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 ما الذى جيرى ىف العامل بالضبط؟

 هل هى حماولة فاشلة لتنظيم النسل بأثر رجعى؟

بعد أن عجزت احلروب والتطهري العرقى والتشويه الفكرى
:عن إبادة الفائض من فقراء وأذالء البشر وتشويه الباقني

حلساب استمرار األثرياء املفرتين املغرتبني، راحت هذه الصفوة
إغراق األرضالطاغية تبحث عن طرق أحدث للحيلولة دون 

 !! بالفائض البشرى الذى ال لزوم له

احتمال املسار التدهورى االنقراضى للنوع البشرى بدأت
انفصال قشرة: معامله تظهر ىف القرن األخري بصفة خاصة، مثال

عقل عن سائر العقول السابقة الىت حفظت تطور األحياء، وسوءال
الطاقة(استعمال اجنازات العقل الرائعة للدمار وليس للبناء 

الذرية لإلبادة، واملعلوماتية والتكنولوجيا لالستهالك
 إخل..، وانفصال الدين عن حرآية اإلميان، )آأمثلة.. واالغرتاب

ء حسابات هؤالء الذينما الذى ميكن أن ينقذ البشر من سو
 يقودونا إىل التهلكة هكذا؟

يواجه عامة الناس حماوالت اإلبادة هذه بكل الوسائل
املتاحة، فيواصلون احلب والزواج واإلجناب جدا، ومن ّثم
تتزايد األعداد، واألفواه، والبطون القادرة على التهام

اهزاجخريات اهللا الىت يزرعوا ىف أرض اهللا، لكن الرد آان 
فنشأت فكرة جتويع الناس حىت املوت باالستيالء على غذائهم

 .وحتويله إىل طاقة لتشغيل حمرآات احلرب واالغرتاب

حني تقفز إىل ذهىن هذه االحتماالت، أرجع إىل الكتاب الرائع
"االنقراض"مصطفى فهمى عن . الذى أهدانيه مرتمجه الصديق د

من آل%  99.9أن  ، لكى أصدق من جديدروب..  دافيدتأليف 
، عنوان هذا الكتاب آامال األحياء قد انقرضت عرب التاريخ

، يبدو يا دآتورجينات سيئة أم حظ سيىء: االنقراض: هو
مصطفى أن هناك احتماال آخرا البد أن يضاف إىل العنوان

 ؟انتحار غىبجينات سيئة أم حظ سيىء أم : االنقراض: فيصبح

اخرتاعات تلك الفئة هذا االحتمال الثالث هو أحدث
 الباغية من القتلة األغبياء الذين وجدوا أيضا أنه ال يكفى
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جتويع الفقراء حىت ميوتوا جوعا، بل ينبغى العمل على التمادى ىف
ختليق غرائز استهالآية متوحشة ملن تبقى منهم، حىت تلتهم أى فائض

البشرية والوقت البشرى، هذه الغرائز اجلديدة ال" الطاقة"من 
    .ة مغرتبة ضد البقاء واإلبداع والتطوررفاهي   تدعم إال

أو(هؤالء الذين حيّولون غذاء البشر إىل طاقة بعضها 
لالستهالك املغرتب، ال يعرفون أم أول اهلالكني، ال) أآثرها

يعرفون أم ينتحرون ىف املقدمة، ال يعرفون أم يقفون على
دلقد توقفت معرفتهم عن. أدىن درجات سلم التطور احلقيقى

وهم ،"األآثر أنانية"و ،"البقاء لألقوى"القانون القدمي أن 
البقاء هو"مل يتابعوا العلم التطورى األحدث الذى يقول إن 

ليس فقط مع أفراد نوعه، ولكن مع "لألآثر تالؤما وتكافال 
 .ومع الطبيعة إىل وجه احلق سبحانه وتعاىلاألنواع األخرى، 

ممن سوف يتطور إال قليالإذا آان للجنس البشرى أن ينقرض 
من هؤالء هذا القليلمنه وبه اجلنس القادم، فلن يكون 

القتلة العدميني األغبياء، وإمنا من املبدعني املعاندين
الصبورين الذين استطاعوا، برغم آل ذلك، أن يوثقوا
عالقتهم بأفراد نوعهم، فالطبيعة، فالكون األعظم، ومن مث

والعلم والوعى الفائق يرثون مقاليد القوة والعقل
 .ليحولونا هبا إىل النقلة النوعية التالية 

إن إدراك هذه احلقيقة وإعالا من آل من يهمه األمر
 جيعلنا أال نكتفى بالتصرحيات واآلمال، بقدر ما يلزمنا أن
ننتبه إىل تنمية نوع آخر من الطاقة غري الطاقة الىت حترك

 . الفارهة اآلالت وتسّير اليخوت والسيارات 

الطاقة احلقيقية القادرة على حفظ النوع هى طاقة احلياة
احلياة   والبقاء والتطور، وهى الىت خلقها اهللا لتحافظ على مسرية

إن علينا أن. املتميزة اخلليقة بتكرمي البشر ليواصلوا املسرية
نقلب التصرحيات الصحيحة واجليدة إىل برامج متنع إهدار الطاقة

تعليم مغرتب، واستهالك مهلك، وآذلك علينا العملالبشرية ىف 
ما تبقى منها بالقهر والقمع وإجهاض   على احليلولة دون قمع

 ).وبأثر رجعى(القدرات اإلبداعية أوال بأول 

ليس مطلوب منا أن نولد هذه الطاقة البشرية، فهى
أن حنافظ عليها   موجودة بفضل اهللا منذ الوالدة، علينا فقط

التطورى   مسارها الذى حقق آل هذا التاريخلتنطلق إىل
ايد، ذلك التاريخ الذى جتلى ىف ظهور اإلنسان مكرما من ربه

مشارآته ىف إبداع حياته مبا يكمل به تارخيه  هكذا، ليواصل
املتميز، آل الطاقات األخرى ليس هلا دور إال خدمة هذه

 .الطاقة البشرية اخلالقة

بفضل شرآات الدواء، قد ّمهشوامعظم األطباء النفسيني، 
حلساب تكديس األموال لتمويل  واختزلوا هذه الطاقة البشرية

يواصلون، برجمة أغلب عقول األطباء  وهم!!! إشعال احلروب 
حىت تكون آل مهمتهم هى قمع هذه الطاقة وهتدئتها طول الوقت

 .بدال من احتوائها وإعادة توجيهها 

 .لكن هذا حديث آخر
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