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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )326( سـواهـــــا ومـا

  األرض والبشر!! 
  
  
 

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -د. صـــــادق السامرائــــي 

       

     
 

 

ال&%� إب� األرض , وم!ل�ق م� ت�ابها , و�ع�د إل�ه , والعالقة ب��ه�ا م����ة , وتفاعل�ة ذات 
  ت م(&ادلة.مع'�ا

وق5 أدر4/ .ع3 ال%ع�ب أه��ة العالقة ما ب�� ال&%� واألرض , وتفاعل/ معها .آل�ات ت�تقي إلى 
ال'ق�س اإل�Fان�ة , واإلح(�از�ة م� إثارتها وتAف�@ها على الغ<= , ف�ا ف�ق ال(�اب ال ِق9ََل له .ع5وان�ة 

  ال(�اب عل�ه.
ل ب�� األرض وخلقها وخ��صا ال&%� , وهي وهKه .ع3 اإلق(�ا.ات الIل��4ة م� مع'�ات ال(�اص

�Pة في ت�ار�خ م(&اع5ة!!)Qم  
  

  أوال: الحاضنة األرضية والتغيرات المناخية!!
 Rالدة (ال!5ّج) , وأ�األرض حاض�ة 4�ن�ة  (إن[���P(�) , 4الAاض�ة ال(ي ن<ع ف�ها األZفال ح5یWي ال

  ال�!ل�قات ال(ي ف�ها.إض'�اب في معای�� ض&a ب�`(ها , س((9I= .أض�ار خ'��ة على 
�R ع�اص� ب�I= د�bقة وم(�ازنة , وP(فاعالت م�ه�نة .ع�امل مIاع5ة ت�ف�ها , وفقا Aاض�ة تAه الKه

  للAالة وم('ل&ات ال<�ورة.
  وهي ت5ور تA/ أشعة ال%�d , وتI(�5 م�ها ما QFف�ها م� ال'اقة الالزمة للAفاc على ال�Aاة.

�هj .�عارفه وم9([�اته س�(�Q� م� الi&3 على إرادة األرض وما ج�g في هKه الAاض�ة , أن ال&%� ت
, م�ا ت9I= .عاهات ب�`�ة م�ّوعة , أّدت إلى إض'�اب ال(�ازن ما ب�� ع�اص� الAاض�ة ال��F5ة ل�kوفها 

  , القادرة على تأم�� م'ل&ات ال�Aاة.
QFاآلفات (فای�وسات وما �ن ه�اك الع5ی5 م��وPات أخ�g) , في و9IP= ال(غ��ات ال��اخ�ة , ر�Pا ت[

حالة �4�ن ألن ال�kوف ال�9`�ة ال ت�Iح لها .ال�Aاة , وP(غ��� ما في الAاض�ة م� م�از�� ی(jQA بها 
  ث��م�س(ات ال�Aاة األرض�ة , فأن هKه ال[ام�ات إن'لق/ ل(5�9 ما ه� حي.

�ن فای�وس 4�رونا ه� ب5اFة في سلIلة م� ال�ا�QFوPات والفای�وسات , ال(QF ى ان%!�ُq �ي س(�فل/ م
  عقالها .9I= ال(غ��ات ال��اخ�ة ال�(9I= بها سل�ك ال&%� الع5واني , الRK ال AF(�م ال�9/ ال�q r�sF RKه.

فال(Iابv ب�� الق�g إلم(الك أسلAة ذات دمار فائv , ال ی�ع= األرض ل�ح5ها بل .اقي ال[�اك= في 
�عة ال%��Iة وما ح�لها , وهKا Fع�ي أن الق5رات ال[�ن��xال� RKق ال�ة ر�Pا س((عاض5 وت(Iان5 لل��ل م� ال�!ل

�ع(ها ال%��Iة.�xّ�ارة في مIاك= ال�  یه5د األرض .ال5مار , و���5 تxاوزها لل(أث�� على غ��ها م� ال[
فال&%��ة م'ال&ة .اإلن(&اه لألخ'ار ال(ي س(�'لv ب�جهها م� األرض , ال(ي ت@ع@ع/ م�از�� ح<ان(ها 

  تها .أن�اعها., وق5رتها على رعاFة م!ل�قا

البشر إبن األرض , ومخلوق من  
ترابها , ويعود إليه , والعالقة  
بينهما مصيرية , وتفـاعلية ذات  
معطيات متبادلة.

