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الّسادة األفاضل قادة األديان في العالم،

إنّـها تـركـة دائـمة تـلك الـتي خـّلفها الـقرن العشـرون عـندمـا أُرغـمت شـعوب الـعالـم عـلى اعـتبار نـفسها أعـضاء 
فــي أســرة إنــسانــيّة واحــدة، واعــتبار األرض وطــنًا مشــتركًــــا لهــذه األســرة. إالّ أنّــه رغــم الــظالم الــحالــك الّـــذي 
سـاد األفـق فـي ظـل مـظاهـر الـعنف والـّصراعـات املسـتمرّة، فـلقد بـدأت الـتعّصبات الّــتي كـانـت فـي وقـت مـن 
األوقـات و كـأنّـها مـتأصّـــــــــلة فـي طـبيعة الـجنس البشـري، بـدأت بـالـزّوال والـتاّلشـي فـي كـّل مـكان. وانـهارت مـع 
انـهيار هـذه الـتّعّصبات الـحواجـز واألسـباب الّـتي طـاملـا شـتّتت شـمل األسـرة اإلنـسانـيّة لتخـلق مـن ثـّم خـليطًا 
مـشّوشًــــــا مـن الـهويّـات الـثّقافـيّة واإلثـنيّة والـقومـيّة األصـول. وحـدث كـّل مـا حـدث مـن املـنظور الـتّاريـخي لـلزّمـن 
مــا بــني لــيلة وضــحاهــا، فــكان هــذا الــتحّول الــجوهــرّي دلــيالً عــلى مــا يحــمله املســتقبل مــن اإلمــكانــيّات الــهائــلة 

املتاحة للعالم اإلنسانيّ.

إّن مـــا يـــدعـــو إلـــى األســـى هـــو أّن األديـــان الـــكبرى الـــقائـــمة الـــتي كـــان الـــغرض الـــرّئـــيسيّ مـــن وجـــودهـــا نشـــر 
األخـّوة وإشـاعـة السّـــــالم بـني البشـر، غـالـبًا مـا أصـبحت هـي ذاتـها عـقبة كـأداء فـي هـذا السّـــــبيل. واملـثال عـلى 
ذلـــك هـــو الـــحقيقة املـــؤملـــة أن هـــذه األديـــان الـــقائـــمة هـــي الـــتي طـــاملـــا أقـــرّت الـــتّعّصبات الـــّديـــنيّة وغـــذّتـــها. أمّــــا 
بـــالنّســـبة لـــنا نـــحن املـــرجـــع األعـــلى ألحـــد األديـــان الـــعاملـــيّة فـــإّن شـــعورنـــا بـــاملـــسؤولـــيّة يـــفرض عـــلينا أن نـــهيب 
بـالجـميع أن يـضعوا نـصب أعـينهم ويحـملوا محـمل الجـّد التّحـّديـات الـتي تـواجـه الـقيادات الـّديـنيّة جـرّاء هـذا 
الـوضـع الـقائـم. ولـذا فـإّن قـضايـا الـتّطرّف الـّديـنيّ والـظّروف الـتي تـساعـد عـلى خـلقها تسـتدعـي مـنّا جـميًعا 
إجــراء حــوار يــتّسم بــالــّصدق والــّصراحــة. وتــملؤنــا الــثّقة بــأنّــه مــن مــنطلق كــونــنا جــميًعا عــباًدا هلل ســوف يــكون 

هذا الرّجاء مقبوالً قبوالً حسنًا مع توفّر النّيّة الخالصة ذاتها التي دفعت بنا إلى مثل هذا القول.

تـتّضح مـعالـم الـقضيّة الـتي تـواجـهنا وتـتبلور عـندمـا نـركّـــر اهـتمامـنا ونـمعن الـنّظر فـي مـا تـّم مـن اإلنـجازات 
فـي مـجاالت أخـرى. فـفي املـاضـي اعـتُبرت الـنّساء، بـاسـتثناء بـعض الـحاالت الـفرديّـة، بـأنّـهّن مخـلوقـات أدنـى 
مـن مسـتوى الـرّجـال، وطـغى الـظّّن بـأنّـهّن فـي طـبائـعّن أسـيرات األوهـام والخـرافـات، فحُــــرمـن اإلفـادة مـن أيّ 
فـرصـة تـمّكنهّن مـن الـتّعبير عـن طـاقـاتـهّن الـّروحـيّة واملـعنويّـة، وُسخّــرن مـن ثـّم لـلقيام عـلى خـدمـة الـرجـال وتـلبية 
رغـــباتـــهم. ولـــيس خـــافـــيًا عـــلى أحـــد أّن هـــناك مـــجتمعات عـــديـــدة مـــا زالـــت هـــذه األوضـــاع مســـتمرّة فـــيها، بـــل 
واألدهـى أّن فـي هـذه املـجتمعات مـن يـدافـع دفـاعًـــا عـنيًدا عـن هـذه األوضـاع مـن مـوقـف الـتّعّصب والـتّزمّــت. 
أمــــا خــــالصــــة مــــا يــــدور مــــن حــــديــــث ونــــقاش عــــلى املســــتوى الــــعاملــــي فــــهو أّن املــــساواة بــــني الــــرّجــــال والــــنّساء 
أصـبحت فـي حـاصـل األمـر قـضيّة مـعترفًـا بـها لـها مـن الـقّوة والـتّأثـير مـا ألي مـبدأ مـقبول قـبوالً عـامًّــا، أكـان 
ذلـــك فـــي األوســـاط األكـــاديـــميّة أو فـــي وســـائـــل اإلعـــالم. غـــير أن بـــقاء هـــذه املـــسألـــة مـــفتوحـــة لـــلتّنظير وإبـــداء 
الـرأي هـو مـا دفـع بـمناصـري مـبدأ الـّسيادة لـلرّجـال إلـى الـبحث عـن سـنَد يـدعـم آراءهـم عـلى هـوامـش الـرأي 

املسؤول.
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وال بـــّد لـــجحافـــل الـــنّعرات الـــقومـــيّة والـــوطـــنيّة الـــتي تهـــّددهـــا األخـــطار مـــن كـــّل جـــانـــب أن تـــلقى هـــي األخـــرى 
مـصيرهـا بـالـزّوال. فـمع كـل أزمـة تـمّر بـها الـشؤون الـعاملـيّة يسهـل عـلى املـواطـن أكـثر فـأكـثر أن يـميّز بـني حـبّ 
الـوطـن الـحقيقي الـذي يُـغني حـياة الـفرد وبـني االنـقياد لـلبيانـات الـتي تـثير الـعواطـف وتلهـبها بهـدف إشـعال 
نـــيران الـــحقد والـــكراهـــية تـــجاه اآلخـــريـــن وزرع بـــذور الـــخوف والـــرّهـــبة بـــينهم. وأصـــبح مـــعروفًـــا أنّـــه حـــتّى فـــي 
الــظّروف الــتي تــقتضيها املــصلحة الــخاصّــــــــــة املــشاركــة فــي بــعض املــناســبات الــوطــنيّة املــألــوفــة يــأتــي تــجاوب 
الجــماهــير فــي الــغالــب مــشوبًــا بــاإلحــراج وعــدم االرتــياح كــما هــو الــحال تــجاه قــناعــات املــاضــي الــثّابــتة ومــا 
كـان يـسود مـن مـظاهـر الحـماسـة واالنـدفـاع الـفوري الـعفوي. وعـزّز الـنتائـج املـترتّـبة عـلى هـذا الـتّطّور مـا تـمّ 
مـــن اطّـــراد إعـــادة بـــناء صـــرح الـــنّظام الـــعاملـــي الـــرّاهـــن. ومـــهما كـــانـــت مـــظاهـــر الـــّضعف الّــــتي تـــشكو مـــنها 
املـنظومـة الـعاملـيّة فـي شـكلها الـحاضـر، ومـهما كـانـت الـقيود الّـتي تـثقل حـركـتها وتحـّد مـن قـدرتـها عـلى اتّـخاذ 
اإلجـراءات الـعسكريّـة املشـتركـة ضـّد الـغزو والـعدوان، ال يخـطئ أحـد فـي إدراك أّن هـذا الـزّيـف الّـذي يـسّمى 

