
المشكل 

إن مسـتقبل كـوكـبنا لـیس مسـتدامـا. فـعدد الـسكان الـمتزایـد 
بـاطـراد واالنھـیار اإلیـكولـوجـي لـكوكـبنا مـن خـالل تـدمـیر 
الــنظم اإلیــكولــوجــیة ومــن خــالل االنــقراض الجــماعــي 
لمخــلوقــاتــنا، والتصحــر وإزالــة األحــراج مــن األراضــي 
الـبریـة، إلـى جـانـب تـزایـد الـصراع االجـتماعـي مـن الـمنافـسة 
الـمتزایـدة عـلى الـموارد الـطبیعیة واالقـتصادیـة مـثل الـطازج 
والــمیاه واألراضــي الــصالــحة لــلزراعــة، إلــى جــانــب 
اسـتخالص الـملقحات مـثل نحـل العسـل، لیسـت مسـتدامـة. 
فـــالحـــرب المســـتمرة الـــتي یـــشنھا مســـتعمرو الحـــرب 
والـمعتقدون عـلى حـد سـواء، فـي مـواجـھة الـمحنة الـعالـمیة، 
لیســت مســتدامــة. فــالــثقافــة الــشعبیة الــمتمثلة فــي تحــدیــد 
االتــجاھــات، والــتفكیر الجــماعــي، واالنحــطاط، والــتدمــیر 
الـذاتـي، واألنـانـیة، والـمفاجـأة الـوجـودیـة، لیسـت مسـتدامـة. إن 
الـمعانـاة عـلى یـد التضخـم االقـتصادي والـبطالـة فـي مـواجـھة 
تـدنـي الـموارد الـطبیعیة وتـزایـد عـدد الـسكان مـما یـجبر عـلى 
الـنمو الـھائـل فـي الـطلب، دون أي خـطة فـوریـة فـوریـة فـي 
األفــق، لیســت مســتدامــة. إن الــقبول الجــماعــي بــاألزمــات 

الحقیقیة بدال من االستباقیة لمنع وقوعھا، لیس مستداما. 

إن الـمواقـف الـشعبیة فـي عـصرنـا الـحالـي تـحول دون تـنمیة 
مسـتقبل وافـر حـقا واسـتمراریـة الـحیاة الـمعقدة عـلى األرض. 
إن وجـود الـحیاة عـلى األرض ھـو عـرضـي مـحض، ولـیس 
بـأي حـال مـن األحـوال اسـتمرارھـا الـذي یـضمنھ أي شـخص 
أو أي شـيء. وھـناك قـضایـا رئیسـیة أخـرى لـم تـعالـج بـعد 
ومـشاكـل أسـاسـیة فـي عـالـمنا بـأسـره، ومـع أنـماط الـفكر 

السائدة، أكثر مما یمكن وصفھ بإیجاز في ھذا الكتیب. 
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إن األنـماط الـشائـعة لـلفكر الـتي الحـظتھا بـشكل عـام كـانـت 
ھـي: عـدم االحـترام والخـلو والـنرجسـیة والـمعنویـة والـوحشـیة 
والـــجشع واألنـــانـــیة والـــعصبیة والســـیطرة والـــحساســـیة 
واألحــداث والخــلط والــتفاعــل وغــیر الــعقالنــي والــمادیــة 
والـخالـیة مـن الـتعاطـف. ھـذه األنـماط مـن الـفكر تـساھـم فـي 
مســتقبل غــیر مســتدام عــلى األرض، وقــد شــكلت أســاس 
الـتعایـش غـیر الـصحي بـین طـغیان عـدیـم الجـماھـیر مـن 
الجـماھـیر واسـتبداد شـبھ مسـتنیر مـن أسـیادھـم الـذي یـرسـم 
الـصورة لمسـتقبل كـارثـي بـالنسـبة ألولـئك الـذیـن قـد تـتشاطـر 

القیم و أھدافي. 

إن الـوضـع الـراھـن عـمومـا، قـد تـم تـأیـیده مـن خـالل الـعقائـد 
واألنـماط الـضیقة مـن الـفكر الـتي أنشـئت مـنذ زمـن سـحیق. إذا 
لـم نشھـد قـفزة تـطوریـة فـي الـوعـي (عـلى األقـل فـي ظـل 
الـوضـع الـراھـن الجـدیـد)، فـإن الـمشاكـل الـتي نـواجـھھا عـلى 
األرض لـن تحـل. ونـحن جـمیعا بـحاجـة إلـى الـتفكیر فـیما 
وراء أنـفسنا، بـما یـتجاوز احـتیاجـاتـنا ورغـباتـنا الـمباشـرة. 
نـحن بـحاجـة إلـى الـتفكیر عـلى الـمدى الـطویـل والـعین، وفـھم 
كـیف الـصورة األكـبر سـوف تـؤثـر عـلى عـائـالتـنا وأنـفسنا. إن 
الـوضـع الـراھـن فـي عـالـمنا یـمتلك الـموارد والـنفوذ الـعام لحـل 
ھـذه الـمشاكـل بـطریـقة مـفیدة للجـمیع، مـن خـالل تـطویـر نـوع 
الـحضارة الـمقترحـة فـي ھـذا الـكتیب وفـي كـتابـي تـیلوس نـوفـا، 

ولكنھم اختاروا اتباع أسھل، وأكثر المدمرة. 

قــد یــود كــثیرون أن یــفكروا، أن الــخیر قــد انــتصروا عــلى 
الشـر، ولـكنھ شـر، عـلى األقـل الشـر كـما أنـا والـعدیـد مـن 
اآلخـریـن الـذیـن سـبق لـي أن رأیـت ذلـك، الـتي انـتصرت فـي 
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نــھایــة الــمطاف. والــواقــع أن الشــر الــشعبي ھــو الــرضــا 
الجــماھــیري الشــدیــد عــن األعــراف االجــتماعــیة الــتعسفیة 
والخـلل الـمعرفـي فـي الـحالـة اإلنـسانـیة الـتي كـانـت أكـبر مـساھـم 
كـخادم للشـر فـي أشـكالـھ الـنخبویـة والـفكریـة. عـالـمنا ھـو 
اخـتالل وظـیفي، ومسـتقبل غـیر مسـتدام، ألن الشـر انـتصر 

في نھایة المطاف. 

