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ونواصل...:
" وحلل اشـكالـيـة فراغ الـسـلطـة يرى
بــعض الــلــيــبـرالــيــ اجلــدد انــاطـة
ــهـمــة الى قـوى الــسـوق الــقـرارات ا
احلرة. من جـهة اخرى يـعتـقد بعض
آخر بوجـود جهة مـسؤولة عن ادارة
الـعـالـم بـالـفـعل مــؤلـفـة من زمـرة من
اصــحـــاب الــباليــ الـــذين يــديــرون
الـعـالـم سـراً. ولـكن غـنـي عن الـبـيـان
التأكـيد على خـطورة إيداع مـستقبل
الـبـشـريــة بـ يـدي قـوى الـسـوق أو
الوثوق بها ألنها بـبساطة تفعل ما
ـا ينفع الـبشرية ينفع الـسوق بدالً 
وكــــــوكـب األرض. فــــــضـالً عــــــلى ان
نــظـريــة مـؤآمــرة اصــحـاب الــباليـ
الساذجة غـير قابـلة للتـصديق ألنها
تسئ كثيرأ تقدير مدى تعقيد شؤون
الـــعـــالم إذ ان  نـــفـــراً من أصـــحــاب
الــباليـ الـذيـن يـدخـنــون الـســيـكـار
ويـحـتـسـون الـويـسـكي في غـرفـة في
مـكـان مـا ال يـسـتـطـيعـون فـهم كـل ما
يــــــجــــــري عــــــلـى كــــــوكب االرض أو

استيعابه ناهيك عن التحكم فيه.
ا ان خلو كرسي السلطان نادراً " و
مــــــا يـــــــدوم طـــــــويالً وإذ كـــــــان كل
ذكـورين اعاله يـبـدون عـاجزين عن ا
ا لم تعد البنى السياسية اشغاله و
في الــــقــــرن احلــــادي والــــعــــشــــرين
ـــخـــتـــلف أوصــافـــهـــا قـــادرة عــلى
مــعـاجلـة الــبـيــانـات بـســرعـة كــافـيـة
النــتــاج رؤيـا ذات مــغــزى فــان بـنى
جديـدة اكثـر كفـاءة ومخـتلـفة تـماماً
لء عـن كل مــا قـــبــلــهـــا قــد تـــنــشــأ 
ـكن ان يـفـسح الـفـراغ. األمـر الــذي 
الطـريق أمام الـبيـانويـة لتـصبح هي
ـرجـحة ـؤهـلـة وا الـبـنـية اجلـديـدة ا

إلشغال الكرسي الشاغر. 
كن " وبـحـسب مـنظـور الـبـيـانـويـة 
عـد الـسـيـبـيـانس مـنـظـومـة مـعـاجلـة
بـيـانـات مــفـردة وكل فـرد هـو رقـاقـة
ــنـظـور  chipsفـيــهـا; ووفـقــاً لـهـذا ا
ـقـدورنــا ان نـراجع تـاريخ يـصــبح 
الـــســـيـــبـــيـــانـس ونـــفـــهـــمه بـــلـــغـــة
ـعــلــومــاتــيــة بـحــســبــانه عــمــلــيـة ا
مــســتــدامــة لــتــحـــســ كــفــاءة تــلك
نظومة وذلك باتباع الطرق اآلتية; ا
الــبـــدايـــة مع تـــكـــثـــيـــر عــدد رقـــائق
ـنـظـومـة األم ومن ثم شـطـرهـا الى ا
مـنــظــومــات فــرعــيــة مــنــفــصـلــة عن
بـعـضـهـا تـتـفـرق في أنـحـاء الـكـوكب
حيث تـنمـو وتتـنوع وتـتعـمق قدرات
كل واحدة منـها على حـدة ثم القيام

ـتـألّه بـيـنـما ’هـومـو سـيـبيـانس‘ ا
تـعـني االنـسـان احلـكـيم من حـكـمـة
ولـيس الــعـاقل من عـقـل الـتي اعـتـاد
عــلى اســتــخـدامــهــا غـالــبــيـة كــتـاب
العـربيـة إذ من األفضل كـما اعـتقد
أن تستـخدم  مـفردة عقل فـقط مقابل
ـعـنى الـفـلـسـفي. وصـفـة reason بـا
احلكـيم التي إختـارها الـسيـبيانس
تــسـمــيـةً لــنـفــسه ال شك تــكـشف عن
ـــؤلف يـــكــثـــر من مـــدى غـــروره.  وا
اســتــخــدام مــفــردة ســيــبــيــانس في
الــكــتــاب بــدون ســابــقــتــهــا هــومـو
النـــعــدام وجـــود نـــوع بــشـــري آخــر
حالـياً لـلداللـة على االنـسان احلالي
عـاصـر كـمـا سـنـلحظ الـتـاريخـي وا
في الـــقـــسم (2) من هـــذا الـــعـــرض.
وثانـياً تـمتـد جذور مـفردة لـوغار
الى مــحــمــد بن مــوسى اخلــوارزمي
ــــولـــود في ــــعـــارف وا ـــتــــعـــدد ا ا
أوزبكستان (781- 841 م ? ) والذي
عـمل في دار احلـكـمـة بـبـغـداد واقـام
فــيـهـا والف كــتـبه بــالـعـربــيـة وهـو
ـشـتق واضع مـبـاد اخلــوارزمـيـة ا
اســــمـــــهــــا مـن لــــقـــــبه وقـــــد مــــرت
اخلوارزميات أو اللوغـاريتمات كما
ال يخفى بأطوار استحالة في االسم
واحملــتــوى. وهي تــعــني إن شــئــنـا
الـــتــبــســيط مــجــمــوعــة اخلــطــوات
ـتتـابـعـة التـي ال حتتـمل االلـتـباس ا
حلل مشـكلـة ما. وابـسط مثـال لديـنا
ـتـمـثل في جنـده في كـتب الـطـبخ وا
ـتـسـلـسلـة الـتي يـنـبغي اخلـطوات ا
اتــبــاعــهــا إلعــداد طــبق مــا. ويــزداد
مفهـوم اللـوغاريتم تـعقيـداً بطبـيعة
احلـــــال عـــــنـــــد اســـــتـــــخـــــدامه في
الـــريـــاضــيـــات وعـــلــوم احلـــاســوب
ومـؤخـراً في الــبـيـولـوجـيـا بـغـرض
matrix حل طـبـقـات أو مـصـفـوفـات
ـتـعـاظـمـة ــشـكالت ا ـسـائل وا من ا
الـتـعـقـيـد والـصـعـوبـة. واسـتـطراداً
يـحـوي اجلـيــنـوم الـبـشـري كـمـا في
ســواه من الــكــائـنــات ســلــســلـةً من
ــــنــــظــــومــــات الــــلــــوغــــارتــــمــــيـــة ا
ـتـشـابـكـة ـركـبـة وا الـبـايـولــوجـيـة ا
ـتـفاعـلـة لـصنـاعـة الـكـائن وإدامة وا
حـيــاته. اآلن في نــهـايـة الــقـسم (1)
وجـدنـا ان سـيـاسـيي الـقـرن احلادي
والــعــشـرين الــســيــبـيــانس أكــانـوا
ـانـي أم دكـتاتـوريـ قد غـرقوا بر
أو هم يغرقون أو سـوف يغرقون في
سيل بيانات يعـجزون عن معاجلتها
; بــالـــســرعـــة والــكـــفــاءة الالزمـــتــ

