جوىر واحد :الوعي لخمق ثقافة عالمية لموحدة واالتحاد
بيان خطي مقدم من الجامعة البيائية العالمية لممؤتمر العالمي لمناىضة العنصرية والتمييز العنصري وكره
األجانب وغيرىا من أشكال التعصب ذات الصمة .تم تعميمو كوثيقة رسمية لألمم المتحدة
( )A/CONF.189/10/Add.2بالمغات ال نجميزية والفرنسية والسبانية تحت البند رقم  9من جدول
األعمال المؤقت.
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ي
ي وليس في البشرة والجمد .وبالتّالي ،يجب أف يتناوؿ عالج التمييز العنصر ّ
تنشأ العنصرّية في العقؿ البشر ّ
كؿ شيء ،تمؾ األوىاـ الفكرّية ،التي ّأدت إلى بروز مفاىيـ خاطئة
اىية األجانب وعدـ التّسامح ،أولً وقبؿ ّ
وكر ّ
السنيف.
الدونية بيف البشر ّ
التفوؽ و ّ
لعدة آلؼ مف ّ
عف ّ
ي يتألؼ بطريقة ما مف
إف جذور ّ
كؿ أشكاؿ التمييز وعدـ التّسامح تكمف في الفكرة الخاطئة ّ
ّ
بأف الجنس البشر ّ
أف ىذه الجماعات الثانوية تحوز بالفطرة عمى
أع ارؽ منفصمة ومختمفة مف ال ّشعوب أو ال ّ
طبقات الجتماعية ،و ّ
تبرر أشكا ًل مختمفة مف التّعامؿ.
أخالقية ،و/أو
قدرات فكرّية،
ّ
ّ
جسمانية ،والتي بدورىا ّ

احدا فقط .فنحف شعب واحد يسكف كوكب األرض ،وأسرة بشرّية واحدة
جنسا بشرًيا و ً
الحقيقة ىي ّ
أف ىناؾ ً
يربطنا مصير مشترؾ ،وكياف واحد ُخمؽ مف نفس الجوىر وممزـ ليكوف "كروح واحدة"..
لسـ العنصرّية وكره األجانب وعدـ التسامح بكافّة أشكالو .وبالتّالي ،يجب
ّ
إف العتراؼ بيذا الواقع ىو الترياؽ ّ
العالمي لمناىضة العنصرّية.
النيائية لممؤتمر
أف تكوف القاعدة التي توجو المناقشات والمداولت والنتائج
ّ
ّ
باإلنسانية لتتجاوز العنصرية والتعصب اإلثني
التقدـ
والفيـ الصحيح لحقيقة ىذا الواقع ،ليس لديو القدرة عمى ّ
ّ
أيضا إلى ما ىو أبعد مف أفكار ونظريات وسطية لمتسامح أو تعدد
والعرقي وكراىية األجانب فحسب ،ولكف ً

الثقافات – وىي مفاىيـ تُعتبر درجات في ُسّمـ تحقيؽ اإلنسانية لميدؼ الذي طالما تاقت إليو لبناء عاَلـ يسوده
السالـ والعدؿ والتحاد ،لكنيا غير كافية لمقضاء عمى مثؿ ىذه اآلفات المتج ّذرة بعمؽ كالعنصرّية وما
صاحبيا.

أسموبا آخر في
اإلنسانية .إل أنو ليس
الروح
ّ
ً
يضرب مبدأ الوحدة اإلنسانية عمى وتر ،ىو في أعمؽ أعماؽ ّ
مجرد شعار .بؿ باألحرى يعكس حقيقة
التحدث عف
األخوة أو التكافؿ المثالي .كما أنو ليس أمالً
ّ
مبيما أو ّ
ً
ّ
الجماعي في القرف العشريف.
وجسمانية وضعيا في محور التركيز بموغُ البشرّية
أخالقية
أز ّلية
ّ
روحانية و ّ
ّ
ّ
مرة في التّاريخ ،صار مف الممكف لكافّة
وضوحا
وأصبح ظيور ىذا المبدأ أكثر
ً
ً
وجالءا اآلف ،ألنو وألوؿ ّ
احد كام ٌؿ ل يتج أز.
شعوب العالـ أف يدركوا ويحسوا بالتعاوف المتبادؿ فيما بينيـ ،ويغدوا واعيف بأنيـ و ٌ