بالّسيادة الوطنية املُطلقة هو اآلخر في طريقه إلى الزّوال.

وبــاملــثل، واجهــت الــتّعّصبات الــعرقــية واإلثــنيّة حُـــــكًما عــاجــالً أصــدره الــّسياق الــتّاريــخي الّــذي بــات بَــرمًـــا إزاء 
مـثل هـذه االّدعـاءات واألبـاطـيل، وأصـبح املـاضـي، مـن هـذا املـنطلق، مـرفـوضًــــــــــا رفـًضا بـاتًّـا وحـاسـًما، خـاصّــــــــــة 
وأّن الــتّعّصب الــعرقــيّ ُوســم بــوصــمة اقــترانــه بــفظائــع وأهــوال الــقرن العشــريــن الّــتي بــلغت حــدًّا اتخــذت مــعه 
طــابــع املــرض الــّروحــيّ. ورغــم أّن الــتّعّصب الــعرقــي مــا زال حــيًّا فــي أجــزاء عــديــدة مــن الــعالــم ويــمثّل ســلوكًـــا 
اجــتماعــيًّا فــإنّــه ال يــعدو كــونــه آفــة مــن آفــات الــحياة أصــابــت قــطاعًــــا واســًعا مــن الــجنس البشــري، كــما أنّــه 
أصـــبح مـــذمـــومًــــا مـــن حـــيث املـــبدأ عـــلى الـــنّطاق الـــعاملـــيّ بـــحيث أنّـــه بـــات مـــن الـــعسير عـــلى أّي مجـــموعـــة مـــن 

النّاس أن تقبل على نفسها بعد اآلن بأن توصف بأنّها تمارس التّعّصب العرقيّ أو تتبنّاه.

غـير أّن مـا حـدث ال يـشّكل فـي حـّد ذاتـه دلـيالً عـلى أن مـاضـيًا مـظلًما قـد انـمحى وبـادت مـعاملـه وأّن حـاضـرًا 
مــضيئًا لــعالــم جــديــد قــد انــبثق فجــره فــجأة. فــال تــزال أعــداد غــفيرة مــن الــنّاس تــرزح تــحت أعــباء اآلثــار الّــتي 
خــّلفتها تــلك الــتّعّصبات املــتأصّــــــــــلة مــن إثــنيّة وقــومــيّة وطــبقيّة وجــنسيّة بــاإلضــافــة إلــى تــلك الــتّعّصبات املــقترنــة 
بـــنظام الـــطّوائـــف االجـــتماعـــيّة. ومـــا مـــن شـــّك فـــي أّن الـــّدالئـــل كـــّلها تـــشير إلـــى أن املـــظالـــم املـــترتّـــبة عـــلى هـــذا 
السّــــــلوك سـوف تسـتمّر لـفترة طـويـلة. فـالـعالـم اإلنـسانـيّ بـمؤسّــــــساتـه ومـعايـيره يـسير بـطيء الخـطى نـحو بـناء 
نـظام جـديـد يـعيد صـياغـة الـعالقـات اإلنـسانـيّة ويهـرع إلـى نجـدة املـظلومـني واملضطهـديـن مـن أبـناء البشـريّـة. 
لـكن هـذا لـيس بـيت الـقصيد. فـالـعبرة مـتمثّلة فـي أّن مـا حـدث حـتّى اآلن يـعّد تخـطّيًا لـكل الحـدود والـحواجـز، 
وأنّـه لـم يـعد هـناك مـجال لـلتّراجـع وعـودة األمـور إلـى مـا كـانـت عـليه فـي الـزّمـن املـاضـي. فـقد تحـّددت املـبادئ 
الـجوهـريّـة وتـّم شـرحـها وبـيان تـفاصـيلها وأعـلنت إعـالنًـا عـامًّـا تـامًّـا وأصـبحت تتجسّـــــد تـدريـجيًّا فـي املـؤسّـــــسات 
والـنّظم الـقادرة عـلى فـرضـها وتـطبيقها عـلى السّــــــلوك الـعام. ومـّما ال شـّك فـيه أنّـه مـهما كـان الـكفاح فـي هـذا 
السّــــــبيل شـاقًّــا ومـضنيًا طـويـل األمـد فـال بـّد سـيفضي إلـى تـغيير شـامـل مـن األسـاس فـي الـعالقـات الـقائـمة 

بني البشر.
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بـدا الـتّعّصب الـّديـني فـي بـدايـة الـقرن العشـريـن كـأكـثر الـتّعّصبات الـقائـمة عـرضـة للهـزيـمة واالنـدحـار أمـام 
تـــيّار قـــوى الـــتّغيير والـــتّحّول. فـــفي الـــعالـــم الـــغربـــي شـــّن الـــتّقّدم الـــعلمي حـــملة عـــنيفة زعـــزعـــت بـــعض الـــُعمد 
الــرّئــيسيّة الّــتي قــامــت عــليها االّدعــاءات الــطّائــفيّة بــالــخصوصــيّة االســتثنائــيّة أو االمــتياز والــتّفّوق. ثــّم جــاءت 
حـركـة حـوار األديـان فـي إطـار الـتّحواّلت الـجاريـة بـالنّسـبة لـلكيفيّة الـتي نـظر فـيها الـجنس البشـري إلـى نـوعـه 
اإلنــسانــي – جــاءت بــمثابــة أبــرز الــتّطّورات الــّديــنيّة الــباعــثة عــلى األمــل والــواعــدة بــالــخير. فــفي عــام 1893 
أُقــيم املــعرض الــكولــومــبي الــعاملــي فــي شــيكاغــو بــالــواليــات املتّحــدة احــتفاًء بــذكــرى مــرور أربــعمائــة عــام عــلى 
اكـتشاف كـريسـتوفـر كـولـومـبس لـلقارّة األمـيركـية، ولـعّل مـا أدهـش أكـثر مـنظّمي هـذا املـعرض طـموحًــــا هـو أنّـه 
تــمّخض عــن مــولــد املجــلس الــعاملــي لــألديــان املــعروف "بــبرملــان األديــان" املــشهور. وقــد عــبّر هــذا الــبرملــان عــن 
رؤيـة روحـيّة ومـعنويّـة جسّــــــدت مـا كـان يـدور فـي أخـالد البشـر وعـقولـهم فـي كـّل قـارّة مـن قـارّات الـعالـم. وفـاق 
هــذا الحــدث كــّل مــا احــتفل بــه املــعرض وطــغى عــلى كــّل مــا ســواه بــما فــي ذلــك املعجــزات الــتي أُنجــزت فــي 

ميادين العلم والتكنولوجيا والتّجارة.

