
مجتمع احلرب و تغيره
 

.ال ميكن  أن  يعم السالم على األرض طاملا هناك حرب في احلب 

 و قد كان املفجر اخلارجي للنص التالي.في كل يوم تأتينا أخبار سيئة من شتى أنحاء العالم 
 جرمية القتل املؤملة للغاية التي ارتكبت بحق رئيس قرية مساملة في كولومبيا ، باإلضافة إلى

 و تعتبر هذه احلادثة من أحد.سبعة مواطنني آخرين من القرية من بينهم نساء و أطفال
 جلوريا كورتس و-و اآلن تتلقى صديقتنا .التفاصيل اليومية التي ترافق العوملة في وقتنا احلالي 

 تهديدات- التي قامت بحماية  مدينة  أبارتادو الكولومبية لعدة سنوات بعد أن كانت  عمدتها
 و كما هو.و نحن على اتصال مع هؤالء الناس منذ سنوات عده و حتى وقتنا احلالي. بالقتل

 احلال في كولومبيا فإن حروبا مشابهه قد نشبت في عدة أماكن من العالم في وقتنا احلالي
 فاحلروب العاملية.لذلك فإن النص اآلتي ال يتناول بلدا محددة بل يتحدث عن وضع العالم بأكمله.

 متجذرة من القواعد العميقة حلضارتنا و لذلك فإنه ال ميكننا التغلب على تلك احلروب من خالل
 فيحتاج السالم العاملي إلى مفهوم عاملي جديد للمستقبل من.نداءات السالم ،الثقافة،و املقاومة 

.غير حرب
 و إذا أردنا مستقبال من غير حرب ،فإننا نحتاج.تعتبر صناعة احلرب عنصرا قويا حلضارتنا

 حلضارة مختلفة ،باإلضافة  إلى طريقة مختلفة في العيش مع بعضنا و طريقة مختلفة في
.اإلقامة على هذه األرض

 و يشتق. إن السالم احلقيقي ليس شعارا ،بل هو عبارة عن  شكل جديد للحياة و املجتمع 
 السالم احلقيقي من القواعد االجتماعية التي ال تدمر ،بل بدال من ذلك فإنها تغذي القيم

 و نحتاج إلى جمعية تعاونية.اإلنسانية األساسية  كالشفقة ، الثقة ، الدعم املتبادل و التكافل 
.عاملية مكونة من أناس محددين لبناء تلك اجلماعات اجلديدة

 على بناء و- بكل ما لديهم من وسائل-و هذا النص موجه إلى جميع من هم جاهزون و قادرون 
.دعم  جمعيات تعاونية كهذه

 و يخططون) .نظام عاملهم اجلديد(و يقوم األمريكان بالتحضير حلمالتهم القادمة داخل مجرى 
 و هو عبارة عن منطقة جتارية حرة ضخمة على طول الطريق) الشرق األوسط األعظم (ملشروع  

 و هي املجرى للحروب املخطط لها ضد العراق و الدول األخرى. الواصلة بني املغرب و باكستان 
.الخ....كسوريا 

 و بالرغم من جميع اإلعالنات الدبلوماسية ، إال أنه من الواضح أن هذه احلرب مخطط لها  كما
 هو احلال في حرب العراق التي قد مت التخطيط لها طويال قبل البحث عن وسائل واضحة لبدء

.تدمير احلشود
 و تبدو شوارع املدن و القرى في إيران و التي ال زال األطفال يلعبون فيها حتى الوقت –

).املدينة املدمرة في العراق(متاما مثل شوارع الفلوجة - احلالي
 هل يعلم أحد ماذا تعني احلرب؟ هل يعلم أحد مدى األلم الغير محتمل للناس املختنقني حتت

.احلطام و الذين      قد عجزوا عن احلراك أو أحرقوا ؟ احلرب هي ال شيء غير ذلك
 إن القوة املتكونة من االقتصاد،السياسة ، العسكرية تعلم أنه من خالل سياسات  الغزو متوت