النفس ،وعمـ
يتفؽ العمـ تماماً مع حقيقة وحدة البشر .فقد ّبيف وأثبت ّ
كؿ مف عمـ اإلنساف ،وعمـ األحياء ،وعمـ ّ
احدا فقط ،واف
الجتماع ،و ًا
نوعا بشرًيا و ً
ي ،أف ىناؾ ً
مؤخر ،عمـ الوراثة في ف ّكو لرموز الموروث الجيني البشر ّ
حد لو مف حيث الجوانب الحياتية الثانوية .وكذلؾ ،فقد ّأيدت أدياف العالـ العظيمة ىذا
كاف ىناؾ تنوع ل ّ
مؤسسو أدياف العالـ
المبدأ ،حتى واف تشبث أتباعيا في بعض األحياف بمفاىيـ خاطئة لمتفوؽ .وقد وعد ّ

جميعا.
السالـ والعدؿ سيسوداف في يوـ ما ،وسيتّحد البشر
العظيمة ّ
بأف ّ
ً

يخية اندمج فييا األفراد في وحدات أكبر.
الجماعية لمبشرّية قد أتى بعد
إف الوعي المعاصر لموحدة
عممية تار ّ
ّ
ّ
ّ
الحتمية التالية لمبشرّية ،بعد انتقاليا مف العشائر إلى القبائؿ إلى المدينة  -الدولة ،إلى األمـ ،ليست
والخطوة
ّ

حي عظيـ
الناس وال ّشعوب
بأقؿ مف أف تكوف خمقًا لحضارة
عالمية يصبح فييا ّ
ّ
ً
جميعا األجزاء المكونة لكائف ّ
واحد  --كائف حي ىو الحضارة اإلنسانية ذاتيا .وكما تفضؿ حضرة بياءاهلل قبؿ أكثر مف ٍ 300
عاـ" ،ما
ّ
األرض إلّ وطف واحد ،والبشر س ّكانو".
بأف ىناؾ تغييرات عضوية
إضافة إلى ذلؾ ،وكما ىو
ّ
فإف وحدة البشر "تعني ّ
موضح في الكتابات البيائيةّ ،
في بنية المجتمع الراىف وىي تغييرات لـ يشيد ليا العالـ مثيالً؟ فأقؿ ما يدعو إليو ىو إعادة بناء صرح العالـ

كؿ ناحية مف النواحي
المتحضر وتحقيؽ نزع سالحو .وينادي إضافة إلى ذلؾ بإقامة عالـ متّحد
عضويا في ّ
ّ
ً
المالية ومتّحد في
الروحية وفي تجارتو ونظمو
األساسية مف حياتو ،متّحد في منظوماتو
ّ
ّ
ّ
السياسية وفي تطمعاتو ّ
الخاصيات القومية
تعدد
أيضا قادر عمى احتواء ما ل نياية لو مف ّ
ّ
لغتو وأبجدّيتو وحروؼ ىجائو ،ولكنو ً
المختمفة ألجزائو المتّحدة".
صحيحا لحقيقة وحدة الجنس
فيما
عند النظر في ما يمزـ مف مواضيع لمؤتمر
عالمي لمناىضة العنصرّية ّ
ً
فإف ً
ّ
عدة مضاميف.
البشري يحمؿ ّ
تصور
أي قانوف أو تقميد أو
ّإنو يعني ّ
أف ّ
ّ
أخالقيا بؿ ّإنو
األخرى ،لف يكوف فقط خطأً
ً
أنفسيـ بطريقة ما ّأنيـ متفوقوف.

فكري يمنح حقوقًا أو امتيازات عميا لمجموعة مف البشر دوف
أساسا مع المصالح العميا حتى ألولئؾ الذيف يعتبروف
يتعارض
ً

التمسؾ بمعايير مشتركة
العالمية ،يجب عمييا
القومية ،التي ىي لبنات لبناء الحضارة
أف الدوؿ
ّ
ّ
ّإنو يعني ّ
ّ
أي شكؿ مف أشكاؿ التمييز المبني
فعالة لتطيير قوانينيا وتقاليدىا وممارساتيا مف ّ
لمحقوؽ واتخاذ خطوات ّ
عمى أساس العرؽ أو الوطنية أو اإلثنية.