تمهيد:
بـعـد القـسم (1) هـذا هـو القـسم (2)
الـــذي نـــواصل فـــيه عـــرض فـــقــرات
موجزة من كتـاب غير تقـليدي صادر
بـــاالنـــكــلـــيـــزيــة فـــرغت مـن قــراءته
مؤخـراً وتقـديراً ألهـميتـه من وجهة
نـــظـــري ارتــأيـت تــرجـــمـــة وعــرض
فقـرات موجزة مـنه تعـميمـاً للـفائدة.
وقـبل الـبــدء واسـتـجـابـة لـتـسـاؤالت
بـــعض االصـــدقـــاء االعـــزاء وجــدت
ضــرورةً في ايــضــاح بـعـض مـا ورد
في الـقـسم (1) من عـرضـنـا لـلـكـتـاب
موضوع البحث (مع ثـقتي بان كثير
ا من الـقـراء علـى دراية مـسـبـقـة ر
ـــضـــمـــون مــا اكـــثـــر من درايـــتي 
ــؤلف في ســيـــوضّح); اوالً اطــلـق ا
عنوان كـتابه هـذا تسمـية افتـراضية
ـا سـيأتي في على االنـسـان الذي ر
الـــقــرن احلـــادي والــعـــشــرين أو في
الــقـرون الــقـلــيـلــة الـتـي سـتــلـيه هي
’هـومـو ديـوس .‘وقـد جلــأ هـنـا الى
الصيغـة العلمـية في تسمـية انسانه
االفــتـراضـي عـلى وفـق الـتــصــنـيف
احلــديـث لــلــكــائــنــات احلــيــة كــافـة
لتفريقه عن االنسان احلالي; (هومو
.(Homo sapience  ســـيـــبـــيـــانس
وهـــومـــو هـــو اجلـــزء األول من اسم
عديد انـواع البشر الـتي عاشت على
كـــوكب االرض عـــلـى مـــدى األربـــعــة
ماليــ ســنــة الــفــائــتـة وصــوالً الى
ــعـــاصــر (مــثل هــومــو انـــســانــنــا ا
نتـصب وهومو إرَّكتس / االنسـان ا
نـيـانـدرثالـيس انـسـان الـنـيـانـدرثال
وهي انــواع بــشــريــة انــقــرضت ولم
تـــتــرك خـــلـــفـــهـــا ســوى بـــقـــايـــاهــا
االحفوريـة واالخير عـاصر انسـاننا
حلـوالي اربــعـ ســنـة وارحتل آخـر
بــقــيــته الى فــضــاء االنــقــراض قــبل
حوالي ثالث الف سـنة فقط). إذ إن
الـتسـميـة الـعلـمـية لـلكـائـنات احلـية
; يـشـيـر األول الى تـتـألف من جـزئـ
جـنس genus الـكــائن والــثـاني الى
نــــوعه species وتـــــســـــاعـــــد هــــذه
التسمية في حتـديد نوع الكائن عند
وجــود اكـــثــر من نــوع يـــنــتــمي الى
نـــفس اجلـــنـس وأيــضـــاً الـى درجــة
قـــرابــته لــلـــكــائــنــات االخــرى إذ إن
جـمـيع الـكـائـنـات التـي تواجـدت في
شـجــرة احلـيــاة عـلى امــتـداد الـزمن
تـواجـدة اآلن تـربـطـها الـنـشوئـي وا
قـرابـة تـتـتـفـاوت من حـيث درجـتـها.
و’هــومــو ديــوس ‘تــعــني االنــســان

موجـودة في كل مـكـان وتتـحـكم بكل
ــا فــيــهم الــبــشــر بــوضـعــهم شئ 
ـــعـــدل اجلـــديـــد. وعـــبـــارة كل شئ ا
تــعــني حــرفــيــأ كل شئ; أجــســامــنـا
ضمناً بالطبع فضالً على السيارات
ـــــنـــــازل والـــــشــــــوارع وثالجــــــات ا
ـــطـــابخ وحـــتى أقـــنــان الـــدجــاج وا
واالشجـار في الغابـة وكثـير غـيرها.
ــشـرف عــلى صـحـتي بـذا ســيـقـوم ا
ــدمج ــنــظـــومــة وا اخملــصـص من ا
راقبة كل شيئ فيه حلظة بجسمي 
بلـحـظة  24ساعـة في الـيوم سـبـعة
ايام في االسبـوع ويوجـهني الى ما
يـــد عــافــيــتـي ويــنــبـــهــني الى مــا
يــعـــرضــعــا لـالخــطـــار وســيـــتــخــذ
اجـــراءآت حـــمـــايـــتى مـن أي مــرض
حتى قبل ظهور اعراضه األمر الذي
راجعة سيؤدي الى انـتفاء احلاجـة 
االطــــبــــاء! وتـــراقب الــــثالجــــة عـــدد
البيـض في رفها وتـخبـر قن الدجاج
متى تمس احلاجة الى شحنة بيض
جديـدة وستـقـود السـيارات نـفسـها
وتتكلم مع الشارع وتخاطب بعضها
بعضاً جتنباً للحوادث وبذا تختفي
ــركـبــات. وسـتــبـعث مــهـنــة قـيــادة ا
االشـجار تـقـارير آنـيـة حـول تقـلـبات
الــطـقس ومــســتـويــات األوكـســجـ

وثاني اوكسيد الكاربون في اجلو...
و .. و. "

