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السادة األفاضل قادة األديان في العالم،
ّ
إنّ?ها ت?رك?ة دائ?مة ت?لك ال?تي خ? ّلفها ال?قرن العش?رون ع?ندم?ا أُرغ?مت ش?عوب ال?عال?م ع?لى اع?تبار ن?فسها أع?ضاء
ف??ي أس??رة إن??سان ?يّة واح??دة ،واع??تبار األرض وط ?نًا مش??تر ًك??ا له??ذه األس??رة .إالّ أنّ??ه رغ??م ال??ظالم ال??حال??ك ا ّل??ذي
?تعصبات ا ّل??تي ك?ان?ت ف?ي وق?ت م?ن
?تمرة ،ف?لقد ب?دأت ال ّ
س?اد األف?ق ف?ي ظ?ل م?ظاه?ر ال?عنف وال ّ
?صراع?ات املس ّ
?تأص?لة ف?ي ط?بيعة ال?جنس البش?ري ،ب?دأت ب?ال?زّوال وال?تّالش?ي ف?ي ك ّ?ل م?كان .وان?هارت م?ع
األوق?ات و ك?أنّ?ها م ّ ? ? ?
عصبات ال?حواج?ز واألس?باب ا ّل?تي ط?امل?ا ش?تّتت ش?مل األس?رة اإلن?سان? ّية لتخ?لق م?ن ث? ّم خ?ليطًا
ان?هيار ه?ذه ال?ت ّ ّ
ش?ا م?ن ال?هو ّي?ات ال?ثّقاف? ّية واإلث?ن ّية وال?قوم? ّية األص?ول .وح?دث ك ّ?ل م?ا ح?دث م?ن امل?نظور ال?تّاري?خي ل?لزّم?ن
م?ش ّو ً ? ?
?ري دل??يالً ع??لى م??ا يح??مله املس??تقبل م??ن اإلم??كان?يّات ال??هائ??لة
م??ا ب??ني ل??يلة وض??حاه??ا ،ف??كان ه??ذا ال??تح ّول ال??جوه? ّ
املتاحة للعالم اإلنسانيّ.
إ ّن م ??ا ي ??دع ??و إل ??ى األس ??ى ه ??و أ ّن األدي ??ان ال ??كبرى ال ??قائ ??مة ال ??تي ك ??ان ال ??غرض ال ? ّ?رئ ??يسيّ م ??ن وج ??وده ??ا نش ??ر
الس?بيل .وامل?ثال ع?لى
الس?الم ب?ني البش?ر ،غ?ال?بًا م?ا أص?بحت ه?ي ذات?ها ع?قبة ك?أداء ف?ي ه?ذا ّ? ?
األخ? ّوة وإش?اع?ة ّ? ?
عصبات ال ? ّدي ??نيّة وغ ?ذّت ??ها .أ ّم ??ا
ذل ??ك ه ??و ال ??حقيقة امل ??ؤمل ??ة أن ه ??ذه األدي ??ان ال ??قائ ??مة ه ??ي ال ??تي ط ??امل ??ا أق ? ّ?رت ال ?ت ّ ّ
ب ??النّس ??بة ل ??نا ن ??حن امل ??رج ??ع األع ??لى ألح ??د األدي ??ان ال ??عامل ? ّية ف ??إ ّن ش ??عورن ??ا ب ??امل ??سؤول ? ّية ي ??فرض ع ??لينا أن ن ??هيب
ب?الج?ميع أن ي?ضعوا ن?صب أع?ينهم ويح?ملوا مح?مل الج? ّد التّح? ّدي?ات ال?تي ت?واج?ه ال?قيادات ال? ّدي?ن ّية ج ّ?راء ه?ذا
طرف ال? ّدي?نيّ وال?ظّروف ال?تي ت?ساع?د ع?لى خ?لقها تس?تدع?ي م?نّا ج?مي ًعا
ال?وض?ع ال?قائ?م .ول?ذا ف?إ ّن ق?ضاي?ا ال?ت ّ ّ
?صراح??ة .وت??ملؤن??ا ال?ثّقة ب??أنّ??ه م??ن م??نطلق ك??ون??نا ج??مي ًعا ع??با ًدا هلل س??وف ي??كون
?صدق وال? ّ
إج??راء ح??وار ي?تّسم ب??ال? ّ
الرجاء مقبوالً قبوالً حسنًا مع توفّر النّيّة الخالصة ذاتها التي دفعت بنا إلى مثل هذا القول.
هذا ّ
ت?تّضح م?عال?م ال?قضيّة ال?تي ت?واج?هنا وت?تبلور ع?ندم?ا ن?ر ّك??ر اه?تمام?نا ون?معن ال?نّظر ف?ي م?ا ت? ّم م?ن اإلن?جازات
ف?ي م?جاالت أخ?رى .ف?في امل?اض?ي اع?تُبرت ال?نّساء ،ب?اس?تثناء ب?عض ال?حاالت ال?فرديّ?ة ،ب?أنّ?ه ّن مخ?لوق?ات أدن?ى
فح?رم?ن اإلف?ادة م?ن أيّ
م?ن مس?توى ال ّ?رج?ال ،وط?غى ال?ظّ ّن ب?أنّ?ه ّن ف?ي ط?بائ?ع ّن أس?يرات األوه?ام والخ?راف?ات? ُ ،
خ?رن م?ن ث? ّم ل?لقيام ع?لى خ?دم?ة ال?رج?ال وت?لبية
وس ّ?
ف?رص?ة ت?م ّكنه ّن م?ن ال?تّعبير ع?ن ط?اق?ات?ه ّن ال ّ?روح?يّة وامل?عنويّ?ةُ ،
?تمرة ف ??يها ،ب ??ل
رغ ??بات ??هم .ول ??يس خ ??اف ?يًا ع ??لى أح ??د أ ّن ه ??ناك م ??جتمعات ع ??دي ??دة م ??ا زال ??ت ه ??ذه األوض ??اع مس ? ّ
عصب وال?تّز ّم??ت.
واألده?ى أ ّن ف?ي ه?ذه امل?جتمعات م?ن ي?داف?ع دف?ا ًع??ا ع?ني ًدا ع?ن ه?ذه األوض?اع م?ن م?وق?ف ال?ت ّ ّ
أم ??ا خ ??الص ??ة م ??ا ي ??دور م ??ن ح ??دي ??ث ون ??قاش ع ??لى املس ??توى ال ??عامل ??ي ف ??هو أ ّن امل ??ساواة ب ??ني ال ? ّ?رج ??ال وال? ?نّساء
أص?بحت ف?ي ح?اص?ل األم?ر ق?ض ّية م?عترفً?ا ب?ها ل?ها م?ن ال?ق ّوة وال?تّأث?ير م?ا ألي م?بدأ م?قبول ق?بوالً ع?ا ًمّ??ا ،أك?ان
ذل ??ك ف ??ي األوس ??اط األك ??ادي ??م ّية أو ف ??ي وس ??ائ ??ل اإلع ??الم .غ ??ير أن ب ??قاء ه ??ذه امل ??سأل ??ة م ??فتوح ??ة ل ??لتّنظير وإب ??داء
?لرج?ال إل?ى ال?بحث ع?ن س?نَد ي?دع?م آراءه?م ع?لى ه?وام?ش ال?رأي
ال?رأي ه?و م?ا دف?ع ب?مناص?ري م?بدأ ال ّ
?سيادة ل ّ
املسؤول.
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وال ب ? ّد ل ??جحاف ??ل ال ?نّعرات ال ??قوم ?يّة وال ??وط ??نيّة ال ??تي ته ? ّدده ??ا األخ ??طار م ??ن ك ? ّ?ل ج ??ان ??ب أن ت ??لقى ه ??ي األخ ??رى
?مر ب?ها ال?شؤون ال?عامل? ّية يسه?ل ع?لى امل?واط?ن أك?ثر ف?أك?ثر أن ي?م ّيز ب?ني ح?بّ
م?صيره?ا ب?ال?زّوال .ف?مع ك?ل أزم?ة ت ّ
ال?وط?ن ال?حقيقي ال?ذي ُي?غني ح?ياة ال?فرد وب?ني االن?قياد ل?لبيان?ات ال?تي ت?ثير ال?عواط?ف وتله?بها به?دف إش?عال
ن ??يران ال ??حقد وال ??كراه ??ية ت ??جاه اآلخ ??ري ??ن وزرع ب ??ذور ال ??خوف وال ? ّ?ره ??بة ب ??ينهم .وأص ??بح م ??عروفً ??ا أنّ ??ه ح ?تّى ف ??ي
?خاص??ة امل??شارك??ة ف??ي ب??عض امل??ناس??بات ال??وط??ن ّية امل??أل??وف??ة ي??أت??ي ت??جاوب
ال ?ظّروف ال??تي ت??قتضيها امل??صلحة ال? ّ ? ?
