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 )ترجمة(
 2002أبريل )نيسان( 

 
 ادة األفاضل قادة األديان في العالم،الس  
 

إن ها تركة دائمةة تكةا التةي فك  هةا الاةرن الععةرمن أنةدما أعربمةل عةعمع العةالم أكةس اأت ةار ن سةها 
ا لهةة ر األسةةرة  إ   أن ةة  ربةةم ال ةة م  أأضةةاف فةةي أسةةرة إنسةةاني ة ماتةةدة، ماأت ةةار األرك م نهةةا معةةتركه

ة ال ال   التالا ةراأال المسةتمر ة، فكاةد بةدأل التعص  تةي ال  ي ساد األفق في  ل م اهر العنف مالص 
ماش مالت  عةي  ةكة فةي  بيعةة الجةنش ال عةري، بةدأل  ةالل  كانل في مقل من األمقال م كأن هةا متأص 
ةة ال التةةماجل ماألسةة اع ال تةةي  المةةا عةةت تل عةةمل  فةةي كةةل  مكةةان  مانهةةارل مةةذ انهيةةار هةة ر الت عص 

ةةا مةةن الهمي ةةال ال  اافي ةةة ماس ني ةةة مالاممي ةةة األصةةمش   ألسةةرة اسنسةةاني ة لتفكةةق مةةن  ةةم  ا عه ةةا معم  فكي ه
ش  متةةةدل كةةةل  مةةةا تةةةدل مةةةن المن ةةةمر الت ةةةاريفي لكةةةل من مةةةا بةةةّن لّكةةةة مضةةةتاها، فكةةةان هةةة ا التتةةةم 

 نساني  دلي ه أكس ما يتمك  المستابل من اسمكاني ال الهائكة المتاتة لكعالم اس الجمهري  
 

ئيسةةي   مةةن مجمدهةةا  إن  مةةا ّةةدأم إلةةس األسةةس هةةم أن  األديةةان ال بةةر  الاائمةةة التةةي كةةان ال ةةرك الر 
ةبّل   عاأة الس  م بّن ال عر، بال ها ما أصة تل هةي  اتهةا أا ةة كةأداف فةي هة ا الس  نعر األفم ة ما 

ةة ال مالم ةةاش أكةةس  لةةا هةةم التاياةةة المهلمةةة أن هةة ر األديةةان الاائمةةة هةةي التةةي  المةة ا أقةةر ل الت عص 
ّني ة مب  تها  أم ا  الن س ة لنا نتن المرجذ األأكس ألتد األديةان العالمي ةة فة ن  عةعمرنا  المسةهملي ة  الد 
يال التةةةي  ي ةةةرك أكّنةةةا أن نهّةةةع  ةةةالجميذ أن يضةةةعما نصةةةع أأّةةةنهم ميتمكةةةما متمةةةل الجةةةد  الت تةةةد 

ّني ةةة جةةر اف هةة ا المضةةذ الاةةائم  ملةة ا ّني  مال  ةةرمي التةةي  تماجةة  الايةةادال الد  فةة ن  قضةةايا الت  ةةر ي الةةد 
دق ا إجراف تمار ّت سم  الص   تساأد أكس فكاها تستدأي من ا جميعه
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ا ّ سةةمي يكةةمن هةة ا الر جةةاف مابةةم ه  ةةا أ ةةاده ةةراتة  متمكهنةةا ال  اةةة  أن ةة  مةةن من كةةق كمننةةا جميعه مالص 
 إلس م ل ه ا الامش  قبم ه تسنها مذ تمف ر الن ي ة الفالصة  اتها التي دفعل بنا

 
ةةر اهتمامنةةا منمعةةن الن  ةةر فةةي مةةا تةةم  مةةن  تت ضةةم معةةالم الاضةةي ة التةةي تماجهنةةا متتبكةةمر أنةةدما نرك 
اسنجةةالال فةةي مجةةا ل أفةةر   ف ةةي الماضةةي اأتعبةةرل الن سةةاف،  اسةةت ناف  عةةك التةةا ل ال ردي ةةة، 

ةةةن   ةةةأن هن  فةةةي    ةةةائعن  أسةةةّرال األمهةةةام  ةةةأن هن  مفكمقةةةال أدنةةةس مةةةن مسةةةتم  الر جةةةاش، م  ةةةس ال  
متي ةةة مالمعنمي ةةة،  ةةنهن  مةةن الت عبّةةر أةةن  اقةةاتهن  الر  ةةرمن اسفةةادة مةةن أي  فرصةةة تمك  مالفرافةةال، فتع

ةةةف رن مةةةن  ةةةم   لكايةةةام أكةةةس فدمةةةة الرجةةةةاش متكبيةةةة رب ةةةاتهم  ملةةةيش فافيهةةةا أكةةةس أتةةةد أن  هنةةةةاا  مسع
س أن  فةةي هةة ر المجتمعةةال مةةن مجتمعةةال أدّةةدة مةةا لالةةل هةة ر األمضةةاه مسةةتمر ة فّهةةا، بةةل ماألدهةة

ةةل  أمةةا ف صةةة مةةا ّةةدمر مةةن  ةةع مالت لم  ا أةةن هةة ر األمضةةاه مةةن ممقةةف الت عص  ةةا أنّةةده ّةةدافذ دفاأه
مناةةاع أكةةس المسةةتم  العةةالمي فهةةم أن  المسةةاماة بةةّن الر جةةاش مالن سةةاف أصةة تل فةةي تاصةةل  تةةدّل

ةةا بهةةا لهةةا مةةن الاةةم ة مالت ةةأ ّر مةةا ألي مبةةدأ مابةة ةةا، أ ةةان  لةةا فةةي األمةةر قضةةي ة معترفه مش قبةةم ه أام،
بةةةداف  األمسةةةاأل األ اديمي ةةةة أم فةةةي مسةةةائل اسأةةة م  بّةةةر أن  اةةةاف هةةة ر المسةةةألة م تمتةةةة لكت ن ّةةةر ما 
ةيادة لكر جةاش إلةس ال تةل أةن سةنآد ّةدأم ىرافهةم أكةس هةمامع  الرأي هم ما دفذ  مناصةري مبةدأ الس 

 الرأي المسهمش 
 

دها األف ةةةار مةةةن كةةةل  جانةةةع أن تكاةةةس هةةةي م  بةةةد  لجتافةةةل الن عةةةرال الاممي ةةةة مال م ني ةةةة التةةةي تهةةةد 
ماش  فمذ كل ألمة تمر  بها العهمن العالمي ة يسهل أكس المما ن أ  ةر فةأ  ر  األفر  مصّرها  الل 
أن يمّ ةةةل بةةةّن تةةةع  الةةةم ن التاياةةةي الةةة ي يع نةةةي تيةةةاة ال ةةةرد مثةةةّن ا نايةةةاد لكبيانةةةال التةةةي ت ّةةةر 

