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لمسيرة الوجودية ينخلق انسان األرض داخل عصر انحدار ال هو ابن اليوم وال ابن االمس البعيد، وال هو بطارئ على برنامج خلطة األكوان جميعًا، فتوازن ا
قط وعي االنسان أن الخير ضد في الزمان، وال في كل تمازج األضداد، وان التناوب "الصعود" و"االنحدار"، وال حدود لهذا التوازن، ال في المكان وال يضم ت

كثيرة ، هو أيضًا ابن ماليين الشر، والجمال نقيض القبح، والعدل عدّو الظلم، فلكل "واقع" وجهان، لو قلبَت واحدًا لظهر اآلخر. وانسان اليوم، ابن القرون ال
ها وخارجها لتستقبله متدرجًا على درب التكوين، ثم على دروب تطّور يطات المالحة لّما كانت األرض األم تهيئ داخلالسنين، بدأها خلية واحدة داخل مياه المح

 .الوعي كي يدرك مصدر ومغزى وجوده... اال أنه ما أدرك بعد
 

الحضارات الكثيرة التي خرجت من طبقات فكره كايته فوق "األرض"بدءًا بأسطورة آدم وحواء، تلتها أساطير خرجت من باب والتاريخ مليء بأساطير تروي ح
ثم نبضها  لى مّر التاريخ. فكر انطلق من هواجسه، من أسئلة بقيت من دون اجابات منطقية، فكان أن خط "هو" فلسفته الخاصة في تفسير مظاهر الحياة،ع

م العلوم والتكنولوجيا ى يومنا، يوم بلغ االنسان ذروة مميزة في عالي، فكانت الديانات المختلفة التي تسببت أيضًا في حروب بشرية مستمرة حتالداخلي الخف
 .واالكتشاف

 
لقًا في فخ عبادة المادة، وعلى دروب تدرجه في المعرفة، جذبته كنوز األرض األم فشكلت أهم أسباب حروبه التي أّدت الى "صعود" و"هبوط" عصور عاشها عا

د واألقوى واألشرس على وجه كوكب كان جمياًل، وصار اندفاعه نحو المجهول، حيث هو المسيطر األوح وما خاض حربًا واحدة ضد عبوديته لسطوتها على
ا عالم نبات بكامله يتبادل مع االنسان مسؤولية ملوثًا يحمل جنسًا بشريًا أساء الى الحياة ككل، بينما حمل هذا الكوكب أيضًا كائنات أخرى غير بشرية، منه

ن المسيرة، وكلها تعمل بوعي أعرق وأنقى من "وعي" االنسان: بغريزة جعلتها ال ستمر الحياة، وحيوانات وطيور تحافظ على تواز حياكة عنصر الهواء كي ت
 النسان الذي يمّر اليوم بعصر انحدار وجودي بلغ مشارف خطرة، عنوانها فيتتكاثر كما الجنس البشري، فال ترهق األرض وال تلّوثها... فما خرب األرض اال ا

 ...بحروب مذهبية غايتها السيطرة بكل أشكالها على االنسان اآلخر وعلى كل كنوز األرض شرقنا: الطائفية الساّمة التي تتسبب دائماً 
ء على طماع والتآمر لالستيالنفط كان الذهب والمعادن. ولّما النفط هو محور األأما في الغرب فعنوان فصل االنحدار هذا: النفط، لعنة العصر... وقبل ال

ّم نقاط ضعفنا موارده الغنّية في شرق أوسطنا، أخطر أدوات هذا الغرب في حربه: الكيان العبري الخبيث... ثم اللجوء الى التحريض المذهبي العدائي، أه
 .ي الذي يلغي استعماله الحياة بكل امتدادهاالكثيرة. وتحمل لعنة النفط لعنة السالح النوو 

 
الخلطة المنخلقة، فقد أخذ نفطنا مكانه أخيرًا على الخريطة العالمية النفطية برًا وبحرًا، فاستفاقت أطماع اسرائيل لتجعل منه فريسة ء من هذه ونحن في لبنان جز 

ت الوطن خارج اتشت ثرواابًا ووزراء وزعماء أحزاب وتيارات وتكتالت ومذاهب طائفية، تنجشعها الدائم... وهو أيضًا فريسة سهلة لتنافس كل "حكامه" رؤساء ونو 
يوّلى عليكم، فهم من لّوث وداخل دوائر الدولة فأفلسته وأفلستها وها هي تمّد يدها اليوم الى جيوب كل المواطنين الخائبين... مواطنون يصّح فيهم قول: كما أنتم 

 ...عًا الىء على مّر التاريخ، وال يأبهون وال يحاسبون، والكل ينحدر سريالوطن ومن نّفذ تآمر الزعما
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