 كذلك.األطفال و بعضهم يتجمد و يجوع ، و بالرغم من ذلك فإنهم ميارسون تلك السياسات 
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 يتحدثون عن السالم.يعلمون أنه بذلك تتفرق العائالت و تتدمر اجلماعات، و أيضا ميارسونها
باإلضافة إلى احلرية و الدميقراطية و يقتلون كل من يقف في طريقهم من املقاتلني ألجل احلرية

.
 لقد قاموا ببناء عالم من االستهالك و الذي أسفر عن العبودية و اليأس باإلضافة إلى انهيار

 و خلف أشكال سوق املاشية هناك معاناة أعداد ال حتصى من الناس. اجلانب اآلخر من العالم
 حيث أن عدد الناس الذين ميوتون من عواقب االستعمار و العوملة يفوق عدد أولئك. و احليوانات

.  الذين ماتوا في  احلرب
 فهل نستطيع االستمرار بالتمتع بحقوقنا و أن نقصر جهودنا إلى كلمات؟ نحن بالفعل نحتاج

.إلى طرق واقعية لنحرر العالم من احلرب
 و نعتبر نحن بشكل مباشر جزء من احلرب ألنه ليس لدينا الوقت لفهم ما يجري هناك فعليا ،

 و. حيث أن ثقافتنا قائمة بطريفة  ال  متكن أي أحد إيجاد الوقت  لفهم ما يجري حوله فعليا
 إن احلرب مكونه من حضارتنا ،. ألننا نشارك في احلضارة التي تغذي احلرب في كل مكان
.اقتصادنا، استهالكنا باإلضافة إلى أفكارنا املتعلقة باحلياة

 يعيش مجتمعنا الغربي اخلاص من التسلح بتجارة األسلحة ،و من احلرب ضد الطبيعة ، احلرب
 ، احلرب ضد احلب،باإلضافة إلى احلرب ضد مراسينا)العالم الثالث(ضد قرى و مزارعني 

.الروحية أو العقلية و أوطان اجلنس البشري
 في أمريكا الالتينية و فلسطني ، و..و تزعم هذه احلرب أن ضحاياها في أفغانستان أو العراق

 في املكاتب و:لكنها أيضا تزعم أن ضحاياها يوجدون حيث الدميقراطية و السالم املفترض
 املصانع، في املدارس و العائالت ، في عالقات احلب و العالقات الزوجية املدمرة،في وضع

 كالذي(الشباب املشرد ، في التعاسة اجلنسية عند الشباب ،في إساءة املعاملة املنظمة لألطفال 
 و أخيرا في الوضع امليئوس منه للناس) . كشف عنه مؤخرا في بلجيوم، فرنسا، و إسبانيا
 ففي أملانيا هناك حادثة انتحار كل نصف: الذين ال يستطيعون التعامل مع الثقافة املوجودة 

.ساعة
 أليست أيضا  املسالخ ، مزارع الفراء و مختبرات جتارب احليوانات جزء من احلرب اليومية ؟ و

؟.هل  من الضروري ارتباط تطور الثقافة بقدر من املعاناة املوجودة في عالم احليوان
 و بإمكاننا معرفته عندما نأخذ مسافة  روحية عقلية كافية للنظر إلى احلياة. بالفعل هناك حل

.املعاصرة بأكملها على األرض
 تخيل أن األرض عبارة عن نظام حيوي ترتبط أعضاءه يبعضها البعض عن طريق ترددات

 حيث تشكل أنت بنفسك عضوا  حيويا في هذا النظام  و من خالل أفكارك ، كلماتك ، و.محددة 
 و ستعلم أنك ال زلت.أفعالك  فإنك ترسل ترددات محددة تقوم بخدمة إما السالم  أو احلرب

 جزءا من حروب العالم طاملا أنت منقاد ألفكار اخلوف ، الغضب أو الثأر ، و بالتالي فإنك
 و هذه األماكن غير-ستعمل على إيجاد أماكن حيث جتد القوة إلعطاء مرجعية لقوة احلرب