األرض حاضنة كونية  
نة التي  (إنكيوبيتر) , كالحاض

نضع فيها األطفـال حديثي  
الوالدة (الخدّج) , وأي  
إضطراب في معايير ضبط  
بيئتها , ستتسبب بأضرار خطيرة  
على المخلوقـات التي فيها

ما جرى في هذه الحاضنة , أن  
البشر توهم بمعارفه ومبتكراته  
سيتمكن من القبض على إرادة  
األرض , مما تسبب بعاهات بيئية  
مروّعة  

لتغيرات المناخية , ربما  بسبب ا
تكون هناك العديد من اآلفـات  
(فـايروسات ومايكروبات أخرى) 
, في حالة كمون ألن الظروف  
البيئية ال تسمح لها بالحياة , 
وبتغيير ما في الحاضنة من  
موازين يتحكم بها ثيرموستات  
الحياة األرضية , فـأن هذه  
الكامنات إنطلقت لتبيد ما هو  
حي

ن فـايروس  ُيخشى ان يكو 
كورونا هو بداية في سلسلة من  
المايكروبات والفـايروسات ,  
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  فهل ل�ا أن ن�ع�R ون(&��؟!!
  

  ثانيا: السماء مرآة األرض!!
ال�Iاء ت(فاعل مع األرض , وعالق(ه�ا م(��ة , وال Q�F� ف�ل سل�ك ال�Iاء ع�ا R�xF ف�ق األرض 

�ج= الAالة القائ�ة تA/ ال�Iاء ت(5Aد آل�ات ت�اصلها معها.�&q ,  
bا�&ه ومع'�اته الفاعلة في وج�دنا على م� الع��ر , و�59و أنه قان�ن 4�ني نغفله ون(xاهل ع

.dQالع dاقع األرضي ول��  فال�Iاء ت�x)I= ل�ا �AFل في ال
�رة وخ��ة , و�رادتها فعل واضح وم~ث� أو مI((� وم5م�.kاء م��Iا.ات الx)و�س  

ا ساءت فإذا ح�I/ أع�ال أهل األرض 4افأتهj ال�Iاء .ع'اء ی�اس9ها , و�ع@ز ت�اصلها وت���(ها , و�ذ
.jه%�Z �م jهkق�  أع�ال أهل األرض عاق9(هj ال�Iاء .�ا ی~دبهj و�

  فالعالقة ت[افل�ة وال �Q�Fها أن ت[�ن ت'فل�ة .A(ة.
واألمWلة على هKه العالقة ��W4ة ل[�ها ال ت�9ز ب�ض�ح وال ی(أملها ال�اس , وال ت!'� على .الهj , وهي 

  فاعلة ف�هj 4ل ی�م.
ر وت[Iي ال(�اب حلة خ<�اء , ت(عاZف ال�Iاء مع هKا الIل�ك اإلxFابي فع�5ما ته(j ب@راعة األشxا

  وت�سل األم'ار م5رارا.
�ء والkلj والع5وان ب�� ال&%� و�(Aقv الع5اء ألس&اب ال�Aاة , فال�Iاء ت�سل ج��ش Iوع�5ما ی�(%� ال

  غ<9ها وت�vA أس&اب ال(فاعل الIل9ي ف�ق ال(�اب.
  �Q�Pها أن تف5 إل��ا .أسال�= ت(�اس= والIل�ك ال�Iئ ال�(Aقv ب���ا.وج��ش ال�Iاء ال تع5 وال ت�Aى , و 

  وهKا ل�d ب(!��� أو إع(قاد ب�هj , و�ن�ا 4%ف لق�ان�� فاعلة ف��ا وال ن5ر�ها.
فهل ل�ا أن ن�ع�R ون�g ص�رت�ا ب�ض�ح في ال�Iاء , ونع�ل على ت��IAها وت��xلها .الفعل ال'�= , 

Iا ال�A��F RKئام؟والع�ل ال�الح ال�  عادة وال'�أن��ة واألخ�ة وال
�ء , و�نف(اح عقل وروح و�ش�اق إدراكي!!Iاألمارة .ال dاه5ة و�ن(�ار على ال�فxاجة ل�A. اؤلIت  

  
  ثالثا: إرحموا األرض ُترحمون!!