إذا كـنت مخـطئا فـي ھـذا، فـإن عـالـمنا سـیكون مـكانـا مـختلفا 
جـوھـریـا عـما ھـو عـلیھ الـیوم. وأود أن أقـول، فـي الـواقـع، أن 
انـتصار جـید، ثـم عـالـمنا سـوف تـعقد مـعا مـن قـبل حـضارة مـن 
شـأنـھا أن تـمنع أزمـات الـعالـم الحـدیـث مـن أي وقـت مـضى 
حـدث. انـظر داخـل نـفسك، كـما نـظرت داخـل نفسـي، لـلعثور 
عـلى الـمكان الـذي كـنت جـزءا مـن الـمشكلة، والـعمل عـلى 

إزالة أو على األقل السیطرة على ھذه السلوكیات. 

ال بـد مـن إیـجاد عـصر جـدیـد عـلى األرض إذا أردنـا الـبقاء 
عـلى قـید الـحیاة، نـاھـیك عـن االزدھـار، فـي الـعقود الـقادمـة. 
ھـذه لیسـت مـسألـة تـجارب فـكریـة أو أكـادیـمیین، بـل ھـي حـقیقة 
أســاســیة وعــملیة. وســتشكل حــضارة جــدیــدة عــلى ھــذا 
الـكوكـب، ولـكنھا سـتأتـي إمـا مـن األیـدي الـمھووسـة وغـیر 
الـحكیمة لـلوضـع الـراھـن الـراھـن فـي الـعالـم، أو أنـھا سـتأتـي 
مـن الـرسـالـة الـتي كـنت أشـرحـھا (أو بـعض ھـذه األشـیاء). 
االتـجاه الـحالـي لمسـتقبلنا أمـر مـروع، ومـع ذلـك یـبدو أن 
مـعظم الـناس ال یـعتقدون شـیئا مـن ھـذا، وال تـفعل شـیئا مـن 
ھـذا. لـقد اسـتسلم الجـمھور عـمومـا، مسـتقبال لـنا جـمیعا فـي 
أیـدي مـیغالـومـانـیاش االسـتبداد، حـتى نـعیش ونـمو عـلى أھـواء 
األشـرار وعـلى أیـدي حـشودھـم مـن فـاسـینالـس غـیر مـفھومـة. 
ولـدیـنا شـعوب فـي ھـذا الـعالـم یـشعرون بـأنـھا مـبررة فـي 
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الشـروع الـمحتمل فـي محـرقـة نـوویـة، وقـد أعـطتھم أغـلبیة 
الجـمھور زر اإلطـالق. إنـنا نـواجـھ الـمشاكـل الـتي كـان یـمكن 
مـنعھا فـقط، وال یـمكن حـلھا إال مـن خـالل الـتفكیر االسـتباقـي. 
ومـع ذلـك، اسـتسلم الجـمھور عـمومـا السـیطرة عـلى مسـتقبلنا 
الجــماعــي فــي أیــدي الســیاســیین ذوات األفــكار الــصغیرة، 
لــتكون بــمثابــة اآللــھة اإلنــسان، وتــكرس لــلقضاء عــلى 
الـمخاطـر والـمسؤولـیة مـن حـیاتـنا وواجـھ الـواقـع، حـتى إن لـم 

یكن لدینا. 

مـن الـواضـح أن ھـذا األمـر لـم یـنجح، خـاصـة وأن أولـئك الـذیـن 
یـسعون عـادة إلـى السـلطة السـیاسـیة ھـم بـحكم قـیامـھم بـذلـك، 
ولـیسوا أكـثر اسـتنارة مـن عـامـة الـناس، ویـزداد خـطورة، 
وأكـثر یـأسـا، وأكـثر قـاتـمة. وبـینما لـم یـعد بـوسـعنا مـنع ھـذه 

المحن، ال یزال بوسعنا أن نبدأ عملیة حلھا. 

لـلقیام بـذلـك، سـنحتاج إلـى تـغییر أنـماط الـفكر الـسائـدة فـي 
الجـمھور أو عـلى األـقل مـن خـالـل إنـشاء مـؤسـسة جـدیـدة أكـثر 
مـما یـمكن أن نخـلق الـثقافـة االلـزمـة لـلحفاظ عـلى ھـذا الـتغییر 
فـي الـرأي الـعام مـع مـرور الـوقـت. وسـنحتاج إلـى مـسار 
بـدیـل، نـحو المسـتقبل المشـرق والـمثمر الـذي یـمر بـھ الـناس 
مـنذ أیـام طـویـلة مـنذ تـصور غـد أمـس. ھـذا الـمسار ھـو مـا 

أقترح علیكم جمیعا ھنا في ھذا الكتیب. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •  
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الفلسفة 

