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ِل أمَ   اَم كافَِّة اأُلَممِ ُمنعطُف التََّحوُّ
 

اازة للمرحلااة التااي  يقتاارب منهااا المجتمااع  اّتحاااد الجاانس البشااريّ  "إنَّ  اال اإلشااارة الُمميِّّ كّلااي يمثِّّ
ولااة الدّ  -الّدولااةت ثاام قيااام األّمااة  - اآلن.  فاّتحاااد العائلااةت واّتحاااد القبيلااةت واّتحاااد المدينااة اإلنساااانيّ 

فهااو الهاادف  تبدولااي وشااعوبيا اّتحاااد العااالم جااا .  أّمااماال النّ كاناات ُمحاااوالت تتابعاات وُكتااب لهااا كا
اام وتشااييد الااّدول.  والفوضااى  الااذي تسااعى إلااى تحقيقااي بشااّرية معّذبااة.  لقااد انقضااى عهااد بناااء األما

ينماو نحاو الّنضاوجت علياي  ة تّتجاي اآلن إلاى ذروتهاات  فعاالمٌ ولاالكامنة في الّنظرية القائلة بسيادة الدّ 
يا ت ويعتارف بوحادة العالقاات اإلنساانيّ ث أن يتخّلى عان الّتشابّ  اس نهائِّيَّاا بهاذا الزَّ ة وشامولهات ويؤسِّّ

 في حياتي." الجهاز الذي يمكن أن يجّسد على خير وجي هذا المبدأ األساسيّ 
 1936حضرة شوقي أفنديت 

 
 رفرصٌة للتَّفكي -مراجعٌة عامٌة  أواًل :
 

ضااطرابا ت بانقالبااات عااّدة وثااورات اريخ ااّتساام القاارن العشاارونت وهااو ماان أكثاار مراحاال التّاا
فسااااقون األنظمااااة االسااااتعمارّية  . ار وتقاليااااد سااااادت ردحااااا  ماااان الااااّزمنوتغيياااارات فااااي صاااالب أفكاااا

 اسع عشرت وارتفاع أنظمة جلبت معها الكوارث ات العظمى في القرن التّ مبراطوريّ واال
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ن بعااض ثااورات ماادّمرة تسااّببت فااي مثاال الّدكتاتورّيااة والفاشااّية والّشاايوعّية ثاام انهيارهااات كااّل ذلااك كااا
كماا تساّببت يماةت وعلاى أعاراف وتقالياد ساائدةت قدالمان الحيااة  أنماانموت المالياين والقضااء علاى 

 بة.سات تمّتعت بسمعٍة طيّ اندثار مؤسّ في 
 

وهناك حركات واّتجاهات كانت فاي دورهاا اإليجاابّي أكثار وضاوحا .  فاالكتشاافات العلمّياة 
ة الجديدة دفعت نحو الّتغييار االجتمااعّي واالقتصاادّي والّثقاافّيت ومّهادت الّسابيل والّنظرة االجتماعيّ 

أمااام تعرياا  جديااد بحقااوق اإلنسااان وتأكيااد كرامتااي واحتاارام ذاتاايت باإلضااافة إلااى خلااق مياادان واسااع 
 .من الفرص لتحقيق إنجازات فردّية وجماعّيةت وفتح آفاق جديدة من المعرفة والوعي اإلنسانيّ 

 
العملّيتان الّتوأم: انهيار المؤّسسات القديمة من جهةت وفتح أباواب جديادة للفكار مان  هاتان

جهة أخرىت هما دليل على توّجي واحد أخذ يزداد زخما  فاي الّسانوات المائاة الماضايةت وهاو الّتوّجاي 
 كامل بين المجتمعات البشرّية.نحو تعاظم االعتماد المتبادل والتّ 

 
تااي فااي ميااادين واسااعة عااّدة: ماان اناادماج األسااواق المالّيااة العالمّيااة توّجااي ُيمكاان مالحظ إّنااي

قنّيااة التّ و  والااذي يعكااس باادورا اعتماااد البشاارّية علااى مصااادر متنّوعااة للّطاقااة والغااذاء والمااواد الخااامّ 
كما ُيمكان مالحظاة هاذا الّتوجاي فاي  ة والمواصالت. والمعرفةت إلى بناء شبكات لالّتصاالت الّدوليّ 

إلااى للبيئااة الحيوّيااة الُمترابطااة للُكاارة األرضااّيةت وهااو مااا دقَّ ناااقوس الحاجااة الُملّحااة  علماايّ اإلدراك ال
ومن جهة أخرى تبدو لنا صورة هذا الّتوجي هّداماة أحياناا  فيماا يمكان أن   .تعاون وتنسيق عالمّيين

صاغيرة مان  تفعلي أنظماة الّتساليح الحديثاة التاي تطاولات فعالّياتهاا إلاى أن أصابح بمقادور مجموعاة
 األفراد تدمير الحضارة 
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سايقّربنا بشاّدة نحاو  -البّنااء والهاّدام–ي بشاّقيي لذات فانّن الاوعي العاالمّي بهاذا الّتوّجا.  اإلنسانّية ذاتها
نايااة األزرق واألباايض يساابح فااي فضاااء أسااود ال  اّلااذي الّصااورة الّطبيعيااة المألوفااة لهااذا الكوكااب بِّلاوق

ع باااالّتنوّ  يعااايش علاااى أرٍض واحااادٍة  نااايٍّ  واحااادٍ  شاااعبٍ كتخبرناااا بحقيقتناااا يعكس لناااا صاااورة فاااُمتنااااٍات 
 والّتعّدد.

 
ؤوباااة التاااي تبااذلها دول العاااالم لتأسااايس نظااااٍم ووجااٌي آخااار لهاااذا الّتوّجااي ناااراا فاااي الجهااود الدّ 

 ت.  فخاااالل القااارن الحااااليّ سياسااايٍّ عاااالمّي ياااوّفر سااابل الّساااالم والعدالاااة واالزدهاااار للجااانس البشاااريّ 
مااّرة حاولاات أن ترّكااز علااى االعتااراف  وفااي كاالّ  ؛البشاارّية مااّرتين وضااع نظاااٍم عااالميٍّ جدياادحاولاات 

بينمااا تحاااول المحافظااة علااى نظااام يراعااي ساايادة  تةالمتنااامي باالعتماااد المتبااادل للمصااالح العالمّياا
 تيتايالاذي يقتارب مان نها تالّدولة علاى أّنهاا فاوق كاّل اعتباار مهماا كاان.  فنظارة إلاى القارن الحااليّ 

تخبرنا أّن تأسيس عصبة األممت وهو إنجاز كبير لمفهوم األمن المشتركت ُيعّد خطوة حاسمة أولى 
 نحو بناء الّنظام العالمّي. 

 
ول الادّ انية ووضعت ميثاقها تلاك والتي أملتها أهوال الحرب العالمّية الثّ  تانيةجربة الثّ أّما التّ 

الّسنوات الخمسين الماضية هيئاة  دولياة  تلاوذ بهاا آخار  الُمنتصرةت فقد وّفرت للّدول والّشعوب خالل
 ة.ة كافّ سة فريدة يرتفع صرحها رمزا  نبيال  للمصالح المشتركة للبشريّ المطافت وهي مؤسّ 

 
ة على العمال الُموّحاد فاي قدرة البشريّ   – كمنّظمة دولّية –حدة لقد أظهرت هيئة األمم المتّ 

وحمايااة البيئااة ورعايااة الّطفولااة.  وبتبّنيهااا مواثيااق دولّيااة لحقااوق  الّصااحة والّزراعااة والّتعلاايم مياااادين
 فقد أّكدت على إرادتنا األخالقّية الجماعّية في بناء مستقبل أفضل لباني تاإلنسان
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ة والاااّدعم الماااالّي لمسااااعدة كماااا أظهااارت مشااااعر إنساااانّية عميقاااة بتقاااديم الماااوارد البشاااريّ   .جنسااانا
حّظااا .  وفااي الميااادين األكثاار أهمّيااة فااي مجااال بناااء الّسااالم وُصاانع الّسااالم الّشااعوب الفقياارة واألقااّل 

ن علااى طريااق مسااتقبٍل واعااٍد خاااٍل ماا مشاااعل المّتحاادةوالمحافظااة علااى الّسااالمت فقااد أضاااءت األماام 
 1الحروب.

 
ومااع ذلااكت فقااد ثباات أّن األهااداف العاّمااة المنصااوص عليهااا فااي ميثاااق األماام المّتحاادة لاام 

ر م من آمال مؤّسسيهات فنّن تأسيس هذا المنّظمة الّدولية منذ خمسين عاما  لم يجلب فبال.  تتحّقق
  2لنا الّسالم ولم ُيحّقق ازدهار الجنس البشرّي.

 
ومع أّن هيئة األمم المّتحدة لعبت دورا  فاعال  حال دون نشوب حرٍب عالمّيٍة ثالثاةت إال أّن 

راعات المحّليااة والعالمّيااة واإلقليمّيااة التااي ذهااب الّساانوات الخمااس الماضااية شااهدت الكثياار ماان الّصاا
تها الماليااين.  ومااع أن تحّساان العالقااات بااين الااّدول الُعظمااى قااد أزال أسااباب الّصااراعات ماان ضااحيّ 

ة العرقّيااة والطائفّيااة التااي كاناات دفينااة  ماادة  طويلااةت قااد باادأ ةت إال أّن نااار الحمّيااة وعقائدّياادوافااع فكرّياا
وباالّر م مان أّن انتهااء الحارب البااردة قاد خّفا  مان  مصدرا  جديدا  للّنزاعاات. يرتفع لهيُبها لُتصبح 

رٍة ت فما زالت هناك وسائل وتقنّيات ومشاعر مكبوتة  تبدرجة ماا تالّتهديد باندالع حرٍب عالمّيٍة مدمِّّ
 يمكن أن تجلب لكوكبنا دمارا  شامال .  

 
قاات الااذي تااّم فيااي الّتوّصاال إلااى مسااتوى فااي الو فأمامنااا مشاااكل اجتماعّيااة كبياارة.  وال زالاات 

مشاااااريع ُتعنااااى بالّتقااااّدم الّصااااحّي والّتنميااااة الُمسااااتدامة وحقااااوق  علااااى جديااااد ماااان اإلجماااااع العااااالميّ 
 اإلنسانت إال أّن األوضاع قد ازدادت سوءا  وتدّنت في أماكن مختلفة من العالم.  وما 
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ة الُمطلقاة وارتفااع معاّدل الجريماة ي سارطان الماّدّيات وتفّشاف الاّدينيّ عّصب العرقّي والّتطارّ امتداد التّ 
را وارتفاع وتيرتيت وازدياد الهّوة  والمنّظمة منهات واّتساع مدى الُعن  الذي يصُعب على العقل تصوُّ
بين األ نياء والفقراءت واستمرار الظلم المحيق بالنِّّساءت والّضرر العام الاذي تتوارثاي األجياال نتيجاة 

وأساااااليبيت وتعاااااظم الفساااااد  أسااااماليّ امااااالت والّتمّسااااك المفاااارن بمباااااد  الفكاااار الرّ الشّ  يّ الّتفّكااااك األساااار 
ما هي إال مشاكل تادلُّ علاى تادّني األوضااع فاي العاالم.  كماا أّن ماا ال يقاّل عان ملياار  ؛ياسيّ سّ ال

يُّون. تشخٍص يعيشون في فقٍر مدقعٍ   3وأكثر من ُثلث سّكان المعمورة ُأمِّّ
 

كرى  - الهاادم والبناااء –ملّيتااان التّااوأم وبينمااا تقااوُد الع العااالما إلااى الااذُّرى نوعااا  مااات فاانّن الااذِّّ
لِّيَّاا  الخمسين لتأسيس األمم المتّ  ار ما كيا  ُيمكان فاي أّناي حدة تهيِّّئ فرصة  ثمينة  للّتوقُّا  قلايال  والّتفكُّ

قتراحاات بّنااءة الحات عاّدة ا هاي أنّ وحقيقة القاول  ؟ للبشرّية مجتمعة  أن ُتواجي مستقبلها ومصيرها
ورفاع كفاءتهاا فاي الّتنسايق باين جهاود الاّدول فاي  المّتحادةترمي إلاى تقوياة األمام و مؤّخرا  في األفق 

 مجابهة هذا الّتحديات. 
 

فئاة تتطارَّق بشاكٍل رئايٍس إلاى المشااكل  وُيمكن تصني  هذا المقترحاات فاي فئاات ثاالث: 
حادةت وأخارى يناادي أصاحابها بنعاادة ظاام القاائم لألمام المتّ ة واإلدارّية والمالّية ضامن النّ البيروقراطيّ 

 ساااتتشااكيل الهيئااات والمجااالس مثاال: المجلااس االقتصااادّي واالجتماااعّي ومجلااس الوصاااية ومؤسّ 
ة.  وثالثة تقتر  تغييرا  في الهيكل الّسياسّي للمنّظمة " االقتصاديّ Bretton Woods" بريتون ُوودز

ااع فااي تشااكيل ُبنيااة مجلااس األماان و/أو تعااديل ميثاااق األماام  داعيااةت علااى ساابيل المثااالت إلااى الّتوسُّ
 4الُمّتحدة نفسي.
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وبعُضااها اسااتفزازيث ُمثياار.  إال أّن أكثراهااا اتِّّزانااا  ومنطقااا  ذلااك  ةٌ ُمعظااُم هااذا الُمقترحااات بّناااء
واُرنااا العااالمّي" ااي قِّااياٍم حيااث ياادع تالّتقرياار الااذي أعّدتااي "لجنااة الُحكاام العااالمّي" بعنااوان "جِّ و إلااى تبنِّّ

صالحات هيكليَّة في األمم المتّ   5حدة نفسها.جديدٍة وا 
 

وبرو  المشاركة فاي الّنقااش والمشاورة الجارياة فاي هاذا الموضاوع الهااّم واألساساّيت ارتااأت 
 الجامعة البهائّية العالمّية أن تساهم بأفكارها التي ترتكز بشكل أساسّي على مقترحات ثالثة: 

 
الُمشاااورات حااول مسااتقبل هيئااة األماام المّتحاادة يجااب أن تاادور ضاامن الّسااياق  إنّ :  لهاااأوّ 

العااام والّشااامل لعمليااة تأساايس الّنظااام العااالمّي وتطااّورا واّتجاهااي.  فهيئااة األماام المّتحاادة نشااأت جنبااا  
إلااى جنااب مااع مؤّسسااات أخاارى عظيمااة خااالل القاارن العشاارينت وباإلجمااال فاانّن هااذا المؤّسسااات 

طاّور. التّ وهاي نفساها ساوف تأخاذ شاكلها مان خاالل هاذا  تهّية تطّور الّنظام العالميّ سوف ُتحّدد ما
ها ودورها ومباد  أعمالها ونشاطاتها فقاط علاى حدة ومهامّ لهذا يجب دراسة أهداف هيئة األمم المتّ 

 .ظام العالميّ ضوء مدى مالءمتها وخدمتها لألهداف العاّمة للنّ 
 

أت فانن كاّل فارٍد يولاد فياي يكاون أماناة  ٌد ال يتجازّ كياٌن موّحاّن الجنس البشري أحيث  : ثانيها
بياااد الجمياااع.  فهاااذا العالقاااة باااين الفااارد والمجموعاااة تشاااّكل القاعااادة األخالقياااة لمعظااام بناااود حقاااوق 
اإلنسااان التااي تسااعى مؤّسسااات األماام المّتحاادة إلااى تعريفهااا وتحدياادها.  كمااا تساااعد علااى تحديااد 

 في وضع الحقوق المشروعة للفرد والمحافظة عليها.يكمن لعالمّي هدٍف رئيس  الٍب في الّنظام ا
 

 . إّن المداوالت حول مستقبل الّنظام العالمّي يجب أن تاطال عموم الجانس البشاريّ  : ثالثها
 تها البالغة يجب أال تقتصر علىوألهميّ 
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ينّياة أو المنّظماات الدّ ة أو سواء في المراكز الحكومّية أو الوسط الّتجااري أو الهيئاات العلمّيا تالقادة
المدنّية االجتماعّيةت بال علاى العكاس مان ذلاكت يجاب أن تضاّم الماداوالت عنصار الّرجاال والّنسااء 

مفهااوم لبااثِّّ الااوعي ماان خااالل ة  ة  ذاتّيااعلااى مسااتوى القاعاادة.  فالمشاااركة الواسااعة تزيااد العملّيااة قااوّ 
 عالميٍّ شامٍل واسٍع في مداا. أكبر لنظاٍم  ا  دعمكما ُتعطي الُمواطنة العالمّية 

 
 نداٌء  إلى  قادِة  العالمِ :  اريخالتّ ثانيًا :    تفهُّم  مغزى  أحداِث  

 
تنظُر الجامعة البهائّية العالمّية إلى االضطرابات الرَّاهنة والظُّروف الُمفجعة التاي تمارُّ بهاا 

ر العضاااوّي الاااذي يقاااوُد حتماااا  فاااي طاااوُّ التّ الشاااؤون اإلنساااانّية علاااى أنَّهاااا مرحلاااٌة طبيعياااٌة مااان مراحااال 
هاية إلى وحدة الجنس البشرّي ضمن نظاٍم اجتماعيٍّ واحدٍ   حدودا هذا الكوكب األرضّي.  تالنِّّ

 
ر ُتشابُي المراحال التاي بمراحال مان التّ  تٍة متميِّّازةٍ كوحادٍة عضاويّ  تلقد مرَّ الجانُس البشاريّ  طاوُّ

فااراد.  وهااا هااو اآلن يماارُّ فااي الحقبااة الختاميَّااة تصاااحب عااادة  عهااد الطُّفولااة والحداثااة فااي حياااة األ
إنَّ   6ويقتارب مان سانِّّ الرُّشاد الاذي طاال االنتظاار لبلو اي. تللمرحلة العاصفة مان سانوات الُمراهقاة

وهاااي اآلن حقيقاااة  –عملّياااة االنااادماج والّتكامااال العاااالمّي فاااي مجاااال الماااال واألعماااال واالتِّّصااااالت 
ياسة أيضا .قد أخذت طريقها إلى عا – واقعة  لم السِّّ
 

مار .  مفاجئاةو أحاداث مأسااوّية ُمفجعاة سابب هاذا العملّياة عبار التّااريخ ب تسارعتلقد  فالادَّ
 . حادة علاى التَّاوالينجبا عصبةا األمام ثام األمام الُمتّ الذي أحدثتي الحرب العالمّية األولى ثم الثَّانية أ

 فهل
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من رعب وهلعت أم بفضل  ما فيها تجارب ال يمكن تخيُّل وسيلةب ّيةستتحقَّق لنا اإلنجازات المستقبل
ان األرض قاطبة   علىاإلرادة  وعليي سيكون اإلخفاق في .  التَّشاور والحوار؟  إّني خياٌر يواجي سكَّ

ميرت وتقصيرا  في تحمُّل المسؤوليّ   ات.اّتخاذ موقٍ  حازٍم مخالفا  لما ُيمليي الضَّ
 

ظاااام ضااار للدّ وحياااث أن الّسااايادة فاااي الوقااات الحا ولاااةت فااانّن الواجاااب فاااي وضاااع هيكااالِّ النِّّ
العالمّي الجديد بكلِّّ دقَّة ووضو  يقُع على كاهل قادة الدُّول ورؤساء الحكوماات.  لاذا نناشاد القاادة 

قباال  وتنظيمااي لقااادة العااالم اجتماااعٍ فااي مختلاا  المسااتويات أن يقومااوا باادوٍر هااادٍف بّناااٍء فااي دعاامِّ 
للبحاث قاي كيفيَّاة تحديااد النِّّظاام العاالمّي وا عاادة بناااءِّ هيكلاي علاى نحااٍو  كت وذلااانتهااء القارن الحااليّ 

كماااا اقتااار  ت ويمكااان تسااامية هاااذا االجتمااااع.  يساااتطيع باااي أن يواجاااي التَّحاااديات التاااي تاااؤرِّق العاااالم
  7"القمة الّدولّية للّسياسة العالمّية". تالبعض

 
ماان سلساالةِّ المااؤتمرات الّناجحااة  هااذا المااؤتمُر الُمقتاار  يمكاان أن يقااوما علااى حصاااد تجااارب

ت 1990فولااة عااام ومنهااا: القّمااة العالمّيااة للطّ  ؛فااي أوائاال الّتسااعينّيات المّتحاادةالتااي عقاادتها األماام 
ت والمااااؤتمر الااااّدولّي 1993لحقااااوق اإلنسااااان عااااام  ت والمااااؤتمر العااااالميّ 1992وقّمااااة األرض عااااام 
ت والماؤتمر العاالمّي  1995مياة االجتماعّياة عاام ة للّتنة العالمّيات والقّما1994للّسكان والّتنمية عام 
.  وقااد وضااعت هااذا المااؤتمرات جميعهااا أساالوبا  جدياادا  للمااداوالت والحااوار 1995الّرابااع للماارأة عااام 

 الهاّمة والحّساسة. القضاياالّدولّي في 
 

 .  ةوكااان ماان أهااّم أسااباب النَّجااا  فااي هااذا الُمااداوالت تلااك المشاااركة الفاعلااة للهيئااات المدنّياا
 فالمناقشات المستفيضة الُمضنية بين الوفود 
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ياسااااّية واالجتماعّيااااة واالقتصااااادّية العالمّيااااة تةالرَّسااااميّ  قااااد تحااااّددت  تحااااول إعااااادة  هيكلااااة الُبناااااى السِّّ
األفاراد بماا يعكاس احتياجاات  تسات في المناقشااتر لهذا المؤسّ المؤثّ و وتشّكلت باالنخران المباشر 

كر أّن اجتماااع قااادة العااالم فااي كاالِّّ مناساابةمساا علااى همواهتمامااات  تتوى القاعاادة.  وماان الجاادير بالااذِّّ
ات المااؤتمر كااان ُيضاافي علااى فعالّياا تبحضااور الهيئااات المدنيَّااة واألهليَّااة ووسااائل اإلعااالم العالميَّااة

جماعا  عالميّ طابعا  قانونيّ   ا .ا  وا 
 

بااارالُمقتاار ت علااى قااادةِّ العااا وليّ وفااي إعاادادهم للمااؤتمر الاادّ   تلم أن يُعااوا هااذا الاادُّروس والعِّ
لوا إلى أوسعِّ قاعدٍة شعبيّ   لياضمنوا تسخير إرادة شعوب العالم ودعمها.  تٍة ُممكنةٍ فيصِّ

 
ساات الّسياساّية الّدولّياة إلاى المركزّياة الُمفرطاة فاي ينتاُب البعضا خاوٌف مان وصاول المؤسّ 

ر لاي.   وال بادَّ مان  مما يخلق حاجزا  من البيروقراطّياة ال ؛اّتخاذ القرارات ة قاوّ  بكالِّّ  تأكيااد هنااالتّ مبارِّ
ياساة الّدولّياة علياي  تووضو  أن  – مان حياُث المبادأ ومان الناحياة العملّياة –على أّن أيَّ هيكاٍل للسِّّ

  8يضمنا بقاء مسؤولّية اّتخاذ القرار في المستويات الُمالئمة.
 

