مح"ل ّية مح"دودة .ف"قرن"نا ه"ذا ب"كل م"ا أف"رزه م"ن ف"وض"ى واض"طراب ،ورغ"م ا ّدع"اءات"ه
خ"ر م"ا ي"متلكه م"ن
"تبجحة ح"ول خ"لق ن"ظام ج"دي"د ،ال نج"د ف"يه م"ا يش"به إن"جازات ع"قل ف"رد واح"د س ّ"
ال"طّنان"ة امل ّ
امل""واه""ب ل""يشيد ،وب""صورة م""نتظمة ،ج""ام""عة م""تميّزة ن""اج""حة اع""تبرت م""يدان ن""شاط""ها ال""نهائ""ي ال""كرة األرض""ية
بأسرها.
وج""دت ال""جام""عة ال""بهائ""ية ف""ي ب""الد ف""ارس ن""فسها وك""أن ح""ياة ج""دي""دة ق""د دبّ""ت ف""يها رغ""م م""ا ك""ان""ت ت""عان""يه م""ن
م"وج"ات م"تقطّعة م"ن ال"فظائ"ع ع"لى أي"دي رج"ال ال" ّدي"ن املس"لمني وم"ؤي"دي"هم ،وف"ي وق"ت ت"وان"ت ف"يه س"لسلة م"ن
م"لوك األس"رة ال"قاج"اري"ة ع"ن ت"وف"ير أي ض"مان أو ح"ماي"ة ألب"ناء ت"لك ال"جام"عة .وك"ان م"ن م"ظاه"ر ه"ذه ال"حياة

الج""دي""دة أن ت""ضاع""ف ع""دد امل""ؤم""نني ف""ي ك""ل م""نطقة م""ن م""ناط""ق ال""بالد ال""فارس""ية ،إذ دخ""ل دي""ن اهلل وج""هاء
امل"جتمع ب"من ف"ي ذل"ك ع"دد م"ن رج"ال ال"دي"ن م"ن أص"حاب الس"لطة وال"نفوذ ،وب"رزت ألول م"رة ال"هيئات اإلداري"ة
ال ""رائ ""دة ف ""ي ش ""كل م ""جال ""س اس ""تشاري ""ة أول ""ية .ويس ""تحيل أم ""ام ه ""ذا ال ""تط ّور األخ ""ير ل ""وح ""ده أن ت ""كون ه ""ناك
م"غاالة ف"ي م"دى أه"مية ق"يام ت"لك امل"جال"س االس"تشاري"ة .ف"ال"ذي ح"دث ه"و أن ج"ام"عة واح"دة ت"مثّل ك"ل ف"ئات
م""جتمعها ال""ذي ت""نتمي إل""يه ت""مكنّت م""ن اخ""تطاط ط""ري""ق ج""دي""د ل""ها ع""لى ع""كس م""ا ك""ان يح""دث ف""ي امل""اض""ي
ل"تأخ"ذ ع"لى ع"ات"قها م"سؤول"ية ت"قري"ر ش"ؤون"ها الج"ماع"ية ب"نفسها ع"بر ال"تشاور واالس"تفتاء .وق"د ت"م ك"ل ه"ذا ف"ي
ب""لد وب""ني أف""راد ش""عب اع""تاد ل""قرون ط""وي""لة ال""رض""وخ ل""نظام الس""لطة األب""وي""ة ح""يث ك""ان""ت س""لطة اتّ""خاذ ال""قرار
األئمة املجتهدين الشيعة.
حكرا على ملك مطلق الصالحيات أو من حق مجموعة من
ّ
ف ""في ال ""كيان ""ني ال ""ثقاف ""ي واالج ""تماع ""ي ال ""لذي ""ن س ""عى ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ل ""تنميتهما ف ""ي امل ""جتمع ال ""فارس ""ي
"ضمنته ال"تعال"يم اإلل"هية
ت"مثلت ال"طاق"ات ال"روح"ية ف"ي ال"شؤون ال"عملية ل"لحياة ال"يوم"ية .وك"ان ال"تأك"يد ال"ذي ت ّ
ح""ول أه""مية ال""ترب""ية وال""تعليم ح""اف""زا ل""تأس""يس امل""دارس ال""بهائ""ية ف""ي ال""عاص""مة وغ""يره""ا م""ن م""راك""ز األق""ال""يم.
وك""ان م""ن ض""من ه""ذه امل""دارس م""درس""ة ”ال""ترب""ية“ ل""لبنات ال""تي ذاع ص""يتها واش""تهرت ع""لى ن""طاق وط""ني11.
وت ""بع ت ""أس ""يس ه ""ذه امل ""دارس إق ""ام ""ة املس ""توص ""فات وال ""عيادات ال ""طب ّية ال ""تي س ""اع ""د ف ""ي إي ""جاده ""ا ب ""هائ " ّيون
"سعاة يح""ملون ال""رس""ائ""ل ع""بر ال""بالد ل""يم ّدوا ال""جام""عة
أوروب""يون وأم""ري""كيون .ث""م ت""أسس""ت أي""ضا ش""بكة م""ن ال" ّ
ال"بهائ" ّية ال"جا ّدة امل"كاف"حة ب"الخ"دم"ات ال"بري"دي"ة ال"تي اف"تقده"ا إخ"وان"هم امل"واط"نون ب"صورة ب"ارزة ل"لعيان .وم"ا
"تمس أبس""ط ظ""روف ال""حياة ال""يوم""ية وأح""وال""ها .ف""على س""بيل امل""ثال ام""تنع
ك""ان""ت ه""ذه ال""تغيرات ال""جاري""ة إال ل" ّ
ال"بهائ"يون ،إط"اع" ًة ألح"كام ”ال"كتاب األق" ّدس“ ،ع"ن ال"دخ"ول إل"ى الح ّ"مام"ات ال"عام"ة امل"نتنة ال"تي ك"ان"ت أرض"ا
خ ""صبة لنش ""ر األوب ""ئة واألم ""راض ،واس ""تعاض ""وا ب ""دال م ""ن ذل ""ك ب ""االغ ""تسال ب ""امل ""اء ال ""بكر ال "نّقي مس ""تخدم ""ني
املر ّ
ش.
َ
ك"ان ه"ذا ال"تقدم ف"ي ن"واح"يه االج"تماع"ية وال"تنظيمية وال"عملية ي"دي"ن ب"ال"فضل ل"تلك ال"دواف"ع ال"تي ك"ان"ت تح ّ"رك
آن""ذاك م""ا ك""ان يج""ري ع""لى ق""دم وس""اق م""ن ت""ح ّول وت""غيير ب""ني ص""فوف امل""ؤم""نني .وك""ان م""ن آث""ار ه""ذا ال""تحول
"مرش ""حني ل ""تب ّوء امل ""ناص ""ب ال ""تي
وال ""تغيير األخ ""الق ""ي أن ب ""رز ال ""بهائ ""يون – ح "تّى ف ""ي ن ""ظر أع ""داء دي ""نهم – ك " ّ" "
معني من س ّكان البلدان
تتطلب الثقة واألمانة .وحدثت هذه التح ّوالت بسرعة فائقة ساعدت على فرز قطاع ّ
ال"فارس"ية ل"يقف م"تميّزا ع"لى األغ"لبية امل"حيطة ب"ه وامل"عادي"ة ل"ه ،ف"كان ذل"ك ب"مثاب"ة ال"دل"يل وال"بره"ان ع"لى ال"قوى
ال""غال""بة ال""تي أط""لقها م""ن ع""قال""ها م""يثاق ح""ضرة ب""هاء اهلل م""ع أت""باع""ه وت""لك ال""تي ت""مثّلت ف""ي ت""ب ّوء ح""ضرة ع""بد
وخصه بها هذا امليثاق.
البهاء مركز القيادة التي خ ّوله إياها
ّ
ك"ان"ت ال"حياة ال"سياس"ية ال"فارس"ية خ"الل ه"ذه ال"سنوات ت"كاد ت"كون ف"ي ح"ال"ة م"ن االض"طراب املس"تمر .ف"إ ّب"ان
ه""ذه ال""فترة ت" ّم إق""ناع م""ظفّر ال""دي""ن ش""اه ،خ""ليفة ن""اص""ر ال" ّدي""ن ش""اه ،ب""امل""واف""قة ف""ي ال""عام  1906ع""لى وض""ع
دس ""تور ل ""لبالد .غ ""ير أ ّن مح ""مد ع ""لي ش ""اه ،ال ""ذي ت ""اله ف ""ي ال ""حكم ،أق ""دم ب ""كل اس ""تهتار ع ""لى ح " ّ"ل ك ""ل م ""ن
ال""برمل""ان""ني األول وال""ثان""ي ،وذه""ب ف""ي م" ّ"رة م""ن امل" ّ"رات إل""ى ح""د م""هاج""مة ب""ناء ك""ان ي""جتمع ف""يه ال""برمل""ان ب""نيران
"سماة ”ب""الح""رك""ة ال""دس""توري""ة“ ال""تي أط""اح""ت بمح""مد ع""لي ش""اه ف""قد ت""م ّكنت
امل""دف""عية وال""قناب""ل .أ ّم""ا الح""رك""ة امل" ّ
م"ن أن تُ"جبر أح"مد ش"اه ،آخ"ر م"لوك األس"رة ال"قاج"ار ّي"ة ،ع"لى دع"وة ب"رمل"ان ث"ال"ث ل"الن"عقاد .إال أن ه"ذه الح"رك"ة
ك""ان""ت م""نقسمة ع""لى ذات""ها ي""مزّق""ها ت""نازع األط""راف امل""تناف""سة ويس" ّ
"تغل خ""الف""ات""ها ب""غير خج""ل أو وج""ل رج""ال

ال""دي""ن ال""شيعة .وف""ي خ""ض ّم ه""ذه ال""تطورات اس""تمرت األح""زاب امل""ؤي""دة ل""لنظام امل""لكي وت""لك ال""داع""ية ل""لنظام
الج"مهوري ع"لى ح" ّد س"واء ف"ي إح"باط ج"هود ال"بهائ"يني ل"إلس"هام إس"هام"ا ب"نّاء ف"ي م"وج"ة التّح"دي"ث ال"تي ع ّ"مت
"تعصب ال""دي""ني ال""سائ""د ح""ينذاك ف""اع""تبروا ال""جام""عة
ال""بالد .وق""د ت""أثّ""ر ك""ل م""ن امل""لكيني والج""مهوري""ني ب""جو ال" ّ
ال""بهائ""ية مج" ّ"رد ك""بش ف""داء يخ""دم م""صال""حهم اآلن " ّية ال""خاص""ة .وه""نا أي""ضا س""وف ي""تم ّكن ع""صر أك""ثر ن""ضجا
"ثمن ال""طري""قة ال""تي ت""م ّكن ب""ها ح""ضرة ع""بد ال""بهاء م""ن
م""ن ع""صرن""ا ف""ي م""فاه""يمه ال""سياس""ية ،م""ن أن ي""ق ّوم وي" ّ
ق"يادة ج"ام"عة ت"رزح ت"حت ع"بء ال"حصار ل"تبذل م"ا ف"ي وس"عها ل"تشجيع اإلص"الح ال"سياس"ي ف"ي ال"بالد ،وأن
"تنحى ج"ان"با إذا م"ا رف"ضت ج"هوده"ا ال"خيّرة وق"وب"لت ب"ال"ته ّكم واالزدراء .وال ش"ك ف"ي أن
ت"كون مس"تعدة ألن ت ّ
ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ق ""د ض ""رب امل ""ثل ف ""ي ال ""كيفية ال ""تي ي ""مكن ل ""لجام ""عة ال ""بهائ ""ية ان ""تهاج ""ها مل ""واج ""هة تح " ّدي ""ات
مفر منها.
املستقبل التي ال ّ
ول ""م ي ""كن ن ""فوذ ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ي ""مت ّد إل ""ى ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية س ""ري ""عة ال ""نمو وي ""صلها ف ""ي مه ""د األم ""ر ع ""بر
أل"واح"ه ف"قط .ف"قد ك"ان امل"ؤم"نون ال"فرس ،ع"لى ع"كس أه"ل ال"غرب ،ال ي"تميّزون ع"ن أه"ل ب"الد الش"رق األوس"ط
ف ""ي ال ""هيئة أو امل ""لبس .ول ""ذا ف ""إن ""هم ل ""م ي ""كون ""وا ل ""يثيروا ارت ""ياب الس ""لطات ال ""عثمان ""ية وش ""كوك ""ها ع ""ند زي ""ارت ""هم
ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ق ""ادم ""ني م ""ن مه ""د األم ""ر .وك ""ان م ""ن ن ""تيجة ذل ""ك أن ت ""م ّكن س ""يل م ""ن ال ""زائ ""ري ""ن ال ""فرس أن
"صرف ح"ضرة ع"بد ال"بهاء وس"يلة إض"اف"ية ش"دي"دة ال"تأث"ير ت"م ّكن ع"ن ط"ري"قها م"ن أن ي"بعث ال"روح
ي"ضعوا ف"ي ت ّ
"وج""ها ن""شاط""ات""هم ،وم""جتذب""ا إي""اه""م ل""لتعمق دوم""ا ف""ي ف""هم ال""غاي""ة ال""تي ج""اء م""ن أج""لها
ف""ي ن""فوس األح"بّاء ،م" ّ"
ح""ضرة ب""هاء اهلل .وك""ان ب""ني م""ن زاروا ع " ّكا ن""فر ح""ملوا أع""ظم األس""ماء ش""أن""ا ف""ي ت""اري""خ ال""دي""ن ال""بهائ""ي ف""ي
إي ""ران ،وق ""د ع ""ادوا إل ""ى م ""واط ""نهم وه ""م ع ""لى أت ""م اس ""تعداد ل ""بذل أرواح ""هم ،إذا اق ""تضى األم ""ر ،ل ""كي ت ""تح ّقق
رؤي"ة ح"ضرة ع"بد ال"بهاء .وك"ان م"ن ض"من ذل"ك ال"نفر م"ن املح"ظوظ"ني خ"ال"د ال"ذك"ر ول"يّ اهلل ورق"اء ونج"له روح
اهلل ك""ما ك""ان م""عهم ال""حاج""ي م""يرزا ح""يدر ع""لي ،وم""يرزا أب""و ال""فضائ""ل ،وم""يرزا مح""مد ت""قي أف""نان ،إض""اف""ة
إل ""ى أرب ""عة م ""ن أي ""ادي أم ""ر اهلل امل ""رم ""وق ""ني وه ""م اب ""ن أب ""هار وال ""حاج ""ي م "الّ ع ""لي أك ""بر وأدي ""ب ال ""علماء واب ""ن
أص""دق .وم""ا ال""روح ال""تي ت""غذّي ال""يوم امل""هاج""ري""ن اإلي""ران""يني وت""ق ّوي""هم ف""ي ك""ل ج""هة م""ن ج""هات ال""عال""م وت""سهم
أي"ضا إس"هام"ا خ"الّق"ا ف"ي ب"ناء ح"ياة ال"جام"عة ال"بهائ"ية إال ام"تداد ل"خيط ذه"بي ت ّ
"تنضد ف"يه أج"يال ال"عائ"الت
واح"دة ب"عد أخ"رى ك"عقد ي"صلها ب"تلك األي"ام ال"خوال"ي م"ن أيّ"ام ال"بطول"ة األول"ى .وإذا أم"عنا ال"نظر ف"يما م"ضى
"توس"ع وال"تدع"يم تج"د ج"ذوره"ا أي"ضا
"سياق امل"زدوج مل"رح"لتي ال ّ" "
"سميها ال"يوم ب"ال ّ
يظه"ر ج"ليا ً أ ّن ال"ظاه"رة ال"تي ن ّ
في تلك السنوات الرائعة.
ب""عثت ك""لمات ح""ضرة ع""بد ال""بهاء وح""كاي""ات ال""عائ""دي""ن م""ن زي""ارت""ه ف""ي األراض""ي امل""ق ّدس""ة روح""ا ج""دي " ًدا ف""ي
ن"فوس امل"ؤم"نني ال"فرس ،فه"بّوا ل"لقيام ب"ال"نشاط ال"تبليغي ال"ج ّوال ف"ي الش"رق األق"صى .وق"د دع"م ه"ذا ال"نشاط
امل"بذول ك"ل م"ا ت"ح ّقق إبّ"ان ال"سنوات األخ"يرة م"ن ب"عثة ح"ضرة ب"هاء اهلل ك"تأس"يس ال"جام"عات ال"بهائ"ية ف"ي ك"ل
م""ن ال""هند وب""ورم""ا ونش""ر األم""ر ال""كري""م ح""تى وص""ول""ه إل""ى ال""صني .وم""ن ال""دالئ""ل ع""لى ال""قوى الج""دي""دة ال""تي
س""رت ف""ي ك""يان األم""ر ال""كري""م ك""ان ت""شييد أول مش""رق ل""ألذك""ار ف""ي ال""عال""م وذل""ك ف""ي ت""ركس""تان ،وه""ي أح""د
أق ""ال ""يم ال ""دول ""ة ال ""روس "يّة ،ح ""يث ن ""مت ج ""ام ""عة ب ""هائ ""ية ت ""حيا ح ""ياة أم ""ريّ ""ة .وك ""ان مش ""رق األذك ""ار ه ""ذا مش ""روع ""ا
أوحى به حضرة عبد البهاء ونُفّذ منذ بدايته تحت إشرافه وعلى هدى من نصحه.

وق""د ك""ان له""ذه ال""نشاط""ات واس""عة امل""دى ال""تي ام""ت ّدت م""ن البح""ر امل""توس""ط إل""ى بح""ر ال""صني ،وق""ام ب""تنفيذه""ا
ج ""مع م ""ن امل ""ؤم ""نني ال ""ذي ""ن ازدادوا ع ""زم ""ا وث ""قة ،ال ""فضل ف ""ي إرس ""اء ال ""قاع ""دة ال ""تي اس ""تند إل ""يها ح ""ضرة ع ""بد
ال ""بهاء ل ""تقفّي ال ""فرص ال ""واع ""دة ال ""تي ب ""دأت ت ""لوح ف ""ي األف ""ق ع ""ند ب ""زوغ فج ""ر ال ""قرن الج ""دي ""د .وم ""ا ال ي ""مكن
ال""تغاض""ي ع""نه أو اإلق""الل م""ن أه""ميته أ ّن ت""لك ال""قاع""دة ك""ان""ت ت""حتضن الخ""لفيات ال""دي""نية وال""عرق " ّية وال""قوم""ية
ك""ثيرة ال""تع ّدد وال""تن ّوع ال""تي ي""مثّلها الش""رق .وه""كذا أص""بحت ه""ذه ال""قاع""دة إن""جازا ي""مثّل ال""وح""دة واالت""حاد،
ف""ز ّود ذل""ك ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ب""األم""ثلة ال""تي ي""سوق""ها م""رارا ف""ي م""ا ي""لقيه م""ن خ""طب وب""يان""ات ع""لى مس""تمعيه
من أهل الغرب ،وذلك ليبرهن على القوى الباعثة على الوحدة واالتّحاد النابعة من ظهور حضرة بهاء اهلل.
إن أع ""ظم ن ""جاح ح" " ّققه ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ف ""ي ت ""لك ال ""سنوات األول ""ى ك ""ان إق ""ام ""ة ض ""ري ""ح ح ""ضرة ال ""باب
ال " ّ
"شهيد ،ال ""ذي ن ""قل رف ""ات ""ه إل ""ى األراض ""ي امل ""ق ّدس ""ة ف ""ي ج " ّو ظ ""روف م ""حفوف ""ة ب ""امل ""خاط ""ر وال ""صعوب ""ات .ش "يّد
ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ه"ذا ال"ضري"ح إث"ر ج"هود م"ضنية ع"لى س"فح ج"بل ال"كرم"ل ف"ي م"وق"ع ك"ان ح"ضرة ب"هاء اهلل
ق"د ع"يّنه م"ن ق"بل له"ذا ال"غرض .ول"قد ش"رح ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي أن"ه ب"ينما ك"ان"ت دم"اء الشه"داء ت"روي ف"يما
"ؤس ""سات األم ""ر
م ""ضى م ""ن ال ""عصور ب ""ذور اإلي ""مان ف ""ي ق ""لوب األش ""خاص أص ""بحت ال ""يوم ت ""سقي ج ""ذور م " ّ" "
وه"يئات"ه اإلداري"ة 13.و ُيكس"ب ُب"عد ال"نظر ه"ذا م"عنى خ"اص"ا ل"لكيفية ال"تي س"وف ي"شاد ب"ها ن"ظام ح"ضرة ب"هاء
املبش"ر ال"شهيد ب"دي"ن اهلل .وه"اه"نا ي"ضع ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ه"ذا
ّ" "
اهلل ال"عامل"ي ف"ي ظ"ل م"قام ح"ضرة ال"باب،
اإلنجاز الذي حققه حضرة عبد البهاء في نصابه الصحيح عامليا ً وتاريخيا حيث يقول:
"ؤس"س ال"ظهور ال"بهائ"ي ع"لى
مج"ده"ا م ّ " "
وك"ما ه"و ال"حال ف"ي ع"ال"م ال ّ"روح ف"إن ح"قيقة ح"ضرة ال"باب ق"د ّ "
"رس""لني‘ .وك""ذا ال""حال ف""ي ال""عال""م ال""ظاه""ر ،أل ّن رف""ات""ه
أن""ها ’ال""نقطة األول""ى ال""تي ت""دور ح""ول""ها أرواح امل" َ "
امل""ق ّدس ي""مثّل ق""لب وم""حور م""ا ي""مكن اع""تباره دوائ""ر ت""سعا ذات م""رك""ز واح""د 14،ف""يوازي ه""ذا امل""جاز م""ا
"صل م ""نها ِ"ع ""لم م ""ا ك ""ان وم ""ا
أض ""اف ""ه م ""ؤس ""س دي ""ننا م ""ؤ ِّ"ك ""دا ب ""قول ""ه’ :الح ""مد هلل ال ""ذي أظه ""ر ال ""نقطة وف " ّ
يكون‘ و’النقطة التي بها ذوت من ذوت‘15.
أ ّم""ا أه" ّ"مية م""ا أنج""زه ح""ضرة ع""بد ال""بهاء وت""كبّد ف""ي س""بيله ع""ظيم ال""عناء ف""يصفه ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي م""ن
وجهة نظر حضرة عبد البهاء نفسه بصورة مؤثّرة فيقول:
"قره األخ"ير ف"ي
ف ّ
"لما ان"تهى ك"ل ش"يء وأودع ب"عد أم"د ط"وي"ل رف"ات ح"ضرة املظه"ر اإلل"هي ال"شيرازي م ّ
ص""در ج""بل اهلل امل""ق ّدس خ""لع ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ع""مام""ته ،وخ""لع ن""عليه ،ون""زع ع""باءت""ه ورك""ع ب""ني ي""دي
ال"تاب"وت ،وك"ان م"ازال م"فتوح"ا ،وش"عره ال ّ
"فضي ي"تماوج ح"ول رأس"ه وأس"اري"ر وج"هه ت"تأ ّل"ق ب"البش"ر ،ث"م
اس"تراح ب"جبينه ع"لى ح"افّ"ة ال"تاب"وت الخش"بي ،وش"هق ش"هيقا ع"ال"يا ث"م ب"كى ب"كاء أب"كى م"ن ح"ول"ه .ول"م
يستطع أن ينام ليلته ،فقد جرفته األحاسيس وعصفت به املشاعر16.
"سماة ﺑ”ت""رك""يا ال""فتاة“ س""راح م""عظم امل""عتقلني ال""دي""نيني وال""سياس""يني
بح""لول ال""عام  1908أط""لقت الح""رك""ة امل" ّ
ف"ي س"جون اإلم"براط"وري"ة ال"عثمان"ية ،ب"من ف"يهم ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ،ف"وج"د ن"فسه ف"جأة وق"د ُرف"ع ع"نه الح"ظر
ال""ذي ق "يّد تح" ّ"رك""ات""ه ض""من م""دي""نة ال""سجن ع " ّكا وم""ا ج""اوره""ا م""ن ال""ضواح""ي .ووج""د ن""فسه أي""ضا ف""ي م""وق""ف
ي"سمح ل"ه ب"أن ي"باش"ر م"همة وص"فها ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ف"ي وق"ت الح"ق ب"أن"ها إح"دى أه"م املنج"زات ال"ثالث

ال ""تي ح ""ققها ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء أث ""ناء ف ""ترة والي ""ته ،أال وه ""ي اإلع ""الن إع ""الن ""ا ع ""ا ّم ""ا ع ""ن دي ""ن اهلل وأم ""ره ف ""ي
مراكز الكثافة الس ّكانية الرئيسة في العالم الغربي.
ك""ان""ت ط""بيعة األح""داث امل""ثيرة ال""تي أح""اط""ت ب""زي""ارة ح""ضرة ع""بد ال""بهاء إل""ى أم""ري""كا ال""شمال""ية وأوروب""ا ه""ي
الس""بب ف""ي أن أخ""بار ال""رح""لة ال""تاري""خية ال""تي ق""ام ب""ها ح""ضرة امل""ول""ى وم""ا أث""ارت""ه م""ن اه""تمام ق""د ط""غت ع""لى
األه"ميّة ال"تي ات"سمت ب"ها ال"سنة األول"ى م"ن ت"رح"ال"ه ال"تي ق"ضاه"ا ف"ي م"صر .ف"قد وص"ل ح"ضرة ع"بد ال"بهاء
إل ""ى م ""صر ف ""ي شه ""ر أي ""لول )س ""بتمبر( م ""ن ال ""عام  ،1910وك ""ان ف ""ي ع ""زم ""ه م ""واص ""لة ال ""سفر م ""باش ""رة إل ""ى
أوروب"ا .غ"ير أ ّن ت"و ّ"ع"ك ص"حته أج"بره ع"لى ت"أج"يل ال"سفر واإلق"ام"ة ف"ي م"نطقة ال ّ"رم"ل ،إح"دى ض"واح"ي م"دي"نة
اإلس""كندري""ة ،ف""مكث ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ف""ي م""صر ح""تى شه""ر آب )أغس""طس( م""ن ال""عام  .1911وك""ان م""ا
ح""دث أن األشه""ر ال""تال""ية ك""ان""ت ف""ترة م""ثمرة ج""دا ،وأن ن""تائ""جها ال""كام""لة س""تظهر ف""ي م""ق ّدرات األم""ر امل""بارك
"قارة األف"ري"قية .وم"ما ال ري"ب ف"يه أن اإلع"جاب الش"دي"د ال"ذي
ألع"وام ع"دي"دة ب"عد ذل"ك وخ ّ " " "
"اص"ة ف"ي م"ا ي"تعلق ب"ال ّ
ك""ان ي""كنّه ل""حضرة ع""بد ال""بهاء ف""ضيلة ال""شيخ مح""مد ع""بده ،وك""ان ال""تقاه م""رارا ً ف""ي ب""يروت ،ق""د م ّه""د الس""بيل
أم ""ام ن ""شاط ""ات ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ف ""ي م ""صر ،و ُ"ع " ّ"ني ف ""ضيلة ال ""شيخ مح ""مد ع ""بده ف ""يما ب ""عد م ""فتيا ل ""لدي ""ار
املصرية وأصبح شخص ّية مرموقة في جامعة األزهر الشريف.
إلق ""ام ""ة ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ف ""ي م ""صر ج ""ان ""ب يس ""تدع ""ي اه ""تمام ""ا خ ""اص ""ا .ف ""قد ه "يّأت ت ""لك اإلق ""ام ""ة امل ""ؤق ""تة
ال ""ظروف امل ""ناس ""بة ل ""لمجاه ""رة واإلع ""الن ع ""ن األم ""ر اإلل ""هي إع ""الن ""ا ع ""ام ""ا ألول م " ّ"رة .ف ""امل ""ناخ ال ""فكري املتح " ّ"رر
واالن"فتاح النس"بي ال"ذي س"اد ك"الّ م"ن م"دي"نتي ال"قاه"رة واإلس"كندري"ة ف"تح امل"جال أم"ام ح"وار ص"ادق ص"ري"ح
"سني م""ن أه""ل ال""فكر .وك""ان م""ن ض""من ه""ؤالء
ب""ني ح""ضرة ع""بد ال""بهاء وأب""رز ش""خصيات ال""عال""م اإلس""الم""ي ال" ّ
رج""ال ال""دي""ن ،ون" ّواب ال""برمل""ان ،وال""رس""ميون ،وأب""ناء ال""طبقات ال""عليا ف""ي ال""بالد ،إض""اف""ة إل""ى مح""رري الج""رائ""د
وامل ""جالّت ال ""ذي ""ن ك ""ان ""وا ي ""مثّلون ال ""صحف ال ""عرب ""ية ذات ال ""نفوذ ف ""ي وق ""ت ك ""ان ""ت ف ""يه ت ""لك ال ""صحف م ""تأثّ ""رة
ب""ال""تقاري""ر امل""غرض""ة ال""صادرة م""ن ب""الد ف""ارس وم""ن إس""طنبول ح""اض""رة ال""دول""ة ال""عثمان""ية .ف""أت""يحت ل""هم اآلن
ال ""فرص ""ة ل ""يكتشفوا ب ""أن ""فسهم ح ""قيقة األم ""ر ال ""واق ""ع .وغ "يّرت امل ""نشورات ال ""تي ك ""ان ""ت ت ""جاه ""ر ب ""عدائ ""ها ل ""لدي ""ن
ال""بهائ""ي ل""هجتها ال""ساب""قة إل""ى الح " ّد ال""ذي اس" ّ
"تهل ف""يه أح""د مح""رري ه""ذه ال""صحف م""قال""ته االف""تتاح""ية ف""ي
ج ""ري ""دت ""ه ح ""ول زي ""ارة ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء إل ""ى م ""صر به ""ذا ال ""وص ""ف” :إن ص ""اح ""ب ال ""فضيلة امل ""يرزا ع "بّاس
أف ""ندي ،ال ""عال ""م ال ""عالّم ""ة ،ه ""و زع ""يم ال ""طائ ""فة ال ""بهائ ""ية ف ""ي ع " ّكا وامل ""رج ""ع ال ""رئ ""يسي ل ""لبهائ ""يني ف ""ي ك ""ل أن ""حاء
ال" ""عال" ""م “.وع " "بّرت ال" ""صحيفة أي" ""ضا ع" ""ن ت" ""رح" ""يبها ب" ""ال" ""زي" ""ارة ال" ""تي ك" ""ان ي" ""قوم ب" ""ها ح" ""ضرة ع" ""بد ال" ""بهاء إل" ""ى
"اص""ة ب""ما ي""تمتّع ب""ه ح""ضرة ع""بد ال""بهاء م""ن
اإلس""كندري""ة آن""ذاك 17.وأش""ادت ه""ذه امل""قاالت وغ""يره""ا ب""صورة خ" ّ " "
ص"لب ال"تعال"يم ال"تي
ف"هم ع"ميق ل"لدي"ن اإلس"الم"ي .وام"تدح"ت م"بادئ ال"وح"دة واالتّ"حاد وال"تسام"ح ال"كام"نة ف"ي ُ " " "
ينادي بها.
ورغ"م أن إق"ام"ة ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ف"ي م"صر ف"رض"ها ت"و ّ"ع"ك ص"حته ،ف"إن ال"فترة ال"قصيرة ال"تي ق"ضاه"ا ه"ناك
ك"ان"ت ح"اف"لة ب"ال"نّعم وال"برك"ات .أ ّم"ا ال"دب"لوم"اس"يون وامل"سؤول"ون ال"غرب"يون ف"قد أت"يح ل"هم أن ي"شاه"دوا ش"خصيا
وي""الح""ظوا ع""ن ك""ثب ال""نجاح ال""خارق ال""ذي ك""ان ح""ليف ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ف""ي اتّ""صاالت""ه وع""الق""ات""ه م""ع أب""رز
ش ""خصيات الش ""رق األدن ""ى ،وه ""ي امل ""نطقة ال ""تي ك ""ان ""ت تح ""ظى آن ""ذاك ب ""اه ""تمام خ ""اص م ""ن ق ""بل األوسـ ""اط

األوروب ""ية .ول ""ذا ل ""م ي ""كد ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ي ""بدأ رح ""لته إل ""ى ال ""غرب ف ""ي ال ""حادي والعش ""ري ""ن م ""ن شه ""ر آب
)أغسطس( العام  1911حتى كانت شهرته قد ذاعت وسبقته إلى آفاق ال ّديار األوروبية.
-3وج""هه ح""ضرة ع""بد ال""بهاء إل""ى أح""د امل""ؤم""نني األم""ري""كيني ال""عام  1905نج""د ب""يان""ا ف""يه م""ن اله""داي""ة
ف""ي ل""وح ّ"
ب"قدر م"ا ف"يه م"ن امل"شاع"ر امل"ؤثّ"رة .ي"شير ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ف"ي ه"ذا ال"لوح إل"ى ال"حال ال"تي ك"ان ع"ليها إث"ر
ص"عود ح"ضرة ب"هاء اهلل ف"يذك"ر ف"ي ه"ذا ال"صدد أخ"بار رس"ال"ة وص"لته م"ن أم"ري"كا ف"ي ذل"ك ال"وق"ت ال"ذي وص"فه
بقوله ”بأنه كان وقتا قد هاجت فيه أمواج الباليا واالمتحانات “.لكنه يسترسل فيقول:
ل""قد ك""ان""ت ه""ذه ح""ال""تنا ع""ندم""ا وص""لتنا رس""ال""ة م""ن األح"بّاء ف""ي أم""ري""كا .ك""تبوا ي""قول""ون ب""أن""هم ت""عاه""دوا
"ضحوا ف"ي س"بيل م"حبّة اهلل
ع"لى االت"حاد واالت"فاق ف"ي ج"ميع ال"شؤون … وأن"هم ن"ذروا أن"فسهم أن ي ّ
ح"تى ي"فوزوا ب"ال"حياة ال"باق"ية .وبمج ّ"رد أن تُ"ليت ه"ذه ال"رس"ال"ة واطّلعنا ع"لى م"ا ذيّ"لها م"ن اإلم"ضاءات،
غمر عبد البهاء من الفرح والسرور ما ال يمكن وصفه18.
أن ي""ق ّدر ال""بهائ""يون ال""ظروف ال""تي ص""اح""بت ان""تشار أم""ر اهلل ف""ي ال""غرب ح""ق ق""دره""ا أم""ر ذو أه""مية ح""يوي""ة
ب"النس"بة ل"هم ف"ي ال"وق"ت ال"حاض"ر ،وذل"ك ألس"باب ع" ّدة .وأن ن"عرف ق"يمة ت"لك ال"ظروف ح"ق امل"عرف"ة س"يساع"دن"ا
ع"لى أن نح"رر أن"فسنا م"ن وط"أة ث"قاف"ة ت"طفّلية ف"ظّة اقتح"مت ع"لينا ح"يات"نا ب"اس"م االتّ"صال ،أال وه"ي ”ال"ثقاف"ة
امل""علوم""ات"يّة“ ال""تي أص""بحت م""أل""وف""ة ف""ي ع""صرن""ا ه""ذا إل""ى ح" ّد ب""تنا م""عه ن""مر ب""ها م""رور ال""كرام ال نلح""ظها وال
"حس ب"وج"وده"ا .وس"تم ّكننا ه"ذه امل"عرف"ة أي"ضا م"ن أن ن"لتفت إل"ى م"ا تح" ّلى ب"ه أس"لوب ح"ضرة ع"بد ال"بهاء م"ن
ن ّ
دم"اث"ة الخ"لق ح"ني أراد أن ي"ق ّدم للج"ماه"ير املس"تمعة إل"يه ألول م"رة امل"فاه"يم ال"تي ج"اء ب"ها ح"ضرة ب"هاء اهلل
وامل ""تع ّلقة ب ""امل ""جتمع البش ""ري وال ""طبيعة اإلن ""سان ""ية ،وه ""ي م ""فاه ""يم ث ""وريّ ""ة ف ""ي آث ""اره ""ا ت ""قع خ ""ارج م ""ا ألِ ""فه
املس ""تمعون إل ""يه م ""ن ال ""خبرات وال ""تجارب .وي ""صبح ف ""ي م ""قدورن ""ا أي ""ضا أن ن ""فهم م ""عنى ل ""باق ""ة ال ""تعبير ال ""تي
م "يّزت ال""كيفية ال""تي اس""تخدم ب""ها ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ك""ل اس""تعارات""ه ال""لفظية وأم""ثلته ال""تاري""خية ع""الوة ع""لى
م ""راع ""ات ""ه ش ""عور م ""ن يتح ""دث إل ""يهم ب ""عيدا ع ""ن امل ""واج ""هة والتح " ّدي ،ث ""م ت ""لك ال ""عالق ""ة الح ""ميمة ال ""تي ك ""ان ف ""ي
م ""قدوره أن يس ""تحضره ""ا م ""تى ش ""اء وي ""قيمها م ""ع امل ""اث ""لني ب ""ني ي ""دي ""ه .وأخ ""يرا أن ن ""فهم ذي ""نك ال ""صبر والح ""لم
"وج""ه إل""يه ع""ن ج""وه""ر ال""حقيقة ،وه""ي أس""ئلة ق""ائ""مة ف""ي
ال""لذي""ن تج " ّليا واض""حني ف""يه وه""و ي""جيب ع""ن أس""ئلة تُ" ّ"
معظمها على افتراضات خاطئة فقدت أي صدقية كانت لها في وقت من األوقات وعفَى عليها الزمن.
وث""مة أم""ر آخ""ر يج""در ب""نا أن ن""ق ّدره ح""قّ ق""دره أي""ضا ه""و ِع"ظَم ال""روح""ان""ية ل""دى أول""ئك ال""ذي""ن ل"بّوا دع""وة ح""ضرة
وج"ه ف"يه
"تقصى م"ليا ذل"ك ال"ظرف ال"تاري"خي ال"ذي ّ "
ع"بد ال"بهاء وآم"نوا ب"ال"دي"ن الج"دي"د ،وس"بيلنا إل"ى ذل"ك أن ن ّ
"لب ه""ؤالء دع""وة ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ل""كون""هم أب""ناء ع""ال""م
ح""ضرة ع""بد ال""بهاء خ""طاب""ه ال""روح""ي إل""ى ال""غرب .ول""م ي" ّ
متح""رر وم""تقدم اق""تصادي""ا ،ب""ل ع""لى ال""عكس ،ل"بّوا ال""دع""وة رغ""ما ع""ن ع""امل""هم ال""ذي ع""رف""وه وأح"بّوه وأع"زّوه دون
ش""ك ،وال""ذي ك""ان ع""ليهم أن ي""عيشوا ف""يه ب""حكم ال""ضرورة ي""وم""ا ب""عد ي""وم .ف""قد ن""بعت ت""لبيتهم ل""تلك ال""دع""وة م""ن
"اس""ة إل""ى ال""تن ّور
مس""توى ل""لوع""ي ج""علهم ي""درك""ون  -وإن ك""ان ه""ذا ال""وع""ي م""بهما أح""يان""ا  -ح""اج""ة البش""ر امل" ّ "
ال ""روح ""ان ""ي .ول ""كي يَ ""ثبت ه ""ؤالء امل ""ؤم ""نون وي ""صمدوا ف ""ي م ""ا ال ""تزم ""وا ب ""ه ن ""تيجة ه ""ذا اإلدراك وج ""ب ع ""ليهم أن

"بررات ال""فكري""ة ال""ساذج""ة ال""تي أُم""طروا
ي""قاوم""وا ال""ضغوط ال""عائ""لية واالج""تماع""ية ،وأن ي""رف""ضوا أي""ضا ت""لك امل" ّ
ب""ها دف""اع""ا ع""ن ال""رؤي""ة ال""عامل""ية ال""تي ن""شأوا ع""ليها ف""ي م""جتمعهم ،وه""ي ال""رؤي""ة ال""تي ك""ان ك""ل م""ا ي""حيط ب""هم
"عرض"هم ل"لتأثّ"ر ب"ها .ل"قد ش" ّيد ه"ؤالء امل"ؤم"نون األوائ"ل ب"ما ق" ّدم"وه م"ن ال"تضحية وب"ذل ال"نفس م"عظم األس"س
ي ّ
ال ""تي ت ""قوم ع ""ليها ال ""جام ""عات ال ""بهائ ""ية امل ""عاص ""رة ف ""ي ك ""ال الش ""رق وال ""غرب وف ""ي أم ""اك ""ن أخ ""رى م ""ن ال ""عال ""م.
واتّ""سم ث""بات امل""ؤم""نني األوائ""ل م""ن أه""ل ال""غرب ب""ضرب م""ن ال""بطول""ة ال""تي ال ت""قل أث""را ف""ي ح""د ذات""ها ع""ن ت""لك
ال" ""تي اتّ" ""صف ب" ""ها إخ" ""وان" ""هم ف" ""ي ال" ""دي" ""ن م" ""ن اإلي" ""ران" ""يني ال" ""ذي" ""ن واج" ""هوا ف" ""ي ال" ""فترة ذات" ""ها القه" ""ر وال" ""قتل
واالضطهاد في سبيل الدين الذي اعتنقوه.
ك""ان ف""ي م""ق ّدم""ة م""ن ل "بّى دع""وة ح""ضرة ع""بد ال""بهاء م""ن أه""ل ال""غرب ت""لك املج""موع""ات ال""صغيرة م""ن امل""ؤم""نني
ال""جسوري""ن ال""ذي""ن وص""فهم ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ب""أن""هم ك""ان""وا ”ال""زائ""ري""ن ال""سكارى بخ""مر اهلل “،وه""م ال""ذي""ن
أت"يحت ل"هم ال"فرص"ة للتش ّ"رف ب"محضر ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ف"ي م"دي"نة ال"سجن ع" ّكا وش"اه"دوا ب"أن"فسهم ت"أ ّل""ق
ش ""خصه ال ""كري ""م وس ""معوا م ""ن ف ""مه امل ""بارك ك ""لمات ل ""ها م ""ن ال ""نفوذ وال ""ق ّوة م ""ا ي ""غيّر ال ""نفوس وي ""ح ّول مج ""رى
الحياة اإلنسانية .أ ّما األثر الذي تركه اللقاء في نفوس الزائرين فقد عبّرت عنه ماي ماكسويل بقولها:
"سا ً م""ما ي""مكنني أن أس" ّ"ميه .ذل""ك ألن""ني
أم""ا ع""ن ال""لقاء األ ّول … ف""إن""ي ال أذك""ر ف""رح""ا وال ت""رح""ا وال ح" ّ
س"موت ف"جأة إل"ى ع"ل ّو ش"اه"ق ،واتّ"صلت روح"ي ب"ال"روح اإلل"هي .وح"يّرت"ني ه"ذه ال"ق ّوة ال"طاه"رة امل"ق ّدس"ة
العظيمة
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وح""ني ع""اد ه""ؤالء إل""ى م""واط""نهم ك""ان ذل""ك ،حس""ب م""ا وص""فه ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي” ،إي""ذان""ا ب""ان""طالق ن""شاط
م""نظّم م""تسان""د وم""تواص""ل ن""ما واس""تجمع ق""وة أع""ظم ،وام""تدت أغ""صان""ه إل""ى أوروب""ا ال""غرب""ية ووالي""ات أم""ري""كا
وج"هها ح"ضرة ع"بد ال"بهاء إل"ى م"ن راس"لهم
ال"شمال"ية وأق"ال"يمها ال"شاس"عة  20“....وان"هال ف"يض م"ن األل"واح ّ "
ف"ي ك"ل م"ن أم"ري"كا وأوروب"ا فح ّ"رك"ت ه"ذه األل"واح ج"هود ه"ؤالء امل"ؤم"نني وإخ"وان"هم اآلخ"ري"ن ف"ي ال"دي"ن ،ك"ما
وس""عت آف""اق ال""فكر وال""خيال
اج""تذب""ت ع""ددا م""تزاي""دا م""ن امل""قبلني الج""دد .وك""ان""ت ت""لك األل""واح ب""مثاب""ة رس""ائ""ل ّ "
ل""تحتوي امل""فاه""يم وامل""بادئ وامل""ثل ال""تي ي""نادي ب""ها ال""ظهور اإلل""هي الج""دي""د .وال ب " ّد أن""نا س""نشعر ب""نفوذ ه""ذه
القوة الخالّقة حينما نقرأ ما خطّه ثورنتون تشيس ،أول مؤمن أمريكي ،إذ كتب يقول:
ك"ان"ت رس"ائ"ل ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ت"نطلق م"ن م"رك"ز ح"ضوره ك"أن"ها ح"مام"ات ب"يضاء فتنتش"ر ل"تصل إل"ى
أق""اص""ي ن""قاط األرض ،وك""ان""ت غ""زي""رة تُ""ع ّد ب""امل""ئات يخ"طّها ي""وم""يا ف""كان م""ن املس""تحيل أن يجته""د ف""ي
ك"تاب"تها ف"يصرف ال"وق"ت ال"كاف"ي ل"تمحيص األف"كار أو أن ي"خضعها ل"لسياق ال"فكري ال"ذي ي"خضع ل"ه
ال""بحث ال""علمي .ت""جاوزت رس""ائ""له ه""ذه االع""تبارات ك " ّلها إذ إن""ها ك""ان""ت ك""األن""هار ت""فيض م""ن م""ناب""عها
الف ّوارة بغزارة
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ت""مثّل ه""ذه امل""شاع""ر ف""ي ج""ملتها م""نظورا إض""اف""يا خ""اص""ا ي""ؤك""د ت""صميم ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ح""ني أخ""ذ ع""لى
ع"ات"قه ذل"ك الجه"د ال"طموح ف"ي ال"سفر وال"ترح"ال ال"ذي ب"عث ال"قلق ف"ي ن"فوس ال"عدي"د م"من ح"ول"ه م"ن األح"بّاء.
وب " ّ
"غض ال ""نظر ع ""ن أي ""ة ت ""حفّظات ودون أي اع ""تبار ل ""لمعوق ""ات ال ""تي ق ""د ت ""فرض ""ها س" "نّه امل ""تقدم ""ة أو ت ""ده ""ور
ص"حته أو العج"ز ال"ذي أص"اب"ه ن"تيجة ال"عقود ال"تي ق"ضاه"ا ف"ي ال"سجن ،ب"دأ س"لسلة رح"الت"ه ال"تي اس"تغرق"ت

أك ""ثر م ""ن ث ""الث س ""نوات ل ""يصل ف ""ي ن ""هاي ""ة امل ""طاف إل ""ى ال ""شاط ال ""باس ""يفيكي ف ""ي غ ""رب ال ""قارة األم ""يرك ""ية
ال"شمال"ية .ف"األخ"طار والش"دائ"د ال"تي ك"ان"ت ته" ّدد امل"ساف"ري"ن ع"بر أق"طار ال"عال"م امل"ختلفة وخ"اص"ة ف"ي ب"داي"ة
ال"قرن العش"ري"ن ك"ان"ت ت"مثّل أق"ل ال"عقبات ش"أن"ا ف"ي س"بيل ت"لك األه"داف ال"تي آل"ى ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ع"لى
ن ""فسه أن ي ""ح ّققها .أم ""ا ال ""عقبات األخ ""رى األخ ""طر ش ""أن ""ا ف ""قد ب " ّينها ح ""ضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي ح ""ني أش ""ار إل ""ى
حضرة عبد البهاء قائال إنه:
… ه""و ال""ذي ،ك""ما ع"بّر ب""كلمات""ه ع""ن ن""فسه ،دخ""ل ال""سجن ي""اف""عا وغ""ادره ش""يخا ،ول""م ي""قف ف""ي ح""يات""ه
خ""طيبا ف""ي ج""مع ع""ام ،ول""م ي""تلق ع""لما ف""ي م""درس""ة ول""م ي""تنقل ف""ي ح""يات""ه ف""ي وس""ط غ""رب""ي ،ول""م ي""عرف
ع"ادات ال"غرب ول"غات"ه ،ه"و ذات"ه ال"ذي ن"هض ال ل"يعلن م"ن م"ناب"ر وم"نصات ع"واص"م أوروب"ا وأم"هات م"دن
ال"قارة األم"ري"كية ال"شمال"ية ال"حقائ"ق امل"ميّزة امل"ودع"ة ف"ي دي"ن اهلل وحس"ب ،ب"ل ول"يوض"ح ك"ذل"ك األص"ول
وليبني الصلة التي تربطهم بذلك الدين22.
اإللهية ملن سبقوا والده الجليل من مظاهر أمر اهلل،
ّ
خ ""اه ""ا امل ""رء ل ""تكون س ""اح ""ة تشه ""د أول ف ""صول ملح ""مة
ول ""م ي ""كن ه ""ناك أف ""ضل أو أروع م ""ن ل ""ندن م ""دي ""نة ي ""تو ّ"
األح"داث امل"ثيرة ال"تي ت"م ّ
خضت ع"نها زي"ارة ح"ضرة ع"بد ال"بهاء إل"ى ال"غرب .ف"قد ك"ان"ت ل"ندن ف"ي ذل"ك العه"د
ال""عاص""مة ال""كبرى إلم""براط""وري""ة ش""اس""عة م""ترام""ية األط""راف ف""اق""ت أي إم""براط""وري""ة أخ""رى ع""رف""ها ال""عال""م ،إذ
ج""معت ت""حت ل""وائ""ها ش""عوب""ا وأج""ناس""ا ف""ي م""ختلف أرك""ان امل""عمورة .أ ّم""ا ف""ي ن""ظر ت""لك املج""موع""ات ال""صغيرة
م ""ن امل ""ؤم ""نني ال ""تي ع ""ملت ع ""لى ت ""نظيم ب ""رن ""ام ""ج ال ""زي ""ارة واإلع ""داد ل ""ها وه ""ي ت " ّواق ""ة ل ""كي تح ""ظى ب ""ال ""نظر إل ""ى
م""حيّاه ال""كري""م ،ف""ال""زي""ارة ج""اءت ف""وزا ع""ظيما ت""جاوز ك" ّ"ل م""ا ك""ان ي""راوده""ا م""ن ع""ظيم اآلم""ال .وه""كذا اس""تقبل
"صده م ""ن امل ""ؤ ّل""فني وال ""كتّاب ،وامل ""وظ ""فني ال ""رس ""ميني ،وال ""باح ""ثني ال ""علماء،
ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ف ""ي ل ""ندن َم ""ن ق " َ
ومح ّ"رري ال"صحف وامل"جالت ،وال"صناع"يني ،وق"ادة ح"رك"ات اإلص"الح ،وأف"راد ال"نّخبة ال"بري"طان"ية ،وم"ن رج"ال
وج""هوا إل""يه ال""دع""وات ليتح " ّدث إل""يهم
ال""دي""ن امل""سيحيني ذوي ال""نفوذ ال""ذي""ن أق""بلوا ج""ميعا م""تل ّهفني إل""ى ل""قائ""ه"ّ .
"نصات الخ ""طاب ""ة ،وي ""حاض ""ر ف ""ي ق ""اع ""ات ال " ّدرس وف ""ي م ""نازل ""هم ،وغ ""مروه ب ""آي ""ات ال ""تقدي ""ر
م ""ن ع ""لى امل ""ناب ""ر وم " ّ
واإلع"زاز مل"ا ع"رض"ه ع"ليهم م"ن األف"كار واآلراء .وف"ي ي"وم األح"د ،ال"عاش"ر م"ن شه"ر أي"لول )س"بتمبر( ،1911
وق ""ف ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء أول م ""ا وق ""ف خ ""طيبا ب ""ني ال ""ناس ،م ""ن ع ""لى م ""نبر م ""عبد امل ""دي ""نة امل ""سيحي امل ""عروف
تبش""ر ب""ميالد ع""صر ج""دي""د ف""ي
فح""رك""ت ك""لمات""ه امل""شاع""ر وأوح""ت إل""ى م""ن اس""تمع إل""يه رؤي""ة ّ "
”ب""سيتي ت""مبل“"ّ ،
تط ّور الحضارة اإلنسانية:
"عما ق"ري"ب س"يصبح ال"عال"م ج"نّة ع"ليا،
إن ي"وم"نا ه"ذا ل"يوم ب"دي"ع ،وه"ذا ال"عصر ه"و ع"صر اهلل ال"عزي"ز .ف ّ
"تعصبات ق ""د أورث ""ت الجه ""ل
فه ""ذا ال ""يوم ه ""و ي ""وم وح ""دة ال ""عال ""م البش ""ري وي ""وم اتّ ""حاد ج ""ميع امل ""لل .ف ""ال " ّ
وخ""ال""فت ال""جوه""ر ال""حقيقي ل""إلن""سان .ل""قد ح""ققت ال""عناي""ة اإلل""هية ه""ذا ال""يوم وع" ّ"ما ق""ري""ب س""وف ت""غمر
"صلح األك""بر وي""صبح
أم""واج ال""وح""دة واالتّ""حاد ق""طب اآلف""اق ،وي""زول ال""نزاع والج""دل ،ويش""رق ص""بح ال" ّ
العالم عاملا جديدا ويصير جميع الناس إخوانا23.
ان""تقل ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ب""عد زي""ارت""ه ل""ندن إل""ى ب""اري""س ف""مكث ف""يها م " ّدة شه""ري""ن ع""اد ب""عده""ما إل""ى م""دي""نة
اإلس ""كندري ""ة ل ""قضاء ف ""ترة الش ""تاء ف ""ي م ""صر ط ""لبا ل ""الن ""تجاع .وف ""ي ال ""خام ""س والعش ""ري ""ن م ""ن شه ""ر آذار
)م""ارس(  1912غ""ادر اإلس""كندري""ة مبح""را إل""ى ن""يوي""ورك ح""يث وص""لها ف""ي ال""حادي عش""ر م""ن شه""ر ن""يسان

)إب ""ري ""ل( م ""ن ال ""عام ن ""فسه .ح ""فل ب ""رن ""ام ""ج زي ""ارت ""ه األم ""ري ""كية ب ""امل ""ئات م ""ن امل ""حاض ""رات وامل ""ؤت ""مرات وال ""ندوات
"قارة األم"ري"كية ال"شمال"ية ي"ضاف إل"يها ت"سع عش"رة
واالج"تماع"ات ال"خاص"ة ل"تشمل أرب"عني م"دي"نة م"ن م"دن ال ّ
م"دي"نة أخ"رى م ّ"ر ب"ها ف"ي أوروب"ا .وال ن"نسى أن"ه ك"ان ي"زور ب"عض ت"لك امل"دن أك"ثر م"ن م"رة واح"دة أح"يان"ا .ف"لو
"تبني ل"نا أن م"ا ت"حقق ك"ان
ق"سنا ع"لى أبس"ط مس"توى ي"قتضيه ت"نفيذ ه"ذا ال"برن"ام"ج ال"حاف"ل م"ن جه"د جس"دي ل ّ
إن"جازا ف"ذا ل"لغاي"ة ال ي"وازي"ه إن"جاز آخ"ر ف"ي ع"صرن"ا الح"دي"ث .ف"في ك"ال ال"قارت"ني ،وخ"اص"ة ال"قارة األم"ري"كية
ال"شمال"ية ،ل"قي ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ت"رح"يبا ح"ارا ّ
دل ع"لى ال"تقدي"ر واالح"ترام ال"ذي"ن ك"نّتهما ل"ه ج"ماه"ير م"رم"وق"ة
ك" ّ"رس""ت ج""هوده""ا لخ""دم""ة ق""ضاي""ا تح""ظى ب""االه""تمام ك""الس""الم ،وح""قوق امل""رأة ،وامل""ساواة ال""عرق "يّة ،واإلص""الح
االج ""تماع ""ي ،وال ""تنمية األخ ""الق ""ية .وك ""ان ""ت ال ""صحف واس ""عة االن ""تشار تنش ""ر ي ""وم ""يا ت ""قري ""با ت ""غطية واس ""عة مل ""ا
ي""دل""ي ب""ه م""ن أح""ادي""ث ويج""ري""ه م""ن م""قاب""الت .وف""ي وق""ت الح""ق ك""تب ح""ضرة ع""بد ال""بهاء يس""تذك""ر ت""لك األي""ام
كل حائل ومانع24.
ويقول” :وجدنا األبواب مفتوحة … والق ّوة امللكوتيّة اإللهيّة قد أزالت ّ
وج""د ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ل""دى ج""مهور املس""تمعني إل""يه ق""لوب""ا م""نفتحة وع""قوال ن " ّيرة ف""عرض ع""ليهم ب""كل وض""وح
واس ""تقام ""ة امل ""بادئ ال ""تي ج ""اء ب ""ها ال ""ظهور الج ""دي ""د ل ""صالح امل ""جتمع اإلن ""سان ""ي ورف ""اه " ّيته .ول " ّ
خص ح ""ضرة
شوقي أفندي الحقائق كما عرضها حضرة عبد البهاء على الوجه التالي:
ك"ان م"ن أب"رز ال"عناص"ر ال"جوه"ري"ة ل"لنظام اإلل"هي ال"ذي أع"لنه ل"قادة ال"رأي ال"عام وإل"ى الج"ماه"ير ع"لى
ال ""سواء ف ""ي أث ""ناء س ""فرات ""ه ال ""تبليغية ،التح " ّ"ري ع ""ن ال ""حقيقة تح ""ري ""ا مس ""تقال دون ت ""قيّد ب ""الخ ""راف ""ات و
ب""ال""تقال""يد ،وع""ن وح""دة ال""جنس البش""ري ق""طب م""بادئ ال""دي""ن وأس""اس م""عتقدات""ه وال""وح""دة ال""كام""نة وراء
"تعصب ال"جنسي وال"دي"ني وال"طبقي وال"قوم"ي ،وال"وئ"ام ال"ذي ي"جب أن
"تبرؤ م"ن ك"ل أل"وان ال ّ
األدي"ان ،وال ّ
ي ""سود ب ""ني ال ""دي ""ن وال ""علم ،وامل ""ساواة ب ""ني ال ""رج ""ل وامل ""رأة ال ""جناح ""ني ال ""لذي ""ن ي ""علو ب ""هما ط ""ائ ""ر ال ""جنس
البش" ""ري ،ووج" ""وب ال" ""تعليم اإلج" ""باري ،واالت" ""فاق ع" ""لى ل" ""غة ع" ""امل" ""ية إض" ""اف" ""ية ،وال" ""قضاء ع" ""لى ال" ""غنى
"سمو ب"ال"عمل ال"ذي ي"قوم
ال"فاح"ش وال"فقر امل"دق"ع ،وت"أس"يس م"حكمة ع"امل"ية ل"فض ال"نزاع ب"ني األم"م ،وال ّ
ب""ه ص""اح""به ب""روح الخ""دم""ة إل""ى م""نزل""ة ال""عبادة ،وت""مجيد ال""عدل ع""لى أن""ه امل""بدأ امل""سيطر ع""لى امل""جتمع
اإلن ""سان ""ي ،وال ""ثناء ع ""لى ال ""دي ""ن ك ""حصن لح ""ماي ""ة ك ""ل ال ""شعوب واألم ""م ،وإق ""رار الس ""الم ال ""دائ ""م ال ""عام
كأسمى هدف للبشرية25.
"ب ال ّ"رس"ال"ة ال"تي ن"ادى ب"ها ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ف"كان اإلع"الن ع"ن أن ال"يوم امل"وع"ود ق"د ج"اء ليتّح"د البش"ر
أ ّ"م"ا ل ّ
"تأس""س م"ملكة اهلل ع"لى األرض .ول"كن امل"ملكة ال"تي ك"شف ع"نها ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ف"ي رس"ائ"له وأح"ادي"ثه
وت ّ "
"مت ب""أي""ة ص""لة إل""ى االف""تراض ال""قائ""ل ب""أن م""ملكة اهلل ه""ي ف""ي ال""عال""م اآلخ""ر وليس""ت م""ن ه""ذا
ل""م ت""كن أب""دا ت" ّ
"ري ب"ال"ذك"ر أن
ال"عال"م ،وه"و االف"تراض ال"ذي أل"فه ال"ناس ن"تيجة مل"ا درج"ت ع"ليه ال"تعال"يم ال"دي"نية امل"توارث"ة .وح ّ
ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ك"ان ي"عني ب"تلك امل"ملكة ب"لوغ اإلن"سان"ية م"رح"لة ال"نضج وظ"هور ح"ضارة ع"امل"ية ت"كون ف"يها
ال""طاق""ات البش""ري""ة ب""كل م""داه""ا ث""مرة ال""تفاع""ل ب""ني ال""قيم وامل""بادئ ال""روح""ية ال""شام""لة م""ن ج""هة ،وال""تقدم امل""ادي
الذي لم يكن يحلم به أحد آنذاك ،من جهة أخرى.
وأ ّك""د ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ب""أن ال""وس""ائ""ل ال""كفيلة ب""تحقيق اله""دف ق""د أص""بحت م""توف""رة ،ف""امل""طلوب ع""زي""مة تُ""نفّذ
وإيمان يضمن املثابرة واالستمرار:

ن""علم ج""ميعا ب""أن الس""الم خ""ير ،وب""أن""ه س""بب ال""حياة .ول""كنه أي""ضا ي""حتاج إل""ى ال""تروي""ج وال""تنفيذ .وب""ما
أن ه""ذا ال""عصر ه""و ال""عصر ال "نّوران""ي ف""من امل""ؤ ّك""د أن""ه س""يتح ّقق .وال ب""د له""ذه األف""كار أن تنتش""ر ب""ني
الناس إلى درجة تقودهم إلى العمل والتنفيذ26.
ورغ"م أن ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ك"ان دائ"ما آي"ة ف"ي دم"اث"ة الخ"لق وم"راع"اة ش"عور اآلخ"ري"ن إالّ أن"ه ل"م ي"هادن ول"م
ي"ساوم ح"ني ب ّ"ني ف"ي م"حادث"ات"ه ال"خاص"ة وال"عام"ة ت"عال"يم ال"دي"ن الج"دي"د وم"بادئ"ه .وب"ال اس"تثناء ك"ان"ت ك"لمات"ه
"صرف""ات""ه .ف""في ال""والي""ات املتح""دة م""ثال ،وج""د ح""ضرة ع""بد ال""بهاء أن ال وس""يلة
ب""ليغة م""ؤثّ""رة ت""مام""ا ك""أف""عال""ه وت" ّ
أف"ضل ل"إلع"الن ع"ن امل"عتقد ال"بهائ"ي ب"وح"دة األدي"ان م"ن أن ي"ذك"ر مح"مدا ن"بيّ اإلس"الم ال"كري"م ،وي"شير إل"يه
ف"ي أح"ادي"ثه إل"ى مس"تمعيه امل"سيحيني .ك"ما أن"ه داف"ع بح"رارة ع"ن ح"قيقة ال"دي"ان"تني امل"سيحية واإلس"الم"ية ف"ي
آن م ""عا م ""ثبتا ب ""أن ""هما م ""ن م ""صدر إل ""هي واح ""د وذل ""ك أم ""ام ج ""مهور م ""ن أت ""باع ال ""دي ""ن ال ""يهودي ف ""ي م ""عبد
”إي ""مان ""وإي ""ل“ ب ""مدي ""نة س ""ان ف ""ران ""سيسكو .واس ""تطاع ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء أي ""ضا أن ي ""بعث ف ""ي ن ""فوس م ""ن
اس"تمعن إل"يه م"ن ال"نساء م"ن ك"ل األع"مار ال"ثقة ب"أن"هن م"تساوي"ات ت"مام"ا م"ع ال"رج"ال ف"ي م"ا ي"تمتعن ب"ه م"ن
ق"درات روح"ية وف"كري"ة .ث"م س"اق ال"دل"يل وال"بره"ان ع"لى م"عنى ت"عال"يم ح"ضرة ب"هاء اهلل ب"النس"بة ل"وح"دة ال"جنس
"سود وال ""بيض دون
البش ""ري ب ""أس ""لوب واض ""ح ب ""عيد ع ""ن االس ""تفزاز والتح " ّدي وذل ""ك ح ""ني ّ "
رح ""ب ب ""ال ""ضيوف ال " ّ
ت"مييز أو ت"فرق"ة ل"تناول ال"طعام ع"لى م"ائ"دت"ه أو خ"ال"طهم إل"ى م"وائ"د م"ن ك ّ"رم"نه واس"تضفنه م"ن أرق"ى س"يّدات
امل"جتمع األم"ري"كي ،وأخ"يرا م"ا أ ّ "ك"ده م"رارا م"ن أن ال"وح"دة واالت"حاد ه"ما ف"ي ال"درج"ة األول"ى أه"م م"قتضيات
أي ن""شاط ب""هائ""ي ،وك""ل م""ا س""بق ذك""ره ك""ان ب""مثاب""ة أم""ثلة أراد ح""ضرة ع""بد ال""بهاء أن ي""دل" ّ"ل ب""ها ع""لى ال""كيفية
ال""تي ي""نبغي ب""موج""بها خ""لق ت""فاع""ل ب""ني ج""وان""ب ال""حياة ال""روح""ية وال""عملية .ف""فتح ذل""ك ل""لمؤم""نني ن""واف""ذ أط " ّلوا
م"نها ع"لى ع"ال"م ج"دي"د م"ليء ب"ال"فرص واإلم"كان"ات .إال أن ال"جهود ال"تي ب"ذل"ها ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ف"ي س"بيل
"عمق امل"ؤم"نني ف"ي ف"هم ال"حقائ"ق ال"روح"ية ال"تي ج"اء ب"ها ظ"هور ح"ضرة ب"هاء اهلل ،ف"اق"ت ت"لك ال"تي ت"كبّده"ا ف"ي
ت ّ
خ"طبه وم"حاض"رات"ه ال"عام"ة ال"تي اس"تعرض ف"يها ع"لنا أه"داف ال"دي"ن الج"دي"د .زار ح"ضرة ع"بد ال"بهاء م"دي"نة
ب""عد أخ""رى ،ب""ادئ""ا ي""وم""ه م""ن ال""صباح ال""باك""ر ح""تى وق""ت م""تأخ""ر م""ن ال""ليل م""نفقا ً ال""ساع""ات ال""تي ب""قيت ول""م
ت"مأله"ا م"تط ّلبات رس"ال"ته م"ن االرت"باط"ات ال"عام"ة ف"ي ال"رد ع"لى أس"ئلة األح"باء ،وت"لبية م"طال"بهم ،ب"اع"ثا ف"يهم
روح ال ""ثقة واالط ""مئنان وم ""ؤ ّ"ك ""دا ل ""هم أن ك ""ل واح ""د م ""نهم ق ""ادر ع ""لى أن ي ""سهم ف ""ي إع ""الء ش ""أن األم ""ر ال ""ذي
اع"تنقوه .وه" ّيأت زي"ارت"ه إل"ى ش"يكاغ"و ف"رص"ة م"الئ"مة ل"يضع ب"يده امل"بارك"ة حج"ر ال"زاوي"ة ألول مش"رق ل"ألذك"ار
ف"ي ال"غرب .وك"ان امل"وح"ي به"ذا املش"روع ه"و مش"رق األذك"ار ف"ي ع"شقاب"اد ال"ذي ك"ان آن"ذاك ف"ي ط"ور ال"بناء.
"شجع أي"ضا ً ع"لى ب"ناء مش"رق األذك"ار ف"ي ع"شقاب"اد وب"ارك"ه م"نذ ب"دأ
وق"د ك"ان ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ه"و ال"ذي ي ّ
التفكير في تشييده:
إن مش""رق األذك""ار ه""و م""ن أع""ظم م""ؤس""سات ال""عال""م اإلن""سان""ي ،وك""ثيرة ف""روع""ه اإلض""اف""ية .ف""رغ""م ك""ون""ه
م""كان""ا ل""لعبادة ت""رت""بط ب""ه أب""نية إض""اف""ية م""ن مس""تشفى وص""يدل""ية و َم""ضيَفة وم""درس""ة ل""ألي""تام ،وج""ام""عة
ل""لدراس""ات ال""عليا … يح""دون""ي األم""ل ف""ي أن ي""ش ّيد مش""رق ل""ألذك""ار ف""ي أم""ري""كا ال""يوم ،وأن ي""تبع ذل""ك
ضيفة ،تحت إشراف إدارة منتظمة كفوءة27.
تدريجيا املستشفى واملدرسة والصيدلية وامل َ ْ َ

إن أب ""عاد رح ""الت ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء إل ""ى ب ""الد ال ""غرب وم ""ا أط ""لقته م ""ن ق ""وة خ" "الّق ""ة ،ال ي ""مكن إالّ مل ""ؤرخ ""ي
املس""تقبل أن ي""ق ّدروه""ا ح""ق ق""دره""ا .ك""ذل""ك األم""ر ب""النس""بة مل""ا س""وف ت""لقاه م""ن ع""ظيم ال""تقدي""ر ت""لك ال""قوة ال""تي
خ" ّ
ان""طلقت ف""ي إي""ران ،م""تزام""نة م""ع ت""لك ال""رح""الت .ف""إن م""ا ُ
ط م""ن رس""ائ""ل وذك""ري""ات ح""ول ه""ذه ال""زي""ارة يشه""د
ع"لى أن مج ّ"رد ل"قاء ع"اب"ر م"ع ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ك"ان ك"اف"يا ل"يبعث ع"لى م"ر األي"ام ال"ثبات ف"ي ن"فوس ع"دد ال
ي"حصى م"ن ال"بهائ"يني ال"غرب"يني ح"ني أق"دم"وا الح"قا ع"لى ب"ذل الجه"د وال"تضحية ف"ي ك"فاح"هم لنش"ر أم"ر اهلل
ال""عزي""ز ودع""مه .ف""لوال ذل""ك ال""دور امل""ؤثّ""ر ال""ذي أ ّداه ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ف""ي ه""ذا امل""ضمار ،يس""تحيل ع""لينا أن
ن ""تص ّور أن ""ه ك ""ان ب ""إم ""كان ت ""لك املج ""موع ""ات ال ""صغيرة م ""ن امل ""ؤم ""نني ف ""ي ال ""غرب أن ي ""فهم أف ""راده ""ا ف ""هما ج ""يدا
وس""ري""عا م""ا ي""فرض""ه ال""دي""ن ال""ذي اع""تنقوه م""ن ال""واج""بات ،ف""بادروا إل""ى ت""نفيذ م""ا ي""تعلق ب""تلك ال""واج""بات م""ن
م"هام خ"طيرة ال"شأن .وف"علوا ذل"ك رغ"ما ع"ن أن"هم ك"ان"وا ي"فتقدون ذاك ال"تراث ال"روح"ي ال"ذي ورث"ه إخ"وان"هم ف"ي
ال ""دي ""ن م ""ن ال ""فرس ،وه ""و ال ""تراث ال ""ذي ج ""اءه ""م ع ""بر اآلب ""اء واألج ""داد ال ""ذي ""ن اش ""ترك ""وا مل ""دة ط ""وي ""لة ف ""ي ت ""لك
األحداث البطوليّة من التاريخ البابي والبهائي.
دع""ا ح""ضرة ع""بد ال""بهاء أول""ئك ال""ذي""ن اس""تمعوا إل""يه إل""ى أن ي""صبحوا ُب""ناة ح""ضارة ع""ظيمة م""حوره""ا اإلي""مان
ب""وح""دة ال""جنس البش""ري ،وح""ثهم ع""لى أن ي""فعلوا ذل""ك ت""مأله""م امل""حبة وال""ثقة .ووع""ده""م ،إن ه""م ه "بّوا وق""ام""وا
ب"تنفيذ رس"ال"تهم ،ب"أن ت"تفتّح ف"يهم وت"نطلق ق"درات ج"دي"دة ك"ام"نة ف"يهم وف"ي غ"يره"م م"ن ال"ناس ،وه"ي ال"قدرات
التي أسبغها اهلل في هذا اليوم على الجنس البشري:
ع""ليكم أن ت""كون""وا روح ال""حياة ف""ي ال""هيكل اإلن""سان""ي ،ف""ي ه""ذا ال""دور ال""بدي""ع ال""ذي تج " ّلى ف""يه ج""مال
ال" ِ"قدم واالس""م األع""ظم ،فظه""ر م""ن ع""ال""م ال""فيوض""ات ال "الّم""تناه""ية وأن""زل ال""ق ّوة وال""قدرة ع""لى ال""حقائ""ق
اإلن"سان"ية ل"تطغى ع"لى ك"ل ال"شؤون البش"ري"ة إذ ج"مع البش"ر ب"ق ّوت"ه ال"قاه"رة وغ"مره"م ف"ي بح"ر أح"ديّ"ته.
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ول""عل أب""لغ دل""يل ع""لى اس""تجاب""ة امل""ؤم""نني ل""دع""وة ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ه""ذه ه""و أن روح ال""وح""دة واالتّ""حاد ال""تي
ج"معتهم ل"م ت"قيّد أس"ال"يبهم ال"فردي"ة امل"تّقدة ح"ميّة وامل"توثّ"بة ح"يوي"ة ون"شاط"ا ف"ي ال"تعبير ع"ن ال"حقائ"ق ال"تي ج"اء
"ساس"ة ل"لغاي"ة ف"ي
ب"ها ه"ذا ال"دي"ن .وال ي"نبغي أن ن"نسى أن ع"الق"ة ال"فرد ب"املج"موع"ة ك"ان"ت دوم"ا ت"ثير ق"ضاي"ا ح ّ
س "يَر ال""بهائ""يني األوائ""ل ف""ي
ف""ترات ن""م ّو امل""جتمع وت""ط ّوره .وي""كفي امل""رء االطّ""الع ،ول""و ب""صورة س""طحية ،ع""لى ِ "
ال"غرب ل"يدرك م"دى ال"نزع"ة ال"فردي"ة ال"تي اتّ"سم ب"ها ه"ؤالء ،وخ"اص"ة أول"ئك ال"ذي"ن ك"ان"وا أك"ثره"م ف"اع"لية وإب"داع"ا.
ف"في أغ"لب األح"يان اه"تدى ه"ؤالء إل"ى أم"ر اهلل ال"كري"م ب"عد ب"حث مس"تفيض ت"ناول م"ختلف الح"رك"ات ال"روح"ية
وال""فكري""ة ال""قائ""مة آن""ذاك .وم""ما ال ري""ب ف""يه أن وع""ي ه""ؤالء األوائ""ل ل""قضاي""ا م""عاص""ري""هم واه""تمام""ات""هم وع""يا
ك"ام"ال ،ج"عل م"نهم م"ب ّلغني ل"ألم"ر ت"متّعوا ب"ال"فاع"لية وال"نفوذ .غ"ير أن"ه م"ن ال"واض"ح أي"ضا أن ال"تباي"ن ال"قائ"م ب"ني
امل"فاه"يم وأس"ال"يب ال"تعبير ل"م ي"منعهم وأق"ران"هم امل"ؤم"نني م"ن اإلس"هام ف"ي وح"دة ج"ماع"يّة م"تآل"فة .ف"كان"ت ه"ذه
وض""حته ل""نا ج""ليا ال""ذك""ري""ات
ال""وح""دة أق""وى ع""ام""ل ج""ذب ال""ناس إل""ى األم""ر ال""كري""م ف""ي ذل""ك ال""وق""ت .وحس""بما ّ " "
وال"وق"ائ"ع ال"تاري"خية ال"تي وص"لتنا م"ن ت"لك ال"فترة ف"إن س ّ"ر ال"توازن ال"ذي ت"ح ّقق ب"ني ال"فرد والج"ماع"ة ي"كمن ف"ي
ت"لك ال"عالق"ة ال"روح"ية ال"تي ك"ان"ت ت"رب"ط امل"ؤم"نني ك"اف"ة ب"حضرة ع"بد ال"بهاء م"ن خ"الل ك"لمات"ه ث"م ات"خاذه"م إي"اه
ق"دوة وم"ثال أع"لى ي"حتذى .وب"معنى أدق ف"لقد ك"ان ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ف"ي ن"ظره"م ج"ميعا ي"مثل األم"ر امل"بارك
بكل معانيه.

إن أي اس""تعراض م""وض""وع""ي ل""لكيفية ال""تي اس""تقبل ال""غرب ب""ها رس""ال""ة ح""ضرة ع""بد ال""بهاء إل""يه ،ال ي""مكن أن
ي"تجاه"ل ح"قيقة ه"ام"ة ت"ضع األم"ور ف"ي ن"صاب"ها ال"صحيح .إذ إن م"ن امل"علوم أن ع"ددا ق"ليال م"ن ال"ذي"ن آم"نوا
ب"األم"ر ،إض"اف"ة إل"ى ع"دد أق"ل م"ن ال"ذي"ن ت"زاح"موا متج ّ"معني ل"الس"تماع إل"يه ك"ان اس"تيعاب"هم ألب"عاد رس"ال"ته،
رغ""م ت""لك ال""فرص ال""ثمينة ،اس""تيعاب""ا غ""ير واض""ح امل""عال""م نس""بيا .أدرك ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ال""قصور واإلدراك
املح"دود ال"لذي"ن ك"ان ي"شكو م"نهما املس"تمعون إل"يه ف"بادر إل"ى ت"وس"يع ن"طاق ع"الق"ات"ه ب"امل"ؤم"نني ال"غرب"يني وراح
ي ""سهم ع ""مليا ب ""األف ""عال ل ""يرف ""ع مس ""توى ال ""وع ""ي ل ""دي ""هم ب ""شكل يتخ "طّى ب ""كثير مج " ّ"رد أن ي ""كون ""وا م ""تسام ""حني
ومتح ّ"رري"ن ف"كري"ا .ون"كتفي ب"مثل واح"د ن"سوق"ه ل"ند ّل"ل ع"لى م"دى م"ا ب"ذل ح"ضرة ع"بد ال"بهاء م"ن امل"ساع"ي ف"ي
"جع ع""لى ع""قد ق""ران ال""رج""ل
ه""ذا امل""ضمار وه""و م""سعاه املح" ّ"رك ل""لعواط""ف امل "تّسم ب""ال""لطف وال""كياس""ة ح""ني ش" ّ
األس ""ود ل ""وي ""س غ ""ري ""غوري ب ""امل ""رأة ال ""بيضاء ل ""وي ""ز م ""اث ""يوز .وأص ""بح م ""ن ث ""م ه ""ذا ال " ّ"رب ""اط ب ""مثاب ""ة أن ""موذج ح "يّ
ل ""الن ""دم ""اج ال " ِ"عرق "يّ ف ""ي ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية األم ""ري ""كية ،وإن ك ""ان ت ""جاوب أف ""راد ال ""جام ""عة م ""ع ج ""وه ""ر امل ""طال ""ب
الناجمة عن هذا التح ّدي تجاوبا فاترا وبطيئا.
ورغ""م أن أول""ئك ال""ذي""ن اع""تنقوا رس""ال""ة ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ل""م يس""توع""بوا أه""داف""ها اس""تيعاب""ا ع""ميقا ،ف""قد ق""ام
ه"ؤالء امل"ؤم"نون ب"ترج"مة امل"بادئ ال"تي ن"ادى ب"ها إل"ى أف"عال ،ودف"عوا ف"ي أغ"لب األح"يان ث"منا ب"اه"ظا مل"ا ق" ّدم"وا.
ف ""قد ت ""رك ""ت ت ""لك امل ""بادئ ال ""تي ت ""كفل ت ""قدم ال ""حضارة ون ""م ّوه ""ا أث ""را ع ""ميقا ف ""ي ن ""فوس ""هم .وك ""ان ""ت ف ""ي ج ""ملتها
ت"تعلق ب"االل"تزام ب"قضية الس"الم ال"عامل"ي ،وإل"غاء ال"فوارق ال"شاس"عة ب"ني ال"فقراء واألغ"نياء ال"تي ع"طّلت ات"حاد
امل""جتمع ووح""دت""ه ،ث""م ال""قضاء ع""لى ال""تعصبات ال""قوم""ية وال""عرق""ية وغ""يره""ا ،وال""حث ع""لى خ""لق ب""رن""ام""ج ت""رب""وي
ي"تساوى ف"يه ال"بنات وال"بنون ،وأخ"يرا ال"حاج"ة إل"ى ف ّ
"ض ال"قيود ال"تي ت"فرض"ها ال"عقائ"د ال"تي تخ"طاه"ا ال"زم"ن
وم"ا ل"بثت ت"عيق تح ّ"ري ال"حقائ"ق بح"ريّ"ة .إال أن ق" ّلة ق"ليلة م"ن املس"تمعني ل"حضرة ع"بد ال"بهاء أدرك"ت ،أو ك"ان
ب ""اس ""تطاع ""تها – إن وج ""دت م ""ثل ه ""ذه ال ""قلة  -أن ت ""درك ت ""لك ال ""تغييرات ال ""ثوري ""ة امل ""طلوب ح ""دوث ""ها ف ""ي ب ""نية
امل""جتمع م""ع وج""ود اس""تعداد ف""ي ال""طبيعة اإلن""سان""ية للتس""ليم واالن""صياع مل""ا ن""زل م""ن األح""كام اإلل""هية ،وه""ي
ال""تغييرات ال""قادرة وح""ده""ا ع""لى أن تُح""دث ف""ي ن""هاي""ة امل""طاف ت""لك ال""تح ّوالت وال""تغييرات ال""ضروري""ة ب""النس""بة
والتصرفات.
للسلوك واملواقف
ّ
ك ""ان م ""فتاح ه ""ذه ال ""رؤي ""ة املس ""تقبلية امل ""تعلقة ب ""ال ""تغييرات وال ""تح ّوالت امل ""نتظر ح ""دوث ""ها ف ""ي ال ""حياة ال ""فردي ""ة
واالج ""تماع ""ية ل ""بني البش ""ر ،إع ""الن ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ع ""ن م ""يثاق ح ""ضرة ب ""هاء اهلل .وق ""د ف ""عل ح ""ضرة ع ""بد
وبني الدور الذي أُنيط به كمركز لذلك امليثاق.
البهاء ذلك بعد مدة قصيرة من وصوله إلى أمريكا الشماليةّ ،
وكانت كلماته بهذا الخصوص كما يلي:
أم"ا ف"ي م"ا ي"تعلق ب"أع"ظم خ"صائ"ص ظ"هور ح"ضرة ب"هاء اهلل ،ت"عليم م"ن ت"عال"يمه ل"م يس"بق أن ج"اء ب"ه
"ص ع""لى أن ي""كون ه""ناك م""رك""ز ل""لميثاق وع" ّ"ني ش""خص ذل""ك امل""رك""ز ،ف""حفظ به""ذا
رس""ول م""ن ق""بل .ف""قد ن" ّ
ال "نّص وذل ""ك ال ""تعيني دي ""ن اهلل وح ""ماه ض ""د االخ ""تالف واالن ""قسام ،م ""ما ج ""عل م ""ن املس ""تحيل أن يخ ""لق
قة29.
أحد مذهبا جديدا وفرقة منش ّ

اخ ""تار ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء م ""دي ""نة ن ""يوي ""ورك م ""نبرا ل ""إلع ""الن ع ""ن امل ""يثاق وس " ّ"ماه ""ا ”م ""دي ""نة امل ""يثاق“ .وك ""شف
"ؤس ""س دي ""نهم ،الس ""لطة مل ""رك ""ز امل ""يثاق ،أي ح ""ضرة ع ""بد
ل ""لمؤم ""نني ال ""غرب ""يني ك ""يف خ " ّول ح ""ضرة ب ""هاء اهلل ،م " ّ" "
ال ""بهاء ،ل ""يكون م ""ب ّينا ل ""كلمات ""ه .وك ""ان أن ك" " ّلف ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ُل" ""وا غتسينج ""ر ،وه ""ي م ""ؤم ""نة م ""ن ذوات
االع" ""تبار أن تُ" ""ع ّد األح " "بّاء امل" ""جتمعني ف" ""ي امل" ""نزل ال" ""ذي ك" ""ان ي" ""قطنه م" ""ؤق" ""تا ل" ""الس" ""تماع إل" ""ى ذل" ""ك اإلع" ""الن
ال"تاري"خي ،ف"نزل م"ن ال"طاب"ق األع"لى إل"ى ح"يث االج"تماع وتح"دث ب"صورة ع"ام"ة ع"ن م"ضام"ني امل"يثاق .وت"رك"ت
ج""ول""ييت ط""وم""سون وص""فا ل""تلك امل""ناس""بة .ف""قد ك""ان""ت م""ع أح""د امل""ترج""مني ف""ي ال""طاب""ق األع""لى ف""ي م""حضر
ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ع""ندم""ا ك " ّلف ص""دي""قتها ُل""وا غتسينج""ر ب""تلك امل""سؤول""ية .وف""ي وص""فها ذل""ك ن""قلت ج""ول""ييت
طومسون هذه الكلمات عن لسان حضرة عبد البهاء:
أن""ا امل""يثاق ال""ذي ع "يّنه ح""ضرة ب""هاء اهلل .وال ي""مكن ألح""د أن ي""رف""ض ك""لمته .إن""ها وص "يّة ح""ضرة ب""هاء
اهلل وهي مذكورة في الكتاب األقدس .فانطلقوا وارفعوا النداء قائلني ’هذا ميثاق اهلل بينكم‘30.
أب ""دع ح ""ضرة ب ""هاء اهلل امل ""يثاق أداة ”ل ""يدي ""م ت ""أث ""ير األم ""ر امل ""بارك وي ""حفظ ل ""ه ه ""يبته ،وي ""صون ""ه م ""ن االن ""قسام،
"وس"عه ال"عامل"ي“ .إال أن ن"فرا م"ن ع"ائ"لة ح"ضرة ب"هاء اهلل ن"فسه ن"قضوا امل"يثاق ف"ور ص"عوده م"باش"رة.
وينش"ط ت ّ" "
ّ" "
"ص ع""ليها ف""ي
ف""قد أدرك ه""ؤالء ال""ناق""ضون أن ح""ضرة ب""هاء اهلل ق""د خ " ّول ح""ضرة ع""بد ال""بهاء الس""لطة ال""تي نُ" ّ
ك""ل م""ن ك""تاب عه""دي ول""وح ال""غصن وأل""واح أخ""رى ت""تع ّلق به""ذا امل""وض""وع ،ف""خيّب ذل""ك آم""ال""هم وح" ّد أط""ماع""هم
وف" ّوت ع""ليهم ال""فرص""ة ل""كي يس""تغ ّلوا أم""ر اهلل مل""صلحتهم ال""خاص""ة .ف""كان ن""تيجة ذل""ك أن ق""ام""وا ي""شنّون ح""ملة
ع ""نيدة إلض ""عاف م ""رك ""ز ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء واالن ""تقاص م ""ن ح " ّقه ،ف ""بدأوا ن ""شاط ""هم ذل ""ك أوال ف ""ي األراض ""ي
امل"ق ّدس"ة ث"م ف"ي ب"الد ف"ارس ح"يث ُوج"دت أك"ثر ال"جام"عات ال"بهائ"ية ك"ثاف"ة .ومل ّا فش"لت مخ"طّطات"هم ت"لك ل"جأوا
إل ""ى إذك ""اء م ""خاوف ال ""حكوم ""ة ال ""عثمان ""ية وإث ""ارة ج ""شع م ""مثليها ف ""ي فلس ""طني وراح ""وا ي ""تالع ""بون ب ""أه ""واء ت ""لك
ال"حكوم"ة وم"مثّليها .وه"نا أي"ضا ان"هارت آم"ال"هم ع"ندم"ا س"قط ال"حكم ال"عثمان"ي ف"ي القس"طنطينية ع"لى أي"دي
”ح"رك"ة ت"رك"يا ال"فتاة“ ال"ثوري"ة ،وه"ي الح"رك"ة ال"تي ع" ّلقت ع"لى امل"شان"ق واح"دا وث"الث"ني م"ن ك"بار م"وظ"في ذل"ك
الشريرة.
الحكم بمن فيهم أولئك الذين تواطأوا مع ناقضي امليثاق واشتركوا في خططهم
ّ
وأم""ا ال""غرب ف""قد شه""د إب""ان ال""سنوات األول""ى ل""والي""ة ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ،ك""يف ت""م ّكن َم""ن أرس""لهم ن""ياب""ة ع""نه
م ""ن ال ""نجاح ف ""ي إح ""باط م ""ؤام ""رات إب ""راه ""يم خ ""ير اهلل وم ""واج ""هة دس ""ائ ""سه .ف ""قد ك ""ان ه ""ذا األخ ""ير ي ""طمع ف ""ي
ض ""مان م ""رك ""ز ق ""يادي ف ""ي ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية ع ""بر ات ""صاالت ""ه ب ""ناق ""ضي امل ""يثاق م ""ن أف ""راد ال ""عائ ""لة امل ""بارك ""ة
واالن ""ضمام إل ""ى ص ""فهم .وم ""ن ع ""جيب امل ""فارق ""ات أن ""ه ك ""ان ل ""ه ه ""و ف ""ضل ف ""ي ت ""عري ""ف ال ""عدي ""د م ""ن امل ""ؤم ""نني
األم""ري""كيني ب""األم""ر ال""كري""م .ك""ان""ت ه""ذه ال""تجارب ب""مثاب""ة إع""داد مس""بق ل""لمؤم""نني األم""ري""كيني ل""يتل ّقوا م""ا أع""لنه
"ورط ف"ي
ع"ليهم ح"ضرة ع"بد ال"بهاء رس"ميا ح"ول م"رك"زه وم"قام"ه وم"ا أم"ره"م ب"ه م"ن الح"زم ف"ي االب"تعاد ع"ن أي ت ّ
وذر ب""ذور االن""شقاق” :إن ب""عض أص""حاب ال""نفوس ال""ضعيفة م""تق ّلبة
مخ""ططات ال""عام""لني ع""لى زرع االن""قسام ّ
األه"واء ،خ"بيثة ال"نواي"ا ،وامل"تّسمة ب"الجه"ل  ...ي"سعون إل"ى ه"دم ب"نيان العه"د وامل"يثاق ك"ما ي"سعون إل"ى ت"عكير
امل"ياه ال"صاف"ية ل"كي ي"صطادوا ف"ي امل"اء ال" َع ِكر 32“.غ"ير أن ال"نتائ"ج امل"ترت"بة ع"لى ه"ذا ال"حكم اإلل"هي ال"عظيم
ال"ذي ن"زل ل"تنظيم ش"ؤون ه"ذا ال"ظّهور الج"دي"د ل"م تظه"ر إال ت"دري"جيا وذل"ك ب"عد أن ت"غ ّلبت ال"جام"عات الج"دي"دة
على اختالف الرأي وقاومت املغريات التي طاملا استهوت الناس دوما للتشرذم والتحزّب واالنشقاق.