وظهـر لـفترة وجـيزة وكـأّن األسـوار الـقديـمة قـد انـدكّـــت. ونـظر املـفّكرون والـعلماء الـّديـنيّون إلـى ذلـك االجـتماع 
وكأنّه حدث فريد في نوعه "لم يسبق له مثيل في تاريخ العالم." وذهب املنظّم الرئيسيّ للبرملان إلى حّد

الــتّصريــح بــالــقول "إن هــذا الــبرملــان قــد حــّرر الــعالــم مــن ربــقة الــتّعّصب الــّديــنيّ األعــمى." وعــّمت الــتّكّهنات 
املـليئة بـالـثّقة بـأّن الـقادة مـن أصـحاب الـرّأي ذوي الـّرؤيـة سـوف يـغتنمون هـذه الـفرصـة الـّسانـحة كـي يـوقـظوا 
روح األخـّوة فـي مجـموعـات الـعالـم الـّديـنيّة الـتي طـال االخـتالف فـيما بـينها، وتُـرسـى مـن ثـّم الـقواعـد املـعنويّـة 
الـّداعـمة لـبناء عـالـم يـسوده الـرّخـاء والـرّفـاه والـتّقّدم. وشـّجع هـذا كـّله عـلى انـتشار حـركـات حـوار األديـان مـن 
كـّل نـوع، ومهّـــد لـنمّو هـذه الحـركـات وتـأصّــــــــــلها وازدهـارهـا، وال سـيّما انـتشار املـؤلّــفات فـي الـعديـد مـن الـّلغات 
انـتشارًا واسـًعا. فـكان ذلـك بـمثابـة أّول طـرح لـتعالـيم األديـان الـرّئـيسيّة كـّلها يُـعرض ويتيسّـــــر لجـماهـير الـنّاس 
الـــغفيرة مـــن مـــؤمـــنني وغـــير مـــؤمـــنني. وبـــمرو الـــوقـــت أدركـــت هـــذا االهـــتمام بـــاألديـــان والـــتقطته أجهـــزة اإلعـــالم 
املـسموعـة واملـرئـيّة مـن راديـو وتـلفاز عـالوة عـلى مـا قـّدمـته األفـالم الـّسينمائـيّة إضـافـة إلـى مـا دأبـت عـلى بـثّه 
أخـــيرًا شـــبكات اإلنـــترنـــت. وعـــكفت الـــجامـــعات واملـــعاهـــد الـــعلميّة الـــُعليا عـــلى وضـــع مـــناهـــج دراســـيّة لـــلتأهـــيل 
لــلحصول عــلى الــّدرجــات الــعلميّة فــي مــجال الــّدراســات الــّديــنيّة املــقارنــة. ومــا كــاد الــقرن يــصل إلــى نــهايــته 
حـتّى صـارت حـلقات الـّدعـاء واملـراسـم املشـتركـة بـني األديـان مـألـوفـة وشـائـعة بـعد أن كـان يسـتحيل أن يخـطر 

مثل هذا األمر في بال أحد من النّاس قبل عقود قليلة ماضية من الزّمن.

ولــــكن، ويــــا لــــألســــف، بــــات جــــليًّا اآلن أن هــــذه املــــبادرات كــــان يــــعوزهــــا الــــتّرابــــط الــــفكري ويــــنقصها االلــــتزام 
الـّروحـي. وعـلى عـكس مـا يحـدث مـن تـجاوب مـع تـيّارات الـتّوحـيد الـجاريـة والّـتي تـحّول الـعالقـات االجـتماعـيّة 
اإلنــسانــيّة األخــرى وتــغيّرهــا، فــإّن املــتزمّـــتني مــن أصــحاب الــفكر الــّديــنيّ رفــضوا الــرّأي الــقائــل بــأّن األديــان 
الـكبرى جـميعها أديـان حـّق مـن حـيث جـوهـرهـا وأصـولـها وقـاومـوا هـذا الـرّأي مـقاومـة عـنيدة. وأمّـا الـتّقّدم الّـذي 
أحــرزتــه قــضيّة إزالــة الــتّمييز الــعنصري فــلم يــكن مجــرّد فــورة عــاطــفيّة عــابــرة أو تــدابــير آنــيّة فحســب بــل كــان 
نــابــًعا مــن اإلقــرار بــأّن شــعوب األرض كــّلها تــنتمي أصــالً إلــى عــنصر واحــد ومــن االعــتراف بــأّن االخــتالفــات 
الــقائــمة فــيما بــينها ال تــمنح بــالــّضرورة أّي فــرد أو جــماعــة مــن تــلك الــّشعوب امــتيازًا خــاصًّــــــــــا أو تــفرض عــلى 
أّي فــرد أو جــماعــة مــنها أّي قــيود أو عــوائــق. ولــم تــختلف قــضيّة تحــريــر املــرأة عــن ذلــك. فــقد كــان ال بــّد مــن 
وجــود االســتعداد لــدى كــّل مــن املــؤسّــــــسات االجــتماعــيّة والــرأي الــعام بــأنّــه ال تــوجــد هــناك حــّجة اجــتماعــيّة أو 
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أخــالقــيّة مــقبولــة أو حــتّى فــسيولــوجــيّة بــحكم الــوظــائــف الجســديّــة لــلمرأة تــبّرر رفــض مــنح الــنّساء حــّقهّن فــي 
املـــساواة الـــكامـــلة مـــع الـــرّجـــال، أو رفـــض إعـــطاء الـــبنات فـــرصًـــــــــــا مـــتساويـــة مـــع تـــلك الّـــتي لـــلبنني فـــي مـــجاالت 
الــتّربــية والــتّعليم. وال يــنبغي أيــًضا أن يــكون الــتّقديــر الّـــذي نــكنّه لــبعض األمــم عــرفــانًــا بــإســهامــها فــي رســم 
مـــعالـــم حـــضارة عـــاملـــيّة مـــتطّورة ســـببًا نتّخـــذه لـــتعزيـــز ذلـــك الـــوهـــم املـــتوارث الّـــذي يـــوحـــي بـــأّن األمـــم األخـــرى 

عاجزة عن اإلسهام في هذا املضمار إالّ بقدر ضئيل، أو أّن هذا اإلسهام معدوم تماًما.