الج??ماه??ير ف??ي ال??غال??ب م??شوبً??ا ب??اإلح??راج وع??دم االرت??ياح ك??ما ه??و ال??حال ت??جاه ق??ناع??ات امل??اض??ي ال ?ثّاب??تة وم??ا
ك?ان ي?سود م?ن م?ظاه?ر الح?ماس?ة واالن?دف?اع ال?فوري ال?عفوي .وع?زّز ال?نتائ?ج امل?ترتّ?بة ع?لى ه?ذا ال?تّط ّور م?ا ت?مّ
م ??ن اطّ ??راد إع ??ادة ب ??ناء ص ??رح ال ?نّظام ال ??عامل ??ي ال ? ّ?راه ??ن .وم ??هما ك ??ان ??ت م ??ظاه ??ر ال ? ّ
?ضعف ا ّل ??تي ت ??شكو م ??نها
امل?نظوم?ة ال?عامل?يّة ف?ي ش?كلها ال?حاض?ر ،وم?هما ك?ان?ت ال?قيود ا ّل?تي ت?ثقل ح?رك?تها وتح? ّد م?ن ق?درت?ها ع?لى اتّ?خاذ
?سمى
اإلج?راءات ال?عسكريّ?ة املش?ترك?ة ض? ّد ال?غزو وال?عدوان ،ال يخ?ط— أح?د ف?ي إدراك أ ّن ه?ذا ال?زّي?ف ا ّل?ذي ي ّ
بالسيادة الوطنية املُطلقة هو اآلخر في طريقه إلى الزّوال.
ّ
?سياق ال ?تّاري??خي ا ّل??ذي ب??ات َب??ر ًم??ا إزاء
عصبات ال??عرق??ية واإلث??ن ّية ُ?
?كما ع??اج ?الً أص??دره ال? ّ
وب??امل??ثل ،واجه??ت ال ?ت ّ ّ
ح? ً
?وض??ا رف ً
?اص??ة
?ضا ب?اتًّ?ا وح?اس ً?ما ،خ ّ ? ?
م?ثل ه?ذه اال ّدع?اءات واألب?اط?يل ،وأص?بح امل?اض?ي ،م?ن ه?ذا امل?نطلق ،م?رف ً ? ?
عصب ال??عرق ?يّ ُوس??م ب??وص??مة اق??تران??ه ب??فظائ??ع وأه??وال ال??قرن العش??ري??ن ا ّل??تي ب??لغت ح ? ًدّا اتخ??ذت م??عه
وأ ّن ال ?ت ّ ّ
عصب ال??عرق??ي م??ا زال ح? ًيّا ف??ي أج??زاء ع??دي??دة م??ن ال??عال??م وي??مثّل س??لو ًك??ا
ط??اب??ع امل??رض ال? ّ?روح?يّ .ورغ??م أ ّن ال?ت ّ ّ
اج??تماع ?يًّا ف??إنّ??ه ال ي??عدو ك??ون??ه آف??ة م??ن آف??ات ال??حياة أص??اب??ت ق??طا ًع??ا واس ? ًعا م??ن ال??جنس البش??ري ،ك??ما أنّ??ه
أي مج ??موع ??ة م ??ن
أص ??بح م ??ذم ??و ًم ??ا م ??ن ح ??يث امل ??بدأ ع ??لى ال ?نّطاق ال ??عامل ?يّ ب ??حيث أنّ ??ه ب ??ات م ??ن ال ??عسير ع ??لى ّ
عصب العرقيّ أو تتبنّاه.
النّاس أن تقبل على نفسها بعد اآلن بأن توصف بأنّها تمارس الت ّ ّ
?ظلما ق?د ان?محى وب?ادت م?عامل?ه وأ ّن ح?اض ً?را
غ?ير أ ّن م?ا ح?دث ال ي?ش ّكل ف?ي ح? ّد ذات?ه دل?يالً ع?لى أن م?اض?يًا م ً
م??ضيئًا ل??عال??م ج??دي??د ق??د ان??بثق فج??ره ف??جأة .ف??ال ت??زال أع??داد غ??فيرة م??ن ال?نّاس ت??رزح ت??حت أع??باء اآلث??ار ا ّل??تي
عصبات امل??قترن??ة
عصبات امل? ّ ? ?
?تأص??لة م??ن إث??نيّة وق??وم ?يّة وط??بقيّة وج??نسيّة ب??اإلض??اف??ة إل??ى ت??لك ال ?ت ّ ّ
خ ? ّلفتها ت??لك ال ?ت ّ ّ
ب ??نظام ال ?طّوائ ??ف االج ??تماع ? ّية .وم ??ا م ??ن ش ? ّ?ك ف ??ي أ ّن ال ? ّدالئ ??ل ك ? ّلها ت ??شير إل ??ى أن امل ??ظال ??م امل ??ترتّ ??بة ع ??لى ه ??ذا
?مؤس?سات?ه وم?عاي?يره ي?سير ب?طيء الخ?طى ن?حو ب?ناء
?تمر ل?فترة ط?وي?لة .ف?ال?عال?م اإلن?سان?يّ ب ّ ? ?
ّ? ?
الس?لوك س?وف تس ّ
ن?ظام ج?دي?د ي?عيد ص?ياغ?ة ال?عالق?ات اإلن?سان? ّية ويه?رع إل?ى نج?دة امل?ظلوم?ني واملضطه?دي?ن م?ن أب?ناء البش?ر ّي?ة.
ل?كن ه?ذا ل?يس ب?يت ال?قصيد .ف?ال?عبرة م?تمثّلة ف?ي أ ّن م?ا ح?دث ح?تّى اآلن ي?ع ّد تخ?طّ ًيا ل?كل الح?دود وال?حواج?ز،
وأنّ?ه ل?م ي?عد ه?ناك م?جال ل?لتّراج?ع وع?ودة األم?ور إل?ى م?ا ك?ان?ت ع?ليه ف?ي ال?زّم?ن امل?اض?ي .ف?قد تح? ّددت امل?بادئ
?ؤس?سات
تتجس?د ت?دري?جيًّا ف?ي امل ّ? ?
ّ? ?
ال?جوه?ريّ?ة وت? ّم ش?رح?ها وب?يان ت?فاص?يلها وأع?لنت إع?النً?ا ع?ا ًمّ?ا ت?ا ًمّ?ا وأص?بحت
الس?لوك ال?عام .وم ّ?ما ال ش ّ?ك ف?يه أنّ?ه م?هما ك?ان ال?كفاح ف?ي ه?ذا
وال?نّظم ال?قادرة ع?لى ف?رض?ها وت?طبيقها ع?لى ّ ? ?
الس??بيل ش?ا ًقّ??ا وم?ضنيًا ط?وي?ل األم?د ف?ال ب? ّد س?يفضي إل?ى ت?غيير ش?ام?ل م?ن األس?اس ف?ي ال?عالق?ات ال?قائ?مة
ّ?
بني البشر.
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عصبات ال?قائ?مة ع?رض?ة لله?زي?مة واالن?دح?ار أم?ام
عصب ال? ّدي?ني ف?ي ب?داي?ة ال?قرن العش?ري?ن ك?أك?ثر ال?ت ّ ّ
ب?دا ال?ت ّ ّ
ت ? ّيار ق ??وى ال ?تّغيير وال ?تّح ّول .ف ??في ال ??عال ??م ال ??غرب ??ي ش ? ّن ال ?تّق ّدم ال ??علمي ح ??ملة ع ??نيفة زع ??زع ??ت ب ??عض ال ? ُعمد
ال? ّ?رئ??يس ّية ا ّل??تي ق??ام??ت ع??ليها اال ّدع??اءات ال?طّائ??ف ّية ب??ال??خصوص? ّية االس??تثنائ? ّية أو االم??تياز وال?تّف ّوق .ث? ّم ج??اءت
ح?رك?ة ح?وار األدي?ان ف?ي إط?ار ال?تّح ّوالت ال?جاري?ة ب?النّس?بة ل?لكيف ّية ال?تي ن?ظر ف?يها ال?جنس البش?ري إل?ى ن?وع?ه
اإلن??سان??ي – ج??اءت ب??مثاب??ة أب??رز ال ?تّط ّورات ال ? ّدي??ن ّية ال??باع??ثة ع??لى األم??ل وال??واع??دة ب??ال??خير .ف??في ع??ام 1893
أُق??يم امل??عرض ال??كول??وم??بي ال??عامل??ي ف??ي ش??يكاغ??و ب??ال??والي??ات املتّح??دة اح??تفا ًء ب??ذك??رى م??رور أرب??عمائ??ة ع??ام ع??لى
?لقارة األم?يرك?ية ،ول ّ
?موح?ا ه?و أنّ?ه
?عل م?ا أده?ش أك?ثر م?نظّمي ه?ذا امل?عرض ط ً ?
