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تهدف مجلّة امللحدين العرب إىل نرش وتوثيق أفكار امللحدين العرب املتنوعة وبحريٍّة كاملة، وهي مجلٌّة رقميٌة غري ربحّية، مبنيٌة 
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الناحية األدبّية ومن ناحية حقوق النرش وحفظ امللكّية الفكريّة.
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كلمة تحرير املجلة 
نحتفل اليوم بصدور العدد املائة من مجلة امللحدين العرب 

واملكلّل ملسريتها القصرية ولكن الواعدة مبستقبٍل مثمٍر يحمل 

أمل أجياٍل بالعدل والتحرض والحرية والكرامة اإلنسانية، هذا 

املرشوع الذي بدأ ببذرٍة بسيطة، فكرٌة عاديٌة قّدمها الراحل 

جون سيلفر ورواها الصديق عادل أحمد وشارك بها األصدقاء 

من كل حدٍب وصوٍب عىل أمل أن تكون منرب من ال منرب لهم. 

لتوثيق  ومكاٌن  العربية  باللغة  الناطقني  للملحدين  صوٌت 

أفكارهم وكلامتهم ليك تعرب الزمن وتصل أليدي من يحتاجها 

يف أي مكاٍن كان. 

كانت البذرة يف عام 2012م ومع مرور السنوات مّر املرشوع 

بالكثري من العقبات والتحديات واملطبات. ودوًما كان ينهض 

ويقف مجدًدا ألنه أكرب من أي عائٍق ويتخطى األفراد العاملني 

عليه وسيستمر لسنواٍت طويلٍة قادمة، وهنا أُحب أن أشكر 

باسمي وباسم جميع العاملني عىل هذا املرشوع التنويري من 

الكتّاب والقراء، من ملحدين ومؤمنني عىل السواء. شكرًا لكم 

جميًعا من القلب. 

هدفنا أن نيضء الطريق ولو قليًل لألجيال القادمة ليك نصل 

التعبري  وحرية  اإلنسان  كرامة  يحرتم  تحرّضًا،  أكرث  ملجتمعٍ 

ويرفض الدجل والشعوذة ويقف بوجه الطغاة والبلطجية يف 

كل مكان ومهام كان الثوب الذي يلبسونه. 

املستعارة،  واألسامء  الوهمية  والحسابات  األقنعة  نرتدي 

واملجرمني  الطغاة  ظلم  نتجاوز  حتى  ونُقتل  ونُسجن  نُعتقل 

الذين استبّدوا بالناس حتى رضخوا، ليك يكون هناك أمٌل يف 

الغد وضوٌء يف نهاية النفق. 

بجهودنا وجهودكم لن يبقى الحال عىل ما هو عليه، واملستقبل 

واملنطق  الحرة  بالكلمة  نحن؛  لنا  سيكون 

وكشف التزييف. 

والقادمني  بأيدينا  ميسكون  من  أجل  من 

مًعا  نستمر...  أن  عهُدنا  رحلوا،  واللذين 

نحو مستقبٍل منري.

الغراب الحكيم
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االستبداد العريب بني علامنيٍة غائبٍة 
وتاريخٍ مقدٍس طاغ

د.عبد العزيز القناعي 

ليست  العربية  املجتمعات  بها  ابتُليت  التي  املصيبة 

استبداديًة يف املقام األول، وإن كان االستبداد نتيجًة طبيعيًة 

إلخفاق ما سوف نتكلم عنه الحًقا. فاملصيبة الحقيقية يف 

تحقيق  عوائق  هي  اإلسلمية  وحتى  العربية  مجتمعاتنا 

الحداثة والتنوير ورشوط إخفاقهام يف مجتمعاٍت فشلت 

غياب  الشعوب، وذلك يف ظل  وأنسنة  الحارض  عقلنة  يف 

مغلٍق  دائريٍّ  تاريٍخ  وحضور  فاعلة،  مدنيٍة  علامنيٍة  قًوى 

من الثقافة الدينية.

عندما نتكلم عن الحداثة، ال نقصد بها التحوالت االقتصادية 

والتنموية البنائية، بل الحداثة الفكرية اإلنتاجية ملضامني 

الحضارة والتطور والعلوم. فالحداثة ليست مجرد مفهوٍم 

وفلسفيٌّ  وفكريٌّ  تاريخيٌّ  تحوٌل  هي  بل  خارجي،  ماديٍّ 

إىل  سيٍئ  حاٍل  من  والشعوب،  واملجتمعات  الدول  ينقل 

حاٍل أفضل قابٍل للنقد واإلصلح والتطور والتغيري. 

غائبٌة  العريب  الوطن  يف  والتنوير  الحداثة  مشاريع  إن 

التحديث  تجارب  وما  باشا،  عيل  محمد  زمن  منذ 

والعلمنة الصورية اليوم إال تغطيٌة شكليٌة يقابلها تبعيٌة 

يف  الديني  واملكبوت  والطائفية  القبلية  وطغيان  غربيٌة 

الدول، وهو ما  الحكومية ودميقراطية بعض  املؤسسات 

الغائبة  وهي  الذاتية،  التغيري  رشوط  كشعوٍب  يُفقدنا 

فعًل وواقًعا عن منظومة العقل العريب. 

الفكرية  الحداثة  مع  العريب  التواصل  لغياب  كان  لقد 

والتبعية  التخلف  منظومات  إبقاء  بارٌز يف  دوٌر  الغربية 

إىل  العربية  الشعوب  تصل  ومل  فاعلًة،  العريب  العامل  يف 

وُصنع  الحداثة  إىل  االنتقال  برضورة  التاريخي  الوعي 

تاريخها ومنوذجها العريب املتفرد، وهذا االنتقال، الفكري 

الذاتية  الرشوط  غياب  فيه  نقصد  ما  هو  والصناعي، 

بإحداث  الشعوب  رغبة  عدم  بسبب  للتحول،  العربية 

مثل هذا التغيري، 
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االستبداد العريب بني علامنيٍة غائبٍة وتاريٍخ مقدٍس طاغ

إما خوفًا من أنظمٍة استبدادية، وإما متسًكا بالعادات والتقاليد والدين، 

وهي املنظومات األشد منًعا إلحداث التغيري يف الوعي والدولة واملجتمع.

اللوعي  يف  فلسفيٍّ  ضموٍر  من  املثقفة  العربية  النخب  بعض  تعاين 

محاولة  أو  القائم،  الوعي  عىل  الحفاظ  تعيد  يجعلها،  مام  التاريخي، 

إيجاد الوسطية، وفق مفاهيم تُبّسط أزمات العقل العريب وفشل التنوير 

والتحول الدميقراطي، دون قدرتهم عىل نقد العادات والتقاليد والدين، 

التي ترشعن وتبقي عىل الرتاجع العريب والفشل والعجز عىل االنتقال 

إىل عرص الحداثة وعلمنة الدول واملجتمعات العربية. 

فل ميكن الحديث اليوم، بعد فشل األنظمة العربية الحالية يف التحول إىل الدولة الدميقراطية، وعجز الثورات العربية من 

إحداث التغيري املطلوب يف الدول العربية، عن مرشوع الحداثة والتنوير والعلامنية، إال داخل مفهوم الدولة واملواطنة 

والرتاث الديني والعادات والتقاليد، فاملسألة يف جوهرها هي الوعي بالزمان املتغري والرغبة يف متلّكه عىل أسٍس علميٍة 

عقلنيٍة تقطع مع املايض لتؤسس حضارًة عربيًة جديدًة تتامهى مع اإلنسانية العاملية، وتبتعد عن أزمة تداخل األزمنة 

كام يعيشها العرب، حيث أصبحت الرجعية هي التقدم واملايض الديني هو التحرض والرتاث هو الحداثة، مع إضافة 

بعض الرتوش واإلصلحات الشكلية للكذب عىل الوعي العريب.

إن فلسفة العرص الحديث تقتيض نقد املنظومة الدينية مبا تحويه من نصوٍص مقدسٍة وتراٍث ديني، والبدء بإحداث 

القطيعة التاريخية مع الزمن املايض ومن ثم تأصيل الحارض واملستقبل داخل مفاهيم الواقع والتجربة والعلم والفلسفة. 

إن أزمتنا الشاملة يف مجتمعاتنا قاطبًة تجلت يف مرور تاريٍخ طويٍل من الهزائم العسكرية والثقافية والفكرية واالقتصادية، 

غاب عنها االلتزام باملعارك الهامة للبنية املجتمعية، وهي معارك التنوير والدميقراطية وتكوين مؤسسات املجتمع املدين.

 ومع كل هذه اإلخفاقات سكن العقل العريب يف بنية املايض الديني، خائًفا ومذعوًرا ومهزوزًا من التطورات اإلنسانية، 

للتطور وتتصادم  التمسك مبحدداٍت غري قابلٍة  نتيجة  فانكمش يف هويٍة ماضويٍة خلقْت له أزماٍت عاطفيًة وإرهابيًة 

تلقائيًا مع حضارة وعقلنية الفكر البرشي. فالشخصية العربية حني حملْت بذور التأخر والرتاجع، افتقدْت تاليًا لرشوط 

ميلٍد جديدٍة ضمن مجال التغيريات االجتامعية والسياسية واالقتصادية.

الوضع االجتامعي واالقتصادي والسيايس، وتكمن غاياتها وتجلياتها يف  فالحداثة يف جانٍب آخر، هي تغيرٌي جذريٌّ يف 

الحداثة السياسية باختيار العلامنية كمنهٍج ونظاٍم يسهم يف تعزيز املدنية والحكم الرشيد للمجتمعات. وليك نستكمل 

هذا التحول يف مجتمعاتنا العربية، علينا يف البداية أن منتلك الجرأة واملصداقية والشفافية يف النقد التاريخي الفعيل 

ملسار التجربة العربية اإلسلمية عىل َمّر تاريخها، فهذا هو السبيل إلبراز معوقات الحداثة، وبالتايل محاولة بناء فضاءاٍت 

بالحضارة  اللحاق  أرادت  إن  العربية  السياسات واألنظمة  بها  تأخذ  فلسفٍة عربيٍة حديثٍة  إنتاج  تعيد  ثقافيٍة وفكريٍة 

وإنقاذ شعوبها من الرتدي واالنحطاط التاريخي. 
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االستبداد العريب بني علامنيٍة غائبٍة وتاريٍخ مقدٍس طاغ

فل ميكن لوم العوامل الخارجية دامئًا يف إخفاق الشعوب وتراجعها الحضاري، فالغرب ال يتعامل بفوقيٍة إال مع الضعفاء 

أصًل وليس األقوياء، والقوة تصنعها الحداثة والعلم والعقلنية، وهي ليست حًكرا عىل الغرب، بل هي متاحٌة ملن يريد 

فعًل التقدم ويؤمن بأن التاريخ يتحرك وليس واقًفا منذ 1400 سنة، بينام التاريخ العريب واإلسلمي يف حقيقته وقف 

أمام املتغريات كصنٍم مقدٍس يرفض التجديد. لهذا كان دمار العقل العريب والدول العربية شأنًا داخليًا، وليس خارجيًا 

كام يريد البعض إيهامنا بفكرة املؤامرات الدولية الغربية ضد مجتمعاٍت وشعوٍب متخلفٍة أساًسا. مجتمعاٌت وشعوٌب 

تعتمد عىل الحفظ والتلقني، وتبتعد عن العقل والعلم بحجٍج واهيٍة وضعٍف ثقايفٍّ وغياب دور العلم والفلسفة والفنون 

يف تكوينهم الفكري.

إن فكرة الدولة العلامنية التي نسعى إليها بكل قوة، هي نتاج التطور التاريخي، الذي ارتبط مبرحلة الرومانسية يف 

الصناعية. وهي جزٌء من سريورة عرص األنوار األورويب وأساسه  الثورة  السبل، الندالع  التي هيأت  الفلسفية،  بداياتها 

دميقراطيٍة  حديثٍة  دوٍل  بنشوء  التبشري 

تقوم عىل مبادئ املساواة ورعاية الحقوق 

يف  وضوابط  قيٍم  من  وتنطلق  والحريات، 

الشعب  حكم  أساسها  والسيادة  الحكم 

الدولة  فكرة  وتبلورت  السلطة.  وتداول 

متعددٍة  إسهاماٍت  عرب  بعدها  العلامنية 

االجتامعية  العلوم  يف  مختلفٍة  مصادر  من 

والسياسية واإلنسانية، حتى تشكلت بعدها 

الدين  وفصل  االجتامعي  العقد  فلسفة 

واملساواة  املواطنة  ومفاهيم  الدولة  عن 

والعدالة االجتامعية.

إن تأسيس الدولة العلامنية يف مجتمعاتنا العربية، كبديٍل عن األنظمة الحالية، هو الذي يتكفل بلجم نزعات القوة 

والسيطرة واالستبداد، ويصد الشعوب العربية عن االعتداء عىل بعضهم باسم الطائفة والقبيلة والعرق والدين. 

ورشط تحقق ذلك، هو تدشني فكٍر عريبٍّ جديد، وفلسفٍة تغيرييٍة ومراحل تنويريٍة ضخمة، بعيدٍة عن هيمنة النزعات 

الفردية أو الفئوية أو الدينية أو السياسية. ويكون من املهام التي تضطلع بها نُخب القيادة لهذا التحول، تنظيم الحياة 

العامة وحامية الحريات الفردية والدفاع عن األفكار الحداثية، واالنخراط يف مؤسسات املجتمع املدين ملواجهة التغول 

السيايس والديني. 

إن األهم يف الدولة العلامنية، هو متثيلها إلرادة الشعب، كونها تنبع من إجامع العقل ومن إرادة الحرية. فذلك يعني 

أنها دولٌة دميقراطيٌة قانونيٌة متحرضة. دولٌة تستطيع أن تنهي االستبداد السيايس والديني، وأن تضع اإلنسان عىل طريق 

التقدم والتنمية والحضارة.

7



https://www.facebook.com/groups/ArbAtheistNW/

8



زاهد عزَّت حرش

املايض،  القرن  سبعينيات  بداية  منذ 

عاًما،  خمسني  عن  ينيف  ما  قبل  أي 

بني  الظهور  يف  دينيٌة  حركاٌت  بدأت 

الفلسطينيني يف إرسائيل، طبًعا مل يُكن 

إحداها  أّن  حينها  يف  يتوقع  أن  ألحٍد 

قوٍة  ذات  األيام  من  يوٍم  يف  ستُصبح 

االجتامعية  الساحة  عىل  مهيمنٍة 

هو  كام  والسياسية،  واالقتصادية 

حاصٌل اآلن 

ذاب الثلج 
ليطفو التطرف الديني اآلن، هنا!
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شمعون پرييس

زاهد عزَّت حرش

ذاب الثلج، ليطفو التطرف 
الديني اآلن، هنا!

إذ مل تحاول أية قًوى سياسيٍة أن تتصدى لظهورها، انطلقًا من مبدأ الحفاظ عىل الوحدة الوطنية ووحدة الهدف 

دون  عملها  متارس  أن  لها  أتاحت  واالقتصادية  التجارية  االجتامعية،  السياسية،  الساحات  كافة  أّن  واملصري، يف حني 

حسيٍب أو رقيب. 

لجهاز  الخاضعة  اإلرسائيلية«  »الدميقراطية  أّن  بيد 

املخابرات املركزي، كانت عىل علٍم واطّلٍع بكافة معضلت 

أن  الصهيوين  منظورها  من  يجب  والتي  الحركة،  هذه 

أداًة لخلق رصاعاٍت عرقيٍة  لتكون  ينمو شأنها ويتعاظم، 

الباقية  األقلية  هذه  وحدة  تشتيت  يف  تساهم  مذهبيٍة 

عىل أرض وطنها والذي ليس لها من وطٍن سواه من باب 

املعتِمدة عىل مقولة »فرّق تسد«،  االستعامرية  سياستها 

السياسيني،  إرسائيل  قادة  من  عدٌد  ذلك  عن  عرّب  وقد 

»الجهاد  و  تكوين »حامس«  وتسهيل  إتاحة  كيفية  وعن 

اإلسلمي« و »حزب الله« من عىل منرب الكنيست بلسان 

شمعون برييس يف إحدى خطاباته.

وللتذكري مبا امتازت به نشاطات »الحركة اإلسلمية« بعد بداية بْث دعوتها، نصل إىل ما نرشته الصحف من أدبياتها، 

بإنشاء  الحركة اإلسلمية، وتبّنت فكرًا مشابًها بل ومنبثًقا من فكر )اإلخوان املسلمني(، فاهتمت  فيام ييل: »نشأت 

البنية التحتية املتمثلة يف املعاهد الدينية واملؤسسات والنوادي والعيادات الطبية ورياض األطفال. 

أظافرهم،  نعومة  منذ  العربية  الشبيبة  نفوس  يف  تعاليمه  وغرس  الدين  إىل  دعوٍة  مراكز  أصبحت  املنشآت  هذه 

الحركة  يرتبط مببدأ  الفلسطينية  القضية  أّن حّل  يرى  الذي  اإلسلمية  الحركة  تجاه  امللتزم  الشباب  فنشأ جيٌل من 

)اإلسلم هو الحل(، وقد أّدى ذلك إىل دخولها املعرتك السيايس عىل الصعيد املحيل، يف انتخابات املجالس املحلية 

برئاسة خمس سلطاٍت  اإلسلمية  الحركة  فازت  1989م  عام  ففي  لهم،  ُمرِضيًة  نتائجها  العربية فجاءت  والبلديات 

محليٍة يف كٍل من أم الفحم وكفر قاسم وجلجولية وراهط وكفر برا، وحصلت عىل عضوية بعض املجالس البلدية 

الدينية  األفكار  ونرُش  »الدعّوي«  العمل  استمر  كام  وقلنسوة،  والطرية  والطيبة  والفريدس  كنا  وكفر  النارصة  يف 

انبثق عنه التصدي للعتداءات العنرصية الصهيونية عىل املسجد األقىص،  املتزمتني بشكٍل تدريجٍي مدروٍس حتى 

الدفاع عن »األقىص«، خاصًة بعد أن قامت قوى األمن اإلرسائييل بأعامل عنٍف  فتبّنت »الحركة اإلسلمية« شعار 

األقىص،  باحة  إىل  وزمرته  شارون  لدخول  تصّدوا  الذين  الغربية  والضفة  القدس  يف  الفلسطينيني  ضّد  إجراميٍة 

ومئٍة وستني جريًحا. منهم سبعة شهداٍء  فسقط 
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شلومو بن عامي

زاهد عزَّت حرش

ذاب الثلج، ليطفو التطرف 
الديني اآلن، هنا!

وقد ساهمت الحركة اإلسلمية بشكٍل فّعاٍل وملحوٍظ يف التصدي لتلك األحداث بدعٍم وإسناٍد متنٍي من كافة القوى 

واملدن  القرى  كّل  العام يف  اإلرضاب  اإلعلن عن  وتّم  إرسائيل،  الفلسطيني يف  املدين  املجتمع  السياسية ومؤسسات 

الفلسطينية، وعّمت املظاهرات الصاخبة من األول وحتى الثالث من شهر ترشين األول/ أكتوبر سنة 2000م يف كّل 

مكاٍن تقريبًا، فقامت قوى األمن اإلرسائييل باستعامل كّل الوسائل لقمعها. 

بن  شلومو  الداخيل  األمن  وزير  فيه  شارك  خاٍص  اجتامٍع  وخلل 

بأاّل ترتدد يف »استعامل كّل  األول  األول من ترشين  ليلة  عامي يف 

الطرق  العرب، وفتح محاور  املتظاهرين  التعامل مع  الوسائل« يف 

التي من املمكن أن يغلقونها، وقد ُعلم يف وقٍت الحٍق أّن الرشطة 

مظاهراٍت  مع  التعامل  كيفية  بشأن  تدربت عىل خطٍط  قد  كانت 

وسائل  استعامل  واضٍح  بشكٍل  شملت  العريب  املجتمع  يف  واسعٍة 

قمعٍ شديدة، مبا يف ذلك االستعانة بالقّناصة.
 