ويـبدو فـي أغـلب األحـيان أّن الـقيادات الـّديـنيّة عـاجـزة عـن ابـتكار تـوجّــــهات ذات مسـتوى يـبلغ أو يـجاري هـذه 
الـــّدرجـــة مـــن الـــتحّول والـــتّغيير. لـــكن شـــرائـــح أخـــرى مـــن املـــجتمع آمـــنت بـــمفاهـــيم وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــي ال 
كخــطوة مســتقبليّة حــتميّة ال مــناص مــنها وحســب فــي ســبيل تــقّدم الــحضارة ولــكن كــضرورة أيــًضا بــالنّســبة 
لــلفئات ذات الــهويّــات األقــل شــأنًــا وحــظًّا مــن كــل نــوع يــدعــوهــا جــنسنا البشــرّي لــإلســهام فــي هــذه الّلحــظة 

الّدقيقة من تاريخنا الجماعي املشترك.

بـيد أن غـالـبيّة األديـان الـقائـمة تـقف إزاء كـّل هـذا عـلى أعـتاب املسـتقبل مشـلولـة عـديـمة الحـراك وهـي أسـيرة 
الـعقائـد والـّدعـاوى الّـتي تـؤكّــد كـّل مـنها بـأّن الـوصـول إلـى الـحقيقة اخـتُّصت بـها هـي دون غـيرهـا مـن الـعقائـد 
والـّدعـاوى، فنجـم عـن ذلـك مـنازعـات بـالـغة الشّــــــراسـة شـديـدة الـعنف زرعـت الـخالف وولّــدت الـفرقـة بـني سـّكان 

األرض.

وأمّــــا الـــعواقـــب، فـــقد اتّـــضح أنّـــها كـــانـــت جـــالـــبة للخـــراب والـــّدمـــار لســـالمـــة الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ مـــقّوضـــة لـــجهود 
صـالح أمـره. ومـن املـؤكّـــد أنّـه ال داعـي لـعرض سـرد مـفّصل لـألهـوال الّــتي تـعانـي مـنها الـيوم جـماهـير غـفيرة 
مـــن الـــتّاعســـني ســـيّئي الحـــّظ بســـبب انـــدالع نـــيران الـــتّعّصب األعـــمى الّـــذي يشـــني ســـمعة الـــّديـــن ويحـــّط مـــن 
قــدره. ومــا هــذه الــظّاهــرة بجــديــدة. فــلنسق مــثالً واحــًدا مــن أمــثلة عــّدة لــذلــك أال وهــو الحــروب الــطّائــفيّة الّــتي 
دارت رحــــاهــــا فــــي أوروبــــا فــــي الــــقرن الــــّسادس عشــــر املــــيالدي. كــــّلفت تــــلك الحــــروب الــــقارّة األوروبّــــية مــــن 
األرواح مــا يــوزاي ثــالثــني فــي املــائــة مــن الــعدد اإلجــمالــي لــسّكانــها. وال بــّد لــلمرء أن يــتساءل عــن املــحصول 
بــعيد املــدى الّــذي جــنته وســتجنيه البشــريــة فــي املســتقبل مــن الــبذور الّــتي غــرســتها فــي الــّضمير الــعام قــوى 

التعّصب الّدينيّ األعمى اّلتي أثارت مثل هذه املنازعات والّصراعات.

بـقي عـلينا أن نـضيف إلـى مـا أوردنـا فـي هـذا السّـــــرد مـا قـد ارتُـكب مـن خـيانـة لـلحياة الـفكريـة. فهـذه الـخيانـة 
كـانـت أكـبر الـعوامـل الّـتي سـلبت الـّديـن الـقدرة الـكامـنة فـيه لـتأديـة دور فـاعـل وحـاسـم فـي رسـم مـعالـم الـّشؤون 
الـــعاملـــيّة. فـــكانـــت املـــؤسّـــــــسات الـــّديـــنيّة فـــي أغـــلب األحـــيان املـــسؤولـــة األولـــى عـــن خـــذل الـــهمم فـــي الـــبحث عـــن 
الـــحقائـــق وإحـــباط أّي مـــحاولـــة لـــالســـتفادة مـــن الـــقدرات الـــفكريّـــة الّــــتي بـــها يـــتميّز البشـــر. والـــحال أّن هـــذه 
املـــؤسّـــــــسات اســـتحوذ عـــلى كـــّل تـــفكيرهـــا وشـــغلها عـــّما ســـواه مـــا وضـــعته لـــنفسها مـــن بـــرامـــج خـــاصّـــــــــــة بـــعثرت 
الـطّاقـات اإلنـسانـيّة وأضـعفتها. فـإّن االكـتفاء بـشجب االنـغماس فـي املـاّديّـات أو إدانـة اإلرهـاب والـعنف لـن 
يجــديــا نــفًعا فــي مــجابــهة األزمــة األخــالقــيّة والــّروحــيّة مــجابــهة نــاجــحة مــا لــم تــبدأ هــذه املــؤسّـــــــسات الــّديــنيّة 
بـااللـتفات إلـى فشـلها فـي حـمل وأداء مـسئولـيّاتـها وتـعالـجه مـعالـجة تـتّسم بـالـّصراحـة والـّصدق. فـقد كـان مـن 

جرّاء هذا الفشل أّن جماهير املؤمنني باتت دون حماية عرضة لألخطار إزاء هذه التّأثيرات.
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ليســــت هــــذه الــــتّأمّــــالت، مــــهما بــــلغت اآلالم الّــــتي تــــبعثها، بــــمثابــــة اتّــــهام لــــألديــــان الــــقائــــمة. بــــل الــــقصد مــــنها 
الــتّذكــير بــما تــتمتّع بــه هــذه األديــان مــن نــفوذ عــديــم الــنّظير. فــالــّديــن، كــما نــعلم جــميًعا، يــغذّي جــذور الــنّوايــا 
الـباعـثة عـلى األعـمال. وعـندمـا يـكون أتـباع الـّديـن صـادقـني فـي والئـهم لـروح تـلك الـنّفوس الـّسامـية مـن الـرّسـل 
واألنـبياء الّــذيـن أعـطوا الـعالـم نـظمه الـّديـنيّة ويـقتدون بـاملـثل الّــذي ضـربـه هـؤالء، يـتمّكن الّــديـن عـندئـٍذ مـن أن 
يـوقـظ فـي الـنّاس جـميًعا قـدراتـهم عـلى املـحبّة والـتّسامـح واإلبـداع ومـجابـهة أخـطر الـّصعاب ومـحو الـتّعّصب 
وتــقديــم الــبذل والــتّضحية فــي ســبيل الــّصالــح الــعام، والــعمل بــالــتّالــي عــلى ضــبط أهــواء الــغريــزة الــحيوانــيّة. 
ومـّما ال جـدال فـيه أّن الـقوى األصـيلة الّــتي هـذّبـت الـطّبيعة اإلنـسانـيّة ومـّدنـتها كـانـت بـفضل تـتابـع املـظاهـر 

اإللهيّة في سجل تاريخنا اإلنسانيّ.

