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‘Heat cannot of itself pass from a colder to a hotter body’ 
‘Work can only be obtained from temperature differences 

between systems in contact with each other. When work is done, 
such systems tend to even out; and that loss of heat occurs in the 
form of entropy.’ 

‘The entropy of an isolated system not at equilibrium will tend 
to increase over time, approaching a maximum value.’ 

The Second Law of Thermodynamics 
—as the statement originated and evolved by Rudolf Clausius 

 
‘Every Roman was surrounded by slaves. The slave and his 

psychology flooded ancient Italy, and every Roman became 
inwardly, and of course unwittingly, a slave. Because living 
constantly in the atmosphere of slaves, he became infected 
through the unconscious with their psychology. No one can 
shield himself from such an influence.’ 

Carl Gustav Jung 
—Contributions to Analytical Psychology, 1928 
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  ، قضية هذا الكتاب كانت شاغل كل العمر األكبر للكاتب
  ،  إلى أن قرر فجأة أن ينهيه لعله يغلق دائرة كتابات بدأها قبل ثالثين عاما

  ، حقا نوى إتمامهأنه يدعى أو يستطيع أو يمتأكدا لكن حل الموعد دون أن يصبح 
  ،  كتاب يفترض أنه يخص باألساس أمنا الطبيعة األقوى أنه وليظل االعتقاد

. مهامها الجلل الجلية على أرض الواقع بكالم أقالم تافهة بابتذالتسمح  الوهى قد 
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  مقدمة
  ما هى األنتروپى

  معنى األنتروپى
ى حياول شقه الت ابألرض وممانعة الهواء لهذا اجلسم ا اكك الع من  ، تنطلق السیارة ضد لك مقاومة تعرتضها اكح

ن جاءهتا هذه القوة ىل وما جيرى دا.  ٔا ا رتاق ا شتعل فريفع حرارة .  ٕانه حمرك الا ت الوقود  ل إالسطوا الغاز دا
مام ٔ شدة دافعا املاكس ل متدد  وران ، ف ىل ا الت  رب سلس من األجزاء املیاكنیة یتحول لعزم جيرب الع ف  ، والىت 

هتى مبؤخرة السیارة رتاق من ماسورة ت   .  خترج عوادم الا
دث هو حتول الوقود  الیة املشتعلٕاذن ما  ازات حبرارة ٔاقل بدرجة ٕاىل شغل  ،  عند درجات حرارة  اكىن زائد  م

ات احلراریة واألشهر القانون األول .  األخرى والوضعیةبعض الفواقد احلراریة خبالف ملحوظة من ت األوىل و  ینام ل
ساوى مجموع الطاقات الاهتائیة اتیقول ٕان الطاق ات احلراریة هيمت .  الابتدائیة  ینام لكالقانون الثاىن ل دودیة و فة مب
ىل الفارق بني درجىت احلرارة القصوى و .  هذه الصريورة دودا لمكیة الشغل القابل للتولید تعمتد ٔاساسا  من الواحض ٔانه مثة 

ئة احملیطة الىت ىه حرارة اجلو نیا ىف الب ل احملرك وا   . دا
یك عند البدایة فارق  -ٔاوال-لتولید الشغل ال بد طبقا لهذا القانون ف  ٔان  -نیا-وال بد  ، حرارى خضمٔان یتوافر 

رجة حرارة وسیطة ابردة ىه حرارة اجلو ٔاو فوقها بقلیل لك ىشء  هتى  وح مكحراكت البزنن  ، ت حسب النظام هل مف
اریة زل ٔام مغلق مكحطات القوى الب ستحیل تولید الشغل.  وا   . بدون هذا 

ل هذه  ، مبدى رجوعیة هذه العملیةمن مث هيمت هذا القانون ٔایضا  ویقول ٕان ىف احلیاة الواقعیة ال ميكن عكس م
زید سوءا ىف احملراكت الفعلیة.  العملیات ىل الصعید النظرى املثاىل نفسه  رتاق  احملدودیة املوجودة  اریة ٔاو الا اكلب

ات الهوائیة ٔاو احملراكت النفاثة  ىل ٔاو التورب ا اولت عكسها عىن مب ،  السب الواحض هو ت الفواقدو .  ٕاخل …ا لو 
ال لنقل  ة حراریة م خفض احلرارة الٓخر   (رب مض ف هواء حياول نقل الطاقة احلراریة من وسط م ثالجة ٔاو مك
ىل ة ،  ) ٔا فع كباس هذه املض دمت ذ الشغل املتو    .  فواقدحلاجة ٕالنفاق مزید من الفٕانك ستقابل اب ، واست

ل مفهومو  … ىاألنرتو هنا د   ! پ
ن جاءت طاقة الكربون الىت ىف الفحم ٔاو الپرتول:  سؤال  ، ٕاهنا ٔاخشاب طمرهتا حرارة األرض ملالیني السنني ؟ من ٔا

ل متثیل اللكوروف سمى ا الل ما  كون ٔاصال من  مت  ،  ىلوكربون األخشاب  ىل یمت بفضل طاقة لثیل اللكوروفوا
ىل حنو ٔاو آخر ،  الشمس س ٕاال طاقة جنوم خمزنة  ه ل رم صارا األمر  ولو اسمتر  ، النجوم هذه تربدىل ٔان  . ٔاى اخ

وسطة ابردة رجة حرارة م هنى األمر ابلكون لكه  لیه فس ىل ما هو    . ٔاى املوات الشامل التام للك ىشء ، احلال 
ىل نظام مغلق حمدود :   حتفظان یقفزهنا  رفضون متاما ٔان نقوم بتطبیق القانون الثاىن ٕاال  ات احلراریة  ینام لامء ا
ال ،  معزول ه م رم هیك عن الكون  ة  و ىل النظم املف س  متعات احلیویة  ، ول ري حراریة اك هیك عن نظم  هیك 
رش   . اكل

لیهالتحفظ الثاىن هو لكمة لو ىف عبارة ل ىل ما هو  ٔان ما الواقع  .  ذ املوات حمتوم هلعىن مب ، و اسمتر احلال 
ولكام جتمع لكام اشتدت قوة  ،  gravityیتجمع من جدید بفعل التثاقل یعود ل حيدث ابلفعل ٔان سدمي الغبار البارد 

اذب هذه  ته بعضها البعضالت ؤدى لشدها حنو مركز ، بني مكو ٕاىل ٔان  لكام ارتفعت حرارهتاولكام انضغطت  . هاجتمع  ف
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ست فقط متوت.  تلهتب متاما ی  ، ٕامنا تو ٔایضا ، معىن هذا النجوم ل ارة فوق جدا ا قوة حسریة نٔاو بعبارة ٔاخرى  ج
ىللغایة اخلیال  ء االٔكرب ٕاطالقأاال وىه  ، تقهر ت األنرتوپ   . التثاقل:  لغز الفزي

هيا حنن  یة اصاحموجد منوذجا ش ث دامئا ما  ، الثورات التق لهياح سمیه تداعى  برتتب  لالستقطاب ٔاو ما سوف 
سانیة ى ٕا ة ىف مرص القدمية .  ٔانرتوپ لیة ازدهار الزرا ا یاجاهتا ا ض كثريا عن اح ىل العامل مبا یف ا  ا وخمالطة ٔادى النف

لیاهئا رة ومن مث الهبوط من  ة  ، الربا اىت وامل النخر عٔایضا زرعت ٔاى ٔان الزرا الثورة الصناعیة ٔادت لظهور .  فهياا
رملان ىف ٕاجنلرتا ومن مث تضعضع متركز السلطة د الیا الطبقة الوسطى وال ارةحىت .  ىف ید خشص وا احلاسوبیة  الانف

عیة- ت الناهبة والوسائط الاج ت األبیض -ابألخص التلیفو الل  اكنت السب املبارش لوصول ماركىس ٔاسود للب من 
ى ،  ٢٠٠٨التغرر ابلعقول الصغرية اخلرضاء ىف نوڤمرب  ا تقریبا ىف  األمر ا املسلح ىف عصیان ال سخهتا املصغرة كرر حرف

ر  ى حركته طویال من اخللف األقلیة العربیة ٢٠١١مرص ینا ىل ٔاكیاس الرمل و  ، ا من  تالىت رسان ما انقضت 
ىل للطبقة الوس مترد قضت وطرها مهنم فور ٔانطى شباب القطاع األ م من ا ة عیهنا ىف لك  . بعد جمرد ثالثة ٔا والن

ت متركز السلطة ىف اجتاه  شت ال ااألحوال  ٔاو  ،  mediocrityوالاشرتاكیة والرتخص والغثائیة ميوقراطیة استف
ىنرتولكمة وسطیة املوات االٔ    . پ

 
  شر األمور الوسط

تون  ولك -سنواصل اخلوض ىف هذا اخلضم م
ء رتام طبعا لعلامء الفزي عن التحفظ لكیا التغاىض  -الا

ى مكفاهمي  نطبقوسوف األول  القانون الثاىن واألنرتوپ
ة  ٔاما  ، وشبه مطلقة universalامة جامعة فلسف

ة فسیظل قامئا  -هل املوات حمتى-التحفظ الثاىن  لف ىف 
ك س ف   عودةولو ستكون لنا  تفكري طوال الوقت ميك

ة لو شئتٔایضا  اعتبارهاآنذاك  لكمة فلسفة نفسها  ( فلسف
هيا   ! ) لنا عودة ٕا

 jargonالتاىل قد حيوى بعض الرطانة  تتابعال 
مة من زاویة ما كون  ضیاتیة الىت قد  ك  ،  الر لكن ميك

ارشة للتاىل  هاب م ا بأنك  ، لو شئت ختطیه وا ف مك
الل واملواتقد عرفت ٔان  ى ىه مؤرش لالمض  ،  األنرتوپ

دة  جته ز دة الاستقطاب ن رش  ،  لهاأى تآلك ىف 
دا وحتدیدا-والاستقطاب العاىل  ،  الوسطاألمور   - وح

هو  qualityأى تداعى للنوعیة  . مصدر احلیاة هو
ٔنرتو دة ل ىز اىل من ىه ى پ األنرتو .  پ مستوى 

ششت noiseالشورشة  الضبابیة  ىه ،  الضوضاء وال
ت وهبتان اخلطوط الفاص بني  والفوىض وختالط املستو
ىه  ،  سفف سفل وال التذلل ال ىه الرتخص  ،  األشیاء

لل والتفسخ ميوقراطیة ،  وحتلل املواصفاتاملعایري تآلك ىه  ،  التفكك الت  ىفٔاو توطیة تزنیل  هتبیطوىه أى  ،  ىه ا
لیه  ى  ىل ىف نقطة ال الارتفاع ا رار ٔاو ال  النظاماأل وساوى الرءوس ونوم  mediocrityىه تفىش الغثاء  .  كیةها

هيا من تعبريات ٔاو مفردات قد تعىن العدا  ام األنصاص ولك ما ٕا الل ٔاو فقر الكفاءة  ٔاؤاو املساواة القوالب وق القمية امض
  .  ٔاو النوعیة
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Entropy at Its Minimum! 
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  التعريف الرياضياتى

ى ىف ل املعادالت املعرفة نرتوپ ٔ
ات احلراریة  ینام ة  (ا نقال عن صف

من اجلزء األول من كتاب  ٦٣٥
Robert Resnick and 
David Halliday, Physics 

(Wiley, 1960) وما بعدها  ( ، 
  : ىه

 

  

  

ث  درجة  Tو ،  احلرارة Qح
ى وواحض ٔان  Sو ، احلرارة األنرتوپ

اسها ىه الچوول ٔاو  دة ق و
ى الوضعني  i, fو  ، درجة لكڤني/   الاكلورى كون الفرق بني ٔانرتوپ ث ال بد ؤان  هناىئ ح وضعا النظام الابتداىئ وا

ا طاملا العملیة الىت مر هبا ال رجوعیة -املعاد الثانیة-   . الطبیعةالعملیات املعروفة معلیا ىف من سائر  ٔاى ،  موج
قل  ة  (مث ی ى ىف املیاكنیات إالحصائیة ) من ذات اجلزء ٦٤١صف ه من مقال  ،  ٕاىل حبث مفهوم األنرتوپ مستلهام ٕا

Freeman Dyson, What Is Heat? (Scientific American, September 1954)  ،  الصته ٔان
ري مرتبة    :   االٓىتضع نص املعادف  ، disorderedاحلرارة ما ىه ٕاال طاقة 

  

 

ث  ى النظام Sح سمیه  w و Boltzmann’s constant هو kو ، ٔانرتوپ  the disorderهو ما 
parameter ،  كون االت الىت ميكن ٔان  سواب للعدد اللكى لل لهيا النظام م لیة الىت قد یوجد  واملقصود به الاح

  . لهيا
ى  ء الال یقني  ، الفوىض مؤرش ملستوىٕاذن ىف املیاكنیات إالحصائیة األنرتوپ وبغض النظر عن -اجلسميیة وىف فزي

سانیات ء ٔام لٕال متى للفزي مل زائف هل ی مل ٔام  ى  -هل الال یقني  س ااألنرتوپ لكمة ٔاخرى ىه ٔاو  ، لعشوائیةتق
ى تذهب ٔاب . اجلهل ات احلراریة فه ینام رجة حرارة  .  ىه املوت ،  عد قلیالٔاما ىف ا ى القصوى ٔان یصل النظام  األنرتوپ
ى ٕاذا  ملوتا.  تولید الشغل مستحیالعند وضع كهذا یصبح بدهيى ٔانه و  ،  مشرتكة تعم لك ٔاجزائه وسطى ما ختطینا ا

ء  لامء الفزي ات ل بعض الىشء الرشوط الصارمة الىت یضعها  ینام ما سیكون هو  ، احلراریةتطبیق القانون الثاىن ل
سانیة ى إال حث عن نظري  حتت امس األنرتوپ هيا.   س ىل نظام الطاقة  ، للمزید حول الرشوط املشار ٕا الانطباق فقط 

داه احملدود املغلق ىل ٔاى ىشء  س  رية من الفصل السادس من كتاب  ، ول  G.F.C. Rogersانظر األجزاء األ
and Y.R. Mayhew, Engineering Thermodynamics —Work and Heat Transfer 

(Second Edition, Longman, 1967)  ،  ده ىف ى ست ا من نص القانون الثاىن وا ا ك است ٔاو رمبا ميك
ى تقرٔاه االٓن اب ا الف هذا الك د زوا    . ٔا
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What’s Entropy? 
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  السينريچى واألنتروپى خيط رفيع
  سعيك الدائم للكفاءة القصوى هو بحكم التعريف تطرف دائم : أو—

ا وبني املعت والتنامغكهامش توضیحى ال بد من التقرر بوجود  بني الهدم  ، فارق بني الصوابیة الصیاصیة ومىش 
ى ، وبني البناء واكمل عنارص الطبیعة معا ى وقهر األنرتوپ صار بني األنرتوپ ووضع ما جرى  املعیار هو الهدف ، ٔاو ابخ

ى ري ى والسی   ! ىل مسطرة طرفاها األنرتوپ
ا  ل من ما ال حرص  ٔانت تواجه یوم تم ال بني جودة السلعة وسعرها ، هذه التواز سعى حللول  هنأانت  ، م ال 

ى ، بني قطبني لوسط شبه رمادیة الرماد األنرتوپ سعى لنقطة املنتصف الىت  ىل  ، ال  جودة ٔاو األرخص ٕاذ رمبا ختتار األ
یاجك الفعىل ئا بني بني لكها حسب اح  maximizeتعظمي ٔاو قصونة سعیك هنا هدفه ٔامر آخر هو .  سعرا ٔاو ش

دامك للنقود ست وسطیة ٕامنا تطرف -من جمرد تعریفها اللغوى-والقصونة  ، كفاءة است   . ل
ىل  اصة جترب  سمى.   synergy ’ التآزر  ‘ٔایضا مثة ظروف  ال ما  ال ىف  ،  hedgingالتحوط  ذ م كام م

سهو وصفه ابلوسطى اطر وهو قرار ميكن  رات ٔاو ا ى جيع خمتلفا عن الوسطیة  ، توزیع الاس لكن الفارق ا
اص هو ضبابیة غیاب املعلومات ى  ، األنرتوپیة ٔانه یتعامل مع ظرف  ري كون هو نفسه نوع من السی ة ٔان قد  والن

احٕاذا ما اكن یضمن  نیا من الن   . ٔاى هو بدوره نوع ما من القصونة ، ادة احلدود ا

 
  للعلم والتقنية متضمنات ال يراها خالقوها

ل العامل ىل رؤیة مستق هتا مقو دارجة لكن ،  العلامء مه ٔابعد الناس قدرة  د العامل .  مربرة جداىه ىل غرا فلك 
ىل الصعوابت ىل التغلب  س  ینصب  الم، ول لق األ اته لكها حيارب .  من طبیعة شغ  ش ح ومن مث یع

دة الصعوابت ا ىك حيل مشلكة وا ه للتفاؤل.  ، ٔاح ’  مستحیل ‘، ومن حقه ٔان یقول  ٕانه بطبعه خشص ٔاقرب للیأس م
لیه مشلكة ٔاصعب قلیال ٔاو خمتلفة بعض الىشء فى االٓخرون ابحلمل من مق.  ٕاذا طرحت  ك كدح ب  دمه الوثريةٕانه    . ا

 
  :  من أقصى اليمني ألقصى اليسار جربت كل شىء آلالف السنني الحضارة

  ، لتزمت والتحررا ، التمهل والتسرع ، الدموية والحنو ، التنافسية والتكافل ، املادة والكلمة
  ، إلخ …ر اغيعبودية وحرية األ ، العزلة والتخالط

  ؟ املثالية الستدامة الحضارةفهل آن األوان الكتشاف الصيغة 
  ، األنتروپىاملفتاح يكمن فى مصطلح رياضياتى اسمه هذا الكتاب يعتقد أن  …
  ! إلجابة وإن ال يعد بهاسيسعى ل ؛ نقطة االنطالقهى  -حاولة السيطرة عليهامثم ومن -مراقبتها أن و

عیة النعدام الرؤیة هذا implicationsاملتضمنات  شعر خمرتع ٔاو  ،  الاج ل ٔان  االت فردیة م ل من  سع مبرا
ت ٔاو واضع  ینام كن قد توقعه قط من فعلته -ٔاو حىت مطبق-ا رى ما مل  ني  ٕامنا ىه  ، معاد طاقة الاشطار ابلندم 

ة نفسها للك الناس شمل لك ىشء تقریبا ىف احلیاة الیوم اب.   متتد ل شمل معظم مسعى الك وسیكون حتت  ، هذا س
سانیة ى إال   . مسمى عریض هو األنرتوپ

 
  التقنية ونسميها الحضارة ’ بالثورات ‘كيف ننبهر 

  ؟ بينما أمنا الطبيعة ال تعترف إال بالتطور فائق البطء
یة ، ٕاذا اكن التطور یقع ىف الطبیعة بطیئا جدا حن ٔامام تناقض معیق  ، وٕاذا اكن تعریف احلضارة هو الثورات التق ف

د ضد لك الثورات ألننا ضد لك الفورات.  للغایةوجوهرى  الثورة  ،  هنا قد حنتاج لوقفة لتعریف التعریف.   حنن قا
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یة ىه ثورة بأى معىن كون مصطلح الثورة  ،  التق ريه-ٔاال حيمتل ٔان  ات  سار  ، قد رسق -كام لك املصطل وهو دیدن ال
ست فورة.   رب التارخي یة ىه ثورة ول ات ىف الطبیعة البطیئة املم ، الثورة التق ٔیة طفرة حتدث للچی رامك .  ىه طفرة 

واص س رسیعا بل صريورة طوی مرهقة دءوب وم ى .   ل اح ا كون املف سون للعبقریة قد  ل من قد حنتعریف ٕاد
/٠ ٩٩العبقریة :  ال هذا املأزق

/٠ ١نتح و ٠
  .  ٕالهام ٠

 
  ؟ أو هل من رابع -الضاغنون  -الغشاشون  -املغفلون 

ت بنوع خطري من احلرشات الواخزةحيىك ٔان  س للطیور یدان فٕاهنا تنقى لك .  عشرية من الطیور ٔاصی وألن ل
ة والرٔاس طقة الرق اء م لیات.  جسدها ابست لیصها لها من الطف ام طري آخر بت ىن .  هذا یتطلب ق لو ٔان املیل الچی

لیاتهو الرغبة ىف )  املوروث ( ة االٓخرن من الطف سمیه دكتور دوكیزن تنق ىن ، ٔاو ما   suckers ىف كتابه الچیني األ
ة ٔان تنجو لك العشرية وال مشلكة )  لكمة مزدوجة املعىن مبعىن املصاصني واملغفلني ( ، ألن لكهم  ، ستكون الن

اكة ة رقاب ورءوس ٔاقراهنم من احلرشات الف سعون لتنق ا.   س الیة للغایة لكن هذه  ، وال بد ؤان التطفرات   م
ة ادة الچیی ى حتدث عشوائیا  وال ختتلف قلیال ٔاو كثريا مبرور الوقت ، هذه ا لق م ماذا لو ٔان املیل .  ، ال بد ست

د دة ٔا دم الرغبة ىف مسا سمیه دكتور دوكیزن  الطبیعى هو  لكمة ٔاخرى من  (؟  ٔاى الغشاشون cheats، ٔاو ما 
ات  ة الواحضة والفوریة ىه انقراض العشرية ) كسابقهتا بة الپوكرلع مصطل ىن .  ، ستكون الن ماذا لو ٔان املوروث الچی

ایة الغشاشني.  وضع هذا املیل ىف بعض الطیور واملیل االٓخر ىف البعض الباىق ىل ر سهر املغفلون  دث ٔان  س ، وسی
ا ٔاوفر للبحث عن الطعام والزتاوج والله ایة األفراخجيد هؤالء وق دث صريورة  و ور  اصطفاء طبیعى، تدرجيیا ست

natural selection لكن املفارقة ٔان انقراض املغفلني سیؤدى بعد قلیل النقراض .   تؤدى بعد قلیل النقراض املغفلني
لیة دا خيلصهم من احلرشات الطف اریو ىه انقراض ا الغشاشني ٔانفسهم ألهنم لن جيدوا ٔا ة هذا الس لعشرية كلك ، ون

ل ت العشرية.  ٔایضا رشا هل اخلالصة ٔان ىف لك األحوال لن تنجو م لكن ماذا لو ٔان هناك .  ؟ رمبا  ، طیورا وال 
لثا ذ.  بدیال  ني تأ یىن موروث یدفعك ألن تعطى فقط  ل چ ات دكتور دوكیزن  ماذا لو ٔان مثة م ، ٔاو ٔایضا مبصطل

ل ٔان یقدموا  مجیال ىف املقابل ، ٔاى من یذكرون   grudgersالضاغنون  دمه ق الضاغنون من   ( مجی من 
ة الثالثة.   ) ، موش لكمة وحشة الضغینة سىب للك من ت املیول الچیی ىل الوزن ال لو .  ساعهتا سیعمتد األمر 

سبة ما حرجة لبیة ٔاكرث من  ش دون سوامه الغشاشون ٔا قرضون ، مث بعد ذ ك ، سزيدهرون وینفردون ابلع ام نعمل س
سبة ما حرجة.  ومن مث لك العشرية لبیة ٔاكرث من  ىل ما هو قامئ من مغفلني  لو الضاغنون ٔا ش الغشاشون  ع ، س
دمات جمانیة من طرف  حىت یؤدون النقراضهم قرضون بعد ذ ألن الضاغنني لن یقدموا هلم ٔایة  ، لكهنم مه ٔانفسهم س

د الل  وا جو العشرية من    . بقاء الضاغنني، وس
اب ماذا لو ظهر فریق رابع … ستطلع ىف هذا الك فریق جيتث احلشائش الضارة ٔاوال بأول ورحينا من لك هذه  ، س

ة  املوازناحلساابت اخلطرة والىت ىف ٔافضل    ؟ ضئی الكفاءة genetic poolجتعل الربكة الچیی

 
  الحداثة تحسست مسدسى-كلما سمعت كلمة ما بعد

  ! عن املهلبية أتحدث—
رووست  روایة مارسیل  ىل حنو ٕابداعى جامح جرئ ورى  ى ظهر  ة ا ’  البحث عن الزمن الضائع ‘متاىه األزم

ل معاودة العثور  ،  ) ١٣١٩٢٧ ( بد والضیاع یعىن اح ٔ ىل ما نفهم ىف العربیة الفقد یعىن الضیاع ل قال عهنا یوما  (و
مج لراد ر دا ىف جنیب حمفوظ ىف  ة معره وح لیه بقاء بق ریده معه لو فرض  ى  یو الىب ىب ىس العربیة ٕاهنا الىشء ا

د فقط ش مع كتاب وا ة والع ئیا اكنت التجربة اجلاحمة واجلریئة ٔایضا .   ) ! وا اد ‘وس ’  العام املاىض ىف ماری
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متناه ٔان اكن یقف األمر  مجیع احلاالت املشاهبة ، لكن وكام  جتربتان رائعتا اخلیال والتحرر وكرس لك اجلوامد.  ١٩٦١ ، ما 
د مل وا دة وف دود روایة وا   ! ، وال یتحول ملذهب عند 

دٔا الال یقني  ء  uncertainty principleاألصل ىف لك هذا هو م امل الفزي ريج  زین ى وضعه ڤرير ها ا
ريحصیح ٔان األسئ الوجودیة الكربى .  ١٩٢٧اجلسميیة سنة  ك ل ٔان یقول  بدٔات ق  رووست كتب ق ، وحصیح ٔان 
ئا ريج ش زین ت ها س اجلس م ل ل األمه عند وجودیىي ت األ ، ٕامنا فقط الثورة الصناعیة الىت قزمت  ، ؤان الشا

سان فراح یبحث عن معره الضائع د إال سا ى س ده ا ات ألنه و دٔا الیقني اب ىل م ن ، ٕاال ٔاننا نضع ید  ىل فهم ٔا  
  . تقع املشلكة

هتت بعبارة األول الشهرية الرب ال یلعب الرند  لز بور الىت ا ن ون ستا  Godلكنا یذكر املناظرة الشهرية بني ٔای
doesn’t play dice   . رید حتدید رسعته اكنت املشلكة ٔان اكن من املستحیل حتدید ماكن جسمي ٕاذا كنت 

ساطة.  والعكس ابلعكس رى به والسب ب ، وهذا  ٔانه ىك تعرف ٔایة معلومات حتتاج لفوتون ضوىئ یصدر لعینك حىت 
سانیة بیولو .  یغري من طبیعة اجلسمي ماك ٔاو رسة ٔاو لكهيام معا ن ٔاننا ٔامام مشلكة ٕا ستا ره بور ورآه ٔای ة حمضة چ ما مل 

ء هبا اجزة.  ال شأن لعمل الفزي ىل الرصد  سان  یه  قدرة إال س  ت ثق ، ل سهت فوتو ني  وسی للرؤیة سوى 
هتا ٔابدا.  الوزن خسیفة الوجود ستطیع رؤ ث لن  ردة فقابعة هناك ح قة ا نفس الىشء .  السب ٔانه كبري جدا.  ٔاما احلق

ىل استكشاف الفضاء ذ ٔانه  سانأ -رسى  ست وراء الكون .  صغري جدا -ى إال مل فلن جنزم ٔان ل ام وصلنا من 
د ٔاو بعض  ٔاكوان ٔاكرب ؤاكرب ىل سطح ٔا وات ٔاصغر ؤاصغر تتطفل  ستطیع اجلزم بأن مث ٔاكوان وح لام ال  ، م

ا ت ىف ٔاجسام ريج  إاللیكرتو زین ن وبور وها ستا القة لها ابملرة مبیاكنیات المك ؤای ، بل إاللیكرتون نفسه ال  ، وال 
ري الطریقني مس.  ستطیع رصدها وال حيس بوجودها د فقط ال  رش:  دود لسب وا   ! ٔاننا 

 
  العدمية

لنا ٕاذن قدراتنا حمدودة للغایة د هو  ىشء وا لمنا ٕاال  زد  جزات العمل مل  اللك تقریبا جيادل .  ، والثورة الصناعیة وم
لفهتا احلرب العاملیة األوىل ٔان ما ٔافرز لك هذا هو الكدمات هائ لت هنا .  الصدمة الىت  لیة مث بعدها بقلیل اد لسري

ة (احلداثة ما مسى مبا بعد اب ىه لك مسرية احلضارة ٔاو  ، واحلداثة ىف عرفهم ىه عرص الصنا وىف عرف هذا الك
یة زاویة ختتلف .  ) الثورات التق ني جاء  ريون ٔان الاقرتابی راه الك   . درجة ١٨٠ما ال 

ابة ٕان ٔاعظم مهنج ل ا ىل س ني سأل  دامئا ما نقول  ة مدرسة املشاغبني  نقدى هو مهنج سعید صاحل ىف مرسح
لب احلاالت (هذا ینطلق من ٔان الس فن جامهريى .  ’ ؟  فني السؤال ‘ ون ىف ٔا ، ومن مث املهم ىف   ) وكذا لك الف

لیة وما بعد ١٨٠هنا تظهر الـ .  فهمها الرغبة ىف فهم لب املوضوع هام  ، احلداثةدرجة واحضة بني السري زامن مو رمغ 
سان.  ورمغ احتادهام ىف السند العلمى بفرض اعتدادهام فعال به ٓ إال قة ضا ، لكن  هام وجد نفسه ٔامام حق

ناقضني لكیة ابتني اكنتا م ه.  الاست مكن ف فه والسب  ىل الرصد ألنه حقري و ري قادر  سان  هذه اكنت .  إال
لیة ابة السري سا.  الاست ىل الرصد ألن العیب ىف الكون نفسهوإال ري قادر  ري حمدد املالمح ن  ىن ومهبم و .   ، ال یق

ابة بعد دة  پیةاملهلبیة األنرتو ، احلداثیةهذه اكنت الاست ال الصا رين من األج ت الىت استفرغت ٔاخماخ الك وسك
  . نفسها ماكهنا

رية ٔاهنا مل  یة للعقود األ ىل ٔاساس من قمي احلداثة ٕامنا ٔافرزهتا عقول املهلبیة لشباب معظم ٕاشاكلیة الطفرة التق تأت 
ة ما بعد احلداثة دم لهبا جاءت امللفت للنظر ٔاهنا  . ارقني ىف  ظهرت .  وخللق فكر ال مادة،   من فكر ال من مادةىف ٔا

یاجات حلل  كولو اح سون ونوس  ة ال للتعامل مع املشاق البدنیةچ سا ان مبز اك ، ٕاد ید من إالغراق ىف املادة خيرت
هو نرتولص فهل من مث مثة  ، واستطالع خصائصها ا ج ملا بعداجلحميیة  ةیپ ٔ سلعا ملموسة احلداثة ٔاهنا مل تعد ت
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ولیتورسیارة ثالجة مصباح  مالس hardwareخردوات - ت  -اكلك دمات طر ت  softwareٕامنا  شبع املعنو
  ؟ ابألساس

اب مع الیوتومشوار خنىش ٔان  … یوسیات ت پیاهذا الك   . كون ماراثونیا جداقد ومع الت

 
  ! بهيمة عادية : هى أقصى تمسك بالوضعية األرقى إطالقا لإلنسان -تقريبا بحكم التعريف-لحضارة ا

رة مه  ة األصلیة طوال الوقت یدعوننامن الربا كفون عن حتقري ، ملغادرة صفاتنا البیولوچ دیة ال   basic الغرائز القا
instincts سانیة ‘كون عن دعوتنا للرقة والتعاطف وفنوال ی  ، الىت حتدث عهنا فروید توإ  ’ إال  ، الء شأن املعنو

ئا من لك هذا ألنفسهم ، soft powerشأن لك ؤاى صنوف القدرة الطریة  ألهنم یعلمون ٔان هذه  ، ب ال یفعلون ش
  . من قوهتا وال ميكن ٔان ینجروا مه لفخ كهذامصممة لتجرید احلضارة 

 
  العودة لغرائزنا الحيوانية األصيلة

سانیة ل حتت مسمى هالىم بال معىن هو إال نا غرزة الق ل ف سار ق وغسلوا األخماخ بأكذوبة مضحكة امسها  ، ال
رشیة سا ،  حرمة النفس ال ىل وجه األرضب طبقا للعرض والطلب ال یوجد ىشء ٔارخص من إال سان  اة إال .  ن وح

ام وحركة الهی -من ساعهتا  ی ىل حرب ڤ یات واحلرب  سار الرائد ىف  -زي والثقافة املضادة كلكپعقد الست اكن هذا ال
سیة دیة ، الرتوجي للحریة اجل نا الغرزة القا لوا ف مهتا ٔان ق ات  افل جدیدة امسها الفميینزيم لینا جب  لكن مؤخرا خرج 

رية   . اجلس ، األخرى واأل

 
  ؟ هل اإلنسان اشتراكى بطبعه

ه د ابحىث معهد ڤون مزيس هذا سؤال طر ظور  ،  ٔا ل الوجود وهو سؤال اكرىث من م ساىن مستق ألنه  ، نفسهإال
لیق  ٔ دى قانو ٔامسى للطبیعة هو قانون الرصاع املفىض للتطور ٔاو ما یعرف ابلتحیؤ ل سان یت لو حص مفعناه ٔان إال

survival of the fittest  . اب ربط لك مالزم هذا الك طا كبريا  ن خ ن ستكو ن اجلدلیتان املتضاد   . ها

 
  ؟ هل التقنية ديموقراطية بطبعها

اكلیفهاالثورات  یة تأىت ابلوفرة وسهو احلیاة وخفض  وهذا ممن یعىن ابلرضورة استفادة طبقات ٔاوسع  ، التق
شة ونوعیة احلیاة والرفاه ت ٔافضل للمع یة دميوقراطیة بطبعها ، مبستو هل ىه ابلتاىل :  وهنا السؤال ، مبعىن آخر التق

  ؟ ٔانرتوپیة بطبعها
نا سلفا بنعم اب تفسري ملاذا توجد دوما س لكن  ، واحض ٔاننا ٔاج رب هذا الك اول  یةن وهل  ،  ٔامثان ابهظة للثورات التق

رها السلبیة قدر إالماكن ، هذه حمتیة ال مفر مهنا ٓ   . ٔام ال ، ٔاو هل من الوارد حمارصهتا وحمارصة ا

 
  ! كتبت عليكم الكتابة وهى كره لكم

ب الهواة املبكرة ىف ومؤمترات ىف معارض  ني قال ٕانه حواس س  ات خسر امجلیع من الشاب بیلل ج تصف السبعی م
ة وى بیع الربجمیات بل سیجعل مهنا صنا ني  ، ی د  به ٔاى ٔا ك فها شدید الثانویة  ئا  قالوا لكهم لكهنا طاملا اكنت ش

اسوب جدید رتاع احلق املادى الصعب امللكف ، یمت بناء    . هذا الا
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ات اق:  السؤال ات مادیة حبتةبعد ٔالف ىل خمرت یة  ال ظهور الطر ، رصت فهيا الثورات التق ت ٔاال یدعو م
ة الفلسفة املثالیة softwareاحلاسوبیة  الق القمية املعارص لٕالقرار بص س الست   ؟ مكصدر رئ
دم :  إالجابة ست ى س ىل الغرض ا ىل نوع ت الربجمیات و والفكر سیظل املادى یظل ماد  ، هذا یعمتد 

قار.  فكرا ى حيتقره ٔاميا اح م ا ابة وىه كره لمك ، ٔارسطو نفسه اكن ميارس ال لیمك الك ت    !  ورمبا اكن یقول لنفسه كت
والرات ساوى مئات بالیني ا لق رشكة  دث عن كیف تأىت لفكرة صغرية  ني نت وهل ىه  ، سنخوض ىف هذا 

ساوى ف ، ساوى هذا املبلغ حقا ساوىلو ال  رد الفكرة ،  مك  ساویه  ساوى هل    ؟ ولو 

 
  ؟ هل الحضارة زوالية بطبعها

یة الزوالیة حتمل معىنلكتاهام  ،  stateلكمة دو ٔاو  ة ، والوق طق ست هذه نظرة م ذ وقهتا مث  ’ ا ‘ ؟ ٔال ستأ
لل تتفكك تدرجيیا ٕاىل ٔان  ، بني الناس ’  نداولها ‘ ت ضة احلمك تضعف لسب ٔاو الٓخر ف لهيا األنرتوتلقائیا ق ى پ تقىض 

اب  ،  معوما ؟ متاما یة— استدامة احلضارة ‘من هنا جاء عنوان الك ارى للثورات التق سانیة كمثن ٕاج ى إال  األنرتوپ
ة األماىم   . ’ والفاشیة كخط املوا

 
  كثمن إجبارى للثورات التقنيةاألنتروپى اإلنسانية 

  والفاشية كخط املواجهة األمامى
السلطة ٔاو س رأ عمى یني 

یتلكس ٔامام ما هو قادم من ثورة 
یة  ال (لمیة ٔاو تق سة :  م الك

ة الىت رفضها  ة ولغهتا الالتی الاكثولیك
ال وابلتوازى لك  ،  جالیلیو م

ش  ، ) إالجنلزي ال یمت قهرها ٕاال بتجی
نوع ما من الثورة  ، دائرة ٔاوسع ضدها

مترد ٔاو الغضب الشعىب ٔاى  ، ٔاو ا
قرار وذوابن بؤرة تعدد مراكر ال

مثن  ، السلطة من الرمادیة املسامة ٔاى 
ى لكمة مثن  همما تعنیوذ  ،  األنرتوپ

ارى اب ٕاج   . ىف عنوان الك
ى لن تذهب بعیدا قهر مجود  ىه من الشعبویة ،  هل الحظت لكمة ثورة شعبیة ف سبق ؟  ملاذا ،  لكن هذه األنرتوپ

ات والشعبویة ىه الناطق ، وخطل تفكري السلطة ینات احلضارة ، ري الرمسى للچی الىت مل تذهب  ومبا ٔان هذه ىه چ
ركز جدید للسلطة  ، ألى ماكن لور  داثة وٕانفرسان ما سی ارة و لقد ٔاو قل  ، ٔاو قل حضارة ،  ىل وجه ٔاكرث اس
ة األماىماشتغلت    . آلیة امسها الفاشیة خط املوا

اب البحث عس  قى ف تبقى من هذا الك سمیه  ، ن سؤال الاستدامةی وى ٔاصیل ف جيب ٔان  وهل ىه مكون ب
یة طارئة ، بذ الامس احلضارة ا وق كون  ري مسموح هبا ألنه ال بد  . ٔام ٔاهنا ميكن ٔان  دئیا ٔان إالجابة الثانیة  واحض م
ص  Revolutionن الـ وأ  ،  Evolutionصريوة مستلهمة من قانون طبیعى آخر هو التطور  ، ٔان جند صريورة م

دة با ة م ىل ٔازم   .  )  mutationرمبا استلهاما لظاهرة ٔاخرى من التارخي الطبیعى ىه التطفر ٔاو الـ  ( تقع فقط 
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That’s Industrial Age! 
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  املادة التى صنع منها كوننا ذات طبيعة تطورية وإال ما وصلت لنا أصال

ن شارلز دارو ة ، ماذا جاء به  رس ىف كتابه وقذفها ىف وجوهنا وما امحلم الرباكنیة الىت اكنت اكم   ؟  هريرت سپ
ىل  embededالطبیعة التطوریة املتضمنة  ني حناول إالجابة  امل آخر جيب ٔان یوضع ىف الاعتبار  ىف املادة 

ا د  . سؤال استدامة احلضارة من 
 

  وجاء الغشاشون
ة مستقرة كون الربكة الچیی   ؟ من مه الغشاشون ؟  مىت 

ةبقدوم العبی لص من مقل الرق ركة الطیور الىت عرفت كیف تت ىل  لث  ل عنرص  ىل األغیار د اح  :  د ٔاو ابالنف
  ! الغشاشون

 
  املشذبون

رید فریقا رابعا امسه املشذبون الشهريذ ى ىف منوذج املغفلون الغشاشون الضاغنون البیولو ا الطبیعة  ٔاو  ، ٔام
لیه من امس هلم النتافون ستقر  ة فریق ،  ٔاو ما اكن ما س لیة واخلارج ا ثاث لك عوامل النخر ا ه اج كون واج
ىل ضامن استدامة جممتعاهتا للحضارة ، وإالنفاذ ألقىص مدى ميكن الوصول ٕالیه ٕارادة التطور ىف املادة الىت صنع  ، والسهر 
الدها وملا وصلت ٕالینا قط ، والىت ٕان ما اكنت ذات طبیعة تطوریة  مهنا كوننا   .  النقرضت حلظة م

 
  تبادليةمفردات  ١٠الفاشية اءة الدارونية الكفالثروة الحداثة التقنية النوعية املادة الطبيعة الحضارة 
دم ىف الواقع حنن حىت اللحظة اس  ىل حنو  ١٠ ا ابلفعلت هناىف اجلفارق ألن الواقع ٔان ال  تبادىللكامت  املادة :  وهر ب

هنا من ت املادة  الىت انفجر هبا كوننا  یة وثوراهتا  احلضارة   الطبیعة كام جتسدت ىه وقوان الرثاء الفاحش  التق
الق القمية ال  ( املستو حرص من است هودال من الریع م ارة وقطع الطریق البدویة  ، دمي ا روات إال هیك عن 

هالىت ال تولید فهيا ٔاصال ٔا ا احلیاىت األوسع   )   ما اكن نو لیق ال للجمیع  البناء وإالجناز  احلداثة مبفهو ٔ  التحیؤ ل
ال األرسطیة  . الفاشیة احلارسة للك هذا زال بوسعنا اشتقاق املزید من املرتادفات قل م ميني  مث ولع ال    الرتاث  ا

ر  البعد الرٔاىس   الاستقطاب  اخللود  ت ،  املب من لك الطبقات یةك ار الها   .  كیفام شئت ٔاو رمبا ٔاخر

 
  ؟ إخضاع األنتروپى اإلنسانية للرياضيات

ست حىت فكر احملافظني  الاستدامةهنى هذه املقدمة آملني ٔانه قد ابت من الواحض ٔان قطعا  ست امجلود ول ل
ة تطوریة والاستدامة  ، لناوسیاا ، إالمساك بعقل املادةىه التقلیدى ٕامنا  ست ستاتیة جامدة ٕامنا دینام ىه الطبیعة ل

ى التطور  ، التطورهذا استدامة  ا الطبیعة ا ه ٔام لمتنا ٕا یثا یأىت كام  هذا  ، عنید الاستدامةوكذا راخسا بطیئا ح
ض زبد  متعات بأفاك ونالىت هيبط اراشووتیةپاملثالیة األفالطونیة ال ابلضبط نق ىل ا ریدون فرضها  ، لوذعیةال مهرهبا 

لهيم من كون موازى امسه الفكر لكها رمغ  ( ٔارىق من كوننا املادى الوضیع املشعثهو  فرضا ابعتبارها ٕالهاما سامو هبط 
  .  ) ! ؟ یوتوبیاه اخلاصةفرد للك خشص ٔان ىف الواقع ، و   ا مفهوم ذاىت ٔاصالپالیوتوب ٔان 
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اب ٔان نصل لصیغة  هنایة هذا الك ضیاتیة formulaنأمل  س  ر سانیةت تق ى إال ٕاجناز لو ٔافلح لاكن  ، األنرتوپ
ى الكونیة ٔاو لنقل حىت  ة ٔاو األنرتوپ ى البیولوچ نرتوپ ٔ ال ل ركني للزمن ٔاو لغري وضع معادالت ٔامشل م ا جدا  اكف

ى نرتوپ ٔ   . النظریة العامة ل
ىىل ٔان هذا ال یع ة جتمید األنرتوپ ف ا معاد ٔاخرى لك املؤكد ٔاننا لن نقرتح جتمیدا اكمال .  ىن ابلرضورة ٔان تتوقع م

ال  لیه م ة كام اكنت  ا الثقاف ح .   ىف مرص القدميةلل ة للك حنیات ممك بذابت تقرتح ثالثة م  dampingهندسة ا
ئة احملیطة الف درجة املقاومة الىت تضعها الب هتى به للسكون للجسم املتحرك ختتلف ابخ ل ٔان ت دها  ، ق فهل نفضل ٔا

ىل من نقطة البدایة سمح ٔاصال بنقطة هنایة ٔا لتحرك ٔاقرب ملنحىن ل  امنوذجسنفضل لیكن فهل  ؟ ٔام ال جيب ٔان 
دة وهابطة حول حمور ٔافقى ،  اجلیب ى مث نعود لرندها ألصلها إبجراءات مضادة ، حركة صا  ؟ جراوهام  ، رتفع األنرتوپ

كون    ؟ ثالىث األبعاد ؤاعقد كثريااملسار هل رمبا 
ابة و من هنا ٔاى  ل ٔان نبدٔا ابلك لیة ق سبة نضع اح ىن ابل ضیاىت یق سؤال ملاذا ل ٔاننا لن نصل ابلرضورة حلل ر

ل وسقط ٔاطوار احلضارة زن ٔامر مستحیل  . تضم ساطة ألن مفهوم استدامة حضارة للهوموسپ لنقل -لعلنا قد نتوصل ب
كوینه البیولو ال حبمك  مبعىن ٔان من  ، كام یقال رضب من مش اللكة ، یوتوپیا موهومة ،  هو جرى وراء رساب -ىم

ري نتوصل رمبا لٔان  -لنقل ٔایضا- وأ  . حمتیة ىف لك احلاالتنتوصل ألن املوت  اجلائز ٔان ة فقط لوصفة لتأ ت الشیخو
  . واملوت قدر إالماكن

ب ىف ظالل ٔاسامء وف سلك ما نفع ٔاننا  ال العظام األسالف ك ن وفروید ویوجنٔام بون ودارو  ، ٔارسطو وج
دئیا وابلتاىل  امس فات لك هذه العقول اجلبارة كتوقع ابملثلمن الصعب م ىشء    . ٔان نأىت 
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  نيفى البدء كان الچي
اب امللهم وامللهم  . فعال ، ىف البدء اكن الچیني ح وكرس الالم [هذا ما ٔاىت به الك كتور دوكیزن ] بف ىن   الچیني األ

Richard Dawkins, The Selfish Gene (1976)  .  
ركهبا لیحقق من چیني ال  د احلى وما حنن ٕاال مطا بلهاء جامدات  د العاقل بل الاكئن الوح اللها هدفه هو الاكئن الوح

ئة حو ىف الوجود وهو التحیؤ ىل الب سید  ر والازدهار وال   . والتاك

 
  ما أعز م الولد إال ولد الولد

  !  كم أنت جبار أيها الچيني …
ء اىت شعور الان ريها لتعرف مك هو  شاءون  ات احلروب ٔاو أللف من  مفهوم  ،  انظر ملدرجات الكرة ٔاو لسا

ة   ! جربوت الچیني ، القوم
  . األب یقفز ىف املاء ٕالنقاذ ابنه وهو ال یعرف العوم

ل الان الضعیف ة ، األم تق ىل  ، تلفظه بعیدا وحترمه من الرضا سان وال حىت  ىل إال س قارصا  وهذا ل
  . الثدییات

س-ٔانىث الناسك  صب  -املانت د للبیض ا ذاء ج ح ألنه  سمیة فرس النىب  (املترضع تلهتم ذكرها بعد التلق ىه ال
كو  ، املرصیة رتعوها هبدف السخریة من نىب إالسالم وما اكنت تفع م   .  ) لكن ت قصة ٔاخرى ، اته بها

رجمة  ئا كهذاچ هل ابملهر  لمه ش د قد  كون ٔا ة جتع یأىت للرضاع دون ٔان  كون ، بل األحرى ابلسؤال  ی ٔان 
كن به هذه الربجمة ال :   العكس ئا امسه احلصان ٔاصالچ هل لو مل  ة كنا سنعرف ش   ؟  یی
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اولت یوما تأمل احلمكة املرصیة الغریبة    ؟ ما ٔاعز م الو ٕاال و الوهل 
ار ٔاهيا الچیني ، حقا …   . مك ٔانت ج

 
  التحيؤ لألليق وليس التحيؤ للجميع

ىل ٔافالم احلیاة الربیة تذه مك دائیة وقسوة  ٔان حىت ىف ٔارشس بعض الفرجة  ئات  ال -الب ارى النصف م كص
ا الىت تصل فهيا احلرارة لـ  شىت ٔانواع الاكئنات -ویةدرجة مئ ٧٠اجلنوىب ألفریق اة مستدامة زاخرة  د  ، توجد ح وهذه ٔا
ف ىل التك   . ومن مث ما یوصف بقوة احلیاة ، شواهد قدرة الچیني الفائقة 

لیق  ٔ رس ىف سیاق  ،  survival of the fittestتعبري التحیؤ ل لسوف الطبیعة هريرت سپ مفهوم صكه ف
ىل دا اته  ن وكتابه الزلزال رشو ت ٔاو بعنوانه الاكملرو  Charles Darwin, On the Origin ofٔاصل العشار

Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in 
the Struggle for Life (1859)  ،  ه رس-ورش وتطبیقاته  implicationsلتبعاته  -ٔاى سپ

applications تلفة عیة  ، ا ريهااج   .  و
واكن جفر طویال ومرعبا من  ، زن لهوموسی العشاریة املعروفة ابومقة هرمه  ، هذا الرصاع بني الاكئنات ٔافىض للتطور

اطر ألبعد مدى اىل ا ر  ص ومل ال   . شغل الق

 
  ماكينة اسمها الحضارة

ر املدهشة رك بعض االٓ ر مل ميض دون  ص ومل ال ارسوم  ،  عرص الق البا ما اكنت  ، الكهوف مذه االتقان ٔاح و
ت ابألخص -میا لو شئتل -توثیقا  ٕاهنا املاكینة  … ؟ ما جدیدك  مرص ابلضبط ، ٕاذن ما ىه احلضارة .  تلف احلیوا

ی الق  ه ق شتغل من ٔاجل هدف معالق ٔاكرب من ٔان تفكر ف رشیة الىت  ري ال رشیة و ص ومل العمالقة مبالیني الرتوس ال
ر ار یرتاوح ما بني وفرة طعام ال تنضب ، ال حىت بناء هرم یتكون من مالیني قطع الصخور كت بعضها  ، هدف ج

هنا ن اخلاص بك ب سمح مبرور اكرت االئ ىس ٔاننا بعد ىف العرص  ،  عرشات األطنان ودقة بعضها ال  ل دون ٔان ت ق
زى  اىس-الربو ث حىت  -الن ز وال ح ك -اجلدوى بدوره ىف ٔامور كهذه ادمي-احلدید نفسه ال الربو شف امل   اقد اك

  . بعد

 
  عندما كانت السماوات صافية

قة وجه املرصى القدمي فعرف بوجود ىشء امسه الهواء سمة رق ة لفحت  م الساموات الصاف ومبا ٔانه یتحرك فهو  ، ىف ٔا
ا لعواصف  ، اكئن  بذات الطریقة النیل اجلبار الهادر العاىت صیفا الطیب واهب  . اتیة فهو ٕاومبا ٔانه قد یتحول ٔاح

ضان هادرا مدمرا فهو ٕا ، الزرع شتاء هنر هيب  ، ٕاذا اكن الف ش هذه ٕاذا اكن ا ٕاذا اكنت  ،  فهو ٕالك سبل الع
فء ستطیع تبدید الظالم الشمس  ح لك هذا الضوء وا ى ٕام بل لك هذا اخلري ماد  ناح البقرة متن ٕاذا اكنت  ،  فه
نا ا ه روسوتلق ى ٕا ف كفاءة مذهمن ا اصیلاحملالقطة حتمى ٕاذا اكنت  ، فه ا لقوارض  لك ل مبجرد مواهئا ٕاذن ؤاح

دار  ههذ ة والاق دد ٕاذا اكنت  ،  ىه قطعا ٕاالربا ال للت ري م ضان و شري الف ٔ األرجاء مع هطول املطر ك الضفادع مت
ت ( ازى وجتدد احلیاة ال بد ٕاذن ٔاهنا ٕاجعواخلصب االٕ والوفرة  رش  .  ) هیك اطر والفوىض  لك ٔانواع ا الصحراء تأىت 

ت  وا ى وح رة  ٔایضا ٕإاذن فه ا ت ست خسمت   (ٔاو بضعة آلهة ج ريمهابست ن ٔاوى  ، و متساح وا وهمل جرا ابملثل ا
وحش ب ٔاو خملب م ست آلهة ألهنا الوحوش فائلام بأن  ، ولك صاحب  دة  اتیة الرشقة الافرتاسیة ل ٔاو بقضمة وا

رشتلهتم  ت جعلهتا متثل  -هياف املرعبوهذا هو - األمومة املذه تصفاألن لكن  ، ال دى قوى الطبیعة ى املرص ٕا



١٥  

ات احلوامل ؤاطفالهن الرضع د اللطبیعة  املوت نفسه ٕا .  ) املتخصصة ىف حامیة األ اد ىف جربوته ال ميكن أل
امله السفىل ىل انضباط وقدسیة  سهرون  ن    . وجربوت االٓلهة سدنته ا

كرب وتخمتلف شأت من هنا  ، ٕاذن ت  منو واحلیوا آلهة العنف و  ،  آلهة اخللق واخلري والعطاء الىت جتعل البذور 
نة العطوف التأمل وامجلال ، املفرتس ٔاو احملارب ٔاو السام سفقط نالحظ ٔان  . ٕاخل … وآلهة السك ت ٔاو  تل هناك معنو

الق ‘ اللك معتربون  ، صنع رشا ٔابدا وٕاال ما اكنت آلهةی االٓلهة ال وهذا النوع من  ، حمضة لكها قوى طبیعة ، ىف األمر’  ٔا
ز فهذا  ،  ٔاو حىت لغريهام بدون تصنیف خلري ورشوسواسیة  ن جاء وسرنىسیأىت الحقا ال   .  من ٔا

 
  الطبيعة آلهة مصرقوى 

ات-تقریبا لك قوى الطبیعة  ن بعد بضع ٔالف ستا ال نیوتون ؤای شفها املرصیون  -اكلىت ٔاغرق ىف احلدیث عهنا ٔام اك
د مهنا ذ الامس اجل د وا ىل وا ساطة اطلقوا  كرا وب ا نرت ،  ٕا:  ید املبتكردم ه اشتقت الحقا لكمة  ،  ٔاو حرف وم

Nature  .  

 
  الصفحات األولى فى كتاب علوم النيتشر النتر هى

ئیة ما ميزي هذه االٓلهة عن لك آلهة  تافزي ة معنویة ظهرت الحقا م ة خف البا ، حقريةمفهوم ال  ، ساكنة ىف السامء 
ني هبا ىل العامل املادى ٕاال ىف عقول التفهة املؤم ة آلهة احلضارةٔان  ، حول لها وال قوة وال تأثري لها  ق  ، اكنت آلهة مادیة حق

ئیة حمضة   . مل الطبیعة ومبیالدها و ، فزي
ءلكمة تنضح ابملادیة  ، تعىن مزنل مالیني السننيلكمة هیلك ال  ، مسكهنا ٔایضا  به وما ت هذا ، ٔاكرث مهنا ابملیتافزي
اتنا ا ، فسه مفهوم مادى جدان اخللود بل طبعا  ، رتهنا لكمة ن ات ح نیا لكمة ساف ،  نیادميومة  اتنا  ،  عفوا ا ح

  . العلیا

 
  ، آلهة مصر ليست دراما ذات بداية وحبكة ونهاية

  ، لألبدقصة مفتوحة بل كل إله أو إلهة هو أو هى 
  !اإلنسان يتعمق فى فهمه ألمه الطبيعة هذا ما عاش 

شالك  ا  رخيیا ظلت آلهة مرص ىف  واص morphingملاذا  السب ٔان لك ٕا ٔاو ٕالهة هو ٔاو ىه قصة  ؟ م
سان یتعمق ىف فهمه ألمه الطبیعة هتى طاملا ظل إال ة ال ت و تلفة ، مف   ! ولقواها ا

رما حبث ىف الشعر تفكري بدهيى ابعتبار ٔان .  ولىك یفهم آلیات الشعر حبث ىف األساطري ، ىك جيد ٔارسطو تعریفا ل
ست سوى حمااكة ، احلقل األساس للشعر هو األساطري رمهتا ل ة الىت توصل لها ٔان العملیة  اكتب  .  mimesis والن

مل ٕاى ىت كون من جمرد مشاهدة ف یه خشصیا مفهوم األسطورة ىه الفن كام جيب ٔان  كون  ودون ربط  ،  هذه السطور 
رخي الس ، لها آنذاك بأرسطو مل ىف  ا ألنه صار ٔاجنح ف مل اكن موح ة حو ٔانه نفس وىف  ، والف ذات الوقت اكنت الض

سوع امللقب ابملسیح رش  ، قصة  رخي ال ا ىف  ا وجنا نه (األسطورة االٔكرث ذیو   . ) هذه ٔایضا مما سنعود ٕالیه ىف ح
ا و ىل  ، ماذا اكنت حتاكیه ابلضبط ٔاساطري األولني ، ؤایضا یظل كذ السؤال العكىس مف ني ٔاقول األولني  و

دةاألرحج لن ٔاقص اصة ف لو ٔامكن :  األسطورة األم ، األسطورة األساس ،  د سوى ٔاسطورة وا زس وحورس  ٕا
ل عرص األرسات   .  تعقهبا ملا ق
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  ؟  ملاذا يؤمن الحضارى بالقدر
ىل خملوقاته س ٕاميا إب خفى هارب مریض نفسیا یزنل نوائبه  ن ‘فقطعا  ( هذا ل ل األد یعوزه ٕالىل  ‘و ’ إالبدان ق

ت حيرم ع اجلامع سان ٔامام قوى الطبیعة ٕاال  -ٔاى القدر-هو ما  ٕان ذ ، ) ’ الب لامىن جدا بضآلته ٕاك ٕاميان مادى جدا 
ىل طول اخلط ٔاو للك الوقت ستطیع التحمك هبا    . ؤانه ال 

 
  رب العرش العظيم

ات   ذ الوقت البكر وحتت ت الساموات الشفافةىف ، زمن الانطبا
م اكنت األجواء  األوىل الىت ال تتكرر ة، ٔا ة واألذهان صاف ة واحلیاة رح ،  نق

ة  لوم الطبیعة النق زس وحورس هام  ل األرسات اكنت ٕا ىف عرص ما ق
شاخمة ة زائفة ٔاو م سانیة ٔاو ٔایدیولوج   . اخلالصة من لك ٕا

اع وإالصا الب   Adolf Erman, Aثیة معا ح ىف كتابه فائق إالم
Handbook of Egyptian Religion (1907)  ،  سور ایقول روف ل

ت املؤسسني ٕان من شبه املستحیل معرفة  رمان وهو من ٔاساطني املرص ٕا
زس ه ٕا ى جاءت م ل األرسات  ، األصل ا ذ ما ق وىه قطعا موجودة م

متجید الواسعني شار وا سجیل ألسطورة .  حىت صارت مبثل هذا الان ٔاول 
رس اكن ىف األرسة الرابعة شريان مل ، ٔاوز ه ست وحورس  ل وف رص ما ق

ب دة ٔاى رصاع اجلنوب والشامل ابلرتت رس هو مفهوم  ،  اململكة املو ؤاوز
  .  هو ٔایضا املوت والبعث وهو ال شك ىف قدمه

شبه لامء آخرون جسلوا ٔاسطورة موازیة ىه مالحظة املرصیني ٔان  النیل 
اله  سان ٔا امجلجمة مث ینحىن عریض هو ىل اخلریطة العمود الفقرى ٕال

ل ٔان ميتد للساقني  ى - رسوزأ ٕان من هنا قالوا  ،  املفرودتنياكلعصعص ق ا
زس :  السؤاللكن  . هو العمود الفقرى ملرص -ميوت وحيیا لك سنة من ىه ٕا

امئ هذه   ؟  ربة الغموض ا
رمان ٔادولفلو جتاوز قلیال عن الرصامة االٔاكدميیة ىف مقو  قد جند  ، ٕا

احىف  زس والىت بدورها سرتجع بنا لقدمي  ، مه نفسه القرینة املف ٕاهنا متمية ٕا
 ،  tyetالـ  هل تعرف ما ىه.   ٕاىل ما وراء األرسات ضارب ىف الزمن بدوره

ة ٕاهنا العروسة  یات ىف قطن ٔاو الابل احملشوالقامش دم قش الىت تلعب هبا الف
ا هذا ا.  الریف املرصى حىت یوم ٔسفللكن ٔایضا ىه مف ني وقد تدلیتا ل را ست سوى .  ح احلیاة اب زس ل   ١ٕاذن ٕا

لصة و ة   ٣و األم احلنون ٢الزوجة ا سان ؛ اجلراحواهبة احلیاة شاف ست سوى إال   . مرص ، الشعب ، ل
د االٓلهة القالئل اح آخر ٔاهنا ٔا سمى ابلتاسوع- مما یعزز هذا مف دة بني الرعیل األول مهنم ٔاو ما  ربطها  -والوح الىت مل 

ى جزء من قدراهتا اخلارقةحىت االٔ  ، القة حبیوان ما ة فه دة صنعهتا لنفسها فقط  ،  ج ىل مرة وا دادا  وىه راكعة 
ا ىك تطري هبا فوقه ومن مث تعیده للحیاة ل األرسات اكنت هذا .  زو مع مالحظة ٔان لك االٓلهة املبكرة لعرص ما ق

ت حبتة وا سان  ح ر لٕال ال ٔاما  . فهياال ٔا مج م حور  بنيالشهري الحقا ا زس وح قرىن بني ذات قرص الشمس -ٕا
قاربة الرمزیة مهنابني اصة  -حتىص ابالٓالف رمبا اكنتالىت -ٔامرا شائعا بني االٓلهة  همعومىف فقد اكن  -بقرة واكن  ، م

ى لك جممتع حمىل صغريسلواك  د ، حمببا  اشور بدمج ٔاو ٕابدال ٕالهه اخلاص ىف ٔا دته ٕاىل  ز ولكها  ، آلهة التاسوع ٔاو 

http://www.everyscreen.com/photos_18/Isis-Horus_02.jpg
Another Enigma, the Throne? 



١٧  

ئه القوىم االٔكرب لكميیتوخفرا اب إاظهار  مج-ٔاو رمبا  . ن زس -ٔاى ا وهو  ، اكن حماو لاللتفاف حول الغموض احملیط إب
دم فهم لها  ري املرصیني-ٕان حص رمبا یعرب عن  ى من جعلوها ٕالههتم من    . ٔاكرث من ٔاى ىشء آخر -اصة 

زس- ىه ات اكم  -ٕا ىل عرش و جتسد اكنت وأللف اسام  ( ذ ٔاهنا رب العرش العظمي ، عرشفوق رٔاسها جالسة 
ة الربیطانیة  Egyptian-https://www.britannica.com/topic/Isis-ورسام حسب املوسو

goddess  ،  زال رمهتام بعد لغزا وفرة منوٕان ال  بال ٔادىن -ىف نفس الوقت ىه .   ) االٔاكدميیني یعترب الامس والعرش 
سانیة ،  ربنا بتاع الغالبة -شك   . ٔاى مرة ٔاخرى ىه ٔام إال

 
  إيزيس هى الحل= شر األمور الوسط 

كن وسطا س سلواك ٔانرتوپیا ، ال  كن  ،  ال 
ضني ل ومسرت هاید ، النق ك تطرف ىف  ،  دكتور چ

ىض اللحظة  هتادن قطلكن الاجتاهني حسب مق  . ال 
ضاربة ال  حىت لو توصلت لقرار به توازن ما بني عوامل م

ري مفن یقولها هو فقط من ال قرار  ، األمور الوسط تقل 
ميشهيا لعب ع احلبال ورقص  هتازى  ٔاو رؤیة  ٔاو هو ا

ٕامنا قل لقد تطرفت ىف السعى للكفاءة  ،  ع السالمل
ت القصوى ، القصوى نفعةامل  ، القصوى صاد  ، الاق

لیة التاكلیف األدىن   . هكذأاو  ، ، ٔابعد نظرة مستق
آالف امس الىت نصفها یناقض  ١٠الـ ات ىف لك هذا 
ىل ، النصف االٓخر   !  لها املثل األ

كون  دة الوجودٕاذن ال غرابة ٔان  ىه  ، ابلتاىل ىه و
ىه األسئ وىه البحث  ، الوضوح األوحض واللغز األلغز

ساطة ىه  ،  ىه لك ىشء ، عن األجوبة ولرنبط -ٔاو ب
ا الطبیعة -األحزمة   ! ٔام

اح آخر أللوهیهتا  ؟ آالف امس ١٠ذات الـ    مف
ة الىت لن تصل  ینام ذات الصريورة التطوریة مستدامة ا

اح ٔاهنا ٔام األلغاز ٔاصال ،  لسكون حمطة هنایة قط  ، مف
ني احلضارة:  والسؤال . املتناقضة ساویتان ىف  ان م ٔاو  processٔام مثة صريورة  ، هل سیظل چلك وهاید كف

رجة ٔان ستصبح احلضارة والء وراء قد تصل evolvementاستطوار  سؤال طویل رمبا بطول لك هذا  ،  بنا 
اب   . الك

رشهو سؤال ملاذا ىه األشهر قاطبة بني لك آلهة  -ىف هذه املر-األمه من لك هذا  دة الىت اكنت لها  ، بىن ال الوح
راطوریة  ، خبریطة األرضمن التارخي هیالك ىف لك شرب مما عرف ىف ٔایة حلظة معطاة  ساع إالم ظلت هكذا ىف ذروة ا

لهي ، الرومانیة ه ىه نفسها الىت رسقهتا ووضعت  كر  اواملسیحیة الىت اغتصت لك ىشء عنوة مبا ف امرٔاة امس س
سبة  ،  مرميتدعى سفردميیة  ات  م  نة الشیطانیة مل تصل ىف ٔاى یوم من األ /٠ ١٠٠ت ا

شار الىت حققهتا  ٠ ان
سان ، ٔانت ؤأانىت و ٕاهنا  ، بة مرة ٔاخرىإالجا.  ىه سان احلضارة ، ٕاهنا إال سان ، ٕا كام مل ميثلها احلضارة  ، حضارة إال

د قط هبذا السمو   . الشمولٔایضا هبذا و  ٔا
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نا مي هبذا املعىن  ام-ك ىل حنو  دة املرصى أ  -ولو  م اكنت الساموات متثل كیف اكنت عق ةصل احلضارة ٔا ما  ، صاف
ل  ل ق ون األهرام وق ى -حسنا- وأ  ، واحلروب واألرسات واألغیارعرص اململكة م ل األنرتوپ   . عرص ما ق

یلور اكنت ىف  ث  رید  املراتٕالزياب راعظمة ٕالفهيا التوكید والتجسید الىت  اكنت تنطقها  ، زس ىف دورها لكیوپا
سمشددة  زی ت تقول األسطورة  ، واحضة حرفا حرفا ٔا ت ٕاحساسها الشخىص هنا ٔاتت عفو اللحظة إ صیغة  من عند
  . ىه نفسها هاىف ختطیط اكنت ال ٔاصل لها ىف النص وال حىت  ، اخلالص
كون األلوهیة وهكذا ىه االٓلهة احلقة …   ! ولیحسس لك من شاء رٔاسه ،  هكذا 

 
  املعت معناها ونقيضها

ة املرصیة الىت جتلس  ارجة عن الفال ٔهنا ٔاخهتا ٔاو صدیقهتاكثري من القصص ا ات تنا جاموسهتا و لكن  ، لسا
ة ال تبدى ٔاى حزن ٔاو ضیق .  هناك ما هو ٔابعد ٔاو قل ٔاعقد هتمت بعض من الاكتب مسع بأذنیه امرٔاة ریف عرسة ا

باهیة بأهنا حققت ٕاجنازا وىه تقول هذا رزق العرسة ومن أ  رياتا الصغاهتدجاج كون سعیدة ٔاو م اكد   ، بل ابلعكس 
عه ة  حىت ٔام اف ة و ى سیكرب بص جاج ا ة ا ركة ىف بق ل  ث سی ، وتفرتض ٔان توفريها الطعام لهذا الاكئن اخلب
ني رٔات صورة لسیدة را تزنلق وتنكرسوىف واقعة ٔاخرى  . وبنحو ٔارسع مل جتزع ٕامنا  ، اكن شاهدا نفس هذه املرٔاة 

ساطة رمبا ٔادمعت سمت قائ ب ىل ٔاحصاهبالربهة وجزية مث اب ارا ،  احلاجات بزتل  دث اكن انت ة ٔان ما  بعد  ، موح
ه ابظت عند موت األب ات احلیط ف ت لك سا شمل .  رهة ٔاخرى ٔاردفت ٔاعرف ب دة الوجود ىف نظرها ال  هكذا و

  .  ٕامنا امجلادات نفسها ، فقط العرسة
ل ذ ىل األقل جدا یعطهيا قد جتادل بلغة عرصیة ٔان  ة مع قد تقول ، ٔاو لو شئت  یاسالما دا ف ك ٕاهنا جمرد آلیة 

د ٔان  ، نوازل احلیاة ى املرصى امسها املعتىل ٔان بقلیل من نظرة ٕاىل العمق ست حيلو للمزورن هذه  . القمية األعظم 
الىق ٔاو الضمري رمجهتا الوازع األ ري ، سل ٔافالطون  ك ٔاكرث مادیة  -األمهوهو -بل  ، وب ىف الواقع ىه ٔاوسع من هذا 

ري الق.   ك س سوء األ ضها ل دة الوجود الىت ال جتعل  ، الهارموىن ، الاستقرار ، ٕاهنا التوازن.  ٕامنا الفوىض ، نق و
دى دجاجاهتا طاف العرسة ٕال ة تغضب الخ لهيا الفال ٔاو رمبا اكن األجدر بنا عنونة  ، ٔاو لتحطم صورة سیدة عززة 

اب املعت بدال  ئا یذكر ، من استدامة احلضارةهذا الك   .  دون ٔان خيتلف املعىن ش
لیه من مدلوالت*  ركك الستخراج ما قد تنطوى  ى ظهور رصصار :  قصة ٔاخرى واقعیة لكن من طبقة خمتلفة ٔا

ىل ظهره ویرتكه یصارع املوت  ،  ابملزنل لو رٔاته الابنة تضع قطعة سكر ىف املاكن رلكه حبیث ینقلب  ملو رآه الان   ، أل
شب الهناء األمر ىف حلظة ده جيرى ماكملة لرشكة املبیدات ، األم هترع ابلش   .  ٔاما لو رآه األب فست

 
  ىكونية بني الترتيب والفوضالعركة امل

ة ال ىشء ميكن ٔان ميثل هذا ٔاكرث من .  الرتاث الصوىف یؤمن ابلتناقض ویعتربه جزءا ٔاصیال من طبیعته الفكریة والروح
ة الـ  زس صاح دة الوجود.  والىت یناقض نصفها النصف االٓخر ، آالف امس ١٠ٕا   . من هنا جاء مفهوم و

ن العمدة  … رى البعض ىف كتاب دارو ن عرصه-املذهل ٔابعد من هذا ٔان  ة مبعایري ٔاد دیف ٔاصل  -وشدید الت
ت  دة الوجودراه ٔاعظم  ،  Origin of Speciesالعشار كة  ،  التارخيىف لك مرافعة عن و الل احنناءة ح ٔاق من 

ه ماراثونیا مع جاملها الربىء الوادع  ى ٔافاض ف فني ا ح الطبیعة الوحىش الظاهر وا رية تعانق ق مذه ىف صفحته األ
ادة ني  ى تطالعه األ اذ ا ري القابل للفصم القانون األمسى للك حلظة من الزمان ولك ، األ  شرب لیجعل من هذا التعانق 

  . من املاكن



١٩  

هتام الفرائس هو نوع من العناق ٔایضأان ٔام  ، العناق السالم هذا هل یعىن لكن ل حورس احلارس ؟ ا  ، هنا ید
انلیصبح ركنا ركزي ىف  ساطة هو  . هذا الب ا هناب ماء املسمترة حىت یوم هذا ال خيص حىت  ، معوما .  احلروب وا

دها هتا معظم ٕامنا  ، مرص و ار ب والفوىضان   .  Order and Chaos الباكرة تعتقد ٔاهنا معركة كونیة بني الرتت
رد املفهوم الصوىف احللول  ، ٕاذن دة الوجود  زتال و ىل ا ة  (هل یوجد ما جيرب  عاق الفراعنة امللوك تناخسات م

دة الوجود اخلري ، )  لٕال حورس كون هناك ىشء ؟ ٔاو  ٔاو ما قد یوصف بو دة  ٔاوسعهل من املمكن ٔان  من و
رخيیة مبعىن ٔان ٔاىت هبا التارخي نفسه وٕان بعد قلیل ، الوجود اخلري فقط   ؟ ٔام ىه حمتیة 

 
  اآللهة ، –أو لو شئت رمادية–عية متى اختفت طبي

  !وصاروا خريا وشرا ، أبيض وأسود ؟ 
فت مىت    ! ؟ ٔابیض ؤاسود ، ريا ورشاوصاروا  ، االٓلهة –ٔاو لو شئت رمادیة– طبیعیةاخ
ل ٔان نفصل قد یغرینا القول ٕان  ،  هه هه سمح بل وتقر ق د تناقضات الطبیعة الىت  إالجابة رمبا ٔان هذا هو نفسه ٔا

زسیة   ! هبا الرؤیة إال

 
  اصرب على جار السوء

ى لك  دة سائدة  الطبیعة عق
الیاپاىن ىف الریف .  عرق احلضارة

ون املنازل حبیث ال تعرتض  ی
سیاب ماء املطر  ولو جدول ماء ا
دا امة لو ٔاو  ،  عرضه شربا وا

حيتاج ٕازالته  ٔاى ىشء طبیعىیعرتض 
ه س قرصا .   ٔاو حىت ٕازاح وهذا ل

سطاء الناس فقط بل اكنت  ،  ىل 
ىن  -وال زالت قامئة للیوم- ٔاخشاب م

احلاكم العسكریون األعىت -الشوجان 
رخي الیاپان ت  -ٕاطالقا ىف  حو م

دمت دون ٔان متسسها  طبیعیة است
دى ٔادواته   ! ید حرىف ٔاو ٕا

ىل  منر وىه امس شائع للقطوىه لكمة  ، تورا ربو پريل هار رمبا نفهم ٔاهنم ٔامسوا الهجوم  ال هنا  ، االٓلهةطتعىن ا لكن 
  ؟ ملاذا ٔاصال ٔا املرصیون القطط ومل یؤلهوا الفرئان ، یوجد سؤال

صاد احلقىل والقط ىه احلاىم اخلري ست إالجابة ٔان الفرئان اكئنات واسعة التدمري لالق ا وٕاال ل  ،  ل اختذ مهنا موقف ك
ركناها حتظى بنصیهبا من عطا الطبیعة من العرسة ذكورةامل ابنة الریف املرصى لنا لربهة تفكري ٔانه ىه إالجابة .  و لو ق

هيودیة الشیوعیة الغارقة ىه هالوس داود قاهر العمالق ريى ،  هوللیوود ا ت توم و  ،  وتصور ظال من الواقع حلاك
ا  س القططوجد املرصیني یؤلهون الفرئ قد  -ولك التأكید واجلزم-لك   . ان ول
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٢٠  

  ؟ وحدة الوجود أم وحدة الوجود الخري فقط
ل قلیل  ست ىه وجد ٔان حىت ق بل ٔاصال ىف  . قوى الطبیعة العاتیة ، درةلكهنا ح الق ،  ابلرضورة ’ اخلري ‘االٓلهة ل

ا سلطة  د م كن أل ري ٔاو رشبالط االٓلهة مل  ز  ، نطق لكمة  الىق ‘لق ٔاى متا   . بني بعضهم البعض ’ ٔا
بد ٔ سمتر هذا ل لك قوى -لقوى الطبیعة حىت وٕان ظل ولو لفرتة انتقالیة  ، الرش من قوى الطبیعةاالٓن صار  ، مل 

رتام والقداسةماك -وحبمك التعریف الطبیعة فقط من احملمتل .  جار السوء عن، ورمبا هذا هو ٔاصل احلمكة املرصیة  ل الا
متیزي ىف ٔان  ابة حنو لك من اخلري والرشرضورة ا ، بل  ىب لست ٕا الصحراءپ ، مل تأت ٕاال بعد تألیه الهكسوىس أ  الاست

د فرضه  ى و  ، ٕاك توح ريةا س التألیه- مع هذه األ د ول   . بدٔات تظهر املشلكة -التوح

 
  حارس املحروسةإيزيس ربنا بتاع الغالبة وحورس 

  ! الثنائية األزلية األبدية
دة لك الوجود حفورس یفكر بطریقة خمتلفة دة الوجود اخلري ٔام و زىس هو و ة احلشائش :  كثريا سواء إالميان إال تنق

سب ىف ٔاى ٔاذى ل ٔان ت ى یطفو هنا طریفالسؤال ال فقط  . الضارة ق ل هل عبارات :  ا إالميان جبربوت الطبیعة م
ىل جار السوء ب امل لصاحب امل ، اصرب  ىل  ، س ريها ، ربكارمهيا  زسٔاى رب  ختاطب ؛  ٔاو  ٔام  ٕا

  !  ؟ حورس
كون  ،  ى ألهنم العلوم الطبیعیةهت ري م  االٓلهة كتاابٕاذا اكنت  ،  معوما دة الوجود فرمبا  دة الوجود لو التحول من و
  . ال ٔاكرث وال ٔاقل ،  هو نوع من هذه الصريورة اخلري

 
  أول مرة—الحرب على الشر 

ف القول الیوم املثري ٔان  ابت من 
قلبا وقالبا هو مكرصیني  ٕان شیطاننا
نذ إال  ى توارثته األد الثالثة  ا

ن سوبة ألىب القواد شاف  . امل اك
ا س ن انظر  ، دیث  سور  روف لل

— Of God and Godsآسامن 
Egypt, Israel, and the 
Rise of Monotheism 

ة  ،  (2008) دث  ٤٨ىف صف یت
ىل ذكرها  ى كام ٔاتت  دة ٔاپ عن عق
امسة  . ردیة الحقة من عرص الر

ى س ابلنطق - ٔاپ ىنٔاو ٔاپوف  -الیو
لوقات  هو ٔاصال امس ٔارش ا

هتامه لك لیا ، ٕاطالقا رخيیة فهو خشصیة امل ذات الامس ٔاما الهكسوىس  ،  حلیة الىت حتارب رع ٕا الشمس وحتاول ا
صار كام ’  لك البالد  ‘بغريه ىف إالميان نوه لتجرميه ی مل فقط  ، كفاح طیبةىف حمفوظ  عبادته لستفصل و فصلها معروفة 

ل هاتداول  ١٥١آسامن ىف هامش ص ٕاشارة جلیا صار بواملقصود  ،  لیا االٓنج  ادیث ىف نطاق ٔااكدميى كتابه وٕان  ق ٔ
  . ضیق
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٢١  

ذ  ، ٕاذن لها اللحظة ت م س ق اته الشیطانیة ٔابعد مما سبق هلم بدٔا یدرك املرصیون ول ٔان الرش ميكن تذهب طمو
ل مل  ، ختی وال االٓنما اكن واردا التعاش معه من ق ظهرت ومن هنا  ،  اخلري والرشجرية مثة مشلكة ىف  ٔان ، یعد مق

هنا ٔامحس ب وا ح ح ىل الربریة ، ٕا لنا حرب احلضارة    . ٔاول من ٔا

 
  الحريةتعريف 

ضیات   . احلریة ىف الر
ء اجلسميیة   . احلریة ىف الفزي
هتام ٔاى ، ىف البدء اكنت احلریة املطلقة ىل موجودات الطبیعة األخرى كیفام  ستطیع ٔاى اكئن ا اكئن آخر ٔاو الاعتداء 

هتام اكئن آخر  ، شاء ٔسالیب السائدة ىف عرص .  ال حيده ىف هذا سوى خطر ا اجة ل ة مل تعد هناك  شاف الزرا ابك
ر ص ومل ال ىل الطبیعة ال تعىن جمرد  ، الق ئا آخر ٔان السیطرة  ة ش سان الزرا شف ٕا لهيا كام وتدرجيیا اك الاعتداء 

ة  ،  مىض ة ٔاخرى -احلریة القصوى-ٕامنا وضع لنفسه حمددات ىك تصبح ت السیطرة قصوى من   . ومستدامة من 
  . احلضارة امسه ’ نظام ‘بـ  نعرفههذه احملددات ىه ما  …

 
  جذوع النخلفى وألصلبنكم 

اكرة امجلعیة للعرب وجسل رائ ة ولكوهنم دامئا ٔابدا احلثا احلفاة العراة مصاىص الكرهان الكریه كنوع من ا هتم املزم ون ع 
ى كرس لكمة من لك  ، اجل والنوى املهانون احلزاىن فأنمت األوطون ىل مرص  ٦وا ه حقدا وتطاوال وسفا  لكامت ف

ریدون التنك  ، وشعب مرص وحاكم مرص دام الىت اكن ینلك هبا املرصیون من  ل ٔاسالیب إال كقطع  ، ل بهس
ىل جذوع النخیل الف والصلب  ى املقارنة یعترب ما جتسده صور صلب .  األطراف من  ى  وما ٔادراك هبذا الصلب ا

ة سوع امللقب ابملسیح رفاهیة  دق ري ومعدوم اللكفة.  جنوم ٥دمة ف ك سط  ربط به .  ٕانه ٔاوال ٔا ل صغري  فقط ح
ىل ىك تتكفل  ، ناملعصامن من اخللف حول ال  رفع أل سة حراشیف اجلرید القدمي مث  ة الیا بعد والبارزة من اجلذع املتبق

حوم اقطعه زیفا وطعاما لعیون مرص احلارسة لوامح  ،  حبمل ا متزیق ظهره حىت املوت  یالهتا من اجلهة األخرى  وتتكفل م
مویة الىت هكذا ميكن ختیل  .  السامء  . مرص القدميةمن قرى ىف قریة  -جمرد ظهور-یظهر  هبا ٔاى غریبكنا نصفى مدى ا

ل كثريا وقائع من هذا النوع س ب ندرهتا واحض ، رمبا مل    . وطبعا س
هيم  ، لكن الشیوعیني من ذات األقلیة العربیة املتواجدة ىف مرص احلدیثة ، عن القریة الظاملة هذا عن ذاكرة املسلمني

سیة ،  اقرتابیة ٔاخرى یبة یتغازالن حتت التوتة :  للغایة اقرتابیة روما ست سوى اتنني ح د حسر .  مرص ل طبعا ال ینفى ٔا
ریدون ٕاعامء ٔابصار عنه ، ذ احلب حتت التوتة ىل خن  ،  لكن ما  ة معلقة  ٔانه ما اكن ميكن ٔان یتحقق لوال ٔان مثة ج

ىل مرىم البرص من هذه التوتة ، شایف املنظر   األمع جتاه الطبیعةونفس الهدف ىف النظرة یة چ السرتاتی نفس  . تقع 
اء ،  اخلالب ده ٔعصابهدوء وجامل واسرت رفعهالرؤیة احلروب قط یدعوك  نه لك ، ل  ل ائرة حتت لك ورقة جشر  .  ا

ة  ا هذا ٔاو كیف تدافع الطیور ماذا تألك هذه لكن  ، تغرید الطیورسامع رو ىل طعا عن ابلضبط ٔاو كیف حتصل 
د خيربك ، ٕاخل …ا صغاره ة والسالم.  ال ٔا لنا ،  املهم الاراكن ل هبمية العادیة دا ل ا عة  سلب ، ق ال وم روح الق

ماء ت ٔاصال ٕان ٔامكن ٔاظافر ؤانیابناتقلمي  ، سفك ا ىل لك ٕاهنا .  بل جعلها ال تن شتغلون هبا  سار الىت  سرتاتیچیة ال
كفوا عهنا قط حىت اللحظة ،  نشعوب احلضارة ىف لك زمان وماك سانویة  ، مل  سانیة وإال ادة حتت امس إال ميارسوهنا 

سان  دام بال بال بال وٕالغاءوحقوق إال   .  عقوبة إال
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٢٣  

دث ٔاما  ة ودمویة منٔا س مثة ما هو ٔاكرث درام لیات فل ارةحواجز  الت رامپ ساعیة لفصل  الت الىت طبقها دو 
ا . األرض لعاملني كبرين شدیدى الانفصال والعز یا معه اتفاقا للتداول سميوتون جو ازر آس ولو مل یوقعوا  ، لو وقع خ

ا ٔایضا   . سميوتون جو

 
  ؟ ما هى الحضارة

ا للحضارة مك ىه مفهوم مادى حبث سمیه ابحلضارة ، لع الحظت ىف تعریف یة ىه ما  وهذا التعریف  ، الثورات التق
ة لتولید الرثوةال شأن  من قریب ٔاو بعید مبظاهر الرفاهی ات جان ون واالٓداب  ، ة الىت جاءت مكنت ل الف م

تلفة ات ا فاالت ؤانواع األطعمة واملتع وامل رة وصفه ابلقدرة الطریة  ، والاح  soft powerٔاو لك ما اعتاد الربا
ات واملعن ، ) یرتمجوهنا عند القوة النامعة ( م ت ىه لك ما ميلكون مع فقرمه ویعلون من شأهنا كثريا ابعتبار ٔان ال و

  .  املدقع ىف القدرة املادیة

 
  الحضارة هى الوحشية املدركة املستلهمة املنضبطة بقوانني الطبيعة

  ! برية أو الهمجية هى الوحشية الخام كيفما اتفقوالرب
د حتدیدا د وح الوحشیة املدركة املستلهمة ضارة ىه احل:  من هنا نقول احلضارة ىه الوحشیة لكن مع فارق وا

كون واحضا جداهذا  … ! والربریة ٔاو اهلمجیة ىه الوحشیة اخلام كیفام اتفق ، املنضبطة بقوانني الطبیعة ألهنم  ، جيب ٔان 
ض الوحشیة رة ىف  ، یعرفون احلضارة بنق لها الربا سامح ٕاىل آخر التوصیفات الىت ید هتذب والثقافة واللباقة وال ىه ا

م وعرقهمعقول ا لیات متص د هنم كطف   . حلضاریني حىت یفسحوا صدرمه لوجودمه ب
متیزي بني األمرن هذا  ىش ا ی

رش  كثريا مع املقو الشهرية للبارونة 
دیة  صاد ىه احلریة القا ٕان حریة الاق

دة ت األخرى  ، الوح ولك احلر
كون لها  ، مشتق مهنا وال ميكن ٔان 

  . وجود لها ٔاصال بدوهنا
 

  شىء اسمه مصر
الثلج یعىن ابلرضورة اجلفاف 

ل ني بدٔا ىف الاحنسار .  والتصحر ق
وراءه  لفسنة ٔالف  ١٥حنو 

أامطارا غزرة غطت   معظم ٔافریق
ألحراش  یعرف ابابللون األخرض ف

ذ لتنحرس هذه بعد  ، اڤالسأاو 
د فقطمن جدید فقط تصحر لك ىشء ی و  آالف قلی ٔاخرى ري  ، لیزبغ ىشء وا م حقا ىشء م شذوذ رسم لاله

ىل ةالنصف رمال الصفراء الشاسعة ل ریطةاخل ملفت  حبريات ثلجیة شاهقة ىف قلب القارة تفرغ  ،  الشامىل للقارة األفریق
سمى ظهر  ؛ محوهتا ماءا لك صیف ىف جمرى امسه هنر النیل   ! مرصىشء امسه ظهر ،  وادى النیلما 

 

http://www.everyscreen.com/photos_18/GoldenWheatField_01.jpg
The Golden Revolution! 



٢٤  

  الطعم األصلى للطعام
هناك هوجة جتتاح الرشج 
الیا ىه رسقة األطعمة  األوسط 

هتا ألنفسهم املرصیة  ، ادى.  وس
س فقط یفعلوهنا ىف لك  ىشء ول
اورة تظهر .   املطبخ املرصى الصور ا

هبا مثرة لفاكهة ٕاستوائیة وسط 
شهتر هبا مرص ر الىت   عرشات ال

ها حتیة فقط  ، تقلید رت ا
ش  الىت  امللكة ، ت ال ٔاكرثو س حل

ري واسزترعته  لبت الك اح است بن
رت صورة خل ٔایضا .   ىف مرص لیط ا

مر  قمحال ما یعرف وهو واللنب ا
لحفظ لابلكشك وهو وسی 

ف یا ألنفسهم ، ابلتجف سهبا ٔاعراب غرب آس كن لك .  وهذه ٔایضا ی لب ٕان مل  ىل ما هو ٔاصل أل ىف مر ما سنأىت 
هيم ولو مبجرد األسامء رجع ٕا ٔاما لو الزمع  ، مفردات لغات ت املنطقة هذا لو اكن لو زمعهم ٔان هذه األشیاء ٔاو ت 

قة ف خيص احملتوى ة احلق وهبا-الصارمة ٔان ٔاهل الریف ىف مرص الصار حرص ال یصنعون من األطعمة ٕاال  -ال س ىف ج
ل  ري .  آالف سنة ١٠ما اكنوا یصنعونه ق ى ابت معمتدا وحمببا ىف لك العامل ىف القرن األ ى ابلطامطم ا حىت الطه

ه ویعتربونه ٔا مقرف ة و ٔاهل وخمرتعو هم ف .   ا ألن لونه ٔامحرشمزئون م ة والقلقاس ولك ما یطبخ امللوخ حرص -البام
  . ابللون األخرض -ٔایضا

ى ميحق لك  لكن السؤال ا
هتم ال یتعلق  ٔاولئك املوطوئني بدون
ور  ت الق ابلتارخي وال مبحتو

:  سؤال معارص جدا ٕامنا ، ٕاخل …
یل  وال’ طعم ‘ ملاذا   مرص ال م

افسته ولو من  ستطیع ىشء م
ادة ٕانتاج  ، بعید وملاذا ال ميكن ٕا

ذیة بطعمها األصىل كام اكن ىف  األ
مذاق اللحظة ،  جفر الثورة الزراعیة

یة ، طعم  األوىل للثورات التق
ى طاملا  ،  احلضارة األصىل الطعم ا

ى مبقو املرصیون تفاخر به  الب
  ؟ یولك

ات األصلیة ظهرت ىف مرص سان احلضارة امجل  السب ٔان الچی ات الزراعیة یل وامجلی ٕاىل ٔا ؤار ، من ٕا وع املنت
ى، من طویل التی إ  واحلیوانیة د ، واستوطنت هبا ىل لك ما تلحق ابمسه لكمة الب هتا األصلیة بال ، هبا و ا ىل  ها 
ربة ٔاخرى  تغیري ا بنفس مواصفاهتا ٔاو طعمها ىف  ادة ٕانتا بل  .  ىلحىت لو نظر خصائصها ٔا ، وطبیعى ٔان ال ميكن ٕا

http://www.everyscreen.com/photos_18/FreshVegetablesMarket_02.jpg
Revolution! 

http://www.everyscreen.com/photos_18/Wine-Beer-Cheese-Beef_01.jpg
Wine, Beer, Cheese, Beef, etc. Everywhere: 

…But Always Ask for the ‘Original Taste of Taste’! 
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ج ٔاى ىشء  Land of Plentyٔارض الوفرة ٔاهنا ٔاصال السب  ؟ مرص ٔارخص ماكن ىف العاملحىت الیوم ملاذا  رهتا ت
  ألهنا خصبة جدا ال تضاههيا ٔاى ٔارض ىف العامل

ى د ذاته ٔایضا هناك الطه  ،  ىف 
الرثاء املذهل للمطبخ املرصى ىف 
د سوى  ه ٔا كن یعرف ف وقت مل 

ل التارخيى اكن  . الشواء البداىئ ق
ت  الطعم األصىل للطعام هو مكو
توضع ىف قدور خفاریة مع املاء ٔاو 

ة السمن ٔاو  ت الورق عصائر النبا
 ، بعض حمسنات الطعماخلرضاء و 

ارشة النار  ى دون ٔان متسسها م وتطه
ا زب خممتر  ، ٔاو عواد مث تؤلك مع 

اص زائد  ، مصنوع ىف فرن خفارى 
ري من اخلرض والفواكة الطازجة  الك

ت ٔاو مع بعض األطعمة  ، واحللو
ة ترتاوح  احملفوظة حسب نوعیة الوج

ات اخلرضوات ٔاو األسامك   . من اللنب احملفوظ ىف صورة جنب ٕاىل خملالت وممل
ال من نوعها ة شاهدة حىت الیوم حملة فائقة ا زال ح ن ،  وال  د ٔاعظم ٔاابطرة روما هادر توصف .  ىه غرفة طعام ٔا

راطوریة بل لك التارخئاخضم بأهنا  ميیة مرصیة ، ؤاخفم غرفة طعام عرفهتا إالم دیقة  تتوسطها  ، اكنت ابلتعبريات املعارصة 
اته ه ؤاسامكه ؤاجشاره ومزرو ه متاسی راطور وضیوفه من لك  ؛ حبرية ممتدة كام النیل مبا ف كن یقدم فهيا لٕالم ت مل 

ت املرصیة اخل   . الصةاألقالمي واألرجاء سوى االٔ

 
  ؟ فى أرضه مرزوع ملاذا الحضارى مزروع

سان ىف األرض زرع إال رة ىف األمر ٔان ألول مرة ا ة.   اجلزء االٔكرث ٕا یة ،  سلوك غریب امسه الزرا  ، امسه ثورة تق
  . امسه جفر احلضارة

زرع س هذه ؟ لكن ملاذا ا ىل األقل یات واألسامك ٔاو حىت الثدی ساطرة ىف الطبیعة فأكرث الطیور  تل لها وطنان 
ع ٔاو اجلفاف  اب مرة لك سنة هراب من الصق هياهتاجر ذهااب وٕا   . وما ٕا

http://www.everyscreen.com/photos_18/Kishk_01.jpg
Egypt, aka Land of Plenty! 
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اكنت هذا یدعو الفرتاض ٔان كام 
شأ فستكون آخر ب  مرص ٔاول ب 

هنار د  . س ال غرابة ٔان اكنت مرص 
، وال غرابة ىف استدامهتا  احلضارة

ات وجوها هكذا ال زالزل ال :  أللف
اصري  ت مدمرة راكني ال ٔا ضا ال ف

وقعة  رد بري م ل حىت ال حر وال 
لام   ( ابملعایري العاملیة األخرى متاما م

ٔان نفرتض ٔان كام ىه اكنت األوىل 
ى آخر من ميكن ٔان ميسه  فه

شأ عضمه  ، الاهنیار صادها  اق
سیظل طاملا  ، شف وسیظل

ل تیجى  ة الف ظلت لك صبح بیا
 . ) تفرش وعربیة الفول تیجى تلف

:  السؤال هنا عن جفر احلضارةلكن 
د  ، هل الطقس هو السب الوح

وادى  ، هل رمبا ألننا ىف بطن اجلبل
  ؟ ضیق محمى جببلني ميینا وسارا

ن -هل السب ٔان احلضارى  ا
زس ىل  -ٕا ا  ی الال مربمج چ
  . طموح

ىل  هل شعب احلضارة ىف رضاه 
اته ئا من الشبه  ، نفسه وح حيمل ش
طبعا ٔامحد اكذب سعد  ؟ مع العبید

وجامل محضان یقوالن ٕانه حيمل لك 
ٕان مل یفوق العبید ىف  ،  الشبه
  .  عبودیته

س هذا الاستقطاب املقرون  ٔال
ابلرضا هو رشط القانون الثاىن 
ات احلراریة لتولید الشغل ینام  ، ل

وعكسه  ،  للبناء واحلیاة واحلضارة
ى والعدم الرمادى   ؟  املوات األنرتوپ

وهل  ، بناة األهرام عبیداهل اكن 
ٔام  ، العبید یصلحون ٔاصال ملهمة كهذه

متلكهم ٕاميان ابلغ امحلاس بأمهیة ما ینجزون   ؟ تتطلب ٔاحرارا 
فى األمر لو عكسنا املقو ؟ ما معىن جممتع حمافظ جوهره احلریة   ؟ وهل ی

http://www.everyscreen.com/photos_18/GirlInTheWindow_01.jpg

http://www.everyscreen.com/photos_18/GirlInTheWindow_02.jpg
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Dressing for the Greatest Weather! 
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ىل لك هذه األسئ وت ٔان احلضارى مزروع  … كولو الهاجس ىف ٔارضه ألنمرزوع إالجابة  األكرب  ىالسا
یة األوىل  ىل صناع الثورة التق ت نبات قامئا ىف األرض -رمهتا تدور حولهااكنت  املعض الىت-املسیطر  ة تث  ، ىه كیف

ل  اال ینقلع مهن   .  األوانجمئ ق

 
  إحنا إللى اخترعنا االختراع

شافات مك  یة األوىل تتواىل الاك وال نقصد العامرة والهندسة  ، اكنت ىه ٔامعق من لك ما سبق ختیىف هذه الثورة التق
ة والطب والف  ة والص ات وخمتلف لك العلوم واحلرف والصنائع من مث و املواد  اتوخواص وختلیقوالكميیاء واجلرا رت ا

هتا ة ،  الىت صاح صندوق جتهزيات الزینة  ٔاو ىف ىف مطبخ ٔاصغر مزنل ٔاداةوصوال ألصغر  ٕامنا لك ىشء ىف احلیاة الیوم
ته دة ىف حقل النبات نفسه ؛ لصاح ري املسبوقة وهائ الر یة  رتاع .  ٕامنا عبقرهتا العلمیة والتق ال ا ه م ني م هت بلغة -ا
ةچ الهندسة ال العرص  شمل النبات واحلیوان و و  -یی لقة اكن  جنت مرص من اجلفاف یقال ٕان ملثل هذه السالالت ا

  . ىف عهد رمسس الثاىناحملیط هبا 
همن هنا املرصى املعارص ال  ألقا مذهال من الیاپان ٔاو ٔامرياك  ميك رتع جدید فائق یأتیه م ٔان ینظر بأیة دونیة جتاه ٔاى ا

ال ص یعرف ، ٕامنا ینظر ٕالیه كام لو اكن من صنع یدیه هو نفسه ، م دة م دا فقط ألهنا مسرية وا قد اكن من ٔانه  ج
فاخراالرشارة ٔاطلق  رتاع:  دامئا ٔابدا األوىل فهيا م رتعنا الا ا ٕالىل ا   ! ٕاح

 
  ؟ شعب عابس أم ابن نكتة

س  راطوریة الرومانیة سیكون لنا معه صوالت ل الل وسقوط إالم اب املاراثوىن امض ىل ٕامنا ه ماراثونرد الك
ره األقل  كون اكتب هذا السطورالشخصیة الٓ ر لكن ، الغائرة ىف  ا یقول ٕان اجلنود الرومان .  نتوقف هنا عند ملمح 

ري عن ٔاهلها هو اخلنوثة ني وصلوا مرص اكن انطباعهم عن ٔاهلها هو التجهم ، ني مروا ابلشام اكن انطباعهم الك   . و
رك بمل یفض  د و ائرن ىف تفسري ت امللحوظةأكرث من هذا السطر الوح ال ٔانه جمرد التوجس  ،  نا  من ما بني م

ٔان عبوس املرصیني دلیل احملیطون بنا ن ومرورا مبا یقو احلاقدون املعارص  ، ب ٕاىل ٔان اجلدیة ىه طبع املرصینياألغرا
ة األصی ىف هذا الشعب ت لكن طاملا ٔازجع لك هذه التفسريات  ، بؤسهم وشقاهئم   . الرائعروح النك

 ، بوسط القاهرةمر ضیق جماور لس ٔاودیون مبى مقه  ىلعشت مع هذا سنوات طوی ٕاىل ٔان ذات یوم جلست 
ىل مقاىه ٔاظن اكن السب انتظار  ذ ؤا ال ٔاجلس كثريا  ىل بذ كنت اشرتهتا ىف ذ الیومتنف رد ٔاو  ، رتوش 

س هو املهم ئیني ال ٔاذكر ابلضبط ول ة وقت بني عرضني س شاف العبقرى هنا جاء املهم ٔان .  فس ارة حلظة الاس الاك
سامات عریضة ، الغریبة من نوعها هثم مصحواب ابب د ات اكن لك  ولك اجلالسني مبفردمه اكنوا  ، لك اجلالسني ىف مجمو

جهمني  سم ك  (م د فقط اكن یب اء وا ه وعرفت السب ،  ٔاب ابلفطرةام ابست   . )  لع عرف
ئا رشد اخلیال ىف كیف حول املرصیون لك ىشء ملناسب ئا فش ةمث ش هب فال وا لیه  ، ة لالح حىت الصوم املفرتض ٔان 

ل الكئیب القذر مل  خ ن إالسالم ا كر د سميیرص س   . ٕاال شهرا اكمال من مش ال
ینات احلضارة ىف عروقه یة ٔاوىل وعظمى ىل األرض ؤاجراها هو ، من جرت چ كون شعبا  ، بثورة تق ال بد ؤان 

ام مرت به من مصاعب  ، جادا للغایة زسفو یه  ، یه مطببة لك اجلروح ٕا ةؤایضا  ف ك  ،  رائعة الكفاءة ٔاخرى آلیة 
  . السخریة وروح املرحآلیة امسها 
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بة اخلطأىف الرت 
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اىل الكفاءة ل ، اتصاهلم  ب ٔاهنم بدو ر رویض األحصنة وصنع جعالت احلرب  . س ٕان حص ٔاصال -واألوسع من هذا ٔان 
دهتم لهذا هتم وكوهنم قطاع طرق  -ر ام ئا ٔاكرث من ه ت ش ة للحضارة ٔاهنا هل تذكر ٔان من بني تعریفاتنا الرتادف   (ال یث

هتاهبا س ا الد الرثوة وطبعا ل   . ) اس
صار سار العاملى ال یعترب مرص ، ابخ ج فكراومربرمه املعتاد ٔاهنا  حضارة ٔاصال ال ات  ،  مل ت رید الوصول  ومهنم 

قولون  ة لكن من الطریق العكسیة ف س مزيهتا احلمكة مرص الن سأل .  القوة العسكریةول سمتر وال  كیف حلضارة ٔان 
و أ ثالثة آالف سنة بدون  ىل رٔاسه االٓ احلربیةن متت لك ىشء حتتاجه ا رضه.  و دوا القوة الغامشة   كرم مهنم  ، ٔا

ا ٕالىل بیرتمجوها القوة النامعة نلعب ونبلبط فهيا هيم ا.  وسابوا لنا ٕاح م ملا یطفح  لینا ٔاعز ٔاهل ال لكرم وسبغوا 
  . صفاهتم
كون كذهيم  ، همامل  ة ٔاو جيب ٔاو  ن لن خي  ، لك األشیاء مفلط د ٔاشهر   ینهچ امىل  ةتفى ٕاال إبابدد ، ؤا

ة وضع ىف  ن املفلط ميز امسه ا لته مؤخرا اكتب مشهور ىف النیو یورك  اكد -كتااب عنوانه  ٢٠٠٥ٔام ة الىت ال  و للوقا
ساوت  The World Is Flat -تصدق ل شأن الصته ٔان قد  االت األرض صار شأهنم م الرءوس ؤاحط ح
عدد الرءوس التفكري ىف  ،  ىف الواقع . ٔامرياك كون اكئن م مل رعبقد  دة لف   .  مبالیني الرءوسلو اكن ، مفا اب  مادة ج

قى  ، لكمة … ساطة ٔاهنم طبعا السب احلق ىل ٔاى ىشء رٔاىسب رار ٔایة ،  حيقدون    . رش جحر ٔاى ىشء ، كیةها

 
  ! بأحبك يا حمار

د ال احلصان  ، رمغ ٔان ال اكئن بذل ٔاعظم اجلهد ىف بناء احلضارة قدر امحلار  ، بتاع البدوامجلل طبعا وال ال الثور ال ٔا
سون ٔان ٕاال ٔان األمه من هذا لكه ٔاهنم  هنر هو ی رتاع ىشء سواهاا وسیط هو  ، الركوبة األعظم الىت مل حيتج املرصیون ال

كن یباریه وسیط ىف العامل القدمي بأیة  ى مل  ل ا ت ٔاو قوافل النقل الثق وا ائیا بتعبید روما للطرقح ، بل هو  ٔاو حىت 
امئ للشامل وهبوب  سیط اللكفة جدا ؤایضا املستدام جدا الرسیع جدا ابسیاب املاء ا ل جدا فائق الكفاءة جدا  الثق

ح الثابت ٔایضا للجنوب   . الر
رتاع البارود األقل جدا ىل  داد واب ضیات األ ر اب لعالقة آل كونفوشیوس  قدمة من الك سنعود ىف مر م
ريهام هتى واربط األحزمة من االٓن ، و   . جفعبة آل ٔااكدميیا ال ت

طان ل ٔان نغادر احلدیث عن املستوطنات والاس ىل حنو شدید -نذكر ٔانفسنا ٔان مؤسسو الصهاك  ، فقط ق
لهيا األكرث مركزیة مبعایريمه و حىت مكة ب  ، ٔامسوا یرثب ابملدینة -سخرة وإالحضاكامل  لعوا   ، لقب ٔام القرىابملثل الىت 

ة وال للقرار ٔاو الاستقرار بص ست قریة ٔاصال وال متت للزرا ه لكمة  كرهاهنم الكریهٔاساسا ونذكرمه مه ٔان  ، ل رد ف ال 
ا كثريةهذا الكرهان  ، ٕاال مبعىن سلىبقریة  ل عقلهم الال شعورى ٔاح سطر جذوع الن ال  ومن مث  ،  كام سبق ورضبنا م

طان قریة ظاملة كون لك اس   . ال غرابة ٔان ابلتاىل 

 
  لو اتبعت ملتهمحتى لن ترضى عنك الشيوعية واإلسالم 

رىض عنك الشیو  ؟  ذاالٔاكدميیون األاكدیون ملاذا یفعلون  السب  ؟ عیة وإالسالم حىت لو اتبعت ملهتمملاذا لن 
س بني احلضارة والربریةالفا ى  ،  رق الرئ ساطة الفارق بني الرٔاىس واألفقىوا ٔام  رٔاسیا كویناالوجود بني رؤیة  ، هو ب

ا ا ٔافق رار هل هو  ، مسط ساط ٔامحدى ها ة ممددة هامدة  دة ٔام ج ة صا ب ابلتعبري املرصى الساخر من العر  (كیة ح
ن العرب ونىب العرب ٔایوه  ،  مبا فعلت ٔایدهيم ،  احلضاریون لكام ارتفعت مقة الهرم ٔاو املس لكام زاد خفرمه بأنفسهم.  ) ود

س بفرعوهنم سل حورس.  ٕاهلهمبأنفسهم موش  شعب  ، یعزتون هبا ، مه یعرفون قمية وقدرات  سمیهتم  ومن هنا جاءت 
بة دةٕاال یتحركون ىف ىشء خيص طبقة احلمك ال  ،  الك ا وا ، ٔاى ال یتحركون مطلقا ضد  ، ضعف الفرعون فقط ىف 
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درة ،   الفرعون ٕامنا ضد ضعفه ست  ا واألم ل ى اكن عرف ابما رب التارخي وٕان ظل ٔاشهرها هو ٔاقد لفالح الفصیح ا
الل اململكة القدمية وشريا بوالدة اململكة ىل امض ائیا .  الوسیطة شاهدا  رخيیا یظل ضعف الفرعون ٔامرا است وٕان 

رجع  ، جدا هيا  ا هنایة مملكة املشار ٕا وع ل اجلفاف ومن مث اجلٕاذ اكن قد لاكرثة طبیعیة  امهنكبري ىف شق ٕاذ حىت 
االت ٔالك واألمراض واملوت بل ٔاشیع عن    . ألطفالابعض 

 
  أبدالك التى لن تغتفر  طيئة األصليةالخ ديمةمصر الق

  الرأسىالشىء املسمى  اكتشاف البعد الثالثجريمة :  أو—
شف املرصى البعد  ك طبیعى ٔان 
ل  الثالث ألنه شغ الیوىم الشا
ایة وحفز صعود النبات  ة ور مراق
من األرض خمرتقا الفراغ ىف الاجتاه 

ىل ى البدوى .  أل ميثل البعد ف ٔاما 
ل لها نعم .  الثالث الرٔاىس معض ال 

ال شاهقة ،  مه یعرفون ٔان هناك ج
لكن وجود شواهق اصطناعیة هو 

، وتأ فرعون ٔاو ٔا من اكن هو  تأ
ى پ هتدید وجودى للعامل األنرتو

اس احلرارة الساكن  ى م الودیع ا
یعطى عشائر البداوة البدائیة هذه 

ئا من رمق ٔاو ٔامل احلیاة وال  ، ش
ستطیعون ختیل ٔان هذا ىشء امسه 

  . واحلیاة ىشء آخر متاما ، املوات
رىض عنك الشیوعیة  لن 
 ، وإالسالم حىت لو اتبعت ملهتم

السب هو اخلطیئة األصلیة الىت 
هتا مرص :   والىت لن تغفر لها ٔابداارك

رار ل ا   ! كیة الرٔاسیة املسامة احلضارةها

 
  اختراق السماء أول غزو للفضاءالهرم واملسلة 

صار شدید ىه حلضارة ا بنوا األهرامات ورفعوا املسالت ىك یطبعوا رقاهبم ،   ٔافقى ال، رٔاىس  مكى الىشء نوعى ابخ
ىل دامئا ن املذكوران -مث یأىت من یقول  ،  ىل النظر أل  ،   احلضارة نظام عبودى لیقوال -سعد ومحضاناملأفو

یوى  منط إالنتاج االٓس متى  عة (ومرص ت ساطة ٔان هؤالء  . )  ! حضكة رق ساط ٔامحدى  مطاطىئالسب ب الرٔاس عندمه ال
  . منل جيول رمل

تو خبط رٔاىس  oddsومجعها  oddب لكمة فردى  ، لتعادلابتو خبط ٔافقى و evenإالجنلزيیة لكمة زو ىف 
ىل وفوز  اطرة والصعود أل د ما اب ال-ٔا ت م   . لك ىشء -ىف الرها

http://www.everyscreen.com/photos_18/EarthAtNight_01.tif
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  ، أرض لم يصنعوا يوما شيئا رأسيا-نمل الصحارى األرض

  ؟ فهل يرضون عن حالهم أم يحقدون وينازعون بناة األشياء العالية
  ، قالوا إنه يسكن السماء وإنه فوق الجميع ’ تعالى ‘اخترعوا شيئا  ، كال

  ، وراحوا يعظون بإلههم املوهوم من تكاد تنكسر رقابهم تطلعا لقمة الهرم واملسلة التى بنياهما
  ! أو لو شئنا آلهة سماوية فلدينا الصقر نراه رأى العني لحما ودما يحلق فوقنا وفوق ما بنينا

دش ها هو األعراىب  ٕالىل ما 
یفرح قده ابتضاح ٔان لك الاكئنات 
لبیة ٔارض ٔارض ة ط ،  حصرا ٔافق

ت موش  عضیة واستعقاد بال هنا م
ة رٔاسیة هائ  وهرم ومس ؤاب

رة بدو املسطح  .  التفاوت هؤالء الربا
معنو ميزقهم الرمىل الغري ذى زرع 

ئا یعلو رٔاسیا فوق األرض  روا ش ٔان 
جيدونه حتقريا  -هرم مس ٔاى ىشء-

ن مه ال فوق  ، للحقراء ا ىشء 
سویة لك ىشء  األرض وال بد من 

لینا  ، رض جمدداابالٔ  لیه  مبا متلیه 
تنا وماد  ، األرض احملروقة ٔایدیولوچ

امة وقطاع طرق متلكهم  ا  الالت وقد ذهب  عن طریق اخلطأ  املال مالف ، واجب القطافمثرة سعار ٔانه كه ، وٕاح
وش اجلرا لطة إالج لشان نصحح  رت .  د جایني  كون الهرم واملس جمرد ا اق السامء ٔاو غزو للفضاء من هنا قد ال 

رتاق  ، التقىنالهندىس ابملعىن  د بتاعهم ملؤخرة ٕا السامءٕامنا غزو وا د ٔامه  ، األ ربانیو عرابنیو بل ٔاو اىه به  رتاع ی ا
ن  الصحراء ت ٔاىب القواد لوث د رخيهمٔاتباع    .  رب لك 

 
  رهاب الصحراء

رهاب األماكن الضیقة  ، جتد لك بیوتنا مزدمحة ٔننا آخر شعب ميكن ٔان یصاب  ٔاو الـ  claustrophobiaو
cabin fever ،  ٕة أ بل قل ٕاننا رمبا مصابون ا اء العكىس رهاب األماكن الفسی ة اب رهاب الفراغ  ىصابة مزم
kenophobia  ٔاوhorror vacui   .صادیة معلیة لمیة حبتة ٕاذ و  قد تقول ٕاننا حنتفظ ابألشیاء القدمية ألسباب اق
ا یوما نا ابخللود ٔاو ابلوصال مع املاىض ، قد حنتا ت ٕاميا دف كر لكن الواقع  ،  ؤاه األسالف العظامء ٔاو لعلنا حنتفظ اب

ب آخر قابع ىف العقل الباطن هو ٔایضا دروم :  ٔان رمبا  س ن حضارة الوادى من الفراغ توجسٕانه س األرض من  ، ا
  . الصحراء لنواز  ، الفضاء

 

http://www.everyscreen.com/photos_18/EgyptianDesertMushrooms_01.jpg
Even Its Desert Is Miraculously Vertical! 
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  البعد الرابع
ىل وجه األرض سانیة من  فت احلیاة إال الل  ، لو اخ فٕان عوامل الربى ستجعل لك املباىن تتالىش من الوجود 

اما دا ، مخسامئة  د  ، ٕاال وا دا وا ش وح والسب واحض ٔانه اكن وسیظل  ، العظميهرم اجلزية :  ٔالف سنة ١٠٠سیع
شأة جحریة ىف  سمیته ابخللود . التارخئاخضم م ة هذا ما ميكن  ة املمك س   . لك معایري ال

ومتسكهم مبا ميكن وصفه العامرنة القصص املؤرة مقربة فقراء جند من  ، ىف مقابل جربوت هذا النوع من اخللود العاىت
خفض التاكلیفخب ء لود م ر ىل األ صالت عد املوت خبیوضع لهن اكن الفقريات .   مقابل التحنیط هائل اللكفة والقارص 

هوهنا اخلاصة لود قد جتذب هذه  ، شعر ال تبىل  ذهن معها للحیاة لكمسة  أ حور ف ة ٔامجل شعر ح نظر صاح
  . االٓخرة

زال قامئا حىت الیوم مثینة الٕاذ  ، هذا التقلید ال  اهتم ا اج الل  زلنا حناىك دفن املوىت مع  ٕالباسهم ٔاخفم ىل األقل من 
لهيم احملببة األخرى سهممال  اهتم وخوامتهم ٔاو بعض آخر من    . وسا

شار  سمعه كثريا مع ان ا  ادة بناء الو من الطرائف هنا ما ب یة ٕا ني ٔان  ، وهجتق اىه ٔاحصاهبا ماز ث كثريا ما ی ح
  . ما قصده املرصیون القدماء ابحلیاة بعد املوت ورمبا هابتاكرمه 

یویة ت به ٔادذاب النار مفهوم ٔات  ، ٔاما مرص فمل تعرف ٕاال ٔامرن ، یةن العربانیة العرابالصحراویة ن اللهو اخلفى االٓس
  . ٕاما اخللود وٕاما العدم

واصالى ر  ، هدف لك حضارى ، الزمن ،  البعد الرابع ا ،  نفسه ٕار م ی ا  ، چ ة حظرية مصنعا تتوار ا مزر مسك
ربات ، األحفاد الفائدة هذه مضافة ل وطبعا    . ألج

 
  امليم وما أدراك ما امليم

  إنه هراء يتحدى يضع رأسه برأس داروين وأمنا الطبيعة واملادة نفسها
  ولو حقيقة فمعناه الوحيد أن اإلنسان كان تطفرا خاطئا فى شجرة التطور ومآله العاجل محرقة الجحيم

ال احلضارة لكن  ري احلضارة-بأى معىن تتوارث ٔاج سانیة -ٔاو حىت  كر  ؟ اخلربات إال اب امللهم وامللهم سالف ا الك
س م  ري لتأس ىل - هوم ٔاسامه املیميف خيصص قسمه األ اكرة  -الچینيجسعا  متعاتویقصد به ا ى ا  ،  امجلعیة املتوارثة 

لها  ل الچیني ختضع لالؤان م   . مهنا ميكث ىف األرض والعكس ابلعكس النافع ، صطفاء الطبیعىم
د هذا املفهوم الرسة الىت تتغري هبا تقالیع السلوك واألفاكر تناقضٔان  ىل لكیا ما عهدته الطبیعة من  بل تناقض ، قا
عنا پ مفهوم خطر جدا ٔانرتواملیمي هذا الواقع ٔان .  بلیون سنة ٤طی ممیت البطء تطور  عنا -ى جدا واكد یق ٕان اكن سیق
سان بتاع العقل والوعى  -ىشء رية-والفكر والثقافة وتوارث اخلربة ٔان إال ري املادى لهذه األ هو  -ابملعىن الفضفاض 

ربات  ا هو مرفوض لكیا.  تطفر خطأ من األساس ادات ومفاهمي و قى من رواخس سلوك و یتحول تدرجيیا ، وما ی
ست م اللولب ىف لربجمة  شاخمة توازى وتعادل املزدوج العادى املعروف ول ة م ا الطبیعة نفسها ت فشی ن بل ٔام دارو

اوزها نوعیا وتعد ثورة تطوریة عظمى قامئة بذاهتا حسن زمع ٔاحصاهبا كن تت سان دون سواه ٕان مل   ،  ، لكها ختتص ابٕال
لهيا ٔاهنا زبد غثاء یذهب جفاءب    .  السمة الغالبة 

 
  راطوريةپمجد يدعى اإلم

پلوماكتابه  ٔاول فصولىف  راطوریة ىه الصیغة الىت سادت  ، ) ١٩٩٤ (یة س ا چر ٔان إالم س رصد دكتور هرنى ك
ساىن اء معا ، ملعظم التارخي إال الیة للسالم والر ا ؤاهنا صیغة م ىل جنا دها لك هذه األزمان دلیل  ابلتوازى  . وطبع اع

راطوریة الرومانیة ىف  الل وسقوط إالم بون ىف ذات ٔاول فصول امض ض ٕادوارد ج راطوریة وٕان حتت یف فضائل إالم
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ىل رٔاسها طبعا ت اللكمة املثرية الغثیان والغثیان مصدره ٔان اللكمة حتمتل املعىن  . العدل ، رشوط معینة یقوم بتفصیلها 
ضه ابلضبط ة  ، ونق رس من الناح ن وهريرت سپ ة وشارلز دارو ح ن صهاك واكرل ماركس من  ل ما بني معر  م

  . وسنعود كثريا لهذا ، املقاب
لت بت إالم تر ٔاى مهنام مل یطول به به احلال حىت یبدٔا ىف وصف األحوال الاكرثیة الىت   یطرحدون ٔان  ،  اطور

راطوریة   . ٔان السب ٔاهنا من األصل اكنت ٕام

 
  اإلمپراطور األول

ابة ٔاو مداعبة ل عنوان  راطورهذا الفصل عبارة تو بأهنا است مل إالم ري ف رهیبة م اهر االٔ بصور بدٔا فصل .  األ
ناجلالل  ريها  ،  زىىف العرص الربو ٔاو القطع ابللزير ومعجزة اكرت االئ ة والبعد الثالث والبعد الرابع و ومبعجزة الزرا
ريها هنایة ، و   . املقصود ابلعنوان حتمتس الثالثطبعا یتضح ٔان  ان االٓن ٔان لكن ىف ا

ة صدفة حمضةفكرة إالم ، ىف الواقع ت ن سة ، راطوریة و قظت مرص  ، صدفة تع ذات صباح حزن مربك اس
ىل رٔاسها ملكني رشعیني د ٔان  شا وخيرج به لیغزو العامل ، لت دهام ٕاال ٔان قرر ٔان یقود ج راك  ، مفا اكن من ٔا

ل لكهيام ش  اء ىف  ،  سوت زوجة ٔابیه وامللكة املفرتضة ق ء والر لملهام ال ا   .  ا
راطور األول ، حتمتس   . إالم

ش من العبید اد معه جب ة ٔان  سو السیانید ، قوامه ف یقال عرشة آالف الن ك   . اد 
راطوریة ني خرج لبناء ٕام در  ر حتمتس ؟ ماذا اكن ٔاول ما فع األسك ٓ اد  . جاء لريكع طالبا إاللهام الرو من ا ؤا

ٔسف ،  التارخي نفسه   ! ل

 
  الفرعون األول

ريع وم -سود الظن بني كثري من عشاق مرص ٔان لكمة فرعون  ت الك ائیة صكها العربانیون البدو  -ناها الب لفظة ه
ادیة ومعتربة جدا دام ىه م وملوكویقولون ٕان  ،  رمغ كوهنا لكمة مرصیة  ة الاست توجد مثة مشلكة .  اللكمة واج

سط من لك هذا اجلدل ،  هنا كن توجد ىف اللغة القدمية لكمة ملكة ، وىه ٔا هي ،  مل  شار ٕا   . زوجة امل نفقط اكن 
  . سوت ش :  من هنا اكن الفرعون األول هو …

 
  ؟ ما هو العرق

ىل  ، ٔاو هل من املمكن ٔان ميوت حقا ، وبأى معىن هو مات ، مفهوم العرق راق  وملاذا هو هبذه األمهیة حبیث 
م   . جوانبه حبور ا

الل البحوث ال  اتچ من  ىل املرصیني اب ة  رشة لكن ومه  ، یی ال ىف لون العیون ودرجات صبغیة ال املتفاوتون م
دیة طابقون جدا ىف اخلصال االٔكرث قا ون موت العرق،  مبا ال یقاس م لن هوالء الباح ادة  ، ٔا ٔاو ابألحرى اكنوا یعلنون ٕا

  . ةاملسیحیة ىه الهرطقكتاب انظر —تعریفه 
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  ؟ الحضارة ما هو عرق
 لعرقتعمق فهمنا ل ٔاما وقد ، ٕاذن

من جمرد بعض  ٔانه ىشء ٔابعد ؤاعقد
اخلصال اجلسدیة الظاهریة لیتضح ٔانه 
 ، نظام اكمل من السلوكیات واملفاهمي

ة من القمي مربجمة سلفا  هو مجمو
ى  وارثة ىف اللولب املزدوج ا وم
نیة اخلاصة هبا ىف  یفرز األحامض األم
تحمك ىف ترصفاتنا ونظرتنا  املخ ف

ٓخر للك ىشء ات ل هو .  للحیاة ل
ملهنج سري ٕایللیوت مسیث متاما ٔاقرب 

ىل  ى ركز  والطباع  العاداتا
واملهارات ؤاسلوب احلیاة ٔاو النظرة 

الصته ٔان  كلك للوجود ، ومن 
س  ال ل لث م د  اىنپمثة عرق ٔاجنىل وآخر مرصى و اكد یصعق املرء من كیف وصل تفكري بل  . ، ٕامنا مه عرق وا

ل قرن اكمل لبحث  شاف وٕاثبات السري مسیث ق ة احلضاریةواك سمیه الیوم القوم ا    . ما ب

 
  ! تيمايوسنا الوحيد ،  النوعية

سیطیة لتقریب التعریف بعض الىشء یأىت ما قد هو مجموع الشعوب الىت مهنا  ، عرق احلضارة هذا املشار ٕالیه ، بلغة ت
ىل ده األ یة ىف  ىل تصنیع ميت ٔاو  ،  بثورة تق ده األدىنالقدرة  الیة النوعیة ىف  ات  ت لكمة موجزة ٔاى  ، م
لكمة نوعیة   .  quality إالحساس العام 

لني  دم لكمة م دم  ست ست یوسیة مفرداتالشموخ احلضارى قد هيیأ  ٔاننا ٔاصبحنا  ، لك  ، ٔابدا معنویة ٔاو ت
هيم لك صنوف  . ما هنا ٔاننا نقصد إالحساس ابلنوعیة رة  یوسیةامل الربا ت الت ٔاما حنن فال  ، الىت ینفعلون لها عنو

یوس منت سوى  د ت د وا ا حنوه ٕاىل شغوح هذا  ، النوعیةهو ذ الىشء املسمى  ، ٔاقرب لتقدس فتتحول عواطف
ئا معنو رز ما ميكن ٔان ميزي شعوب احلضارة دون سواها . لو جاز اعتبارها ش د ٔا كفى نظرة  ، ولعل هذا ٔا كو ألى  م

تج صناعى ٔاو مشغو یدویة  وانیةم قة النقاوة االتقان تفحص مستوى و  ، ٔاو حىت زراعیة ٔاو ح الص املتانة ا إال
  . العرقني ٔاتتمن من ٔاى ىل الفور تعرف  ، فهيا durabilityالابتاكر والصمودیة 
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  أصل املصريني أنهميدعون  - موعة النجمية أورايونملجا فيهم سكان ابم-ميع لجا
  ال مصرى إال املصرينيأن يظل ال بأس ألن فقط أيا ما كان س

د ولك  بعت السعار الهائل ٕالثبات ٔاى ٔا لع 
د  ا للعرب اجلرب ألوابش الهالل -ٔا من قرود ٔافریق

ة ت ٔاهنم  -القحیل ٔاو ٔاوروپا الرشق لفربكة حبوث تث
ىن للفراعنة ٔایضا ساكن  ، ال بأس ٔابدا . األصل الچی

ة النجمیة ٔاورایون یقولون ذات الىشء مو فقط  ، ا
ملاذا صارت مرص ىه مرص وملاذا  ،  مث ماذا ، سأل

ني احلضارة رة ٕاذا كنمت ٔاصل چ را بعبارة  ؟ ظللمت 
سلوا:  ٔاخرى   ! للهيم ی

ة لئك ٔان اخلرب املؤمل للك ٔاو  البحوث الچیی
رية  ىل عهد األ ن ال زالوا  ني ا ق ٔاكدميني احلق ل

رش ، ٔارسطو وبیكون ة  ت ىل ٔاوسع نطاق ابملصداق
ة احلضاریة مل  العالیة دانیة احلضارة ٔاو القوم فهوم و

ل قرن  ى اكن قد ٔاىت به السري ٕایللیوت مسیث ق ا
ار احلضارة من االٓن ارى ، لك حض حتت مسمى ان

ا ولك  ىل ظهر هذا الكوكب هو مرصى دما ورو
  . ىشء

ه لقد  س جمرد طلب م ار ل  ’ الثقافة ‘ٕاثبات ان
القدمية ع األقل -ا چ ولو پتعریفها خمتلف ىف األنرثوو  (

شطة  موش مش اللكة بتاع الیومني دول جمرد ٔا
ة ث  -م یات ىف التعریف األصىل اكنت ح تأىت تق

ت .   ) ىل رٔاسهاالتحیؤ  سارعت إالثبا تدرجيیا 
لصني ذه ا  ، لنظریة السري مسیث ورفاقه وتالم

ت  هز ملا ٕاثبا ارص و لیل نظریة فروید قد  ىف الت
زهال  ،  النفىس ٔاملعیة تفوق اخلیال ىف و بصرية ورمبا 

هتا املفحمة الصاعقة لكهيام حلظة ، لكن   قوهتا ومصداق
كن  امطر ت مل   رد قرائن وشواهدجمٔاكرث من إالثبا

اجات   .  واست
كفه ال  إالثبات مبورفولو امجلامج ممل  ، حتدوه م

اورلكمته ٕاثبات  قرن مبغامرة ثور  فبعد ٔاكرت من نصوهذا مل حيدث سوى ،  الهجرة ابلبحرعن   * الىت ىف النص ا
ردال   . الشهرية ها

                                           
م أبناء عاهرة عرت كتفها وأنه جيول يطرق  *  مسهم من أجل سد ىف زمن اهلوان الردئ حلقري ذليل النفس يعاير شعب مصر أ أبواب أحطاط الكائنات كى يتسول 

مبا هى عليه حقيقتهم  -بل كل شعوب جمتمع احلضارة حول العامل-قد ال يكون أفضل من العودة قر أو أكثر قليال من الزمن كى نذكر هذا الشعب  ، جوعهم وفقرهم أوى
م وإميا نفسهم ثقتهم بقدرا اية الكتاب ستجد ملحقا هو ترمجة التمهيد الذى كتبه السري جرافتون إيلليوت  . م بتفوقهم العرقىوألى قدر جيب أن يكون اعتدادهم  ىف 

  . Sir Grafton Elliot Smith, The Ancient Egyptians and the Origin of Civilization (1911)من كتابه األستاذى  ١٩٢٣مسيث لطبعة 
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اش الرجل   -سري مسیث-لقد 
م اصة ٔان األمور   صعبة فعال أا  ،
ال مبعىن ٔان  ،  مركبة ت قطعیا م لو ٔاث

وجود العرق املرصى ىف ٔاهل سومر 
ة نیق ٔاو  ٔاو ىف صناع السفن الف
رتاع الع ٔاو العربة احلربیة  هذا  (ا

كن قد ظهر  رتاع مل  بفرض ٔان ٔاى ا
ار  ) ٔاصال ىف مرص ٔاوال ، فٕان ٔاى ان

هیك عن تطور الحق مت مهنا بعد -
ز ٔاو  ٔن حيل الربو ل ٔاو ٔاكرث  ج

رفض  -س املرصینياحلدید حمل حنا
ه ملرصلقطاء العمل  لسب ل  س

جمرد وجودها ٔان من األصل املعهود 
ٕاحساس یوقظ ميهتن عقد نقصهم و 

هيم ونیة  ا بعد ٔان عر و ٔاما االٓن  . ا ف
ة  ست سوى مجمو ىل عكسه  ینات بعیهناچ ٔان احلضارة ل سهو ٔان ، نقدر  رث الىت ٕان مرص ىه وثقة نقول  انترثت وتن

  . وستظل
نة رع  طقة جيدر التنویه ٔاهنا اكنت ٕارهاصة ونبوءة بذكر السف ت املذه الحقا ىف م وعىت  سو وادى جاسابحلفر

هتا ا سفن ال  هتا وتصم مصممة  اسفلكوهنا  ذمراكب الشمس النیلیة جذر عن تلفة الراقدة ىف هذا املیناء وبن
الت .  للمحیطات العاتیة ادت ٕاثباته ر ردال ٔایضا مما ٕا دیة ملاذا اكنت ها ارة األسك بد الضبعةم ٔ دة ول ىن  مرة وا الىت ت
ائرن فال غرابة و  ، ىت الیومحلهيا لك املنارات  ة البحریةهكذا املرصیون اكنوا  ذ جفر التارخي ىف املال   . م

لیة اطق سا سأل سؤال ٔابعد ملاذا خریطة السري ٕایللیوت لكها م هل ارتیاد البحر اكن جوهر جدا  ، بل لعلنا 
كون بذات الوضوح ، الواحض ٔان إالجابة األرحج ىه نعم ؟ للحضارة هكذا ى .  لكن السب قد ال  هل ألن األسامك ٔاشه

ا لنا اهها ٔاكرث ٔام الت ، ؤاسهل صیدا وم ل الع ار ألن رمبا ٔاو  ، ٔاو ٔایضا لسهو الانتقال لعرص ما ق البعض ركب الب
ارة  ال ،  فاستقروا ىف ٔاماكن ٔاخرى اسهتوهتموجلب اخلامات ألغراض الت لرمبا ٔام فقط  ، متلكهتم روح املغامرةٔاو ألن م

رتاع أ رد  رف ال متلكه –املالس ن ا توهو  لب احلیوا ل  ىل جشع قد –ٔا   . لچیني احلضارة ات الباكرةالهجر  تم
دیثات ،  معوما ال .   ستظل خریطة السري مسیث ختضع لٕالضافات والت ت ٔان م شفت مؤخرا مسارات ٔاخرى تث اك
ه  للشامل األمريىك وهو رابغني وصلوا ڤ الساكند ى تب من یدرى و  ، تهخریط اجتاه عكىس ال بد ؤان یضاف لالجتاه ا

ري لنوع من الشبكة األقواس واألسهم فهيا یومارمبا تتحول  ك دا    . ٔاكرث تعق
زید اخلریطة حتت الاستكامل هذه  دا ومما قد  ارة  لطرقاملتعمد خفاء ما یقال عن ٔان االٕ تعق اد ىف سلواكاكن الت  

ة رمبا أ  ، ظل دارجا حىت العرص احلدیث نفسه بل لع.  ت احلقب دیون طویال الهوالنكیف اكحف شهره ؤاكرثه درام
ىل بذور  هتا رسا شدید احلراسة لنبلللحصول  ىل حام ة وقد حرص املوردون األصلیون    . قاب للزرا

 
  طعام اآللهة

ام  ة األكرث استعقادا ورفاهةمساكن املرصیني عامرة عندما تقارن ىل حنو  اهتم الیوم ىف ت بنظرياهتا  ، ومفردات ح
ت ار ة املرحتلني مهنا مه العمومىه ٔارض امرص ٕان قول دفعك املقارنة للتقد  ، الان   . مللوك وبق
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ال  رشیة دمویةم د من ملوكها بقا  ، من السهو مباكن نفى ٔان مرص مل تعرف تقدمات  ؤان مل جند ىف مقربة ٔا
اء ألنه ٔاراد ٔان یصحهبن معه للعامل االٓخر وطبعا مك اك ساء واخلدم دفن ٔاح سعدهن هذا لو فعللعرشات ال ومل  ، ن س

ريات ري ملرص من  سمى عروس النیل رمغ لك ما یقدمه هذا األ هذا لكه مما حيسب لها ٔان اكنت تعمل  .  تعرف حىت ما 
ني احلضارة ساطة ، مك هو ذهىب ومثني چ   . حبیث ال یصح ٔان هيدر ب

س عیبا وال جرمية ودمع ذ ن سك وقوة جممتعاهتاب ، القول ٕان ما یعرف بطعام االٓلهة ل وقد  . ل هو مكون عضوى ل
ل امل رشت ىف جممتعات م رشت ٔاكرث ما ان ت الشاهقة الىت اكنت  ، واملا واألزتیك الشهرية لكها بأهراماهتا وىشان البنا

ا لهذه التقدمات رتبط به  ، وال غرابة هنا ٔان ما یقفز كثريا للربط مبرص ىه الپريو .  مرس وال غرابة ٔایضا ٔان ٔاكرث ب 
دیدیة ٔالربتو فوچميورى  (هو الیاپان  –ورمبا التارخيیة ٔایضا–الپريو املعارصة  ة  ضة ميی سها األشهر وصانع هنضهتا بق رئ

پانیني كام قد یدل امسه ن ألبون  م .  ) ا م السري مسیث ٔاميا اه   . وطبعا لك هذا مما یثري اه

 
  ، ليست أم الدنيامصر 

  ، مصر أم العليا
  ! فقط الحضارة ، أم الحضارة

  ! ؟ ما الپريوما ٔادراك و 
اورة حلقل جتریىب  الصورة ا
راسة مدى  اك  اریة إال ابتكرته ان
لفة  ة درجات احلرارة املت صالح

تلفة اصیل ا ث احلرارة  ، للم ح
درجة مئویة ما بني مقة  ٢٠تتفاوث 

روط من الرتبة   .  وقاع هذا ا
ت ٔامريكیة شابة امسها  املة مرص

 ٢٠٠٩ٔانتجت ىف سنة اكرا كووىن 
ا بعنوان  ئق  Out ofمسلسال و

Egypt  ىل ا تقریبا  ه حرف سارت ف
رمبا دون –ذات خطى السري مسیث 

ث راحت جتول  –ٔان تذكر هذا ح
شاهب ‘ رصد وتوثقالعامل  شیة و  ’  اتال م مرصٕاخل  …الطقوسیة والسلوكیة املع رين مع ٔا   . الىت جتمع الك

ال  ، لیةالفانتاز والسريتالمس یث حلدود مؤخرا بنظریة مس ذهب عض بال األبعد ٔان  هیلك آجنكور الشهري ىف م
ة املذهمكبود وبعی ش حورسیقولون  ، دا عن التناظرات الفلك ٔاو .  الامس نفسه هو مرصى عنخ حورس ٔاى یع

لفه فكرة ابألحرى لو شئت هذه بدایة إالقالع من الفانتاز حنو وجه ٔاكرث رصانة بدٔا یزبغ مؤخرا جدا وقد  نفض 
ة س والطاقات الكونیة الصوف ون ٔاى ت الـ  ،  األورایون واألتالنت ة مان ٔالف سنة  ٣٠ورشع ىف متحیص حق

ا والف ،  الغامضة ضیات واجلغراف علق ابلر لهبا م زال ٔا لصاحل حماو مضنیة ؤاكرث واقعیة لفهم ماذا  ، ذ ببحوث ال 
ة  هو من تطور تدرجيى للك ىشءاكن جيرى ىف ت احلق سمهيا احلضارة املفقودة  ، ا ٔا  (حىت وٕان ال زال بعضهم 

ظور البحث العلمى البحت-خشصیا  ح لفكرة احلضارة املفقودة -من م ف ىس ٔانه  ، م د من الزمان اكنت وال ن ل قرن وا ق
ن من الٔان ٔاظن و  ،  مرص حضارة مفقودة ن العقد قات عن مرص القدمية اعن مع ٢١قرن ما ٔاضافه لنا جمرد هذ رف وتدق

http://www.everyscreen.com/photos_18/MorayIncaCircularTerraces_01.jpg
Our Fingers Are Everywhere! 
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زد  ، اچ التارخي السابق من األركیولو  یعادل ما ٔاضافه لنا لك شف ٔاننا مل  ك نا هبا  ال لكام زادت معرف بل الیوم ومستق
ال هبا   .  ) سوى 
ىل العامل ، بعبارة ٔاخرى ر احلضارة املرصیة  دمه ما هو ٔا ة ،  لو سأ ٔا ن املبكر إالجابة مىه ٔان  فٕان إالجابة الصحی
  . ىل هذا السؤال

 
  املصريون لم ينجزوا شيئا
  هذه كلها إنجازات الطبيعة

ىل ذكر عرابت احلرب فمثة  ، ٔاما 
یوى آخر ٔابعد هنا سالح ال .  بؤس آس

ه سوف  رتا رة ال ى قد یبادر الربا ا
ضخم ویعزز رد لنحورمه بعد ٔان یت

یة العالیة املرصیةٔاضعافا   . ابلتق
القوس اخلشىب حتول لقوس زنربىك 
ل ظاهره  مستعقد الصنعة ىف دا

العربة احلربیة استعقاد ٔامر  ، اخلشىب
ستطیع ٔان حتك  . ؤادىه ٔانت ال 

س لكمة  ٔانف من ٔاصال ٔاضافوا للقوام
لیك  یة وال تتوقع ٔان سريدوا  تق

  . WMD مار كتىلسالح د
 ، جرذ حيك ٔانف األسدام ٕاهنم ك

یة مس  ى عبقریة التق األسد ا
ال  ، ابمسه بار من ٔاصغرها م اخ
ى مي درصى القل املامحل خيتلف  الا

بار معارص دث اخ  ،  كثريا عن ٔا
وصوال لتصنیع الزجاج األزرق مهبر 

ٔاو  faience ـالومستدام اللمعان 
شاىن شاف  ، الق هیك عن اك

ىن ٔاص مادة  وتوظیف مسحوق
وهو  الكوراندم-ابلكوكب بعد املاس 

اص من  یوم ٔاو نوع  لوم ٔ ٔاوكسید ل
ى ٔاهدا العظمي  -الیاقوت ت ‘وا الندرز  ’ ٔابو املرص شاف یرتىپ السري ف شافه لهذا الاك ال ٔامكن  ، اك ى من  ا

د ٔاعقد ٔالغاز إالجعاز التقىن املرصى اسحنت اجلرانكیف ٔامكن :   تفسري ٔا   ! ؟ ت ىف زمن الن
سبق املادة م  ؟  وهو ٔاصال من ٕانتاج املادة ، كیف یقول ٔافالطون الفكر  شاف لوذعى طاملا تباىه به غرور ٔا اك

ة العبقریة ،  الشباب ق هية مع فارق ٔاهنا حق ه ٕاىل ذكرتىن به عبارة ش ت  ؛ س عبارة جاحمة اخلیال والعمق معا لعامل املرص
رضم ممزي الهیئة بلحیته البیضاء احملببة الضخمةومسئول آخر  ىك  ، املتاحف ا سمیته احلاج بیا  .Drٔاو كام اعتدت 

Robert Steven Bianchi  ، س من فعل املرصیني ٕامنا من فعل الطبیعة   . یقول لك هذا ل
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  والكلمة صار سيفا

ائل عن اخلروج مع  دى الق د ٔافراد ٕا كف ٔا شأ یوم اس ن  را ص ومل ال دون لعل  ،  ٔاقرانه للق وقال ٕا هنا لقا
رسا ما هيود قفزوا .  الطوطم یأىت الیوم  ن ا ابة نصوصهم املقدسة بنوعیة ا ك مام بأن ٔابدوا عنایة هائ  ٔ خطوة ل

ىل حراسهتا حلد الهوس سهرون  طوطات ٔاصال ٔاو  ، وجتنید من  سمح بلمس ت ا  األقل حتتىل رجة ٔان ال 
ئا امسه اللكامت وقالوا هذا هو مزنل .  رشوط ابلغة الرصامة رتعوا ش القانون حىت .   house of wordsالـ الرب ا

وب  ة ینازعون الربرى االٓخر املك م الل اموراىب كامدة  ه من  رتا رتع ، خشصیة ومهیة امسها موىسىل ا  وا ا
رتعوه ؤاسفار ورمبا  ةرشیع امواىب بقرابة مثانیة قرون هو نفسها هيود داود هذا بعد  وحىت لو اكن هذا  . ىل ید م ا

ا ق س  ، البلطجى زعمي عصابة قطاع الطرق لصوص ذهب املرصیني املدعو موىس حق ورسق ابلفعل ٔاطنا ذهبیة ول
شتغلون فهيا اء الىت اكنوا  امج س ام من م یبات  كن  ، بضع ح ددمه مل  ملیو من بني  ٢.٥حنوها ٕامنا  خشصا ٔاو ١٣و

هنا ٣.٥ رشیة ح ىل لك ال ة تقىض  لوا عن مرص ومل حتدث جما ىل ٔایضا فهو  ، ملیون ال ندرى كیف ر الحق 
  . اموراىب خبمسة قرون

نیون لیكونوا ٔاول من  م جفرمن هنا جاء الیو رجة ٔانه ميكن ٔان  -سنعود لها تفصیال-الٓفاق جدیدة  خطورة ال
م للامدةهنض  لهيا -و للفحش-بل  ، كبدیل للعامل املادى ككون موازى اكمل و اكام فوقها وسیدا  كون  .  ميكن ٔان 

ىل وصل ابألمر حلدوده القصوى مه العرب اص هبم.  ىل ٔان ٔا ن  رتاع د فوا اب ك سعار ال ميكن ختی  ، مل  بل ٔارصوا 
دیة هذا إال ن صهاك السب ٔان مصمم هذا ا.   ىل وا عددة -ن وهو معر  اهرة م یطول رشح  األغراضوىه 

سكعني حول الكعبة -سريهتا العطرة ة امل مي ضال ٔاوغرت ىف ٔاذنه  ١٣ ،  رٔاى ىف حف لهبم من العبید یقودمه ی فردا ٔا
ه العجو  ن نوفل ٔانه قد یصبح نىب هذا الزمانهوصدیق  ززوج ن صهاك ىف  ، ا الراهب املسیحى ورقة  هذه رٔاى ا

ستطیع ٔان یغزو العامل ،  الهرتالت الفكة السایبة كیفام اتفق مكو عظ ابلفعل تقدم مهنم وقام قال هلم فمي .  مكون ٔانه 
شا هناك باء هیا هناجر لیرثب وكون ج مي الضال بنصوص جدیدة  ، التصع والاخ وىف یرثب هذه ٔاو  الی

ا من القس املسیحى املذكورالىت ه  ته السابقةمعاكسة متاما لهذ لیه وح ه اجلدید  ، بطت  نصوص تناسب مرشو
لیه ٢٩انظر سطر التوبة  ( ه السابق  ن العرب ،  واألمه م الل لغري :  فهذا هو ما یدور حو د الاسرتقاق والاست

ري العرب ، العرب   . ) لك 

 
  ) ؟ ليه ( أنتم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إنما
ه  كوح اتون وم انیني ٔاخ س من املی د ظهر ٔاول ما ظهر ل كحته ال نعرف ابلضبط-التوح ىت -ٔاو  س  ،  نفرت وقطعا ل

ل ذ بأكرث من قرنني ، من املزعوم موىس الشخصیة املتومهة جدا ا-ٕانه .  ٕامنا ق ى أ  -كام ٔاسلف قاطع الطریق پ
داه كر لك من  ار ست ٕالها ؤا ى اخ ىل املنطقة الىت یفرض اسرتقاقه  ، الهكسوىس ا ه و ىل ٔاتبا وفرض هذا ابلقوة 

لهيا ال  طرفة ما ىف رشق دلتا النیل ، واست   . بقعة م
د من البدو:  السؤال ائلالسب املبارش والواحض ٔانه  ؟  ملاذا جاء التوح د الق د إال مقدمة رضوریة لتوح األمر  ، توح

رتف ى بدونه ما اكن للعرب ٔان  روات لك الشعوبا هتبون  ة ٔان خيطر بباهلم ٔاهنم قد ی ام اهتم اله بل  ،  ع سقف طمو
د  س راهمي ‘ستعبدوهنا وجيعلوهنا  دة من كثريات وافق فهيا رب معر  ’ ملقام ٕا س -كام جاء ىف وا ٕالىل هو معر تفسه ول

دا سواه   . وافقه فهيا -ٔا
ن الصهاك  ، ٕاذن القه أامه ما ىف د لیه  عددة األغراضؤارص  د ، ن العاهرة م ىل عبادة ٕا وا صارم  ٔانه یقوم 

د السیف د دون هذا  ى ینفردون به  ،  لكن لسب آخر ال یقل جوهریة هذا اكن ٔامرا حمتیا.   التوح د ا سعار التوح
امةال بد ؤان  لیه مرشوع اله اسام یتوقف  سید  ،  اكن ٔامرا  قى لل ت ىل فهم ال ميلكون ٔاى مقوم مادى حق



٤٠  

هنب والسلب طویال ، الشعوب سمح ابستدامة ا ره قصري املدى ومبفرده لن  ده ٔا ولو مسح لهذه الشعوب .   والسالح و
عددةهنا اكنت عبقریة  ، بتعدد االٓلهة ملا وجد ىف ٕا إالظالم ما ميكن ٔان یغرهيم ن م ق األغراض  ا شافه  ،  ةاحلق اك

اح ة بوابة الاستدامة ، املف س ىل شعب دون ٔان متسح هویتهال ميكٔان  ، ال سیطر  الىت -ولن متسح هویته  ، ك ٔان 
یناته ا  -ىه چ   . ٕاال لو جردته من آلهته ، ىل األقلمؤق

 
  الهرطقة األولى—آمون 

ساىن  ٕاخفاء إال اكن بدایة لك الكوارث ت ٕاطالقا ىف اكمل التارخي إال اهتا ال  ، بل هو ٔاشنع جرمية ارك زال ، وك
ىل احلضارة مبختلف ٔاطوارها ة ومسمترة حىت الیوم  ىل األقل سلطة ٔاقلها ٔان مث من  ، فاد ة رصحية ٔاو  ریدوهنا دو دی

اول ٔان یقسم-ٔانه قسم من جمرد یة پ اكرثة ٔانرتوابألساس اللهو اخلفى .  فوق السلطة   . السلطة لسلطتني -ٔاو 
اهة عبی اىن  اتون املی یوى هزیل و ط ٔاخ س هبذا اخلبثبعقل آس د إال دون ٕاخفائه ل ىل توح رص  ه اق ،  ، طمو

و املوازیة فائقو إالجرام ٔاولئك  لیات املرزقةٔاما آمون وكهنته ا اع العرق املرصى و  الطف  قد ،  یناته الفائقةچ سقط م
لبو ا رتاعها مبا هو ٔاكرث ایعیدو ل معتقدات الرش من الرش للغرب  است لیه ىف موطهنا األصىل الرشج  ا رشا مما ىه 

  . األوسط

 
  حورس قبل أن تطاله نجاسة كهنة آمون

كرب   . بعد خوفو بدٔات األهرام تصغر وخزائن الكهنة 
هنم وبني الفراعنةستطیع ل ه كهنة آمون ىف رصاع السلطة ب سفا تقول  ، تصور ٔان وصلت احلقارة  ال  ٔان خرجوا م

اخسه هؤالء الطواغیت ٕان حورس  ى ی كحا ىل ست ألنه  ه اكن حيقد    ؟ صغريا م
ا-زس حىت صنع إ  ة لنفسها ىك -العذراء ٔام رس للحیاةٔاج ٔان الرخص یفة ابتذلوه بقصة خس  ،  حتلق هبا وتعید ٔاوز

كحت نفس  ، بع لك ٔاجزاء جسده فٕاذا به ینقصه القض حبهثا امللحمى ٔاسفر عن مج ىف الواقع  . ها بهخفلقت ىه قضیبا 
ده بل طجناسة كهنة آمون مل ت لهومه اخلفى آمون رع  وا جيعلونحبیث اكد ، حطت من شأن لك االٓلهةتقریبا ل حورس و

د الفرد الصمد د األ   .  هو الوا
ىل هنة ك  ادة ٔا ر الفراعنةرٔاس فهيم اكنوا مه لصوص آمون بق سیني لكىي الفجور ولك من  ، ذهب مقا دامه اكنوا الرئ

فهني سو  ، وصلوا من الفجور حبیث تصوروا نفسهم فوق احلامك إال ، لصوص صغار  اوات  اد ة الىت نعرفها املوم امللك
ل ،  ونقدسها وحنج ملشاهدهتا الیوم یئة ‘ووضعوها ىف  لودها واق هتا  ’ خ قد یتصور بعض حسىن الطویة ٔاهنا اكنت محلا

دد الزمان  [من الرسقة  رمون ابألسامء واألفعال حبث جدید   ,The George Woodرمسس احلادى عرش وا
un Tomb Raider for the High Priest of Am—Life and Times of Butehamun 

(2020)  [ .  
لیا فوقهم  .  الكهنةالفرعون مع تعامل حورستطور كیف  ه اكهنة  ٔاقىص جربوت ممكن ٔان اكن یعني الفرعون ٔاخ
كن األمر لكن ٕاجامال  ، جممتعني ان مل  ا احلالیني مع األزعر الرشرىف معظم األح القة  ،  خيتلف كثريا عن تعامل حاكم

هتیان د رٔاسا من قدمني القة لف ودوران ، مركبة جدا من كر وفر ال ی ه رمبا ٔاو بدایة من هنایة  ال یعرف لها ٔا مبا ف
د ىل األقل و  ، ٔاحصاهبا ٔانفسهم اقه-من الطرفني حىت اللحظة ال ٔا   . رید ٔان یقطع عرقا وسیح دما -القط وخ

ت القدرة من فرد ٕاىل فرق حنل شیع وملل ٕامنا ، یةپ حتول القدرة من الفرعون للكهنة هو صريوة ٔانرتو س فقط لتف  ل
رخيیةلكن هل  ، األفالطوىن ري املرىئألنه حتول من العامل املادى األرسطى للعامل  ٔا ما اكن الزمان ٔاو  ؟ هذا حمتیة 

داد خریطهتا ري قابل لالغتفار ٔان  ، املاكن املعطیني من لك معر احلضارة ومن لك ام فهو لتقصري مروع فادح األمثان و
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زس ف میرتك احلورسیون ٔاهلهم شعب ٕا جالني جتار ال  Theمه  ،  ب وظیفهتم األساس ىه امحلایة ، رسة ل
Protector .  