ا .  فالّتنمياة الجااّدة والّتقادم الحقيقاّي ال إنَّ تحقيقا التَّاوازن المطلاوب لايس ساهل المناال دائما
طبقااا   تفااي مواجهااة االهتمامااات والُمتطلَّبااات تُفاارادى وجماعااات تيمكاان إحرازهمااا إال بجهااود النَّاااس

اتِّّخااااذ القااارار أماااٌر ال بااادَّ مناااي لعمليَّاااة  فاااي مركزياااةالّ الويمكااان أن ُيقاااال هناااا أن  . لمكاااانهم وزماااانهم
ر.التّ  مان جهاة أخارى فننَّاي مان الواضاح أنَّ النِّّظاام العاالمّي يحتااج إلاى درجاٍة هاذا مان جهاةت و  9طوُّ

ي العالمّي والّتنسيق الّدولّي.  من التَّوجُّ
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فانّن المؤّسساات يجاب أن ُتمانح صاالحيَّة  تمركزية المذكورة أعاالالذلكت وطبقا  لمباد  الالّ 
أو  تول الُمسااتقلَّة عاان التَّصااارُّف بشااأنهاؤون العالميَّااة التااي تعجااز فيهااا الاادُّ العماال فقااط فااي تلااك الّشاا

فيجاب تفويضاها  تالّتدّخل للُمحافظة علاى حقاوق الّشاعوب والاّدول األعضااء.  أماا الّشاؤون األخارى 
   10للمؤّسسات الوطنّية والمحلّية في الّدولة.

 
باإلضااافة إلااى ذلااكت علااى قااادة العااالم أن ُيمعُنااوا النَّظاار فااي مجموعااٍة ماان أساااليب الُحكاام 

اس طبقاا  ووسائلي بهادف التَّوصال إلاى صايغٍة محادّ  دٍة للنِّّظاام العاالمّي فاي المساتقبل.  فبادل أن يؤسَّ
ألنظمااااة حكااااٍم قائمااااٍةت يمكاااان للّنظااااام المقتاااار  أن يسااااتوعب فااااي إطااااارا تلااااك العناصاااار والمفاااااهيم 

 واألسالياب اإليجابّية في كلٍّ منها. 
 

ي يعتبر أحاد األنظماة الحالّياة التاي جارى اختبارهاا وعلى سبيلِّ المثالت فننَّ النِّّظام االتِّّحاد
وقاد أثبات كفاءتاي  . عبر الّسنينت ويمكني أن يحتضان التَّناوع والتَّعادد ضامن إطاار الوحادة واالّتحااد

االطةفااي تحقيااق الالّ  اادة التَّركيااب  ياار متجانسااةت  تمركزيااة فااي السُّ وفااي صاانع القاارار بااين دول معقَّ
راساة هاو محافظا  في الوقت نفساي علاى مسات وى مان الوحادة واالساتقرار.  ونماوذج آخار يساتحقُّ الدِّّ

ثُِّر مصالح المجماوع علاى المصالحة  عوب )الكومنولث(ت إذا ما ُطبِّّق عالميا  فنني ُيؤق نظام رابطة الشُّ
 القوميَّة.

 
ظاااام العاااالمّي هاااو ماااا يجاااب أن يحاااوز علاااى  إّن باااذل عناياااة فائقاااة فاااي تصاااميم هيكااال النِّّ

اااانين إلااااى شااااكٍل ماااان أشااااكال االسااااتبداد اهتماماتنااااا حتااااى ال ل مااااع السِّّ أو  تأو حكاااام األقلّيااااة تيتحااااوَّ
 الغو ائّية التي تفسد أجهزة المؤّسسات الّسياسّية ذات العالقة وأنشطتها.
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ت وفااي تقياايم العقااد األّول لميثاااق األماام المّتحاادةت قااّدمت الجامعااة البهائّيااة 1955فااي عااام 

حادة مسااتندا  إلاى أفكاار صااا ها حضارة بهااء ٍ قباال قارٍن تقريبااا .  إّن المتّ العالمّياة بياناا  إلااى األمام 
شااكال  ماان أشااكالِّ الحكومااة العالمّيااة  الي: " إنَّ التّااٌد باإلطااار محاادّ  ظااام العااالميّ للنّ  المفهااوم البهااائيّ 

عاءاتهاا فاي شانِّّ الُحا رت فتتنازل من أجلي جميع أمم العالم طوعا  عن جميع ادِّّ روبت يجب أن يتطوَّ
ضامن حادود  اخليّ واقتصارا على حفظ األمان الادّ  والحّد من الّتسّلحويكون لي حّق فرض الّضرائب 

ة  عالمّيااة تسااتطيع أن هيئااة  تنفيذّياا تضاامن إطارهااا تساايادتي.  ومثاال هااذا الحكومااة يجااب أن تضاامَّ 
لجامعااة تفاارض ساالطتها الُعليااات التااي ال ينازعهااا فيهااا أحاادت علااى كاالِّّ عضااٍو معانااٍد ماان أعضاااء ا

ولّياا وتصااادق علااى انتخااابهم  تنتخااب أعضاااؤا ماان بااين شااعوب األقطاااروأّن برلمانااا  عالميااا  يُ .  ةالدَّ
ُعليااا تكااون أحكامهااا ملزمااة  للفرقاااء  محكمااةيجااب أن ينشااأت عااالوة علااى حكومااات األقطااار ذاتهااات 

  11."ها طوعا  ى في الحاالت التي يمتنع فيها أولئك الفرقاء عن عرض قضّيتهم عليالمعنّيين حتّ 
 

مان الوحيد لإلنسانيَّة والمصير  وبينما نحن نؤمن بأّن شكلا هذا الحكومة العالمّية هو الضَّ
وليّ  ااال صاااورة المجتماااع الااادَّ وعلاااى ضاااوء  فاااي المااادى البعياااد.  الحتماااّي لهاااات فنّنناااا ُنااادرك بأنَّهاااا تمثِّّ

نّن العاالم فاي حاجاٍة إلاى الّضغون التاي تمّثلهاا طبيعاة المصاالح باين الاّدول فاي الوقات الحاضارت فا
زنااا علااى سااتراتيجيّ اخطااط  ة جريئااة وعملّيااة تتجاااوز مجاارَّد رساام صااورٍة للمسااتقبل.  ومااع ذلااكت لااو ركَّ

ي واضٌح متناساٌق نحاو تغيياٍر جاوهريٍّ مان باين أهذا المفهوم و  خضعناا الهتماماتنا سينبثق عني توجُّ
 ات الُمتضاربة.العديد من األفكار والّنظريّ 
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 الّنظام العالمّي الذي أخذت تبرز معالُمه توضيح دور األمم المّتحدة في إطار ًا :ثالث

 
ول الُمنتصاارة فااي الحاارب العالميَّااة  كاناات األماام الُمّتحاادة محااورا  لتنظاايٍم عااالمّي شااّكلتي الاادُّ

ااراع األيااديولوجيّ  . انيااةالثّ  اارق والغاارب وعلااى ماادى العقااود الّطويلااة ماان الصِّّ دى  كاناات منتاا تبااين الشَّ
اانين تا  للحااواردوليَّاا ال ليشاامل  تمتاادَّ نشاااطها اتساااعا  ا محقِّقااة بااذلك هاادفها األساسااّي.  وعلااى ماارِّ السِّّ

ولّياا ة ودعاام باارامج التَّطااوير االجتماااعّي واالقتصااادّي وتنشاايطها فحساابت باال فااي وضااع المعاييااار الدَّ
الم في قارّ  دة.حفظ السَّ  ات متعدِّّ

 
فحااين قيااام هيئااة األماام .  ال  مثياارا  تحااوّ  ياساايّ ي واقعااي السّ شااهد عالمنااا فاا توفااي الفتاارة نفسااها

دولااة   185ة ت إال أّن العاادد ارتفااع ليتجاااوز انضااوت تحاات جناحيهااا خمسااون دولااة  مسااتقلّ  تالمتَّحاادة
وضعت الحرب العالمّية الّثانية أوزارها أخذت الحكومات دورها الاّرئيس فاي الّسااحة  ماا .  وبعدحاليّ 
ااال المجتماااع المااادنيّ ةت بينماااا الّدولّيااا دة  تنااارى الياااوم تاااأثيرا  متعاظماااا  لمنّظماااات تمثِّّ ولمؤسساااات متعااادِّّ

 مما جعلنا أمام صورٍة سياسّيٍة متشابكة أكثر تعقيدا . تالجنسّيات
 

حاادة أخااذت تاازداد تعقياادا ت إال أن هااذا الهيئااة قااد حافظاات بشااكل ور اام أّن مهّمااة األماام المتّ 
م قبال  عامّ  أن  ٍة حديثاٍة.  لاذا فنّناي مان الّطبيعايّ ماٍة دولّياخمساين عاماا  لمنظّ على هيكلها الاذي ُصامِّّ

تثيااار ذكااارى تأسيساااها الخمساااون حاااوارا  جديااادا  حاااول قااادرتها علاااى مواجهاااة الواقاااع السياساااّي للقااارن 
وماان ساوء الّطااالع أّن فاي هااذا الحاوار جانبااا  مان االنتقاااد  . لحاادي والعشاارين فاي مختلاا  األقطاارا

 ء.أكثر مني إلى الثَّنا
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معظاام الّنقااد الُموّجااي إلااى نشاااطات األماام المّتحاادة ماارّدا مقارنتهااا بمااا تقااوم بااي المنّظمااات 
أو بماا ناذهب إلياي مان توّقعاات مباال  فيهاا فاي بااد  األمار.  وباالّر م  تالّرائدة في القطاع الخااّص 

 أن أكثرهااا  ياار تهااات إالماان أن بعااض أوجااي الُمقارنااة مفيااد فااي تحسااين أداء األماام المّتحاادة وفعاليّ 
االطة الواضااحة فحساابت باالعااادٍل فااي ُمجملااي.  فاااألمم المتّ  تفتقاار إلااى تلااك  هااي حاادة ال تعوزهااا السُّ

رورية إلبراز كفاءتها في معظم الحاالت.  وما األصوات المرتفعة بفشل األمم المتّ  حدة الموارد الضَّ
 ألعضائها أنفسهم. إال إدانةٌ 

 
ٍل عن واقع وسطها الذي تعمل فييت فانّن األمام المّتحادة معز ت بإذا ما وضعناها في الميزان
لااة.  بينماا لاو نظرناا إليهااا مان منظاور أّنهاا واحاادٌة عاكفاؤة و يار ف ساتبدو لناا فاي كالِّّ األحااوال  يار

ظااام العااالمّي ومؤّسساااتيت سااتبرز أمامناااا ماان عناصاار تشااكِّل عملّيااة  ماان التَّطااوّ  ر تشااامل أجهاازة النِّّ
فالتَّجربااة التااي عركاات األماام المّتحاادة فااي خطواتهااا .  نااا أنااوار إنجازاتهاااانتصاااراتها وساانرى ماان حول

يسااتلهمون منهااا دورهااا فااي  تطااوُّري التّ األولااى لهااي مصاادٌر خصااٌب ماان المعرفااة ألصااحاب الفكاار 
 المستقبل ضمن النِّّظام العالمّي.

 
وتعاي  تبعيادطّوري تلك الُقدرة على تخيُّل شكل مؤّسسة تخدم على المدى اليكتنُز الفكر التّ 
ر والنّ إمكانّياتهاااا الُمتأّصااالة للتّ  م بنموِّهاااات و لماااّوت و طاااوُّ ضاااع لو تحدياااد المبااااد  األساساااّية التاااي تاااتحكَّ

توقُّاااع أحاااداث مفاجئاااة يمكااان أن تعتااارض للاااة لتطبيقهاااا فاااي المااادى القريااابت وحتاااى عافة اساااتراتيجيّ 
 طريقها.

 
زة فريادة لتقوياة مّياتامنا فرصا  مإّن دراسة منّظمة األمم المّتحدة من هذا المنظور تكش  أم

 نظامها الحالّي دون الحاجة إلى إعادة 
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اا  فاي جاوهر عملّياتهاا.  وفاي واقاع األمارت ئيسة بكاملهات أو إعادة النَّظر جذريّ تشكيل مؤّسساتها الرّ 
ة عاليااة مااا لاام أثير بفاعلّياافنننااا ُنساالِّم بااأنَّ أيَّ اقتاارا  فااي ساابيل إصااال  األماام المّتحاادة ال يمكنااي التّاا

تكاان توصااياتي فااي جميااع بنودهااا منسااجمة  متوازنااة ت وتعماال علااى توجيااي األماام المّتحاادة نحااو طريااق 
 الّتطّور في دوٍر ممّيز مناسب ضمن النِّّظام العالميِّّ الُمرتقب. 

 
احة  يهااماع بمجموعهاا  تتَّفاقفيماا يلاي كلُّنا أيماٌن باأّن توصاياتنا الموضَّ  المتطلَّبااتت وأنَّ تبنِّّ

 12ة  نحو بناء نظاٍم عالميٍّ يحقِّق المزيد من العدالة.يمثِّّل خطوة  مدروسة وهامّ 
 

 إنعاُش دوِر الجمعّية العاّمة -أ
 

ساة تعمال علاى نشار  . ال شكَّ أنَّ ُسلطة القانون هاي األسااس أليِّّ نظااٍم للُحكام ل مؤسَّ وأوَّ
الطة التَّشاريعيّ  شااعتي هاي السُّ الطة التَّشاريعيّ  ة.  وبينماا نجادهذا القاانون وا  علاى المساتويين  تةأنَّ السُّ

ولّي تبعااث علااى الّريبااة الاادّ فنّنهااا علااى المسااتوى اإلقليمااّي و  تزمتنااال االحتاارام الااالّ  تالمحلااّي والااوطنيّ 
 والخوف. 
 

وبالّر م ت انت هدفا  لالنتقاد لعدم كفاءتهاباإلضافة إلى أّن الجمعّية العاّمة لألمم المّتحدة ك
حةت إال أن هنامن أن بعض التُّ  يقن اثناايقن علاى األقاّل يضاعفان لهم تفتقر إلى أساٍس من الصِّّ ك أمارا

 من قدرة الجمعّية العاّمة على العمل بفاعلّية:
 

ّن الّنظااام الحااالّي ُيبااال  فااي تركياازا علااى ساايادة الّدولااة ممااا يضااعنا أمااام ماازيٍج إ : أولهمااا
ايادة.  وفاي إعاادة تشاكيل هيئاة األمام   ريٍب من الفوضاى االجتماعّياة والسياساّية والحفااظ علاى السِّّ

 فنّن نظامها  تالمّتحدة
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لِّي. الّتشريعيّ  وأسلوب الّتصويت يحتاجان إلى تمثيٍل أكثر دّقة لشعوب العالم وُدوا
13  

 
ول األعضاااء  :ثانيهمااا  تقاارارات الجمعيااة العامااة ليساات ُملزمااة إال إذا صااادقت عليهااا الاادُّ

ظااام الحاااليّ واعتبرتهااا معاهاادة  واتِّّ  ذا كااان النِّّ ولااة فااوق كاالِّّ اعتبااارت الااذي يضااع ساايادة الدّ  تفاقيااة.  وا 
قااة ة المتعلّ ة العاّمااة واحاادة مترابطااةت فااننَّ قاارارات الجمعّياانظاااٍم ُيعنااى بمصااالح بشااريّ إلااى سيسااتبدل 

بااابعض القضاااايا المحااادودة يجاااب أن تصاااطب  تااادريجيا  بقاااوَّة القاااانون الاااذي يشاااتمل علاااى نصاااوص 
 يذ وأخرى للعقوبات.للتَّنف

 
ع  هاتان مرتبطتان  اكِّّ معا  فُنقطتا الضَّ ن مشاعر الشَّ .  ذلك ألّن معظم شعوب العالم ُتبطِّ

ا  ٍة مااا لاام تكاان ممثَّلااة  تمثاايال  حقيقّيااسااٍة دولّيااوال تااودُّ الخضااوع لمؤسّ  توالرِّيبااة تجاااا الحكومااة العالمّيااة
 14صادقا  فيها.
 

ة عملّية يمكن لها في المدى القرياب أن تقاّوي الجمعّيا ومع ذلك فننَّ هناك إجراءات خمسة  
هاتها في المدى البعيدالعامّ  ز مكانتها وتعّطر سمعتها لتتالءم وتوجُّ  ت وهي:ة وتعزِّ

 
 رفع الحّد األدنى للعضوّية -1

 
دا اإلعااالن العااالمي  د تعاماال الحكومااة مااع شااعبها حاادَّ إّن الحاادَّ األدنااى للمعااايير التااي تحاادِّّ

ولّيااالحقاااوق اإل  "الميثااااق العاااالمّي لحقاااوق والتاااي بمجموعهاااا تااادعى ب تحقاااةة الالّ نساااان ومواثيقاااي الدَّ
 ".اإلنسان
 

عب بااااقتراٍع سااارِّيٍّ وبااادون االلتااازام الّثابااات بااانجراء انتخاباااات دورّياااة تشاااارك فيهاااا فئاااات الّشااا
يااة تاّمااة فااي الّتعبياارو  ولااة العضااو حااا تبُحرِّ ئال  دون مشاااركٍة مااع مراعاااة حقااوق اإلنسااانت سااتق  الدَّ

 ٍة فاعلٍة عقالنيّ 
21 



www.oceanoflights.org 

 لغالبيَّة شعبها في شؤون مجتمعها.
 