اك?تشاف ك?ريس?توف?ر ك?ول?وم?بس ل ّ
ت??م ّ
خض ع??ن م??ول??د املج??لس ال??عامل??ي ل??ألدي??ان امل??عروف "ب??برمل??ان األدي??ان" امل??شهور .وق??د ع?بّر ه??ذا ال??برمل??ان ع??ن
?ارات ال?عال?م .وف?اق
رؤي?ة روح?يّة وم?عنويّ?ة ّ ? ?
?ارة م?ن ق ّ
جس?دت م?ا ك?ان ي?دور ف?ي أخ?الد البش?ر وع?قول?هم ف?ي ك ّ?ل ق ّ
ه??ذا الح??دث ك? ّ?ل م??ا اح??تفل ب??ه امل??عرض وط??غى ع??لى ك? ّ?ل م??ا س??واه ب??ما ف??ي ذل??ك املعج??زات ال??تي أُنج??زت ف??ي
ميادين العلم والتكنولوجيا والتّجارة.
وظه?ر ل?فترة وج?يزة وك?أ ّن األس?وار ال?قدي?مة ق?د ان?د ّ ?ك?ت .ون?ظر امل?ف ّكرون وال?علماء ال? ّدي?ن ّيون إل?ى ذل?ك االج?تماع
وكأنّه حدث فريد في نوعه "لم يسبق له مثيل في تاريخ العالم ".وذهب املنظّم الرئيسيّ للبرملان إلى ح ّد
عصب ال ? ّدي??نيّ األع??مى ".وع? ّ?مت ال ?تّك ّهنات
ال ?تّصري??ح ب??ال??قول "إن ه??ذا ال??برمل??ان ق??د ح? ّ?رر ال??عال??م م??ن رب??قة ال ?ت ّ ّ
?سان?حة ك?ي ي?وق?ظوا
امل?ليئة ب?ال?ثّقة ب?أ ّن ال?قادة م?ن أص?حاب ال ّ?رأي ذوي ال ّ?رؤي?ة س?وف ي?غتنمون ه?ذه ال?فرص?ة ال ّ
روح األخ? ّوة ف?ي مج?موع?ات ال?عال?م ال? ّدي?نيّة ال?تي ط?ال االخ?تالف ف?يما ب?ينها ،وتُ?رس?ى م?ن ث? ّم ال?قواع?د امل?عنويّ?ة
?جع ه?ذا ك? ّله ع?لى ان?تشار ح?رك?ات ح?وار األدي?ان م?ن
ال? ّداع?مة ل?بناء ع?ال?م ي?سوده ال ّ?رخ?اء وال ّ?رف?اه وال?تّق ّدم .وش ّ
?أص?لها وازده?اره?ا ،وال س?يّما ان?تشار امل?ؤ ّل??فات ف?ي ال?عدي?د م?ن ال? ّلغات
ك ّ?ل ن?وع ،وم ّه??د ل?نم ّو ه?ذه الح?رك?ات وت ّ ? ? ?
ويتيس?ر لج?ماه?ير ال?نّاس
ّ? ?
?تشارا واس? ًعا .ف?كان ذل?ك ب?مثاب?ة أ ّول ط?رح ل?تعال?يم األدي?ان ال ّ?رئ?يسيّة ك? ّلها يُ?عرض
ان
ً
ال ??غفيرة م ??ن م ??ؤم ??نني وغ ??ير م ??ؤم ??نني .وب ??مرو ال ??وق ??ت أدرك ??ت ه ??ذا االه ??تمام ب ??األدي ??ان وال ??تقطته أجه ??زة اإلع ??الم
?سينمائ?يّة إض?اف?ة إل?ى م?ا دأب?ت ع?لى ب?ثّه
امل?سموع?ة وامل?رئ?يّة م?ن رادي?و وت?لفاز ع?الوة ع?لى م?ا ق? ّدم?ته األف?الم ال ّ
?يرا ش ??بكات اإلن ??ترن ??ت .وع ??كفت ال ??جام ??عات وامل ??عاه ??د ال ??علميّة ال ? ُعليا ع ??لى وض ??ع م ??ناه ??ج دراس ?يّة ل ??لتأه ??يل
أخ ? ً
ل??لحصول ع??لى ال ? ّدرج??ات ال??علميّة ف??ي م??جال ال ? ّدراس??ات ال ? ّدي??نيّة امل??قارن??ة .وم??ا ك??اد ال??قرن ي??صل إل??ى ن??هاي??ته
ح?تّى ص?ارت ح?لقات ال? ّدع?اء وامل?راس?م املش?ترك?ة ب?ني األدي?ان م?أل?وف?ة وش?ائ?عة ب?عد أن ك?ان يس?تحيل أن يخ?طر
مثل هذا األمر في بال أحد من النّاس قبل عقود قليلة ماضية من الزّمن.
ول ??كن ،وي ??ا ل ??ألس ??ف ،ب ??ات ج ??ليًّا اآلن أن ه ??ذه امل ??بادرات ك ??ان ي ??عوزه ??ا ال? ?تّراب ??ط ال ??فكري وي ??نقصها االل ??تزام
ال ّ?روح?ي .وع?لى ع?كس م?ا يح?دث م?ن ت?جاوب م?ع ت?يّارات ال?تّوح?يد ال?جاري?ة وا ّل?تي ت?ح ّول ال?عالق?ات االج?تماع?يّة
اإلن??سان ?يّة األخ??رى وت??غيّره??ا ،ف??إ ّن امل??تز ّم??تني م??ن أص??حاب ال??فكر ال ? ّدي??نيّ رف??ضوا ال? ّ?رأي ال??قائ??ل ب??أ ّن األدي??ان
ال?كبرى ج?ميعها أدي?ان ح?قّ م?ن ح?يث ج?وه?ره?ا وأص?ول?ها وق?اوم?وا ه?ذا ال ّ?رأي م?قاوم?ة ع?نيدة .وأ ّم?ا ال?تّق ّدم ا ّل?ذي
أح??رزت??ه ق??ضيّة إزال??ة ال?تّمييز ال??عنصري ف??لم ي??كن مج? ّ?رد ف??ورة ع??اط??فيّة ع??اب??رة أو ت??داب??ير آن?يّة فحس??ب ب??ل ك??ان
ن??اب? ًعا م??ن اإلق??رار ب??أ ّن ش??عوب األرض ك? ّلها ت??نتمي أص?الً إل??ى ع??نصر واح??د وم??ن االع??تراف ب??أ ّن االخ??تالف??ات
أي ف??رد أو ج??ماع??ة م??ن ت??لك ال? ّ
ال??قائ??مة ف??يما ب??ينها ال ت??منح ب??ال? ّ
صّ??ا أو ت??فرض ع??لى
?شعوب ام??تيازًا خ??ا ً ? ?
?ضرورة ّ
أي ق??يود أو ع??وائ??ق .ول??م ت??ختلف ق??ضيّة تح??ري??ر امل??رأة ع??ن ذل??ك .ف??قد ك??ان ال ب ? ّد م??ن
أي ف??رد أو ج??ماع??ة م??نها ّ
ّ
?جة اج??تماع? ّية أو
وج??ود االس??تعداد ل??دى ك? ّ?ل م??ن امل? ّ ?
?ؤس??سات االج??تماع? ّية وال??رأي ال??عام ب??أنّ??ه ال ت??وج??د ه??ناك ح? ّ
٤

?برر رف??ض م??نح ال ?نّساء ح ? ّقه ّن ف??ي
أخ??الق ?يّة م??قبول??ة أو ح ?تّى ف??سيول??وج ?يّة ب??حكم ال??وظ??ائ??ف الجس??ديّ??ة ل??لمرأة ت? ّ
?رص??ا م ??تساوي ??ة م ??ع ت ??لك ا ّل??تي ل ??لبنني ف ??ي م ??جاالت
امل ??ساواة ال ??كام ??لة م ??ع ال ? ّ?رج ??ال ،أو رف ??ض إع ??طاء ال ??بنات ف ? ً? ? ?
ال ?تّرب??ية وال ?تّعليم .وال ي??نبغي أي? ً
?ضا أن ي??كون ال ?تّقدي??ر ا ّل??ذي ن??كنّه ل??بعض األم??م ع??رف??انً??ا ب??إس??هام??ها ف??ي رس??م
م ??عال ??م ح ??ضارة ع ??امل ? ّية م ??تط ّورة س ??ببًا نتّخ ??ذه ل ??تعزي ??ز ذل ??ك ال ??وه ??م امل ??توارث ا ّل??ذي ي ??وح ??ي ب ??أ ّن األم ??م األخ ??رى
عاجزة عن اإلسهام في هذا املضمار إالّ بقدر ضئيل ،أو أ ّن هذا اإلسهام معدوم تما ًما.
?وج?هات ذات مس?توى ي?بلغ أو ي?جاري ه?ذه
وي?بدو ف?ي أغ?لب األح?يان أ ّن ال?قيادات ال? ّدي?نيّة ع?اج?زة ع?ن اب?تكار ت ّ ?