 
  الحرية ’ ـات ‘ـ تعريف

ري مربر  رون الرشطة ظلام  ة اجلائلون  س مسأ البا و نظامول ة ل ظورمه  ، معوىم ٔاو صالح ٔاى احلریة من م
رىض لك  .  ختتلف عن فهم احلكومة لللكمة ال  امتة املطاف مسأ تنظميیة ميكن ٔان جتد  كون ىف  ىل ٔان هذه قد 

كون شعر ابلغنب لیه الٓماد طوی ،  األطراف مبا فهيم من قد  ستقرون  البا ما    . و
ى لك من البدوى والزارعلكن  هر-هنا ال یوجد  ؟ ما هو معىن احلریة  رىض مجیع  -ولن یوجد حىت ٔابد ا ل 

  . افاألطر 
ش  ن صهاك هو نفسه عند  ام معر  ا عند اله ع الزهور ٔای ملست قدماها األرض هل مفهو   ؟  سوت الربة الىت ت

لكمة ىه الفوىض هل ىه حق الاهتاب ملن شئت ح شئت ٔای شئت كیفام شئت ٔام ىه الاستقالل  ، ٔاو 
ات الاكتفاء الاستغناء والشموخ ىل ا د    ؟  الاع

حم خمية ٔاو مرابط العرىب االٓخر و ؟ ٔاصل لكمة شاطر هل تعرف ى یق ما مي من مال  ’  شطر ‘ٕانه العرىب ا
د النصف لنفسه ابلعدل والقسطاس  دة  (وساء نصفني ویأ ىف قول آخر الشطر عند العرب هو اغتصاب املرٔاة ابملبا

ا حن.  ) وما هو مبوضوعنا ، عنوة بني ساقهيا ى القصوى ال تعرف الطبیعة اندفا سة  (و األنرتوپ ا املادة الرمادیة الباردة م
بد-ولهذا مه  ، طریقة ٔارسع مما یفع العرب الشطار ببعضهم البعض ، ) احلرارة ٔ   . منل جيول فوق رمل -وسیظلون ل

 
  املعرفة قدرة

  ! ) املعلومات لكن ليس  (* 
سانما هيمنا  ،  ال هيمنا احلجر وال الشجر ة  ، هو إال مج تلیڤزیوىن عن السیا ر الن عن  لو جاء هذا السطر لٕال

ى سیذهب ٕالیه ، والسفر عمق ىف خشصیة املاكن ا مك ٕاذ قد یقصد ٔانه س ر اه ني یأىت ىف .  لرمبا ٔا الن لكن  ٕا
مج  اة اجلعريةر رید هؤالء البدو ابلضبط ، لك ىل خشصیة قاطع الطریق  ؟ یضطرك للسؤال ماذا  ىف الواقع هو ید 

د ٔاو ماكن آخر ، العرىب املعارص س خشصیة ٔاى ٔا ساطة یعلن  عن .  ول شغل جاسوسیة ودپلومایصیة ٕانه ب
ا ٔاو ٔاوروپا ٔاو  املیهنا ىف ٔافریق ربیطات ودیدان كتب زى ٕالىل  ميوقالطیةمع و وهو -ٔاو  ، وراء األطلنطى العصابة ا

ائر عصابة إالخوجن  ،  طوال الوقت الىب ىب ىس العربیة اجلدید ابلاكمل طامق -ٔاجعهبا ات لك كو لنب بصفهتن م ٔهنن است و
ىل إالقامة مت الطالق مبجرد حصولهن  شاء وتعزز الطابور اخلامس احملارب أىت ومن مث ت ، وس دورة ٔاخرى لطاحونة ا

رب الب طامق جدید ةدور ، ا ح  ‘وغزو جدید  است سیة  ’ ف ري اجل سیة و الالت اجل لك ا ن احلك  جدید 
ىف ذ  -مبرتب للمتدربجماىن ٕامنا كامن حىت و ریت مدفوع ٔاو -اكن الهدف تدریب حىت عقد مىض  (لللكامت 
ربة یقال ٕاهنا مؤسسة  ة  واهتم مهطوی هذا صاح م لق ا ومسو سمو   . ) جتهزيا لالنطالق 

ر الباهظ ىف  جاءت لكها بعد  ، حرت اللیاىل الساهرة قراءة ورسقة ٕالجنازات الغريهذا لك اجلهد املرعب والاس
وا .  Knowledge Is Power اكنوا قد مسعوا ذات مرة ابلصدفة عبارة تقول املعرفة قدرة ك ىل تلصصا من ساعهتا ا

الل اجلرائد و  كن اح رجات العلمیة ٕان مل  ب وا دة من الشیوعیة العاملیة الك احلثا راكبة لك -االٔاكدميیات نفسها مبسا
ىل ا  -احلثاالت وا  ك القاتا االت لتجنید ٔاتباع سواء  ، شاء ملفات معلومات وٕاقامة  ٔاو  ،  ىخر أ للمخطط من ح

رتاق جممتعات احلضارة ملص دمه كعائل متسكن الكذب واخلداع ابلعكس ا سلل ا اط ضعف ىف ٔافراده مث حبثا عن نق ، ابل
متكنئاو مؤسساته مت  سمونه ا   . الحقاؤاستاذیة العامل واألرض احملروقة والاستعباد اجلزیة ٔاى  ، هیدا للوصول ملا 
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ىل املرعب ال قمية املثري للشفقة ٔان لك هذا  اهة  ، اجلهد الطف ى ٔاول ان دة  س فقط ألنه سميحى بصفعة وا ل
ى ٔابناء احلضارة ست معارف  ، وعى عرىق  س ألن هذه جمرد معلومات ول طه بنفسك من  (ول ست املعارف ىه ما 

ات اتٕامنا ألن ما ىف الچی ، ) املعلومات سا ،  یبقى ىف الچی هنا  . والواطى ها یفضل واطى طول معره ومعر لك ٔا
ل موزة لقلب نظم احلمك وبث الفوىض وال ، لب املوضوع فهة م سعى دوی  لك هذه الرشاسة ملاذا  فاقة ىف لك ماكن 

تة سیط جدا ، اللزاجة والاس ىل :  السب  ل ٔابدا ألن یصبحوا ذوى شأن ٕاال هبدم لك من هو ٔا ٔاهنم واطیني وال س
  . مهنم

لون حبمك التعریف-ٔاما حنن احلضارة  … ا ٔاصال  ألن ، الاهبار األسطورى ابملعرفةذ فلسنا ٔاحصاب  -وألننا األ ٕاح
زة استخبارات ،  جزء من شغ لك یوم املم بتاعتنا ، بنعملها ٕالىل اجة لسفراء وال أل وال  الیوم حنن لسنا ىف 

ات م ات ٔاو شبه  م ىل فقط حنن  ، ل مار الك ة ا اجة للقوة الغامشة ویقصد هبا ٔاسل القوة الغامشة  ،  WMDىف 
لهيا كثرياطبعا و  ،  وس   . ت قصة ٔاخرى سنأىت 

 
  الطفيلياتتعريف خد وطالب 

سط الطبقات  ادة فرق شغل من ٔا ربىت الشخصیة الطوی ىف ق الل  الل فرتة التجنید-من   - سواء مكهندس ٔاو 
رتام ؤاخویة الل معاملهتم اب ىل شئون الشغل ، اتضح ٔانه من  س حىت  صار الرصامة واألوامر ل ىل  واق ٕامنا فقط 

ه ال ٔاكرث ى هذه الطبقات جتعلها ختلص وخترج ٔافضل ما  ، االت التقصري ف رتام مع مثینة للغایة  شف ٔان الا ك
بارا ممتازا للمتیزي بني املرصیني والعرب ،  عندها شفت ٔانه یصلح اخ ال  ،  لكن ابلتوازى ومبرور الوقت اك وما ٔاكرث األم

س بارى القدمي هو  ، الشعبیة عن األصیل واخلس البا ذ بعد ٔان اكن اخ ة و اوز ربع السا بار حوارى قصري ال یت اخ
بار اجلدید  ،  وهو سؤال الشخص املعىن عن رٔایه ىف القضیة القضیة الفلقس طزيیة ، یعطى نتاجئ ابهرة وجدت ٔان الاخ

ة ی لمیة ؤامعق چ   . ٔاكرث 

 
  الرشد الحق هو اإليمان بأن التحيؤ لألليق وبهيمة عادية جربيات متوحشة

  الفكاك منها يمكنناال و علينا داروين وفرويد فرضها
  األرض كل چييناتفى برمجة الهدف األعلى الكامن ألنها  على العرقية يوقظ العرقية فينا الهجومحتى 

هثام ست صعبة ؟ ملاذا ، ما اجمتع عرقان ٕاال واكن عزرائیل املوت  ا  ،  واحض ٔان إالجابة ل شغل قطا لكن تبعاهتا س
اب كبريا   . الحقا من هذا الك

 
  ؟  ’ محروسة ‘ما معنى كلمة مصر وملاذا هى 

ىل حساب عرق االٓخرن:   الهكسوس جاءوا لسب واحض ال حيتاج لرشح اىن  ش ا   .  الع
  . قصة طریق حورس العسكریةٔامحس مث 

سموننا مرص لینا اللكمة اطلقوا رمغ وجود مدن كثرية ذات ٔاسوار ٕاال ٔاهنم  . ومرص تعىن الب ذو احلدود ، العرب 
ىل الغرابء الرضوبیة مرص اها هبا  دودا حرم   . ، ابعتبار ٔاننا ٔاسسنا ٔاول دو ورمسنا لها 
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  مصر مقربة العرب ودين العرب
ة العاهرة املغمورة قال لعصاابته ال حامضة  ن آم األقرع 

ن متوتوا بدرى بدرى ذوها داراتت اوز ،  ، ٕاال لو كنمت 
حت عبقریته ىف ٔارضها س ابض ؤافرخ وتف .  وقال ٕان ٕابل

اهبم ٔاننا  ابه وٕار تنا ٕالر ىل لسانه من عند ا حنن  ؤاضف
اد األرض ، ؤان رشب مائنا ٔاو الطعام ىف خفار  ري ٔاج

ا سوف تزنع عهنم ٔاعز ما ميلكون  ٔاو مالمسة طی
هتم األشوسیة الظاهرة الصوتیة املزعومة- وحيیلهم  -شام

ٔن األصل فهيم  نثني دیوثني ري  وفهيم حرص، و
ا . ذ ضان النیل-ٕان جه  الطوفان  ٔاضف  -ٔاى ف

ك حتت رج املضاعف ممن  لبؤس العرب  ، حط و
ر لو ختیلوا ٔان  ، ىف ٔارض مرص حط هبم حظهم العا

لین رسى  ا ٔاحصاب ما ٔاعز م الو ٕاال و الو العبارة 
ة  ١٥ممن تتذكر زوجاتنا ونتذكرمه حنن  سنة بصف

عرىب السلوك ومل نقصدمه حتدیدا ال ،  العزاءات ابألهرام
ل االآبء ودفع األبناقطعان  ، حق ىن یوم ق ء للموت و

د سون ٔاى ٔا   .  ی
ن یوسف الثقفى ٔارعب لك حجافل العرب  اج  احل

ن لو ملسهتم الٔلكوك كام   ‘ساء مرص ارتعد من لكن  ا
س .  ’  تألك األسود فرائسها ميیة موش  ن  ٔارض اعترب ا

ا  -واحض ألى طفلتوصیف وهو ىف الواقع -عنوة  ٕامنا صنف
رجتى قط ر الكفر املؤبدة الىت ال  نفس املعىن سبقه   ( كد

ن املتعاصة   .  ) اهرة مكة األرخص األنبغ ،  ا
متكني جعلنا اجلوع یرتاقص هاذ  حىت ىف عز ومه ا

یل إالسالم سیعود  م من ق ن املغمورة  ل بطن ا دا
غریبا ومرص سمتنع ٕاردهبا وستعودون حلیث كنمت حضیض 

ى طبعا ، رمغ  الكون ى ا د إالله ٔان هذا كفر رصحي ابلو
عددة األغراض ىف سطر  ن العاهرة م لیه معر  ز  ٔا

ىل واالٔ  .  ٢٨التوبة  ن صهاك-معق واألجعب من هذا لكه موقف هذه العضمة األشف ىف لك التارخي العرىب واأل ٕا  ٔاى ا
ن  -إالسالم امة وقطع الطریق ا د صبیانه ىف اله هتاب مرص املتعاصة وقد ارتعد من جمرد فكرة ٔا هنره فٔانه سیذهب ال

ة تاهنا من ، لكن الرسا وصلت بعد فوات األوان مما  بأعنف العبارات املمك ه و م رم ،  ٔادى معلیا ألن إالسالم 
امصة  ىل جعل مرص  ن العرب ، وابلفعل مل جيرؤ ٔاى ممن یدعوهنم ابخللیفة  اء املربم للك د   . فهذا هو الف

شاء طریق حورس اجلدیدة   . دو ٕارسائیل ، ا
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  العربىبيت الطاعة  فىسبية  نهاويتوهم
یضة اجلناح ال حول لها -اجلرب ابألخصالعرب -حفدة الهكسوس ملاذا ینظر  ة ٔاو ولیة  لهيا حق  ملرص كس ، هلم 

الك ل .   ؟ إالجابة ىه السالح الام رد محلهم السالح ذات مرة ق سنة فاللك قد صار وال  ١٤٠٠مه یفرتضون ٔانه 
وة صاحب الشفعة وامحلایة والوالیة والوصایة ولك ىشء  ارجع ألول خطاب لبضیع الضبیع بعد  (ومواىل وعبید لهذا الف

ر  ن العاهرة األرخص  ٢٠١١ینا د معرو  ه إ  -الحظ دال املاكن-ىف مس ح قائال ف دال ٔایضا الحظ -ن هذا هو الف
ىس ح إالسالىم الثاىن ملرص -املصطلح اجل   . ) الف

 
  إنهم يكرهون الكاكى

ى تلهتب عنده لك االٔ  ري السالح  سالح، خط ٔان یظهر ىف املشهد   عصاب العاریةذ ٕاذن هو اخلط األمحر ا
لهم ویطردمه، یظهر   العرىب ش حضارى لیحمى شعب ٔام احلضارة یظهر  ،  ٔامحس آخر ىك یق ش الناپولیوىن -ج اجل

ش ٔاو ٔاى سالح ش إالرسائیىل ٔاو ٔاى ج متى ل -اجلش إالجنلزيى اجل ، مبا   ٔاخرى مغة ٔاخریت للناسغري یظهر ابملنطقة ی
كرهوهنم  ة واحضة كراهة التحرمي ابملثلىف هذا حىت الفاطمیون ٔاو املاملیك ممن  كون  ، ألسباب عرق هیك طبعا عن ٔان 

لیالت ٔانفسهن هذا ت ا ش فرعونیا ممن ٔاجنبته بطون ٔاولئك إالماء املرص ش رس ال هذا هو .  اجل سعار املرعب ضد اجل
ىل احلدیث املرصى  س دمحم  ذ تأس قة ىف كنوات إالخو م ٔاو حىت -ال متر دون لعن حمك العسكر  وصوال للك دق

  .  دة مرات -العسكر بال حمك
اكوا املؤامرات والتخریب وإالجرام الىت كرهوها و احلدیثة هل الحظت ما هو الىشء املشرتك بني هذه اجلیوش 

ة ؟  ضدها ی رجمة چ البا كرهون ،  كرهون الاكىكٔاهنم  ،  ٕاهنا ٔایضا  ىل -ٔاى ىشء بلون الرمال ألنه  فني  ىف اعتقادمه ا
رونه -األقل   .  اختذ هذا اللون ىك یالحقهم دون ٔان 

دة من خترصات ال هنائیة ٔافرزها العقل احلاقد  ، موش مظبوط املرصیون فالحون موش مقاتلني ، خرافة عرابنیة وا
ات كذهبا  ، وواحض العرىب االٓخر املدعو حسنني هلوكة املریض للمدعو جامل محضان واكن ٔاشد من روج لهذه اب ٔان 

را نا ومن اكنوا ق  آالف السنني املمتدة من ٔامحس للكیوپا ة السالح .  ، بل من م ریدون لك الشعوب مزنو العرب 
وات الفات لیكونوا مه حرص الف رخيیا لعیبة الت ش ٕارسائیىل رمغ ٔاهنم  ال ج كون ىف املنطقة م وهنم ٔان  ، ٔاو   ، یثري ج
ش  ني ‘هیك عن مرصى ٔاى من جمرد ٔاولئك غرىب ٔان یظهر ىف مرص ج ىل املقام ’  الفال ون تطاوهلم  وقد جن ج

رجة قة من كنوات إالخو مك مرة تقال فهيا لكمة العسكر.  الرشیف لهذه ا ت  انظر ٕایة دق اول تعداد العصیا ، ٔاو 
ة الىت قامت هبا األقلیة العربیة  ة-املسل   .  اجلیوش املذكورةضد  -ٕاخل …ویة ، بد ، ٕاخوجنیة ٔازعرج

ه بلطجى- البلطجى األعور نوح الغراب ن اجلبالوى  -الف وغراب البني بتا  ٕالىل جاى من اجلبل یعىن-ن النا 
لق ل ٔاى  سمح للطفل جنیب حمفوظ هبذه الصداقة مع  -وىف موقع آخر من ج ارتنا بني القرصن ال ميكن ٔان  وة  ف

ام ابلعصیان العرىب املسلح  ’ الراىق امجلیل ‘اجلندى إالجنلزيى  ىل الق ك به بل سیظل حيرض حىت ٕاخوته ٔانفسهم  ، سیف
ء  ١٩١٩اخلسس  اصة األقو ني من حضارىي العامل لو  لفهام مع ٔاشقاهئم الچیی و املرصیة والهویة املرصیة و ضد ا

شا من وطهنم ولوطهنم مهنم صار .  ، واألخص لو بنوا ج اس ، دامئا ٔابدا للع ابخ ة مع الن اهة نوح الغراب مشلكة مزم
وات املنطئة احلرصیون مع  رتدیه، مشلكة العرب ف   . لك اجلیوش حملیة اكنت ٔاو وافدةاألصفر ٔا اكن من 

اح اللغز سهل وموجود ىف رصح الهویة العمالق الـ  زس ١٠رمبا مف ساطة نصها ضد النص  آالف امس بتوع ٕا ، هذه ب
زس.  شئت ولع املرصیني بفصام الشخصیة، ٔاو مسها لو  التاىن ، الفالح الطیب واملقاتل  حورسالثنائیة هنا ىه ٕا

ادالن املواقع ، الشعب والفرعون الرشس ان وال ی هنام  ، لكن قطعا ال یتضارابن ، ال یلتق ، وقطعا اخلط الفاصل ب
 .  الت الفطریة للك مهنام ال ٔاكرثاملؤه
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ا وتأسلام وموش فامه ٕایه.  هرىٔایضا سؤال دور احلامك سؤال جو  و ىل الشعب خ راه ابستعالء هائل  ، فقط  كثري مما 
اى ٔاهطل  ة موش جمرد ر ق ه فرعون طلع موىس (هات فرعون ملو هدومه وحمل ثقة حق كر شف ٔان  ) اف ك ، وها 

شیات تفرتس األقلیة العربیة ىف الشوارع ل ري حىت ابلرضورة الف  الشعب وحوش وم ئا هو نفسه، ومن  ،  رعون یفعل ش
ريه ٔزعر و سلمي ٔاهاىل ل هيم ومسلمینه  نثني ٕالىل ابتلینا  صاد ذات .  فقط الشعب یعرف ٔان  ضهر موش ٔاولئك ا اق

قى  الىشء الم معلوا منو ذهىب حق ارك وفریق األ منو  (، جامل م اجن إالجامىل ومن مث ا سمون الناجت ا ة ‘تقانیا  ق ’  حق
عةحىت  ال ومرياث بطا مق ة وقروض ودیون ألج ات  لو اكنت مدن ٔاشباح وفلوس مطبو ، دون تفرقة عن املرشو

جت وامسه منو الىت حتقق رحبا مستداما سبة  ) ، لكه امسه  منو النوعى ابل ستورد شعبا من اخلارج لیصنع هذا ا ، جامل مل 
ة  لك اللعنات ، ٕامنا بذات هذا الشعب البلید  ابملائة ٨اخلراف سبه  ى  ، بل  قوال هيمت حىت ابلتعلی ٧×  ٢٤الكسول ا

م   . ادته ٔان جيارى لك 
سیط یوافقك سان  ئا ٕال اریك ٔایضا جرهبا بنفسك قل ش هذه مسة ٔاصی ىف .  ، بعد دقائق قل  العكس سی

زس  د صفر’  وعیه  ‘ -شعوب احلضارة-شعب ٕا اص واألمور ابست شعر األش س ة لسب ، فقط  ام غرائزه الچیی
شأت احلضارة من  ، هو ال یفهم ٔاصال ، ال شأن  ف ال یفهم سیط ٔانه ال مي سواها ، ولوال ٔان هذه صفهتم ملا 

  . األساس

 
  الفاشى األول—حور محب 

ري من  ة للكمة فاشیة ولك ىل الوالدة احلرف سنأىت 
ىل ٔاننا نفضل ىف هذه  ، تفاصیل تبلورها الاكمل ىف روما

ائب الفاشیة ٔصل األول لك سمیة ل  ، املر العودة ابل
ىل حامیة ت العني احلا رسة الىت ختصصت ىف السهر 

هتا حىت من نفسها ، احلضارة ال من طیبة قلوب  ،  حام م
طریق حورس  ، ٕاهنم احلورسیون:  ’ املغفلون ‘

دید  . الطریق ،  العسكریة ولو شئت الطبعة شدیدة الت
ألول قائد عسكرى ىف التارخي یطیح ابحلامك ألن هذا 

ان القمي العلیا للحضارة ري  فلن ختطئ العنوان  ، األ
  !  حور حمب ٔابو الفاشیني:  قط

ة ٕامنا ٔاقرب  كن مقربة ملك ما وجده هاوراد اكرر مل 
ىل جعل كدست  وآالف الصور الىت  ، خمزن خملفات 
لك جالء كون عن  . التقطها فریقه تقول هذا  ٕانه ٔابعد ما 

ة جدا مقارنة احلجم خمزن كراكیب صغري فقط  ، مقربة ملك
د ىف وادى امللوك وامللاكتبأى قرب  ز  ،  ألى ٔا ٔنه  و

لف ظهره فهو طفل مل حيمك ٔاى  عید ست ىشء ومل   من 
ت .  االٓلهة وال ٔاى ىشء لامء املرص د  دان -ٔا

سوق ني رآه مل یتورع عن وصف املاكن  -كرووكشانك
ص للخردة واملهمالت  شبه  ،  الرثةرخ غرفة قائال ٕانه 

دمية القمية منناتامللیئة ابمل  هجدت رية لكن    . الك

http://www.everyscreen.com/photos_18/TutAnkhAmunGoldenMask_02.jpg
Goddamn the Bastard! 
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هة مقربته ال املقرب الواقع ٔان  ا اع ق بوته وال حىت الق اع فائق الشهرة هذا ظاهر .  ٔامه ، م ٔامينالٔ لكها .   وال التابوت  الق
ىل األقل المرٔاة ذات ٔاقراط كر ٔاصال ٕامنا الوجه  س  ظر ٔانه ل ٔایضا ومؤخرا ابت من املعلوم ابلرضورة الیوم ٔانه .  ألى 

اهاته الال هنائیة ذ من القامئني ابملهمة ه ومن  تصب خسریة م ط بقضب م مل یمت  -متثالها-جدا االٓخر  هاحىت شهري .  ح
تو  ، لمیا بأصالتهاجلزم قط  ىت إالیطاىل سىيء الص ف  وطبعا.  الشك قامئ حىت الیوم ٔان قد زیفه ذ احلفر من 

ىل موم القول ٔانه اء و م ٔاناألرحج حىت اللحظة لیظل  ،  اء رمسیةمل یعرث لها  تة الىت  ’ ةبالسیدة الشا ‘م جرزىل ماتت م
ة ىه الىت  ارف لها طریق جرةبل األرحج ؤارحج ىف لیه  . ختص ٔام ٔامينمرو دش  لها  ، ما  سط ىشء ٔان قد ق ٔان ٔا

ىل قارعٔاهل ال فهتا  هنشها الغرابن والضبامرنة ؤالقوا ج   . عاة الصحراء 
ىل مدى قرن اكمل ابملثل  دا  ري مقصود ٔان ٔا ث وجدت ومل  تركقد ال خيلو من معىن مقصود ٔاو  ه ح ف تضم ج

اوات إاطالقا  ة موم هیك عن ٔالوهیة الفرعون ، ملتحف املرصىلقا هنا فاقد اخللقة السویة فاقد األهلیة  ذ  ، سوى ا
ساطة ٔان ٔان  ىت األول مل ٔاما  (ال ىف الشخص  ىف الفناكنت القمية اللك اكن یعرف ب یلوث ما اكن مقصودا قطعا ٔان س
اسات أى من ت ب   . ) جدار ٔاسامء امللوك ىف ٔابیدوسالن

لك معاىن اللكمةدع جانبا ٔان  للقرف خلنوثة املثرية ابترصخ لی نفسه ی الىت صنعها ث متا.  فن العاهة األب هو اكرثة 
ة نفرة امل  ، تدىل واألرداف بال ضفافوالكرش امل والامشزئاز والشالضمي  ة خسنته املقززةلكها ٕاىل بق اكنت مجیعها  .  بق

رةنلست كفراعی  ٔا ، مقصودة ون  ، مك اجلبا ح وا سیطٔا الق ٔاتت ىت ى الپ ٔا األنرتو ، یة دون حىت املرصى العادى ال
شامخ ٔاو بعد رٔاىس هتدم لك ىشء ولك جمد  ائلیة ألرسة ال.  اعرفمتوهٔاو  ات األشهر   تداعب ٔاطفالها ویداعهبا لو

ىل العواطف عكس الفرعون التقلیدى إال ٕالىل ، ٔاطفالها نالكه لعب  د م ته  .  موش وا دة من جدار هو فهيا یبىك وا
دى بناته ائلته ملوت ٕا ریده املرص  ،  و رى فرعوهنم مهنارا ابكیاآخر ىشء   اتپیٔانرتوها لك هذه وت وطبعا  . یون ٔان 

  . ٔاخرى
ة ٔاصالابفرتاض -بىن العامرنة ابلاكمل  ت مىيابلطوب الن -ما هبا ٔاب س ابجلران ا وما بىن مهن.  الحظ— الء ول

كسري  دران للهیالك اجلدیدة ىفل ونق  هابألجحار قصته معروفة مت  ٔساسات مدفونة ٔاو حشوات لل دم  مل .  طیبة ست
د ازل العموم ىف   یؤمن إبلهه ٔا لكف احلیاة نفسها طالنرت وىه خما ةیل الٓلهث فل بحتالعامرنة اكنت ذات ، م ابعتبار رة 

ه الربریة الفائقة   .  وحش
ى ت الىت مارسها إالستنب ؤام ٔامين ر جامعیة الٓالف الشباب ماتوا  ، ٕاذا اكنت هناك عبودیة ىف مرص القدمية فه مقا

د اكمل الیو  ا  ، التغذیة لبناء العامرنةم مع سوء من  الساكن صفر من مل تق  ،  مبجرد نفوقه مل تعد هناك عامرنةحرف
ىل جسده النحیل ة جلیوش مرص .   األشغال الشاقة قضت املالر  اكمل ٔاوصاف اللكمة تضاف لٕالابدة النظام ٕاابدة 

دة ىف نظر ٕاذ  ،  برتكها ىف اخلارج دون مدد  ،  وست الٓلهة مرص والشعب املؤمن هباهولوك ىه ٕاقامة هوظیفة اجلش الوح
ذا لو  یوینيحيمى احلدود ضد األهل والع بعیدا فىن لك من وقف هناك ابلتوازى وال ح   .  شرية االٓس
د ٔاوائل روادفسفاح العامرنة هو بال شك  یویني العرب ٔا طبعا ال حتاول تذكر كیف اكن ف  ،  األرض احملروقة االٓس

د ذاهتالنا ال تغتفر قد وضعهام ىف ذات امجل معا هو خطیئة ن اكن إ و  ، خوفو یدلل شغیلته   . ىف 
ریة ٔاما  ر ا ٓ فاء با اتونیةالاح ري لت السال األخ یویة النجسةاأل انیة االٓس ة املی ٔاخرى قامئة ف قصة ،   النفرتی
س.  بذاهتا شخصه  تل فاء  دالتافه النكرة اح ره ٔا ى ال یعرفه ومل  ان  ، ا فاء بعظمة الصانع املرصى والف بقدر ما ىه اح

ت ألن الهدف  املرصى وامجلال املرصى لیه ، بل تذهب بعض النظر ى قصده األوصیاء  صاص مهنا اكن فرصة ا الم
ىل  داق  ة لٕال ني بدال من ٔان تذهب الرثوة امللك ته بال متویل رثوة  ت الٔاولئك املبد ى ارك ت ا مسلسل اخلیا

ري املرصیة من األصل لهيا بواسطة الفاىش األول ومؤسس الفاشیة  انقطاع ت األرسة  از األبدى  ل إال ، ذ ق
  . العاملیة حور حمب
یا هبدف املنحطة ٔاهنى السال هذا هو من  ؤاق حرص هذا العاهة خضم  ، حمدد هو تدمري مرصالقادمة من آس

رسائل العامرنة اء اجلش املرصى كام ورد ف عرف  ىل ف ه مرورا هو من ٔاهناها  . املؤخرة ومهتدلها  نفسها سة االنمبنكوح
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د اب م الامس  (ٔام ٔامين  ىت ٔاى امجلی الىت ٔاتت وا ل امس  ، نفرت د ذاته كف عارصن مهنا كام بتقزز املرصیني املىف 
د متاثیلهاالتباىه ال ٔاجدادمه  ال بأ ست  ،  م ذ  ، ) وپاجاندا اكذب مث اكذبر ولكه بفرض ٔاهنا اكنت مجی فعال ول

ات  ( وصوال للعاهة االٓخر األصغر املدعو توت لونه هذا اب ه ومه یق ني حتاشیا لرشهحرشوا ذهب ٔامه ىف و  ، ) ٕاىل 
ش حور حمب لقدره التارخيى ؤافىن لك ٔأان هنض قائد هو  واحلني لاجل خ اىن ا ى لوال هذه  ، ر لهذا الڤريوس املی وا
هنضة  اء مبرص نفسهاا ل الف   . لرمبا 

 
  شر األمور الوسط وخريها االستقطاب

ٔشیاء امل  ، لزتمون هباؤاطرافها یعرفون ساطرات هذه العالقة حيرتموهنا وی ،  العالقات املادیة ىه األصل الطبیعى ل
ریدون الانصیاع لقوانني الطبیعة ، ٕاذن.  ٕاخل …ٔاحصاب األشغال والشغی  ، والشعب مبعىن ٔاهنم  ، ماذا یفعل من ال 

قى د حق كر ؟ سعون للسلطة والرثوة دون  ساطة ميهتنون دور الوسیط بني األطراف سالفة ا یدعون الشعب  ،  ب
ىل ىل سلطة احلامك ٔاو  ن والساسة .  حق صاحب الرثوة ىف الاستفادة مهنا للثورة  هذا ما یفع طوال الوقت رجال ا

ون والقضاة والقانونیون وخيلق ما ال تعلمون الم ون وإال رملانیون واحلزبیون والنقابیون والصحف امللفت هنا ٔان ما .   وال
دل املعنوى ابملاد ، جيمع لك هؤالء ٔان ال سند مادى لوجودمه ري ىابما هو ٔادىن  ، ىمن اس مه ٔاهل  ، هو 

م ریدون استعبادمه من حمررو العبید هؤالء  ، مه خرجيو القسم األدىب ، ٔاهل اجلوف واخلواء ، ال وذ ابمس  ، حقا 
الىق مزعوم رامه ،  مه آخر من یلزم نفسه هبا استعالء ٔا   . سعرون حيرضوننا ضد سادتنا ؤاولیاء نعمنا وألجل لك هذا 

ىل  ، ٕاذن دور التوسط بني البص وقرشهتا ش الواسعة للك طف ه ٔاو یق (هو بوابة الع رد  . )  طبعا ما مل جيد من 
هنا لوقفة ٔاخرى ، هنا تنطبق مقو رش األمور الوسط لن یقصد هبا جمرد  ، وٕان اكنت هذه املقو قد حتتاج ىف ح

ا الطبیعةٔاى ولك  ، بل لك ما هو وسط ، الوساطة بني طرفني دیني ألم األبیض :  موقف رمادى مائع ما بني اللونني القا
ى ، قصتنا ىه ٔاول طبقة وسطى ىف مرص .  وت قصة ٔاخرى ، واألسود   . وماذا اكن وقعها األنرتوپ

 
  مصر لم تنب األهرام
  األهرام هى التى بنت مصر

رباء یقول  ىن األهراممعدة  ت ،  األهرام مارك لیرن مرص مل ت ات  ، مرصاألهرام ىه الىت ب س یات واللو یقصد التق
ا … ا فر سان . ٕاخل مما یتعلق هبا فر اول ٕاضافة ما فعلته لٕال ة جممتع احلضارة ، لكن لن ل ٔان ندلف ملا  ، لب ذ ق

لل املسمى الطبقة الوسطى د بعد ذ من الت   . است
بات ىف  كونوا عبیدا حبال ،  مذه كثريةكشفت ٔاشیاء األهرام  ةقریة بناالتنق ٕامنا یطعمون بأمثن  ، ذاع مهنا صت ٔاهنم 

ات للمصابني مهنم ، األطعمة وىه اللحم البقرى ٔایضا مت بدرجة معقو وصف كیف اكنوا .  ویعاجلون بل جترى اجلرا
حمس دنيم ى الفرعون إالن سعداء خفور م رد الاشتغال  ئ ، ن  ةمتاسك وصداقة ىف ب هب  ،  ة یغمرها احلب وا

رة وجزء من الا لیة ٕامنا شغی  سوا حىت جمرد فوا سوا جمرد ٔاحرار بل ل زتال بعبارة ما مه ٔاول ٔاخوة  ( مه حبرفهتمززتاز ا
  . سنة ٔالف ١٠٠ ـ لٔان ما یفعلونه سیمتاما نوا یعلمون اكبل حىت  ، ) وماسون لكمة تعىن احلجر ،  ماسونیة

سمون ٔانفسهملكن األقل شهرة  شافات هو ماذا اكنوا  ٕاهنم اكنوا یعلنون طوال الوقت عام ميتلكهم من .  من ت الاك
م لو شئت-تفاىن ووالء وٕاميان    * . ’ ٔاصدقاء خوفو  ‘لكها بصفهتم  -ابلروح وا

                                           
ليه فراع بدأت ىف العامني التاليني هلذا الكتاب *  إعادة ظاهرة و  ، مهاالستيطان والدفن جبوار عاد .  ة بعد أفول عصر الدولة احلديثةالثالثاألهرامات ة نتتكاثف نظرية 

ا األصلىدانقاذ املومياوات مث إعادة  ىف فرتات أفول اململكة .  كما األصل  أيضا خاو وجد  هلكن ههرمبوت خشىب ملنقرع جديد ىف  وجدمثال حيث  ،  فنها ىف ىف مكا
كهنة وحتقري من الكن سرقة تمل املنقولة من وادى امللوك النظر ىف خبيئة املومياوات  حىت هذا قد يعيد.  آهلتهن احلقيقيةعادوا للجيزة واعتربوا أصحاب األهرامات الثالث 
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،  ویة الشهرية

)  الغامضة 
ىل األقل ( 
ا  . ه الریعرف

رمسصاحب 
هل ؟ ’ خوفو

و وشغی ٔاح
 جذورمه وقمي

عضوتعلمي 

طبقةلل ظهور 

                
الثالثى املومياوات 

  م

مل مير من
دة وظ ٔالفا وا

ني لك ،  احلرف
امل.   األخوى
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من تآمرهن ء

ة ل ٔالف ى ق
 تصعب إالجا
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  أرسطو ضد أفالطون—التراچيديا اليونانية 

ى  اك دو مور مل الشهري (ری سة األطفال القات ىف الف لیل جربان  ) جل ة من كتاب النىب جلربان  س تقول ٕان مثة 
ا ا واكنت تقرٔا مهنا یوم ذ وضعهتا ٔا ا وىه موجودة هناك م ت.   ال تبارح حام ایك تب مل  النجمة سلمى  اب لف حتویل الك

ایة  أ للحظة یعىل قمية لك ىشء .  وجابت العامل د ى ال یف ى جيعل هذه األشواط املطو من الهراء احملض ا ما ا
رجة ، معنوى وحيقر من لك ما هو مادى رين وكثريات لهذه ا لكمة األفالطونیة ٔاو الیوتوپیة ؟ جيعلها جذابة لك   . ٕانه 

م األول االٔكرب األشهر ورمبا ٔایضا األخطر مع وقفةاالٓن ٕاىل  … ن : ٕاسطبل ال   . الیو

 
  تريد أمنا الطبيعة بكم العسر وال تريد بكم اليسر

ستعبد الشغیل’  وازىچالرب  ‘ حن ىف جممتع حر لك ٔافراده ٔاحرار ال  .  ، طاملا مل جيره من قفاه للمصنع ىف الصباح ف
م  ض وطلبفقط لك ما هنا ٔان لك ىشء عر  ماذا .  ، ولو كف الشغی عن إالجناب ألىت الرٔاساملیون لیلحسوا ٔاقدا

یة جدیدة.  ؟ سیدفع ٔاجورا ٔاكرب سیفعل الرٔاسامىل لو حش سوق الشغل رتع تق لك الشغی   ماذا لو ا ؟ سريىم 
سبة .  للشارع ة ابل س مسأ كرامة ٔاو استعالء ٔاو طبق ،  ميزي امجلیع عن بعضهم البعضما ميزيه هو ما .  املوضوع ل
سىبچ ، تفوقهم ال   قدراهتم ىن ال رب الزمان مزيت شعواب ؤافرادا عن بعضها  ی  ناوالحظ ٔان  ، البعض، التطفرات والىت 

ء والشموخ مبعىن مادى رصف  دم ٔالفاظ الكرامة والكرب س  ، ست یوسیة ٔافالطونیة ول ٔاو  اسالجتعل مهنا بطریقة ت
ال  امال   .  صنع التارخيىففا

ستوی ڤ ب اكن السو  ت د سانویة اخلالبةڤ یت یصدرون لنا روا لون بعضهم  سىك وتولستوى وجورىك إال ، اكنوا یق
نیة وال   ….   البعض بعرشات املالیني ابمس احلق والعدل بال بال بال ال مرة ٔاخرى ، و  ٕایثاریةىه ٔاما الرٔاساملیة فال ىه ٔا

ل دم ٔاصال م ست ة هذه املفردات املعنویة یصح ٔان  الق متعات احلضارة.  ٔاو األ ل .  ىه فقط قانون طبیعى  كام تق
ء ى حتب اخلري وال الء والفش فه داء وتفرز ا افس ٔافرادها تنافسا رشسا لكن رشیفا .  األ طبعا رشیف ألهنم  (كام ی

ركهتم ال ، یرتامحون ف ب  ) ، وألنه لو ما اكش كده النقرضوا حضارة ة چ هنم ألن  ركة -یی ةچ ٔیة  قامئة ابلرضورة  -ی
سحب  ، هو واحضكام ىل التعاون والتاكمل  هنزم ی ا لكن املهم ٔان من  د اللعبة الىت وضعهتا ٔام رشف ألنه حيرتم قوا
  . ابلطبع الطبیعة املادیة جدا

ل  ة األوهام ، ’ الغشاشون ‘هنا ید ساوون مل ىف سوق احلیاة عواطلیة  ، الیوتوپیون اب القسم األدىب ممن ال 
مه ،  ومعرتكها سلقون للسلطة والرثوة صعودا فوق ما یصنعون من تالل جاممج حضا متع نفسه مبا  ، امل هیك عن دمار ا

ه ماكینة تولید الشغل صاد م  ، ف لق الرث الاق هلم حقوقا ما یتلقفون الضعفاء واملهزومني وزرعون ىف عقوهلم ٔان .  ةوست
ا الطبیعة هبا من سلطان زلت ٔام ل من ٔاجل الطعام ،  ٔا ري الق ا  . حقوقا  رید م ،  العودة للعرص احلجرىسیقولون  ٔا

ساطة الطبیعة جواد جامح وفقط ال نود مسها ما شئت نا ركوب احلصان  لك ما نعلمه ٔان ب لفوو   . لل
ة االٓذان ونصمىف املقابل ی ن ٔامك اوز احلكومة یبقى لها دور لیه:  عن األسئ الصحی شیل  بد ، موش قادر 
لشان  مح وال ٕایه هنهبم ابلرضایب  و  اوز ا ابك موش حتاسب ٕالىل  لفوا ج اسب ٕالىل  ؟ ولو موش قادر روح 
لیك ك رضایب ترصف  دش م هبا ما  اجة عندها ؟ لك حقك ٔانك تطا دش   ري كده ما  لو -احلكومة تدمع  . ، 

رتأون  فاحىش الرثاء فقط -ها تدمع ء وفقراء ، مث هؤالء یدمعون من  ر مسعت  روح ماما عن قانون  . ، ٔا
كس بتاع تولید الشغل   ؟ الرثمودینام

الق:  سطر القاع … دى صور إالجرام املسمى األ رشك بیوتوو  ،  الیوتوپیا ٕا اوز پ لك من ی یا اعرف ٔانه نصاب 
اوزك عبد عنده   ! فلوسك و



٥٠  

 
  : الحقيقةنور  إلىيا پمن ظلمات اليوتو

  رمة ألية نفس بشرية أو غري بشريةالحياة ليست حقا ألحد وال ح
  لنا سوى القتل من أجل الطعام بفرض اعتباره منحة ما ’ طبيعية ‘ال حقوق 

  عادية وسايكولوچيا وكل شىء نحن لسنا بأكثر من بهيمة
ت فشلها اپ لك الیوتو صادى ریعیات جربت وث ساطة هو فشلها الاق ایة ىف ال ب  ، لسب  ى بدوره  س ، ا

ساطة لق الیوتو نعم ، ، األرسطیة ، املادیة ، هو حتدیه لقوانني الطبیعة ٔاكرث ؤاكرث ایة ىف ال ستطیع  یا الىت پ ، ٔانت 
  . تنقلب جلحمي بعد قلیل ا، لكن ما حيدث فعلیا ٔانك ال تضمن ابملرة ٔاهن شاء

ا ٔارسطو ن وفروید ، اب ن وس  .  كذ دارو رسثورة دارو لیق ٔاتت پ ٔ كوننا هبمية  ثورة فروید ٔاتت مبفهوم ، ابلتحیؤ ل
لهيا ابلاكمل سیطران  دیتني  ل ، ادیة ذات غرزتني قا روس اكن قاسیا جدا  .  احلیاة واملوت ، اجلس والق تعمل هذه ا

هيم حرق املزنلوجاء بعد دفع ٔامثان ابهظة ٔاقلها من املستق  شوة تعادل  ن ال  صادى لشبابنا املعارص ا  ، ل الاق
هيا   . وهؤالء قصة ماراثونیة ٔاخرى مطو سنعود ٕا

صة ساریة رخ روپاجاندا  مل  ات ظهر ف ه حيمل عنوا مجیال  ، ىف السبعی هبامئ ‘لك واحض .  ’ الرب یبارك األطفال وا
ادیةل ، ٔان الىشء املشرتك هو الرباءة ري هبمية  اعنا ٔاننا ىشء آخر  ات من احملاوالت الشیطانیة ٕالق  ،  كن الیوم بعد ٔالف

ا رشرة خمربة تدمر نفسها بنفسها راءتنا ؤاصبحنا مسو   . فقد 

 
  استرقاقية استحاللية مجرمةطفيليات إفراز كالمى أجوف لاليوتوپيا 

  ، الشباب بالذاتلدى البشرى السمو  تهاويم بانفعاالت لحظيةتدلك 
  العمق واألثرفيما الفاشية أزلية أبدية غائرة 

  . مادتها املادة مادتها الجسد مادتها الچيينات الغرائزمادتها ألن 
  !  بني املثالية واملادية الجوهرىهو نفسه الفارق  ذلكولعل  …

دة األنرت  ، ٕاذن ل جرم ز سب  ٕاجنازا كبريا م ىاألفاكر ىشء ٔاتفه من ٔان ن ارشة ألمعق  ،  وپ وكام رٔایت فقد ذهبنا م
یة ، نقطة مادیة حتتیة روة دافعا لتقاطر  ، وىه الثورات التق وشاهد كیف اكنت الثورة الزراعیة وما جلبته ملرص من 

لهيا ابب واجلراد  رة ، ا الط ٔاوسع بني احلضاریني والربا ا ٔادى هذا لت ار ث یوجدون  ني ٔارادت دحر هؤالء ح  ، و
  . ومن مث زادت الطني ب

یوس هبمية العادیة مقابل بؤس الت ث الیوتوپیا  . ٕاهنا ا ن وفروید مقابل ٔافالطون وخ ح ٔاو مض اخلاء [دارو  ،  بف
  . ]  االتنني ميشوا

ة  س شیل ٢٠١٧ىف هنایة  س من ابنة العم ری شیل ڤا ىل لیل ایأىت  ، بطو ری ىل لسان احلامس  راءة البط 
اة لوز ٔان إالیطاىل  ى الف شیل املفرتض هو رینا ه ٕایطاىل ‘عشیق ری ىن ٔاكرث م ى یقصد به .   ’ یو هذا التعبري ا

كن  وجود  سیة مل  سیة ال املثلیة اجل ئیة ال ة الس س والسب ٔان الروایة ولك  ، ١٩٥٢ىف الروایة وال ىف ال
ة خمتلفة ىل ٕالشاكلیة تناخساهتا قامئة  ري قادر  ، ىه جعل الشك قامئا طوال الوقتمتاما درام سان  ىل ٔان إال والتأكید 

الف زاویة الرؤیة ث ختتلف ابخ قة ح ىئ كبري وصل ذروته ببعض ٔافالم  ، ىل الوصول للحق م رواىئ وس وهو اه
اك  ل ری شكوك م ات املؤلفة دافىن دو موری  (هی كو  وأ  ، ) یهعن روایة  ل سا ث العیون موجودة لكهنا ال م ح

مل راشومون للیاپاىن كوروساوا ، رى مل اجلدید  ذ ،  ٔاو طبعا بف هتج الف ة خمتلفةب ا تقدمي قصة ىه متاما  اقرتابیة درام
ا ا ا وٕاق د ٔاقل ٕاراباك ؤاكرث متاساك وضو ظور وا   . من م
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شیلبة التعبري مفاجئ الغرا ذما هيمنا ىف  مل ابنه العم ری دى  ،  ىف ف ىل جسامة الت سقط حزمة ضوء خضمة  ٔانه 
ن  سیة السائدة ىف الیو یوسیة الروما ة الت م ى جسده ٔارسطو ضد الثقافة ال ىل -تلمیذه هو نفسه  (ا در  األسك

لیا -لك جربوته   . ) اكن م

 
  ! ونفتخر … ؟ ملاذا حيواناتنا آلهتنا

ا  نه- ’  مالیني  ‘حرف ل ىف ح ت مالیني  -نعم هكذا ق اوات حلیوا ىل عظمة ثري مهنا ك املوم رمزى ال حيتوى حقا ٕاال 
ال دة م لهيا ىف  ، وا ى هبا املطاف ٔابیدوس رث  هت ٔرضسامدا ریطانیا  ا ل ري من الطلبىف  ك .  ألن العرض اكن ٔاكرب 

هية ىف سقارة دادا هائ ش ظو  ، مؤخرا كشفت ٔا ادة ٕان هذه وت اكنت بزيسا هائال .   زیداملالكشف عن ر ی یقال 
كن قد -لكن  ، )  ال س ألن هبا كثري مزیف ٔاو نصف مزیف (للكهنة  ث مل  ات ت األقدم ىف ٔابیدوس ح اب

ل بعد دور الكهنة ت -استف ٓلهة احلیوا لون القطط ومل  ،  رمبا اكنت جمهودات فردیة جدا تصنعها األرس تقراب ل كونوا یق
هاب لها كتقدمة ىل مدى العام استعدادا ل   . ٔاو ما شابه معدا ٕامنا یصنعوهنا لكام اتفق 

سان نصف  ىل عن االٓلهة الىت اكنت لكها ىف مرص نصف ٕا ساىن األفالطوىن هو الت د ٔاسؤا جتلیات الاستعالء إال ٔا
وان م الطبیعة ومن مث الغرق املتواصل املتفامق ت اكنت البدایة ملسرية شیطانیة طوی  .  ح زن عن ٔا النفصال الهوموسی

األم ابلعرشات لكن احبث .  ثالیة ملالمسة قاع اجلنونفلسفة امل وصلوا ابل  یو آخر زمنٔااكدمي  .  ىف غیاهب الومه واجلها
جهام املدینة إالجنلزيیة لیكن امس عن  رم فرى روز من جائعة  الچ ال كهوف .  لها املسلمنيل املعروفة ابح یصنفون م

ريها  یا الصغرى ٔاو  لالعرص احلجرى ىف آس سان ٔاهنا بدایة رؤیة  ،  من ٔاراىض النیاندر ذ .  فوق الطبیعةٔانه إال
شاف  ى ى هذااألسطور–فوقالاك ٔول  ٔایضا ا بفرض ٔاننا نعرف –سبقوا املرصیني  ’ مستوطنني  ‘یصمون به االٓذان 

ةمرص ىف مستوطنات ما اكن من لك  ة األرض –النیلی ة ٔاو فال یة وثورهتا املسامة الزرا سوا .  ىه ال شأن لها ابلتق ل
ة من  اصنيٕاال مجمو قعات  بقعةوالممى مثار وجدوا  الق ث ٔاحراش رطبة مس نوا من ح ریة ؤاسامك وفرية ف وب  ح

لهتم و ، لوهنا من سقوفهاشدیدة التالصق یدمرت قواقع  ٢×  ٢×  ٢لسكىن مكعبات جحریة ل  مل ميض وقت طویل حىت ق
  . فضالهتم ابألمراض واحلرشات والقوارض
ات اروا هذه اب رت ٔاخضم ؤارىق ’ مبدن ‘ ئملوالتارخي  ،  ال نعرف ملاذا اخ فذت مواردها الطبیعیة واند حىت .  اس

ل هذه  قرون قلی مضت یا ىف ٔامرياك اجلنوبیةالتجمعات ال تعد وال حتىص م وب رشق آس ستحق ىه .  ٔاو ىف ج ال 
لیات و،   ٔاصال اتوصف مستوطن طان هذه طف طان والاستقرار لكام ، ىشء آخرالاس حتمل الاستدامة ىف  تالاس

سمع ٔاو  ،  مرص مل متت لها مستوطناتمن هنا  ، طیاهتا ال مل  ادت حصراء قانعن مستوط م   .  ة ىف الیاابن 
دى هوامشه مرصمشل م ال یتوقفون عند تصور الهالل القحیل وقد األدىه ٔاهن لقة  ، ٕاك الىت جامل محضان ٔاو 

یا ردعند ٔان ٔارض كبري آلههتا البعل ٕا املطر ىه ٔاصل احلضارة ومرص ٔاو  ، ٔاحلقت مرص جبزرة البعر وبقارة آس  شأت 
هيا ن بل یقولون  ؛  وفٕاىل آخر هذا الهراء القدمي املعر  ، تفضل بعضهم ابلهجرة ٕا ةسبق ا ى دفع  ، الزرا بل هو ا

رش رتاعها ال ت لها االٓلهة  ، دفعا ال طان جاءت الهیالك ٔاوال مث بن نویة احلقول والاس الىت  تاحلیواو  ، حولهاكنواجت 
فها ٔاولئك نؤهلها عند ىف مرص داسها  عوذحبها ورقص فوق ج ساىن الرف .  املادةسبق الفكر ن لكها طبعا الٔ  ، سمومه إال

س ٔان یصدق ٔاب ٔاى  ، حبق اجلحمي ل لیال متزقهم الوحوشاكنت هذا اكن تفكري    ؟ هنارا ق
ب العلوم الطبیعیةصىه الاملرصیة آلهتنا كام ذكر فٕان  ات األوىل لك هذه العلوم الىت كرس ٔارسطو معره لتصنیفها  ، ف

هو ف فهل نقلها مللكوت التجرید واملعنوى ،  املثل العلیا الىت خنلقها ألنفسنالكن ف خيص االٓلهة هو قال ٕاهنا  ، ومهنجهتا
ات وكرس العلامنیةٔارشس من من اكن  ىشء ٕامنا سنرتك.  ارب الغی هل ال تعارض بني آلهته  ،  القرار لن جنزم 
لمیة حب  ، وآلهتنا ة  رق ت ٔام هو جمرد ، تة لهاهل رمبا ما فع هو  ت والتجرید  وارب الباب ٔاو ٔاحىن الرٔاس قلیال للمعنو

ىم من لك اجلهات سو   ؟ الىت اكنت حتیط به كام 
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ةاألمه ىف لك هذا ٔان  … ة- آلهتنا آلهة ح م التاىل ف جزء من الطبیعة وقواها ٕاذ مبا ٔاهنا  -ابملعىن احلرىف ال رطانة 
نا حنن ابلعلوم الطبیعیةت  ، نعم.  ىه دامئة التطور   ! تطور بقدر تطور معرف

 
  األخالقوتجارة  االستعالء باألخالقاألخالق و

ا ٕاطالقا ن ٔاو العشرية  ؟ هل تعرف ماذا اكن امس ٔاول عصابة ماف ، والطقوس شبه  امسها القدس لوقااكن ال
ة ا من  ، ادى جدا.  ، وتتىل بلغة رسیة قدمية دی ، ٕاىل  الصقلیة هذه غراب’  الرجو والرشف ‘لك عصاابت املاف

لها طبعا لك األحزاب الشیوعیة ومجیع قادة لك  ، مرورا بعصابة إالخوان العربیة ىف املنتصف انیة رشقاپالیاكوزا الیا ، وم
رب التارخي رار ٔاطهار ؤای السعرات  وضئة؛ لكهم ٔا سني-، وطبعا   دى م رش العادیني  مه -لكوهنم قد فوق مستوى ال

لني الضعفاء  النااملن لو هلم ٔان وٕاال كیف  ، ٔام ة ىف حمكنا دو عن ت احلكومات  ٔاموالنا وساء است ، ویدعون األحق
ن د   ؟ الفاسدة ٔاو الفراعنة املس

اب بقوة   الساتیاجراهاىنهل تعرف ما مع ري  ،  ؟ ٕاهنا امسك الك راطوریة ىف الوجود لو ٔاردت تدمري ٔاروع ؤا ٕام
اب اعتصم   قة املطلقةك رشا  . احلق كن یعترب السود  ى مل  رید الاستطراد ٔان اجلزمة جاندى خمرتع هذه اللكمة ا وال 
ىل ٔاسالیبه  ، ٔاصال لمذوا  ة الفعالیة جاءوا ٕالیه لی جزات احلضارةتدمري ىف ابر د ٔافراخهم الصغرية آنذاك  ،  م واكن ٔا

امل ذات الرایة الوضیعة ٔاجزم اللك .  زم مارن لورألجاملدعو اب اوى الثالث قدس مجیع الرصم  وطبعا لو وصلت للامف
م عن  هتى ال نیاماندیال لن ی عان ا الىق  الق ساىم األ حقا ما ٔاو .  املتفاخشالباكبورىت الىت وصل لها مسلسل هذا ال

دة   . لطش ٕالىل قال لك اجلزم م وا
رة  امة املسلمني )  األوائل واألواخر (، مرورا ابلعبید املسیحیني  ابتداء بأصل لك الرشور املدعو ٔافالطون-الربا واله

ا والیاكوزا وعصاابت إالخوان ورٔاس الغول  ) األوائل واألواخر ( ت املاف ئة وتنظ سار والب هتاء بأحزاب ال س ا ، ول
مل حصوة فارس الظالم ( لل جم  -) ف رونك بت عة السمو  متعك وظلمهیعا هتم مه رف اهتم ومعنو م ، لكن  ، وبقميهم و

قة  هاحلق هتاب األغنیاء واستعباد الفقراء ال هدف هلم سوى القفز للسلطة ف الق  . ، وا ىف احلد األدىن متاما جتارة األ
نة ان كثرية ،  جعلوها  نة مرحبة للغایة ىف ٔاح ال مه هل ف  . بل  سیون م ىف فسطاط فقراء  میعتقدون ىف ٔانه لكوهنروما

رة  ارالربا سولیوتىل نوت ؟  فهم ابلرضورة ٔاخ ار لكدحوا واجهتدوا  مه فقراء ألهنم ٔارشار ، ٔا روا وارتقوا، لو ٔاخ وما  ، ؤا
لیات نتاشة قطاع طرق مآهلم احملتوم الفشل واحملارصة واجلوعبعد صاروا    . طف

الق ، قوه ودلسوهاملعت نفسه مصطلح رس  ،  ابملناسبة س األ ا  . ٔاص التنامغ الهارموىن والاستقرار ول الق ىه ٔا
ضمنا ، ولكمة تولید هبا  تولید الرثوة ىض طبعا وىه  ،  كفى من إالبداع والنوعیة والكفاحما  impliedم النفى النق
موجودة سلفا ال تتو وال هنا ٔاى أ ،  واألرض ٔارض الالت واملال مال الالت وذهبت  عن طریق اخلطأ  عملفهوم الری

ل ، فقط یعاد توزیعها  زید القوهنا تد رتعت الشیوعیةهنا ،   األ رتع إالسالم ؤا   . لهذا ٔا

 
  املسطرة

  اه ال يناسب الچيني الذى اخترعهاإذا الحضارة سارت فى اتج:  أو—
 فالعيب ليس فى الفالح املصرى إنما فى ذلك االتجاه

رید ٔان تعرف  ةهل  الق ة الىت ٔالكت العرسة دجاجهتا ؟  ما ىه شفرتنا األ راه .  اسأل الفال ى  الفالح املرصى ا
بد-اكن  ، مشعث الهیئة فطرى احلدیث ٔ ندما ممنق .  هو مسطرة احلضارة -وسیظل ل لو قابلت خشصا ٔاوروپیا المعا 

ىل مسطرة هذا الفالح ٔاو الفال ردد  ساطة وثقة وبال  لك  ، ةاللكامت ضعه ب ده مصااب  ڤريوسات الواألرحج ٔان ست
رتقت    . احلضارة رخيالىت ا
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ات اكم ام ملشعل احلضارة لثالث ٔالف سط مربرات هذا ٔان مرص ظلت  ب مل یصمد ٔاى من األطوار التالیة  ، ٔا
ت األنرتوپیة . الٔكرث من بضعة قرون د ف جاء  ، ولن نذهب ألبعد من القول ٕاهنا اكنت األم البط الىت تصدت للك الت

ا حلد كبري سلها ضعیفا استالم   . ٔابناؤها 
لط والغرب راحي ىف .  نفسها’  التقدم  ‘، الصح تغري مسرية   تغري الفالح املرصىٔانك موش الصح  ىه ٕالىل اكنت 

ا شایفني لیه.  داهیة زى ما ٕاح س نفسها  ، موش هتاومي املثأفني مهج   ٔاما هو فهو املسطرة ٕالىل لك احلضارة الزم تق
ل الشیوعیني   . زى ڤولتري وروسوه ولك األوساخ الباس

مة فعال ، ٔاصال ىل مقاومة التغیري خص  ا الطبیعة املثل األ عكس .  ، التطور قاتل البطء  ، وخص رائعة وألم
كون حمصلهتا عكسیةهذا هو انقالابت  ده   املثأفني الرسیعة الىت ال ٔارسع مهنا ٕاال فشلها وسقوطها و ، ٔاما البطىء فو

ى ميكث ىف األرض اجات ختیل البعض ٔاهنا مسلامت راخسة بل .  ا شوط  رامپ ىف حلظات ب ا شایفني  وآدى ٕاح
  . لطبیعة، ٕاال ٔاهنا بقالیل زبد یذهب جفاء ألهنا مش لكة معادى لقوانني ا ومؤبدة

ف القول ٕان لك الفلسفات ولك فالسفة التارخي حتت جزمة ٔاصغر  قها بأن من  س ’   فالح ‘ٔاما عن الفلسفة فقد 
ن ولك آلههتا مرصى یوسیات ولك احلناجر الیوتوپیة اجلاعرة  ، زهيا زى لك األد ت والت ات واملعنو م ، زى لك ال

شدقة هبا ا بتوع املادیة حم .  امل دة ، بتوع العلوم الطبیعیة وس  تقرو املثالیةٕاح ، مه قوى   ، آلهتنا مه االٓلهة احلق الوح
سوا  لك هؤالء الطبیعة ا:   ، وال ت   . ٔارسطو اب

صاد والرثوةإ  یة والاق ا القوة والتق مة ح اجة  ٕا صار  ، املعارفالعلوم و حتوت ٕا لك .  ، ورضه احلمكة لو شایفها 
لقت هبا االٓلهة مجعاء  ’  اللكمة ‘بل  ، فلسفةاحلمكة ٔاى ال  ى یلهمهم ویوعز هلم بأفعاهلم وبدونه مل  ، نفسهاأ الىت  والو ا

سؤاصبح  ، مفضال جدا الٓل ٔافالطونومن مث صار  ، كن ىشء مما اكن مث ٔاصل مرصى ما للفكر  ،  نعم . امسه هريم
ري امللموسات ادیة  ،  و ه تلغى املادة نفسهالكن ٔان تصبح هذا رؤیة ٔا رم اكم للكون  فهذا ما مل خيطر ببال املرصیني  ،  م

  . قط

 
 عرف قانونا أقرته أمنا الطبيعة بقدر ما أقرت قانون الدغلنال  نحن

ىل االٔكرثمبنهتى الوحشیة األسد یلهتم  ل لك من  ، الغزال الودیع امجلیل ىف قضمتني ٔاو ثالث  ه ال جيوب الغابة یق لك
الق یقوم حنومه ٕاما ابلتطهري العرىق ٔاو ابٕالابدة ، یصادفه من غزالن دميو شفرة األ   . بل لو ظهر الضباع 
ا ىه هذه الق ل ، ٔا ل وكتاب ا لیق ،  ىه املعت ، ىه التنامغ والتنافس معا ، ىه قانون ا ٔ ىه  ،  ىه التحیؤ ل
الق الطبیعة ة  ، ٔا الق حجة مزدهرة ومستدامة التطور ألربعة بالیني السننيالطبیعة الىت بفضل شفرهتا األ ؛  دامت 

ل  ٕاهنا الق ا الق وضعیة ٔا ة اكنت ٔاو مدنیة-ال ٔا ة عنت ذات یوم  -دی ست متخی ا ل الق عفو اخلاطر ٔاو -ٔا
قة الهندسة ه عقد وضیع ىف دماغ خشص  -ما تفرقش ، دق ا تطفح م كولوچ ونیة و النفس مریض سا النقص زى ا

سوعٔاف   !  الطون ٔاو 

 
  ؟ أصال ألخالقل حاجةلنا هل ف ، إحنا بتوع القيم

ست فقط مصدرمتع ىف ا  ٕاحساس مزتایدٕاذا اكن مثة  لك املوبقات والانفالت  احلورىس ٔان هیئة وسطاء إالميان ل
الىق م كهنة آمونبل ىه  ، الال ٔا ذ ٔا قى م ن  ، خطر حق رتعت ٔاصال لتكون واألد ة  أاو غطاء امسوا للنیة املب
ىل رٔاسها  لهذه املوبقات رتاع اللهو اخلفى ساكن السامء-، و ني تطور األمر ال ات  سطاء  -اب الل واسرتقاق  است

ناع .  الناس ارج هتاومي تعالمي ٔاو ٔاوامروٕاذا اكن مثة اضطراد ىف الاق ن ٔاى  ارج نطاق ا الق  ٔاو  إبماكنة وجود األ
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الق ٔاصال:  ٔامل حين الوقت لوقفة مع السؤال التاىل ؛ ٕاذن  ىاللهو اخلف نصوص ٔ اجة ل هل حنن ىف  ؟ هل حنن ىف 
  ؟  اجة لها كلكمة ٔایضا

اهتم األفالطونیة حبیث مل یعد یلیق :  إالجابة لك ٕاجرام م لها  الل ٔاهل ال كام ٔان لكمة الفلسفة صارت ملوثة ابح
ل سبة ٔارسطو لها لهيا لكامت م ا الطبیعة ، وفضلنا  ري الرمسى بلسان ٔام الق   العلوم الطبیعیة ٔاو النطق  ؛ فلكمة األ

ن الوضعى املصنوع ال ابٕالميان الطبیعى آلهة مرص  ،  كام سبق ورٔایناه صارت ٔاجنس ؤاجنس ألهنا طاملا ارتبطت اب
لوم الطبیعة ) النرت ( ات األوىل ىف كتاب  رش ( الىت اكنت الصف لیه .  )  النی ال بناء  لعلنا نفضل لكمة ٔادق ولتكن م

ٔاو بتعریف ٔاكرث حتدیدا الشفرة السلوكیة اللصیقة ابحلضارة ٔاو بصیغة ٔاخرى الساطرات  ،  قمي احلضارة ٔاو املفاهمي احلضاریة
  . الىت طاملا حققت لها الاستدامة

دم مفردات اكاألفضلیة تأىت من ٔانه  ست الق ني  ات  ethicsأل الق هن ٔاننا فعادة ما  ،  moralsٔاو األ یقفز ل
دث عن ٔاشیاء معنویةن  ال سلوكیات  ،  ٔاو نظریة ٔاو وعظیة ت ني نقول م إالحياء ف valuesٔاو قمي  behavioursلكن 

دث عن ٔامور مادیةاألرحج لللكامت  جسدة ٔاننا نت   . م

 
  الثالثمائة سپارطى أول كتيبة فاشية فى التاريخ

هتدد القمي العلیا للحضا م ني  رة ٔاو یتعرض األمن القوىم للبالد للخطر ٔاو ینظر الساسة ٔاو البزيسیون حتت ٔاقدا
ل الس بل  ، ویعمون عن رؤیة املستق كون هناك قوة عسكریة فوق لك هؤالء فوق لك ا  -لو لزم األمر-جيب ٔان 

ذ امل .   قوة جاهزة للتحرك ، فوق امل نفسه دث فهيا هذا اكنت یوم ٔا ت  ، لیونیداس حرسه الشخىصٔاول مرة 
ن ضد حجافل الربریة الفارسیة اجلرارة یبة الصغرية محلایة ثغور الیو الس وٕارادة لك الساسة  ، الك وضد قرارات لك ا

ل هذه اللحظات املصريیة ادة ىف م   . ضیقى األفق ضعیفى إالرادة 

 
  ٣٠١البطل 

نیون كثريون ميكن للحضارة ال  س هناك یو رطى.  تباىه هبمل  ،  ٣٠١لكن هناك ٔایضا الـ  ، طبعا هناك الثالمثائة س
ن من جرم اشهترت به كعامصة الفلسفة ر لك ما فعلته الیو ى مبا ٔاجنز رمبا حما ٔا د ا م ، ٕانه الوح  ’ الـ ‘ٕانه  ، امصة ال

  ! ٔارسطو ، ٔاستاذ

 
  نتروپى الفكريةالتفكيكية األرسطية أمضى سالح فى حد ذاتها لقهر األ

سط قدر من  الب وتطبیق ٔا كفى لرصع لك ىشء است ة األرسطیة  ك ، فك اخلیوط من  ٔارضاسقمي آلیات التفك
ةپ الشورشة األنرتؤایة بعضها البعض ىف  ساطة ورس سالسة سهو  هنهيا مجیعا  كشفها یفضحها  ،  یة الفوضویة العارمة 

  . الصادرة عنه -ٔاو لكهيام معا-مخ املهلبیة بعد احلداثیة ٔاو الرش األفالطوىن بل وردها جممتعة لصدر 

 
  امليتاساينس

ن حضارة ألهنا  حتنا ٔارسطو -وألهنا فقط-الیو لسوف املادة ، م بل مؤسس العلوم  ، مؤسس املهنج العلمى ، ف
ى عكف  ، الطبیعیة وان ىل و  -من بني ما عكف-صاحب األورجانون األول ا صف ورشح ورمس لك نبات وح
وس ىف القرن الثامن عرش (وحرشة  ا  ، جمهود وصل به ملنهتاه السویدى اكرل لی ق ٕاال ٔان یأت اكء ومن مث لع مل ی ا

ة ىف حلظته املعطاة   . ) االٓىل بأورجانون جدید ٔاى حبرص للك معارف الكون املتا



٥٥  

ٔاستاذ  ’ الـ ‘حنن سوف حناول انزتاع  ، كام سرنى
THE Master  اته الال قع الفلسفة وعب من مس

الص ، هنائیة ولو  ،  ونصنفه كعامل طبیعیات حمض و
لسوف فسیكون مبعىن خمتلف متاما عن املعىن  اه ابلف وصف

راج للفلسفة ذ ٔاهنا عنده تعىن النظرة العلیا  ، النجس ا
ك والرتكیب  رب التفك للحقائق العلمیة النظرة األستاذ الىت 

ردة  ستكشف القوانني األمع الشام الرابطة واحلامكة ا
 ،  ستكشف قوانني الطبیعة العلیا ،  العلومملعطیات 

ى رمبا ال  ن الرابط للك العلوم الطبیعیة معا وا الرش
مل من تلقاء نفسه   . یدركه لك 

ات  … ستعري فهيا مصطل سفة الفالبعبارة ٔاخرى 
ست التقلیدیني نقول ٕان  االفلسفة ل ، العلوم ىه   موضو

مل ومقصد طبعا  ( املوضوع ال  س م العلوم الطبیعیة ول
سمونه الفلسفة ى  م ا ا حىت نتجنب  . ) ال و

ا ىه لفظة  دام لكمة الفلسفة مرة ٔاخرى ألهنا ىف عرف است
الصة كون تدل  ، سباب  اىش ٔان  ىل األقل لت ٔاو 

ى ٔاسسه  فٕان ذ املهنج ، ىل شیئني ابلغى التناقض ا
ات هو ما نفضل  م كون عن ال ٔارسطو واألبعد ما 

س را للعلوم  ، سمیته املیتاسای ا س فقط  ل
س- سای لیائیاهتا -پا ٔاو  ، ما ورائیاهتا ، ٕامنا ابحث ىف 

تأویل الطبیعة األقل تفاخام مبصطلح فراسس بیكون 
interpretation of nature  .  

 
  تريد ماهية املادةماذا :  أو—الناوسيا 

ا ىف ني كرة من هذا  كت سان احلضارة مر م هذا .  ’ وضع لنفسه حمددات ‘الفصل عن تعریف احلریة قلنا ٕان ٕا
ىل خطأ ما سان هو واضع ت احملدداتإالحياء هو  ، ینطوى  ات ،  ٔان إال رتا ست ا شاف ول قة ٔاهنا اك  . ألن احلق

لنا ملنطقة  كون قد د سیة (الولوج لطموح ٔابعد ٔارسطیة فهيا  حناولهنا  تاسای ة العلوم  ) م من جمرد موسو
رید جوهر املادة ،  substanceلعقل املاهیة الولوج  ، ) ٔاورجانون ( وهو ابلطبع مرشوع ال یقل صعوبة عن  . ماذا 

ى  ، األورجانون ه الطموح الهائل ا ست هذا رشع ف مته العظمي املیتاساین   .  Novum Organumومل 
ousia, I. that which is one’s own, one’s substance, property; phanera ousia real 

property, immovables. II. in Philosophy, 1. stable being, immutable reality. 2. 
substance, essence; opp. modes; opp. accidents. 3. true nature. 4. the possession 
of such a nature, substantiality. 5. in the concrete, the primary real, the 
substratum underlying all change and process in nature. 6. in Logic, substance 
as the leading category. 
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nous, I. 1. mind, as employed in 
perceiving and thinking, sense, wit. 2. 
a. to have sense, be sensible. b. to have 
one’s mind directed to something. 3. 
mind, more widely, as employed in 
feeling, deciding, etc., heart. 4. mind, 
resolve, purpose. 5. a. reason, intellect. 
b. Mind as the active principle of the 
Universe. II. 1. act of mind, thought. 2. 
purpose, design. III. sense, meaning of 
a word, etc. 

—Liddell-Scott-Jones Lexicon of 
Classical Greek 

امك عن آخر  ادى حىت ٔاو -ٕان ما ميزي  عن خشص 
س ٔانه  -آخر ته ٔاىت ل ل هبا منیة حيبفكرة من عند

ىف قراءة ما یدور  -ٔاو ىه-قط جنح هو ٕامنا ف،  املشالك
  . ىف عقل الطبیعة

د ملحقا بعنوان  … اب ست د مالحق هذا الك ىف ٔا
 ، مقرتح ختطیطى لهذا الطموح ما هو ٕاال الناوسیات

لیه ت ا مل ا ٔاولیاحياول استطال كون  احملددات قد 
ىل احلریة املطلقة  ، الىت وضعهتا الطبیعة لنفسها للسیطرة 

هنائیة وتصبح  د بعض ٔاجزاهئا ىك تعظم احلصی ا تق
  .  ’ قصوى ‘

 
  ؟ بأى معنى ،  اليونان طور حضارى

ا ست فصال خضام ىف قصة احلضارة كام قد یبدو ٔاح ن ل ریده ٔان یبدو ، الیو سار املعارص ىف الغرب  .   ٔاو كام لعل ال
رطة الباس ،  نعم ىن ولكمة  ( العلمیةوهبا بعض إالسهامات  ، هبا بعض العسكرة ممث ىف س رتاع یو إالسطرالب ا

نیة لكن اللصوص العرب رسقوها كام رسقوا لك العامل القدمي اكمال لوه ما یا .  ) یو س  شار لتقدم سفهنم احلربیةوتق ول
رتعوها ىك یقهروا هبا غزاة الرشق خمرتعى الع ، ٕاال ات لكهيام ، ا رتا   . ) و للفخر ال

اىت  ، یعاد ٔان قدمت ٔایضا ٔاسؤا ٕاسهام ٕاطالقا ، ٔافضل ما قدمت ٕاطالقا اكن ٔارسطو مار ا  ال ٔاقصد آلیة ا
ميوقراطیة ري ،  للحضارة املسامة ا ك ري ، ٕامنا ٔاقصد ما هو ٔاسؤا  ك ري ؤامعق  ك ذ  ، صاحب الفلسفة املثالیة ، ٔاعرض 
  . ٔافالطون ، املدعو ٔاصل لك الرشور

سان تع د ٔادقها-ریف إال ى لع ٔا ستطیع روایة قصته -وا ى  اكرة ، هو الاكئن ا س ا م ول س ال ٕامنا  ،  ل
طوقة اكرة ىف لكامت م ات ، هذا مجیل . رمجة ا م ه ل رم قصة ىه  ، ف قصة ٔاخرى ،  لكن ٔان یتحول الوجود 

  . قصة امسها املأفون ٔافالطون ، ٔاصل لك الرشور
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س الیو ن فصل من احلضارة ل
بل -خضام زائد ٔان معظم ما به 

اله وسنامه  ،  مبرص ةمرتبط -ٔا
دریة حتدیدا ته  ، األسك ٔاما بق
لهيا جمرد  غلب   ،  ردود األفعالف

ن یرتاوح  ني ا اصة بني املؤر
نة واحلقد  ف موقفهم ما بني الغرية ا

املفارقة ٔان حىت ٔارسطو .  الرصحي
مل  ى تعمل و درس حتمتس ا

ؤارىس تقسمية اجلدار األعظم ىف 
رشیة احلضاریون  ، رخي ال

رة هو من ٔارسل تلمیذه  ، والربا
  . لريكب ذات الغلطة

دریة ٔاى  املدینة مبعىن ما األسك
السابق التارخي لك ىف األعظم 

ات  ،  ىت عرصهاح ت د م اكنت ٔا
دریة لكن هذه .  ٔارسطو األسك

 صلو ملتقى طرق للتارخي صارت 
ا الهزل ى . حلد الارتباك ؤاح كون  ، وألن لكمة ملتقى حتیل رسیعا للكمة ٔانرتوپ ال ٔان  رتاع فال غرابة م األسطرالب ا

ىن  ، اتیاپلهی  رتاع مرصى الامس یو سبونه ألنفسهمومن ٔاى الا ك .  العرب ی س كذ ، مض   ! ؟  ٔال

 
  إحنا بتوع السترپتيز

ل ٔان نغادر ذاهبني فقط  كون من الالئق فعل هذا دون  ، الستطالع طور احلضارة التاىل ىف روماق وقفة قد ال 
ة حساب  رية تصف نصغرية ٔا   . مع الیو

ال-لو تعاىل مؤرخو الرومان  رك م كون هلم مربرمه ، ىل مرص -بلو راطوریة قویة زاهرة بل  ، قد  فهم ٔابناء ٕام
ة العسكریة املبارشة  هناموهزمت مرص ىف املوا ن  عاىل بل حقد مؤرلكن ما هو مربر ت.   الىت وقعت ب الیو

ال- ة -هريودوت م رجة الوقا ى یصل    ؟ وا
دئیا ات اكم ، م مل الیقني ٔاهنم بدٔاوا بعد مرص بألف لفون  ، هؤالء یعلمون  ال و ٔاى م كثريا ما الىت رموزمه املعامریة م
اهون هبا فهة  ، ی   . ٔایة مقارنةى ددا وقمية ىه 

ساء رتعوا نقاب ال نیني مه من ا رش مهنم الٓس  ، هناك نظریة تقول ٕان الیو ى ان ىل األقل الزى وهو ا یا فصار 
ريهن وعراب اهيودالقارة لعاهرات املعمتد  هيودیة  -ٔاو اجلاهل ٔاو املغرر به-املنافق فقط الغرب  . و ئه للقمي ا اىه ابن كام ی

ت فٕانه هنا  ، ىه بقمي ٔاصال بل ىه ٔاصل لك خراب وخنر ىف جسد احلضارة املسیحیة ب ما ثیل إاللهات العار حيتفى ب
ساء ویتغاىض لیه وضعیة معوم ال سطه ، ٕاهنن اكلعبید متاما ال حقوق لهن من ٔاى نوع ، عام اكنت  سأل عن  ٔا ٕان كنت 

اع ا ة ملكمة ر   .  اطیة املبارشةميوقر احلقوق الصیاصیة بتا
یالهتا لبطل العجب شجعون  . ىل ٔانه لو عرف السب خبصوص متاثیل ٔافرودایت وم من الثابت ٔان الكهنة اكنوا 

ة -رواد هذه الهیالك  ا إالغریق رتام للمیثولوچ ل بعض الا  وكام تعمل حننهیالك ال معابد ىل غرار مرص نقول قد ىل س
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د ٕامنا  ثیل -لهةحنن االٓ لسنا عبیدا أل ىل التأمل احلىس لت ال شجعوهنم  ا  . اكنوا  كون قد عرف ومرة ٔاخرى قد 
زس  ا من السمو الرو ٔایضا-املصدر األصىل لاكهنات ٕا كون نو س قد  رتام لفكرة ٔان اجل وىه ممارسة  -مع الا
س رص نفسها ىف رسبت مل ورمبا ، صارت مألوفة ىف لك العامل القدمي   . سقارةٔاب

عة  ، املهم هاب ل م ات وقرن ىف بیوكن ،  للرجال فقطىه لهیالك ا ق  ، من وراء جحاب وشتان بني هذا وبني م
ه وبني مرص ولك ما تعنیه مرص ونیة .  وطبعا ب لیك من یقول ملاذا وإاللغاء مث بعد لك هذا الواقع شدید ا ساء خيرج  لل

  ؟  مل ینصف ٔارسطو املرٔاة

 
  ؟ مجتمع حر جوهره املحافظة مالحرية أمحافظ جوهره مجتمع 

  ! ؟ تفرق فى حاجة …
املساواة  تٔان صعقٕاذن ال غرابة 

متتع هبا املرٔاة والشخصیة الطاغیة  الىت 
ل املرص  ني م یة العادیة مؤر
لقد ذهل من غناء  . وتدهريو

ت ىف احلفالت  ساء املرص ورقص ال
ى اكن  ة ٔاو النیلیة وا امجلاعیة الریف

یصل ذروته  -حسب وصفه-
مرص  (ابلكشف عن ٔاعضاهئن 

والزواج واحلیاة احملافظة ٔارض احلب 
األرسیة ىه ٔایضا ٔاصل السرتپتزي وال 
ا  تناقض وال غرابة واسألوا ٔام

لو دقق ىف لكامت  ٔاما.  ) الطبیعة
اىن لعرف ٔان  القدمية ٔاشعار الغزل األ

دث  -ىل األقل ف وصل ٕالینا مهنا-اكنت  ه تت اسس عن لك ىشء مبا ف ة خلاأل ورمبا حيتاج  . لع املالساملصاح
شد به البنات الراقصاتلز ا املعارص وسیكون ذهو مضاعفا ملا ت   . رة ٔاخرى ألفراح ریف

رقصن  ، املهم ت متاما  ار  ٣٥٠٠موجود ق بقرابة فوقه ما شاهده عیا هريودوت من قارب ميخر النیل وساء 
ت السري پیرتى  ري من خفار ىل الك ت (اما  اصة جدایلقب ٔایضا  ،  كام هو ٔابو املرص ار  ت الىت  ) بأىب الف

شفها ىف نقادة ت.  اك ار ا ٔاهنن  كشفن ٔاعضاهئن الىت قالها والىت مع   ( كیف عرف ت اللكمة األصلف من عبارة  ار
كور املنتصبة للرجال حولهن ، سیطة ؟ ) ذ حمذوفة من الرتمجة احمللیة عند   ! من ا

 
  ليلة الحنة
ونهلو اكن  ، األدىه ىل ج و  ساء تظهرن ٔاكرب من  ، هريودوت قد شاهد هذه االٓنیة الستعر حقده ج ألن ال
ال حتمتس ورمسس ، الرجال ى طاملا ورثه عهنم وولع به ٔام ى حتته املاء فوقه .  األسلوب التصورى ا طبعا القارب ا

ف القول ٕان الطبیعة وهبجهتا وغناه ، غزالن وطیور وسعف ٔاجشار   . ا ال ميكن ٔان تفارق املرصیة واملرصى ٔای حتركوامفن 
رخيیا د  ،  ىف جممتعنا األموىم  زال كذ قا متع الری-وال  ر سلطان املرٔاة ابألخص ىف ا فى بصعید مرص ٔاشهر من 

ه  -ىل شاشة تلیڤزیون كرف س ا وطة ول اة ىه الىت تدفع ا ٔاو  لی احلنة (بیة ، وىه الىت یقام لها حفل وداع العزو الف
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كر)  لی تتوجيها ملكة س ا ىل ‘   املوامس ’، وىه الىت تذهب لها قفف الطعام  ول ا  بعة ٔاو  كون مدینة ٔاو  حىت ال 
كر ةورها ىف دولیبقى األمه من هذا لكه .  هذا ا ت ٔاو احلقل  ، إالنتاج احلیاة الیوم ه سواء ىف الب   . ، مشاركهتا املبارشة ف

ل خوفو وخفرع :  األجدر ابلطرح وٕان خرج عن سیاق موضوعنا السؤالا  ن جاءوا بأهراماهتم الثالث ق من ٔا
قرع بـ  لینا  ، جاءوا هبا من الطبیعة:  إالجابة.  اما ١٥٠٠وم آالف سنة ٔاخرى لصور ٔاول  ١٠ٔاو  ٥ إالحبار للوراءو

ست ٔاول ٕاال - ا احلالیةمبعىن ما ل دود معارف متع األموىم  -قل مرصیةابألحرى ٔاو -دهن مرصى ساء جس -ىف  ا
ات بعض الىشء ٕاىل الغرب  هذا ، لعرص احلجرى احلدیثالبحت املسمى ا م الساڤا مبنطقة ابشندى ىف الوا ىف ٔا

ا اورة  ، ا ث ٔاهرامات جحریة طبیعیة م لهياح ساء  ، الیا املذحب یطلق  لهيا ابألخص رسوم خمتلفة ل تبقت 
اتؤاما ملاذا الزرافات .  مل یقدن زرافات شاهقاتحوا كون ٔاقدم نرت معروف  ، اب رضه ٔاقدم ىف -فلعلها ٔایضا قد 

لنا الحقا كام تعمل   ( رمبا تواصلها مع آلههتا العاتیةٔاو من مث  مالمسهتا للسامءٔاى سب طولها الفارع وال  -بغريها دود 
ت وظیفة االٓلهات ة واملوالید الرضع ورثت اللبؤات خسمت وابست ات األج ام   . ) الرشسات 

 
  لقد خلقنا الرب عرايا وعلمنا األنبياء الخجل

فني  ، ٔاقىص حریة ؤاقىص حمافظة
ع من  ؟ املشلكة السلوكیات ت

ل  ا ة-ا ال  -من الربجمة الچیی
ن وأ شأن لها ابلعرى  ٔاو  سوط ا

ن  ، بغريها ى قال عنه ا ا
ا  لق یلو بتاع السقف لقد  ما

ل اء اخل لمنا األن   . الرب عرا و
ٔاصل  وأ  السرتپتزئاصل  ،  معوما
سخته  ( pole danceالقطب 

ضة ال  الرقص ٔاو  ) مبازچ األقرب لر
 ، هسخته األقرب لفن لبالی (القذر 

مل طقس ٔانه  ، )  ؟  هل شاهدت الف
ساء  ، القدمي جدااخلصوبة  خيرجن ال

طقة ن جللحقول لیال وميو  احلوض م
ة یغمرهنا من ٔاجسادهن  للبذور املن

ء  سمیه  ال (بأكسري ال غرابة ٔان ما 
ى  موش -ىف مرص الرقص الب

د  ، الرشىق وركز كوس ألنه ال ٔا
ت مرصى یقول ٕانه یعرف  ىف ٔاى ب

ئا امسه الرقص الرش ال غرابة  -ش
املیا ابمس رقص البطنٔان الرقص  ت ميكن طقس ال ٔانه  قطعااملهم .  )  املرصى یعرف  ه ٕاال ٕاذا آم ختیل ٔان مثة طائل م
  . األنىث املقدسة إالىشء امسه 
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  ؟ ملاذا يحقد مؤرخو اليونان على مصر
ال  هؤالء املؤرخون املزعومون م

ة  كرثون جدا احلدیث عن معا
سوت متع من ذكوریة ش  ، ا
لها ل كفة متاثی ینظریة مت لكن مثة 
اخلطاب هبا لغة ٔانثویة وصورها و 

اسون  ، وعهنا ٔا ما اكن وطبعا ی
ل ذ كنا جم  ا ق ق ا حق متعا ٔاموم

ىف ظل فرتات احلروب  حىت
ا املاس لقوة الرجال  یا لع   (واح

تعرف ٔان من قاد اكموس ؤامحس 
لتحرر ٔارض النیل من الهكسوس 

ام ال هل مسعت لكن  ، ىه ٔا عن م
الىت  -حقش ١٨٠٥-سوبیك نفرو 

لفا الٔ  ات تولت احلمك  خهيا ٔاممن
  . )  ؟  الرابع

ب ٔاولئك هل سألت  س
رتا ىل وصف ا عهم وٕارصارمه 

س اجلنوب  ، مرص ابلرشق  طبقاول
الل ا م القحبة ح ٕاهنا  ؟ لجغراف

ف لو اكن للغرب ٕاذ  ، تلهیك
ٔا ما ٔاو روما لندن -حضارة حقا 

یة فال  -ذهبت مسرية الثورات التق
س  ، ٔام لها ٕاال مرص قعول  مس

الىت صار امسها رمزا معلام امللكامت 
لام  Sophismالسفسطائیة  ، و

م  ا اكن ال ث حرف م ح وال
ىف الشوارع  تعرض للبیع اسلعاملضاد 

ات لكن طبعا حتت رایة  ، والسا
ٔافضل  (ها احلمكة و راقة امس

اللكمة هو  ناشتقاق الحق م
 . )  sophisticationالاستعقاد 

ٔارسطو عن مرص اسألوا فقط 
در كشاهد من تلمیذه و  األسك

س ٔاولئك الصغا ، ٔاهلها   . وبني بعقد النقصر املركئول
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لهيا ون اكن ظل مرص الطویل یفرض نفسه  دریة العظمية وقد ٔاسسها هیلی لوم .  حىت األسك حصیح اكن ذ عرص 
یة ه ثورة تق د ، ٔاكرث م نیةر لكن األسك ىل الطریقة الیو در قط لتصبح ملكمة  اىن البطالسة ، حىت  یة مل تن شامل م

وهبا اكنت ٔاخضم  اؤاخفم مرص وج اىن عرفهتا ٔاث ون من ٔایة م   . مبا فهيا الپارث
یةومبناسبة  دة املعروفة  ، ذكر الثورات التق دة مهنا حىت اللحظة اكنت الوح د حرصیة ىه وا  ، مس ابمس مرصٔا
یوسملكوت ٔاهل - نيلكن الهريودوتی س ٔاخرى للعظمة -والهراء الوعى والفكر والت   . هلم مقای

س  نیل ده ما ات نقاب الیو ن تبدو و یا ٔاكرث من ٔاى ىشء آخرجيعل الیو متیة لقارة آس واكلعادة ىف لك -ٕامنا  ،  م
ىل قاطبة مه االٔ  -ىشء صاد األمورللحمك  ه لعنوان االٔكرث مادیةا ، هو الاق ى حىت االٓن ال نعرف ٔافضل م   . ا
أافالم  مجیعنقلهتا لنا كام ىل األقل -لصورة املشهدیة العامة ا التارخيى مهنا ٔاو  ، وقربص وسربطة وطروادة كریتو  ٔاث

ىل -ٔاو زوراب ڤارونمن نوعیة  املعارص ري ٔان  ٔامجعت  ٔاقرب ألرض رعى وهضاب ٔاهنا ت اجلزر عن الانطباع الك
ن ٔاهنار ة وود س زرا ن مل یغادروا الرعى  ول یا الصغرى والهالل القحیل ا ة ، ٔاقرب الٓس  األوحض رمغ وفرة األهنارللزرا

هتم ا ا السابق عن سومر واالٔاكدیني ( ىف  م   . )  ارجع ل
ن القدميةاكن الم ٕاذن  صاد الیو دئیا  ؟ یقوم اق دم حىت  ، ٔامرياك ، روما ، سبة العبید لعدد الساكن تفوق ٔاى ٔا

رةفساطیط  ني ،  الربا دد األثی كونوا ٔاقلیة بل ٔاضعاف  .   ح.  رمسى من ٔاواخر القرن الرابع ق تعداد حكوىمىف  ، مه مل 
of Naucratis Athenaeus ,من كتاب  ١٠٣ الفقرةانظر  ( ٔالفا ١٢ ’ املواطنون  ‘ب  ، ٔالفا ٤٠٠اكنوا .  ش

The Deipnosophists, Book 6, early 3rd century ACE  ،  ر دى  نقراطس ٔاو كوم جعیففقط حتذ
ن معیل ملرص ا كون مؤرخ  ل    .  ) توجد إبیتاى البارود یعىن اح

رتفع  رحب ٔاكرث و الب الشغی سیجع  ارة ٔاو است اتك’   نوعیة ‘قد تقول الت رى اخلصم الهائل من .  ح ٔانت ال 
رد خمالطة الرب  رةالنوعیة  الف ٔاكرث من كتاب لنا اكرل جوستاڤ، هذا ما قصده  ا زن  مهنا ما  یوجن ىف عبارته الىت 

ة ٔاخرى  لو شئتٔاو - تقرٔاه االٓن ث بال شك ٔانه  -ى آت ووركپ نرتواالٔ :  لهاصیا ونه  -یوجندكتور ٔاى -ح قد جن ج
تة ت م ا و ٔمر ولع قال ولهذا ٔاث   !  ل
ب   ٕالیك لكمة الرس الىت رمبا تفرس دیة للك قوانني الطبیعة واملادة ظهور الفلسفة نفسهاحىت س  ،  من العدم وم

الق قمية مضافة.  س فاضیة ، الرحب الرسیع ، الریع ، الفضة ٕاهنا ن جيلب املال دون ٔان جتهد نفسك ىف است  التعد
د ، هه هه ،  تذكر   ؟ ٔاال یذكرك هذا بأ

ون السفن ارة بني ساكن املتوسط ري حربیة ٔاو سفن  ،  والغنامئ تأىت ابلعبید سفن حربیة ، ابلفضة اكنوا ی متارس الت
تلفني شمل .  ا ن ، یضا جتارة العبیدأ هذا  ن یعىن ، والعبید یعنون املزید من التعد املزید من  ، املزید من الفضة والتعد
ٔایضا ٔاال یذكرك  ،  بیدع كامن  ، كامن جتارة ، غزو ؟  ماذا.  املزیددورة تعىن املزید من  ، املزید من لك هذا ، راء الریع
د   ؟ هذا بأ

امج ال اقرٔا هذا املقال الوجزي من  ( …  وریون األشهر من نوعها ىف لك العامل القدميفورس عن م
-of-mines-the-https://www.forbes.com/sites/davidbressan/2018/12/17/how

possible/-civilization-western-made-extension-by-and-greece-saved-laurion   .
اىن هیوزمن إالشارة ل هنا ال بدٔایضا  ریطانیة شابة  ، لرائعة ب ة  شاط مؤر  ىف ٢٠٠٧ ىفجسلت لك هذا مفعمة ابل

ئقى  اصة من نوعها تلیڤزیوىن و ستحق معه  ،  Athens —The Truth about Democracyمعنون جبرٔاة 
ىل قلوبنا ألنه ٔامثن من  هب الوصف األثري  ست هذا اللقب  .  Revisionistىف ندرهتام لك الفضة ٔاو حىت ا لو اك

ٔ حقا  لمها-هنا ف ا املرصیة  اصة مع نضجها الرسیع بعد ذ وثقهتا املزتایدة بنفسها و ة  تطورؤایضا وتوقد رو احلرف
لمیة سار الردىء -الف ى ٔااكدميىي زمن ال ارج  دى بال ٔاى حتشم الرسد ا سبة لها  . ابتت تت بوضوح صارت مرص ابل

ى دونىه السحر املطلق الكامل املطلق إال اخلالص امل مویة املفرطة-ب املثالب  ، امجلیع هزنه ا وشبق  وحتدیدا ا
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ا ٔاو روما املتخصصة فهيام بذات القدر -استعباد الغري لیه عیناها من ٔاث ا -ٔاو لنقل .   ىه ٔاول ما تقع  رتاما م ابملثل ا
دیث العمل والعقل -للعنف لهيا  ها كام دامئ یغلب  هتلل و درا ما  دیث عن مرص وابلتاىل  ى ٔاى  ما  . احلال 

ه ٔانه  ست األول واألعظمقصد رس لرؤیة لك  ، مبا ٔاننا ال زلنا ىف سیاق ٔارسطو املیتاساین ني ال صاحب زاویة اكمريا 
اسق العلوم  دكیف ت رتقى  ، معا ىف اكدر وا د آخر بذات ٔاملعیهتا ل ب ٔان رمبا  ذات یوم ستحق  اىن هیوز هذه ٔاو ٔاى ٔا

ا  ٓ لق د احلاهذه ىف لقب  ،  خرا سبق ٕالیه ٔا نامل  ، مل  ستور   . ) !  یتاه
صار ن ، ابخ یة  الیو ة وال ابلصنائع ال شأن هلم ال ابلتق الق الرثوة وال ابلقمية املضافةوال ابلزرا ٕاهنم لو .  وال ابست

ئا رتعوا ش مفطبعا مه خمرتعو  ، اكنوا قد ا ام انتقد اوال غرابة ٔان ٔاجنبوا .  ال ى  اطیة فهو نفسه ميوقر ٔافالطون ا
لیه ، امللكمة الباكبورت املدعو مملكة ارق حىت شعر رٔاسه ىف رید ٔان ینصب نفسه وصیا حرص    . لك ما هنا ٔانه 

نوس ال ٔان ال وجود لربة امسها ڤ ات الامس وذات إاللهة ٔافرودایت ، هل تعمل م تلف   . هو جمرد نطق الرومان ا
هيودٕاذن مثة شبه  هنم وبني ا ل ٔان تغزوها املسیحیة.   آخر ب سالح من اللكامت ٔاو ما یعرف  ، مه غزوا روما ق غزوها 

رتاع ركعت لالو  وهنت تدرجيیااستوعبهتم ف هضمهتم بعنفواهنا مع فارق ٔاهنا  ، soft powerالیا ابلقدرة الطریة 
هيودى املسمى امل    .  سیحیةا

ساطة … یویة ٔاكرث مهنا ٔاى ىشء آخر هذه ، ب ن آس شاهبات الال هنائیة واملنوال املتكرر جيعل الیو   . ال
ىل  -بل ٔاصل احلضارة-حىت الیوم ال زالت خرافهتم ٔاهنم ٔاصل الغرب ىل ٔانه  … ا عن خرافة احلقود  ل ذیو ال تق

  . مرص االٓخر املدعو اللهو اخلفى
سلی الـ  judeo-christianسواء وصف الغربیون احلالیون حضارهتم ابلـ  ، معوما …  ،  greco-romanٔاو 

د   .  إالشارة ملصدر الڤريوسات األنرتوپیة الىت تعاىن مهنا احلضارة االٓن ، فهم صادقون ىف ىشء وا
لینا:  السؤال مرة ٔاخرىو  … سانیة هل تقرتح  رخي إال لكمة من ٔافضل اجلبال تنوء به تعریفا للبطو  من لك 
  ! ؟ ٔارسطو

 
  أكتيوم تسليم راية الحضارة
ر ابملالحظة  ريا من اجلد ن وقعت -ٔاو لع ال غرابة-ٔا امتة فصول الیو دریة ٔایضا ٔان  اخلامتة هذه بدٔات  . ىف األسك

یوس  شار الرؤیوى -ببطلميوس وهیاك ى رٔاینا كیف ٔاسس مل  visionaryاملس ة ا وصوال مهنام  -احلضاریةفهوم القوم
را دة الفاتنة لكیوپا   . للحف

د  بت حىت اللحظةتبعا ملا  ، ىل األقلهذه -سنة  ٦٠٠٠هنا شهد ٔافول طور حضارة ام نصفها ىف صورة  -هو 
یة واألنرتوپیة-ٔاو حسنا  ،  countryقطر ٔاو  nationقوام  دام املصطلح الناحض ابلزوالیة والوق دو  -لو شئت است

ا  ذاء العامل . stateٔاو  ارة العمل وبؤرة املعرفة وال زالت س  لكهنا صارت ٔاضعف من ٔان حتل  ، ال زالت مرص م
ل ومن اخلارج ا رة من ا یة وعسكریة عظمى جدیدة.  ٕاشاكلیة خمالطة الربا   . هنا تقدمت للمشهد قوة تق

اىل ٔانه جيب القول ٕان  ق كن نرصا حق فن  ، ٔاكتیوم مل  لیل رسادیب ا دریةس ٔاسفل االٔ الرومانیة وا لوال ف ، ك
رساألسامء لتصورت ٔاهنم فراعنة حمنطون  وكام جاء  ، مرة ٔاخرى یعید التارخي نفسه.  ستعدون للر الطوی ألوز

ن  در-ٔاعظم قادة الیو ر حتمتسالٓلههتا قدم القرابني تدى مالس مرص ویلري  -األسك ٓ جاء  ، ابألقرص وحيفر امسه حتت ا
ريه ( ٔاغسطس-ٔاعظم ٔاابطرهتا  مسه جبانب ٔاسامء بناة ذ ذات االٓلهة ولینقش او ذات القرابني ذات املالس و  -) و

ريه ( ف-الهیلك  شة  ) و ريه (مث الحقا من بنائه هو نفسه  ن  بناهتا -) ؤایضا  سبق هلم ٔان اكنت ذروة خفرمه ا
دةصفة الالالرتقاء واستحقاق  املؤهلنئاهنم  داد لروح حضارة الكوكب الوا ارهبا وحقر مهنا  ، م را ذاهتا الىت  آل لكیوپا

ار یل سنوات قلیذ ىف معركة حبریة مشهودة  ، ودفعها لالنت ري من ظالل العصبیة  ، ق ك زال بعد تلقى  اكنت ال 
  . واملرارة
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س ‘ زی ارت حىت ىف موهتا  ’ ٔا دة املرصیة رمز اخلاخ دد طوال الوقتهذه الىت  ، األفعىلود ىف العق را پلكیو.  تت ا
اعاكنت تعرف  زس صارت لوال ٔاكتیوم ملا  ، بل جعیبة ىه مسا الرب.  كیف متوت لتحیا مرصیة حىت الن ىه ت ٕا

ث هیلك لها ىف لك  ث یضع اجلندى الىت  ، اخلریطةٔاصقاع إاللهة العاملیة األوىل ح بعبارة  ….  الروماىن رحمهىه ح
یوس لل لقد انترص  ، ٔاخرى رخيهمهیاك نیة ىف    . بطاملة حىت آخر 

یوس ،  ىل العكس من لك صغري ٔاو مریض ىل ٔان لهذا  من املدهش ، وبذكر هیاك هذا إالجامع من لك عظمي 
دة  الكوكب ىن لهاحضارة وا واصؤاهنا صريورة  ، ال  سمل لرایة جدید م ال  عصبیة ٔاو مرارةودون ٔادىن  من هنا.  ةرایة 

ینات احلضارة ٕاال ٔان یقول  ه چ راطورى جامح ، طور احلضارة اجلدیدلٔاهال ميكن ألى دم جترى ف مذهل  ، طور ٕام
اح حلد یذهل األبصار راطوریة  سلفاتعمل قد وٕان رمبا كام لع  ، الن راطوریة-لٕالم ى  -جمرد مفهوم إالم مثنه األنرتوپ

  . املمیت
ات الست … اس الحق ٕاال حبمل األلف ا ملا ال ميكن وصفه بأى مق ا بأرض الواقع ، ودا ث ميزتج  ، ومرح هنبط ٕاىل ح

اء الرثوة مع الـ  ىل احلضارة ،  Total Warإالبداع التقىن ور ة  شق عصا الطا ٔاو حىت  ، إالابدة إالجاملیة للك من 
شقها لكن ال یبدو مؤهال ألن یصب   .  ح جزءا مهناال 

ا  …   ! رومامرح
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  سيناتورات الجمهورية
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  ، خبنيتالشركات ليسوا من مديروني خبتيوش ليسوا منلجقادة ا
  ؟ البالد اكمحية وحساسية من وظيفة همفهل وظائفهم أكثر أ

ح احلمك ملن یقومون بتقدمي وعود ٔاكرث ىل م لب الغرب الیوم تقوم  ميوقراطیة كام نعرفها ىف ٔا بصیغة ٔاخرى من  ، ا
نیةالكذاب سوف قد یقول قائل .  جيعل البحر طحینة ٔاشد لزوجةمن  ، كذب ٔاكرث خب  هذا  ، ینفضح ٔامره ولن ی

لیه ىف الكذب زاید  ب ٕامنا فقط لظهور من  س ألى س احلل هو وعى الشعب األسؤا ٔان یقول قائل .  حصیح لكن ل
د ابلوعود الرباقة ه ٔا ل ساذج.  حبیث ال خيد ريا ىف لك ىشء بل سافل هذا  كون خ  ، ألنه یطالب لك الشعب بأن 

صاد یة ، ولیةالعالقات ا ،  الاق لیات التق ألنه تقریبا حبمك  ، ٔاصال ٔاشیاء ال یفهمها املرحشون ٔانفسهم ، لك ىشء ، مستق
ل -التعریف السیاسة  لها م نم ة ا م نة  -ٔاو سائر املهن ال نة من ال  دیة ؤامهیة-مث ٔان  . ىه   -وهو االٔكرث قا

ارك ف ،  ٔانرتوپیة فاحشة تٔان  ن الاستقطاب و لو صار اللك جامل م   ؟ من سیقوم ابلشغلأ
ميوقراطیة بدٔات هكذا ابلفعل ارشة ، ا ة الشعبیة  ، األجورا ، دميوقراطیة م راجة حىت  حسبالسا سمیة ا ال

ان مهنا ىف  واملسمترة ٕاىل الیوم ، وقت قریب ىف مرص مل الشهري عن هیپاتیا   (ىل األقل السودان دة ب رمبا اكن الف
یاره ٔاجو  مویة واهلمجیةابخ نة داعشیة فائقة ا ٕاىل ٕادانة  ،  را عنوا  جيعل هدفه ٔابعد من جمرد ٕادانة املسیحیة كد

ميوقراطیة نفسها   .  ) وما آلت ٕالیه ا
اىم ميوقراطیة نظاما للحمك ما بني  ن ا .   ش.  ح.  ق ٣٣٨ٕاىل  ، ) سولون . (  ش.  ح.  ق ٥٤٩ اعمتدت الیو

لیپ املقدوىن (   . ) غزو ف
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  رموا الفوطة وقالوا نمشيها ديموقراطية
ىل ٔاى نظام حمك هو األفضل یقولون منشهيا دميوقراطیة د ال یوجد ٔاى ىشء هذا رمغ ٔانه  ، ني یعدمون اتفاقا  وا

ىل وجه إالطالق  د  ميوقراطیةج ا رخي به ا قاطبة ف خيرب ما فهي ، لكن ٔاسوأ  ىف ا رهل آلیة اختاذ قرار  اكرثیة هؤاث
  . احلرب

ل املقدوىن اكنت السوابق ال تعد  ا  ، اصة األخطار القدمة من الرشق الفارىس ، وال حتىصق وىف لك مرة تصبح ٔاث
اء افة الف ل من ینقذها ،  ىل    . من جرياهنا لوال تد

ة من ن  ه جترهتا األثی ت ف سب ميوقراطیة وما  جاءت ببعض التوازى  ، تاجئ اكرثیةبعد ثبوت الفشل املرعب ل
متثیلیة ميوقراطیة ا   . ذ ٕاىل الغرب مهنا ىف مدینة ٔاخرى امسها روما -كام مسیت ٔاو امجلهوریة-دميوقراطیة األعیان  ،  ا

 
  اآلن تراجعوا قليال وقالوا نخلليها جمهورية

بون وجوستاڤ یوجن دور حمورى یىن ىف الفصل فقط مع  ، هنا سیكون ٕالدوارد ج فاذ البعد ا مالحظة اس
  .  السابق

تصف القرن الثامن ق ذ م رخيا  ، ٕاىل هنایة القرن السادس.  ش.   ح.   روما اكن حيمكها النظام امللىك م واكن كلك 
را تدعو لالنطباع ٓ   . حمدودا ابهتا مل یرتك ا

رابس .  ش.  ح.  ق ٥٠٩ىف سنة  وس سو ركوی ایل ٔاو  Superbus باللق وهذا  (اكن امل هو  یعىن املت
رد التباىه ، ) املتعجرف دیة الهادفة  ري ا ات  ىل املرشو ه إالنفاق  ىل بعض امحلالت  ، اكن سف العسكریة و

البا- اورة -الفاش  الت.  ىل املام ا دى الن شار ٔابیه  لكن القشة القامصة اكنت واقعة اغتصاب ابنه ٕال زوجة مس
ة األرسةمفا اكن من  ،  وقریبه امل امة و  بق ت ٔان ٔاطاحوا ابوطبقة النبالء  ونقلوا  ، ونفوه ملبتأیید من اجلش والسی

ري   . السلطات لهذا األ
ميوقراطیة   . عن سلطة اختاذ القرارات بواسطة لك الشعب ىف األجورا ، هذا خيتلف عن ا

متثیل ‘ما هو  ؟  public(re)ما معىن    ؟ ’ النیاىب ‘ ’  ا

 
  األعيان قتلوا القيصر

لك روما لفظت هراء ٔان احلمك 
ة ىه ٔان  ، الشعب ق ة م س لتأىت ب

عیان ٔ لكن مركب هبا ٔاكرت .  احلمك ل
ميوقراطیة ٔاو -من رس  سواء ا

ط املسمى امجلهوریة ا اللق ىه  -سفا
دنیة الكفاءة للغایة ٕالدارة  نظم م

 ، هیك عن تولید الرثوة ،  املوارد
هیك ٔانت تعرف ماذا یقول  هیك 

ل هذه    . املركباملثل املرصى عن م
 ١٥ یوماحلال حىت  ذاسمتر 

د ٔاسود  ، ش.  ح.  ق ٤٤مارس  ٔا
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Death of Caesar 
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رخي احلضارة م  راما طبعا من و  ( ٔا اب ا س ٔاكرثها ٕالهاما لك رص  ، )  ٔاوهلم وال آخرمه شیكسپريل ة سعى الق هنا وحب
ا بق اتوریة قام األعیان حرف ك   . ل

 
  اإلمپراطورعاش القيصر  مات

رص وتفامق توزع تنازع وتصارع السلطات ىف  ملرصع الق
هوت روما ٕاىل دوامة  ،  النظام امجلهورى السقمي ٔاصال

لكن ٔاغسطس واكن  ،  من الفوىض واحلروب ٔاهلیةطوی 
دى الفرق العسكریةمظفر بعد جمرد قائد  استغل  ، ٕال

رب سلس خطوات  ،  تدرجيیا ما جرى بدهاء ابلغ ىه و
و خراب و مزجي من التخویف من  بعض  معسقوط ا

ت  ، معسول النوا احلسنةالتطمینات و من  ٔاوصل السی
راطورا ىف  النه ٕام ٔاى ذات  ، ش.   ح.  ق ٢٧نفسه ٕال

ىن من ٔاج لوا ٔاابه ابلت ى سبق وق   . السب ا
حجا للغایة راطوریة الولیدة اكنت كیا مزدهرا و  ،  إالم

رز ما مزيه ٕاطالقا  .  ق ٣١ٔان بنرصه االٔكرب ىف ٔاكتیوم ؤا
را ومارك ٔانتوىن.  ش.  ح ٔاغسطس قرر  ، ىل لكیوپا

لهيا ما عرف الوقف ا ة مفضال  لتام للتوسعات اخلارج
ٔاو ما یعرف حىت  ،  Pax Romanaابلسالم الروماىن 

  .  Pax Augustaبـ 

 
  والسريكالخبز 

اح ىف  ىف ظل هذا الاستقرار تأسس معیار الن
ظل هذا ما  ، اخلزب والسريك صاغهام الشعب نفسه لكمتني

ىل الفراعنة اجلدد ازدهار  ، متناه شعب احلضارة 
ه صاد وتوفر الرتف ارش للحمك ىف األول ادور ، الاق ث حرص  ، ري م ارش ىف الثاىن ح راطور ٔاو نوابه وشبه م إالم

ت ٔاكرث ما حرصوا  ئه ىف الوال ر ات لعاب السريك الٔ لبات احل ىل بناء ؤا هياواملصار   . وما ٕا
ه ماد حب  هنا الحظو الذات نصوص  اتناء وال مرسح ، ال هو شعر وال غ  اتمك اكن الرتف ن م  ، ىل غرار الیو

ى جيعل عنوان الرفاهیة  ه األمر ا و لها مسة ٔاصی وجيب ٔان تظل لصیقة  ، ماد حبتا بدوره -اخلزب والسريك-رم
ستلب السمة  ،  لطبیعة واملادةاألروع ل ابحلضارة الابنة  رخض ٔابدا البزتاز الىت ما جيب ٔان  ٕالفرازات املزعوم لالسمو ٔاو 

ال املدعو ٔافالطون ة ألم   . العقلیة الن
لهبم سىيء توالت سلس من األابطرة وحىت هنایة القرن األول بعد ٔاغسطس  رجة ٔان صاروا مادة خصبة السمعة ٔا

ل اكلیجوال ونريون ٔساطري م ات الىت ملدم حمكه الٔكرث من ٔاسابیع ىف ظل الوكثري مهنم مل ی ، ل كرصا وتقریبا  ، نقطعد ت  
رتام ىشء من الا متسك مببدٔا ٔاغسطس بعدم  ، مل یوجد من حظى قط مهنم  دة الىت مجعهتم لكهم ىه ا لكن احلسنة الوح

راطورى اءات حمدودة ، التوسع إالم دا است هنج لقرن آخر اكمل ف  اصة وقد اسمتر هذا ا   .  جدا و
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  سؤال العمر
بون  ه ٕادوارد ج راطوریة ىف ابعد فصل طویل هو الثاىن استعرض ف یة لٕالم عیة والف صادیة والاج لقرن احلیاة الاق

ة الشائعة نة  ، الثاىن للحق اء وسك رسانته اللغویة والبالغیة واألسلوبیة ىف وصف جناح هناء ر دما لك  مست
راطوریة الرومانیة العظمى رشی ، إالم حت ال ال-ة جممتعة الىت م س شعبا بعینه مكرص القدمية م حهتا  -ٔاى ل ٔاسعد قرن م

د وصفه ىل  سان  رخي إال حهتا اخلزب والسريك ، ىف لك  ارج م یأىت هبذه الفقرة بعد لك هذا  ؛ ٔاو ابملصطلح ا
ىل سؤال قد یصبح سؤال العمر ، الصاعقة ى یوقظك جفأة  ش البارد ا رف كیف تغفو یالزمك فال تعقد هاجس  ، ا
بد ورمبا ، نیة بعده ٔ رمج عنٔانقل و و   (یقول .  ل ترصة ٔا ري ا ة إالجنلزيیة  س ة بريى ال س   : )  املعروفة ب

It was scarcely possible that the eyes of contemporaries should discover in the 
public felicity the latent causes of decay and corruption. This long peace, and the 
uniform government of the Romans, introduced a slow and secret poison into the 
vitals of the empire. The minds of men were gradually reduced to the same level, 
the fire of genius was extinguished, and even the military spirit evaporated. The 
natives of Europe were brave and robust. Spain, Gaul, Britain, and Illyricum 
supplied the legions with excellent soldiers, and constituted the real strength of 
the monarchy. Their personal valour remained, but they no longer possessed 
that public courage which is nourished by the love of independence, the sense of 
national honour, the presence of danger, and the habit of command. They 
received laws and governors from the will of their sovereign, and trusted for 
their defence to a mercenary army. The posterity of their boldest leaders was 
contented with the rank of citizens and subjects. The most aspiring spirits 
resorted to the court or standard of the emperors; and the deserted provinces, 
deprived of political strength or union, insensibly sunk into the languid 
indifference of private life. 

ىشء ،  عقول الناس ابت لها ذات املستوى ى ،  نعم ؟ ٔاال یذكرك هذا    . ٕانه تعریف األنرتوپ
امئ ابخلطر و  ء والرشف القوىم والوطنیة والشعور ا الك زمام و العسكرة اعتیاد حب الاستقالل والان ادة وام الق

راطوریة ٔاو  ، النفس وابن ىف ٕام رش ٕاخوة ٔاو ا س السالم ٔاو ٔان لك ال ة الیومني دولىف ول ٕانه  ، نعم ؟ اجللوبیة بتا
ة   . تعریف العرق

 
  الحقريبنقسمه 

ش عنرصا -بنقسمه كثريا ما وصف  ني یفكر كیف مل جيد اجل ى جين املرء  اىش املهزٔا مطلق اجلهل والغباء ا األوم
ىل الشعب املرصى ىف یه ٔافضل من  لشان حيدفه  ىل وصف  -٢٠١٣هذا  دة ىف التارخي الىت تنفق  ابملومس الوح

ل اخلردة العاس املسامة الرافال بعد .  زابئهنا دة قطقطعة مل تبع مهنا ولو  اعقودمعر اكمل لها دام اشرتى من الباس .   وا
مثن یفڤ اشرتى من السو  جها البالد یت من بني ما اشرتى حمطة نوویة  ة الىت ال تنفجر الىت ت ق وق احملطات احلق

فوش حفدث وال حرج واملرء.  املتقدمة ائ الىت تضخ من دماء الشعب املرصى هلم هاكد یتخیل ٔانه لوال األموال ال  ٔاما الك
یوى من اجلوع ن جدا وهب وهط املر .  ملات ٔاولئك البلیون ونصف آس عبني للغایة والىت ىل ٔان  وغباءه املتفرد
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ىل التحرش الزائد خبنوثته  سیة شجع لكها  رب التارخي  املشهودةاجل ، ال جيب ٔان حتجب عنا ٔان هذا السلوك موجود 
دةمكومس وجعلنا نصفه  ، حىت وٕان مل حيدث مبثل هذه املسخرة الفضاحئیة الىت جتعل ٔاى رضیع صغري یفغر فاهه   . ابلوح

ىن ٔاسوارا العامل لك ف  ىن جسوراهذا الواطى اللوطى ذلیل النفس كسري الكرامة ی كف عن جلب امل،  ی ذ ال 
رى موجات الهجرة الهائ من لك العامل لب العوز الفقرية ٔاوى  تحقري ملرصال هوان و ال و  ٔام كتف  [، ب ٔاى ٔامعى 

ن ىل ٕابقاهئا  . دى ]  * عر یون یصمم  ة من ا لكفة فلك حسقت جوع ودونیة ىه  ، نعم (ألرخص ٕاطالقا ىف العامل ابأیة 
ن الرشموطة املذكور ىف نفس الوقت لكن  ، ) السمك جماىناكتب التوراة ٔان هبا  ة للك جراد جعلها ا و وذابب مف

ىل نقاهئا العرىق املطلواوفرة الت بني هذا وبني لو اكنت ٔادىن تفرقة حىت ، بال   األرض اة  قانیة مغلقة حریصة  رى ر
ه ، ٔایضا حسب اكتب التوراة املسحوق هذا  (الغمن جناسة  خ ه الشعب املرصى لز قة ىه  ، وحىت الیوم یأنف م ٔاو ل

ى الیا الپالك شعوب احلضارة وقد یصل حلد التحرمي    . ) نیني م
اضنة تفرخي دافئة جمانیة ،  االٔلك التعلمي العالج لكهببالش ىف مرص لك ىشء فالیوم ٔاما  سة   ٔاولئك یضعوظیفهتا الرئ

الء األغراب األعراب األعرار األخرار راسة یبدٔاون الفصل الثاىن من مشوار إ ، وبعد الفقس و  البیض فهيا ا هناء ا
جضة للهنب املبارش هذه املرة رواهتا  الل بالد ٔاخرى  هیك طبعا عن ٔان الهجرة  ( البداوة الح ست ٔانرتولك هذا  ى پ ل

ة ابألساس وهو األخطر ، رد ٔاهنا تأىت بفقراء وهتبط ابملتوسط العام للمجمتع   . ) ٕامنا ألهنا ملیطة عرق
انیة  … ة وصلت حلد ٔان دمرت  -بل العكسیة-ال یوجد منوذج ىف التارخي لكه لهذه املومسة ا ٔاسفر عن اكرثة مرو

لث اخلطا.  طورا اكمال جمیدا للحضارة قدر ماركوس ٔاوریلیوس مس ، ٕانه الشخص م ة ا ، القوة بال روح  ٕانه القوة مزنو
  . القوة

 
  الكبري بنقسمه

سب  ح طزيه للك الجىئ العامل مبا فهيم  قزماك باهیا بأهنا مرص امسه من عبارة قالها وهو یعلن ف ٕاخو الشاورما م
ه ٔاملانیا ستوعب مهنم ٔاضعاف لك ما استوعبه الغرب نفسه جممتعا مهنم مبا ف ؤانه قد  كرر ٔاضعاف ولك وجممتعا- سوف 

د ممن معه ٔاو ضده ما  الىت مل ةلكمقال ال -اكن ابلفعل لك الوجوه وصلت  من حفش بل قد یصدق ٔا هشة  عصفت ا
  . ’ املوجود بنقسمه  ‘ قال ، ها ٔاصالثل مب تفوه ی جمرد كیف من 

ى لغزو ٔاوریلیوس األوىل العودة لخطیئة  ى اكن شعاره ٕاخضاع العامل لك العامل اكن قد ا مزي الفرتة امجلهوریة وا
لفائه- ى نأى ٔاغسطس بنفسه عنه هو ولك  ٔان ال یعود هبدف :  هذه املرة العودة  لكن مع تنویعة صغرية -األمر ا

داق إالخضاع ٕامنا  ضان ٔایة عر   (إال ى هيرع الح راه ىف واطى مرص ا ى  اطفى اك یقع ىف الطریق ة شاردة سجوع 
لهيا   .  ) برصه 
دوعالثانیة    . خطیئة الزوج ا

لثا خطیئة الان د الروماىن ، كومودوس ، و هنایة للم   .  بدایة ا

 

                                           
يكاد يقتله االنسحاق وعقدة سايكولوچية شحاذ  ، يرى ىف نفسه سوى اخلسة والوضاعة تعبري منحط آخر أضافه الحقا هذا الرخيص الواطى ذليل النفس الذى ال * 

ته الداخلية هذه  كدفاع تكيفى يسقطفقط  الدونية و  أيضا قال إن إنسانيته فوق وظيفته ومبا أن مصر حتت هذه .  هاعلى مصر نفسمن مث الشعب و مجيع على  كل نتا
لتاىل أسفل  بينما الواقع والطبيعة  ، األدهى أن عاد مرة أخرى ليقول الدين فوق اإلنسانية ليهوى جمددا بقيمة مبصر إىل ما دون مركز األرض ، سافلنيالوظيفة فقد جعلها 

ئلة االستحكام ال يفهم الذى حبكم غبائه وجهله وهطالته واسعة الطيف ها ’  حتيا مصر ‘أو بشعاره هو نفسه  (وقوانينها تقول إن العرق والقومية والچيينات والوطنية 
  . ما تعلو وال يعلى عليها -واحلضارة املصريةأى - هى  ، معناه
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  ما معنى إمپراطور
راطوریةحنن  سمهيا بلغتنا املعارصة ٕام ة واسعة من األرض  راطورا ألنه حمك مسا در ٕام  ،  نقول عن حتمتس ٔاو األسك

  ؟ لكن ما هو ٔاصل اللكمة
راطور مشتقة من  ة متنح للقادة ٔاحصاب الان  ، مبعىن یقود imperareٕام ل الف وىه رتبة رشف تصارات الكربى م

  .   عرص احلاىلىف ، املشري -حسنا-ٔاو  ،  مارشال
ه الىت اكنت ختونه مع طوب األرضضماركوس ٔاوریلیوس فرسة  مل یفعل كام لك األابطرة  ، عفه الفادح ٔامام زوج

راطور لقب ىس ٔان  ،  السابقني ىل األقل -ٔاسالفه  تقلید اكن.  ٕابدرجة موظف  ، ىف األساس وظیفة عسكریةٕام
ذ  راطورىٔاغسطس ٔاسس م د مهنم خيتار  -النظام إالم د قواد اجلش الوا بل ویعهد   لیفة وسمیه النوابغ ٔا

قىاكن ٔاو  ، تدرجيیا مبهام احلمك ه  ی ادة مواهب شااب صغريا تومس ف ىن الق ازل  عن  فريبیه بنفسهابنا  ابلت ؤایضا ی
ار ابنه  ، احلمك تدرجيیا رد ٔان  هو نفسهٕامنا اخ قائق دلكت األرعن التافة  ه العاطفى املزمن  ه جو ىت  ( زوج س

كن موظفا ٕامنا اكن ملاكاألول  ني -من بني ٔابنائه  ، مبعىن اكن مي ومن مث اكن ال بد ٔان یورث ما مي ، مل  البیولوچ
ىل -طبعا یاره  دمه وقع اخ ذ نعوم ، ٔا ادة امحلالت العسكریة ةوم ري عهد  ابملهام مبا فهيا ق فاكن  ، ٔاظافر هذا األ

ىل عرش مرص ٔاكرث من  ربع  ى  لكن شتان ٔان حياول ماركوس  ،  اكنت من ٔازىه عصورها اما ٦٠رمسس الثاىن ا
سا ىت ٔاو ٔان یصلح كومودوس رمس   . ) حمااكة س

 
  ؟ أال تخجل من هذا ، أنت مواطن
راطور لكودیوس سنة ىف إالح ى ٔاجراه إالم دد املواطنني الرومانیني ٔاكرث من ستة مالیني .   ش.  ح ٤٨صاء ا اكن 

بون  ،  بقلیل ر ٕادوارد ج راطوریة حسب تقد دد ساكن إالم سبة  ، ملیو ١٢٠ف اكن  كن .  ابملائة ٥ٔاى ب ومل 
ىل صفة مواطن روماىن سوى احلاكم فقط  ت  الل فرتة حمكهمحيصل من الوال س حىت  ابعتبار ٔان هذه الصفة  ، ول

ري ٔاهل روما األصلیني سان من  ىل رشف ممكن ألى ٕا   . ىه ٔا
ا سب التالیة ى الكربى پ األنرتوموجة جاءت  ،  بعد ٔاقل من ثالثة ٔارابع القرن من هذا التعداد اطف بنقسمه جائع 

ارها من سور-وزوجة وضیعة ٔاخرى آخر  ن ٔارعن آخر  -! ؟ ختیل ،  اخ نح مب  ، ) واكراوچولیا دو سیڤريوس   (وا
سیة  د ٔاو رشط.  ش.  ح ٢١٢ىف اجل ري عبدو ٔاو س لك من ل ،  بدون ق ٔا ما اكن عرقه ؤا من ٔا من اكن  یو 

ن احندرت  راطوریة ٔاى ، حىت لو من عبید ساللتهٔا دد قاطىن ٔاراىض إالم   . ف معناه حلواىل نصف 
احجون  ل ی اع الباس ون لكمة  عندما اكنوا وال زالوایعىن ر  ’  املواطنة  ‘بتاع ٔاو  ’ املواطن ‘ینفخون ٔاشداقهم ومه ینف

ة رتعها بتا ٔهنم مه من ا بخسون حق ،  و اسة ف اكمل الاندفاع رشس اهلمجیة لهذه الن املسامة األنرتوپیة من سبقهم 
  . املواطنة

كن سوى ال ى معوما هذه مل  سیة.   املواطنة السداح مداحطلقة األوىل ىف ٔانرتوپ ح اجل ىف العصور  مرشوطاتواصل  م
اكد تزنع ٔابدا فالیا ٔاما .  معینةألكرث من شهور عهنا ال الغیاب سیة املدینة ىف ج حبیث تزنع  ، الوسطى ال ال  ىف 

لهيااحلصو  سیة لط رت شٔان  ٔاقىص ىشء  ، ل  ىل ج الیة املتواص فهيا لبضع سنو  ما إالقامةدو لحصول  سبة  ات ٔاو ب
  . املدةمن هذه 

 
  أنبل كلمة فى القاموس

ئقى انتصار إالرادة للیىن  ششتاللع شاهدت و ى وثق مؤمتر احلزب النازى األسطورى  رایف   . ١٩٣٤ا
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 مشهدیة ، سوتش ٕانه هیلك 
ات فاشیة بعثت من جدید ىف  ثالثی

شدید ىف ثوب القرن العرشن 
كرث االٔ بل العكس یبدو  ،  احلداثة

ى نه للتخیل أ سهو  سافر هو ا
ائدا  رب الزمن  ات ونصف  ثالثة ٔالف

ريج یمن ن  ر  لیعاد بناؤه ىفورم ا
ى طاملا الرصح ٕانه .  البحرى ا

ىل التصنیف مضن العامرة  استعىص 
سیة ‘ الىت یندرج فهيا تقلید  ’  ال

ن وروما جىل كثريا ٔانه بل  ، الیو
سبة قفزة ىف السیاق  للعامرة ابل

  . الفرعونیة نفسها
املرصیة القدمية اللغویة ل األصو من 

ل وخرش ٔاو عرش  حش مبعىن م
ت معا وخف  مبعىن حزم ٔاعواد النبا
ض  اط ابلىشء وق ٔاو حف مبعىن ٔا

، اكنت جتمع عىص من  لیه
ربط معا تلفة  ، ویوضع  املقاطعات ا

راطور ىف ، وسمل لٕالم  فوقها نصل
دة وقوة  ىل و حفل سنوى عنوا 

 ’ الفأس ‘هذه  . راطوریةووالء إالم 
fasces  ة اكنت حتتفظ هبا كت
ة النخبة،  اصة ریتور ، كت  ، ال

امجلهورى امللىك ٔاو احلرس  ما یوازى
ست   الیا متها ل ، مع فارق ٔان 

فقط احلراسة اخلاصة لشخص 
، ٕامنا حراسة ت الفأس  راطورإالم 

رمز للقمي العلیا لروما ،  الىت 
لیه .  للحضارة ل ی وبناء  سنام تد
ش  ىل هذا اجل ني تتعرض األ

كون   احلضارة للخطر ادة ما  ، و
هتازیة وانعدام  ءة وا اخلطر هو د
ن ال یأتون  كفاءة طبقة الساسة ا
دة  دة وح رب وسی وا للسلطة ٕاال 

داع الناس ىه الكذب واملزایدات و
سمى ابال اف  وبل ىف  ،  ابتنت

بعض احلاالت اكنت تقوم بعزل 
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اد عن ت القمي راطور نفسه لو  ددة ، إالم ارسة الفأس .  ٔاو لو اكن ضعیفا وصارت القمي  یبة  من هنا ٔاصبحت الك
  ! الفاشیة:  ، ٔانبل مفردات القاموس قاطبة امسهارب التارخي رشف حتمل 

 
Fascination of Fascism  

ة  لف زال  ت وال  الفأسات زی
سة للاكپ  ة الرئ صة القا ول  م

كت وص ، ) الكوجنرس (األمريىك 
طی سنوات األشهر هبا العم 

هنام  حتدیدا ما بني  (احلربني وما ب
الناس  ىؤامس ، )  ١٩٤٥و ١٩١٦

ات ال  رمغ ٔان  ، مريكورىالعرشة س
ست رمسیا  لهيا ل  الٕ الصورة الىت 

ى  ارة  وهو -الرومان ٕامنا الت
ة ‘ -ٔادىه نة ‘ٔاو  ’  روم ٔاو  ’ فأس

نة ‘ ست شخصیة ٔاخرى ل  ’ فأش ل
ٔارادت  فقط ،  یربىتىه ل ذكرا ٔاصال 

العم التذكري هبا ٕاكلهة رومانیة بعد 
رب التارخي  مترد  ٔان رسقهتا حراكت ا

نفسها وجعلهتا املتأخرة بدءا من روما 
ادیة  عا خبالفهذا طب ،  ئرة امرٔاة 

العم ألول  هذه ٔان ٔایضا عسكرهتا
الل ٕالباسها مرة  ا من  خوذة ج

سوة  الرومانیةاجلیوش  فوق القل
روطیة  سائیة التقلیدیة القدمية ا ال

ى الناس جاء من هنا ، الطوی س  نفسه ىف الثقافة  مريكورىاكنت بدایة عسكرة  -األبعدو للمفارقة -لكن  ، ولعل الل
ال الىت محلت  ل شعار سیارة رشكة فورد م ٔن لكمة روما وعسكریة  ، هذا النظري الروماىن لهريمسالشعبیة م و

ان تبادلیتان ، لكن كام سرنى الحقا لك هذه  ول نفسه امس مأخوذ ابحلرف من نظريه ىف روماپ الاك ، ابملناسبة . مرتادف
رية وا كن بأكرث من طبقة املظاهر الرومانیة الك ة مل  ىل لنظام  ٔاومهت ٔامرياك نفسها هبا زواقلصار ا ، ب اجلوهر ا

ل اع الباس ء ألفاكر ر   . حمكها اكن ٔاكرث ان
تان األعظم حسب اللغة إالجنلزيیة  ة  facioٔاو إالیطالیة  fascinationٕاهنا الاف ٔاو ٔا ما  fascinăreٔاو الالتی

ست صدفة ٔان لكمىت  ، اكن لكها ذات ٔاو لعل لها  ، هلام تقریبا نفس النطق ابلیاپانیة fashion و fascismٔاو رمبا ل
  ! املرصى ف وجد ، اجلذر املشرتك
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  حورس إله الفاشية
ٔاصال ملاذا اجلدل املسمتر بل 

 In God We حولها شعار ٔامرياك
Trust  ن ت واألد ه ابحلر الق و

و  لامنیة ا الف االٓلهة و واخ
ب األمر حمسوم من البدایة  ، ٕاخل …

ىل تعلو ني حورس بوضع  الهرم 
و  ى اخلامت الرمسى ل د و ٔا

ووضعهام معا حيیطان بذ  ،  األمريكیة
وت ىل  الشعار والرظهر بنك  ، ا

سساعهتا حيمتل  ملیفرتض ٔانه ذ مبا    . ٔاى ل
ال آخر ئیة من الكوكب م ا الزاو تنادى سمى اسام  واریتور صار ال  ، یأىت من بقعة  وب ٔافریق خر به دو ج هرة تف

س جمرد نفسها - الء  متیعٕاىل ٔان ذ  -ٔاو ملؤسسها لمدینةاسام للكها ول بتأیید لهيا القرود السوداء وضاع لك ىشء ابس
املیة الاساع سار  اتور األمريىك دیك الىت و  ، من عصابة ال هبا ساعهتا سوى دو ٕارسائیل والس مل یقف ٕاىل جا

ىن هتمة  ، ش ك وبني جريانك ألن رحيهتم وحشة بناء جدار -صدق ٔاو ال تصدق-وا لو  ، ومل  ب سمیهتا  اخي حىت من 
ى  ه ابلضبطابمسها العادى ا لیه ٔاو وجه اجلرمية ف د ما هو الغبار    . وهو الفصل العرىقٔاال  ، مل یفهم ٔا

 
  السلطات كل سلطةالفاشية —ريتوريا پال

 -وال زلنا ىف سريه دهائه فوق العادة-ىف األصل 
راطور لصیقا لشخصهٔاسسها ٔاغسطس حرسا   ، ٕام

ادرة قات اكلىت تلقاها  جر  هبدف ٔان ال یتلقى طعنة خ
  . سلفه العظمي

راطور ىف البدء اكن  ت ٕالها إالم معینا بواسطة السی
لكن  ، سنوات ١٠حيتاج جتدید الثقة به مرة لك ومن مث 

هاء اخلارق وإالجناز الباهر واجلربوت الاكرزىم  ا
هتى به  ت ألن ألغسطس ا رسان ما قزم هذا السی

رجان  ارشة ىف  ؤاصبح التفویض یأىت من الشعب م
  . السنوى املشار ٕالیهالعىص ذوات النصل 

یة … ، مسها  ، مسها ٕاابدة وتطهري عرىق مسها دو ٔام
ل وعقد وصایة الق،  ، مسها ٔاهل  مسها ما  ، مسها ٔا
سمهيا استدامة  شئت   . ، حنن 

یبة  الفاشیة املزید من النفوذ والهیبة هو ما ٔاكسب الك
رع  ، تواىل األابطرة الهزلیني بعد ٔاغسطس فاكنوا مه ا

ٔاو  ، احلاىم ضد ضعف احلامك وزوغ بوادر مترد مجهورى
دیىث  هكذا ٔارضعهم ٔاغسطس من حمكته ومه بعد 

ت هو الرش ، الوالدة راطور هو اخلري والسی ىوظیفهت ، ومه حراس مشوخ السلطة ،  إالم  . م األساس ىه قهر األنرتوپ
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ن حولوا األلوهیة ملسخرة تلوكها األلسن ىئ السمعة ا ا ذحبوا لك املسهترتن س ؤاشهرمه ابلطبع  ، من هنا اكنوا من حرف
سنوات وٕان (ونريون  ، )  ولك ٔارسته (اكلیجوال  لها  ل ٔارسته بنفسه ق وبدهيى ٔان اكنوا قد  ، ) اكن قد سبق وق

راطور اجلدید ىف لك ت احلاالت استقروا سلفا   .  ىل امس إالم
ى هو دلیلهم ،  رمغ احنطاط ٔاوضاع القرن األول لل األنرتوپ ة ٔان  ،  ظل حسهم املعادى للت ا رمج هذا لق وٕان 

فهة  ، األابطرة یأتون ویذهبون ا خشصیات  ىل مرتبة ولو صورٔاح ىل األقل جيب ٔان  ، لكن جيب ٔان یظلوا ىف ٔا و
ریتور ظ افحت ةىل ال ق اتورات  ،  ىف یدها السلطة احلق ة س اتور ٔاو حف القوة الباطشة الىت تنلك فورا بأى س

ال السلطة بأدمغهتم سحب  ، یتالعب خ ا ٔان ی لهيم مه ٔانفسهماكن ممك لكهنم كلك ساروا  ، ٔاو اكد ابلفعل الاحنطاط 
و طریق األشواك الصعبة هذه قدر ما استطاعوا ذمه مه ٔایضا كام قلنا  وأ  ، اب قد اكنوا ىف لك حلظة موشكني ٔان تأ

ذت لك ما حوهلم   . الهاویة الىت ٔا
اءمبجىء كومودوس  ضات السريكذ األرعن  ،  بعد قرن آخر اكمل ساده السالم والر اته لر ى كرس ح اهمت  ، ا

مه بلقب ٔاكرث من  -ذات الوقتىف واحملتقر مهنا -بلقب جما احللبة جنم امجلاهري  ورك  ،  سید األرض واهب احلیاةاه
شار فاسد صاد ملس هنایة الطبیعیةمبجیئه  ، شئون احلمك والاق صاد  ، جاءت ا هنا .  ثورة امجلاهريمن مث و كساد الاق

ل احلرس بقسوة ضد  ىل دورمه املصكوك  ، الشعبتد س خروجا   من هذه اللحظة بدٔا الافرتاقلكن  ، ٔازلیاهذا ل
رتامبني  الواحض هتم الهیبة والا الق القوة الىت ٔاكس راطوریةبني و  ، ٔا ئا هزلیا الوالء لٕالم قد یقول .  اكلىت مكفهوم ابتت ش
ور  ، لكن ألن قر اكمال من الاستقرار قد مر ، اكن األجدر هبم عزل كومودوسقائل  ىل ما یبدو هذا ا سوا  فقد 
ه ىف القرن األول املضطرب هائل املصاعب . الساىم سب ٔان مل یعركوا اضطرااب ٔاو  ،  ما جنحوا ف ابت ٔاصعب االٓن 

  .  مصاعب لعقود طوی
لو لها ات ٔاكرث مهنم حكام  ٕاىل ٔان جاء بنقسمه االٓخر  ، تدرجيیا ختبطت هبم السبل وصاروا طرفا ىف الرصا

ق عن فكر  سیڤريوس ’ املصلح ‘ كر وتف ارة الٕ ة سالف ا یبة الفاشیةج الىق املفقود للك ني كبري ٔان  ، ادة السمو األ
یارا ابئسا  ، قضاته قائدا لها ه اكن اخ ض للقوةٔان لك الق كنق لهيا وضع األ ب  ا ٔاو كرق ار ٔاى ىف لك األحوال  ، من 

لها بعا من دا بار للمثل العلیا الیوتوپ  ، مل تعد مكو عضو  دمه الان األرعن االٓخر اكرااكالفسقط مع ٔاول اخ  یة بأن ٔا
الن الوالء  ل  . ني رفض ٕا ل ال یق ح [بعد ٔان صار كبري الفاشیني یق تدرجيیا ذبل وذوى وجود دور  ، ] ابلضم والف

ریتور ٕاىل ٔان قام قسطنطني حبلها رمسیا ىف  راطوریة ال ٣١٢ال راطورمه ؤاهنى لكیا وجود إالم ل ٕام م وق غربیة ني هز
  . العتیدة العریقةالعاتیة روما 
راطوریة … نة رمسیة لٕالم   .  وال غرابة ٔان قسطنطني هذا نفسه هو من اعمتد املسیحیة د
ریتور … رية لل ى ٔانقذ احلضارة  ، ت اكنت الفرصة الضائعة األ ٕاذ ما من شك ٔاهنم لو اكنوا بذات نفوذمه التلید ا

ل ٔاكرب خزعبىل ٕاطالقا عرفه  ، وكثرين سوامهمن خزعبالت اكلیجوال ونريون  دة ىف ق رددوا حلظة وا ملا اكنوا قد 
كوپاىت قسطنطني ، التارخي الروماىن راطورى العظمي من النور للظلمة ،  السا د إالم ل ٔان حيول ا من هباء  ، ذ ق

اكبورت اللهو اخلفى جري  ة الساطع ٕاىل د رشیةٕا العبید ولك ٔاسفل ٔاس ،  الوث   . افل احلثاالت ال

 
  ! اقتلوا أعداءكم
سمونه  ا  ؟ مىت بدٔات ؟ حروب اجلیل الرابعما  اب رؤ یوح روة الك ل األربعة وصوال  ج اقرٔا لك ما بعد األ
كوپاىت راطور ٔاو  السا ىل إالم سا  راطوردد یعرب عن امس  ( ٦٦٦الىت تقطر حقدا خس ٔاسامه السفر  نريون إالم

ت ) املذكور بعدد الشیطان راطور ىل ٕامرباطوریته ولك إالم د  ،  و لك خططها ؤاسالیب تآمرها ىف هذا ست
یاهتا ولك ىشء عهناچ وسرتاتی  ك ق عاكشة یاهتا و جما لتوف ر شاهد    .  كام لو كنت 
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شعلهم ٕالضاءة املد ٔسود ٔاو  د ٔان روما اكنت تلقى ابملسیحیني ل سريون ىف  ،  ینة لیالهل یتصور ٔا ألهنم اكنوا 
داءمك وا ٔا رشون ابح ة هدفها قلب نظام  ، األسواق ی شیات مسل ل ت رسیة وم ٔام ألهنم ضالعون طوال الوقت ىف تنظ

متع هتاب سادة ا راطوریة والسعى لرسقة وا   ؟ احلمك والتحریض ٕالسقاط إالم
ى  جرامفائق االٕ  املسلح إالرهاىبٕاهنم ذ التنظمي الرسى  د ا ال ٔا د-اكن م حرق روما مث ٔافعا الشنعاء  -جمرد ٔا

ىل  شاهدها حترتق ’ ٦٦٦ ‘ادعى زورا  ل ؤانه اكن یعزف ویغىن وهو    . ٔانه هو الفا
متكني وصلت جرامئ املسیحیة لفحش فاق لك التصورات  ل هیپاتیا منوذجا (بعد ا   .  ) ق

ا  و ىف جممتع حضارى نقى عرق كون مق داءمك قد  وا ٔا ل جممتع حضارى نقى   (اح داء دا مع تنحیة سؤال هل یوجد ٔا
ا ىل حق ، عرق ارزات رشیفة لك األطراف هتدف مهنا ملعرفة ٔاهيم  وٕاجامال من ٔاجل الصاحل العموىم  ، ٔام هو تنافس وم

ررىلكن لك هذه قصة خمتلفة متاما عن  ، )  املشرتك شري بأفاكر احلضارة وسط جممتع   ، ني تلقى بدررك للخنازر . الت
فك اته مثنا .   ال تلقى سوى ح سوع امللقب ابملسیح ودفع ح وهو ما فعلته احلضارة الحقا ابخنداعها  ،  ذ ما فع 

سوع و  ابة العصابة اشتقاقا من ٔافاكر  ة الوضعاء الص ى مصمه پولس وبق ن العبید ا دلیةبد وابملثل ٔاوشكت  ،  ا
ه -احلضارة- س فها    . ٔان تلقى ح

 
  كريلس السفاح إللى ما بيهمدش

كرا سبق ؤارش  ٔان كريلس م
رتع  ، قاتل هیپاتیا هذا هو من ا

مرمي العذراء من العدم تقریبا لتكون 
زس بعد ٔان ٔایقن ٔان  ا من ٕا س مست
ىل ٔارض  نة العبید  ال ماكن 

رانمي ٕا . الفراعنة س وجعلها ز رسق 
ئوطوكیات ومتجیدات حبرفها تقریبا  ث
الد  ،  لت السفردميیة رسق عید م

كهيك والصوم السابق  ٢٩حورس 
سوع وصوم  الد  لیه وجعلهام عید م

  .  وهمل جرا ،  هذا املیالد
رتاع مرمي  فى اب ك املدهش ٔان مل 
رتع  زس ٕامنا ا العذراء رسقة من ٕا

طیا وڤاتیاكنیا مبرمي  ،  مرميا ٔاخرى ةالراهبة املعروفة ق ار یوما ٔاسطور ىف احلوادث الفلك ىس  املرصیة واخ یصعب ٔان ی
ریل  ١ هو امة.  رخيا ملوهتا ٤٢١ٔا رتع ٔایضا عید الق كون هو نفسه من ا البا  الن  ، هكذا  ٔایضا من العدم ؤایضا ٕا

الد حورس وجح وصوم ٔابیدوس كام سبق وفعل-هزمية ؤایضا ٔایضا سفا ألنه ٔاراد به  متسح -مع م سميىف  ا ٔاو  ، مش ال
ازعته  ىل األقل مقامسته-ابألحرى م ه العظمى املسمتدة  -ٔاو  ارشة قدس ا الطبیعة خشص م لصاحل لهو خفى ما  ، یامن ٔام

ل جمرد  ، ال جتهد عق كثريا مع التوارخيلكن معوما  . دش یعرف  ٔاصل وال فصل وال م ل هیپاتیا ق  ٦هو فعال ق
ات ٔاو ختیلیات یعىن  ، ٤١٥مارس  ٨سنوات ىف  ق هيمدش ، ٔاو بني بنيحق   !  ما 

ىل الفور ٔان دلیة امجلیع فهموا  دلیة  ،  ها هو خيرتع ٔایضا مرمي ا كون ا ا -ومن املرحج فعال ٔان   - سوعوكذ زو
كن املو ٔایضا ريعهنا ه تعلمهامصدر التعالمي الغنوصیة الىت ىل األقل ىف الواقع ىه .  مرصىي العرق ٕان مل  وٕان  ،  ذا األ

قطع النظري راح  هيودیلقى بدرره للخنازر بغباء م رة ا لوه ابلطبع ىف ٔارض الربا انظر كتابنا املسیحیة ىه الهرطقة — فق
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هنضة  تابلفعل كثريا ما .  ) ٢٠٠٩ ، ٢٠٠٤ ( ادوا لها فقط  ، هذه الراهبة املرصیةرسوم عرص ا امسها بعد ٔان ٔا
قى  دلیةاحلق شعر سائب طویل جدا  ، ا ل شعرها   (اریة ىف كهف  ىل  ة -ماشیة  ذات مرمي العاهرة التائبة صاح

