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وبكاء .... بكاء أفهمه:    طالعت مقال الدكتور عبد الستار إبراهيم    

حيث يقدم دراسة " . عندما بكى الكبيسي وعندما بكى بوش: ال أفهمه
أرى الغد " ه عن زعماء مثل مارتن لوثركنج شاملة لكلمات ما نعرف

" وعبد الناصر ". أنا فرنسا وفرنسا أنا" وشارل ديجول " وأملك الحلم
 قيلت في الوقت  وكلمات" كتب علينا القتال ولم يكتب علينا االستسالم 

 .المناسب، ومن الشخص المناسب وفي المكان المناسب
 التي حدة الزمن المعاشو    والدكتور عبد الستار يشير بذلك إلى 

والبكاء أيضا  أن يتعامل بل في الدراسات النفسية لتفكيك النص،  يلزم
هو نص يمكن تفكيكه والتفكيك في المفهوم ما بعد الحداثي هو التحليل 

 .النفسي
 سواء كانـت    انخداع النفس وديمومة العالئم المرضية        والعالقة بين   

للتفكك بدون االعتمـاد علـى       بحاجة   PTSDهستيريا أو صدمة نفسية     
 التفكيك ال يقتصر على تحليل جنسي لعقـدة األب        أي أن   . نظرية مسبقة 

Oedipn’s Complex  مثال كما فعل فرويد في تحليله شخصية الـرئيس 
الذي عربه الدكتور محمد النابلسي ونـشره   .ولسون  Wilsonاألميركي 

ي للـرئيس   التحليـل النفـس   : " مركز الدراسات النفسية تحت عنـوان     
ووجدت نفسي بحاجـة لمراجعـة كتـاب        ". األميريكي وودرو ولسون    

ووجدت أوجـه شـبه     " الحرب النفسية في العراق   " النابلسي عن تحليل    
واضحة بين تحدي ولسون لعصبة األمم بعد الحرب العالميـة األولـى            

وربما استطاع كليمانصو   .  لهيئة األمم المتحدة حاليا     وتحدي بوش االبن،  
ي أن يكشف القناع عن العقد النفسية في شخصية ولسون في حين            الفرنس

لم يستطع شيراك أن يصمد أمام التهديدات االقتصادية األميركية وحاول          
أن يجامل بوش وأن يعترف باألمر الواقع بانهيـار الحكـم الـشرعي             

 .للعراق
يقول الدكتور عبد الستار أن بوش بكى عندما رحب بالجنود الصغار               
 عادوا بعد تحقيق النصر، وأنه أحتار في تفسير السبب فـي هـذا              الذين
ثم يتساءل هل هي نشوة النصر أم يقظة الـضمير واإلحـساس            . البكاء

بالمأساة التاريخية التي ارتكبها في حق المسيرة الحـضارية اإلنـسانية           
أنا أنظر لهذا البكاء سواء أكان بكاء حقيقيا        . التي هزت ضمير العالم؟   

 سـواء    لتفكيك بدون مـسبقات نظريـة        على أنه نص بحاجة    أم ملفقاً 
ولكن . أكانت هذه المسبقات دينية أو نظرية على أسلوب التحليل النفسي         

وباالستعانة باألساطير والقصص الديني يمكن مراجعة كل ما أوردتـه          
، وهي تتعدى المائـة راجعـت       "االبن الضال  قصةشبكة االنترنيت عن    

بحث أوردته شبكة التحليل النفسي عبر مقـال        عشرة منها، ولعل أهمها     
 213) 2(28 إبريلعدد  Oedipus the prodigals صفحة بعنوان 14في 

وقبل الموازنة  .PAROEKIS F HASEGELLLبقلم كالتبين هما  227 –
صدمة بوش بعد حرب العراق وصـدمته األولـى بتهديـد والـده             بين  

 يحسن إيجاز القصة     إذا لم يكف عن شرب الخمر      بحرمانه من الميراث  
 :في سطور قليلة

إنسان كان له ابنان األول أنفق نصيبه من الميراث فـي العبـث مـع               " 
 حتى جاع وكان يشتهي أن يمأل بطنه من الخرنوب الذي " الزواني 

