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 بيان من الجامعة البهائية العالمية

 مكتب المعلومات العامة 
1999نيويورك، شباط   

 
 

جلسددة  1992عقددد مجلددن النددوباب البرازيلددي فددي الرددامن والعشددرين مددن مددايو  أيددار  مددن عددام  
هللا إلى الملكوت األعلدى   ولقدد تزايدد األردر  تذكارية خاصة بمناسبة مرور مائة عام على صعود بهاء

الددذت تركددا بهدداء هللا ورسددالتا العالميددة ليصددبا رددذا األرددر ظددارر  مفلوفددة فددي األوسدداط ال كريددة العالميددة 
ويتجلبددى فددي نسدديت المجتمددع العددالمي الددرارن   فمددن الواوددا أن رسددالة الواددد  وا ت ددا  التددي ندداد  بهددا 

ددت شددوا  للددوب الم شددربعين البددرازيليين   فقددد أشدداد المشددرعون الددذين تادددروا فددي الجلسددة بهدداء هللا مسب
سددة التددي جدداء  التذكاريددة رددذا نيابددة عددن كددل األاددزاب الممرلددة فددي مجلددن النددواب بمجموعددة اآلرددار المقدب

   "إنجدداز كتددابيب مقدددبن صدددر عددن للددم وااددد بم ددرداأوددخم "بهددا بهدداء هللا، فوصدد ها أاددد النددوباب بفنهددا 
بالم هوم البهائي الخاص بمستقبل كوكبنا األروي، فعلبق على ذلك متادث آخدر لدائ:    اوأشادوا أيو  

عدن الخ:فدات التافهدة ادوق القوميدة أو  ايتخطبى الادود الماديبدة لياتدوت البشدرية كلهدا بعيدد   إنا م هوم"
  1  "د أو اواجز الت رلة وا نقسامأو المعتق   العر 
 

دا ام، فدي ودوء ردذا المدديا واءطدراء، أن رسدالة بهداء هللا مدا والمريدر ل:رتمد ولعل المددر  اق 
زالددت تتعددرد لةدانددة المريددر  والتاددريم مددن لبددل رجدداق الدددين المسددلمين الددذين ياكمددون إيددران اليددوم، 

 والذين كان أس:فهم كذلك
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ذين مسؤولين عن ن ي بهاء هللا وسجنا في أواسط القرن التاسع عشر، وعن ذبا اآل   مدن أتباعدا الد
اعتنقوا مبادئا الهادفة إلى تويير خيبدر لايدا  البشدر والمجتمدع   واتدى فدي الولدت الدذت كاندت فيدا تلدك 
الجلسة التاريخية منعقد ، كان ر:رمائة ألف بهائي من الدذين يعيشدون فدي إيدران يرفودون التخلدي عدن 

انهددا   فجلددب ذلددك علدديهم معتقددداتهم التددي  لددت اءشدداد  واءطددراء فددي معظددم أنادداء العددالم، ويددفبون نكر 
جن والقتل    ا وطهاد والارمان، وفي معظم األاواق السب

 
ولقددد شددهد القددرن الماوددي أمرلددة أخددر  مددن المعاروددة وا وددطهاد طبعددت مسددلك العديددد مددن  

؛ األمددر الددذت يريددر التسدداؤق اددوق طبيعددة موددمون الت كيددر الددذت أرددار األنظمددة ا سددتبدادية وتصددرفاتها
 د  التباين رذا ما بين اءدانة والرفد من جهة، واءطراء والمديا من جهة أخر    ردود ال عل الشدي

 
1 
 

إن الباعث الرئيسي لرسدالة بهداء هللا ردو شدرحق لاقيقدة الوجدود علدى أنهدا فدي األسدان رواانيدة  
مجدرد في طبيعتها، وشرح القوانين التدي تاكدم فعدل الاقيقدة ون وذردا   فرسدالة بهداء هللا   تعتبدر ال درد 

دد علدى أن ذلدك الت اعدل، الدذت نسدميا اودار  "ن دن ناطقدة"كائن رواي و ، يمربدل فدي فاسدب، بدل تؤكب
ا يتكدداتف فيددا العقددل والوددمير اءنسدداني علددى مددرب الزمددان لخلددق الوسدديلة األكرددر اددد ذاتددا مسددار ا رواي دد

فينددة فددي للتعبيددر عمددا يجددي  فددي القلددب ويسدداور العقددل مددن القدددرات الروايددة و  اك دداء  وتعقيددد   ال كريددة الدب
 اءنسان   

 
ويؤكد بهاء هللا اين يرفد المبداد  الماديبدة السدائد  بفندا جداء بت سدير يخدالف الم هدوم الددار   

ر الوعي البشرت، تمر بمراال الط ولة رم الادارة  لمسار التاريخ   فاءنسانية، وري رائد  تطوب
 

4 



www.oceanoflights.org 

رالتنا عبر رذا المراادل إلدى عتبدة مرالدة النودت التدي فالبلوغ في ايا  أفرادرا، ولقد وصلنا اآلن في 
ددبات التددي سددادت  ا   فددالاروب ومظددارر ا سددتو:ق والتعصب ددا بشددري ا مواددد  طدداق انتظاررددا لتصددبا جنس 
نمدا يجدب أن تكدون ادافز ا  مراال عدم النوو  في المسير  الاوارية ينبوي أ ب تكون مددعا  لليدفن، وام

 وها علينا نوجنا الجماعي   ل:وط:ع بالمسؤوليات التي ي ر 
 

أعلددن بهدداء هللا فددي رسددائلا إلددى معاصددريا مددن القدداد  السياسدديين والدددينيين أن ل دددرات   اصددر  
لقوارددا لددد بدددأت تنبعددث لددد  شددعوب األرد؛ ورددي القدددرات التددي   يمكددن ألرددل عصددرا تخي لهددا والتددي 

ق الايا  المادية على رذا الكوكدب وتويبرردا   ولدذا  كدان مدن الودرورت، اسدب بياندات بهداء سو  تاوب
لقدددي واجتمددداعي   ولكندددا إذا مدددا االدددت  هللا، اسدددتخدام ردددذا التقددددم المدددادت والمرتقدددب ءادددداث تطدددور خ 
الصددراعات اءلليميددة والطائ يددة دون ذلددك فددان التقدددم المددادت لددن يقتصددر علددى تاقيددق المنددافع فقددط بددل 

