
 

 

 ية لموحدة واالتحادعالمة ثقاف لخمق الوعي :جوىر واحد

وكره  العنصري ة والتمييزلمناىضة العنصري   ة لممؤتمر العالمي  ة العالمي  م من الجامعة البيائي  ي مقد  بيان خط  
مة األجانب ب ذات الص   ة لألمم المتحدةوثيقة رسمي  ك تعميمو تم  . وغيرىا من أشكال التعص 

(A/CONF.189/10/Add.2) من جدول  9البند رقم  تحتة ة والسباني  الفرنسي  و نجميزي ة ال  بالمغات
 .تاألعمال المؤق  

 ادرباف، جنوب أفريقي

 1003سبتمبر / أيموؿ 7 -أغسطس /آب 13 

 مييز العنصريّ عالج الت يجب أف يتناوؿالي، وبالتّ  .والجمد البشرة فيوليس  يّ العقؿ البشر  فية العنصريّ تنشأ 
مفاىيـ خاطئة بروز إلى  تأدّ  التي ،ةالفكريّ تمؾ األوىاـ  ،شيء وقبؿ كؿّ  أولً  ،سامحألجانب وعدـ التّ ة اوكراىيّ 

 .نيفة آلؼ مف السّ ر لعدّ ة بيف البشؽ والدونيّ عف التفوّ 

مف  يتألؼ بطريقة ما يّ الجنس البشر  بأفّ الفكرة الخاطئة  في تكمف سامحوعدـ التّ أشكاؿ التمييز  جذور كؿّ  إفّ 
تحوز بالفطرة عمى  الثانويةعات االجمىذه  ، وأفّ الجتماعية بقاتالطّ عوب أو مف الشّ  ومختمفةمنفصمة  ؽأعرا

 .عامؿالتّ مختمفة مف  لً أشكا رالتي  بدورىا تبرّ و  ة،أو جسمانيّ /ة، وة، أخالقيّ قدرات فكريّ 

ة واحدة أسرة بشريّ و ض، نحف شعب واحد يسكف كوكب األر ف. ا فقطواحدً  ابشريً  اجنسً  ىناؾ أفّ الحقيقة ىي 
 .".روح واحدةك" ليكوفوممـز  الجوىرمؽ مف نفس وكياف واحد خُ  مصير مشترؾ،يربطنا 

 الي، يجبوبالتّ . أشكالو ةبكافّ  وعدـ التسامح ألجانبا وكرهة لعنصريّ لسـّ اترياؽ البيذا الواقع ىو العتراؼ  إفّ 
 .ةلمناىضة العنصريّ  لممؤتمر العالميّ  ةتائج النيائيّ والنالمناقشات والمداولت  توجوالقاعدة التي  تكوفأف 

 ثنياإل عصبوالتلتتجاوز العنصرية  ةـ باإلنسانيّ التقدّ القدرة عمى ليس لديو ا الواقع، ىذ لحقيقة والفيـ الصحيح
 وسطية لمتسامح أو تعددأفكار ونظريات  إلى ما ىو أبعد مفا ولكف أيضً  ،فحسب والعرقي وكراىية األجانب

 يسوده ـبناء عالَ لميدؼ الذي طالما تاقت إليو ل اإلنسانيةّمـ تحقيؽ درجات في سُ  عتبرمفاىيـ تُ وىي  –فات الثقا
ما و ة كالعنصريّ  رة بعمؽالمتجذّ فات اآلىذه  مثؿلمقضاء عمى  يةغير كاف لكنيا ،التحاددؿ و عالو  ـسالال

 .صاحبيا

 يآخر ف اس أسموبً يل إل أنو .ةوح اإلنسانيّ الرّ  في أعمؽ أعماؽ ىو، عمى وتر يضرب مبدأ الوحدة اإلنسانية
حقيقة  يعكس باألحرىبؿ . د شعارأو مجرّ مبيًما كما أنو ليس أماًل . التكافؿ المثالية أو عف األخوّ ث التحدّ 
. في القرف العشريف ة الجماعيّ البشريّ  بموغُ وضعيا في محور التركيز ة ة وجسمانيّ وأخالقيّ  ةة روحانيّ أزليّ 