تحتاج الشعوب والجماعات اإلنسانية بعد مواجهة الهزائم العسكرية      
ا بأن الحياة لم تنته بعد، وان وفي لحظات االنهيار واإلعتام، ما يذكره

الهزيمة ال يجب أن تكون هزيمة كاملة، وأن شمس الحياة ستشرق من 
 ومن هنا يأتي دور زعماء الشعوب العظام من أهل السياسة، وأهل .جديد

ووسائل هؤالء . الفكر والفلسفة والعلم في رسم خريطة الخالص لشعوبها
لخطب العظيمة التي تلحق العظام متعددة، ولكن لعل من أهمها دور ا

بالكارثة لتفتح أمام الشعوب مسارات جديدة لتطهير الذات، ومواصلة 
هذا ما فعلته مثال بعض الخطب القليلة والعظيمة . مسيرة التقدم من جد يد

 كينج سنة مارتن لوثرعلي مر التاريخ بما فيها مثال خطبة الزعيم األسود 
 ىأرالسود في أمريكا  في كفاحه ضد التعصب العنصري ضد 1963

 عندما شارل ديجول، وخطبة )I have a dream(الغد، وأملك الحلم 
 Je suis France et(سقطت فرنسا في يد النازيين أنا فرنسا وفرنسا أنا 

France est moi ( في األزهر بعد العدوان الثالثي عبد الناصروخطبة 
م سنقاتل واهللا أكبر على مصر كتب علينا القتال ولم يكتب علينا االستسال

 بعد اغتيال يوليوس مارك أنطونيواهللا أكبر، ومن التاريخ القديم خطبة 
قيصر في روما، والتي استطاع من خاللها أن يعيد توجيه الجماهير في 
اتجاه مختلف ليواجه ويقاوم المؤامرة الكبرى التي أودت الغتيال يوليوس 

شيوخها الذين كانوا من قيصر قيصر روما علي بيد أعضاء مجلس 
لقد بدلت هذه الخطب . المفروض أن يحموا قانون روما ال أن يغتالوه

بأفواه هؤالء الزعماء والمفكرون من حركة التاريخ وحولت الهزيمة إلي 
فالكلمة إن قيلت في الوقت المناسب ومن الشخص . نصر شعبي هائل

وقف من المناسب، وفي المكان المناسب تتحول إلي قوة دافعة ت
 . اإلحساس بالهزيمة واليأس

 بعد سقوط العراق ستحتل موقعا مماثال في        الدكتور أحمد الكبيسي  خطبة  
تاريخ التراث البشري، فقد مثلت  نموذجا ال يقل أثرا عما تتركه الكلمـة              
من تعديل في طرق التفكير وفي تهدئة المـشاعر الثـائرة  وأحاسـيس              

 . الهزيمة
أيدي الغزاة األمريكيين والبريطانيين وبعد أيام          بعد سقوط العراق في     

من الكفاح الدامي وغير المتكافئ في البصرة وكربالء وأم قـصر لمـدة             
أسبوعين في مواجهة أكبر قوة عاتية في التاريخ، وفي أول صالة جمعة            

 بمسجد أبو حنيفة ببغداد، نعم كانت خطبة الجمعة من          2003 أبريل   18في  
 من الخطب التاريخية النادرة في تاريخ الـشعوب         الدكتور أحمد الكبيسي  

 .وإفساح الطريق لألمل‘ بكل مقاييس التطهير النفسي والعلو على الكارثة
وسواء اتفقنا مع البناء اإليديولوجي والعقائدي للكبيسي أو اختلفنا معـه،           

إنني . فستظل خطبة ذلك اليوم نقطة تحول بارزة في حرب غزو العراق          
الموقع من الخطبة التي وجه فيها الكبيسي حديثه للواليات         أذكر تماما ذلك    

لقد خاب أملنا فيكم، يا بالد الحرية والديمقراطية،         ":المتحدة بهذه المعاني  
لعلـه كـان    (يا حضارة المخترعات والثقافة والفكر، يا وريثة ايزنهاور         

واآلن وقد حدث مـا حـدث،       . لقد خاب أملنا فيكم   ) يقصد إبرا هام لينكلن   
لقد أعدمتم تاريخنـا، ودمـرتم   . اخرجوا من بالدنا  . اكم ما فعلتموه فينا   كف