ھـناك ثـالث قـوى لـلتغییر فـي عـالـمنا: االحـتمالـیة، السـببیة، 
واإلحـساس الـواعـي. الحـدس یـمكن أن تـعطینا نـظرة ثـاقـبة 
األشـیاء الـتي لـم تحـدث لـنا، أو ال یـمكن الـوصـول إلـیھا عـلى 
الـفور لـنا بـوعـي. الـمنطق ھـو الـطریـق إلـى تحـدیـد الـحقائـق 
الــموضــوعــیة، والــمنطق ھــو التفســیر الــمباشــر للســببیة، 
والـواقـع ھـو بـحكم طـبیعتھ، السـببیة بـاإلضـافـة إلـى كـونـھا 
احـتمالـیة. ومـن وجـھة نـظري أن ھـناك نـوعـا مـن الـتوحـد 
اإللھـي، الـذي یتجـلى مـن خـالل الـتعبیرات الـمادیـة المشـتركـة 
لـالحـتمال كـمبادر السـببیة، السـببیة كـمبادر لـلطاقـة فـي جـمیع 
أشـكالـھ، والـوعـي كـمنتج للسـببیة واالحـتمال. إن حـجتي ھـي 
أن نــفكر ونــتصرف عــلى نــحو أكــثر عــقالنــیة والــتفكیر 
والـتصرف مـع واعـیة أكـبر مـن الـوعـي بـأنـفسنا وبـیئتنا. مـع 
زیـادة الـوعـي الـواعـي یـمكننا تـجنب اتـخاذ قـرارات رد الـفعل، 
االنـدفـاع، والـزئـبقي، وبـدال مـن ذلـك یـمكننا تـطویـر الـعقلیات 
اســتباقــیة وحــكمة الــالزمــة لــلتفكیر الــنقدي، الــحقائــق 
الـموضـوعـیة تـمیز، وإدامـة بـیئة مـن الـلطف والـتعاطـف مـن 
شـأنـھا أن تـعطي جـمیع الـكائـنات الـحیة الـقدرة عـلى الـعیش 

أكثر سعادة، حیاة أكثر صحة. 

ومــن خــالل ھــذا الــتعقل مــن الــعقالنــیة والــوعــي الــذي تــم 
تـأسـیسھ عـالقـة أعـمق مـع اإللھـیة، ومـن وجـھة نـظري، أنـھ 
مـنذ تـعلم بـعض الـتعالـیم الـعامـة لـألفـراد (بـغض الـنظر عـن 
األســاطــیر الــتي تــطورت حــول بــعض مــنھم) مــثل مــثل: 
زاراثـوسـترا، سـیدھـارثـا غـوتـامـا، زیـنو كـیتیون، یـسوع 
الـناصـري، لـي إیـھ، الـقدیـس فـرنسـیس األسـیزي، جـیوردانـو 
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برـونوـ، و باـروخ سبـینوزا، أن بعـض أوجھـ التـشابھـ التـي ال 
یــمكن إنــكارھــا لــمبادئ فــلسفتي، ســواء كــانــت روحــیة أو 
أخـالقـیة أو اجـتماعـیة، أو الـوجـودیـة، وقـد اقـترح مـن قـبل 
ھـؤالء األفـراد، قـرون قـبل أن وضـعت فـلسفتي. ربـما كـان 
مــن خــالل ســلسلة مــن ظــروف والدة، أو ربــما مــن خــالل 
تـحقیقات داخـلیة أن عـالقـة أعـمق مـع الـحقیقة اإللھـیة أنشـئت، 
وأن بـعض عـناصـر ھـذه الـحقیقة جـاء لتتخـلل عـناصـر مـن 
فـكرھـم الـفلسفي واألخـالقـي، وبـصرف الـنظر عـن ثـقافـتھم 

التي تقودھا الالھوت. 
. 
ھـؤالء األفـراد، ألغـراض فـلسفتي، یـنبغي اعـتبار الـمعلمین 
والـمرسـلین مـن نـفسھ. رسـالـتھم الـفلسفیة األسـاسـیة، تحـمل 
بـعض الـمبادئ الـروحـیة واألخـالقـیة والـوجـودیـة واالجـتماعـیة 
المشتركة، التي تحمل موازیة الفتة للنظر لتصورات بلدي. 

فـي حـین ال أسـتطیع، وال تـجعل ھـذا االدعـاء لنفسـي، بـل ھـو 
شــكلي، أنــھ مــن خــالل الــسعي وراء الــمعرفــة والــتفكیر 
الـواعـي، أن عـلى األقـل بـعض مـن ھـؤالء األفـراد بـمثابـة 
قــنوات ورســول اإللھــي. وأنــا أقــول ھــذا عــلى أســاس 
التخـمینات الـمیتافـیزیـقیة، فـي ھـذا الـوعـي غـیر الـمقید (مـتمیزة 
مـن الـفكر الـغریـزي الـخوارزمـي أكـثر الـالوعـي) جـنبا إلـى 
جـنب مـع احـتمال والسـببیة ھـو امـتداد الـبدنـي لـلوحـدانـیة 

اإللھیة قادرة على مواجھة وتغییر نفسھا. 

الـتوعـیة الـواعـیة  وراء الـدوافـع الـغریـزیـة لـلسفینة الـمركـبة 
لـلعقل والـجسم ھـو أمـر مـھم لـتطویـر مـجتمع مـتحضر، وبـینما 
ال یــنبغي تــجاھــل غــرائــزنــا، فــإن تــطور ھــذه الــنبضات 
الـالوعـیة، بـاعـتبارھـا وظـائـف خـوارزمـیة مـحضة لـقوى 
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السـببیة فـي بـیئتنا، لیسـت مـناسـبة لـلتفكیر المجھـري والـطویـل 
األجـل الـذي ھـو ضـروري إلنـشاء مسـتقبل مسـتدام وحـضارة. 
فھـي مـناسـبة لـلبقاء عـلى قـید الـحیاة فـي الـبریـة الـوحشـیة ، 
ومــرة أخــرى، فــي حــین ال یــنبغي تــجاھــلھا مــن الــعملیات 
الـذھـنیة الـتطوریـة الـالوعـي، فـإنـھا ال یـنبغي أن تـسود قـدرتـنا 
عـلى الـتفكیر بـشكل مسـتقل. زیـادة الـوعـي الـواعـي ھـو مـفتاح 

التمییز والفكر العقالني والسلوك والنزاھة األخالقیة. 

لـتحقیق ذلـك، یـجب أن نـكون مـنفتحین حـول حـقائـقنا الـمدركـة 
واســتخدام االنــطباع لــتحقیق الــنمو الــشخصي. الــمبادئ 
الخـمسة لـفلسفتي ھـي: الـقوة والـنزاھـة والـرخـاء والـرحـمة 
والـحكمة. الـقاعـدة الـذھـبیة (لـلقیام بـاآلخـریـن الـتي كـنت سـوف 
تـفعل اآلخـریـن بـالنسـبة لـك) ھـو مـبدأ أخـالقـي أسـاسـي، 

متأصلة في فلسفتي وغیرھا الكثیر. 

