
كوكب واحد متحد في سالم 

نحن  نفوس  جمیع  الكائنات  ال  متصلة  بالكوكب األزرق األرض

أنشأنا  :

األزرق  دستور  كوكب  األرض  

أمة واحدة  - كوكب  واحد –  وعرق  واحد
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دستور

 لقد أنشئ مجلس األرض لیضمن من خالله منح حقوق متساویة لجمیع الكائنات، لن یكون هناك أي نزاع أو
 حرب أخرى على هذا الكوكب أو ما بعده، من قبل أي من الكائنات الحیة والمواطنین, إن نهایة الحرب

 وإحالل السالم ستتحقق من خالل فهم إمكانیات جمیع الكائنات التي أنشئت, إن الطریق إلى األمام من أجل
 السالم یجب أن یكون مفهوما أن الحلول تتحقق من خالل الحوار ورفاهیة روح الخصم ولیس من خالل

 دمار أو تحطیم روح اآلخر أو وجوده المادي  .

  إن السالم یجب أن یكون هدفا لكل تحرك من وجود كل كائن على هذا الكوكب وسیكون المجلس حامل
 العلم لهذا االقتراح لتهیئة بیئة یمكن فیها تحقیق السالم على األرض, ا لسالم یجب أن یكون حجر الزاویة في
 الوجود، بین أولئك الذین هم من هذا الكوكب أو ممن اختار العیش على هذا الكوكب، أو أولئك الذین هم من

  األرض واختار العیش في الفضاء, یجب أن تصبح األرض مهد السالم، لتطور جمیع األجناس.

 نحن، مجلس األرض، ندرك بأن األرض هي جزء من النظام الشمسي، المجرة، الكون واألكوان المتعددة,
 وعلى هذا النحو، فإن كوكب األرض یحتاج إلى أن یصبح جزء من دورة الخلق من خالل دعم الكوكب

 وجمیع الكائنات التي تعیش علیه لترتقي وترفع نفسها إلى ما بعد دورة التطور الحالیة إلى وجود أكثر
رفاهیة وسالما, ونحن ندرك بأن أمنا األرض هي كیان حي له روحه الخاصة.

 كل صنف ذرة، إلى النباتات والحیوانات والبشر والحشرات والمیكروبات وغیرها، وجمیع تلك التي لم یتم
 اكتشافها وكذلك حقول كوكب األرض هي النفوس التي تشترك في جوهر الخالق, معا نحن الجمیع نتشكل

 لنكون الروح الجماعیة للكوكب  .

November 16th, 2017 2/13 



 ونحن ندرك بأن جمیع الكائنات األخرى على هذا الكوكب تحتاج إلى دعم، ورعایة، والسماح لالزدهار في
 السالم، بما في ذلك الحیوانات والنباتات والنظم البیئیة وغیرها من الكائنات غیر المرئیة، وكذلك أمنا األرض

 نفسها, وسوف یدعم الجمیع للنمو واالزدهار، و هذا یعزز بدوره الحیاة، لیس فقط على هذا الكوكب، ولكن
 كل من المجموع الكلي، كما مسلم به نحن جزء من الجمیع .

  التعاون المتبادل واالشتراك والمشاركة والمساهمة في رفاهیة الجمیع ینبغي أن یكون هو التعهد األساسي
 لمجلس األرض.

 هدفنا  هو  دعم  كوكب  األرض  ككل  وجمیع  الذین  یعیشون  فوقه  .

 وسوف  نعمل  على  خلق  بیئة  من  الرعایة  والوئام  بین  كل  الكائنات  تمكنهم  من  النمو  واالزدهار  بطریقتهم
 الخاصة .
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 ستة  أعضاء  في  مجلس  األرض

 ویمثل كل قارة من األرض عضو واحد، هي أفریقیا وآسیا وأسترالیا وأوروبا وأمریكا الشمالیة وأمریكا
 الجنوبیة.

 ویمثل كل عضو احتیاجات ورغبات الشعوب التي تعیش في قارتها، فضال عن مجموع الكائنات التي تقیم
 فیها.