مركز  يف  أُجريت  التي  العاصفة(  )رياح  املسامة  الحرب  ولعبة  األنغام(  )ِسحر  خطة  التدريبات  هذه  أبرز  وكانت 

تدريب الرشطة يف شفا عمرو، يف السادس من أيلول/ سبتمرب، أي قبل شهٍر واحٍد من هبّة أكتوبر، ماّم أّدى إىل سقوط 

ثلثة عرش شهيًدا من أبناء البلدات العربية يف الجليل واملثلث.

قامت فيام بعد الحركة اإلسلمية بتوسيع نشاطها، ورفعت شعار »األقىص يف خطر«، وأقامت عّدة مهرجاناٍت عىل 

املهرجان  يف  املشاركني  عدد  الذي وصل  األقىص«،  »مهرجان  عنوان  تحت  األقىص  لدعم  متتالية،  سنواٍت  عّدة  مدار 

الواحد فيه إىل أكرث من خمسني ألف شخص، وقد أتاح ذلك الظهور القوي لبعض قيادات الحركة أن أطلقوا عليها 

ألقابًا ارتبطت باألقىص، وتوالت التظاهرات للدفاع عن األقىص يف العديد من املدن والقرى، كام سارعت الحركة إىل 

يف  الفلسطينيني  اإلخوة  بدعم  القيام  وبعده  خلله  من  وتابعْت  الشعار،  هذا  تحت  التربعات  من  كميٍّة  أكرب  جمع 

األرايض املحتلة وخاصًة يف غزة، وحيال تفاقم قوة قادتها قامت السلطات اإلرسائيلية بتقديم عدٍد منهم إىل القضاء 

يف  وأُودع  اإلرهاب«،  و«دعم  التحريض  تهمة  أحدهم  إىل  نُسبت  كام  بالسجن،  أعضاها  من  البعض  عىل  وحكمت 

السجن لعدة سنواٍت وعدة مراٍت متتالية، يف حني أَنها أتاحت للعديد منهم تلقي الدعم املايل من عدة جهاٍت مانحٍة 

غري  تضاربًا  باعتقادي  يشّكل  وهذا  خاصًة،  تركيا  ومن  خليجيٍة  دوٍل  من  دسمة(،  بحقيبٍة  إيابًا  اليدين  )ذهابًا صفر 

مفهوم، إذ كيف تقوم بالقبض عليهم والحكم بالسجن لعدة مراٍت بينام تغض الطرف عن خروجهم وعودتهم إىل 

البلد بأمواٍل من مصادر تساهم يف دعمهم وتقوية نشاطهم السيايس واالجتامعي!؟؟ يف حني أّن إرسائيل تَعترب تلك 

الدول وهذا الدعم يأيت من جهاٍت معاديٍة لها!؟
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مغني الراب تامر نفار

زاهد عزَّت حرش

ذاب الثلج، ليطفو التطرف 
الديني اآلن، هنا!

وأّن إرسائيل مبفهومها  للفلسطينيني يف إرسائيل،  النضايل  العمل  »الديني« عىل ساحة  والخطاب  املشهد  هكذا سطا 

القومي اليهودي كانت وما زالت تسعى إىل تحويل الرصاع بينها وبني الفلسطينيني إىل رصاٍع دينٍي تحت ذريعة ما 

يسّمى »رصاع الحضارات« ليحّل مكان الرصاع السيايس القومي والوطني، يك يُعطي ذلك لقوانينها العنرصية رشعيًة 

أخلقيًة تقابب يها عنرصية الطرف اآلخر، ولتّدعي أنها تتصدى بذلك للقوى املتطرفة التي تريد إبادتها ومحوها من 

الوجود!! 

وقد ظهرت عىل الساحة العاملية قًوى إمربياليٌة رأسامليٌة شعبويٌة توافقت مع السياسة العنرصية الشعبوية اإلرسائيلية، 

التكفريية  املذاهب  العرقية ومتّددت  الرصاعات  العام بسبب تفيش  االنهيار  العربية حالٌة من  الدول  يف حني عّمت 

التشّدد  تزايد  التي ساهمت يف  الحالة  املختلفة،  بأسامئها  الداعشية  العصابات  يد  واملجازر عىل  الحروب  وانترشت 

والتزّمت املذهبي بني الناس، إّما عن طريق شبكات التواصل االجتامعي أو عن طريق منابر دور العبادة، وخاصًة 

يف املساجد أيام صلة الجمعة، التي كان يخرج املصلون بعدها ليحتدم النقاش فيام بينهم حول ما أثارُه ودعى إليه 

من أمَّ بهم، إىل أن وصل الحال »بالوسطينّي« منهم إّما باالبتعاد عن املشاركة بالصلة الجامعية )وهذا قليٌل جًدا( أو 

الصمت والخنوع يف معظم األحوال، كام أّدت هذه األحوال، وما أُسِقط عليها من تأثري فكر املذهب الحنبيل، التيمّي، 

الوّهايب التكفريي إىل استبدال كافة الشعارات السياسية بشعاراٍت دينيٍة إسلميٍة محضٍة ال غري، وأّدت هذه الظروف 

الواقعية إىل التصدي للعديد من مظاهر التواجد الفني واألديب، ومنع إقامة العديد منها يف بعض البلدات العربية! 

»املُخلّص«  فيلم  إلغاء عرض  مثااًل ال حرًصا، 

عىل  صوتيٍة  قنبلٍة  إلقاء  وسخنني،  عّكا  يف 

عرٍض مرسحٍي أُقيم يف املركز الجامهريي يف 

الراب  ملغني  غنايئٍّ  حفٍل  وإلغاء  الفحم  أم 

املركز  يف  سينامتيك  مرسح  عىل  نفار  تامر 

الكثري  ذلك  وغري  الفحم،  أم  يف  الجامهريي 

ماّم مل يُذكر يف وسائل اإلعلم، عىل أمل الحّد 

من تفاقم هذه الظاهرة.

الحد، فأحداث إحراق أشجار عيد امليلد واالعتداء عىل املقربة املسيحية يف سخنني  أّن األمر مل يقف عند هذا  بيد 

الحدود  كل  تجاوزت  التي  »األرز«  لطحينة  املقاطعة  حملة  إعلن  عن  التغايض  ميكن  وال  األحداث،  تلك  آخر  كان 

والتوقعات، ومن تابع ردود فعل عدٍد ال بأس به من التجار، وخاصًة أصحاب »مجمعات التسّوق« الذين رموا وأتلفوا 

هذه البضاعة بعد إخراجها من محلتهم.
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زاهد عزَّت حرش

ذاب الثلج، ليطفو التطرف 
الديني اآلن، هنا!

ونرُش عرب »طاقم تاميز أوف إرسائيل« يف العارش من متوز 2020م ما ييل: 

»ظهرت يف األيام األخرية عدٌد من مقاطع الفيديو عىل وسائل التواصل 

االجتامعي ملتسوقني عرٍب وأصحاب محلٍت تجاريٍة وهم يقومون بإلقاء 

متويل  يف  الرشكة  قرار  عىل  احتجاًجا  القاممة  يف  األرز  طحينة  عبوات 

إنشاء خطة الدعم للِمثليني، الذي انتقده بعض الزعامء الدينيني«. 

ومن تابَع حملة التحريض وردود الفعل والتعليقات عىل صفحات الفيسبوك، يعرف حقيقة وعمق األزمة التي يعاين 

منها الفلسطينيون يف إرسائيل!

يف  الدين«  »شهاب  بقضية  ُسمّي  ما  أحداث  هو  إليه،  االنتباه  لفت  علينا  ويُحتّم  الذاكرة  من  محوه  ال ميكن  وماّم 

النارصة، »وتعود بداية تفاعل قضية )وقف شهاب الدين يف مدينة النارصة( إىل شهر كانون األول/ ديسمرب من عام 

1997م، حينام بارشت بلدية النارصة بهدم مبًنى كان يُستعمل مدرسًة، يعود بناؤه إىل العهد العثامين، باعتبار أّن هذا 

املكان كان ُمْدرًجا ضمن خطة النارصة 2000، حيث اّدعى البعض أّن هذا املبنى كان به مسجٌد ومصىل ومحراب، 

األرض،  هذه  وقفيّة  اّدعوا  عليه  وبناًء  النارصة،  مرشوع  ضمن  وليس  املسلمني  مصلحة  فيه  ملا  يُستغل  أن  ويجب 

الذي  للجامع  بإعداد خرائط  الدين«  بــ»لجنة وقف شهاب  ُعرفت الحقا  ما  بارشت  بل  عليها،  ببناء جامعٍ  وطالبوا 

تعتزم بناءُه عىل األرض املذكورة الواقعة قبالة كنيسة البشارة والتي خططت البلدية لتحويلها إىل ساحٍة تخدم زوار 

الكنيسة« )نرُش عرب الصحافة بتاريخ 2014/01/16(، وجاء أيًضا ما ييل: 

حادًة  طائفيًة  أزمًة  الدين(  شهاب  )قضية  »أشعلت 

تدّخلت  وغّذتها  بها  لعبت  النارصة،  تحرق  كادت 

املدينة  وحدة  لرضب  استثمرتها  التي  السلطة 

والنيل  اإلضعاف  وبالتايل  االجتامعي،  ونسيجها 

واضًحا  التلعب  ذلك  بدا  وقد  الوطني،  دورها  من 

ودوائرها  اإلرسائيلية  الحكومة  مواقف  تقلّبات  يف 

املتخصصة بالعرب، التي وقفت تارًة مع هذا الطرف، 

أوتار  للِعب عىل  متناهيٍة  إجادٍة  ذاك يف  مع  وطوًرا 

ولعل  السياسية،  أهدافها  لصالح  وتوظيفها  الخلف، 

من  اإلرسائيلية  الحكومة  قرار  ذلك  عىل  مثاٍل  أبرز 

شهر 11 /1999م باملوافقة عىل بناء مسجد شهاب الدين يف الساحة املُختلف عليها، ثم الرتاجع عن هذه املوافقة 

عام 2002 وما خلّفه هذا القرار يف الحالتني من تداعياٍت وهزّاٍت عنيفٍة داخل النارصة )املصدر السابق(«. 
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زاهد عزَّت حرش

ذاب الثلج، ليطفو التطرف 
الديني اآلن، هنا!

وال يَخفى عىل أحٍد ما آلت إليه األوضاع يف انتخابات البلدية يف النارصة، وكيف تحّولت من قيادٍة وطنيٍة تاريخية 

)رغم أخطائها املتتالية عىل صعيد النارصة( إىل قيادٍة شعبويٍة متعاونٍة مع املؤسسة اإلرسائيلية ومتهادنٍة معها!! 

وعىل الرغم من كّل ما حدث، إال أّن »ساحة املدينة« التي أقيمت هناك تحولت إىل ساحة »شهاب الدين« وسيطرت 

تدعو  ونصوٍص  ومواٍد  نرشاٍت  لتوزيع  هناك  يقف  من  وتجد  إالّ  أسبوًعا  مير  فل  الدعوة،  لنرش  تابعٌة  عليها جامعٌة 

قرآنيًة  آياٍت  تحمل  التي  اللفتات  تعليق  لذلك  وأضف  اإلسلمية،  الحركة  لدعم  أو  اإلسلم  إىل  للنضامم  اآلخرين 

مدينة  فتخطّى  الدعايئ  العمل  النوع من  انترش هذا  وقد  الرشيعة وقدسيتها،  بالحفاظ عىل  تنادي  دينيًة  ونداءاٍت 

النارصة جراء حدٍث ما، مبناسبٍة ومن دون مناسبة، إىل تعليق عباراٍت دينيٍة إسلمية عىل أعمدة اإلضاءة يف الشوارع 

يف معظم البلدات والقرى العربية، ماّم أثار االستغراب واالستهجان لنرش مثل هذه اللفتات، خاصًة يف بلداٍت وقًُرى 

يعيش فيها فلسطينيون ينتمون لدياناٍت ومذاهب فكريٍة غري إسلمية!!

عىل الصعيد الحزيب والسيايس العام

واملناطقية  العاملية  السياسية  األحداث  تطور  مع 

أدوات  تطورت  خاصًة،  واإلرسائيلية  عامًة  األوسطية 

العمل السيايس للفلسطينيني يف إرسائيل سلبًا، وإيجابًا 

وإقرار  االنتخابات  قانون  أّن  كام  األحيان!  بعض  يف 

نسبة الحسم العالية، أّدتا إىل تحرٍك فوريٍّ للعمل عىل 

إيجاد حلٍّ لهذه املعضلة السياسية، فعملت كّل األطر 

تحالٍف  خلق  عىل  واملدنية،  السياسية  والفعاليات 

لخوض  واحدٍة  قامئٍة  لتشكيل  األحزاب  من  عدٍد  بني 

متثّل  أحزاٍب  أربعة  يضّم  سيايٌس  تحالٌف  وهي  املشرتكة«،  »القامئة  اسم  عليها  أطلقوا  والتي  الكنيست،  انتخابات 

العرب يف إرسائيل، أعلن عن تشكيلها يف 23 يناير 2015م 

إرسائيل  مواطني  الفلسطينيني  متثّل  التي  األحزاب  لتوحيد 

يف قامئٍة انتخابيٍة واحدة، وهي الجبهة الدميوقراطية للسلم 

العربية  والقامئة  الدميقراطي،  الوطني  والتجّمع  واملساواة، 

املوحدة، والحركة العربية للتغيري )املصدر ويكيبيديا(. 
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زاهد عزَّت حرش

ذاب الثلج، ليطفو التطرف 
الديني اآلن، هنا!

الخلفات  أجل رأب  إقامتها، وعملت بشكٍل دؤوٍب ومتواصٍل من  الوطني« مهّمة تسهيل  الوفاق  »لجنة  تولَّت  وقد 

واالنقسامات بني األحزاب املشاركة يف القامئة، وأصدرت بشكٍل متتاٍل البيانات حول ما قامت به وما حققته من فشٍل 

ونجاح، وماّم يلُفت النظَر ملا نرُش يف بعض بيانات هذه اللجنة، بأنها افتُتحت بآيٍة دينيٍة إسلمية، و)مثااًل ال حرًصا( 

قُواْۚ «. ِ َجِيًعا َوَل َتَفرَّ ـِٰن الرَِّحيِم / َوٱْعَتِصُمواْ ِبَبِْل ٱللَّ بيانها الصادر بتاريخ 2015/01/22 الذي جاء فيه: »بِْسِم اللَّـهِ الرَّْحَ

بالدين  بالدين، وخاصًة  لها  ال علقة  إرسائيلية،  يعمل ضمن مؤسسٍة صهيونيٍة  سيايٌس  املشرتكة هي حزٌب  فالقامئة 

اإلسلمي، كام أّن القامئة تضّم يف صفوفها كافة مركبات الشعب الفلسطيني يف إرسائيل، وهذا التوجه الفئوي يلغي 

وجود اآلخرين من حساباته، كام بدأت تظهر مشاهُد من هذا القبيل يف االجتامعات الشعبية السياسية، إذ صار من 

املتّبع أن تتم قراءة »الفاتحة« وآياٍت من »القرآن« إيذانًا ببدء املهرجان الخطايب. وهذه أموٌر مل تكن موجودًة قبل 

ذلك، وهي بالطبع تُعطي استثناًء لفئٍة من أبناء هذا الشعب عىل الفئات األخرى. وعىل ما يبدو أّن هذه الظاهرة 

مستوردٌة من الوطن العريب، »أصبحت بعض القوى السياسية )التقدمية( تبدأ بياناتها السياسية بقوٍل ديني«، 

)د. فيصل الدراج، من تزوير الرتاث إىل تزوير الحارض، اليسار العريب العدد 84، كانون األول/ ديسمرب 1988(. 

فل عجب من أن يتم استرياد مظاهر وأساليب أخرى لها علقٌة باملد الديني/ التكفريي، فهناك الكثري من املغريات 

واملؤهلت التي تدعم هذا التوجه، لتستفيد منه جامعاٌت تقف عىل رأس الهرم االجتامعي والسيايس.

تتالت الخلفات بني فصائل القامئة املشرتكة عىل مدى خمسة عرشة عاًما، وذلك يف الفرتات املمتدة ما بني االنتخابات، 

يف حني تفاقمت تلك الخلفات واالتهامات املتبادلة غداة إعادة تشكيلها قبل كل انتخاباٍت جديدة ». خلل فرتة والية 

التناوب وخلفاٍت شخصيٍة وحزبيٍة  قضية  أهمها  املشرتكة  القامئة  مركّبات  بني  العرشين حصلت خلفاٌت  الكنيست 

القامئة املشرتكة بتاريخ 2018/01/08  التي يستحقها كّل حزب، هذه الخلفات تسببّت يف تفكك  عىل عدد املقاعد 

قُبيل االنتخابات للكنيست الواحد والعرشون بتاريخ 2019/04/09 ولجنة الوفاق مل تنجح يف فض الخلفات«، )وكالة 

مًعا 2020/02/10(، ونتج عن تلك الخلفات والرتاشق بالتهم املتبادلة، والرتاجع عن وضع خطٍة وبرنامج عمٍل وطنٍي 

شامٍل تلتزم به كل األحزاب املنضوية تحت لواء »القامئة املشرتكة« حالًة من االستهتار والسخرية لدى العديد من 

باب  من  حيًنا  ذلك،  حول  وانتقاداتهم  أفكارهم  بطرح  والصحفيني  الكتّاب  من  العديد  لقيام  إضافًة  الشعب،  أبناء 

الحفاظ عىل الوحدة واألهداف الوطنية وأحيانًا من باب االستخفاف مبا حققته القامئة املشرتكة من إنجازات، وقد 

عمل البعض عىل التشكيك بها والتهكم عليها. وتعود األسباب الرئيسية يف ذلك إىل وجود قًوى لها أجنداٌت فئويٌة 

خاصٌة بها، أرادت من خلل ما تثريه من ترسيباٍت أن تستغل كّل شاردٍة وواردٍة للطعن يف القوى الوطنية )اليسارية( 

املتحالفة معها، يف حني حاولت األخرية التذليل من ذلك باحتواء ما ميكن احتواءه، من خلل اتّباع أسلوب املجاملة 

خدمًة  األعىل،  األخلقي  الوطني  املستوى  إىل  الجميع  يرتقي  أن  وعىس  لعّل  الطيبة،  والنوايا  الظن  حسن  وابداء 

للقضايا األساسية التي تخدم الناس بتحقيق العدالة االجتامعية، املساواة، إلغاء القوانني العنرصية، التصدي للجرمية 

والعنف، وإنهاء االحتلل.
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املحامي رائف زريق

زاهد عزَّت حرش

ذاب الثلج، ليطفو التطرف 
الديني اآلن، هنا!

الفئوي،  مرشوعه  لحساب  يعمل  من  هناك  كان  املاضية،  سنًة  عرش  الخمسة  عرب  وتكدسها  الخلفات  تراكم  ومع   

بانتظار أن تحني الظروف املوضوعية يك يتمكن من طرح برنامجه الخاص، وليتحدى بكّل ما أويتّ من قوٍة وإرصاٍر 

دول  إىل  الجوية  الرحلت  مسار  وفتح  إرسائيل،  مع  العريب  »التطبيع«  رقعة  اتساع  ومع  طريقه،  يف  يقف  من  كّل 

الخليج، السودان واملغرب العريب، وجدت هذه الفئة ورجال األعامل وأصحاب الرأسامل العريب املتعاونة والداعمة 

التطورات،  الحركة اإلسلمية، أن تستفيد بشكٍل مبارٍش وعميلٍّ من هذه  أقسام وفئات  املرتبطة ببعض  لها، وخاصًة 

اللجئني،  وعودة  غزة  عىل  الحصار  وإلغاء  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  االحتلل  بإنهاء  الكربى  الوطنية  فالقضية 

من  تتلىش  أن  وكادت  غابت  قد  فلسطني  قضية  أّن  ويبدو  املايض،  الزمن  أدبيات  من  البعض  عيون  يف  أصبحت 

الحسابات السياسية العاملية والعربية بشكٍل ملحوظ، وهنا وجدت هذه الفئات أنّها غري ُملزمٍة باالنتظار، فرمّبا لن 

تأتيها فرصٌة مواتيٌة لفكرها وبرنامجها يف املستقبل!!