 مراكز دراسية خاصة، مراكز: موجودة في العالم و ال في نفسك بل إن أماكن كهذه تكون في 
.روحانيه،رحالت األماكن املقدسة، و في اجلاليات

 و ستعلم أيضا أن كال من  الضحايا و املجرمون مرتبطون بقواعد متشابهه حيث أنت بنفسك قد
 متبادلة بشكل عميق ، و-فهذا عبارة عن قاعدة معاناة . تكون ضحية و مجرم في نفس الوقت

 و أيضا فإن املجرمون قد كانوا.و التي تخلق الضحية باإلضافة إلى املجرم -ناضجة تاريخيا 
 و ألنهم أيضا. ضحايا في السابق ، ألنه قد مت أيضا سلبهم ثقتهم، حبهم، و موطنهم اإلنساني

 و قد بحثت و وصفت  أليس ميللر الظروف احلية ملجرمني.يأتون من ظروف حية مولدة للعنف
 حادثة انتحار-عندما كان طفال-حيث قد شهد الديكتاتور الصربي ميلوزوفش .مشهورين جدا 
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 ماذا فعلوا لك أيها الطفل: و حتى مع أقسى قاتل فإن السؤال املتكرر له يكون. كال والديه 
املسكني؟

 و ستفهم أن كل هذا ال يتكلم عن عاطفة مفرطة بل عن حقيقة أساسية جماعية حلضارتنا
 حيث تعتبر كل من  مسرحية ضياع اجلذور ، مسرحية عالقات احلب املفجعة،مسرحية:احلالية 

 األطفال املشردين ، باإلضافة إلى مسرحية االنفصال و حرمان اإلنسان ليس أكثر من مشاكل
 و يخفي الوباء العاملي للعنف العدمي الرأفة.إنها مسرحية اجتماعية و إنسانية ألزمنتنا . خاصة 

.خلفه جتربة األلم التي ال ميكن أن يكون لها عالقة بطريق آخر
 كيف ننهي  توليد: و السؤال هو.و هذه هي قضية جوهر العالم  التي يجب علينا أن نعمل ألجلها

 كيف نخلق ظروف حب:ألم االنفصال، و اخلوف من الضياع و احلرمان ؟ و بشكل إيجابي أكثر
 وحياة حقيقيني تخدم  منو الثقة  و التكافل بني كل البشر؟ فنحن ال نحتاج جال للضحايا فقط بل

.و أخيرا و ليس آخرا فإننا نحتاج حلل لعالم احليوان. نحتاج حلل للجنس البشري بأكمله 
 تخيل أن  هناك أماكن قليلة على األرض مع مئات قليلة من الناس من حيث يتم إرسال معلومات

 .السالم املركزة إلى تكرارات العالم و بكثافة عالية ، عندها سيعم السالم بني بعضهم البعض 
 و ستنكسر دورة. سالم بني اجلنسني ، سالم بني البالغني واألطفال، سالم مع مخلوقات الطبيعة 

 ما األثر الذي سيعود على العالم بأكمله؟ ما.العنف العاملية بشكل أساسي  في هذه األماكن 
 ألننا جميع مرتبطون من خالل. ميكن أن يحدث  جلزء من كل بإمكانه أن يحدث للكل أيضا

 ، و معلومات أساسيه منتظمة باإلضافة إلى قاعدة موثقة)DNA(شفرة منتظمة للحياة و هي 
 فإن تعديال جذريا في طريقتنا في العيش مع بعضنا البعض و مع: و مبعنى آخر.منتظمة

 ليؤثر على العالم بأكمله مبا- إذا حدث حقا في أماكن قليلة-الطبيعة سيكون له أرجحيه عالية 
. يتعلق مبعنى بناء املجال التشكيلي

 حيث أنه  في العاملية املتعددة هناك عدة إمكانيات. إن هذا ليس حقيقيا : ال تقل متسرعا 
 أال يتوجب على. و يعتمد الشيء الذي ميكن أن  يتحقق  على القرارات التي نتخذها .للوجود