فـي الـتمدیـد لـلقاعـدة الـذھـبیة، أنـا أعـیش حـیاتـي وفـقا لـفكرة 
مجـرد الـقیام بـأي ضـرر ال لـزوم لـھا أو یـمكن تـجنبھا. وفـي 
بـعض األحـیان، ال یـمكن تـجنب الـضرر الـدفـاعـي أو یسـتلزمـھ 
الـطابـع الـعدوانـي أو االسـتبدادي لـآلخـریـن. وفـي حـین أن ھـذا 
أمـر مـؤسـف، یـنبغي أن نـكون مسـتعدیـن لـتحیید التھـدیـدات، 
ســـلمیا إن أمـــكن، وبـــعنف إال إذا كـــان ذلـــك ضـــروریـــا 

وضروریا تماما. 
. 
إذا كـنا نـمارس ھـذه الـمبادئ الخـمسة، فـي أنـنا نـسعى إلـى أن 
تـكون قـویـة وتـشجیع اآلخـریـن عـلى أن تحـذو نـفس الحـذو ؛ 
أن یـكون لـھا الـنزاھـة لـلحفاظ عـلى شـرف الشـرف والـقوة 
األخـالقـیة فـي مـواجـھة الشـدائـد ؛ لنشـر الـرخـاء فـي الـعقل مـن 
خـالل الـتعلیم ونشـر مـا لـدیـنا الـثروة نـحو تحسـین عـالـمنا؛ أن 
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تـكون رحـیمة مـن خـالل الـتعاطـف والـلطف. والـسعي إلـى 
الـحكمة مـن خـالل الـتواضـع والـتعلم واالنـفتاح، یـمكننا حـقا 
جـعل الـعالـم مـكانـا أفـضل. مـع ھـذه الـفلسفة فـي مـكان، یـمكننا 
حـمایـة المسـتقبل وتـوجـیھھ عـلى طـول مـسار أكـثر عـقالنـیة 

ومستنیرة. 

مــنذ ســَن مــبكرة  كــنت قــد فــكرت بجــد فــي مــوضــوع 
الـمیتافـیزیـقا والـواقـع والـوعـي عـلى مسـتوى أسـاسـي وكـل ذلـك 
فـي مـحاولـة لـجعل بـعض الـشعور مـن األسـئلة الـتي لـم یـرد 
عـلیھا الـحیاة حـالـیا. بـشكل مسـتقل  و قـبل ھـذه أللحـظات كـان 
لـدي الـعدیـد مـن الـرؤى مـن أنـواع فـي نـظري  الـتي كـانـت 
مـعروفـة لـي األفـكار المجـردة واألفـكار فـي شـكل مـرئـي.ھـذا 
الـوحـي لـعدم وجـود كـلمة أفـضل أعـطانـي االنـطباع أن الـوعـي 
مـثل االحـتمال والسـببیة قـد تـوجـد مـیتافـیزیـقا بـاإلضـافـة إلـى 

الموجودة جسدیا. 

فـي الـمجال الـمیتافـیزیـقي ھـذا االحـتمال والسـببیة والـوعـي 
یـتقاطـع مـع الـنقاط الـمادیـة الـموجـودة كـتراكـب ضـمن نـقطة فـي 
الـمكان والـزمـان. لـقد كـان ھـناك تخـمین آخـر مـن وجھـتي أن 
الـوعـي مـثل االحـتمالـیة والسـببیة مـوجـودان بـشكل ثـنائـي 
كـإسـقاط مـن واقـع یـتعذر الـوصـول إلـیھ مـن خـالل الـبعد غـیر 
الـملموس أو أبـعاد الـفضاء.لـتصبح مسـتنیرة تـمامـا ھـو أن 
تـصبح واعـیا مـن كـل مـن الـذات الجسـدیـة الـمادیـة والنفسـیة 
الـمیتافـیزیـقیة غـیر الـمادیـة بـاعـتبارھـا تـعبیرا عـن وحـدانـیة 

اإللھیة كبرى. 

ویـمكنني أیـضا أن أتـوقـع أن یـكون الـفرد المسـتنیر بـما فـیھ 
الـكفایـة قـادرا عـلى نـقل وعـیھ بـین ھـذه الـحقائـق، وربـما یـكون 
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عــلى عــلم فــي آن واحــد بــالــكلیة الــمیتافــیزیــقیة والــذاتــیة 
الـمتوقـعة. ھـذه الـرسـائـل فـي ذھـني قـد انتھـت مـنذ فـترة طـویـلة، 
وعـلى الـرغـم مـن أنـھ قـد یـكون أكـثر احـتماال أن ھـذه الـوحـي 
كـانـت مـرض نفسـي عـابـرة أو سـلسلة مـتماسـكة بـشكل غـریـب 
مـن الـصراعـات، ال أسـتطیع أن نـنكر الـشعور بـروفـیدانـس 
والـحقائـق الـملحوظـة الـتي تـأتـي مـن ھـذه األفـكار ، خـاصـة 

وأن معظم فلسفتي ھي استقراء لھذه التجارب. 