األرض ت5ع�نا أن ن�أف بها ون�ح�ها ون(عامل معها بل'ف و�ح(�ام , وفي الق�آن األرض ُت!اZّ= على 
وه�اك ال[��W م� اإلشارات إلى ع5م اإلفIاد ف�ها وال(فاعل ال�ح�j معها , فهي تغ<= إذا  أنها 4ائ� حي ,

.jواألل gتع�ض/ لألذ  
  و4ل�ا زاد ال&%� ف�ق ال(�اب , ت9I= .أض�ار خ'��ة لها!!

تل� حقائv فاعلة م�K األزل , فال[�ن مjQA م�<&a دق�v ال��از�� والق�ان�� , وأR تف��a .آل�اته 
��ات قاس�ة تIعى إلس(عادة ال(�ازن ال(فاعلي , واإلن�&ا� وفقا إلرادة ال5وران القاض�ة .األبF5ة.ت(9I= ب(5ا 

وم� ال�اضح ان األرض تع�ض/ لع5وان ش�س , خ��صا .ع5 ال��ف الWاني م� الق�ن الع%��� , 
لj ل�اذا ال�فa إذ ت'�رت ق5رات ال5مار , و�ن5فع ال&%� ب�@ق إلس(!�اج ال�فa والغاز م� ج�فها , وه� الFع

  كام� في .'�ها وال R�xF ف�ق ت�ابها.
 , �xن في ال�P�]5 ال�I4ة ثاني أو&Iب@�ادة ن jاهIF ء األفعال , و�خ(�اع ما�و9IP= ما أق5م عل�ه م� س
والع5وان الف(اك على ال%�x والغا.ات , وغ��ها م� ال�%اZات ال(ي تI(ه5ف وج�دها Q4ائ� 4�ني , ی��5 

�عة ال%��Iة.أن ی&قى ی5ور م(&ا��xا في ال��  
�ة ال&%��ة الف(اكة ت99I/ ب�دود أفعال أرض�ة ل�AاFة نفIها م� ش�وره , ول5یها أسلA(ها ال(ي Iه القKه
�رة , وتأتي في مق5م(ها ال�ا�QFوPات kة غ�� م�Aقات , وهي أسل�تق<ي بها على أع5ائها م� ال�!ل

التي ستنفـلت من عقـالها بسبب  
التغيرات المناخية المتسبب بها  
سلوك البشر العدواني , الذي ال  
يحترم البيت الذي يعيش فيه.

السماء تتفـاعل مع األرض , 
وعالقتهما متينة , وال يمكن فصل  

فوق  سلوك السماء عما يجري  
األرض , فبموجب الحالة القـائمة  
تحت السماء تتحدد آليات  
تواصلها معها

إذا حسنت أعمال أهل األرض  
كافـأتهم السماء بعطاء يناسبها , 
ويعزز تواصلها وتنميتها , وإذا  
ساءت أعمال أهل األرض عاقبتهم  
السماء بما يؤدبهم ويوقظهم من  
طيشهم

عندما تهتم بزراعة األشجار  
التراب حلة خضراء , وتكسي  

تتعاطف السماء مع هذا السلوك  
اإليجابي وترسل األمطار مدرارا

عندما ينتشر السوء والظلم  
والعدوان بين البشر ويتحقق  
العداء ألسباب الحياة , فـالسماء  
ترسل جيوش غضبها وتمحق  
أسباب التفـاعل السلبي فوق  
التراب

هذا ليس بتخريف أو إعتقـاد  
شف لقوانين  بوهم , وإنما ك

.فـاعلة فينا وال ندريها

الكون محكم منضبط دقيق  
الموازين والقوانين , وأي  
تفريط بآلياته تتسبب بتداعيات  
قـاسية تسعى إلستعادة التوازن  
التفـاعلي , واإلنصباط وفقـا  
إلرادة الدوران القـاضية  
باألبدية.
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xة , 4ال`Pى األو�Iجات ت�  �اد الRK ال ن�اه 5�AF ال&%� ح�5ا..أن�اعها , ال(ي ت'لقها �4
واألرض حاض�ة ذات ��وف ب�`�ة ُم�QAة , وأR خل!ل ف�ها ی~دR إلى إن'الق ال�!ل�قات ال[ام�ة , 