ینة  لالعطر الشهرية ق ج ة واالٓن حسب  -ىف األ س د الكهوف ٕاىل زارها  الكريلسیةال هتا ت ىف ٔا ا ىل  ت  رهب
ر هبا   . ) سك آخر ؤاعطاها عباءته تتد

  ! مرسوقة من مرص البطلمیةنفسها الرهبنة  حىت:  شمعلومة ع الهام …

 
  ؟ األصلى.  تى.  أيهم إى

مرميات إالجنیل كثريات واللك یرضب ٔاخامسا ىف 
سیط رمبا  ، ٔاسداسا هل هذه ىه ت ٔام ت واحلل ال

دة سوا ٕاال خشصیة وا  ، ٕاخل …األخت الزوجة األم  ، ل
د :  نعم ذات العرشة آالف امس ،  ٔاال یذكرك هذا بأ

س زی   . ٔا
كر كهيك  ٢٩ٔاصال  د فلىك كبري ٔایضا هو سالف ا مو

هنارآخر هو بدایة استطا  الد ٕا  -وال غرابة-ٔاى  ا م
ٔاخرى ظهرت  مدویةوهذا یتقاطع مع نظریة  .  الشمس
رمهت دیثا رتعها  أان ٔادبیات املسیحیة  سوع ا مبا فهيا 

اصة جدا بعون من كتاب هيود القرن األول ٔاابطرة روما 
ىنوزیفوس چ ت هنا  وأ  ، لصیقهم بل ٔاخومه ابلت مبعو

لو وهناك من  الف ٔاو بعض ٔاقرانه من فطا  ، م
در غنوصیة وهرمسیة زمن مسیحیة القرن األول  ني یالسك

هبندسة ذ ف ميكن وصفه لك  ،  وجنع امحلادیني
  . عكسیة

ىف كتابه املعروف قد ٔان چوزیفوس هذا یقصد به 
وس الىت حمق فهيا كتب  ىل مح ت ا شاهدا  ه مؤر بصف

هتا ه فقد عهد .  هيودا وعصیا اش ىل ٔانه وقد صار من 
اما موازیة  وس بتألیف قصة ٔاخرى ٔاقدم بأربعني  ٕالیه ت

داث طبق األصل لها مزیة فقط بطریقة شفریة ر  ، األ
ة إالحياءات لكن عن خشص هيودى مسامل حمب  ،  خف

ني العدوانیني ق سوع النارصى ، للرومان وخصم للهيود احلق زامن تقریبا مع روایة  . امسه  كتاب چوزیف ٔاتویلل هذا 
ىش ا ٔان ٕاى.   واكن  ذات الزلزال وٕان فقط ىف األوساط املتخصصة ،  شفرة دا ڤ مل .   ىت.   قد یقرب هذا لنا ٕان عرف الف

وبة بذات ٔاسلوب القصة الرمزیة  سوع مك .   هذه typologyٔاو  subtextٔاو  allegoryالشهري ما هو ٕاال قصة 
ن هكذا  یتوس ا یناسىت  Vespasianاسیان پس ڤ سوع مأخوذ من  لیجورى-وهذا مؤسس ا ٔ دادا ل  رمسیا -وام

ىل .  معمتد ٕاك روماىن ا حلورسو ٔانت ٔان متد لك هذه اخلطوط  ٔاو ٔان متىض بنظریة ٔاتویلل ٔان  ،  استقامهتا رجو
ردو شفرته ىف اجلداریة وضعوا كام مبعىن ٔان  ،  Flavian dynastyون ڤ شفرة الفالهذه ىه  شفرهتم مه وضع لیو

رخيهم وخصاهلم - ل الىت ٔالفوها -ٕاخل …رسدیة  ج دة اجلدیدة املساملة شعو  ىف نصوص األ روضوا هبذه العق ب ىك 
راطوریة  ا  ،  پولس ، بطرس-رمغ ٔان خشوص املسیحیة األوىل نفسها  (إالم لهيا -ٕاخل …یوح مترد  مه  ، واصلت ا
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ال الحقة هتم عن مشوخهم وحضارهتم وعن  ، وبضعة ٔاج ىل عن ٔالوهیهتم وعن وثن ىل الت ٕاىل ٔان ٔارمغوا األابطرة ٔاولئك 
الىت جنت لتدون لنا عقائد ؤاجواء البحر املیت خمطوطات سوى ارج النص یفلت مل ٔاو ٔان تذهب ألن  ،  ) لك ىشء

مویة املعادیة للرومان ة لت الفرتة ا ق هيود احلق بة جنع .  ا تعززا  حامدىٔاو ميكن ٔان متد اخلطوط ٔابعد ؤابعد ورى ىف مك
رة ٔاو وسیطة ل خمتلقة ، للنظریة من طریق مغا ج هيود  لكن جتسد ، مبعىن ال تقول ٕان قصص األ روح ا خشوصها 

ة ة إالجنیل املالئك س كون عن    . الرشسة الواقعیة ؤابعد ما 
س  آخر … ريا ف هو ل رش مع لك  ، ٔا ى یتجسد  التجسد املسیحى نفسه مفهوم ارتبط ٔاساسا حبورس ا

امة والصعود ٔایضا ىه ت األسطورة املرصیة الىت تعرفها أ .  فرعون جدید ومن .  وهكذا ، م لك األساطريكذا املوت والق
اب   . هنا لو ٔافضنا لن نغادر قریبا هذه النقطة من الك

 
  اإلسالم هجامةعبيد املسيحية سهلوا كل شىء على 

االت األرض قاطبة ، قطاع الطرقبعد انتصار العبید جاء دور  ل ح ىل ٔاصلهم  ، ٔاح ال  كفى امسهم ل ى  العرب ا
د.  ٔاى هوام الصحراءإالعراب هو الاكشاف  د ومل جياهبه ٔا شعر به ٔا  ، واكن ٔایضا متهید األرض هلم تدرجيیا حبیث مل 

لت الطامة الكربى مبعظم ٔارض األطوار القدمية للحضارة ن صهاك  ، ٕاىل ٔان  عددة األغراض اكئن یدعى معر  العاهرة م
ة الىت لفظهتا املدن ذات األسوار   ،  وال ٔاصل ألى ٔاصل خبصوصهم صالأ ما مه بقوم ٔاى طبعا -یؤسس لت لقاممة الچیی

ة العاهرة املغمورة حسب النص املقدس ٔاو مه ابلفعل  ن آم ىل عبده ورسو حامضة  ز  ى ٔا كنمت ٔاخرى مغة   ‘ا
رازاابملعىن احلرىف  (’  ٔاخریت للناس روف ذات احل Amuٔاما لو شئت األصل الهیريوجلیفى فٕان آمو  ،  للكمة لفظ یربز 

ة العربیة -) الثالثة تعىن احملتالون حاكم الصحراء ة ىه القوم ن  ، یؤسس هلم قوم ا لها صورة د ٔاسامه هو ٕالهه خمرت
  . ٔاو الصهاك إالسالم
اریو تلقف ذات  -وال غرابة-ٕانه  راوشپولس س د ا ة ٔافاكر شعوذیة صدرت كیفام ٔاتفق عن ٔا وحتویلها  ، مو

رىض دة سیاسیة ال  لهيا ألچ الء  ت األرض والاس راطور ركیع ٔاكرب ٕام ىل حنو شبه حرىف  ، بأقل من  كرر الحقا 
عددة األغراض ني تلقف  ن العاهرة م د هذا املذكور ا ىل لسان ٔا ن هتاومي مسعها  ىل وجوههم ىف املنبوذ الهامئني 

هيا من عنده نصوصا مقدسة ىه القرآن الیرثىب ، مكة اللها وسعى  ، ٔاضاف ٕا   . ات الهدف العمالقمن 
كن ذ هذه املرة الفارق  س حلساب عبید رومأان فقط مل  د  ، ل س  العرب-حضیض األرض ٕاطالقا ٔاحض ٕامنا ل
امة   . ىل لك مما العامل القدمي تقریبا -اله

ة وإالسالمالرصاع العرىب زال قامئا حىت الیوم بني القوم الث عد العصیان العرىب الثب طفا حبدة للسطح ، العرىب ال 
و املرصیة احلدیثة ىف  رشاكء عصیانه عصابة إالخوان املسلمون ، ١٩٥٢ىل ا  ، عمبعصور حمفور األحفور ٔاطاح 

راطوریة عربیة عظمى ودشن س ٕام رب العامل هبدف تأس ة العربیة هذه الىت  ، سلس انقالابت عسكریة  معلنا ٔان القوم
رش عرق  سید لك ال لیه الزمن ومل فقد  ، جلباب إالسالم اجللف املهرتئتعىن العلامنیة ورك  ، ها ٔارشف األعراقسی عفا 

ل برتاث من األدوات الىت لن حتقق حبال ٔاى نرص ىف العامل احلدیث د زائد ٔانه مك زال .  یعد خيدع ٔا ا هذا ال  وحىت یوم
ا وقد ورثته عنه من بعده  ، یةحئ هذا املرشوع قامئا رمغ لك الهزامئ الفضا .  حتت مسمى القوجمیون اجلدد زاید اخلريماف

دة مدعیة العلامنیة لكن ىف مقابل ات مسلمة ألستاذیة العاملظهرت  عصابة ماخور امخلارات املت  ،  ىل األقل ثالثة مرشو
نىل اخللیفة ال مالىل فارس طقهم ال.  الرشموطة وعربیا موزةاملعتوه ع ه ٔایضاهؤالء هلم م ارج إالسالم رمبا یبدو ، نعم  وج

لف لكنال بداءة و ثق من ال الزمن ومحولته  ريه ،  ما ابلید ح ت س بید  دیعة هو  ، ل د لغزو العامل ألنه  األمل الوح
ة ع العمل و  دی ة العربیة ٔان ت یة حتاىك ، ٔاما خطة القوم غزو الواحلداثة التق عامل قهرا وجربا حىت تصبح ٔاقوى من امجلیع ف

ى ال تعدو   الصني   . فانتاز مضحكةٔاكرث من ، فه
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  الذبابة والذئب
اهتام العسكریة ىف بالد اجلال  رص ؤاراكنه مارك ٔانتوىن ىف مطلع ح ل (ما بدٔاه یولیوس ق مة  ، ) الباس من ٕاابدة شبه 

ردى به احلال حىت وصلنا الٔ  ، ) ملیو اكمال (للساكن  ذ ٔاى عرق ابحلضن  وریلیوسقد ضعف و املستعد أل
الت نة العبید ٔانفسهم ، والق الیا لقسطنطني یعتنق د   ! و للهوان ، واكن ال بد ٔان یفىض 
ٔسف د ، ل رس دون ٔان یتعلمه ٔا ل ٔاى ىشء  ، سیظل یتكرر ا ىل ٔارض مطهرة قامت ق ت جربوهتا  ٔامرياك ب

اهة قعیدا ، ىل ٕاابدة الهنود امحلر ساكهنا األصلیني سا شیوعیا  ردى هبا احلال ألن رئ اجت ال  لكن  رتول من پني اح
طقة ىف الرشج األوسط امسها اخللیج ىل العكس متاما وصل به احلال ٔان  ،  مل یقم إبابدة الساكن األصلیني ، م صدق -بل 

راز اپدفع هلم ٔاموالا مقابل هذا ال  -ٔاو ال تصدق سمونه النفط ٔاى  ى ٔاصال  شاركوا من قریب  ، ألرضرتول ا وقطعا مل 
لقت  من العدم قمية مضافة هائ ات الىت  رت ىل ٔایة  -پرتول الرش األوسط-ذ األمر  ، ٔاو بعید ىف ت ا ى  ا

ري ذات مرة ابلتأكید   . ال سنعود  
ئب ،  معوما اببة وا ٕاذ  ، إالسالم والشیوعیة ، ذاببة مقرفة وذئب اكرس ، حىت هذه املر ال جيب ٔان خنلط بني ا

دة ورشا من ٔاوهام بدو العرب احلفاة العراة املشعثني األوابش اجلوعى  ىف زمن آخر سوف یظهر ما هو ٔاعىت ؤاكرث 
سموهنم بنات األصفر ، مصاىص اجل والنوى ة من األنفال ٔاو سىب بعض من  لكن ت ٔایضا قصة  ، ىف هنب حف

هناق ، ٔاخرى ا لنا ىف ح   . صة سیطول تأكیدا رشح

 
  … إال إذا ، سينضحون عليك

كن سوى املعول كن  ، املسیحیة مل  ىس ٔاهنا مل  ىل تدمري ٔاى بناء حضارى لكن ال جيب ٔان ن نعم ىه ٔاداة قادرة 
ذرا من البدایة ا معیقا وم كن مصدر اخلواء والهشاشة اكم ستطیع ذ ما مل  راطوریةمن جمرد ك ، ل من  ، وهنا ٕام

ى ختالط األعراق الب العبید ،  ٔانرتوپ ة جتاوزت جحام لك فرص الاستدامة ، خضامة ظاهریة فقط ، است نقاء  ، فقا
ىل األرض ثورا  ت هباء م اجة ألكرث من شكة دبوس ىك یتف كن ىف    . مفقود لعرق احلضارة مل 

ىن قسطنطني للمسیحیة صارت املهم ٔان  د بت ، وٕاما ابلنضح مصداقا   ٕاما ابألصا ، روما رمسیا ٔارض العبیدتلیدة ا
الط مع العبید  ك الت كولو دون ٔان لنظریة اكرل جوستاف یوجن ال ميك سب سا تهذا سواء  ،  هتمچ ك  ، شئت ٔام ٔاب

  . املهمة نیابة عنكلك وعیت ٔام قام عق الباطن سواء 
ال هذا ٕاال لو اكن  … اچ لل مستق   .  رٔاى خيص استعادة النقاء العرىق ، ت رٔاى آخری



 

٣  
  الماجنا كارثة
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  ، هلهيقول لنا أنا ربكم األعلى نؤ، لو جه من  أيوه
  وإلههالسما نقتله هو مختبىء فى ا اإلله هارب خفى نمولو جه من يقول إ

سیانه قط ٔان  لها قط هتاومي مما ال جيب  ئیة جدا وال تدا آلهة املرصیني ىه قوى الطبیعة املادیة جدا الفزي
ء ا ىف بأى معىن یعترب ٔارسطو  ، املیتافزي ء هو القوانني العلیا للطبیعة كام سبق ؤاسلف ٕاال لو اكن تعریف املیتافزي

لسوفا ‘   . ’ ف
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سیانه قط ٔان ٔایضا  ه ٕا مما ال جيب  شأ م ى  داألصل ا هيودیة واملسیحیة وإالسالم التوح ٕانه ست ٕا  ، بتاع ا
ت ه وحرم تبجیل االٓلهة وإاللهات األخرى واألخر طق ىل م د حاكم الهكسوس  ني فرضه ٔا  ؛ ٔاو الرش املرصى 

رة هو شیطان حضارتنا صار ٕا الربا   . ابخ
ازل عنه ٔابدا … ى ال ت ل من سواء  ، هذا وذاك هام عهد احلضارة ا د املب دة املقاتلني األشداء ج احلورسیة عق

ىل زسیة الطیبة مطببة جروح الناس الغالبة ،  قال عن جدارة ٔا رمك األ   . ٔاو إال

 
  الخفىمن نور الوثنية لظلمات اللهو 

دهنا اجلرمية  رتاع ٕا وا ست ا ه  ، ل ست ىف بل  ، صفات القدرة واجلربوت املطلقنيمن حمض هلوساهتم ٔاو م ل
د املب للك شعوب األرض حتقري االٓلهة ست حىت ىف ٔان   حلساب ٕا وا ة متثل ىه ت بعض ٔاو معظم ، ول ق آلهة حق

ة  ؛  قوى الطبیعة ب هذا ٕا موهوم خمتلق ابلاكمل ق روه  ذ إالهتریب ٕامنا اجلرمية احلق ح الظالم وقد د حتت ج
یا اهرات آس دى  ستحیل الوصول لیختفى ىف  إارس ، بنقاب استعاروه من ٕا   . امسه السامءٕالیه ماكن 

ازع ات التارخي بال م رتا ألوسع ؤاعنف استعباد ممكن االٔكرب ٕاطالقا بوابة اجلحمي لقد اكن .  اللهو اخلفى ٔاسؤا ا
رشیة سمعه ٔا،  لل ره ٔاو  ة ٔاالضش د ىف مقابل ٕا مل  اء هم امس عواطلیة حف ادعوا ٔان  ، والكهنة واملشاخخوالرسل األن

ىل تلقى رسائل ذ إال اصیة فریدة دون امجلیع وىه القدرة  ابلربید العادى ٔاو إاللیكرتوىن -ٔاهنم یتواصلون معه  ، هلم 
ة ل من مث و  -ٔاو ٔا ما اكن س ٔامام معوم الناس سوى السمع والطا د ٔاو رشطل دومنا جمرد طبعا ، و  هؤالء األفاقني دومنا ق

ة ،  ٕاعامل بعض العقل ف هيرتلونحماو  ادة ما تفىض ٔایة حماو من هذا النوع ٕاىل حنر الرق   . ٕاذ 

 
  ضارةلححيم لدمار الجى هو بوابة ااالستعالء باملعنوى على املاد

ا الهرطقة األوىل املسامة آمون ات األوىلت كن مل لكن رمغ لك ىشء  ، عرف ومعوما اكنت حتت  ، سوى الن
لیه مرص من جربوت السیطرة لیا فوقهم مجیعا ، ابعتبار ما اكنت  ه اكهنة  ني ٔاخ ال رمسس الثاىن  لكن الكوارث .  م

ة تبلورت  ق ىل مرصاعهيا لتدمري احلضارةالحقا احلق ح ٔابواب اجلحمي  ى رفع املعنوى فوق ٔافالطو ، ىل ید من ف ن ا
یلسبق مل األوىل هبذا احلجم والىت نرتوپیة االٔ اكرثة الومن حتت عباءته جاءت  ، املادى ال الانتقال من مملكة  ، لها م

اتون ال ٔاى ىشء ٕاذ بعد ٔان اكنت مشلكتنا .  ألخرى ىف مما مرص القدمية الثالث ال الهكسوس ال عبید حتمتس ال ٔاخ
ة كهنة ىف مرص ري مرىئ ادعت وجود الرشاذم العربانیة الشاردة الىت ختریفة  استلهموا حف سكن لكن لكى القدرة ومه 

دث ٔان  ،  السامء   . املسیحیة:   رضبت احلضارة ابلطامة الكربىمن رمحهم جممتعني ما 

 
  آخر فرسان الحرية

نة ىف التارخي ن ، ما ىه ٔاقدم  لث ؟ العاهرة ٔام رجل ا وملاذا دوما ما اكن حيرق  ،  یقول ٕاهنا الساحرة مثة رٔاى 
س الساحر سمیة ىه ما اكنت توصف به القاب ،  بواسطة املسیحیة هو الساحرة حتدیدا ول والىت الحقا صنفت  ، ت ال
ة الواسعة مكعارف شیطانیة ظر . رباهتا الصحیة والعالج رة ملدى هول النق الىت ت ا من  هذا یعطیك حملة ٔاولیة 

ىم ، ملكوت العمل واملادة قع ما حىت دون جمرد املعنوى وال   . للغیبوبة املطلقة ،  جري اخلرافة ، سقوطا ملس
مل  شفات  ٢٠٠٤ ’ امل آرر ‘ف د ملك ةدیثة زمع ٔانه اس ق  ، من القرن اخلامس تقول ٕان آرر اكن خشصیة حق

احلاكوى الشفاهیة ىف القرون التالیة وقد راحت مبرور الوقت تضیف  قصته ٔاقدم من القرن السادس كام اعتادت ذكره
ري األسود الطبقة فوق الطبقة مل سري  . لیه من ٔاساطري السحر األسود و روح الف ى ٔاجعب  طویال مع هذا الشاب ا

ش الروماىن شف  نيمث كفر هبا  ،  القوة الىت رآها ىف اجل اتاك ك رد د غطرسةوریة دمویة ٔان املسیحیة حوهتا  جوفاء  م
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د فرسانه لكن  ، دمية الروح هنایة متاما ظل ٔا رة املعروفني-رمغ ذ حىت ا اداته  -مشاهري املائدة املستد ىل م مصصام 
ىل ٔان  ، ٔاى ابمسه الروماىن ،  ’ ٔارتوریوس ‘ ابلرصاخ ى رمبا روما ىف تصممي  ن العبید ا ة وهوت  ختلت عن مسو الوث
رجعش ، سكن السامء مه امسه اللهو اخلفى خرافة یقال ٕانه روج لو روح ما  لته  ،  ورمبا كامن دى سكة ٕالىل  لكن ما م

  . مل ولن ميوت ألن احلضارة ال متوت -كطور حضارى عتید جمید-ومتث وستظل متث 
ري من الثوابتهذه  ا قلبت الك الاحنناءة .  جدیدة بعدلمیة حىت وٕان صعب القول ٔاهنا رخست ثوابت  ، األركیولوچ

مل املشار ٕالیه ٔاميا تصممي ٔان جعلته تلمیذا ل  لهيا الف وسالكربى الىت مصم  ة .  پیالج وس هذا ف تقو عنه املوسو پیالج
ریطانیا نفسها  الربیطانیة كون من موالید  ل ٔان یذهب لروما حواىل سنة  ، رمبا  ، وهو ىف حواىل   . ش.   ح ٣٨٠، ق
ا.  ة والعرشن من معرهالسادس س لكريك رتافات  ‘، قرٔا  ، فقط مفكر حر هو ل  ٤٠٠ٔاو  ٣٩٩سنة  (ٔاوجستني  ’  ا
ستعبد الناس  ) تقریبا ى  سان  ، ، فاستفز ٔاميا استفزاز من فكرة إال اجلبار املتحمك ا ه للفلسفة القدمية ٔان إال ومن نف

اجة لٕالميان املسیحى ري بطبعه ريا ، ومن مث هو ىف    . ىك یصبح 
لیه وهذه حمكة هندهيا حلاكم العرص (ملدهش ا راوغون إالسالم ىف حرهبم  ه ال  ممن  سخهم الالیت م الل  فٕاذا من 

لیه ٔاو حيیدونه كام تومهوا ون ٔاقدامه ٔاكرث ؤاكرث ، یقضون  ة ویث وس املدهش ٔان تعالمي ، ) ٕامنا یعطونه املصداق  پیالج
شطته ظلت فا لعدة انیاهتا عقود ؤا ة ىف رو لامنیة وفلسف ستدرج ٔابدا ألرضیة الرمال  ، ألهنا اكنت شبه  ، ومل 

ة لعقائدها وطقوسها قائق التالفف ة وا ی ا وفلسطني هو .  املتحركة للخرافة ا رش ٔافاكره ىف ٔافریق رك روما وراح ی
وس ق دربه سیلس یة، تالحقه ىف لك ماكن خطاابت التكفري األوج  ورف ه الفكرى   ست ىل نقاط ٕابدا ، ٕاىل ٔان وصل ٔا

اب  ارشة ملرصع هیپاتیا (.  ش.  ح ٤١٦ ’ عن إالرادة احلرة  ‘ك ى رمبا اكن آخر ٔادبیات عرص  ) العام التاىل م ، ا
ل ٔان الوثىن النور    . العامل ظالم املسیحیة وإالسالم الرهیبني یدمسالقدمي ق

 
  ساكسون-األنجلو

الصحوة احلضاریة احلالیة  ٔان األبعد
األسطورة ول مل تعد تقف عند حت

ٔاو ما -الواقع ل یو حتٕامنا ٔایضا لواقع 
ومن  . ألسطورة -یفرتض ٔانه هكذا

ال األساطري ٔان حضارتنا االٔاكذیب م
هيودیة سمى ابلقمي ا نتاج ملا 

ر التارخي  ،  لینا ٔان نبحث ىف مرص وروما وریطانیا عن القمي احلضاریة األصی ب ، املسیحیة سالم لزتو س الاس ول
رة ىف حلظات انتصارمه ى كثريا ما كتبه الربا م ابألساس ، ا ویتومهون ٔاهنم خيلقون الواقع  ، اصة ؤاهنم ٔارابب ال

عال ظاهرة صوتیة    . املادى مبجرد اف
شمل كذ ا حىت اللحظة وىه األجنلو هذا  ی ري احمللو چ سبة الغزاة الشاملیني  ، ساكسوناجلدلیة الشهرية  ومك 

الطوا كثريا ابعتبارمه ىف املكون ال  ىن لٕالجنلزي املعارصن ٔام لعلهم مل یت ودعنا من سؤال  ( الید العلیا املرتفعنيغزاة الچی
رجة الىت  ا هل مه مهج حقا ل ر التارخيیةآخر یطرح ٔاح لك  یظل الاكحس ىف ٔاصلذ ىك  . ) ؟ طاملا صورهتا هبم االٓ

تسكوتالندا  (من مرص القدمية األوىل الىت ٔاتت لشامل اجلزرة هجرات ال  هوالربیطاىن الشعب  س األمرية امسها من  اك
رالندا قصة ، وابلتوازى معها ٔاو مهنا صارت اجنلرتا ٔارض إالجنلزي ، املرصیة سكو ري  ؤا ست  لكن املهم  . ) مشاهبةل

ال هذه ىه و -هنا  ملم عة -املذكور الصة الف ة ذات القمي الرف راطوریة الربیطانیة العظمية ىه سلی روما الوث ،   إالم
ى سیقدر  بعد ٔاكرث من  كون هناك آرر ا ني ٔاصبحت روما مسیحیة اكن جيب ٔان  مهزة  یصرئان سنة  ١٠٠٠و

http://www.everyscreen.com/photos_18/AngloIsraeliteTheory_EncyclopædiaBritannica_1911_01.jpg
Encyclopædia 1911 



٨٢  

سانیةا الوصل مل ىل األقل-وحىت عرص هذه ال توجد ٔاسطورة حتظى  ،  انقطع من مسرية احلضارة إال  - ىف األجنلوسفري 
دیو قدرها كس وحىت ٔالعاب الڤ ات األدب والس واملرسح والكوم ت   !  لك هذا القدر من م

دة عقود ح ٔاراد اكتب هذه السطور القراءة  ل  ة الربیطانیة ىف توضی ساكسونیة  عن األجنلوق الىت ميتلكها -بة املوسو
رجع لسنة  ال صغريا جماورا بعنوان النظریة األجنلو -١٩١١و شف مد ة ىبموضالحقا یبدو ٔان  ، ٕارسائیلیةاك  املوسو

ري ذات ٔامهیة  ذفوه من التوضیبات التالیةلمیة وجدوه    . تذكر و

 
  ! ولكن ، البدارى ونقادةالفيوم وليست 

رية  توالت ىف السنوات األ
شفات املذه  ة األجنلواملك حلق

ر  ، ساكسون مكشغوالت ستافوردشا
هبیة املهبرة ت  ،  ا ٔان فقط لتث

كن ىف ٔایة حلظة كلك الغرب  مل 
معطاة من التارخي ٔاقل تقدما من الرش 

ولعل فقط  ، املزعومة ’  حضاراته  ‘و
ه-الطقس  هو  -اصة ىف الشامل م

سب ىف فقدان معظم  ى    . رثهإ ا
 ، هذا التارخيىزمن اللنرتك 

ا بضعة فراخس ولن حفر ىف األركیولوچ
ل التارخي ٔامعق ىل األقل .  ف ق

راى ، ٕاشعار آخر حىت ا وقفة تبجیل واحنناءة تأمل ،  لن یذهلنا ىشء ٔاكرث من ساكرا  ستحق م قریة اكم .  هذه الىت 
اكم األوصاف مبنازل جحریة  ست  ، دامئةم ال ٔاكواخ البوص والطنيمبعىن ل ىل .  املعتادة م األسامك صید نعم قامئة 

ةوالرعى لكهنا متارس  س ،  ٔایضا الزرا وم و بقدم  تونعم ل ىل األقل ٔاقدم من  ، البدارى ونقادةالف نا بلكن  ة اكمم  ، ألف
تني ل ٔابو مسبل بألف دا ىف السنة ق رها الضوء یوما وا ل مقا جحة .  وید اة  ٔادوات  (مرفهة ٕان مل نقل -فقط ختیل ح

ى رائعة و الطه ل املنازل م عیة لكها  -) رصف حصى من دا مث  ، القات ألقىص شامل سكوتالنداىف ت األجواء الصق
ال كفى ٔان تعمل  . صعید مرصالتلقائیة ل وفرة الفء و اب قارهنا دا مل حيفر لكشف هذه القریةم دى ت ٕامنا  ، ٔان ٔا ٕا

تصف القرن التاسع عرشالعواصف ال   . عاتیة ىه الىت قامت بذ ىف م
ال  دة ف .  دیث ذو جشونحتول االٓن ٕاىل احلدیث عن جفاف صعید مرص ىل ٔایة  سب الز اهلم قد یطول مرص 

سوب املیاه اجل ة ومن مث ارتفاع م ةو الساكنیة والتوسع ىف الزرا ث  ، ف ىل الرصوح القامئة تدمريح رها   ـال األخطر من ٔا
٠ ٩٩/

شف یقول الرصد الفضاىئ ٕاهنا الىت  ٠ ك هيا جشون .  عدبمل  ات نبه ٕا شاف اب مغرته املیاه بقسوة هو كبري اك
تري ىف اكنت الىت  ، امصة رمسس الثاىن إالداریة س ٔاو صان حىت احلالیة ٕاىل الرشق  سبفاقو ق ن مما اكن یظن ٔاهنا ىف 

هنر الىت عكسیا ٔابعدت جمرى املیاه  ، ٕاىل الغرب مهنا مرتكیلو  ٣٢احلجر  ب النقل هو حركیة طرح ا ة ٔاو -وس الرت
ح د فقط الوجه إالجياىب  رمبا (عهنا  -الر شاف ٔانه رمبا یعطینا الوح طقلهذا الاك  لعامصة إالداریة اجلدیدةما ملوقع ا ام
ال  -العدو العرىب- ٕاىل الرشق هكذا قریبا وجاهزا للتصدى لعدو التارخيىىه ملاذا  ، ملرص دت ىف  الاست   . ) ٔایة 
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معمل معروف ٕاجنلرتا  چستوهنین
رو  بوان مجمع مصاطب  ، للجمیع
رالند معمل آخر بدٔا حيظى  ىاأل

م و  ض بتواىل اباله األحباث ف
ت كنظريه إالجنلزيىو   لك.   النظر

اتىشء ی صاعق الالشبه  ؤرش 
الفات ىف مرص مع فقط مع  اخ

رجة ال ٔاكرث   ،  بعا لتفاوت الزمنت ا
سٔاجحار  الكرنك ٔامعدة  تستوهنینچ ل
املصاطب لكن  ، همسالتوال 

رالندیة  ة وال جامال األ ال تقل حرف
یلهتا عن  ٔاقدم رمبا بل املرصیة و م
  . مهنا

نفس ما هيم هنا ٔانه جيمعها لكها 
مع ستقامة الا حبثا عنمفهوم العامرة 

ىف الاعتدالني اذاة حملاب الشمس
 equinoxes andوالانقالبني 
solstices   ، دة طبق األصل عق

ٔاطول هنار من  ( املوت والبعث
وصوال ألطول لیل والر 

 ، نفس احلج األبیدوىس ، )  العكسیة
دة ونفس طقوس اخلصوبة ش التطوعى وطبعا  ، ٕاخل …ٕاخل  … نفس العق الص والتفاىن  شدیدذات التجی وفائق إال

ام استغرق من سنواتالتنظمي  متع الزراعى الواسع من لك ٔارجاء البالد لبناء الرصح املقدس  حىت نفس قریة ٔاو  ،  من ا
ا   . بناة األهرام ووفرة طعا

 
  اإلنسان ذئب لإلنسان

رزها  تلفة ٔا ن اكئن خراىف ورد ذكره ٔاكرث من مرة ىف ٔاسفار العهد القدمي ا ولكها  ، سفر ٔایوبكرثها تفصیال وأ اللیڤا
هيود سلبیة ٔاساسا ابعتبار ٔانه ال یصح اختاذه بدیال ٕال ا دث عنه  مته حامیة ىف الواقع  . تت هو مسخ حبرى هائل احلجم 

رية   . األسامك الصغرية من األسامك الك
لسوف  تصف القرن السابع عرش قام الف إالجنلزيى توماس هوس بتألیف ىف خضم احلرب األهلیة إالجنلزيیة ىف م

ه عبارة حرب اللك ضد اللك  ،  كتاب ماموىث هبذا العنوان  ،  Bellum omnium contra omnesاشهترت م

سان  سان ذئب لٕال ىس ىه إال ة ٔاقدم من األدب ال ادة ما جترت صیا ث  ،  Homo homini lupusوالىت  ح
لانطلق من النظریة الطبیعیة ومن احلقوق املمنو ا الطبیعة ومن قوانني ا ما :  لیصل لىشء عكىس متاما ، ة لنا من ٔام

و عى ٔاو ا ا الطبیعیة.  سمى العقد الاج تلق عن بعض ٔاو لك حقوق ان ا ازل لهذا الك اة  ، ٔان ن مقابل ٔان نودع ح
امئ   .  اخلوف ا

ظور    . یىن قد ال یبدو املوضوع هكذا ابلضبطچ من م
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دة ذهبیة دو خوفو  ١ ري ما بني مقة وا هنا واستقطاهبا الك ىل رؤیة خمتلفة متاما لتنامغ الطبقات رمغ تبا اكنت قامئة 
ه الواسع   . للهرم وما بني طمى النیل عند سف

ة احلضاریة ٢ املیة الاساع امسها القوم ة  ی ركة چ   . توجد ابلفعل 
ئاب ٣   . ىف هذه وت ال وجود ل

 
  الجديدةروتستانتية أو اإليزيسية پال

كون شهريا جدا  ئقى رمبا ال   Taming of عام یصفه بثقافة الطوابري عنوانه -٢٠١٧كندى إالنتاج من سنة -ىف و
the Queue ،  ىل حنو جعیب شتكون ٔابدا یظهر  مما قد تتخی من آالم الوقوف ىف كیف لك ٔابناء احلضارة ال 

فى  ا یعادل احلیاة نفسهاالربیطانیون جعلوها تقلید ، الطوابري ال -لو اخ ون ٔاشهر طابور ىف م جحز تذاكر بطو الوميب
سوق  ، العامل امة ابلتحول لل تٔاو  فت  -رب إالنرتن لول  . سیحزنونلو اخ األمريكیون ٔاكرث معلیة وحتایال حبثا عن 

شتكون -! ٔایضا-وبدائل لكن  ة امئات املالیني  حىت . ال  لطوابري ٔاتباع الهندوسیة یبدون ٔاكرث سعادة لكام طالت معا
كفريا عن اخلطا   .  ة ستحسب هلم ىف احلیاة االٓخر وروهنا 

ال …   ! طیبني ٔاوى  
دا ریطانیا الىت یفرتض ٔاننا نعرفها ج ست كذ ٔابدا ٕان مسیحیة  اصة جدا من نوعها.  ، ل ، مسیحیة  ىه مسیحیة 

سان ال القمعن سان   جوهرها إال ا وروما القدمية الىت تؤ إال كون لفلسفات ٔاث ، وجتع ٔامسى  ، مسیحیة ٔاقرب ما 
یار -والپاپاوات حمقون ىف هذا لك احلق-ریطانیا .  من االٓلهة ىل املسیحیة امسها حریة الاخ ، ٔاو رمبا ىه  ىه هرطقة 

ست مسیحیة ٔاصال دها-مهنا وال غرابة ٔان  ، ل راطوریة الربیطانیة  جاءت الثورة الصناعیة -ومهنا و ، ومهنا جاءت إالم
رب اجللوب  صاد معا  سان والاق دة (الىت حررت إال ني لعم وا ٔاو األول مشتق من الثاىن ابلرضورة حسب  ، كو

رش لها مجیعا  . )  املقو الشهرية للبارونة  ا اكر وق الن احلقوق املاج ى  ، . ش.   ح ١٢١٥امل چون  (جاء ٕا وا
دٔا سیادة القانون ٔاو  رملا ٔاو م ه ما مسى  ى ملا ٔاتت وم ها االٓخر األنرتوپ اال ٕان اكنت اكر ٔام اكرثة ابعتبار و اقش  س

رش ميكن نفسها ٔان تأىت دون مثن  ، ٕاخل … حترر العبید وس ٔاو آدم مسیث ٔاو مارجاریت  بل هل ٔاصال حریة پیالج
ى ة لتالىف هذا ، ٔانرتوپ ة ىف الربكة الچیی ىل األقل ما ىه الرشوط الواج   . ) ٔاو 

امج الفحم املبكرة الصريورة الطوی ٕاىل  ات م ب آالم ب ة تطب ستان زسیة (رو ث  ٔاو لو شئت الرجوع ٕاىل إال ح
سان واالٓلهة نهوهو ما قد نعود ٕالیه ىف  ،  ال ماكن لكهنوت آموىن وسیط بني إال   . ) ح

وهو  ، ٔاو لو شئت الرجوع ٕاىل احلورسیة (الصريورة األطول ٕاىل فرسان الهیلك مث مؤخرا ٕاىل املسیحیة الصهیونیة 
نه   .  ) ٔایضا ما قد نعود ٕالیه ىف ح

ریطاىن  ،  نعم رتاع  اتنا هو ا ریطانیا هذه ال بد ؤان  ) مبا ىف ذ ٔامرياك طبعا (ٕاذا اكن لك ىشء مجیل ىف ح ، فٕان 
وس.  وفرسانه امل آررلامنیة حول ؤاقلها ذ احلدیث اجلدید  ،  كون هرطقة مسیحیة كربى اوزا  پیالج ارتقى م

ىنما اكن یوصف ابلغنوصیة من الفكر املرصى ل ٔان خيمي لیل املسیحیة لكن هذا اكن سنام مسرية طوی،  الیو  ق
اكن رار سلخها وحسلها وحرقها رهبان املسیحیة رمجها و ق اكنت هیپاتیا الىت .  ىل لك ىشء ا  ىف شوارعاأل

دریة رائد التصدى فكر للمسیحیة  ، األسك لهام من قد یوصف  ماركیون اكتب إالجنیل ومؤسس املذهب املعروفني وق
تصف القرن الثاىن سوعیة احلقود ، وجوهرة املناقضة التامة بني ٕا العهد القدمي  ابمسه ىف حنو م رم البلطجى وٕا ال ا

ل  النقى اخلري الراىق سلط  ى ال ی د معه ىف ذاته وصفاته، ا   . ینا وبتالعب بأقدار ٕامنا یدعو مجیعا للتو
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  املسيحية تأكل الروح
وس ، هیپاتیا ،  ماركیون اعهتم  ، لقد اكنوا آخر فرسان احلریة ، پیالج ش دیني حتدوا  سلس من األبطال الرتاچ

هنایة امل  واهتم ذات ا هتت ح ل الفائقة ظالم املسیحیة الزاحف وا د عظمهتا ىه كعب ٔاخ راچ توقعة ألیة خشصیة 
  . مصريها

ت كرميهی  سب یهبا سیجفرییدالىت  ىل الصلیب وتطلب القسم  عن دون قصد ىف موت ح ، جندها ال تعتد ابلقسم 
د السیف ىل ٔاوروپاآخر ملقاومة الرتخص ا حلظة ما ىه ٕاال جتسید ،  ىل  نة العبید  هتا  ، ى فرضته د هذه الىت 

لوجنون  لوجن (ٔاسطورة الن ة مث ٕاجامع  ) مجع ن را لڤاجرن وملحمة من الس األملانیة الصام ، وىه الىت جتسدت ىف ٔاو
ة الس ىف هذا الب   . ىل كوهنا ٔاعظم ما صنعته صنا

  !  قراءة ٔاساطريه ٔاسهلیناته ٔاو بصیغة چ الطریق لفهم شعب ىه قراءة 
ساطة ٕان مل -ن املتفوق من املنیع اللك یغار م ل للرباءة وال ى رمغ هذا هو خشصیة ٔام سیجفریید ىف هذه احلا وا
ل الكربى للعقل امجلعى األملاىن -نقل الطفولیة د املشا ى یطرح نفسه جد ابلتاىل .  واحض ٔان هذا اكن ٔا والسؤال ا

ري املنیع  ري املتفوق  ستطیع العادى  اضنة الهویة ومرة ٔاخرى ىه حسنة  (كرميهی -كیف  مرة ٔاخرى األنىث ىه الرمح 
یهبا سیجفریید ة عن دون قصد ىف موت ح س ستطیع  -)  الطویة سه الثقة ابلغري ٕان مل نقل ساذجة ومن مث ىه امل

ن ختاطهبم وتعلمهم ٕان مل نقل تؤهبم ٔاسطورة كهذه ابلضبط.   إالتیان بذات املعجزات ذ ا سوا ٔابناء  ،  من التالم ٔال
اء القلب زس العادیون ٔانق یلهتا وموهتا ىه نفسها [ ؟ حورس القادة املقاتلني وبنات ٕا هتت إبابدة لك ٔارسهتا ولك ق ،  ا

ه فوق ب ستحق وجود م نون  ویصعب اعتبار ٔان الفكرة احملوریة ٔانه شعب ال  ر احلب والانتقام ا ، فقط 
كوپاىت   . ] السا

ب من مارن لور  -مبعىن الشموخ احلضارى- مع احلریة ومسرية هذا الب اكد حتتوهيا الك من فرط عرضها وقوهتا ال 
ارشة ىف عظمهتا  ، ٕاىل ٔادولف هتلر لیة م ة ٔاعظم ملحمیات  شتال الىت رمبا اكنت صاح ىل ذكر الس لیىن ریف ٔاو 

ة كر من الس الصام اصةحىت استعامر .  لٕالنتاج الرص سالف ا كهة  ىل –طانیا رینعرف مجیعا ٔان .  مه اكن ذا 
ال ىل من استعمرهتمفرض ثقافهتسع ٔابدا لمل   –العكس من فرسا وٕاسپانیا م سمح فٔاملانیا ذهبت ٔابعد ٕاال ٔان ،   ا  مل 

ست فقط .  لساكن األصلیني بتعمل حىت لغهتال  ساریةمدرسة ٔاملانیا ل ست فقط ،  الشهرية فرایبورج الطلیعة ال الفلسفة ول
ون االٔ والفكر  ىل احلمك الصائب العقول و فسد م ف قة جدا (القدرة  ٔاملانیا و  ،  ) ؟  هل اكن حساابت احلربني العاملیتني دق

ى  امسا هو احلزن الاشرتاىك ا ست طابورا  شل لیه متاما  ، ىف الظهر املظفر دوما سامرك ظل یطعن ج وقىض 
هنایة الرمسیة للحرب العاملیة األوىلوالىت اكنت حل للسلطة وصوب   . ظة ا

ست فقط لك ت األنرتوپیات لوم الاستعامرىف املقابل ناك ه ثال مف  ، ٔاملانیا ل ورج معهد  املنطلق األصىل واكن  .  هام
س املعهد فاجلامعة هو خترجي  ن  ‘لتأس د راسة اكنت .  ’ مستعمرن ج اء لك ىشء من الطبیعى اكلنبات والا ألح

ا  ة والثقافة ىولوپألنرثوحىت اواجلغراف ل ٔافضل من إالابدة ، وإالث   .  لكن بتعمق البحوث توصلوا تدرجيیا حلمتیة ٔان ال 
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ة جزء  ، فرسان الهیلك اجلدد ، الوجه االٓخر للعم ىل اجلبل  ، ٢احلروب الصلی نة العبید یوتوپیا املواعظ  هتاومي د
ا الطبیعة للامدیة ألرسطو ائدة ألرض الواقع ألم   . بعث من جدیدالان املقاتل  ،  األفالطونیة ارتدت 

 
  ! عندما ال تموت األساطري

ة هرنى  د الفرسان اكن ىف الفصل الثاىن من مرسح عیة موت ٔا دى بطالته  ىل لسان ٕا اخلامس یقول شیكسپري 
ا معا ابالٓىت سان ٔان یذهب حلضن آرر :   بطال وماج  Nay, sure, he’s notقطعا هو ىف حضن آرر ٕاذا ما اكن ٕال

in hell! He’s in Arthur’s bosom, if ever man went to Arthur’s bosom   . مسعنا كثريا عن
راهمي ،  حضان السامویةاالٔ  سمع فهيا عن حضن آرر ، وهكذا ، ٔاحضان املسیح ،  ٔاحضان ٕا مفا  ، لكهنا املرة األوىل الىت 

ى قصدته ابلضیط هبذا االٓرر ٔاو ابألحرى جدا ما ىه املائدة  ، ما ىه النبا ، ٔاو ابألحرى ما ىه الفروسیة ، ا
رة   : هذا النص الشعرى جيیب … ؟ املستد

‘The king stablished all his knights, and gave them that were of lands not rich, 
he gave them lands, and charged them never to do outrageousity nor murder, 
and always to flee treason; also, by no mean to be cruel, but to give mercy unto 
him that asketh mercy, upon pain of forfeiture of their worship and lordship of 
King Arthur for evermore; and always to do ladies, damosels, and gentlewomen 
succor upon pain of death. Also, that no man take no battles in a wrongful 
quarrel for no law, ne for no world’s goods. Unto this were all the knights sworn 
of the Table Round, both old and young. And every year were they sworn at the 
high feast of Pentecost.’ —Le Morte d’Arthur, Book III, Chapter XV (Thomas 
Malory, first published 1485, Janet Cowen, editor, 1969, Penguin). 

ل ؤاثناء وبعد  -حسب األسطورة االٓرریة الشائعة-هكذا  سیة الطابع ٕاىل ما ق لامنیة وروما تواصلت القمي إالجنلزيیة 
ة ادئه تقریبا حول  ،  احلروب الصلی ري من م متحور الك ريهام  ب فروىس فرىس وٕایطاىل و رت ث اكن هناك ابلتوازى  ح

دة  سة وللعق ة للك   . املسیحیةالوالء والطا
اد … سانیة م سیة وإال اهئا ىءلكن الروما لها بذور ف   .  وت قصة ٔاخرى ، فعال ، قد حتوى ىف دا
مل ٔامريىك بعنوان عندما متوت األساطري ١٩٧٢ىف سنة  … ه اكن قطعا  ، ظهر ف س موضو ئا آخر ل   . امل آررش
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  مات امللك عاش امللوك
جاءت برضبة  ١٢١٥سنة 

قد  ،  وذاك للك هذأانرتوپیة عظمى 
.  ال یفوقها ٔاى زلزال نظري من نوعها

ا اكرثة ٕاهنا رضبة ٔانرتوپیة  . ٕاهنا املاج
ل خامسیة ىل  ( ذات قوة ق

  .  ) األقل

 
  الدستور:  ) أ (ى پاملاجنا أنترو

سان بل  ده حيیا إال س ابخلزب و ل
س  ،  لك لكمة خترج من مف الرب ل

 ابلضبط ففم م امللوك مل یعد هناك
سمتع  لیه ٔان یضع  ، من  ٕامنا 

ا اكرثة  واب امسه املاج دستورا مك
لیه بیده و  ل ٔان یوقع  یلزم نفسه به ق

د آخر   . یلزم ٔاى ٔا
وب هذا  ستور املك ساىن یةپ سابقة خطرية هائ األنرتواكن ا كفهيا ٔان صارت ف بعد ٕارهاصة ملا  ىف التارخي إال  ،
د ٔاسامه ل ٔا اع جسن الباس عى ر ى البعض أ بفرض حسن لو حىت و - ابلعقد الاج  ةٔاهنم جمرد شاممني لك والنیة 

تهو نظام  -قطاع طرقدونیني ٔاو ٔافالطونیون موش  ا هذا فش مل تث لهيا حىت یوم ا اكرثة ٔاو ما حلق  ٕامنا  ، جتربة املاج
ا ومجهوریة رومامن األصل شل اهو ف ذ ٔاث كرارا م ى  ىل ٔان،  مرارا و ادة تدور العمتل ال األنرتوپ مل ٕا ،  من 

رشب ذات املقلب املرة تلو املرة زال    . واحلضارة ال 

 
  الپرملان:  ) ب (ى پاملاجنا أنترو

ا اكر  ل املاج سمى بعد ذ  نفسها ثةق شارن وهو ما ظل  رملان ممثال ىف جملس املس یىن لفكرة ال اكن مثة متهید ج
وى ٕاصدارة من مراسمي ٔاو فرضه من  ، اعىابلنظام إالقط ذ مشورهتم ف ی ار مستأجرى األرض أل وهو مجع امل لك

كن هذا ملزما ، رضائب ا اكرثة ، ومل  ى ٔاسفر عن املاج ت وا مترد البارو و لیهتا ٔاطفأت  ، ومن مث جاء ما عرف 
هيم دة سنو  ، نريان سعار السلطة  وش م فرسا ٕالرضاخ م ٕامنا ٔاسفرت عن حرب دامت  لبوا فهيا ج ات است

  . ٔارضهم نفسه
د ٕاىل  یت سلطة اختاذ القرار من خشص وا دها عن تف ىل  ٢٥هذه الرضبة األنرتوپیة ٔاسفرت و رس للمركب 

دد من متردوا ، األقل   . هو 
نیة  ظهرت االٓنٔان  ، األسوأ  دة املعروفة مثة سلطة اكم  دة ألهنا -موازیة للسلطة الوح ذیة وىه الوح السلطة التنف

دة املادیة كام هو واحض من امسها وألهنا  الٔاصال الوح دة الىت ورد ذكرها ىف كتاب األد سلطة جدیدة ظهرت  -الوح
الصة وهزلیة ألبعد احلدود  ة  رملانم   . امسها ال

ظر كثريا بعد خب تان املن رملال فكرة املفاجأة ٔان  امل ت سة ٔاخرى ىف سب جاءت اكلعادة و  ، ةاملاج  املاج حلظة تع
ساىن  اب هذه (التارخي إال كن تعرف فكرة الانت دث ٔان بعد .  ) الحظ ٔان مجهوریة روما نفسها مل  اما  ٥٠ما 
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Simply Entropy! 



٨٩  

نیة ضد امل  ت  سد ٔاراد لنفسه لكن امل زعميهم وادعى  ،  دحرهجنحت ىف  -هرنى الثالث-اندلعت ثورة ابرو
اب بأن دعى لك مقاطعة فقودة املشعبیة ال  لسه ممثلني ٤رسال إ و النت   .  لضمهم 

ت ٕاىل حمك اللوردات ٕاىل حمك حمرىض النقاابت اكنت احندارا لهاویة ٔانرتوپیة حمتومة هذا طاملا من  ، ومن حمك الپارو
دٔا احلمك الفردى املطلق واملؤبد   . البدایة متاما ختلیت عن م

رملان  الیامىت تأسس ال رملان و غٕاهنا صريوة مأساویة لت؟  الربیطاىن ابلنحو املعروف به  صدق ٔاو -وصوال ل سلطة ال
  .  Labour Partyلتوىل طبقة الشغی احلمك بعید احلرب العاملیة األوىل ممث ىف حزب الكدح  -ال تصدق

ميوقالطیة  اة اجل (ا بت لق مج ٔاسبوعى  ر ٔاما  ،  ىه هرم مقلوب ) عريةٔاو ٔانمت فوق السلطة حسب عنوان 
صمميها خمتلف   . ٔاهرامات احلضارة ف

 
  القانون:  ) جـ (ى پاملاجنا أنترو

س هذا فقط لثة مساویة ىف القوة مضادة ىف الاجتاه ل ، ل ا اكرثة لسلطة  ت معا ٔخبل ٔاسست املاج  ٣ٕازاى  (ر
الص هو كده ، موش الزم تعرف ، اجتاهات ضد بعد سیادة القانون ٕاهنا ، ) و ا اكرثة  ، القضاء ٔاو ما یعرف  واملاج

ه امل ة ٔان القانون فوق امجلیع مبا ف   . نصت رصا
ة الربریة املسامة القانون ا هنإ  ا اكرثة ٕاىل عرص الراهنقصة البد اموراىب ٕاىل املاج   . من 

ت املفهوم احلاموراىب الربرى ه ، مجهوریة روما تب وبة م لكن  لیهتا تصدر عن صارت القوانني .   بل ٔاسؤا م مك
ذیة تكیان واسع العدد امسه عن ٕامنا  ، احلامك السلطة التنف ه  ، السی سمتد قوهتا  universalجامعة ساریة تصبح وم

سمى سیادة القانون من ذاهتا ذى ،  ٔاو ما  ه اجلهاز التنف ىل امجلیع مبا ف هزل مل یدم هذا ال .  واملقصود طبعا سیادته 
سمى حمك العسكر ، طویال د ت القوانني اكن مينع ما  من هؤالء العواطلیة ٔاصدروا قانو جيعل ختیل  ،  اصة ؤان ٔا

ة  ، م مهیتلقى األوامر مهنٕامنا فقط مي السالح ال حيمك  ئا بأیدهيم ٔاصال ممن مجتار الطباء اخل حف شتغلون ش ٔاى  ، ال 
احت قواته روما .  مهیك عن رضیبة ا ، ىشء رسان ما دهس القائد العسكرى العتید یولیوس لك هذا یوم اج

املدهش ٔانه رمغ ٔانه بأرسع  .  ٔاسنة الرماحاألمسى هو احلق عنوانه  ٔان دامئا ٔابداواحض فطبعا  ، ؤاسقطت امجلهوریة اللعینة
اتورات ٔاالضش امللكامت اغتامن هذا  رجع  ، هؤالء الس ومل یقف حىت عند املستوى  ، قط هلمنیة ٕاال ٔان احلمك مل 

تخبا مهنم صال م ریده یولیوس ق ى اكن  ادة املبارشة للجیوش ا ىل عن الق ه ٔاغسطس  ،  فقط دون الت ٕامنا جاء رب
امة راطور ، لیجعل احلمك فرد مطلقا ىف ید خشص حيمل ألول مرة الامس هائل الض   ! إالم

ى ال ميكن یفوتنا االٓ  البعد ة للعمل خر ا ىل معایري ممك اهنم كرشاكت ٔاى حسب ٔا رون ب ٔان ابألساس امللوك ید
ىل الاستدامة ة ٔاشیاء  ٔان تتصور جحم الاكرثة ٔان حيل حمل  . واملوضوعیة واحلرص  سموهنا صاروا املراسمي امللك

ىل صیاغهتا نصابون خمادعون كذبة حمرتفون امسهم یتصإانه .   واألدىه هو من وكیف وملاذا یصنعوهنا ،  القوانني رع 
اع الناس -شاءوا ٔام ٔابوا-، مربجمون حرص  الربطامجنیة ىل رضا ر كن  ،  ىل املزایدة  ام اكن قرص النظر فهيا ٕان مل 
اج ٔاو آجام اكنت  رها الاستخرابیة املبارشة  ٓ   . ا

دام  ريها -عقوبة إال كن هناك  اكنت تصدر من ٔاهاىل ٔایة قریة مرصیة قدمية  -ٔاصال سوى رمبا عقوبة النفىالىت مل 
ده- ا مبجرد -املذنب من األهاىل واكن  -ٔاو حىت من كبريها ٔاو مسئول رشطهتا و ار ل من  هیك طبعا عن ٔاى دخ

لیه ىل  -وقوع البرص  ث یعلق  ل مه لهتتجلوارح السامء ویرتك  جذع خن خشنخيرج ٕاىل الصحراء ح  ، ٔایوه  (ىل 
رتعنا الصلب ا ٕالىل ا اىم حضارتنا ، ٕاح   . )  ؤایوه الصقر حورس هو 

رشیة  دث وال حرج عن ٕالقاء احلثاالت ال سلیة -مسیحیة ٔاو ٔا ما اكنت-ىف روما  ٔاو  ، لضوارى السريك هبدف ال
ىل ٔامعدة ٕالضاءة الشوارع ة تواصل التقلید مع طور احلضارة االٔ  . عن ٕاشعاهلم لیال  هب مريىك لكن مع كثري من ا
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كام ٔاضافوا للمرح فكرة الست  ،  اكن شنق الزنوج وحرقهم وٕاضاءة اللیل هبم حفالت حيرضها عرشات االٓالف ، الكرنڤالیة
ل املش  نه ، نقةٕالىل حتل من ح   . ولكها سنعود لها ىف ح

ةظهور ٔاما  ل حمل املراسمي امللك د  ، القوانني لت د وح ى قد ظهرت لهدف وا ىن فه س قطعا  ، ال  متع ل حامیة ا
رمني داع الناس ابلفكرة ىف البدایة من ا متعلهدف  -وحتدیدا جدا-ٕامنا  ، كام مت  رمني من ا   .  حامیة ا
ل ٕان القانون وجد حىت لو  ءق وفاحش الصفاقة حتدى صارخ ٔاصبح ألنه ٔاشنع فهو جرمية  ، محلایة الضعفاء من األقو

  . لقوانني الطبیعة
ساتري و  ،  بعبارة ٔاخرى وب القانون ا احلد من هوة الاستقطاب بني القمة  اولمفهوم مهجى وٕاجراىم ألنه حياملك

م خرجيى القسم األدىب شدیدة األنرتو والقاع هتى من ٔاهل ال د التآمرات الىت ال ت متع پ ، ٔاى ٔانه ٔا یة لتخریب وتدمري ا
الل القوة احملركة  وىه استقطاب الرثوة واملعرفةمبا  صادیة من  ة فاحضة .  فهيا تقویض مقوماته الاق وهو مسخرة یوم

رى كیف تتضارب نصوصه بعضها طوال الوقت ث  سیط ٔان املادة  ح ل  -احلیاة الواقعیة-، والسب ىف هذا  ٔافسح مبرا
رمجهتا  د  واءها ٔاو -من حياول ٔا   . ىف لكامت -ٔارسهاهیك عن اح

اص طبیعیون ٔاحصاب ٔارض وشعب وروات ملموسة ىف الكون  ! ؟ ختیل … رملانیون ٔاش لو الاقطاعیون وال
ات ، املادى م وش ٔاصبحت عبدا لشویة  ام بلغ ما متلكه من ٔارض وشعوب وج اكنیة ىف  ، فأنت االٓن  ذبذابت م

ىل ورقة وخسة ت  دا صار  . الهواء كت   . ٔافالطون هو صاحب السلطة العلیا متامامن االٓن فصا

 
  اإلنسان حكوك:  ) د (ى پاملاجنا أنترو

دثون ىل الطعام ،  عن ٔاى حقوق یت ل من ٔاجل احلصول  ه هو فقط حق الق ا الطبیعة ٕا حتنا ٔام و لیته  ، ما م
ة ة حىت ال ميوت الاكئن احلى من اجلوع ، حىت یعترب م ی   . بل هو جربیة چ

دة نصا  ١٩٤٨قرون حىت  ٨لیك الانتظار قرابة  س امسها الرمم املت دیثة التأس ظمة جلوبیة  ٕاىل ٔان تصدر م
الن العاملى حلكوك إالجرام ا اكرثة تبدو جمرد لعب عیال ، عنوانه إال لكن حىت ذ احلني ستظل  ، سیجعل املاج

ا ةللامج هتا األنرتوپیة املاج   . ماك

 
  تحرير العبيد:  ) هـ (ى پترواملاجنا أن

دى جدا للطبیعة ىل فكرة العبودیة ، احلریة ىه القانون القا ث املبدٔا یصعب املوافقة  شرتط ىف املقابل لكن .  من ح
لیق ٔ واألرحج ابعتبار املؤهالت  ، ینجو من ینجو وميوت من ميوت ، ى حتررمه ٔان یلقى هبم الٓتون قانون التحیو ل

قرضون  ة ٔان س ال ( رسیعامجیعا الچیی داء الطبیعة من حاكم وساسة ٔامرياك م رمون ٔا ئا امسه  ، ا هتم ش رتعوا محلا ا
شاط  ادة ٔاحصاب الكفاءة  ،  affirmative action التیقىنال ن مه  ة من البیض ا ق ٔاماكن -ٔاى سلب احلقوق احلق
راسة سطها ا حها للقرود السوداء ٔاو لغريها من األقلیات األعراق احلثالیة -ٔا   . ) وم
د … قوصة ، حریة العبید ىشء ج   !  املشلكة ٔاهنا اكنت حریة م

 
  األوغاد يأتون ويذهبون

ل احلالیة ىل مقاطعة ىف الباس لیني ٕامنا شاملیني وبوضع الید وضعوا امسهم  سوا ابس ا النورماندیون ل متاما كام  ،  عرق
ریتاىن سمى  لوا ٕاجنلرتا األجنلو.  ٔان جلوارها مقاطعة  ادة .  ش.  ح ١٠٦٦ساكسونیة ىف الغزو الشهري هؤالء اح بق

ن الز ریطانیا .   ویللیام ا ادت ٕاجنلرتا ٔاو لك  ري الواحض ٔاو احملدد كیف ومىت  توارخي واسامء واحضة وحمددة لكن من 
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رى الب.   ٔاجنلو ساكسونیة ىل ید احلامك القوى ٕادوارد  عض ٔانقد  الشخصیة األصلیة تبلورت من جدید بوضوح 
كس بعد حنو قرنني  اء امس آخر م سابق للغزو (لوجنشا د ذاته ٕاح تصف  ، )  امس ٕادوارد ىف  رونه ىف م ٔاو قد 

ل هذا بصعود ٔارسة الپالنتا تاملسافة ق ن ساب الطابع إالجنلزي  چ لها املتدرج الك ى احملىل وختلهيم عن فكرة للحمك وم
ىل نورماندى نفسها راطورى ٔاو حىت قطع ص احلمك هلم  شارد قلب األسد آخر  ،  التوسع إالم ومن مث یعتربون ری

د املذكور نفسه.   نورماندى حق حيمك ٕاجنلرتا بیة تفككت مبجرد موت ذاك الو  ، لكن رمبا جيادل آخرون ٔان السطوة األج
ا سام الرتكةورك ٔاراكنه جلثته  دة الق فة بىن سا   . ریة تتعفن وفروا لسق

ریطانیا قط ريا مث رٔاى یقول ٕاهنم مل حيمكوا  یة ىه  ، ٔا ة والتق و العمیقة جبهازها إالدارى وكفاءاهتا التنظميیة واملعرف وا
ة ق سب إالحساس املتوا . من اكن السلطة احلق ات األرىق تفرض نفسها  ى من مه ٔادىن الفكرة هنا ٔان الچی صل 

سیط نفسه متسح ٔاو التقرب للشعب ال هتم وحماوهتم ا ري معلن ، بدون قار ولو  ى ینظر هلم ابح   . هذا ا
ة ره الفاد ٓ ل فكرة  ،  ٔاغرق اجلزر ىف تبعیة املسیحیة الپاپاویة.  ىل ٔان الغزو النورماندى اكنت  رمغ هذا ا بل ٔاد

تصف القرن السابع عرش-وكثريون ال یعتربون ٔاولیڤر كرومویل  ، امجلهوریة نفسها بل اكنت مثة  ، ٔاول مجهوریة -م
ل ذ بأربعة قرون  ت لعموم الشعب ق ت وحىت من البارو ح لك السلطات للبارو مجهوریة متت ابنقالب ٔاقل دمویة م

ئرها امسه ساميون دو  ا اكرثة اجلزء الثاىنواكن امسها وثیقة ٔاوكسفورد ٔاو ل  مونت فورتاكن  وٕان رسان ما  ، نقل املاج
لیه  -لكن بدمویة كبرية-سقطت  ت  ى مترد البارو ا اكرثة  ، هرنى الثالثبواسطة امل ا وبل حمت تقریبا معظم املاج

لهيا بعقود قلی   . األوىل السابقة 

 
  ؟ بتتكلم جد ، هوريةإنجلترا جم

ات  ، مرة ٔاخرى … اتما ىف الچی ري من الرضابت ىل مر القرون ظلت تتعرض  . یبقى ىف الچی ا اكرثة للك املاج
ال ىف  ، ىپ قاهرة األنرتو شارد الثاىن العودة ل الرابع عرش استطاع آخر القرن م ا جتاوز  ،  ملراسمينظام احلمك ابری قهر ؤاح

رشیعى جمرد ى پ األنرتو شك ىف والئه املطلقمالامل الٔ مصادرة ٕاىل حسق نفوذ الربطامن ال وطبعا هناك  . ك ٔاى دوق 
ة لغة األغراب األوروپیني ة مل تعد نصوص  ، التحول التدرجيى لٕالجنلزيیة لغة معوم الشعب عن الالتی شار الطبا وابن

د ىل ٔا د هذا لكه وصوال ل  ، املسیحیة حكرا  ل -هرنى الثامن وتصا ى  -معشوق هوللیوودالف اكنت  ١٥٣٣ىف ا
هتت بئروة  سة ٕاجنلرتا عن روما و صريورة ماجئة للغایة ا ه املستق اجلدیدة ٔاركعٔان فصل كن ريا  ، حتت قدم لفه ٔا لیأىت 
ةالسادس  دٕادوار    . ١٥٤٩ىف سنة  متاما لیجرم الاكثولیك

ى وبني قاهراهتا شبه الكر والفر بني األنرتوپ ث األوىلومهنا الاستقرار املدید الزاهر حلمك  ،  وهكذا تواصل ما   ، ٕالزياب
دث كبري ارجت  العامل   .  ٕاجنلرتا صارت مجهوریة وها هو ملكها حيامك ویعدم:  ٕاىل ٔان جاء 

ى هندس بنفسه لك  سمى ابلثورة إالجنلزيیة كرومویلل ا دما  ركبه ٔا د ومل  ىل ٔا ركب  كام حيدث ىف سعرات  ومل 
م لهم شامم لكه ٔافالطوىن  هذه األ رفض حمك الفرد ورید حمك الربطامن، اكن قد بدٔا م دام  الص  ، ووصل به األمر ٕال

ماء ٕاال من ٔاجل ملكمة مضحكة امسها الربطامن ، امل ریق لك هذه ا شف ٔانه مل  سري  فقط لیك متعات ال  ، ؤان ا
د بعینه ته العبیطة فشل  بدون حمك مطلق لفرد وا ل هذا بنفسه ضد لك رطا ة  ألنه واطى-، وملا ق ق وال مؤهالت حق

ة - سوى احلقد وختاریفه ادت ٕاجنلرتا ملك   . ومن مث 
ون ىه من یوریتانیة املتعصبة پ ال :  ىل ٔانه توجد قراءة ٔاخرى للك هذا ىه  -فصدق ٔاو ال تصدق-محت ٕاجنلرتا من الف

یةمن ابلتاىل  ة ومن هنا  !  دت الطریق للتق ىالسوداء جترى النك د ا شارلز -ابلفن وابمجلال  اهمت ٔان امل الوح
ى  ملكهمهو  -األول د ا دمه إالجنلزيالوح ى یوریتاىنپ ال السمو جتد من یأولها كنوع من  لحىت مجهوریة كرومویل . ٔا  ا

ري لفن اب اوسى احنط به احلال حىت ابت مغرما ابلرسومات پ ىل م ٔانرتو محلایة الهویة إالجنلزيیة انتفض ونیات  وا
  . یةاملاد
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اضنات  ه وتٔاضف لهذ رة احلدیث البحث العلمى رائدات وقائدات ٔان ما صار ٔاعظم جامعات العامل  اكنت ٔاد
ىل العاهرات ، ابألساس د متول ابلرضائب  ة ال  . ولفرط إالميان ابلنفعیة اكنت قا زس اجلدیدة هذه رو ة ٕا ستان رو

ٔان ٔاخرى شهرية عبارة دارجة هنا جيدر تذكر .  للتطور احلق ، ةتتعصب للنوعیاكنت  ، وملاذا اكنت تتعصب ابلضبط
ل  شفهی  ٕاجنلزيى یوجد هرنى الثامن لكدا ك مرة ٔاخرى اخلشونة والقسوة الشموخ العلو ٔاو كام قلنا للتو .  ظر من 
  !  ىف اللولب املزدوج للحضارة ىه ما یدور حو لك ىشء البناء الرٔاىسو النوعیة 

 
  ؟ أين بدأت الرينيسانس ، أم شمالها جنوب أوروپا

  ؟ أين بدأت التقنية:  السؤال الصحيح ، رينيسانس إيه ، سؤال خطأ أصال
رش العادیني لیصبحوا مادة  ىس ؤایضا ٔاتت ابل ت الطابع العلامىن للفن ال ون الىت ٔاح ساس بدٔا ابلف یقولون الرین

هتت به العصور الوسطى ، یإایطال  ویقولون ٕان هذا لكه بدٔا ىف ، للفن ألول مرة ى ا  ، وطبعا هذا هو جفر التنور ا
ر هذا لكه .  عصور الظالم سار ةورسقة جزئیاكمل زو ة لل لو شئت العلامنیة احلقة ٔاو الناس .  من العلامنیة اخلش

دها ىف فن احلزام ال  ستانالعادیة احلقة فست ىل ىترو ى یطوق من الشامل البالد املط  یاك هوالندا چ ، بل  املتوسط ا
منسا ٔ ىف مقابل هذا لو دققت ىف .  ٔاملانیا ا مك الغضب والرعب ستذهل من ،  یلو رمز التحرر وجتسید العرىما

ني ؤامكل زمالؤه  سی ٔ به سقف الس ى م ة جدراهنابذات الناریة والعذاب ا سة ٔاقرب لعظة و ،  بق لبدت  الك
سیة پأ  كن ٔاعنف ؤاقىسوڤساحجميیة ل واكلی كس هارسون .  روال ٕان مل  ستون ور شارلتون ه مل  د بعدها لف تأملها مث 

ساءل د نفسك ت لامىنڤ  دا!  ؟ ، الرسام ٔام البااب  ٔاهيام حقا املتعصب ؤاهيام حقا اللیرباىل:   لت ثورى ال مراء مجیل و  ىش 
ه ذىف  ن ظهر هذا ىف ف د من ’   فرةش ‘من ٔامه لن جتد رمبا  ؟ ، لكن ٔا ته لن یفهمها ٔا دى جدار دسها ىف ٕا

ىل األصابع -لو وجدوا-معارصیه ٔاو ابلاكد    . یعدون 
رهة قصرية-ٕاذن السؤال األجدر هنا  ه بعد  دٔا البحث ف ى س یة ىف لك هذا -وا ن التق ون لكها هذه ٔاصال  ؟ ٔا ف

ا ، لكن احلضارة مبعىن اللكمة اكن ت لنفسها طورا جدی وفلسفات ده التقدم احلق ودا عف ده  ، احلق ’ التنور  ‘هو و و
لص ألرسطو ل هذه القارةابملرة ٕاىل اخلارج ىه ىف جزرة ذ  ، للامدة ، ا ىن هذا   من سا متى للعرق الالت ، وقطعا ال ت

ه حىت وقد  نة العبید تٔارهق   .  ٔاركعته د

 
  الثورة الصناعية

ئا آخر ىف  ؟ هل الحظت ش
ة ٔارش للعمل  ت اللو تعداد مكو
واجد بوفرة كبرية فهيا  ، وجىل ٔانه م

یة ساطة.   لكن مل نذكر التق هذه  ، ب
د كبري جدا معها بعد  اكن للحضارة مو

اكمل طول وعرض  ، قلیل ثورة 
  . وارتفاع اللكمة
فٕان  رمغ لك ىشءٔان  مرة ٔاخرى

ات ات یبقى ىف الچی  ، ما ىف الچی
ٔان انتظرت طویال حلظة  ٔاى احلضارة

بدٔات العقول إالجنلزيیة والسكوتالندیة 
ل  ’ طاقهتا ‘تعمل  ىف مستق

http://www.everyscreen.com/photos_18/JamesEckfordLauder_JamesWattAndTheSteamEngine_art_1855_01.jpg
Steam Unleashed 
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  .  الكوكب
سان اكن  ري لطاقة إال ك ٔاعظم 

دام احلیوان ، حصان  هو است
 . الركوب واجلر ثور احلرث وهكذا

ذ االٓن سیصبح   -والٓول مرة-م
سمصدر الطاقة امجلاد هو    . الرئ

ة ىف  ٔاول من الحظ الطاقة الاكم
خبار املاء املضغوط هو العقلیة 
 ،  إالجنلزيیة اجلبارة توماس نیوكومني

وبىن ابلفعل حمراك ٔاسس به فكرة 
ة  زال ح س الىت ال  الاسطوانة واملك

اكن ذ ىف سنة .  حىت الیوم
اج حىت  ، ١٧١٢ لكن األمر اح

ري من القرن ىك تأىت من  الربع األ
سكوتالندا عقلیة ال تقل جربو ىه 

تنقل لك  ،  چميس وات
دامات املتواضعة السابقة  الاست
یة  ، األقرب للبحث العلمى مهنا للتق

یة اكم األوصاف  وحيولها لثورة تق
ارى ذو احملور .  واألبعاد احملرك الب

وار غزا لك ماكن تقریبا من املنامج  ا
من السكك احلدیدیة  ، حىت البواخر

سیج ة ال رية  ، حىت صنا هذه األ
الىت لعلها اكنت العمل الرفراف الضخم 
لن عن قدوم عرص جدید  ى ٔا ا

ة   . اكمل امسه عرص الصنا

 
حتى اإليزيسية الجديدة لم تكن 
  بال ثمن أنتروپى
ال ٔافاكر مارن لور وال حىت ثورة 
ة استطاعت ىف  رتاع الطبا یة اك تق

ذاهتا دحر الپاپاویة الىت جعلت  د
شه آلهة من  من اللهو اخلفى ؤاالض

ا الطبیعة من قهرها هو  .  دون ٔام
ارمة العنف فقط  ،  ثورة شعبیة 

دة  امجلوع الهائ اكنت القوة الوح
ىل هذا حصیح ٔاهنا اكنت .  القادرة 

http://www.everyscreen.com/photos_18/LocomotionNo1SteamLocomotive_01.jpg
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Steam Stephenson & Co. (1825, 1935, 1959)! 
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ینات حضاریة ٔاصی  وحصیح ٔاهنا جنحت ابلفعل ىف  ، رفض ذ الرشكانتفاضة ن بل ٔایضا طبیعیة مبعىن ٔاهنا ثورة چ
ة ستان رو زسیة من جدید حتت امس ال س إال ادة تأس لكن ىف املقابل اكن ٕاحساس املالیني بأهنم ابتوا ٔاحصاب  ،  ٕا

ى -دميوقراطیة ٔاو ٔا ما اكن امسها-سلطة  زحيوا ٕالها مزیفا وضعیا ىك یأتوا إب جدید هو احل ، هو حتلل ٔانرتوپ بل  ، قمل 
رات شظى الفرعون ملالیني ا اكثفت السلطة مرة ٔاخرى ىف بؤرة استقطاب مركزیة ٕاال  ، ىل ٔایدهيم  ومل حيدث ٔان 
سامرك ٔاو هتلر ل  س من احلصافة املراهنة  ، دميوقراطیة -و للعار-ٔاما االٓن فأملانیا  ، لفرتات وجزية بأسامء م وٕان طبعا ل

  . ىل اسمتراریة هذا لوقت طویل

 
  الحداثة تضرب من جديد

 ،  حبلول جفر القرن الثامن عرش
من خماض احلروب خرجت ٕاجنلرتا 

ة ولعبة العروش  ی األهلیة وا
الطویل ٕاىل الاستقرار والعمل والرثوة 

وسیادة والازدهار والقوة العسكریة 
ار الىت صارت لكها  واحضة جلیة الب

ة  - ألول مرة-شام ٔایضا بل و  ،  نق
دة الهادئة الهانئة املستدامة مع  الو

هذه إالضافة  ، ١٧٠٧ سكوتالندا
كفهيا خفرا ٔان قدمت لنا آدم  الىت 

ارى  ١٧٧٦ ( مسیث سنة احملرك الب
روة األمم معا هذا  ،  ) ! وكتاب 

اكن نقطة حتول  synergyالتآزر 
ري  ك رخي احلضارة واكن ٔاوسع  امسة ىف  االرخيیة و   .  معناه ىشء ٔاكرب من مجموع األجزاء synergyفالـ  ، كام سرنى 

ة الىت تتصدر هذا الفصل ومصدر فإ ميون شاما السري س املعارص للمورخ مقو حسب  ن الفكرة وراء هذه اللو
هتا ٔاهنا مجعت لك هذه األشیا كرٔاسطور فقد  ’ ریطانیا العظمى ‘وٕانه لو ٔاردت معرفة ما تعنیه اللكمة اجلدیدة  ،  ء سالفة ا

ىل س  ش وٕالقاء نظرة  وی ة ىف جری شفى البحریة امللك دة لت مس رة وا ك ز ت األسطورة األخرى  . قفهاكف هبا 
شار  ، رشاك العرش ٔاخهتا الكربى مريى الثانیة وزوج هذه ویللیام الثالث ، امللكة آن لك ما ميث سلفاها ادة ما  ان  ال

ى  ، هلام مشرتكني حبمك ویللیام ومريى كن ٕاجنلزي ٕامنا ٔاوران فردا ومل  ٔاى ٔاو ألن مريى ماتت ٔاوال وواصل من بعدها م
وارت ارج سالهتا الس   . وكذ اكنت زجية آن ،  دمنرىك من 

ني مررت ابلصورة ئا    . ال وجود یذكر ابلسقف العمالق ألیة رموز مسیحیة ؟ لكن هل الحظت ش
اسیة ة الق ستان رو د ، رمبا تقول هذه من ال ىل األقل لك املفردات والشخصیات رو : ذ لوال ٔامر وا مانیة ٔاو 

  .  تذكرك بتجسیدات الفن الروماىن
  . ىل القمة هناك ٕا الشمس املقاتل ٔاپوللو …
دة املستدامة … دث ألطوار حلضارة الوا   . حورس ىف تناخسه األ
ة ترضب بنورها من جدید ،  بعبارة ٔاخرى …   .  العلامنیة الوث
ستعید مسريهتا … هتت واحلداثة    . عصور الظالم ا

http://www.everyscreen.com/photos_18/RailgoerUK_01.jpg
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  ثم ظهر فى األرض نبت شيطانى

د ذاته یأىت ىف رمحه مبشلكته ل آن تواىل امللوك الباهتني وابتت السلطة شبه مطلقة .   ىل ٔان الاستقرار ىف  رح
ان املتعجرف ، للربطامن ٔاىت ابلطبقة  ، واألخطر ٔان محل هذا القرن الثامن عرش ما هو ٔافدح ٔانرتوپیا حىت من هذا الك
  ! الوسطى
ار ومن  ، بذوى األلقاب -حىت كذ-رثوة مل تعد مقرتنة ابمللوك ٔاو ال رب الب ار  ا الت ٕامنا لطبقة جدیدة ابلاكمل قوا

ة مه رٔاس الهرم ىف هذه الطبقة اجلدیدة ،  حتلق حوهلم من حماسبني وحمامني س ابلرضورة حىت ٔان اكن رجال الصنا  ول
ا.   حىت وٕان اعتلوها الحقا أخرة ملاكینة تولید الرثوةهتم جفالواقع ٔان خمرت ار اجللوبیني ؤاحصاب  ، اءت م وقد سبقهم الت

اكم هيم طی القرن املذكور  ة ٔادقٔاو  . وبعض القرن التاسع عرش املال والبنوك ومن ٕا روة القمية دشنوا من مه  ، بصیا
ة مبعىن اللكمة ق   . ال الرثاء الورىق الزائف ، املضافة احلق

ة رألن فائض إالنتاج استدعى  ؟ ىپ مرص اكن لها مثن ٔانرتو ملاذا زرا ر استدعى و  ، التصد خمالطة ٔاسافل التصد
عمل من الیاپان  (األقوام  ة  -ٔاو حىت املعارصة-القدمية بعد قلیل س ق كیف یصدرون وستوردون دون خمالطة حق
ٔغیار امتة املطاف عنمضاد و حلروب ولغز ٔادت ٔاولئك اجلراد احملیط مبرص مطامع ٔان كام  ، ) ل الب  مما ٔاسفر ىف  است
  . االٔكرب حتمتسخطیئة العبید 

رش للسب العكىس وهو  الط مع ٔادوان ال یاج كذ قد یتو الت یة اح ام الثورة التق رةملواد  ٔاكرب  .  من ٔارض الربا
ال هو  دسب اكن ؤایضا  ، رتولپال م ش ٔاخرى  ةوا ٔان اكن  ، البائسةحتمتس سوت من ٔاسؤا صدف التارخي كصدفة 

ائن  ىل رٔاس ٔامرياك شیوعى  لكني معیل للربریة العاملیة حلظهتا  سید لت ڤ رووسی هو العاهة القعید املدعو فرا یؤمن ب
ىل  ني ىف األرض  ىل  ، األرضىف ستعمرن امل املسضفد د الساكن األصلیني وحيصل من ٔاراضهيم  وبدال من ٔان ی

ستحقیعطى ن ال مي ٕاذا مب ، ناعیةالثورة الص  مستلزمات دق به ٔابناء احلضارة و كدح هنب  ، من ال  ىل ٔاسافل ٔا
ث ثقفمتومه ري املفضل لچنتلامن ٔاو  ( عرفت ابلنفط مقابل الفلوس األحطاط هؤالءعقد صفقة مع  ، الكوكب ح من 

ة  فهم مل  ، اللكمة العربیة تعىن النفاث ٔاو الربازألن هذه  ، ملاذا ٔاو تعرفني هل تعرف ، لكمة نفط قط التلفظسیدة راق
رون ىف الپرتول سوى روث األرض   . )  كونوا 

ن املثلني  -وهو ما هيمنا هنا-ىل ٔانه  لث خمتلف متاماف بني هذ ب  ى ال اكن مثة س نرتوپ ٔ رتامك ال ٕانه.   ةربیطانیل
كنة ىف ید طبقة جدیدة ولرث الرسیع ل ان األرضال  ، سابقة الوجود مل  امسها جئنامك طبقة  ،  ىه ٔارستقراطیة وال ىه من ق
حب ميوقراطیة ، اب ة العبیطة القدمية ، جئنامك اب م ميوقراطیة ال ست ذات ا ا  ، ل سدد سها ميوقراطیة الىت س ٕامنا ا

ىل املادة ، للعظم ، للعمقهذه املرة  صاد نفسه ألول مرة ، للسیطرة  ى لن  ، ىل ملعب الاق مار الاكحس ا امسنا ا
د ذاته مرعب األنرتوپیةنامس  ، یبقى وال یذر وا عیالكو ا ىف  لیات ، وخ ا الطف ا رش األمور ،  ٕاح ت  ،  ٕاح ا الن ٕاح
ا الوسطى ،  الشیطاىن   ! ٕاح

 
  الثورة الصناعية براء من الطبقة الوسطى

كون مستغراب للوه األوىل القول ٕان  ظهرت ىف القرن األوىل  ، الوسطى ال شأن لها ابلثورة الصناعیةالطبقة قد 
لیة اجللوبة وإالم ٔاساسا الثامن عرش  ة املرياكن یة وال شأن  راطوریةبفضل الكشوف اجلغراف ، جتار ٔاحقاح ال شأن هلم ابلتق

رية مل ٔاما  ، لها هبم زوغ ٕاال تظهر هذه األ ان جعلهتا ٕاال ابنتصافه ىف العرص ومل یصل جربوت دور ،  القرن التاسع عرشمع 
ورى ك   . الڤ
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اقض مع  رى راىئ ٔان هذا ی قد 
اب نفسه ٔان  العنوان الفرعى للك
یة ج من الثورات التق ى ت  ، األنرتوپ

ة اكنت  طبعا الكشوفات اجلغراف
بناء حتتاج قدرا ما التطور التقىن ىف 

ة وما ٕاىل هذا لكهنا  ، السفن واملال
ري ك ٔاى  ، ابلتأكید دون لكمة الثورة 

ت النق النوعیة الىت جاء هبا الحقا 
ار ٕاال ٔان ذ ال .  توظیف قدرة الب

ى تتو  ا ٔان األنرتوپ س جيب ٔان ی
الهدم سهل فطاملا اكن  ، طوال الوقت

وٕان اكن دور  ، والبناء صعب
یة ىف تولیدها هو االٔكرب  الثورات التق

مبعىن هو  ، ىف احلزي الزمىن املعطى
صاحب الارتباط الرسیع املبارش 

  . والواحض

 
يا معلم :  سأل التالميذ أرسطو

فى أية وصية هى العظمى 
  ؟ سالنامو
ال تلقى بدررك :  أجاب

  ! للخنازير
ىل حنو ما  شبه  یة  الثورات التق

ب .   كون النجوم من املادة الباردة
دد حرارة النجوم بال توقف للحظة  ت

دة طوال الوقت ني تعید  ، وا فأهنا 
كون نفسها فٕان هذا حيدث ىف 
الل تدافع هائل  حلظات وجزية من 
ل بفعل قوى اجلاذبیة ا سارع ل .  ال

یة ىه ابألساس فورة بناء  الثورة التق
رفع لك  ، امل جدید یو ، وتطور

ىل مبا ف ه الاستقطاب ىشء أل
نقصد استقطاب الرثوة  ، احلرارى

دا ال  ، واملعرفة ولك ىشء لكن ٔا
تدرجيیا  ، یعرف بعد مرتتباته البعیدة
ىل عواهنه بل قد .  لك ىشء ینطلق 

ىل ٔاهنا جزء  ینظر للك ىشء هذه 
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  . ٔاصیل وعضوى من معلیة البناء والتطور إالجيابیة ت
طوال الوقت لكن الثورات كد وجتهتد ى پ األنرتو

یة  اءىه التق دراما صعود  ، ٔانوماىلشذذ ٔاو  ، الاست
جفاىئ هائل للنوعیة والاستعقاد وهام من ٔالصق خصائص 

اروىن الس  كون ىه تعریفهپ التطور ا اكد   . رسى بل 
ٕاذ ٔان  ،  لكن هذا ال حيدث ومير مرور الكرام هكذا وس

شوة  رتاع  euphoriaال ة اجلدیدة-ابال م  -ابللعبة ا
نون لرساب ٔان ٔاصبح االٓن ىف تقریباللك  جتعل ستك ا 

سع للجمیع سون  ، الرثوة والعمل م ة األزلیة ال ی النصی
سلل  ، تلقى بدررك للخنازر رفع عینك قط عن ال ٔان ال 
ى نرتوپ ٔ ري املرىئ الڤريوىس ل ري احملسوس و  ٕاىل شبه 

جفأة قد انفجر اكرثة كربى حتت ٔاقدامك وىف  جتدهٔان 
ك   . و
ى العقد األول  ، ذج املثاىل لهذاسنعود للمنو  … ٔانرتوپ

ارشة  ة حمضة م من القرن احلادى والعرشن الىت اكنت ن
عیة یة جفائیة ىه الوسائط الاج ٔاو  ،  وفوریة لثورة تق

  .  امة ثورة االتصاالت

 
من أين أتاكم وهم أن الطبقة الوسطى كائنات 

  ؟ حرة
ن صهاك وماركس هلام تعریفهام املناقض  مرة ٔاخرى 

  . احلریة:  ىشء آخرللتعریف احلضارة 
ى مبا ٔان احلریة ىه الشموخ الاستقالل والاستغناء  صكه املرصى القدمي ؤاظهره للعامل طبقا للتعریف الروماىن ا

سوا ٔاحرارا حقاف  ، الروماىن القدمي   . الطبقة الوسطى ل
ات خصوصیةقالل املزعوم للطبقة الوسطى یأىت من كوهنم الاست ، ظاهر لكن ذ مؤقت  . ميتلكون مرشو

اجر  . والرشاكت الكربى تدهسهم كن مالیني البقاالت ٔاو املطامع ٔاو م د ٕاحصاء مئات آالف ٕان مل  ستطیع ٔا هل 
ز ٔاو ٔامازون   ؟ املالس الىت ٔافلسهتا ووملارت ٔاو ماكدو

 ,Hans-Hermann Hoppeكام ورد ىف  ما مع تعریف معهد مزيس لعامل الزمنهذا یتالمس من زاویة 
Democracy —The God That Failed —The Economics and Politics of Monarchy, 

Democracy and Natural Order (2001)  ،  ىل موقفها من عیة بناء  ى یضع تعریفا للطبقة الاج ا
ل ل  ، هبون  كثرياسطاء الناس ال یأ  . املستق زس وٕاتباع حورس (والقادة هو شغلهم الشا  ، بصیغة ٔاخرى ٔاتباع ٕا

القة  اب رة وطبعا هذا ال  ن لربا هيم ا ل  ة التالیة -معا كبائرمه وصغائرمه-تعریف املستق ة التالیة والنك  . ) هو الوج
كون املستق  ن وبدهيى ٔان  لل شغل املذكور ن ال ٔاوال حبمك  ، الشا تلفة عن األدوار املطلوبة من رعیهتم ا الوظیفة ا

نیا لعلمهم ٔان  ، بأس ابملرة ٔان ال یعنهيم سوى اللحظة املعاشة وىه ال تتأىت ٕاال بتفكري سباق للزمن ٔاو ما  القوة ىه احلقو
سط من ى یفرق ىف متثل احلضارى والربرى ا هنام ٔا لثا ،  بعد ٔاو قرص النظرىف حرب القوة ب وىف مجیع األحوال -و

  . الاستدامةسؤال هو املستدام السؤال  -هو األمه وحتت لك الظروف

http://www.everyscreen.com/photos_18/LadyOnATrain_01.jpg
Forever Mighty, Forever Sexy: 
The Ultimate Symbol of Power! 



٩٨  

د سواء الناس ٕالىل فوق ٔاو  ، الطبقة الوسطى حتاول الرقص ع السمل بني االثنني … ى ال یعىن به ٔا ه الرقص ا لك
  . الناس ٕالىل حتت

 
  ) الجريمةاسمها فى حد ذاته هو جسم  (الطبقة الوسطى 

الىقهو ٔایضا  ، صار للحضارة كرش مرتهل قاتل یعج ابألمراض ، ٕاذن ة بري السمل لالستعالء األ ، ختلیق  مفر
ى  ادیة املفهوم املستقر  سان كهبمية  ىل نفس وضعیة إال ة  م ث ٔاغرامه صعودمه الطبقى ابملزایدات ال الق ح األ

ني األصلیتني متعٔاهل ألهلیة ، ؤاهنم ابلتاىل  الطبق ني القدميتني  ،  ٔاهل احلل والعقد ىف ا ىل الطبق دورمه األوصیاء 
ث احلراك الطبقى الساكنتني املتلكستني  راىم املثري املساكني البؤساء الفاشلني حم رس حمرومني من ح لهما   . املهبر م

الصالطبقة الوسطى املسمى رسطان ما قصد قو ٕان هذا ال  ، لو اسمتروا ٔاحصاب قدر  موش وضع ماىل جمرد و
ري املستقر  من الرثوة واحلیاة املرحية ال بأس كون واحضا ٔاننا نضع جزءا ٔاصیال ىف تعریفهم وضع التوازن  رجو ٔان  ، لكن 

س ،  هذا أهبا لالنطالق ىف صورة مطالبة ابملشاركةنرتوپ االٔ األپواكلی یت  ىف صنع القرار ى الاكمن م ، ومن مث تف
د االٓن ستصري املركب مبالیني الرؤسا ، السلطة ة ىف ید فرد وا ركهتا لنا امللك   . السلطة الىت 

امل الزمن  هنللتو املذكور  -مبعىن قرص النظر-مفهوم  رش  ٔاوتوماتیا جيعل تقفز ل دى ٔاشهر عبارات مارجاریت  ٕا
د.   تنفذ االٓخرنٔان مشلكة الاشرتاكیة ٔان ٔاموال  دث ٕاال عن ىشء وا ،   الاستدامة ، ذات الىشء،   للهول ىه ال تت

ى الشیوعیة ٔاو وطیة  رشالاستدامة املفقودة  ف القول ال یلزم ألنهٔاو ابألحرى -هنا لزم التنویه .  امة ال ٔان  -من 
س وطیة سیط ل سعى لالستدامة ٕاال ٔان احلضارى ال ش یومه وال  س لصا، نعم یع   .  ه ل

لیمك قة ٔانه طبقا ب  ، طولنا  احلق
ات احلراریة فٕان  ینام للقانون الثاىن ل
ىل ٔان  د ذاته ٔاكرب دلیل  امسها ىف 

ولع  ،  احلضارة ىف طریقها للموات
كفى لك حراس الطبیعة  ده  اكن و

ال د هل  ، رش الق السؤال الوح
جتاوزت هذه الطبقة بنا ابلفعل نقطة 

  ؟ الال عودة

 
  الحضارةأم الغرب تعود لحضن 

ة لهذا الالصورة  م املوا
ات صنعت  مترب اب ما  ٢٠١٣ىف س
سبووكال شبه  ىل ف ىم  ،   سو

نعرف ن، وال  وكامن ع اجلعرية  ٔا
من ٕازاى اسهبلت س كثرية .  ٔایضا

ب كده ك ا بدخول  األهرام  مرح
ش یلس واجلرنال و  ، وهتلل قلوب شعب مرص من  عصابتهعراىب و  ’ العاىص ‘، ودحر   جنلرتا الباسل لرب مرصإ ىل وج

داث الرائعة دیوى مرص  األعامق للك هذه األ ش مرص من  طف ج ى اخ ، ٔاى اخلالص من إالرهاىب الانقالىب ا
ع معها ٔارض مرص ابخلري والزهور  وشعب مرص   ؟ مبجرد ٔان تطأها بیاداهتامن جدید ، وقدوم قوة احلضارة الكربى ىك ت
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مك ذهنیا -طب  طف ى مث عصابة عمبعصور ڤالوفد البلش نالتارخي املدرسیة املزورة الىت دلسها لمك حز  كتب من اخ
و املرصیة احلدیثة طب هو مني ٕالىل مسى العصیان العرىب املسلح  -حمفور األحفور ؟ هل  هبوجة عراىباألول ضد ا

ال ى یؤرش ب+ ؟ هوجة  شعب املرخي م سبة الن ٔارخص + وضوح لعرقه النجس امس عراىب نفسه ا به ابلعاىص  تلق
س ٔایة لكمة ٔاخرى (اهرات مكة    . بل للك املسأ املرصیة ، شخیصا حممك األراكن بدرجة ٔاسیة للب الرصاع) =  ول

ة مرص ست ، ب اكنت ٔام لكسون جتعر متجیدا ىف رشق كون- ف مرص ل ة امحلایاكنت  ، ٕاال ٔام الغرب -ومل ولن 
ىل حلظة ىف التارخي املرصى احلدیث الد ٔاول صیغة رمسیة ألن اكنت  . الربیطانیة ٔاعظم ؤا ادت م حلضن مرص من جدید 

ىل األقل  تني ٔاو  ،  جزءا من ٕامرباطوریة احلداثة العاملیةابتت االٓن .  قر ١٤ تواصلتاحلضارة بعد غربة قاربت األلف
لف األخرق ب.  ، مرشوع األمل وع احلداثة املرصى، حلظة السنام األعظم ىف اكمل مرش  ١٩١٤ عزلها الاستقالىل املت

لمى رخيها احلدیث عباس  ملركز  احلامك اجلدیدٕان جمرد نقل .  ارتفع سقف آمال العرصنة بذروة جدیدة مل تعرفها ىف لك 
د ذاته رمزا مقصود س اكن ىف  ة شدیدة العرصیة كهلیوپول رمبا یعادل ىف رمزیته جربوت ٔان ٔاوىل  ، ااحلمك ٕاىل ضاح

راهمي پاشا  ر حصان ٔابیه ٕا ى صنعه  (اخلدیوى ٕاسامعیل د متثال الشهري ا ٔاو   (، ٕاىل القاهرة الفاطمیة القدمية  ) ىف ا
رعیة ٕاىل مكة طلعا ٔاى األب إبصبعه غراب ٕاىل قاهرته اجلدیدة  ) ، مل خيرب ابلضبط ٔاو ا وسط ،  قاهرة ٕاسامعیل (، م

د ذاته ) القاهرة احلاىل   ! ، ٔاو رمبا غراب ٕاىل الغرب ىف 
عٔایضا  ناز ممن صهرهتم حمارق بالد الصق ة اجلدیدة ٔاهنم عرق ال ٔاثب  -سنعود لهذا-وممن  ،  األشك ت البحوث الچیی

هيود ة ا صادیة مبعایريه الرصینة  -١٨٩٨اللورد اكسیل -لنا البنك األهىل مه من معلوا  ، القة  ببق عة والاق الرف
شاركهم مع رمز ،  معلوا لنا بنك مرصمه من  -شیكوریل سفویو  ىیوسف قطاو -السفردمي ب ،  اخلالصة لتنافسیةا ب

ىل صعید زوجاته وبناته املال املسس احلنجورى الفاشل القذر املدعو طلعت املأفون  ،  واملسمل شدید الزتمت حىت 
 . السام م العمىٕانه فرق  ،  مرة ٔاخرى  ….   حرب

 
  عن التنوع يطنطنون

ا طبقت هبا  ة اكنت فشال ذریعا ىف لك  ميوقراطیة التوافق سمى اب ادة ما یدعون دول العامل الثالث لها -ما 
ال ىف عراق ما بعد صدام حسني ىل الفساد وتقسمي  -وطبقت حبذافريها م ساطة ٔان تتحول ٕاىل توافق  ألن ما حيدث ب

ت ٔاهنا ٔافشل ؤافشل.  ال ٔاكرث ، الكعكة لبیة ث سیة املسامة حمك األ ميوقراطیة ال هيا  ، ىف املقابل ا هتا الىت تفىض ٕا ا و
ارشة حلرب ٔاهلیة ، ٤٩/  ٥١ىه ذ الرصاع احملتدم  هنا إ  ،  ؟ لكن السؤال هل ىه ٔاهلیة حقا.  ٔاى معلیا وصفة م

ة ، حرب ٔاعراق ی ات چ راء للمجمتعات diversityطنون به طوال الوقت ٔان التنوع ٕاذن ما یطن .  رصا ىف  ، هو 
امه الیة.  الواقع ما هو ٕاال دمارها االٔكید بل ا ساریة وح ن ،  ما ٕاال ٔاكذوبة  هتد هنب وسلب ا لیات   ؛ ح من الطف

د ٔافدح جتلیاهتا ى ىف ٔا   . التنوع ما ٕاال األنرتوپ
سمى الاحتاد  ىاألوروهذا ما فع ما  ة  األممیة اخلامسة ، بأوروپا پ سمیة الصحی   . وال

و للك قارات العامل یة الثانیة لكیة العىت صارت االٓن م د الثورة التق ى ىف ٔاعفن  ،  ٔاوروپا الىت اكنت  صارت األنرتوپ
  . تناخساهتا
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  من آدم سميث إلى مارجاريت ثاتشر
وكیف  ، ما هو الصاحل العموىم

املنظر  ؤاجاب سألهكذا  ، یتأىت
ٔاو ابألحرى  ،  للرٔاساملیة األعظم

یة الثانیة متع :  للثورة التق ة ا مصل
ٔاو بصیغة  ، ىه مجموع مصاخل األفراد

نیة:  ٔاقل هتذیبا   . األ
بع ؤاصل لك  صادیة م احلریة الاق
ت ودوهنا ال تقوم ألیة حریة  احلر

لكمت البارونة الحقا  ، قامئة هكذا 
  . احلدیدیة

 
  استخالق القيمة

أاطلس   Atlasٔاو شاحئا  مشی
Shrugged  نیة ىل ، آدم مسیث حق بل واجبجتاوز فكرة ٔا ال للوسطیة ال  mediocrityال للغثاء  ٕاىل الرتكزي 

نرتو ٔ ىل   . پ
ن راند  لكامت آ  .Having money is not the measure of a manالرضائب رسقة ال حتمتل التأویل ٔاو 

What matters is how he got it. If he produced it by creating value, then his money 
is a token of honor. But if he’s taken it from those who produce, then there is no 

honor. Then you’re simply a looter. .  
 If any of your : قل الروبوتیة ٔاو ، ٔاو من مث ازدراء العاطفة ’ املوضوعیة ‘تعریف راند لفلسفهتا 

uncertainty is a conflict between your heart and your mind, follow your mind.  .  

 
  األنانية تلك الفضيلة األعظم

ة  ن صیا لهيا قسم آ نیة آدم مسیث كام نص  نیون ( ’ موتور العامل ‘راند أل  I swear by my life:  تقول ) األ
and my love of it that I will never live for the sake of another man nor ask 

another man to live for mine.  .  
نیة آدم مسیث روایة تضفر معا رٔاس النبع  ارة وفائقة الثوریة و  . للفكر فالطوىناالٔ الء مع االٕ ٔا داثیة ج ن راند  آ

ه الظالم ا زحف ف ى بدٔا  لكمة لكن لب فكرها  ، الشیوعیة ،  امس اجلدیدمبعایري عرصها ا صاره  اولت اخ س لو  ل
ٔسف مرة ٔاخرى-وهنا حنن  ، الفردانیة بقدر ما هو ، ٔافالطون ل جدید للحضارة -ول سنعود  ىف  ، بصدد كعب ٔاخ
نه   . ح
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  التبشري بالجشع فى الكنيسة
ومن لك قدرتك ومن لك فكرك  ذاتكمن لك قلبك ومن لك نفسك حتب ٔان  ، الناموس ىف ىالعظم ٔایة وصیة ىه
دا  س الٔ  ، كنفسكوال حتب ٔا   . نفسهجل ن یضع نفسه الٔ أ عظم من هذا أ د حب ل

زال كذ ، العاملرخي روته بنفسه ىف ٔاغىن رجل صنع  ولك املعارصن احلالیني بتوع وادى السیلیكون  ، وال 
روته حبسا الرتیللیونجبانب نصف  رواهتم جمرد ٔاقزام سبة من  ، ب التضخمدوالر الىت تقاس هبا  مفا اب لو حست ك

نه والیوم للر چون هذا اكن امسه  ؛  قمية كوكب األرض كلك ىف ح اكن یذهب لك  هذا -بتاع ستاندرد ٔاویل-روكیف
د ىك یعمل األطفال ٔان الفضی األعظم ىه اجلشع   . ٔاسبوع ملدارس األ

 
  والشرف الحضارة

ة ، ٕاذن ست ٔایدیولوچ ى تدور حو . ٕامنا رمبا ىه من ٔاطبع ما ىف الطبیعة من ظواهر ، الرٔاساملیة ل ى  ،  مفا ا ما ا
ال عهنا   ؟  یقو كتاب األد

ل ا لشهوة الق ل جما ٔاو ٕاشبا ريه من الضوارى ال یق ا لشهوة بطنه ، األسد ٔاو  ل ٕاشبا   . فقط یق
ى من املكر واخلداع ىه روما  یة ٔایضاما ابلرضورة هذا رمبا ٔاو هل  (حيمك العامل ومن مث فه مفا هو  . ) ؟ ینجز ثورة تق

یوس  ماكن ٔاحصاب املبادىء والشهامة ال (والت م الهون م اصة ىف األشغال  ، خصو وىه املقارنة الىت كثريا ما عقدت 
ة رام ل ،  احلضاریةما ىه وضعیة الرشف ىف املفاهمي . )  ؟  ا دث عن روما وىه تضم رى حنن نت   ؟ ٔام 

داء ركة حضاریة ال یوجد ٔا بادل ،  فقط خصوم رشفاء ، ىف  رتام م افسون ىف ا د واخللود ألن  ؟ ملاذا ،  ی ا
  . للچیني

رید الطرفان ٕاثباته مهنا ابلضبط ، املبارزة عند الفجر ى  د واخللود للچیني ؟ ما ا   . مرة ٔاخرى ا

 
  . تاج من أحد أن يكون خريايحيث ال بحباستحالة وجود نظام هو من الكمال يقول اقتباس شهري ثم 

  ، بللجأفالطون أو املوعظة على اهورية هذا فى تخاريف جمال يوجد قطعا 
  . رأى آخر كتاب األدغالفقط ربما ل

ىل  ؟ هل وىل لك هذا ظاهر 
م اكن من شبه قد األقل  ولت ٔا

املسمل فهيا ٔان اجلشع هو الفضی 
وجاء قرن الشیوعیة  ، األعظم

ى ىف  سارع ٔانرتوپ ىل  البغیض بأ
للر  التارخي لیعكس جع مسیث روكیف

  .  وراند ولك ٔاحرار التارخي
سمى ٕاال ٔان  ، ٕاال ٔان … هناك ما 

ىن وٕاذا اكن الچیني  ، الچیني األ
نیا م ٔاصال ، ٔا ل لك ال  ، فقد ق

ل ىف بعض فصول مدارس  وما ق
د ىف  لن  ١٩القرن الـ ٔامرياك األ
  .  ميوت قط
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باس شهري عن ىت ريا.  ٕاس.   مث اق كون  د ٔان  ا وجود نظام هو من الكامل حبیث ال حيتاج من ٔا .  ٕایلیوت ابست
ىل اجلبل ، هو حمق ال ، طبعا هذا النظام ال یوجد ىف مجهوریة ٔافالطون ٔاو ىف املوعظة   لكن قطعا یوجد ىف كتاب األد

اورةالرثاء دقق قلیال ىف صورة عرص  ( ورى ا ك   . )  الڤ

 
  نجليز ملوكهم فيما يطيح الجاليون بهمملاذا يحب اإل

ىل ىف معركة  كر ٕاحصاء بعدد الق ة شیكسپري هرنى اخلامس سالفة ا ال تورد مرسح ىف مشهد غریب وملفت ا
ستة ٔاضعاف دد  ش یفوقه  ىل ٔارض الفرسیني واكنت ضد ج ىل الفرسیني من  ،  هذا امل  دد ق شف ٔان  لنك

ارشةالنبالء ؤاحصاب األلقاب  ل اللقب ىف الیوم السابق م ىل  ،  یعدون ابملئات ٔاكرثمه  ب نظراؤمه الربیطانیون یعدون 
دة امئة -ورفض امل  ، ٔاصابع الید الوا شته ا ة رمزا للطیبة والتواضع وحب الشعب ومعا وهو ما ٔارادته املرسح

ه من الناس العادیني -ألفراده دد حضا ى .  یأمر بدفهنم إبكرامفقط  ،  رفض حىت ذكر  س هذا مؤرشا لفارق األنرتوپ ٔال
رخص اجلالیون كثريا ىف تذویب الفوارق بني الطبقات  ث  والحظ ٔاننا ىف مطلع القرن اخلامس عرش ٔاى  (الشاسع بني ح

ال  اع ٔام ل الر ادة فطا ل الكربى بق ل اكرثة الباس وو روسوه  ولتريڤق سك ذ ف  ، ) بقرابة ٔاربعة قرون اكم مونت
امة معدن احلضارة احلق (افظ إالجنلزي  ش ، ٔاو   ، ) ٕاذا للعمل هذا امل نفسه من ٔاصول ویلزیة وكذا كثري من اجل

دة مه وفقراؤمه هيم ٔاهنم ٔاهل ؤارسة وا ز الطبقى رمغ الشعور الطاغى  ىل ال   ؟ افظوا 
ا -و للبؤس مرة ٔاخرى-لكن  سانیة م سیة وإال اهئاالروما لها بذور ف هتى األمر ابلصفح  ، دىء قد حتوى ىف دا ٕاذ ا

دى ٔامرياهتم   . عن الفرسیني بل الزواج من ٕا
ل د  ، ٕاابن سعرة الباس ىل ٔا ه سقوط ملكها ألنه رٔاى لكامت ضده  ٔارسل سفري فرسا لربیطانیا خطااب توقع ف

ى سقط ، احلوائط ه وجد ٔان ملكه هو ا اد لب ميوقراطیة اكن هذه   . فلام  داء ا ة ألن هذا البائس مل یلحظ ٔان  ك
ى ني احلضارة ومن مث ميقت السداح مداح األنرتوپ ذرا ىف الشعب الربیطاىن كام لك شعب حيمل چ وىف هذا الوقت  ، م

روج اللكمة ىف اجلزر الربیطانیة ني بدٔات  ات  لت وظ ،  ىل ٔالسنة بعض املثأفني صارت من فورها لفظة سباب اب
دام   . لعقود طوی بعدها مرادفا للكمة اخلیانة العظمى وستوجب إال

ل بعد ذ دث ىف الباس ة األدىه ىه ما  فٕان ٔاشهر من ركب سعرة ىف التارخي  ،  املراكیب فمبناسبة السعرات.  النك
پولیونهو طبعا    .  املدعو 

ة  زال بق اتالقارة األوروویعید التارخي نفسه ىف القرن العرشن واكنت ال  الهجمة ت حىت ٔاسقطهتا  ، پیة ملك
ميوقالطیة  دة كبرية راخسة حمرتمة وحمبوبة ىف نصف اجللوب  ، اهلمجیة ىف هنایة احلرب العاملیة الثانیةا ة وا لتبقى ملك

ة األفالم  من ري املنقطع ا السیللك هذالیوم ندهش من  . الشامىل ئق ریطانیا احلالیعن الو ملاذا سأل ،  ةملكة 
متردون  حيبوهنا ب؟  ، ملاذا ال  مترد حق للمتفوقني فقطىف جممتعات احلضارة ٔان  الواحض الس ني،  ا رت ني وا  ،  للمبد

هامء  س بتحریض ا كون هناك فئة دخ خمربة ٔاو  ؛ النظام لهدمول ني  د الصحیح هو الشعبویة  التحریض الوح
  . فاش

ميوق ، ٕاذن امة-راطیة وامجلهوریة والاشرتاكیة ال یفهمون رس ولع الربیطانیني دراوش ا ة -ٔاو احلضاریني   ، ابمللك
ا لها طوال الوقت حنیة تو ذ .   بوجود مقة سامقة للهرم واملس جتعل رقابنا م س فقط م ٕان تألیة القادة ىشء قدمي ل

ی نفسه ، خوفو ساىن ، بل ٔایضا ىف مفهوم الق ع البیولو ، ٔاول جممتع ٕا سق مع ٔامه صور الاج متع األصىل امل  ، ىا
ى طبعا ال یلیق مببعوىث العنایة األفالطونیة جمرد التلفظ بذكراه ، القطیع ، املتعضیة   . ا
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  إمپراطوريتنا أكرب من إمپراطوريتكم
ة  رملان الربیطاىن وسا ىن ال ٔامام م

یقف شاخما خضام متثال هائل بیج بني 
اك ة الصنع لبود امة ورا امللكة  ، الف

املقات الىت اكنت سیدة مقاطعة 
مث ردا  ، ٕاجنلزيیة حتت احلمك الروماىن

ىل غطرسة احلامك إالقلميى حتولت 
احت ٔاابدت  ملقات فائقة الوحشیة اج

لكهنا ابلطبع  ، وحرقت معظم ٕاجنلرتا
ستط امتة املطاف مل  ع التفوق ىف 

ىل وحشیة روما ح تقرر هذه 
هتا ابلقدر  دام وحش رية است األ

  . املطلوب
متثال صنع بأمر من  امللكة زوج ا

ور  ك هبها ألوجه الشبه ڤ بعد ٔان 
اك مبا فهيا ٔان  هنا وبني بود رية ب الك

متزي املذكورنصب الحقا قد و  ، الامسني هلام نفس املعىن ىل ل . ىف املوقع شدید ا كن االٔكرث من هذا متزيا النص املنقوش 
دته  رجع  .  Regions Cæsar never knew, thy posterity shall swayقا اك  ت شعر ىف متجید بود ب

اك  -ٔاواخر القرن الثامن عرش-قر آخر للوراء  راطوریة ٔاحفادك  بود معناه ٔان ما مل خيطر ببال ٔاابطرة روما ٔان ٕام
ام كون من الض هتم مكجرد جزء ال ٔاكرثسوف  راطور لها ٕام لع دا   . ة حبیث ت

سجیل-ٕاذن  دد حىت اللحظةنقول  -ألغراض ال زال املشلكة تت راطوریة ىه عنوان عظمة احلضارة:  ال   ،  إالم
د السم القاتل رى فهيا ٔا درا جدا ما    . و

ائرة تتكرر … ى اب ، نفس ا یة ال بد ؤان یصاحهبا مثن ٔانرتوپ س بقدر ملیطة األعراق  ،  هظثورة تق رمبا هذه املرة ل
ل  ة دا ر اكن ٔاو فقريأاى املغرقة املشهودة حىت ىف احلیاة الیوم ظر طور احلضارة  ، مزنل الروماىن  لینا ٔان ن لكن رمبا 

راطوریة شاء ٕام كون ىف مزاجه ا ٔطلنطى رمبا لن  ىل الصفة األخرى ل ىل األقل رمبا  ،  التاىل  ىل عزلته ٔاو  افظ  سی
ني لفرتة ال بأس هبا من الزمن سب   . ونقائه العرىق ال
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  لو ستحافظون عليها
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  الفضيلة األعظم
ة ٔان قضاة الشامل  رق ة صغرية ىف نیو مكسیكو وصلت  ىل لك ٔامرياكىف ب ى دانت  السیطرة االٓن  قد حمكوا  ، ا

ري ، ابٕالفراج عن جمرم ٔاثمي مهنا ى ٔاوقع به ؤان هذا األ تصف الظهرية لالنتقام من املارشال ا سعى .  ائد ىف قطار م
ة للتصدى لكن اللك جيفل  خيلق وٕاما ألن وجود العصاابت  ، ٕاما خوفاهذا املارشال عبثا حلشد بعض نواب من ٔاهل الب

نیااملنمتني ل لبعض ورواجا بزيسا  مل عز الظهرية .  لطبقات ا ى عرضه بعاصفة ) ١٩٥٢ (قوبل ف كثريون .  من الغضب 
ل املوجه هاوارد هوكس والنجم  رزمه بعض صناع الس ٔانفسهم م األول ذهب لصنع .  چون ونشاركوا ىف هذا لعل ٔا

لیه حتت عنوان  راڤو الرد   the most un-American thing I’veوالثاىن اكن وصفه   ، )  ١٩٥٩ (ریو 
ever seen in my whole life  .  

ة للتنافسیة الرشسة و  مه سا رون ب ن  مل ٔاولئك ا س هبة تعطى ٔان طبعا ىف الكفة املعادیة للف احلمل األمريىك ل
ٔجشع األقوى واالٔكفأ وحسب تج هو ستانىل كرمير واكتب هو اكرل فورمان وموجه هو فرید  ، للجمیع ٕامنا ل مل م ىف كفة الف

ن سهل تصنیفهم ىف الضفة ا ، زی مل األمريىكولكهم  هيا رؤیة خمتلفة لل ساریة الىت  املة ، ل ٔامرياك  ، یوتوپیة ، رؤیة 
لیه من ضعف وق ح ام اكنوا  ها  ىل امجلیع من عطا سع للجمیع وتغدق  كفى لكمة ون  ، جيب ٔان ت وطبعا اكنت 
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ارج ٔامرياك نفسها ’ ري ٔامريىك ‘ كن  ارج البزيس ٕان مل  ة هبم  هيا  ( هذه لٕالطا فقط  ، املكاكرثیة قصة ٔاخرى سنعود ٕا
ل هنا  ة هوللیوود  ، ٔاسامء بعض ٔاوائل مهتمهياس مل نفسه قصة رمزیة عن ب ة وىف قول آخر الف جفأة الىت هامجها الواد

  . )  ٔارشار الكوجنرس ومل جتد من یدافع عهنا
سب زخ دث مبرور الوقت ٔان اك مل ما  سبة للف ف القول ٕان ابل لیهمن  زمخه  ، ام من التوافق  رتافا  س فقط ا ل

ه ك راىم وكثافة ح د ٔافالمه  ،  ا ساریة قال ٕانه یعتربه ٔا كون عن الوصف ابل ال رو رجيان األبعد ما  ٕامنا ألن م
ة ىف ٔاداء  ، املفض ستور و   (لواجب وٕالميانه الراخس ابلقانون احتدیدا ٕالجعابه بتفاىن البطل مارشال الب القانون قد ا

ان معض ٔامريكیة بعد عقود ى جسد بوضوح  . )  لكن ت قصة ٔاخرى ، یصب ا من هذا املوقف ا ٔاما ما اكن یعن
شهده  ىل حنو مل  ىل السطح  اد بعد احلرب العاملیة الثانیة لیطفو  ى  ذ احلرب األهلیةٔامرياك الانقسام ا انقسام .  رمبا م

دة اكنت الرؤیة الغالبة الىت تأسست ابلفعل ٔامرياك  ،  متاما اكنت مثة رؤیتان ألمرياكیرصخ ٔان كیف ٔان من البدایة  وا
ضة الرؤیة تدرجيیا ظهرت، مث  لهيا ري من زمن .  ظلتا تتفامقتان مبرور الوقتو  ، النق ك هذا الرصاع بني الرؤیتني ٔاقدم 

مل داثه وحىت  ، ٕانتاج الف س ٔامرياك نفسها ، األهلیةاحلرب  الىت دارت بعیدٔاقدم من زمن ٔا .  بل رمبا ٔاقدم من تأس
  .  هذه ستكون قصتنا التالیة …

 
  لو ستحافظون عليها

امني اكنت  ت لكني عبارة بن فرا
ى الاهتاء من  لسیدة مزنجعة سألته 

سیاىس ٔاى نظام  ورستاوضع 
ة ٔام مجهوریةٔاعطیمتوننا   ، ملك

لیه لكمته ٔانه و  ى تنطوى  اجلنون ا
ة ابخلیانة ه سلفا و  ، یقر رصا مبعرف

شأوا نظاما سیاسیا للب الولید  ٔاهنم ٔا
س فقط ٕالغاء  یضمن مبرور الوقت ل

ة امجلهوریة هذه حتول ٕامنا  ، امللك
ةميوقراط    .  یة فاشرتاكیة فستالی

ة ٔان جاء ا  ور األمريىكستالن
 ، ٔقذر نص ميكن ختی ىف التارخي

رمق  ا  ولوال ٔان معلوا  الحقا تصلی
ذرات من غبار قوانني  ضحيمل بع ٢

لوها وحرقوها ونرثوا  الطبیعة الىت ق
سوع امللقب ابملسیح ،  رمادها ة  ىل اجلبل بتا   . لقلنا ٕانه ظل یقهر ىف قذارته املوعظة 
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سلمت روما لواء احلضارة  ني 
رشعیة  سلمهتا  من مرص ىف ٔاكتیوم 

یة ىف الطرق والعسكرة  طفرة تق
ريهام ىف هنایة القرن ني .  و

سلمت ٕاجنلرتا الرایة السادس عرش 
هتا –من روما  ٔاو لو شئت اب

پانیا ٕاس  ’ األسطورة السوداء ‘
سبريجهال  املعركة الىت ىف سلمهتا  –ا

ىل  –هذا ألهنا  ،  األراماداقضت 
لفاؤها ث األوىل و اكنوا  –ٕالزياب

یة جدیدة بصدد الرشوع ىف  ثورة تق
سلمت .  اكم ذا  ٔامرياك لواء ف

م ىف  احلضارة شویة  ؟ إالجابة 
ل اع الباس ن وصلوا ذروهتم ابلتطاول وقطع طریق احلضارة نفسها  ( الهوا بل مستقى حتدیدا من سفاالت ر ىل ید  ، ا

اىش  پاألوم ل و القزم  ستحق ىف معارك حبریة ٔایضا م ى  ى لقى التأدیب ا رافاجل ٔابو قريلقة لیون وا مث  ارفعلقة 
ريا  رلووصفعة املوت ٔا ینات احلضارة األجنلوحصیح ٔان .  ) وو یة چ ستانیة صنعت ىف ٔامرياك الثورة التق رو ساكسونیة ال

لهيا التالیة هائ العىت ف بعد ل  ة ، لكن ت قصة ال فضل لالست   .  ، بل ابلعكس محل لها بذرة دمار ذاىت مرو

 
  ل وال أسوأ نظام حكموقراطية ليست أفضالديم

  ءيىوقراطية نظام حكم فاشل أو سيمخسىء من يقول الدو
  مالال نظام والال حكأصال وقراطية هى الديم

ميوق لبة مالمكة ، ذكر هذا مرارا.  اطیة ىه الفوطةر ا ، فشلوا ىف التوصل ألهيا  ني تعاركت النظم السیاسیة ىف 
ست  ، الفاجعة ٔان ما یعتربوهنا ٔافضل نظام حمك.   اطیةر دميوق، فرموا الفوطة وقالوا منشهيا  األفضل ىه من األساس ل

ست حكام ميوقراطیة نظام حمك فاشل ٔاو سىيء . نظاما ول ميوقراطیة ىه الال نظام والال حمك ، خىسء من یقول ا   . ا
ه املرة تلو امل ، النتاجئ املهم احملتوى ت اكرث س مطلواب ٔان جنرب نظاما ثب ا القدمية، ول ذ ٔاث ميوق.  رة م اطیة ر ا

س ٔاى ىشء آخر- یون واجلوع والفقر وإالفالس الىت جتتاح لك العامل الغرىب  -ول ىه الىت ٔاوصلتنا الشرتاكیة وكیزنیة ا
كسب ٔاكرث  الیا كذب ٔاكرث    . ، و لك السلطة ، ذ ٔان تعریفها نفسه هو ٔان من 

ال  ميو  دیثسورسا م ة طیة قرال ث ٔاى ،   املغلقةاألثی واب للجمیع عقوالیفرتض ٔان ح ساویة وج ساویة م ادة  م و
ة التصویت ابٕالجامع ميوقون ، ما تأىت ن اح ا د ىف األلف لن یة لنجحت ىف راط قول ٕانه لو اكنت هناك فرصة ولو وا

شیة ذج امل ات چ مع قوانني الطبیعة وخصائص األعراق وال  هذه ال   . ٕاخل …ی
ميوقراطیة قدر هوس ىل ٔانه  ریني ال یوجد هوس هبذه ا ون-اللیرب ميی ركیون ا ات األمريكیةبدميوقراطیة  -األ  الب

ميوقراطیة .   تاون هولال دميوقراطیة  ، الباكرة ال  -لو شئت التعبري-’ الطبیعیة ‘طبعا ا حجة لو كنت تود مقارهتا م
ىل شعوب الغرب بعد احلرب العاملیة الثانیة اطیة القرسیة الىت فرضتر ميوقاب ث ،   عنوة  شوف ٕاال النور ح عینك ما 

متع جعلت إبنتاج  اسبة excretionدون آلیة ٕاخراج  ثاالته فضالت األیض احلضارىحل ا وسارعت ابلتوازى مما هو ،  م
ا ل   . املهاجرةالغريیة طوفان احلثاالت ٔادىه ؤامر استق
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ميوقراطیة  دة حلظیا لكن بال قابلیة لالستدامةاكهذه ا ئیا-، ٔاو  نت ج ا فزي ا مصطل ميوق -لو شئ اطیة الطبیعیة ر ا
ري مستقر  د ذاته طعن ىف وصفها ابلطبیعیة (توازن  ري املستقر .  هذا مع التغاىض عن ٔان هذا ىف  مصطلح التوازن 

unstable equilibrium كرة فوق مقة تل لیه لكن نعم  ، یرضب  املثل  ة هبة هواء  ةٔایمزتنة  ا جان تدحر
ىل ٔارضیة مقعرة ولو قلیال لعادت واستقرت ىف ذات موضعها ، جدا للسفح وتذهب هبا بعیدا   . ) لكن لو ىه 

 
  اإلمپراطورية املؤقتة

راطوریة راطوریة ٕام ال توجد  سیة ٔاكرث من إالم لهيا أاو ابالمس ا ،  الربیطانیةميكن وصفها ابلروما ملؤرخ ى ٔاطلقه 
سور السري ساميون شاماال  ار ذهبت الٔ .  ٕامرباطوریة النوا احلسنة روف ،  والعطف واخلريوالعطاء حلب بدافع ااىل الب

لف ىل تعساء الكوكب املت دیث مث امحل عصاك   رش مثار الثورة الصناعیة  كن لها ٔاطامع معینة ٔاكرث من الت ، مل 
ل وى ٔاو  وار د ختطط قط الستعامر دامئ، مل ت ، فقط بتعمل اخلري  ، ومل حتاول مطلقا تغیري معتقدات ٔاو ثقافات ٔاى ٔا

ة -الحظ- ’ رشاكت ‘ ( ه البحر  ) زى الهند الرشق رم ري و اكد حتىص ٔاكرثها بقمل ، واألدبیات  ،  مشاهري رواد ال 
ة و التنازل عن النأى عن الشئوبل وصل بعضهم حلد  . الاستعامر ٔانفسهم ىن ن الثقاف اجهها إالداریة األسالیب ت احمللیة وم

ال  دیثم ل لٕالصالح والت سلسل  ، التحققىف تناقض مستحیل  ، مكدا ى م ل حتلىل ٔانرتوپ ىل األقل تفا جيعلهم ٔاو 
سون ملاذا مه جاءوا ٔاصال   . اكدون ی

ركت حىت عندما اهنارت كقوة مرتابطة حىت عندما 
ىل  رخيیا بأن ريآخر دلیل  یهتا  ار هتا ووق ا  تاخ لرتا

ا  اطف ن اسام  ستحقه هو اهلمج ا عضوا الید ما اكن 
هيم   .  الكومونویلث:  الىت ٔاحست ٕا

صار هنایة إالم  ، ابخ راطوریة الربیطانیة ىه خط ا
ة والسقف  الق ‘الشاهق متاما ىف بد رجة ٔان  ، ’ األ

وسواء اكنت هذه اللكمة ،  نتلامنچ صارت رمزا هلم لكمة ال 
  !  ابئسةیة پ لها من هنایة ٔانرتوملهم ٔان ا ، تبجیال ٔام حتقريا

ملاذا قرر مستوطنو  -وبعد لك هذه املقدمة-ٕاذن  …
  ؟ ستقاللٔامرياك الا

 
رد سوء فهم مجة وكارثة أم يمجر اأمريك استقالل

  ونوبة انفعال
كون  ةراطوریٕالم ا ،  معوما درا ما  ىشء ملكف و

صاد دا اق ري فغالبا مثة مرصوفات  ، حمسوبة ج الیة و
وقعة ري م ا  ات وتفىش  ، مرئیة ؤاح س األمن واللو

هنا جيد املركز نفسه مضطرا .   ٕاخل …األمراض املتوطنة 
جلبایة الرضائب حبدة وتبدٔا القالقل ویبدو املرشوع 

صادیة راطورى معدوم اجلدوى الاق   . وبالها استعامر ٔافضل ، إالم
كن  ات األصغر مل  ىل صعید امللك الت امللوك حيسبون حىت  ة اح اتبدقة اكف ا .   واألوبئة الكوارث الطبیعیة وا

ة حتاىش تداول  دث عن كیف ول ‘وىك نت امئقد نقول ال بد من  ، ’ ا ال بد للملوك من غطاء ذهب وجيب و ، تقشف ا

http://www.everyscreen.com/photos_18/NileBasinMap_02.png
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كون  هحسابه مربوطا ٔان  ا هت ، لعدد ر دة الساكنیة مقارنة مبا ميلكه هو من ذهباون األمري ؤاال  هیك لو  ( مع الز
ىن العمالت الٕالغاء لنقل قرر  هب وت ال ةورقمعیار ا  وسنعود لهذا بعد قلیل ،  یكون قد حفر قربه بیدهفس ،  م
  .  ) جدا

شاخمة ونقول  ؟ اللستققرر مستوطنو ٔامرياك الإاذن ملاذا   ال تقف ىف وجه ٔایة انقساماتأ دٔا املبقد ندعى احلمكة امل
ى ( دة  ، )  ٔانرتوپ ى (دع الو ناع اكمل هباتأىت ع  ) ضد األنرتوپ كون مثة اق م ، ندما  راىض  لهيا  ة واحضة  .  مصل

دث عا ملا  ا مق قلب ٔاوراقك مرة ٔاخرى فال جتد س ك تعود ف راطوریة الربیطانیة  ،  لك هیك ٔان حيدث مع إالم
ات اء والنوا احلسنة مع ،  اب راطوریة العطاء والس زسیة اجلدیدة ، ٕام بوادر التذمر  ني بدٔات تلوحامل .   مع إال

فهة امسها رضیبة الشاى ، ٔالغى لك الرضائب دة  ىل رضیبة وا لب  ، فقط ٔابقى  ست ة البحریة الىت  ٔن تأمني املال و
ريه ابلطبع-هذا الشاى    . ىه ىشء جماىن ، ساملا بفضلها -وكثري جدا 

 
  ضارة قسمنيلحأرض اشطروا األوساخ املؤسسون الذين 

  ، ة جدااعتراضا على ضريبة أمنية مستحقة بكل املعايري بل ورمزي
  ينبسوا ببنت شفةاآلن ينتهب من أحفادهم أكثر من نصف عرقهم دون أن 

  تمل التأويلتحأو طبع الفلوس سرقات ال غري األمنية أن الضرائب أصال  نيشعروأو حتى 
الصا یوسیا  ى  ، املوضوع یبدو ت سلط ٔا ما اكناألمريكیني نوع من الپارانو  یىن ٔاو ال  ، الهاربني من الاضطهاد ا

یة الىت  لیهتا تعود هكذا الیوم رضیبة وىه  ،  وحتقريا للشأنودونیة ا واستعباد اا الرضائب اضطهاداعتربو هبذا الصة ٔام
هتم من طبعا بداهة و .  اجللیةو ح و الوض ة احلضاریةهوجائ متثلوا مفهوما اكلقوم د  ، املفرطة مل  كام قال كبري احلضارة عرق وا

ل وٕایللیوت مسیث من بعد یوس من ق   . هیاك
الغة ٕان قلنا  سانیة ٔانرتوپیا اجلرمية األشنع ٕان ال م رخي احلضارة إال استقالل ىه  -لقسمنيشطرت ٔارضها ٕاذ -ىف 

كولو جرمية فاحشة  . ٔامرياك اد وقد ٔالهبت سا اع اخلونة األو ة الر هتم املریضة ومهجیهتم چ اركهبا األوساخ املؤسسون حف
اابت املنحطة ملنظ ال التدمريیة الك ل الالحقة ٔام وا ٔاعظم خراب ميكن ألفق ڤرى سعرة الباس ولتري وروسوه فارك

س فقط شطروا   ختیمتل ولمكوهنا احمل احلضارة  ان ، ٕاذ ل لقوا  ىاحلضار الك كن-ٕامنا ٔایضا اخ ٔن روما مل  مجهوریة  -و
لل م  ذاتیة الت لهيا (مجهوریة  ‘، ٔاو بنص  افظون    . ’ ) لو ست

یوسیة  ، بني الطرفني سوء فهمحىت لو هو سوء تواصل ٔاو استقالل ٔامرياك  ت والانفعالیات الت كثريا ما فٕان املعنو
ات األمريكیة الباكرة . اكنت بوابة حجمي ألفدح الكوارث سیة األفالطونیة املفرطة ىف مفاهمي الب ٔاو  ، ومعوما ما ٔاكرث الروما
ریة ا اللیرب سمى اصطال   . ما 

 
  مسار إجبارى— ستالينيةفاشتراكية ف فديموقراطيةجمهورية رئاسية ف

ا  ) ق (لو تتفقد  لف ٔادبیات السیاسة حىت لو رجو دام  ،  ألواخر القرن التاسع عرشلل ستلحظ بوضوح است
مل تعد تعىن املساواة ىف حق الرٔاى والتعبري ٕامنا املساواة .  لكمة دميوقراطیة مبعىن اشرتاكیة بدون ٔاى فارق ابملرة بني اللكمتني

هكذا اكن جيرى لب عواء بلطجیة  . ها ٔان ٔامرياك مل تعد دميوقراطیةومبا ٔانه قد ظهرت فوارق ىف الرثوة فٕان معنا ، ىف الرثوة
رين   .  النقاابت واحملرضني مكن ٔاسسوا ٔاحزااب مستق عن احلزبني الك

اكام عسكر ألمرياك ، ٕاذن جتون اكن قد قرر ٔان ینصب نفسه  ا قد  لو شامم اللكة االٓخر املدعو چورچ واش ، لك
رةرٔاینا جربو وروات ومستو دث .   ت للمنو ال ختطر ببال ٔاى ٔامريىك ىف ا ولك جتارب التارخي السابقة والالحقة تت

ريها (عن نفسها  اروه ظل یتالىش تدرجيیا بضغط حملات حىت  . ) ؟ األرقام مباذا  ى اخ نظام احلمك الرئاىس الفردى ا
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ت  ا ساریني املتوالیني املتعمدة لوظیفهتم مسلسل خ فصارت  ، ٔانفسهم حلساب تغول سلطات الربطامنالرؤساء ال
هيا ا  ،  مث تدرجيیا مرة ٔاخرى امجلهوریة صارت دميوقراطیة ، مجهوریة بأسفل معا و وبعد قلیل صارت ابلتاىل الطریق مف

ة    .للتحول لالشرتاكیة والستالی
ميوقراطیة ٔاتذكر ما قلناه  ري مستقر ا ة ٔایمقة تل تذروها للهاویة  كرة فوق ،  unstable equilibriumتوازن 

  ؟  هبة هواء

 
  ، أحا

  ، وهى أمنية ضرورية ومربرةالشاى تافهة اسمها ضريبة من اعترضوا يوما على ضريبة 
  آ ال روسوه،ومستكلة  وقراطيةيمهورية ودجمعملوا وبمنتهى الفخر والعنجهية 

  ضرايب عن يد وهم صاغروننص دخلهم أو كام شوف النهارده بيدفعوا 
  على أمريكا بىسرعان ما أحكمت خناقها االنتهاالتى مصاصة الدماء لسقط متاعهم العصابة الشيوعية 

ىل السعرة األمريكیة ،  وٕاذن ه ا.   ، زى ٔاى سعرة وخسة ٔاخرى اللعنة  ایب عن لك ف  ىلیربال رتاع امسه الاستدامة 
لع احلاىل للشیوعیني ( ن ت )  امس ا ایب عن ، زى ابلظبط ما موضوع من ٔا عیةرفاقهم أىت الفلوس   بتوع العوا الاك

اء   . الرص
لثا ٔاو ٔاصال لل شاممني لكة زى ٔاى شاممني لكة بتعریفة  ، وٕاذن  هتررمن ٕالىل لوك وم لو موش كده ما .   ىل قهاوى ا

ش الیوتوپیا ٕالىل ختیلوها قلبت  ة لىشء خمتلف متاما الیوم عام اكنوا هيلوسون به ووصلت ملالاكن ة ىف حق مح شبه ستالی
د األسود املسمل   . الو

یة ومستحقة-من رضیبة رمزیة  /٠ ٥٠امسها الشاى ٕاىل  -دع جانبا ٔاهنا ٔام
دة رضائب ٠ :  ، ال تعلیق ٕاال لكمة وا

ا   !  ٔا

 
  قالطيةالديموأمريكا جاء بفضل  يقولون ازدهار

  قالطيةالديموغما عن أنف نقول هو جاء ر -الفاشيون ونفتخر- ونحن
ميوقالطیة هناك من یقول خر-، وحنن  ازدهار ٔامرياك جاء بفضل ا نقول هو جاء رغام عن ٔانف  -الفاشیون ونف

ميوقالطیة ا.  ا ى یفصل بی رون ٔاممهم كرشاك.  جتارب التارخي:  ؟ إالجابة ما هو املعیار ا ن اكنوا ید ت اكنوا امللوك ا
ىل عیاوط .  حيققون معدالت منو ٔا صاد واج منو النوعى بذات معایريمه الرصینة الصارمة اق منو ذ ا ،   بعا املقصود اب

رو س منوا  فوش واألمازون پول راه االٓن ىف الك ىل طریقه ما  ريهاالو واملاندیال اجاند فقاعیا مرتخصا  ن و اصة  ، ع
ارصة روما العسكریني .  ) ـس  (الربكـ اخلرافة املسامة  ني ىف القرن العرشن .  ذات الىشءق ميین حمك العسكر ا

افورة ، كور رجتال، ال  انیاپٕاس  ( شیىل ، سن ريها كثري ،  ىل من امجلیع ) ، و ميوقالطیة ىه حضیض لك .  ، ٔا ا
  .  ، ٔاو ابألحرى ىه انعدام النظام ٔاصال ىف لك ىشءاحلضیض ،  النظم

كن ٔامرياك یوما مجهوریة  ىل فكرة امجلهوریة الرومانیة من األساس ، حقااألدىه ٔان مل  ستقر  لیل الظاهر  ، بل مل  وا
د امسه ا ، نينت حلز مانقس -ومن البدایة جدا تقریبا-جدا ٔاهنا  سارى جدا  نحز  ،  ى واالٓخر امسه امجلهورىميوقالطوا

ساریة قلیال سار العاملى ، وآخر ٔاقل  سار من ٔایقونة ال ا لل ائل ، ىف ذ الوقت وضعیة ٔاشد اندفا ل ق امجلعیة  ، الباس
ى  ة الفرسیة وكیف انقسمت ٕالیه  اع ت ’ ثورة ‘القوم   . الر

یة والا صادیة الىت حققها عرق األجنلوٕان لك الطفرة التق ريق ساطة ، ىه   ساكسون ىف القرن األ یناته ألن چ ب
لیة ىل الطریقة الباس اره من  ظلت تقاوم ذ الاحندار العظمي  ى اخ ه نظام احلمك شدید الرداءة ا سب ف ى  ا
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ق .   سمون ابالآبء املؤسسني س ة فقد  ی قة چ ات ىل ٔانه نظرا ألهنا حق ت ٕاىل القول ٕانه من شبه املؤكد ٔان الصف
امتة املطاف وتعید ت األمم لشموخها الفاىش وجمدها احلضارى األصلیني رص ىف    . املقاومة سوف ت

 
  رعاة البقر

مل الصامت من سنة   ١٩٢٣الف
 The Coveredالواجون املغطاة 

Wagon  ،  ٕانتاج خضم مبعایري
ة كون التاىل  ، الس الصام ورمبا 

ارشة ملو ٔامة  وكذا  ) ١٩١٥ (م
اهزا ٕالنتاجات ستودیوهات ٔاوفا  م

وابلفعل صار ٔاجنح  ، األملانیة الحقا
مل ىف سنة عرضه مل هذا یبدٔا .   ف الف

س الرؤى الكربى مبا  یؤرخ به لتأس
ات واألغیار- حلمل الطبیعة  ، ل

ئة  دائیة الب الرؤى  -ٕاخل …و
لهي دیة الراخسة الىت سارت  ا القا

 صعود ىل األقل حىت-لعقود طوی 
یات سار الهاجئ األهوج ىف الست  -ال

 ، كربت ٔاو صغرت ، ٔافالم الوسرتن
د ٔاو  خفت حىت المست الكوم

مل  ني المسهتا ٔا العاملقة تعمقت 
ال  چون فورد وهاوارد هوكس ٔام

ىئ  ة ٔاساطني هذا الرضب الس وبق
ٕان مل یعتربه نعم األمه هذا  ،  األمه

ث جتد  نفسها ٔاو البعض الس ح
كون ث حتب ٔان    . الس ح

ملیبدٔا  ، املهم ة تلخص  الف بلو
-The blood of America is the blood of pioneers — the blood of lion:  لك ت املعایري

hearted men and women who carved a splendid civilization out an uncharted 
wilderness. With dauntless courage facing unknown perils, the men and women 
of the ’forties [=1840s] flung the boundaries of the nation. Westward and still 
westward, beyond the Mississippi, beyond the prairies, beyond the Rockies, — 

until they bounded the United States of America with two Oceans  .  
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  التقنية تأتى ومظاملها معها
یة لها وجه ظامل اة املاشیة  . التق ر

البدو لو شئت -ىل عشب املطر 
سمیة ممن اكنوا قد حرروا  -ال

الواسعة من الهنود النطاقات األمريكیة 
ري مهنم من ٔاجل  وحضوا حبیوات الك

دث  ، ذ یاهتم األ جاء الزراع بتق
ه  ىل إالنتاج الوفري مبا ف وبقدرهتم 

وبدمع قانوىن من  ، للحوم نفسها
ىل ت  ، الشامل املنترص واستولوا 

ركوا األبطال  ، األراىض قطعة قطعة و
درون ٕاىل الفاقة   . األوائل ین

فهم معق هذا الالتواءة التارخيیة 
یة هو جوهر ما جيعل  مل شني للتق ف

دث ذات مرة ىف  ٔانضج من 
لیه الزمن  ابعتبار ، الغرب ري ق  (شني یناظر هرنى فوندا املقاتل وقد عفا  من ابلطبع .   ) ل ق الراعىارجع حلواره األ

كون  ستطیع ٔابعد ما  مللكن  ، ابلرشر شنيوصف ٔان  سبة لرشر الف یه فهو  ، للراعى ، هذا یصعب ٔایضا ابل
ملىفمرافعته وموجودة  تصف الف و لیوىن هو  لعل من یناظر شنيا .   م مل سريچ صاحب  ، رشره االٓخرفعال ىف ف

ى حيارب البزيسات الصغرية  لو السكك احلدیدیة ا یة املستق ة ٔانه ميثل تق س هذا جيعل السؤال  .  حيمل ٔافضلیة 
یة ؟ خمتلفا ملاذا هو رشر ىف نظر لیوىن س ألنرتوپیة التق ى  ، ٕامنا للمنظور الاشرتاىك ،  طبعا ل مل نفسه هو ا ألن الف

لف ال ابلتقدممرة ٔاخرى شني أ .  شدید األنرتوپیة مل وسرتن ميكن احلصول  . نضج ألنه ربط الرش ابلت رمبا شني ٔاعظم ف
  ! لیه
یا ٔان ینقرض املستوطنة تلهتم املرعى ،  نعم ىل األدىن تق ىل بیاض ، و یة صاك   ؟  للك هل جيب ٔان نعطى التق

البا ما  ، إالجابة تتعلق ابالستدامة ى  ح ما حتم ىف طیاهتا من ٔانرتوپ ةك سار   . كون هوجاء معیاء وم
ى ما یفوق الفحش حفشا ، اخلالصة … ىك جلب من األنرتوپ   . انتصار الیا

 
  الحرب األهلية األمريكية—حرب ال تنتهى أبدا 

لامن فائقا امللحمیة تناوال ٕاشاكلیة السود س للسود ) ١٩٣٩ (ذهب مع الرحي  ، ف ب مو ٔامة  ، ال یوجد به ما 
دیة وحسام ) ١٩١٥ ( ىل حنو حصیح ٔان الوالء للعرق هو العامل االٔكرث قا ود  ، وضعها  رية رٔاینا ج وىف التتابعات األ

وبیة ألن لكهيام  فاع عن ٔارسة ج مهنم من ٔاساممه اكن ن وإ ٔاما السود كلك فهم مهج  ، العرق ’ آرى ‘الشامل یصطفون ل
اء ٔ  ،  ابألوف دموهاالعبید السابقون ممن خيلصون ل   . وهو منوذج واحض ىف ذهب مع الرحي ٔایضا ،  رس الىت 

ك ىف واقعیة هذا شك ست هنا ، طبعا یصعب ال اء  ،  لكن املشلكة ل لامن  (ٕامنا ىف عواقب خمالطة هؤالء األوف الف
ربیة صغار األرسة ابألخص ري ىف  لمني .   ) یفرطان ىف جتسید ختالطهام امحلمي مع األرسة البیضاء بل تأثريمه الك ٔاى من الف

الط ر عواقب ذ الت بون ، مل  ضب شهري من كتابه  ، ف تناو ٕادوارد ج امل النفس جوستاف یوجن ىف نص مق مث 
لیىل  مل النفس الت اسبة ،  ) ١٩٢٨ (ٕاسهامات ىف  اسبة ٔاو حىت بدون م كررها ىف لك م   . ت العبارة الىت 
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  الليالى املالح
دیث  ا اكرثةىف  ٔارش  املاج

حلرق املسیحیني ٕالضاءة شوارع روما 
ات األمريكیة .  هبم لیال ت الب ٔاح

الرائع مع احنناءة احلضارى هذا التقلید 
كة  ةح ىل الزنوج اكن شنق .  مر

ة الكربى األجشار  ة الب ٔاو ىف سا
ادة ما یتلوه احلرق- ى  ىه  -وا

شهد احلفالت  اللیاىل املالح الىت 
ى الناساالٔكرث شعبیة ٕاطال  ، قا 

واكن یتدفق عرشات االٓالف 
كن  ة ٕان مل  ارج الب حلضورها من 
ارج الوالیة مبجرد ٔان جيدوهنا  من 

ات حصفهم مه احمللیة ش   . ىف ما
ةجزء من  هب اكن ابتداع مفهوم  ا

ل املشنقة وهو  ، ٕالىل حتل من ح
ث اجلوهر یناظر عفو  من ح
زوم راطور الروماىن عن جما  ل خصمه  إالم سمح المرٔاة مجی لو ٔارادت ٔان تنقذ هنا صار .  ىف احللبة بوقف ق

رشط ٔان تتكفل ابملسئولیة عنه وعن ترصفاته الالحقة ذهبت مبعىن امجلی لكن القصد ٔاو لعلها هكذا  ، حمكوما من املوت 
ثیة ونفوذ   . األصىل ٔاهنا سیدة جممتع ذات ح

 
  األمريكية لكل من هب ودبمتى صارت الجنسية 

سیة األمريكیة  ح اجل األصل ىف م
ة  ى ميت مسا ٔبیض ا هو ل

من األرض ٔاو املوجودات معتربة 
 ،  هذه اكنت بدایة طبیعیة.  األخرى

كون  سیة هو احلق ٔان  عریف اجل ف
ستوریة ومن مث  ، للفرد احلقوق ا

ىل األقل  كون  جيب حلاملها ٔان 
ى  ات التاون هول ا عضوا ىف اج
ة حمل  ذ فهيا القرارات اخلاصة ابلب تت

  . وٕاال فال معىن لها ٔاصال ، النظر
ظل قامئا ٕاىل ما بعد احلرب هذا 

وما مسى زورا  ، األهلیة األنرتوپیة
ىل األرض  ه  ق بتحرر السود وحق

ٔاو حتدیدا ظل  ، استعباد البیض
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(and All the Others MUST Be Exterminated)! 
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ىل الرتاب األمريىك ،  ظطورللض ١٤بصدور التعدیل  ١٨٦٨ىت سنة ح سیة للك مولود  ح اجل ى م   . ا
ال سوى حصار احلى  ١٩٠٠سنة الفأر حبلول  رشت الفرئان الطاعون األسود ىف جزرة هونولولو ومل جيد البیض 
فوىش ه الك سكو.  فهيا وحرقه مبن ف س مل ینقذه سوى التطور  ، بعد ٔاسابیع اكد ذات املصري یلحق بنظريه ىف سان فرا

شاف دور فرئانالغرىب األمريىك و الرسیع للعمل  فوشا باكتريالسفن احلام ل  ابك لت  ملوت من الك كرارا ملثیالهتا الىت ق
ل قرون قلی نصف ساكن ٔاورو فوشپق س مث ت  ، ا برباكت ٔاتت هبا من ذات الك شاف ٔان ل الصدفة الطریفة اك

ىف  موت الفرئان املصابة وىه املعزومبجرد  تبدٔا تصابلوحظ ٔان الفرئان السلمية  (الفرئان ابلضبط ٕامنا الرباغیث ىف فراهئا 
ترب بعیدا زلزال .  ) عهنا ا ىل ما یبدو مل یعجهبا هذا فرضبت املدینة  ى ٔاسفر  ١٩٠٦لكن الطبیعة  الهائل الشهري ا

فوىششبه طبق األصل عن حرق احلى  ل .  وسویته ابألرض الك سیة األمريكیة قد ذ الوابء ق شهور اكنت اجل
حت ألول مرة  فوىشم  ١٩٢٣هذا ىف ٔابطلت لك احملمكة العلیا لكن  ،  لهندى ١٩١٣ىف مث بعدها  ،  ١٨٩٨ىف  لك

ري صاحلاعر أ ابعتبارمه  سیة العم سام ةقا    . لنیل ج
ددى مبعىن ٔان ألول مرة حت،  للهجرة ىف ٔامرياك شامل صدر ٔاول اكنون –وسنعود تفصیال – ١٩٢٤ىف  دد سقف 

رضه-، واألمه حظر  للمهاجرن كلك ال االٔ  -وألول مرة  اء بیض ٔاورو-عراق احلثالیة استق  - ا الغربیةپلك األعراق ابست
س  حولت جزرة ٕایلل ة متثال احلریة ف شفى للك املرىض اخلطرن من جوه ٕاىل من بوابة للهجرة بتا معتقل للمهاجرن ومس

هتى هبا املطاف ملتحف ومزار سیا ٔامرياك جورة تلقائیا بتوقف تدفق املهاجرن وا  ،  كام تعرف الیوم، ٕاىل ٔان ابتت 
اهتا  رخيها ودرام هتا وشطبوا معظم  عوا ٔانفسهم ٔاهنا اكنت فقط رمزا ومأساو واألخوة  للحریة والفن واحلمل األمريىكلیق

رشیة  ة ال ة وكبول االٓخرو واملهلبیة العرق ة الثآف   . التعكك
سیة السداح مداح الىت تعطى للك من هب ودهذا  دٔا ج ب ٕاال بوضع احلرب العاملیة الثانیة ومل تعرف ٔامرياك م
  . ٔاوزارها

ة شفرة هوللیوود املضادة مللیطة األعراق ئق رمسیة  ، اكنت حمددة هائ الرصامة وألدق التفاصیل املمك الل و من 
ة الس ن احلاكامن لصنا ا ني الك ني واملوز ال لو ممثل ٔابیض یقوم .  فذة اكنت تصدرها مجعیتا املنت بدور زجنى ٔاو م

یوى ٔاو هندى األخرى بیضاء ٔایضا ممثال اكن  ةالشخصیكون یتحمت ٔان فٕانه  ، ماتعاطف روماىس  وابلقصة نوع من ، آس
ل هوللیوود–فٕان املتفرج  ، فرمغ ٔان الطرفني یظهران بوجه ٔاسود ٔاو ٔاصفر ٔاو ٔامحر ٔاو ٔا ما اكن .  ٔاو ممث كن  –ق مل 

لف هذا السمح ل  ري بیضاء ٔاو العكسبأدىن ٕاحياء  القة حب بني ممثل ٔابیض وممث  زواج خمتلط ٔاما ال.  ظاهر بوجود 
سمح به الاكنون األمريىك ٕاال حبلول سنة    .  ١٩٦٧العرق فمل 

س كذ ،  قصة مكررة …   . لكن ما ٔاسهل تناىس دروس التارخي ؟  ٔال
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  حرية منقوصة
دیث  وال غرابة-ٔایضا  ىف 

ا اكرثة اكن لنا  ادیث املاج من بني ٔا
حریة :   دیث آخر -كثريةٔانرتوپیة 

د املشلكة ٔاهنا اكنت  ، العبید ىشء ج
قوصة   ! حریة م

هتا طبعا هذه جاءت ومعها أ  نرتوپ
األبعد ؤابعد من جمرد انتصار لینكولن 

د ىه  .  شامم اللكة قوصة قا حریة م
اكحفون  كام لك -ٔانك مل تطلقهم للعراء 

ى  ، من ٔاجل التحیؤ -ريمه األمر ا
هتى هبم ح لالنقراض حبمك  اكن سی

ة الیهتم الچیی د  ،  ح بدیال عن ر
متتعون به ىف ظل  ى اكنوا  ش ا الع

بل قد ال حيظون حىت  ، العبودیة
بفرصة للعودة حلیاهتم األصلیة قرودا 

ا والىت ىف  ، فوق األجشار ىف ٔافریق
ا حنن  لك األحوال جتعلهم ٔامسى م
ىل األرض سعون  ن    . األسافل ا

من نتاجئ ٔان صاروا مواتنني ٔان 
الك  سعون الم هتازیون  تو تلقائیا ا

.   وذتصویتاهتم بوابة للسلطة والنف
ركهم  األسؤا من لك ىشء ٔان جمرد 
طلقاء ميرحون وميرعون ىف لك البالد 
هتم املنحطة  كولوچ ون سا فسوف ی

عون بغطرسة قوهتم  ،  ىف جممتعاهتا ی
ة  ة واملطالبیة وإالجرام اج الاح

كام عهدمه وعهد ٔامراضهم -انتظارا 
امئ للحظة الانقضاض  -النفسیة ا
  . ىل األسیاد
كن ممهدا معوما الط كون-ریق ٔامام القرود مل  دى قوانني التطور -ولن  سیط ٔانه یت ت ىف .   لسب  مل تأخر الوال

اه هلم ذات  استغالل حقها ىف تطبیق األشغال الشاقة ى است راحت تؤجر  . املشئوماللینكولىن  ١٣ ـالتصلیح الا
هن ستعید عبده ٕاذا ما والغري هذا كثريا ما اكن السید القدمي ا ، ا للغريمساج ضت ما ى  ىل هذا رٔات الرشطة ذ وق
ري  ت اجلنوبیة سلطاهتا ١٨٧٤ىف .  هتمة مااأل احملمكة العلیا الفصل كرست  ١٨٩٦ىف .  ىل حنو ٔاوسع ادت للوال
سان العرىق لیك   ( كحق طبیعى لبىن إال سان ىف جدار حيمیه من مش جريانه بصیاغتنا الىت مرت  لو رحيهتم حق إال
  . ) وحشة
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ة ألداء األشغال الشاقة مع القرن اجلدید ٔاصبح سداد الكفا  فى ٔاى حبیث ی  ، من الطرفني اعقدا موثقا موقعاملوج
اء بتعنت السلطات ا ار اد زمرة السلس .  للعبودیةىل العودة لزنوج ىف ٕاج سمى  ة ما   chainمن هنا اشهترت حق

gang  ،  دام ت نفسها وٕان حتولت تدرجيیا الست ات االوال ة التحتیة هلم ىف مرشو وكثريا  ،  للغريبدیال عن تأجريمه لب
ربط معا عرشات   السكك احلدیدیةفلناكت وقضبان خطوط ومه ميددون السود ما ظهرت ىف األفالم ت السلس الىت 

ال   . م

 
  معيار الذهب

ادة إالعامر الرسیعة   ، لعدة ٔاشیاءٔادت بعد احلرب ٕا
ىل امجلیع ريهام  ن مع  اء والوفرة الهائلني ال  ، الر

ة  ی ركة چ ٔیة  ث هذه  العملقة واستقطاب الرثوة ح
فاوتة جدا فهيا ت األفراد م اكن ٔامرا مل تعرفه قط  ،  ٕاماك

ات األمريكیة الباكرة سیطة الب ة ال   . الواد
سمى  ، طفرة الب الصناعى العىت اجلبار اجلدید ٔاو ما 

مشلت لك طیف  ، املوجة الثانیة للثورة الصناعیة
ات املمكن وٕان ظل  ري ورائدها األول عنواهنا الصنا الك

ري مسبوقة ج جبودة   ، هو ٔافران الصلب وقد صار ی
ال بني الرشق بطو الهائ السكك احلدیدیة  ل آالف األم

ف القول ٔان جاء معها مثهنا  ( والغرب وطبعا من 
ى اتورات روما املزمن للك العصور ،  األنرتوپ  ، جشع س
ة  ٕاذ ما سمى ابحلمل األمريىك لبق ٔان وصلت مسعة ما 

ٔاصقاع األرض حىت جاءها جراد الهجرة من لك صوب 
ىل لك ضامر من لك جف معیق  دب حىت صار ٔافواجا  و

  . ) وبال ٔادىن ضابط ٔاو رابط
ىن معیار اكنت ت الازدهارة العظمى ذروة  ، املهم ت

هب  ر ىل حنو صارم ىف gold standardا  فربا
والر ٔاى  ، ١٨٧٣ مي ا إبخراج اجلزء االٓخر من ثنائیة تق

راء و  ،  وىه الفضة ه البالد من  ذ متاشیا مع ما حقق
ىل  ى  (فاحش یترضع لالرتقاء ابملعایري أل قهر شویة ٔانرتوپ

ىل ذكر الفضة جيدر القول ٕاهن ،  بعبارة ٔاخرى هب لكن فقط ألهنا اكنت  ، ا اكنت مع مرص القدميةو ست ٔامجل من ا ل
د  ، ما ىف زمهنا -ٔامثنومن مث -ٔاندر  هب ىف مرص اكلرتابقدميا ٕان  نافدك بني الر و ملٔاو كام قال ٔا   . ) ا

ت ما عرف ابلكساد ن  ،  الطویل هناك من یقول ٕان هذا اكنت الرشارة الىت دش الثامن والتاسع وقد غطى معظم العقد
ة.  من القرن التاسع عرش نو ست فقط جمرد فوىض الهجرة ، وبغض النظر ٔان ٔاسبابه م ست لكها ٔامريكیة وحىت  ، ل ل

ري مهنا كوارث طبیعیة  ، حملیة ما جيدر التنویه به هنا ٔان فقط  . كحریق شیاكجو ٔاو وابء إالنفلوزاسابقة والحقة بل والك
كن تولید الرثوة  سار تصوره كسادل  وأ ملشالك  اس یومامل  هنیبة ال ى صك مصطلح  كام حيلو  دامئا بدءا من ماركس ا

ادة بعبارة ىه فالرٔاساملیة املتوحشة  ،  ابلعكس.  دورات الكساد ٔاى بال ٔایة -السوق احلرة حقا تقول حس نصیغه 
ة الت حكوم وافع االٔ  تد ة اب ا ابضیةن اصة ت املدفو   !  وال تعرف حىت الهوا الكسادوال شالك امل ال تعرف  -ت
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  ؟ متى ظهر اليسار فى أمريكا

لیه ماذا اكن احلل اء ؟ بناء  ى ، جاءت إالجابة ٔان داوىن ابلىت اكنت ىه ا ئا .  األنرتوپ عرفت ٔامرياك ألول مرة ش
ة القاموسالارضاابت امسه  لقت بعض املصانع  ، واملظاهرات واملسريات والاعتصامات ؤانت تعرف بق رجة ٔان ٔا

ا املدافعالنقاابت الكربى عنوة ولفرتات طوی بواسطة بلطجیة  ابل ؤاح ني ابلبنادق والق ، مبا ىف ذ ٔاعتاها  املسل
سربجپ مجیعا مصانع الصلب ىف  مل یلقب بصدیق الشغی ی ىل  را  وٕاهلهم الواهب املاحن فائق  ، بعد اكن ٔاندرو اكرنیجى 

  . الكرمو  اجلود
سار ميوقالطى لل اح الٔ  ، مىت حتول احلزن ا مكن هنا املف ى ىف التارخي األمريىكول ؤامه قد  ؟ املدهش ٔان  حتول ٔانرتوپ

دثت جفأة بني لی وحضاها كن صريورة ٕامنا  سارا والعكس  -بقدرة قادر-غربلت األمور فأصبح ت،  هذه مل  ميني  ا
ا ابض .  ابلعكس هتازیة صیاصیة رصف ىف ٔانت دث هو جمرد ا ار احلزن  -ىل حنو مستغرب-ني  ١٨٩٦ما  اخ

ا صغريا حمرضا كبريا ىل نفسه لها مرحشا للرئاسة حمام دة الكساد جمددا  .  املنقسم  د  ىل تصا كن قد مرت ٔاشهر  مل 
دة لكمة  امعلقصار عرف اللك ٔان ٕانقاذ الب فقط لی د ألمرياك-مورجان .  ىپ  . هچ من وا  -الشخص املا شبه األو

رمهتا ٔامهیة تذكر جتون  ت األبیض ٔاو لواش س للب   .  ؤان ل
ى  هب الالزم ابلضبط ىف الیوم ا دة إبقراضها ا ت املت ة بأن كفل مورجان حكومة الوال رام ل فائق ا هبذا التد

ه ٕافالسها شهر ف لیه قریباابت واحضا ٔان الكساد مق ، اكنت س الاهتازى  فالنصجاء رهان لكن لنفس السب  . ىض 
ميوقالطى  ش جدید خمتلفىف احلزن ا ن اتضح جفأة ٔان العبودیة اكنت ٔافضل هلم من ٔاولئك  ، ىل ج العبید السابقني ا

لوا وهنا املفارقة .  احلریة ،  توفري الطعام واملأوى هلمحراب ضد حترر العبید واكنوا ساعهتا كبار امللزتمني ب یوما ٔان من د
عها الشعاراتیزنلق سقوطا حرا لهاویة یصبح فهيا حزهنم االٓن ركوا  ى سیجعل من القرود السوداء مراكیب  ب  احلزن ا

اىن ن هو ظل ذ احلنجرة من مث و  .  بدال من الطعام ا را ن العاتیة خمیفة الضجیج املدعو ویللیام  مرحشهم للرئاسة لعقد
  . ن مع مع فشل ذریع ىف لك املراتإ من الزمان و لني اكم
ما ز بوضوح ٔان الرصاع الصیاىص ىف ٔامرياك ٔاصبح ما بني املادة وال ،   ، بني البنائني والنتاشني ملهم ٔان من ساعهتا متا

ا حىت  س سا  ا ا م ا (’  األهلیة  ‘حربه ىف بعد ٔان اكنت ب ی اربون ، چ كن حراب مبعىن ت الىت  ، )  األهل ال یت مل 
ا حول الرثوة واملوارد ا  اللكمة ٔاى رصا الق الفا ٔا   .  ال ٔاكرث نو ، ٕامنا اكنت 

 
  ؟ قرن الشيوعية البغيضكيف وصل بنا الحال ل

كن هناك طبقة وسطى ١٩١٤حىت  ،  تقانیا املرٔاة والشغی سامهوا جبد ىف احلرب جفاءت فقط ألن .  ىف ٔامرياك مل 
ميوقالطیة كام نفهمها ىه التاون هو .  مطالب احلقوق هلم بعدها د ٔان ا سأهلم ٔا ساویة  ، لمل  وب م ساویة وج عقول م

ساویة سمح بتصویتة  ، ىه احلمكة وراء التصویتات امل ا ابضیةومن مث س الملیون دوالر للك ما  ٔانت ؤاضعافها  ، م
  .  ملن ميلكون األضعاف

ساحمه الفطرى :  ا السؤال لف االٓخرن واعتبار حتضريمه -هل حيمل العرق األبیض ب نب لت كن شعوره اب ٕان مل 
لیه ا مسیحیا مقدسا  ائه دا -واج راطوریة النوا احلسنة ، حيمل بذور ف هتت ٕام ىل األقل  ؟ وقد رٔاینا كیف ا

س هذا الشعور الال شعورى املسیحى هو ما استغ جالبو العبی سار-د اجلدد ٔال ال ىف  -ٔاحزاب ال وجنحوا من 
كن لك الغرب ملبو للك القارات كام قلنا ، الهدف العكىس متاما   ؟ حتویل ٔاوروپا ٕان مل 
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  األنتروپى -األخالق  -التقنية 
اضنة القمي ى  ، احلرب األهلیة األمريكیة ،  اضنة الهویة ، الریف   ، العبید بأى معىنحترر  ، ’  ذهب مع الرحي  ‘ما ا

  . ٕاخل …وصوال للتضاد احلاد ما بني الریف واملدینة ىف التصویت لرتامپ ٔاو التصویت للربكزیت 
عالون ، املدن شاممو لكة ا ، م الق   . مرتخصون ٔا

ال حلرب األهلیة األمريكیةاك-ىف احلروب  ، مرة ٔاخرى رص ٔانرتوپیو املدن -م حض والسب وا ، وسهو ، البا ما ی
دث یات األ ا من التق   . ٔاهنم االٔكرث ٔالفة ومتك

اتورات روما ري من سلطاته لس رص لك ریطانیا ، تنازل الق كرر مع م  اریو  ٔن احلضارة ال تتعمل من  ، س لكن و
دث ما یناظرها ىف ٔامرياك انة العرق ،  لینكولن.  ٔاخطاهئا رسان ما  ى جىن ما فأق ابملغف ،  ٕان مل نصفه ابهلمجیة وخ ل ا

  . صنعت یداه بق مث ابستخراب شامل ألمرياك الىت تومهها ستكون ٔافضل ؤاقوى بتحرر العبید
ت األبیضلابت  ري مسبوقة انزتع معظمها من الب ول هیلل سلطة  ومل تعد ٔامرياك مجهوریة كام تومه مؤسسوها  ، لاكپ

منوذ ، األفالطونیون ىن نفسهٕامنا دميوقالطیة تنافس احنطاط ا داد القرن  ، ج األث بل هوت دونه مبا ال یقاس ابنتظام ابم
س ماركىس ٔاسود ىف  ،  العرشن اب رئ فاق ٕاجرامه لك احلدود واكد ابلفعل ٔان  ٢٠٠٨ٕاىل ٔان جاءت الطامة الكربى ابنت

ابیة بتحو  ة ٔاو ما ٔاسامه هو دومنا ٔادىن مواربة ٔاو جخل ىف وعوده إالنت  fundamentalل ٔاساس حيولها لشیوعیة ستالی
transformation  .  