حضارتنا، وأحرقتم مكتباتنا وجامعاتنا، اخرجوا من بالدنا ودعونا نقـود          
 ".وطننا في محنته
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فرجـع  . عطه أحد ما يسد جوعه من الخرنوب      كانت الخنازير تأكله فلم ي    
أخطـأت إلـى    : " إلى نفسه وقال أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي          

ورحب به األب   ".  أدعى لك أبناً      السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن     
ترحيباً واسعاً واغتاظ من االبن األصغر الذي كان يعمل في حقل أبيـه             

ا أنا أخدمك منذ سنين هذا عددها وقط لـم          ه" ولم يغادره أبدا وقال ألبيه    
ولكن لما جاء   . أتجاوز وصيتك وجدياً لم تعطني قط ألفرح مع أصدقائي        

ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني وذبحت له العجل المسمن فقـال        
يا بني أنت معي في كل حين وكل ما هو لي فهو لك، ولكن ينبغـي                : له

 .يتاً فعاش وكان ضاالً فوجدأن نفرح ونسر ألن أخاك هذا كان م
لهذه القصة، والتفسير الغالب فـي اليمـين             وهناك تفسيرات كثيرة    

 إذا تـاب،     المسيحي أنها تمثل محبة األب وأن رحمة اهللا تتسع للخاطئ         
وهو تفسير معقول في نطاق الالهوت المسيحي، الذي يقول هكذا أحـب            

 .لك كل من آمن باألباهللا العالم حتى أرسل ابنه الوحيد لكي ال يه
 مثالً  )Lacan.J (   ولكن التحليل النفسي الجديد وفق أسلوب الكان 
كان (ومفهوم الموت . يدخل في صميم فقه اهللا ويفكك مفهوم األب ولغته

ومفهوم العالقة بين لغة األب ، ). ميتا فعاش، مفهوم مسيحي للقيامة
وهذه العالقة أشبه .  فوجدالعالم العليم مسبقاً، ولغة اإلبن الذي كان ضاال

بعالقة األب القديمة باالبن األكبر في الدراسات األنثروبولوجية التي 
خطر على بالي هذا  .أبرزها فرويد في عرضه لمفهوم عقدة أوديب

بين الوالد  Holding handsالخاطر أثناء مشاهدة عناق وتماسك األيدي 
ي كاتدرائية  ف9/11بوش وبوش االبن أثناء حفل تأبين ضحايا 

كان بوش االبن أقل المتحدثين إقناعا وطالقة في . واشنطون
ولكن . واعتاد األميركيون التغاضي عن تعثره وأخطاءه اللغوية.لسانه

هذه العثرات اللغوية التي تميز بها جورج بوش االبن أضفت عليه سمة 
بخالف والده الذي كان ال يتعثر في كالمه ولكن . الرئيس الملهم

 واختاروا 1992ركيين رفضوه وأسقطوه في االنتخابات عام األمي
ولم يشأ بوش األب أن  . ساحقة كلينتون صاحب اللسان المعسول بأغلبية

 OUR BOYيعلق كثيرا على عالقته بابنه ولكنه أشار إليه مرة كأبن أو 
 في كل مرة يعلق فيها النقاد على لباقة كلينتون في  كما أنه كان يثور

وهدد كلينتون في  .ارنته برطانة بوش المعيبة في الخطابالكالم ومق
أحد المرات بأنه إذا انتقد ابنه مرة أخرى فإنه أيضا سوف يفضحه في 

 هناك إذاً إعتراف ضمني لم يصرح به بوش وهو  عالقته بمونيكا،
شابا فجاً ال يعرف  جورج ووكر ال يزالGW اعتراف األب بأن االبن 

 .الكالم
 جورج هربرت ووكر وليس جورج ووكر،       GHWه هو   وأن األب ، ألن   

ولكن هيهات أن يصل سليط اللسان كلينتون، ابن الممرضة،         . وراء إبنه 
أو   BRAHMINجورج هربرت سـليل آل بـوش الكـرام     إلى مستوى
حيث قصة االبـن    . والصراع للسيطرة واضح من هذا السياق     . البراهمة

بمعنـى أن   . ة بالنسبة لالبـن   الضال قابلة للتفسير من وجهة النظر التالي      
الهداية ممكنة إذا اعترف بالخطأ وأن رحمه األب تتسع للمذنب متـى            