 اجلنس البشري الذي كان  ميتلك الذكاء  ليطور الصواريخ ذاتية االنطالق ،  أن يجند هذا
الذكاء في عمل شائع ليحقق شكال متنوعا إيجابيا ؟

 حيث هناك.دعنا نرحت حلظة أطول في املكان الذي  يتم فيه تعويض األخطاء بواسطة التفكير
 و هي ال تخضع.للسالم  و التي مت تثبيتها كإمكانية حقيقية في قاعدة احلقيقة )رؤية هادفة (

 للعشوائية الشخصية، بل إنها الصورة األصلية للفلم الوثائقي اخلاص بالعاملية ، و هي املهمة
 الفكرية لكل األشياء  ، و التي تنتج من أنظمة مرجعية العالم  و التي يتم قتلها في الشفرة

 و بإمكاننا أن. الوراثية خلاليانا باإلضافة إلى طمرها  في وعينا كإمكانية ميكن الوصول إليها
) .القالب الديني(نسميها 

 في العصور السابقة كان هناك محاولة للتعبير عن هذا القالب الديني  بأرقام توافقية ، مناذج
 أن نحول ذلك- كأناس متحضرون- حيث يجدر بنا .هندسية،أو بأحجام املعابد و الكاتدرائيات 

 إلى ظروف حياتية واقعية عاملة ، و إلى تكنولوجيا و انتظام باإلضافة إلى حتويله إلى قاعدة
 و.يحتاج املجتمع إلى نظام عملي جديد لتحقيق شفرة السالم . اجتماعية و أخالقيات بيئية 

 في حني يعتبر القالب الديني.تعتبر الثقافة املوجودة  نظاما عمليا للسيطرة ، اخلوف ، و العنف
 فهو مهمة اإلنسان احلالية إليجاد مراكز وظيفية أولية.نظاما عمليا لالنفتاح،الشفافية ،و الترابط 

 قمم الشفاء(أو ) قرى السالم(و ندعو مثل هذه املراكز ب. و مناذج لنظام عمليات جديد 
).احليوية

 و إذا جنحت  هذه املراكز في خلق جتمعات جديدة في أماكن قليلة في العالم و التي ترتبط مع
 و هذا بدوره. القالب الديني  و بالتالي  سيتم إنتاجها بإمكانية عالية تأثير املجال العاملي 

 أرجوك.سيكون قادرا على حترير السالم  إبراء القوى التي التزال مستترة خلف اخلوف و القلق
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 فهي كالفلم الوثائقي املعرض ألشعة ليزر في. أن تعطي نفسك الوقت  لتتعرف على هذه العملية
.مما يعني عروض صورة جديدة، و تغيرات في الواقع: زاوية جديدة 

 الطريق للتغلب على احلرب ال تنتهي في اجلوهر املنير، فالعالم ال يحتاج فقط أناس جيدين حيث
 و هو يحتاج لنماذج.أن معظم ما يحتاجه هو أمناط حياة واقعية جديدة ملستقبل من غير حرب

.حلضارة جديدة كي نستطيع البدء  بإقامة كوكبنا بحالة جديدة مرتبطة بقوانني احلياة 
.و لتحقيق السالم ، يجب علينا أن نعلم ما هو السالم و أن نتعلم قوانني الثقة و احلب 

 و نقترب من املناطق والتي بالتأكيد حتى اآلن منسوبة إلى الدين أو علم النفس العميق و لكن
 لنتحقق من أن للميادين الداخلية لإلنسان: هذه ليست بالضبط ميزة طريقة التفكير احلديثة 

 معنى سياسي بارز، فإذا كان ماليني الناس ميوتون كل يوم بسبب عدم حتقق احلب ، و من
الكره و الغيرة ،أال يشكل هذا سؤاال سياسيا من املقام األول؟  

 و بإمكاننا تعلم قوانني السالم العاملي عن طريق تعلم قوانني وحدة العالم و احلياة املوجودة في
 وحدة الناس مع: و إذا أردنا البقاء على قيد احلياة نحتاج ألشكال جديدة للوحدة . هذه الوحدة