 ريقاة فاننّ وبانفس الطّ  . ول األعضاء التي تخرق هذا المعااييرنقتر  إيقاع عقوبات على الدّ 
ة حتااى تعماال علااى تطبيااق هااذا المعااايير أو تبااذل ول التااي تااودُّ االنتساااب ُتحاارم ماان العضااويّ الاادّ 

بيل.مجهودا  واضحا    في هذا السَّ
 

 تعيين هيئة لدراسة الحدود والّتخوم -2
 

ر المعّلقااة تشااكِّل مصاادرا  رئيسااا  للحااروب والمنازعاااتت وهااذا مااا يؤّكااد  ال تاازال قضااايا التَّحاارُّ
وليّ  ل إلى مثال هاذا المعاهادات إال الحاجة الماّسة إلى اّتفاقات عامة للحدود الدَّ ة.  وال يمكن الّتوصُّ

االعتباار أسالوب الّتحكايم الاذي ُعرِّفات بموجباي الاّدول ووضاعت حادودهات ومعالجاة  إذا أخذنا بعاين
 القضايا الُمعّلقة للّشعوب والجماعات العرقّية.

 
ةت ناارى أّنااي ماان األفضاال تأساايس هيئاااٍة وباادال  ماان إحالااة مثاال هااذا القضااايا للمحكمااة الّدولّياا

ولّيااٍة مهمَّتهااا النَّظاار فااي كاّفااة المطالااب واالٍة خاّصاادولّياا عاااءات الرَّاجعااة إلااى الحاادود الدَّ رفااع  ت ثاامّ ةدِّّ
تااائج بمثابااة نظااام إنااذاٍر وسااتعمل النّ   15توصااياتها لوضااعها موضااع التَّنفيااذ بعااد دراسااة مستفيضااة.

ةت وساتكون عاامال  مسااعدا  وّتر المتزايد باين الجماعاات العرقّياة أو المدنّيامبكِّر لتحّسس مواضع التّ 
ة بلوماساااّية الوقائّيااافاااي الحااااالت التاااي يمكااان االساااتفادة مااان الجهاااود الدّ  هدياااداتفاااي تقااادير مااادى التّ 
 المبكِّرة في حلِّها.

 
عوب في المدى البعيدت فنّناي مان الّضاروري إنهااء للشّ ا  وأصيال  حقيقيّ فلِّكايق نؤّسس مجتمعا  

 كاّفة الّنزاعات الحدودّية بالكامل.  فموضوع
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 .دراسة الحدود هذا يحّقق لنا الهدف
 
 ةالبحث عن ترتيبات جديدة لألمور الماليّ  -3
 

د قااد  ول األعضاااء عاان اإليفاااءِّ بالتزاماتهااا الماليَّااة فااي الوقاات الُمحاادَّ إّن إحجاااما بعااض الاادُّ
الطة فاي فارض  . حدةسبَّب عجزا  في ميزانّية األمم المتّ  وقد تضااع  هاذا العجاز بسابب  يااب السُّ
رةت وازداد ا دفاع ة بعاض عملّياتهاا وعادم كفاءتهاات مّماتفاقما  من بيروقراطيّ  فوائد على األموال المتأخِّّ

 المنّظمة إلى الّتعامل معها بعقلّية إدارة األزمات.
 

عال  فاي تمويال اول األعضااء لان تكاون أسالوبا  فاة مان قبال الادّ طّوعيّ التّ ة فعات الماليّ إّن الدّ 
أجهازة يجااد مصاادر دخال ُتساهِّل عمال يتطّلب ابتكاار وساائل أقاوى إلفاألمر ٍة كهذا.  منّظمٍة دوليّ 

اءت يبادأ هذا الهدفت نقتار  فاورا  تشاكيل فرياق عمال مان الخباراء األكّفاإلى األمم المّتحدة.  ووصوال  
 في البحث عن حلول مناسبة بكلِّّ جديَّة واهتمام.

 
ة أن يراعاي عاددا  مان مبااد  أساسايّ  هذا وعند دراستي للخيارات المتاحةت على فريق العمل

تحقيقااا  للعدالااة واإلنصااافت  : وم علااى ماان ال تمثياال لاايت  وثانيااا  يجااب عاادم فاارض رساا : أوال   ؛نهااام
اامة إلااى درجاااتت وثالثااا  يجااب أن تكااون الرّ  ة لتشااجيع المساااهمات عاادم إ فااال وضااع آلّياا : سااوم مقسَّ

   16طّوعية من قبل األفراد والجماعات.التّ 
 
 عموميٍّّ ةٍّ وخطٍّّ االلتزام بلغةٍّ عالمّيةٍّ إضافيّ  -4
 

 أكباارة ت سااوف تجنااي فائاادة ا  سااّت لغاااٍت رسااميّ إّن هيئااة األماام المّتحاادةت التااي تسااتخدم حالّياا
أو سعت إلى إيجاد لغٍة جديدٍة تتبنَّاى اساتخدامها كلغاة إضاافّية فاي  تإذا ما اختارت لغة  واحدة  حيَّة  

 .  ة اجتماعاتهاكافّ 
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سااابرانتو وانتهااااء  بالجامعاااة دءا  مااان مجموعاااة االبااا تة مجموعااااتوقاااد أيَّااادت مثااال هاااذا الخطاااوة عااادّ 
ةت فااانّن ي وتبسااايط اإلجاااراءات البيروقراطّيااافااانلى جاناااب التّاااوفير الماااادّ   17البهائيَّاااة العالميَّاااة نفساااها.

 خطوة  كهذا ستنقلنا ُقُدما  نحو رو  الوحدة واالتِّّحاد.
 

فاااة ومجااااالت رفيعاااة المساااتوى يمثّااال أعضااااؤها منااااطق مختل هيئاااةولهاااذات نقتااار  تشاااكيل 
دة والّتعلايم واإلعاالمت  تشمل الّلغويات واالقتصااد وعلام االجتمااع تتدخل في صلب الموضوع تمتعدِّّ

 واالّتفاق على خطٍّ عمومّي. تةلتأخذ على عاتقها دراسة  دقيقة  الختيار لغٍة عالميٍَّة إضافيّ 
 

المّيااٍة واحاادٍة ُمتَّفااق عليهااا ناارى أنَّ العااالم ال ُباادَّ لااي ماان اتِّّخاااذ لغااٍة ع توفااي نهايااةِّ المطاااف
غاة ة  إلاى جاناب اللّ وساتكون لغاة  إضاافيّ  ؛وخّط عمومّي لُيدرَّس في المدارس في جميع أنحااءِّ العاالم

مان خاالل االنتقاال إلاى الُمجتماع العاالمّي والهادف مناي تساهيل عملّياة .  غات األصلّية للُقطارأو اللّ 
ة للمؤّسساااات الّتجارياااة ض الّتكاااالي  اإلدارّيااات وتخفااايأفضااال لالّتصاااال باااين الّشاااعوب تاااوفير سااابلٍ 

ة أفااااراد األساااارة والحكومااااات والهيئااااات األخاااارى المعنيَّااااة بالعولمااااةت وخلااااق روابااااط أمااااتن بااااين كاّفاااا
 18البشرّية.

 
قيقةت  ٌج جديرٌ إّني عال راسة الدَّ  هو ال يدعو إلى طمس أيَّة لغٍة حيٍَّة أو ثقافٍة متوارثة.و بالدِّّ

 
 لةٍّ عالمّيةٍّ موّحدةٍّ دراسُة استخدام عم -5
 

دةٍ   تكعامٍل حيوّي على طريق التَّكامل االقتصاادي العاالميّ  تإّن استخدام عملٍة عالميٍَّة موحَّ
ون أنااي ماان بااين فوائاادها األخاارى إعاقااة عملّيااات لهااو حاجااة أصاابحت واضااحة.  ويااؤمن االقتصاااديّ 

 الُمضاربة
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حاداث الّتقاارب باين مساتويات الاّدخل واألساعار ا  ةت و  ير الُمنتجةت والحّد من تقّلبات الّسوق الفجائّيا
 19على الّصعيد العالمّي مما يوّفر كثيرا  من األموال.

 
امغااة تزياال القلااق إّن إمكانيَّااة التّااوفير هااذا لاان تتحقَّااق مااا لاام تتااوّفر مجموعااة ماان األدّلااة الدّ 

نٍة مان نخبااٍة مدعمة بخّطٍة جديرٍة بالثِّّقة.  إنَّنا  تيبة من قلوب المتشكِّكينوالرّ  نقتر  تعيين لجنٍة مكوَّ
ياسااّية للعملااة ماان قااادة الحكومااات واألكاااديمّيين والخبااراء للباادء فااورا  بدراسااة الفوائااد االقتصااادّية والسّ 

دة وتبعاتهات ثم وضع أسلوٍب ف  .نفيذللتّ  ٍل ومؤثِّّرعاالموحَّ
 
 هادف تطويُر دور تنفيذيّ  -ب
 

هاااو وضاااع ميثااااق األمااان المشاااترك موضاااع  وليّ لااادّ علاااى المساااتوى ا دور تنفياااذيّ  أهااامّ  إنّ 
  20نفيذ.التّ 

 
ويتطّلب األمن الُمشترك ميثاقا  ُمبرما  بين األمم يدعو إلى تنسايٍق تاامٍّ يقا  أماام أّي تهدياٍد 

حتاى لاو كاان  تيواجي الجماعة.  وتعتمد فعالّية الميثاق علاى مادى التازام األعضااء بخيار الجماعاة
 ة.بعيدا  عن األنانيّ  ةذلك بدافع من مصلحة ذاتيّ 

 
ور  نفيااذّي  البااا  مااا يأخااذا مجلااس األماانت التّ وضاامن نطاااق هيئااة األماام المّتحاادةت فاانّن الاادَّ

ة في الفعالّيات األخرى.  وكالهما  ير قادر علاى تنفياذ المهاام المناطاة بينما تشاركي األمانة العامّ 
ة تائنُّ تحات ازماةت واألماناة العاّمافمجلس األمن يعاني من عدم قدرتي علاى اّتخااذ إجاراءات ح.  بي

 ثقل مطالب الدُّول األعضاء.
 

 ة لتقويةإجراءات عمليّ  ةوعلى المدى القريبت يمكن اّتخاذ أربع
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 :كما يلي المّتحدةنفيذي لألمم التّ الّدور 
 
 تحديُد استخداِم حقِّ النَّقض )الفيتو( -1
  

ائمين حاااقَّ األعضااااء الخمساااة الااادّ  كاااان الهااادُف األسااااس لميثااااق األمااام المّتحااادة فاااي مااانح
ااما  بالقيااام بعمااٍل عسااكرّي ضاادَّ أّي عضااٍو دائاامت أو  الاانَّقض )الفيتااو(ت منااع مجلااس األماان ماان السَّ

ويمكنناا القاول باأنَّ حاقَّ الاّنقض )الفيتاو( أصابح يساتخدم   21ر بة ذلاك العضاو. استخدام القّوة ضدّ 
 الحرب الباردة. اءتدمع اب أو اإلقليميّ  مرارا  لتحقيق األمن الوطنيّ 

 
حااول إصااالحات مقترحااة  1955فااي الوثيقااة التااي قااّدمتها الجامعااة البهائّيااة العالمّيااة عااام 
: "العضااويّ  علاى ُبنيااة األماام المّتحادةت تطّرقاات إلااى فكارة اإللغاااء التّاادريجيّ  أيق ئمااة"ت و"حااّق اة الدّ لمبادا
واليومت وبعد أربعين عاماا  نعاود  تها. الّنقض )الفيتو(" بهدف بناءِّ جسور الّثقة بمجلس األمن وتقوي
ة لوضاع إجاراءات تحادُّ مان اساتخدام لنؤكد على هذا الموقا ت ونقتار  ماع ذلاك اّتخااذ خطاوة انتقالّيا

 ئيس للميثاق.حّق الّنقض في سبيل تحقيق الهدف الرّ 
 
 اّتخاُذ ترتيباتٍّ عسكرّيةٍّ خاّصة -2
 

تعزياز مصاداقّية قارارات مجلاس األماانت و  تولادعم عملّياات األمام المّتحادة فاي حفااظ الّساالم
تنتمااي فااي والئهااا لألماام المّتحاادة بعياادا  عاان أيَّااة اعتبااارات وطنّيااةت ويااتّم  22يتوّجااب تشااكيل قااّوة دولّيااة
شاارافيت وتوضااع تحاات قيااادة األمااين العااامّ  تتسااليحها تسااليحا  كااامال   وتحاات ساالطة مجلااس األماانت  وا 

 كما أّن الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة 
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باة سايعمل األماين العاام علاى رفاد هاذا القاّوة بكاوادر مدرّ  تستحّدد مصادر تمويلها.  ولدى تأسيساها
 كفؤة من مختل  أرجاءِّ العالم.

 
االيمت فنّنهااا سااتخلق لاادى الجميااع شااعورا  باااألمن ااكل السَّ لت تلااك القااّوة بالشَّ ذا مااا تشااكَّ مّمااا  توا 

ويفساح المجاال أماام حظاٍر كاماٍل ألسالحة  تالمسيدفع إلى خطوات أخارى نحاو نازع الّساال  فاي العا
اااامل. مار الشَّ ول األعضااااء   23الااادَّ ااايا  ماااع مبااادأ األمااان المشاااتركت فاااننَّ الااادُّ إضاااافة إلاااى ذلاااكت وتمشِّّ

فاع عن نفسها ولحماية أمنها ال لهدٍف آخر.  ستتفّهم بالتَّدريج أّنها بحاجة إلى سالٍ  للدِّّ
 

ا  ةت فنّناي يمكان اعتمااد النِّّظاام الاذي ياتمُّ بموجباي حالّياٍة نحو تأسيس هذا القوّ في خطوٍة فوريّ 
ريع عند نشوب األزمات.ة أساسيّ تشكيل قّوات عسكريّ   ة لالنتشار السَّ

 
 تطبيُق مبدأ األمن الُمشترك على مشاكل أخرى عالمّية -3
 

باااالّر م مااان أّن مبااادأ األمااان الُمشاااترك قاااد اساااتحدث أساساااا  فاااي إطاااار الّتهديااادات بالعااادوان 
إال أن الاااابعض ياااارى فيااااي إمكانّيااااة تطبيقااااي حالّيااااا  علااااى نطاااااٍق واسااااٍع لمواجهااااة جميااااع  تلعسااااكريّ ا

اادة قااد باارزت ماان انحااالل  التَّهدياادات التااي تباادو حسااب الّظاااهر محلّيااةت إال أنهااا نتيجااة لمشاااكل معقَّ
رات تجاااارة المخااادّ  تعلاااى سااابيل المثاااال ال الحصااار تالقاااائم.  ومااان هاااذا الّتهديااادات الّنظاااام العاااالميّ 

  24واألمن الغذائي وظهور األوبئة الجديدة الفّتاكة.
 

إّنناااا علاااى يقااايٍن باااأنَّ هاااذا الموضاااوع يجاااب وضاااعي علاااى جااادول أعماااال الماااؤتمر العاااالمّي 
 المقتر .  ومع ذلك فنّني من  ير المحتمل أن تنجح
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 الخطط الشاملة لألمن المشترك في اجتثاث أسباب العدوان العسكرّي.  
 

 على مؤّسسات األمم المّتحدة الّناجحة ذات الّدور الّتنفيذّي الُمستقلّ  الحفاظُ  -4
 

مثااال:  تةة داخااال األسااارة الّدولّيااابعاااُض المنّظماااات التاااي تتمتّاااع بقساااٍط وافاااٍر مااان االساااتقالليّ 
االّتحاااد و ةت ولّيااالدّ  يااران الماادنيّ مااة الطّ منظّ و فولااة )اليونيسااي (ت لرعايااة الطّ  المّتحاادةمؤسسااة األماام 

ةت مااااة العماااال الّدولّياااامنظّ و ةت ساااالكيّ ة والالّ لكيّ ولّي لالّتصاااااالت الّسااااالاااادّ االّتحاااااد و ت العالمااااايّ  يّ البريااااد
 ة.ة على الّساحة الّدوليّ دة وهامّ ومنّظمة الّصحة العالمّيةت قد أصابت نجاحا  بارزا  في ميادين محدّ 

 
يجااااب دعاااام الخاااااّص بهااااات و  وباإلجمااااالت فاااانّن هااااذا المنّظمااااات تملااااك جهازهااااا الّتنفيااااذيّ 

   25.العالميّ  نفيذيّ التّ من الّدور  جزءٍ كاستقاللّيتها والحفاظ عليها 
 
 محكمٌة دوليٌَّة لها ُسلطُتها األقوى  -ج
 

اارورّي وجااود ساالطٍة قضااائيّ  ٍة قوّيااة تاادعم باااقي فااي أيِّّ نظاااٍم إلدارة شااؤون العااالمت ماان الضَّ
لاّدافع لخلاق مجتماع تساودا ا نها.  إنّ وتحّقاق العدالاة وتصاو  توتحافظ علاى التّاوازن بينهاا تالّسلطات
وال شااّك أّن حضااارة عالمّيااة دائمااة ال   26ة علااى مااّر التّاااريخ.كااان ماان بااين القااوى األساساايّ  العدالااة

 على قواعد متينة من العدل. يمكن تأسيسها إالّ 
 

 التي باستطاعتها أن ُتترجم بزوغ وعي  الوحيدةإّن العدل هو القّوة 
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ماان بناااءِّ حياااة الُمجتمعااات  تبكاالِّّ ثقااة تة يمكنهاااإلااى إرادة جماعّياا الجاانس البشااريّ اإلنسااانّية بوحاادة 
وهااي تسااتزيد ماان حصااولها علااى  تيشااهد شااعوب العااالم تعهاادإّنااي ة علااى هااذا الكوكااب.  اإلنسااانيّ 

سااايجد أنَّ العااادل سااايفرض مبااادأ حيوياااا   تالمعرفاااة بااااختالف أنواعهاااا وعلاااى األفكاااار بتناااوُّع أشاااكالها
 الّناجح. جتماعيّ للّنظام اال

 
ى التَّميياز باين الخطاأ قادرُة اإلنساان علا هماافننَّ العادلا واإلنصااف  تفعلى الُمستوى الفرديّ 

ااواب وبالمنظااار اإللهااّيت كمااا يؤكاادا حضاارة بهاااء ٍت فهااو "أحاابُّ األشااياء" الااذي ياادعو كااّل  . والصَّ
 تي "ال بمعرفة أحد في البالد".فرد أن يرى "األشياء" بعيني "ال بعين العباد" وأن يعرفها بمعرف

 
ي الّسبيل الوحيد نحو تحقيق ذلك ألنّ  . هو نبراسها في اّتخاذ قرارها تعند الجماعة توالعدلُ 

كمااا كااان فااي الماضاايت  توحاادة الفكاار والعماال.  وبعياادا  عاان إثااارة رو  القصاااص المتسااربلة بالعاادل
ر الجاانس البشااريّ فاانّن العاادل هااو الّتعبياار العملااّي للحقيقااة القائلااة بأّنااي  فااننَّ مصااالح  فااي ساابيل تطااوُّ

الفرد ترتبط ارتباطا  وثيقا  وحتمّيا  بمصالح الُمجتماع.  وحتاى يكاون العادل هااديا المجتماع اإلنساانّي 
 تبالحيااد الاالزم تفي تعامالتايت ال بّد من توفير جوٍّ من المشورة يسمح بدراساة الخياارات وتفّحصاها

وفااي جااوِّ كهااذات تتنّحااى جانبااا  مااؤّثرات الّنزعااات المتأّصاالة .  المناساابة نفيذيااةواتخاااذ اإلجااراءات التّ 
 العب واالنحياز في عملّية اّتخاذ القرار.التّ نحو 

 
ااال فاااي النُّفاااوس تااادريجيّ  ا  بندراكناااا حقيقاااة التَّاااداخل إنَّ مفهوماااا  للعااادل كهاااذا يجاااب أن يتأصَّ

يكاون العادل هاو  تابط.  وفاي هاذا الّساياقالحتمّي لمصالح األفراد والمجتمعات في هذا العاالم المتار 
 الخيط 
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 طال األسرة ومن حولها ليصل إلى العالم بأسرا.ل في نسيج كلِّّ تعامٍل إنسانّي يا الذي يدخ
 

.  ةنجد أساسا  لمحكماٍة دولّياٍة أكبار قاوّ  توفي النِّّظام الذي تعمل بموجبي األمم المّتحدة حالّيا  
ئيسااااة فااااي الهيئااااة ة الرّ لتكااااون األداة القضااااائيّ  ت1945ليااااا عااااام وعناااادما تشااااّكلت محكمااااة العاااادل العُ 

أساالوب اختيااار أعضااائها بحيااث  تعلااى ساابيل المثااال تمنهااا ؛ةت تمّياازت بعااّدة جوانااب إيجابّيااةولّيااالدّ 
دة وأنظمة قضائّية متنّوعة.    27يمّثلون طبقات مختلفة من فئات الّشعوب ومن مناطق متعدِّّ

 
افتقارهااا إلااى ساالطة تمنحهااا هااو ةت عاااني منااي المحكمااة الّدولّيااالااذي ت تإّن الخلاال األساساايّ 

ول ُمساابقا  االلتاازام الاادّ باسااتثناء الحاااالت التااي اختااارت فيهااا  تصااالحّية اّتخاااذ القاارار القااانونّي الُملاازم
وماع مارور   28بقرارات هذا المحكمة.  فبدون هذا الّسلطة تق  عاجزة  عن تحقيق العدالة ونشرها.