ران التاةةد مال راهيةةة تجةةار اوفةةرين ملره بةة مر الفةةمي مالر ه ةةة العما ةةف متكهبهةةا بهةةدي إعةةعاش نّةة
ةةةة المعةةةاركة فةةةي  ةةةا أن ةةة  تت ةةةس فةةةي ال  ةةةرمي التةةةي تاتضةةةّها المصةةةكتة الفاص  بّةةةنهم  مأصةةة م معرمفه
 عةةةك المناسةةة ال الم ني ةةةة المألمفةةةة يةةةأتي تجةةةامع الجمةةةاهّر فةةةي ال الةةةع معةةةم ها  ةةةاسترا  مأةةةدم 

ل الماضةةةي ال  ابتةةةة ممةةةا كةةةان يسةةةمد مةةةن م ةةةاهر التماسةةةة ا رتيةةةام كمةةةا هةةةم التةةةاش تجةةةار قناأةةةا
 ما ندفاه ال مري 
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ر ما تم  من ا  راد إأةادة بنةاف صةرم الن  ةام العةالمي  ل النتائج المترت  ة أكس ه ا الت  م  الع مي  مأل 
ةةعف ال تةةي تعةةكم منهةةا المن ممةةة العالمي ةةة فةةي عةةككها التاضةةر،  الةةر اهن  ممهمةةا كانةةل م ةةاهر الض 

نل الاّمد ال تي ت ال تركتها متتد  مةن قةدرتها أكةس ات فةا  اسجةرافال العسةكري ة المعةتركة ممهما كا
ةةةيادة الم نيةةةة  ضةةةد  ال ةةةلم مالعةةةدمان،   ّف ةةةا أتةةةد فةةةي إدراا أن   يةةةف ال ةةة ي يسةةةم س  الس  هةةة ا الل 

ماش   المع كاة هم اوفر في  ريا  إلس الل 
 

ةا م الم ل، ماجهل الت عص  ال العرقية ماس ني ة تع  ياق الت ةاريفي ال ة ي  ةال بآرمه كمها أاج ه أصدرر الس 
ةةا  ات،ةةا  ةةا رفضه أةةافال ماأل ا ّةةل، مأصةة م الماضةةي، مةةن هةة ا المن كةةق، مرفمضه إلاف م ةةل هةة ر ا د 

ةةع العرقةةي   ةةة مأن  الت عص  سةةم بمصةةمة اقترانةة     ةةائذ مأهةةماش الاةةرن الععةةرين ال تةةي  متاسةةمها، فاص  مع
ا اتفة ل معة   ةا ذ  ةع العرقةي مةا لاش تي،ةا فةي أجةةلاف بك ةل تةد، متةي   مربةم أن  الت عص  المةرك الر 

ةةا  ا اجتماأي،ةةا ف ن ةة    يعةدم كمنةة  ىفةةة مةةن ىفةةال التيةةاة أصةةابل ق اأه أدّةدة مةةن العةةالم ميم  ةةل سةةكمكه
ا مةةن الجةةنش ال عةةري، كمةةا أن ةة  أصةة م مةة مممها مةةن تّةةل المبةةدأ أكةةس الن  ةةاق العةةالمي   تّةةل  ماسةةعه

سّر أكس أي  مجممأة من الن اش أن تابل أكس ن سها  عد اون  أن تمصةف  أن هةا أن    ال من الع
ع العرقي  أم تتبن ار   تمارش الت عص 

 
ةةا قةةد انمتةةس م ةةادل معالمةة   ل فةةي تةةد   اتةة  دلةةي ه أكةةس أن ماضةةيها م كمه بّةةر أن  مةةا تةةدل   يعةةك 

اد ب ّةرة مةن الن ةاش تةرلم تتةل مأن  تاضرها مضّئها لعالم جدّةد قةد انب ةق فجةرر فجةأة  فة  تةلاش أأةد
كة من إ ني ة مقممي ة م  اي ة مجنسي ة  اسضافة إلةس  أأ اف او ار ال تي فك  تها تكا الت عص  ال المتأص 
تكا الت عص  ال الماترنة بن ام ال  مائف ا جتماأي ةة  ممةا مةن عةا  فةي أن  الةد  ئل كك هةا تعةّر إلةس 

ةةةكم  سةةةات  أن الم ةةةالم المترت  ةةةة أكةةةس هةةة ا الس  ا سةةةمي تسةةةتمر  ل تةةةرة  ميكةةةة  فالعةةةالم اسنسةةةاني   مهس 
ممعةةاّّرر يسةةّر   ةةيف الف ةةس نتةةم بنةةاف ن ةةام جدّةةد يعّةةد صةةيابة الع قةةال اسنسةةاني ة ميهةةره إلةةس 

هة ا لةيش بّةل الاصةّد  فةالعبرة متم  كةة فةي نجدة الم كممّن مالمض هدّن من أبناف ال عةري ة  ل ةن 
 يها ل ل التدمد مالتماجل، مأن   لم يعد هناا مجاش لكت راجذأن  ما تدل تت س اون يعد  تف   
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دل الم ةادر الجمهري ةة متةم  عةرتها  مأمدة األممر إلس ما كانل أكية  فةي الةل من الماضةي  فاةد تتةد 
سةال مالةن  م الاةادرة  ةد تةدريجي،ا فةي المهس  ةا مأصة تل تتجس  ةا تام، مثيان ت اصّكها مأأكنةل إأ نهةا أام،

ةبّل أكس فرضها مت كما العام  ممم ا   عا  في  أن ة  مهمةا كةان ال  ةام فةي هة ا الس   بياها أكس الس 
ر عامل من األساش فةي الع قةال الاائمةة بةّن ميل األمد ف  بد  سي ضي إلس ت ّّعاق،ا ممضنيها  

 ال عر 
 

 
  

ة ال الاائمةة أرضةة لك ّني في بداية الاةرن الععةرين كةأ  ر الت عص  ع الد  هليمةة ما نةدتار بدا الت عص 
م العكمةي تمكةة أني ةة لألأةل  عةك  ش  ف ي العالم ال رثي عةن  الت اةد  أمام تي ار قم  الت  ّّر مالت تم 
أةةةةافال ال  ائ ي ةةةةة  الفصمصةةةةي ة ا سةةةةت نائي ة أم ا متيةةةةال  ئيسةةةةي ة ال تةةةةي قامةةةةل أكّهةةةةا ا د  الععمةةةةد الر 

ق   م  جافل تركة تمار األديان في إ ار الت تم    ل الجارية  الن س ة لك ي ي ةة التةي ن ةر فّهةا مالت  م 
ّني ةةة ال اأ ةةة أكةةس األمةةل  –الجةةنش ال عةةري إلةةس نمأةة  اسنسةةاني  رال الد  جةةافل  م ا ةةة أبةةرل الت  ةةم 