انسحاب القامئة العربية املوحدة

مع تحركات النائب منصور عبّاس يف األشهر األخرية املنرصمة، بدا واضًحا 

أّن هناك برنامًجا ومرشوًعا انفراديًا تعمل الحركة اإلسلمية عىل تحقيقه، 

اإلرسائييل«  »املسلم  بعنوان  مداخلًة  زريق  رائف  املحامي  نرش  وقد 

وعىل  املحلية  الصحف  من  عدٍد  صفحات  عىل  2020/12/02م  بتاريخ 

مواقع شبكة التواصل االجتامعي جاء فيه: 
النائب منصور عبّاس

»من هذه النقطة يتقّدم د. عباس إىل مقولٍة نظريٍّة حول فهمه للسياسة ودور رجل السياسة وأنه عىل السيايّس أاّل 

يكون ُمتوقًَّعا وأاّل يكوَن مفهوًما ضمًنا. )كل ذلك يف إطار إجابٍة عىل سؤال مذيع القناة الثانية يف الراديو عاّم إذا كان 

من املمكن أن يدعم اقرتاح قانوٍن يدعو إللغاء محاكمة نتنياهو، وتعليل رفضه بإعطاء جواٍب واضٍح حول املوضوع 

بأنّه )عىل السيايس أن يكون غرَي مفهوٍم ضمًنا(.« كام أضاف أيًضا ما ييل: »وِعلاًم بأّن الكنيست ذو تأثريٍ محدوٍد فإّن 

التأثري الحقيقّي يكون يف الحكومة وقد يصل منسوب التأثري أعىل املستويات إذا شاركنا يف الحكومة نفسها، هذا هو 

منطق د. عباس«. 

وقد جاء التحليل السيايس املنطقي الذي توّصل إليه املحامي رائف زريق من 

خلل مداخلته قبل أكرث من شهٍر ونصف، دليًل عىل الخطوة التي قطعت شعرة 

معاوية بني القامئة العربية املوحدة »الحركة اإلسلمية« وبني القامئة املشرتكة 

كتعبريٍ حقيقيٍّ لحقيقة ما يجري!! إضافًة إىل أنه دار الكثري من الكلم والتحليل 

حول ما يقوم به د. عباس من محاوالٍت لشق صفوف القامئة املشرتكة. 
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زاهد عزَّت حرش

ذاب الثلج، ليطفو التطرف 
الديني اآلن، هنا!

مفتوًحا عىل  زال  ما  الباب  أّن  فكرة  يطرحون  والتجمع،  الجبهة  من  املشرتكة  أعضاء  من  عدٌد  بقي  ذلك  كل  ورغم 

مرصاعيه أمام إعادة توحيد القامئة املشرتكة بأحزابها األربعة، ومام يثري الشفقة عىل ذلك أنهم ما زالوا يتعاملون عىل 

كون وجود »األحزاب األربعة« كحقيقٍة مل تتغري، يف حني أنه بعد فض االجتامع وانسحاب القامئة العربية املوحدة، 

صدر بياٌن عن »القامئة العربية للتغيري« - التي مل يتغري فيها أُي يشٍء منذ إنشائها- وهو: 

»مل يتم الخوض يف مسألة تركيبة أي قامئٍة جديدة. جهودنا يف العربية للتغيري مستمرٌة نحو إعادة اللحمة يف القامئة 

املشرتكة حتى استنفاد كافة الجهود«. موقع »الكرمل« )بإدارة اإلعلمي متيم أبو خيط بتاريخ 2021/01/28(، 

وهذا دليٌل إضايٌف عىل أن االتجاه يسري نحو تشكيل قامئتني النتخابات الكنيست القادمة، واحدٌة مبركّباتها اإلسلمية 

اليسارية. الوطنية  والثانية مبركّباتها 

عن  الرسمي  اإلعلن  األخبار  تناقلت  املستجدات  آخر  ومن 

تسجيل القامئة العربية املوحدة كحزٍب منفرٍد بذاته، وقد نرش 

اإللكرتونية  األوسط«  »الرشق  نظري مجيل يف صحيفة  الصحفي 

يوم الخميس 2021/01/28 خربًا تحت عنوان »الحركة اإلسلمية 

يف إرسائيل تنسحب من القامئة املشرتكة عىل خلفية التفاهامت 

مع نتنياهو«، ومام جاء فيه: 

تشكيل  عدة،  أطٍر وشخصياٍت  مع  الجنوبية(،  اإلسلمية  و)الحركة  عباس  منصور  يواصل  أن  املراقبون  يستبعد  »وال 

السابق  سخنني  بلدية  رئيس  غنايم،  مازن  مع  التقى  عباس  أّن  سياسيٌة  مصادُر  وذكرت  لـ)املشرتكة(.  بديٍل  تحالٍف 

أكّد  وقد  )اإلسلمية(.  مع  مستقلٍة  قامئٍة  إىل  لينضم  العربية(،  املحلية  السلطات  رؤساء  لـ)لجنة  السابق  والرئيس 

غنايم، أمس، أنّه اجتمع مع منصور عباس يف األيام السابقة، )ولكن مل يتم االتفاق عىل يشء(. كام كُشف النقاب عن 

اتصاالٍت بني عباس وحزب )نارصيت(، بغرض التحالف يف االنتخابات املقبلة.« 

لكنني أُرجح إضافًة لذلك أّن د. أحمد الطيبي رمبا سيتحالف مع الحركة اإلسلمية يف قامئٍة واحدٍة لخوض االنتخابات 

القادمة، مع ارتفاع وتريتها  التوتر ستسود يف األيام  القادمة، كام أسلفت آنًفا، ويف حال حدوث ذلك فإّن حالًة من 

لتصل إىل ذروتها يوم االنتخابات واملقرر إجراءها يوم الثلثاء الواقع يف 23 من آذار/ مارس 2021. 

كام سيكون هناك نوٌع من التشنج الطائفي الفئوي، الذي تستطيع أن تُجّنده الحركة اإلسلمية لزيادة دعمها ومتثيلها 

الربملاين.

17



زاهد عزَّت حرش

ذاب الثلج، ليطفو التطرف 
الديني اآلن، هنا!

إن رسد مسرية تفاقم وترية الطائفية والرصاعات املذهبية، والذي أّدى إىل استبدال العمل الوطني بشعاراته السياسية 

إىل عمٍل فئوٍي بشعاراٍت دينيٍة إسلمية يُنذر بزيادة االنقسام والترشذم أسوًة مبا حصل ويحصل عىل الساحة العربية 

عامًة والفلسطينية خاصًة، كام هو الحال بني السلطة الفلسطينية يف الضفة وسلطة غزة. وإّن هذا الواقع سيحمل 

يف طياته الكثري من التمزق الوطني واالجتامعي، كام سيزيد من اتساع رقعة العنف والجرمية! حيث ستقوم عندها 

حكومة،  تشكيل  وعند  ألحزابها،  العرب  أصوات  من  عدٍد  أكرب  باقتناصها  ذلك،  من  باالستفادة  الصهيونية  األحزاب 

البلدات  املتفاقمة يف  الجرمية  فإنها ستعمل عىل رضب عنارص  الحال،  بطبيعة  ميينيًة  والتي ستكون  »أية حكومة«، 

واملدن العربية، لتكيل بذلك التهم إىل القيادات العربية عىل أنها فشلت يف عمل أي يشٍء للتصدي للجرمية والعنف 

املسترشي، كام ستستغل ذلك لدمج عدٍد آخر من الشباب العريب يف صفوف قوات األمن اإلرسائيلية املختلفة.

عندها رمبا سنتذكر املثل القائل »أُكلت يوم أُكل الثور األبيض«، 

فرنفع الراية البيضاء، ونقوم مبا قام به الشاعر الثائر مظفر النواب يوم قال:

»فرَشُت كرامتي البيضاَء 

يف َخاّمرٍة للَّيِل

جى الشَّ َصليت 

وقَرأُت فاتِحًة 

عىل الشهداِء 

الُفصحى بالِعرِبيِة 

فََضجَّ الحاُن 

باألفخاِذ والطَرَِب«.

من قصيدٍة بعنوان 

»عن السلطنة املتوكلية والدراويش ودخول الُفرس«.

»وكفى الله املؤمنني رش القتال«.

شفاعمرو 2021/01/29م
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صفحة إخبارية 
متعلقة بقضايا 
الملحدين 

رحيل نوال السعداوي

»الميوت اإلنسان يف السجن من الجوع أو الحر أو الربد أو 

الرضب أو األمراض أو الحرشات... لكنه ميوت من االنتظار. 

الليشء  إىل  واليشء  اللزمن،  إىل  الزمن  يحول  االنتظار 

واملعنى إىل اللمعنى«.

 

السعداوي  نوال  املرصية  والطبيبة  الكاتبة  قالته  ما  هذا 

واصفًة السجن. لكن بكلامتها هذه كانت تصف بحاٍل أو 

املنتظرة  قيودها،  لكرس  الساعية  املتنورة  املرأة  حال  بآخر 

حتى يشفق عليها الرجل والقانون لينصفها، املنتظرة ألعواٍم 

وأعواٍم عّل الزمن يتكفل بتحصيل أبسط حقوقها البديهية، الحاملة مبستقبٍل أفضل لبنات جنسها املقهورات. وبالتحديد 

غري املدركات لقهرهن أو غري املعرتفات بهذا القهر وتفسريه كحكمٍة إلهية أو غري املتجرئات عىل الترصيح بهذا القهر. 

وبالتايل مستقبٌل أفضل ملجتمعها وبلدها.

انتظاٌر غري محدٍد، مرهوٌن بتطور املجتمع ككل وانسلخه عن موروثاته القبلية.

اليكاد يذكر اسمها أمامنا حتى نستذكر تلك الهادئة التي قالت ما مل يقال من قبل 

بحق املرأة يف العامل العريب واإلسلمي. كلٌم شّكل صدمًة للشيوخ بالدرجة األوىل فلم 

يعهد أحٌد أن يسمع صوتًا يعاكس ماجاء به نبيهم. والصدمة األكرب أن يكون هذا 

الصوت من أنثى.

تسعون عاًما مثريٌة للجدل. بحياتها كام مبوتها. فبمجرد أن ذُكر خرب وفاة الدكتورة 

نوال السعداوي عن عمٍر يناهز التسعني عاًما حتى تعالت أصوات التهليل وكأنه 

انتقاٌم إلهيٌّ آخر من ليليث القرن الحادي والعرشين.

بلعنها ونعتها  اكتفوا  مل يجرؤ أيٌّ من هؤالء عىل مواجهة فكرها رجٌل المرأة؛ بل 

بأشنع األلفاظ الدنيا دفاًعا عن ربهم األعىل املهان عىل يديها.
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ومن جرب مجابهتها خرج وهو يبحث عام تبقى من 

ماء وجهه مدعيًا النرص عىل إحدى الشياطني. 

الشيطانة التي خرجت لتطالب بأبسط حقوق النساء. 

من خرجت كطبيبٍة لتنادي بوجوب سن قانوٍن يجرّم 

مؤخرًا  لطلبها  املرصي   الربملان  لريضخ  اإلناث.  ختان 

بعد سنني من استجدائها ملثل هكذا قانون لكن دون 

حمٍد وال شكٍر، وغري ذلك الكثري من املطالب؛ بل ال 

زالت حتى من بعض بنات جنسها تلك اآلتية لتشوه 

حياتهن وتدمر بيوتهن وسعادتهن.

يف النهاية سيديت ال يصح إال الصحيح، ويضاف اسمك إىل الئحة رشف أحرار العامل. من قالوا ما مل يقال وطالبوا مبا مل يجرؤ 

غريهم حتى عىل التفكري به بينه وبني نفسه. 

لذاكراِك السلم من أرسة مجلة امللحدين العرب، من نورِت صفحاتها بلقاٍء منذ سنوات. والسمك الحب والتحية..

2021/3/21 - 1931/10/27

Alia’a Damascéne :إعداد

21



املوقع الرئيسي ملؤسسة احلوار املتمدن 
يسارية , علمانية , دميقراطية 

"من أجل مجتمع مدني علماني دميقراطي 
حديث يضمن احلرية والعدالة االجتماعية للجميع" 

http://www.ahewar.org
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إن طبيعة اإلنسان االجتامعية والتحيز بطباعه 

عالقاته  تُنظم  صيغٍة  إليجاد  دفعاه  ملصالحه، 

مع اآلخر، وعىل اختالف الحضارات كانت هذه 

املجتمع،  حاجة  تَستحدثها  لتغرياٍت  تخضع  النظم 

ولتطوٍر يعكسه تطور هذه الحضارات. وهذا يؤكد 

التي  األوىل  الحالة  )دراسة  القانون  تاريخ  أّن دراسة 

يف  ستقودنا  القدمية(  الرشائع  فيها  وتطورت  نشأت 

النهاية إىل القانون الوضعي )القانون املدين(

د. سمرياميس العامري

1- أمام شح وندرة املعلومات واملصادر التاريخية، سواًء املصادر الرئيسية العراقية أو حتى املراجع األكادميية األجنبية فيام 

يتعلق باملرأة األكدية، فقد تم حذف كامل فقرة املرأة يف العرص األكدي.

رٌب معبود- شيطاٌن رجيم جـ 3 
االستالب القانوين)1(
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د. سمرياميس العامري

رٌب معبود- شيطاٌن رجيم جـ 3 
االستالب القانوين

يف  زايد)2(  سعد  أحمد  وصفها  هكذا  حّي،  كائٌن  كاللغة  فالرشيعة 

أْن  أنّه ال ميكن  وأكد  والقوانني،  الرشائع  تاريخ وتطور  محارضٍة عن 

أو مجموعٍة من  أخلقيٍة  منظومٍة  إنسايٌن دون  اجتامٌع  يكون هناك 

القواعد.

واالكتشافات  الدراسات  كشفت  القوانني،  نشأة  لتاريخ  التطرق  ويف 

الرافدين؛  وادي  القديم يف حضارات  العامل  قوانني  األركيولوجية عن 

وذلك يف األلفية الثالثة قبل امليلد، فكانت األقدمية التاريخية حتى 

اآلن إلصلحات أوركاجينا، وتلتها رشيعة أورمنو، ثم قانون لپت عشتار، 

فقانون إشنونا، ليأيت أشهرها رشيعة حمورايب.

رُشّعت معظم هذه القوانني عىل أنّها ذاُت مصدٍر إلهي، لكْن مل تقترص هذه الفكرة عىل رشائع الحضارات القدمية، بل 

سنجدها يف رشائع الحقٍة أيًضا، ويف هذا الصدد، بعد أْن تم حسم مسألة األقدمية التاريخية للقوانني، جاء التساؤل التايل: 

هل أصل الترشيع إنسايٌن أم إلهي؟ وبذات املحارضة، يجيب أحمد سعد زايد عن هذا التساؤل: »كل الترشيعات ذات 

مصدٍر إنساين، عىل الرغم من أّن معظمها قُّدمت عىل أنّها من عند اإلله، لكْن وحده املؤمن بديٍن معني، مينح املصداقية 

اإللهية لرشيعة دينه، ويكّذب باقي الرشائع، أو يتّهمها بالتحريف«، وعّقب عىل فكرة )املصدر اإللهي( قائًل: »رمبا هي 

حيلة املرشع، أوجدها لضعف الرقابة العامة، ولخلق رقابٍة ذاتيٍة تعمل عىل ضامن االلتزام بتنفيذ القوانني من خلل 

فكرة الوجع النفيس ملخالفة األمر اإللهي«.

يُذكر أّن لنشأة القوانني أربعة عنارص:

1- القوة

2- الدين

3- األصل اإلثني

4- التطبيق

ألثر هذه العنارص انعكاٌس واضٌح عىل املرأة، وخاصًة قوانني األحوال الشخصية وقوانني العقوبات، إذ إّن ظهور القوانني كان يف 

ظّل هيمنٍة ذكورية، قوًة وديًنا وعرفًا وسلطة. تشري ميادة كيايل)3( يف كتابها »هندسة الهيمنة عىل النساء«)4( أّن القوانني، التي 

بدأت بشائرها منذ األلفية الثالثة قبل امليلد مع اإلصلحات يف الحضارة السومرية، شهدت أوضاًعا عاشتها األرسة بقيادة املرأة، 

وعاشها املجتمع، بالتوازي مع سيطرة اإللهة األم عىل املعتقدات، وشهدت تغرّيات الظروف االقتصادية وظهور امللكية الفردية. 

2- أحمد سعد زايد: مفكر وباحث مرصي.

3- ميادة كيايل: باحثٌة وكاتبٌة سوريٌة، حاصلة عىل الدكتوراه يف التاريخ القديم.

4- كيايل )ميادة(: هندسة الهيمنة عىل النساء؛ الزواج يف حضارات العراق ومرص القدمية، املركز الثقايف للكتاب، 2018.
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د. سمرياميس العامري

رٌب معبود- شيطاٌن رجيم جـ 3 
االستالب القانوين

يف غمرة ذلك، باتت الحاجة ملّحًة إىل مدّونة قوانني تقود الصريورة نحو أرسٍة بقيادة األب املطلقة، ومجتمعاٍت بسلطة 

اجتامعيًا  املرأة  مكانة  يف  واضًحا  تغريًا  تفرض  أن  فاستطاعت  املتفرد،  اإلله  بسلطة  دينيٍة  ومعتقداٍت  املطلقة،  امللك 

واقتصاديًا ودينيًا، وأحكمت هيمنة الرجل عىل املرأة، كام استحكم يف وسائل اإلنتاج واستأثر بالسلطة، بصورٍة استمر 

حضورها يف ترشيعات األديان التي نشأت واكتملت وتفاعلت داخل مجتمعات النظام األبوي األول، وال ريب يف أنه 

صبغها باألبوية، ولوى عنقها لتحايب ما أصبح محسوًما لصالح الذكورة من تفوٍق ومتايز اعتُقد أنه جاء بالَخلق)5(. 

نرى جليًا التحوالت التي طرأت إثَر االنتقال من مرحلٍة ألخرى، فبدا بارزًا صعود مراكز قًوى ذكورية، ومعتقداٍت دينيٍة 

بعيدٍة عن سابقتها، وسلطة امللك ممثل اإلله، والتي أّدت جميعها لخلق أعراٍف تناسب مجتمعات وادي الرافدين. وهذا 

ما أكدته ميادة كيايل، أّن االنقلب الذكوري ظهرت ملمحه واضحًة وجليًة يف حضارات وادي الرافدين، التي انبثقت فيها 

أول القوانني يف تاريخ البرشية)6(.

من هذه النقطة، ما بعد االنقلب)7( الذي طغى أثره عىل مجتمعات العامل القديم وال يزال واضًحا ليومنا هذا، سأحاول 

إظهار التشابه بني قوانني العامل القديم، واألديان اإلبراهيمية وخاصة اإلسلمية منها، التي هي املصدر الترشيعي األول 

بالنسبة ألغلب بلدنا العربية.

5- املرجع نفسه، ص17

6- املرجع نفسه، ص14

7- كان االعتقاد سائًدا حتى أواسط القرن التاسع عرش أن املجتمع الذكوري كان السائد حتى يف املجتمعات القدمية، وِقدمه من ِقدم املجتمع االنساين، إال أن هذه الفرضية قد 

تهاوت أمام النقد العلمي الذي ُوّجه إليها من ِقبل عدٍد من رواد األنرثوبولوجيا والعلوم االنسانية، حيث قاموا بتقديم األدلة الكافية عىل وجود شكٍل أقدم من املجتمع الذكوري 

وهو املجتمع األمومي، الذي ال يقوم عىل قيم الذكورة وسلطة األب بل عىل القيم األنثوية ومكانة األم، حيث أن التجمع اإلنساين األول مل يؤَسس بقيادة الرجل املحارب الصياد، بل 

تبلور حول األم التي شدت عواطفها ورعايتها األبناء حولها يف أول وحدٍة إنسانيٍة متكاتفٍة هي العائلة األمومية، خلية املجتمع األمومي األكرب. السواح )فراس(: لغز عشتار: األلوهة 

املؤنثة وأصل الدين واألسطورة.