ول.  أما على المادى القريابرارات هذا المحكمة أن تكون ملزمة  لكافّ يمكن لق تالوقت فاُيمكن  تة الدُّ
يقنالعمل على تقوياة المحكمة الّدوليّ  يقن آخرا  :كالّتالي ة بنجراءا

 
وليَّة -1  توسيع نطاِق اختصاص محكمة العدِل الدَّ
 

دة ماان فااننَّ نطاااق عماال المحكمااة محصااوٌر بااأن تطبقااا  لمااا هااو معمااوٌل بااي حاليااا   واع محاادَّ
منبثقاة عان  تول األعضاء رفعها دون  يرهاا.  فنقتار  مانح منظمااٍت أخارى القضايا ال يحقُّ إال للدّ 

 بالدُّول األعضاء فقط. ورا  حصأن يبقى مال  تمثل هذا االمتياز تالمّتحدةاألمم 
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صةالتّ  -2  نسيُق بين المحاكم المتخصِّ
 

تضمُّ المحاكم المتخّصصة القائماة والجديادةت  مظّلةٍ كة يجب أن تعمل محكمة العدل الّدوليّ 
ما  يفصل في القضايا الّدوليّ  كا دة.بحيث تعمال حا  ة ضمن مجاالت متخّصصة محدَّ

 
اااد فاااي محااااكم متخّصصاااة للفصااال فاااي قضاااايا  ويمكااان إيجااااد عناصااار لنظااااٍم قضاااائيٍّ موحَّ

والمحكمااة  ةتثاال محكماة الجنايااات الّدولّياتتعلَّاق بالتِّّجاارة والنَّقاالت وفاي الّتوصاايات المقّدماة لمحااكم م
اص لهاا محااكم تادخل  إلاى قضاايا أخارى قاد تحتااج ت عاالوة علاىالمختّصة بشاؤون البيئاة أن ُتخصَّ

 مثل موضوع اإلرهاب الّدولّي واالّتجار بالمخدرات. ؛تحت هذا المظّلة
 

ظاِم :  رابعًا :   إطالُق ُقدراِت الفرد  العالميِّ الجديدتحدٍّ هامٌّ وكبيٌر أماَم النِّ
 

تحقيااااُق الّتقاااادم فااااي  ت هااااوة المسااااتوياتعلااااى كاّفاااو  تئيس لمؤّسسااااات الحكاااامإنَّ الهااادف الاااارّ 
عب تحقيااق ذلااك دون المشاااركة الفاعلااة الّنابعااة ماان وجاادان األفااراد وماان الّصاا . ةالحضااارة اإلنسااانيّ 

 في حياة مجتمعهم وشؤوني.
 

ة نجد أّن الهيئاات الّدولّيا تعوب واألمموفي تركيزها على بناء المؤّسسات وخلق مجتمع الشّ 
 البّياة الّشاعوب لام يتطاّور لادى اريخ قاد ظّلات بعيادة  عان عقاول شاعوب العاالم وأفئادتهم.  فالتّ عبر 

وماااا يزيااادها ابتعاااادا  عااان الّسااااحة  . المّتحااادةحتاااى اآلن أّي ميااال للّتقاااارب نحاااو مؤّسساااات كااااألمم 
دةت عادا مااالّدوليّ  تحدثاي وساائل اإلعاالم مان إربااٍك وتشاويش لادى عاّماة  ة طبقاات مان الحكام متعادِّّ
 اس في تغطيتها النّ 
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ولّيا ة عبار قناوات اساتطاعوا لألحداثت الّلهمَّ إال من نفٍر قليٍل كان لهام بعاض االّتصاال بالّسااحة الدَّ
 .قوا ذاتهم بالخدمة في منّظمات المجتمع المدنيّ فيها أن يحقّ 

 
ة ال تسااتطيع االرتقاااءا إلااى مسااتوى  ماان النُّضااج سااات الّدولّيااوتكماان المفارقااة فااي أنَّ المؤسّ 

ةت مااا لاام كهيئااة حاكمااة لهااا دورهااا فااي تحقيااق هاادفها الااّرئيس فااي صاانع الحضااارة اإلنسااانيّ  توالتّااأثير
تُاادرك جااوهر عالقتهااا المتداخلااة بشااعوب العااالم وتعماال علااى رعايتهااا.  إنَّ إدراكااا  كهااذا سااوف يقاايم 

 نحو نظاٍم عالميٍّ جديد. ىا على دعٍم من شأني  اذُّ الُخطا ة ويحفزهفوس دعائم الّثقفي النّ 
 

إنَّ المهام المطلوبة لتطوير مجتمٍع دولايٍّ تادعونا إلاى االرتقااء إلاى مساتوياٍت مان القادرات 
والّطاقااات تتعااّدى مااا اسااتطاع الجاانس البشاارّي أن يصاالاي حتااى اآلن.  ولتحقيااق ذلااكت فاانّن األماار 

مشرعة  أمام كلِّّ فارد للوصاول إلاى المعرفاة بأوساع ماداها.  فنجاا  المؤّسساات يتطّلب فتح األبواب 
وليّ  ة في بعث الّطاقات الكامنة لدى شعوب العالم وتوجيهها يعتمد على مادى قادرتها فاي تحقياق الدَّ

لتفااوز بثقااة ماان تقااوم علااى رعايااة مصااالحهم ودعمهاام واحتاارامهمت  تالتّااوازن فااي ممارسااتها ساالطتها
ريحةت و منتهجة  سبل  لى أقصى حدٍّ ممكنت ماع أولئاك الاذين ساتتأثَّر مصاالحهم ا  المشورة الحرَّة الصَّ

 بالقرار.
 

الطات  تواألفراد الذين يمنحون الثِّّقة واالحترام لهذا المؤّسساتت ساوف يقوماون بمطالباة السُّ
وليّ  واالقتصااديّ  ياسايّ في حكومتهم بزيادة دعمهاا السّ  تهاا وتأثيرهاات .  وبفضال ازديااد للنِّّظاام الادَّ قوَّ

جااراءات إضااافّيةسااترتقي المؤّسسااات الّدولّياا فااي  ة إلااى وضااع يمّكنهااا ماان اّتخاااذ خطااوات أخاارى وا 
 ٍل وشرعّي.عاسبيل تأسيس نظاٍم عالميٍّ ف
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لى جانب اإلجراءات الواجب اتِّّخاذها في تقوية ُبنيتهات فنّن األمم المّتحدة في حاجة إلاى  وا 
إطالق القوى الكامنة في جميع األفراد للُمساهمة فاي عملّياة الّتغييار هاذا.   تبنِّّي مبادرات من شأنها
 تماان الّتفكياار باابعض األمااور التااي ُتسااهم فااي ساارعة تطااوير الفاارد والمجتماااع ولتحقيااق ذلااك ال باادّ 

تحساين و حماية حقوق اإلنساانت و ت وأخذها بعين االعتبار.  ومن بينها: تعزيز الّتطوير االقتصاديّ 
.  إنهاا أولويااٌت أرباٌع علاى درجاٍة عظيماٍة مان التَّارابط ي األخالقايّ ت والّتركيز على الّترقّ وضع المارأة

م الحضارة يجب أن تلقى االهتمام الالّ   زم في برامج األمم المّتحدة.في تقدُّ
 
 تعزيُز الّتطوير االقتصاديّ  -أ
 

ماان الحكومااات فااي  وعااددٌ  إنَّ الخطااط التااي اعتماادتها هيئااة األماام المّتحاادة والبنااك الااّدوليّ 
 تنوات الخمسااين الماضااية قااد جاااءت مخيِّّبااة لامااال فااي نتائجهاااخااالل الّساا تالّتطااوير االقتصاااديّ 

بالّر م مان تنفيذها بنخالص.  ففي معظم أنحاءِّ العالم اتَّسعت الُهاوَّة باين األ نيااء والفقاراء بتعااظم 
اايطرة علااى ا آلفااات االجتماعيَّااة.  وفااي واقااع الحااال لاام التَّفاااوت فااي مسااتوى الاادَّخلت وأفلاات زماااُم السَّ

ظاااااهرة  متناميااااة  فحساااابت باااال اسااااتفحلت فااااي جساااام  تأو تفّشااااي األوبئااااة واألمااااراض تتاُعااااد الجريمااااة
عب التَّغلُّب عليها. تاإلنسانّية  وباتا من الصَّ

 
ة منها: الّتركياز الخااطئ علاى مشااريع واساعة فاي يمكننا إرجاع الفشل هذا إلى عوامل عدّ 

وانتهاااااج المركزّيااااة المو لااااة فااااي إدارتهااااات وقااااوانين الّتجااااارة الّدولّيااااة  ياااار العادلااااةت والفساااااد  تمااااداها
 المستشري في ثنايا الّنظام الحاليت واستثناء المرأة من مراكز ُصنع القرار على 
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كاّفااااة المسااااتوياتت والعجااااز فااااي ضاااامان وصااااول مااااوارد الّتنميااااة للفقااااراء وتحويلهااااا باااادل ذلااااك إلااااى 
 زات العسكريَّة.التَّجهي

 
ا  فاي نماط التَّطاوير إنَّ التَّفحص الموضاوعّي لهاذا الحقاائق سيكشا  لناا خلاال  أساساّيا  عاّما

دون اعتباااٍر للحااوافز  تأال وهاو: معالجااة الحاجااات والمتطلَّباات الماّديااة لإلنساان االجتمااعّي الحاااليّ 
 الروحانيَّة وقواها العاملة.  

 
مية بالمساعي لخلق مجتمٍع استهالكّي ال يعوزا الّدعمت ذلاك ألنَّ علينا أال ُنربك عملّية الّتن

ة والماّديااة معااا .  بالّطعااام والّشااراب والمااأوى ودرجااة ماان ّياااناالزدهااار الحقيقااّي ياطااال الّسااعادة الّروح
نيوّية لن يشبع اإلنسان فاي ر باتاي باالّر م مان ضارورتهات كماا ال يمكان إشاباعها بتحقياق احة الدّ الرّ 

االطة الّسياسااّيةميُّااز االالتّ معنااوّي يتاايح لصاااحبي فااوٍز  ة ال وحتااى اإلنجااازات الفكرّياا . جتماااعّي أو السُّ
 ُتشبع ما فينا من ر بات وحوافز دفينة.

 
ااااا يتعااااّدى حاااادود ذاتناااااالااااتّ إّن  ااااا هااااو أعظاااامت لِّما و  يمكُِّننااااا ماااان إدراك حقيقااااة الاااارّ  تعّطش لِّما

فاي طبيعتناا مغماوٌر بكفاحناا الياومّي لتاأمين متطّلباتناا  ة وفهمها.  ومع أن الجانب الّروحايّ اإلنسانيّ 
المادّيااةت فااال يجااوز إ فااال الااّرو  فااي توقهااا لمااا هااو أساامى.  وعلياايت فاانّن نمااط الّتطااوير الُمسااتدام 

 ة والحاجات المادّية جنبا  إلى جنب.يّ انوحيجب أن يادمِّج الّطموحات الرّ 
 

ويخبرنا حضرة بهااء .  ضل في الّتطوير االقتصاديّ هما االستثمار األفإنَّ الّتربية والّتعليم 
لا ٍ اامُ  بقولااي: "اإلنساااُن هااو الطِّّ ااا فيااي".  وكااذلك يتفّضاال: األعظاامت ولكاان عاادم الّتربيااة حر  سق مااي ممَّ
 فهو بمثابة معدٍن يحوي أحجارا  كريمة  تخرج  ! نظر إلى اإلنسانا"
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عليُم الحقيقاااّي يتجااااوز فاااالتّ   29لعاااالم اإلنساااانّي".وينتفاااع بهاااا ا تبالّتربياااة جاااواهرا إلاااى عرصاااة الّشاااهود
أو إتقاااان مهااااراٍت تّتصااال بحياتناااا.  فباإلضاااافة إلاااى  تالحصاااول علاااى المعرفاااة اإلنساااانّية المحااادودة

ة الحصااول علااى علاايم بكيفّيااا  فااي عمليااة الّتطااويرت يجااب أن يؤّهلنااا التّ وجااوب اعتبااارا عنصاارا  أساساايّ 
ار فاي داخلناا قاوى  ويغاّذي أركاان الّطالاب بفضاائل أخالقّياة  تالفكار والبحاث والتَّحليالالمعرفةت ويفجِّّ

 ال  نى  عنها. 
 

ودعمهام  تإّني األسلوب الّشامل نحو تأهيٍل يتيُح للّناس مشاركتهم الفاعلة في تكاوين الثّاروة
 30في توزيعها العادل.

 
فاي اعتبارهاا خدماة زق فحسبت بال إنَّ الّثروة الحقيقّية ال تتحّقق في إنجاز العمل كسبا  للرّ 

و  ة للااارّ هاااو حاجاااة أساسااايّ فاااي اعتقادناااا أّن العمااال الُمثمااار  أيضاااا .  لاااذا يااادخل للمجتماااع اإلنساااانيّ 
عاااام والمااااء ت بقااادر ماااا هاااو ضااارورّي وهااااّم لتطاااّور الفااارد فاااي شاااؤون حياتاااي كضااارورة الطّ اإلنساناااايّ 

 الّنظي  والهواء العليل لجسمي العنصرّي.
 

نااا علااى إعااادة توزيااع الثّااروة الماّديااة ساايكون مصاايرا الفشاال إّن اقتصااار الّتركيااز فااي خطط
ي ماان فنّناا تواكاال.  وعلياايالتّ فااي اإلنسااان يااأبى عليااي  وحاايّ علااى الماادى البعياادت ذلااك ألن الجانااب الرّ 

 وربطها بعملّية إيجادها وابتكار أساليب تحقيقها.ت روة بأسلوٍب عادلٍ الواجب ضمان توزيع الثّ 
 

توى  أفضال مان الّتطاويرت نقتار  علاى منظوماة األمام المّتحادة وفي سبيلِّ الوصول إلى مسا
 الية:التّ الّتوصيات 

 
 21إطالُق حملةٍّ جاّدةٍّ لتطبيق برنامج  -1

 
 حدة ة العمل التي أعّدت في مؤتمر األمم المتّ تضّمنت خطّ 
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متها الهيئاات المدنّياة إلاى جاناب ماا ورد فاي هاذا  للّتنمية والبيئة مجموعة  واسعة  مان اآلراء التاي قادَّ
الوثيقة من مباد  مماثلةت إال أّن ما أنجزتي الّدول األعضاء من هذا الخطاة كاان ناذرا  يسايرا  لساوء 

 الحّظ.
 

ذا كااان ألهااداف برنااامج  ااٍع علااى  اارار أن تتحّقاا 21وا  قت فماان الواجااب بااذل مجهااوٍد موسَّ
ي مختلااٌ  فااي طبيعتااي.  ولااو أّناا تمشااروع مارشااال فااي إعااادة تطااوير أوروبااا مااا بعااد الحاارب العالميااة

إلعااالن عاان حملااة ماان ا( Bretton Woodsمؤّسسااات بريتااون ُوودز )لوفااي هااذا الحالااة يمكاان 
شااأنها اإلسااراع فااي مجهااودات الّتنفيااذ الوطنّيااة.  وتكلياا  كهااذا ال يمكاان أن يصاادر إال عاان مااؤتمٍر 

عااادة النَّظاار فااي وتخصيصااي إل تل الااذي عقااد قباال خمسااين عامااا  ودز األوّ مماثااٍل لمااؤتمر بريتااون وُ 
سات بشكٍل شامٍل بهدف توفير موارد كافية لشعوب العاالم لتاتمّكن مان تنفياذ المباادرات  تهذا المؤسَّ

أعماااااق تتعلَّاااااق باألماااااان  موضاااااوعاتٍ مكااااان للماااااؤتمر أن يوّساااااع برنامجاااااي ليشااااامل ة.  كماااااا يُ المحلّيااااا
 31نشاء هياكل جديدة.أو إ تة القائمةالعالمّي من خالل تحديث المؤّسسات الّدوليّ  االقتصاديّ 

 
ذا ُكتب لها النَّجا  فتعمال علاى التَّنسايق  تفننَّ هذا األداة الجديدة يمكن أن تمتدَّ وتتَّساع توا 

 في تطبيق اإلجراءات التي تبّناها مؤتمر القّمة االجتماعّي األخير.
 
 حمايُة حقوِق اإلنساِن األساسّية -ب
 

لعقااااود الخمسااااة الماضاااايةت ساااااد االعتقاااااد مناااُذ أن تأّسساااات هيئااااة األماااام المّتحاااادةت خاااالل ا
أن  والنمااّو االقتصاااديّ  بضاارورة االعتااراف بحقااوق اإلنسااان إذا مااا أردنااا للّسااالم والّتقاادم االجتماااعيّ 

 يأخذ طريقي 
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روريّ   ا .حماية تلك الحقوق دوليّ  ٌقُدمات وأّني من الضَّ
 

علااى الوثيقااة الهاّمااة فااي  إّن األساااس التفاقّيااة دولّيااة حااول طبيعااة حقااوق اإلنسااان يرتكااز
وجاااء تفصاايلي بنسااهاٍب  ؛1948عااام  المّتحاادةلحقااوق اإلنسااان الااذي تبنَّتااي األماام  اإلعااالن العااالميّ 

وليَّين: "الميثااااق  ولّي للحقاااوق الااادّ ولّي للحقاااوق المدنّياااة والسياسااايَّة" و" الميثااااق الااادّ فاااي الميثااااقيقن الااادَّ
ز  تقافيَّاااة"الثّ و ة واالقتصااااديَّة االجتماعّيااا د ويعااازِّ باإلضاااافة إلاااى خمساااٍة وسااابعين ميثاقاااا  وا عالناااا  يحااادِّّ

ر و التّ حقوق النِّّساء واألطفالت وحريَّة العبادةت وحّق  مالتّ طوُّ  و يرها من الحقوق. تقدُّ
 

: الوساائل وهماا تانول حقوق اإلنساان نقطتاا ضاع  رئيساح المّتحدةلألمم  وللنِّّظام الحاليّ 
دة للتّ   ة الحقوق.وقلَّة الّتركيز على الواجبات التي تترتَّب على كافّ  نفيذ والمتابعةتالمحدَّ
 

يجاب أن ُيعاالاج بطريقاة  توليّ الادّ على المستوى  تإّن وضع حقوق اإلنسان موضع الّتطبيق
تحاات ظااّل نظااام األماان المشااترك.  فااأيُّ خاارٍق لحقااوق  تشااابي أساالوب معالجااة أّي عاادوان عسااكريّ 
ولت فتساااتجيب آلّياااات الّتنفياااذ استجابااااة اهتماااام بااااقي الااادّ  اإلنساااان فاااي دولاااة ماااا يجاااب أن يساااتدعيا 

فنناي  تدخل لحماية حقوق اإلنسانالتّ أّما متى وكي  يمكن .  بأسرا موّحدة من قبل المجتمع الّدوليّ 
وليّ  عنيواإلجابة  تأمٌر صعبٌ  حاول  أصعب.  فالّتنفيذ الحازم يتطّلب درجة  عالية  من اإلجمااع الادَّ

 ل خرقا  فاضحا  مقصودا .األمور التي تشكّ 
  

لقااد اتُّخااذت خطااواٌت هاّمااٌة نحااو إجماااٍع دولاايٍّ خااالل المجهااودات التااي أسفااارت عاان عقااد 
وقااد أكَّااد هااذا المااؤتمر بشااكل قاااطع علااى أن حقااوق اإلنسااان  . 1993مااؤتمر حقااوق اإلنسااان عااام 

 د طويال  فأنهى بذلك نقاشا  في مفهوٍم سا . ق عالمية ووحدة واحدة ال تتجزَّأهي حقو 
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ا  إذا ماااااا قورنااااات باااااالحقوق االجتماعّياااااة باااااأن الحقاااااوق المدنيَّاااااة والسياسااااايَّة ذات أهمّياااااة قليلاااااة نسااااابيّ 
كماا أّكادت قارارات الماؤتمر علاى وجاوب تطبياق مبااد  حقاوق اإلنساان    32قافّياة.واالقتصادّية والثّ 

ينيّ بغّضِّ النَّظر عن العِّ  الرَّجال  مسااواةُ  ويدخل في مضامونها  أو القومّية. رق والجنس والمعتقد الدِّّ
يااااة البحااااث و  قّصاااايت التّ والماااارأةت وتساااااوي حقااااوق األفااااراد فااااي جميااااع أنحاااااء العااااالم فيمااااا يتعلَّااااق بحرِّ

ااعائر  الحصااول علااى حاجاتااي  ةت وحااّق الفاارد فاايينّيااالدّ والحصااول علااى المعلوماااتت وممارسااة الشَّ
وباإلضااااافة إلااااى ضاااارورة تااااوفير اإلجماااااع   33ة.عايااااة الصااااحيّ الغااااذاء والمااااأوى والرّ  ة مثاااالاألساسااايّ 
وليّ  وضرورة دعم تطبيق مبااد  حقاوق اإلنساانت  فمان األهمّياة بمكاان إيجااد وعاٍي أكبار باأن  تالدَّ

 ة.كّل حّق فيها يحمل في طّياتي واجبا  ومسؤوليّ 
 

ا  أماام القاانون يلزماك بنطاعتايت وعلى سبيل المثالت فنّن حقَّك في اعتباارك شخصاا  اعتبارّيا
 أكثاااار عدالااااة.  وبالمثاااالت فنّنااااي علااااى الّصااااعيد االقتصاااااديّ  ممااااا يجعاااال القااااانون والّنظااااام القضااااائيّ 

إعالاة العائلاة وتربياة األطفاال ومعاملاة جمياع أفاراد  مساؤولّيةيقضي الحّق في الاّزواج  تواالجتماعيّ 
ة الفارد فاي إنجاازا بأفضال ماا صالي عان مساؤوليّ الحاّق فاي العمال ال يمكان ف إنّ   34العائلة بااحترام.