انتهى العرض.
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ال شك أن الـفـقـرات الـتي قـدمـنـاها ال
تفي الـكتـاب حـقة ألنـها ضـمن امور
ا خرج به اخرى سـطحت الكـثيـر 
الــكـتــاب من اسـتــنـتــاجـات نــوقـشت
مقدماتهـا مناقشة عـلمية مسـتفيضة
لم يـكن فـي الـوسع تـلـخــيـصـهـا لـذا
بــدى بــعــضــهــا مــعــلــقــاً في فــضــاء
ؤلف اخلـيال والـنـبـوءآت. ويـؤكـد ا
في لــــقـــــــــاءآته بــــأنـه ال يــــتــــنــــبـــأ
ــسـتـقـبل ولــكـنه يـهـدف الــتـنـبـيه بـا
الحـتـمـاالته الــتي قـد تـتـرتب عـلـيـهـا
تـبـعـات جسـيـمـة االثـر عـلى مـصـائر
االنـــــســــان واحلــــيـــــاة عــــلى االرض

عموماً. 
ن يريد ان يرى ويبدو العـالم اآلن 
; قـسـم مـنــتـبه مــنـقــسم الى قــسـمــ
ا يخبئه عالم ويعمل على اللحـاق 
الغد الـقريب جداً واالسـتعداد له كي
ال يـــفـــوته قـــطـــار الـــتـــاريخ. وقـــسم
مــســتــرسل في اغــفــاءته ال يــريـد ان
يـصــحـو وال يـريـد ان يــعي ان قـطـار
كن التـاريخ لن ينـتظـر طويالً لـذا 
لهذا القسم ان يصبح خارج التاريخ
وال اهـــمـــيــة لـه ثم الحـــقــاً ال فـــائــدة
ترجى مـنه وأكثر مـا نخـشاه هو أن
ـطـاف يـكـون مـصــيـره في نـهـايـة ا

مصير انسان النياندرثال.
 :WEŠö

عروض ائـلة في بـعض ا احلروف ا
من فـــــقــــــرات الـــــكـــــتـــــاب واجلـــــمل
ـــوضــوعــة بــ قـــوســ مــضــافــة ا

وليست من أصل الكتاب.

ــنــظــومــات الــفــرعــيــة بـــربط هــذه ا
بــبـعـضــهـا لـتــتـعـارف وتــتـفـاعل ثم
ـا فـيـهـا من تـنوع اخـيـراً دمـجـهـا 
وغــنى لــتــكــوين مــنــظــومــة مــفـردة
أصبحنا نطلق عليها القرية الكونية
التي نـشهـد اآلن بدايـات تشـكلـها   (
أال يـجـعـلــنـا هـذا نـشـعـر بـأنـنـا امـام

لوغاريتم كوني? ).
" اآلن إن كــانت الـبــشـريــة مـنــظـومـة
مـعـاجلة بـيـانـات واحـدة كـمـا تدعي
الـبيـانـوية مـا هي إذن مـخرجـاتـها?
سـتـجــيب الـبـيــانـويـة عـلى االرجح
بـــأن مــخـــرجــاتــهـــا الــتي هـي قــيــد
التـحميل سـتكـون منظـومة مـعاجلة
واصـفات بيـانات فـائـقة الـكفـاءة و
غير مسبوقة  تدعى; إنترنيت  –كل
-All-of-Internet  األشـــــــيــــــاء– 
 Thingsومــتى مـــا حتــقق ذلك فــإن
قـســمـاً من هـومــو سـيـبــيـانس الـذي
نـعـرفه سـيـصبح مـعـدّالً بـايـولـوجـياً
ومــدعــمـــاً الــكـــتــرونــيـــاً ومــوصــوالً
 plugged inومــــدمــــجــــاً تــــمــــامـــاً
ــنـــظــومــة كـــمــا هـــو حــال بــاقي بــا
مــكـونـاتــهـا أمــا الـقـسـم اآلخـر فـانه
سـيغـيّب تـدريجـيـاً في فضـاء الـعدم.
عندها تستلم الـبيانوية زمام االمور

في كوكب األرض.
" وكـمــا هـو حـال الــرأسـمـالــيـة فـإن
الــبـــيــانــويــة هي االخــرى نــظــريــة "
عـلـمـيـة " مـحـايـدة اخالقـيـاً ولـكـنـها
ــقــدورهـا ســتــتــحــور الى عـقــيــدة 
حتديد اخلطـأ والصواب أي تصبح
لـديــهـا قـيم. والـقــيـمـة الـعــلـيـا لـهـذه
العـقيـدة اجلـديدة هي " حـرية حـركة
عـلـومات " إذ تـعـدّها خـيـراً اعظـماً ا
لـلـجمـيع. وعـلـيـنا ان نـتـذكـر ان آخر
قيمة جديدة ولّدتـها االنسانية كانت
في الـقـرن الثـامن عـشـر عـنـدما دعت
الثـورة االنـسانـويـة الى قيم احلـرية
ــســاواة االنـســانــيـة االنــســانـيــة وا
والتـآخي االنـسـاني. ومـنذ  1789لم
تــوفق االنـســانـيــة في اسـتــيالد ايـة
قيمة جديدة. وعلينا ان ال نخلط ب
ــعــلــومــات وحــريــة حــريــة حــركــة ا
التـعبيـر اللـيبرالـية; الثـانيـة أُعطيت
لــلــبــشــر بــيــنـمــا االولى لـن تـعــطى
ــــا هي مـن حــــقـــوق لــــلـــبــــشــــر وا

علومات.  ا
ـقـابل  فــإن الـشـر واخلـطـيـئـة وفي ا
الكبرى سوف تتمثل في إعاقة تدفق
ــعــلــومــات أو احــتــجــازهــا إذ مـا ا
ـــوت في واقع احلـــال إن لم يـــكن ا
حـالة يـتـوقف فيـهـا تـدفق معـلـومات
احلياة ( مـا الذي نراه عـلى شاشات
ـســتـشــفـيـات ــرضى في ا مــراقـبـة ا