أظـن أن ھـناك بـعض الـخبرات األخـرى الـتي تـعمل عـلى 
ھــندســة مــصیر ھــذا الــكوكــب بــمھارة والــتي ھــي بــالــفعل 
مسـتنیرة تـمامـا بـالـمعنى الـسالـف الـذكـر. إذا كـان صـحیحا 
فـإنـني أظـن أن ھـدفـھم ھـو تـشكیل حـضارة دنـیویـة قـادرة عـلى 
الـبقاء عـلى قـید الـحیاة مـن الـكوارث الـتي نـواجـھھا وسـوف 
یـكون ھـناك إرادة فـي كـَل أجـزاء الـبلدات مـع  كـألَ مـا ھـو 
إالھـي . مـثل ھـذه الـحضارة سـتكون حـضارة مـتشابـكة سـتمتد 

إلى النجوم وتحمل اختبارات الزمن. 
. 
Iإنـني أشـعر بـأن لـدیـنا الـقلیل مـن الـوقـت لـتطویـر قـوة لـلتغییر 
الـبناء. لـن أذھـب إلـى أبـعد مـن ذلـك فـي أشـیاء أخـرى رأیـت 
فـي عـین االعـتبار إمـا فـي حـالـة االسـتیقاظ أو الـنوم كـما أنـھا 
أقـل إثـباتـا أن التخـمینات الـتي طـرحـتھا بـالـفعل. أنـا رجـل مـن 
الــخصوصــیة فــي مــثل ھــذه األمــور إال حــیثما كــان ذلــك 
ضـروریـا ووثـیقة الـصلة بـالـموضـوع. لـقد رأیـت أشـیاء قـد 
تـأتـي فـي المسـتقبل الـقریـب لـدیـنا ھـي حـیة لـلغایـة ومـرعـب جـدا 
لـلقلة الـذیـن شـاركـت ھـذه الـرؤى مـع. ولـئن كـانـت ھـناك سـابـقة 
سـابـقة لـمخاوفـي بـشأن إمـكانـیة أن تـكون ھـذه الـرؤى صـادقـة 
أو خـاطـئة فـإن لـدي كـل األسـباب لـبذل جھـد لـتفادي تـحقیق 

حقیقة كارثیة وینبغي أن تكون كذلك. 
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النموذج االجتماعي 

لـقد كـرسـت حـیاتـي نـحو تـطویـر ھـذه الـفلسفة، الـتي تـأتـي لـدعـم 
الـمكونـات االجـتماعـیة لـألیـدیـولـوجـیة الـتي أشـیر إلـیھا اآلن 
بـاسـم "سـینارشـیسم". أنـا اسـتخدم ھـذه الـكلمة بـالـمعنى الـنھائـي 
الـبحت، دون أي دالالت، كـنظام حـیث یـعمل األفـراد طـوعـا 
مـعا مـن أجـل الـوئـام االجـتماعـي، والـحفاظ عـلى مـؤسـسة 
تــنظیمیة. لــقد رأیــت إمــكانــات فــلسفتي فــي نفســي، وفــي 

اآلخرین الذین مارسوا ذلك بصدق وجدیة. 

الـنموذج االجـتماعـي الـذي أقـترحـھ ھـو الـنموذج الـذي یـمكن 
أن یـتعایـش مـع الـنموذج الـحالـي الـموجـود فـي جـمیع أنـحاء 
الــعالــم. األمــل ھــنا ھــو الــعمل مــع الــحكومــات الــقائــمة 
والـمؤسـسات األخـرى لـلمساعـدة فـي الـحصول عـلى وظـیفة 
إشـراق مسـتقبلنا أنجـز. فـي األسـاس آمـل أن اآلخـریـن فـي 
الجـمھور سـوف یـساعـدنـي فـي إنـشاء مـؤسـسة أو مـؤسـسات 
مـن شـأنـھا أن تـبني نـظامـھا االقـتصادي الـخاص الـتي تـركـز 
عـلى مـكافـحة نـدرة الـموارد وبـناء الـبنیة الـتحتیة والـحفاظ 
عـلى الـنظم اإلیـكولـوجـیة وتـوفـیر الـتعلیم للجـمھور وحـمایـة 
ورفـاھـیة أولـئك الـذیـن یـعیشون فـي حـاجـة إلـیھا، وتـطویـر 
الخـدمـات الـعامـة لـلمساعـدة فـي بـناء مسـتقبل أفـضل. وسـتكون 
ھـذه الـمؤسـسة بـمثابـة الـقوة الـدافـعة وراء الـنموذج االجـتماعـي 
الـتطوعـي الـذي تـكون فـیھ الـمواطـنة مـع ھـذه الـمؤسـسة ومـا 
تـلزمـھا وتـقدمـھ طـوعـیة بـحتة وتسـتند إلـى الجـدارة. سـیكون 
نـموذجـا یـمارس فـیھ مـواطـنون سـیادتـھم داخـلھ مـن خـالل 
الـمساعـدة عـلى تـشغیل الـمؤسـسة ودعـم عـقدھـا االجـتماعـي مـع 
ھـؤالء الـمواطـنین وغـیرھـم. فـبدون التشـریـع الـتقلیدي لیسـت 

ھناك حاجة إلى اخالالت السیاسة التقلیدیة. 
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تـتألـف الھـیئات الـعامـة داخـل الـمؤسـسة مـن مـواطـنین مـختاریـن 
عــشوائــیا فــي الــمؤســسة، وســتعمل عــلى تنســیق األنشــطة 
والـمشاریـع بـین الـمناطـق الـجغرافـیة والمسـتویـات الـجغرافـیة. 
وسـوف تـعمل ھـذه الـمؤسـسة مـع الـحكومـات الـموجـودة سـابـقا 
والــمنظمات الــعامــة األخــرى لــتحقیق الســالم والــحقیقة 
والحـریـة فـي ھـذا الـعالـم، ألولـئك الـذیـن یـریـدون ذلـك ویـمكن 
أن یـبقیھ. إذا كـانـت األیـدیـولـوجـیة الـموضـحة ھـنا یـمكن أن 
تنتشـر، حـتى یـمكن أن الـمؤسـسة فـي نـھایـة الـمطاف تـعمل 
عـلى إنـشاء كـونـفدرالـیة بـحكم الـواقـع بـین الـعدیـد مـن دول 
الـعالـم. واحـدة مـن شـأنـھا أن تـكون كـبیرة بـما فـیھ الـكفایـة 
لـتحقیق المسـتقبل أن مـعظمنا یـأمـلون، ولـكن قـد فـقدت أو 

إحباط جدا لمعرفة أین تبدأ. 