ال ? ّدرج ??ة م ??ن ال ??تح ّول وال ?تّغيير .ل ??كن ش ??رائ ??ح أخ ??رى م ??ن امل ??جتمع آم ??نت ب ??مفاه ??يم وح ??دة ال ??عال ??م اإلن ??سان ??ي ال
كخ??طوة مس??تقبليّة ح??تميّة ال م??ناص م??نها وحس??ب ف??ي س??بيل ت??ق ّدم ال??حضارة ول??كن ك??ضرورة أي? ً
?ضا ب??النّس??بة
?ري ل??إلس??هام ف??ي ه??ذه ال ّلح??ظة
ل??لفئات ذات ال??هويّ??ات األق??ل ش??أنً??ا وح ?ظًّا م??ن ك??ل ن??وع ي??دع??وه??ا ج??نسنا البش? ّ
ال ّدقيقة من تاريخنا الجماعي املشترك.
ب?يد أن غ?ال?ب ّية األدي?ان ال?قائ?مة ت?قف إزاء ك ّ?ل ه?ذا ع?لى أع?تاب املس?تقبل مش?لول?ة ع?دي?مة الح?راك وه?ي أس?يرة
صت ب?ها ه?ي دون غ?يره?ا م?ن ال?عقائ?د
ال?عقائ?د وال? ّدع?اوى ا ّل?تي ت?ؤ ّ?ك?د ك ّ?ل م?نها ب?أ ّن ال?وص?ول إل?ى ال?حقيقة اخ?ت ُ ّ
الش?راس?ة ش?دي?دة ال?عنف زرع?ت ال?خالف وو ّل??دت ال?فرق?ة ب?ني س? ّكان
وال? ّدع?اوى ،فنج?م ع?ن ذل?ك م?نازع?ات ب?ال?غة ّ ? ?
األرض.
وأ ّم ??ا ال ??عواق ??ب ،ف ??قد اتّ ??ضح أنّ ??ها ك ??ان ??ت ج ??ال ??بة للخ ??راب وال ? ّدم ??ار لس ??الم ??ة ال ??عال ??م اإلن ??سان ?يّ م ??ق ّوض ??ة ل ??جهود
?فصل ل?أله?وال ا ّل??تي ت?عان?ي م?نها ال?يوم ج?ماه?ير غ?فيرة
ص?الح أم?ره .وم?ن امل?ؤ ّك??د أنّ?ه ال داع?ي ل?عرض س?رد م ّ
عصب األع ??مى ا ّل??ذي يش ??ني س ??معة ال ? ّدي ??ن ويح ? ّ
م ??ن ال ?تّاعس ??ني س ?يّئي الح ? ّ
ط م ??ن
ظ بس ??بب ان ??دالع ن ??يران ال ?ت ّ ّ
ق??دره .وم??ا ه??ذه ال ?ظّاه??رة بج??دي??دة .ف??لنسق م??ثالً واح ? ًدا م??ن أم??ثلة ع ? ّدة ل??ذل??ك أال وه??و الح??روب ال ?طّائ??ف ّية ا ّل??تي
?قارة األورو ّب ??ية م ??ن
دارت رح ??اه ??ا ف ??ي أوروب ??ا ف ??ي ال ??قرن ال ? ّ
?سادس عش ??ر امل ??يالدي .ك? ? ّلفت ت ??لك الح ??روب ال ? ّ
األرواح م??ا ي??وزاي ث??الث??ني ف??ي امل??ائ??ة م??ن ال??عدد اإلج??مال??ي ل??س ّكان??ها .وال ب ? ّد ل??لمرء أن ي??تساءل ع??ن امل??حصول
ب??عيد امل??دى ا ّل??ذي ج??نته وس??تجنيه البش??ري??ة ف??ي املس??تقبل م??ن ال??بذور ا ّل??تي غ??رس??تها ف??ي ال? ّ
?ضمير ال??عام ق??وى
والصراعات.
التعصب ال ّدينيّ األعمى ا ّلتي أثارت مثل هذه املنازعات
ّ
ّ
الس?رد م?ا ق?د ارتُ?كب م?ن خ?يان?ة ل?لحياة ال?فكري?ة .فه?ذه ال?خيان?ة
ب?قي ع?لينا أن ن?ضيف إل?ى م?ا أوردن?ا ف?ي ه?ذا ّ? ?
ك?ان?ت أك?بر ال?عوام?ل ا ّل?تي س?لبت ال? ّدي?ن ال?قدرة ال?كام?نة ف?يه ل?تأدي?ة دور ف?اع?ل وح?اس?م ف?ي رس?م م?عال?م ال ّ
?شؤون
?ؤس??سات ال ? ّدي ??نيّة ف ??ي أغ ??لب األح ??يان امل ??سؤول ??ة األول ??ى ع ??ن خ ??ذل ال ??همم ف ??ي ال ??بحث ع ??ن
ال ??عامل ?يّة .ف ??كان ??ت امل ? ّ ?
أي م ??حاول ??ة ل ??الس ??تفادة م ??ن ال ??قدرات ال ??فكريّ ??ة ا ّل ??تي ب ??ها ي ??تميّز البش ??ر .وال ??حال أ ّن ه ??ذه
ال ??حقائ ??ق وإح ??باط ّ
?اص??ة ب ??عثرت
?ؤس??سات اس ??تحوذ ع ??لى ك ? ّ?ل ت ??فكيره ??ا وش ??غلها ع ? ّ?ما س ??واه م ??ا وض ??عته ل ??نفسها م ??ن ب ??رام ??ج خ ? ّ? ? ?
امل ? ّ ?
ال?طّاق?ات اإلن?سان? ّية وأض?عفتها .ف?إ ّن االك?تفاء ب?شجب االن?غماس ف?ي امل?ا ّد ّي?ات أو إدان?ة اإلره?اب وال?عنف ل?ن
?ؤس??سات ال ? ّدي??ن ّية
يج??دي??ا ن??ف ًعا ف??ي م??جاب??هة األزم??ة األخ??الق ? ّية وال? ّ?روح ? ّية م??جاب??هة ن??اج??حة م??ا ل??م ت??بدأ ه??ذه امل? ّ ?
?صدق .ف?قد ك?ان م?ن
?صراح?ة وال ّ
ب?االل?تفات إل?ى فش?لها ف?ي ح?مل وأداء م?سئول? ّيات?ها وت?عال?جه م?عال?جة ت?تّسم ب?ال ّ
جراء هذا الفشل أ ّن جماهير املؤمنني باتت دون حماية عرضة لألخطار إزاء هذه التّأثيرات.
ّ
٥

ليس ??ت ه ??ذه ال? ?تّأ ّم ??الت ،م ??هما ب ??لغت اآلالم ا ّل ??تي ت ??بعثها ،ب ??مثاب ??ة اتّ ??هام ل ??ألدي ??ان ال ??قائ ??مة .ب ??ل ال ??قصد م ??نها
ال?تّذك??ير ب??ما ت??تمتّع ب??ه ه??ذه األدي??ان م??ن ن??فوذ ع??دي??م ال?نّظير .ف??ال? ّدي??ن ،ك??ما ن??علم ج??مي ًعا ،ي??غذّي ج??ذور ال?نّواي??ا
?سام?ية م?ن ال ّ?رس?ل
ال?باع?ثة ع?لى األع?مال .وع?ندم?ا ي?كون أت?باع ال? ّدي?ن ص?ادق?ني ف?ي والئ?هم ل?روح ت?لك ال?نّفوس ال ّ
واألن?بياء ا ّل??ذي?ن أع?طوا ال?عال?م ن?ظمه ال? ّدي?ن ّية وي?قتدون ب?امل?ثل ا ّل??ذي ض?رب?ه ه?ؤالء ،ي?تم ّكن ا ّل??دي?ن ع?ندئ ٍ?ذ م?ن أن
عصب
?صعاب وم?حو ال?ت ّ ّ
ي?وق?ظ ف?ي ال?نّاس ج?مي ًعا ق?درات?هم ع?لى امل?حبّة وال?تّسام?ح واإلب?داع وم?جاب?هة أخ?طر ال ّ
?صال??ح ال??عام ،وال??عمل ب??ال ?تّال??ي ع??لى ض??بط أه??واء ال??غري??زة ال??حيوان ?يّة.
وت??قدي??م ال??بذل وال ?تّضحية ف??ي س??بيل ال? ّ
وم ّ?ما ال ج?دال ف?يه أ ّن ال?قوى األص?يلة ا ّل??تي ه?ذّب?ت ال?طّبيعة اإلن?سان?يّة وم? ّدن?تها ك?ان?ت ب?فضل ت?تاب?ع امل?ظاه?ر
اإللهيّة في سجل تاريخنا اإلنسانيّ.