وت? ).    حلظة ا
" وال تـــتـــوقف الــــبـــيـــانـــويـــة عـــنـــد
ة اجلدوى بل لديها التنبؤآت عـد
كما هـو حال جمـيع العقـائد وصايا
عــمـلـيــة; والـوصــيـة االهم تــقـول من
واجب الـــــبـــــيــــانـي ( نـــــســــبـــــة الى
البيانوية ) أن يعـمل بنشاط لتعظيم
ـــعـــلـــومـــات الى حـــدودهـــا تــــدفق ا
ــزيـــد من الــقـــصـــوى وربـــطــهـــا بـــا
الـــوســـائط وان يـــجـــتـــهــد لـــيـــنـــتج
ويستهلك اكثـر واكثر من البيانات (
هل نــلــمـح بــدايــات ذلك في الــفــيس

بوك مثالً? ).     
" وستكون منظومة إنترنيت  –كل -
ـعـاجلـة البـيـانـات الكـونـية االشـياء 
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ذكــرنــا في الــصــفــحــات الــســابــقـة
مـعــلـومــات مـتــواضـعـة  ‘ولــكـنــهـا
واقــــعــــيــــة  كـــجــــزء مـن الـــتــــأريخ
الـبـشـري تـؤكـد حـقـيـقـة أن رسـاالت
الــدين (الـثالثـة الــسـمـاويـة) أنـزلت
ليفهم االنسان إذا يطمح االمان في
الــدنـيــا عــلــيه أن يــدفع بـالــتي هي
أحـسن ولكي يـدفع الـشر عن نـفسه
عـليه أن يـبـتعـد عن مايـعـكر حـياته
وأن الـــرســالـــة االخـــيــرة (االسالم)
تؤكد من خالل التأكـيد على قدسية
الـكـتب السـمـاوية قـبـلهـا  وضرورة
ـؤمن الــتـزام االنــسـان الــسـوي و ا
بـتــلك الـرســائل و الـتــعـاون لــنـشـر
اخلـيـر و مـواجـهـة اي شـرور تـهدد

انسانية االنسان .
من هـنــا عـنــدمـا نــأتي الى تــصـفح
خلفـيات ازمات العـالم اليوم والتي
يجري احلـديث عنهـا حتت عناوين
مخـتلفـة ويدعي الغـرب بانه يواجه
تــلـك االزمــات ويــحــاربــهــا مــعــلــنـا
وبـــشــكل مـــنــظم بــأن مـــصــدر تــلك
االزمــات هـو الــشـرق وبــالــتـحــديـد
ـفهوم الفـكر الـشرقي الذي يـقوده ا
االسالمي وكل امكانيات الغرب (اال
بــعض الــعالمــات اخلــيــرة بــيـنــهم
ـنورين يـظـهرمن هـنـا وهـناك بـ ا
الــغــرب) مــســخـرة التــهــام االسالم
(الـــديـن والـــرســــالـــة واحلــــضـــارة
االنــــســــانـــيــــة) بــــنــــشــــر الـــعــــنف
والــعـدوانــيـة..! لـذا تــرى بـدافع من

الـغـرب (مصـادر الـقـرار فـيه) اغرب
ظـــاهــرة في مــجــتـــمــعــات الــشــرق
(االسالمية) وهي كـتابات و ندوات
و تـاسيس مـنـظمـات حتت عـناوين
متـنوعـة وتظـهر اقالم وتـطبع كتب
وبــشــكل واسع كل ذلك يــلــتـقي في
نـقــطــة واحـدة هي : تــشــويه  هـذه
الــرســالــة الى حــد انه وفي بــعض
مـجتـمـعـات العـالم االسالمي هـناك
مــفــكــرون ظــهــروا بـشــكـل مـفــاجئ
يـكــتـبـون دراســات قـويـة وعــمـيـقـة
وبـــجـــانـب ذلك ولـــنــــفس الـــهـــدف
دراســات شــعــبــيــة ســهــلــة الــفــهم
ومـــؤثـــره مـن اجلـــانب الــــنـــفـــسي
واالجــتــمـاعـي وحـسـب الـطــبــيــعـة
االنـسـانـيـة في مـجـتـمـعـات الـشرق
ـــشـــاكل ‘تــــؤكـــد ان اســـبـــاب كـل ا
ــقــدمــة عــمـــومــا و الــتــخــلف في ا
ســـــبـــــبـه انـــــتـــــمــــــائـــــهم لـالسالم
وإســتــمــرارا لــنــهج (فــرق تــسـود)
خلـــلق االزمـــات  يـــركـــزون في ذلك
عـلى االنـتـمـاءات االقـلـيـة الـعـرقـيـة
بـأن سـبـب تـخـلــفـهم وكـل ازمـاتـهم
االجــــتـــمـــاعــــيـــة واالقـــتــــصـــاديـــة
واالنــســـانــيـــة ســبـــبه انــتـــمــاؤهم
لالسـالم مع االيـــــحــــــاء وبـــــشـــــكل
مـدروس أن في الـغـرب لـيس لـلدين
أي سـلـطـة أو تـأثيـر في الـتـخـطيط
والبـناء والـتربـية وحـرية االخـتيار
واالمور اليومية للفرد وأهم من كل
ذلك اليـــســـمح (في جـــنــة الـــغــرب)

بتدخل الدين في االمـور السياسية
وفي امـــور الـــســـطـــات احلـــاكـــمــة
ـــدنــيـــة .... وهـــذا مــانـــحــاول أن ا
نـكـذبه بـوقائع تـاريـخـية وعـصـرية
وأن مصـادر القرار في عـالم الغرب
ــارس احلـد االقـصى مـن الـنـفـاق
فـي هـــــــذا اجلـــــــانب  ‘وأن أوضح
وأول نــفــاقــهم يــظــهـر فـي دعـمــهم
الـقــوي و الى اقــصى حـد لــلـكــيـان
ــسخ الــعـــبـــري  االســتـــيـــطــانـي ا
إسـرائيل في اقـرارهـا (بان دولـتهم
يــخص فــقط الــدين الــيــهـود ويــتم
تـعـلــيم الـتـاريخ الــيـهـودي وتـراثـة
ـــؤســـســـات وتـــقـــالــــيـــده في كـل ا

التعليمية واخلدمية) 
في الـغـرب (العـلـمـاني تـدعي فصل
الــدين عن الـدولــة) هـنـاك  17دولـة
ــسـيــحــيـة تــبــني في دســتـورهــا ا
الـدين الـرســمي لـهــا و  صـيـاغـة
ــهـمــة مـن دسـاتــيــرهم من ــواد ا ا
ـــقــدس و 29 من وحي الـــكــتـــاب ا
الدول الـغربيـة وضع الرمـز الديني
كـ (صـــلـــيب) رمـــزا مــقـــدســـا عــلى
عـلمـها الـوطـني هكـذا فأن الـوثائق
و القوان تؤكد العالقة ب الدين
والــدولـــة قــائـــمــة عـــلى االحـــتــرام
ـتـبـادل  وهـو مـا يـبـدو بـوضوح ا
فـي بــــنـــود الــــدســــاتـــيــــر لــــلـــدول
األوروبية  ويحظى الـدين باحترام
خاص  وخاصة في اعتباره  قيمة
واطن ال بديل عنه بالنسبة إلى ا