وف"ي ت"لك األث"ناء ال"تي ع"رض ف"يها ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ف"ي خ"طبه ال"عام"ة وأح"ادي"ثه ال"خاص"ة ال"رؤي"ة املس"تقبلية
ل"عال"م متّح"د ي"تمتع ب"الس"الم وي"أت"ي ب"ه ال"ظهور اإلل"هي ،ح"ذّر م"ؤك"دا أن أخ"طارا ت"لوح ف"ي األف"ق ،وأن"ها ته" ّدد
ك"الًّ م""ن أم""ر اهلل ال""عظيم وال""عال""م اإلن""سان""ي ب""أس""ره .وش"بّه ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي م""ا رآه ح""ضرة ع""بد ال""بهاء
بعينه الثاقبة بالنسبة ألخطار املستقبل على أنها بمثابة ”شتاء قارس شديد الوطأة لم يسبق له مثيل“.
ب ""النس ""بة ألم ""ر اهلل امل ""بارك ،ك ""ان ذل ""ك ”الش ""تاء“ يح ""مل ف ""ي ري ""اح ""ه ال ""خيان ""ة وال ""نقض مل ""يثاق اهلل ،ف ""بعث ذل ""ك
األس""ى ف""ي ال""نفوس وأدم""ى ال""قلوب .ف""في أم""ري""كا ال""شمال""ية بَ" ِ"قيَ ت""ق ّلب ع""دد ق""ليل م""ن األف""راد ال""ذي""ن خ""اب""ت
آم ""ال ""هم ف ""ي ت ""حقيق أط ""ماع ""هم ال ""شخصية الح ""تالل م ""رك ""ز ق ""يادي ي ""ش ّكل م ""صدرا ل ""لمصاع ""ب وامل ""تاع ""ب ال ""تي
واجه""ت ال""جام""عة ال""بهائ""ية .ف""كان م""ن ن""تائ""ج ذل""ك أن ال""بعض ض " ُعف إي""مان""هم ب""ينما انج""رف ال""بعض اآلخ""ر
"عرض إي ""مان
م ""بتعدا ع ""ن االش ""تراك ف ""ي أي ن ""شاط أم ""ري .ول ""م ي ""ختلف ال ""حال ب ""النس ""بة ل ""بالد ف ""ارس ،ف ""قد ت " ّ
األح"بّاء ه""ناك ل""لتجارب واالم""تحان""ات إث""ر م""ا واج""هوه م""ن املخ""ططات ال""طموح""ة ألف""راد ت""نبّهوا ف""جأة وت""و ّه""موا
أن ه"ناك ف"رص"ا س"ان"حة ي"مكنهم اس"تغالل"ها ل"تعظيم أن"فسهم ،وغ"ذّى ط"موح"هم م"ا ش"اه"دوه م"ن ال"نجاح ال"ذي
ح " ّققه ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ف ""ي ال ""غرب .وم ""هما ي ""كن م ""ن أم ""ر ف ""إن ""ه ف ""ي ك ""ال ال ""حال ""ني ،ف ""ي ال ""غرب وف ""ي م ""وط ""ن
ال"دي"ن ،ك"ان م"ن ن"تائ"ج م"ثل ه"ذا ال"نقض واالنح"راف ف"ي ن"هاي"ة األم"ر أن ازداد امل"ؤم"نون ال"ثاب"تون رس"وخ"ا ف"ي
دينهم.
وج""هه ح""ضرة ع""بد ال""بهاء م""ليئا ب""كلمات
أم""ا ف""ي م""ا ي""ختص ب""ال""عال""م اإلن""سان""ي ع""ام""ة ف""قد ك""ان اإلن""ذار ال""ذي ّ
تح ""مل ف ""ي ط "يّها ش " ّ"ر ال ""وع ""يد مح "ذّرا م ""ن ال ""كارث ""ة وش ""يكة ال ""وق ""وع .وف ""يما ك ""ان ي ""لحّ ع ""لى أ َّن ه ""ناك ض ""رورة
ق""صوى ل""بذل ال""جهود ف""ي س""بيل ت""سوي""ة ال""خالف""ات ح""تى ت""رت""اح ش""عوب ال""عال""م إل""ى ح""د م""ا م""ن امل""عان""اة ،ل""م
ي ""ترك م ""جاال ل ""لشك ل ""دى مس ""تمعيه ب ""النس ""بة ل " ِ"عظم ت ""لك ال ""كارث ""ة وه ""ول ""ها .وف ""ي م ""نتري ""ال ع ""لى االخ ""ص ،ح ""يث
حظيت زيارة حضرة عبد البهاء بتغطية شاملة ،أوردت إحدى الصحف الرئيسة أقواله كما يلي:
"دج ""جا ب ""الس ""الح ،ول ""سوف ت ""تم ّ
خض ه ""ذه االس ""تعدادات
ل ""قد أص ""بحت أوروب ""ا ب ""أس ""ره ""ا م ""عسكرا م " ّ "
الح""رب""ية ع""ن ح""رب ك""برى .فه""ذا التس " ّلح ف""ي ح " ّد ذات""ه ال ي""نتج ع""نه إال الح""رب .وال ب " ّد له""ذه ال""ترس""ان""ة
الح"رب"ية م"ن أن ت"ندل"ع ن"يران"ها .ول"يس ه"ذا ال"رأي م"ن ب"اب ال"تك ّهنات أو ال"تنبّؤ ب"ال"غيب ،إن"ه ف"قط ن"تيجة
تحليل منطقي سليم33.
رح ""بت ب ""ه أم ""ري ""كا ال ""شمال ""ية ”رس ""وال
ف ""ي ال ""خام ""س م ""ن شه ""ر ك ""ان ""ون األول )دي ""سمبر(  1912أبح ""ر م ""ن ّ "
للس""الم“ ق""اص""دا م""دي""نة ل""يفرب""ول ال""بري""طان""ية .وب""عد أن م""كث م""دة ق""صيرة ف""ي م""دي""نة ل""ندن وغ""يره""ا م""ن امل""دن
ال"بري"طان"ية ،زار ع"ددا م"ن امل"دن األوروب"ية .وم"رة أخ"رى ق"ضى ع"دة أس"اب"يع ف"ي م"دي"نة ب"اري"س .وه"ناك وض"ع
ه"يبول"يت دراي"فوس ن"فسه ف"ي خ"دم"ة ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ،إذ ك"ان ت"م ّكنه م"ن ال"لغتني ال"عرب"ية وال"فارس"ية ك"تاب"ة
ي"تناس"ب واح"تياج"ات ح"ضرة ع"بد ال"بهاء .ومل"ا ك"ان"ت ب"اري"س آن"ذاك ال"عاص"مة ال"ثقاف"ية ل"لقارة األوروب"ية ف"إن"ها
اس"تقطبت ال"ز ّوار م"ن ك"ل ط"رف م"ن أط"راف ال"عال"م ،ب"من ف"يهم ال"زوار الش"رق"يون .وإذا ك"ان"ت أح"ادي"ث ح"ضرة
"ضمنت اإلش"ارة م"رارا إل"ى ق"ضاي"ا اج"تماع"ية ه"ام"ة ف"ي
ع"بد ال"بهاء وخ"طبه خ"الل زي"ارت"يه غ"ير ال"قصيرت"ني ق"د ت ّ
م"ناط"ق أخ"رى م"ن ال"عال"م ،ف"إن"ها ت"م ّيزت أي"ضا ب"ميزة خ"اص"ة روح"ان"ية ح"ميمة ك"ان ل"ها أب"عد األث"ر ف"ي ق"لوب
أولئك الذين حظوا بلقائه:

ف ""لتس ُم ق ""لوب ""كم ف ""وق زم ""نكم ال ""حاض ""ر ،وت ""ط ّلعوا ب ""عيون ي ""ملؤه ""ا اإلي ""مان ن ""حو املس ""تقبل ،ف ""ال ""بذور ق ""د
َ
األرض امل""طر ،وس""يأت""ي ال""يوم ال""ذي ت""نمو ف""يه ه""ذه ال""بذور ل""تصبح شج""رة وارف""ة
زرع""ت ال""يوم ،وس""قى
األغ"صان مح ّ"ملة ب"األث"مار .اس"تبشروا واف"رح"وا ف"قد أش"رق فج"ر ذل"ك ال"يوم ،ف"حاول"وا إدراك ق" ّوت"ه ،ألن"ه
يوم رائع حقا34.
وف ""ي ص ""باح ال ""يوم ال ""ثال ""ث عش ""ر م ""ن شه ""ر ح ""زي ""ران )ي ""ون ""يو( ال ""عام  1913أبح ""ر ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء م ""ن
م""رس""يليا ع""لى ظه""ر ال""باخ""رة ”ه""ماالي""ا“ ل""يصل إل""ى م""دي""نة ب""ورس""عيد ف""ي م""صر ب""عد رح""لة اس""تغرق""ت أرب""عة
أي"ام .وانته"ت رح"الت ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ،ال"تي وص"فها ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ”ب"ال"رح"الت ال"تاري"خية “،ح"ينما
وصل إلى مدينة حيفا في الخامس من شهر كانون األول )ديسمبر( العام .1913
ب ""عد م ""ضي س ""نتني ب ""ال ""تمام ع ""لى ال ""تصري ""ح ال ""ذي أدل ""ى ب ""ه ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ملح " ّ"رر ال ""صحيفة ال ""يوم ""ية
”امل"ون"تري"ال داي"لي س"تار“ ،ان"هار ف"جأة ذل"ك ال"عال"م ال"تي أط"اح"ت ص"واب"ه ت"لك ال"ثقة ال"عال"ية واالع"تداد ب"ال"نفس
ب"عد أن ب"دا م"نيعا ث"اب"ت األس"اس وال"بنيان .وك"ان"ت ال"كارث"ة ال"تي ح" ّلت أخ"يرا ب"ال"عال"م تُ"عزى ع"ند أغ"لب ال"ناس
إل""ى أن""ها ن""تيجة اغ""تيال ول""ي عه""د اإلم""براط""وري""ة ال""نمسوي""ة-ال""هنغاري""ة ف""ي م""دي""نة س""اراي""يفو ال""بلقان""ية .وم""ن
امل""ؤك""د أن س""لسلة األخ""طاء ال""فاح""شة ،والته""دي""دات ال""هوج""اء وامل""ناش""دات ال""جوف""اء ب""اس""م ”الش""رف وال""كرام""ة“
ك"ان"ت الس"بب ف"ي وق"وع الح"رب ال"عامل"ية األول"ى ال"تي ان"دل"عت ن"اره"ا ن"تيجة ه"ذا الح"دث ق"ليل األه"مية نس"بيا.
وف ""ي ال ""حقيقة إن ”ال ""همهمات“ ال ""تي أش ""ار إل ""يها ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ،ك ""ان ""ت تُ ""سمع ط ""وال ال ""عقد األول م ""ن
ال ""قرن العش ""ري ""ن وك ""أن ""ها ال ""رع ""د ال ""ذي ي ""نذر ب ""ال ""عاص ""فة ،وك ""ان ي ""نبغي أن ي ""تنبّه ق ""ادة أوروب ""ا إل ""ى أن ال ""نظام
القائم هش ضعيف األركان.
ان"دل"عت الح"رب أي"ضا ف"يما ب"ني ال"عام"ني  1904و  1905ب"ني اإلم"براط"وري"تني ال"ياب"ان"ية وال"روس"ية ،وك"ان"ت م"ن
ال"عنف وال"ضراوة ب"حيث ل"حق ال" ّدم"ار ب"األس"طول البح"ري ال"روس"ي ب"أك"مله ت"قري"با ،إض"اف"ة إل"ى خ"سارة أق"ال"يم
اع""تبرت""ها روس""يا ح""يوي""ة ب""النس""بة مل""صال""حها .وك""ان""ت لله""زي""مة املخ""زي""ة واإلذالل ال""لذي""ن ل""حقا ب""األ ّم""ة ال""روس""ية
آث"ار مح"لية وع"امل"ية ط"وي"لة األم"د .وف"ي ال"سنوات األول"ى م"ن ال"قرن ك"ادت الح"رب أن ت"ندل"ع ب"ني ف"رن"سا وأمل"ان"يا
بس""بب أط""ماع""هما اإلم""بري""ال""ية ف""ي ال""شمال األف""ري""قي .وم""ا ك""ان ت""فادي ت""لك الح""رب إال ن""تيجة وس""اط""ة دول
أخ""رى ت""د ّ
خ""لت خ""دم""ة مل""صال""حها ال""خاص""ة ه""ي األخ""رى .وف""ي ال""عام  1911ه""ددت إي""طال""يا الس""الم ال""عامل""ي
ب"اس"تيالئ"ها ع"لى ل"يبيا ال"تي ك"ان"ت آن"ذاك م"قاط"عة ت"اب"عة ل"إلم"براط"وري"ة ال"عثمان"ية .وح"دث م"ا أن"ذر ب"ه ح"ضرة
ع""بد ال""بهاء م""ن ازدي""اد ع""دم االس""تقرار ف""ي امل""يدان ال""دول""ي ع""ندم""ا ع""كفت أمل""ان""يا ع""لى ت""نفيذ ب""رن""ام""ج ضخ""م
ل""بناء أس""طول ح""رب""ي ه""دف""ه ال""قضاء ع""لى ال""تف ّوق ال""ذي ك""ان""ت ت""تمتّع ب""ه ب""ري""طان""يا ف""ي م""جال ال""قوة البح""ري""ة.
وكانت هذه الخطوة من قبل أملانيا وليدة شعورها بأنها محاطة بشبكة من التحالفات الدولية املعادية لها.
ث"م ت"فاق"مت ه"ذه ال"صراع"ات وازدادت ش" ّدة إث"ر ت"وتّ"ر ال"عالق"ات ب"ني ال"شعوب ال"تاب"عة ل"كل م"ن اإلم"براط"وري"ات
ال"عثمان"ية وال"نمسوي"ة وال"هنغاري"ة وال"روس"ية .وب"قي ال"وض"ع ف"ي ح"ال"ة ت"ر ّق"ب ف"ي ان"تظار ح"دث م"ا ل"لقضاء ع"لى
س"يطرة ت"لك ال"نظم امل"تداع"ية ال"تي تس" ّلطت وف"رض"ت ال"ظلم والقه"ر ع"لى ال"بول"ندي"ني وال"تشيكيني والس"لوف"اك"يني
وال"بلقان"يني وال"روم"ان"يني واألك"راد وال"عرب واألرم"ن وال"يون"ان"يني وامل"قدون"يني واألل"بان ال"ذي"ن ك"ان"وا ك"لهم ي"تطلعون

ب ""شوق وت ""ل ّهف إل ""ى ي ""وم ي ""نال ""ون ف ""يه ح " ّ"ري ""ات ""هم .وم ""ن ث ""م ظه ""رت مج ""موع ""ات م ""ختلفة ت ""حوك امل ""ؤام ""رات وت ""ن ّ
ظم
امل""قاوم""ة وت""نادي ب""االن""فصال وع""ملت دون ك""لل أو م""لل مس""تغ ّلة ف""جوات ت""لك الش""بكة م""ن ال""ضعف وال""تص ّدع
ف""ي ال""نظام ال""قائ""م .ك""ان تح""رك ه""ذه املج""موع""ات ب""وح""ي م""ن م""عتقدات ت""راوح""ت م""ا ب""ني ف""وض""وي""ة م""ش ّوش""ة
"عصب ع" ""نصري ووط" ""ني ح" ""اد وض " " ّيق م" ""ن ج" ""هة أخ" ""رى .إال أن" ""ه س" ""اد ت" ""فكير ه" ""ذه
األف" ""كار م" ""ن ج" ""هة ،وت" " ّ
املج ""موع ""ات اع ""تقاد ت ""بسيطي مش ""ترك وه ""و أن ""ه إذا ك ""ان ف ""ي اإلم ""كان إس ""قاط ذل ""ك الج ""زء املس ""تهدف م ""ن
"تأص ""ل ف ""ي ذل ""ك الج ""زء م ""ن ال ""عال ""م اإلن ""سان ""ي ال ""ذي ي ""دع ""م ه ""ذه
ال ""نظام ال ""قائ ""م ب ""طري ""قة م ""ا ،ف ""إن ال" "نّبل امل " ّ " " "
الح"رك"ات ،أو ذل"ك ال"نبل ال"ذي اف"ترض"ت ه"ذه الح"رك"ات وج"وده ف"ي ال"عال"م البش"ري ب"صورة ع"ام"ة ،س"وف ي"كون
في حد ذاته ضمانا لقيام عهد جديد من العدل والحرية.
ان ""فردت م ""ن ب ""ني ه ""ذه املج ""موع ""ات ال ""داع ""ية إل ""ى ت ""غييرات ع ""نيفة ح ""رك ""ة واح ""دة م "تّسعة ال ""قاع ""دة ه ""ي الح ""رك ""ة
ال"شيوع"ية .فش"رع"ت ف"ي ال"عمل ب"صورة م"نتظمة وبه"دف واض"ح امل"عال"م ت"نفّذه بش"دة وص"رام"ة وغ"اي"تها إش"عال
ث"ورة ع"امل"ية ال"نطاق .ن"جح الح"زب ال"شيوع"ي ف"ي ت"أس"يس مج"موع"ات ال"تزم"ت ت"أي"يده وم"عاض"دت"ه ع"بر أوروب"ا
وب""الد أخ""رى .وك""ان ه""ذا الح""زب ق""د اس""تمد دواف""عه ال""فكري""ة وإي""مان""ه ال""راس""خ ب""أن االن""تصار س""يكون ح""ليفه
ف"ي ن"هاي"ة األم"ر م"ن اآلث"ار ال"كتاب"ية ل"كارل م"ارك"س ) (1883-1818ص"اح"ب ال"نظر ّي"ات ال"عقائ"دي"ة ف"ي ال"قرن
ال""تاس""ع عش""ر .واق""تنعت الح""رك""ة ال""شيوع""ية ب""أن ع""بقري""ة زع""يمها ق""د ب""ره""نت دون ش""ك ع""لى أن ال""قوى ال""تي
ب"عثت ك"الًّ م"ن ال"وع"ي اإلن"سان"ي وال"نظام االج"تماع"ي إن"ما ه"ي أس"اس"ا ق"وى م"ادي"ة ف"ي ج"وه"ره"ا .ف"ذه"بت إل"ى
رف"ض ح"قيقة ال"دي"ن وش"رع"يته إض"اف"ة إل"ى رف"ض ال"قيم وامل"عاي"ير األخ"الق"ية ”ال"برج"وازي"ة“ ع"لى ح"د ت"عبيره"ا.
وك"ان ف"ي رأي"ها أن اإلي"مان ب"اهلل ه"و ن"تيجة ه" َوس ع"صبي اس"تحوذ ع"لى ال"ناس وك"ان مج"رد ذري"عة ل"لطبقات
الحاكمة لكي تستخدم األوهام والخرافات إلخضاع الجماهير واستعبادها.
أم"ا ب"النس"بة ل"قادة ال"عال"م ف"قد وج"دوا ف"ي الخ"طوات ال"هائ"لة ال"تي ك"ان يخ"طوه"ا ال"علم وال"تقنية وس"يلة رئ"يسة
ل""تحقيق ت""ف ّوق ع""سكري ع""لى م""ناف""سيهم ،وك""ان أول""ئك أث""ناء ذل""ك ق""د ان""دف""عوا ان""دف""اع "ا ً أع""مى ن""حو االن""فجار
عمرة ه""ي ال""تي ت""ناف""س ال""دول األوروب""ية امل""عنية.
ال""ذي س""بيته ي""د الح""مق وال""كبري""اء .ل""م ت""كن ال""شعوب املس "ت َ َ
خ ""رة إل ""ى ح ""د ب ""عيد ف ""ي ت ""حصيل امل ""عارف وال ""علوم ،م ""ا أت ""اح ل ""لدول
ف ""قد ك ""ان ""ت ه ""ذه ال ""شعوب ف ""قيرة وم ""تأ ّ"
األوروب"ية إم"كان إخ"ضاع"ها ل"سيطرت"ها .وك"ان م"ن آث"ار ت"كدي"س ال"عتاد الح"رب"ي إح"ساس ب"ال"ثقة ال"زائ"فة غ"ير
ال"واق"عية ل"دى ال"دول امل"تناف"سة ،ف"قاد ذل"ك إل"ى س"باق ف"ي التس"لح ل"م ي"كن م"ناص م"نه ،وإل"ى ت"زوي"د ال"جيوش
"رش"اش"ة وامل"داف"ع ال"ثقيلة
ال"بر ّي"ة والبح"ري"ة ب"أح"دث األس"لحة ع"لى أوس"ع ن"طاق م"مكن .ب"ال"تال"ي ظه"رت امل"داف"ع ال ّ" "
ب ""عيدة امل ""دى ،وال ""دارع ""ات البح ""ري ""ة ،وال ""غ ّواص ""ات ،واألل ""غام األرض ""ية وال ""غازات ال ""سام ""ة ،وت ""زوي ""د ال ""طائ ""رات
ب""ال""قناب""ل ل""شن ال""غارات ال""ج ّوي""ة .ف""كان""ت ه""ذه ك""لها ت""مثّل امل""عال""م ال""بارزة "ل""تقنية اله""الك" ك""ما وص""فها أح""د
امل"راق"بني 35.وحس"بما أن"ذر ب"ه ح"ضرة ع"بد ال"بهاء آن"ذاك ،ت"م اس"تخدام وس"ائ"ل ال"دم"ار واإلب"ادة ه"ذه ك"لها ك"ما
تم أيضا إتقان صنعها وإنتاجها إبان ذلك الصراع املنتظر.
ب"دأ ال"نظام ال"قائ"م ح"ينذاك ي"حس ب"وط"أة ض"غوط خ"في ّة أخ"رى .ف"اإلن"تاج ال"صناع"ي ع"لى ن"طاق واس"ع ،ي"غذّي"ه
عج""ل ب""نزوح ج""ماه""ير غ""فيرة م""ن ال""ناس إل""ى امل""دن ال""كبيرة .وك""ان له""ذا ال""نزوح آث""ار س""لبية
س""باق التس""لح"ّ ،
"عرض ع"دد م"تزاي"د م"ن ال"ناس ل"لتأثّ"ر ب"أف"كار ج"دي"دة
ض"عضعت ال"قواع"د االج"تماع"ية وال"والءات امل"توارث"ة ،ك"ما ت ّ
ح"ول إح"داث ت"غييرات اج"تماع"ية ،وازدادت ش"هوت"هم ل"لحصول ع"لى امل"كاس"ب امل"ا ّدي"ة ال"تي ك"ان"ت س"اب"قا ح"كرا

ع"لى ح"فنة م"ن ص"فوة ال"ناس .وح"تى ف"ي ال"نّظم االس"تبدادي"ة نس"بيا ب"دأ ع"موم ال"ناس ي"درك"ون أن ف"اع"لية أي
ح ""كم م ""دن ""ي واس ""تتباب ""ه إنّ ""ما ي ""عتمدان ع ""لى ال ""فوز ب ""دع ""م ش ""عبي واس ""ع .وح ""ملت ه ""ذه ال ""تطورات ف ""ي ط " ّيها
ن ""تائ ""ج ب ""عيدة امل ""دى ل ""م ت ""كن ف ""ي الحس ""بان .وف ""يما اس ""تمرت رح ""ى الح ""رب ف ""ي ال ""دوران وك ""أن ال ن ""هاي ""ة ل ""ها،
بس"ط خ"طورت"ها ،وب"دأ امل"الي"ني م"ن امل"جنّدي"ن ف"ي ال"جيوش
ق"ام"ت ال"تساؤالت ح"ول ذل"ك اإلي"مان األع"مى ال"ذي ّ " "
امل"تحارب"ة ي"نظرون إل"ى الح"رب ف"ي ح" ّد ذات"ها ع"لى أن"ها م"عان"اة ال م"عنى ل"ها ع"الوة ع"لى أن"ها ع"دي"مة الج"دوى
بالنسبة لهم ولخير عائالتهم.
ل ""عل األث ""ر األب ""عد له ""ذه ال ""نتائ ""ج ال ""ناج ""مة ع " َّ"ما ح ""دث م ""ن ت ""غيير ف ""ي امل ""جال ""ني االج ""تماع ""ي وال ""تقني ،ك ""ان م ""ا
"جعه ال""تق ّدم ال""علمي م""ن ط""رح اف""تراض""ات ب""دت ل""لناس سه""لة وب""سيطة ح""ول ال""طبيعة اإلن""سان""ية وأص""بحت
ش" ّ
املكتس""بة“ 36.وانتش"رت ه"ذه اآلراء
َ"
ت"ش ّكل ح"جاب"ا يس"تر ال"حقيقة ،وص"فه ح"ضرة ب"هاء اهلل ب"أن"ه ”غ"بار ال"علوم
"تمرت م"وج"ة اإلق"الل م"ن ش"أن ال"عقائ"د
ان"تشارا م"تزاي"دا ب"ني ال"ناس دون أن تُ"خضع ل"لدرس وال"تمحيص .واس ّ
ال ""دي ""نية امل ""تعارف ع ""ليها وت ""قوي ""ض املس ""توي ""ات وامل ""عاي ""ير األخ ""الق ""ية ال ""سائ ""دة وذل ""ك ن ""تيجة مل ""ا ن ""هجت ع ""ليه
ال"صحف م"ن إث"ارة ل"لعواط"ف وال"شهوات ،وم"ا دار م"ن الج"دل وامل"ناظ"رات ال"حام"ية ب"ني ال"باح"ثني وال"علماء م"ن
ج"هة وع"لماء ال"اله"وت ورج"ال ال" ّدي"ن ذوي ال"نفوذ م"ن ج"هة أخ"رى ،إض"اف"ة إل"ى ان"تشار ال"تعليم ال"عام ب"صورة
جد سريعة.
ك""ان""ت ه""ذه ال""عوام""ل وال""قوى ب""مثاب""ة زل""زال أص""اب ال""قرن الج""دي""د .ف""قد ت""ضاف""رت ه""ذه ال""عوام""ل وال""قوى ف""يما
ب"ينها ل"تجعل م"ن ال"ظروف ال"تي واج"هها ال"عال"م ال"غرب"ي ال"عام  1914ظ"روف"ا م"تق ّلبة ع"دي"مة االس"تقرار ل"لغاي"ة.
ول"ذل"ك ف"إن"ه ع"ندم"ا وق"ع االن"فجار ال"عظيم ك"ان ك"اب"وس"ا ف"اق ف"ي ه"ول"ه أس"وأ امل"خاوف ال"تي س"اورت أص"حاب
ال"عقول امل"ف ّكرة .وال يج"دي"نا ن"فعا ف"ي ه"ذا امل"جال أن نس"تعرض ت"لك ال"طا ّم"ة ال"كبرى ،أال وه"ي الح"رب ال"عامل"ية
األول""ى ،ال""تي أُش""بعت ب""حثا وتح""ليال .ف""اإلح""صاءات امل""تعلقة ب""تلك الح""رب ال ي""مكن أن ي""حوط ب""ها ع""قل بش""ر.
ف"في ن"هاي"ة األم"ر زُ ّج ب"ما ي"ق ّدر بس"تني م"ليون رج"ل ف"ي أف"ظع أتّ"ون ج"هنّمي ع"رف"ه ال"تاري"خ ،فه"لك م"نهم إبّ"ان
الح ""رب ث ""مان ""ية م ""الي ""ني رج ""ل إض ""اف ""ة إل ""ى إص ""اب ""ة عش ""رة م ""الي ""ني ب ""عاه ""ات مس ""تدي ""مة أق ""عدت ""هم ،ب ""ما ف ""ي ذل ""ك
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إص"اب"ات أت"لفت رئ"ات ال"بعض ح"رق"ا وش"وه"ت ال"بعض اآلخ"ر ت"شوي"ها ف"ظيعا ً .وق" ّدر م ّ
األول""ى ب""أن م""ن امل""حتمل أن ت""كال""يف ت""لك الح""رب ال""عامل""ية األول""ى ب""لغت ث""الث""ني ب""ليون""ا م""ن ال""دوالرات أت""ت ع""لى
جزء ضخم من مجمل رأس املال األوروبي.
ول"يس ف"ي اس"تطاع"ة ه"ذه ال"خسائ"ر ال"جسيمة أن ت"وح"ي إل"ينا ب"أي ش"كل م"ن األش"كال ب"امل"دى ال"كام"ل ل"لدم"ار
ال"ذي خ" ّلفته ت"لك الح"رب .ول"عل م"ن ال"عوام"ل ال"تي ج"علت ال"رئ"يس األم"يرك"ي ودرو وي"لسن ي"تر ّدد وي"ماط"ل ف"ي
"فر م ""ن إع ""الن ""ها ،إدراك ""ه مل ""ا تخ " ّلفه الح ""رب م ""ن األذى
دع ""وة ال ""كون ""غرس ل ""يعلن ح ""رب ""ا ل ""م ي ""كن ف ""ي ال ""واق ""ع م " ّ
وال"ضرر ب"النس"بة ل"لقيم واألخ"الق .ورب"ما ك"ان أق"ل م"ا ي"قال ف"ي امل"زاي"ا ال"تي تح" ّلى ب"ها ه"ذا ال"رج"ل ال"فذّ ال"ذي
أث""نى ع""ليه ك" ٍّ"ل م""ن ح""ضرة ع""بد ال""بهاء وح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ل""صفاء رؤي""ته ،إن""ه ك""ان ي""عي ت""مام""ا م""ا ي""ترتّ""ب
"وح"شها .واع"تبر وي"لسن ه"ذا ال"فساد امل"عنوي ب"مثاب"ة
ع"لى م"آس"ي الح"رب م"ن ت"رك"ة تفس"د ال"طبيعة البش"ري"ة وت ّ "
أس"وأ ت"رك"ة خ" ّلفتها ال"كارث"ة ال"تي ح" ّلت ب"أوروب"ا ح"ينذاك ،وه"ي ت"رك"ة ل"م ي"كن ف"ي م"قدور اإلن"سان"ية أن ت"ب ّدل"ها
أو تحول مجراها38.
ّ

ل""و ت""أ ّم""لنا ف""ي ج""سام""ة امل""عان""اة ال""تي م""ر ب""ها ال""جنس البش""ري ف""ي ال""سنوات األرب""ع للح""رب ال""عامل""ية األول""ى
وت"ف ّكرن"ا ف"ي م"ا ن"تج ع"ن ذل"ك م"ن ت"عطيل ل"لمسيرة ال"طوي"لة امل"ؤمل"ة ال"تي ق"طعتها ال"طبيعة اإلن"سان"ية ف"ي س"بيل
"ضمنتها ك ""لمات ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ق ""بل ن ""شوب الح ""رب
رق " ّيها وت ""م ّدن ""ها ،ن ""درك م ""دى ِع" "ظَم امل ""أس ""اة ال ""تي ت " ّ
ب"عام"ني أو ث"الث"ة أع"وام ،ح"ني تح"دث إل"ى ج"ماه"ير املس"تمعني ف"ي امل"دن األوروب"ية م"ثل ل"ندن وب"اري"س وف"يينا
وب ""ودابس ""ت وش ""توت ""غرت وغ ""يره ""ا م ""ن م ""دن ال ""قارة األم ""ري ""كية ال ""شمال ""ية .ف ""في إح ""دى األم ""سيات ف ""ي م ""دي ""نة
صرح حضرة عبد البهاء بما يلي:
مونتريال الكندية وفي منزل السيد صثرالند مكسويل وعقيلته
ّ
ي ""سير ال ""عال ""م اإلن ""سان ""ي ال ""يوم ف ""ي ال "ظّالم ألن ""ه اب ""تعد ع ""ن ال ""عال ""م اإلل ""هي .وله ""ذا الس ""بب ف ""إن ""نا ال
ن""شاه""د آي""ات اهلل ف""ي ق""لوب البش""ر .ف""ال أث""ر ل""نفوذ ال""روح ال""قدس .ول""كن ع""ندم""ا ي""نبثق ن""ور روح""ان""ي
إل""هي ف""ي ال""عال""م البش""ري وتظه""ر ال""تعال""يم واله""داي""ة اإلل""هية ي""تبع ذل""ك ت""ن ّور ف""ي ال""نفوس وت""بعث روح
ج"دي"دة ف"ي أع"ماق"ها ،وتس"بغ ع"ليها ق" ّوة ج"دي"دة ،وت"منح ح"ياة ج"دي"دة .إن ذل"ك ب"مثاب"ة م"يالد ج"دي"د م"ن
"وج ""ه ب ""ال ""دع ""اء إل ""ى اهلل ،وب ""امل ""ثل ع ""ليكم أن ت ""توج ""هوا
م ""ملكة ال ""حيوان إل ""ى م ""ملكة اإلن ""سان … س ""أت " ّ "
ب ""ال ""دع ""اء ح ""تى ت ""تحقق ال ""عناي ""ات ال ""سماوي ""ة ،وي ""محي ال ""نزاع وال ""عداء ،وي ""قضى ع ""لى الح ""رب وس ""فك
الدماء ،فتتّحد القلوب اتّحادا كامال ويشرب الكل من سلسبيل واحد39.
ك""ان""ت م""عاه""دة الس""الم ال""تي ف""رض""ها الح""لفاء ع""لى أع""دائ""هم امله""زوم""ني م""عاه""دة ش""اب""تها رغ""بة ان""تقام""ية .ول""م
ت""نجح ه""ذه امل""عاه""دة ،ك""ما أش""ار إل""ى ذل""ك ك""ل م""ن ح""ضرة ع""بد ال""بهاء وح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ،إال ف""ي زرع
ب"ذور ص"راع آخ"ر أش" ّد ه"وال وش"ناع"ة .ف"ال"تعوي"ضات ال"باه"ظة امل"ؤدي"ة إل"ى اإلف"الس وال"تي ط"ال"بت ب"ها ال"دول
"عرض ل""ه ال""خاس""رون ف""ي الح""رب إذ ط""لب م""نهم أي""ضا اإلق""رار ب""أن""هم
امل""نتصرة ،إض""اف""ة إل""ى ال""ظلم ال""ذي ت" ّ
وح""ده""م يتح""ملون وزر ح""رب ك""ان""ت األط""راف املش""ترك""ة ف""يها م""سؤول""ة ع""نها ب""درج""ات م""تفاوت""ة .ول""ذا ف""إن ه""ذه
ال" ""عوام" ""ل ك" ""ان" ""ت وراء اس" ""تجاب" ""ة ش" ""عوب أوروب" ""ا امل" ""حبطة م" ""عنوي" ""ا له" ""ده" ""دة وع" ""ود نُ " "ظُم ال" ""حكم الس" ""لطوي
االس""تئثاري وال""رك""ون إل""ى ه""ذه ال""وع""ود ع""لى أن""ها ه""ي ال""تي س""تأت""ي ب""ال""فرج .وه""ي وع""ود م""ا ك""ان س""يلتفت
إليها أحد لوال تلك األوضاع.
ل ""عله م ""ن سخ ""ري ""ة ال ""قدر وم ""فارق ""ات ""ه أن ال ""ذي ""ن ظ ""نوا أن ""فسهم راب ""حني ف ""ي الح ""رب ق ""د اس ""تفاق ""وا وراع ""هم أن
االن"تصار وم"ا دف"عهم إل"يه م"ن م"طلب ب"اس"تسالم أع"دائ"هم دون ق"يد أو ش"رط وم"ا يس"تتبع ذل"ك م"ن ت"عوي"ضات
تحمله األعداء الخاسرون.
هائلة ،كان انتصارا ً باهظ الثمن مساويا ً في فداحته وآثاره املد ّمرة ملا
ّ
أنه ""ت ال " ّدي ""ون ال ""هائ ""لة ال ""تي خ ""لفتها الح ""رب ،وإل ""ى األب ""د ،س ""يطرة أوروب ""ا االق ""تصادي ""ة ال ""تي ح " َّققتها ال ""دول
األوروب ""ية ع ""بر ث ""الث ""ة ق ""رون م ""ن اس ""تعمار ل ""باق ""ي أم ""م ال ""كرة األرض ""ية واس ""تغالل ""ها .وك ""ان ه ""الك امل ""الي ""ني م ""ن
"اس""ة إل ""ى وج ""وده ""م مل ""جاب ""هة تح " ّدي ""ات
الش ""بان ف ""ي ه ""ذه الح ""رب خ ""سارة ال ت ""ع ّوض ،إذ إن ال ""حاج ""ة ك ""ان ""ت م " ّ "
ال ""عقود ال ""تي ت ""لت .وف ""ي ال ""واق ""ع خس ""رت أوروب ""ا ت ""ف ّوق ""ها إث ""ر ض ""رب ""ة واح ""دة وب ""دأت ت ""نزل ""ق ب ""صورة ال ي ""مكن
م""قاوم""تها ل""تحتل م""كان""ة ث""ان""وي""ة ب""النس""بة ألم""ري""كا ال""شمال""ية ،امل""رك""ز الج""دي""د ال""نام""ي ل""لق ّوة وال""نفوذ ،ع""لما ب""أن
قمة الحضارة وذروة النفوذ في العالم.
أوروبا كانت قبل ذلك بأربع سنوات قصار فقط تمثّل بوضوح ّ

ظه"ر ف"ي ب"ادئ األم"ر أن ال"رؤي"ة املس"تقبلية ك"ما رس"مها ال"رئ"يس األم"ري"كي ودرو وي"لسن س"وف ت"تح ّقق .وك"ان
األم""ر ك""ذل""ك ف""ي ب""عض األح""يان ح""ني ف""ازت ال""شعوب ال""تي تس""تعمره""ا أوروب""ا بح" ّ"ري""ة ت""قري""ر امل""صير ،ف""برزت
ع"دة دول مس"تق ّلة ج"دي"دة م"ن أن"قاض اإلم"براط"وري"ات ال"ساب"قة .وزي"ادة ع"لى ذل"ك ف"إن ”ال"نقاط األرب"ع عش"رة“
ال""تي أع""لنها ال""رئ""يس األم""ري""كي أس""بغت ع""لى ت""صري""حات""ه ال""عام""ة ط""اب""عا أخ""الق""يا أثّ""ر ،ول""و مل""دة وج""يزة ،ف""ي
ن ""فوس امل ""الي ""ني م ""ن األوروب ""يني ح ""تى أن أش " ّد امل ""عارض ""ني ل ""ه ع ""نادا م ""ن ب ""ني زم ""الئ ""ه ق ""ادة ال ""دول الح ""ليفة ل ""م
يس"تطع أن ي"تجاه"ل ك" ّلية رغ"بات ال"رئ"يس األم"ري"كي .ف"رغ"م م"ا دار م"ن ج"دال ص"اخ"ب اس"تغرق أشه"را ط"واال
"ضمنت ف"ي
ح"ول املس"تعمرات والح"دود وب"نود وث"يقة الس"الم ،ف"إن ال"تسوي"ة ال"تي ج"اءت ب"ها م"عاه"دة ف"رس"اي ت ّ
ن""هاي""ة امل""طاف ص""يغة م""خفّفة ل " ُعصبة األم""م امل""قترح إن""شاؤه""ا ،أم""ال ف""ي أن ت""سعى ه""ذه ال""هيئة إل""ى ت""سويّ""ة
الخالفات املستقبلية بني األمم والعمل على استتباب الوفاق في الشؤون الدولية.
يج"در ب"أي ب"هائ"ي ي"حاول ف"هم أح"داث ه"ذا ال"قرن امل"ضطرب أن ي"تأم"ل ف"ي ال"تعليق ال"ذي ك"تبه ح"ضرة ش"وق"ي
أف""ندي ح""ول أه""مية ه""ذه امل""بادرة ال""تاري""خية ل""تأس""يس ع""صبة األم""م .ف""قد وص""ف ت""ط ّوري""ن م "تّصلني م""تع ّلقني
ب""ان""بثاق فج""ر الس""الم ف""ي ال""عال""م ،ث""م ي""ؤك""د ق""ائ""ال إن ه""ذي""ن ال""تطوري""ن ”م""ق ّدر ل""هما أن ي""بلغا ن""هاي""تهما ،ع""ند
ت""مام ال""وق""ت ،فيتّح""دا اتّ""حادا رائ""عا م""تكام""ال 40“.أم""ا األول ف""يصفه ح""ضرة ول""ي أم""ر اهلل ب""قول""ه إن ل""ه ع""الق""ة
ب"رس"ال"ة ال"جام"عة ال"بهائ"ية ف"ي ال"قارة األم"ري"كية ال"شمال"ية .أم"ا ال"ثان"ي ف"يتعلق ب"مصير ال"والي"ات املتح"دة ك"دول"ة.
وع""ن ه""ذه ال""ظاه""رة األخ""يرة ال""تي ت""عود ف""ي ت""اري""خها إل""ى زم""ن ان""دالع الح""رب ال""عامل""ية األول""ى ك""تب ح""ضرة
شوقي أفندي ما يلي:
إن ال ""دواف ""ع األول ""ى له ""ذه ال ""ظاه ""رة ب ""دت آث ""اره ""ا ف ""ي ص ""ياغ ""ة ’ال ""نقاط األرب ""ع عش ""رة‘ ل ""لرئ ""يس وي ""لسن
ال""تي رب""طت ألول م""رة ت""لك الج""مهوري""ة ب""مقدرات ال""عال""م ال""قدي""م .وك""ان""ت أول""ى ال""نكسات ف""ي س""بيلها
ت"تمثّل ف"ي ع"دم ان"ضمام الج"مهوري"ة األم"ري"كية إل"ى ع"صبة األم"م الح"دي"ثة ال"تكوي"ن ال"تي ب"ذل ال"رئ"يس
األم"يرك"ي ب"ال"غ الجه"د ف"ي خ"لقها… ول"كن م"هما ك"ان ال"طري"ق م"ضنيا وط"وي"ال ف"ال ب"د له"ذه ال"ظاه"رة أن
ت ""قود ال ""عال ""م ع ""بر س ""لسلة م ""ن االن ""تصارات وال ""نكسات إل ""ى ال ""وح ""دة ال ""سياس ""ية ب ""ني ن ""صفي ال ""كرة
الش""رق""ي وال""غرب""ي ،وإل""ى ق""يام ح""كوم""ة ع""امل""ية وت""ثبيت دع""ائ""م ال""صلح األص""غر ،ك""ما وع""د ح""ضرة ب""هاء
اهلل وأمل ""ح ب ""ه أش ""عيا ال ""نبي ،ل ""تصل ف ""ي ن ""هاي ""تها إل ""ى رف ""ع راي ""ة االس ""م األع ""ظم ف ""ي ال ""عصر ال ""ذه ""بي
لظهور حضرة بهاء اهلل41.
وك""م ك""ان م""دع""اة للح""زن واألس""ى إذا ً م""صير ت""لك األف""كار ال""تي أل""همت ال""رئ""يس األم""ري""كي ف""ي م""ا ب""ذل""ه م""ن
جه ""د .فس ""رع ""ان م ""ا ظه ""ر ج ""ليا أن ع ""صبة األم ""م ق ""د ول ""دت م ""يتة .إذ ك ""ان ""ت مج " ّ"ردة م ""ن أي س ""لطة أو ن ""فوذ
ض""روري ل""لقيام ب""مهام""ها امل""فروض""ة ،رغ""م ت""متعها ب""مزاي""ا ت""مث ّلت ف""ي ف""روع""ها امل""ختلفة التش""ري""عية وال""قضائ""ية
وال ""تنفيذي ""ة واإلداري ""ة ال ""داع ""مة ل ""ها .وه ""كذا ب ""ات ""ت ع ""صبة األم ""م ره ""ينة م ""فهوم ال ""قرن ال ""تاس ""ع عش ""ر ل ""لسيادة
ال ""وط ""نية امل ""طلقة .ول ""م ي ""كن ف ""ي م ""قدوره ""ا اتّ ""خاذ ال ""قرارات إال ب ""إج ""ماع اآلراء وم ""واف ""قة ك ""ل أع ""ضائ ""ها ،وه ""و
الش ""رط ال ""ذي ج ""عل م ""ن غ ""ير امل ""مكن ق ""يام ""ها ب ""أي ع ""مل ف" " ّعال 42.وت " ّ
"كشفت م ""ثال ""ب ت ""لك امل ""نظوم ""ة ال ""عامل ""ية
وا ّدع""اءات""ها ال""جوف""اء ع""ندم""ا فش""لت ف""ي أن ت""ضم إل""ى ع""ضوي""تها ب""عضا م""ن أه""م دول ال""عال""م .فح""رم""ت أمل""ان""يا
م ""ن ال ""عضوي ""ة الع ""تباره ""ا ال ""دول ""ة امله ""زوم ""ة وامل ""سؤول ""ة ع ""ن الح ""رب ،واس ""تبعدت روس ""يا م ""ن ال ""عضوي ""ة بس ""بب
ن""ظام""ها ال""بلشفي ال""شيوع""ي ،ي""ضاف إل""ى ذل""ك رف""ض ال""والي""ات املتح""دة ن""فسها ال""دخ""ول ف""ي ع""ضوي""ة ع""صبة

األم""م ن""تيجة ال""صراع""ات الح""زب""ية ال""داخ""لية ال""ضيقة ف""ي ال""كون""غرس األم""ري""كي .ول""م ت""نأ ال""والي""ات املتح""دة ع""ن
ع"ضوي"ة ت"لك ال"هيئة فحس"ب ،ب"ل رف"ضت أي"ضا ال"توق"يع ب"امل"صادق"ة ع"لى م"عاه"دة ف"رس"اي .ول"عله م"ن سخ"ري"ة
ال""قدر أن ال""جهود ال""فات""رة ال""تي ُب""ذل""ت لح""ماي""ة األق" ّليات اإلث""نية ف""ي ال""دول ح""دي""ثة ال""تكوي""ن ب""ره""نت ف""ي ن""هاي""ة
األمر على أنها لم تكن سوى سالح سيستخدم في االقتتال املستمر بني االخوة األوروبيني.
خ"الص"ة ال"قول إن"ه ف"ي ال"وق"ت ال"ذي شه"د ف"يه ال"تاري"خ البش"ري ان"دالع أع"نف ال"صراع"ات ال"دم"وي"ة ال"تي ل"م
يس ""بق ل ""ها م ""ثيل وال ""تي اس ""تباح ""ت األس ""وار ال ""حصينة مل ""ا ت ""وارث ""ته األج ""يال م ""ن ق ""واع ""د الس ""لوك اإلن ""سان ""ي
امل ّ
"تحضر ،تس"ببت ال"قيادات ال"سياس"ية ل"لعال"م ال"غرب"ي ف"ي إض"عاف ع"صبة األم"م وس"لب ن"فوذه"ا .ف"قد ك"ان"ت
ع ""صبة األم ""م ال ""خيار ال ""وح ""يد ل ""لنظام ال ""دول ""ي ال ""ذي ك ""ان ول ""يد ك ""وارث الح ""رب ال ""عامل ""ية األول ""ى .ول ""ع ّلها ك ""ان ""ت
ال"عام"ل األوح"د ال"قادر ع"لى ت"خفيف وط"أة امل"عان"اة األش"د ع"نفا ال"تي وق"عت ف"يما ب"عد .وه"اه"ي ك"لمات ح"ضرة
ع ""بد ال ""بهاء ال ""تي ت ""نبأ ب ""ها ب ""ما س ""تؤول إل ""يه األم ""ور” :الس ""الم ،الس ""الم … ك ""لمة ي ""علنها ال ""ح ّكام وال ""شعوب
ب"اس"تمرار ،وال"حال أن ن"ار ال"حقد وال"بغضاء ال ت"زال م"تّقدة ف"ي ق"لوب"هم ول"م تخ"مد ب"عد …“ وأض"اف إل"ى ذل"ك
ق""ول""ه أي""ضا ف""ي ال""عام ” :1920إن األم""راض ال""تي ي""عان""ي م""نها ال""عال""م ال""يوم س""وف ت""تفاق""م ،وي""زداد ال""ظالم
ال""ذي ي""حيط ب""ه ح""لكة … وس""تستمر ال""دول ال""تي خس""رت الح""رب ف""ي التح""ري""ض وخ""لق االض""طراب وس""تلجأ
إلى استخدام كل وسيلة إلشعال نار الحرب من جديد“43.
وج""ه ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء اه ""تمام ""ه ن ""حو أخ ""طر م ""همات ""ه
ب ""ينما ك ""ان ال ""عال ""م ب ""أس ""ره ي ""صطلي ب ""جحيم الح ""رب" ّ ،
ش"أن"ا .ف"قد ك"ان ف"ي و ّده أن ي"ضمن اإلع"الن ع"ن دي"ن اهلل الج"دي"د إع"الن"ا ع"ام"ا ف"ي أق"صى أرك"ان األرض وال
س""يما ح""يث أه""ملت رس""ال""ة ه""ذا ال""دي""ن أو ق""وب""لت ب""االع""تراض ف""ي ك""ال امل""جتمعني اإلس""الم""ي وال""غرب""ي ع""لى
"صلها ف""ي أرب""عة عش""ر ل""وح""ا
ال""سواء .أم""ا األداة ال""تي أب""دع""ها له""ذا ال""غرض ف""كان""ت ”الخ"طّة اإلل""هية“ ال""تي ف" ّ
م""ن أل""واح""ه امل""بارك""ة ،أرب""عة م""نها م""وج""هة إل""ى ال""جام""عة ال""بهائ""ية ف""ي أم""ري""كا ال""شمال""ية ،وعش""رة أل""واح أخ""رى
م""وج""هة إل""ى خ""مسة أق""سام م""عينة م""ن ت""لك ال""جام""عة .فـ”ل""وح ال""كرم""ل“ ل""حضرة ب""هاء اهلل و”أل""واح ال""وص""اي""ا“
و”أل ""واح الخ ""طة اإلل ""هية“ وك ""اله ""ما ل ""حضرة ع ""بد ال ""بهاء ،ت ""مثّل ف ""ي مج ""موع ""ها ،ك ""ما وص ""فها ح ""ضرة ش ""وق ""ي
أف"ندي ،ث"الث"ا م"ن ”ش"رائ"ع“ أم"ر اهلل ال"كري"م” .ف"أل"واح الخ"طة اإلل"هية“ ال"تي أف"اض ب"ها وح"يه ف"ي أح"لك أي"ام
الح ""رب م ""ا ب ""ني ال ""عام  1916وال ""عام  1917أه ""اب ""ت ب ""تلك ال ""عصبة ق ""ليلة ال ""عدد م ""ن امل ""ؤم ""نني األم ""ري ""كيني
وال"كندي"ني ل"يقوم"وا ب"دور ق"يادي ف"ي ت"أس"يس أم"ر اهلل ف"ي ج"ميع أن"حاء ال"كرة األرض"ية .ف"كان مل"ا عه"د ب"ه إل"يهم
ب"تنفيذه م"غزى وأث"ر رائ"عان .وه"اه"ي ك"لمات ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ت"وح"ي ألح"بّائ"ه ب"ما ي"نتظره"م م"ن مج"د إن ه"م
لبّوا النداء:
إن م"ا ي"أم"له ع"بد ال"بهاء ل"كم ه"و أن تُ"ك ّلل م"ساع"يكم ف"ي ب"اق"ي ب"قاع ال"عال"م ب"نفس ال"نجاح ال"ذي ت"ك ّللت
ب ""ه م ""جهودات ""كم ف ""ي أم ""ري ""كا ،وأن ينتش ""ر أم ""ر اهلل ب ""واس ""طتكم وأن يش ""تهر ف ""ي ج ""ميع أن ""حاء الش ""رق
رب ال""جنود ق""د ج""اء .ف""في اللح""ظة
"ارات ال""كرة األرض""ية ب""أن م""لكوت ّ
وال""غرب ،وأن ي""رت""فع ال""نداء ف""ي ق" ّ
ال ""تي يح ""مل ف ""يها امل ""ؤم ""نون األم ""ري ""كيون ه ""ذه ال ""رس ""ال ""ة اإلل ""هية م ""ن ش ""واط أم ""ري ""كا وينش ""رون ""ها ف ""ي
ال"قارات األوروب"ية واألس"يوي"ة واألف"ري"قية واألس"ترال"ية ح"تى أق"صى ج"زر امل"حيط ال"باس"يفيكي ،س"تجد
ج"ام"عتهم ن"فسها وق"د ث"بتت ب"نيان"ا ع"لى ع"رش ال زوال لس"لطان"ه .ع"ندئ"ذ سيشه"د أه"ل ال"عال"م ب"أن ه"ذه

ال"جام"عة م"تن ّورة روح"يا وم"شمول"ة ب"اله"داي"ة اإلل"هية ،وع"ندئ"ذ أي"ضا ت"صدح األرض ك"لها ب"أه"ازي"ج ال"ثناء
عليها وتتغنّى بجالل قدرها وعظم مكانتها44.
ص ب""ه أف""راد
ي""ذ ّك""رن""ا ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ب""أن ه""ذه امل""همة ال""تاري""خية ال""تي وص""فها ب""قول""ه ،إن""ها ح""قّ اخ "ت ُ ّ
امل""ؤم""نني ف""ي ال""جام""عة ال""بهائ""ية األم""ري""كية ال""شمال""ية 45،تج""د ج""ذوره""ا ف""ي اآلث""ار امل""بارك""ة ل""لظهوري""ن اإلل""هيّني
ال""توأم""ني ال""لذي""ن ب""عث ب""هما اهلل ف""ي ع""صر ب""لغت ف""يه اإلن""سان""ية م""رح""لة ال""نضج .وأول إش""ارة إل""ى ذل""ك وردت
وج ""ه ن ""داءه إل ""ى أه ""ل ال ""غرب ق ""ائ ""ال” :ي ""ا أه ""ل امل ""غرب اخ ""رج ""وا م ""ن
ف ""ي اآلث ""ار امل ""بارك ""ة ل ""حضرة ال ""باب ال ""ذي ّ "
دي ""ارك ""م ل ""نصر اهلل م ""ن ق ""بل ي ""وم ي ""أت ""يكم ال " ّ"رح ""من ف ""ي ظ ""لل م ""ن ال ""غمام … ف ""اص ""بحوا ف ""ي دي ""ن اهلل ال ""واح ""د
وج""ه ن""داءه
إخ""وان""ا ع""لى ال""سوا … أن""تم ت""نعكسون ف""يهم وه""م ي""نعكسون ف""يكم“ 46.أم""ا ح""ضرة ب""هاء اهلل ف""قد ّ
إل""ى ”م""لوك أف""ري""قيا ورؤس""اء الج""مهور ف""يها“ وف " ّوض""هم ت""فوي""ضا ل""م يس""بق ل""ه م""ثيل ف""ي أي م""ن ن""داءات""ه إل""ى
وكس"روا ال"صحيح ال"ظال"م ب"سياط أوام"ر رب"كم
ّ" "
زع"ماء ال"عال"م إذ دع"اه"م ق"ائ"ال” :اج"بروا ال"كسير ب"أي"ادي ال"عدل
بني بصراحة حقيق ًة من أبلغ الحقائق حول السياق
اآلمر الحكيم“ 47.وكان حضرة بهاء اهلل أيضا هو الذي ّ
ال ""ذي ت ""نتهجه ال ""حضارة ف ""ي ال ""نم ّو وال ""تط ّور” :ق ""ل إن ""ه ق ""د أش ""رق م ""ن ج ""هة الش ""رق وظه ""ر ف ""ي ال ""غرب آث ""اره
كروا فيه يا قوم“48.
تف ّ
ع " ّقب ح ""ضرة ول ""ي أم ""ر اهلل ف ""ي وق ""ت الح ""ق ب ""قول ""ه إن الخ ""طة اإلل ""هية ك ""ان ق ""د ت ""م ”ت ""عليقها“ إل ""ى ح ""ني خ ""لق
ال""جهاز ال""الزم ل""تنفيذه""ا ،ول""ك ّن ح""ضرة ع""بد ال""بهاء م""ضى رغ""ما ع""ن ذل""ك ف""ي اخ""تيار ره""ط م""ن امل""ؤم""نني عه""د
إل""يهم به""ذه امل""همة وف" ّوض""هم ب""ال""قيام ب""دور ق""يادي ف""ي امل""بادرة إل""ى ت""نفيذه""ا .ك""ان""ت ح""ياة ح""ضرة ع""بد ال""بهاء
ال""دن""يوي""ة ت""قترب م""ن ن""هاي""تها بس""رع""ة ،ول""كن إذا أع""دن""ا ال""نظر إل""ى م""ا م""ضى نج""د أن ال""سنوات ال""ثالث ال""تي
ع"اش"ها ب"عد ان"تهاء الح"رب ال"عامل"ية األول"ى زخ"رت ب"بوادر االن"تصارات ال"تي س"وف ي"حققها األم"ر ال"كري"م ف"ي
م"ا يتج" ّلى ل"لعيان م"ن ت"طورات ذل"ك ال"قرن .ف"تغ ّير األوض"اع ف"ي األراض"ي امل"ق ّدس"ة س"مح ل"حضرة ع"بد ال"بهاء
ب ""مباش ""رة م ""هام ""ه وأع ""مال ""ه بح " ّ"ر ّي ""ة وم ""ن دون أي ع ""ائ ""ق ،إل ""ى أن ""ها خ ""لقت ال ""ظروف لتتج " ّلى أمل ""ع ّيته ال ""ذه ""نية
وال ""روح ""ية ت ""ارك ""ة آث ""اره ""ا ف ""ي امل ""وظ ""فني ال ""حكوم ""يني ،وف ""ي ال ""وج ""هاء وال ""ز ّوار م ""ن ك ""ل ف ""ئة ،وف ""ي امل ""جتمعات
وال"طوائ"ف امل"ختلفة ال"تي ي"تأل"ف م"نها س"كان األراض"ي امل"قدس"ة وأه"لها .ح"تى ح"كوم"ة االن"تداب ن"فسها س"عت
ل"تعبّر ع"ن ت"قدي"ره"ا ل"لمثل ال"ذي ض"رب"ه ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ف"ي خ"لق روح ال"وح"دة واالتّ"حاد ب"ني ال"ناس وم"ا ج"اء
"بر واإلح ""سان ،ف ""منحته أرف ""ع األوس ""مة ب ""درج ""ة ”ف ""ارس“ 49.واأله ""م م ""ن ذل ""ك أن أم ""ري ""ن ،ه ""ما
ب ""ه م ""ن م ""آث ""ر ال " ّ
س""يل ج""دي""د م""ن ال""زائ""ري""ن و ف""يض آخ""ر م""ن األل""واح وال""رس""ائ""ل ال""تي ب""عث ب""ها إل""ى ال""جام""عات ال""بهائ""ية ف""ي
الش"رق وال"غرب ،شح"ذا ال"همم ل"توس"يع ال"نشاط ال"تبليغي وت"شجيع األح"بّاء ع"لى ال"تعمق ف"ي ت"ف ّهم م"ضام"ني
الرسالة اإللهية.
ل"عله م"ن غ"ير امل"مكن أن نج"د م"ثال أب"لغ م"ن األح"داث ال"تي وق"عت م"باش"رة ب"عد ص"عود ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ف"ي
ال""ساع""ات األول""ى م""ن ال""يوم ال""ثام""ن والعش""ري""ن م""ن شه""ر تش""ري""ن ال""ثان""ي )ن""وف""مبر( ال""عام  ،1921ل""تعطينا
ص"ورة م"ؤثّ"رة ع"ن االن"تصار ال"روح"ي ال"ذي ح"ققه ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ف"ي امل"رك"ز ال"عامل"ي ل"ألم"ر .اج"تمعت ف"ي
ال""يوم ال""تال""ي م""ن ص""عوده ج""موع غ""فيرة ت""ع ّد ب""اآلالف وت""مثّل م""ختلف األدي""ان واألج""ناس وال""طبقات ف""ي ت""لك
ال"دي"ار ،وس"ار ه"ؤالء خ"لف م"وك"ب ال"جنازة ص"اع"دي"ن س"فح ج"بل ال"كرم"ل وق"د غ"مرت"هم أص"دق م"شاع"ر الح"زن
واألس""ى ال""تي ل""م تشه""د م""دي""نة ح""يفا م""ثيال ل""ها .وت""ق ّدم امل""وك""ب م""مثلون ع""ن ال""حكوم""ة ال""بري""طان""ية ،وأع""ضاء

الس""لك ال""دي""بلوم""اس""ي ،ورؤس""اء ك""ل ال""طوائ""ف ال""دي""نية ف""ي ت""لك امل""نطقة ،واش""ترك م""عظم ه""ؤالء ف""ي م""راس""يم
ال""دف""ن ال""تي أج""ري""ت ف""ي رح""اب م""قام ح""ضرة ال""باب .وك""ان""ت ه""ذه ال""فورة ال""عفوي""ة ال""عارم""ة امل""توح""دة ت "نّم ع""ن
إح ""ساس م ""فاج ب ""فداح ""ة الخ ""طب ل ""فقدان ع ""لم ض ""رب امل ""ثل ف ""ي خ ""لق م ""حور ل ""لوح ""دة واالتّ ""حاد ف ""ي أرض
ي"مزّق"ها ال"حقد واالن"قسام .م"ث ّلت ج"نازة ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ف"ي ح"د ذات"ها ول"كل ع"ني م"بصرة ش"واه"د ث"اب"تة ال
مجال لدحضها أو نكرانها على وحدة العالم اإلنساني التي أعلنها بجهد دائب لم ينقطع طوال حياته.
-4ب""صعود ح""ضرة ع""بد ال""بهاء إل""ى امل""لكوت األع""لى ،ان""تهى ال""عصر ال""رس""ول""ي امل""جيد ألم""ر اهلل ال""عزي""ز .وه""كذا
"وج"ه مج"رى األح"داث ق"بل س"بعة وس"بعني ع"ام"اً
أنج"زت امل"شيئة اإلل"هية م"همتها وح"ققت إرادت"ها ال"تي ب"دأت ت ّ "
م""نذ ت""لك األم""سية ال""تي أع""لن ف""يها ح""ضرة ال""باب رس""ال""ته إل""ى امل "الّ حس""ني و ُولِ""د ف""يها ح""ضرة ع""بد ال""بهاء.
ووص"ف ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ه"ذه ال"فترة م"ن ت"اري"خ ال"دي"ن ال"بهائ"ي ب"أن"ها ”ال"فترة ال"تي ل"ن ي"ضارع ب"هاءه"ا
أي ظ ""فر ج ""اء ف ""ي ه ""ذا ال ""عصر أو أي ن ""صر ي ""جيء ف ""ي ع ""صر ق ""ادم ب ""ال ""غا م ""ا ب ""لغ ال ""نصر م ""ن ت ""فوق50“.
ّ
ف"ال"قدرات ال"كام"نة ف"ي ه"ذه ال"ق ّوة ال"خالّق"ة ال"تي ُغ""رس"ت ف"ي ال"وع"ي اإلن"سان"ي ف"ي ه"ذه ال"فترة س"وف تتج" ّلى
للعيان تدريجيا في األلف سنة أو اآلالف من السنني املمت ّدة أمامنا.
وإذا دق" ّقنا ال"نظر وت"أ ّم""لنا ب"إم"عان ف"ي ه"ذه امل"رح"لة ال"عظيمة ال"حاس"مة م"ن ت"اري"خ ال"حضارة اإلن"سان"ية ت"برز
أم"ام"نا ب"جالء امل"عال"م ال"واض"حة ل"شخصية ل"ها م"ن ال"شيم وال"شمائ"ل وم"ن ال"دور ال"هام ال"ذي أ ّدت"ه م"ا ي"جعلها
ش"خصية ف"ذّة ف"ري"دة ف"ي م"سيرة الس"تة آالف س"نة امل"اض"ية .إن"ها ش"خصية ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ال"ذي أس"ماه
ح ""ضرة ب ""هاء اهلل بـ”س " ّ"ر اهلل “.أم ""ا ح ""ضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي ف ""قد وص ""فه ب ""أن ""ه ”م ""رك ""ز م ""يثاق اهلل وم ""حوره“ و
”امل"ثل األع"لى“ ل"تعال"يم ال"ظهور اإلل"هي ف"ي ع"صر ال"نضج اإلن"سان"ي و”م"صدر وح"دة ال"عال"م اإلن"سان"ي “.وال
سج"لها ال"تاري"خ
ت"وج"د ه"ناك ف"ي أي م"ن ال"رس"االت اإلل"هية ال"ساب"قة ال"تي ج"اءت ب"ال"نّظم ال"دي"نية ال"كبرى ال"تي ّ "
ظ ""اه ""رة ت ""ضارع ب ""أي ح ""ال م ""ن األح ""وال ظ ""اه ""رة ح ""ضوره ف ""ي ه ""ذا ال ""عصر .فه ""ذه ال ""نظم ج ""ميعا ك ""ان ""ت ف ""ي
األس"اس م"راح"ل م"ختلفة أع" ّدت اإلن"سان"ية وه"يّأت"ها ل"بلوغ م"رح"لة ال"نضج ه"ذه .ك"ان ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ن"تاج"ا
ف"ذّا أب"دع"ت ص"نعه وص"قله ي"د ح"ضرة ب"هاء اهلل امل"بارك"ة ،ف"هو ال"ذي ك"ان ق"ادرا أي"ضا ع"لى أن ي"جعل ك"ل أم"ر
من أمور الدنيا ممكنا .أدرك هذه الحقيقة أحد البهائيني األمريكيني فحفزه ذلك ليكتب قائال:
ل"قد ح"ان ال"وق"ت إلب"الغ ال"رس"ال"ة اإلل"هية ،ول"كنه ل"م ي"كن ه"ناك م"ن بش"ر ل"يسمعوا .وه"كذا م"نح اهلل ال"عال"م
ع"طيّته ف"كان ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ال"ذي اس"تلم رس"ال"ة ح"ضرة ب"هاء اهلل ن"ياب"ة ع"ن ال"جنس البش"ري .ف"قد
س"مع ن"داء اهلل وأل"همته ق"وى ال"غيب ال"روح"ية ،ف"كان وع"يه وإدراك"ه مل"عنى ه"ذه ال"رس"ال"ة م"كتمال .وأخ"ذ
ل"إلن"سان"ية عه"دا ب"أن تس"تجيب ل"نداء اهلل … ه"ذا ه"و امل"يثاق ب"النس"بة ل"ي ش"خصيا ،أي أن"ه ُوج"د ع"لى
وج""ه ه""ذه األرض م""ن ك""ان ف""ي اس""تطاع""ته أن ي""نوب ع""ن الخ""لق الج""دي""د ال""ذي ل""م ي""ول""د ب""عد .ن""عم ل""قد
ك ""ان ""ت ه ""ناك ال ""قبائ ""ل واألس ""ر وال ""طوائ ""ف ال ""عقائ ""دي ""ة وال ""طبقات االج ""تماع ""ية ،ول ""كنه ل ""م ي ""كن ه ""ناك م ""ن
إن ""سان س ""وى ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ،وح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء اإلن ""سان آل ""ى ع ""لى ن ""فسه أن ي ""ب ّلغ رس ""ال ""ة
ح ""ضرة ب ""هاء اهلل ،وع ""اه ""د اهلل أن يج ""مع ال ""ناس ل ""لدخ ""ول ف ""ي ح ""ظيرة وح ""دة ال ""عال ""م اإلن ""سان ""ي وأن
يسعى إليجاد إنسانية يمكنها أن تصبح أداة لتنفيذ أحكام اهلل وشرائعه51.

ب"دأ ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ف"ي ت"نفيذ رس"ال"ته س"جينا ل"دى ح"كوم"ة ان"طبعت ع"لى الجه"ل وال"ظلم الش"دي"د وأح"اط ب"ه
أش " ّقاء ال ذ ّم""ة ل""هم غ""دروا ب""ه وخ""ان""وه وه""اج""موه دون ه""وادة إل""ى أن س""عوا ف""ي ن""هاي""ة األم""ر إل""ى ال""تآم""ر ع""لى
ق ""تله وال ""قضاء ع ""ليه .إال أن ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ت ""م ّكن ب ""مفرده م ""ن أن ي ""ك ّون ج ""ام ""عة م ""ن ال ""بهائ ""يني ف ""ي ب ""الد
ف"ارس ك"ان"ت ب"مثاب"ة أس"طع دل"يل ع"لى ق"وى ال"تنمية االج"تماع"ية ال"تي ي"مكن ل"ألم"ر ال"كري"م ت"حقيقها .ث"م ت"م ّكن
م""ن شح""ذ ال""همم لنش""ر دي""ن اهلل ف""ي ع""ال""م الش""رق ،إض""اف""ة إل""ى ت""أس""يس ال""جام""عات ال""بهائ""ية م""ن امل""ؤم""نني
املخ""لصني ف""ي ك""ل أن""حاء ال""عال""م ال""غرب""ي ،وق""ام ع""لى رس""م مش""روع لنش""ر أم""ر اهلل ال""عزي""ز ع""لى ن""طاق ع""امل""ي
واس""ع ،وف""از ب""اح""ترام ق""ادة ال""رأي وإع""جاب""هم ف""ي ك""ل م""كان ت""أثّ""ر ب""وج""وده .وأف""اض ع""لى أت""باع ح""ضرة ب""هاء
اهلل ف"ي ج"ميع أن"حاء ال"عال"م مج"موع"ة م"ن اآلث"ار امل"بارك"ة ح"وت اله"داي"ة ال"صادق"ة م"بيّنا م"ا ه"دف"ت إل"يه أح"كام
األم"ر ال"كري"م وت"عال"يمه امل"بارك"ة .وإض"اف"ة إل"ى ك"ل ه"ذا ف"قد ش"يّد ع"لى س"فوح ج"بل ال"كرم"ل ،ب"اذال جه"دا ه"ائ"ال
ومتح ّ"مال ال"عظيم م"ن ال"بالي"ا واآلالم ،امل"قام امل"ق ّدس ال"ذي ي"حتضن رف"ات ح"ضرة ال"باب ال"شهيد ،وه"و امل"كان
ال""ذي س""وف ي""صبح م""حورا ل""ذل""ك ال""سياق ف""ي ت""نظيم س""بل ال""حياة ع""لى ه""ذا ال""كوك""ب ت""دري""جيا .وخ""الل ه""ذه
األح""داث ك""اف""ة ،وف""ي أبس""ط ش""ؤون ح""يات""ه امل""ليئة ب""ال""هموم وال""واج""بات م""ن ك""ل ن""وع ،ه""ذه ال""حياة ال""تي ك""ان""ت
ف""ي ك""ل األوق""ات مح""ط امل""راق""بة وال""تمحيص م""ن ق""بل ال""صدي""ق وال""عدو ع""لى ال""سواء ،آل""ى ح""ضرة ع""بد ال""بهاء
ع"لى ن"فسه أن ي"ضمن ل"ألج"يال ال"قادم"ة ك"نزا تج"ده ف"ي م"تناول ي"ده"ا ،أال وه"و ال"كنز ال"ذي ط"امل"ا راود أح"الم
ال"شعراء وال"فالس"فة وأه"ل ال"تص ّوف ع"بر ال"عصور واألج"يال .إن"ه ال"كنز ال"ذي رم"ز إل"يه ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ف"ي
حياته ،تلك الحياة التي كانت مثاال للكماالت اإلنسانية دون أن تشوبها شائبة.
وأخ"يرا ك"ان ال"فضل ل"حضرة ع"بد ال"بهاء ف"ي أن"ه ك"فل ل"لنظام اإلل"هي ال"ذي أب"دع"ه ح"ضرة ب"هاء اهلل ال"وس"ائ"ل
وال"غاي"ات امل"طلوب"ة ل"تحقيق أه"داف ذل"ك ال"نظام ال"ذي ي"سعى إل"ى ت"وح"يد ال"عال"م اإلن"سان"ي وإل"ى إق"ام"ة ال"عدل
ف" ""ي ال" ""حياة الج" ""ماع" ""ية للبش" ""ر .إن ق" ""يام ال" ""وح" ""دة واالتّ" ""حاد ب" ""ني البش" ""ر ،ح" ""تى ول" ""و ك" ""ان ذل" ""ك ع" ""لى أبس" ""ط
املس"توي"ات ،يس"تدع"ي ت"وفّ"ر ش"رط"ني أس"اس"يني .أوالً :ي"نبغي ألول"ئك امل"عنيني ب"ال"وح"دة واالت"حاد أن ي"تفقوا ن"وع"ا
م"ا ع"لى م"وض"وع ال"حقيقة وط"بيعتها ألن ذل"ك ي"ؤث"ر ع"لى ع"الق"ات"هم ب"عضهم ب"بعض وب"ال"عال"م ال"ظاه"ري أي"ضا.
ث"ان"يا ً :ي"نبغي ل"هم أن ي"واف"قوا ع"لى وس"ائ"ل م"عترف وم"وث"وق ب"ها الت"خاذ ال"قرارات ال"تي ت"حكم ارت"باط ب"عضهم
ببعض والتي تحدد أهدافهم املشتركة.
ل""يس االت""حاد مج" ّ"رد ظ""رف ط""ارئ ي""أت""ي ن""تيجة ش""عور م""تبادل ب""وج""ود ن"يّات ح""سنة وم""صال""ح مش""ترك""ة ،م""هما
ب ""لغ ص ""دق ه ""ذه امل ""شاع ""ر وع ""مقها .ك ""ذل ""ك األم ""ر ب ""النس ""بة ألي ك ""ائ ""ن ع ""ضوي .ف ""وج ""وده ل ""يس مج ""رد اتّ ""حاد
ل""لعناص""ر امل""ختلفة ي""تم م""صادف""ة وب""طري""قة ع""فوي""ة اع""تباط""ية .إن االتّ""حاد ظ""اه""رة م""ن ظ""واه""ر ال""قوة ال""خالّق""ة
ال"تي ت"ثبت وج"وده"ا وت"ترك آث"اره"ا ف"ي م"ا ي"بذل م"ن ج"هود ج"ماع"ية ،ون"حس ب"غياب"ها ع"ندم"ا تفش"ل ه"ذه ال"جهود
وي""صيبها العج""ز والش""لل .ول""كن م""هما ت""عطّلت ه""ذه ال""وح""دة بس""بب الجه""ل وال""ضالل أح""يان""ا ،ف""إن ه""ذه ال""قوة
ال""خالّق""ة ك""ان""ت وال ت""زال ال""داف""ع األول ف""ي ت""ق ّدم اإلن""سان""ية ورق "يّها ،ف""هي ال""تي أن""جبت ال""قوان""ني والش""رائ""ع،
وص""اغ""ت ال""نظم ال""سياس""ية واالج""تماع""ية ،وأب""دع""ت امل""آث""ر ال""فنّية ،وأح""رزت اإلن""جازات ال""تقنية ال""تي ال ن""هاي""ة
ل""ها ،وف""تحت آف""اق""ا ج""دي""دة ل""رف""ع مس""توي""ات األخ""الق واآلداب ،وح""ققت االزده""ار امل""ادي ،وأف""لحت ف""ي إق""ام""ة
ع""صور م""ن الس""الم ال""عام ل""حقب ط""وي""لة م""ن ال""زم""ان ب""قيت آث""اره""ا م""توه""جة ف""ي ح""اف""ظة أج""يال م""تعاق""بة م""ن
البشر ،ص ّورتها مخ ّيالتهم على أنها ”عصور ذهبية“.

وب"واس"طة ال"ظهور اإلل"هي ف"ي ع"صر ال"نضج اإلن"سان"ي ان"طلقت م"ن ع"قال"ها أخ"يرا ال"قدرات ال"كام"نة ك" ّلها ف"ي
ه"ذه ال"قوة ال"خالّق"ة وت"أسس"ت ال"وس"ائ"ل ال"ضروري"ة ل"تحقيق األه"داف وال"غاي"ات اإلل"ه ّية .ف"في أل"واح ال"وص"اي"ا،
"ؤس""سة ل ""لنظام اإلداري ،ش ""رح ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء
ال ""تي وص ""فها ح ""ضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي ب ""أن ""ها ”ال ""وث ""يقة“ امل " ّ "
ب"ال"تفصيل ط"بيعة ال"نظام"ني ال"توأم"ني ودور ك"ل م"نهما ،وب ّ"ني أن ه"ذي"ن ال"نظام"ني ه"ما والي"ة األم"ر وب"يت ال"عدل
"كمل ال" ""واح" ""د م" ""نهما اآلخ" ""ر ف" ""ي م" ""ا ي" ""ؤدي" ""ه م" ""ن وظ" ""ائ" ""ف
األع" ""ظم وأن" ""هما ف" ""ي م" ""قام ال" ""خالف" ""ة م" ""ن ب" ""عده ،ي" " ّ
وم""سؤول""يات ،وذل""ك ل""ضمان وح""دة األم""ر ال""كري""م واتّ""حاده وت""حقيق أغ""راض رس""ال""ته ف""ي ه""ذا ال""دور ،إض""اف""ة
إل""ى ض""مان وح""دة ن""ظام""ي والي""ة األم""ر وب""يت ال""عدل األع""ظم .وش " ّدد ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ف""ي ال""تأك""يد ت""أك""يدا
خاصا على ما عنته تلك السلطة التي خ ّولها لهذين النظامني من بعده ،فقال في وصيّته:
ران"ه م"ن ع"ند اهلل ،م"ن خ"ال"فه وخ"ال"فهم ف"قد خ"ال"ف اهلل ،وم"ن ع"صاه"م ف"قد ع"صى اهلل ،وم"ن
"قر ِ"
ك ّ"ل م"ا ي ّ
ع""ارض""ه ف""قد ع""ارض اهلل ،وم""ن ن""ازع""هم ف""قد ن""ازع اهلل ،وم""ن ج""ادل""ه ف""قد ج""ادل اهلل ،وم""ن جح""ده ف""قد
جحد اهلل

…52.

شرح حضرة شوقي أفندي أهمية هذا النص الفذّ الفريد في نوعه فكتب يقول:
وي"نبغي ل"نا أن ن"الح"ظ أن ال"نظام اإلداري ال"ذي أق"ام"ته ه"ذه ال"وث"يقة ال"تاري"خية ه"و ب"أص"له وط"بيعته
ف"ري"د ف"ي ت"واري"خ األدي"ان ال"عامل"ية .وم"ا ي"مكننا الج"زم ب"ه ع"ن ث"قة وب"اط"مئنان أن"ه ال مظه"ر م"ن امل"ظاه"ر
"ص ج"ازم ي"ماث"ل ال"نظام اإلداري
اإلل"هية ال"ساب"قة ل"حضرة ب"هاء اهلل ع"لى اإلط"الق … ق"د وض"ع أي ن ّ
ال ""ذي أس ""سه م ""بيّنا ت ""عال ""يم ح ""ضرة ب ""هاء اهلل امل ""ختار ،وه ""و ن ""ظام م ""ن ش ""أن ""ه أن يح ""مي ال ""دي ""ن م ""ن
دع واالنشقاق حماية ال شبيه لها في أي دين سابق 53....
التص ّ
ق ""بل ت ""الوة وص "يّة ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء واإلع ""الن ع ""نها رس ""ميا اف ""ترض ""ت ال ""غال ""بية ال ""عظمى م ""ن أت ""باع ال ""دي ""ن
اإلل"هي أن امل"رح"لة ال"قادم"ة ف"ي ن"م ّو ه"ذا ال"دي"ن وت"ط ّوره س"تشهد ان"تخاب ب"يت ال"عدل األع"ظم ال"ذي ن"ص ع"لى
وج""وده ح""ضرة ب""هاء اهلل ن""فسه ف""ي ال""كتاب األق""دس ل""يكون ال""وص "يّ ع""لى م""ق ّدرات ال""عال""م ال""بهائ""ي وش""ؤون""ه
ك"اف"ة .غ"ير أن"ه يج"در ب"ال"بهائ"يني ف"ي ي"وم"نا ه"ذا االل"تفات إل"ى ح"قيقة ه"ام"ة وف"همها ،وه"ي أن"ه ق"بل ه"ذه امل"رح"لة
ك"ان"ت ف"كرة والي"ة األم"ر غ"ير م"عروف"ة .ول"كن ه"ذا ل"م ي"منع االب"تهاج اب"تهاج"ا واس"عا ف"ي ال"جام"عة ال"بهائ"ية ح"ني
أُع""لن ن""بأ ذل""ك االم""تياز ال""فري""د ال""ذي خ""ص ب""ه ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي وك""ان ه""ذا ال""تعيني
سني
الرئيسني ألمر
بمثابة استمرارا للصلة القائمة بني هذا الدور الذي أنيط بحضرة شوقي أفندي
ْ
واملؤس ْ
ّ
اهلل .وح"تى ذل"ك ال"حني ل"م ي"كن ه"ناك أي ت"ف ّهم ك"ام"ل مل"ا أراده ح"ضرة ب"هاء اهلل م"ن إق"ام"ته ه"ذا ال"نظام أو مل"ا
أن"يط ب"ه م"ن م"سؤول"يات الش"رح وال"تّبيني ،وه"ي امل"سؤول"يات ال"تي ب"دأت تتج" ّلى أه"ميتها ال"حيوي"ة بس"رع"ة م"نذ
ذل"ك ال"حني ،وال"تي أدرك"نا ب"وض"وح م"ع م"رور ال"وق"ت وإع"ادة ال"نظر م"ن ج"دي"د ،أن"ها م"ذك"ورة ض"منا ف"ي ب"عض
آثاره املباركة.
ول ""عل م ""ا ك ""ان خ ""ارج ح ""دود ال ""تص ّور ك " ّلية ل ""دى أي م ""ن امل ""ؤم ""نني امل ""عاص ""ري ""ن آن ""ذاك ،س ""واء أك ""ان ه ""ؤالء م ""ن
األوف"ياء ال"ثاب"تني أو امل"ناوئ"ني امل"شاكس"ني ،ه"و ذل"ك ال"تح ّول ال"خ ّير ال"ذي ب"عثته وص" ّية ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ف"ي

أوص"ال ه"ذا ال"دي"ن وح"يات"ه .ول"قد ك"ان ي"شير إل"ى ذل"ك ح"ني أس ّ"ر ل"بعض أت"باع"ه ب"قول"ه” :ل"و ع"لمتم م"ا سيح"دث
يعجل اهلل برحيلي إلى الدنيا اآلخرة54“.
بعد غيابي عنكم ،لكنتم حقا ستلهجون بالدعاء أن ّ
***
-5ي"نبغي ألي م"حاول"ة ه"دف"ها ت"قدي"ر م"كان"ة والي"ة األم"ر وم"وق"عها ت"قدي"را ص"حيحا ف"ي ال"تاري"خ ال"بهائ"ي أن ت"بدأ
ب"ال"تم ّعن ب"صورة م"وض"وع"ية ف"ي ال"ظروف ال"تي واجه"ت ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ح"ني ق"ام ب"تأدي"ة م"هام رس"ال"ته.
ف"من األه"مية ال"خاص"ة ب"مكان أن ن"درك أن ال"نصف األول م"ن ع"مر ه"ذه ال"والي"ة شه"د اتّ"ضاح م"عامل"ها ون"م ّوه"ا
"عمقت ف"يها ع"وام"ل ال"قلق وع"دم االس"تقرار ل"تؤثّ"ر ف"ي
إبّ"ان ال"فترة ال"واق"عة ب"ني الح"رب"ني ال"عامل"يتني ،وه"ي ف"ترة ت ّ
ك"ل ج"ان"ب م"ن ج"وان"ب ال"شؤون اإلن"سان"ية .ف"من ج"هة ،شه"دت ف"ترة م"ا ب"ني الح"رب"ني ه"ذه ت"ق ّدم"ا م"رم"وق"ا ف"ي
ال""تغ ّلب ع""لى ال""حواج""ز ال""فاص""لة ب""ني ال""دول وب""ني ال""طبقات ،وم""ن ج""هة أخ""رى شه""دت عج""زا س""ياس""يا وش""لال
اق ""تصادي ""ا ح ""اال دون االس ""تفادة م ""ن ال ""فرص ال ""تي أت ""اح ""ها ه ""ذا ال ""تق ّدم .ف ""قد س ""اور ال ""ناس ف ""ي ك ""ل م ""كان
"اس""ة إل""ى إع""ادة ال""نظر ف""ي ت""عري""ف ط""بيعة امل""جتمع وال""دور ال""ذي ع""لى نُ "ظُمه أن
ش""عور ب""أن ه""ناك ح""اج""ة م" ّ "
ت"ؤ ّدي"ه ،وال"حقيقة أن ال"تعري"ف امل"طلوب ك"ان ت"عري"فا ج"دي"دا ب"النس"بة أله"داف ال"حياة اإلن"سان"ية ذات"ها وال"غاي"ة
منها.
وج"دت اإلن"سان"ية ن"فسها ع"ند ن"هاي"ة الح"رب ال"عامل"ية األول"ى ق"ادرة ف"ي ن"واح ه"ام"ة ع"لى اس"تكشاف إم"كان"ات
ل"م ي"تص ّوره"ا أح"د ق"بل ذل"ك .ف"في أوروب"ا ك" ّلها وف"ي م"نطقة الش"رق األدن"ى ان"دح"رت ال"نظم االس"تبدادي"ة ال"تي
ك"ان"ت ت"ش ّكل أش"د امل"وان"ع وال"عقبات ف"ي ط"ري"ق ال"وح"دة واالتّ"حاد .ك"ذل"ك أص"بحت ،وإل"ى ح"د ب"عيد ،ال"عقائ"د
املتحج ""رة ال ""تي ط ""امل ""ا ق" " ّدم ""ت ال ""دع ""م امل ""عنوي ل ""قوى ال ""صراع واالخ ""تالف وغ" "ذّت ""ها ،ع ""رض ""ة ل ""لشكّ
ّ"
ال ""دي ""نية
وال""تساؤل ف""ي ك""ل م""كان .ووج""دت ال""شعوب ال""تي ك""ان""ت س""اب""قا خ""اض""عة ل""حكم أج""نبي الح""ري""ة ل""لتفكير ف""ي
م"شاري"ع ت"تع ّلق بمس"تقبلها وب"مصيره"ا املش"ترك ،إض"اف"ة إل"ى أن"ها أخ"ذت ت"ضطلع ب"نفسها ب"مسؤول"ية رع"اي"ة
ال ""عالق ""ات ال ""قائ ""مة ف ""يما ب ""ينها م ""ن خ ""الل أجه ""زة ال ""دول ال ""قوم ""ية الج ""دي ""دة ال ""تي ج ""اءت ب ""ها ال ""تسوي ""ة ض ""من
م""عاه""دة ف""رس""اي .ف""امل""هارات اإلب""داع""ية ذات""ها ال""تي اس "تُغ ّلت ف""ي س""بيل إن""تاج أس""لحة ال""دم""ار والخ""راب ت""م
"لحة ال""تي ت""عود ب""ال""فائ""دة وال""نفع ف""ي م""جاالت ال""توس""ع االق""تصادي.
ت""سخيره""ا م""ن أج""ل ال""قيام ب""امل""همات امل" ّ
ث""م ت""لك ال""قصص امل""ؤثّ""رة املح" ّ"رك""ة ل""لمشاع""ر ال""تي دارت ح""وادث""ها ف""ي أح""لك أي""ام الح""رب ،وم""نها ت""لك ال""قصة
ال ""تي ح ""كت ك ""يف أح ""س ال ""جنود ال ""بري ""طان ""يون واألمل ""ان امل ""تحارب ""ون وه ""م ف ""ي س ""اح ""ة ال ""قتال ب ""داف ""ع ش ""دي ""د
يش" ّده"م إل"ى ت"رك خ"نادق"هم –خ"نادق امل"وت واله"الك – ل"يحتفلوا م"عا ب"ميالد ال"سيد امل"سيح .ف"كان ه"ذا الح"دث
ب""مثاب""ة مل""حة خ""اط""فة م"ثّلت ل""نا وح""دة ال""عال""م اإلن""سان""ي ،وه""ي ال""وح""دة ال""تي ط""امل""ا أع""لنها ح""ضرة ع""بد ال""بهاء
"قارة .واأله" ""م م" ""ن ه" ""ذا ك " " ّله م" ""ا ك" ""ان ث" ""مرة خ" ""يال م" ""بدع خ" ""طا
دون أن ي" ""عيا أو ي" ""ني إبّ" ""ان أس" ""فاره ف" ""ي ال" " ّ
ب"اإلن"سان"ية خ"طوة ه"ائ"لة إل"ى األم"ام ن"حو ال"وح"دة واالتّ"حاد :إذ أوج"د ق"ادة ال"عال"م ،رغ"م ت"ردده"م ،ن"ظام"ا دول"يا
يبش ""ر ب ""أول ص ""يغة ل ""لنظام
ل ""لتشاور وال ""تداول ت ""م ّكن ،رغ ""م ت ""صارع امل ""صال ""ح املكتس ""بة ال ""تي ش " ّلته ،م ""ن أن ّ" "
العاملي األمثل من حيث البنية والشكل.