تكهن بهدا   فدبعد مدا ادذبر مندا بهداء هللا سو  يؤدت إلى عوالب وخيمدة وشدرور عظيمدة   يمكدن الد
إن فدددي األرد أسدددباب ا عجيبدددة  ريبدددة، "وأندددذر بدددا تتدددردد أصدددداؤا المروبعدددة فدددي عصدددرنا ردددذا إذ يقدددوق  

ي تها  ددمب  ولكنهددا مسددتور  عددن األفئددد  والعقددوق   وتلددك األسددباب لددادر  علددى تبددديل رددواء األرد كلهددا وس 
  2  "سبب لله:ك

 
2 
 

ن القوددية الروايددة الرئيسددية التددي تواجددا كددل النددان، بودددب النظددر عددن انتمدداءاتهم يصددربح بهدداء هللا بددف
الوطنية أو الدينية أو العرلية، ري ووع أسن مجتمع عالمي تتمرل فيا واد  الطبيعدة اءنسدانية   إذ 
إن واددد  سددكان المعمددور  وات ددالهم لددين رؤيددة إصدد:اية مراليبددة مبعرهددا الخيدداق، و  رددي فددي ماصددلتها 

 هائية خاوعة للخيار، بل تجسيد للمرالة الاتميبة القادمة فيالن
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سيا  التطور ا جتماعي، ستدفعنا إليها مكررين تجارب الماوي وخبر  الااور بفسررا   وما لدم يدتم 
ا عترا  بهذا القوية كاقيقة والعة والعمل على معالجتها، فلن تتوفر الالوق الناجعة ءزالدة الشدرور 

يات عصددرنا الددذت ولجندداا كلبهددا فددي األسددان عالميددة النطددا   والعلددل التددي ابت لددي بهددا كوكبنددا، ألن تادددب
 تتسم بالشموق   الخصوصية، و  تتعلق بالليم دون اآلخر   

 
ء هللا الكتابيددة، التددي يتندداوق فيهددا مووددوع بلددوغ البشددرية مرالددة النوددو ، بكلمددة تزخددر آرددار بهددا 

ق والتوييدر   وتؤكدد لندا ردذا كل ظ مجازت للتعبيدر بدلدة  "النور" عدن الوادد  وا تاداد كقدو  ت اددث التادوب
يسلبط رذا التفكيد الووء على التاريخ   3  "ا يويء جميع اآلفا ع  للواد  وا ت ا  نور ا ساط"اآلرار أن 

ددنا علددى أن  ا عددن ذلددك الددذت سدداد أواخددر القددرن العشددرين؛ إذ ياوب المعاصددر مددن منظددور مختلددف جددد 
دددا نادددو مرالدددة نددتلمن فدددي معانددد ا  زمانندددا وانا:لدددا فعاليدددة القدددو  التددي تادددرر الدددوعي اءنسددداني، انط:ل 

النظدر فدي مدا كدان ياددث خد:ق السدنوات المائدة الماودية،  جديد  من التطور، ممدا يددعونا إلدى إعداد 
ومدددا كدددان لتلدددك التطدددورات واألادددداث مدددن تدددفرير علدددى جمدددوع مختل دددة مدددن الشدددعوب واألعدددرا  واألمدددم 

 ت التي مربت بهذا التجارب وَخب َرتها   والمجتمعا
 

دددا بهدداء هللا مددن أنددا   ذا كددان األمددر كمددا يؤكب   يمكددن تاقيددق إصدد:ح العددالم واسددتتباب أمنددا "وام
دم نظدر  البهدائيين إلدى القدرن   4 ،"واطمئنانا إ  بعد ترسديخ دعدائم ا تاداد وا ت دا  يمكدن تبعدا  لدذلك ت هب

ذلك أن سنوات رذا القدرن المائدة شدهدت تادو      5  "لرن النور"أنا العشرين، بكل عللا وكواررا، على 
كبير ا، سواء في األسلوب الذت بدأ يخطط با سكان األرد لمستقبلهم الجماعي أو في نظر  كل مدنهم 

ا مة المشتركة نهج   لآلخرين وتعاملا معهم   وفي ك: المنايين كانت السب
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لتددي لددم تسددتطع المؤسسددات القائمددة السدديطر  عليهددا، أجبددرت لدداد  وادددوي ا   فقددد أجبددرت ا نت اوددات، ا
ر ليامهددا    العددالم علددى ووددع أجهددز  جديددد  لمنظمددة عالميددة مددا كددان ألاددد فددي مطلددع القددرن أن يتصددوب
لددت األمددم  وبينمددا كانددت رددذا التطددورات تت اعددل، كددان التلكددل السددريع يلددتهم العددادات والمسددالك التددي فرب

 من الصراع، وكفنها و جدت لتبقى ألجياق عديد  لادمة   والشعوب خ:ق لرون طويلة
 

را ادق لددرا أو يددرك أرميتدا   ومن رذين التطورين انبلت في منتصف القرن فجدر جديدد لدن يقددب
التاريخيدددة إ  أجيددداق المسدددتقبل   وفدددي  مدددر  فتدددر  الدددذروق والدرشدددة التدددي سدددادت فدددي أعقددداب الادددرب 

مدددن لددداد  العدددالم أن فدددي اءمكدددان تعزيدددز أسدددن النظدددام العدددالمي  العالميدددة الرانيدددة، تبددديبن لبعيددددت النظدددر
وترسددديخ أركاندددا مدددن خددد:ق ريئدددة األمدددم المتادددد    فدددالالم الدددذت طالمدددا راود الم كدددرين مدددن أردددل التقددددم 
لدديب لدددد تاقدددق أخيدددر ا بقيدددام نظددام جديدددد تمردددل فدددي مجلدددن دولددي لدددا ريئلتدددا الخاصدددة بدددا ومعارداتدددا  والرب

ددرم منهددا، ويددا لفسددف، نظددام سددل ة وشددرائعا الدوليددة، ويتمتددع  عصددبة "بسددلطات وصدد:ايات ااسددمة ا 
ددر طددوي:   "األمددم وفيمددا واصددل القددرن الماوددي مسدديرتا التقدميددة، مددارن النظددام الجديددد   التددي لددم تعمب

ص:اياتا وتمربست سواعدا الطبرية في الا اظ على الس:م وبررن باطبراد مقنع عما يمكن تاقيقا مدن 
ددعق مسددتمر فددي ليددام مؤسسددات الاكددم  انجددازات   وصددااب نهددود رددذا النظددام الجديددد ون ددوذ آرددارا توسب

الديمقراطي في أنااء مختل ة من العالم   فاذا كانت النتائت العمليبة مدا زالدت مخيببدة لآلمداق، فدان ذلدك 
ق التداريخي فدي المسدار البشدرت الدذت   رجعدة عندا    ينتقص بفت ااق من األاواق مدن أرميدة التادوب