یـجب أن نـشجع الـتعلیم، ویـجب أن یتحـدى الـتعلیم الـحقیقي 
الـطالب لـلتفكیر، ألنـھ إذا كـان یـقول لـلطالب مـا یـفكر، ثـم 
أصــبح الــتلقین. وعــلینا أن نــبني ثــقافــة فــردیــة لــلتفرد، ألن 
الــثقافــات الــتقلیدیــة مــبنیة عــلى إمــالء الــمبادئ الــتوجیھــیة 
الـتعسفیة الـتي یـتصرف بـھا الـناس، وھـذه الـمبادئ الـتوجیھـیة 

تثني الناس عن التفكیر بشكل مستقل وعقالني. 

إنـني أدعـو ثـقافـة الـتفرد الـفردانـیَة ، الـتي نحـدد فـیھا أنـفسنا مـع 
تـقالـیدنـا الـشخصیة والـعائـلیة ولـیس مـن خـالل الـتوقـعات 
الـضیقة لـألعـراف االجـتماعـیة "ثـقافـة فـائـقة" .و مـع تـطَور 
كـنفدرالـیة متجـمعة ال یـمكن أن یـكون لـنا فـي الـنھایـة السـالم 
 }12



واالزدھـار الـذي نـحتاجـھ كـعالـم فحسـب ولـكن سـیكون لـدیـنا 
الـقدرة عـلى الـوصـول إلـى آفـاق جـدیـدة فـي اإلنـجاز الـعالـمي. 
ویــنبغي أن تــبني الــحضارة المتجــمعة نــفسھا عــلى ثــالثــة 

مبادئ اجتماعیة رئیسیة ھي : السالم والحقیقة والحریة. 

إن إنـشاء مـثل ھـذه الـمؤسـسة سـیسمح بـإیـواء جـمیع الـنماذج 
االجـتماعـیة غـیر المسـتبددة، بـما فـي ذلـك نـموذج أخـالقـي 
أكـثر نـضجا، عـلى الـرغـم مـن خـالفـاتـھا، مـرتـبطان مـعا تـحت 
التضامن المشترك بین االحترام المتبادل والقاعدة الذھبیة. 
. 
لـكي نـحافـظ عـلى حـریـاتـنا ونـحافـظ عـلیھا، یـجب أن نـحقق 
الـحكمة والـنضج الـالزمـین لـتحقیق الـتفكیر االسـتباقـي الـطویـل 
األجـل والمجھـري جـنبا إلـى جـنب مـع اإلحـساس بـالـمسؤولـیة 
الـفردیـة الـالزمـة لـلحفاظ عـلى ھـذه الحـریـة. دون ذلـك، لـیس 
لـدیـنا الحـریـة ، ولـكن الـفوضـى. مـع تـلك الـفوضـى ، نـفقد 
إحــساســنا الــحقیقي بــتقریــر الــمصیر إلــى نــبضات الــفكر 
الـخوارزمـي والسـلوك لـنصبح سـوى أدوات وتـمدیـدات لـبیئتنا 
وأولـئك الـذیـن یـعملون للسـیطرة عـلیھا. ولـتوصـیل الـذات 
الـداخـلیة الـواعـیة ، یـجب أن نـفكر مـنطقیا ونـقصد مـنطقیا 
أنـفسنا والـمناطـق الـمحیطة بـنا حـتى أنـنا وحـریـاتـنا ال تـضیع 
لـلقوى الـتي مـن شـأنـھا أن تـتحكم خـالف ذلـك مـن مخـرجـات 

أفكارنا. 

الـمطلوب ھـو الـنضج وكـثیر مـنا یـریـد فـوائـد الـطفولـة مـع 
حــریــات الــبلوغ ، ولــكن ال تــرغــب فــي فــقدان الحــریــة 
الـشخصیة الـالزمـة لـلحفاظ عـلى الـطفولـة وال الـمسؤولـیات 
الـالزمـة لـلحفاظ عـلى سـن الـبلوغ. فـي حـین أنـھ سـیكون مـثالـیا 
إذا اخـترنـا جـمیعا أن یـكبر ویتحـمل الـمسؤولـیة ویـواجـھ الـواقـع  
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واخـتیار مـسار مـا یـعنیھ أن یـكون بـالـغ فـي بـالـمعنى الـحقیقي 
لـلكلمة  ونـحن جـمیعا بـحاجـة إلـى عـلى األقـل لـدیـھم خـیار فـي 

شيء. 
إن الـبیئة الـتي تـسمح لـنا بـالـنمو كـأشـخاص وإطـالق إمـكانـاتـنا  
وذلـك إلعـطائـنا الـفرص الـالزمـة لـتنضج بـشكل صـحیح ھـو 
مـطلوب لـتحقیق أوسـع نـطاقـا الـتنویـر والـروحـیة. وھـذا الـنوع 
مـن الـبیئة یـمكن أن یـعززه مـجتمع أكـثر طـوعـیة وثـقافـة 

عظمى حقیقة. 
. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •  

المنھجیة 

وتـقتصر األسـالـیب الـتي یـمكن بـھا تـنفیذ ھـذه األفـكار عـلى 
مـجالـین رئیسـیین ھـما: إنـشاء مـؤسـسة یـمكن أن تـساعـد فـي 
دفـع الـطریـق نـحو مسـتقبل سـلمي وآمـن؛ وتـطور أنـفسنا، 
بــوعــي، مــن خــالل الــنمو الــشخصي وجــدت فــي الــتأمــل، 

