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الحرب والسالم في األصل, تاريخ المحور الرئيسي اثنين. األمة والدولة هما المروجتا 
الرءيسيتان لتحقيق الحرب او السالم .وعلى مدى القرن الماضي، كان هناك اندالع 

المعارك الدموية في الحروب العالمية أن حروب ال تعد وال تحصى، وقد أظهرت 
السيف هو األداة المستخدمة الحقيقة للحصول على كل ما يحتاجه البشرية، ومن خالل 

ذلك, الحظنا أن االمبريالية والتفكير المهيمن، تطورت إلى تطوير الطاقة النووية 
لصغيرة على ومحاولة احتكار طرح األسلحة النووية.ففكرتهم ليست فقط لتحفيز الدول ا

التدمير النووي، كما يتم تسويق استجاباتهم للهجمات اإلرهابية كدفاع عن النفس كنتيجة 
لذلك يتم اشتعال النيران الحربية حول العالم . وقد تسببت هذه الظاهرة في خلق كوارث 
والالجئين. وذالك نتيجة عن مظالم البشرية، إلى حد كبير في ذالك الوقت الذي تتسابق 

 العظمى للسيطرة على واالستفادة الموارد األرض المحدودة. الدول
 
 

وأطراف المقاومة، فإن الحضارات النهائية يجب أن يتم تحويلها إلى حضارات روحية، 
وأن االعتماد فقط على حرية اختيار المواطنين العالميين لن يكون مفيدا جدا. أجداد 

صلية. أمم اليوم هي أيضا في الجنس البشري في "حديقة عدن" ارتكبت الخطيئة األ
"برج بابل" األحياء اليوم وبعد انهيار القارات , يعيشون في "الجنة المفقودة". لقد كانت 

والنفس بالنفس . وأصبحت الوطنية  الحالة فوضى بحيث أصبحت اآلن العين بالعين 
عذر لشن حرب هيمنة، وهذا انتهاك خطير للقيم العالمية، وأدى أيضا إلى عدم 

الكتراث بالطبيعة البشرية. ويجري قتل جموع من الناس، مع عدم وجود ما يبرره من ا
حسن الخير. ونتيجة لما يسمى بالمجتمعات الحرة، نشهد اآلن مواجهة محتملة بين 

  الصين والهند والواليات المتحدة وكوريا الشمالية.
 

تخدام األسلحة حتى اآلن، لم يكن هناك أي حل عملي لألزمة باستثناء معاملة اس
النووية، والتي هي في غاية الخطورة للدول الشمال الضعيفة. وقد أدى هذا أيضا إلى 

هذه الدول الصغيرة التي تطمح أيضا إلى الحصول على أسلحة غير واضحة للدفاع عن 
والخوف من الدمار النووي الكلي. فهناك حاجة  النفس. وهذا الواقع هو الذي يثير القلق 

ى حماية كوكب األرض وتعلم التعايش معها والعمل معا على ضمان األمن للبشرية إل
العام للبشرية وأمنها. إنني أدعو رسميا محبي السالم العالميين إلى أن يعتزوا بحرمة 
  الحياة على هذا الكوكب، وأن يخرجوا بصوت متزامن إلبطال الدمار الكامل لكوكبنا.

 
 



والجنوب على شبه الجزيرة الكورية، إذا كانت أوال: هناك حرب محتملة بين الشمال 
تشكل حربا جزئية، والتي تشغل األراضي وتحت البحر، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى 
  الحرب العالمية الثالثة. هذا يمكن أن المدافع انهيار محتمل للعالقات الصينية األمريكية

 
كب. هذا هو واحد من ثانيا: السالم ضروري لتحقيق استمرار البشرية في هذا الكو

حقوق اإلنسان األساسية. األمن العالمي، ال يتناسب مع حجم الدولة، هو مضمون تحت 
القيم العالمية األساسية للحق في الحياة. إذا كان العالم يضع الثقة في الواليات المتحدة 
والصين لضمان سالم العالمي والعدالة، هناك أمل في أن العالم لن يتحول ضد األمة 

  العرقية من الحفاظ على السالم.
 

ثالثا: خلق البشر على قدم المساواة، على الرغم من حقيقة أنه يمكن أن تكون هناك 
ميول طبيعية لتحمل منافسة قوية بيننا، وهذا لن يؤدي إلى العنف ضد بعضهم البعض. 

 يجب على البشر أن يسعوا إلى عناية بعضهم بعضا بطريقة إنسانية. وينبغي للقوى
الكبرى أن تكون عادلة وأن تساعد البلدان األصغر حجما وأن تحمي مواطنيها وأن 

تحترم كرامتهم اإلنسانية وأن تسعى أيضا إلى الحفاظ على القيم العالمية للحق في الحياة 
  وأن تضمن معا حيوية الحياة اإليكولوجية على األرض.

 
ت الصعبة بين القوتين الكبيرتين. رابعا: حريات الناس تواجه اآلن تحديا بسبب العالقا

ومن الصعب التوفيق بين عالم ثنائي القطب الحالي. وتذكر عدم وجود دعم أمريكي 
لقمة باريس، والتهديد النووي لكوريا الشمالية للبشرية. وبسبب ذلك، تواجه البشرية 

تهديدات أكثر خطورة لبقائها، هناك حاجة ماسة إلى إنشاء آليات للمصالحة تكفل 
  التعايش السلمي بين البشرية.

 
 خامسا: تشترك اإلنسانية في مصير مشترك

وفي السراء والضراء إلقاء النظر إلى تواجد قدرات  وبالتالي، هناك حاجة الماسة 
تدمير الوحشي للحياة. زذالك في ضوء المعانات التي نشاهدها في الوقت الراهن من 

 قبل الجئين.
 

من قبل الديمقراطيين الليبراليين العالميين لمساعدة  سادسا: إنشاء مجلس ديمقراطي
مجلس األمن الدولي الذي تقوده الدول الكبرى وفقا لطريقة الفحم والصلب المجتمع. 

سيؤدي ذلك إلى وضع ميثاق السالمة وسوف يكون مسؤوال عن ضمان السالم الدائم 
اق التسلح والحروب للبشرية، فضال عن كفالة التنسيق الفعال للسالم العالميية وسب

األهلية الدموية والتسمم النووي غير المقيد لألرض لن يؤدي إال إلى االنقراض التام 
  لإلنسانية



 