ك""ان""ت ي""قظة ال""ناس م""ا ب""عد الح""رب ص""حوة ع""امل""ية ال""نطاق ف""ي م""عامل""ها وآث""اره""ا .ف""في ال""صني أط""اح ال""شعب
ال""صيني ت""حت ق""يادة ص""ن ي""ات س""ن ن""ظام ال""حكم اإلم""براط""وري امل""تداع""ي .وك""ان""ت غ""اي""ة ذل""ك ال""شعب إع""ادة
ت"أس"يس مج"د ب"الده م"ن ج"دي"د ب"عد أن ت"هاون ذل"ك ال"حكم ال"غاش"م ف"ي امل"حاف"ظة ع"لى س"الم"ة ال"وط"ن وال"دف"اع
ع""نه .وف""ي أم""ري""كا ال""الت""ينية ك""اف""حت الح""رك""ات ال""شعبية ك""فاح""ا م""شاب""ها رغ""م االن""تكاس""ات امل""ري""رة امل""تتاب""عة
الس"تعادة س"يطرت"ها ع"لى م"قادي"ر ب"الده"ا واالس"تفادة م"ن امل"وارد ال"طبيعية ال"هائ"لة ل"قارت"ها .أم"ا ف"ي ال"هند ف"قد
أق""دم امل""هات""ما غ""ان""دي ،أح""د أب""رز ال""شخصيات ال""فذّة ف""ي ه""ذا ال""قرن ،ع""لى م""غام""رة ل""م تُح""دث ان""قالب""ا ك""ام""ال
ف ""ي م ""ق ّدرات ب ""الده فحس ""ب ،ب ""ل ك ""ان ""ت ب ""مثاب ""ة دل ""يل ق ""اط ""ع ع ""لى م ""دى ف ""عال ""ية ال ""قوى ال ""روح ""ية ف ""ي ت ""حقيق
عمرة ت""ترق""ب
"قارة ال""تي ك""ان""ت ك""غيره""ا م""ن ش""عوب ال""بالد املس"ت َ َ
اإلن""جازات اإلن""سان""ية .وأخ""يرا ف""ي أف""ري""قيا ،ال" ّ
لح ""ظتها امل ""صيري ""ة ،ل ""م ي ""فت أي ش ""اه ""د ع ""يان أن م ""وج ""ة ال ""تح ّول وال ""تغيير ق ""د ان ""طلقت وب ""دأت ف ""علها وأن ""ها
مستمرة يستحيل وقفها ألنها جاءت تعبيرا عن طموحات الجنس البشري وآماله في العالم ك ّله.
ّ
غ""ير أن""ه ل""م ي""كن ف""ي إم""كان ه""ذه ال""طفرات ط""مس آث""ار ال""كارث""ة ال""تاري""خية ال""تي ح " ّلت ب""ال""عال""م م""هما ك""ان""ت
ومبش""رة ب ""ال ""خير .ف ""في غ ""ضون ال ""نصف ال ""ثان ""ي م ""ن
ّ"
"شجعة
م ""ظاه ""ر ه ""ذا ال ""تق ّدم ف ""ي ال ""شؤون اإلن ""سان ""ية م " ّ
"وج""ها ن""داءه إل""ى ح " ّكام زم""ان""ه واألوص""ياء
ال""قرن ال""تاس""ع عش""ر أع""لن ح""ضرة ب""هاء اهلل ع""ن م""جيء ي""وم اهلل م" ّ"
ع""لى م""صير ال""جنس البش""ري ،ف""قوب""ل ذل""ك ال""نداء ع""نده""م ف""ي الش""رق وال""غرب ع""لى ال""سواء إم""ا ب""ال""رف""ض أو
ب ""اإله ""مال .ف ""إذا م ""ا ف ""كرن ""ا م ""ل ّيا ف ""ي م ""ا أق ""دم ع ""ليه ه ""ؤالء ال ""ح ّكام م ""ن ت ""جاه ""ل ص ""ارخ مل ""سؤول ""يات ""هم ون ""كث
ل"عهوده"م ف"إن ذل"ك س"يم ّكننا م"ن ال"نظر إل"ى ردود ال"فعل ال"الح"قة ت"جاه رس"ال"ة ح"ضرة ع"بد ال"بهاء إل"ى ال"غرب
ن""ظرة م""وض""وع""ية س""ليمة ت "تّسم ب""ال""حصاف""ة وال""وع""ي .وم""هما ب""لغ اب""تهاج""نا ب""آي""ات امل""دح وال""ثناء ال""تي ان""همرت
"همته ك"ان"ت ب"مثاب"ة فش"ل م"عنوي آخ"ر
ع"لى ح"ضرة ع"بد ال"بهاء م"ن ك"ل ح"دب وص"وب ،ف"إن ال"نتائ"ج امل"باش"رة مل ّ
م""ن ق""بل ق""طاع ك""بير م""ن البش""ر وق""يادات""هم .ف""ال""رس""ال""ة اإلل""هية ال""تي ُم""نعت وح""يل دون ان""تشاره""ا ف""ي الش""رق
ت"جاه"لها أس"اس"ا ال"عال"م ال"غرب"ي وه"و ي"نزل"ق إل"ى م"هاوي ال"دم"ار والخ"راب ،وه"و امل"صير ال"ذي م ّ "ه"د ل"ه اع"تداد
جسدته ”عصبة األمم“.
بالذات مبالغ فيه أدى في نهاية األمر إلى خيانة ذلك املثل األعلى الذي ّ
ن"تج ع"ن ذل"ك أن ف"ترة ال"عقدي"ن م"ن ال"زم"ان ال"لذي"ن ت"بعا م"باش"رة ت"و ّل""ي ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي م"سؤول"يات"ه ول" ّياً
ألم ""ر اهلل ي ""داف ""ع وي ""ذود ع ""نه ،ك ""ان ""ت ف ""ترةً غ ""رق ف ""يها ال ""عال ""م ال ""غرب ""ي ف ""ي م ""وج ""ة م ""ن ال ""كآب ""ة وال ""بؤس عكس ""ت
الفش""ل ال""ذري""ع ال""هائ""ل ال""ذي م""نيت ب""ه امل""حاوالت ال""تي ته""دف إل""ى ت""حقيق ال""وح""دة واالتّ""حاد وت""نوي""ر ال""عقول
وال ""ضمائ ""ر ،وه ""ي ال ""غاي ""ة ال ""تي أع ""لنها ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ب ""كل ج ""رأة وم ""ن دون أي ت ""ردد .وب ""دت ال ""حياة
ال ""سياس ""ية واالج ""تماع ""ية واالق ""تصادي ""ة ك ""ما ل ""و اع ""تراه ""ا الخ ""مول وط ""واه ""ا ال ""نسيان ،وس ""اورت أه ""ل ال ""عصر
ش""كوك ع""ميقة ح""ول م""قدرة ال""دي""مقراط""ية ال""ليبرال""ية ال""تقليدي""ة ف""ي م""عال""جة م""شاك""ل ذل""ك ال""زم""ان .وب""ال""فعل ت""م
اس""تبدال ت""لك ال""حكوم""ات ال""دي""مقراط""ية ال""ليبرال""ية ب""نظم ح""كم اس""تبدادي""ة خ""اض""عة ل""حكم ف""رد واح""د .وس""رع""ان
"هيار االق ""تصادي ال ""ذي أدى ف ""ي ال ""عام  1929إل ""ى ت ""خفيض واس ""ع ف ""ي مس ""توى ال ""رف ""اه
م ""ا ت ""بع ذل ""ك االن " ُ
املادي بكل ما خ ّلفه ذلك من قلق نفسي وتزعزع أخالقي.
تيس""ر ل""نا أن ن""ق ّدر ه""ذه ال""ظروف ح""قّ ق""دره""ا ،ف""إن ذل""ك س""يساع""دن""ا ع""لى إدراك ج""سام""ة التح""دي""ات ال""تي
إ ْن ّ "
واج ""هها ح ""ضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي ف ""ي مس ""تهل والي ""ته .أم ""ا ف ""ي م ""ا ي ""تعلق ب ""واق ""ع ح ""ال ال ""جنس البش ""ري آن ""ذاك
وظ"روف"ه ،ف"لم يج"د ح"ضرة ول"ي أم"ر اهلل وه"و ي"واج"ه ت"لك ال"ظروف أي ب"ادرة ت"بعث ف"ي ن"فسه ال"ثقة ب"أن ال"رؤي"ة

"ؤس"سا ال"دي"ن ال"بهائ"ي س"يُكتب ل"ها أي ن"جاح م"لحوظ ف"ي ال"سنوات امل"ق ّدرة ل"ه ط"ال"ت م" ّدت"ها
ورث"ها إي"اه م ّ" "
ال"تي ّ
أم قصرت.
وج"د ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي أن األداة ال"تي ف"ي م"تناول"ه ال ت"ملك م"ن ال"قوة وال"حنكة وامل"رون"ة م"ا ي"حتاج"ه أم"ر
ت"نفيذ م"همته .ف"في ال"عام  ،1923ع"ندم"ا تس" ّلم ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي م"قال"يد األم"ور ل"قيادة أم"ر اهلل ال"عزي"ز
تس" ّلما ك"ام"ال ،ك"ان"ت ن"واة أت"باع ب"هاء اهلل ف"ي ال"عال"م ه"ي ج"ام"عة امل"ؤم"نني اإلي"ران"يني ال"ذي"ن ل"م ي"كن م"ن امل"مكن
ف"ي ذل"ك ال"وق"ت وض"ع ت"قدي"ر م"وث"وق ل"عدده"م .وك"ان"ت ج"ام"عة امل"ؤم"نني اإلي"ران"يني مح"روم"ة م"ن اس"تخدام أي م"ن
"عرض أف"راده"ا
ال"وس"ائ"ل ال"الزم"ة لنش"ر دي"ن اهلل ف"ضالً ع"ن اف"تقاره"ا الش"دي"د إل"ى امل"وارد امل"ال"ية وض"يقها ث"م ت ّ
املس"تمر للتح ّ"رش وامل"ضاي"قة م"ن ق"بل م"ناوئ"يهم .أم"ا ف"ي أم"ري"كا ال"شمال"ية ،ال"تي ُعه"د إل"يها ف"ي أل"واح الخ"طة
اإلل ""هية ب ""ال ""جسيم م ""ن امل ""سؤول ""يات ،ف ""قد واجه ""ت مج ""موع ""ات ص ""غيرة م ""ن امل ""ؤم ""نني تح " ّدي ""ات ال ""حياة ال ""يوم ""ية
وش"غلهم ط"لب ال"رزق وال"قيام ب"أود أن"فسهم وع"ائ"الت"هم ف"ي خ"ض ّم أزم"ة اق"تصادي"ة ت"زداد س"وءا وع"ت ّوا .إال أن
املج"موع"ات األص"غر حج"ما ف"ي ك"ل م"ن أوروب"ا وأس"ترال"يشيا والش"رق األق"صى ح"اف"ظت ع"لى ب"قاء ش"علة دي"ن
اهلل م"تّقدة ش"أن"ها ف"ي ذل"ك ش"أن أف"راد ومج"موع"ات وع"ائ"الت أخ"رى م"ن امل"ؤم"نني رغ"م ع"زل"تهم وان"تشاره"م ف"ي
ب"اق"ي أرج"اء ال"عال"م امل"ختلفة .ه"ذا ف"يما ل"م ت"كن ال"كتب األم"ر ّي"ة م"توفّ"رة ب"ال"لغة اإلنج"ليزي"ة ب"ينما ك"ان"ت م"سأل"ة
ت ""رج ""مة اآلث ""ار امل ""بارك ""ة إل ""ى ال ""لغات ال ""رئ ""يسة األخ ""رى وإي ""جاد امل ""خصصات امل ""ال ""ية لنش ""ره ""ا ع ""بئا ث ""قيال م ""ن
تحمله.
املستحيل
ّ
ورغ""م أن ت""لك ال""رؤي""ة ال""تي بس""طها أم""ام""نا ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ك""ان""ت ال ت""زال م""تأ ّل""قة س""اط""عة ي""ضيء ن""وره""ا
اآلف"اق ،ف"إن ال"وس"ائ"ل امل"تاح"ة ألول"ئك األح"باء ب"دت ل"هم ع"اج"زة ب"صورة ي"رث"ى ل"ها ع"ن م"واج"هة ال"ظروف ال"قائ"مة
آن ""ذاك ف ""ي ك ""ل م ""كان .وب ""دا ال ""هيكل الضخ ""م ال ""ثقيل غ ""ير امل ""كتمل ف ""وق األس ""اس ""ات امل ""حفورة ملش ""روع م ""بنى
مش ""رق األذك ""ار وال ""جاث ""م ع ""لى ش ""اط ال ""بحيرة ش ""مال م ""دي ""نة ش ""يكاغ ""و ،ب ""دا وك ""أن ""ه ي ""قف مس ""تخفا ب ""ذل ""ك
ال"تصميم ال"فذ ال"ذي أده"ش ع"ال"م امل"عمار ق"بل س"نوات ق"ليلة .وف"ي ب"غداد اس"تول"ى أع"داء دي"ن اهلل ع"لى ”ال"بيت
"حجا ل ""لبهائ ""يني .وف ""ي األرض امل ""ق ّدس ""ة ذات ""ها أص ""يب ”ق ""صر
"صصه ح ""ضرة ب ""هاء اهلل م " ّ
األع ""ظم“ ال ""ذي خ " ّ
ال ""بهجة“ ب ""أض ""رار ب ""ال ""غة ته " ّدده ب ""الخ ""راب ن ""تيجة اس ""تيالء ال ""ناق ""ضني ع ""ليه وإه ""مال ""هم ص ""يان ""ته .أم ""ا امل ""قام
امل""ق ّدس ال""ذي ي""حتضن رف""ات ك""ل م""ن ح""ضرة ال""باب وح""ضرة ع""بد ال""بهاء ف""قد ب""قي ع""لى ح""ال""ه ب""ناء حج""ري""ا
بسيطا لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر.
"وض"ح ل"حضرة ول"ي أم"ر اهلل ب"عد إج"راء س"لسلة م"ن امل"شاورات االس"تطالع"ية م"ع ن"فر م"ن ك"بار ال"بهائ"يني أن
ت ّ" " "
أي""ة م""حادث""ات رس""مية م""ع األك""فاء امل""ؤه""لني م""ن ال""بهائ""يني ح""ول ت""أس""يس أم""ان""ة س" ّ"ر ع""امل""ية ل""ن ت""كون ع""دي""مة
ال ""فائ ""دة فحس ""ب ،ب ""ل ل ""ع ّلها ت ""أت ""ي ب ""عكس م ""ا ي ""نتظر .وب ""ناء ع ""ليه ق ""رر ح ""ضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي أن ي ""أخ ""ذ ع ""لى
"مهمته ال ""تي ُك" " ّلف ب ""ها .وي ""كاد ي ""كون م ""ن املس ""تحيل ع ""لى ال ""جيل
ع ""ات ""قه ه ""و وح ""ده امل ""سؤول ""ية ل ""يدف ""ع ُق " ُدم ""ا ب " ّ
ال""حاض""ر أن ي""درك ت""مام""ا إل""ى أي درج""ة ك""ان ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ي""قف ب""مفرده وح""يدا ف""ي امل""يدان .وإذا
كان في اإلمكان تص ّور موقفه آنذاك ،ولو إلى حد ،فإن مجرد التص ّور هذا سيكون مؤملا وموجعا للقلب.
"وس""عة ي ""تمتعون ب ""اح ""ترام ب ""ال ""غ ل ""دى أف ""راد ال ""بهائ ""يني ف ""ي ك ""ل ال ""دي ""ار ب ""حكم
ك ""ان أع ""ضاء األس ""رة امل ""بارك ""ة امل " ّ "
"رح"ب ه"ؤالء ب"ال"فرص"ة امل"تاح"ة
م"حتده"م امل"رم"وق ونس"بهم ال"عري"ق .وت"وق"ع ح"ضرة ول"ي أم"ر اهلل ف"ي ال"بداي"ة أن ي ّ "

"صت ع" ""ليها وص " "يّة ح" ""ضرة ع" ""بد ال" ""بهاء
ل" ""هم ل" ""كي يش " " ّدوا أزره وي" ""ساع" ""دوه ف" ""ي ت" ""حقيق األه" ""داف ال" ""تي ن" " ّ
وج"ه ح"ضرة ول"ي أم"ر اهلل ال"دع"وة
"لحة اآلم"رة ب"ال"تنفيذ ال"حتمي .وب"ناء ع"ليه ّ "
ب"أس"لوب"ها ب"ال"غ ال"تأث"ير ول"هجتها امل ّ
ألش"قائ"ه وأب"ناء خ"ؤول"ته وإح"دى ش"قيقات"ه م"من أ ّ"ه"لتهم ك"فاءات"هم ال"تعليمية ل"لقيام ب"الخ"دم"ات اإلداري"ة مل"سان"دة
م"ا ت"تطلبه والي"ة األم"ر م"ن األع"مال وامل"سؤول"يات امل"ره"قة .ول"كن ب"مرور ال"وق"ت ،وي"ا ل"ألس"ف ،ن"فض ال"واح"د م"نهم
ب"عد اآلخ"ر ي"دي"ه م"ن امل"سؤول"يات امل"نوط"ة ب"ه ف"أه"ملوا واج"بات"هم وأب"دوا ع"دم رض"ائ"هم ع"ن ال"قيام ب"دور امل"عاون"ة
وال"دع"م ل"والي"ة األم"ر امل"سند إل"يهم .واألخ"طر م"ن ذل"ك أن"هم خ"لقوا ل"حضرة ش"وق"ي أف"ندي وض"عا مح"رج"ا ،وه"م
أق"رب"اؤه ،ف"لم ي"أخ"ذوا الس"لطة امل"خ ّول"ة ل"ه ب"عني االع"تبار ب"ل اع"تبروه"ا س"لطة اس"مية نس"بيا ،وف"علوا ذل"ك رغ"م م"ا
أك ""دت ""ه أل ""واح وص ""اي ""ا ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ت ""أك ""يدا ق ""اط ""عا ب ""النس ""بة مل ""قام ول "يّ أم ""ر اهلل وس ""لطته ال ""ناف ""ذة .ف ""قد
ف ّ
"ضل ه"ؤالء ،حس"ب رأي"هم ،أن ت"كون زع"ام"ة ال"دي"ن اإلل"هي م"سأل"ة ع"ائ"لية أص"ال وأن ي"كون آلراء ك"بار ال"عائ"لة
وزن""ها واع""تباره""ا وأن يُ""منح آخ""رون م""ن أع""ضائ""ها امل""ؤه""لني م""ثل ه""ذا ال""حق .وازداد ال""وض""ع س""وءا ح""ني ب""دأ
ه""ؤالء األق""رب""اء ب""شن م""قاوم""ة ض""اري""ة ض""د ح""ضرة ول""ي أم""ر اهلل .ووص""لت ال""حال ب""هم إل""ى ح""د س""محوا ف""يه
ألن ""فسهم ،وه ""م أب ""ناء ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء وأح ""فاده ،ب ""معارض ""ة َم ""ن اس ""تخلفه ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء وب ""عصيان
أوامر وصيته.
شه"دت روح" ّية خ"ان"م م"ا ج"رى م"ن ت"ر ّدي األم"ور ف"ي م"راح"له امل"تأخ"رة ف"عان"ت ه"ي ن"فسها م"ما ملس"ته م"ن آث"ار
أضرت بشؤون الدين اإللهي وآملت حضرة ولي أمر اهلل شخصيا .وع ّلقت على ذلك فيما بعد قائلة:
سلبية
ّ
"قصة ال"قدي"مة ع"ن ق"اب"يل وه"اب"يل ،وه"ي ق"صة تُ"حكى ع"ن الحس"د ال"عائ"لي ال"ذي
ع"لى امل"رء أن ي"فهم ال ّ
ي""مثل خ""يطا ق""ات""ما ف""ي ن""سيج ال""تاري""خ ي""رب""ط ع""صوره وده""وره ،وي""مكن ت""قفّي آث""اره ف""ي ك""ل م""ا ج""رى
م"ن أح"داث … ف"ضعف ال"نفس اإلن"سان"ية ال"تي غ"ال"با م"ا ت"تع ّلق ب"أغ"راض ت"اف"هة إض"اف"ة إل"ى ض"عف
"ورط ال" ""ناس ف" ""ي غ" ""مرة م" ""ن
ال" ""عقل البش" ""ري امل " " ّيال إل" ""ى ال" ""غرور والتش " "بّث ب" ""ال" ""رأي ال" ""شخصي ،ي" " ّ
االن""فعاالت ت""عميهم فيخ""طئون ف""ي أح""كام""هم ل""يعمهوا ف""ي ال "تّيه وال""ضالل .ورغ""م أن ظ""اه""رة ال""نقض
"تأص""لة ف""ي األدي""ان ،ف""إن ه""ذا ال ي""عني أن""ه ال ي""نتج ع""نها أض""رار ب""ال""غة
ه""ذه ج""ان""ب م""ن ال""جوان""ب امل" ّ " "
ب"النس"بة ل"دي"ن اهلل … واأله"م م"ن ذل"ك ك"له ه"و أن"ه ال ي"مكن ال"قول إن آث"اره"ا ال"فادح"ة ل"ن ت"صيب م"رك"ز
"عرض ل"ها ش"وق"ي أف"ندي ت"رك"ت آث"ارا
امل"يثاق ن"فسه .ف"الح"مالت ال"شخصية الش"ري"رة امل"غرض"ة ال"تي ت ّ
من الكآبة في نفسه دامت طوال حياته55.
تُ"برز ه"ذه الخ"لفية ال"قات"مة م"ن األح"داث ب"صورة أك"ثر ت"أل"قا وإش"عاع"ا إن"جازات ال"ورق"ة امل"بارك"ة ال"عليا ،ش"قيقة
"بارة وآخ ""ر امل ""خضرم ""ني م ""ن ال ""عصر ال ""بطول ""ي ل ""دي ""ن اهلل .ف ""قد ق ""ام ""ت ب ""هيّة خ ""ان ""م ب ""دور
ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ال " ّ
ح""يوي ف""ي ال "ذّود ع""ن م""صال""ح أم""ر اهلل ال""عزي""ز ب""عد ص""عود ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ،وأص""بحت ل""حضرة ش""وق""ي
أف""ندي س""نده ال""وح""يد ال""فعال .أم""ا والؤه""ا وإخ""الص""ها امل""تفان""ي ف""قد ح" ّ"رك""ا ق""لم ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي امل""بدع
ليخ " ّ
ط ف""ي وص""فها أب""لغ م""ا ك""تب م""ن ال""عبارات وامل""عان""ي ال""عميقة .ف""إث""ر ص""عوده""ا ال""عام  1932ن""عاه""ا إل""ى
األح""باء ف""ي الش""رق وال""غرب ن""عيا م""ؤثّ""را .ف""كتب ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي إل""ى أح""باء الش""رق م""عبّرا ع""ن ف""داح""ة
"وج ""هه
خ ""طب وم ""ا ي ""شعر ب ""ه م ""ن خ ""سارة ش ""خصية ل ""فقده َم ""ن ك ""ان ""ت م ""رش ""دت ""ه ال ""حنون ورائ ""دت ""ه ال ""حكيمة ت " ّ "
ال َ"
"صها
وت" ّ
"شجعه وتس " ّدد خ""طاه .أم""ا رس""ال""ته إل""ى أح""باء ال""غرب ف""قد ت""ضمنت م""رث "يّته األدب""ية ال""خال""دة ال""تي خ" ّ
بشخصها املبارك ،وفي ما يلي بعض ما احتوته تلك املرثيّة من درر الكالم واملعاني:

إن أج"ياال ق"ادم"ة وأق"الم"ا أب"لغ م"ن ق"لمي وح"ده"ا ال"قادرة وال"كفيلة ب"أن ت"فيها ح"قها م"ن اإلش"ادة ال"تي
ت ""ليق ب ""جالل وع ""ظمة ح ""يات ""ها ال ""روح ""ية ال ""شام ""خة ،وال ""ثناء ع ""لى دوره ""ا ال ""فري ""د ال ""ذي ق ""ام ""ت ب ""ه ط ""يلة
م ""راح ""ل االض ""طراب ال ""تي ع ""بره ""ا ال ""تاري ""خ ال ""بهائ ""ي ،أو ب ""ما أغ ""دق ع ""ليها م ""ن ع ""بارات امل ""دح وال ""ثناء
ال""عارم ال""صادرة ع""ن ي""راع ك""ل م""ن ح""ضرة ب""هاء اهلل وح""ضرة ع""بد ال""بهاء ،م""رك""ز عه""ده وم""يثاق""ه ،وه""ي
ع""بارات ،وإن ل""م تُ""د ّون ،ل""م ي" ّ
"شك ف""ي ص""حتها إج""ماال ال""كثرة م""ن امل""عجبني ب""ها واملتح" ّ"مسني ل""ها ف""ي
ك ""ل م ""ن الش ""رق وال ""غرب .ث ""م ال ن ""نسى إس ""هام ""ها ف ""ي ت ""وج ""يه م ""سار س ""لسلة م ""ن األح ""داث ال ""رئ ""يسية
سج"لها ت"اري"خ ه"ذا األم"ر ال"كري"م وال م"ا ع"ان"ته م"ن اآلالم وم"ا ب"ذل"ته م"ن ال"تضحيات .أض"ف إل"ى
ال"تي ّ "
ذل ""ك م ""ا ت ""متعت ب ""ه م ""ن ال ""عطاي ""ا ال ""نادرة ت ""مثلت ف ""ي ح ""نان ال ي ""نضب وع ""طف ص ""ادق أغ ""دق ""ته ب ""عظيم
ال ""فضل وال ""كرم ،وك ""ل ه ""ذه ال ""خصال وغ ""يره ""ا م ""ن ال ""فضائ ""ل ام ""تزج ""ت خ ""يوط ""ا م ""تماس ""كة ال ت ""نفصم
"ؤرخ ل"دي"ن
ع"راه"ا ف"ي ن"سيج ه"ذا ال"دي"ن ،وه"و أم"ر ال ي"مكن أن ي"تغاض"ى ع"نه أو ي"قلل م"ن ش"أن"ه أي م ّ
"ص ب"ال"ذك"ر؟ ف"قد غ"مرت"ني ب"ها
ب"هاء اهلل ف"ي املس"تقبل  ...وإن"ي ألت"ساءل أي"ا م"ن ب"رك"ات"ها ال"عميمة أخ ّ
وه"ي تح"دب ع"ليّ ع"ناي"ة ورع"اي"ة ،وذل"ك ف"ي أدقّ لح"ظات ح"يات"ي وأك"ثره"ا ق"لقا واض"طراب"ا .ف"بالنس"بة
ل""ي ،ح""ني وق""فت م""حتاج""ا أش""د ال""حاج""ة ألن ي""م ّن اهلل ع""ليّ ب""نعمته وف""ضله وي""بعث ف "يّ ال""همة وال""عزم
ومج"دت"ها ف"ي
ّ"
تجس"دت ل"ي ال"ورق"ة ال"عليا امل"بارك"ة رم"زا ح" ّيا ل"عدي"د م"ن ال"صفات وامل"زاي"ا ال"تي ع"رف"تها
ّ" "
شخص حضرة عبد البهاء56.
ك ""ان ح ""ضرة ول ""ي أم ""ر اهلل ي ""شعر ول ""سنوات ط ""وال ب ""أن ص ""يان ""ة األم ""ر اإلل ""هي وح ""ماي ""ته م ""سأل ""ة ت ""قتضي م ""ن
"صمت ح ""يال األوض ""اع امل ""تر ّدي ""ة ل ""ألس ""رة امل ""بارك ""ة .ول ""كن ح ""ضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي وج ""د ن ""فسه
ج ""ان ""به ال ""تزام ال " ّ
م ""ضطرا ف ""ي ن ""هاي ""ة امل ""طاف أن ي ""علن ل ""لعال ""م ال ""بهائ ""ي ع ""ن ط ""بيعة ال ""تجاوزات ال ""تي ك ""ان ع ""ليه م ""واجه ""تها
"ورط ""وا
وم ""عال ""جتها .وه ""و ف ""عل ذل ""ك م "
"ضطرا ع ""ندم ""ا ت ""ح ّول ""ت م ""عارض ""ة ه ""ؤالء األق ""رب ""اء إل ""ى ع ""صيان س ""اف ""ر ،ف " ّ
ّ
األس ""رة ف ""ي ن ""هاي ""ة األم ""ر ف ""ي ت ""حال ""ف مخ ""ز م ""ع ت ""لك ال ""عصبة م ""ن ن ""اق ""ضي امل ""يثاق ال ""ذي ""ن ح "ذّر ح ""ضرة ع ""بد
ال"بهاء م"ن م"كائ"ده"م ف"ي أل"واح وص"اي"اه ب"أس"لوب ش"دي"د ال"لهجة ،وش"طّوا أب"عد م"ن ذل"ك ح"تى أن"هم ت"زاوج"وا م"ع
هؤالء الناقضني ومع إحدى العائالت املحلية شديدة العداء لدين اهلل57.
إن ه""ذه ال""حقيقة امل""ؤس""فة م""ن ال""تاري""خ م""همة ألن""ها س""وف ت""ساع""دن""ا ع""لى ت""ف ّهم األح""داث ال""تي م" ّ"رت ب""األم""ر
ال"كري"م ف"ي ال"قرن العش"ري"ن ،ال ب"النس"بة مل"ا أس"ماه ح"ضرة ول"ي أم"ر اهلل ب"ال"زل"زال ال"ذي ض"رب ال"عائ"لة امل"بارك"ة
فحس ""ب ،ب ""ل ب ""النس ""بة مل ""ا ت ""لقيه ه ""ذه األح ""داث م ""ن ض ""وء يج ""لو م ""ا س ""وف ت ""واج ""هه ب ""صورة م ""تزاي ""دة ال ""جام ""عة
ال"بهائ"ية م"ن تح" ّدي"ات املس"تقبل .ف"قد أن"بأن"ا ب"ذل"ك وب"صري"ح ال"عبارة ك ٍّ"ل م"ن ح"ضرة ع"بد ال"بهاء وح"ضرة ول"ي
أم""ر اهلل .وب""صرف ال""نظر ع""ن ال""نفاق ال""ذي اتّ""سم ب""ه م""عظم أنس""باء ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي وأق""رب""اؤه ف""إن""هم
أث"بتوا ب"أع"مال"هم جه"ال ت"ام"ا ب"طبيعة ال"وظ"يفة ال"تي أن"يطت ب"ه حس"بما ج"اء ف"ي وص"يّة ح"ضرة ع"بد ال"بهاء .ول"م
ي""كن ف""ي اس""تطاع""تهم ،أو ل""ع ّلهم ل""م ي""حاول""وا ،ف""هم ال""حاج""ة إل""ى خ""لق س""لطة م""رك""زي""ة ك""ان ال ب""د م""نها إلع""ادة
ب""ناء ص""رح ال""نظام االج""تماع""ي ،وب""دا األم""ر ب""النس""بة ل""هم وك""أن""ه تح" ٍ"د روح""ي .وح""قيقة األم""ر ه""ي أن ال""ظهور
اإلل"هي ف"ي ع"صر ال"نضج اإلن"سان"ي ج"اء به"ذه الس"لطة ك"أب"رز امل"عال"م ال"رئ"يسة ل"رس"ال"ته .وق"صة تخ" ّلي ه"ؤالء
ع ""ن ح ""ضرة ول ""ي أم ""ر اهلل درس م ""ن دروس ال ""تاري ""خ س ""وف ت ""عيه األج ""يال ال ""قادم ""ة ع ""بر ال ""دورة ال ""بهائ ""ية م ""ن
ال"قرون وال"عصور .أم"ا م"صير ه"ذه ال"زم"رة ال"تي ت"متعت ب"الح"ظوة واالم"تياز ع"ن غ"ير ج"دارة واس"تحقاق ال ب"د

أن ي ""ؤك ""د ل ""كل م ""ن ي "طّلع ع ""لى م ""ا آل ""ت إل ""يه ح ""ال ""تهم م ""دى أه ""مية ك ""ل م ""ن م ""يثاق ح ""ضرة ب ""هاء اهلل ب ""النس ""بة
ل"تأس"يس وح"دة ال"عال"م اإلن"سان"ي ،وب"النس"بة ل"الل"تزام"ات ال"حتمية ال"تي ي"فرض"ها ذل"ك امل"يثاق ع"لى أول"ئك ال"ذي"ن
يلجأون إلى حماه.

*
إذا م""ا ف" ّكرن""ا م""ل ّيا ف""ي األح""داث ال""تي ج""رت إ ّب""ان والي""ة ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ف""إن ع""لينا ن""حن ال""بهائ""يني أن
"همة ال" ""تي أل" ""قيت ع" ""لى ع" ""ات" ""قه م" ""ن وج" ""هة ن" ""ظره ه" ""و ن" ""فسه .وف" ""ي ه" ""ذا
نس" ""تلهم ال" ""خيال ل" ""نتص ّور ط" ""بيعة امل" " ّ
سنس"ترش"د بمج"موع"ة م"ا ت"رك"ه ل"نا م"ن ال"كتب وامل"ؤل"فات .ف"رؤي"ته ال"تي ك"ان"ت ط"وال ال"سنوات الس"ت وال"ثالث"ني
"نسقة ل""كل م""ا أنج""زه م""ن األع""مال ،وج""دت أص""ول""ها ف""ي ب""يان""ات ح""ضرة ع""بد ال""بهاء.
ل""والي""ة األم""ر ه""ي ال""قوة امل" ّ
بني حضرة عبد البهاء محور تعاليم رسالة حضرة بهاء اهلل
ففي عدد ال مجال لحصره من ألواحه وأحاديثه ّ
ك ""ما ي ""لي” :إن أس ""اس دي ""ن اهلل وش ""ري ""عته ال ""ذي تج" " ّلى ف ""ي ه ""ذا ال ""دور ال ""بدي ""ع وال ""قرن الج ""ليل ه ""و ال ""رأف ""ة
ال"كبرى وال"رح"مة ال"عظمى واألل"فة ب"ني ج"ميع املِ"لل ،وال"صدق واألم"ان"ة وامل"حبة ال"قلبية ال"خال"صة ت"جاه ج"ميع
ح"ل ،وإع"الن وح"دة ال"عال"م اإلن"سان"ي 58“.وأ ّ"ك"د ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ،ك"ما أش"رن"ا س"اب"قا ،ت"أك"يدا
ال"طوائ"ف والن ِّ َ "
ق"اط"عا ب"أن ال"تغييرات ال"طارئ"ة وال"تحوالت األس"اس"ية ال"شام"لة ف"ي ك"ل م"جال م"ن م"جاالت امل"ساع"ي وال"جهود
اإلن"سان"ية س"وف ت"جعل ه"دف وح"دة ال"عال"م اإلن"سان"ي ه"دف"ا واق"عيا ي"مكن ت"حقيقه .أم"ا ب"النس"بة مل"ضام"ني ه"ذه
ال""رؤي""ة ال""تي اس""تلهمها ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي م""ن ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ف""قد ش" ّكلت امل""وض""وع ال""رئ""يس ل""بعضٍ
وج""هها ال ""عام  1931إل ""ى األح ""باء ف ""ي
م ""ن أه ""م ال ""رس ""ائ ""ل ال ""تي خ ""طها ح ""ضرة ول ""ي أم ""ر اهلل .ف ""في رس ""ال ""ة ّ "
الغرب بسط أمامهم آفاقا جديدة من الرؤية والتص ّور ملستقبل باهر مشرق على هذا النحو:
إن م""بدأ وح""دة البش""ر واتّ""حاده""م ه""و امل""حور ال""ذي ت""دور ح""ول""ه تـ""عال""يم ح""ضرة ب""هاء اهلل ك""اف""ة ،وه""و
ل""يس ث""مرة ن""ات""جة ع""ن مج""رد ف""ورة ع""اط""فية ع""مياء ،ك""ما أن""ه ل""يس ب""مثاب""ة ت""عبير آلم""ال م""بهمة ت " ّدع""ي
"وج""هها ليس""ت مج""رد إي""قاظ روح األخ " ّوة وال""خير ب""ني ال""ناس ،وال
ال""تقوى وال""صالح .ف""ال""دع""وة ال""تي ي" ّ"
ه ""ي مج " ّ"رد م ""حاول ""ة إلق ""ام ""ة ال ""تعاون وال ""وف ""اق ب ""ني األم ""م وال ""شعوب .إن م ""طلب م ""بدأ وح ""دة البش ""ر
واتّ ""حاده ""م م ""طلب أدقّ وغ ""اي ""ة أع ""ظم وأج " ّ"ل م ""ن ت ""لك امل ""طال ""ب وال ""غاي ""ات ال ""تي ق ""ام ال ""رس ""ل واألن ""بياء
ال""ساب""قون ب""تحقيقها .وال ي""نطبق ه""ذا امل""بدأ ع""لى ال""فرد ف""قط ،ب""ل ي""تناول أي""ضا ال""عالق""ات األس""اس""ية
ال"تي ي"جب أن ت"رب"ط ال"حكوم"ات وال"شعوب ك"اف"ة ك"أع"ضاء أس"رة إن"سان"ية واح"دة … وي"دع"و ه"ذا امل"بدأ
أي"ضا إل"ى ت"غييرات ع"ضوي"ة ف"ي بُ"نية امل"جتمع ال"راه"ن ،وه"ي ت"غييرات ل"م يشه"د ال"عال"م ل"ها م"ثيال …
ف"أق"ل م"ا ي"دع"و إل"يه ه"و إع"ادة ب"ناء ص"رح ال"عال"م امل ّ
"تحضر وت"حقيق ن"زع س"الح"ه .وي"نادي إض"اف"ة إل"ى
ذل"ك ب"إق"ام"ة ع"ال"م ملتح"م ع"ضوي"ا ف"ي ك"ل ن"اح"ية م"ن ال"نواح"ي األس"اس"ية ل"حيات"ه ،متّح"د ف"ي م"نظوم"ات"ه
ال""سياس""ية ،وف""ي ت""ط ّلعات""ه ال""روح""ية ،وف""ي ت""جارت""ه ون""ظمه امل""ال""ية ،ومتّح""د ف""ي ل""غته وأبج""دي""ته وح""روف
"خاص"يّات ال"قوم"ية امل"ختلفة ألج"زائ"ه
ه"جائ"ه ول"كنه أي"ضا ق"ادر ع"لى اح"تواء م"ا ال ن"هاي"ة ل"ه م"ن ت"عدد ال ّ " "
املتحدة59.

أم""ا امل""فهوم ال""ذي ظه""ر ق""وي""ا ف""ي آث""ار ح""ضرة ول""ي أم""ر اهلل ف""كان ت""لك االس""تعارة ال""لفظية امل""تمثلة ف""ي ك""لمة
”ع"ضوي“ ال"تي اس"تخدم"ها ح"ضرة ب"هاء اهلل وم"ن ب"عده ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ليح" ّدد م"عنى ذل"ك ال"سياق ال"ذي
اس ""تمر آلالف ال ""سنني وس ""ار ب ""اإلن ""سان ""ية إل ""ى ه ""ذه امل ""رح ""لة ال ""نهائ ""ية م ""ن ت ""اري ""خها املش ""ترك .وك ""ان ""ت ه ""ذه
ال"صورة ال"ذه"نية ن"موذج"ا م"قياس"يا ب"ني امل"راح"ل ال"تي ت"م ف"يها ت"نظيم امل"جتمع اإلن"سان"ي وت"وح"يد ع"ناص"ره م"ن
ج ""هة ،وم ""ن ج ""هة أخ ""رى ذل ""ك ال ""سياق ال ""ذي ي ""نمو ب ""موج ""به ت ""دري ""جيا ك ""ل إن ""سان فيتخ ""طى ال ""قيود ال ""تي تح "دّ
م""رح""لة ال""طفول""ة ل""يصل إل""ى م""رح""لة ال""نضج وم""ا ل""ها م""ن ق""وى وق""درات .وي""برز ه""ذا امل""فهوم ج""ليا واض""حا ف""ي
العديد من كتابات حضرة شوقي أفندي بالنسبة للتح ّوالت الطارئة في عصرنا الراهن:
ق"د انته"ت م"رح"لة ال"طفول"ة ال"تي ك"ان ع"لى ال"جنس البش"ري أن ي"جتازه"ا ،واإلن"سان"ية ال"يوم ت"سير ف"ي
س"فر ال"تطور ،وه"ي م"رح"لة ال"ته ّور ح"يث ت"بلغ
ج" ٍّو م"ن االض"طراب"ات امل"قت ِرن"ة ب"أش"د م"رح"لة م"ش ّوش"ة ف"ي ِ "
ح" ّدة الش"باب واالن"دف"اع ت"مام"ها ،ث"م ت"عود ب"ال"تدري"ج إل"ى م"قام اله"دوء وال"حكمة وال"نضوج ال"ذي ه"و م"ن
خ""صائ""ص ال""رج""ول""ة .ع""ند ذل""ك ي""صل ال""جنس البش""ري إل""ى م""قام ال""نضوج ال""ذي ي""م ّكنه م""ن ال""حصول
قف تطوره النهائي60.
على القوة واالستعدادات التي عليها يتو ّ
ّ
ت""م ّعن ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي م""ليّا ف""ي ه""ذا امل""فهوم ال""شاس""ع ف""دف""عه ذل""ك ل""كي ي""ق ّدم ل""لعال""م ال""بهائ""ي وص""فا
م"تالح"ما م"تني ال"تماس"ك لش"رح م"عال"م املس"تقبل ،م"ا س"مح ل"ثالث"ة أج"يال م"ن امل"ؤم"نني ب"أن ت"وض"ح ل"لحكوم"ات
ووس""ائ""ل اإلع""الم وع""موم ال""ناس ف""ي ك""ل ب""قعة م""ن ب""قاع ال""عال""م امل""نظور ال""ذي م""ن خ""الل""ه ي""زاول األم""ر ال""كري""م
نشاطاته املختلفة:
إن وح""دة ال""جنس البش""ري ك""ما رس""مها ح""ضرة ب""هاء اهلل ت""عني ت""أس""يس راب""طة ل""شعوب ال""عال""م تتّح""د
ف ""يها اتّ ""حادا ث ""اب ""تا وث ""يقا األم ""م وامل ""ذاه ""ب واألج ""ناس وال ""طبقات ك " ّلها ،وف ""يها ت ""كون ال ""حقوق ال ""ذات ""ية
ل ""لحكوم ""ات امل ""ك ِّون ""ة ألع ""ضائ ""ها م ""كفول ""ة ت ""مام ""ا ،وت ""صان ب ""صورة ق ""اط ""عة وك ""ام ""لة الح ""ري ""ات ال ""شخصية
وامل""بادرات ال""خاص""ة ل""ألف""راد امل""نتمني له""ذه ال""راب""طة .وإل""ى الح""د ال""ذي ي""مكننا م""ن رس""م ص""ورة له""ذه
ال"راب"طة ف"ي أذه"ان"نا ف"إن"ه ي"نبغي ل"ها أن تش"تمل ع"لى ه"يئة تش"ري"عية ع"امل"ية ي"كون أع"ضاؤه"ا وك"الء ع"ن
ال"جنس البش"ري وأن ي"كون ل"ها اإلش"راف ال"تام ع"لى م"وارد األم"م ال"تي ت"تك ّون م"نها ك"اف"ة ،وأن تش ّ"رع
م ""ن ال ""قوان ""ني م ""ا ت ""تطلبه ال ""حياة ال ""عام ""ة م ""ن ت ""نظيم وم ""ا يس " ّد ح ""اج ""ات األج ""ناس وال ""شعوب وت ""سوي ""ة
ال""عالق""ات ف""يما ب""ينها .وي""نبغي له""ذه ال""راب""طة أن تش""تمل أي""ضا ع""لى ه""يئة ت""نفيذي""ة ت""ؤي""ده""ا ق""وة ع""امل""ية
وظ""يفتها ت""نفيذ ال""قرارات وت""طبيق ال""قوان""ني ال""تي ت""ضعها ال""هيئة التش""ري""عية ،وامل""حاف""ظة ع""لى ال""وح""دة
ال"عضوي"ة ل"تلك ال"راب"طة ،إض"اف"ة إل"ى اش"تمال"ها ع"لى م"حكمة ع"امل"ية ت"تول"ى ال"فصل وإص"دار األح"كام
ال"ناف"ذة ال"با ّت"ة ف"ي ك"ل ال"نزاع"ات ال"تي ق"د ت"نشأ ب"ني ال"عناص"ر امل"ختلفة امل"ك ِّون"ة له"ذا ال"نظام ال"عامل"ي …
"تعني ت""نظيم م""وارد ال""عال""م االق""تصادي""ة ب""اس""تثمار ال""خام""ات اس""تثمارا ت""ام""ا وت""نظيم أس""واق""ها
وك""ذل""ك ي" ّ
وتنميتها وتوزيع منتجاتها توزيعا عادال61.
ح""ني أق""دم ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ع""لى ش""رح ال""نظام اإلداري ف""ي رس""ال""ته ب""عنوان ”دورة ب""هاء اهلل“ ،أش""ار
ب ""صورة خ ""اص ""ة إل ""ى دور والي ""ة األم ""ر اإلل ""هي ال ""تي ي ""ضطلع ب ""ها ف ""ي ”ض ""مان ت ""مكني ال ""دي ""ن م ""ن إل ""قاء ن ""ظرة
"تبصرة ،وه"ي
م"تم ّعنة م"تراب"طة ب"عيدة امل"دى ت"دوم ع"بر س"لسلة األج"يال امل"توال"ية  “….وت"مثّلت ه"ذه ال"نظرة امل ّ

"طرق ح ""ضرة
امل ""وه ""بة ال ""فري ""دة ال ""تي اخ "تُص ب ""ها ح ""ضرة ول ""ي أم ""ر اهلل ،ت ""مثّلت واض ""حة ك ""ل ال ""وض ""وح ح ""ني ت " ّ
"سياق ال ""تاري ""خي امل ""زدوج ال ""ذي رآه ينبس ""ط أم ""ام األن ""ظار ف ""ي ال ""قرن
ش ""وق ""ي أف ""ندي إل ""ى ش ""رح ط ""بيعة ال " ّ
"صرح ب"أن س"اح"ة ال"عالق"ات ال"دول"ية س"وف ت"رت"سم م"عامل"ها ب"صورة م"تزاي"دة ن"تيجة ت"صارع ق"وت"ني
العش"ري"ن .ف ّ
ت""وأم""ني األول""ى ”ق" ّوة ب"نّاءة“ واألخ""رى ”ق" ّوة م""د ّم""رة ه" ّدام""ة“ ،وك""لتا ال""قوت""ني ال ت""خضع ل""إلرادة اإلن""سان""ية .وف""ي
ض""وء م""ا ن""شاه""ده ال""يوم م""ن األح""داث تبه""رن""ا ن""ظرة ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ال""ثاق""بة ال""تي ك""شفت ل""نا آن""ذاك
خ"باي"ا م"ا يح"دث اآلن ف"ي إط"ار ه"ذا ال"سياق امل"زدوج .إذ أش"ار ف"ي ال"عام  1942إل"ى ض"رورة ق"يام ”ت"نظيم
ع"امل"ي ل"تبادل االت"صاالت … ي"ؤدي وظ"ائ"فه بس"رع"ة ف"ائ"قة وا ّت"ساق ك"ام"ل“ 62،وأمل"ح أي"ضا إل"ى ت"ضعضع ن"فوذ
ال""دول ال""قوم""ية ف""ي ت""عزي""ز م""صير ال""عال""م اإلن""سان""ي ،وإل""ى اآلث""ار امل""د ّم""رة ال""تي س""وف ت""صيب امل""جتمع ف""ي
ت ""ماس ""كه وان ""سجام ""ه م ""ن ج ""راء االن ""حالل األخ ""الق ""ي املنتش ""ر ف ""ي ك ""ل أن ""حاء ال ""عال ""م ،ن ""اه ""يك ب ""ذل ""ك ال ""شعور
امل" ّ
"تفشي ب""خيبة األم""ل ل""دى ع""موم ال""ناس إزاء اس""تشراء ال""فساد ال""سياس""ي .وأش""ار ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي
م ""ن ط ""رف آخ ""ر إش ""ارات ل ""م ي ""كن ف ""ي اس ""تطاع ""ة أح ""د م ""ن م ""عاص ""ري ""ه أن ي ""تص ّوره ""ا أو ي ""تخيّلها ،م ""نها ق ""يام
"كرس خ"دم"ات"ها ل"رف"ع مس"توى امل"صال"ح اإلن"سان"ية وت"نسيق ال"نشاط"ات االق"تصادي"ة،
ال"وك"االت ال"دول"ية ال"تي ت ّ
وتح"دي"د ال"قواع"د وامل"عاي"ير ال"دول"ية ،وت"شجيع روح ال"تعاض"د وال"تضام"ن ب"ني م"ختلف األع"راق وال"ثقاف"ات .وب"نيّ
ح"ضرة ول"ي أم"ر اهلل ل"نا آن"ذاك أن ه"ذه ال"تطورات وغ"يره"ا س"وف ت"ح ّول وت"غ ّير ت"غييرا أس"اس"يا ال"ظروف ال"تي
سوف يقوم فيها األمر البهائي بتنفيذ رسالته في العقود الالحقة.
ك ""ان أح ""د ه ""ذه ال ""تطورات امل ""ثيرة ال ""تي ت ""بيّنت ل ""حضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي ف ""ي اآلث ""ار ال ""كتاب "يّة امل ""ق ّدس ""ة ل ""ألم ""ر
ال"كري"م ال"تي ُك" ّلف بش"رح"ها ،م"ا ي"تعلق ب"دور ال"والي"ات املتح"دة ك"دول"ة ،وإل"ى ح"د أق"ل ،ب"دور ش"قيقات"ها م"ن دول
"بصره ل"ألم"ور م"ده"شا وخ"اص"ة أن م"ا ك"تبه ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ف"ي ذل"ك
ن"صف ال"عال"م ال"غرب"ي .ف"كم ك"ان ت ّ
ال ""وق ""ت ت ""م ف ""ي م ""رح ""لة ت ""اري ""خية ك ""ان ""ت ال ""والي ""ات املتح ""دة ف ""يها م ""صممة ع ""لى ان ""تهاج س ""ياس ""ة ان ""عزال ""ية ف ""ي
"بصر م ""ا س ""وف
ع ""الق ""ات ""ها ال ""خارج ""ية وف ""ي ق ""ناع ""ات األغ ""لبية م ""ن م ""واط ""نيها .ول ""كن ح ""ضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي ت " ّ
ت""حققه ت""لك ال""دول""ة ل""لقيام ”ب""دور ح""اس""م ف""عال ف""ي ت""نظيم ش""ؤون ال""عال""م اإلن""سان""ي وت""سوي""تها ت""سوي""ة س""لمية
…“ وذ ّك""ر ال""بهائ""يني ب""توق""عات ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ف""ي أن ت""صبح ال""والي""ات املتح""دة ” أول دول""ة ت""ضع أس""س
ت"فاه"م دول"ي …“ ألن"ها ق"د ن ّ"مت ال"قدرات ال"تي ت"م ّكنها م"ن ت"حقيق ذل"ك ،وألن"ها ت"تمتع ب"طاب"ع م"نفرد ي"تمثّل ف"ي
"خص ش""عبها.
بُ""نيتها االج""تماع""ية وت""طوره""ا ال""سياس""ي ول""يس بس""بب أي ”ام""تياز خ""اص أو ح""ق مكتس""ب“ ي" ّ
وب ""ال ""فعل ف ""قد أدرك ح ""ضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي وت ""وق ""ع س ""لفا أن ال ""حكوم ""ات وال ""شعوب ك ""اف ""ة ف ""ي ن ""صف ال ""كرة
الغربي تسير في هذا االتجاه باطراد63.
ص" ّور ح"ضرة ال"باب م"ق ّدم"ا م"عال"م ال"دور ال"ذي س"وف ت"قوم ب"ه ال"جام"عة ال"بهائ"ية ف"ي ت"حقيق اك"تمال ال"سياق
التاريخي الجاري وذلك في رسالته الوداع ّية إلى أتباعه في األيام األولى من مولد هذا الدين:
ي""ا أص""حاب""ي األع"زّاء أن""تم ح""ام""لون ل""لواء اهلل ف""ي ه""ذا ال""يوم… ف""أن""تم املس""تضعفون ال""ذي""ن ن""زل ف""ي
ش""أن""هم ف""ي ال""كتاب ’ب""ل ن""ري""د أن ن""م ّن ع""لى ال""ذي""ن اس "ت ُ ِ
ضعفوا ف""ي األرض ون""جعلهم أئ" ّ"مة ون""جعلهم
ال ""وارث ""ني ‘.ف ""قد دع ""اك ""م ربّ ""كم إل ""ى ه ""ذا امل ""قام وس ""تصلون إل ""يه إذا وض ""عتم ت ""حت أق ""دام ""كم ك ""ل رغ ""بة
وش"هوة أرض" ّية واجته"دت"م أن ت"كون"وا م"ن ’ال"ذي"ن ال يس"بقون"ه ب"ال"قول وه"م ب"أم"ره ي"عملون‘ … ال ت"نظروا

"توج""هة إل""ى ال""ق ّوة ال""قاه""رة م""ن ر ّب""كم … إذا ً ق""وم""وا
إل""ى ض""عفكم واس""تكان""تكم ب""ل اج""علوا أن""ظارك""م م" ّ"
كلوا عليه وأيقنوا بالفوز والنصر في النهاية64.
على اسم اهلل وضعوا ثقتكم فيه وتو ّ
وف"ي زم"ن م"بكر م"ن أي"ام والي"ته ،وك"ان ذل"ك ف"ي ال"عام  ،1923أح"س ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ب"رغ"بة دف"عته إل"ى
أن ي ""شاط ""ر أح "بّاء أم ""ري ""كا ال ""شمال ""ية م ""ا ي ""جيش ف ""ي ص ""دره م ""ن م ""شاع ""ر ح ""ول ه ""ذا امل ""وض ""وع ،ف ""كتب إل ""يهم
يقول:
"لنتوج""ه ب""ال""دع""اء إل""ى اهلل ف""ي ه""ذه األي""ام ال""تي ت""جتاح ف""يها ال""عال""م م""وج""ة م""ن ال""غ ّم واالك""تئاب ،ه""ذه
ّ"
ف"
األي"ام ال"تي ان"طلقت ف"يها ُق"وى غ"اش"مة وان"دل"عت ف"يها ال"فوض"ى واالض"طراب وال ّ"رج"عية لته" ّدد س"الم"ة
"تعرض ف"يها أي"نع ث"مار ال"حضارة اإلن"سان"ية ألق"سى
امل"جتمع البش"ري واس"تقراره ،ه"ذه األي"ام ال"تي ت ّ
ال"تجارب واالم"تحان"ات ال"تي ال م"ثيل ل"ها ،ف"في ه"ذه األي"ام يج"در ب"نا أن ن"درك إدراك"ا ع"ميقا ي"فوق م"ا
م"ضى أن"ه وإن ك"نا مج"رد ف"ئة ق"ليلة ال"عدد ف"ي وس"ط أم"واج ه"ائ"جة م"ن ج"ماه"ير ال"عال"م ال"غفيرة ،ف"إن
"لحة وح ""يوي ""ة ب ""النس ""بة
اهلل ق ""د اخ ""تارن ""ا ف ""ي ه ""ذا ال ""يوم ل ""نكون وس ""طاء ف ""ضله وع ""ناي ""ته ،وأ ّن م ""همتنا م " ّ
دس الذي رسمه اهلل لبني البشر65.
ملصير اإلنسانية ،وأنه علينا أن نقوم بتحقيق الهدف املق ّ
ك"ان ح"ضرة ول"يّ أم"ر اهلل ع"لى وع"ي ت"ام ب"أح"وال امل"جتمع اإلن"سان"ي وظ"روف"ه امل"تر ّدي"ة ،وب"ما واج"هه م"ن آث"ار
ال""خيان""ة ال""تي دب""ره""ا أع""ضاء األس""رة امل""بارك""ة ال""ذي""ن ك""ان م""ن امل""فروض أن ي""كون""وا ع""ون""ا ل""ه ي""عتمد ع""ليهم ف""ي
ت ""نفيذ م ""سؤول ""يات ""ه ،ول ""م يَ" "فُته أي ""ضا أن م ""وارد ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية امل ""ادي ""ة ض ""ئيلة نس ""بيا ،ف ""دف ""عه ذل ""ك إل ""ى
االجتهاد في خلق الوسائل واألسباب الالزمة لتحقيق املهمة التي ورثها.
ك""ان م""عظم ال""بهائ""يني ،ق" ّ"ل ع""دده""م أو ك""ثر ،ي""درك""ون دون ش""ك أن امل""حاف""ل ال""تي ُدع""وا ل""تشكيلها ك""ان ل""ها م""ن
األه ""مية م ""ا ي ""فوق امل ""تطلبات ال ""عملية إلدارة ال ""شؤون ال ""يوم ""ية ال ""تي تح " ّ"ملوا م ""سؤول ""يتها .وك ""ان ح ""ضرة ع ""بد
وجه خطط تنمية املحافل وتشكيلها قد تحدث عنها قائال:
البهاء الذي ّ
س ُ"رج ن"وران" ّية وح"دائ"ق م"لكوت"ية ينتش"ر م"نها ن"فحات ال"قدس ع"لى اآلف"اق
… ه"ذه امل"حاف"ل ال"روح"ان"ية ُ" "
ويش""رق م""نها أن""وار ال""عرف""ان ع""لى اإلم""كان ويس""ري م""نها روح ال""حياة ع""لى ك""ل ال""جهات وه""ي أع""ظم
قي اإلنسان في جميع الشؤون واألحوال …66.
سبب لتر ّ
وق""عت ع""لى ع""ات""ق ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ف""ي ن""هاي""ة امل""طاف م""سؤول""ية إف""هام ال""جام""عة ال""بهائ""ية م""كان""ة ه""يئات
ال"تشاور املح"لية وامل"رك"زي"ة وال"وظ"ائ"ف امل"تع ّلقة ب"ها وذل"ك ف"ي إط"ار ال"نظام اإلداري ال"ذي أب"دع"ه ح"ضرة ب"هاء
"ص ع""ليه ف""ي أل""واح وص""اي""اه .إالّ أن ن""فرا غ""ير ق""ليل م""ن األح "بّاء
"فصال ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ون" ّ
اهلل وش""رح""ه م" ّ
واج""ه ص""عوب""ة ف""ي ه""ذا الس""بيل .ف""قد ت""و ّل""د ل""دى ال""بعض و ْه""م ب""أن دي""ن اهلل ف""ي األس""اس ه""و ”مج" ّ"رد راب""طة
روح""ية“ ،وأن أي ت""نظيم له""ذه ال""راب""طة ل""م ي""كن ع""نصرا ج""وه""ري""ا م""ن ت""عال""يم ه""ذا ال""دي""ن ،ول""و أن ه""ذا ال""بعض
أي"ضا ل"م يج"د ت"ناق"ضا ب"ال"ضرورة ب"ني ه"ذا وذاك .وم"ن ث"م أك"د ح"ضرة ول"ي أم"ر اهلل ،إزال"ة له"ذا ال"وه"م ،أه"مية
ه"ذه ال"هيئات م"شيرا إل"ى م"ا ج"اء ف"ي ال"كتاب األق"دس وف"ي ك"تاب أل"واح وص"اي"ا ح"ضرة ع"بد ال"بهاء وب ّ"ني أن:
”ال"واح"د م"نهما ال ي"كمل اآلخ"ر فحس"ب ،ب"ل أن ك"ال م"نهما ي"دع"م اآلخ"ر وي"ثبت ب"يان"ات"ه ،وأن ك"الًّ م"نهما إض"اف"ة

إل"ى ذل"ك ج"زء ال يتج"زأ ل"وح"دة واح"دة م"تكام"لة … 67“ .ث"م دع"ا ح"ضرة ول"ي أم"ر اهلل امل"ؤم"نني أن ي"تمعنّوا م"ل ّيا
في الحقائق األصلية للدين الذي اعتنقوه ولفت أنظارهم إلى ما يلي:
"تعرف إل"ى ت"لك ال"روح ال"تي ب"عثها ح"ضرة ب"هاء اهلل ف"ي ال"عال"م ،وال"تي تظه"ر
ل"ن ي"فوت م"عظم ال"ناس ال ّ
ب"درج"ات م"تفاوت"ة م"ن ال"قوة وال"نفوذ متج" ّلية ف"ي ال"جهود ال"واع"ية ألول"ئك ال"ذي"ن أع"لنوا ت"أي"يده"م ل"حضرة
ب""هاء اهلل أو تظه""ر ب""صورة غ""ير م""باش""رة ع""ن ط""ري""ق م""نظمات إن""سان""ية م""عيّنة .ك""ما أن ه""ؤالء ال""ناس
ي"درك"ون أي"ضا أن ه"ذه ال"روح ل"ن ت"ع ّم ال"عال"م البش"ري وت"ؤثّ"ر ف"يه ت"أث"يرا أب"دي"ا م"ا ل"م تتجس"د ف"ي ن"ظام
واضح املعالم مرئي وظاهر ،يحمل اسمه ويعمل طبقا ملا أنزله من الشرائع واألحكام68.
"لموا ب"ال"فارق ال"جوه"ري ب"ني دي"ن ح"ضرة
واس"ترس"ل ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ف"ي ح" ّ
ث أت"باع أم"ر اهلل ع"لى أن ي ّ
"ص ح"ضرة ب"هاء اهلل ف"ي آث"اره امل"قدس"ة ع"لى مس"تلزم"ات
ب"هاء اهلل وب"ني األدي"ان ال"ساب"قة .فش"رح أن"ه ب"ينما ن ّ
ق ""يام م ""ثل ه ""ذا ال ""نظام امل ""عتمد رس ""ميا وامل ""ص ّدق ع ""ليه إل ""ه ّيا ،ص ""متت ك ""تب األدي ""ان األخ ""رى إج ""ماال ع ""ن
"ؤس ""سي ت ""لك
م ""وض ""وع إدارة ش ""ؤون ""ها ال ""روح ""ية وع ""ن ال ""جهة ال ""تي ل ""ها ح ""ق ت ""فسير م ""عان ""ي م ""ا ص ""در ع ""ن م " ّ" "
األدي"ان م"ن ب"يان"ات وم"قاص"د .وف"ي ذل"ك ت ّ
"فضل ح"ضرة ب"هاء اهلل ق"ائ"ال” :ل"قد انته"ت ح"قا دورة ال"نب ّوة وأش"رق
ال"حق وظه"ر ب"راي"ات االق"تدار م"ن مش"رق األم"ر … “ 69ف"على ع"كس ال"ظهورات ال"ساب"قة خ"لق املظه"ر اإلل"هي
له"ذا ال"عصر ،حس"ب م"ا وص"فه ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي” ،ك"ائ"نا ح"يّا“ ت"قوم ع"لى أح"كام"ه ون"ظمه ”أس"س ن"ظام
اق""تصادي إل""هي“ و”أن""موذج م""جتمع مس""تقبلي“ و”ال""عام""ل ال""وح""يد التّ""حاد أه""ل ال""عال""م واإلع""الن ع""ن م""جيء
عهد الحق والعدل في األرض“70.
ث األح "بّاء أن ي""سعوا ج""اه""دي""ن ل""تقدي""ر م""حاف""لهم ال""روح""ية ح""ق
ب""ناء ع""لى ذل""ك ع""اد ح""ضرة ول""ي أم""ر اهلل ف""ح ّ
ق"دره"ا ألن ه"ذه امل"حاف"ل ال"تي ُدع"وا إل"ى ت"أس"يسها ب"ال"عناء والجه"د ف"ي أن"حاء ال"عال"م ل"م ت"كن س"وى م"قدم"ات
ل ""تط ّوره ""ا ال ""الح ""ق ل ""كي ت ""صبح ف ""يما ب ""عد ”ب ""يوت ال ""عدل“ املح ""لية وامل ""رك ""زي ""ة ال ""تي ع" "يّنها ح ""ضرة ب ""هاء اهلل.
"برر أح" " ّقيته
وأض ""اف أن ه ""ذه امل ""حاف ""ل ف ""ي ح ""د ذات ""ها ج ""زء ج ""وه ""ري م ""ن ال ""نظام اإلداري ال ""ذي س ""وف ”ي " ّ
وي"بره"ن ع"لى ك"فاءت"ه ل"يس ك"نواة فحس"ب ب"ل ك"أن"موذج ل"لنظام ال"عامل"ي الج"دي"د امل"ق ّدر ل"ه ،ع"ند ت"مام ال"وق"ت ،أن
يعم العالم البشري بأسره“71.
ّ
ك ""ان م ""ثل ه ""ذا ال ""تغيير وال ""تح ّول ف ""ي امل ""فاه ""يم ال ""دي ""نية ال ""تقليدي ""ة ب ""مثاب ""ة ام ""تحان ق ""اس وص ""عب ب ""النس ""بة
ل"لجام"عات ال"بهائ"ية ال"فت ّية ف"ي ال"غرب .ف"عان"ت ه"ذه ال"جام"عات م"ن وط"أة اآلالم ال"تي نج"مت ع"ن ت"رك ع"دد م"ن
"فوف امل"ؤم"نني ب"حثا ع"ن ت"حقيق اه"تمام"ات"هم ال"روح"ية امل"طاب"قة مل"يول"هم ال"شخصية ال"خاص"ة.
خ"يرة زم"الئ"هم ص َ
أم""ا األغ""لبية ال""ساح""قة م""ن امل""ؤم""نني ف""قد أن""ارت ب""صيرت""هم ت""لك ال""رس""ائ""ل ال""عظيمة ال""صادرة ع""ن ي""راع ح""ضرة
ول"ي أم"ر اهلل م"ثل رس"ال"ته ب"عنوان ”ه"دف ال"نظام ال"عامل"ي الج"دي"د“ ورس"ال"ته األخ"رى ب"عنوان ”دورة ب"هاء اهلل“،
"وض ""حت ألول ""ئك امل ""ؤم ""نني ،ب ""كل دقّ  ،ال ""قضية ال ""تي ش ""غلت ب ""ال ""هم وم ""حوره ""ا م ""ا ه ""ي ال ""عالق ""ة ال ""قائ ""مة ب ""ني
ف " ّ" " "
ال""حقائ""ق ال""روح""ية وع""وام""ل ال""نمو االج""تماع""ي ،وم""ن إل""هام""ها ان""بثق ال""عزم وال""ثبات ل""لقيام ب""دوره""م ف""ي إرس""اء
قواعد مستقبل العالم اإلنساني.

رس"م ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ل"نا أي"ضا ص"ورة مل"عال"م ه"ذا ال"نشاط ال"هائ"ل امل"طلوب .وص"رح ب"أن ص"عود ح"ضرة
سج ""ل اخ ""تتام ”ال ""عصر ال ""بطول ""ي“ ل ""دورة ح ""ضرة ب ""هاء اهلل ،وب ""أن ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية ق ""د دخ ""لت
ع ""بد ال ""بهاء ّ "
ع ""صرا ج ""دي ""دا ه ""و ”ال ""عصر ال ""تكوي ""ني“ ال ""ذي س ""وف يشه ""د ت ""شييد ال ""نظام اإلداري ف ""ي ك ""ل رب ""ع م ""ن رب ""وع
ال"عال"م ،ف"تقام ه"يئات"ه وم"ؤس"سات"ه ،وت"تب ّدى م"ظاه"ر ال"قوة وال"نفوذ ال"كام"نة ف"يه ل"بناء امل"جتمع اإلن"سان"ي .وم"ثُل
أم ""ام ""نا ع ""لى م ""دى املس ""تقبل ذل ""ك ال ""عصر ال ""ذي وص ""فه ح ""ضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي ”ب ""ال ""عصر ال ""ذه ""بي“ ل ""دورة
ح ""ضرة ب ""هاء اهلل ،وه ""و ال ""عصر ال ""ذي س ""وف ي ""فضي ن ""هائ ""يا إل ""ى ق ""يام راب ""طة ال ""شعوب ال ""بهائ ""ية ف ""ي ال ""عال ""م
وت" ""أس" ""يس م" ""ملكة اهلل ع" ""لى األرض وت" ""شييد ص" ""رح ح" ""ضارة ع" ""امل" ""ية 72.ك" ""ان ال" ""حاف" ""ز ال" ""ذي ح" ""رك ال" ""وع" ""ي
اإلن"سان"ي ف"ي األص"ل ن"اب"عا م"ن ال"كلمة اإلل"هية ال"خالّق"ة ن"فسها .ف"قد س"بق أن أع"لن ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ع ّ"ما
سينج"م ن"تيجة ذل"ك م"ن ت"غييرات ان"قالب"ية ف"ي امل"جتمع ،وح"ان ال"وق"ت اآلن ل"يقوم ح"ضرة ول"ي أم"ر اهلل ،امل"بنيّ
"عني ،ب"ترج"متها إل"ى ال"لغة ال"سياس"ية واالق"تصادي"ة ال"خاص"ة به"ذه ال"تح ّوالت ،وه"ي ال"لغة ال"تي ه"يمنت ف"ي
امل ّ
امل""ناق""شات ال""عام""ة ف""ي ه""ذا ال""قرن ف""ي ك""ل ال""دي""ار .ف""قد ك""ان امل""يثاق ال""ذي أب""رم""ه ح""ضرة ب""هاء اهلل ب""ينه وب""ني
"توج ""هون إل ""يه ه ""و ال ""ذي دع ""م ه ""ذا ال ""سياق ب ""قوة ال ت ""قاوم ،وأوض ""ح أب ""عادا ج ""دي ""دة مل ""ا ي ""بذل ""ه
أول ""ئك ال ""ذي ""ن ي " ّ "
البهائيون من جهد ،وصار الباعث على ما أعلنه هذا امليثاق عن وحدة العالم اإلنساني واتّحاده.
ش ّ"جع ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ال"جام"عات ال"بهائ"ية املح"لية ف"ي إي"ران ع"لى ت"شكيل م"جال"س اس"تشاري"ة .ورغ"م أن"ها
"سمى ”م""حاف""ل روح""ان""ية“ ف""قد ك""ان""ت م""سؤول""ة ع""ن إدارة ش""ؤون ت""لك ال""جام""عات .وف""ي
ف""ي ال""بداي""ة ل""م ت""كن ت" ّ
ض"وء م"ا ت"بع ذل"ك م"ن أح"داث ال ي"مكن ألي م"راق"ب ذي ح"س ت"اري"خي إال أن ي"تو ّق"ف م"نده"شا ع"ند ح"قيقة أن
أول م""حفل روح""ان""ي ف""ي ه""ذا ال""دي""ن ،وه""و م""حفل طه""ران ،ت " ّم ت""أس""يسه ال""عام  1897وه""و ال""عام ال""ذي ذات""ه
شه""د م""ول""د ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ن""فسه .ف""بفضل إرش""ادات ح""ضرة ع""بد ال""بهاء وه""داي""ته ت""ح ّول""ت الج""لسات
امل ""تقطعة ال ""تي ك ""ان ي ""عقده ""ا أرب ""عة م ""ن أي ""ادي أم ""ر اهلل ف ""ي إي ""ران إل ""ى ق ""يام ه ""ذه ال ""هيئة ال ""تي أص ""بحت
”امل""حفل ال""روح""ان""ي امل""رك""زي“ ف""ي إي""ران ،وال""تي ك""ان""ت ف""ي آن م""عا ال""هيئة ذات""ها ال""تي ت""دخ""ل ض""من ن""طاق
ن""فوذه""ا ال""جام""عة املح""لية ف""ي ع""اص""مة ال""بالد .وع""ند ص""عود ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ك""ان ع""دد امل""حاف""ل ال""روح""ان""ية
املح""لية ال""تي ت""م ت""أس""يسها ف""ي إي""ران ق""د ب""لغ أك""ثر م""ن ث""الث""ني م""حفال .ودع""ا ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ب""عد ذل""ك
إل"ى ت"أس"يس امل"حفل ال"روح"ان"ي امل"رك"زي ل"لبهائ"يني ف"ي إي"ران ال"عام  ،1922ول"كن ه"ذا اإلن"جاز ت"أخ"ر ت"حقيقه
ح""تى ال""عام  1934ألس""باب ت""تع ّلق ب""وض""ع إح""صائ""ية ص""حيحة م""وث""وق ب""ها ي""مكن اع""تماده""ا ك""قاع""دة يُ""نتخب
بموجبها الوكالء الذين سوف َينتخبون أعضاء املحفل الروحاني املركزي.
أ ّ"م"ا خ"ارج ح"دود إي"ران ف"قد ق"ام امل"ؤم"نون ف"ي ع"شقأب"اد ف"ي ت"ركس"تان ال"روس"ية ب"ان"تخاب أ ّول م"حفل روح"ان"ي
مح""لي ل""هم ،ف""كان له""ذا امل""حفل دور ف""عال وه""ام ف""ي ت""نفيذ مش""روع ب""ناء أول مش""رق ل""ألذك""ار ف""ي ع""شقأب""اد.
وأم ""ا ف ""ي أم ""ري ""كا ال ""شمال ""ية ف ""قد ن ""ظمت امل ""شاورات ف ""ي ق ""وال ""ب م ""ختلفة ت ""مثّلت ف ""ي ”م ""جال ""س ال ""تشاور“
و”امل ""جال ""س االس ""تشاري ""ة“ و”م ""جال ""س امل ""شاورات“ و”ل ""جان الخ ""دم ""ة“ .وق ""د ق ""ام ""ت ه ""ذه ال ""هيئات ب ""نشاط ""ات
م"تشاب"هة وت"طورت ت"دري"جيا ل"تصبح ه"يئات م"نتخبة آذن"ت م"ق ّدم"ا ب"تأس"يس امل"حاف"ل ال"روح"ان"ية .وع"ند ص"عود
ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ك""ان ع""دد ت""لك امل""جال""س ال""عام""لة ف""ي أم""ري""كا ال""شمال""ية ق""د ب""لغ األرب""عني مج""لسا ت""قري""با.
وم ّ"ه ""دت ه ""ذه ال ""تطورات الس ""بيل أخ ""يرا ل ""قيام أول م ""حفل روح ""ان ""ي م ""رك ""زي ل ""لبهائ ""يني ف ""ي ال ""والي ""ات املتح ""دة
وك ""ندا ،وه ""و امل ""نبثق أص ""ال ع " ّ"ما ي ""عرف ”بمج ""لس امل ""عبد املتّح ""د“ ال ""ذي ت ""ك ّون ال ""عام  1909به ""دف ت ""نسيق
أع""مال ب""ناء مش""رق األذك""ار امل""نوي ت""شييده .وت""م ت""شكيل امل""حفل ال""روح""ان""ي امل""رك""زي ل""لبهائ""يني ف""ي ال""والي""ات

"ص ع""ليها ح""ضرة ول""ي أم""ر اهلل
املتح""دة وك""ندا ف""ي ال""عام  ،1923ول""م تُس""تكمل املس""تلزم""ات اإلداري""ة ك""ما ن" ّ
التّ"خاذ م"ثل ه"ذه الخ"طوة إال ف"ي ال"عام  .1925ول"م ي"كد يح"ل ال"عام  1925ح"تى ت"م ت"أس"يس ث"الث"ة م"حاف"ل
روحانية مركزية :واحد في الجزر البريطانية ،وآخر يمثّل أملانيا والنمسا ،وثالث يمثّل مصر والسودان73.
وب""ينما ك""ان""ت امل""حاف""ل ال""روح""ان""ية املح""لية وامل""رك""زي""ة ف""ي ط""ور ال""تكوي""ن ،ب""دأ ح""ضرة ول""ي أم""ر اهلل ف""ي ال""ترك""يز
ع"لى أه"مية ح"صول"ها ع"لى اع"تراف رس"مي ب"ها ك"هيئات ذات ”ش"خصية اع"تباري"ة“ ف"ي ظ"ل ال"قوان"ني امل"عمول
ب"ها .ف"قد ك"ان م"ثل ه"ذا االع"تراف ال"رس"مي ،م"هما ك"ان ال"قال"ب ال"ذي يتّخ"ذه ،يُكس"ب ال"هيئات اإلداري"ة ح"ق
ال"تم ّلك وال"تعاق"د وي"سمح ل"ها ت"دري"جا ب"ممارس"ة ط"ائ"فة م"ن ال"حقوق ال"قان"ون"ية ذات األه"مية ال"جوه"ري"ة ب"النس"بة
مل ""صال ""ح أم ""ر اهلل .وي "تّضح ج ""ليّا ل ""نا م ""غزى األه ""مية ال ""تي ع " ّلقها ح ""ضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي ع ""لى ه ""ذه امل ""رح ""لة
الج"دي"دة م"ن م"راح"ل ال"تط ّور اإلداري ح"ني ن"شاه"د ص"ور وث"ائ"ق ال"تسجيل ال"رس"مية ال"تي أض"حت أح"د امل"عال"م
"وس""عه ،وق""د ت " ّم نش""ره ف""ي أع""داد م""تتاب""عة م""ن
ال""رئ""يسية ل""ذل""ك السج" ّ"ل ال""فوت""وغ""راف""ي امل""ت ّعلق ب""نمو أم""ر اهلل وت" ّ "
مج ""لدات ال ""كتاب ال ""سنوي امل ""عروف ب ""اس ""م ”ال ""عال ""م ال ""بهائ ""ي“ .وبمج " ّ"رد اس ""ترداد ق ""صر ال ""بهجة م ""ن أي ""دي
ال"ناق"ضني وإع"ادة ت"عميره ك"ام"ال ع"لى ال"نحو ال"ذي ك"ان ع"ليه ف"ي األص"ل وإت"مام ت"أث"يثه ب"صورة الئ"قة ،ان"تقى
ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي مج"موع"ة م"ن ه"ذه ال"وث"ائ"ق ال"ق ّيمة ل"عرض"ها داخ"ل ال"قصر ل"تشجيع ال"سيل امل"تزاي"د م"ن
الزائرين قاصدي املركز العاملي وتثقيفهم وزيادة اطّالعهم.
ل ""قد ك ""ان إق ""رار االئ ""تمان والئ ""حة ال ""نظام ال ""داخ ""لي ل ""لمحفل ال ""روح ""ان ""ي امل ""رك ""زي ل ""لوالي ""ات املتح ""دة وك ""ندا ف ""ي
ال"عام  1927ف"ات"حة إج"راء ت"سجيل امل"حاف"ل ال"روح"ان"ية ،وت"م ت"وث"يقه ك"هيئة رس"مية واالع"تراف ب"ه ك"أم"ان"ة إرادي"ة
ك ""ام ""لة ب ""عد ع ""ام ""ني م ""ن ذل ""ك ال ""تاري ""خ ،وك ""ان امل ""حفل ال ""روح ""ان ""ي مل ""دي ""نة ش ""يكاغ ""و أول م ""حفل روح ""ان ""ي مح ""لي
ص"ا َدقَ ف"ي  17ش"باط )ف"براي"ر( ال"عام  1932ع"لى س"ندات ال"تأس"يس ال"تي أض"حت ،م"ع ت"لك ال"سندات ال"تي
أق"ره"ا امل"حفل ال"روح"ان"ي مل"دي"نة ن"يوي"ورك ب"تاري"خ  31آذار )م"ارس( م"ن ال"عام ن"فسه ن"موذج"ا له"ذه املس"تندات
ف""ي ب""اق""ي أن""حاء ال""عال""م .وبح""لول ال""عام  1949ت""م ّكن امل""حفل ال""روح""ان""ي امل""رك""زي ل""لبهائ""يني ف""ي ك""ندا ال""ذي
ت""ك ّون ق""بل ع""ام م""ن ذل""ك ال""تاري""خ ب""عد أن اس" َّ
"تقل ك" ّ"ل م""ن ال""جام""عتني ال""بهائ""يتني ف""ي ال""والي""ات املتح""دة وك""ندا
إداري"اً ،ت"م ّكن ذل"ك امل"حفل م"ن ال"فوز ب"اع"تراف رس"مي ص"ادر ب"موج"ب ق"ان"ون ب"رمل"ان"ي خ"اص ،ف"اع"تبر ح"ضرة
ش""وق""ي أف""ندي ه""ذا ال""فوز ب""مثاب""ة ان""تصار ب""اه""ر وإن""جاز أم""ري ”ل""م يس""بق ل""ه م""ثيل ف""ي ت""اري""خ األم""ر ال""كري""م
في بلد من البلدان سواء أكان ذلك في الشرق أم في الغرب74“.
"لحة ن"ظره ع"ن االه"تمام ب"ال"واج"بات األخ"رى ال"الزم"ة
ل"م تَ"صرف م"سؤول"يات ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي اإلداري"ة امل ّ
ل"تنشيط ال"حياة ال"روح"ية وب"عثها ف"ي ج"ام"عة ع"امل"ية ك"ال"جام"عة ال"بهائ"ية .وك"ان م"ن أه"م ت"لك ال"واج"بات ش"أن"ا م"ا
"اس""ة ل""بذل جه""د ج""هيد ل""كي يج""د ال""عدي""د م""ن امل""ؤم""نني
ل""م ي""كن غ""يره ق""ادرا ع""لى ت""نفيذه .ف""قد ك""ان""ت ال""حاج""ة م" ّ "
غ""ير اإلي""ران""يني ف""ي م""تناول أي""دي""هم اآلث""ار امل""بارك""ة ال""صادرة ع""ن ي""راع ك""ل م""ن ح""ضرة ال""باب وح""ضرة ب""هاء
اهلل .ف"عكف ح"ضرة ول"ي أم"ر اهلل ع"لى ت"رج"مة ت"لك اآلث"ار م"ن األص"ل ت"رج"مة دق"يقة م"وث"وق"ا ب"ها أنعش"ت أرواح
امل""ؤم""نني وح""فزت""هم ل""بذل ال""جهود ال""تي ك""ان األم""ر اإلل""هي ف""ي أش" ّد ال""حاج""ة إل""يها ،ف""أت""حفنا بمج""موع""ة ن""ادرة
"ضمنت ”ال"كلمات امل"كنون"ة“ و”ك"تاب اإليـ"قان“ و”ل"وح اب"ن ال"ذئ"ب“ وت"لك ال"ذخ"يرة ال"نفيسة
م"ن اآلث"ار امل"ق ّدس"ة ت ّ
م ّ"ما ج"معه ب"مزي"د م"ن الح"رص وال"عناي"ة ت"حت ع"نوان ”م"نتخبات م"ن آث"ار ح"ضرة ب"هاء اهلل “.ول"م ي ِ"ق ّل ش"أن"ا ع"ن
ه"ذه ال"كتب أي"ضا ت"رج"مته وت"حقيقه ل"تاري"خ ال"نبيل ال"زرن"دي ب"عنوان ”م"طال"ع األن"وار “.ووج"د األح"بّاء ال"قادم"ون

ل ""زي ""ارة امل ""قام ""ات امل ""ق ّدس ""ة اغ ""تناء روح ""يا م ""ن ن ""وع آخ ""ر ،ف ""شاه ""دوا م ""ا ح " ّققه ح ""ضرة ول ""ي أم ""ر اهلل م ""ن ت ""م ّلك
ل ""لمواق ""ع ال ""تاري ""خية واألم ""اك ""ن امل ""قدس ""ة ال ""تي ع ""كف ع ""لى ت ""رم ""يمها وإص ""الح ""ها وك" " ّلفته ع ""ناء ال ""دخ ""ول ف ""ي
م"فاوض"ات ش"راء م"ضنية ط"وي"لة األم"د .وك"ان ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ح"ري"صا أي"ضا ع"لى االس"تفادة ف"ورا م"ن
ال""فرص امل""تاح""ة ل""ه ل""تحقيق م""ا ك""ان ي""راه الزم""ا وض""روري""ا لخ""دم""ة امل""سار ال""تاري""خي ألم""ر اهلل ال""عزي""ز .ف""في
ال ""عام  1925أص ""درت امل ""حكمة الش ""رع ""ية ال ""سنّية ف ""ي م ""صر ف ""توى ب ""إب ""طال ع ""قد ال ""زواج ب ""ني امل ""رأة املس ""لمة
وال""رج""ل ال""بهائ""ي وأق""رت ب""أن ”ال""بهائ""ية دي""ن ج""دي""د ق""ائ""م ب""ذات""ه“ وأن""ه ال ي""صح أن ”ي""قال ل""لبهائ""ي مس""لما وال
ال""عكس“ )وه""كذا ال ي""جوز ل""لبهائ""ي االق""تران ب""املس""لمة ش""رع""ا( 75.ور ّك""ز ح""ضرة ول""ي أم""ر اهلل ج" ّ"ل اه""تمام""ه
ع""لى ال""نتائ""ج ب""عيدة امل""دى له""ذا ال""قرار ال""حاس""م ال""ذي ل""م ي""كن س""وى ه""زي""مة ظ""اه""ري""ة ،ف""لم ي""توان لح""ظة ف""ي
ت"عميمه ونش"ره ع"لى ن"طاق واس"ع ل"يؤك"د م"ا أع"لنه ال"بهائ"يون ف"ي األوس"اط ال"عامل"ية م"ن أن دي"نهم دي"ن مس"تقل
قائم بذاته وليس مذهبا أو فرقة من مذاهب الدين اإلسالمي ِ
وف َرقه.
ف"ي ال"وق"ت ال"ذي ك"ان"ت ال"جام"عة ال"بهائ"ية ت"بني أس"سها اإلداري"ة ل"تصبح ق"ادرة ع"لى اإلس"هام إس"هام"ا ف" ّعاال
ف""ي م""يدان ال""شؤون اإلن""سان""ية ،ك""ان""ت ت""لك ال""قوة امل""دم""رة ال""تي ت""ك ّهن ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ب""وج""وده""ا ق""ائ""مة
اآلن ت ""فعل ف ""علها ف ""ي ض ""عضعة ك ""يان ال ""نظام االج ""تماع ""ي وت ""مزي ""ق ن ""سيجه .ورغ ""م ال ""رف ""ض ال ""عنيد ل ""إلق ""رار
ب"وج"ود م"ثل ه"ذه ال"قوة م"ن ِق"بَل ال"عدي"د م"ن امل"فكري"ن وال"باح"ثني االج"تماع"يني وال"سياس"يني ف"ي ال"ساب"ق ،ب"دأت
"تقصى أص""ول""ها
"قر وت""عترف ب""وج""وده""ا وت" ّ
ال""يوم امل""ؤت""مرات ال""عامل""ية للس""الم وال""تنمية ،وب""عد م""رور ع""دة ق""رون ،ت" ّ
وج"ذوره"ا .ول"م ي"عد مس"تغرب"ا ف"ي زم"ان"نا ه"ذا أن ن"سمع ف"ي ت"لك األوس"اط ال"عامل"ية ن"فسها ت"لميحات ص"ادق"ة
وص"ري"حة إل"ى ال"دور ال"جوه"ري ل"لقوى ”ال"روح"ية“ و”األخ"الق"ية“ ف"ي ح"ل ال"قضاي"ا وامل"شكالت ب"ال"غة األه"مية.
خ ""ر ي ""عيد إل ""ى ال ""ذاك ""رة ت ""لك األص ""داء ال ""بعيدة
أم ""ا ب ""النس ""بة ل ""لقارئ ال ""بهائ ""ي ف ""إن م ""ثل ه ""ذا اإلق ""رار امل ""تأ ّ"
ل ""إلن ""ذارات ال ""تي وج ""هها ح ""ضرة ب ""هاء اهلل إل ""ى ق ""ادة البش ""ر وح " ّكام ""هم إذ ت ""فضل ق ""ائ ""ال” :ل ""قد ض ""عفت ق " ّوة
اإليمان وتضعضع كيانه في أقطار العالم

…76“.

أك ""د ح ""ضرة ول ""ي أم ""ر اهلل أن م ""سؤول ""ية ه ""ذه امل ""أس ""اة ال ""تي تُ ""ع ّد أع ""ظم امل ""آس ""ي ش ""أن ""ا يتح " ّ"ملها ف ""ي امل ""رت ""بة
"ب ح"ضرة ب"هاء اهلل ج"ام سخ"طه واس"تنكاره ع"لى أول"ئك ال"ذي"ن
األول"ى زع"ماء ال"دي"ن وق"ادت"ه ف"ي ال"عال"م .ف"قد ص ّ
اتّخ""ذوا م""ن أن""فسهم أرب""اب""ا م""ن دون اهلل ،وغ""رروا ب""الس "ذّج م""ن ال""ناس ل""يفرض""وا ع""ليهم م""زي""جا م""ش ّوش""ا م""ن
"تعصبات ال ""تي ش " ّكلت أك ""بر ع ""ائ ""ق م ""نفرد وج ""دت اإلن ""سان ""ية ن ""فسها م ""جبرة ع ""لى م ""كاف ""حته ف ""ي
ال ""عقائ ""د وال " ّ
س"بيل ت"ق ّدم"ها ورق"يّها .ورغ"م أن ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ق"د أش"اد ب"امل"آث"ر والخ"دم"ات اإلن"سان"ية ال"تي ب"ذل"ها ع"دد ال
ي"حصى م"ن األول"ياء وال"ق ّديس"ني ب"صفتهم ال"فردي"ة ،ف"إن"ه ل"م ي"تحاش اإلش"ارة إل"ى اآلث"ار الس"لبية ال"ناج"مة ع"ن
ال""طري""قة ال""تي ت""د ّ
خ""ل ب""ها أول""ئك ال""ذي""ن اع""تبروا أن""فسهم ال""صفوة ال""دي""نية ف""ص ّدوا اإلن""سان""ية وأص" ّ"موا آذان""ها
ع""ن س""ماع ن""داءات ال""تق ّدم وال""تط ّور ،ول""م يس""تثنوا م""ن ذل""ك دع""وات رس""ل اهلل وأن""بيائ""ه .وت" ّ
"فضل ح""ضرة ب""هاء
اهلل ف""ي ه""ذا ال""صدد ق""ائ""ال" :ف""اآلن أي ض""يق وش" ّدة أش""د م""ن ه""ذه امل""رات""ب امل""ذك""ورة ،ف""إن""ه إذا أراد ش""خص
أن ي ""طلب ح ""قا ،أو ي ""لتمس م ""عرف ""ة ،ف ""ال ي ""دري إل ""ى م ""ن ي ""ذه ""ب … 77“.وه ""كذا وف ""ي زم ""ن ت ""ق ّدم ف ""يه ال ""علم
وانتشـ"ر ال"تعليم ان"تشارا واس"عا وت"راك"مت ف"يه آث"ار م"ا ن"تج م"ن إزال"ة ل"ألوه"ام والخ"راف"ات ،ب"دا وك"أن اإلي"مان
ب"ال"دي"ن أم"ر غ"ير ذي ش"أن أو غ"ير ض"روري .وع"مد م"عظم رج"ال ال"دي"ن م"ن م"ختلف األدي"ان وامل"ذاه"ب ال"ذي"ن
ع ""لموا ب ""رس ""ال ""ة ح ""ضرة ب ""هاء اهلل أم ""ام عج ""زه ""م ع ""ن ال ""تص ّدي ل ""تلك األزم ""ة ال ""روح ""ية إم ""ا إل ""ى ت ""جاه ""ل ال ""نفوذ
الروحاني الواضح لتلك الرسالة اإللهية أو إلى معارضتها معارضة فعالة78.

إن اإلح""اط""ة به""ذا ال""ظرف ال""تاري""خي ال ت""ق ّلل م""ن ال""ضرر ال""ذي ج""اء ب""ه أول""ئك ال""ذي""ن س""عوا الس""تغالل ال""فراغ
ال""روح""ي ال""قائ""م آن""ذاك ت""نفيذا مل""آرب""هم ال""خاص""ة .ف""اإلي""مان ج""ذوة ش""وق ف""ي ق""لب اإلن""سان مس""تعرة ال س""بيل
ض " ّلل تتح" ّ"رك ال""نفس ال""عاق""لة ل""تبحث ع""ن م""نارة
إلخ""ماده""ا ،وه""و ف""طرة إن""سان""ية .ف""إذا ُم""نع ه""ذا اإلي""مان أو ُ " " "
ج""دي""دة ته""تدي ب""ها م""هما ك""ان ن""وره""ا ب""اه""تا وغ""ير ك""اف إلض""اءة ال""طري""ق أم""ام""ها ،ف""إن""ها ت""بعا ل""ذل""ك تس""تجمع
خ"برات"ها وق"واه"ا وتس"ترد ش"جاع"تها ل"تنظيم م"جهودات"ها ول"تجازف م"ن ج"دي"د ف"ي م"واج"هة م"خاط"ر ال"حياة ال"تي
"فر م"نها .وك"ان م"ن وج"هة ال"نظر ه"ذه أن ح"ذّر ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي امل"ؤم"نني ب"أس"لوب ش"دي"د ال"لهجة م"ن
ال م ّ
أنّ"ه ي"نبغي ل"هم أن ي"حاول"وا ت"ف ّهم امل"أس"اة ال"روح"ية ال"تي أح"اط"ت ب"البش"ر إبّ"ان ال"عقود ال"فاص"لة ب"ني الح"رب"ني
العامليتني األولى والثانية:
ح"قا ل"قد ع"زل"وا اهلل ع"ن ع"رش ق"لوب البش"ر .وه"لل ب"ال"ضجيج وال"و َل"ه ع"ال"م وث"ني ل"يعبد آله"ته امل"زي"فة ال"تي
وبج"لتها أي"ادي"ه اآلث"مة… ك"بار ك"هنة أه"ل ذل"ك ال"عال"م
ومج"دت"ها ّ "
ّ"
خ"لقتها ب"نزق وح"مق أوه"ام"ه ال"باط"لة
"سم ْون ب""عقالء ال""عصر ،أم""ا ق""راب""ينهم ف""دم""اء وأش""الء
ه""م ال""سياس "يّون وأُول""و ال""حكمة ال""دن""يوي""ة م""من ي" ّ
وص" "يَغ خ ""بيثة رج ""سة ،ك ""ما أن
وج ""زرت ،وم ""ا ت ""عاوي ""ذه ""م س ""وى رم ""وز ب ""ال ""ية ِ " "
لج ""ماه ""ير غ ""فيرة ذُب ""حت ُ "
ب"خوره"م ل"يس إال دخ"ان ال"قلق واالض"طراب ال"صاع"د م"ن األف"ئدة امل"ثخنة ب"الج"راح ألول"ئك ال"ذي"ن فُ"جعوا
وشردوا79.
ُ
وجدعوا ُ ّ
انته ""زت ال ""عقائ ""د امل ""ذه ""بية ال ""طاغ ""ية ال ""ظروف ال ""تي خ ""لقها ان ""حسار ال ""نشاط ""ات ال ""دي ""نية ف ""انتش ""رت ان ""تشار
األوب"ئة .ورغ"م أن ه"ذه ال"عقائ"د امل"ذه"بية ت"شابه"ت ف"ي م"ا ب"ينها ول"م ت"ختلف ف"ي م"ا ح" ّققته وم"ثّلته م"ن إف"ساد
ل ""لحياة ال ""روح ""ية وال ""دي ""نية ل ""دى ال ""ناس ،ف ""قد ب ""رزت م ""دارس ع ""قائ ""دي ""ة ث ""الث إل ""ى ال ""وج ""ود ف ""ي غ ""ضون ال ""قرن
العش""ري""ن ل""تسيطر س""يطرة ك""ام""لة ع""لى ش""ؤون ال""عال""م اإلن""سان""ي .وق""د اخ""تلفت ه""ذه امل""دارس ف""ي م""ا ب""ينها
اخ""تالف""ا ش""دي""دا ف""ي خ""صائ""صها ال""ثان""وي""ة وت""لك األك""ثر ب""روزا ال""تي ل""فت إل""يها األن""ظار ح""ضرة ول""ي أم""ر اهلل.
ف"قد أدان ح"ضرة ول"ي أم"ر اهلل ت"لك امل"ذاه"ب ب"قول"ه إن"ها ”ع"قائ"د ب"اط"لة خ" ّداع"ة وش ّ"ري"رة …“ وإن"ها س"وف ُت"نزل
ال""دم""ار والخ""راب ”ب""أي إن""سان أو ش""عب ي""ؤم""ن ب""ها “،ث""م ح""ذر تح""ذي""را ش""دي""دا م""ن ”ذل""ك ال""ثال""وث م""ن اآلل""هة
"تعصبات ال"عرق"ية ،وال"شيوع"ية
"تطرف"ة ،وال ّ
ال"زائ"فة ال"تي أق"ام"تها ت"لك ال"عقائ"د امل"ذه"بية وامل"تمثّلة ف"ي ال"وط"نية امل ّ
العاملية80“.

وال داع""ي أن نس""ترس""ل ف""ي الح""دي""ث ع""ن ال""نظام ال""ذي أت""ى ب""ال""فاش " ّية وظه""ر إل""ى ال""وج""ود إث""ر ”م""سيرة روم""ا
ال ""تظاه ""ري ""ة“ ف ""ي ال ""عام  .1922ف ""قبل أن ي ""طوي ال ""نسيان ال ""فاش ""ية وزع ""يمها ف ""ي األشه ""ر ال ""ختام ""ية للح ""رب
ال""عامل""ية ال""ثان""ية ب""مدة ط""وي""لة ك""ان""ت ق""د ب""ات""ت ال""فاش""ية م""وض""وع""ا ل""لته ّكم والسخ""ري""ة ف""ي م""عظم األوس""اط ال""تي
أيّ"دت"ها ودع"متها ف"ي األص"ل .ول ّ
"عل أه"مية الح"رك"ة ال"فاش"ية ت"كمن ف"ي ك"ون"ها ق"د و َل""دت مج"موع"ة م"ن الح"رك"ات
وال"نُظُم ال"تي ح"اك"تها وق"لدت"ها وانتش"رت ف"ي ال"عقود ال"تال"ية ف"ي ج"ميع أن"حاء ال"عال"م وك"أن"ها س"رط"ان خ"بيث ع"مّ
"تطرف""ة ال""تي ن""ادت ب""طاع""ة ال""دول""ة
واس""تشرى .وق""د غ "ذّى ه""ذا ال""زي""غ ف""ي ق""لوب البش""ر ت""لك ال""نعرة ال""وط""نية امل" ّ
وت"بجيلها واإلي"حاء إل"ى ال"شعوب ال"تعيسة امل"غلوب"ة ع"لى أم"ره"ا ال"تي ت"حت س"يطرت"ها ب"أن"ها وس"الم"تها وأم"نها
ال ""قوم ""ي ع ""رض ""ة لته ""دي ""دات وه ""مية ،ث ""م ق ""ام ""ت ت ""عظ م ""ن يس ""تمع إل ""يها زاع ""مة أن الح ""رب ”تش " ّ"رف“ ال ""روح
"تطرف""ة م""ن مس""رح""ية ه""زل""ية ت""مثّلت ف""ي ال""بزّات
اإلن""سان""ية وت""عزّه""ا .أم""ا م""ا ص""اح""ب ت""لك امل""ظاه""ر ال""وط""نية امل" ّ

ال""رس""مية واألح""ذي""ة ال""عسكري""ة ال""ثقيلة ،واألع""الم ال""خفّاق""ة ،واألب""واق ال""ص ّداح""ة ،ف""ال ي""نبغي ل""ها أن ت""خفي ع""ن
أب""صار امل""راق""ب امل""عاص""ر م""ا خ " ّلفته ل""عصرن""ا ال""راه""ن ه""ذه الح""رك""ات م""ن ت""رك""ة ت "تّسم ب""ال""حقد وال" ّ
"غل وال""خبث،
إض"اف"ة إل"ى م"ا خ" ّلفته م"ن آث"ار ال ت"محى ف"ي ق"ام"وس ال"لغة ال"سياس"ية م"ن امل"فردات ال"تي ت"ن ّم ع"ن آالم دف"ينة
مبرح مثل كلمة ” “desaparescidosاإلسبانية بمعنى ”مفقودي األثر“.
وكرب نفسي ّ
وإن ك ""ان ""ت ال ""فاش" "يّة ق ""د أ ّله ""ت ال ""دول ""ة ،ف ""إن ش ""قيقتها ال ""نازي ""ة ش ""ارك ""تها ف ""ي ذل ""ك واتّخ ""ذت ل ""نفسها م ""وق ""فا
أص""بحت ف""يه ص""وت""ا ي""مثّل انح""راف""ا إن""سان""يا ب""ال""غ ال" ِ"قدم ول""كنه أك""ثر م""كرا وده""اء .ف""قد اس""تأث""ر ب""قلب ال""نازيّ""ة
امل""ظلم ه""اج""س م""ري""ض س" ّ"ماه أن""صاره""ا ”ن""قاوة ال""عرق اآلري “.ول""م يُ""ضعف ب""أي ش""كل م""ن األش""كال ع""ز َم""ها
األك ""يد ف ""ي ت ""حقيق أه ""داف ""ها اإلج ""رام ""ية أن ف ""لسفتها ت ""لك ك ""ان ""ت ق ""ائ ""مة ع ""لى اف ""تراض ""ات واض ""حة ال ""زي ""ف
وال ""بطالن .وان ""فرد ال ""نظام ال ""نازي ع ""ن غ ""يره م ""ن ال ""نظم ب ""ال ""وح ""شية ال ""ساف ""رة ل ""لعمل ال ""فظيع ال ""ذي أق ""دم ع ""ليه
وارت"بط ب"اس"مه .ف"قام ال"نازي"ون ب"تنفيذ ب"رن"ام"ج م"نتظم خ"اص ب"اإلب"ادة الج"ماع"ية ض"د أق"وام اع"تبره"م ال"نظام
ال"نازي أن"اس"ا ت"افه"ني ال ق"يمة ل"هم وال ن"فع م"ن وج"وده"م وي"مثّلون خ"طرا وض"ررا ب"النس"بة للمس"تقبل البش"ري.
"ضمن ذل"ك ال"برن"ام"ج م"حاول"ة م"دروس"ة ك"ان ال"قصد م"نها ال"قضاء ،ب"كل م"ا ت"عنيه ه"ذه ال"كلمة ،ق"ضاء ن"هائ"يا
وت ّ
ع"لى ال"شعب ال"يهودي ب"أس"ره .وك"ان ه"دف م"ا ع"قدت ال"نازي"ة ال"عزم ع"ليه ف"ي ن"هاي"ة امل"طاف أن ي"حكم ال"عال"م
م ""ن أس ""موه ”س "يّد األع ""راق وال ""شعوب“ وف ""ق ت ""ص ّوره ""م .وك ""ان ""ت س ""ياس ""ة ال ""تمييز ال ""عنصري ه ""ذه ه ""ي ال ""تي
عج""لت أس""اس""ا ف""ي ق""يام ذل""ك ال""صراع ال""ره""يب ب""ني األم""م .وق""د أن""ذر ب""ه ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ال""عال""م ق""بل ذل""ك
ّ"
ال""زم""ن بعش""ري""ن ع""ام""ا وأش""ار إل""ى وق""وع ح""رب أخ""رى ت""كون أش""د ه""وال ودم""ارا ع""لى ال""عال""م م""ن ت""لك الح""رب
األول"ى .وك"ما ف"علت ال"فاش"يّة خ" ّلفت ال"نازي"ة ل"عصرن"ا ال"راه"ن رواس"بها امل"ؤذي"ة م"ن ال"رم"وز واألل"فاظ ال"تي ب"دأت
تس""تخدم""ها ع""ناص""ر ف""ي امل""جتمع امل""عاص""ر ت""شعر ب""أن""ها مس""تثناة وب""أن""ها م""همشه ،ب""اإلض""اف""ة إل""ى انح""طاط
م""عنوي""ات""ها ن""تيجة االن""حالل االج""تماع""ي واالق""تصادي امل""حيط ب""ها وي""أس""ها م""ن وج""ود أي ح""ل م""نتظر .فه "بّت
"صب ج"ام غ"ضبها ع"لى ت"لك األق"ليات امل"وج"ودة ف"ي
ه"ذه ال"عناص"ر ت"نفّس ع"ن ف"ورت"ها ال"غاض"بة إزاء عج"زه"ا وت ّ
محملة تلك األقليات عبء ما تشعر به هذه العناصر من فشل وخيبة أمل.
مجتمعاتها
ّ
أم"ا أح"د آل"هة ه"ذا ال"عصر ف"قد ك"ان ذل"ك اإلل"ه ال"زائ"ف ال"ذي ش" ّ
خصه ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ب"وض"وح ف"ي أل"واح"ه،
"صبت ن""فسها إل""ها
وع""اد ف""ذك""ره ب""االس""م ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي وح""كم ب""إدان""ته .إن""ه ال""شيوع""ية ال""عامل""ية ال""تي ن" ّ
ك""اذب""ا وك""شفت ع""ن م""عدن""ها م""نذ ال""بداي""ة ح""ني ق""ضت ب""قسوة ووح""شية ع""لى أول ح""كوم""ة دي""مقراط""ية ع""رف""تها
روس""يا .وك""ان ذل""ك ف""ي ال""فترة األخ""يرة م""ن الح""رب ال""عامل""ية األول""ى .ون""جح ال""نظام ال""سوف""ييتي ال""ذي أس""سه
ف"الدي"مير ل"ينني ف"ي إظ"هار ن"فسه ل"لعدي"د م"ن البش"ر ومل"دة س"نوات ط"وي"لة ،أن"ه ي"بغي خ"ير البش"ري"ة وأن"ه ن"صير
ال"عدال"ة االج"تماع"ية .وف"ي ض"وء م"ا ج"رى ف"ي ال"تاري"خ م"ن أح"داث ف"إن ه"ذه امل"زاع"م واال ّدع"اءات ال ت"دع"و إال
إل ""ى السخ ""ري ""ة واالس ""تغراب .ف ""ال ""وث ""ائ ""ق ال ""تاري ""خية امل ""توفّ ""رة ل ""نا اآلن ت ""ثبت ب ""األد ّل""ة ال ""قاط ""عة م ""دى م ""ا ارت ""كبه
"صرف"ات ح"مقاء ب"لغت ف"ي م"داه"ا م"ا ل"م ي"كن ل"ه م"ثيل ع"لى م"دى الس"تة
ال"نظام ال"شيوع"ي م"ن ج"رائ"م ب"شعة وت ّ
آالف س ""نة ل ""لتاري ""خ امل ""د ّون .وإل ""ى ح ""د ل ""م يس ""بق أن ت ""صوره أح ""د ق ""ام ل ""ينني ب ""تنفيذ م ""ؤام ""رة ض ""د ال ""فطرة
اإلن"سان"ية ل"لقضاء ب"أس"لوب م"نتظم ع"لى اإلي"مان ب"اهلل ق"ضاء م"برم"ا .وب ّ
"غض ال"نظر ع"ن وج"هة ن"ظر امل"ف ّكري"ن
ال ""سياس ""يني ح ""ول ه ""ذا امل ""وض ""وع ف ""ي ال ""وق ""ت ال ""حاض ""ر ،ف ""إن ""ه م ""ن غ ""ير امل ""مكن ألح ""د أن يس ""تغرب م ""ا ج ""لبه
"تعمد ض""د ال""فطرة اإلن""سان""ية م""ن دم""ار س""ياس""ي واق""تصادي أص""اب
ّ"
ب""صورة ح""تمية ه""ذا
التهج""م ال""عنيف امل" ّ
امل ""جتمعات ال ""تي أدى س ""وء ط ""ال ""عها إل ""ى أن ت ""قع ف ""ي م ""دار ال ""نفوذ ال ""سوف ""ييتي .أم ""ا اآلث ""ار ال ""روح ""ية له ""ذه

امل""ؤام""رة ع""لى امل""دى ال""طوي""ل ف""قد ك""ان""ت ب""مزي""د م""ن األس""ى ت""سخير امل""طام""ح املش""روع""ة ل""نيل الح""ري""ة وت""حقيق
املستعمرة في كل أنحاء العالم لخدمة أهداف النظام السوفييتي وبرامجه الالأخالقية.
العدالة للشعوب
َ
أن ت"عبد اإلن"سان"ية أص"نام"ا م"ن ص"نع ي"دي"ها ظ"اه"رة ل"ها أه"مية خ"اص"ة م"ن وج"هة ال"نظر ال"بهائ"ية ،ل"يس بس"بب
األح"داث ال"تاري"خية امل"رت"بطة ب"ال"قوى ال"تي ت"و ّل"دت ع"ن ذل"ك م"هما ك"ان"ت م"فزع"ة وره"يبة ،وإن"ما بس"بب ال"دروس
امل""فيدة ال""تي ل " ّقنتها .ف""إذا ع""دن""ا ب""األن""ظار إل""ى ال""عال""م آن""ذاك وه""ذه ال""قوى ال""شيطان""ية تتج" ّ"مع ف""ي أف""ق فج""ره
مه" ّددة م"صير البش"ري"ة ،يج"در ب"نا أن ن"تساءل :أي ع"طب أو وه"ن ه"ذا ال"ذي أص"اب ال"طبيعة اإلن"سان"ية ح"تى
"توس""م ف""ي ش""خص
"الش""ر؟ ف""كيف ي""مكن ألح""د أن ي" ّ "
أض""حت ع""اج""زة ع""ن م""قاوم""ة م""ثل ه""ذه ال""تيارات امل""نذرة ب" ّ "
ب"نيتو م"وس"ول"يني م"الم"ح ”رج"ل امل"صير “،أو أن ي"شعر أح"د ب"أن ع"ليه واج"با ً أدب"يا ً ب"أن ي"تف ّهم ن"ظري"ات أدول"ف
ه"تلر ع"ن األع"راق واألج"ناس دون أن ي"راه"ا ع"لى ح"قيقتها ب"أن"ها ت ّ"ره"ات ع"قل م"ري"ض؟ وأخ"يرا ك"يف ي"مكن أن
ي""دور بخ""لد أح""د م""ن ال""ناس ج " ّدي""ة م""ا ذه""ب إل""يه ج""وزي""ف س""تال""ني م""ن إع""ادة ت""فسير ال""خبرة اإلن""سان""ية ك""لها
"تعمد
ع"بر ال"عقائ"د امل"ذه"بية ال"تي ص"اغ"ها وال"تي خ"لقت االت"حاد ال"سوف"ييتي؟ إن م"ثل ه"ذا التخ" ّلي اإلرادي امل ّ
"برر
ع"ن ال"صواب وال"عقالن"ية م"ن ج"ان"ب ط"ائ"فة ال يس"تهان ب"ها م"ن ق"ادة ال"فكر ف"ي امل"جتمع ي"طال"بنا ب"تفسير م َّ
ت"قتنع ب"ه األج"يال ال"قادم"ة .ف"إذا ت"م ذل"ك وت"م ّكنا م"ن إج"راء ت"قوي"م ن"زي"ه م"وض"وع"ي ف"ال ب"د ل"نا ،ع"اج"ال أم آج"ال،
أن ن"ر ّ"ك"ز اه"تمام"نا ع"لى ال"حقيقة ال"تي تُ"مثّل ف"ي ال"كتب امل"ق ّدس"ة ل"ألدي"ان ال"سماوي"ة ال"تي ع"رف"ها البش"ر ،خ"يطا
واحدا يسري في نسيجها جميعا .فقد ّ
تفضل حضرة بهاء اهلل في هذا الصدد قائال:
"ص اإلن""سان م""ن ب""ني
ف""بعد أن خ""لق اهلل ك" ّ"ل امل""مكنات وب " َعث امل""وج""ودات وتج " ّلى ب""اس""مه امل""ختار ،خ" ّ
املخ""لوق""ات ج""ميعها مل""عرف""ته وم""حبّته ،ف""كان أن خ""لق ال""كائ""نات ك" ّلها ألج""ل ه""ذه ال""غاي""ة… وتج" ّلى ف""ي
ك ""ينون ""ة األش ""ياء ج ""ميعها ب ""اس "م ٍ م ""ن أس ""مائ ""ه وص ""فة م ""ن ص ""فات ""ه ،ول ""كنه ج ""عل اإلن ""سان مظه ""ر ك ""ل
"ختصا إ ّي""اه ب""عظيم ف""ضله وق""دي""م رح""مته .ول""ك ّن تج " ّليات أن""وار
أس""مائ""ه وص""فات""ه ل""يكون م""رآة ل""ذات""ه م"
ّ
ص""بح اله""داي""ة وإش""راق""ات ش""مس ال""عناي""ة مس""تورة ف""ي ح""قيقة اإلن""سان ك""شعلة ال""نور مس""تورة ف""ي
ح""قيقة ال""شمع والس""راج .وق""د ي""ختفي إش""عاع ال""شمس املش""رق""ة ف""ال ت""نعكس ن""ورا ف""ي امل""راي""ا ال""تي
"صدأ .ف""من ال""واض""ح إذا ً أ ّن ه""ناك
ك""ساه""ا غ""بار ال""شؤون ال""دن""يوي""ة وال ف""ي امل""جال""ي ال""تي ع""اله""ا ال" ّ
ح""اج""ة مل""ن ي""شعل ه""ذا الس""راج و َم""ن ي""صقل ص""فحة ه""ذه امل""راي""ا وامل""جال""ي ،ف""بدون ال""نار ل""ن يُ""ش َعل
السراج ،وإن لم تُصقل املرآة صافية من الغبار فلن ينعكس فيها إشراق الشمس ونورها81.
"سارع م ""سيرة ق ""وى ال ""دم ""ار
أ َ ّدت م ""غبّة اف ""تتان اإلن ""سان ""ية ب ""ال ""عقائ ""د امل ""ذه ""بية ال ""تي ص ""نعها ع ""قلها إل ""ى تَ " ُ
ت أح " ّ
ط ب""واع""ث ال""طبيعة اإلن""سان""ية.
واالن""حالل ب""صورة م""فزع""ة ف""بات""ت ت""مزّق ن""سيج ال""حياة االج""تماع""ية وتُ""ن ِب ُ
ف"ال"قسوة ال"وح"شية ال"تي خ"لقتها الح"رب ال"عامل"ية األول"ى أض"حت اآلن تنتش"ر ان"تشارا ع" ّم ك"ل م"كان وص"ارت
إح"دى م"عال"م ال"حياة االج"تماع"ية ف"ي ك"ل ب"قعة م"ن ب"قاع األرض .ه"ذا م"ا أن"ذر ب"ه ح"ضرة ب"هاء اهلل ق"بل ذل"ك
ب""قرن م""ن ال""زم""ان إذ ت" ّ
"فضل ق""ائ""ال” :ك""ذل""ك حش""رن""ا املج""رم""ني يه""رع""ون إل""ى ال""طاغ""وت … يه""طعون إل""ى ال""نار
ويحسبون أنها

***

نور82“.