ا    ن ي ا تجاا الذت أخذ دورا ناو تنظيم الشؤو ف  ا نسانية تنظيم ا جديد 
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وكمدددا األمدددر فدددي موودددوع النظدددام العدددالمي كدددذلك ردددو فدددي اقدددو  أردددل العدددالم وشدددعوبا؛ إذ إن  
ا نارا  اءنساني إبان فتر  الارب العالمية الرانية لد اكتشا  المعانا  المروبعة التي أصابت واايا 

فدي الن ددون شددعور ا   يمكددن وصدد ا إ  بددالقوق بفنددا  علددى المسددتو  العددالمي، وبعرددتعر صددمت المشددا
إاسان عميق بالخزت والعار   ومن أتدون ردذا الصددمة المروبعدة ولدد ندوع جديدد مدن ا لتدزام المعندوت 
ددد رسددمي ا فددي وظددائف اللجنددة الدوليددة لاقددو  اءنسددان والوكددا ت التابعددة لهددا   ورددو تطددور مددا كددان  تجسب

ددام القددرن التاسددع عشددر الددذين خدداطبهم بهدداء هللا فددي نددت  ليدركددا أو يقبددل بددا اكب المووددوع ذاتددا   ومكب
الص:ايات الجديد  رذا مجموعة متنامية مدن المنظمدات  يدر الاكوميدة مدن العمدل مدن أجدل ودمان 

ددا للمعددايير والوددوابط الدوليددة وتطبيقدد ا علددى رددذا ااتددرام اءعدد:ن الدددولي لاقددو  اءنسددان واعتبددارا أساس 
 األسان 

 
أمدا علدى صدعيد الايدا  ا لتصدادية، فرمدة تددابير تدم اتخاذردا موازيدة لمدا اددث علدى المسددتو  

الكبيددر خدد:ق النصددف  السياسددي   فنتيجددة ال ووددى وا وددطراب اللددذين أصددابا العددالم مددن فتددر  الكسدداد
ودددعت بموجبهددد ا بدددرامت الرعايدددة ا وق مدددن القدددرن العشدددرين، اسدددتنبت كريدددر مدددن الاكومدددات تشدددريعات و 

م الرلابة المالية وصدناديق ا اتيداط ولدوانين التجدار  التدي اسدتهدفت امايدة مجتمعاتهدا ظا جتماعية ون  
وشددهدت ال تددر  التددي أعقبددت الاددرب العالميددة مددن تكددرار مرددل ذلددك الكسدداد الجالددب للدددمار والخددراب   

ي والبندك الددولي وا ت اليدة العامدة الرانية ليدام مؤسسدات ذات صدبوة عالميدة، مردل صدندو  النقدد الددول
للتعرفدددة والتجدددار ، با ودددافة إلدددى خلدددق شدددبكة مدددن وكدددا ت التنميدددة المودددطلعة بمهمدددة تاقيدددق الرخددداء 
المادت لكوكبنا، والعاملة على نمو ذلك الرخاء وازدرارا   وفي نهاية القرن، وبود النظدر عدن النوايدا 

ات المتطور ، التنعتالسائد  اينئذ، ور م انعدام وجود الوسائل وا  لمعدب
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جمارير البشر بفن رروات العالم يمكن إعاد  توزيعها من األسان، بشكل يت ق والم اريم الجديد  كلي ا، 
 لسدب ااتياجات األسر  ا نسانية ومتطلباتها 

 
ظم تفرير رذا التط  د ع  ورات في تسارع انتشار التعلديم بدين الجمدارير   وبودد النظدر لقد تجسب

استعداد الاكومات المركزيدة والماليدة لتخصديص مدوارد متزايدد  لميددان التعلديم، وبمندف  عدن لددر   عن
علمددين الدددائمين ذوت الك دداء ، فقددد شددهد القددرن العشددرون مالمجتمددع علددى اشددد وتدددريب جاافددل مددن ال

ق، يتمرل في وعة من مجم تقدم ا بارز ا على صعيدين كان لهما أرر خاص على المستو  الدولي   األوب
دددزت علدددى ااتياجدددات التعلددديم بددددعم مدددالي كبيدددر مدددن مؤسسدددات كالبندددك الددددولي  بدددرامت التنميدددة التدددي ركب
بر  المؤسسات الخاصة وعدد من فروع األجهز  التابعة لهيئدة األمدم المتادد     والوكا ت الاكومية وك 

األرد إمكانيدة اءفداد   أما الراني، فقد تمرل في ا ن جار التكنولوجي اءع:مي الذت أتاح لكل سدكان
 من ماصوق ما جناا البشر من العلوم والمعار  

 
نشطت عملية إعاد  التنظيم البنيدوت ردذا علدى المسدتو  العدالمي، وعدمب تعزيزردا نتيجدة مدا طدرأ 
ق جوررت؛ إذ َوجدت شعوب بكاملها ن سها موطر  فجف  إلدى دفدع رمدن  على الوعي اءنساني من تاوب

كيددر متفصددلة فيهددا مريددر   للنددزاع والصددراع   وفعلددت ذلددك علددى مددرأ  ومسددمع عددالم  دداقأل ألنمدداط مددن الت 
ا  بات يشجب رذا األنماط من الت كير التي كاندت تعتبدر فدي الماودي ع رفدا  اعتداد عليدا الندان، وسدلوك 

ا   مقبو        وكان نتيجة ذلك أن طرأ تاوق جذرت في الكي ية التي بدأ النان فيها ينظر بعوهم بعو 
 

فعلددى سددبيل المردداق، اعتقددد النددان عبددر التدداريخ، وأيدددتهم فددي ذلددك التعدداليم الدينيددة، بددفن المددرأ   
ا في طبيعتها أدنى مرتبة من الرجل   إ   أساس 
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أنددا بددين عشددية وودداارا انقلددب فجددف  رددذا الم هددوم السددائد تاريخي ددا وأخددذ فددي التراجددع فددي كددل مكددان   
لمددرأ  والرجددل اام التطبيددق الكامددل لمددا أكبدددا لنددا بهدداء هللا مددن أن ومهمددا كددان الطريددق طددوي:  وشددال ا أمدد

متساويان بكل معنى الكلمة، ففت مولف فكرت أو معنوت يددعم معارودة ردذا الدرأت آخدذ فدي الت:شدي 
 وا نهيار   