   .اعترف بالذنب
وإذا كانت هذه . هيمنة األب على االبن فإنها تؤكد من جهة األبأما     

فإنها . السيطرة قد تزعزعت بسبب ثورة االبن على أبيه وتبديده ثروته
تزعزع الشعور وبالتالي فهي . ل عن أبيهثورة لعاجز عن االستقال

يصبح البكاء الطبيعة لكل سلوك وتعمق مشاعر الذنب ، وبالثقة بالنفس
والواقع حاليا يشير إلى صدمة كثيرة . سواء كان النصر أو الهزيمة

لم يرحب بمقدم القوات األميركية ووقع  ألن العراق. الشبه بصدمة فيتنام
   تهدد ثقة الشعب األميركي افبوش االبن تحت وطأة حرب استنز

ولعل بوش االبن اآلن يراجع نفسه ويقول ما قاله االبن . بالرئيس الملهم
أدعى لك  أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن: الضال
 ذلك أن بوش األب صرح عن طريق مدير مكتبه سكوكروفت ...ابنا

هذه الخطبة لم تتمالك        في هذه اللحظة، وفي أكثر من موقع من مواقع           
جماهير مسجد أبو حنيفة إال أن تقاطع الخطبة بهتاف اهللا أكبر، وأجهـش             

فاضت .  وبكينا معه  ىبك. بعضهم بالبكاء، وطفرت عيون الشيخ بالدموع     
عيون الكثيرين بالدمع في لحظة كنا نحتاج فيها لهذه الهـزة االنفعاليـة             

نقطة تحول كان لها صـداها      . لتقودنا إلى األمل، ولتقلب مقاييس الهزيمة     
 في العالم كله حتى في الواليات المتحدة

، و تحملـت  تطهرت الجماهير من مسئولية لم ترتكبهـا          بهذا البكاء        
تراكمـت فيمـا    . بشجاعة مسئولية بناء عراق جديدة عليها أن تواجههـا        

يتخيل لي عليهم مشاعر الضغط النفسي الهائل خالل فترة فريدة وداميـة            
متاحفهم التي سرقت، بنوكهم التـي نهبـت، آبـار          : يخ الشعوب من تار 

بترولهم التي رهنت لعشرات السنين لدفع تكاليف حرب لم تكن لهم بـل             
ضدهم، أشالء أطفالهم ونسائهم في الشوارع مقطعة وملقاة بشكل مزري          

 . هنا وهناك
، واسـتطاع   تحول الهزيمة إلى نصر نفـسي         كان على العراق أن          

ن يوجه دفة األمور في هذا االتجاه بـدون طنطنـة، وبـدون             الكبيسي أ 
كلمات بسيطة قوتها في بساطتها     . عنتريات صحافتنا وأجهزتنا اإلعالمية   

قدرته على التوحد بمشاعر    وجبروتها وفي دموع هذا الشيخ التي عكست        
 إذا استخدمنا لغـة علمـاء الـنفس    الجماهير بنسبة ذكاء عاطفي قياسية  

 . Emotional Intelligenceاء العاطفي وأصحاب مفهوم لذك
    في اليوم الثاني وفي التاسع عشر من إبريل على وجه التحديد مـن                  

 يحتفي بعودة األسرى األمريكيين السبع      جورج بوش خطبة الكبيسي، كان    
و ألقى أيضا خطبـة قـصيرة       . الذين تم تخليصهم من األسر في العراق      

والمحيـر  ) له(نصر العسكري المذهل بالجيش األمريكي العائد بعد ذلك ال     
في بغداد التي تحولت ما بين يوم وليلة وبقدرة قادر إلي قطعة جبن             ) لنا(

بكي بوش أيضا عنـدما     . هشة مقارنة باألسابيع السابقة من غزو العراق      
 . رحب بالجنود الصغار الذين عادوا بعد تحقيق النصر

 سبتمبر وبعد   11حداث  المرة األولي بعد أ   .     رأيت بوش يبكي مرتين        
وكنت أفهم لماذا بكـى     تدمير أبراج مركز التجارة العالمي، والبنتاجون         