ة مف الممكف لكافّ  صار ،اريخة في التّ ألنو وألوؿ مرّ  ،اآلف وجالًءا وضوًحاأكثر  ىذا المبدأ وروأصبح ظي
 .ويحسوا بالتعاوف المتبادؿ فيما بينيـ، ويغدوا واعيف بأنيـ واحٌد كامٌؿ ل يتجزأ واكر دأف ي شعوب العالـ
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فس، وعمـ ، وعمـ النّ األحياءإلنساف، وعمـ عمـ امف  كؿّ  بّيف وأثبتفقد  .العمـ تمامًا مع حقيقة وحدة البشر يتفؽ
ف  فقط،  اواحدً  ابشريً  نوًعاأف ىناؾ  ،و لرموز الموروث الجيني البشريّ ، عمـ الوراثة في فكّ مؤخًراالجتماع، و  وا 
دت أدياف العالـ العظيمة ىذا وكذلؾ، فقد أيّ . الثانوية تيةجوانب الحياحيث المف  تنوع ل حّد لو كاف ىناؾ 

فحتى المبدأ،  سو أدياف العالـ وقد وعد مؤسّ  .بمفاىيـ خاطئة  لمتفوؽ  بعض األحياف يف تشبث أتباعيا وا 
   .جميًعاحد البشر في يـو ما، وسيتّ الـ والعدؿ سيسوداف السّ  العظيمة بأفّ 

. ت أكبرفييا األفراد في وحدا اندمج ةة تاريخيّ أتى بعد عمميّ قد ة ة لمبشريّ المعاصر لموحدة الجماعيّ الوعي  إفّ 
 تالدولة، إلى األمـ، ليس - ة، بعد انتقاليا مف العشائر إلى القبائؿ إلى المدينةة التالية لمبشريّ والخطوة الحتميّ 

 لكائف حّي عظيـاألجزاء المكونة  اجميعً عوب اس والشّ النّ فييا ة يصبح حضارة عالميّ ل خمًقاأف تكوف بأقؿ مف 
ما "، عاـٍ  300مف  قبؿ أكثر اهلل حضرة بياء وكما تفضؿ. ذاتيا الحضارة اإلنسانية ىوكائف حّي  -- واحد

 ".انووطف واحد، والبشر سكّ إّل األرض 

تغييرات عضوية  بأّف ىناؾ تعني" وحدة البشر فإفّ  البيائية،  الكتاباتح في كما ىو موضّ و ذلؾ،  إضافة إلى
إعادة بناء صرح العالـ  أقؿ ما يدعو إليو ىوـ مثياًل؟ ففي بنية المجتمع الراىف وىي تغييرات لـ يشيد ليا العال

ناحية مف النواحي  وينادي إضافة إلى ذلؾ بإقامة عالـ مّتحد عضوًيا في كؿّ . المتحّضر وتحقيؽ نزع سالحو
حد في ة مف حياتو، مّتحد في منظوماتو السياسّية وفي تطمعاتو الّروحية وفي تجارتو ونظمو المالّية ومتّ األساسيّ 
تعّدد الخاصّيات القومية  مف قادر عمى احتواء ما ل نياية لووحروؼ ىجائو، ولكنو أيًضا  تويّ وأبجدلغتو 

 ."المختمفة ألجزائو المّتحدة

 الجنس وحدة حقيقةل اصحيحً  افيمً  فإفّ  لمناىضة العنصرّية لمؤتمر عالميّ  يعضامو  في ما يمـز مفعند النظر 
 .يحمؿ عّدة مضاميف يالبشر 

 دوفلمجموعة مف البشر  عميا امتيازات أو احقوقً  ر فكري يمنحتصوّ  أو تقميدقانوف أو  أيّ  أفّ  و يعنيإنّ 
ولئؾ الذيف يعتبروف حتى أل العميا مع المصالحأساًسا  تعارضيو بؿ إنّ خطًأ أخالقًيا فقط  لف يكوف، األخرى

 .يـ متفوقوفأنّ أنفسيـ بطريقة ما 

معايير مشتركة بؾ ة، يجب عمييا التمسّ الحضارة العالميّ  ناءلبىي لبنات التي ة، الدوؿ القوميّ  أفّ و يعني إنّ 
المبني شكؿ مف أشكاؿ التمييز  أيّ قوانينيا وتقاليدىا وممارساتيا مف  الة لتطييرلمحقوؽ واتخاذ خطوات فعّ 

 .اإلثنيةأو  وطنيةعمى أساس العرؽ أو ال

خاذ دعو إلى اتّ ت ةطبيعي لزمة وىو ،جتماعيّ ظاـ الالذي يحكـ  النّ العدالة يجب أف تكوف المبدأ  يعني أفّ  وإنّ 
مـ معالجة الظّ ل المجتمع المدنيّ و  ابعة ليادابير عمى نطاؽ واسع  مف جانب الحكومات والوكالت التّ تّ ال