تجدر اإلشارة إىل أّن ما ذكرتُه من تطور القوانني 

جوهريًا  ينطبق  ال  الشخصية،  األحوال  وخاصًة 

الرشيعة  تتخذ  التي  العربية  بلدنا  قوانني  عىل 

حتاًم  والتي  لها،  مصدًرا  وتأويلتها  اإلسلمية 

التي  العقلية  بهذه  تجاوزه  ال ميكن  قيًدا  تضع 

نحن عليها، خصوًصا عندما يتعلق األمر باملرأة، 

واملراجع  اآلراء  بجميع  توافًقا  حينها  سنجد 

املكوِّنة لهذه الرشيعة بالعموم، ويبقى االختلف 

بالتفاصيل التي متتد بني التشّدد واألكرث تشّدًدا.
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د. سمرياميس العامري

رٌب معبود- شيطاٌن رجيم جـ 3 
االستالب القانوين

1- قانون Ur-Nammu أوْرمَنُّو : 2047 -2030 ق.م.

حسب العديد من املصادر، حكم أورمنو عىل امتداد 17 سنًة ما بني 

middle chronol- 2112 و2095 قبل امليلد )بحسب التأريخ الوسيط

الزقورات )Ziggurat( مبختلف املدن وأمر  العديد من  ogy(، فشيّد 

ببناء زقورة أور بعاصمته عىل رشف إله القمر نانا )Nanna( املعروف 

أيضا بسني )Sīn(، واتجه لفرض األمن عقب النزاعات والفوىض التي 

.)Gutian( أحدثتها الحروب والخلفات مع الگوتيني

Un-  كان املُلك يف املنطقة األوىل يف حالة فوىض، وانتقل امللك من مدن اآللهة إىل مدن الناس، كان امللك ينتقل بني آنونجيك

 Anu آلنو Enlil وإىل أماكن بعيدٍة، ثم بعد استشارة إنليل Isin إسن ،Kish وكيش Urim أوريم ،Lagash لگاش ،ug-Ki

أودع امللك يف يد نانار Nannar، وأعطى امللك للمرة الثالثة ألوريم التي برتبتها ظل الجسم الصالح الساطع املقدس مزروًعا، 

نصب ناننار Nannar راٍع صالحٍ أوريم امللك أورمنو Ur-nammu، وأسس أورمنو اإلنصاف يف األرايض، وجعل نهايًة للعنف 

والرصاع وكان الرخاء والخصوبة يف جميع األرايض.

أورمنو أورنامو أو أور أنغور أو أور كور Ur-Nammu مؤسس سللة أور الثالثة يف بلد الرافدين )2047-2030 ق.م بحسب 

التأريخ القصري short chronology( كام أنه مؤسس أول رشيعٍة قانونيٍة يف التاريخ سبقت رشائع حمورايب بثلثة قرون.

متكن أورمنو من توحيد املدن السومرية من )أور وإريدو وأوروك ولگاش ونيپور وكيش وأداب وأوما( ضد حكم الگوتيني 

واستعاد حكم بلد الرافدين من الگوتيني الذين احتلوه وأسقطوا اإلمرباطورية األكدية ولّقب نفسه مبلك بلد سومر وأكد.

متكن أورمنو من بناء عدة معابد منها مبنى الزقورة العظيمة يف 

)أور( وكذلك قام ببناء معبٍد يف مدٍن أخرى كنيپور والرسا وكيش 

وأداب وأوما وقام بترشيع أول رشيعٍة قانونيٍة يف التاريخ.

إذًا متكن امللك أورمنو من تأسيس حكم السللة الثالثة يف مدينة 

الفرتة،  )أور( وتوحيدها مسيطرًا عىل املدن املجاورة يف تلك 

عندها كان بحاجٍة لقانوٍن يسرّي عمل هذه الدولة التي يسيطر 

عليها، ومن سلطة اآللهة أخذ السلطة التي رّشع بها أول قانوٍن 

يف التاريخ لتنظيم حياة دولة املدينة السومرية.

خاتم امللك أورمنو

زقورة أور

26
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رٌب معبود- شيطاٌن رجيم جـ 3 
االستالب القانوين

وقد تم التعرف عىل بعض أجزاء هذا القانون منقوشًة عىل لوٍح بالخط املسامري تم اكتشافه يف مدينة نفر)8( ولوٍح آخر 

يف مدينة أور، وهو يحتوي عىل مقدمٍة وعدٍد من املواد )31 مادة(.

مقدمة قانون أورمنو)9(:
تحتوي عىل ما قدمه امللك من قرابني إىل إله املدينة وتضمن نظرية التفويض اإللهي وهي ان اإلله اختار وفوض أورمنو 

ليمثله يف األرض وأشادت مبنجزات امللك وإقامة العدل بالبلد والقضاء عىل الفساد االقتصادي الذي كان يتمثل يف تعرض 

الحقول والتجارة البحرية ورعاة املوايش والثريان واألغنام للرسقة. 

واستطاع امللك أن يحقق العدل والحرية يف بلد سومر وأكد أن اليتيم مل يعد يسلم إىل الرجل الغني، وأنشأ امللك نظاًما 

لتثبيت املكاييل واملوازين.

مواد قانون أورمنو:
من أمثلة املواد التي تم التعرف عليها:

والخطوبة. الزوجية  والخيانة  كالطلق  الشخصية  األحوال  مسائل  تعالج  كانت   ،12 إىل   4 من   املواد 

تنص املادة الرابعة عىل حق الزوج بقتل زوجته الزانية وإطلق رساح الرجل الذي ارتكب معها الزنا. املادة الخامسة 

تتعلق بحالة اغتصاب رجٍل ألمٍة بكٍر، وكانت العقوبة هي تعويض مالك األمة بخمسة شواقل من الفضة. املواد السادسة 

والسابعة والثامنة كانت تحدد رشوط الطلق! 

املادة الحادية عرش تناولت اتهام شخٍص ألٍي من الزوجني بالخيانة الزوجية ووسيلة إثبات ذلك االتهام وكذلك عقوبة 

االتهام الكاذب.

وتقول االكتشافات أن امللك أورمنو قُتل سنة 2030 ق.م. بعد معركٍة أمام الگوتيني وبعد ان متكن من تحرير كامل 

الخليج السومري من السيطرة الگوتية وخلفه بعده ابنه شولجي، وسار عىل ما بدأه ابوه من إصلح وبناء يف اململكة.

بعد أن تعرفنا عىل شخصية املرشع ومكان حصول الترشيع وزمنه البد لنا أن نختم ببعض التوضيحات:

استمر حكم امللك أورمنو ما بني )2030-2047 ق.م( أي قبل ثلثة قرون من زمن امللك حمورايب الذي كان املرشع الثالث 

يف التاريخ وكان أغلب الدارسني والعامة يظنون أن رشيعة حمورايب وقوانينه هي األوىل يف التاريخ.

8- نفر أو نيبور هي ناحيٌة عراقيٌة تقع يف منطقة الفرات األوسط يف محافظة القادسية وتتبع إداريًا إىل قضاء عفك. يبلغ عدد سكان الناحية حوايل 24 الف نسمة بحسب تقديرات 

عام 2014. كانت مدينة نفر تتبع إىل مركز القضاء وقد تحولت إىل ناحية بعد الزيادة السكانية يف الناحية ووجود القرى الزراعية فيها. هي العاصمة الدينية للسومريني والبابليني، 

وتقع عىل مسافة 7 كم شامل رشق مدينة عفك، إحدى أقضية محافظة القادسية )مركزها الديوانية( التي تقع عىل مسافة 175 كم جنوب بغداد. وتقع عىل الضفة اليمنى من 

مجرى الفرات األقدم. والضفة الرشقية من شط النيل املندرس. وتأيت قدسيتها من كونها العاصمة الدينية ومقر اإلله انليل أو )أين ليل( وزوجته نينليل )نني ليل(. وقد ورد ذكره 

يف ملحمة كلكامش عىل أنه هو الذي أحدث الطوفان. وهي مقر اإلله )آنو( الذي ورد ذكره يف رشيعة حمورايب.

9- Kramer, History begins at Sumer; pp52-55 Guney and Kramer, Two Fragments of Sumerian Laws, 16 Assyriogical Studies; pp13-19.
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امليثولوجيا السومرية:
وهي مجموعة معتقداٍت حول اآللهة لدى السومريني، حيث اعتقدوا بتعدد اآللهة وتزاوجها، وأثّرت هذه املعتقدات 

عىل الحضارات التي نشأت بعد السومرية يف بلد الرافدين مثل األكادية والبابلية واآلشورية.

2-- قانون لپت عشتار)10(:
الذي كان يطلق عليه بعض  القديم  البابيل  العهد  بداية  إىل  تعود  التي  القوانني  لِِپْت عشتار Lipit-Ištar من  قانون 

الباحثون إيسني – الرسا كان مدونًا باللغة السومرية. وهذا القانون أصدره امللك لپت عشتار، وهو خامس ملوك سللة 

إيسني والذي استمر حكمة يف الفرتة )1934 – 1924 ق.م( وتضمنت نصوص هذا القانون حقوق اإلنسان يف العراق 

القديم. 

يتألف هذا القانون من مقدمٍة ابتدأت مبا ميثل كيفية انتقال الحكم إىل امللك لپت عشتار والتي استندت إىل نظرية 

التفويض اإللهي ثم النصوص القانونية ثم الخامتة.

وأن كًل من اإلله آنو وانليل قد فوضا السلطة إىل الراعي الحكيم لپت عشتار الذي سينترش عىل يده العدل يف البلد 

وسيئد الفنت والعداوة وأن الرفاهية ستعّم الشعب السومري. وكذلك تضمنت تلك الديباجة متجيًدا لإللهني آنو وإنليل 

اللذين سلاّم مقاليد الحكم إىل امللك لپت عشتار.

مضمون القانون الذي هو عبارٌة عن )37 مادة( تناولت بشكٍل عاٍم مواضيع كثريٍة تشمل املعاملت املالية مثل كيفية 

تأجري القوارب الزراعية ثم بحثت بيشٍء من التفصيل يف العقوبات التي تُفرض عىل مرتكبي الجرائم التي بيّنتها املواد 

القانونية، منها عقوبة من يستخدم عبًدا أو أمًة مملوكني لشخٍص آخر. 

وهذه هي الخامتة التي ختم بها لپت عشتار قوانينه:

أنا لپت عشتار ملك بابل املعظم وابن االله انليل، وضعت هذه القوانني ليك أحمي طبقة العبيد وأمنع اإلساءة إليهم 

وأؤكد عىل وجوب إنصافهم، وقوانيني متنع تعذيب االنسان لإلنسان، كام تضمن هذه القوانني حقوق الطفولة وكذلك 

متنع املساس بجسم الحيوان، وقوانيني تؤكد عىل املتهم بريء حتى تثبت أدانته وال يحق القبض عىل أي إنساٍن مهام 

كانت طبقته إال يف حالة ثبوت الجرم عليه، وبذلك قد قضيت عىل البغضاء والعنف يف البلد وعملُت عىل إبراز العدالة 

والصدق وجلب الخري للسومريني واألكديني)11(. 

10- تم اكتشاف قانون لپت عشتار يف مدينة نفر عام 1947 من قبل بعثة التنقيبات من جامعة پنسلفانيا األمريكية. ويذهب هؤالء املنقبون إىل القول أن قانون لپت عشتار مل يكن 

مدونًا عىل ألواٍح طينيٍة وإمنا ُدّون عىل مسلٍة كبريٍة أُنشئت يف ساحٍة يف وسط املدينة، وهذه الحقيقة كام يرى أولئك املنقبون ميكن اكتشافها من مقدمة ترشيع لپت عشتار وخامتته.

11- فخري عيل )ورود(: قانون لپت عشتار: صحيفة التآخي، 2015-12-09.
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كام تناولت بعض املواد القانونية أنواع الكاهنات والوضع القانوين ألوالد الزوجة األوىل والثانية وكذلك بيّنت حقوق 

األمة التي تلد طفًل وحقوقها وحقوق ذلك الطفل ومدى أحقيته يف املرياث فضًل عن حقوق أوالد الزوجة غري الرشعية 

ومسؤولية الرجل تجاه أبنائه من مومٍس متتهن الدعارة يف الساحة العامة، والتي تتمثل بتحمل مسؤولية تربيتهم والقيام 

بواجباته يف رعاية وتوفري املأوى والغذاء وامللبس لهم وحقوقهم يف اإلرث يف حالة عدم إنجابه أبناًء وبناٍت من زوجته 

الرشعية وكذلك بنّي عدم أحقية املومس مبشاركة الزوجة الرشعية بالسكن طاملا كانت األخرية عىل قيد الحياة وحقوق 

الزوجة. وعقوبة األب الذي يزّوج ابنته لشخٍص آخر غري خطيبها.

وكذلك عقوبة املرأة التي تتزوج بأكرث من رجٍل هي الرجم أيًضا حتى املوت. وقد أخذ بهذه العقوبة العربانيون القدماء 

يف حالة مخالفة رشيعتهم فعاقبوا بها القديس اسطيفان أول كاهٍن للمسيحيني يف بيت املقدس، وكذلك كانت عقوبة 

املرأة الزانية التي جاؤوا بها لتمُث ل أما يسوع، إال ان هذه العقوبات عىل شدتها ال تنفي التلطيف يف العقوبات التي 

جاءت بها قوانني لپت عشتار حيث نلحظ أن غالبيتها عقوباٌت ماليٌة وليست جسدية. وبصورٍة عامٍة فإن هذا القانون 

كان نتاًجا لألوضاع االجتامعية واالقتصادية التي كان مير بها املجتمع السومري.

وأنه جاء ملعالجة أبرز املشاكل التي كانت سائدًة آنذاك، إذ أنه كانت رضورًة تقتضيها تلك االوضاع. فقد أشارت املواد 

)20-25( توضيح حامية النساء )وخاصًة الزوجة األوىل الحرة من أي انتقاٍص لحقوقها يف حالة الطلق أو زواج الرجل 

من امرأٍة أخرى أو من زانيٍة من الشارع. ويبدو أن هذه املادة جاءت نتيجة استشعار سوء معاملة الرجال لزوجاتهم. 

وكذلك املادة )22( من قانون )لپت عشتار( التي أشارت إىل أنه من حق الفتاة أن تُبدي رأيها يف الزواج رفًضا أو قبواًل، 

حيث مل تكن موافقة األب املبدئية نهائيًة بل كانت تُشرتط موافقة والدتها.

وتلت تلك املواد القانونية الخامتة التي هي مبثابة عهٌد مقدٌم من 

السلطة  اللذين فوضاه  انو وانليل  اإللهان  اىل  امللك لپت عشتار 

العنف والفنت  العدل والقضاء عىل  الحكم بنرش  وسلامه مقاليد 

الخامتة  تضمنت  وكذلك  السومري  للمجتمع  الرفاه  وتحقيق 

هذا  مواد  تغيري  عىل  يتجرأ  مبن  ستحل  التي  اللعنات  استنزال 

القانون او يكتب اسمه عليه. 

باللغة  دينيٍة  تراتيل  بصورة  مكتوبٌة  القانونية  املواد  كانت  وقد 

األكدية  باللغة  كُتبت  أخرى  نصوًصا  هناك  أن  كام  السومرية 

أنه فيه  يقول  عشتار  لپت  للملك  نٌص  أبرزها  ومن   السامية 

»أقام وأسس العدالة يف جميع بلد سومر وأكد«.
لوح يحوي بعًضا من قوانني لپت عشتار من حوايل 1860 ق.م
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ويلحظ عىل املواد القانونية التي كان يتكون منها قانون لپت عشتار أنها متأثرٌة برشيعة أورمنو، إذ يرى األستاذ رشيد 

فوزي بهذا الصدد: »أن رشيعة لپت عشتار احتذت بالنموذج األول وهو قانون أورمنو يف معظم ما جاء يف الرشيعة«.

3- قانون إشنونا أو قانون بلالما)12(
الوادي  الرافدين ومملكًة للعموريني، وتقع يف  إشنونا Eshnunna كانت مدينًة يف بلد 

تل محمد،   - )تل حرمل  الحايل  أسمر  تل  عليها يف موقع  العثور  تم  دياىل.  السفيل من 

شاداپّوم Shaduppum(، عرث عليها عامل االثار العراقي طه باقر بني عامي 1945 و1947.

تشري قوانني إشنونا إىل مجموعٍة ترشيعيٍة تعود إىل النصف األول من القرن الثامن عرش 

قبل امليلد، وقد كُتبت باللغة األكدية. ويعترب أقدم من قانون حمورايب بحوايل نصف قرن، 

وبلالما Bilalama هو ملٌك ململكة إشنونا، وُعرث عىل قانون إشنونا يف لوحني من الطني 

ومل تبقى من بنوده واضحًة سوى 61 مادٍة فقط لحظة العثور عليه.

بالنسبة للعديد من العلامء، ويبدو أن هذه املجموعة تنسب إىل امللك دادوشا )1788-1780 ق.م.( وبالتايل فإن صياغة 

من  مستوحاًة  تكون  قد  أنها  بابل، حتى  يف  )1792-1750 ق.م.(  لعهد حمورايب  معارصًة  تكون  القوانني سوف  هذه 

القوانني الشهرية لهذا امللك )رشيعة حمورايب(، لوجود العديد من أوجه التشابه بينهام.

املسائل  ببعض  اهتم  قد  كان  مرشعها  أن  املواد  هذه  دراسة  من  ويظهر 

االجتامعية. من ذلك وضع حٍد أدىن ألجور العامل، وتسعري بعض السلع، 

إىل  إشارٍة  أول  القانون  فقد وردت يف هذا  إىل طبقات.  املجتمع  وتقسيم 

تقسيم املجتمع العراقي القديم إىل طبقاٍت ثلٍث هي طبقة األحرار، وطبقة 

شكينوم، وطبقة العبيد)13(. 

إال أن صاحب الرتجمة )كوشة( أعاد النظر يف ترجمته األوىل وأجرى بعض التعديلت عليها ونرُشت الرتجمة الجديدة عام 

1956م. وظهر قبل عدة سنواٍت كتاٌب جديٌد يضيف بعض التصحيحات عىل القانون نفسه ودون هذا القانون باللغة 

البابلية. وهذا يؤكد أن اللغة البابلية أصبحت تستخدم يف املجاالت الرسمية أكرث من استخدام اللغة السومرية)14(.

12- سميت )إشنونا( )تل اسمر اآلن( نسبًة إىل عاصمتها، حيث ازدهرت يف هذه املنطقة حضارة وادي الرافدين منذ أواخر العرص )الحجري املعدين( وقد شملت األرايض الخصبة 

بني مثلث دجلة ودياىل وسفوح مرتفعات )زاغروس( رشقًا وتعد من الدويلت املهمة يف العرص البابيل القديم. وقد جاورت دولة إشنونا بلد عيلم وبلد آشور وبلد أكد، مام جعلها 

ذات أهمية خاصة يف تاريخ حضارة وادي الرافدين.

13- الحافظ )هشام( : تاريخ القانون، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1980، ص 42-41.

14- رشيد )فوزي(: الرشائع العراقية القدمية، دار الرشيد للنرش، 1979، ص83.

بعض متاثيل تل أسمر

متثال طه باقر
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ويُلحظ أن بعض نصوص هذا القانون لها مثيٌل يف القوانني السومرية مثل قانون أورمنو، وقانون لپت عشتار. وأن رشيعة 

حمورايب قد اقتبست بعض هذه النصوص، وهذا ما دعا بعض الفقهاء إىل القول بأن قانون أشنونا يُعّد همزة الوصل بني 

القوانني السومرية والقوانني الجزيرية وخاصًة البابلية)15(. 

ويحتوي هذا القانون عىل مقدمٍة قصريٍة كُتبت بالسومرية، وهذه املقدمة ناقصٌة وتختلف عن مقدمات القوانني األخرى 

بأنها مل تقتبس منها شيئًا يُذكر ونالت األحكام الجزائية النصيب األكرب من هذه املواد شأنها يف ذلك شان سائر القوانني يف 

وادي الرافدين. كام عالج القانون مسائل قانونيٍة متفرقٍة أهمها تحديد أسعار بعض السلع، واإليجار، والقرض، والوديعة، 

والزواج، والطلق، والتبني، واالعتداء عىل أموال الغري، واألرضار املتسببة عن الحيوانات واألشياء)16(.

