الجامعة البهائية العالمية والسالم العالمي
كممة ألقيت عمى لجنة المنظمات غير الحكومية لجامعة السالم
نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية
 71نيسان/أبريل 7891
"السالالالم العالالالمح وعالالد ح ال " ،بيالالان هوجالالب للالالعوب العالالالم مالالن الايعالالة العميالالا لمجامعالالة البااعيالالة العالميالالة ،بيالالت العالالدل
األعظم  ،بمناسبة االحتفال بعام السالم العالمح ،ويبدأ بكممات مفعمة باألمل والثقة:
َّ
اللري الرين مالالن البلالالر عبالالر القالالرون ،وتب ب َّنالالى بالالب بجوو الب الاليرة
إن السالالالم العظالاليم الالالجه اتَّجاالالت نحالالوَ ِّمالالوب ب

واللعراء فح رؤاهم جيالا بعد جيل ،ووعدت بب الكتب َّ
الر بعالد ع الرَّ ،
إن
المقدسة لمبلر عمى الدوام ع اا
هالالجا السالالالم العظالاليم هالالو اطن وبعالالد طالالول وِّالالت فالالح متنالالاول أيالالده أمالالم األرض ولالالعوباا .فالالّول مالالرة فالالح

التالالاريأ أ الالب فالالح إمكالالان كالالل إنسالالان أن يتطمال بمنظالالار واحالالد إلالالى هالالجا الكوكالالب األرهالالح بمسالرَ بكالالل مالالا

ممكنالا وحسالب ،بالل إّنالب أمالر
يحتوه من لعوب متع رددة ملتمفالة األلالوان واألجنالاس .والسالالم العالالمح لاليس
ا
ال بال َّالد أن يتحقال ال  ،وال الالدلول في الالب يمثرالالل المرحمالالة التالي الالة م الالن م ارح الالل التط الالور التالالح م ال َّالر با الالا ه الالجا الكوك الالب
األرهح ،وهح المرحمة التح ي فاا أحد عظماء المفكرين بمناا مرحمة " بكو بكببة" الجنس البلره.

لقد تم تقالديم هالجا البيالان الالجه يحمالل تعقيالدات تحقيال السالالم عمالى هالجا الكوكالب ،رسالمياا إلالى السالكرتير العالام لّمالم
المتحدة ،السيد لافير بيريز ده كويار فح تلرين الثانح  /نوفمبر الماهالح  .كمالا ِّهالدم إلالى العديالد مالن ِّالادة الالدول

فالالح العالالالم  ،باإلهالالافة إلالالى عالالدد كبيالالر مالالن المسالالعولين الحكالالوميين عمالالى كافالة المسالالتويات .يتنالالاول البيالالان العديالالد مالالن
الملاكل التح يجب عمينا حماا ِّبل أن نتمكن من تحقي النزع العمومح والكامل لمسالح وتحقيال السالالم العالالمح،
بن السالم فح جوهرَ ي ْنب من ٍ
ويعتبر "أ َّ
ول ْمال ه مثالل هالجا
حالة تتبمور دالل اإلنسان بي ْالد بعماا موِّال خ هلمهّقالح وروحالح .ب
به
اللمهّقح والروحح هو ب ورة أساسية مالا سالو هيم ركننالا مالن إيجالاد الحمالول النااعيالة" .كمالا يملالج البيالان بعالين
الموِّ
ه
االعتبالالار بالمثالالل أهميالالة حالالل الملالالاكل االجتماعيالة واإلِّت الالادية األساسالالية التالالح بادامتاالالا لمظمالالم تهعالالزز التفرِّالالة وعالالدم

االتحاد مثل العن رية ،والفوار اللاسعة بين األغنياء والفقراء ،والوطنية المتطرفة ،والنزاع الدينح .ويدعو البيان

أيها إلى تحريالر المالرأة والتعماليم اللالامل لمجميال  ،واعتمالاد ل الة مسالاعدة عالميالة ويبحالث المسالؤوليات الممقالاة عمالى
ا
عات الحكومات واللعوب لت حي هجَ األوهاع فح العالم.