في كل دولــة  ‘أمــا فــيـــمــا يــخص
االسالم فـمــصــادر الــقـرار فـي تـلك
الــدول (وطـبـعـا االدارة االمــريـكـيـة
ـــقـــدمــة) يـــخـــطـــطــون كـــيف في ا
يــسـاعــدون حـلــفـائــهم في الــشـرق
عـلى تـعـمـيق بـدعـة (ابـتـعـاد الدين
عن الــسـيــاسـة) وكــيف يــقـلــصـون
احلــــديث عن الــــدين في مــــنـــهـــاج
التـربية والـتعـليم و كيف يـنشرون
وعــــلى اوسـع نـــطــــاق : أن الــــدين
االسالمي هـو الـفـكـر الـوحـيـد على
االرض انـــتــشـــر بــحــد الـــســيف و

احلروب و ....ألخ 
UJ¹d √ w  ÁcHM²  WNł q  WLN  ©3®

 w‡‡IOI(« ÂöÝô« u/ …d U×
مــــنـــزلــــة الـــدين مـن الـــســــيـــاســـة
األمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة ودورهــــــــا في
اسـتراتـيجـيـتهـا اخلارجـية لم يـعد
خــــاف الــــيـــــوم ذلك الــــدور الــــذي
أصــبــحت تــلـــعــبه وســائل اإلعالم
اخملـتلـفة والتـي تؤكـد مدى تغـلغل
إاليـديـولوجـية الـديـنيـة الـعدوانـية
الـطابع ضـد كل من ال يـشبـهـها في
الــعـالم عــمــومـا وفــيـمــا يـســمـونه
"بــــالـــــشـــــرق األوسـط" عـــــلى وجه

اخلصوص .
ومــــنـــذ نــــشـــوء مــــصـــدر الــــقـــرار
االمـريكي كـقوة جـعل الهـيمـنة اهم
هدفها خارج واليـاتها يشكل الدين
أحـد محـددات العالقـة بيـنهـا وب
الـشـرق األوسط وكـمـا هـو مـعـلوم
فـقـد كان الـتـبشـيـر البـروتسـتـانتي
الــذي حــمـل لــواءه رجــال ونــســاء
ـنطـقة اإلرسـاليـات األمريـكـية في ا
ط للـتفاعل الـسلمي ب هو أول 
ـبـشـرين الــطـرفـ وكـان "جتــمع ا
فـي واشـنـطن" يـضــغط بـاسـتـمـرار
عـلى صـنـاع الـســيـاسـة في الـبـيت
األبيض لضمان حرية حركة وعمل
بشرين الذين كان يرسل بهم إلى ا
ــنــطــقــة لــلــعــمل حتـت يــافــطـات ا
تعليمية وطبية وإنسانية وإغاثية
و...الخ. ورغم حـمـلـة نـفـاق االعالم
ــــوجــــهه الى غــــربي االمــــريــــكي ا
نـكـوبة الـهـوى في بلـدان الـشـرق ا
حـــول ضـــرورة فك االرتـــبـــاط بــ
الـــســــيـــاســــة والـــديـن و ان لـــيس
للحـكومة عالقـة باي ظواهـر دينية

ـوقف اهم الي دولـة شرقـية وهذا ا
لـكي تكـون مقـبولـة في نادي (اال
الراقية ...!!!)  ‘اال اننا ب  ايدينا
ــقــارن لــســـبــعــة كــتب  الـــعــرض ا
صـادرة في امــريــكـا حــول الــديـني
والــســيــاسي فــيــهــا تــتـجــمع رؤى
وتفسـيرات مختلـفة السمـة الغالبة
عــلـيــهــا جـمــيـعــا ان احــد من هـذه
الـكـتب اليـنكـر الـبتـة عالقـة الـديني

بالسياسي ..! 
وتــؤكــد الــكــتب الــســبــعـة عــلى ان
تـاثــيــر الـديــني في الــســيـاسي في
امــريـكــا من الـثــوابت الـســيـاســيـة
واالجـتـماعـيـة هـنـاك ومن ثم جنده
يــؤثــر عــلـى عالقــتــهــا مع الــشــرق
االوسط االسالمي وأهم محاور في
تـــلـك الـــكـــتـب رؤيـــتـــهـم لـــلـــشـــرق
ــعـاداة الـكــبـيـره االسـالمي حـيث ا
الـتي يكـنهـا االصولـيون االمـريكان
ـــســتـــمــر جتـــاه االسالم والـــدعم ا
السـرائيل وضـرورة حتـويل الـعالم
ـــــســـــيـــــحـــــيــــة الـى اعـــــتـــــنـــــاق ا
االنفاجنـليكيـة وهنا ننـقل مختصر
الــعــرض لــتــلك الــكــتب لــتـوضــيح
الـــصـــورة احلــقـــيـــقــيـــة لـــلــنـــفــاق
والــعــدوانــيــة من يــقــود الــواليـات
ـتـحــدة االمـريـكـيــة خـلف االلـوان ا
البـراقة المهـمة لهـذه االلوان سوى
تخدير البسطاء من الناس وسحق
ـــؤمــنــ كـل مــظـــاهــر اخلــيـــرين ا
باحلرية احلقيقية لالنسان السوي
عــلـى الــكــرة االرضــيـه دون تــمــيــز
لالنـتمـاء اللـون والـعقـيدة واالرض
وهــــذه هي الــــتـــوجـه احلــــقـــيــــقي
لرساالت السماء التي حتاول رعاع
االفكـار العـدوانيـة تزورها من اجل

حتقيق اهدافهم العدوانية :
{ كــتــاب (الــدين والــســيــاســة في
ــتـحــدة تـالــيف مــايـكل الــواليـات ا
انـقسم كـوريت و جـولـيـا كـوريت  ‘
الــكــتــاب الـى اربــعــة اجــزاء تــضم
ابعاد عالقة الديـني بالسياسي في
اخلـــبـــرة االمـــريـــكــيـــة  وهي عـــلى
ـا الـتــوالي :  الـبـعــد الـتــاريـخي 
ـستـعمـرات االمريـكية قبـل انشاء ا
حـتى اواخر الـتـسعـينـيـات والبـعد
الــقـــانــوني الــدســـتــوري ثم الــدين
والــرأي الـعــام ثم الــبــعــد اخلـاص