املادة ال28 من قانون أشنونا يف بابل 1840 ق. م. تنص عىل اآليت: 

»إذا تزوج رجٌل امرأًة بدون سؤال أبيها وأمها ومل يُِقم وليمة ليلة الزفاف ومل يكتب بذلك عقًدا مختوًما مع أبيها وأمها 

فل تكون هذه املرأة زوجًة رشعيًة له حتى ولو عاشت يف بيته سنًة كاملة«.

5- رشيعة حمورايب )1750-1792 ق.م(:
قانون حمورايب املعروف برشائع حمورايب هو من أشهر النصوص القانونية 

ككٍل،  العراقية  للحضارة  نؤرخ  أن  نريد  ال  بحثنا  ويف  كاملة.  وصلتنا  التي 

قانون  صدور  تاريخ  ويرجع  اليها،  باإلشارة  ونكتفي  فيها  للقانون  ولكن 

حمورايب إىل السنوات االخرية من حكم امللك حمورايب، إذ اختلف الباحثون 

استوجبته  قد  القانون  وكان صدور  الترشيع،  تاريخ  تحديد  يف  واملؤرخون 

وادي  بلد  موحدٍة يف  دولٍة كربى  لقيام  فنتيجًة  وقتذاك،  املجتمع  ظروف 

الذين  امللوك  أشهر  من  يُعّد  الذي  حمورايب  امللك  قيادة  تحت  الرافدين 

حكموا بلد وادي الرافدين )1792-1750 ق، م(، سادس ملوك سللة بابل 

األوىل، تلك الدولة التي انضوت تحت لوائها املدن والدويلت التي كانت 

واقعًة تحت سيطرة السومريني واألكديني والساميني واآلشوريني لتحقق من 

خللها الوحدة السياسية.

ولغرض تكملة تلك الوحدة السياسية بوحدٍة قانونيٍة، تطلب األمر ترشيع 

قانوٍن خاٍص مبملكة بابل املوّحدة يسود عىل البلد جميعها بصفته القانون 

املوّحد لتلك البلد.

15- مسكوين )صبيح(: تاريخ القانون العراقي القديم، ط1، مصدر سابق، ص97.

16- العبودي )عباس(: تاريخ القانون، نرش، وطبع، وتوزيع مديرية دار الكتب، املوصل، 1988ص99.
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وقد اكتُشف قانون حمورايب منقوًشا عىل لوحٍة حجريٍة من حجر الديورايت األسود بارتفاع 2,25م وقطر 60 سم عىل 

شكل اسطوانٍة ُدعيت مبسلّة حمورايب، والنسخة األصلية موجودٌة يف متحف اللوڤر يف باريس.

أنا حمورايب امللك العظيم، لذوي الرؤوس السوداء 

الذي أهداين إياهم أنيل وأعطاين مردوخ رعايتهم، مل أكن مهِمًل

وبحثت دامئًا عن أماكن آمنٍة، وجعلت النور يرشق عليهم 

بالسلح القوي الذي منحتني إياه اإللهة عشتار

أبعدُت األعداء يف األعىل واألسفل 

وأسعدُت البلد

وجعلُت سكان القرى عىل األعشاب يربضون 

أنا الراعي الشايف 

يف حجري حضنت سكان بلد سومر وأكاد

أنقذتهم بحكمتي، يك ال يظلم القوي الضعيف 

كتبت كلاميت القيمة عىل مسلتي

ونصبتها أمام متثايل املسمى ملك العدالة 

بناء عىل أمر شمش ومردوخ

يجب أال تجد كتابايت ما يزيلها

يجب أن يذكر اسمي بالخرب اىل األبد 

عىس ان يحافظ امللك

الذي يوجد يف البلد 

عىل كلامت العدالة التي كنبتها عىل مسلتي

وقد صاغ امللك حمورايب ترشيعه صياغًة فنيًة قريبًة من صياغة القوانني الحديثة بالرغم من أن بعض النصوص الواردة 

القانون،  السائدة وقت ترشيع  والتقاليد  واألعراف  لقانونه  السابقة  للترشيعات  وتأكيٍد  تجميعٍ  عبارًة عن  كانت  فيه 

وبعضها اآلخر ميثل حلواًل جديدًة تتفق مع التطور االجتامعي واالقتصادي الذي ساد يف عرصه، والقسم االخري كان عبارًة 

عن تقريٍر ألحكاٍم رصيحٍة بخصوص املوضوعات التي كان العرف غامًضا بشأنها ومل تحتويها قواعده أو كانت أحكامها 

تثري خلفًا بني املفرسين.
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-أ- قانون حمورايب:
مثًل مببدأ  أخذ  العدالة واإلنصاف، فقد  تقوم عىل مبدأ  التي  األحكام  العديد من  بتقريره  قانون حمورايب  امتاز  وقد 

الرضورة وإساءة استعامل الحق للفرد وحامية العامل وتنظيم شؤون املرأة والقصاص يف الجزاء.

كام امتاز بتحرره من الشكليات، فكان للدليل الكتايب الصدارة يف موضوع اإلثبات وال نغايل إذا قلنا أن بعض املبادئ التي 

تضمنها قانون حمورايب مل يتوصل املرشعون يف القوانني الحديثة إىل األخذ بها، وبعضها قد أُخذ به يف زمٍن قريٍب، وقد 

احتوى القانون عىل ثلثة مباحث رئيسة.

املبحث األول: مقدمة قانون حمورايب.

املبحث الثاين: منت قانون حمورايب.

املبحث الثالث: خامتة قانون حمورايب

وفيام يخص املبحث الثاين فقد عمد الباحثون إىل توزيع مواد وقوانني حمورايب عىل قسمني رئيسني هام:

القسم العام:
وهو كل ما يتعلق بالقانون العام باملفهوم الحديث كالقانون الجنايئ والدستوري والتجاري واملايل واإلداري، وقد وزعوا 

املواد التي تخص هذا القسم، بغض النظر عن تسلسلها الوارد يف أصل القانون إىل فروع القسم العام، كالنصوص التي 

تتعلق بالقانون الدستوري وشكل املُلك ووظيفة املَلك وشؤون الجيش وإدارة الحرب، وما يتعلق بالقانون الجنايئ مثل 

تحديد الجرائم والعقوبات.

أما الثاين فهو القسم الخاص:

علقٌة  له  ما  كل  الخاص، وهو  بالقانون  املواد  من  يتعلق  ما  بتوزيع  قاموا  فقد 

بنظام املجتمع واألرسة وما يدخل يف نطاق قانون األحوال الشخصية واملعاملت 

والتعاقد ونظام امللكية والقروض ونسب الفوائد وتنظيم شؤون الرقيق.

حمورايب يستلم رشيعته من اإلله )شمش( إله 

الشمس ونور الحكمة 

)متحف اللوڤر باريس- فرنسا(
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-ب- من ربٍة مقدسٍة متوجٍة إىل جاريٍة جنسيٍة:
إىل عهد قريب ظلت قصة أسطورة آدم وحواء، تخيم بظللها عىل موروثنا الثقايف والحضاري واإلنساين. وساهمت بشكٍل 

أو بآخر برتكيز النظرة الدونية للمرأة وتَشكُّل النظرة الكونية ككٍل تجاه هذا الكائن. حيث باتت صورة املرأة مرتبطًة 

بالخطيئة األوىل، وهو ما متثّل عرب األزمنة إىل الوجدان الجمعي لألفكار وأضحى تقبًّل لهذه الصورة. فتبني روايٍة أحاديٍة 

 Enûma )17(بشأنها اقتىض تناقض التفكري العلمي وقيم التحليل املعريف ال سيام بعد أن تم اكتشاف ألواح اإلينوما إيليش

Eliš وفك الكتابة املسامرية وخروج ترجامت األساطري الرافدية وحدوث ثورٍة يف تاريخ األنرثوپولوجيا، أظهرت للعامل أن 

العهد القديم ليس أقدم كتاٍب وأزاحت الستار عن تلك الحقبة التاريخية الغامضة. فعبادة اإللهة األنثى انترشت بكل 

العرص الحجري الحديث )النيوليتي( يف كل العامل القديم، ولكن فك رموز الكتابة املسامرية بنّي متيّز حضارات وادي 

الرافدين، فاكتمل يف سومر الدين بعنرصيه: األسطوري والطقيس. 

فعبادة اإللهة األنثى شّكلت العينة األكرث خصوصيًة لدراسة املجتمع األبوي ونشوئه، وهنالك علقٌة تبادليٌة ما بني جنس 

ل عىل األرض ال بد أن يواكبه تغرٌي وارتياٌح عىل  اإلله وسيطرة الجنس املقابل له عىل األرض. ولهذا فإن ما حصل من تبدِّ

مستوى املفاهيم واملعتقدات الدينية. فـاإلينوما إيليش مثّل عىل نحٍو دقيٍق ما حصل من انقلٍب عىل اإللهة األم، مام 

ولّد سؤااًل من مجتمع ما قبل بابل، هل كان مينح سيادة املرأة أو عىل األقل تسيدها. وأصبح الحال عليه يف عهد اإلله 

الذكر مردوخ وهل االنقلب الذكوري الذي حدث عىل صعيد اإللهة كام صوره اإلينوما إيليش، مل يكن سوى صورٍة عن 

انقلٍب آخر عىل األرض طوال املجتمع األمومي وترك آثاره عىل اإلينوما إيليش، فخرجت متجد الذكورة يف شخص مردوخ 

وتفرده وتريس وتؤسس للعنف، وبات هذا هو الطابع الغالب عىل الحضارات األبوية اللحقة. 

اإلينوما إيليش قّدمت صورًة لآللهة تنبع من واقعٍ حقيقٍي عىل األرض عاشته املرأة والرجل، هذا الواقع فرضته الظروف 

التاريخية مبناخاتها وتداعيات متغريات االقتصاد والرتاكم املعريف والثقايف، فالهجرات التي شهدتها بلد الرافدين مزجت 

ما بني املزارع والصياد، أدت اىل صعود الرجل املحارب وتوليه القيادة، فنسب لنفسه تفويًضا إلهيًا وسن قوانينه. تأييد 

اإلله ُعّدل يف األسطورة السومرية بحلٍة تناسب مقياسه، مثّلت فيها اإللهة األنثى السكون والفوىض والطبيعة. ومثّل فيها 

الذكر الحركة املتجددة التي فرضتها أول حادثة قتل؛ األوىل بني االلهة، ورفضتها اإللهة تيامت بسؤالها التاريخي: »كيف 

ميكننا السامح بزوال ما خلقناه«. وكأن الذكر متبدأ العنف واملرأة حامية للحياة.

17-  واحدٌة من أشهر أساطري الخلق البابلية، وأول من فك رموز هذه القصيدة كان جورج سميث يف 1872 ثم تُرجمت هذه القصيدة إىل أكرث من لغة، ومن أقدم هذه الرتجامت 

الرتجمة الفرنسية التي مل تعد صالحًة اآلن، بالنظر إىل الرتجامت الحديثة التي متت سنة 1989م. وقال البعض أن تاريخ القصيدة يرجع إىل األلفية الثانية قبل امليلد، بينام قال آخرون 

»يعود تاريخ كتابتها إىل القرن العارش قبل امليلد، ولكنها نشأت قبل هذا التاريخ. ويقول األب سهيل قاشا، كانت القصة األوىل للخلق هي السومرية نحو 3000 ق.م. ثم تبعتها 

نصوٌص بابليٌة يف منتصف األلف الثاين قبل امليلد )أي نحو 1500 ق.م( وكان آخر نٍص هو ملحمة الخلق البابلية )إينوما إيليش( التي أخذت شكلها النهايئ يف القرن السابع قبل 

امليلد.. وقد نُظمت أصًل يف األلف الثاين قبل امليلد، ويف كل النسخ يلعب مردوخ الدور الرئييس. وقد بقيت هذه امللحمة تُتىل يف اليوم الرابع من احتفاالت رأس السنة ال»أكيتو« 

من شهر نيسان وملدة ألفي عام يف بابل. تُذكر الناس بسيادة النظام عىل الفوىض. وقصص الخلق املتعددة ال تختلف يف جوهرها الفكري. إمنا كانت تعدل جزئيًا مع تبديٍل يف أسامء 

اآللهة، حسب الهيمنة السياسية لكل مدينٍة، ألن لكل مدينٍة إلهها الرئييس، فبعد أن كان )إنليل( هو الخالق يف القصة السومرية أصبح )مردوخ( يف البابلية، واستعيض عن )إنيك( 

و)آيا(«. د- عزيز )كرم محمود( - أساطري التوراة الكربى وتراث الرشق األدىن القديم ص 55. قاشا )سهيل(: أثر الكتابات البابلية يف املدوَّنات التوراتية ص 110، 111.
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ملاذا تحولت املرأة من إلهٍة يف السامء وملكٍة مقدسٍة عىل األرض لتكون شيطانًا رجياًم لتمنع الرجل من الخلود؟

إن االنقلب الذكوري الذي أطاح باألولوية األنثوية تزامن مع نشوء املؤسسة الدينية التي انبثقت بوصول املجموعات 

النيوليتية اىل أعتاب التاريخ وظهور اقتصاد أمن الوفرة وفائض اإلنتاج، ما يعنى أن تحوالت االجتامع مرتبطٌة باالقتصاد 

وأشكاله وأمناطه وبالتايل تربط مبا هو روحٌي وديني. 

ذكر  قوة  وفهم  التدجني،  هذا  من  التخصيب  يف  دوره  إىل  الرجل  تعرّف  الحيوانات  وُدّجنت  الزراعة  تطورت  عندما 

ومع  املرأة.  إخضاع  قوٍة ساعده عىل  كعنرص  منها  االستفادة  فعمل عىل  الحيوانية،  الغزيرة  االغتصابية يف  الحيوانات 

اكتشاف املعادن وتصنيع األدوات املستخدمة يف الصيد والزراعة، استطاع الرجل السيطرة عىل العملية اإلنتاجية وساهم 

تراكم النظام، فكان تقنني الزواج، والتأكد عىل طهورية الزوجة كضامٍن للنسب األبوي وتعّزز الخط األكرب من العناية 

والحامية وصيغت القوانني لصالح األب كممثٍل للملك وممثٍل لإلله يف وقٍت تعاظمت فيه الحروب والتوسع العسكري 

واإلمرباطوريات، ما ساهم يف ظهور الترشيعات لتقّنن ال الزواج وتوحده، بل لتقّنن خدمات املرأة الجنسية، فتحولت من 

كائٍن له كل الحقوق إىل يشٍء ميكن امتلكه كأي مقتنياٍت أخرى.

 وقد ترافق االنقلب الذكوري عىل املجتمع األمومي بتدهور مكانة املرأة ونزولها من مرتبة اإللهة إىل شيطاٍن رجيم.

بعد أن كان عرش اإللهة ميثل دميقراطيًة تعدديًة ومكانًة متفردًة لإللهة تحّول إىل ظهور اإلله الواحد املتفرد الذي نجح 

يف اإلطاحة باإللهة األم. وأمام تفرد اإلله الذكر، انحرص دور اإللهة األم بالحب والخصب. 

ورغم هذا االنقلب الذكوري عىل رمزية 

تحظى  أن  من  املرأة  متكنت  اإللهة، 

مبكانٍة عاليٍة يف حضارات وادي الرافدين 

من خلل رمزية اإللهة األم إنانا-عشتار 

وتجُذر عبادتها يف ضمري االنسان، وهذا 

بناتهم  بوهب  امللوك  استئثار  يربر  ما 

السيايس  الدهاء  من  كجزٍء  للكهنة، 

العظمى  فالكاهنة  حكمهم،  ولتثبيت 

هي املرشحة للزواج املليك.
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ترجمة وتقديم

أسامة البني 

)الوّراق(

الفكرية  املصادر  يف 
الحديث)1(  لإللحاد 

األول   الجزء 

مقدمة املرتجم:مقدمة املرتجم:
إن من املستحيل عىل من يعيش يف خضم أحداٍث أن يرى كل جوانب ما يحدث إن من املستحيل عىل من يعيش يف خضم أحداٍث أن يرى كل جوانب ما يحدث 

أو أن يدرك تبعاته، أو يصل مرحلًة كافيًة من التجرد تسمح له برؤية ما يحدث أو أن يدرك تبعاته، أو يصل مرحلًة كافيًة من التجرد تسمح له برؤية ما يحدث 

بدرجٍة عاليٍة من املوضوعية. من ناحيٍة أخرى، فإن وجود وعٍي ذايٍت ينطوي عىل بدرجٍة عاليٍة من املوضوعية. من ناحيٍة أخرى، فإن وجود وعٍي ذايٍت ينطوي عىل 

قدٍر من النظر إىل الذات أثناء األحداث هو وجهة نظٍر مميزٍة ال تتوفر ملن سيأيت قدٍر من النظر إىل الذات أثناء األحداث هو وجهة نظٍر مميزٍة ال تتوفر ملن سيأيت 

الحًقا لينظر يف تلك األحداث من حيث هي ماٍض قد انتهى وانقىض.الحًقا لينظر يف تلك األحداث من حيث هي ماٍض قد انتهى وانقىض.

1- كان العنوان األصيل باإلنجليزية »On the Intellectual Sources of Modern Atheism«، وقد متت الرتجمة عن مقال نرُش 

يف املجلة الدولية لفلسفة الدين International Journal for Philosophy or Religion. املجلد 45، ص 11-1. عام 1999. من 

منشورات دار كلوڤر األكادميية Kluwer Academic Publishers يف هولندا. وقد تم تقديم نسخة سابقة من املقال يف االجتامع 

التاسع واألربعني للجمعية امليتافيزيقية األمرييكية Metaphysical Society of America والذي تم عقده يف جامعة كارولينا الجنوبية 

University of South Carolina يف مارس آذار عام 1998.

 بقلم: لُِوي ُدوپْريه
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لُِوي ُدوپْريه

يف املصادر الفكرية 
لإللحاد الحديث جـ 1

تحوالٍت  نعيش يف خضم  أننا  إذ  كملحدين عرب،  اليوم  حالنا  هذا 

تاريخيٍة فريدٍة، مّكنت املنشّقني عن الدين اإلسلمي يف املجتمعات 

اإلسلمية من أن يظهروا للعلن، حتى وإن كان ذلك من وراء قناع 

بعض  يف  اليوم  اإلنرتنت  منصات  توفرها  التي  الوهمية  الشخصية 

األحيان، ورمبا األهم أنه صار مبقدورنا التواصل وتكوين مجتمعاٍت 

يف فضاء اإلنرتنت وحتى عىل أرض الواقع يف بعض األحيان. ليس هذا 

التحول منفصًل عن التحوالت األكرب التي مير فيها العرب املسلمون 

من  وَعرٌَض  منه  بل شٍك جزٌء  إمنا هو  األخريين،  القرنني  مدى  عىل 

أعراضه. 

ومام ال شك فيه أن من املفيد رؤية ما مر به من سبقونا ممن عاشوا يف مجتمعاٍت دينيٍة تآكل فيها الدين مع الوقت 

ليخلق فسحًة للتفكري املستقل عن التفكري الديني ومنط الحياة الدينية، عىل أن نُبقي نصب أعيننا حقيقة أن التاريخ 

ال ميكن أن يعيد نفسه وأن لكل حضارٍة وثقافٍة خصوصياتها ومسارها التاريخي. فام إن أبقينا ذلك يف أذهاننا، استطعنا 

استبصار بعض أموٍر قد تُعيننا عىل فهم بعٍض مام منّر نحن به. عىل أن دراسة تاريخ اإللحاد لدى العرب ليست باألمر 

الجديد، فقد قام الفيلسوف املرصي املوسوعي عبد الرحمن بدوي بإنتاج بحٍث بالغ األهمية بعنوان »من تاريخ اإللحاد 

يف اإلسلم« تناول فيه فرتًة بالغة األهمية من تاريخ تطور الفكر اإلسلمي ال ميكن إهاملها يف خلق التصور الذي ننشده، 

وال بد من االستناد إىل مخرجاتها يف أي محاولٍة جادٍة لبناء تصوٍر من هذا القبيل. ومقال دوپريه الذي بني يدينا، وإن 

كان يُلمح إىل هؤالء الفلسفة املسلمني، إال أنه ال يستفيض يف الحديث عن تاريخ اإللحاد بني املسلمني. 