، الحكوميةوالتدابير طوعي العطاء التّ مف  إلى كؿّ  البيائية الكتاباتتدعو  .عمى جميع المستويات القتصاديّ 
كما  .الغنّي والفقيراوت الكبير بيف القضاء عمى التفّ  يتـّ حتى لمثروات الزائدة " تناسب والمتوازفالم التوزيع"مثؿ 

ز عزّ ا يممّ العبادة في مرتبة  العمؿ واعتباردة، مثؿ تقاسـ األرباح اتخاذ تدابير محدّ ة بتوصي الكتابات البيائيّ 
 .طبقاتالعاـ لجميع ال الزدىار القتصاديّ 
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، والتبايف في تةالمتشتّ ات ألقميّ ل شاكؿ المعاصرةملوالخاصة باالمؤتمر  أماـ قضايا كره األجانب والموضوعة إف
عادة توطيف  مبدأ في ضوء  ما يمكف ؿعمى أفض أيًضا معالجتياالالجئيف، يمكف تطبيؽ قوانيف الجنسية، وا 

 .اءاهللبي إلييا أشاركما  ة، ومفيـو المواطنة العالميّ الجنس البشريوحدة 

" شعوب"أو " عراؽأ"محاولة لتمييز  يكشؼ عف أيّ  يمبدأ وحدة الجنس البشر  وعالوة عمى ذلؾ، فإفّ 
أو /والوطني و  العرقي التراث يمكف اعتباروبينما  .مة، بأنيا محاولت مصطنعة ومضمّ المعاصرعالمنا  يف

ىذا التمييز ل ينبغي أف أف مثؿ  إلّ خمفية لمتنمية الجتماعية اإليجابية،  اوربما أيضً  فخر كمصدر اإلثني
 .حتى ولو كاف بطريقة خفية ؽالتفوّ أو  تفريؽا ألشكاؿ جديدة مف اليصبح أساسً 

 إلى اتخاذدعت  وأحدة المتّ  لألمـبيانات موجية نيف، في السّ  عمى مرّ الجامعة البيائية العالمية  دعمتلقد 
 :عنصرية، بما في ذلؾ ومكافحة ال يدة لدعـ وحدة الجنس البشر إجراءات محدّ 

  األمـ  وتحثّ ، يمجنس البشر الوحدة العضوية ل ـعمّ عالمية تُ  تثقيؼحمالت ل واسع النطاؽترويج
 ة، فضالً ة والمحميّ لتسيؿ مثؿ ىذه الجيود، بالشتراؾ مع الحكومات الوطنيّ  حديدبالتّ  المتحدة نفسيا

 .مات غير الحكوميةعف المنظّ 

 مير الجماعي ؿ الضّ التي تمثّ و  ،وليةبالمواثيؽ الدّ  --للتزاـ وا --عمى نطاؽ واسع  المصادقة
ة والتمييز العنصري، شامؿ لمكافحة العنصريّ  نظاـ قانونيّ  وضعيمكف أف تسيـ في  يالتة، و لمبشريّ 
 .لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصريّ  الميثاؽ العالميّ ة وخاصّ 

 حقوؽ اإلنسافثقافة " لـ، بيدؼ خمؽ نساف في جميع أنحاء العاتعزيز ثقافة حقوؽ اإل." 

في األنشطة التي تيدؼ إلى القضاء عمى  بكثافةشاركت  وأ أيًضا رعت قد الجامعة البيائية العالمية كما أف
العديد مف الجتماعات العامة  فعمى سبيؿ المثاؿ قامت الجامعة برعاية. ة والتمييز العنصريّ العنصريّ 

ا لمكافحة يصً ة والمعارض التي تسعى خصّ ة والبرامج اإلذاعيّ ة، والمقالت الصحفيّ والمؤتمرات والبرامج التعميميّ 
 .ىيئة 381ا مف خالؿ ىيئاتيا المركزية والتي يبمغ عددىا حاليً وذلؾ عمى نحو واسع  ةالعنصريّ 

ي عدد مف فالبيائيوف أنشأ ،  المشاركة الشعبّيةمف الخالقة المنبعثة وح ا إلى الرّ عالوة عمى ذلؾ، واستنادً 
برامج لمكافحة التمييز العنصري  ة، قامت بتطويرأعراؽ مختمفمف  أعضاءً  تضـ يةرقوحدة العِ الالبمداف لجاف 

يجاد قد حاولت ىذه ل .ةمجتمعاتيـ المحميّ  داخؿ س مف أصوؿ عرقّية مختمفةأنابيف أواصر الحتراـ المتبادؿ  وا 
المساىمة في  عالوة عمى ذلؾ العمؿ عمىو ز العرقي التمييمف  لتحرير أنفسيـف يالمجاف مساعدة البيائي