ــؤثــرات الــديـنــيــة عـلى بــنــتـائج ا
مارسة و الـعملية الـسياسية في ا
الــنــظــام االمــريــكي  ‘ومن اهم مــا
يـــؤكــد الـــكــتـــاب عــلـــيــة الـــتــرابط

والتداخل ب الدين والسياسة .
{ كــتـاب (كــيف نــفـهـم االصـولــيـة
البـروتـسـتـانتـيـة وااليـفـاجنلـيـكـية
لــلـكــاتب جــورج م مــارســدن الـذي
يـتتـبع فيه االصـوليـة الديـنيـة عبر
الـقـرنـ الـتـاسع عـشـر والـعـشرين
مــؤكـدا عــلى ان الــتــداخل الــديـني
(االيـــفـــاجنــــلـــيـــكـي حتـــديـــدا) في
الـسـيـاسي يعـد من ثـوابت الـنـظام

اجملتمع االمريكي .
{ كتـاب (اصول التـطرف : الـيم
ـسـيــحي في امـريـكــا) عـبـارة عن ا
ــقـاالت لــبـاحــثـ مــجـمــوعـة من ا
مـتــخــصـصــ في هــذا اجملـال في
امريكـا يروي الكتـاب ان االصولية
تنذر بخطر نشوب صراعات داخل
اجملتمع االمـريكي حيث هـذا يعني
التـفات عـلى علمـانيـة الدولة (وفق
تـعـديل الــدسـتـور االول) بــاعـتـبـار

ذلك امرا الهياً .
{ كـتاب (مـقدمـة في االصولـية في
امــريـكـا والـرئـيس الـذي اسـتـدعـاه
الـله وانــتـخـبــة الـشـعـب االمـريـكي
) في كــــتـــاب تـــقــــريـــر من مـــرتــــ
(الـنـيوزبك) الـتي خـصـصت نصف
عـددهــا الـصـادر في 15 تـشـــــرين
2004/1 لـــــتـــــحــــــلـــــيل نــــــتـــــائج
االنتـخـابـات الـرئـاسـيـة االمـريـكـية
ودور االصـوليـة الديـنيـة في الدفع
اجلـمـاهيـري لـصـالح بوش االبن ‘
بـاالضـافـة الى انه في كـتـاب ثـالثة
فــــصـــول االول بـــعــــنـــوان حـــروب
الـرحـمة  تـوضح كـيف يـربط بوش
االبن وادارته الــــيـــمـــيــــنـــيـــة بـــ
ــصـــالح الــقــومـــيــة االمــريـــكــيــة ا
واالصوليـة الدينـية على نـحو غير
مـسـبوق اذا يـرون ان امـريكـا (بـلد
الـــله) ذات مـــهـــمـــة جـــلب الـــسالم
لـلـعـالم من خالل احلـرب (مالحـظة
ـــــــوضــــــــوع : عــــــــنـــــــد ضــــــــمـن ا
االسـتـعـدادات  لـبـدء احلـرب لـغـزو
العراق كنت اعتقد ان تركيز بعض
ــصــادر االعـالمــيــة الـــتــعـــبــويــة ا
الـعــراقـيـة عــلى اثـارة الــنـاس بـان

االسـتـعــدادات االمـريـكـيــة لـلـحـرب
ضـــد الـــعــــراق امـــتـــداد لـــلـــحـــرب
الـصــلـيــبـيــة وقـصـد االســاس مـنه
ضــرب االسـالم الــديـن والــرســـالــة
واحلضـارة يهـدف فقط دفع الـعالم
االسالمي واالجتاهـات الديـنية في
ـــنـــطـــقـــة ان يـــدعـــمـــوا الـــعــراق ا
ويـدافعـون عنـة بـاعتـباره مـتحـديا
لــلـــعــدوانـــيــة االمـــريــكــيـــة) ولــكن
محتوى هذا الكـتاب يؤكد بشكل ال
لـبس فـيـه ان الـروحـيـة الـعـدوانـية
االصـــولــيــة الــديــنـــيــة في الــغــرب
التــزال حتــركــهــا نــفس الــروحــيــة
الــعـدوانــيـة الول حــرب صـلــيـبــيـة
انـهــاهـا الــتـصــدي االسالمي عـلى

ابواب القدس عام 1193).
ــــقــــدس { كــــتــــاب (الـــــكــــتـــــاب ا
واالســتــعــمـــار) من تــالــيف الــقس
ـؤلف نفسه يعتبر مايكل بريور وا
ــيـز هــذا الـكــتـاب  ‘فــهـو اهم مـا
شاهـد من اهلـها يتـكلم من مـنطلق
ــصــداقــيـة االخـالقــيـة والــواجب ا
ـعــنـوي وضـمـيـر رجل الـدين آلى ا
عــلـى نـــفــسـه كــشـف مــخـــطـــطــات
وتـبــريـرات قــوى االســتـعــمـار ذلك
ــفـهــوم الـذي اعــادته الــسـيــاسـة ا
االمــريـــكــيــة بــثــقـل الى الــعالقــات
الدولية بعد احداث  2001/9/11
{ كـــتـــاب (بـــلـــد الـــله : الـــدين في
الـســيـاســة اخلـارجـيــة االمـريــكـيـة
لـوالـتـر راسـيل مـيـد اسـتـاذ كرسي
هنري كسنجر للسياسة اخلارجية
االمـريــكـيــة في مــجـلس الــعالقـات
اخلــارجـيــة  يــركـز عــلى الــتــمـسك
بـدعم  الـتقـويـة االصولـيـة الديـنـية
(االيـفـاجنــلـيـكـيـة) ضــمن تـغـيـرات
هــيـكل تــوزيع الــقــوى والـتــيـارات
الديـنـيـة واجتاهـاتـهـا لـتاثـيـراتـها
عـــلى الــــســـيـــاســــة في الـــواليـــات
ـــتـــحـــدة االمـــريــكـــيـــة الســـيـــمــا ا