أعقيم المعرك ال ملممبي العالمي في عيكابم  الم يةال المت تةدة  1893مالماأدة  الفّر  ف ي أام 
كةةس ا تعةةاي كريسةةتمفر كملةةمم ش لكاةةار ة األمّركيةةة، ملعةةل  مةةا اتت ةةافه بةة كر  مةةرمر أرثعمائةةة أةةام أ

ةةك أةةن مملةةد المجكةةش العةةالمي ل ديةةان  ةةا هةةم أن ةة  تمف  أدهةةع أ  ةةر من  مةةي هةة ا المعةةرك  ممته
ةدل مةا  المعرمي "ببرلمان األديان" المعهمر  مقد أب ر ه ا البرلمان أن رهية رمتي ة ممعنمي ةة جس 

في كل  قار ة من قار ال العالم  مفاق ه ا التدل كل  مةا اتت ةل  كان ّدمر في أف د ال عر مأاملهم
 ةةة  المعةةةرك م  ةةةس أكةةةس كةةةل  مةةةا سةةةمار  مةةةا فةةةي  لةةةا المعجةةةلال التةةةي أعنجةةةلل فةةةي ميةةةادّن العكةةةم 

 مالت نملمجيا مالت جارة 
 

ّنّ من إلةس  لةا ةرمن مالعكمةاف الةد   م هر ل تةرة مجّةلة مكةأن  األسةمار الاديمةة قةد انةدك ل  من ةر الم ك 
ا جتماه مكأن   تدل فريد في نمأ  "لم يسبق ل  م ّةل فةي تةاريل العةالم " م هةع المةن  م الرئيسةي  

 لكبرلمان إلس تد  
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ةةةل  ّني  األأمةةةس " مأم  ةةةع الةةةد  ر العةةةالم مةةةن رثاةةةة الت عص  الت صةةةريم  ةةةالامش "إن هةةة ا البرلمةةةان قةةةد تةةةر 
نةةال المكّئةةة  ال  اةةة  ةةأن  الاةةادة مةةن أصةةتاع الةةر أي  مي  هيةةة سةةمي ي تنمةةمن هةة ر ال رصةةة  الت  ه  الر 

ّني ةةة التةةي  ةةاش ا فةةت ي فيمةةا بّنهةةا،  ةةانتة كةةي ّمق ةةما رمم األفةةم ة فةةي مجممأةةال العةةالم الد  الس 
ذ هة ا كك ة   م  معةج  فةار مالت اةد  اأمةة لبنةاف أةالم يسةمدر الر فةاف مالر  متعرسس مةن  ةم  الاماأةد المعنمي ةة الد 

ةكها مالدهارهةا، م  تركال تمار األديان من ك أكس انتعار د لنمم  هة ر التركةال متأص  ل  نمه، ممه 
ش  ةةرم لتعةةاليم سةةي ما انتعةةار  ا  فكةةان  لةةا  م ا ةةة أم  المهل  ةةال فةةي العدّةةد مةةن الك  ةةال انتعةةارها ماسةةعه

ةر لجمةةاهّر الن ةاش ال  ّةةرة مةن مةةهمنّن مبّةر مةةهمنّن  م مةةرم  ئيسةةي ة كك هةا يععةةرك ميتيس  األديةان الر 
ا هتمةام  األديةان مالتا تة  أجهةلة اسأة م المسةممأة مالمرئي ةة مةن رادّةم متك ةال  المقل أدركل ه ا

ةةّنمائي ة إضةةافة إلةةس مةةا دأبةةل أكةةس ب  ةة  أفّةةرها عةة كال اسنترنةةل   متةة  األفةة م الس  أةة مة أكةةس مةةا قد 
كيةةةا أكةةةس مضةةةذ منةةةاهج دراسةةةي ة لكتأهّةةةل لكتصةةةمش أكةةةس  مأك ةةةل الجامعةةةال مالمعاهةةةد العكمي ةةةة العع

ّني ةةةة الماارنةةةة  ممةةةا كةةةاد الاةةةرن يصةةةل إلةةةس نهاّتةةة  تت ةةةس الةةةد رج راسةةةال الد  ال العكمي ةةةة فةةةي مجةةةاش الد 
أاف مالمراسةةم المعةةتركة بةةّن األديةةان مألمفةةة معةةائعة  عةةد أن كةةان يسةةتتّل أن  صةةارل تكاةةال الةةد 

 ّف ر م ل ه ا األمر في  اش أتد من الن اش قبل أامد قكّكة ماضية من الل من 
 

كان يعملهةا الت ةرا ا ال كةري ميناصةها ا لتةلام  ،  ال جكي،ا اون أن ه ر الم ادرالمل ن، ميا ل سف
ش الع قةةال  متةةي  مأكةةس أكةةش مةةا يتةةدل مةةن تجةةامع مةةذ تي ةةارال الت متّةةد الجاريةةة مال تةةي تتةةم  الر 
ّني  رفضةةما الةةر أي  ا جتماأي ةةة اسنسةةاني ة األفةةر  مت ّ رهةةا، فةة ن  المتةةلم تّن مةةن أصةةتاع ال كةةر الةةد 
الاائةةةل  ةةةأن  األديةةةان ال بةةةر  جميعهةةةا أديةةةان تةةةق  مةةةن تّةةةل جمهرهةةةا مأصةةةملها مقةةةاممما هةةة ا الةةةر أي 
م ال  ي أترلت  قضي ة إلالة الت مّّل العنصري فكةم يكةن مجةر د فةمرة أا  ي ةة  مااممة أنّدة  مأم ا الت اد 

ا مةن اسقةرار  ةأن  عةعمع األرك كك هة ا تنتمةي أصة ه إلةس أابرة أم تدابّر ىني ة فتسع بل كان نا عه
رمرة  أنصر ماتد ممن ا أتراي  أن  ا فت فال الاائمة فيما بّنها   تمنم  الض 
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ةةا أم ت ةةرك أكةةس أي  فةةرد أم جماأةةة منهةةا أي   ةةعمع امتيةةالها فاص، أي  فةةرد أم جماأةةة مةةن تكةةا الع 
ا سةتعداد لةد  قّمد أم أمائق  ملم تفتكف قضي ة تترير المرأة أن  لا  فاد كان   بد  من مجمد 

ةة اجتماأي ةة أم أف قي ةة مابملةة  سال ا جتماأي ة مالرأي العام  أن     تمجد هناا تج  كل  من المهس 
ر رفةةك مةةنم الن سةةاف تا هةةن  فةةي المسةةاماة  أم تت ةةس فسةةّملمجي ة  تكةةم الم ةةائف الجسةةدي ة لكمةةرأة تبةةر 