ى  لل واملوت-هل األنرتوپ الل  ٔاو ، الت الامض
بون مرة ٔاخرى  ،  ٔایضا ؟ قدر -والسقوط بتعبريات ج

ا ل ٔان حنىك قصة الوجه االٓخر  ، لنؤجل إالجابة مؤق ق
  . للقرن العرشن

 
  التقنية التالية -؟ أو الثورات-الثورة 

یة الثالثة رخي ملیالد الثورة التق ال .  یصعب حتدید 
اریة ىل غرار ابتاكر االٓ الب السب .  توجد حلظة فاص 

ىل  شتغل  ٔان الكهرابء مكصدر للطاقة اكن ال بد ؤان 
كون  اكنیة وقد  ىف  ، نویة بعد -لكهرابءا-ىه ٔاجزاء م
ى ظل ٔان إالبداع املیاكىن  زال ا واصالاكن ال  ىف  م

زال ال تعلمون ال وختلق ما ، السیارات الطائرات   عنفوانه
  . ظهری ظهر و ی 

راها ٕاذن هناك انتقال تدرجيى من ط اقة امجلاد الىت 
ت ٕاىل لید االعني وتلمسها  ٔاخرى جدیدة امسها إاللیكرتو

ة  سیة  كهرومتىض ىف ٔاسالك ٔاو حىت طاقة موج مغناط
كن ىف الفراغ متىض ىف الهواء    . نفسهٕان مل 

رتاع  سون للمصباح الكهرىبتوماس ٔالڤا هل ا رتاع جسلها ابمسه ١٠٠٠مضن ٔاكرث من - ٕاد ون نیومان ڤرتاع أام  -ا
یة الثالثة اسوب إاللیكرتوىن هو بدء الثورة التق لثة .  لل رجة ٔان یفضل اعتبارها ثورتني  البعض جيد إالجابة صعبة 

تني ، كهربیة ورمقیة ورابعة ت كتحمك ،  ، یفصل بني حق ت كقدرة وإاللیكرتو   .  إاللیكرتو
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د ربط  ىف لك األحوال لو شاء ٔا
یة العامل املعارصة ابمس  اة التق ح
كون سوى توماس  د لن  خشص وا

سونٔالڤا  ى خلص نفسه ىف  ، ٕاد ا
هنام  لكمتني مع الفارق المكى الهائل ب

ولو اكن  ، إاللهام والنتح ، ىف رٔایه
لثة فلن  د ٔایضا ٔان یضیف لكمة  أل

  .  كون سوى التحمك
ات جفرها  حلدودها هذه اب

رخي  شهده  ىل حنو مل  القصوى 
یة  سانیة-التق رخي إال  - بل رمبا لك 

س  هخشص آخر ل  ،  بعید الص م
رجة ٔان یعتقد البعض ٔاهنام 

ت ‘ ا حلد ما ’ ب كن حرف  ، ٕان مل 
حفهيام  ٔن م ذائعى الصت جدا ف

دة شأة وا س  ،  .  جتمعهام م ل
رستون بتاع املطاط هارڤى  فا

ىف  هثام األصغرٕامنا  ،  تاوإالطار 
سمیة ابش ال  شذاتیة ال  ، حلراف

  ! ذ الفاىش املثاىل

 
  الفاشى املثالى
ري .   نعود للس ملشهد آخر ٔاو ٔا

ن عرص  شاپلني قدم  شارىل 
ة  ٔاو ابألخص خطوط إالنتاج -الصنا
ة ال هنائیة -الفوردیة ،  ٔفعال رت

ربط ذات  ث الشغیل یظل  ح
شاپلني شیوعى .  املسامر مدى معره

مل العصور  طرف وابلتأكید قدم ف م
سانیة شغل املصانع ، )  ١٩٣٦ (احلدیثة  ن به الرٔاساملیة وال ٕا قة  ىك ید   .  ، لكن الواقع ٔانه ٔاصاب كبد احلق

ة ىه كذ فعال عضیة  ، واحلضارة ىه هذه حقا  الثورة الصنا الیة التخصص ما بني مخ  organism، م ة  ح
ب املخ ساكن وسلىب  ،  ال بأس ٔان قدميا اكن یعتقد ٔان القلب هو املسیطر ألنه یتحرك ویصدر ٔاصوا.  وعضالت

عضیة  . ظاهر وال یبدو ٔان  ٔاى دور هبذه األمهیة ىف احلیاة ت املهم ٔان احلضارة م قل فهيا التعل الیة الاستقطاب ت
ىل ألسفل د هبوطا من ٔا ام العضالت قط ،  ىف اجتاه وا س التفكري ٔاو ٕاصدار األوامر من  ولو املتعضیة نظام  ، ول

ا الطبیعة لك هذه البالیني من السننيفاشل ملا و  لیه ٔام   . افقت 
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مل  لكن ماذا تعمل عن هرنى فورد 
الثورة الصناعیة ومؤسس إالنتاج 
ىل واألمتتة وخط التجمیع ورمز  الك
كفاءة إالدارة بل واحلمل األمريىك 

ق  ، نفسه وٕالىل ىف نفس الوقت الرف
لام  شاپلني صنع ف دى  شارىل ٔاف

ه من لك هذا   ؟ هيامج وسخر ف
كره املدن  هل تعمل ٔانه اكن 

ة  ، ؤاجواء املصانع ته الریف ویعشق ب
ایة  ورعى مزنل طفولته فهيا فائق الر

ایة املتاحف ألمثن ممتلاكهتا   ؟ كام ر
هل تعمل ٔانه اكن یفصل ٔاى من 

دیه  ا مسا دمه حتس لو اقرتح ٔا
دده هو قائال   ، لىشء اكن قد 

اذهب ٔانت جيب ٔان تصبح صاحب 
هذا والٔكرث من مرة مشل ابنه  (رشكة 

د سواء للسب املذكور  ووریثه الوح
الق املدینة واألرستقراطیة  ٔاو أل

سهبا ٔاو لطراوته إالداریة   ؟ ) الىت اك
هل تعمل ٔانه اكن مشولیا ابملعىن 

ىل آالف احلرىف  لللكمة ميىل جرب 
س فقط ما یفعلونه ٕامنا  ه ل موظف
تفكريمه ونظرهتم للحیاة حىت ٔاصغر 

  ؟ التفاصیل
اكن روبو یؤمن هل تعمل ٔانه 

ابلتمنیط املطلق حبیث مصد معظم 
ه حىت لون الطالء د مطلق التطابق مبا ف دا مو ج سوى طرازا وا   ؟ فرتة ٕادارته للرشكة ال ت

ه هل تعمل ٔانه ا ىف العامل للتعمل م لىن وآخر رسى تتطلع ٔاعىت عصابة ماف ر مصنعه بفریق ٔامىن    ؟ اكن ید
س صناعیا وٕادار فقط  د ملهمى هتلر والنازیة ل اجن ىه الرتمجة األملانیة لسیارة ڤولكس ڤلغو  (هل تعمل ٔان ٔانه ٔا

جها سمى هبا فورد السیارة الىت اكن ی زور ٔاملانیا ٕاابن صعود النازیة وحصل ول ، ) الشعب الىت اكن  س فقط ألنه اكن 
كرمي من هتلر دالیة  ذ العقد  ،  ىل م ري م ك ل لك هذا  هيود ق ات فائقة التحریض ضد ا ٕامنا ألنه اكن ٔاصال یعمم مطبو

  ؟ الثاىن للقرن
زدرى األغنیاء فساء هتلرىف هذا مبا -ومصم ؤانتج السیارة االٔكرث شعبیة ىف التارخي  ، مع لك ذ اكن  اكیة ىف  -خ

ستطیع ٔان برتحب مهنا بذات القدر لو شاء اهتم املرتفة الىت اكن  ح  . ح ة للشغی ٥هو ٔاول من م ؤاول  ،  دوالرات یوم
ات الشغل بـ  دد سا ات ىف الیوم  ٨من  ىل  ، ) قاسیة للغایة ابلطبع (سا م الشغل  م ىف  ٥ؤاول من قرص ٔا ٔا

ريها ممن مزا مل تضغط هبا النقاابت  ،  من ٔارشك الشغی ىف األرابحؤاول  ، األسبوع لها ىف املقابل الىت -و س اكن 
ا  مل هبا هؤالء البلطجیة ٔاصال -لو اقرتبت من مصانعهحرف كن لی بل مهنم من رٔاى ٔاهنا ستدمر بزيس  ،  مزا حىت مل 

http://www.everyscreen.com/photos_18/HenryFord_03.jpg

http://www.everyscreen.com/photos_18/FordGT_LMEdition_01.jpg
Question of Genius! 

* [Date: October 5, 2022].



١٢١  

ه رم ة  دةهذه وت زائد ٔانه اكن یؤمن بأن لك اكد.   الصنا واكن یؤمن  ،  العامل املتفانني احملبني ألشغاهلم مه ٔارسة وا
ارة العاملیة احلرة سعى لیوتوپیا ما من اجللوبة والت   . ٔاو 

ضىت  ، ٕاجامال … ٔاو -هو مجع نق
ضتني الرشاسة  -؟ هل حقا نق

والتواضع معا األملعیة والكدح الشاق 
سو لكها ابلضبط كام معلمه وصدیقه 

شأة م ؤایضا - ري خرجي ریفى ال و
سون -املدارس ٔاو لع  . توماس ٕاد

ستطیع وصف ذ القاىس 
سلط واحلنون الفطرى معا  ىل -امل

زس ى  -؟ طریقة تناقضات ٕا وا
ندس ىف التارخي ٔنبغ   قد تتخی 

مكل حىت  ب هو جمرد فالح مل 
زدرى  ( تعلميه األساىس بل وكذ 
اكنت مشلكته رمبا هذه -لك املتعلمني 

هيوداجلوهریة  ا فقط  -مع ا مؤم
ستطیع  ، ) ابلشغل الیدوى الشاق
ٕانه حىت ندم  .  وصفه ابلفاىش املثاىل

اة  ى جعل ح ه ا ىل جنا الحقا 
ر الناس ٔاقل صعوبة بعد ٔان رٔاى  االٓ

ة  یة اجلان لل لثورته التق من الت
الىق  هتاون ىف اخلشونة ٔا وا

ر  ٔادركمبعىن آخر  و، أ  الكدحو  األ
  . وحزن لها ى پ األنرتو

ري  ل ٔان نغادر احلدیث  ، أا ق
عن الفاىش املثاىل قد ال تفوتنا خص 

دعى الهندسة مقاوم للتغیري ، نعم قرٔاهتا حص.  مقاومة التغیري ،  ٔاخرى تضاف لهذه املثالیة د ٔاعظم م مصم  ، بىل ؟ هل ٔا
د س هذا   بتاكرى اجلبار رفض الاسرتسال ىف الابتاكراتملاذا هذا الاوالسؤال ،  للسیارة ىل منوذج وا متاهیا لنقل ، ٔال

ل الانتقال لطفرة جدیدة كون بطیئا ممتعنا ىف النتاجئ والتبعات ق سؤال .  مع قانون الطبیعة ٔان التطور األصیل جيب ٔان 
رة سون  ،  ؟ نفسه هو ابتاكراملفرطة هل هذا النوع من احملافظة  ، ٔاكرث ٕا رفض التحول للتیار الكهرىب  ٔایضإاد
ة ٔاو قرص نظر ٔاورآه اللك و ،  املسمتر د ٔاهنا فقط  ،  قل ما شئت عنادا ٔاو غباء ٔاو جشعا ٔاو غرورا ٔاو بلط مل ینظر  ٔا

ا الطبیعةچ رجمة رمبا  ة موروثة عن ٔام دة العبقریة ، ٔاعظم خمرتع ىف التارخي هو صاحب  ی /٠ ٩٩عق
صاحب  ، نتح ٠

ارب  ی املصباح الكهرىب آالف الت املعارص  منوذج املقابل ا  (وآالف اللیاىل من ٔاجل جمرد الوصول للمعدن املناسب لف
سال العبقرى الفشیخ صاحب األفاكر اللوذعیة احمللقة ىف الهواء هو   ١معتقدا ٔان الـ  بال سیقانلكن شامم اللكة نیكوال 
٠/

ىشء ٠ ده    . )  ٕالهام سوف تف
ل ا ريا ٔاخرى ق ىل تناخسات ٕال ثورة املیاكنیك هذا ،  ملغادرةٔا ك العثور  هناك  . ىف ثورة إاللیكرتونیات ميك

زستور  سلط الاكرزىم لویللیام شولكى خمرتع الرتا اتوریة وال ك وهناك التواضع  ،  ائز نوبل -اجلیل الثاىن للثورة-ا
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What a Promise: 

Number of Transistors in a Dense Integrated Circuit (IC) Approximately Doubles After Every Two Years!
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سطة ٔارحيیة الروح والوالء لالٕ  سط الشخصیة املن ساطة الت شأة ال ة ال سان العادى اكملستحق لنواجت سعیه وكذا ریف
ام شهقت املاكنة والرثوة وائر املتاكم  ، ودميومة قميها  ة  -للثورة لثاجلیل الثا-رورت نوس خمرتع ا مث الرقاقات فسی

اس جدا  س -اجلیل الرابع- VLSIاملق مسه القانون اباملسمى األسطورة  (مع جودرون موور  ٕانتل وبه رشاك ىف تأس
  . ) الشهري

لك تأكید لكو  مسرت هاید-لكن ٔاهيام مل جيمع اخلصلتني معا  ، هام من هام ىف مقة هرم مملكة العبقریة  كام  -دكتور چ
  .  فعل هرنى فورد

 
  هذه هى أمريكا
و املهم ٔان هكذا ٓ ٔامام ٔاوروپا ذات اجلامعات واالٓداب والف ٕاىل خفر وتفوق  ، ن العریقةحتول ٕاحساس ٔامرياك ابلضا

هؤالء الاكدحون العملیون مه من یصنع  ، ذ ٔان شباهبا ٔانصاف املعلمني مه خمرتعون ، وٕاحساس ابلسیادة والعظمة
رشیة ل للك ال ه لك  ، ؤامه لك ىشء مه صناع الرثوات ، املستق ى یفقس م رتاع هو املاكن ا راءات الا ب  ومك

منو العنفواىن للعنوان اجلدید ألستاذیة العاملىشء هذه االٓالت وت الرثو   !  ٔامرياك:   ة ومهنام ینفجر ا

 
  فى الليمونالدقة معا للشيوعية هى العدد  پىتعريف شامل ومايكروسكو

  ساباتلحاستبعاد كل اعتبار للنوعية من كافة ا
  ! ضارة هو العكسلحتعريف ا …

ه هو جبدارة قرن  لك ما ف اولت الفاشیة استعادة ىشء من الشموخ احلضارى .  الشیوعیة البغیضالقرن العرشون 
ٔسف ىف املرتني  ،  املهدر ا ابض الهزلیة الىت تعمتدها -احلربني العاملیتني-لكن ل نت ٔ ة ل واقعة  ، اكنت ٔامرياك واقعة ن

رٔاسها ولت  ، حتت ربقة حمك الشیوعیني متزي تطل  لت لتقهر لك مشوخ ٔاو رغبة ىف ا د  mediocrityرص للغثاء ف
ميوقالطیة  نیة مكونة من شطرن معناها حمك القاللیط (املسمى ا ميوقالطیة لكمة یو احلرب األوىل توجت .  ) ا

ة ىف الراسپوتني یت ذاهتا  ،  ابلسعرة البلشڤ ىل ٔارض السوڤ دة الشیوعیة قلبا  -لتا-والثانیة توجت  مبنظمة الرمم املت
  .  اء لنوعیة احلیاة وال ألیة نوعیة ىف احلیاةوال عز  ، وقالبا

ى املرصیني عبارة دارجة تقول ٕان العدد ىف اللمون  ، ٔاهل النوعیة ، ىه دى رؤیة ٔاهل احلضارة ،  سیطة ؟ ملاذ 
  .  حلقائق احلیاة

 
  حكومات الوالياتحتى مريكية أو كومة األالحقبل مائة سنة فقط هل كانت 

  ،  تكن هناك مدارس ومستشفيات وجامعاتلم املدارس واملستشفيات أم يبنى هى من كان 
  ؟ خرىاألرافق واملطات وشبكات الكهرباء ومحخطوط التليجراف والتليفون وديدية الحل من أنشأ السكك ب

ل مائة سنة فقط هل اكنت احلكومة األمريكیة  ت-ق ىن املدارس ی ىه من اكن  -ٔاو حىت حكومات الوال
ا شف ات وجامعاتواملس شف كن هناك مدارس ومس شأ السكك احلدیدیة  ت ٔام مل  خطوط و ، بل حىت هل ىه من ٔا

  ؟ التلیجراف والتلیفون وحمطات وشباكت الكهرابء ٔاو شباكت ٔایة مرافق ٔاخرى
ٕاذ صارت مسأ وقت مبجرد ٔان  ، اكن األحص قطع رجلهم من البدء جداوطبعا  ،  ام ٔاجنزت احلكومة یطالبون ابملزید

الج جماىن ٔاو طعام جماىن ٔان سیصل األمر بعد فرتة ما للمطالبة بقرص وطیارة وخيت  واربت الباب قلیال لتعلمي جماىن ٔاو 
الیا ابلـ  (جمانیة للك مواطن  ل مما یعرفون    . )  illegal aliensٔاو حىت دخ
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سارع التفامق ٔانرتوپیا إ  ال ٔامرياك ی ىل ید فاشیة القرن احلادى والعرشنمن هنا ظل  .  ىل ٔان جاءت بوادر الانقاذ 
متع  اع ا رتفوا شغالنة الصیاصة-سقط م رتعوا وا  -األوابش الفش خرجيو القسم األدىب ممن مل یصلحوا ألى شغل فا
حولوا  طبقة ضد طبقة من ذات الشعبقطاع ضد قطاع ٔاو فشلوا ىف حتریض  ني، ف  ،  األرضلزعامء للك مستضفد

دة لالفرصة  رون لیهتإ سرتزاق و وح ة مشباع هنم طف ة األخرى املتا س فقط من ركوب القرود واألقلیات العرق ، ٕامنا  ل
الب قطعان اكم من اخلارج   . ابتت سرتاتیجیهتم الكربى است

 
  حصان طروادة

هتا اتوراهت ٔامرياك مل تعد حتاىك روما ىف فاش هتازیة س اركیة الرثیةٕامنا ىف ا ٕامنا ٔاالضش الصیاصة  ، ا و لیهتم حىت األولی
ميوقالطى الیا و الساكن ثلث .  الفكة عصابة احلزن ا رامپ  س  ميوقالطیة اخلارج عن والء الرئ ظل یؤید العصابة ا

سوا واس  سوا من الشعب ٔاصال  پال رامپ لك البیض لصفه ،   ، ل ذ  سار من قطاع هائل لقد ٔا ده من وجرد ال من قوا
ساطة حمتیة راهن ید الىت ارپ، هذه االٔ   واألغیار پالل خطاب الفصل العرىق بني الواس لهيا رهان العمر ألهنا ب

رجمة  ا من  ا الطبیعة وما وضعته ىف لك م لینا ٔام دیدیة العنادچ فرضهتا  ة  ري ىل ٔان الثلث  . ی سبة خضمة و
الء األغراب األغ  ل ،  یارمسبوقة من ا اوز مبرا سیطة تت ٔاقىص ما ميكن ختی ىف الربك الىت ت الشوائب ال

ة چ ال    . املستقرة ٔاو شبه املستقرةالعادیة یی
رشاسة لعقود طوی لیه  دة سهروا  ت املت ة ٔاو ٔا ما اكن ٔاهلیة  حرابومل یعد الرصاع  غزو عرىق اكمل للوال ٔاو طبق

دةسرتاتیچیة یتلخص ٕامنا  ،  امسها   !  حصان طروادة:  عنواهنا ىف لكة وا

 
  اإلله الصامت

ات املعارصة أ  رتا ل بیوتنا مه الا حلاسوب ، الطائرة النفاثة ا خرجت لكها من املؤسسة العسكریة األمريكیةالىت تد
رة طاقة  شطار ا ت تلیڤزیون الساتیلالیت ا كروویڤإالنرتن یل املا وسعنا الطیف ىف الاجتاه ٔاما  ، وصوال ألشیاء من ق

  . العسكرى فلن نقف عند الصوارخي وسفن الفضاء
ل ىف وادى السیلیكون هو املؤسسة العسكریة األمريكیة  یات املستق حتدیدا -هل تعمل ٔان ٔاول من وضع قدما لتق

زوغ القرن العرش  -مراكز حبوث سالح البحریة لعل ٔاشهرها هو التلیجراف الالسلىك ل  ومن  ، ن ٔاصالؤان ذ اكن ق
یة امعات واملعاهد التق ة ،  ساعهتا صار ق لل هذا .  مث للرشاكت من ذات احلقل وىف مقدمهتا ابلطبع رشاكت األسل

ل ٔان یصري هذا الوادى یعج ابلرصاصري  بیة-طبعا ق د ٔاو حرص -حملیة ؤاج  ١٩٩١ٕاىل اجلوار خریطة من سنة .  بال 
ت   .  احلاسوبیة لرشاكت السیلیكون مبعناها احلرىف تؤرخ لبدایة مزامحة رشاكت الطر
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  قطعا صاحبة الكلمة األخرية هابالضرورة لكن لىمايكروسوفت ليست صاحبة الكلمة األو
كروسوفت مل تؤمن  أخرا ما ت نفسها ٕاال م ابٕالنرتن

أخرا جدا رمبا ٔاكرث ، ومل تؤمن ابخللیو  جدا .  ؤاكرثى ٕاال م
سبة للثاىنىيخشصیا اكن رأ  اصة ابل وٕان  ،  من رٔاهيا 

امتة املطاف  رجمیاهتا األشهر اكنت ىف  حزمة -طوعت 
س ت األندروید -ٔاوف سبة .  خللیو ٔوىل ابل ل

ت- فاخام أزمعس -إالنرتن سبقهتا قلیال لتغیري رٔاىي  ٔاىن م
ة ان واكن هذا لی وضع املوسو لهيا اب .  الربیطانیة اكم 

 لیه احلال الیوم جممتعا ىف األمرنٔاصبح لكن انظر ما 
ىل لك تفامخ فوقا  الم ت  نقصد ،   ٔاو خ بزيس إالنرتن

ابیة   .  األخضم املسمى احلوسبة الس
كام حصان ٔاسود تقدمت رسیعا ىف املرتبة من ال ىشء 

ٔاواخر -حىت صارت ىف حلظة كتابة هذه السطور 
ارشة بعد ٔامازون -٢٠١٩ رمبا استضافة .  الثانیة م

ا س سیط  ه  م لك امل  س املشار  ألنه لو  ، ٔاوف
ىل استضافة  زالها احلاىل مع ٔامازون  دث وانترصت ىف 

اجون  ت الپ سب السخط الواسع -بیا وهو حممتل جدا 
ت الاستخبارات املركزیة ف  ىل استضافة ٔامازون لبیا

سار  ائنا  ٔاكرث مما جيبیبدو صاحهبا  ٕان مل نقل 
ىل األقل خشص مزدرى وممقوت جدا من  ، للوطن فهو 

رامپ لو جنحت ىف ذ فقد تصبح سیدة  -دو 
ت رها یوما سوى نوع جدیدا من  ، ٔایضا إالنرتن   . الربیدهذه الىت مل 

كون  ة اللكمة األوىل ابلرضورة لقد ال  كروسوفت صاح ظر حىت تقول لك كما رية ت ة اللكمة األ ن قطعا ىه صاح
ىن  ، ري الصغرية لكمهتا مث تصدر حمكهاالرصاص یا حلدودها القصوىتت ريها تق دة مث تضع ثقلها ىه نفسها ىف تف وما  ، وا

دة مهنا وجعلت مهنا املواصفة  ، ٔاكرث ما اشرتته من رشاكت صغرية نافسة وا ارت من بني فورمات م ٔاو ما ٔاكرث ما اخ
ة اسیة للصنا ئق ٔاو حىت الوسائطملفات  ،  الق   . ة تطولوالقامئ ، االتصال التلیڤزیوىن ساكیپ ،  الو

متلكها سعار الوصول ٔاوال یة  سوا  ،  لك رشاكت التق ى موظفهيا دونه ا ت  ب التعل وهذا هو السطر األول ىف كت
رية.  لك ىشء رید الوصول ٕاال األ كروسوفت العكس ال  ك كثريا ، ما ريا یض   . والسب ٔان من یصل ٔا

  ؟ ملاذا:  فقط السؤال ، جربوت ال ینازع …

 
  وأما الرصانة فتمكث فى األرض

ٔاما البزيسات  ، الرصاصري مجهورمه ٔافراد.  لعل ٔاوحض ٕاجابة تأىت من هذا املثال نفسه ، لیه الرصانة ىه ما ميكث
ال هیك - فاعم حسابة .  وىه اجلزء االٔكرب من الكعكة فلن یذهبوا ٕاال للرصناء -واكمل قطاع األمن القوىم عن وزارة ا

ك كون األوىلروسوفت اكما األوىل ال یوما سوف تصبح لكن  ، وواسعة املوارد معالقةرشكة ٔاو الثانیة ألهنا  ن ال بد ٔان 
ىن … .  لسب ٕاال لكوهنا األعرق واألرصن   ؟ حص ، سؤال الاستدامة 
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ت جووجل تعمل هو نفسه ىل ٔانه  كروسوفتىل ذكر األندروید فٕان متساح إالنرتن لق .  درس األندروید من ما ا
ص  اسیة مبنتج رخ اىن-املواصفة الق سخ ا ني لل و وس والویندوز اك مف واصرب شویة وستأتیك األموال هائ  -ا

ة ویندوز  . سید العامل ویصبح لك ىشء سهال ستصريوساعهتا  س لق  اولت الحقا  كروسوفت نفسها  املفارقة ٔان ما
ت الناهبة ىل  ، قد فات األوان لكن اكن ، كنظام تعمیل للتلیفو رات هنا وهناك  ت ابلفعل ٔاطنان من الاس وقد بن
ى ابتكرته جووجل   . النظام ا

 
  مفتاح الفرججميل والصرب طيب 

ت  ىل جزء من كعكة بزيس إالنرتن كرار ىف احلصول  كروسوفت الىت فشلت مرارا و ىل رٔاسها مضامري كثرية -ما
ات حمراكت البحث  الواملتصف هبار  -م متع التقىنصارت الیوم حمط ا ها كعامصة إالبداع ىف حقل الثورة ینظر ل  ، ا

رتاف جاء رمبا .  كلكإاللیكرتونیة  اهذا الا س ء  یة التصممي ٕاطالق احلاسوب السطحى مع حتدیدا  ،  ىل حنو مفا وتق
وح لغة النیون  یات األبعاد الثالثیة ىف نظام التعم املف ريهایل ویندوز وٕادماج تق  . ري املتوقعةلصدمة اكن ٔاقرب لمما  ، و

ة  -مبناسبة لكمة ٕابداع-األدىه  ی لق الطائفة ا  cultٔان حصافة ومواقع الرصاصري الىت طاملا طبلت وشاركت ىف 
ىل مضض خلصمهم التارخيى ، لپاملدعوة أ  سحب هرتالهتا التارخيیة هذه ومتنحها  كروسوفت ، راحت رسیعا   ما

ة الكئیبة الىت جاءت یوما للمناظرة التلیڤزیونیة بقمیص ٔابیض ومالس تقلیدیة یذ  ،  املالئك عكس الشیطان املثري ال
رتدى ٕاال األسود ى ال    . املمتع ا

سكو س لیج سان فرا قعات  صعلاك فكة فهيا ،  ىل عكس ثقافة مس س مل یو اكئنا سائبا م رعرع  ،  بیلل ج ٕامنا 
ة لها ،  الشامل بعیدا ٕاىل كروسوفت رب ارت ما ىل ٔایدى آى ىب ٕام الىت اخ یه ٔاصال من  ، تعمد  اهتا ما  ی فعززت 
ینات  اتچ رتام ا ات رشكته ٕاال بعد  . الرصانة والسمو وا ت ائیة ذات شأن ألى من م سنة اكم  ٢٠مل یقم حبم د

ٔاسلوب احلیاة لن یفهمه ٔابدا ٔافاق هذا .  ٩٥د طبعا ابملنتج ویندوز واملقصو  ، وبعد ٔان صارت ابلفعل ٔاكرب رشكة ىف العامل
روپاجاند ة وال ل مؤسس أ  ، امل ولن یعرف قط الفرق بني الصنا ى مل هيدٔا ٔابدا ٕاىل ٔان صارت رغام ذات الزعیق ل پم ا

سیانعهنا  ح وطیات ال   . ٔاما الرصانة فمتكث ىف األرضذ ٔان و  ، االٓن تذروها الر
ت واجللوبة ،  معوما لیه احلال ىف عرص إالنرتن بغض النظر -لكن  ، ىف ماكن الحق سنضع  خریطة ٔاخرى ملا ابت 

ائیة كهذه دد الرص  -عن املعایري الىت تظهر هبا األسامء ىف مواد د لاصري فقط تأكد ٔان  .  الصغرية ابت هائال وفوق الاح
من ٕا صامت امسه املؤسسة  - devolutionٔاو لو شئت التطور العكىس -ولو سنصیغ هذا بعبارة ٔاخرى فهو التطور 

كروسوفت ،  العسكریة ٓى ىب ٕام وٕانتل وسوىن وما ة  ةوصوال لرصاصري  ، الٓلهة شبه صام ساریة وشبه  الغیط الصاخ ال
ساریة  اج من نوعیة أ ال سبووك ل پمرعبة إالز القة هلم  .  وهواوىوف ابحلوسبة ٔاصال ابلسیلیكون وال حىت من ال 

جالني جل وا الیة ل عیة م اضنة اج سكو  س م  وجدوا خبلیج سان فرا ث هوملز ونصبایة حتالیل ا ، وطبعا ٕالزياب
س بأكرث من  ة األكرث خصباثريانوس ل   . الفضی

 
  درجة من أصلها ١٨٠حتى تصل للعكس  املصطلحات تتماسختتناسخ فهكذا من املادى للمعنوى 

ساریون  ون ‘ٔاو -ٔاطلق ال ى سوف یعرف الحقا  ذٔانفسهم م  سمیةكام ابتوا یفضلون ’  التقدم احنناءة القرن هذا ا
ة البغیض ال الاكتب مارك تون -بقرن البلشڤ ادة إالعامر التالیة للحرب األهلیة وما شهدته  ،  من ٔام ىل عقود ٕا ٔاطلقوا 

دة كبرية بفضل السكك احلدیدیةمن ازد صادیة وا طقة اق ٔاطلقوا  ، هار هائل للبزيسات ال س بعد ٔان صارت ٔامرياك م
هب  .  Gilded Ageلهيا امس العرص املذهب  ىل ٔان ذ العرص ٔاسفر عن متاواملقصود ابملطىل اب شدید  ز طبقى ال
ریة متثل  اصفة-ابملائة من الساكن لكن  ١اد بني قرشة  ة الـ  -م   . ابملائة ٩٩متت قدر ما ميتلكه بق
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صادى صكه آدم مسیثاللیربالیة  ىه الامس اجلدید للشیوعیة احلرابئیة سارقة االٓن  ، الىت ىف ٔاصلها مصطلح اق
ات مل تعد تتورع عن رسقة لك لكمة طیبة بل .  ریرباریة الزعیق الابزتاز التحریض املظاهرات واملطالب ،  املصطل

ى الناسلك-وحتویلها  را  ىل صدرها ٕاىل  -ام وجدت  تقد د تلو االٓخر تلصقه  كر الوا إالسالم تعمل ذات اللعبة  (س
داثة عرفها العامل ة ون اخلطاب إالخونوكفى ٔان تلحظ تال ،  الحقا وصار ٔاصل لك  كن سا ى یوما بعد االٓخر ٕان مل 

  . ) بعد األخرى
د اب،  رسقوا املادیة وبقت ماركسیة مانیفستو نقل الوعىىف البدایة  رسقوا احلریة بقت الفوىض  ؟ الوعى:  وا
ميوقالطیة ا الطبیعة بقت یوتو . وا لیق بقى هالوس مش  .  للرثوات’  إالنصاف  ‘یا املساوة وپ العدا إاللهیة ألم ٔ التحیؤ ل

الن العاملى  . لكة التحیؤ للجمیع زنیة والسالم وإال ا بقت املساواة والك ل ٔاو متوت جو ل ٔاو تق كوك حلاحلقوق الطبیعیة اق
الق ٔافالطون وسوع ومواعظ حامضة ولینني.  إالجرام ن بقت ٔا ال املقدس ٔارسطو ودارو التطور  . قمي كتاب األد

یة واحلداثة وا یة املادیة ٕامنا لثورات التق ة-مل تعد القفزات التق س بعیدا هو التقدم هثا ىف الهواء ابتت  -حتت امس ل هتاومي ی
یا ج تقدما تق صادى ميكن ٔان ی رب للك ٔاساس اق سار ا   . وهمل جرا .  ال
س بأكرث من شكة دبوس رة .  املدهش ٔان لك هذا الفجور ل لهيا متاخس ،  مفرداهتا من احلضارة لك نذو خيالربا جيرون 

morphing  ، سیطة ىموخيتلقون ماكنه ،   من جوهرها املادى والطبیعىیفرغوهنا  بطرقعة ٕاصبع  یوىس  ،  معىن ت
دوطبعا  اء ٔاهنم خمرتعوها األصیلون وال سوامه ٔا ات انقلب معناها مجیع  . مع اد درجة ىف قرن الشیوعیة  ١٨٠املصطل
ست . البغیض الیني ، غرب ٕان وجدت ذات الشیوعیني سابقاوال  دا ؤاهنم  ، الریربایني  یصفون ٔانفسهم ابلرٔاساملیني 

ا عهنا   . ٔارشس امجلیع دفا
ا ه یلطخونه ، العكس حصیح ٔاح ىل رسق داء ٔاشد ٔاصا ٔاو جتذرا قدر العداء بني الفاشیة .  ما الیقدرون  ال یوجد 

ناقضتان ، والشیوعیة ى ، لكیا للوجود ٕاهنام رؤیتان م ظور املوقف من األنرتوپ راه  ، ىل األقل جدا من م ٔاى -األوىل 
ا رٔاسیا شاخما كام املس والهرم -الوجود ا كرمال حصراء جزرة البعر اجلرب العرب ، رص دما ٔافق راه    . والثانیة 

لث ل  م.  لط األوراق  هنم وبني خصو ب املسافة ب شنا مؤخرا .  تضب ا اجللبة الكربى حول املساندة املزعومة و
ا ابض ض من الپو  رامپ ىف ٔانت و  ى یقاب  ،  الرئاسیة ٢٠١٦نیني  وكذا تأییدمه للحراكت الفاشیة األوروپیة وا

روسیا وشخص پوضني حتدیدا ى  ، اجعاب عكىس من معظم هؤالء  یىت ا ب التارخي یقول ٕان احلزب الشیوعى السوڤ
ريطاملا ا  املیا  ، متى ٕالیه هذا األ ىف تلویث لكمة فاشیة كام مل  -املاراثونیة ٔادبیاته )  وق  (هو و-اكن رٔاس احلربة األكرب 

د ٔاو كیان آخر لهيا ٔا   . یتطاول 
صة الكوجنرس األمريىك ة م لف سختان مهنا ىف  نیة بأن املنحوتة املوضوع   ، فاشیةىه الرمز التارخيى لل ، فقط نذكرك 

ى لك ٔاعضاء هذا الربطامنا الیا    . للكمة امللعونة 
اىه ىف خطبه بتعصب الشعب األملاىن لمیا .  هتلر اكن ی لهيا وبدقة مجی والتعصب لكمة ترتمج  الربجمة الىت 

یناتنا س فقط  ، چ رش ل ینات ال ات چ ىل دكتور دوكیزن  (ٕامنا لك الچی ابة خمتلفة قلیال لك  عنونةرمبا یقرتح هذا 
ىن  ، لكمة تدعو حقا للفخر وال تعترب قط لكمة سلبیة ٔاو لفظة سباب التعصب ، كام الفاشیة.  ) األستاذى الچیني األ

ا الحقا الشیوعیون ودراوش ا نثونميوقالهذا كام لو   . طیة ا

 
  ! تدليسات بال ضفاف

  ؟ لدارونية وقوانني الطبيعة وغريهاوالعلم واواملادية ماذا فعلت املاركسية بالشغيلة :  أو—
ة التحتیة  صاد-الب ة -الاق ة الفوق ،  درجة ١٨٠م ىه العكس م وسلوكیاهتلكن لك ٔادبیاهت -الثقافة- ٔامه من الب

د اب جلب ( ’ جلب ‘ د اب الوعى ( ’ الوعى ‘ ، ) وا ام ابلثورة دون  ، لطبقة الشغی )  وا ستطیع الق ألهنا ال 
صار ٕامام مادیة .  هذا ل الرسقةموال احلدیث العرص یعىن ابخ ىل س دم لكمة مادیة  ست ، كام رسق  ماركس 
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ة ولیربالیة  عد وقریبا جدا  ، كام ٔارشالشیوعیون الالحقون لكامت تقدم س  ، نفسهرسقة مصطلح الرٔاساملیة ال 
 ٓ سل ا دم طبعا طبق األصل  ( دم مسیثسیخرجون لیقولوا عن ٔانفسهم حنن الرٔاساملیون ال كذب حنن  إالخوجن ست

یال   قصدون ابللكامت عكسهاواللك ی ،  ريها ؤاو الوطن أ احلریة  تلكام   . ) ال جخل، نصب واح

 
 يمكننا الفكاك منهايمة عادية جربيات متوحشة فرضها علينا داروين وفرويد وال بهالتحيؤ لألليق و

ىل سلعة فاسدة ٔاخرى لكمة  فطة  ضة ارسقها ماركس ولینني وحطوها  یوم ٔامسوا هذا ،  ، العمل ملواصفاتنق
داء العمل اشرتاكیهتم ابلعلمیة دى ٔا ن وفروید ، ومه ٔا ه دارو دٔا .  ، وٕاىل القلب م ن شیوعیهتم من م  الاصطفاء الطبیعىٔا

قة  لیق ٔاو من حق ٔ رشى ما ٕاال والتحیؤ ل ا نقل ادیة ٕان مل هبمية الاكئن ال ةچ ح وتطفر خطأ ىف جشرة التطور ٔاق مبا  ی
یوسیات وخرائیات   ؟ لكها بال ضفاف ٔاىت به من فكر ووعى وت

د العبث ابللكامت لوا االٔاكدميیا . بل رسقوا املؤسسات العلمیة نفسها ،  وطبعا كام تعمل مل یقف األمر عند هذا   ، اح
لام مزیفا  لقوا  رتعوا واخ ىل ٔایدیولو صار  ، وحبو مفربكةا كر  الهتمچ البحث العلمى س لیتحول ألداة  ، اهتم وتدج

ل ٔاسوارها ة عریضة الطیف من غسیل ٔاخماخ العقول البضة ٔارسامه دا ت من األموال  ،  ٕاجرام هتاب الرتیللیو ٕاىل ا
عوثو العنایة العلمیة ة حتت امس حنن م   .  العموم

ىل طریق رسح ىف لك الاجتاهات ٔایضا بال ضفافإالسقاط النفىس  ٔن ینفون عن ٔانفسهم .  ة القحبة تلهیك 
ة كهتمة كون ،  ةچ یدیولو ىه االٔ الرٔاساملیة املتوحشة ویقولون  ، األیدیولوچ دة الىت ال ميكن ٕاال ٔان  ساطة ىه الوح ب ب

ه ،  رك القانون الطبیعى یأىت مفعولكوهنا جمرد  ،  اتچ لك األیدیولو ل ادو  ى وحتتفى اباخلري املطلق رى ف لتطور ا
ىل مدى  زال  بلیون سنة ٤جرى    . مبالیني التفاصیل هبر األبصاروال 

 
  كتاب األدغال -؟ ماذا غريه- مرجعنا األعلى

ٔن األمر من البدهيیات  دة و مة بال وقفة تفكري وا سهو  ىل حنو جماىن  ه  هو  ،  واملسلامتمصطلح آخر یمت تلطی
ل   . الغاب ىف بعض الرتجامت العربیة رشیعةٔاو  ،  قانون ا

اصفة راكن ٔاو  عرتفون بوضاعهتم ٔامام زلزال ٔاو  متسكن الناس خيرسون ف ال  ، ملاذا  كون األد ب یفرتض ٔان 
م مدرسهتم االٔكرب وح ٔاما لهيم اخلشوع ٔامام كتاهبا املف   ؟ لك یوم ولك حلظة واألقرب الىت 

د سانیة فوىض دميوقالطیة اشرتاكیة مستدامة التصا ةالأاو بنص  ،  إال باس لكى البال  Natureالطبیعة فاشیة :  ق
is typified by strength; humanity by weakness. Nature adheres to an immutable 
order; humanity to an ever-increasing chaos. Nature recognizes no equality at 
any level of its order; humanity preaches an all-pervasive equality and freely 
hands-out unearned ‘rights’ in an attempt to make its doctrine a living reality. In 
short: humanity is Democratic, nature is Fascist. —Boyd Rice, Standing in Two 

Circles —The Collected Works of Boyd Rice .  

 
  وقفة مككارثى األخرية

ارص ل  و املدهش ٔان فرسیا امسه دو توكڤ س ٔامرياك ا ميوقالطیة ىف -رٔاى  ، تأس ىف سفره املاموىث املعنون ا
ة األمريكیة ٔاابطرة ٔاشد جربو من ٔاى ملوك عرفهتم ٔاورو -ٔامرياك ىس ٔان متثال احلریة املهدى هلم  ،  اپىف جمول الصنا لكن 

كن سوى حصان طروادة ل مل  اع الباس   . ل مطلقآلیة دمار لكى بضامن شام ،  من مواطنیه ر
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ميوقالطیة ىف  لهيم العصابة ا رشیعات الىت تفرضها  هيم ال ه ٕا ى تلق ات ا رضون ابلف هؤالء األابطرة ٔاصبحوا االٓن 
  .  الكوجنرس

شیا فاشیة  ن مكیل   . وازنت بعض الىشء من اكرثیة نتاجئ احلرب األهلیةٔاصی الكو لكوكس 
ري األمريىك شاط    ؟ ما معىن ال

دههل اكن  ىل وشك ٕایقاف العصاىب مارن لور كینج عند  ى ٔانقذ شیطا رج كهذا  ،  ٕادجار هووڤر  ومن ا
سارى الشیطانیة الم ال ري ماكینة إال رية  ه األ هنی ركه یفلت    . و

 
  لقد هزمنا العدو الخطأ

س ٔاملانیا ٔاو الیاپال رن عبارة الٕاهنا  قى ل یىتپاتون قاصدا ٔان العدو احلق واألدق مهنا ٔانه ىف  ، ان ٕامنا الاحتاد السوڤ
ى االطرف األنرتو ، احلربني العاملیتني انترص الطرف اخلطأ  والسب املبارش والواحض ٔان ىف املرتني  ، ملرتخص شامم اللكةپ

سار  ت األبیض و اكن ال   . ميسك خبناق القرار األمريىكحيتل الب

 
  ؟ صديدزلعة عفيا أم قويا صحيا مجتمعا  ههل نريد

قص ٕاید ٔاو رجل ٔانت ٔامعى لكامت مرصیة  ؟ ؟ ٔانت 
ا سمعها یوم   . لكن دالالهتا شدیدة العمق الفاىش ، عفویة 

، املوقف التارخيى للفاشیة   احلظ -ٔاو حلسن-لسوء 
س ل مجیع :  واحض زى الشمس وال حيمتل الل ساریني ق ال

ني و  نيالكهول والسالم والعاالت والعاهات  واملرىض املزم
ني تلني عقلیا و  والعاهرات واملثلیني واملدم ن املو ا ولود

لفني سولني  م ن ؤاطفال الشوارعوامل ، ٔاو  واملرشد
وسنعود لهذا  ، والالجئني وامللونني معوما مجیع الهامشیني

نیة الرائعة من ٔامرياك  ى احلدیث عن جتربة إالیوچ
لهيا اكبوس  زحف  ل ٔان  ت القرن العرشن ق بدا

  . الشیوعیة
:  )  و ریت كامن ابٕالجابة  ( السؤال األجدر ابلسؤال

ة  ٔاصال ٔاصال فوقا عفى الص رید جممتعا قو م ، هل حنن 
ا ت ال حبموالت زائدة من احلثاالت   م ، ٔام جممتعا مك

رشیة والكساالت العاط جسدا ،  واألوابش اجلوا ال
خنا املیتةملیئا ابألعضاء  ة والبثور جلرجرینا اب م املتق

ة نقاط الضعف و  الصدیدالعفن و وبؤر  دم املنا و
رتاق السهل لیات واألمراض   والا ، ویعاىن من الطف

لیه الث متعیة مما یطلق    . فة املضادةقااملعدیة سواء املادیة البدنیة ٔاو ا

 

http://www.everyscreen.com/photos_18/NaziTrianglesCodingSystem_01.jpg
The Ultimate Solution! 
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  الثقافة املضادة
ب ٔاو الصحف ٔاو املوسیقى ٔاو ٔاى ىشء ، ةالطبا یة  ،  التلیڤزیون ، الس ، للصور ٔاو القصص ٔاو الك مادهتا ٔایة تق

ة یتوجب سلفا  یةم ب هبا كتق رب العصور ٔان ت لكن  . الرتح متعات تعامل معها طاملا ما اكن املعتاد  ذر توجس ب ا
زة رقابیة خمتلفة الصور واألهداف ویقظة رب ٔا ثقافة األمر ألنرتوپیة خطرة ىه ما یعرف ابمس ال نقلب ی حىت ال هذا  ، و
  .  ةضادامل

یاترب العصور لك العصور ٕاىل ٔان  یات ، جاءت الست هيا ، وما ٔادراك ما الست  ، الثقافة املضادة ىف اكفة معا
رمسیا العبید صاروا ٔاسیادا والسادة  ، املوسیقى الس العقاقري اجلس ٔاى ىشء ولك ىشء یدمر قمي احلضارة التلیدة

ة ىف   ، صارت ىه الرش احلرب وقانون الطبیعة الرصاع املفىض للتطور ، ٔامرياكصاروا عبیدا ف مسى ابحلكوك املت
ام ی ارة الطابور اخلامس املعادى حلرب ڤ ىل ىف انف سالم الانبطا للشیوعیة صارت املثل األ   . والسالم والاس

 
  ؟ أومال هى إيه ، الصحافة ليست جريمة

ست جرمية افة ل شطة ، موش   ، ٔاومال ىه ٕایه الص ة حبمك التعریف ىه ٔا م رضه ولك املهن ال ة  م نة 
ة   ؟ ٕاجرام

ات الزئريیة ‘عرفت  ة .  سارح البريلسك ورقصاهتا املبتذمب  ’  العرشی ة اكنت ن طق  كیة مدینة كنیو یورپ ألنرتوم
اال منرة اجلنتلام.  ابملهاجرن من لك عرق وطبقة وصوبانتفخت فعال اكتظت و  ك م ة كف ن الساخرة من الطبقات الراق
اها  لكام ٔاح مل م اروالی  ف سىكمرسح ىل  ٔا   . ) ١٩٦٨ ( م

سىكوب لهم  ، وصولنا لعائ م هيود ٔاو م س هذا  -مشهود األنرتوپیةطبعا ؤایضا -مشهود املاسونیة فٕان دور ا ذ تأس م
ة الحظعقد الثورة ال -الصحف وصوال ىف العقد الثاىن من القرن العرشن  ة -بلشڤ لكن  .  ملا مسى ىف ٔامرياك ابلتقدم

راما ،  ال ٕاذن الفن ىشء طبیعى للغایة  ،  وٕاذا اكن الرصاع هو ما یدور حو الفن ، ٕاهنا الس ،  ٕاهنا املرسح ، ٕاهنا ا
ا الطبیعة الص ألم   . ٔارسطو نفسه ٔالف كتااب بعنوان الشعر ،  بل شدید إال

 
  وقبح ألداة هدموجمال الفن من أداة استقرار األدب و

د  األدب والفن حتوال من التو
ب  األرسیة ودمع السعادة والتطب
متعیة ،  للواقعیة فالتقویضحتوال  ، وا

ذ مرص القدمية بل  القصص موجودة م
األساطري نفسها الىت تلهم لك ىشء 

نا ىه قصص دئیا ، ٕاذن  ف املهمة م
ست حماربة الفن ٕامنا استعادته ممن  ل

ركبون لك ىش ء ویقودونه ركبوه كام 
  . ىف عكس طریقه

ل اخلوض ىف تفاصیل  ىل ٔانه ق
نقف لربهة عند  ، هذه لك

ا هتصنیف  ابعتبار ذائع ، املاسونیة
ه موقف  ، ثقافة مضادةعىت ٔ  لك
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ندىس زمن األهرام مث زمن  ، واملاسونیون مه البناة ابألجحار ، ٔاصال املاسون هو احلجر ، شائك بعض الىشء صفوة 
ة رسیة ، الاكثدرائیات رشیة ٔاساسا هبدف ، وتوارثوا تقلید ٔان جيعلوا من ٔانفسهم جام تبادل اخلربات هبدف  ، التمنیة ال

ريا ار ٔاكرث  سمحون حبضور الزوجات.  جعل األخ ات هذا ٔان ال  دٔا  ، ومن جان لهيا م ؤان معارفهم ؤافاكرمه ینطبق 
سمیته االٓموىن ٔاو الهرمىسال تلقى بدررك اخلنازر الغنوىص ٔاو  ساطة .  ٔاو ٔا ما اكنت  اكن مهنم نفوذمه صار هائال ألن ب

ال ٔان التخطیط العمراىن ل ، لك القادة والنوابغ جتون واللك یعرف م د واش ىل األرض أل امصة ٔامرياك جتسید معالق 
ري هذه الىت  ، ورمبا األقل شهرة من هذا ٔان كذ لندن ٔایضا ، ٔاشهر رموز املاسونیة النجمة امخلاسیة بعد حریقها الك

ني حورس  ١٨ن ٔاعید بناء كنائسها ىف مطلع القر  ىل خریطلرتمس    .  هتامعالقة 
هتم س نة ىف زماهنا وىه بناء الرصوح فرغوا ٔامسیاهتم م ،  املشلكة ىه روما لكوا ٔارسار ٔاعقد ؤارىق  ن ام

ات م ة ، للهرتالت األفالطونیة  لل ز ٕاشباع فراغ نفىس ٔاو ٔا ما اكن  والسفسطائیةالرواق  ، لكن ما اكش یصح ، جا
اتندسني ییجى من  مش اللكة ىل الطبیعة والاكئنات  اب ٔن ٔارسطو بعد ما یعمل حبوثه ىف الصبح  ر  ، و بعد وح ، 

یوسویعلمه ٕایه ألفالطون رشح الضهر    . الت

 
  ؟ ما الفارق بني شيكسپري وأحمد عدوية

اة جمنونة ابحلب هترب من  ف
اول  اء املوت ب ارى ابد زواج ٕاج

متنع الصدفة العجیبة .  خمدر قوى
قة  و من معرفة حق یهبا االٔكرث ج ح

شرتى سام ویذهب لقربها  خطهتا ، ف
هبا بعد فاصل من النحیب  ميوت جبا

قظ ىه ورى ما فع .  الطویل س
یهبا بنفسه ، وبعد فاصل آخر من  ح

رشاهة لعل الن  حیب الطویل تق 
لها وال جتد ىف .  عبثا بقا مس تق

ب تغمده ىف  جر احلب هنایة سوى خ ا
متوت ىف ذات اللحظة   صدرها  ،

، طبعا بعد  الىت یصل فهيا امجلیع
هل مسعت هبراء .  فوات األوان
ه  ٔاحفش من هذا ؟ ٔامر مشكوك ف

، وقد اكن معارصو شیكسپري  كثريا
ب ابلفن الهابط حمقون متاما ىف ك وق العام  وصف ما  هتم  ….   ٕاخل  …، وىف اهتامه ابٕالسفاف والابتذال وٕافساد ا هذه ا

ون ا من الف كن لك ما هو  لب ٕان مل  فاالت الشوارع اللیلیة .  الحقت ٔا موسیقى موسارت ٔالهبت ؤاهلمت اح
ة عات العالیة اكن رقص فرید ٔاستري هو عنو .  املاج مل الق ة والضوضاء والاحنطاطىف ف ل عن صوت   ان السوق ، وق

ى كرهه امجلیع ٕاال الناس مل ا د فوزى یالحق جنیب حمفوظ بتكرار ذات السؤال .   املوسیقى ٕانه الف الىم مف وظل إال
ه اللزجة املعتادة ري…  األستاذ…   كیف:  بطریق دویة…  نوبل…  ائز…  حمفوظ…  جنیب…  الك ؟   سمتع ألمحد 

ني  ل بنجیب حمفوظ رد حبسمو ئا حيتاج :  فاض الك كن یقدم ش دلو مل    . ٕالیه الناس ملا اسمتع ٕالیه ٔا
دیث ٕاجيابیا عن احلدیث هل :  السؤال كون  سىبالفن الهابط ابعتباره الفن كام جيب ٔان  ؟ إالجابة موش  مطلق ٔام 
فصالا؟ املوضو مطلق لیه ات ٣الـ ابألحرى ، ٔاو  نن م دد احلضارة طبقا ملعایري معینة إالنتاج  ١:  موضو ٔانت بت
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ت الكرة  ، ، وبعدها حتط نقطة آخر السطر  ٕاخل  …البناء  ار ن یتقاتلون ىف الشوارع بعد م مبعىن ٔان ٔاولئك الساكرى ا
لهيم ني فال غبار  كون احلضاریون ، طاملا مه شغی الصباح الاكد مه ٔاصال  ، بل ابلعكس مه احلضاریون كام جيب ٔان 
اللها ما ىه احلضارة مبا ٔان هؤالء السعداء عرشات املالیني بفن معني مه نفسهم ٔاهل  ٢.  مسطرتنا الىت نعرف من 

سىب الشغل واجلد یبقى الفن ده حص ، صوت املوسیقى  ، موسارت ري اكن حص مطلقپشیكس .  ، حص مطلق موش 
ى الناس ٕاخل … یاج معني  شأ الرشاكتپ یاج مبعىن ، اح   ، ألهنا ٔاشبعت اح ه   یرت دراكر ملاذا ت یاج مبعىن الرتف ، واح

ة دى رسیة عن مشقة احلیاة إالنتاج انون اخلصوم.  وال شدة النقاد والف ، وٕالىل مه ممكن   لكها ٔاحهبا لك الناس واسهتجهنا 
ش كون املط  مىت یبدٔا اخلطر ثالثالسؤال ال  ٣.  تقول عهنم عواطلیة ؤاالض ، وتعریفها ٔاو  روح ثقافة مضادة؟ ح 

صاد ٔام ال ش ٔایة شواهد ٔان .  خطها األمحر هل هيد ٔاراكن الاق اىن طبعا ما ف ت ‘ٔا صادى  ’ املهرجا ضد النظام الاق
ىل شیوعیة ٔاو ٕاسالم ال  ویني م ل الرثاء والكفاح.  و ا ٔاكرت من یب   . ٔاوخسهم فكر دمحم رمضان شبه السلفى دی

 
  األمن القومى األحمر للتمرد الشبابى هو عينه ذات الشىء املسمىالخط 

  توليد الثروة للمجتمع أو ما يعرف باالقتصاد ماكينةاستدامة :  يقرأ—
الیوتوپیات پاراشووت هيبط 
عوثو السامء بتوع  لینا به م
الشیوعیة وإالسالم لیصلحوا 
بواسطته جممتعاتنا الفاسدة الظاملة 

شف  . احلاف ابملعاىص ك بعد قلیل 
ٔانه مل ینصلح ٔاى ىشء بل زاد سوءا 
صادیة  ألهنم خنروا ىف األسس الاق
اللها هذه  نفسها الىت ختلق من 
شها رواهتا ومصادر  متعات   ، ا

كن  یتضح ٔان ت الیوتوپیات مل 
ة الومه هبا  بأكرث من سبوبة ارزق اب
ىل جاممج بعض املغفلني ال  صعودا 

ل الشباب   .  س ج
ن ٕاذن اخلط الفاصل بني  ، ٔا
ا .  الفن اخلري والفن الرشر ٕاجاب

صاد خنر ٔاسس  ،  اجلاهزة ىه الاق
ى یوفر للناس  صادى ا النظام الاق
س وخمتلف سبل احلیاة  املألك واملل

راقب وتالحق.  هو اخلط األمحر ،  هو الرش ، حلساب هتاومي یوتوپیة مستقاة من ٔافالطون ٔاصل لك الرشور  هل 
ة ٔاو املواد  یة ٔاو الصحف عها ٔام تالحق الف ت وذبذابت  ، وتق -من صنعها-الىشء املادى حتاول م هل تطارد معنو

د املادة الىت ٔانتجهتطائر م هوائیة و  ریل  ٢٣جبریدة امجلهوریة بتارخي  هبذا املعىن للمؤلف امودانظر  ( ؟  أام ت ٔا
٢٠١٤ ( .  

یات الریف فاحضة اللكامت اىن ف ري ال حرص هلم،   هذا العامود ٔاشار أل شهدت ببحوث  ، وقد مقنا و سیل اس
ل اللكامت الفاحشة  اىن م ة حود ع املاحلىف ٔا كن نتلقى سوى سیل ٔاكرب ،    ٕالىل ع الرت ف هذه اللكامت الومل   لك

ة بني املراهقات زالت ة وستظل ح اهتو  ، ح لموهن  ناجلدات هن بال تعلیق واألدىه ٔان ا مهنسمعه نٔا ٔاصال من 

http://www.everyscreen.com/photos_18/ NudeFemaleNaqadaI_art_c4000BCE_03.jpg
http://www.everyscreen.com/photos_18/ NudeFemaleNaqadaI_art_c4000BCE_04.jpg
http://www.everyscreen.com/photos_18/ NudeFemaleNaqadaI_art_c4000BCE_05.jpg

Most of the statuettes represent nude females with their feminine attributes emphasised by carving and 
careful drilling. With their slim figures, narrow waists and full hips they present an ideal of the female body 

that will change little over the course of Ancient Egyptian civilization. Their enduring concept of beauty 
also included a full head of hair (the bald ones may have had wigs) as well as large and alluring eyes. 

—The British Museum



١٣٢  

ها ني یقال ٕان حىت .  ٕا یات لاألسبوعى من طقس الع اكمل تفاصیل جسمها صنع الف بعد ماىض عت الٔ جولو ر عروسة 
شدید احملافظة الشائعةسیة صل لك هذه احلریة اجل ممكن حبثا عن أ  لظلت  ، وسط جممتع یقدس قمية األرسة ویوصف 

ىل ال  ىل املشغوالت وال تعرث ٔابدا  ىل جدران الهیالك ، تناقضتعرث وتعرث  ت  ار ا لتصاور ٕالهاتنا   ، ال تناقض رجو
ول واملام ثیل البدارى ونقادة الصغرية السابقة للك ا ا ل ىل األقل رجو   .  واألرس بآالف السنني بل 

 
  ؟ همس الچيينات أم تأثري الفراشة

طبقاهتم الشعبیة القدماء ن واملرصی
ة دى  عندمه كام رٔاینا ىف نفس السوق

اب كرة من الك اىن  .  مر م ٔا
سیا یعىن  لهبا صارخ ج الفللكور ٔا
سوا بأكرث من  دویة ل شیكسپري و

درها ن ذ مث .  ذراء ىف  األرىق ٔا
ا موش ماىش لیه ؟ ٔاذواق   و

ت ألهنا پال تؤر فهيا الناس  اراشوو
ه ٔاو الوقوف  ىشء مستحیل التحمك ف

هىف  ىم امسه املزاج   و سو  ،
  . الشعىب

ٔانت ال بل ىف ذات الوقت 
س جمرد التحمك ىف هذا ستطیع  ل

ستطیع فهمه ٔاصال ، الشعىب’  املزاج ‘ سیل ىب؟ ذات مرة عرض  لكن ملاذا ، بل قد ال  ل وهو من هو ىف .   س دى م
اره ٕاذا اكن هذا   صنع امللحمیات ستطیع ٕاخ ىئال ، عرض ملیون دوالر ملن  جح ٔام سیفشل نص الس من  . ٔاو ذاك س

ول ٔاو من القلب للقلب ل الق دم لكامت دارجة م ست ات ، السهل هنا ٔان  ل مهس الچی رمبا لكن  ، ٔاو بعبارة خفمية م
د وعرس التفسري مباكنسطر القاع ٔان هيه به ٔاقرب ىشء حبیث لعل  ، ه من التعق بتاع  Butterfly effectالـ هو ش

ندلع كام النار ىف الهشمي ، الفوىضنظریة  ري رام ف   . رشارة تنطلق من 
اجة لك الشعب ها  ،  نعم ضةلكن هؤالء القصة ال ،  ميىش وراهاالفرعون لو قال  زلني  نق ، طالعني من حتت موش 
ث األوىل  اري اكن مشهورپاملنبوذ شیكس .   من فوق لشان كده ٕالزياب ات یؤلفها ٔاو جدا و ختفت حىت لكفت الفرق مبرسح

،   زسإ بني حورس و املشلكة هنا ىه اخللط .  ، موش اشهتر ألهنا حرضت  ٔا ما جرت األساطرئاو وحرضت  
ة رمغ ٔاهنامچ ال  ن متاما ىف مؤهالهتاماخمتلف انفئت د یی ا احلضارة ،  شعب وا ا ساو األمهیة بذات القدر  ، ج ري م من 

ده ٓخرٔا ام املتبادل بعضهام ، ام ال قمية ل یا اكملهام واح شأ حضارة من األساس دون تنامغهام و كن لت .  البعض ومل 
ني ني خمتلف دتني ٕاميانی ستلزم عق اجلس ىه لتظل البلوى  فقط ،  انپىف الیاحىت الیوم واحض جدا  وهذا،   احلضارة 

ا .  الطبقة الوسطى ، الثالث شهتى امل لكة كربى ألهنا مشىه  ،  كام ٔاسلف یت  شاركة ىف السلطةرسان ما  ، یعىن تف
د ذاته هو جسم اجلرميةیعىن ،  ىپ ، یعىن ٔانرتو مركز صنع القرار رش األمور الوسط ىف یعىن  ، امسها ىف 

كس كام ىف جممتع احلضارة لضعف ٔادى العموم لطبقة واسع النطاق  -لرىقٔاو لو شئت وصفه اب-الرثاء .  الرثمودینام
ارىهالت طبقات احللیوة ىف الغرب اللمیع ثال  .  ، بني املخ والعضالت الاستقطاب بني فوق وحتت ، والعینة    وصفة انت

ة   . ب
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زساكء اما العیب ىف حصی  ى ٔابناء ٕا س هذا هو شغیل املصانع  ، ابلعكس … !  ال ىشء؟  املتدنیة  ٔال
شا ق  اجب الرف س هذا  ربط نفس الصامو من یوم والدته لیوم ميوتال یفعل سوى نه لني أ پإالجنلزيى ٕالىل موش  ؟ ٔال

دة ىف املدرسةپهو الشاب الیا سنة وا ه  ى یؤ األقدم م س ،  اىن ا اة هو ٔال د ٔاصدقائنا الف ىل منت الىت قالت أل
دهشة من وصفه طائرة ذاهبة لطوكیو  نه معهوجسلنا هو كام جسل -لیه ابحلرف ردت فابلناهبني  للشعب الیاپاىنم  - ىف ح

ت یعىن   We are not smart, we just do what we are told to doٔان  ري لنا  (، روبو التعبري األ
ل هذا بعقود طوی ل وفو مث ؟  )  ق س ذ هو الشعب املرصى ق ب امجلیل الطیب الصبور املهاودق امجلیع ٔال   ؟  احلب

ل نوابغها السابقني واحلالیني والقادمني ىل ٔاقدام ، لك هذه الشعوب تب رید ٔان  ، مه آلههتا احلیة املتجسدة  وال 
نا ٕامنا ٔان تقودها آلهة اكم األوصاف د م هبیة ،  یقودها وا   . الساطعة مقم الهرم واملس ا

س  ، ىشء آخر … ى الفطرى ألى رفض هذا الٔال ة ما هو ما هو ٔانرتوپ ی رجمة چ   ؟ ىف شعوب احلضارةبأكرث من 
لث … كرر ٔان استقاللها  ، ٕاذا كنا ىف هذا السیاق مل جند الطبع املذكور ابرزا جدا ىف ٔامرياك ، ىشء  فهل حنتاج ٔان 

اب ؟ اكن جرمية ىل موضوع الفردانیة عند نقطة معینة من هذا الك حنن ال زلنا  ؟ ٔایضا هل ال زلت تذكر قولنا ٕاننا سنأىت 
د   . ىل الو

ساطة … ا برتمجته یوما - reasonالرشد  ، ب ى رشف اسوب ا وال حنب لكمة ذاكء ألن كتاب اجلیل اخلامس لل
ٔاهنا لسب جوهرى جدا ، واحلضارة جنحت  للمخ ال للعضالت صفةالرشد هو  -وسنعود ٕالیه یقول هذا مصطلح سیاىس
  . استقت من الطبیعة منوذج املتعضیة هذا

رخيیا  ،  نعم ون لثالثتقلید و ه طبقة وسطى شایفة نفسها ا ،   خنبوى وجامهريى وفللكورى ، تصنف الف ملا اكن ف
ز واحض بني الفن الفللكورى والفن امجلاهريى ه متا ة،  اكن ف رتاف ة الا الوضع بدٔا  . الفن التلقاىئ الغلبان والفن الصنا

لط الطبقة الوسطى .  خيتلف الیوم ا واخ س لت  من زمان قریب اكن ،  ؤان التوصیل بقى ٔاسهلال س االثنان امض
هاب للریفتلقى الفن الفللكورى ٕاال یصعب  هنارده مكرس  ، اب ودیوتیوب و ا یة صن . الساوند  ىل عت التق ٔا

ىل فأدت ،   للفوارق بني الطبقات ’ تذویب ‘ ان  للفوارق بني الطبقات ’ زوید ‘أل ان االث ان ٔاقرهتام قوانني ، الطبق ال
سمح ، الطبیعة هثام ٔابدا ولن    . شیطان 
لیه لكمة فن ،  معوما ى تنطبق  ة ٔان هذه للكملالرشط الرضورى وجوهر التعریف الصحیح فٕان  ، ٔا اكن الىشء ا

س عق ابملرة (املادة االتصالیة هتدف ابألساس وابلاكمل تقریبا لتحریك انفعاالت املتفرج  اد ف بعد رمبا ، ٕاال ٕاذا   ول
لهيا ما شاهده ىل ٔاى فكر.  )  التأمل ىف األفاكر الىت رمبا انطوى  س من الرضورى ٔان ینطوى الفن  ه ال بد  ل ، لك

رة انفعاالت ووجدان املسهتابلرضورة ٔان ینجح ىف  ىل ىه و  . ٕا شك قد ىف حقل الفن ال س عن  لعل ٔاشهر عبارة تق
ني قال ىف سنة  سون  رد بريی ر س ما یعرفه  ‘ ١٨٩٧لكمة املعروف جدا األمريىك من ٔاصل هيودى لیتواىن  ل

سان شعر به إال مل.   ، هو ما خيص الفن  ، ٕامنا ما  دا ذ هو  ساطة ٔان احلق  . ’  ما  ال قة ب ن إ حىت و -الشعر القدمي م
اكء ٔاو ثورة ٔاو خوفا ٔاو حضاك ٔاو حامسة  -اكن یعرب عن جتربة شعوریة ذاتیة ىل حتریك املتلقى  ا ٕاال لقدرته  ال یعد ف

صار . ٕاخل … ىه ما یدور  emotionsمث الانفعاالت  emotionsمث الانفعاالت  emotionsالانفعاالت :  ابخ
  . حو الفن
ة ىف اخلفى السم  ههو عینابملناسبة هذا  ة اخلد لیة الاهتاشیة إالجرام ة وراء الطف ة الاكم الشیوعیة املسلمة اخلف

ا ابض والسنادیك ميوقالطیة واألنت ني  ا ىل ٔاسئ ال  -بل ٔاصال من املرحشني-، ىه ٔانك تطلب من الناخ ٔان جياوبوا 
ولول مشالك الا:   ربة وال شأن هلم هبا صاد املاكروى بتاع ا ات العاملیة  ق ، نوعیة   ، طبیعة العالقات والرصا
یة احملمت لیات التق ىل ٔالكةسأل كنت ب الصح ٔان .  ، وهمل جرا املستق مل الناس ٕایه ٔا ،  ، ٔاحسن ٔاغنیة ، ٔاقوى ف

ورى  ٔاجدع رقاصة الص وسمع رٔاهيم وس - ’ خنبوى ‘ -وساعهتا  . ، وكده  ، بطل ا ، لكن  ریت  املفروض خترس 
  . املریضةاألفالطونیة  هرؤاىل امجلیع فرض ی جتد هذا الپاراشووت، ٕامنا  ده بیحصل



١٣٤  

رية حقامن هنا ل راما ىه الرصاع.  راما فائقة الاستحواذ نتاجئ م د ا سة فهيا ىه التو ٔاساسا  ، ، والسرتاتیچیة الرئ
الل التعاطف م ل حتدمن  ه وبني هدفه الن لیه معظم .  مىت عظع بطل حتول ب ىن  ى تن هذا هو األساس ا

ات ت واملرسح ة  القصص والروا ىل قوالب احلىك إالغریق تربة املعتربة ، ولكها یعمتد ٕان ٔاراد التأثري ىف مشاهدیه  ا
سان ، مرارا ى بىن إال ت ابلتجربة ٔاهنا األكرث فعالیة    . والىت ث

د مع هذا البطل  أانت تتو ت وضد الكون نفسه ٔاح د ىل .  ضد االٓخرن وضد الت ن یضفون  ٕاهنم النبالء ا
رید لها اتنا كام  سري ح اتنا معىن وبدوهنم لن  املثل العلیا وروح الكفاح وإالميان ابلصواب ٕاىل آخر املعاىن ستفقد  ،  ح

ة الىت جيسدوهنا لنا وحيفزوننا من  اتنا الواقعیةالسام ت وفساد ح ة حتد د مع .   اللها ملوا اجة ملثل هذا التو ٔانت ىف 
لیه ك ویفعل ما التقدر ٔانت  د معقدة وغریبة بل وال عقالنیة .  من هو ٔاعظم م اكنیة هذا التو والغریب هنا ٔان م

ا د ذاته عند املش ٔاح كون مطلواب ىف  اكد  د  رجة تدفع للقول ٔان ذ التو شعر ابلعظمة عندما  ٔانت.  اهد، 
اط شعر ابٕالح اط عندما  ب  شعر هو ابلعظمة وابٕالح ة وك هتلل ىف مقعدك عندما یفرض ذاته الاكرزم ريا  ، ؤا

هنایة السعیدة  دوتةا   . لل
ن ىف  نبالء ابلرضورة مهملاذا ٔاما  … ري موجود ساطة وهو ٔان النبالء  قة ٔان السب ابلغ ال  . احلیاة الواقعیة، واحلق

صار راما جوهر  ، ابخ ة هو ا ق   . واألسطورة حتدیدا ، ةاألسطوراحلق
ئا امسه البطل الضد:  ملحوظةفقط  … رید تدمري لك ما سبق ذكره ، الثقافة املضادة هتوى ش   . والسب واحض ٔاهنا 

 
  ، شد حيلك لغاية ما يتقطع

  ) تسميه ، جيل انقراض العرق البشرىتحب أو زبالة أو زى ما  بىالجيل زفت أو زوم (الجيل زى 
  والهوس املسمى التنمية البشرية ’ الطبيعى  ‘ما بني الطموح الجاد 

سانویة  ساریة الىت اكن من املمكن ىف نفس الوقت وصفها ابٕال و مبیولها ال ال مق اس اكنت هوللیوود م ىف  (هبدا الق
ول ٔاو ٕاجياىب  ام كبري.  ) من اللكمةدود ما هو مق رب  ، اكنت حمط رضا  امل من املثل العلیا  لق  رتافا بدورها ىف  ا

سیط بنفسه وقدراته سان ال ى إال شجیع ؤامل وثقة  ونه من  د املشاهد معهم وما ی ٔاو كلك  ،  ٔابطال األفالم وتو
سان العادى اة إال ب مشاق ح ى مل یفكر . هتون ٔاو تطب ٔاى من األطراف ٔاهنا ميكن ٔان تتخطاه هو  اخلط األمحر ا

صادیة للمجمتع ت ، املساس ابألسس الاق ل  ، فقط اكنت قدرة طریة تعىن ابملعنو س األسود واح ذ ٕاىل ٔان ظهر الرئ
دا مبا ٔاسامه حتول ٔاساس ألمرياك ت األبیض وا ة دمار شامل ، الب ت ألسل لنت احلرب  ،  هنا انقلبت لك الطر ؤا

ىل ٔامرياك كام نعرفهاالسافرة  سارىي الس  لب البقرة ٕاىل مر ذحب البقرة:  ٔاو بعبارة ٔاخرى . من    . الانتقال من مر 
ر  ٢٥ وأ - هذانوڤمرب  ٤ هية املعارصةلك السعرات  وأ ینا ا اكر  -وتغازل فقط-تغازل  ابتت -الش  ثةمرض املاج

ال ، ب   عقل الطبقة الوسطىقاع التارخيى القدمي جدا ىف  رولیتاریة السعرات الشیوعیة م لهيا مل تعد ٕاال ال فة عفا  ج
ىل ٕادرااك حبقائق احلیاة من  ، الزمن وابتت رضاب من ٔاضغاث ٔاوهام ري املتعلمة ابتت ٔا ىل ما یبدو طبقة الشغی  ألن 

رجات اجلامعیة ست ماما احلكومة  ،  تغلونیطعمهم هو الرٔاساملیون املس تعرف ومه ال یعرفون ٔان من س  ، ٔاحصاب ا ول
ة املسلمة عصابة األیدى املتوضئة س رار عصابة احلزن الشیوعى ٔاو ىف ال س األطهار األ   . ول

ل الاكتئاب-اجلیل زىي هذا  اب ٔاصاللكام تذكرته  -ج ة ٔان ال لزوم لهذا الك ا ى ق سان ذاهب  ،  تتو  إال
ت سرتث األرض دة  وىف احلاالت . ٕالنقراض والروبو ال مارك  (ابلغثیان  ىل األقلٔاصاب األقل  سبووك  ‘م  ’ ف

ل ما  شوف القرب ق الل ٕاصدار مع ومهیة امسها اللیربا ها  ه من  رم طاف النظام املاىل العاملى  زوكربريج یفكر ىف اخ
لمة ودنه   . ) شوف 

رید سواه الطفل األول حمظوظ للغایة ا الطبیعة ال  اكد یبدو معها ٔان ٔام سور مالك ساندل .  رجة  روف ىف حمارضة لل
مك األول بني ٕاخوته ضة حقا.   فرفع اللك تقریبا ٔایدهيم ،  ىف جامعة هارڤارد سأل الطالب ٔاى م هذا .    لها من حلظة مق
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كون الاكتفاء إبجناب طفل و  ةقد یو تلقائیا ٔان الصواب جيب ٔان  ایة املادیة والنفسیة املمك ه لك الر د وم وٕان  ( ا
ادة والعلو  البل ٔاعتقد ٔان الطفل األول ما اكن لیتفوق لو ، خشصیا ال ٔاظنكنت  وجود ٔاطفال آخرن ميارس ٕاحساسه ابلق

ل-والهمينة ٕان مل نقل السادیة    . ) لهيم -ٔاو ٕاجامال قوانني ا
دى ٔاخرق للطبیعة رشیة كت سخر املرصیون  ، مقابل الطموح الواقعى ٔاو حىت الرضا بأقدار الطبیعة التمنیة ال ى  وا

ٔن لك ما ینقصه هو إالرادة ون النفخ ىف الشباب وتفخمي قدراته و حلد ما  (ردون مبقو ٔایوه شد ح  ، من ج
  . )  یتقطع

 
  الفيمينيزم

ل من الیوم  ت هوللیوود هذه عیهنالو صنعماذا  لام م ف
دو املرٔاة ، ٥لـ  ٩ ل  لام م  ؟ ٔاو صنعت الس املرصیة ف

ك  د فاحشة الض ظر  امجلیع ككوم هل اكن س
hilarious ىل الظهر ٔام  ، تقهقه امجلیع حىت الاستلقاء 

سیعترب قطعة رصاع وجودى حتریضیة لزجة الرشاسة 
سمیة نفسها ابل مقزز ىل  ٔاو  ، ةفميینزيمة قذرة مت التعارف 

كوریة ضها اب   ؟ سمى نق
د وحنهب ، ٕاذن د ىه حتقري أل امئا لكن ملا دا الكوم

صادیة  تقلب جد ٔاى تتخطى اخلط األمحر األسس الاق
ة ختضع ىه ٔایضا لعامل  ، نقول كفى لكن حىت الفميینزيم
ة ٔاخرى  ، الزمن واألدىه ٔان سنعود الحقا حلركة فميیزنم

ن ؤاصلهن مجیعا نیةىه االٕ  ، بل لعلها ٔا الفارق ٔان  . یوچ
ه سار مل یعد یعتربها جزءا م لام وط  ، ال بعا ال یعتربها ف

اته ت و كام نعترب حنن بعض م ة مق بل ىه  ،  ریئا ٔاو مز
اك امسه الفاشیة دو ٔاصیل دامه وف سبة     . ابل

ة املعارصة  ة مع الفميینزيم فقط لنتوقف هنا لربهة ٕاضاف
ا معتربا ملا عرف ابلثقافة املضادة ا   . ابعتبارها ج

 
  لألبددنيانا تنافسية عاشت 

ة جذریة و  ادة صیا رید ٕا كولو  ‘ام شمو الفمينزيم كحركة  ادة متثل لك ىشء ىف كینوهتا من -املرٔاة  ’ ةچ لسا ٕا
متعیة  ادة ا س جمرد دورها ىف األرسة حىت الق رب النصف األول من القرن ول مطلبیات حمددة للمساواة هذا ف سلف 

ل احلق ىف  اب یؤرخ    مو -التصویتالعرشن م ل شاابتك اصة بني ج ه حقق شعبیة هائ  هو كتاب  ، زم
هذا جاء ىف خضم الفورة العامة للمترد والقلق بعد اتضاح ٔان  . ىت فرییدانب ملؤلفة ىه  ، ) ١٩٦٤ ( الغموض األنثوى

لفها رين  ركت الك صادیة ملا بعد احلرب العاملیة  ريمه ، الازدهارة الاق دى  اكمللونني و ساء ٕا من األقلیات واعتربوا ال
  . األقلیات

ا وروما ونیة للمرٔاة ىف ٔاث ه ٕاال بفضل املسیحیة ، قد یقول قائل ٕان الوضعیة مرعبة ا هتى .  مل ت الصحیح هو ٔاهنا مل ت
راطوریة الرومانیة ،  ٕاال بفضل الضعف الل وسقوط إالم عة اكنت ىف  ، بفضل امض مرص ىف ظل ذ ٔان ماكنة املرٔاة الرف

http://www.everyscreen.com/photos_18/NineToFive_1980_01.jpg
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س املقصود جمرد سطوة  ، قوهتا العاتیة سوتول رى ش اص لنفر س املقصود املاكنة الىت وصلت  ، ٔاو الهیلك  بل ل
را ل لكیوپا یویة م ة ٔاى شبه آس ىت ٔاو هیلی ل نفرت یویة حق م ت ىف مرص آس ري املرص ٕامنا نقصد ٔاهنا موجودة للك  ؛ لها 

ات  ل املسیحیة بألف نا احلاىل ، طویالعصور ق ة ٔاو حرضیة ىف زم   . وحىت وصوال ألیة زوجة ٔاو ٔام ریف
سني ال تبدو موجودة ىف جممتعات احلضارة الضوا األمريكیة ال  ،  رمغ ذ الصورة العامة تقول ٕان املساواة بني اجل

اهتم املزنلیة ، اكد تعرف املرٔاة الشغی   ؟ السب ٕاذن مفا هو ،  الیاپانیات شدیدات التواضع ىف ح
ستات  سیةسألنا الفميین مة  ؟ هل املرٔاة سلعة ج ساطة  ل لك اكئن آخر نبا  ، إالجابة ٔایوه طبعاب لها م ست م ٔال

وا ه كسلعة ىف سوق  ؟ ذكرا ٔاو ٔانىث ، ٔاو ح كر عن استعراض عضالته ووسام ذ  ، الاصطفاء الطبیعىهل یتورع ا
كف األنىث عن التباىه  س   ؟ ىف هذه السوق ایات جسمها ٔاو خضامة لبدهتن مبنح ىك 

رسة اجلرى موش .  ، ال هو متیزي مطلق وال مساواة مطلقة تنيمعقد شوی حساس شویة و ده  املرٔاةموضوع  ، ٕاذن
رشحيیة دة ألسباب  ضة  وا دة معدیة، العضالت بدون ر ورة الشهریة بتعطل،  موش وا لو  امحلل بیعطل،  ا

ارته املرٔاة ىل عن غرزة األمومة فهيا اخ اجات كده جيب ٔان تدفع مقابل للت ىن.  ،  ن  ارو رجع  ش ،  ا  التع
لیق ٔ س مع مالحظة ٔان األلیق  ، ل رع  ، ٕامنا  األقوى ابلرضورةهو ل فااأل   .  ك

رة من ٔاصل كنفوىش ٢٠١٥ىف مارس  رخيى من احملمكة العلیا األمريكیة ضد مد ال یوجد متیزي قرر ٔانه  ،  صدر حمك 
احملص مساواة موش  opportunityاملساواة ىه مساواة الفرصة  ، املغزى واحض . ضد املرٔاة ىف وادى السیلیكون

outcome  ،  ةچ موش ٔایدیولو املساواة ىل ، ة وموش ابلعاف قد ما بتدى قد  ، موش ابملظاهرات والهتافات والزعیق األ
د ة ألیة رشكة  ، ما بتا ش مصل قارابوما ف دا ٔاو م ىل ٕاذا اكن عطاءكام وا لیىك رجال مبرتب ٔا   . تفضل 

سان ومن لك ىشء رص هنا ملا هو ٔامسى من إال ساطة ن ا الطبیعة:  حنن ب ،  ، السوق احلرة الاصطفاء الطبیعى،   ٔام
ث املرٔاة  امة-ح سان  ٔیة سلعة ٔاخرى  -وإال لهيا ٔان ختضع ىف اكفة ،  ) ، ٔاى ىشء ، الزفت السباخ (ما مه ٕاال سلعة 

رب التنافس.  ، وال ٔاكرث وال ٔاقل  حلظات العمر الٓلیات العرض والطلب ه  ىل الفرد ٔان یفرض نفسه وموهبته وكد ،  و
ا للقانون الطبیعى دة ساف من قوانني وضعیة حقرية  ٔاى خضو س مبسا ة ٔاو مدنیة (، ول سیدت املرٔاة .  ) دی ولو 

لیه االٓن من ذكوریة بداویة، ثقوا ٔاننا سنكون  یوما ري مما حنن  ك   .  ٔاكرث سعادة 

 
  امسة للفيمينيزمالخفقط السؤال هل املوجة 
  ؟  )  أنثى األدغال (أم للمربع صفر  ، ) ست البيت (هى عودة للمربع األول 

ال الیا  ، ىل ٔایة  سمى  بأنوهتا وجباملیات جسدها ىه بعث ابلغ القوة ٕالحساس املرٔاة املوجة الرابعة للفمينزيم ما 
سیا ريات ج ل العودة ٕاذن .  وكوهنا وكونه م رية ق ست سوى اخلطوة األ فقط السؤال من هنا .  resetكام كنت لعلها ل

ت  (هل املوجة اخلامسة للفمينزيم ىه عودة للمربع األول  ال (، ٔام للمربع صفر  ) ست الب   ؟ )  ٔانىث األد

 
  عش البلبل
ك اسمتتعى یقولون لل ك اسمتتعى بعاهتك اسمتتعى بفظاظتك اسمتتعى بوساخ مرٔاة اسمتتعىت ببدانتك اسمتتعى بدمام

ىك ل التغیري-لكن ال یقولون لها  ، لك ىشء ف ىل س حصل  -ولو  كر ف ب وخيرتقك ا كونك ٔانىث بال قض اسمتتعى 
یذة اجات  ى رمبا حيد من رسعت ،   زغزك اسمتتعى حبوضك العریض ا تیه جبنني ها  ٔ ك ىف اجلرى لكن لو م
ته ر القة  ، ویدلعك  لیىك الاسمتتاع بأى ىشء     . طبیعتك ، ابلطبیعة -والعیاذ بأفالطون-حيظرون 

فت من وجوه الرجال ة ومىت وملاذا اخ قن الطبق افة ،  ما ىه رمزیة ا فت الفساتني  ، ملاذا توجيى ابلغة الن ملاذا اخ
زوت  ل بذالت الرجالوا ساء دا لقت الپالى بوى شعر العانة ، ٔاجساد ال عش البلبل حبیث لن یعود هدمت  ملاذا 
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د ٔاو یصنع عنه ٔافالم رية و السعار ملاذا لك هذا  ، یغىن  ٔا كورى املضاد من مث الفميینزيىم ىف السنوات األ رد الفعل ا
سني ى الشباب من اجل ل رغبة الزواج  ڤ الغاضب من رد الوماذا اكن  ،  وقد تضافرا لق رن دی یت ابردوه اك ر ٔاو 

ال دى األمعق لعنارص الاجنذاب اجلىس  ؟ م متع بل الرضب القا ىل ٔاعراف ا رد الاعتداء  الثقافة املضادة مل هتدف 
ٔعراق األخرى للتغلغل ىف ، الطبیعى بني ٔافراده ا ألبواب الهجرة ل س هذا ف ىل األقل ٔال متع وحتطمي مث  سیج ا  

  ؟  هویته
ال شملالفميینزيم مل تنجح فقط ىف هذه  ، م بون لتتفامق ف ٔ كور ل العداوة ىف عقول املراهقات متدید القطیعة القدمية ل

ون الفردانیة ملا قد بل وصلت  ، التقلیدى لت القطیعة املذكورةممن سابقا اكن الولع هبم هو السب  سواد القلوب وج
ا الطبیعة ل نفسه " ضناال "حلد زرع كراهیة وصل  ،  ستحیل ٔان تصدقه ٔام ا البطنسواء اكن دا ار   . ٔاو 

 
  الفردانية السرييالية

لك هذا القدر من السلبیة دث عن الفردانیة  اة البقر من سنة  ، ٕاذا كنا نت مل ر باس املبكر من ف مفاذا عن الاق
ىل كثري من القفزات الفردیة ، ١٩٢٣ ع.  ىل األقل ٔامل تقم احلضارة  رف ع والواقع ما هو  ط رف .   كثريا هنا یوجد خ

ٔرس  ، األمريىك بن للغر وهؤالء املرحتل رحتلون  ات اكماكنوا  شبه ب كن  رتني صانعو سواء مه ٔاو ا.  ٕان مل 
ساطة بنوا فوقها ، مل حياولوا تدمري ٔاى ىشء من قمي احلضارة ، الطفرات   . بل ب

ع املادى ٕاطالقا حىت  دم الاج ال مع ما ٔادت ٕالیه من  عیة م هنا قد نذهب ٔابعد قلیال لنقول ٕان الوسائط الاج
دة ري ما قلناه  ، بني ٔافراد األرسة الوا ى آخر  ر ٔانرتوپ ال عن غسیل مخ الصغار صیاصیااكنت ذات ٔا وىه ٔاهنا  ، م

ع ة وىه الاج ى الربك الچیی د مصادر القوة    . قوضت ٔا
لثة ر ٔانه  ،  حىت من املمكن النظر لها من زاویة  اك اع عندما  رش ر را حرش ال فرضت ٔان خيرتع من فوق احلد اك
یات لالتصال  ري هذا تق لل تفكك امجلیع  ،  متعى ٔایضاا ع الاج تٔالغٔاجل سوقهم الك ة ٔان ٔانرتوپیا زاد الت والن

توهات صغرية ت وج ا ،  لاكنتو اسني عرق ىل املت ر سلبا حىت  الفميینزيم نقعوا العالقات ىف لكور مركز  .  وهذا ما ٔا
سل ‘، جذع جشرة نقع ىف محض ٔاو ٔاى ما اكن   جفردوها من لك لون وطعم وراحئة ائل ’  ف فصلف   . م

ال ني ! لكن  ال ٔالسنا  ك للسوق م ك یللشغ  وأ  ،  نقول للمسهت م دك ل م ة لصاحب البزيس ال لو بلط
لیةٔالسنا  ، ال ىشء یةاكب  ا لقوانني الطبیعة ونتجمع  ، إالجابة ىه كام دامئا ٔابدا الطبیعة ؟  ندعو لفردانیة سري نتفردن انصیا

ات الىشء ة ؤایضا لسناجمانیة لسنا فردانیة .  ٔایضا  ة ٔایدیولوچ ت الطبیعیة ٔایدیولوچ دى احلر آدم  .  تآمریة جتهض ٕا
ة سا ٔایدیولوچ ن ل شارلز دارو ث ال تنافسیة وال فردیة.  مسیث ٔاو  اكفلیة ٕایثاریة ح هنا تعاضدیة  ع .  األرسة قوان الاج

اسام هو النقاء العرىق  كون نفس الىشء لكن یتطلب رشطا  وحىت هنا لن مينع متاما لفظ فائض  ، حضارلكه قد 
  . تنافسیة األیض احلضارى

ذ جفر التارخي بعد ٔان  ، لكمة … رامكها الرثوة  وأ  careerاملسرية املهنیة اكنت م ف اكنت ٕاخل ما ٕاال وسائل  …ٔاو 
دها الغایة لیة الفردانیة ا ، للفردانیة املتوحشة وصوا بناالیوم  ،  األرسة ىه و اریة ٔاو ابألحرى لسري لفردانیة الانت

ادیث كرثومع هذا الانقراض سیكون لنا  ، الانقراضیة ب اكم ، ٔا   . كرث وٕان ابألحرى هو حيتاج لك

 
  Cancel Culture:  أو— ألول مرة يعلنون حربهم صريحة ومباشرة على الچيينات

سبة هلم مشوع حيرقوهنا ىك یتدفأوا هبا  ىه امس اللعبة العبودیة اخ تعلمي حصة فميینزيم وخيلق من -، الشباب ابل م
سلقونه للسلطة والرثوة -السبوابت ما ال تعلمون الغرزة  الزواج عبودیة إالجناب عبودیةالرٔاساملیة عبودیة .  كوم جاممج ی

كن .  وطبعا احلب عبودیة العبودیةعبودیة  ى  ولو  لعبهتا مكشوفة األوراق زائد ٔان ٔاصال لك ما فهيا  تدعبو لكها ، فه
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راىض لك األطراف ى عبودیة ابخلداع یمت ابٕالرادة احلرة املطلقة  امة فه م .  ، ٔاما الفميینزيم والشیوعیة  معسول ال
رخي احلضارة وهو األرسة ت ٔاص كیان عرفه  ة  الاكذب عن احلریة یف ى ص ىل ذكر الرثوة فه ألن هدفها حمدد  ، حقا، و

ت  وواحض الرثوة فإالجناب رتاع العرشم رب ا هتاب نصف عرق الشباب چ ، لكن  ىك یضخ  -ٔاق ابلرضائب-در یمت ا
جبو ن س وب احلثاالت ىك مه ا كولو  نىف ج رون ویفرضون سا ىل چ یتاك  . امهدمن لك ة العبید ورخص املعایري 
رب  ١٩٤٨روایة  (احلزن الشیوعى للجمیع  بعد هذا ما ٔاسهل تصور استعباد ٔاعضاء قصدت الشمولیة الشیوعیة لكن 

ل الرصاصري ى ج   . ) ! ؟ صدق ٔاو ال تصدق ، غسیل املخ صارت من املفضالت 
شملالفميینزيم مل تنجح فقط ىف  بون لتتفامق ف ٔ ممن سابقا اكن كور ل العداوة ىف عقول املراهقات متدید القطیعة القدمية ل

ستحیل ٔان بل وصلت  ، املذكورةاألوىل لقطیعة ل الولع هبم هو السب التقلیدى  لیة الفردانیة ملا قد  سواد القلوب وسري
ا الطبیعة ل نفسه  ’ ضناال  ‘حلد زرع كراهیة وصل  ، نفسها تصدقه ٔام ا البطنسواء اكن دا ار   . ٔاو 

س عتاىق یة چ سرتاتی  سار والفميینزيم  ىل الكراهیةجمرد :  یطةال شئومه  ، الكراهیة للك ىشء  الكراهیة اخلالصة،  ا
ىل ولك  لن یعرفوا ٔابدا احلب.  ؤاى ىشء لیه و اةما قد یرتتب  ونیة فقط  ، الغرزة من واقع وح حلساب بضعة ٔافاكر ٔاف
سعبدو ساعهتا تلقائیا  .  معلقة ىف الهواءٔافالطونیة  سهو بعد ٔان صار لك هنس فرد لنفسه ٔاو كام یقال عند مقطوع من م 

ل الانقراض بتغلغل ،  جشرة دة ج متعل و س ما رسان الفردانیة املطلقة ىف عق ع وا كام لو مغر ، متاما   یدمر الاج
اتحل و بناء خرسانیا معالقا ىف سائل مذیب للصمغ ٔاو إالمسنت الرابط أ متثاال عظ من احلجر الرمىل  ىف احلال تحول ف  هب

  . رمادلكوم 
متع روابط قویة جدا للحضارة  كها و األرسة وا ىل ابتفك وح بتاع سنحصل  ،   سوروس’  لوسیفر ‘ورچ چمتع املف

ىل  . سلطةالال جممتع  ، طلقةاملى پ نرتواالٔ  لكمة احلضارة نفسها من سنكون قد حمو الال جممتع ومن مث سنحصل 
س هناشة األبعد من هذا ٔان  .  القوام لیات ا ىل الطف الء  احلمك بعد قرن من جتارهبم ذریعة الفشل مل تعد هتمت كثريا ابالس

شا ٔاو رشطة . سارا وٕاسالما ریدون ج اهلم ، ال  سجیة ٔام  .  بل وجود حكومة من ٔاى نوع ألهنا بطبعها ستكون ضد احل
ميوقالطیة وحكوك السلطة حىت ابزتاز  عىوالعقد إالجرام ابمس ا وال ٕاخل … الاك  ٤٩/   ٥١والانقسام  ، مل یعد مق

اكم للسالح ریدون ٔایة سلطة  .  یؤدى تلقائیا لالح رس من فقط ألنفسهم االٓن ال  رية ملا ت ح فرصة ٔا فوىض ٔانرتوپیة ت
ول ستصبح دوال فاش  ، وجاهبا م االٓخر رؤیوى جبدده سوروس  . رصحي سطو مسلح ا  (لك ا ٕاال طبعا ىف 

دة كرا مزیفا ، وا ة فعال ال س و القوم ا ، ا متع النقى عرق   . ) ا ا
ر ىه  ٢٥ونومفرب  ٤مل تعد سعرات  ات ینا ىل التحریض التحریض فقطسا ىل  ، بل كام رٔاینا لك ىشء ابت قامئا   ،

ت وقامئهتا ال هنائیة الىق :  خماطبة املعنو لون من حيبون رض مقابل تقدس املسضفدعون ىف االٔ  (إالجيو األ كراهیة األ
یح -یناتك ٔانت نفسكچ بل حىت كراهیة -عرقهم ٔاو وطهنم  لك ما هو ق اىل وللولع   ، )  لكها لتقدس ٔاى ولك من هو ح

ال ٕاال اجلیل زفت كراهیة األبون واألرسة (وإالجيو الرصاصريى  كراهیة الرٔاساملیة   (إالجيو الطبقى و  ، ) ولك األج
ة (وإالجيو اجلىس  ، ) والناحجني كراهیة القمي والعراقة واجلذور   (وإالجيو بعد احلداىث  ، ) الفميینزيم بطیف كراهیاهتا املتنو

رشیة (وإالجيو إالجيوى )  واحلداثة نفسها ىل لك ما هو مادى   ) التمنیة ال ى  (، لكها كجزء من تألیة لك ما هو معنوى  ا
ه ٕاال مترغ ف   . ) ر احملرضني شیوعیني ومسلمنيئباك  الیؤمن به وال 
ت متجیدا ىف رية ٔاطنان كت ىل مدى بضع السنوات األ ائر وادى السیلیكون  ، وال زالت  التقشف املزعوم لك

ني الٓخر ة من  ىل فضی الرواق ميز ابألخص تلح  ة الستعباد  ….  الشیوعیة النیو یورك  دام الرواق عن است
دمت الامس راسة فقط ٕالیك عینة  ، دى السیلیكونالیاقات البیضاء شغی وا قى بل است فضحت الهدف احلق

ة قى للرواق ا وروما:  احلق رویض عبید ٔاث silicon-https://qz.com/866030/stoicism- فلسفة 
-philosophy-ancient-an-use-to-holiday-ryan-reading-are-workers-tech-valley
/hack-life-a-as  ( .  



١٣٩  

ار الوسائط بل  لیة ‘  ٔاكرث تصار نفسها األخ وال لتأكید أ ؟  ، ملاذا ألن تغطى احلدث بنفسكبل حىت تدعوك  ، ’ تفا
ميوقالمفهوم  اه  (طیة ؤان من حقك ٔان حتمك ٔانت نفسك ا ى سبق ؤاورم كحبمك إالجيو ا ىك/  ف ، یدفعونك  )  ف

لیات املسمون  للتصویت واملشاركة وألهنم یعرفون سلفا ٔاهنم سیغررون بك د لوصول الطف ل الوح ، وهذا هو الس
ة الرضائب و مصل   . الصاصة ملطبعة الفلوس وق

ل ار  الم اجلهمنیة بتاعتهلك هذه املرا لفه ماكینة إال سار ومن  رتعها ال سبوابت ا من عیادات  ، تبطت ح 
اض حىت اللحمة ٕالىل موش محلة واللنب ٕالىل موش لنب االٔكرث رواجا الیوم بزيس الطب النفىس وقد ابت بعرشات .  إال

خصصا ىف اجلنو.  األشاكل واملسمیات واأللوان ى لطاملا اكن م اء الصغار  ، ن ٔاو ما یقاربههذا ا عوا لك األح الیوم ٔاق
الفارق ٔان جتاذب ٔاطراف .  اجلدد’   األصدقاء ‘مه  –ؤاشباههم ومه كرث–ن وطباء النفسیاالٔ صار .  ٔاهنم مجیعا مرىض

روة من املال لكفك  ى وجارتنا العجوز الست .  احلدیث معهم  ل للكهنة ؤاصدقاء املقه ٔام یقومون مبا اكن مو من ق
اجئ ٔافضل كثريا  ….  صبحى انیني اكنوا یأتون ب ساطة ال یطمعون ىف جع زبو دامئا ىك  ، املفارقة ٔان هؤالء ا ألهنم ب

رضا وخساء   . تظل تدفع هلم 
د سهل ومضمون الفعالیة الستالب عقول الرصاصري الصغرية ل وا ريه ، دامئا ٔابدا مثة س  ! الیوتوپیا ؟ ماذا 

ريةاملفارقة  … ى وصلوا  من ٔاجل بیع ت األوهام الك م .  هنا ىف مدى الاحنطاط وإالجرام ا مل تعد الیوتوپیا كام األ
سحرك ابجلرى وراءها ة زهور  ني ، اخلواىل جمرد ج شاف  ،  بل الحظوا ٔان لك قرص ال بد ؤان  و ل الاك هنا د

ىل رعب مالك سب !  الوجه األسود احلا:  اجلدید فائق الفعالیة الیا  كوش وصوال –وطبعا لكه  ، وبة ابتت تقوم  لف
كون آخر السبوابت ده والىت قطعا لن  د ملنع ٔان شعرك ها یولع لو لها ىف ٔاولها  لكها –الطاقة اخلرضاء س الوح

ن الرشج األوسط الىت تف :  ؤاحفشها اكمل األسوة احلسنة ىف إالبداع س ٔاخضم وال ٔاجنح من سبوبة ٔاد نت ىف جتسمي ل
  . وتفصیل صور تعذیبك ألبد ال هناىئ بنار ال تطفأ ودود ال ميوت

قى بعد ذ ٔامه األمور قاطبة … لصون من هاجس :   ولی ء فٕاهنم ابلتبعیة یت ل الشیوعیون مفهوم الان ني یق
ىل احلضارة قط ه  رصون ف ى ال ی لیة.  احلرب ، اكبوسهم األعظم ا ه  ابلفردانیة السري ميوت فداء لب د  لن یذهب ٔا

  . ٔاو حىت ألمه ٔاو ابنه
الل سرتاتی  ، ىكا خمك دمرنلیىك غسل لقد قضینا  ،  صغريىت:  سطر القاع … یىت شد ح لغایة ما چ من 

ركیة ، یتقطع وانفخ ىف نفسك لغایة ما تفرقع ىت مزجي من البداوة واأل ة بق ة وحىت انعدام الهویة والعب سیة والعدم  ، اجل
هيا لكها خللطة  داثیة بل جتاوز هتا ٕاال االٓلهةلبیة ما بعد  د الشیطان هذاإ و ،  ال یعمل مدى شیطان بعد ٔان :  لیىك و

كرهني عرقك وطنك ٔاه كرهینه ،  جعلناىك  ٔاما وقد كرهىت  ، كرهني احلب والزواج وحىت لو ٔاجنبىت طفال سوف 
د لك احلیاة ولك  كرىه نفسك نفسها ، ما فهيااالٓن لك ىشء لك ٔا لیىك ٔان  د لن یقف عند  ، مل یعد صعبا ابملرة  و

سة  دة تع سك صغريةها متوىت وح د ٔان األرحج ٔان متوىت  ، كام قد تأتیىك ٔاسؤا كواب تحرةو لني ،  م لقد  ، ؤاقرب مما تت
لص یاتئ قضینا حنن كبائر وكرب  ك وطرا واملوضوع  ة م م  ٔاهيا   ( ! ٔاصال ناالشیوعیة والفمينزيم وطبعا نفس ال

  . )  الرصصور الصغري
صار … مه ، ابخ ة ممن استعبد ست بأكرث من دم ى ل ا الطبیعة فه شارة ٔام ة  ، ودون اس رجمتمك الچیی حنن منسح 

ات السنني   ! Cancel Cultureحنن  ،  املمتدة لعرشات ٔالف

 
  ؟ والشحوم من أجساد النساءملاذا اختفى الشعر من وجوه الرجال 

سیة سار للحریة اجل فة  ، لعقود طوی روج ال شف ٔان هذا مل حيقق التدمري  ١٨٠لكن جفأة قلب ا درجة عندما اك
متع احلضارة ة تدمر عرق احلضارة ،  وابلفعل.   املطلوب  الیا احلركة الفميینزيم ارشا النقراضه  ، اكد  ا م وابتت حقا س

سني من بعضه . متلالوشیك احمل  ة تنفر اجل ح ا  ، ام البعضمن  لی هنام  لقت ب الل فوبیا التحرش ٔاو بأن  ال من  م
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سیا ٔاهنم هو  الوسیطة ’  ندراتچ ال  ‘من  شك املستقمي واملستقمية ج اكد  ون حبیث  الم والف بل جعلوها طوفا مغر إال
اض واعتربته  ، ‘ الشواذ ’ ة ٔاخرى روجت لٕال ح اكد ختفىوىه  ،  من حقوق املرٔاةومن  ة ىه چ ٔان أ  ال  ق دهتا احلق

دها تنجب بال ضابط ٔاو رابط حىت یصبحوا ٔاحصاب السلطة ابعتبار ٔان احلضارة ممشیاها  ، رك األعراق احلثالیة و
ى سیعزز ضامنة ٔاهنم  ، دميوقالطیة  -زلطوهناالشیوعیون واألعراق احلثالیة زائد لك كرة دهن لزجة جدیدة -األمر ا

ت طعام  ىل كوبو س فقط  ني ل وب سال البنائني والاكد ة  (سوف حيصل لك مهنم من ج متوی سمونه املقررات ا
ة فعال وٕان للكريوسني حتدیدا ت صغرية ورق الج حيصلون ٕامنا كذ  ، ) عند ىف مرص ویوما اكن كوبو ىل تعلمي و

ان ، ومسكن ووظیفة ىل قرص وطیارة وخيت ٕان ٔامكنٕان  وطبعا لكها اب كن ٔایضا    . مل 

 
  ؟ من يكره فعل الخري -
  ؟ أقول لك وما تزعلش -

ىلو  اته ملريدوك املثل األ ىل رشكته حىت آخر رمق ممكن ىف ح ه مارك زوكربريج اسأل  هل ، ىف السیطرة  ل ٔان ب ق
شطة اخلريیة ٩٩بـ یقرر التربع  ٔ روته ل كبرية شویة اكنت جحرت ىه لو الواقع ؟  دوالر لك سنة بلیون ، ابملائة من 

سب فلوسه ٕالیه ابلظبط ، لیه شل الفقراء من فقرمه ؟ هو ها  ریللیون لن تن ریللیون  بل الواقع ٔایضا ٔاننا لو  ، لو 
شلنا الفقراء من فقرمه لاكنت هنایة التارخي شال ٕاال.  ىپ األنرتواملوات امسه  ىشء،  ان ستحق الان شل نفسه  ال  من ین

دا بنفسه شل ٔا ل ، الصدقات ال تن ل ٔاشیاء .  ، فقط تق كون ابلسفه ده تق ٔن تصبح خضمة  مثینةواملصیبة ٔاهنا ملا 
ا بال صاحب ىف البورصة سبووك ملاك مشا   . ف

منوذج الطیور ركة   ، السوق تناظر الضاغنني  ابلعودة  شلكون  دمه واحضة وس ة مستقرة لو چ ، قوا ال یوجد هبا ی
سبة كبرية من املغفلني.  ، ٔاو یوجد معهم بعض املغفلني سوامه ، وتدمريمه للك  ، یزتاید خطر تغول الغشاشني لكن مع 
ا إالرساف .   الربكة ا حتول ،  ىف األفعال اخلريیةىف  متعیة للصوت العاىل األمر ٔاو ىف  لیات ا ، یصبح  ىل ید الطف

راع، ٕان مل ن ذریعة للكسل ة والثورات والابزتاز وىل ا   . قل للبلط
سقطعا  رسق قرسا الناحج حلساب الفاشل جممتعا  تالسوق احلرة ل هتد لصاحل الكسولو اشرتاكیا  لكهنا ٔایضا  ، ا

ست جممتع عطا صدقات وتفضالت مكن عبقریته ىف طفو لك القوارب إامن ، ل ساقط املطر ، جممتع  جناح  ، ىل 
ىل لك الرٔاسامىل  رسب ابخلري    .  الشغیسی

دة الفقري ك ٔان تطلب من الغىن مسا ري داروىن ٔاصال تناقض مض سعى للرثاء ٕاال لهدف   ، هذا ىشء  د  ، ال ٔا
د الحق هو الرثاء الفاحش دة لٕالفالت من مصري الضیاع وا لكن ألى مدى یتعارض هذا مع مفهوم  ، ، الضامنة الوح

ةاحلضارة وتنامغ الربكة  كونإالجابة  ؟ الچیی ستطیع ٔان  ىل طول اخلطضده ٔانك ال  ا  ، ا  اجة ٔاح ألن الضعفاء ىف 
سالم ملد الید هلم ىف حلظة معینة صاد  ، فهذا ميكن ٔان ینقذمه من السقوط ٔاو الاس ، ومن مث یعودون حللبة تنافس اق

ل من جدید یة و.   ا ى یدفع التق صاد قدمافاملعیار دامئا ٔابدا هو ما ا سمى فعل اخلري الاق ات لو  ، وقلیل مما  ، اب
ا حمدودا وحمدد الهدف ائیة جدا اكن مؤق كون  كشخص معلوم الاجهتاد والقدرات لكن رضبته ظروف است ، قد ال 

لیق الاصطفاء الطبیعىٕامنا انتصارا لروح مفاهمي  مرضا ٔ دت عن ٕان زاسوف تصبح خطرا ٕاال ٔاهنا ىف املقابل  ، والتحیؤ ل
ري املؤسىس سیط جدا الفردى املبارش و ىل التنافسیة ، دها األدىن ال ا الطبیعةرشیعة  ، خطر    .  ٔام

د ضد الشغل التطوعى ٔاو األعامل اخلريیة ، ٕاذن كون ٔا سبة  ، نعم؟  هل من املمكن ٔان  شطةهذل ابل  ا النوع من األ
كون نظریة العدد  الل وسقوط مجیع ٔاطوار  املقدس یقظة ألبعد احلدود ١٩جيب ٔان  من المض ى بوابة  ، وٕاال فه

  . احلضارة
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  ؟ هل يجوز مد العون للمناطق التى حل بها غضب الطبيعة
صاد مت  ٢٠٠٤سنة ٔاواخر ىف  ح جائزة نوبل لالق ادة ٕاعامر املناطق املنكوبة الثنني اك قد نظرا بم عدم جواز ٕا

ىم احملیط الهندى الهائل جاء بقلیل  هذا بعد.  كوارث طبیعیة ه سو رینا جاء مث بعام .  األشهر من نو األشهر ٕاعصار اك
ه ٔایضا لیه .  من نو ت املنافقة . دبلیو چورچما اكن جيب لبناء  رخض لالبزتاز واملزایدة العلنیة ىف تقدمي املعو بوش ٔان 

سانیة العاج  ، لیكن.  وابألحرى املرضة ت إال ، وهذه تتكفل هبا املؤسسات  النقاذ األرواح املهددةال بأس ابملعو
لمى حبت ال جيب ٔان خيضع للعواطف اخلريیة صادى و ادة إالعامر قرار اق ىل ٔاسس  ، لكن ٕا دا  ، وجيب ٔان یدرس ج

ىل ٔاى حنو وهكذا ادة ٕاعامرها و اطق جيب ٕا وب الغري ، لمیة حتدد ٔایة م لیه من ج فق   ، اصة جدا لو كنت س
الٔاى   . الرضائب ٔاو طبع الفلوس املعروف ابمس رسقة األج

 
  تزويد الفوارق بني الطبقات

ىل  ن اكنوا یتوقعون ٔان جرمية املدعو لینكولن معناها ٔان تؤدى ألن تصبح القرود السوداء  ساریون ا س فقط ال ل
الف العش ة ة البیو یر اقدم املساواة ىف الرثاء مع ٔاسیادها السابقني رمغ اخ هنام speciesلوچ كام سبق -ٕامنا  ، الواحض ب

ریون ٔایضا -وذكر ات األمريكیة الباكرةهؤالء ی.  اللیرب رضون ابلنتاجئ  العجیب ٔاهنم همتناقض  لكن ، قدسون منوذج الب ال 
لهيا ىالاستقطاب القاهر  ، زوید الفوارق بني الطبقات ، عملق البعض وفشل البعضت:  املرتتبة  نرتوپ ٔ حمتیة  ، ل

م حملقة ىف فراغ الومه ال   . الاستعداد للحرب ال الاراكن للسمل كام هتمي ٔا
فاوتة سبة .  الزتوید حيمتل مسارات م رواهتم ب سیطة ٔاى سیعظم امجلیع  دة خطیة  /٠ ١٠لو ز

ال ٠ فٕان ما  ، م
دة ٔاسیة من القدرة .  ٩.٩ٕاىل  ٩ارق من ٔاى سريتفع الف ،  ١١ستصبح  ١٠ف الـ  ١.١سیصبح مالاك لـ  ١الـ   ٢لو ز
ان  ) ٢ ١.١ ( ن سیصب زید ٕاىل ما بني  ) ٣ ١.١ ( ٣ولو من القدرة  ، ١٢.١و  ١.٢١فٕان العدد فٕان الهوة سوف 

ىل رؤیة .  ١١.٨ٔاى حواىل  ١٣.٣١و  ١.٣٣١ سب األكرب ترتاوح ما بني قدرة الناحج  رحج ال وهناك ٔاسباب كثرية 
ستطیع التحیؤ  ، الفرصاملزید من  ىل الرشاكت األقل حظا والىت ال  ىف  surviveوما بني معلیات الاستحواذ املتوالیة 

كر ، ظل التنافس الرشس ركیون سالفو ا   . وهو ما یغضب  األ

 
  تها أكثر من اسم واحدتحتمل تحكلمة ال ’  األفضل ‘

ة ؤاداة ابزتاز رمغ  ، التواثقیوجد ىف ٔامرياك اكنون امسه ضد  ة وفزا شتغل كشام ٔانه اكنون سافل وال لزوم  فقط ب
ه ني الٓخر من مه ٔاسفل م ا من  د ست قة نقرر أ ،  شیوعیة  ىل األقل-نه ل انة  -نظر  ال یصل حلد وضعه ىف 

س ضد العملقة العداء الرصحي لقوانني الطبیعة یتحرقوا ىف داهیة -ني ، یقول بوضوح ٕانه ال هيدف محلایة املنافس ، هو ل
  . ٕامنا هيدف محلایة املسهت -زهيم زى ٔاى فش

ات  اكنٔاول وآخر تطبیق كبري  ن یت ٕایه ىت آند ىت ىف مطلع ال ة-من ساعهتا .  تف ق ذهب  -وألهنا اكنت جرمية حق
كروسوفت ىل ما اء مرة تطاول فهيا  ىل قد  لسبات معیق ابست ده  س ما كسفهوش ؤا لق بیلل ج ماثة  ، لكن 

اكر ٔاصال هو اكنون هزىل قلبا وقالبا . عق ه   ، هو ضد العملقة ألهنا تعىن الاح ، وىف نفس الوقت یقول ٕان الهدف م
ض األسعار لصاحل املسهت مك  ، هه هه ختف ا هتعلمون ونعمل ٔان ، طب  ٔاس ٔا ىل وجه األرض ميك خفض  ال ىشء 

  . األسعار قد العملقة
دا بعد قلیل مع امل خوفو الثاىن … ال یوجد  ىف ٔاى ٔامر ٔا ما اكن ذ ٔانه ، هذا وال زلنا نذكرك ٔان سیكون لنا مو

ا كفى  ،  قطعا هناك ما هو ٔاحص ولو قلیال ،  نٔابدا قراران حصی افة ؤاقل هذا القلیل  حملق الثاىن حلساب  edgeك
  . ضیل ال حتمتل حتهتا اسامنفأفعل التف  ، األول
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  مونوپولى مونوپولى مونوپولى إنه عالم مونوپولى

هتى پلعبة مونوال غرابة ٔان  ، املهم وىل الشهرية الىت ت
ت  ة الالعبني ىف السجن قد و د مي لك ىشء وبق بوا

د  ، ىف قلب سنوات الكساد العظمي س ادة ما  سنوات 
ت  لیل كسنة ٔاساس للك املقار لها مراكز إالحصاء والت

ن وصل استقطاب الرثوة  سمونه الظمل وانعدام -ملعرفة ٔا
عیة وأ  تالعدا الاج ذ  -نت تعرف لك هذه الرطا

ة الشیوعى  ’ الصفقة اجلدیدة ‘ابعتبار ٔان  بتا
ثاث ت  رية الج لت اكنت الطلقة األوىل الك رووسیڤ

ا الطبیعة ىف كوننا البائس   .  الرشور الىت زرعهتا ٔام
ٔسؤا ومل  ، وابلفعل شفون ٔان األمور اجتهت ل ك

هتابیات حتت ٔاى مسم ئا مع جتدى ٔایة قوانني ٔاو ا ى ش
شدة  ت الفردیة  ة تتفاوت فهيا إالماك ی جرمية  (ركة چ

ا الطبیعة ه .  ) ٔاخرى ألم شفون ٔان الرثوات تت ك
دد ٔاقل فأقل من مالكها واملعدل السالب  ، للتاكتل ىف 

ددمه یو  اقص به  ى ی حسب التقارر -ٔاسیا ا
ال ة ملنظمة ٔاوكسفام م ال ٔاو حسب  ،  السنویة املتعاق م

اكد ینقطع ٔان لك  ى ال  ميز ا نواح النیو یورك 
ٕاجراءات وقوانني واضطراابت وعنف القرن العرشن مل 
دة ىف ٔامرياك  سهم ىف ٕانقاص استقطاب الرثوة شعرة وا

ذ املعدل  -بل ابلعكس هو زاد وزید ابلرمغ مهنا لكها
ا لعامل ميلكه خشص  كون ىف طریق السالب یو بأننا رمبا 

د ا امل خوفو  ، وا ه بعد قلیل اسام مؤق لعلنا سمنن
  . الثاىن

 
  مجتمع الواحد فى البليون

صار هتاومي الشیوعیة ، ابخ ىل قرش ٔانت  ، نقول للشباب املغیب اب ى -ٕاال لو حصل آخر لن حتصل  ذ ا
یقو  ، الب م من    م الشعبال تصدق من یقول  البٔایضا .  ىل عرشة مقاب -سمیه الرٔاسامىل املستغل

س البورصةامسه  اه هناولكمة القانون الثاىن بتاع تولید الشغل فامه معىن لكمة حضارة ٕاال لو كنت   ( رئ  ، ٕالىل رشح
ستوعب الوضع بطریقة خمتلفة شویة ركة كام ٔارش السب  . ) مفمكن  ی ٔانه ىف ٔایة  شدةچ ت الفردیة   ة تتفاوت إالماك

متعیة  ة وا لق التخصص ىف املهام إالنتاج ال مكثال سهل وواحض  (حلد  ل م دیة  ، ) تأمل مملكة الن والسب االٔكرث قا
ش حىت تنجبك ٕاذ ٔان التفاوت چ لوجود هذا التفاوت ٔاصال ٔان لواله ملا اكنت هذا الربكة ال  ة لتع ة یی رمودینام جربیة 

فرقة ع ( لتولید الشغل روة الـ اقرٔا تقارر م /٠ ١ن كیف شهقت 
هتابیاهتم  ٠ ساریني ؤافاعیلهم وا رب العقود رمغ ٔانف لك ال

ال  ، رشسة اللزاجة لزجة إالجرام روة نصف ساكن العامل االٔكرث فقرا  هنأاو  ، هنأاو  هنأاو  هنام ث ابت ما یعادل  ح
د ىف  ٨هل الحظت العدد - ٔافراد فقط ىف الضفة األخرى للمنحىن ٨یقع ىف ید  ٢٠١٧ىف  ؤاننا رص االٓن ىف جممتع الوا
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یف الشهري اللغو انتقلنا ٕالیه من ذ  ، البلیون د ىف االك ىل ملائة عن جممتع الوا د ىف األلف ذ دون ٔان منر حىت  الوا
د ىف امللیون  وأ  دٔاو الوا كد قد شعر هبا ٔا لهيا  -؟ مرت لكمح البرص حبیث مل  ٔاو لو شئت اقرٔا جتمیعا لتعلیقاتنا حنن 

اكد مير شهر حىت تصد ، هنا ، رب السنوات   . )  ر ٕاحصاءات وحتلیالت جدیدة ختص هذا األمرلام بأنه ال 

 
  يناير ٢٥نوڤمرب إلى  ٤من 

عیة ٔامرياك  رخيه  ٢٠٠٨نوڤمرب  ٤ثورة ما مسى الوسائط الاج ر  ٢٥اكن لها ملحق ماكنه مرص و لكن  ، ٢٠١١ینا
متعني  اخلسارة هنا اكنت ما ال یقل عن .  املسهتدفنيوطأته اكنت ٔافدح ٕان وضعنا ىف الاعتبار فارق احلجم والرثوة بني ا

روة هذا الب ري من املصانع  ، ریللیون دوالر من  الق الك اجن إالجامىل وٕا ارشة جدا اكخنفاض الناجت ا ٕاما كخسائر م
اصته و  ، ٕاخل … الم الوزارى  ارك وفریق األ  ٨منیة الـ ٔاو كخسائر الفرصة الضائعة ابعتبار لو اسمترت السلطة مجلال م
٠/

هب اخلالص املصهور بنريان التنافسیة شدیدة اجلدیة والبصرية والعنفوان ٠ لو اسمترت ومل یأت بدال  ، سنو من ا
ى ال  ىل ذ احلامك الضعیف ا ريا مهنم فهيم  ىل خشبة املرسح ٕاىل ٔان استقروا ٔا ن تناوبوا الرتاقص  مهنم األقزام ا

صا ئا ىف الاق ال  ،  د ٔاو ىف احلیاة لكهااكد یفهم ش سمح  به مؤهالته موظف استق ص وآخرما  دق رخ سبل  ىف ف
بیة ساحية  هعی دة ٔاج سیح-لوا اوزة  شف ٔان -ٔاو  ك لی هوملا  یىنف  هخمنث تتف  ستو .  قول لها ٔانىت جرح هو مل 

اته د ىف ح روة وا هبلول املهیطل فق.  هو ختصص رصف وفشخرة وس ،  قرش  ت لیضخها ىف ا ط یقرتض ابلرتیللیو
هنقة إالخواجنى ات ال قمية لها قرٔا عهنا ف مسى مبرشوع ا یون ، مرشو ات رسان ما حتولت لتالل من ا ىف  ( مرشو

نا األول ذ م بعدها راح یفرض الرضیبة تلو األخرى واهام ٔانه  ، ) امني فقط اقرتض بأكرث من لك ما اقرتضته مرص م
معسميول هبا  ة وا ىل التعلمي والص عة و ة املق ىل البطا احلكوم ونیة التوسع توسعیة اجلنون الىت ینفقها   ، موازنته ج

ا ىل  صاد الهش  رك الاق دث هو ال موازنة مولت وال حىت  ه ، لكن ما  ة م ة الباق ل بت الرضائب البق   . ٕامنا ق
د مشرت  ر املشئومنقول مهنم فهيم ألهنم مجیعا ٕافراز وا ه العرب املسلمني األحقاح ممن جاءوا  ، ك لینا ساوى ف ی

حنا ‘ ن العرب  ’ لف ح ‘بد ار لها  ٢٥العام ىف ٔاول خطبة  بعد  ’ ملرشدمه ‘الثاىن ملرص والتعبري  ’ الف ث اخ ر ح ینا
د من  حها ‘مس لوا حملهم  ، ٔاوال ’ ف الجمیة ممن  ساوون مع العرب القوجمیة وإال ما جيمعهم ٔاوال .  ٢٠١٣یولیو  ٣ىف ی

سمیة ٔانفسهم الم اكنوا كفاءات مدفونة كام حيبون  نیا ٔاهنم لكهم اكنوا  ، ٔاهنم ىف عهد الظالل الطوی للعاملقة فریق األ و
اكم ىف  ،  وما زالوا ضد الشعب ى خرج  اء مبدینة  . ٢٠١٣یونیو  ٣٠الشعب ا والاكتب شاهد عیان طاف عرشة ٔاح

ا سأل ما استطاع لك من قاب القا هؤالء من بني عرشات املالیني الىت خرجت ىف ذ  ، ’ ؟  ٕایه املطلوب ‘هرة یو
الم وىف  اریة ورفرفة األ ت احملال الت كروفو ات وما لف ٔابواق السیارات ووا ن والشوارع والرشفات و الیوم للمیاد

ات وحقول القرى ٔاما طبعا من مه من  ( بضة ىف عرق لك مرصى حىت الرضع مهنموىف لك ىشء مبعىن لك ن  حوارى وسا
ىل نفسها ما بني إالخوفقد انقسم ، ري الشعب ٔاى األقلیة العربیة ا   ٥٠٠وجزء من األقلیة املسلمة حنو  ت یو

دى ٕاشارات املرور حبى مدینة نرص ة كثري م-األقلیة املسلمة مقابل اجلزء الباىق من  ، جرثومة جتمعوا ىف ٕا ن األزعرج
اكس حركة مترض -زائد ٔاشباه العلامنیني من القوجمیني والشیوعیني العرب  -والسلفجیة ریل  ٦عصابة جهبة إال  - ٕاخل  …ٔا

كرة و  لهيم بعقدعصابة إالخوان واكنت هلم مطامع ىف كرم  ا ابض م ادة ٔانت هتاب قتٕا اییل امس كعكة ا ريها من ٔا مرص و
  .  ) حمك اجلرب العربمن ونة طاحلل ة ٔاخرىدورتتواصل هبا 

د  دة ابحلرف الوا ش ميسك ‘اكنت إالجابة الىت مسعها الاكتب وا دة  ،  ’ اجل د ٔاو وا ش حيمك ‘مل یقل وا  ’ اجل
ال لهيم  ، م لهيم حورس من سامئه ٔاو ٔاطلقت ٔاشعهتا  سعة اكنت تعویذة ٔالقاها  ٔن ت األحرف ال یناهتم من چ و

ت  ل من نو ا ینا قدميا لطریق حورس العسكریة الىت طاملا محت مرص من جراد الرشقا مه لتوقظ ح   . ال
م والشهور التالیة من خریطة طریق وتوابعها  تخب -ما جاء ىف األ س م رملان ورئ اءات و حمك مدىن ودستور واستف

رخيیا اكمل م -ٕاىل آخر لك هذا الهراء السقمي الباىل واملمجوج  ىل هو انقالب  انقالب مدىن  ،  یونیو ٣٠عىن اللكمة 
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ى هو ٕارادة الشعب ، ىل احلمك العسكرى ا جلرمية العصیان  ، لك الشعب ، احلمك العسكرى ا مسلسل ال یعترب تصحی
لها بعامني ونصف داد ، العرىب املسلح ق ى اسهتدفه حضیض  ،  -بل قل انتصار- ٕامنا ام ى ا ألنه كرس املوات األنرتوپ

داء احلضارة هاموش الاك ر ٢٥ئنات ٔا   . ینا

 
  الوسائط االجتماعية:  األنتروپىليڤل الجحيم 

دا مبا ٔاسامه حتول ٔاساس ألمرياك ، ٕاذن ت األبیض وا ل الب س األسود واح  ، كرست لك اخلطوط امحلر ، ظهر الرئ
صاد نفسه ،  ومت الانتقال ملر ذحب البقرة ة الاق اهذه االٔ  . تدمري ب یة اكنت ا  ضاب نت سیة للثورة التق منوذج فائق ال

س ى یفوق تدمريها لك اخلیاالت والكواب سفر عن ٔانرتوپ   . ري حمسوبة العواقب الىت 
ة املعروفة ابلوسائط  یة إالنرتنی عیة التق عیة الاج عى ٔاو ىف قول -الوسائط الاج ٔاو ىف قول آخر التواصل الاج

د  -عى والتواصل إالرهاىبلث التفاصل الاج لیات اكنت ٔا لیل الفادح  التارخيیة األخضم مك نوعهاالت الىت قدمت ا
ارى پ مثن األنرتوىل ا للغایة ا للثورات اى إالج ى یأىت مصاح یةا ى ميكن وصفه  ،  لتق منوذج ا ابجلحمي حقا بل ىه ا

ى عینه   . األنرتوپ
الم الشباب  ىل األقل هكذا صا-ٔا ريةٔاو  ست  ابألخص ، شاملكتىل دمار ىه سالح  -رت ىف العقود األ لو ل

ات الش سهتدف  ةپیسطت هلوسیاهتا الیوتولو جدا ، ابألخص  ٔاو الشابة املعینة املعني ابفردیة ختص طمو تغیري ل
متع لكه ه جدا ، ابألخص   ا سهتدف م صادجذوره جدا لو  ست ذاتیة عفویة لو ملا ال هنایة ، وابألخص  آلیات الاق ل

ریدون دا ما  عمدة من كنانیح یعرفون ج ة م ة ممهن ال و  ، ساذجة ٕامنا مزرو ركیة السداح  سوروس ورچلنرضب م ؤا
وح  متعه املف لیه (مداح  وح فقط لسیطرته احلرصیة هو  ة حلساب بزيسات  ، )  املف ئة وحراكهتا العنف اة الب ٔاو بد
كوش الطاقة الوخسة ميوقالطى األمريىكأ  ، ف ى  ، و بتوع التعلمي اجلامعى طحینة جمانیة من عتاىق احلزن ا هت والقامئة لن ت

ىن للفكرة املعینة ىف املخ املعنيچ ٕاال إبابدة ال  -كام تعلمنا- ى یفرز امحلض األم ة اجلسدیة للك ذوى  ،  یني ا ٔاى التصف
رواهتم ون ون  ىل شالكهتم ممن ی سارى ومن  ىل جاممج الشباب األخرض حتدیداالفكر ال   . فوذمه صعودا ىف الغالب األمع 

 
  لو ستنكحوننا

م احلراك الطبقى بعد ٔان اكن  ائیة مهنم ، حرصى للعسكرشبه حور حمب ٔا  ، وبل للفلتات النادرة وشدیدة الاست
ا و یثة ،  صار الیوم ٔافقا مف زرع معدا ىف عقول الصغار ألسباب خ   . بل كام قلنا 

صاد ئا  ،  اق شطب من قاموسنا ش دى ٔان  ارج املوقف القا شجیع رواد البزيس ٔاو الابتاكر ٔاو التفكري  امسه 
لك قوتنااملفروض ٔان  ، ابلعكس.   الصندوق سمون الـ  كمت  یه األهلیة حقا فقط ، و   startupsىل ٔانفاس من  من 

لیه ٔاوال ٔان ینكحنا ات نعرتف ساعهتا فقط س  ، للصعود    .  اجلیل اجلدیدهذا الولید املمتزي من إببدا
هتد ؟ طب لیه الظمل ده د ا ش ظمل وال:  إالجابة ؟ ٕازاى تتعنتوا كده مع الشباب الوا املشلكة  ، الصتعنت  ما ف

د هواجسنا فقط ٔان    . هو النوعیةٔا
ىل  ات ممكن تنظر لها ك ٕالىل  (، ولو ذهبت لك الرشاكت الصغرية  العاملقةاملوقف الابتداىئ هو الرهان  لیات تق طف

رية زید  )  ىل وجود الرشاكت الك ا الطبیعة األمر ، لو ذهبت لكها للجحمي لن  ري-ٔام ادة للسمك الك رص   - الىت ت
دث وفرضت .  سوى سعادة ا وكربت رشكة صغرية نفسها ٔاما لو  ا الطبیعة ستفرح ٔایضافٕان رمغ ٔانوف قة-، ألهنا   ٔام  -ل

ٔقوى رص ل لیق، ٕامنا  ال ت ٔ سمح احلراك الطبقى  . ، ضعیفا اكن ٔاو قو تأقلامٔاى االٔكرث  ، ل ٕاال فقط به ال ميكن ٔان 
ن جدا املؤهلني جداللنوابغ جدا  هتد د ىف البلیونلقامشة فقط  ، املوهوبني طبیعیا جدا ا من نوعیة لنقل القامشة  ، الوا

ف  ال زيوسبچ الك لك األرض و واستطاع حىت للو ٔاراد  بنفسهوصوال  ، م لهيالك ام   .  من 
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ىل وزن إالسالم  (بفارق مشابه بني الثقافة املضادة كلك والثقافة املضادة السیاسیة ٔایضا هنا جيب التنویه 
ساریة ، ) السیاىس ال  . ٔاى احلراكت واألحزاب ال ة م مل-مرسح هري اكنت التجسید اللحظى املزتامن وفائق  -والحقا ف

اح حلركة الهیپزي ني للمسیحیة ٔاو الهندوسیة ،  الن دوانیني ٔاو مدمرن للمجمتع ، فقدمهتم مكعتنقني مؤم سوا  فقط  ، ل
ة واألضوا هبجها ولو للحظات تغلغل املوسیقى اخلاف املنا القاىس لعواملهم الیوتوپیة الىت  ء الباهتة انعزالیون هاربون من 

دة ببطء ان املاریوا املتصا وط د الت اخلجول وخ ل الشعور الطوی والق   . دا
س جدیدا ال اجلدیدة ل ربع قرن ،  بؤس األج ل محى لی الست وهري  ة چميس دیني ومارلون  ، ق اكنت هناك معا

شیا سیلڤرستون ، راندو ربع قرن اكن هناك ضیاع ٔال كمتل ربع قرن آخر حىت جاء  ، ىومارسا توما وبعدهام  لكن مل 
ال  ، ىشء خمتلف متاما ركهبا ٔام نیفر لوراس كرات الهدم الهائ  روسچ   .  ومایىل سا

 
  فعل التقنية سالحا خالصا ومباشراهناك من يرون بال

  لهذاوكرسوا أنفسهم  لتفعيل األنتروپى لحدودها القصوى
رىي ت  ركىي ولیرب شفريقصة ٔا كون ، السایفرپنكس ،  ال ن ، آساچولیان  ، الب شبكة  ، ٕادوارد سنود

ت الرسیة طریق احلرر    . ٕاخل …إالنرتن
الالیا توجد حماوالت مسمتیتة لصبغ  ات االٓ ٔا ىل الربجمة ىف الرشاكت ق سیطرون  ى  ات الرصاصري ا الق بأ

ت ساط .  احملدثة الىت صنعت طفرة إالنرتن ىل ة استعباطیة ب حوهنا  تهذه یف ميز  تصادف النیوىك  إالنرتن یورك 
ن  دى ت االٓالت ٔاو لكن ماذا لو  ، وجتعلها مرجعیهتا ومسلامهتا اد الشیوعیةید ولك ت املو پ الوك اجلارد قررت ٕا

د املربجمني ا عٔا كن لها وجود اس ال د لك القمي الىت مل  ل الثورة الصناعیة ٔاو م ابلفعل ظهر من قال ٕانه  ؟ ل حتمتسق ق
ات ٔاجلوریسیصمم  الق ررهتام ،  العهد اجلدیدو العهد القدمي  عن ٔا  ، بغض النظر عن ٔامهیة ٔاهيام ٔاو مدى حضارهتام ٔاو 

ا ا مدا ة سدا ائبا ومل تعد السا   . املهم ٔان املبدٔا مل یعد 

 
  أشداء على الربابرة رحماء بينهم

لب احلراكت الفاشیةلكن ملاذا  ى ٔا ساریة واحضة  وال  ق ٔان ما هبا هو  ، هذا یتطلب وقفة ؟  رى م تبدٔا ابلتدق
ساریة ست  ول اشرتاكیة ول عى ؟ ما الفارق.   م رى  ، الاشرتاكیة ىه التاكفل الاج عیة حضاریة قد ال  وركة اج

دة بعض  ومه املتبادل ودمع ومسا هنم  (هم البعض غضاضة ىف تعاضد ٔافرادها وح رة رحامء ب ىل الربا سار .  )  ٔاشداء  ٔاما ال
ة ر للربك الچیی ا ىن ذات الىشء لكن ىف ٕاطار  ٔعراق ، فهو یت ر ل سط الصفات  ، ا د ٔا دى ٔا وهذه یوتوپیا تت

ات  هنم (اللصیقة للچی ىل األغیار رحامء ب دهتا اخلاصة ح ، ) ٔاشداء  اهتا لكهنا ابلطبع یوتوپیا لها ٔاچ سعى د ث 
رش الل واسرتقاق لك الطبقات ولك ال ٔاو ٔاو عصابة األیدى املتوضئة الشیوعى  نٔاعضاء احلز  ،  حلساب ٔانفسهم مه الست

  . ٔا ما اكن امسهم
ول  دم ق دم املغادرة و ی مبعىن  ء الصارم للق دة والرتابط األرسى والان اة الزوجة الوا بعض ٔانواع القردة منت ح

سان نفسه ، بل منت مفهوم الاستقرار نفسه ، االٓخر هذا موضوع خضم وحمري وتوجد ابلفعل مكیة  . لكها مبا قد یفوق إال
شأت هذه املفاهمي   .  هائ من البحوث عن مىت وملاذا 

Humans evolved monogamous relationships to stop men killing rivals' babies, 
Only about 3 per cent of mammal species are monogamous and it —says study 

nd apes but not othershas been a puzzle as to why it evolved in some monkeys a  
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سان  ٢٠١٨ىف  یني إال سمیته  ادیة (ظهر حبث عام ميكن  ة هبمية  ل بصف سب  ، ) مد یىن  وهو تطفر چ
ه اجل ال ري ختصص  الل تأ امة جحم املخ من  ل ذ هنا ،  عیةذبض ك من العلامء من ربط ابحلاجة للك ت لكن ق

ذیة الغنیة اب عیة حتت وطأة احلاجة لتوفري األ روتني والطاقة للصغار لتلبیة اح السلوكیات الاج یاجات ذ العضو ل
ى الصغار شأ مفهومومن  ، الرشه للغذاء  دة هنا  ا حىت وقت قریب اكنت أ  ، معوما . الزوجة الوح ت شیو كرث النظر

یة وافع األم ٔرسة النوویة مؤخرالكن  . حولها تدور حول ا دور ٔاشد حسام ىف املسرية التطوریة  بدٔا البحث ٔان رمبا اكن ل
سان  boost-https://www.nytimes.com/2013/08/02/science/monogamys-نفسها لٕال

evolution.html-human-to  .  