ٍة تجااااا ة" تااادلُّ ضااامنا  علاااى مساااؤوليّ حقاااوق اإلنساااان "العالمّيااا فاااننّ  تيمكااان.  وفاااي المفهاااوم األوساااع
 الجنس البشري بأكملي.

 
ة القياام بواجباتاي فاي كاّل ميادانت فانّن علاى ي بينما ترجاع للفارد مساؤوليّ وخالصة القولت فننّ 

وألجااال ذلاااك نقتااار  إجاااراءات   واجاااب حماياااة حقوقاااي المّتصااالة بتلاااك الواجباااات.ة ولّياااالدّ المؤّسساااات 
 :هي الّتالية نفيذ الفوريّ ثالثة للتّ 
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 الخاّصة بالُمراقبة والّتنفيذ والمتابعة المّتحدةتقوية آلّية عمل األمم  -1
 

زام الحكومااات حاادة الخاّصااة بالمراقبااة والّتنفيااذ والمتابعااة لماادى التااإّن آلّيااة عماال األماام المتّ 
ن مان عادٍد ضائيٍل  ؛وليَّة تعتبر  ير كافيةالدّ بتطبيق المواثيق  ذلاك ألنَّ مركاز حقاوق اإلنساان مكاوَّ

ول بكاّفاا اين الااذين يناضاالون فاي دعاام المجهااودات مان أجاال مراقبااة التازام الاادُّ ة مان الُخبااراء والمختصِّّ
 المعاهدات التي صادقت عليها.  

 
صاة نعتقد باأنّ  لهاذا المركاز بحاجاة إلاى زياادٍة كبيارٍة إذا ماا أرياد لاي اإليفااء  الماوارد المخصَّ
 كل المناسب.بمسؤولّياتي بالشّ 

 
 تشجيُع الُمصادقِة العالميَِّة على المواثيق الّدولية لحقوق اإلنسان -2
 

ول ة لحقاوق اإلنساان ُتشاّكل التزاماا  مان جاناب الادّ حيُث أّن الُمصادقة على المواثياق الّدولّيا
ن يكن  ير مطبَّق علاى أرض الواقاع - تنفيذهااألعضاء ب اكرتير العاامّ  - وا  ة ولكاّفا فننَّهاا تتايح للسِّّ

ول األعضاااء علااى التّ  نفيااذ.  وفااي واقااع أجهاازة األماام المّتحاادة االسااتفادة ماان كاالِّّ فرصااة لحااثِّّ الاادُّ
ٍد وحاااازٍم للُمصاااادقة العالمّيااا ُمحفِّااازا   لوبا  ة يمكااان أن يكاااون أسااااألمااارت فاااننَّ وضاااع جااادوٍل زمنااايٍّ ُمحااادَّ

 ة العمومّية نصبا أعينها.تضعي الجمعيّ 
 
 ضمان احترام هيئات الُمراقبة الّتابعة لألمم المّتحدة العاملة في مجال حقوق اإلنسان -3
 

ٌة وخطياارٌة فااي طبيعتهااات فماان بمااا أّن المهاااما الموكلااةا لهيئااات مراقبااة حقااوق اإلنسااان هاّماا
 حدة أن الواجب على هيئة األمم المتّ 
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اتهااا أو تكااون واعيااة  تمامااا  لمااا قااد تخلِّفااي هااذا الهيئااات فااي األذهااان ماان انطباعااات انعكاسااا  لفعاليّ 
داول عنااد العماال علااى إيجاااد حلااول للمواقاا  ة للتّاارجااة ماان األهمّيااهيكاال تكوينهااات فتااولي نفااس الدّ 

 المحرجة.
 

ااااغقل ي ماااان الحكمااااةِّ بمكااااان أن تااااتمَّ دراسااااٌة وافيااااٌة لمااااؤّهالت انعتقااااد أّناااا ااااحة لِّشا ول المرشَّ لاااادُّ
فُتساتثنى منهاا  ؛أو فاي أّياة هيئاة مراقباة أخارى  تة لجناة حقاوق اإلنساانالمناصب البارزة في عضويّ 

ولّياا  بقاايذا مااا يُ وهاا . ولااو أّن حقَّهااا فااي الُمناقشااة يبقااى محفوظااا   تةماان لاام يصااادق علااى المواثيااق الدَّ
بهة أو اإلحر  ة  بعياد المّتحدةاألمم   اج.عن مواطن الشُّ

 
ول األعضاااااء  ياااار  تكمااااا نعتقااااد بوجااااوب وضااااع اسااااتثناٍء لهااااذا القاعاااادة يقضااااي بااااأنَّ الاااادُّ

ت والتااي يكفاال دسااتورها حمايااة  كافيااة  لحقااوق اإلنسااان األساساايَّة ولاام المّتحاادةالخاضااعة لرقابااة األماام 
اغلتتمكَّن من التَّصديق على الميثاق ألسباب سياسايَّة داخلّيا المناصاب  ةت ال ماانع مان انتخابهاا لِّشا

 البارزة.
 

ولّياا توأخياارا   ول األعضاااءت التااي صااادقت علااى المواثيااق الدَّ  تةفننَّااي ماان الحكمااة تجريااُد الاادُّ
ااااارخة لحقااااوق اإلنسااااانت ماااان حااااقِّّ انتخابهااااا لمناصاااابا فااااي  والخاضااااعة للُمراقبااااة النتهاكاتهااااا الصَّ

وليّ  دُّ من االنطبااعِّ أ ة أو في االجتماعات األخرى للجنة حقوق اإلنسانت إذالمؤتمرات الدَّ نَّ ذلك يحِّ
يّ  ائع بعدم جدِّّ  ة اإلجراءات.الشَّ

 
 تحسيُن وضِع المرأةِ  -ج
 

الم المنشود دون مشاركة كاملاة دائمة الّتطوّ  ال ُيمكُن تحقيُق حضارٍة عالمّيةٍ  ر في ظلِّّ السَّ
 للمرأة في مختل  النَّشاطات 
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لمفهاااومت إال أنَّ الباااونا ال يااازال شاساااعا  باااين القباااول وبينماااا نجاااد دعماااا  متزايااادا  لهاااذا ا  35اإلنساااانية.
 الفكرّي والتَّطبيق العملّي.

 
ساتِّ العالمت التي  البيَّة أعضائها من الرِّجالت أن تستخدما تأثيرهاا فاي لمؤسّ  لقد آن األوانُ 

سااااءت لااايس مااان قبيااال التَّعااااط  أو التَّضاااحية الذَّاتّيااا افاااع ةت بااال مااان دو تعزياااز مشااااركٍة منهجّياااة للنِّّ
ر. ساااء ضااروريٌَّة للمجتمااع حتااى يتطااوَّ وعناادما تجااُد تلااك المساااهمات   36االعتقاااد بااأنَّ مساااهمات النِّّ

ت وتكااون دُّ فااي طلبهااا وسااُتحاك فااي نساايج الُمجتمااع اإلنسااانيّ جا زمت عناادها فقااط ساايُ ذلااك التَّقاادير الااالّ 
 37حضارة  أكثرا أمنا  واتِّّزانا  وعدال  وازدهارا . تيجةُ النّ 
 

باالختالفات البيولوجّية الواضاحة باين الجنساين أن تكاون ساببا  فاي عادم المسااواة  ال يجدرُ 
والتَّفرقااةت باال همااا وجهااان متكااامالن لشاايٍء واحااٍد.  فاانذا نالاات الماارأة تقااديرا  الئقااا  علااى دورهااا كااأّمت 

جااب فبالمثاال ساايلقى دورهااا فااي رعايااة األطفااال وتااربيتهم ذلااك االحتاارام والمكافااأة المناساابة.  كمااا ي
ةت اإلقرار بأّن الّدور في إنجاب األطفال ال يقلِّل من قدرة المارأة القيادّياة والفكرّياة والعلمّياة واإلبداعّيا

 بل قد يكون داعما  لها.
 

م  ونعتقااد بااأّن إحاارازا التَّقاادم فااي بعااض الميااادين الحيويَّااة ساايكون لااي األثااُر األكبااُر فااي تقااادُّ
 الية التي تشّكل أساسا  لما يليها من اقتراحات:المرأة.  ونشارككم بوجهات الّنظر التّ 

 
ساااااء والفتياااااتت وهااااو ماااان أكثاااار :  أوال   قباااال كااااّل شاااايٍءت يجااااب اجتثاااااث الُعناااا  ضاااادَّ النِّّ

االنتهاكااات لحقااوق اإلنسااان انتشااارا  ووضااوحا ت إذ أصاابح العناا  جاازءا  ماان واقااع حياااة الكثياار ماان 
 ُمستوى االجتماعي أو الّتعليمي.  وفي كثيٍر من النِّّساء في العالم بغّضِّ النَّظر عن العِّرق وال
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أو تشااكِّل عبئااا  ممااا يجعلهااا هاادفا   تتعتباار الّتقاليااد الّسااائدة أّن الماارأة فااي مسااتوى أدنااى تالُمجتمعااات
حاائال  دون  تأو أسااليب الّتنفياذ الّشاديدة تةسهال  للغضاب واإلحباان.  ولان تقا  اإلجاراءات القانونّيا

ُرها ضعيفا  ما لم يحدث الّتغيير في التَّفكيار والمواقا  لادى الرِّجاال.  ولان تتمتّاع ذلكت وسيكون تأثي
أو  تالّنساااء باألمااان مااا لاام يتبلااور وعااٌي اجتماااعيث جديااد يشااجب مجاارَّد التَّفكياار الفااوقّي تجاااا الماارأة

 ي والخجل.معتبرا  كلَّ ذلك مدعاة  للخز  ؛ويستنكر كلَّ أشكال العن  الجسديّ  تبدافع العط  عليها
 

فالّساالوكّيات المكتساابة  . ساااس فااي بناااءِّ الُمجتمااع اإلنسااانيّ تبقااى العائلااة حجاار األ : ثانيااا  
بالُمشاااهدة والااّتعلم ضاامن إطارهااا سااوف تاانعكس وتتفاعاال علااى مختلاا  مسااتويات المجتمااع.  لهااذا 

سة اإللهيَّة )العائلة( أن يتغّير ث يصبح مبدأ مسااواة بحي تيتوّجب على كلِّّ فرٍد من أفراد هذا المؤسَّ
الرَّجل والمرأة مندمجا  في نفسي ومن صفاتي الّذاتّية.  وأبعاد مان ذلاكت فانذا ماا دّعمات كياانا العائلاة 

سيتجاوز تأثيرها حدود العائلاة ويساري إلاى المجتماع  تأواصُر متينة من المحبة والوحدة بين أفرادها
 عاّمة .

 
إلاى تعلايم جمياع أفارادات فاننَّ الحاجاة األعظام  تبشاكٍل رئايسٍ  تبينما يهادف المجتماع : ثالثا  

ساااء والفتيااات.ة ماان عماار اإلنسااانيّ اريخّيااالتّ فااي هااذا المرحلااة  ومنااذ عشاارين   38ة تسااتوجب تعلاايم النِّّ
راسااات مباادأ  ثابتااا   ة االسااتثمارات الُمتاحااة تبقااى ثماااُر هااو أن مااان بااين كاّفااو عامااا  ونيِّّاا ت أثبتاات الدِّّ

ل أكبار عائاٍد نفعايٍّ فاي مجاال التَّطاوير االجتمااعّي والقضااء علاى الفقار تعليم النساء والفتيات تشكِّ 
م الُمجتمع.  39وتقدُّ

 
 جال والّنساء يجب أن حول دور الرّ  إّن الحوار العالميّ  : رابعا  
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ز االعتااراف بالّتكاماال الحقيقاايّ  للحاجااة  طبيعاايث  رق بينهمااا إال تأكياادٌ لكااال الجنسااين.  ومااا الفااوا يعاازِّ
وال  تةلخيار الحضاارة اإلنساانيّ وتنميتهاا جاال والّنسااء معاا  إلظهاار قادراتهما أن يعمل الرّ  إلى ةالماسَّ 

فات المتفاعلاة لطبيعتهماا البشارّية  أقلَّ مني حفظ الجنس البشرّي.  وتلك هي فوارق مالزمة في الصِّّ
ت إلاى اضاطهاد المارأة المشتركة.  إّن حوارا  كهذا يجب أن يأخذ بعين االعتبار تلاك القاوى التاي أدَّ 

ة الجدياادة التااي تعماال اآلن اريخ لنستشاارف منهااا الحقااائق االجتماعّيااة والسياسااّية والروحانّيااالتّااعباار 
 على تغيير حضارتنا.

  
مااة هااذا الحااوار  "إّن العااالما   ة.نضااع أمااامكم مثاااال  اسااتقيناا ماان الّتعاااليم البهائّياا توفااي مقدِّّ
ومااا لاام يكاان الجناحااان قااوّيين  . دهما الّرجااال واآلخاار الّنساااءأحاا ؛اإلنسااانّي أشاابي بطيااٍر لااي جناحااان

 40ة واحدةت فنّن هذا الّطير ال يمكن أن يطير نحو الّسماء".تويِّدهما قوّ 
 

 الية:التّ نا ندعم اإلجراءات الخاّصة الثالثة وفوق هذا كلي فننّ 
 
ول األعضاء -1  زيادة مشاركة النِّساء في وفود الدُّ
 

ع ا سااء فاي مركاز سافير أو ماا نوصي بأن تشجَّ لادُّول األعضااء علاى تعياين المزياد مان النِّّ
 ة.بلوماسيّ شابهي من المراكز الدّ 

 
وليّ  -2 ن من تشجيع المصادقة العالميَّة على المواثيق الدَّ ة التي تصون حقوق المرأة وُتحسِّ

 وضعها
 

علااى األمااين العااام  قااة بحقااوق اإلنسااانت فااننَّ ة المتعلّ وكمااا هااو الحااال فااي المواثيااق الّدولّياا
ول األعضااااء علاااى وكاّفااا المّتحااادةلألمااام  ة هيئاتهاااا واجاااب االساااتفادة مااان كااالِّّ فرصاااٍة لتشاااجيع الااادُّ

 الُمصادقة على المواثيق 
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مها.  واالّتفاقات التي تصون حقوق المرأة وتسعى إلى تقدُّ
 
 وضع خّطة عمل لتنفيذ برامج مؤتمر بكين -3
 

ة" الذي أقّرا مؤتمر نيروبي في  اية الجرأة والطُّماو  لمستقبليّ كان إعالن "سياسات الّنظرة ا
علينااا أن نااتَّعظا ماان هااذا  نعتقااد بااأنّ   41ة.نفيااذ والفاعلّياالت إال أنااي أصاايب بنكسااٍة فااي التّ فااي التَّخيُّاا

ة العمال الموضاوعة لتنفياذ بحياث ال تلقاى خّطا تفنعمل على وضع خطَّة ُمتماساكة تالتَّجربة المريرة
 مر بكين نفسا المصير. براماج مؤت
 

زماااة حاااول اإلجاااراءات قاااارير الالّ نقتااار  تأسااايس نظااااٍم للُمراقباااة والُمتابعاااة يقاااوم بنعاااداد التّ 
نا  فياي أعلاى عشارين دولاة  عضاوا  وأدناى مبيّ  ؛ا  ة سنويّ ة العامّ المطبَّقة ثم عرض النَّتائج على الجمعيّ 

 جاوب وااللتزام.التّ عشرين دولة  في 
 
ر األخالقيّ علالّتركيُز  -د  ى التَّطوُّ
 

يتاااأثَّر عاااادة   تتكبااار وتااازداد عاااددا   تفاااي مجموعااااتٍ  ماااع أّن دماااج أفاااراد المجتماااع اإلنساااانيّ 
ااعوب والمواقااع الجغرافّياا وكاناات  تةينّيااهااذا العمليَّااة قااد سااّيرتها االّتجاهااات الدّ  ةت إال أنّ بثقافااات الشُّ

ين هناا جاوهرا وحقيقتاي األساساّية  . العامل األقوى في تغيير الّتفكيار والّسالوك اإلنساانيّ  ونعناي بالادِّّ
 وهوت بي إلى عالمِّ المحو والنِّّسيان.  ت لّتقالياد التي  ّلفتي بالّتدريجال األفكار وا
 

ثاال المدنّياة المادّ ": بقولاي ل حضارة عباد البهااءوفي كلماتي يتفّض  ثقال جساد اإلنساانّياما  ؛ة كمِّ
فهاااي  تةوحانّياااماااال إال أّناااي يعااادُّ مّيتاااا.  أّماااا المدنّياااة الرّ ماااع أّناااي علاااى درجاااٍة عالياااٍة مااان األناقاااة والج

 الّرو  التي ك
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 42وبدونها يبقى جسُد العالم ال حياة فيي"..  ..تمدُّ الجسد بالحياة
 

ااة فااي هااذا  تدة يمكاان أن يكااون مثياارا  للجاادلة وقيمااا  محاادّ إّن مباادأ  يعاازز قواعااد أخالقّياا خاصَّ
سااابيّ  نساااانّية.  وماااع هاااذات فاااننَّ لااادينا إيماناااا  قاطعاااا  بوجاااود قااايٍم مشاااتركٍة ة اإلالعصااار المّتصااا  بالنِّّ

ة فاي الاّدين أو فاي ي إلى االختالفات الفرعيّ أولئك الذين بالغوا في الّتوجّ  تةألسباب سياسيّ  تتجاهلها
ة ة الجماعااات الّروحّيااهااذا القاايم والفضااائل األساسااّية التااي دعاات إليهااا كاّفاا  43ة.قافّيااالممارسااات الثّ 

 .ّكل هيكال  أساسّيا  للتطّور األخالقيّ تش
 

أّمل في القيم المشتركة التي أفاضت بها األدياان العظيماة واألنظماة األخالقّياة علاى التّ إّن 
د معاالم عاون والتّ ة يكش  لنا أّن كّل واحد منها يدعو إلى الوحدة والتّ البشريّ  آخي باين البشارت ويحادِّّ

ز ت االوك القااويم المسااؤولت ويعاازِّ طااوير الفضااائل باعتبارهااا األساااس المتااين لعالقاااٍت قائمااٍة علااى السُّ
 44الثِّّقة ومراعااة المباد .

 
 في المدارس دعم تطوير مناهج للّتعليم األخالقيّ  -1
 

.  وبكالِّّ بسااطٍةت فانّن علاى هاذا ر األخالقايّ نؤيِّد بكلِّّ قوَّة قيام حملٍة عالميَّاة لتعزياز التَّطاوُّ 
ع الُمباد فاي  وتسااعدها علاى إدخاال الُبعاد األخالقايّ  ترات المحلّياة فاي أرجااء العاالمالحملة أن تشجِّّ

إلااى  تة المناساابةعليمّياامناااهج تعلاايم األطفااال.  وقااد يتطلَّااب ذلااك عقااد المااؤتمراتت ونشاار المااواد التّ 
 جانب العديد من الّنشاطات الُمساندة األخرى والتي تمثِّّل بمجموعها خيرا استثماٍر لجيلِّ الُمستقبل.