-6وج""ه ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي اه""تمام""ه ن""حو
ب""عد أن أخ""ذت م""عال""م ص""رح ال""نظام اإلداري ت""رت""سم ش""كال وب""نية ّ"
"همة ك"ان ق"د اض"طُ ّر إل"ى ت"أج"يلها م"دة ط"وي"لة
ت"نفيذ الخ"طّة اإلل"هية ال"تي ص"اغ"ها ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ،وه"ي م ّ
م"ن ال"زم"ن .ف"في إي"ران ك"ان دي"ن اهلل ق"د ح" ّقق ن"موا م"لحوظ"ا ،إذ ب"فضل ت"وج"يهات ح"ضرة ب"هاء اهلل وم"ن ب"عده
ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ق"ام ره"ط م"ن ن"اش"ري أم"ر اهلل م ّ"من ت"م اخ"تياره"م ب"عناي"ة"ُ ،ع"رف"وا ب"اس"م ”امل"ب ّلغني“ ،ب"تنشيط
ال ""عمل ال ""بهائ ""ي ع ""لى ال ""صعيد املح ""لي ف ""ي ج ""ميع أن ""حاء ال ""بالد .وق ""د س ""اع ""د ال ""جو ال ""ناب ""ض ب ""ال ""حياة ف ""ي
ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية اإلي ""ران ""ية ع ""لى إق ""بال م ""ؤم ""نني ج ""دد ت ""م ّكنوا م ""ن االن ""دم ""اج ف ""ي ح ""يات ""ها ان ""دم ""اج ""ا س ""ري ""عا
"سند امل""ادي ال""الزم
"تبرع""ات ل""حقوق اهلل م""دع""وم""ة ب""نظام ال""وك""ال""ة ل""تبليغ أم""ر اهلل ال" ّ
نس""بيا .ووفّ""رت ص""نادي""ق ال" ّ
مل""ثل ه""ذا ال""نشاط ال""تبليغي ،وك""ان ن""ظام ال""وك""ال""ة ه""ذا ق""د أص""بح م""ن خ""صائ""ص وع""ي ال""جام""عة ال""بهائ""ية ف""ي
إيران.
"ماس امل"ؤم"نني ل"لتروي"ج ل"دي"ن اهلل ال"كيفية ال"تي اس"تجاب"ت ب"ها ل"دع"وة ح"ضرة ع"بد
أم"ا ف"ي ال"غرب ف"قد أله"بت ح َ
ال ""بهاء ت ""لك ال ""سيدات ال ""فاض ""الت م ""ن أم ""ثال ل ""وا غتسنج ""ر وم ""اي م ""اك ""سوي ""ل وم ""ارث ""ا روث .فمج " ّ"رد ذك ""ر ه ""ذه
األس"ماء ك"فيل ب"أن ي"برز ص"فة م"ميّزة ل"لمثال ال"ذي ت" ّم ب"ه ق"يام أم"ر اهلل ف"ي ال"غرب ،وه"و م"ا أش"ار إل"يه ح"ضرة
عبد البهاء إشارة خاصة حني قال:
إن ال""نساء ف""ي إق""ليم أم""ري""كا ق""د س""بقن ال""رج""ال ف""ي ه""ذا امل""جال ،وت""ق ّدم""ن ع""ليهم ف""ي ه""ذا امل""يدان.
"همة أع" ""ظم ،ف" ""هن م" ""شموالت
ف" ""قد ق" ""من ب" ""بذل جه" ""د أك" ""بر ف" ""ي ه" ""داي" ""ة َم" ""ن ع" ""لى األرض ،وت" ""متّعن ب" " ّ
بتوفيقات الحق وتأييداته83.
ف"في واق"ع األم"ر ف"رض"ت ال"ظروف االج"تماع"ية ال"قائ"مة ف"ي الش"رق آن"ذاك أن ي"ضطلع ال"رج"ال ب"ال"عبء األك"بر
م"ن امل"بادرات ف"ي س"بيل نش"ر دي"ن اهلل وت"روي"جه .ول"كن ق ّ"ل أن ُوج"دت م"ثل ه"ذه ال"قيود ف"ي أم"ري"كا ال"شمال"ية
وف""ي أوروب""ا .فظه""رت ه""ناك مج""موع""ة م""تأ ّل""قة م""ن ال""نساء خ""ال""دات ال"ذِّك""ر ال""لوات""ي أص""بحن أب""رز دع""اة ال""دي""ن
ال"بهائ"ي ون"اش"ري رس"ال"ته ع"لى ش"واط امل"حيط األط"لسي ب"طرف"يه ،األوروب"ي واألم"يرك"ي .ف"نتذ ّ"ك"ر م"ثال س"اره
ف"ارم"ر م"ؤس"سة م"درس"ة ”غ"ري"ن إي"كر“ ال"تي وض"عت ت"حت ت"صرف ال"جام"عة ال"بهائ"ية ،وه"ي ف"ي ط"ور ط"فول"تها،
م"نبرا تس"تخدم"ه ل"تعري"ف أم"ر اهلل إل"ى امل"فكري"ن م"ن ذوي ال"نفوذ ،أو ن"تذ ّ"ك"ر ال"الدي س"اره ب"لوم"فيلد ال"تي أت"اح
ل"ها م"رك"زه"ا االج"تماع"ي امل"رم"وق دع"ما إض"اف"يا للح"ماس"ة ال"تي م" ّيزت م"ناص"رت"ها ل"دي"ن اهلل ،وأي"ضا م"اري"ون
ج"اك ال"تي خ" ّلد ذك َ"ره"ا ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ف"وص"فها ب"أن"ها امل"ثل األع"لى ل"لمهاج"ري"ن ف"ي س"بيل اهلل ،أض"ف
إل"ى ذل"ك ل"ورا دري"فوس ب"ارن"ي ت"لك ال"تي أت"حفتنا ب"أح"ادي"ث ح"ضرة ع"بد ال"بهاء املج"موع"ة ف"ي ك"تاب"ها ب"عنوان
”م"فاوض"ات ع"بد ال"بهاء“ ،ث"م ن"تذ ّك""ر أي"ضا أغ"نيس ب"ارس"ون"ز ش"ري"كة ل"وي"س غ"ري"غوري ف"ي ن"شاط"ات ”ال"وف"اق
ال ""عنصري“ ،وه ""ي ال ""نشاط ""ات ال ""تي ك ""ان ب ""اع ""ثها ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء .وأخ ""يرا ن ""تذ ّك""ر ك "الًّ م ""ن ك ""وري ""ن ت ""رو،
وك""ييث ران""سوم ك""لر ،وه""يلني غ""ودال ،وج""ول""ييت ط""وم""سون ،وغ""ري""س أوب""ر ،وإث""يل روزي""نبرغ ،وك""الرا َدن ،وآمل""ا
نوبلوخ ومجموعة مرموقة من النساء األخريات اللواتي فتحن ميادين جديدة من ميادين الخدمة األمريّة.

تمج"د ذك"ره"ا ال"عصور
وي"نبغي ل"نا أن ن"ضيف إل"ى ه"ذه ال"قائ"مة اس"م امل"لكة م"اري م"لكة روم"ان"يا ال"تي س"وف ّ "
واألج"يال ألن"ها أول م"ن اع"ترف ب"ال"ظهور اإلل"هي له"ذا ال"عصر م"ن امل"لوك والس"الط"ني .وق"د تح" ّلت ه"ذه ال"سيدة
ب ""ال ""شجاع ""ة واإلق ""دام ووق ""فت ب ""مفرده ""ا ل ""تعلن ب ""كل ج ""رأة ع ""ن ال ""دي ""ن ال ""ذي اع ""تنقته ف ""ي رس ""ائ ""ل وجه ""تها إل ""ى
مح" ّ"رري ع""دد م""ن ال""صحف ف""ي أوروب""ا وأم""ري""كا ال""شمال""ية ،ف""كان له""ذه ال""رس""ائ""ل ال""فضل ع""لى األرج""ح ف""ي
القراء ُيع ّد باملاليني.
نشر اسم اهلل العزيز بني جمهور من ّ
ورغ"م م"ا ك"ان له"ذه ال"جهود األول"ية م"ن ن"تائ"ج م"ؤثّ"رة ،ف"إن ان"عدام ال"وس"ائ"ل ال"تنظيمية الس"تثمار ه"ذه ال"جهود
ح" ّدد أص""ال أي""ة م""ناف""ع ق""د ت""جنيها م""ن ه""ذه ال""نتائ""ج ال""جام""عة ال""بهائ""ية ف""ي ب""لدان ال""عال""م ال""غرب""ي .ول""ك ّن ق""يام
ال ""نظام اإلداري غ "يّر ه ""ذه األوض ""اع ت ""غييرا م ""فاج ""ئا وم ""ثيرا .ف ""بوج ""ود امل ""حاف ""ل ال ""روح ""ان ""ية املح ""لية ب ""ات ف ""ي
اإلم ""كان تح ""دي ""د األه ""داف وال ""غاي ""ات ،وت ""وف ""ير امل ""وارد ال ""الزم ""ة ل ""دع ""م امل ""جهود ال ""تبليغي ال ""فردي .ووج ""د أول ""ئك
"فسهم ي""ساه""مون ف""ي ال""عدي""د م""ن ن""شاط""ات ال""حياة ال""تي ت""شغل ال""جام""عة ال""بهائ""ية
ال""ذي""ن دخ""لوا دي""ن اهلل أن" َ
وتس""تأث""ر ب""كل اه""تمام""ها .وأص""بح ح""ينئذ ف""ي اإلم""كان ت""رج""مة اآلث""ار األم""ريّ""ة ونش""ره""ا ب""صورة م""نتظمة .أم""ا
األخ ""بار ذات األه ""مية ال ""عام ""ة ف ""قد ك ""ان ب ""اإلم ""كان امل ""شارك ""ة ف ""ي االطّ ""الع ع ""ليها وت ""بادل ""ها ب ""ني أب ""ناء ت ""لك
ال""جام""عة .وه""كذا ت""وثّ""قت األواص""ر ال""تي ك""ان""ت ت""رب""ط أف""راد امل""ؤم""نني ب""امل""رك""ز ال""عامل""ي ألم""ر اهلل ت""وثّ""قا ً ازداد
باطّراد متان ًة وقوة.
اع""تمد ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي وس""يلتني رئيس""تني اس""تخدم""هما ل""تعزي""ز روح ال""تفان""ي واالن""قطاع ل""دى األح "بّاء
ب"النس"بة ل"تبليغ أم"ر اهلل ف"ي ك"ال الش"رق وال"غرب ،وك"ان"ت ال"وس"يلتان ت"ماث"الن م"ا اس"تخدم"ه ح"ضرة ع"بد ال"بهاء
م"ن ق"بل .ف"أوالً :ك"ان ذل"ك ال"فيض م"ن ال"رس"ائ"ل ال"تي ب"عث ب"ها ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي إل"ى ال"جام"عات ال"بهائ"ية
وإل ""ى األف ""راد ع ""لى ال ""سواء .وق ""د خ ""لقت ت ""لك ال ""رس ""ائ ""ل ملتس " ّلميها أب ""عادا ج ""دي ""دة ب ""النس ""بة مل ""ا آم ""نوا ب ""ه م ""ن
امل""بادئ وال""عقائ""د .وك""ان""ت أه""م ت""لك ال""رس""ائ""ل ش""أن""ا ت""لك امل""وج""هة إل""ى امل""حاف""ل ال""روح""ان""ية املح""لية وامل""رك""زي""ة.
وث"ان"يا :ك"ان ذل"ك ال"سيل م"ن ال"زائ"ري"ن ال"عائ"دي"ن إل"ى أوط"ان"هم وه"ؤالء ك"ان"وا ي"شارك"ون إخ"وان"هم امل"ؤم"نني ف"ي
ال"وط"ن م"ا اكتس"بوه م"ن ع"مق اإلدراك ب"فضل اتّ"صال"هم امل"باش"ر ب"مرك"ز األم"ر .وق"د س"اع"د ذل"ك ع"لى م"ضاع"فة
آث"ار ت"لك ال"رس"ائ"ل ع"ند َ"م"ن يتس" ّلمها م"ن األف"راد وامل"حاف"ل .وع"ن ط"ري"ق ه"ذه االت"صاالت أص"بح ك"ل ف"رد م"ؤم"ن
ي""عتبر ن""فسه أداة ل""لقوة ال""ناب""عة م""ن امل""يثاق .وتس""تعرض املج""موع""ة ال""ق ّيمة م""ن رس""ائ""ل ح""ضرة ول""ي أم""ر اهلل
ال ""تي نش ""رت ف ""يما ب ""عد ت ""حت ع ""نوان ”رس ""ائ ""ل إل ""ى أم ""ري ""كا ،“1946 – 1932 ،الخ ""طوات ال ""تي اتّخ ""ذه ""ا
ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ف""ي ج""ذب امل""ؤم""نني ف""ي أم""ري""كا ال""شمال""ية ل""كي ي""تف ّهموا ب""صورة أك""ثر ع""مقا م""ضام""ني
الخطة اإللهية لحضرة عبد البهاء بغية تحقيق ”فتح الكرة األرضية الروحي“:
ب ""إي ""مان ي" "تّسم ب ""ال ""سم ّو وال ""خشوع ،وب ""رؤي ""ة ص ""اف ""ية ث ""اب ""تة ،وب ""اس ""تقام ""ة ال س ""بيل إل ""ى إف ""ساده ""ا،
وب ""ان ""ضباط ح ""ازم دق ""يق ،وب ""أخ ""الق ط ""اه ""رة ف ""اض ""لة ،وب ""ال ""حياة امل ""ثال ""ية ال ""نادرة ل ""لجام ""عة ال ""بهائ ""ية،
س""يتم ّكن األح"بّاء ،ال ب""ل أن""هم س""وف ي""بره""نون ف""عال ع""لى ص""دق زع""مهم ب""أن""هم ال""وح""يدون ال""ذي""ن ن""زل
ع"ليهم ذل"ك ال"فضل ال"ذي ال ب"د وأن ي"عتمد ع"لى ن"فوذه خ"الص ال"عال"م اإلن"سان"ي ب"أس"ره ،إض"اف"ة إل"ى
إع""ادة ت""نظيمه م""ن األس""اس وض""مان س""عادت""ه امل""ثلى ،وذل""ك ف""ي خ""ض ّم ع""ال""م م""ل ّوث ب""مظاه""ر ال""فساد
ال ""ذي ال س ""بيل إل ""ى إص ""الح ""ه ،ع ""ال ""م أض ""حى ع ""اج ""زا مش ""لوال ن ""تيجة م ""ا ي ""نتاب ""ه م ""ن امل ""خاوف وق ""د
شرذمته األحقاد والكراهية املدمرة ،وأضنته أعباؤه الثقيلة من البؤس والتعاسة والشقاء84.
ّ

جس""دت م"ق ّد َرات
وض"ع ح"ضرة ول"ي أم"ر اهلل أم"ام ن"صب أع"ني ال"جام"عة ال"بهائ"ية ف"ي أم"ري"كا ال"شمال"ية رؤي"ة ّ "
ت ""لك ال ""جام ""عة ومس ""تقبلها ،ف ""وص ""ف أع ""ضاءه ""ا ب ""أن ""هم ”األح ""فاد ال ""روح ""يون مل ""ن ك ""ان ""وا أب ""طال دي ""ن اهلل“ وب ""أن
ه ""يئات ""هم ال ""ناه ""ضة ه ""ي ”ال ""رم ""وز ال ""واض ""حة ل ""لعيان ال ""تي ت ""مثل دي ""نهم وس ""لطان ""ه ال ""ذي ال ي ""رق ""ى إل ""يه ش ""ك“،
وأض"اف إل"ى ذل"ك ق"ول"ه إن امل"بلغني وامل"هاج"ري"ن ال"ذي"ن أرس"لتهم ت"لك ال"جام"عات ه"م ”ح"ملة م"شعل ح"ضارة ل"م
ت"ول"د ب"عد “.وأ ّك""د أن التح" ّدي الج"ماع"ي ال"ذي ي"واج"ههم ه"و أن ي"سهموا إس"هام"ا ي"فوق أي إس"هام آخ"ر ”ف"ي
"رس""مت ص""ورت""ه املس""تقبلية ف""ي
بش""ر ب""ه ح""ضرة ال""باب ،وت" ّ "
س""بيل إرس""اء ق""واع""د ال""نظام ال""عامل""ي الج""دي""د ال""ذي ّ "
دد معامله حضرة عبد البهاء مصمم ذلك النظام ومهندسه 85“....
ذهن حضرة بهاء اهلل ،وح ّ
ت"ميّزت رس"ائ"ل ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ت"لك ب"أس"لوب م"ن ال"بالغ"ة واإلب"داع وك"أن"ه السح"ر امل"بني .ف"عكف ي"ص ّور
ل""نا ف""ي م""ا ك""تب ال""ظالم ال""دام""س ال""ذي خ " ّيم ع""لى ال""عال""م ن""تيجة ت" ّ
"فشي ال""كفر واإلل""حاد واس""تشراء ال""فساد
وال""فسق وال""فجور ،ك""ما أن""ه ل""م ي""توان أي""ضا ف""ي وص""ف ال""دور ال""ذي ع""لى ال""بهائ""يني ال""قيام ب""ه ف""ي ك""ل م""كان
ل""يغدوا وس""طاء ت""لك ال""قوة ال""غال""بة امل""غ ّيرة وامل""ح ّول""ة ل""لنفوس وال""ناب""عة م""ن ص""لب ه""ذا ال""ظهور الج""دي""د ،ف""كتب
بهذا الصدد يذ ِّكر املؤمنني بما عليهم من الواجبات قائال:
إن واج ""بهم أن ي ""رف ""عوا م ""شعل اله ""داي ""ة اإلل ""هية دون أن ي ""خبو ن ""وره ف ""ي زم ""ن ي ""خيّم ف ""يه ع ""لى البش ""ر
ظ"الم دام"س ي"حيط ب"هم غ"ام"را إي"اه"م ك" ّلية ف"ي ن"هاي"ة امل"طاف .أم"ا دوره"م ف"ي خ"ض ّم م"ا ي"جاب"ه ال"عال"م
تبش"ر ال"عال"م ب"ذل"ك
م"ن امل"آس"ي وامل"خاط"ر واالض"طراب"ات ف"هو أن ي"كون"وا شه"داء ع"لى ت"لك ال"رؤي"ة ال"تي ّ" "
امل ""جتمع ال ""ذي س ""وف ي ""عاد خ ""لقه ،ف ""يتعال ""ى ن ""داؤه ""م ب ""قرب م ""جيء م ""ملكة اهلل ال ""تي وع ""د ب ""ها ال ""سيد
امل ""سيح ،م ""مثّلة ف ""ي ال ""نظام ال ""عامل ""ي ال ""ذي ال ب ""اع ""ث ل ""ه س ""وى روح ح ""ضرة ب ""هاء اهلل .ول ""سوف يبس ""ط
"عاره ال"وح"دة واالتّ"حاد ،وق"وت"ه ال"باع"ثة ع"لى
ه"ذا ال"نظام ن"فوذه وس"لطان"ه ع"لى ال"كرة األرض"ية ك"لها ،ش ُ
ال""حياة س""لطان ال""عدل ،وغ""اي""ته امل""قصودة إق""ام""ة عه""د ال""حق وال""صالح ،وأس""مى م""ا ي""بلغه م""ن املج""د
والجالل سيكون في تحقيق السعادة الكاملة املستمرة األبدية للجنس البشري بأسره86.
ق" ّ"ر رأي ح""ضرة ول""ي أم""ر اهلل ف""ي ال""عام  1936ع""لى أن ال""نظام اإلداري ق""د اس""تحكم ب""نيان""ا وات""سع أرك""ان""ا
ف"ي أم"ري"كا ال"شمال"ية ،م"ا س"مح ل"ه ب"أن يش"رع ف"ي ت"نفيذ الخ"طة اإلل"هية ن"فسها .ك"ان ال"عال"م ح"ينذاك ق"د ب"دأ
ي ""نزل ""ق ف ""ي ه " ّوة س ""حيقة ن ""حو ان ""فجار ك ""ون ""ي آخ ""ر ب ""ينما ض ""اق ""ت الس ""بل أم ""ام م ""جهودات األح "بّاء اإلي ""ران ""يني
"توس"ع وال"تدع"يم ب"النس"بة ل"لجام"عة
ف"أ ّدت ه"ذه ال"ظروف ب"ال"ضرورة إل"ى ت"رك"يز ال"نشاط األم"ري ف"ي م"جاالت ال ّ " "
ال""بهائ""ية ف""ي ن""صف ال""كرة ال""غرب""ي اس""تعدادا مل""ا س""يأت""ي ب""ه املس""تقبل م""ن م""هام أع""ظم ش""أن""ا وأه""مية .ل""ذل""ك
وج""ه ح ""ضرة ول ""ي أم ""ر اهلل ن ""داء إل ""ى امل ""ؤم ""نني ف ""ي أم ""ري ""كا ال ""شمال ""ية ب ""صفتهم امل ""سؤول ""ني ع ""ن ت ""نفيذ الخ ""طة
ّ"
اإلل""هية رس""ميا ،ف""عرض ع""ليهم خ""طة ال""سنوات الس""بع وال""تي ك""ان م""ق ّدرا ل""ها أن ت""متد م""ن ال""عام  1937إل""ى
ال"عام  .1944وك"ان"ت أه"داف ه"ذه الخ"طة ال"عمل ع"لى ت"أس"يس م"حفل روح"ان"ي واح"د ع"لى األق"ل ف"ي ك ّ"ل والي"ة
م"ن ال"والي"ات املتح"دة وف"ي ك"ل إق"ليم م"ن أق"ال"يم ك"ندا ،إض"اف"ة إل"ى ف"تح أرب"ع عش"رة ج"مهوري"ة م"ن ج"مهوري"ات
أم""ري""كا ال""الت""ينية ف""تحا روح""يا .وأض""يفت إل""ى ذل""ك أي""ضا م""همة إت""مام تج""ميل ال""بناء ال""خارج""ي ”ألم م""عاب""د
ال"غرب“ وإك"مال زخ"ارف"ه .وك"ان"ت ه"ذه امل"همة األخ"يرة ش"دي"دة العس"ر ب"النس"بة ل"جام"عة ك"ان"ت ال ت"زال مح"دودة
العدد وتشكو موار ُدها ضائق ًة مالية شديدة الوطأة.

ذك ""رت روح " ّية خ ""ان ""م أن ""ه إ ّب ""ان ه ""ذه ال ""فترة م ""ن ال ""تاري ""خ ح ""دث ت ""طوران م ""توازي ""ان الف ""تان ل ""ألن ""ظار .ف ""من ج ""هة
ق""ام""ت ال""دول ال""قوي""ة ب""دف""ع ج""يوش""ها ال""غازي""ة به""دف االس""تيالء ع""لى امل""وارد ال""طبيعية ل""دول م""جاورة ل""ها ،أو
إرض"اء ل"شهوة ال"غزو وال"فتح .وم"ن ج"هة أخ"رى وف"ي ال"وق"ت ع"ينه ك"ان ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي يعبّ ال"صفوف
ب"من ت"وف"ر ل"دي"ه م"ن ذل"ك ال"عدد ال"ضئيل م"ن امل"هاج"ري"ن ،ل"يرس"لهم ف"ي س"بيل ت"نفيذ األه"داف ال"تبليغية لخ"طة
ال ""سنوات الس ""بع ال ""تي وض ""عها ل ""هم .ول ""م ت ""مض س ""نوات ق ""ليلة إال وق ""د اضمح " ّلت دون رج ""عة ت ""لك ال ""جحاف ""ل
ال"عارم"ة م"ن ج"يوش ال"غزو وال"طّغيان ف"ام"حت أس"ماؤه"ا وف"توح"ات"ها م"ن ص"فحات ال"تاري"خ .أم"ا ذل"ك ال"ره"ط م"ن
امل""ؤم""نني ق""ليلي ال""عدد وال""ع ّدة ال""ذي""ن خ""رج""وا م""ن دي""اره""م ح""ام""لني أرواح""هم ع""لى أك""فهم ل""ينفّذوا امل""همة ال""تي
أوك ""لهم ب ""ها ح ""ضرة ول" "يّ أم ""ر اهلل ف ""قد ت ""م ّكنوا م ""ن ت ""حقيق إن ""جازات ف ""اق ""ت ط ""موح ""ات أه ""داف ""هم ج ""ميعها،
ف ""تحققت أه ""داف ""هم ت ""لك ح ""ني أرس ""وا األس ""س وال ""قواع ""د ال ""تي بُ ""نيت ع ""ليها ج ""ام ""عات ب ""هائ ""ية ج ""دي ""دة م ""زده ""رة
ظاهرة النماء87.
ول""كي ي""ق ّدر ال""بهائ""يون ه""ذه ال""نشاط""ات ح""ق ق""دره""ا ،ل""يس ع""ليهم أن ي""درك""وا أه""مية ع""نصر التخ""طيط املس""بق
ل""تنفيذ أم""ور دي""نهم فحس""ب ،ب""ل ع""ليهم أن ي""تف ّهموا أي""ضا م""اه" ّية التخ""طيط ال""فري""د ك""وس""يلة ف""اع""لة ف""ي س""بيل
اإلع ""الن ع ""ن دي ""ن اهلل ونش ""ره .فتح ""دي ""د األه ""داف امل ""رج ""و ت ""حقيقها ب ""صورة م ""نتظمة ث ""م ات ""خاذ ال ""قرارات ف ""ي
ك""يفية ت""حقيقها ال ي""عني أن ال""جام""عة ال""بهائ""ية ق""د أخ""ذت ع""لى ع""ات""قها وح""ده""ا م""سؤول""ية تخ""طيط مس""تقبلها
"ؤس""سات ""هم ف ""ي ه ""ذه ال ""حال ""ة ه ""و
ب ""نفسها ،ك ""ما ي ""وح ""ي ب ""ذل ""ك م ""فهوم التخ ""طيط .ف ""إن م ""ا ي ""فعله ال ""بهائ ""يون وم " ّ "
ال"سعي م"ن أج"ل ج"عل ن"شاط"ات"هم األم"ريّ"ة م"تماش"ية م"ع ذل"ك ال"تدب"ير اإلل"هي ال"ذي ي"شاه"دون ب"اطّ"راد آث"اره
ال ""ناف ""ذة وه ""ي ت " ّ
"تكشف ف ""ي ال ""عال ""م .إن ""ه ذل ""ك ال ""تدب ""ير اإلل ""هي ال ""ذي س ""وف ينج ""ز وع ""ده ف ""ي ال ""نهاي ""ة ب ""صرف
ال ""نظر ع ""ن ظ ""روف ال ""تاري ""خ وأح ""داث ""ه .إن التح ""دي ال ""ذي ي ""واج ""هه ال ""نظام اإلداري ه ""و أن ي ""تم ّكن ،حس ""بما
ت"سمح ب"ه ال"عناي"ة اإلل"هية ،م"ن ض"مان ان"سجام ال"نشاط"ات األم"ري"ة م"ع م"تطلبات ت"لك الخ"طة اإلل"هية ال"كبرى
ألن"ه به"ذه ال"طري"قة ي"مكن ل"لقوة ال"كام"نة ال"تي أوج"ده"ا ح"ضرة ب"هاء اهلل ف"ي دي"نه أن ت"ؤت"ي ث"ماره"ا .ول"قد أع"طت
"تمرة للخ"طط ال"تي وض"عها ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ال"بره"ان ال"قاط"ع ع"لى ن"فاذ م"ا وع"د
س"لسلة اإلن"جازات املس ّ
ب ""ه ح ""ضرة ب ""هاء اهلل ف ""ي ال ""كتاب األق ""دس وك ""ذل ""ك ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ف ""ي أل ""واح وص ""اي ""اه م ""ن ت ""أي ""يد ل ""جهود
األحبّاء وإنجاح ملساعيهم.
بح ""لول شه ""ر آب )أغس ""طس( ال ""عام  1944اس ""تطاع ح ""ضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي أن ي ""حتفي ب ""اخ ""تتام مش ""روع
ال""سنوات الس""بع .وخ " ّلد ح""ضرة ول""ي أم""ر اهلل ت""لك اللح""ظة ال""تاري""خية ع""ندم""ا أن""عم ع""لى ال""عال""م ال""بهائ""ي ف""ي
ه ""ذه امل ""ناس ""بة به ""دي ""ة غ ""ال ""ية ت ""مثلت ف ""ي ك ""تاب ""ه ال ""صادر ال ""عام  1944ب ""عنوان ”ال ""قرن ال ""بدي ""ع“ .ف ""كان ه ""ذا
وأرخ"ت ب"صورة ش"ام"لة
ال"كتاب ب"مثاب"ة أع"ظم إن"جازات"ه إذ ق" ّدم ف"يه دراس"ة ت"اري"خية اتّ"سمت ب"ال"عمق وال"تفكير ّ
ل""ألع""وام امل""ائ""ة األول""ى م""ن ع""مر ه""ذا ال""دي""ن ال""عزي""ز .وف""تح ك""تابُ""ه ه""ذا ل""لمؤم""نني ن""واف""ذ أط " ّلوا م""نها ع""لى ت""لك
ال ""رح ""اب ال ""واس ""عة ل ""يشاه ""دوا امل ""سار ال ""روح ""ي ال ""ذي ب ""واس ""طته ي ""نفّذ ح ""ضرة ب ""هاء اهلل أه ""داف ""ه وم ""قاص ""ده
بالنسبة ملصير الجنس البشري.
إن ِع""لم ال ""تاري ""خ أداة ف " ّعال ""ة ،ف ""هو ي ""وف ""ر ل ""نا ف ""ي أف ""ضل ح ""ال م ""نظورا ألح ""داث امل ""اض ""ي وي ""لقي ال ""ضوء ع ""لى
م"أت"ي املس"تقبل ،ف"يمس امل"شاع"ر اإلن"سان"ية ب"ما ي"حكيه م"ن ق"صص الشه"داء وال"قديس"ني واألب"طال ف"تثير ه"ذه

ٍ
"درات ك""ام""نة ف""يه ل""م يح""لم ب""وج""وده""ا أو ام""تالك""ها.
ال""قصص ف""ي ك""ل إن""سان ت""أثّ" َ"ر ب""امل""ثل ال""ذي ض""رب""ه ه""ؤالء ق"
وب"ال"تال"ي ي"ساع"دن"ا ع"لم ال"تاري"خ ع"لى أن نج"د ف"يه م"عنى ل"لحياة وال"خبرة اإلن"سان"ية ،ك"ما أن"ه م"صدر ل"إلل"هام،
ي" ""ن ّور األذه" ""ان وي" ""بعث ال" ""عزاء ف" ""ي ال" ""نفوس ،إن" ""ه ُي " " ْغني ال" ""حياة .ف" ""في ذل" ""ك امل" ""حصول ال" ""عظيم م" ""ن ال" ""تراث
اإلن""سان""ي ف""ي م""جا َل""ي اآلداب واألس""اط""ير ن""شاه""د ي""د ال""تاري""خ تخ " ّ
ط امل""سيرة ال""حضاري""ة ب""معظمها ،ف""تبدو
آث"ار ال"تاري"خ م"اث"لة ف"ي مج"موع"ة األس"اط"ير ال"تي أوح"ت ب"أس"مى امل"بادئ وال"قيم إل"ى ك"ل ش"عب م"ن ال"شعوب
"سه“ و
م"نذ ب"داي"ة م"ا ُد ّون م"ن ت"اري"خ ،ك"ما نج"ده"ا ف"ي امللح"مات م"ثل ”ال"رام"يان"ا“ وامل"آث"ر ال"بطول"ية ف"ي ”األودي ّ
”اإلن ""يادة“ ،إض ""اف ""ة إل ""ى ق ""صص ال ""بطول ""ة اإلس ""كندن ""اف ""ية وملح ""مة ”ال ""شاه ""نام ""ه“ ال ""فارس ""ية ،وف ""ي ح ""كاي ""ات
الكتاب املقدس وقصص القرآن الكريم.
إن ك"تاب ”ال"قرن ال"بدي"ع“ ي"رت"فع به"ذا اإلن"تاج ال"فكري ال"عظيم إل"ى مس"توى ح"اول ال"بعض ال"وص"ول إل"يه ف"ي
ال ""عصور امل ""اض ""ية دون ت ""حقيق أي ن ""جاح .وس ""يكتشف أول ""ئك ال ""ذي ""ن ي ""فتحون ق ""لوب ""هم ل ""تل ّقي ال ""رؤي ""ة ال ""تي
ي"عكسها ه"ذا ال"كتاب ط"ري"قا ن"حو ت"ف ّهم اله"دف اإلل"هي ،ف"تلتقي ه"ذه ال"طري"ق ب"تلك ال"رح"اب ال"فسيحة م"ترام"ية
األط""راف املنبس""طة ف""ي م""ا ق""دم""ه ح""ضرة ول""ي أم""ر اهلل م""ن ت""رج""مات ال ت""ضاه""ى ل""لنصوص اإلل""هية امل""ق ّدس""ة.
ف ""ظهور ك ""تاب ”ال ""قرن ال ""بدي ""ع“ ف ""ي ال ""ذك ""رى امل ""ئوي ""ة ل ""دي ""ن اهلل وال ""عال ""م ال ""بهائ ""ي ي ""حتفل ب ""نجاح أول م ""جهود
جس"د ل"ألح"بّاء ف"ي ك"ل م"كان ع"ظمة ال"بذل وال"تضحية ال"دائ"مني ع"لى م"دى
ج"ماع"ي مش"ترك أخ"ذه ع"لى ع"ات"قه" "ّ ،
تلك السنوات وما انطوت عليه من املغازي واملعاني.
ف""ي وق""ت م""بكر نس""بيا م""ن الح""رب ال""عامل""ية ال""ثان""ية ح " ّدد ح""ضرة ول""ي أم""ر اهلل وج""هة ال""نظر ال""بهائ""ية ب""النس""بة
ل"ذل"ك ال"صراع ع"لى خ"الف م"ا ك"ان س"ائ"دا ح"ينذاك ل"دى ع"موم ال"ناس .ف"قال إن ه"ذه الح"رب ي"نبغي اع"تباره"ا
تفج""ر ال""عام  ،1914وأض""اف أن األي""ام س""وف ت""ثبت أي""ضا ع""لى أن""ها –
”اس""تمرارا م""باش""را“ ل""لصراع ال""ذي ّ"
أي ت""لك الح""رب – ”ش""رط الزم ل""تحقيق وح""دة ال""عال""م واتّ""حاده“ .ومل ّ"ا ك""ان رئ""يس ال""والي""ات املتح""دة ه""و ال""بادئ
ب""صياغ""ة مش""روع امل""نظوم""ة ال""عامل""ية ص""ادق ال""رؤي""ة وال""هادف إل""ى إق""ام""ة ن""ظام ع""امل""ي ،وه""و مش""روع رف""ضته
امل ""ؤس ""سات ال ""سياس ""ية األم ""ري ""كية ن ""فسها ،ف ""قد ت ""وق ""ع ح ""ضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي ب ""عد دخ ""ول ال ""والي ""ات املتح ""دة
الح"رب ال"عامل"ية ال"ثان"ية أن ت"أخ"ذ ع"لى ع"ات"قها ،ن"تيجة ل"لنوائ"ب وال"نكبات ،ن"صيبها ال"راج"ح م"ن امل"سؤول"ية ف"ي
وض"ع أس"س ع"امل"ية ال"نطاق ،ب"صورة ن"هائ"ية ،ت"كون م"نيعة ال"جان"ب ،م"تّسعة ال"قواع"د ل"تقوم ع"ليها ت"لك امل"نظوم"ة
التي بخست حقها ولكنها صمدت خالدة بالنسبة لضرورة قيامها88.
ُ
ك""ان""ت ت""صري""حات ح""ضرة ول""ي أم""ر اهلل ه""ذه ب""مثاب""ة ت""نبّؤات ص""ادق""ة مل""ا ت""ال م""ن أح""داث .ف""ما ك""ادت الح""رب
ت""ضع أوزاره""ا ح""تى اتّ""ضح ت""دري""جيا ح""دوث ت""حول أس""اس""ي ف""ي ال""وع""ي البش""ري ف""ي ج""ميع أن""حاء ال""عال""م،
ك"ما ظه"ر ج"ليا ت"ص ّدع ص"روح م"ا ت"وارث"ته األج"يال م"ن االف"تراض"ات واألن"ظمة واألول"وي"ات ال"تي اس"تمرت ف"ي
االض""محالل وآل""ت إل""ى االن""هيار ن""تيجة ق""وى ف " ّعال""ة نش""طت ف""ي غ""ضون ال""نصف األول م""ن ال""قرن العش""ري""ن
ل""تقوي""ضها .ورغ""م أن""ه ل""م ي""كن ف""ي اإلم""كان آن""ذاك وص""ف ه""ذا ال""تح ّول وال""تغيير ع""لى أن""ه ي""مثل ق""ناع""ة ث""اب""تة
ب"النس"بة مل"بدأ وح"دة ال"عال"م اإلن"سان"ي ،ك"ذل"ك ل"م ي"كن م"مكنا أن يخ"ط أي م"راق"ب أم"ني وت"فوت"ه ح"قيقة م"ا ك"ان
يح"دث ف"ي ال"نهاي"ة م"ن ت"داع"ي ال"حواج"ز ال"تي ك"ان"ت ت"عيق م"ثل ه"ذا اإلدراك ،وه"ي ال"حواج"ز ال"تي ق"اوم"ت ك"ل
م ""حاول ""ة لتخ "طّيها ف ""ي وق ""ت م ""بكر م ""ن ال ""قرن العش ""ري ""ن .وي ""ذ ّك""رن ""ا ك ""ل ه ""ذا ب ""قول ""ه ت ""عال ""ى ف ""ي ال ""قرآن ال ""كري ""م
”وتَ ""رى ال "ج ِ َ
"سحاب] “.س ""ورة ال ""نمل ،اآلي ""ة  [88وك ""ان م ""ن ن ""تائ ""ج ه ""ذا
"مر َم " َّ"ر ال " ّ
بال تحس ""بها ج ""ام ""دةً وه ""ي ت " ُّ

ال"تحول وال"تغيير ف"ي ال"وع"ي ب"عث ش"عور ب"ال"ثقة ل"دى أص"حاب ال"فكر امل"تن ّور ال"تقدم"ي ب"أن"ه أص"بح م"ن امل"مكن
ب"ناء م"جتمع ج"دي"د ال"نوع"ية ل"يس ب"اس"تطاع"ته ف"قط امل"حاف"ظة ع"لى الس"الم ال"دائ"م ف"ي ال"عال"م ،ب"ل ف"ي م"قدوره
أيضا إغناء حياة س ّكانه أجمعني.
ك""ان تج " ّدد اآلم""ال ه""ذا ف""ي امل""رت""بة األول""ى ح""صيلة ”ن""ار االم""تحان“ ال""ذي م""ر ب""ه ال""عال""م ون "بّهنا إل""يه مس""بقا
ح ""ضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي ،وال ""ذي ت ""م ّكن أي ""ضا م ""ن أن ي ""نجح ف ""ي ”غ ""رس ش ""عور امل ""سؤول ""ية“ ال ""تي س ""عى ق ""ادة
"تنصل م"نها ف"ي ب"داي"ة ال"قرن 89.وأض"يفت إل"ى ه"ذا ال"وع"ي املتج" ّدد آث"ار امل"خاوف ال"ناج"مة ع"ن
ال"عال"م إل"ى ال ّ
اخ ""تراع األس ""لحة ال ""نووي ""ة وط ""رق اس ""تخدام ""ها ،ف ""أع ""ادت ردة ال ""فعل ه ""ذه إل ""ى أذه ""ان األح "بّاء ال ""تصري ""حات
ال ""كاش ""فة ع ""ن أح ""داث املس ""تقبل ال ""تي أدل ""ى ب ""ها ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ف ""ي أم ""ري ""كا ال ""شمال ""ية وذك ""ر ف ""يها أن
"ضطرة إل"ى ق"بول"ه .وك"ان"ت ص"حيفة
"تتب أرك"ان"ه ف"ي ص"يرورة األم"ر ألن أم"م ال"عال"م س"تكون م
الس"الم س"وف تس ّ
ّ
”امل""ون""تري""ال دي""لي س""تار“ ،إب""ان زي""ارة ح""ضرة ع""بد ال""بهاء إل""ى ك""ندا وال""والي""ات املتح""دة ،ق""د ن""قلت ع""ن ل""سان""ه
امل"بارك م"ا ي"لي” :سيح"ل الس"الم ف"ي ال"قرن العش"ري"ن ل"يشمل ال"عال"م ك" ّله ،وس"تضطر ك"ل ال"دول إل"ى ال"دخـ"ول
ف"يه 90“.وه"كذا شه"دت ال"سـنوات ال"تي ت"لت ال"عام  1945ت"ق ّدم"ا ن"حو ص"ياغ"ة ن"ظام اج"تماع"ي ج"دي"د تخ"طّى
أقصى اآلمال املشرقة التي تطلعت إليها العقود املبكرة من القرن العشرين.
ك"ان األه"م م"ن ذل"ك ك"له اس"تعداد ال"حكوم"ات ال"قوم"ية لخ"لق ت"نظيم دول"ي إلق"ام"ة ن"ظام ع"امل"ي ج"دي"د م"ع م"نحه
ح""رم""ت م""نها ع""لى ن""حو م""فجع
الس""لطات ال""تنفيذي""ة ال""الزم""ة ل""حفظ الس""الم ف""ي ال""عال""م ،وه""ي الس""لطات ال""تي ُ"
ع" ""صبة األم" ""م امل" ""وءودة .وه" ""كذا ع" ""قد م" ""ندوب" ""و خ" ""مسني دول" ""ة م" ""ن دول ال" ""عال" ""م اج" ""تماع" ""ا ف" ""ي م" ""دي" ""نة س" ""ان
ف""ران""سيسكو ف""ي شه""ر ن""يسان )إب""ري""ل( م""ن ال""عام  1945أق""روا ف""يه م""يثاق ه""يئة األم""م املتح""دة وه""و االس""م
ال"ذي اق"ترح"ه ال"رئ"يس األم"ري"كي ف"ران"كلني روزف"لت له"ذه ال"هيئة .وم"ن الج"دي"ر ب"ال"ذك"ر ه"نا أن ه"ذا االج"تماع
ان""عقد ف""ي م""دي""نة س""ان ف""ران""سيسكو ب""والي""ة ك""ال""يفورن""يا وه""ي ال""والي""ة ن""فسها ال""تي ك""ان ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ق""د
أع""لن ف""يها ع""ن أم""له ف""ي أن ”ت""رت""فع راي""ة الس""الم ال""عامل""ي ف""ي ه""ذه ال""والي""ة ب""ال""ذات 91“.وت" ّ"مت امل""صادق""ة ع""لى
امل""يثاق امل""ذك""ور ف""ي شه""ر تش""ري""ن األول )أك""توب""ر( م""ن ِق""بل ال""عدد امل""طلوب م""ن األم""م األع""ضاء ،وال""تأم ش""مل
أول ج""معية ع""موم""ية ل""لهيئة الج""دي""دة ف""ي ال""عاش""ر م""ن ك""ان""ون ال""ثان""ي )ي""ناي""ر( ال""عام  1946ف""ي م""دي""نة ل""ندن.
وف""ي شه""ر تش""ري""ن األول )أك""توب""ر( م""ن ال""عام ُ 1949وض""ع حج""ر األس""اس ل""لمقر ال""دائ""م ل""ألم""م املتح""دة ف""ي
م"دي"نة ن"يوي"ورك ،وه"ي امل"دي"نة ال"تي ك ّ"رم"ها ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ق"بل ذل"ك ال"وق"ت بس"بعة وث"الث"ني ع"ام"ا ف"أس"ماه"ا
”م"دي"نة امل"يثاق“ .ف"في غ"ضون زي"ارت"ه ل"نيوي"ورك أن"بأن"ا م"علنا” :إن م"ا ال ش"ك ف"يه … أن راي"ة االت"فاق ال"عامل"ي
دم لترفرف بعيدا في كل دول العالم وأممه92“.
سوف ترتفع هنا وتتق ّ
ول"عله م"ن األه"مية ب"مكان أن ن"تذك"ر أن م"بدأ األم"ن الج"ماع"ي أو األم"ن املش"ترك ال"ذي ن"ادى ب"ه ح"ضرة ب"هاء
اهلل ،اتّخ""ذ م""نحى ع""مليا ب""فضل م""ا أق""دم ع""ليه أح""د ال""قادة ال""سياس""يني ل""دول""ة م""ن دول ن""صف ال""كرة ال""غرب""ي،
وه ""ي ال ""دول ال ""تي خ ""اط ""بها ح ""ضرة ب ""هاء اهلل م ""ن ق ""بل ،ف ""عكس ذل ""ك اإلق ""دام وألول م ""رة ت ""نفيذا مل ""بدأ األم ""ن
املش""ترك ف""ي م""ا أق""رت""ه ع""صبة األم""م م""ن ع""قوب""ات اس""مية ظ " ّلت ش""كلية ل""م ي""تم ت""نفيذه""ا ض""د ال""قوى ال""فاش " ّية
امل"عتدي"ة ع"لى ال"حبشة .ل"كنها ش"كلت س"اب"قة مل"بدأ األم"ن الج"ماع"ي ال"ذي ت"أ ّك""د ب"عد ذل"ك .ف"في شه"ر تش"ري"ن
ال""ثان""ي )ن""وف""مبر( م""ن ال""عام  1956ت""م ّكن ليس""تر ب""ول""ز ب""يرس""ون ،وزي""ر خ""ارج""ية ك""ندا آن""ذاك ورئ""يس وزرائ""ها
ف ""يما ب ""عد ،م ""ن دف ""ع األم ""م املتح ""دة إل ""ى إق ""رار ت ""شكيل أول ق ""وة دول ""ية ل ""لمحاف ""ظة ع ""لى الس ""الم ،ف ""كان ه ""ذا

اإلن""جاز س""ببا ل""فوزه ب""جائ""زة ن""وب""ل للس""الم 93.أم""ا ن""وع""ية الس""لطة امل""خ ّول""ة له""ذه ال""قوة ال""عام""لة ب""ال""نياب""ة ع""ن
األم"م املتح"دة ف"قد ب"رزت ل"تصبح م"ن أه"م م"الم"ح ال"عالق"ات ال"دول"ية ف"ي ال"نصف ال"ثان"ي م"ن ال"قرن العش"ري"ن.
ف"بدءا ً ب"عمليات م"راق"بة ت"نفيذ االت"فاق"يات امل"برم"ة ب"ني ال"دول امل"تعادي"ة ،ص"ار ت"نفيذ م"بدأ ال"عمل املش"ترك ل"لدف"اع
ع ""ن الس ""الم يتّخ ""ذ ت ""دري ""جيا ش ""كل ال ""تد ّ
خ""ل ال ""عسكري ك ""ما ح ""دث ف ""ي ح ""رب الخ ""ليج ح ""يث ت ""م ت ""نفيذ ق ""رارات
مجلس األمن بالقوة.
وق ""د ت ""زام ""ن م ""ع ت ""أس ""يس ن ""ظام ج ""دي ""د ل ""ألم ""م املتح ""دة واإلج ""راءات ال ""تي اتّخ ""ذت ل ""تنفيذ ق ""رارات ""ها ،ح ""دوث م ""ا
ي""مكن اع""تباره ف""تحا ج""دي""دا ف""ي م""جال ال""عالق""ات وال""رواب""ط اإلن""سان""ية .وح""تى ق""بل أن ت""ضع الح""رب ال""عامل""ية
ال"ثان"ية أوزاره"ا وي"تو ّق""ف ال"قتال ص"عقت ج"ماه"ير ال"ناس ف"ي ال"عال"م ك"له ع"ندم"ا ش"اه"دوا األف"الم ال"تي ح"ملت
أخ""بار وص""ور تح""ري""ر س""جناء ال""نازي""ة ف""ي امل""عسكرات ال""خاص""ة ب""اإلب""ادة الج""ماع""ية .ف""كشفت ت""لك امل""شاه""د
لج"ميع ال"ناس ح"قيقة ال"نتائ"ج امل"روع"ة ل"لتعصب ال"عرق"ي .واس"تحوذ ع"لى ال"ناس م"ا ي"مكن أن ي"وص"ف ب"صدق
أن ""ه إح ""ساس ب ""الخ ""زي وال ""عار مل ""دى الش ""رور واآلث ""ام ال ""خبيثة ال ""تي ب ""مقدور اإلن ""سان ارت ""كاب ""ها ،فه" "زّ ذل ""ك
ال"ضمير اإلن"سان"ي ف"ي ك"ل م"كان .وف"ي ه"ذه األث"ناء س"نحت ف"رص"ة وج"يزة اغ"تنمها ن"فر م"ن ال"نساء وال"رج"ال
املخ ""لصني ب ""عيدي ال ""نظر ب ""زع ""ام ""ة ق ""يادة ت ""وق ""د الح ""م ّية ف ""ي ال ""نفوس ض " ّ"مت ش ""خصيات م ""ن أم ""ثال إل ""يان ""ور
روزف ""لت ،ف ""تمكن ه ""ؤالء م ""ن إح ""راز م ""واف ""قة األم ""م املتح ""دة ل ""تبنّي اإلع ""الن ال ""عامل ""ي ل ""حقوق اإلن ""سان .وت ""مثل
االل ""تزام األخ ""الق ""ي م ""ن ق ""بل األم ""م املتح ""دة به ""ذا اإلع ""الن ف ""ي م ""ا ت ""بع ذل ""ك م ""ن ت ""أس ""يس امل ""فوض ""ية ال ""دائ ""مة
ل ""حقوق اإلن ""سان .وت ""مكنت ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية م ""ن ت ""قدي ""ر أه ""مية امل ""نظوم ""ة ال ""دول ""ية ح ""ق ق ""دره ""ا ح ""ني خ ""برت
ب""نفسها ن""فوذ ال""دور ال""ذي ت""قوم ب""ه ت""لك امل""نظوم""ة ف""ي ال""دف""اع ع""ن األق""ليات وح""ماي""تها م" ّ"ما اع""تادت ع""ليه ف""ي
املاضي من تنكيل واضطهاد.
ب""رزت أه""مية ه""ذي""ن الح""دث""ني ،أي ت""أس""يس األم""م املتح""دة واإلع""الن ال""عامل""ي ل""حقوق اإلن""سان ،ع""ندم""ا ق""ررت
ال"دول امل"نتصرة ف"ي الح"رب ال"عامل"ية ال"ثان"ية أن ت"حيل إل"ى امل"حاك"مة زع"ماء ال"نظام ال"نازي .ف َ"مثُل ،وألول م"رة
ف"ي ال"تاري"خ ،ق"ادة دول"ة ذات س"يادة أم"ام م"حكمة ع"ام"ة ،ف"داف"عوا ع"ن أن"فسهم ق"ائ"لني إن م"ا أق"دم"وا ع"ليه ك"ان
ب"حكم وظ"ائ"فهم ك"رج"ال دول"ة وإن ال"دس"تور ق"د م"نحهم الح"ماي"ة وال"حصان"ة .ف"لم ي"شفع ل"هم دف"اع"هم وع"رض"ت
ات ""هام ""ات ""هم ون ""وقش ""ت ج ""رائ ""مهم ع ""لنا وب ""كل إس ""هاب وت ""فصيل ،و ُق" " ّدم ""ت ل ""لمحكمة ال ""وث ""ائ ""ق ال ""دام ""غة ض " ّده ""م
ف ""صدرت األح ""كام ب ""إدان ""تهم ،وأع ""دم ش ""نقا أو ح ""كم ب ""ال ""سجن مل ""دد ط ""وي ""لة َم" ""ن ل ""م ي ""فلت م ""نهم ع ""ن ط ""ري ""ق
االن""تحار .ول""م ي""كن ه""ناك م""ن م""عارض""ة ج""ادة ض""د ه""ذه اإلج""راءات ال""تي ك""ان""ت م""ن ال""ناح""ية ال""نظري""ة ت""ح ّوال
سج"لت ه"ذه امل"حاك"مة س"اب"قة ت"اري"خية وذل"ك رغ"م
أس"اس"يا ع"ن ال"قواع"د امل"تعارف ع"ليها ف"ي ال"قان"ون ال"دول"ي" ّ .
م"ا ش"اب ن"زاه"ة اإلج"راءات ال"قضائ"ية م"ن ش"ك وارت"ياب بس"بب ال"قضاة ال"ذي"ن ع"يّنهم ض"من ال"هيئة ال"قضائ"ية
ال ""حكم ال ""سوف ""ييتي االس ""تبدادي ال ""ذي وازت ج ""رائ ""مه أو ف ""اق ""ت م ""ا ارت ""كبه امل ""اث ""لون ل ""لمحاك ""مة م ""ن ال ""نازي ""ني.
ول""كن ،ورغ""م ك""ل ش""يء ،ف""قد أث""بتت ه""ذه امل""حاك""مة أن ذل""ك ال""زي""ف امل""عروف ”ب""مبدأ س""يادة ال""دول""ة“ ل""ه ح""دود
أخ ""الق ""ية ث ""اب ""تة ي ""مكن ت ""عري ""فها وت ""فصيلها واتّ ""خاذ اإلج ""راءات ال ""كفيلة ب ""عدم تخ" "طّي ت ""لك الح ""دود وب ""فرض
احترامها ومقاضاة من ينتهك حرمتها.
وتجس"د ف"ي اض"محالل
ّ" "
وف"ي غ"ضون ه"ذه ال"سنوات ال"تي ن"حن ب"صدده"ا ب"دأ ي"تحقق أم"ل ط"ال أم"د ان"تظاره
اإلم""براط""وري""ات ال""كبرى ال""تي ل""م ي""كتب ل""ها مج""رد ال""بقاء ب""عد ال""عام  1918وحس""ب ،ب""ل ت""م َّكنت أي""ضا م""ن

ت""وس""يع س""طوت""ها ب""وض""ع ي""ده""ا ع""لى م""ناط""ق أخ""ضعتها ”ل""الن""تداب“ أو ”الح""ماي""ة“ إض""اف""ة إل""ى املس""تعمرات
ال""تي ورث""تها ع""ن ال""دول ال""تي م""نيت ب""اله""زي""مة ف""ي الح""رب .ف""في ه""ذا ال""وق""ت ب""دأت ه""ذه ال""نظم اإلم""براط""وري""ة
ال"بال"ية ت"واج"ه م" ّدا ع"ارم"ا م"ن ح"رك"ات التح"ري"ر ال"وط"نية ال"تي ك"ان"ت أق"وى م"ن أن ت"قاوم"ها ت"لك ال"نظم ب"ما ت"ب ّقى
ه"نت وازدادت ض"عفا .وم"ن ث"م ت"نازل"ت ك"ل ت"لك ال"نظم ال"بال"ية ع"ن س"يطرت"ها أو أن"ها أُج"برت
ل"ها م"ن إم"كان"ات و َ"
ب ""عد ال ""ثورات ال ""تي انفج ""رت ف ""ي مس ""تعمرات ""ها ع ""لى ال ""رض ""وخ ل ""لمصير ذات ""ه ال ""ذي واجه ""ته م ""ن ق ""بلها أس ""رة
هابسبورغ امللكية وآل عثمان في وقت مبكر من القرن العشرين.
وف"جأة ،وج"دت ش"عوب ال"عال"م أم"ام"ها م"نبرا ت"تبوأُه وه"ي م"وف"ورة ال"كرام"ة ل"تعلن م"ن ع"ليه م"ا ي"شغل ب"ال"ها م"ن
ال"هموم وي"قلقها أش"د ال"قلق ،والح"ت ل"ها ت"باش"ير خ"اف"تة ب"أن"ه س"يكون ل"ها دور ت"ؤ ّدي"ه ف"ي ت"قري"ر م"صيره"ا وف"ي
ت"شكيل مس"تقبل ال"عال"م اإلن"سان"ي ب"صورة ع"ام"ة .ف"إذ ب"ال"عال"م ي"جتاز م"نعطفا ج"دي"دا ت"ارك"ا وراءه ت"اري"خا دام
مل ""دة س ""تة آالف س ""نة أو أك ""ثر .ف ""على رغ ""م اس ""تمرار ع ""دم ت ""وفّ ""ر امل ""ساواة ف ""ي مس ""توي ""ات ال ""تعليم ب ""ني األم ""م،
ووج"ود اإلج"حاف االق"تصادي ،وق"يام ال"عوائ"ق وال"حواج"ز ول"يدة امل"ناورات ال"سياس"ية وال"دب"لوم"اس"ية ،ع"لى رغ"م
ك"ل ه"ذه ال"قيود ال"فعلية ال"عاب"رة م"ن ال"وج"هة ال"تاري"خية ،نش"طت س"لطة ج"دي"دة ل"تس ّير ش"ؤون البش"ري"ة ،ف"صار
ف ""ي م ""قدرة الج ""ميع أن ي ""أم ""لوا ب ""صورة م ""عقول ""ة ف ""ي ال ""لجوء إل ""ى ت ""لك الس ""لطة ط ""لبا ل ""الح ""تكام ألي س ""بب م ""ن
األس"باب .وه"كذا ب"دأ م"مثلو ال"شعوب امل"حكوم"ة س"اب"قا يظه"رون ف"ي األوس"اط ال"عامل"ية ك"مندوب"ني ف"ي مج"لس
األم""ن وي""حت ّلون أع""لى امل""ناص""ب ف""ي األم""م املتح""دة وف""ي امل""نظمات غ""ير ال""حكوم""ية م""ن ك""ل ن""وع ،ول""م ت""كن ق""د
م"ضت خ"مسة ع"قود ع"لى االح"تفال ”ب"ال"يوب"يل ال"فضي“ ف"ي ل"ندن ال"ذي س"ار ف"ي م"ؤخ"رة م"واك"به م"جنّدون م"ن
ت"لك ال"شعوب امل"غلوب"ة متس"رب"يلن ب"أزي"ائ"هم ال"وط"نية ال"غري"بة زاه"ية األل"وان .ول"عل أف"ضل م"ثل ع"لى م"ا ط"رأ م"ن
ت""غييرات ه""ائ""لة ك""ان ف""ي اخ""تيار رج""ل م""ن غ""ان""ا الح""تالل م""نصب أم""ني ع""ام األم""م املتح""دة ال""ذي س""بقه إل""يه
على التوالي اثنان أحدهما من دولة بيرو واآلخر من مصر94.
ل""م ت""كن ه""ذه ال""تغييرات ف""ي ط""بيعتها مج" ّ"رد ت""غييرات ش""كلية أو إداري""ة ،ف""مع م""رور ال""وق""ت ت""م ّكن ع""دد م""تزاي""د
م"ن ال"شخصيات ال"فذّة م"ن اج"تياز ت"لك ال"حواج"ز امل"أل"وف"ة ف"ي ك"ل م"يدان م"ن م"يادي"ن ال"حياة ،وه"ي ال"حواج"ز
امل""تعلقة ب""ال""هوي""ة ال""عرق""ية أو ال""ثقاف""ية أو ال""دي""نية .ف""في ك""ل ق""ارة م""ن ق""ارات ال""كرة األرض""ية ظه""رت ف""ي األف""ق
أس"ماء م"ثل آن ف"رن"ك ،وم"ارت"ن ل"وث"ر ك"ينغ ،وب"اول"و ف"راي"ر ،وراف"ي ش"نكار ،وغ"بري"ال غ"ارس"يا م"ارك"يز وك"يري ت"ه
ك""ان""اوا ،وأن""دري""ا س""اخ""اروف ،واألم ت""يري""زا وي""ان""غ ي""ا م""و ،وه""ي أس""ماء ب""عثت اإلل""هام ف""ي ن""فوس إخ""وان""هم م""ن
امل"واط"نني وشح"ذت ه"ممهم 95.ف"في ك"ل م"يدان م"ن م"يادي"ن ال"حياة ك"ان"ت أم"ثلة ال"بطول"ة أو اإلب"داع"ات امل"هنية
امل""متازة أو ال""سمو األخ""الق""ي ال""تي ش""اه""ده""ا ال""ناس ف""ي م""ثل ه""ؤالء األش""خاص ،ك""فيلة ب""أن ت " ْغني ب""صورة
م""تزاي""دة ع""ن أي ب""يان ل""تجتذب ع""موم ال""ناس ل""لسير ع""لى م""ناه""جهم .أم""ا م""شاع""ر ال""عطف واالب""تهاج ال""عارم""ة
ال"تي ع"بّر ع"نها ال"عال"م ب"إط"الق س"راح ن"لسون م"ان"دي"ال م"ن ال"سجن ،وب"عد ذل"ك ب"مناس"بة ان"تخاب"ه رئ"يسا ل"بالده
ج""نوب أف""ري""قيا ،ف""قد عكس""ت إح""ساس ال""ناس م""ن ك""ل ع""رق وأ ّم""ة ب""أن ه""ذه األح""داث ال""تاري""خية ك""لها ل""م ت""كن
إال انتصارا مبينا لألسرة اإلنسانية ذاتها.
وب"ات واض"حا أي"ضا أن"ه ي"نبغي إع"ادة ال"نظر ف"ي م"ا س"اد ق"بل الح"رب م"ن م"فاه"يم ح"ول ت"وزي"ع ال"ثروة وط"رق
اس"تخدام"ها .وب ّ
"غض ال"نظر ع"ن م"بادئ ال"عدال"ة االج"تماع"ية ال"تي ح"فزت ،م"ن دون ش"ك ،ع"ددا ال يس"تهان ب"ه
م"ن أول"ئك ال"ذي"ن تعه"دوا تج"دي"د ت"لك امل"فاه"يم ،ف"إن ت"ف ّكك ال"صرح االق"تصادي إث"ر األح"داث ال"تي وق"عت ق"بل

ذل"ك ف"ي ال"عهود ال"ثالث"ة ال"تي م"ضت ب ّ"ني ب"كل وض"وح أن ال"ترت"يبات ال"قائ"مة آن"ذاك ك"ان ق"د ع"فى ع"ليها ال"زم"ن
وف"قدت ف"اع"ليتها .ف"قد ت" ّم إج"راء ال"تجارب س"اب"قا مل"عال"جة م"ثل ه"ذه ال"قضاي"ا ع"لى املس"توى ال"وط"ني ف"قط ف"ي
م""جاب""هة ف""ترة ال""كساد االق""تصادي وال""تجاري ف""ي ال""ثالث""ينيات .وم""ن ث " ّم ت" ّ"مت ص""ياغ""ة وت""نفيذ مش""روع لخ""لق
ت"نظيم ت"تشاب"ك ف"يه وت"تكاف"ل ال"هيئات وامل"ؤس"سات ال"هادف"ة ن"حو ت"حقيق م"بدأ أن االق"تصاد ال"وط"ني ل"كل دول"ة
ه"و ع"نصر م"ن ع"ناص"ر وح"دة اق"تصادي"ة واح"دة ت"شمل ال"كرة األرض"ية ب"أس"ره"ا .ف"إذ ب"صندوق ال"نقد ال"دول"ي،
خ"رة إل"ى ال"وج"ود،
واالت"فاق"ية ال"عام"ة ل"لتعرف"ات وال"تجارة ،وال"بنك ال"دول"ي ،وال"وك"االت ال"تاب"عة األخ"رى تظه"ر م"تأ ّ"
"توح""د وي""لتئم ش""مال وم""عال""جة ال""قضاي""ا ال""خاص""ة ب""مسأل""ة ت""وزي""ع ال""ثروة
ل""تجاه""د م""حاول""ة ح" ّ"ل م""عضالت ع""ال""م ي" ّ
املتأصلة في سياق التغييرات والتط ّورات الجارية.
ّ
ول""م ي""توان امل""فكرون ف""ي ال""بلدان ال""نام""ية ع""ن اإلش""ارة إل""ى أن م""بادرات م""ثل ه""ذه ال""هيئات وامل""ؤس""سات إن""ما
تخ ""دم ف ""ي امل ""رت ""بة األول ""ى اح ""تياج ""ات ال ""عال ""م ال ""غرب ""ي وم ""صال ""حه .وم ""هما ي ""كن م ""ن أم ""ر ،ف ""إن ب ""روز ك ""ل ه ""ذه
سج""ل ت""غييرا أس""اس""يا وت""ح ّوال ج""وه""ري""ا ف""ي امل""قاص""د واالت""جاه""ات وف""تح امل""جال ب""صورة
ال""هيئات وامل""نظمات َ"
متزايدة أمام مجموعة مختلفة من الدول والهيئات لالشتراك والتعاون في ما بينها.
ث"مة م"بادرة أخ"رى ل"م تخ"طر ع"لى ب"ال أح"د م"ن ق"بل أع"طت بُ"عدا إض"اف"يا ل"لمحاوالت ال"جاري"ة ع"لى ق"دم وس"اق
ل ""توح ""يد ال ""كرة األرض ""ية .ف ""اب ""تدا ًء م ""ن ”مش ""روع م ""ارش ""ال“ ال ""ذي خ ""ططت ل ""ه ال ""والي ""ات املتح ""دة إلع ""ادة ت ""عمير
ال""دول األوروب""ية ال""تي د ّم""رت""ها الح""رب ،ف" ّكرت ه""ذه ال""دول ال""تي أع""يد ت""عميره""ا ك""ليا ف""ي إق""ام""ة ب""رام""ج ه""دف""ها
ت""شجيع ال""تنمية االج""تماع""ية واالق""تصادي""ة ف""ي ال""بالد ال""ناه""ضة .وو ّل""دت ال""دع""اي""ة ال""واس""عة مل""شاري""ع ال""تنمية
ه ""ذه إح ""ساس ""ا ب ""ال ""تضام ""ن م ""ع س ""ائ ""ر أج ""زاء ال ""عال ""م م ""ن ق ""بل ش ""عوب ال ""بالد امل ""تمتّعة بمس ""توى م ""قبول ف ""ي
"عرض"ت ب"مرور ال"وق"ت ل"نقد
م"جاالت ال"تعليم وال"رع"اي"ة ال"صحية والخ"دم"ات ال"تقنية .ول"كن ه"ذه امل"بادرة ال"طموح ت ّ
م"ري"ر وه"وج"مت مل"ا نُس"ب إل"يها م"ن ت"باي"ن ف"ي األه"داف وامل"قاص"د ،إض"اف"ة إل"ى أن"ه م"ا م"ن أح"د ب"إم"كان"ه أن
ي""نكر ال""نتائ""ج ب""عيدة امل""دى مل""شاري""ع ال""تنمية وك""يف أن""ها خ "يّبت اآلم""ال ب""صورة م""شجية م""وج""عة ل""لقلب ع""ندم""ا
فش ""لت ف ""ي ت ""ضييق ال ""ه ّوة ال ""ساح ""قة ب ""ني ال ""فقراء واألغ ""نياء ف ""ي ال ""دول وامل ""ناط ""ق امل ""عنية .وب ""ال ""رغ ""م م ""ن ه ""ذا
الفش""ل وذل""ك ال""نقد ظه""ر واض""حا ف""ي أه""داف ت""لك امل""بادرة ال""حس ال""عام ب""وج""ود إن""سان""ية مش""ترك""ة ال""غاي""ات
ع "بّرت ع ""نها ب ""منتهى ال ""بالغ ""ة ال ""كيفية ال ""تي ل "بّى ب ""ها داع ""ي الخ ""دم ""ة ف ""ي ه ""ذه امل ""شاري ""ع ج ""يش م ""ن الش ""باب
املتمسك بالقيم واملثل العليا جاء من بلدان متعددة.
ّ
وم"ن م"ظاه"ر ال"تناق"ض أن الح"رب أي"ضا ،وخ"اص"ة ف"ي م"نطقة الش"رق األوس"ط ،ك"ان"ت ل"ها آث"ار م"عينة فتح"رر
ال""وع""ي وال""وج""دان م""ن األوه""ام .ف""في وق""ت م""بكر م""ن ه""ذا ال""قرن ن""ظر ال""ناس ف""ي أج""زاء م""ختلفة م""ن الش""رق
"شجع ب ""أن ال ""شعوب غ ""ير
إل ""ى ال ""صراع ال ""قائ ""م ف ""ي ال ""عام  1904ب ""ني ال ""روس ""يا وال ""ياب ""ان ع ""لى أن ""ه ش ""اه ""د م " ّ
ال ""غرب ""ية ق ""ادرة ع ""لى م ""قاوم ""ة س ""طوة ال ""غرب ال ""تي ب ""دت ك ""أن ال رادع ل ""ها .وت ""أ ّ"ك ""د ه ""ذا ال ""شعور إث ""ر أح ""داث
الح""رب ال""عامل""ية األول""ى و ت""ضاع""فت آث""اره ح""ني ن""جحت ال""قوى ال""عسكري""ة ال""ياب""ان""ية ف""ي ال""صمود مل""دة ط""وي""لة
أم"ام ال"جهود ال"غرب"ية ال"هائ"لة ال"تي ب"ذل"ت إلن"زال اله"زي"مة ب"تلك ال"قوى ف"ي ال"فترة م"ا ب"ني ال"عام  1941وال"عام
 .1945أم"ا ال"نصف ال"ثان"ي م"ن ال"قرن العش"ري"ن ف"قد شه"د م"ا و ّل""دت"ه ه"ذه ال"خبرة ال"تقنية الج"دي"دة م"ن نُ"ظُم
اق""تصادي""ة ح""دي""ثة ع""ند م""ا ال ي""قل ع""ن س""ت دول م""ن دول م""نطقة الش""رق األق""صى ،ف""حققت ه""ذه ال""دول ب""ما

أب""دع""ته ف""ي اإلن""تاج وم""ا أظه""رت""ه م""ن ط""اق""ة ص""ناع""ية ،إن""جازات م " ّكنتها م""ن م""جاراة أع""لى املس""توي""ات ال""تي
بلغها غيرها من دول العالم ،وخاصة في مجالي املواصالت وتكنولوجيا املعلومات.
بح""لول ال""عام  1946وان""تهاء م""رح""لة ال""صراع واالق""تتال وج""د ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي امل""جال م""فتوح""ا للش""روع
ف ""ي ت ""نفيذ مش ""روع ال ""سنوات الس ""بع ال ""ثان ""ي ،وه ""و املش ""روع ال ""ذي أف ""اده م ""ا ل ""قيته رس ""ال ""ة األم ""ر امل ""بارك م ""ن
ال""قبول ل""دى ال""ناس وذل""ك ن""تيجة ال""تح ّول ال""ذي ط""رأ ع""لى ال""وع""ي وال""وج""دان وك""ان ق""د ظه""ر واض""حا ل""لعيان.
وه"كذا ُوجه"ت ال"دع"وة م ّ"رة أخ"رى إل"ى ال"جام"عة ال"بهائ"ية ف"ي أم"ري"كا ال"شمال"ية ل"تأخ"ذ ع"لى ع"ات"قها م"سؤول"ية
ش""اق""ة ،وه""ي م""سؤول""ية ق""ام""ت أس""اس""ا ع""لى املش""روع ال""ساب""ق ه""دف""ها ال""سعي ل""تنمية إن""جازات""ه .وك""ان ال""فارق
ال"عظيم ب"ني امل"اض"ي وح"اض"ر ال"حال وج"ود ال"عدي"د م"ن ال"جام"عات ال"بهائ"ية ف"ي م"وق"ع ي"م ّكنها م"ن اإلس"هام ف"ي
ت ""نفيذ ذل ""ك املش ""روع آن ""ذاك .وك ""ان ق ""د س ""بق أن وض ""ع ال ""بهائ ""يون ف ""ي ال ""هند وب ""اكس ""تان وب ""ورم ""ا ب ""أن ""فسهم
مش"روع"ا ل"هم ق"ام"وا ب"تنفيذه ف"ي ال"عام  .1938وع"ندم"ا وض"عت الح"رب ال"عامل"ية أوزاره"ا ت"دري"جيا وتح"ررت م"ن
ال"قيود ال"تي ف"رض"تها ع"ليها الح"رب ،ش"رع"ت امل"حاف"ل ال"روح"ان"ية امل"رك"زي"ة ف"ي ك"ل م"ن إي"ران والج"زر ال"بري"طان"ية
"وح"دة ف"ي أس"ترال"يا ون"يوزي"لنده وف"ي أمل"ان"يا وال"نمسا ،وأخ"يرا ف"ي م"صر وال"سودان،
وال"عراق ،ك"ذل"ك امل"حاف"ل امل ّ "
ش"رع"ت ه"ذه امل"حاف"ل ف"ي ت"نفيذ م"شاري"ع م"تفاوت"ة ف"ي م"دد ت"نفيذه"ا .وك"ان ال"قصد م"نها ت"وس"يع ق"اع"دة ال"نظام
اإلداري ،وت" ""حقيق اس" ""تقرار امل" ""هاج" ""ري" ""ن ف" ""ي األه" ""داف امل" ""عينة مح" ""ليا وخ" ""ارج" ""يا ،إض" ""اف" ""ة إل" ""ى م" ""ضاع" ""فة
املطبوعات البهائية وزيادة انتشارها.
م""ا إن ح""ل ال""عام  1953ح""تى ك""ان""ت ك""ل ه""ذه امل""شاري""ع ق""د ت""م ت""نفيذه""ا ت""نفيذا ك""ام""ال .ف""تم ت""أس""يس ث""الث""ة
م"حاف"ل روح"ان"ية م"رك"زي"ة ج"دي"دة أخ"ذت ع"لى ع"ات"قها أي"ضا ت"نفيذ م"شاري"ع إض"اف"ية ل"لتبليغ وت"ش ّكلت مج"موع"ة
م ""ن امل ""حاف ""ل ال ""روح ""ان ""ية املح ""لية ف ""ي أوروب ""ا ،ك ""ما ق ""ام ""ت خ ""مس ج ""ام ""عات م ""رك ""زي ""ة ي ""نظّم ن ""شاط ""ات ""ها امل ""حفل
ال""روح""ان""ي امل""رك""زي للج""زر ال""بري""طان""ية ب""مبادرات أف""ضت إل""ى اس""تقرار امل""هاج""ري""ن ف""ي ك""ل م""ن ش""رق ال""قارة
دش""نه ح""ضرة ع""بد ال""بهاء
األف""ري""قية وغ""رب""ها ،وت" ّم ف""ي ن""هاي""ة األم""ر ت""نفيذ مش""روع ب""ناء مش""رق األذك""ار ال""ذي ّ "
بيده املباركة حني وضع الحجر األساس ألم املعابد في الغرب96 .
وق"بل أن ي"تم ّكن األح"باء م"ن االح"تفال به"ذه املنج"زات أن"عم ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ع"ليهم ب"إع"الن"ه ع"ن مش"روع
ج ""دي ""د م ""ليء ب ""التح ""دي ""ات وم ""ذه ""ل ف ""ي أب ""عاده ،وك ""ان ح ""ضرة ول ""ي أم ""ر اهلل ف ""ي ه ""ذا ال ""شأن م ""دف ""وع ""ا ب ""قوى
ت"اري"خية ه"و ال"وح"يد ب"حكم م"رك"زه ال"قادر ع"لى ت"قدي"ره"ا ح"ق ق"دره"ا .ف"أع"لن أن مش"روع"ا ع"امل"ي ال"نطاق م"دت"ه
"باش ""ر ب ""تنفيذه ف ""ي ع ""يد ال " ّ"رض ""وان ال ""تال ""ي ،واخ ""تار أن ي ""طلق ع ""ليه اس ""م ”ال ""جهاد
عش ""ر س ""نوات س ""وف يُ " َ " "
ال""روح""ي“ .واع""تمد املش""روع ع""لى م""ا ت""وفّ""ر ل""دي""ه م""ن ط""اق""ات امل""حاف""ل ال""روح""ان""ية امل""رك""زي""ة االث""ني عش""ر ك""لها
امل""وج""ودة آن""ذاك ،وك""ان آخ""ر ت""لك امل""حاف""ل ت""أس""يسا ه""و امل""حفل ال""نمسوي ال""سويس""ري .ودع""ا املش""روع إل""ى
ث ع ""لى ت ""أس ""يس أرب ""عة وأرب ""عني
ت ""أس ""يس أم ""ر اهلل ف ""ي م ""ائ ""ة وواح ""د وث ""الث ""ني ب ""لدا وإق ""ليما إض ""اف ""يا ،ك ""ما ح " ّ
م ""حفال روح ""ان ""يا م ""رك ""زي ""ا وت ""سجيل ث ""الث ""ة وث ""الث ""ني م ""نها ت ""سجيال رس ""ميا ،ودع ""ا أي ""ضا إل ""ى زي ""ادة امل ""طبوع ""ات
وامل""نشورات ال""بهائ""ية زي""ادة ك""بيرة وإل""ى ت""شييد مش""رق ل""ألذك""ار ف""ي ك""ل م""ن إي""ران وأمل""ان""يا ،وع""ندم""ا م""نعت
الس""لطات ب""ناء مش""رق األذك""ار ف""ي طه""ران اس "تُبدل ه""ذا املش""روع بمش""روع آخ""ر ل""بناء مش""رق ل""ألذك""ار ف""ي
ك"ل م"ن أف"ري"قيا وأس"ترال"يا .وأخ"يرا دع"ا املش"روع إل"ى زي"ادة ع"دد امل"حاف"ل ال"روح"ان"ية املح"لية ف"ي أن"حاء ال"عال"م
ك" ّله إل"ى ن"حو خ"مسة آالف م"حفل وي"تم ت"سجيل ث"الث"ة آالف م"نها ت"سجيال رس"ميا .ول"م ي"كن ل"دى ال"بهائ"يني م"ن

خ""برة ج""ماع""ية يس""تعينون ب""ها مل""واج""هة م""همة ع""لى ه""ذا ال""قدر م""ن األه""مية والخ""طورة ،ف""عبّر ح""ضرة ش""وق""ي
أف"ندي ع"ن ج"سام"ة التح"دي"ات ال"تي ف"رض"تها ه"ذه امل"همة ع"لى م"ن أوك"ل إل"يهم أم"ر ت"نفيذه"ا ف"ي ب"رق"يته ب"تاري"خ
 8تشرين األول )أكتوبر( العام  1952فقال:
"ساع"ة مل"وات"ية اآلن ل"كي أع"لن ع"لى ال"عال"م ال"بهائ"ي ب"أس"ره ن"بأ ه"ذا املش"روع امل"نوي ت"نفيذه …
إن ال ّ
إن""ه ال""جهاد ال""روح""ي وه""و املش""روع ال""عامل""ي ال""نطاق ،امل""ليء ب""األح""داث امل""صيري""ة ،واملح" ّ"رك ل""لنفوس
واألرواح وال"ذي س"وف يس"تغرق ت"نفيذه عش"ر س"نوات … وي"تضمن ال"جهود امل"تضاف"رة ل"كل امل"حاف"ل
ال"روح"ان"ية امل"رك"زي"ة ف"ي ال"عال"م ال"بهائ"ي ل"لقيام م"باش"رة ببس"ط الس"لطنة ال"روح"ية ل"حضرة ب"هاء اهلل …
ف"ي ك"اف"ة األم"م وال"دول ذات ال"سيادة ال"تي ب"قيت غ"ير م"فتوح"ة ل"ألم"ر ال"كري"م إض"اف"ة إل"ى غ"يره"ا م"ن
امل ""ناط ""ق ال ""تي ي ""حكمها األم ""راء وال ""شيوخ والس ""الط ""ني أو ت ""قع ت ""حت الح ""ماي ""ة أو ت ""حت ال ""وص ""اي ""ة ب ""ما
ف" ""يها املس" ""تعمرات املنتش" ""رة ع" ""لى وج" ""ه ال" ""بسيطة ب" ""أك" ""ملها .إن ج" ""ملة امل" ""ؤم" ""نني ب" ""حضرة ب" ""هاء اهلل
وامل ""ناص ""ري ""ن املخ ""لصني ل ""دي ""نه ال ""فات ""ح ال ""غالّب م ""دع " ّوون اآلن ل ""يح ّققوا ف ""ي غ ""ضون ع ""قد واح ""د م ""ن
ال ""زم ""ان م ""ن امل ""آث ""ر واإلن ""جازات م ""ا ي ""فوق مج ""موع ""ة اإلن ""جازات ك ""لها ال ""تي أن ""ارت ب ""ضيائ ""ها ت ""اري ""خ
الهجرة البهائية مدى العقود األحد عشر املاضية97.
"همة ب ""لغت ه ""ذه ال ""درج ""ة م ""ن ال ""طموح ي ""عني ان ""تشار األم ""ر ال ""كري ""م ان ""تشارا واس ""عا
ك ""ان االن ""تصار ف ""ي م " ّ
ل""يحتضن ال""كرة األرض""ية ب""أس""ره""ا واتّ""ساع أس""س ه""يئات ن""ظمه اإلداري""ة اتّ""ساع""ا ي""وازي ع""لى األق""ل خ""مسة
أض"عاف م"ا ك"ان"ت ع"ليه ،ع"الوة ع"لى إغ"ناء ال"حياة االج"تماع"ية ألت"باع"ه وازده"اره"ا ب"فضل م"ا س"وف ي"سهم ب"ه
املؤمنون املنتمون إلى العديد من الثقافات واألمم والقبائل التي لم يدخلها األمر املبارك بعد.
وف"ي ال"واق"ع ك"ان ه"دف املش"روع أن ي"طفر أم"ر اهلل ال"عزي"ز ف"ي ت"قدم"ه ط"فرة واس"عة ت"وفّ"ر ع"ليه م"ا ك"ان ي"فترض
"مر ب""ه ل""وال ذل""ك ف""ي م""راح""ل م""تع ّددة إض""اف""ية م""ن ال""نم ّو وال "تّطور .ل""قد رأى ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ب""كل
أن ي" ّ
وض""وح أن ظ""روف""ا ت""اري""خية خ""اص""ة ت""زام""نت م""ع ه""ذه امل""رح""لة ب""ال""ذات واق""ترن""ت ب""ها ل""تمنح ال""جام""عة ال""بهائ""ية
ف ""رص ""ة س ""ان ""حة ال ت ""ع ّوض ،وأدرك أن ع ""لى م ""ثل ه ""ذه ال ""فرص ""ة إذا ت ""م اغ ""تنام ""ها ي ""توق ""ف ك ""ليّة ن ""جاح امل ""راح ""ل
املس"تقبلية ف"ي ت"نفيذ الخ"طة اإلل"هية ذات"ها ،ف"بعث ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ب"رس"ال"ة إل"ى ال"بهائ"يني ف"ي ك"ل ب"قعة
ضمنها نداء لم يتوان في أن يطلق عليه عنوان ”دعوة رب الجنود“:
من بقاع األرض ملكت خيالهم
ّ
م""هما ك""ان""ت ال""فترة ال""تي ت""فصل ب""ني امل""ؤم""نني وب""ني س""اع""ة االن""تصار ال""نهائ""ي ،وم""هما ك""ان""ت امل""همة
امل""نوط""ة ب""هم ش""اق""ة وع""سيرة ،وم""هما ك""ان""ت ال""جهود امل""طلوب م""نهم ب""ذل""ها م""ضنية ،وم""هما ك""ان""ت األي""ام
ال""تي س""وف تشه""ده""ا اإلن""سان""ية ف""ي س""اع""ة م""خاض""ها ح""ال""كة ال""ظالم ت""حيّر األل""باب وتمتل ب""امل""حن
واآلالم ،وم""هما ك""ان""ت االم""تحان""ات ال""تي س""وف ي""واج""هها أول""ئك ال""ذي""ن س""وف ي""نقذون م""صير ال""عال""م
اإلن ""سان ""ي ام ""تحان ""ات ق ""اس ""ية وم ""ري ""رة … أس ""تحلف ه ""ؤالء امل ""ؤم ""نني ب ""ال ""دم ""اء ال ""غال ""ية ال ""تي أري ""قت
ب ""غزارة ،وأس ""تحلفهم ب ""حياة ذل ""ك ال ""عدد ال ""ذي ال ي ""حصى م ""ن األب ""طال وال ""ق ّديس ""ني ال ""ذي ""ن ذُب ""حوا ف ""ي
ملبش""ر دي""ننا ال""كري""م ،وأس""تحلفهم ب""اآلالم
س""بيل اهلل ،وأس""تحلفهم ب""ذل""ك االس""تشهاد امل""جيد األس""مى ّ "
وامل""حن ال""تي تح" ّ"ملها ع""ن ط""يب خ""اط""ر م""ؤس""س ه""ذا ال""دي""ن ل""كي ي""دوم أم""ره ول""كي ي""ت ّم خ""الص ع""ال""م
مه" " ّدم م ""نهار ع ""لى ي ""دي ن ""ظام ""ه ال ""بدي ""ع ول ""كي ي ""مأل ب ""هاؤه وج ""الل ""ه ال ""كرة األرض ""ية ب ""أس ""ره ""ا ،إن ""ي

ألس ""تحلفهم وال ""ساع ""ة ال ""عصيبة ت ""قترب أالّ يحج ""موا وي ""تقاع ""سوا أو ت ""فتر ع ""زائ ""مهم أب ""دا ح ""تى ي ""تمّ
التنفيذ تنفيذا تاما لكل هدف من أهداف املشروع الذي سوف يعلن عنه98.
ك""ان له""ذه ال""دع""وة ص""دى م""باش""ر ف""ي ص""فوف امل""ؤم""نني ،ف""لم ت""كد ت""مضي أشه""ر ق""الئ""ل ع""لى إع""الن""ها ح""تى
"زف بش"رى ان"تصارات م"توال"ية ف"ي ال"بلد ال"واح"د ب"عد اآلخ"ر .وم"نح
ب"دأت ال"رس"ائ"ل ال"واردة م"ن م"رك"ز األم"ر ت ّ
امل"هاج"رون ال"فات"حون ل"لبالد وامل"ناط"ق ال"تي ل"م ي"دخ"لها األم"ر ق"بل وص"ول"هم إل"ى ت"لك ال"دي"ار ،ل"قب ”ف"رس"ان ب"هاء
تسج"ل ع"لى ”ل"وح"ة ش"رف“ ل"يتمّ
ّ"
اهلل“ وش ُ"رف"وا ب"ال"وع"د ال"ذي أع"طاه ح"ضرة ول"ي أم"ر اهلل ب"أن أس"ماءه"م س"وف
إي""داع""ها مس""تقبال داخ""ل ع""تبة امل""دخ""ل ال""رئ""يسي ل""ضري""ح ح""ضرة ب""هاء اهلل .ول""عل أب""لغ دل""يل ع""لى بُ""عد ن""ظر
ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي وب"صيرت"ه ال"ثاق"بة ف"ي تخ"طيطه له"ذه امل"شاري"ع امل"تعاق"بة أن"ه م"ا م"ن دول"ة ج"دي"دة ول"دت
ب"عد الح"رب ال"عامل"ية ال"ثان"ية إال وك"ان"ت ال"جام"عة ال"بهائ"ية وامل"حاف"ل ال"روح"ان"ية ج"زءا ال يتج"زّأ م"ن ب"نيتها ح"دي"ثة
التكوين.
وت"ال ه"ذه اإلن"جازات األول"ية س"لسلة م"ن اإلن"جازات ال"رائ"عة ،وبح"لول شه"ر تش"ري"ن األول )أك"توب"ر( م"ن ال"عام
"أس"س ف"ي أك"ثر م"ن م"ائ"تني وخ"مسني ب"لدا وإق"ليما .وت"م ّكن ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي
 1957ك"ان دي"ن اهلل ق"د ت ّ " "
م"ن أن ي"علن ب"عد ذل"ك أن"ه ت"م اب"تياع عش"رة م"واق"ع ج"دي"دة وت"خصيصها ل"بناء م"شارق ل"ألذك"ار ،ك"ما أع"لن ع"ن
ب ""دء ع ""مليات ال ""بناء إلق ""ام ""ة م ""شارق ل ""ألذك ""ار ف ""ي ك ""ل م ""ن ك ""مباال وس ""يدن ""ي وف ""ران ""كفورت ،إض ""اف ""ة إل ""ى ت ""م ّلك
ع""قارات ج""دي""دة لس""ت وأرب""عني ح""ظيرة ق""دس م""رك""زي""ة ،وازدي""اد ضخ""م ف""ي نش""ر امل""طبوع""ات ال""بهائ""ية واآلث""ار
األم"ريّ"ة ،وارت"فاع ف"ي ع"دد امل"حاف"ل املسج"لة ب"تسجيل م"ائ"ة وخ"مسة وت"سعني م"حفال ج"دي"دا ت"سجيال رس"ميا.
ك"ذل"ك ك"شف ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ع"ن اع"تراف م"تزاي"د ب"النس"بة ل"عقود ال"زواج ال"بهائ"ي وأي"ام ال"عطل ال"بهائ"ية
ال""تي يح" ّ"رم ف""يها ال""عمل ،وال""تق ّدم املس""تمر ف""ي ع""ملية ب""ناء دار اآلث""ار ال""عامل""ية ،أول""ى األب""نية امل""قام""ة ع""لى ذل""ك
ال ""قوس ال ""عري ""ض ال ""ذي رس ""مه ح ""ضرة ول ""ي أم ""ر اهلل ع ""لى س ""فح ج ""بل ال ""كرم ""ل .وال ب ""د ل ""كل م ""ن يس ""تعرض
أح"داث ت"لك األي"ام م"ن أن ي"تأث"ر ب"ال"غ ال"تأثّ"ر مل"ا أب"داه ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي م"ن ال"رع"اي"ة األب"وي"ة ال"تي ض"منت
ت"حقيق ت"لك ال"نتائ"ج ال"باه"رة ،وت"مثّلت ه"ذه ال"رع"اي"ة ف"ي رس"ال"ته ال"عام"ة األخ"يرة ح"ول مش"روع ال"سنوات العش"ر
أي ”مش""روع ال""جهاد ال""روح""ي“ وق""د ب""عث ب""ها ف""ي شه""ر ن""يسان )أب""ري""ل( م""ن ال""عام  ،1957وض" ّ"منها ق""ائ""مة
ب""ذل ف""ي وض""عها ب""ال""غ الجه""د ،ف""ذك""ر ب""االس""م ك""ل واح""د م""ن امل""ؤت""مرات وامل""عاه""د ال""تبليغية اإلق""ليمية ال""ثالث""ة
والستني التي تم تنظيمها حول العالم على مدار ذلك العام.
إن اس""تعراض""ا كه""ذا ملج""مل م""ا ج""رى م""ن أح""داث ن""حن ب""صدد ذك""ره""ا ،ي""بقى ن""اق""صا م""ا ل""م نُح""ط ع""لما ب""ما
ح ""ققه ال ""نظام اإلداري م ""ن ال ""توازي ف ""ي خ ""لق ك ""يان ""ه ع ""لى املس ""توى ال ""عامل ""ي ،وه ""و األم ""ر ال ""ذي ق ""ام ب ""تنفيذه
ح"ضرة ول"يّ أم"ر اهلل ف"ي ت"لك ال"سنوات .ول"قد ب"ره"نت ت"لك الخ"طوات ال"تي اتّخ"ذت ف"ي ه"ذا الس"بيل ع"لى أن"ها
ل""م ت""كن ح""اس""مة ف""ي إن""جاح مش""روع ال""جهاد ال""روح""ي فحس""ب ،ب""ل س""عت أي""ضا ل""ضمان مس""تقبل أم""ر اهلل
ال ""عزي ""ز وال ""ذود ع ""ن ح ""ياض ""ه .فس ""لطة اتّ ""خاذ ال ""قرار امل ""وض ""وع ""ة ف ""ي ي ""د ال ""هيئات اإلداري ""ة امل ""نتخبة م ""سؤول ""ية
ت ""سير ج ""نبا إل ""ى ج ""نب م ""ع ت ""لك امل ""سؤول ""ية امل ""وازي ""ة ل ""ها وه ""ي م ""سؤول ""ية ال ""نظام اإلداري ف ""ي ت ""وج ""يه ال ""حياة
ال ""روح ""ية واألخ ""الق ""ية وال ""فكري ""ة ب ""النس ""بة ل ""كل ه ""ذه ال ""هيئات وك ""ل األف ""راد امل ""نتمني إل ""ى ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية.
ف""مسؤول""ية ”نش""ر ن""فحات اهلل وت""رب""ية ال""نفوس ب""تعليم ال""علوم وتحس""ني أخ""الق ال""عموم وال""تقدي""س وال""تنزي""ه ف""ي