 فنحن نحتاج جتمعات.الناس و مع احليوانات و النباتات ،و مع كل مخلوقات الطبيعة و اخللق 
 النشوء املشرك و العمل املشترك باإلضافة إلى الدعم املتبادل من جميع املشاركني،ألنهم جميعا
 يتبعون ذات الدافع للحياة  و جميعهم منقادون بواسطة الكيان الواحد ، الوعي الواحد، الشفرة

.الوراثية الواحدة ، حيث تشكل جميع هذه األمور مجتمعة العائلة الكبيرة للحياة على األرض
 وإن مفتاح املهمة في عصرنا  يكمن في إعادة اكتشاف الوحدة ،القدرة على العيش بشكل

 حيث أن عالم األحياء.عامي،باإلضافة إلى  االستعداد للعمل املشترك مع جميع املخلوقات 
 إذا أردنا أن ننجو من األزمة االجتماعية و البيئية التي:(املعروف لني مارجوليس قد قالها هكذا

 و). سببناها، فإنه يجب علينا  أن نشارك في مشاريع الوحدة اجلوهرية اجلديدة  بالغة التأثير 
 إن أحذيتكم...إن عنفكم هو صرخة صامتة للحب ) : (دي آرتزي(قد غنت فرقة الروك األملانية 

 حيث  يشار هنا  بشكل واضح إلى العالقة بني احلرمان من احلب و.) العسكرية تشتاق لليونة
 إنك لم تتعلم أبدا كيف توضح نفسك ، و لم يكن أبدا  عند:( و يكملون. االستعداد للعنف 

 ألنه لديك مشاكل ال أحد يهتم بها ، ألنك خائف من التعانق، و لهذا السبب أنت..والديك وقت لك 
.فاشي

 و إن التوسع. إذا أردنا أن ننهي احلرب فإن  هناك  عالقات يجب علينا أن نراها و نغيرها 
 اجلماعي للعنف الذي منر به على األرض هو عبارة عن انفجار الطاقات التي كبتناها لوقت

 و إن اجلنود األمريكان أو الروس أو اإلسرائيليني. طويل  و التي لم تناسب النظام املوجود
 الذين يتجولون  بالدبابات   في بغداد أو جروزني أو رام اهللا  و يطلقون الرصاص قد أتوا من

 و قد كتبت سابني. خلفيات لم تكن قادرة على إعطاء اجتاه إيجابي  لتلك الطاقات الفائضة 
 تأتي احلرب من-: في البرتغال) تاميرا(و هي مؤسسة مشاركة ملركز الشفاء األول- ليتشن فيلز

 ..تأتي احلرب  عندما تعتبر أن  جزءا من روحك سيئا و حتاكمه .. الطاقات املكبوتة لفترة طويلة 
.و هذا  يحبس جزءا من قوتك عن العالم ، إلى أن تنفجر القوة بنفسها، و تتسبب بالدمار

 فعلى سبيل. و بسبب هذه الظروف فإننا ندرك  سبب الوحشية املكئبة التي ترافق كل حرب
. التعذيب اجلنسي في العراق: املثال

 .ألنني أريد أن أصبح رجال حقيقيا: فأجاب ..فقد مت سؤال شاب عن سبب وجوده  في املرتزقة 
 و لن نستطيع التغلب على هذه املشاكل فقط بواسطة املقاومة السياسية ، النداءات األخالقية،أو

 نحن  نحتاج حتما إلى  طرق جديدة للعيش مع بعضنا البعض، وحدات. اجلوهرية الروحانية 
 جديدة، باإلضافة إلى مساحات عيش جديدة و التي ميكن فيها أن يكون الشخص رجال حقيقيا

  www.verlag-meiga.org



 بواسطة وسائل أسهل، و حيث ال يخاف الشخص من احلب، و ال يحتاج إلى األحذية العسكرية
.ليخفي شوقه