  أو ال(ي في دور ال[��د والI&ات.
ول� ته5أ األرض م� ردود أفعالها , إن لj نA(�م �4انها ون(عقل , ون(علj أن�ا نr�s في وعاء صغ�� 

  � عل�ة ل[ي ی5وم وج�دنا �qه!!عل��ا أن نAاف
�ب إلى رش5ٍ ج��ل؟!!Wون R�  فهل س��ع

  
  رابعا: إنتقـام األرض منا!!

�عة .!لقها , وهي 4ائ� 4�ني حي له م@اجه وق5راته ال5فا��ة وZاقاته xعة .أب�ائها ومف�األرض م�ج
(فاعالت ال�%��ة , ال(ي ال(5م���ة العل��ة وال!��ة , وال Q�F� لألرض أن تق9ل .�ا ی(Aقv على �ه�ها م� ال

.gن�ة األخ��  ت!@�ها وته��ها أمام األح�اء ال[
فاألرض ت59و و4أنها تع5 الع5ة لل5فاع ع� نفIها وت���A ت�ابها م� Zاقات ال%�ور وال&غ<اء وال[�ا��ة 
, وهي غاض&ة وح@��ة وت[jk ما ف�ها م� ال��ازع وال5وافع , ال(ي ل� أZلق(ها لA'�/ ال�I&ة الع�kى م�ا 

  عل�ها م� ال��ج�دات.
واألرض ل�I/ غ�9ة , و�ن�ا ت(�(ع ب4Kاء فائv وتع�ف ق�ان�� ��4�ن(ها ومعای�� ص��ورتها , وم�'لقات 
�عات وال[�اك= ال5وارة ال�أس�رة .�5اراتها وآل�ات جKبها وت�اف�ها , �xال[ائ�ات وال� �تفاعلها مع غ��ها م

�تها ونxاتها م�Fد �ن�(ها ال(ي ت~ّم�  � آفات اإلل(هام ال[�ني اللهاب.وم�از�� 4
وعل�ه فأن األرض ت59و و4أنها ت��5 أن ت�قف ال&%� ع�5 ح5ه , وتعل�ه ض�ورات ال(عاrF االرضي 
ال(فاعلي ال!الي م� ال��اعات ال�ه��ة وسف� ال5ماء الRK �4هه ال(�اب , وم<ى F%([ي ألمه األرض م� 

  ال!لv ال��ه�ن .ال(�اب. إخ(�اقه .�ا ی(5فv م� ع�وق األب��اء وال�Iاك�� م�
ولهKا ف��Pا تع5 األرض ع5تها ل('ه�� �ه�ها م� أس&اب ال��Pقات ومف�دات اآلهات , وهي أق5ر م� 
ج��ع م!ل�قاتها على ال�iام .فعلها ال�ج�j , و�(<ح م�ا ی(Aقv أن األرض ر�Pا س('لv ذخ��تها الالم�ئ�ة 

  ال�ج�د ال5ن��R إلى خ�اء. ذات ال'&ائع ال�ا�QFو�Pة , ال(ي س(5�A ال!لv وت�Aل
ف�9غj ال(ق5م العل�ي وت�هj ال&%� .أنه القادر على ال�I'�ة على األوP`ة واألم�اض الIار�ة وال�عF5ة , 
ل[� األرض تأبي أن تKع� إلرادته , وتIعى ل�Iادة إرادتها وال�Aافkة على ت�ازن ما عل�ها , فق5راتها 

�ة م� ال�!ل�قات , وال ب5 لها م� إعادة ق�ان�� ت�ازنها وتفع�لها م5Aودة , وال Zاقة لها بهKه األع5اد الغف�
.ق�ة و�رادة راس!ة ل[ي تAاف� على .قائها , فال��ض�ع ما عاد Fق9ل ال(أخ�� أو ال(��� , ألن ال&%� صار 
��لها إلى ذرات �&ار�ة , وZع�ا ألج�ام س�او�ة أخ�g ت&�A ع� ال'اقة Aقادرا على ت5م�� األرض وت

لAفاc على م�اهج ال5وران , واألرض ت[�@ Zاقات ��94ة , ولهKا فهي اله5ف ال��I� وال�غ�j الالزمة ل
 ��>A)ا فهي في م�حلة الK, وله �ذه= لآلخ�� �م v9Z ق5مها علىF ف�ها أن �ح ل��Iت �ول , ���Wال

تxاهله ل�ا لإلجهاز على .%�ها الع5واني الRK ال AF(�مها وال �Q%Fها وال Fع@ها , بل ی(�ادg في ��ه و 
  9IF&ه لها م� أخ'ار وو�الت جIام.