عملیات االختیار  - یجب أن یكون االعضاء قد عاشوا على قارتین على األقل ویتحدثون لغتین على األقل,  
 

وضوح النفوس  - األعضاء الستة من مجلس األرض ھنا للخدمة عبر فھم نفوسھم، من خالل تجسیدھم المادي  
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.ویتیح ذلك منظورا أوسع للفھم عند التعامل مع مراعاة احتیاجات البشریة جمعاء



تكلیف  مجلس  األرض
  دعم  وخدمة  وتوفیر  وحمایة  **

 نتیح  ألنفسنا  ال  فهم بأن  -
        القوة هي التحكم  في  أنفسنا  والتفاعل  مع  النفوس  األخرى  وخلق  التعایش  السلمي .

 نوایانا  -
   هو  إخراج   أفضل ما  في  كل  األرواح  الحیة  على  هذا  الكوكب  األزرق  الذي  نسمیه  األرض .

 إعطاء  مظاهر  روحنا  في  الحیاة  الجسدیة  -
        حریة  العیش  في  سالم  وحب  ومحبة  على  هذا  الكوكب  وفي  الفضاء .

 تمنیاتنا  -
   أن  تكون  جمیع  الكائنات  الحیة  من  الخلق  تعیش  في  سالم  ووئام  وانسجام  وهدوء .

  لقد  حان  الوقت  للوصول  إلى  الموارد  وتقاسمها  بشكل  منصف  بین  جمیع  الكائنات .
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 سیقوم  مجلس  األرض  بخدمة  ودعم  جمیع  الكائنات  لتوفیر  ما  یلي :

 1.   حریة  تكوین  الجمعیات .
 2.   حریة  التعبیر .
 3.   حریة  التنقل .

 4.   التحرر  من  الجوع .
 5.   التحرر من نقص  الموارد .

 6.   حریة  استكشاف  الطریق  لفهم  روحنا .
 7.   حریة  التعلم .

 8.   حریة اإلسهام في المجتمع وفقا ومواهبنا وبما یتوافق معنا.
 9.   حریة  االختیار  من  خالل  روحنا،  وكیف  ومتى  نرید  بیان   أنفسنا  جسدیا  أم  ال .

 10.  حریة  أال  نكون  ملكا  لآلخرین .
 11.  التحرر من  قمع  ألي  تكنولوجیا  جدیدة  ومبتكرة،   من  أجل  التطبیقات  السلمیة .

 12.  حریة  المشاركة .
 13.  حریة  الفكر .

 14.  حریة  الحب  والعطاء .
 15.  حریة  االختیار .

 16.  حریة  اللغة .
 17.  التحرر من  نظام  نقدي .

 18.  التحرر من العقاب  ،ال للسبي  أو  تنفیذ  اعدامات .
 19.  التحرر  من  الصراعات  والحروب .

 20.  التحرر من الخوف من اآلخرین الذي ینكر علینا هذه الحریات .
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 یجب  أال  تكون  هناك  حدود  وطنیة  أو  إقلیمیة،  وال  تمییز  بین  األلوان،  واألجناس  أو  المعتقدات   وغیاب  كلي
 لجمیع  التحیزات  الثقافیة  أو  الحواجز  المالیة  التي  تفرق  بعضها  البعض  أو  تعطي  میزة  غیر  عادلة  لواحدة  دون

  األخرى .

 لن  تكون  هناك  عناوین  وراثیة  أو  أدوار  قیادیة  موروثة  تشمل  الملكیة أو الدیكتاتوریة األسریة أو الملوك ألي
 عنوان.

 لن یكون هناك خوف من عقاب على أي جریمة, إن رفع مستوى أولئك الذین یرتكبون خطأ سیسمح بإلغاء
 جمیع أشكال السجن وعقوبات اإلعدام, من خالل التعلیم وتقاسم المعرفة على مستوى الروح، جمیع الكائنات

 سوف ترتقي بنفسها, العقوبة لیس لها مكان على مستوى الروح في فهم  شدة المجال الخاصة بها .

 ولیس  من  الضروري  وجود  نظام  نقدي  یتبادل  السلع  والخدمات  مقابل  العمل .

