دور الشباب فى تحقيق السالم العالمي
وجهته الجامعة البهائية العالمية لمؤتمر الشباب العالمي في كينجستن  -جامايكا.
بيان شفهي ّ
نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية
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السيد الرئيس ،الوفود الكرام ،نود أن نشكركم إلتاحة ىذه الفرصة لنا إللقاء بيان موجز لممساعدة في أعمال
ىذا المؤتمر .تود الجامعة البيائية العالمية أن تشير إلى عدد من الطرق التي يمكن لمشباب أن يساىموا من
خالليا من أجل تحقيق السالم.
 .1عن طريق تمقّي التربية والتعميم

إن التعميم اإلجباري ىو أحد تعاليم الدين البيائي ،ليس لنقل الميارات الالزمة لالشتغال بعمل مربح

أيضا .وتؤكد التعاليم
من خالل مزاولة مينة أو تجارة فقط ،بل من أجل التربية األخالقية والروحانية ً
يمل أمر تعميمين .وبالتالي ،فإن الشباب
البيائية بشكل خاص عمى تعميم البنات الالئي ً
غالبا ما ُي َ
نساء عمى السواء ،ممتزمون بالحصول عمى ذلك النوع من التعميم والتدريب الذي يتيح
البيائي ر ً
جاال و ً
ليم تنمية وتطوير مواىبيم وقدراتيم عمى نحو يتمكن كل واحد منيم بالحصول عمى المساىمة لما فيو

خير عائمتو ومجتمعو والشعب الذي ينتمي إليو بل والكرة األرضية بأكمميا.
.2

عن طريق تنمية وتطوير األخالق الفاضمة

ومع ذلك ،فالتعميم ،ىو أكثر من مجرد ما يتعممو الفرد في المدارس فيو يشمل البيئة التي يعيش فييا

الفرد بكامميا؛ العائمة ،مجموعة الرفاق ،والمجتمع ككل .وتقوم العائمة ،بصفتيا أساس المجتمع ،ب ٍ
دور
ٍ
قيم مثل
ىام في تعميم القيم الروحانية واألخالقية لألطفال ،حيث يكون فييا الوالدان قدوة لمشباب .ف ٌ
المشورة ،والتعاون ،واحترام جميع البشر ،عندما يتم تعمميا داخل إطار العائمة ،فإنيا تعمل عمى تربية
الشاب من أجل مجتمع عالمي يسوده السالم .وكل شاب مسؤول عن تحسين شخصيتو من خالل

أيضا،
تنمية أسمى الصفات الروحانية واألخالقية التي يحض عمييا الدين البيائي واألديان السابقة ً
كالمحبة والشفقة والعدل والصدق واألمانة واألدب والجدارة بالثقة.

.3

منهجي منظّم
التعصب أو التمييز بأسموب
عن طريق محو كافّة أشكال
ّ
ّ

يمثل الشباب البيائي في العالم مختمف األعراق والثقافات والطبقات االجتماعية  /االقتصادية
لمجتمعنا .وعندما يمتقون في اجتماع أو مؤتمر مفتوح لكافة الشباب ،فإن تنوعيم يرمز إلى إيمانيم

بوحدة الجنس البشري ومحو كافة أشكال التعصبات .فيدفيم ىو إيجاد التوافق واالنسجام بين مختمف
معا بتعاون من أجل تحقيق ىدف مشترك ،أال وىو السالم.
األقوام والشعوب ليعمموا ً
إن مؤتمر الشباب العالمي ىذا ىو مثال يوضح التنوع والتعدد الغني لمجنس البشري ويرعى ويعزز
تمك التنوعات الثقافية التي تعمل عمى تقاربنا وتالحمنا .فاحترام وجيات نظر اآلخرين ،وفيم اإلنسانية

جميعا خمق ا هل وتربطنا روابط ال انفصام ليا ،ىذا ىو ما
العمومية التي نتشارك فييا من خالل اإلدراك بأننا
ً
يعنينا وييمنا .وىو أساس حوافز ونشاطات الشباب البيائي من أكثر من  0222خمفية عرقية ،الذين يعممون
في  572دولة مستقمة من أجل حل المشاكل الروحانية واالجتماعية واالقتصادية الخطيرة التي تواجو

اإلنسانية.
نحن سعداء بوجودنا ىنا ،لننضم إليكم في بناء عالم أفضل.
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