 
رمة رابت آخر كان في نظدر  اءنسدان إلدى ن سدا عبدر األل يدة الماودية أ  وردو اعتدزازا بتميبدزا  
ددر تلددك النظددر  وتاولهددا إلددى أورددام عنصددرية  العرلددي، ممددا أد  فددي القددرون األخيددر  الماوددية إلددى تاجب

مختل ددة   إ  أن القددرن العشددرين شددهد مددا يمكددن اعتبددارا، مددن وجهددة نظددر تاريخيددة، سددرعة  مذرلددة فددي 
ددد ي نظددر إلددقاعددد  يهتدددت بهددا النظددام العددالمي   وااسددتتباب مبدددأ واددد  الجددنن البشددرت ك ى ليددوم لددم يع 

الصراعات العرلية، التي ما زالت تجلب ال ووى والدمار في كريدر مدن أناداء العدالم، علدى أنهدا مجدرد 
نمددا ي نظددر إليهددا علددى أنهددا انارافددات التطددرب   ظددوارر عاديددة للع:لددات بددين أجنددان البشددر المختل ددة، وام

خواعها لسيطر  دولية فاعلة   العنيد التي يجب ول ها وام
 

لبشرية في عهد ط ولتها الطويل، وبمباركة تامة من لبل الدن ظ م الدينيدة ع:و  على ذلك، ساد ا 
دم فدي  القائمة آنذاك، افتراد بفن ال قدر ظدارر  اجتماعيدة دائمدة البقداء   م در منهدا؛ وردو افتدراد تاكب
سلبم أولويات كل نظام التصادت عرفا العالم   أما اليوم، فانب القاعدد  التدي بندي عليهدا ذلدك ا فتدراد 

ددا عددن  –ولددو نظري ددا علددى األلددل  – دددت مرفووددة، وأصددبات الاكومددة  ذلددك الوصددي المسددؤوق أساس 
 خير كافة أفراد المجتمع وص:اهم   

 
ولعددل مددا يتميددز بارميددة خاصددة، نظددر ا لمددا لددا مددن ع:لددة وريقددة بجددذور الدددوافع اءنسددانية، رددو  

 تراخي القيود التي ي روها التعصب الديني
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ددر ليددام والمددذربي   فقدد الددذت اسددتقطب ا رتمددام الكبيددر اينمددا كددان القددرن التاسددع  "برلمددان األديددان"د بشب
ددر بالامددة الاددوار والتعدداون بددين المددذارب واألديددان، ممددا سدداعد علددى دعددم  عشددر يقتددرب مددن نهايتددا، بشب

مدن السداعية إلدى تقدويد األسدوار المنيعدة لسدلطة رجداق الددين التدي عدزب اخترالهدا النشاطات العلمانيدة 
ق فدي الم داريم الدينيدة، والط درات الااليدة مدن  لبل   فازاء ما شهدتا السدنوات المائدة الماودية مدن تادوب
ردود ال عل األصولية والتطرفية،   تتعد  كونها معارك ال لوق األخير  اليائسة لمندع ا نهيدار الماتدوم 

  شك فدي أن األديدان جميعهدا "ائ:   للهيمنة الطائ ية والمذربية   فقد صربح بهاء هللا في رذا الصدد ل
  6  "متوجهة إلى األ فق األعلى وأنها كلبها عاملة بما يفمر با الاق جلب ج:لا

 
ا تويبرات جورريدة فدي الطريقدة   كان العقل اءنساني في رذا العقود الزمنية الااسمة يواجا أيو 

  العدالم فدي النصدف األوق مدن القدرن التي كان يستوعب بها الكون من ايث كتلتا المادية   فقد تعرب 
العشددرين علدددى نظددريتين علميتدددين جديدددتين رمدددا  نظريددة النسدددبية ونظريددة ميكانيكدددا الكددم أو الميكانيكدددا 
التقديريددة   وكدد: ردداتين النظددريتين علددى ع:لددة وريقددة بطبيعددة الوددوء وكي يددة انتشددارا، ممددا أادددث رددور  

ودددافة إلدددى اددددوث توييدددر شدددامل فدددي مجدددا ت التطدددور باء –ال يزيددداء  –فدددي ميددددان العلدددوم الطبيعيدددة 
ا أن علددم ال يزيدداء التقليدددت لاصددر عددن شددرح الظددوارر الطبيعيددة وت سدديررا، إ   العلمددي   ففصددبا واوددا 

وددمن مجدداق مادددود   وفجددف  ان ددتا بدداب جديددد علددى مصددراعيا أمددام الباددث العلمددي فددي ميدددان دراسددة 
وكان لهذا التطورات أردر تخطبدى أبعداد علدم ال يزيداء، فزعدزع   الكون بمكوناتا الدليقة ونواميسا الهائلة 

أركدددان اآلراء التدددي اعتمددددرا العدددالم فدددي نظرتدددا إلدددى الكدددون؛ وردددي النظدددر  التدددي سددديطرت علدددى الت كيدددر 
العلمدددي لقدددرون طويلدددة مدددن الزمدددان   وذربدددت إلدددى  يدددر رجعدددة صدددور  ذلدددك الكدددون اآللدددي الدددذت يددددار 

 كالساعة، كما
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؛ أت بددين العقددل والمدداد    وأمددام رددذا الخل يددة والم راَلددب   وددية التددي فصددلت بددين الم رال ددب  ذربددت تلددك ال ر 
مدددن الدراسدددات واألباددداث العلميدددة بعيدددد  األردددر، والتدددي تدددم إجراؤردددا اتدددى اآلن، أصدددبا بامكدددان العلدددوم 

دببر وبدين النظرية أن تبددأ فدي دراسدة إمكانيدة ليدام ارتبداط جدوررت بدين كدلبأل مدن علبدة الوجدود والعقدل المد
 طبيعة الكون ودورانا   

 
ين وفي أعقداب ردذا التادو ت فدي الم داريم، دخلدت البشدرية عصدر ا شدهد مرالدة مدن الت اعدل بد 

العلوم الطبيعة، مرل ال يزيداء والكيميداء وعلدم األايداء مدن جهدة، وعلدم البيئدة الادديث مدن جهدة أخدر ، 
ا مريدر ا  فنتت عن ذلك فتا المجاق أمام إمكانيات رائلة لتاسين ا وودوا  نوعية الايدا    وأصدبا واودا 

ر الدذت تبيندت فيدا  ما يمكن تاقيقا من ال وائد والخيرات في مجا ت رامة كالزراعة والطدب بدن ن الَقدد 
دا مدع ردذا اءنجدازات مدا المكاسب التي اققها النجاح  في استو:ق مصدادر جديدد  للطالدة   وبددأ متزام 