 وسوف نخلق بیئة حیث المال لیس له مكان في المجتمع. حین یتم تلبیة جمیع االحتیاجات المادیة لجمیع
 الكائنات، سوف یصبح اتمام العمل لتحقیق المتعة النفسنا ولالخرین. إن نهایة النظام النقدي سیجلب عصر

 بشر أصحاء وحب حقیقي بین الجمیع على هذا الكوكب األزرق األرض.
 یجب أن یكون العمل من أجل االستمتاع الحقیقي به ، أو السرور في خدمة اآلخرین واالرتقاء  بروح

 اآلخرین وكذلك أنفسنا.

 كل أولئك الذین یرغبون في العمل كصانع قرار وموجهین، یمكنهم  التقدم للخدمة بعد فهم روحهم والحصول
 على موافقة اآلخرین، وأنها قد تؤدي الدور المطلوب .

 االرتقاء  والتفاهم  یتیحان  لنا  التعرف  على  نقاط  القوة  الفریدة  في  هذا  المجال .

معرفة  الروح  تمكنهم  من  خدمة  اآلخرین  واالعتراف  بقوة  البشریة  جمعاء .

 وهذا  سوف  یساعد  على  تنویر  وإلهام  وارتقاء  اآلخرین .

November 16th, 2017 7/13 



  القیادة  تأتي  من  روح  اإلنسان  وباتفاق  اآلخرین  للخدمة  .

  نحن  نحترم  هیئة واشكال  جمیع  الكائنات  في  هذا  الكوكب  األزرق  األرض  وغیره .
 ولكل كائن على كوكب األرض نفس الحریات. تلك الحریة هي العیش في سالم مع اآلخرین في بیئة من

 الكرامة واالحترام المتبادلین. وللجمیع حریة اختیار العیش بالطریقة التي یرغبون فیها، مثلما یراعي احترام
 اآلخرین .

 یجب دعم جمیع الكائنات على كوكب األرض لتمكینهم من العیش دون ندرة. الحاجات األساسیة مثل المأوى
 والمیاه والغذاء والسالمة والمواد وحریة استخدام الطاقة في المیدان (األرض أو الموارد العالمیة)،یجب ان

 تكون من االولویات فضال عن السالم واالستقرار للسماح بالرفاهیة العاطفیة والسعي إلى التنویر.
 االعتراف  بمختلف  التنوع  باعتباره  التعبیر  الفرید  والمتنوع  عن الخالق  وإرادته،  لیتم  احتضانه  واالحتفاء  به

 كعامل   ثراء  في  حیاتنا .

 یجب دعم كل كائن وتشجیعه لكسب المعرفة. إن اإلنسانیة على وجه الخصوص، تحتاج إلى حریة استكشاف
 وفهم هذه المعرفة،  دون  الحاجة  إلى  العمل  باستمرار  من  أجل  البقاء  .

 ألول  مرة  في  تاریخ  اإلنسان،  مع  اإلرادة  الحرة  لمستوى  الروح .التعلم  سوف  یبدأ  في  معرفة  الروح  في  سن
 مبكرة . إیجاد األدوات الالزمة لكي یصبحوا مستقلین ومسؤولین عن أنفسهم یجب أن یكون ذات أولویة. فإن

 روح الكائنات تملي وتحكم بطریقة مسؤولة طریقة حیاة (حقة، صحیحة،وعادلة) ، لصالح كل الخلق في
 تدابیر متساویة.

 وعندما  تحدث  الكوارث  الطبیعیة،  یجب  أن  نساعد  جمیع  شعوب  المنطقة  دون  التمییز  بینهم   ودعم  الجمیع  وهذا
 .یشمل ایضا  فهم  النظام  البیئي  

 كوكب  االرض  وما  تحتاجه  جمیع  الكائنات  في  دورة  حیاتها  هو  تقاسم  الموارد  في  وقت  الرفاهیة   و  في  أوقات
 الكوارث .

 وعندما ینشأ صراع، یجب أن نتفاوض على نتیجة سلمیة لجمیع األطراف، یجب أن تعطى البشریة جمعاء
 سالم دائم. وال یمكن تحقیق ذلك إال عند أخذ جمیع األطراف في عین االعتبار. جمیع الكائنات تستحق

الحمایة من األذى الجسدي والعاطفي.
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القرار اتخاذ    عملیة  

 منع  تقویض  األغلبیة  لحریات  األقلیة .

 -  یتم  التوصل  إلى  توافق  في  اآلراء  من  خالل  الحوار  ورفع  روح  االنسان  .