فه??ذه ال??قوى ذات??ها وا ّل??تي ك??ان ل??ها م??ثل ه??ذه اآلث??ار ال?نّاف??ذة ف??ي ال??عصور امل??اض??ية ال ت??زال م??اث??لة ف??ي ال??وع??ي
?شجع ع ??لى
اإلن ??سان ?يّ ك ??إح ??دى خ ??صائ ??صه ال ??بارزة ال ??تي ال ي ??مكن م ??حوه ??ا .ف ??رغ ??م ض ??آل ??ة ال ??عوام ??ل ا ّل ??تي ت ? ّ
االس?تفادة م?ن ق?وى ال? ّدي?ن ه?ذه ،ورغ?م ال?عقبات ا ّل?تي ت?قف ف?ي وج?هها ،نج?ده?ا ص?ام?دة ف?ي دع?م ك?فاح م?ا ال
ُي ??حصى م ??ن م ??الي ??ني ال ?نّاس م ? ّ?من ي ??ناض ??لون م ??ن أج ??ل ال ??بقاء واالس ??تمرار .ك ??ما نج ??د ه ??ذه ال ??قوى أي ? ً
?ضا ال
ت ??تو ّق??ف ع ??ن ب ??عث األب ??طال واألول ??ياء ف ??ي ك ? ّ?ل ال ??بلدان ل ??كي ي ??بره ??نوا ف ??ي ح ??يات ??هم ب ??صورة م ??قنعة ع ??لى ص ??دق
امل??بادئ وامل??ثل ا ّل??تي ح??وت??ها ك??تبهم امل??ق ّدس??ة .وال??حضارة اإلن??سان ? ّية ف??ي م??ساره??ا ت??ق ّدم ل??نا ال??بره??ان وال ? ّدل??يل
ع?لى أ ّن ال? ّدي?ن ق?ادر أي ً
?صعب ح? ًقّا أن
?يرا ع?مي ًقا .وم?ن ال ّ
?ضا ع?لى ال?تّأث?ير ف?ي ب?نية ال?عالق?ات االج?تماع? ّية ت?أث ً
?ري ف?ي ال?حضارة اإلن?سان?يّة إال وك?ان ن?اب? ًعا ع?ن ال? ّدي?ن .فه?ل ف?ي اإلم?كان ل?نا أن ن?تص ّور
أي ت?ق ّدم ج?وه ّ
نج?د ّ
?سنني ل?تنظيم ال?كرة األرض?يّة
إذًا ب?أ ّن ال?عبور إل?ى امل?رح?لة ال?ختام?يّة ف?ي ه?ذه امل?سيرة ا ّل?تي اس?تغرق?ت آالف ال ّ
س?يت ّم وي?تح ّقق ف?ي خ ٍ
?واء روح?يّ؟ وإذا ك?ان?ت امل?ذاه?ب ال?عقائ?ديّ?ة الح?دي?ثة ا ّل?تي انح?رف?ت ع?ن ط?ري?ق ال?حقّ ف?ي
ال?قرن ا ّل??ذي م ّ?ر وان?قضى ق?د ح? ّققت أم ً?را واح? ًدا ف?قط ف?هو أنّ?ها ق?د أت?ت ب?ال? ّدل?يل ال?قاط?ع ع?لى أن اح?تياج?ات
العالم اليوم ال يمكن س ّدها بتلك البدائل ا ّلتي تجود بها قدرة اإلنسان على االبتكار واالختراع.
ل? ّ
خص ح??ضرة ب??هاء اهلل ال ?نّتائ??ج ا ّل??تي س??وف ي??واج??هها ع??صرن??ا ال? ّ?راه??ن ف??يما أف??اض ب??ه ي??راع??ه م??ن ب??يان ق??بل
?تشارا واس? ? ًعا وشه ??دت ت ??عميمها ال ??عقود
ق ??رن م ??ن ال? ?زّم ??ان .وق ??د انتش ??رت ه ??ذه ال ??بيان ??ات م ??نذ ص ??دوره ??ا ان ?
ً
الفاصلة بيننا وبني ذلك الوقت .وجاء فيها:
?توج?هة إل?ى األف?ق األع?لى وت?أت?مر ب?أوام?ر ال?حقّ  .أ ّم??ا م?ا اخ?تلف م?ن
"إ ّن م?ما ال ش ّ?ك ف?يه أ ّن ج?ميع األدي?ان م ّ ?
أوام?ره?ا وأح?كام?ها ف?قد ك?ان بحس?ب م?قتضيات ال?عصور واألزم?ان ،ف?ال ّ
?كل م?ن ع?ند اهلل ون?زّل ب?مشيئة اهلل م?ا
ع ??دا ب ??عضها ا ّل??تي ك ??ان ??ت ن ??تيجة ض ??الل البش ??ر وع ??ناده ??م .أن ان ??هضوا ي ??عضدك ??م اإلي ??مان وح ?طّموا أص ??نام
وتمسكوا باالتّحاد واالتّفاق".
األوهام
ّ
ألي م??ن ال?نّظم ال? ّدي??ن ّية ال??كبرى.
ال ي??دع??و م??ثل ه??ذا ال?نّداء إل??ى التّخ? ّلي ع??ن اإلي??مان ب??تلك ال??حقائ??ق ال??جوه??ر ّي??ة ّ
?برر وج ??وده ب ??ذات ??ه .وإ ّن م ??ا ي ??ؤم ??ن ب ??ه
ب ??ل إ ّن األم ??ر ع ??كس ذل ??ك ،ف ??لإلي ??مان أح ??كام ??ه ال ? ّ? ? ?
?خاص??ة ك ??ما أنّ ??ه ل ??ه م ??ا ي ? ّ
?ميرا .وإنّ
أي ض?مير ج?دي?ر ب?أن ي ّ
اآلخ?رون أو ال ي?ؤم?نون ب?ه ال ي?مكن أن ي?كون ال?وازع وال?ح َكم ف?ي ّ
?سمى ض ً
م?ا ت?ق ّدم إي?راده م?ن ق?ول إنّ?ما ي?ؤ ّك??د ب ّ
ث ع?لى رف?ض اال ّدع?اءات ال?قائ?لة ب?ام?تياز دي?ن
?كل ص?راح?ة ووض?وح ال?ح ّ
?لتف ح?ول
?ذورا ت ّ
ع?لى دي?ن أو اع?تبار أي دي?ن دي?نًا خ?تام?يًّا ال دي?ن ب?عده .ف?مثل ه?ذه اال ّدع?اءات ا ّل??تي ت?نبت ج ً
٦

ال?حياة ال ّ?روح?يّة ل?خنقها ه?ي أخ?طر ع?ام?ل ان?فرد وح?ده ف?ي ال?قضاء ع?لى ك ّ?ل ب?واع?ث ال?وح?دة واالتّ?حاد وأش?عل
نيران العنف والعصب ّية والبغضاء.
ي ??سود ل ??دي ??نا االع ??تقاد ب ??أ ّن ق ??ادة األدي ??ان ي ??نبغي ع ??ليهم م ??جاب ??هة ه ??ذا التّح ? ّدي ال ?تّاري ??خيّ إذا أرادوا ل ??لقيادة
أي م??عنى ف??ي امل??جتمع ال??عامل??ي ا ّل??ذي ب??دأ ي??برز إل??ى ال??وج??ود ن??تيجة م??ام? ّ?ر ب??ه م??ن
ال ? ّدي??نيّة ه??ذه أن ي??كون ل??ها ّ
ت?جارب ال?تح ّول وال?تّغيير ا ّل?تي أح?دث?ها ال?قرن العش?رون .ف?قد ب?ات م?ن الج?ليّ أ ّن أع?دا ًدا م?تزاي?دة م?ن ال?نّاس
?سماويّ?ة ك? ّلها ح?قيقة واح?دة ف?ي ج?وه?ره?ا .وم?ا ك?ان
ق?د وص?لت إل?ى ق?ناع?ة ب?أ ّن ال?حقيقة ال?كام?نة ف?ي األدي?ان ال ّ
أي ح ّ?ل مل?جادالت ف?قهية ،ول?كنّها ص?ادرة ع?ن وع?ي وج?دان?يّ أغ?ناه م?ا ت?وفّ?ر
مل?ثل ه?ذه ال?قناع?ة أن ت?صدر ن?تيجة ّ
ل??آلخ??ري??ن م??ن خ??برات واس??عة ون??تيجة ت??و ّل??د االع??تقاد ب??وح??دة ال??عائ??لة اإلن??سان ?يّة ذات??ها .ف??من م??زي??ج م??عتقدات
وط??قوس دي??نيّة وأح??كام ش??رع?يّة ت? ّم ت??وارث??ها م??ن ع??وال??م ع??فا ع??ليها ال?زّم??ان ،ب??دأ ي??برز ه??ناك ش??عور ب??أ ّن ال??حياة
ال ّ?روح?يّة ،م?ثلها م?ثل ال?وح?دة ا ّل?تي تج?مع م?ختلف ال?قوم?يّات واألع?راق وال?ثّقاف?ات ،ت?ش ّكل ف?ي ح? ّد ذات?ها ح?قيقة
?تأص??ل ه??ذا ال? ّ
?شعور ا ّل??ذي ب??دأ ي??ع ّم ال ?نّاس
واح??دة م??طلقة م??يسور ل??كل إن??سان س??بيل ال??وص??ول إل??يها .ول??كي ي? ّ ? ?