و�ن لj ی�ع�R ال&%� فأن األرض س(�(%v أعاج�= ما ف�ها وت'�� م� عل�ها , وس(أنd ب�ح5تها 
  .إن(kار خلv ج5ی5 ی�ل5 م� ب�� �ه�ان�(ها , و��<ي في رحلة ال5وران ال���وراتي ال&ع�5.

  خامسا: الوبائية األرضية!!
R ی(jQA .ال��ج�دات ال[�ن�ة واألرض�ة , فه� الAF RKقv ال(�اصل و�Aاف� ال(�ازن قان�ن أزلي أب5

  على ال'اقة الالزمة لل�Aاة .أن�اعها.
وفي حF5قة ال5ار ال!ل��ة ما أن ت([اث� األران= ح(ى ت(Iلa عل�ها الWعال= , وما أن ت59أ ف�اخ الx�Iاب 

ان األرض تعرضت لعدوان  
شرس , خصوصا بعد النصف  

رن العشرين , إذ  الثاني من الق
تطورت قدرات الدمار , 
وإندفع البشر بنزق إلستخراج  
النفط والغاز من جوفها , وهو  
اليعلم لماذا النفط كامن في  
بطنها وال يجري فوق ترابها

هذه القسوة البشرية الفتاكة  
تسببت بردود أفعال أرضية  
لحماية نفسها من شروره , 
ولديها أسلحتها التي تقضي بها  

دائها من المخلوقـات , على أع
وهي أسلحة غير منظورة , وتأتي  
في مقدمتها المايكروبات  
بأنواعها  

لن تهدأ األرض من ردود  
أفعالها , إن لم نحترم كيانها  
ونتعقـل , ونتعلم أننا نعيش في  
وعاء صغير علينا أن نحافظ علية  
لكي يدوم وجودنا فيه!!

األرض تبدو وكأنها تعد العدة  
نفسها وتحرير ترابها  للدفـاع عن  

من طاقـات الشرور والبغضاء  
والكراهية , وهي غاضبة وحزينة  
وتكظم ما فيها من النوازع  
والدوافع , التي لو أطلقتها  
لحطمت النسبة العظمى مما عليها  
من الموجودات

عليه فـأن األرض تبدو وكأنها  
تريد أن توقف البشر عند حده  
, وتعلمه ضرورات التعايش  

التفـاعلي الخالي من  االرضي  
الصراعات المهينة وسفك الدماء  
الذي كرهه التراب  

برغم التقدم العلمي وتوهم البشر  
بأنه القـادر على السيطرة على  
األوبئة واألمراض السارية  
والمعدية , لكن األرض تأبي أن  
تذعن إلرادته , وتسعى لسيادة  
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أن ت([اث� ال'��ر ح(ى ت(@احj ال'��ر .ال�@ول إلى األرض ح(ى ت(�اه9ها الWعال= ل&'ئ ح�4(ها , وما 
الxارحة وت(أه= لإلنق<اض عل�ها , وK4ل� الف`�ان ما أن ت@داد ع5دا ح(ى تأت�ها الWعاب�� وال'��ر 

  الxارحة ألكلها , وهKQا دوال��.
وفي عالj ال&%� الRK ما أن ت�Q� م� ال�I'�ة على األم�اض الIار�ة وال�عF5ة و�خ(�اع اللقاحات 

 �قاFة م� األم�اض ال(ي تف(� .ال'ف�لة , ح(ى تIل'/ عل�ه ال�Aوب الف(اكة .�ا إب([�ه م� الالزمة لل
أسلAة أوت�مات��Qة و�نفxار�ة ذات ق5رات ق(ل�ة فائقة , فهي تق(ل ال�`ات واآلالف وال�الی�� في غ<�ن 

�ل/ إلى أوP`ة .ارودFة ورصاص�ة , وغ��ها م� م�اAم�ة ق5 ت�د الق(ل وآالته لkAات , و4أن األوP`ة ال�xث
  وأدواته ال�('�رة إلى  أ.ع5 م� أR خ�ال.