فهــذه الــقوى ذاتــها والّــتي كــان لــها مــثل هــذه اآلثــار الــنّافــذة فــي الــعصور املــاضــية ال تــزال مــاثــلة فــي الــوعــي 
اإلنـــسانـــيّ كـــإحـــدى خـــصائـــصه الـــبارزة الـــتي ال يـــمكن مـــحوهـــا. فـــرغـــم ضـــآلـــة الـــعوامـــل الّــــتي تـــشّجع عـــلى 
االسـتفادة مـن قـوى الـّديـن هـذه، ورغـم الـعقبات الّـتي تـقف فـي وجـهها، نجـدهـا صـامـدة فـي دعـم كـفاح مـا ال 
يُـــحصى مـــن مـــاليـــني الـــنّاس مـــّمن يـــناضـــلون مـــن أجـــل الـــبقاء واالســـتمرار. كـــما نجـــد هـــذه الـــقوى أيـــًضا ال 
تـــتوقّـــف عـــن بـــعث األبـــطال واألولـــياء فـــي كـــّل الـــبلدان لـــكي يـــبرهـــنوا فـــي حـــياتـــهم بـــصورة مـــقنعة عـــلى صـــدق 
املــبادئ واملــثل الّـــتي حــوتــها كــتبهم املــقّدســة. والــحضارة اإلنــسانــيّة فــي مــسارهــا تــقّدم لــنا الــبرهــان والــّدلــيل 
عـلى أّن الـّديـن قـادر أيـًضا عـلى الـتّأثـير فـي بـنية الـعالقـات االجـتماعـيّة تـأثـيرًا عـميًقا. ومـن الـّصعب حـقًّا أن 
نجـد أّي تـقّدم جـوهـرّي فـي الـحضارة اإلنـسانـيّة إال وكـان نـابـًعا عـن الـّديـن. فهـل فـي اإلمـكان لـنا أن نـتصّور 
إذًا بـأّن الـعبور إلـى املـرحـلة الـختامـيّة فـي هـذه املـسيرة الّـتي اسـتغرقـت آالف الـّسنني لـتنظيم الـكرة األرضـيّة 
سـيتّم ويـتحّقق فـي خـواٍء روحـيّ؟ وإذا كـانـت املـذاهـب الـعقائـديّـة الحـديـثة الّـتي انحـرفـت عـن طـريـق الـحّق فـي 
الـقرن الّــذي مـّر وانـقضى قـد حـّققت أمـرًا واحـًدا فـقط فـهو أنّـها قـد أتـت بـالـّدلـيل الـقاطـع عـلى أن احـتياجـات 

العالم اليوم ال يمكن سّدها بتلك البدائل اّلتي تجود بها قدرة اإلنسان على االبتكار واالختراع.

لــّخص حــضرة بــهاء اهلل الــنّتائــج الّــتي ســوف يــواجــهها عــصرنــا الــرّاهــن فــيما أفــاض بــه يــراعــه مــن بــيان قــبل 
قــــرن مــــن الــــزّمــــان. وقــــد انتشــــرت هــــذه الــــبيانــــات مــــنذ صــــدورهــــا انــــتشارًا واســــًعا وشهــــدت تــــعميمها الــــعقود 

الفاصلة بيننا وبني ذلك الوقت. وجاء فيها:

"إّن مـما ال شـّك فـيه أّن جـميع األديـان مـتوجّــــهة إلـى األفـق األعـلى وتـأتـمر بـأوامـر الـحّق. أمّــا مـا اخـتلف مـن 
أوامـرهـا وأحـكامـها فـقد كـان بحسـب مـقتضيات الـعصور واألزمـان، فـالـكّل مـن عـند اهلل ونـزّل بـمشيئة اهلل مـا 
عـــدا بـــعضها الّـــتي كـــانـــت نـــتيجة ضـــالل البشـــر وعـــنادهـــم. أن انـــهضوا يـــعضدكـــم اإليـــمان وحـــطّموا أصـــنام 

األوهام وتمّسكوا باالتّحاد واالتّفاق."

ال يــدعــو مــثل هــذا الــنّداء إلــى التّخــّلي عــن اإليــمان بــتلك الــحقائــق الــجوهــريّــة ألّي مــن الــنّظم الــّديــنيّة الــكبرى. 
بـــل إّن األمـــر عـــكس ذلـــك، فـــلإليـــمان أحـــكامـــه الـــخاصّـــــــــــة كـــما أنّـــه لـــه مـــا يـــبّرر وجـــوده بـــذاتـــه. وإّن مـــا يـــؤمـــن بـــه 
اآلخـرون أو ال يـؤمـنون بـه ال يـمكن أن يـكون الـوازع والـحَكم فـي أّي ضـمير جـديـر بـأن يـسّمى ضـميرًا. وإنّ 
مـا تـقّدم إيـراده مـن قـول إنّـما يـؤكّـــد بـكّل صـراحـة ووضـوح الـحّث عـلى رفـض االّدعـاءات الـقائـلة بـامـتياز ديـن 
عـلى ديـن أو اعـتبار أي ديـن ديـنًا خـتامـيًّا ال ديـن بـعده. فـمثل هـذه االّدعـاءات الّــتي تـنبت جـذورًا تـلتّف حـول 
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الـحياة الـّروحـيّة لـخنقها هـي أخـطر عـامـل انـفرد وحـده فـي الـقضاء عـلى كـّل بـواعـث الـوحـدة واالتّـحاد وأشـعل 
نيران العنف والعصبيّة والبغضاء.

يـــسود لـــديـــنا االعـــتقاد بـــأّن قـــادة األديـــان يـــنبغي عـــليهم مـــجابـــهة هـــذا التّحـــّدي الـــتّاريـــخيّ إذا أرادوا لـــلقيادة 
الــّديــنيّة هــذه أن يــكون لــها أّي مــعنى فــي املــجتمع الــعاملــي الّـــذي بــدأ يــبرز إلــى الــوجــود نــتيجة مــامــّر بــه مــن 
تـجارب الـتحّول والـتّغيير الّـتي أحـدثـها الـقرن العشـرون. فـقد بـات مـن الجـليّ أّن أعـداًدا مـتزايـدة مـن الـنّاس 
قـد وصـلت إلـى قـناعـة بـأّن الـحقيقة الـكامـنة فـي األديـان الـّسماويّـة كـّلها حـقيقة واحـدة فـي جـوهـرهـا. ومـا كـان 
ملـثل هـذه الـقناعـة أن تـصدر نـتيجة أّي حـّل ملـجادالت فـقهية، ولـكنّها صـادرة عـن وعـي وجـدانـيّ أغـناه مـا تـوفّـر 
لــآلخــريــن مــن خــبرات واســعة ونــتيجة تــولّـــد االعــتقاد بــوحــدة الــعائــلة اإلنــسانــيّة ذاتــها. فــمن مــزيــج مــعتقدات 
وطــقوس ديــنيّة وأحــكام شــرعــيّة تــّم تــوارثــها مــن عــوالــم عــفا عــليها الــزّمــان، بــدأ يــبرز هــناك شــعور بــأّن الــحياة 
الـّروحـيّة، مـثلها مـثل الـوحـدة الّـتي تجـمع مـختلف الـقومـيّات واألعـراق والـثّقافـات، تـشّكل فـي حـّد ذاتـها حـقيقة 
واحــدة مــطلقة مــيسور لــكل إنــسان ســبيل الــوصــول إلــيها. ولــكي يــتأصّــــــــــل هــذا الــّشعور الّــذي بــدأ يــعّم الــنّاس 
ولـكنه ال يـزال فـي بـدايـة أمـره ولـيتمّكن مـن اإلسـهام إسـهامًـا فـاعـالً فـي بـناء عـالـم يـسوده السّـــــالم، يـنبغي عـليه 
أن يحــظى بــالــتّأيــيد الــقلبيّ الــكامــل مــن قــبل أولــئك الّــذي تــتوجّـــــه إلــيهم جــماهــير الــنّاس فــي كــّل أنــحاء الــعالــم 

طلبًا للهداية والرّشاد حتّى في هذه الّلحظة املتأّخرة.