ك""ل ال""شؤون“ م""سؤول""ية أب""دع""ها ح""ضرة ب""هاء اهلل وأن""يطت ب""صورة خ""اص""ة ب""أي""ادي أم""ر اهلل ط""بقا مل""ا ج""اء ف""ي
ألواح وصايا حضرة عبد البهاء99.
ف""في عه""د ك""ل م""ن ح""ضرة ب""هاء اهلل وح""ضرة ع""بد ال""بهاء ق""ام أول""ئك امل""ؤم""نون ال""ذي""ن أُس""بغ ع""ليهم ه""ذا امل""قام
ال ""سام ""ي ب ""دور ح ""اس ""م ف " ّعال ف ""ي خ ""دم ""ة ال ""نشاط ال ""تبليغي ف ""ي دي ""ار املش ""رق .وب ""ينما ك ""ان ""ت ف ""كرة مش ""روع
ج""هاد ال""سنوات العش""ر ت""تبلور ف""ي ذه""ن ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ،ب""ادر إل""ى ت""عبئة ال""طاق""ات ال""روح""ية ل""نظام
أي"ادي أم"ر اهلل دع"ما ل"تنفيذ أه"داف املش"روع .ف"أع"لن ف"ي ب"رق"يته ب"تاري"خ  24ك"ان"ون األول )دي"سمبر( 1951
"صص ل"هم م"همات"هم ووزّع"هم ب"ال"تساوي ليخ"دم"وا
ع"ن ت"عيني دف"عة أول"ى م"ن اث"ني عش"ر م"ن أي"ادي أم"ر اهلل خ ّ
ف ""ي األراض ""ي امل ""قدس ""ة ،وف ""ي آس ""يا ،وف ""ي أم ""ري ""كا ال ""شمال ""ية وال ""جنوب ""ية ،وف ""ي أوروب ""ا .وك ""ان ""ت ه ""ذه ال ""نخبة
امل""ختارة م""ن َ
"صب ك""ل اه""تمام""ها ف""ي م""ا ي""تطلبه حش""د ق""وى األح"بّاء ،وت""شجيع
خ" َدم""ة أم""ر اهلل م""طال""بة ب""أن ت" ّ
ال""هيئات امل""نتخبة وإس""داؤه""ا ال""نصح وامل""شورة .وم""ا م""ضت ف""ترة ق""صيرة ع""لى ذل""ك ح""تى ارت""فع ع""دد أي""ادي
أمر اهلل من اثني عشر نفرا إلى تسعة عشر.
وت"وفّ"رت ألي"ادي أم"ر اهلل ب"صورة م"تزاي"دة ال"وس"ائ"ل واإلم"كان"ات ال"تي س"اع"دت"هم ع"لى ت"أدي"ة وظ"ائ"فهم الخ"طيرة،
وذل"ك ح"ني ق"رر ح"ضرة ول"يّ أم"ر اهلل ف"ي شه"ر تش"ري"ن األول )أك"توب"ر( م"ن ال"عام  1952أن ي"دع"و أي"ادي أم"ر
اهلل إل"ى ت"شكيل خ"مس ه"يئات م"ن امل"عاون"ني ،ف"يكون ل"كل ق"ارة ه"يئة خ"اص"ة ب"ها ،وح" ّدد ع"ضوي"ة ك"ل واح"دة
"عني ه""يئة م""ن ت""سعة أع""ضاء ،وك""ذل""ك ُع" ّ"ني م""ثل ه""ذا
م""ن ه""ذه ال""هيئات .ف""في أم""ري""كا ال""شمال""ية وال""جنوب""ية ت" ّم ت" ّ
ال""عدد ب""النس""بة ل""لهيئتني ال""خاص""تني ب""أوروب""ا وأف""ري""قيا ،ب""ينما اق""تصرت ع""ضوي""ة ال""هيئة ال""خاص""ة ب""آس""يا ع""لى
س""بعة أع""ضاء ،وت""لك ال""خاص""ة ب""أس""ترال""يشيا ع""لى ع""ضوي""ن اث""نني ف""قط .وأع""قب ذل""ك ك""له ت""شكيل ه""يئات م""ن
املعاونني مستقلة غرضها حماية أمر اهلل وصيانته ،وهي إحدى الوظيفتني الرئيستني أليادي أمر اهلل.
وأش"اد ح"ضرة ول"يّ اهلل ف"ي رس"ال"ة ب"تاري"خ ال"ثال"ث م"ن شه"ر ح"زي"ران )ي"ون"يه( م"ن ال"عام  1957ب"قرار ال"حكوم"ة
اإلس"رائ"يلية ت"نفيذ ال"حكم ال"نهائ"ي مل"حكمة االس"تئناف ال"عليا ف"ي ت"لك ال"بالد ال"ذي ق"ضى ب"إخـ"راج آخ"ر زم"رة
م ""ن ال ""ناق ""ضني م ""ن األم ""اك ""ن امل ""حيطة ب ""الح ""رم األق ""دس ،ق ""بلة ال ""عـال ""م ال ""بهائ ""ي ف ""ي ال ""بهجة 100.ول ""م ي ""كد
ي"مضي ي"وم واح"د ف"قط ع"لى ذل"ك ح"تى أرس"ل ول"ي أم"ر اهلل ب"رق"ية ث"ان"ية ض ّ"منها تح"ذي"را م"ن م"خاط"ر مس"تقبلية
"لحة ل""كي ت""عمل ال""هيئات ال""بهائ""ية امل""خضرم""ة ي""دا واح""دة ف""تتص ّدى ل""تلك األخ""طار الج""دي""دة
وأ ّك""د ال""ضرورة امل" ّ
ال"تي رآه"ا ح"ضرة ول"يّ أم"ر اهلل ت"لوح ف"ي األف"ق .ث"م ت"ال ذل"ك رس"ال"ة ب"عث ب"ها ح"ضرة ول"يّ أم"ر اهلل ف"ي شه"ر
تش ""ري ""ن األول )أك ""توب ""ر( م ""ن ال ""عام ن ""فسه أع ""لن ف ""يها ع ""ن زي ""ادة ع ""دد أي ""ادي أم ""ر اهلل م ""ن ت ""سعة عش ""ر إل ""ى
س"بعة وعش"ري"ن ،ووص"ف ه"ؤالء األي"ادي ب"أن"هم ”األم"ناء ال"رئ"يسيّون ل"جام"عة ب"هاء اهلل ال"عامل"ية ال"تي ال ت"زال ف"ي
ط""ور ال""جنني “،وك " ّلفهم ب""مسؤول""ية ال""تشاور م""ع امل""حاف""ل ال""روح""ان""ية امل""رك""زي""ة ح""ول ات""خاذ اإلج""راءات ال""عاج""لة
لح""ماي""ة األم""ر ال""كري""م وال""دف""اع ع""نه .وق""بل ان""قضاء شه""ر واح""د فُ""جع ال""عال""م ال""بهائ""ي ب""وف""اة ح""ضرة ش""وق""ي
أف"ندي ف"ي ال"راب"ع م"ن تش"ري"ن ال"ثان"ي )ن"وف"مبر( ال"عام  ،1957إث"ر إص"اب"ته ب"اإلن"فلون"زا اآلس"يوي"ة إبّ"ان زي"ارت"ه
مل"دي"نة ل"ندن .وه"كذا غ"اب ف"جأة ذل"ك ال"ذي ك"ان م"رك"زا ل"ألم"ر م"دة س"تة وث"الث"ني ع"ام"ا يش"رف ع"لى ن"م ّوه وي"قود
ت""ط ّوره ،وه""و ال""ذي أح""اط""ت رؤي""ته ب""كل م""ا ك""ان ي""قع م""ن أح""داث وم""ا ك""ان ي""ترتّ""ب ع""لى ال""جام""عة ال""بهائ""ية م""ن
"شجعة ب ""مثاب ""ة ط ""وق ال ""نجاة ب ""النس ""بة
ن ""شاط ""ات ي ""نبغي ال ""قيام ب ""ها .ف ""لقد غ ""اب ذل ""ك ال ""ذي ك ""ان ""ت رس ""ائ ""له امل " ّ

ألع""داد غ""فيرة م""ن امل""ؤم""نني ف""ي ك""ل أن""حاء ال""عال""م .وب""وف""ات""ه ت""رك ح""ضرة ول""ي أم""ر اهلل وراءه املش""روع ال""عظيم
لجهاد السنوات العشر وقد تحقق منه النصف ،كما ترك أيضا نظاما إداريا يواجه أزمة مستقبلية.
ك"ان ل"نجاح مش"روع ال"سنوات العش"ر م"غزى ع"ميق ت"عاظ"م ش"أن"ه ل"كون"ه ت"ح ّقق ف"ي غ"مرة الح"زن واألس"ى وف"ي
خ ّ
"ضم ٍ م"ن م"شاع"ر ع"ارم"ة ب"فداح"ة الخ"طب ل"وف"اة ح"ضرة ول"ي أم"ر اهلل م"بدع ذل"ك املش"روع وامل"لهم ل"ه .وه"كذا
ت ""ح ّقق ال ""نجاح ال ""كام ""ل ملش ""روع ج ""هاد ال ""سنوات العش ""ر ف ""ي ال ""يوم ال ""حادي والعش ""ري ""ن م ""ن شه ""ر ن ""يسان
)أب"ري"ل( م"ن ال"عام  1936ع"ندم"ا ج"معت ب"طاق"ات االق"تراع ال"تي أدل"ى ب"ها ال"وك"الء م"ن س"تة وخ"مسني م"حفال
روح ""ان ""يا م ""رك ""زي ""ا ،إض ""اف ""ة إل ""ى أرب ""عة وأرب ""عني م ""ن امل ""حاف ""ل ال ""روح ""ان ""ية األخ ""رى ال ""تي ت ""شكلت إبّ ""ان ف ""ترة
ال""سنوات العش""ر ،ف""ت ّم ب""ذل""ك ان""تخاب ب""يت ال""عدل األع""ظم وه""و امل""رج""ع األع""لى ال""ذي أب""دع""ه ح""ضرة ب""هاء اهلل
ل"حفظ دي"نه ،م"ؤ ّ "ك"دا ب"صورة ق"اط"عة أن اله"داي"ة اإلل"هية س"وف ت"بارك ك"ل م"ا ي"قوم ب"ه ذل"ك امل"رج"ع م"ن ال"وظ"ائ"ف
املنوطة به:
وم""ا ل""م ي""كن م""نصوص""ا م""ن الح""دود ف""ي ال""كتاب ص""راح""ة ي""جب ع""لى أم""ناء ب""يت ال""عدل ال""تشاور ف""يه
وإجراء ما يستحسنونه .إنه يلهمهم ما يشاء وهو املدبر العليم101.
ّ
ت""م ان""تخاب ب""يت ال""عدل األع""ظم م""ن ق""بل ال""وك""الء ال""حاض""ري""ن وأول""ئك ال""ذي""ن أرس""لوا ب""أص""وات""هم ع""بر ال""بري""د.
وك"ان امل"كان األنس"ب إلج"راء م"ثل ه"ذا االن"تخاب ه"و رح"اب ال"بيت امل"بارك ،م"نزل ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ص"اح"ب
أل ""واح ال ""وص ""اي ""ا ال ""تي ب "يّنت ن ""صوص ""ها ق ""بل س ""تني ع ""ام ""ا ت ""قري ""با أه ""داف وم ""قاص ""د الس ""لطة ال ""تي أس ""بغها
حضرة بهاء اهلل على بيت العدل األعظم:
وم""رج""ع ال""كل – ك""تاب األق""دس – وك""ل م""سأل""ة غ""ير م""نصوص""ة ت""رج""ع إل""ى ب""يت ال""عدل ال""عموم""ي ،وك""ل
م""ا ي""قرره ب""يت ال""عدل ب""االتّ""فاق أو ب""أك""ثري""ة اآلراء ه""و ح""ق وه""و م""راد اهلل .و َم""ن ت""جاوز ع""نه ف""هو م""من
أحب الشقاق ،وأظهر النفاق ،وأعرض عن رب امليثاق102.
ّ
ك""ان ح""ضرة ول""ي أم""ر اهلل ق""د اتّخ""ذ خ""طوة أول""ية ه""ام""ة ف""ي ال""عام  1951ت""مهيدا إلج""راء ان""تخاب ب""يت ال""عدل
"عني آن"ذاك أع"ضاء املج"لس ال"عامل"ي ل"يعاون"وه ف"ي م"هام"ه .أم"ا الخ"طوة ال"ثان"ية ف"قد ج"اءت
األع"ظم مس"تقبال ،ف ّ
وس""ع ه"يئة املج"لس ال"عامل"ي ل"تض ّم ت"سعة أش"خاص ت"م ان"تخاب"هم م"ن
ط"بقا مل"ا ك"ان ق"د ب" ّينه م"ن ق"بل ،ع"ندم"ا ّ "
ِق"بل امل"حاف"ل ال"روح"ان"ية امل"رك"زي"ة .ون"تيجة ل"ذل"ك ك"ان ال"عال"م ال"بهائ"ي ع"ندم"ا ب"لغ مش"روع ج"هاد ال"سنوات العش"ر
ن ""هاي ""ته ال ""ظاف ""رة ف ""ي ال ""عام  1963ق ""د اكتس ""ب خ ""برة ه ""ام ""ة ح ""ني آن األوان لح ""مل م ""سؤول ""يته وت ""نفيذ م ""همته
املليئة بالتحدي ،أال وهي عملية انتخاب بيت العدل األعظم.
ل"ن ي"تر ّدد امل"ؤرخ"ون ف"ي ال"قول إن ال"فضل ف"ي ت"عبئة ال"جهود ل"لوص"ول إل"ى ت"لك اللح"ظة إن"ما ي"عود إل"ى أي"ادي
أم"ر اهلل ال"ذي"ن ق"ام"وا ب"تنسيق أم"ور ه"ذا ال"دي"ن ب"عدم"ا ف"قد ال"عال"م ال"بهائ"ي م"ا ك"ان ي"وفّ"ره ح"ضرة ول"ي أم"ر اهلل
م ""ن ق ""يادة ح ""كيمة .ف ""جاب ه ""ؤالء األي ""ادي األرض دون ك ""لل ي ""ر ّوج ""ون للمش ""روع ال ""ذي وض ""عه ح ""ضرة ش ""وق ""ي
أف""ندي .ف""عقدوا االج""تماع""ات ال""سنوي""ة ف""يما ب""ينهم ب""قصد ت""شجيع امل""ؤم""نني وت""زوي""ده""م ب""ما ي""توفّ""ر ل""دي""هم م""ن
امل""علوم""ات واألخ""بار ،وق""ام""وا ك""ذل""ك ب""بعث ال""همم ف""ي ن""فوس م""عاون""يهم الج""دد ،ث""م ان""بروا ل""يحبطوا م""ساع""ي

ع"صبة ج"دي"دة م"ن ال"ناق"ضني ل"ضعضعة روح ال"وح"دة واالتّ"حاد ال"تي ي"تمتع ب"ها دي"ن اهلل ال"عزي"ز .ف"نجح ه"ؤالء
األي"ادي ،وه"م ذل"ك ال"نفر ق"ليل ال"عدد م"ن ال"نساء وال"رج"ال املح"زون"ني ،ف"ي ض"مان ت"حقيق األه"داف ال"طموح"ة
ملش"روع ج"هاد ال"سنوات العش"ر ف"ي ال"وق"ت املح" ّدد ل"تنفيذه ،ك"ما ض"منوا إرس"اء األس"س ال"ضروري"ة ال"تي ت"قام
ع"ليها ال"هيئة ال"عليا ل"لنظام اإلداري ال"تي تُ"ت ّوج"ه وتُ"ت ّم اك"تمال ع"ناص"ره .وت"رك أي"ادي أم"ر اهلل ل"لعال"م ال"بهائ"ي
م""يراث""ا غ""نيا آخ""ر م""ن االم""تياز ال""روح""ان""ي ال م""ثيل ل""ه ف""ي ت""اري""خ ال""جنس البش""ري ،وذل""ك ح""ني اتّخ""ذوا ال""قرار
ب"أن ال ي"كون"وا ض"من َ"م"ن يُ"نتخبون ل"عضوي"ة ب"يت ال"عدل األع"ظم ح"تى ي"تم ّكنوا م"ن ت"أدي"ة واج"بات"هم ال"روح"ان"ية
ال ""تي ك" " ّلفهم ب ""ها ح ""ضرة ول ""ي أم ""ر اهلل .ف ""لم يح ""دث ق ""بل ذل ""ك ف ""ي أي دي ""ن م ""ن األدي ""ان ال ""عظمى أن تُ ""قدم
مج""موع""ة م""ن األش""خاص ت""تمتع ب""الس""لطة امل""طلقة وب""اح""ترام ال ي""ضاه""ى ف""ي ج""ام""عة امل""ؤم""نني ع""لى ح""رم""ان
ن"فسها وب"محض اخ"تياره"ا م"ن م"زاول"ة ت"لك الس"لطة .وه"ذا ه"و ح"قا م"ا ف"عله أي"ادي أم"ر اهلل ح"ني ق ّ"رروا أن"ه ال
ي ""جوز ان ""تخاب ""هم ك ""أع ""ضاء ف ""ي ب ""يت ال ""عدل األع ""ظم ،ال ب ""ل وض ""عوا أن ""فسهم ك" " ّلية ف ""ي خ ""دم ""ة ال ""هيئة ال ""تي
ينتخبها أقرانهم املؤمنون ملزاولة تلك السلطة العليا103.
-7م ""هما ك ""ان ال ""بون ال ""شاس ""ع ال ""ذي ي ""فصل والي ""ة األم ""ر ع ""ن ذل ""ك امل ""قام ال ""فري ""د مل ""رك ""ز امل ""يثاق ،ف ""ال غ ""رو ف ""ي أن
ال"دور ال"ذي ق"ام ب"ه ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي إث"ر ص"عود ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ك"ان دورا ف"ري"دا ف"ي ن"وع"ه ف"ي ت"اري"خ
األم""ر ال""كري""م .ول""سوف يس""تمر ه""ذا ال""دور ف""ي اح""تالل م""كان""ته امل""رم""وق""ة ف""ي ح""ياة ه""ذا ال""دي""ن وش""ؤون""ه ف""ي
ُم" ْق ِب ِل األزم""ان وال""عصور .ف""لو ن""ظرن""ا ب""تم ّعن إل""ى ه""ذا اإلن""جاز م""ن أوج""هه ال""هام""ة ل""جاز ل""نا ال""قول إن ح""ضرة
ول""ي أم""ر اهلل اس""تطاع أن ي""م ّدد ل""فترة س""ت وث""الث""ني س""نة إض""اف""ية ذل""ك األث""ر ال""خ ّير ل""حضرة ع""بد ال""بهاء م""ن
اله"داي"ة واإلرش"اد ف"ي س"بيل ب"ناء ال"نُظُم اإلداري"ة ودع"م دي"ن ح"ضرة ب"هاء اهلل وت"وس"يع رق"عته وزي"ادة ان"تشاره.
ف ""إن مج ""رد ت ""ص ّور م ""ا ك ""ان ي ""مكن أن ت ""ؤول إل ""يه ش ""ؤون ه ""ذا ال ""دي ""ن وم ""صيره وه ""و ف ""ي مس ""تهل ن ""شأت ""ه وأول
"حف ب""ه وي""حيطه م""ن م""خاط""ر أم""ر ي""دع""و إل""ى ال""ره""بة وال""فزع ،ل""وال أن ُق" ّدر أن ي""كون ه""ناك
عه""ده ع""رض""ة مل""ا ي" ّ
درب"ه وأع" ّده له"ذا ال"غرض ح"ضرة ع"بد
ذل"ك ال"قائ"د ال"ذي أم"سك ب"زم"ام األم"ور وق"بض ع"ليه ب"إح"كام .ف"هو ال"ذي ّ
البهاء نفسه وقبل راضيا أن يؤ ّدي وظيفته ”كولي لألمر“ بكل ما توحي به هذه التسمية من معنى.
ل""قد أ ّك""د ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي إلخ""وان""ه امل""ؤم""نني أَن ال""نظام""ني ال""توأم ال""لذي""ن سيخ""لفان ح""ضرة ع""بد ال""بهاء،
"تممان ل ""بعضهما ف ""ي م ""ا ي ""تعلق ب ""ال ""وظ ""ائ ""ف ال ""خاص ""ة
وه ""ما ن ""ظام والي ""ة األم ""ر ون ""ظام ب ""يت ال ""عدل األع ""ظم ،م " ّ
امل"نوط"ة ب"كل م"نهما .ول"كن م"ن ال"واض"ح أن ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي َق" ِبل ف"ي وق"ت م"بكر م"ا ي"مليه واق"ع األم"ر م"ن
أن ت""أس""يس ب""يت ال""عدل األع""ظم ل""ن ي""تم إال ب""عد م""رور م""دة ط""وي""لة ي""تحقق ف""يها ال""نمو اإلداري امل""طلوب ل""قيام
امل ""حاف ""ل ال ""روح ""ان ""ية امل ""رك ""زي ""ة واملح ""لية ال ""تي ت ""ك ّون ال ""بنية ال ""تي ي ""رت ""كز إل ""يها ب ""يت ال ""عدل األع ""ظم .ول ""قد ك ""ان
ص"ري"حا م"ع ال"جام"عة ال"بهائ"ية ح"ني أح"اط"ها ع"لما ب"ما ي"فرض"ه ه"ذا األم"ر ال"واق"ع ال"ذي أم"لى ع"ليه ف"ي غ"ياب
بيت العدل األعظم ،االضطالع وحده بواجب أداء مسؤولياته العليا:
إذا فُ " ِ
"صل ]ن ""ظام والي ""ة األم ""ر[ امل ""نصوص ع ""ليه ف ""ي أل ""واح وص ""اي ""ا ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ع ""ن ن ""ظام ب ""يت
ال"عدل األع"ظم ال"ذي ال ي ّ
"قل ف"ي األس"اس أه"مية ع"نه ،ف"لسوف ي"صيب ن"ظام والي"ة األم"ر الش"لل ويعج"ز

ع""ن س""د ال""ثغرات ال""تي ت""رك""ها ص""اح""ب ال""كتاب األق""دس ع""ن ق""صد ف""ي م""ا ش" ّ"رع""ه م""ن األح""كام وال""نظم
اإلدارية104.
وق""ام ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ،وه""و ي""درك ال""حقيقة ال""تي ي""واج""هها ،ب""تنفيذ م""هام""ه م""تو ّ
خ""يا ك""ام""ل الح""ذر وال""د ّق""ة
ل"كي ال يتخ"طّى ال"قيود والح"دود ال"تي ف"رض"تها ع"ليه ال"ظروف ال"قائ"مة بس"بب غ"ياب ب"يت ال"عدل األع"ظم ،ف"أ ّدى
امل"سؤول"ية ب"أم"ان"ة م"ثلى ت"بعث ف"ي ن"فوس امل"ؤم"نني ب"حضرة ب"هاء اهلل وت"عزّز ف"يهم م"شاع"ر الفخ"ر واالع"تزاز ع"بر
ك""ل ع""صر م""ن ع""صور املس""تقبل .ف""إن سج" ّ"ل خ""دم""ات""ه ف""ي س""بيل أم""ر اهلل ط""وال س""تة وث""الث""ني ع""ام""ا ،كسج "لّ
ج" ّده ال""عظيم ،م""فتوح أم""ام األج""يال ال""قادم""ة ل""كي تس""تعرض""ه وت""ق ّوم""ه .وه""و سج""ل ن""اص""ع خ""لو ت""مام""ا م""ن أي
"س ق"ط ح"رم"ة ب"يت ال"عدل
ت"جاوز ،وه"و أم"ر منسج"م م"ع م"ا ش" ّدد ع"ليه وأ َّ"ك"ده ل"لجام"عة ال"بهائ"ية م"ن ق"بل ،ف"ما م ّ
األع""ظم ب""النس""بة ل""لحقوق وال""واج""بات امل""نوط""ة ب""ه وامل""نصوص ع""ليها ف""ي ال""كتاب .ول""م ي""متنع ح""ضرة ش""وق""ي
أف"ندي ع"ن اإلت"يان ب"أي تش"ري"ع فحس"ب ،ب"ل ن"فّذ م"ا عه"د إل"يه ت"نفيذه ب"إص"دار أح"كام م"ؤق"تة ل"يس إال ،ت"ارك"ا
ك ّليا أمر اتخاذ القرارات النهائية بالنسبة لهذه األحكام لبيت العدل األعظم.
ول" ّ
"عل أب""لغ دل""يل ع""لى ه""ذا االن""ضباط ال""ذات""ي ع""ند ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ه""و امل""وق""ف ال""ذي اتّخ""ذه ب""النس""بة
ل"لقضية امل"رك"زي"ة أال وه"ي ق"ضية ال"خالف"ة ألم"ر اهلل .ف"لم ت"كن ل"ه ذري"ة وال وري"ث ب"ينما ن"قض امل"يثاق أف"راد م"ن
ال"فروع األخ"رى ل"لعائ"لة امل"بارك"ة .ف"ال"نصوص امل"بارك"ة ال"بهائ"ية خ"ال"ية م"ن أي"ة إرش"ادات ل"اله"تداء ب"ها ف"ي ح"ال
"بني ب"كل وض"وح
ان"عدام وج"ود امل"ؤ َّ"
ه"لني ل"لقيام ب"مسؤول"ية والي"ة األم"ر .ول"كن أل"واح وص"اي"ا ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ت ّ
كيف يمكن حل املسائل املبهمة الباعثة على االلتباس:
ي"جتمع ه"ؤالء األع"ضاء )ب"يت ال"عدل األع"ظم( ف"ي م"كان م"ا وي"تذاك"رون ف"ي ك"ل م"ا وق"ع ف"يه االخ"تالف
أو في املسائل املبهمة أو املسائل غير املنصوصة وكل ما يقررونه هو كالنص105.
ّ
ّ
وط"بقا له"ذه اله"داي"ة ال"تي خ"طّها م"رك"ز امل"يثاق ،ل"زم ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ال"صمت ح"يال ق"ضية خ"الف"ته وت"رك
"تبت ف"يها ت"لك ال"هيئة ال"تي ُ
خ" ّول"ت وح"ده"ا س"لطة ال"بت ف"ي ه"ذا األم"ر ،وه"كذا ك"ان .ف"لم ت"كد ت"مضي
امل"سأل"ة ل ّ
خ ""مسة أشه ""ر ع ""لى ت ""أس ""يس ب ""يت ال ""عدل األع ""ظم ح ""تى ق ""ام ب ""توج ""يه رس ""ال ""ة ف ""ي ال ""سادس والعش ""ري ""ن م ""ن
تشرين الثاني )أكتوبر( إلى املحافل الروحانية املركزية ك ّلها ّ
وضح فيها هذه القضية على النحو التالي:
ب""عد دراس""ة ال""نصوص امل""بارك""ة ب""كل ع""ناي""ة وت""م ّعن واب""تهال … ف""قد وج""د ب""يت ال""عدل األع""ظم أن""ه ال
س"بيل ه"ناك إل"ى ت"عيني ول"ي أم"ر ث"ان ليخ"لف ح"ضرة ش"وق"ي ول"يس ف"ي اإلم"كان إص"دار أي تش"ري"ع
بهذا الخصوص106.
ع"ندم"ا ب"اش"ر ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ف"ي ت"نفيذ م"هام رس"ال"ته ل"م يج"د ف"ي ال"تاري"خ ال"بهائ"ي س"اب"قة ت"عينه ع"لى
"رس""م م""عال""م ال""طري""ق ،ول""م ي""كن أم""ام""ه س""وى ال""توج""ه ن""حو اآلث""ار امل""بارك""ة ل""حضرة ب""هاء اهلل وح""ضرة ال""باب
ت" ّ "
"تشف م"ا ه"و ب"حاج"ة إل"يه م"ن ه"داي"ة وإرش"اد ل"تنفيذ م"هام"ه.
ون"حو امل"ثل ال"ذي ت"رك"ه ل"نا ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ،يس
ّ
ف ""ما ك ""ان ف ""ي م ""قدور أي مج ""موع ""ة م ""ن امل ""شيري ""ن أن ي ""عينوه ع ""لى تح ""دي ""د م ""عان ""ي ال ""نصوص امل ""بارك ""ة ال ""تي
أل"قيت ع"لى ع"ات"قه م"سؤول"ية ت"بيان"ها ل"لجام"عة ال"بهائ"ية ال"تي وض"عت ف"يه ث"قتها ال"كام"لة .ورغ"م أن"ه ك"ان واس"ع

"ؤرخ"ون وامل"ف ّكرون م"ن أه"ل االق"تصاد وال"سياس"ة ،ف"إن ب"حثه ف"ي ه"ذه األم"ور ك"لها
االط"الع ع"لى م"ا ينش"ره امل ّ
م""ا ك""ان إال وس""يلة ل""توف""ير م""واد أول""ية ي""عيد ص""نعها وص""ياغ""تها ل""تنتظم م""عنى وم""بنى حس""ب م""ا ت""وح""يه رؤي""ته
األم"ري"ة ال"ثاق"بة .ووج"د ف"ي ي"ناب"يع ق"لبه ال"روح"ية ال"شجاع"ة وال"ثقة امل"طلوب"تني ل"تعبئة ص"فوف مج"موع"ة م"تنوع"ة
م""ن امل""ؤم""نني ل""تنفيذ م""هام تُ""ع ّد حس""ب أي م""قياس م""وض""وع""ي ف""وق م""ا ي""تمتّعون ب""ه م""ن امل""واه""ب وال""قدرات .وال
ي ""مكن ألي م ""راق ""ب ن ""زي ""ه ي ""رص ""د أح ""داث ال ""قرن العش ""ري ""ن م ""هما غ ""ال ""ى ف ""ي ش " ّكه ب ""دع ""اوى أي دي ""ن أن ي ""نكر
ال""شواه""د ال""تي ت""دل ع""لى وج""ود ق""وة روح""ان""ية ه""ائ""لة ف""ي ه""ذا ال" ّدي""ن ال""ذي ق""ام ع""لى ن""صرت""ه ش""اب ف""ي أوائ""ل
العش ""ري ""ن م ""ن ع ""مره ل ""يأخ ""ذ ع ""لى ع ""ات ""قه ب ""منتهى األم ""ان ""ة واالس ""تقام ""ة م ""ثل ه ""ذه امل ""سؤول ""ية ال ""جسيمة أو أن
يتجاهل ما ح ّققه هذا الشاب من اإلنجازات عظيمة الشأن.
إذا س" ّلمنا ب""كل م""ا س""بق ذك""ره ف""ال ب""د ل""نا أن ن""درك أ ّن ال""قدرات ال""تي أس""بغها امل""يثاق ع""لى ن""ظام والي""ة األم""ر
ل"م ت"كن ب"مثاب"ة سح"ر س"اح"ر ،ب"ل ك"ان"ت ،ك"ما وص"فتها روح"ية خ"ان"م وص"فا م"ؤثّ"را ،ب"مثاب"ة س"لسلة ال م"تناه"ية
م""ن ال""تجارب واالخ""تبارات ت""زن ك""ل ش""أن ب""ميزان ص""حيح ،وت""تو ّ
خ""ي ال""دق""ة واإلره""اف ف""ي ت""صري""ف األم""ور.
"وص""ل إل""يه ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي م""ن دق""ة ف""ي تح""ليله ل""سير األح""داث
وي""تم ّلكنا إح""ساس ع""ميق ب""روع""ة م""ا ت" ّ " "
االج""تماع""ية وال""سياس""ية ف""ي ب""داي""ات""ها إض""اف""ة إل""ى س""يطرت""ه ال""فكري""ة وإح""اط""ته ال""كام""لة ب""األح""داث امل""تق ّلبة
ب"اس"تمرار ،امل"عاص"ر م"نها وال"سال"ف ،ورب"ط ن"تائ"جها وآث"اره"ا ب"ما ي ّ
"تكشف م"ن م"ظاه"ر امل"شيئة اإلل"هية .وإن
ك ""ون ه ""ذا اإلن ""جاز ال ""فكري ق ""د ت ""ح ّقق ع ""لى مس ""توى ف ""اق ب ""كثير ال ""كيفية ال ""تي ي ""ؤ ّدي ب ""ها ال ""عقل اإلن ""سان ""ي
وظ""ائ""فه ال ي""عني ب""حال م""ن األح""وال أن م""ا ت""م ل""ه م""ن إن""جاز ف""كري ك""ان أسه""ل م""ناال وأق""ل جه""دا أو أن""ه ك""ان
"تفرس ف"ي ال"طبيعة اإلن"سان"ية وال"كشف ع"ن ال"دواف"ع ال"كام"نة
أوه"ى ح"قيقة .ف"ال"عكس ه"و ال"صحيح .إذ إن ال ّ
ف"ي البش"ر ه"ما م"ن امل"واه"ب وامل"زاي"ا ال"خاص"ة امل"الزم"ة ل"نظام والي"ة األم"ر ُم""مث َّ َل ًة ف"ي ش"خص ح"ضرة ش"وق"ي
أفندي107.
ه"ا ق"د م"ضى اآلن أرب"عون ع"ام"ا أو أك"ثر ع"لى وف"اة ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ،وي"مكننا أن ن"رى م"ن م"نظور ه"ذه
ال ""سنني ك ""يف ب ""دأت تظه ""ر ل ""نا أه " ّ"مية ن ""شاط ""ات ""ه وآث ""اره ""ا ع ""لى امل ""دى ال ""بعيد ب ""النس ""بة ل ""نمو ال ""نظام اإلداري
وت""ط ّوره .ف""لو اف""ترض""نا أن ال""ظروف واألوض""اع األم""ري""ة ع""ند وف""اة ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ك""ان""ت ت""ختلف ع" ّ"ما
ه"ي ع"ليه ،ل"كان ف"ي أل"واح وص"اي"ا ح"ضرة ع"بد ال"بهاء م"ا ي"وح"ي ب"إم"كان ت"عيني ش"خص أو أش"خاص ليخ"لفوا
ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ف"ي والي"ة األم"ر .ل"كنه م"ن ال"بدي"هي أن"نا ع"اج"زون ع"ن إدراك ك"نه امل"شيئة اإلل"هية وس"بر
غ"ور إرادت"ها .ف"إن م"ا ه"و واض"ح ك"ل ال"وض"وح وال م"جال إلن"كاره ه"و أن ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي اس"تطاع ب"ما
ُ
"وج ""ه م ""سيرة ت ""ط ّوره
خ" " ّول م ""ن س ""لطة ل ""تبيان ال ""كلمة اإلل ""هية أن ي ""وطّ ""د ال ""دع ""ائ ""م ال ""ثاب ""تة ل ""لنظام اإلداري وي " ّ "
"همة ال"تي
املس"تقبلي ،وح" ّقق ذل"ك ب"تنفيذه ت"نفيذا ك"ام"ال ،ح"تى ف"ي ك"ل ص"غيرة وإل"ى أب"عد ح"دود ال"تص ّور ،امل ّ
ان"تدب"ه ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ل"ها .وم"ما ال م"جال إلن"كاره أي"ضا ،وي"بدو ل"نا واض"حا ك"ل ال"وض"وح ،ه"و أن ك"الًّ م"ن
البنيان اإلداري ومسيرته يمثل املشيئة اإللهية وإرادتها.
-8ط" ""بقا مل" ""ا ح " "ذّر م" ""نه ح" ""ضرة ش" ""وق" ""ي أف" ""ندي وه" ""و ي" ""رى ب" ""ثاق" ""ب ب" ""صيرت" ""ه املس" ""تقبل ،اس" ""تمرت ال" ""قوى ال" ""تي
اس ""تهدف ""ت ت ""قوي ""ض دع ""ائ ""م ك ""ل ن ""وع م ""ن أن ""واع ال ""نظم وال ""عقائ ""د امل ""توارث ""ة ت ""تق ّدم م ""ترادف ""ة ف ""ي م ""سيرت ""ها م ""ع

ال""عوام""ل ال""ساع""ية إل""ى ت""وح""يد ال""عال""م واتّ""حاده .ف""ليس م""ن ال""عجب إذا ً أن ال ي""طول أم""د امل""شاع""ر ال""عارم""ة م""ن
ال ""غبطة وال ""تفاؤل ال ""تي ب ""عثها إح ""ياء الس ""الم ف ""ي أوروب ""ا والش ""رق وأال ت ""دوم إال ق ""ليال .إذ ل ""م ت ""كد الح ""رب
ال ""عامل ""ية ال ""ثان ""ية ت ""ضع أوزاره ""ا ح ""تى انفج ""ر ال ""صراع ال ""عقائ ""دي ب ""ني امل ""ارك ""سية وم ""ناص ""ري ال ""دي ""مقراط ""ية
ال" ""ليبرال" ""ية ،وس" ""عى ك" ""ل ط" ""رف لبس" ""ط ه" ""يمنته ع" ""لى األم" ""م امل" ""نقسمة ب" ""ال" ""توال" ""ي ك" ""تلتني  :إح" ""داه" ""ما ت" ""عتنق
امل ""ارك ""سية ،وال ""ثان ""ية ت ""ؤم ""ن ب ""ال ""دي ""مقراط ""ية ال ""ليبرال ""ية .وب ""رزت إل ""ى ح " ّيز ال ""وج ""ود ن ""تيجة ل ""ذل ""ك ظ ""اه ""رة ع ""رف ""ت
”ب"الح"رب ال"باردة“ وأث"ارت ص"راع"ا م"ري"را ل"تحقيق ال"تف ّوق وزي"ادة امل"كاس"ب وامل"صال"ح ك"اد ي"تحول إل"ى ص"راع
ع ""سكري مس " ّلح .وه ""كذا ب ""ات ""ت ”الح ""رب ال ""باردة“ ال ""نمط أو ال ""نهج ال ""ذي ج ""رت ع ""ليه ال ""سياس ""ية ال ""دول ""ية ل ""عدة
عقود متتالية من الزمان.
وازدادت ح " ّدة الته""دي""دات ال""تي أث""ارت""ها األزم""ة الج""دي""دة ف""ي ال""نظام ال""عامل""ي ن""تيجة ال""طفرات الج""دي""دة ف""ي
م"جال ال"تقنيات ال"نووي"ة ون"جاح ك"ل دول"ة م"ن دول ال"كتلتني امل"تصارع"تني ف"ي التس" ّلح ب"أس"لحة ال"دم"ار ال"شام"ل
ع"لى ن"طاق واس"ع ب"صورة م"تزاي"دة .ونبّه"ت م"شاه"د ال"دم"ار امل"ري"عة ف"ي ه"يروش"يما ون"اغ"ازاك"ي االن"سان"ية ال"ى
اح"تمال ت"كرار ح"دوث دم"ار م"شاب"ه ي"أت"ي ن"تيجة ارت"كاب س"لسلة م"ن ال"هفوات ال"بسيطة نس"بيا ً ك"ما ح"دث ف"ي
س ""راي ""يفو ف ""ي ال ""عام  .1914وه ""ي ال ""حادث ""ة ال ""تي ل ""م يحس ""ب ل ""ها ح ""ساب وك ""ان ""ت س ""ببا ً ف ""ي ان ""دالع الح ""رب
"كرر ذل"ك ه"ذه امل"رة ف"لسوف ُي"قضى ب"ال"فناء ع"لى ج"زء ال يس"تهان ب"ه
ال"عامل"ية االول"ى .وس"اد االع"تقاد ب"أن"ه ل"و ت ّ
م"ن س"كان ال"عال"م وس"تتح ّول م"ساح"ات ش"اس"عة م"ن ه"ذا ال"كوك"ب أرض"ا ي"باب"ا يس"تحيل ع"لى اإلن"سان ال"عيش
ف""يها .أم""ا ب""النس""بة ل""لبهائ""يني ف""قد أح""يت ه""ذه ال""تك ّهنات ف""ي األذه""ان اإلن""ذارات الش""دي""دة ال""تي ص""رح ب""ها
حضرة بهاء اهلل قبل عقود خلت ،إذ ّ
تفضل قائال:
إن ف"ي األرض أس"باب"ا ع"جيبة غ"ري"بة ول"كنها مس"تورة ع"ن األف"ئدة وال"عقول وت"لك األس"باب ق"ادرة ع"لى
تبديل هواء األرض كلها وسميتها سبب الهالك108.
ِّ َّ
ول"عل أع"ظم ال"كوارث ال"ناج"مة ع"ن ه"ذا ال"صراع األخ"ير ب"ني ال"كتلتني امل"تنافس"تني لبس"ط س"يطرت"هما ون"فوذه"ما
"تعمرة س"اب"قا م"خيبة آم"ال ت"لك ال"شعوب ال"تي ك"ان"ت ق"د
ع"لى ال"عال"م ك"ان"ت ال"نكبة ال"تي أص"اب"ت ال"شعوب املس َ
ص ""نعها .إال أن ال ""دول
رح ""بت ب ""ما ظ ""نته ف ""رص ""ة ال ""عمر ل ""كي ت ""بني ل ""نفسها ح ""ياة ج ""دي ""دة ب ""اخ ""تياره ""ا وم ""ن ُ" " "
ّ"
االس ""تعماري ""ة ال ""تي ظ ""لت ق ""ائ ""مة واص ""لت ت ""صميمها ال ""عنيد ع ""لى خ ""نق آم ""ال ت ""لك ال ""شعوب وت ""ط ّلعات ""ها .وف ""ي
ال""وق""ت ال""ذي ب""دت ف""يه ه""ذه امل""حاول""ة ألي م""راق""ب م""حاي""د أن""ها س""وف ت""بوء ب""الفش""ل ،ب""عثت ف""ي ال""عدي""د م""ن ت""لك
"لحة ف ""ي التح ""ري ""ر اتّخ ""ذت ط ""اب ""ع ال ""كفاح ال ""ثوري الن ""عدام أي وس ""يلة أخ ""رى ل ""نيل الح ""ري ""ة.
ال ""شعوب رغ ""بة م " ّ
وبح""لول ال""عام  1960ب""دأت ح""رك""ات التح""ري""ر ال""تي ك""ان""ت م""ن م""عال""م ال""ساح""ة ال""سياس""ية ف""ي ال""عقود امل""بكرة
املستعمرة.
للقرن العشرين تمثّل عمدة النشاط السياسي الوطني ألهل البالد في البلدان
َ
وب"ما أن ال"داف"ع ال"قوي ل"الس"تعمار ك"ان االس"تغالل االق"تصادي ،ك"ان ال ب"د مل"عظم ح"رك"ات التح"ري"ر ه"ذه م"ن
أن تتّخ"ذ ط"اب"ع ال"عقائ"د االش"تراك"ية .وف"ي غ"ضون س"نوات ق"ليلة خ"لقت ه"ذه ال"ظروف أرض"ا خ"صبة ت"رت"ع ف"يها
ال""قوى ال""عظمى الس""تغالل ت""لك ال""شعوب .وس""نحت ل""الت""حاد ال""سوف""ييتي ف""ي ه""ذه ال""ظروف ال""فرص""ة إلح""داث
ت""حوالت ف""ي م""واق""ف ال""دول وان""حيازه""ا فبس""ط ن""فوذه ال""غال""ب ع""لى ال""بالد ال""تي ب""دأت تُ""عرف ح""ينئذ ”ب""ال""عال""م
ال " ""ثال " ""ث “.وك " ""ان رد ف " ""عل ال " ""عال " ""م ال " ""غرب " ""ي ال " ""لجوء إل " ""ى ت " ""شجيع مج " ""موع " ""ة واس " ""عة وم " ""تعددة م " ""ن األن " ""ظمة

االس ""تبدادي ""ة وم " ّده ""ا ب ""الس ""الح ،وذل ""ك ك ""لما فش ""لت امل ""عون ""ات ال ""تنموي ""ة ف ""ي اإلب ""قاء ع ""لى والء ش ""عوب ال ""بلدان
املستفيدة من هذه املعونات.
وع ""ندم ""ا ت ""د ّ
خ""لت ق ""وى خ ""ارج ""ية ل ""لسيطرة ع ""لى ال ""حكوم ""ات ح ""دي ""ثة ال ""تأس ""يس وال ""تالع ""ب ب ""مق ّدرات ""ها ،ان ""صرف
االه""تمام ب""صورة م""تزاي""دة ع""ن ال""تفكير امل""وض""وع""ي ف""ي اح""تياج""ات ال""تنمية وت""ر ّك""ز ع""لى ال""كفاح ال""سياس""ي
"مت ب"صلة إل"ى ال"واق"ع االق"تصادي واالج"تماع"ي .وك"ان"ت ال"نتائ"ج ت"بعا ل"ذل"ك ج"ال"بة ل"لدم"ار
وال"عقائ"دي ال"ذي ال ي ّ
ع ""لى ن ""سق واح ""د ع ""موم ""ا .فح ""دث إف ""الس اق ""تصادي ،وان "تُهكت ح ""قوق اإلن ""سان ان ""تهاك ""ا ف ""اض ""حا ،وان ""هارت
اإلدارة امل"دن"ية ،وق"ام"ت ط"بقة خ"اص"ة م"ن االن"تهازي"ني ال"ذي"ن ل"م يج"دوا ف"ي م"حنة ب"الده"م س"وى ف"رص"ة س"ان"حة
يس ""تغلون ""ها إلث ""رائ ""هم ال ""شخصي .وأ ّدى ذل ""ك ك ""له إل ""ى م ""صير م ""ؤل ""م واجه ""ته ال ""دول الج ""دي ""دة ال ""واح ""دة ب ""عد
األخرى ،بعد أن كانت هذه الدول قبل سنوات قليلة قد بدأت الحياة وهي مفعمة بآمال عظام واعدة.
أم ""ا ال ""باع ""ث ع ""لى ه ""ذه األزم ""ات ال ""سياس ""ية واالج ""تماع ""ية ف ""قد ك ""ان االن ""تشار ال ""جام ""ح ل ""ذل ""ك ال ""داء ال ""ذي أل "مّ
"أص""ل ف""يها .ف""كان ه""ذا ال""داء ف""ي م""ا أوق""عه م""ن الخ""راب وال""دم""ار أش""د ع"تّوا وأع""مق أث""را
ب""ال""روح اإلن""سان""ية وت" ّ " "
وسج"ل ه"ذا ال"داء ب"تفاق"مه وان"تشاره ان"تصارا ك"ان ب"مثاب"ة
ّ"
و ُب"عدا م"ن األع"راض ال"خاص"ة ال"ظاه"رة ل"ذل"ك ال"داء.
م ""رح ""لة ج ""دي ""دة ف ""ي ال ""شؤون اإلن ""سان ""ية ت ""نذر ب ""عظيم الش ""رور وامل ""خاط ""ر ف ""ي س ""ياق االنح ""طاط االج ""تماع ""ي
وال""روح""ي ال""ذي ك""ان ق""د وص""فه ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي .وم""ن ه""نا ظه""رت امل""ا ّدي""ة وه""ي ك""ام""لة ت""ا ّم""ة ال"نّمو ف""ي
ال ""نصف ال ""ثان ""ي م ""ن ال ""قرن العش ""ري ""ن وك ""أن ""ها دي ""ن ع ""امل ""ي لتبس ""ط س ""لطان ""ها امل ""طلق ع ""لى ح ""ياة البش ""ر
ال""شخصية واالج""تماع""ية .ف""قد ُول""دت امل""ادي""ة م""ن ال""فكر األوروب""ي ف""ي ال""قرن ال""تاس""ع عش""ر واكتس""بت ن""فوذا
ع ""ظيما ن ""تيجة ال ""ثقاف ""ة األم ""ري ""كية ال ""رأس ""مال ""ية ،وم ""ن ث ""م أض ""فت ع ""ليها امل ""ارك ""سية ص ""دق ""ية زائ ""فة ه ""ي م ""ن
خ ""صائ ""ص امل ""ذه ""ب امل ""ارك ""سي .أم ""ا ال ""عقيدة امل ""ادي ""ة ف ""قد اع ""تمدت م ""بدأ ت ""بسيطيا .إذ أك ""دت أن ال ""حقيقة
اإلن""سان""ية ون""سق ت""طوره""ا ف""ي ط""بيعتها م""ادي""ة األس""اس ،وأ َّن ه""دف اإلن""سان""ية ي""جب أن ي""كون ب""األح""رى ه""و
س"د ال"حاج"ات وامل"تطلبات امل"ادي"ة وأن امل"جتمع م"وج"ود وق"ائ"م ل"تحقيق ه"ذه امل"طال"ب ،إض"اف"ة إل"ى أن االه"تمام
الج""ماع""ي ل""لجنس البش""ري ي""جب أن ي""عمل ب""اس""تمرار ع""لى تحس""ني ال""نظام ،وأن ي""كون ه""ذا ال""نظام م""تمتّعا
دوما بالكفاءة والقدرة على تأدية وظائفه املح ّددة.
ب"ان"هيار االت"حاد ال"سوف"ييتي ان"عدم"ت ال"دواف"ع وال"رغ"بات ف"ي ب"عث أن"ظمة ج"دي"دة ق"ائ"مة ع"لى أس"س ال"عقائ"دي"ة
امل""ادي""ة أو ال""تروي""ج مل""ثل ه""ذه األن""ظمة .وب""ات م""ن غ""ير املج""دي أي""ضا ال""سعي ف""ي ه""ذا الس""بيل ن""ظرا ل" ّ
"تفشي
امل""ادي""ة ب""شكل ل""م ت""كن ت""واج""ه ف""يه أي""ة تح " ّدي""ات ف""ي م""عظم أن""حاء ال""عال""م .وأم""ا ال " ّدي""ن ف""قد ق" ّ"ل ش""أن""ه وان""قلب
ب"ال"تدري"ج ل"يصبح م"ذه"با خ"اص"ا ه"دف"ه أن ي"تواف"ق م"ع امل"يول ال"شخصية وال"فكري"ة ل"لفرد أو ط"ري"قة ي"تبعها لس"د
"تعصب وال "تّز ّم""ت ورف ""ض ال ""تقدم دون وع ""ي أو ت ""فكير.
ح ""اج ""ات ""ه ال ""روح ""ية وال ""عاط ""فية ،ك ""ما أن ""ه ان ""دف ""ع ن ""حو ال " ّ
ف""األدي""ان ال""عامل""ية ال""كبرى ال""تي ع"بّرت ع""ن أه""داف""ها رس""االت""ها ال""تاري""خية ال""عظيمة اك""تفت ف""ي ن""هاي""ة امل""طاف
ب ""أن تبس ""ط غ ""طاء ش ""رع ""يتها ع ""لى ح ""مالت ال ""تغيير االج ""تماع ""ي ال ""تي ت ""شنّها ح ""رك ""ات ع ""لمان ""ية .أم ""ا ال ""وس ""ط
األك"ادي"مي ال"ذي ك"ان ف"ي زم"ن م"ن األزم"ان مس"رح"ا ل"إلن"جازات ال"فكري"ة وال"روح"ية ال"عظيمة ،ف"قد اك"تفى ب"أن
ي"كون دوره ع"بارة ع"ن م"صنع دراس"ي ه ّ"مه ال"وح"يد ه"و ص"يان"ة آالت"ه وامل"حاف"ظة ع"لى م"عدات"ه م"ن أب"حاث تُ"ق ّدم،
وندوات تُعقد ،ومنشورات تصدر ،ومنح مالية تُعتمد.

وم""هما ك""ان ت""عري""فنا ل""لفلسفة امل""ادي""ة ب""أن""ها ول""يدة ف""لسفة دن""يوي""ة أو ش""هوة غ""ري""زي""ة ،ف""إن م""ن آث""اره""ا تج""ري""د
ال"حاف"ز اإلن"سان"ي  -وح"تى ال"رغ"بة اإلن"سان"ية ذات"ها -م"ن ال"دواف"ع ال"روح"ان"ية ال"تي ت"م ّيز ال"نفس ال"ناط"قة .ف"قد
ت" ّ
ب ال""ذات ،وال ي""تم ّكن أح""د
"فضل ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ق""ائ""ال به""ذا ال""خصوص” :إن ط""ينة اإلن""سان مخ" ّ"مرة ب" ُ
"ح ّ
أن يتخ" ّلى ع"ن م"صال"حه امل"ادي"ة امل"ؤق"تة ،إال أم"ال ف"ي األج"ر الج"زي"ل وال"ثواب الج"ميل 109“.ف"إذا فُ"قد اإلي"مان
ب""أن ال""حقيقة ف""ي ج""وه""ره""ا روح""ية األص""ل وان""عدم االط""مئنان ال""نفسي ال""ذي ي""بعثه ه""ذا اإلي""مان ،ف""ليس م""ن
ال"غراب"ة أن نج"د ف"ي ق"رار األزم"ة ال"روح"ية ال"تي ت"مر ب"ها اإلن"سان"ية ال"يوم م"بدأ ع"بادة ال"فرد ،وه"و م"بدأ ي"زداد
يمج""د ح""ب ال""تم ّلك وي""زيّ""ن ت""و ّ
خ""ي امل""نفعة ال""ذات""ية راف""عا ه""ذا ال""طموح إل""ى
تح" ّ"ررا وان""طالق""ا م""ن ك""ل ال""ضواب""ط ّ"
م""رت""بة ال""قيم األخ""الق""ية ال""سام""ية .وك""ان م""ن ن""تائ""ج ت""فتيت امل""جتمع وتش "ذّب""ه ع""لى ه""ذه ال""صورة ح""لول م""رح""لة
ج ""دي ""دة ف ""ي س ""ياق ه ""ذا ال ""تف ّكك االج ""تماع ""ي ،وه ""و امل ""وض ""وع ال ""ذي تح " ّدث ع ""نه ب ""كل إل ""حاح ح ""ضرة ش ""وق ""ي
أفندي في آثاره الكتابية.
إن اإلذع"ان وال"قبول ب"كام"ل ال"رض"ا مل"ا يح"دث م"ن ت"مزي"ق خ"يوط ال"نسيج األخ"الق"ي خ"يطا خ"يطا ه"و م"ن ق"بيل
"وج"ه ال"حياة ال"فردي"ة
خ"ذالن ل"لنفس ف"ي م"واجه"تها واق"ع ال"حال وح"قيقة األم"ر .ف"ال"نسيج األخ"الق"ي ه"و ال"ذي ي ّ "
وي""ضبطها ف""ي أي ن""ظام اج""تماع""ي .وإذا م""ا ت""و ّ
خ""ى ق""ادة ال""فكر ،ف""ي ت""قوي""مهم ل""ألدل""ة وال""براه""ني ،ال""صراح""ة
وال"صدق وج"دوا ف"ي ت"مزّق ال"نسيج األخ"الق"ي ه"ذا األس"باب الج"ذري"ة ل"لمشكالت وال"قضاي"ا ال"تي ت"بدو ك"أن ال
"وج"ه ض"د ال"فئات اإلث"نية إض"اف"ة إل"ى
راب"ط ب"ينها م"ثل ق"ضاي"ا ت"ل ّوث ال"بيئة ،وال"تح ّوالت االق"تصادي"ة وال"عنف امل ّ "
ان ""تشار ال ""الم ""باالة ان ""تشارا ع ""ام ""ا ،وت ""فاق ""م الج ""ري ""مة ت ""فاق ""ما ه ""ائ ""ال ،وأخ ""يرا ت " ّ
"فشي األوب ""ئة ال ""تي ته ""لك
م"جتمعات ب"أس"ره"ا .وم"هما ك"ان ع"دم ال ّ
"شك ف"ي أه"مية االس"تعان"ة ب"ال"خبرات ال"قان"ون"ية واالج"تماع"ية وال"تقنية
مل""عال""جة ه""ذه ال""قضاي""ا ،ف""من غ""ير امل""عقول أن ن""تص ّور أن أي م""جهود ف""ي ه""ذا الس""بيل ق""ادر ع""لى أن يج""دي
ن""فعا ف""ي ش""فاء ال""علل املس""تشري""ة ش""فاء ت""ام""ا م""ا ل""م يح""دث ه""ناك ت""ح ّول ج""ذري وت""غيير ف""علي ف""ي م""جال""ي
الوعي األخالقي والسلوك اإلنساني.
إن اإلن"جاز ال"ذي ح" ّققه ال"عال"م ال"بهائ"ي ف"ي ت"لك ال"سنوات ب"ال"ذات ي"زداد ب"روزا وت"أ ّل""قا أم"ام خ"لفية م"ثّلت أف"قا
داك""نا م""لبّدا ب""ال""غيوم .ول " ّعله م""ن املس""تحيل أن ن""غال""ي ف""ي أه""مية ه""ذا اإلن""جاز ال""ذي م ّه""د الس""بيل ل""تأس""يس
ب ""يت ال ""عدل األع ""ظم م ""هما ب ""ال ""غنا ف ""ي وص ""فه .ف ""على م ""دى م ""ا ي ""قرب م ""ن س ""تة آالف س ""نة ج " ّ"رب ""ت اإلن ""سان ""ية
واخ"تبرت ع"ددا ال ي"حصى م"ن ال"نظم واألس"ال"يب ب"حثا ع"ن ن"ظام ي"ضمن ات"خاذ ال"قرار الج"ماع"ي .وي"وفّ"ر ل"نا
ال"قرن العش"رون وض"عا ي"تيح ل"نا رؤي"ة واض"حة ل"تاري"خ ال"عال"م ف"ي ذل"ك ال"قرن ،وه"و ت"اري"خ ذو م"شاه"د دائ"مة
ال" ""تح ّول وال" ""تغيير ل" ""م ي" ""ترك ف" ""يه ال" ""نبوغ اإلن" ""سان" ""ي ف" ""رص" ""ة إال وح" ""اول إي" ""جاد م" ""ثل ه" ""ذا ال" ""نظام .وت" ""كاث" ""رت
امل"حاوالت وت"ع ّددت ف"ي ه"ذا الس"بيل وانتش"رت ان"تشارا واس"عا دون أن ي"عيقها ع"ائ"ق وش"ملت أن"ظمة اخ"تلفت
م" ""ناه" ""جها وال" ""قواع" ""د ال" ""تي ق" ""ام" ""ت ع" ""ليها ل" ""تأت" ""ي ب" ""أن" ""ظمة ل" ""لحكم م" ""ن دي" ""نية وم" ""لكية وأرس" ""تقراط" ""ية وف" ""ئوي" ""ة
]أول""يغارك""ية[ وج""مهوري""ة ،وح""تى م""ا يش""به ال""فوض""وي""ة .وص""اح""ب ه""ذه امل""حاوالت اس""تحداث أش""كال أخ""رى ال
ن"هاي"ة ل"ها س"عت إل"ى دم"ج أو م"زج امل"يزات امل"ختلفة امل"طلوب"ة له"ذه ال"نظم وامل"حاوالت .ورغ"م أن ك"ل واح"دة م"ن
ه""ذه ال""خيارات ق""د أس""يء اس""تخدام""ها أو اس""تغ ّلت ب""شكل م""ا أو ب""آخ""ر ،ف""قد أس""همت ف""ي م""عظمها وال ش""ك،
وب ""درج ""ات م ""تفاوت ""ة ،ف ""ي ت ""حقيق آم ""ال أول ""ئك ال ""ذي ""ن ك ""ان م ""ن امل ""فروض أن تُ ""عنى ه ""ذه األن ""ظمة بخ ""دم ""تهم
وص""يان""ة م""صال""حهم .ف""في أث""ناء ه""ذه امل""رح""لة ال""طوي""لة م""ن ت""ط ّور ال""حكم ال""سياس""ي وأن""ظمته بس""ط واح""د م""ن
ه ""ذه األن ""ظمة أو غ ""يره س ""يطرت ""ه ع ""لى ع ""دد م ""ن ال ""شعوب م ""تعددة األج ""ناس ف ""تزاي ""دت وت ""وال ""ت األط ""ماع ال ""تي

ط""امل""ا راودت خ""يال زع""ماء ت""لك األن""ظمة ال""توس""عية م""ن أم""ثال ن""اب""ليون وال""قياص""رة ل""بناء إم""براط""وري""ات واس""عة
ع"امل"ية ال"نطاق .ون"تج ع"ن ت"لك األط"ماع وامل"طام"ح س"لسلة م"ن امل"حاوالت ال"فاش"لة ف"ي ه"ذا الس"بيل ج"لبت م"عها
ال"فواج"ع وامل"صائ"ب ل"تؤث"ر ف"ي ق"ارئ ال"تاري"خ وت"بعث ف"ي ن"فسه إم"ا إع"جاب"ا ي"بلغ ح"د السح"ر أو ره"بة ت"بلغ ح"د
ال""فزع ف""ي آن م""عا ث""م ل""تبره""ن ب""ره""ان""ا ق""اط""عا ع""لى أن""ه يس""تحيل ع""لى أي ق""وى بش""ري""ة ت""حقيق ت""لك األط""ماع
وال"طموح"ات م"هما ب"لغت م"صادره"ا م"ن ال"وف"رة وال"سعة أو م"هما ك"ان اع"تداده"ا ب"عبقري"ة ح"ضارت"ها ال"خاص"ة
بها.
غ"ير أن"ه م"ن ال"واض"ح الج"ليّ أن امل"رح"لة ال"قادم"ة ف"ي ال"تط ّور ال"حضاري س"تتمثل ف"ي وح"دة ال"جنس البش"ري
واتّ""حاده ف""ي ظ""ل ح""كم ن""ظام ي""ساع""د ع""لى إط""الق ج""ميع ال""قدرات ال""دف""ينة ف""ي ال""طبيعة اإلن""سان""ية وال""سماح
ل ""ها بح ""ري ""ة ال ""تعبير ف ""ي ش ""كل ب ""رام ""ج م ""فيدة تخ ""دم الج ""ميع .إن ات ""حاد ه ""ذا ال ""كوك ""ب م ""ن ال ""ناح ""ية ال ""طبيعية
امل ""ادي ""ة إض ""اف ""ة إل ""ى ان ""بعاث اآلم ""ال وال ""تط ّلعات ل ""دى الج ""ماه ""ير م ""ن س " ّكان ""ه ق ""د أف ""ضى أخ ""يرا إل ""ى ت ""وفّ ""ر
الش""روط ال""تي ت""سمح ب""تحقيق ت""لك ال""غاي""ة امل""ثلى ب""ال""وح""دة واالتّ""حاد ،ول""كن ع""لى ص""ورة ت""ختلف ت""مام""ا ع" ّ"ما
دغ""دغ خ""يال أب""اط""رة امل""اض""ي ف""ي أح""الم""هم اإلم""براط""وري""ة .وت " ّم ف""ي م""سيرة ه""ذه ال""جهود وس""ياق""ها اش""تراك
ح""كوم""ات ال""عال""م ف""ي ت""أس""يس ه""يئة األم""م املتح""دة م""ع ك""ل م""ا ت""غدق""ه ت""لك ال""هيئة م""ن ع""ظيم ال""برك""ات وك""ل م""ا
يعيبها من نقائص تدعو إلى األسف.
ف ""هناك ت ""قبع ف ""ي ط ""ي املس ""تقبل ت ""غييرات ع ""ظيمة ال ""شأن س ""وف ت ""جبر ال ""عال ""م ف ""ي ن ""هاي ""ة امل ""طاف ع ""لى ق ""بول
م"بدأ ال"حكوم"ة ال"عامل"ية ،وإن ك"ان"ت األم"م املتح"دة اآلن غ"ير م"كلفة وال ت"ملك ال"قدرة ع"لى ت"حقيق ه"ذا امل"بدأ ف"ي
ح""ني ال ت""ن ّم امل""حادث""ات وامل""شاورات ال""دائ""رة ب""ني ال""قادة ال""سياس""يني ع""ن أي دل""يل ي""دع""و إل""ى ال""قول إن ه""ناك
ت"ص ّورا ج" ّدي"ا إلح"داث م"ثل ه"ذه ال"تغييرات الج"ذري"ة وب"ناء ال"نظام ال"ذي ي"قوم ع"لى إدارة ش"ؤون ه"ذا ال"كوك"ب
وض""ح ح""ضرة ب""هاء اهلل ب""شكل ال ل""بس ف""يه وال غ""موض أن ال""حكوم""ة ال""عامل""ية ال ب""د أن
ال""ذي ن""عيش ع""ليه .ف""قد ّ " "
ت""تح ّقق وت""قوم ف""ي ال""وق""ت امل""ناس""ب .وم""ما ه""و واض""ح أي""ضا ،وي""ا ل""ألس""ف ،أن""ه ال ب""د ل""إلن""سان""ية م""ن أن ت" ّ"مر
بتج ""رب ""ة م ""رح ""لة م ""ن امل ""عان ""اة أع ""ظم ،وم ""ن خ ""يبة اآلم ""ال أك ""بر ،ق ""بل أن تج ""د ن ""فسها م ""جبرة ع ""لى ت ""بنّي ه ""ذه
ال"طفرة ال"كبرى إل"ى األم"ام .وسيس"تدع"ي ت"أس"يس ال"حكوم"ة ال"عامل"ية ت"نازل ال"حكوم"ات ال"قوم"ية وم"راك"ز ال"قوى
ال"عامل"ية ت"نازال ق"طعيا ال رج"عة ف"يه وم"ن دون ق"يد أو ش"رط ع"ن ج"ميع الس"لطات امل"طلقة ال"تي ت"وح"ي ب"ها ك"لمة
”حكومة“ وأن تخضع ملقتضيات املشيئة الدولية.
ي"نبغي ل"لبهائ"يني ف"ي ه"ذه ال"حال أن ي"بذل"وا ف"ي إط"ار ه"ذا ال"سياق ق"صارى الجه"د ل"كي ي"درك"وا ط"عم وف"ضل
االن""تصار ال""فري""د ال""ذي ح""ققه األم""ر ال""كري""م ال""عام  1963وم""ا ت""بعه م""ن دع""م وت""وط""يد ه""ذا االن""تصار ل""نفسه
ب""نفسه ف""ي ال""سنوات ال""الح""قة م""ن ال""تاري""خ .ول""عله سيس""تحيل ع""لى ج""يلنا ال""حاض""ر ،ورب""ما ع""لى ع""دة أج""يال
م"ن امل"ؤم"نني ف"ي املس"تقبل ،أن ت"درك امل"عنى ال"حقيقي مل"ا ح"دث ب"ال"فعل ال"عام  .1963وم"هما ك"ان م"بلغ إدراك
ال"بهائ"يني وف"همهم ل"ذل"ك ف"إن"ه ي"نبغي ل ّ
"كل م"ؤم"ن ب"هائ"ي رج"الً ك"ان أم إم"رأة أال يبخ"ل ب"بذل ك ّ"ل م"ا ل"دي"ه م"ن ع"زم
ّ
تتكشف لنا معامله باستمرار.
وهمة في خدمة ذلك الهدف العظيم الذي ما فتئت
ّ
إن اإلج""راءات ال""تي اتُّخ""ذت الن""تخاب ب""يت ال""عدل األع""ظم ت""مثّل ع""لى األغ""لب أول ع""ملية ان""تخاب دي""مقراط""ي
ع""لى ن""طاق ع""امل""ي ع""رف""ه ال""تاري""خ .وق""د ت""حقق ه""ذا االن""تخاب ب""موج""ب ث""الث م""راح""ل أول""ية م""ن امل""راح""ل ال""تي
س" ّ"ماه""ا ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ف""ي أل""واح الخ""طة اإلل""هية وال""تي ت""م ت""نفيذه""ا ب""نجاح ت""حت إم""رة ح""ضرة ش""وق""ي

أف"ندي .أم"ا االن"تخاب"ات ال"تي ت"لت االن"تخاب األول ف"قد ج"رت ك"ل خ"مس س"نوات واش"ترك ف"يها مج"موع"ة أك"ثر
ع"ددا وأوس"ع ت"مثيال وت"ع ّددي"ة م"ن ال"وك"الء امل"نتخبني ع"ن ال"جام"عة ال"بهائ"ية ال"عامل"ية ،وه"و ن"مو ي"مكن م"عه ال"قول
إن ه"يئة ال"وك"الء ه"ذه أص"بحت ب"دون م"نازع األن"موذج وامل"ثل ع"لى ك"يفية ال"تعبير ع"ن إرادة ال"جنس البش"ري
ب"أس"ره .ل"يس ه"ناك ف"ي ال"وج"ود م"ا يش"به ه"ذا اإلن"جاز وه"و إن"جاز اس"تحال ت"ص ّوره ع"لى أي ف"ئة أخ"رى م"ن
الناس.
وإذا ك"ان ل"لمـرء أن ي"معن ال"نظر ف"ي ال"جـو ال"روح"ان"ي ال"ذي ي"سـود ع"ملية االن"تخاب ال"بهائ"ية والس"لوك امل"بني
ع"لى امل"بادئ واألخ"الق ،وه"و الس"لوك ال"ذي ي"جب ت"وفّ"ره ل"دى ك"ل ف"رد يش"ترك ف"ي م"ثل ه"ذا االن"تخاب ،ف"ال ب"د
ل""لمرء ع""ندئ""ذ أن يمتل ب""مشاع""ر ت""سمو ب""ال""روح إل""ى أع""لى ال""درج""ات وت""و ّل""د إح""ساس""ا ب""ال""خشوع وال""تواض""ع.
وه"ان"حن ن"قف ال"يوم ش"هودا ع"لى م"ا يُ"بذل م"ن أق"صى جه"د إن"سان"ي وس"عي ج" ّدي ف"ي س"بيل إق"ام"ة ص"رح
امل"رج"ع األع"لى ل"دي"ننا ال"كري"م وت"وط"يد أرك"ان"ه ل"كي ي"رت"قي ال ّ
"كل إل"ى أس"مى ال"درج"ات ب"غية ال"فوز ب"مرض"اة اهلل،
"وج"هات م"صدره"ا ال"تطبّع
"وح"د أك"يد ع"لى أال يُ"سمح ب"تات"ا ألي"ة أه"واء ون"وازع ش"خصية أو ت ّ "
ث"م ع"لى ت"صميم م ّ "
ب"ترب"ية ث"قاف"ية خ"اص"ة ب"أن ت"شوب ن"قاوة ه"ذا ال"فعل ،ذروة ه"دف ال"نشاط الج"ماع"ي وق"دوت"ه ،أي"ة ش"ائ"بة .وه"ذا
أق"صى م"ا ي"مكن أن ت"حققه ق"درة البش"ر .ف"بان"تخاب ت"لك ال"هيئة ال"سام"ية أق"دم"ت اإلن"سان"ية ع"لى ت"نفيذ ك"ل م"ا
ف""ي اس""تطاع""تها ت""حقيقه .وم""ن ج""هة أخ""رى ف""إن اهلل س""بحان""ه وت""عال""ى ق""د ت" ّ
"فضل ب""قبول الخ""دم""ات ال""صادق""ة
ل"لمؤم"نني م"ن أح"بّائ"ه ف"أس"بغ ع"لى ت"لك ال"هيئة ال"تي ُب"عثت إل"ى ال"وج"ود به"ذه ال"طري"قة ذل"ك ال"نفوذ ال"ذي وع"د ب"ه
ال""كتاب األق""دس وأل""واح وص""اي""ا ح""ضرة ع""بد ال""بهاء .ول""يس ه""ناك م""ا ي""دع""و إل""ى ال""عجب إذن ف""ي أن يس""تبق
ح""ضرة ع""بد ال""بهاء األح""داث ل""يرى ب""ثاق""ب ب""صيرت""ه ال""سياق ال""ذي أدى إل""ى م""جيء ه""ذه اللح""ظة ال""تاري""خية
ال"نهائ"ية ال"عام  1963ال"تي ص"ادف"ت ذك"رى م"رور م"ائ"ة ع"ام ع"لى إع"الن ح"ضرة ب"هاء اهلل ع"ن رس"ال"ته ،ف"اع"تبر
ه"ذه اللح"ظة ال"تاري"خية ب"أن"ها ت"حقيق ل"رؤي"ة دان"يال ال"نبيّ ف"ي ال"توراة إذ ي"قول” :ط"وب"ى مل"ن ي"نتظر وي"بلغ إل"ى
ّ
وتفضل حضرة عبد البهاء قائال بهذا الخصوص:
األلف الثالثمائة والخمسة والثالثني يوما“.
ه"ذه س"نة ش"مسية ليس"ت ب"قمريّ"ة ألن ب"ذل"ك ال"تاري"خ ي"نقضي ق"رن م"ن ط"لوع ش"مس ال"حقيقة وت"عال"يم
اهلل ت""تمكن م""ن األرض ح""ق ال""تم ّكن وت""مأل األن""وار م""شارق األرض وم""غارب""ها ،ي""وم""ئذ ي""فرح امل""ؤم""نون.
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ظه"ر إل"ى ال"وج"ود ب"تأس"يس ب"يت ال"عدل األع"ظم ث"ان"ي ال"نظام"ني ال"لذي"ن ُق" ّدر ل"هما أن يخ"لفا ح"ضرة ع"بد ال"بهاء
ال""ذي وص""فهما ب""أن""هما ال""ضام""نان لس""الم""ة أم""ر اهلل واس""تقام""ة ش""ؤون""ه ،والس "يّما أن املج""موع""ة الضخ""مة م""ن
ش""ت إل""ى
آث""ار ح""ضرة ول "يّ أم""ر اهلل ال""كتاب""ية ،ب""االض""اف""ة إل""ى ن""مط ال""حياة اإلداري""ة ال""تي أب""دع""ها وال""تي نُ ِق َ "
األب"د ف"ي وع"ي ال"بهائ"يني وض"ميره"م ،م"نحت ال"عال"م ال"بهائ"ي ق"درة ع"لى إي"جاد وس"ائ"ل ت"ضمن ت"حقيق إج"ماع
ع""ام ف""ي ال""رأي ح""ول ه""دف ال""ظهور اإلل""هي .ث""م وج""د ال""عال""م ال""بهائ""ي ف""ي ب""يت ال""عدل األع""ظم امل""رك""ز للس""لطة
العليا التي أبدعها حضرة بهاء اهلل لتنفيذ مسؤولية اتّخاذ القرار في إطار النظام اإلداري:
وال"فرع امل"ق ّدس – أي ول"ي أم"ر اهلل – وب"يت ال"عدل ]األع"ظم[ ال"ذي ي"ؤس"س وي"ش ّكل ب"ان"تخاب ال"عموم،
ك"اله"ما ت"حت ح"فظ وص"يان"ة الج"مال األب"هى وح"راس"ة ال"عصمة ال"فائ"ضة م"ن ح"ضرة األع"لى ،روح"ي
لهما الفداء ،كل ما يقررانه من عند اهلل111.

ث"م ت ّ
"بني أن"هما
"فضل ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي بش"رح ال"عالق"ة ال"قائ"مة ب"ني ه"ذي"ن امل"رك"زي"ن م"ن م"راك"ز الس"لطة ،ف ّ
م"كمالن ل"بعضهما ،يش"ترك"ان م"عا ف"ي م"زاول"ة ب"عض ال"وظ"ائ"ف ،وي"نفّذان م"نفردي"ن وظ"ائ"ف أخ"رى خ"صصت
لكل منهما على حدة .ومع هذا لم ُ
يأل حضرة شوقي أفندي جهدا ليؤكد ما يلي:
ي ""نبغي ل " ّ
"كل ف ""رد ب ""هائ ""ي أن ي ""درك أن ن ""ظام والي ""ة األم ""ر ال ي ""نقض ب ""أي ح ""ال م ""ن األح ""وال أو يح " ّ
ط ول ""و
ب"أدن"ى ق"در م"ن ش"أن ،ت"لك الس"لطة ال"تي أس"بغها ح"ضرة ب"هاء اهلل ف"ي ال"كتاب األق"دس ع"لى ب"يت ال"عدل
األع"ظم ،وأع"اد ت"أك"يده"ا م"رارا ب"كل ح"زم ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ف"ي وص"يّته .ول"ن ي"خال"ف ه"ذا ال"نظام ب"أي
ش"كل م"ن األش"كال وص"ية ح"ضرة ب"هاء اهلل أو م"ا خ" ّ
ط ي"راع"ه امل"بارك م"ن آث"ار ،ك"ما أن"ه ل"ن ي"بطل ك"ذل"ك
ما أنزله من التعاليم والوصايا112.
إن إدراك م""ا أب""دع""ه ح""ضرة ب""هاء اهلل ه""ذا اإلب""داع ال""ذي ال م""ثيل ل""ه ي""فتح أم""ام ال""خيال آف""اق""ا واس""عة ل""تص ّور
م"ا ي"مكن ل"ألم"ر ال"كري"م اإلس"هام ب"ه ف"ي س"بيل وح"دة ال"عال"م اإلن"سان"ي وب"ناء امل"جتمع ال"عامل"ي ال"واح"د .إال أن
امل"سؤول"ية امل"باش"رة ل"تأس"يس ال"حكوم"ة ال"عامل"ية ت"قع ع"لى ع"ات"ق دول ال"عال"م .وال"جام"عة ال"بهائ"ية م"دع" ّوة ف"ي ه"ذه
امل""رح""لة م""ن م""راح""ل ال""تط ّور ال""سياس""ي واالج""تماع""ي ف""ي ال""عال""م ل""كي ت""سهم ب""كل وس""يلة ف""ي م""قدوره""ا لخ""لق
ال"ظروف امل"الئ"مة ل"لتشجيع ع"لى ت"نفيذ ه"ذه امل"همة ب"ال"غة ال"صعوب"ة وت"سهيل أم"ر ت"حقيقها .وال"جام"عة ال"بهائ"ية
إذ ت ""سير ع ""لى ه ""دي م ""ا أع ""لنه ح ""ضرة ب ""هاء اهلل مل ""لوك زم ""ان ""ه م ""ؤ ّك" ""دا ل ""هم ”ت ""اهلل ال ن ""ري ""د أن ن ""تصرف ف ""ي
م""مال""ككم“ 113،نج""ده""ا م""نزّه""ة ع""ن ان""تهاج أي ب""رن""ام""ج ذي أه""داف س""ياس""ية ،ك""ما أن""ها ت""رف""ض االش""تراك أو
ال"تدخ"ل ف"ي أي ن"شاط ح"زب"ي ،وت"حترم دون ش"رط أو ت"حفّظ س"لطة ال"حكوم"ات امل"دن"ية ب"النس"بة ل"كل ال"شؤون
وامل"صال"ح ال"عام"ة .وي"عبّر ال"بهائ"يون ع"ن ك"ل م"ا ي"همهم ب"النس"بة ل"ظروف راه"نة أو مل"تط ّلبات إخ"وان"هم امل"ؤم"نني
بالوسائل املشروعة التي يقرها الدستور ويخ ّولها القانون.
إن ت ""أث ""ير األم ""ر ال ""كري ""م ع ""لى مج ""رى ال ""تاري ""خ ون ""فوذه ف ""يه م ""صدره ل ""يس ف ""قط ال ""قوة ال ""روح ""ان ""ية ال ""ناب ""عة م ""ن
ال"رس"ال"ة اإلل"هية ال"خاص"ة ب"ه ب"ل ل"كون"ه أي"ضا م"ثال يُ"حتذى .وح"يث أن ح"ضرة ب"هاء اهلل ي"ؤ ّ"ك"د ”ب"أن ن"ور االت"فاق
ي""ضيء اآلف""اق“ 114،ال ب""د ل""نا أن ن""علم – ك""ما ت""فضل ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي – ب""أن وح""دة ال""عال""م اإلن""سان""ي
املتجس"دة ف"ي ص"لب األم"ر ال"كري"م ليس"ت ”مج"رد ف"ورة ع"اط"فية ن"اب"عة م"ن الجه"ل وال ه"ي ب"مثاب"ة ت"عبير آلم"ال
ّ" "
وط ""موح ""ات روح ""ية م ""بهمة ج ""وف ""اء “.ف ""االتّ ""حاد ال ""عضوي ال ""ذي يج ""مع أف ""راد امل ""ؤم ""نني وال ""نظام اإلداري ال ""ذي
ي"تمثّل ف"يه ه"ذا االت"حاد ش"اه"دان ع"لى ص"دق م"ا أس"ماه ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ”ب"أن"ه ق"وة ه"ذا ال"دي"ن ال"ناف"ذة
ف"ي ب"ناء امل"جتمع وت"شييد أرك"ان"ه“ 115.ف"ك ّلما اتّ"سعت رق"عة األم"ر ال"كري"م وازداد ان"تشاره س"وف ت ّ
"تكشف دوم"ا
ق ""درات ""ه ال ""كام ""نة ل ""تجتذب ب ""صورة م ""تزاي ""دة اه ""تمام ق ""ادة ال ""فكر ،وت ""بعث اإلل ""هام ف ""ي أص ""حاب ال ""عقول ال ""ن ّيرة
ال""تقدم""ية ل""يمتلئوا ث""قة ب""أن غ""اي""ات""هم امل""ثلى ي""مكن ت""حقيقها ف""ي ص""يرورة األم""ر .وك""ما ت" ّ
"فضل ح""ضرة ش""وق""ي
أفندي قائال:
إن ق"ادة األدي"ان ،وأص"حاب ال"نظري"ات ال"سياس"ية ،ووالة امل"ؤس"سات اإلن"سان"ية ،وه"م ي"شاه"دون ال"يوم
وق"د أخ"ذت"هم ال"ده"شة وال"حيرة ك"يف أفلس"ت ن"ظري"ات"هم ،وان"هارت ص"روح أف"كاره"م ،ي"فعلون خ"يرا إن
ه""م ال""تفتوا إل""ى ال""رس""ال""ة ال""تي ج""اء ب""ها ح""ضرة ب""هاء اهلل وأم""عنوا ال""نظر ف""ي ال""نظام ال""عامل""ي ال""ذي
اح"توت"ه ت"عال"يمها ،وه"و ال"نظام ال"ذي ي"سير روي"دا ل"يرت"فع ق"ائ"ما وس"ط م"ظاه"ر ال"فوض"ى واالض"طراب
الضاربة أطنابها في الحضارة اإلنسانية الراهنة116.

وال ب""د مل""ثل ه""ذه ال""نظرة امل""تم ّعنة م""ن أن ت""ر ّك""ز االه""تمام ع""لى ت""لك ال""ق ّوة ال""روح""ان""ية ال""تي س""اع""دت ال""بهائ""يني
ع""لى ت""حقيق وح""دت""هم وات""حاده""م ،وم""ن ث""مة د ّع""مت ت""لك ال""وح""دة وض""منت ل""ها االس""تمرار وال""بقاء .أل""م ي" ّ
"تفضل
ح""ضرة ب""هاء اهلل ب""أن ”ال""عدل س""راج ال""عباد“ ث""م ب" ّ"ني أن امل""قصود م""ن ذل""ك ”ظ""هور االت""حاد ب""ني ال""عباد ،وف""ي
ه""ذه ال""كلمة ال""عليا ت""م ّوج بح""ر ال""حكمة اإلل""هية” 117“.ف""بيوت ال""عدل“ ت""سمية أُط""لقت ع""لى ت""لك ال""هيئات املح""لية
وامل""رك""زي""ة وال""عامل""ية ال""تي س""وف تش""رف ع""لى ت""صري""ف ش""ؤون ال""نظام ال""عامل""ي ال""ذي اب""تدع""ه ح""ضرة ب""هاء اهلل
ل""تعكس ه""ذه ال""تسمية أن م""بدأ ال""عدل ه""و م""حور ال""تعال""يم ال""تي ج""اء ب""ها ه""ذا ال""ظهور اإلل""هي وأن""ه أس""اس
"تعرف ع""لى إس""هام""ها ف""ي ال""حياة االج""تماع""ية
ال""حياة األم""ري""ة .وك""لما ع"ظُم ش""أن ال""جام""عة ال""بهائ""ية وازداد ال" ّ
ال""عام""ة ،ف""إن خ""برت""ها وت""جارب""ها س""وف ت""ق ّدم ال""دالئ""ل امل""شجعة دوم""ا ع""لى ف""اع""لية ت""لك ال""قاع""دة ال""حاس""مة ف""ي
ش"فاء ال"علل ال"عدي"دة ال"تي أص"اب"ت األس"رة اإلن"سان"ية ،وال"تي ه"ي ف"ي ن"هاي"ة امل"طاف ح"صيلة ان"عدام ال"وح"دة
واالتّ"حاد وت ّ
"بني ه"ذا ح"ضرة ب"هاء اهلل إذ ي ّ
"تفضل ق"ائ"ال” :أن اع"لم ي"قينا
"فشي ال"فرق"ة واالن"قسام ب"ني ال"ناس .وي ّ
ب ""أن ه ""ذه امل ""ظال ""م أص ""اب ""ت ال ""عال ""م ل ""تهيّئه مل ""جيء ال ""عدل اإلل ""هي األع ""ظم 118“.م ""ن ال ""واض ""ح إذا ً أن امل ""رح ""لة
ال""نهائ""ية ف""ي ت""طور امل""جتمع اإلن""سان""ي ون""م ّوه س""وف ته" ّ"ل ع""لى ع""ال""م ي""ختلف ك""ثيرا ع""ن ال""عال""م ال""ذي ن""عرف""ه
اليوم.
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إن اآلث"ار امل"باش"رة ل"نجاح مش"روع ج"هاد ال"سنوات العش"ر وت"أس"يس ب"يت ال"عدل األع"ظم ك"ان"ت ب"مثاب"ة ح"اف"ز
ق"وي ل"دف"ع أم"ر اهلل ال"عزي"ز ُق" ُدم"ا إل"ى األم"ام .ف"في ه"ذه امل"رة ك"ان ال"تق ّدم ال"ذي ح" ّققه األم"ر ال"كري"م ق"د ش"مل
ك""ل ن""اح""ية م""ن ن""واح""ي ال""حياة ال""بهائ""ية ت""قري""با ،وت""مثّل ف""ي م""ظاه""ر م""ن ال""نمو ع""لى امل""دى ال""طوي""ل ال ي""مكن
ت"قدي"ره"ا ح"قّ ال"تقدي"ر إال إذا اس"تعرض"نا اس"تعراض"ا مس"تفيضا ك"ام"ل ال"فترة امل"متدة م"ن ال"عام  1963ح"تى
وق"تنا ال"حاض"ر .ف"في ال"سنوات الس"بع وال"ثالث"ني امل"اض"ية س"ار ال"نشاط األم"ري بخ"طى ح"ثيثة واطّ"راد س"ري"ع
ل""يتق ّدم ع""لى خ"طَّني م""توازي""ني :األول ك""ان ت""دع""يم ال""جام""عة ال""بهائ""ية ن""فسها وال""ثان""ي م""ا راف""ق ذل""ك م""ن ازدي""اد
م""فاج ف""ي م""ا ي""تمتع ب""ه األم""ر ال""كري""م م""ن ن""فوذ وأث""ر ف""ي ح""ياة امل""جتمع اإلن""سان""ي .ورغ""م أن ال""نشاط""ات
األم"ري"ة اخ"تلفت اخ"تالف"ا ع"ظيما ف"ي ن"وع"يّتها ،ف"إن م"عظم م"ا بُ"ذل م"ن جه"د ف"ي ه"ذا الس"بيل أس"هم م"باش"رة
في دعم هذا املسار أو ذاك لهذين الخطّني.
اتّخ ""ذ ب ""يت ال ""عدل األع ""ظم ف ""ي وق ""ت م ""بكر م ""ن ه ""ذه ال ""فترة ال ""تي ن ""حن ب ""صدد اس ""تعراض ""ها ق ""رارا ذا ن ""تائ ""ج
ح""اس""مة ب""النس""بة ل""كل أوج""ه ن""م ّو ال""نشاط ال""تبليغي واإلداري .وف""ي ض""وء ال""قرار امل""علن س""اب""قا م""ن أن""ه ل""يس
ه"ناك م"ن يخ"لف ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ف"ي والي"ة األم"ر ول"يس ل"ه م"ن ذريّ"ة أو وري"ث اس"تنتج الج"ميع أن"ه م"ن
غ ""ير امل ""مكن ب ""عد اآلن ت ""عيني أي " ٍ
"اد ألم ""ر اهلل ف ""ي املس ""تقبل .أم ""ا ب ""النس ""بة مل ""دى أه ""مية ال ""وظ ""ائ ""ف ال ""تي ك ""ان
ي"نفّذه"ا أي"ادي أم"ر اهلل ف"ي س"بيل ت"ق ّدم أم"ر اهلل ف"قد ج"اء ال"بره"ان ع"لى ذل"ك وب"صورة ال ت"نسى م"ن خ"الل م"ا
ح"دث إ ّب"ان ت"لك ال"سنوات الح"رج"ة م"ا ب"ني ال"عام  1957وال"عام  .1963وع"ليه ،ف"إن ب"يت ال"عدل األع"ظم ع"مل
ط"بقا ل"لصالح" ّيات ال"تي ت"خ ّول"ه ال"حق ف"ي إق"ام"ة ه"يئات ب"هائ"ية حس"بما ت"قتضيه اح"تياج"ات دي"ن اهلل 119،وق"د

أسس ""ت ف ""ي ح ""زي ""ران )ي ""ون ""يو( م ""ن ال ""عام  1968ال ""هيئات ال ""قاري ""ة ل ""لمشاوري ""ن ،وت ""م ت ""فوي ""ض ه ""ذه ال ""هيئات
ال ""قيام مس ""تقبال ب ""تأدي ""ة وظ ""ائ ""ف أي ""ادي أم ""ر اهلل م ""ن ص ""يان ""ة ل ""ألم ""ر ال ""كري ""م ونش ""ره .ف ""قام ""ت ه ""ذه ال ""هيئات
الج ""دي ""دة بتح " ّ"مل م ""سؤول ""يات ""ها ف ""ي ت ""وج ""يه ه ""يئات امل ""عاون ""ني ال ""تي ك ""ان ""ت ق ""ائ ""مة آن ""ذاك ،وش ""ارك ""ت امل ""حاف ""ل
ال""روح""ان""ية امل""رك""زي""ة ف""ي ال""واج""بات امل""تع ّلقة ب""تق ّدم دي""ن اهلل وازده""اره .ف""االح""تفال ب""االن""تصارات ال""تي ح " ّققها
مش"روع ال"سنوات ال"تسع ف"ي ن"هاي"ة ال"عام  1973ك"ان اح"تفاال رائ"عا ف"ي ح"د ذات"ه ،ول"كنه أظه"ر أي"ضا ك"يف
ت ""م ّكنت ال ""هيئات اإلداري ""ة الج ""دي ""دة م ""ن ت ""نفيذ م ""سؤول ""يات ""ها ب ""سهول ""ة خ ""ارق ""ة ل ""لعادة وك ""يف ح ""رص األح" "بّاء
وسج""لت ت"لك اللح"ظة ت"ط ّورا ه"ام"ا
وامل"حاف"ل ال"روح"ان"ية ع"لى ال"سواء ع"لى ال"ترح"يب واالح"تفاء به"ذه ال"هيئات.
ّ
آخ"ر ف"ي ال"نظام اإلداري ،إذ ت"م ت"أس"يس ”دار ال"تبليغ“ ،وه"ي ال"هيئة ال"تي ُعه"د إل"يها ال"قيام مس"تقبال ب"بعض
ال""وظ""ائ""ف ال""تي ك""ان""ت م""ن اخ""تصاص ”أي""ادي أم""ر اهلل امل""قيمني ف""ي األرض امل""قدس""ة“ ،وأن ت""قوم اب""تدا ًء م""ن
تلك اللحظة فصاعدا بتنسيق هيئات املشاورين في أنحاء العالم كافة.
ول"قد رأى ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ب"ثاق"ب ب"صيرت"ه م"ا س"يكون ع"ليه ن"م ّو األم"ر ال"كري"م ف"ي مس"تقبل األي"ام ف"كتب
عن ذلك قائال:
إن إق"دام ب"يت ال"عدل األع"ظم ع"لى ت"بنّي م"شاري"ع ع"امل"ية ال"نطاق وت"نفيذه"ا ع"لى م"راح"ل مس"تقبلية ف"ي
ع ""صر ال ""تكوي ""ن ه ""ذا ،س ""وف ي ""بره ""ن ع ""لى وح ""دة امل ""حاف ""ل ال ""روح ""ان ""ية امل ""رك ""زي ""ة وي ""ساع ""د ع ""لى ت ""نسيق
نشاطاتها وتوحيد هذه النشاطات120.
اب""تدأ ت""نفيذ ه""ذه امل""شاري""ع ال""عامل""ية ف""ي ال""عام  1964ب""تبنّي مش""روع ال""سنوات ال""تسع ث""م ت""بع ذل""ك مش""روع
ال"سنوات الخ"مس ال"عام  1974ومش"روع ال"سنوات الس"بع ال"عام  ،1979ث"م مش"روع ال"سنوات الس"ت ال"عام
 1986ومش ""روع ال ""سنوات ال ""ثالث ال ""عام  1993ومش ""روع ال ""سنوات األرب ""ع ال ""عام  ،1996ول ""حق ب ""عد ذل ""ك
خ ""تم ب ""ه ال ""قرن العش ""رون .وت ""ميّزت ه ""ذه امل ""شاري ""ع امل ""تتال ""ية
مش ""روع اس ""تغرق ت ""نفيذه اث ""ني عش ""ر شه ""را ُ"
"ؤش"را م"فيدا مل"راح"ل
ب"ال"تفاوت ال"قائ"م ب"ينها م"ن ح"يث ت"رك"يزه"ا ع"لى اله"دف وامل"قصد ،ف"أع"طان"ا ه"ذا ال"تفاوت م ّ " "
ومل"ا ك"ان ي"واج"هه م"ن التح" ّدي"ات وال"فرص ال"ناج"مة ع"ن
ال"نمو ال"تي ك"ان ي"مر ب"ها األم"ر ال"كري"م ف"ي ت"لك ال"عقود ِ" "
ه""ذا ال""نمو .ول" ّ
"عل األه""م م""ن ذل""ك ال""تفاوت ب""ني مش""روع وآخ""ر ه""و أن ال""نشاط""ات ال""تي دع""ا إل""يها وت""ط ّلبها ك""ل
ٍ
"بادرات أم"ر ب"ها ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ،ال"ذي ك"ان ق"د أم"سك ب"دوره ب"أط"راف
مش"روع م"ا ك"ان"ت إال ام"تدادا مل
"صلها ف"كان م"نها م"ا
ال"خيوط ال"تي ن"سجها ف"ي األص"ل م ّ" "
"ؤس"سا األم"ر اإلل"هي ف"أح"كم ول"ي أم"ر اهلل وث"اق"ها وف ّ
ي"لي :ت"دري"ب امل"حاف"ل ال"روح"ان"ية ،ال"عمل ع"لى ت"رج"مة اآلث"ار امل"بارك"ة ،نش"ر ال"كتب ال"بهائ"ية وت"وزي"عها ،ت"شجيع
األح "بّاء ع""لى االش""تراك اش""تراك""ا ع""ام""ا ف""ي ج""ميع ال""نشاط""ات والخ""دم""ات األم""ري""ة ،االه""تمام ب""إغ""ناء ال""حياة
ال ""بهائ ""ية إغ ""ناء روح ""يا ،ب ""ذل ال ""جهود ل ""كي تش ""ترك ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية ف ""ي ال ""حياة االج ""تماع ""ية ال ""عام ""ة ،دع ""م
ال ""حياة ال ""عائ ""لية ال ""بهائ ""ية وت ""قوي ""ة ال ""راب ""طة األس ""ري ""ة ،وت ""رب ""ية األط ""فال وإرش ""اد الش ""باب .وف ""يما تس ""تمر ه ""ذه
ال""جهود امل""ختلفة ف""ي س""بيل ت""حقيق األه""داف وال""غاي""ات ال""تي ت""ق ّدم ذك""ره""ا لتخ""لق إم""كان""ات وف""رص""ا ج""دي""دة،
ف"إن ح"قيقة األم"ر أن ك"ل واح"د م"ن ه"ذه األه"داف ق"د ح" ّددت"ه وأن"شأت"ه ال"دواف"ع ال"خالّق"ة له"ذا ال"ظهور اإلل"هي
"وح ""د ال ""صفوف وتخ ""لق ال ""تآل ""ف
ن ""فسه لتس ""بغ ع ""لى ك ""ل ن ""شاط أو م ""جهود ت ""قوم ب ""ه ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية ق ""وة ت " ّ "
واالتّحاد ،فهاهنا يكمن ِ
الس ّر والضامن األكيد لنجاحها في النهاية.