جتماعي ،وىو لزمة طبيعية تدعو إلى اتّخاذ
النظاـ ال
أف العدالة يجب أف تكوف المبدأ الذي يحكـ ّ
ّإنو يعني ّ
ّ
ظمـ
التّدابير عمى نطاؽ واسع مف جانب الحكومات والوكالت التّابعة ليا والمجتمع
المدني لمعالجة ال ّ
ّ
كؿ مف العطاء التّطوعي والتدابير الحكومية،
القتصادي عمى جميع المستويات .تدعو الكتابات البيائية إلى ّ
ّ
الغني والفقير .كما
يتـ القضاء عمى التفّاوت الكبير بيف
مثؿ "التوزيع المتناسب والمتوازف" لمثروات الزائدة حتى ّ
ّ
عزز
توصي الكتابات
البيائية باتخاذ تدابير ّ
مما ي ّ
ّ
محددة ،مثؿ تقاسـ األرباح واعتبار العمؿ في مرتبة العبادة ّ
القتصادي العاـ لجميع الطبقات.
الزدىار
ّ
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ألقميات المتشتّتة ،والتبايف في
إف قضايا كره األجانب والموضوعة أماـ المؤتمر والخاصة بالمشاكؿ المعاصرة ل ّ
أيضا معالجتيا عمى أفضؿ ما يمكف في ضوء مبدأ
تطبيؽ قوانيف الجنسية ،واعادة توطيف الالجئيف ،يمكف ً
العالمية كما أشار إلييا بياءاهلل.
وحدة الجنس البشري ،ومفيوـ المواطنة
ّ
أي محاولة لتمييز "أعراؽ" أو "شعوب"
وعالوة عمى ذلؾّ ،
فإف مبدأ وحدة الجنس البشري يكشؼ عف ّ
في عالمنا المعاصر ،بأنيا محاولت مصطنعة ومضمّمة .وبينما يمكف اعتبار التراث العرقي والوطني و/أو

أيضا خمفية لمتنمية الجتماعية اإليجابية ،إلّ أف مثؿ ىذا التمييز ل ينبغي أف
اإلثني كمصدر فخر وربما ً
التفوؽ حتى ولو كاف بطريقة خفية.
يصبح
ً
أساسا ألشكاؿ جديدة مف التفريؽ أو ّ
السنيف ،في بيانات موجية لألمـ المتّحدة أو دعت إلى اتخاذ
مر ّ
لقد دعمت الجامعة البيائية العالمية عمى ّ
محددة لدعـ وحدة الجنس البشري ومكافحة العنصرية ،بما في ذلؾ :
إجراءات ّ
وتحث األمـ
 ترويج واسع النطاؽ لحمالت تثقيؼ عالمية تُعمّـ الوحدة العضوية لمجنس البشري،
ّ
المتحدة نفسيا بالتّحديد لتسيؿ مثؿ ىذه الجيود ،بالشتراؾ مع الحكومات
المحمية ،فضالً
الوطنية و ّ
ّ
ظمات غير الحكومية.
عف المن ّ

الضمير الجماعي
 المصادقة عمى نطاؽ واسع  --واللتزاـ  --بالمواثيؽ ّ
الدولية ،والتي تمثّؿ ّ
قانوني شامؿ لمكافحة العنصرّية والتمييز العنصري،
لمبشرّية ،والتي يمكف أف تسيـ في وضع نظاـ
ّ
ي.
وخاصة الميثاؽ
العالمي لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصر ّ
ّ
ّ
 تعزيز ثقافة حقوؽ اإلنساف في جميع أنحاء العالـ ،بيدؼ خمؽ " ثقافة حقوؽ اإلنساف".
أيضا أو شاركت بكثافة في األنشطة التي تيدؼ إلى القضاء عمى
كما أف الجامعة البيائية العالمية قد رعت ً
ي .فعمى سبيؿ المثاؿ قامت الجامعة برعاية العديد مف الجتماعات العامة
العنصرّية والتمييز العنصر ّ
يصا لمكافحة
الصحفية والبرامج
التعميمية ،والمقالت
والمؤتمرات والبرامج
ّ
ّ
ّ
اإلذاعية والمعارض التي تسعى ّ
خص ً
حاليا  381ىيئة.
العنصرّية وذلؾ عمى نحو واسع مف خالؿ ىيئاتيا المركزية والتي يبمغ عددىا ً
الشعبية ،أنشأ البيائيوف في عدد مف
الروح الخالقة المنبعثة مف المشاركة
عالوة عمى ذلؾ ،و ً
ّ
استنادا إلى ّ
البمداف لجاف الوحدة ِ
أعضاء مف أعراؽ مختمفة ،قامت بتطوير برامج لمكافحة التمييز العنصري
العرقية تضـ
ً
المحمية .لقد حاولت ىذه
عرقية مختمفة داخؿ مجتمعاتيـ
ّ
وايجاد أواصر الحتراـ المتبادؿ بيف أناس مف أصوؿ ّ
المجاف مساعدة البيائييف لتحرير أنفسيـ مف التمييز العرقي وعالوة عمى ذلؾ العمؿ عمى المساىمة في