اخلارجيه منها .
{ كـتـاب (صعـود الـبروتـسـتانـتـية
االيفـاجتليـكية في امـريكا وتـاثيره
عــلى الــعـالـم االسالمي من تــالـيف
الدكتور محـمد عارف وهو ماليزي
عـمل استـاذاً لالقـتصـاد السـياسي
ــدة ثـالثــة عـــقــود ‘ فـي امــريـــكـــا 
يوضح بـدقة الـتطـورات االصولـية

الــديـــنـــيـــة (الــبـــروتـــســـتــانـــتـــيــة
االيــفــاجتــلـيــكــيـة) وكــيف تــغــلـغل
تــاثـــيــرهــا وانــصـب عــلى وســائل
االعالم والـــتـــربـــيـــة والـــقـــضـــايــا

االجتماعية .
من عرض مخـتصر لـلكتب الـسبعة
اعاله يـــــظـــــهـــــر ان دعـــــوة (اعالم
ي  –إن صح الـــتـــعـــبـــيـــر) الـــعـــو
منطلق ومدعوم ماديا ومعنويا من
قـوة مــصــدر الـقــرار في واشــنـطن
لـلـعـالم بـضـرورة ابـعـاد الـدين (كل
االديــــان ...!!!) عـن الـــــســــيـــــاســــة
وإخـــتـــيـــارات االنـــســـان : الـــفـــرد
ـؤسـسـات وبـالـتــالي اجملـتـمـع و ا
الرسـميـة للـدولة عـمومـا وفي بناء
الـعالقات مع الـعـالم ليس اال ذروة
النفاق مصـدر القرار في (الواليات
ـتحـدة االمريـكيـة) و أن حمالتـها ا
االعالمـية و حـروبـها (مـبـاشر كـما
حـــــــدث فـي احـــــــتـالل الـــــــعـــــــراق
وافغانـستان) وحـروبها بالـنيابة :
في سوريا و اليمن و مصر وليبيا
 الذي كانت نتائجها ضهور قاعدة
واخــــواتــــهـــا داعـش والــــنــــصـــرة
....ألخ وحتذيرتها للعالم من خطر
(االصــولــيــة االسـالمــيــة) ...ان كل
ذلك ليس اال خطه دقيقه ومدروسه
بــانـتـظـار يـوم يـعـلن في الـعـالم ان
طـــــــريـق اجنـــــــاح االمن واالمـــــــان
لـالنـسـانـيـة لـيس اال نـهج امـريـكي
الــذي تـقــوده االصـولــيـة الــديـنــيـة
تعمل مصدر قرار االمريكي بكل ما
لـــهــا من قــوة (الــشـــرالــعــســكــري)
ـعنوي : االعالم و اخلداع والشر ا
ـة والــعـالم قــريـة عن طـريـق الـعــو
صغيرة واسواق مفتوحة و صرف
ـــنــظـــمــات ـــا يـــســمى بـــا امــوال 
ــفــتــوحــة مــهــمـة االجــتــمــاعــيــة ا
الـكــثـيــرمـنـهم اســقـاط كل مــظـاهـر
مــكــارم االخالق الــذي هــو ركــيــزة
احلفاظ على انسانية االنسان لكي
يــــاتي يــــوم يــــعـــلـن عـــلى  رؤوس
االشـــــــــــهـاد حـربـهــا الـصـلـيـبـيـة
عــلـنـا كـمـا بـــــــدأت في اول حـمـلـة
ـاضي بـاجتـاه الـقـدس .. لـهم في ا
ومـا كـان زرع الكـيـان االستـيـطاني
فـي فــلــســطــ اال لـــتــحــقــيق هــذا