ك ""ان ""ت ال ""سنوات العش ""رون األول ""ى م ""ن ع ""مر س ""ياق األح ""داث ه ""ذا ال ""ذي س ""ردن ""اه م ""ن أك ""ثر ال ""فترات إث ""راء
ل"لنشاط"ات ال"تي شه"دت"ها ال"جام"عة ال"بهائ"ية .ف"في ف"ترة م"ن ال"زم"ان ق"صيرة ق"صرا الف"تا ً ل"لنظر ت"ضاع"ف ع"دد
امل""حاف""ل ال""روح""ان""ية وأص""بح ت""عدد ال""ثقاف""ات واألع""راق ب""النس""بة ل""لمنتمني إل""ى ال""جام""عة ال""بهائ""ية ي""م ّيز ال""حياة
"فسخه ق ""د خ ""لقا امل ""شكالت أم ""ام ال ""هيئات اإلداري ""ة
ال ""بهائ ""ية أك ""ثر ف ""أك ""ثر .ورغ ""م أن ان ""هيار ن ""ظام امل ""جتمع وت " ّ
"لتعرف ع""لى رس""ال""ة
ال""بهائ""ية ،ف""إن إح""دى ال""نتائ""ج امل""ترت""بة ع""لى ذل""ك ك""ان""ت ت""زاي""دا ع""ظيما ف""ي اه""تمام ال""غير ل" ّ
األم""ر امل""بارك .ف""في ال""بداي""ة واجه""ت ال""جام""عة ال""بهائ""ية تح " ّدي""ا ف""ي م""جال ”ت""بليغ الج""ماه""ير“ وبح""لول ال""عام
 1967دع"يت ال"جام"عة ال"بهائ"ية ل"كي ”تش"رع ف"ي اإلع"الن إع"الن"ا ع"ام"ا ُم""ر ّك""زا ومس"تمرا ع"ن ال"رس"ال"ة اإلل"هية
ال ""باع ""ثة ع ""لى ال ""حياة وع ""ن أن امل ""وع ""ود امل ""نتظر ق ""د ج ""اء ،وأن ي ""تم اإلع ""الن ع ""لى ن ""طاق واس ""ع ل ""يصل إل ""ى ك ""ل
طبقة من طبقات املجتمع اإلنساني 121“....
وف""يما ان""طلق األح""باء م""ن أه""ل امل""دن م""ن دي""اره""م وم""دن""هم ل""ينفّذوا ح""مالت ت""بليغية م""تواص""لة ق""اص""دي""ن إب""الغ
ال""كلمة اإلل""هية للج""ماه""ير ال""غفيرة م""ن أه""ل ال""قرى وس""كان امل""ناط""ق ال""ري""فية ف""ي ال""عال""م ،وج""دوا ت""قبّال ل""رس""ال""ة
ح ""ضرة ب ""هاء اهلل ف ""اق ح ""دود ك ""ل م ""ا ك ""ان ي ""مكن أن يخ ""طر ف ""ي ب ""ال ""هم م ""ن ت ""ص ّور .ورغ ""م أن اإلق ""بال ع ""لى
ال ""رس ""ال ""ة اإلل ""هية اتّخ ""ذ أش ""كاال اخ ""تلفت اخ ""تالف ""ا ك ""بيرا ع ""ما أل ""فه امل ""ب ّلغون ،ف ""قد اس "تُقبل امل ""ؤم ""نون الج ""دد
ب ""ترح ""يب ح ""ار .وت ""دفّ ""ق عش ""رات األل ""وف م ""ن امل ""ؤم ""نني الج ""دد ل ""يدخ ""لوا أم ""ر اهلل ع ""بر ك ""ل م ""ن أف ""ري ""قيا وآس ""يا
وأم"ري"كا ال"الت"ينية ،وغ"ال"با م"ا ك"ان"وا ي"مثلون ال"غال"بية ال"ساح"قة ألج"زاء ك"ام"لة م"ن ال"قرى ال"ري"فية .وب"ال"فعل ك"ان"ت
الس"تينيات والس"بعينيات س"نوات م"ليئة ب"نشوة االن"تصار ب"النس"بة ل"لجام"عة ال"بهائ"ية ال"تي ك"ان ن"م ّوه"ا خ"ارج
إي ""ران ن ""م ّوا ب ""طيئا ومح ""دودا ف ""ي م ""عظمه .أم ""ا األح ""باء ف ""ي م ""نطقة امل ""حيط ال ""باس ""يفيكي ف ""قد ت ""حقق ل ""هم
االم" ""تياز ال" ""عظيم ف" ""ي أن ي" ""جتذب" ""وا أول رئ" ""يس دول" ""ة ل" ""يدخ" ""ل دي" ""ن اهلل ،أال وه" ""و ص" ""اح" ""ب ال" ""سمو م" ""ال" ""يتوا
ت ""ون ""ام ""اف ""يلي ال ""ثان ""ي م ""لك س ""ام ""وا .س ""وف تح " ّدد أح ""داث املس ""تقبل م ""عنى ه ""ذا اإلن ""جاز وت ""ضعه ف ""ي اإلط ""ار
الالئق به.
وك""ما ه""و ال""حال دائ""ما ب""النس""بة ل""لحياة األم""ري""ة م""نذ ال""بداي""ة ،ك""ان س""ر ه""ذا ال""نمو ف""ي األس""اس ه""و ال""تزام
ال"فرد امل"ؤم"ن ب"تنفيذ ك"ل م"ا يُعه"د إل"يه م"ن امل"سؤول"يات .وق"د س"بق أن ب"ادر ع"دد م"ن األش"خاص ب"عيدي ال"نظر
إب ""ان والي ""ة ح ""ضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي إل ""ى االتّ ""صال ب ""أه ""ل ال ""بالد األص ""ليني ف ""ي دول م ""ثل ي ""وغ ""ندا وب ""ول ""يفيا
وإن""دون""يسيا .واج""تذب امل""يدان وال""عمل ال""تبليغي أع""دادا م""تزاي""دة م""ن ال""ناس وخ""اص""ة ف""ي ال""هند وف""ي ب""لدان
م""ختلفة م""ن أف""ري""قيا وف""ي م""عظم م""ناط""ق أم""ري""كا ال""الت""ينية إض""اف""ة إل""ى ج""زر امل""حيط ال""هادئ ال""باس""يفيكي
وم"نطقة أالس"كا وت"لك ال"تي ي"قطنها ال"سكان األص"ليون ف"ي ك"ندا ،وال س"يما امل"ناط"ق ال"تي س"كنها ال"سود ف"ي
ج""نوب ال""والي""ات املتح""دة .ودع""مت هج""رة امل""ؤم""نني إل""ى ت""لك ال""دي""ار وع""ملهم ال""ري""ادي ف""يها ه""ذا ال""نشاط دع""ما
ح"يوي"ا ش ّ"جع ع"لى ق"يام مج"موع"ات م"ن امل"ب ّلغني م"ن ب"ني ص"فوف امل"ؤم"نني الج"دد م"ن أه"ل ت"لك ال"بالد األص"ليني
أنفسهم إلبالغ الكلمة اإللهية ونشرها.
ل ""كنه ب ""ات واض ""حا رغ ""م ك ""ل ذل ""ك أن امل ""بادرات ال ""فردي ""ة وح ""ده ""ا ،م ""هما اتّ ""سمت ب ""ال ""حيوي ""ة وك ""ان داف ""عها
ال""روح""ان""ية واإلل""هام ،ف""إن""ها ل""م ت""تمكن م""ن ت""لبية م""طال""ب ال""فرص امل""تاح""ة ت""لبية واف""ية .وق""د ق""ام""ت ال""جام""عات
ال""بهائ""ية ب""تنفيذ س""لسلة ط""وي""لة م""ن امل""شاري""ع الج""ماع""ية ل""إلع""الن ع""ن األم""ر ال""كري""م إع""الن""ا ع""ام""ا وم""شاري""ع
أخ ""رى ل ""تبليغ ال ""كلمة اإلل ""هية ،م ""ما ي ""عيد إل ""ى األذه ""ان ذك ""رى ت ""لك األي ""ام ال ""بطول ""ية م ""ن أي ""ام م ""طال ""ع األن ""وار.
وه"كذا وج"دت ِف" َ"رق م"ن امل"ب ّلغني املتح ّ"مسني أن"ه أص"بح ف"ي اإلم"كان ح"ينئذ إب"الغ ال"رس"ال"ة اإلل"هية ل"يس ف"قط

ملج ّ"رد أع"داد م"توال"ية م"ن املس"تفسري"ن وحس"ب ،ب"ل وإل"ى ط"وائ"ف ك"ام"لة م"ن ال"ناس ع"الوة ع"لى إب"الغ"ها إل"ى
ج""ام""عات ب""أس""ره""ا م""ن البش""ر .وت""ضاع""فت م""ن ث" ّم األع""داد م""ن عش""رات اآلالف ل""تصير م""ئات األل""وف .وف""رض
ه"ذا ال"نم ّو ف"ي أع"داد أت"باع دي"ن اهلل ع"لى أع"ضاء امل"حاف"ل ال"روح"ان"ية ال"ذي"ن اق"تصرت ت"جارب"هم ع"لى ت"رس"يخ
م"فهوم األم"ر اإلل"هي ف"ي أف"راد املس"تفسري"ن م"من ن"شأوا إم"ا ف"ي أج"واء ف"كري"ة م"شحون"ة ب"ال"شكوك ف"ي ال"دي"ن
"تعصب وال"تز ّم""ت ف"يه ،ف"رض ع"ليهم ان"تهاج أس"لوب ي"أخ"ذ ف"ي الحس"بان م"ا وج"ده أع"ضاء ت"لك امل"حاف"ل
أو ب"ال ّ
"سهم ال""دي""ني ك""ون""ه أم""را ً ع""ادي"ا ً م""ن أم""ور
م""ن م""ظاه""ر اإلي""مان ل""دى مج""موع""ات ك""ام""لة م""ن ال""ناس ال ي""تع ّدى ح" ّ
الحياة اليومية.
ش ""طا ف ""ي س ""ير ه ""ذا ال ""نم ّو امل ""ثير
ول ""م ت ""سهم أي ف ""ئة م ""ن ال ""فئات ف ""ي ال ""جام ""عات ال ""بهائ ""ية إس ""هام ""ا ت ""ام ""ا ونَ ِ "
ل""إلع""جاب أك""ثر م""ما أس""هم ب""ه الش""باب ال""بهائ""ي .وت""ذ ّك""رن""ا األع""مال ال""بطول""ية ل""هؤالء الش""باب ف""ي ه""ذه ال""عقود
ال""حاس""مة م""رة ب""عد أخ""رى ب""أن م""عظم أف""راد ذل""ك ال""رع""يل م""ن األب""طال ك""ان م""ن الش""باب ،وه""و م""ا ك""ان ع""ليه
ال""حال ف""عال ع""بر ال""سنوات امل""ائ""ة والخ""مسني امل""اض""ية م""ن ت""اري""خنا .ف""هؤالء األب""طال ه""م ال""ر ّواد األوائ""ل م""من
رف ""عوا ل ""واء دي ""ن اهلل ورس ""موا خ ""ط م ""ساره ف ""ي ال ""قرن ال ""تاس ""ع عش ""ر .ف ""حضرة ال ""باب ن ""فسه ك ""ان ف ""ي س ""ن
ال""خام""سة والعش""ري""ن ع""ندم""ا أع""لن ع""ن رس""ال""ته .وأم""ا أن""يس ف""قد ك""ان ف""ي ب""اك""ورة ش""باب""ه ع""ندم""ا ف""از ب""ال""عزة
واملج ""د األب ""دي ف ""راف ""ق م ""واله ال ""حبيب ف ""ي رح ""لة االس ""تشهاد ،وآم ""ن ال ""ق ّدوس ب ""ال ""ظهور اإلل ""هي وه ""و ف ""ي س ""ن
يسج"ل ل"ها ال"تاري"خ س"نّا مح" ّددة ك"ان"ت ف"ي ري"عان ال"صبا .ن"اه"يك ب"ال"شيخ
ّ"
ال"ثان"ية والعش"ري"ن ،وزي"نب ال"تي ل"م
ع""لي ال""ذي ع "ظّم ق""دره ك""ل م""ن ال""قدوس وامل "الّ حس""ني ،ف""قد ذاق ح""الوة االس""تشهاد وه""و ف""ي س""ن العش""ري""ن
"اق"رنَ" ْقش ح"يات"ه ل"فداء ه"ذا األم"ر ال"كري"م وه"و ال ي"زال اب"ن أرب"عة عش"ر رب"يعا ف"قط .وأخ"يرا
ب"ينما وه"ب مح"مد ب ِ"
هناك الطاهرة التي اعتنقت أمر الباب وهي في سنواتها العشرين.
وس ""ار ع ""لى درب ت ""لك ال ""شخصيات ال ""فذّة اآلالف م ""ن الش ""باب ال ""بهائ ""ي ال ""ذي ق ""ام ف ""ي ال ""سنوات ال ""الح ""قة
ب ""إع ""الن رس ""ال ""ة األم ""ر ال ""كري ""م ف ""ي ك ""ل ج ""زء م ""ن أج ""زاء ال ""قارات الخ ""مس وف ""ي الج ""زر املنتش ""رة ح ""ول ال ""كرة
األرض " ""ية .وف " ""يما ب " ""دأت ”ح " ""رك " ""ة الش " ""باب“ وال " ""ثقاف " ""ة ال " ""خاص " ""ة ب " ""ها تظه " ""ر ف " ""ي ن " ""هاي " ""ة الس " ""تينيات وأوائ " ""ل
الس ""بعينيات أق ""دم امل ""ؤم ""نون الش ""باب م ""ن ذوي امل ""واه ""ب ف ""ي م ""جاالت امل ""وس ""يقى واملس ""رح وال ""فن وم ""ختلف
أش"كال ال"فنون واآلداب ع"لى اإلس"هام ف"ي ال"نشاط ال"ذي ك"ان س"بق أن أش"ار إل"يه ح"ضرة ول"ي أم"ر اهلل ح"ني
ق ""ال” :ف ""ي ذل ""ك ال ""يوم س ""وف ينتش ""ر أم ""ر اهلل ان ""تشار ال ""نار ف ""ي ال ""هشيم ،وس ""وف ي ""علن ع ""ن روح ه ""ذا ال ""دي ""ن
وت ""عال ""يمه م ""ن ع ""لى خش ""بة املس ""رح أو ف ""ي م ""يدان ""ي األدب وال ""فن  122“....وس ""اع ""د م ""ا ي ""تميّز ب ""ه الش ""باب م ""ن
"تمرة والتح" ّلي ب"الج"رأة أك"ثر ف"أك"ثر لس"بر أغ"وار
ح"ميّة وح"ماس"ة ال"جام"عة ال"بهائ"ية ع"لى م"واج"هة تح" ّدي"ات مس ّ
تعاليم حضرة بهاء اهلل والتم ّعن في ما تحمله تلك التعاليم من نتائج اجتماعية ثورية.
إال أ ّن االزدي""اد ال""هائ""ل ف""ي أع""داد أول""ئك ال""ذي""ن دخ""لوا ح""ظيرة دي""ن اهلل ج""لب م""عه م""شكالت خ""طيرة .ف""على
ال"صعيد امل"باش"ر اس"تنفدت ال"جام"عة ال"بهائ"ية ك"ل م"صادره"ا امل"خصصة ل"تنفيذ ن"شاط"ات"ها ح"ني س"عت ل"تأدي"ة
"تعمق ف ""ي ال ""تعال ""يم
واج ""بات ""ها ف ""ي ت ""وف ""ير م ""ا ي ""تط ّلبه االس ""تمرار ف ""ي ت ""لبية اح ""تياج ""ات امل ""ؤم ""نني الج ""دد م ""ن ال " ّ
األم ""ري ""ة ،وم ""ا ي ""قتضيه ت ""دع ""يم ال ""جام ""عات وامل ""حاف ""ل ال ""روح ""ان ""ية ال ""تي ت ""ك ّون ""ت ح ""دي ""ثا ب ""فضل ه ""ؤالء امل ""ؤم ""نني.
"كررت ف"ي أن"حاء ال"عال"م آن"ذاك التح" ّدي"ات امل"تمثّلة ف"ي اخ"تالف ال"ثقاف"ات ك"ال"تي ج"ابه"ت األح"بّاء اإلي"ران"يني
وت ّ
ال ""ذي ""ن ك ""ان ""وا أول م ""ن ح ""اول ح ""مل ال ""رس ""ال ""ة اإلل ""هية ونش ""ره ""ا ف ""ي أق ""طار ال ""غرب .ون ""ادرا م ""ا ك ""ان ""ت امل ""سائ ""ل
ال""دي""نية أو امل""بادئ اإلداري""ة ال""تي ك""ان""ت ال""شغل ال""شاغ""ل ف""ي أذه""ان امل""هاج""ري""ن وامل""ب ّلغني م""ن األم""ور ال""تي

اس"تقطبت اه"تمام امل"ؤم"نني الج"دد امل"نتمني إل"ى خ"لفيات اج"تماع"ية وث"قاف"ية اخ"تلفت ك"ل االخ"تالف ع ّ"ما س"بق.
وغ ""ال ""با م ""ا ك ""ان اخ ""تالف ال ""رأي ،ح ""تى ف ""ي امل ""سائ ""ل االب ""تدائ ""ية م ""ثل تح ""دي ""د امل ""واع ""يد واإلف ""ادة م ""ن ال ""وق ""ت أو
ال""قواع""د االج""تماع""ية ال""بسيطة ال""تي ي""جب اتّ""باع""ها س""ببا ف""ي خ""لق ه""وة يس""تعصي م""عها إي""جاد أي ت""فاه""م
وأصبح لذلك أي نوع من تبادل الرأي مسألة في منتهى الصعوبة.
أس"همت ه"ذه امل"شكالت ف"ي ب"ادئ األم"ر ف"ي شح"ذ ال"همم ألن"ها ح"فزت ال"هيئات اإلداري"ة وأف"راد امل"ؤم"نني ع"لى
ال ""سواء ل ""بذل أق ""صى الجه ""د ف ""ي إي ""جاد ط ""رق ج ""دي ""دة مل ""عال ""جة األوض ""اع ال ""تي ت ""واج ""هها ال ""جام ""عة وح "ثّتهم
ب""ال""فعل ع""لى ال""توس""ل ب""أس""ال""يب ج""دي""دة ف""ي ك""يفية ت""ف ّهم اآلث""ار امل""قدس""ة ال""بهائ""ية .وبُ""ذل""ت ج""هود ث""اب""تة ل""ألخ""ذ
ب ""اله ""داي ""ة ال ""صادرة ع ""ن م ""رك ""ز األم ""ر وال ""قائ ""لة إن ال ""توس ""ع وال ""تدع ""يم م ""تالزم ""ان وأن ""ه ي ""نبغي ل ""هما أن يج ""ري ""ا
م""تضاف""ري""ن .إال أن""ه ح""يثما ل""م ت""تحقق ف""ورا ال""نتائ""ج امل""رج""وة خ"يّمت إل""ى ح""د م""ا ع""لى ال""نفوس ال""كآب""ة وه""بوط
ال"همة وال"عزي"مة .وب"دأ م"ن ث"م ه"ذا االزدي"اد األول"ي ف"ي ع"دد ال"ذي"ن دخ"لوا ح"ظيرة األم"ر امل"بارك ي"تباط"أ ب"صورة
م"لحوظ"ة ف"ي ب"الد م"تع ّددة ،ف"دف"ع ذل"ك ال"جام"عات ال"بهائ"ية وال"هيئات اإلداري"ة ف"يها ع"لى ال"عودة إل"ى م"زاول"ة م"ا
"توج"ه إل"ى الج"ماع"ات ال"تي ك"ان ال"وص"ول إل"يها أسه"ل م"ن
ك"ان م"أل"وف"ا ق"بل ذل"ك م"ن األس"ال"يب وال"نشاط"ات وال ّ "
غيرها.
"وص""لت إل""ى ق""ناع""ة ب""أن ت""وق""عات""ها املس""تقبلية ف""ي
ك""ان األث""ر ال""رئ""يسي له""ذه ال""نكسات أن ال""جام""عة ال""بهائ""ية ت" ّ " "
ال""سنوات األول""ى م""ن ه""ذه ال""فترة ك""ان""ت م""ن ب""عض ال""وج""وه أب""عد م""ا ت""كون ع""ن ال""واق""ع .ف""رغ""م أن اإلن""جازات
"شجعة إال أن"ها ل"م ت"كن ق"ادرة وح"ده"ا ع"لى ب"ناء
ال"تي ت"ح ّققت ب"سهول"ة ف"ي ب"داي"ة ال"نشاط"ات ال"تبليغية ك"ان"ت م ّ
ح"ياة ب"هائ"ية ب"اس"تطاع"تها أن ت"ح ّقق اح"تياج"ات امل"ؤم"نني الج"دد ف"يها أو ت"ساع"د ع"لى التج"دد واالن"بعاث .ول"علّ
م""ا واج""ه امل""هاج""ري""ن وامل""ؤم""نني الج""دد ع""لى ال""سواء ك""ان ب""األح""رى ق""ضاي""ا وم""سائ""ل ل""م ت""كن ال""خبرة ال""بهائ""ية
امل"توفّ"رة ف"ي أق"طار ال"غرب – وال ح"تى ف"ي إي"ران –ق"ادرة ع"لى إي"جاد الح"لول ل"ها .وك"ان"ت امل"سائ"ل امل"طروح"ة
ك ""ما ي ""لي :ك ""يف ي ""تم ت ""شكيل امل ""حاف ""ل ال ""روح ""ان ""ية املح ""لية ف ""ي م ""ناط ""ق اع ""تنقت األغ ""لبية ال ""ساح ""قة ف ""يها م ""ن
امل"ؤم"نني الج"دد األم"ر م"ا ب"ني ع"شية وض"حاه"ا م"دف"وع"ة ب"كل ب"ساط"ة ب"قوة ح"سها ال"روح"ان"ي ب"صدق ه"ذا ال"دي"ن
ش""كلت؟ وك"يف ي"مكن أن ي"كون ل"لمرأة ص"وت ي"وازي ص"وت
ال غ"ير؟ وك"يف ت"ؤدي ه"ذه امل"حاف"ل وظ"ائ"فها م"تى ُ "
ال""رج""ل ف""ي م""جتمعات ك""ان ال""رج""ال ف""يها ق " ّوام""ني ع""لى ال""نساء م""نذ فج""ر ال""تاري""خ؟ وك""يف ي""مكن ت""عليم أع""داد
غ""فيرة م""ن األط""فال ب""صورة م""نتظمة ف""ي م""ناط""ق س""اد أج""واءه""ا ال""ثقاف""ية ال""فقر وانتش""رت ف""يها األ ّم""ية؟ ث""م م""ا
ه""ي األول""وي""ات ال""تي ي""جب أن يه""تدي ب""ها ال""بهائ""يون ف""ي ت""رب""يتهم األخ""الق""ية؟ وك""يف ي""مكن ل""أله""داف ال""تي
ي ""ضعون ""ها ل ""تلك امل ""ناط ""ق وف ""ي ت ""لك ال ""ظروف أن ت ""كون ذات ص ""لة ب ""ال ""عادات وال ""تقال ""يد امل ""رع ""ية مح ""ليا؟ وك ""يف
ي""مكن إي""جاد ح""ياة ل""جام""عة امل""ؤم""نني م""ليئة ب""ال""حيوي""ة وال""نشاط ق""ادرة ع""لى ب""عث ال""تنمية ال""روح""ان""ية ب""النس""بة
ألف ""راد ت ""لك ال ""جام ""عة؟ وأي ""ضا م ""ا ه ""ي األول ""وي ""ات ال ""تي ي ""نبغي اع ""تماده ""ا م ""ن ح ""يث ت ""أل ""يف ال ""كتب ال ""بهائ ""ية
وخ""اص""ة إذا أُخ""ذ ف""ي الحس""بان ال""تزاي""د امل""فاج ف""ي ع""دد ال""لغات ال""تي ت""مثلها ال""جام""عة ال""بهائ""ية؟ وك""يف
ي""مكن امل""حاف""ظة ع""لى س""الم""ة ن""ظام ال""ضياف""ة ال""تسع عش""ري""ة وف""تح امل""جال ف""ي آن م""عا له""ذا ال""نشاط األم""ري
ال ""حيوي ل ""يغتني م ""ن امل ""ؤثّ ""رات ال ""خيرة ل ""تع ّدد ال ""ثقاف ""ات واخ ""تالف ""ها؟ وت ""ر ّدد ف ""ي ك ""ل ال ""قضاي ""ا ال ""تي ش ""غلت
االه""تمام ال""سؤال ك""يف ي""مكن إي""جاد امل""صادر البش""ري""ة وامل""ادي""ة إض""اف""ة إل""ى ك""يفية ت""موي""لها وت""نسيق ط""رق
استخدامها؟

"توس""ع ع""ن
"لحة م""تشاب""كة األط""راف ال""جام""عة ال""بهائ""ية ن""حو درب س""ارت ف""يه ل" ّ "
ق""ادت ض""غوط ه""ذه التح""دي""ات امل" ّ
"هما ب ""مقدار األه ""مية
ط ""ري ""ق ال ""بحث وال ""درس م ""علوم ""ات ""ها وت ""زي ""د م ""ن م ""عرف ""تها األم ""ري ""ة ،ف ""كان ه ""ذا امل ""سار م " ّ
ن"فسها ال"تي ات"سمت ب"ها ن"شاط"ات ال"توس"ع وال"تدع"يم .ول"ع ّله م"ن س"الم"ة ال"قول إن"ه ف"ي ه"ذه ال"سنوات ب"ال"ذات
"توس""ع وال""تدع""يم واإلع""الن
ل""م ي""كن ه""ناك ب""ال""فعل أي ن""شاط ت""بليغي أو أي""ة ف""عال""يات م""تضاف""رة ف""ي م""جاالت ال" ّ "
ع""ن األم""ر أو أي""ة خ""يارات إداري""ة أو أي""ة ج""هود إض""اف""ية ن""حو ال""تواؤم ال""ثقاف""ي ،إال ك""ان ق""د ت""م إج""راؤه""ا أو
"حصل ال ""نهائ ""ي أن خ ""رج ""ت
تج ""رب ""تها ب ""صورة أو ب ""أخ ""رى ف ""ي ب ""قعة م ""ا م ""ن ب ""قاع ال ""عال ""م ال ""بهائ ""ي .وك ""ان امل " ّ
"عمق ف"همها ل"لنتائ"ج امل"ترت"بة ع"لى
ال"جام"عة ال"بهائ"ية ف"ي م"عظمها م"ن ه"ذه التج"رب"ة وق"د ت"ل ّقت درس"ا م"كثّفا وت ّ
ت"بليغ ال"كلمة اإلل"هية لج"ماه"ير ال"ناس ،وه"و درس وع"مق ف"هم ل"م ي"كون"ا ل"يتأت"يا ع"ن أي ط"ري"ق آخ"ر .وك"ان ه"ذا
ال ""طري ""ق ال ""ذي س ""لكته ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية ب ""حكم ط ""بيعته ذا ط ""اب ""ع مح ""لي وإق ""ليمي م ""ن ح ""يث ت ""رك ""يزه ع ""لى
األم ""ور .وك ""ان ""ت امل ""كاس ""ب ال ""تي ت ""ح ّققت ف ""ي ال ""نوع ول ""يس ف ""ي ال ""كم .أم ""ا ال ""تق ّدم ال ""ذي ت ""م ف ""قد ك ""ان ت ""ق ّدم ""ا
م""تنام""يا ت""دري""جيا ول""يس ت""ق ّدم""ا ع""لى م""قدار ه""ائ""ل دف""عة واح""دة .ول""وال ج""هود ال""تدع""يم امل""ضنية ال""صعبة دوم""ا
وامل ""حبطة ل ""لهمم ف ""ي أغ ""لب األح ""يان ل ""كان ""ت اإلم ""كان ""ات ض ""ئيلة وغ ""ير ك ""اف ""ية ل ""تنفيذ م ""ا وض ""ع م ""ن الخ ""طط
الالحقة لتنظيم مرحلة الدخول في األمر أفواجا والترويج لها ترويجا ناجحا.
وح"يث إِ َّن ال"رس"ال"ة اإلل"هية ك"ان"ت ق"د ن"فذت آث"اره"ا ح"ينئذ ال إل"ى ح"ياة أف"راد مج"موع"ات ق"ليلة ال"عدد وحس"ب،
ب""ل إل""ى ح""ياة ج""ام""عات بش""ري""ة ب""أس""ره""ا ،ف""قد ن""تج ع""ن ذل""ك ان""بعاث ظ""اه""رة ح""يوي""ة م " ّيزت األم""ر ال""كري""م م""نذ
أول"ى م"راح"ل ت"قدم"ه وع"ل ّو ش"أن"ه .ف"ألول م"رة م"نذ عش"رات ال"سنني وج"د أم"ر اهلل ال"عزي"ز ن"فسه م"رة أخ"رى وق"د
أص ""بحت ن ""شاط ""ات ال ""تبليغ وال ""تدع ""يم ف ""يه م ""رت ""بطة ب ""ال ""نشاط ""ات ال ""تنموي ""ة االق ""تصادي ""ة واالج ""تماع ""ية .ف ""في
ال"سنوات األول"ى م"ن ال"قرن العش"ري"ن وب"فضل اله"داي"ة ال"حكيمة ل"كل م"ن ح"ضرة ع"بد ال"بهاء وح"ضرة ول"ي أم"ر
اهلل ن""هض األح""باء اإلي""ران""يون املح""روم""ون م""ن امل""ساواة واإلف""ادة م""ن ال""فرص ال""تي وفّ""ره""ا م""جتمعهم آن""ذاك
ع"لى ض"آل"تها  -ب"اذل"ني الجه"د وع"رق ال"جبني ف"ي س"بيل ب"ناء م"قوم"ات م"جتمع م"تكام"ل ف"اق ك"ل م"ا ك"ان"ت ت"تط ّلع
إل"يه أو ي"مكن أن ت"ح ّققه املج"موع"ات ال"بهائ"ية امل"نعزل"ة نس"بيا ف"ي أم"ري"كا ال"شمال"ية وأوروب"ا ال"غرب"ية .أم"ا ف"ي
إي ""ران ذات ""ها ف ""قد ك ""ان رق "يّ ال ""جام ""عة ال ""روح ""ي واألخ ""الق ""ي وال ""نشاط ""ات ال ""تبليغية وب ""ناء امل ""دارس وال ""عيادات
ال ""طبية وت ""أس ""يس ال ""نظم اإلداري ""ة وت ""شجيع امل ""بادرات ال ""تي ته ""دف إل ""ى إي ""جاد االك ""تفاء ال ""ذات ""ي اق ""تصادي ""ا
"وح"د
وإل"ى ت"حقيق ال"رف"اه وال"رخ"اء ،ك"ان ك"ل ذل"ك م"نذ ال"بداي"ة ب"مثاب"ة امل"ميزات ال"خاص"ة امل"تالزم"ة ف"ي س"ياق م ّ "
م""ن ال""تنمية امل""تكام""لة ع""ضوي""ا .وع""ادت ه""ذه ال""فرص ذات""ها وم""ا خ""لقته م""ن تح""دي""ات إل""ى ال""ظهور م""ن ج""دي""د
لتواجه الجامعات البهائية في أفريقيا وأمريكا الالتينية وأطراف من آسيا.
"اص"ة
ورغ"م أن ن"شاط"ات ال"تنمية االج"تماع"ية واالق"تصادي"ة ك"ان"ت تج"ري ع"لى ق"دم وس"اق م"نذ وق"ت ط"وي"ل وخ ّ " " "
ف"ي أم"ري"كا ال"الت"ينية وآس"يا ،ف"إن"ها ك"ان"ت ب"مثاب"ة ب"رام"ج ل"لعمل م"نفردة ت"قوم ب"ها مج"موع"ات م"ن امل"ؤم"نني ت"حت
إش"راف امل"حاف"ل ال"روح"ان"ية امل"رك"زي"ة وه"داي"تها ،ول"م ت"كن له"ذه ال"برام"ج ع"الق"ة ب"أي م"ن امل"شاري"ع ال"عام"ة .إال أن
ال"جام"عات ال"بهائ"ية ف"ي ك"ل أن"حاء ال"عال"م دع"يت ف"ي شه"ر تش"ري"ن األول )أك"توب"ر( م"ن ال"عام  1983إل"ى دم"ج
م""ثل ت""لك ال""جهود ف""ي م""نهج ال""نشاط""ات امل""عتادة ،وت""م ت""أس""يس م""كتب ل""لتنمية االج""تماع""ية واالق""تصادي""ة ف""ي
مهمته تنسيق النشاطات التثقيفية والتعليمية واملساعدة في استقطاب املعونة املالية.
املركز العاملي لألمر ّ

وشه ""دت ال ""سنوات العش ""ر ال ""تي ت ""لت اخ ""تبارات وت ""جارب واس ""عة ف ""ي م ""جال ن ""شاط ل ""م ت ""كن م ""عظم ال ""هيئات
ال"بهائ"ية ع"لى اس"تعداد ك"اف ل"لقيام ب"ه .وف"ي أث"ناء س"عي ال"جام"عات ال"بهائ"ية ل"الس"تفادة م"ن درس ال"نماذج
وال"برام"ج ال"تي ت ّ"مت تج"رب"تها م"ن ق"بل وك"االت ال"تنمية املنتش"رة ح"ول ال"عال"م ،واجه"ت ه"ذه ال"جام"عات تح" ّدي"ات
ت"مثّلت ف"ي ك"يفية إي"جاد ص"لة ت"آل"ف ب"ني م"فهوم"ها ل"لمبادئ وال"تعال"يم ال"بهائ"ية وم"ا وج"دت"ه ف"ي م"جاالت ش"تى
ش""غلت اه""تمام""ها ،م""ثل ال""ترب""ية وال""تعليم وال""صحة وم""كاف""حة األم" ّية وال""زراع""ة وت""كنول""وج""يا االتّ""صال واإلع""الم.
ونس ""بة ل ""عظم امل ""وارد ال ""تي ك ""ان ""ت تس ""تثمره ""ا ال ""حكوم ""ات وامل ""ؤس ""سات ال ""تنموي ""ة إض ""اف ""ة إل ""ى ال ""ثقة وال ""قناع ""ة
ال ""لتني ن ""فذت ب ""هما ج ""هود ال ""تنمية ،ك ""ان م ""ن امل ""غري ج ""دا أن ي ""كون س ""عي ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية مج " ّ"رد ت ""بنّي
أس"ال"يب ال"تنمية ال"جاري اس"تخدام"ها وت"كييف ال"جهود ال"بهائ"ية ل"تتواف"ق م"ع ال"نظري"ات ال"سائ"دة آن"ذاك .ول"كن
وجه"ت ال"هيئات ال"بهائ"ية اه"تمام"ها ن"حو خ"لق ن"ماذج م"ثال"ية اس"توع"بت خ"ير م"ا
ع"ندم"ا ت"ط ّور ال"نشاط ال"تنموي ّ
ك""ان""ت ت""شاه""ده م""ن م""ظاه""ر ال""تنمية ال""سائ""دة ح""ول""ها ف""ي امل""جتمع ال""خارج""ي األك""بر ل""طبعها ب""طاب""ع امل""فهوم
البهائي الفريد في نوعه املؤمن بما في اإلنسان من استعداد وطاقات.
ل ""م ت ""نجح مخ "طّطات امل ""شاري ""ع امل ""تتال ""ية ف ""ي أي م ""كان ك ""ما ن ""جحت ف ""ي ال ""هند ف ""ي إث ""بات ج ""دارت ""ها وت ""بري ""ر
ف""اع""ليتها ع""لى ه""ذه ال""صورة ال""رائ""عة .ف""ال""جام""عة ال""بهائ""ية ف""ي ال""هند أص""بحت ال""يوم ج""ام""عة ع""مالق""ة ف""ي ع""ال""م
األم"ر ال"كري"م ي"زي"د ع"دد أع"ضائ"ها ع"لى امل"ليون ن"سمة ،وت"تّسع رق"عة ن"شاط"ها ل"تشمل م"ساح"ات ش"اس"عة م"ن
"قارة ال" ""هندي" ""ة واس" ""عة األط" ""راف ال" ""تي ت" ""حتضن ال" ""عدي" ""د م" ""ن م" ""ختلف ال" ""ثقاف" ""ات وال" ""لغات واألدي" ""ان
ش" ""به ال" " ّ
ومج ""موع ""ات بش ""ري ""ة م ""تعددة األص ""ول .وم ""ن أوج ""ه م ""ختلفة ل " ّ
خصت التج ""رب ""ة ال ""تي م ""رت ب ""ها ف ""ي ال ""هند ت ""لك
املج"موع"ة م"ن امل"ؤم"نني امل"نعم ع"ليهم ب"عميم ال"برك"ات ك"فاح ال"عال"م ال"بهائ"ي وم"ا م"ر ب"ه م"ن اخ"تبارات وم"ا واج"ه
م""ن ن""كسات وم""ا ح " ّقق م""ن ان""تصارات خ""الل ال""فترة الح""رج""ة ل""لسنوات ال""ثالث""ني امل""اض""ية .ف""قد ت""ضاع""ف ع""دد
سج""لوا أن""فسهم ك""بهائ""يني ت""ضاع""فا م""ثيرا ج""لب م""عه ك""ل امل""شكالت ال""تي ك""ان""ت ت""واج""هها ال""جام""عات
ال""ذي""ن ّ"
ال ""بهائ ""ية األخ ""رى ف ""ي ال ""عال ""م ول ""كن ل ""يس ب ""ال ""ضخام ""ة ن ""فسها ال ""تي واجه ""تها ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية ف ""ي ال ""هند.
ف ""ال ""طري ""ق ال ""طوي ""ل ال ""ذي س ""لكته ت ""لك ال ""جام ""عة ل ""تصل إل ""ى م ""ا وص ""لت إل ""يه م ""ن ال ""عزة وال ""كرام ""ة ك ""ان ط ""ري ""قا
م ""حفوف ""ا ب ""أش ""د امل ""صاع ""ب وأق ""ساه ""ا ،وه ""ي امل ""صاع ""ب ال ""تي ه " ّدد ب ""عضها أح ""يان ""ا امل ""وارد اإلداري ""ة امل ""توفّ ""رة
آن"ذاك .ول"م ت"كن االن"تصارات ال"تي أُح"رزت إال دالل"ة ع"لى م"ا ك"ان م"تو ّق"عا م"ن ت"أي"يد س"وف ي"بارك الجه"د ال"ذي
ت"بذل"ه ال"جام"عات ال"بهائ"ية ف"ي ق"ارات أخ"رى ف"ي م"جاب"هة تح"دي"ات م"شاب"هة مل"ا واجه"ته ال"هند .وبح"لول ال"عام
 1985ب""لغ ن""مو األم""ر ال""كري""م ح""دا دع""ا إل""ى االه""تمام ب""صورة أك""ثر ت""رك""يزا م""ما ك""ان ف""ي اس""تطاع""ة امل""حفل
ال ""روح ""ان ""ي امل ""رك ""زي أن ي ""وفّ ""ره ب ""مفرده وذل ""ك لس ""د اح ""تياج ""ات ال ""عدي ""د م ""ن م ""ختلف امل ""ناط ""ق واالس ""تفادة م ""ن
ال""فرص امل""تاح""ة ه""ناك .وه""كذا ت""أسس""ت ال""هيئة الج""دي""دة ب""اس""م املج""لس اإلق""ليمي ال""بهائ""ي ،ف""كان ذل""ك ب""داي""ة
مسيرة خلق الالمركزية اإلدارية التي برهنت على فاعليتها في العديد من األقطار األخرى.
وح ""ني اح "تُفل ف ""ي ال ""عام  1986ب ""اف ""تتاح مش ""رق أذك ""ار ال ""هند و”م ""عبد ال ""لوت ""س“ الج ""ميل ،ك ""ان ذل ""ك الح ""دث
ب"مثاب"ة ت"توي"ج الئ"ق ل"كل ال"نشاط"ات ال"جاري"ة آن"ذاك وم"ا ح" ّققته م"ن ت"وس"يع رق"عة األم"ر ال"كري"م وت"دع"يم أرك"ان"ه.
ورغ ""م أن مش ""روع ب ""ناء مش ""رق أذك ""ار ال ""هند ق ""د و ّل""د ت ""و ّق""عات م ""فعمة ب ""اآلم ""ال امل ""تفائ ""لة ب ""النس ""بة ل ""ألث ""ر ال ""ذي
س"يكون ل"لبناء ع"ند إت"مام"ه ع"لى م"دى االع"تراف ب"دي"ن اهلل وإق"بال الج"ماه"ير ع"ليه ،ف"إن ال"واق"ع ف"اق ب"صورة ال
ح"د ل"ها أك"بر ه"ذه اآلم"ال وأك"ثره"ا إش"راق"ا وت"فاؤال .ف"في ي"وم"نا ه"ذا أص"بح مش"رق أذك"ار ال"هند امل"حج األول
"رح"ب ك"ل ي"وم ب"مع ّدل ي"زي"د ع"لى عش"رة آالف زائ"ر ،وتظه"ر ص"وره
ل"لز ّوار ي"جتذب"هم م"ن ك"ل أن"حاء ش"به ال"قارة وي ّ "

ب""شكل ب""ارز ف""ي م""ا ينش""ر م""ن ص""حف وك""تب وم""جالت وم""ا ي""نتج م""ن أف""الم س""ينمائ""ية وم""ا ي""ع ّد م""ن ب""رام""ج
وتجس""د ف""ي ق""ال""ب ع""لى ه""ذه ال""درج""ة
ّ"
ت""لفازي""ة .ول""قد أع""طى االه""تمام ال""ذي أث""اره ف""ي ال""ناس دي""ن ب""عث ن""فسه
م""ن ال""روع""ة واإلب""داع ،م""عنى ج""دي""دا ل""ذل""ك ال""وص""ف ال""ذي س""اق""ه ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ب""النس""بة مل""شارق األذك""ار
حني قال إن مشرق األذكار هو ”املب ّلغ الصامت“ لدين اهلل.
إن ال ""تقدم ال ""ذي ح " ّققته ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية ف ""ي ال ""هند ،أك ""ان ذل ""ك ب ""النس ""بة ل ""نموه ""ا ال ""داخ ""لي أو ب ""النس ""بة مل ""ا
وطّدت"ه م"ن ع"الق"ات م"ع امل"جتمع ال"خارج"ي األوس"ع ،إن"ما ي"دل ب"وض"وح ع"لى م"ا أق"دم"ت ع"ليه ت"لك ال"جام"عة ف"ي
شه ""ر تش ""ري ""ن ال ""ثان ""ي )ن ""وف ""مبر( ال ""عام  2000ع ""ندم ""ا اتّخ ""ذت خ ""طوة رائ ""دة ف ""ي م ""جال ال ""تنمية االج ""تماع ""ية
واالق""تصادي""ة .ف""قد ن "ظّم امل""حفل ال""روح""ان""ي امل""رك""زي ف""ي ال""هند ،م""عتمدا ع""لى رص""يده م""ن الشه""رة وال""سمعة
ال" ""طيبة ال" ""تي ف" ""از ب" ""ها ل" ""دى األوس" ""اط ال" ""تق ّدم" ""ية ف" ""ي ال" ""بالد ع" ""ن ح" ""ق وج" ""دارة ،ن " "ظّم ب" ""ال" ""تعاون م" ""ع ”معه" ""د
ال"دراس"ات ال"خاص"ة ب"ال"رف"اه واالزده"ار ال"عامل"ي“ ح"دي"ث ال"تأس"يس ال"تاب"ع ل"لجام"عة ال"بهائ"ية ن"دوة ع"لمية ح"ول
م ""وض ""وع ”ال ""دي ""ن وال ""علم وال ""تنمية 123“،اش ""ترك ف ""يها م ""ائ ""ة ون "يّف م ""ن أك ""ثر ه ""يئات ال ""تنمية ن ""فوذا ف ""ي ال ""بالد
سج""ل ه""ذا الح""دث إس""هام""ا ب""هائ""يا م""تميّزا ف""ي ت""عزي""ز
ونش""رت أخ""بار ال""ندوة وس""ائ""ل اإلع""الم ال""وط""نية .وق""د ّ"
م""سيرة ال""تق ّدم االج""تماع""ي وس""اع""د ف""ي ت""هيئة األج""واء ل""عقد ن""دوات م""شاب""هة ف""ي أف""ري""قيا وأم""ري""كا ال""الت""ينية
وم""ناط""ق أخ""رى م""ن ال""عال""م ،ح""يث تس""تطيع ال""جام""عات ال""بهائ""ية ب""ما ت""ملك م""ن ق""درات خ"الّق""ة أن ت""ساع""د ف""ي
"صة م"ن أه"م ال"قصص ال"تي ت"حكى ع ّ"ما ح"ققه األم"ر ال"كري"م م"ن إن"جازات
خ"لق وق"ول"بة ن"شاط ي"صبح ب"حق ق ّ
ناجحة.
وخ"الل ه"ذه ال"سنوات ذات"ها شه"دت ال"قارة اآلس"يوي"ة ظ"هور ال"جام"عة ال"بهائ"ية ف"ي م"ال"يزي"ا ال"تي ك"ان"ت مح"رك"ا
"توس""عية ال""تي ح " ّققت أه""داف""ها بس""رع""ة م""ده""شة وب""عثت ب""مهاج""ري""ها وم""ب ّلغيها ال""ج ّوال""ني إل""ى م""ا
ل""لنشاط""ات ال" ّ "
ج ""اوره ""ا م ""ن أق ""طار .وق ""د انعكس ""ت آث ""ار ه ""ذا ال ""تط ّور ال ""ذي ت ""ح ّقق ب ""فضله ه ""ذا ال ""تق ّدم امل ""ثير ف ""ي ع ""الق ""ة
الش"راك"ة ال"روح"ية ال"تي ت"وث"قت ب"ني امل"ؤم"نني املتح" ّدري"ن م"ن أص"ل ص"يني وأول"ئك املتح"دري"ن م"ن أص"ل ه"ندي.
وق""د دأب ال""ز ّوار ال""عائ""دون م""ن م""ال""يزي""ا ع""لى ال""تعبير ف""ي أح""ادي""ثهم ع""ن اع""جاب ي""بلغ ح" ّد ال""ده""شة ل""روع""ة م""ا
ح " ّققته ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية امل ""ال ""يزي ""ة ب ""نشاط ""ها رغ ""م م ""ا ك ""ان ""ت ت ""رزح ت ""حته م ""ن ع ""بء ث ""قيل م ""ن ال ""عوائ ""ق وم ""ا
ي ""عترض ""ها م ""ن ح ""واج ""ز .ف ""كان ع ""ملها ب ""مثاب ""ة ت ""جسيد ل ""الس ""تعارة امل ""جازي ""ة ال ""عسكري ""ة ال ""تي ت ""عبر ع ""ن روح
"ال""بطول""ة وال""تضحية “،وه""ي امل""جاز ال""ذي اس""تخدم""ه ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ف""ي آث""اره ال""كتاب""ية ف""ي وص""ف
الروح الحقيقية للجهود البهائية املبذولة في املجال التبليغي.
"تقصي امل""عرف""ة ك""فيلة ب""أن
ل""م ي""كن ال""نم ّو ع""امل""ي ال""نطاق ل""لجام""عة ال""بهائ""ية ال""عامل""ية وال""دروب ال""تي ان""تهجتها ل" ّ
ت""حكي ل""نا ب""كام""ل ح""ذاف""يره""ا وت""فاص""يلها ق""صة ت""لك ال""عقود امل "تّسمة ب""الخ""لق واإلب""داع وامل""بتالة ب""االض""طراب
ف"ي آن م"عا .وع"ندم"ا ي"حني ال"وق"ت ل"كتاب"ة ت"اري"خ ه"ذه ال"حقبة وي"أت"ي أوان"ه ،ال ب"د أن ي"كون اك"ثر ال"فصول روع"ة
وت ""أ ّل""قا ذل ""ك ال ""فصل ال ""ذي س ""يروي ت ""لك االن ""تصارات ال ""روح ""ية وامل ""عنوي ""ة ال ""تي ح " ّققتها ال ""جام ""عات ال ""بهائ ""ية،
وع"لى ال"خصوص ف"ي أف"ري"قيا ال"تي ع"اش"ت ج"ام"عات"ها ال"بهائ"ية ص"ام"دة رغ"م م"ا ق"اس"ته م"ن الح"روب واإلره"اب
واالض"طهاد ال"سياس"ي وم"ن أش"د أن"واع ال"فاق"ة والح"رم"ان ،وخ"رج"ت ه"ذه ال"جام"عات م"ن ه"ذه ال"تجارب وه"ي
ث""اب""تة اإلي""مان ع""اق""دة ال""عزم ع""لى االس""تمرار ف""ي ن""شاط""ها ال""ذي ت""و ّق""ف ل""كي تُ""ت ّم ب""ناء ح""ياة ج""ماع""ية ب""هائ""ية
ق""اب""لة ل""لنم ّو واالزده""ار .ف""في ال""حبشة م""ثالً ،وه""ي م""وط""ن إح""دى أق""دم ال""حضارات اإلن""سان""ية وأغ""ناه""ا ث""قاف""ة
وت ""راث ""ا ،ت ""م ّكنت ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية ه ""ناك م ""ن امل ""حاف ""ظة ع ""لى ال ""روح امل ""عنوي ""ة ل ""لمؤم ""نني م ""ن أع ""ضائ ""ها وع ""لى

ت ""ماس ""ك ب ""نيتها اإلداري ""ة رغ ""م رزوح ""ها ت ""حت ن ""ير ض ""غوط ال ه ""وادة ف ""يها ف ""رض ""ها ن ""ظام اس ""تبدادي ص ""ارم
وغ ""اش ""م .أم ""ا ب ""النس ""بة ل ""لمؤم ""نني م ""ن األح "بّاء ف ""ي ب ""الد أخ ""رى م ""ن ال ""قارة األف ""ري ""قية ف ""يصحّ ال ""قول إن ه ""ؤالء
س ""لكوا س ""بل االس ""تقام ""ة وال ""ثبات ف ""ي أم ""ر اهلل ف ""قاده ""م ذل ""ك ع ""بر ج ""حيم م ""ن اآلالم وامل ""عان ""اة ال م ""ثيل ل ""ه ف ""ي
سج"له ال"تاري"خ م"ن أح"داث ش"واه"د م"ثيرة أك"ثر دالل"ة ع"لى ال"قوة ال"روح"ية
ال"تاري"خ الح"دي"ث .ول"ن نج"د ف"ي م"ا ّ "
امل""حضة م""ن ق""صص ال""شجاع""ة وال""بسال""ة وط""هارة ال""قلب وص""فائ""ه ،م""ن ت""لك ال""قصص ال""تي ان""بعثت م""ن ذل""ك
ال""جحيم ال""ذي ك""وى األح""باء امل""ؤم""نني ف""ي م""ا ك""ان ي""عرف ب""زائ""ير ،وه""ي ال""قصص ال""تي س""وف ت""ه ّم األج""يال
ال"قادم"ة وت"سهم إس"هام"ا ال ي"ق ّدر ب"ثمن ف"ي خ"لق ث"قاف"ة ب"هائ"ية ع"امل"ية .وإل"ى ه"ذا السج ّ"ل ال"بطول"ي ف"ي ال"كفاح
تخصها.
الروحي أضافت بالد مثل يوغندا ورواندا ما ح ّققته من إنجازات خالدة
ّ
وك"م ك"ان ب"اع"ثا ع"لى اإلل"هام أي"ضا وج"ود ت"لك ال"قدرة ع"لى االن"بعاث والتج"دي"د امل"كنون"ة ف"ي ق"لب األم"ر ال"كري"م
وج""وه""ره ،وه""ي ال""قدرة ال""تي ب""رزت واض""حة امل""عال""م ف""ي م""خيمات ال""الج""ئني ف""ي ك""مبودي""ا ع""لى ط""ول الح""دود
ال"تاي"الن"دي"ة .وب"فضل امل"جهودات ال"بطول"ية ل"نفر م"عدود م"ن امل"ب ّلغني ت" ّم ت"شكيل امل"حاف"ل ال"روح"ان"ية املح"لية ف"ي
"صوره"ا ،ون"جوا ب"عد
أوس"اط أول"ئك ال"ذي"ن ت"عرض"وا لح"ملة م"ن اإلب"ادة الج"ماع"ية يس"تحيل ع"لى ع"قل اإلن"سان ت ّ
أن ف"قدوا ع"ددا ال ي"حصى م"ن أع"زّائ"هم ع"الوة ع"لى م"ا خس"روا م"ن م"تاع ال"دن"يا وم"ا ك"ان ي"وفّ"ر ل"هم م"ن ح"ياة
م""ادي""ة آم""نة ،ل""كن ال""شعلة ال""ت ّواق""ة إل""ى ال""حقيقة ال""روح""ية ب""قيت م "تّقدة ف""ي ن""فوس ه""ؤالء امل""ؤم""نني وأرواح""هم.
وث ""مة إن ""جاز آخ ""ر رائ ""ع ش ""بيه ب ""ما س ""بق ذك ""ره ح " ّققته ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية ف ""ي ل ""يبيري ""ا ال ""تي ط ""رد أع ""ضاؤه ""ا
وش" ّ"ردوا م""نفيني ف""ي م""ا ج""اوره""م م""ن األق""طار ،فح""مل ه""ؤالء امل""ؤم""نون ال""شجعان م""عهم إل""ى م""نفاه""م ك""ل م""ا
"تمروا ي"نظّمون
ي"تع ّلق ب"حياة ج"ام"عتهم ال"بهائ"ية ف"ش ّكلوا امل"حاف"ل ال"روح"ان"ية وق"ام"وا ب"تبليغ ال"كلمة اإلل"هية واس ّ
ال ""دروس ألط ""فال ""هم وص ""رف ""وا أوق ""ات ف ""راغ ""هم ف ""ي اك ""تساب م ""هارات ج ""دي ""دة ووج ""دوا ف ""ي ف ""نون امل ""وس ""يقى
والرقص واملسرح قوى للروح أبقت جذوة األمل متّقدة في قلوبهم في انتظار عودتهم إلى ديارهم.
وف"يما ك"ان"ت دورات ال"تدري"ب ع"لى أس"ال"يب ت"بليغ ال"كلمة اإلل"هية إل"ى الج"ماه"ير ق"ائ"مة ،ك"ان"ت ص"ورة ال"جام"عة
ال"بهائ"ية ق"د ب"دأت ف"ي ال"تح ّول وال"تغيير .ف"في ال"عام  1992اح"تفل ال"عال"م ال"بهائ"ي ب"ثان"ي ”س"نة م"ق ّدس"ة“ ف"ي
ت"اري"خه .وص"ادف"ت ه"ذه ”ال"سنة امل"قدس"ة“ إح"ياء ال"ذك"رى امل"ئوي"ة ل"صعود ح"ضرة ب"هاء اهلل واإلع"الن ع"ن عه"ده
وم ""يثاق ""ه .ف ""كان االح ""تفال به ""ذه ال ""ذك ""رى أب ""لغ م ""ن أي ت ""عبير أو ك ""الم ،وب ""ره ""ان ""ا ق ""اط ""عا ع ""لى ن ""جاح ال ""نشاط
ال"تبليغي ف"ي أن"حاء ال"عال"م ،إذ أ ّم االح"تفال ف"ي ”ق"اع"ة ج"اف"يتس ل"لمؤت"مرات“ ب"مدي"نة ن"يوي"ورك س"بعة وعش"رون
أل"فا م"ن امل"ؤم"نني ب"ينما اح"تفل آالف آخ"رون ف"ي ت"سعة م"ؤت"مرات أخ"رى ف"رع"ية ف"ي ب"وخ"ارس"ت وب"ون"س آي"رس
وم""وس""كو ون""يروب""ي ون""يو دل""هي وب""نما وس""نغاف""وره وس""يدن""ي وس""ام""وا ال""غرب""ية .وشه""د م""ؤت""مر ن""يوي""ورك لح""ظة
أخ"ذت ب"مجام"ع ق"لوب ال"حاض"ري"ن ،وذل"ك ع"ندم"ا ت"م االتّ"صال ع"ن ط"ري"ق الش"بكات ال"فضائ"ية ب"االح"تفال ال"ذي
ك"ان ي"قيمه ال"بهائ"يون ف"ي م"وس"كو ،ف"اه"تزت ال"نفوس ف"رح"ا وارتعش"ت س"رورا ل"سماع ال"تحيات ال"بهائ"ية ب"ال"لغة
ال"روس"ية ال"تي يتح"دث ب"ها م"ائ"تان وث"مان"ون م"ليون"ا م"ن ال"ناس ي"قطنون ف"ي م"ا ال ي"قل ع"ن خ"مسة عش"ر ق"طرا
م""ن األق""طار .ك""ان ه""ذا الح""دث ب""مثاب""ة اإلع""الن ع""ن م""رح""لة ج""دي""دة م""ن م""راح""ل اس""تجاب""ة اإلن""سان""ية ل""دع""وة
حضرة بهاء اهلل.
شه"د ك ُّ"ل م"ن م"ؤت"مري م"وس"كو وب"وخ"ارس"ت ع"ودة ج"ام"عات ب"هائ"ية ك"ادت أن ت"زول م"ن ال"وج"ود ت"قري"با ن"تيجة
ل"الض"طهاد ال"ذي م"ارس"ه االتّ"حاد ال"سوف"ييتي وامل"تعاون"ون م"عه م"ن األن"ظمة ال"تي ك"ان"ت ت"دور ف"ي ف"لكه ،وع"اد
ع""لي أك""بر ف""روت""ن ،وه""و أح""د آخ""ر أي""ادي أم""ر اهلل ال""ثالث""ة ال""ذي""ن ب""قوا ع""لى ق""يد ال""حياة ،إل""ى روس""يا وق""د ب""لغ

س""ن ال""سادس""ة وال""ثمان""ني وه""و يمتل غ""بطة وس""رورا ل""يحضر امل""ؤت""مر االف""تتاح""ي ل""لوك""الء امل""جتمعني الن""تخاب
امل ""حفل ال ""روح ""ان ""ي امل ""رك ""زي ل ""تلك ال ""بالد ب ""صفته م ""مثّال ل ""بيت ال ""عدل األع ""ظم .وس ""رع ""ان م ""ا ن ""شأت امل ""حاف ""ل
ال"روح"ان"ية املح"لية ف"ي ك"ل األق"طار ال"تي ت"م ف"تحها إض"اف"ة إل"ى ان"تخاب س"تة م"حاف"ل روح"ان"ية م"رك"زي"ة .وخ"الل
ف"ترة وج"يزة م"ن ال"زم"ن ت"ش ّكل ف"ي ال"بالد ال"واق"عة ع"لى ط"ول ح"دود اإلم"براط"وري"ة ال"سوف"ييتية ال"ساب"قة ،ح"يث
ك"ان األم"ر ال"كري"م م"منوع"ا ومح ّ"رم"ا ،ع"دد إض"اف"ي م"ن امل"حاف"ل ال"روح"ان"ية املح"لية إض"اف"ة إل"ى ث"مان"ية م"حاف"ل
روح""ان""ية م""رك""زي""ة ن""تيجة ن""شاط""ات الهج""رة وال""تبليغ ف""ي ت""لك ال""دي""ار .وف""يما ت""مت ت""رج""مة اآلث""ار ال""بهائ""ية إل""ى
مج"موع"ة ج"دي"دة م"ن ال"لغات اتُّخ"ذت إج"راءات نش"طة ل"لحصول ع"لى اع"تراف رس"مي ب"األم"ر ال"كري"م م"ن ق"بل
الس"لطات امل"دن"ية ،ك"ما ش"رع م"مثّلون ع"ن ال"دي"ن ال"بهائ"ي م"ن دول أوروب"ا الش"رق"ية وال"بلدان ال"تي ك"ان"ت ج"زءا
م""ن ال""كتلة ال""سوف""ييتية س""اب""قا ،ف""ي م""شارك""ة إخ""وان""هم ف""ي ال""دي""ن ال""عمل ف""ي م""جال ال""شؤون ال""خارج""ية ل""ألم""ر
الكريم على نطاق دولي وعاملي واسع.
وه ""كذا ت ""دري ""جيا ب ""دأت ال ""رس ""ال ""ة اإلل ""هية تج ""د ت ""رح ""يبا ب ""ها ف ""ي أج ""زاء م ""تعددة م ""ن ال ""صني ول ""دى الج ""ماع ""ات
ال ""صينية امل ""غترب ""ة خ ""ارج وط ""نها .وت " ّ"مت ت ""رج ""مة اآلث ""ار ال ""بهائ ""ية إل ""ى ل ""غة ”م ""ان ""داري ""ن“ ال ""صينية ك ""ما دع ""ت
ال""جام""عات ال""علمية ف""ي ال""عدي""د م""ن م""دن ت""لك ال""بالد األس""ات""ذة وال""باح""ثني ال""بهائ""يني إلل""قاء امل""حاض""رات ف""يها،
"أس"س م"رك"ز ل"لدراس"ات ال"بهائ"ية ف"ي معه"د ب"كني امل"رم"وق وال"خاص ب"دراس"ة األدي"ان ال"عامل"ية 124،وه"و املعه"د
وت ّ" "
ال""تاب""ع ألك""ادي""مية ال""علوم االج""تماع""ية .ه""ذا وق""د ع"بّرت ش""خصيات ص""ينية ع""ن ب""ال""غ إع""جاب""ها ب""امل""بادئ ال""تي
اط ""لعت ع ""ليها ف ""ي ال ""كتب ال ""بهائ ""ية .وال ي ""سع امل ""رء ف ""ي ض ""وء م ""ا أغ ""دق ""ه ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء م ""ن م ""دي ""ح ع ""لى
ال"حضارة ال"صينية ودوره"ا املس"تقبلي ف"ي م"ق ّدرات ال"عال"م اإلن"سان"ي ،إال وأن ي"توق"ع ف"ي اآلت"ي م"ن ال"سنني
إس"هام"ا خ" ّيرا وخ"الّق"ا ف"ي ال"حياة ال"فكري"ة واألخ"الق"ية وامل"عنوي"ة ل"دي"ننا ال"عزي"ز م"ن ِ"ق"بل امل"ؤم"نني امل"نتمني إل"ى
الخلفية الصينية125.
وع"ندم"ا ح"ان"ت اللح"ظة ل"صياغ"ة مش"روع ع"امل"ي م"دع"وم ب"ما ت"وفّ"ر ل"لجام"عة ال"بهائ"ية م"ن ف"هم ث"اق"ب وم"ن امل"وارد
ال"تي ت"مت ت"نميتها اتّ"ضحت ج"ليّة أه"مية ه"ذه ال"عقود ال"ثالث"ة م"ن الجه"د وال"كفاح واك"تساب امل"عرف"ة وال"خبرات
وم ""ا ت ""م م ""ن ال ""بذل وال ""تضحيات .وال ي ""غرب ع ""ن ال ""بال أن ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية ال ""تي ب ""اش ""رت ب ""تنفيذ مش ""روع
ال"سنوات األرب"ع ال"عام  1996ك"ان"ت ت"ختلف ك"ل االخ"تالف ع"ن ت"لك ال"جام"عة ال"تي ك"ان"ت ت"ض ّم مج"موع"ة م"ن
امل""ؤم""نني املتح" ّ"مسني الج""دد ت""عوزه""م ال""خبرة وال""دراي""ة ف""غام""روا ف""ي ال""عام  1968وق""ام""وا ب""تنفيذ أول مش""روع
م ""ن ت ""لك امل ""شاري ""ع ال ""عامل ""ية ال ""تي ل ""م ي ""عد ف ""ي اإلم ""كان ت ""نفيذه ""ا ت ""حت رع ""اي ""ة ح ""ضرة ول ""ي األم ""ر وه ""داي ""ته
ال ""رش ""يدة .وبح ""لول ال ""عام  1996ص ""ار ب ""اإلم ""كان رؤي ""ة ك ""ل ال ""جهود امل ""بذول ""ة ف ""ي م ""ا س ""بق م ""ن امل ""شاري ""ع
بعناصرها املتميزة بأنها أجزاء ال تتجزأ من مشروع عاملي واحد متكامل.
أم"لى ه"ذا اإلدراك ال"ذي ت"ح ّقق ن"تيجة مل"ا ت"ع ّلمته ال"جام"عة ال"بهائ"ية م"ن ال"عظات وال"دروس ض"رورة إل"قاء ن"ظرة
ف"اح"صة ك"ان"ت ال"حاج"ة إل"يها م"اس"ة لتح"دي"د م"ا ت"ح ّقق م"ن إن"جازات .ف"كان ان"تشار األم"ر ال"كري"م ف"ي ال"عقود
ال"ثالث"ة امل"اض"ية ب"مثاب"ة م"قياس مل"دى اس"تجاب"ة ع"دة م"الي"ني م"ن البش"ر ل"رس"ال"ة ح"ضرة ب"هاء اهلل م"من ب"لغتهم
ال""رس""ال""ة وت""أثّ""روا ب""ها أع""مق األث""ر إل""ى ح""د أع""لنوا ف""يه ت""عاط""فهم ودع""مهم ل""ألم""ر ال""كري""م .ف""قد أدرك ه""ؤالء أن
ص""اح""ب رس""ال""ة إل""هية ج""دي""دة ق""د ظه""ر ودخ""ل ق""لوب""هم ش""يء م""ن روح اإلي""مان وت""أثّ""روا أب""لغ ال""تأث""ر ب""ما وج""دوه
ف"ي ال"تعال"يم ال"بهائ"ية م"ن دع"وة إل"ى وح"دة ال"عال"م اإلن"سان"ي .ول"م يس"تطع إال ن"فر ق"ليل م"ن ه"ؤالء ت"جاوز ه"ذه
امل"رح"لة وإق"ران ال"سعي وال"عمل ب"اإلي"مان ،أن ي"ذه"بوا ف"ي م"ساع"يهم أب"عد م"ن ذل"ك .ف"قد ك"ان ه"ؤالء امل"ؤم"نون

ف ""ي م ""عظم األح ""يان أش ""خاص ""ا ب ""لغتهم ال ""كلمة اإلل ""هية أص ""ال ع ""ن ط ""ري ""ق ب ""رام ""ج ت ""بليغية ن "فّذه ""ا امل ""هاج ""رون
وامل""بلغون ال""قادم""ون م""ن خ""ارج ب""الده""م .ول" ّ
"عل أه""م م""صادر ال""قوة ل""دى ج""ماه""ير البش""ر ال""ذي""ن ج""اء م""نهم م""ن
تسج""ل م ""ن امل ""ؤم ""نني الج ""دد ي ""كمن ف ""ي ان ""فتاح ال ""قلوب وص ""فائ ""ها ل ""دى ت ""لك الج ""ماه ""ير ف ""يغير ال ""نفوس وي ""نبّه
ّ"
ط""اق""ات""ها لتح""دث ت""ح ّوالت اج""تماع""ية مس""تدي""مة .أم""ا أع""ظم امل""ع ّوق""ات ع""ند ت""لك الج""ماه""ير ب""ال""ذات ف""قد ك""ان""ت
ح"ال"ة االس"تسالم واالس"تخذاء ال"تي ث"بتها ف"ي ال"نفس ج"يال ب"عد ج"يل ال"نفوذ ال"خارج"ي ال"غري"ب ب"غض ال"نظر
ع" ّ"ما ح" ّققه ه""ؤالء م""ن ف""وائ""د وم""كاس""ب م""ادي""ة .وت""بعا ل""ذل""ك ك""ان""ت ب""رام""ج ن""شاط""ات""هم ف""ي أغ""لب األح""يان واه""ية
ال""صلة ،إن ل""م ت""كن ب""عيدة ك""ل ال""بعد ،ع""ن واق""ع ال""حال ب""النس""بة الح""تياج""ات أه""ل ال""بالد وم""تطلبات ح""يات""هم
اليومية.
ت ّ"مت ص"ياغ"ة مش"روع ال"سنوات األرب"ع إذا ً ب"قصد االس"تفادة م ّ"ما ت"وفّ"ر آن"ذاك م"ن ف"رص م"تاح"ة ون"ظرة ث"اق"بة
فسج"ل ع"لى ه"ذا ال"نحو ت"قدم"ا ك"بيرا ع"لى امل"شاري"ع ال"تي س"بقته م"باش"رة .وه"كذا أص"بح ه"دف دخ"ول
ّ"
ل"ألم"ور
ال ""ناس أف ""واج ""ا ف ""ي أم ""ر اهلل اله ""دف ال ""وح ""يد ال ""ذي س ""يطر ع ""لى األف ""كار ك ""اف ""ة ف ""ي ه ""ذا املش ""روع .وأك ""دت
"ب الج""ميع ب""ثقة
ال""دروس املس""تقاة م""ن امل""شاري""ع ال""ساب""قة أه""مية ت""نمية ق""درة األح "بّاء أي""نما ك""ان""وا ،ح""تى يه" ّ
واع"تداد ل"نصرة أم"ر اهلل ورف"ع ل"واء رس"ال"ته .أم"ا األداة ل"تحقيق ه"ذا اله"دف ف"قد ت"م ص"قلها وإع"داده"ا ب"دأب
خالل املشاريع السابقة وأخيرا ق ّدمت البرهان على مدى فاعليتها ونجاحها.
اب" ""تدع ح" ""ضرة ع" ""بد ال" ""بهاء ه" ""ذه األداة ق" ""بل عش" ""رات ال" ""سنني ك" ""ما اب" ""تدع غ" ""يره" ""ا م" ""ن ال" ""طرق واألس" ""ال" ""يب
ث ح""ضرة ع""بد
وال""نشاط""ات األخ""رى ال""تي ك""ان""ت دائ""ما ت""ساع""د األم""ر ال""كري""م ع""لى ال""تق ّدم واالزده""ار .ف""قد ح" ّ
"تعمقني ”ع""لى ج""مع الش""بان ال""ياف""عني ال""ناش""ئني ب""محبة اهلل ف""ي
ال""بهاء ف""ي أل""واح الخ""طة اإلل""هية األح "بّاء امل" ّ
ويفس"رون
ّ" "
م"دارس ال"تبليغ ،ف"يعلمون"هم ال"براه"ني اإلل"هية وال"حجج واألدل"ة ويش"رح"ون ل"هم ت"اري"خ األم"ر امل"بارك
ل ""هم ج ""ميع األدل ""ة ال ""واردة ف ""ي ال ""كتب وال ""صحف اإلل ""هية ال ""سال ""فة ح ""ول ظ ""هور امل ""وع ""ود“ 126ف ""لقد س ""بق أن
شه"دت إي"ران ف"ي أوائ"ل ه"ذا ال"قرن ن"شاط"ا م"ن ه"ذا ال"قبيل ف"ي م"جال"ي الهج"رة وال"برام"ج ال"تدري"بية امل"نظّمة
ق"ام ب"ها امل"علم وامل"ربّ"ي امل"حبوب امل"عروف ب"اس"م ص"در ال"صدور 127.وازداد ع"دد امل"دارس ال"صيفية والش"توي"ة
"جعت امل ""شاري ""ع امل ""تعاق ""بة ع ""لى إج ""راء ال ""تجارب واالخ ""تبارات ب ""حثا ع ""ن أن ""جع ال ""طرق
ع ""لى م ""ر ال ""سنني وش " ّ
لتنمية املعاهد الدراسية البهائية وتطويرها.
ول" ّ
"عل أه""م ت""ق ّدم ف""ي ه""ذا امل""ضمار ت""ح ّقق ف""ي ف""ترة ت""زي""د ع""لى ع""قدي""ن م""ن ال""زم""ان .وك""ان""ت ال""بداي""ة ف""ي ال""عام
"تعمق ف"يها .وس"رع"ان م"ا ت"م
 1970ف"ي ك"ول"وم"بيا ح"يث وض"ع ب"رن"ام"ج م"نتظم ودائ"م ل"دراس"ة اآلث"ار امل"ق ّدس"ة وال ّ
اع"تماد ه"ذا ال"برن"ام"ج و ُ"ع"مل ب"ه ف"ي أق"طار م"جاورة .ك"ان ه"ذا ال"برن"ام"ج م"ن ن"تائ"ج ت"لك ال"جهود امل"وازي"ة ال"تي
ب"ذل"تها ال"جام"عة ال"بهائ"ية ف"ي ك"ول"وم"بيا ف"ي م"جال ال"تنمية االج"تماع"ية واالق"تصادي"ة .ول ّ
"عل م"ا ي"زي"د م"ن روع"ة
"تمرد وال"فوض"ى ال"تي ش"غلت
ه"ذا اإلن"جاز امل"ده"ش أي"ضا ً ك"ون"ه ت"ح ّقق ف"ي ج"و س"ادت ف"يه م"ظاه"ر ال"عنف وال ّ
بال املجتمع الخارجي العام املحيط بالجامعة البهائية في تلك البالد وأفدت حياته.
ك"ان ه"ذا اإلن"جاز ال"كول"وم"بي م"صدر إل"هام ب"النس"بة ل"لجام"عة ال"بهائ"ية ف"ي أم"اك"ن أخ"رى م"ن ال"عال"م .ول"م ي"كد
مش""روع ال""سنوات األرب""ع ي""أت""ي إل""ى ن""هاي""ته ح""تى ك""ان ع""دد املش""ترك""ني ف""ي ب""رام""ج امل""عاه""د ال""تدري""بية ع""لى
ن"طاق ع"امل"ي ي"زي"د ع"لى م"ائ"ة أل"ف م"ن امل"ؤم"نني ،ب"ينما ك"ان ع"دد ت"لك امل"عاه"د ي"رب"و ع"لى ث"الث"مائ"ة معه"د دائ"م.
وخ ""طت م ""عظم م ""عاه ""د ال ""تدري ""ب اإلق ""ليمية خ ""طوات أب ""عد ف ""ي ه ""ذا الس ""بيل ح ""ني ق ""ام ""ت ب ""تنفيذ ه ""ذا اله ""دف

فخ ""لقت ش ""بكة م ""ن ”الح ""لقات ال ""دراس ""ية“ تس ""تثمر امل ""واه ""ب امل ""توفّ ""رة ل ""دى األح ""باء ف ""ي ت ""طبيق ن ""شاط ""ات ت ""لك
امل ""عاه ""د ع ""لى ن ""طاق مح ""لي .وي ""بدو واض ""حا اآلن أن ن ""جاح امل ""عاه ""د ال ""تدري ""بية ف ""ي ع ""ملها ق ""د دع ""م دع ""ما
عظيما ،وعلى املدى البعيد ،تلك املسيرة نحو صياغة نظام عاملي خاص بقضايا التربية البهائية128.
سج"له
ورغ"م أن ال"جهود امل"بذول"ة ف"ي ه"ذه ال"عقود ك"ان"ت نس"بيا م"تواض"عة إذا م"ا ق"ورن"ت ب"ذل"ك املس"توى ال"ذي ّ "
ال"عصر ال"بطول"ي ،ف"إن"ها رغ"م ذل"ك ت"فتح ل"لجيل ال"راه"ن م"ن ال"بهائ"يني ن"اف"ذة ي"طل م"نها ع"لى م"ا وص"فه ح"ضرة
ش ""وق ""ي أف ""ندي ب ""قـول ""ه :إن ت ""اري ""خ األم ""ر ال ""كري ""م ف ""ي ط ""بيعته ي ""تك ّون م ""ن دورات ه ""ي ”س ""لسلة م ""ن األزم ""ات
ال"داخ"لية وال"خارج"ية ال"تي ت"ختلف ف"ي ش" ّدت"ها وم" ّدت"ها ،وت"تفق ف"ي آث"اره"ا امل"د ّم""رة امل"باش"رة ،إال أن ك"ل أزم"ة
م ""نها ك ""ان ""ت ت ""طلق ب ""صورة غ ""يبية م ""قدارا م ""الئ ""ما م ""ن ال ""قوة اإلل ""هية ال ""تي ت ""دف ""عه م ""ن ج ""دي ""د إل ""ى ال ""تق ّدم
وال"تفتّح 129“.وت"رس"م ل"نا ه"ذه ال"كلمات ع"ند وض"عها ف"ي إط"ار م"نظوره"ا ال"صحيح س"لسلة ال"جهود ال"تي ب"ذل"ت
وال ""تجارب ال ""تي أج ""ري ""ت وامل ""آس ""ي ال ""تي وق ""عت واالن ""تصارات ال ""تي ت ""ح ّققت وال ""تي م "يّزت ك " ُّلها اإلق ""دام ""ات
األول"ية ف"ي م"جال إب"الغ ال"كلمة اإلل"هية ع"لى ن"طاق واس"ع إض"اف"ة إل"ى أن"ها ه"يّأت ال"جام"عة ال"بهائ"ية لتح"دي"ات
أعظم في املستقبل.
"تفرج"ة ف"ي أف"ضل ال"حاالت ،وك"ان
ك"ان"ت األغ"لبية ال"ساح"قة م"ن ج"ماه"ير البش"ر ع"بر ال"تاري"خ مج ّ"رد ج"ماه"ير م ّ
دوره"ا ف"ي م"سيرة ال"تق ّدم ال"حضاري ت"لك ال ي"تعدى خ"دم"ة أه"داف ص"فوة أو ن"خبة م"ن امل"تنفّذي"ن اس"تطاع"ت
أن ت" ""سيطر ع" ""لى م" ""قدرات ت" ""لك امل" ""سيرة .وح" ""تى األدي" ""ان اإلل" ""هية امل" ""تتاب" ""عة ال" ""تي تس" ""تهدف تح" ""ري" ""ر ال" ""روح
اإلن""سان""ية وج""دت ن""فسها ف""ي ن""هاي""ة األم""ر أس""يرة ”ال""نفس األ ّم""ارة“ ف""تق ّلصت وتج" ّ"مدت ف""ي م""ا ص""نعه البش""ر
م ""ن ال ""عقائ ""د وال ""طقوس وم ""ا اب ""تدع ""وه م ""ن ام ""تيازات م ""نحت ل ""رج ""ال ال ""دي ""ن ن ""اه ""يك ب ""ما زرع ""وه م ""ن ال ""صراع ""ات
املذهبية .وهكذا وصلت هذه األديان إلى ختام دوراتها وقد أحبطت غاياتها األصل ّية و ُ
خ ّيبت آمالها.
ج ""اء ح ""ضرة ب ""هاء اهلل ليح " ّ"رر ال ""جنس البش ""ري م ""ن رب ""قة ه ""ذه ال ""عبودي ""ة ال ""تي ط ""ال أم ""ده ""ا .وك " ّ"رس ""ت ج ""ام ""عة
أت"باع"ه امل"ؤم"نني ك"ل ج"هوده"ا ف"ي ال"عقود ال"ختام"ية ل"لقرن العش"ري"ن إلج"راء ال"تجارب ال"خالّق"ة وام"تحان أن"جع
ال"وس"ائ"ل واألدوات ل"تحقيق م"ا ق"صد إل"يه ح"ضرة ب"هاء اهلل م"ن األه"داف وال"غاي"ات .ف"إن ت"نفيذ الخ"طة اإلل"هية
يس ""تدع ""ي ع ""لى األق ""ل م ""شارك ""ة ك ""ام ""لة ل ""إلن ""سان ""ية ب ""أس ""ره ""ا ف ""ي ال ""جهود امل ""بذول ""ة ل ""تحقيق ن ""م ّوه ""ا ال ""روح ""ي
"عرض ""ت ل ""ها ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية ف ""ي العش ""رات م ""ن
واالج ""تماع ""ي وال ""فكري .ف ""ال ""تجارب واالم ""تحان ""ات ال ""تي ت " ّ
ال"سنني م"نذ ال"عام  1963ك"ان"ت ض"روري"ة لشح"ذ ال"همم وت"طهير ال"نيّات ل"يصبح أول"ئك ال"ذي"ن س"وف ي"سهمون
ف""ي ه""ذه امل""سيرة الئ""قني وم""ؤ ّه""لني ل""تنفيذ م""ا أؤت""منوا ع""ليه م""ن أم""ان""ة ع""لى ه""ذه ال""درج""ة م""ن ال""عظمة وال""سمو.
ف"مثل ه"ذه االم"تحان"ات ت"قوم ب"مثاب"ة أق"وى دل"يل ع"لى أن ال"عال"م اإلن"سان"ي ق"د ب"لغ ف"ي م"سيرت"ه م"رح"لة ال"نضج
والرشاد التي أشار إليها حضرة عبد البهاء بكل ثقة واعتداد كما يلي:
تظه"ر ب"عض الح"رك"ات االج"تماع"ية وتنش"ط ف"اع"لة مل"دة وج"يزة ث"م ت"تو ّق""ف .وه"ناك غ"يره"ا م"ن الح"رك"ات
ت""بدي ل""نا قس""طا أع""ظم م""ن ال""نمو وال""قوة ول""كن ق""بل ب""لوغ""ها م""رح""لة ال""نضج ي""صيبها ال""ضعف ف""تنهار
ل"يطوي"ها ال"نسيان … وه"ناك ن"وع آخ"ر ،ح"رك"ة ك"ان أم أم"را ،ت"كون ب"داي"ته ب"سيطة ج"دا وغ"ير م"لحوظ"ة
"توس""ع ت""دري""جيا
ال ي""كاد أن ي""لتفت إل""يها أح""د ،ول""كنها ت""سير ُق" ُدم""ا ب""عزم وث""قة وت""تق ّدم ت""ق ّدم""ا وط""يدا وت" ّ "
وتنتشر حتى تحوز أبعادا عاملية .إن الجامعة البهائية هي من هذا النوع األخير130.
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إن ال " ّ"رس ""ال ""ة اإلل ""هية ال ""تي ج ""اء ب ""ها ح ""ضرة ب ""هاء اهلل ال ت ""قتصر أه ""داف ""ها ع ""لى ت ""شييد ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية
فحس ""ب ،ب ""ل ه ""ي رس ""ال ""ة م ""وج ""هة إل ""ى ال ""عال ""م اإلن ""سان ""ي ب ""أس ""ره .وس ""وف تح ""ظى ه ""ذه ال ""رس ""ال ""ة ب ""تأي ""يد نُ "ظُم
امل""جتمع وم""ؤس""سات""ه ب""ال""قدر ال""ذي ت""صبح ف""يه ال""جام""عة ال""بهائ""ية م""ثال يُ""حتذى ي""بعث اإلل""هام ف""ي ت""لك ال""نظم
وي""حفزه""ا ل""لسعي ن""حو إرس""اء أس""س م""جتمع ي""سوده ال""عدل واإلن""صاف .ول""و أردن""ا أن ن""درك أه""مية م""ا َع" ِ"نيَت
ال""رس""ال""ة اإلل""هية ب""تحقيقه ف""ي ه""ذي""ن امل""جال""ني امل""توازي""ني ي""نبغي ل""نا أن ن""عيد إل""ى ال""ذاك""رة م""ا ص""رف""ه ح""ضرة
ب ""هاء اهلل م ""ن وق ""ت وب ""ذل ""ه م ""ن جه ""د ف ""ي س ""بيل ت ""نمية ع ""الق ""ات ط ""يبة م ""ع ك ""ل م ""ن امل ""سؤول ""ني ال ""رس ""ميني وق ""ادة
ال""فكر ووج""هاء م""ختلف ال""طوائ""ف امل""مثلة ل""ألق""ليات ،إض""اف""ة إل""ى م""مثلي ال""حكوم""ات األج""نبية امل""عتَمدي""ن ل""دى
ال"بالط اإلم"براط"وري ال"عثمان"ي .وتج" ّلى ال"تأث"ير امل"عنوي له"ذا الجه"د امل"بذول واض"حا ف"ي اإلط"راء ال"ذي أب"داه
ح""تى أل""د األع""داء ال""ذي""ن ن" ّوه""وا ب""ما تح" ّلى ب""ه ح""ضرة ب""هاء اهلل م""ن خ""لق ع""ظيم وم""ا أظه""ره م""ن ت""عال""يم .وك""ان
م ""ن ه ""ؤالء ،م ""ثال ،ال ""وزي ""ر ال ""عثمان ""ي ع ""لي ب ""اش ""ا وال ""سفير ال ""فارس ""ي م ""يرزا ح ""سن خ ""ان .أم ""ا األول ،ف ""رغ ""م
إص""داره ح""كما ب""نفي س""جينه الج""ليل إل""ى ق""لعة ال""سجن ع""كا ،ل""م يس""تطع إخ""فاء م""شاع""ر اإلع""جاب ب""حضرة
ب""هاء اهلل وه""ي ال""تي دف""عته إل""ى وص""فه ق""ائ""ال” :إن""ه رج""ل م""تميّز ك""ام""ل ال""صفات ،ع""لى خ""لق م""ثال""ي وس""يرة
ع""طرة ،م""عتدل ك""ل االع""تدال ،وذو ش""خصية ذات وق""ار ب""ال""غ “.و ف""ي م""ا ي""تعلق ب""ال""تعال""يم ال""تي ج""اء ب""ها ف""قد
ك""ان""ت ف""ي ن""ظر ال""وزي""ر ال""عثمان""ي ”ت""عال""يم تس""تحق ال""تقدي""ر وال""تبجيل 131“.وأم""ا ب""النس""بة ل""لسفير ال""فارس""ي
دس ال"دس"ائ"س وك"ان امل"سؤول ع"ن إث"ارة ال"ضغائ"ن ض"د ح"ضرة ب"هاء اهلل ف"ي أذه"ان ك"ل م"ن ع"لي ب"اش"ا
ال"ذي ّ
وزم"الئ"ه م"ن ال"وزراء ال"عثمان"يني ،ف"قد اع"ترف ذل"ك ال"سفير الح"قا ً ب"وج"ود ت"باي"ن شـ"اس"ع ب"ني م"ا ك"ان ي"تمتع ب"ه
"سمعة ال""تي وص""مت م""عظم م""واط""نيه ال""فرس
ح""ضرة ب""هاء اهلل م""ن ع""لو امل""قام ب""فضل أف""كاره وأخ""الق""ه وب""ني ال" ّ
اآلخ"ري"ن م"ن ق"اط"ني القس"طنطينية ال"ذي"ن ُع""رف"وا ب"ال"جشع وان"عدام األم"ان"ة ف"أل"حقوا ب"ال"غ ال"ضرر ب"ال"عالق"ات
العثمانية الفارسية.
ت"اب"ع ح"ضرة ع"بد ال"بهاء م"نذ ال"بداي"ة ب"عناي"ة ب"ال"غة ال"جهود امل"بذول"ة ف"ي س"بيل خ"لق ن"ظام ع"امل"ي ج"دي"د .ف"من
األه ""مية ب ""مكان أن ن ""الح ""ظ م ""ثال أن ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء أ ّك""د ف ""ي أح ""ادي ""ثه ال ""عام ""ة األول ""ى أن غ ""رض زي ""ارت ""ه
ل" ""لقارة األم" ""ري" ""كية ال" ""شمال" ""ية ك" ""ان ب" ""صورة خ" ""اص" ""ة اس" ""تجاب" ""ة ل" ""لدع" ""وة ال" ""تي ُو ّجه" ""ت إل" ""يه م" ""ن ق" ""بل ال" ""لجنة
ال"تحضيري"ة ال"تاب"عة مل"ؤت"مر ب"حيرة م"وه"ون"ك للس"الم إلل"قاء م"حاض"رة ف"ي أع"ضاء ذل"ك امل"ؤت"مر ال"عامل"ي .ك"ما أن"ه
ث ع"لى ال"دع"م ال"واس"ع ل"نشاط"ات ال"هيئة امل"رك"زي"ة ف"ي اله"اي ول"م يبخ"ل ب"تشجيعه ل"تلك ال"هيئة ال"داع"ية ل"قيام
ح" ّ
س""الم ع""امل""ي دائ""م .ول""كن ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ك""ان ص""ري""حا ك""ام""ل ال""صراح""ة ف""ي م""ا ق" ّدم""ه م""ن ن""صائ""ح ح""ول
ه"ذا امل"وض"وع .أم"ا ال"رس"ائ"ل ال"تي ب"عثت ب"ها ال"لجنة ال"تنفيذي"ة أث"ناء الح"رب ال"عامل"ية األول"ى إل"ى ح"ضرة ع"بد
ال"بهاء ف"قد أت"اح"ت ل"ه ال"فرص"ة ل"لرد ع"ليها ول"فت ن"ظر أع"ضاء ت"لك ال"هيئة إل"ى م"ا أع"لنه ح"ضرة ب"هاء اهلل س"اب"قاً
بأن الحقائق الروحية وحدها هي الكفيلة بوضع األسس التي سوف تساعدهم على تحقيق أهدافهم:
أي""ها ال" ّ"ر ّواد األج "الّء امل""تق ّدم""ون ص""فوف أول""ئك ال""ذي""ن ي""بغون ال""خير وال""صالح ل""لعال""م اإلن""سان""ي …
ف"الس"الم ال"عامل"ي أم"ر ع"لى ج"ان"ب ع"ظيم م"ن األه"مية ف"ي ال"وق"ت ال"راه"ن ول"كن ’وح"دة ال"ضمير‘ م"سأل"ة
ض""روري""ة أي""ضا ح""تى ي""قوم الس""الم ال""عامل""ي ث""اب""ت األس""اس ،م""تني ال""بنيان ،ق""وي ال""صرح … ف""ال""يوم

"وح"د األف"كار وال"عقول
ل"يس ه"ناك س"وى ن"فوذ ال"كلمة اإلل"هية ال"جام"عة ل"حقائ"ق األش"ياء تس"تطيع أن ت ّ "
وال"قلوب واألرواح ،وت"ؤ ّل"ف ب"ينها ت"حت ظ"ل شج"رة واح"دة .إن"ه ال"قادر ع"لى ك"ل ش"يء ،امل"حيي ل"لنفوس
واألرواح ،وإنه الحافظ الضابط للعالم اإلنساني132.
وع ""الوة ع ""لى ذل ""ك ف ""إن ق ""ائ ""مة األش ""خاص م ""ن أص ""حاب ال ""نفوذ ال ""ذي ""ن اج ""تمع ب ""هم ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء أث ""ناء
زي""ارت""ه ألم""ري""كا ال""شمال""ية وأوروب""ا ،وخ""اص""ة أول""ئك ال""ساع""ني ل""رف""ع ش""أن م""وض""وع الس""الم ال""عامل""ي وال""داع""ني
ل""خير ال""عال""م اإلن""سان""ي ،ت""كشف ل""نا ع""ن وع""ي ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ب""النس""بة مل""سؤول""يات األم""ر ال""كري""م ت""جاه
ال""عال""م اإلن""سان""ي ال""واس""ع ك""له .واس""تمر ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ف""ي خ""دم""ة ق""ضية الس""الم إل""ى آخ""ر أي""ام ح""يات""ه،
صدى خارق للعادة.
كما يشهد بذلك ما كان لرحيله عن هذا العالم من
ً
ورث ""ها إي ""اه
وح ""ني ت ""و ّل ""ى ح ""ضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي م ""هام والي ""ته ب ""ادر ع ""لى ال ""فور إل ""ى ت ""بنّي ه ""ذه ال "تّرك ""ة ال ""تي ّ
"جع إح"دى امل"ؤم"نات األم"ري"كيات ه"ي ال"سيدة ج"ني
ح"ضرة ع"بد ال"بهاء .وف"ي وق"ت م"بكر م"نذ ال"عام  1925ش ّ
"توج ""ه إل ""ى ج ""نيف ح ""يث امل ""قر ال ""دائ ""م
س ""تان ""ارد ع ""لى ت ""أس ""يس ”امل ""كتب ال ""بهائ ""ي ال ""عامل ""ي“ وأش ""ار ع ""ليها ب ""ال " ّ "
ل"عصبة األم"م .ورغ"م أن ”امل"كتب ال"بهائ"ي ال"عامل"ي“ ل"م ت"كن ل"ه ص"الح"يات إداري"ة ف"إن ن"شاط"ات"ه – ك"ما وص"فها
ح"ضرة ول"يّ أم"ر اهلل – ك"ان"ت ت"تمثّل ف"ي ك"ون"ه ”وس"يطا ً ب"ني امل"رك"ز ال"عامل"ي ل"ألم"ر ف"ي ح"يفا وغ"يره م"ن امل"راك"ز
ال""بهائ""ية“ ف""ضالً ع""ن ك""ون""ه أي""ضا ب""مثاب""ة ”م""رك""ز ل""إلع""الم والنش""ر“ ف""ي وس""ط ال""قارة األوروب""ية .وت""م االع""تراف
ال"رس"مي ب"دور ه"ذا امل"كتب ع"ندم"ا ط"لبت م"نه دائ"رة امل"نشورات ف"ي ع"صبة األم"م ت"قري"را ع"ن ن"شاط"ات"ه وق"ام"ت
تلك الدائرة نفسها بطبعه وتوزيعه133.
وك""ما ه""ي ال""حال ف""ي ت""اري""خ األم""ر ال""كري""م غ""ال""با م""ا ت""سهم أزم""ة م""فاج""ئة إس""هام""ا ع""ظيما ف""ي ت""عجيل ارت""باط
ث ح""ضرة
ال""جام""عة ال""بهائ""ية ب""امل""جتمع األوس""ع وت""عام""لها م""عه ع""لى املس""توى ال""عامل""ي .ف""في ال""عام  1928ح " ّ
ش"وق"ي أف"ندي امل"حفل ال"روح"ان"ي ف"ي ب"غداد ع"لى ال"تق ّدم ب"ال"تماس إل"ى امل"فوض"يّة ال"دائ"مة ل"الن"تداب وال"تاب"عة
ل"عصبة األم"م ض"د امل"ناوئ"ني م"ن أه"ل ال"شيعة ل"رف"ع الحج"ز ع"ن ب"يت ح"ضرة ب"هاء اهلل ف"ي م"دي"نة ب"غداد وم"نعهم
"قرر ب"اإلج"ماع م"ناش"دة
م"ن االس"تيالء ع"ليه .وت"ح ّقق ل"دى مج"لس ع"صبة األم"م ب"أن ظ"لما ق"د ل"حق ب"ال"بهائ"يني ف ّ
س""لطات االن""تداب ال""بري""طان""ية ف""ي آذار )م""ارس( م""ن ال""عام ” 1929أن ت"تّصل ب""حكوم""ة ال""عراق ح""تى تج""ري
ال"عدل مج"راه وت"رف"ع ال"ظلم ال"ذي ل"حق ب"امللتمس"ني“ .ول"كن ال"حكوم"ة ال"عراق"ية اس"تمرت ف"ي امل"ماط"لة وامل"راوغ"ة
والس" ّيما أن"ها ن"قضت أي"ضا العه"د األك"يد ال"ذي ق"طعه م"لك ال"بالد واع"دا ب"إع"ادة ال"بيت امل"بارك إل"ى ال"بهائ"يني.
وه""كذا اس""تمرت ال""قض ّية ت""راوح م""كان""ها ل""سنوات ع""دي""دة م""تعاق""بة ب""ينما ع""مدت م""فوض""ية االن""تداب إل""ى ال""نظر
ف"ي ال"قضية ف"ي ج"لسات"ها امل"تعاق"بة ول"كن دون ال"توص"ل إل"ى ح"ل .ول"ذا ف"قد ظ"ل ال"بيت امل"بارك إل"ى ي"وم"نا ه"ذا
ت""حت س""يطرة أول""ئك ال""ذي""ن اس""تول""وا ع""ليه دون رف""ع اإلج""حاف ور ّد األم""ور إل""ى ن""صاب""ها ال""صحيح 134.إال أن
فش ""ل الس ""لطات ال ""عراق ""ية ف ""ي ال ""فصل ف ""ي ال ""قضية ل ""م ي ""ثن ح ""ضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي أو ي ""وه ""ن ع ""زم ""ه ف ""حفز
ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية ألن ت ""معن ال ""نظر وت ""عتبر امل ""كاس ""ب ال ""تي ح " ّققتها ج ""هود م ""تاب ""عة ال ""قضية وم ""ا ش " ّكلته م ""ن
س ""اب ""قة ت ""اري ""خية ف ""ي ت ""اري ""خ األم ""ر ال ""كري ""م ش ""أن ""ها ف ""ي ذل ""ك ش ""أن ال ""قضية ال ""ساب ""قة ال ""تي رف ""عتها ال ""جام ""عة
ال ""بهائ ""ية امل ""صري ""ة .وك ""ما ع ""لق ح ""ضرة ول ""ي أم ""ر اهلل س ""اب ""قا ع ""لى ال ""قضية ال ""تي رف ""عتها ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية
امل"صري"ة ب"خصوص ع"قود ال"زواج ال"بهائ"ية أم"ام امل"حكمة الش"رع"ية اإلس"الم"ية ال"سنيّة ع"اد ف"ع ّلق ع"لى ال"قضية
العراقية قائال:

ول ""كن ي ""كفينا أن ن ""قول إن ""ه ب ""رغ ""م ه ""ذه امل ""ماط ""الت وال ""تسوي ""فات واالح ""تجاج ""ات وامل ""راف ""عات وعج ""ز
الس"لطات امل"ختصة ال"ظاه"ر ف"ي م"ا ي"ختص ب"تنفيذ ال"توص"يات ال"تي أوص"ى ب"ها مج"لس ع"صبة األم"م
و]امل"فوض"ية ال"دائ"مة ل"الن"تداب ال"تاب"عة للمج"لس امل"ذك"ور[ ف"إن الشه"رة ال"واس"عة ال"نطاق ال"تي أكس"بتها
ل"لدي"ن ه"ذه ال"خصوم"ة ال"باق"ية ال"ذك"ر وال"دف"اع ال"ذي داف"عت ب"ه أع"لى م"حكمة ع"امل"ية ع"ن ق"ضيته ،ق"ضية
الحق والعدل ،كان مما أثار دهشة أصدقائه وجزع أعدائه135.
وف""تحت األم""م املتح""دة ألم""ر اهلل ع""ند ت""أس""يسها م""جاال أوس""ع ن""طاق""ا وأب""عد أث""را أم""ام م""ساع""يه ال""حثيثة ل""بعث
"وجه ""ت ”ال ""لجنة ال ""خاص ""ة
ال ""روح ""ان ""ية ف ""ي ح ""ياة امل ""جتمع اإلن ""سان ""ي .ف ""في وق ""ت م ""بكر م ""نذ ال ""عام  1947ت " ّ
بفلس""طني“ وال""تاب""عة ل""هيئة األم""م املتح""دة إل""ى ح""ضرة ول "يّ أم""ر اهلل لتس""تفتي رأي""ه ح""ول مس""تقبل األراض""ي
الفلس"طينية ال"واق"عة ت"حت ح"كم االن"تداب ال"بري"طان"ي ،وأت"اح ال"رد ع"لى ه"ذا االس"تفتاء ف"رص"ة م"ناس"بة ل"حضرة
ول""ي أم""ر اهلل ك""ي ي""ق ّدم ع""رض""ا م""وثّ""قا ً ل""تاري""خ األم""ر ال""كري""م وال""تعال""يم ال""تي ي""نادي ب""ها .وف""ي ال""عام ن""فسه،
وب""تشجيع م""ن ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ،ق""ام امل""حفل ال""روح""ان""ي امل""رك""زي ل""لبهائ""يني ف""ي ال""والي""ات املتح""دة وك""ندا
"وج""هة إل""ى األم""م املتح""دة ،أص""بحت
ب""إص""دار وث""يقة ب""عنوان ”إع""الن ب""هائ""ي للتعه""دات وال""حقوق اإلن""سان""ية“ م" ّ"
ف"ي ال"عقود ال"الح"قة م"صدر اإلل"هام  136ب"النس"بة ل"لبهائ"يني م"ن أص"حاب ال"قلم أو م"ن املتح"دث"ني رس"ميّا ً ب"اس"م
أب"ناء ال"جام"عة ال"بهائ"ية .ول"م ي"كد ي"مضي ع"ام واح"د ح"تى ت"م ّكنت امل"حاف"ل ال"روح"ان"ية امل"رك"زي"ة ال"ثمان"ية ال"قائ"مة
ح ""ينئذ م ""ن ال ""حصول ع ""لى اع ""تراف رس ""مي م ""ن الس ""لطة امل ""ختصة ف ""ي ه ""يئة األم ""م املتح ""دة ك ""منظمة غ ""ير
حكومية تحمل اسم ”الجامعة البهائية العاملية“.
ل""م ت""كن ال""عالق""ة ال""نام""ية ب""بطء ب""ني األم""ر اإلل""هي وال""نظام ال""عامل""ي الج""دي""د ه""ي ال""عالق""ة ال""وح""يدة ال""تي ف""ازت
ب ""مثل ه ""ذا ال ""دع ""م م ""ن ق ""بل ح ""ضرة ول ""ي أم ""ر اهلل .ف ""صفحات ”ك ""تاب ال ""قرن ال ""بدي ""ع“ ل ""حضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي
وال""ذك""ري""ات ال""تي د ّون""تها ع""ن ح""ضرت""ه أم""ة ال""بهاء روح""ية خ""ان""م م""ليئة ب""أخ""بار ال""هيئات وال""شخصيات ال""ناف""ذة
م"من اس"تجاب ل"لمبادرات ال"تي أق"دم ع"ليها ح"ضرة ول"ي أم"ر اهلل ،إض"اف"ة إل"ى أخ"بار ال"نشاط"ات األخ"رى ف"ي
م ""ختلف أن ""حاء ال ""عال ""م ال ""تي ُدع ""ي إل ""ى اإلس ""هام ف ""يها م ""مثلون ع ""ن ال ""بهائ ""يني .وم ""ا م ""ن ش ""ك ف ""ي أن ت ""راود
أي م""معن ل""لفكر ف""ي امل""نظور ال""تاري""خي له""ذه األح""داث ح""ني يج""د ال""فارق ال""شاس""ع
ال""حيرة وت""عتري ال""ده""شة َّ
ب"ني م"ناس"بات ك"ثيرة ت"كاد ت"كون ع"دي"مة ال"شأن نس"بيا وب"ني األه"مية ال"تي أول"تها ل"ها ش"خصية ف"ذّة ذات ش"أن
خ""طير ك""ول"يّ أم""ر اهلل ل""يس ف""قط ب""النس""بة إلس""هام""ات""ه امل""تع ّلقة بمس""تقبل اإلن""سان""ية ،ول""كن أي""ضا ب""النس""بة مل""ا
ت"متّع ب"ه م"ن إدراك ع"ميق أله"مية األح"داث ال"جاري"ة م"ن ح"ول"ه .ول ّ
"عل ال"جام"عة ال"بهائ"ية تج"د ف"ي ه"ذا السج"ل
ال""ذي خ" ّلفه ل""ها ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي أس""وة ح""سنة ت""رش""ده""ا إل""ى ك""يفية االس""تفادة م""ن ال""فرص ال""ناب""عة م""ن
بدايات متواضعة.
ش ٍ"ط ف" ّعال
م"نذ اللح"ظة األول"ى الع"تماده"ا رس"ميا م"نظم ًة غ"ير ح"كوم"ية ق"ام"ت ال"جام"عة ال"بهائ"ية ال"عامل"ية ب"دور نَ ِ "
ف""ي ش""ؤون األم""م املتح""دة وأع""مال""ها .وم""ن ج""ملة ال""نشاط""ات ال""تي ج""لبت له""ذه ال""جام""عة ع""ظيم ال""تقدي""ر ت""لك
ال""برام""ج ال""تي اش""ترك""ت ف""ي ت""نفيذه""ا ش""بكة م""تنام""ية م""ن امل""حاف""ل ال""روح""ان""ية ،وال""تي ك""ان ه""دف""ها ال""تعري""ف
ب"األم"م املتح"دة ت"عري"فا ع"ام"ا ودع"م الج"معيات امل"ؤ ّي"دة ل"ها ،وامل"كاب"دة م"ن أج"ل ال"بقاء دع"ما وف"يرا ف"ي ك"ل أن"حاء
ال ""عال ""م .ول ""م ي ""كد يح " ّ"ل ال ""عام  1970ح ""تى ت ""م ّكنت ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية ال ""عامل ""ية م ""ن ال ""فوز ب ""عضوي ""ة املج ""لس
االق""تصادي واالج""تماع""ي ال""تاب""ع ل""ألم""م املتح""دة ) (ECOSOCك""هيئة اس""تشاري""ة .وف""ازت ال""جام""عة ال""بهائ""ية
ف"ي ال"عام  1974ب"حق االن"ضمام إل"ى ب"رن"ام"ج األم"م املتح"دة ال"خاص ب"ال"بيئة) ، (UNEPإض"اف"ة إل"ى م"نحها

ح ""ق ال ""عضوي ""ة ف ""ي ال ""عام  1976ك ""هيئة ف ""ي ال ""صندوق ال ""دول ""ي لـ ""رع ""اي ""ة ال ""طفول ""ة ال ""تاب ""ع ل ""ألم ""م املتح ""دة
) .(UNICEFوتج" ّلى ال"نفوذ ال"ذي ح" ّققته ال"جام"عة ال"بهائ"ية ال"عامل"ية إض"اف"ة إل"ى ال"خبرة ال"تي اكتس"بتها ف"ي
ت ""لك ال ""سنوات ف ""ي ق ""درت ""ها ف ""ي ال ""عام  1955وال ""عام  1962ع ""لى ح ""مل األم ""م املتح ""دة ل ""لتد ّ
خ""ل ف ""ي ك ""ل م ""ن
إيران واملغرب على التوالي لحماية البهائيني مما كانوا يعانونه من ظلم واضطهاد.