ي في المجتمع ككؿ مف خالؿ تعاوف وثيؽ مع القادة في الحكومة وىيئات التعميـ
القضاء عمى التمييز العنصر ّ
تحديدا ،قامت الجامعات البيائية في أنحاء العالـ برعاية العديد مف ورش العمؿ لمشباب
الديف .وبشكؿ أكثر
وّ
ً
تروج لوحدة األعراؽ ،وأقامت اآللؼ مف الحتفالت بػ "يوـ وحدة األجناس" ،وأطمقت حمالت تمفزيونية
والتي ّ
العرقي ،كما قامت برعاية حوارات مف وحدة األعراؽ في األحياء ،وشاركت في
وتصويرّية لتعزيز الئتالؼ
ّ
مختمؼ المجاف الوطنية لمكافحة العنصرّية.
3

كيفية تطبيؽ مبدأ وحدة الجنس البشري عمى أرض
قد يرى أولئؾ الذيف يسعوف لمحصوؿ عمى فيـ أكبر ل ّ

مستمر حوؿ
ًا
تقدـ
النظر في تجربة الجامعة البيائية
متقدماً
نموذجا ّ
العالمية نفسيا ،والتي ّ
الواقعّ ،أنو مف المفيد ّ
ّ
ً
المية مف أكثر مف خمسة
معا في اتّحاد ووئاـ .تتألؼ الجامعة
أفراد مف مختمؼ
البيائية الع ّ
ّ
ّ
الخمفيات يعيشوف ً

جنسية،
كؿ
مالييف شخص ،يمثّميا أكثر مف  1300مف مختمؼ الجماعات
العرقية والقب ّمية  ،وكذلؾ أفر ًادا مف ّ
ّ
ّ
وخمفية دينية ،وطبقة اجتماعية تقر ًيبا.

البيائية في أنحاء العالـ
فإف الجامعة
ّ
الرغـ مف ىذا التنوع والتعدد الكبير ،الذي يعكس س ّكاف العالـ ككؿّ ،
عمى ّ
مجرد المشاركة
ىي مف بيف أكثر الجماعات البشرية اتّ ً
حادا عمى وجو األرض .وىذا ال ّشعور بالتّحاد يفوؽ ّ

المتعددة بأفراد مف خمفيات
تزوج الكثير مف األفراد مف ىذه الخمفيات
ّ
في العقيدة .فعمى سبيؿ المثاؿ فقد ّ
البيائية
معا بشكؿ وثيؽ في الجامعات
ّ
أخرى ،وىذا أمر تعززه تعاليـ العقيدة البيائّية ،أو ّأنيـ قد يعمموف ً
متأنية لمجامعة
مؤسساتيا اإلدارّية عمى المستوى
إف دراسة ّ
ّ
يّ .
المحمي والمركز ّ
معا في ّ
المحمية ،ويخدموف ً
ّ
الناس واسعة النتشار إل أنيا ممتزمة عمى
البيائية في العالـ ستكشؼ بشكؿ مدىش عف وجود مجموعة مف ّ
ّ
نحو استثنائي تعمؿ بوعي عمى إيجاد ثقافة عالمية تؤكد عمى السالـ والعدالة والتنمية المستدامة ،ول تضع أي
مجموعة في موقع التفوؽ والستعالء.

الروحية لحضرة
أف نجاحيـ في بناء مجتمع موحد ّإنما ينبع فقط مما تميميـ بو التعاليـ
ّ
يعتقد البيائيوف ّ
سممية.
عالمية
الماسة لخمؽ حضارة
بياءاهلل ،الذي كتب بإسياب عف أىمية التحاد وحقيقة الوحدة ،والحاجة
ّ
ّ
ّ
البيائية:
لقد كتب منذ أكثر مف  300عاـ مضى ما يمي ،والذي ُيعتبر كحجر أساس لمعقيدة
ّ

كؿ حيف
"يا أبناء اإلنساف :ىؿ عرفتـ ِل َـ خمقناكـ مف تراب واحد ،لئالّ يفتخر أحد عمى أحد .وتف ّكروا في ّ
في خمؽ أنفسكـ ،إ ًذا ينبغي كما خمقناكـ مف شيء واحد أ ف تكونوا كنفس واحدة ،بحيث تمشوف عمى رجؿ
واحدة وتأكموف مف فـ واحد وتسكنوف في أرض واحدة حتى تظير مف كينوناتكـ وأعمالكـ وأفعالكـ آيات

التّوحيد وجواىر التّجريد ،ىذا نصحي عميكـ يا مأل األنوار ،فانتصحوا منو لتجدوا ثمرات القدس مف شجر عز
منيع".
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