ةةا متسةةامية مةةذ ت كةةا ال تةةي لكبنةةّن فةةي مجةةا ل ال امكةةة مةةذ الر جةةاش، أم رفةةك إأ ةةاف البنةةال فرصه
ةةا أن يكةةمن الت اةةدّر ال ةة ي نكن ةة  لةة عك األمةةم أرفانهةةا ب سةةهامها فةةي  الت رثيةةة مالت عكةةيم  م  ّن  ةةي أيضه
رة سةب ها نت فة ر لتعليةل  لةا الةمهم المتةمارل ال ة ي ّةمتي  ةأن  األمةم  رسم معالم تضارة أالمي ة مت م 

   ادر ضئّل، أم أن  ه ا اسسهام معدمم تمامها األفر  أاجلة أن اسسهام في ه ا المضمار إ   
 

هةةال  ال مسةةتم  ّبكةة  أم  ّني ةةة أةةاجلة أةةن ابت ةةار تمج  ميبةةدم فةةي أبكةةع األتيةةان أن  الايةةادال الد 
ش مالت  ّّر  ل ن عرائم أفر  من المجتمذ ىمنل  م اهيم متدة العالم  ّجاري ه ر الد رجة من التتم 

م التضةةةارة مل ةةةن اسنسةةةاني   كف ةةةمة مسةةةتابكي ة تت مي ةةةة   منةةةا  منهةةةا متسةةةع فةةةي سةةةبّل تاةةةد 
ا  الن س ة لك ئال  ال الهمي ال األقل عأنها مت ،ةا مةن كةل نةمه ّةدأمها جنسةنا ال عةري   كضرمرة أيضه

قياة من تاريفنا الجماأي المعترا   لإلسهام في ه ر الك ت ة الد 
 

أتاع المستابل معكملة أديمةة التةراا مهةي بّد أن بالبي ة األديان الاائمة تاف إلاف كل  ه ا أكس أ 
ل بها هةي دمن بّرهةا  د كل  منها  أن  المصمش إلس التاياة افتعص  أسّرة العاائد مالد أام  ال تي تهك 
راسة عدّدة العنف لرأل الف ي ممل ةدل  من العاائد مالد أام ، فنجم أن  لا منالأال  ال ة الع 

ان األرك   ال رقة بّن سك 
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ضةة لجهةمد  اقع، فاد ات ضم أن همأم ا العما مار لس مة العةالم اسنسةاني  مام  كانل جال ة لكفراع مالد 
ةةةد أن ةةة    د ةةةل ل هةةةماش ال تةةةي تعةةةاني منهةةةا الّةةةمم ا صةةة م أمةةةرر  ممةةةن المهك  أةةةي لعةةةرك سةةةرد م ص 

ع األأمةس ال ة ي يعةّن سةمعة  جماهّر ب ّرة من الت اأسّن سّ ئي التظ   سبع اند ه نّران الت عص 
ة لة لا أ  مهةم ال ا مةن أم كةة أةد  ّن ميتا  مةن قةدرر  ممةا هة ر ال  ةاهرة بجدّةدة  فكنسةق مة  ه ماتةده د 

ةةادش أعةةر المةةي دي  كك  ةةل تكةةا  التةةرمع ال  ائ ي ةةة ال تةةي دارل رتاهةةا فةةي أمرم ةةا فةةي الاةةرن الس 
انها  م  الترمع الاار ة األمرمث ية من األرمام ما ّملاي    ةّن فةي المائةة مةن العةدد اسجمةال ي لسةك 

بةةد  لكمةةرف أن ّتسةةافش أةةن المتصةةمش  عّةةد المةةد  ال ةة ي جنتةة  مسةةتجني  ال عةةرية فةةي المسةةتابل مةةن 
ّني  األأمةةةس ال تةةةي أ ةةةارل م ةةةل هةةة ر  ةةةع الةةةد  ةةةمّر العةةةام قةةةم  التعص  البةةة مر ال تةةةي برسةةةتها فةةةي الض 

راأال   المنالأال مالص 
 

ةرد مةا قةد ارتع ةع مةن فيانةة لكتيةاة ال كريةة  فهة ر   اي أكّنةا أن نضةّف إلةس مةا أمردنةا فةي هة ا الس 
ّن الادرة ال امنةة فية  لتأديةة دمر فاأةل متاسةم فةي رسةم  الفيانة كانل أ بر العمامل ال تي سكبل الد 
ّني ةةة فةةي أبكةةع األتيةةان المسةةهملة األملةةس أةةن فةة ش  سةةال الد  ةةهمن العالمي ةةة  فكانةةل المهس  معةةالم الع 

ت ةةاأل  أي  متاملةةة ل سةةت ادة مةةن الاةةدرال ال كري ةةة ال تةةي بهةةا ّتمّ ةةل الهمةةم فةةي ال تةةل أةةن التاةةائق ما 
ةا سةمار مةا مضةعت  لن سةها  سال استتم  أكس كةل  ت كّرهةا معة كها أم  ال عر  مالتاش أن  ه ر المهس 
ةةةة  ع ةةةرل ال  اقةةةال اسنسةةةاني ة مأضةةةع تها  فةةة ن  ا  ت ةةةاف  عةةةجع ا ن مةةةاش فةةةي  مةةةن بةةةرامج فاص 

ي ال أم إدانة اسرهاع  متي ةة مجابهةة الماد  ةا فةي مجابهةة األلمةة األف قي ةة مالر  مالعنف لةن ّجةديا ن عه
ّني ةة  ا لت ةالناجتة ما لم تبدأ ه سال الد  إلةس فعةكها فةي تمةل مأداف مسةئملي اتها متعالجة    ر المهس 

ةدق  فاةد كةان مةن جةر اف هة ا ال عةل أن  جمةاهّر المةهمنّن  اتةل دمن  راتة مالص  معالجة تت سم  الص 
 أرضة ل ف ار إلاف ه ر الت أ ّرال تماية 
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ليسل ه ر الت أم  ل، مهما بك ل او م ال تي ت ع ها،  م ا ة ات هام ل ديان الاائمة  بةل الاصةد منهةا 
ةا، ي ة  ي جة مر  ّن، كمةا نعكةم جميعه الت  كّر  ما تتمت ذ  ة  هة ر األديةان مةن ن ةم  أةديم الن  ّةر  فالةد 

ّن صةةادقّن فةةي م ئهةةم لةةرمم تكةةا الن  ةةمش الن مايةةا ال اأ ةةة أكةةس األأمةةاش   مأنةةدما يكةةمن أت ةةاه الةةد 
ّني ةة مياتةدمن  الم ةل ال ة ي ضةرث  هةه ف،  امية من الر سل ماألنبياف ال ة ّن أأ ةما العةالم ن مة  الد  الس 
ا قدراتهم أكس المت  ة مالت سامم ماسبداه ممجابهةة  ن ال دّن أندئٍ  من أن ّمقظ في الن اش جميعه ّتمك 