وكإنسان تخصصت فـي    .  أما في هذه المرة فقد انتابتني الحيرة        . آنذاك
علم النفس وفي فهم السلوك اإلنساني وعالجه فقد احترت فـي تفـسير             

فهـم لمـاذا بكـي      أ.  من إبريل الحالي   19السبب في بكاء بوش في الـ       
الكبيسي وافهم لماذا بكي بوش بعد الحادي عشر من سبتمبر ولكنني لـم             

 :  أفهم لماذا بكي جورج بوش، هذه المرة
 هل هي نشوة النصر؟  -
لكننا ال نبكي عادة عندما ننتصر، خاصة إن كانـت قـضيتنا             -

 !!عادلة، ونتوقع النصر لها
ـ         - ة التـي   أم هي يقظة الضمير واإلحساس بالمأسـاة التاريخي

ارتكبها في حق المسيرة الحضارية اإلنـسانية التـي هـزت           
لهمجيتها العراق وهزت ضـمير العـالم المتحـضر وغيـر           

 المتحضر؟ 
 أم هو إحساس ما بفشل ما أدت إليه هذه الحرب على العراق؟ -
 !فال صدام أعتقل أو قتل -
من الغريب أن سوق األسـهم      (وال رفاهية أمريكية قد تحققت       -

ض في نيويورك بشكل ملحوظ في نفس اليـوم         والسندات انخف 
الذي دخلت فيه القوات العراقية ساحة ميدان فنـدق فلـسطين           

 ) !!لتعلن سقوط بغداد
وأين أسلحة الدمار الشامل التي أكدوا أنها موجودة في بغـداد            -

 !!في مكان ما؟
هل كان بكاؤه أسفا على ما فعلته األسلحة والدبابات األمريكية  -

 !!خ، وبهذه المدينة العربية الجميلةباألطفال والشيو
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VIEW Points  @pbèuë Äã@‹@
 

بأن شن الحرب على العراق ستثير مشاكل معقدة ال ناقة لألميركان فيها            
لكـن  . كما أورد نفس الكالم وزير خارجية األب جيمس بيكر        . وال جمل 

ولعل بكاءه هـو بمثابـة      . يتقبل نصيحة أبيه بوعي كامل    بوش االبن لم    
 بعد النظر أو الحنكة السياسي التي يتمتع بهـا    التعبير عن قصوره في   

) أوديب( إال أن عقدة مستمدة من األسطورة اإلغريقية المعروفة          .األب  
ال بد وأن تكون لها أوجه اختالف كثيرة مع األسطورة الواردة في لوقـا   

 عليها السمة العبرانية لعالقة األب باإلبن دون أي ذكـر            والتي تغلب  15
كما هو الحال في عقدة أوديب حيث تصبح األم زوجة          . لألم أو الزوجة  

نجد في اإلبن الضال عـودة الـوعي        بينما  . ألوديب وهذا مصدر العقدة   
 بسيطرة األب وعجز االبن عن أن يشب عن طوقه ويحتل مكان أبيـه            

ولعل أكثر مـا يميـز اليمـين        . ة اإلغريقية كما هو الحال في األسطور    
المسيحي عن المذاهب المسيحية األخـرى تعلقـه بـالنص العبرانـي            

وإن المسيحية دين األبـن     التي ترى أنها األصل     . وباألسطورة اليهودية 
وكان فرويـد قـد     . أو الفرع العاجز عن التحرر من سيطرة دين األب        

وكيف أنها تقسم إلـى     ". يد  موسى والتوح " أوضح هذه العالقة في كتابه      
هـذا  . حد ما بوجود عقدة أوديب بصور متنوعة في األديان المختلفـة          

عقـدة االبـن     و عقدة أوديـب  تمهيد لدراسة أكثر تعمقا في العالقة بين        
، والتفكيك األب وسيرة حياة بوش االبن إلى جانب تحليل واللغوي           الضال

 إلى جانب    دكتوراهلخطاب كل منهما واعقد أنها تصلح مادة ألطروحة         
كونها قد تفيد في المحادثات الدبلوماسية الجارية حاليا في ديترويت بين           