وفح الوِّالت الالجه يعبالر فيالب عالن االهتمالام الباالاعح الكبيالر بملالاكل الفالرد والمجتمال فالح عالمنالا المعا الر ،فالان بيالان
أيهاعدة اِّتراحات ،نعتقد
"السالم العالمح خ
وعد ح " ال يللص فقط العواع التح يجب الت مب عمياا ،ولكنب يقدم ا
أنب لو تم تطبيقاا ،سو تلرجنا من تحت ظالل الحرب والدمار وتقودنا نحو حالة من السالم واالتفالا عمالى هالجا
مجتمع الا يسالالتطي فيالالب البلالالر التعبيالالر
الكوكالالب .عنالالد جلالالك سالاليتي هالالجا الوه ال لحكومالالات العالالالم ولالالعوباا أن تبنالالح
ا
الكامل عن إمكاناتام النبيمة السامية.
َّ
ّ
ّ
ّ
نااية الحروب
"إّ ان التفاؤل الجه هيلالجنا م درَ رؤيا تبرتسم أبمامنا ،بوتبتبلطى فيما تب ْحممب من بلاعر ،ب
وِّيام التعاون الدولح عبر الايعات والوكاالت التح ته َّ
لكل لاجا ال رض ...إَّّناا رؤيا تتلطَّى هه ْدبنةا أ َّبو َّليةا
ب
ته ْفرض عمى العالم بلوفاا من وِّوع م ْج بزرة بنوويَّة ،وتتلطَّى سالما سياسايا تب ْد هلمب الدول الم ّ
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َّ
عاون الدولح تهمارد لاا اللطوات السابقة
عايش الملترك ،وتتلطى ا
والت ه
أيها تجارب كثيرةا فح مجاالت الت ه
جميعاا وتجعماا م ّ
جميعا ،أبال وهو
مكنةا .إَّّناا حقاا رؤيا تتلطَّى جلك كمب لتكل لنا عن تاج األهدا
ا
ه
هس برٍة عالمية واحدة".
اترحاد لعوب العالم كماا فح أ ْ

ويرج اهتمام الجامعة البااعية العالمية فح األمم المتحدة بموهوع السالم إلى تاريأ تمسيس األمم المتحدة نفساا،
عنالالدما تالالم توزيال بيالالان بعنالوان "البرنالالاما الباالالاعح لمسالالم" بلالالكل واسال بالالين المنالالدوبين والمنظمالالات غيالالر الحكوميالالة.
الؤلر ،فالالح الجمسالالتين اللا الالتين األولالالى والثانيالالة لمجمعيالة العامالة حالالول نالالزع السالالح سالالنة 7819
هالالجا وِّالالد لالالاركنا مال اا
وسنة  ،7891ملاركين بوجاات النظر البااعيالة حالول السالالم ونالزع السالالح ،مالن لالالل كتيالب وبيالان لالفاح هدعينالا

إللقاعب أمام الجمعية العامة لّمم المتحدة فح جمستاا المنعقدة سنة  .7891لقد تعاونت الجامعالة البااعيالة العالميالة
م ال مركالالز األمالالم المتحالالدة للالالعون نالالزع السالالالح ،ولالالاركت فالالح أعمالالال لجالالان المنظمالالات غيالالر الحكومي الة بلالالمن نالالزع
السالح فح ٍّ
كل من نيويورك وجني  ،وكجلك فح مؤتمرات واجتماعات نظمتاا تمك المجان.

عام الا دولايالالا لمسالالالم ) ،(IYPكمناسالالبة إلعالالادة التك الريس لتحقي ال أهالالدا
عنالالدما أعمنالالت األمالالم المتحالالدة عالالام  7891ا
ميثا األمم المتحدة من ِّّالبل أعهاعااِّ ،دمت الجامعة البااعية العالمية إلى أمانالة سالر ( )IYPمعمومالات مف المة

عن التعاليم والمبادئ البااعية اللا ة بالسالم ،باإلهافة إلى دالعل عمى جاود الجامعة البااعية فالح العالالم لالالل