الفلسفة واملفكرين  له  ما تعرض  املقال، فليس غريبًا عنا  لبعض ما سيذكره  التاريخ اإلسلمي  مثة أحداٌث موازيٌة يف 

املسلمني عندما خرجوا عن نطاق الفكر الديني ومزجوا فلسفة وعلوم اإلغريق والفرس وغريهم يف سياق فكرهم. إال أن 

بؤرة الكلم طبًعا ترتكز يف أوروپا وفكرها. فهل هذا يتّصل بنا؟

إن الحضارة الغربية كام نعرفها اليوم مبحاسنها ومساوئها هي حصيلة تاريٍخ طويٍل كان للرصاع مع الدين دوٌر كبرٌي يف 

تشكيله، ودور الدين مل يكن دوًما سلبيًا، بل ميكن رؤية جوانب بّناء له، كحال أي عامٍل أصيل يف املجتمع. فام الذي ميكن 

استقاؤه من قراءة ذلك التاريخ ومحاولة فهم حركته وما أدى إليه؟ لكن النقطة األهم ليست فقط يف قراءة تاريٍخ انتهى، 

فحضارة العوملة اليوم، هي حضارٌة عامليٌة تسود كثريًا من مناحيها حضارة الغرب، مام يعني أن تاريخ تلك الحضارة ال 

يعني أهل الغرب فقط وإمنا كل من تطاله العوملة عىل وجه الكوكب. ليس هذا متجيًدا للغرب أو اختزااًل لحضارة العامل 

إىل منٍط واحٍد من الحضارة، فالوضع أعقد وأثرى من ذلك، لكن من الحكمة إدراك مدى تأثري املسار التاريخي الذي 

اتخذه الغرب والذي كان له عميق األثر يف تشكيل خربة اإلنسان املعارص أينام كان. 
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ولعل اإللحاد العريب اليوم يرتبط بشكٍل مبارٍش مبخرجات العوملة والتطور 

مبجريات  ارتباطه  من  أكرث  الغرب  عىل  واالنفتاح  واملعريف  التكنولوجي 

أهل  جمع  جداًل  أجدادنا  فيها  خاض  التي  والعباسية  األموية  العصور 

الفكر والعلم من جهة وأهل الدين من جهة أخرى، ولكن يوجد تشابٌه 

التي  الحضارات  نتاج  مع  آنذاك  املسلمني  تفاعل  بني  تجاهله  يصعب 

العاملية ذات األسس  نتاج الحضارة  اليوم مع  سبقتهم وتفاعل مسلمي 

الغربية اليوم. لذا، فرغم أن الكلم هو عن أسس اإللحاد بنكهته الغربية، 

إال أنه أيًضا حديٌث عن اإللحاد لدى العرب وحديٌث عن تياراٍت ثقافيٍة 

تتعدى اإللحاد وتَسم ثقافة العوملة ككل عىل محاسنها ومساوئها.

ولعل من أبرز ما قد سيستقيه القراء من هذا العرض التاريخي هو الدور الذي لعبته الربوبية يف االنتقال إىل اإللحاد عرب 

خلق تآكٍل يف مفهوم التعايل الذي يجعل الله خارج نطاق التفكري والتفكر. فاملسألة هنا ال تقترص عىل خوض امللحدين 

يف الفلسفة، وإمنا تتعداه إىل جر املؤمنني أنفسهم للخوض فيها، فيتحول املؤمن نفسه بعقلنته لدينه كحليٍف غري مبارٍش 

للملحد، يهدم كلهام الدين بنفس املعول، وإن اختلفت وجهات النظر والدوافع. 

التهافت، وكلها  تهافت وتهافت  والغزايل من  ابن رشد  التي جرت بني  املساجلة  املسلمني  ذاكرة  ببعيدٍة عن  وليست 

حصلت يف سياٍق فلسفٍي ترك انعكاساٍت طويلة األمد عىل التفكري الديني لدى املسلمني إىل اليوم، وهذه كانت املساجلة 

األشهر لكنها ليست الوحيدة. والنقطة هنا أن هدف الغزايل يف ذلك كان إعلء العقل عىل النقل، وهذا يقابل بشكٍل كبريٍ 

تلك البذرة التي أنبتت االبتعاد عن التعايل والتوجه نحو الحلول واملحايثة يف أوروپا كام يبني هذا املقال. 

وليس علينا أن نتكهن كثريًا بصدد النتائج، فلدينا اليوم إضافًة إىل امللحدين أصواٌت مثل عدنان إبراهيم الذي يعتربه 

الكثريون املرحلة األخرية التي تسبق ترك الدين، نظرًا للدرجة التي يُعمل فيها العقل والعلم ويعطيهام أولويًة ينأى عنها 

الكثري من أهل الدين التقليديني، رغم وجود مركبٍة خرافيٍة العقلنيٍة يف فكره تبقيه يف حظرية اإلميان.

يقول دوپريه يف املقال بصدد مقدمات اإللحاد يف أوروپا: »ما املكّون الذي لعب دوًرا حاساًم يف والدة اإللحاد الحديث؟ 

يبدو أن ذلك املكّون هو اختزال الفعل اإللهي الخالق إىل فعٍل سببي«. وإن كان ذلك صحيًحا، فإن بذور هذا النوع من 

رِْض فَٱنُظُرواْ 
َ
اإللحاد كانت موجودًة بالنسبة للمسلمني يف القرآن نفسه، الذي يحث الناس قائًل مثًل: ﴿قُْل ِسرُيواْ ِف ٱْل

 ٱْلَلَْقۚ ﴾ )العنكبوت: 20(، وهي آيٌة تتناقض يف روحها مع الفعل اإللهي الغامض املمتنع عن التقيص البرشي 
َ
َكيَْف بََدأ

ْن َيُقوَل َلُ ُكْن َفَيُكوُن﴾ )يس: 82(. 
َ
َراَد َشيًْئا أ

َ
ْمُرهُ إَِذا أ

َ
والذي تشري إليه اآلية التي تقول: ﴿إَِنَّما أ
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لكن هذه البذور منعتها الظروف التاريخية من النمو، وإْن إىل حني. ال بل إن حجة البعرة التي تدل عىل البعري – والتي 

ال ينفكون يشريون إليها – بحد ذاتها تنضوي تحت نفس الفئة التي تَُعقلن الدين والفعل اإللهي وتنزله إىل مستوى 

البرش حيث يصري من املمكن تفكيكه وفّض ُعراه واختزاله إىل سلسلة أسباٍب ونتائج قابلٍة للدرس والتمحيص. 

وهذا ما نراه اليوم، لدى املؤمنني عموًما وليس فقط املسلمني، عندما يتساءلون مثًل: »َمن« الذي فّجر االنفجار العظيم 

وسبّب الكون؟ فيقّدمون نفس رد توماس األقويني: 

.Et hoc est quod omnes vocant Deum »وهذا الكيان هو ما نسميه الله«

طرٍق  مفرتق  إىل  ذلك  بعد  نصل  لكننا 

سلك فيه األوروپيون مسلًكا اختلف عن 

مسلك املسلمني متثل يف تطوراٍت هائلة يف 

الفيزياء عىل يد غاليليو ونيوتن )وغريهم(. 

وحتى ندرك هذا االختلف وأثره علينا أن 

نعود ونرى األصول املشرتكة بني األوروپيني 

املسيحيني واملسلمني يف اعتامد كل الطرفني 

اليونانية، وباألخص فلسفة  الفلسفة  عىل 

أرسطو، والتي سادت لقروٍن طويلٍة لدى 

الطرفني كرافٍد للفكر اللهويت. 

وعىل الرغم من أهمية فكر أرسطو إىل اليوم، إال أن التمسك به كأساٍس ال يتغري أدى إىل ترسيخ أخطاٍء فادحٍة واعتبارها 

مبادئ ال تتزعزع، ويف سياقنا هنا تختص املسألة مببدأ القصور الذايت الذي كان خافيًا عىل أرسطو وأتباعه من مسلمني 

ومسيحيني خلل العصور الوسطى، إذ كان يسود اعتقاٌد بحاجٍة لفاعٍل يديم حركة أي يشٍء يتحرك، وهو ما نتحّصل عليه 

من خربتنا اليومية. 

وما اكتشفه غاليليو ونيوتن هو أن الحركة ال تحتاج فاعًل يدميها، وكان إدراك هذه الحقيقة أساس قانون نيوتن األول 

)قانون القصور الذايت(، والذي كان يف صلب الثورة العلمية التي بدأت مع نيوتن وال زلنا يف خضمها إىل اليوم. 

غياب هذا املبدأ عىل براءته الظاهرية كان أساس تصوراٍت فلسفية تتعلق بحاجٍة لوجود إلٍه يديم حركة كل يشٍء يف كل 

لحظة، والثورة التي تبعت ذلك ورسخت فكرة إمكانية تفسرياٍت ال تلجأ لفعٍل إلهٍي حصلت يف أوروپا ومل تحصل بني املسلمني.
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إعادة تشكيل تصور  األوروپي عرب عوامل عديدٍة وساهمت يف  املجتمع  ثنايا  تغلغلت يف  الثورة  تلك  تبعات  أن  كام 

األوروپيني للكون ككل. واآلن بعد ما يقرب 400 عام من بدء تلك الثورة وصلت بعض مثار ذلك إىل املسلمني فصار لدى 

البعض االستعداد لتقبل تلك األفكار، وإن كان األمر يتخذ مساًرا يختلف كثريًا عن املسار األصيل الذي اتبعه األوروپيون.

يتحول الحديث يف الجزء الثالث من املقال إىل تبعات اإللحاد، وباألخص ما يتعلق بالحرية البرشية ودورها يف االبتعاد 

عن الله. مل تصل هذه التبعات إىل املسلمني بشكٍل مبارٍش من أوروپا، نظرًا الرتباطها الوثيق بتاريخ أوروپا وأحداثه، وعىل 

رأسها الثورة الفرنسية. لذا، فلرمبا كان من غري املجدي البحث عن املقابلت بعد تلك املرحلة نقطًة بنقطة، ولكن يفرتض 

أن نتذكر أن تلك الحضارة التي تطورت مبعزٍل عنا هي أساس ما صار حضارة العوملة التي صارت تشملنا. 

ورغم وجود فصٍل مطّوٍل يف تاريخ املسلمني يتعلق بالتسيري والتخيري ال زالت أصداؤه ترتدد إىل اليوم، إال أن السياق 

يختلف عام مر بها األوروپيون، ومع ذلك، فقد وصلتنا مثار هذا الجدل األوروپي، فرضب عىل أوتاٍر قدميٍة موجودٍة لدينا. 

أكتفي بهذه التعليقات اآلن مؤقتًا، لكن املوضوع، كام هو واضٌح، يحتاج متابعًة يف مواضع أخرى مستقبلية.

نبذٌة عن الكاتب 

ُولد لُِوي دوپريه عام 1925م، ويعترب يف عداد فلسفة املدرسة 

هو   .Catholic phenomenology الكاثوليكية  الظاهراتية 

 Yale األمريكية  ييل  جامعة  يف  الدين  فلسفة  يف  متقاعٌد  أستاٌذ 

University، كان رئيس الرابطة الفلسفية الكاثوليكية األمريكية 

American Catholic Philosophical Association، وجمعية 

يف  عضٌو  هو   .Hegel Society of America األمريكية  هيغل 

األكادميية  يف  أجنبٌي  وعضٌو  األمريكية  والعلوم  الفنون  أكادميية 

امللكية البلجيكية للفنون والعلوم واآلداب. 

من ضمن كُتُبه: 

The Starting Point of Marx-  »نقطة بدء الفلسفة املاركسية«

Kierkegaard as The- »و»كريكُِغور كلهويت ،ist Philosophy

 Contraception and »و»موانع الحمل والكاثوليك ،ologian

Catholics، وغريها الكثري إضافًة إىل ما يزيد عىل 200 مقاٍل، 

غالبيتها يف الفلسفة.
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الجزء األول

مثة تعارٌض بني املبادئ األساسية التي قامت عليها الثقافة الحديثة منذ القرن 

التقليدي، لدرجة أن  التأليه  التي أدت إىل ظهور  املبادئ  الثامن عرش وبني 

البعض قد وصف مبادئ الثقافة الحديثة بأنها مبادئ »إلحادية« ضمًنا، وهذا 

الديانة عديدة  لتقويضه  به  نعُت سقراط  تم  قد  إذ  بجديٍد،  ليس  الوصف 

اآللهة التي سادت يف عرصه، وكذلك تعرض إبيقور Epicurus لوصف مشابٍه 

أو  بالله)2(  آمن  كليهام  أن  مغايٍر، رغم  بأسلوٍب  كان ذلك  وإن  ما،  إىل حٍد 

باآللهة، فكل من حاول إعادة التفكري يف طبيعة التعايل)3( تم وصُفه بامللحد. 

ويف عرٍص أقرب إىل زمننا الحايل، نرى أن سپينوزا Spinoza قد اتُّهم باإللحاد رغم ورعه بسبب صياغته لعلقة التعايل 

التقليدية املتوارثة. والزمت هذه الوصمة اسمه  والحلول)immanence )4. من خلل مفاهيم اختلفت عن املفاهيم 

عىل مر القرن الثامن عرش، فمثًل تغريت سمعة املفكر الديني لِِسْنغ Lessing بني ليلٍة وضحاها عندما كشف ياكويب)5( 

Jacobi ميول لِِسْنغ)6( نحو فلسفة سپينوزا. 

ِييْنا Jena خلل ما ُعرف بحادثة الخلف  وحتى ِفْخِته)Fichte )7 الذي كان يُعرف عنه الورع، فَقَد منصبه يف جامعة 

اإللحادي)Atheismusstreit )8، ومنط »اإللحاد« الذي تعاطى معه مقال فخته كان أكرث جذريًة وشموليًة مام سبق، إذ 

أنه مل يقترص عىل تحّوٍل يف علقة التعايل باملحايثة، وإمنا تعدى ذلك إىل تلٍش تدريجي لفكرة التعايل نفسها. 

النهائية  املرحلة  كانت  وقد  تهدمه،  كانت  ما  استبدال  يف  املحاولة  تلك  فشلت  فقد  السابقة،  اإللحاديات  وبعكس 

 لحركٍة فكريٍة اشتُّقت من منطلقات اللهوتية املسيحية. ففي العصور الوسطى املتأخرة كرست اإلسامنية اللهوتية)9( 

nominalist theology الرابط بني الخالق واملخلوق من خلل تركيزها الحرصي عىل مطلقية القدرة اإللهية، وهذا أدى 

إىل تغيري العلقة بني العقل والوحي بصورٍة ولّدت خلفاٍت ال نهاية لها أدت إىل كرس وحدة املسيحية ككل. 

2- يفرتض التأكيد عىل أن استعامل لفظة »الله« هنا تقابل أصًل ال يشري ال إىل اإلله اإلسلمي أو اليهودي-املسيحي أو غريه، فاستعامل هذه اللفظة هنا يشري إىل اإلله عموًما 

حيثام كان املقصد إلًها واحًدا. ]املرتجم[

3- اإلشارة هنا للتعايل مبفهومه الفلسفي، أي الرتانسندنتالية transcendence، وهي عندما تشري إىل الله تتعلق بكونه يتعدى الكون وقوانينه. ]املرتجم[

4- الحلول )أو املحايثة( يتعلق بتمثل أو حلول اإلله وحضوره يف العامل املادي، وقد اقرتَحت فلسفة سپينوزا أن الله كامٌن يف الطبيعة، معتربًا النصوص الدينية مجازات. هذا أدى 

إىل نبذ سپينوزا من الجالية اليهودية يف هولندا حيث كان يعيش. ]املرتجم[

5- فريدريخ هايرنيخ ياكويب كان كاتبًا وناقًدا فلسفيًا أملانيًا، عاش ما بني 1743م و1819م. ]املرتجم[

6- غوتهولد إفرايم لسنغ كان فيلسوفًا وكاتبًا دراميًا وناقًدا فنيًا أملانيًا. يعترب من أعلم عرص التنوير. عاش ما بني 1729م و1781م. ]املرتجم[

7- يوهان غوتليب فخته كان فيلسوفًا أملانيًا يعترب من مؤسيس املثالية األملانية، عاش ما بني 1762م و1814م. ]املرتجم[

8- اإلشارة هنا إىل ما حدث بني العامني 1798 و1800 حيث نرش فخته مقااًل رًدا عىل مقال فريدريخ فوربرغ Forberg، ويف مقاله، اعترب فخته اللَه كتجسٍد للنظام األخلقي يف 

العامل. أدى الخلف تدخل السلطات األملانية ومن ثم استقالة فخته ونزوحه إىل برلني. ]املرتجم[

سقراطإبيقور
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وعندما دفعت الحروب الدينية الطويلة التي سادت يف القرن السادس عرش األوروپيني إىل البحث عن وحدٍة روحانيٍة 

جديدة، حملت املساومة التي نتجت عن ذلك علئم ما متّخض من االنهيار اللهويت الذي ساد يف القرن الذي سبق. وقد 

احتوت املحاوالت األصلية الستعادة السلم الديني ذات املقوالت اللهوتية املسيحية املعتادة، والتي شملت الطبيعة 

.deism والنعمة والعقل والوحي. لكن العقل كان املكوِّن األساس، وهنا كانت بداية الربوبية

سبق ذلك بعهٍد طويل وجود ربوبيٍة دينية، كانت أقدم يف اإلسلم أكرث من املسيحية، فرنى أن الكندي يف بغداد خلل 

الفارايب  النبوي، كام ونرى معتقداٍت مشابهٍة لدى  للوحي  العاملية(  العقلنية )وبالتايل  الطبيعة  بنّي  التاسع قد  القرن 

)املتوىف عام 980م( وابن سينا )املتوىف عام 1037م(، وهم كلهم كانوا من املؤمنني. 

وقد كانت فكرة عاملية الدين املعتمدة عىل العقل كامنًة يف فكر توماس األقويني Thomas Aquinas، علوة عىل تبنيها 

 ،Nicholas of Cusa )10(الرصيح عىل يد عدٍد من مفكري عرص النهضة األوروپي املبكر، من أمثال نيقوالس الكوزي

وفيتشينو)11( Ficino وپيكو)12( Pico وبودان)Bodin )13، حيث قالوا أن العقل البرشي يتوق بطبيعته ملصدره اإللهي. 

ورغم أن هذه الربوبية املبكرة مل تستبعد الوحي، إال أنها كانت مبنيًة عىل افرتاض وجود وحٍي قديٍم أويل أوحي للجنس 

البرشي ككل، وترك بقايا موجودًة يف كل األديان املوجودة، حيث أعطى هذا الوحي األويل دوًما للمؤمنني من كل األديان 

خربًة داخليًة تشعرهم باإللهي. وأن ملحات فكٍر توحيدٍي ُوجد حتى يف الديانات متعددة اآللهة قدميًا لدى املرصيني 

 Cambridge كيمربدج  أفلطونيي  لدى  العاملية حتى  التدين  نزعة  أساس  بأنها  االعتقاد  واستمر  والرومان،  واإلغريق 

Paltonists يف القرن الثامن عرش.