 :و إذا أردنا أن ننهي احلرب فإننا نحتاج أن ننهيها هناك ، حيث توجد و تولد في كل يوم جديد 
 في ظروف حياتنا اليومية ، و في الضغط الثابت للغباء و العمل اململ ، باإلضافة إلى طرق زيادة

 األرباح و توزيعها ، في املكاتب و املصانع، في املدارس و العائالت ، في مآسي احلب ، في
 أفكارنا أن نكون رجال أو أن نكون نساء ، و في اجلنسية و احلب ، و أخيرا في طريقة حياتنا

.اجلسدية االجتماعية املتخصصة  ذات القفصني الصغيرين
 فإننا نحتاج إلى أهداف أسمى. و إذا كنا  نتمنى أن ال يذهب الشباب في العالم إلى احلرب

 للحياة ، ألن احلياة تستحق العيش و فرص أفضل لوضع  طاقات الشباب في أعمال ذات
. معنى

 فإنه  يجدر بنا إيجاد ظروف حياتية.و إذا كنا  نتمنى أن ننهي العنف اجلنسي في العالم 
 حقيقية و التي من خاللها ميكن أن متارس املتعة اجلنسية من غير عنف ،  و بدون إذالل و قيود

.غير ضرورية
 و إذا أردنا أن ننهي استغالل األطفال، فلنعمل على بناء  ظروف حياتية حيث ليس بإمكان  أحد

.حتى أن يفكر  بالنظر للطفل كأداة جنسية
 أما إذا أردنا حترير العالم من االستبداد، الغدر ، و األكاذيب،فعندها لنعمل على بناء ظروف
.واقعية و التي من خاللها ال ميكن أن يكون لالستبداد ، و الغدر و األكاذيب مصلحة تطورية
 و. و ال نحتاج فقط لألحالم ، الكالم ، األمنيات و النداءات بل نحتاج حقا لبناء تلك الظروف

 و لذلك فإنه يجب علينا أن نوجد. سيتحول العالم إلى األفضل فقط عندما نثبت أن ذلك ممكننا 
 و توجد كيفية املعرفة في التطور امللموس و تنتظر لتوضع مع بعضها في مواقع.مناذج مقنعة 

 و لتنفيذ قرى السالم املوجهة للمستقبل ، فإن مفاهيما اجتماعيه و تكنولوجية يجب أن. مناسبة 
(أنظر إلى. تكون  جاهزة لالستعمال و لكن حتى اآلن ال ميكن أن تتحقق في املقام الضروري

www.igf-online.org(و إذا. ،و إذا كان لديك املال نرجو منك أن تدعم تطوير مناذج كهذه 
 أما إذا كنت مشهورا.كنت صحفيا نرجو منك املساعدة في نشر هذه املعلومات بشكل إيجابي

.قرية سالم لدبابة: فنرجو أن تستخدم اسمك و إقناعك إلعادة توزيع املال
.يجب علينا أن نفعل كل هذا إذا كنا حقا جديني في إنهاء احلرب احلالية في العالم 

 و نحن نشعر باالرتباط  بالناس. و نشكر العفو الدولي و جميع مجموعات السالم جلهودهم 
 و لكن باإلضافة. الذين يحمون احلياة في عدة مناطق في العالم و الذين يقاومون الظلم العاملي

.لذلك يجب علينا أن جنعل الهدف اإليجابي للجنس البشري مرئيا
 و نحن نتطلع لكل. دعنا نعمل على إيجاد النماذج املقنعة األولى  و حتقيق املفاهيم املوجودة 

.شخص يرغب بالعمل معنا في هذا االجتاه 
 حيث إن العالم بحاجة إلى احتاد معظم  العاملني للسالم اآلن ، إليجاد منتدى جديد على

 حتمل اسم أطفالنا و جميع األجيال. و هي جمعية تعاونية عاملية للمستقبل بدون حرب:األرض 
.القادمة و تخدم الوجود بأكمله

دييتر دام
2005آذار 
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