ما يزيد عن الماعة عام من أجل تحقي هجا الاد  ،وأكدت لمكتب األمم المتحدة الملاركة البااعية القمبيالة الكاممالة
ف الالح الع الالام ال الالدولح لمس الالالم .وكل الالاهد عم الالى ه الالجا التع الالاون ،ل الالاركت الجامع الالة البااعي الالة العالمي الالة ف الالح جميال ال الن الالدوات
اإلِّميميالالة األرب ال

الير لمعالالام الالالدولح لمسالالالم ( ،)IYPوِّالالدمت بيانالالات
لّمالالم المتحالالدة التالالح عقالالدتاا سالالنة  7891تحهال اا

لالالاممة فالالح مواهالالي لنالالدوة (اإلعالالداد لمحيالالاة فالالى سالالالم) ،وكالالجلك فيمالالا يلالالص العالِّالالات بالالين الس الالم ونالالزع الس الالح،

والسالالم والتنميالالة .باإلهالالافة إلالالى جلالالك ،لالالاركت الجامعالالة البااعيالة العالميالة فالالح عالالدة اجتماعالالات عقالالدت فالالح نيويالالورك
وأوروبالالا ِّامالالت بتنظيماالالا هيعالالة األمالالم المتح الدة مالالن أجالالل التلالالاور مال المنظمالالات غيالالر الحكوميالالة حالالول برنالالاما العالالام
الدولح لمسالم (.)IYP
أيها وعن كثب ومن البداية تمساليس (جامعالة السالالم) فالح كوسالتاريكا ،معربالة
لقد تابعت الجامعة البااعية العالمية ا
ع الالن اهتماما الالا وترحيبا الالا الب الالالس با الالجَ المؤسس الالة المكر بس الالة لتعم الاليم السال الالم .وِّ الالد أسس الالت الجامع الالة البااعيال الة العالميال الة

والباالالاعيون فالالح كوسالالتاريكا عمالالى السالواء عالِّالالات وديالالة مال الجامعالالة والمسالالؤولين فياالالا ،وتتبطبمال ِّهال هالد اما لممسالالاهمة فالالح
أعمال تمك المؤسسة وهح تقوم بمداء رسالالتاا الاامالة لمبلالرية ،مالن لالالل منظالور الكتابالات البااعيالة وتجالارب ولبالرة
أيها.
المجتم البااعح ا
امالالا نظربيالالا فقالالط ،بالالل يالالتم تطبيقالالب فالالح
إن الت الزام الجامعالالة البااعي الة العالمي الة بالس الالم ووحالالدة الجالالنس البلالالره لالاليس التز ا
السموك واألفعال اليومية فح حياة البااعيين ومجتمعاتام ،كما يعبر عنب هجا المقتط مالن رسالالة " السالالم العالالمح
وعد ح ":
هالالم
المتو رس ال  .وتب ه
"إّ َّن التجربالالة التالالح تهمثرماالالا الجامع الةه البااعيالالة يمكالالن اعتبارهالالا بن ا
موجج الا لمثالالل هالالجا االترحالالاد ه
الجامعة البااعية ثالثالة أو أربعالة ماليالين تقر ايبالا مالن البلالر بي ْنتبمالون أب الالا إلالى العديالد مالن الالدول والثقافالات
والطبقالالات والمالالجاهب ،ويلالالتركون فالالح سمسالالمة واسالالعة مالالن النلالالاطات هم ْس ال ّامين فالالح سالالد الحاجالالات الروحيالالة
للعوب ٍ
ّ
بالد كثيرة .فاح وحدةخ هعهالوية اجتماعيالة تهمثرالل تنالوع العاعمالة البلالرية،
واالجتماعية واالِّت ادية

ٍ
مقبول ب ورة جماعية ومعت از فى لكل متساو بالالفبْيض
الم هلورة
وتهدير لؤوناا من لالل نظم من مبادئ ب
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العظيم من الاداية اإللاية فح التاريأ اإلنسانح ....فاجا كان لمتجربة البااعية أه حظٍّ فح اإلساام ب بل ْالحج
موججا لمدرس والبحث".
اطمال المتعمقة بوحدة الجنس البلره ،فّاَّننا نكون
سعداء بمن نقدماا بن ا
ب

األصل االنجليزي :
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