ةالم العةام، مالعمةل  الت ةالي  أف ر ع متاةديم البة ش مالت ضةتية فةي سةبّل الص  عاع ممتم الت عص  الص 
ةةا   جةةداش فيةة  أن   الاةةم  األصةةّكة ال تةةي هةة  بل ال  بيعةةة  أكةةس ضةة ا أهةةماف ال ريةةلة التّماني ةةة  ممم 

نتها كانل   ضل تتا ذ الم اهر اسلهي ة في سجل تاريفنا اسنساني    اسنساني ة ممد 
 

فهةة ر الاةةم   اتهةةا مال تةةي كةةان لهةةا م ةةل هةة ر او ةةار الن افةة ة فةةي العصةةمر الماضةةية   تةةلاش ما كةةة فةةي 
ذ  المأي اسنساني  ك تد  فصائص  ال ارلة التي   يمكن متمها  فةربم ضةةلة العمامةل ال تةي تعةج 

ّن ه ر، مربةم العا ةال ال تةي تاةف فةي مجههةا، نجةدها صةامدة  فةي دأةم أكس ا ست ادة من قم  الد 
مةا   يعتصةةس مةن م ّةّن الن ةةاش مم ةن ّناضةكمن مةةن أجةل ال اةاف ما سةةتمرار  كمةا نجةد هةة ر  ك ةام

ا   تتمق ف أن  عل األ  اش ماألملياف فةي كةل  البكةدان ل ةي ّبرهنةما فةي تيةاتهم  صةمرة  الام  أيضه
سةةة  مالتضةةارة اسنسةةاني   ة فةةي مسةةارها مانعةةة أكةةس صةةدق الم ةةادر مالم ةةل ال تةةي تمتهةةا كتةةبهم الماد 

ا أكس الت أ  ّن قادر أيضه لّل أكس أن  الد  م لنا البرهان مالد  ر في بنية الع قال ا جتماأي ة تةأ ّرها ّتاد 
ةةا أةةن  م جةةمهري  فةةي التضةةارة اسنسةةاني ة إ  مكةةان نا عه ةةا أن نجةةد أي  تاةةد  ةةعع تا، ةةا  ممةةن الص  أمياه

ر إ ها  أن  الع ّن  فهل في اسمكان لنا أن نتصم  بمر إلس المرتكة الفتامي ة فةي هة ر المسةّرة ال تةي الد 
نّن لتن يم ال رة األرضي ة سّتم  ميتتا ة ؟ ما  ا كانةل المة اهع رمتةي   ق فةي فةمافٍ است رقل ى ي الس 

ا  العاائدي ة التدّ ة ال تي انترفل أن  ريق التق  في الارن ال  ي مر  ماناضةس قةد تا اةل أمةرها ماتةده
 فهمفاا 
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ها بتكةا البةدائل ال تةي تجةمد أن ها قد أتل  ا لّل الاا ذ أكس أن اتتياجال العالم الّمم   يمكن سد  لد 
 بها قدرة اسنسان أكس ا بت ار ما فتراه 

 
 

 
لف   تضرة بهاف هللا الن تائج ال تةي سةمي ّماجههةا أصةرنا الةر اهن فيمةا أفةاك  ة  ّراأة  مةن بيةان 

مةةان  مقةةةد انتعةةةرل هةةة ر البيانةةا ا معةةةهدل تعميمهةةةا قبةةل قةةةرن مةةةن الل  ل منةةة  صةةةدمرها انتعةةارها ماسةةةعه
 العامد ال اصكة بّننا مثّن  لا المقل  مجاف فّها:

 
هةة إلةس األفةق األأكةس متةأتمر  ةأمامر  "إن  مما   عا  فية  أن  جميةذ األديةان متمج 

  أم ا مةا افتكةف مةن أمامرهةا مأتكامهةا فاةد كةان  تسةع ماتضةيال العصةمر التق  
أنةد هللا منةل ش  معةّئة هللا مةا أةدا  عضةها ال تةي كانةل نتّجةة  ماأللمان، فال ل  من

ضةةة ش ال عةةةر مأنةةةادهم  أن انهضةةةما يعضةةةدكم اسيمةةةان مت  مةةةما أصةةةنام األمهةةةام 
كما  ا ت تاد ما ت  اق "  متمس 

 
ّني ةةة    ّةةدأم م ةةل هةة ا الن ةةداف إلةةس الت فك ةةي أةةن اسيمةةان بتكةةا التاةةائق الجمهري ةةة ألي  مةةن الةةن  م الد 

ن  ال  ر مجمدر ب ات   ما  ة كما أن   ل  ما ّبر  بر   بل إن  األمر أكش  لا، فكإليمان أتكام  الفاص 
ةم فةي أي   ضةمّر جةدّر  ةأن  ما ّهمن    اوفرمن أم   ّهمنمن      يمكن أن يكمن الماله مالتكآ

ةةد  كةةل  صةةراتة ممضةةمم التةةل  أكةة م إّةةرادر مةةن قةةمش إن مةةا ّهك  ن  مةةا تاةةد  س رفةةك يسةةم س ضةةمّرها  ما 
أافال الاائكةة  امتيةال دّةن أكةس دّةن أم اأت ةار أي دّةن دّنهةا فتامي،ةا   دّةن  عةدر  فم ةل هة ر  ا د 

متي ة لفناها هي أافال ال تي تنبل ج مرها تكتف  تمش التياة الر   ا د 
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أف ةةةر أامةةةل ان ةةةرد متةةةدر فةةةي الاضةةةاف أكةةةس كةةةل  بماأةةةل المتةةةدة ما ت تةةةاد مأعةةةعل نّةةةران العنةةةف 
 مال  ضاف مالعصبي ة 

 
يسمد لدّنا ا أتااد  أن  قادة األديةان ّن  ةي أكةّهم مجابهةة هة ا الت تةد ي الت ةاريفي  إ ا أرادما لكايةادة 
ّني ة ه ر أن يكةمن لهةا أي  معنةس فةي المجتمةذ العةالمي ال ة ي بةدأ ّبةرل إلةس المجةمد نتّجةة مةامر   الد 

ش مالت  ّّر ال تي أتد ها الارن العع ا متلاّةدة    من تجارع التتم  رمن  فاد  ال من الجكي  أن  أأةداده
ةمامي ة كك هةا تاياةة ماتةدة فةي  من الن اش قد مصكل إلةس قناأةة  ةأن  التاياةة ال امنةة فةي األديةان الس 
جمهرهةةا  ممةةا كةةان لم ةةل هةة ر الاناأةةة أن تصةةدر نتّجةةة أي  تةةل  لمجةةاد ل فاهيةةة، مل ن هةةا صةةادرة 

ن مةن فبةرال ماسةعة منتّجةة تمل ةد ا أتاةاد بمتةدة العائكةة أن مأةي مجةداني  أبنةار مةا تةمف ر ل فةري
ا مةن أةمالم أ ةا أكّهةا هاسنساني ة  اتها  فمن مليج معتادال م امش دّني ة مأتكام عرأي ة تم  تمار 