 -  كل  قرار  یجب  أن  یفید  الجمیع .

 -  یتم  احترام  كل  كائن  ومعاملته  معاملة  عادلة  وعلى  قدم  المساواة  في  جمیع  الجوانب .

 -  نفوس  الكائنات  ستتعامل  مع  األحداث  بطریقة  سلمیة .

 -  یجب ان یكون هدفنا الدائم هو  إحالل السالم على كوكب األرض وجمیع من یعیشون فیه .

 -  إن تلبیة احتیاجات الجمیع هي السبیل الوحید لتحقیق ذلك.
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                   دعوة
 ندعو   جمیع  الكائنات  من  أصغرها  إلى  أكبرها  لالحتفال  واختبار طعم  احتضان  السالم  والحب  والثقة  والحریة .

 جمیع الكائنات هنا لرفع أعلى مستوى من اإلنسان  ووعي الجمیع  (لالرتقاء بالنفس).

 جمیع  االرواح  تخلوا عن  أسلحة  العدوان  والكراهیة  واالختالفات،و  دعونا  نأخذ  السالم  والطمأنینة  على  هذا
 الكوكب  األزرق  المسمى  األرض .

 جمیع  الكائنات  الحیة  سوف  تعیش  في  وئام  مع  كل  اإلبداعات  على  هذا  الكوكب  األزرق  الذي سمي  األرض
 وفي  جمیع  أنحاء  الكون .

 التوجیه هو المبدأ المناسب للسلوك البدني ، حتى یحین الوقت لروح االنسان فهم عملها ومكانها في داخل
 حدود مبادئ الكون  .

 الروح  تستحق  أن  تعرف  كل  شيء  عن  اختالف  مستویات  الخلق .

 كل  النفوس  الحیة  لدیها  حریة  المساواة  للعیش  في  سالم  وازدهار  هنا  على  وجه  األرض  وما  وراء  ذلك .

 نفوس  جمیع  الكائنات  تبرز  أفضل  المواهب  و  القوة  والجمال  لمشاركتها  مع  الجمیع  لتزدهر  في  كل  الخلق .
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 استعادة القوة. قوة الروح هي التي تحكم في جمیع الكائنات الحیة هنا على وجه األرض. القوة التي ال تكذب
 على أي قادة أو كیانات لغرض السیطرة أو السیطرة على اآلخرین، ولكن هي القوة التي تأتي من داخلنا

 على شكل الحب وإعطاء (السالم والحب والنعیم والحریة) لآلخرین.

 هذا الدستور الدنیوي هو أفضل نیة للسالم والحب والثقة وحریة نفوس جمیع الكائنات الحیة، بما في ذلك

 الكیانات األخرى في جمیع أنحاء الخلق. هذا الدستور هو تمكین جمیع الكائنات للقیام بالشيء الصحیح  مع
 المسره بالعمل والخدمة جنبا إلى جنب ومع النفوس األخرى لرؤیة الجمال في الخلق.

 إن هذا الدستور سلس ویمكن تعدیله في أي وقت، حیث تنشأ الحاجة، على سبیل المثال، سلوك اإلنسان
 للتعایش السلمي، ومعاهدات السالم بین اإلنسان واإلنسان (ال حروب  / أو أي شكل من أشكال العدوان على

 هذا الكوكب األزرق الذي نسمیه األرض) واالتصال مع كیانات أخرى من مناطق مختلفة من االكوان.

یجري تحدیث دستور كوكب األرض األزرق في كانون الثاني / ینایر من كل عام.
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 * هذا  القسم  فارغ *
 إضافة  ومن  المتوقع  أن  یكون  هذا  القسم  فارغ  إلجراء  تغییرات  إضافیة  في  المستقبل  حسب  الحاجة .

للحفاظ  على  سالم  دائم  على  هذا  الكوكب  األزرق  لألرض  وما  وراءها .

November 16th, 2017 12/13 



كتبته  أرواح  شعوب  الكوكب  األزرق  األرض

  ویمثلها  أعضاء  مجلس  األرض

   الكس ایكبارن  برویز راشفاند

  مهران كاش  لیسا ماكدونلد

  وین نوین  رودریغو فیلوسو

       البرید  اإللكتروني  لجهة  االتصال

 Peace@theearthcouncil.org 
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