والتأمل، والنضج. 
. 
وبـغیة تـطویـر مـؤسـسة مـا یـجب أن نـبدأ بـأیـة مـوارد وقـوى 
بشــریــة مــتوفــرة لــدیــھا وأن نــعمل عــلى إنــشاء شــبكة مــن 
الــمشاریــع الــتجاریــة الــمربــحة لــتمویــل الــعملیة. وبــإیــجاد 
االكـتفاء الـذاتـي االقـتصادي یـمكن لـلمنظمة أن تسـتثمر فـي 
ذاتـھا، وأن تـنمو إلـى الـخارج مـن أجـل تـنمیة االقـتصادات 
المحـلیة وبـناء الھـیاكـل األسـاسـیة وتـوفـیر الخـدمـات الـعامـة عـند 
االقــتضاء. ویــمكن لھــذه الــمنظمة أن تــنمو بــین األســر 
واألصـدقـاء وجـیرانـھم. الـعمل مـعا لـدعـم بـعضھا الـبعض 
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وبـناء شـبكة مـوثـوق بـھا مـن الـناس والـموارد. إذا كـان الشـر 
بـین الـوضـع الـراھـن ال یـتحسن نـفسھ، فـإنـھ قـد یـصبح خـطر 
غـیر ذات صـلة للجـمھور فـي مـواجـھة الـوضـع الـراھـن الجـدیـد 
عـلى اسـتعداد لـتقدیـم أكـثر مـن ذلـك. إذا مـا مـرت مـؤسـسة 
مـركـزیـة مـركـزیـة عـلى اإلطـالق فـإنـھا قـد تـندمـج مـعا كـدمـج 
بـین مـؤسـسات أصـغر تـطورت فـي مـناطـق عـدیـدة وبھـذه 
الـطریـقة یـمكن أن تـتحقق حـضارة جـدیـدة فـي عـالـمنا عـلى 

نحو فعال. 
. 
أمـا بـالنسـبة لـلنمو الـشخصي فـمن الـمحتمل أن یـأتـي مسـتقبل 
أكـثر إشـراقـا مـن خـالل الـتغیرات الـثقافـیة الـتي تـؤدي إلـى 
تـنویـر واسـع الـنطاق إلـى مسـتوى كـاف. ھـذا یـمكن أن یحـدث 
حـقا فـقط عـن طـریـق تـغییر أنـماط الـسائـدة مـن أفـكارنـا مـن 
األنـماط الـرجـعیة خـوارزمـیة ضـیَقة نـحو أنـماط مـفتوحـة، 
واعـیة و إسـتباقـیة . إذا وضـعنا أنـفسنا، ونـاضـجة، قـد یـكون 
ھـناك مـا یـكفي مـن الـناس عـلى األقـل تـوجـیھ الـعالـم فـي اتـجاه 
أفـضل. إن مـا إذا كـان ھـناك عـدد كـاف مـن الـناس یسـتطیعون 
أن یـأخـذوا ھـذه الـرسـالـة بـكل جـدیـة وإخـالص لـیؤثـروا عـلى 
الـعالـم بـطریـقة مجـدیـة بسـرعـة كـافـیة، مـشكوك فـیھ بـالنسـبة 
لـي، ولـكنني بـالـتأكـید ال أسـتطیع أن أقـول إنـھ مـن المسـتحیل. 
فـي نـھایـة الـمطاف لـن یـكون األمـر مـتروك لـي، ولـكن حـتى 

ألشخاص مثلك  لجعل الخیار لقیادة سبیل المثال. 
. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •  
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الھدف 

مـھمتي ھـي إقـامـة حـضارة عـلمانـیة جـدیـدة تـقوم عـلى ثـقافـة 
فـكریـة مـتجانـسة مـن الـفردیـة والـفكر المسـتنیر الـذي یـعزز 
الـفكر الـكلي عـلى الـمدى الـطویـل والـفكري مـن جـانـب األفـراد 
مـن خـالل تـطویـر الـوعـي الـواعـي الـمتزایـد والـتفكیر فـي 
األفـراد الـذیـن یـأتـون أن نـؤلـف ھـذا الـمجتمع ، لـكي نـتمكن مـن 
ضـمان وجـود مسـتقبل مـثمر لـكوكـب األرض وعـلى كـوكـبنا. 
وسـنعمل عـلى إقـامـة سـالم عـالـمي مـن خـالل : إقـامـة اتـحاد 
الـنخبة الـثریَـة بـین دول الـعالـم والـتثقیف مـن خـالل تحـدي 
األفـراد لـلتفكیر بـدال مـن تـفریـقھم مـن خـالل إخـبارھـم بـما 
یـنبغي الـتفكیر فـیھ  والـحفاظ عـلى الـنظم اإلیـكولـوجـیة لـلكوكـب 

وتطویر البنیة التحتیة العامة . 

أخـیرا سـنعَزز الـثقافـة الـفائـقة مـن خـالل تـعزیـز عـقالنـیة الـعقل 
الـواعـي االسـتباقـي واالتـصال األعـمق بـالـوحـدانـیة لـلواقـع 
والـذات الـداخـلیَة وذلـك مـن أجـل تـطویـر جـمھور یـدرك وعـي 
بـأنـفسھم واآلخـریـن، واإلتَـصال بـوحـدانـیة اإللھـیةالتخـمینیَة 
الــتي تــعبر عــن نــفسھا مــن خــالل ثــالثــة مــظاھــر الــمادیــة 

الرئیسیة : االحتمال والسببیَة والوعي. 

ھـذا لـیس فـقط مـا ھـو الـمطلوب، ولـكن الـمھمة الـمذكـورة 
أعـاله ھـي مـا ھـو مـطلوب إذا كـان ھـناك مسـتقبل فـي ھـذا 
الـكوكـب. لـقد وصـلنا إلـى نـقطة الـحساب، الـتي لـم یـعد عـصر 
جـدیـد عـلى األرض تجـربـة فـكریـة، ولـكن آلـیة الـبقاء. وسـوف 
یحـدث فـقط عـندمـا یـكون عـدد كـبیر بـما فـیھ الـكفایـة مـن األفـراد 
عـلى ھـذا الـكوكـب مـمارسـة بجـدیـة عـملیة الـتأمـل، وقـیادة 
بـالـمثال واتـخاذ إجـراءات. ولـئن كـان ھـذا لـن یحـدث عـلى 
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األرجــح إال بــعد فــوات األوان، فــقد قــررت، بــعد كــل ھــذه 
الــسنوات، أن أفــتح أفــكاري للجــمھور عــلى أمــل إحــداث 