تــختلف األديــان الــكبرى عــن بــعضها اخــتالفًــا عــظيًما بــالنّســبة لشــرائــعها وشــعائــر عــباداتــها وصــلواتــها. ولــم 
يـكن مـن املـمكن أن يـكون األمـر عـلى عـكس ذلـك إذا أخـذنـا فـي تـقديـرنـا أّن الـعالـم شهـد خـالل آالف الـّسنني 
الّـــــتي مــــرّت عــــليه دورات مــــتتابــــعة مــــن الــــوحــــي واإللــــهام اإللــــهيّ جــــاءت لــــتلبّي الــــحاجــــات املــــتغيّرة لــــحضارة 
إنـسانـيّة دائـمة الـتّطّور والـنّمّو. وفـي الـحقية يـبدو أّن إحـدى الـخصائـص الـرّئـيسيّة لـلكتب الـّسماويّـة املـقّدسـة 
تـصريـحها، بـشكل مـا أو بـآخـر، بـاملـبدأ الـقائـل بـأّن الـّديـن فـي طـبيعته خـاضـع لـسنن الـنمّو والـتّطّور. ولـعّل مـا 
ال يــمكن تــبريــره مــن الــوجــهة األخــالقــيّة هــو اإلقــدام عــلى تــسخير املــواريــث الــثّقافــيّة لخــلق الــتّعّصبات وبــعث 
مـــشاعـــر الـــفرقـــة والـــنّفور بـــني الـــنّاس، وهـــي املـــواريـــث الـــتي حُـــــفظت أصـــالً مـــن أجـــل إغـــناء الـــخبرات الـــّروحـــيّة 
وإثــرائــها. إّن مــهّمة الــّروح اإلنــسانــيّة فــي املــرتــبة األولــى ســتبقى دائــًما الــّسعي بــحثًا عــن الــحقيقة، والــعيش 

طبًقا ملا تعتنقه من املبادئ واملثل، والنّظر إلى جهود اآلخرين بكامل االحترام لكي يقابلوا ذلك باملثل.

قـد يـقوم هـناك اعـتراض إذا مـا تـّم االعـتراف بـأّن األديـان الـكبرى كـّلها مـتساويـة مـن حـيث أصـولـها اإللـهيّة، 
ألّن مـــثل ذلـــك االعـــتراف ســـوف يـــشّجع أعـــداًدا كـــبيرة مـــن الـــنّاس، أو يسهّــــل لـــهم عـــلى األقـــل تـــغيير أديـــانـــهم 
والـّدخـول فـي أديـان أخـرى. وسـواء كـان هـذا االفـتراض صـحيًحا أو لـم يـكن فـإنّـه مـن املـؤكّــد أّن هـذا األمـر ال 
يــعدو كــونــه هــامــشيّ األهــّميّة إذا مــا قــورن بــالــفرصــة الــتّاريــخيّة املــتاحــة اآلن أمــام أولــئك الّــذي يــدركــون بــأنّ 
هـناك عـاملًـا آخـر يـتجاوز حـدود هـذا الـعالـم األرضـيّ، نـاهـيك عـن املـسؤولـيّة الّــتي يـفرضـها مـثل هـذا اإلدراك 
والــــوعــــي. ومــــا ديــــن إالّ وهــــو قــــادر عــــلى أن يــــورد الــــحجج ويــــسوق الــــبراهــــني املــــوثــــوق بــــها الــــّداعــــية لــــلّدهــــشة 
واإلعـــجاب لـــيدلّـــل بـــها عـــلى نـــفوذه فـــي تـــربـــية الـــنّفوس وتـــنمية مـــكارم األخـــالق. وبـــاملـــثل ال يســـتطيع أحـــد مـــن 
الـــنّاس أن يـــزعـــم جـــادًّا بـــأّن تـــعالـــيم أّي عـــقيدة مـــن الـــعقائـــد كـــانـــت أكـــثر أو أقـــّل أثـــرًا مـــن غـــيرهـــا فـــي نشـــر 
الـتّعّصبات واألوهـام. فـمن الـطّبيعيّ أن تـمّر أنـماط الـتّعامـل والـتّجاوب فـي عـالـم تـتوحّـــد عـناصـره بسـلسلة مـن 
الــتّحواّلت املســتمرّة، ومــن املــؤكّـــد أن لــلنّظم واملــؤسّــــــسات، أيًّــا كــانــت، دورًا فــي الــتّفكير مــليًّا فــي الــكيفيّة الّــتي 
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يـمكن بـها تـسيير األمـور وتـدبـيرهـا بـطريـقة تـنّمي روح الـوحـدة واالتّـحاد. ولـعّل مـا يـضمن سـالمـة الـنّتائـج فـي 
نـهايـة األمـر مـن الـنّواحـي الـّروحـيّة واألخـالقـيّة واالجـتماعـيّة هـو اإليـمان الـرّاسـخ لـدى الجـماهـير الـغفيرة مـن 
ســــّكان األرض مــــّمن ال يُســــتفتى رأيــــهم بــــأّن الــــكون ال يــــخضع ألهــــواء البشــــر ونــــزواتــــهم بــــل يــــرضــــخ ملــــشئية 

العناية اإللهيّة املمتلئة موّدة ورحمة واّلتي ال ينضب معينها.

فـها هـي الـحواجـز الّـتي كـانـت تـفّرق الـنّاس آيـلة لـالنـهيار بـينما يشهـد عـصرنـا فـي آٍن مـًعا تـفّسخ ذلـك الجـدار 
الّـذي اسـتحال تـجاوزه فـي سـالـف الـزّمـان، ويحـدث ذلـك رغـم مـا ذهـب إلـيه أهـل املـاضـي مـن أنّـه سـوف يـبقى 
إلـى األبـد حـائـالً بـني الـحياة الـّسماويّـة والـحياة األرضـيّة. فـقد عـّلمت الـكتب الـّسماويّـة املـقّدسـة املـؤمـنني عـلى 
الـــّدوام أّن خـــدمـــة اآلخـــريـــن ليســـت فـــرضًـــــــــــا أخـــالقـــيًّا فحســـب بـــل إنّـــها ســـبيل الـــّروح ذاتـــها لـــالقـــتراب مـــن اهلل. 
وتكتسـب هـذه الـتّعالـيم املـألـوفـة فـي يـومـنا هـذا مـعاٍن ذات أبـعاد جـديـدة بـفضل مـا تـّم مـن إعـادة لـبناء املـجتمع 
بـناًء حـديـثًا عـصريًّـا. وبـما أّن الـوعـد الـقديـم بـبناء عـالـم تـحييه مـبادئ الـعدالـة قـد بـدأت مـعاملـه تـكتمل تـدريـجيًّا 
وبـات هـدفًـا يسهـل تـحقيقه، أصـبح فـي اإلمـكان تـلبية احـتياجـات الـّروح واحـتياجـات املـجتمع بـصورة مـتزايـدة 

باعتبارها جوانب متكاملة لحياة روحيّة واحدة تاّمة النّضج.