ف�ا أوج5ته ال&%��ة م� وسائل ل�vA وج�دها ی(ف�ق على ما أوج5ته ل(Aق�v و�Pاء ح�اتها , وهي 
تi&3 على ج��ات ف�ائها , وال ب5 لها ذات ی�م أن ت�خي b&<(ها ف(ف�ى , أR أن ال&%��ة على شفا هاو�ة 

  .اإلن(Aار ال��وع ال%5ی5
و�59و أن ال&%��ة تr�s ع�� ه9�ب األوP`ة ال�(��عة عل�ها م� ج��ع الxهات , فاألوP`ة ال5ی��ة وال�ع(قF5ة 
ی([�ر ه9�Pها .ع�اصفها وأعاص��ها وزوا.عها على م� الع��ر , وق5 فعل/ فعلها في قارة أورPا وأم��Qا وآس�ا , وها 

Iعى إل.ادتها , ف�Pاء ال5ی� ال�('�ف والغل� ال%5ی5 هي ال��م ته= وP%�اسة على م�اZ� الA<ار ة األولى وت
 cفاAازن وال(فاعل االرضي ل(قل�ل األع5اد وال�Fع�ف .ال��'قة الع��Pة , وه� ر�Pا نهج غ��= تف�ضه ق�ان�� ال(

  على ق5رات ال�Aاة , وفقا ل�ا تق(<�ه م�اردها وق5راتها على إعالة ما عل�ها.
Qاعه ی(�اس= ع��Iا مع ال��ارد األرض�ة , ألن األرض ع�5ما ت5رك أنها قادرة فال(�ارع ال&%�R .أن

على إعالة خلقها فأنها تIع5 بهj , وع�5ما ت5x أنها مWقلة بهj وال تI('�ع إعال(هj فأنها ت9([� ما Fقلل 
  أع5ادهj , وهKا قان�ن أرضي خفي , على ال&%� أن ی5ر4ه ل[ي AFاف� على سعادته.

فال%ع�ب الغ�� قادرة على إZعام نفIها والAفاc على ج�ال ب�`(ها وع��انها , تA)I<� دواعي 
 jاردها و�(�ع�وأس&اب إنق�اضها أو تقل�ل أع5ادها , ألن األرض ال ت��5 َم� ال Fع�ف ��W)IF ��4 م

�ل5ها ما IFُع5ها وتف!� .ه.)IF ��4ع'اءاتها , و.  
.%�ها ال(d�s , وال(فاعل ما ب�� األرض وال&%� ح��R  فاألرض تأنd ب&%�ها الIع�5 وتIأم م�

ودی�ام�Qي وم(&ادل ال�ع'�ات , واألرض تغ<= وتA@ن وتف�ح , وال&%� الFُ RKغ<9ها یلقى ج@اءه 
  و�5�A ما بKرت ی5اه.

وهKا ل�d ت[ه�ا بل ق�اءة م�ض���ة لIل�ك األرض ومIاراتها ومعادالتها ال(فاعل�ة , ال(ي على ض�ئها 
  ع م�ج�داتها وت5Aد معالj م��Iتها وم�'لقات حاض�ها ومI(ق9لها.ت(فاعل م

فال�x(�عات ال(ي ت��5 ح�اة سع�5ة آم�ة مI(ق�ة عل�ها أن ت(فاعل مع أرضها .�A&ة وم�دة وت(�x= ما 
��لها إلى ج�ان ذات ��bة ج�ال�ة Aها وتIعام نفZاإلس(فادة م�ها .إ �م �Q�)نها , وأن ت@Aغ<9ها و�F

  [ي ی(Aقv ال��xان ما ب�� ی�اب�ع الIعادة األرض�ة وال�ف�Iة والIل��4ة ع�5 م!ل�قاتها.و�ق(�ادFة ,  ل
 jاهIنها و�~ل�ها , م�ا س�@Aغ<= األرض و�F عات�)xال� �ل في الع5ی5 م�AF اضح أن ما�وم� ال
في إس(A<ار ما ه� سل9ي ووPائي وت5م��R ل[ل َم� IFاهj في ص�اعة ال��الت وال(5ا��ات و���W)I في 

  ال!�Iان ال9ه(ان.
  فهل نA� على م�ع5 مع ح�ب ض�وس أم وPاء ه�وس؟!!