9- يقول املذهب اإلسمي أو اإلسامنية بأن الكليات الفلسفية ليست أكرث من أسامٍء للجزئيات، وأن الوجود الحقيقي هو فقط لألشياء الجزئية وليس للمفاهيم الكلية. ]املرتجم[

10- فيلسوٌف والهويتٌ وقاٍض وعامل فلٍك ورياضيات من أملانيا. كان من أبرز منارصي اإلنسانوية خلل عرص النهضة، عاش ما بني 1401م و1464م. ]املرتجم[

11- مارسيليو فيتشينو كان كاهًنا كاثوليكيًا عاش ما بني 1433م و1499م، من أوائل املؤثرين يف اإلنسانوية األوروپية خلل عرص النهضة. قام برتجمة أعامل أفلطون إىل اللتينية. ]املرتجم[

12- ّجوڤاين پيكو ديّل مرياندوال Giovanni Pico della Mirandola كان فيلسوفًا ونبيًل إيطاليًا يف عرص النهضة، كتب أطروحة يف »كرامة اإلنسان« صارت تُعرف الحًقا 

مبانيفستو عرص النهضة. عاش ما بني 1463م و1494م. ]املرتجم[

لكن الربوبيني املتأخرين رّوجوا لنمٍط آخر من العاملية اقترص عىل 

يهودٍي  أو  كان  بدايٍئ  وحي،  أي  عن  مستقٍل  بشكٍل  وحده  العقل 

أو مسيحي، حيث رأوا أن ذلك يؤسس املبادئ الرضورية والكافية 

ووجود  األخلق  أسس  تسويغ  عىل  قادٍر  )ترانسندنتالية(  لتعاٍل 

الكون. فرجع هؤالء إىل مصادر رومانيٍة لطاملا وجد فيها املسيحيون 

منذ زمن أوغسطني ترسانة أسلحٍة نقاشيٍة يف مواجهة تعدد اآللهة 

للهوٍت  التأسيس  وهو  مختلًفا،  كان  هنا  هدفهم  لكن  واإللحاد، 

الحاجة  عن  كليًا  االستغناء  فيه  يتم   natural theology طبيعي 

للوحي، وصار هذا النوع من الربوبية منافًسا للدين. 
خريطة وجود املحايث املتعايل سبحانه وتعاىل: 

يف كل مكان وليس يف أي مكان

أنت كذلك

وهنا
أنت هنا

وهنا أيًضا
وهناوهنا

وهنا
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لُِوي ُدوپْريه

يف املصادر الفكرية 
لإللحاد الحديث جـ 1

وقد اشتملت مبادئها عىل افرتاض وجود خالق، هو مصدر الحركة يف الكون، يجازي فعل الخري ويعاقب فعل الرش، 

وبعنايته يرعى مسرية التاريخ مسّدًدا خطاه نحو املزيد من التقدم األخلقي والحضاري. وقد قّدم هذا الدين الربويب 

نفسه كثمرٍة للعقل وحده، لكنه يف الواقع كان ناتج عملية غربلٍة صّفت كل الرواسب التاريخية والَعَقدية من اللهوت 

املسيحي، واستبْقت الحد األدىن الذي يتطلبه العقل وحده مبعايري القرن الثامن عرش. فظهرت هذه الربوبية كنسخٍة 

مخففٍة من املسيحية أكرث من كونها دين العقل املحض، فقد عكست فكرتها عن اإلله ما يكفي من بقايا أصلها، مام 

جعل ذلك اإلله يظهر كشبٍح يحمل معامل اإلله املسيحي. لقد كانت تلك الربوبية تجريًدا عقلنيًا لفكرٍة ذات طبيعٍة 

دينية. يقول جيلسون)Gilson )14: »ال أعرف عن تقديٍر أكرب لإلله املسيحي من بقائه عرب هذه الفكرة التي كانت موجهًة 

ضد املسيحية نفسها وباالعتامد عىل الفكر الطبيعي املحض«)15(.

بل إن الصيغ املبكرة من الربوبية العقلنية استمرت باإلبقاء عىل الوحي لرضورته العملية، من باب قصور العقل البرشي. 

فرنى فاوستو سوتْسيني Fausto Sozzini، والذي ينسب إليه أصدقاؤه وأعداؤه عىل حٍد سواء أصول السللة الفكرية 

 Christianity )1730( »صاحب كتاب »مسيحيٌة قدميٌة ِقَدم الخليقة Matthew Tindal للربوبية، وحتى ماثيو تِْندال

 primeval والذي يَُعّد كتاب الربوبيني املقدس، إن صح التعبري، كلهام تقبّل فكرة الوحي األويل ،as Old as Creation

revelation، والذي اشرتكت فيه املسيحية مع العقل ومع كل األديان األخرى. 

 ولرمبا كان النص املسؤول عن نرش الربوبية العقلنية يف بريطانيا وفرنسا هو كتاب »حول معقولية املسيحية« )1695( 

On the Reasonableness of Christianity بقلم جون لوك)John Locke )16، وهو كتاٌب كان يهدف ألن يكون كتاب 

َوَرٍع مسيحي، كتبه مسيحٌي مؤمن. أما ما منح الكتاب مكانته يف األدبيات الربوبية، وهو أمٌر رفضه لوك، فكان طرح 

الكتاب فكرة أن محتوى الدين املوحى يتوافق مع العقل، وأن من املمكن تربير موثوقية سلطان هذا الوحي بشكٍل عقلين. 

الربوبيني عىل طرح لوك غري عادٍل، مع  قد يبدو استحواذ 

ذلك، فلم يخطئ مفرسو لوك متاًما حينام وجدوا أن أهم 

طرٍح ميثّل موقفهم، وهو أن العقل هو الفيصل يف تحديد 

حقيقة األناجيل، كان متضَمًنا فيام كتبه لوك. وقد قلب هذا 

الطرح ترتيب األولوية التي كانت قبًل تضع التعايل اإللهي 

قبل العقل البرشي. وترى الربوبية أن العقل يوفر األساس 

الوحيد للمعنى، مبا يف ذلك، املعنى املتأيت من فكرة التعايل. 

13- جان بودان Jean Bodin فيلسوٌف سيايٌس وقاٍض فرنيس عاش ما بني 1530م و1596م تقريبًا. ]املرتجم[

14- إتنِي جيلسون Étienne Gilson فيلسوٌف فرنيٌس ومؤرٌخ للفلسفة عاش ما بني 1884م و1978م واختص يف البداية يف فلسفة ديكارت، لكنه اهتم عموًما بفلسفات العصور 

الوسطى. ]املرتجم[

15- Étienne Gilson, God and Philosophy )New Haven: Yale University Press, 1941(, p. 106.
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لُِوي ُدوپْريه

يف املصادر الفكرية 
لإللحاد الحديث جـ 1

فتلك الفكرة تحتاج برهانًا، لذا نجد زيادًة يف أهمية حجج وبراهني إثبات وجود الله يف تلك الفرتة سواء أكان ذلك بني 

املؤمنني أو الربوبيني. ففي حني اقترص اللهوت الفلسفي الذي سبق تلك الفرتة عىل تربير الوحي يف ظل العقل، نجد أن 

الربوبية تتطلب أواًل وضع أساٍس عقيل لإلميان.

وليس من أدل عىل االنقلب بني أدوار التعايل واملحايثة من اختزال الدين ليصري جزًءا من نطاق األخلق. وبتأكيداته 

املألوفة يعرّف ڤولتري الدين الطبيعي عىل أنه: »مبادئ األخلق التي يشرتك فيها كل البرش.«)17( يف علم األخلق، ميلك 

الفرد زمام املبادرة، أما يف الدين كام يُفهم تقليديًا، فاملبادرة تأيت من اإلله. »لقد تخطى التربيُر األخلقي ethos للدين 

التربيَر العاطفي pathos والذي كان قد ساد الجدل الديني يف قروٍن خلت.«)18( إًذا، قد أُفرغ الدين من كل وظائفه سوى 

Discours prélimi- برصاحٍة يف خطابه التمهيدي ملوسوعة ديدرو d’Alembert  إقرار األخلقيات، وكام قال دالُمِبرْي

naire de l’Encyclopédie: »سُنسدي خدمًة جليلًة للبرش، إن متكّنا من جعلهم ينسون العقائد )الدوغام(؛ إن متكّنا 

من دعوتهم إللٍه يجازي ويعاقب؛ إلٍه يستاء من الخرافة، ويبغض التعصب وال يتوقع من البرش اجتامعهم إال عىل حبهم 

املتبادل وتضامنهم مع بعضهم البعض.«)19( أضف إىل ذلك، وكام أكّد ڤولتري)20(، أن الفضيلة وإن كان مصدرها إلهي، 

فإنها تعرَّف متاًما بداللة فائدتها للمجتمع، فقد كان الربوبيون يرون يف الدين استنتاًجا من استدالٍل أو حجة، بدل أن 

يروه كمعطًى استُخلص من وحٍي إلهٍي قد تقوم الفلسفة بعد ذلك مبحاولة تربيره للعقل.

 إذ بالنسبة للمفكرين التقليديني من مسيحيني ويهود ومسلمني، فإن الفلسفة تواجه فكرة الله، لكنها ال تستنبطها.)21( 

ومن وجهة نظر األقويني، فإن الله مل يكن أصًل موضوًعا من موضوعات امليتافيزيقا. وهو قد أقّر أن الفلسفة تحتّم قبول 

مبدأ متعاٍل، لكن متييز أن هذا املبدأ هو ذاته إله املسيحيني واليهود يظل أمرًا مشتًقا من اإلميان. ليس من املستغرب 

أن يجد القارئ املعارص براهني األقويني الخمسة غري مرضيٍة أو غري كاملٍة إذا نُظر إليها كحجج)22(. 

 ،Et hoc est quod omnes vocant Deum »يختم األقويني كًل من براهينه بجملة: »وهذا الكيان هو ما نسميه الله

 Summa وذلك قبل أن تجتمع كل عنارص االستدالل املنطقي يف حجته مبراحل عديدة. إن كتاب الخلصة اللهوتية

Theologica لألقويني كغريه من كتب الفلسفة السكوالستية يف تلك الحقبة هو نٌص الهويتٌ مكتوٌب باالستعانة مبفاهيم 

فلسفية. باملقارنة، فإن الربوبيني زعموا أنهم استنبطوا وجود الله وصفاته من مقّدماٍت محايدٍة مستقلٍة عن الدين. 

ورغم أن الهوتهم الطبيعي يدين بأصوله لفكرة اإلله املسيحي، إال أنهم ابتدعوا ديًنا مبنيًا عىل العقل وحده.

16- تكمن املفارقة هنا أن جون لوك كان أحد املفكرين املؤثرين يف عرص التنوير، والذي من املعروف أنه احتوى يف عنارصه نقًدا وتفكيًكا للبُنى الدينية. ]املرتجم[

17- Voltaire, Elémens de philosophie de Newton )1738( in Œuvres )Paris, 1785(, Vol. 63, part I, ch. 6.

18- Ernst Cassirer, The Philosophy of the Enlightenment, trans. Fritz C. A. Koeln and James P. Pettegrove )Princeton University Press, 1951(, p. 16.

19- Jean le Rond d’Alembert, ‘Discours préliminarie’, Encyclopédie )ed. Picaret(, p. XV.

20- Voltaire, Elémens de philosophie de Newton.

21- Henry Duméry, Le problème de Dieu )Paris: Desclée De Brouwer, 1975(, p. 15.
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مجلس المسلمین 
 السابقین فی بریطانیا 

Council of Ex-Muslims of Britain
www.ex-muslim.org.uk

نحن مسلمون نبذنا ديننا 

برتكنا اإلسالم نكرس محرّماته، لكننا يف ذات الوقت نعمل عىل تدعيم العقالنية والحقوق والقيم العاملية 

والعلننية. ويف نشاطنا نطالب اا ييل: 

بالحقوق العاملية والتساوي يف املواطنة ب  الجميع. 

بالحرية يف نقد الدين. 

بالحرية الدينية واإللحاد. 

فصل الدين عن الدولة والنظام ، القانو  والتعليمي 

حظر املنرسات والعادات والقواعد الدينية التي تنتهك حقوق الناس وتضيق عىل حّرياتهم. 

إزالة كل العادات الدينية التي تضطهد املرأة وتنتقص من حقوقها واستقاللها، وحظر فصل الجنس . إزالة كل العادات الدينية التي تضطهد املرأة وتنتقص من حقوقها واستقاللها، وحظر فصل الجنس . 

حظر التدخل من قبل أية سلطة عائلية أو رسمية يف الحياة الشخصية والعاطفية والجنسية للناس. 

حنية األطفال من التالعب بهم واإلساءة إليهم من قبل الدين واملؤسسات الدينية. 

حظر الدعم الرسمي للدين سواء املادي أو املعنوي. 

حظر جميع أنواع التخويف والتهديد الديني. 
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Moussa Eightyzz

َمن َصنع اإلسالم 
 الجزء الثاين

املصادر  إنكار  يحاول  املقال  أن  ظننتم  إن 
أو يسعى إلنكار  اإلسلمية جملًة وتفصيًل، 
يف  دوره  إهامل  يحاول  أو  محمٍد  وجود 
الحركة التي ستصبح إسلًما، فرمبا مل نوضح 
املسألة كام يجب. فليس الغرض تكذيب 
كل التاريخ أو إلغاء دور محمٍد ورفاقه، 
ما  متحيص  هو  فقط  املطلوب  وإمنا 

وَصلَنا مع توسيع نطاق الفهم.
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Moussa Eightyzz

َمن َصنع اإلسالم جـ 2

ماذا تقول املصادر غري اإلسلمية؟
معرفة  من  مُتّكننا  معينٍة  مقاييس  عىل  التاريخي  البحث  ويقوم 

ميكن  الخوارق  قصص  فمثًل  الخاطئة.  من  الصحيحة  الرواية 

استبعادها من ِقبل كل عقلينٍّ، وهناك رشوٌط للروايات القوية التي 

ميكننا تصديقها )احتاماًل ال يقيًنا(، منها أن تكون مبكرًة زمنيًّا، ومنها 

تتفق مع  أن  أكرث من مصدٍر مستقل، ومنها  أن تكون مذكورًة يف 

السياق التاريخي العام لألحداث واآلثار، ومنها أن تكون غري متفقٍة 

مع عقيدة الكاتب )مام يُستبَعد معه أن تكون پروپاغاندا دينيًة(. 

التوراة وكذلك األناجيل التي هي رواياٌت تحيك سرية  ومثل تلك املقاييس، يستخدمها علامء الكتاب املقدس لفحص 

يسوع حرصيًا، قد تصيب أو تخطئ، مام يجعلنا محتاجني إىل أدواٍت منهجيٍة تساعدنا عىل معرفة الصادق من الكاذب 

يف تلك الروايات. وبالطبع هذا كله ال يُنتج يقيًنا، فالتاريخ ليس علاًم جامًدا كالرياضيات، وإمنا يظل لكل باحٍث تقييمه 

الخاص لألمور.

وحني تخامرنا الشكوك يف دقة املصادر اإلسلمية فقد نلجأ لغريها، ليس فقط املصادر اآلثارية )كاملنقوشات والعملت(، 

وإمنا املصادر األجنبية املسيحية واليهودية التي كُِتبت يف تلك الفرتة لنفحص ما الذي قالته عن العرب، غزواتهم ودينهم؛ 

وهذا ال يعني أن املصادر األجنبية منزّهة، وإمنا الباحث التاريخي يهتم بجمع ومتحيص كل األدلة املتاحة ويعتمد عىل 

مناهج معينٍة لغربلتها وانتقاء األحداث التي تبدو أكرث مصداقيًة واتساقًا مع الواقع ومع الشهادات األخرى.

هذا مع ملحظة أن تسمية املصادر اإلسلمية أنها »داخلية« بينام املصادر األجنبية »خارجية« - وهي التسميات الشائعة 

يف الكتابات البحثية عن اإلسلم املبكر - هي تسمياٌت قد ال تكون دقيقًة متاًما، حيث أن املصادر اإلسلمية كثريًا ما كانت 

تُدوَّن يف مكاٍن بعيٍد عن األحداث التي تصفها )حيث نجد مثًل كاتبًا مسلاًم يف العراق يحيك عن تاريخ مكة واملدينة منذ 

قرنني(، وعىل الجانب اآلخر قد تكون املصادر املسيحية أقرب إىل زمان بل ومكان األحداث التي تحكيها )مثل كتابات 

املسيحيني يف سوريا والعراق عن الفتوحات العربية يف تلك األماكن، أحيانًا بشكٍل معارٍص للغزوات(.

وهناك من الباحثني َمن اهتم بجمع وفحص تلك املصادر األجنبية)1(، وبعضها بالفعل تحّدث - بزمٍن مبكٍر جًدا- عن 

نبيٍّ ظهر بني الرساسنة )العرب( وأنه جمع أتباًعا ونرش دينه بالسيف، وبعض تلك املصادر تذكره باالسم. ومن تلك 

أنه  القول  البعض  يحاول  متاًما، وليس كام  تاريخيٌة  والقائد- هو شخصيٌة  النبي   - أن محمًدا  القول  الشهادات، ميكن 

شخصيٌة مخرتعة، كام أن له دوًرا ما يف النشأة األوىل لإلسلم.

1- راجع كتاب »اإلسلم كام رآه اآلخرون« لروبرت هويلند، وأيًضا كتاب »الهاجرية«.
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وهذا ال يعني أن تلك املصادر األجنبية تدعم الرواية اإلسلمية التقليدية املشهورة، ففيها ما يخالفها متاًما. ومن ذلك قول 

البعض أن النبي تحالف مع اليهود لغزو األرض املقدسة، كام أن هناك مصادر أخرى تصف العرب الغزاة بأنهم قوٌم ال 

ا( وبدأوا يف بناء هيكلهم الخاص، ثم رسعان  دين لهم، وأنهم دخلوا القدس مع اليهود )رمبا حني كان محمٌد ما زال حيًّ

ما دب الخلف بني الفريقني وقام العرب بطرد اليهود من فلسطني. كام أن هناك رواياٍت تتحدث الحًقا عن حاكم الشام 

معاوية وكأنه مسيحي، مام يوحي بصورٍة مغايرٍة للسرية الرسمية املألوفة.

وكثرٌي من الباحثني قاموا بالتشكيك يف مصداقية املصادر اإلسلمية وحاولوا إعادة رسم سيناريو ما حصل يف بدايات اإلسلم 

 John Wansbrough )2(جون وانسبورو )املثال أركيولوجيٍة، منهم )عىل سبيل  أو  اعتامًدا عىل مصادر أخرى أجنبيٍة 

 Christoph Luxenberg )5(وكريستوف لوكسنربغ Yehuda Nevo )4(ويهودا نيفو Patricia Crone )3(وباتريشيا كرون

وكارل هاينتز أوليغ Karl-Heinz Ohlig وُغْنرت لولنغ Günter Lüling وفولكر پوپ Volker Popp وغريهم)6(، )ومن 

العرب سليامن بشري)7( ونادر قريظ)8( وغريهام(.

.)The Sectarian Milieu: Content and Composition Of Islamic Salvation History )Oxford, 1978 .»2- كتاب »الوسط املذهبي

3- كتابا »التجارة املكية وظهور اإلسلم« و »الهاجرية«.

4- كتاب »مفرتق طرق اإلسلم«.

5- اسٌم مستعار، كتاب »قراءٌة رسيانيٌة أراميٌة للقرآن«.

6- كتاب »األصول الخفية لإلسلم«.

7- كتاب »مقدمة يف التاريخ اآلخر«.

8- مثًل، مقال »البدايات املظلمة لإلسلم«.

ماذا كان دور اليهود يف الدعوة؟
من تلك األخلط، ميكننا العثور عىل نقاٍط معينٍة نجد فيها 

اتفاقًا بني القرآن والروايات اإلسلمية واملسيحية واملكتشفات 

األثرية، ومن ذلك ما ورد عن تحالف محمٍد مع اليهود، فنقرأ 

يف السرية عام يسمى »وثيقة املدينة« وهي حلٌف سيايٌس أقامه 

محمٌد مع اليهود يف أول الهجرة، كام نقرأ يف كتابات األرمني 

سيبيوس Sebeos )القرن السابع( عن أن ذلك الحلف )بني 

محمٍد واليهود( قد قام عىل أساس بُنّوة إبراهيم ووحدانية 

الله، فقد انسحب اليهود من أمام مسيحيي بيزنطة وانطلقوا 

إىل الصحراء محاولني إقناع العرب بقضيتهم، وهنا ظهر دور 

محمد. كام يكمل سيبيوس أنهم جميًعا قد شّكلوا جيًشا نجح يف غزو األرايض املقدسة، فلسطني، ولو رجعنا مرًة أخرى 

إىل املصادر اإلسلمية فسنجد رواياٍت غريبًة تقول بأن اليهود قاتلوا مع محمٍد وأنه قسم لهم يف الغنيمة، والحًقا نقرأ أن 

عمر بن الخطاب حني دخل فلسطني عرف مكان املسجد األقىص مبساعدة اليهودي كعب األحبار.