 
المبااااد  البسااايطة مثااال: االساااتقامة  هاااذا بااابعض طاااّور األخالقااايّ التّ يمكااان أن تبااادأ حملاااة 

دق  ها أساس االستقرارواألمانة ألنّ  والصِّّ
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بحياااث يصااابح  تكماااا أن اإليثاااار وحاااّب الغيااار فضااايلٌة يجاااب أن تقاااود توّجهاااات اإلنساااان . موالّتقااادّ 
اا هااي  لساالوكيت وخدمااة العااالم اإلنسااانيّ  ال  اإلخااالص واحتاارام حقااوق اآلخاارين جاازءا  ماان كيانااي ومكمِّّ

 ومنها ندرك المغزى من حياتنا. تبها نعتزُّ ونفتخر ؛عادةالمصدر الحقيقّي للسّ 
 

فمبادأ الفصاال .  ين فاي مجهوداتنااة الدّ نؤمن بأّن نجا  الحملة يتوّق  على مدى تغلغل قوّ 
أثير الُمثمااارت وعلياااي يكاااون إشاااراك ة هاااذا التّاااباااين الاااّدين والّدولاااة يجاااب أال ُيساااتخدم حاااائال  دون قاااوّ 

 مني. أمرا  ال بدّ  تكشركاء متعاونين تة في هذا المبادرة الهاّمةينيّ الجماعات الدّ 
 

فيتغّيار أسالوب تعاملاي ماع  تهاا ساتنّمي عناد الفارد قاوااوبينما تمضاي هاذا الحملاة قادما ت فننّ 
 ينّية.والدّ  مجتمعي على اختالف مستوياتي االقتصادّية واالجتماعّية والعرقّية

 
ٌه إلى قادِة العالمِ داٌء ن :األممِ ِل أماَم كاّفِة الّتحوُّ خامسًا :  منعطُف   موجَّ

 
عوب واألمميها قد وصلنا إلى منعطٍ  للتَّغيير والتَّطو    !ر أمام جميع الشُّ

 
اازة للمرحلااة التااي يقتاارب منهااا المجتماا اّتحاااد الجاانس البشااريّ  إنّ " اال اإلشااارة الُمميِّّ ع كّلااي يمثِّّ
 الّدولااة - الّدولااةت ثاام قيااام األّمااة - فاّتحاااد العائلااةت واّتحاااد القبيلااةت واّتحاااد المدينااة.  اآلن اإلنساااانيّ 

فهااو الهاادف  تبدولااي وشااعوبيا اّتحاااد العااالم ماال الّنجااا .  أّمااكاناات ُمحاااوالت تتابعاات وُكتااب لهااا كا
وتشااييد الااّدول.  والفوضااى  ممااعّذبااة.  لقااد انقضااى عهااد بناااء األالااذي تسااعى إلااى تحقيقااي بشااّرية م

ينماو نحاو الّنضاوجت علياي  تّتجاي اآلن إلاى ذروتهاات  فعاالمٌ  الّدولاةة القائلة بسيادة الكامنة في الّنظريّ 
 ث بهذا الزَّي ت ويعترف بوحدة أن يتخّلى عن الّتشبّ 

 
46 



www.oceanoflights.org 

ااس نهائِّيَّااا الجهاااز الااذي يمكاان أن يجّسااد علااى خالعالقااات اإلنسااانيّ  ياار وجااي هااذا ة وشاامولهات ويؤسِّّ
 45."في حياتي المبدأ األساسيّ 

 
ت ة ٍت ووحدة الجانس البشاريّ مانت دعا حضرة بهاء ٍ إلى وحدانيّ قبل قرٍن ونيِّّ  من الزّ 

لى و  عان إرادتاي لتحقياق الهادف  ة ماا هاي إال مراحال الكشا  اإللهايّ ة للبشاريّ ماويّ ساالت السّ أّن الرّ ا 
وستشاهد  تة قاد أتاىالاذي أخبارت باي جمياع الكتاب اإللهّيا من خلق اإلنساان.  كماا أعلان أّن الّزماان

 آخي.التّ كامل و عوب واألمم في مجتمٍع ينعم بالّسالم والتّ ة الشّ ة أخيرا  اّتحاد كافّ اإلنسانيّ 
 

اال حضاارتي أيضااا  بااأّن مااا قاادّ  ر لإلنسااان ال يقتصاار علااى إقامااة مجتمااٍع إنسااانيٍّ كمااا تفضَّ
بِّلَّااُتُهم أخالقّيااة تعالميَّااة تاادفع األفااراد إلااى العماال ككائناااتا ت باال فااي بناااءِّ حضااارٍة يَّاامزدهاار مادّ   تجِّ

وقادرون على الوصاول إلاى آفااق أسامى تعجاز عان تحقيقهاا أعلاى درجاة  تيدركون جوهر طبيعتهم
 ها.بمفردّية من الحضاارة المادّ 

 
ة ياسايّ لسّ واصافا  الّتغييارات ا ت "نظام عالمّي جديد"كان حضرة بهاء ٍ من أوائل المنادين ب

عالماااااتِّ الهاااارج والماااارج  ُتشاااااهد الياااومينّيااااة التااااي تعصاااا  بحيااااة البشاااار بقولااااي :"الدّ واالجتماعّياااة و 
ظااام القااائم ويااا لألساا  فااي نقااٍص ُمبااين" تالوشاايك اال أيضااا   تحيااث أّن النِّّ : "سااوف بقولااي كمااا تفضَّ

 46ُيطوى بسان الّدنيا وُيبسط بساٌن آخر".
 
ااي قولاااي  ااواءها وشااعوباألرض المبااارك لقااادة  ولتحقيااق هااذا الهاادفت وجَّ وحمَّلهاام  تعلااى السَّ

تابااُر العاالُم "ليسا الفخاُر لمان يحابُّ الاوطن بال لمان يحابُّ العاالم.    بقولي: مسؤولّيةال فاي الحقيقاة ُيعق
ا ت ومانق على األرض أهلي".واحد ا  وطن

47 
 

 وفوق كلِّّ هذا وذاكت يجب أن يتحرَّك قادة الجيل القادم بدافع 
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ادقة في خدمة المجتماع اإلنساانّي بأسارات وأن يادركوا أنَّ القياادةا مساؤوليّ  ٌة وليسات مقاماا  الرَّ بة الصَّ
واء فيما مضى في إساءة فهمهاا علاى أّنهاا  تكاريس  لالمتيازات.  لقد أو ل القادة واألتباع على السَّ

ويسااتوجب نمطااا   تدياادا  للقيااادةا  فااننَّ عصاارنا الحااالي يتطّلااب تعريفااا  جيطرة علااى اآلخاارين.  حّقااالّساا
 48جديدا  من القيادّيين.

 
علااى الّصااعيد الااّدولّي.  فتنميااة اإلحساااس بالثِّّقااة  خاااّص  وتتجّلااى حقيقااة هااذا األماار بشااكلٍ 

قامااة جسااورهات و اارس مشاااعر  آل  الوطيااد فااي قلااوب شااعوب العااالم تجاااا مؤّسسااات الّنظااام التّااوا 
 ملّيا  في تصّرفاتهم.كّلها تستدعي أن يفّكر القادة  تالعالميّ 

 
خصّي الحاكي عن استقامتهم ونظافة مسلكهمت عليهم أن يسااعدوا فاي إعاادة وبسجلِّهم الشّ 

وّجي الّصادق في تحّري حقيقة كّل أمارت التّ واضع و الّثقة بالحكومات.  عليهم أن يتحلُّوا باألمانة والتّ 
بعياادة الماادى علااى أفضاال وجااٍي الة ملتاازمين بالمباااد  هاديااا  لهاام.  وبااذلك يخاادمون مصااالح البشااريّ 

 ممكن.
 

 -كمااا تفضاال حضاارة بهاااءٍ -"ولااتكن نظاارتكم شاااملة  للعااالم ال أن تنحصاار فااي نفوسااكم" 
  49.""ال تنهمكوا في شؤون أنفسكمت بل فّكروا في إصال  العالم وتهذيب األمم
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 حدة واحدة من بين أكثر الفقرات الملهمة في تاريخ الحكم اإلنساني:بالتأكيد تمّثل مقّدمة ميثاق األمم المتّ   (2)
 "نحن شعوب األمم المّتحدة        
 وقد آلينا على أنفسنا        
تين أحزانااا  يعجااز ة ماارّ جلباات علااى اإلنسااانيّ  تفااي خااالل جياال واحااد تويااالت الحاارب التاايأن ننقااذ األجيااال المقبلااة ماان         

 عنها الوص ت
ساااء واألماام كبيرهااا جااال والنّ وبمااا للرّ  توبكرامااة الفاارد وقاادرا تة لإلنساااند ماان جديااد إيماننااا بااالحقوق األساساايّ وأن نؤّكاا

 وصغيرها من حقوق متساويةت
اشااائة عااان المعاهااادات و يرهاااا مااان هاااا تحقياااق العدالاااة واحتااارام االلتزاماااات النّ وأن نباااّين األحاااوال التاااي يمكااان فاااي ظلّ 

 توليّ مصادر القانون الدّ 
 ة أفسح.يّ من الحرّ  قدما ت وأن نرفع مستوى الحياة في جوّ  قي االجتماعيّ وأن ندفع بالرّ 

 وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا
 جوارت سامحت وأن نعيش معا  في سالم وحسنأن نأخذ أنفسنا بالتّ 

 توليّ وأن نضّم قوانا كي نحتفظ بالّسلم واألمن الدّ 
 ستخدم تأال  توأن نكفل بقبولنا مباد  معّينة ورسم الخطط الالزمة لها
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 حة في  ير المصلحة المشتركةتالقوة المسلّ 
 جميعهاتعوب ة للشّ ة واالجتماعيّ ؤون االقتصاديّ ة في ترقية الشّ وليّ وأن نستخدم األداة الدّ 

 قد قّررنا أن نوّحد جهودنا لتحقيق هذه األغراض 
فاويض موا وثاائق التّ حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مديناة ساان فرانسيساكو الاذين قادّ  فننّ  تولهذا

 ."‘حدةالمتّ األمم ’ى ة تسمّ حدة هذات وأنشأت بمقتضاا هيئة دوليّ رائطت قد ارتضت ميثاق األمم المتّ المستوفية للشّ 
 United  Nations ظام األساسي لمحكمة العدل الدولية.حدة والنّ ميثاق األمم المتّ .  1994’ حدةاألمم المتّ 

Department of Public Information. DPI/511-93242 – April 1994 – 5M. 
 

(3) The World Bank. 1994. World Development Report; pp. 162 – 163.  (Oxford: Oxford 

 University Press). 
 

موضااوع الحاجااة إلااى اإلصااالحات فااي جهاااز األماام المّتحاادة ضاامن  تناقشااعاادد ماان المقترحااات التااي  را  ظهاار مااؤخّ   (4)
نمياة( اقتار  ة بالبيئاة والتّ ة الخاّصامجاٍل محدد.  فعلى سبيل المثالت )مستقبلنا المشترك(ت وهو تقرير )الهيئة العالمّيا

حاادة فااي تعزيااز مااة( ليقااوم بتنساايق أعمااال األماام المتّ ئادّ نميااة الات مثاال تشااكيل )مجلااس خاااص للتّ غيياار عااددا  ماان التّ 
 نمية أثناء المحافظة على البيئة.ات التّ عمليّ 

The World Commission on Environment and Development, Our Common Future; 

(Oxford: Oxford University Press, 1987). 

مال والجناااوب: التعااااون مااان أجااال خاااالص الّشااا –( بعناااوان )األزماااة المشاااتركة Brandtهيئاااة برانااات )وأيضاااا  تقريااار  
ر علاى اقاة( والتاي تاؤثّ الطّ و جاارة التّ و في مجاالت دقيقة وحّساساة )الماال  ّيةإصالح اتالعالم( يطر  اقتراحات إلجراء

 مال والجنوب.وازن بين الشّ حالة عدم التّ 
The Brandt Commission, Common Crisis North-South: Co-operation for World 

Recovery. (London: Pan Books, 1983). 

 حدة هي إن الكتابات التي تقتر  إجراء تغييرات واسعة شاملة في األمم المتّ  
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 حادة.  إنّ لمتّ كرى الخمساين لتأسايس األمام احلاول الاذّ  ماع اقتارابة ت خاّصاأيضا  عددها كبير جدا  وفي تزايد مستمرّ 
كرى العاشاارة لصاادور حلااول الااذّ  ُقبياالات حاادة باادأت فااي الخمسااينيّ ة لألماام المتّ ة إعااادة تقياايم شاااملة وجّدّياال عملّيااأوّ 

 



 

 

 

بواساااطة القاااانون  الم العاااالميّ تحااات عناااوان )الّسااا 1958دد يمكااان اعتباااار ماااا نشااار عاااام الميثااااق.  وفاااي هاااذا الّصااا
ل مان ة حياث كاان ضامن أوّ ( عالماة باارزة مهّماLouis B. Sohn and Grenville Clarkفياي )( لمؤلّ العاالميّ 

 قض )الفيتو(.اقتر  فكرة إلغاء حّق النّ 
Grenville Clark and Louis B. Sohn, World Peace Through World Law. (Cambridge, 

Mass.; Harvard University Press, 1966.) 

م رؤياااة عاماااة لماااا يمكااان عملاااي لتقوياااة األمااام كهولم التاااي تقااادّ ع مااان مباااادرة ساااتو أماااا االقتراحاااات األحااادث فهاااي تتناااوّ  
را  حدة: ورقة عمل إلعادة الهيكلة( الاذي يضاع تصاوّ ( بعنوان )األمم المتّ Harold Stassenحدةت إلى ما كتبي )المتّ 

)األساس ( بعناوان Benjamin Ferencz )يعارض الكتااب األخيار ل . حادة بنادا  بنادا  إلعادة كتابة ميثاق األمام المتّ 
 تقااوم علااى االعتقاااد بااأنّ  ّيةإصااالح اتة إلجااراء( سلساالة ماان االقتراحااات القانونّيااعااايش العااالميّ ة الجدياادة للتّ القانونّياا

تهم بالكيفياااة التاااي يرونهاااا مناسااابةت بشااارن عااادم ار عوب واألفاااراد يجاااب أن يكوناااوا أحااارارا  فاااي تحقياااق مقااادّ األمااام والّشااا
 بسالم. ة للعيشالمساس بحقوق اآلخرين األساسيّ 

The Stockholm Initiative on Global Security and Governance, 1991. Common 

Responsibility in the 1990’s. (Stockholm; Prime Minister’s Office, Stockholm, 

Sweden.) 

Harold Stassen, United Nations: A Working Paper for Restructuring. (Minneapolis; 

Learner Publications Company, 1994.) 

Benjamin Ferencz, New Legal Foundations for Global Survival (Oceana Publications, 

1994) 

 

(5) The Commission on Global Governance, Our Global Neighborhood. (New York: 

Oxford University Press, 1995) 

 

 وأدركوا مضامينها وتبعاتها  تحادالوحدة واالتّ  رين عرفوا حقيقةة مفكّ عدّ  (6)
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الاذي قاال: "نحان عباارة  Richard Leakyت بمان فايهم العاالم البليونتولاوجي ق بتنمياة المجتماع اإلنساانيّ فيماا يتعّلا
ع والتناااوّ  . (Home Sapiensفااارد علاااى هاااذا الكوكاااب هاااو عضاااو فاااي العائلاااة المتماثلاااة ) كااالّ  عااان كاااائن واحاااد. 

 



 

 

 

ة .  إن قاادرة اإلنسااانيّ د اختالفااات بساايطة فااي العنصاار األساساايّ الملحااوظ فيمااا بااين البشاار مااا هااو إال مجاارّ  الجغرافاايّ 
االختالفاات العميقاة باين هاذا  إنّ  بطارق مختلفاة األلاوان. وتعاّددها قافات ساع الثّ قافة تساعد في اتّ على استيعاب الثّ 

باال علااى العكااست يجااب تفسااير  عوب. در انقسااام بااين الّشاامااا تالحااظت يجااب أن ال تفهاام كبااوا قافااات والتااي  البااا  الثّ 
 ."ة وهي: اإلعالن األمثل عن االنتماء للجنس البشريّ قافة بحقيقتها الفعليّ الثّ 

Richard E. Leakey, and Rodger Lewin, Origins: What new Discoveries Reveal about 

the Emergence of our Species and its Possible Future, (New York: Dutton, 1977.) 

طاالع وم وحادة الجانس البشاري.  ويمكان االشوقي أفندي عرضا عميقا  وواسعا  في مفها حضرة موما ت تقدم كتاباتع
 (. The World Order of Bahá’u’lláhعلى هذا المفهوم من وجهة النظر البهائية في كتاب )

Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’u’lláh. (Wilmette, Ill.: Bahá’í  Publishing 

Trust. 1938.) pp. 42-43. 
 

 كتباات فااي وثيقااة )جوارنااا العااالمي(: "توصاايتنا هااي أنّ  لساانا الوحياادين فااي تقااديم هااذا االقتاارا . فهيئااة الحكاام العااالميّ  (7)
ادقة علاى قراراتاي المصا ت وأن تاتمّ 1998حاول الحكام عاام  يجب أن توافق علاى عقاد ماؤتمر عاالميّ  العاّمةة الجمعيّ 

 ". 2000وتنفيذها بحلول عام 
The Report of the Commission on Global Governance, Our Global Neighborhood , 

(NewYork: Oxford University Press. 1995) p.351. 
 

 

بعينات كمباااادأ لّسااااغير يكاااون جماااايال " هااااو مبااادأ انتشاااار فااااي بداياااة احان هاااذا المباااادأ. "الّصاااامفهوماااان شااااائعان يوّضاااا (8)
ق بشاؤون اإلنساانت تظهار ( بماا يلااي:  "فيماا يتعّلاSchumacherر )علاى الحكام.  ويفّسا اقتصاديت وينطبق تماماا  

اهر يبادوان  يار متناساقين ويلغاي أحادهما اآلخار.  فانحن دائماا  األقل إلى أمرين معا .  وفي الظّ  الحاجة دائما  على
 ة يّ اجة إلاى حرّ ظام. نحن بحة والنّ يّ بحاجة إلى الحرّ 
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كاماال علااى المسااتوى ظااام والوحاادة والتّ ةت وفااي نفااس الوقااتت الحفاااظ علااى النّ غيرة المسااتقلّ العديااد ماان الكيانااات الّصاا
 ."ما العالميّ األكبر وربّ 

E. F. Schumacher, Small is Beautiful: Economics as if People Mattered.  (New York: 

Harper and Row, 1973.) p.65. 

 



 

 

 

ر الحالة ة والمحافظة على البيئاةت وهو يصوّ نمية االجتماعيّ ا " هو قول رّوج لي نشطاء التّ ا  واعمل محليّ ر عالميّ "فكّ 
 .والقوميّ  يّ مع االستقالل المحلّ  عاون العالميّ نسيق والتّ التي تتوازن فيها الحاجة إلى التّ 

 

ت يسااعى مباادأ الوحاادة هااذا إلااى هنااة التااي يقااوم عليهااا المجتمااع اإلنسااانيّ ا عاان أيااة محاولااة لتقااويض األسااس الرّ  "بعياادا   (9)
ر.  طااوّ ساااتي علااى نحااو يتناسااق مااع احتياجااات عااالم دائاام التّ توساايع قواعااد ذلااك المجتمااعت وا عااادة صاايا ة شااكل مؤسّ 

 يّ والء ضااارور  أيّ  والء مااان الاااوالءات المشاااروعةت كماااا أناااي لااان يناااتقص مااان حاااقّ  ولااان يتعاااارض هاااذا المبااادأ ماااع أيّ 
زنااة للااوطن فااي قلااوب بنااي البشاارت وال يسااعى إلااى إزالااة الحكاام ة المتّ الوجااود.  فهااو ال يسااتهدف إطفاااء شااعلة المحّباا

المباال   اجماة عان الحكام المركازيّ رور والمخااطر النّ ة إذا ماا أرياد تجناب الّشات الذي هاو ضارورة ملّحااتي الوطنيّ الذّ 
قاة باالفكر المتعلّ  وتلاكقالياد غاة والتّ اريخ واللّ صالة باالعرق والمنااا والتّازات المتّ فيي.  ولان يتجاهال هاذا المبادأ تلاك المّيا

ي ياادعو إلااى ّنااإز شااعوب العااالم ودولاااي بعضااها عاان بعااض.  .  فهااذا الفااوارق تمّياات أو يسااعى إلااى طمسااهاوالعااادات
د ويؤّكا  فاي الماضاي. ك مشااعر الجانس البشاريّ ماا سابق وحارّ  إقامة والء أوسعت واعتناق مطامح أسامىت تفاوق كالّ 

 ائدة عن الحادّ ة الزّ دت رافضا  المركزيّ ة في عالم موحّ بات الملحّ ة للمتطلّ هذا المبدأ إخضاع المشاعر والمصالح الوطنيّ 
 د."عدّ ع والتّ ة محاولة من شأنها القضاء على التنوّ من جهةت ومستنكرا  من جهة أخرى أيّ 

Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’u’lláh. (Wilmette, Ill.: Bahá’í Publishing 

Trust. 1974.) pp. 41-42. 