31\3\2016  
  سادسا: أمنا األرض المقهورة بنا!!

أق5ّم ال(عازR مI&قا ألّم�ا األرض على ما س�Aل بها في الق�ن الAالي م� ال��ائ= وال��الت ال�9`�ة 
  لv وال�xA.وال&%��ة , وال(5م���ة الفائقة ال(!��= وال(�و�ع والف(� .ال!

إرادتها والمحافظة على توازن  
ما عليها  

رعوي البشر فـأن األرض  إن لم ي
ستمتشق أعاجيب ما فيها وتطمر  
من عليها , وستأنس بوحدتها  
بإنتظار خلق جديد يولد من بين  
ظهرانيتها , ويمضي في رحلة  
الدوران الصيروراتي البعيد

في عالم البشر الذي ما أن  
تمكن من السيطرة على  
األمراض السارية والمعدية  

قـاية  وإختراع اللقـاحات الالزمة للو 
من األمراض التي تفتك  
بالطفولة , حتى تسلطت عليه  
الحروب الفتاكة بما إبتكره من  
أسلحة أوتوماتيكية وإنفجارية  
ذات قدرات قتلية فـائقة  

ما أوجدته البشرية من وسائل  
لمحق وجودها يتفوق على ما  
أوجدته لتحقيق وبناء حياتها , 
وهي تقبض على جمرات فنائها  

رية تعيش عصر  يبدو أن البش
هبوب األوبئة المتنوعة عليها من  
جميع الجهات , فـاألوبئة الدينية  
والمعتقدية يتكرر هبوبها  
بعواصفها وأعاصيرها وزوابعها  
على مر العصور  

وباء الدين المتطرف والغلو  
الشديد يعصف بالمنطقة العربية  
, وهو ربما نهج غريب تفرضه  
قوانين التوازن والتفـاعل االرضي  
لتقـليل األعداد والحفـاظ على  
قدرات الحياة , وفقـا لما تقتضيه  
مواردها وقدراتها على إعالة ما  
.عليها

المجتمعات التي تريد حياة  
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فاألرض وهي في م�Aة ال�Aوب وال(�ارعات واإلح(�اقات ال�ف�Iة والف[��ة وال�وح�ة وال�ف'�ة 
�ء وم�ف5ة في أروقة Iها أس��ة ال%�ور ومق�5ة .الI5 نفxالت الع5وان�ة على ما ف�ها وما عل�ها , ت�وال�

  ن�ة.األحقاد وال[�ا��ة وال&غ<اء وال��ل م� ال!�� وال�A&ة واأللفة اإلنIا
ومع أن ال�x(�عات ب5ولها تAاول أن تAاف� على سالمة األرض وصالح�(ها لألج�ال ال�(عاb&ة , إال 
أن أك�9 ق�ة على �ه�ها أب/ أن ت�g ذل� وم</ في سل�4ها القاضي ب(!��= ال�9`ة وح�مانها م� 

.jل�Iاة وال&قاء ال�الح ال�Aم~هالت ال  
ات .أن�اعها , وت(�اصل في تفاعالتها وم��Iاتها ع�9 فاألرض حاض�ة ح�ة ت(�Pى في دن�اها ال��ج�د

�م(ها , ل[� ال&%��ة وم�K ب5اFة �Fاف� على ب�`ة دAول�ة .ع<ها , وت~Iل م�A)ة ال(ي ت&bاألج�ال ال�(عا
الق�ن الع%��� إت!Kت س�9ال خ'��ا مA(%5ا .إب([ار وص�اعة األسلAة الف(اكة , ح(ى ت��Q/ م� ص�ع ما 

