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تعتعة

"ىف آتابه عن ) العامل النفسى األشهر(فروم    إريك   أثار
 هل :  يقول   مزعجا   تساؤال  " 1973تشريح عدوانية اإلنسان 

 أنه   احتمال   عرض   مث  واحدا؟) حيويا(   نوعا   اإلنسان مازال 
 استقبالنا   يكون   قد ,  واألوطان   واأللوان   اللغات   الختالف   نظرا 
 جنسا   ال ,  متعددة   أجناسا   اعتبارنا إىل    وصل   قد   البعض   لبعضنا 
 . واحدا 

ال أظن أن املسألة تتوقف عند اختالف اللغات واأللوان
ا لذلك، اجلارى اآلن عرب العاملواألوطان وال يكفى أن نعزوه

يشري فعال إال اختالف حاد بني فريقني من البشر، اختالف ال حيدده
ختريف السيد دبليو بوش بتقسميه العامل إىل حمور للشر وحمور

حبسابات دينية، عنصرية، عسكرية، استغاللية، مالية،(للخري، 
ورقيها ، وإمنا يتحدد باختالف نوعية احلياة وأهدافها)فوقية

فالبد من -وهو غالبا آذلك –إن آان األمر آذلك . وتطورها
دراسة متأنية هلذا التعدد النوعى داخل اجلنس البشرى، رمبا
ميكن أن حيدد آل منا إىل أى نوع ينتمى، ومن مث يستعمل، ما
دام أصيب مبحنة العقل والوعى، آليات التطور ومنجزات

 . التاريخ للحفاظ على نوعه

قفت معارف املتعجلني السطحيني عند قانون للبقاء متلقد تو
ليس(ثبت مؤخرا  ،"لألقوى  البقاء"نسخه عدة مرات يزعم أن 

ليس فقط مع أفراد ،"البقاء لألآثر تكافال"أن ): مؤخرا جدا
نوعه، وإمنا مع سائر األحياء، مث أضيف قانون أرحب يقول

 أخريا صيغ األمر، مث"البقاء لألآثر تالؤما مع حميطه مبا فيه"
فالتآمر!! ، ياه "البقاء لألذآى تآمرا"ىف صيغة أمشل تقول 

الكاتب للبقاء طبيعة حيوية منذ بدء اخلليقة، هذا ما بينه
أن": 11/9املؤامرة "ىف آتابه " ماتياس بروآز"األملاىن 

فلماذا! بقائى حيوى) برنامج(ىف أصوهلا هى قانون  املؤامرة 
اآتشفناه أو حتدثنا عن بعض آثاره آلما استعملناه أو

، ونصحونا بأن آل ما"بالتفكري التآمرى"علينا، اهتمونا 
علينا لكى نبقى أحياء هو أن نضرب تعظيم سالم لكل ما يصدر
عن بابا نويل األمريكى القاتل الفاجر الغىب، فهو أدرى

 مبصاحلنا ، ومستقبل أجيالنا القادمة؟
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هو مؤامرة ضد احلياة) األمريكية(ما جيرى حتت اسم العوملة 
ليس هلا أدىن عالقة بربنامج التآمر البقائى

، هذه)األمريكية" (مؤامرة العوملة"هذاماعنيته بـ .احليوى،
العوملة حتاول تشكيل العامل بقوانني ونظم صادرة من األقوى

يتصور أهنا ملصلحته مع أن هذا الغىب) ظاهريا وليس بقائيا(
األحياء تنقرض معا(مصلحته وليس فقط ضدنا  يطبقها فعال ضد

، فهى مؤامرة سلبية مدمرة،)إذا تشارآت ىف الغباء احليوى
 ).اجلنس الثاىن(وعلينا أن نعى أبعادها حنن الناس 

 .وال يفل املؤامرة إال املؤامرة

البقائية الىت أدعو للوعى هبا تتمثل ىف ما املؤامرة
جية اجلديدة عرب العامل،التكنولو  أتاحته لنا فرص التواصل

، هنا تستعمل آلمة)إجيابا" (عوملة املؤامرة"وهذا ما أمستيه 
املؤامرة باملعىن احليوى األصلى، وهذا ليس جتنيا حىت على

:تآمروا: "اللغة، فاملعىن األصلى للتآمر هو التشاور
، رمبانتشاور مع بعضنا البعض، حنن اآلن عرب العامل "تشاوروا

:ورمبا أيضا(البشر، حياول أن يدافع عن بقائه  آجنس ثان من
 )لصاحل بقاء اجلنس اآلخر معه تكافلّيا

من نفس املصدر الصديق الطيب –جاءىن ىف امليل مؤخرا 
لدآتورتنويه عن آتاب صدر حديثا ىف أملانيا أيضا  -الثائر 

يفضح الصورة املشوهة الىت يقدمها اإلعالم يورجني تودن هيجر
جيرى ىف العراق، تصورت أنه لو آان مؤلف هذالغرىب ملا 

الكتاب مصرى أو عرىب، إذن الهتم بالتفكري التآمرى والشعور
عدت أتأآد أن مؤلف. إخل ..بالنقص والدونية والتربير 

الكتاب أملاىن من أوربا، ومحدت اهللا أن من بينهم من هو آذلك،
يورجن" و ذآرتىن هذه األمانة واملوضوعية بكتاب ألملاىن آخر ه

بكل مقتل احلريرى ملفالذى عاجل فيه املؤلف  "آني آوليل
 .األمانة واملوضوعية، الىت وصلتىن أوقع من مائة حماآمة دولية

آثري من الكوارث الىت جترى اآلن ىف العامل غامضة غموضا
وآلما زاد األمر غموضا، وزادت دعايتهم ضبابية شديدا، 

أحداث: ، خذ مثال"هتم الغبيةمؤامر"وأالعيب ، لزم البحث عن 
سبتمرب أو مقتل احلريرى أو قتل األطفال والعجائز ىف قرى 11

 إخل.... اجلزائر

الذى حيكم العامل اآلن ليس بوش وال آوندى وال سارآوزى وال
مريآل، الذى حيكم العامل هو هذه الشرآات العمالقة واملافيا،

لعوملةمؤامرة ا. وجتار املخدرات، وقّوادو الدعارة
هى الىت حتاك لصاحل هذه الفئات األربع وتوابعها) األمريكية(

ومن حيتمى هبا ومن يتآمر معها، وهى عملية إجرامية تغسل
عوملة املؤامرةعقول البشر لصاحل أقساهم وأغباهم، أما 

اجلارية على الناحية األخرى عرب شبكات التواصل العاملية
البشرى اجلديد الذى فهى ذلك الوعى بعيدا عن السلطات، 
 .يتخلق بنشاط متزايد

 .ال يفل التآمر إال التآمر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1922