التعميـ ىيئات في الحكومة و  لقادةمع ا وثيؽمف خالؿ تعاوف  ككؿفي المجتمع  القضاء عمى التمييز العنصريّ 
مشباب لعمؿ القامت الجامعات البيائية في أنحاء العالـ برعاية العديد مف ورش  ا،وبشكؿ أكثر تحديدً . يفوالدّ 
وأطمقت حمالت تمفزيونية  ،"األجناسيـو وحدة " الحتفالت بػ وأقامت اآللؼ مف ،ج لوحدة األعراؽالتي تروّ و 

كت في ، وشار حياءاألوحدة األعراؽ في  مف ، كما قامت برعاية حواراتالعرقيّ  ئتالؼلتعزيز ال ةوتصويريّ 
 .ةمختمؼ المجاف الوطنية لمكافحة العنصريّ 
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عمى أرض  البشريالجنس وحدة  مبدأ ة تطبيؽكيفيّ لأكبر فيـ  وؿ عمىلمحصولئؾ الذيف يسعوف أقد يرى 
 حوؿ مستمًرامًا متقدّ  اـ نموذجً ة نفسيا، والتي تقدّ ظر في تجربة الجامعة البيائية العالميّ و مف المفيد النّ أنّ الواقع، 

 خمسةأكثر مف مف المّية تتألؼ الجامعة البيائّية الع .حاد ووئاـفي اتّ  امعً ات يعيشوف أفراد مف مختمؼ الخمفيّ 
ة، جنسيّ  مف كؿّ  اأفرادً ة ، وكذلؾ ميّ بة والقمف مختمؼ الجماعات العرقيّ  1300أكثر مف  يام، يمثّ شخصمالييف 

 .تقريًبا ، وطبقة اجتماعيةوخمفية دينية

أنحاء العالـ  ة فيالجامعة البيائيّ  فإفّ ، ككؿاف العالـ سكّ يعكس الكبير، الذي والتعدد غـ مف ىذا التنوع عمى الرّ 
المشاركة  دمجرّ يفوؽ حاد عور بالتّ الشّ  ىذاو . عمى وجو األرضحاًدا اتّ  الجماعات البشريةمف بيف أكثر  ىي
أفراد مف خمفيات دة  بالمتعدّ  ىذه الخمفياتمف  فراداأل الكثير مف جتزوّ فقد فعمى سبيؿ المثاؿ  .دةعقيالفي 
 ةالبيائيّ  الجامعاتا بشكؿ وثيؽ في يعمموف معً أو أّنيـ قد  ،ةيّ تعاليـ العقيدة البيائ تعززه أمر وىذا ،أخرى
 لمجامعةية متأنّ دراسة  إفّ . والمركزيّ  عمى المستوى المحميّ ة ساتيا اإلداريّ في مؤسّ ا معً  يخدموفو ، ةالمحميّ 
عمى إل أنيا ممتزمة  اس واسعة النتشارمف النّ  مجموعةوجود  عفمدىش  بشكؿ ستكشؼفي العالـ  ةالبيائيّ 

تضع أي  ، ولالـ والعدالة والتنمية المستدامةثقافة عالمية تؤكد عمى السبوعي عمى إيجاد  تعمؿ نحو استثنائي
 .موقع التفوؽ والستعالءمجموعة في 

ة لحضرة التعاليـ الروحيّ  مما تميميـ بوينبع فقط  إّنما نجاحيـ في بناء مجتمع موحد أفّ  البيائيوفيعتقد 
. ةة سمميّ ة لخمؽ حضارة عالميّ ، والحاجة الماسّ وحدةوحقيقة اللتحاد ب بإسياب عف أىمية اهلل، الذي كتبياءا
 :ةمعقيدة البيائيّ لكحجر أساس  ُيعتبر الذيو ما يمي،  ىمضعاـ   300أكثر مف  كتب منذلقد 

حيف  كؿّ  يوا فر تفكّ و  .أحدحد عمى أيفتخر  لئالّ  واحد،خمقناكـ مف تراب  ـَ ىؿ عرفتـ لِ  :اإلنسافبناء أيا "   
ف تكونوا كنفس واحدة، بحيث تمشوف عمى رجؿ أواحد شيء كما خمقناكـ مف  ينبغيا ذً إنفسكـ، أخمؽ  يف

يات آفعالكـ وأعمالكـ وأواحدة حتى تظير مف كينوناتكـ أرض  يواحدة وتأكموف مف فـ واحد وتسكنوف ف
 منو لتجدوا ثمرات القدس مف شجر عز  تصحوا فاننوار، عميكـ يا مأل األ نصحيىذا  ،جريدوحيد وجواىر التّ التّ 

 ."منيع
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