التغییر البناء الذي نحتاج إلیھ. 
. 
بــدأت االحــتماالت مــن الــعدم حــیث لــم تــكن ھــناك شــروط 
مسـبقة، وبـالـتالـي ال شـيء مسـتحیل. لـقد حـان لتنتشـر فـي كـل 
مـكان  ولـكن لـیس لـھ شـكل مـماثـل مـن الـطاقـة ، ولـكن وجـودھـا 
ھـو بـال شـك، ولـكن لـیس جسـدیـا. ربـما مـن دورات ال حـصر 
لـھا مـن الـحقائـق، أو ربـما مـن مجـموعـة ال حـصر لـھا مـن 
الــحقائــق، واالحــتمال والدة واقــعنا، والــتي نــحن جــمیعا 
انتشـرت. وقـد أدت االحـتمالـیة إلـى وجـود واقـع، وإنـھ فـي 
حـین أنـھ مـعادي لـألغـلبیة الـساحـقة لـوجـود الـحیاة، فـقد شـكلت 
ظـروف وأنـماط مـعینة سـمحت بـالـتطور الـعرضـي لـلحیاة 

على األرض. 

یــجب أال ننســى أبــدا أن وجــود الــحیاة ھــو عــرضــي وأن 
الـعوامـل األسـاسـیة إلسـتمراریـتھا  لیسـت مـضمونـة بـأي شـكل 
مــن األشــكال ولــیس مــن قــبل قــوى الــطبیعة الــشاذة غــیر 
الـمتصورة وال مـن وجـھة نـظري لـلوحـدة اإللھـیة. ال شـيء 
یـمكن أن یـنقذ أولـئك الـذیـن ال یسـتطیعون ولـن یـنقذوا أنـفسھم. 
فـاألرض یجـري جـعلھا غـیر مـالئـمة لـلحیاة الـمعقَدة ویـجب أن 
تسـتمر رسـالـة األلـغام ھـذه ، فـي شـكل مـا ، إذا أریـد لھـذه 
الـعملیة السـلبیة أن تـتوقـف ، نـاھـیك عـن مـنع حـدوث كـارثـة 

عالمیة مفاجئة محتملة. 
. 
قـد تحـدث مـثل ھـذه الـكارثـة فـي المسـتقبل الـقریـب جـَدا وقـد 
رأیـت أشـیاء فـي عـیني وفـي نـومـي، فـي حـین أنـني لـن أذكـر 
بـالـتفصیل ھـنا ال أسـتطیع تـجاھـل تـأثـیرھـا الـبدیھـي عـلى 
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تـصوراتـي لـألشھـر الـقادمـة ، وسـنوات بـعد ذلـك. لـقد كـرسـت 
حـیاتـي لـمكافـحة ھـذا الـوحـش الـذي یجـلب لـنا بـبطء نـحو 
الـغایـات الـكارثـیة ویتجـلى مـن خـالل االخـتالالت الجـماعـیة 
فـي الـنفس البشـریـة. مـن األنـانـیة إلـى الـجشع، الـوحـش عـلى 
حــد ســواء مســتمرة وتظھــر مــن خــالل الســلوكــیات أكــثر 
ازدراء مـن الجـمھور، ویـغذي الـدم والـعرق والـدمـوع وجسـد 
األبـریـاء. وھـو مـوجـود مـن غـالـبیة الجـمھور مـن الـتَكافـل الـذي 

ھو طغیان الجماھیر واستبداد أساتذتھم. 

فـي نـھایـة الـمطاف، ھـناك أولـئك الـذیـن یـسعون إلـى السـلطة 
ویـحققونـھا دون غـرض بـناء، وأصـر عـلى أن أولـئك الـذیـن 
یـتشاطـرون آمـالـي، سـیساعـدون عـلى بـناء قـاعـدة للسـلطة ذات 
غـرض بـناء. إذا كـان یـمكن لـلحضارة التجـمعیة أن تـأخـذ 
بـنجاح، قـد نـأخـذ مـكانـنا فـي، كـل مـا یـمكن أن نـعرف، فـي 
انـتظار الـمجتمع الـسماوي، والـعمل، عـلى أمـل، واالنـتظار 
للشـيء الـصحیح أن یحـدث فـي ھـذا الـعالـم الـمجنون مـن لـدیـنا. 
اسـمي مـاركـوس، وھـذه رسـالـتي. آمـل أن تـتقاسـم رؤیـتي، 
وآمـل أن تـساعـدنـي فـي تـشكیل عـصر ذھـبي جـدیـد عـلى 
األرض. اآلن ھـو كـل الـوقـت الـذي تـركـنا لـبدء ھـذا الـتغییر 
الـضروري لجـمیع الـكائـنات الـحیة مـن ھـذا الـكوكـب. لـدیـنا 
أحـبائـھم و أنـفسنا وبـعضنا الـبعض وجـمیع الـحیاة ، تـعتمد 
عـلى جـھودنـا عـلى األقـل إدامـة شـكل مـن أشـكال إیـدیـولـوجـیة 

األرض الجدیدة للنَخبة الثریَة. 

سـواء كـان ذلـك مـن خـالل أنـفسنا أو مـن خـالل تـشكیل الـوضـع 
الرـاھنـ الجدـیدـ مبـنیة علـى شكـل منـ أشكـال ھذـه األفكـار ال 
یـمكننا االنـتظار أكـثر مـن ذلـك. لـیس مـن الـمھم أن نـتفق مـع 
تخــمیني عــلى الــمیتافــیزیــقیة أو مــع كــل جــزء آخــر مــن 
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رسـالـتي.الـمھَم ھـو فـھم رسـالـتي بـغَض الـنظر عـن رأیـك فـي 
ذلـك والـنظر فـي مـا یـحتاج إلـى تـغییر فـي ھـذا الـعالـم. الـرجـاء 
مـساعـدتـي فـي نشـر ھـذه الـرسـالـة وأشـكركـم عـلى أخـذ الـوقـت 

لقراءتھا. 
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