متي ة، م كه م ل المتدة ال تي تجمذ مفتكةف الاممي ةال  االل مان، بدأ ّبرل هناا ععمر  أن  التياة الر 
ل فةةي تةةد   اتهةةا تاياةةة ماتةةدة م كاةةة ميسةةمر ل ةةل إنسةةان سةةبّل المصةةمش ماألأةةراق مال  ا افةةال، تعةةك 

ن مةةن  ةةعمر ال ةة ي بةةدأ يعةةم  الن ةةاش مل نةة    ّةةلاش فةةي بدايةةة أمةةرر ملّةةتمك  ةةل هةة ا الع  إلّهةةا  مل ةةي ّتأص 
ة م، ّن  ةي أكية  أن يت ةس  الت أّّةد الاكبةي  ال ا مةل اسسهام إسهامها فاأ ه في بنةاف أةالم يسةمدر الس 

ة  إلةّهم جمةةاهّر الن ةاش فةي كةةل  أنتةاف العةالم  ك هةةا لكهدايةة مالر عةاد تت ةةس  مةن قبةل أملئةا ال ةة ي تتمج 
رة   في ه ر الك ت ة المتأف 

 
ةا  الن سة ة لعةرائعها معةعائر أ اداتهةا مصةكماتها   تفتكف األديان ال بر  أةن  عضةها افت فهةا أ يمه

ا إ ا أفة نا فةي تاةدّرنا أن  العةالم عةهد فة ش ملم يكن من الممكن أن يكةمن األمةر أكةس أكةش  لة
ةةنّن ال تةةي مةةر ل أكيةة  دمرال متتا عةةة مةةن الةةمتي ماسلهةةام اسلهةةي  جةةافل لتكب ةةي التاجةةال  ى ي الس 
ئيسةةي ة  ر مالن مةةم   مفةةي التايةةة ّبةةدم أن  إتةةد  الفصةةائ  الر  المت ّ ةةرة لتضةةارة إنسةةاني ة دائمةةة الت  ةةم 

سةةةة تصةةةر  ةةةمامي ة الماد  ّن فةةةي  بيعتةةة  لك تةةةع الس  يتها،  عةةةكل مةةةا أم  ةةةةفر،  المبةةةدأ الاائةةةل  ةةةأن  الةةةد 
ر  ملعل  ما   يمكن تبريرر من المجهة  فاضذ لسنن النمم  مالت  م 
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األف قي ة هم اسقدام أكس تسفّر المماريل ال  اافي ة لفكق الت عص  ال م عل معاأر ال رقةة مالن  ةمر 
متي ةة ما  رائهةا  إن  مهم ةة بّن الن اش، مهي المماريل التي تع  ل أص  ه من أجل إبناف الفبةرال الر 

ةا لمةا تعتناة   عي  ت ها أن التاياة، مالعةيع   اه مم اسنساني ة في المرت ة األملس ست اس دائمها الس  الر 
 من الم ادر مالم ل، مالن  ر إلس جهمد اوفرين  كامل ا تترام ل ي ياابكما  لا  الم ل 

 
إ ا مةةا تةةم  ا أتةةراي  ةأن  األديةةان ال بةةر  كك هةةا متسةامية مةةن تّةةل أصةةملها  قةد ياةةمم هنةةاا اأتةراك

ا كبّةرة مةن الن ةاش، أم يسةه ل لهةم أكةس األقةل  ذ أأةداده اسلهي ة، ألن  م ل  لةا ا أتةراي سةمي يعةج 
ا أم لةم يكةن ف ن ة  مةن  ت ّّر أديانهم مالةد فمش فةي أديةان أفةر   مسةماف كةان هة ا ا فتةراك صةتيته

د أن   ه ا األمر   يعدم كمن  هامعةي  األهم ي ةة إ ا مةا قةمرن  ال رصةة الت اريفي ةة المتاتةة اون  المهك 
، ناهيةةا أةةن  ةةا ىفةةر ّتجةةامل تةةدمد هةة ا العةةالم األرضةةي  أمةةام أملئةةا ال ةة ي ّةةدركمن  ةةأن  هنةةاا أالمه

لتجةةج المسةةهملي ة ال تةةي ي رضةةها م ةةل هةة ا اسدراا مالةةمأي  ممةةا دّةةن إ   مهةةم قةةادر أكةةس أن ّةةمرد ا
هعةةة ماسأجةةاع لّةةدل ل بهةةا أكةةس ن ةةم ر فةةي ترثيةةة الن  ةةمش  اأيةةة لكد  ميسةةمق البةةراهّن المم ةةمق بهةةا الد 
ا  أن  تعاليم أي  أاّدة مةن  متنمية مكارم األف ق  م الم ل   يست يذ أتد من الن اش أن ّلأم جاد،

ةة ال ماألمهةةا م  فمةةن ال  بيعةةي  أن تمةةر  العاائةةد كانةةل أ  ةةر أم أقةةل  أ ةةرها مةةن بّرهةةا فةةي نعةةر الت عص 
ةد أن  د أناصرر  سكسكة مةن الت تةم  ل المسةتمر ة، ممةن المهك  أنماأل الت عامل مالت جامع في أالم تتمت 
سةةال، أي،ةةا كانةةل، دمرها فةةي الت  كّةةر مكي،ةةا فةةي ال ي ي ةةة ال تةةي يمكةةن بهةةا تسةةّّر األمةةمر  لكةةن  م مالمهس 

د  ملعةل  مةا يضةمن سة مة الن تةائج فةي نهايةة األمةر مةن متدبّرها   رياة تنم ي رمم المتةدة ما ت تةا
ان  متي ةةة ماألف قي ةةة ما جتماأي ةةة هةةم اسيمةةان الر اسةةل لةةد  الجمةةاهّر ال  ّةةرة مةةن سةةك  الن ةةماتي الر 

ةةن   يعسةةت تس رأّهةةم  ةةأن  ال ةةمن   ّفضةةذ ألهةةماف ال عةةر منةةلماتهم بةةل ّرضةة لمعةةئية  لاألرك مم 
 ة مرتمة مال تي   ّنضع معّنها العناية اسلهي ة الممتكئة ممد  
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ة ةا ت س  ل  لةا فها هي التماجل ال تي كانل ت ر ق الن اش ىّكة ل نهيار بّنما يعهد أصةرنا فةي ىٍن معه
في سالف الل مان، ميتدل  لا ربةم مةا  هةع إلية  أهةل الماضةي مةن  الجدار ال  ي استتاش تجاملر

م ةمامي ة أن   سمي ّ اس إلس األبد تائ ه بّن التياة الس  امي ة مالتياة األرضي ة  فاةد أك مةل ال تةع الس 
مم  ا أف قي،ا فتسع بةل إن هةا سةبّل الةر  مام أن  فدمة اوفرين ليسل فرضه الماد سة المهمنّن أكس الد 
 اتهةةةا ل قتةةةراع مةةةن هللا  مت تسةةةع هةةة ر الت عةةةاليم المألمفةةةة فةةةي ّممنةةةا هةةة ا معةةةاٍن  ال أ عةةةاد جدّةةةدة 