 
  السعادة أو االنقراض
اما وىف األصل  Harvard Study on Adult Developmentدراسة ٔاو مرشوع  نني  د ل ى ام البحث ا

راسة ق  Grant and Glueck studiesاكن یعرف ابمس  س حتت ا ىن من ٔا ل دجمها والتوسع فهيا جبیل 
الصته ىف سطر القاع   Close relationships, more than money or fame, are what keepو

people happy throughout their lives  ،  لیه ىف ٔاى د  ستطیع الاع كون جبانبك من تثق بأنك  ٔاى ٔان 
ري عرضة للتقلباتواألمه الثقة بأ  ، ٔاو لك حلظة الص ،  ن وجوده هذا مستدام  الزواج :  ٔاو بعبارة خمترصة وم االٓخر 

years-80-nearly-ard.edu/gazette/story/2017/04/overhttps://news.harv- (الناحج 
/life-happy-and-healthy-a-live-to-how-showing-been-has-study-harvard  ( .  

مني ىف نظر اجلیل الصغري ن  كو هيام قد  لكن حبلول سن األربعني یبدٔا تعریف السعادة  ، رمبا املال والشهرة املشار ٕا
ر    . اسة املذكورةخيتلف كام ٔاظهرت ا

 
  األسرة أو االنقراض:  مرة أخرى

كر اكرلسون لكمة السعادة مرة  دم مضیف الفوكس نیوز  الن نتاجئ دراسة هارڤارد است امني من ٕا بعد ٔاقل من 
اصف هذه املرة ،  لسب خمتلف وٕان ، ٔاخرى لقة  ، نفس اجلدل لكن ىف سیاق  ر  ٢مونولوج  ار  ٢٠١٩ینا وقد اخ

 America’s goal is happiness, but leaders show no obligation to votersعنوا لها 
) 1/m/v/598546456900https://video.foxnews.co  ٔاو
-the-supports-romney-mitt-carlson-https://www.foxnews.com/opinion/tucker

infuriating-its-else-everyone-for-but-quo-status  ( .  
متع احلضارة وبني السوق احلرة ىل األرسة كنواة  الل وجود تعارض بني احلفاظ  اول اكرلسون التذكري بأن  ،  من 

ون ٔانفسهم ميی اهنا حىت الساسة ا راجعت وقد  ة مرة ٔاخرىی هذا حيیل للحركة الفمي .  القمي احملافظة  كن  ،  نزيم ى مل  فه
ل الرجل  ت ‘لتنجح لوال ٔان د ح ب ادش قادر یف اجة  ، ’ ما  شعر بأیة  یاجاهتا ال  واملرٔاة لو اشتغلت ودرت اح
هتى األمر ح وا كر ٕاال للتلق رید حىت هذا ،  ل ادت  ت .  هذا بفرض ٔاهنا  ىل وول سرتی رى احلل ىف رقابة  اكرلسون 

متویل السهل سارى.  والاسهتالىك وا ظور  نظام  ، ىشء امسه احلومكة ، الواقع ٔان هذه الرقابة موجودة ابلفعل لكن من م
ه متكني الن د ىف جمالس ٕادارة الرشاكتتش و س األنف الهدف م ىل مقا ساریني من احلصول  هتبون ماكفآت  ، اء ال ی

ة ح ور ، خضمة ألنفسهم من  هتبون ما تبقى حتت مسمى ا عى للرشاكت وی   .  الاج
ل قرن اكمل پیرت قضیة حسمها رمغ كوهنا  نوى ٔان دراكر ق تج  متعیة والرحب م شأ لتلبیة احلاجات ا  وأ الرشاكت ت

سعى للرحب یفلس سار فٕان  ، ابألحرى من   یةالتصاهر ٔاو الانصهارة ٔاو ة پیعظ ضد الكورال یفوت فرصة ل ال
corporation  اریة تضفى ألهنا ىل لك ىشءمفهوم الت صل لهذا للعالقات األرسیة یوحيذروننا ٔان س  ، واجلشع املادى 
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ن ننجهبمواحلب وا لیة بني ٔافراد األرسة وآلیة العالقات  لزواج وحىت األطفال ا ا لط مروع بني آلیة العالقات ا ، ىف 
ري ٔافرادها دث فعال لكن صدق املدهش ٔان .  مع  سار ، جنح فعلیا ىف فعل هذا منٔاو ال تصدق هذا  .   ٕانه ذات ال

والتأممي رب شعارات اكحلومكة  زوالقذارة ٕاما ابلتغلغل والابزتا الرشاهة ملقةة العقاته فائپاألدىه ٔان وجد طریقة لكور
ا و  ت هنب عرق دافعى الرضائب ىف  لق رشاكت /  و ، النوم ىف رسر احلكومةمغر الصة ٔاو  ة خصوصیة  هلم ملك

رب  ساریة مهنم ٔاو  كوشیة وتدلیك  ريةغغسل ٔاخماخ الرصاصري الصرب املقاوالت ومشرتوات احلكومات ال ابالٔاكذیب الف
ىل اجلیل زفت ل للسیطرة  ة املدا فهوم ٔان السوق یصحح مل ٕالغاء آلیات السوق ابلنفى التام املهم .  إالجيو ؤانت تعرف بق

ه قصري األرجل نفسه  ربة وعقلاسهت صونفى ٔان امل والكذب ف   . ومسئولیة فردیة خب 
س الرقابةما قصد قو ٕان  اص وحمدود جدا من الرقابة  ،  الىشء املفقود هنا ل قة نوع  سوف نصل ملناقشته -ٔاو ل

ري هو مفهوم النوعیة -ابلطبع رش ،  ٕامنا الغائب الك ار الساكىن .   نوعیة ال ى تصنعه الهجرة واألعراق املشلكة ىف الانف ا
ساوى  ،  احلثالیة ى مل یعد  رشى الهائل وا داد ٔاقل ؤاقل من ذ الطوفان ال یة أل ى تترضع الثورات التق ىف الوقت ا

ئا ىف ظل قانون العرض والطلب سان ش ه إال صار . ف رية  ابخ اب الك اجات الك اقه الست ستطیع هنا مقاومة اس ال 
ید السوق احلرة ٕامنا احلل هو إالابدةا:  الالحقة س تق   . حلل ل
ب الفواصل بني مفهوم األرسة ومفهوم البزيس انتقل هو نفسه وبدوره ألفق جدید :  ملحوظة*  وطبعا -الحقا تضب

سار وال غرابة متع احلضارة-اخللط بني لك هذا  -ىل ید ذات ال لیة  ة آلیات دا متعات الربری -مكجمو ٔاو ما  ، ةوبني ا
  . عرف ابجللوبة

 
  ) ور األمريكىظطضال (تاريخيا نع الهرتلة األش

  ) سمون اآلباء املؤسسون ألمريكامن ي (تاريخيا وشمامو الكلة األشنع 
  ) استكالل أمريكا (تاريخيا شنع األ والجريمة

ست املشلكة الفارق بني النظریة والتطبیق ل  ، ل وى واكمن ىف دا الدها ٕان اخللل ب االٓلیة نفسها من حلظة م
ىس بتاعهم ، األوىل لیل دون اللجوء لشم اللكة ال ویة سیصدقونك الت شك ٔان ٔاتباع الفلسفة الب السامح .  وٕان كنا 

وقع من اللحظة األول ض املهاجرن م ى  ، التحول للمزایدة حمتوم من اللحظة األوىل ، بف نرتوپ ٔ ة ل ٕاصدار القوانني املتب
ا من اللحظة األوىلبل ا دو عاد  كن ٕاال لساذج اس ميوقالطیة قد تفلح ىف منوذج التاون هول ىف  . ملشجعة لها مل  ا

ة صغرية ساویة ، ب وب م ساویة وج ث لك احلضور عقول م درا  ، لكهم ذات العرق وذات اخلربات احلیاتیة ، ح و
هنم ٔاصال الف ب   . جدا ما حيدث 

 
  هى حكم الشعب إنما تحديدا حكم الطفيليات مصاصة الدماء األالضيش النهابة السالبةيا ريت حتى 

  للناسإللى بيوصلوا للحكم من خالل الكدب وعمل البحر طحينة 
  على مطبعة الفلوس وقبو مصلحة الضرائب ليس إال وضع يدهم –وببساطة مطلقة–وتعريف الحكم عندهم 

  ! شيئان ال أكثر وال أقل …
ة التطبیق قلیال  متثیل النیاىب ٔاى دو -ٕاذا توسعت مسا ىل ا شأهتا  فسوف تؤدى لك هذه العوامل  -یةمجهورٔا
ارشة ميوقالطیة م و ٕاىل  ،  املذكورة لتحولها  امصة ا ميثلهم ىف  ة  ني ٔاعیان الب اوز دور األفراد جمرد ٕارسال  ٔاى یت

ىل هؤالء األفراد  رامج یتعني  ذ مواقف فهيارصاع بني  ة متارس مفعولها ، ٔا ميوقالطیة اخلف ٔانت  . وهنا تبدٔا آفة ا
لهيا الیة التخصصیة واخلربة ال یعرف إالجابة  صاد املاكروى ، سألت الشعب ٔاسئ  ل ما هو األفضل لالق ما هو  ، م

داهتا ، احللف اخلار الصحیح لنا یة ٔاو مست لیات التق   . ما املوقف من مستق
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سا د  ، خبواملزایدة ومعل البحر طحینة حىت ینط رع الع بتحول لك الصاصة لٕالغراق ىف الكذب واوت بل ست
سنونه من كوانني وما یفرضونه من رضائب  رب ما  سار  ه هلم ال ى یلق ات ا لون ٔانفسهم ابلف ميني یق الرشفاء من ا

هىب الفالصو إال اجلدید املسمى ابعتبار ٔان هؤالء األسیاد اجلدد للمجمتع مه من ٔاىت  ، ٕاخل … ل ا هبم الع
ميوقالطیة رى ىف لك  ٤٩/  ٥١ standoffمبرور الوقت یصل اخلالف لنقطة الاستعصاء .  ا ا  ویتجمد عندها كام ب

اكم للسالح حلل املوقف.  ماكن د  ،  هنا ال مفر من الاح خ وكذا طبعا -’ الغشاشني ‘ٕاما ٔان ت األعراق ا
لیات اخلونة الطابور اخلامس حصان طروادة ساریني اللصوص الطف ة -ال ستعید النقاء العرىق للربكة الچیی  ،  ومن مث 

دوك مه   .  وٕاما ٔان ی

 
  صراع وجود ال حدود

ى یطرح نفسه هنا ميوقالطیة عند :  السؤال ا زحف عوامل الغزو اخلار واخلیانة /   ١٠٠بدٔات ا صفر وظلت 
ا ساطة حىت تصل ٕاىل صفر ٤٩/   ٥١لیة حىت وصلت لـ ا ظور  ؟  ١٠٠/  فلامذا ال تواصل ب إالجابة من م

لیات  ریدوهنا  ، ٔاهنا لن جتد ساعهتا من متص دمه ’  الغشاشة ‘الطف من ابلرضورة ال بأس فٔاو العكس  ( ٤٩/   ٥١مه 
ا الشویة  ة اشتغل ٔانت شویة وهنب شغ ٕاح ظور احلضاریني إالجابة انتفاض .  )  التانیةالكراىس املوسیق لكن من م

ى بدٔات به التاون هول سواء إالجابة ، العرق ا ن سواء  ة:  ومن املنظور شیل  ، الفاشیة حمتیة بیولوچ وكرة الفاشیة 
اة ٔاو موت ما ختلىل ىل الشیوعیة وإالسالم مسأ ح دود ، ذ ٔان احلرب  لن  ، وحنن ، رصاع وجود ال رصاع 

ة  رجمهتم الچیی وب الغري ألن  ساریني واألعراق احلثالیة جراد ميهتن املطالب واحلكوك وابزتاز ج دة ٔان ال ىس للحظة وا ن
ش لوا ٔابدا الشغل الیدوى املنتج من ٔاجل كسب الع لقة ال ميكن  ال تؤهلهم بل متنعهم من ٔان یق ل لزج رشس  ، مه طف

م العها ٕاال اب ستأ  اق اجة، ٕان مل  ش  ایة  ٨، سیعودون بعد  صلهم جذر من الوجود یبقى ما معل رب ج سنوات و
هام رسقة ال حتمتل التأویل-الرضائب وطبع الفلوس  اللها -و ه  ت لك ما كدحت ف هتبون بعرشات الرتیللیو ؛  سی

ا ابض ٔاو ىف جماد ٔاو حممكة ٔاو ما ٕاىل هذا ست هزميهتم ىف ٔانت لهم، املهمة   املهمة ل هتم  ىه ق اؤمه تصف ، ٕاابدهتم ٕاف
نیة ٔاو ٔا ةبعجسد مجیعا حىت آخر جرثومة من البالیني الس  ددها ما ٔاو ال   ! اكن 

 
  ! وداعا تحتمس:  عطية أمريكا األعظم للحضارة

  ؟ هل حقا
سها فريسون األدمريال  ، عندما اكنت ٔامرياك حتتفل ابلاكد ابلعید الفىض لتأس سها الثالث توماس چ ٕادوارد لكف رئ

ة  ریبل ارج دریة ىف ٔاول طلعة  ىل شاطىء األسك ة الهبوط  ق ا البحرىوحربیة حق ث انطلق مهنا ملقات  ، لسال ح
ا ستان والعراق . قراصنة البحر ىف لی ام ؤافغا ی اكد حتىص وغطت والطلعات احلربیة األمريكیة ال  ، حىت غزو كور وڤ

راطوریة ، لك اخلریطة ىشء ٕام ريا  ، لكن مع ذ تظل ىه ٔاول قدرة عظمى ىف التارخي ال ت لٔا راطوریة تق ل  ، إالم ق
ه وبني التارخي نفسه چر ب س ى تقریبا ساوى دكتور ك   . املفهوم ا

مویة ٕاىل ىشء ٔاكرث دیدیة السلطة وا راطوریة  زتلت مفهوم إالم راطوریة  ریطانیا ا ري هو ما ٔامسیناه إالم ك ة  ودا
ة ريا لكن ها هو  ،  املؤق ا حتمتس:   مبلء الفم مبا هو ٔاكرث جذریة من یصیحوجد ٔا   ! ودا
  !  ریت ، لكن هل ابلضبط …
الال طویل األمد ،  نعم دا اح كون  ، مل حتتل ٔا ا حمتالىه نفسها لكهنا مسحت ٔان  من اكفة لقد غزاها امجلیع  ،  ب

لیا ٕاىل  ، هوهتا احلضاریة -ٔاو اكدت- ٕاىل ٔان فقدت األعراق احلثالیة  راطوریة لقد حتولت دا   .  ٔاخرى یةحتمتس ٕام
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  منع الحرب - الرمم املتحدة -يالتا  -تقرير املصري  -عصبة األمم  -ويلسون 
  ية املاجنةپاألنترو الحفالتتتواصل و …

ة ٔاشد استخرااب ٔانرتوپیاما ال یقل سوءا ٔان معظم  …  -ومع لك التحفظات-ریطانیا  .  الوقت اكنت صیاصاهتا اخلارج
ات رى الچی ئا ٕاىل ٔان ابت ، اكنت تذهب ابحلداثة ملغا ئا فش رید هلم لكن ٔامرياك احندر هبا احلال ش سیط مرعب  ت بت

ميوقال ستان وعرست . طیةا ٔفغا ات مؤخرا سواء ذهبت هلم ابجلیوش  ة ٔاو ابلعقوابت للك االٓخرناب  ،  ان الرشق
ت ه الاعتناء ابملاد ىل تغیري الثآفة ٔاكرث م ركز  ل الىت    .  وهذا ٔاسؤا ٔانرتوپیة بل ٔاقرب ملهنجیة الباس

س ، ) ١٩٩٤ (لوماسیة پىف الفصل الرابع من كتابه ا ب اكن ویلسون یعتقد ٔان  ‘ر چیقول دكتور ك
اق بطبیعهتایات حمبة للسميوقالط ا ؤ بترصفاهتاميوقالط ترينیخ رٔاى ٔان ا ٕاال ٔان م  ، الم و .   ’  یات خطرية وال ميكن الت
ادىء ویلسون د احلرب العاملیة األوىل یبع و ٔاثناء  رىخأ  یة عظمىپ ویلسون اركب جرمية ٔانرتووودرو ذا اله رز امسها م ؤا

ىل ٔاحفش نطاق ممكن بعد ا السوداء ملاكنت البذرة هذه  . حق تقرر املصري ما فهيا ما مسى  ، احلرب الثانیة الفائقةتفامق 
دة ظمة الرمم املت لت لتا ورازها املسمى م لكني رووسیڤ لص الشیوعى االٓخر طبق األصل فرا ا تناخسه ا  ، الىت ٔاجر

ساالىت صار هبا حنو مائىت دو عضو لكها و  ساویة وتصویتاهتا م ل لها ٕان رءوسها م هنا الند للندق  ،  ویة وتتعامل ف ب
دة الٕ من  ٥٠جزء من -حىت لو اكنت والیة اكلیفورنیا  ولتصویتة وا ول  -دى ا دد ت ا ه نصف  ج ما ی ت

زن  ، ميتلكون مائة تصویتةو جممتعة    .  العدایعظونك ىف من األخرى مث  ٥٠٠٠كفة 
ظر الشعوب املت ، ٔاى  ونثدعن ٔاى مصري یتٔاصال :   األخطرالسؤال  ة -لفة مصري ميكن ٔان ی سمیة الصحی ٔاو ال

ائل شاط تیقىن یدللها كام فعلمت مع عبید ٔامرياك نفسها بنفسهاركت لتحمك ٕاذا  -الق رى ستؤسسون ل ال  قطعا مه؟  ، ٔام  
رية تلهتب ذاتیا  ، نفض الید مهنا وعزل احلضارة لكیا عن الربریة ونیقصد ىل نفسها بنفسهالرتك هذه األ ٔاو  ، وتقىض 

ىل احلضارة ال ٕاابدهتا لو تطاولت  ساطة ریدون  -ىميوقالطا ناحلز  وشیوعی-مه .  م احلضارة  ، حرق ىشء آخرب
رشا ، نفسها ىل ٔاى ىشء رٔاىس جحرا اكن ٔاو  ائل ٔاما .   حيقدون  رة ق  ، قد ال ميتلكون ذات الرؤیة الشام هذهفالربا

ائ  ریدون ق رٔاس یعاملوهنا  ، هم مهط رشو میصبح تالوط احلضارة معهساعهتا س  ،  یادةمستق ذات ص  لهموفقط  رٔاسا 
طق من ٔاى نوع ٔاو ساطرات ٔاو بال ضابط ٔاو رابط ة ومطالب الص ابزتاز فقط ،  م من اكفة وقطع طریق وبلط

ه حىت ،   بال هنایةالصنوف و  دام تالوط حيظر ف سیةىف املامرسات كام عوازل الاست صار.  اجل ٕاهناء ٔاى ولك  ، ابخ
ت مضبوطة بعض الىشء  ، ىل مهجیهتم الكواحب راطور الل املسلح ٔاو الىت اكنت ىف ظل إالم فوهة  بفضلابالح
ة قة دامئا ٔابدا ، البندق سمیهتم مه لها إالمام املتغلب ، عنوان احلق   . ٔاو شئت 
صار … رمودیناىم حبت  ، ابخ ظور  ئا حصیا ٔام بغض ا-اول من م د األصىل ش ري الوا ان الك لنظر ٕاذا ما اكن الك

دا اكن امسه یوما ٕام پ ختیل قدر األنرتو -ال ني هتشم كیا وا مرجل خبار  ، شظیة ٢٠٠راطوریة ٕاىل ى الىت انطلقت 
فرقةابردة صار جزیئات جاهز جلر قطار مضغوط ملهتب  ني یصل هبا اجلنون مداه .  الهواءىف  م ى    . ٕاهنا األنرتوپ
صار … راطوریة لقد  ، ٔاكرث ابخ شأ ما هو ٔاسؤا مهناىك سقطت إالم   . ی

 
 ! والقوارض تقرضيجرد راد لجدع الطفيليات تتطفل وا:  تعريف السالم

دة صیانة السالم العاملى … ظمة الرمم املت مك . األدىه واألمر ٔان قالوا ٕان الهدف من م ا ده  ؟ سالم ٕایه  ٔاس ٔا
ست سوى حرب ال هنائیة ، حتدى صارخ للطبیعة هتاهئا ىه نفسها الطبیعة ل هتى ٕاال اب ص ال ت دة م ولو  ، ، حرب وا

شجیع احلروب ىل  كون قامئا ٕاال  ب جلوىب جامع فلن  رت د التفكري ىف  وٕان كنا حنن فاشیو احلضارة ال نفكر  . جاز أل
ر  ب ميكن ٔان جيمع معا احلضاریني واألوابش حتت ٔاى شلك ٔاو مسمى ٔاو هدف ٔا ما اكنتقط ىف ٔاى  وهذا ما  ، ت

ه فورا   . سنعرف س
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  فنكوش الكنفوش الفشوش املنفوش املنكوش املنتوش املنهوش
دةكام ذكر مرارا  ى ی -حبمك التعریف-، ىه  التارخي ال یعرف سوى حضارة وا یةقوم العرق ا ، وألن  ابلثورات التق

ساطة- ث دامت مركزا طی ب.  یني موجود ىف ٔاهلهاچ هذا ال  -ب نصفها ىف صورة كیان  سنة ٦٠٠٠دٔات ىف مرص ح
سمونه دو د مما  ا وروما ولندن ووادى السیلیكون وقریبا طوكیو مركزى مو كثريون .   ، مث تنقلت هذه العامصة ٕاىل ٔاث

دثون عن حضارة السور ال قة ال یوجد ىشء هبذا الامس.   عظميیت هيم .  ىف احلق ضیا اكن  -وشاوچ قن املدعو -ٔاشهر ر
زتا  داد (لصا ابٕالكراه نصااب وم مه ابأل اهتم  )  ومن هنا جاء اه ائلهم فاحشة الربریة  -البارود-، ؤاشهر خمرت تال ق اكن الق

شاف ٔاكرث   بعضها البعض رتاع، ٔاو ابألحرى هو اك ه ا ، ألنه جاء ٔاصال ابلصدفة ومه یبحثون ىف الهرت املسامة جحر  م
هب ى حيول املعادن  ني ٔاو مسه ما شئت  الفالسفة ا اهئم ٔاو فالسفهتم ٔاو ملهمهيم الروح املدعو -، ؤاشهر آلههتم ٔاو ٔان

ىل وخسڤ اكن سیاسیا من نوعیة ماكیا -كونفوشیوس س  ال  . ع، ٔاو وخس جدا ىف الواق لىل  دستور لو قرٔات م
ا یة چ كتاب سرتاتی سیذه مك هو  ’ احللقات امخلس  ‘الساموراى  ٔاو  ’ فن احلرب ‘النبل ومسو القمي حبیث یبدو قوا

هتازیة ’ األمري ‘ ى یظل كونفوشیوس سیده األحط ،  كتالوجات لال   . وهذه هنا ىه احلقل ا
قة ىل دول  احلق كوش  ا ملا بنقول ف سادیة الشیوعیة، ٕاح ة ستایلاملعجزات الاك ل ،   ٕاسالم  ، ) ـس (الربكـ م

اجات كتري یون  بنقصد  ة ل ت ٔاو األرقام الفلك ر البیا زو ري جمرد  ال ٔان لك السلع .   ،  ذائیة-مهنا م ري   -ذائیة و
دمهيا  اسیة الٔ   (مسممة ومرسطنة ملست ست به مواصفات ق فوش ب ل ال ٔان الك وال حىت األدویة  ى ىشءكفى م

ىل ركبتك سلیح ٕالىل ممكن تقصفه  دید ال ٔسواق  موش ها نقول  زل جبرميتك ل شاء وا ، یعىن اهبط ابملواصفات كام 
د ة ٕانتاج لك ذ تلوث لك ٔاجواء الكوكب  ) لن مينعك ٔا هیك عن ٔان كیف د مهنا بأكرب مما تلو  ،  ثه لك ، ىف الب الوا

ول الرٔاساملیة    . جممتعةا
ادة ى ال  ، ٕان ٔاسؤا ؤاجرم األشیاء قاطبة هو ت األسعار املنخفضة للسلع ٔایضا مما نقو  ماء الشیطاىن ا ، مص ا

ال ینضب ٔابدا للك فقراء العامل زة إاللیكرتونیة ٔاو املزنلیة ٔاو السیارات م الك األ م ابم ال ة ٔا د الل د ،   ، من 
ات-والىت عندما تفسد بعد شهور  ا سا مثن -ؤاح هنا ٔان السلع الربیطانیة ٔاو األملانیة ٔاو الیاپانیة ابهظة ا شف ح ،  ك

فوش ٔاو من لف لفها ات الك   . ىه ٔارخص مبا ال یقاس عندما تقارهنا مبنت

 
  ؟ نيلألجور تتكلمون يا شيوعي عن أى حد أدنى

  ، صفر:   لألجورالكنفوش معجزتكم العظمى يوجد فقط حد أقصى فى 
 . ا بالعبوديةأو ما كان يعرف قديم

ات  فوشیةملاذا ٔاسعار املنت شتغلون بلقمهتم ؟ ٔارخص الك كون شغیلهتم عبید  ل ٔان  ا ، قد نق  ، هذا ٔامر ال یعن
اهتم مسممة مرسطنة ت ا ٔان م شغیىل شبه صفرى ، لكن یعن كون معرها ال ا ٔان  ه ال یعدو  ،  یعن رم ا ٔان األمر  یعن

ة ٕاجنلزيیة ٔاو ٔاملانیةد جمر  زة مطبخ ٔاو دراجة هوائیة صنا ستطیعون رشاء ٔا الم الفقراء ممن ال  ة ٔا د ة  ة  ،  د د
هيات قلی ري سعر التلیڤزیون  ،  هنب ما ميلكون من ج ك ع ذات الىشء هلم املرة تلو املرة إبجامىل یفوق  ادة هنهبا ب مث ٕا

  . ىن الصنعپالو اكن 
صةدنات لو الاكئ  اهتا رخ ت ش ها تبقى م كون هندىسهنا  اموقف .  ى شغا بطریقة حمرتمة ما اكن ل ٔان   ابألساس ق

صاد ٔاو سرتاتیچیا رخص الثورة الصناعیة ٕان .  ح بوجود هذه السلع وال بوجود صانعهياامما اكن جيد السمن األصل .  اق
ىل ى اكن من نواجته  ار الساكىن وٕالقاهئا بدررها للخنازر ا ل املثال ال حرص الانف سارع تفامق ها قد ابت االٓن ی  ، س ب

رشلك ىشء .   مذهلٔاىس  هتى الرتكزي ، رخص لك ىشء ان ى الاستقطاب ا هت ىشء ، وا لكمة  ،  بىل ؟ ٔاال یذكرك هذا 
ى   .  األنرتوپ

ن بدٔات املأساةلكن  … س  ،  من ٔا ى تال سقوط الاحتاد أال یىتمن مفهوم اجللوبة ا س ابلضبط ؟  لسوڤ   . ل
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  شيطان أنتروپى اسمه الجلوبة

ار  ذ ثورة الب لیة القرون املنرصمة م ى  –ٔاو حىت ق–مرياكن ا بعضا من ٔانرتوپ ار واحملیطات مو ى ميخر الب ا
ریئة ملا ابت یعرف االٓن ابجللوبة ، ملیطة األعراق كن ٕاال ممارسات  مسح الهویة .   Cancel Cultureهیك عن  ، مل 

ة لصاحل هویة جلوبیة  ظمة التداول العاملیةالقوم س م یىت وتأس ري من سقوط الاحتاد السوڤ ك رجع .  ٔاقدم  ٔاق ٔانه 
ة ل  یات شاركت فهيا متت ىف تجربة بأقىص جدیة ممك عقار الهلوسة حمورها و ارد والىس آى ٕایه ڤهار جامعة مطلع الست

LSD ،  ع احلر ت حممت لغسل املخ وبوالهدف م دام تقا ة ابست ة والقوم ءات العرق الل حمو الان اكن هذا .  من 
ا خضام محل امس  هذه بال معىن سوى ٔاهنا امس شفرى  القسم من الاستخبارات  MKو ،  MK-Ultraمرشو

ذ األلرتا .  لعملیاهتا –ال نعرف ماذا عشوائیني ٔاو– digraphاملركزیة الىت من ٔاسلوهبا ٕاعطاء رمز من حرفني 
ة  ١٩٥٣مرشوع بدٔا ىف  ة بیولوچ ات ٔاخرى بأسامء ٔاخرى لكها ألسل ن اكملني مث حلقت به سلس مرشو ودام لعقد

ارشة للكمة حرب ة رمبا مبعىن ٔاكرث م نو   . م
چر  س ات اختذ هرنى ك زور  -وهو من هو-ىف مطلع السبعی سه -قرارا ابلغ الغرابة بأن  ى هو هو ورئ نیكسون ا

فوش -من هو ٔایضا زورا الك ، الهدف هو شق الك  ، لكن بعد قلیل قلنا ماىش رضب العامل ٔاخامسا ىف ٔاسداس.  ٔان 
هنب والسلب الشیوعیة لنصفني ىل الغزو وا ىل األقل هكذا بدا لنا األمر (، وقد اكن ابلفعل  ، ٕالضعاف قدرهتا    . ) ٔاو 

ات عندما س سعی یىتىف مطلع ال اب عنوانه هنایة  قط الاحتاد السوڤ ك لینا اكتب شیوعى من ٔامرياك  ، خرج 
ه سقوط الشیوعیة وانتصار احلریة   التارخي ه من شیوعى ٕاىل ریربارى (، یعلن ف كر   ؤانه قرر تغیري صف ، تغیري الس
بقى كام هو ىف  س قى ف قة ىف  ، الصدور، ٔاما املعتقد احلق اتٔاو ل ىل بعض املضض-رضه .  ) الچی قلنا  -ولو 
رص ىف لك ماكن ، هوللیوود ستغزو الرشق وحترره من ٕاجرامه وختلفه  ، ثورة اتصاالت ماىش ، قریة   ، قمي احلریة ست

دة جتمعنا لوة،  وا لوة،  اجة    . اجة امسها اجللوبة ،  احلیاة 
ب ، ابلفعلو اب .   توالت الك دىكك ق پول كی — The Rise and Fall of the Great Powers الرف

Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000 (1987)   ، ق وكتاب الرف
 The World Is Flat —A Brief History of the Twenty-first Centuryتوماس فرییدمان 

س آخرها طراش شهري للشهري حراىم املقاالت ،   (2005)  ٔانت تعرف القصة (ول
-threatens-https://www.nytimes.com/2012/08/20/business/media/scandal

star.html-media-as-image-zakarias-fareed  ( ،  عنوانه خراء merican WorldA-The Post
ه لقد ذهب صعود ٔامرياك  (2008) ث راح  ،  Rise of the Restوجاء  Rise of the Westوذهب یقول ف ح

د ىف صعود املسضفد ه هو املصطلح   ( ىف األرض نيمي ىنمرسوق ٔایضا وصاح قه االٓخر العاممة اخلوم واملقصود  ، ) رف
سمى ال اصة ما  نقول قلنا و ف طبعا األوجب ٔاو ٔاحص امجلیع ٔان ،  ) ـس (ربكـ هبم مقامة وكرات الرشق واجلنوب 

بد نقول  ٔ ال ،  Rise of the Bestوسنظل ل لكهنم  ،  والىت ٕان مل تنطق حىت الغرب ٔاو ٔامرياك فلعلها تنطق الیاپان م
ا تفوقا ٔاو متزيا ى مش ٔاطیاز القرود -بال ضفافو -وریدوهنا  ، یفضلون حش لك رٔاس تعلو مشو   . ٔانرتوپ
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  منظمة التداول العاملية—إذا املوءودة سئلت بأى ذنب قتلت 
بعد شویة قالوا الزم كامن تضموا 
فوش ملنظمة التداول  یت والك السوڤ

، ده ها خيضعهم الٓلیات  العاملیة
ىل  السوق وللتنافسیة ، وجيربمه 

صاد  رك ما تبقى عندمه من اق
ه ٕالىل قال ماىش.  موجه   . ورضه ف

ة احلریة انترصت ، ٔان ال قمي  الن
ت ٔاصبحت ابلعكس  (  ١٨٠إالنرتن

، ٔاداة ىف ید ذات هؤالء   درجة
رة ، جلوبوا هبا الشیوعیة  الربا

وإالرهاب وإالجرام ولك ما ىه مربجمة 
یناهتم وال ٔان التداول احلر .  ) لیه چ

ل املؤسسة قضوا  (حتقق  ٕامنا من دا
لهيا ىءىل لك املباد ،  الىت قامت 

رضه  ،  درجة ١٨٠وعكسوها 
ة واملال القذر ىه  ؤاصبحت الوسا
صاد العاملى  ، النورم ىف لك الاق

التداول احلر ىشء رائع لكن ما قميته 
د  ات قوا ٕان مل خيضع امجلیع 

داع وال  ، التنافسیة ال غش وال 
  . ) رضب حتت اجلزام

دث هو العكس ابلضبط  ، ما 
،  جلوبوا الشیوعیةما جتلوب هو ٔان 

،   ، جلوبوا إالرهاب المجلوبوا إالس
ة  جلوبوا املال القذر والفلوس املطبو
سادیة املنحطة ،  ولك املعایري الاك

، جلوبوا  جلوبوا الطاقة الوخسة
ة والثآفة املضادة وهدم زي الفميین م

متعات ميوقالطیة  ا ، جلوبوا ا
ز ملكمة  ا ابض و واألنت

، جلوبوا املطالب  الصیاصة
اجات وبوا السعرات ، جل  والاح

هتاب عرق ودم الشعوب  ة ال املسل
ل ٔاغنیاهئا ، جلوبوا حكوك   فقراؤها ق

، بل جلوبوا لك ٕاجرام ولك  إالجرام
ة بعد ٔان  قذارة ولصوصیة ووضا
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رة نا ت صغرية م   . اكنت لكها بؤرا واكبور
د لنقطة الصفر واالٓن رة، نقطة درس التارخي األعظم ٔان ال بدیل عن  ، ها قد  هنب  ٕاابدة الربا د للغزو وا  ،

لهيا چر ٔانه قىض  س كوح جيتاح القرم من جدید والسلب ٕالىل تومه ك ري من  ، ، وٕاذا بڤالدميري م فوش متلكت الك والك
ة الل صكوكها إالسالم ة لكهيام وتطاوال ،  موجودات العامل الثالث من  هیك عن جبا اویة  شطهتام املاف هتام ماهلام القذر ؤا

ىل احلضارة س ، الساف    . فاقت لك اخلیاالت ولك الكواب
چر  س ج بوجن نفسه بتاع دكتور ك ى خصب بیدیه وخضب یدیه ابملولود الشائه املسمى الب الصداقة والتعاون بني ا

ى ، الصني الشیوعیة ؤامرياك جت الفرد ىف  وا فوشبعد قلیل قال ٕان جمرد تضاعف  بضع مرات سیجعل مهنا  الك
ف معها ستعد ٔامرياك للتك قة جيب ٔان  املیا وٕاهنا حق صاد األول  اد بعد عقود  ، الاق ى  قاسیة الطول هو نفسه ا

دث ألول مرة  -٢٠١٤ٔاغسطس - ل لیت ت چوور ات الوول سرتی ىل صف
-new-a-of-assembly-the-on-kissinger-http://online.wsj.com/articles/henry

1409328075-order-world املى جدید ب  ، مه   ال حتاولوا حتدیث الرشققائال ما حفواه  ،  عن احلاجة لرتت
رة را رة وسیظلون  ري  سالح، ولتتعامل ٔامرياك معهم ابل  را ل كده . لكام لزم األمروفقط ال  م ده ق  ،  مسعت فني ال

ري رمبا ك اب ؟ ق  ه هبذا الك ت م ى ٔات ىل املوقع ا   . امعل سريش 

 
  ! جلوبة أم قومية حضارية تلك هى املسألة

سار ٔاهنم  من السفاالت الشهرية لل
ال  رش ٔان مي م ىل مارجاریت  نون 
حت ااشرت  لت ىه الىت ٔا كیة رووسیف

عى لها ىه نفسها  ،  هذا احلراك الاج
ى ٔاوصل ٔامرياك  سألون ما ا وال 
ات  ري ٔانرتوپیا الفقا للكساد العظمي 
ىل  ساریة  لقهتا السیاسات ال الىت 

  . عقد ونصف سابقةمدى 
بذات الطریقة یقولون ٕان 

صاد  جلوىب ألن  اجللوىب احلاىلالاق
ري الزمن صاد موائع  ، الزمن  هو اق

ه لك ىشء سائ  ساب ف /٠ ٨٥والسب ٔان  ، سهوی
صاد ماىل و  هم ٠ /٠ ١٥فقط اق

هل  ، هه هه.  ٕانتا ٠
ى فلوس طبع الریدون ٕاذن ٔان نقر ب  كوىشاجلنوىن بتاعمك ا ل لك ىشء جاد ٔاو رصني ، یفامق الرثاء الف   ؟ ویق

دث عن  ابملثل ٔایضا یقولون ٕان صاد ونقل ٔاممتویل آدم مسیث اكن یت س اق صاد قریة ٔاو مدینة ول .   ىبوال جلواق
ا ومن مث قميیا ،  وبةاحلل ٕاذن ٕالغاء اجلل سة عرق ا ادة احلصان ٔامام العربة ، العودة للمجمتعات املت احلضارة  سور ، ٕا

  . العظمي
سهتان به لل ، نعم … رخي ال  لیةهناك    .  لكن طاملا اكنت الانعزالیة ٔاقوى ، األمريكیة مرياكن

صة  دها سوى صفعة  بوش الانعزالیة.  ورچ دبلیوچم لها ىف  مترب ١١مل تق   . س
ةالقطرى هل الانعزالیة مبعناها  ابة الصحی ابة .  املطلق هذا ىه الاست ست الانغالق وقطعا الاست ة ل الصحی

ست اجللوبة ة احلدیثة ، ل یوس وٕایللیوت مسیث والبحوث الچیی ة  ،  ٕامنا هیاك لیه القوم ٔاو ما ميكن ٔان نطلق 
  !  احلضاریة
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لون عن  ة ویت ق ري من ٔابناء العمومة ٔامم احلضارة ٕاىل ٔان یعودوا ملعایري التنافسیة احلق ة حىت ىف وجه الك انغالق
صاد اكتفاالسیاس سیة املعادیة لالق سانویة الروما ىل صعید جلوىب ك ات إال وح یات املناخ والتداول احلر بال رشوط  مف

رتاف ٔامرياك ( ظمة التداول العاملیة مؤخرا ا ول روسیا والصني ىف م   . ٕاخل … ٔاو اكخلنوع للنقاابت ، )  خبطهئا ىف ق
زال  ،  معوما ة ال تلقى بدررك للخنازر عودة ٔاخرى لسنامابلطبع ینا ال  حورس هذا  صنعهسنام  ، جدید لقوم
  . ٔانت تعرف من ، الزمان

 
  ؟ من يصلحهأنتروپى من ما جنته يد أمريكا 

اب هتم احلضاریني بأهنم التارخي  س امصهتمن تلامچ ميیلون ٕال ى ىف   عن معاركة نيمرتفع ، لكام طفح كیل األنرتوپ
واص ، ر  احلثاالت احلضارة ىه فهل .   خلارج الكوكب لكیاقریبا رمبا لغرب فالغرب فالغرب و من ٔام الغرب مرص ٕاىل ام

ن تعودوا ندب تغریباهتم س العرب ا یناهتا لحضارةل ةلصیقهل الفرار خص  ؟ املرادف للغربة والتغرب ول   ؟ وچ
ا واحض  الب العبید رب اكمل التارخي واجلغراف شوما ٔاو مع-ٔان است ج  -بني عرق احلضارة واألعراق احلثالیة التعا ت

ى ،  نعم یو شغال ، نعم روة عنه ىل  ، لكن تولید الشغل یصحبه ابلرضورة انفالت ٔانرتوپ رتد وابال  وهذه بدورها 
ل حساب املكسب واخلسارة . احلضارة كون ذ  ، هنا ید الطهل  جيب ٔان ٔام ال  ،  حمصورا یمت ىف ٔاضیق احلدود الت

یار الیاپان ….  حيدث من األساس ري اكن اخ   . هذا األ
ا والتارخي لعلنا  ، ٕاذن … ىل إالجابة فلنواصل الر ىف اجلغراف ريةىف ىل سؤال الاستدامة حنصل  غرب  : حمطة ٔا
  ! الغرب



 

٥  
  ولهذا هى الياپان
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  ، ألم تقتل األسرة النووية األسرة الكبرية
  ؟ أفليس هذا التفتت تفشيا لألنتروپى

رية حلیاة الریف  Jointٔاو املتقارنة  Extendedاملمتدة األرسة  هتا لتاكملیة معلیة إالنتاج  (السمة الك سب حمور
ٔرسة النوویة  ، ) الزراعى  ،  ظهور الثورة الصناعیة والهجرة للمدناجلىل والسب  ،  Nuclear Familyحتولت ل

ت س هذا تف ى أال نرتوپ ٔ ىس ملا  ؟ ومن مث هو تفىش ل س هو تطبیق  اب أال ى پ ألنرتوورد ىف العنوان الفرعى لهذا الك
یة ارى للثورات التق   ؟ كمثن ٕاج

شبه  ادى الزؤایضا مثة من  اة للك شاب ميوقالطیةاباج األ ح ف وعكسه احلرمي ٔاو تعدد الزوجات وهو  ، ألنه ی
س طبعا اجلس  سل ول رخيها وال حىت ملوكها ٕاذا ما شغلهم ال  ،  ) رمسس الثاىن منوذجا (ما مل تعرفه احلضارة ىف لك 

ادى لكن ٔاال یلمح ذ ألن  ل -الزواج األ یة ، ىپ ٔانرتوتدهور  -األرسة النوویةم م ارى للثورات التق   ؟ مثن ٕاج
یةوت ىه ردیف ل ٔان هذه  جىل ٔایضالكن ىف الكفة املقاب  ، هذأاى من لك اد ىف یصعب ا تولید ل ٔاى  ،  ثورة تق

ة ق   . هائل للقمية وقفزة لنوعیة احلیاة ونوعیة لك ىشء وطفرة تطوریة حق
سار لكن ما هو املقابل لتدمري  سیةلال یات هذهاحلب شعار ثورة  حىت ، واالٓن یدمر لزواج ابلثورة اجل ٕان  ، الست

ات ٔاتوا هبا حىت تقارهنا ابلثورة الصناعیةؤاى ونوعیة ٔایة قمية  ؟ اجلس نفسهمل نقل ٕانه دمر  ت ال هذه ٔایضا  ؟ تطور وم
تسموهنا ثورة  ،  ثورة یة وىه قطعا  ، إالنرتن ا ستحق قد مبعىن ٔاهنا  ،  هائثورة تق   . یةپ ذات التضحیات األنرتوم
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  اختراع فى التاريخأعظم 

ال ال  رتاع ىف التارخي هو النقود ،   بل  اب طاملا آمن ٔان ٔاعظم ا ألهنا معجزة  ؟ ملاذا ،  صاحب هذا الك
ضیاتیة مدهشة حولت لك ىشء لقمية مكیة ري مادى ٔاو ٕامربیقى ٔاصال ، ر ه ما هو  ال  . لك ىشء مبا ف ا م لوالها ما عرف

لون عن عروشهم ألجٔان احلب ىشء مثني ٕاال ألنن ٕایلون ماسك ميكن ٔان یصبح هل لكن .   وهكذا ، ا رٔاینا ملواك یت
ىل األرض هو و خشص ٔاغىن  راه بوابة حجمي ٔانرتوپیة بتحویل لك ىشء ىف احلیاة ؟   العدمما ميلكه  س ما  س فقط -ٔال ول

هٔاى ال ىشء مادى ملموس ٔاو حق  ،  virtualلواقع فضیل  -والنقود القمية والرثوة یة ال تقل ٔامهیة  ،  قى ف س ثورة تق ٔال
ار والكهرابء   ؟ وال ثوریة عن ثورة الب

ا إالجابة … ه ٕاال  ، مؤق ى حنن بصدد الانغامس ف ودون ٔان تقطع الٔكرث من حلظات الاسرتسال الساموراىئ ا
ى هوى  الغرب تلخیصألغراض  ى ا ابإالجابة األولیة ىه بل اس  ؛  احلضیض األنرتوپ س نفسه للك  ، العنوان الرئ

ستدام سان ، احلضارة لن  ا حلضارة ما بعد إال ت سرتث األرض ، لنقل مرح امل جدید ابلاكمل مقدام  ، الروبو وهذه 
ة ىف  ،  ابلاكمل ىل قمية سوق سال من الرشاكت األ ى جيعل ٔاپل ٔاو  ألهنا قطعا ستكون حمصنة ضد غسیل األخماخ ا
ة تبعا لقمية لواقع الفضیل سیعید فرز نفسه بنفسه ولنفسساعهتا ا ، العامل ق مي حق ة ’ األشیاء  ‘ه بأدوات تق ق ٕان مل  ، احلق

دث مع احلب (املادیة  انقل مبعىن ما قميهت   .  ) متاما كام 

 
  أما الضجيج فيذهب جفاء وأما البطىء فيمكث فى األرض

ا سمع عبارة هذا اجلیل ال ميكن ٕاق ىشء من مصمصة الشفاه ، ه ٔابداكثريا ما  رد  ا جتد من  بىل كنا كذ  ،  ؤاح
واص ٕان مل توصف  ،  ورمبا نفس الیوتوپیات ، اكنت لنا یوتوپیاتنا ،  حنن ٔایضا لكن الفارق ٔاننا كنا ننضج ىف صريورة م

دث.  ابلرسیعة ٔایضا ى  عیةالوسائط  ، ؟ غسیل األخماخ ما الفرق:  هذا سؤال كبري ؟ ما ا م ،  الاج  ، حصار 
تو اكنتونة ونة ج ه صار كوم رم متع ، اجلیل  ال مع لك ا ة األج انة  ، متزیق الروابط مع األرسة مع بق كراهیة لك هؤالء و

ة ول ٔایة نصی واصل لٕالجيو ، ق رشیة شد ح حلد ما یتقطع ، تدلیك م ٔام ماذا  ، ه معالك هذ ،  ومه التمنیة ال
  ؟ ابلضبط

ل املثال اكتب هذه السطور شلكت  لز ٔاغنیة ىل س اته بل  She’s Leaving Homeالبی ئا من مسرية ح ش
لیه مفهوم األرسة والرتبیة طویالثقافة مضادة هذه ،  رؤیته احلیاة عاىن بناء تأىت مبلكهنا ىف ذات الوقت  ،  تقوض ما درج 

ال مفاهمي ،  وحضارة وجدیة د م ات و الاستقالل والاع ىل ٔاى قرار طاملا مت  املسئولیةحتمل ىل ا دم الندم  و
ه ملیا مبعطیات حلظته    . ٕاخل …التفكري ف

متع قوارض  ،  لثقافة املضادةلعمیقة هبذه ااكنت الرائدة ىف غرس الطعنات امن ىه املوسیقى حصیح ٔان  ٔاسس ا
صادیة س الرشارة .  الاق مبدفعیة الرولینج ستور تلته مث  ، وحبراكته الىت وصفت ابلبذیئةبولعه مبوسیقى السود رسىل ٕالڤ

مار  للعصیان واحلرقثق  لز ، سارعت القفزاتبعدها ومن وا س البی س السحىت و  ، لكن ل   .  ل
ئیةثقافة مضادة قد یصنف لك ما املرء سرتجع عندما  نیا وولف شبه املمن ، س مل من خياف فريج وع ٔاو بدءا من ف

شف ٔان هوللیوود ابظ  ميس دیني قچ حىت ٔافالم  ك اكنت  اذاانظر م . سنني حتدیدا ١٠ت جدا فقط ىف آخر ، 
مترد ىف عرصهام ’ الشحم ‘و ’ محى لی الست ‘ ىف االرس مك  النضجٕاهنا .  وهام رموز للشبابیة وا س كربوا ها  ، ها 

وا  ىل نفسمك الواقعمن مش اللكة ها توا ال كفى  ( وتعمتدوا  سیة ٔاغنیة ٔان م ا ساندرا دىي معناها رفض الروما ودا
دى املسمى احلیاة املغرقة للجیل السابق ة الت ض جدا و .  ) ودعوة ملوا مل مق ال یفرق هنا ٔان محى لی الست ف
مل مرح جدا   .  والشحم ف
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الف جذرى عن -كنا لقد  ال السابقة رسائودون اخ ذ جفر احلضارة األج نتعمل ٔاشیاء كثرية من األرسة مث  -لینا م
ة العامل اخلار وخنرج  ا مع ٔافاكر اجلیل وبق معة سلسة ٔاو رمبا حىت دون ٔان نقصد ٔاو -سمتز رب صريورة  البا 

ارقا للمزنل والوطن -شعر س خمراب ٔاو  عا ، مبركب جدید ل داثة وتأقلام واس اب للعرص وتوظیفا ٕامنا فقط ٔاكرث عرصیة و
یات ه من تق د ف مترد والشبابیة والثورة ، ملا است االٓن فقد جنحوا ىف زرع كراهیة الشباب  ٔاما . وال بأس ٕان اكن بنكهة ا

لهيم وغسل ٔاخماخهم ار حبیث ابتت من السهو مباكن السیطرة  ٔرسة وللك   . ل
مترد مطلوب ف ، قانونهو التطور بقدر ما  ، ٕاذن هالبطىء  فقط وحتدیدا لكنٔایضا ا دٔا عند الطبیعة م ، فالبطء م

  . والبطىء هو ما ميكث ىف األرض
د فٕان ٕایقاع احلیاة الرسیع احلاىل هو نفسه  ، نعم یقع ح لكن ببطء ،  مبا ٔان التطور یقع ىف الطبیعة ببطء شدید وىف 

اقض لقوانني الطبیعةذاته  من  ، ٔاال یعىن هذا ٔاننا اقرتبنا من حمطة الوصول . وحيمل ىف طیاته سلفا آلیة دمار ذاىت ، م
ى القصوى   ؟ من الانقراض ، األنرتوپ

ابة الیاپانیة لسؤال كهذا   .  لرنى كیف اكنت الاست

 
  إللى يطلع من داره

  . انپولهذا ىه الیا
ظیف  ملاذا یقوم ٔاطفال الیاپان ب
ريها  حاممات بیوهتم ومدارسهم و

سمحوا :  ؟ إالجابة بأنفسهم ألهنم لن 
الب عبید قد یدسون  ولو -ابست

مشوخهم احلضارى ونقاءمه  -معنو
عن من قلت ؤا  ، هه هه (العرىق 
ٕاىن مرتمج ٔاعظم كتاب لتو نفىس 

  ! ) كتب عن الیاپان
ملاذا التدریبات املدرسیة ألطفال 

ومن مث فائقة الكفاءة  ، الیاپان جامعیة
ات مذه إالبداع  تأىت مبرشو

كون ألنه  ؟ وإالتقان والكامل عندما 
ري ذچ الربكة ال  ال الربكة  یك رفاهیة فعل ٔاشیاء ختشاها لو  ة تصبح  ة نق   . یی
اصة  ملاذا یة سوقا  ىشء لك ب ٔطفالت اهتم املستعم ل اج عون وشرتون  البالغني وحيظر متاما دخول  الصغار ی

ذ نعومة األظافر ؟ هيإا س هذا تدریبا معلیا م ال یتعلمون ذاتیا  ٔال ون التعاملمن    . البزيس واحلیاة وف
اكد  اة ملاذا  كون لك شاب وف ء لنفسهٔان  ه سوى قطعة  تصموطبعا نتوقع ىف لك مرة  ، مصمم األز ال تصنع م

دة   ؟ ىف لك العامل وا
تثقافة ملاذا  كون مسئولیة لك فرد ولك ٔارسة ٔاكرث مهنا مسئولیة رشكة مجع النفا اكد  اكدون  ،  التدور  ملاذا ال 

ئا  ىل مدینة ىف العاملىف مدینة ىه ىف القاممة یلقون ش   ؟  ٔاغىن ؤا

http://www.everyscreen.com/photos_18/Osaka_01.jpg
Just the Rural Japan?! 



١٥٨  

املیا هذاملاذا ىف  یة العالیة  سبة ال  ، جممتع جهبة التق ري احلرىف ٔاو بداىئ ونقصد ال عضىل الیدوى ال شغل هائ ىه 
شطة ال ل هائ األطنان وصوال أل ضة السومو وكرنڤاالت الشد ٔاو الرفع امجلاعى لك السفىل عامل املهارى ترتواح من ر

مویة   ؟  مرعبة ا
زال  دته  وهملهرة اصنایعیة ال شغل ملاذا ال  متع وقا س ٕامسنت ا یة العالیةالعریضة ول الىت كنا نتصور ٔاهنا سمتحوه  التق

  ؟ مبجرد دوران بعض املاكینات
زا ه ل شائعا جدا الشغل الیدوى احلرىف ال  زال وحلد كبري ال ىشء انفرض م لكن ملاذا  ، ا ومرحبا جداحجبعضه ال 

عیة املذكورة األقرب معظمها یقدر ذوو الیاقات البیضاء الشباب ال صادیة والاج شطة الاق عرصى املتأنق لك هذه األ
لهيا بل یذهبون للمشاركة فهيا ىف لك فرصة ساحنة ربوا وبتوع إاللیكرت ؟ هل ألن  للبداءة ال یتعالون  نیات املتقدمة ابملدن 

رتا   ؟  فطر یناهتمچ هذا ما تقو هلم ألن ٔاو  اىل ا
اع هذه لكها م … ىل بدء عا قصة طوی إالم   .  رسدها االٓننوشك 

 
  ؟ الحضارة لغزا

املیا هذا یة العالیة  زالون  ، ملاذا ىف جممتع جهبة التق ال 
دمون  ست س  وماكملات التلیفون التلیجراف موش 

الفاكس وحىت ٕامنا ٔایضا وستة پوجواابت ال األرىض 
، وبدون ذكر ویندوز ٕاكس  التیلیكس لسه شغال عندمه

ت ٕاكس پ  ٔانفسهم زاى مه إ ، و   ٕازاى مه كده.  لوررپى وٕانرتن
ل وما بعد  یات املستق الطلقات البعیدة ىف لك جهبات تق

ل هیطول قد ده سؤال  ؟ املستق لكمة  ، رش تقول لكن 
دة لو ٕانك حمكهتم  قى وا لن تتقدم خطوة تقدم حق

دة عن الطبیعة ىف ٔایة حرشة عندمه .   ابتعدت شعرة وا
ه ت الطبیعة  ات تفوق من لك ما ٔابد ىل ٕابدا تنطوى 

سان ٕالىل هو احلرشة  (سان ىف مالیني السنني االٕ  إال
دة الىت ال ٕابداع فهيا ، بل ابلعكس هو انقالب  الوح
ٔاق ابلغرور األجوف ٕالىل  ، للوراء ىف جشرة التطور
سمیه الفكر والوعى   . ) ب

ٔان سنعود مرارا حلاكیة احلرشات دى وسرنى كیف 
ل جرٔاة وغرابة  یات املستق صة القطار الرصا-ٔاشد تق

رتاع كده ت ا الب -وعرشم د یغرق ىف یأىت  ا من وا
ارشة مع الطبیعةا-تأمل الطبیعة  دها وم ٕاميا  -لطبیعة و

دع ٔاعظم مهناسیطا  ه ٔان ال م   . م
 ، جنیب حمفوظ قال یوما احلضارة مكسب وخسارة
د د حلساب جدید ج رك قدمي ج .   واحض ٔانه یقصد ٔاهنا 

انٔاو مبعىن آخر ٔانت ال حتصل  لكن .  ىل ىشء اب
ى:  السؤال نرتوپ ٔ ال ىشء بال  ، ٔاال یصلح هذا كتعریف ل

  ؟  مثن
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ىل الفهم ا عسري  ل املرشقة و  سالشمب .  احلضارة ىف ٔاعامق آلیاهتا ىشء معقد بل ٔاح یات املستق املرشقة ٔایضا تق
یات الكربى ٕاخل …ة والنانویة چ الروبوتیة والبیولو - زة املزنلیة وصوال ل  ، من التق عرشات الصغرى ىف إاللیكرتونیات واأل

ىض  سمونه التجمید الوم ل ما  یات تبدو االٓن للك  -ٕاخل ٔایضا …م ىه ٔاكرث البالد متساك مبا سبق ؤابدعته من تق
لهيا الزمن داثة والتطور.  االٓخرن وقد عفا  قى لل ه ؟ هل من فات قدمي هل هذا هو تعریف احملافظة الىت ىه ردیف حق

منو ٕا؟ هل  ، ال س ؤان الزواق الزائف  ٕاغراؤه دوما ) ورمبا قدميه هذه تعىن مرص ٔاو ٔارسطو  (ه  ك والهرو وراء ا
ل إ ؟ هل  ) املفضل ثالامل البنوك األجنلو هيودیة  (الرسیع ٔاو التطور الرسیع ٔاو ٔاى ىشء فقاعى رسیع  ك وتعریف املستق

ت  قائق العرش القادمةبأنه ىل طریقة وول سرتی سهو ا ك ؤان تفرط ىف ىشء  ؟ هل هو متسك ابلقدمي   ؟ هل ٕا
ر  سانیة قد تند ارات ٕا ه  سانیة ٔاو ابألحرى مبا ف زال شائعا ىف الیاپان الفاكس   (االٔكرث ٕا ى ال  د -ا وىه ٔاجعوبة ىف 

ادة  -ذاهتا دم  ب مبعایري العرصست اج ابة خبط:  ٔاجعوبة لك األ كون ٕاكرام  )  الید الك ساطة هكذا  ؟ هل ب
رتاع ة زوالیة الا راه بد رتاع ىشء صعب ٔاو ثورى ، ٔان ال  ، لو تعمل سلفا ٔان معره  ؟ ٔاو هل سوف جتهتد حقا ىف ا

زید عن سنوات قلی ل   ؟ هل احلضارة تعىن ابلرضورة ٔان لك ىشء فهيا قوى لن  ارض قوى ومستق ، ماىض قوى و
رابطها، ومن قوهتا ت قوى دمون الهواتف الناهبة :  هناك مشلكة الرتبیةمث ؟  أىت جرب قوة  ست ن  ماذا عن األطفال ا

كون ؟ إالجابة وما شابه یة قد  زة ، خللق  املزید من التق ربط األ الكام كورى    !  ربط األج
اسوبكتاب  رمجاكتب هذه السطور  اب  ( اجلیل اخلامس لل ة وفریدة  ) الهیئة العامة للك ، وهو حماو جادة ابر

امل ذاكء آىل ٔامريىك للغایة  پاىنخمرضم وزم  شابة من  متع الیا ، ٔامريكیة من ٔاصل  یا الباىل پللتعمق ىف ا اىن العاىل تق
متعني الیاوما ٔاكرث املق (، ولفك هذا التناقض املذهل للوه األوىل  قميیا ه ما بني ا ت ف ثنائیة اىن واألمريىك حبمك پار
ه سدو رمغ لك هذا ٔان س ،  )  مؤلف تاسای ، لكام  شبه املعرفة ٕانه رمبا .  حبور ٔامعق كثريا مما قد تبدو  وه احلضارة م

ري  ، ازداد  زادت حصیلتك مهنا ك شف ٔان ت البحور ما ٕاال بوابة حملیطات ٔاوسع  ك ، ألنك ال تفعل سوى ٔان 
  . ؤاشد مغوضا

 
  ا فى مصر غري الياپاننما حدش كاسر عيني

ت بني ىل ٔان  كون املقار شاهباتالتارخيني املرصى والیاپاىن قد  اكد حتوى سوى ال   .  ٔاسهل كثريا وال 
د البالد  نا مو د  ، )  الشوجان (هيم م م -وابلتوح ء فقطالىت شالالت ا ستذهب احلروب  -تبقى األقو

هتا وتأىت  اءومعا   . الوفرة والر
اء  اءیأىت ابلكن الر هتى اململكة القدمية ،   السرت ضة (وجمددا ت وتطفو شاكوى الفالح  ) الشوجان را ق

ة  ، الفصیح ة العدم هتا وحمص بعضهأاو ىف الصیا ا ى قدر قانون طبیعى وجيب تق پ دوراتیة األنرتوو  معها زى 
ش  الص معهوالتعا   . و
رتقى لقائد عسكرى )   هیدیوىش  ( حور حمبهيم  ى  سیطة ا ن الطبقات ال هام -ا اء اكو د قدره ف  -درست

دهتا هوهتا وقوهتا لل ؤان یعید للبالد و   . التصدى لهذا الت
ش الهائل فريتدى عباءة  لك هذا اجل لكن هیدیوىش نفسه یتحول لتحمتس الثالث عندما بعد قلیل ال جيد ما یفع 

ر  ت مآالهتا مرعبة األنرتوپیة ، ویغزو الصني اطورإالم راطور   . وطبعا للك إالم
جا (رمسس الثاىن هيم  سمیة ، نوبو لیه حسق كهنة آمون )  الشوجان صفر لو حصت ال ى  ىك  البوذیة (ا كو ٕا ٕا

  . )  ريا عن كريلس السفاح ٔاو داعشالىت ال ختتلف كث
ن د ون ٔان قائدمه ٕاىف هذا ال حىت عقود قلی مضت اكنوا الوح ن یؤم ٔاو هل ختلوا حقا عن  ( عامل ا

  . ) !  ؟ الفكرة
كن حىت الیوم–عقود قلی حىت  ددااك –ٕان مل  ا وٕالها م زال ح   . ن خوفو ال 
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و و هيم الش ل لك ىشء  دة املرصیوق اكد تطابق العق دة   ، بل  لك قوى الطبیعة ىه ٔارواح ، هذهكام  ةال توجد عق
دةبل ىه ، بل  ٔارواح االٓلهةىه  دة ىف روح وا ظو لك ىشء خيرتع . ، الوجود و  ، طبیعةر ال و نه سیكون  موضع ىف م

ه جزءا  ئا ٕاال بصف دموا ش ست   . ةالقومهوهتم من وابلتاىل الطبیعة ولن خيرتعوا ٔاو 
لمت ٔان ٔاقدم  ستغرب لو  شطة لكها  ٥ٔاو هل  زال  ا معره  ، پانیةرشاكت ىف العامل ال  د مهنا ما سنة و  ١٢٥٠ٔا

لود األهرامات ، قر للوراء ىف معق الزمن ١٥یرضب  اكد ترصخ ىف وجوهنا ماذا ميكن ٔان ینافسنا سوى    ! ؟ ولعلها 
ال  و حلم هيم ألن عرشات األم كربت ٔاو صغرت حىت تصل م رىب ٔابقاره للغایة الغىن الواج ى  هون وا اب

ه لرشوط صار  ى یصل مثن الطبق م ى من  دوالر ٥٠٠ ـمة للغایة وال یصدروهنا ٔابدا وا ، ٔاال یذكرك ابلسمن الب
ى یقول عشاقه اجاموس    ؟ نه ال یرض حصة اجلسم ٔابداإ لریف املرصى وا

رتام ك  ا ىف مرص ال ننظر اب ميوقالطیةثٕاح  ، ابلعكس.  ري ٔاو قلیل للغرب املتلغمط حىت شعر رٔاسه ىف خرارة ا
ا  هيمٕالىل املفروض ٔان ٕاح لنا ألن ابلفعل رامه و  ، اكرسن عی لص من شهتون ویتحرقون رسا و ة الت ا كیف یتعلموا م

ىن نظام حمك حمرتم ،  دىبتاعهتم ري احملمت شة الباكبورت زامكة األنوف    . وت
ر احلضارة املرصیة  ،  ماد ومعنو ٓ رعى ا الیاالیاپان ىه ٔاكرب من  ىل ٔارض مرص  ل  .  القدمية  ىشء رائع عظمي ون

رجة القول إ لكن  س ما یدعو للوصول  ال  ، العكس من الغربهنم ل   . ’ ا اكرسن عین  ‘مه م
ددت ٔاسامء ٔامم احلضارة الىت انترثت من مرص ال جتعلهم  احىت خرائط السري ٕایللیوت مسیث الىت  ىل  ، فوق ٕامنا 

لنا ر م   . ٔاقىص تقد
یوس احلرصیون الیوم لورثة الهم سهل ٔاو یصعب  اعتباره قد األبعد ٔانه  ىل غرار ما قال هیاك لحضارة املرصیة 
قى  ، لبطلميوس ى جيرب لكن السب احلق :  ٔامر آخر متاماهو  -اكمل معىن اللكمةو -هلم بعني كسرية ىل النظر فعال ا

ىل وجه األرض املٔاهنم  دون  ارصیون الوح   . ٔاكرث م
ك ٕالقاء نظرة  ار الىت رمسها السري ٕایللیوت مسیث ووضعناها ىف ٔاول فصول  نیةمرة ٔاخرى نود م ىل خریطة الان

اب   .  هذا الك
هتى  ات ال ت د و احلی ري مهنا ست لكمة ٔاهنم  ، التالیة تتابعاتىف ال الك د آخرو -ٕاال ٔان موجزها  من ساكن  دون ٔاى ٔا

دیة رصیون مرص امل -األرض ة نقاء مرصیة  ،  ذروة ا ل نق راطور األولما ق   . نفسه إالم
اب عن جمد ٔاطوار احلضارة جبالء وحسم ربت ىه ابهرة و وكیف  ، لع ٔاجعبت ابلصور الىت تصدرت فصول هذا الك

تلفة راطور - لكن هل الحظت العناون .  ا اتورات روما ، األولإالم ا اكرثة ، س لهياس لو  ،  املاج افظون  هل  -ت
هتا لك من هذه احلقب صة ٔاو اجلرمية األنرتوپیة األكرب الىت ارك شري للنق ملاذا مل ٔاعنون السؤال  . الحظت ٔاهنا العكس 

ى ٔانت به االٓن هذا الفصل  كون ؟ إالجابة  بذات املنوالا ساطة قد  یة ىف پ ىل فاجعة ٔانرتؤان من الصعب العثور ب
  .  انپرخي الیا

 
  الساموراى

ار لقرون طوی  ة-اكن الت ارج رمبا قل  ، ىنپاالیا متعج لم السحیق ل قاع المه  -وسنعود لهذا احمللیون طبعا فال جتارة 
ن ىف الهند ا  ،  یناظرون املنبوذ ة  ق جون قمية مضافة حق لیات ال ی ونیعلومه مه طف مفشقة  الزراعاألمه واألمه ف ، احلرف

اهتم ىف طقس الیا سهتان هبا ابملرةپاح ىل القمة احملاربون .  ن املتقلب املتطرف ال  ىل حراسة  ، وبداهة  السیف الساهر 
ة   ! الساموراى:  واستدامة لك هذا النظام ذى دقة السا

مل الشمس امحلراء ىف  س اللك خطاة كام  ) ١٩٧١ (ف متث للوه األوىلل ىل البا ،  نعم.  قد   ) آالن دیلون (س
وىن (اىن پالیاونعم ،  اش حقريا ومات حقريا ف ام استغرب ) توشريو م ال  ال ومات ن طقه  املشاهد الغرىب اش ن م
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ستورمه  ( هذا ىف احلیاة ل قلیل  راما ا اكنت .   ) ومدى رصامة ومسو شفرهتم القميیة ’ احللقات امخلس  ‘ٔارش ق ا
روسون (حول األمريىك تدور الفعلیة  الل لعبة القط والفأر مع الساموراى تعمل كیف  ) شارلز  بدٔا حقريا لكن من 
ة للتارخي واحلضارة .  قطهو نفسه ال بدرجة مل ختطر ببا  یصبح ن  ك هبذه الرؤیة الثاق سلل حتت ج مل ی ٕانه ف
ات العاهرات هناحىت .  واألعراق   ! ؟ هن الاكثولیك

رشو القرن السادس عرش  م
انیني پرجتالیني ذهلوا من رىق الیاال 

رجة ٔان وصفهم بعضهم ابلعرق فوق 
ساىن ذهلوا من ٔادوات الطعام .  إال

ٔاال یذكرك ابلسري  (ومن امحلام الیوىم 
ى رصد ٔان قداىم املرصیني پ  یرتى ا

ا ٥ستحمون   ف ،  ) مرات یوم
ى الغربیني ال یبدو رضورة ا محلام 

ة القة بأن احلیاة   ( مل ٔمر  هل ل
شأت ىف املاء ؤاولئك مه االٔكرث 

  .  ) ! رمبا ؟ التصاقا ابلطبیعة
ىل ألسفل بون من ٔا ك  ، ملاذا 

ٔایضا سؤال توقف ٔامامه الغربیون 
هل جمرد شبه ٔاو  ،  األوائل كثريا

ابة املرصیة  ؟  هل صدفة ؟  اتباع للك
ٔىهل  ما یعرفونه  ؟ اجتاه جمرد اجتاه 

یفعلها ال ٔان حىت ٔاتفه األشیاء 
راءها حمكة ٔاو فلسفة ٕاال ووالیاپانیون 

دةٔاو  هنا كشفوا هلم رسمه .  ما عق
السب  : مذهال امفهومواكلعادة اكن 

سان ٔان  ٔاال  … ! اكئن رٔاىسنفسه إال
رونه رٔاسیا ذ یعىن  ٔان لك ىشء 

بوامن مث و  ك ىف سطور  ما جيب ٔان 
ة مث ٔاال یذكرك ٔایضا حبدیث  ؟  ٔافق

رار الهرم واملس وال  ىل مقهتا الشاهقة فرعون ٕاها ساط ٔامحىض ومنل جيول رملىف لكها هذه  ، كیة الىت    ؟  مقابل 
ر استغراب الغربیني ٔایضا ملاذا عندمه یبدٔا  ، وعن الرٔاىس واألفقى ه الشخص بعائلته امس اكن من ٔا اقع الو .  ٔاوالٔاو ب

متجید و للطبقات بقصد  صارم قانونهذا  الل تقدمي التحقري ا سواء من    * . ابألصلالتذكري سواء 

 
  الشوجان

ریطانیا بقرن وبضع سنواتٔاى ،  دت مع ٕارشاقة القرن السابع عرشتو  یاپانال  ل  رخي الیاپان یعرف سالسل .  ق
شوجانیة ٕایدو ٔاى توكوجاوا من ٔارسة لكن ال ٔاشهر وال ٔاعظم  ،  من احلاكم العسكریني ممن یعرفون ابلشوجان ٔاو ما عرف 

                                           
لعودة لذلك التقليد املذكور قانون جديدهلذا التقليد عرب عادوا بعيد صدور هذا الكتاب بقليل  *  . يلزم 

http://www.everyscreen.com/photos_18/HimejiCastle_01.jpg

http://www.everyscreen.com/photos_18/KyotoPagoda_02.jpg
Heiankyo (Kyoto): 
Capital Before Edo! 



١٦٢  

ة اجلدیدة سب للعامصة الرشق سنة .  الىت ت ظر مبیالد قرن  ، ابلضبط ١٦٠٠هذه یؤرخ لها  ٔن احلضارة اكنت ت و
ا هذا د حىت یوم الد قوة حضاریة جدیدة لن ختبو مشسها بل ستظل تتصا   . جدید م

سواألول هو  الشوجان إالیدوى ٕ ى و ٕا مسرية اكن قد قطع شوطا كبريا مهنا  ( د لك اجلزر وإالقطاعیات معاا
ستحق لقب الشوجان صفر ى قد  جا ا ل نوبو لیفه الرا كن قط ذ القائد الطموح  . )  خصمه و املدهش ٔانه مل 

ني تنضج وحيني ٔاواهنا ، اكنت خصلته األعظم ىه الصرباملغوار املندفع بل  ما حقا و  . األشیاء ستأىت  من تلقاء نفسها 
لصني  هون معها ومعٔاعظم عطا الطبیعة ألبناهئا ا ن یفهموهنا وی هناحمكهتا و  ا كن ٔایضا  ، قوان معق دركون یٕان مل 

  . وسیاهتإاراداهتا ٔاو 
ا األعظم مع توكوجاوا مسرية  ى  ،  الشوجان الثالثاملظفرة وصلت لسنا سو ا مي رمبا حملاولته ٕاثبات  ، و للمفارقة-ٕا
وثته ا عرف عن رعونته العكس مم ه العظميني األخرى  وضعفات خشصیتهخ سلف ال طویال دشن  –) ! ؟ (مقارنة  مستق

ة العرقان پللیا   . نق

 
  بدون اإلبادة أنت لم تفعل شيئا

رية ٔاساممه الیا سفهنم الرشاعیة الك رةانیون ابپعندما ظهر الغربیون  ىل األغیار  . لربا هذه الصفة رمبا لك شعب یطلق 
اسة اشون ٔاطعمهتم ٔاو الزواج مهنم  ،  ٔاو حىت صفة الن  : هذا لسب ٔابعدنیني ذهبوا ىف تربر لك پالكن الیا ، ٕاخل …یت

ساطة    ! ٔارض مقدسةان پالیاب
شريیة و األول اكن قد بدٔا صريورة الشوجان  ارة مع ال  ىٔالغتدرجيیا  ،  املسیحیةميرحتطرد البعثات الت رجتالیني الت

ل حملها الهوالپوإالس  شاره ووكی اان لی رب مس ارى إالجنلزيى ویللیام آدامزندیون  ار وا ، لت نع ٔان ذ ٔان رٔاى اس ق
ستانت  رو رشون إب ٔاقوى من الشوجان كام ابلفعل ال   . الاكثولیكیفعل األلزاج ال ی

اته الطوی الىت لع تعرفها لف شانیا پٕاس شهرة .  لهذا  رية ىه حمامك التف ئة السمعة الك لكن الواقع ٔان لعلها  ، س
رخيها ٕامنا  ، مل یطردوا املسلمني فقط ، من الغزو العرىب اهلمجى ١٤٩٢ني حرروا ٕاسپانیا ىف  ؟ ملاذا ، ٔاعظم حلظة ىف 

ات من املسیحیني هيود وبل قطا هيم هو العرق ، ا لكن .   استعادة النقاء العرىق التطهري العرىق هبدف ، واكن املعیار 
وس ألمرياك م الشهري كولوم شاف مال ىل عقبهنا بدٔات تنقلب لك  ، كام تعمل ىف ذات السنة اكن اك .  املعایري رٔاسا 

سانیة رشون ابألخوة إال ش وراحوا ی هتت حمامك التف الیة –روجون  ، ا لق –یةفالطون الفلسفة االٔ مبنهتى م  ٔان 
الت –انیات پٕاس  هو فعل لقها ىف لك صقع من األرض یصلونه  –ابعتبار ٕاخوهتم الاكثولیك االٓخرن الحقأاو ابس
ست ٔاقل وال ٔاكرث من ٔایة دمویة ٔاخرى ىف التارخي ٔاو .   ىن مجیل جوهره املساواةاسإ  ویقولون كذ عن ت احملامك ٕاهنا ل

اء ة ، ىف األعراق بال است هیك عن لو اكنت عرق ة    . إالجنلزيىف هذا مبا  ، سواء ألسباب دی
سوا شیئني اء ٔاهنم  الل ٔاى  ، وال پالدورادو  لاألول إ :  هذا حصیح ابست هب یفلتجر الاح ٔاو  ، والفضة ا

ارة  ت من ٔاج االٓراماهام  ه وذاكهذ ،  هوما شاهبالقرنفل لت ال  ؟ ىف املقابل قدمواماذا الىشء الثاىن  . ا الهائدما بن
ىف بل لو سلمنا جدال بفخرمه املزعوم ٔان  . م یعىن× م شویة  ، امللقب ابملسیحسوع ىشء سوى متاثیل صغرية ل 

اك  ن جالیلیو ا و سبققد جامعة ساالما ريمه ونیون ودارو ى نفس جدلیة العمل  ، قرونبضعة ب و فٕانه حىت لو حصت فه
یة األزلیة یة . والتق راطوریة .   واحلضارة ال تصنع مبجرد البحث العلمى ٕامنا بتحوی لثورات تق ذات النوا  ‘طانیة یالرب إالم

دا كیف یصبح ٕاجنلزي ،  ٔاو ابألقل قل لتتاكمل ،  لتعطىابألساس تذهب  ’ احلسنة ن ٔاو لتعمل ٔا رش بد مكن  ، ال لت هنا 
ة واحضة ، الفرق ی من تؤمن  ، یطانیا تؤمن ابلطبیعةر  ، بعبارة ٔاخرى … . لمهم ٔان هذا لن حيدث ٔابدا ألسباب چ

ش له ، البدایة للهنایة بأرسطو سبة حمامك التف   . اومن مث رمبا ىه األجدر ب
ني  حت ٔا سوتف ٕ ة ٕا هنهبا الاكثولیك هب والفضة الىت  لیه مالحظة ،  ىل ٔاطنان ا ٔان پاپا روما قسم  مل یصعب 

ري رش املسیحیةویزنحونه ونه بهت انیا والربجتال ی پاملسیحى بني ملىك ٕاس  العامل  إالجنلزي والهولندیون ٔاما  ، كام شاءوا مقابل 



١٦٣  

ارةف ىه ما تدور حو  Welfarismٔاو الرفاهئیة  Utilitarianism ةیاملنفع عرف ٔان  ، ال یبغون سوى الت
ة هيم  ، رمچهتم الچیی ل ٔان یظهر  ام ى ميري حىت من ق وارت ملچٔاو ب د ینظر  ون س   . ٔاو ٔاى ٔا

رى ما هو ٔابعد پانیا الروح  ، فىح م اللهو اخلالرورشا حمدقا ىف نظریة  ،  حسبا سوداء بعیدة ، تال هذا ٔان بدٔا  ب 
انپاملسیحیة والیأادرك تدرجيیا ٔان .  م حلاملها -وك األرضككام ص- نة العبید ومشوخ الرشف ال  ،  انیة ال تلتق د

ة نة وعى ٔارسة توكوجاوا هائال خبطورة دتقریبا من البدایة جدا اكن .  ميزتجان صة یة پ األفالطونیة األنرتوالوضا فائقة الرخ
ني عصابة مؤسسهيا ؤاتباعهمو إالجرام  لیه ٔا وال غرابة ٔان ٔامسومه  ، هذه املسامة ابملسیحیة ، الهدامة للك بناء رٔاىس تقع 
رة   . الربا

د  سو حف سوىف عهد ٕاميی ٕ ت  ٕا لث شوجا ني ىف ٔاحشاء آخر ال و توكوجاوا متت ٕاابدة املسیحیني متاما حىت آخر ج
الل وسقوط ان لن خيتلف عن مصري پٔان مصري الیاحلاكم الساكوكو ن واحضا فقد اك ، امرٔاة مسیحیة راطوریة إالم امض

نة العبید  ني مسحت    . هذه ابلتغلغل فهياالنجسة الرومانیة 
مترد الاكثولیىك املعروف   ابرا ني وقع ا م سنة مترد ش رخست ابلفعل اكنت الرؤیة  ،  ١٦٣٧ىف آخر ٔا جلیة متاما قد 

الصأ  الل الشهور التالیة بوصول  . ن املسیحیة رش  دة من ٔاجمد حلظاته ؤاروعها رمزیة ودالالساكوكو هذا جعل   ، لوا
دام لك طامق نة س  ٕا اف ه ٔان ومه درجتالیة مع رسا محلها من ٔا ا مبا ف ل لك غرىب جيیئ  . نفسه ٕا املسیحیةلو جاء سنق

المة للك ما ٕالابدة الغائیة متاما من رجس املسیحیة اب ’  األرض املقدسة ‘ ومل متر ٔاعوام قلی حىت مت تطهري ٔاو من حيمل 
  .  الصلیب

 
  الساكوكو

س  جزرة التداول ىه د ٔاو د
اصطناعیة اكنت جمرد خصرة صغرية 

وب بعیدة جدا ألقىص  وب اجلنج
ٔاى حىت مل یضحوا جبزء  -جازاىك-

ٔامر الشوجان .  ذان ألجل پمن الیا
شاهئا ىف  سو اب مي  ١٦٣٤الثالث ٕا

حىت ال یقال ٕان ٔاجانب مسح هلم ٔاو 
پانیا رااب  یضاف لهذا .  یطأوا 

ىل  ىل الهوالندیني  حراسة لصیقة 
لهيم  ات وبداهة حمظور  مدار السا
ال كتهبم  فهيا ٕاقامة صلواهتم ٔاو ٕاد

ورمبا الحظت ىف .  املسیحیة معهم
ست  اورة ٔان الاجتاهات ل اخلریطة ا

ٕامنا  ، ذاهتا املعمتدة ىف رمس اخلرائط
ىب رمسها كام ىه مع ٕاضافة الاجتاهات  اب رمغ ٔانه ٔاج اد مؤلف الك ل الیاپان ؤا ظور خشص من دا مقلوبة رمست من م

لهيا ابة ابٕالجنلزيیة    .  ابلك
دت من -الل فرتة العز الرمسیة  سمح للیاپاىن من معوم الشعب  -١٨٥٣حىت  ١٦٣٣الساكوكو الىت ام كن  مل 

هتا حىت ال تذهب بعیدا ، مبغادرة البالد ارات ملراق ارة املسموح هبا  ، سفن الصید اكنت توضع هبا م مع اكنت تمت الت
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سمیته نعز امل صغرية الزرة وذ ىف هذه اجل ، الهوالندیني فقط اكزى ف ميكن  بنفس قدر حظر املهم و  ، األرضاكم
  . ىه دخولهامن   العادىحظر الیاپاىنهو  -ٔاو قل األمه-الغربیني وطء ٔارض الیاپان 

 
  كارثة السالم

ىل رٔاسه النقاء العرىقل حتقق ٔان ما    . اء وازدهر لك ىشء تقریباحىت مع الر ،  لیاپان ما ٔارادت و
ىشء امسه احلراك الطبقى ٔانت  سمح ٔابدا  كن  البا نفس املهنةالیاپان مل  وضع هذا .   تو ومتوت ىف نفس الطبقة و

ات تولید الرثة بدٔا التخفف .  املسموح هبا للك طبقة حتدید ٔانواع الطعام رجةحتت حراسة مشددة  لكن مع تغري دینام
ئا ئا فش ار حىت .  من هذا ش ونیة هلمو رش ڤالنو ٔاصبحوا وقد الت لزتاوج السامح اب مبا ىف هذا ، بدٔات تتغري النظرة ا
ارج طبقهتم   . من 

ه ، مع تدفق الرثوة وبدء تغري مصادرها ة الرتف ارة .  ازهرت صنا مة ا نة  ىل  ىف نظر احلامكاكنت  د  سا ألهنا 
ت اجلرمية متعى وختفض مستو ري .  السمل ا صاتف اكنت املوا ة ىف لك ماكن والعاهرات الرخ ا یوىش وارا اكنت  ، م

ل ٕایدواالٔ ذات  هتا وذات األسوار كلك بدورها- سوار دا ىل طبق ات اكنت  -احلریصة  اس ڤ الس بعاهراهتا الراق
یات ظیات و ٔاما احمل .  ابهظة اللكفة شا ف ئا ٔابعداجل ل األسوار ،  فكن ش ل دا سیة.  ٔاسوار دا  ، لسن جمرد جتربة ج

ء والطعام  ون واألز عة ىف الف هنن كن  ،  ٕاخل  …سلوكیات وال اراهتن الرف ب مع تلق با ٕاىل ج ٔاهنن من الصغر یتعلمهنا ج
 مرفضوهنبعد ذ و  ، ٔاعقد من الزواج نفسهٔاقىس و لشهور بطقوس لهن لهيم الاستعداد هؤالء ٔان و  ، ٔارىق من زابئهنن

انوهن وأ لو شاءوا    . شهرن هبم لو 
اصة بدء مع  وبة واملصورة  صة القصص اتوافر املواد املك هنم  ،  مهنالرخ رجة ٔان  ، والتعلمي ةللقراءواسع رمج هذا 

التعامل ميكن القول ٕان الثقة العالیة ابلنفس هذه جنم عهنا بل .  والتوجه ملهن ٔاخرىالسالح رك الساموراى فضل بعض 
ىل األقل ابقرتابیة الغربیة العلوم واملعارف مع  نةىشء من اجلرٔاة امشاهبة ٔاو    . ف

 ، العسكر یفرض السالم حمك
لكن الرفاهیة  ،  یعىن الرفاهیةالسالم و 

كون  ٔاكرب ماكینة لتولید قد 
ني  ،  ىپ األنرتو تتغري ومعوما 

اكنزيمات تولید الرثوة تطل  م
رٔاسها ى  ىف السالم .  األنرتوپ

سرت الناس ورون ٔان األمور 
ه وال خطر  ىل حنو ال بأس م سري 

  . من وراء األمكة

 
  والكوكوجاكوش

تصف  وىف ذروة  ١٨القرن ىف م
ة إالیدو و  شأت حق ضة الساكوكو  ق

ضة شفت ثغرات ىف هذه الق وطنة  ، ثغرات مل تأت من اخلارج ، حركة اك ل ولقرونٕامنا ىه م ا ٕاهنا املؤرات  ، ىف ا
اورة ة للثقافات ا ی   . ا
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غلغل  هيودیة النجسة  (البوذیة والكونفوشیوسیة اكن هلام نفوذ م م ا هيام من یوتوبیات ٔاهل ال شبه نفوذ قرین رمبا 
هتا املسیحیة الىت ال تقل جناسة ة العامل واب ة  والكوكوجاكوش . )  ىل بق رٔات ٔان املهمة الىت ال تفوقها ٔاخرى ٔامهیة حركة قوم

داقا  خ اىن من املؤرات پإالميان الیاىه حترر وٕا ة ا ی وا.  تا و ٔاح دة  ، بنقاء مفرط الش عبیة الش الیاپانیة العق
ادة اذ  ، سنة ٣٠٠٠ضاربة اجلذور لنحو  الل ٕا شاف وسلیط الضوءمن  نصوصها الفللكوریة والتعممي الواسع ل  ك

وبةالقدمية    . الشفاهیة واملك
ا ما ىه  دةٕاجاملها ىف لكمة یصعب فلسفة صعبة نو ا ستكون اللكمة ىه ، وا ابلطبع ن إ و  ،  دة الوجودو  لكن لو شئ
الىت تناولناها ىف  لللكمة عددةما بني املعاىن الصريوریة املتال شك ىف ماكن ب حىت وٕان وقعجدا حمدد اص جدا مبعىن 

كر ىل األشیاء ‘حركة .  فصل م و األشیاء  ‘ٔاو  ’ احلنو  حىت طبیعیاتیة  كام قد یدل امسها ىه رؤیةىه  ، هذه ’ ح
اع پانیة  –وال غرابة–ألهنم  ، الن اصة ابألخص مستقاة ىه  ،  رصفٔارادوها  نج ىف دورات احلیاة  من تأمل املورف
اء واملوجودات غروبال ، حزهنا ىل األح اللها النباتزهرة منو  ، وانعاكساته   من طور الٓخراخس احلرشات مت ، فامض

metamorphosis  ، ى ىشءالٔ مورفوزس لك  وهمل جرا  .  
ةالصحوة هذه ال ة قوم ةتواصلت ىف دی اكم صورة ثورة ثقاف ٕاىل ٔان جاءهتا بعد قرن اكمل اللحظة  ، رائعة األبعاد م

اة ٔاو موت   .  الىت جعلت مهنا مسأ ح
تصف القرن التاسع –هنا  … ىف م

وقعت  ، طرق الطارق –رشع 
ة لت القار األدمريال :  الواقعة و

  ! پريى

 
  امليچى

ل سطور قلنا ازدهر لك ىشء  ق
ئا  ، تقریبا تقریبا هذه تتضمن ش

ني  د  ىل األقل ال یعىن به ٔا دا  وا
رام ىل ما  :  سري لك األمور 

  ! احلرب
ل  هٔاخطر ما ىف السالم ٔان یق

ة احلربیة اكنت  یاپانسفن ال  ، الصنا
ل قرنني ذ  زال كام ىه من ق ال 

لهم ني طرق االٔ  دمريال بريى سوا
ة یوم  یقال .   ١٨٥٣یولیو  ٢صبی

اجة  ٕان ة ماكینة احلیتان و الصنا
ىه احملرك  ، األمريكیة العمالقة لزیوهتا

غزو مل یطلب  ، لهذا الغزواالٔكرب 
ح احلدود للتعاون  ٔاكرث من ف

صادى لكن مبعایري الساكوكو  ، الاق
ى ما بعده غزو   . هذا هو الغزو ا

دىف  ب ٔا ته امجلعیة التارخيیة كت

http://www.everyscreen.com/photos_18/MountFuji_01.jpg
A Tale of Two Icons! 

http://www.everyscreen.com/photos_18/MountFuji_02.jpg
A Third New Icon! 



١٦٦  

ش األمريىك سنة  األمريكیة روپاجاندا بعنوان  ١٩٤٤بتلكیف من اجل ما ىه ال
-and-history-membership/aha-and-aha-historians.org/abouthttps://www.

(1944)-propaganda-is-what-2-series/pamphlets/em-roundtable-archives/gi  ، 
 ,liberty, equality and fraternity French Revolutionوردت هذه الفقرة عن شعارات السعرات 

bread, peace and land Russian no taxation without representation American   . لكها
ض التام  ، هتدم ما رٔاته رٔاسیا ٔاكرث مما جيب ٔانرتوپیة حتللیة مطالب استخرابیة دة ىه النق دا ثورة وا  ، للجمیعذ ف 

ى   . ثورة املی
یتة هائ الطموح ا للعاصفة لكن مع نیة م راطور الشاب رٔاسه مؤق  fukokuوكو كیوهىي فوكثورة شعارها  ؛ حىن إالم

kyohei  ، ش قوى رى وج   . ب 
اره  ى اخ رةالرب  ‘المه ىف دحر أ لینفذ  ىمالفریق ا   ٢،   شبااب ١اىن اكنوا پواستعادة قدسیة الرتاب الیا’  ا

ة .  ساموراى مل من نوعها غریبة وثیقة فریدة -لبالد كتبوا دستورا ل شباب وصل األمر ألن اكن ىف قریة صغرية مجمو
شف ٕاال مؤخرا الیة الطموح عریضة الاساع -ك یة    . ما هو ٕاال خطة لثورة تق

س فقط صنعٔاربعة ىف ٔاقل من ٔانه املهم  دث ما وصل  العامل  بأیدهيم وعقوهلم ما یزب الیاپانیون عقود ل من لك العامل ٔا
یة الل  ، تق رصیة ىف هزمية مذحتتل من حولها مب ٕامرباطوریةٕاىل بل حتولوا من ب خبىش الاح   . ا فهيا غزو روسیا الق

الىت  ولكوكوجاكوشل صارهنا و 
لیا جدا و القدمي ماك  ت الش  ، ٔاح

نج  ‘رب   تها ابتلها ىه نفس  ’  ! مورف
دة الرمسیة لل و العق حمك الش

و ، واحلاكم دة الرمسیة ل  ، العق
ىل  ، إالمرباطوریةدو الیاپان  دو 

راطور   .  رٔاسها ٕا امسه إالم

 
  امليتسوبيشى

ى ٔاولكت  لك ىشء ثورة م
مع ٕاطالق یده  ، للقطاع اخلصوىص

متاما ىف حتدید ظروف ؤاجور شغی 
امج الفحم   ، ٕاخل …ٕاخل  …املصانع وم

رٔاساملیة مطلقة التوحش حيرسها 
فقط دور .  عسكر مطلقو التوحش

اشتغلوا مث  ، التحفزيسوط احلكومة 
اشتغلوا ف ىه اشتغلوا مث 

زال قامئا حىت  . الوطنیة هذا ال 
ال ىف مرش  ، الیوم اكء ورٔایناه م وع ا

االٓىل الغاىئ ٔاو عرف ابجلیل اخلامس 
اسوب احلكومة نظمت ؤارشفت  ، لل

ركة من الرشاكت واالٔاكدميیات  ىل 
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دة ة وا ىل خماطرة من ٔان تقوم به    . ني اكن الطموح ٔاكرب ؤا
ى اكن من ٔاسس لهذا ىش و  ، م سوب   .  لكهالرمز التارخيى ىه م

لك قوة حبیث انقها  . فنكرشكة لبناء الس ١٨٣٤تأسست ىف  ى  اء املی انقت إالح توسعت لتصنع تقریبا لك و
اكىن ٔاو كهرىب اكرة رمزا لعسكرة الیاپان ، ىشء م كها من  ، حبرا ورا مث جوا ٔایضا لكهنا ظلت ىف ا حبیث اكنت تفك

سالم بعید احلرب العاملیة والیوم لها  ، األسطورة عهناتواصل معل الرشاكت املففكة دون حمو الامس .  رشوط الاس
دة جماالتقصب السبق  ل  ،  ىف  ت املستق ىل املیلودراىم احملموم لبطار لكن الرهان األكرب ٔان تفوز ابلسباق السري

املیا ، للسیارات بعد ٔان فازت به ىف مركبات الفضاء ة  ىل ثلىث هذه الصنا فردة  لام بأن الرشاكت الیاپانیة هتمين م   . هذا 

 
  عزلة+ ضارة لحچيني ا:  الثورة التقنية تتطلب أمرين ال أكثر

الف  ابهذا ىل  زتاز  الك لك ا د صورة جتد  ت اجلاه واحلاقدة الىت  ، نعم.  الساموراىٔا هذا رمغ لك الرطا
ه د ٔاو رٔاسیة قام یل إ  ، ستذلها مشوخ ٔاى ٔا رجفون ٕاال ٔانفسهم مبقوالت من ق ة فال  هتى ٔامرهأافلت هنا حق ٔاو  ،  وا

ة حل ٕاهنا ٔافضت  ريف وات وبلطجیة حلراسة املوا ه شعب الیاپان نفسه ، ف هنا مبا ف ىل األقل هذه  ( ٔاو ٕان اللك ید
ري مضحكة ة  ك ست سوى  رية ل   . ) األ

ة ٕان من األسطورة تقول  د السفراء صنعوا قطار دم م ما ٔان واألسطورة األبعد تقول ٕاهن ،  اقطار جاءهتم هدیة من ٔا
ة  ار خيرج من مدخ نة رءوها هكذا رٔاوا الب ارى رسیعا حىت صنعوا ٔاول سف كون   (احملرك الب ىف ٔاماكن ٔاخرى 

ابة ٔان  ل قلیل ىه ٕاذن .  ) وهيرعون للطوطم والكهنة من ٔاجل التعاویذالشیطان هذه بعض ٔافاعیل الاست كام ذكر ق
ل الشمس املرشقة و ب  یات املستق دد بعضهااملرشقة تق ات یبقى ىف ال چ ما ىف ال والسب دوما ٔان  ، وقد  اتچ ی .  ی

ریده هو ملیطة ٔاعراق لكن آخر ما  ،  یناته وبعض حمددات الطریق ميینا وساراچ عرق احلضارة ال حيتاج الٔكرث من 
  . النطاق مع األغیار -ٔاو حىت ضیقة-واسعة 

یة مرة ٔاخرى ىل ٔاننا لو غصنا  ى پ ال مفر من ٔان تصاحهبا ابلرضورة ٔانرتوابلنظر ىف بللورتنا السحریة فٕان الثورات التق
عیة وائر هكذا تعلمنا ٔانكذ ٔاو  ، اج   . تدور ا

سامرك و  اب امسى  زامهنام وشابه دورهيام  ٔامر واحض ،  معا هكذا نيمرتبط ىمكثريا ما صادفك ىف هذا الك ابعتبار 
صادی ایة حمك العسكرىف هنضة اق ر هيام  هنام اكنت ٔابعد من هذا قلیال.  ة عظمى لب قة ٔان العالقة ب سامرك اكن .   احلق
ى ىل ملی ميوق همبا ف  ، املثل األ و العمیقة الا فوق سلطة العرش  -البريوقراطیة-طیة الشلكیة الىت تطلق الید ل

  ! معا والربطامن

 
  وهزيمة ستراتيچيةريل هاربور عبقرية تكتية پ

  ! أو ربما ليس بالضبط …
شور آنذاك اكنت املشلكة األساس  قعم لت ، لكن   ال ٔاكرث ٔامرياكحتیید ؤاملوا  ،  ویصفوهنا ابملس الشیوعى رووسیڤ

دم اعتداء ع معاهدة  لهيم ستالني ورفض توق ه من املستحیل ٕاذ اكن  ، فضل  ا ٔان یعقد توقع م هدنة مع ب ىف 
فڤ ع السو حرب م ارى ل هاربورري پمن هنا جاءت حمتیة .  معالكهيام وش یت والك   . مكسار ٕاج

ما رس ال متقول األسطورة ٕان األسطورة األدمريال  ك رضب پوتو امللقب ب دپاسیف عركة مب لقادته ريل هاربور بو
زومة ترصة وحرب  هتى بني االثننياملذهل ٔان و  ، م ریة مصدت الیاابن ٕاذ  ، تقریبا ا ب ا سمل ٕاال ابلق س هكذا  (ومل 

سمى آنذاك   . )  اكنت 
یا اكنت قرارا  یاچ خطأ سرتاتی رمبا اكنت  ،  نعم ك ته عبقرلكن  اق اجهتا ٔامرياك لهزمية الیا فمك سنة ، ىف اس   ؟ پاناح
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سقط كام العصافريز ٔاحزان صیاصیة وماكنت هناك  ،  نعم س ٔان الیأاى  ، ایدات وحكومات  كن پال ت ان آنذاك مل 
د كام ىه االٓن قى ن، ولعل ه   دو احلزن الوا ى خرجت به من احلرب ف راح الغا اكن النرص احلق رب یغوص ىف ا

ميوقال   .  طیةمزید من ا
صار … ىل املعارص للحضارة ، یةپ خرجت األقل ٔانرتولقد  ، ابخ   ! خرجت اكملثل األ

 
  قرن اإلنسانوية البغيض

ش  ع اكتب یوكیو م ىل ٔاعتاب جائزة نوبل لك الوقت (رواىئ ومرس شهري رف رٔاى بالده تضعف .  ) اكن 
لهيا ابلهزمية ىف احلرب العاملیة الثانیة لل من جدید ابلرشوط الىت فرضت  لن امسها القملىف ثنائیة شهرية  . وتت السیف ٔا

ق رت  القملر ااح ى شهد حربني  اجلنون تقریبا رجةقل لو شئت و  ،  م السیفاوا سانویة البغیض ا مبعایري قرن إال
شدة . املیتني ىف لكهيام انترص الطرف اخلطأ  رخيهم وقميهم  ر ابلساموراى و ى  ، تأ رية ضد م ال انتفاضهم األ ورمج م

اول هبا ىف ذ ٕاىل ٔان .  ىف ٔاجزاء من مؤلفاته شیا صغرية  ل ام ١٩٧٠شلك هو نفسه م بنوع من انقالب عسكرى  الق
راطور ؤالوهیته  اح مسعى اكن واحضا ٔانه .  وجمد شعبه املفقودلنرصة إالم ار بل مستحیل الن ىل طریقة ٔاقرب النت

تهاملیا فقط هذا ٔاشهرمه  ، ما ٔاكرث الشعراء والروائیون ٔاحصاب ذات املواقف.  الساموراى مل ل  ألن هوللیوود  ول پبف
ش ‘حيمل عنوان  ررشید ة ؤایضا من احلكومة  ،  ) ١٩٨٥ ( ’ م ميی پانیا من ٔارسته من احلراكت ا حىت وٕان رفض 

د روح الساموراى ابلقدر الاكىف ىف خشوصه كن مي   . وقاطعته رشاكت التوزیع ألنه مل 
روة-الیوم تعید الیاپان  رة من  وا رها األول شیزنو آىبز لهي -وز ة املغضوب  ٔرض ىل األقل ا الاعتبار ل ا  ارج

ى ذ عرص املی راطورى م ى یضم مالیني من رفات مقاتىل احلرس إالم سوكوىن ا ل رضحي  مهنم ٔاكرث من ٔالف  ، م
هتم حمامك احلرب العاملیة الثانیة مكجرىم حرب ٓرر.   ٔادا رنال ما سارع بع  ، الیوم الیاپان ختطو حملو ومصة ضظطور ال وت

ر وحبر  سمى اجلیل السادس للمقاتالت سلحها  رٔاس مع  -٣٥ ٔاى التاىل لٕالف-وجو مبا فهيا ما  ه رٔاسا  سري ف
كن قد سبقهتا سلح النووى.   ٔامرياك ٕان مل  دد ملرشوع كبري لل   . هذه وت لكها ابٕالضافة طبعا للطرح املت

ٓرر ال جيب ٔان  ت مرعبة هنا مسرية حيمتل أ .   نیة ٔابداتكررا ت انة بريى وما فوق ٔاشواك وقرش بیض ذات تواز
ل ن ومىت تصد التفا ل ؤا ة فائقة فمي تتفا رشاف قة واخلطورة جيب ٔان تعرف وحبسم هائل وبصیة اس ه الىشء  ، ا لك

ى ال بد من بده بد   . ا
ى دها ما سیحمىقوة الٔاراد  م هتى  ألهنا و ح لكن ا سم من الغزو الثقاىف املنحط فانف امسها یة خبطیئة حت

سري الیوم پالیا.  راطوریةالام  عىل ان  ستط  ، هذا اخلیط الرف الق نفسها ىه من القوة حبیث  یع صنع لك ىشء وٕا
د مؤهل لهذا  ، تفضل تذكري نفسها ما ىه احلضارةقد لكن  ، لكیا زود عهنا ؤان ال ٔا اجة دوما حلورس  ؤان هذه ىف 

ور ٔافضل مهنا   . ا
ال ، حقا ست مثة  ى دونه وتعهدها ان پبني قوة ورصامة وجناح وعظمة ونقاء الیا -تصبح جلیة یوما بعد یوم-قة ٔال ا

سبق وتعلو لك اعتباروع لناباحلضارة وشموخ  الوجود نفسه  رخيها  ، یة الىت  القدمي والوسیط واحلدیث وبني ٔاهنا ىف لك 
ت اكنت واقعة حتت حمك العسكر سمهيم الشوجا سانویة روح طور احلضارة الغرىب احلاىلف ذ  ، ممن    ! ؟ ٔالكت إال

 



١٦٩  

  األرض املقدسة
ٔانت تعرف طوكیو كعامصة 
یات الاسهتالكیة فائقة احلداثة  ،  للتق

راه  لكن مث وجه آخر لهذه املدینة ال 
د لو .  ٕاال املعنیون به لن یصدقك ٔا

قلت ٕان ىف قلب هذه املدینة فائقة 
راء من  ریة ٔاكرث  اة  ش ح احلداثة تع

  . نفسهااابت األمازون 
ساطة ریدوهنا لل ٔاهلها  ، ب رش  ال 

ش.   فقط دمون ٔاسطح م ٓ ست ت ا
املرافق اكلرصف الصحى ٔاو حىت 
ر فهيا ٔاو  املزارع جلذب الطیور والتاك

لیألف األطفال الضفادع  مكزارع ٔارز
ة  ایتعلمو ىك بل  ، وما شابه الزرا

املرت املربع فهيا واحلصاد ىف مدینة سعر 
املیا ىل  دوهنا تعج ابحلیاة ری.  األ

الربیة مبا فهيا حىت اجلوارح الىت تلهتم 
شمل ٕاغناء  .  ت األفراخ هذا 
ء الصناعیة جدا ابحلیاة الشواطى
یطعمون ٔاسامك القرش  ، املائیة

ذ ٔاطفاهلم ابلتعابث معها رجة  ویت
رش وتنظر  ٔان صارت صدیقة لل

رهتم لها صادیة رمبا  ( ز لهذا جدوى اق
بعدوا القرش عن ٔایضا ألهنم أ 

ات ٔاخرى للصید لكن هذا  مسا
س اجلزء العمیق من الفكرة ٕاهنم .  )  ل

دا بل ی لون ٔا للجمیع فرون و ال یق
ش ال ترض بأمان  ىٔاخر  اطرق للع

ة ٔاو احلدائق .  الناس ٔاو الزرا
سانید ل تدو  اابت قلب  ىف إال

ريهام ة ناملدی   هدف ٔاو شواطهئا ٔاو 
راء التوازن الب  د ٕا ع وا ىئ وم
ريه   .  انقراض ٔاهيا بواسطة 

ست  ، ٕاذن … األرض املقدسة ل
اة وسلوك  ، شعارا بل ٔاسلوب ح
  ! یوىم

اب  كر جدا من الك ىف موقع م
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ى لك عرق احلضارة دة سائدة  سیاب ماء الیاپان ریف وىف  ، ٔارش ألن الطبیعة عق ون املنازل حبیث ال تعرتض ا ی
داولو جدول ماء عرضه املطر  سط الناس ىف ٔاصغر قریةالشوجاذ بدءا من قالع  ، شربا وا  ، ت العتاة وصوال أل

سمتدها من كونه  ابة هو ما  ت طبیعیةبل ٔاكرثها  حو دى  م دمت كام ىه دون ٔان متسسها ید حرىف ٔاو ٕا است
  . ٔادواته

ة ىف احملمیات الطبیعیة  اتالزرا هتا ٔاو حىت  اءرشوطها قاسیة حىت ال ترض ٔایة ٔاح ،  اب ام اكن صغرها ٔاو هامش
  . ’ رضرها ‘

شاء  ، یعشقون موسیقى الطبیعةهنم إ  الیا حرفة راجئة كثريا ىه ا ريها مساقط ماء معینة وتوجد  حتاىك ابلبیوت و
  . اوٕابتاكر جتدیدا  افیصبح صوت املطر مع تضخميه وتعدی ل 

ت ٔاو ٔاى ىشء   اىك مثار النبا هبیة لت نفسها صارت اخلزب حىت ٔارغفة  ، ص ما ابلطبیعةملاذا یصنعون احلىل ا
ت  ، مضن هذه املشغوالت املسامة إالكسسوارت احللوة ىل شلك النبا ٔاو مبناسبة احللوى فهذه نفسها ٔایضا تصنع 

ریة وحبریة طبق األصل والتفاصیل واألل ت  ة امسه واحلیوا وان ولك ىشء هذا بفن یدوى معقد شدید الربا
Amezaiku ،  ات امسها یات اب ى الف رمجهتا األقرب لكمة  Kawaiiوهذه وت لكها جزء من رصة ٔاوسع  و

لك ما هو ممنمن صغري ، كیوت ست هذه لكه ؟ والسؤال ملاذا مجیعها حمصورة ىف حمااكة عطا الطبیعة ، واملقصود الولع  ا ٔال
د  ريات الوجودالالتصاق جتلیات لىشء مشرتك وا   ؟ الطبیعة ، ابلصدر احلنون امللهم مصدر لك 

ت الثالث املتدا الىت جتدها ىف مقدمة لك سیارة تویو دها هو  ؟ هل تعرف ما ىه البیضاو والثاىن الرشكة ٔا
سان حي ري الشلك وطهام هو الراكب ٔاو إال   . الطبیعة:  اجلامع لللكالبیضاوى الك

یاهتم  ارب ا الهندسیة حىت تق هاب للطبیعة واجل ، بعلامء احلیوانتربیة ٕامنا الفائقة حيلوهنا ال ابلت هتا اب لوس ملراق
ةقطعا سبقهتم واثقني ٔاهنا قد  لول املبد راجون فالى الساموراى مصموا بعض ٔاسلحهتم.   لل ٔاو  ذاببة التنني ( من ا

م من اخلنافسوكثري من  ،  ) الیعسوب فسة األیل  دروع رءوسهم ؤاجسا شعبةشبه قرون الىتاصة خ   .  ه امل
یة الطريان استقى  طبعا نعرفو  ، ) ال زلنا سنعود لها ( التنني كبرية كذاببةٕاال ال تلوح من بعد رت پالهلیكو ٔان تق

ال  ، لكن معطمها من الطیور س  (الرسة املسمى الرصاصة هنم طوروا تصممي قطارمه فائق إ تقول األسطورة م ل
د األنفاق ، لرسعته سبة لصوت خروجه لك مرة من ٔا ارات ثالثة طیور، استله )  ٕامنا  املتحققة من و  موا احللول من 

ا اقريها ٔاو ٔاجسا ت م مث طائر  ، للصید اى انقضاضهٔاصوات تذكر  انال تصدر ونوع من العصافري البومة  ، تصم
سیابیة  هالبطریق اب ولفني . واستدارة هیئ د الثدییات البحریة ا ى طبق األصل من نظريهتا ىف ٔا ال ٕاذ  ،  ٔاما املقدمة فه

ا الطبیعة من حمكة ما ع ل بد  هیل ومن مث یتوجب  ،  ت مقدمة الرٔاس الغریبةتصمميها ل ف لبقریة ٔام د ب الٔ اك ا
ات الهوائیة  اتخمترب  ینام   . الستطالع رسها اخلفىا

 
  الهايكو

ساقط ىن العصافري لزقزقاهتا هنا ٔایضا من یعشق موسیقى احلرشات ؟  موسیقى املاء امل نون .  لكنا نعرف من یق یق
سمى احلرشات الباكیة  ومه یعرفون مئات العشري وام ما  سمهيا اجلهىل ا ال  ت مهنا قد  ا رضوبیا ابخلنافس ٔاو نٔام

ووسة ابلقطط .  اعشاقهاصة للغایة ومن  ةاجلداجد لكن للك مهنا مزي  ة طعام  مه ٔامة  ، لكن ما قد یدهشك ٔان صنا
ال احلرشات وما ٕاىل هذا.  احلرشات ال تقل رواجا عن طعام القطط دیو للبحث عن احلرشات ٔاو ق .  بل هناك ٔالعاب ف

ستقى من كثري من  ٔایضا والكهربیة والروبوتیة حفدث وال ٔاما عن احلرشات املیاكنیة .  رشاتاحل ٔاشاكل قصات الشعر 
یل لها مجلع وكام ذكر توجد ر .  حرج ة فمثة م ذاهتا ىف لك ىشء واخلالصة  ، احلرشاتالت مدرسیة للامرسة الزرا

ى ٔام ا   .  بداعالٕ التصق ابلطبیعة فه
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د رموز  حرشة ذاببة التنني ٔا
األسطورة تقول ٕاهنا  ،  إالمرباطور
اطور من موقف ممیت ر ٔانقذت إالم

سمى ابمسه صارت رمزا .  فصارت 
ة واخلري والعني احلارسةل  ا ٔاو  ، لش

ات مرصیة ىه  حورس مبصطل
وزانة   (ومعت )  احلاىم (

  . ) األرواح
لام  ال نفساء مرصیة جدا اخل وم

بل  ،  اكد خيلو مهنا رمس ٕا ٔاو ٕالهة
د رموز ٔایضا  ابة ٔا الك

ةري الهی ٔاكرث ىف الیاپان فٕاهنا  ، وجلیف
ٔطفال  ناءحرشة حمببة ل ألهنا  ، لالق

ا جسمها صلب ال احلجم كبرية  س
سه الرتبیة  ، تتأذى ابملسك

ر ري مؤذیة واللهو معها وطبعا  والتاك
بارها ىف ٔاوضاع صعبة وحىت  اخ
  . وغریبة

للحرشات رضب اكمل من فن 
كوامسه شعر ال  ه  ،  الها زمعون ٔان م

ىل الطبیعة  سطیع التعرف  دة  و
القاهتا  هنا و ومعجزاهتا وقوان

س  ، وحمكهتا سان ل ه تتعمل ٔان إال م
قط جزء من الطبیعة بل هو نفسه ف

ا اكتفاء ذاىت هذا .  الطبیعة ىف 
كو  غزا العامل وابت حياكیه امجلیع الها

به طفل حبمكة كهل  ك ٔاو  ، شعر 
ادة   . هكذا یوصف 

سة ل  ركز لحیاة السمة الرئ الىت 
شدة  خس ىهلهيا الیاپانیون   ، ال

ئا قدر  ا اللكمة ال ختص ش وحرف
احلیاة ما ٕاال .  األربعة للحرشةاألطوار 

ثل امل  ونیرضبو  ، تواصلامل تحول ال 
ك لشجرة دها س  زر منو ت تظل 

ال مقابل  ، وتتغري ب م معلومات الك
مدة  ت ا م  (وإالنرتن هل تذكر ال

اة ،  احلیاة لكها ، من تعریف احلیاة نفسها اجزءهنا ابتت .  مرص ةآلهالنرت ة ور صري عن    . ) ولك ح
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Insects: 

Where All the World Wisdoms Lie! 
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صاراب … ةوابألحرى ابلتاىل هو – ةهتم للوجود وللطبیعؤ یذهبون ألن لك فلسفاهتم ور ، خ  ٔاىت معظمه –هتم القوم
  ! من جمرد تأمل احلرشات

لل األنرتو ،  بعبارة ٔاخرى خشصیة بعض الىشء … امل من الت ى الفاحش پ لعل ٔاقىص ما ميكن ٔان حيمل به املرء ىف 
كرب ٔانه ؤكد فامل.  انیةپاكن قد و ىف قریة یعة ٔان لو وبعید التالمس مع الطب  دث وقرر دراسة ني  ات و الرثمودینام

ى  فردة جدافٕانه واألنرتوپ ري من لك ما تقرٔاه هنا ستكون رؤیته لها م ك   . ؤافضل 

 
  الطقوس املقدسة

امة الىت  ىل ٔان ال ىشء من الض
 ، إالميانختطف األلباب قدر طقوس 

طبعا  وأ  ، املزاراتالهیالك قدر و 
املوا - تاالڤٔاو الكرن تاملهرجا

ارجة ىل حنو  -اللكمة املرصیة ا لكها 
اكد یصدق   . ال 

ل قلیل  لك متحور ا ذملاسألنا ق
فاالت الطقسیة حول  جر هذه الاح

 ؟  كتل هائ الوزنع فٔاو ر ٔاو دفع 
فال ابلقوة األجابة  ألن هذا اح
ة  ا الطبیعة لاملمنو سان من ٔام ٕال

ٓ ٔاو حىت من  دة من ا دون مسا
  . احلیوان

ت  ذ األزل تقام هذه املهرجا هااب -عندمه وعند-م ىل عطا ٔامرياك  نقد تظن أ .  لرقص والرتاتیل لشكر الطبیعة 
رجان شعىب طقىس خضم  یاپاناالت االٔكرب لكن الواقع ٔانه ىف ال ڤاجلنوبیة ىه مرسح الكرن اكد مير ٔاسبوع دون  دها ال  و

ة ابألساسجت هذه .  ىل طریقة القدماء ابلضبط تقریبا ٔاو متاما ة للیاپان ثقاف   . علتنا نقول ٕان السیا
ستطیع ٔان تذهب ملهرجان  سمتر من  ىف ٔاى یوم من السنة  ادة ما  رية مهنا تتخطى املائة و دها الك م  ٣و ٔا

ة الغرس واحلصاد .  ألسبوع ميیا حول الزرا متحور  ت  لب املهرجا ااكة طقوسهأا ت .  مب ثیل مكو ىف عبة الوزن مر ال
اورة ىه    . هو املطر املتدىل مهناو الشمس والغیوم الصورة ا
یات ست من  ، شاركن جامعیا ىف هذه الاستعراضات الراقصة والغنائیة آالف الف  لك ىفالىت طقوس اخلصوبة لكهنا ل

ركز  ال ماكن  مفحورها هو شكر إال  -عارصةكام ىف مرص القدمية ٔاو حىت امل-ٔاما هنا  ،  اجلس وامحللالزواج ٔاو ىل م
ت تنحر من خملوقاهتا و ، الطبیعة وا م ىف التقدمات ال ح ى  -ٕان اكن هناك تقدمات ابملعىن املادى-الاه من فض  ‘فه
  .  لنباتا ’ ريها

ت ٔاصال دورة  ار ة م ست ٕاال  ، الشهرية الىت تقام سنوالسومو مصار وىل معره  مقدس سنوى قدمي طقس شی
ىل األقل ة ونصف  فال ابحلهدفه الا ،  ٔالف سمونه ااد الوفري ملصح سةا  ى یعترب ، و  حلبوب امخلس الرئ ملعارك  اسیدجت ا

ىل امجلیع ومما اخلري والرش األزلیة األبدیة  فاالشكر ویتوجب    . هبذا النرص ءالاح
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Sun, Clouds, Rain (and a Worm): 

Celebrating Our Mother’s Blessings! 
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  الفينيكس
سو ٕ ة حول القریة  ٕا الرشق

امصة  الصغرية املتطرفة ٕایدو ٕاىل 
یوتو وقد ابتت لت حمل ك معالقة 

حبلول .  تعرف الیوم ابمس طوكیو
اكنت ٕایدو قد صارت ٔاول  ١٨القرن 

رشیة  رخي التجمعات ال ملیونیة یعرفها 
ىل وجه األرض  ٔاكرب ؤارىق مدینة 
ؤاشدها تنظ ونظافة ؤاما وراء 

افس   . ورفاهیة بال م
التارخي الالحق قد یو ٔان طائر 

نیكس ا ملا  الف ق اكن سوى لو اكن حق
ال  ، هذه املدینة سبق ؤارش م
ببة حىت  كیف ٔان ش نفسها ا تع
اابت قلب سالم   . هذه املدینةىف 

ن  . بأعرض معىن ممكن لللكمةمستحق ىل مسمى   حقا من امس ا  تعرضت املرة تلو املرة لكوارث طبیعیة س یكالف
ادة ٕاعامر رسیعة ومذهزالزل معالقة كثرية  ، اكدت ٔان متحوها من الوجود لكن طبعا ال ىشء یفوق  ، یتلوها دوما ٕا

تصف الظهرية واكنت لك مواقد الفحم تعد طعام الغداء ىف البیوت مما  ، ٔاخضمها مجیعا ١٩٢٣زلزال  زائد ٔان وقع ىف م
رمهتا ا اكن من ستة ٔارقام ، ٔاسفر عن اشتعالها ومن مث اشتعال طوكیو  دد الض   . و

نیكس من  ، ىف احلرب العاملیة لكن ابلقصف من اجلو م سوى لك هذا ابألرض مرة ٔاخرىوكام هو معلو  لیهنض الف
ل ا من لك ذى ق الىشء ٕالىل ما غزومه   .  بل لیغزو املرة تلو املرة لك من تومهوا ٔاهنم غزوه ، الرماد ٔاكرث قوة ویفو

ه  دةقط دش فلح ف ٓرراوات العصور الوسطى حىت الپاپ، من  شعرة وا   .  رنال ما
دون ٔان قرن ال مير علام ٔان تقریبا ف

،  ان لغزو ٔاو حماو غزوپتتعرض الیا
ادة ، فٕان  ثقاىفعسكرى ٔاو دیىن ٔاو 
ة ن كون الن ا من الغزو ما  و
اح فقط انظر  ، العكىس شدید الن

حو موش ها تلقى ٔاكرت م التویو 
ميى والنیكون والبلو راى  واملاجنا واأل

مكجرد فقط ر ماریو والپوكميون والسو
قلناها خبصوص  ؟ ارف لیه . ٔام

كروسوفت ريا  ، ما من یصل ٔا
ك كثريا   . یض

سخ سوا قطط  هذا  ، الیاپانیون ل
اسوب د فصول كتاب اجلیل اخلامس لل ة القطار مه ال ینظرون ملنجز كهذا فاغرن .   اكن عنوان ٔا ني حتدثنا عن دم

ستطیع تقلید ! واو:   ٔافواههم كیف نصنع الىشء األكرث :  ما حيدث هو ٔان هيرشون رءوسهم ،  … ؟ همعجزة كهذ هل 
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Akihabara, Where the 20th Century ‘Electric Japan’ Started! 
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Just Another Invention! 
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ساطةهك ، نعم.   تفوقا ل نفوس ٔاهل األرض املقدسة ٔایة دونیة قط ، قطعا.  ذا ب ه .  ال تدا ظرون آخر ما حنر ف نعم ی
ريا  ، الغري ٔانفسهم ىك یقفزون فوقه   ؟ مسئولیة إالبداع من اخلدشلكن مىت یتحمل هؤالء الواصلون ٔا

ني یبلغ تفوقهم درجة  ريمه یفكر ىف  حبیث معهاإالجابة  د  افسهتمل یعد ٔا هم رم ركوا  ٔامر احلقل  لیك  ، م و هنا 
دامس آخر من أى من بسوىن ٔاو  ٔان تذهب سبق ٔان خطرت ببال ٔا اله للمناطق الىت مل  وال نقصد جمرد  ، القامئة ٔا

یة احملضة  لیات التق ال مك بدت .  نقصد لك ىشءٕامنا  لبلوراىٔاو االووكامن كسوىن طعناهتم الغائرة ىف املستق  بل بدٔات-م
الء ك -فعال ة ستودیوهات ٔاحضوكة د ات ذهبت لرشاء حف سعی ني ىف مطلع ال یة ال یلوح ٔاهنا یوودهولل نوڤو رش 

ئا د ٔارصن ٕاال ٔاهنا رسان ما صارت هبا  ، تفقه ىف ٔامرها ش   . العمدة والطلیعیة معا ، األمعدةؤاجنح ٔا

 
  الچوسيه

اكزى لو كنت تعتقد ٔان  هو الاكم
اریني ٔاولئك فقط  الطیارن الانت

ن یفجرون طائراهتم ىف السفن  ا
.  فأنت خمطىء ،  احلربیة األمريكیة

معىن وراىئ للك ى الیاپانیني مث 
 وصفة لطبق فعل للك  ، ىشء
سیط للك  ، طعام سلوك یوىم 

لك مهنا  ، حىت كوب الشاى األخرض
دة ٕاميانیا فلسفةوراءه  .  بل عق

اكزى ال اء من اكم س است ل
ء ح  ‘ىشء امسه ٕانه  ، املیتافزي الر
  .  ’  إاللهیة

هتاء ا  احلرب ظهر ت اب
اكزى من نوع آخر ساء .   اكم

ات سلخن من  طو متع الیاپاىن م ا
ش األمريىك  ؤارسلن ملعسكرات اجل
الط مع  حتاشیا خلروج هؤالء للت

لها بقلیل اكن و  . الشعب نفسه ق
ٓ نه  ساىئ ا اكزى  ىف دث  خراك اكم

م األوىل بعید  هنایة هذه احلرب األ
ابل  ، العاملیة ار جامعى ابلق انت
  . الیدویة

ساء اكئنات مدهشة ىف  ٔامة ال
الیاپان ىه الب املتقدم  . الساموراى

من  -وبفارق شاسع-األقل ٕاطالقا 
ث ث وسبة لك ما خيص إال ث وسبة اشتغال إال سبة تعلمي إال ث  ث سعداء جدا هبذا.  ح ، بل وممتساكت  وإال

دیدیة ر األول املرتخص ، وحماوالت  به إبرادة  ى كتابة هذا-الوز ريه من أ - ذلتعدیل  ، شیزنو آىب -احلاىل  و 
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Some More Japanese Legends! 
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فة الثقافة الراخسة للشعب اكد تصدق من.  فشال ذریعاتفشل لكها  -، ولو بدرجة طف جدا  یةعضو عنارص  ٕاهنا تولیفة ال 
دة املؤه رمبا ، ومن  ، من نقاهئا العرىق ، من قوهتا  من مصود الیاپان ادة احلضارة ىف طورها التاىلحقا كوهنا الوح  .  لق

اجة؟ الیا [ رخيها مقال ابلطول ده عن پموش مالحظ  ش ىف  ، زى اجلهاد  بني الرجل واملرٔاة’   املساواة ‘ان لكها ما ف
اماله الشیوعیة الىب ىب ىس   -معت-جعري جمنون مسعور ضد استقرار وتنامغ .  هنا -ولك لغات العامل-املقدس ٕالىل 

ون مل حيمل به حىت  متع حضارةٔاى جم  وح  چورچ، ج متع املف ، سعار ضد القمي  ) الال جممتع یعىن (سوروس بتاع ا
هنا  العضویة الىت جعلت من احلضارة حضارة ا الطبیعة وقوان ى ال یعىن  ، ضد ٔام اكفؤ الفرص ا ، ضد املساواة مبعىن 

ساوى الـ  ن ، ٕاجامال ضد املساواة outcomeابلرضورة    . ] مبعىن املساواة ٔامام دارو
ست ٕاال ركن ٔاساس للغایة جيب ٔان نتذكره ىف لك مرة نقول فهيا لهذا ىه الیاپان –املرٔاة–الچوسیه    . ل

 
  من الساكوكو إلى اإلعدام املدنى

اء دورات السالم ومن مث  ة ىه املفسدة الر ة ىف ٔام وا هتا هذه مزرو  ؟  ٔام ماذا ایناهتچ ٕان ضعفات احلضارة ودور
اب دىالرتاچابلطبع هذا السؤال  ب والقصص واألفالم الىت ٔارخت حلقب متزق  ما.  االٔكرب للك هذا الك ٔاكرث الك

ري ابحلیاة الیاپانیة من حریق طوكیو اجلامح الاكمل  ، اكمل تقریباالهویة ملدة قرن  حىت هزمية احلرب  ١٩٢٣عصف الك
ملاذا مؤخرا یظهر :   لكن من ساعهتا مل تتوقف األسئ مدهشة الارتدادیة حىت الیوم . ١٩٤٥العاملیة الثانیة القاسیة 

ٔقل شعوب العامل قلقا جتاه إالسالم و  املى الیاپانیني  ان  رشیة ٕالىل  ، هابهٕار است دون دون لك ال صار الوح ٔاو ابخ
ة صیفى ىس اطني ىف بطهنم بطی اصة –انیة پالنظم الیا ل جناحتواصكیف ؟   جتاهه وجتاهه رشه إالبل د  ذ بل تصا م

ىب –٢٠٠٥ االت الزواج من ٔاج بیة/   ىف حمارصة  ىل ندرهتا ٔاصال ٔاج ال الجئني ٔاو حبظر  ، ،  رفض استق سواء 
ريها تلط و جت ٔاكرث ر خٔاملانیا ذلی ٔاو بصیغة ٔاخرى بل ٕاجامال كیف ٔاصال خرجت من احلرب العاملیة الثانیة  ؟ الزواج ا

ل اغو  واصل یةپ ٔانرتو فأقل ان ٔاقلپالیا ب خرجت ، ميوقالطیةصا یوما بعد ىف و   ؟ ابضطراد م
ترصة ىه ایةچ ىل توىل ال  الیاپاىنالچیني حرص  إالجابة ا ات طوی من  یني الیاپاىن ابلر ل ٔالف لیه ق كام قد فطر 

رجة ٔان  السنني ال ،  هنم من خيرج م لون ب اكدون یق ىبال  جمرد التعمل ىف الغرب یعتربون یون یاپان ال  . للتعمل ىف ب ٔاج
اة ،  خروجا من امل لیه حمك  ، ویصبح الشغل والزواح ولك ىشء صعبا ٔامام هذا الشاب ٔاو الف ٔاو ٕاجامال یصدر 
دام املدىن   . ابٕال

س مستوى الام  ،  ٔاقىص ما ميكن تصوره من جهرة األغیار هو ملستوى العبقریة فقط یاز ٔاو التفوق ٔاو لك ما دوهنا ل
لته اجلامعة  ( ى استق ضیات ىف العقد الثاىن للقرن العرشن ا ان معجزة الر لع تعرف قصة الشاب الهندى رامانو

ى عرف الال هنایة ،  الىت اكن هبا نیوتون ل بضعة ٔاعوام بعنوان الرجل ا مل ق ى صنع عنه ف س املثال  . وا قطعا هو ل
د امل  دد ٔاصابع الید ىف السنة فسوف یعد هذا ساعهتا ملیطة الوح ال عن  ددمه م دث وزاد  ستحق لكن لو 
ة   .  ) عرق

 
  ، حربان انتصر فيهما الطرف الخطأ

  ؟ لكن ماذا عن الثالثة ، ربان العامليتانالح
ة دة ٔانرتوپیة رصحية الفحش وفاحشة الرصا ىل  من مالكهاانزتعوا األراىض .  األمريكیون جاءوا بأچ ووزعوها 

ه ٔاهنا حرب .  املستأجرن ىل األقل ،  انترص فهيا الطرف اخلطأ مما ال شك ف رنال  جدا ٔاو  ا  اتونپلكمة ال لقد هزم
  . ستالني والشیوعیةاكن الصحیح العدو قاصدا ٔان  ، اخلطأ العدو 
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ة والبنوك اركب األمريكیون جرمية موازیة اعتربوا الطفرة الصناعیة الهائ .  بضعة عقودلكن بعد  ، ىل صعید الصنا
صاد املوجه ىل احلرب العاملیة ىه نوع من الاق سري مكى للمتویل ، الالحقة  توظیف  ، من بنوك جتاریة هائ اجلربوت ت

ر رشسة ، سیاسة توظیف مدى احلیاة ، لاكمل الشعب ة ؛ سیاسات تصد كن سوى فقا ة مل    . ومن مث الن
وىلرب صندوق النقد و -من هنا  صاد احلرواسعة النطاق ٕالفالسات أاجربت ٔامرياك  -ا  ٢٠٠٨طبعا ىف .   ابمس الاق

تاكن رٔاهيا العكس  رمغ ٔان ت قصة  .  too big to failهذه ف فرق وإالجابة الىت تعرفها ٔان مثة  ،  مع بنوك وول سرتی
سیطةٕاال ٔان القضیة ىف احلالتني ٔاعقد من ٔان حتلها إبجاب ، ٔاخرى ل ٔان ٔاسواق املال ٔانرتوپیة حبمك التعریف ة  ألن  ، ، م

  . صار دميوقالطیا ، القرار صار فهيا لعدد ال هناىئ من قابىض األسهم
ة ٔان متیل ولو قلیال لالشرتاكیة دون خشیة ٔانرتوپیة تذكر ة نق ی ركة چ س من حق  التوظیف مدى هل حقا  ؟  ٔال

ة ا صاد الفقا هتاهئا ملوجهاحلیاة مسة لفرتة اق هتى اب ٔان مبعىن  ’ سوق ‘قهرها التحول القصاد ی ینات لن چ هو ثقافة و ٔام  ، ا
ر ال ب بىض األسهم ٔاى ل لقاىه اللكمة العلیا  اریةالبنوك نوك الاس ت ستایلٔاى  ، الت   ؟ وول سرتی

ات بدأ  نی لیه ما  ت ٕارهاصاتمع انتصاف ال ان شدیدة پبنك الیاسیاسة صارت .   لعقد الضائعاسوف یطلق 
رجة أ  شدد  صاد عكس تىك یعمق الركود ىك هذا  ،  ن بدال من طبع النقود اكن حيرقهاال صاد احلرب ‘عاد هیلكة الاق ’   اق

ى صنع املعجزة الیا ، لكن فقط عكس لك  سطوة البنك املركزى هائاسمترت  عالضائ دىف العق.  انیة لعقودپاملوجه ا
سريیة  ذ احلرب العاملیةالسلوكیات الت   . التقلیدیة للبنوك املركزیة مبا فهيا هو نفسه م

س الوزراء العتید  صة رئ ىل م شددة للغایةسیاسة نقدیة كوئزيوىم جاء  لیه  ، م وقف أ .  انپرجيان الیارشؤاطلق 
ادة الهیلكة واملق أاى منو متام صادت ود صحلني ٕا ل الرشاكت الىت ال جتارى الاق س وس احلر ووقهتا اكنت البنوك نفسها  فل

صاد املوجه   . رمزا لالق
ضني … تني ٕان مل نقل نق ف مرن لرضورات  ، فهل التناقض ىف الشعب الیاپاىن ،  ٕاذن حنن ٔامام حق ك ٔام هو جمرد 
هام صدر عن ذات الچیني وذات الرؤیة للحیاة ، املر   ؟ و

 
  الحضارة مفهوم نوعى ال كمى

  يكون النمو كذلك يجب أن
ئیة ما للتضخم  تافز سبة م ن ٔاتوا هبا -ابملائة ٢-رب معظم العامل املتقدم تقدس البنوك املركزیة  ما  ؟ ال نعرف من ٔا

ريها ٢ملاذا التضخم ٔاصال بـ  س صفرا ابملیة ٔاو  س سالبا  ، ملاذا ل منو ٔاصال  ؟ بل ملاذا ل جحم  ؟ ملاذا ال یقل   ؟ ملاذا ا
ىل  صاد  واصلالاق رش حنو م ینا فائض رسطاىن من ال ینا جعز ٔام  لینا ؟  ؟ هل  لفظ سقط املتاع ٔاال یتوجب 

سعى للنوعیة والمك ما  األیض احلضارى فضالت   ؟ نعرفهوش ؟ ٔالسنا 
منو من قوانني قد یقول قائل .  والمك ما نعرفهوش -ونوعى فقط-التمنیة فعل نوعى  ،  نعم البا  ، الطبیعةا ما لكن 

پاىن ٕاهنا ثنائیة .  مكىٔام نوعى بیقولش هل هو  منوذج األجنلو  صادى ما بني ا منو الاق نازىا ث البطىء  ٔاشك الرٔاىس احلث
امئ املستدام كوىش مورث اخلراب ا منوذج الشیوعى املسمل المكى األفقى الفقاعى الف   .  ، وا

منو البطىء یاپانال  سمى  عنوان ا هيا عقدا  رجة ٔان  ات القرن العرشن العقد املفقود،  سعی ى ظل  ،  هو عقد  ا
صادیني یرضبون ٔاخامسا ىف ٔاسداس ىف تفسريه اهتا  ،  رباء العامل الاق ت جاء بعد ٔاكرث من ربع قرن فرضت فهيا الیاپان م

كو للتویو للو -فائقة الابتاكر واملتانة والرخص معا  هىل لك رك -كامن للك ىشءومن الاكنون للسا تج من  .  ن ف ولك م
املیا ٔاو اكد ىل عقب ٕان مل نقل ٔافلسها  ة اخلاصة به رٔاسا  نیل  ، املذكورة قلب حقول الصنا كوداك سورسا دیرتویت الڤ

  . ٕاخل …
ا الاكامش نفسهلكن ملاذا یفرض  ست دامئا قلی ، ٔاح ا ل ني زى بعض ما .   بل ٔاح اج منو والاكامش  دئیا ا م

ش  دة الساكنیة  . ، ده وارد وده وارد اجةحسن من أ اجة ف الىت غسلوا األدمغة بأهنا ىشء ٕاجياىب -فقط سعار الز
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رشیة ’ الرثوة ‘ألنه یو  هن املقززة هذه  -ال ام لكرات ا منوما هو سعار زلط األر منو ا منو ا س ألى  ، لق هوس ا ول
ى ٔاو ٔاى ىش كولو صادى ٔاو ٕا قى مادى ٔاو اق ب حق ب جيعل . ء س ع ٔاهون س الاكامش یفرض نفسه ٔان ٔاما الفقاق

ذهب جفاء ؤاما البطىء فميكث ىف األرض تأتیك  بلیون سنة ٤اشتغلت وكیف لشجرة التارخي الطبیعى وٕارماقة نظر ،   ف
  . ابٕالجابة
د لللكمة ىف إالجنلزيیة الرسیع امسه ثورة ، ال ىشء امسه تطور رسیع ، ٕاذن هذا یضعنا ٔامام تقابل  ، إبضافة حرف وا

لك اجلزم وضد ٔاى ولك قول . داىم دراىم بني مفهوىم المك والنوعیة كذ  ، احلضارة مفهوم نوعى ابألساس:  وهنا نقول 
منو كون ا عیا ؤا ما اكن ،  جيب ٔان  صاد واج   .  اق

 
  حدود النمو أم نمو الحدود

  ؟ ما العيب فى اقتصاد مستدام االنكماش:  أو—
سميرب -شیزنو آىب جه من یومه  ب ىف د ه للمك كس -٢٠١٢ٕالىل هو رجو وم ، وىه خطة ٕالنعاش  حباجة امسها آب

دة لكیة العبقریة  صاد تتكون من ٔاداة وا د ٕاىس اكن ٔاو جانالاق سبق ٔان خطرت ببال  طبع .  ىه طبع الفلوس ، مل 
صاد ١:  ، ولك مرة اكن یصادف بأمرن فلوس املرة تلو املرة ض الفلوس وبدل ما یرصفها وینعش الاق ،   الشعب بیق

ز طبع الفلوس ٢، و بیحوشها شارك ابلتوازى ىف  شدة ورفض ٔان  تعریف الغباء  وابیقول.  البنك املركزى یعرتض 
ریللیون دوالر جدیدة:  ٔانك تعمل نفس الىشء مرتني وتتوقع نتاجئ خمتلفة ده طبع ٔاكرت من ربع  ا من هنا ، الشعب ٔا

اجة امسها الفلوس الهلیكو وحطها ودایع بفواید سالبة من هنا ه  .  رتپ، والبنك املركزى ٕالىل اكنت ٔاوهام الیقظة توقعت م
ىل ٔافراد الشعب ، امسها كده ارشة من البنك  ال ، موش  فلوس توزع م سري المكى لرشاء دیون رشاكت م سمى الت ف 

یلٔاو ٔایة عبوات حتفزيیة من هذا  ا  ، الق ىل العبقرى  (ٔاو حىت مقابل حفر احلفر مث رد ل سنأىت كثريا  ستع ال 
  . ) األصىل چون ماینارد كیزن

ن بعنفوان واحض ىف قاموس الطبیعة لكن تطور ال  سريال  ‘والبطء لكمتان وارد مفا  ، كامن ’ مكىال  ‘هیك عن ’  ت
م ده .  تعرفهوش ا الطبیعة النوع الٔ ال  - Q - U - Aها كتري نا، واسهتجی   یة ٔامه من المك بل ٔامه من ٔاى ىشءن عند ٔام

L - I - T - Y  .  
كس لك املؤرشات تقول ٕان االٓ  وم دةب صاد لو شعرة وا ابلعكس املؤرشات األقوى ٔان  ، مل حتقق منوا ىف الاق

ن ٕالىل اكرسن ، وستظلون  رشف ما بعده رشف وهذا،  جدید’   ضائع  ‘عقد لق خلىف طریقه الشعب العظمي  د الوح
ا واكرسن عیون لك ٔامم احلضارة األخرى   .  عین
ة یون احلكوم ب الاكامش ا ىل األقل صفرى ؟  هل س ٔن  ابلعكس لعقود طوی طوی ومعدل الفائدة سالب ٔاو  و

یون شتغل كبنك یرتحب من مجع هذه ا ب الاكامش سعى .  احلكومة   ؟  الرضائبآىب لفرض مزید من شیزنو هل س
منو وبتقلید دو الرفاه ىف الغرب الشیوعى سعار ا لها یعمهياوابلتاىل  ، ممكن تقول هو خمتطف ذهنیا  ك جى   ، لك ما ب

كامش رضه ده ال شأن  ابال ري من .  لكن  ك ةالاكامش ٔاسبابه ٔامعق  ا ٔاو شیخو ميوجراف تقلص  ٔاو نقص املوالید ا
سبة الانفاق العاملیة ومن مث ضعف الصادرات ٔاو عكسها ٔاو كساد السوق دد الساكن  ٔاو  ،  احملىل للناجت إالجامىلراجع 

ناهیة-ٕامنا السب  ؛ ٔاى ىشء من لك هذا ساطة م ش البقالیل یناته كدهچ ،  شعب ٕارادته كدهٔان  -وب ،  ، ما بی
  . بتعمل  حساسیة

قة  ، ؟ ابلعكس  non-traditionalهل متجید الاكامش ده ىشء  جدا  traditionalقول هو الـ نما ٔان احلق
صاد نفسها یوم ظهرت ىف مرص القدمية ألول مرة السلفى جدا منو من ٔاجل .   ، بل رمبا نبع من األصل التارخيى للكمة اق ا

ة منو هو ٔاموال قذرة مطبو منو هو جرمية،   ا ركها بدال من  ، وحتمك البنوك املركزیة ىف معدالت الفائدة هبدف حفز ا
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رص  ، اقرتاضا وٕاقراضا حتددها التنافسیة ىف سوق البنوك كون وظیفة البنوك املركزیة ولتق رشكة تأمني للبنوك ٔان 
  . األخرى ال ٔاكرث

كامشا ٔاو لك ما جيده رضور  متلو رفع رام منوا ٔاو ا ري ما  ىل  صاد ملىش  الص عن الاق ، ولیكن  ٕاید احلكومة 
ري  د الك متزي والنوعیةاخلالص اىن پواحلامس هو ٕارادة وولع الشعب الیاالعامل الوح حمااكة و ، ال الرتخص ومش اللكة  اب

ميوقالطى ا للغرب ا منو ٔاصال ٔاصال  یتوجس من لكمة، والشعب لكه   دهلك البنك املركزى ضد .  املهتا املضم ا
اتچ ،  ٔاصال ىل ا ىل الانغالق والقفل    .  نوعى ٔاو ال منو ٕاطالقا ٕاما منوف،  یناته مربجمة 

 
  البذخ والنموال تقشف واالنكماش الشعب العقد املفقود شعب ولعه 

  !  ياپانولهذا هى ال …
زنى عبد  شعب بیحب التقشف ٔاكرت من البذخ ، ، لهذا ىه الیاپان  معوما صاد ٔاحسن من الك ، وبیفهم ىف الاق
لط.  الالاكت ا ، ، االتنني كیزنیني حصیح ٔاوه دى  ، ٔاما شیزنو  ینقسمه ٕالىل ىف مرص س عبد الالاكت ده بتاعنا ٕاح

انیة تٔان  ملحوظةفقط .   آىب فهو عبد اللعنات لیه من األموال ا ، ملا انتعش  لو ٔانفق الشعب الیاپاىن ما حيصل 
صاد كام یتومهون سب مسوم هذه األموال القذرة ، بل ابلعكس  الاق ري  رب العامل  ، لرمبا مات هذا األ زنیة  ، واألم الك
ى هت رب التارخي ال ت لها.  و ، ٔان ٔاودعها ىف البنوك ىك جتففها وحترقها الفوائد  معلیا ما فع هذا الشعب العظمي هو ٔان ق

  . السالبة
ى حمتاجة حمتاجة لو الیاپان  ، ابلعكس مسرت آىب الص من مسوم ورهالت  وقفة تصحیحىشء فه  ٔانرتوپیة، وقفة لل

ة صادیة استطالت عقودا حلد الشیخو ة ملعجزة اق ر جان ٓ ،  ، حمتاجة تقشف عنیف ، حمتاجة تو من جدید رامكت 
ن العموىم رش العادیني مؤملة ، حمتاجة خصخصة جذریة  حمتاجة حمق ا اجات كترية قد تبدو للك ال ، لكن  ، حمتاجة 
ت املسامة الیاپانیون راها هكذ الروبو صاد .  ا ابملرة، ال  ٔاو بعبارة تقطع معظم املشوار وجتیب م االٓخر الیاپان حمتاجة اق

املیة تعبوى ك ال غرابة ابملرة ٔان الشعب یقف ىف صف لك هذا .  ، حمتاجة حرب  سترص ميني موش :   ، وها هو  ا
  ! ، احلضارة موش ٔاقوال فطة

 
  أكرب منك بيوم

د األصدقاء اكن سؤال هل ٔانمت ٔاذكیاء جدا كده قد ٔا پانیة تقابل معها فداعهبا  اة  لقى ٕاجابة یقول ٕاهنا  ،  ٔاراد جمام ف ف
ه ٕاذ ٔایضا حسب قو  سبووك لنا من -صدم ة ف ىل صف ى شارك به  ا  -٢٠١١ا  We are notردت حرف

smart, we just do what we are told to do  .  
ست زراعیة  ١٢ستوطنات معرها تأسست الیاپان مب  ة .  ٔكواخ ابلرضورة لكن مستقرةالصة ٔالف سنة ل حق

ار و جاء امسها من هذه ومون چال ى قدور الف ل املرصیني األوائل -الطه لهم م  الشواءقون حيبون ٔاو یطیال ٔاى م
ت ار -واملشو لهيم امس ٔاول ؤا رمز للحضارة ٔاى الف لع  رعوا .  ومه حمظوظون ٔان  لنا  یات صید ىف مه ٔایضا م تق
ر وابألقىص األسامك.   السمك م ٔاصال هو الصید ومل ال ال ٔاما ة واعتدوامث  ، لك فروع احلضارة اكن ا  تعلموا الزرا

ت فٔام احلضارة لهيا تدرجيیا ٔاما  ة حققد و   . زرا
 یفوق وادى النیل مرص األخرض وس تقریباجببال وسهول الیاپان املطرية  امل الطبیعة وتنوعها وحسر ٔالواهنا وزهورهاج

ا الابتدائیة  ( ل -ىف مدرس زستورثورة وىه ق دة للیااك -الرتا شهتر پنت إالشارة األوىل والوح ب ٔاهنا  ان ىف الك
سیق    . ) الزهوربت
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راء  وهو ىه ٔارض األلوانٕاجامال 
ال مع تجيعل الیاپانیني ٔارفع رمبا  فا
ون ا  نياملرصیلعل ف  الف ٔاكرث كد

مادیة ٔاكرث ٔاو لو شئت  ، ٔاو معلیة
ظواهر األمور جنرى وراء طاملا هنا 

ال ىل غرار  (دون ٔاعامقها  البعض م
ى یقول ٕان ا ان ققمح واألرز ثلا اف

ضتان ال الشاى والقهوة نق ٔاو  ، ٔاو م
فوش ملشغوالت اخلزف  ٔان ٕاتقان الك

یدرجه حتت مظ احلضارة ٔاو الفضة 
ل الیاپان ٔاو مرص ٔن معایري  م و

احلضارة ٔاو حىت التحرض ميكن ٔان 
سط ٔاو ختزتل هكذا ابلتاىل .   ) ت

ة للیا ة ابألساس كپالسیا ام ان ثقاف
رة الهرم والكرنك ف الطبیعة  ، ز

واسعة والطعام ساحرة امجلال واأللوان 
 أتیان ىفتالتفرد التام ٔایضا بل  الطیف

ن مجعها لكها إ و  ، املرتبة الثانیة
ىل  فاء ابلطبیعة شكرها  الاح

ا ها كام سبق ؤاسلف   . عطا
اخلاطفة بني مرص املفارقات هذه 
ها ألهنا والیاپان  لنا قد حتمل ٔارد
اح  اة الیاپانیة لعبارةاملف اح  ، الف مف