الس?الم ،ي?نبغي ع?ليه
ول?كنه ال ي?زال ف?ي ب?داي?ة أم?ره ول?يتم ّكن م?ن اإلس?هام إس?ها ًم?ا ف?اع?الً ف?ي ب?ناء ع?ال?م ي?سوده ّ? ?
?توج??ه إل??يهم ج??ماه??ير ال?نّاس ف??ي ك? ّ?ل أن??حاء ال??عال??م
أن يح??ظى ب??ال?تّأي??يد ال??قلبيّ ال??كام??ل م??ن ق??بل أول??ئك ا ّل??ذي ت? ّ?
والرشاد حتّى في هذه ال ّلحظة املتأ ّ
خرة.
طلبًا للهداية ّ
?ظيما ب??النّس??بة لش??رائ??عها وش??عائ??ر ع??بادات??ها وص??لوات??ها .ول??م
ت??ختلف األدي??ان ال??كبرى ع??ن ب??عضها اخ??تالفً??ا ع? ً
?سنني
ي?كن م?ن امل?مكن أن ي?كون األم?ر ع?لى ع?كس ذل?ك إذا أخ?ذن?ا ف?ي ت?قدي?رن?ا أ ّن ال?عال?م شه?د خ?الل آالف ال ّ
ا ّل? ??تي م ? ّ?رت ع ??ليه دورات م ??تتاب ??عة م ??ن ال ??وح ??ي واإلل ??هام اإلل ??هيّ ج ??اءت ل ??تلبّي ال ??حاج ??ات امل ??تغيّرة ل ??حضارة
?سماويّ?ة امل?ق ّدس?ة
إن?سان?يّة دائ?مة ال?تّط ّور وال?نّم ّو .وف?ي ال?حقية ي?بدو أ ّن إح?دى ال?خصائ?ص ال ّ?رئ?يسيّة ل?لكتب ال ّ
ت?صري?حها ،ب?شكل م?ا أو ب?آخ?ر ،ب?امل?بدأ ال?قائ?ل ب?أ ّن ال? ّدي?ن ف?ي ط?بيعته خ?اض?ع ل?سنن ال?نم ّو وال?تّط ّور .ول ّ
?عل م?ا
عصبات وب??عث
ال ي??مكن ت??بري??ره م??ن ال??وج??هة األخ??الق ?يّة ه??و اإلق??دام ع??لى ت??سخير امل??واري??ث ال ?ثّقاف ?يّة لخ??لق ال ?ت ّ ّ
ح??فظت أص ?الً م ??ن أج ??ل إغ ??ناء ال ??خبرات ال ? ّ?روح ?يّة
م ??شاع ??ر ال ??فرق ??ة وال ?نّفور ب ??ني ال ?نّاس ،وه ??ي امل ??واري ??ث ال ??تي ُ?
?سعي ب??حثًا ع??ن ال??حقيقة ،وال??عيش
?همة ال? ّ?روح اإلن??سان ? ّية ف??ي امل??رت??بة األول??ى س??تبقى دائ? ً?ما ال? ّ
وإث??رائ??ها .إ ّن م? ّ
طب ًقا ملا تعتنقه من املبادئ واملثل ،والنّظر إلى جهود اآلخرين بكامل االحترام لكي يقابلوا ذلك باملثل.
ق?د ي?قوم ه?ناك اع?تراض إذا م?ا ت? ّم االع?تراف ب?أ ّن األدي?ان ال?كبرى ك? ّلها م?تساوي?ة م?ن ح?يث أص?ول?ها اإلل?هيّة،
?شجع أع ??دا ًدا ك ??بيرة م ??ن ال ?نّاس ،أو يس ّه??ل ل ??هم ع ??لى األق ??ل ت ??غيير أدي ??ان ??هم
أل ّن م ??ثل ذل ??ك االع ??تراف س ??وف ي ? ّ
?حيحا أو ل?م ي?كن ف?إنّ?ه م?ن امل?ؤ ّ?ك?د أ ّن ه?ذا األم?ر ال
وال? ّدخ?ول ف?ي أدي?ان أخ?رى .وس?واء ك?ان ه?ذا االف?تراض ص ً
ي??عدو ك??ون??ه ه??ام??شيّ األه? ّ?ميّة إذا م??ا ق??ورن ب??ال??فرص??ة ال ?تّاري??خيّة امل??تاح??ة اآلن أم??ام أول??ئك ا ّل??ذي ي??درك??ون ب??أنّ
ه?ناك ع?امل ً?ا آخ?ر ي?تجاوز ح?دود ه?ذا ال?عال?م األرض?يّ ،ن?اه?يك ع?ن امل?سؤول?يّة ا ّل??تي ي?فرض?ها م?ثل ه?ذا اإلدراك
وال ??وع ??ي .وم ??ا دي ??ن إالّ وه ??و ق ??ادر ع ??لى أن ي ??ورد ال ??حجج وي ??سوق ال ??براه ??ني امل ??وث ??وق ب ??ها ال? ? ّداع ??ية ل ??ل ّده ??شة
واإلع ??جاب ل ??يد ّل??ل ب ??ها ع ??لى ن ??فوذه ف ??ي ت ??رب ??ية ال ?نّفوس وت ??نمية م ??كارم األخ ??الق .وب ??امل ??ثل ال يس ??تطيع أح ??د م ??ن
أي ع ??قيدة م ??ن ال ??عقائ ??د ك ??ان ??ت أك ??ثر أو أق ? ّ?ل أث ? ً?را م ??ن غ ??يره ??ا ف ??ي نش ??ر
ال ?نّاس أن ي ??زع ??م ج ??ا ًدّا ب ??أ ّن ت ??عال ??يم ّ
?توح?د ع?ناص?ره بس?لسلة م?ن
?مر أن?ماط ال?تّعام?ل وال?تّجاوب ف?ي ع?ال?م ت ّ ?
ال?ت ّ ّ
عصبات واألوه?ام .ف?من ال?طّبيعيّ أن ت ّ
دورا ف??ي ال?تّفكير م??ل ًيّا ف??ي ال??كيف ّية ا ّل??تي
?تمرة ،وم??ن امل??ؤ ّك??د أن ل??لنّظم وامل? ّ ?
ال?تّح ّوالت املس? ّ
?ؤس??سات ،أ ًيّ??ا ك??ان??تً ،
٧

?نمي روح ال?وح?دة واالتّ?حاد .ول ّ
?عل م?ا ي?ضمن س?الم?ة ال?نّتائ?ج ف?ي
ي?مكن ب?ها ت?سيير األم?ور وت?دب?يره?ا ب?طري?قة ت ّ
ن?هاي?ة األم?ر م?ن ال?نّواح?ي ال ّ?روح? ّية واألخ?الق? ّية واالج?تماع? ّية ه?و اإلي?مان ال ّ?راس?خ ل?دى الج?ماه?ير ال?غفيرة م?ن
س? ? ّكان األرض م ? ّ?من ال ُيس ??تفتى رأي ??هم ب ??أ ّن ال ??كون ال ي ??خضع أله ??واء البش ??ر ون ??زوات ??هم ب ??ل ي ??رض ??خ مل ??شئية
العناية اإلله ّية املمتلئة مو ّدة ورحمة وا ّلتي ال ينضب معينها.
?فرق ال?نّاس آي?لة ل?الن?هيار ب?ينما يشه?د ع?صرن?ا ف?ي ٍ
?فسخ ذل?ك الج?دار
آن م? ًعا ت ّ
ف?ها ه?ي ال?حواج?ز ا ّل?تي ك?ان?ت ت ّ
ا ّل?ذي اس?تحال ت?جاوزه ف?ي س?ال?ف ال?زّم?ان ،ويح?دث ذل?ك رغ?م م?ا ذه?ب إل?يه أه?ل امل?اض?ي م?ن أنّ?ه س?وف ي?بقى
?سماويّ?ة امل?ق ّدس?ة امل?ؤم?نني ع?لى
?سماويّ?ة وال?حياة األرض?يّة .ف?قد ع? ّلمت ال?كتب ال ّ
إل?ى األب?د ح?ائ?الً ب?ني ال?حياة ال ّ
?رض??ا أخ ??الق ?يًّا فحس ??ب ب ??ل إنّ ??ها س ??بيل ال ? ّ?روح ذات ??ها ل ??الق ??تراب م ??ن اهلل.