بناف المجتمةذ بنةافه تةدّ ها أصةري،ا  م مةا أن  المأةد الاةديم ببنةاف أةالم تتّية    ضل ما تم  من إأادة ل
م ادر العدالة قد بدأل معالم  ت تمل تدريجي،ا م ال هدفها يسهل تتاياة ، أصة م فةي اسمكةان تكبيةة 
مم ماتتياجال المجتمذ  صمرة متلاّدة  اأت ارها جمانع مت امكةة لتيةاة رمتي ةة ماتةدة  اتتياجال الر 

 تام ة الن ضج 
 

ّني ةةةة أن ترت ةةةذ إلةةةس مسةةةتم  المسةةةهملي ة لمجابهةةةة الت تةةةد ي ال ةةة ي تم  كةةة  هةةة ر  ةةةر لكايةةةادال الد  ما  ا تيس 
ّن مالعكةم  م  كرها، ف  بد  له ر المجابهة من أن تبدأ  اسقرار  ةأن  الةد  األتاسيش مالمعاأر ال تي تاد 

ماس تهما تنمم الادرال ال امنة في المأي  رياان لتتصّل المعاري مالعكمم  صمرة منت مة مأن  ب
ّن مالعكةم أمةر  ماسدراا مأن   من المستتّل ا ست ناف أن أي  منهمةا  م مةا أن  أي  تعةارك بةّن الةد 
 عّةةد ا تتمةةاش، فهةة ان ال  رياةةان أساسةةي ان  الن سةة ة لمنةةاهج الت  كّةةر فةةي ا تعةةافال العاةةل لكتاياةةة، 

يا إلس أفضةل الن تةائج فةي تكةا ا ّن مالعكةم فةي مأد  ةعّدة مةن فتةرال الت ةاريل تةّن تعةامن الةد  ل تةرال الس 
ا مأرفما أن هما يكم  ن  عضةهما الة عك  م   ا مفآِهمآ الن اش  بيعة كل  منهما فهمها صتيته العمل معه
ةةا  مةةا ي رضةة  أكّهةةا  م العكةةمم مةةن أن تسترعةةد دممه ه  ال  اق ةةة ال تةةي تمل ةةدل إ ةةر تاةةد  بةةد  لكمهةةارال مالةةر 

ه  اسةةةةتفدامها ا لتةةةة متي ةةةةة ماألف قي ةةةةة لضةةةةمان اسةةةةتفدام تكةةةةا المهةةةةارال متكةةةةا الةةةةر  لام  الم ةةةةادر الر 
ّني ةةةة، مهمةةةا كانةةةل أليةةةلة أكةةةس الن  ةةةمش، أن تفضةةةذ  ا مفِّ ةةةرها  كمةةةا ّن  ةةةي أكةةةس العاائةةةد الد  صةةةتيته

  كامل الر ضا ما متنان ل فت ار افت ارها أكمي،ا ّتمّ ل  الت جر د ماسنصاي 
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ةةمّر م اعةةرة  مهةةا نتةةن  د ألن هةةا تمةةش  الض  نةةأتي أفّةةرها إلةةس قضةةي ة ن رتهةةا  ك ّةةر مةةن الت هّ ةةع مالت ةةرد 
ةك ة مالن  ةم    نيا العدّةدة معةهماتها تةع  الت مت ةذ  الس  فمن جمكة ما يستهمي اسنسان مةن م ريةال الةد 

سةك ة من ةم  فةي  مليش بري ها أن تع ل ه ر الت جرثة  اش قادة األديان  الن سة ة لمةا ّتمت عةمن  ة  مةن
مةةا ّتعك ةةق  اضةةايا العاّةةدة ماسيمةةان  م  يتتةةا  أي  فةةرد صةةري األأةةمام ال  ةةماش فةةي دراسةةة ال تةةع 

سةة مةرارها مت ةرارها الماد سة  ر مةا أ  دتة  تكةا ال تةع الماد  مالت ام ل المتجةر د المةتمع ن فّهةا  سةتعادة تة ك 
ةك ة مالن  ةم  م فةا ر كامنةة تاةمد إلةس ال سةاد ماسفسةاد م ةأن  من تاياة مسةك م بهةا  ةأن  فةي تمك ةا الس 

ةك ة سة مةه من ةم ها مأهم ي ةة  م  عةا  فةي أن   ه ر المفا ر تت اقم ميع م أمرها كك ما الدادل تكةا الس 
ّن  ةك ة مالن  ةم  مةن ِقبةل أةدد   يعتصةس مةن رجةاش الةد  مم أكةس م ريةال الس  ا نتصارال الف ي ة لكر 

 ة  األديةان الاائمةة مةن قةم  ف  قةة مثن ةافة ّجةع اأت ارهةا إتةد   أبر الاةرمن دلّةل أكةس مةا تتمت ةذ
نيا  مةا  ّن اسةتهمتهم الةد  امية  بّر أن   مثن ش الماياش كان هنةاا ىفةرمن مةن رجةاش الةد  مّ لاتها الس 
ةا فصة ة  ةد هة ا كك ة  أرضه مف رت  لهم من سةك ان من ةم  مأبدقتة  أكةّهم مةن المصةالم  مالمنةافذ، فمه 

ي ال ساد مانتعار اليأش لد  كل  مةن نمل فّها معاأر  ا ستف اي  كل  األممر  اسضافة إلس ت ع 
ّني ةةةةة الايةةةةام أكةةةةس تمةةةةل  ةةةةك ة مالن  ةةةةم   فةةةة ن اسةةةةت األ الايةةةةادال الد  عةةةةاهد هةةةة ا الت  الةةةةع أكةةةةس الس 
قياةةة مةةن لت ةةال الت ةةاريل، فةة ن  م ةةل  مسةةهملي اتها مأداف ماج اتهةةا تجةةار المجتمةةذ فةةي هةة ر الك ت ةةة الد 

 سقدام سيتمل من المعاني مالمضامّن ما   تاجة إلس عرت  مت صّك  ه ا ا
 

 
 

ّن ّهةةدي إلةةس رفةةذ مسةةتم  األفةة ق إلةةس أسةةمس الةةد رجال ميسةةعس إلةةس فكةةق التةةةلف  متّةةل أن  الةةد 
كيةةا مالمرجةةذ  ةةك ة العع ّن أبةةر الت ةةاريل هةةم الس  مالمئةةام بةةّن الن ةةاش  مةةا ّةةرث هم مةةن أ قةةال،  ةةل  الةةد 