س ىف التباینات الثانویة املذكورة  ، ل
ري ال بأس ٔان .  ٕامنا ىف املشرتك الك
س الیاپانیون  یة األفاكر یق التق

واملقو -لكن  ، من الغربالكربى 
سونإ لتوماس طبعا   ، م النتحهامل  -د

شلك  /٠ ٩٩هو 
 ، من ٔاى مسعى ٠

ستحیل  هحتتاجهو ما  األفاكر ىك 
ئا عظ حقا  جسدا ش ىل م

ساطة لو ٔان و  ،  األرض یناتك ب چ
ك ف مؤه لهذا  جتاوز  سهوميك

ل .   حصاب الفكرة ٔانفسهمأ  هنا تد
لو اكن  لفهلویةاملوصوفة اب-مرص 

دة لسنا  -املقصود ابللكمة ٔاشیاء ج
بتوع إالبداع واخلیال كثريا من 

ا بتوع النتح النتع  ، اللوذعى ٕاح
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ینا ذ  ، والكدح كفٔان    .  البصريةو التبرص ىف ٔامور الرؤیة وننا جدا الفرعون وبعض النوابغ 

 
  ىپعلى أشواك األنترو السري
ة  ، السطحاحلداثة ىه ىف الیاپان  ، ٕاذن لكمهتم املفض الـ -والوالء والطا   . هام العمق - devotionٔاو 

سنةكتاب  ك بیوم یعرف عنك  س عن االٔكرب م دث ل اسوب یت ك بیوم  اجلیل اخلامس لل ىف -، ٕامنا االٔكرب م
ال رسى طبعا  ( هو ٕالهك -املدرسة م لهذا ال  م الن م نفدیك  ،  فاأللوهیة احلورسیة قصة ٔاخرى ، ىل ا ابلروح اب

مل الیا.   ٕا ٕ  ١٩٦٥اىن من سنة پشاهد الف اوز هذ ، ’ عبودیة  ‘ٔایة  سو لیجیبكعن اللورد ٕا ري ك ه اللكمةاألمر یت
ا ی ، ولكه طو هتى ٔامرمه والق ى بدونه ا ل هو القائد وإاللهام ا لك ٔاعامرها مستعدة دونه  طفل بدم ن لكها 
ار   . ) لالنت
ٔسالف فقط ، املهم س ل س للكهول فقط ٕامنا للك من هو ٔاكرب سنا ولو قلیال انظر لتألیه الیاپانیني ل ، مث انظر   ول

ال ة م ل األلف ظور شاب غرىب من ج ٔمر من م شف مك هو ابهظ للغایة مثن احلضارة كام حتدث جنیب  ، ل ستك
ىل الغريو  ، حمفوظ ة  و فلتة الهویة املف متعات م صة بل جمانیة ىف ا ى رخ ىل ٔاى ولك األفاكر الىت  ، مك ىه األنرتوپ و

رهتم رة ٕاىل  الهبم الربا   . جيلبوهنا مع است
لهيا ح ض املطلق لهو التقالید العریقة ومدى احلرص  ستطیع ٔان تقود الطبیعة .  ائیة الغربجىت القداسة ىه النق ال 

لفا ك لل ركبه وو رش ، جلبارة كحصان  ري ال رش و اتیة جدا فوق جربوت لك ال املوقف الصحیح ٔان لو و  ، ٕاهنا 
ىل قرش بیض كام  سري  ل ٔان نتحسس األمر كام لو  ل املستق   .  القول سبقٔارد اخلطو دا

 
  يةياپانة على الطريقة الپالكور

ش ی ىل م الاشرتاكیة ما ف ري موش عن الاشرتاكیة السؤال!  ٔا ، ٕازاى ب النقاء العرىق   كده یاپان، ٕامنا ىه لیه ال  الك
سان ، الطور التاىل للحضارة املطلق س به الاستقطاب املتوقع للرثوة وهو رشط ٔاساس  ، حضارة ما بعد إال ، ل
ال السب ٔان ، ٔاو شویتني ؟ إالجابة صعبة شویة لتولیدها رسة ونقول م دد النوابغ كتري جدا والرثوة  ، ٕاال لو ننط 

ائل فرقة بني الق مكن هناك معیقا جدا ىف ال ، لكن املوض م ذرةثوع قد    .  قافة املت
سها من بعده لسنوات طویمن ميكن ٔان یصدق  ن مؤسس تویو للسیارات ورئ الیا عن  ٔان ا روته  زید  ، ال 

ة للرشكة ربع  ملیون دوالر ٤٠٠ ابلطبع وتفوق الثالثة التالیني لها  یاپانوىه ٔاخضم رشاكت ال .   ریللیون، ب القمية السوق
ىل قامئة فورس ألغىن  جممتعني ري موجود ٔاصال  د اب موش حىت من ٔاغىن ٔاغنیاء  ، یاپان  ٥٠، ذ ب هو  پانیا 
ست هذا ما جاء ىف  . العامل كونوم  ٢٠١٦من مارس قصة صادمة لٕال

pyramid-nordic-https://www.economist.com/business/2016/03/10/a  ،  ٔانه ب مي
د ابملائة ىف السوید  روهتا ٢٤ -ٔاشهر اشرتاكیة ىف الغرب-جممتع الوا  ٤.٣ن سوى ، فٕانه ال مي ىف الیاپا ابملائة من 

  .  فقط
ريك رتام الك رتام النبوغ ام قال كتاب اجلیل اخلامس ٕانه ا مؤسس الرشكة ٔاو وریثه ها یفضل .  ، ومضنا هذا یعىن ا

د ه ٔا بد ال یناز ٔ كسب من اسمتراره الرس ل اكء السلیكوىن  ، ، ألنه األجدر ابملاكنة واللك ها  راه آالت ا ٔاو هذا ما 
ة  نأ مبا -ابلتاىل  . املسامة الیاپانیون از كون هناك م ، ویتوسع ىف رٔاسامل  فهو ال یعري ابال حلصته من األسهم -ولن 

  .  یةیاپان ىل الطریقة ال  corporationة پ، وىه دى ثقافة الكور الرشكة ٔاضعافا مضاعفة
د مكثال-، ٔان تویو نفسها  األبعد س الوح هتا الساحقة لبنوك ومؤسسات  -ل الب س پان مملوكة ىف  یة ؤامريكیة ول
رخس لالستقرار ودميومة السیاسات وبعد الرؤیة.  ألفراد ولوذعیات ، ومينع الهزات املفاجئة واألمزجة الفردیة  وطبعا ده 
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ارج السندوك وتقلبات السوق ولك دهاجلهابذة  س ٔان  ،  فسري ٔام الؤا ما اكن سیعجبك هذا الت  ، والتفكري  ال ت
دث  د املؤكد ٔاننا نت ساطة الىشء الوح ه ب ساىنف   . عن جممتع بعد ٕا

ون ٔان :  واربط األحزمة ٕالیك الرس وراء لك هذا … ارضة الیاپانیون یؤم ٔارواح رؤساء الرشاكت السابقني تظل 
ات جمالس ٕادارة الرشاكت  ات اج لت هذه الرش لعقود طوی ىف قا   ! اكت ىف العراقةام ٔاو

 
  التنافسية ياپان ستايل

متع الیاپاىن ق حساس ورمبا فلسفى حلد ماهذا موض ، التنافسیة ىف ا ست  یاپانالسؤال األوىل ٔاو هل ال  .  وع دق ل
رى لك ٔاسامء ت الرشاكت العمالقة جممتعا تنافسیا ىل قصص ٔاسطوریة للمبادرة الفردیة   ، وحنن  وإالبداع ، القامئة 

یة  (الفردى وشبه الفردى  دها لتارخي التق ا قدمهتا سوىن و ت رجع  مك م د هو لشخص حرص ، ومك مهنا  وا
رجة الىت قد تبدو  هبا للوه األوىل )  مؤسسها ست تنافسیة اب ق  pillarتعبري ركزية ٔاو .   ؟ إالجابة ٕاهنا ل دق
ن یاپان للك ال ، ىف وصف الطبیعة األرسیة التاكفلیة  كثريا دة -ٔمة-یني ا ٔرسة وا وال غرابة ومه  ،  تعودوا التعامل 

نا هبا الطبیعة دومنا ٔایة لوذعیات ٔافالطونیة لق متسك بطبیعتنا كام  ىل ا ا دون  ، األحرص  نا دما نق لق وطبعا كام 
ة وكبول االٓخر وٕادارة التنطع ولك احلااكت  ة واملهلبیة العرق ة الثآف   . الروشة ىتتالوطیة ال التعكك

ال  ىه رشكة قطاع  -الىت حىت وقت قریب اكنت توصف بأكرب رشكة ىف العامل قاطبة-یة یاپان هیئة الربید ال ٔایضا م
ال ،   معوىم ن ىشء ال نظري  ىف ٔاى ماكن ىف العامل ٔاو م د م ابملتقا سة وراء تفرد  (الاه افعة الرئ املفارقة ٔانه القوة ا

یات الروبوتیة الساحق یاپانال  دة الكهول ، ىف التق سهل متویلها ألهنا جتد سوقا كبرية ىه مسا ث  ، وت لكها  ) ح
  .  وصفها ابالشرتاكیة -لو شئت-سامت ميكن 

اسوب ٔافاض ىف وصف هذا امال ٕاجيابیا جدا ىف قوة وتقدم ال  كتاب اجلیل اخلامس لل ، بل  یاپان، وبدوره اعتربه 
ة كربى  س الومزية  صاد األمريىك م ة حتتاج لقدر كبري من چ ، فالربكة ال  ا ال غضاضة ىف هذاچ وبیولو .  مقارنة ابالق یی

دیة تعاون ٔافرادها ركة  ، ومن الفرضیات القا ة هو ازدهار ال چ جدا ٔان الهدف األمسى ألیة  وهذا ال جيد ماك ،   ینيچ ی
ركة لها النقاء العرىق املذك ه من    . ور للتؤاسهل للتحقق ف

لیق ٔ دٔا التنافسیة والتحیؤ ل دى جدا هو ٔایضا لكن كیف یتفق لك ذ مع م سىب  ؟ ٕاذن ، القا ملفهوم ، التفعیل ال
اه بعض الساسة املعارضني ملبدٔا العز التنافسیة ى یت هنم وبني  یني بعضهم البعضیاپان بني ال التنافسیة ، سواء  ا ، ٔاو ب
د  العامل اخلار لو -جيب ٔان یمت ٕاذ  ، ٔاكرث من ٔاى صعید آخرىل الصعید النظرى فقط لكن رمبا  ، ابلتأكید، ىشء ج

مت ىل حنو تدرجيى مبعایري حمسوبة بدقة -س   .  ، وبال ٔایة قفزات ، 

 
  إدمان الشغل

ة  ، كام قطعان املاشیة ىف الربارى ، كام بناة األهرام ی ركة چ هتا كام لك  زها شدیدة إالحساس بذات خصوصیهتا متا
ة كون  ، هوهتا الچیی دومن مث  دٔاها اللك ىف وا م  ،  م دمون سوى نصف ٔا ست العط الیاپانیون ىف مجملهم ال 

د ٔادىن  العرشةالسنویة  م ك ىل مخسة ٔا ىل احلصول  ده  ىل    . ، واحلكومة تفكر ىف ٕاصدار قانون جيرب لك فرد 
دة  ،  رشیة روس ، احلضارة ماكینة شالیك بنظرة وا شارىل  سانی.  طة مرتو طوكیوقطعان راكب حملني ٔاو لپل  ةال ٕا

ات  القویة احلیاة األرسیة ٔاضف  ، هكذا یقولون ،  ألحصاهبامتاما مشبعة قطعا لكهنا  ،  نعم ز سانیة ‘شبع ما تبقى من   ’ ٕا
سان   . ى إال

ول املتقدمة ن سب موت ىف ا ىل  ار ىف لك ٔایضا هبا ىل ٔان ،  ة ٕارهاق الشغلالیاپان یوجد هبا ٔا سبة انت ىل  ٔا
ى الساموراى العامل تقریبا اصهتم ، ومل ال وهو ٔاشهر تقلید  ش حورس  ٔاو ارتضهتا ٔاو -آلیات ارتضوها وت هذه  .  ج
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ىل لیاقة وقوة جممتعهم -یناهتمچ صنعهتا هلم  مذحبة وقعت ىف العقود  ٔاشهر  ( ، وختلیصه من الضعفاء ٔاوال بأول  ىك حيافظوا 
رية اكنت لزنل للمعاقني لهيا ، األ   . ) سنأىت 

د ورث مرص القدمي ،  فاصل بني احلیاة واملوت شكة دبوسال جدا كام صعید  حيزنون جدا.  انینيپة الیوم كام الیاال ٔا
متلكهم الفضپٔاطفال الیإان یقال .   املوت قط مرص لكن ال خيافون ه ورمبا و ان  ارل ملعای سبة الانت د ٔاسباب   هذا ٔا

سواء دیثا سواء    . املرتفعة قدميا و

 
  الجنساالستنكاف عن 

ك  مع احلاج.  هذه ٕاحصائیة موثقة ،  شعب نصف ابلغیه ال ميارسون اجلس ٕاطالقا ت ما  ما تضیعش وق ، الروبو
ة بتاعتنا دى لهاش ىف ق األدب ر ٔابدا ابلطریقة األبی رسوش اجلس لیهطب  . ، ولن تتاك طب :  إالجابة؟  ما ب

  ؟ ميارسوه لیه
لكن املواد الميارسون اجلس نعم .  انپبعض الىشء ىف الیامركة مركبة ون كقد جممتع حمافظ جوهره احلریة عبارة 

سیة فائقة اجلرٔاة بناءلكن الریف رمبا حمافظ جدا  ،  اجل ٔ ات اجلس ل راجة رمبا متارس األ ات ا   . كام تقول بعض إالشا
ري املوثق جدا  الغربیة  األساطريمن سیل ٔاما من 

س احملارم ىف الیاپان شار ج ان ،  حول ان لكن هل مثة د
ر ىل األقل-من الثابت ىل األقل  ؟ بدون   ، رخيیا 

ىل األقلىف  هنا حىت خيلو  -الریف  ام األم ابسمتناء ا ق
راسة والتفوق ان .  تفكريه ل ورمبا ٔاكرث  ، موجودرمبا ا

الىت  ،  املاجنا وما شابه ٔافالمهو مصدر األسطورة ٔان 
قة  سیة ب احلق ذه تصنع هب ٔاهناتصورمه كغیالن ج

ئا ما فهيم رشاسة ال  من العكس واقعیا ألهنم ىك حترك ش
  . ابلضبط ذ

سٕاجحام الیاپانیني التقلیدى عن ممارسٕان رس   ة اجل
ساطة أ  -نهاحلدیث ع ٔاو حىت - اة االٓالت ن ىف هو ب ح

  .  ٔاشیاء ٔامه

 
وتفتق ذهنك عن نى ماذا تفعل لو أنت شاب ياپا

  ؟ يفرتك الدنيا ممكناختراع 
كوش املدعو ثريانوس الق بعض من   انفضاح الف ، وٕا

، والتوجه لعزل النصابة اللطیفة اللزجة  ٔاكرب فروعها
وت  سهتاالك ث هوملز رئ وبوادر ٔان ،  املدعوة ٕالزياب
عهتا ٕانه ال قاد ألن نقول سا،  ارمهتل الرشكة سوف حت

ري ىف ٕارسائیل startupsتوجد  شار حرص ىف .  حجة  سكولیج ىه موضة هائ الان س ان و  سان فرا خامرة ل
  .  دىب

اجة امسها ىف الیاپان  ش  كحوننا ( ٔاصال startupsما ف م -رت اوص ،  ) ؟ فاكر لو س ة رشكة حتالیل ا فضی
رتاع والبزيس ىف ال فرصة  -املذكورة اللوذعیة األمريكیة ادة رشح العالقة بني الا سوفت ابنك ٕالىل مالیة .  یاپانممتازة ٕال
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ات والتلی ش ت ڤاملا ار من نوعیه بیعها زیو هتا ما بني مؤسسهتا  نیة ٢٠روبوت لك  ١٠٠٠بأخ راوحت ملك اابن ، 
ة قامئة بذاهتا هبذا اابنودافون ڤتلیكوم مث  د  ، واالٓن ىه جزء من مجمو ىل ٔا الامس اجلدید تنافس الرشكتني املذكورتني 

املیا ٥٠املراكز ىف قامئة ٔاكرب    .  رشكة 
م ٔانك لو شاب هذا الصة  نیا وخيللیك بلیونري ىف اكم شهر ك عبقرى وعندپاىنال رتاع ها یفرتك ا ، ؤاقصد  ا

حن  كوش ف قى موش ف رتاع حق دث هنا ال طبعا ا دنت ، فأنت ال تؤسس ت   ینيیاپان وال  یاپانل إامنا عن  عن ٔاى 
ك الرشكة رتا لهيا ا دى الرشاكت العمالقة تعرض  نعت به ستؤسس ىه هذه الرشكة ، ٕامنا تذهب ٕال ،   ، ولو اق

ا .  وتعینك موظفا هبا ل مفهوم الكورمن وطبعا كنا رشح ىل لك رشاكت ال پق سیطر مبعناه احلرىف  ال و،  الكربى یاپانة 
تحىت لو صار بأس هنا  ة بدرجة ال ميكن تصورها ىف ٔاى ب آخر معظمها مف ال خيتلفون ٔابدا حول من  ذ ٔاهنم،   امللك
رها اتهاملؤسس العبقرى  ذ، ٕاذ ٕان  ید قى حىت آخر یوم ىف ح ارضة  ، سیظل هو مالكها احلق ه ستظل  ورو

اهتا لقرون من بعد رح   .  الج

 
  شترى له كبريي كبريلهوش إللى ما 

ا رٔاسیا كویناالوجود متثل هؤالء رمبا یطبقون احلمكة املرصیة الىت  ا ٔافق حىت .  ، حمكة ٕالىل ما لهوش كبري ال مسط
شاء رشكة صغرية ىل املىض ىف ٕا نا اللوذعى آذا صاغیة ویرص  فٕانه رسان ما  ، ىف احلاالت الىت ال جتد فكرة صاح

شف ٔان ال مفر من السعى  دد من ٔاقرانه ممن فعلوا مك ا وتبدٔا  ،  لتاكتل واسع مع  س دة كبرية  ىك تصبح رشكهتم املو
هيا ميز ، لفت األنظار ٕا  انطر النیو یورك 

-ttps://www.nytimes.com/2013/12/26/business/international/japaneseh
embrace.html-tentative-receive-entrepreneurs   .ىشء الطبقة  ، ابلظبط ؟ ٔاال یذكرك هذا 

ة ، نعم.  الوسطى وهل مه ٔاحرار حقا رجمهتم الچیی یعرتفون وال  ، رش األمور الوسط عندمه ، الیاپانیون ال ٔانرتوپیني ىف 
  . ٕاال ابلرشاكت العمالقة
صل ٕاىل الیوم ٥ٔاقدم  ،  وكام سبق ونوهنا ىل حنو م ام  زال  پانیة لكها ، رشاكت ىف العامل ال  ٔاربع  ، ىه رشاكت 

رجع للقرن الثامن ٔاما قامئة الرشاكت الىت .   واألوىل وىه رشكة الاشاءات كوجنو جوىم فرتجع للقرن السادس ، مهنا 
الهلام وىه بضعة آالفجتاوزت ا /٠ ٦٠فٕان  ، لقرنني ومل تنقطع 

پانیة حرص ٠ ول  ،  مهنا  ة بني ا ة موز والباق
سموهنا  ث  هل عرفت  . شباهبا ریعانب املفروض ٔاهنا هكذا لسه ىف  ابلقارة العجوز -الظاملة و للمغالطة-األوروپیة ح

رب العامل ة نظراهئم    ؟  االٓن ملاذا یفكر عباقرة الیاپان الصغار بطریقة قد تبدو غریبة جدا للك بق
قى هنا فقط  تظل قامئة وتثري الشكوك حول الرشاكت الىت توسعت ىف  -وجيب ٔان-المة الاستفهام قد  -اكملتوقع-ت

بیة ة األج المات الا امللك سا رٔاى العاملكام .   ستفهاماصة هذه ذات األموال حمل  لت بن ني آلت  نالاكرثة الىت 
ة ٕالىل ٔانت كنت فاكر لٕادارهتا  لوكة ؤارشف ك ىل  رعرع ىف األمازون ذ القادم من احللمة و  ، ه ها یطلع طیارصاحب 

لیة وانطلق مهنا ل  ةمث اشرتى رینو الباس ی لص وجاء للیاپان  نظائرها السوڤ عوث آلهة العنایة البزيسیةبصفة املنقذ ا  ، م
ة الم هبلوانیات إال كوش وا سان وخضها ىف حساابته الشخصیة ، آلهة الف هتاب موجودات ن ابملثل فٕان  ؛ ال لىشء ٕاال ا

ات عرب اخللیج س سوفت ابنك ىف الرتخص ىف رشااكته مع األموال القذرة اب هر  ، سلوكیات رئ جيب ٔان تضعه حتت ا
رية طوال الوقت ه لكمة ٔا   . یوما ٕاىل ٔان نقول ف

 



١٨٤  

  أحد أعظم لحظات الحضارة منذ بنى خوفو الهرم
  من إبادة الياپان للكنفوشينيأجمل طموحا ال إبادة نظامية فى التاريخ 

  والجاى أحلى
دث كثريا عن إالابدة ابل النووی ، حنن نت ذكر الق ة ف

صات ٔاشعة جاما وكوكتیل  رونیة وم ابل النیو والق
ني فعال تقرر احلضارة  ،  األعصاب واخلردل لكن واقعیا 

ة  دم سوى احلرب البیولوچ ست رة فلن  ٔاو -ٕاابدة الربا
ة ب إالث دث الق رش  -ابملصطلح األ ذ ىك متیت ال

روات وهباء  ىئ وخمتلف  فقط ف یظل التوازن الب
الها تقریباالكوكب    . ىل 

ح لنا هذا الباب … وىف  ، هناك من سبق وف
ذ  د ٔاعظم حلظات احلضارة م ات شهدت األرض ٔا ثالثی

  . بىن خوفو الهرم
ال  الیاپان كرس  ٢٠١٣من سنة ىف حلظة ابلغة ا

د ٔاكرب التابووهات  ري مسبوق ٔا ىل حنو استعراىض 
ذ احلرب العاملیة الثانیة رة كبار  ، م ىل املسئولني ز

اء حىت اللحظة .  لرضحي احلربرٔاسهم آىب  ٕانه ٔاعظم ٕاح
هت ة الىت دش ائل  ا ٔامة الساموراىكرى إالابدة النظام لق

ة البیولو  فوش ابألسل اتچ الك ال ، وابلقطع  ة ىف الثالثی
اجال  سوف تعود لتقىض ساور شك ٔانه ٕان آجال ٔاو 

كن -لهيم  رة ٕان مل  را ري -العاملىل لك   القضاء األ
م من استقالته ألسباب مرضیة [ كرر آىب ىف  ،  بعد ٔا

مترب  سوكوىن ٢٠٢٠س رته لرضحي    . ] ز
شیك رمغ ٔان  ك حبشان اكى  ات لقات القراءة الشعریةف ها  ، الىت اكنت قد ازدهرت ىف فرموزا ىف الثالثی معتربا ٕا

ت شیوعیة رسیة ساطةٕاال ٔان القصة ال ت  ، تنظ العكس الكوریني .   بدو هبذه ال ات تتحول اكنت  ، م یوان الثالثی
حتدیدا ان پاب للیاسالان هو اثة دٔان رمز للاكن معوما املوضوع كلك ألن  ، جر لغهتا احمللیةانیة لكغة كتابة وهتپللغة الیا

س جاء من ٔاهنم فعلوا هذا من.  دو لك لك التنویعات األخرى ىف املنطقة ىن  الل لیةالل ت وهنا تتضب  ، السري
ميني سار وا لیة عن التیار الواسع املسمى ما بعد  ، الفواصل بني ال وخشصیا اكن ىل شوط طویل ىف حماو فصل السري

ساریة مضادة احلداثة الىت قطعا ىه  وب ٔاوروپا ىف زمن ثقافة  قفى ج ىل احلرب  ’ الال یقني ‘ظهرت بني م الالحق 
سان ویؤلهه ؤاهيام ضده وحيتقره.  األوىل العاملیة ه هو ٔاهيام مع إال اولت توضی ى طاملا  قطعا  ، اخلط الفاصل ا

ست من الفریق األول لیة ل كفى القول ٕان .  السري یا هنا  س لفصیل معني -كتاب رشق آس جتمع واسع جامع هلم لكهم ول
ال ه ٔان ال  ١٩٤٢موسعا ىف مؤمتر عقدوا  -مهنم م ادة تعهدوا ف دة ق بعبارة ٔاوحض هتفوا املوت  ، ىه الیاپان للمنطقةالوح

ميوقالطیة والشیوعیة   . ل
ریل .   ولهذا ىه الیاپان مكم األفواهقصة ٔاخرى یقولون فهيا  ٢٠١٥ٔایضا من ٔا الم  ، الیاپان  ىل إال ودا  تفرض ق

ارى to-bid-japan-https://www.nytimes.com/2015/04/27/world/asia/in- إالخ
working.html-is-media-stifle   .… د ال  كتكوت ىل طولىه ،  ، الفاشیة ما بتمكمش  ل  ولك  ،  بتق

اجة امسها مع   . ارضة ٔاصالده بفرض ٔان الیاپان فهيا 
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The Ultimate Ultimate Solution! 
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د ٔاعظم التجسدات التارخيیة للقوة ٔاجماد الساموراى.  یاپانولهذا ىه ال  لیق،   ، ٔا ٔ ارونیة للتحیؤ ل صطفاء ، لال ، ل
ا الطبیعة الطبیعى سو .  ، ٕالرادة ٔام ئوىش ٔاوميا ى قام ىف یولیو سا  ٢٠١٦ا

-town-japanese-peaceful-as-https://japantoday.com/category/crime/shock
rampage-knife-to-wakes زالء مؤسسة املعاقني ة  كن ذا  ،  بتصف ىل القة بعامل اجلرميمل  ال  ة حىت حيصل م
رى دة سكني فقط ،  وهو األندر من الندرة ىف الیاپان سالح  وال هو  ، ) یاپانیةال  وما ٔادراك ما األنصال ( كفىوا

ن د ارى  فاشل وال خمبول وال مضطرب وال م ني تلحق به هزمية ما (، وال هو حىت انت حر  وهو ال  ، الساموراى ی
ات ودومنا ٔادىن ضغط، ٕامن ) رى الهزمية واردة كون :  ا ركب سیارته هبدوء وذهب للرشطة لیقول ب من األفضل ٔاال 
اهات ات هو الفارق بني امللعونني واالٓلهة یاپان، ىف ال  العاهات ىشء وكبار السن ىشء خمتلفوهنا .  عند    . اب

داد .   ولهذا ىه الیاپان اىم ٔا شید یة ذات الصبغة یاپان مدارس احلضانة ال ت شد ٔاطفالها األ ة القویة الىت ی القوم
ا ٔاو جربا-املظاهر الىت توارت قلیال ،  راطورالعسكریة وینحنون لصور إالم  ٔاهنم قاطبة األمه .  بعد احلرب العاملیة -طو

بیة م بأیة مؤرات ٔاج هيم ؤارسمه خشیة تلو ة وا ست هذه قصة كام تقول  یتفانون ىف مراق كونوم  ٢٠١٧ مارس منإال
-ultranationalist-https://www.economist.com/asia/2017/03/04/an

japan-in-kindergarten  .  
ىل وجه  ٔایوه طبعا … رعب  الكوكب، ال یوجد ىشء  لیات األر ميكن ٔان  ريمهن والشیوعی-ض طف قدر  -و

ارطبعا ٔاو بداهة  ، هتلرذ حىت ، مبا ىف  الساموراى ميوقالطى اخلرع املایص ذاىت الانت د بعملیة .  الغرب ا مل یقم ٔا
ة  ینام  اجلراد الىت ال جتعل الهلعبواابت  ، هذه ٔاوىل رریة شیوعیة بلیونیة العدد سوى الساموراى لڤريوساتٕاابدة نظام

سب دخول ٔامرياك احلربني العاملیتني جبانب الطرف اخلطأ  یةالثان .   اللیل كمتل آنذاك  ، السب اكن  لثا.  ، ٔان هذا مل 
د الشیوعیني األحقاح ت األبیض اكن حمتال ىف املرتني بواسطة ٔا ، هذا لن حيدث مرة  رابعا.  سیطا جدا وهو ٔان الب

یة اأمرياك ف،  ٔاخرى قظالثورة الرتام پان ذ ،  امسا.   نفسهات ىهس ىها رمغ قرن اكمل من حماوالت یلن حيدث   ال
لمع الغرب ٔاو عبثا  ا ح ل  حماوالت البعض من ا   . ني الساموراىچ ك
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  االستدامة البحث عن
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  ؟ سيپيرت حضارةأن تستدام للهوموهل يمكن أصال 
ات-تقول األسطورة  ئق ب فوق هريوش مل یبىك ٔاو یرصخ ٕانه عندما أ  -والىت جسلهتا ابلفعل كثري من الو سقطت الق
ه األطفال  د مبا ف ت ، ٕاذن . الرضعٔاو حىت ٔا رش ، الیاپانیون روبو ة ال حرون  ،  ال تذبل هلم قط ذاكرة كبق مقاتلومه ی

اه مدارسهم ، ني هيزمون   . ؤاطفاهلم ینظفون دورات م
لت ب  ابل ت ني رضهبا الشیوعى رووسیڤ ت الألن  ، ٔاهال ابملنترصنقالوا الق ة روبو ف كون م لفهم جيب ٔان 

یه ىن ما  ى جعلهم   ؟  وملاذا ؟ كیف هزمو ؟  من هؤالء . ٔاسباب انتصار املنترص ومن مث ت نا ن سبقو ما رسمه ا
ل  رتاع م بهذه ال ا ٔاو تأخر حنن ؟ الق دث طبعا بعد ذ ٔانه لكن  ؟ وما رس ضعف شفوا الو بعض مبرور ما  قت اك

ميوقال اكبورت كبري ، الغرب ما ٕاال هراء ٔاجوفٔان  د ، طیةامسه ا لهيم العودة للقوا للربجمة األصلیة لچیني  ، واكن 
  . احلضارة
لالتمه حضاریون  ،  نعم انیة التعلمي مه  ، ال یعرفون األحزان الصیاصیة ٔاو تقاول السلطة وا ال ینظمون مظاهرات 

مع  شف ٔاو  شجیع الهجرة جتنبا لتنظیف دورات املیاه ، اتاملس در ، نعم . ٔاو ل اء فذ و سان  ،  مه است لكن یظل إال
ا كلك اكئنا  ا ٔام ٔاب یوسیاشئ ه ت ت بدما موع-ال ینظر  ، متلكه ىشء امسه الطموح ،  تتالعب املعنو  - ال الفرد وال ا

ة ق ات مع السعار اجلنوىن -فقط  ، لقدراته احلق شجیعاب ادرات  سمى م رواد األعامل الىت ىف الواقع ال  مؤخرا ملا 
روات الشباب الىت ورمص و سهتدف ٔاكرث من  ل ازدهارة الرضع الناحج للغایة والىت تقدر و استزناف  ا من ٔاهلهم ج

ریللیون دوالر  سمى  ، ابثالثني  رامج ما  رشیة والىت ابٔاو  ىل من مه صفوة  ، تباع للعمومتت التمنیة ال ست قارصة  ول
ولو ء اكلسای ر ىل األ كن ٔاحق مهنمفقط هو  -ىابلفعل اكملاسونیة ٔاو  لهم ٕان مل   ، یقارن نفسه ابالٓخرن ورى ٔانه م

س ابلرثوة رون ٔانفسهم ٔاحق من الفرعون ابحلمك ومن بیلل ج شتغ . ما ٔاكرث من  قى حىت ولو اكن  ل هذا حتدى حق
ینات شعوب احلضارة ري موضوعى :  ومن هنا یأىت السؤال ،  ضد چ هل ميكن حنمل من األصل ابستدامة احلضارة لاكئن 
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یوس ؟ بطبعه یل الثقافة والفن والفكر والوعى والت ري مادیة من ق یه ٔاشیاء  هل من املمكن البحث عن وجه  ؟ لاكئن 
رجتى  ت ٔام ال ٔامل ٔاصال  زنمادى لهذه املعنو ىن اخلاطىء املسمى الهوموسی وهذا جمرد رضب من  ، من التطفر الچی

كون السؤال هل من الصواب ٔاصال ٔاصال السعى الستدامة حضارة  ؟ الومه الهلوىس ٔاى ابألحرى جيب ٔان 
زن ري  ، الهوموسی الیا ت الاكئنات  س من األفضل ٔان خنىل ماكننا حلضارة جدیدة ابلاكمل لعلها ت الىت تؤسسها  ٔال

ة من السیلیكون ، ابملرةالكربونیة  كیة املصنو   ؟ االٓالت ا

 
  ؟ هل يمكن أصال أصال أن يستدام أى شىءبل 

ه من ٔاسئ   . نعید جتمیع ما سبق طر
  . التغري من طبیعة املادة

دة ت حرة ٔام مق   ؟ ٔام لكهيام إاللیكرتو
یة ، كلك افعة وراء الثورات التق ست ىه القوة ا و ل اص اكن دورمه ملموسا ىف ، ا ٔش ري رمبا الفراعنة   تف

یة ، ملداها األقىص الثورة الزراعیة ب القرن العرشن التق اج ري ىف ٔا  ، ورمبا املؤسسة العسكریة األمريكیة سامهت ابلك
سوا ٕاال ٔافرادا سبة الاكحسة من ٕاجنازات ت الثورات ل عزلني ، لكن معوما مفجرو ال اص جخولني م البا ٔاش وهذا  ،  و

ة الثورة الصناعیة ى اكن  ٔامر جىل ابألخص ىف حق سون ا سون حىت ٕاد ف ، واألسامء غنیة عن التعریف من وات وس
ري ىف جوهرها املیاكىن والسطر  ه الكهرىب ٕاىل املصباح الثناىئ السطر األ اخس مصبا األول ىف الثورة التالیة إاللیكرتونیة ب

  . والثالىث
اروىن   . بل ىه لب لك املشالك ، وهذه ٕاشاكلیة كربى ، ٕاذن بدون احلریة ال تقدم وحىت ال تطور ابملعىن ا

س ضامن ا ، هناوما الهدف م ، بأى معىن -الناوسیات ، ٔاو ابألحرى كواحب احلریة-الثوابت    ؟  ستدامة احلریةٔال
داها ( ٕاذا اكنت احلریة ىه ٔامسى قانون للطبیعة لك ما  ا طبعا ابملقارنة  فٕانه تربز هنا ثنائیة احلریة املطلقة  ،  ) س

  .  واحلریة القصوى
ض الاستدامة ، وهو تغري ، التطور قانون   . ٔاى نق

ست ضد التطور وهو ما هدف الاستدامة ٔاصالمث  ده من یقاوم التطور  ابلظبط.   قانون طبیعى ، ٔال ، الغىب و
evolution  سبق غىب األفالطوىن االٔ ذ ، املشلكة ٔان ه الشهرية الفكر  رید فرض لك ىشء عنوة تبعا خلراف ى  ا

سمى  ، املادة   .  revolution، مجع سعرة  سعراتذ األخرق الفاشل یقوم مبا 
  . الاستدامةلنذهب االٓن ملناقشة فرص  ، ٕاذن …

 
  تقاليد مضحكة لكنه ضحك دونه الفناء

ت ىف الفجر ارزة الچنتلام ة ، م ىل ماكن وزمان املوا د اجلیوش  نة ، توا طان آخر من یغادر السف للحضارة  ، الق
ة ٔاو حىت مضحكةتبدو شلكیة لها  ال حرصتقالید  ري مرىئ هو ا بعیدا لها هدفٔان لكهنا الواقع  ، ري معلیة ورمبا عب
كرس لك ىف املقابل .  الاستدامةحفظ  لیات  ساطة  ، الساطرات ولك حوائط الصندوقالطف ألهنا تبحث عن ب

ل ك  ، مكسب حلظى ى تعریف املستق ة التالیةاملعمتد  ة التالیة والنك ال الوج مع فارق ٔاهنم مل -مرة ٔاخرى .   العرب م
متعات الربریة ٕامن لیا ا یقصدوا قط ا و ڤون  -طبقىت جممتع احلضارةدا زنس و ٕانه ابح   .  امل الزمنمفهوم م
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  النتافون
لعون احلشائش ة والفالحون یق ذ جفر الزرا لون االٓفات ویطردون الطیور م ومرت آالف السنني دون ٔان  ، ویق

ه -یبدر عام یفعلونه  داث جمارى املیاهمبا ف ال مشلكة ذات شأن -تعدیل ٔاو است ىئ م الل ب وا ىف اخ س فٕانه  ،  ٔاو ٔاهنم 
ريه من املامرسات املذكورة  شذیب و ة نفسها-ميكن ابرتیاح اعتبار ال ٔاهنا قد صارت جزءا من  -هیك عن الزرا

لهيا ، الطبیعة ست تعد    . ول
ه تضیف  ،  نفس الوضعیة ، وما شابه املضادات احلیویة ركبه ىك تو ٕاىل التقدم هتذب مساره  الطبیعة جواد قد 

ىل  ده  ة الوصول األرسع واالٔكفأ وبأقل الفواقكی سا ض من ركبه  دوق ، دف سیريه عنوة للنق ك للوراء وحتاول  وو
ة اكرثیة كون الن دیة ف ه القا   . ٕارادته ٔاو مما مصم  ٔاو ضد قوان

ات  ورونو فكرة ىن صغري پامزارع  ابتكرىف ٔاواخر السبعی اكو ف  Aigamo Methodالبط مهنج  أاسامهامسه 
دم فهي ة احلشائش  است لفة  بذورها ابألحرىٔاو -البط الصغري لتنق رسان طریقة  . من حقول األرز -احلصادبعد املت

املیا رشت  س لهذا الهدف  ، ما ان سمید الطبیعىٕامنا ملفقط ل ة اكل هتام احلرشات  ا لها من فوائد ٔاخرى كثرية جان وا
لكفة تذكر منیة الرثوة احلیوانیة جبانب طبعا ؤاكسدة املاء وتقلیب الرتبة    . ٕاخل …بال 

سمى هؤالء النتافون  سمیة  trimmers املشذبوننفس  ( pluckersلغو قد  ل مواص ال اولت من ق الىت 
ات لعبة الپوكر اوز ثالثیة املغفلون الغشاشون الضاغنون الشهرية ىف نتف وهنا نقصد بعدا رابعا  . )  الالزتام مبصطل یت

ف الغشاشني ٔانفسهم من الربكة ال  ،  احلرشات من رقاب البط   . ةچیی ٕامنا مه من ی
سمیة جتریدیة  ا  ة  (ٔاما لو شئ هتاك  ،  فهم الناوسیون ، بعض الىشء ) ؟ ٔاو فلسف ة ٔایة حماو ال الساهرون ملراق

طقا رمسیا ٔارسطو ، ٔاولئك الناطقون بلساهنا ، قوانني الطبیعة د  ىل دربه  ،  بدءا من األو ري الرمسیني ومن ساروا  من 
ده بصفة الرمسى   . یعرتفون  و

 
  املقدس ١٩العدد 

ه ١٩تقدس العدد  ن قد حيفز الستلهام فكرة الشوائب م س ابملوات .  ى بعض األد األشیاء تقع ىف الطبیعة ل
ى  س ابلنقاء املطلق  ، ٥٠/  ٥٠األنرتوپ سبة  ،  صفر/  ١٠٠ول البا ما تقع ب الشوائب ىه الىت جتعل .  ٥/  ٩٥ٕامنا 

ال ألشباه املوصالت قمية هائ مقارنة ابلرمل العادى النقى ة النادرة ىه الىت حتدث  ، م ل التطفرات البیولوچ ٔاو م
ى صنع مادة الكون بل الفارق الضئ  ،  النقالت التطوریة العظمية ار العظمي هو ا یل بني املادة واملادة املضادة ىف الانف

ى لو اكنت األمور ٔاكرث متاثال ألسفرت عن العدم املطلق ، رمهتا سمى مبلح .  وا سان قد نقول ٕاهنا ما  ىف جممتع إال
الء كیفام اتفق ،  األرض س املقصود هبا ٔاى ٔاغیار ٔاو د ى یقصده ٔاو  ، لكن هنا نؤكد ٔان ل ش من ا ٔاى تنوع ٔاو تعا
سار زسیني  ، الطلیعة احلورسیة الرائدة املقات احلامكة ، بل ملح األرض مه القادة ، ال مقارنة بعموم شعب احلضارة إال

سطاء   . الطیبني ال
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  ينيةچاإليو
سل ال  ل ال رشوالثدییات بل یف ىف الطیور ضع ق  وال

ىل األقل ت  ذ جفر الفقار ات م ى األ .  سلوك شائع 
ن رىق هذا ملستوى الفلسفة ٔاو ا ا  ال  ، بل ٔاح م

ائل  كر طعام االٓلهة ق ة حمكة  الهسالفة ا ض ٔان ٕاضاف ختف
لص من  دد الساكن ىف معومه ٔاو ابخلصوص ابلت

توازن الكون ىف املسار  بطض هو رضورى لین  ، األضعف
  . الصحیح
دى الشخصیات من روایة ىف  شكو ٕا سهم كیوپید 

ىل تفوق السال ىف لك  م شدید ابحلرص  وجود اه
ت ت والنبا سان فهو مرتوك  احلبل ع  احلیوا ، ٕاال إال

نظریة التطور  . الغارب للتناسل بال ضابط ٔاو رابط
عیة ال  ني لتداعیات اج حت األ ٔاشهرها  ، دود لهاف

رسابلطبع ما ٔاىت به هري  لسوفا ابملعىن  ، رت سپ واكن ف
ٔاى قارىء للرؤى اللكیة وراء  ، األرسطى العظمي لللكمة

س  ، للعلوم الطبیعیة ات ابول م راج لها ال ملعىن ا
دام اللكمة ٔاصال  ستطیع است اىش قدر ما  ى نت ا

ه لیقوكام تعمل فهو من صك مصطلح ال .  س ٔ  ، تحیؤ ل
بد  ٔ ريت ل لیات العلیا ملؤلفاته املسهبة الىت  د الت ٔ

سان نفسه رى هبا إال   . الطریقة الىت 
ن  ة ؤاكرث معلیة جاء من ا ىل ٔان تطبیقا ٔاقل فلسف

ن نفسه شارلز دارو واكن من -فراسس جالتون .  ا ل
ع و مئات  مل الاج ه وىف البحوث و رواد  املؤلفات ف

ريهام دٔا  -لوم اكٕالحصاء و ادة تفعیل م ىل احلاجة ٕال ح األبصار من جدید  سل اجلید ‘هو من ف نیة كام  ’ ال ٔاو إالیوچ
ب الكربى ىف  ٔاسقطتٕاىل ٔان  . صك املصطلح بنفسه اح  ، ١٩١٦الق اب الضخم فائق الن  ,Madison Grantالك

The Passing of the Great race —or The Racial Basis of European History (1916)  . 
كراراالصارخ املانیفستو  ى طبع مرارا و شهتر اب ، ا هتتلكمة لل  FINISهبا مقدمة الطبعات التالیة  الىت ا

AMERICӔ!  .  
هتى السري ٕایللیوت مسیث ث ا البیض الشقر   (یفرتض ٔان عرق الشامل  ، وٕاجامال ميكن مبعىن ما القول ٕانه یبدٔا من ح

ارجةذوو  د النقى بعد ) العیون الزرقاء حسب الثقافة ا سة–وألنه نقى  ،  هو الوح  ، فهو هش –وهذه ىه جدلیته الرئ
الطات ىن وصارت ٔاكرث ثبا واستقرارا ىف وجه مزید من الت الط الچی  . ومن مث حيتاج للحامیة من ٔاعراق عركت الت

هشة–الحظ  اب  ، األجنلو ساكسون الواسپ ٔانفسهمو بأخرى بدرجة أ شمل  ’ األدىن  ‘ٔان هذا  –و ل مجهور هذا الك
ىل عرقهم بوضعه احلاىل ريهتم  ى ٔالهب حامسهتم و اء احلضارة ذوى إ و حىت  ، ا ن شابته بعض الشكوك مقارنة بأنق

  . واألزرقاألصفر 
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ىن والنابعة ٔاصال  ، احلاجة هذه من مفهوم الچیني األ
رك  الل  ل وبعد ٔاى ىشء آخر من  الهادف للتحیؤ ق

قدمية قدم التارخي الطبیعى  ىه ، سل قوى من بعده
ذ رفض ٔام احلیوان ٕارضاع املوالید الضعیفة  ، نفسه ٔاو م

ارجا ة ىف التارخي مل  وصوال ، طردها  ثیالهتا املتنو
ل فردیة  ساىن سواء كقرارات ق ذهإال ات ٔاو ا اتت أل

و اكلچرمان القداىم ٔاو  ی ٔاو ل كقرار لاكمل الق
رطة ال  ، س ل-ٔاو م ىل  -خبالف الق تطبیق إالخصاء 

تلني عقلیا  رمني وا نا ٔاو حظر زواج  ، واملرشد
رخي  ريها من ممارسات كثرية ضاربة ىف معق  األقارب و

رش ت قط حىت العرص احلدیث مل تتوقف و . ال
ال  امهن.  املامرسات املذكورة ق ٔامرياك ىف املهاجرن م تدق

ث حققت  هئا ىف مطلع القرن العرشن ح القادمني ملوا
ایة  ر ٕادارات ذات هذه ومتویل البحوث العلمیة زخام كبريا 

 إبصدار والیة نیو یورك قانو ١٩١٢توجت ىف  املواىنء
ىل  sterilizationللتعقمي  القرسى طبق ابألخص 
ساء ال  ( ال  Garland E. Allen, Theانظر م

Eugenics Record Office at Cold Spring 
Harbor, 1910-1940 —An Essay in 

Institutional History (1986) (  .  
ات هذه اكن موجة كربى  ت والعرشی ٔاجواء العرش

دة عرفت ابمس  ت املت سحت الوال ةاك .  احلركة التقدم
ةج حركة ٕایو  ذهٔاصال ه ىل احلیوان ی دل مث جاء من بدٔا دراسته  ت الراهب م ا ٕاىل ٔان صار  ، زرعت بذورها ب

سان ثورة بل قل دینا ىل إال ىلدم حتدیقابل قل  ، تطبیقه  ةا  سود العامل ،  مفهوم القوم جوهره  ، به ٔامرياك سوف 
ساطة بل ابألحرى هو  ، مفهوم القوة والتفوق العرىق الن  ،  حربب ىل ضعاف اخلصالٕا نیا ، حرب   ، ىل األعراق ا

ىل لك األمم األخرى ض ٕاجامال  .  وتقریبا  یل احلك ١٨٠لك ىشء هو النق سار الالحقة من ق اوى ال وك درجة من د
ة ولكنا والد  یح ٔاو هامىش ٔاو ضعیف ٩املت ه ابلچندرات ٔاو ابلعاهات ولك ما هو ق فاء املبالغ ف وصوال  ،  والاح
امة واألن ’  صهر بوتقة  ‘لكه  الكوكبجللوبة الىت جعلت للسالم العاملى وا ات الىت  (وپیة رت هائل الض ض التام للامش النق
روة  ١٩٢٤عنون هبا قانون  ىل الواسپ وظل قامئا ٔاربعة عقود اكما   . ) الكربى ٕاطالقا الىت قرصت الهجرة ألمرياك 

ى سبق احلدیث عنه ات ا راه الیوم كدورة ٔاخرى لطاحونة رسقة املصطل ال من املفارقات العجیبة ما رص  ٔان  ، م
ىل الرئاسة ىف الشمطاء سمع  رامپ  فست دو  شدق طوال الوقت ٔاهنا  ٢٠١٦املتدهو الزومىب الىت  ت

ة ‘ ل قرن من الزمان ’ تقدم ة الىت ظهرت ق ع هذه األیدیولوچ الص یبحث املرء عن ٔایة نقاط تالمس  . ت مبنهتى إال
ميوقالطیة للرئاسة وبني املاركسیة بني  ،  نیةچ بني الشیوعیة وبني إالیو  ةالتقدم ٔاو مرحشة العصابة ا لرمبا  فقط.  التقدم

كن حىت امسها هكذا بعد وجد ظال شابه ممكن ٔاقىص  ولعل ، ابهتا جدا بني الفميینزيم احلالیة والفميینزيم األصلیة یوم مل 
ىنهو  ع امحلل فكرة ت ن احلركة وجدت دعام مالیا ما من احلكومة ىف وقت اكن آخر دور ممكن إ  یقالٔاو لرمبا  . م

  . ألهنا ابلفعل اكنت حراب وقضیة ٔامن قوىم ،  جدیدفٕاذن حىت هنا ال  ،  للحكومات متویل ٔاى ىشء اللهم ٕاال احلروب
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د   اىف الىشء الصادق الوح
اكنت فعال معتقدات احلزن  هذه ٔان

ميوقالطى م  ، ىف ذ الوقت ا
ل لك واسپ ٔامرياك ٔاشدمه اكنوا بل  م

ه  ، حامسا لتفوق العرق األبیض لك
س ذات احلزن بذات الامس بعد  ل

ني جاء ىف  ٔاوان القفزة  ١٩٦٠قلیل 
الىت سبق ت الثانیة بعد الاهتازیة 

ٔاتت  قفزة لقاع جدید.   حتدثنا عهناو 
 ٔایضا عفو اللحظة بال ختطیط مسبق

یوم هذا  ، فقط اكنت ٔاحفش ؤاحفش
دى قرر  ز الاحنیامرحش الرئاسة كی

رم الزجنى مارتني لور كینج ل صف ا
د من ل وما اكن  . ني اعتقل ظر ٔا ی

رخيیا  زناحل ى–للجنوب املمثل   وا
ادة ٔاعضاؤه للكو لكوكس  متى  ی

ب اكن الوارد  ، فعل هذا –ن
توقع هذا من حزن لینكولن ٕالىل 

 یاتپ رخيیا هو بتاع املثأفني والیوتو
ة وحمو العبودیة واحلكوك  ٕاخل   …املت

حىت رمغ هذه  دع جانبا ٔان (
امة العبید الالتواءة الصیاصیة الوضیعة  امة السادة حلساب ز  اكنت ، كوب خسونة وعنف السود ىف الشوارعر ختلیا عن ز
رمهتا مزورة ا ابض  دى وضبط  ، األنت سام هبذا كی سمل السلطة ، ل كف عن  حبمك من  لكن ٕا الشموخ نیكسون اس

  . )  سنوات ٨والیة بعد  ٤٩إبجامع ٕاىل ٔان جاءت ىه   ، الكداء الشاخخ
رز حمطات  ،  معوما یدة نیة چ إالیو تظل من ٔا ى ٔاجرى ا وبريج ا ساء دكتور اكرل  بغة ومعالق طب ال حبوث 

زیالت األوشویزت ىل مئات من  ني الٓخر ف ىه األصل .  حبوثه للتعقمي الكميیاىئ ابهرة النتاجئ  صدور عن نقرٔا من 
ل عرشات البالد ىف ٔاحاكم ابلتعقمي الكميیاىئ كعقوبة  ىل  ، ٔامرياكم یة النازیة بتوسع  بل طبقت ٕارسائیل نفسها هذه التق

هيود الفالشا كرم من امجلیع حىت الیوم بصفة هو و .  ساء ا زال  ع امحللال  وب م لت السعادة هذه  ، ٔابو ح الىت ٔاد
عة ذ ذ احلني وم   . احلیاة لبالیني األرس م

تلني چ یو االٕ عهد سمتر ا ، كلك ىف بالد تعد بل  ، عقلیا ٔاو ٔاحصاب األمراض الوراثیةنیة األصىل كام هو بتعقمي ا
سانوى  قدمة ابملفهوم إال ل السوید وسورسا ٢٠بتاع القرن املقرف م ب فهيا هذه لكها  .  م ك وصوال لهذه اللحظة الىت 

وا جرامئ معینة castrationإبصدار والیة ٔاالابما قانو لٕالخصاء  -٢٠١٩-السطور  كور ٕان ارك   . القرسى ل
اض حىت لو  ، ٔاصدرت قانو آخر یبدو لكى التناقض ، والیة ٔاالابما نفسها وىف نفس األسبوع تقریبا قانون جيرم إال

ن ی ةاجلنني ا القة حمارم مج عن اغتصاب ٔاو  د وحىت لو   Plannedاملفارقة الكربى ٔان سلس عیادات .  وم وا
Parenthood سط ما فعلوه م اكنت ىف ذروة  ، الىت اكن جترميها ٔا نیة ٔا ت من رمح احلركة إالیوچ ىه ىف األصل و

ع امحلل واالٕ مارجاریت ساجنر ؤاسسهتا الناشطة  ١٩١٦ىف  ، عنفواهنا ىف نیو یورك اض ىف ذههنا توفري وسائل م
ىل حتمل نفقات إالجناب ابألخص طبعا ااىن ا س السوداءلغري القادرن  سان   . ل
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ميني األبیض املسیحى الغىب ٔامعى البرص والبصرية وقد ضاعت املعایري ها هو الیوم  ، املهم اضوحيارب حيارهبا ا  إال
رب  س اجلدیدة مبا یدفعونه من رضائب و سان ىل هذه ال ريمه ابٕالنفاق  دون متعن ٔان ٔافراده مه ٔانفسهم امللزمون دون 

ت الطعام  ة ، ٕاخل …جمانیة التعلمي والعالج وكوبو لهم ومه بعد ٔاج صاد واألرخص مبا ال یقاس ق ٔاو  ، ب اكن االٔكفأ اق
ث -وهو األفضل متاما-ابتداء    . اث لك األعراق احلثالیة من الوجوداج

ج عنه تضخم ىف التعدادهناك رٔاى  اض لن ی سفر عن  ، راجامىت یقول ٕان جترمي إال رحجون ٔانه س بل ٕاحصائیا 
یهنا معا سناسة وج دى عیادات بري السمل ، موت ال اضه ىف ٕا هاب ٕال كون ٔایضا  . ألهنا ستضطر ل  ىيمعادى قد 

اض طق  إال دة الوجودما من الطبیعة زىس ٕام ى لك ،   ٔاو من مفهوم و دیة  رجمة قا هیك طبعا ٔان حتیؤ الچیني 
دا هنا لعل.  الاكئنات احلیة مكن املشلكة ٔا ن  رون ٔا ة ال  ق ا الربكة  ، احلق املشلكة ٔان هذا ٕاجياىب كثريا فقط ىف 

سة ا ة املت ة النق ا ىف واق لكن معلیا  ، الچیی لب احلاالتومعوم ة اكرثة ٔانرتوپیة ىف ٔا دى  ،  عنا احلاىل الن ألهنا تت
سة نفسها (ؤان ال حتیؤ للجمیع  الاصطفاء الطبیعىقانو طبیعیا مستقرا آخر هو  ا ة املت ة النق   . ) حىت ىف الربكة الچیی

ة احلدیثة  ،  معوما شفات الچیی لقرارات إالابدة القادمة  العلمى القاطعابت ابلفعل االٓن حتت ید احلضارة السند ابملك
رخي احلضارة ٔانه ت  اص مهنا ٕان اكنت  الىت ٔاث ستدام تنوىاحلضارة هذه ال م بأن جتد طریقة لٕالخراج  ، حقا ٔان 

جها األیض احلضارى excretionى للفضالت البیولو ه ٔاو ىف  ، الىت ی ك ف شك ري القابل لل ق واحملاید و ق السند ا
ى یفوق لك األسانید العلمیة السابقة مبا فهيا  ، دظلمه الٔ  نیة القرن العرشنإ ا نا مطلقة ٔانه ىف املرة القادمة  . یوچ وثق

ساریة ستطیع قوى الرش ال لام جنحوا  لن  ا وقف تطبیق إالابدة م نیةمع االٕ مؤق سانویةالل قرن  یوچ   . البغیض إال

 
  روما موسولينى

  . جدید ىف ٔاعظم ما عرفت روما من تقالیداحلیاة تدب من 
ة األنرتوبیة النتصار الطرف اخلمر  ىك نعرف قدر الاكرثة هیك عن الثانیة طأ و ا پٔاورؤان ،   ىف احلرب العاملیة األوىل 

ار وا ات حىت ٔاقىص رشقها البلقان بل نلكها تقریبا اكنت ملك ىل العكس من ثنائیة – اتامللكتقالید هذه ىف .  لیو و
ىت سس كن  وىل العهد حىت  –رمس ومل  ه ال وجود  نظام حمك ، شأن ابلسیاسة ٔاو شئون ا الٔكرث من رٔاى ف
د   . وا

اكحف ضده الصحوة الفاشیة للقرن العرشن ى اكنت  آلت ٕالیه القارة بعد هزميهتا نظر ماذا ن  حىت نعرف ما ا
ت ٔاصبحت لكها تقریبا ،  العسكریة   !  مجهور

 
  عندما تصبح الحرية والشمولية وجهان لذات العملة

لیك ٔافعا ست جمرد حمك مطلق ميىل  و الشمولیة ٔاهنا ل لیك ٔافاكرك ٔایضا ، تعریف ا   .  ٕامنا متىل 
شیات  مدهشافاكنت منوذجا  ، یة املعارصة ألبعادها القصوىان النازیة وصلت بتجربة الفاشیة الروم ل ة بناء م ف لك

فاع عن احلضارة وقميها د ذاته . اشدة وفائقة الصالبة ل لق التنظمي ىف  مبجرد  -لك األطفال-تعبئة األطفال  ، البدایة 
ة وعقائدیة ابألساس  ، جتاوزمه سن العارشة ٕاىل ما دون اخلامسة عرش شطة كشف متحور حول ٔا الوزارة  (ىف معسكرات 

رٔاسها روپاجاندا والتنور الىت اكن  ذ ٕاىل ٔان تأىت اللحظة املناسبة لعسكرة لك  ، )  دكتور جوبلز اكن امسها وزارة ال
تحول لقوة ضاربة عتیة عتیدة هادرة ال یوقفها ىشء دة ف   .  هذه املالیني دفعة وا

اعهتلر  ة صعوده حرجا ىف مسريتىف ٔاشد الشهور .  النازیني ٔانفسهم ٔاتباع حىت بنيدارونیا  ، اكن دارونیا حىت الن
شاریة ١٩٣٣صیف  ه الرسیة ٕای ، بعید تولیه املس تجعه الصیفى مع عشیق راك الرصاع ڤیغیب شهور اكم ىف م راون  ا 

زایدوروم بني جورینج وهميلر  ساطة  ق املثل الىت وضعهان و ستعر ألهنم ب ة حتق   . ىل كیف
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ة جدا جورینج ك صنع جعة دون كرس البیض صاحب العبارة الچیی حریق الراخيستاج وحسق  ندسهو  ال ميك
ب ا هو من.  الشیوعیني هميلر وسعه بفكرة .  لبحوث ٔاو ما عرف الحقا ابجلستابؤاسس الاستخبارات ٔاو ما عرف مبك

واكن فقد روم ٔاما .  معسكرات الاعتقال شیا ال ا امحلایة ٔاو س إ س االٕ  ، هو األصل ، املدرسة القدمية مدرسة املیل
نیا ضد هؤالء  . رشارة النازیة األوىل ، القوات اخلاصةاخلاصة ٔاو  اء من الطبقات ا ة ٔاقرب لغو العاصفة ٔاو القمصان الب

ن اخلانعني ولك النظاماألغنی ني ، اء الفاسد متثلون مه هيدمون بتفاىن لك.  مهنم جلنود نظام ٔاو  جدید ’  نظام ‘ ’ بناء ‘ن ال 
  . بدیل

 
  ليست اشتراكية قومية حقا

س  منساوى ‘ اطب ىل فراش املوتوهو هندنبريج الرئ اىش ا قره ’ األوم ى طاملا اح ه ا قر فاش اطبه  ، واح
هنك رغام عنك  ، جاللتكلكمة  مسرية  ، دى ملحور حمب من جمسرية  –ت تباینات املقارنةؤا ما اكن–هنا تقفز 

ة    . كام یقول كتاهبا األمفاشیة منوذج
ابه هتلر  اد بعد انط ا ابض جمددا هيوى ني  سیط ٔان اكنت  ، مل یباىلىف األنت زة قد الرشطة ولك االٔ والسب 

زیة لیه الضظطور والاكنون.  صارت ابلفعل  ة الربطامن ، مل یعودوا یبالون مبا ینص  ائر حتت ق ٔاو مبا  ، ٔاو ابلهراء ا
ىل عهد هتلر حىت الیوم  (هیئات الكداء الشاخخ ریده ٔاو تفع  زال  یة ال  زة األم  ، االٔكرث ٕاذهاال ٔان لك هذه األ

ه ٔاملانیا رزح ف ى  ميوقالطیة ا قع ا   .  ) والشواهد تتواىل بال انقطاع رمغ لك مس
م األربعة الشهرية ابمس لی الساككني الطوی شیا  ، وما تالها ١٩٣٤یونیو  ٣٠ ، ىف األ قام هتلر بتطهري شامل ملیل

ىل رٔاسهم زعميهم األسطورى ٕارست روم ة لك قادهتا و ة  ، العاصفة بتصف والسب ٔان قادة اجلش ورجال الصنا
لت قوهتا  شیا استف اء املقاطعات الرثیة كپاڤار مل یعجهبم ٔان هذه املیل رات  ٢.٥-وو ملیون عضو ىف ٔاشد تقد

ش الشعبحبیث بدٔات تطرح ن  -حتفظا هیك ٔان ٔامست نفسها اجلش البىن ٔاو ج ش  وىه  ، فسها بدیال لل
ة واحضة االت بلشڤ ىل ٕا ات تنطوى  ل جمرد شهور اكنت احلرب مستعرة ىف الشوارع .  مصطل الحظ ٔان حىت ق

ماء بغزارة ما بني النازیني واملاركسیني ىف آخر  ا ابضوسیل فهيا ا ل وصول هتلر للسلطة وٕالغاء  ٔانت شهدهتا البالد ق
ا ابضاالٔ ولك  لك األحزان الاشرتاكیة هذه الشیوعیة األنرتوپیة وبني مفهوم السب البدهيى هو التضاد التام بني .  اتنت

سة سابق إالشارة ٕالیه ا ة املت ة متیزيا لها عن الا ، ىف الربك الچیی سمیة الاشرتاكیة القوم شرتاكیة ومن هنا جاءت 
رى األوىل ٔایة غضاضة ىف لكمة اشرتاكیة ، األممیة دامات واسعة النطاق ٔان متت  . ) دون ٔان  ة ت ساككني إال ن

سارى ىف احلزب متاما ة اجلناح ال ة ٣وميكن القول ٕانه حبلول یوم  ، تصف ٕامنا  ، یولیو مل تعد النازیة حركة اشرتاكیة قوم
ة:   فقط   . قوم

دث بٔاما  … ٔسفو  ، معروف للجمیعفهو عد ذ ما  راطوریة ىه الوصفة القات -مرة ٔاخرى- ل اخلطیئة  ، إالم
اك نداهة هتلر ، املمیتة   . الرساب الف

 
  املثل األعلىسرائيل وإل—التقنية والفاشية فى زواج أبدى 

ة دون خماوف ٔانرتوپیة یة آم شهد یدا خترتع  ؟ مىت تتوقع ثورة تق لهل ميكن ٔان  ما ىه فرص استدامة  ؟ ویدا تق
فذة یأىت مهنا بعض بصیص األمل ؟ منوذج كهذا ح لنا  ش ىف خطر.  التجربة إالرسائیلیة قد تف د ٔارسار  (دامئ  الع ٔا

بون اطر.  )  ؟  هل تذكر ،  جناح احلضارة حسب ٕادوارد ج یة ىف ظل ا یة ىف ظل جممتع ال یغفو ٔابدا جتاه .  التق التق
رةدونیة  متع كلك.   ورشور الربا یة وعسكرة ا یة جممتع الارتباط بني .  الارتباط بني التق ات بني و املدىن جدا التق الصنا

  .  العسكریة
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  ؟ ماذا لو ألقيت طعاما وفريا للصراصري فى صفيحة الزبالة

ة بدٔات ىف ٔان قد تتصور  احلركة البیئ
ات القرن العرشن مبزامع املدعو آل  سعی

 ، بدٔات ابحلدیث عن ثقب األوزون ، جور
ازات  سمى  ىل ما  ه حتولت للرتكزي  وم

مث رسان ما حتولت لسبوبة ومن  ،  الصوبة
وب دافعى الرضائب  هتب ج ریللیونیة كربى ت

نيىف الغرب من بنائني  ىك تصب ىف  ، واكد
وب صناع  ة من األفاقني ٔاو ىف ج وب حف ج

كوشیة فوش الف ات الك ت   . م
ة ٔاقدم  . ابملرةري حصیح ذ  احلركة البیئ

ري ك بل ٔاصال بدٔات كحركة مطلقة  ، من هذا 
الص للطبیعة س فقط ضد التصنیع ،  إال  ، ل

ة نفسها جمرد احلرث دون فعل  ، ٕامنا ضد الزرا
آخر هو ملوث ألنه یطلق كربون ٔاى ىشء 

ني  ، الرتبة مفا اب إبضافة ٔامسدة من نیرتو
ر  ، وفوسفور ضد تدجني املاشیة والطیور لتتاك

ا الطبیعة ضد جمرد  ، فوق ما شاءته لها ٔام
 ، صیدها من الربارى ٔاو حىت صید األسامك

 . والهواء ولك ىشءواملاء ٕافسادا للرتبة لكها راها 
ال رصامة الهبا  تبل وصل متحیص ٔاى م

ٔدویة ٔعشاب  دام جائر ل   . است
ذ الرائد من القرن الثامن  ، مالثوس

دودا للمنوإ قال  ، عرش اتىف  . ن مثة   سبعی
ه من عرفوا  ىل ٔاطروح القرن العرشن صادق 

اب عنوانه  ك دود  -وال غرابة-بنادى روما 
منو طی لك هذه القرون مل یتوقف دٔاب  .  ا

ات واألحزاب وامجلعیات ٔاو حىت  سان وامجلا إال
ىل ٕاثبات خطأ الفكرة دود للمنو ،  العلامء  ذیة جدیدة ومصادر ٔاخرى  ،  الطب سیقهر األمراض ، ال  شف ٔا العمل سیك

مثنه مالثوس ٔان.  ال تنضب للطاقة ى اكن  یىن ا سیة  ، ه حيد من التاكرحىت اجلزء املتعلق ابلوازع ا جاءوا ابحلریة اجل
راطوریة مرة ٔاخرى مفهوم إالم -دللوا حتت امس الاستعامر  ، وابلعلامنیة ؤاخرجوا لساهنم لهذا الاكحب اجلزىئ ودمروه
سخهتا املسیحیة العطوف ه  دات -البائس دامئا ٔابدا واألسؤا م لك صنوف املسا ام وإبلقاء الطع ، دللوا العامل الثالث 

اجز الـ  د وختطوا  سبعة ٔاضعاف ىف قرن وا ار ساكىن  دث لها انف ة الزاب  بالیني  ٧.٥الوفري للرصاصري ىف صف
اقص بتا ٔاو ی دد ٔابناء احلضارة    . حلظة كتابة هذا ب ظل 

http://www.everyscreen.com/photos_18/ThomasRobertMalthus_EssayOnThePrincipleOfPopulation_book_1798_01.jpg
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لیه ر احلرشى املتعارف  ىب والتاك ار ینحىن جخال ٔامامه الانقسام األم ذاك ٔان ٔاسسوا بل فاق لك هذا و .  انف
ىل لكمة احلرب دة ىك تعىل لكمة السالم  ظامت اكرتوونیة كعصبة األمم والرمم املت ا من  ،  م احلرب الىت اكنت تصنع نو

سان والطبیعة ىئ بني إال   . التوازن الب

 
  الطاقة الوسخة

ل من الرضوخ لهرتالت  م النیاندر كن ألوروپا طریق ٔارسع للعودة أل ة تمل  رمة احلراكت البیئ لقوا احملطات  . ا ٔا
ح ،  النوویة وحمطات طاقة الفحم والپرتول والغاز بغض النظر ٔان طاقة الشمس الىت .  فرضوا عنوه طاقة الشمس والر

ت حتت األرض ئا مقارنة بطاقهتا الىت رامكهتا ملالیني السنني ىف ٔاحفور ح ال تعىن ش  ، تأتیك ىف یوم كضوء ٔاو كر
مكن رس اخلدیعة ، كتفاء ابألوىل هو خرافة هلوسیة حمضةوالا هيا ىه ٔاوخس :  وهنا  روجون ٕا ٔان الطاقة النظیفة الىت 

ائیاطاقة ٕاطالقا  صاد وج ا ومالیا واق ت  ، بیئ ان واملداخن والشكام ك مشاهد ا لك ما تفع ٔان تبعد عن عی
ر  زرع قصب السكر وتقطع األجشار ولكها كربون خمزتن یطلقونه ىك  ، اهالتضعها بعیدا هناك ىف حمطات القوى الىت ال  ٔاو 
ة سمى الطاقة البیولوچ ن ، ستخرجوا مهنا ما  لعنارص اب اهائل الرشاهة لطاقة البرتول ىك یأتو  ٔاو جيرفون األرض بتعد

م الشمسیة شبه صفریة الكفاءة ئة ، النادرة الالزمة لصنع ٔالوا ح ودع جانبا تلویث الب خبالف مالیني  صوتیا مبراوح الر
لها سنو ه ، األسوأ .  الطیور الىت تق ري قابل للتدور بعد ٔان یقضوا وطرمه م صبح  ،  ٔان لك ما سبق ذكره اتضح ٔانه  ف

ى املقارنة ر  كروسكوبیة احلجم واأل ال مبدافن الوقود النووى ما ریللیونیة لو قورنت م ٔرض بأجحام    . ملو ٔابد ل
ات املدعو آل جور لشفط البالیني من ٔاموال الرضائب  ، كام ٔارش سعی هذه اخلدیعة ما ىه ٕاال سبوبة بدٔاها ىف ال

سار ا ال ة رشاكت مملوكة لبعض من عصابة ماف ت الكربونیة حتول الغالف اجلوى لصوبة .  جلیوب حف قال ٕان الانبعا
واصل ىف احلرارة وذوابن  ة تؤدى الرتفاع م ة من اجلحمي  ، جلید القطبني بال بال بالزجاج س ومن مث حتول الكوكب ل

ن اللهو اخلفى ه ٔاد ى وصف ت من دماء دافعى الرضائب وهنیبة طبع سبوبة هدفها  . ا سار برتیللیو راء رشاكت ال ٕا
ري كفء -واألمه-، زائد  الفلوس صادات  ىل اق ارها  ركیع ٔامرياك واحلضارة ابلغرامات وٕاج وحرمان ٔاهلها من  ،  ٕافقار و

رتاعها  ىل جىن مثار ا ا رتاق ا ارى وحمرك الا ة احلق احلرصى ىف واحملرك النفاث احملرك الب واملفروض ٔاهنا صاح
ا دا   . است

د األسود املسمل روة ٔاهدافها مبجئ الو وب ٔاولئك  ٢٠٠٨ ىف وصلت اخلدیعة  ریللیون دوالر اكم ىف ج وخضه 
صادات املتقدمة ىف لك ماكن.  األفاقني مار شامل یقوض الاق ة  بدٔاوا برتوجي ٔاكذوبة  ، وابلتوازى حتولت احلراكت البیئ

باس احلرارى  دوك به (الاح ى و ت مل ٔابدا بل مل حيدث ٔان وصلت احلرارة  ، مل حيدث ٔان اشتعل شعر رٔاسك ا ستو
ريةو قص الل القرون األ كن معروفة  لمیا الكذبة ٔالفوا كذبة جدیدة ،  ) ى جدیدة قط مل  ا  ، لكن لكام انفضحت  د ٔا

سمونه التغري املنا لهيا هذا الامس .  ما  ة هنا ٔاو هناك ابتوا یطلقون  اخ ا ال  ، ٔایة تطرفات م ب مصطلح تغري م
اتیقاس حىت ابلقرون ٕامنا ابألل  كن بعرشات األلف ات ٕان مل  شطة الشمس املتقلبة ٔاو األمه  ،  ف د  هو ٔا والسب الوح

ل حمور دوران األرض حولها رهبوننا هبا سبق ومر هبا الكوكب ولك درجات احلرارة املرعبة الىت  ،  واألمعق مهنا تغري م
ري ثورة صناعیة وال حىت زراعیة سا.   دة مرات من  ام اركب إال ىل األرض مفا هو ٕاال حرشة و ىئ  ن من حفش ب

سبة لت اللكمة التغري   .  ابل
فوىش ٔاكرب ملوث كربوىن:  إالجابة؟  لیه لك ده وب احلزن الشیوعى الك ت ٔاخرى ىف ج ریللیو ، الكربون  لضخ 

ب الاكرثة ى تقولون ٕانه س دة للمجرم ا ون لكمة وا مك ال تو وهنا لرفع  ، لك العتب ؤانمت وهو تعلامن ٔانه لن ، ٔاو تو
ئا ت األبیض  یفعل ش د هو طابورمك اخلامس ىف الب اطب املقصود الوح ل ا ريه من حاكم الغرب ، ألن الفا ٔاو 
سنوات شعرك ها یولع  ١٠مبقوالت من نوع بعد  ب زرعمت الرعب ىف قلوهباو دميوقالطیا بواسطة شع ، املنطخبون
ده سیحٔاو  ، لو   .  احملیطات ها تغرق لك القاراتوا و القطبني ها 
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The Edwa
ed the ro
atwave. 
onths. … L
ay tracks

ن أم االقتصا

ىك امل الثالث
نا ٔا ،  ىن من ف
، رات القویة
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١٩٨  

رشیة ر fodder ابلعلفالیوىم زویدها رید  ، ال فجرة التاك ة بل وم ةٕاال ٔانه  . ٕالبقاهئا ح س ابلكوكب موارد اكف  ، ل
نیة  بتوع احلضارةا و دمك ، والرتف كفامك ٔا ام ولك ریدون األرض لمك و ك والوقود واللی سهتلكون اللحوم والپالس  

ى ف مث حترقوهنا وتقولون  ، ما طاب جلشعمك زال تترضع هل من هذا هو التوازن البیولو صهتا لكها وال  ها ىه األجشار ام
  . مزید

لیات الاعتبارت النوعیة ىه آخر ما تقمي  ٔابدا دامئا فقط   - ابلعكس-، ٔاما المك ال ميثل هلم ٔایة مشلكة ألنه  الطف
ه عزوة یقهرون هبا ٔاهل البعد الثالث روهتا  توصل . رون ف ل چورچ دبلیو ’ ميیىن ‘الفجیعة  بوش ألن خيرج .  م

ة تالرٔاساملیة ال یعید تعریف التیار احملافظ بأنه مبصطلح لینا  ى  ،  compassionate capitalismعاطف األمر ا
للر-عل آدم مسیث جي ة مفاذا س -هیك عن روكیف اطف  ٕانه ، ترتك لشم اللكةوف یتقلب ىف قربه ٕاذا صارت الرٔاساملیة 

ىل ذكر الرتك جاء بوش هذا نفسه ٔایضا .  تناقض لغوى ٔاساسا ا و لف دا  واكن  none left behindشعار لن نرتك ٔا
س السوداء الصغرية سان ن وس ٔایضا  ، یقصد ابألخص ال ني بقانون ٔان ولك -رس پ مبا جعل دارو لیق ال املؤم ٔ التحیؤ ل

ركٕاىل یبصقون قرفا ٔان وصل احلال  -التحیؤ للجمیع هنا هذا ا رخيیا ٔانصارا للطبیعة وقوان  ،  وآلیاهتا مبن اكنوا یعدون 
ولطاملا جاهروا بأهنم و  عیة ودور ا سارفٕاذا هبم االٓن جمرد الح  ، ضد الهندسة الاج ى یلقى هلم به ال ات ا   . سني للف

ى ٔاصاب ٕاما ٔان نرتك  ، مثة طریقاناخلالصة ٔان  سانرشة اجلرب ا وستخرب دد ینفجر  األرض املسمى إال
لص ٔاوال بأول من  ،  الكوكب حىت ال ةوابء وٕاما ٔان نت ئة عف فع وب ىل كوكب  رشى وحنافظ  لكن دوما .  الفائض ال
سارى األفالطوىن لشم اللكة ا لثة -واملرزق معاالاستعالىئ -ل ئة ،  طریق  رش والب   . ریدون االثنان معا ال

 
  استدامة الحضارة

  ؟ قصدك كام العدد بالظبط
ام املدن هتا ال س ىف -، ورى كثرين  اللك یتعامل مكسلامت مع ازد افة الساكنیةكرب اء  -مرتفعة الك ٔح قلون ل ی

اكد مير عقدان  ، اجلدیدة الهادئة ام ٔاو حنوهام لكن ال  ویبدٔاون التفكري ىف  ، الغریب اجلدیدحىت یضجون من الز
هاب للمرخي ؟ هل هذا قدر ….  الانتقال ملنطقة جدیدة   ؟ هل ال مفر من ا

زمع ٔاهنا یوعیة ئة الش  حركة الب 
لكن  ، رید استدامة احلضارة ٔایضا

سبة هذا یعمت ىل تعریف اللكمة ابل د 
دد مك السؤ .   هلم سیط استدامة  ال 

رش بلیون  ٨الـ هل ت  ؟  من ال
ا رون الكوكب فسی انظروا و  والىت 

كفى  ، ألسرتالیا وكندا ا مبا  فسی
ست  . بلیو ٥٠للوصول لـ  هذه ل

  . استدامة هذا دمار
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  زحمة يا دنيا زحمة
  غرقتجاوزها مليون إنسان إن  ٥٠٠حمولته هذا كوكب 

  جريف متسارع األسية للموارد والبيئة والطبيعةتاألمر بيبدأ 
  وصوال للقضاء تماما على أية فرصة الستدامة أى شىءلتظل األمور تسوء وتسوء 

ا الغامض كب الكو ، خرج عن السیطرةى التوازن البیولو.  األرض حتترض ؟ ؟ ماذا یقول ما هو نصب والیة چورچ
ددمه نصف البلیون اوز  رش ال یت ش مزدهرا ٕاال ب كخطوة ٔاوىل ىه ٔاضعف إالميان جيب ٕاابدة لك ساكن العامل .   لن یع

صاد الكوكىب ، الثالث ئا لالق ئة دون ٔان تضیف ش هتش ما صنعه البناءون مببدٔا  ، جراثمي ضارة ملوثة للب لیات ت بل طف
بل ویدمرون فهيم  ، ) د وهات ’ الضاغنة ‘نعرفه ىف معامالتنا احلضاریة خيتلف بعض ٔاو لك الىشء عام  (د وطالب 

ل مشوخهم احلضارى هیك عن ق هتم ثقهتم بأنفسهم  لهم عقدة ذنب ، معنو ث ال شعور فهيم  زرع دا واص وت م
كولو امل السا ة كام قال  الفدوى الوضا ىل  اب ى اكرل جوستاڤ یوجن ىف العبارة الىت جتدها  ومن ق  ، هذا الك

الف روایة سهم كیوپید  ات احلراریة ، ) ٢٠٠٧ (ىل  ینام بعا ىف لكتا احلالتني لنص القانون الثاىن ل باسا    . اق

 
  قبل أن تترخص الثورة الصناعية وتلقى بدررها للخنازير

دد  ن جاء  ىل لك ٔاوجه  ٥٠٠من ٔا طوط  ملیون ا
ري من اللغات ك هولون  ؟ واحض ٔان النصب  ٔاحصابه ا

ل یؤرشون لتعداد ما  ل ال ق وابىئ السلسل امل تفا
ى بدٔا جي  زنى ا تاح العامل ىف القرن السابع الهوموسی

ل ٔان ترتخص الثورة الصناعیة وتلقى التعداد  ، عرش ق
ار الساكىن سب ف عرف ابالنف   . بدررها للخنازر وت

راطور راطوریة النوا احلسنة ٔاو إالم ة ٔاو ٕام یة املؤق
زسیة ٔاو مسها ما شئت راطوریة املسیحیة إال مل  ، ٕام

سیة عبیطة بل ىف الواقع خراب كن  ٕاال مش لكة وروما
ل اصة بعد ٔان اكن واحض  مستع ٔان حتمتس  ا، 

در وروما ٕام  كوارثواألسك هتى ٕاال  ت مل ت .  راطور
اول ختیل العامل الیوم اكن ها یبقى شلكه ٕایه لو اكنت 

، فقط  لثورة الصناعیة قررت ٔاال تلقى بدررها للخنازرا
ام   -برتول حناس قطن سكر ٔا ما اكن-لو ٔارادت مواد 

لهيا د ٔاوال الساكن األصلیني مث حتصل  ركت  ت ، ماذا لو 
هنش ىف لك ربوع األرض ، ماذا لو  اجلوع والفقر واملرض 

دد ساكن الكوكب یتجمد عند سقف الـ   ٥٠٠ركت 
لیه نوعیة :  ؛ السؤال سمة ملیون ماذا اكنت ستكون 

اة هؤالء الـ    ؟ ملیون الیوم ٥٠٠ح
الوة  ، لكن ال ٥٠٠ٔاال نعطى الثورة الصناعیة حق مضاعفهتا  ه ملیون ٔاخرى م طق وج نا الحظنا ٔان  ؟ م ، لك

ارج فسطاط احلضارة لبه  دث ٔا ر  ريمه هیك ،  التاك دة ىف ساكن احلضارة و ة ٔاصال ٔان الز الل قرن من الصنا
ل ال سبة ىف دا ضت احلاجة لكام واألمه ٔانه ،   ملیون ٥٠٠ ـحم دد عرق احلضارةاق فٕان األوىل من  ، منو طبیعى ىف 

http://www.everyscreen.com/photos_18/LimitsToGrowth_book_1972_01.jpg
Extermination, My Own Spark! 



٢٠٠  

ري  اتهذا التق س  ، ن شاءوإاابدة م هو ىل ا سذاجة ىف ول هتم  راطوریة النوا احلسنة  ‘كفا حتت بدوره هذا و  ،  ’  ام
ت خط ومه رساب آخر ق هثم ، ٔایضااملطلق امئ بذاته وث   . هو ٕاماكنة حتد

ه ، ٔاما بعد … اب وصاح لمت ٔان الرشارة األوىل للكمة ٕاابدة الىت یلوكها بآالف املرات هذا الك ستغرب لو   ، هل 
منو  دود ا اب    ! ؟ ) ١٩٧٢ (قد انطلقت بقراءة ذ الشاب الصغري لك

 
  وكالهما أهم من اإلنساناالقتصاد أهم من البيئة 

د -ٔان احلضارة بدهيى  ىل المكاألصی تعریفاهتا حبمك ٔان ٔا الء النوعیة  النظیفة لكن ،  سعى للطاقة النظیفة  -ٕا
ئة نظیفةأ  . ، موش نصب وهنب واخطف واجرى ، املستدامة جبد جبد رید حقا ب كر التغري املنا ألننا من  ،  یوه ب

د من یعرف  قىألننا و یري.  ما هو اخلطر احلق ی ك قى ٔاكرب  ىهو التاكئر احلرشى .  اخلطر احلق ٔاه موارد  ا
اشة  ئة لك الطبیعة لك ىشء ٕال ، حىت املاء العذب نفسه مل یعد  ال لزوم لها حرشةبلیون  ٨الكوكب وجعلنا حنرق لك الب

ا  (كفهيا  اج سبة ٔاكرب من ماء احملیطات وت مهرمبا لوال حىت اللحظة خسونة اجلو ٕالىل موش  ساطة ) .  بخر  سیأىت  ، ب
ة ٔاجشار ال زتان وقت لن جند ىف األرض ماك لزرا صاص وا ريه من ٕافرازاتالكربون م جه و هذا العدد املزتاید من  ای

رشیة   . اجلراثمي ال
كسون موبیل ؤاخواهتام مه إ تویو و 

ال مشسیة فعا  من سیصنعون لنا 
ت خترن  صادیة وبطار فعا واق

صادیة س نصاب رصحي  ، واق ول
ل ٕایلون ماسك وٕاخوته  . مفضوح م

ىف نفس امجل مع  جمرد وضع امس كهذا
ال مقارنة .   هو ق ٔادب ، تویو م

د ولو حىت حمرتم مع  جمد تویو ٔاى ٔا
قى الصدمة ٕالىل معلهتا ىف مع  ، احلق

یات عن ترتدد ٔاقاویل .   مطلع الست
،  ، كفاءة اسهتالك وقود شبه صفرى

انة  ، خفة رسة ، لك  ، ٔامان  ، م
مسئولو احلكومة األمريكیة .  ىشء

ن ٔان لك ده جهص وها  أكد اكنوا م
، ٕاىل ٔان ذهلوا بأن ٔاحصاهبا  مينعوها

لكموا جد سبق ٔاى ىشء … . اكنوا ب ى جيب ٔان    ! ؟ من ٔانمت:  السؤال ا
هتى ال تعرض الكوكب لصدمة ح ، مبا ٔان هذا كوكب الباكتري هبا بدٔا وهبا سی هيا لن تنجو ىف  ىت احلرشات املشار ٕا

ال ة كنزيك خضم م ق د ساكن االٓن فٕان اخلطوة األوىل جدا  ، طبیعیة حق ئة نظیفة مستدامة ىه حصرية نوویة ت حنو ب
س فقط فشلها  ،  العامل الثالث ت ل صادى املطلقت العاالت العاهات الىت ث س فقط  ، الاق د ر املوا هاك اسهتالول

ون توسعىالطبیعیة  وىن وج ني ٔابناء  ، بتوسع ج وب البنائني والاكد ىل ج ى ميارسونه  س فقط الابزتاز العاطفى ا ول
مة بل  ، احلضارة ساطة  ىئ عرفه التارخي الطبیعى للكوكبٔاساس مه ب   . ٔاكرب ملوث ب

دد ابلضبط مك تبقواني یتحقق ه لهيم ملیون وكیف سن ٥٠٠محو الـ زیدون عن  ذا سوف جنلس لن جرى 
  . ٔاو شبه الطبیعى الاصطفاء الطبیعى

http://www.everyscreen.com/photos_18/ToyotaResearchInstitute_logo_01.jpg
Hope! 
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هام ٔامه من :   احنید عهنجيب ٔان ساطرة ال  مثةحىت ذ احلني سنظل ىل األقل  ئة و صاد ٔامه من الب الاق
سان   . إال

 
  جيديا حدود النمو لسبوبة الكربونمن ترا

اابت  ن ذهبت  ن  یةالشیوعى والشیوع إالجابة املبارشة ٕاهنام  ؟األمازونهل سألت نفسك ٔا ىل حمك ال تتالیا 
هتى هبام األمر للسجن لفسادهام شة الفقراءاألخشاب بیع قد تقول ٕانه .  الربازیل وا و لرفع مستوى مع .  متویل موازنة ا

اابت األمازون من ٔاجل  ،  هذا ٔاتفه ما ىف األمر ا مت تدمري  الف بلیوحرف  ن ونصف بلیون كنفوىش بفول الصوٕا
واجن ىف ٔاخوة ٔاممیة رائعة بني حكومات الرباز  م ىف لعلها األجنح واألخض ، یل ورفاقها ىف الشیوعیة العاملیةوحلوم املاشیة وا

واجن (رخي األممیات الفاش كلك   اورداءة طعمهعفهنا لناس ال  ابعضها یصلنا مرص لكن یعافه الربازیلیة حلوم املاشیة وا
هتٔارضار و    . ) امكو

ىل ذكر  منؤایضا من الرواد وجب ٔان نقرر ٔایضا ٔاهنا  ، املؤسسة العسكریة األمريكیةعطفا  دود ا ىل  ىف موضوع   ،
م  ذاألقل م رب خریطة ٕامدادات الطاقة دراسات عن تأمني یقومون بومه  ١٩٧٣رتول العرب اجلرب بتاع پٔا داهتم  لو
ن وملاذایبدٔا مىت سوف النضوب ابلتاىل درسوا ، و العامل شفوا  .  ؤا ، رمبا حىت آل جور   ثقب األوزونمه كذ من اك

فوش-وعصابة الشیوعیة العاملیة  منو الرتا -ٕاخل …، اخلرض  الك دود ا زتلوها من معض  دوا الفكرة مهنم وا دیة چ ٔا
ة حمضةپرول  اخ هنب ل، لتصلح  بل كربونیة حمضة ،  اجاندا م لیة  وهبمارزاقة طف ت ىف ج سلفا ، ومه یعلمون  لرتیللیو

ضارا اجئ عكسیة یأىت نلك ما فعلوه لیعلمون ٔان  . ٔاهنم لن مينحو سوى كوكب ٔاشد تلو قذارة اهرتاء دمارا واح  ، ٕاال ب
یة زائفةبداهة  مل زائف وتق صار … . مل ىف داهیةجمرد سبوبة قضیمت وطرمك مهنا ویغور العا ، ألنه  ممك  ابخ ، لك 

مك هترجي دة بتاعتمك واشتغاال ة الرمم املت س املعاهدات الاكراكتوریة بتاعتمك وبتا العودة ابلكوكب ، ٕامنا ىف  ، فاحلل ل
رش اسیة من ال سبوب ، ٔایضا -التغري املنا-وخشصیا ال ٔاشك ٔانه ابنفضاح هذه األخرى  . محلولته الق ة قد خيرجون 
ىل جدیدة كون العكس متاما ، ارزاق وابزتاز طف   ! ؟ ما ذنب األجشار ، الكربون ىف الهواء قلیل ، من اجلائز 

 
  فى شأن التحميصالتمحيص 

ا ٔاوال س هناك تغري م د املنتظر هو عرص ثلجى  ، هذه لكمة خضمة جدا ، قطعا قطعا ل ، والتغري املنا الوح
  .  آالف السنواتجدید وبعد 

ري ذى شأن ىف حرارة الكوكب نیا س هناك ارتفاع ذو شأن ٔاو  الیا ل ة حتدث من  ،  اخ ، فقط هناك تطرفات م
  . ، ٔاو حتدث هنا ٔاو هناك ني الٓخر
ة لثا كون السب ىف التطرفات املناخ سان ٔاتفه من ٔان  شاط الشمس ، إال   . ، والعامل األكرب هو 
ها هذا الكوكب ، التطرفات رابعا ة ٔاتفه مشلكة یوا   . املناخ

ده–، لك هذا الرعب  امسا ة –شعر رٔاسك ها یولع لو ت الرضائب والفلوس املطبو ریللیو هنب  ،  هو سبوبة 
  . بواسطة ٔافاقني شیوعیني من نوعیة آل جور وٕایلون ماسك

ف سادسا ىل الك ت الغازیة لشنوا حرهبم  ىل الغرب، لكهنم ال یفعلون ألن وىل ، لو مشلكهتم فعال الانبعا س  وش ول
فوىش ء مسهتدفو الابزتاز  نعمهتم األكرب هو احلزن الشیوعى الك ر   . ، وألن الغرب مه األ

لون الیوم بعد الیوم من الشكوى ٔان   ، األدىه ٔان نفذوا لك ما بدا هلم، رخض امجلیع البزتازمه سابعا ، ومع ذ ال خي
زداد سوءا،    . فقط ملزید من مص دماء الضحیةاألوضاع 
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ا ت  م نو ت وال التطرفات وال املناخ فلكها  ست احلرارة وال الانبعا ة ل ق ات فرعیات ، مشلكة الكوكب احلق جان
ٔرض اخلراب وهامشیات هتى به ل ى سی ، املهجورة لكیا ورمبا بدون ٔاى من   ، ٕامنا التجریف الهائل والشامل ملوارده ا

  . یاةصور احل 
دث عنه الشیوعیون قط سعا ىل طریقة شوف العصفورة  ، هذا مما ال یت ت–،  ىل السبوبة  –الانبعا للتضلیل 

ريك  الىت تقوم ىه نفسها هبذا التجریف ومبعدالت ٔاسیة ا ان ولك الاستخراابت بعیدا عن م ، ذ فقط بنقل ا
ك   . ، ال ٔاكرث وعی
ة هذا ىه ٕاابدة ساكن العامل الثالث، اخلطوة األوىل جدا  ارشا   . ملوا

س ادى عرش ر احلرشى مربر وجودمه ومصدر ارزاقهم الرئ ریده الشیوعیون ألن التاك   . ، هذا ٔایضا مما ال 
رجع به دارونیا محلولته  ، ٕان توفرت إالرادة الفاشیة لهذه إالابدة ٕالنقاذ الكوكب ىن عرش شوف ٕازاى  ، بعدها نبقى 

ا الطبیعة وىه  املرصح رشى ٥٠٠هبا من ٔام   .  ملیون اكئن 
دة توجز لك هذا:  ) لو بتحب هذا العدد (لث عرش  ا ، لكمة وا ا األوم   ! مالثوس:  واألوم

 
  ؟  متى بدأ التجريف بالضبط

د مؤمترات املناخ املزعومة ىف نوڤمرب  ٔاو ابألحرى ٔاشهرها بتاع اتفاكیة پارس الىت اشهترت  ، ٢٠١٥ىل هامش ٔا
رامپؤادها ني  بعد قلیلاكرث ؤاكرث  دها دو  س وزراء مودى ریندرا طع الطریق ىل هامشه كتب قا ، ىف  رئ

ميزامودا ىف الفاینا الهند  دئیا  .  شیال  ه م ٔانه ماىض ىف یفاخر ، و  للكوكب أكرب ملوثلن ميانع لو وصف بال ینكر ٔانه ف
دام ٔاشد ٔانواع الفحم تلویثا اكء كبري ،  است اكء كبري مما وهو–األمه ، و   ٔانه األرخص والسب ال حيتاج   –ٔایضا ال حيتاج 

ائله ٔان من حق الهند ٔان تتحول لب صناعى اء، ومن حق ق ش وتصل للر ، هو ال یقول ٕان الغرب هو  ٕاذن.  ا ٔان تع
د الیامن یلوث الكوكب  سبقه لها ٔا ة مل  ، ؤان  ٔان ده حصل ىف القرون ٕالىل فاتت:  ، لكن ىف املقابل یأىت بأطرو

لیه دلوقت اسب  ستفد مهنا ا ، واألسباب كترية  لط  ٔاس ٔامك.  الزم نت  ألجنلو، مهنا ٔان الثورة الصناعیة مل 
دمه ىل لك  ساكسون و اهتا  ت رياهتا وم رشوا  رشقصدى –اخلنازر ، بل  ولو مل حيدث هذا اكن زمانك ٔانت  –ال

ال وامجلال ب آخر.  خشصیا لسه برتكب األف ؟ هل بعد  هو فني الكربون ٕالىل لوثت به الثورة الصناعیة الكوكب ده:  س
ىن ٔاوكسید الكربون –ؤاوال بأول–مل متتص األجشار أ لك هذه القرون  ى–ٔاو ٔاق  ؟ ما ٔانتجته من  هت من  –واألم ال ت

سمونه القارة السابعة شخونه كام إالسهال حىت اكد یغطى احملیطات ، املسئول عام  ى  ك ا   ؟ الپالس
ن الوخسة ، هنا نصل للب املوضوع  ىه دى الفكرة ني ٔان :  ، والزم نقف شویة  ا ت م اللك الزم یبقى بالد ج

ة صناعیة ل الناس الراق ا ٔان یصبحوا م اوز یبقى زى اللك  ؟ التلوث مل یأىت ٕاال عندما ٔاراد اجلرابیع ٔام ، ولو اللك 
ات احلراریة ىف الزاب ینام رىم القانون الثاىن ل شاء جامعى ابملوات األنرتو ، ونذهب لكنا حلفل روح  ىان بعبارة .  پ

ن   وضوع موش طبقى وسامل ، ٔاوحض سع للجمیع كام تتخیل بأس ٔامني د ىل الكوكب م س  ، ٕامنا الزم تفهم ٔانه ٔاصال ل
ة ملاكحفة التلوثثامس مال ىف هذا املؤمتر رحمت تلوكون .  ٔامك دى روما كثريا كح قة ٔان مال   وس و دى ث، لكن احلق وس و

ة لٕالابدة   .  روما اكنوا یقدمون احل
صاد  ٕاذا كنت ، م االٓخر لكم بلغة الاق سمتر  (ابلفحم  –ابلظبط نازی –ومعجب  –ابلظبط نازی –ب و ریت الغرب 

اوز ) به وزوده كامن ىس ٔان   ، مث بعد ده بتقول ٕان من حقك كبلطجى ٔانك تلوث الكوكب زى ما ٔانت  جب ٔاال ت ؛ ف
فوش ولك العامل الثالث ٔان تقصف الهند  رضهمن حق احلضارة    . وتنقذ هذا الكوكب ، ابلنووىوالك
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  ! البيئة:  إبادة استعد
سان بعد ٔان اكن لك التارخي العكسابتت عند هذه النقطة  ،  حسب املنحنني السابقنيٕاذن  ئة تالحق إال ابت ،  الب
اسیة لهذا الكوكب مثة ٔان  واحضا دة یغرقرش ٕان جتاوزها جبرثوممن ال محو ق ة  ، الغاابت تقطع ٔاو تتصحر ، ة وا الزرا
ئاتیة تصبح ىل  خض الكربون ىف الهواء مبا ،  ٕاهالك الرتبةابملبیدات واألمسدة و  aggressive اف یفوق قدرة األجشار 

صاص لواح ، الام ٔ ن املواد الالزمة ل لفات الصناعیة ىف  ، الشمسیة مزعومة النظافة هو تلوث جمرد تعد رصف ا
اراألهنار  الل التنوع البیولولعشارانقراض مالیني ا ، والب ىئت واخ ت  ، ى والتوازن الب قاد النبا بل حىت اف

وب اللقاحلل  فى .  حرشات الىت تنقل لها ح د وخيتفى ىف ملح البرص لو اخ د وح ب وا س  ٕاال س هذا لك هذا ل
ب رش بنحو جو :  الس سارع بفجور ١٦ود محو زائدة من ال زال ت اكد یصدق ضعف املقرر الطبیعى وبل ال   ، ال 

دم ال  ست ات احللول الىت ال تطبق ألهنا عبث ٔاو حسب عبارة شهرية لو مل  دمه پواللك یطرح عرشم ست رتول س
فوش ىل احلل الناحج واجلذرى للك ىشء ، الك دة الىت تنطوى  ىل التفوه ابللكمة الوا د    ! إالابدة:  وال جيرؤ ٔا

رجعنا  شهذا  ائرة لل الیوم سوف یبدٔا .  ٕاخل …ىف شأن النضوب واملناخ  األوىلنوا ٔاحصاب اخلطوة اك،  ىك یغلق ا
ري متهیدیة جدا  املیل األ ىئ للكوكب والعاج جدا األولیة جدا ، خطوهتم ا ه الستعادة التوازن الب زى ما لكنا ٕالىل م

ایفني نقول لئال وشنا حيمر والعرق یغطیه والرعشة  ضع خطا حتت، فقط  العامل الثالث، ىه ٕاابدة ساكن   ارفني لكن 
متهیدیة  لیةا   .  العاج املر

 
  ؟ ، من القائل أن تزيد شعرة واحدة عن حقوق الكلب يجبحقوق اإلنسان ال 

الن العاملى حلكوك إالجرام ؟ ماذا قلت سون سیجیبك  ؟ إال ى ٕان ٕایه-دكتور وا شف ا ساطة  -مك مبنهتى ال
دة عن حقوق كام الزالزل أ  والوضوح شعرة وا زید  سان ال جيب ٔان   I think it’s . السلمندرن حقوق إال

complete nonsense. I mean, what or who sanctifies? Evolution can just be damn 
cruel, and to say that we’ve got a perfect genome and there’s some sanctity? 
…Terms like sanctity remind me of animal rights. Who gave a dog a right? The 
word ‘rights’ gets very dangerous. We have women’s rights, children’s rights; it 
goes on forever. …I’d like to know where that idea comes from because it’s utter 
silliness. …I’d like to give up saying rights or sanctity. Instead, say that humans 
have needs, and we should try as a social species to respond to those needs. …To 
try to give it more meaning than it deserves in some quasi-mystical way is for 
Steven Spielberg or somebody like that. It’s just plain aura, up in the sky —I 

mean, it’s crap.  .م ل ال   . ق

 
  ، ملرتل أو حرمة نظام الصرف الصحىمة النفس البشرية كحرمة إلقاء القمامة خارج ارح

  ارجهمخمياه بكابورت سدت من وسطها القمامة تتصاعد أكياس من  فى غرفةعليك أن تعيش 
رشیة ؟ ماذا قلت ارج املزنل ٔاو حرمة نظام مة ار ح ؟ حرمة النفس ال رشیة كحرمة ٕالقاء ٔاكیاس القاممة  لنفس ال

د  الرصف الصحى ل من القاممة تتصا ش ىف ج لیك ٔان تع هنا حىت شعر رٔاسك،  اكبورت سدت خمارجه من ب اه    . م
ش:   السؤال …   ؟  مك من الوقت ٔامامك لتع
ردینا ٕالیه بعد :  ٔاو ال  اشها العامل  ٧٥انظر ٔاى    ؟ بال حروبسنة 
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  ) لو لدينا عجز فى عدد البشر ، نعم  (حياة اإلنسان مهمة 

فه ىف  رس  س بأكرث من  ى ىف ٔاى حتلیل ل سان ا اة إال جو من سريكب موجة الطبیعة العاتیة من حيتقر ح س
رث األرض ه وتأىت ببدیل  زید لكفة صیانته تلق صاد الطبیعة یوم یبىل ٔاو  د من غسیل األخماخ بتضخمي عقو .   ماكینة اق
ة رد سبوبة ارزاق قذرة رصحية مفضو ة حوهتام  ن ميهتهنام األالضش  ٔامهیة التعلمي ؤامهیة الص ، سبوبتان كبري

وب الغري ىل حساب ج ة بالیني األالضش بلوىش    . لیقدموهام لبق
ة ٔان التعلمي  ئا والن درا تعرفه مثینبعد ٔان اكن ش صار  ، ال تلقى بدررك للخنازربأن الغنوصیة  لغو لكمةا عززا 
ه مثن ٔانرتو لب مح الضقطوراة العاطلني من و ٔاكرت م اهلم ع القلب دمي القمية ألنه ابت صار  ، ى ابهظپ للرتخص ف ىف ٔا

ةالعاطلني من ٔاكرث من البالد  ایة الصحیة تقول ٕان توقعات ال صارت ٔان ٔایضا  وأ  . راسىب حمو األم اوز لكفة الر س
الل  اجن إالجامىل األمريىك  ات-العقد القادم مخس الناجت ا ة عندك ترصف ب  -العرشی  ٢٠ابملیة موش  ١٠ملا مك

ا مصاریف صیانة كهیهنا من ٕانتا دة ىف  نیة وا حت كرشها وال ترتدد  ب الرمق الواجب ف یتعلق و  ،  ، بتقول دى ف
عىبدور ا صادى الاج   . ٕامنا صفر ١٠وال  ٢٠ال هو  و الاق

شیل ، مرة ٔاخرى هناك قانون للموارد احملدودة امسه العرض والطلب ىل قفا مني  رش    . فال مثن هلم وطاملا ال
  !  QUALITYبلیون ٕانه سؤال الـ  ٧للمرة الـ ٔاو  …

 
  ةيمالقتل غريزة ال جر

رشیة كام  سار من شامىم اللكةٔایة حرمة للنفس ال س ال ال  ، یطنطن مال ساوى بضعه وم الشاب إالرسائیىل 
والرات ل هبا مالیني من ا ساوى مثن الرصاصة الىت ق ه ٔاكوام ف،  ، ب الاكئن الفلقس طزيى ال  شئ ىل ت األول ٔانفقت 

  ؟ ، والتاىن كت دهن لزجة زلطهتا ٔامه النجسة ورمهتا للشارع من املال

 
  ة املمنوحة لنا من أمنا الطبيعةاألصيلة وغري املشروط الحقوقحق القتل من 

رٔایك  ، دى حرب ٔاوال دوك  اع  ال حتاول جلبه  ، ٔاو حتاول تفهم موقفه ، وىف احلروب ٔانت ال حتاول ٕاق ، ٔاو م
امكة ل وسط معه للم ساطة-، ٔانت فقط  ، ٔاو حتاول التفكري ىف  ص وال ؛ ىف احل تق -ومبنهتى ال راخ روب ال 

ال-، بعد ٔان  ىل األقل.  جسالت وال رضائب وال سقف لعدد الطلقات د األقلیة العربیة نبقى نتلكم ىف  -ىف مرص م ن
رضه املوضوع ده لط  ارا ؤارشارا نیا ….  ، وهو  ل االٓخرن ىف ٔاى وقت  ، حق محل السالح للجمیع ٔاخ ، وحق ق

ب ة ، هو جزء  وىف ٔاى ماكن وألى س ا  عضوى من طبیعتنا كاكئنات بیولوچ ة لنا من ٔام ، من احلقوق األصی املمنو
الد الطبیعة سبه مع حلظة م ا حتت ٔاى مسمى من املسمیات ك سلبه م س من حق ٔایة حكومة ٔان  لها ٔان .  ، ول

شاء ل األرشار كام  عة متارس حقها ىه ىف ق رفع لها الق ا كحضاریني ىف ال  ،  م، لكن حق ل هو خط ٔامحر دونه ا .  ق
ىل فكرة لثا … م  ،  زطور األمريىك ا، لك ده موش  م التصلیح الثاىن ل اض حماو  ، ٕامنا  ، والهدف هو ٕا

زع سالح احلضاریني الل  ٓهتم من  ىل ضعفهم وضا رة التغلب  ل  الربا ة الىت ٔامسهتا سعرة الباس ة إالجرام ، ٔاو ت البد
اكر ا سار العاملى و للعنفابح ىل ٔالسنة لك ال لكة  ى .  ، ومن ساعهتا صارت  ا ٔاصال ىه الاستقرار ا ای ٕان 

ه سیظل رسااب لن یأىت ٔابدا بدون عسكرة جممتعات احلضارة تنعیه   . ، لك
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  الدشمةالكنيسة قبل 
  النساء والذرارى قبل الخوذ والبيادات

وسویزتڤ ك  ون  شهد به  س ال دمحم حسنني امس  وخمتلف ٔاوابش الشعیىب عامد واملدعو اجلرذ هلوكة وفشار افة ٔام
سمونه املقاومة  ة الرتوجي ملا  ة واملالو ال املعسكرات واملقاو واملامنعة واملراو ىل ح والتنغیص من ٔاجل التنغیص واللعب 

متكنو  متسكن حىت ا د هو حتاىش ٔایة  ، ٕاخل … ا ة  ةمواولك مههم ىشء وا من ذ .  مع ٕارسائیلحممت مسل
باسهم طوال الوقت لعبارته الشهرية  ة  احلرب ىه السیاسة بوسائل ٔاخرىابألخص اق ، الىت بقولون ٕاهنا تعىن ٕاعطاء مسا

ىل ؤاولویة ؤامهیة ملا هو  لب الوقت  من هنا جاء، و   مادىحساب ما هو معنوى  هنم ٔا  الطریةالقدرة صطلح مبطن
  . )  القوة النامعةیرتمجوهنا  (

اب هذا املعىن هو العكس ابلضبط من حفوى ال   . روىسى ال نظر السرتاتی امل  ’ ىل احلرب  ‘األم ذائع الصت ك
ىل عقببل ىف الواقع هو  رخيیا مفهوم احلرب رٔاسا  مار الشامل  قلب  ل فكرة ا ا احلرب إالجاملیة -، ؤاد ٔاو حرف

Total War- ىل لك ة ىشء للعدو ٔاى الهجوم  یته اخللف ه التحتیة ومقدساته ؤاف ه وبن ، لك  ، ٔارضه وممتلاكته ومدن
وشه س فقط ج   . ىشء ول

 
  ال السالمالحرب األصل فى األشياء 

مار الشامل ما نقو هنا ٕان هذا  س ا ، وتظل   العیب والسبة ٔان ترتفع عنه احلضارة ، ابلعكس . وال سبة اعیبل
م اخلواىل الىت تعودوها مع ٔاول ضوء للفجر بني اتنظر للحرب  ارزات األ ا من م رة كام لو اكنت نو تلمن چ نني ث مع الربا

د سوى  س انتصارا أل ا الطبیعةالٔ حيتكامن للسالح ل لیقیدعوهنا  ، م ٔ   . مستحق ألى فهيام تقرر ىه التحیؤ ل

 
  املكتوب ع الچيني الزم تشوفه العني

ةچ ة وبدهيیة چ راق الغريیة ىه قانون طبیعى وحمتیة بیولو ن ٕاابدة األعإ  وموجودة ىف لك  ، معتربة جدا مجیعها  ی
ت  د األوىل الثانیة ال العكس .  speciesالعشار ا رصاع احلضارة مع الربریة ٔان ت والسب ٔاهنا  ، واملتوقع طبعا ىف 

و  اهتم ا ی راء ٔاو و ،  نیةٕاابدة مستحقة سلفا من حلظة مو هؤالء  ام حققت ٔاهيا احلثاىل من تعلمي ٔاو  ألن دامئا ٔابدا 
رشیة ‘ یناتك مل تتغري ، ٔاو ٔا ما اكن ٔاو حىت وصول للحمك ’ منیة  شوفه العني طال و  ، فٕان چ وب ع الچیني الزم  املك

  . الزمان ٔاو قرص
دعن احلضارةال ف،  مرة ٔاخرى … بد ٕان ٔابدت ذ ٔان  ، أكذوبة ٔان األفاكر ال متوتب تن ٔ ٔایة فكرة تنقرض وختتفى ل

ى یفرز ال چ ال    . روتني اخلاص هبایني ا

 
  ! الدنيا إال سلخانة كبريةما 

صاد ’ روة األمم ‘یقال ٕان كتاب آدم مسیث  ة وكفاءة الاق اكن  ، تولید الرثوةل ومن مث  ومفهوم التخصص كرافعة ٕالنتاج
حتنا كتاب ٔاصل  ة الىت ٔانضجت الصريورة املضنیة الىت م ت صاحب اللمسة إاللهیة اخلتام  Origin ofالعشار

Species   . ارةٔاوسع یتفق املتخصصون ىل نطاق سةالثوریة  حلظة الاس ن  الرئ ارو خرن من وحىت الٓ -الكربى 
هتبت عقوهلم  لق مستقلال امسها ىف الطبیعة آلیة ٔان الاكئنات جنمت عن  بنظریةمعارصیه ممن ا جاءت من  -تطور ال عن 

رش سوف حيدث ال حما ، ’ ىل الساكن ‘كتاب مالثوس  ىل الطعام بني ال مفا املانع من  ، والسب ٔانه قال ٕان الرصاع 
ن-تصور ٔاولئك  خصىص احلیوان والنبات كدارو ة ال -اصة م ادث ابلفعل بني لك العشائر البیولوچ ىت تلهتم بعضها ٔانه 
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رخي الزمن ن  ىل ٔان رمبا . البعض ىف لك حلظة من  رامسوس دارو الشائع شعبیا ٔاكرث من لك هذا ٔان عبارة كتهبا ٕا
ب واملفكر احلر  شارلز-الطب د -جد  انة كبرية:  اكنت شع إاللهام املبكرة جدا لهذا احلف نیا ما ٕاال سل   !  ما ا

اد املنترصن ابخلطأ ىف احلرب العاملیة الثانیة فع یرمغ لك ما  سمونه  الل هتاوميمن بدنیا األو السالم ما 
ش انةظلت وستظل  ،  والتعا دها- السل وها ىه احلروب تغطى  ، تتوطد یوما بعد یوم رمغ ٔانف امجلیعالىت  -وىه و

ه م ، وما مل تلحقه حرب بعد ستلحقه رسیعا ،  لك بقاع األرض سهاوما حلق   . هنا سزيداد وط
ت الكوانني  ( رسا شت لها لك احلكومات و عیة الىت جت رهة العدا الاج والا هنا مع ما سبق ذكره عن  رى م ٔاال 

مثر قالمة ظفر ىف كبح املیل حنو املزید من  ، ٔاو حىت السعرات العنیفة والانقالابت العسكریة نفسها لكن األمر مل 
س  ،  قوانني الطبیعة:  ة ٔاخرى لكمة املرور الىت ال ميكن جتاوزها ٔابدامر   … ؟ استقطاب الرثوة لیق ول ٔ قانون التحیؤ ل
  . ) ! التحیؤ للجمیع

 
  سهل لهم استعبادكلو قتلوا فيك إرادة القتل سي

  املسيحيةالعبيد والطفيليات ابتداء بستراتيچية هكذا  …
  . حماربة احلربال یوجد ىف الوجود هراء ما بعده هراء قدر 

لیات النتاشة  رة ولك الطف رشیة-بل الواقع ٔاهنا سرتاتیچیة ٔازلیة للعبید الربا سار حرمة النفس ال  -ٕاخل … املسیحیة ال
ستعبدونك یعلمون ٔان البوابة الكربى الىت  مت س اللها ٔان  وا من  ل ٔاوال من ك لق   . یك ٕارادة الق

ب العاملى القادم  دةالبدیل للمنظ-الرتت ىل  -مة الیالتویة املدعوة الرمم املت ىل احلروب ال  شجع ابلرضورة  سوف 
  .  السالم

 
  ؟ هل سينقرض لو محونا اإلسالم من كل العقول والكتب واملواقع

ك  كف ىس األزعر الرشر ٔانه مسملهل  ست ىه و ،   ٔان ی ات ل ب وا ٔان یعلن ٔان لك الفكهاء والرواة ولك الك
قىإالسالم  الق حام احلق ة لنصوص الكرهان الكریه وأل ى جاء لیمتم ض، ؤاهنا جماف الق)   ىل (ة األقرع ا ،  ماكرم األ

ن كیوت ٔالیف ودیع نع خبطة شامم اللكة املاركىس الصغري لتحویل الصهاك  ، ٔاو ٔان یعني هذا   ؤان ٕاجامال یعلن ٔانه اق
ةالعلامىن اخلشاىب نفسه ٕاماما جلامعهم ولسائر  ك ٔان، بل  األزعرج كف مل رجال ىف األسود لیطلقوا  هل  نأىت ببطىل ف

ميحوا لك ذكر لٕالسالم وللك ما خيصه ربها وحيیلها  شعاعهم الغامض  ب یبخر  ات لك ت الك ىل صف ، سواء من 
ات بیضاء ؛ هل هكذا  رش، ٔاو حىت كذ من عقول وذاكرة مجیع ال   الرمقیةالتخزن لك وسائط ، ٔاو ابملثل من   صف

ساطة ٔان إالسالم  ؟ إالجابة ىه ال كبرية سیختفى إالسالم ل لك األفاكر-، والسب ب س سوى ٔاحامض  -م م ل
نیة معینة ات الىت تفرزها ىف املخ  ٔام س بأكرث من .  ، وال یفرزها سواها ینات بعیهناچ ، ت الربوت ذ ٔان إالسالم ل

ة من قطا ة مهجیة حلف ام ائل تطابقها ذات التفكري وذات منط احلیاة ورؤیة الوجودطلعة ه .   ع الطرق الیرثبیني قادوا ق
ن لكه من هنا للمرة امللیون نقول  س سوى ا ة  قرشةل ة فوق ة ملا هو ٔامعق ماركسمبصطلح ، ب م رمجة  ة ،  ،  لربم

ة ما ی ینات ما ،  چ ىل الومه ٔان ت رضب منمن هنا لهو .   حيملها عرق ما ، حتملها چ ىل فكرة دون ٔان تقىض  قىض 
  . واملقصود ىف هذه احلا ٕاابدة العرب واملسلمني اكفة ، ىل الربجمة احلام لها،   یني اخلاص هباچ ال 
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  ’ لهم املسيحية واإلسالم انتهاشكانوا هندوسا قبل هم من دمنا  ‘
  الهند تقول لقد ذهبوا باإلكراه وسيعودون باإلكراه …

  بالقلم الرصاص امكتوباألديان ال يزال تاريخ ل ك
  والوحيد الذى ال صوت يعلو على صوته هو العرق

ىل حرب البلقان ٕانه  وارن كرستوفر ذات یوم قال    . آالف عرق ٧آالف دو لـ  ٧متثل معلقا 
عوة  اقضا  و األمريىك لكن ىف توجه یبدو م ول احلالیة لبضعة سكرتري ا شظیة ا ن  ، آالفل سعى ل رى الهند 

د لقاطنهيا ا.  الوا سميرب  ، مه من دم ميز ىف د  ٢٠١٤هذا ما جاء ىف ترصحي ٔاوردته النیو یورك 
-modi-narendra-om/2014/12/24/world/asia/indiahttps://www.nytimes.c

missionaries.html-conversions-hindu  ،  د قادة الهندوس ینق عن س أل ریندرا مودى رئ لسان 
ة حمضة  ، الوزراء اجلدید آنذاك دة قوم ىل ٔاچ ى جاء  صادیة اكلىت سلف ذكرها  (وا اته الاق ا بغض النظر عام اكنت ق

ادة الارتداد  ، )  ن املناخعند احلدیث ع ري یدمع ٕا للهندوسیة حىت وٕان كنت موقفه  reconversionمضیفا ٔان األ
لكم   ! ٕاابدة استعد … . العلىن حىت حلظهتا هو ال ٔارى ال ٔامسع ال ٔا

 
  ما اجتمع عرقان إال وكان عزرائيل املوت ثالثهما

ال ما سبقت  فوشالواقع ٔان الترصحيني ٔاو م ريمه الك ني و ىل املسلمني والتب لكها تقول ذات  ، لتطبیقه ابلفعل 
  . كرب ٔاو صغر جحم العرق حمتیة طبیعیةالنقاء العرىق :  الىشء

رریة ، وهكذا دوالیك مجیع األمم ات ىه  ، فال صوت یعلو فوق صوت العرق ،  حضاریة ٔاو  ساطة الچی ألن ب
ى اة ٔاى اكئن بیولو دة ىف ح قة الوح ت احلق دة ٕاطالقا املادیة ، ملاذا ، مبا فهيا النبا داها هراء  ، ألهنا الوح ولك ما 

  . ملكامىت
شأت ىف ٔاورو ول الىت  املیتني پا ةجاءت حتت مفهوم امسه ا بعد حربني  و القوم بعد قلیل لكن  ، مجیل . ا

ح احلدود ع البحرى  ات مع ف ا ٔاو األدىه -اب ارجسواء بی ةت دوال مل تعد  -ا ٔاصالپٔاورو ملن مه من  سوى  قوم
سفاء ، ابالمس و ال تغطهيا حىت ٔاجحار الفس ات ابلطبع ادت من هنا  .  وحتولت من قارة الفسیفساء العرىق ٕاىل م الرصا

ة ومن مث الفاشیة وحروب التطهري واستعادة النقاء العرىق   .  وستعود معها الشعبویة والروح القوم
ة بل ابتذل مفهوم  ، پاؤاورتوقف هذا عند بل  لیت  و القوم سمى -و املستلكة اك یصبح ل نفسه ا ٔاو ما 
كون قطعة فسیفساء ذات رونق ما ،  للك من هب ودب -كرر املصري شرتط ٔان  فقط ٔایة ولك حصاة خراء  ، ال 

د رٔاسا  ، جاف د ولك ٔا ساویة ىف املسخرة األنرتوپ هبدف ٔان یصبح ٔاى ٔا وىلك یة املسامة امل م اكن من ز  ، متع ا
دة تلو األخرى انتصار الطرف اخلطأ ىف احلربني العاملینياملستحیل ٔان حتدث لوال  الشیوعیان ویلسون  ، الوا

لت   . ورووسیف

 
  لقد خلقتنا الطبيعة أعراقا ولن نتعايش بعد اليوم

زسیة  ، بعبارة ٔاخرى ىه األحرى من لك هذا واخلطوة األوىل طرد ٔاو  ، ائدة ملرص شاء من شاء ؤاىب من ٔاىبإال
الل الـ  سالها  سهتول ٔامر من مه ظواهر صوتیة ، سنة املاضیة ١٤٠٠ٕاابدة األقلیة العربیة ؤا سنفصل  ، ال ٔاكرث وال 

كون بأكرث من شكة دبوس حلظة یوجلكن ٕاجامال نقول هنا ٕان  ، بعض الىشء بعد قلیل ه لن  رم قى د األمر  رنال حق
المبعىن اللكمة لنقل فرعون  موش یطلع موىس  (یثق الشعب به جبربوته وبأصا معدنه الفرعوىن  ، من مقاشة السادات م
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اىش بنقسمه ىل  ، )  زى القزم احلرشة اخلنىث املدعو األوم ح املالیني من املرصیني حجميهم  ه یف هنا مبجرد ٕاشارة ٕاصبع م ح
  . ألعراب األعرار األخرارلك الغزاة األغراب ا

 
  )  الشعبوية ( حيوانات ونفتخر

ة ٔاخرى ة وحيقر الشعب من  ح ميني من  سارى هيامج ا داء ا الشعبویة تعبري  یة حنرتم قلوط  ميو، فهل حنن ٔا
سار نصري ال  ريسوقة الناس ٔاكرث من ال س كطبقة ختیلیة  ، نعم  ؟ إالجابة رولیتار الك توىل احلزن الشیوعى ، لكن ل

ا ’ الوعى ‘كس وحقن بوت ار هيا من  م كام مهنالفارق ٔان .  ٕا ادیة ، ا حنرت ات  ، اكنفعاالت ، كغرائز كهبمية  ، اكندفا
ة فطریةچ  د ی ة مل یصطنعوها مه ومل یصطنعها هلم ٔا ق ا للك قوى الطبیعة ، حق رتام ا اك صار حنرت   . ابخ

ادیةحن نعم ،  للمرة األلف … لنا ،  ن هبمية  نا وحنن خناطب احلیوان دا سار خياطب العقل ف ٔاصال حىت ٕاذا  . نعم ال
ت وا خر ،  آلهتنا لكها ح ت ونف وا عم حنن قطعا ح   * !  ف

 
  همس الچيينات يخرس كل صخب غسيل األمخاخ

رامپ ٕاىل  رة ىف  ىف وقت اكن امجلیع تقریبا ومن لك ، ابملائة ٧٠ملاذا شهقت شعبیة  ا ة  املشارب ینظرون ٕالیه كنك
ىل خط العرق ؟ احلیاة الصیاصیة ا قلنا اشتغل  ري واسپ ،  یو لفك ٔاكرث  ،  قسم ٔامرياك لواسپ و سري  وساعهتا س

ة األمريكیة ٣٠٠من ثلىث الـ  سیة الورق ل حمل  (هذا هو خط العرق  ٧٠إالجابة ٔان رمق .   ملیون احلاملني لل ى  ا
ة ، )  party lineخط احلزن  ىل الفكر واألیدیولوچ د مالیني السنني -وجاء  ، ذهب التقسمي القامئ  بل ابألحرى 

ىل املادة -للوراء ارش ضد األعراق احلثالیة-رامپ  . ىل الچیني ،  ٕاىل التقسمي القامئ  اد  -وبدون حتریض م ٔا
سار ومن ق  ،  أنه عرق ٔاصالبل استعاد  جمرد ٕاحساسه ب ، إالحساس ابلشموخ للعرق األبیض ى ظل ال الىشء ا

ه قرو الم .  املسیحیة حتاول ق ف ى خيرس لك خصب غسیل األخماخ ابملدارس واجلائعات وإال ات ا ٕانه مهس الچی
  . الشیوعیة املسلمة لكها تقریبا

 
  سحر الفاشية الخفى

رامپ األمل ىف ٕاماكنة استعادة ٔامرياك  ، ٕاذن  ، للنقاء العرىق -بل لك ٔامم احلضارة-ىل حنو ساحر بطرقعة ٕاصیع بعث 
ى به اكنت هذه احلضارة وبدونه ما اكن ىشء مما اكن   . العرق األصیل ا

ا  ، ابلفعل خفىألنه  ؟ ملاذا خفىلكن  ، واحض ؟ حسر راه العنيحرف اتذ ألنه یوجد حتدید ،  ال    .  ا ابلچی
لیه مفهوم الرصاع املفىض للتطور   . نفسهچیني بل مفهوم ال  ، هذا ما یقوم 

                                           
ور صهيوىن نشط فرت أسرته مبكرا من اهلولوكوست إىل فلقس طيز ال * ئقى  . واقعة حتت اإلنتداب الربيطاىن آنذاكاملؤرخ إيهودا   The Meaning ofىف الو

Hitler (2020) حسب تسميتنا حنن املعتادة له ، يقول عن مهس الچيينات هذا :  
Humans are animals who kill other animals of the same species. They also develop the opposite, because we are herd 

animals. So we develop sympathy and love and collaboration and so on because a herd cannot exist without that. And so, there 
are two conflicting elements in all of human society and all attempts to fight the kind of Hitlerism that we are discussing here 
are really the attempt to strengthen one human reaction against another human reaction. The problem that we have is not that 
the Nazis were inhuman, but that they were human. That’s the basic problem that we have, with ourselves, not with the Nazis. 
We also act out our ideas. Fortunately, they are not Nazi ideas, but the Nazi ideas were acted out by people who were 
absolutely normal. 

دة األ ذا صراحة ، قوى منهما لآلخربناء عليه هو يؤمن مثال أن صراع اليهود مع الفلقس طيزيني ال بد وأن ينتهى    . ويرى أن ال خجل أن جتاهر إسرائيل 
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  بليون إنسان ٨النقاء العرقى سيستعاد حتى لو تطلب األمر قتل 

ع بني األمرن ة اخلیط الرف لتني ، هنا ميكن صیا ة ، ٔاو ابألحرى بني مر ري نق ة  ی ركة چ ا  تصبح  ، مر 
هذا تظهر الشعارات الشعبویة الىت جتمع ٔاحصاب العرق األصىل وحتشدمه لتطهري  ، األولویة القصوى استعادة النقاء العرىق

ة واردا كثريا ،  وطهنم متع ویبدٔا التفكري ىف البناء.  وال یعود مفهوم املنافسة البی وهنا  ، لكن مبجرد متام التطهري هيدٔا روع ا
ه ’ طبیعیا ‘سوف جيد املنافسة رشا لو هو عرق حضارة حقا    . ال بد م

ف القول  ، ابلتاىل ل قلیل-من  هيا ق ىل اشرتاكیة العرق االٓرى املشار ٕا ة  -ؤایضا ردیفا  ة نق ی ركة چ ٔانه ىف ٔایة 
رریة ة ٔام مجهوریة ٔاو رٔاساملیة ٔام اشرتاكیة ٔاو قان ،  سواء حضاریة ٔاو  یل ملك ون عرىف ٔام ال یوجد حمل ألسئ من ق

وب  نویة.  ٕاخل …مك سبة هلم ٔاسئ  ة ، هذه لكها ابل رجمهتم الچیی دة  ، ألن ٔاجوهتا موجودة جاهزة ىف  وىه املو
  .  ابلرضورة

 
  أخى جاوز الطفيليون املدى فحق اإلباد وحق الفنا

مویة سؤال ؟ ملاذا لك هذه ا ىل السؤال  ة و مسلمني یعىن بعد لك ٕالىل معلتوه :  رد  ، ٔاى رد فعل  سارج
ال كنمت تتوقعون ٔاهيا القوارض ضاریة اللزوجة ة م ة الثآف ميوقالطیة والتعكك لیات  …؟  ، مزید من ا كف الطف عندما 

،   هبدوء ومصت -البناءون والاكدحون-عن مص دماء عوائلها  -الشیوعیون واملسلمون والسود وسائر األعراق احلثالیة-
هنب والسلب كام ونوعیةعندما یتغ رب العامل ٔاو بقصف احلضارة ابملهاجرن  ولون ىف ا ر ٔافراخهم  رفع  ، كام بتاك ، ونوعیة 

ورد وبی ىل وصفة  هنار النظام لكه بناء  ة حىت  هبم لرضائب فلك كفل  نيڤسقف مطا ت الفلوس ىك  ریللیو ، ولطبع 
ابة  ی من حكوك إالجرامجما للك مهنم قرص وطیارة وخيت مضن قامئة طو  ؛ فٕاهنم ال جيب ٔان یتوقعوا سوى است

دة   ! ، ٕاابدهتم هنوض الفاشیة:  وا

 
  األلبابأولى حياة يا فى اإلبادة ولكم 

لیات موش تفاؤل وشاؤم كفى ٕالطعام لك الطف ساطة ٔان ٕانتاج البنائني مل یعد  ات بعد ٔان زادت  ، ٕامنا ب ، اب
ري مسبوق ىف  ىل حنو  هبم  ريةالعقود رشاههتم ومطا هیك ٔاصال عن  األ دهتم العددیة رضب لك هذا ىف ، هذا  ز

د ٔان األوضاع تتفامق مبعدالت ٔاسیة الفاحشة ال .   لت د األسود ریللیون دوالر ىف ٔامرياك  ١٠طبع م ىف جمرد سنوات الو
صادى والعجز عن الرضوخ  م، ٕامنا هو یوصله خلسف برثوة البنائني للنصفال یعىن فقط ا ، املسمل لنقطة الشلل الاق

ش سمهيا ابحلمتیات الطبیعیة .  ، حىت لو ٔارادوا ملزید من ابزتاز األالض ٔاو مبقو مأثورة  ،  وحىت لو ٔارادوا دى ىه الىت 
رش دامئا الاشرتاكیة تفشل ح ألن ىف لك مرة س االٓخرن تنفذ ٔاخرى للبارونة  لیة  تمن هنا جاء.  ٔاموال األ الاح

اب ا هذا الك ،   ، وال بد ؤان تبدٔا جع التارخي تعكس اجتاه دوراهنا ى القصوىپ ٔاننا وصلنا لنقطة األنرتو الىت یطر
رة ف مسى ابٕالم  ى بدٔاه حتمتس یوم قرر خمالطة الربا وران اخلاطئ ا   . راطوریةا

 
  اقتصاديات اإلبادة

ة عنواهنا  ٢٠٠١مترب  س  ١١یوم ىف  ت إالابدة ‘ٔاطلق موقع ٕایڤرى سكریني رص صاد مل الق ذ اكن .  ’ ؟ ٔاال من 
ى ٔانت تعرفه ابلتأكید ىل األقل ىف الیوم املذكور-انطالقا من سؤال مرشوع جدا  ل للك جرثومة  -وا لكفة الق عن مك 
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ةرشیة بصوارخي توماهوك الع  ات ب سعی التلكفة ف لو اكنت ستكون ، ومك  كام ظل األمر دارجا طی عقد ال
دة ب نوویة وا دمت ق   . است

 
  ! ؟ ملاذا نهرب للمريخ ولدينا األسلحة النووية

ريا یبدو ٔاننا هكذا  رب التارخئا رامكت  ى الىت  لب األنرتوپ ل ميكن ٔان ميحو ٔا ٕانه  ، ابهویعید للكوكب شب ، رث 
دة ، إالابدة رة دفعة وا لص من لك الربا ت الساكنیة ٕاىل  ، الت   . ملیو ٔاو حنوها ٥٠٠والعودة ابملستو

لثة املیة  لها ٕاال حبرب  ال ال ميكن  رجة من الاستف عمل ٔان هذه احلرب النوویة ن.  صدام احلضارة والربریة وصل 
مل ٔان .  الشام ابتت وشیكة جدا س لهذه احلرب حبر رمبا سیكون ؤا یا اجلنوىباملرسح الرئ ى یتواىل  رشق آس ا

ه دة ف ت املت اجون  ،  حشد مجیع القطع البحریة الىت متلكها اكفة ٔاساطیل الوال ذى من الپ ذ صدور األمر التنف ذ م
بذ 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/9307583/US
-to-move-the-majority-of-its-naval-fleet-to-Asia.html   . هنائیة لن ابلطبع عمل لكنا یو جهتا ا ٔان ن

یت كون ٕاال حمو  فوش والسوڤ هبام-ٕاابدة العرب واملسلمني  -ىف الرجلني-، وكذا  من اخلریطةالك رز ٔاذ ٕاابدهتم  -ٔا
ر ابخلطأ    .  بت احلر من شظا عرضا من جمرد الرشر املتطا

صار اء  ، ابخ سعى لكه للر سا  امل ٔاكرث جتا لق  ىل حنو دراىم من  ل  السالح النووى هبة رائعة من العمل ستع
لیات واحملرضني وذوى الشعارات والتقدم   .  ، وخيلو جذر من قطاع الطرق والطف

 
  كريدو الحضارة

وب للفاشیة یبة الفاشیة وما شابهورك لك ىشء ٕالميان  ، ملاذا مل یوجد دستور مك ستور األمريىك جيد  ؟ ٔافراد الك ا
لیهوتقدسه مالیني مملینة تب  ريمه ٔاو ٔا من اكن-مفاذا لو اكنوا  ، رمغ مرور قرون  قد ٔاصدروا دستورا  -مه ٔاو 

كن لیصبح مرشدا  ، للفاشیةمعلوم اللفظیة  ال التالیة من  قرس بنحو ٔاو آخرٔامل  ٔان من و  ، ’ ع الطریقٔاتبا ‘ألفراد األج
  ؟ سیطیل معر طور احلضارةذ اكن مث 

وبة ٕاال ما كتب مهنا ىف  … ال  ، املزدوجاللولب ال نؤمن ابلنصوص املك ىل ٔایة  انظر ملحق مقرتح الوالء لكن 
  . والرباء كریدو للحضارة

 
  ثانية من عمر الزمن ٧٠

ر ‘ما العیب ىف  ة للشعب ’ الزتو ق ، وىه ٕالغاء سريك األفاقني السف املسمى احلیاة  ٕاذا اكن یعرب عن إالرادة احلق
رطامن  السیاسیة ر  ٢٠١٠؟  زو ى یصفونه بأعظم  رخي مرص احلدیث ا هو ىف الواقع ٔاعظم جتسید لٕالرادة ىف 

الماكتب هذه ال  جاء بأفضل العنارص ٕاطالقا ف درج ، احلضاریة لشعب الفراعنة سمیته بعرص فریق األ ىل  .   سطور 
ة ٔایضا سبق وذكر  و ميوقالطیة املف ة ملشاركة امجلیع-مشلكة ا و سأهلم ف ال یفهمون  -ٔاى املف ستدعى الناس ل ٔاهنا 

ه  صاد االٔكفأ  (ف ولیة الاق یة  ، العالقات ا لیات التق الیة التخصص .  ) ٕاخل …، مستق ون حىت الساسة املرحشٔامور 
لیة السیج التصویتة الىت یضعها جاء ٔان من هنا و . فهيا ٔانفسهم ال یفهمون  ا ر ا ، ىه ٔانضج  ىف الصندوق ابمسىوز

  . عىن ببضع سنوات ضوئیة informedو
ا ابضنياملرصیاألبعد ٔان  شاركون ىف األنت ركنون لتطلیع املوضوع  ، ٕاال ىف اللحظات التارخيیة احلرجة فقط  ال  ، مث 

بة الفرعونیة الشهرية ، من دماغهملكه  رید ٔاى مرصى ٕارادة .   ركنون للك مع وجود الفرعون رمز احلریة والاستقرار ال 
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دامهو من  ٕارادة خمالفة ٕالرادة الفرعون بل ٔاصال  ، لنفسه ذ جفر التارخي وحىت .  مستوجب إال هكذا نظام احلضارة م
رة ىف التارخي غفا فهيا ومن الواحض متاما ٔاهنا  ، ٕاىل الیوم العاملیةهنایة احلرب بدٔات  ٧٠ ،  مضتنیة  ٧٠جمرد  ا رهة 

هىن  طاف ا سجیة جسنالزمن خفضع البعض لالخ ل حل ولتري روسوه ڤ -ٔانت تعرف من-من نوعیة األوابش  الباس
سكو    . ومونت

 
  إجرام الشيوعيةالنسبة الساحقة من الكوارث التى نعانى منها اآلن ترجع الستفحال 

  بنسختيها الكيرتية غربا واملاركسية شرا
ق عبقربة املدعو كیزن عن فكرة دفع احلكومات ألجور ألفراد الشعب لعمل حفر ىف األرض ل تف مث تدفع هلم  ، ٕاىل ما ق

ا ري ، ىف الیوم التاىل لرد ل هذا احلل اللوذعى لطامة الكساد الك شغیل مطبعة الفلوس ، ٕاىل ما ق ون  ٔاى  حىت ج
عى حلكومات ،  رسعهتا القصوى صادى ٔاو اج كن مثة دور اق ات مل  الص ،  ما بعد امللك اجلش  ، فقط دور ٔامىن 

ات .  والرشطة ورمبا بعض شئون القضاء ة التحتیة اكلطرق واملرافق رمغ ٔاهنا مرشو ئا امسه الب دعون لها ش فٕاذا هبم ی
ات ميكن ٔان یقوم هب ٔیة مرشو د ٔاو ٔایة رش ادیة  ر العادیة اكلرحب واخلسارة كا ٔاى ٔا ة حتت ذات معایري الاس

ة.  ٕاخل …ودراسات اجلدوى  ة التحتیة لیضم التعلمي والص ل األمر ٕاىل ٔان  ، مث بعد قلیل توسعوا ىف مفهوم الب مث استف
انیة للك ىشء س ما ٔامسوه اخلدمات األساسیة فقط ، وصلت ا ت الطعام وللتوظیف والسكن بل وصلت لكوبو ،  ل

  . امس دو الرفاهىف األممیة اخلامسة ىف ٔاوروپا ىل ماما احلكومة  ٔان ٔاطلقواوحلد  ، ولك ىش

 
  البشعرتية بل قل هو قرن الكي

  ت به الهجامة واالستحالل املنتهى التاريخى لإلجراموصل إذ قد
ستحقهىف الوا ، سبق وومصنا القرن العرشن بقرن الشیوعیة البغیض هو قرن  بل قل ، قع حنن نعطهيا ائ ال 

شع زنیة ال ة لٕالجرام ، الك از مجیع التصورات املمك ى یت الل وصلتنا للمنهتى ا امة والاست   . اله
دث الكساد العظمي ٔاصال ميوقالطى ىف الشأن  ،  هنا لن خنوض ىف ملاذا  سار ممثال ىف عصابة احلزن ا وماذا فعل ال

ري من املهنج الا صاد سیاىس یتومس الك صادى وكیف خطا اخلطوات األوىل لتفریغه من حمتواه التنافىس اجلدى ٕاىل اق ق
د بعد احلرب العاملیة األوىلپلشال  س نیكسون ٕاللغائه معیار  ،  ڤى املتصا ن الرئ ال ند ولن نقفز لعقود طوی وهل م

هب اصل لتغلغل الشی ،  ا رب ت العقود الطویٔام ٔان هذا اكن حتصیل  جتون    . وعیة ىف واش

 
  الشيوعية فى ذروة مثاليتها التى لم يستطع ستالني نفسه الوصول لها
  هى من كل حسب وسعه ولكل حسب حاجته

  استطاعچون ماينارد كيرت  …
سیطة ؟ فقط السؤال هو لیه استطاع ه كبري:  إالجابة  رسق م   . ألن اخلزان ٕالىل ب

ن  امن ٔا هام فعل  ، ٔاىت ابملال ىك جيعل احلكومة تؤجر الناس حلفر احلفر مث تؤجرمه مرة ٔاخرى ىف الیوم التاىل لرد و
ه ه ؟  عبىث ال قمية مضافة ف هام ال ٕانتاج ف س ابلرضائب وطبع الفلوس ومرة ٔاخرى  فقط صنفان من الرسقة ال  ، ٔال

  . حيمتالن التأویل
لهيا ابلفشلىه ٔانه  ، طبعا مثة فقط ٔاخرى رش الاشرتاكیة حمكوم  ه  ، ابلرجوع للیدى  ألنه سیأىت لها یوم تنفذ ف

other people’s money  .  
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  طريق األشواك
الصلو جن -فقط نقول  ل ، قرارات  ٔایوه -یب م االٓخر  ساطة الفقرا مه ٕالىل  ها تقطع وسط الفقرااملستق ، ألن ب

الل لك  مقاطعني وسط األغنیا من  ال م وتعلميهم و ة ٕاطعا سلب ىك توجه لبالو ،   ؤایوه.  ت الرضائب الىت 
ذ من األغنیاء ساطة ال یوجد املزید مما ميكن سلبه مهنم  القرارات ال تأ ، وىه رد  ، بل انتظرو ىف اخلطوة التالیة ، ألن ب

هيم ا حقوق البنائني ٕا شیل  د  ، هو حر طاملا   عیل ٢٠، ولو مزاجه خيلف  ، ٔاى تطبیق الرضائب الصفریة ولك وا
شفى و ٢٠كرىس مدرسة و ٢٠عنده هلم من حر ما    . وظیفة ٢٠رسر مس

س  ٔمن فقط ل د منإ  رد ٔانه املسأ األشد وجودیةالرضائب ل ىل األقل ألنه الىشء الوح ه اا  د م ستف ى  یع مجل ا
ساوى داه من ال  ابل ستميولك ما  عیة ورسقة ال  حق یعطى ملن ال  ادة توزیع للرثوة هندسة اج   ! متل التأویلحت ٕا

س مئات املالیني   ١  (دوالر  ٥٠٠، ویدفع الساعى  ) ابملائة من د ٤٠ (هل من العدا ٔان یدفع بیلل ج
ال من األحوال  ال:  ؟ إالجابة )  ابملائة دال بأى  ست  دیة ل س هل من العدا ٔان .  ، الرضیبة التصا یدفع بیلل ج

دال  ال:  ؟ إالجابة ) ابملائة ١ (دوالر  ٥٠٠، ویدفع الساعى  )  ابملائة ١ (املالیني  ست  ة ل سبة الرضیبة املسط  ،
ال من األحوال س .  بأى  هام مواطن  (دوالر  ٥٠٠، ویدفع الساعى   دوالر ٥٠٠هل من العدا ٔان یدفع بیلل ج

ات ساو ىف احلقوق والواج ال من األحوال ال:  ؟ إالجابة )  م دال بأى  ست  ة ل العدا  ….  ، الرضیبة املسط
ئا س ش دة ٔان ال یدفع بیلل ج لیه الرضائب بأیة  دوالر ٔاو ٔا ما اكن ٥٠٠، ویدفع الساعى  الوح ، ألن األول ال تعود 

رجع لك املزا واخلدمات للثاىن ولعالج فائدة بأیة صورة من الصور صار.  ٕاخل …ٔارسته ولتعلمي ٔاطفا  ، ب  ، ٕاىل  ابخ
ادة توزیع الرثوة عیة وٕا كون ٔاداة للهندسة الاج ه النظام الرضیىب عن ٔان  كف ف ، فٕان الرضائب تظل  ٔان یأىت یوم 

صادات الغرب ترتدى من سىيء ٕاىل ٔاسواو  ، رسقة ال حتمتل التأویل   . األسؤا ٔان ستظل اق
د ما تأویلالرضائب رسقة ال حتمتل ال  ب ٔا هتاب من ج د آخر ، ا ب ٔا ،  ، وطاملا هناك رضائب ، للضخ ىف ج

ل ٔاماممك سوى الرضائب الصفریة رضیىب’  هترب ‘فهناك  بدٔات للك والیة ٔامريكیة مستحقة حتیة و  ، ، واخلالصة ٔان ال 
جتون لهامؤخرا  ىل ٔاراضهيا من هنب لصوص واش   . حتمى الرشاكت 

سمى مبال معوىمجمرد جتمیع ٔاموال  ا خللق ما  ىل   ابلتاىل.   ، هو فساد  الناس قرسا ٔاو حىت طو ، املعاد للقضاء 
سیطة جدا   . ، ال فساد ال حكومة:  الفساد 

س فقط  … ري ىل ذكر بیلل ج سیط جدا الفردى املبارش و دها األدىن ال سمى ابألعامل اخلريیة ٕان زادت عن  ما 
اكام ٔاسل -، نعتقد  املؤسىس ا الطبیعة -ف ىل التنافسیة سنة ٔام ىل األمن القوىم ، ٔاهنا خطر    . وجيب تصنیفها كخطر 

 
  ندسة االجتماعيةلهصرى الحكومة كماكينة منتجها الحا

  جيوب البعض اآلخرفى البعض للضخ  وظيفته الوحيدة السرقة من جيوبقاطع طريق 
  لوقف العمل بقوانني الطبيعةكومة كمنظمة إرهابية تستخدم العنف لحأو بكلمة ا

ا تنافسیا ال -االٔكرث جوهریة من الفساد ٔا ما اكن معىن اللكمة  س فسادا ٕامنا فقط جنا لب ما تلوكه األلسنة هبا ل ؤا
ستطیع الاستغناء عن الرٔاساملینيفأننا  -ٔاكرث ستطیع الاستغناء عن احلكومة ال  ن  ، لكن  ، الرٔاساملیون مه  ؛ بلغة ا
ىل حرش نفسه   ى یطعم الناسربنا ا ات  ى یق ن ا   . بني االثنني كسمسار، واحلكومة ىه رجل ا

صاد مبفهوم الاالعودة املطلوب الیوم  لیه ق ل ظهور األفالطونیات والیوتوملا اكن  م اكنت  اتچ یات واألیدیولو پ ق ، ٔا
سان د ٕاللهام إال ا الطبیعة املصدر الوح رون ب صاد الطبیعى  هنم كرشكة، واكن امللوك ید منوذج الفرعوىن من الاق ، ا

راه یعود ىف صورة  ى قد  صادىا ب االتصال الاق من ممثلني الٔكرب رمبا كون لع یت .  فریق ميثل جممتع البزيس ىف مك



٢١٣  

اسبة رشاكت ٔاو حنوها ١٠ سبة تصویت م ر  ، ، لك ب منوذج الرابعى املركب من املوجودات وإال ال اب ادات لیكن م
ب الرشاكت ات الكربى لرتت ى تعمتده بعض املطبو ة اك الافرتاض ابلطبع ٔانه قد مت لكها مع  . واألرابح والقمية السوق

دا هذا من مفوسسات  ىل مجیع ما  اكبیة ٔاو ٔا ما اكنت-القضاء املربم  ة  -رطامنیة ٔاو كدائیة ٔاو  ا ٕاجرام اكنت بد
هتابیة استالبیة ال ٔاساس لها ىف عرف الطبیعة   .  ا

 
  منطقة الضرائب الصفرية

الصة  ٔایوه یة  و ٔام ة لو ا ا الرضورة القصوى اكحلروبفقط فرض ت.  ، الرضائب الصفریة ممك ٔاما األصل  ،  ىف 
شدة هذه  دم فرضها ٕاطالقافهو  األن موازنة احلكومة الضیقة  زال .  ال حتتا سمى ابملال  ،  سیادیةال وارد هناك ما 

اة السوسٔاشهر ما یرضب به املثل عند ىف مرص هو  بیع زائد هناك  ، هناك ىف لك ماكن ىف العامل مصادر مشاهبة.  ق
ة ٕان وجدت الرشاكتبیع األراىض و  رددات هناك ،   العموم ما لك الهواء و رخص املنامج واحملاجر واآبر البرتول والغاز و

ازل عهنا لو ٔارادت ألهنا جيب ٔان تمت مبزادات  ٕاخل …شابه  و ٔان ت س حىت بوسع ا هناك زال ال  ٔانه مك.   ، والىت ل
ش والرشطة ال-هذا ولو لزم األمر بعد لك .  موارد ذاتیة لل رية  نعمل زى مما زمان -حرب م ، منیل ع الرشاكت الك

البا ما یود مشرتوها اسرتداها ٔابدأاو  ،  ونطلب متویل مؤقت م اخلواىل ، ٕاصدار سندات شعبیة    . ٔایضا كام األ
ىل لالستدامة- الفرعونٔان یصدر  بل واجب الفوریة قدر إالماكن املوقف الصحیحٕاذن  لس األ مرسوما ابحملق  -ا

طقة رضائب صفریة ٔامة احلضارة التابعة  ، ویعلن  التام للك ٔانواع الرضائب   . مطلقةم

 
  محرقة املال القذر الكربى

الم-طبع الفلوس  ارج ىف إال لع ا سري المكى حسب امس ا   .  ٔایضا رسقة ال حتمتل التأویل -ٔاو الت
ذها  ، نصف ما مي البدوى االٓخر من مال وساء لنصفني ’  شطارة ‘ ، البدوى املعروف ’ إالنصاف ‘ٕانه  ؤا
سمى  ، لنفسك الل البنوك املركزیة العمالقة ،  ’ العدل ‘و ’ املساواة ‘وهذا ما  كد .  فقط یمت االٓن من  كون  ب 