وإذا تيسّـــــر لـلقيادات الـّديـنيّة أن تـرتـفع إلـى مسـتوى املـسؤولـيّة ملـجابـهة التّحـّدي الّـذي تـمثّله هـذه األحـاسـيس 
واملـشاعـر الّـتي تـقّدم ذكـرهـا، فـال بـّد لهـذه املـجابـهة مـن أن تـبدأ بـاإلقـرار بـأّن الـّديـن والـعلم طـريـقان لـتحصيل 
املــــعارف والــــعلوم بــــصورة مــــنتظمة وأّن بــــواســــطتهما تــــنمو الــــقدرات الــــكامــــنة فــــي الــــوعــــي واإلدراك وأنّــــه مــــن 
املســـتحيل االســـتغناء عـــن أّي مـــنهما. وبـــما أّن أّي تـــعارض بـــني الـــّديـــن والـــعلم أمـــر بـــعيد االحـــتمال، فهـــذان 
الـطّريـقان أسـاسـيّان بـالنّسـبة ملـناهـج الـتّفكير فـي اكـتشافـات الـعقل لـلحقيقة، وأّديـا إلـى أفـضل الـنّتائـج فـي 
تــلك الــفترات الــّسعيدة مــن فــترات الــتّاريــخ حــني تــعاون الــّديــن والــعلم فــي الــعمل مــًعا وفَــِهَم الــنّاس طــبيعة كــلّ 
مـنهما فـهًما صـحيًحا وعـرفـوا أنّـهما يـكّمالن بـعضهما الـبعض. وال بـّد لـلمهارات والـّرؤى الـثّاقـبة الّــتي تـولّــدت 
إثـــر تـــقّدم الـــعلوم مـــن أن تســـترشـــد دومًــــا بـــما يـــفرضـــه عـــليها االلـــتزام بـــاملـــبادئ الـــّروحـــيّة واألخـــالقـــيّة لـــضمان 
اســـتخدام تـــلك املـــهارات وتـــلك الـــّرؤى اســـتخدامًـــا صـــحيًحا وخـــيِّرًا. كـــما يـــنبغي عـــلى الـــعقائـــد الـــّديـــنيّة، مـــهما 
كـــانـــت عـــزيـــزة عـــلى الـــنّفوس، أن تـــخضع بـــكامـــل الـــرّضـــا واالمـــتنان لـــالخـــتبار اخـــتبارًا عـــلميًّا يـــتميّز بـــالتّجـــرّد 

واإلنصاف. 

وهــا نــحن نــأتــي أخــيرًا إلــى قــضيّة نــطرحــها بــكثير مــن الــتّهيّب والــتّرّدد ألنّــها تــمّس الــّضمير مــباشــرة. فــمن 
جـــملة مـــا يســـتهوي اإلنـــسان مـــن مـــغريـــات الـــّدنـــيا الـــعديـــدة وشـــهواتـــها حـــّب الـــتّمتّع بـــالسّـــــــلطة والـــنّفوذ. ولـــيس 
غـــريـــبًا أن تـــشغل هـــذه التّجـــربـــة بـــال قـــادة األديـــان بـــالنّســـبة ملـــا يـــتمتّعون بـــه مـــن ســـلطة ونـــفوذ فـــي مـــا يـــتعّلق 
بــقضايــا الــعقيدة واإليــمان. وال يــحتاج أّي فــرد صــرف األعــوام الــطّوال فــي دراســة الــكتب املــقّدســة والــتّامّـــل 
املتجـرّد املـتمّعن فـيها السـتعادة تـذكّـــر مـا أكّـــدتـه تـلك الـكتب املـقّدسـة مـرارًا وتـكرارًا مـن حـقيقة مسـّلم بـها بـأنّ 
فـــي تـــمّلك السّـــــــلطة والـــنّفوذ مـــخاطـــر كـــامـــنة تـــقود إلـــى الـــفساد واإلفـــساد وبـــأّن هـــذه املـــخاطـــر تـــتفاقـــم ويـــعظم 
أمـــرهـــا كـــّلما ازدادت تـــلك السّــــــــلطة ســـطوةً ونـــفوذًا وأهـــّميّة. وال شـــّك فـــي أّن االنـــتصارات الـــخفيّة لـــلّروح عـــلى 
مـــغريـــات السّــــــــلطة والـــنّفوذ مـــن قِــــبل عـــدد ال يُـــحصى مـــن رجـــال الـــّديـــن عـــبر الـــقرون دلـــيل عـــلى مـــا تـــتمتّع بـــه 
األديــان الــقائــمة مــن قــوى خــالّقــة وبــنّاءة يــجب اعــتبارهــا إحــدى مــيّزاتــها الــّسامــية. غــير أنّــه وبــنفس املــقياس 
كــان هــناك آخــرون مــن رجــال الــّديــن اســتهوتــهم الــّدنــيا بــما وفّــرتــه لــهم مــن ســلطان ونــفوذ وأغــدقــته عــليهم مــن 
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املـصالـح  واملـنافـع، فمهّـــد هـذا كـّله أرضًـــــــــا خـصبة نـمت فـيها مـشاعـر االسـتخفاف بـكّل األمـور بـاإلضـافـة إلـى 
تـــفّشي الـــفساد وانـــتشار الـــيأس لـــدى كـــّل مـــن شـــاهـــد هـــذا الـــتّكالـــب عـــلى السّـــــــلطة والـــنّفوذ. فـــإن اســـتطاعـــت 
الـقيادات الـّديـنيّة الـقيام عـلى حـمل مـسؤولـيّاتـها وأداء واجـباتـها تـجاه املـجتمع فـي هـذه الّلحـظة الـّدقـيقة مـن 

لحظات التّاريخ، فإّن مثل هذا اإلقدام سيحمل من املعاني واملضامني ما ال حاجة إلى شرحه وتفصيله.