  �ه�ها في غ<�ن دقائv مع5ودات. �Q�Fه أن ی@�ل ما على
و�59و أن األسلAة وال�(ف�xات .أن�اعها هي م� أخ'� ال�ل�ثات ال�9`�ة , وأش5ها تأث��ا وت5م��ا لل�Aاة 
 gال(5م�� وال!�اب , ال ت� vالفائ R�QIة لل(���ع الع�])Aال� g�9]ال5ول ال �ق ال(�اب , ل[��غاتها فIوم

 gعات أخ��ت9IAها هي األساس , وت��5 الAفاc على ال�9`ة ل[�ها في تIابv  ذل� أم�ا مه�ا وتف[� .��ض
9�قة .%5تها , وما سI�ُ(!5م ف�ها م� Iاصلة وغ�� م�تIلAي م(Iارع , وفي حاالت إب([ار�ة ل�Aوب م(

  االسلAة وال�(ف�xات الف�kعة ال(أث�� والف(� .ال�Aاة.
واألسلAة , ال(ي ت�9عها إلدامة ماك�ة فال5ول الق��ة ال[g�9 تع(�5 في إق(�ادها على ص�اعة ال�Aوب 

 r�'. ها�Aها فأنها ت�5فع ن)Aأسل v��I)سف� ال5ماء و�س(��ار ال5مار وال!�اب , و4ل�ا وج5ت ف�صة ل
وع�ف�ان , ولهKا فأنها تIاهj في إFقاد ال���ان وتل��� ال�9`ة .��(xاتها ال�P�Aة ال�%&عة .ال��اد ال[���او�ة 

  قة لق5رات األرض ال�Aات�ة.والف�@�ائ�ة الق(الة ال�Aا
وم� ه�ا فأن إتفاقات الAفاc على ال�9`ة ت&قى ح�9ا على ورق , إن لj ت�قف ال5ول الق��ة عxالت 
��قها س�ق<ي على األرض ول�d العdQ , فهKه الق�ابل ال[�ن�ة ل� Iة وتAوب و�دراك أن إن(اج األسل�Aال

 م�اص م� م�اجهة ح�iقة ألن ال&%��ة .أس�ها ت&قي ول� تKر , وس��قل= ال�AI على الIاح� ح(�ا , فال
تr�s في ب�ٍ/ واح5 , وال��xع مI~ول على سالمة ال�9/ وال�Aاة �qه , و�ال فأنها القارعة وما أدراك ما 

  هي!!
وفي ال!(ام ی59و أن األرض ت'ال= مx(�عات�ا الع��Pة .الIعي الxاد لغ�س ال�!�ل , فه� ز��(ها , 

�ع , ال(ي أخKت ت'�ق أب�اب ال�Aاة في 4ل مQان!!وم�5ر إق(�ادR وغKائي س�5xرأ ع�ها غائلة ال  
 فهل ل�ا أن ن@رع وال نق'ع ل(Iع5 األرض ب�ا؟!!

سعيدة آمنة مستقرة عليها أن  
تتفـاعل مع أرضها بمحبة ومودة  
وتتجنب ما يغضبها ويحزنها , 
وأن تتمكن من اإلستفـادة منها  

ى جنان  بإطعام نفسها وتحويلها إل
ذات قيمة جمالية وإقتصادية  

مع أن المجتمعات بدولها تحاول  
أن تحافظ على سالمة األرض  
وصالحيتها لألجيال المتعاقبة , إال  
أن أكبر قوة على ظهرها أبت  
أن ترى ذلك ومضت في  
سلوكها القـاضي بتخريب البيئة  
وحرمانها من مؤهالت الحياة  
والبقـاء الصالح السليم

ألسلحة والمتفجرات  يبدو أن ا
بأنواعها هي من أخطر الملوثات  
البيئية , وأشدها تأثيرا وتدميرا  
للحياة ومسوغاتها فوق التراب , 
لكن الدول الكبرى المحتكرة  
للتصنيع العسكري الفـائق  
التدمير والخراب , ال ترى ذلك  
أمرا مهما وتفكر بموضوعات  
أخرى تحسبها هي األساس  

تعتمد في    الدول القوية الكبرى
إقتصادها على صناعة الحروب  
واألسلحة , التي تبيعها إلدامة  
ماكنة سفك الدماء وإستمرار  
الدمار والخراب  

 إرتباط كامل النص: 
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