رروات تمربلت في استخدام موارد اديرة لم تكن معروفدة فدي مطلدع القدرن  من "علم المواد الجديد "وفبرا 
 الووئية، باءوافة إلى األليا  الكربونية    –كماد  الب:ستك واألليا  البصرية 

 
كدددان مردددل ردددذا التقددددم العلمدددي والتقندددي تبادلي دددا مدددن ايدددث ال وائدددد التدددي جناردددا كدددل مدددن ردددذين  

ظارري دا أوودع المدواد وأدناردا ليمددة، تاولدت إلدى شدرائا سددليكونية  المجدالين   فدذربات الرمدل، التدي رددي
، فددوفبرت اءمكانيددات لخلددق شددبكات عالميددة ل:تصددا ت   رددذا إلددى جانددب إطدد:   وزجددا  بصددرت نقدديب

دا، أينمدا كدانوا  مجموعة من أنظمة األلمار الصناعية المتطور  التي بدأت ب تا أبواب أمدام الندان جميع 
ودون أت تمييز، ل: ترا  من ماصوق المعرفة التي جمعها الجنن البشرت بكل فئاتا عبدر السدنين   

ة القادمددة ستشددهد فددور ا اندددما  تكنولوجيددا الهدداتف والتل زيددون والكمبيددوتر ويبدددو واودداا  أن العقددود الزمنيدد
 لتتواد في نظام وااد ل:تصا ت
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والمعلومددات، بايددث تصددبا أجهزتددا الجديددد  زريددد  التكل ددة ومتددوفر  علددى النطددا  الجمدداريرت الواسددع   
عددن ا سددتبداق المرتَقددب ولعددل مددن الصددعب المبالوددة فددي األرددر الن سددي وا جتمدداعي الددذت سددو  يددنجم 

ددد يددتم التعامددل بددا بصددور   للخلدديط الاددالي مددن األنظمددة الماليددة، لياددل مالهددا نظددام عددالمي نقدددت مواب
رئيسية عن طريق النبد ا لكتروني   ومن الجدير أ  ننسى أنا بالنسبة للكريرين تمرل النظم الماليدة 

 الرارنة الاصن النهائي المنيع للكرامة الوطنية   
 

الوالددع   يتبدددب  مددا اققددت رددور  القددرن العشددرين مددن مظددارر الواددد  والتوايددد أكرددر ممددا  فددي 
على الايا  العلمية التكنولوجيدة   وعلدى المسدتو  يتبدب  في النتائت الناجمة عن التوييرات التي طرأت 

لتدي أم:ردا األكرر ج:ء نجد الجنن البشرت اليدوم يمتلدك الوسدائل الك يلدة بتاقيدق أرددا  تلدك الرؤيدا ا
ذا أنعمنا النظر، نجد أن رذا المقدر  كامندة متدوفر  لكدل  عليا النوت المستمر في الوعي والمدارك   وام

إن أردل العدالم فدي "سكان األرد دون اعتبار للع ر  أو التراث أو الوطن   فقدد كتدب بهداء هللا متنببئ دا  
واليوم، ولدد مودى علدى كتابدة   7  "لذلك رذا العصر تاركهم ايا  جديد ، و  يعر  أاد سبب ا أو علبة

رددذا الكلمددات لددرن ونيبددف، فددانب مددا ترتددب علددى مددا لددد ادددث مددن آرددار ونتددائت، بدددأ يتوددا ألصددااب 
 العقوق الم كر  أينما كانوا   

 
3 
 

وفي تقديرنا ألرمية التاو ت التي جاءت بها اقبدة التداريخ الموشدكة علدى ا نتهداء،   يجمدل  
التددي صدداابتها، وأبددرزت للعيددان مددا تاقددق مددن انجددازات   وكددان مددن مظددارر تلددك بنددا تجارددل الظلمددة 

ددد  لم:يددين مددن البشددر الددذين   اددوق لهددم و  لددو ، رددم اختددراع أسددلاة الدددمار الشددامل  الظلمددة إبدداد  متعمب
 واستخدامها، أوف إلى ذلك روا  العقائد
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ب بفكملهدددا، وأودددرار لاقدددت بالبيئدددة المذربيدددة التدددي لودددت علدددى الايدددا  الروايدددة وال كريدددة لدددد  شدددعو 
الطبيعية علدى ردذا الكوكدب بلودت مدن الجسدامة مدا لدد تسدتور  معالجدة آرارردا لرون دا عدد    وأخيدر ا مدا 
اددا  بفجيدداق الط ولددة مددن أذ  بليددص   يمكددن اصددرا أو تاديدددا، ولددد نشددفت وترعرعددت علددى ا عتقدداد 

مدات الاريدة الشخ ا بان العنف وال ا  واألنانية من مقوب صدية   تلدك ردي مجدرد اآلفدات األكردر وودوا 
في لائمدة الشدرور التدي   مريدل لهدا فدي التداريخ، والتدي سديور ث زمانندا دروسدها عبدر   لفجيداق ال:اقدة 

 ولد طهبرتها اآل م   
 

ارر  تتمتددع بنددوع مددا مددن البقدداء والوجددود، أو إلددى اددد ألددل إن الظدد:م، علددى أيددة ادداق، لددين ظدد 
ظ:م لين لادر ا على إط اء النور أو اجبا، لكندا ياددد تلدك البقداع المظلمدة التدي لدم با ستق:لية   وال

يصدددلها الندددور أو التدددي لدددم تتعدددرد لةوددداء  الكافيدددة   وعليدددا، فاندددا بددددون شدددك سدددي قيبم اودددار  القدددرن 
ا ونزارددة   أمددا الواشددية التددي اتبسددمت بهددا الطبيعددة الايوانيددة التددي  العشدرين مؤرخددو عصددر أكرددر نوددوج 

ن لت زمامها فدي تلدك السدنوات العصديبة، وبددت وكفنهدا تهددد بقداء المجتمدع، لدم تمندع فدي والدع الاداق ا
ذلك الت تا المستمر للطالات الخ:لة التي يملكها الوعي اءنساني   بل إن ما ادث رو العكن؛ فمع 

عتنقتهدا فار دة، تعالب سنوات القرن أفالت جموع متزايد  من النان لتكتشف كدم كاندت الدو ءات التدي ا 
 وكم كانت المخاو  التي كببلتهم اتى بوع سنين ماوية أوراما  وارية   

 
إندا يدوم   مريدل لدا  "يصف بهاء هللا نقطة التادوق ردذا فدي مسدير  الاودار  اءنسدانية لدائ:    