وحــيث أّن الــّديــن يهــدف إلــى رفــع مســتوى األخــالق إلــى أســمى الــّدرجــات ويــسعى إلــى خــلق الــتآلــف والــوئــام 
بــني الــنّاس بــما يــربــطهم مــن عــالقــات، ظــّل الــّديــن عــبر الــتّاريــخ هــو السّــــــلطة الــُعليا واملــرجــع الــنّهائــي لــلتّعريــف 
بــشؤون الــحياة وتحــديــد مــعانــيها. فــفي كــّل عــصر مــن الــعصور دأب الــّديــن عــلى تــأصــيل الــخير فــي الــنّفوس 
فـأمـر بـصنع املـعروف ونـهى عـن املـنكر، وجسّـــــد أمـام أعـني أولـئك الّـذيـن حـرصـوا عـلى أن يـروا بـأبـصارهـم تـلك 
الــــّرؤيــــة الّــــتي رســــمت مــــعالــــم الــــقدرات الــــّدفــــينة الّــــتي لــــم تــــنطلق بــــعد فــــي اإلنــــسان. فــــبفضل وصــــايــــا الــــّديــــن 
وإرشــاداتــه وجــدت الــنّفس الــعاقــلة مــا يــشّجعها عــلى إزالــة الحــدود والــقيود الّــتي يــفرضــها الــعالــم عــليها ومــا 
يــعينها عــلى تــحقيق ذاتــها. وتــوحــي كــلمة "الّـــديــن" حــني نســتعملها بــالــّدور الّـــذي يــؤّديــه كــقّوة رئــيسيّة تجــمع 
مـختلف األقـوام والـّشعوب لـيجعل مـنها مـجتمعات أكـثر اتّـساعًــا وتـنّوعًــا ولـتنطلق فـيها طـاقـات الـفرد لـتعبّر عـن 
ذاتـــها تـــعبيرًا كـــامـــالً. إّن املـــيزة الـــعظيمة لـــعصرنـــا الـــرّاهـــن هـــي املـــنظور الّــــذي مـــن خـــاللـــه يســـتطيع الـــجنس 
البشـــري بـــأســـره أن يســـتشّف هـــذا الـــّسياق الـــحضاري لـــتتابـــع األديـــان وتـــعاقـــب الـــرّســـاالت الـــّسماويّـــة فـــيراه 
كــظاهــرة متّحــدة واحــدة، وهــو الــّسياق الّــذي يــمثّل ذلــك الــّلقاء دائــم الــتّتابــع حــني يــلتقي عــاملــنا األرضــيّ هــذا 

بعالم اهلل.

بــــعثت هــــذه الــــنّظرة الــــتّاريــــخيّة عــــلى امــــتدادهــــا اإللــــهام فــــي الــــجامــــعة الــــبهائــــيّة فــــعكفت عــــلى الــــتّرويــــج بــــقّوة 
وحـماسـة لـنشاطـات "حـركـة حـوار األديـان" مـنذ بـدايـة تـأسـيسها. وبـغّض الـنّظر عـن الـعالقـات الـوطـيدة الّــتي 
تخـلقها هـذه الـنّشاطـات يـرى الـبهائـيّون أّن كـفاح األديـان املـختلفة فـي سـبيل تـحقيق الـتّقارب بـينها إنّـما هـو 
بــمثابــة االســتجابــة لــلمشيئة اإللــهيّة الّــتي أرادت ذلــك لــلجنس البشــري الــّداخــل فــي طــور نــضجه الجــماعــيّ. 
وال يــألــو أعــضاء جــامــعتنا الــبهائــيّة جهــًدا فــي مــواصــلة دعــمهم لهــذا املــجهود بــكّل وســيلة مــمكنة. ومــهما يــكن 
مـن أمـر فـإنّـنا مـديـنون لشـركـائـنا فـي هـذا املـجهود املشـترك إذ نـعلن عـن إيـمانـنا الـّصادق بـأنّـه إذا مـا كـان ملـا 
يجــري مــن حــوار بــني األديــان أن يــسهم إســهامًـــا ذا داللــة ومــعنى فــي شــفاء الــعلل واألمــراض الّـــتي تــشكو 
مـــنها إنـــسانـــيّة ألـــّم بـــها الـــيأس وفـــقدان األمـــل، ال بـــّد لهـــذا الـــحوار وأن يشـــرع فـــي الحـــديـــث بـــصدق وأمـــانـــة 
وبـدون أّي مـواربـة إزاء مـا تـمليه عـلينا تـلك الـحقيقة الـعليا الّــتي بـعثت "حـركـة حـوار األديـان" إلـى الـوجـود – 
أال وهــي الــحقيقة الــقائــلة بــأّن اهلل هــو الــواحــد األحــد، وبــأّن األديــان كــّلها فــي جــوهــرهــا ديــن واحــد رغــم تــعّدد 

معالم الثّقافة فيها واختالف تفسيرات البشر لتعاليمها.

فـــفي كـــّل يـــوم يـــمّر بـــنا يـــتفاقـــم الخـــطر مـــن أّن الـــنّيران املـــتصاعـــدة لـــلتّعّصبات الـــّديـــنيّة ســـوف يســـتعر لـــهيبها 
ليحـرق الـعالـم كـّله مخـّلفًا مـن اآلثـار املـدمّــرة مـا ال يـمكن أن يخـطر فـي بـال. وال سـبيل لـدرء هـذه املـخاطـر مـن 
قــبل الــحكومــات املــدنــيّة بــمفردهــا دون أّي مــعونــة. وال يــنبغي أن نــخادع الــنّفس فــنعتقد بــأّن مجــرّد املــناشــدة 
لـقيام الـتّسامـح املـتبادل بـاسـتطاعـتها وحـدهـا إطـفاء نـيران الـعداوة والـبغضاء والـقضاء عـلى الـتّعّصبات الّـتي 
تــّدعــي أنّــها مــشمولــة بــتأيــيد إلــهيّ. وتــهيب األزمــة الــرّاهــنة بــالــقيادات الــّديــنيّة لــقطع الــّصلة بــاملــاضــي بــالحــزم 
والــّصرامــة ذاتــها الــتي انــتهجها أولــئك الّــذيــن مهّـــدوا الســبيل لــلمجتمع اإلنــسانــي ملــجابــهة تــعّصبات مــاضــية 
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بــالنّســبة لــلعرق والــجنس والــوطــن تــتساوى فــي شــراســتها املــدمّـــرة مــع الــتّعّصبات الــقائــمة فــي عــالــم الــيوم. 
ومـهما كـان املـبّرر ملـحاولـة الـتّأثـير فـي قـضايـا تـتعّلق بحـّريّـة الـّضمير فـليس هـناك سـوى مـبّرر واحـد هـو حـثّ 
الـــفرد عـــلى الـــّسعي فـــي ســـبيل خـــير اإلنـــسانـــيّة وصـــالح أمـــرهـــا. فـــعلى هـــذا املـــفترق الّـــذي يـــعّد أعـــظم نـــقطة 
تـحّول فـي تـاريـخ الـحضارة اإلنـسانـيّة لـيس هـناك مـن حـاجـة أوضـح وأمـّس مـن حـاجـة الـعالـم إلـى مـثل هـذه 
الخــدمــات. لــذلــك يســتحثّنا حــضرة بــهاء اهلل أن نــدرك جــيًّدا بــأنّــه "ال يــمكن تــحقيق إصــالح الــعالــم واســتتباب 

أمنه واطمئنانه إال بعد ترسيخ دعائم االتّحاد واالتّفاق."

بيت العدل األعظم
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