الهدف . 
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وينتقل الفساد وسوبر مـاركت لبيع البحوث  ؤتمرات العـلمية الى دكاك للبيع  لم اكن اتـصور يوما ان تتحول ا
وارقام الية  ومصادرها ا وماهي مرجعياتها  الـيها حتت واجهات ومؤسسات اليعلم الله ماذا تخفي من اهداف 
وعلـماء الـعراق .فال حكـماء الـعـراق  ـاعة وبـراقـة النـفس: نخب الـعـراق  ـصرفـيـة  فتـختـار اسـماء  حـسـاباتـها ا
سكـ الذي ينهش به يوميا وال العراق ا الـنخب واحلكماء والعلـماء في مأمن من مصاصي دماء الـعلم واحلرف 
فمات الـفنان( من قـبل جتار الـسياسـة والعلم .لـقد انتـهينـا الى مأساويـة الكثـير من عـلماء ونـخب الثقـافة والعـلم 
انـي (ارنست تولر) من ومات االديب اال والشـاعر البـريطاني (شـيلي) مات غـرقا  كـاخلاس) من مرض الـضحك 
ثقف والعالم ابن العراق اما ا حـشرجة الورق في حلقه بعدما ان امره هتلر بأبتالع كـتابه الذي كتبه ضد النازية
حتى كاد اليـوم يحتل جنومـية موسوعة غـينتيس لالرقام وذاق مرارة اللصوص ودجـلهم  ـوت  فـقد جرب انواع ا
ـؤتمرات العـلمية في اربـيل كرئيس لـلجنـة العلمـية في محور لقد دعـيت ضيفـا على احدى ا الـقياسـية ! شخصـيا
اولـهما اسم جـامعة صالح الدين وقد وافـقت على االمر ألكـثر من امر  االعالم  وادارة اجلـلسة الـعلمـية االولى 
اضي ديـنة اربـيل التي حتمـل عبق ا وعشـقي  واحتـرامي للكـرد كقـوميـة متـسامحـة ومـكانـتهـا العلـميـة في قلـبي 
رغم انـني كـنت وما ازال ـنـسق واصراره عـلى وجـودي  وثـانيـهـمـا هو اخلـجل من احلـاح ا وجـمـالـية احلـاضـر 
نـظـمات واجلـمـعيـات االهـليـة وادوارهـا ومرجـعـياتـهـا اخلفـيـة وثالـثـهمـا اهـميـة  مـوضوع اشـكك بـتنـاسل  هـذه ا
ـشاركـة كـموقف لـلتـصدي لـها ـؤتمـرحـول ظاهـرة خطـاب الكـراهيـة وتـاثيـره على الـتعـايش اجملـتمـعي واهمـية ا ا
كـظـاهرة خـطيـرة اسـتخـدمت لـتفـتـيت اجملتـمـعات .  أعـتـرف بأنـني خضـت جتربـة قاسـيـة لم أخضـهـا من قبل في
ؤتمر أكثر من عجب رجب ألنني رأيت العجب في ا وندمت كـثيرا في احلضور ـؤتمرات العلمية التي حضرتها  ا
فقد رأيت بزارا لتداول العملة العراقية واخلضراء ؤتمر واهدافه النبـيلة ـارسات مخجلة التتناسب مع جلل ا و
(أشتـري سلعة مقابل والت والـسوبر ماركت  وتسويقـا يشبه محالت ا وتـهافتا على صـيد العلمـاء بطريقة مـذلة 
وأكـتفى بسرقة مـال النخب لقاء غداء ؤتـمر انه لم يعمل تخفـيضا مثل هذه احملالت  سـلعة مجانـية ) لكن عيب ا
وجلـسات علـمية تـشبه محاكم مـخجل يشـبه وجبات خـطوط الطيـران احمللقـة في السمـاء كما علـق بعض الزمالء 
ولوال سـمعة جامعة صالح وجمهور التراه اال بـالع اجملردة  قاعد والـطاوالت  بـغداد في االربعينـات من حيث ا
اعطوني وضوع عـلى الطريقة التـرامبية  الخـتصرت ا وما هيأته من مسـتلزمات االقامة والـتنقل مشكورة  الـدين 
نـؤمن لـكم الـدار من قـصف اعـداء  الــعـلم ! وقـد عـرفت من  الـزمالء الـذين حـضـروا 300 دوالر وبـحـثـا عــلـمـيـا 
وقد خـرج عن الـقـاعدة ـشـاركـة  ـؤتـمـر  بأنه االول في الـعـراق الـذي يطـالب مـشـتركـيه بـدفع مـبـلغ كبـيـر لـقاء ا ا
ويقـتـرب من حافـات الـفسـاد العـراقي الـذي ينـخر لـيـصبح اسـتثـنـاء ضمن لـعـبة غـير اخالقـيـة لالبتـزاز الـعلـمي 
والينبغي االقتراب اليه لنحر ماتبقى من صيبة الكبرى انه يؤسس لتقاليد اليـحبذها العلم  لكن ا مـفاصل احلياة 
وادخالـهم في نفق الـنفـاق والتـردي العـلمي .وقـد اكتـشفت من خالل او الغـتيـال الطـاقات الـعلـميـة  تـقالـيد عـلمـية
ان هناك اكثر من هدف بعضها سري  نظمات واجلمعيات ومواقع مؤسسيها  وعودتي جلذور تأسيس ا ؤتمر ا
وتفريغ عـقدهم النـفسية ونـرجسياتـهم في تأسيس هذه ادي  تـعمل ضمن اجـندات للكـسب السياسي واالمـني وا
فهناك أشراف للمدن والعشائر ـنظمات الهزيلة التي تتأسس حتت عناوين كثيرة  سياسيـة وعشائرية وطائفية  ا
لـكن هؤالء االشراف واحلـكمـاء يريدون عـنوة أن يتـقدموا الـصفـوف كشخـصيات مـريضة وهـناك حكـماء لـلعراق 
وهم يطرقون مثلـما يضحك البعض عـلى نوادر جحا  ال .لقد ضحكت عـلى بعضهم تـعاني من شهوة السلـطة وا
او الـتجـول في بـاب الـسـفـارات لـعـقـد اجـتـماع مـع قنـصل او مـوظف مـن الدرجـة الـعـاشـرة ألخـذ صـورة دعـائـيـة
ـنـظـمـات  او عقـد لـقـاء مع الهـنـود كـداعـية اسالمي او ـزيد من ا عـواصم الـدول الـعربـيـة واالسـيـوية لـتـأسـيس ا
وقع ان صاحبه ويظن قـار ا بكـيات  ضحـكات ا تـربوي لذلك تـمتلئ مواقـعهم االلكـترونيـة بهذه اخلزعـبالت وا
وان صـورهم ونشاطاتهم تكـاد تكون متفوقـة على موقع الرئاسات دينـة وسيحرر فلـسط قريبا  قـد فتح مكة وا
تواضع لرجل الـعلم الذي قدمه لي البرفسور د. هو االعتذار ا الـثالث في العراق ! االمر الذي سرني وأفرحـني 
وعدم ـالي احـمـد دزة يي رئيس جـامـعة صالح الـدين بـعد مـقاطـعـتي للـمـؤتمـر في يـومه االول السلـوب االبـتزاز ا
وان اجلـامعة الـية واالشـتراكات  ـواضيع ا ـسؤولة عن ا نظـمة  هي ا وتأكـيده عـلى ان ا مـارسات  قـبوله لـهذه ا
ـنظمة كـان هدفها وهو مايشـير الى ان هذه ا وفـرت مكان االقـامة اجملانيـة والنقل والقـاعات واخلدمـات والتنظـيم 

والعالقة لها بالعلم واحلكماء ! جتاري محض 
هي لـلكسب ـنظـمات واجلـمعيـات العـلمـية  ان الكثـير من ا وما اردت قولـه بـأختـصار الـقضيـة ليـست شخـصيـة 
ونرجسيـات مريضة تريد ان تقـتحم احلياة السياسـية والعلمية من خالل هذه ووجاهة اجتماعيـة للظهور  ـادي  ا
من احد الـزمالء احلاضـرين يطلق بأسلـوب السـخريـة  الـواجهـات التي تـناسـلت مثل الفـاسدين. سـمعت تـعلـيقـا 
ن يسرق عـلى احدهم  56وحـاولت جاهدا فك رمـوزها النني عرفت الحـقا بأنهـا متداولـة شعبيـا ب العراقـي 
ادة  56من الدستور التي تنص على النصب واالحتيال ! اني  وهي تشير الى ا من السياسي والتجار والبر
فاحلكماء احلق ال يقعون في مفسدة اجلهلة  ألنهم ن ينتسبون للعلم لقائمة الـفاسدين  أخـجل اضافة البعض 
نافق واألنتهازي هوا ـال واجلاه ! وما اخشاه من رجل العلم مـهابة العلم وقدسيته وحاشى أن يكونوا مرضى ا
ويـعـرف من اين تأكل وقـلبه  قـلب الـذئاب  ويـلـبس جلـود الـضأن مـن اللـ  فـسـدة اجلاهـلـية  الـذي يـبيع الـعـلم 
حاولت ان تأكـلنا الذئاب البرية رة  فأنها هذه ا توحشـة من السياسي والتجـار الـكتف!  ومثلما اكلتـنا الذئاب ا

بأسم احلكماء والعلم!
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