د ظ:م األيام قودية مدن فال  8  "فهو بمرابة البصر بالنسبة للقرون والعصور الماوية، كما أنا نور يبدب
م الذت تم إنجازا في السنوات المائة  ير :م اظرذا المنظور لين موووعها   طمن التقدب
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نمددا القوددية رددي طددرحق للسددؤاق  كددم مددن المعانددا  والدددمار ينبوددي  ا عتياديددة التددي بلوددت نهايتهددا اآلن، وام
دة  د لبل أن نتقببل بصد  وأمانة تلك الطبيعة الر أن نكاب –نان البشر  –علينا  واية التي تجعدل مندا أمب

َندداا وتعلمندداا مددن العبددر والدددرون  وااددد و ومتددى نسددتجمع شددجاعتنا ونخطددط لمسددتقبلنا فددي وددوء مددا َوَعي 
 القاسيةو

 
4 
 

إنب الدنهت المسدتقبلي للم هدوم الاوددارت الدذت رسدما بهداء هللا فددي آردارا الكتابيدة يتاددب  معظددم  
كفنهددا دائمددة األرددر   تتويددر   ولكددن و ء التددي تبدددو مددا ي روددا الددزمن الااوددر علددى عالمنددا مددن اآلرا

ذا كدان التطدور  الط ر  التي ادرت خ:ق لرن النور لد فتات البداب أمدام ليدام عدالم مدن ندوع جديدد   وام
ا جتماعي وا رتقاء ال كدرت تاققدا فدي الوالدع ب عدل عقدل مددببر ياددد السدلوك واألخد:  مد:زم للوجدود 

زء األكبر من النظرية التي تدتاكم فدي األسداليب المعاصدر  لصدنع القدرار   وكامن فيا، ينهار عندئذ الج
ذا كدددان الدددوعي اءنسددداني فدددي طبيعتدددا رواددديب األسدددان  بالبداردددة  ا  دائمدددوردددو األمدددر الدددذت أدركتدددا  –وام

فددان مسددتلزمات نمددوب رددذا الددوعي وتطددورا   يمكددن فهمهددا أو  –األ لبيددة السددااقة مددن البشددر العدداديين 
اد وتصدلبب، ذلدك الدرأت القائدل بدفن اقيقدة الوجدود ريق ت سير للاقيقة يخدالف، بكدل عندمعالجتها عن ط

 في األسان رواانية في طبيعتها   
 

إن مبددددأ ال رديدددة، أو تمجيدددد الدددذات، الدددذت انتشدددر فدددي معظدددم أناددداء العدددالم ردددو أكردددر جواندددب  
اودارت للمسدتقبل   فقدد  الاوار  المعاصر  ع روة  للتادت مدن ل بدل مدا جداء بدا بهداء هللا مدن م هدوم

مددددن أمردددداق  –الددددذت  ذبتددددا إلددددى اددددد كبيددددر القددددو  الرقافيددددة  "السددددعي مددددن أجددددل السددددعاد "أد  شددددعار 
أد  إلدددى خلدددق شدددعور تنافسدددي  –اءيديولوجيدددة السياسدددية والن خبدددة األكاديميدددة وا لتصددداد ا سدددته:كي 

ا   ادود لا بسياد  الاق الشخصي     عدواني تجاا اآلخرين، وبعث إاساس 
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وكانت النتيجة المعنوية المترتببة على ذلك ودار  بالنسدبة لل درد والمجتمدع علدى ادد سدواء، ومددمر  مدن 
ي األمراد واءدمان على المخدبرات و يررا من اآلفات التي باتدت مفلوفدة فدي نهايدة القدرن    ايث ت شب

وق بعدد فروديبات القدرن إن مهمة تارير اءنسانية من خطدف جدوررت وشدامل تددعونا إلدى التسداؤق اد
 العشرين المتفصلة بالنسبة لما رو اق وما رو باطل   

 
فمدددا ردددي إذ ا بعدددد ردددذا ال روددديات التدددي تاتدددا  إلدددى الشدددرح والتاليدددلو لعدددل أبرزردددا ا لتنددداع  

القائددل بددفن الواددد  وا تادداد  ايددة مراليددة بعيددد  المندداق، وربمددا مسددتايلة، إ  بعددد اددل عدددد كبيددر مددن 
ياسددية، وبعددد تلبيددة ا اتياجددات الماديددة وتصددايا اءجاافددات والمظددالم بشددكل أو بددلخر   النزاعددات الس

إ  أن بهدداء هللا يؤكددد أن القوددية نقدديد ذلددك؛ فهددو يقددوق بددفن اآلفددة الرئيسددية التددي تصدديب المجتمددع 
وتخلددق العلددل التددي تشددلبا رددي انقسددام الجددنن البشددرت وانعدددام وادتددا ر ددم تميددزا بالقدددر  علددى التكدداتف 
والتعاون   فقد اعتمدد تقددم الجدنن البشدرت اتدى اليدوم علدى مدد  مدا تاقدق مدن وادد  العمدل والتعداون 
فددي أزمددان مختل ددة ومجتمعددات متعدددد    إن التشددبث با عتقدداد القائددل بددفن الصددراع ظددارر  متفصددلة فددي 

أن ي درد الطبيعة اءنسانية، ولين اصيلة مجموعة معقد  من السلوك والعادات المكتسبة، من شفنا 
علددى القددرن الجديددد خطددف كددان فددي الماوددي أكرددر العوامددل المن ددرد  مسددؤوليبة فددي إعالددة الجددنن البشددرت 

يددا أصددااب المجلددن فددي رندداك وديددارأل "إعالددة خطيددر    ولقددد نصددا بهدداء هللا القدداد  المنتخبددين بقولددا  
ددمين  فددانظروا العددالم كهيكددل   أخددر   تدددببروا وتكلبمددوا فيمددا يصددلا بددا العددالم واالددا لددو أنددتم مددن المتوسب
ا كام:  فاعترتا األمراد باألسباب المختل ة المتواير    9  "إنسان، إنا خ لق صايا 

 
دددا بقودددية الوادددد ، طرادددا القدددرن الماودددي بالاددداح   دددا وريق  رنددداك تاددددب معندددوتب ردددان يدددرتبط ارتباط 

 متزايد   فيؤكد لنا بهاء هللا بفن العدق واءنصا  أاب
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ن ال رد من رؤيدة الاقيقدة بعيندا ردو   بعيدون اآلخدرين، ويود ي    10  األشياء عند هللا فاءنصا  يمكب
علددى عمليددة اتخدداذ القددرارات الجماعيددة السددلطة التددي وادددرا توددمن واددد  ال كددر والعمددل   فمهمددا كددان 
النظام الدولي الذت تمخودت عندا أادداث القدرن العشدرين وتجاربدا المروعدة باعر دا علدى الرودى، فدان 