*
شه ""د ال ""عام  1980ف ""جأة م ""رح ""لة ج ""دي ""دة م ""ن ال ""نمو وال ""تط ّور ف ""ي ن ""شاط ""ات ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية ال ""عامل ""ية ف ""ي
م"جال ال"عالق"ات ال"خارج"ية ال"تي ت" ّم ت"حقيقها ب"امل"ثاب"رة ال"دؤوب .وك"ان ال"باع"ث ع"لى ذل"ك م"حاول"ة رج"ال ال"دي"ن
ال"شيعة ف"ي إي"ران ال"قضاء ن"هائ"يا ع"لى أم"ر اهلل ال"كري"م ف"ي م"وط"نه األص"يل .وم"ا ك"ان ألح"د م"ن امل"ؤ ّي"دي"ن أو
املناهضني على السواء التنبّؤ أو التك ّهن سلفا بما نجم عن هذه املحاولة من آثار ونتائج.
ف"طوال ع"قود ال"زم"ن امل"دي"دة ال"تي ك"ان امل"ؤم"نون ف"ي مه"د األم"ر ال"كري"م ي"تعرض"ون ف"يها لح"مالت م"تقطّعة م"ن
االض"طهاد بتح"ري"ض وت"وج"يه م"ن ع"لماء ال"دي"ن ال"شيعة ،ت"واط"أ امل"الل"ي م"تحال"فني ف"ي هج"متهم ع"لى ال"بهائ"يني
بس""بب م""عتقدات""هم ،وك""ان ع""لماء ال""دي""ن ال""شيعة ه""م املح" ّ"رض""ون أي""ضا ع""لى ه""ذا االض""طهاد وال""قائ""مون ب""دور
ق""يادي ف""ي الهج""مة ال""تي ت""عرض ل""ها ال""بهائ""يون ،ك""ما أن""هم ت""واط""أوا ع""لى ذل""ك م""تحال""فني م""ع م""ن ت""عاق""ب م""ن
امل"لوك والس"الط"ني .وك"ان ه"ؤالء امل"لوك ف"ي ال"ظاه"ر ي"تمتّعون بس"لطة م"طلقة ال ي"نازع"هم ف"يها أح"د ،ول"كنهم ف"ي
ال"حقيقة ك"ان"وا ي"خضعون ل"حساب"ات"هم واع"تبارات"هم ال"سياس"ية ال"تي ج"علتهم ع"اج"زي"ن ع"ن م"قاوم"ة أي ض"غط
أج""نبي ،خ""اص""ة م""ن ق""بل ال""حكوم""ات ال""غرب""ية .وه""ذا م""ا ح""دث ب""النس""بة ل""ناص""ر ال""دي""ن ش""اه ال""ذي وج""د ن""فسه
أم ""ام س ""ورة ال ""غضب ال ""تي ع "بّرت ع ""نها اح ""تجاج ""ات ال ""بعثات ال ""دب ""لوم ""اس ""ية ال ""روس ""ية وال ""بري ""طان ""ية وغ ""يره ""ا،
ف"اض"طرت"ه م"رغ"ما إل"ى إن"هاء م"وج"ة ال"عنف وال"تنكيل ال"تي اج"تاح"ت ال"بالد وأودت ب"حياة ك"ثير م"ن امل"ؤم"نني ف"ي
ب""داي""ة ال""عقد ال""خام""س م""ن ال""قرن ال""تاس""ع عش""ر وه" ّددت ب""الخ""طر ح""ياة ح""ضرة ب""هاء اهلل ن""فسه .وف""ي غ""ضون
ال ""قرن العش ""ري ""ن ح ""رص خ ""لفاء ن ""اص ""ر ال ""دي ""ن ش ""اه م ""ن األس ""رة ال ""قاج ""اري ""ة ع ""لى اس ""ترض ""اء ال ""دول األج ""نبية
"تكرر ن""مط األح""داث ال""ساب""قة ون""جح رج""ال
وته""دئ""ة خ""واط""ره""ا ،وع""ادت األم""ور م""رة أخ""رى ف""ي ال""عام  1955ف" ّ
ال ""دي ""ن ال ""شيعة ف ""ي إغ ""راء ث ""ان ""ي م ""لوك آل به ""لوي واس ""تعدائ ""ه ع ""لى ال ""بهائ ""يني ف ""أذن ب ""ش ّن م ""وج ""ة ج ""دي ""دة م ""ن
ال"عنف وال"تنكيل ض" ّده"م .ول"كن ال"شاه س"رع"ان م"ا وج"د ن"فسه م"رغ"ما ع"لى إج"هاض ت"لك الح"ملة ف"جأة ن"تيجة
الح"تجاج ه"يئة األم"م املتح"دة واع"تراض"ات ال"حكوم"ة األم"ري"كية .وق"د ح"ملت ه"ذه ال"تدخ"الت ف"ي ط"يّها ت"باش"ير
ما سوف يحدث في املستقبل دفاعا عن البهائيني في إيران وحفظا لكيان جامعتهم.
غ ""ير أن م ""ثل ه ""ذه ال ""ضواب ""ط ال ""تي ك ""ان ""ت ت ""حكم س ""لوك رج ""ال ال ""دي ""ن ال ""شيعة ق ""د أزال ""تها ال ""ثورة اإلس ""الم ""ية
اإلي""ران""ية ف""ي ال""عام  .1979وع""لى ح""ني غ" ّ"رة اس""تول""ى رج""ال ال""دي""ن ال""شيعة ع""لى الس""لطة وع "يّنوا م""رش""حيهم
ف"ي أع"لى امل"ناص"ب ف"ي الج"مهوري"ة الج"دي"دة ،ث"م اس"تول"وا ه"م ب"ال"تدري"ج ع"لى ه"ذه امل"ناص"ب ل"يحتلوه"ا م"باش"رة
ب"أن"فسهم .وم"ن ث" ّم ش" ِّكلت ”امل"حاك"م ال"ثوريّ"ة“ ال"تي ل"م ت"كن م"سؤول"ة أم"ام أح"د إال ك"بار رج"ال ال"دي"ن .وس"يطر
ع"لى ك"ل ج"ان"ب م"ن ج"وان"ب ال"حياة ال"عام"ة ج"يش س"مي ”ح ّ"راس ال"ثورة“ .ف"كان ه"ؤالء أب"عد ن"فوذا وس"طوة م"ن
السرية )قلم املخابرات( التي شكلها الشاه وكانوا أيضا كتلك الشرطة عنفا وشراسة.
الشرطة ّ

"وج"ه إل"يها م"ن
وف"يما ك"ان"ت ال"طبقة الج"دي"دة ال"حاك"مة ت"ر ّ"ك"ز ج ّ"ل اه"تمام"ها ف"ي م"جاب"هة م"ا اع"تقدت أن"ه ته"دي"د م ّ "
ق"بل دول أج"نبية ،ظ"نّت ع"ناص"ر م"تنفّذة داخ"ل ت"لك ال"طبقة ال"حاك"مة أن ال"فرص"ة ق"د ح"ان"ت أخ"يرا ل"لقضاء ع"لى
ش"نّت ع"لى ال"جام"عة ال"بهائ"ية ب"عد ذل"ك
ال"جام"عة ال"بهائ"ية ف"ي إي"ران 137.أم"ا ال"تفاص"يل امل"ر ّوع"ة للح"ملة ال"تي ُ "
ف"ال ح"اج"ة لس"رده"ا ه"نا ف"ي ه"ذا ال"سياق .ف"أه"مية م"ا ح"دث ت"كمن ب"األح"رى ف"ي ال"كيفية ال"تي واج"ه ب"ها ه"ذه
األح ""داث ف ""ي ك ""ل أن ""حاء ال ""بالد اآلالف م ""ن ال ""بهائ ""يني رج ""اال ون ""ساء وأط ""فاال ف ""رف ""ضوا امل ""ساوم ""ة ع ""لى دي ""نهم
ح""تى ول""و ك "بّده""م ذل""ك ح""يات""هم .ف""بعث ه""ذا ال""صمود ف""ي ن""فوس إخ""وان""هم م""ن امل""ؤم""نني ف""ي ك""ل أن""حاء ال""عال""م
"كرس""وا أن""فسهم ب""عزم ج""دي""د لخ""دم""ة ه""ذا األم""ر ال""ذي بُ""ذل""ت ف""ي س""بيله ك""ل ه""ذه
روح""ا ع""ال""ية م""ن ال""تفان""ي ف" ّ
ال""تضحيات .غ""ير أن األث""ر ال""عميق ال""ذي ت""رك""ته ه""ذه األح""داث ل""م ي""كن ب""النس""بة ل""لبهائ""يني ف""قط .ف""على س""بيل
امل ""ثال ،وق ""بل ع ""دة ع ""قود م ""ن ال ""زم ""ان ك ""تب أح ""د امل ""ع ّلقني ال ""غرب ""يني ال ""بارزي ""ن ف ""ي ال ""عام  1889ي ""صف آي ""ات
ال"بطول"ة ال"تي م"يّزت م"طال"ع أن"وار ه"ذا ال"دي"ن ،ف"كان ت"عليقه ع"لى امل"عان"اة ال"تي تح ّ"ملها امل"ؤم"نون األوائ"ل م"عبّراً
عن نظرة مستقبلية لألحداث الجارية آنذاك:
إن ال""صفات ال""تي ان""فردت ب""ها ه""ذه ال""دع""وة ال""رائ""عة وط""بعتها ب""طاب""ع خ""اص ب""ها نج""ده""ا م""تمثّلة ف""ي
ح"ياة ه"ؤالء األب"طال وف"ي م"مات"هم ،ك"ما نج"ده"ا ك"ذل"ك ف"ي اآلم"ال ال"تي أف"عمتهم دون أن ي"تطرق إل"يها
ال ""يأس ،أو ف ""ي ال ""عشق ال ""ذي اش ""تعل ف ""ي ن ""فوس ""هم دون أن ت ""خبو ل ""ه ج ""ذوة ،أو ف ""ي ال ""صمود ال ""ذي
أب"دوه دون أن ي"زع"زع"ه ش"يء … ف"ليس م"ن السه"ل تح ّ"مل م"ا تح ّ"مله ه"ؤالء م"ن ع"ذاب وم"عان"اة ل"م ت"كن
ي"سيرة ،ول ّ
"عل األم"ر ال"ذي اع"تبره ه"ؤالء م"ساوي"ا ف"ي ع"زّت"ه ل"لحياة ذات"ها أم"ر ج"دي"ر ب"أن ن"حاول ت"ف ّهمه.
ول"ن أتح" ّدث ه"نا ع"ن األث"ر ال"هائ"ل ال"ذي س"وف ي"كون ل"لدي"ن ال"باب"ي ف"ي املس"تقبل ك"ما أع"تقد ،وال ع ّ"ما
س"وف ي"نفخه م"ن روح ل"لحياة ج"دي"دة ف"ي جس"د ش"عب م"يت .وس"واء ك"ان ن"صيب ه"ذا ال"دي"ن ال"نجاح
أو الفش ""ل ف ""إن ال ""بطول ""ة ال ""رائ ""عة ال ""تي تح" " ّلى ب ""ها الشه ""داء ال ""باب ""يون ب ""طول ""ة خ ""ال ""دة ال س ""بيل إل ""ى
ط ""مسها أو م ""حوه ""ا … غ ""ير أن ""ني م ""هما ك ""ان أم ""لي ف ""أن ""ا ع ""اج ""ز ع ""ن أن أن ""قل إل ""يكم ِع" " َ
ظم ال ""نية
ال"صادق"ة وال"عزي"مة ال"ثاب"تة ال"تي تج" ّلت ع"ند ه"ؤالء األب"طال ،ك"ما أن"ني ع"اج"ز أي"ضا ع"ن أن أن"قل إل"يكم
ذل"ك األث"ر ال"ذي ال ي"وص"ف وال"ذي ت"ترك"ه ت"لك ال"نية ال"صادق"ة وال"عزي"مة ال"ثاب"تة ف"ي ن"فس ك"ل م"ن ي"لتقي
أو يتصل بهم138.
ع"بّرت ه""ذه ال""كلمات وب""صورة مس""بقة ع""ن ش""عور م""ماث""ل ع" ّم امل""راق""بني م""ن غ""ير ال""بهائ""يني ف""ي ال""سنوات ال""تي
شه ""دت ق ""يام ال ""ثورة اإلس ""الم ""ية ف ""ي إي ""ران ،وص ""ار ه ""ذا ال ""شعور أح ""د أق ""وى ال ""عوام ""ل ال ""تي دف ""عت ب ""أم ""ر اهلل
ال ""عزي ""ز للخ ""روج م ""ن غ ""ياه ""ب امل ""جهول ""ية ،ك ""ما ع" "بّرت ه ""ذه ال ""كلمات امل ""بكرة ت ""عبيرا دق ""يقا ع ""ن ذل ""ك ال ""جوه ""ر
ال"روح"ي ال"ذي ك"ان دائ"ما ع"رض"ة ل"لمخاط"ر ف"ي مه"د األم"ر ال"كري"م .وتخ"طّت األم"ور م"شاع"ر االش"مئزاز ت"جاه
ذل""ك االض""طهاد ال""وح""شي األرع""ن ،فظه""رت مج""موع""ة م""تزاي""دة م""ن أص""حاب ال""رأي خ""ارج إي""ران وق""د اه""تزّت
م"شاع"ره"ا م"تأث"رة ب"ال"غ األث"ر إزاء م"وق"ف امل"سامل"ة وال"الع"نف ال"ذي اتخ"ذه ال"بهائ"يون اإلي"ران"يون ردا ع"لى ه"ذا
االضطهاد الغاشم.
غ""رق ال""قرن العش""رون ل""ألس""ف ف""ي د ّوام""ة م""ن اآلالم وامل""صائ""ب ل""حقت ب""عدد ال ي""حصى م""ن ض""حاي""ا ال""جور
واالض ""طهاد .ول " ّ
"عل امل ""وق ""ف ال ""ذي ت ""بنّاه ال ""بهائ ""يون ت ""جاه م ""ا اح ""تملوه م ""ن امل ""عان ""اة ه ""و ال ""ذي م" "يّز وض ""عهم
ل"يصبح وض"عا ف"ري"دا ال م"ثيل ل"ه .ف"لقد رف"ض امل"ؤم"نون اإلي"ران"يون أن ي"كون دوره"م ه"و ال"دور امل"عتاد ل"لضحيّة
ال ""تي ال ح ""ول ل ""ها وال ق" " ّوة .إذ ن ""هض ه ""ؤالء ،ك ""ما ف ""عل م ""ن ق ""بلهم م ""ؤس ""سا األم ""ر ،ل ""يتو ّل" ""وا زم ""ام األم ""ور و

ل"يصبحوا أس"ياد امل"وق"ف ف"ي ت"عام"لهم م"ع ال"قضية ال"عظمى ال"قائ"مة ب"ينهم وب"ني م"ناوئ"يهم .ف"بادروا ه"م ،ول"يس
امل""حاك""م ال""ثوري""ة أو الح""رس ال""ثوري إل""ى وض""ع ش""روط امل""واج""هة وح""دوده""ا .وق""د ح" ّ"رك ه""ذا اإلن""جاز ال""بارع
ال ""نفوس وشح ""ذ األف ""كار وف ""تح ال ""عقول ل ""دى م ""ن راق ""ب األح ""داث م ""ن غ ""ير ال ""بهائ ""يني ،ف ""لم تشه ""ر ال ""جام ""عة
املضط َه""دة الس""الح ف""ي وج""ه امل""عتدي""ن ع""ليها ورف""ضت أن تس""تغل األزم""ة ال""قائ""مة ل""تحقيق م""كاس""ب س""ياس""ية
ك"ما ل"م ي"طال"ب ب"هائ"يو ال"بالد األخ"رى ال"ذي"ن ه"بّوا ل"لدف"اع ع"ن إخ"وان"هم اإلي"ران"يني ب"إل"غاء ال"دس"تور اإلي"ران"ي،
وك""ان""وا أب""عد م""ا ي""كون ع""ن امل""ناداة ب""ال""ثأر واالن""تقام ،ب""ل ط""ال""ب ال" ّ
"كل ب""إح""قاق ال""عدل واإلن""صاف واالع""تراف
ب ""ال ""حقوق ال ""تي ض ""منتها الش ""رع ""ة ال ""عامل ""ية ل ""حقوق اإلن ""سان ،ت ""لك الش ""رع ""ة ال ""تي أق " ّ"رت ""ها األس ""رة ال ""دول ""ية
وص""ادق""ت ع""ليها ال""حكوم""ة اإلي""ران""ية ،إض""اف""ة إل""ى أن م""عظم ت""لك ال""حقوق امل""طا َل""ب ب""ها ق""د أُدرج""ت ف""ي ب""نود
دستور الدولة اإلسالمية.
اس""تنهضت ه""ذه األزم""ة ه""مم ال""عال""م ال""بهائ""ي ف""ح ّقق أع""ظم اإلن""جازات وأروع""ها ،ف""وج""دت امل""حاف""ل ال""روح""ان""ية
امل"رك"زي"ة ن"فسها م"طال"بة ب"ال"سعي ل"دى ح"كوم"ات ب"الده"ا ل"لحصول ع"لى دع"م رس"مي مل"شاري"ع ال"قرارات امل"قدم"ة
ل""دى م""ختلف مس""توي""ات امل""نظوم""ة ال""عامل""ية ل""حقوق اإلن""سان ،ون""جحت ه""ذه امل""حاف""ل ن""جاح "ا ً ب""اه""را ف""ي ه""ذا
امل""جال رغ""م خ""برت""ها ال""ضئيلة ال""تي ك""ادت أن ت""كون م""عدوم""ة ب""النس""بة ل""لتعام""ل م""ع امل""وظ""فني ال""رس""ميني ف""ي
"تمر ع ""رض ق ""ضية ال ""بهائ ""يني ف ""ي إي ""ران ع ""ام ""ا ب ""عد ع ""ام م ""ن دون ان ""قطاع مل ""دة
ح ""كوم ""ات ب ""الده ""ا .وه ""كذا اس " ّ
عش"ري"ن س"نة ل"تنظر ف"يها ال"هيئات ال"تاب"عة ل"لمنظوم"ة ال"عامل"ية ل"حقوق اإلن"سان .وح"ظيت ال"قضية ب"دع"م م"تزاي"د
ت""مثّل ف""ي م""ا ص""در م""ن ق""رارات م""تتال""ية أ ّك""دت اه""تمام امل""راق""بني امل""عينني م""ن ق""بل م""فوض""ية ح""قوق اإلن""سان
ال"تاب"عة ل"ألم"م املتح"دة ول"فت أن"ظاره"م إل"ى م"ظال"م ال"بهائ"يني وش"كاواه"م ،ك"ما أ ّك""دت ك"ل م"ا ت"حقق م"ن ن"جاح
ف ""ي ال ""قرارات ال ""تي أص ""درت ""ها ال ""لجنة ال ""ثال ""ثة ال ""تاب ""عة للج ""معية ال ""عام ""ة ل ""ألم ""م املتح ""دة .وب ""اءت ب ""الفش ""ل ك ""ل
"تصرف""ات""ها ت""جاه م""واط""نيها م""ن ال""بهائ""يني
م""حاول""ة م""ن ط""رف ال""حكوم""ة اإلي""ران""ية ل""لتم ّلص م""ن إدان""ة ال""عال""م ل"
ّ
وفش""لت أي""ضا ف""ي زع""زع""ة ال""تأي""يد ال""ذي ن""ال""ته ال""قضية ال""بهائ""ية م""ن أغ""لبية ال""دول األع""ضاء ف""ي ل""جنة ح""قوق
اإلن ""سان ال ""تي ع "بّرت ب ""إص ""رار ع ""ن ت ""عاط ""فها م ""ع ال ""بهائ ""يني .وب ""دا اإلن ""جاز ال ""ذي ح ""ققته ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية
إن""جازا أك""ثر روع""ة وت""أ ّل""قا وذل""ك ف""ي إط""ار امل""تغيّرات امل""تتاب""عة ف""ي ع""ضوي""ة ل""جنة ح""قوق اإلن""سان وب""النس""بة
تضمن انتهاكات لحقوق اإلنسان في بالد أخرى شملت املاليني من الضحايا.
لجدول أعمال مزدحم
ّ
"تعرض ل"ضغوط م"باش"رة ل"كي ت"غيّر س"ياس"تها ت"جاه م"واط"نيها
وف"ي ال"وق"ت ال"ذي ك"ان"ت ف"يه ال"حكوم"ة اإلي"ران"ية ت ّ
ال"بهائ"يني ح"ظيت ق"ضية ال"بهائ"يني ف"ي ك"ل أن"حاء ال"عال"م ب"دع"اي"ة ل"م يس"بق ل"ها م"ثيل ،ف"انتش"رت أخ"باره"ا ف"ي
ال"صحف والج"رائ"د وامل"جالت ووس"ائ"ل اإلع"الم امل"رئ"ية وامل"سموع"ة .وح"ملت ال"صحف ال"عامل"ية ال"كبرى م"ن أم"ثال
”ن""يوي""ورك ت""اي""مز“ األم""ري""كية و”ل""وم""ون""د“ ال""فرن""سية و”ف""ران""كفورت""ر أمل""اي""ن زاي""تون""غ“ األمل""ان""ية أخ""بار االض""طهاد
"وج""ه ض""د ال""بهائ""يني وغ "طّت ت""لك األخ""بار ت""غطية ك""ام""لة ب""ينما ق""ام""ت ش""بكات ال""تلفاز ف""ي اس""ترال""يا وك""ندا
امل" ّ"
وال""والي""ات املتح""دة وع""دد م""ن ال""دول األوروب""ية ب""إن""تاج وب""ث ب""رام""ج وث""ائ""قية خ""اص""ة ع""ال""جت وح" ّللت ف""يها ب""عمق
ذل""ك االض""طهاد .وغ""ال""با م""ا ن " ّددت اف""تتاح""يات ال""صحف ت""ندي""دا ش""دي""د ال""لهجة ب""امل""عام""لة ال""س ّيئة ال""تي ل""قيها
"غض ال""نظر ع""ما وفّ""ره ه""ذا ال""دع""م اإلع""الم""ي م""ن ت""أي""يد ل""تد ّ
ال""بهائ""يون ف""ي إي""ران .وب" ّ
خ""ل ف""اع""ل م""ن ق""بل ل""جنة
ح"قوق اإلن"سان ،ف"قد ك"ان م"ن آث"ار ه"ذه ال"دع"اي"ة اإلع"الم"ية ال"واس"عة أن اطّلع ،وألول م"رة ف"ي أغ"لب األح"يان،
ج""مهور غ""فير م""ن ال""ناس ي""ع ّد ب""امل""الي""ني ع""لى م""علوم""ات دق""يقة ع""ن ال""دي""ن ال""بهائ""ي وت""عال""يمه ح""ازت ب""ال""تقدي""ر
واإلع""جاب .وق""د أت""اح""ت ح""ملة ال""دف""اع اإلع""الم""ية ع""ن أم""ر اهلل وم""ا ص""اح""بها م""ن دع""اي""ة ع""بر اه""تمام أجه""زة

امل""نظوم""ة ال""دول""ية ب""ال""قضية ،أت""اح""ت ال""فرص""ة ل""لمسؤول""ني ال""رس""ميني أص""حاب ال""نفوذ ف""ي ج""ميع أن""حاء ال""عال""م
ك"ي ي"ك ّون"وا رأي"هم ب"أن"فسهم وي"تم ّكنوا م"ن إص"دار أح"كام ص"ائ"بة ب"صدد ه"ذا ال"دي"ن وت"عال"يمه وس"مات ج"ام"عة
املؤمنني به.
ن"تج ع"ن م"وج"ة االض"طهادات م"شكلة واجه"ت ع"دة آالف م"ن ال"بهائ"يني اإلي"ران"يني إذ وج"دوا أن"فسهم م"ن دون
ج"وازات س"فر وق"د ان"قطعت ب"هم الس"بل ف"ي ب"الد ال"غرب"ة ال"تي ك"ان"وا ق"د دخ"لوه"ا ك"مهاج"ري"ن أو أن"هم وج"دوا
أن""فسهم م""ضطري""ن ل""لفرار م""ن إي""ران ألن الس""لطات ق""د اس""تفردت ب""هم أو ب""عائ""الت""هم واس""تهدف""تهم ك""ضحاي""ا
"أس""س ف""ي ال""عـام  1983امل""كتب ال""بهائ""ي ال""عـامل""ي ل""الج""ئني ف""ي
م""ذب""حة م""ن امل""ذاب""ح .ف""كان ن""تيجة ذل""ك أن ت" ّ "
ك""ندا  139ح""يث ت""جاوب""ت ال""حكوم""ة ال""كندي""ة ب""صورة خ""اص""ة م""ع م""طال""ب امل""حفل ال""روح""ان""ي امل""رك""زي ف""ي ت""لك
البالد الستقبال ضحايا االضطهاد الديني في إيران.

*
ل"م ت"كن ال"جام"عة ال"بهائ"ية ال"عامل"ية ه"ي املس"تفيد ال"وح"يد م"ن ه"ذا ال"كفاح ال"طوي"ل .ب"ل أف"ادت م"ن ذل"ك أي"ضا
م""نظوم""ة األم""م املتح""دة ل""حقوق اإلن""سان .ف""بعد ال""ثورة اإلس""الم""ية م""باش""رة وج""دت ج""ام""عة امل""ؤم""نني ف""ي إي""ران
ن"فسها م"نذ ال"بداي"ة ف"ي وض"ع يه" ّدد وج"وده"ا ب"ال"زوال .ول"كن م"ع م"رور ال"وق"ت ن"جحت م"فوض"ية ح"قوق اإلن"سان
ال"تاب"عة ل"ألم"م املتح"دة ف"ي إرغ"ام ال"نظام اإلي"ران"ي ع"لى إن"هاء أك"ثر أن"واع االض"طهاد س"وءا ،وذل"ك خ"الف"ا مل"ا
ق""د ي""ظنّه ب""عض امل""راق""بني م""ن ال""خارج أن امل""فوض""ية ب""طيئة نس""بيا وث""قيلة الح""رك""ة ف""ي ت""نفيذ م""هام""ها .وه""كذا
سج"لت ق"ضية ال"بهائ"يني ف"ي إي"ران ان"تصارا ه"ام"ا ل"لجنة ح"قوق اإلن"سان ول"لدي"ن ال"بهائ"ي ع"لى ال"سواء .وك"ان
ّ"
ه""ذا االن""تصار ب""مثاب""ة دل""يل ب""اه""ر ع""لى م""ا ل""ألس""رة ال""دول""ية م""ن ن""فوذ وس""لطان ح""ينما تس""تخدم األجه""زة ال""تي
خ" ""لقتها ب" ""قصد الح" ""د م" ""ن أن" ""ماط ال" ""ظلم واالض" ""طهاد ال" ""تي س " " ّودت ف" ""ي ال" ""ساب" ""ق ص" ""فحات ال" ""تاري" ""خ ع" ""بر
العصور.
ت ""وض ""ح ه ""ذه ال ""وق ""ائ ""ع م ""ا ل ""نشاط ""ات األم ""ر ال ""كري ""م م ""ن ص ""الت وث ""يقة ب ""حياة امل ""جتمع األوس ""ع مس ""رح ه ""ذه
"لحة،
ال"نشاط"ات وم"يدان ت"نفيذه"ا  .ف"في ه"ذه اللح"ظة م"ن لح"ظات ال"تاري"خ ي"واج"ه ال"عال"م اإلن"سان"ي تح" ّدي"ات م ّ
إذ ي""نبغي ل""لمجتمع ال""دول""ي أن يتّخ""ذ خ""طوات ف" ّعال""ة ل""تحقيق امل ُ"ثُل ال""تي ي""نادي ب""ها اإلع""الن ال""عامل""ي ل""حقوق
اإلن""سان وامل""واث""يق ال""تاب""عة ل""ه ب""اإلض""اف""ة إل""ى إق""ام""ة السـ""الم ف""ي ك""ل أن""حاء ال""عال""م .وال ي""زال ه""ناك ع""دد غ""ير
ق ""ليل نس ""بيا م ""ن األم ""اك ""ن ف ""ي ال ""عال ""م ح ""يث ت ""وج ""د أق ""ليات ال ت ""زال ع ""اج ""زة ع ""ن س" " ّد ح ""اج ""ات ""ها اإلن ""سان ""ية
"تعصب ال""دي""ني أواإلث""ني أو ال""قوم""ي .ول""يس ه""ناك ع""لى وج""ه ال""بسيطة ج""مع م""ن ال""ناس
األس""اس""ية ن""تيجة ال" ّ
أك"ثر ف"هما وإدراك"ا له"ذا ال"وض"ع م"ن ال"جام"عة ال"بهائ"ية ذات"ها .ف"كم تح ّ"ملت ه"ذه ال"جام"عة وال ت"زال تتح ّ"مل ف"ي
ب"عض األق"طار امل"ظال"م ال"تي ال ي"مكن ت"بري"ره"ا إط"الق"ا ال م"ن ال"ناح"ية ال"قان"ون"ية وال م"ن ال"ناح"ية األخ"الق"ية .ف"قد
ق " ّدم""ت م""ا ق""دم""ته م""ن شه""دائ""ها وذرف""ت م""ا ذرف""ته م""ن دم""وع""ها ل""كنها ص""مدت ث""اب""تة ف""ي إي""مان""ها ب""أن ال""حقد
"ضران ب ""ها ،وع ""رف ""ت ك ""يف تس ""تفيد أك ""ثر م ""ن غ ""يره ""ا م ""ن ل ""جنة ح ""قوق اإلن ""سان
واالن ""تقام ي ""ؤذي ""ان ال ""روح وي " ّ
ال"تاب"عة ل"ألم"م املتح"دة ب"األس"لوب ذات"ه ال"ذي اب"تدع"ه م"ؤس"سو ه"ذه امل"نظوم"ة ل"تحقيق أه"داف"ها دون ال"لجوء إل"ى
أي ش ""كل م ""ن أش ""كال ال ""عمل ال ""سياس ""ي الح ""زب ""ي ن ""اه ""يك ب ""رف ""ضها اس ""تخدام أي ن ""وع م ""ن أن ""واع ال ""عنف.
ّ
وب""فضل م""ا اكتس""بته ه""ذه ال""جام""عة م""ن ال""خبرات ف""ي ه""ذا امل""ضمار نج""ده""ا ال""يوم ق""ائ""مة ع""لى ت""نفيذ ب""رن""ام""ج

ث ال ""حكوم ""ات ف ""ي ع ""دد م ""ن ال ""بلدان ل ""تبنّي م ""ناه ""ج ع ""ام ""ة ل ""لترب ""ية وال ""تعليم ف ""ي م ""جال ح ""قوق
ي ""سعى إل ""ى ح " ّ
اإلن"سان إض"اف"ة إل"ى اس"تعداده"ا ل"تقدي"م م"ا ف"ي وس"عها م"ن دع"م ع"مليّ ل"تنفيذ ه"ذه امل"ناه"ج 140.ونج"د ه"ذه
ال ""جام ""عة ت ""قوم ب ""نشاط ف" " ّعال ف ""ي ج ""ميع أن ""حاء ال ""عال ""م ل ""لتروي ""ج ل ""حقوق امل ""رأة وح ""قوق ال ""طفل ع ""لى وج ""ه
ال ""خصوص .ورب ""ما األه ""م م ""ن ك ""ل ذل ""ك أن ""ها ت ""ق ّدم ل ""نا أن ""موذج ""ا ح ""يا مل ""عان ""ي األخ" " ّوة وامل ""حبّة تس ""تم ّد م ""نه
الجماعات الغفيرة من الناس ،رغم عدم انتمائها لهذه الجامعة ،األمل والشجاعة.
ب"ينما ك"ان"ت األزم"ة اإلي"ران"ية ت"تفاق"م ب"ادر ب"يت ال"عدل األع"ظم إل"ى ات"خاذ ق"رار رفَ"ع ف"جأة مس"توى ال"نشاط"ات
ال""خاص""ة ب""ال""شؤون ال""خارج""ية ل""لجام""عة ال""بهائ""ية إل""ى مس""توى ج""دي""د ك""ليّة .ف""في ال""عام  1985أص""در ب""يت
وج""هه إل""ى ج""ماه""ير البش""ر ف""ي ال""عال""م وط""لب
ال""عدل األع""ظم ب""يان""ا ع""ام""ا ب""عنوان ”الس""الم ال""عامل""ي وع""د ح""قّ “ ّ
م""ن امل""حاف""ل ال""روح""ان""ية امل""رك""زي""ة نش""ر ال""بيان وت""وزي""عه .وق""د أ ّك""د ب""يت ال""عدل األع""ظم ف""ي ب""يان""ه ه""ذا ب""أس""لوب
ب""عيد ع""ن التح " ّدي أو امل""ساوم""ة أن ال""بهائ""يني ي""ؤم""نون ب""الس""الم ال""عامل""ي ع""لى أن""ه امل""رح""لة ال""قادم""ة ف""ي ت""ط ّور
امل ""جتمع اإلن ""سان ""ي .وع " ّدد ال ""بيان أي ""ضا ت ""لك ال ""عناص ""ر ال ""تي س ""وف ت ""رس ""م ش ""كل ه ""ذا ال ""تط ّور ال ""ذي ط ""ال
ان""تظاره .وق""د ت""جاوز ك""ثير م""ن ع""ناص""ر ه""ذا ال""بيان امل""عان""ي ال""سياس""ية مل""ا ي""دور م""ن ح""دي""ث ح""ول م""وض""وع
السالم .وختم بيت العدل األعظم بيانه ذلك قائال:
"توس""ع …
إن التج""رب""ة ال""تي ت""مثّلها ال""جام""عة ال""بهائ""ية ي""مكن اع""تباره""ا أن""موذج""ا مل""ثل ه""ذا االتّ""حاد امل" ّ "
ف""إذا ك""ان للتج""رب""ة ال""بهائ""ية أي ح""ظ ف""ي اإلس""هام بشح""ذ اآلم""ال امل""تع ّلقة ب""وح""دة ال""جنس البش""ري،
فإننا نكون سعداء بأن نعرضها نموذجا للدرس والبحث.
ك""ان ال""غرض امل""باش""ر إلص""دار ال""بيان ت""زوي""د ال""هيئات ال""بهائ""ية وأف""راد امل""ؤم""نني بخ""ط ف""كري م""تراب""ط ل""لبحث
وال"نقاش ي"مكن االس"تفادة م"نه ف"ي االتّ"صاالت ال"تي ت"ت ّم ب"ني ال"هيئات ال"بهائ"ية وك"ل م"ن الس"لطات ال"حكوم"ية
وامل"نظمات امل"دن"ية ووس"ائ"ل اإلع"الم وال"شخصيات ذات ال"نفوذ .وك"ان م"ن ن"تيجة ذل"ك أي"ضا خ"لق ن"شاط م"كثّف
ومس""تمر ل""تثقيف ال""جام""عة ال""بهائ""ية ذات""ها وزي""ادة م""علوم""ات""ها ب""النس""بة ل""عدد م""ن ال""تعال""يم األم""ريّ""ة وامل""بادئ
اإلل""هية .وس""رع""ان م""ا ظه""رت ع""لى ن""طاق واس""ع آث""ار م""ا نش""ره ال""بيان م""ن أف""كار ووج""هات ن""ظر ف""ي م""ؤت""مرات
ال""وك""الء وف""ي امل""نشورات وامل""دارس ال""صيفية والش""توي""ة والس "يّما ف""ي م""ا ك""ان ي""دور م""ن م""ناق""شات ع""ام""ة ب""ني
األحبّاء في كل مكان.
ي"مكن ال"قول إذا ً إن ب"يان ب"يت ال"عدل األع"ظم ب"عنوان ”الس"الم ال"عامل"ي وع"د ح"قّ “ ق"د ح" ّدد م"ن وج"وه ع" ّدة م"نذ
ال""عام  1985ج""دول أع""مال ال""لقاءات ب""ني ال""بهائ""يني م""ن ج""هة واألم""م املتح""دة وال""هيئات ال""تاب""عة ل""ها م""ن ج""هة
أخ""رى .ف""في غ""ضون س""نوات ق""ليلة ف""قط أص""بحت ال""جام""عة ال""بهائ""ية ال""عامل""ية واح""دة م""ن أك""ثر امل""نظمات غ""ير
ال ""حكوم ""ية ن ""فوذا وأه ""مية وذل ""ك ب ""فضل م ""ا اكتس ""بته م ""ن س ""معة ح ""سنة ك ""ان ""ت أس ""اس ""ا ل ""لنجاح ال ""ذي ح " ّققته.
وص"ارت ه"ذه ال"جام"عة مح" ّ
ط ث"قة م"تزاي"دة ف"كان"ت وس"يطا أم"ينا ف"ي امل"داوالت ال"دول"ية امل"ع ّقدة وال"حا ّدة أح"يان"ا
امل""تع ّلقة ب""امل""حادث""ات ال""خاص""ة ب""قضاي""ا ال""تق ّدم االج""تماع""ي ،ول""عبت ه""ذا ال""دور م""ن ح""يث ك""ون""ها م""حاي""دة ك""ل
ال"حياد ظ"اه"را وب"اط"نا .وق"د ازدادت ه"ذه ال"سمعة ال"حسنة رس"وخ"ا ن"تيجة إدراك ال"ناس ب"أن ال"جام"عة ال"بهائ"ية
ت"متنع م"ن ح"يث امل"بدأ ع"ن اس"تغالل ال"ثقة امل"وض"وع"ة ف"يها وت"أب"ى ان"تهاز أي ف"رص"ة ل"تنفيذ م"آرب خ"اص"ة ب"ها.
ف"منذ ال"عام  1968ان"تُخب م"مثّل ع"ن ال"جام"عة ال"بهائ"ية ع"ضوا ف"ي ال"لجنة ال"تنفيذي"ة ل"لمنظمات غ"ير ال"حكوم"ية
ث""م ت""و ّل""ى م""مثلو ال""بهائ""يني ف""يما ب""عد م""ناص""ب ال""رئ""اس""ة ون""ياب""ة ال""رئ""اس""ة ف""ي ال""لجنة .وم""ن ذل""ك امل""نط َلق وج""د

م"مثلو ال"جام"عة ال"بهائ"ية ال"عامل"ية أن"فسهم ي"قوم"ون ب"صورة م"تزاي"دة ب"مهام إدارة أو رئ"اس"ة ج"لسات مج"موع"ة
ك ""بيرة م ""ن ال ""هيئات امل ""ختلفة ك ""ال ""لجان ال ""عام ""ة أو ال ""لجان ال ""خاص ""ة امل ""نتدب ""ة مل ""هام م ""عينة أو ل ""جان ال ""عمل أو
امل""جال""س االس""تشاري""ة .وق""د ش""غل ك""بير م""مثلي ال""جام""عة ال""بهائ""ية خ""الل ال""سنوات األرب""ع امل""اض""ية م""نصب
أم""ني الس""ر ال""تنفيذي ل""لمؤت""مر ال""عامل""ي ال""خاص ب""امل""نظمات غ""ير ال""حكوم""ية ،وه""و امل""ؤت""مر ال""ذي ي""مثل ال""هيئة
املنسقة لنشاطات مجموعة املنظمات غير الحكومية التابعة لألمم املتحدة.
املركزية
ِّ
"وج ""ه أع ""مال ""ها
ي ""عكس ال ""نسق ال ""ذي نُ "ظِّمت ب ""موج ""به ب ""نية ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية ال ""عامل ""ية امل ""بادئ وامل ُ "ثُل ال ""تي ت " ّ "
"مسكها به ""ذه امل ""بادئ وامل" "ثُل ل ""م ت ""صنَّف ال ""جام ""عة ال ""بهائ ""ية ال ""عامل ""ية ك ""غيره ""ا م ""ن
ون ""شاط ""ات ""ها .وب ""فضل ت " ّ
امل""نظمات غ""ير ال""حكوم""ية ع""لى أن""ها مج""رد تج" ّ"مع ه" ّ"مه اس""تمال""ة أص""حاب ال""نفوذ وال""تروي""ج ل""تحقيق م""صال""ح
خ"اص"ة ،ب"ل أص"بحت تُ"عرف م"ن ِق"بَل أم"ثال"ها م"ن امل"نظمات غ"ير ال"حكوم"ية ب"أن"ها ت"مثّل أس"اس"ا ”راب"طة“ ت"تأل"ف
م""ن مج""موع""ة م""ن ”امل""جال""س“ امل""نتخبة دي""مقراط""يا ع""دا ع""ن أن""ها ت""مثّل ج""ميع ط""بقات امل""جتمع اإلن""سان""ي ف""ي
ال"عال"م ،م"ع ال"علم ب"أن ال"جام"عة ال"بهائ"ية تس"تفيد ك"ل ال"فائ"دة م"ن ال"خبرة ال"تي ي"وفّ"ره"ا ل"ها م"كتبها ال"دائ"م ف"ي
األم""م املتح""دة وامل""كتب اإلع""الم""ي ال""تاب""ع ل""ها إض""اف""ة إل""ى اس""تفادت""ها م""ن األجه""زة ال""تنفيذي""ة ال""تاب""عة له""ذي""ن
امل ""كتبني .وت ""ض ّم ال ""وف ""ود ال ""بهائ ""ية املش ""ت ِرك ""ة ف ""ي االج ""تماع ""ات ال ""دول ""ية ع ""لى ال ""عموم أع ""ضاء م ""ن أص ""حاب
االخ ""تصاص ت ""نتخبهم م ""ختلف امل ""حاف ""ل ال ""روح ""ان ""ية امل ""رك ""زي ""ة وي ""تمتّعون ب ""ال ""خبرة ف ""ي األم ""ور امل ""تداول ف ""يها
إضافة إلى كونهم قادرين على النظر إلى األمور من منظور إقليمي أيضا.
م"ن امل"عال"م ال"بارزة ل"ألم"ر ال"كري"م م"شارك"ته ال"فعلية ف"ي ح"ياة امل"جتمع األوس"ع .وت"ت ّم ه"ذه امل"شارك"ة ف"ي إط"ار
"وح"د يج"مع ب"ني ال"قيم وامل ُثُل ال"باع"ثة ع"لى ال"عمل وب"ني األس"ال"يب وال"طرق ال"تي ت"عا َل""ج ب"ها م"ختلف ال"قضاي"ا
م ّ"
ال""قائ""مة .ول""قد ب""ره""نت ه""ذه امل""شارك""ة ع""لى م""ا له""ذا األم""ر ال""كري""م م""ن ن""فوذ تج " ّلى ف""ي س""لسلة م""ن م""ؤت""مرات
ال"قمة ال"عامل"ية وامل"ؤت"مرات امل"تفرع"ة ع"نها ،وه"ي امل"ؤت"مرات ال"تي ن"ظّمتها ه"يئة األم"م املتح"دة ف"ي م"ا ب"ني ال"عام
"كررت اج"تماع"ات ال"قادة ال"سياس"يني ف"ي
 1990وال"عام  .1996ف"في غ"ضون ه"ذه ال"سنوات الس"ت ت"قري"با ت ّ
"لحة ال""تي ك""ان""ت ت""واج""ه
ال""عال""م ب""دع""وة م""ن األم""ني ال""عام ل""ألم""م املتح""دة ورع""اي""ته وذل""ك ل""لبحث ف""ي ال""قضاي""ا امل" ّ
اإلن"سان"ية ف"ي ال"سنوات ال"ختام"ية م"ن ال"قرن العش"ري"ن .وم"ا م"ن ش"ك ف"ي أن ال"ده"شة واإلع"جاب س"يعتري"ان
أي ب"هائ"ي ي"تاح ل"ه أن يس"تعرض امل"واض"يع ال"تي ج"رى ب"حثها ف"ي ه"ذه امل"ؤت"مرات ال"تاري"خية وي"كتشف م"دى
ال"تقارب الش"دي"د ب"ني ت"لك امل"واض"يع امل"درج"ة ف"ي ج"داول أع"مال"ها وب"ني ال"تعال"يم ال"رئ"يسة ال"تي ج"اء ب"ها ح"ضرة
ب""هاء اهلل .وك""ان م""ن الج""دي""ر وامل""وات""ي ح""قا أن ي""تزام""ن ح""لول ال""ذك""رى امل""ئوي""ة ل""صعود ح""ضرة ب""هاء اهلل ف""ي
"يمنا
وس ""ط ه ""ذا ال ""سياق م ""ن م ""ؤت ""مرات ال ""قمة ال ""عامل ""ية ،م ""ا أض ""فى ع ""لى االح ""تفاالت ال ""خاص ""ة ب ""ال ""بهائ ""يني ت " ّ
بذكرى ذلك الصعود املبارك معاني روحية تخطّت األهداف التي أقيمت من أجلها مثل هذه االحتفاالت.
وم""ن ق""بيل امل""ثال ال ال""حصر ع""لى ه""ذه ال""لقاءات وامل""ؤت""مرات ال""دول""ية ال""تي م" ّيزت ه""ذا ال""سياق م""ن اج""تماع""ات
ال""قمة وال""حوار ال""عامل""ي ال""ذي ب""حث ف""ي امل""شكالت ال""تي ت""عان""ي م""نها ش""عوب ال""عال""م وأم""مه امل""ؤت""مر ال""عامل""ي
ل"لترب"ية وال"تعليم للج"ميع ال"ذي ان"عقد ف"ي ت"اي"الن"د ال"عام  ،1990وم"ؤت"مر ال"قمة ال"عامل"ي ل"ألط"فال ف"ي ن"يوي"ورك
ف ""ي ال ""عام  ،1990وم ""ؤت ""مر األم ""م املتح ""دة ل ""لبيئة ال ""ذي ان ""عقد ف ""ي ري ""و دي ج ""ان ""يرو ال ""عام  ،1992وامل ""ؤت ""مر
ال ""عامل ""ي ل ""حقوق اإلن ""سان ف ""ي ف ""يينا ال ""عام  1993وال ""ذي س ""ادت ""ه ال ""فوض ""ى واالض ""طراب ،وامل ""ؤت ""مر ال ""عامل ""ي
ل ""لسكان امل ""نعقد ف ""ي ال ""قاه ""رة ال ""عام  ،1994ث ""م ال ""قمة ال ""عامل ""ية ل ""لتنمية االج ""تماع ""ية ف ""ي ك ""وب ""نهاغ ""ن ال ""عام
 ،1995وأخ ""يرا امل ""ؤت ""مر ال ""راب ""ع ل ""حقوق امل ""رأة ال ""ذي ان ""عقد ف ""ي ب ""يكني ال ""عام  1995وال ""ذي ت ""ميّز ب ""ال ""حيوي ""ة

وال"نشاط 141.وق"د س"نحت ال"فرص"ة أم"ام ال"وف"ود ال"بهائ"ية ال"تي ض ّ"مت م"مثلني م"ن ع"دد ك"بير م"ن ال"بلدان ف"ي
م"ؤت"مرات امل"نظمات غ"ير ال"حكوم"ية ال"تي ان"عقدت ف"ي ال"وق"ت ال"ذي أق"يمت ف"يه ت"لك امل"ؤت"مرات ال"عامل"ية ،س"نحت
ال ""فرص ""ة أم ""ام ال ""وف ""ود ال ""بهائ ""ية ل ""طرح ال ""قضاي ""ا امل ""درج ""ة ل ""لبحث م ""ن زواي ""اه ""ا ال ""روح ""ان ""ية واالج ""تماع ""ية ع ""لى
ال"سواء .وك"ان ال"دل"يل ع"لى ال"ثقة ال"تي ت"تمتّع ب"ها ال"جام"عة ال"بهائ"ية ال"عامل"ية ب"ني امل"ئات م"ن أخ"وات"ها امل"نظمات
غ""ير ال""حكوم""ية ي""تمثل ف""ي ال" ّدع""وات امل""تكررة ال""تي ك""ان""ت ت""تل ّقاه""ا م""ن ن""ظيرات""ها للتح""دث م""ن ع""لى م""ناب""ر ت""لك
ال""لقاءات ض""من م""مثلي ق""لة م""ختارة م""ن ت""لك املج""موع""ات ال""تي ت""منح م""ثل ه""ذا االم""تياز امل""نشود ال""ذي ي""عتبر
فرصة ثمينة إللقاء خطاب بدال من توزيع بيانات مطبوعة على الحاضرين حول املوضوع املراد عرضه.

*

ح " ّقق ك ""ثير م ""ن امل ""حاف ""ل ال ""روح ""ان ""ية امل ""رك ""زي ""ة خ ""الل ال ""سنوات ال ""ختام ""ية ل ""لقرن العش ""ري ""ن ان ""تصارات ب ""اه ""رة
"خصها وح"ده"ا وذل"ك ف"ي م"يدان ع"الق"ات"ها ال"خارج"ية .ون"سوق ه"نا م"ثلني ب"ارزي"ن ع"لى ذل"ك ي"وح"ي ك"ل م"نهما
ت ّ
ب"ماه"ية ه"ذه االن"تصارات وأه ّ"ميتها .أم"ا امل"ثل األول ف"هو اإلن"جاز ال"ذي ح" ّققه امل"حفل ال"روح"ان"ي امل"رك"زي ف"ي
أمل"ان"يا ح"يث ق" ّدم"ت الس"لطات املح"لية امل"دن"ية ط"عنا ا ّدع"ت ف"يه أن ط"بيعة ال"هيئات امل"نت َ
خبة ت"خال"ف م"ن ال"وج"هة
ال ""قان ""ون ""ية ال ""قان ""ون امل ""دن ""ي ف ""ي أمل ""ان ""يا .إال أن االس ""تئناف ال ""ذي رف ""عه امل ""حفل ال ""روح ""ان ""ي املح ""لي ب ""مدي ""نة
ت"وب"نجني ض"د ق"رار الس"لطات املح"ليّة أم"ام امل"حكمة ال"دس"توري"ة ال"عليا ف"ي أمل"ان"يا ن"جح ف"ي اس"تصدار ق"رار
م""ن ت""لك امل""حكمة ب""أن ال""نظام اإلداري ال""بهائ""ي ج""زء ال يتج""زأ م""ن ال""دي""ن ال""بهائ""ي ،وع""ليه ال ي""مكن ف""صله ع""ن
ال ""عقيدة ال ""بهائ ""ية .وق ""د ب " ّ"ررت امل ""حكمة ال ""عليا ق ""بول ""ها ال ""نظر ف ""ي ال ""قضية ع ""لى أس ""اس األد ّل""ة ال ""تي س ""اق ""تها
وال""تي ت""ؤ ّك""د وت""ثبت أن األم""ر ال""بهائ""ي دي""ن م""ن األدي""ان .ف""كان له""ذا ال""حكم ن""تائ""ج ب""عيدة امل""دى ف""ي م""جتمع
ط""امل""ا ح""اول""ت ف""يه امل""عارض""ة ال""كنسيّة ت""صوي""ر ال""دي""ن ال""بهائ""ي خ""الف""ا ل""لحقيقة ع""لى أن""ه ”ف""رق""ة م""ن ال""فرق“ أو
”مذهب من املذاهب“ .وكانت لهجة الحكم الصادر لهجة حاسمة جديرة بأن نذ ّكر بها في هذا املجال:
إن ال"صفات ال"تي ي"تم ّيز ب"ها األم"ر ال"بهائ"ي ك"دي"ن ،وال"خصائ"ص ال"تي ت"تّصف ب"ها ال"جام"عة ال"بهائ"ية
ك ""جام ""عة دي ""نية ،واض ""حة ك ""ل ال ""وض ""وح ف ""ي واق ""ع ال ""حياة ال ""يوم ""ية وف ""ي ال ""سنن وال ""تقال ""يد ال ""ثقاف ""ية
املتوارثة وفي نظر الرأي العام وفي علم مقارنة األديان142.
وأم"ا امل"ثل ال"ثان"ي ف"من ال"برازي"ل ح"يث ت"م ّكنت ال"جام"عة ال"بهائ"ية ه"ناك م"ن ت"حقيق إن"جاز ف"ي م"جال ال"عالق"ات
ال""خارج""ية يُ " َع ّد إل""ى ال""يوم ع""دي""م امل""ثال ف""ي ت""اري""خ ال""دي""ن ال""بهائ""ي .ف""في ال""يوم ال""ثام""ن والعش""ري""ن م""ن أي""ار
)م""اي""و(  1992ع""قدت أع""لى ه""يئة تش""ري""عية ف""ي ال""بالد ،أي مج""لس ال""ن ّواب ،ج""لسة خ""اص""ة اح""تفاء ب""ذك""رى
"وج""هة م""ن ب""يت ال""عدل األع""ظم ،
م""رور م""ائ""ة ع""ام ع""لى ص""عود ح""ضرة ب""هاء اهلل .وق""رأ رئ""يس املج""لس رس""ال""ة م" ّ"
"ؤس""سه
وت ""اله م ""مثلو ج ""ميع األح ""زاب ال ""واح ""د ب ""عد اآلخ ""ر م ""عبّري ""ن ع ""ن ت ""قدي ""ره ""م مل ""ا أس ""هم ب ""ه ه ""ذا ال ""دي ""ن وم " ّ "
الج ""ليل ف ""ي س ""بيل تحس ""ني أوض ""اع البش ""ر وت ""ق ّدم ""هم .ث ""م وص ""ف أح ""د ال ""نواب ال ""بارزي ""ن ف ""ي خ ""طاب م ""ؤثّ ""ر
دس صدر عن قلم إنسان واحد بمفرده“143.
التعاليم البهائية على أنها ”أضخم إنجاز كتابي مق ّ

ج""اء ه""ذا اإلط""راء وال""تقدي""ر مل""اه "يّة ه""ذا ال""دي""ن وم""ا ي""سهم ب""ه م""ن أع""مال خ "يّرة ب""مثاب""ة ان""تصار روح""ي ال ي""قل
أه""م ّية ع""ن ت""لك اإلن""جازات ال""تي ت""حققت ف""ي امل""يدان ال""تبليغي .ف""لقد ص""در ه""ذا ال""تقوي""م وامل""دي""ح ع""ن أع""لى
املس"توي"ات ال"قان"ون"ية والتش"ري"عية ب"ال"توال"ي ل"دول"تني م"ن ال"دول ال"كبرى ف"ي ال"عال"م ه"ما أمل"ان"يا وال"برازي"ل .وال ب"د
"ب ع""بره""ا ال""نسائ""م ال""شاف""ية ال""تي ج""اء ب""ها ح""ضرة ب""هاء اهلل
أن ي""ساع""د ذل""ك ف""ي ف""تح ت""لك األب""واب ال""تي ته" ّ
فتحدث أثرها في حياة املجتمع اإلنساني ذاته.

***
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اخ""تار ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ك""لمة ”ال""نور“ ل""فظا م""جازي""ا أراد ب""ه أن ي""ص ّور ملس""تمعيه ت""صوي""را دق""يقا م""ا س""وف
"صرح ق"ائ"ال إن االت"حاد ق" ّوة ت"نير اآلف"اق وت"دف"ع ب"كل جه"د
ي"طرأ ع"لى امل"جتمع اإلن"سان"ي م"ن ت"ح ّول وت"غيير .ف ّ
إن"سان"ي ُق"دم"ا إل"ى األم"ام .وأع"لن أن ال"عصر ال"ذي ب"دأت اإلن"سان"ية ال"دخ"ول ف"يه س"وف ُي"عرف ”ب"قرن األن"وار“
ف ""ي املس ""تقبل ألن ال ""عال ""م ك" " ّله س ""وف ي ""عترف ب ""مبدأ وح ""دة ال ""عال ""م اإلن ""سان ""ي اع ""تراف ""ا ش ""ام ""ال .وع ""لى ه ""ذا
األساس سوف تبدأ مرحلة بناء املجتمع العاملي القائم على مبادئ العدل واإلنصاف.
أع""لن ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ع""ن رؤي""ته ه""ذه ف""ي ع""دد م""ن األل""واح ال""تي ج""اء ب""ها واألح""ادي""ث ال""تي أل""قاه""ا .ول""عل
وج"هه إل"ى ال"سيدة ج"ني إل"يزاب"يث واي"ت ق"ري"نة ال"رئ"يس ال"ساب"ق ل"لكنيسة
أب"لغ م"ثل ع"لى ذل"ك م"ا ج"اء ف"ي ل"وح ّ "
اإلس""كتلندي""ة الح""رة امل""عروف""ة بـ ”ف""ري تش""رت""ش“ .وك""ان""ت ال""سيدة واي""ت م""ن امل""تعاط""فني م""ع ال""تعال""يم ال""بهائ""ية
وتش" ّ"رف""ت ب""زي""ارة ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ف""ي م""دي""نة ع""كا وه""ي ال""تي ق""ام""ت ف""يما ب""عد ب""تنظيم زي""ارت""ه امل""بارك""ة إل""ى
وج"هه ح"ضرة ع"بد ال"بهاء
م"دي"نة ”أدن"بره“ اإلس"كتلندي"ة ح"يث اس"تُقبل ه"ناك اس"تقباال ح"ارا .ف"في ال"لوح ال"ذي ّ "
إل""ى ال""سيدة واي""ت ك""تب ع""ن ال""وح""دة واالتّ""حاد وع"بّر ع""ن ذل""ك ب""اس""تخدام""ه اس""تعارة رم""زي""ة ش""ائ""عة ه""ي ك""لمة
”الشموع“:
أي"تها ال"سيدة الج"ليلة … ان"ظري ك"يف أن"نا ن"شاه"د ف"ي ك"ل ي"وم ح"دوث معج"زة ج"دي"دة ،وت"أم"لي ك"يف
أن فج""ر ال""وح""دة ب""دأ يش""رق ن""وره ل""يضيء ع""تمة األف""ق وي""تأل""ق ض""ياء ش""موع""ها س""اط""عا ل""ينير ال""عال""م.
وف ""ي ال ""نهاي ""ة س ""توق ""د ش ""موع االتّ ""حاد امل ""ختلفة ل ""تنير أرج ""اء األرض ،وت ""صبح ب ""ارق ""ة ال ""صبح لينتش ""ر
هذا النور العظيم الساطع ليع ّم العالم …
ف"ال"شمعة األول"ى ه"ي ال"وح"دة ال"سياس"ية ال"تي ت"بدو ت"باش"ير ب"ري"قها واض"حة اآلن .وال"شمعة ال"ثان"ية
ه ""ي وح ""دة ال ""رأي ب ""النس ""بة ل ""تدب ""ير ش ""أن م ""ا ع "ظُم م ""ن أم ""ور ال ""دن ""يا ،وه ""ي وح ""دة س ""رع ""ان م ""ا س ""وف
ت"تحقق ع"ن ق"ري"ب .أم"ا ال"شمعة ال"ثال"ثة ف"هي ال"وح"دة ف"ي الح"ري"ة وه"ي أم"ر ال ب"د أن يح"دث .وال"شمعة
ال"راب"عة ه"ي ال"وح"دة ال"دي"نية ال"تي ه"ي حج"ر زاوي"ة األس"اس وال"تي س"وف تتج"لى ب"إذن اهلل ب"كل روع"ة
وج""الل .وه""ناك أي""ضا ال""شمعة ال""خام""سة وه""ي وح""دة األم""م واألوط""ان ،وه""ي ال""وح""دة ال""تي ال ب""د ل""ها

أن ت""تأس""س ب""كل ق""وة وث""بات ح""تى ت""شعر ش""عوب ال""عال""م وم""لله ج""ميعها ب""أن""ها ت""نتمي إل""ى وط""ن واح""د
وب""أن م""صيره""ا م""صير واح""د .وم""ا ال""شمعة ال""سادس""ة س""وى وح""دة األع""راق واألج""ناس ل""يصبح أه""ل
األرض ج"ميعهم ع"لى اخ"تالف ش"عوب"هم وق"بائ"لهم أب"ناء ج"نس واح"د .وأخ"يرا ه"ناك ال"شمعة ال"ساب"عة
ال""تي ه""ي وح""دة ال""لسان ،وت""عني أن ي""تم اخ""تيار ل""غة م""ن ال""لغات ل""تكون ل""غة ع""امل""ية ي""تعلمها الج""ميع
ويتح ""دث ""ون ب ""ها .ول ""سوف ي ""تحقق ك ""ل ه ""ذا االتّ ""حاد دون م ""حال ""ة حس ""بما ت ""شاء ال ""قدرة اإلل ""هية ل ""ه م ""ن
دعم وتأييد144.
"مر ع""قود ط""وي""لة م""ن ال""زم""ن أو ي""زي""د ق""بل أن ي""كتمل ت""ح ّقق ت""لك ال""رؤي""ة ال""رائ""عة ال""تي رس""مها ذل""ك ال""لوح
ق""د ت" ّ
"وج""ه إل""ى ال""سيدة واي""ت .ف""امل""عال""م األس""اس""ية مل""ا وع""دت ب""ه أص""بحت ال""يوم ح""قائ""ق ث""اب""تة ف""ي ج""ميع
امل""بارك امل" ّ"
أن"حاء ال"عال"م .ول"ع ّلنا نج"د أن م"ا ق"صده ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ب"كلمات"ه ح"ني تح" ّدث ع"ن وح"دة األدي"ان واألج"ناس
ب ""ات واض ""حا اآلن وأن وس ""ائ ""ل ت ""حقيقها ت ""سير ق ""دم ""ا م ""هما اش ""ت ّدت م ""قاوم ""ة ب ""عض ال ""جهات له ""ذه األف ""كار.
وال"قول ذات"ه ي"صدق إل"ى ح"د ك"بير ع"لى وح"دة ال"لسان .فج"ميع األط"راف ب"ات"ت ت"درك اآلن ال"حاج"ة امل"اس"ة إل"ى
ل"غة ع"امل"ية .وق"د ت"مثلت ه"ذه ال"ضرورة ف"ي ال"ظروف ال"تي ف"رض"ت ع"لى األم"م املتح"دة وك"ثير م"ن امل"نظمات غ"ير
ال""حكوم""ية إل""ى ت""بنّي ع""دد م""ن ال""لغات واع""تماده""ا ”ل""غات رس""مية“ ل""لتداول ف""يما ب""ينها .وإل""ى أن ي""تم ات""خاذ
ق""رار ص""ادر ع""ن ات""فاق ع""امل""ي ف""إن ال""لغة اإلنج""ليزي""ة ق""د س" ّدت ف""ي ال""وق""ت ال""حاض""ر ه""ذا ال""فراغ وذل""ك ن""تيجة
ع"دد م"ن ال"تطورات ك"ان"تشار اإلن"ترن"ت وت"وح"يد ن"ظم إدارة امل"واص"الت ال"جوي"ة وامل"فردات ال"لغوي"ة ال"تي ت"فرزه"ا
التكنولوجيا الحديثة ،إضافة إلى قيام نظام تعليمي عاملي النطاق.
ل"م ي"كن مل"فهوم م"بدأ ”وح"دة ال"رأي“ ف"ي ت"نفيذ أم"ور ال"دن"يا وش"ؤون"ها أي م"عنى م"لموس أو م"رج"عية ع"ند ب"داي"ة
ال"قرن العش"ري"ن ح"تى ع"ند امل"ثال"يني ف"ي آم"ال"هم وت"طلعات"هم .ول"كن ه"ذا امل"فهوم أص"بح ظ"اه"را إل"ى ح"د ك"بير
وم""نعكسا ف""ي ك""ل م""كان ف""ي ال""برام""ج وامل""شاري""ع الضخ""مة ال""تي ت""تعلق ب""ال""تنمية االق""تصادي""ة واالج""تماع""ية
وب"امل"عون"ات اإلن"سان"ية ع"الوة ع"لى ال"برام"ج ال"خاص"ة ب"امل"حاف"ظة ع"لى ب"يئة ال"كرة األرض"ية ب"بحاره"ا وم"حيطات"ها.
أم""ا ال""وح""دة ال""سياس""ية ف""قد ش""رح""ها ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ب""أن""ها إش""ارة إل""ى اتّ""حاد ل""لدول ذات ال""سيادة.
وه""ذا االت""حاد ه""و ع""بارة ع""ن ع""ملية مس""تمرة ال""نمو وال""تط ّور ت""تمثّل م""رح""لته ال""حال""ية ف""ي م""ا ت""م م""ن ت""أس""يس
األم""م املتح""دة .وم""ن ج""هة أخ""رى ف""إن م""ا وع""د ب""ه ح""ضرة ع""بد ال""بهاء م""ن ت""ح ّقق ”وح""دة األم""م واألوط""ان“ ك""ان
ي"مثّل ن"ظرة مس"تقبلية تس"تطلع م"ا ه"و ق"ائ"م ال"يوم م"ن وج"ود ق"ناع"ة ع"ام"ة واس"عة االن"تشار ل"دى ش"عوب ال"عال"م
بأننا جميعا سكان وطن عاملي واحد رغم كل ما يقوم بيننا من تباين واختالف عظيمني.
أم""ا ”ال""وح""دة ف""ي الح""ري""ة“ ف""قد أص""بحت ال""يوم ت""مثّل ط""موح""ات ه""ام""ة ل""دى س""كان ال""كرة األرض""ية ك""لهم .وم""ن
أه ""م ال ""تطورات ال ""تي ب ""لورت ه ""ذا االت ""جاه االن ""هيار امل ""فاج ل ""لنظام االس ""تعماري وزوال ""ه وم ""ا ت ""بع ذل ""ك ع ""ند
ن"هاي"ة ال"قرن م"ن ب"روز م"بدأ ح"ق ت"قري"ر امل"صير ك"أه"م ع"ام"ل ف"ي تح"دي"د ال"هوي"ة ال"وط"نية ،وه"ذا ب"ال"ذات م"ا ك"ان
يدور في خاطر حضرة عبد البهاء.
خ""الص""ة ال""قول إن""ه م""هما ك""ان""ت األخ""طار ال""تي ال ت""زال إل""ى اآلن ق""ائ""مة ته" ّدد مس""تقبل البش""ري""ة ،ف""إن ال""عال""م
ال""ذي ن""عيش ف""يه ق""د غ " ّيرت""ه أح""داث ال""قرن العش""ري""ن وص""اغ""ته م""ن ج""دي""د .ول" ّ
"عل م""ا يج""در ب""أص""حاب ال""عقول
ال ""نيّرة ف ""ي ك ""ل م ""كان ال ""رج ""وع إل ""يه وال ""تف ّكر ف ""يه م ""ليّا ه ""و ذل ""ك ال ""نداء ال ""صادر ع ""ن ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ال ""ذي

وص""ف ف""يه م""عال""م امل""سار ال""ذي س""وف ت""نتهجه ت""لك األح""داث وش""رح ف""ي ذل""ك ال""نداء ب""كل ث""قة واع""تداد م""اه"يّة
تلك األحداث وطبيعتها.

*
ن"ال"ت ال"تحوالت وال"تغييرات ال"تي ط"رأت ع"لى ح"ياة ال"عال"م اإلن"سان"ي االج"تماع"ية واألخ"الق"ية ت"أي"يدا ق"وي"ا ف"ي
س ""لسلة م ""ن امل ""ؤت ""مرات ال ""دول ""ية ال ""تي ع ""قدت ت ""حت رع ""اي ""ة األم ""م املتح ""دة وال ""تي ك ""ان اله ""دف م ""نها االح ""تفال
ب"ال"ذك"رى ال"وش"يكة مل"رور أل"ف ع"ام وب"داي"ة أل"فية ج"دي"دة .ف"ما ب"ني ال"ثان"ي والعش"ري"ن وال"سادس والعش"ري"ن م"ن
شه""ر أي""ار )م""اي""و( م""ن ال""عام  2000اج""تمع ف""ي ن""يوي""ورك م""مثلون ع""ن أك""ثر م""ن أل""ف ه""يئة م""ن ال""هيئات غ""ير
ال ""حكوم ""ية ب ""دع ""وة م ""ن ال ""سيد ك ""وف ""ي ع ""نان األم ""ني ال ""عام ل ""هيئة األم ""م املتح ""دة ،وأع ""لن املتح ""دث ""ون ال ""رس ""ميون
ب"اس"م م"نظمات"هم ف"ي ال"بيان ال"صادر ع"ن ذل"ك االج"تماع االل"تزام ب"ما ي"لي …” :إن"نا أع"ضاء أس"رة إن"سان"ية
"ضمنا ج"ميعا .ف"نحن ش"رك"اء
واح"دة ب"كل م"ا ت"تميّز ب"ه ه"ذه األس"رة م"ن ت"ن ّوع وت"ع ّدد ،ون"عيش ف"ي وط"ن واح"د ي ّ
في عالم تسوده العدالة والديمومة والسالم وتقودنا املبادئ الديمقراطية املعترف بها عامليا “….
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ان""عقد ب""عد ذل""ك ب""فترة ق""صيرة وف""ي م""قر األم""م املتح""دة أي""ضا م""ؤت""مر ث""ان م""ا ب""ني ال""ثام""ن والعش""ري""ن وال""واح""د
وال ""ثالث ""ني م ""ن شه ""رآب )أغس ""طس( م ""ن ال ""عام  2000ح ""ضره م ""عظم ق ""ادة األدي ""ان ف ""ي ال ""عال ""م .وق ""د م" "ثّل
ال""جام""عة ال""بهائ""ية ف""ي ذل""ك االج""تماع أم""ينها ال""عام ال""ذي أل""قى ك""لمة ف""ي إح""دى ج""لسات امل""ؤت""مر ال""رئ""يسية
وج"هه ق"ادة األدي"ان ف"ي ال"عال"م
آن"ذاك .ول"م ي"كن ف"ي وس"ع أح"د إال أن ي"تأثّ"ر ب"ال"غ ال"تأثّ"ر ب"ال"نداء ال"رس"ميّ ال"ذي ّ "
إل ""ى ط ""وائ ""فهم وج ""ام ""عات ""هم ال ""دي ""نية ب ""دع ""وت ""هم إل ""ى ”اح ""ترام ح ""قوق الح ""ري ""ة ال ""دي ""نية وال ""سعي م ""ن أج ""ل خ ""لق
أواصر األلفة واملصالحة والوفاق والعمل على تبادل ما يبعث على التسامح وألم الجراح 146“....
م ّ"ه"د ه"ذان ال"لقاءان األول"يان الس"بيل أم"ام م"ا س ّ"مي ب"اج"تماع ال"قمة األل"فية وه"و امل"ؤت"مر ال"عامل"ي ال"ذي ان"عقد
ب ""مقر األم ""م املتح ""دة ب ""ني ال ""سادس وال ""ثام ""ن م ""ن شه ""ر أي ""لول )س ""بتمبر( م ""ن ال ""عام  .2000اس ""تقطب ه ""ذا
االج ""تماع م ""ائ ""ة وت ""سعة وأرب ""عني رئ ""يسا م ""ن رؤس ""اء ال ""دول وال ""حكوم ""ات ،وك ""ان ال ""قصد م ""ن ان ""عقاده إج ""راء
امل"شاورات ل"بعث األم"ل وال"طمأن"ينة ف"ي ن"فوس ال"دول امل"مثلة ف"ي امل"ؤت"مر .واتّخ"ذ امل"ؤت"مر خ"طوة ن"ال"ت ال"ترح"يب
ح"ني وج"ه ال"دع"وة إل"ى ن"دوة ال"هيئات وامل"نظّمات غ"ير ال"حكوم"ية ل"كي ت"نتدب متح" ّدث"ا ب"اس"مها ي"شاط"ر امل"ؤت"مر
ه""موم ت""لك ال""هيئات واه""تمام""ات""ها ال""تي ت""ق ّدم وس""بق ع""رض""ها ف""ي ال""لقاء ال""تمهيدي ل""لقمة امل""ذك""ورة .ف""فاز به""ذا
الش"رف ال"عظيم امل"مثل ال"رئ"يسي ل"لجام"عة ال"بهائ"ية ال"عامل"ية ل"دى األم"م املتح"دة ب"صفته رئ"يسا م"شارك"ا ل"ندوة
ال ""هيئات غ ""ير ال ""حكوم ""ية .ف ""بعث ذل ""ك م ""شاع ""ر ال ""رض ""ا واالب ""تهاج ف ""ي ن ""فوس ال ""بهائ ""يني ال ""ذي ""ن اع ""تبروا ه ""ذا
الش""رف ال""ذي ن""ال""ه م""مثّلهم أم""را ل""ه أه""ميته ب""النس""بة ل""هم .ول""يس ه""ناك م""ا ه""و أك""ثر ت""عبيرا ع""ن إظ""هار ال""فرق
ال"شاس"ع ب"ني أح"وال ال"عال"م ف"ي ال"عام  1900وأح"وال"ه ف"ي ال"عام  2000م"ثل ن"ص ال"قرار ال"ذي اتخ"ذه م"ؤت"مر
القمة ووقع عليه كل الحاضرين الذين أقروا أيضا إحالة ذلك القرار على الجمعية العامة لألمم املتحدة:
ن"عود ف"ي ه"ذه امل"ناس"بة ال"تاري"خية ل"نؤ ّ "ك"د م"ن ج"دي"د ت"أك"يدا ج"دي"ا أن األم"م املتح"دة ه"ي ب"يتنا املش"ترك
ال""ذي ال غ""نى ع""نه ب""النس""بة ل""ألس""رة اإلن""سان""ية ك""كل .ف""من خ""الل األم""م املتح""دة س""نسعى إل""ى ت""حقيق
ط""موح""ات""نا ال""عامل""ية إلح""الل الس""الم وت""حقيق ال""تعاون واالزده""ار .وب""ناء ع""ليه ف""إن""نا ن""أخ""ذ العه""د ع""لى

أن""فسنا ل""دع""م ه""ذه األه""داف املش""ترك""ة دع""ما س""خيا وت""صميمنا ع""لى ب""ذل ال""عزم ف""ي س""بيل ت""حقيقها .
…“
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وف"ي ك"لمته ال"تي اخ"تتم ب"ها ه"ذه الس"لسلة م"ن ال"لقاءات ال"تاري"خية تح"دث ال"سيد ك"وف"ي ع"نان إل"ى امل"جتمعني
"ضمن ح"دي"ثه ك"الم"ا ب"دا ل"لبهائ"يني وك"أن"ه يح"مل أص"داء
م"ن ق"ادة ال"عال"م ح"دي"ثا اتّ"سم ب"ال"صدق وال"صراح"ة .وت ّ
ت""لك اإلن""ذارات ش""دي""دة ال""لهجة ال""تي وج""هها ح""ضرة ب""هاء اهلل إل""ى األب""اط""رة وامل""لوك ال""ذي""ن ان""دث""رت آث""اره""م
ليخ""لفهم ال""قادة وال""زع""ماء ال""حاض""رون ال""يوم وال""ذي""ن اس""تمعوا إل""ى ال""سيد ك""وف""ي ع""نان ي""قول …” :إن""ه ف""ي
م"قدورك"م ال"وص"ول إل"ى األه"داف ال"تي ق"د ح" ّددت"موه"ا .وب"ناء ع"ليه فهـ"ذه م"سؤول"يتكم .وأن"تم وح"دك"م ال"قادرون
دي148 “.
على تقرير ما إذا كانت األمم املتحدة قادرة على مواجهة هذا التح ّ
رغ""م األه" ّ"مية ال""تاري""خية ال""تي م"يّزت ه""ذه ال""لقاءات ورغ""م اش""تراك ال""غال""بية ال""عظمى م""ن ال""قيادات ال""سياس""ية
وامل"دن"ية وال"روح"ية ف"يها ،ف"إن ال"قمة األل"فية ل"م ت"ترك إال أث"را ض"ئيال ف"ي أذه"ان ال"ناس ف"ي أغ"لب ب"لدان ال"عال"م.
ورغ ""م م ""ا أول ""ته وس ""ائ ""ل اإلع ""الم م ""ن اه ""تمام إخ ""باري واس ""ع ب ""نشاط ""ات م ""عينة م ""ن ن ""شاط ""ات ال ""قمة ،ل ""م ي ""فت
م""عظم ال""قراء واملس""تمعني م""ا أظه""رت""ه اف""تتاح""يات ال""صحف ف""ي م""عال""جتها ل""لموض""وع م""ن ش""كوك ف""ي ص""دق
ال""نيّات وم""ا أوح""ت ب""ه م""ن االس""تخفاف وال""تهكم ال""لذي""ن ب""دا أن""هما تس""رب""ا أي""ضا إل""ى ل""هجة ت""قاري""ر ال""تغطية
اإلخ"باري"ة ذات"ها .وأب"رز م"ا ي"الح"ظ ب"النس"بة مل"ظاه"ر ه"ذه امل"ناس"بة األل"فية ه"و ذل"ك ال"تفاوت ال"كبير ال"قائ"م ب"ني
ح"دث ي"مثّل ب"حق م"نعطفا ه"ام"ا ف"ي ت"اري"خ البش"ر ،م"ن ج"هة ،وب"ني عج"ز م"ثل ه"ذا الح"دث ع"ن ب"عث الح"ماس"ة
وااله""تمام ف""ي ن""فوس ت""لك الج""ماه""ير امل""فروض أن""ها املس""تفيدة م""ن ه""ذه ال""فرص""ة م""ن ج""هة أخ""رى .ف""كشف
ه"ذا ال"واق"ع ب"ال"تال"ي ع"ن ع"مق امل"أزق ال"ذي ي"واج"ه ال"عال"م ف"ي ن"هاي"ة ال"قرن ،ح"يث ي"تحاور م"ساران ل"ألح"داث –
م ""سار اإلع ""مار وال ""بناء وم ""سار اله ""دم وال ""دم ""ار – وه ""ما امل ""ساران ال ""لذان ب ""دأا ب ""اس ""تجماع ق ""واه ""ما خ ""الل
السنوات املائة املاضية ويستمران متسارعني في خطاهما ليزداد كل منهما زخما وقوة يوما بعد يوم.
إن ال"ذي"ن ي"تمنون أن ي"كون ب"إم"كان"هم ت"صدي"ق م"ا ي"طلقه زع"ماء ال"عال"م وق"ادت"ه م"ن ت"صري"حات واع"دة ب"ال"خير
ورؤى تبش"ر بمس"تقبل زاه"ر يج"دون أن"فسهم ف"ي ال"وق"ت ذات"ه أس"رى ظ"اه"رت"ني ت"زع"زع"ان ال"ثقة وت"بعثان ال"شك
وع" ""دم االط" ""مئنان .ل" ""قد س" ""بق أن ع" ""ال" ""جنا أول" ""ى ه" ""ات" ""ني ال" ""ظاه" ""رت" ""ني ف" ""ي ص" ""فحات ه" ""ذا ال" ""كتاب م" ""عال" ""جة
مس""تفيضة .ف""ان""هيار األس""س األخ""الق""ية ل""لمجتمع ت""رك م""عظم ال""ناس ي""تخبطون ف""ي ظ""الم ال""ضياع دون أن
يج""دوا وازع "ا ً أو ه""ادي""ا ي""رش""ده""م س""واء الس""بيل ف""ي ع""ال""م ي""زداد ف""يه عج""زه""م ع""ن ال""تك ّهن ب""ما تح""مله األي""ام
وي"تضاع"ف م"ا يه" ّدده"م م"ن امل"حن واألخ"طار .وأي اف"تراض ي"وح"ي ب"أن م"سار األح"داث ق"د ب"لغ ن"هاي"ته إن"ما
ه"و مج ّ"رد إث"ارة آم"ال زائ"فة ف"ي ال"نفوس .ف"رغ"م م"ا ن"الح"ظه ون"ق ّدره م"ن ج"هود س"ياس"ية م"كثّفة ت"بذل ف"ي س"بيل
"حسن ف""ي األوض""اع االق""تصادي""ة لج""زء مح""دود م""ن ب""ني
ال""خير ،وم""ن ت""قدم ع""لمي ب""اه""ر مس""تمر ال""عطاء ،وت" ّ
البش""ر ،ف""إن ك""ل ه""ذه امل""حاوالت ال ي""مكن أن ت""بعث ف""ي ال""نفوس م""ا يش""به األم""ل ف""ي أن ي""عيش ال""واح""د م""نا
ح"ياة آم"نة ،وأه"م م"ن ذل"ك ،أن ي"ضمن ألوالده ح"ياة آم"نة أي"ضا .ول"قد انتش"ر واس"عا وع" ّم ال"عال"م ب"أس"ره ال"يوم
م ""ا أن ""ذرن ""ا ب ""ه ح ""ضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي م ""ن م ""شاع ""ر خ ""يبة األم ""ل وم ""ا سيخ ""لقه ف ""ي أذه ""ان البش ""ر اس ""تشراء
ال"فساد ال"سياس"ي .ف"في ك"ثير م"ن ب"لدان ال"عال"م ط"غت ع"لى ال"حياة ف"ي امل"دن وال"قرى م"وج"ة ع"ارم"ة اس"تبيح
ف""يها ال""قان""ون وان""تهكت ح""رم""ات""ه .أم""ا ان""هيار ال""ضواب""ط االج""تماع""ية وم""حاول""ة ت""بري""ر م""ظاه""ر الس""لوك ال""شاذ
واالنح"راف ع"لى أن"ها ف"ي األس"اس ق"ضية ت"تعلق ب"اح"ترام ح"قوق اإلن"سان امل"دن"ية ،ن"اه"يك ب"ما ت"قوم ب"ه وس"ائ"ل