 .العرب واألميركان
 
 ترجمة األباء -قصة االبن الضال كما وردت في الكتاب المقدس  

 .11 -15الياسوعين  لوقا 
فقال أصغرهما ألبيه يا أبي أعطيني : إنسان آان له ابنان    

 وبعد  صيبني من المال، فقسمه لهما بمعييتهالقسم الذي ي
أيام ليست بكثيرة جمع االبن األصغر آل شيء وسافر إلى 

فلما أنفق آل . آورة بعيدة وهناك بذر ماله بعيش مسرف
 فمضى  شيء حدت جوع شديد في تلك الكورة أبنه يحتاج

والنص بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى 
 التي آان  شتهي أن يمأل بطنه من الخرنوبخنازير وآان ي

 .الخنازير تأآله فلم يعطه أحد
 

    فرجع إلى نفسه وقال آم من أخيـر ألبـي يفـضل عـن الخبـز           
وأنا أهلك جوعا، أقوم واذهب إلى أبي وأقول له يا أبـي أخطـأت              
. إلى السماء وقدامك ولـست مـستحقا بعـد أن أدعـي لـك ابنـا               

ء إلى أبيه وإذ آان لـم يـزل بعيـدا           اجعلني آأحد أجراك فقام وجا    
رآه أبوه ينتحي ورآض ووقع على عنقه وقبله، فقال له االبـن يـا          
أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعي          
لك ابنا فقال األب لعبيده أخرجوا أآله األولى، والبسوه واجعلـوه           

وا خاتما في يده وحذاء في رجليه وقدموا العجل المسمن واذبح         
 .وآان ضاال فوجد. فنأآل ونفرح الن ابني هذا آان ميتا فعاش

 
     فابتدءوا يفرحون وآان ابنه األآبر في الحقل، فلما جاء وقرب 
من البيت سمع صوت اآلالت الطرب ورقصا فدعا واحدا من 
الغلمان وسأله ما عسى أن يكون هذا فقال له أخوك جاء فذبح 

سالما، غضب ولم يرد أن أبوك العجل المسمن ألنه قبله، 
  يدخل فخرج أبوه يطلبه إليه فأجاب وقال ألبيه ها أنا أحترمك

 قط  سنين هذا عددها وقط لم أتجاوز وصيتك وجريا لم تعطني
ألفرح مع أصدقائي ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أآل بمعيشتك 
مع الزواني ذبحت له العجل المسمن فقال له يا بني أنت معي 

آل ما هو لي فهو لك ولكن آان ينبغي أن نفرح في آل حين و
 ونسر ألن أخاك هذا آان ميتا فعاش وآان ضاال فوجد

أم كان أسفا على جنده الصغار الذين قتلوا هناك، ومن لم يقتل             - 
 لن يشفى نفسيا من هول المأساة؟

هل كان بكاؤه نتيجة إحساس عميق بالخجل لما فعلـه جنـده             -
ت متـاحف بغـداد ومكاتبهـا       والعصابات المحترفة التي سرق   

وتحفها النادرة لتبيعها في الـسوق الـسوداء فـي إسـرائيل،            
 وبريطانيا وأسبانيا؟

هل كان بكاؤه غضبا من مستشاريه الذين استقالوا من حولـه            -
ليبلغوه بأن ضمائرهم ال تحتمل أن يكونوا في مواقعهم، و دور           

 أمريكا الحضاري واإلنساني يدمر يوما بعد يوم؟
كاء الحيرة من الشعب الذي كان يتوقع أن يقابله بالورد          أم هو ب   -

والزغاريد، ولكنه اآلن يرفع في وجهه الالفتات التـي تعلـن           
 !!)أخرجوا من بالدنا وكفاكم ما فعلتموه فينا؟" للعالم وله 

  
 كما لم أتحيـر مـن   تحيرت بالفعل من بكاء جورج بوش         الحقيقة لقد   

وكم أتمني من زمالئي في     . وافعه المعقدة قبل في فهم السلوك اإلنساني ود     
الطب النفسي وعلم النفس اإلنساني والسياسي أن يساهموا معي في تسليط           
بعض معارفهم في فهم شخصية هذا الرئيس األمريكي الذي أرجو أن ال            
يكون قد جعل من بداية القرن الواحد والعشرين بداية لنهاية حزينة لمـا             

لقية وحضارية على مر العصور والقرون      حققته البشرية من مكتسبات خ    
 .السابقة

----------------------------- 
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