ذا كددان العددالم دي مومددة تددفريرا سددتعتمد علددى مددا ينطددوت عليددا وددمن ا مددن المبدداد  ولواعددد األخدد:    وام
ا  ير لابل للتجزئة، فان السلطة التي تمارسها ريئاتا الااكمة تمردل فدي األسدان  اءنساني جسم ا وااد 

لمجمدوع   وردذا سلطات الوصيب المؤتَمن على ما أوكل با   فكل مولود جديدد بمرابدة أماندة فدي عندق ا
الخاصيبة للوجود اءنسداني ردي التدي تشدكل األسدان ال علدي للاقدو  ا جتماعيدة وا لتصدادية والرقافيدة 
التددي يددنص عليهددا ميرددا  األمددم المتاددد  والمواريددق ذات الع:لددة   فالعدددق وا تادداد أمددران متبدداد ن فددي 

لدددم العبددداد فددد: ت ط ئ دددوا  بفريددداح الظ   العددددق سدددرا "الصددددد يقدددوق   فعليهمدددا، ولدددد كتدددب بهددداء هللا فدددي ردددذا
وا عتسددا  المخال ددة، والمقصددود منددا ظهددور ا تادداد بددين العبدداد   وفددي رددذا الكلمددة العليددا تمددوب  باددر 

نب دفاتر العالم   تك ي ت سيررا   11  "الاكمة اءلهية، وام
 

لقيددة، عندددما يلتددزم المجتمددع اءنسدداني بهددذا القواعددد   ر ددم مددا يبديددا مددن و يررددا مددن المبدداد  الخ 
التدددردد والمخددداو  تجددداا ردددذا ا لتدددزام، فدددان أفودددل األدوار التدددي يتياهدددا لل دددرد ردددو دور القيدددام بخدمدددة 
اآلخرين   ولعل من متنالوات الايا  أن الذات ال ردية تنمو وتتطور، في المرتبة األولى، عن طريق 

ادين   وفدي عصدر يكدون فيدا المجداق  ا لتزام باألردا  األسمى التي ت نسي ال رد ذاتا، اتى ولو إلدى
دددا أمدددام الندددان بكدددل فئددداتهم، ومهمدددا كاندددت أادددوالهم، لةسدددهام ال علدددي فدددي صددديا ة شدددكل النظدددام  م توا 
ا جتماعي ن سا، يكتسدب مبددأ خدمدة اآلخدرين أرميدة جديدد    إن تمجيدد أرددا  كادبب تملبدك األشدياء 

ربات وجود الذات، كفنهما  اية من  ايات  وام
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، يعددد إذكدداء  للجانددب الايددواني فددي الطبيعددة اءنسددانية بشددكل خدداص   فلددم يعددد بمقدددور رسددا ت الايددا 
الخ:ص الذاتية بمودمونها السدطاي أن تلبدي مدا تصدبو إليدا األجيداق التدي أدركدت بعمدق اءيمدان أن 

هداء أت تاقيق للخ:ص مسفلة تتعلق بهذا العالم مرل تعلقها بالعدالم اآلخدر   فدي ردذا الصددد ينصدا ب
زين أفكاركم في متطلباتا ومقتوياتا"هللا لائ:        12  "أن ارتمبوا بما ياتاجا عصركم، وتداولوا مركب

 
، علددى   وجهددات النظددر رددذا لهددا نتددائت بعيددد  األرددر بالنسددبة ءدار  شددؤون البشددر   فمددن الجلدديب

استمرت فدي سديطرتها  سبيل المراق، أن الدولة ككيان سياسي، ر م ما اققتا من إنجازات ماوية، إذا
في تاديد مستقبل العالم اءنساني والتفرير فيا، فان تاقيق الس:م سو  يتعطل وتت دالم الب:يدا وتدزداد 
المعانا  التي سو  تصيب شعوب األرد   أما بالنسبة لايا  العالم اءنساني ا لتصادية، فانا مهمدا 

ا  دددا مراكدددز عظ مدددت الخيدددرات التدددي تدددفتي بهدددا العولمدددة، يبقدددى واودددا  أن مسدددير  العولمدددة لدددد خلب دددت أيو 
وتجمعات   مريل لهدا لقدو  الطويدان وا سدتبداد يجدب إخوداعها لسديطر  الديمقراطيدة الدوليدة إذا أ ريدد 
لم:يددين   تاصددى مددن البشددر تجنبددب ال قددر واليددفن   وبالمرددل، فددان الط ددر  التاريخيددة فددي تكنولوجيددا 

فعالددة فددي دعددم النمددو ا جتمدداعي وتعميددق اددنب الجمددارير  اءعدد:م وا تصددا ت، والتددي تشددكل وسدديلة
بانسددانيتها المشددتركة، لددادر  أيوددا  وبددالقوب  ن سددها علددى تاريددف وتشددويا الاددوافز الخيبددر  وتجريدددرا مددن 

ا     س:مة نوايارا، وري الاوافز الورورية لخدمة رذا المسار أيو 
 

5 
 

 واءنسدددان، وردددي ع:لدددة تنسدددجم مدددع إن مدددا يتاددددث عندددا بهددداء هللا ردددو ع:لدددة جديدددد  بدددين هللا 
ذا الكون، ويتدولى تددبيرا والماافظدة رالذت خلق  –الاقيقة المطلقة  –إشرالة النوو  اءنساني   فاهلل 

ا  عليا، سيظل أبد 
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مستورا  عن أذران البشر منزبر ا عن اءدراك   أما الع:لة اءنسانية الواعية لتلك الاقيقدة المطلقدة، إلدى 
الذت يمكن القوق فيا بفن رناك ع:لة ما، كانت نتيجة تفرير مؤسسي األديان السماوية الكبر  المد  

دددمون النيبدددر  التدددي بقيدددت أسدددماؤرا  مردددل موسدددى وزرادشدددت وبدددوذا وعيسدددى ومامدددد ومدددن سدددبقهم مدددن الشب
ر أرل األرد على َمرب األزمان  لدراتهم مدفونة في ذاكر  التاريخ   واستجابة لتلك الدعوات اءلهية طوب

الروايدددة والرقافيدددة والخلقيدددة، وتودددافرت ردددذا القددددرات علدددى صدددقل شخصدددية اءنسدددان ونمدددو اودددارتا   
واليوم لد بلدص ردذا السديا  فدي مجموعدة اءنجددازات التدي تاققدت عبدر آ   السدنين مرالدة تعكدن لندا 