ال ? ّدوام أ ّن خ ??دم ??ة اآلخ ??ري ??ن ليس ??ت ف ? ً? ? ?
وتكتس?ب ه?ذه ال?تّعال?يم امل?أل?وف?ة ف?ي ي?وم?نا ه?ذا م ٍ
?عان ذات أب?عاد ج?دي?دة ب?فضل م?ا ت? ّم م?ن إع?ادة ل?بناء امل?جتمع
ب?نا ًء ح?دي?ثًا ع?صريًّ?ا .وب?ما أ ّن ال?وع?د ال?قدي?م ب?بناء ع?ال?م ت?حييه م?بادئ ال?عدال?ة ق?د ب?دأت م?عامل?ه ت?كتمل ت?دري?جيًّا
وب?ات ه?دفً?ا يسه?ل ت?حقيقه ،أص?بح ف?ي اإلم?كان ت?لبية اح?تياج?ات ال ّ?روح واح?تياج?ات امل?جتمع ب?صورة م?تزاي?دة
باعتبارها جوانب متكاملة لحياة روح ّية واحدة تا ّمة النّضج.
تيس?ر ل?لقيادات ال? ّدي?نيّة أن ت?رت?فع إل?ى مس?توى امل?سؤول?يّة مل?جاب?هة التّح? ّدي ا ّل?ذي ت?مثّله ه?ذه األح?اس?يس
وإذا ّ? ?
وامل?شاع?ر ا ّل?تي ت?ق ّدم ذك?ره?ا ،ف?ال ب? ّد له?ذه امل?جاب?هة م?ن أن ت?بدأ ب?اإلق?رار ب?أ ّن ال? ّدي?ن وال?علم ط?ري?قان ل?تحصيل
امل ??عارف وال ??علوم ب ??صورة م ??نتظمة وأ ّن ب ??واس ??طتهما ت ??نمو ال ??قدرات ال ??كام ??نة ف ??ي ال ??وع ??ي واإلدراك وأنّ ??ه م ??ن
أي ت ??عارض ب ??ني ال ? ّدي ??ن وال ??علم أم ??ر ب ??عيد االح ??تمال ،فه ??ذان
أي م ??نهما .وب ??ما أ ّن ّ
املس ??تحيل االس ??تغناء ع ??ن ّ
ال?طّري?قان أس?اس?يّان ب?النّس?بة مل?ناه?ج ال?تّفكير ف?ي اك?تشاف?ات ال?عقل ل?لحقيقة ،وأ ّدي?ا إل?ى أف?ضل ال?نّتائ?ج ف?ي
?سعيدة م??ن ف??ترات ال?تّاري??خ ح??ني ت??عاون ال? ّدي??ن وال??علم ف??ي ال??عمل م? ًعا وفَ? ِه َم ال?نّاس ط??بيعة ك?لّ
ت??لك ال??فترات ال? ّ
?كمالن ب?عضهما ال?بعض .وال ب? ّد ل?لمهارات وال ّ?رؤى ال?ثّاق?بة ا ّل??تي ت?و ّل??دت
?هما ص ً
?حيحا وع?رف?وا أنّ?هما ي ّ
م?نهما ف ً
إث ??ر ت ??ق ّدم ال ??علوم م ??ن أن تس ??ترش ??د دو ًم ??ا ب ??ما ي ??فرض ??ه ع ??ليها االل ??تزام ب ??امل ??بادئ ال ? ّ?روح ?يّة واألخ ??الق ?يّة ل ??ضمان
?حيحا وخ ?يِّ ًرا .ك ??ما ي ??نبغي ع ??لى ال ??عقائ ??د ال ? ّدي ??نيّة ،م ??هما
اس ??تخدام ت ??لك امل ??هارات وت ??لك ال ? ّ?رؤى اس ??تخدا ًم??ا ص ? ً
?تبارا ع ??لم ًيّا ي ??تم ّيز ب ??التّج ? ّ?رد
ك ??ان ??ت ع ??زي ??زة ع ??لى ال ?نّفوس ،أن ت ??خضع ب ??كام ??ل ال ? ّ?رض ??ا واالم ??تنان ل ??الخ ??تبار اخ ? ً
واإلنصاف.
?مس ال? ّ
?ضمير م??باش??رة .ف??من
?يرا إل??ى ق??ضيّة ن??طرح??ها ب??كثير م??ن ال ?تّهيّب وال ?تّر ّدد ألنّ??ها ت? ّ
وه??ا ن??حن ن??أت??ي أخ? ً
?الس??لطة وال ?نّفوذ .ول ??يس
?ب ال ?تّمتّع ب ? ّ ?
ج ??ملة م ??ا يس ??تهوي اإلن ??سان م ??ن م ??غري ??ات ال ? ّدن ??يا ال ??عدي ??دة وش ??هوات ??ها ح ? ّ
غ ??ري ?بًا أن ت ??شغل ه ??ذه التّج ??رب ??ة ب ??ال ق ??ادة األدي ??ان ب ??النّس ??بة مل ??ا ي ??تمتّعون ب ??ه م ??ن س ??لطة ون ??فوذ ف ??ي م ??ا ي ??تع ّلق
أي ف??رد ص??رف األع??وام ال ?طّوال ف??ي دراس??ة ال??كتب امل??ق ّدس??ة وال ?تّا ّم??ل
ب??قضاي??ا ال??عقيدة واإلي??مان .وال ي??حتاج ّ
?كرارا م?ن ح?قيقة مس? ّلم ب?ها ب?أنّ
?رارا وت ً
املتج ّ?رد امل?تم ّعن ف?يها الس?تعادة ت?ذ ّ ?ك?ر م?ا أ ّ ?ك?دت?ه ت?لك ال?كتب امل?ق ّدس?ة م ً
الس??لطة وال ?نّفوذ م ??خاط ??ر ك ??ام ??نة ت ??قود إل ??ى ال ??فساد واإلف ??ساد وب ??أ ّن ه ??ذه امل ??خاط ??ر ت ??تفاق ??م وي ??عظم
ف ??ي ت ??م ّلك ّ ?
?لروح ع ??لى
أم ??ره ??ا ك ? ّلما ازدادت ت ??لك ّ? ?
الس ??لطة س ??طوةً ون ??فوذًا وأه ? ّ?ميّة .وال ش ? ّ?ك ف ??ي أ ّن االن ??تصارات ال ??خفيّة ل ? ّ
الس ??لطة وال ?نّفوذ م ??ن ِق ??بل ع ??دد ال ُي ??حصى م ??ن رج ??ال ال ? ّدي ??ن ع ??بر ال ??قرون دل ??يل ع ??لى م ??ا ت ??تمتّع ب ??ه
م ??غري ??ات ّ? ?
?سام??ية .غ??ير أنّ??ه وب??نفس امل??قياس
األدي??ان ال??قائ??مة م??ن ق??وى خ ?الّق??ة وب ?نّاءة ي??جب اع??تباره??ا إح??دى م ? ّيزات??ها ال? ّ
ك??ان ه??ناك آخ??رون م??ن رج??ال ال ? ّدي??ن اس??تهوت??هم ال ? ّدن??يا ب??ما وفّ??رت??ه ل??هم م??ن س??لطان ون??فوذ وأغ??دق??ته ع??ليهم م??ن
٨

أرض?ا خ?صبة ن?مت ف?يها م?شاع?ر االس?تخفاف ب ّ
?كل األم?ور ب?اإلض?اف?ة إل?ى
امل?صال?ح وامل?ناف?ع ،فم ّ ?ه?د ه?ذا ك? ّله ً ? ? ?
ت? ّ
الس??لطة وال ?نّفوذ .ف ??إن اس ??تطاع ??ت
?فشي ال ??فساد وان ??تشار ال ??يأس ل ??دى ك ? ّ?ل م ??ن ش ??اه ??د ه ??ذا ال ?تّكال ??ب ع ??لى ّ ?
ال?قيادات ال? ّدي?ن ّية ال?قيام ع?لى ح?مل م?سؤول? ّيات?ها وأداء واج?بات?ها ت?جاه امل?جتمع ف?ي ه?ذه ال ّلح?ظة ال? ّدق?يقة م?ن
لحظات التّاريخ ،فإ ّن مثل هذا اإلقدام سيحمل من املعاني واملضامني ما ال حاجة إلى شرحه وتفصيله.
وح??يث أ ّن ال? ّدي??ن يه??دف إل??ى رف??ع مس??توى األخ??الق إل??ى أس??مى ال? ّدرج??ات وي??سعى إل??ى خ??لق ال??تآل??ف وال??وئ??ام
الس??لطة ال? ُعليا وامل??رج??ع ال?نّهائ??ي ل??لتّعري??ف
ب??ني ال?نّاس ب??ما ي??رب??طهم م??ن ع??الق??ات ،ظ? ّ?ل ال? ّدي??ن ع??بر ال?تّاري??خ ه??و ّ ?