روتك ذهبا مصهورا بنريان التنافسیة دراىل األمريىك ویطبع ،  هائل قد كونت   ١٠ بال حسب ٔاو سقف مث یأىت البنك الف
د األسود املسمل  رامه من ال ىشءعصابته اللصیقة ىل األالضش من ریللیون دوالر ىك یوزعها الو ن ٔا ٔاو  ، املرزقة ا

ار امة الناس الكساىل والفش بدعوى ٔاننا ال جيب ٔان نرتكهم فرسة للفقر واجلوع والانت فٕان قمية النقود تنخفض  ، من 
ة القامئ ق ساوى قمية الرثوات احلق ال ما مت طبعه مهنا    . ةوذهبك النقى قد صار بنصف قميته ٕاذا اكن م

ه مث مرضواب والقرن العرش  رم نیة السوداء  ٢× ن  هيا إبضافة األعوام ال ت األبیضاملشار ٕا لت ابلب ت  الىت  ، و
ان وقت،  كام هائال من املال القذر ىل األقل حرق-اسرتداد  و ى  -ٔاو  لك هذه الرثوات الومهیة من ریع الپرتول اك
ه الشیوعى رووسی  ود لتڤ م وب و د  رةٔابناء احلضا من ج لكروش مشاخخ اخللیج وما شاهبهم ممن ال فضل وال 

فوشیة املغشوشة املسممة واملرسطنة هذا  هلم فهيا ات الصناعیة الك ت ت املنت ریللیو ، وصوال ٕاىل ما مجعته من 
ال ٔاپل وسال رب ٔام كوش املمتد ألمرياك نفسها  ا ومالیا مع الف ىل  اودجاىل الطاقة الوخسة بیئ ، مرورا مبا مت توزیعه 

عیة ودمع  ممیةالطبقات احلثالیة ىف االٔ  الج جمانیني وطوابع طعام ورامج اج اخلامسة وبل ىف ٔامرياك نفسها من تعلمي و
  . تقریبا للك ىشء ىف احلیاة

ل  ادهتا ملستحقهيا من البنائني ة پیاألنرتوحرق لك هذه األموال لن هيدٔا للفاشیة ابل ق ني ٔاو ٕا فائقى الرثاء ٔاو الاكد
سطاء ممن ذات یوم هؤالء ؤاولئك كسبوا ما كسبوا ىف ظل تنا ة ٔاو  فسیةال ق ل .  ’ طبیعیة ‘رٔاساملیة رشسة حق ٔاى 

سجدى لال ارشة وحتدیدا وبالك ث ثقفمتومه اد العاملى جيب ٔان یصوب م ، وهذا لن یمت بدون  هوادة للامل القذر ح
شلك ىف شیات فاشیة ت ل ان احلضارة ت م ساریةوطبعا تص ، األعراق احلثالیة دلك ب ،  فى جسد لك ذوى املیول ال
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لك ما یقع للرشق من  ل ٔاقل من رضبة نوویة شام تبخر من الوجود  املیا ال  ،   البحر األمحر وصوال لپكني وموسكوو
ٔسنانلك ق یا مكجرد بدایة سن ل   . ارة آس

رتاق لك املال القذرتالىش وابء ال مع طبعا وطبعا  صاد العاملى اب ا ،  ساكن ومن مث الاكامش احلاد لالق سیصبح م
كن من جدید  هب ٕان مل    .  للمقایضة -ولو جزئیا-العودة ملعیار ا

 
  القحبة تلهيك

  الية قد فشلتسميقولون لك ها هى الرأثم الشيوعيون يقومون أوال بتسميم البئر 
ادة ال ٔاتباىه  ع نفىس من الفخر هبا ٔان جدا ، لكن من القامئة القصرية  ىشء مما ٔاقوم بهٔا  ٔشیاء الىت ال ٔام وسط -ل

ى اندالع األزمة املالیة العاملیة قى وراء هذه أ رى سكریني ڤاكن موقع ٕای -الفزع والهلع الهائلني  رم احلق ول من مسى ا
هول فسهم امجلهوریون ٔان ٔان ٔاصب ، بل األدىه ساعهتا  الاكرثة شريوا للمجرم  من هول األزمةاب ، وبدال من ٔان 
قى شاركون  احلق ميوقالطیة ، راحوا  س بوشالعصابة ا ىل الرئ   . تطبیل ٕالقاء اللوم 

ون ني  ذ الامس الشیطاىن هو ابلطبع الشیوعى بیلل لكی ى ٔاطلق العنان لبنىك الرهن العقارى احلكوم ، هذا ا
ىل قرص متلیكالهادفني حلصول لك  سول ىف ٔامرياك  سممي البرئ ٔاوال.  م وب الرشفاء  ،  ٕانه  و من ج بنوك مملوكة ل

رد ٔابدا ن املعدمني قروضا یعمل امجلیع سلفا ٔاهنا لن  رشد یون املسمومة ىف سندات حتوط ٔاكرب  ، تقدم للم للعالج تدمج ا
ٔ لك بطن اجل  ى ابت مي هنار فأكرب ٕاىل ٔان جفأة ینفجر العفن ا كن من اللحظة األوىل سب وال  ،  البنوكهاز املاىل و مل 

  . تلویث الرٔاساملیة املتوحشة بقاذورات اشرتاكیةسوى 
د األسود الشیوعى ٕالنقاذ الفاشلني ممن اشرتوا ت ی ٔان  ،  الج ذ العالجارة ذالقذارة ق وزید ل الو  األوراقتد
مج هائل لرشاء السندات وسفحها ىف األرضشهور  ١٠ ىفریللیون دوالر  ١٠طبع بأن ی  ، املسمومة ر ٔانت ال ٔاو  . ىف 

هتزها ك دون ٔان ت رك ٔازمة تفلت م لكامت  You Never Let a Serious Crisis Go to Waste ستطیع 
ىل األمر  ري رام مانیوللق هبا  یة الك ظر املاركسیة اللین ق  م لصوص الشوارع الصغار ىف  املسمل ىف عصابةالقرد ، رف

  . شیاكجو
رامج حصیة دمع قطاع معوىم فاشل ، ٕاذن ريه  ،  ريه ، و ، ٕاهنا ىف   ها ىه الرٔاساملیة قد فشلتیقولون ، مث  ، و
ینا حنن احلل ٔازمة هنب والسلب ، و ى هو املزید من ا یون والرضائب  ، ا ، املزید من السموم حتت مسمى ا

ر ىف التع ئة والاس ة والب لول ٔام مزید من الكوارث . ٕاخل …لمي والص ساطة ؟ هل ىه  رة یعرضون دوما  ، ب الربا
لقوها ن  كٕاهنم .   ، وعند معد وختطیط مسبقني لوال لكوارث مه ابألصل ا   . القحبة تلهیك وٕالىل فهيا جتیبه ف

ت االٔاكدميیة جاء بعد بضع سنواتاجلدید  ، املهم ال ،  ، ٔان ٔارفع املستو ه من م الب تدى  ائزى نوبل ىف قداىم م
صاد  ميز املاركىسٔاى -الاق لهيا رشموط النیو یورك  ل ٔان حيصل  رتام ق را ابال صاد اسام جد م اكنت نوبل لالق  - ٔا

راسات املسهبة املفص ومغرقة العلمیة ٕالثبات هذه  نا-الىت كنا هذه ،  احلقائقسطرون ا ريه ، سذاج  - ؟ اماذا 
سیطا وواحضا وضوح الشمس ري ٔامرا   . ، وسهل ألى طفل مالحظته  نتخیلها یوم الاهنیار الك

 
  ال شىء يمكن أن يفشل الرأسمالية املتوحشة

  والهاحتى ال تعرف دورات كساد وال أزمات وال ديون وال هى 
سوا هبا الرٔاساملیة املتوحشة ني د ة وال ، ٔاما  ما فشل ٕاذن هو الاشرتاكیة  ى مطلقة املنا الرٔاساملیة املتوحشة فه

، وال حىت  ٔازمات وال دیونال تعرف  ، الىت قد یلوح ٔاهنا ٔاقوى ىف هلفطات ماركس؛ ال تعرف دورات كساد  تفشل ٔابدا
دثت قط ٔایة ٔایة مشالك من ٔاى نوع.  الهوا ركهتا وشأهنا ملا    .  ، فالسوق تفرز وحتل لك ىشء ٔاوال بأول لو 
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ه  ٥٠ٕالىل لكمك لمك العته ٕانه  عو بیه مبا ف اولوا تق ميیىن جدا ‘سنة ابلظبط بت لتون فرییدمان ’   ا ض  (م ل ٔان ی ق
مه األقدم ه بتطبیق  وشت و مبجرد .   Monetarism، العته املسمى النظریة النقدیة ٔاو املدرسة النقدیة  ) ب

ىل األرضجمربا بعد عقود من السیاسات الاشرت -نیكسون ما قال  صاد ابت خضام  -اكیة جسدت واقعا اكرثیا  ٕان الاق
هب هب حبیث حيتاج سیو ٔاكرب من رصید ا سبة ل والر ابل ؛   ، ٔاى ٔاول طبع للفلوس  ، وقام بأول حتریك لسعر ا

ل ابلغرب كساد ممیت اكم شهر ٔازمة البرتول و ة تطلع ، اكنت فرصة ملاكینة اجلعري  ومبجرد كامن ما جت بعدها  سارج ال
لوة ٔاوى ااااه طبع الفلوس فكرة  ج ٔاكرت وتوظف ٔاكرت زعق  سلف الرشاكت فها ت ، بل ع البیعة كامن ابلتوازى   ، ها 

سلف املوظفني  ن -القدام واجلداد-ها  رتاع امسه كروت االئ زودوا الاسهتالك وابلتاىل  فلوس فوق مرتباهتم اب ، فها 
ج ٔاكرت  زید سوق إالنتاج والاسهتالك  ؤاكرتالرشاكت ها ت ار فها  اىل الب سلف اهلمج بتوع ٔا ، مث فوق لك ده ها 

ة ائرة اجلهمنیة بأرقام فلك   . ، وهمل جرا هذه ا
ر ف طبع الفلوس سیحفز ٔاسواق املال ٕاذن  ر الاس زحفف حفز إالنتاج ف حفز الاس هتالك ومن جدید حيفز الاس
منو یعمىقال یكام املهم ، ف ٔان ده منو ومهى ٔاق ألن الفلوس بطبعها تفقد قميهتابغض النظر .   من جدید النظریة النقدیة ال  . ا

ميپتوصیف لها ٕاال بأهنا  د م الزبون اجلدید وسد القدمي وزى سك هنارده ،  متویل ا كره  ٔى  ، استلف من  وزى پ، و
ار احملتوم ة مآلها الانف مي هو فقا القة بني طرفني البزيس واملسهتحولمت الا . سك صاد من  القة ثالثیة  ق ، ٕاىل 

ال العرض والطلب ٔاو السوق احلرة احلكومة ومطبعهتا طرف ٔاساس فهيا بل ىه احملرك األوىل لها س م مث قلمت .   ، ٔاى ل
لون زمك ا حمافظني و ا نعمل تضخم لكن ها نوص لـ ، حصیح هد ٕاح /٠ ٢ف

ه لیه  .  س ٠ كون ف والد الوخسة 
اصة لو كنت ال تلقى بدررك للخنازر تضخم ٔاصال ه منو ٔاصال ٔاصال  ن ٔام   ، ٔاو ف ، بل ٔاصال ٔاصال ٔاصال مال د

صاد م األساس   . احلكومة ابالق

 
  عيشنى النهارده وموتنى بكرهكفانا 

  كفانا سرقة أجيال
  قلوطية-كفانا ديموأو باختصار 

دود  منو ٔام منو احلدودحتدثنا كثريا عن  منو ، عن انقالب املنحنیني ، ا كامش ال ا  . عن ولع الشعب الیاپاىن ابال
صاد بطبع الفلوس اول فقط جماراة منو الاق ة ىه ما جاء بعد شهور ابلاكد ، نیكسون رمبا  ق ظهور ما :  ٔاما الاكرثة احلق

منومسى ابلنظریة النقدیة الىت جعلت طبع الفلوس من ٔاجل طبع الفل الق ا كوىش  ، وس هو  املنا الف وقد وصل األمر ىف 
د ‘لكى الفقاعیة الیوم ألنه ابت    . اخلالق للمنو ’ الوح

ه هذا  رم منو  س ٕاال ا ميس  پوزىل ىل  ،  ك بدون منو لن یمت سداد دیون القروض وعوائد السندات وقد انفجر هذا 
ري  یا مث ىف الزلزال الك ة قروض املساكنه األزمة املالیة العاملیة وهذحنو مدوى ىف ٔاسواق آس   . املرة اكنت فقا

مي  پوزىال  ال القادمة رسقةسك ن  ، من األج یون اطلق بطاقات االئ صاد ابملال املطبوع ال سقف ل اغرق الاق
س رٔاساملیة  والرهن العقارى ه ل قىٔاساسها املال لكن املىه لكمة وواقعیا  لغو نعم.   ، هذا منو لك ؤاق معیار  ال احلق

هب   .  ا
كوىش ٕالىل  ، ال  ٔاس ٔامك  ماركس قال دورات الكساد ظاهرة حمتیة ىف الرٔاساملیة ة حمتومة للمنو الف ، الكساد ن

رة متعات اكم امسها الربا متعات بل  م النقاء العرىق والقوم-؛ آدم مسیث  بتعم احنیازاتك للفش وحلثاالت ا ة بتاع ٔا
دة ٕاجنلرتا وسكوتالند سانویة األفالطونیة جالبة العبید ’   رٔاساملیتمك ‘ال شأن   -احلضاریة وو ة إال الشیوعیة احلكوم

  . الفقاعیة اجللوبیة
متویلیة  ة  د للتفرقة عن رٔاساملیة آدم مسیثمصطلح ج  Financial Capitalismٔاو املالیة الرٔاساملیة ا إالنتاج

تیة ة املعنو ن .  املادیة ال الورق رالاامة ظهور بنوك  وأ ظهور صنادیق االئ س  ،  س جتمیع املدخرات للمتویل املاىل ول
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رب البنوك  اریة التقلیدیةإالنتا  عون وشرتون املفقط  ، الت ر ی رو الاس ا.  المد ىف القدمي اكن احلرىف  ، كام ٔاسلف
ار مه  هو الشخص لیة احملتقرةاملرموق ىف جممتعات احلضارة والت نیا الطف نبضات ئا جترید املال ش یصبح ني .  الطبقة ا

ىل شاشات تداول  د ذاته ، ةعهو السل ،  یباع وشرتىضوئیة  متى اق املادیة لیاكد ی طفهذا خيرجه من ن ،  سلعة ىف 
ت الفلسفة املثالیة   . ملعنو

ة ألى النقاء العرىق احلضارى ٔان جمددا شدید ال هنا جيدر فقد  دى جدا لالستدامة الوظیف ة رشط قا للربكة الچیی
ىل حنو ٔامع ٔان  ، جممتع حضارة ى اجلحمي ؤارش مرارا  دث األنرتوپ رد  ،  ال حما ألسباب كثريةسی س  ٔاى ل

دها إالجراءات الاشرتاكیة ر ٔانرتوپیا  . و كون حمدودة األ رية قد  ةبل هذه األ ركة حضاریة نق مسهمة ىف ٔاو حىت  ، ىف 
دد ةطبعا  ، ازدهار الچیني  دود معینة ٔاو مؤق   . لو طبقت ىف 

د ، اخلالصة … كرسها سوى ىشء وا ائرة اجلهمنیة لن  سارى ولك ،  إالابدة:   هذه ا ة اجلسدیة للك  التصف
امة   مسمل ىل، ٔاو  منو یعمى املذكورة احل.  لك طف دلكن منیة األشدها لقة لقد سقط من سلس ا  ، ال یتلكم عهنا ٔا

ائرة الضلع اخلفى ٕالىل  لىل ت ا ري النقدیةبی ت النقدیة و سارع فوق لك النظر منیة ال دد :  ٔاسیة و منو 
ىب ر فوق ٔام رشیة بتاك لكستومات ال لیاتى الاب جنز االٕ فح ، إال اء واألسافل والطف د ذاته ، غو هیك - كفى ىف 

ان عرق احلضارة   . ٔاسیة األسیةمنیهتا ألن جيعل  -ف هو مجمد ٔاو ینمكش ىف ب

 
  كلمتني مترادفتني بالضرورة -وال يجب أن يكونا-والنمو ليستا  الرأسمالية

ان الوقت للفصل جمددا بني مفردىت   سادة … منو، لقد  ، واخلط األمحر الفاصل هو اللكمة ٕالىل  الرٔاساملیة وا
منو مفهوم نوعى ال مكى  Q-U-A-L-I-T-Yاسهتجیناها ٔالف مرة  ىل ال متدد ٔافقى ، ا ٔ لغو وحبمك  . ، صعود ل

اصیة التعریف ال بد  ادة تعریف  ال  ،  للمنورسطیة واالٔ طبیعیة ال من  ٔاو ٔا ما فالطوىن ٔاو ماركىس أ  وىاراشووپإب
  . اكن

ة القدماء  ، النوعیةلكمة تذكر دوما ٔایوه دع السوق یقرر لكن  س نصی ذر دوما  ، ال تلقى بدررك للخنازرال ت ا
لیة واجللوبة و املري  رفع عینك عن  ،  لك وجوه الرتخصاكن صار ال    . ىپ األنرتؤاو ابخ

م … ى نوجه  هذا ال   ؟ فقط السؤال من هو ابلضبط ا

 
  ) بما فيه حراستها من نفسها ( رأسمالية مطلقة التوحش يحرسها عسكر مطلقو التوحش

اركیة  ء ٔاو درجة جشعهم-األولی ر ب  -ٔاو ٔا ما اكن امس األ ذ كتب فهيم  ؟ مستدام (مه س ىل األقل م مه كذ 
س من ٔاسباب  ، ) صااب لعناته بال حتشم ٔارسطو ب رئ الل وسقوط ٔاطوار س جيب ٔان یوضعوا  ، ٕاذن.   احلضارةامض

ا ب  حتت الرقابة الصارمة طوال الوقت ابعتبارمه خطرا اكم ى جبشعهم األمعى املرتاوح ما بني  ، ةتوقو موق یفامقون األنرتوپ
رة ارى مع الربا الب العبید حىت التداول الت ة  . است تعبري حریة السوق ف ال خيل ابألمن القوىم اكف جدا لصیا

لهاامل  رجة العلیا  ، شلكة و سمیة مواطىن ا یبة الفاشیة-من هنا فٕانه ٔایضا اكف جدا  سیط  -الك ترص ال هبذا الامس ا
  . Sustainability Councilجملس الاستدامة :  جدا املعرب جدا

منوذج ٕاذن هو  حراسهتا  شمل ابلرضورةوحيرسها هذه  ، رٔاساملیة مطلقة التوحش حيرسها عسكر مطلقو التوحشا
اىت ، من نفسها ار ا اتورات روما جالىب العبید من جشع وقرص نظر  ، من الانت الطبقة الوسطى إالجنلزيیة و س

لیة األمريكیة املعارصةو    . املرياكن
ش حيمك وال مي اص جدا ، نعم ؟ هل اجل رخيى  اء  یبة الفاشیة است ل  ،  ال مت لكن حتمك ، رقابة ، الك ٔاهل 

هال والیة  ، وعقد ة:  األفقه فق ادة اخلاصة للقوات املسل   . الق
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ريوجد ٔانفسنا ىف اكون قد  إبجابة هذه األسئ ، الضابط واحلمكذ سیكون  وكیف ابلضبطمن  …  لفصل األ
اب   . للك
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  شر أو وضيعا كابن صهاك وستالنيسواء كنت عظيما كخوفو وثات

  تهرجبدون سلطة مطلقة وغري كده تبقى أنت جاى  إنجازال 
قى ألیة ٔامة اىل الكفاءة  القائد احلق لام ابلضبط ألى كیان  ش -، م الٔاى ج وحىت سواء اكن لصا وضیعا  -ٔاو رشكة م

ن صهاك ٔاو ستالني رش امسه ا دة .  ، فهو حيتاج لسلطة مطلقة ىك ینجز  ، ٔاو ٕالها عظ امسه خوفو ٔاو  ٔاوامر وح
ىل ألسفل ز من ٔا ىل.  الاجتاه  رضه القرار قراره هل یلغى التغذیة الرجوعیة من ٔاسفل أل ت وال املهم.   ؟  رطام  ، ال 

ة معرفة رٔاى الشعب الم وال ملكامت من ٔاى نوع حب زة الاستخبارات معلوها لیه.  ٕا ئا   ٔاومال ٔا كون ٕاجنازه س ؟ قد 
هنب والسلب املسامة احلیاة الصیاصیة  جدا ٔاو عظ جدا ة املزایدة والابزتاز وا د املؤكد ٔانه ىف ظل ج ، لكن الىشء الوح

لالت بني - ميو -األحزان الصیاصیةتقاول السلطة وا د هل ٔاتوا هبا من الپالى -طیة و قلٔاو لعبة ا الىت مل یقل لنا ٔا
شن ٔام من إالكس بوكس سنوات  ٨ما یمت بناؤه وٕاجنازه ىف :  ولمك ىف ٔامرياك ٔاسوة حسنة.  لن ینجز ٔاى ىشء -ست

ه-یمت هنبه وحموه  -بفرض ٔان مسحوا  هبذا ٔاصال- ىن التالیةىف السنوات ا -ورمبا ٔاكرث م   . ل

 
  فى حالة واحدةال يوجد تقاول للسلطة إال 

  ) يةالغرب قلوطية-يموداملسخرة املسماة ال (أال تكون سلطة أصال 
سهو بني األرجل قل  ات ، ال تعود سلطة بعد ، عندما تصبح السلطة كرة ت هتب وميني یلحس الف سار ی  ،  فقط 

ىل ٔارض الواق رى ألى ىشء ، علكن ال ٕاجناز جدى    . هیك عن توقع رؤیة طوی ا
ىل األقل احلمك ذو الصبغة العسكریة الواحضة والتفصیل سیأىت الحقا-احلمك العسكرى  و ال وصفة سواه  -ٔاو 

صادى قدمةلو  یةالٔ ٔایضا هو احلل بل  ، سعى للهنوض الاق شدد مرة ٔاخرى ٔان مثة  ، لك دو م فرق السام من فقط 
ار ٕالىل ب بني الالعمى  ال عمبعصور والقذاىف رنالات الك اشیة ٔام ممن یدمرون  ،  وبنقسمه لكم عهنم وبني األوم

صادات  متعات بل -الاق ى  - نفسهاا د ا ىن الىشء الوح ة والتافهة یص مرىم بت ام ة ٔاو التافهة ٔاو اله ام عقوهلم اله
  . الاشرتاكیة:  معا
م ت مة الفاشیة ،  راطوریة الرومانیة ’  املشذبون ‘ة ىه  ة حترس قمي إالم ة مسل ، سواء اختذوا صورة كت

دث ابلفعل ٔاكرث من مرة ى  راطور نفسه األمر ا ى، ٔاو مرورا مب  ومت سلطة عزل إالم ، ٔاو وصوال  وسامرك ی
لك صادیة  صاد احلر وحامة استدامة املعجزة الاق رنالات القرن العرشن حراس الاق هيم من قوةل   .   ما 

 
  هى الطريق الوحيدة األولىالطريق 

ون للحمك سة ملاذا ال یصلح املت نیة ح طخبون ؟ ألهنا تو م هيم، واملنطخبون  ، ألهنم م خ ة ىف ید  ،   جمرد دم
ة ىف ید  ومه دم خ نياالٕ و زتن  ، الم ن وم ة حمرضني مزاید ٔاما املؤسسة العسكریة  ،  شیوعیني ٔاو مسلمنيٕالىل مه حف

ذ امجلیع  بال مراجعة ٔاو نقاش بعد ذ حمك آلیة اختاذ القرار بواسطة دائرة ضیقة من اخلرباءف  تترصف فٕاهنا  ،  مث تنف
امك فرد لكى إالرادة ذاىت ومستقل إالرادة ا بعد ٕان مل یتوافر حىت هذا  ؛ ك احلامك الفرد وهو املستلهم من ذ حرف

سق مع قو    .  ة كام عرفها الكوكبچ انني احلیاة البیولو وامل
ا رخيیة ورسو صاد فائق الكفاءة  . استدامة:   األمهو  ،  حنن نبحث عن فاشیة ٔاكرث  ستلهم روح الاق فاشیة قدمية 

ة وحشة ، للعصور امللك دث عن رٔاساملیة م صاد نت ة خمتلف ٔایضا ، اق ا للقوم ة وطبعا نقصد هنا القوم ، كام ٔان تعریف
شمل  ربطبل -احلضاریة الىت  رب خریطة العامل -ابألحرى  دة    . جزرا 
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راب معسكر احلضارة  ىل اكمل  و ریدها فاشیة جتسد  عى ل صادى والاج ور الاق ة ا  ، تعلمي (احملق التام لبد
نات ، دمع ، حصة ة حتتیة  تأم تصف  ،  ، ب لهيا التارخي جفأة ىف م قظ  نونة الىت اس زنیة ا ٔا ما اكن من هذه البدع الك

ش والرشطةحمق  ، القرن العرشن اء اجل ل والقمع وس ٔاى ىشء ولك ىشء ابست رى ،  ) وس ، الق ومن مث سوف 
دة و الرٔاساملیة املتوحشة ترضب من جدید اء واحلیاة الكرمية  ’ طبیعیةال   ‘، ابعتبارها الطریق األوىل والوح ق الر ، لتحق

ة  تاحلثاالالتطهر من ، بعد  للك طبقات شعوب احلضارة خاخلارج لیاتوكذا  ، ا لیة ٕاابدة الطف ا سقط املتاع  ا
متعى ة ، ا م امة لك من فش وكساىل وذوى املهن ال اریة لعملیة األیض احلضارى ٔاو    . الفضالت إالج

 
  مونيحكوأثرياء ال يملك عسكر ال 
ت شتق مهنا لك احلر صاد ىه احلریة األم الىت  رش حریة الاق ت  ، حسب مارجاریت  وبدوهنا لك هذه احلر

ات ، من مي حيمك . ومه م امللك ة من ٔا ا شري  ساطرة ٔاخرى  كون ابلفعل قاب للعودة كام سبق ؤارش وس وقد 
  . للم خوفو الثاىن

ة حلظات ضعفها كام رٔاینا .  ختور قواه البدنیة ٔاو العقلیة ٔاو ٔا ما اكن ، امل یضعف ، لكن ىف املقابل رٔاینا ٔان للملك
اتورات روما ٔاو  ا س كونوا قصريى النظر كام ىف  لیةٔان ٔاحصاب الرثوات قد  ا دوما .  الفضفاضة املرياكن من هنا تأت

ة من لكمة الفا د ذاهتأافضل ٕاجابة ممك ن اشتقت ٔاصال ، شیة ىف  یبة الىت رٔایناها  ، من ٔا ىل ت الك وسبغت امسها 
رية لنظم احلمك العسكرى ىف القرن العرشن ماث مبعجزاهتا  .  تعزل ٔاابطرة روما لكام لزم األمر زال األم الك وطبعا ال 

ا ة ٔامام ٔاعی صادیة ح   . الاق
لهم  ل وعقد شا ل هو األمن القوىمعسكر ال مي ٔاهل  ىف ٕابداع ورائعون ىف تولید الرثوة ورجال بزيس  ، الشا

ل یات املستق رمسها الفریق  ، تق اوز اخلطوط امحلراء الىت  د ٔاى ىشء ٕاال ف یت شاركهم ٔا مطلقو احلریة والتنافسیة ال 
شغ سوى األمن ى ال  سب ال  .  األول ا رك  -األمن القوىم-ختص الاستدامة الىت عمیاء ال بقعة لكن  لهيم  وجب 
ل الاستداىم ر هذا الشا  مصمرى ىف دماهئم قد جئاى آل البزيس ممن -لهيم ممن التخصص األمىن ألهل /  تقد

اتورات روما ج لیة معى ىب العبید ٔاو الس اقشةلهيم  -ٕاخل …جتار املرياكن ته دومنا م حياول متاما كام ال  ، الانصیاع لفرما
الق القمية معهم   . هو تقامس ملكوت تولید الرثوة واست

ا قابل لالستدامة واالٓخرون الیربز سؤال  وال ال یعرفون إالجابة ٔاهل احلل والعقد عند ال ميارسون :  ملاذا منوذج
ة تولید الرثوة ف ة التحتیة ابملصطلح املاركىس  حىت ینظرون لك ج ىف الشیوعیة.  ، ال شأن هلم ابلب و ت ، ىف إالسالم  ا
امة وش اجلهاد واله و ىه ج ب ا ى جمرد رق د  ، ، ٔاما الفاشیة فه ىل ىشء وا ب  برق كون هناك رق ، ٔان  ٔاال 
داء احلریة یرتك لك ىشء لقوانني الطبیعة   . ، ٔان ال حریة أل

ینا  ، بعبارة ٔاخرى ش لن مي فلن یفسد سیكون  ازلج ٔاو خيذل الشعب وقمي لن یفشل  ، ٔاو یرتهل ٔاو ی
لیا مكرسة ألناحلضارة  اصة  ادة  د حمدد هو  یه ق ل وا رٔاساملیة لن حتمك ینا ابلتوازى وكذا  ، األمن القوىملشا

ال فلن تفسد ولن  لب العبید ف م ىل غرق احلضارةست لل وتذوى حتت معاول ٔاطامع األغراب    . ت
رت ٔاى مهنام بقوته وجتاوز خطه املرسومٔ  ، لكن ماذا لو اصطدم الفریقان مدنیون یتومهون سلطة ٕاصدار األوامر  ،  ن ا

سعون للرثوة ، ألهل السالح سیطة ؟ ٔاو قادة عسكریون  س جممتع حضارة ولیذهب امجلیع للجحمي ، إالجابة    . هذا ل

 
  ؟ هل يظل قرار الحرب مرتهنا بالكامل على الجهوزية اللحظية لتمويلها

لیةسؤا ل:  ل ٔاكرث اح یات املستق منیة تق ات ؤانه كثريا ما یقال ٕاهنا ذات  ٔاال یصح مسامهة احلكومة ىف  حتدیدا اب
هيا ل ولوج الرشاكت اخلصوصیة ٕا ال مرشوع اجلیل اخلامس  ( طبیعة مغامرة حتتاج ٔالف حساب ق من هنا جاء م
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اسوب  ت رشاكت الیامببادرة من احلكومة لل رية مئات األم الىت تدحضهال رمغ ٔان .  )  احلقلپانیة لكرب  هذه املقو األ
ذ ٔاو إالرسائیلیة رشاكت السالح األمريكیة  ( الیا وىه بزيسات رحبیة مستق تنف ل  یات املستق د ٔاعظم جهبات تق ٔا

دٕاطار دورها الوظیفى للحكومة فع ٕان اكن ىف ممكن لكن نقول نعم ذ  ، ) متاما ٕاذ ابملثل یقول .  األمن القوىم ، الوح
البا ل  ل بعد ٔامن قوىمالتارخي ٔان ما اكن  یات املستق رتع احلاسوب  ( تق رة ٔاو ا ت  وأ من شطر ا ٔاو غزا الفضاء إالنرتن

ان  یة العالیة سوى ذ الك رشااكت معىن هذا  ، حسنا.  ) ؟ املدعو املؤسسة العسكریةشدید التورط ىف شئون التق
ات مستقٔاو ك  ،  وبني املؤسسة العسكریةسات البزي بني  ارش ملرشو رتأى بني األمرن حسب  ،  متویل م ٔاو ٔا ما 

نه ىض احلال ىف ح   . مق
كون  اءات قد  ل هذه الاست صادیة ىف م شطة اق القة عضویة هبا و فهيا ختصصیة اخنراط اجلش ىف ٔا معینة  

رى الطویل ٔان ، فٕاذا جعلها مرحب  وسبق ماكفاءة متزي  ىل ا ال یعود قرار احلرب  -ولو جزئیا-ة فسیكون من مردودها 
صادى للمجمتع كلك ىل الوضع الاق فع الرضائب  مرهتنا ابلاكمل  ني غرةٕاذا ما ، ٔاو جلاهزیته  ىل    . حتني ت اللحظة 

 
  پينيريا-پينوتشيت

  روچرز-ثنائى القرن العشرين الوحيد األجمل من أستري
وشت ة مقارنة ابلفاشیة التارخيیة هو منوذج پ دث منوذج ولع ٔاكرثها ٔامنوذج ريا/   ٔا القامئة الىت توجت لكن  ، پی

كون ٔاطول مما تتخیل اىئ العظمى قد  ائیة است ا .   هبذا الثناىئ عظمي الاست كو وساالزار متتد جغراف ٕاىل من فرا
ريهاملا یویة  منرنالات ابرك ولىي كوان یو و منور الال آس رجع ل.   آلهة هنضات ا اوز  ا ولو  ورا ها نلقى ىف طریق

ىسامرك و  ا اكر سألت عن حىت ولو  ، م ل املاج مكل  ثةما ق نا األولمعا الطلعة ها  لكه ملوك ولكه  ،  لغایة م
  . عسكر

ف القول هنا ، ٕامنا  لسنا بصدد مسأ لطلبة إالحصاءف خيص جتارب احلمك العسكرى حنن كرار ٔانه  ، فقط من 
سار درجة ما بني  ١٨٠عن فارق نوعى هائل مبسافة  اشیة ال ميني ؤاوم نا  ونورضه مستعد (رنالات ا رجع لغایة م

  . ) األول

 
  يسألونك عن البنية التحتية
سیطة د املدعو كیزن ٕالىل قال احلكومة جتیب الن:  إالجابة  ل ما یظهر الو ، وجتیهبم ىف  اس حيفروا حفر وتدهيم ٔاجورق

ىن ردموها وتدفع هلم  ة حتتیة  الیوم التاىل  ىل ماشت األهرام   ، مني ٕالىل اكن بیعمل ب ال  ى یوم ىف ال ؟ بص م هب
ر  ٢٥الطلعة  ة التحتیة ، ٢٠١١ینا دا هو  اكن بیقول احلكومة مل تعد بعد مسئو عن الب ، واملسئول من االٓن فصا

ٔاى سدود ٔاهنار طرق  ، وال حىت رشاكة معاها مقاوالت حلساب احلكومةطبعا موش املقصود .  القطاع اخلصوىص
ا  شئه الرشاكت اخلصوصیة بفلوسها -ٔاى ىشء-شباكت كهراب م ،  ابلعكس.  ، وحتصل متن اخلدمة من ٕالىل یطلهبا ت

د موش بتدفع د فلوس نظري الرت  احلكومة ىف احلا دى بتا ش والرشطة واحلروب، بتا ىل اجل ص تنفق هبا  ،  اخ
ال مني یقرر .  ابلاكمل ٔاو شبه الاكمل اصة ؤان مت حمو لكمة رضائب من القاموس مسئولیة دى ؟  حتتاج ٕایه للمدینةم

ا مالنأاهلها  ر و ، ٕاح یاج للموضوع وفرصة لالس ه اح البا ها تیجى كرؤیة من الرشاكت شافت ف تعمل ممكن ابلتاىل ٔاو 
رية.   بزيس رضهال ؟  للب كلك مني خيطط الصورة الك احلكومة موش طرف هنائیا ىف ىف مجیع األحوال املهم ،   رشاكت 

دالقصص دى    . األمن القوىم:   طاملا ال متس ختصصها الوح
رمهتا:  فقط السؤال … ة الرضائب  ة ، ماذا عن  مع احملق التام للك صنوف الرضائب ومن مث ٕالغاء مصل املصل

ق لللكمة ؟ الرضائب العقاریةاملسامة األخرى املستق  ق ست رضائب ت  ،  الواقع ٔاهنا ال حتصل رضائب ابملعىن ا ل
ال ارشة وحملیة جدا اكلشوارع م دمات واحضة م ة ٕامنا رسوم مستحقة مقابل  سمتر لكن  .  حكوم ول ٔان   حتدیدامن املق



٢٢٣  

ة  هيا التحتیة من القطاع اخلصوىصبصفهتا وكیل حتصیل لرشاكت الب املسئو عن ٕاجراء ٔن تصبح ىه .  املشار ٕا
اقصات  ص م ىل  بني ت الرشاكت خبصوص احملافظة كلك ٔاو احلى ٔاو القریة ٔاو ٔا ما اكنالرتاخ ، ٔاو للك مرشوع 

اه كهرابء رصف نظافة ٔاو ٔا ما اكن اع اخلدمة بتعریفة حمددة سلفا  دة طرق م ٔام جما كشوارع بال رسوم ، وهل س
ال لغ من  ، ٔام ال ىشء حمدد ومرتوكة ابلاكمل الرشاكت تتعامل مع العمالء مبعرفهتا م ل املناقصة بأقل م ، مبا جيعلها تد

الغ -ٔاو ٔا ما اكن امسها-حصی الرضیبة العقاریة  ة بأیة م كون  ، ٔاو لعلها تقوم هبا بدون مطالبة املصل مزایدة ال  هذهٔاو 
ا اقصة كام سبق ؤاسلف ة م ل للخزینة العموم ة التحتیة ٔان تصبح مصدر د   . ٔان إبماكن الب

 
  ليه تاخد م األغنيا وتدى الفقرا
  ملا ممكن تاخد م الفقرا وتدى األغنيا

رى ٔانه بدون رٔاساملیة معالقة  ى اكن  ن كور احلالیة من كور بدون ذ اجلرنال ابرك املتوحش ا رشكة ٔاو -ٔا
ىل االٔكرث ٔاو ابألحرى -، فقط جمرد سویقة للرشاكت  ، فٕان لكمة دو ال تنطبق من األصل  تلهتم لك الصغار -رشكتني 

اككني   ؟ املتوسطة والصغرية -ا
راسة ابلغرب فورثت الیوم  ة حمدودة ل ى ٔالغى التعلمي متاما ؤارسل حف افورة االٓن بدون لىي كوان یو ا ن سن ٔاو ٔا

رامك رٔاسامىل تعلمي ٕاطالقا ىف العاملٔافضل  لق  ذ من الفقراء ىك یعطى األغنیاء من ٔاجل  ى اكن یأ   ؟  ، وا

 
  ارويها دم تطرح استثمارات

اجت فقط حلواىل پ مث ذروة امجلیع انطالقة  مویة ملرياث  ٨  ٦وشت الىت اح ئصال فائق ا رب اس سنوات 
اء ىف احملیط ألسامك القرشإبلقاهئم من اله  اخلراب الشیوعى سواء افرتسوها ٔاو افرتسهتم فالنرص ىف احلالتني  ، لیكوپرت ٔاح
ا الطبیعة منو األسطورى.  ألم ىل الفور ذ ا جتون -، وراحت البعثات حتج ٕالیه  بعدها بدٔا یظهر  مبا فهيا من واش

عیة نف  -ذاهتا نات الاج كو وساالزارلكهذا .  سهاسأ كیف استطاع حبق االٓلهة خصخصة التأم ىل فرا ،  ه ینطبق 
ىل لك حمك ميیىن  د ‘و ا لل ’   مس ىرجو سامركڤو  می هیك عن   ون  نا و ،  ذكر ٔاو سوف نذكر ام كمجیعها  ، خوفوم

نا ىف هذه املر جمرد  ،  ونذكر ال بني حماو كف ماكن  ٔاو ٔاى یة ىف لكقلوط ميوالنتاجئ الوخمية لوبني ٔاى مهنا املقارنة م
  . وزمان

ا لعل  ، ذكر ٔاو سوف نذكر ونذكرام كٔایضا  شیاتابلتوازى ما ٔاحوج ت ٔاهنا ٔاداة  ، ملیل  ، فعا جدافعرب التارخي ث
ة ىل القوات النظام ستعىص  ىل ما    . تقوى 

 
  دولة أمنية خالصة

د ىف البلیون ماثال ، املهم دیث جممتع الو زال  فٕانه بغض النظر عن اخلبث والرش  ، ٔامامك اصة ؤان بعد ال 
هناشة ملا ٔامسوه  لیات ا رتاع الطف لف ا ني  سةاللكیني الاكم ة احلت س بأكرث  هذا ، التو املت ال  كیان جتریدى جدال

قى ٔابدا ، ميت للواقع املادى بص   . ومل حيدث ٔان وجد طریقه للتطبیق احلق
صار الص ، ابخ یة  و ٔام عوة  ة-ة ا ة -احلكومة اخلرية ال احلرام ست بد ة ، ل بل  ، ىف الواقع العكس هو البد

ة حمدثة جدا   .  هو بد
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  ارتضيت لكم املتعضية أنموذجا مخ واحد ومئات العضالت
  قلوطيتكم فهى ماليني األلسنة وما فيش مخ وال عضالت-أما ديمو

  أمنا الطبيعة—
رتبط فقط بتحقق الاستق ات احلراریةطاب اإالجناز ال  ینام شري  القانون الثاىن ل ستلهمه  ، ى  من ٔایضا بل 

ا الطبیعة ه ٔام لمتنا ٕا منوذج  ، ىٔارىق ما وصل  التطور البیولو ، سالف إالشارة ٕالیه هو منوذج املتعضیة ،  منوذج آخر 
د ومئات العضالت ىل صوره جالء  . مخ وا كشف جبالء ٔاهنا تطبق هذا بأ ا هذه  ىل مملكة البیولوچ كذ نظرة ٔامع 

ل ، احلمك الفردى املطلق واملؤبد ،  وقوة د م لك ا ی القرود حىت األسد الوا ل حىت ق   . من مملكة الن

 
  الوحيد الحكمحكم الفرد املطلق هو نظام 

  وليس حكما ليس نظاما أصالكل ما عداه  ألن
رتعنا  ،  معوما ا ٕالىل ا ري من جتمعات ٔاو قطعان   Alpha Maleالـ موش ٕاح لنا مبالیني السنني ىف الك ، موجود ق

تلفة ائل الثدییات ا ت الىت متوت ٔاو  . ٔاو ق ريها من العشار ل و ال مبلكة الن ٔاو ىك ال نغضب اجلس النامع نرضب م
كور مبجرد  دة ىف احلیاةحىت تؤلك فهيا ا ام بوظیفهتا الوح ح ، الق   . التلق

 
  ومؤبد يمينىصريح مباشر مطلق وطبعا 

ميو قلوطیة ىه مركب مبالیني ا
 . الرؤسا وفشلها حمكوم به سلفا

اتورات روما بدیل بدا ذا فرصة  س
كونوا  استدامة ٔافضل ألهنم مل 

لكن مع ذ وصلوا  ، ابملالیني
امتة  رة املآل ٔایضا ىف  ا ة  لن

  . املطاف
ش ٔافضل  ، السؤال ملاذا اجل

س  خضام مبئات االٓالف ٕان مل هو ٔال
  ؟ كن ابملالیني

مبعىن فضفاض قلیال احلمك 
ىل ىشء من امجلاعیة ىف اختاذ القراراتاحلمك الفردى املطلذ العسكرى هو نوع من  ٓ .  ق واملؤبد حىت لو بدا  اجلش ا

ة ضبطة كام السا ته العلیا  ، معالقة م كون -مبجرد التوصل لقرار ىف مستو راه حيىص  اددالبا ما  ى  ىل األصابع اك
روس املاكینةٔاوامرمه هتبط فٕان  -ىف الصورة نصاع لها لك  داصاروا الء املالیني لك هؤكام لو اكن  ف یقودمه فرد  فردا وا

د   . وا
ع هنا ط رف اوز هذا املستوى من الطموح -احلرىف مبعناه املادى-مك الفرد حف ، ىل ٔان مثة خ القائد ٕانه .  البا ما یت

ى امللهم املوهوب  لهيا  -الشخصیة العزمية والاكرزماهیك ابلطبع عن -متتع ابلرؤیة والبصرية النافذة ا الىت قد ال تتوفر 
ادة  ام ق ام جامعیة    . كفاءهتا ورصامهتاوصلت درجة صغرت ٔاو 
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  اإلنتيلليچنتسيا العسكرية
نا وخوفو مرورا مب  ائیة العظمة من م هنضات است ىجتارب ا وشت متتعت  ی منور وپ كو وا وسامرك وصوال لفرا

ارش مطلق-  . ومن هنا اكنت املعجزات ، هبذه املزية الفردیة -مؤبدطبعا ميیىن و و  خبالف كوهنا حمك عسكرى رصحي م
رنالات -مرة ٔاخرى-وطبعا ىف لك األحوال حنن  رنالات مبعىن  دث عن  اشیة زى بتوع  ،  نت  ١٩٥٢موش ٔاوم

ىل حنو مروع عند ى  تون الرثوات ومن مث یطلقون األنرتوپ ا هیك عن لو اكن  ، یقلبوها اشرتاكیة یف هيم ٔایضا مرشو
ىل قفا ألستاذیة العامل ستلقى    .  لكام تذكرته كتقهقه حىت 

 
  حني يتعلق األمر باألمن القومى ال يحدثنى أحد عن أى شىء

د عن ٔاى ىشء را ٔاوال لربیطانیا قاصدا  ، ني یتعلق األمر ابألمن القوىم ال حيدثىن ٔا م اكن وز د اكمريون ٔا قالها دیڤ
  . یة وحكوك إالجرامقلوط ميوأاراذل زات أت وزثأثنأنأت 

رية  س و تتتتعمق و ادت ل  -٢٠١١ىل األقل ىف مرص ما بعد -ىف السنوات األ سع نظرة اجلش ٔان املدنیني ٔا
فلتون قصريو النظر لهم ، خطرون م لون بأى انضباط ٔاو مسئولیة ذاتیة جتاه بالدمه ٔاو مستق  ، هذا حصیح متاما.  ال یت

ال ، بأى معىن هذا:  السؤال وهنا صادیة الشرتاكیة عسكریة م   ؟  هل حنول احلیاة الاق
ل ینحرص:  ابتت واحضة إالجابةنعتقد  دا ذ ٕاهنا احلریة  ، ىف الىشء املسمى األمن القوىم ، وینحرص فقط ، التد
ال ،  املطلقة ال حریة النصب لو وجدت لنفسها س وىه حبمك امسها  ، ء امسه احلریة القصوىواحملص ىش . مبا ىف هذا م

ددادة ٔاكرب من احلریة املطلقة الىت  ى وت   .  رسان ما تلهتمها األنرتوپ
سة  ة ٔاما الك الرئ لیهللقوات املسل الیاىف خم  فلن ختتلف كثريا عام درجت  ان احلضارة  نفس الهیلك  ،  تلف ب

ى خيدم ٔاهدافها العسكریة شطة  ، ا صادیة احملدودةنفس األ   . وهكذا ، الاق

 
  ال حرية ألعداء الحرية

ة خمتلطة هبا  ی ركة چ اة ٔاو موت ىف   ،  ’ غشاشون ‘ٕاشاكلیة ٔاهيام ٔاكرب احلریة املطلقة ٔام احلریة القصوى ىه مسأ ح
داء احلریة ساطة ٔان ال حریة أل ىل األقل التطهري  ، وإالجابة ب لهم ٔاو    . العرىق للربكة مهنممبعىن رضورة ق

ىل ٔاى  خ  لیات ا ثاث التام للطف و التعبویة حىت یمت الاج مر استعادة النقاء العرىق حتتاج هذا النوع من ا
  . جممتع حضارى

س  ، مبرور الوقت شیات الفاشیة standardizationومع نضج تبلور استقرار وتق ومع اخلصخصة  ، ٔاداء املیل
و من األمن حرص ٕاىل األمن القوىم حرص ، ام الرشطةالتدرجيیة مله حول دور ا   . س

 
  بيزنس إزبيزنس 

لكمة خترج عن ٕاطار البزيس املبارش  ایة ٔاو ترصحي  سادا صیاصیا اصهتا ٔایة رشكة تصدر عهنا د ٕاىل ما قد یعترب اك
صاد املاكروى ٔاو  ئة یتطرق لٔاو حىت خيص الاق امة اكلب الٔاو قضا  عى للبزيس ؤاهنا تقوم به م ىه  ، ٔان مثة دور اج

ىل الفوررشكة جيب ٔان  ب اتصال  ، تغلق  صادفهذه السیاسات تناقش فقط ىف مك ست حبال قضا رٔاى  الاق ول
  .  معوىم
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  من يملك يحكم فقط السؤال ماذا يملك الفرعون حورس
  .  ٕاذن احلمك العسكرى منوذج طبیعى ، سائر االٓلهةالفرعون تناخس حلورس دون 

زید عن ملسات حمدودة للغایة الت اخلاصة ابألمن القوىم لن  وبة  ، لك املراسمي والتد ست مراسمي مك ٔاو حىت ل
البا لن حيتاج األمر الٔكرث من جمرد تفاهامت شفویة مع ٔارابب البزيس ،  ابلرضورة اج لها ٔاصال ، ٕاذ  الرشط  .  ٕان اح

د الشك  د ٔاال خياجل ٔا ادة العلیا -ولو لشعرة ولو لربهة-الوح   .  ىف جحم وعزم وفوریة القوة الباطشة ىف ید الق

 
  ! آلهة مقيدة بصفاتها
ست لها  و ل رس األمن  ،  ٔاخرىوظیفة ا لیا  -مبفردها ٔاو مبعاونة القطاع اخلصوىص-س ش مبواصفات  سنع

دا ستكون .  عرفها ٔاصالومنوت دون ٔان ن هٕالها مق   .  ٔاى بألوهیته بصف
كون وارد الاستدامة هیك ٔان  اءات  ل الاست ل اجلدل ٔاو ما یق لكن اجلش  ، القطاع العموىم فاشل بال ما یق

الف فرد شدید اخلصوصیة جيع ابلغ الاخ ة وتطوعى ىف نفس الوقت . سق م رتاف اىل الا شدید املادیة  ،  هو شغل 
متع -؟ املعنویة–مات لكن مشبع ابلقمي مكحتوى واه دمة ا   . اكلوطنیة والتضحیة و

 
  شهود الطبيعة

دئیا ٔاهل احلل والعقد جيب  هؤالء  ، ٔان هبم ٔادىن ص شبه بأهل احلل والعقد التارخيینئان یزنعوا من ٔادمغهتم م
ات  م م وال الىق وال ساطة نوع خمتلف رضوبیا .  وال ىشء سواهاخرجيو القسم األدىب مرىض الاستعالء األ ٔانمت ب

صار ، ٔانمت حراس قوانني الطبیعة ،  الناوسیون ، ٔانمت احلورسیون ، متاما   . شهود الطبیعة:  ٔانمت ابخ
ني یفشل ٔاو یتقاعس الشغی یقوم ابلشغل بنفسهٔایضا جيب ٔان یزنعوا من ٔادمغهتم  ى  ادة . ٔاهنم اكملهندس ا  ، مه ق

ادة  لك معىن اللكمة ،  ٔان تقود وظیفهتاوالق ة  ق ادة واعیة وحق دها ىك تقود ق ٔاهل لهيم ٔان یفهموا  . ؤان تبذل قصارى 
ريمه اتقهم مه دون  ىل  صاد واجب ملقى  م سوى ٔان خيوضوا معمعة  ، البزيسات ٔان ازدهار الاق اص ٔاما ؤان ال م

لك قساوهتا زحي ال  ، التنافسیة  نا فقط ٔان  ىل االٔ ووظیف مك  هذا  (رض من الطریق حىت ال یعیق طریق الباقني ساقط م
لها ست دمع البزيسات دور هو ق وشت دور ل رسع  ، )  ابملناسبة اكن شعارا معلنا لپ د ی رقب ٕاذا اكن ٔاى ٔا ؤان 

یة  ، هنإاىل آخر األمور الىت نفصلها  ، الرحب ٔاو یرتخص ىف املعایري مبا خيل حتدیدا ابألمن القوىم زة األم لكن تظل األ
ا لو ٔامكن-ري مسئو عن تولید الرثوة ٕاال  ا ىل ٔاصل  اتیة -وف ال یؤر طبعا  یاجاهتا ا دود تغطیة جزئیة الح  ىف 

ات الزراعیة  ة من املنت الٔاو التعدی دمات  ، م ات ٔاو  ٔاو جماالت ٔاو ما قد یفرضه التخصص من تفوق ىف صنا
صاد كلك سیكون ساعهتا صفرى الرضائب ٔاو حنوهاها مع مالحظة ولك  ، بعیهنا   ٔان الاق

ىل  متع  سابق ٔافضل عنارص ا ة ست یة اخلالصة الىت ال حتمل عبء متویل التعلمي ٔاو الص و األم الحظ ٔانه ىف ا
یة یة لكن  ،  الوظائف األم زة األم متع -اصة العلیا مهنا-جزء من تعاىل األ س جمرد  ، ىل البزيس ومحى الرثاء ىف ا ل

دة هتا ، جدا ٔاهنا تتقاىض رواتب ج س إالشباع املعنوى من مسو رسا شبه  ،  ؤان لكمهتا ىه العلیا ول ٕامنا من ٔانه دور ال 
متع ة بني احلقلنيستكون شبه الص  ، ٔاى دور آخر ىف ا ى تلقونهشدة التخصص  ، مقطو والتفرد  وخصوصیة العمل ا

ذمه بعیدا حبیث هيم الوظیفى  ارقة التقدم ٔامريكیا  . جتعلهم ال یصلحون ٔاصال ألیة ٔادوار ٔاخرىٔامور تأ ة  یات األسل تق
ال ش ىف صنعها ،  وٕارسائیلیا م ىل .  ا من صنع رشاكت خصوصیةهنلك ، ال ید لل كن مثة حناس ٔاصفر  ڤون نیومان مل 

سب.   ٔاكتافه مل األوبئة ٔاو ٕاصاابت احلروبٔاقىص ىشء ميكن ٔان  ريمه هو لنقل  لامء اجلش  ه  ال احلروب  ، ق ف ٔاما م
ال فمل حيسم ٔامر عسكرهتا الاكم بعد ىل ، السایربیة م ة ما  ، ومبا ٔان دامئا ٔابدا ٕالرسائیل املثل األ ف احلروب موز

هتا دمهتم العسكریةبني جمندى املوساد وبني ما یؤسسه هؤالء ٔانفسهم من رشاكت بعد ا   .  ء 
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یبة الفاشیة سیطرة  ش نفسهالك ىل اجل متع و رد تبجیلنا لصفات األلوهیة  ، ىل ا ست  ست معنویة فقط ول ل
ا اللحظة ،  ى ٔافرادها سان .  بل لها ابلرضورة مقوماهتا املادیة ٔایضا والىت ستقرت یات ما بعد إال ال تق  ، الروبوتیات-م
اكء االٓىل ة  ، ا عها سوف  -ٕاخل  …الهندسة الچیی ل ت ة ق ادة اخلاصة للقوات املسل حرص حتت ٕارشاف هذه الق
  .  لترصحي للغري هباالتوسع اب

 
  أكاديمية االستدامة

ادة اخلاصة خبالف الزهد ؤادوات القوة الفائقة داد .  هو الطبیعة البحثیة ، اصیة ٔاخرى للق شغال فریق مهنا إب ا
ل جتربة رشكة كذا  ة ودراسات احلا احملددة م ات الفلسف املمزية ىف  ، الاكرثیة ،  الباهرة (دراسات ترتاوح ما بني العموم

و كذا )  ٕاخل …كذا  اهتا  ت ر م ال ىف تصد   . م

 
  اآللهةصنع 

درة للغایة كون ٔاقر ،   الفرعون مع  اكد  ش مرص ما  (ب للصدفة السعیدة ٔاو حىت للمفاجأة بل وظهوره  اسألوا ج
ى فع بنا  ى ابلضبط ا لینا ىف رسع و ابلقاممة ا ه ٢٠١٣ٔالقاه  رهة تفكري م من هنا جيب الاشتغال احملموم .  ) دومنا 
ة فائقةچ جيب ٔاوال تصنیع البذرة ال .  ىل صنع االٓلهة ربیة  ، مث انتقاء ٔافضلها مجیعا  املواصفات یی ، بعدها تبدٔا ر عنایة و

قة واحلرص ىت  ….  مفرطة ا شئة س ا للك هذا من ٕاجناب وت ال ٕاهبارا وجنا اال ٔاكرث اك ال یوجد ىف اكمل التارخي م
  . كتباهاك قد وهؤالء من  ، التارخي، هذا ما یقو كتاب  األول لرمسس الثاىن

كون أ  ام جملس الاستدامة صنع االٓلهة قد  مسى 
  . قاطبة

 
على سبيل -أو  الجنسيةسحب :  استعد إبادة

  تعليقها -التمهيد
ل الاكثولیك لك ٔامرياك اجلنوبیة ولك ٔامرياك  اح
سبة العظمى من ٔامرياك الشاملیة ف عرف  الوسطى وال

دا حجا، ل  ك دا  ا وا شئوا ب د .  كهنم مل ی الب الوح
ستانتى جنح ا رو ى بناه ال ت  هو ا ، الوال

دة سور ا كتبه ممهذا .   املت روف ول ال جتونسام  هانت
ریل /  لعدد مارس زلزاىلال البحثىف  من جم  ٢٠٠٤ٔا

ن  ىس بعنوان پفور سپاىن ول دى اله  Theالت
Hispanic Challenge )  األصلیة  بصورتهاقرٔاه

هنا 
https://cla.umn.edu/sites/cla.umn.ed

-u/files/the_hispanic_challenge
-foreign_policy

2004_huntington.pdf ،  اد موقع ٔاو كام ٔا
هنا الرابط األصىلبدیال عن  ا وضعه ه ىف ح اه م ى عرف   . ) ا

http://www.everyscreen.com/photos_18/SamuelHuntington_HispanicChallenge_ForeignPolicy_2004_01.jpg
The Civilization Challenge 
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سور  روف ىل ال ذ  جتونقد تأ دم ذات یوم  هانت  ، صدام احلضاراتىف كتاب األشهر لكمة حضارات ٔان است
س  دة ظهرت ذات یوم ىف مرص مث حضارة ورریة لكمىت ول ابعتبار ٔان ال حضارة عرفها هذا الكوكب سوى حضارة وا
ا انترثت  ی ه  ،  مهناچ سور-لك روف ى جفروا فهم وٕاحساس احلضارة  -ال د ٔاكرب الرواد الثوریني املعارصن ا یظل ٔا

لهيا أ  ى  ل ا هتا وبدورها وابملستق كونبنفسها مباك   . ن 
رص وصوال ملذ فراسس  م یطول عن الالتني وكیف دمرهتم املسیحیة من جمد ٔاغسطس ق قدس مش احلاىل ال

ار ٔان ورمغ .  اللكة ني الٓخر ٔاخ زال حتتفظ تطالعنا من  سعى لالستقالل ألهنا ال  ريها  مقاطعات اكم ىف الربازیل و
رية ٔان الالتني ٕاال ٔان الصور ، یة األصلیةپ هبوهتا األورو ة لو شئت ٔاو -عرق ة الك  مربطهت -ٔوروپا نفسهافسیفساء عرق

ارج ٕاطار الزواج ن املسیحیة رابطا قرس  ة.  ، ٔاق ٔان تفصلهام لغتان كبري ٔاى ،  هذه مهنم ٔاىت امس ٔامرياك الالتی
ري األجنلوالقادمون من العامل القدمي املستوطنون  دةوارفة الرثاء والتقدم والعزة املسامة ساكسون بتوع من  ت املت   . الوال

ه وازدهاره إبابدة األعراق األخرى املزامحة  ارج  ، األصل ٔان یقوم العرق الباحث عن استدام د ٔادىن طردها  ٔاو ك
متون  ٥مرص حتتاج لفعل هذا مع .  ف یعرف ابلتطهري العرىق ٔاراضیه لهبم ی وىه  ، ىبللعرق العرمالیني ٔاو ٔاكرث قلیال ٔا

دة حتتاج لو شاءت استدامهتا كطور حضارى ٕاىل ٕاابدة ٔاو تطهري ثلث ساكهنا  ت املت ما -حمظوظة ىف هذا ألن الوال
متون لعرق البیض األجنلو -یفوق املائة ملیون ستانت مه ممن ال ی رو   . )  الواسپ (ساكسون ال
ة هذه حمتیة  ی ة وطبیعیة ال فچ قرخيیة بیولوچ ل احلضارة وعرق ى اكك مهنا لو هناك حرص حق ىل مستق

سان ، احلضارة هنا ، وال نقصد ابحلرص حرص ٔابناء احلضارة ٔاو ٔاى ٕا ىل قوان ىل نفسها و  ، ٕامنا حرص الطبیعة نفسها 
یارا ووهذا احلرص هبذا التوصیف ه س اخ د ذاته حمتیة ول   . ىف 
ريا  سان احلضارة یفعل  ضیة ، رائیة فوراو دشن ت إالجلٕا ني الر س ل متارن ال ىل س رمبا یفضل البدء  ، لكن 

ري ٔابناء عرق احلضارة سیة من  ني ميكن ٔان  ، سحب اجل س سخینا لل ٔاو لنقل ملن مه ٔاضعف قلواب من هذا نقرتح 
سیةتعنون    .  ه بتعلیق اجل

سیة  ه ٕاال صامت ألنه شلكیا ٕاجراء مؤقت بل .   قاتل شبه صامتتعلیق اجل شعر به حضا ري معلن ٔاصال ولن 
ىل الشخص ؤارسته.  ابلصدفة اصة لو طبق  هیك عن لو  قاتل  ال ،  ني من قریة اكم م خ صوتت  (ىل قوامئ 

ال ىف احلا املرصیة ىف غضون .   ) اكحملافظات احلدودیة البدویة الرصحية ( ٔاو لساكن حمافظة اكم ،  ) لعصابة إالخوان م
ة مبالیني ٔاو حىت عرشات املالینيسنوا دم العودة ف،   ت ميكن إالطا ا ال السفر یعىن  ،  عرىقالتطهري وهو ما یعادل حرف

سیةوطبعا  سیة ال ٕاجناب جدید سوف حيمل اجل ري خصوصیة-ال مدارس وكذا ،   ألن األبون بال ج  -خصوصیة ٔاو 
سیة ئق لال وبداهة ،  حىت حلامىل اجل صار ٔاو،   زواج جدیدو   ! ال ىشء:   ابخ

الن التدرجيى كون إال ال مرسوم ، اخلطوة التالیة قد  ارج البالد ما مل یتقدموا   م سیة تلقائیا ملن مه  سقوط اجل
الل  یل ، شهور ٦لك دور جتدیده مث لزوم شهور  ٦بطلب  ري  . ٔاو ٔاى ىشء من هذا الق املهم ٔان هذه اخلطوة 

مویة ابملرة ىل الب دون وجود رابطة ذات ٔامهیة ٔاو جدوى هبم ، العدوانیة ٔاو ا ري من احملسوبني    . ستصفى الك
سیة توظف ٔان  ،  سلب املزا هبذه الطریقة ميكن ٔان یذهب خطوة ٔابعد سلك اجل دید ال ،  لغري املؤهلني  سالح لت

ال ١٠٠قدميا كنا نتخیل رضورة استخراج ترصحي ٕاجناب مسبق مببلغ  هيا م ال اصة ٔان -لكن مكر متهیدیة  ،  ٔالف ج
ال ب -متیزي فهيا بني سلیل احلضارة وبني األغراب األعراب فرض رسوم ٕالصدار شهادة املیالد للمرة األوىل قد نقرتح البدء م

رها .  هبذه املائة ٔالف اك ة الزاب یقلل معدال  سیطة شهد ، ٕان تقلیص مكیة الطعام امللقاة للرصاصري ىف صف  معاد 
سب  ٢٠١٨نتاجئ شبه فوریة لها ىف ٕاحصاءات مرص  واضعة الخنفاض واحض ىف  ة م شهد كیف ٔادت ٕاجراءات تقشف

داد  ٕاحساس األقلیة العربیة ما صاحهبا من و  ٢٠١١ذ كرسا ملنحى فاحش الصعود بدٔا مبجیدة  ، الزجياتإالجناب ؤا
ت من  ح الثاىن ‘ٔاهنا متك روا ، رصمل ’ الف ىل العواطلیة والفش واألالضش ابمس وتوا هنب  داقها  ت ٔابناء الب وٕا
عیة ة .  العوا الاك متوی ة او  وهنا نتلكم فقط عن طعام التعلمي والعالج ودمع الوقود واملواد ا ى ميثل تقلیصه ىف صف
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یارى  وقع مهنم كبدو-الزاب احلافز املبارش لطفشان األعراب الاخ ث األوطان كفر واحلدود  وهو سلوك منطى وم ح
ات اجلسدیة واسعة النطاق هلم -راب دوث ٔاى مما ميكن وصفه ابلتطهري العرىق ٔاو التصف دها دون تقرر    . نقصدها و
ة معهملربهة ٕاىل ٔان تنضج األمور الوذاك هذا لك ميىض   ، ٕاذن ق ل جدى  ، ختاذ ٕاجراءات دمویة حق ابعتبار ٔان ال 

ة اجلسدیة وإ  ام صغرتألیة مشلكة  اءات   ( ابدة الچینيٕاال التصف ت قطعیا ٔاهنا فردیة ٕاال طبعا لو مثة است درة ث
ىل س  ) ضلت طریقها ابخلطأ لهذه البؤر العربیة شمل ذ  ة؛  لك  ،  لك السلفجیة ، ل املثال ال احلرص لك األزعرج

ا إالخومن امهتن  ن العرب وال نذكر ماف سمون ٔانفسهم األقراف ، ت ابلفعلابعتبار ٔاهنا ٔابید د ٔاى املعرتفون  لك من 
لهم لك من تعرتف ٔالقاهبم بأصوهلم ،  سال نىب العربمن من تلقاء ٔانفسهم ٔاهنم  وما ٔاكرثمه وما ٔاسهل إالمساك هبم  م

سني ل ح ، ٢٠١١ظاهرت عصاة لك القرى الىت  ، م ة مكدینة  ، لك البدو ، لك حزام الصف م إالنتاج لك املهن ال
الىم ون ،  إال   . ٕاخل …ٕاخل  … املسیحیون الرشق

هتا عن مالیني املسلمني:  ٕاابدة استعد س اب ٔاسقطت الهند ج فقط  ،  فقط جرة قمل ،  ىف ٔاسبوع صدور هذا الك
:muslim-//www.nytimes.com/2019/08/31/world/asia/indiahttps-شكة دبوس 

list.html-citizen  .  

 
  انون هو املشكلةالكانون ليس الحل الك

رمنيت ا متع من ا ت محلایة ا متع لنصوص الىت یعتقد البعض ٔاهنا كت رمني من ا ت محلایة ا قة ٔاهنا كت ٕاذ  .  ، احلق
ل وانني كلطاملا اكنت ال ا رتاق وتقویض جممتعات احلضارة من ا رة ال رخيیا مسعى الربا وبة ىه  ال غرابة ٔان خمرتع   (املك

اموراىب ررى حق امسه  ة  ها ٕالىل ٔانت  البد و والعصابة ٕا سك ل مونت اع سعرة الباس اءها مه ر اد ٕاح ، ومن ٔا
ز الهدف امللمن هنا یصبح  . ) ارفها ة اكنت ٔاو  (وانني الوضعیة ك، لك ال  وانني ٔاصالكاطري والح االٓن هو ٕالغاء لك ا دی
رش زائلون ) مدنیة به  ك ى مل  د ا ى ، والعودة للقانون الوح ، قانون  ، قانون القوة ، قانون الطبیعة ، القانون إالله
ل   . ، قانون احلریة ا

ل هذا من األساس  واء احلیاةق ستطیع اح رم   الاكنون ال  م  واء، ال ستطیع اح ع ٔامهیة ت ، من هنا  هاه ال 
ٔسفلمراسمي الفرعون  ىل ل د هبوطا من األ ذیة املبارشة وجاههتا وطبیعیهتا ، ذات الاجتاه الوح هتا التنف متتعها  وماد

دانیة وذات رضورات فوریة حلظیةكبري امش هب ر املوقف وقرارات م ال  تٔان . ىف التأویل وتقد ستطیع ختیل ال م
ة ٔان  ات وف سما ة الرضوخ لعب ات مضادة تتصارع ٔامام حممكةنصوصیة حتامك الرشطى وختضعه حلرف   .  وحرف

ملا الكداء الشاخخ بیكون شیوعى بیطلع ٔاحاكم شیوعیة وملا بیكون ميیىن بیطلع ىف ٔامرياك  ،  مكثال صارخ حلد العبث
ة ه و  ، ٔاحاكم ميی دهنا الضظطور ما اتغريش ف د حص  حرف وا لط للغایة ، لكن احمتل تفسرين وا د  .  للغایةووا

ساطة ٔان اللكامت ال ميكن ٔان حتتوى العامل املادى ٔاو حىت ترتمجه ٔاو جمرد تقدر تعرب عنه ى مل .  السب ب ٕانه الرصاع ا
در لباكبورت ا سان خيرج من ملكوت الطبیعة وین ٔاسوا قفزة للوراء ،  لفكر والوعىنعرفه ٕاال یوم بدٔا اكئن بعینه یدعى إال

لع ٔارسطو ٕالىل هو الكون  ،  ىف التارخي الطبیعى ستطیع ٔان ی سمى الفلسفة املثالیة ٔانه  من ٔافالطون بتاع ما  یوم تومه ا
لط و ، نفسه   . للغایةوحص للغایة ىه دى احلا ٕالىل تقدر تقول فهيا 

 
  خاء الشاخكدال حاجة بنا لل

احلضارة حركة هذا النص من وثیقة  ، ٔاما القضاء املدىن ف رشاكته اخلصوصیة ، حمل القضاء اجلناىئالرشطة حتل 
 ٢٠١١مارس الصادرة ىف 

http://www.everyscreen.com/views/pdf/CivilizationParty.pdf  ،  سحب السباقة ل
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لك الض رتاف  وبةالا ا ، ظاطري ولك الكوانني املك ات  الفات والقضا اجلنائیة احملامك الرشطیة :  ٔاو حبرف ختتص اب
ىل غرار القضاء العسكرى من بني ضباطها اف املشلكة  سمح فهيا ابالستئ ت  ، وال  ، وتعامل املهتم مكدان ٕاىل ٔان تث

لمتنا مرص وروم.  راءته اءوكام  ف هو الاست دام هو األصل ىف العقوبة لاكفة اجلرامئ والتخف كون إال ىل ٔان  ا   ،
رى من  تعاقب به ىف لك األحوال السابقة الثالثة ٔا ما اكنت ىل من  دام  ع إال سمح ٕالدارات السجون بتوق ، كام 

  . الزنالء دون حمامكة

 
  الشرطة فى خدمة الدولة

خصصة ىف ت مالحقة جرامئ الرسقة  ستأجر رشاكت م ا ؤارسها تقوم هبا بنفسها ٔاو  ل ٔامور تعىن فقط الض ٔاو الق
و فقط.  األمور و فدورها ٔامن ا شلكون هتدیدا لها ، ٔاما رشطة ا ثاث من    .  اج

 
  الناوسيات - القانون العرفى  -مركزية الحكم 

وب ربطالربط بني  و والاكنون املك یث مركزیة ا لیا قد .  ٔاجوف ٕان مل نقل خ ٔان  -بل جيب-املركزیة رؤیة شام 
دة حىت للك ٔامم احلضارة جممتعة ض ٔان تتحول .  كون وا یاء جتریدیة هيبط  پاراشووهذا نق باینة بأش ىل جممتعات م

دریة ینطب . للغایة ىل األسك كساس وما ینطبق  ىل  ىل نیو یورك ینطبق  طق ما ینطبق  ىل ٔاسوانبأى م  ؟ ق 
ده هو املركز  ، األمن القوىم ،  دوره احلرصى ، املركزهذا مركزیة احلمك تنحرص ىف دور  الرشطة نفسها  ، ىاجلش و

ساهل مع الهجرة ل ٔاى .  شغل حملیات ال حملیات ٔاو ٔاقلمي ت صادىنقل رمبا ل لو رٔاى م ل هنا ، هدف الازدهار الاق  ، یتد
  . لكمة احلریة ىه السیدفٕان دا ذ ٔاو ما شاهبه  ، هنا تبدٔا وظیفة املراسمي

ساقها مع ساطرات  ، القانون العرىف هو عنوان احلریة هنا دو هذا جلیا ٕان اعتد النظر جلوهر األشیاء وملدى ا وس
ىل ود نعم.   الطبیعة األ ىل احلریة من ٔاجل حامیة احلریة ، الناوسیات ىه ق ود وضعهتا الطبیعة  ن ٔاجل وم ، لكهنا ق

ا لها كام احلریة نفسها ، استدامهتا كون قوان   . ورىق ألن 
  . انظر ملحق مرشوع الناوسیات …
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  الذى سقط ) اآلخر (اإلله 
ى سقط هو ا یة طبقا لعنوان قلوط  ميوإال ا

اب العتید العظمي امللهم وامللهم  ح وكرس  [الك بف
كر  ، ]  الهاء د ابحىث معهدسالف ا  ڤون مزيس أل

Hans-Hermann Hoppe, Democracy 
—The God That Failed —The 
Economics and Politics of 
Monarchy, Democracy and Natural 

Order (2001)   . رصد سقوطا ال یقل نا قد  لك
ٔایضا ملعهد مزيس ، و  ٕا امسه التعلمي ، دو ٕال آخر

ه من خماطر التعلمي  ذر ف كر  ب م هیك كت اىن  ا
كف عن دعوتك الستطالع قدر  ، عن إاللزاىم ولن 

ه هو ٔایضاإاللهام   ,Murray N. Rothbardف
Education —Free & Compulsory 

(1979)  .  
اىن املأفون چون  ؟ مىت بدٔا التعلمي احلكوىم ا

ة  صاد احلر حب ماینارد كیزن وكیف حول مسار الاق
ه ٕاال كن السب ف  من اكنوا ضد دوث كساد مل 

ل احلكوىم مث  صاد احلر ولوثوه بومصة من التد الاق
اكنوا ٔاول من یصیح انظروا لقد فشلت الرٔاساملیة وهیا 

  . بنا للشیوعیة

 
  تاج للتعليميحاالقتصاد ال 

  رائقلحيا يشعلون به اچطب مربمج أيديولولحتاج الشيوعية واإلسالم تحقدر ما 
اصة البائد العرشن جرت  هنررب القرون  اه كثرية ىف ا س ا.  م ل تدن رخيیا ق ل الشیوعیون واملسلمون ما اكن  ح

فو مل .  وساخهتم  یعترب رصوح العمل والبحث العلمى الرصینة ةچ مبجرد تلویث العقول البضة بأیدیولو  اك  اهتم إالجرام
ةبیة الاهتابیة الاستالدهتم چ لیكون حطبا الٔ  ة حمضة ٔایضا الاسرتقاق د ذاته سبوبة ارزاق وىك .   ، بل جعلوا التعلمي ىف 

ة  ة-یتواصل تضخمي الفقا ىل جهبة ٔاخرى -وتضخمي ٔاجورمه الفلك د  اكن ال بد من غسیل مخ  ، التعلمي هو السمل الوح
رى .  للحراك الطبقى دث یة ىف كناة ٕاخو وصل تقدس التعلمي ألن  دىس لو  د مه ٔا ل امس ٔا وضع لقب ضقطور ق

لق ابلتاىل ومه ٔان التعلمي ميكن ٔان .  یعتذر ویعتذر ویعتذر حىت یالمس شعر رٔاسه األرضفٕانه  ، آخر وطبعا هذا 
الیة  ة ال لكن .  یناتكچ یعوضك عن ح ق اتاخلطورة احلق ، ٔان  بل ىه ىشء مادى حبت ، تقف عن جمرد بیع الومه ل

صادٔادى ذ لفصل تدرجيى  یة العالیة یتطلب ال حراك طبقى ٕاال ابلتعلمي ف.   بني التعلمي وبني الاق شهادة جائعیة عرص التق
ري .   لیا سبة هائ  املطلوبون ىف السوق لهذا التعلمي العاىل مه ق صغرية ، حصیحهذا  ، واملطلوبون للشغل الیدوى مه 

د ا وا ت ٕاال ىف  متع وال هتددها الروبو ٔجورمن ا سار هلم حتت مسمى احلد األدىن ل   . ة ىه اخنداعهم بتحریض ال
ري حصائیات إ  اق ابلقطار  ف حتاول ، الشباب الربیطاىن عن التعلميشري النرصاف واحض من العقد األ یات الل الف

هتى ٔامرهدون ٔان ی رية وا شتغلون ٔاشغاال یدویة ابملائة من خرجيى اجلائعات ىف ٔامرياك ٤٦ . لحظن ٔانه وصل حملطته األ  

http://www.everyscreen.com/photos_18/HansHermannHoppe_DemocracyTheGodThatFailed_book_2001_01.jpg
The Mother of All Fallen Gods 
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واضعة جدا لنت عن ٔاقل من .  م ري مهنم من مح  ملیون ٢.٥وظیفة ساعى تقدم لها  ٤٠٠والیة هندیة ٔا ، الك
كتوراة   .  ا
سان نفسه- التعلمي ستطیع ختطى قانون ٔاثمي آخر ل  -كام ٔاى ىشء آخر ، كام إال ا الطبیعة شیطانیة املیول لرشرة ال  ٔام

رش اخنفضت قميهتم ىف السوق ، قانون امسه العرض والطلب ، ىل ما یبدو دد ال رش تعلموا لصار ال  ،  لو زاد  لو لك ال
م ، مثن للمتعلمني لون ٔاقدا دد الشغی جلاءمه ٔاحصاب األشغال ملنازهلم یق   .  وهكذا ، ولو قل 

رامپ البلیونري  رى  دنیة التعلمي طبقة الشغی لفه ش جي األرستقراطى الیوم  صاد م مة بیفهم الاق ساطة  ألنه ب
مت ٕازاى حمتاج ٕایه ه ، وتولید الرثوة ب د بتو ش ت حتل حمل شغی ال ل توماس   ، وطبعا ألنه مل جيد روبو ، فاكن م م

قار التعلمي واملتعلمني ئا قدر اح سون وهرنى فورد ال حيتقر ش   .ٕاد
صادیة  meritاجلدارة  سوا ابملرة ٔاولئك الیاقات البیضاءعند هؤالالاق رش آخرن ل ٔاما ،  ء لكمة یقصد هبا مقاشة 

ا  ب السبوبة تلو احصألهنم أ  ، من لك طبقات الشعبالتعلمي فقد صاروا عراة مرفوضني ؤالوهیة ٔاحصاب ٔایدیولوچ
رب الرضائب وطبع الفلوسوهنالسبوبة خيرتع وب الغري  هتاب ج دث هو ٔاهن.  ا ال لتعلمي فرصة ىف ا واوجد مولك ما 

الق سبوبة جدیدة ب دحضها  ،  الخ دهاهذا معهد فون مزيس كت كرا ىف  ه الحقا ٕاسقاط االٕ  ،  م  متاما كام جاء م
ة  ت التعلمي والص ميوإال املدعو  ، ٕاخل  …األقدم من لك كیزن سیل مخ اجاندا غ پرووما هو ٔایضا ٕاال .  طیةو قل ا

ذ األزل الصیاصة و  ، معاوسبوبة مالیة االثنان  نة ىه م ريهام ىه .  نة من ال  تالیةجمرد ذلكام و ،  دورات طاحونة م
ا  د كون آخرها-لعل ٔا ده -وقطعا لن  باس احلرارى ٕالىل ها خيلىل شعرك یولع لو الىت جنحت ابلفعل ،  سبوبة الاح

ت البزتاز ىف ا   . من املال العموىمرتیللیو

 
  الفطرةالهوية و

القة عكسیة ، وبني التعلمي ’ التنور ‘ما ىه العالقة بني هذا    . املذهل ٔان قد جند ٔاهنا 
د ٔاعظم شعوب األرض خشص هتلر  ى ٔاهلم ؤالهب ٔا نوىالزعمي ا ىل تعلمي    . حصل ابلاكد 

اضنة للهویة  كون  سیطة قد  ة ال كتوراهاتمن مح  -مبعىن ٔامعق ؤارشس معا-ٔاقوى احلضاریة الفال   .  جممتعني ا
املیا لهيا  سار وإالسالم  متعات  ،  االٔاكدميیا وسیطرة ال سة  جعل التعلمي ٔاكرث من ٔاى ىشء آخر ٔاداة التدمري الرئ

  . احلضارة
عددة لكن  نیا خصبا عن ٔامهیة التعلمي ألسباب م ٔون ا رة املسضفدعون ىف األرض مي لیات الربا م الطف ٔاهل ال

دا مهنا كون مرئیا كثريا وا شتغلون به ، ٔانه سبوبة ، قد ال    . مه من 

 
  حدوتة سنجافورية—إغالق املدارس :  نور الجزء األولالجهل 

وفقط الاكتفاء إبرسال من یتومس فهيم النبوغ للتعمل ىف  ، ابلاكمل وجذرٕالغاء التعلمي  . لىي كوان یو جرٔاة بال ضفاف
رتاع امسه النوعیة … . ىف العامل ىتعلمينظام ٔاعظم ما یعترب الیوم اخلطوة األوىل حنو اكنت  ، الغرب ٔاو  ، هل مسعت عن ا
اها لمك  ،  quality ابلعرىب   ! ؟  Q U A L I T Yٔاو ٔاسهت

 
  حدوتة ياپانية—تجريم القسم األدبى :  نور الجزء الثانىالجهل 

ارج عن العلوم الطبیعیة ٕاجرام راسات من  ٢٠١٥وما فعلته الیاپان ىف  . لك ما هو  الق وحظر ٔاقسام ا ٕا
سانیة واألدبیة من اجلامعات ation.com/news/socialhttps://www.timeshighereduc- إال
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intervention-ministerial-after-japan-close-faculties-humanities-and-sciences  ،  ما
س خلرجيى القسم األدىب لمحرقة الكربى القادمةلٕارهاصات هو ٕاال  لیات ، موش  ، ٕامنا مه یلغون تدرس  ، ٔاو للك الطف

سانیة واالٓداب كن إ  ٔاو ، العلوم إال قة مل  صار شدید-، ألهنم  لغاء ٕامنا جترميال ى  -وعن لك اجلدارة املتخی ابخ الب ا
سان   . یقود العامل حلضارة ما بعد إال

ىل استقامهتا ة ، األمه ٔان مند اخلطوط  ة ٕاجرام م ع وإال … . لك املهن ال الم ٔاقسام اللغات والتارخي والاج
ا سیذهب لقسم ال .   لكیة العلومى ىف ولوپسوف تذهب مجیعا لقسم األنرثو س، وامل  اچ یولو چ وقسم اجلغراف  یتاسای

ضیات مل النفس للكیة الطب واملنطق لقسم الر ئة من العلوم الطبیعیة   ، و ، واللك ابلتاىل سیرتىب طوال الوقت ىف ب
قى بعد ذ.  األرسطیة نا لها ٔاساسا  ؟ لكیة احلكوك ماذا سی اج ینا الرشطة ، ، ما  لك ٔاضالع العملیة  و تقوم 
یة ة ا رمباوٕاىل الطلیعة مهن ( األم   ؟  ) السابقني اجلسدیة للك خرجيى القسم األدىب التصف

 
  حدوتة مستقبلية—تجريم كل التعليم :  نور الجزء الثالثالجهل 

شة الشعب  ادت مبستوى مع ریللیون دوالر  اشت جتربة مررة للغایة لكفهتا ما ال یقل من  قرن اكمل نصف مرص 
ر  ٢٥ٕاهنا العصیان العرىب املسلح ىف  ؛ ىل األقل للوراء س الب  . ٢٠١١ینا اتق رئ ىل  حصیح ٔان اللوم املبارش بقع 

ىلابدة عن ٕاصدار األمر ابٕ اخلنثوى ىف ذ الوقت وختاذ  ى اكن یعف  ابب ا دان التحررذ ا ومه ىف  ،  م
دد ري جمرد هاموش نوعیا وال ىشء  لیل األ للت األسباب .  الت سىب ري لكن لو  اح ال ىف املبارشة وراء ذ الن

ئا ٔاخطر من فلن جتد  ، ٕاحلاق لك هذا اخلراب ابلب راهمي  . التعلميىل رٔاسها ش ال ٕا ركت م یتعمل القراءة  ىسٔانت 
دى الصحف فائقة التحریض سا ٕال ابة ٕاىل ٔان ٔاصبح رئ الىم األقرعمعرو  وأ  ، والك ذات الىشء حىت صار  الشهري ابأل

ا  ممقررا یوم ل نو ٓبة والسخط ىف صدور الناس لك لی ق ةحسب تعبري معالق  شیع ال معرو  وأ  ،  ٔامحد عز الصنا
ساد واجلهاالت الصیاصیة عیا ركته حىت صار ٔاستاذا جائ  زبالوىاالٓخر  مسومه جلیل آخر  حيقنىف اللكیة املسامة الاك
ىاكد األم ال هكذا و  ، جدید هت   . ت

شف  ،  انظر حو ون املهرة-ما ال یقل عن نصف ممن تتعامل معهم ٔان ك ال حتتاج ٔاشغاال ميارسون  -مبن فهيم احلرف
اب اجمه من وهؤالء  ،  ةحىت للقراءة والك سبة هائ من الناجت ا جون  شف .  إالجامىل للب نی من تعام معهم ستك

داد و حىت املهارة ىف ٔان  ةاأل ىل شهادة حمو ٔام شرتط احلصول  موجودة عند لك بل ىه  ، احلساب والتعامل ابلنقود ال 
ني   . ضاألر  سفحتىل التعلمي هو ٔاموال معىن هذا ٔان نصف ما ینفق  . األم
االت ٢٠١٩ىف  داد اخلرجيني ىف مرص ىف لك ا شاء وزارة التعلمي ألربع  ، توازت الشكوى من فائض ٔا  معاهدمع ٕا
د حتدیدا هو احلوسبة جدیدة متى حرص لتخصص وا ٔایضا ىل التعلمي هو ا ینفق االٓخر ممنصف ال معىن هذا ٔان  .  لكها ت

  . ضاألر  ٔاموال سفحت
ري الىت تلقى سنوات التعلمي من ٔاجلهاال ، انظر حو شتغل وظیفة  شكو من ٔانه  هل یوجد حبق اجلحمي  ؟ لك 

ارة تورث .  توریث املهناألصل هو  ؟ سفها ىف ٕاهدار املوارد ٔاشنع من هذا ة ٔاو الت ارات الورشة ٔاو الفال لك 
ابة اجة لتعمل القراءة والك بناء دون  ٔ اوز تابألقىص .  ل ه مصنع  ىن علمي یعمل مدرسة لو ف دا .  ملحقة بهتدریب 

یاج ألیة جممتعات  ريها-ذ ال اح نون املسمى التعلمي -حضاریة ٔاو  ى ا لك دى بدع عرفت ىف القرن  .  للسعار األنرتوپ
الص  العرشن لهيا الزمن    . ، بل قریبا ستعترب جرامئ عقوهتا املوت ، وعفا 

لكمة سنقول حور حمب.  الطبقىهذا یقود لقصة ٔاخرى ىه احلراك  نا ٕاجيازها به  رب التارخي  ، ما ميك لكن مك 
رش ؟ ستحقون ما استحقه رخي ال ىت  ، نعم.  القادة مه ٔاندر مع ىف  ربیة س س مستحیال ٔان یظهروا بدون  ل
س ن ٔاستاذ ٔان  ، لكن الساطرة العامة ىه التوریث ،  األسطوریة لرمس ش ا م الطب ىف ظافره من نعومة أ الطب یع
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سب ب،  ؤاجواء الطب ومشالك الطب ك ن البواب ف ه  ا ب ال ٔاكرثم ن .   ما ىف الك ت ا والعكس حصیح لو عی
  . ٔاستاذ الطب بوااب لفشل فشل ذریعا

صاراب … علمني ٔاننا نعمل لك الناس ، خ ن شویة م اوز ا  قة هو ٔاننا.   موش معىن ٔان ٕاح ا األقرب للحق جة لسنا ىف 
د من لك ملیون  للتعلمي ٕاطالقا ري لوا اچ لمؤهلني ل فقطالتعلمي ٔاو حتدیدا  ، ، ٔاو ابلك   . ی

 
  ال سيطرة على وباء الطبقة الوسطى دون السيطرة على وباء التعليم

اب املقدس لٕالجنلزيیة  اته احلضاریة- لغة الشعبرمجة الك رتام لچی ة لغة العلامء -ومع اكمل الا  ،  بدال من الالتی
رتاع املطبعةاألسؤا قاطبة هیك عن  شارا . یة كربىپ ٔانرتو ترضاب تاكن ، ا ميكن للك من هب  املعرفة صارت ٔاوسع ان

لهيا ىل  ، ودب ٔان حيصل  صة  راهمي ج شومسىك ٔاو ٕا ال نعوم  رى جحم اخلطر الرهیب من وراء حصول ٔام والیوم 
  . التعلمي

ا سمح ابلتعلمي لغري املؤهلني  بیولوچ ة حبیث ال  ىل  ، انتظارا لتمنیة البحوث الچیی لس األ جيب ٔان یضع ا
ه ٔان حمارصة التعلمي ىه قضیة ٔامن قوىم فائقة األولویة واخلطورة   .  لالستدامة نصب عی

ا ابت حمتیة حضاریة ، م االٓخر ی اریة حمت  ، جترمي التعلمي لغري املؤهلني  چ   . دوهنا الانت

 
  ذلك السؤال األصعب التربية

هب ، معض ٔایضاالرتبیة  شاهد األطفال  ،  هنا نذهب للیاپان مرة ٔاخرى ، ٕاشاكلیة عسرية جدا ال حتل ٕاال مبوازن ا
ىل وجوههم ٕاال الاهتاج ، مدارسهم ٔاو ینظفون شواطئ املدینة تار جدا ینظفون حامماغالص هتاج .  وال ىشء  هل هو ا

لبوا عبیدا ملثل هذه األشغال أان جزء فهمواالرتبیة ٔان  ست الب ال ٔان و  ،  من حرهتم ٔان ال  بید وخمية جدا ع عواقب است
  . رمبا ؟ مرارا هناحسب مقو اكرل جوستاڤ یوجن الىت قرٔاهتا 

ا ونؤ األسالف ونؤحنن ن ، مرى ٔاخرى ؤاخرى پان یؤلهون من هو ىف الصف لكن ىف الیا ، الكهول ؤ فراعن
دة سنة وا راىس األقدم  عضالت كثرية  ، لعضالت ، حتتاج الٓالت -هیك عن استدامهتا-واحلضارة  ،  مه آالت.   ا

د مركزى   . organismامسه املتعضیة و من الطبیعة املستلهم خر االٓ منوذج ٔاو ذ ا  ، تتلقى األوامر من مخ وا
اجه الرتبیة  ،  معوما ساطة أ وىه أ -م مع من التعلمي وشمل األرسة والتجمعات والنوادى ومؤسسات صعب ألهنا ب
ة إالميان  ري مسل ة و ت الفاشیة مسل هب -ٕاخل …والتنظ لكن  ، من ٔاكرث األمور الىت جيب ٔان توزن مبساطر ا

ات ستقول لكمهتا الٔ  ، مبعىن ٔان ال جيب ٔان نقلق كثريا . الطبیعة تظل ىه السید ىف لك األحوال -مرة ٔاخرى- ن الچی
ا ا ٔام ٔاب رسیخ قمي اكحلریة والوطنیة والشموخ احلضارى  ، وتفرض نفسها شئ الطفل  ، وقوانني الطبیعةفقط املطلوب 

اوب  ى ال یت ل  ٔاوا ئصا تلقائیا یتفا ا وجيب اس س م دامه مع هذه القمي فهو قطعا ل   . فورا من اجلسد احلضارىوٕا

 
  املقدس مرة أخرى ١٩العدد 

ام اكن حمافظا فٕان جوهره هو احلریة ىس قط ٔان جممتع احلضارة  رش هو حریة  ،  ال ت والقلب للحریة كام قالت اللیدى 
ت ت وبدوهنا ال توجد ٔایة حر شتق لك احلر صاد والىت مهنا  ال . الاق بعض ٔارابب ورابت األرس یصل ٕامياهنم  ، م

ىل رمبا ابحلریة واملسئولیة  دم التعلیق  مدخرن اخلالف  ،  ابملائة من سلوكیات ٔاطفاهلم ٩٩الشخصیة ىف الرتبیة حلد 
ٔمور ابلغة اخلطورة فقط اهبة ل   . وا
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الیةىل ٔان هذه  ركة واألرحج ٔان لن ،  ربیة م ة چ تصلح ىف  ة حضار ري ی الیةو نق ىف املقابل .  هبا ٔاقلیات ح
كولو  شچ هناك سا دٔاو  ، ىف خطر دامئ ة الع ل الهادىء الهاىنء :  مرة ٔاخرى حنن بصدد جممتعني ال جممتع وا ا ا

ة األماىم زسیون واحلورسیون ، املعزول وكتائب خط املوا دهام  إال فى ٔا ا احلضارة الىت ال تقوم لها قامئة ٕان اخ ا ، ج
هنام   . ٔاو حىت لو متازجا ٔاو تضب اخلط الفاصل ب

ىل  لف ،  ٕاشاكلیة الرتبیة ما بني احلریة والقهرهنا تن مام ٔام لل ٔ صل هل ٔانت  ، ذات فكرة ركوب احلصان بوجه ل الف
رجم وافقة مع  ث ق م ة ٔام ٔانك تغسل األخماخ عنوة ب ة طفت ة الچیی جمه روپاجاندا فوق ىل طریقة ٔافالطون ور

متعالقرسیة  شئة قادة ا ه أ  ، لت سبق املادة ٕانطالقا من خراف وابملناسبة ذ دون ٔان یقول لنا ٔابدا هذا الفكر  (ن الفكر 
م ٔاصال- ن یأىت -بفرض ٔانه ىشء  س من مادة ،  من ٔا ع سلوك .  ) ؟  ٔال لك  من ٔانإالجراىم  ٔاتباع الفلسفة املثالیةی

الق وفعل معدى  ج عن اخ هيم یبدٔا بفكرة وی عاىلاسرتقاىق فوىق قهرى ىشء  ؤمن ابملادة ونثق ٔان لك ما ٔاما حن.  م ن ف
ساطة إبیقاظ دامئ هل ل ب لنامادى هو صادق وهو كف ى دا ادیة  ، مس احلضارة ا احلضارة املشتقة من طبیعتنا كهبمية 

ال لت الطبیعة ست ق الل  ذ إالیقاظ ، ول وهنا من  ت الربریة الىت ی ل بصد جهامت النتا ى ٔایضا بدوره كف ا
ى ميلكون د ا ات ، السالح الوح م الم ، التعلمي ،  ال عیة  ، إال   .  ٕاخل …الوسائط الاج

 
  عدوها التاريخى— مصر والعرب

ت الثالثة االٔ   ١٩١٩العصیان العرىب املسلح بتاع  لف عن العصیا ٔانه  -٢٠١١و ١٩٥٢و ١٨٨١-خرى ، اخ
ه قط ٔاى من األخرى املذكورة ا مل یباریه ف م ت مرعبة العفونة والعروبة رمبا ال نظري لها .  حقق ٕافرازا  اكبور هذا ٔافرز 

ة ، من ٔاولئك  رخيیا ارها ىف فرتة مزتام ث انف ىل األقل من ح ذكر مهنا املغنیة سبق و  مضن قامئة طوی جدا-، ٔاو 
ة وقف الرشق البدویة  مهنم  -اهئمنهبا یؤجرها ابللی لفراش معد القرى ؤاب جيول  ) بفرض ٔانه ٔابوها (الىت اكن ٔابوها بتا

راهمي وطلعت حرب وسید دروش وعباس العقاد افظ ٕا د .  وقامئة العار تطول املدعوون ٔامحد سوىق و ىل ٔانه اكن ٔا
ى  ، ذ املدعو عبد الرمحن الرافعى درجة ١٨٠ر لك ركن ىف التارخي مزو’  املؤرخ ‘ٔاخطرمه  ، وٕان ظل اللك صبیا 
ني قال مرص جيب ٔان تصبح جزءا .   محضانجامل ملدعو لقادم من بعدمه ااملقارنة اب حىت املأفون بتاع التعلمي اكملاء والهواء 
ل من الغرب ست غر ، اكن یقصد ابلغرب الباس ل ل ني الرشق اب، والباس ، وزعمية لك قطاع طرق   ، ٕامنا ىه 
  . احلضارة

د سعلول مرصى ة العربیة املسامة حزن الوفد عن التارخي األسود إالجراىم للعصاب حملةاقرٔا ؟  ، ٔاومال مني العرىب ملا ز
هنب واخلراب ڤىالبلش ا ا دوة مرص واملرصیني الىت ٔاسسها احملاىم األزعرى األفاق  ، ماف د سعلول  . املذكور،  ملا ز
روت ٔاو ٕاسامعیل صدىق ٔاو ٔامني  مرصى كن ٔاو عبد اخلالق  دىل  اىل ٔاو حسني رشدى ٔاو  ، طب نودى فني بطرس 
ن خ الىت رفضت امحلایة الربیطانیة مث رفضت ما هو ، ومواقفهم  ع ائیة ا البطولیة مع إالجنلزي ضد األقلیة العربیة الغو

د لیحرر هذا الشعب العظمي من بلطجهتا وابزتازها ٔاقل مهنا ا لو جاء ٔا لیات سمتوت جو ؟ ٔاو   ، ال لىشء ٕاال ألهنا طف
ه هل ذ نعومة ٔاظافره منودى فني جنیب حمفوظ وح ، ٕالىل بفطرته یعرف مني دمه  بل نودى فني لك شعب مرص ؟ م

لمیا وزراعیا وصناعیا وجتار وحضار ولكه  ومحله رفعه للسام  لشان  لیه بیحبه وجاى  لشان   ، مني ٕالىل قلبه  ، وجاى 
رب البنك األهىل  مثر ابملالیني  ريس ريه الك ه ومن  الم ، وم كن ىف ٔا ویعرف  ؛ االتناا ٔاو خىك ینقل ب لطفرة مل 

اریه هب لص ري ا هب و ش وجتریف ا ساء مني هو احملتل ٕالىل جاى للهنش والن ،  ، جاى للهنب والسلب وسىب ال
ة امسها إالسالم ة العرجبیة الحقا (، ومرة امسها البانآرابزيم  لكها مرة خبد   . ) القوم

ة مكن اخلد سمون ٔانفسهم اب  هنا  ون فال وجود هلم من األساس  ملرصیني، العرب قاطنو مرص  ق ، ٔاما املرصیون احلق
دیث عهنم  ىف نظرمه ذ ابألفعال ال .  )  بني بعضهم البعض (، ٔاو جمرد مواىل لو حصل واضطروا لل ألقوال اباألمور تؤ

ة ( نيچ ني، العروبة چ املرصیة  .  ملظهرابابحملتوى ال  ی ني چ ، إالسالم  نيچ ، املعت  )  ٔاو ابألحرى مقامات چ
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ش مرصى مسمل.  ٕاخل … ش مسمل مرصى.   ما یبقاش مرصى وٕاال،  ما ف ه ٔاسامء .  ، وٕاال ما یبقاش مسمل وما ف ز ف جا
كرات مسیمتوها ه س ز ف نة ىف بطاقة الرمق القوىم ، وجا انة د ه  ز ف ، املهم العرق  ، لك دى ٔامور ال قمية لها ، وجا

ة سیة الورق م ال اجل اكمل من السلوك والقمي وا سق اكمل م هو  ، العرقمعیار احلمك هو  ،  ، معیار احلمك هو 
اتچ ال  ستطیع العرب رشاءه ٔابدا ، ی ى لن  ىل كنرتول الثانویة العامة  ، الىشء ا لهيم ریع قذر ٔاو استولوا  ام هبط 

ه ذهبوا للك ٔالقاب ٔااكدميیا العامل   . وم

 
  مصر للمصريني

رخي مرص احلدیث اكن  ذاه ت األقلیة العربیة ىف  دا من ٔاخطر عصیا ى قاد وا خصمه احملاىم األزعرى األفاق ا
قى ىف عرصه ’ البانآرابزيم  ‘دو هو األشد  د فقط  األول واحلق لیه م، وا ابة وىه كره و قمن تنطبق  لهيم الك ت  كت
ري املذكورة هو من . ٔاستاذ ’ الـ ‘ ، ، ٔامحد لطفى السید  هلم لیه لك اخلدع املذكورة و زال وحولها مل ، مل تنطىل  عمعة 

تؤرش من طرف  -وابألخص جتاه إالجنلزي ني تقرهنا مبجمل مواقفه-، الىت ٔایضا  مرص للمرصینيحتت عنوان كبري كربى 
ارش ألن إالجنلزي مرصیون نامغة ىف هذا مع ما اكنت آنذاك تقو بوضوح النظر ري م دة ، م ت العلمیة عن و

  ؟ هل تذكر ، السري مسیث ، احلضارة
م ت ال اكبور ىل من هو  ،  دى تصدى للك  رٔاسه ىف هذا الب ىك یتطاول  وقف ابملرصاد ضد لك سافل ٔاطل 

ت-ٔاشقائنا  ا فهم قطعا ٔاحصاب ب اشا حىت ٔان نقول ضیوف ونی چ ٔاشقاؤ ال  -و نلیة اكملدعون  إالجنلزي ی ؛ ضد لك الع
ٔن األغیار  ،  ) جرش رش ٔاو ىف قول آخر بتاع لكنا ىف اهلم ىف قول آخر ٔامحد رشىق ألنه  (مصطفى اكمل ٔاو ٔامحد سوىق  و
سبة ملرص مه الغرب داء ابل راهمي بتاع وقف الرشق ینظر كیف تذل ٔاسدى ، وضد لك العرابن اكملدعو  األ ،  افظ ٕا

ست رش  ست ذلی وقطعا ل ف مرص ل یا كام رمسها الحقا مأفون العرابن االٔكرب املدعو  ستقا ول جزءا من خریطة آس
بعد ٔان قد جتد من یأنف مهنا  هذه حىت عبارة مرص ٔام الغرب .  ، ٕامنا ىه غرب بل ىف الواقع ٔام لك الغرب جامل محضان

ال ىف ن وروما سبق ؤافضنا م ى  ، وضع املرٔاة ىف الیو ا جدا ٕاذا ما قورن مبرص املعارصة هلام والسابقة یاألمر ا عد رشج
  . لهيام

دمه ، ال حيمتل التأویل السید لطفىرٔاى إالسالجمیة امجلیل ىف ٔامحد  ح  وننقل ابحلرف عن ٔا :  وبال تعلیقبال تنق
زي التطبیق فه  ل بعضها ابلفعل  ا ٕالیه ٔامحد لطفى السید من ٔافاكر ود اء فكرة الفرعونیة ولغهتا   ١:   ىٔاخطر ما د ٕاح

شعاره الشهري مرص للمرصیني ٢.  وآداهبا وثقافهتا كبدیل عن اللغة العربیة وثقافهتا ة الوطنیة  شاء فكرة القوم   ٣.   ٕا
ال الطالبات سافرات خمتلطات ىف امعة املرصیة  اجلامعة املرصیة ٕاد سا لل ، واكن من ٔاشد ٔانصار  سنة ٢٥، وقد ظل رئ

ا الغرىب وإالحلادى ٤.  رر املرٔاةحركة حت ىن فكرة احلریة مبفهو دة عنده  ت عوة ٕالصالح  ٥.  ، بل اكنت مبثابة العق ا
دون وىف  ملا یقاب من حروف عراب، وذ إببدال حراكت االٕ  اخلط العرىب ب سا ك ا الرفع  ، مفثال لكمة سعد ىف 

ن د دان واجلر سا ة اكن ٔاصلها األب ، ویفك إالد  ا النصب سا عوة اخلب اممادون وهذه ا ب دمحم هكذا مو ك ام ف
ستاس رشق ٔا ة بدال إالجنلزيى املس ة العام معاداة العروبة  ٦.   من الفصحى ، كام اكن یدعو ٔامحد لطفى السید ٕاىل الله

ة مبنهتى القوة دة إالسالم شدة ٕارسال مقاتلني مرصیني ملسا والو ارض  الل ، حىت ٔانه قد  ا ضد الاح دة لی
رتض ىف ال  إالیطاىل ىل ٔان مرص جزء من األمة العربیة، وا ستور تنص  ىل فقرة من ا وقد ه ٔامحد  ….  رملان 

اة طوی ، قضاها لكها ىف الرتوجي للقمي الغربیة واملفاهمي العلامنیة وحماربة  سنة اكم ٩١ومدیدة  لطفى السید بعد ح
د [ م ١٩٦٣مارس  ٥  هـ  ١٣٨٢شوال سنة  ٨ إالسالم والعروبة ىف ب وا شاء اجلامعة :  تعق هو اكن ضد فكرة ٕا

ساوى ابلضبط نظريهتا ىف  ، ٔاصال ت التعلمي األدىن حىت  واكن رٔایه كرٔاى إالجنلزي بوجوب رىق وتقدم ونضج مستو
شاء جامعة ل التفكري ىف ا لج القطن مث  ،  ٕاجنلرتا ق هنفس تفكريمه ٔان نتقن  س قل لغز مث ٕاىل  لكن السف ممن ال  ، ن

یاهتم املتقدمة كفون عن القول ٕاهنم اكنوا مينعون عنا تق سهم ال  لف ألهنم  ،  تعرف لكمة النوعیة طریقا لقوام ریدون لنا الت
ى سیفشخهم ا الفشیخ ا   . ] خيشون من تقدم
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ه عبد الرزاق السهنورى  عنون ىف كتابه عرب معارص  دورىجمید ینقل األعراىب املدعو  كذ تصنیف ال  نف
ى  ن ‘عبد الرمحن الرافعى ٔان لطفى السید اكن ق بدوره عن نا د هذا لقب یعطى  -ٔاى السهنورى-قائال  ’  شیخ املل

دا یدلطفى الس حىت لو اكن شبىل مشیل ل  ري حقا . مل باس م شطامعیقة هذه .  هذا الاق سمیه   التفرقة ما بني ما قد 
لامنیة جتریدیة  ىئ ابعتباره مضادا للعمل رفضلامنیا ٔاو  تافزي الصىشء ،   لك ما هو م ، وما بني رؤیة  ىل كده لط و

رم  لامنیة ٔارحب ل ا خ یوى ا ن مبعناه االٓس دة املرصیة ، متزي ما هو د عة للعق ، وال حتارب هذه  ، وما بني القمي الرف
رية بل تعتربها جزءا من  متعیة للحضارة جياأل ة وا الق ة األ لیه بالهویة والب د بیصحى .  احلرص  یعىن ما بني وا

اقة  شته خ ة بني وینام ولك  م ة  نفلسف ة املخ العلامنیة وا لف سیطا ىف  یه ٕاال جزءا  د ال متثل هذه    . ، ووا

 
  ؟  اللغة املصريةلهجات إحدى مجرد السيبوية هل 

خرون بنص لغوى ما ، العرب األكرب هو كرهاهنمخفر  م ٔافضل من  ‘  املعجزة ’ ، ٔاى یف ظورمه ىه رص شویة  ىف م
ال شفاء املرىض ٔاو حتویل املاء مخلر ، ريه س م وقع.  ول م ، ادى وم شون ىف ملكوت ال رة یع حىت من  ، لك الربا

م هو ة  ستحق الفخر.  ٔایضا ادعى حتویل املاء مخلر فعلها للرتوجي حلف ٔام  ، لكن هل حقا ىف العربیة ٔاو ىف الكرهان ما 
ال وال نقصد خبزهيم ٔان  ،  خفرمه ىف خزهيم یة م ست  -املادة معومأاو -التق ٕامنا نقصد العربیة  ، ختصصهم ىف نطاقل
د ذاهتام والكرهان نفسهيام   ؟ وىف 

ة  ئیة لغة مشتقة من األرام و ویة ٔاو الس لقةالس هنا  املست ة لغات من ب وهو  ، اللغات املرصیةبدورها من مجمو
ل امل  رجع ىف األساس للتفا یویني احض الو متد و ٔامر  طقة البرتاء مع مرص لبعض االٓس س  ابألخصىف م لغو بل فقط ، ل

یا ٔایضا ىف  ىك وال ٔاى ىشء سوى العادى املعتاد ( لعامرةجماالت اكتق ك وال م نبطى الىت ٔان لكمة  ، طبعا ال هو مض
اىه هبا العرب االٓن  ة ی ىل األقل بعضهم ابلزرا ىل اشتغاهلم ٔاو   حتقري اكنت لكمة -ٕانباط األرض-ابعتبارها تدل 

ة سباب و    . )  احلطعند سلفهم الفاد
ویة  و لغة وضع حنوها ؤاصولها العامل الفارىس الشاب كام هو واحض من امسها الس ح .   Sibuyaس الضم والف

دمه  لك ىشء خضع ملدى تذوق ٔاذنه وحسه املوسیقى ال  ؛ ٕاخل …ٕاخل  …والكرس والتنون والبناء ونطق اهلمزة من 
ال ملن  ،  ٔاكرث ذونومن هنا ال معىن م اهون  یت أساسا مل ف ، حنویة من كتاب الكرهان الكریهلغویة و ستخرج ٔاخطاء ابوی

كن هناك لغ ، كن هناك حنو ىل مسطرهتا ٔاصالمبعىن اللكمة ة بل مل  سه    . حىت نق
ا ى سطر  ، مث متر مخسة قرون ٔاخرى ٕاىل ٔان ٔاىت من نقحها ؤاقام لها قدها وقوا ظور اكن ا ن م مرصى امسه ا

ري معحم لسان العرب وبه ٔاصل  ىل ٔاهنا  -فربكعند البعض وىف قول آخر من التأصیل -السفر الك ري من مفرداهتا  للك
  . عربیة اجلذر

سمى هذه اللغة  ا  ل اخلطأ ابللغة العربیةمن هنا ٔاح اكد  ذ ٔان ،  ىل س منیهتا  لقها ٔاو  ائل العربیة ىف  ٕاسهام الق
و بل ىف الواقع  ، كون معدوما ،   -! ٔاو ال تندهش-السب قد تندهش و من العرب ألبعد مدى یة اكنت مكروهة الس

ملٔاهن د وحنو و م قوا كون ل ریدون ٔاصال ٔان  رسن عبد هللا عطوات ( م ال  ه  ، انظر  ات العربیة ىف توج ر الله ٔا
ست من األساس سوىٔان لكمة عرب طبعا هیك هذا .  ) ٧٠ص  ، املعىن النحوى د ذاهتا ل سباب لفظة  ىف 

ة ىل جدار إ لىت ظهرت ٔاسؤا حىت من لكمة مغة ٔاو ٔامة ا ،  مش ت مرص القدمية ىدعرضا ذات مرة  ة امسها  بنا ىف ب
كشاف ٔاى هوام الصحراء -لكمة عرب-ألهنا ذ  ، بىن حسن سوا  ،  مشتقة من ٕاعراب ٔاى ا سوى ابلتاىل وهؤالء ل

ة لفظهتا املدن ذات األسوار ی سب  ، مقامة چ ة حىت ت اصة هبمهلم لغٔاصال وال ميكن حبال اعتبارمه عرقا ٔاو قوم   . ة 
ویة وٕارجاعها ألصلها املرص  ىف املقابلاخلطأ  ٔان ٔایضا منىل  لغتنا .  یعىن ٔاهنا مرصیة ابلضبط ، ىٔان نفى عروبة الس

سمهيا ، املعارصةاملرصیة حتدیدا ىه  ویة  البعض  ة املنطوقة الس قد یعتربها ابلعكس والبعض  ،  وهو خطأ فاحشٔاو احملك
ة واللغة املرصیة ىه األصل -للصوابوهو ٔاقرب بعض الىشء - لغة مستق عن تظل ىف لك األحوال لكهنا .  ىه الله
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ویة املسامة الفصحى و نفسهوالسب  ، الس لق لها حنوها اخلاص ، ىف هذه القطیعة س حسب معایري -فهبذا  ، لقد 
  . لق لغة جدیدة قامئة بذاهتاكون قط است -لامء اللغة

هتى من األم علامء ال الءىف ذات الوقت هؤ ا سیال ال ی لینا یوم حنوها لغتنا املرصیة ٔان واملتخصصون یطرحون 
قة والتطابق مع حنو الخمتلف متاما وهو اسمترار  هیك طبعا عن آالف املفردات املرصیة  ، املرصیة األقدم جدا ةلغابلغ ا

ل التارخي  ذ ما ق رمان  (احلیة الٓالف السنني م رلني ور ٔادولف ٕا سور جامعة  ى احلدیث ف د كتبه  سنا من ٔا ى اق ا
زس ه  ، عن ٕا ى ٔافىن معظم معره ف س ا هو حنو اللغة لقرن التاسع عرش ل رجعو به مؤلفات مطو ختصصه الرئ

ةیاله  قة جمرد  ، ريوجلیف ى ل ب به ما  ’  فونت  ‘ٔاو هكذا اشهترت هبذا الامس فه ك ىل لسانجياكن  متزيه  ، نياملرصی رى 
ت القمية -ٔاو قل الرمسى- األرستقراطىامللوىك طابعه فقط هو  لهيا جدران الهیالك والربد ه  س رصت  ى اق   . ) ا

 
  سؤال اللغة

الل ومرص الىت ختلفت كثريا بدٔات تلحق ابلركب من  ، الهویة الىت دوهنا الهاویة ، اللغة جزء ٔاساس من سؤال الهویة
ئا من اللغة القدمية فالیة لتعلمي األطفال ش ة ٔاو مومسیة ٔاو اح شطة صیف ال ٔا ةیاله - م اء  -ريوجلیف ادة ٕاح ٔاو ٕا

فاالت السنویة املرصیة القدمية ى  ، ٔاو حىت وفاء النیل اصة رٔاس السنة املرصیة ، الاح سمي ا وطبعا ال نقصد مش ال
ستحیل ٔاص اء بل هو مما  ه ال حيتاج ٕالح م السنة الرثیة طقوسه  ٔاى منٔاو هو ال انزتا د ٔاهبج ٔا ٔ من عرف املرصیني 

  .  هيمقاطبة 
 -لغة لك احلضارة بل لك العامل-إالجنلزيیة هناك طبعا  ، وخبالف لغتنا املرصیة املعارصة الىت ینطق هبا مجیع املرصیني

شار الاكحس لتعلمها لغاتنا احلیةٔایضا من ىه  وىف ٕاطار البعث العنفواىن القادم لروح  ، من هنا.  ىف مرص بعد الان
ال  ، احلضارة ة والیاهیريوجل تعلمي ال سیظل م ة والالتی مج فللكورى صغري-انیة پیف ر  ،  احلضارةٔاطفال للك  -ولو ىف 

دة احلضارة بلٔامرا رمز  ات طوی من السن ف،  معیق املغزى ملفهوم و دمة أللف   . نياكنت لغاهتا املست

 
  الصدورنوايا فى ال نفتش نحن 
  خاليالانوايا فى نفتش نحن 

ت العربیة ، لكمن  اللغة تظل جزءا ة هوهتا من امللو شهد حركة هائ لتنق ا ولغو ولك ىشء ، مرص  ا وثقاف  ، دی
ىل اكرثة العصیان العرىب املسلح  ارة امجلاهريیة العظمى كرد فعل  و املرصیة احلدیثة ىف اصة بعد الاس ىل ا الرابع 

ر ٢٥ قة إالسالم للك مرصى ، ینا ات كشف حق ى اب اء الضمري واعمتد املعتیة رفضه من دا  طاملا ، وا واستف
ت اخلال . یفعل ذ ملاذاابلرضورة یعرف دون ٔان  القلب ش ىف نو ش ىف الصدور ف   . وٕاجابة ملاذا هذه ٔان ال تف

 
  ضارىالحالنشاط غري لجنة 
س  ٣٠ كون-یونیو وتوابعه ل هتى ح ابلتطهري العرىق ٔاو إالابدة لاكمل رشارة  ، ٕاال بدایة -وال جيب ٔان  سوف ت

ثاث هذا الڤريوس  ، األقلیة العربیة داثة دون اج ل جدى ألى مرشوع لل لیل القاطع ٔان ال مستق ت اب ذ ٔانه ث
كر  ة (سالف ا یة ، لفجیةس  ، ٔازعرج ال قوجمیون عرب  ،  ما تبقى من رشاذم ٕاخو ىل رٔاس مدینة إالنتاج مه م

ة م ن  الىم وما شابه من  ون ،  بدو ، إال ئا لكام اقرتبت ت  . ) مسیحیون رشق ئا فش ى یصري ٔاوحض ش األمر ا
عة وكشف أ  زنع األق متكني ف سمیه ا قة األقلیة مما  دهتا احلق من سورة التوبة  ٢٩الىت وردت نصا عندمه ىف السطر چ

لمك  القائل یاء  ( حنمكمك  نق د بأش ل اخلنازر كرضبة فاحشة قارن التصا یل فرم اكنون نقل األعضاء ٔاو ق من ق
صادیة للمسیحیني بعد وصوهلم للربطامن ىف  ٔس مقارنة بأفاعیلهم الفاحشة  ، ٢٠٠٥اق ر  ١٠ل   .  ) ٢٠١١بعد ینا
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من جلنة امسها جلنة  -وىف احلال ، بل للك ٔامم احلضارة-ال ٔاحوج ملرص  ،  استلهاما من وقفة مكاكرىث العظمى …
ري احلضارى شاط  ش  ال ةتف ت الصحی   . ىف النو

 
  ؟ هل من الصعب إحياء اإليزيسية

هذا عن ٔابناء حورس العلامنیني 
لكن ماذا عن شعب  ،  املقاتلني

ى یبحث  زس الطیب املاكحف ا ٕا
اته  ب دورى ملتاعب ح عن تطب

ة اء  ؟ الیوم هل من املمكن ٕاح
زسیة اجة .  إال هل حنن ىف 
إالجابة  ؟ مرصیة وكوكوجاكوشلصحوة 

زسیة مل متت حىت  الفوریة ٔان إال
د ة.  حيیهيا ٔا ی رجمة چ وٕاميان  ،  ىه 

ربنا بتاع  سطاء قوم احلضارة هو  لك 
اكم طبق  الغالبة مبواصفات اكم م
زس  األصل لرب العرش العظمي ٕا

ا  سمى هذا إال ٔاح ابمس حىت لو 
ل  ٕا  (ق الشیطان نفسه م

  . )  ملرصیون امسهق اطكام ین إالسالم
ىل  حىت الطقوس نفسها ال متوت 
األقل ىف جوهرها إالمياىن ومغزاها 

ىل  ، احلضارى راه جيرى  سطه ما  ٔا
ف  ، ىف مرصمدار العام بال انقطاع 

لهيا -یعرف ابملوا  حىت لو اكن 
ن ٔاخرى الحقة كرات ٔاد  ٕانه -س

ة  ا ة ورلك بل  زسیة ح مل إال
  . لن متوتو 

ف القول ٔان تعریف ٔایض ا من 
 لقرونبل -خریطة األرض اكن یوما 

د  -ممتدة هو ح تطأها قدماك ف
ولك ما فع بطررك  . زسهی الٕ 

ا تطویع كريلس السفاح قاتل هیپاتیا املسیحیة  لك ٔان رسق  ، املرصیني لٕالميان ابللهو اخلفى االٓسیوىني ٔادرك است
ةما خيص إالميان املرصى  نته الهرطوق كر د لیه س ري امسها ملرمي و مسو لك ٔام لك االٓلهة رسق  .  ولصق  ن إ ٔالوهیهتا و

ة تقریبا ، فشل طبعا ىف جعل الشبه ميت كثريا لعظمة األصل لك نصوصها احلرف ا ملوت  ، رسق صلواتنا لها  رسق صوم
ا س آخرا رسق  ،  الدؤاسامه صوم املیالد دون ٔان یلحظ التناقض بني لكمىت صوم وم  زو ريا ول فهيا  ٔاو هكذا تومه-ؤا
نا  -لكها ید ال بعید املیالدفرح   . حورسهنا وٕالهنا ا
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اء ، ٕاذن هتا األصلیة ابلطقوس  فقط یتعلق سؤال إالح س ٕاالحبرف شف ٔان لك وحىت هذه من  ، ل ك املدهش ٔان 
ت من إالميان القدميمن املامرسات الفوللكوریة املعارصة احلیة املیا هذا المك  ة ىه مورو لهبا مرص  ،  وشبه الیوم وىف ٔا

شار  ه حىت لو اكنت واسعة الان مل  ( رب اخلریطةىه األصل ف اورة من ف  Legend of the Witchesالصور ا
رى به رصد فعىل لغالبیة  ١٩٧٠من سنة  ئقى  س لك-وهو و ريه لو شئت -ول ري   العني : ) ما یىل خبالف الك

ال للحسد ٔاو ٔا ما اكن نوع العداء  س ق ابب ة القامش الىت تغرس فهيا ا م والر األمريىك حىت ا احلارسة من ورقة ا
ت ینا ،  والرش املب شابك  ، ال ٔاعرض وال ٔامشل من طقوس الزار  ل دائرة ب شك التعلب فات لعبة األطفال املعارصة ب

ق ر م ادة حول  إالميان بأن األرواح اخلرية  ، دة مبا یعتقد ٔانه خيلق جماال ما للطاقة ٔاو لطرد األرواحٔایدهيم واللف اكن یمت 
ه سان نفسه ف ٔ املاكن لو عزل إال د  ، طقوس حتضري ٔارواح قدىس الزمن املاىض ، مت سا التنومي ابملوسیقى والصور 

شار ىف هیالك ، ىل هذا السحر املعارص جيمع ما بني  ،  العامل القدمياجلس ٔاقدس الطقوس قاطبة ٕاميان قدمي واسع الان
هيا ت املاىض اكلبخور والشموع والصلوات األصلیة واملوسیقى القدمية واملرشوابت العتیقة وما ٕا مع الصور احللزونیة  ، تقا

ريها ال یعد وال حيىص وارة وإالضاءات الوامضة واألصوات التنوميیة احلدیثة و ل ٔان خميت ظلامت ا ، ا شعة ق ة ال لنك
ال ومه سال مرصیة ال شك فهيا-املسامة املسیحیة اكنت شعوب اكم  تؤمن بد ولوسیفر  -إالجنلزي األصلیون م

ء وع اخللق واحلیاة وال ري وی ىل رمزن لل شم منوذج آخر  ، ٔ شمل العرى ٔاو ال  طقوس قرص البارون سواء اكنت 
س ببعید ال زما ت  ، وال ماك  للك هذا ل لیط من العرى ومالس املرص الیا ىه  املیا  امة الطقوس الشائعة 

ال  ، وإاللهات القدميات رس ىف مالءة ملفوفة م ٔامل احلرمان الصوىف والتقشف الغنوىص ودورة املوت والعودة احلیاة ألوز
ات وتطهر ومسو الروح وس -كام ىف الصور- للكها سبل خمتلفة للبحث عن ا ٔاضف للك هذا ٔانه  … . رب غیب املستق

زس ٔاو للهرم  ة ٕال ات من خمتلف شعوب احلضارة تؤمن ابلقدرات العالج ویأتون ابنتظام ملرص  ، ٕاخل …توجد ابلفعل جام
ة ملرص القدمية   . ملامرسة طقوسهم ولعل هؤالء مه االٔكرث حبثا وتعمقا ىف احلیاة الروح

 
  ) حرفيا (العودة لإليزيسية هكذا 

هاب واجللوس الصامت ىف ت الهیالك القدمية ىل ا شجیع الناس  اجة الٔكرث من  وما  ، ىف الواقع حنن لسنا ىف 
ااكهتم ريمه مب رووهنا هو الىت سیغرى  هيم من مشاعر  و  بعد ذ ميكن تدرجيیا بناء هیالك جدیدة تلبیة  ، س

تلفة ة مث بعد ذ ، حلاجات ساكن املدن ا ريا  ، تضاف تلقائیا موسیقات ابخللف  - ؤایضا كخطوة تزبغ ذاتیا-حىت ٔا
ال صلوات تتىل   . وهكذا ، ٕاد

نه الزائفة طاغوتیة السیطرة  ، ٕاذن الص من العبادة الظاهریة للهو اخلفى التخیىل ؤاد ولو كقشور -لك املطلوب لل
د معیق التخصص -ظاهریة ال متت للامدة بص ة ما هو ٔاصیل من لك هذا هو حبث كبري وا ٔن  ، لتنق ل  وما هو دخ

لبت من  الصة ٔام است س ىف سقارة ذات جذور مرصیة  ىل سؤال هل اجلس املقدس ىف هیلك ٔاب ال  جيیب م
یویة ٔاو ٔا ما اكن اصة املدلول ٔاو ىف هیالك  . مؤرات آس اسبات  مث مبجرد بدء البعض ىف ٕاقامة هذه الطقوس ىف م

ینات الشعب ستدفعه دفعا لالخنراط فهيا ٔافواجا من لك جف معیق ال ، مستدامة   . شك ٔان چ

 
  الفردانية اإلله الثالث الذى سقط

ج ڤون مزيس نفسه د آلهة لیودڤ   . هذه املرة الساقط ٔا
ا به رس مرة ٔاخرى تأت ل الفردانیة ،  اپانالی وا ات املدرسیة عندمه جامعیة ،  التعلمي یق الروابط األرسیة  ، لك الواج

عیة واملهنیة مطلقة ، صارمة ة الاج شكو من  ، الطا د    . إالبداع عوز ىفلكن رمغ هذا لكه ال ٔا
سون  حتنا توماس ٕاد ى تعریف الفردانیة كام م /٠ ١ العبقریة عندها

/٠ ٩٩و ٕالهام ٠
حتنا  عرقكدح و  ٠ فني ، م س

ى هوكینج  /٠ ١٠٠ىه  هیالعبقریة ا
ایة ٔاو  ٠ ث ىه ٕایلون ماسك سویق ود /٠ ١٠٠ح

ماذا ابتت .  دجلنصب و  ٠
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ڤ  ،  تعطینا الفردانیة مبعناها احلاىل ىف الغرب ة نصابني من نوعیة س وز یطبقون االٓفاق ویصبحون چٔاكرث من جعل حف
ال اجلدیدة ٔج ت ل صع صارخ م  ؟ ٔایقو ع االٔ قارن بني ٔافاق م رتدى األسود وی یة  ،  بیضشیطان  مل خيرتع تق

اته  دة ىف ح رتع دینا امسه أ  ،  ) ٔاول ٔاشهرها ٕاطالقا املاوس اكن قد رسقه من خمتربات زروكس (وا ل غسل به پٕامنا ا
اجهتم املسمتیتة للثقة ابلنفس لزيرع بدال مهنا ٕاجيو إالحساس اب متزي و ٔادمغة شباب ساذج د فهيم  ٔاهنم فوق لتفرد وا

ه نفسهالوجود الكوىن  ن األرسة الرثیة وامللزتم بقميها العائلیة  ؛ قارن ب س املهندم الوقور الهادىء ا وبني غرميه بیلل ج
ى  ، ولك ما فهيا من قمي سكووا س لیج سان فرا قعات  صعلاك فكة ىف مس ه  ، مل یو اكئنا سائبا م ٕاىل آخر ما ذكر

ل   .  عنه من ق
ح ڤون مزيس  دوا ابحلریة املطلقة آدم مسیث ولیودڤ صادا-ني  كن ىف ذههنم ملیطة  ، مل خيطئوا -فكرا واق لكن مل 
ة ستصري تعج ابلغشاشني ، األعراق الىت خيبهئا الزمن للحضارة ة النق ن املشذبون:  مرة ٔاخرى.  ؤان الربكة الچیی  ، ٔا

ن ٔانىت ٔاهيا الفاشیة ، الناوسیون ، احلورسیون ،  النتافون   ؟ ٔا

 
  ؟ هل ومضات العبقرية تستحق كل هذه الثروات

سون للعبقریة  /٠ ٩٩تعریف ٕاد
٠ 

ىل فكرة ملعت  نتح یصعب تطبیقه 
س ٔاو  ىف حلظات ىف عقل بیلل ج
ف بزيوس ٔاو مارك زوكربريج  چ

ال ح من جدید لك  . م هذا قد یف
دام  النقاشات التارخيیة فائقة الاح

الى حول مصدر القمية  آدم  ٔام
هیك عن اكرل ماركس   . مسیث 

رتاع  ل املثال ا ىل س ٔامازون 
بعد قلیل اتضح ٔانه  ، لوذعى جعیب

دمة هائ متع   ،  خيدم ابلفعل ٔافراد ا
تتضخم ٔاسهمها ىف البورصة  ،  زدهر

لكن هل جمرد فكرة  ،  ىل حنو خراىف
دمه  ومضت ىف حلظة ىف مخ ٔا
قى ٔاو بذل  وطبعا بال ٔادىن جمهود حق

دد یعتد به من السعرات  افهيا 
ساوى  ،  احلراریة ميكن ٔان 

ت نفس السؤال عن  ؟ ریللیو
ال ،  الریع ن القمية  ، ٕاجيار األرض م ٔا

ه هود  ، املضافة ف ىل ا هذا یعمتد 
ى یبذ صاحب األرض كبیع  ا
یات  منیة األرض ابلتق ات ٔاو  املنت

ىشء من املست دثة ٔاو حىت 
ال ة م ري التقلیدیة لتحسني إالنتاج ارج . ومضات األفاكر  ست ریعا ابملعىن ا الریع هو ٔان جتىن ٔاموالا دون  ، هذه ل

  . ختلیق قمية مضافة ٔاو بذل ٔاى جمهود
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  يزوس مقابل ماسكب

ف  اجة و بچ الص وما یصحش مطلقا حنطهم ىفیلون إ زيوس  نیة  اجة  دة ماسك  زيوس موش ب.  مج وا
فه اكملدعو االٓخر ارف لیه ، بل من ٔاخطر من عرفهم التارخي زيوس خشص خطر جداب،  نصاب  به  ،  ؟ ألن ىف مك

زید عن مرت ونص  اطط  مرت ونص× ٕالىل ال  ب ىف الستاند ،  سونابلظبط وشه ج كرر  مصباح من بتوع ٕاد ، وهو 
سال رمغ ٔانه قد ملعب الكورة.  كثريا عبارة إاللهام والنتح بتاعته ر  ب مد ، ألنه ها یفكره  ىشء مستحیل تلقاه ىف مك

ن طرده ابلشلوت سون شغ اكم شهر عنده وبعد سال ده اكن ٕاد   .  ٔان 
ث استقرت ىف وادى السیلیكون ٕامنا ىف سیاتل مل تبدٔا ٔامازون  س وٕاىل القرب من ح ث و بیلل ج ح
كروسوفت ال زيوس یفكر بملا ا .   آى ىب ٕامالزمان رصانة تعمیدها واكن فهيا  ، ما ىل حنو جامح ٔاكرت م ىف الفضاء 

سخر مل مات دميون ما یصحش  ادة حىت من ف ظر ورى بعض ، ٕامنا كام یقول  ، هو جيرى وراء ٔایة  ٔالصق ٔاصدقائه لن
سال املسبقة حبمتیة ت نیكوال  كون ىف عق هذ ا فكرة للهنایة دون ٔان  ذها وجنا مكو ما رى ىف فكرة ني  . تنف

دا  متویلیةوا هنیة وا ه ا لك طاق شف صعوبة ت  ، جيرى وراءها  ك لف ظهرهوحلظة  ذها یلقهيا   ، بال ندم ٔاو حرسة نف
ٔنه مل مير هبا ٔاصال   .  و

جتون بوست  سبة للواش رام-ٔاما ابل ب لغضب  ىن  -لیه پوالىت قطعا ٔامه س د هو نظریة أ نت نه اشرتاها هبدف وا
سار ٕاذ هبذا لن هيامجوه ٔابدا   . حتیید رش ال

ٕادارى   ٣،   رؤیوى ملهم سقف ٕالهامه السامء ٢،  بزيىس عظمي وىه ٔاتفه صفة  ١ومبا ٔان املهم احملتوى فٕانه  ، املهم
ارج رشكته  (سیة مل إالدارة  بأقىص تعریفات مرعب الرصامة ل و ه پیرت دراكر نفسه وهو یطحن امجلیع دا یغار م

د قط یوما- افسه مع ٔا ل ىف م قة هو یعتقد ٔانه مل ید كذا  -جمرد یذهب دامئا ملنطقة جدیدة جرداء ال ٔاكرث ، ٔاو ل
ت وحمامك حكومات یطحن مجیع  ت ٔامرياك ودول واكابت ورطام ىل موقعه یطحن رشاكت الطرف الثال ، العاملوال ث 

دلكها فقط لصاحل  ، بل حىت یطحن نفسهالوسیطة وخمتلف اخلدمات  الشحنویطحن رشاكت  د وح :   طرف وا
رمح ٤ ، )  املسهت اع ال  كن لك العامل تنافىس للن ة لك البزيس ٕان مل  اكر ملك معلیا  ٥و ،  وال خيفى هدفه ىف اح

ة و  د رصا ا احلروب م ئة ىف رشكته خيوض یوم ال عن الب ٔجور بال رشاسة طنطنات ت اجلریدة م واحلد األدىن ل
اء بال بال   . ، بال هنایة لكها بال است
كرهه لك املسئولني ولك املفوسسات ،  ب حيب لك الرصاصري ٕایلون ماسك … ؟ زیه زى صوت  عرفت لیه ،  هذا 

ى كرهه امجلیع ٕاال الناس ، املوسیقى مل ا   ! الف

 
  أية فلوس سهلة هى فلوس قذرة
ساطة ،  ریع ٔاو لوذعیات ٔاو ٔاى ىشء   . ٔایة فلوس سه ىه فلوس قذرة : إالجابة ب

ال  ا ٔامازون م نىف  وتدرجيیا  ،  یتالىش الاهبار ،  عندما تذهب السكرة ، احبث عن إالجابة بعدها بعقد ٔاو عقد
ساوى قميهتا مع جحم ما یبذل فهيا من جمهود مادى  ىل األرضت قى ملموس  حلظة ٔان یتضح ٔان ٔامازون جمرد رشكة  ، حق

دمة الربید الربیطانیة ٔاو املرصیة ل  لها م ة م س ؤان ال قمية مضافة ف تفعل سوى جمهود التوصیل  ، دمات لو
ٔشیاء من ماكن ملاكن اضعا للتنافسیة مع  ،  املادى ل امتة املطاف  دماهتا قد صار ىف  سعري  آخرن قد ظهروا ؤان 
لهيم مجیعا فوقة  لهيا ٔان تظل م ل ، و كن واردة من ق عددة مل  ا تتالطمها عوامل م وابلتاىل تعید  ،  ومن مث تصري ٔاراب

سعري سهمها ٔاوال بأول طبقا لهذه العوامل املتطورة  ميه  (البورصة  ال فسیكون تق سبووك م بفرض -ٔادىن كثريا  أاما ف
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شطهتام حمصورة ىف توصیل األشیاءظلت رشكتني بني  طبعا ٔاننا نقارن رید ال  األهن -ٔا نقل بضائع مادیة ٕامنا جمرد ت كرشكة 
ت ىف ٔاسالك   . ) ٕالیكرتو

یة  ، ملحوظة ات ال-ٔیة تق ى -لوذعیة مهنااب ى تطلق ىف الهواء كام مرعبا من األنرتوپ رب  ، فه سوق  ا ال وهو ىف 
ري ىف نوع  ت الرتدى الك ري مسبوقإالنرتن ىل حنو  سهیل بیع السلع املغشوشة واملزورة  الل  ارة من  دمة الت   . یة 

ان ، املهم ت ، هكذا سوق األسهم ىف كثري من األح ت  ، تبدو  ٔاهنا تتعلق ابملاد قة خمرتقة ابملعنو لكهنا ىف احلق
رى الطویل  . والانفعالیات والعاطفة ملدى بعید سؤال وضع الاسمتراریة  ،  long runمرة ٔاخرى اسأل سؤال ا

steady state condition  ،  الاستدامة سؤالsustainability  .  
س الفلسفةقطعا ،  ال ىشء یفهمك العامل قدر هندسة القوى املیاكنیةرمبا  ، هذا SSCمبناسبة  ( ة  ل م وهرتالهتا ال

هنا وواقعها قطعة الص ابملادة وقوان س  ٔافضلیة هندسة القوىلكن  .  املفروض ؟ ىه األقدر ءهل الفزي . اجلوفاء م ل
ضیات وكثري من العلوم البحتةضم ألهنا ت فقط  ة إامنا ألهن ،  ها ىه والر الهتا من العلوم  ، ٔاوال تطبیق نیا بني زم وألهنا 

ة ىه األقل جتریدا واألقرب ملسا ىف احلیاة الواقعیة  ال مادهتا إ -التطبیق ت ٔاو جماالت هندسة الكهرابء م لیكرتو
ري مرئیة سیة  ى  -كهرومغناط طة  اف -القوى املیاكنیة-ومن مث فه ابلغة احلمكة ومشولیة الرؤیة ابألدوات املست

ىئ طبعا املفهوم األستاذى ور و ذكاملومهنا مفهوم احلا الاسمتراریة  ، قابلیة التعممي -وهو املهم-ابلتاىل و شبه املیتافزي
ات احلراریةالقانون  ینام   . ) الثاىن ل

 
  : ى آلخر حدود حرفية الكلمةپقهر األنتروإنها وما أدراك ما سنجافورة 

  ! صادر فلوس الفقراء واعطها لألغنياء
ذ  /٠ ٢٠لىي كوان یوو ٔا

ل ا ٠ ٔغنیاءمن د ا ، لفقراء جرب ملنحها ل ى ٔاجرٔا م نرتوپ ٔ ة هل یوجد قهر ل رشة وحرف
زوید  ؟ اللكامت من هذاملعىن  وىل حنو حتسني مستوى لك الفوارق بني الطبقات هو اخلطوة االٔ  -ال تذویب-ألن 

دة بني البالد الغنیة احملتفظة بصفات احلمك العسكرى حىت .  الطبقات افورة تظل الوح ال املظاه (الیوم سن رات م
عا اب ة م اح جيب ٔان الرفاهیة القو  ذ ٔان طریق ،  ) وإالرضاابت ممنو ابلبطش  ةمفروش -ظلتؤان -كون ة والن

ل ك ابلقمع والق مت، ٔان  والف   . ظل طریق ا

 
  سؤال املواريث مرعبة األنتروپية

وح ىل  ، سؤال كبري آخر مف ة السیطرة  متعات یمت التوریث .  الیا نظام املواریث مرعب األنرتوپیةكیف لب ا ىف ٔا
ة وتذهب رحيهالالن االٔكرب حىت ال  ت امللك وهرات.  تتف ساء ا  ، عند ىف الریف املرصى یورثون الرجال األرض وال

ة ت املفرط للملك دم توریث ٔاى ىشء ، هذا مينع التف ىل  ه ال مينعها لكیة سوى ٔان ترص األرسة  ا  ، لك وتصبح كلك نو
  . من امجلعیة التعاونیة

اد صارخ ملفت ض  ن قطاع الطرق املسمى إالسالم ال غرابة ٔان هذا نق ال لرشیعة املواریث ىف د هذا  ، وشدید ا
ى یعكس بقوة الطبیعة البدویة ا بني عرشات األقارب ا ا ف   . یقسم املرياث ف

 
  حدوتة مصرية—محمد على قاهرا لألنتروپى 

ىل ركز السلطة والرثوة والسالح والعمل ب ىف النظام  ٔاو  (لك هذا مشاع للمجمتع اكن املسمى إالسالىم السابق دمحم 
ىشء من صادر لنفسه لك السلطات لك  . ) هكذا یدلسون ه من املشاخخ لی األراىض والرثوات وحىت التعلمي ٔایضا انزت
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تقى بدقة داثیا صفوو م ال  ىل :  لكمة.  اخلدش ج اد  ، ىألنرتوپ ا )  resetاستعاد الوضع األصىل  (استعضع دمحم 
ى خوفو شبه الصفریة   . التفاضلمل ول للصفر بتعبريات ئٔاو الىت ت  ، هبا ألنرتوپ

 
  أحالم محمد على لسه ممكنة:  أيضا أو— نجوم ٥زراعة ال

ا ىل ممك د دمحم  زال تصحیح ٔاخطاء الزمن ىف حق ما مرص األو الىت هنیهنا هذه ٔارض نیل الفراعنة .  معوما ال 
ة ختصصیة تفردها ، جيعلها   زرع ٔاشیاء هبدف سد البطون رز ولكه من السالالت أ قطن ومقح و  (جنوم  ٥ستحق زرا

زرع ٔاورجانیك املرصیة القدمية الفائقة حتت ٔاقىس وبأنقى املیاه  ىف ٔانقى األراىض -ٔالرتا ٔاورجانیكلو شئت قل ٔاو - ، 
لب خصیصا  لندن ىف ابألساس ىك تباع ذ ،  من حبرية السد العاىل ٔاو ما حنوها الهالرشوط وبطمى النیل املست

ن وطوكیو وسو  اول  مبعىن ،  ماهنا رن ب د   . ’  الطعم األصىل للطعام ‘حتدیدا وحرص لل
ات رتا كن لباطن األرض ٔاى ریع  القمية املضافة ٔاتت من الا لها مل  ساطة ٔانه ال   (، وق اكد رمبا لسب آخر ٔاشد 

د بدىن ٔاو عقىل سان من  لق القمية هو ما یبذ إال ست ستو   یوجد ىشء امسه ریع ٔاصال ؤان ما  لق ٔاو  ، وست
ة د ومعا ستفعل ٔاى یفعل بعد  ىل وزن    . ) دى 

ات الزراعیة الصغريةكون  ٔانبدهيى  من دءا بلاكمل تدرجيیا مصادرة األراىض ابٔاى  ، البدایة تطهري الصعید من امللك
وب البالد متاما ة مع  ، ٔاقىص ج ات الزراعیةحظر الصنا وبداهة قصف  ، ٕاال طبعا ما هو مرتبط مهنا عضو هبذه املنت

ريها هنر ىف السودان ٔاو  رى ا ات ملوثة    . ٔایة صنا
لرشاكت ل ٔاو بیعها  مصادرة لك األراىض الزراعیة وتأجريهایىل ذ التوسع التدرجيى شامال احملافظة تلو احملافظة ىف 

املیة-العمالقة  ريها -حملیة و سمى ابحملاصیل السرتاتی ٔاو  سميكن ساعهتا ٕانتاج القمح ، حتدیدا دون  بأسعار یة چ لك ما 
اىت ٔاو  ، تنافسیة ا الاكتفاء ا ر ندشن وحنقق لو شئ ى  هذا حس وجدت ، ىل نطاق ٔاوسعالتصد ة  س املزيات ال

  . لك من ٔامم احلضارة

 
  عليك إبادة السكان األصليني أوالاملاء مثله مثل أى مورد طبيعى لو احتجت إليه 

  الحل الغائى ملشاكل حوض النيل:  أو—
ا الق صاد ؤا ون وچورچ اكدبورى نظر واق ، وال قمية للفحم بدون  ، ال قمية للشاى والاكاكو بدون توماس لی

زل  سون ووات ؤاوتو ود ف سونوإ س طقهتموال فضل ألى ،  د م ألنه  ساكن ٔاصلیني تصادف ظهور الپرتول ىف م
زة الىت جعلت  قمية رتعوا املاكینات واأل ىل ٔاو الكهرابء ،  من ا ا رتاق ا ، زى نیكوالوس   حق ملبتكرى حمراكت الا

زل وورهتم سون وورثته ٔاوتو ٔاو رودولف د انة شیوعى ا.  ، ٔاو توماس ٕاد ل بدو ولوال خ لت ملا  لكني رووسیڤ مسه فرا
لكا ب احلضارة سوى  ريمه ماال من ج   . فة ٕاابدهتملرشج األوسط ٔاو 

شكون من سمعهم  هپاخنفاض ٔاسعار ال  تذهل عندما  ٔهنا حق مفروغ م رجمهت  رتول و رى الرثوة تأىت الریعیة  م، 
كن لكها-ابألساس  ست ، من جتریف ابطن األرض -ٕان مل  لكفة الاستخراجٔایة ىف هذه  ب ل ف  ، قمية مضافة سوى 

ة  ق لوببعد ذ و س القمية املضافة احلق دد ٔاسعار .  بعیدا جدا ىف النصف االٓخر لل السلع هكذا جيب ٔان تت
commodities  ة وبني  القمية املضافةٔاى توازن بني املنفعة  ، حرةىف سوق شمل ٔاى ىشء مباو  ،  الندرةالاكم ه  هذا  ف

ىل العرض والطلب دد بناء  لیه سهل ٔاو صعب فٕان سعره یت هب نفسه لو احلصول    . ا
ه ملشالك  تتابعاخلطوات الواردة ىف ال  اص م ى ال م ل الغاىئ ا ة متهیدا للوصول لل ست سوى تدابري مؤق السابق ل

ة ستعمرها.  حوض النیل املزم دٔا األرض ملن  اىل متاما من الساكن  أصال حننف ، الوصول لتفعیل م حنتاج حلزام ٔامىن 
ال عن عرض  واب مبا ال یقل م دام  ، كیلومرتا ٥٠٠غراب وج رش ابست شمل تطهري لك حوض النیل من ال واب ل ميتد ج



٢٤٥  

ن جيعالن مرص ىف مركز ٔافضل قلیال من املرتبة التاسعة الىت ش ىف العامل و ٔاقوى جبني  كوكتیل األعصاب واخلردل ال
هتا الكميیائیة حتتله رسا ٕاابدة حمتیة العتبارات األمن القوىم احملضة بغض النظر عن  ؛ السطوروقت كتابة هذه ا بدون 
ىئ ٔاو  ذ رى وال  ، بعد املواردعن البعد الب شون بعیدا عن ا ىل األكرث ميكن ساعهتا السامح ببعض الرتع مل یع ٔاو 

  . یتعاملون مع بأیة صورة
صار … ل ٔاى مورد طبیعى ٕان  ، ابخ ت ٔا ما اكن-املاء م م جت ٕالیه  -معادن پرتول ٔاخشاب نبا لیك لو اح

  . ٕاابدة الساكن األصلیني ٔاوال

 
  امللك خوفو الثانى:  أو—ال بديل عن محو الطبقة الوسطى من الوجود 

ذت امجلیع بدٔات من حسىن  ٢٥ كن لتنجح حبال لوال املفاجأة الىت ٔا ر مل  ى شل عق ومل یصدر األمر ینا ارك ا م
دان التحرر من اخلریطة بواسطة الطريان ه مبحو م ى انتظره اجلش م ني  ، ا ى ارتبك  دى األمن املركزى ا حىت ج

یاتوجد ٔامامه ألول مرة  قانة العرابن األشعاث  ، القطاع الراىق من الطبقة الوسطى شباب وف س ا املقشات الاكحلة ول
ن  الاكن ا م هبراوته رضاب وتنك هتشمي عظا ذ  ا الرسیة املنظمة املعروفة ابمس  . یت األقلیة املسلمة وحتدیدا مهنا املاف

كن لتنجح قط ىف ىشء كهذا لوال ٔان خطط لها من اخلارج اثنان من كبائر الشیوعیة وقد  ،  عصابة إالخوان املسلمون مل 
ن  ،  ملرسوق الریرباریةطبعا حتت املصطلح اهلم وللجمیع تنكرا  ون وهام تعس الطني قواد ن  ؤاسامة ٔاراكن بتاع مركز ا
راسات السرتاطزيیة ابألهرام حرب هر  .  بتاع الوكر العرىب االٓخر مركز ا ن الامسني ملا استطاعت ولو ألبد ا لوال هذ

زرع الطبقة الوسطى للشوارع و ىف جرجرة شباب القطاع الراىق من  العاهات ٔان تنجح السحن إالخواجنیة العكرة
ذابمه  . لتلقى الرضب وإالهانة من الرشطةفهيم الاستعداد  ف القول ٔاهنام اج س ٕاال بذات  -الشباب والشاابت-ومن  ل

عیة ل  ، الوسائط الاج ا ق د ى األمريىك ىف ٕایصال عبد قلوطميؤاسیادهام ىف عصابة احلزن أاعوام  ٣األداة الىت است
الل تدلیك  ت األبیض من  ى ٔافراخ رصاصري الطبقة الوسطىونفخ ٔاسود مسمل للب   . روستا السلطة 

اسة املسامة الطبقة الوسطى ى ٔاكرث من ت الن ا املوات األنرتوپ دمه ابلتعلمي .  ال ىشء یناظر حرف مبجرد ٔان یلتحق ٔا
رٔاس امل ؤان من حقه املشاركة ىف احلمك ٔاو ميت مزنال ٔاو سیارة یتصور أ  ىل األقل ٔامراء املقاطعات ٕالىل  (ن رٔاسه 

ا اكرثة اكنوا ميتلكون ٔاكرث من جمرد مزنل وسیارة اىل . ) معلوا املاج لام ال یتو الشغل دون استقطاب حرارى  ال  ، م
اىل ىف الثورة واملعرفة بني طبقىت األر  ىل هذا ٔافضل من .  ستقراطیة والرعیةتتو الرثورة دون استقطاب  ال دلیل  