اإلع ""الم وأن ""واع ال ""فنون امل ""ختلفة م ""ن ته ""ليل ع ""ام وش ""ام ""ل مل ""عال ""م ال ""عنف واالنح ""طاط ،ف ""إن ه ""ذه امل ""ظاه ""ر وم ""ا
ي ""شاب ""هها ت ""وح ""ي ب ""وج ""ود ح ""ال ""ة ت ""كاد ت ""كون ف ""وض ""ى أخ ""الق ""ية ت ""شير إل ""ى مس ""تقبل ي ""صيب ف ""يه الش ""لل ق ""وى
اإلب"داع وال"تخ ّيل والخ"لق .وإزاء ه"ذه الخ"لفية ال"بائ"سة م"ن ال"فراغ ال"كئيب ر ّوج امل"فكرون وامل"ثقفون م"ن أب"ناء
ال ""عصر مل ""ذه ""ب ف ""كري أس ""موه ”ال ""تفكيك ال ""بنيوي“ ) *(Deconstructionismواتّخ ""ذوه وه ""م م ""كره ""ون ع ""لى
ذلك عنوانا ورسالة.
* ال" ""تعبير (Deconstructionismال" ""تفكيك ال " "بُنيوي( ت" ""سمية مش" ""تقة مل" ""نهج ف" ""لسفي ي" ""قوم ع" ""لى أس" ""اس
ال""تفكيك وال""بناء ف""ي آن واح""د ن""ادى ب""ه ال""فيلسوف ال""فرن""سي  Jaques Derridaف""ي أع""قاب الح""رب ال""عامل""ية
ال""ثان""ية اس""تنادا إل""ى ن""ظري""ات س""اب""قة ط""رح""ها ال""لغوي ال""سويس""ري  Ferdinand de Saussureوغ""يره م""ن
ال ""فالس ""فة ُ"ع ""رف ""ت ب ""مبدأ "م ""ا ب ""عد ال ""عصرن ""ة " راج ""ت ف ""ي أواخ ""ر ال ""قرن ال ""ثام ""ن عش ""ر .وق ""د ب ""دأت ف ""لسفة
"ال ""تفكيك ال "بُنيوي" كح ""رك ""ة ن ""قد أدب ""ي واق ""تصرت ف ""ي ال ""بداي ""ة ع ""لى إع ""ادة ال ""نظر ف ""ي ال ""نصوص ال ""فلسفية
األس ""اس ""ية وت ""فكيكها وت ""فسيره ""ا م ""ن م ""نطلق أن ال ""كون ح ""قيقة م ""علقة وأن ال ""حقيقة نس ""بية وغ ""ير م ""وض ""وع ""ية
وتح"دده"ا ال"تعاب"ير ال"لغوي"ة ط"بقا مل"فهوم ال"فرد وم"ا يَس"تدل ع"ليه م"ن ال"كلمة أو ال"تسمية .ث"م ش"اع ت"طبيق م"بدأ
"ال" ""تفكيك ال " "بُنيوي" ب" ""حيث ب" ""ات ال" ""يوم ي" ""شمل ك" ""ثيرا م" ""ن ال" ""شؤون ال" ""سياس" ""ية واالج" ""تماع" ""ية واالق" ""تصادي" ""ة
والثقافية وغيرها من شؤون املجتمع البشري.
ك""ان ث""ان""ي ه""ذي""ن ال""تطوري""ن ال""لذي""ن ع""مال ع""لى ت""قوي""ض أس""س اإلي""مان ف""يما ب""عد ه""و م""ا اس""تقطب االه""تمام
ف ""ي ب ""عض أش ""د امل ""ناق ""شات ح ""دة ف ""ي ال ""قمة األل ""فية .ف ""ال ""ثورة اإلع ""الم ""ية ال ""تي ن ""تجت ع ""ن اخ ""تراع الش ""بكة
ال""عامل""ية مل""واق""ع اإلن""ترن""ت ) (World Wide Webف""ي ال""عقد ال""ختام""ي ل""لقرن غ "يّرت إل""ى األب""د م""عال""م ال""عدي""د
م""ن ال""نشاط""ات اإلن""سان""ية .أم""ا م""سيرة م""ا ب""ات ي""سمى ال""يوم ”ال""عومل""ة“ وال""تي ك""ان""ت تتّخ""ذ ف""ي س""يره""ا خ""طا
ت ""صاع ""دي ""ا ب ""طيئا ع ""لى م ""دى ع ""دة ق ""رون ،ف ""قد ت ""ق ّوت ب ""فعل ان ""طالق ق ""وى ج ""دي ""دة ف ""اق ""ت ح ""دود ال ""تص ّور .إذ
ان"طلقت ال"قوى االق"تصادي"ة متح ّ"ررة م"ن ق"يوده"ا وم"ع ّوق"ات"ها ال"تقليدي"ة ب"اع"ثة إل"ى ال"وج"ود ف"ي ال"عقد األخ"ير م"ن
ال""قرن العش""ري""ن ن""ظام""ا ع""امل""يا ج""دي""دا لتخ""طيط ال""ثروات وت""ول""يده""ا وت""وزي""عها .وص""ارت امل""عرف""ة ذات""ها س""لعة
زادت ق ""يمتها ل ""تفوق م ""ا ي ""مثله رأس امل ""ال ال ""نقـدي وامل ""وارد امل ""ادي ""ة م ""ن رب ""ح .ول ""عل م ""ا ي ""دع ""و إل ""ى ال ""ده ""شـة
الش"دي"دي"ة وال"عجب وه"و ك"يف ت"م اخ"تراق الح"دود ال"دول"ية ف"ي ف"ترة زم"نية ق"صيرة ،وه"ي الح"دود ال"تي ك"ان"ت
مه " ّددة ب ""ال ""زوال ،وك ""يف ص ""ار ف ""ي م ""قدور م ""بال ""غ م ""ال ""ية ضخ ""مة م ""ن امل ""رور ع ""بر ت ""لك الح ""دود ف ""ورا ب ""ناء ع ""لى
إش ""ارة ي ""رس ""لها ال ""حاس ""وب .ث ""م ه ""ناك ع ""مليات اإلن ""تاج امل ""عقدة ال ""تي ت ""خضع إل ""ى إع ""ادة تخ ""طيط وس ""ائ ""ل
اإلن""تاج وط""رق""ه ب""حيث ي""مكن االس""تفادة م""ن ت""فعيل وت""كام""ل م""صادر اق""تصادي""ة م""ختلفة ت""توفّ""ر ن""تيجة إس""هام
وح"دات م"ختلفة االخ"تصاص ت"ندم"ج وت"تكام"ل ف"ي وح"دة واح"دة ب ّ
"غض ال"نظر ع"ن م"كان وج"وده"ا ف"ي ب"لدان"ها.
وإذا ج"از ل"نا أن ن"ض ّيق أف"ق ن"ظرت"نا ون"خفضه إل"ى مس"توى االع"تبارات امل"ادي"ة امل"حضة ل"وج"دن"ا ب"أن األرض
أص ""بحت ب ""فضل س ""وق ""ها ال ""عامل ""ية ت ""أخ ""ذ ش ""كل ”ال ""وط ""ن ال ""واح ""د“ وأن س ""كان ""ها م ""ن املس ""تهلكني له ""ذه ال ""سوق
أينما كانوا أصبحوا أبناء ”وطن واحد“.
ليس"ت ه"ذه ال"تحوالت وال"تغييرات ال"جاري"ة مج ّ"رد ت"ح ّوالت اق"تصادي"ة” .ف"ال"عومل"ة“ ف"ي م"سيرت"ها تكتس"ب ب"اطّراد
أب"عادا س"ياس"ية واج"تماع"ية وث"قاف"ية .إذ أص"بح م"ن ال"واض"ح أن س"لطات امل"ؤس"سة ال"حكوم"ية ل"لدول"ة ال"قوم"ية
ق""د ت""ق ّلصت ك""ثيرا وت""ضاءل""ت ب""عد أن ك""ان""ت ال""حكوم""ة ص""اح""بة ال""قرار وال""تح ّكم ف""ي ح""ماي""ة ث""روات اإلن""سان""ية
وم ""قدرات ""ها وال ""تصرف ف ""يها .وم ""ع أن ال ""حكوم ""ات ال ""وط ""نية م ""ا زال ""ت ت ""قوم ب ""دور ح ""اس ""م ف ""ي إدارة ال ""شؤون

البش"ري"ة ،ف"قد ب"ات ع"ليها اآلن أن ت"فسح امل"جال أم"ام م"راك"ز ال"قوة وال"نفوذ ال"تي ب"دأت ب"ال"ظهور ع"لى مس"رح
األح ""داث ك ""الش ""رك ""ات ال ""كبرى م ""تعددة ال ""جنسيات ووك ""االت األم ""م املتح ""دة وال ""هيئات غ ""ير ال ""حكوم ""ية ع ""لى
اخ" ""تالف" ""ها إض" ""اف" ""ة إل" ""ى املج" " ّ"معات اإلع" ""الم" ""ية الضخ" ""مة ،ألن ال" ""تعاون ب" ""ني ك" ""ل ه" ""ذه ال" ""هيئات وامل" ""نظّمات
وال"حكوم"ة وت"ضاف"ر ج"هوده"ا م"سأل"ة ح"يوي"ة إلن"جاح م"عظم ال"برام"ج ال"تي ته"دف إل"ى ت"حقيق غ"اي"ات اج"تماع"ية
واق""تصادي""ة ذات أه""مية .وك""ما ه""و ال""حال ب""النس""بة لهج""رة األم""وال والش""رك""ات ال""تجاري""ة ع""بر الح""دود دون أن
ي ""عترض ""ها ح ""اج ""ز أو ع ""ائ ""ق ،ف ""إن الح ""دود ذات ""ها أص ""بحت ع ""اج ""زة ع ""ن ال ""سيطرة ب ""صورة ف ""اع ""لة ع ""لى ان ""تقال
يتيس"ر ل"ه اس"تخدام
ّ" "
امل"علوم"ات أو الح"د م"ن ان"تشاره"ا .ف"قد اغ"تنت ال"حياة ال"فكري"ة وازدادت ث"راء ل"دى ك"ل م"ن
وس""ائ""ل االتّ""صال ع""ن ط""ري""ق ش""بكة اإلن""ترن""ت واالس""تفادة م""نها .إذ ب""اإلم""كان ع""بر ه""ذا ال""طري""ق ،وف""ي ث""وان
م""عدودة ،ن""قل املخ""زون ال""علمي ك " ّله مل""كتبات اس""تغرق ج""معها ق""رون""ا ط""وي""لة م""ن ال""درس وال""بحث ،ع""الوة ع""لى
أن ""ه ف ""ي اإلم ""كان أي ""ضا اإلف ""ادة م ""ن ال ""فرص ال ""تي ت ""وف ""ره ""ا س ""بل االتّ ""صال ه ""ذه ل ""تل ّقي ال ""تدري ""ب امل ""هني
والح"رف"ي امل"تطور ف"ي م"جاالت واس"عة .وك"م ك"ان ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ص"ائ"با ح"ني رأى ب"ثاق"ب ب"صيرت"ه ق"بل
س ""تني ع ""ام ""ا م ""ن ال ""زم ""ان مس ""تقبل ن ""ظام االتّ ""صاالت ه ""ذا وك ""يف أن ""ه يخ ""لق ف ""ي ك ""ل م ""ن يس ""تخدم ""ه ش ""عورا
باملشاركة واالنتماء إلى جامعة واحدة ترفض كل أنواع التباعد ،جغرافية كانت أم ثقافية.
م"ن ال"بدي"هي إذا ً أن م"الي"ني م"ن ال"ناس ق"د ج"نوا ف"وائ"د ج"مة ن"تيجة له"ذه ال"تطورات وال"تح ّوالت .ث"م إن ج"دوى
ف ""اع ""لية ال ""تكال ""يف ال ""نات ""جة ع ""ن ت ""نسيق ال ""عمليات وال ""صفقات ال ""تجاري ""ة ال ""تي ك ""ان ""ت ت ""ناف ""سية ف ""ي امل ""اض ""ي
أص"بحت ت"وفّ"ر الس"لع والخ"دم"ات وت"ضعها ف"ي م"تناول ال"ناس ال"ذي"ن ل"م ي"كون"وا ليح"لموا ب"ال"تمتع ب"ها .وس"اع"د
ال"توس"ع ال"هائ"ل ف"ي امل"وارد امل"ال"ية امل"توف"رة ل"تموي"ل األب"حاث ال"علمية وال"برام"ج ال"تنموي"ة ع"لى ت"وس"يع رق"عة ه"ذه
ال ""فوائ ""د وتحس ""ني ن ""وع ""يتها .وأص ""بحنا ن ""شاه ""د ن ""وع ""ا م ""ن ال ""تكاف ""ؤ ف ""ي ت ""وفّ ""ر ف ""رص ال ""عمل وال ""توظ ""يف ب ""فضل
ال""سهول""ة ال""تي ي""مكن ب""ها ل""لمشاري""ع ال""تجاري""ة ن""قل ق""واع""ده""ا م""ن أي م""كان ف""ي ال""عال""م إل""ى أي م""كان آخ""ر.
وس ""قطت ال ""حواج ""ز ك ""اف ""ة أم ""ام ال ""تجارة ال ""دول ""ية ع ""بر الح ""دود اإلق ""ليمية ف ""أ ّدى ذل ""ك إل ""ى ان ""خفاض أك ""بر ف ""ي
أث""مان ال""بضائ""ع والس""لع ب""النس""بة ملس""تهلكيها .ف""إذا ن""ظرن""ا إل""ى ه""ذه ال""تح ّوالت وال""تغييرات م""ن وج""هة ال""نظر
ال""بهائ""ية ف""ليس م""ن ال""صعب ع""لينا أن ن""درك اإلم""كان""ات ال""كام""نة ف""يها إلرس""اء أس""س امل""جتمع ال""عامل""ي ال""ذي
ص ّوره لنا حضرة بهاء اهلل بثاقب بصيرته فيما أنزله من الكتب واأللواح.
ول"كن ع"ددا ً ك"بيرا ً م"تزاي"دا ً م"ن ال"ناس ي"رى ف"ي ك"ل أن"حاء ال"عال"م أن ”ال"عومل"ة“ أب"عد م"ا ت"كون ع"ن ب"عث ال"تفاؤل
ف""ي ال""نفوس ح""ول املس""تقبل ب""ل إن""ها ت""شكل الخ""طر ال""رئ""يسي ال""ذي يه""دد ذل""ك املس""تقبل .ف""ما ال""عنف ال""ذي
فج ""رت ""ها اج ""تماع ""ات ك ""ل م ""ن م ""نظمة ال ""تجارة ال ""عامل ""ية وال ""بنك
ص ""اح ""ب االض ""طراب ""ات وأع ""مال ال ""شغب ال ""تي ّ "
ال"دول"ي وص"ندوق ال"نقد ال"دول"ي ف"ي ال"سنتني امل"اض"يتني إال دل"يل ع"لى ع"مق امل"خاوف ِ
وع""ظم االس"تياء ال"ذي
و ّل""ده ب ""روز ”ال ""عومل ""ة“ إل ""ى ال ""وج ""ود وع ""ل ّو ش ""أن ""ها .ول ""قد ك ""ان م ""ن ن ""تائ ""ج ال ""تغطية اإلع ""الم ""ية مل ""ثل ه ""ذه ال ""فورات
االض"طراب"ية ال"تي ف"اج"أت الج"ميع أن ر ّ "ك"ز ال"ناس اه"تمام"هم ع"لى االح"تجاج وال"تظاه"ر ض"د ال"فوارق ال"هائ"لة
ب"ني س"كان ال"عال"م م"ن ح"يث ت"وزي"ع امل"ناف"ع واالم"تيازات وت"وفّ"ر ال"فرص ،وه"ي ال"فوارق ال"تي رآه"ا ع"ام"ة ال"ناس
"صب االه""تمام ع""لى التح""ذي""ر م""ن أن""ه م""ا ل""م ي""تم اإلس""راع ف""ي وض""ع
ت""زداد اتّ""ساع""ا بس""بب ”ال""عومل""ة“ .ك""ما ان" ّ
ض ""واب ""ط ف " ّعال ""ة ف ""إن ال ""عواق ""ب س ""تكون وخ ""يمة م ""ن ال ""نواح ""ي ال ""سياس ""ية واالج ""تماع ""ية إض ""اف ""ة إل ""ى ال ""نواح ""ي
االقتصادية والبيئية.

وي" ""بدو أن ل" " ّ
"كل ه" ""ذه ال" ""هموم وم" ""شاع" ""ر ال" ""قلق ال" ""ناج" ""مة ع" ""نها أس" ""اس " "ا ً م" ""ن ال" ""صحة ال س" ""بيل إل" ""ى إن" ""كاره.
ف""اإلح""صاءات االق""تصادي""ة وح""ده""ا ت""كشف ل""نا ع""ن ص""ورة ق""ات""مة ”ل""لعومل""ة“ ف""ي وض""عها ال""راه""ن ت""بعث ع""لى
ال""قلق ال""عميق .ف""إن ال""ه ّوة ال""شاس""عة ال""قائ""مة ب""ني ُ
خ""مس س""كان ال""عال""م ال""ذي""ن ي""عيشون ف""ي ب""الد ي""تمتع ال""فرد
ف ""يها ب ""أع ""لى دخ ""ل وب ""ني خ ""مس م ""قاب ""ل م ""ن س ""كان ال ""عال ""م ال ""ذي ""ن ي ""عيشون ف ""ي ب ""الد ذات أدن ""ى دخ ""ل ل ""لفرد
ت"حكي ق"صة م"ر ّوع"ة .ف"طبقا ل"لتقري"ر ال"ذي نش"ره ب"رن"ام"ج األم"م املتح"دة ل"إلن"ماء ال"دول"ي ف"ي ال"عام  1999ع"ن
ال ""تنمية البش ""ري ""ة ك ""ان ""ت ال ""ه ّوة ال ""فاص ""لة ب ""ني ال ""فقراء واألغ ""نياء ف ""ي ال ""عال ""م ت ""مثل نس ""بة س ""تني ل ""واح ""د ،أي أن
ق""سما م""ن البش""ر ك""ان ي""تمتع بس""تني ف""ي امل""ائ""ة م""ن ث""روة ال""عال""م ،ب""ينما ي""كاف""ح ق""سم آخ""ر م""ن البش""ر ال ي""قل
ت ""عدادا ملج ""رد ال ""عيش وال ""بقاء وال ت ""كاد ح ""صتهم ت ""تعدى واح ""دا ف ""ي امل ""ائ ""ة م ""ن ه ""ذه ال ""ثروة .وبح ""لول ال ""عام
 1997وذل"ك ف"ي أع"قاب م"ا ح" ّققته ”ال"عومل"ة“ م"ن ت"ق ّدم س"ري"ع زادت ال"ه ّوة اتّ"ساع"ا إل"ى نس"بة أرب"عة وس"بعني
إل ""ى واح ""د ،وذل ""ك ف ""ي غ ""ضون س ""بع س ""نوات ف ""قط .وح ""تى م ""ع اإلق ""رار ب ""وج ""ود ه ""ذا ال ""وض ""ع املخ ""زي ف ""هناك
ت"جاه"ل ل"لفقر املس"تمر ف"ي ت"فاق"مه وت"أث"يره ع"لى األغ"لبية ال"ساح"قة م"ن ب"الي"ني البش"ر اآلخ"ري"ن .ف"كأن"ما س"قط
ه""ؤالء ره""ائ""ن ب""رزخ ت""تضاءل رق""عته ب""ال ه""وادة ب""ني ن""قيضني ه""ما أدن""ى درج""ات ال""عوز وال""فقر وأع""لى درج""ات
ال""غنى وال""ثراء .وت""بقى األزم""ة ال""راه""نة ه""ذه أب""عد م""ا ت""كون ع""ن أي ح""ل يلج""مها وي""سيطر ع""ليها وي""منعها م""ن
االس"تمرار ف"ي ت"سارع"ها ن"حو ال"تفاق"م .ول"ذا س"يطرت م"شاع"ر ال"الم"باالة وع"دم االك"تراث ل"دى ال"ناس ب"النس"بة
الح"تفاالت ال"قمة األل"فية ت"كري"ما ل"إلن"جازات ال"تي ت"ح ّققت وال"تي ك"ان"ت ط"بقا ل"كل امل"عاي"يرامل"قبول"ة م"ناس"بة ذات
أه"مية ت"اري"خية .وق"د ب ّ"رر ت ّ
"فشي ه"ذه امل"شاع"ر إدراك ال"ناس ال"نتائ"ج ال"وخ"يمة له"ذه األزم"ة وم"ا ي"ترت"ب ع"ليها
بالنسبة ملستقبل الجنس البشري فيغرق ثلثا سكان األرض في لجج اليأس والفاقة والحرمان.
إن ”ال"عومل"ة“ ف"ي ح"د ذات"ها م"علم ج"وه"ري م"ن م"عال"م ال"تط ّور ال"تي ي"خضع ل"ها امل"جتمع اإلن"سان"ي .ف"قد ك"ان
ل""ها ال""فضل ف""ي خ""لق ال""ثقاف""ة أو ال""فلسفة ال""خاص""ة ب""ال""تنمية االج""تماع""ية واالق""تصادي""ة ،وه""ي ال""ثقاف""ة ال""تي
ت ""مثّل ع ""لى املس ""توى ال ""عملي ال ""عال ""م ال ""ذي ي ""تاح ف ""يه ال ""سعي م ""ن أج ""ل ت ""حقيق أم ""ان ""ي ال ""جنس البش ""ري
وت"ط ّلعات"ه .وال ي"سع أي م"راق"ب ي"نظر إل"ى األح"داث ن"ظرة م"وض"وع"ية ويتح" ّلى ب"مزاي"ا ال"حصاف"ة واإلن"صاف إال
أن ي"عترف ب"أن ال"تياري"ن امل"تناق"ضني ال"لذي"ن و ّل""دت"هما ”ال"عومل"ة“ ل"هما م"ا ي"برر وج"وده"ما ح"ق ال"تبري"ر .ف"اتّ"حاد
امل"جتمع اإلن"سان"ي ووح"دت"ه ال"لذان أله"بهما خ"يال ال"قرن العش"ري"ن وح"ماس"ته ه"ما م"سعى ب"دأت ص"ياغ"ته ف"ي
أت"ون ن"يران ال"قرن العش"ري"ن .وه"ذه ال"وح"دة ح"قيقة واق"عة ت"نفتح أم"ام"ها ي"وم"ا ب"عد ي"وم إم"كان"ات ج"دي"دة ت"بعث
ع""لى ال""ده""شة واالن""بهار .وه""ناك ح""قيقة أخ""رى ب""دأت ت""فرض ن""فسها ع""لى األل "بّاء ف""ي ك""ل م""كان ،وه""ي ك""ون
ال""عدل ال""وس""يلة ال""قادرة ع""لى ت""سخير ه""ذه اإلم""كان""ات ال""عظيمة ك""اف""ة ف""ي س""بيل ت""ق ّدم اإلن""سان""ية وازده""اره""ا.
ف""ال ح""اج""ة ب""عد ال""يوم ل""كي نس""تعني ب""موه""بة ال""تنبّؤ وق""راءة ال""غيب ل""كي ن""درك أن م""صير اإلن""سان""ية ف""ي ال""قرن
العش"ري"ن ال"ذي ب"دأ ي"تفتّح أم"ام"نا س"وف ت"قرره ال"عالق"ة ال"تي س"تقوم ب"ني ه"ذي"ن ال"تياري"ن األس"اس"يني ل"لمسيرة
التاريخية ”للعوملة“ .وهي العالقة بني مبدأي الوحدة والعدالة وهما مبدآن ال سبيل إلى الفصل بينهما.

*
ي "تّضح م ""ن م ""نظور ال ""تعال ""يم ال ""تي ج ""اء ب ""ها ح ""ضرة ب ""هاء اهلل أن أع ""ظم امل ""خاط ""ر ش ""أن ""ا ن ""تيجة ه ""ذه األزم ""ة
األخ""الق""ية وامل""ظال""م ال""ناج""مة ع""ن م""سيرة ”ال""عومل""ة“ ف""ي ش""كلها ال""راه""ن ه""و امل""وق""ف ال""فلسفي املس""تحكم ف""ي

األذه"ان وال"دائ"ب ال"سعي إل"ى ت"بري"ر الفش"ل ال"ناج"م ع"ن األزم"ة وت"لك امل"ظال"م وإي"جاد األع"ذار ل"ه .وي"نبغي أن
ال ن""ع ّلل ال""نفس ب""أن ان""دح""ار أن""ظمة ال""حكم االس""تبدادي""ة ال""تي ق""ام""ت ف""ي غ""ضون ال""قرن العش""ري""ن ق""د أنه""ت
ق"يام امل"ذاه"ب اإلي"دي"ول"وج"ية .ب"ل ال"عكس ه"و ال"صحيح .ف"لم ي"قم ه"ناك م"جتمع م"ا ف"ي ت"اري"خ ه"ذا ال"عال"م ،م"هما
ك"ان ذل"ك امل"جتمع واق"عيا وع"مليا ف"ي ن"ظرت"ه ،وتج"ري"بيا ف"ي إدارة ش"ؤون"ه وم"تع ّددا ف"ي ع"ناص"ره ،إال واس"تمد
ق"وة داف"عة م"ن ت"فسيره ال"خاص ألس"س ح"قيقته .وال"واق"ع أن ه"ذه امل"نظوم"ة ال"فكري"ة ،أو اإلي"دي"ول"وج"ية ،م"ازال"ت
ق"ائ"مة ال"يوم ت"سود ال"كرة األرض"ية ب"أس"ره"ا دون اع"تراض .إن"ها امل"نظوم"ة ال"فكري"ة امل"عروف"ة اس"ما ”ب"ال"حضارة
"عرف ه ""ذه ال ""حضارة ن ""فسها ب ""أن ""ها ،م ""ن ال ""ناح ""ية ال ""فلسفية وال ""سياس ""ية ش ""كل م ""ن أش ""كال
ال ""غرب ""ية “.وت " ّ
ال"ليبرال"ية النس"بية ،وم"ن ال"ناح"ية االق"تصادي"ة واالج"تماع"ية ب"أن"ها رأس"مال"ية .وائ"تلفت ق"يم ال"نظام"ني ال"ليبرال"ي
وال"رأس"مال"ي ل"تتواف"ق ف"ي امل"جتمع ال"غرب"ي ب"حيث ي"دع"م ال"واح"د م"نهما اآلخ"ر وي"ك ّون"ان ف"ي واق"ع األم"ر م"نظارا
واحدا شامال نرى العالم من خالله.
وم ""هما ك ""ان ت ""قدي ""رن ""ا ل ""لفوائ ""د ال ""تي ج ""لبها ن ""ظام ال ""حضارة ال ""غرب ""ية امل ""تمثّلة ف ""ي ت ""وفّ ""ر الح ""ري ""ات ال ""فردي ""ة
واس"تتباب ال"رف"اه االج"تماع"ي وت"حقق ال"تق ّدم ال"علمي ف"إن ه"ذه ال"فوائ"د وامل"يزات ال"تي ت"تمتع ب"ها أق"لية مح"ظ ّية
ذات ش"أن ل"ن ت"منع أي إن"سان ي"فكر ف"ي األم"ور ت"فكيرا س"ليما م"ن أن ي"كتشف إف"الس ه"ذا ال"نظام إف"الس"ا
م"عنوي"ا وف"كري"ا .ص"حيح أن ال"حضارة ال"غرب"ية ه"ذه أس"همت ب"أف"ضل م"ا ع"نده"ا م"ن أج"ل ت"ق ّدم ال"عال"م وازده"ار
ح"ضارت"هِ ،ش"أن"ها ف"ي ذل"ك ش"أن ك"ل ال"حضارات ال"ساب"قة .ول"كنها ت"قف ال"يوم ك"ما وق"فت ال"حضارات ال"ساب"قة
ع"اج"زة ع"ن م"عال"جة ق"ضاي"ا اح"تياج"ات ع"ال"م ل"م ي"كن ف"ي م"قدور امل"تنبّئني ف"ي ال"قرن ال"ثام"ن عش"ر ت"ص ّوره رغ"م
أن"هم ه"م ال"ذي"ن ف" ّكروا واس"تنبطوا للبش"ري"ة ال"عناص"ر امل"ك ّون"ة له"ذه ”ال"حضارة ال"غرب"ية“ .وح"ني تح" ّدث ح"ضرة
"قصر اه ""تمام ""ه ف ""قط ع ""لى امل ""لوك والس ""الط ""ني م ""من ي ""عتبرون
ش ""وق ""ي أف ""ندي ع ""ن س "نّة ال ""تح ّول وال ""تغيير ل ""م ي " ُ
أن""فسهم ظ""ل اهلل ع""لى األرض أو ع""لى ال""كنائ""س ال""رس""مية أو امل""ذاه""ب اإلي""دي""ول""وج""ية االس""تبدادي""ة ،ب""ل ش""مل
تساؤله الفاحص املن ّقب ّ
كل نظام عرفه البشر:
ومل ""اذا يُ ""كتب ال ""بقاء ل ""هؤالء ف ""ي ع ""ال ""م ي ""خضع ل ""سنن ال ""تح ّول وال ""فناء ،وه ""ي ال ""سنن ال ""تي ال ت ""تب ّدل وال
دي األحوال الذي ال بد أن يصيب كل نظام عرفه البشر؟149
تتغ ّير ،وملاذا ُيستثنى هؤالء من تر ّ
ث ح"ضرة ب"هاء اهلل امل"ؤم"نني ب"رس"ال"ته امل"بارك"ة ع"لى أن ي"شاه"دوا األش"ياء ب"عينهم ال ب"عني ال"عباد وي"عرف"وه"ا
ي"ح ّ
ب"معرف"تهم ال ب"معرف"ة أح"د غ"يره"م ف"ي ال"بالد .ف"إن"ه م"ن دواع"ي األس"ى أن م"ا ي"شاه"ده ال"بهائ"يون ف"ي م"جتمع
ال"يوم ه"و اس"تغالل ف"اح"ش ال ك"اب"ح ل"ه لج"ماه"ير البش"ر ن"تيجة ج"شع ش"ره ينتح"ل األع"ذار ل"وج"وده ادع"ا ًء ب"أن
امل"سأل"ة ليس"ت ق"ضية ش"خصية وأن األم"ر ال ي"عدو أن ي"كون س"ياق"ا ط"بيعيا ف"ي م"عام"الت ت"جاري"ة خ"اض"عة مل"ا
ت""مليه ال""تيّارات واالتّ""جاه""ات امل""سيطرة ع""لى ال""سوق .إن م""ا ي""شاه""ده ال""بهائ""يون ف""ي ك""ل م""كان ل""يس إال ه""دم
األس ""س األخ ""الق ""ية ال ""حيوي ""ة ب ""النس ""بة ملس ""تقبل البش ""ر .وي ""تم ذل ""ك إرض ""اء ل ""شهوات ال ""نفس ب ""صورة ف ""اح ""شة
والتس" "تّر خ ""لف ش ""عار زائ ""ف ه ""و ”ح ""ري ""ة ال ""تعبير“ .ف ""في ك ""ل ي ""وم يج ""د ال ""بهائ ""يون أن ""فسهم ي ""كاف ""حون ض ""د
ت""عصب ال""عقائ""د امل""ادي""ة ال""تي ت " ّدع""ي أن""ها ص""وت ”ال""علم وال""تعقل“ .وت""سعى ه""ذه امل""ادي""ة ال""عقائ""دي""ة ج""اه""دة
وب""صورة م""بيتة إل""ى ح""رم""ان ال""حياة ال""فكري""ة م""ن ك""ل ن""بضة م""ن ن""بضات ال""روح ال""ناب""عة م""ن ض""مير اإلن""سان
ووجدانه.

امل""سأل""ة ب""ر ّم""تها ف""ي ن""هاي""ة األم""ر ق""ضية روح""ية ب""حتة ب""النس""بة ل""كل ف""رد ب""هائ""ي .ف""ال""دي""ن ال""بهائ""ي ل""يس ح""زب""ا
س""ياس""يا وال م""ذه""با ع""قائ""دي""ا خ""لقه البش""ر ،ه""ذا ف""ضال ع""ن ك""ون""ه ب""عيدا ك""ل ال""بعد م""ن أن ي""كون أداة إلث""ارة
"تعسف وال""جور ه""نا أوه""ناك .ف""مسار ال""تح ّول وال""تغيير ال""ذي خ "طّه
امل""شاع""ر والتح""ري""ض ال""سياس""ي ض""د ال" ّ
ه""ذا ال""دي""ن ي""صل غ""اي""ته ح""ني ي""غ ّير ال""نفوس ت""غييرا أس""اس""يا م""ن ح""يث ال""وع""ي وال""وج""دان .وأم""ا ذل""ك التح""دي
ال"ذي ي"جاب"ه ك"ل م"ن ي"قوم ع"لى خ"دم"ة ه"ذا ال"دي"ن ون"صرة أم"ره ف"هو ال"عمل ع"لى أن يح ّ"رر ال"فرد ن"فسه م"ن رب"قة
ال""تقال""يد وامل""طال""يب امل""توارث""ة ال""تي ال ت""تفق م""ع م""ا ت""شاؤه ال""قدرة اإلل""هية ف""ي ب""لوغ اإلن""سان""ية م""رح""لة ال""نضج
"تعرض ل"ها وتتح" ّدى ف"ينا ال"ضمير
وال"رش"اد .ول"ع ّله م"ن ب"اب ال"تناق"ض وامل"فارق"ة أن الش"دائ"د وال"ضغوط ال"تي ن ّ
وال"وج"دان إن"ما ت"ساع"دن"ا ع"لى ال"سعي ن"حو ان"عتاق ال"قوى ال"روح"ية وان"طالق"ها .وخ"الص"ة ال"قول إن"ه ال م"ندوح"ة
ل"لفرد ال"بهائ"ي امل"ؤم"ن ف"ي م"ثل ه"ذه ال"ظروف امل"خيّبة ل"آلم"ال ع"ن ال"وق"وف وج"ها ً ل"وج"ه أم"ام ت"لك ال"حقيقة ال"تي
أ ّكدتها مرارا اآلثار البهائية املق ّدسة ،إذ ّ
تفضل حضرة بهاء اهلل بهذا الخصوص قائال:
م""ا أراد اهلل م""ن األرض وم""ن ع""ليها إال ق""لوب ع""باده وج""علها ع""رشـ""ا ل""ظهور تج " ّليات""ه .إذا ً ق " ّدسـ""وه""ا
عن دونها ليرتسم عليها ما خلقت لها وإن هذا لفضل عظيم150.
 - 12”ف""ي ال""بدء ك""ان ال""كلمة …“ به""ذه ال""كلمات ي""فتتح ي""وح""نا أح""د ت""الم""ذة ال""سيد امل""سيح اإلن""جيل امل""نسوب إل""يه.
وم"نذ أل"في ع"ام ي"تو ّق""ف ق ّ"راء ه"ذه ال"كلمات م"بهوري"ن م"ندهش"ني .ويس"ترس"ل ص"اح"ب اإلن"جيل ه"ذا ف"ي ب"يان"ه
ف"يؤ ّ"ك"د ل"نا ب"بساط"ة م"ده"شة ح"قيقة روح"ية ك"ان"ت أب"دا م"حور ك"ل ظ"هور إل"هي ج"اء ليه"دي البش"ر .إن"ها ال"حقيقة
ال""تي أث""بتت وج""وده""ا ون""فوذه""ا م" ّ"رة ب""عد أخ""رى ف""ي ك""ل ح""ضارة م""ن ال""حضارات امل""تتاب""عة ع""لى م""ر ال""عصور.
أي ش ""يء م ""ما ت ""ك ّون“ .وال ""ذي يح ""دث ه ""و أن ي ""أت ""ي ال ""ظهور اإلل ""هي
”ب ""ه ت ""ك ّون ك " ّ"ل ش ""يء ،وب ""غيره ل ""م ي ""تك ّون ّ
"تلتف ح""ول""ه ج""ام""عة م""ن امل""ؤم""نني وي""صبح ه""ذا ال""ظهور م""رك""زا م""حوري""ا ل""حيات""هم ال""روح""ية وم""صدرا
امل""وع""ود ف"
ّ
"تأس"س م"نظوم"ة ج"دي"دة م"ن املُثُل وال"قيم ت"عيد ص"ياغ"ة ال"وع"ي وم"بادئ الس"لوك،
للس"لطة ال"تي ي"خضعون ل"ها وت ّ" "
وت"تجاوب م"ع ذل"ك ال"فنون وال"علوم وي"عاد ت"صنيف وص"ياغ"ة ال"قوان"ني وال"نظم ال"خاص"ة ب"إدارة ش"ؤون امل"جتمع.
وت" ""بعا ل" ""ذل" ""ك ت" ""برز إل" ""ى ال" ""وج" ""ود ب" ""بطء دون أن ي" ""عترض" ""ها ودون أن ي" ""عيقها ع" ""ائ" ""ق ح" ""ضارةٌ ج" ""دي" ""دة ،وه" ""ذه
ال""حضارة ت""تح ّقق ل""لمالي""ني م""ن ب""ني البش""ر م""ا ي""صبون إل""يه م""ن ُم""ثل وت""عمل ع""لى ت""فعيل م""ا ي""تمتّعون ب""ه م""ن
ق"درات وذل"ك ع"لى ن"حو ت"ك ّون ب"ه ع"امل"ا ج"دي"دا ي"راه ال"ذي"ن ي"عيشون ف"يه أن"ه ع"امل"هم ال"حقيقي وأن"ه أك"ثر ح"قيقة
ب ""كثير م ""ن ذل ""ك ال ""عال ""م ال ""دن ""يوي ال ""ذي ت ""أس ""س ع ""ليه وت ""ك ّون ف ""يه ع ""امل ""هم .ف ""ال ""كلمة اإلل ""هية ب ""النس ""بة ل ""هم ه ""ي
األسـ"اس إذ إن ”ال"كل ق"ائ"م ب"وج"وده"ا ،وظ"اه"ر ب"فيضها ،وراجـ"ع إل"يها 151.وتس"تمر ال"حال ع"لى ه"ذا امل"نوال
"تمر امل ""جتمع اإلن ""سان ""ي م ""عتمدا ً أس ""اس ""ا ع ""لى ال ""دواف ""ع ال ""روح ""ية ال ""تي ت ""بعثه إل ""ى
ع ""بر ال ""قرون ال ""الح ""قة ليس " ّ
الحياة فيضمن بذلك تماسكه واملحافظة على شعوره بالثقة واالطمئنان.
"كررت ه"ذه ال"ظاه"رة م"ن ج"دي"د ،ول"كن ه"ذا ال"ظهور ج"اء ه"ذه امل ّ"رة ع"لى ن"سق ض"مّ
وب"ظهور ح"ضرة ب"هاء اهلل ت ّ
أه"ل األرض ج"ميعا .وب"إم"كان"نا أن ن"شاه"د ف"يما م"ر م"ن أح"داث ال"قرن العش"ري"ن أول"ى م"راح"ل م"سار ال"تح ّول
والتغيير الذي بعثته رسالة حضرة بهاء اهلل في العالم .وقد تفضل حضرة بهاء اهلل مشيرا إلى ذلك قائال:

وأشه"د ب"أن م"ن أول ك"لمة خ"رج"ت م"ن ف"مه … ان"قلبت األش"ياء ك"لها وال"سماء وم"ا ف"يها واألرض وم"ن
ع""ليها وب""ها ان""قلبت ح""قائ""ق ال""وج""ود واخ""تلفت وت""فرق""ت وان""فصلت وائ""تلفت واج""تمعت وظه""رت ال""كلمات
ال""تكوي""نية ف""ي ع""ال""م امل""لك وامل""لكوت وال""ظهـورات ال""واح""دي""ة ف""ي ع""ال""م ال""جبروت واآلي""ات األح""د ّي""ة ف""ي
عالم الالهوت152.
ي"صف ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ه"ذا امل"سار ال"خاص ب"توح"يد ال"عال"م ب"أن"ه ”الخ"طة اإلل"هية ال"كبرى“ ال"تي س"وف
"تمر ف""ي ت""نفيذ أه""داف""ها مس""تجمعة ق""واه""ا ومس""تزي""دة زخ""ما ف""ي ق""وة ان""دف""اع""ها ح""تى تج""د أب""ناء ال""جنس
تس" ّ
"وح"د ي"رف"ض الح"روب وي"أخ"ذ ب"زم"ام األم"ور ل"يصبح ص"اح"ب ال"قرار
البش"ري وق"د ائ"تلفوا ف"ي م"جتمع ع"امل"ي م ّ "
ف""ي ص""ياغ""ة مس""تقبله وم""صيره الج""ماع""ي .وج""اءت ص""راع""ات ال""قرن العش""ري""ن لتح""دث ت""غييرا ً أس""اس""يا ً ف""ي
االت ""جاه ال ""ذي ك ""ان م ""ن ال ""ضروري للخ" "طّة اإلل ""هية أن تتّخ ""ذه .وال س ""بيل ب ""عد اآلن إل ""ى ال ""نكوص ع ""ن ه ""ذا
االت"جاه وال ع"ودة ب"عد اآلن إل"ى م"ا ك"ان"ت ع"ليه األح"وال ف"ي ال"عهود ال"ساب"قة م"هما ب"لغ ع"ظم امل"حاوالت ال"تي
يبذلها بني آونة وأخرى بعض عناصر املجتمع للعودة إلى ذلك املاضي.
"لمنا
ل""ن ي""ق ّلل ب""أي ص""ورة م""ن ال""صور م""ن أه""مية ه""ذا الح""دث ال""تاري""خي ال""ذي ي""مكن اع""تباره ف""تحا ف""ري""دا ع" ُ
ب"أن امل"سار ال"ذي ن"حن ب"صدده م"ا ه"و إال ف"ي أول ب"داي"ته .وط"بقا مل"ا أوض"حه ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ف"إن ه"ذا
امل ""سار س ""وف ي ""قود ال ""عال ""م ف ""ي م ""آل األم ""ر إل ""ى ب ""عث ال ""روح ""ان ""ية ف ""ي ال ""وع ""ي اإلن ""سان ""ي وي ""ؤدي إل ""ى م ""ول ""د
تتجس"د ف"يها امل"شيئة اإلل"هية .فمج ّ"رد اإلع"الن ع"ن اله"دف امل"قصود م"ن الخ"طة اإلل"هية ي"جعلنا
ّ" "
ح"ضارة ع"امل"ية
ن""درك أن أم""ام اإلن""سان""ية ط""ري""قا ط""وي""ال ع""ليها اج""تيازه .ف""ال""تغييرات ال""سياس""ية واالج""تماع""ية وال""فكري""ة ال""تي
أنج"زت ف"ي األع"وام امل"ائ"ة امل"اض"ية ح"دث"ت ف"ي ج"و م"ن امل"عارض"ة وامل"قاوم"ة الش"دي"دت"ني م"ن ق"بل ك"ل ق"طاع"ات
امل ""جتمع ح ""كام "ا ً ورع "يّ ًة ع ""لى ال ""سواء .ول ""م ي ""تح ّقق م ""ا ت ""ح ّقق ف ""ي ال ""نهاي ""ة إال ب ""عد أن دف ""عت اإلن ""سان ""ية ث ""منا
ب"اه"ظا ش"دي"د اآلالم وامل"عان"اة .وم"ن غ"ير امل"عقول أن ن"تص ّور أن التح"دي"ات ال"تي س"وف ن"واج"هها ف"ي املس"تقبل
ل""ن ت""كون أبه""ظ ث""منا ب""النس""بة ل""لجنس البش""ري ال""ذي م""ا زال ي""سعى ب""كل وس""يلة م""تاح""ة وم""مكنة إل""ى ت""فادي
ال ""نتائ ""ج ال ""وخ ""يمة ل ""إلف ""الس ال ""روح ""ي ال ""ذي ي ""عان ""يه ح ""ال ""يا .وي ""ع ّلق ح ""ضرة ش ""وق ""ي أف ""ندي ع ""لى ه ""ذه ال ""نتائ ""ج
املترتّبة على أزمة الضمير والعقل املوجعة هذه تعليقا يثير االنتباه والتأمل:
إن ن ""وائ ""ب ال ي ""مكن ت ""صور ف ""ظاع ""تها ،ن ""اه ""يك َع " َّ"ما ل ""م يح ""لم ب ""ه أح ""د م ""ن أزم ""ات وان ""قالب ""ات وح ""روب
وم"جاع"ات وأوب"ئة ف"تّاك"ة س"وف ت"تأ ّل"ب م"جتمعة ل"تحفر ف"ي ق"لوب وأرواح ج"يل غ"اف"ل ال"حقائ"ق وامل"بادئ
التي يأبى هذا الجيل االعتراف بها واتّباعها153.

*
وج""ه ح""ضرة ول""ي أم""ر اهلل ال""دع""وة إل""ى أت""باع ح""ضرة
ل""م ي""كن ق""د ان""قضى م""ن ال""قرن العش""ري""ن إال ث""لثه ح""ني ّ"
التبح"ر ف"ي إدراك م"عان"يه ع"لى ن"حو ل"م يس"بق ل"هم
ّ"
ب"هاء اهلل أن ي"زي"دوا م"ن ت"عمقهم ف"ي أم"ر اهلل ال"عزي"ز وم"ن
أن ف""علوه ف""ي امل""اض""ي .وأض""اف ح""ضرت""ه أن أم""ر اهلل ال""عزي""ز ق""د وص""ل إل""ى ن""قطة ب""ات ف""يها ج""دي""را ب""إع""الن
ن"فسه ب"أن"ه ”ل"يس ح"رك"ة م"ن الح"رك"ات أو ف"رق"ة م"ن ال"فرق أو م"ا ش"اب"ه ذل"ك“ .ف"تسمية كه"ذه وإن ك"ان"ت وص"فا
"عرف ع""ال""م ال""غرب ع""ليه ،ف""إن""ها ال""يوم ت""سمية ”م""جحفة ب""حق ال""نظام دائ""م
م""ناس""با ل""ألم""ر ال""كري""م ف""ي ب""داي""ة ت" ّ

االزده""ار وال""تط ّور ال""ذي ش "يّده ه""ذا األم""ر“ .ث""م اس""ترس""ل ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ف""ي ال""قول إن ت""سمية ه""ذا
األم""ر ال""كري""م ب""أن""ه ”دي""ن“ ب""امل""عنى ال""دارج ال""بسيط ت""سمية غ""ير دق""يقة وليس""ت واف""ية ب""ح ّقه .ث""م ب" ّ"ني أن األم""ر
الكريم قد:
ب"ره"ن ب"ره"ان"ا ق"اط"عا سـ"اط"عا أم"ام امل"أل ج"ميعا ع"لى ص"حة دع"وت"ه ،وأث"بت ح" ّقه ف"ي أن يُ"عترف ب"ه دي"نا
ع"امل"يا ُق" ّدر ل"ه أن ي ّ
"حتل ف"ي ت"مام ال"وق"ت م"كان"ته ال"الئ"قة ب"ه ،ل"يكون ج"ام"عا ل"ألم"م وال"شعوب ف"ي راب"طة
واح""دة ت""شيد ص""رح ال""صلح األع""ظم ،وت""تص ّدى ل""لدف""اع وح""ماي""ة ه""ذا ال""صلح ال""ذي أع""لنه ودع""ا إل""يه
مؤسس هذا الدين154.
ّ
وف"يما ك"ان"ت س"نوات ال"قرن ت"سير ُق" ُدم"ا ان"طلقت ت"لك ال"قوة ال"خالّق"ة ذات"ها ال"تي ب"دأت ت"نبّه م"عظم البش"ر إل"ى
ض ""رورة ق ""يام ال ""وح ""دة ف ""يما ب ""ينهم ،مح " ّ"ررة ب ""اطّ""راد ال ""قوى وال ""طاق ""ات ال ""دف ""ينة ال ""كام ""نة ف ""ي أم ""ر اهلل ال ""عزي ""ز
ل ""تفسح أم ""ام ""ه امل ""جال ل ""لقيام ب ""دور ج ""دي ""د ف ""ي م ""يدان ال ""شؤون اإلن ""سان ""ية .ف ""في ال ""عقدي ""ن األول ""ني ل ""لقرن
العش""ري""ن ُب""نيت األس""س اإلداري""ة وال""روح""ية ل""تنفيذ األه""داف ال""تي وض""عها ح""ضرة ب""هاء اهلل .وع""لى ال""قاع""دة
امل"كينة له"ذه األس"س ك ّ"رس ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي جه"ده ل"رع"اي"ة ال"وس"ائ"ل وص"قل األدوات اإلداري"ة ال"ضروري"ة
ل"تق ّدم الخ"طة اإلل"هية وازده"اره"ا .وق"د اس"تغرق ه"ذا اإلن"جاز م"دة األع"وام الس"تة وال"ثالث"ني ل"والي"ته إض"اف"ة إل"ى
وج ""ه ج ""هود
ف ""ترة ال ""سنوات الس ""ت ال ""الح ""قة ل ""صعوده وال ""تي شه ""دت إك ""مال مش ""روع ال ""سنوات العش ""ر ال ""ذي ّ "
ال"جام"عة ال"بهائ"ية ف"ي ت"لك ال"فترة .وت" ّم ب"نجاح ف"ي ال"عام  1963ت"أس"يس ب"يت ال"عدل األع"ظم ف"حفز ت"أس"يسه
ال ""بهائ ""يني ف ""ي ال ""عال ""م ل ""تنفيذ أول م ""رح ""لة م ""ن م ""راح ""ل م ""همة ط ""وي ""لة األم ""د ه ""دف ""ها ت ""مكني ال ""جنس البش ""ري
ب"أج"معه م"ن ت"ول"ي س"لطته ال"روح"ية وم"مارس"تها ل"يصبح ص"اح"ب ال"قرار ب"النس"بة ل"تق ّدم"ه ورق"يّه .وبح"لول ن"هاي"ة
ال""قرن ،وب""فضل ه""ذا امل""جهود ال""جبار ،وج""د ال""بهائ""يون أن""فسهم ق""د أص""بحوا ج""ام""عة ع""ري""ضة م""تن ّوع""ة م""مثّلة
"وح""دوا ف ""ي ال ""عقيدة وال ""والء وتع ّه""دوا ت ""شييد
لج ""ميع البش ""ر ع ""لى اخ ""تالف ص ""نوف ""هم وت ""باي ""ن أج ""ناس ""هم وق ""د ت " ّ "
ص""رح م""جتمع ع""امل""ي تتج " ّلى ف""يه امل""بادئ ال""روح""ية واألخ""الق""ية ال""تي أراده""ا ل""ه ح""ضرة ب""هاء اهلل ب""اع""ث ه""ذا
ومؤسسه.
املجتمع
ّ
اكتس""ب ه""ذا امل""سار ق""وة ال م""تناه""ية ف""ي ال""عام  1992ع""ندم""ا نش""ر ال""كتاب األق""دس ع""رب""ي األص""ل م""ترج""ما
إل""ى ال""لغة اإلنج""ليزي""ة وم""زيّ""نا ب""ال""حواش""ي والش""روح امل""فيدة .وح""مل ه""ذا ال""كتاب ال""ذي ط""ال ان""تظاره مخ""زون
اله""داي""ة اإلل""هية ل""عصر ب""لغت ف""يه اإلن""سان""ية م""رح""لة ن""ضجها الج""ماع""ي .وس""رع""ان م""ا اتّ""سعت دائ""رة ت""رج""مات
ال ""كتاب األق ""دس إل ""ى ال ""لغات امل ""ختلفة ل ""تضم ل ""غات امل ""ؤم ""نني به ""ذا ال ""دي ""ن ف ""ي ك ""ل أن ""حاء ال ""عال ""م وت ""ضع ف ""ي
"سفر الج""ليل ال""ذي وص""فه م""ن أن""زل""ه ب""قول""ه األح""لى” :ه""ذا ك""تاب أص""بح م""صباح ال""قدم
م""تناول أي""دي""هم ه""ذا ال" ِّ
ل ""لعال ""م وص ""راط ""ه األق ""وم ب ""ني ال ""عامل ""ني ،ق ""ل إن ""ه مل ""طلع ع ""لم اهلل ل ""و أن ""تم ت ""علمون ومش ""رق أوام ""ر اهلل ل ""و أن ""تم
ت ""عرف ""ون 155“.ف ""بدون ع ""رف ""ان املظه ""ر اإلل ""هي ال ي ""مكن ل ""روح اإلن ""سان االس ""تقام ""ة واالس ""تيقاظ ،وب ""امل ""ثل ف ""إن ""ه
"عور أك" ""ي ٌد ب" ""ال" ""ثقة
ب" ""دون اإلي" ""مان واإلي" ""قان ال ي" ""مكن أن ي" ""دخ" ""ل ال" ""وع " "يَ اإلن" ""سان " "يَ ال" ""فردي والج" ""ماع" ""ي ش" " ٌ
واالط""مئنان .وه""اه""و ال""كتاب األق""دس ي""تناول ال""قوان""ني واألح""كام األس""اس""ية امل""تع ّلقة ب""حياة ال""فرد والج""ماع""ة
ف ""يعيد ص ""ياغ ""تها ل ""تالئ ""م إل ""ى ح ""د ب ""عيد م ""جتمعا ش ""مول ""يا م ""تن ّوع ""ا ي ""ضم ك ""ل أب ""ناء اإلن ""سان ""ية ع ""لى ت ""عدده ""م
واخ"تالف أج"ناس"هم .ف"جاءت األح"كام وامل"فاه"يم الج"دي"دة ل"تعال"ج وت"لبّي االح"تياج"ات اإلض"اف"ية لبش"ري"ة ب"دأت

ت""دخ""ل م""رح""لة ن""ضجها الج""ماع""ي ف""يدع""وه""ا ح""ضرة ب""هاء اهلل م" ّ
"تفضال” :ي""ا م""أل األرض دع""وا م""ا ع""ندك""م ث""م
طيروا بقوادم االنقطاع فوق اإلبداع كذلك يأمركم مالك االختراع الذي بحركة من قلمه قلب العاملني156“.
وإن أح"د امل"عال"م الج"دي"رة ب"اه"تمام أي م"راق"ب ل"ألح"داث ال"تي ص"اح"بت ن"مو ال"جام"عة ال"بهائ"ية ف"ي ال"سنوات
ش " ّن ع""ليه ودح""ره ت""مام""ا ،ك""ما ك""ان ال""حال
امل""ائ""ة امل""اض""ية ه""و ن""جاح ه""ذا ال""دي""ن ف""ي ال""تغ ّلب ع""لى ك""ل ه""جوم ُ" "
إب"ان دورت"ي ح"ضرة ال"باب وح"ضرة ب"هاء اهلل ح"ني ان"برت ع"ناص"ر ف"ي امل"جتمع ال"فارس"ي وس"عت ب"كل وس"يلة
ل""دي""ها ل""خنق ه""ذا ال""دي""ن وال""قضاء ع""ليه ،إم""ا اع""تراض""ا ل""قيام""ه دي""نا ج""دي""دا أو ف""زع""ا م""ن امل""بادئ ال""تي ن""ادى
ب ""ها .وق " ّلما م " ّ"ر ع ""قد م ""ن ال ""زم ""ان ف ""ي ال ""قرن ل ""م يشه ""د م ""حاوالت كه ""ذه ت ""راوح ""ت م ""ا ب ""ني اض ""طهادات دم ""وي ""ة
يح " ّ"رض ع ""ليها رج ""ال ال ""دي ""ن ال ""شيعة أو أك ""اذي ""ب س ""اف ""رة ي ""لفّقها ن ""ظراؤه ""م م ""ن رج ""ال ال ""دي ""ن امل ""سيحي أو
هج""مات ق""معية ت""دبّ""ره""ا أن""ظمة ال""حكم االس""تبدادي""ة ،وأخ""يرا اع""تداءات امل""ناف""قني وال""طام""عني وال""حقودي""ن م""ن
أص""حاب ال""نيّات ال""سيئة ال""ذي""ن ن""كثوا عه""د ح""ضرة ب""هاء اهلل وخ""ان""وه .وك""ان م""ن امل""فروض حس""ب أي م""عيار
إن""سان""ي أن ي""نهار ه""ذا ال""دي""ن ت""حت ض""غوط ال""رف""ض وامل""عارض""ة ال""عنيفة ال""تي ان""هال""ت ع""ليه م""ن ك""ل ج""ان""ب
وال ""تي ل ""م يس ""بق ل ""ها م ""ثيل ف ""ي ال ""تاري ""خ الح ""دي ""ث .ول ""كنه ب ""دل أن ي ""نهار ن ""ما واش ""ت ّد ع ""وده ،وانتش ""ر وع ""طرت
س""معته ،وت""ضاع""ف ع""دد ات""باع""ه ت""ضاع""فا ع""ظيما ،وام""ت ّد ن""فوذه إل""ى أب""عاد تخ""طت أح""الم األج""يال ال""ساب""قة
"جعهم م""ا ت""عرض""وا ل""ه
م""من آم""نوا ب""ه .وك""ان ك""ل ه""ذا االض""طهاد وال""عسف وال""جور ش""اح""ذا ً ل""همم أت""باع""ه ،وش" ّ
م""ن اف""تراء ع""ليهم وت""شوي""ه ل""سمعتهم ع""لى ال""درس وال""بحث ل""يعمقوا ف""همهم ل""تاري""خ دي""نهم ول""لتعال""يم ال""تي ج""اء
ب"ها .وت"ح ّقق م"ا وع"د ب"ه ك"ل م"ن ح"ضرة ع"بد ال"بهاء وح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي ب"أن ن"قض امل"يثاق يط ّه""ر ص"فوف
امل""ؤم""نني م""ن أن""اس يُ""ضعف س""لوك""هم اإلي""مان ف""ي ق""لوب اآلخ""ري""ن وي""تعطّل بس""ببهم ت""ق ّدم أم""ر اهلل وان""تشاره.
وإن ل ""م ي ""كن له ""ذا ال ""دي ""ن أي دل ""يل ي ""سوق ""ه ع ""لى إث ""بات وج ""ود ق ""وى غ ""يبيّة ت ""ؤيّ ""ده وت ""دع ""مه ،ي ""كفيه أن ي ""شير
بالبرهان إلى هذه السلسلة من االنتصارات دون غيرها.
ق"بل وف"ات"ه ب"ثالث س"نوات ،وإث"ر اب"تياع"ه آخ"ر ق"طعة أرض لس"د ح"اج"ة ب"ناء دار اآلث"ار ،اغ"تنم ح"ضرة ش"وق"ي
أف ""ندي ه ""ذه ال ""فرص ""ة ليش ""رح ل ""لعال ""م ال ""بهائ ""ي أه ""مية مش ""روع ال ""بناء ال ""خاص ب ""جبل ال ""كرم ""ل وط ""بيعة ه ""ذا
املش"روع .وك"ان ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ق"د ب"اش"ر ب"تنفيذ ه"ذا املش"روع ث"م أخ"ذ إت"مام"ه ع"لى ع"ات"قه ح"ضرة ش"وق"ي
أفندي الذي كتب بهذا الصدد:
إن ه ""ذه األب ""نية امل ""تناس ""قة املنسج ""مة ف ""ي ن ""مطها امل ""عماري س ""وف ت ""شيّد م ""نتثرة ع ""لى ش ""كل ق ""وس
م"ترام"ي األط"راف ل"يحيط ب"األض"رح"ة امل"قدس"ة ل"كل م"ن ال"ورق"ة ال"عليا امل"بارك"ة… وش"قيقها ال"كري"م …
ووال""دت""هما الج""ليلة … وس""يكون إت""مام ه""ذه امل""همة خ""طيرة ال""شأن إت""مام""ا ك""ام""ال ب""مثاب""ة إي""ذان ب""أن
ال""نظام اإلداري ع""امل""ي ال""نطاق ،إل""هي ال""تعيني ،ق""د ب""لغ ذروة ن""م ّوه .ول" ّ
"قصي ن""شأة
"عل ف""ي اإلم""كان ت" ّ
ه""ذا ال""نظام لنج""د ب""داي""ته ف""ي ال""سنوات ال""ختام""ية م""ن امل""اض""ي ال""بعيد ل""لعصر ال""بطول""ي م""ن ت""اري""خ
ديننا العزيز157.
ت"م إن"جاز امل"رح"لة األخ"يرة له"ذه امل"همة ال"طموح ف"ي ال"سنة ال"ختام"ية ل"لقرن .وك"ان"ت ق"د ان"هال"ت ال"تبرع"ات م"ن
ق"بل امل"ؤم"نني ف"ي ك"ل أن"حاء ال"عال"م اس"تجاب"ة مل"تط ّلبات ت"لك ال"بقعة امل"بارك"ة وم"ا ارت"آه ل"ها ح"ضرة ب"هاء اهلل م"ن
"قر ع"رش"ه وم"طلع
ع"زة وه"يبة .إذ ت"فضل ف"ي ”ل"وح ال"كرم"ل“ ق"ائ"ال” :ط"وب"ى ل"ك ب"ما ج"علك اهلل ف"ي ه"ذا ال"يوم م ّ

"درج"ة امل"مت ّدة م"ن
آي"ات"ه ومش"رق ب"يّنات"ه“ وم"ا مج"موع"ة األب"نية امل"هيبة املنبس"طة ع"لى ش"كل ق"وس والح"دائ"ق امل ّ
أس"فل ج"بل ال"كرم"ل إل"ى ق ّ"مته س"وى رم"ز ح"ي له"ذا ال"دي"ن .فه"ذا ال"صرح دل"يل ع"لى ام"تداد ن"فوذ ه"ذا ال"دي"ن
واتّ ""ساع ""ه ل ""يع ّم س ""لطان ""ه ب ""اطّ""راد ك ""ل أن ""حاء ال ""عال ""م ف ""ي غ ""ضون ق ""رن األن ""وار ،ث ""م ي ""برز ن ""هائ ""يا ل ""لعيان ل ""يثبت
ح"ضوره امل"لموس ال"باع"ث ع"لى اإلج"الل واالح"ترام .ف"بني ج"موع ال"زوار ال"واف"دي"ن ي"وم"يا م"ن ك"ل ح"دب وص"وب
"درج ""ات وت ""غص ب ""هم امل ""مرات ،ث ""م ب ""ني ذل ""ك ال ""سيل غ ""ير امل ""نقطع م ""ن ال ""ضيوف
وال ""ذي ""ن يحتش ""دون ع ""لى امل " ّ
صوا
امل""رم""وق""ني ال""ذي""ن ي""لقون ال""ترح""يب ف""ي ق""اع""ات اس""تقبال امل""رك""ز ال""عامل""ي ل""ألم""ر ،وب""ينهم أن""اس م""من اخ "ت ُ ّ
"تبصر واإلدراك ي"خال"جهم ال"شعور ب"أن ال"رؤي"ة ال"تي ك"شف ل"نا ع"نها إش"عيا ال"نبي ق"د ب"دأت ت"تح ّقق:
ب"نعمة ال ّ
ج""بل ال " ّ"رب ي ""صبح أس ""مى م ""ن ك " ّ"ل ال ""جبال وي ""علو ف ""وق ك ""ل ال "تّالل ف ""تتواف ""د إل ""يه
”ويَح ""دث ف ""ي آخ ""ر األي ""ام أ ّن َ"
جميع األمم وتُقبل شعوب كثيرة وتقول لنذهب إلى جبل الرب158“.
ّ
إن ال""دي""ن ال""بهائ""ي ي""تميز ب""حكم ط""بيعته ب""أن""ه ق""بل ك""ل ش""يء ي""مثّل وح""دة واح""دة م""تماس""كة ع""ضوي""ا يس""تحيل
يتجس""د م""بدأ ال""وح""دة واالتّ""حاد ،وه""ذه ه""ي ط""بيعته ال""دا ّل""ة ع""لى ت""لك
ّ"
ت""فري""قها .ف""في ص""لب ال""ظهور ال""بهائ""ي
ال""روح ال""تي ت""كمن ف""ي ه""يكل ه""ذا ال""دي""ن وت""بعث ال""حياة ف""يه .ول" ّ
"عل ال""دي""ن ال""بهائ""ي ب""ني م""ا س""بقه م""ن األدي""ان
"تكررة ل"تقوي"ض أرك"ان ه"ذه
ه"و ال"دي"ن ال"وح"يد ال"ذي ت"م ّكن م"ن امل"حاف"ظة ع"لى وح"دت"ه واتّ"حاده رغ"م ال"جهود امل ّ
ال"وح"دة .ف"قد ق"اوم ه"ذا ال"دي"ن ون"اض"ل ي"حال"فه ال"نجاح ض"د ت"لك اآلف"ة املس"تدي"مة ال"تي ك"ان"ت دائ"ما تس"تهدف
الس"ر ال"ضام"ن ل"نجاح ن"شاط ال"جام"عة ال"بهائ"ية ال"تبليغي ف"يكمن
األدي"ان ل"زرع ال"شقاق واالن"قسام ف"يها .أم"ا ّ" "
"سيْ
ف""ي ال""وسـ""ائ""ل وال""هيئات ال""تي خ""لقها ال""ظهور اإلل""هي ن""فسه ل""تنفيذ ه""ذا ال""نشاط ،إض""اف""ة إل""ى أن م" ِّ "
"ؤس" َ
األم ""ر ال ""كري ""م ه ""ما ال ""لذان اب ""تدع ""ا األدوات واألس ""ال ""يب ال ""الزم ""ة ل ""تنفيذ الخ ""طة اإلل ""هية ،وأن ""هما ه ""ما ال ""لذان
ش"رع"ا ف"ي امل"همة الج"ليلة وق"يادة م"سيرت"ها ب"كل ت"فاص"يلها ال"هام"ة .ف"في خ"الل ال"قرن العش"ري"ن وب"فضل ج"هود
"تأص"لة ف"ي ك"يان
ك"ل م"ن ح"ضرة ع"بد ال"بهاء وح"ضرة ول"يّ أم"ر اهلل ص"ار ج"بل ال"كرم"ل ش"اه"دا ع"لى ال"وح"دة امل ّ " " "
األم""ر اإلل""هي وه""يكله .وخ""الف""ا مل""ا ه""ي ع""ليه ال""حال ب""النس""بة ل""ألدي""ان األخ""رى ،ف""إن ال""دي""ن ال""بهائ""ي ل""ه م""رك""ز
إداري وروح ""ي واح ""د ال يتج "زّأ ف ""ي ه ""ذه ال ""بقعة امل ""بارك ""ة ب ""ال ""ذات م ""ن ب ""قاع ال ""عال ""م .أم ""ا ه ""يئات ه ""ذا ال ""دي ""ن
امل ""سؤول ""ة ع ""ن إدارة ش ""ؤون ""ه وق ""يادة أت ""باع ""ه فتج ""د م ""حوره ""ا ال ""روح ""ي وامل ""عنوي ف ""ي رح ""اب ال ""ضري ""ح امل ""ق ّدس
املبش ""ر ال ""شهيد به ""ذا ال ""دي ""ن .وي ""الح ""ظ ال ""كثيرون م ""من ي ""زورون الح ""دائ ""ق امل ""حيطة ب ""ضري ""ح
ّ" "
ل ""حضرة ال ""باب
ح"ضرة ال"باب ت"ناس"قا وان"سجام"ا ف"ي األزه"ار واألش"جار امل"تن ّوع"ة ك"أن ه"ذه الح"دائ"ق ذات"ها ت"رم"زإل"ى ”م"بدأ
ال ""وح ""دة ف ""ي ال ""تن ّوع وال ""تع ّدد“ وه ""و م ""بدأ م ""ثال ""ي م ""ن م ""بادئ األم ""ر ال ""كري ""م ط ""امل ""ا اج ""تذب اه ""تمام ال ""زائ ""ري ""ن
وحظي بإعجابهم.
سج""ل ذل""ك الح""دث ال""ذي
يسج""ل ح""دث م""ن األح""داث خ""تام م""ائ""ة ع""ام م""ن اإلن""جازات واالن""تصارات م""ثلما ّ"
ّ"
ل""م
"جة م ""ن الح ""زن ال ""عميق واألس ""ى
ف ""اج ""أ ال ""عال ""م ال ""بهائ ""ي وه "زّ م ""شاع ""ره وأغ ""رق امل ""ؤم ""نني ف ""ي ك ""ل م ""كان ف ""ي ل " ّ
ال"بال"غ .ف"في ال"تاس"ع عش"ر م"ن شه"ر ك"ان"ون ال"ثان"ي )ي"ناي"ر( ف"ي ال"عام  2000أع"لن ب"يت ال"عدل األع"ظم ف"ي
وجهها إلى العالم البهائي ما يلي:
رسالة ّ
ف""ي ال""ساع""ات ال""باك""رة م""ن ص""باح ه""ذا ال""يوم تح" ّ"ررت م""ن ق""يود ه""ذا ال""عال""م ال""دن""يوي روح أم""ة ال""بهاء
روح""ية خ""ان""م ،ق""ري""نة ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي امل""حبوب""ة وآخ""ر ح""لقة ت""رب""طنا ب""عائ""لة ح""ضرة ع""بد ال""بهاء
امل""بارك""ة … ك""ان ل""لسنوات العش""ري""ن م""ن ارت""باط""ها ال""وث""يق والح""ميم ب""حضرة ش""وق""ي أف""ندي م""ا دف""ع

ق"لمه امل"بارك ألن ي"غدق ع"ليها آي"ات امل"دي"ح وال"ثناء ف"ل ّقبها ب"قول"ه إن"ها ’س"نَدي ودرع"ي وش"ري"كتي ال"تي
املهمات الثقيلة التي أخذتها على عاتقي‘.
ال تعرف الكلل في تنفيذ
ّ
وف ""يما أخ ""ذت غ ""مام ""ة الح ""زن وال ""تأس ""ي ال ""تي ج ""لبتها ص ""دم ""ة ال ""خسارة ال ""فادح ""ة ت ""نقشع م ""ن س ""ماء ال ""عال ""م
ال"بهائ"ي أش"رق ت"حتها ب"ال"تدري"ج ش"عور ن" ّم ع"ن ع"رف"ان وت"قدي"ر مل"ا ال ن"هاي"ة ل"ه م"ن ف"يض ال"نعم واألف"ضال ال"تي
"عمر لتح"ظى ب"نصيب
أس"بغها ح"ضرة ب"هاء اهلل .ف"قد ُ"ك"تب له"ذه ال"شخصية امل"رم"وق"ة ،أم"ة ال"بهاء ،أن ت"عيش وت ّ
م ""شاه ""دة االن ""تصارات ال ""عظيمة ال ""تي أس ""همت ه ""ي ف ""ي ت ""حقيقها إس ""هام ""ا رائ ""عا وت ""سعد ب ""االح ""تفال ب ""ها
اح"تفاال الئ"قا ب"عدم"ا ص"مدت روح"ها ال"تي ال تُ"غلب ف"ي امل"جاه"دة وال"تضحية ال"بهائ"ية ط"وال ال"نصف ال"ثان"ي
من القرن العشرين.
ث ح""ضرة ب""هاء اهلل أت""باع""ه م""ن امل""ؤم""نني ف""ي ن""دائ""ه ل""هم ع""لى أن ي""سعوا إل""ى م""شاط""رة اآلخ""ري""ن ال""رس""ال""ة
ي""ح ّ
خ"لق ع"ليها اإلن"سان
ال"كري"مة ال"داع"ية إل"ى أن ال"يوم ه"و ي"وم اهلل ،ث"م يس"تذك"ر م"ن ج"دي"د ح"دي"ث ال"فطرة ال"تي ُ"
ّ
"يتفضل ق""ائ""ال” :ال""يوم ي""وم ال""بيان ،وع""لى أه""ل ال""بهاء أن ي""قوم""وا ع""لى ه""داي""ة أه""ل ال""عال""م إل""ى األف""ق األع""لى
ف"
ب""كام""ل ال""وف""اق وامل""داراة ،ف""األج""ساد ت""طلب األرواح ،وع""لى ال""نفوس امل""لكوت""ية أن ت""بعث ال""حياة ف""ي األج""ساد
ب ""نفحات ال ""كلمة اإلل ""هية“ 159.وم ""ا أص ""دق ان ""طباق ه ""ذا امل ""بدأ ع ""لى ال ""حاج ""ة ال ""تي ت ""بعثها ال ""كلمة اإلل ""هية ف ""ي
ن"فوس األف"راد م"ثل ان"طباق"ه أي"ضا ع"لى ال"حياة الج"ماع"ية للبش"ر ،إذ ي ّ
"تفضل ح"ضرة ع"بد ال"بهاء ف"يقول” :إن
امل""دن"يّة امل""ادي""ة م""ثلها م""ثل جس""د اإلن""سان .ف""مهما تح" ّلى ه""ذا الجس""د ب""آي""ات ال""رش""اق""ة واألن""اق""ة والج""مال ف""هو
ميت بدون الروح .أما املدنيّة اإللهية فهي حياة الروح الذي يحيا به الجسد

…160“.

ت""ل ّ
خص ل""نا ه""ذه امل""قارن""ة ال""تي ال ج""دال ف""يها ال""عالق""ة ال""قائ""مة ب""ني امل""ساري""ن ال""تاري""خيني ال""لذي""ن دف""عت ب""هما
امل ""شيئة اإلل ""هية ُق " ُدم ""ا ل ""يلتقيا ف ""ي غ ""ضون ق ""رن األن ""وار .وال ي ""مكن ألح ""د م ""ن ال ""ناس إال وأن ي ""شعر ب ""ال ""رض ""ا
واالرت ""ياح مل ""ا ح ""ققه امل ""جتمع اإلن ""سان ""ي م ""ن ت ""ق ّدم وت ""ط ّور ف ""ي ال ""سنوات امل ""ائ ""ة األخ ""يرة ،وع ""لى األخ ""ص ذل ""ك
ال"تق ّدم ال"ناج"م ع ّ"ما ت"م م"ن ج"مع ش"مل أم"م األرض وت"الح"م ش"عوب"ها ،ال"لهم إال م"ن َ"ع"ميت أب"صاره"م ع"ن رؤي"ة
ال""قدرات ال""فكري""ة واالج""تماع""ية ال""كام""نة ف""ي ال""جنس البش""ري أو م""ن ف""قدوا ال""قدرة ع""لى ال""شعور واإلح""ساس
ي ""أ ّم ""ن ح ""اج ""ات ال ""عال ""م اإلن ""سان ""ي .وم ""ا م ""ن ش ""ك ف ""ي أن ال ""بهائ ""يني ه ""م أك ""ثر ال ""ناس ت ""مجيدا وإج ""الال له ""ذه
اإلن ""جازات ألن ""هم ي ""رون ""ها ت ""حقيقا إلرادة اهلل وت ""نفيذا لله ""دف ال ""ذي ش ""اءت ""ه ال ""عناي ""ة اإلل ""هية للبش ""ر .ل ""كن ه ""ذه
ال""حضارة البش""ري""ة امل""ادي""ة ي""تعال""ى ص""راخ""ها ب""نداء ي""زداد ت""وق""ا وي""أس""ا م""ع م""رور ك""ل ي""وم راج""ية أن يح" ّ"ل ف""ي
جس ""ده ""ا ذل ""ك ال ""روح ال ""ذي ي ""بعث ف ""يها ال ""حياة .وك ""ما ه ""و ح ""ال ك ""ل ح ""ضارة ع ""رف ""ها ال ""تاري ""خ ف ""إن ال ""حضارة
ال ""راه ""نة ،م ""ا ل ""م ت ""دب ف ""يها ح ""ياة ال ""روح وتس ""تيقظ ف ""يها ق ""درات ""ها امل ""عنوي ""ة ،ل ""ن تج ""د األم ""ن والس ""الم وال ""عدال ""ة
وج"ه ح"ضرة ب"هاء اهلل
وال"وح"دة ال"تي ت"سمو ف"وق ك"ل م"ا ت"حققه امل"فاوض"ات أو امل"ساوم"ات .وف"ي ه"ذا ال"صدد ّ "
نداء إلى ”ن ّواب الشعب املنتخبني في كل بلد من بلدان العالم“ ّ
تفضل فيه قائال:
ي"ا أص"حاب املج"لس  ...ان"ظروا ال"عال"م ك"هيكل إن"سان … وال"ذي ج"عله ال" ِّدري"اق األع"ظم والس"بب األت"مّ
لصحته هو اتّحاد من على األرض على أمر واحد وشريعة واحدة161.
ّ

"شجع أو ال ""قدوة.
وب ""ناء ع ""ليه ف ""إن وظ ""يفة دي ""ن اهلل ف ""ي امل ""رت ""بة األول ""ى ليس ""ت ف ""ي ق ""يام ""ه ب ""دور ال ""داع ""م أو امل " ّ
ف"مهما ب"لغ ش"أن ال"جام"عة ال"بهائ"ية م"ع اس"تمراره"ا ف"ي اإلس"هام ب"كل ط"ري"قة ووس"يلة م"مكنة ف"ي ال"عمل ع"لى
ت"وح"يد ال"عال"م واتّ"حاده وتحس"ني أوض"اع"ه االج"تماع"ية ،ف"إن م"ثل ه"ذا اإلس"هام ي"ظل ث"ان"وي"ا ب"النس"بة ل"غاي"ة ه"ذا
ال"دي"ن وه"دف"ه ال"حقيقي .وم"ا ه"ذا اله"دف س"وى ت"قدي"م ال"عون أله"ل ال"عال"م وم"ساع"دت"هم ع"لى االن"فتاح ل"تتقبّل
أف""ئدت""هم وع""قول""هم ت""لك ال""قوة ال""واح""دة ال""وح""يدة ال""قدي""رة ع""لى ت""حقيق أق""صى آم""ال""هم وأم""ان""يهم وط""موح""ات""هم.
ول""يس ه""ناك م""ن أح""د ي""مكنه إس""داء ه""ذا ال""عون س""وى أول""ئك ال""ذي""ن أي""قظت ال""كلمة اإلل""هية أرواح""هم .وم""ا م""ن
أح ""د ه ""ناك ي ""مكنه أن ي ""كون ش ""اه ""د ص ""دق ع ""لى أن ال ""وع ""د ب ""عال ""م ي ""سوده ال ""عدل والس ""الم وع ""د ح ""قّ إال أول ""ئك
ال""ذي""ن أدرك""وا ،ول""و إدراك""ا م""بهما ،ج""وه""ر ت""لك ال""كلمات ال""تي ت""ضمنها ال""نداء اإلل""هي داع""يا ح""ضرة ب""هاء اهلل
إلى القيام بتأدية رسالته املباركة:
ي""ا ق""لم ه""ل ت""رى ال""يوم غ""يري؟ أي""ن األش""ياء وظ""هورات""ها وأي""ن األس""ماء وم""لكوت""ها وال""بواط""ن وأس""راره""ا
وال"ظواه"ر وآث"اره"ا؟ ق"د أخ"ذ ال"فناء م"ن ف"ي اإلن"شاء وه"ذا وج"هي ال"باق"ي املش"رق امل"نير .ه"ذا ي"وم ال
ي ""رى ف ""يه إال األن ""وار ال ""تي أش ""رق ""ت والح ""ت م ""ن أف ""ق وج ""ه ر ّب ""ك ال ""عزي ""ز ال ""كري ""م .ق ""د ق ""بضنا األرواح
الفضال القديم162.
ّ
بسلطان القدرة واالقتدار وشرعنا في خلق بديع فضال من عندنا وأنا
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 : 7حضرة عبد البهاء" ،الرسالة املدنية" ،ترجمة بهية فرج اهلل كيوليك) ،من منشورات دار النشر
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 :11أغلقت هذه املدرسة العام  1934بأمر من رضا شاه وذلك ألن املدرسة كانت تحتفل بالعطل
البهائية معتبرة إ ّياها عطال دينية .وبعد ذلك تم إغالق املدارس البهائية كافة في إيران.
 :12ل" ""الط" ""الع ع" ""لى ن" ""بذة ت" ""اري" ""خية ع" ""ن مش" ""رق األذك" ""ار ان" ""ظرThe Bahá’í World, Vol. XIV (Haifa: Baha'i World Centre, :
1975) pp. 479-48
Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’u’lláh (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust 1991) p.156 :13

" :14أق"صى دائ"رة م"ن ه"ذه ال"دوائ"ر ال"تسع امل"حيطة به"ذا ال"نظام م"تسع األرج"اء ه"ي ال"كرة األرض"ية ب"أس"ره"ا ال"تي أص"بحت
املبش"ر ب"دي"ننا ف"ي ال"عوال"م ال"غيبية .وف"ي ق"لب ه"ذه
ّ" "
م"ثاال م"رادف"ا ف"ي ه"ذا ال"عال"م ال"دن"يوي ل"ذل"ك امل"رك"ز امل"رم"وق ال"ذي أس"بغ ع"لى
ال""كرة األرض""ية ت""قع "أق""دس ب""قعة" أج" ّلها ح""ضرة ع""بد ال""بهاء ف""وص""فها ب""أن""ها "مه""بط ال""رس""ل واألن""بياء" وال""تي ي""نبغي اع""تباره""ا
م"رك"ز ال"عال"م وق"بلة األم"م .وف"ي أق"دس ب"قاع األرض ه"ذه ي"رت"فع ج"بل ال ّ"رب ،ج"بل ال"قدس"ية األب"دي"ة وك"رم اهلل وك"هف إي"ليا ال"نبي
ال ""ذي م ""ثل ح ""ضرة ال ""باب ع ""ودت ""ه ورج ""وع ""ه .وف ""ي ج ""بل ال ""رب امل ""قدس ت ""متد امل ""متلكات ال ""شاس ""عة ال ""تاب ""عة ل ""لمقام األع ""لى وال ""تي
ت""شمل رح""اب""ه امل""جاورة .وف""ي وس""ط ه""ذه امل""متلكات ال""شاس""عة امل""عترف ب""ها دول""يا ك""وق""ف ل""لدي""ن ال""بهائ""ي ينبس""ط الح""رم امل""قدس
"درج"ة ت"غدق ع"لى ك"ل م"ا ي"جاوره"ا زي"نة ورون"قا وتكس"بها ج"اذب"ية ف"ري"دة .وف"ي
ال"ذي ي"تأل"ف م"ن س"اح"ة ت"ضم ج"نائ"ن وح"دائ"ق م ّ
ح"ضن ه"ذا امل"حيط األخ"ضر ال"بهيج ي"قوم امل"قام األع"لى ب"كل ج"مال"ه وروع"ته ،وال"ذي روع"ي ف"ي ت"صميم ب"نائ"ه ال"خارج"ي تج"ميل
املبش ""ر ال ""شهيد ب ""دي ""ننا ال ""كري ""م.
ّ" "
ال ""بناء األص ""لي وامل ""حاف ""ظة ع ""ليه .وه ""و ال ""بناء ال ""ذي رف ""عه ح ""ضرة ع ""بد ال ""بهاء ل ""يكون م ""ثوى
وي""نتصب ه""ذا امل""قام الج""ليل وك""أن""ه م""حارة أودع""ت ف""يها ل""ؤل""ؤة غ""ال""ية ال""ثمن ه""ي ق""دس األق""داس ح""يث الحج""رات ال""سفلى ال""تي
ش" ّيده"ا ح"ضرة ع"بد ال"بهاء وت"حتوي ع"لى ال"رم"س ال"طاه"ر ل"حضرة ال"باب .وف"ي ق"لب ق"دس األق"داس ه"ذا ال"ضري"ح وامل"دف"ن ال"ذي
"ثمن أال وه"ي
وض"ع ف"يه أق"دس ت"اب"وت .ف"في امل"دف"ن امل"قدس ي"رق"د ال"تاب"وت ال"رخ"ام"ي األب"يض ال"ذي أودع"ت ف"يه ج"وه"رة غ"ال"ية ال ت ّ
رفات حضرة الباب املقدس".
Shoghi Effendi, Citadel of Faith (Wilmette Bahá’í Publishing Trust, 1995), pp. 95 – 96
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وي""ضيف ك""ان""توف""يتش إل""ى م""ا ي""ورده ف""ي ك""تاب""ه م""ن م""علوم""ات أن مج""موع م""ن ه""لك ف""ي الح""رب ال""عامل""ية األول""ى ب""لغ  48م""ليون
ن"سمة 15 ،م"ليون"ا م"نهم "ان"دث"روا" بس"بب ت"ضعضع ص"حتهم ال"تي ج"علتهم ف"ري"سة ل"وب"اء إن"فلون"زا م"ا ب"عد الح"رب وبس"بب ت"دنّ"ي
مس"توى اإلن"جاب ن"تيجة ه"ذه األم"راض واألوب"ئة .أم"ا امل"ؤرخ ه"وب"ز ب"اوم ف"يق ّدر أن ف"رن"سا خس"رت عش"ري"ن ف"ي امل"ائ"ة م"ن رج"ال"ها
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اإلي"طال"ي ل"لحبشة ف"قد ك"ان األول م"ن ن"وع"ه إذ ف"رض"ت ال"عقوب"ات ال"دول"ية ألول م"رة ع"لى امل"عتدي .وك"تب ح"ضرة ش"وق"ي أف"ندي
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 :94اح ""تل م ""نصب األم ""ني ال ""عام ل ""ألم ""م املتح ""دة ث ""الث ""ة أش ""خاص ه ""م حس ""ب ال ""ترت ""يب ال ""زم ""ني :خ ""اف ""يير ب ""يري ""ز دي ك ""وي ""ار
) (1991-1982م""ن ب""يرو ،وب""طرس ب""طرس غ""ال""ي ) (1996-1992م""ن م""صر ،وك""وف""ي ع""نان م""ن غ""ان""ا ال""ذي اح""تل م""نصب
األمني العام بعد انتخابه من قبل املنظمة الدولية عام  1997وأعيد انتخابه في العام 2001
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م"ختبئة ف"ي م"نزل ف"ي ه"ول"ندا ف"ي آب )أغس"طس ( ال"عام  1944وأرس"ل ب"ها إل"ى م"عسكر ب"لسن ح"يث ت"وف"يت ب"عد ع"ام واح"د.
نش ""رت م ""ذك ""رات ""ها ال ""عام  1952ت ""حت ع ""نوان "م ""ذك ""رات ف ""تاة ش ""اب ""ة" ث ""م أُخ ""رج ""ت ه ""ذه امل ""ذك ""رات ك ""تمثيلية مس ""رح ""ية وك ""فيلم
س ""ينمائ ""ي .م ""ارت ""ن ل ""وث ""ر ك ""ينغ ) (1968-1929ق ""س أم ""يرك ""ي ح ""ائ ""ز ج ""ائ ""زة ن ""وب ""ل للس ""الم وأح ""د األق ""طاب ال ""رئ ""يسيني لح ""رك ""ة
امل""طال""بة ب""ال""حقوق امل""دن""ية ل""ألق""ليات ف""ي أم""ري""كا وخ""اص""ة أول""ئك املنح""دري""ن م""ن أص""ل أف""ري""قي .اغ""تيل ف""ي  4ن""يسان )إب""ري""ل(
ال"عام  1968ف"ي م"مفيس م"ن والي"ة ت"ينيسيُ .
خ" ّلدت ذك"راه ف"ي ي"وم ع"طلة وط"ني ف"ي ال"والي"ات املتح"دة ي"واف"ق ك"ل ث"ال"ث ي"وم اث"نني

م"ن شه"ر ك"ان"ون ال"ثان"ي )ي"ناي"ر( .ب"اول"و ف"راي"ر ) (1997-1921م"ن رج"ال ال"تعليم امل"بدع"ني ف"ي ال"برازي"ل ،ي"تمتع بشه"رة ع"امل"ية
نس""بة ل""نشـاط""ه ال""رائ""د ف""ي م""يدان ت""عليم ال""كبار ،ول""كنه س""جن م""رت""ني ف""ي م""وط""نه األص""لي .ت""يري ت""ه ك""ان""اوا ) ( -1944م""ن
م""وال""يد ن""يوزي""لندا تنح""در م""ن األص""ل امل""اوري وه""م س""كان ال""بالد األص""ليون ،وه""ي إح""دى ك""برى م""غنيات األوب""را ف""ي ال""عال""م.
وف ""ي ال ""عام  1982أن ""عمت ع ""ليها امل ""لكة أل ""يزاب ""يث ال ""ثان ""ية ب ""وس ""ام اإلم ""براط ""وري ""ة ال ""بري ""طان ""ية م ""ن درج ""ة ق ""ائ ""د ).(Commander
غ ""بري ""ال غ ""ارس ""يا م ""ارك ""يز ) ( -1928ك ""ات ""ب وروائ ""ي م ""ن ك ""ول ""وم ""بيا ح ""ائ ""ز ج ""ائ ""زة ن ""وب ""ل ل ""آلداب ،اض ""طر أن ي ""عيش ط ""وال
الس ""تينيات والس ""بعينيات م ""نفيا ب ""محض اخ ""تياره ف ""ي امل ""كسيك وإس ""بان ""يا ح ""تى ال ي ""تعرض ل ""الض ""طهاد ف ""ي م ""وط ""نه .راف ""ي
ش ""نكار ) ( -1920م ""ن ال ""هند وه ""و م ""ؤل ""ف م ""وس ""يقي وع ""ازف ع ""لى آل ""ة ال ""سيتار ،ق ""ام ب ""رح ""الت واس ""عة ف ""ي أوروب ""ا وأم ""ري ""كا
ال ""شمال ""ية ف ""أس ""همت م ""واه ""به ال ""فذة ف ""ي ب ""عث اه ""تمام خ ""اص ب ""امل ""وس ""يقى ال ""هندي ""ة ف ""ي ك ""ل أن ""حاء ال ""عال ""م ال ""غرب ""ي .أن ""دري ""ا
دي ""متري ""فتش س ""اخ ""اروف ) (1989-1921وع ""ال ""م ن ""ووي روس ""ي ،تخ" " ّلى ع ""ن ال ""بحث ال ""علمي ل ""يصبح امل ""داف ""ع ال ""رئ ""يسي ع ""ن
الح"ري"ات وال"حقوق امل"دن"ية ف"ي االت"حاد ال"سوف"ييتي ،ف"نال ت"قدي"را ل"نشاط"ات"ه ت"لك ج"ائ"زة ن"وب"ل للس"الم ال"عام  1975ب"ينما ك"ان
ره ""ن االع ""تقال م ""نفيا ف ""ي داخـ ""ل وط ""نه .األم ت ""يري ""زا واس ""مها األص ""لي أغ ""نيس غ ""نوي ""ا ب ""ورجـ ""اي ""و ) (1997-1910راه ""بة
"مبش""ري ال ""رح ""مة" وق ""د ك ""ان ل ""نشاط ""ات ""ها امل "تّسمة ب ""ال ""بذل وال ""تضحية ف ""ي خ ""دم ""ة ال ""فقراء
ّ"
ك ""اث ""ول ""يكية أل ""بان ""ية األص ""ل م ""ؤس ""سة
واملش""ردي""ن واملش""رف""ني ع""لى امل""وت ف""ي م""دي""نة ك""لكتا ال""فضل ف""ي ف""وزه""ا ب""جائ""زة ن""وب""ل للس""الم ف""ي ال""عام  .1979ي""ان""غ ي""ا م""و
) ( -1951رائ"د م"ن رواد اإلخ"راج ال"سينمائ"ي ف"ي ال"صني ،ي"نتمي إل"ى م"ا ي"عرف ب"ال"جيل ال"خام"س ل"لسينما ال"صينية ح"از
عددا ً من الجوائز الفنية تقديرا ألعماله السينمائية املتّسمة برهافة الحس والتصوير املدهش.
 :96ك""ان""ت امل""حاف""ل ال""روح""ان""ية امل""رك""زي""ة الج""دي""دة ث""الث""ة ،ف""قد ت""أس""س ب""كندا م""حفلها ال""خاص ب""ها ال""عام  ،1948أم""ا امل""حفل
اإلقليمي ألمريكا الوسطى وجزر األنتيل فتأسس العام  1951وفي العام نفسه تأسس املحفل اإلقليمي ألمريكا الجنوبية.
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التهج""م وح""بك ال""دس""ائ""س ض""د ك" ٍّ"ل م""ن ح""ضرة امل""ول""ى ع""بد ال""بهاء وح""ضرة ول""ي أم""ر اهلل ش""وق""ي أف""ندي .إال أن""هم أُج""بروا أث""ناء
االن"تداب ال"بري"طان"ي ع"لى الخ"روج م"ن ق"صر ال"بهجة وذل"ك بس"بب إه"مال"هم ص"يان"ة امل"كان وامل"حاف"ظة ع"لى س"الم"ة األب"نية ،ف"أت"اح
ذل ""ك ال ""فرص ""ة ل ""حضرة ول ""ي أم ""ر اهلل ل ""ترم ""يم ال ""بناء وامل ""حاف ""ظة ع ""لى ق ""داس ""ة امل ""كان ف ""ي ن ""ظر الس ""لطات املح ""لية واع ""تباره م ""ن
األم""اك""ن امل""قدس""ة .وت""مكن ح""ضرة ش""وق""ي أف""ندي ت""بعا ل""ذل""ك م""ن أن يس""تصدر م""ن ال""حكوم""ة اإلس""رائ""يلية ال""تي ت""شكلت ح""دي""ثا
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 :123أس"س ب"يت ال"عدل األع"ظم ه"ذا املعه"د ع"ام  1998وك"ال"ة ت"اب"عة ل"لجام"عة ال"بهائ"ية ال"عامل"ية وظ"يفته إع"داد ال"تقاري"ر ل"ترف"ع
إل ""ى ب ""يت ال ""عدل األع ""ظم ب ""واس ""طة م ""كتب اإلع ""الم .وت ""صف وث ""يقة ال ""تفوي ""ض املعه ""د ب ""أن ""ه وك ""ال ""ة "ت ""ختص ب ""إج ""راء ال ""بحوث
والدراسات في مجال املعرفة اإلنسانية ودعائمها الروحية واملادية باإلضافة إلى تحديد دروب مسيرة التقدم والرقي".
 :124ح ""دد ه ""دف ت ""أس ""يسي م ""رك ""ز ال ""دراس ""ات ال ""بهائ ""ية ف ""ي ب ""يكني ك ""ما ي ""لي" :إج ""راء ال ""بحوث ووض ""ع ال ""دراس ""ات ع ""ن ال ""دي ""ن
ال""بهائ""ي ب""صورة م""نتظمة ل""تشمل أي""ضا ال""ثقاف""ة ال""دي""نية ال""ناب""عة ع""ن ه""ذا ال""دي""ن إض""اف""ة إل""ى روح ت""عال""يمه اإلن""سان""ية وف""ضائ""له
األخالقية…"
Star of the West, Vol. 13, No. 7 (October 1922), pp. 184 – 186 :125
 :126حضرة عبد البهاء " ،ألواح الخطة اإللهية " ،ص 24
 :127ف ""ي ب ""داي ""ة ال ""عام  1904أس ""س أح ""د األح ""باء اإلي ""ران ""يني م ""ن أه ""ل ال ""علم وامل ""عرف ""ة امل ""عروف ب ""اس ""م ص ""در ال ""صدور أول
ب"رن"ام"ج دراس"ي ل"تدري"ب امل"بلغني م"ن الش"باب ال"بهائ"ي ف"ي طه"ران وذل"ك ب"تشجيع م"ن ح"ضرة ع"بد ال"بهاء .وك"ان"ت ال"دروس ت"عقد
ي"وم"يا وك"ان املتخ"رج"ون م"ن ه"ؤالء ال"طالب ق"د درس"وا ع"قائ"د األدي"ان األخ"رى وت"عال"يمها ك"ما درس"وا ال"دي"ن ال"بهائ"ي م"ن م"ختلف
النواحي .وقد أسهم هؤالء إسهاما عظيما في نشر األمر اإللهي وتدعيمه في موطنهم.
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