 

ين فاي العاالم آناذاكت مبّيناا  المهاام في الثالثينّيات من هذا القرنت كتب حضرة شوقي أفندي الذي أدار شؤون البهاائيّ  (10)
ة ة عالمّياة تشاريعيّ ة فاي المساتقبل.  ومماا كتباي:  "هيئاة عالمّياات التي يمكن أن تضطلع بها هيئاة تشاريعيّ والمسؤوليّ 

 ي حاجات وتلبّ … يكون أعضاؤها وكالء عن جميع الجنس البشريّ 
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 ة."روريّ القوانين الّض  وتسنّ  فيما بينهمتم عالقاتهم وتنظّ  تعوب واألممالشّ 
Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’u’lláh. (Wilmette, Ill.: Bahá’í Publishing 

Trust. 1974.) pp. 203. 

 



 

 

 

والااذي  ت1969( الفااائز بجااائزة نوباال فااي االقتصاااد عااام Jan Tinbergenأي باااحثون مثاال )ويشااارك فااي هااذا الاارّ 
ةت وأفضال ها بعد اآلن بمجهودات الحكومات.  فنحن بحاجة إلاى حكوماة عالمّيامشاكل العالم ال يمكن حلّ  قال: "إنّ 

 حدة."وسيلة لتحقيق ذلك هو تقوية نظام األمم المتّ 
United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report, 

1994. Global Governance for the 21st Century. (New York: Oxford University Press.) 

p. 88. 

 

(11) Bahá’í International Community Proposals to the United Nations for Charter Revision. 

May 23, 1955. 

 

الجدياد" لوصا  سلسالة  ظاام العاالميّ " و "النّ ظاام العاالميّ اصاطالحي "النّ  فاي آثاارا الكتابّياة استخدم حضارة بهااء ٍ (12)
اساع ات مان القارن التّ ينيّ تّ ة.  وفي أواخر السّ ينيّ ة والدّ ة منها واالجتماعيّ السياسيّ  ؛ة والكبيرة في العالمرات المستمرّ غيّ التّ 

رتياب بهاذا الباديع الاذي ماا شاهدت عاين اإلباداع ظم األعظام واختلا  التّ ظم مان هاذا الانّ اضطرب النّ "قد  قال: عشر 
 شبهي."

  .172. ص1995الكتاب األقدس لحضرة بهاء ٍ؛ منشورات المركز البهائي العالميت  
 

 .16الرسالة المدنّية لحضرة عبد البهاء؛ دار النشر البهائّية في البرازيلت ص  (13)
 

(14) United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), States of 

Disarray: The Social Effects of Globalization. (London: KPC Group, 1995), pp. 106-

109. 
 

ة عادلاة ومناسابة لكاّفالتحدياد حادود  تة نفساهاشاريع العالمّياى هيئاة التّ أو حتّا تة وسائل أمام مثل هذا الهيئةهناك عدّ  (15)
ة قيااام نظااام جديااد.  وقااد كتااب هااا جاازء مهاام فااي عملّيااإال أنّ  تةحبطااة صااعبة ومول واألماام.  ومهمااا باادت المهّمااالاادّ 

  إّن التمّدن الحقيقّي لينشر أعالمي في قطب العالم عندماحضرة عبد البهاء: "
 

54 
 
 
 

قون كالّشاامس فااي عااالم الغياارة والحمّيااةت ويعملااون بااالعزم ذوو الهّمااة العاليااة ماان أعاااظم الملااوك اّلااذين هاام مشاار يتقااّدم 
ت فيطرحون مسألة الّسالم العام في مجال المشورةت ويتشاّبثون بجمياع األكيد والّراي الّسديد على خير البشر وسعادتي

تاة فيعلنونهاات الوسائل والوسائط ويعقدون مؤتمرا  عالمّيا ت ويبرمون معاهدة قوّيةت ويؤّسسون ميثاقا  بشرون محكماة ثاب
ثااّم يؤّكاادونها باالّتفاااق مااع الهيئااة البشاارّية بأساارهات فيعتباار كااّل سااّكان األرض هااذا األماار األتااّم األقااوم اّلااذي هااو فااي 

 



 

 

 

ت ثاّم تعاّين حادود الحقيقة سبب اطمئنان الخليقة أمرا  مقّدسا ت ويهتّم جميع قوى العالم لثبات هذا العهد األعظم وبقائاي
هااا فااي هااذا المعاهاادة العاّمااةت وُيعلااان بوضااو  عاان مساالك كااّل حكومااة ونهجهااات وتتقااّرر جميااع كااّل دولااة وتحااّدد ثغور 

المعاهااادات واالّتفاقاااات وتتحاااّدد الاااّروابط والّضاااوابط باااين هيئاااة الحكوماااة البشااارّية.  وكاااذلك يجاااب أن تكاااون الّطاقاااة 
ربّياااة والقاااوى العساااكرّية لااادى إحااادى الحربّياااة لكاااّل حكوماااة معلوماااة ومحاااّددةت ذلاااك ألّناااي إذا ازدادت االساااتعدادات الح

الّدولت كان ذلك سببا  لتخّوف الّدول األخرى.  وقصارى القول يجب أن يبناى هاذا العهاد القاويم علاى أسااس أّناي إذا 
أخلاات دولااة مااا بشاارن ماان الّشاارون ماان بعااد إبرامااي قااام كااّل دول العااالم علااى اضاامحاللهات باال هّباات الهيئااة البشاارّية 

 ّل قّوتها.جميعا  لتدميرها بك
الرسااالة   فانن فاااز جساام العااالم الماريض بهااذا الااّدواء األعظاام الكتساب بااال ريااب االعتاادال الكامال ونااال شاافاء دائمااا .

 .43-42المدنّية لحضرة عبد البهاء؛ دار النشر البهائّية في البرازيلت ص 
 

ة فاي الوالياات برعات الخيرّياالتّ  ت فقد ارتفعت نسبةNew York Timesكما ورد في مقال نشر حديثا  في صحيفة  (16)
 ( مليار دوالر أمريكي.130لتبل  ) %3,6بنسبة  1994ة عام حدة األمريكيّ المتّ 

Karen W. Arenson. “Charitable Giving Rose 3.6 % in 1994,  
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Philanthropy Trust Says,”  The New York Times, Thursday, 25 May 1995, sec.A, 

p.22. 

 

رعة ة مساعدة يتم اعتمادهاا بالّساا  لرؤية لغة عالميّ اقون جدّ ن توّ ينحن البهائيّ … ة غة العالميّ ق بموضوع اللّ "فيما يتعلّ  (17)
غااات فقاات حكومااات العااالم علااى لغااة ماان اللّ ونحاان ال ناادعم لغااة بعينهااا تقااوم بهااذا الوظيفااة.  فاانذا مااا اتّ  الممكنااة. 

 



 

 

 

ق هااذا بر ننتظاار تحّقاانااا بفااارغ الّصاامشاااعرنا ألنّ  سااندعمها بكاالّ  تا  السااتخدامها عالمّيااالموجااودةت أو اسااتحدثت أخاارى 
 حاد العالم بأسرع ما يمكن."الخطوة على طريق اتّ 

Shoghi Effendi, Directives of the Guardian. (Wilmette, Ill.: Bahá’í  Publishing Trust) , 

p.39. 

ع الثقاافي وتعمال مان ناوّ ر التّ ة تقادّ عااليم البهائّياالتّ  إنّ  إلاى اصاطال  "مسااعدة".  لفت االنتباا بتقديم هذا االقترا  نودّ 
نااة سااتفرض علااى ة معيّ لغااة عالمّياا ال نعنااي أنّ  تاريخوفااي هااذا الوقاات ماان التّاا شااابي. ماثاال والتّ أجلااي ال ماان أجاال التّ 

م ع علاى تعّلاشاجّ فاي الوقات نفساي تُ و  تةرا هو أن شعوب العالم وأممي ساتحتفظ بلغتهاا الوطنّيابل ما نتصوّ  . عوبالشّ 
ة ماادارس فااي كاّفاا أساساايٍّ  بٍ متطّلااكة غااة العالمّيااد وجااوب تاادريس مثاال هااذا اللّ هايااة ماان المؤّكااة.  وفااي النّ لغااة عالمّياا
حاال مان  باأيّ  يّ والمحّلا الاوطنيّ  غاويّ واللّ  قاافيّ ع الثّ للتناوّ  المشاروععبيار ماا يجاب أن ال يناتقص هاذا مان التّ العالم.  إنّ 
 ل.األحوا

 

ق واحادت وعنادما يتحّقا "قريباا  سايتزّين العاالم بلساان واحاد وخاطّ  اسع عشر كتب حضرة بهاء ٍ: في أواخر القرن التّ  (18)
 ي ينتمي إليي."ذا البلدمثل سفرا إلى  بلد خص إلى أيّ ذلكت يكون سفر الشّ 

Shoghi Effendi, trans. Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh. (Wilmette Ill.: 

Bahá’í  Publishing Trust. 1983) p.250. 

 

( الحااائز علااى جااائزة نوباال فااي James Tobinبااّين ) 1994ة لعااام نميااة البشااريّ ة" لتقرياار التّ فااي "مساااهمة خاّصاا (19)
 بااااات المرتبطااااة حاليااااا  قلّ بااااأن "عملااااة واحاااادة دائمااااة" سااااتزيل معظاااامت إن لاااام يكاااان جميااااعت التّ  1981االقتصاااااد لعااااام 

اهاذا العملاة العالمّيا ي يعتقد باأنّ وحيث أنّ  . امخمة على العملة في أسواق العالم هذا األيّ بات الّض بالمضار  دة ة الموحَّ
 فيقتر  إجراء   تيمكن أن تكون بعيدة المنال
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 في األسواق. المعامالت الّنقدّيةدة" على موحّ  ةتا ت وهو فرض "ضريبة دوليّ مؤقّ 
United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 

1994. A Tax on International Transactions. (New York: Oxford University Press.) p. 

70. 

 



 

 

 

 

حادوا ياا معشار م حضرة بهاء ٍ في رسائلي إلى ملاوك العاالم وقادتاي مبادأ األمان المشاترك: "أن اتّ   قدّ ونيِّّ  قبل قرنٍ  (20)
حولكم إن أنتم مان العاارفينت إن قاام أحاد مانكم علاى  نق ة وما عيّ بي تسكن أريا  االختالف بينكم وتستريح الرّ  تالملوك

 اآلخر قوموا عليي إن هذا إال عدل مبين."
 .61. ص1983ألوا  حضرة بهاء ٍ إلى الملوك والرؤساءت دار الّنشر البهائّية في البرازيلت ريو دي جانيروت 

 

(21) The Report of the Independent Working Group on the Future of the United Nations. The 

United  Nations in its second Half-Century. (Yale University Press Service, 1995) 

p.16. 

 

(22) Glenview Foundation, The Stassen Draft Charter for a New United Nations to Emerge 

from the Original, to Serve World Peace and Progress for the Next Forty Years. 

(Philadelphia: Glenview Foundation. 1985.) 

Grenville Clark and Louis B. Sohn, World Peace Through World Law. (Cambridge, 

Mass: Harvard University Press, 1966.) 

Keith Hindell , "Reform of the United Nations?” in The World Today: Journal of the 

Royal Institute of International Affairs.  (United Kingdom, Feb. 1992) Vol. 48, No.2. 

pp.30-33. 

John Logue, “New World Order Means Reformed U.N.”, World Federalist News, July 

1992. 

Benjamin B. Ferencz. And Ken Keyes Jr., Planethood : The Key to Your Future. (Coos 

Bay, Oregon: Love Line Books. 1991.) 

Boutros-Ghali, Boutros. 1992. An Agenda for Peace: Peace-making and Peace-

Keeping. Report of the Secretary–General Pursuant to the  
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Statement Adopted by the Summit Meeting of the Security Council January 31, New 

York: United Nations. 

 

 .ةزمة لتحريم مثل هذا األسلحة يجاب أن تنتظار تشاكيال  كاامال  وانتشاارا  لمثال هاذا القاوّ ال يعني هذا أن الخطوات الالّ  (23)
ة وفارض حظار شاامل علاى ريّ دة عدم انتشار األسلحة الذّ ة من أجل تجديد معاهفبكّل مشاعرنا ندعم الخطوات الحاليّ 

 



 

 

 

ة.  وبالمثال باذل مجهاودات ة والبيولوجّياة والكيميائّيارّياة محااوالت أخارى إلزالاة األسالحة الذّ اإلضافة إلى أيّ ب جاربتالتّ 
 ة التي تقتل دون تمييز.مثل األلغام األرضيّ وتحديدها ة قليديّ أقوى لمراقبة انتشار األسلحة التّ 

 

(.  رئااايس UNDP-طاااوير اإلنماااائي حااادة للتّ المستشاااار األعلاااى لمااادير )برناااامج األمااام المتّ  1994ت محباااوب الحاااقّ  (24)
نميااة ة التّ نوات األخياارة رؤيااة جدياادة لنظرّياا( والتااي عرضاات فااي الّسااUNDP) الفريااق الااذي يعااد التقااارير الساانوية لاال

 .جديدا  لألمن البشريّ  ن مفهوما  تتضمّ  وتطبيقها. 
 

(25) Erskine Childers, ed. Challenges to the United Nations: Building a Safer World. (New 

York: St. Martin’s Press. 1994.) pp. 21-25. 
 

(26) John Huddleston, The Search for a Just Society. (Kidlington, Oxford: George Ronald, 

1989). 

 

ة فاي المساتقبل: ة بمحكماة دولّياالياة الخاّصات قاّدم حضارة عباد البهااء االقتراحاات التّ قبل خمساة وسابعين عاماا  تقريباا   (27)
ة ولّيااس خبارة فاي القاوانين الدّ دولة ) البرلمان( أن ينتخب اثنيان أو ثالثة من صفوة النّ  عب في كلّ "على مجلس الشّ 

دولة طبقا   لين لكلّ ري تعيين عدد الممثّ ة في وقتنا الحاضر. ويجين بحاجة اإلنسانيّ والعالقات بين الحكومات والملمّ 
وباذلك  . ولة أو الملكرئيس الدّ  ثمّ  تويجب أن يصادق على هذا االنتخاب مجلس األعيان والحكومة انها. لعدد سكّ 

ولياة ل المحكماة الدّ عوب ستشاكّ لاة لجمياع الّشاركيباة الممثِّّ عب والحكوماة.  وبهاذا التّ من قبل الّشا يكون انتخابهم قد تمّ 
اا كاالّ  ألنّ  بنجماااع  –ة ا .  وعناادما تصاادر المحكمااة حكمهااا فااي مسااألة عالمّياال لشااعبي تمثاايال  حقيقّيااعضااو فيهااا ممثِّّ

ذا ما أهملت دولة قرار ة حجّ عى عليي أيّ عي أو المدّ فلن تكون أمام المدّ  –تها اآلراء أو بأ لبيّ   ة.  وا 
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اعماااة والمسااااندة لتلاااك هاااا هاااي الدّ عوب ألنّ ة الّشااايهاااا كاّفاااالمحكماااة  يااار القابااال لالعتاااراض أو إعاقاااة تنفياااذات تقاااوم عل
ق األهااداف المطلوبااة كمااا ينبغااي ومتااين ذلااك األساااس. وبعكااس ذلااك لاان تتحّقاا المحكمااة العليااا.  تفّكاار كاام هااو قااويّ 

 "  ]مترجم عن الفارسّية[.بهيئة محدودة.

.  1979ة في الواليات المّتحدة األمريكّيةت منتخباتى از مكاتيب حضرت عبد البهاءت مؤّسسة الّطبع والّنشر البهائيّ  
 .297ت 296صص

 

( القضااايا 1)اليااة:  ة المحكمااة فااي الوقاات الحاضاار فااي األمااور التّ تنحصاار صااالحيّ  تعلااى ساابيل المثااال ال الحصاار (28)
ودا أحااد بناا وياانّص  تنفيااذق بمعاهاادة أو ميثاااق قيااد التّ ( مسااائل تتعّلاا2)ت  فاااق خاااّص التااي يرفعهااا جميااع األطااراف باتّ 

 



 

 

 

ة ت بصاااالحيّ ة باااين دول أقااارّ دة مااان اإلشاااكاالت القانونّيااامحااادّ  أصاااناف(  3)علاااى جاااواز االلتجااااء إلاااى المحكماااةت و
 فيها. المحكمة في البتّ 

Europa World Year Book 1994. Vol.I. International Court of Justice. p.22. 

 

(29) Shoghi Effendi, Trans. Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh. (Wilmette, Ill.: 

Bahá’í Publishing Trust. 1983) p.260. 
ألزم األمور وأبدى الوسائل الملّحة هو توسيع دائرة المعاارفت ال يتصاّور الّنجاا  والفاال  ألّماة مان األمام بادون  "إنّ 

نناا تطّور هذا األمر المهّم األقوم.  كما أّن الجهل والّسافي أعظام باعاث علاى انحطاان األ مام واضاطراب أحوالهاا.  وا 
لنااارى أكثااار األهلاااين ال اّطاااالع لهااام علاااى األماااور العادّياااةت فماااا بالاااك بوقاااوفهم علاااى حقاااائق األماااور الكّلّياااة ودقاااائق 

  ".المتطّلبات العصرّية
 .67دار النشر البهائّية في البرازيلت ص الرسالة المدنّية لحضرة عبد البهاء؛ 

ليل فالاادّ  تي. تارك علااى وحشاايّ دريب واآلخاار يُ يلقاى التّاارويض والتّاا افبعضااه ؛لحيواناااتباااين هااذا نلحظاي بااين ا"نفاس التّ 
بيعااة ر ماان مقتضاايات الطّ فاإلنسااان قااد تحاارّ  ربيااة كاماال. بيعااة  ياار كاماالت بينمااا عااالم التّ عااالم الطّ  واضااح علااى أنّ 

ة حتااى يقااوى ربيااة الجساامانيّ اك التّ نااهف ؛هااا علاى أنااواعإال أنّ  تة وواجبااةربيااة إذن ضااروريّ فالتّ  . قافااةدريب والثّ بفضال التّاا
 دريب ة أو التّ ربية العقليّ الجسم وينموت والتّ 
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و  القااادس يسااامو اإلنساااان إلاااى عاااالم ة فباااالرّ وحّياااربياااة الرّ سااات المااادارس والمعاهااادت وتلتهاااا التّ ومااان أجلاااي أسّ  تالفكاااريّ 
 و  القدس".الحقيقة ونفحات الرّ وال يكتسبي إال بسطوع شمس  تور اإللهيّ الفضائل ويستضيء بالنّ 

‘Abdul-Bahá, in a talk delivered in St. Paul on 20 September 1912. The Promulgation 

of Universal Peace, p.329-330. 

 

وال يمكاان تحقيقااي.  هااذا مااا يجااب أن تضااعي الحكومااات وشااركاؤها فااي  تة أماار  ياار مر ااوب فياايّيااالمساااواة المادّ  إنّ  (30)
إلااى إعااادة توزيااع  تدةماان جوانااب متعاادّ ت ة وهاام.  ومااع ذلااكت تاادعو الحاجااةاّمااة نصااب أعينهااا.  فالمساااواة التّ لطالّساا

شيء ليست لاديها  ة التي تطلق العنان لكلّ أسماليّ الرّ  أنّ  تبالفعل كما يزداد وضوحا   تيذلك ألنّ  بعض ثروات العالم. 
ة باات أمارا  ضاروريا .  وفاي هاذا ّياوزيع لتحقيق العدالة المادّ دة التّ نظيم وا عانوعا  من التّ  الحلول المناسبة.  وعليي فننّ 

 



 

 

 

إحدى أكثر الوسائل عدالة ومساواة.  أض  إلى ذلك دور المشااركة  تمن حيث المبدأ تخلياق تكون ضريبة الدّ السّ 
 م االقتصاديّ للتقدّ  متساوية ظام الجديد فرصا  ن النّ سات.  ويجب أن يتضمّ روة على مستوى الفرد والمؤسّ ة للثّ وعيّ الطّ 

اس الاذي ينباع مان قلاوب الّنا هاو القاانون األخالقايّ  نظاام اقتصااديّ  ة أليّ القانون األكثر أهميّ  وتطّورا.  وأخيرا ت فننّ 
 وعقولهم.