ّن أكةةس الن هةةائي لكت عر  يةةف  عةةهمن التيةةاة متتدّةةد معانّهةةا  ف ةةي كةةل  أصةةر مةةن العصةةمر دأع الةةد 
 تأصّل الفّر في الن  مش فأمر  صنذ المعرمي
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هيةة ال تةي  د أمام أأّن أملئا ال  ّن ترصما أكس أن ّرما  أ صةارهم تكةا الر  منهس أن المنكر، مجس 
فّنةةة ال تةةي لةةم تن كةةق  عةةد فةةي اسنسةة رعةةادات  رسةةمل معةةالم الاةةدرال الد  ّن ما  ان  ف  ضةةل مصةةايا الةةد 

عها أكةس إلالةة التةدمد مالاّةمد ال تةي ي رضةها العةالم أكّهةا ممةا يعّنهةا  مجدل الن  ش العاقكة مةا يعةج 
يةة  كاةةم ة رئيسةةي ة تجمةةذ  مر ال ةة ي ّهد  أكةةس تتاّةةق  اتهةةا  متةةمتي ككمةةة "ال ةةدّن" تةةّن نسةةتعمكها  الةةد 

ةةعمع لّجعةةل منهةةا مجتمعةةا ةةا ملتن كةةق فّهةةا  اقةةال ال ةةرد مفتكةةف األقةةمام مالع  ل أ  ةةر ات سةةاأها متنم أه
لتعب ةةر أةةن  اتهةةا تعبّةةرها كةةام ه  إن  المّةةلة الع يمةةة لعصةةرنا الةةر اهن هةةي المن ةةمر ال ةة ي مةةن ف لةة  
ياق التضاري لتتةا ذ األديةان متعاقةع الر سةا ل  يست يذ الجنش ال عري  أسرر أن يستعف  ه ا الس 

ةةمامي ة فّةةرار ك ةةاهرة مت   ةةياق ال ةة ي يم  ةةل  لةةا الك اةةاف دائةةم الت تةةا ذ تةةّن ّكتاةةي الس  تةةدة ماتةةدة، مهةةم الس 
 أالمنا األرضي  ه ا  عالم هللا 

 
 ع ل هة ر الن  ةرة الت اريفي ةة أكةس امتةدادها اسلهةام فةي الجامعةة البهائي ةة فعك ةل أكةس الت ةرميج  اةم ة 

 ك  الن  ر أةن الع قةال الم ّةدة متماسة لنعا ال "تركة تمار األديان" من  بداية تأسيسها  م 
ال تةةي تفكاهةةا هةة ر الن عةةا ال ّةةر  البهةةائّ من أن  ك ةةام األديةةان المفتك ةةة فةةي سةةبّل تتاّةةق الت اةةارع 
افل فةي  ةمر  بّنها إن ما هم  م ا ة ا ستجا ة لكمعةّئة اسلهي ةة ال تةي أرادل  لةا لكجةنش ال عةري الةد 

ا فةي مماصةكة دأمهةم لهة ا المجهةمد  كةل  نضج  الجماأي   م  يةألم أأضةاف جامعتنةا الب هائي ةة جهةده
مسّكة ممكنة  ممهما يكن من أمر ف ن نا مةدّنمن لعةركائنا فةي هة ا المجهةمد المعةترا إ  نعكةن أةن 
ادق  أن   إ ا ما كان لما ّجري من تمار بّن األديان أن يسهم إسةهامها  ا د لةة ممعنةس  إيماننا الص 

تعكم منها إنساني ة ألم  بها اليأش مفادان األمل،   بد  لهة ا التةمار في ع اف العكل ماألمراك ال تي 
مأن يعره في التدّل  صدق مأمانة مثدمن أي  ممارثة إلاف ما تمكي  أكّنا تكا التاياةة العكيةا ال تةي 

أ  مهي التاياة الاائكة  أن  هللا هم الماتةد األتةد، م ةأن   – ع ل "تركة تمار األديان" إلس المجمد 
د معةةةالم ال  اافةةةة فّهةةةا مافةةةت ي ت سةةةّرال ال عةةةر ا ألديةةةان كك هةةةا فةةةي جمهرهةةةا دّةةةن ماتةةةد ربةةةم تعةةةد 

 لتعاليمها 
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ّني ةةة سةةمي يسةةتعر  ةة ال الد  ف ةةي كةةل  ّةةمم يمةةر  بنةةا ّت ةةاقم الف ةةر مةةن أن  الن ّةةران المتصةةاأدة لكت عص 
ةا مةن او ةار المةدم رة مةا   يمكةن أن ّف ة ر فةي  ةاش  م  سةبّل لةدرف لهّبها ليترق العالم كك ة  مفك  ه

نةةة  م  ّن  ةةي أن نفةةاده الةةن  ش ال المدني ةةة  م ردهةةا دمن أي  معم هةة ر المفةةا ر مةةن قبةةل التكممةة
فنعتاةةةةد  ةةةةأن  مجةةةةر د المناعةةةةدة لايةةةةام الت سةةةةامم المت ةةةةادش  اسةةةةت اأتها متةةةةدها إ  ةةةةاف نّةةةةران العةةةةدامة 

ةة ال ال تةةي تةةد أي أن هةةا معةةمملة ب تأّّةةد إلهةةي   متهّةةع األلمةةة الر اهنةةة مال  ضةةاف مالاضةةاف أكةةس الت عص 
ةةدما  ةةرامة  اتهةةا التةةي انتهجهةةا أملئةةا ال ةة ّن مه  ةةكة  الماضةةي  ةةالتلم مالص  ّني ةةة لا ةةذ الص   الايةادال الد 
ة ال ماضةةية  الن سة ة لكعةرق مالجةنش مالةم ن تتسةام  فةةي  السةبّل لكمجتمةذ اسنسةاني لمجابهةة تعص 

ةة ال الاائمةةة فةة ر لمتاملةةة الت ةةأ ّر فةةي عراسةةتها المةةدم رة مةةذ الت عص  ي أةةالم الّةةمم  ممهمةةا كةةان المبةةر 
ةعي فةي سةبّل  ر ماتةد هةم تةل  ال ةرد أكةس الس  مّر فكةيش هنةاا سةم  مبةر  ي ة الض  قضايا تتعك ق  تر 
ش فةي تةاريل التضةارة  فّر اسنساني ة مص م أمرها  فعكس ه ا الم ترق ال  ي يعد  أأ ةم نا ةة تتةم 

مضةةم مأمةةش  مةةن تاجةةة العةةالم إلةةس م ةةل هةة ر الفةةدمال  لةة لا اسنسةةاني ة لةةيش هنةةاا مةةن تاجةةة أ
ا  أن ةةة  "  يمكةةةن تتاّةةةق إصةةة م العةةةالم ماسةةةتت اع أمنةةة   يسةةةتت  نا تضةةةرة بهةةةاف هللا أن نةةةدرا جّ ةةةده

 ما مئنان  إ   عد ترسّل دأائم ا ت تاد ما ت  اق "
 

 بّل العدش األأ م        
 