ب??شؤون ال??حياة وتح??دي??د م??عان??يها .ف??في ك? ّ?ل ع??صر م??ن ال??عصور دأب ال? ّدي??ن ع??لى ت??أص??يل ال??خير ف??ي ال?نّفوس
وجس?د أم?ام أع?ني أول?ئك ا ّل?ذي?ن ح?رص?وا ع?لى أن ي?روا ب?أب?صاره?م ت?لك
ّ? ?
ف?أم?ر ب?صنع امل?عروف ون?هى ع?ن امل?نكر،
ال ? ّ?رؤي ??ة ا ّل ??تي رس ??مت م ??عال ??م ال ??قدرات ال? ? ّدف ??ينة ا ّل ??تي ل ??م ت ??نطلق ب ??عد ف ??ي اإلن ??سان .ف ??بفضل وص ??اي ??ا ال? ? ّدي ??ن
?شجعها ع??لى إزال??ة الح??دود وال??قيود ا ّل??تي ي??فرض??ها ال??عال??م ع??ليها وم??ا
وإرش??ادات??ه وج??دت ال ?نّفس ال??عاق??لة م??ا ي? ّ
ي??عينها ع??لى ت??حقيق ذات??ها .وت??وح??ي ك??لمة "ا ّل??دي??ن" ح??ني نس??تعملها ب??ال ? ّدور ا ّل??ذي ي??ؤ ّدي??ه ك??ق ّوة رئ??يسيّة تج??مع
م?ختلف األق?وام وال ّ
?شعوب ل?يجعل م?نها م?جتمعات أك?ثر اتّ?سا ً?ع?ا وت?ن ّو ً?ع?ا ول?تنطلق ف?يها ط?اق?ات ال?فرد ل?تعبّر ع?ن
?عبيرا ك ??ام ?الً .إ ّن امل ??يزة ال ??عظيمة ل ??عصرن ??ا ال ? ّ?راه ??ن ه ??ي امل ??نظور ا ّل ??ذي م ??ن خ ??الل ??ه يس ??تطيع ال ??جنس
ذات ??ها ت ? ً

?سماو ّي ??ة ف ??يراه
البش ??ري ب ??أس ??ره أن يس ?
?سياق ال ??حضاري ل ??تتاب ??ع األدي ??ان وت ??عاق ??ب ال ? ّ?رس ??االت ال ? ّ
?تشف ه ??ذا ال ? ّ
ّ
?سياق ا ّل??ذي ي??مثّل ذل??ك ال ? ّلقاء دائ??م ال ?تّتاب??ع ح??ني ي??لتقي ع??امل??نا األرض ?يّ ه??ذا
ك??ظاه??رة متّح??دة واح??دة ،وه??و ال? ّ
بعالم اهلل.
ب ??عثت ه ??ذه ال? ?نّظرة ال? ?تّاري ??خيّة ع ??لى ام ??تداده ??ا اإلل ??هام ف ??ي ال ??جام ??عة ال ??بهائ? ?يّة ف ??عكفت ع ??لى ال? ?تّروي ??ج ب ??ق ّوة
وح?ماس?ة ل?نشاط?ات "ح?رك?ة ح?وار األدي?ان" م?نذ ب?داي?ة ت?أس?يسها .وب ّ
?غض ال?نّظر ع?ن ال?عالق?ات ال?وط?يدة ا ّل??تي
تخ?لقها ه?ذه ال?نّشاط?ات ي?رى ال?بهائ?يّون أ ّن ك?فاح األدي?ان امل?ختلفة ف?ي س?بيل ت?حقيق ال?تّقارب ب?ينها إنّ?ما ه?و
ب??مثاب??ة االس??تجاب??ة ل??لمشيئة اإلل??هيّة ا ّل??تي أرادت ذل??ك ل??لجنس البش??ري ال ? ّداخ??ل ف??ي ط??ور ن??ضجه الج??ماع ?يّ.
وال ي??أل??و أع??ضاء ج??ام??عتنا ال??بهائ?يّة جه? ًدا ف??ي م??واص??لة دع??مهم له??ذا امل??جهود ب? ّ
?كل وس??يلة م??مكنة .وم??هما ي??كن
?صادق ب?أنّ?ه إذا م?ا ك?ان مل?ا
م?ن أم?ر ف?إنّ?نا م?دي?نون لش?رك?ائ?نا ف?ي ه?ذا امل?جهود املش?ترك إذ ن?علن ع?ن إي?مان?نا ال ّ
يج??ري م??ن ح??وار ب??ني األدي??ان أن ي??سهم إس??ها ًم??ا ذا دالل??ة وم??عنى ف??ي ش??فاء ال??علل واألم??راض ا ّل??تي ت??شكو
م ??نها إن ??سان ? ّية أل ? ّم ب ??ها ال ??يأس وف ??قدان األم ??ل ،ال ب ? ّد له ??ذا ال ??حوار وأن يش ??رع ف ??ي الح ??دي ??ث ب ??صدق وأم ??ان ??ة
أي م?وارب?ة إزاء م?ا ت?مليه ع?لينا ت?لك ال?حقيقة ال?عليا ا ّل??تي ب?عثت "ح?رك?ة ح?وار األدي?ان" إل?ى ال?وج?ود –
وب?دون ّ
أال وه??ي ال??حقيقة ال??قائ??لة ب??أ ّن اهلل ه??و ال??واح??د األح??د ،وب??أ ّن األدي??ان ك? ّلها ف??ي ج??وه??ره??ا دي??ن واح??د رغ??م ت??ع ّدد
معالم الثّقافة فيها واختالف تفسيرات البشر لتعاليمها.
عصبات ال ? ّدي ??نيّة س ??وف يس ??تعر ل ??هيبها
?مر ب ??نا ي ??تفاق ??م الخ ??طر م ??ن أ ّن ال ?نّيران امل ??تصاع ??دة ل ??لت ّ ّ
ف ??في ك ? ّ?ل ي ??وم ي ? ّ
ليح?رق ال?عال?م ك? ّله مخ? ّلفًا م?ن اآلث?ار امل?د ّ?م?رة م?ا ال ي?مكن أن يخ?طر ف?ي ب?ال .وال س?بيل ل?درء ه?ذه امل?خاط?ر م?ن
أي م??عون??ة .وال ي??نبغي أن ن??خادع ال ?نّفس ف??نعتقد ب??أ ّن مج? ّ?رد امل??ناش??دة
ق??بل ال??حكوم??ات امل??دن ?يّة ب??مفرده??ا دون ّ
عصبات ا ّل?تي
ل?قيام ال?تّسام?ح امل?تبادل ب?اس?تطاع?تها وح?ده?ا إط?فاء ن?يران ال?عداوة وال?بغضاء وال?قضاء ع?لى ال?ت ّ ّ
?صلة ب??امل??اض??ي ب??الح??زم
ت? ّدع??ي أنّ??ها م??شمول??ة ب??تأي??يد إل??هيّ .وت??هيب األزم??ة ال? ّ?راه??نة ب??ال??قيادات ال? ّدي??ن ّية ل??قطع ال? ّ
?عصبات م??اض??ية
?صرام??ة ذات??ها ال??تي ان??تهجها أول??ئك ا ّل??ذي??ن م ّه??دوا الس??بيل ل??لمجتمع اإلن??سان??ي مل??جاب??هة ت? ّ
وال? ّ
٩

عصبات ال??قائ??مة ف??ي ع??ال??م ال??يوم.
ب??النّس??بة ل??لعرق وال??جنس وال??وط??ن ت??تساوى ف??ي ش??راس??تها امل??د ّم??رة م??ع ال ?ت ّ ّ
?برر مل?حاول?ة ال?تّأث?ير ف?ي ق?ضاي?ا ت?تع ّلق بح ّ?ر ّي?ة ال ّ
?برر واح?د ه?و ح?ثّ
?ضمير ف?ليس ه?ناك س?وى م ّ
وم?هما ك?ان امل ّ
?سعي ف ??ي س ??بيل خ ??ير اإلن ??سان ? ّية وص ??الح أم ??ره ??ا .ف ??على ه ??ذا امل ??فترق ا ّل??ذي ي ??ع ّد أع ??ظم ن ??قطة
ال ??فرد ع ??لى ال ? ّ
?س م?ن ح?اج?ة ال?عال?م إل?ى م?ثل ه?ذه
ت?ح ّول ف?ي ت?اري?خ ال?حضارة اإلن?سان? ّية ل?يس ه?ناك م?ن ح?اج?ة أوض?ح وأم ّ
الخ??دم??ات .ل??ذل??ك يس??تحثّنا ح??ضرة ب??هاء اهلل أن ن??درك ج? ّي ًدا ب??أنّ??ه "ال ي??مكن ت??حقيق إص??الح ال??عال??م واس??تتباب
أمنه واطمئنانه إال بعد ترسيخ دعائم االتّحاد واالتّفاق".
بيت العدل األعظم
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