 

ليم جاااا الّساا( لهااي خطااوة أولااى فااي االتّ Global Environmental Facilityة للبيئااة )سااة عالمّيااإنشاااء مؤسّ  إنّ  (31)
سااات المفياادة التااي يمكاان اعتبارهااا أساسااا  لتموياال يمكاان أن تكااون فااي  الماادى البعيااد إحاادى المؤسّ و  تءناااجااديرة بالثّ 
 عري  بميثاقها.طبيق وا عادة التّ توسيع مداها في التّ  إذا ما تمّ  21برنامج 

 

(32) World Conference on Human Rights. Vienna Declaration and Programme of Action. 

14-25 June 1993. Vienna, Austria. 
 

ورخااؤا"ت وهاي وثيقاة أصادرتها الجامعاة  يمكن العثور على شر  أوفى لهذا الفكرة في وثيقة "ازدهار الجنس البشاريّ  (33)
مااا ياارتبط  "إنّ  حيااث جاااء فيهااا:   ت1995ونشاارت فااي شاابان/فبراير  - ةمكتااب العالقااات العاّماا –ة ة العالمّيااالبهائّياا

ة فااي معرفااة الهاادف ماان ّيااة عاان  يرهااا.  فالحرّ بيعااة اإلنسااانيّ ز الطّ قيقااة بنفساايت وهااو مااا يمّياابوجاادان الفاارد تحّريااي الح
 ة لدينات إنما تحتاج إلى نوع من بيعة اإلنسانيّ وجودنا ومغزاات والعمل على تطوير مكنونات الطّ 
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ة  البااا  مااا أساايء ّيااهااذا الحرّ  ة اإلنسااان فااي حصااولي علااى المعرفااة.  إال أنّ ّيااالحمايااةت ولااذلك يجااب أن تطلااق حرّ 
 خفي  من  لوائها ولو إلى درجة بسيطة.تها رموز اجتماعية لم تعمل على التّ استعمالها بدوافع  ذّ 

ة التي يرتكز عليها إعالن الكثير من الحقاوق التاي جااءت ز هو الذي يوفر الخلفيّ المميّ  نبض الوجدان اإلنسانيّ  إنّ 
وفاارص  تلت والحصااول علااى المعلوماااتنّقااة التّ ّيااعلاايم وحرّ قافااة والتّ مواثيااق.  فالثّ  ومااا تبعااي ماان فااي اإلعااالن العااالميّ 

ة ّيااولي بمثاال مااا تحتاجهااا حرّ هااا أمااور تحتاااج ممارسااتها إلااى ضاامان المجتمااع الاادّ كلّ  ؛ةياساايّ المشاااركة فااي الحياااة السّ 
 ئق.كل الالّ ها بالشّ عبير عنها كلّ ي األفكار والتّ ين وتبنّ ة الدّ يّ وفي مضمونها حرّ  تالفكر والعقيدة

لاق ومعاي ضامان رعاياة هاذا الكياان لاي.  وفياي تكمان األساس فرد فياي خُ  أت وكلّ د ال يتجزّ جسم البشرية كيان موحَّ  إنّ 
حادة فاي ة.  وهذا ما تسعى إليي أجهزة األمام المتّ ة واالجتماعيّ ها االقتصاديّ وأهمّ  تة لمعظم الحقوق الممنوحةاألخالقيّ 

 . اتيالفاارد فااي خصوصااايّ  ملاااكت وحااقّ ة التّ ّيااكن المناساابت وحرّ : أماان األسااارة ت وتااوفير الّسااتحدياادا وتوضاايحي ومنهااا
ت واألجاور العادلاةت مان االجتمااعيّ ةت والّضافسيّ ة والنّ حيّ عاية الّص ة المجتمع لتشمل: فرص العملت والرّ مسؤوليّ  وتمتدّ 
 بات معقولة.لّ فست وما يطمح إليي أفراد المجتمع من متطرويح عن النّ احة والتّ والرّ 

 



 

 

 

ويضامن لاي  تتاية التاي تشابع انتمااءا وهويّ قافيّ في تلبية احتياجاتي الثّ  فرد الحقّ  ر لكلّ يوفّ  مان الجماعيّ مبدأ الّض  إنّ 
روة دور الجينات في حياة اإلنساان وبيئتاي.  فاالثّ  وهو ما يشبي تماما   ؛ة لحماية ذلكوليّ ة والدّ يّ شريعات المحلّ وضع التّ 
 طااااوير االجتماااااعيّ للتّ  نين لهااااي أماااار حيااااويّ عاااات عباااار آالف الّسااااع التااااي تجمّ المتنااااوّ  قااااافيّ اث الثّ ر خمة ماااان التّااااالّضاااا

ي علينا أن نجني ثمارا ضمن سياج الحضاارة ي إرث من حقّ في مسيرتي نحو البلوغ.  إنّ  للجنس البشريّ  واالقتصاديّ 
ب ة الجامحاةت ومان جهاة أخارى يتوّجاّياالمادّ ة.  فمن جهةت علينا أن نحمي ثقافتنا من االندثار بفعال تاأثيرات العالميّ 

يااارات رة ماان تااأثير التّ متحاارّ و محاادودة   ياارفاعاال واالمتاازاج فااي أنمااان ماان الحضااارة علينااا تااأمين الفاارص أمامهااا للتّ 
 ة وقواها في المناورات."ياسيّ السّ 

Bahá’í International Community,  Office of Public Information, The  
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Prosperity of Humankind. (Haifa: Bahá’í World Centre, 1995.) 

 

فانذا  صاغيرةة "قاارن أمام العاالم باأفراد العائلاة.  فالعائلاة أّما احترام حقاوق اإلنساان مان العائلاة:  يجب أن يبدأ أساسا   (34)
ةت واألحااداث فااي حياااة العائلااة ّمااروف المحيطااة بالعائلااة نفسااها التاااي تحاايط باألة.  والّظاامااا كباارت دائرتهااا تصاابح أّماا

ن أفرادهاااا وفتاااك بهااام يم إذا بااارزت الخالفاااات بااار وتتقااادّ األماااة.  فهااال بنمكاااان العائلاااة أن تتطاااوّ  نفساااها فاااي حيااااةهاااي 
وكاذا األمار فاي  تطاورقادم والتّ آثار التّ  يطمسبالطبع الت إذ من شأني أن  لب واالنتقام واألنانية؟قاق والحسد والسّ الشّ 

كماا  تقاقزاع والّشاالنّ  وعلييت فننّ  تاألمم ما هي إال مجموعات من العائالت المختلفة ذلك أنّ  ؛لبشريّ عائلة الجنس ا
 مها."م األمم ويمنع تقدّ ي يحطّ فننّ  تمهام العائلة ويحول دون تقدّ ي يحطّ أنّ 

‘Abdul-Bahá, The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by ‘Abdul-Bahá 

during His Visit to the United States and Canada in 1912. Comp. Howard MacNutt. 

(Wilmette, Ill.: Bahá’í Publishing Trust. 1982.) p.157. 

 



 

 

 

 

ة ّيااجااال والماارأةت سااتزول بالكلّ ق مساااواة الرّ علاايمت وتتحّقااعلااى فاارص متكافئااة للتّ  "عناادما يحصاال عمااوم الجاانس البشااريّ  (35)
زاع.  ي إلاى الخاالف والّنابايناات تاؤدّ الفاروق والتّ  ق ذلاك ألنّ إذ بادون مسااواة كهاذا لان يتحّقا حاروب. زاع والأسباب الّنا
هااا لاان تضااحي بفلااذة كباادها فااي الماارأة لاان تر ااب فيهااا ألنّ  جاال والماارأة سااتعمل علااى إلغاااء الحااروب ألنّ فمساااواة الرّ 

بب مهما كان الّسا تضاعةفي تنشئتي منذ الرّ  عاية والحبّ ساحات الحروب بعد عشرين عاما  من الحرص والقلق والرّ 
 ة جميع الحروب."يّ فت بالكلّ فمتى حصلت المرأة على مساواتها في الحقوق توقّ  فاع عني. الذي دعي للدّ 

‘Abdul-Bahá, The Promulgation of Universal Peace. Comp. Howard MacNutt. 

(Wilmette, Ill.: Bahá’í Publishing Trust. 1982.) p.174-175. 

 

 ياسايّ والسّ  م االجتمااعيّ قادّ ق التّ قانهاات لان يتحّقاجال والمارأة المسااواة ويحقّ ة أخرى أناي ماا لام يادرك الرّ مرّ  "ليكن معلوما   (36)
 تجلن من جزأين أو عضوين: المرأة والرّ ة مكوّ عالم البشريّ  ؛ إذ أنّ مكان آخر هنا أو في أيّ 
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نشااء ٍ الجازءان فاي القاوّ  ة ورخاؤها ماا لام يتسااوا ق سعادة البشريّ ولن تتحقّ  تيّ س وحدة الجنس البشر ولن تتأسّ  ة.  وا 
 .2/5/1912يلينوي بتاريخ إات المرأة في شيكا وت حاد جمعيّ ق ذلك".  من خطبة لحضرة عبد البهاء في اتّ يتحقّ 

‘Abdul-Bahá, The Promulgation of Universal Peace. Comp. Howard MacNutt. 

(Wilmette, Ill: (Bahá’í Publishing Trust. 1982.) p.77. 

 

ة سااء بصاالبة أجساامهم وقاوّ طهم علاى النّ تحكمي قسوتهم و تسالّ  ؛جالالفة أسير سطوة الرّ "كان العالم في العهود السّ  (37)
 لت ألنّ االضاامحال جهااةجااي العناا  تّ ارت و فقااد اضااطربت تلااك المااوازين وتغّياا تا اليااومأّماا . تهمعقااولهم وساايطرة شاادّ 

صاارت تازداد  عظيماا   ياا  سااء تجلّ ى في النّ ة والخدمة التي تتجلّ ة من المحبّ وحانيّ فات الرّ ة والّص كاء والمهارة الفطريّ الذّ 
ذا سااء وكمااالتهنّ بفضاائل النّ  كاامال   جال تمتزج امتزاجاا  فهذا القرن البديع جعل شؤون الرّ  ا  .  إذا  فيوم يوما   ا  سموّ  .  وا 

تعااادال   تجاال والماارأةالرّ  :هااذا القاارن ساايكون قرنااا  يتعااادل فيااي هااذان العنصااران نّ إ : تعبياارا  صااحيحا  قلناااعبياار أردنااا التّ 
 ."أكثرت ويحصل بينهما توافق أشدّ 

 .202ت ص1995من بيان لحضرة عبد البهاء ورد في كتاب منتخبات من كتاب بهاء ٍ والعصر الجديد ن  
 

 



 

 

 

عاااليم ت عليااي التّ هااو مباادأ أسااااس نّصاا تابجاال والّشااوتقااديمها علااى الرّ  تعلاايملماارأة فااي التّ ة للفتاااة واإعطاااء األولوّياا إنّ  (38)
"عناادما دعااا حضاارة بهاااء ٍ إلااى وحاادة  ل حضاارة عبااد البهاااء قااائال : تفّضاا ت1912ففااي حااديث لااي عااام   ة.البهائّياا

ذا وُ وأنااي ال  تجاال والماارأة بنظااار الخااالقأشااار إلااى موضااوع مساااواة الرّ  تالجاانس البشااريّ  اافاارق بينهمااا.  وا  د مثاال هااذا جِّ
 فاننّ  تجالعطاى للرّ م كماا تُ يعلادريب.  فنذا ما منحت المرأة فرصة في التّ عليم والتّ فمرّدا إلى نقص التّ  ا  االختالف حاليّ 

تعلايم المارأة يفاوق فاي  أنّ أضا  إلاى ذلاكت … جال مساتوى سايزول واالخاتالف ينتهايهاا دون الرّ عور تجاههاا بأنّ الشّ 
 تفالماة األولاى للطّ هاي المعلّ  فااألمّ  . وُينشائن األطفاال هاات الجانس البشاريّ ساء هّن أمّ النّ  ألنّ  تجلليم الرّ ة تعاألهميّ 

وهناااك العديااد ماان بيانااات حضاارة بهاااء ٍ بهااذا  لااذا يجااب تعليمهااا وتأهيلهااا للقيااام بواجااب تربيااة أوالدهااا وبناتهااا. و 
 الخصوص.
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 حد للجنسين تعزيزا  لوحدة الجنس البشري."لقد حّض على تبني منهاج وا
‘Abdul-Bahá, The Promulgation of Universal Peace. Comp. Howard MacNutt. 

(Wilmette, Ill: (Bahá’í Publishing Trust. 1982.) p.174-175. 

 

(39) Lawrence H. Summers, Vice President & Chief  Economist for the World Bank, 

Investing in all the  People. 1992. Also, USAID. 1989. Technical Reports in Gender 

and Development. Making the Case for the Gender Variable: Women and the Wealth 

and Well–being of Nations. Office of Women in Development. 

 

. 1979ءت مؤّسسة الّطبع والّنشر البهائّياة فاي الوالياات المّتحادة األمريكّياةت منتخباتى از مكاتيب حضرت عبد البها  (40)
 .291ص

 

 



 

 

 

(41) The Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women. As Adopted 

by the World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United 

Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace. Nairobi, Kenya, 15-26 

July 1985. 

 

. 1979منتخباتى از مكاتيب حضرت عبد البهاءت مؤّسسة الّطبع والّنشر البهائّية في الواليات المّتحدة األمريكّيةت  (42)
 .293ت 292صص

 

" فاي اجتماعهاا Towards a Global Ethicsد أخالقياة عالمياة "تي األديان بعنوان "نحو قواعاإلعالن الذي تبنّ  إنّ  (43)
ئيساة فاي وحياون مماثِّّال  لجمياع األدياان الرّ ت والذي أصدرا مجلس رؤسااء األدياان والقاادة الرّ 1993في شيكا و عام 

 :ت ويقاول اإلعاالنألديان العالم أن تجد قاعدة مشتركة فيما بينهاا ا  ي باإلمكان حقّ ةت يقتر  أنّ وحيّ العالم والحركات الرّ 
لقواعاد  ل أساساا  ذاتها تشكّ  وهذا بحدّ  . ة في تعاليم األدياند على وجود مجموعة مشتركة من القيم األساسيّ نا نؤكّ نّ إ"

 ا  مستداما .ما يمكن أن يصي  لنا نظاما  عالميّ  لوك اإلنسانيّ فيها من اإلرشادات للسّ  كما أنّ … ةة عالميّ أخالقيّ 
 

اا ة فااي المباادأ اإللهااي: "أن نعاماال اآلخاارين بمثاال مااا نحاابّ هبّيااالقاعاادة الذّ  (44) ة ل" قااد جاااءت مباادأ  أخالقيااا  فااي كاّفااأن ُنعاما
 األديان العظيمة بأشكال مختلفة:

 .Udana-Varga, 5:18"ال تؤذِّ اآلخرين بما تجدا مؤٍذ لنفسك."  البوذّية: 
 ال تعمل دة عندما تكون جيّ  [طبيعة اإلنسان]بيعة "تلك الطّ ردشتية: الزّ  
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 .Dadistan-i Dinik, 94:5ئا  لنفسها." لاخرين ما يمكن أن يكون سيّ  
 ,The Talmudي وماا ساواا هاو شار  وتفساير." "ما تكرهي نفسكت ال تعملي لغيرك. هذا هو القانون الكلّ  ة:اليهوديّ  

Shabbat, 31a. 
ال تفعاال بجااارك مااا ال و  تأن يعاااملوك كمااا تحاابّ ة: عاماال اآلخاارين "هااذا هااي خالصااة االسااتقامة الحقيقّياا ة:الهندوسيييّ  

 .The Mahabharataأن يفعلي بك."  تحبّ 
 .6:31اس بكم افعلوا أنتم أيضا  بهم هكذا." لوقا "وكما تريدون أن يفعل النّ  ة:المسيحيّ  
 .ي لنفسي." حديث شري ى يحّب ألخيي ما يحبّ "ال يؤمن أحدكم حتّ اإلسالم:  
أن يعتباااار مكاساااابهم مكاساااابيت  ؛زعااااات الخبيثااااة لاخاااارينم علااااى النّ د يجااااب أن يشاااافق ويتااااألّ جاااال الجّياااا""الرّ الّطاوّييييية:  

 .The Thai-Shangوخسائرهم خسائرا." 
ك." أن يرتكباوا بحّقا اآلخارين ماا ال تحابّ  ال ترتكب بحقّ  . بةاقة المحبّ أكيد هي القاعدة األساس للطّ بالتّ ة: "الكنفوشيّ  

Analects, XV, 23. 
 .Gleaningsال تحّب لغيرك ما ال تحّبي لنفسكت وال تعد بما ال تقدر عليي." " ة:البهائيّ  

 

 



 

 

 

(45) Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’u’lláh, (Willmette Ill.:Baha’í Publishing 

Trust. 1938.) p.202. 

 

(46) Bahá’u’lláh. The Proclamation of Bahá’u’lláh. (Haifa: Baha’í World Centre 1978.) 

p.113. 
 

مجموعاااة مااان ألاااوا  حضااارة بهااااء ٍ ُنّزلااات بعاااد الكتااااب األقااادست مااان منشاااورات دار الّنشااار البهائّياااة فاااي بلجيكاااات  (47)
 .148ت 147. صص1980

 

يات القارن الجديادت يسااورنا القلاق ة إلاى مواجهاة تحادّ ا كان العالم فاي حاجاة ماّسا"لمّ  : ة الحكم العالميّ تقول مفوضيّ  (48)
ةت ضااامن ولّياااة والدّ ة واإلقليمّيااافعلاااى المساااتويات المركزّيااا دة. فتقاااارا إلاااى قياااادة تعناااى بشاااؤوني الواساااعة المتعااادّ مااان ا

 العالم بحاجة إلي قيادة موثوق بها. ةت فننّ ة و ير الحكوميّ ت في الهيئات الحكوميّ ةمات العالميّ المجتمعات والمنظّ 
بساااطة.  قيااادة  مبتكاارة ال قيااادة  ك مااع الحاادث بكاالّ إلااى قيااادة تتحاارّ يحتااج العااالم إلااى قيااادة تسااارع إلااى المبااادرةت ال 

العالم بحاجاة  على حاضر هو أمانة بأعناقها.  إنّ  ط لمستقبل بعيد لألجيال القادمة مبنيّ تعمل كاآللة.  قيادة تخطّ 
 شجاعة عين بكلّ قين بأخالقهمت متطلّ مت متفوّ هُ هم رؤيتُ ي مركزا إلى قادة تقوّ 
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 الية.إلى ما بعد االنتخابات التّ سياسية 
اةت بل إلاى أبعاد مان حادود الدّ يّ ها الحدود المحلّ ال يمكن لهذا القيادة أن تحدّ  ونماط  غاةواللّ  قافاةوالثّ  ينوالادّ  رق ولاة والعِّ
 هاااذا القياااادة قاعااادة أوساااع للبشاااريةت يساااّيرها إحسااااس باالهتماااام بشاااؤون اآلخااارينت وحاااّس  الحيااااة.  يجاااب أن تضااامّ 

 ."تجاا الجوار العالميّ  ةبالمسؤوليّ 
Report of the Commission on Global Governance, Our Global Neighborhood. (New 

York: Oxford University Press. 1995.) p.353. 

 

مجموعاااة مااان ألاااوا  حضااارة بهااااء ٍ ُنّزلااات بعاااد الكتااااب األقااادست مااان منشاااورات دار النشااار البهائّياااة فاااي بلجيكاااات  (49)
 .103ص. 1980
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 لمزيد من المعلومات يمكنكم االّتصال بمكتب الجامعة البهائّية العالمّية في نيويورك على العنوان التالي:
Bahá’í  International Community 

United Nations Office 

866 United Nations Plaza, Suite 120 

New York, N.Y. 10017-1811 

U. S. A. 

 

Tel. (212) 803-2500 

Fax (212) 803-2566 

E-Mail bic-nyc@bic.org 

 

67 