دف الخصائص التي تميز كل نقطة تاوق ااسمة في مسير  النشدوء وا رتقداء، وردي النقطدة ا لتدي تتكشب
اليوم يدوم "عندرا فجف  إمكانيات وطالات دفينة لم تدرك من لبل   وفي رذا السيا  يؤكد بهاء هللا أن  

ال ول األعظم وال يد األكبر، وعلى الجميع أن يجدوا الرااة وا طمئنان بتمام ا تاداد وا ت دا  فدي 
  13  "ظل سدر  العناية اءلهية

 
ندددر  أن تددداريخ القبائدددل والشدددعوب واألمدددم لدددد أتدددى فدددي الوالدددع إلدددى  مسترشددددين برؤيدددة بهددداء هللا 

نهايتدددا   فدددان مدددا نشدددهدا اليدددوم لدددين إ  بدايدددة تددداريخ األسدددر  اءنسدددانية، وردددو تددداريخ جدددنن بشدددرتب واع 
ق رددذا فددي مجددر  الاوددار   ومدددرك لوادتددا واتاددادا   وآرددار بهدداء هللا الكتابيددة تادددد، فددي نقطددة التاددوب

ا لترتيددب األولويددات اءنسددانية، وت عددرب   ددلبم ا جديددد  مددن جديددد طبيعددة رددذا الاوددار  ومسدديرتها، وتوددع س 
التددي ينبوددي أن تاظددى بارتمامهددا   فهددد  كددل مددا كتبددا بهدداء هللا رددو أن يدددعونا لنعددود إلددى جددذورنا 

 الرواانية والمسؤوليات التي علينا ا وط:ع بها   
 

يدة مدا يددفع إلدى التدوربم بدفن التوييدرات والتادو ت و  يوجد فيما تركا لنا بهاء هللا مدن آردار كتاب 
 الم نتظر  سو  تفتي بيسر وسهولة، بل على
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دخت دلت علدى  العكن؛ فقد أظهدرت أادداث القدرن العشدرين أن أنمداط العدادات والسدلوك التدي ترسب وتفصب
ت تربوت أو لوانين مد  آ   السنين   ت طرح جانب ا ويتخلى النان عنها تلقائي ا أو استجابة ألت برنام

تشددريعية   فددفت توييددر جددوررت، سددواء كددان فددي ايددا  ال ددرد أو المجتمددع،   يددتم فددي الوالددب إ  عبددر 
المعانا  الشديد ، ونيتجة لمصاعب شالة   ت اتمل و  يمكن تخطبيهدا إ ب بمردل ردذا التوييدر الجدوررت   

ار بهذا الجسامة والخطدور  لكدي تلدتام شدعوب ولد نببا بهاء هللا إلى أنا   بد من المرور بتجربة واختب
ا متب  ا   العالم على اخت:  ألوانها وأروائها لتصبا شعب ا وااد   اد 

 
  يمكن ادوث أت ات دا  بدين الم هدومين الروادي والمدادت لطبيعدة الاقيقدة؛ فكدلب منهمدا يقدود  

ذ يهددل لددرن جديددد نجددد أن الددنهت الددذت خطبددا الم  هددوم المددادت، المنددالد فددي اتجدداا معدداكن لآلخددر   وام
لدورم تمردل  قصدي اتللم هوم الروادي، نهدت لداد البشدرية المدذكور  عبدر درداليز الودياع إلدى أبعدد الاددود 

فددي عق:نيددة كانددت السددائد  فددي اينهددا، ناريددك عددن ورددم آخددر كددان يتعلددق بسدد:مة البشددرية وسددعادتها   
ا كبيددر  مدد ن النددان فددي كددل مكددان آخددذ  فددي فمددع انقودداء كددل يددوم تتودداعف المؤشددرات إلددى أن أعددداد 

 ا ستيقاظ على اقيقة رذين الم هومين وما يعنيا كل منهما بالنسبة للجنن البشرت   
 

فعلى الر م من سعة انتشدار الدرأت المعداكن، فدان البشدرية ليسدت صد اة بيوداء يخدط عليهدا  
موا في أمور النان، أرواءرم كما يالد و لهدم   فيندابيع الدروح أصااب ا متيازات، من أولئك الذين تاكب

تتدفق أينما تريد وكي ما تشاء، ولن يستطيع رماد المجتمع المعاصر واطاما أن يولدف تددفقها إلدى مدا 
  نهايددة   فلددم يعددد األمددر ياتددا  بصددير  نبويبددة  ستشدد ا  أن السددنوات ال اتاددة للقددرن الجديددد ستشددهد 

 مجتمعة في الصيص المكرر  واألباطيل انط:لا  للطالات والطمواات ت و  في عن وانها القو  ال
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المختل ددة والعددادات المستشددرية؛ ورددي القددو  التددي طالمددا ول ددت فددي طريددق تلددك الطالددات والطمواددات 
 الرواية 

 
َظدم ا ودطرابات والمعاندا  اللبدذين يشدهدرما العدالم، فدان ال تدر  التدي بددأت   إ  أنا مهمدا كدان ع 

كددل فددرد وكددل مؤسسددة وكددل مجتمددع علددى وجددا البسدديطة مجددا ت  اءنسددانية دخولهددا، سددو  ت ددتا أمددام
عدي  عليدا   نوآفال ا لم يسبق لها مريل لكي ي سهم الكل في اختطاط طريق المستقبل لهذا الكوكب الذت 

فلسددو  ي رفددع بسدداط رددذا العددالم لياددل مالددا بسدداطق آخددر   إن "قريب ددا، كمددا وعددد بهدداء هللا وعدددا األكيددد، ف
  14  "الويوب ربك لهو الاق ع:بم
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    88، ص1980النشر البهائية في بلجيكا، 
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  مترجم     10، ص1982 نكنهين،  –آرار امرت 
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، 344 يتادث عبدالبهاء باسهاب عن ما تم في القرن العشرين من انجدازات رائلدة وخاصدة، ص

     344و 13، ص"لرن األنوار"ن بفنا ويصف القرن العشري

  مترجم   141صممتخب ت  اا  ح ر هضر  ب  ء    بهاء هللا،   6 

  مترجم     128المصدر السابق، ص  7 

 ترجمة نصر هللا مودت، ويلمت ايلينوت، لجنة أمورظ ور عدل إل    شولي أفندت،   8 
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  مترجم     163، ص1985اابات إيراني امريكائي،  
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