ث ظلت تتوزع وتتوزع سلطة القرار ٕاىل ٔان مل یعد هناك قرار ٔاصال  ،  التارخي إالجنلزيى نفسه ا اكرثة ح بدءا من املاج
رمهتا امسة والرؤیة واحضة والتخطیط طوی.  واهنارت الب  ث القرارات  رى بدال من حمك الفرد املطلق واملؤبد ح ل ا

صاد كام تدار الرشاكت سمى بصندوق  -ٔاو ابألحرى یفرقهم-صارت املركب مبلیون ملیون رس جيمعهم  ، وٕادارة الاق ما 
ا ابضاالٔ  ث من األساس ال قرار وال رؤیة ،  نت ا ابض  ، ح ة الىت ستكسب هبا األنت ل ٕاال جتهزي اخلد ث ال مستق وح

شغیل مطبعة الفلوسوال وجود لىشء امسه ٕادارة  ،  التالیة صاد ٔاكرث من  ست نظام حمك قلوط ميوا ،  لكمة.  وال اق یة ل
  . بل ىه الال نظام والال حمك ، ٔاصال

صار مة حراسة الهویة ، ابخ یبة الفاشیة ٕان ادعت لنفسها حقا  ام الك كون من  ىل شطب  ، سوف  شتغل  ٔان 
صادى  ، الطبقة الوسطى من الوجود منیة وال تطور ٕاال ابستقطاب هائل للرثوةفال ازدهار اق داد طریق الرب  ،  وال  ٕا

لیه:  وسب املستقمية   . امل خوفو الثاىن ٕا هذا الكوكب وما ومن 
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، وفى نفس الوقت تطالب بالرأسمالية  كيف ترى امللك خوفو نظام الحكم األمثل وشبه الصفرى أنتروپيا -
  ؟  ر الهائل فى األنتروپى الذى حدث فى القرون األخريةوهى التى تزامن معها االنفجا

  ! قودنا للملك خوفو الثانىال أرى سواها قد ي ربما ألنى -
اركیة ىل الرٔاساملیة املعارصةال ینطبق كیف  سیة من األولی ا ىه حمك .  بل ازدرائه لها ختوفات ٔارسطو ال حرف
دم املصطلح ومبا ٔان ٔارسطو هو لكن  ، األقلیة ض  -ٔاو رمبا حىت صكه من اخلدش-ٔاول من است فهو یضعها حتدیدا كنق

ة واسعة الاطالع خزان احلمكة ، ٔاو حمك املمتزين aristos حلمك األرستقراطیة ٔاى حمك األفضل  واملقصود الطبقة الراق
ا  لق ريها من املعاىن الىت قد جتملها لكمة نبل األرفع سلوكیا و ل  وأ و دامولو .  بالءن  وأ ن لیة  جاز لنا است لكمة ابس

اركیة هو ولی ٔ   . حمك النوڤو رش لقلنا ٕان ٔاقرب تعریف ل
ه خشصیا فهيا-ٕاذن  س  -وانطالقا من كرمة ٔارسطو وكد ء ابلرضورة لك ل ر ن األ جشعني قصريى النظر ممتحور

ة  ، ابلعكس.  الضیقةٔاو طبقهتم حول ذواهتم  امة ما یوصف ابميني-األرستقراطیة ٔاو امللك هو رؤیة شام للك  -ٔاو 
دة  ، الطبقات ی وا دة ٔاو ق ة طبقة وا ون مصل هتم-ٔاما من یت ة فئة كبائر عصا فهم ٔاولئك  -ٔاو ابألحرى مصل

لیات الشیوعیة واملسلمة الىت تعرفها   . الطف
دا من  ، األم وافرة ٔشهر من اهرتٔات بغزو ال روما فقط نرضب وا ىل العبد .   عبیدذاهتا  ى قىض  كراسوس ا

س عبدا ل لك من هو ل ى هنب لك القرى وق كوس ا رٔاى ٕاال ٔانه  ، اكن رجل بزيسذ  .  السفاح الوضیع سپار
د لك ٔاموا الستعادة مسار التارخي وٕانقاذه من عصور ظالم سابقة  احلضارة ىف خطر ، فانقلب بنفسه قائدا عسكر وج

ٔوان   . ل

 
  ؟ ماذا…امللكية التوافقية 

ریني املزدوج  رفع الكفاءة  ، قلنا العملقة قدر -ضد العملقة وضد احلرب-ني تعرضنا خلطأ اللیرب وعیة األداء ونالعملقة 
ري ذ یة و د من هذا فال تدعو قوانني الطبیعة ألن حتىن رٔاسها وختفض التاكلیف وحتفز التق ، بل   لمك ، ولو ٔاضري ٔا

دد الساكناحلل ٔان    . ختفضوا 
د احللول الانتقالیة :  ٕاابدة استعد ه ویطلب ٔان  -ال ٔاكرث طبعا-ٔا البا ابنه ٔاو اب ى سیكون  ه ا لیف س  خيتار الرئ

لس  ىل ظطورى ضموافقة الغرفة العلیا الصغرى للربطامن ٔاو  لس  لهذا الغرضاص ٔا ل الوصول  ، ولك هذا سواء ق
ح صفة  ه وم ال ’   امل ‘الاستدامة ٔاو حىت رمبا إبرشافه ٕاذا رٔاى جنا موش الزم ٔاو  . لضابط االتصال مبجمتع البزيسم

اتوریة ضظطوریة، فقط  امسه ممن البدایة كون حىت  ك ىل ضظطور یلغى الضظطور  ، د دة  استفساء ملرة وا
س  ‘ یعنئان سیظل و    . هكذاهمل جرا من خيلفه و ’  الرئ

 
  الجوريلالتمع مالعب لواط البشر 

ضات  ىل ر اصة هبم بدال من التطفل  ضات  رتعها ملاذا ال خترتع اجلوریلالت ر سانا رش  ؟ إال مشهد ال
ات املالعب اكلكرة بأنواعها یزتاملون ضیة وسا ى  ، مع اجلوریلالت ىف مضامري الر س وصل ملاألمر ا العب الت

ث اجلوریلال وٕان اكن  -صدق ٔاو ال تصدق- ’ البیضاء ‘ رية بعض ٕا ث ظهرت فهيا ىف السنوات األ من ابتداء ح
متیزي  ث سهو الصعب ا ةیر اهذه العشبني ذكور وٕا وال  . هو مشهد ال ميكن وصفه بأقل من املقرف واملقززل  ، ة البیولوچ

ا ستحق  ات لو تذكر الكول متنئاكرث من هاتني اللك م ضة كلك مكمامرسة شعوب احلضارة من و ، اب سیام ٔاو الر
ساىن كام هيرتل ٓ إال س للتا ساریون ىف هتاوميهم وهلوساهتم اللها ل ري ال ال رسیخ وتف ة  غرزة، ٕامنا لتأكید  ٕاىل العرق
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ة إ ٔاو ىف  ،  سیحیني، سواء بني األسود والعبید السود ٔاو امل  بعض من ٔاشد درجاهتا دموهتا ات العرق لهاب انفعاالت ا
  . املدرجات ٔانفسهم مجهورى 

امة freaksال یقل سوءا عن اجلوریلالت ٔاو لواط ٔابناء احلضارة مع ٔایضا مما  ، هو لواط مالعب ؤاندیة  األبدان 
اوات عربیة ٔاو سو  اصة مباف ت  ا ة ٔاوڤ وفانالت مملوكة ٔاو حتمل ٔاسامء وشعارات ود ائل اهلمج ی یقظة  . ريهام من ق

دا للك هذا ى شعوب احلضارة سوف تضع    ! ٕاابدة استعد ، الوعى العرىق 

 
  الكل يبنى أسوارا ومهيطل مصر يبنى جسورا

ىن ٔاسواراصار  لیاتف  ، اللك ی رة الطف لف  ،  ال یولع ابجلسور سوى الربا لف وارسو اجلدید املسمى  شاء  ل ٕا م
فوش شاجنهاى یت والك بون ٔاو یولع به ٔاو  ، ىل رٔاسه السوڤ السذج من ٔابناء احلضارة ممن مل یعوا درس حتمتس ٔاو ج

سنوات ضوئیة ، یوجن اذ احلقري بتاعنا ، ٔاو طبعا من مه وراء وصف السذاجة  م الواطى الش  ،  ولعل ٔاشهرمه ؤافد
ى  ذ االت األرض ا ل ح نيلك الفج-املهیطل امللواط مع ٔاح دع .   سمى نفسه بنقسمه -ر واخلیانة العظمى املمك

ىل انقالب هذا الوضیع ىف  ش  ىل ٕارادة الشعب ٣جانبا سكوت اجل ىف حمك عسكرى رصحي  ،  لك الشعب ، یولیو 
ارش مطلق ومؤبد طخب ودفٕاذا به یعلن خرطبیطة طریق وض ، م ىن م سة وحمك م نیة ح یة قلوط ميوظطور وتو م

كراره وسأمه الزمان نفسهورطامن ٕاىل ى سمئنا    .  آخر لك هذا الهراء ا
رى مع السعودیة جمهضا هبذا احلمكة من وراء  رید بناء جرس  انة عظمى ال حتمتل التأویل  شع ٔان اكن ىف جرمية خ األ

یا رى بني مرص وآس شاء دو ٕارسائیل ٕاكسفني حضارى قطع لك طریق  .  غزاة الرشقبني ٔارض خوفو ؤامحس وبني  ، ا
وب لك  ال شعب مرص لیضخها ىف ج ل ؤاج وب ودیون ومستق ح لك صنوف الصفقات الىت هنب هبا ج مث رسان ف

رة العامل  ا-را یا ، قرود ٔافریق ازر آس الب األمازون ، خ شب  -ط سمى بعصابة التالتة وش وابألخص جدا مهنا ما 
ل ( یت ، الباس فوش ، السوڤ دةماخور امخل ، الك ٔاو كذروة ٕاجرام تفوق اخلیال اخلیانة األوحق قاطبة .  ) ارات املت

ه بأن  كر ’ املوجود بنقسمه  ‘ترب   . سالفة ا

 
  ايدتارپجة األبحدمروا حضارة جنوب أفريقيا 

  ايد تدوى فوق كل شرب من األرضتارپواآلن راية األ
ل هذه  ة وت اللواطیات هزلیة الفضاحئیة جيب ٔان تصحیح م ادة اخلاصة للقوات املسل ام الق كون من ٔاوىل 

اصهتا الف بالد احلضارة    . ابخ
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  حصل حصلخدعوك فقالوا األعراق تمليطت وإللى 
ل عن ٔان  !  واو … لك ما ق

س ٕاال  لطت ومتلیطت ل األعراق اخ
ري البیضاء .  ’ روابجاندا ‘ ات  الچی

راوح ما بني  ىف األمريكیني األوروپیني 
٠ ٣.٥  ١/

  . ال ٔاكرث ٠
One of the largest ever 
US population genetic 
study has revealed that 
European Americans 
have remained 
‘shockingly European to 
an incredibly high 

degree’ despite decades of racemixing propaganda  .  
د املواقع الىت غطت هذا البحث املدوى ىف سنة  اورة من ٔا لیك الربط املتعمد بني  ، ٢٠١٥الصورة ا وال خيفى 

ة الشیڤرولیه العتیة صنع ىف دیرتویت جامل املرٔاة البیضاء و  درالیة والشاح ان —مل الكونف شی م
https://dailyarchives.org/index.php/study/680-white-americans-have-

remained-shockingly-european-despite-decades-of-race-mixing  .  
د یقهر قانون ال !  واو واو واو … هثامیني ما اجمتع عرقان إ چ ال ٔا زن جمرد  الهوموسی .   ال واكن عزرائیل املوت 

ئا من سلطان الرب سنوات ضوئیة من ٔان خيدشوا ش ا الطبیعة  هاموش ٔاتفه  ا ٔاعراقا  ، ، ٔام نا رب لق ش لقد  ولن نتعا
ست استعادة النقاء العرىق للعرق فهو نقاء مل ميس ، بعد الیوم  ، ء العرىق لٕالرضٕامنا استعادة النقا ، واخلطورة التالیة ل

ٔعراق احلثالیة ا وٕاابدة ل   . تطهريا عرق

 
  Staycation واالستجابة الحضارية شىء اسمه مليطة األعراق الكربى

ة ىه ملیطة األعراق الكربى زنان ، السیا طح ىف هذا  تصف  .  ال ی ة ىف م زغت قویة صار ابة احلضاریة  والاست
لیه الربیطانیون  ،  احلاىل القعد الثاىن لقرننا ة ما ٔاطلق  ت صی ة  ،  Staycationللیك ىف الب اقىض عطلتك سیا
لیة ىف وطنك كامشات وإ وابلفعل شهدت اكفة قطا.  دا ة والطريان احمللیة والعاملیة ا ةات السیا   . القات درام

ة جمرد ملیطة ٔاعراق الت ٔاخضم رشاكت الطريان ىه األمريكیة بطبیعة احلا ؟ لكن هل السیا افة الهائ لر ل للك
لیة ا ول  البزيس ا ، ٕاهنا الرشاكت  هنا یظهر ما قد یبدو مفاجئا للوه األوىل ؟ ، لكن ماذا عن اخلطوط بني ا

اولنا البحث عن السب لبطل العجب امخلاراتیة رخيیا و  ، لكن رمبا لو  س  ا هؤالء مه البدوچ ، ٔال   ؟ ی
م یطول عن عصابة هنا  ارة زاید اخلريال د والت ة بنك الاع ات بدءا من فضی سعی م ل  ،  ىف مطلع ال د ٕاجرا تصا

اوات العامل عندمه لیصبحواطیفا ومعقا  ربط لك ماف ى  ا احلبل الرسى ا دة املاف ابألخص ٔاو  ، ىف ماخور امخلارات املت
صاد   لعامصة العاملیة للجرمية املنظمةاالىت جعلوها هذه  . خامرة دىب ا املسمل ، بؤرة اللتقاء الاق شطة املاف الكربى القذر مع ٔا
ةڤ سو والصغرى  ٔم-، ومهنا  وكنفوشیة ومن لك الكوكب ی شطة -ال كحرص فقط  متویل إالرهاب املسمل وجتارة  ٔا

ك ض األموال ؤاشغال النصب الكربى كطاقة الف ق األبیض وتب ة والعقاقري والرق دة الب وشاألسل ٔاو ٔان  ، زيسور
هذا مبجرد ٔان تقىض وطرها ماكفآت ملؤسسهيا اللوذعیني  ،  ٔاصال لك رشاكهتم تصمم من اللحظة األوىل جدا ىك تفلس

http://www.everyscreen.com/photos_18/ ConfederateFlagBikini_01.jpg
WOW! 
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خبالف لك ما قد خيطر ٔاو ال خيطر مجیعها ،  عباقرة البزيس وإالدارة وابلتوازى هنبا ألموال البنوك ومسامهى البورصات
یال وإالجراماز  ببال من صنوف الابزت    .  والاح
ة كغطاء ل  ى العرب ، رشاكت الطريان واملواىنء هذهٕاذن السیا ست فقط لطبیعة البداوة  ٕامنا لطبیعهتم  ، ل

ا ی ة شدیدة التأصل چ اویة ا ، إالجرام شطة املاف ى متارس حتته اكفة األ ري ا لكن حلسن احلظ  ، ملذكورةىه الغطاء الك
شاف احلضارة  ا ألستاذیة العامل یتواىل اك ث هذه العصابة الىت حتمل مرشو بغطاء حرابىئ كثیف من العلامنیة ملدى خ

ريها من بالد احلضار ٔامرياك تصنیف من  . املزیفة وتصنع معاداة إالسالم ىل ٔامهنا واىنء دىب ملرشكة  ةو كخطر دامه 
ید ٕاىل  ،  وما شابه حظرها بتا من الرتاب األمريىكالقوىم و  ول ٔامري تق قالت الطريان املدىن اك وذات ا ملامرساهتا خول 
هيا بزيسیا وتنافسیا ةالفاسد ال ٔان هذا الطريان  ،  ولك ما ٕا شاف الرشطة إالیطالیة م هتریب الكربى ما ٕاال الناق ٕاىل اك

ات السالف ذكرها من مطارات املاخور ملطارات ٔاوروپا شخص یتطلع ل والقامئة تطول والعامل  ، العقاقري ولك املمنو یوم 
اه اخللیج ه ماخور زاید ؤاوالده وعصابته لغبار نووى مشع ذائب ىف م ه األبصار یتحول ف   . ف

 
  نجوم ١٠السياحة 

الل هذا العقد خطى بلیوىن ساحئ  ة س ل جمرد  ، یقولون السیا اما ىف ذروة  ٧٥لكن هل تعمل مك اكنت ق
/٠ ١فقط ٔاكرث من  ، ملیو ٢٥فقط  ؟ عقد من هنایة احلرب العاملیةالازدهار بعد 

 ؟  صدق ٔاو ال تصدق ،  بقلیل ٠
س الرمق هو املهم بقدر ما ىه النوعیة سافر ،  ل سافر وملن    . من 
رخيیة ت حمتیة  قى  ، ابلطبع ال ؟ هل البقاء ىف الب م  ، ٔاقوى ؤامعقألن هناك ىشء مادى وحق املعروفة هو رابطة ا

ة احلضاریة   .  ابلقوم
م  ىل عن  سنقوكام التاىل ال رسى  ة ٔامم احلضارةلك مرص یفرتض ٔان  ة لینا :   بق خول هبدف السیا قرص ا

ىل هذه الشالكة  (ىل احلضاریني  یت والعرب ولك من  الص نقطع لكیا رجل السوڤ   . )  ومعناه ٔان احلد األدىن 
دىن وحمل شكوىملاذا دوما مستوى اخلدمة ا ة ىف ٔارض الفراعنة م السب ٔان من تقدم هلم دون  ؟ لسیاح

هتم  ، ) األقلیة العربیة ىف الغالب (وابلتاىل من یقدموهنا دون املستوى  ، املستوى اكرهون للك ما هو  احلثالیةومه برتكی
  . ٔافضل

ة  الص جنوم موجودة فعال ٥مبا ٔان السیا هتت  س  ، ٔاو ابألحرى ا ، فاملفروض نبحث من اخلدش عن تأس
ة  ن مينحون التأشريات.  جنوم ١٠سیا اصة جدا للسیاح ا ات الصیاصیة ولكه مواصفات  شمل اللون والتو  ،  ،
ني تصبح م  حرص من ٔامم احلضارةكونون وبداهة  ر مرص هتان  ٓ ستحقها، فا ة ملن ال  ید دخول  ا ، مبا ىف هذا تق

اصة جدا ملن یقدمون هلم اخلدمات ، ابلتوازى.  املرصیني ٔانفسهم ٕاال بذات الرشوط الصارمة ، سواء ىف  مواصفات 
ریة ةجزء من هذا ،   ، ٔاو ىف ٔاماكن جتواهلم احلر املواقع األ ب املسافة بني إالرشاد السیا ورشطة السیا ال تضب  م

ىل ىشء سوى األمن ( الصة ال تنفق  یة   .  ) نذكرك ابلوضع املمتزي ماد ولك ىشء لعنارص هذه الرشطة ىف دو ٔام
ىل األقلیة الواقع اجلدید س  سىب للمهنة  صار ال هبا الاق ة والىت س ج عنه حمارصة السلوكیات الاهتازیة ٔاو املش ی

ورمبا لهذا السب ربطوا بني هذه وشغل البوابة رصیون توظیفها ىف اخلدمة املزنلیة ، هذه الفئة احلثالیة الىت تعود امل العربیة
ة دق نة الضیافة الف رية وبني  لهيا بدرجة ٔاو بأخرى األ ت  غري متاما  ومن مث تعاىل املرصیون واملرص ، الرؤیة الىت س

ات العرق متیان  شعر املضیف ٔانه وضیفه ی ابلفطرة سیقدرون الوافد احملرتم حيبونه وفطر .   ، عرق احلضارة املا 
ا  شاركون محلا ورو ىن ی قهم الچی ه تعلق بط الصغري جمددا ارجع   (حيسون ٔانه شق ف وصف جنیب حمفوظ ىف ثالث لك

د اجلنود إالجنلزي   . )  بأ
ماكن الرتفهيیة اكلشواط األمورذات  ٔ سبة ل هياابل شأ ٔاو ختصص  ىء وما ٕا ت، ست اصة للغایة ١٠ مشهد  ، جنوم 
  . وهكذا
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  وال نكل من التكرار ال تلقى بدررك للخنازير

ا تقوم لكها  ت املاف ة املطلقنيتنظ ل األهل والعشرية ىل الوالء والطا ىل قوة الرابطة األرسیة دا ىل ٔان  ، ، و
ن إالخو  بتذلونهٔاهنم یعظوننا حنن ابالٕ  یة ومن سواها الفارق الواحض بني ال اوات، ب  سالم العظمي ف  ىف سائر املاف

ميه ونیلق ٔهل والعشرية فقط متعا ة ل ریع   ( ، وبأشد معایري الرسیة ٕاحاكما السام د ٔارسار الفشل ا مكن ٔا رمبا هنا 
متكني ة للشعوب چ ال  احلقائقحتدى حماوهتم الساذجة  ،  لعصابة إالخوان املصابة بداء مزمن امسه القذف املبكر لسائل ا یی

ریدون استعبادها   . ) الىت 
رددت كثريا فرعونیا وغنوصیا ال تلقى بدررك للخنازر  ، املهم ا عبارة  وجنح اكن ٔاشهر من خسر مهنا  ، وماسونیاوصوف

لها لهیپاتیا و  سوع امللقب ابملسیحىف تدمريها هو  ىل روما وق سیطرهتا  شلكت ابمسه الحقا  شیات الىت  ٔانت واملیل
ة القصة   . تعرف بق

یة هذه العبارة ٔاو احلمكة  ات احلضارة التق دث خمرت سید مفهوم إالمرباطوریة واكن ٔا ات اكم ىف ظل  سیاهنا أللف مت 
منو الاقصادى رد ا هثم ٔاو  د ة خملصة لت رة ب   .  حىت االٓن … . تتاح بأرسع ما ميكن مجلیع الربا

 
  ٢١فاشية جديدة للقرن 

ناز مه مقة ٔاعراق األرض یلهيم الیاپانیون ىف رجع ألواخر القرن املنرصم مل نذكر فقط ٔان األشك بل ٔان  ، كتاابت لنا 
ن و  ، الفاشیة القادمة سوف تعى هذا داوة العرقني املذكور ىل رٔاسها  داواهتا التقلیدیة و ري من  ىل عن الك تت

هيود اال فعل  ( وابألخص جدا ا ل ابملنظر الفاىش األمريىك سنرضب بعد قلیل م یلوریا مما جاء به هذا املستق  ، )  ارید 
د د املو ري الوا لق فاشیة عرق احلضارة الك ا اكن ملهام بل حلد ما مفاجئا ٔان .   عرق السري ٕایللیوت مسیث ، لت و

یلور رٔاینا  ميني األبیض ارید  ىل  -اجلددمبا فهيا النازیون -األب الرو احلاىل للك حراكت ا ن العرقني اكأل یضع هذ
ا عن  ، بل ویعتربهام من البیض األصالء ذاكء من العرق األبیض نفسه م ى نقلناه ىف سیاق  باس ا ذ ىف الاق

ریطانیااألجنلو   .  ساكسون ىف فصل 
الىت  ،  جدأاو ابألحرى فاشیة حور حمب ؤارسطو األصلیة  ، لعرشنحلادى واهذه ىه حقا روح فاشیة القرن ا …

اء العظمي هذا ل إالح ة ج كو وبق ر ملوسولیىن وهتلر وفرا رتام والتقد ري سوف ، ومع لك الا ك ا    . تفوقهم نض
قول ٕان  ستطرد ف صاد مثة ىل ذكر النضج  صاد حربالفاشیة وصف دارج الق هذا ال یعىن .   ٔانه تعبوى ٔاو اق

ة كثیفة وصارمة regulationsلكن مع ضوبطیات رشاكت خصوصیة ٕامنا قوامه  ، الاشرتاكیة ابلطبع ٔاما  ، حكوم
ى ىشء آخر -ٔاى فكر تیارات احملافظني التقلیدى-اللیربالیة  دث عنه فهو نوع .  فه لو هذا هو فعال تعریف الفاشیة مفا نت

ل ومشالك األمن القوىم ، ضوابط ىف ٔاضیق احلدود ، خمتلف جدا مهنا عى ال یعنهيا  ،  وتتعلق حرص مبشا ٔاى بعد اج
صادى ابملعىن العام لللكامت ة -بعبارة ٔارصح كثريا فاشیات القرن العرشن  . ٔاو حىت اق كلك ىشء ىف قرن البلشڤ

ات اشرتاكیة -هذا البغیض د قوم ٔعراق  ، وهذا مفهوم ،  اكنت قا كیف جتش الشعب حلرب ٕاابدة وتطهري عرىق ل
روج للتنافسیةوىف نفس الوقت تلغى التاكفل ب ، األخرى ى ٔاهنم اختذوا الطریق السهل ٔاما حنن فرن  ؟ ني بعضه البعض و

شدة ألن لك األطراف من  (وقصري الرؤیة  ال ىف العقل األملاىن  رخست الاشرتاكیة م رى الطویل اكرثة كیف  ىل ا انظر 
ميني ‘ٔاقىص  سار ’ ا هذه  ،  واألحزاب املسیحیة ة فرایبورجدرسالشیوعیة مرورا مبمن الراخي الثالث ٕاىل  ، ٕاىل ٔاقىص ال

ستطیع ٔان نتصور قانو  ، ) لكها اكنت تقدم الاشرتاكیة كفضی ف الیوم بعد لك هذا النضج وآالم جتارب التارخي ال 
لیق  ٔ   .  Survival of the Fittestطبیعیا كحمتیة النقاء العرىق ميكن ٔان یتعارض مع قانون طبیعى آخر هو التحیؤ ل
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  الشباب جيوش الفاشية
داد السنوات  ىل األقل ابم ى قام به  ل الشباب والاستخراب ا ىل ج نیا  ا تقریبا لك لعنات ا بعد ٔان صب

ن األولني من القرن اجلدید زال هو األمل ، العرش الوسیطة من العقد ة .  نعود لنقول الشباب حبمك التعریف ال  ن
ريالنتاجئ املؤملة والوابل ا لیل األ صاد ومن مث ىف حق ٔانفسهم ىف الت متع والاق وه ىف حق ا  ، ى القوه جراء ما ارك

ى اجلیل اجلدید االٓن رص  مع -متردا عنیفا  -ٔامريكیا ومرص وىف لك ٔامم احلضارة-رى حصوة عظمى للوعى العرىق 
امة وىف حراكت التفوق ىل صفة العنف ىف احلراكت الفاشیة  شدید  مما  ، اصة white supremacyاألبیض  ال

ىل األقل ى ٔاو ضد لك صنوف  -ميزيها ىه حىت اللحظة  ىب مسمل ٔاو ملون ٔاو یوتوپ سارى ٔاو ٔاج ذ ضد لك ما هو 
ارى -ٔاى اجلیل زى-اللكة الىت اكنت تقدم هلم  ان ىف الظالم ٔاسفل الك   . اب

 
  صعود الفاشية العظيم

ر صعود الفاشیة العظمي  اها ىف ٔاول ینا شوب  ٢٠١٤نبوءة طرح كرى املئویة ل ا ملا سوف حيدث ىف سنة ا توقعا م
دا ابمس حورس  . احلرب العاملیة األوىل والسنوات القادمة التالیة ىل ؤاعظماكنت و ا  ٔان لك ما یعده بعدها ٔا ، ألن ٔام

ل-الطبیعة  كرى املئویة لاكرث -وقد فاض هبا الك ارت هذه ا ،  یةقلوط  ميوة سقوط ٔاوروپا الشاخمة العظمية ىف اقد اخ
ذ بدٔات األهرامات  اللیة ذات الاجتاه اخلطأ م كون حلظة الانطالق لتصحیح لك مسرية التارخي األنرتوپیة الامض ىك 

  ؟ تصغر بعد خوفو
هتى سمونه اب ، مبا   ٕان الواقع ٔانه مل یبدٔا بعد قلنا،   من یقول ٕان عرص الانعدالات العسكریة قد ا  ميوىف ذ ما 

زطوریة ٔاو دو الاكنون واملفوسسات  یات العریقةقلوط  و ا ري ل ضار األ م الاح الیا سوى ٔا شهد  ٔاو -، وٕاننا ال 
سمى ابحلیاة ال  دة ؤاما وظهريا لفاشیة احلمك العسكرى  -یةص یاص امة ما  الل بدال مهنا الفاشیة الشعبیة قا الرصحي وٕا

ميیىن واملؤبداملبارش ا یة هائ البطش ملطلق وطبعا ا الصة صغرية ف یة  ىل غرار  ، هذا ىف صورة حكومة ٔام  ،
ت احلضارة األصلیة القدمية راطور عیا ٔاو ٔا ما اكن لها ٕام صاد ٔاو اج ىل   ، حكومة ال دور آخر اق سهر  ، فقط 

ت األفراد  ت خشصیة ، وما وٕاىل القلب مهنا حریة السوق-حامیة حر ل  -شتق مهنا من حر الل ق ذ من 
هتاهبا واستالهبا رید ا لیات الىت    . الطف

ى سیجتاح اكمل ٔاوروپا والعامل بني حلظة وحضاها كرى املئویة للحرب  ٕانه طوفان الفاشیة القادم ا ى ىف ا ، وا
ات العریق ة ابمللك شعل رشارة تصحیح اكرثة إالطا الل املهز املسامة االعاملیة األوىل سوف  یة حملها قلوط ميوة وٕا

هتت  ( رزها ت الغزوة الربریة الكربى الىت ا ذ بعد قرن اكمل آخر من احملاوالت الفاش لرتكیع احلضارة اكن ٔا
ىل احلقري املدعو بو اابلباس ف ة  ) رت جسینا وم كون -، ذ ٔان الفاشیة حمتیة طبیعیة وبیولوچ ل ٔان  رخيیة ق

صادیة ل تو النجوم من املواد الباردة -واق لها م لبیة م ة الط ث  ، واحلیاة الرٔاسیة املستعقدة من احلیاة األفق ، ح
ى ٔاوصلت ا ى ا ، من اشرتاكیة وجهرة وفقر وجوع   یة  الغربقلوط ميودث الیوم وال حرج عن احلضیض األنرتوپ

ىل األقل  ع فلوس وسريك سیاىس ومزایدات دجل ؤااكذیبوخراب وطوابري شوربة ودیون وٕافالس وطب من ، حولت 
اه مب ٔاعظم قارة اكنت  متعى بو مجلیع القاراتیوما ٕاىل ما وصف اىت سقط املتاع ا   . ، خبالف غرقها ىف خراهئا ىه ا

ة والتالكح  ة واملهلبیة العرق ة الثآف دیعة التعكك الفكرى والتعافش السلمى ٕاهنا الهبة الكربى لشعوب احلضارة ضد 
ج املكمتعى وكبول االٓخر وٕادارة التنطع ولك  ، والبدء الفعىل ملسرية إالابدة والتطهري  هذه القامئةواخلش املشرتك والان

ل التارخي كیف انعكست تصبح ابلفعل ىه اللحظة الىت س ورمبا .   العرىق للك املهاجرن واألقلیات واألعراق احلثالیة س
رشع ىف ،  هكذافهيا درجة  ١٨٠مسريته  رسة ٔان  ةطوكیف استطاع    . یة البغیضقلوط ميوقرن ا ى صف
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  الطريقة الوحيدة املجدية للتعامل مع املهاجرين هى القتل
د ىل ٔارض  ، هكذا اكن الو قة  وابلفعل من ساعهتا بدٔا صعود الفاشیة العظمي یتحول من شعار ٔاو نبوءة ٕاىل حق

احت لك العامل الغرىب .  الواقع ة اج ميی طرد املهاجرن ٔاو  ،  ابلتطهري ، تطالب ابستعادة الهویة احلضاریة ، احلراكت ا
لهم ر  ، ق ال ىف ینا د األحزاب األملانیة  ٢٠١٦ٔاق ٔان م ة فراوكه پیرتى زعمية ٔا لنت رصا سةٔا ٔان الطریقة  الرئ

دیة للتعامل مع املهاجرن ىه الق دة ا ل الوح
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/01/160131_migrants_german_p

olice  ،  ل املهاجرن   .  رب خریطة العامل -اصة املسلمني مهنم-وفعلیا بدٔا سیل ق
سارع تداف اكىف ٔامرياك ی ة الناریة ف الك ٔاقوى األسل  ميوال س مع لك هتدید ٔاجوف من العصابة ا ، ع الشعب الم

ید التصلیح الثاىن للضقلوط  ل بعدظطور یة بتق ادثة ق ى مل یأت ٔابدا سوى  ، لك  هتدید ا ةا  . عكسیةال  ابلن
سلح  دث األرقام عن رشاهة  سري املسبوقة الشعب األمريىك ؤا ذ تأس  ١٠ختطت تقول ٕان املبیعات ،  البالد م

رى جدیدة مع لك    . رٔاس سنةٕاطال ملیون قطعة سالح 
ىل ذكر األرقام ة الفرد  ، و وسط ملك د-م ائز ولك ٔا ه الرضع والع ذ فرتة -مبا ف اوز م د الصحیح یت ٔاى  ، الوا

دد الساكن ى بعض األفراد یصل العدد للع  ، دد قطع السالح ٔاكرث من  طلعت لكن املفاجأة املضحكة ٔاهنا .   رشاتو
حسب كده ڤ كینج عضو الكوجنرس  ، موش ب رامپ-ست د مشیطهم بعد   ميوالعصابة اخرج لیقول ٕان  -ٔاكرت وا

اجة ألن عند قلوط    . ریللیون طلقة ٨یة مستحیل تقدر تعمل معا 

 
  حدوتة أشكينازية—ال تحكم على قبل أن ترانى فى حالة نقائى العرقى 

ىل معدن شعب دون  ا ال ميكن احلمك  سیاقه الضیق ال ابملفهوم  ، منقاء عرىق وضعه ٔاوال ىف  وابملفهوم التارخيى 
رد من غبار الزمن فقط ىن ا هيود اخلالص ٔاوال .  الچی ىل ا ىه معهممن عبء خمالطة اكن  هذا ما .  األغیار وحماو ال

رين بطول وعرض ٔاوروپا دون جناح یذكرفعلوه ابألخص ىف  ابملناسبة ٔان ال ٔاشرتى جحة ٔاهنم اكنوا .   القرنني األ
ن الصني .  الاضطهاد اكن  ما یربره متاما كام مسیحىي روما األوائل ، ابلعكس متاما ، مضطهد ادا سف  مه اكنوا ٔاو
كن خمرتعو-اكنوا حمرتىف  ، خملصني ا -ٕان مل  د ة قدميها ومست م اكنوا ٔاصل لك تیارات الثقافة املضادة  ، املهن ال
ة  ’ الثوریة  ‘وطلیعة احلراكت  ، وبزيساهتا ركیة العنف صةاأل متعات هلم ولپارانوهتم هو .  الانقالبیة الرخ ب لفظ ا وس

هتم الىت ال ختطهئا العني ات یوجن ، دون ة العبید مبصطل كولوچ شارد ڤاجرن ٔاىب  ٔاو ، سا ة قول ری ة ممك ىف ٔالیق صیا
ربانیني ٔان یفهموا روح هذه األمةالتیوتونیة موسیقى األجماد  ل  كونوا بدوا ر كفوا حلظة عن ٔان   ، السامقة ٕان كیف ملن 

لص هبا كام یدعون د شعبیة موسیقى امل . هیك عن الاخنراط امحلاىس ٔاو ا ه لتصا رية م هيود البعض قالوا ٕاهنا  ؤلفني ا
ة ع ،  الساخ ري مق ال مفوسارت  لكن هذا  مه هو ٕامنا  ، ینقدهكن ل وحرارة ومل شعبیة یفوق امجلیع اكن م احملتوى حمور 

ىب األغیارى  تاألج یقو ٔ متردى امللطخ ل وىن ا لهيا هذا الفصیل الهامىش .  ا ات طبعا الىت یبدو  شري للچی اكن 
هنم للتعلمي االنفس واألصل وضیع  ال ىف ا رمجت م ال   (لىت  راه ىف عصابة إالخوان املسلمني م وولعهم املقزز ٔامر ال زلنا 

رسقوهنا بأحقر الوسائل یات  ،  ابأللقاب العلمیة الىت  رونه من حتامل  تعویضىف الغرب نفسه ٔاو حىت ىف حماو الف ما 
لهين عى    . ) ابالجهتاد ىف التعلمي اج

ة العبید الپارانویة  كولوچ لقت ت سا ىل روح األمةاملضادة ارانو األملان پىه ما  الء  هكذا  ،  جتاه هؤالء ا
ة  -ؤاسانیده- واحض ٔانهو  ، القولڤاجرن قصد  الته رسیعا  ،  للوه األوىل كثرياحصی ىل  ذ  لكن هل هو حمك یؤ
  ؟  هكذا

ةال  ، ةمن هنا جاءت فكرة تیودور هريزل العبقری دة الوجود بعد الیوم وال صوف سیةال هيودیة  ، ومه و بعد  د
ل لنا هنا ٔاو ىف ٔاى ماكن ٕاال ىف دو ال  ،  ال حماوالت اندماج ٔاو متاىه بعد الیوم ، ملیطة بعد الیومال مبعىن  ، الیوم مستق
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الصة ن ميكن اخلطأ .  صهیونیة  رز ، واالٔكرث ٕاذهاال وصفاء لرؤیة ٔا د ٔا من واصلوا مسريته بعده زئیف  اكن ٔا
سىك دید جاء إبضافة مذه ،  جابوت دیدى:  الت كون حماطة جبدار  و الصهیونیة جيب ٔان  بعبارة ٔاخرى  . ا

نازیة سىك هو الساكوكو األشك   ! جابوت
هيود ح هبا مبنهتى اجلرٔاة ملف  ، نعم ؟ الرب هو الطبیعة ؟ وزاپ س  ؟ من مه سنام ا سیة رسطومادیة أ رمبا ف  ،  امل

ق رمبا هو رشارة  ساس احلق ال الفن الفلورىس ة األوىلالرین ه من م ستلب األبصار ٔاكرث م ى اعتاد ٔان  بغض النظر .   ا
اسبني ونلكن كلك  ،  ٔان ال املاكن وال الزمان اك م ون رسامون حصف ن  ، مه فالسفة موسیق ستا عبقرى مجیع حىت ٔای

رتع هو .  فقطامل نظرى العباقرة هو  سمع عنه مك زمان ٔاول امس  ه وا رتا سب ا ى یقال ٕان  د یعرف -ا ى ال ٔا ا
ئا د ابلفور -عنه ش ى عقدة .  جاء بو ونیة ٔاما الصورة اللكیة فه الاستخرابیة الاضطهاد ومن مث معانقة لك األفاكر وا

هيود ٔان ، ٔاى   احملطمة للرصوح الصخریة للمجمتعات   . یة مسعورةپ ماكینات ٔانرتو -تقریبا حبمك التعریف-ا
ناز طبعا ٕاال من رمح رىب …   ! ، األشك

 
  يني عظيمچوما يلقاها إال ذو 

رية من مفاجآت ىف  السنوات األ
ة احلضاریة  شفوا موضوع القوم ٔان اك

ال  ناز م اكم ٔان عرق األشك
ى هو من هو- ىف ٕاسهاماته  االٓن وا

در من جمرد  -احلضاریة اجللی  ٤ین
ري ساء  فقط ال 

https://www.ynetnews.
com/articles/0,7340,L-

4570094,00.html  ،  وهذه
ستطیع مبعایري ٕایللیوت مسیث ٔان 
سهو ٔاهنم جاءوا من مرص  تفرتض 

ستغرب ٕان  ، القدمية عام قریب وال 
الذ اتضح  س األمة الربیطانیة م ة ٔاو حىت ٔان هلم دورا ىف تأس املضحكة  شبه مقارنة ابلنظریةهذا  ،  ابلبحوث الچیی

ا ، یومأاوردهتا الربیتانیاك شاعت لردح من الزمان و الىت عن سفردمي رسجون االٔاكدى  ة معا قم ب السري هبا ل ضة ومزام ك
لث عرش األقل ٕاحضااك نظریة ( ثوریة األصا ؤاصی الثوریة مسیث ىه راجئة ٕالحساسهم بوجود هيود  ،  وجود سبط 

ن جيهلون ٔاصلهم وواحض ٔاهنم مل ميروا مبملكة داود ناز  ، وسل هيود األحقاح ٔاولئك األشك وسیكون مفهوما جدا لو اعترب ا
مات غریىب األطوار    .  ) ! من األمم األغیاروالاه

ة ٔان  یلور املفاجأة االٔكرث درام ظرى التفوق األبیض املوصوف -ارید  ئقى حلراىم  ىف -املعارصبأىب وكبري م و
ىل ىس ٕان ٕان بث ىف   State of Hate —The Explosion of Whiteنوان بع  ٢٠١٩یونیو  ٣٠املقاالت 

Nationalism  ، قالThe evidence seems to suggest that the smartest people in the 
world are Ashkenazi Jews then East Asians then whites then Hispanics are very 
heterogeneous population and I don’t know where Arabs all fit in in various 
aspects but then black Africans and Australian Aborigines come up near 

http://www.everyscreen.com/photos_18/BalfourDeclarationan_01.jpg
National Home, the Genetic Meaning? 
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thebottom that’s the way the data shake themselves up . جا  ، تصور هيود  النازیة ابتت تضع ا
  ! فوق رٔاسها ورٔاس امجلیع

شأن األشك  سىك  ، نازٔاما وقد وصلنا لهذه النقطة من الارتفاع  لینا الرجوع فقرتني للوراء لنقول ٕان جابوت وجب 
رن  ، ذ هو روىس األصل دامه من روس جندمه جد هيود الروس وبني من  ٔاى جيب ٔان نتعود رمس خط فاصل بني ا
ونیة ٔاو الربریة رد  ، بصفة ا ميني الفاىش ىف الغرب بدول رشق ٔاوروپا  هيود  ارخيهبل وزجعنا ٕاجعاب كثرين من ا مع ا
ميو رد نبذمه ل زالق جعیب للتصاحل مع فسطاط الشیوعیة العاملیة وما هذا  ، قلوطیةٔاو   ، ٕاال صلح مع العدووىف هذا ا

لیة ري الطف ى عنوانه الك كره لك ما متث الفاشیة من انتصار للنوعیة والسمو العرىق  ، العدو ا   . ٕاخل …وحبمك التعریف 
ميني إالرسائیىل الحقا  ٔاولئك جدو  غرابة ٔان ال ، املهم حمارق بالد القادم من  ١٣السبط قلب بل كلك صنادید ا
ع هبات العنف املتكررة لقرون ضدمه وصوال -وكراهیة الروس هلم .  اپا معغرب ورشق ٔاورولك من شامل وهو  ، الصق

اب الشهري  ر الك لهيم حتسب هلم ةىه كراهیة وصدام -روتوكوالت حكامء صهیونلزتو .  زیدمه ٔاصا حضاریةبل  ، ال 
رخي هيود العامل ى حول مسرية  سىك هذا ا ى  ،  وكفى ٔان جابوت سا ا ن ٔاود ٔاول من محل السالح من هيود اكن هو ا

ات وبني هيود   (ما بعد سقوط الهیلك  ناز مكرصیىي الچی ري واحضة بني األشك الرشج وكرر ٔان ال رابطة واحضة ٔاو 
سهذ  ،  ) األوسط القداىم هيودیة بتأس اىت ا فاع ا   .  ما مسى مبنظمة ا

 
  بعدها طالب بعضوية نادى السري إيلليوت سميث ثمافعلها بنفسك منفردا 

لهيم الزمن ، ٕاذن ساطة مرصیون جار  ناز مه ب ىل املرصیني ٔانفسهم بغزو العرب هلم ، األشك ى  ، كام جار  هذا ا
ان والضباب  غزوا ال ميكن اعتباره وٕان ىل األقل ٔالقى بذات ظالل ا ت حجا حبال ٕاال ٔانه  ش هيا ةسالفوال  ، إالشارة ٕا

ظر هريزل  سىك ی   . ها عن اجلوهر املرصى األصیلالزيحي نآخر وجابوت
راث األفاكر الاشرتاكیة والتعاونیة لك  ن  سانوهتم ٔاو  لكن انظر ، طبعا جاءوا للرشج األوسط معبأ سارهتم ٔاو ٕا ال 

هتم هذه بعد نصف قرن من العز س اكد تنافس:  روما املیة ال  یة  لمیة وتق دة  ، طلیعة  ر ة   -املیة ٔایضا-وكت
لف من احملیطني هبم ررى م رمح ٕاابدیة للك  ى وقف ضد ٕالغاء  ، لفاشیة ال  د ا ال ٔان اكنوا الب الوح ٔاو ٔاق م

رة املدعو ماندیال الفصل ا سلمي ٔاهاىل ألحط صنوف الربا لئة  ٔ ا وسلمي هذه الرشحية احلضاریة املت وب ٔافریق لعرىق ىف ج
  . وعصابته

فردا مث  ، اخلالصة … دى  -وساعهتا فقط-ساعهتا افعلها م   ! مسیثالسري طالب بعضویة 

 
  ثقافة النوعية
كرر  اال ال ابلهجرة امللحمة الكوریون الیوم  یة ابلبحثإالبداع و رشاكت تقود ٕامنا  ذهااب ٔاو استق دة التق التمنیة -و-الر

اتحلقول عریضة من  رتا ى ال  الا ٔانت تعرفها ألهنا موجودة ابلقطع ىف لك جزء من مزن ٔاو ىف ذ اجلهاز الصغري ا
د من حىت  (سیارتك  رمبأاو  ،  یفارق یدك كون ٔادىن ر ات قد  ىل األقل حىت  ، نظريهتا الیاپانیةوٕان هذه اب
  . )  اللحظة
ىل اجلدید ، كلك دى احلضارة املستق زتال معایري دخول  ’  ثقافة ‘فرمبا ال جند ٔافضل من لكمة  ، لو ٔاردت ا
  . النوعیة
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  فرعون ملو هدومه
ار ار ما بعده  دث كثريا عن رضورة املدعو  ،  الیا عند ىف مرص  املیابنقسمه یت ىل إالسالم مرص و ،   القضاء 

ه ال یفعل سوى  ة اجلامع األزعرلك ة إالمام األكرب ش ات القفا املتوالیة من فضی لهيا مب ، تلقى رز ضاعفة موازنة ورد 
اء مبئات بالیني اجلنهيات و  ،  األزعر الرشرهذا  هنقة إالخو والطامة الكربى  ، متویل إالرهاب ىف س ذ مرشوع ا جنى تنف

یه  ٦بتلكفة دیون  زال احلسابة بتحسبحىت اللحظة ریللیون ج دة الساكنیة ….  وال  ه ال  بنقسمه هيامج كثريا الز ، لك
ر ٔاكرث ؤاكرث ة الزاب ىك تتاك ، ٕالقاء التعلمي جما العالج جما  كف عن ٕالقاء الطعام ٔاكرث ؤاكرث للرصاصري ىف صف

لك صنوفها جما ا ة حتتیة جما لك ىشء جمااملعاشات  ريها جما ب متون و زب وا .  ، واحلسابة بتحسب مع لل
شب من الب یطنطن طوال الوقت ابلوطنیة وحتیا مرص … ح مرص  ، وال یفعل سوى متكني عصابة التالتة وش ، بل ف

املیا حتت شعار املو  داء احلضارة  رة ؤا ىل والرش للك الربا ت  جود بنقسمهع البحرى والق ، ٕاىل آخر مسلسل اخلیا
ركهبا بال انقطاع ول جمیدة عبد الالاكت الشیوعى ابلصدفة یقول ویقول وال یفعل ٕاال  …ٕاخل  ….  العظمى الىت  ٕاخل د

  . العكس والعكس
املني الـ  ة درة عوجية مفروكة ورجلني  رٔاس مكرتى ومخ ح كرة   بیرضبوه درجة لورا موش لقدام اكن زمای ٤٥قزم 

ا  ري م ه ما فهياش  دامة وتالج جوز شوال دهن فوقه حردة  ه لك -سنني  ١٠ىل قفاه ىف املدرسة م صار ف ٔاو ابخ
نیا ومجیع عقد النقص واألمراض النفسیة ادة فصل حضانة موش ب كبري -اهات ا   . ال یصلح لق

ش حورس ىه اخلالص  ١احلمتیة رمق  ، ٕاذن دة ج ى ال هذا من ىل رٔاس ٔاچ صة ا ذلیل النفس املومس الرخ
رة ني حضاریون ورا رش ٕاىل نو ل.  یعرف ٔاصال بوجود تقسمي لل كون ٕاال بدایة لر األلف م بعدها  . ىل ٔان هذه لن 

قى س فقط األقلیة املسلمة ، جيب ٔان نظفر حبمك عسكرى حق قلیة العربیة ول ٔ مة وشام ل ، تفعیل عنفواىن   ٕاابدة 
امةمن مث ٔاو  ، للرٔاساملیة املتوحشة ارونیة  دد الساكن ٔاى ل  ، ل ىل رفع نوعیة احلیاة وخفض    . ٕاخل …تبعاهتا الواسعة 

 
  كل ما دون القتل انتحار

زل ل … ا ار …!   اق ل انت دا  لك ما دون الق ل اجلرثومة الیوم ق هو  ل ٔاوال واسأل الحقا ، ٕان مل تق ،   ، اق
ن الصحىت د نة قطاع الطرق املسامة إالسالم ٔاو  ة العبید املسامة املسیحیة تقول بدون سفك دم ال حيدث  ، وطبعا د

ماء د حورس حق سوف تتواىل ،  إالابدة ٕارادة شعب.  الصهاك موش حمتاجة وصایة خبصوص سفك ا مالمح ؤاال ٕان و
ني العسكریة والشعبیة ىف  ة اجلسدیةالفاشی ك اب ،  التصف ل الف خ و  مركبجلراد ا ىل ا ة األربعة  ت املسل العصیا

داثة،  ٢٠١١و ١٩٥٢و ١٩١٩و ١٨٨١املرصیة احلدیثة  وٕان مل جنعل  .  وجحر العرثة الكئود ٔامام لك مرشوع جدى لل
ر  ٢٥من  سقط ابلتقادم وعقوهتا املوتالعربة كینا ریللیون  جرمية ال  ري و ري وجحر العرثة األ كون العصیان األ فٕاهنا لن 

ري  المه ومنو دوالر خسارتنا األ ارك وفریق ٔا ارشة ٔاو خسارة فرصة ضائعة ف لو اسمتر جامل م ة ما بني خسارة م
هب املصهور ني وآخر إالابدة حىت  .  ولك ما سلف لنا ذكره ا ى الاحلل الغاىئ  ىهني چ آخر ج ل سواه  بل ا

االت  لحثا النجسة املسامة األقلیة العربیة وٕاىل القلب مهنا األقلیة املسلمةل  ، هؤالء ؤاولئك ولك من لف لفهم من ح
اع ٔاخرى   .  وسقط م

ر الكفر الفرعوىن املؤبدةىه  مرص ن إالجراىم املدعو الصهاك ٔاو  د د مهنا ذ ا ، الىت مل یعتنق مرصى وا
راه قریبا ىك تذهلها ملحمة ،   ر اكمق ١٤إالسالم طی  شخص ٔابصار الكون یوما   ملنیقظة الوعى العرىق ىه من س

رخيهم  ومبالحظة ٔان لكمة   (وفوبیا ؤاشیاء فاشیة كثرية ٔاخرى قلوطميوملوك إالسالموفوبیا والزینوفوبیا وامه بفطرهتم و
ارمة ثورة شعبیةسا جدیدا لبناهتا من ٔاطوار احلضارة ىك تضیف در ،  ) فوبیا هنا ال تعىن الرهاب ٕامنا إالرهاب عسكریة 

ني ىف ٔاحشاء آخر امرٔاة عربیة ل اكمل األقلیة العربیة وصوال ٕاىل متزیق ٔاحشاء آخر ج ، وتطهري الرتاب  تفىض لطرد ٔاو ق
یوى جنساملقدس ألرض خوفو ؤامحس  ني آس   . والسادات من آخر چ
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داثة والتمنیةدراك ٔان ابت یدرك متام االٕ ضارة شعب مرص وم لك شعب من شعوب احل ل جدى لل  ال مستق
ن بني ظهرانیهما مل النوعیة  الء ورشاكءمه اخلونة ا رة وا رسع لعل و  . ینطلق لیفرتس الربا جدا هذا ظهور ویعمق مما 

قى ىف الب تلو االٓخر یقود ترص ال حما ىف  ذ الشعب الفرعون احلق ه ویطمئنه سلفا ٔانه م معركة احلیاة ٔاو ویو
  .  استعادة جمد احلضارةمعركة  ، معركة استعادة النقاء العرىق ،  املوت
ناز +  انپالیا+ دول األجنلوسفري األربع  (كام للك ٔامم احلضارة -عند  : كرر … ما یفرتض ٔاهنا ٔاصل ؤام + األشك

الیا ش  ىل ثوهبا اللك مرص الىت تع فض معدهنا األصیل لتنضوها  ظر ٔان ی  ستطیع ٕاثباتلك من +  انة خمیفة ت
ته بعضویة النادى احلضارى ى رمسته خرائط السري مسیث یوما ٔاحق الف  -) ا ىل اخ ني  عند وعند ٔاشقائنا الچیی

 ، قب یتجرٔا وینزتع السیف من الصخرةصىب عریق املن ، ٔاوضاعهم الراهنة اخلطوة األوىل جدا مطلوب فرعون ملو هدومه
دة قى:  بعدها ذات األچ ، رٔاساملیة   املطلقلك األعراق احلثالیة وصوال للنقاء العرىق مة ل، ٕاابدة  حمك عسكرى حق

اد لعدد الساكن مطلقة التوحش ض  متع لرفع نوعیة احلیاة وختف ا ا ارونیة ىف اكفة م مه لك .  ، تفعیل ا من ذكر
ل هو الیا ضىناملزنىل املواجب ذات هذا الم هي ، لكن ال ىشء یفوق ىف البطو اجلرٔاة  ان طبعاپ، األقرب للكامل والاك

ر ت القفزات الرتام  ة األ   .  یة املذه الرسة ودرام
دیث عن هذه احملطة الفارقة … كون قد وصلنا لل   . هبذا 

 
  الشلل الرباعى

مىت ٔاصبح احلزن  ذكر
ميوقالطى حز سار لكن مىت ل  ا ل

عرقه لائن اخلٔاصبح حزن املأفون 
ميني ؟ إالجابة  لینكولن هو حزن ا

لهيا ىه  یارمهاملتعارف  ىف  حلظة اخ
ر مرحشا ل  ١٩٦٤یولیو  وو بارى جو
اكد .  للرئاسة ر ال  وو طموح جو

لیه یعدو الرجوع بأمرياك ملا  اكنت 
ل التغريات  م لینكولن ق لنقل أل

لهيا رية طرٔات  ساریة الك ٔاى  ، ال
قى  ، یصعب حىت متث كداروىن حق

لهيا دهور  ٔن هذه قد مرت  سمع فهيا عن ت البدهيیات اكحلكومة الصغرية والسوق مل ومع ذ اكن زلزالا هز ٔامرياك و
ت احلرة  ا ابض بقسوة . ٕاخل …الفردیة واملسئولیة واحلر ه بعد  ،  معوما هو خرس األنت شارد  ٤لك حنا ری سنوات م

س ٔامرياك ذ تأس ري املسبوق م ه الهائل  قار الضظطور والكوانني  ،  نیكسون بطمو د من اح طموح بال سقف ام
ات ة النوویة وخسة ابعتبارها ورق ة ابألسل ام ی ل املعض الڤ رش زائلني وصوال حلافة    . من صنع 

سب التآمر الهائل املعروف ضده مكل فرتتیه  سار جاء  ٤لكن بعد دورة طاحونة  ،  مل  سنوات ٔاخرى من كوارث ال
ن .  رو رجيان ري الشهري هائل اجلربوت ال ا اكنت لكها تناغام مذهال مع صنوه الك حقق مسرية ٔاكرث ٕاحاكما وجنا

رش ة الاكم ابمسهيام  ة  رو رجيان . رجيانمسیت هذه احلق ريالتارخي سیظل و  ، مذهثورة رضی د الك  یذكره اب
یىت رية ت العوائق املذكورة ، سقوط الاحتاد السوڤ ه ىف سنواته األ بل ابألحرى  ، حىت وٕان جنحت ىف فرم انطالق

دة التصممي ت امل رمجهتا الشلل check and balanceدو املفوسسات ٔاو املسامة ؤامرة ج ع األقل .  الرابعى و
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Actually, the Only Liberty we Have Is the One Given to Us by Mother Nature, to Kill for Food; 

and This Is Also the Only Meaning of Justice! 
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لالت رابعیة السلطات وا ا لصوص ؤاالضش  ، سب ما یصفونه  سمح  به ح ستطیع فعل ىشء ٕاال ما  ٔانك ال 
ن ميكهنوحصفىي صاصة  ،  احلضیضقاع  سمى لعبة الصیاصة ا ىل لك ىشء وىف ٔاى موقع اكن مما  تو    . الڤ

ات جاء احمل سعی ش - افظون اجلددىف مطلع ال نجری اء و  -وزمالؤهنیوت ج ىل حنو ابهر ىف ٕاح ادة جنحوا  ٕا
ميني الىت س قمي ا ىستأس صاد احلر ،  اكدت ت رشومسیث ر  ، الرٔاساملیة املتوحشة ، الاق للر و من ساعهتا لكن  .  كیف

اغیة ووصلت األمور حلضیض سوادها اب د األسود املسمل واتلسنتآلكت جمددا قمي احلریة حلساب الغو .  السوداء للو
ميني یذهب  ،  حركة الشاىضده ازدهرت شأت و هنا  ٔعامق ، ’ جلذور العشب ‘االٓن ا ات احلضارة  ، للشعب ،  ل لچی

د األسود املسمل  . وقد اكدت تطمس ام الو ا حىت الیوم-اكنت حركة حتدت وقوضت م امه وحرف ا قوضت م  - حرف
ريها قائدة لهاپ ساره یعجب ىت رمبا ال التحتیة الامجلاهري حركة  ها ىه ٔاو    . یللني ٕان اعترب
ركوا بصامت كربى كبنائنيٕاذن  … ىل من   كثري من رؤساء ٔامرياك  درة للغایة من رٔات ٔاهنا ٔاكرب ٔافسح ؤا ، لكن ق 

رش زائلون ات هزلیة كتهبا  ل جدى للحضارة دون حمق هذا إالرث الرب ،  م ىل جيب  ، رىیعمل ٔان ال مستق
س ٔابدا  اكن دامئاهبذا املعیار .  و ٔاعظم ألمرياكهحبذائه حىت حيقق ما  أان یدهسه الفرعون شارد نیكسون هو ٔاعظم رئ ری

ا ٔامريىك ٕاطالقا ميو،  مل حند عنه قط ، رأ  ىف ٔاعی ى حتدى ا قلوطیة املؤامرة األنرتوپیة الكربى ضد األعظم ا
  . …ٕاىل ٔان مث جاء  ، … ٕاىل ٔانذ  ، احلضارة

 
 ثم جاء ترامپ …

مث جاء ٕاىل ٔان  ، … ٕاىل ٔان
رجاء  . رامپ شري النذ ٕان مل  ،  ال
م والنار فسیكون ميارس  معمودیة ا

ىل األقل من یعد طریق الرب 
 ؟ كیف .  ویصنع سب مستقمية

الىت جدیدها ٔاو قدميها -احملافظة 
ها للتو  . متوت والفاشیة تو -ذكر

ن جاء للحزن امجلهورى من م
ذه ٕالیه ، ارجه ى ٔا من  ، هو ا

اكن یفرتض به ٔان یصبح الطرطور الـ 
ه الفائق استقطب امجلیع لط ٤٥ مو

رخي  إبصالح ما فسد ٔانرتوپیا من 
ت ٔایضا جبانب هذا  بل ،  الكوكب ٔاث

ذى ٔانه ت  س جمرد رؤیوى  .  فذنف ر جدا ، عظمي visionaryل رید مبهارة  ، ٕامنا ٔایضا كفاءة جدا مد یصل للك ما 
اكد تصدق  لوم اكٕالدارة  ، ٢٠٠حصی ذاكئه افرتضت ٔان حىت لو  هامذه ال  ٔاو ٔاق ٔان كتب فصال جدیدا ىف 
  . والتالعب ابمجلیع من مع ومن ضد والتواصل امجلاهريى

رامپ … الم حقق ل ، مث جاء  افة وإال اح دراىم مذهل لص ىلبن هتا  طفرة هائ أل ٕاىل  ٤السلطة رمق من رفع ماك
رسى یتالعب هبم كام فأر یعطیه حشنة كهربیة ىف . ١دو الشعب رمق  شنج رج ال ميىن ویعمل سلفا ٔان ست هل  ، الید ا

الم رية ىه ما صنعت الفرق ؟ ؟ بل ألنه ذىك جدا  ألنه من ملوك إال لكم  ، رمبا هذه األ اجة كیف  ارف لك  الفف و
صاد زدهر ابالق رش وكیف  س یفرتض ىف جمل  (لو لك امللوك اكنوا هبذه القدرات دوما ملا وهنت احلضارة قط .  ال
رام  م ٕاذ  ، مفا فوق ٢٠٠ٔاى  ،  یة الاستدامة ذاكء من رتبة  حسب كتاب اجلیل  ريةرة ٔاومل-مع مالحظة جمازیة ال
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اسوب رامپ الشوارعیة ال یزبها ٔاى من  -اخلامس لل ربة  ال وجود لىشء امسه ذاكء واملعول األمه هو املعلومات و
سارا ى مبرور الزمن .  الصاصة ميینا اكنوا ٔاو   -ٕاشاكلیة استدامة جملس الاستدامة-ٔایضا یفرتض حىت ال ترضبه األنرتوپ

دیة املفهومة ت للعضؤان خبالف لك  شرتط  ، املواصفات واملؤهالت القا دم ٔان  ال  إبجامع ٕاال مض عضو جدید م
  . )  األعضاء احلالیني

رامپ … لیة  ، مث جاء  ة الباس عىاملسامة العقٔاطاح ابلبد ببدایة العام الثالث ال ٔاكرث من حمكه اكن قد  .  د الاج
اته  د الربطامن متاما حبیث مل یعد یفعل ٔاى ىشء ىف اج دث واجمتع (ح ، قلب توجه الكداء الشاخخ الشیوعى  )  ٕان 

ها  ١٨٠املسمل  ىل عقب حبیث صار جزمة ىف قدم الفرعون یو  -حيمك فقطو -صار حيمك .  شاءٕاىل ح درجة رٔاسا 
ىل األمن القوىم ر مدى األخطار  دما سلطته ىف تقد اكفة ما اكنت تفع مجیع ، وتقریبا  ابملراسمي املبارشة مست

لالت املذكورة  كن ٕاالالسلطات وا وها ضد األمن القوىم األمريىك مل  ٔابعد من .  سلس من جرامئ اخلیانة العظمى ارك
د هذا ال  عد ٔا ل ٔان یعلن ٕالغاء اللن ٔان الوقت س   .  لحمك امللىكل ویؤسسظطور ضیطول ق

رامپ … الء مفهوم النوعیة ، مث جاء  اد ٕا اد   ٔا ، ٔا
متع بناء  د الصحیحىل تقسمي ا التقسمي  ، التقسمي الوح

اد .   األعراق ، ىاملاد الثقة للعرق األبیض ىف نفسه وىف ٔا
تفوقه احمللق هو  ، ذكره ٔانه سید لك األعراق،  تفوقه

د ابجلدال  ى ال ميكن السامح أل قة املسبقة ا احلق
متتع هو  ، احوله ده صاحب لك هذه إالجنازات الىت  و

ستحقون ستحقون ومن ال  ىل هذا  .  هبا العامل من 
نب ٔان یزنع عن نفسه ٕاحساس  العرق العظمي  ملاذا هوا

ٕاذ ،  املرتف والباقون جوعى ٔاو ٔانه ٔاابد هذا العرق ٔاو ذاك
دة الىت جيب ٔان  ٔان نب الوح وال تؤرقه لیال هنارا عقدة ا

ذاب اجلوع ىه ریه النوم  د امجلیع وینقذمه من  ٔاو ٔانه مل ی
 سائرومن رحيهم من فشلهم املزمن ختلفهم املتأصل 

الصة-لیه  . ذاابهتم املقمية كف  -لهذا العرق ك ٔان 
ات ابمس اخلضوع ل املساواة یة ٔاو قلوط ميوعن حلس الف

طفوه ذهنیا بهٔاو  ى اخ ؤان  ، ٔاى نوع آخر من اللغو ا
من معا ا و له . حمتكام للسالح حرص وحتدیداهنض 

 ، جممتعاللك عرق احلضارة اىئ التارخيیة است مكسب 
  . لك طول وعرض وارتفاع اللكمة اما بعده الهطفرة 
رامپ … الء مفهوم النوعیة ، مث جاء  اد ٕا بدٔا ،  ٔا

لیا ث الرضائب وطبع الفلوس رسقات ال ، حمرقة املال القذر الكربى دا ة .  حتمتل التأویل ح  ؤالغىحمق الرضائب من 
ة ٔاخرى  ة من  ة األمريكیة حلساب رفاق الشیوعیة ىف هذه مئات الضوابط احلكوم ل انطالق الصنا ك الىت اكنت 

ل وىف اخلارج ا ت العرشة الىت طبعها  . ا ري من الرتیللیو ة الىت اكنت هوسا صب الك د الاشرتاطات البیئ ال وا م
ال ٕایلون ماسكالو ئة ٔام وب ٔافاىق الب بیة د األسود املسمل ىف ج ال آخر لك طبقة الشغی البیض  . والرشاكت األج م

لفه بال تفكري كفه ، صارت متىض  كیف بعد قرون استعبد فهيا هؤالء یفلتون من  ، وبطلجیة الناكابت یرضبون كفا 
  . بني ٔاصابعنا هبذه السهو

رامپ … الء مفهوم النوعیة ، مث جاء  اد ٕا املیا،   ٔا سحب من لك املعاهدات  ، بدٔا حمرقة املال القذر الكربى  ا
ات الىت وقعها ٔاسالفه الشیوعیني اخلونة ا صادر ما  ، واالتفاق بق ىف رتول ظل اهلمج پال قذر امسه ٔاموال من ریع وجده م
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ريه  طق اخللیج و لیه ملدة قرن اكمل دون م دیف ٔان ميكن حيصلون  اقل وا ريهاهذه  ،  همه  اء ٕاىل ٔان توج لك هذا ب  و
فوش املدعو اخلزنر مدى احلیاة ،  للخنازررسا مرعبة  . سور احلضارة العظمي ىل رٔاسهم كبري كبائر الك احلضارة لن  ، و

یة بعد الیوم ش مبنجزاهتا التق رة ابحلصول ٔاو التع ا .   سمح للربا ة العمالقة أ حرف لق جبرة قمل رشكة إاللیكرتونیات الصی
ZTE  ،  ستحق جبدارة امس شهر سور  ٢٠١٩رب سلس ٕاجراءات توالت ابألخص ىف مایو و -مث بعد ٔاسابیع ى  ا

س فقط رشد ٕاىل الهاویة  -احلضارة العظمي ىل ٔایة ٕامنا  ، هواوى االٔكرث معلقةل فوش من احلصول  ع سائر رشاكت الك م
ی قدمة ٔامريكیة الصنعتق رة العامل ، ات م را یعا بني ٔامرياك وخمتلف  لق سدا مجركیا م داث  ( و سلسل ٔا انظر تفصیال 

رخيیة الشهر املذكور  ات  لف   . )  هنأاو  هنا ، لهامسهبة زائد 
رامپ … رة هو الرتاشق املتبادل  ، مث جاء  رب سور احلضارة العظمي مع الربا د املسموح به  وصار الرتاسل الوح

رهص به  ، ابلصوارخي النوویة ىل األقل هذا ما  دشن ون بولتون چوابور الزلط .  حىت حلظة كتابة هذه السطورٔاو 
ة األمريكیة اكمال اجدید اعرص  ري مسبوق ابملرة للسیاسة اخلارج ه الثناىئ  ،  و سه صارا األعظم ٕاطالقا مبا ف هو ورئ

چر س ل .  نیكسوناألسطورى النظري ك اپاكس عرص لقد  امو  رام قى ألیة مشلكة  ل حق  صغرت ٕاال شعاره ٔان ال 
رخيیة  وأ  پال نقصد برتاملام بأننا  . ىالنوو املطر  - ’ طبیعیة  ‘ٔاو ابألحرى -بولتون خشصهيام بقدر ما نقصدهام كحمتیة 

لیات  االت وطف لك ح م والنار  زالا لویالت معمودیة ا هام سیأىت حملهام من هو ٔارشس ٕا مبعىن ٔان لو ذهب ٔاهيام ٔاو 
  . العاملؤاوابش وفش 

 
  جديدة للكوكبكاملة الربيكزيت خريطة 

  كب موش بس قارة النياندرتالوكل الك …
ري العامل   معالعامل سیصبح 

ل  الربكزیت التارخيى لربیطانیا من و
الشیوعیة األوروپیة املسامة األممیة 

البعض یتصور الربكزیت .  اخلامسة
ىل رشوط التداول بني  جمرد تعدیل 

ٔاو جمرد  ،  ریطانیا واألممیة اخلامسة
ح ة  بعض تنق هنا ٔاو هناك لصیا

ا بعض  س سیاسة جهرة ٔاقل 
فعال ملا رٔاینا هكذا لو  هلك ، الىشء

نون مسمتیت اجل لك هذا السعار 
لیا  ، من خمتلف األطرافلوقفه  دا

سار اخلائن معیل الشیوعیة العاملیة  ال
ات ميني الحس الف ا  ، وا ارج و

د ٔاكرب ٕاجنازات الشیوعیة ورموزها  هٔاق ٔان.   اللك تقریبا ل هنایة أل الشیوعیة البغیض  ىف قرناملتناخفة سیضع ىف مق
ریطانیا .  وهو األممیة اخلامسة هنار فكك س بدون  رمهتا  سترضب الفاقةاألممیة هذه و ادت القارة  م وسرناها وقد  أل

ل ا.  النیاندر قة ٔان  ل الربكزیت ملاحلق كون نفس العامل ما ق لیا ابلاكمل آخر  اامل سیكون ، ما بعد الربكزیت لن  دا
ا ارج   . معىن اللكمةلك امل جدید مقدام  ، و
لیا قى  ، دا صاد احلر احلق ریطانیا لالق ه  د ٔاعظم عقولها یوما آدم مسیث -الرٔاساملیة املتوحشة-س رش هبا ٔا .  كام 

ة مت ٕالغاء التعلمي احلكوىم وهیئة التأمني الصحى احلكوم لیة رس  ، األشهر من نوعها ىف التارخي س كن إبرادة دا یعة ٕان مل 

http://www.everyscreen.com/photos_18/EmmanuelMacron-BorisJohnson_01.jpg
Nelson, Wellington and All Admirals 



٢٦٠  

ارشة ة التداول اجلدیدة القدریة الىت ستعقد مع ٔامرياك ، وم الل اتفاق مت وقف الهجرة متاما.   مفن  دٔا الشعب  ، س بل س
رية لسة ىف القرون األ اجرن جاءوا  رابه من  لذ ٕاما ابلطرد ٔاو اب ، ىف الانتفاض ابلتصدى ملن دس    . لق

ض من جدید ، كبدایة ، جذرخریطته سوف ختتلف العامل لكه  كمتل بناء  . األجنلوسفري سوف ت تدرجيیا سوف 
ت سیضم ٔامم احلضارة األخرى اكلیاپان و .  سور احلضارة العظمي منور الصغرياهتا األخر یویةال ا ضم ٔامم احلضارة .  آس س

در وموسولیىنبالد ٔامحس -العریقة األخرى  كو واألسك ام  -ٕاخل  … وهتلر وفرا دث وسارعت للق ىه األخرى لو 
رية بواجهبا املزنىل راهبا من لك ٔاوال  ، واجب اللحظة األ الب العبید و راث ار بتطهري  ة است ة التعكك والتالوط الثآف

راونیة للرٔاساملیة املتوحشة ، سواء ابلطرد ٔاو إالابدةالعرىق  نیا ابلتفعیل مطلق ا ريا.  و الق هذ ، ٔا ا سوف حيمك ٕا
كون من مثة وسی ختاطب بعد ذ  ، السور بني معسكر احلضارة وفسطاط الربریة هنام حبیث ال  الرتاشق  ىسو ب

ال   . ابلصوارخي النوویة ملن استطاع ٕالیه س
ساریون وشاممو اللكة  د احلیاة-ساعهتا سیفهم ال ىل ق دمه  سیطة ٔان  -بفرض ٔان اكن بعد ٔا ارونیة ال معىن املقو ا

ىل ظهر هذا الكوكبن العامل ساك صاده هبم ، الثالث محو زائدة  اجة الق هتبه ، ال  لیات ت بل مه اكرثة  ، بل مه طف
اكمل معىن اللكمة ة  قى سوى جتربة حصرية نوویة  ملك األشیاء جربت معهوسطر القاع ٔان  ، بیئ ت فشلها ومل ت وث

  .  من اخلریطة ممتسحه
ٔى وكلك شعوب -وسون یعد إبشباع ترضع الشعب الربیطاىن چبورس رى كتابة هذا ٔان حىت حلظة  ، املهم

س لصاصة -دامئا ؤابداوكلكها ٔهيا و احلضارة  ت  لفرعون ول س ملهر سريك وهبلوا دیدیة ول ضة  ادة وق ، لفعل وق
ذل .  ووسطاء ینوبون عنه م ري سوف  -چوسون-ولو فرضا  لیه املواصفات مب یأىتالشعب فٕان األ ن تنطبق 

ه  ال چل فاریدلنقل -ٔافضل م ذ امجلیع فس  -م م احلضارة یزنل ل ولو  یحیل بنفسه الشوارع شالالت دم انتصارا 
ى جي   . رى ىف عروقها

 
  ؟ هل من الصعب إحياء الساكوكو

د ة ثورة االتصاالت اىس حاكیة القریة ، ٕاطالقا:  إالجابة ىف سطر وا اركن حىت حاكیة إالابدة ٕاىل ٔان حيني  ، بتا
هنا ساطة امعل  ،  ح ت ٢ب رتع  ، ٕانرتن ال تصور و  جدید نظاما دیویة ٔاو  بثو سجیل للك من م وتداول الصور الڤ

لها للصوتیات اجة ٢ ،  م   ! ٔان هذه املرة ال تلقى بدررك للخنازرفقط املهم  ،  لك 

 
  ؟ القصوىلحدودها هذه االنعزالية  ماذا لو مددنا -
  ؟ الحضارةنعود مثال لفجر ربما ، هل  ال أحد يعلم -

م  اب بأ یل صدور هذا الك https://www.nytimes.com/2019/08/14/us/politics/steve-ق
incest.html-rape-king ميو ڤٔاشعل س شهد  جعل بواسري العصابة ا ى  كینج وهو السیاىس امجلهورى ا
اء هذه املرة ،  بال انقطاعلیال هنارا قلوطیة ملهتبة  اض ٔانه جيب است ٔاشعل لك األطراف بترصحي غریب عن كوانني إال

د قو بدوهنا لن یوجد ٔاى ٕاجن ىل  ة من العقوابت ألنه  هناك من رآها بذاءة ومن رآها جتدیفا .  ابالاغتصاب واحملارم
ابة ا ٔاو من رٔاى فهيا جمرد د اد لیمتسك مبا قال.  دی ، فهل من املمكن حقا ٔان توجد نواة ما من اجلد ٔاساسا  املدهش ٔانه 

مه رام إالجابة رمبا نعم ؟ حتتیا ل ىل استقامهتا، ٕاهنا انعزالیة  كون مد ، پ وقد مدت  ىل ٔاو ابألحرى قد ال  ت 
ل  ،  جيابیة حضاریةبل ابٕ یتلكم جبدیة هو .   سنة+ ٨٠٠٠مسطرة احلداثة ٕاال بقدر یوم صك مصطلح احلداثة ىف مرص ق

دیدیة سور احلضارة العظميلو مدد عز  ٔرسة النوویة لكن بأسوار  دادها فسنعود ل لتابوو  سنعودمل ال ، بل  ىل ام
شاع نعمم للك ٔامم احلضارة  ٔان ٔاو ،  ىل األقل بني امللوكجفر احلضارة  حىتشائع ل ا ’ احملارم ‘زجيات  فروید طوال ما 

سیا ىف الریف الیاالوقت  ات ألبناهئم ج ایة األ راسةپعن ر ري ا ىشء  شغل تفكريمه    . اىن ىك ال ی
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  بالوعة السلوك

چون بدٔا دكتور  ١٩٦٨ىف 
اكلهوون جتربة شهرية طرحت السؤال 

حنا یوتوپیا اكم مت ماذا لو :   االٓىت م
األوصاف من وفرة الطعام ولك ىشء 

ة املاكن لكن مع حمدودیته مبا  ه فس ف
ظلت الفرئان  ؟ ىف ذات الوقت

ر ىف سعادة وهناء ٕاىل ٔان بدٔا  تتاك
مل تعد هناك  ، املاكن یضیق هبا

ة الزاب احلاف  ، ٔاسرتالیا وكندا صف
لهيا  ة الرصاصري ٕالىل قلنا  ابلطعام بتا

هنا بدٔا العنف .  حتولت لاكبوس
ل شري  :  عد ذلكن املفاجأة ٔاتت ب.  والق دة مطلقة حبیث كفوا عن الزتاوج وماتوا مجیعا كام  زوى لك فأر وفأرة ىف و ا

اور   . املنحىن ا
ة السلوك   ! التب املفىض للموت امجلاعى ، التب املطلق ،  behavioral sink هذا ما ٔاسامه ابلو

ٔرسة النوویة الانتقال من هل  ! واو ة السلوكپ نق ٔانرتواألرسة املمتدة ل ل ابلو هل الثورة ٔاى  ، یة وسیطة ق
ريها ٥٠٠سواء بـ عودة  قطة الالالصناعیة نفسها ن   ؟ ملیون ٔاو 

دها ال Cancel Culture الـ ٕاهنا .  مرعبة التغري السلوىك الال رجوعى مأساةجمرد التفكري ىف  تقویض  ، قصوىىف 
اتچ ال  ة ی ىل التناسل والاسمتراریة الىت قامت ابالٔ  هذه ،  نفسها والربجمة الچیی ذ جفر التارخي الطبیعى  ساس وم

ه عندما یمت تفعی ، ني الانقراضچ ٕاطالق ٔانه قد مت  لنضعها بعبارة ٔاخرىٔاو  .  والتحیؤ ٔان یصبح  ، هذه ىه وظیف
لود  العودة لفأر طبیعى مستحیال اب عنوانه ٔان و  (ینه چ هدفه  ز نفىس لو طال ىب العمر لك یفرتض ٔان ٔا
  . ) الانقراض

رية حبثا عن احلل اء.  ٔالهبت التجربة لك العقول الك ال داوىن ابلىت اكنت ىه ا هيا من  الفميینزيم ، مهنم من قال م وما ٕا
درات ى  ، چ نخفض  سیقللهبا احلل ا دث.   اخلصوبةدد الزجيات ف س ما  اىت ، لكن هذا ل  لقد اسمتر القصور ا

ا حنو الهاویة روح  ، یعىن یعىن ذات مصري الفرئان ، یزتوجونمل یعودوا الشباب  مجلاب ، اندفا حنن االٓن ىف سكة ٕالىل 
رجعش اء التام ،  ما    ! الف

ا الوجه التلیڤزیوىن املعروف  م ألنه - القحامل البیولوچ ولك ة ى والتارخي والصیاصلسوسیولوفوق ا هذه یضعوهذا 
زموند  -ىشء سد دلقوارض ال هذه ا . اللميینجقال احلل هو  ، مور سمى ة ڤ سك ام انقراض  ، نجی ام اللمي هيا ما 

عمد حىن ددها  ، جزىئ م داها  ، سنوات ٤تذبذب لك یظل ی م ابلعكس هذا  ، ال تنقرض الكهنهيبط حبدة ىف ٕا
اكء ‘ٔاو  ’ الوعى ‘ ثیات ، لكمة املرورىه النوعیة  . ٔاو ٔا ما شئت امسه هو ما حيمهيا من الانقراض ’ ا ٔان  مورس وح

ل التطور وجيب ٔاال یرتخص ىف حق نفسه سان نفسه هو مقة ج   . إال
ري سلوك اللميینج ، ابلضبط س قدرا ، سلوك الفرئان  رشیة ل الیاپانیون كلك ال ميارسون اجلس لكهنم لن .  انقراض ال
س.  ألهنم ٔافضل ما ىف عرق احلضارة ؤانقاه ؟ لیه ، ینقرضوا اكء ل ة املسامة النوعیة ، الوعى وال ا  ، ٕامنا الربجمة الچیی

عهذه  ة األماىم ، الفاشیة ىه احلل.  والمك ما نعرفهوش ، ىه اخلیط الرف دها من  ، ىه خط املوا سیضمن ىه و
سان حضارى ٥٠٠سقف الكوكب عند استدامة  ة زاب رصاصري ، ملیون ٕا   .  ال یوتوپیا فرئان وال صف

http://www.everyscreen.com/photos_18/JohnCalhoun_MouseUtopiaExperiment_01.jpg
Behavioral Sink! 
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ل ٕانه اكن قد رشع  ، اكلهوون ٔان النقاء العرىق احلضارى رشط جوهرى ؤایضا اكىف لالستدامةدكتور ما مل یصل   وق
اته  ارب ىف ٔاواخر ح ئة ل  شهبا ه ٔاكرثمصم هٔاننصیغه ٔاو نفهمه ىف نوع آخر من الت ٔاقرب لعرق سلوكیات شرتط ب

ة -ونظن  ، وهكذا عاون تقسمي الشغلالكدح الت ، احلضارة ی كن هناك عوائق چ دئیةما مل  ة  -م اكنت ٔان الن
احا ستكون   . لن

 
  ثورة الطبيعة =ثورة املتفوقني 

ىل امجلیع كبارا وصغارا ومع ذ ال ميسسه  سلط اللسان  راسة ٔاو ىف ماكن الشغل خشص م ٔامل مير بك ىف فصل ا
د درة ٔا ا  دار والعلو، ذ ٔان  ؟ نعم    . الىت ینحىن لها امجلیع قميته لالق

ریطانیا  العاملضد  پرام فوش،  انیاپس ضد إ ، كتالونیا   پأاوروضد ،  ضد ٔاو حىت ٕاربیل  ، هوجن كوجن ضد الك
شعل لك ،  بغداد بد رااألرض موجات الاستقالل  ٔ ن ل   ! ، دارو

رىض التعامل مع من مه ٔادىن بعد الیوم د من األعراق املتفوقة ابت  ونقصد طبعا ٔاعراق ضد ٔاعراق ٔاما  ،  ال ٔا
ل العرق فلها قوانني ختتلف كثريا ٔاو قلیال شأ ىف لك ماكنٕانه .  الطبقات دا یع ی ن و  ، جدار م ل بذكر دارو ىس ق ال ن

شأه  رةٕانه ذ ،  األصلىف  ذ اجلدارلك ىشء من ٔا رش حلضاریني ورا ى قسم ال بل هو من صك هذه اللكمة  ،  ا
رية   ! ٔاستاذ ’ الـ ‘ ، رسطوأ :  األ

 
  ) اآلخر (سؤال العمر 

سان والىت رمبا تقرتب به من اخللود دث حبوث ٕاطا معر إال   . ال نعرف بعد ، لكن هل تدركه اكمال ،  ٔا
ة القوىم األمريىك سنة   Martien A. M. Pijnenburg and Carlo ٢٠٠٧ورقة صادرة عن معهد الص

Extending the gainst Arguments Aorever? Three Five Lants to WWho Leget, 
587-f Medical Ethics, 2007, 33, 585, Journal oifespanLuman H ،  جتادل بأن مثة ثالثة

رشٔاسباب جتعل من اخلطأ السعى وراء  لفة ( العدا:  ٕاطا معر ال متعات املتقدمة واملت دة الهوة بني ا ع  ،  ) ز الاج
سانیة  ( راجع  ، نوعیة احلیاة ٔامه من مكیهتا (ومعىن احلیاة  ، ) ٕاخل …ٔامهیة الصداقة والعالقات إال هتا تعىن تلقائیا  واستطا

ىل متزيه سان  ة وحرص إال راث مرشف  ٔامهیة احلمكة والقمي الروح رك  ىل  اىت ٔاو  ني  . )  ا م یطول حول السب ال
رين ني األ اطى متاما ألنه ٔانرتو ،  الفلسف ب    . ى جدا وألن رش األمور الوسطپ لكن املؤكد ٔان السب األول س

 
  سلفية الحداثة

لودها من ٔام سمتد عتهيا و دة الىت  ات ألهنا الوح ة احلداثة ٔارشس السلف ارةىه  .  ا الطبیعةسلف ست فقط ج  ، ل
ال للسیلیكون هو ٔاملنا  لف ٕالفساح ا ذ خطوة لل س فقط ٔان جربوهتا یأىت من التصاقها بقوانني الطبیعة بل ألن ٔا ول

د الستدامة حضارة الكربون لینا ابخلري الوفري ، الوح اها ؤانعمت    . هذه الىت عرف
د الستدامة احلضارة الىت نع مكرفهالرهان الوح دة نا    .  وعیةنال :  ٔانت تعرفها ،  ىف لكمة وا

اكء االٓىل  رث األرض -ال الاصطناعى-ا ت  ا ،  واخللق من اخلدش والروبو سانی ا ىه إب شرتط ٔاال نلو .  لكها 
ریده  ا الطبیعة-آخر ما  ریده املادة ؤام  ،  هنا synergyال تآزر  ، هو ملیطة سلیكون وكربون -ٔاو ابألحرى آخر ما 

ونیة األنرتوپیةفقط ما سیوجد هنا هو و  ، بني العنرصن فارق القدرات شاسعذ ٔان    . خطیئة ج
اكء االٓىل  ه قد حيرتم بعض الىشء محمیة طبیعیة صغرية  ، ا ىف لك األحوالج تاحي لن ا   . ملیون ٥٠٠لنا مكونة من لك
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ست قدرا ى نفسها ل الد النجوم من املبل .  األنرتوپ وراتیة  ، لكن لعل املوت ٔایضا حمتیة ، ادة الباردة حمتیةرمبا م ا
اب جمرد السعى ٕالطا معر طور احلضارة قدر إالماكن ابلتاىل ، وسیا ل هذا الك ا من م س ٔاكرث ، رمبا اكن طموح   .  ول

 
  الخالصة

ع  ، بداهة ىل إالابدة ٔاو تق ست ىه الىت حترض  ا ال تقمي احلروب ول دا هباكتاب ني تندلع األمور أللف  ٔا ، لكن 
ري ك ب ٔامه  ب وس كون   س ٔشیاء یطبقوهنا االٓن تلقائیا قد مرت هبم حمددات منياحملاربلعل ،  ٔاو لو مل متر هبم  ، ا ل

دوهناعسألون  ال سیعرفون .  رمبا ىف سطور كهذه الىت قرٔات هنا ف دومه بدقة ٔاوحضم ، ٔاسالیبه  ، مواصفاته من هو 
اته ٕاخل …   .  ٔایضا ٕاخل …، ماكمن قوهتا   ، متزياهتا ، قميها ؛ ذات الىشء عن فهم احلضارى 

اب  لصنا ىف هذا الك ذیة -ٕاذن  الصة تنف س ٔان  -ٕان اكن مثة حقا  اح الرئ ري واملف األمن القوىم هو العنوان الك
ىل خطأ ٔاو صواب ٔاى ىشء هو م،  لالستدامة سة للحمك  اؤان املسطرة الرئ د ه من  تعلمنا ٔان نتعامل  ، دى ٔانرتوپ
متحیص الشدید- ابرتیاب كرات املزیفة  ال یصل ابلرضورة دامئا حلد العداء واحملق فقط وجوب ا ال س ىف عرص الس

رتاقا لرصوح العراقة والرصانة ات وسلل األسافل ا مع رحب البقعة مع تعریف احلریة بتوجس التعامل  -ورسقة املصطل
صاد ٔاو ما مع  میاء للبزيساتالع  مع الزتید ىف واحلراك الطبقى مع الطبقة الوسطى لو اكن مكیا ال نوعیا ابلتمنیة یدعى منو الاق

ئة  الممع مع الفردانیة مع األفعال اخلريیة حامیة الب یة مع البحث العلمى مع التعلمي الشباب  ٔا مع االٓداب مع التقالیع التق
الم  ون وإال الق و مع والف ة مع والقضاء القانون األ ة بق م ات ال ة املواطنة مع  لكیهتااملهن واملنت مع مع السیا

ل اباألغیار  پلوما یصیة  اخلارج وأ ا اال ال حرصا مضن قامئة ال جيب ٔان  .  طاوالت اخلوارو  اتفاوضاملو مع ا هذه م
د املالحق التالیةرمبا جتد املزید مهنا ىف ثنائیات مقرتح  ،  تغلق ٔابدا یةحىت  . الوالء والرباء كریدو للحضارة ىف ٔا الىت  التق

دى جدا للحضارة جيب التعامل مع ىل  اجلدید مهنا ىه التعریف القا دم ٕاطالق ٔاى مهنا  دون دراسة  عواههناحبذر و
ٔمثان متحیص    . یةپ نرتواالٔ وحتسب ل

 
  : الحضارة قد تستمر لكن تبعا ألى نموذج

  ، استدامة أم موت وبعث متكررة ، د أم تناسخخلو
  ؟ ممفيس أم هليوپوليس ، نموذج الهرم أم الفينيكس

ا  ل قلیل اقرتح إالجابة الفوریة ىه لو .  لكن هل ىه مستدامة حقا ، منوذجا لهیلكیة السلطة ىف دو احلضارةق
لهيا افظون  الصة خلربات الفاشیة .  ست كون هذه الهیلكیة  الیة من عوامل النخر  ، رب التارخيطبعا قد  كون  وقد 

ا من البدایة جدا ىف امجلهوریة والىت حولها  ى اكن مزرو اىت ا مار ا ىل وسوس ا ا یة واكد ٔان حيولها قلوط  ميوا
كون رشوط  ، الشرتاكیة شاحلوقد  نة فائقة الانضباط ىه اجل لهيا ٔافضل ألهنا وضعت ىف ید ٔام  لكن قطعا ؛  فاظ 

ام اكنت رشوطها  امئة ، ٔاسهل ؤاوحض كثريا ممتازةالاستدامة  اجة للیقظة ا   . تظل ىف 
ة الرشوط األع ، السؤال ا الطبیعة ، جربو قاطبة ىتابلعودة لصاح ىل ٔاى  ،  ألم ة للحفاظ  دها اكف هل الیقظة و

  ؟ ىشء
ركنا األمور  ،  نعم جود لشهود الطبیعة وللعني احلارسة ونتغاىض عن ٔان مبعىن افرتاض ٔان ال و ’   طبیعیة جدا  ‘رمبا لو 

س من الطبیعیة ىف ىشء ظر قد تذوى حضارة األرض كام نعرفها ومتوت دم وجودهام ل یصبح نقاشا آخر ٔاو قد ،  ، ف
منو لها ابلرضورة طور جدید ٔاو تواصل مسريهتا ىف ماكن آخر اب هو تفحیص .  ٕان اكن س لكن ما دار حو هذا الك

  . استدامة ما هو قامئ ابلفعل فرص
ريها من جدید ، النجوم ال خت دد حىت ال ميوت . لكن متوت ویو    . الكون یت
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ة مل تقل بعد رية ىف لغز الشیخو ست قدرا ٔاو حمتیة ٕامنا  ، مع ذ اللكمة األ دث البحوث تو بأمل ٔاهنا ل ؤا
یىنخطأ جمرد  ه فال متوت اخلال  ، چ   .  ٔابدالل ميكن ٕاصال

 
  ؟  ضد الطبيعةنيچيالهل  :أو — نيچيالحضارة ما بعد 

النكفأ على نفسه من لحظة ضد الخاصية التطورية للمادة التى صنع منها الكون والتى لوالها  نيچيالهل  -
  ما وصل إلينا ؟ميالده و

جرى من نشوء وارتقاء وما  ، أحد مربمج حصريا للتكاثر الكمى منتج عشوائى لم يصممه نيچيالنعم ،  -
  . هى صريورة شقت طريقها بصعوبة وبطء شديدين بل أغلبها جاء الصدفة

الياپان أو لنقل الحضارة عامة ك ، ما عداهاالكم وفوق كل التى تعلى النوعية فوق األعراق لكن ماذا عن  -
  ؟ خاصة

 نيچياألنانى فى كل  نيچيلاأن كبحت الخاصية املسماة اإلجمالية محصلتها  فريدةهى توليفة چيينية  -
  . أى بمعنى آخر اكتشفت طريقا أقوى لالستدامة لها جميعا ، مفرد

أال يوجد أصال ما هو أقوى استدامة من حضارة :  هذه ليست إجابة بقدر ما هى طرح لسؤال أصعب -
  ! ؟  البيولوچيا برمتها

ة -ذ لك لكن حىت  كون الطبیعة قد ٔاوجدت ذ  ، قد ال یضع هنایة للك األسئ -ٕاخل …قهر الشیخو ٕاذ رمبا 
اىت هو رمبا یتضح ٔان  . قد حنتاج دهورا ٔاخرى حىت نفهمهاحمكة مستغلقة  ، اخلطأ حلمكة ما ٔامعق مار ا ساطة ا ب

ظور احلیاة را لكنا إ  األفضل من م رى اخللیة ٔاو ابألحرى ال  ى ال  ظور الچیني ا دق لكام  ، مكطاال ، من م كغرف ف
ركها وانتقل ألخرى دة    . مل من وا

هتى ب ٔاو  … ست سوى مر ت اوز الچیني نفسههذه وت لكها ل طور جدید  ، وجذرى لكىجدید تطفر نوعى  ، ت
یوس وال الفكر ، للحضارة سان،   طور ال یعرف الانفعالیات وال العواطف وال الت حضارة ما بعد  ، حضارة ما بعد إال

  . اچ ما بعد البیولو حضارة  ، ینيچ ال 

 
  ال تهنوا وال تحزنوا

  رمجة اآللة لتحاشى إبادة البشريةمهما حاولنا ب
  ! هذا حتما إن لم يكن فى ملح البصرفإنها بتعلمها الذاتى ستتوصل ل

دئیا ىل األقل حىت ٕاشعار آخر- م صة -ٔاو  ست نق ا الطبیعة، ٕاهنا ىشء ٔاصیل  العشوائیة ل ، ىشء مل  ورثناه عن ٔام
ه ل ىه یوما م ئا خمططا.  خت كن یوما ش ه قاد ٕاىل التطورىل ٔانه  ،  التارخي الطبیعى مل  ،  لك ختبطاته وعشوائ

رة هنا وهناك ال ىشء ٕاال التطوراألدىه ٔان و    .  ؛ الارتقاء والاستعقاد املتواصلني رمغ بعض النكسات العا
ى وصلت  احلیاة الكوكبیة  لك جالل جربوهتا-مقة الهرم ا ه  رتا ا الطبیعة ا شعب اكن  -ذروة ما استطاعت ٔام

رش  ، مرص ى ان ة احلضاریة ا ینات القوم رياویفرتض ٔان ذ اللولب املزدوج املسمى چ ٔ اجللوب مناء وبناء و ،  م
سأل ٔانفسنا مك استغرقت هذه الر درا ما  هبر إبجنازاهتا لكن   ٤ٕاهنا  ؟ املضنیة حىت تصل لهذه النقطة الىت قد 

ابفرتاض ٔانه ال توجد   (بلیو ىه اكمل معر الكون  ١٣مل نقل  السنوات من التطور التلقاىئ ذاىت القصور ٕانمن بالیني 
ا   . ) ىف الكون حضارات ٔاكرث تقدما كثريا م
متزي ؟ ملاذا التطور وال ىشء ٕاال التطور س  ا األرضل اص لبیولوچ ى واحضة القصور ،   هبر  ، ابلعكس فه بقدر ما 
هبر وبنواقصها اهتا بقدر ما  ا ٔان املادة الىت صنعنا مهنا ىه هو  ،  ٔاخرىبلیون سنة  ٩بـ ٕامنا لسب ٔاقدم مهنا .  بن

ىل نفسه من اللحظة األوىل ملیالده وملا وصلت إ ، و  تطوریة ابألساس كفأ الكون    . من األصل مادته لناال ال
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ى كام رٔاینا،  یني ملكفة جداچ حضارة ال ٔان ٕاذن الواحضة  املعض ىل الصعید األنرتوپ جدید ىل ٔان  ،  ىل األقل 
رية  ى -السنوات األ اب ا ى یصدر هذا الك سان ا ىف ذكراه  قرٔاته للتووهو مما مل یناقشه كتاب حضارة ما بعد إال

رسب من  هو سقوط املشلكة -الثالثني قشها ٔاكرب املتخصصني ىف احلقل ومه مك سی ٓچ الكربى الىت  سان ل .  ني إال
رش  هل ت هبا سیصنع ال سدروبو سان ول ال لو  ؟  from scratch من اخلدش ت ذاكء آى ٕان ٕایه إال وهل م

ىل حمااكة اكء الاصطناعى القامئة  د نظم ذاكء االٓ نظم ا ستعبد ٔاو ت رش ٔاى ت  دث هذا س املتعاصة عقل ال
سان traceٔاو  race’   بعرق ‘ اكء الا ؟ إال ىل مصطلح ا رمجة كتاب اجلیل اخلامس اقرٔا حتفظنا  صطناعى ىف مقدمة 

اسوب ى هذا  ، ) ١٩٨٢  ( لل س هو ا د ذاكء آىل ول   . ’ اصطناعى ‘قا
ا سقطتمعوما  ٓ الىت ظهرت  ، مبرور الوقت تقریباابلاكمل  ت اخلشیة من جان اىت ل رامج التعمل ا ألن لك 

رسة .  ىه الىت صار لها القول الفصلمؤخرا  ساىنوابلاكمل تقریبا رسان ما تطهرت  ٕان -، بل بعضها  من لك ما هو ٕا
كن معظمها رش -ٔاو حىت لكها مل  شغی ٕاابدة لك ال الل بضع دقائق من    . اقرتح 

ه عرق احلضارة  سان مبا ف رتعون إال ىل وجه إالطالق -اللك-وا لك  ،  مل تعد  ٔایة قمية  اكء إالىل یقوم االٓن  ا
س حىت إالابدة annihilationوال یفهم ٕاال احملق  -اللك-ىشء  دثه .  extermination ول سان مبا است إال

یوىس هائل التخریب للك ما چ مللكوت البیولو  ت ٔانه اكئن ت س ٔاى ىشء آخرا من عقل وفكر ووعى ٔاث .  حو ول
وان صغرية تذكر  دیقة ح حف  زید حبال عن طلب م وبعد لك مسعى ممكن ىف شأن الاستدامة فٕان ٔاقىص آمالنا لن 

سان بل ،  ذات یومورثة األرض ٔان اكن هنا كینونة ٔاهبرت هذا الكوكب  ، كینونة اكن   ىه من شقت الطریق ٕاىل ما بعد إال
  .  امسها حضارة الكربون

 
  البيولوچياالفوضوى لحضارة ما بعد غري االنتقال 

  تلك قصة أخرى
ت األرض ٕاما ٕاذن  سرتث الروبو

سان من  اكء االٓىل إال زحي ا بأن 
شوطة القرار مث من دائرة إالنتاج مث  ٔا

، وٕاما  زن ابألمر إبابدة الهوموسی 
دة خترق  العكس ٔاى ىف خطوة وا

ل كام  الیا رسل لنا إالشارات املرا
  .  ذاتیة التعملهذه النظم 

س كیف … ، السؤال  السؤال ل
 ، هو كیف ، رمبا ال ، هٔاو ٔاو ؟  مىت

ىل معوما .  ؤایضا كیف هبا تفصیل
ى قد یطول  العمر  اب ا ذكر الك

وسط املسافة فٕان ،   ٔاو ال یطول م
ا  ا ر فكرة كتاب ادة الىت ٔاح الخ

لها سیكون قد حسم سؤال الانقراض ، سنوات ١٠ى ىه  امة .  ما سلباإ ، ٕاما ٕاجيااب و  ؤاظن ق قد من یدرى لكن 
كرى  ذوركون ىف ا اسبة مغریة للعودة لل سان م اب حضارة ما بعد إال ت ىف  ، األربعني لك رة ٔاخرى ألول ما كت ز

  ! ؟ السیلیكون ٔام الكربونسؤال  ، هذه األمور

http://www.everyscreen.com/photos_18/Cemetery-LauraSantos_01.jpg
A Time to Die?! 
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كون قد شاهد التطهري  ادة الفاشیةاملدروس  اجلزىئ العمدىساعهتا لعلنا  س العكس ، بق س الانقراض  ، ول ل
ارى  ىل الانت لیه حىت اللحظةالفوضوى السري ى یبدو اجلیل زفت مصمام  ت ال تصدق من اللحظیة  ، ا ومبستو
هتازیة قرص النظر ا ارهتا فرد ٔاو جممتعیاالفرص هنش لرباجامتیة وا رخصها وانت ٕاذ ف یبدو  ، الساحنة ال ٔاكرث ٔا ما اكن 
ري یل ابلفعل ٔاهنم اجل  قد ٔادركوا رید ،  Zاأل لهئاكرث  ونوال  ل ٔان جتهز  دد من سنوات احلیاة ق  ممن رسقة ٔاكرب 
ت   . الروبو

الٔابعد من هذا -رمبا ٔاو  … ابت ىف إالماكن تعدیل رمبا لو  ، لعرق احلضارةحقا جناة مظفرة قد شاهد كون  -م
ىل حنو مينع جدها األول  ا  ى من  لیه ما تعود -الچیني-البیولوچ   . املمیتةٕاغراق الكوكب ابألنرتوپ

  ؟  من یدرى …
  . قصة ٔاخرىت  …
ة  … ا ابفقط حىت ذ احلني ها قد اكحفنا قدر الاستطا زال وكام ٔازهرت  ستدامة احلضارة احلالیة كام نعرفهاش وال 
  . هذا الكوكبزهر 
رية و  … ريها -هو القانونكام -اللكمة األ ا الطبیعة:  ملن  ا -املادة  ، ٔام األمر من لها  منقطعا ىه  -ٔام الكونو ٔام

ل ومن بعد   ! ق
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سانی ى إال رتوپ
rbolas or

:     = 50/

 H = 1 * 1

یمت تصغريه ٔاو

٠ ١/
ueبـ  ٠

ا ) ن ال یعن
للندنیة ٔاو األ
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جت املعاد ال اللوجاریمث  ١لو ٔاكرث من  ، سیكون  هذا مع مالحظة ٔان ىف هذه احلا الشاذة  .  logٔاو  lnقد حنتاج ٕالد
كون قميهتا بعیدة عن الـ  ،  هناك استقطاب وال بأس هبا ٔانرتوپیا   . وقریبة من الصفر ١املهم ٔان 

حىن من هذه  coefficient معامل ٔامتىن لو هناك:  السؤال األعقد  الص للك م   . املنحنیاتو
ارش  ركزي ٔاو توزع السلطة یرتاوح من  ،  بعض املؤرشات قد تعطى معادل رمقى م ال نظام احلمك و ال  ٠.١م م

ة . یةقلوط ميول ١.٠للحمك املطلق ٕاىل    . ٔایضا قد ال تفلح املعادالت ملؤرش العرق
لیه ى لنظام احلمك ، بناء  دد معامل األنرتوپ سبة لهیلك السلطة سی ذیة ابل ري التنف  ، تبعا لقوة السلطات األخرى 
  : لنقل كام یىل
  . للحمك املطلق ٠.١

ةلسلطة ال  ٠.١یضاف    . املنفلتة ٠.٣ ، املتوسطة ٠.٢ ، رملان املنصا
  . املنفلت ٠.٣ ، املتوسط ٠.٢ ، الستقالل القضاء املنصاع ٠.١یضاف 
ة ٠.١یضاف  الم املنصا   .  املنفلتة ٠.٣ ، املتوسطة ٠.٢ ، حلریة إال
متعیة  ٠.١یضاف  شطة ا ٔ ون  ، مجعیات (ل ة ) ٕاخل …ف   . املنفلتة ٠.٣ ، املتوسطة ٠.٢ ، املنصا

د مركبات  ى الاستقرار األرسى constituentٔاو مقومات  componentٔا ٔاو ابألحرى جاذبیة األرسة  ، األنرتوپ
د ذاهت   .  family attractiveness & cohesion:  اىف 

سبة الزواج وسبة الطالق ومدى  .  ethnical uniformityمركب آخر   دة عوامل ك كون مركبا من  وقد 
ال  شار النفور من اجلس االٓخر اكملثلیة ٔاو الفميینزيم م   .  ٕاخل …ان

  . نظام املواریث مرعب األنرتوپیة 
ة componentٔایضا   ى خيص العالقات اخلارج نرتوپ ٔ ا الت:  ل ی هية چ ري ش ارى مع ٔاقطار  رشق  (داول الت
ا  ، ) وغرب ی هية چ ري ش ة من وٕاىل ٔاقطار    . ٕاخل  … ) رشق وغرب (السیا
سیة ٔاخرى وممن مت ٕاجنابه هبذا الزواج  زوجت من ج زوج ٔاو  سیة من لك من  حهم سنة للخروج  ، حسب اجل وم

شیات النقاء العرىق ل د  ، وٕاال تعاملت معهم م ء الطرف االٓخر أل ا ان راسة احلا ىف  ح فرصة التقدم  هذا مع م
ان احلضارة   . ب
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  ملحق
  nOusias الناوسيات

  ماذا تريد ماهية المادة:   أو—
ousia, I. that which is one’s own, one’s substance, property; phanera ousia real 

property, immovables. II. in Philosophy, 1. stable being, immutable reality. 2. 
substance, essence; opp. modes; opp. accidents. 3. true nature. 4. the possession 
of such a nature, substantiality. 5. in the concrete, the primary real, the 
substratum underlying all change and process in nature. 6. in Logic, substance 
as the leading category. 

nous, I. 1. mind, as employed in perceiving and thinking, sense, wit. 2. a. to 
have sense, be sensible. b. to have one’s mind directed to something. 3. mind, 
more widely, as employed in feeling, deciding, etc., heart. 4. mind, resolve, 
purpose. 5. a. reason, intellect. b. Mind as the active principle of the Universe. II. 
1. act of mind, thought. 2. purpose, design. III. sense, meaning of a word, etc. 

—Liddell-Scott-Jones Lexicon of Classical Greek 

 
nOusia.com UNDER CONSTRUCTION: 

The website which explores the most essential traits and laws of matter, nature 
and Universe; the Substance with Its Own and Built-in Mind or the nous within 
ousia. It tries to answer a simple question: WHAT DOES MATTER WANT? 

It will ask questions as: Is Sophistication the ultimate purpose of Universe? 
nOusics are he most durable aspects of the Universe. They survived for billions of 
years. They were ‘constant’ along the whole life span of the Universe or the life 
span of Life on the Earth. Being literally the most ‘essential’ dot com on the 
Earth, welcome to one of the finest experiences your mind can enjoy and share 
with others! 

nOusology is the science that studies how far a given social activity conforms 
or conforms not to the laws of Nature! (For example: Is democracy anti-nOusic?) 

 
The nOusias 

ىل نفسهاعلكن ألهداف تت ، ىف البدء اكنت احلریة املطلقة اتیة للطبیعة  ددا من احملددات  ، لق ابحملافظة ا وضعت 
دت بعض ٔاجزاهئا ىك تعظم احلصی ،  الىت انتقصت هبا من احلریة املطلقة هنائیة وتصبح  ق كون  ، ’ قصوى  ‘ا وىك 
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ة معامل وبداهة ٔان لو  . مستدامة ىف ذات الوقت ملا وصل  ، كن املادة الىت صنع مهنا كوننا ذات طبیعة تطوریة واستدام
ا للطبیعة كام قانوهنا األساس نفسه وهو احلریة . ٕالینا ٔاصال كون قوان رىق ألن  اكد    . هذه الناوسیات 

(All nOusias are subjected to be revisited, updated, expanded or even deleted. 
Email me your opinion) 

nOusia No. 1: Control: From galaxies to molecules, from wealth to sex, control 
is the essence of existence. Even a newly born baby thinks he, or she, controls 
everybody! 

nOusia No. 2: Economy: The Minimization of Energy Law stands behind not 
only surface tension in fluids, geometrical beauty of spherical shape and lowest 
potential energy of resting objects. From particle to celestial orbits, this law 
governs all. 

nOusia No. 3: Efficiency: Output should be as greater as possible. Engineering, 
economy and even living organisms are all about efficiency. In science, 
technology and life, it’s almost the law behind every other law. 

nOusia No. 4: Sophistication: the vertical complication e.g. evolution. 

nOusia No. 5: Polarization: The sky-rocketing temperature of stats is essential 
for starting and sustaining lives. The sudden death of Alexander finished it all. 
Leadership, which is the defining criteria of civilization, resembles how the 
thermodynamic engines produce work and sun produces life. It’s the potential 
energy that leads to activity, evolution and creation. Polarization and re-
polarization from time to time is needed to defeat Entropy and reverse its 
perishing effect. 

nOusia No. 6: Conglomeration: the horizontal complication, e.g. globalization. 

nOusia No. 7: Socialization: i.e. Interactivity. Gathering into society makes 
organs more effective, secure and survivable. The whole is more than the sum of 
parts! 

nOusia No. 8: Specialization: The material tend to differentiate between the 
parts it constitute. For example in living organisms as in civilizations the 
specialty of its organs should be so obvious into brain, muscles …etc. 

nOusia No. 9: Individuality: Individuality is a criteria of Life. We see bacteria 
as just a bacteria, electron as just an electron. It’s just a ‘functional’ bacteria or 
electron. Every electron should have a lot of smaller particles related to it 
constituting it own ‘personality’ or uniqueness. 

nOusia No. 10: Death: It isn’t even essential for evolution, but for giant 
universes, for tiny ants, for civilizations, for machines and even for ideas, it 
seems, inevitable. Actually, for non-apparent reasons yet! 
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nOusia No. 11: Cyclicality: Death should follow life. Life should lead death. 
Increase of ‘Entropy’ seems inevitable, but polarization should be reborn, 
somehow, somewhere. ‘Spiral’ won’t stop rising, ever! 

nOusia No. 12: Impurity: From Big Bang slightly non-equal masses of matter 
and anti-mater and the slightly non-equal masses of particles that allowed 
gravity to agglomerate them into stars and galaxies, to trivial biological 
mutations, contamination that makes plain sand valuable semi-conductor and 
many other anomalies that make the big differences (sometimes just a butterfly 
flapping wing), the Impurity (or the Law of Sacred Number 19 —in general, 
things happen in 95:5 ratio!), is a very sound, though annoying, nOusia. 

nOusia No. 13: Unhurriedness: Universe behaves as if having a huge amount 
of time and Mother Nature never works in hastiness. Slow changes are much 
deeper and tend to be more sustainable, in evolution as in economy and as even 
in love! In politics, championing slow but sound progress is called Conservatism. 
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  ملحق
  نحو عيد قومى حقيقى لمصر بل لكل أمة الحضارة

ى تلغى معه لك  كهيك هو احلل لعید مرص القوىم التائه ٢٩ال یصعب كثريا القول ٕان  سمى  املآىس، العید ا الىت 
الیات وىه  ، ٔاعیادا خ الىت حيتفل هبا  طة ا ىل رٔاسها  اللق لید خمازى قام هبا األعراب و لقت لت البا ما اخ والىت 
ة احلضارةكهيك قد  ٢٩الواقع ٔان  .  یولیو ٢٣ ذا قد هفقط  . خيلق عیدا ميكن وصفه ابلعید السنوى االٔكرب للك قوم

قى حيتاج ٔاوال ل ىن فرعون حق دام السنة املرصى حبیث الشمىس تصلیح التقومي یت ذ بدء است یصحح ٕاجامىل اخلطأ م
ل حنو … . املرصیة م املرصى القدمي وقد اكن  ، سنة ٦٥٠٠بدٔات القصة ق ةاه من هنا .   األول هو حتدید موامس الزرا

ةحساابتانطلقت  هنار واللیل ه الفلك ساوى فهيام ا دى املرتني الىت ی ىل هذه  . من الاعتدال ٔاى ٕا السنة القامئة 
نو جدا عن السنة الاستوائیة البالغة  ، یوما ٣٦٥.٢٤٢٣٧٤تبلغ  equinoxالاعتدال  وهذا خيتلف 

عد .  یوما ٣٦٥.٢٤٢٥١٩ س سة سنوات  ٣التقومي اجلرجيورى  ق  ویفرتض ٔان ٤٠٠من لك  leapكب دث تدق ٔا
اء یضیف الیا  معمتد  اء آخر هو است ل است ىل مهنا ما یق  سنة ٤٠٠٠یوما  ٣١ذف ٔاى  ( ٤٠٠٠القسمة 
كوینوكسیةوابألخص السنة - ناملذكورألى من الرمقني ٔاقرب ماك .  ) یوما ٣٦٥.٢٤٢٢٥ هوالناجت  یتأىت  -إال

عاد اب بل -ٔان ٔاطوال السنة نفسها تتذبذب إبضافة  ، لكن ) یوما ٣٦٥.٢٤٢٢٢٢٢  ( سنة ٣٦٠٠یوما لك  ٢٨س
ات بأجزاء  -قل تتغري ال تاج فقد حي  ، ثانیةمن ال رب األلف ر مبرور الزمن ٢٩ٕاللغاء املزید من الـ األمر م ٕالبقاء اك ، فربا

دة  سة وا ا ومن لك  ٥من لك ىل سنة كب ا ٔاخرى ٤سنوات مئویة ٔاح الیاوهو -ٔاو  ،  مهنا ٔاح ٔاصبحت  -املطبق 
ول ٔاوال بأول ىل حنو مق ا- حتل  ة ٔاح لق بعض املشالك التطبیق سة -وٕان مع  نیة كب الل ٕاضافة   leap من 

second  سة للكوكب والىت ذف ٔاخرى للتقاومي الرئ ة ذریة ابتت ٔاو  ع لكها سا ى ت سالح البحریة ٔاستاذیة 
ىن ….   األمريكیة قةما ٔارد قو ٕانه بت الیة ا فع ابلتقومي املرصى للوراء و  ،  تقومي السنة الاعتدالیة  یوما ٔاخرى  ٣٢ا

هتاصبح ت س  ،  األصىلیوما من التقومي  ٤٩من التقومي اجلرجيورى ٔاو  ضان   قدومىه بدا  ٔاول ٔاغسطسالطالئع األوىل للف
س  دمي املعىن احلاىل ١١ول مترب  سمى آنذاك  ، س تصف الشهر ٔاو ما  فاالت كربى حىت م تصاحب رٔاس السنة اح

ضان-وٕان تبقى جلیلنا  (وفاء النیل  ارص الف ى املزجع املسمى محو  -آخر من  ت الطفو عن الاهتاب اجل بعض ذكر
الج ى اكن یأىت ویذهب بدون  الد حورس-كهيك  ٢٩سیأىت و  ،  ) النیل ا س  ٢٣ىف  -م  ٢٥ٔاو  رینا ٧نوڤمرب ول

سميرب لهيا  ،  د سیطر  طیة الىت  س اكلهزل احلاىل املسمى السنة الق ة ول ة مع موامس الزرا وطبعا ستكون الشهور مزتام
ن ٔاعند اجلهال  پ شتاءیوما سیصلون بنا ا ا مللكها ستعود ابألمور هذه وت املهم ٔان .   ألن تصبح طوبة صیفا ؤاپ

اش به اآبء احلض یة ارة ٔاراده ومارسه و ل عرص األرساتمؤسسو العلوم والثورات التق وساعهتا -ساعهتا .   األوائل ق
اد ٕالینا  -فقط ة احلضاریةاككهيك  ٢٩سوف ميكن الزمع ٔان ها قد  س للك القوم ٔاق ألنه سیكون  ، لعید السنوى الرئ

نة العبید  دثةفاحضا  مل الف  ت املست اعنا ٔان  ل حنو ٔالفى سنة ال  -رمبا الوجود نفسهٔاو -الىت حتاول ٕاق بدٔا ق
د هی  -ممتدة لقرونبل -تعریف خریطة األرض اكن یوما ٕاذ سیذكر العامل بأن  ،  ٔاكرث هو ح تطأها قدماك ف

كر املسیحیة الىت رسق بطرركها كريلس السفاح قاتل هیپاتیا ت  ، زسالٕ  لیه س لك ما خيص إالميان املرصى ولصق 
ن  ةد ري امسها ملرمي وٕان فشل طبعا ىف جعل الشبه ميت كثريا لعظمة مسو لك ٔام لك االٓلهة رسق  ، ته الهرطوق ٔالوهیهتا و

ة تقریبا ،  األصل لك نصوصها احلرف ا ، رسق صلواتنا لها  ا ملوت زو ؤاسامه صوم املیالد دون ٔان یلحظ  رسق صوم
الد ٓ  ،  التناقض بني لكمىت صوم وم س ا ريا ول نا ؤا ید ال بعید املیالدخرا رسق فرح   . حورسهنا وٕالهنا ا
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  هامش على الملحق
  القومى التائه نانشيد

شید القوىم من  اد ابل ت السادات  جور شید آخرللوراء اد  ، املعادى للحضارةالعرىب  ١٩٥٢عصیان ح لكن  ل
ٔسف زال  ل س .  املعادى ٔایضا للحضارة ١٩١٩ ٕافرازا لعصیان عرىب آخرهذا اجلدید اكن ال  ابلضبط هذا رمبا ل

ات  ‘السادات الفرعون احلق بعد صريورة  با عن الهویة املرصیة  ’ البحث عن ا ل نفسه الطوی تنق خروجا من دا
ه صغريا اكبورت العروبة وإالسالم ى غسلوا به دما ال ابللكامت ال لنقل شید قوىم الیوم املطلوب  ،  ٕاذن.  ا شهرية م

هنا ٔامحس ابللغة املرصیة القدمية ا ال ة موازیة ابملرصیة املعارصة ٕاىل ٔان حيفظ الناس األوىل ویفضلوهنا ٕال س ا ب   . ، ومؤق
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  ملحق
  كريدو الحضارة:   أو—الوالء والبراء 

http://www.everyscreen.com/photos_18/WhiteOrBlack_01.jpg 

ست األشیاء ،   للوه األوىل تبدو لك األشیاء رمادیة ه-ه لكهذه ل ، ولو نفضته  هو لون الغبار -ؤا اكنت درج
لث هلام د لونني ال  ، املادیة  ونٔارسطو ضد ٔافالط:  ٕاهنا حرب طرفاها معروفان جدا ….   ٔابیض ٔاو ٔاسود:   لظهر  ٔا

یوس ضد املثالیة دیة ضد الوعى والفكر ، احملسوس ضد املعنوى  ، امللموسات ضد الت ن وفروید   ، الغرائز القا ، دارو
ادیة كون جمرد هبمية  سان ٔافضل من ٔان  روج الٔكذوبة ٔان إال زینربج ضد لك من  ن ضد ها ستا ، احلداثة ضد ما   ، ٔای

قة ضد الومه  یقني ، الیقني ضد الال بعد احلداثة اتیة ، الواقع ضد الیوتوپیا،  ، احلق ، العلوم الطبیعیة  املوضوعیة ضد ا
رشى یك ال لك ا ضد الفلسفة والاكنون  ، القسم العلمى ضد القسم األدىب  ضد ا ا واألنرثوپولوچ ء والبیولوچ ، الفزي

الم س ، الغرب ضد الرشق ، األفعال ضد األقوال ابللكامت’  الاشاء ‘، الاشاء ابألجحار ضد  وإال ميني ضد ال ،  ار، ا
هنب ، الرٔاساملیة ضد الشیوعیة احلریة ضد العبودیة لیة،  ، الكدح ضد ا املسئولیة الفردیة ضد ثآفة ،  البناء ضد الطف
ادة التوزیع احلكوك واملطالب الق القمية ضد ٕا ،   الریع’  ٕانصاف ‘و’  شطارة ‘، التنافسیة ضد  ، تولید الرثوة واست

و  ن الوضعیة بةالقانون العرىف ضد الكوانني املك دة الطبیعة ضد األد زس   ، عق ا نولع أ ن إ الغالبة و  نا بتاعرب األم  (، ٕا
ث  ى ارجتلته ٕالزياب س ا زی را ‘النطق التفخميى ٔا د  (ضد ق )  حلظیة یلور ىف نوبة انفعال’   لكیوپا ن ٕا التوح ا

ا ، القمئالرشموطة  ار والف د والامس نفسه مرسوق ألن الق من الف ، حورس  ) الرموز الكربى األوىل للحضارةر ٔا
د ٕالىل هو نفسه ق (ضد ست )  املقاتلالان  ( ه ابتكر الهكسوس مفهوم إال الوا ح،   ) ٕاذ م اخلري  ،  امجلال ضد الق

الق،  ضد الرش ،  اجلرابن اجلبان إالميان ابالٓلهة احلقة احلیة املرئیة الفا ضد خرافة اللهو اخلفى الهرابن ،  القمي ضد األ
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ةوالاستقرار املرزوع و املزروع ،  الوادى ضد الصحراء ضد )  نفسها مرة ٔاخرى (احلداثة  ،  والسفر ضد البداوة والسیا
وة الربریةالسموق والشهوق ضد احلثالیة و  ،  احلقارة، احلضارة ضد  البداءة ، الرٔاىس  ، الطموح والعملقة ضد التفاهة وا

ة التالیة  ، الهرم واملس ضد منل جيول رمل ضد األفقى ة التالیة والنك ل هو الوج ل هو اخللود ضد ال مستق ،   ، مستق
لف الاستعقاد والتطور ، النوعیة ضد التنوعیة،  ، النوعى ضد المكى  رابعیة األبعاد ضد ثنائیة البعد لل والت ،  ضد الت

ى والوسطیة واملوات ز والشموخ ضد املساواة واألنرتوپ متزي وال سفاء   الاستقطاب وا ة ضد الف ، تنامغ الربكة الچیی
ة احلضاریة ضد اجللوبة ٔاو حىت  ، الهویة ضد الهاویة ، النقاء العرىق واألصا ضد امللیطة وخمالطة األغیار  املتناحرة ، القوم

 total warواحلرب إالجاملیة  brute force، القوة الغامشة  ، األسوار ضد اجلسور وقطعا ضد األنفاق  راطوریةإالم
ث املسمى القدرة الطریة  سلل اخلب ، بعد  یةقلوط ميو، وطبعا طبعا طبعا الفاشیة ضد ا soft powerضد اخلداع امل

سان سان ضد إال رث األرض ضد جنا إال ناقضات جذریة لنحن  سة الكربونیات، السیلیكونیات  ، ٕاىل لك ما تبقى من م
ه ورواته و  ضد مه تنا مع عرق احلضارة جبدیته وٕابدا ح رىض بأقل من الوالء والرباء املطلقني من  ومسوه ضد  قميه، ال 

اء مهنم ٔاو النصابون احلرابئ  امة الرص ؛ ثنائیات متثلها ٔانت   یوناألغیار الشذاذ األسافل القوارض اجلراد الهوام سواء اله
یك  كام شئت رت التوصیف األقرب لٕالدراك  كون طبق  -مجیعها-، لكهنا   ، وا اكد  سبة لنا ٕاال مرتادفات  ست ابل ل

اصتنا األصل األرسطى   . ، قانون ٕامياننا ، ٔاو الثانوى 

 
شیل ما ختلىل الفاشیة_هنا# … ىل الش  ، وكرة الفاشیة  اة ٔاو موت، ذ ٔان احلرب  ،  یوعیة وإالسالم مسأ ح

دود ساریني واألعراق احلثالیة جراد ميهتن املطالب واحلكوك  رصاع وجود ال رصاع  دة ٔان ال ىس للحظة وا ، وحنن لن ن
لوا ٔابدا الشغل الیدوى املنتج من ٔاجل كسب  ة ال تؤهلهم بل متنعهم من ٔان یق رجمهتم الچیی وب الغري ألن  وابزتاز ج

م شالع العها ٕاال اب لقة ال ميكن اق ل لزج رشس  ش   ، مه طف ستأصلهم جذر من الوجود یبقى ما معل ، ٕان مل 
ایة الرضائب وطبع الفلوس  ٨، سیعودون بعد  اجة رب ج هام رسقة ال حتمتل التأویل-سنوات و هتبون  -و سی

اللها ه  ت لك ما كدحت ف ا ابض ٔاو ىف جماد ٔاو حممكة ٔاو ما ٕاىل   بعرشات الرتیللیو ست هزميهتم ىف ٔانت ؛ املهمة ل
لهم هذا هتم جسد مجیعا حىت آخر جرثومة من السبعة بالیني ونصف ، املهمة ىه ق اؤمه تصف هذه  …!  ، ٕاابدهتم ٕاف

ر  ٢٠١٤، ٔاما الهاشتاج نفسه فريجع ملطلع  ٢٠١٦وڤمرب ن ١الالزمة ظهرت للمرة األوىل ىف  الننا ىف األول من ینا وٕا
  .  مهنا ٔاهنا ستكون سنة بدایة صعود الفاشیة العظمي

365769812427https://www.facebook.com/MedhatMahfouzPage/posts/1871  
https://www.facebook.com/EveryScreen/posts/612663992149308  

osts/561341173948257https://www.facebook.com/EveryScreen/p  
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  ملحق
  سير جرافتون إيلليوت سميث:   أو—األلفا واألوميجا 

اهرة عرت كتفها ؤانه  ر شعب مرص ٔاهنم ٔابناء  ىف زمن الهوان الردئ حلقري ذلیل النفس یعا
سول ابمسهم من ٔاجل سد جوعهم وفقرمه ٔاوى قد ال  ،  جيول یطرق ٔابواب ٔاحطاط الاكئنات ىك ی

بل لك شعوب جممتع -كون ٔافضل من العودة قر ٔاو ٔاكرث قلیال من الزمن ىك نذكر هذا الشعب 
كون اعتدادمه بأنفسهم ثقهتم  - احلضارة حول العامل قهتم وألى قدر جيب ٔان  لیه حق مبا ىه 

  . بقدراهتم وٕامياهنم بتفوقهم العرىق

رةرمجة   Sir Grafton Elliotمن كتابه األستاذى  ١٩٢٣لطبعة  ا كتهبىتال التصد
Smith, The Ancient Egyptians and the Origin of 

Civilization (1911)  ، والبنط األسود من املرتمج  :  

 

  المصريون القدماء وأصل الحضارة
  تصديرة

ام  التوضیبةمتت كتابة  اب ىف  ىل رفات حساب عن شغل لتقدمي  ١٩١١األوىل من هذا الك كر عرش سنوات  ٔا
ت  قرتاح كیف، وال ساكن ملرص رشى رخي مع اجلدیدة ىه الص بني الرصد مل ٔادرك ٕاال  . خرىاالٔ ماكن االٔ ىف النوع ال

ق طویل و  كون جمرد تقرر مؤقت موجز حول حتق ه ٔان  د القلیل عندما كنت ٔاكتب ما اكن یقصد م  هٔانملغز التعق
ة نظر جدیدة هسوف یقدر ل  ح و اب الصغري ٔان یف ا ٔاو ابألحرى –ذا الك م اقدمئان حيىي ویوسع مهن  –للتأویل الو

ى ٔاصبح االٓن هذا  ، تارخي احلضارةل  سة ىف النقاملسأ ا ا ذا ٔامهیة چ ولو پشات األنرثواالرئ للك طالب  معدةة وموضو
سانییدرس    . اتإال

اب ىف األصل لل ابة هذا الك ىل دخول مرص من سور حواىل دفعت لك لیل اجلدید  اه ٕاىل ا .  ق ٣٠٠٠فت الان
اص من النوع .  م دیدسامت  alien النافرىللعدید من األش ز والت  للشك ىف ٔاهنم اال، والىت مل تدع جم  واحضة ال

اطق  متون ٕاىل العرق املعروف ىف م نویداالٔ   ‘ٔاو  ’ األلپیون ‘ابمس خمتلفة ی لكن ىف .   لك مبا یناظره ’  ڤسالال  ‘ٔاو ’  رم
اص قاىت ىف حتراكت هؤالء األش ىل خصاهلم،  سیاق حتق سهو  ا التعرف  ن صار ممك نعا بأن  وا ، ٔاصبحت مق

ل املتوسط  الفظةاحلجریة  النصب لپؤاورولسا قة املرا كن ىف احلق ، لكهنا   االٔكرث بدائیة ىف تطور العامرة ا الغربیة مل 
ست ٕاال  ا ل ر االٔكرث اك امس ل عامل ٔانصاب األقدم و  المن االٓ بیة من ق عرص الهرم ىف مرص مت صنعها ىف دول ٔاج

ارة وتدریب صانعى  قرون ٕاىل    . املرصیة prototypesاألمنوذجات یف
التان تدفعانىن  اب ٕاىل.   فع هذه احلجج ٕاىل ٔابعد من ذهناك  السادة هارر وٕاخوانه  مت ٕارسال خمطوطة هذا الك

ان الرتیپوس چربیدمي، عندما كنت ىف طریقى ٕاىل ك  ١٩١١ىف مایو  ىف  ] آخر خطوات التخرج ىف هذه اجلامعة  [ الم
كتور دبلیو چربیدميعندما وصلت ٕاىل ك .  العلوم الطبیعیة ل ا ش.  ودعوت صدیقى الرا وصف ملا  ءرز ٕالعطاڤری.  آر.  ٕا
ربىن أ  مقت به للتو ىل األول ىف ، ٔا ى ن تو رشیة [إالثنولو ا مجلیع املذاهب احلالیة لهذا ]  مل األعراق ال اكن حتد صار

راسة ، فقد طمأنىن  ومع ذ.  وفرياوهو توقع حتقق  ، مرارةىل رٔاىس املعارضة األشد جيلب ، وسوف  الفرع من ا
ارى ٔانه ابٕ  ه  (خ ى ٔازجعت ف خرطا اب)  شغىف الوقت ا مة كتابة خطابه الرئاىس لقسم األنرثواكن م ا چ ولو پلفعل ىف 
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ه برتاجع اكمل ورصحي ىف امجلعیة الربیطانیة ى اكن یقوم ف و السابق للمذاهب إالثنولو عن  ، وا رمغ .   ة األرثوذكسیةچ ق
ل  س ق كتور ریحىت ،  ) ١٩١٨ (مرور سبع سنوات هذا ل رتاف مببادرة مرص ڤذهب ا احلضارة خللق رز معى ىف الا

(Psyche, Vol. III, 1922, p. 118)  ، لیه ىف تغري رٔایه  وقد لعب للغایة ىف ملموسا دورا  ١٩١١ام عام اكن 
ع    . ٕاطالقا لهرطقاىتتأمني ٔاى اس

لها ر داكن من املقو متاما  مررت بتجربة ٔاخرى ذات طبیعة خمتلفة)  ١٩١١ىف مایو  چربدميىف ك   (لكن ىف نفس الیوم 
كون لها عواقب بعیدة املدى لمیة وردت ىف .  ىف ذ الوقت جدا مركةلرمغ من ٔاهنا اكنت اب،  ٔان  ة  اكنت ٔامه ن

رشهتا ذ الصباح ىه حتدید  طوطة الىت  ن  األغراب خصالا ل  ٣٠٠٠شقوا طریقهم ٕاىل مرص حواىل اكنوا قد ا ق
لت.  املیالد ت ىف ك  عندما د ا اال، ما اكن مفاجئا ىل ٔان ٔارى  چربیدميغرفة الام اره املمتحنل  م ىل هذا النوع اخ .  زم

سور ٕاىال  ةقرر ،  مسیثابرلكى.   روف بار معرفة املرحشني ابخلصائص العرق ، راجعت كتالوج  ابلفضول املیئ!  اخ
شاف  ة ىف الرشق القدميمن املتحف الك اب جاءت العینة ؛ لكن  ٔاى من املناطق اجلغراف الىت مت تعدادها ىف هذا الك

فةهشىت  م املك شا وب احملیط الهادىء ، ابلقرب من نیوزیلندا لمت ٔاهنا جاءت من جزر  بعد أ ىل ٔاى ،  ، ىف ج
ة م غى ٔانكنت مرتددا  لوه.  ن الرشق القدميمسافة ممك ىل ذكر ما ٕاذا اكن ی اب ٔام ال آىت  ، ألن  خمطوطة هذا الك

ٔنه یدمر  شاف هذه امجلجمة بدا و د اجلوهریة لاك لهيا فهياالقوا ة املنصوص  ، كشف مزید من الفحص   مع ذ.  لح
مل  ةاملتوفر  یاتللمواد واألدب  اب  craniological امجلامجىف   ’ اجلزيةخصال  ‘عن التوزیع الواسع ملا ٔامسیته ىف هذا الك

Giza traits  س فقط ىف یل املالیو وىف ٔاماكن  ولینزيپل ل اجلنوىب مط  بعیهنا، ولكن ٔایضا ىف ٔارخ ىل السا
اص ىف كثري من النوا مماث لت   ، ىف الواقع یبدو ٔان هذا.  االٓسی ٔش ىل حتراكت بعیدة املدى ل ، یوفر ٔاد 

ار إالریرثیة املوجودة ىف البحر املتوسط  ان شامل غرب احملیط الهندى البحر  [والب ل الىت نوقشت ىف هذا  ]  األمحر و
اب شاف ٔان ذات اخلصال املمزية لهذه الكرانیا .  الك ال  ] امجلجمة  [ولكن األمر االٔكرث ٕاذهاال هو اك درة بأیة  كن  مل 

ل ىل سا   . اك الوسطى واجلنوبیةىف ٔامري  ىءاحملیط الهاد من األحوال 
رجة ٔانىن حبثت عن دلیل  الشاسعةلغایة ؤامهیهتا اكنت احلقائق حمددة ل س فهيا  ت مناجلانب الثقاىف  منال ل  للتث

ى اكن  د ا اج الوح لصه املرء الاست ست ، كام هو احلال  مرة ٔاخرى.   somatological یةان من احلقائق اجلسدل
طقة البحر املتوسط  ىف الهند ورشق  megalithic للرصوح احلجریة peculiar، قدم التوزیع املنحرص بذاته ىف م

انوسیا ؤامرياك تربرا للفرضیة حمل الشغل یا واألوق ع امجلعیة )   ١٩١١مترب  س  (ومن مث بعد ٔاربعة ٔاشهر .  آس ىف اج
اء ٔان ا  الربیطانیة الل الاد كتور ریڤرز من  أ هبا ا فرت ٔاوىل الانقضاضات العدیدة الىت ت  تاملشلتوزیع ، اس

sporadic ة ةالربیطانی وصوال مهنا ٕاىل اجلزر،  مرص ورشىق غرىب للرصوح احلجریة ة ان ؤامري پلیاول ،   من  اك من 
ة اكن ،  ٔاخرى ري امل لتأثري ل ن ات صغرية من الناس.  لحضارة املرصیةل بارشامل بارش ٔاو  س ىل حنو  حتركت،  مجمو رئ

ر املرصیة ىف عرص االٔ  ةفظ اتوقاموا بتقلید ىف ٔاماكن معینة وا، استقر  عن طریق البحر ٓ   . ماهر ل
ة وتفصیلها الاعتناء هبمت  ات ىل حنو ٔاكرث توسعا ذه األطرو اىم  امجلعیةىف اج ؛  ١٩١٣و ١٩١٢الربیطانیة ىف 
ريهذا وىف   ’,The Evolution of the Rock-Cut Tomb and the Dolmen‘(نقد متحیصا  معمت األ

Essays and Studies presented to William Ridgeway, 1913, p. 493  ( للحجج املقدمة ضد
ه  ى طر ابالتعلمي ا   .  هذا الك
ت، ظهر  ىف العام التاىل اصة  (م للغایة من دراسة التوزیع اجلغراىف  تث ، وهو عنرص ممزي  التحنیط)  تقانةو

ساؤل، ؤاص املرصى  للثقافة س حمل  طط وذا التمت تعزز ه.  ل ىل ا بارىكید  شاف  الاخ الل اك شلك ٔاكرب من 
ىل وجود  ٔانه ىف األجزاء النائیة من العامل ث یوجد دلیل  ادة مرتبطة (خصریة ٔاو حتنیط  رصوح، ح ،   ) ىف الواقع توجد 

كون هناك عرشات من األشیاء  ري موج  األخرىاملنحرصة بذاهتا ادة ما  ون ومعتقدات  ادات وف ودة ىف ٔاى ماكن ، 
ام .  آخر ة ١٩١٥ومن مث ىف  دة القائ بأن ىف مرص  مقت بصیا ت العق  The (جراثمي حضارة العامل لكه و

Migrations of Early Culture, 1915; The Influence of Ancient Egyptian Civilization 
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in the East and in America, 1916; Ships as Evidence of the Migrations of Early 
Culture, 1917; The Evolution of the Dragon, 1919; شسرت  ، لكها معمم بواسطة مطابع جامعة ما

 ,Encyclopedia Britannica, 12th Edition, 1922ىف ا امللحق األول لـ  Anthropologyومقال 
p. 143 (  .  

شاف الس  ة لهذا اخلط من البحث اكنت اك ه.  ید دبلیولكن ٔامه ن ام پ.  چ ملعىن هذا التوزیع  ١٩١٥ريى ىف 
رشح فقط موقع هذه البؤر للثقافة هو .  املنحرص بذاتهاجلغراىف  رةمل  وافع الىت  ، الغا ات صغرية ٔارمغت لكن ٔایضا ا مجمو

قداىم یفعلون ابلضبط اكن هؤالء الرجال ال.  والاستقرار ىف ٔاماكن معینة حمددةارجا لتجول ىل امن الناس املتحرضن 
لفاؤمه احمل سرب چدثون ىف اكلیفورنیا ولكوندایك و ما فع  ،  والعدید من األماكن األخرى اردىجلولوجن وكو چ و  جوها

لهي اوستغلوهن ( عن اكنوا یبحثون.   ألسبابات او صادیة ٔاو السحریة )  اعند العثور  املواد الىت لها بعض القمية الاق
اس  احملددة هب والن ل ا شم والبخور والتوابل وما ٕاىل ذ  واللؤلؤ، م  .W (والفضة والعنرب والالزورد والفريوز وال

J. Perry, ‘The Relationship between the Geographical Distribution of Megalithic 
Monuments and Ancient Mines,’ Memoirs and Proceedings of the Manchester 
Literary and Philosophical Society, 1915; ‘The Geographical Distribution of 
Terraced Cultivation and Irrigation,’ ibid., 1916; The Megalithic Culture of 

Indonesia, 1918; and The Children of the Sun, 1923  ( .  
رتاف هبذا املبدٔا  ى و الا ىل ريى بواسطة پألول مرة  مت التفوه بها ،  إالثنولو لك مسار الاستعالمحتویل ینطوى 

رخي احلضارة ني ألصل و ق ح الطریق لفهم وتفسري حق اب لعب دورا ما ىف متهید الطریق لهذا التعممي .  ویف وألن هذا الك
ري ماجل، یبدو ٔانه من  املست ر اباله ات السابقة نفسها رخيوتقدمي  جدیدة  ةٕاصدار طرح  د  ختطیطى ملا كرست الصف

 .  
لهيام شدید  اب ٔاود ابألخص ال قان من جدلیات هذا الك دیة وبعیدة املدى ، مثة نقطتان تن   . سب ٔان ٔامهیهتا قا

شأت ابل اجلوهریةمل یعد هناك ٔاى شك ىف ٔان العنارص  ة والرى. فعل ىف مرصللحضارة قد  املعادن شغیل ،   الزرا
ار  األمقشةوسج  ون الن دال التقومي الشمىس  ، العامرة وبناء السفن حلجرالبناء ابو  ة، ف اس للسنة مث اس ، ٔاول ق

ر وال ابلتقومي القمرى األخرق  ضان النیلال تقد ىل ف ابة تقریىب للسنة بناء  عیة  ، فن الك ادو ، العادات الاج  ىءم
اجه ،  التنظمي ادىء احلكومةم ة امللىكالنظام ،  إالدارة وم ی ، املالس  ، السحر ، املعتقدات والطقوس ا

وهرات ون األخرى وا رشیة الىت من عرشات ، واملامرسات واملعتقدات الىت تغطى  وعرشات الف شطة ال اكم من األ
لهيا حضارة   .  املعتاد ٔان نطلق 

القة احلضارةاكنت مرص ىف  رش  یتحمتلكن .  الواقع  ارش عن  شلك م ٔاال نفرتض ٔان املرصیني ٔانفسهم اكنوا مسؤولني 
اهتم العظمية ىف اخلارج  رتا ارة املرصیني محلوا عنارص حضارهتم ٕاىل سور .  مجیع ٔاحناء العامل ربا ال شك ىف ٔان الب

وب اجلزرة العربیةٕاىل ، و  وكریت ا وج ولكن ىف لك من هذه األماكن مت تطور .  ٔاعتقد ٔایضا ٕاىل سومر، و  رشق ٕافریق
نو  ةالعنارص بطریقة ممزية للبؤر املعنی شار  ة و  ، السوریة للتعدیالت یة؛ ؤاصبحت هذه بدورها مراكز ان  إالریرثیةو الكری

ىل  البابلیةو  ة  بوالعیالم اةللثقافة املرصیة  ،  الرتت شار عن طریق  . املت ةىف السفن  (الرب والبحر دث الان س  املست
ل )   یةرص املمن ت  س من ق قىبشلك رئ ني   صادر جدیدة للرثوةاملتطلعني ملاملنامج  م الل الغواصني الباح ، ومن 
قراءة جدیدة ٔاخرى للتارخي املبكر لها  ها ىه.  املنحرصة بذاهتاسحریة ال  هخصائصصارت معمتدة  ى اهذا ،  عن اللؤلؤ
هيا  مدلول اه ٕا رجة ٔانىن ٔاود ٔان ٔالفت الان اب متت .  اصىل حنو بعید املدى  اىف الفصل األول من هذا الك  إال

قة  كتور راندال  (ٕاىل حق ل ا ٔ  سبق ذكرها من ق سور ر ان وال جمور ود.  ٕامو  ریڤما دام )  زراروف ٔانه عندما مت است
اس ألول مرة ىف صنع  ري  ] األدوات [ implementsالناجزات الن سخ ٔاشاكل هذا األ الىت من ت كعبید ، مت 
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ة سابقا من الصوان اما اكنت مصنو ذ ثالثني  ل صانعى السیارات األوىل م ادوا عن كثب ٕانتاج   ، متاما م ث ٔا ، ح
  . شلك وسب املركبات الىت جترها اخلیول

م ٔان نالحظ ىف فرتة الحقة ٔان بع اص من املثري لاله ارة  (ض األش سبوا بعد  ك ن مل  )  املادة اجلدیدةشغیل ا
اسیة process إالجرائیةعكسوا  ألنه مل یعد .  وصنعوا ٔادوات جحریة ىف تقلید األشاكل الىت اعمتدها صانعو األدوات الن

ا الغربیة پلثقافة ىف ٔاورول  Neolithicهناك جمال للشك ىف ٔان األدوات احلجریة املصقو ملر العرص احلجرى احلدیث 
ة ىف جوار رشق البحر املتوسط حمااكتىه  اس املصنو ذج الن اس  یتحمت.   ل دام الن ىل الرمغ من است ىس ٔانه  ٔاال ن

ل املیالد ٣٥٠٠ألول مرة ىف مرص حواىل  ز ق كة الربو رتاع س س ٕاال بعد  راسانو ىف خمن احملمتل ،  ، فقد مت ا ، ل
ام كة ، واملعر  ٔالف  دام الس ة صنع واست ف زىلق بعبارة ٔاخرى –فة العملیة لك س ا الغربیةپىف ٔاورو –العرص الربو  ل

ل  ام ٔاخرىق ل حممتل ىف ٔاورو.  ٔالف  ه األدوات پوابلتاىل اكن هناك تدا ى اكنت ف ام بني الوقت ا ا الغربیة ملدة ٔالفى 
دام ىف مرص وبدء العرص الربو سمى بـ  ن ٔاو ٔاقلومتثل هذه القرون العرش .  زى ىف الغرباملعدنیة شائعة الاست ، ما 

ة (من الواحض ٔان ثقافة العرص احلجرى احلدیث .   ’ العرص احلجرى احلدیث ‘ س فقط الزرا ت ل ،  ، وتدجني احلیوا
ار  فن واألمقشةوالف ادات ا ىل حنو ،  ) ، لكن ٔایضا ٔاشاكل ٔادواته ، وما ٕاىل ذ  ، و ري م اكنت مشتقة  ارش ٔاو 

ارش من مرص ا ، ؤان  م ت ىف مرص رصو سخت من ت الىت بن ة احلجریة  ذ السال امللك  Sixth السادسةم
Dynasty   .رتاف كن من املمكن ٔان تبدٔا ىف   ، بأن العرص احلجرى احلدیث هو ثقافة مشتقة  ، ٕاذن ومع الا ، مل 

ل املیالدسنة  ٣٠٠٠ٔابعد كثريا من ا الغربیة پٔاورو ل  ق س ق ل املیالد ٢٥٠٠، ورمبا ل س   ق ذا ، مفن الواحض ٔانه ل
ىل ٔاهنص  اس  شاف الن ل اك دث عن الثقافة ىف مرص ق دیث  ‘ االت   . ’ جحرى 

الل تعلیق  لهيا من  رجة ٔانىن جيب ٔان ٔاؤكد  مة للغایة  ٕاذا اكنت عنارص ثقافة العرص احلجرى .  آخرهذه النقطة 
ل املتجولني پزرعت ىف ٔاورو احلدیث قد اسیة امل، فعندئذ ىف  من الرشقالقادمني ا من ق رمبا –الثقافة لهذه ر الن

ستغلون  ن  اس لشحهنا ٕاىل ٔاوطاهنم راكزاتبواسطة عامل املنامج ا هن جيب دامئا  –الن ىف سیاق وضع ذ ىف ا
ه الساكن احمللیون ىف الغرب بأنفسهم  ى تعمل ف تحوا مر حناسیة للثقافة شغیل الوقت ا  ىل ٔان،  هذه اخلامات واف

اس ىف مرص’  العرص احلجرى احلدیث ‘املسامة هذه املر  أخر .  ال تتطابق مع ثقافة الن كن ذ ىف وقت م مل 
ع مر العرص احلجرى احلدیث حفسب اس ىف مرص وميثل   ، بل ٕانه ی ع بدوره مر الن ى ی ا ، وا زئیا لثقافة جتب

ة األوىل   . ىف مرص السالالت امللك
ىل  رشق من مرصٕاىل ال ، ٕاذا سافر املرء  مع ذ مت العثور   ثقاىفمركب وجد یمن الرشوط ؛ لكن ال آخر  طامق، فس

culture-complex  هميكن سمى ابلعرص احلجرى احلدیث ىف ٔاوروبرصامة  مطابق ر .  اپمع ما  ال ميكن ٔان یفشل تقد
دام املصطلح هذه الا ري من الغموض الناجت عن است واملبالغة ’  العرص احلجرى احلدیث  ‘املهبم عتبارات ىف توضیح الك

ته اجلسمية ىف  ر ل هذه .   antiquityقمية ٔا زال جترى م لامء األنرثووال  ن چ ولو پاالٓراء ىف كتاابت  اب ك ا اجلاد ك
سور ال  بـ سمح  ‘هو .   The New Stone Age in Northern Europe (1921)یلر .  ون ٕامچروف

اب احملو  ، ’ ! العرص احلجرى احلدیثلفرتة ٔاكرث ٔاو ٔاقل ٔاو سنة  ٥٠٠٠ ٕاىل ما  املبالغةیصلون هبذه دثون االٓخرون الك
  .  هو ٔابعد

لامء األنرثو إالصدارةٕاذا اكنت  ئا سوى حث  اب الصغري ال تفعل ش ىل چ ولو پاجلدیدة من هذا الك النظر ٕاىل األد ا 
مىت من زاویة جدیدة كون    .  عبثا قد راحت ، فلن 

داد إالصدار اجلدید من هذا العملالقميني شجیع ال و  للغوث ىل السید نورمان عرفاىن ، ٔاود ٔان ٔاعرب عن  ىف ٕا لزم
ش ىت كولیدڤبیزن من یونی.  ٕا   . ، لندن چرس

  . ٕاس.  ٕاى.  ى
ر   .  ١٩٢٣ ینا
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  قالوا
ر  ٣١   :  ٢٠٢١ینا

 
  ٔامحد رضا
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یة والفاشیة كپ األنرتو—استدامة احلضارة  ارى للثورات التق سانیة كمثن ٕاج ة األماىمخى إال   : ) ٢٠١٩  ( ط املوا
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