49



Moussa Eightyzz

َمن َصنع اإلسالم جـ 2

بل إن عمر يُوَصف يف مصادر يهوديٍة بأنه »صديق إرسائيل«، ويف املصادر اإلسلمية أنه كان يقرأ يف التوراة )حتى نهاه 

النبي مغاضبًا(، ثم إننا نجد إشارًة ملفتًة جًدا يف لقب عمر »الفاروق« والذي يعني »املَُخلِّص« باللغة اآلرامية، وهو 

لقٌب للمسيح املنتظر. 

أما فيام يخص مكة والكعبة والحرم فهناك من اقرتح نظريًة مثريًة)10( مفادها أن القامئني عليه - ورمبا من بنوه - كانوا 

جامعًة من الكهنة اللويني اليهود تعود أصولهم إىل القدس، حيث تم طردهم منها يف القرن األول للميلد بعد هدم 

معبدهم عىل أيدي الرومان ففروا إىل موقعٍ صحراوٍي واختلطوا بالعرب وأسسوا بيتًا مقدًسا، ولعل قدسيته استندت إىل 

تواجد إبراهيم يف تلك املنطقة، قرب تيامء. 

وتلك الجامعة تُسمى بنو قورح )نسبًة إىل قورح أو قارون، وتقال »بنو قورش« أو »قريش«(، وقد ورد ذكرهم يف الكتاب 

املقدس اليهودي عىل أن وظيفتهم الرئيسية كانت حمل مفاتيح الهيكل وإطعام الحجيج، وهي نفس وظيفة قريٍش يف 

السرية اإلسلمية املعّربة الحًقا، كام أن جامعة بنو قورح مذكورٌة يف سفر املزامري مصحوبًة بالحديث عن بكة وطقوس 

حجٍّ وينبوع ماء. هذا، ونلحظ توازياٍت أخرى مثل وجود األستار عىل الكعبة وأيًضا عىل الهيكل اليهودي قبل هدمه 

( هو اسٌم يهوديٌّ لله )ألن اليهود ال يحبذون ذكر  )كام قال يوسيفوس(، وحتى األسامء، فهاشم )رأس أرسة محمٍد وعيلٍّ

اسم اإلله فيقولون عنه حرفيا »االسم«- بالعربية هاشم(، وأما عيلٌّ فقد يكون تعريبًا لكلمة »الوي« )علوي( وهي طبقٌة 

كهنوتية، وبالفعل عيلٌّ يلعب يف السرية دور القايض واملرجع الديني، كام تربطه الروايات بالكعبة عن طريق القول أنه 

ُولِد بداخلها.

وتخربنا املصادر اإلسلمية أن من أطلق عىل عمر ذلك اللقب هم أهل الكتاب)9( ثم نتذكر أن الخليفة دخل القدس راكبًا 

حامًرا وهي علمٌة مميزٌة للمسيح الذي كان ينتظره اليهود، وهنا نتذكر أن أقدم مصدٍر يتحدث عن محمٍد )واملسمى 

اليهود وأخاف  أسعد  قد  األمر  املسيح، وأن ذلك  العرب مبرًشا بظهور  بني  نبيٍّ ظهر  يتحدث عن  يعقوب«(  »تعاليم 

املسيحيني.

هذا ونجد بالفعل عملًة أثريًة مبكرًة تذكر اسم »محمد« ومنقوًشا عليها علمة الشمعدان اليهودي. وبالجمع بني تلك 

عىل  قامت  لإلسلم  األوىل  الحركة  أن  بثقٍة  القول  ميكن  القرائن 

تحالٍف سيايسٍّ وعسكريٍّ بني محمٍد واليهود، وال ندري متى انكرس 

هذا الحلف. وهنا ميكن تذكُّر أن السرية التقليدية ملحمٍد تتحدث 

كانت  اليهودية  أن  وتذكر  يرثب،  بوفد  األول  لقائه  مشهد  عن 

حارضًة يف ذلك املشهد، وقد يفهم من السياق أن املبادرة هنا مل 

تكن ملحمٍد متاًما وإمنا لليهود، وهو ما يتفق مع سيناريو سيبيوس.

9- كتابا »الهاجرية« و »مقدمة يف التاريخ اآلخر«.
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للمسيحية،  قوٍي  دوٍر  عىل  مؤرشاٌت  توجد  اآلخر  الجانب  وعىل 

مثلام رأينا يف العنارص الداخلة يف كتابة سرية ابن إسحاق، وكذلك 

الحال مع حاكٍم كمعاوية، والذي تتفق املصادر عىل إثبات علقٍة 

له باملسيحية، فهناك كتاباٌت مسيحيٌة )الحوليات املارونية( تقول 

بأنه أول ما استلم الحكم زار املقدسات املسيحية وأجلّها، وهناك 

َحاّمت  أو  السورية  ة  الِحمَّ )مثل  صلبان  تحتوي  له  منقوشٌة  آثاٌر 

إشارٍة  أو  إسلميٍة  أي علماٍت  تْخلو من  بينام  ָגֵדר (  ַחַמת  َغِدر 

ويف  مات  أنه  رواياٌت  هناك  اإلسلمية  املصادر  يف  وحتى  ملحمد. 
عنقه صليب، ووضع ذلك عىل لسان نبي اإلسلم كنبوءة.

أما تحالف محمٍد مع اليهود - لو صح- فهو مجرد حلقٍة واحدٍة يف سلسلة تكّون اإلسلم، والذي سيأخذ وقتًا حتى يتبلور 

وينتهي إىل صورته التي نعرفها، فقد تكون دعوة محمٍد بدأت كحركٍة »مسيحانيٍة« عسكرية، أي كحلٍف يهودٍي يحاول 

انتزاع األرض املقدسة وإقامة الهيكل عليها متهيًدا لظهور املسيح املنتظر )حيث أن اليهود كام نعلم ال يؤمنون أن يسوع 

النارصي هو املسيح الحقيقي(، ثم إن تلك الدعوة مرّت بتطوراٍت الحقٍة غرّيت منها.

وتلك الفكرة هي ما يقوم عليه كتاب »الهاجرية« املذكور، حيث يقوم الكاتبان بتفحُّص املصادر األجنبية املبكرة التي 

تتحدث عن العرب ونبيهم، ليخلصوا إىل نتيجة أن الغزاة األوائل مل يكن لديهم دين، وإمنا كانوا يُسّمون الرساسنة أو 

اإلسامعيليني أو املهاغرايا )نسبًة لهاجر زوجة إبراهيم، أو نسبًة لفعل الهجرة، أي املهاجرين(، وأنه بعد حدوث الغزو 

بدأ الهاجريون يبحثون ألنفسهم عن هويٍة دينيٍة تقوم وسط الشعوب التي غزوها من اليهود واملسيحيني والزرادشتيني، 

وأن تلك املحاوالت الحًقا سينتج عنها الدين اإلسلمي، والذي ال يكاد يكون له علقٌة مبا كان ميثله محمد.

وأيًّا كان شكل تلك الدعوة ومراحل تطورها، فلبد أن لها إرهاصاٍت سبقتها ومّهدت لها، وهو ما سنتناوله يف النقاط 

التالية:

مقدماٌت سياسية: ماذا كان وضع العرب عىل املرسح العاملي قبل اإلسلم؟

والروم  الساسانيني  الفرس  الكبريتني:  اإلمرباطوريتني  بني  الرصاع  يحددها  كان  اإلسلم  قبل  للعامل  السياسية  الخريطة 

البيزنطيني، وكان العرب يعيشون عىل الحدود املشتعلة بني الخصمني. وأكرثنا يعتقد أن العرب قُبيل اإلسلم )باستثناء 

قريش مكة( كانوا مجرد قبائل جوالٍة بل كياٍن سيايٍس أو حضاري، ولكن املصادر التاريخية تُجمع عىل غري هذا، فالعرب 
10- راجع كتاب »التزوير الكبري«، أ.ج. ديوس.

نقش يوناين ينسب إىل معاوية فضل ترميم منشأة حامم روماين يف 

حاّمت غدر عام 663م
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الجزيرة  لوسط  باإلضافة  )الِحْمرَيين(  واليمن  )املناذرة(  والعراق  )الغساسنة(  الشام  من  كبريًة  مناطق  يحكمون  كانوا 

)الِكْنديني(، فكانت هناك ماملك تربط بينها مصالح ومعاهداٌت وأحيانًا حروب.

وكان أكرث عرب سوريا والعراق من املسيحيني، ولكن من مذاهب مختلفٍة عن بيزنطة التي كانت تؤمن باملذهب املسمى 

امللكاين، فانترش يف سوريا املذهب اليعقويب، بينام تدين العراق بالنسطورية، وكانت هناك دامئًا تجمعاٌت وثنيٌة وأخرى 

يهودية، وكان عرب سوريا )الغساسنة( يعملون كواليٍة تابعٍة للبيزنطيني، بينام عرب العراق )املناذرة( يعملون لصالح 

تفكيك  تم  بقليٍل  العريب  الغزو  وقبل  املتنافسنْي،  السيّديْن  بالوكالة عن  الفريقني حروٌب  بني  قامت  ما  وكثريًا  الفرس، 

مملكتي الغساسنة واملناذرة.

ويف الجنوب كانت لدى الِحمرييني- ورثة سبأ- هويٌة مستقلٌة عن النفوذ البيزنطي والفاريس، وكانوا مييلون إىل تأكيد تلك 

الهوية عن طريق تبّني نوٍع من التوحيد الديني الخاص )يسمى أحيانًا »التوحيد الِحْمرَيي«، بكرس الحاء وتسكني امليم 

وفتح الياء( بينام اتجه بعض حّكامهم إىل اعتناق اليهودية.

وقُبيل زمن محمٍد كان أحد ملوك ِحْمرَي )ذو نواس( قد اعتنق اليهودية، ويقال أنه أقام مذبحًة للمسيحيني يف نجران، 

فأرادت بيزنطة التذرع بذلك للنتقام، فأوعزت لحليفتها املسيحية الحبشة بأن تقوم بغزو اليمن، وهو ما حدث بالفعل 

نحو عام 530 م، والحًقا قام أهل اليمن باالستعانة بالفرس ملساعدتهم عىل االستقلل، ونجحوا يف ذلك فعًل فظلت اليمن 

تابعًة للفرس حتى جاء اإلسلم.

ويف الشامل كانت هناك جولٌة عنيفٌة بني الفرس والروم، جاء أهم فصولها يف التغّول الفاريس يف مناطق بيزنطة وغزوهم 

للشام ومرص، وقد رد هرقل عىل ذلك بهجوٍم مضادٍّ نجح فيه بتهديد قلب اإلمرباطورية الفارسية، وانتهى األمر مبعاهدة 

سلٍم عادت فيها الشام ومرص إىل الحكم البيزنطي، وكان ذلك قبل بدء الغزوات العربية مبارشة.

مقدماٌت مناخية: ما الذي جعل البعض 

يعتقد أن نهاية العامل وشيكة؟
الصبغة  ذات  الحروب  وترية  تصاعد  مع 

زيادة  ومع  والروم،  الفرس  بني  العاملية 

الحامسة الدينية وتورط الطوائف املسيحية 

الحروب،  تلك  يف  والزرادشتية  واليهودية 

نشطت عند أهل تلك الديانات نغمٌة قدميٌة 

مفادها أنهم يشهدون حروب نهاية الزمان، 
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مام جعل البعض ينتظر عودة املسيح )املسيحيون( وجعَل آخرين ينتظرون مجيء املسيح األصيل )اليهود( متزامًنا مع 

استعادة القدس وإعادة بناء الهيكل السليامين كام تقول النبوءات.

ولكن مل تكن الحروب فقط هي ما أشعلت اإلميان بقرب القيامة، وإمنا كانت هناك ظواهر مناخيٌة فريدٌة يف القرن 

ُجْستنيان  الحجم )يسمى طاعون  بفزع: منها طاعوٌن هائل  القدامى  املؤرخون  الذي شهد والدة محمد، وكتب عنها 

نسبًة لإلمرباطور البيزنطي، ألنه حدث يف زمنه(، قىض عىل نسبٍة كبريٍة من سكان املدن من الصني حتى إسپانيا، وهناك 

ظاهرٌة أخرى غامضٌة هي حدوث إظلٍم شامٍل )رمبا بركايٍن( غطى األرض لعدة شهور، وتم تسجيله من قبل املؤرخني 

املعارصين)11(.

مقدماٌت دينية: ماذا نعرف عن الجاهلية؟ 
ميكن استنتاج أن سامع العرب عن تلك الظواهر املدمرة والقريبة من ديارهم أدت إىل إحياء أساطري »األقوام الهالكة« 

مثل عاٍد ومثود، والتي ربطوها بالبيوت الصخرية التي كانوا يرونها يف أسفارهم خاصًة ما بني األردن ويرثب، كام نرى يف 

القرآن، ولعلهم ظنوا أن الله قد اختارهم للنجاة من دون األمم.

ليس هذا فقط، بل إن كل التأثريات السابقة نلمح صداها يف النص القرآين: الرصاع السيايس بني الفرس والروم، والرصاع 

الديني بني اليهود والنصارى، وكذلك قرب نهاية العامل مع ظواهر مخيفٍة مامثلٍة كاإلظلم، وحتى عودة املسيح وخروج 

يأجوج ومأجوج... إلخ.

من  العديد  تسببت يف هجرة  فقد  أخرى،  نتائج  لها  كانت  املذكورة  واملناخية  والدينية  السياسية  االضطرابات  إن  ثم 

الطوائف الدينية املضطهدة )يهود ومسيحيون هراطقة( هربًا من الحروب ومن االستقطاب الديني، ففروا بدينهم، وكان 

ملذهم اآلمن هو صحراء قلب الجزيرة العربية، التي كانت ساملًة نسبيًا ليس فقط من الحروب واالضطهاد الديني وإمنا 

من الطاعون واألوبئة، األمر الذي سيساعد تلك املنطقة عىل أن تلعب دوًرا سياسيًا ودينيًا قريبًا. 

وال شك أن هؤالء »املهاجرين« قد جاءوا بطباعهم الدينية الخاصة مبا تحمله من أفكاٍر وقصٍص وتراٍث دينٍي متنوع، وال 

شك أن روح الصحراء ستساهم يف إحياء الرتاث املوسوي واالضطهاد اليهودي من جبابرة فرعون. وعموًما ال شك أن تواجد 

وتفاعل تلك الطوائف سيكون له الدور األكرب يف صناعة البذرة األوىل للحركة الدينية والسياسية التي ستسمى اإلسلم.

وتُجِمع املصادر عىل أن العرب كانوا يحّجون إىل بيٍت مقّدٍس يف مكاٍن مجهوٍل يف الصحراء، ويبدو أنه ارتبط بإبراهيم 

وطقس األضحية، ويحتمل أنه كان أحد املراكز التجارية القدمية يف البادية ما بني العراق والشام، علاًم بأن تلك املنطقة 

11- ميكن مراجعة كتاب توم هوالند »تحت ظل السيف«.
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ألواح عليها نقوش امللك نابونيد

نقش حوليات نابونيد

Moussa Eightyzz

َمن َصنع اإلسالم جـ 2

مل تكن غريبًة عن الرتاث الديني للرشق األدىن ككل، وهنا ميكننا فتح قوٍس واستحضار قصة نابونيد )نابو-نئيد( البابيل، 

والتي قد تكون مرتبطًة بقصة الكعبة وإبراهيم.

أنه يف  السادس ق.م(، ويُحىك  )القرن  القدمية  بابل  ونابونيد هو آخر ملوك 

تتعلق  دينيٍة  ألسباٍب  العربية  الجزيرة  إىل شامل  جنوبًا  ارتحل  أيامه  أواخر 

برفضه لإلله البابيل »مردوخ« وحرصه عىل عبادة إله القمر الحراين »سني«، 

فاستوطن تيامء بني العرب وبنى هناك معبًدا إللهه.

ومن الصعب تتبُّع التأثريات الدينية لزيارة نابونيد عىل العرب أو عىل اليهود 

)إذ أن تيامء قيل أنها كانت مركزًا يهوديًا أيًضا(، ويبدو أن هناك خلطًا حدث 

بينه وبني األب األسطوري إبراهيم، حيث نقرأ يف التوراة أن إبراهيم أصله من 

أور )البابلية( وأنه ترك قومه الوثنيني وذهب إىل فلسطني مروًرا بحرّان )بدون 

أن تُقّدم لنا التوراة تربيرًا كافيًا لذلك املرور(، بينام يف الرتاث العريب املرتبط 

باإلسلم أن إبراهيم ذهب إىل الصحراء وبنى بيتًا لله هناك.

ويف القرآن نرى مشهًدا مهاًم وهو قيام إبراهيم لفرتاٍت وجيزٍة بعبادة الشمس ثم القمر ثم كوكب، ثم اتجاهه لعبادة 

الله، بينام يوجد نقٌش شهرٌي للملك نابونيد واقًفا يتعبّد إىل اآللهة الثلثة: الشمس والقمر وكوكب املشرتي، مام يؤكد 

وجود علقٍة بني الشخصني يف املخيلة الشعبية العربية، علاًم بأن عبادة الكواكب هي طقٌس حرّاينٌّ شهري.

فالخلصة أن أصداء التوحيد، وارتباطها األسطوري بإبراهيم )نابونيد(، 

األرض  يف  متواجدٌة  عنارص  هي  ٍس،  مقدَّ بيٍت  يف  الفعيل  وتجسدها 

العربية، خاصة الشاملية، قبل اإلسلم بزمن.

وأما يف الجنوب، فقد رصد الدارسون تحّواًل الفتًا يف املنقوشات اليمنية 

منذ أواخر القرن الخامس للميلد، حيث ظهر اتجاٌه لنبذ اآللهة الوثنية 

والنزوع نحو التوحيد بإلٍه واحٍد )الرحامن( )»التوحيد الِحْمريي« والذي 

رمبا كان بتأثريٍ يهودٍي(، وهو أمٌر نجد تأكيده يف الرتاث اإلسلمي مع 

الحديث عن الحنفاء.
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قرابة العرشة مليون مشاهدة

أحمد سعد زايد
قناة أحمد سعد زايد عىل اليوتيوب هي قناة معنية بالتنوير الفكري والثقايف وهي محاولة للتفك  املوضوعي العقال  مًعا. 

وتجدون فيها العديد من السالسل ومنها:  

ألف باء فلسفة لتبسيط املعرفة الفلسفية  

تاريخ الحضارة العربية االسالمية 

سلسلة تعريفية برموز فكرية عربية وغربية 

 كاملعري والرازي وأرسطو وماركس وراسل 

سلسلة بتحليل خالفات الصحابة وقتالهم سلسلة بتحليل خالفات الصحابة وقتالهم 

سلسة تطور تاريخ اإليديولوجيات السياسية والفلسفات 

وغ  ذلك كث  من محارضات ومقابالت لرموز فكرية فالقناة بها أك  من 700 محارضة، وهي جهد طويل ومتواضع من العمل 

 الثقايف ومحاولة نرش الوعي والعقالنية والعلمية قدر املستطاع للمتحدث  بالعربية. 

للتواصل معنا عىل صفحة القناة عىل الفيسبوك: 
https://www.facebook.com/aszayedtv

صفحة أحمد سعد زايد الشخصية: 
https://www.facebook.com/ahmedsaadzayed

https://www.paypal.me/ahmedsaadzayed/100 https://www.patreon.com/ahmedzayedلدعم القناة: 

قرابة 10 مليون مشاهدة
و70 ألف مشترك

اشترك اآلن

https://www.youtube.com/c/ahmedzayedchannel

في قناتنا على اليوتيوب
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محمد شومان

املسيحية واملحروسة 
جـ 4 

قلنا سابًقا أن سفر التكوين التورايت قد تم جمعه من 

قصتني للخلق عىل األقل، القصة األوىل لإلله يهوه 

אלוהים،  إلوهيم  لإلله  الثانية  والقصة  יהוה، 
وعندما تم دمج هاتني القصتني يف قصٍة واحدٍة 

ونفس  متسقٍة،  وغري  مشوشًة  النتيجة  صارت 

اليشء – يف رأينا – ينطبق عىل قصة اإلنجيل 

قصتان  فهناك  املسيح،  يسوع  ميلد  عن 

للميلد، األوىل عن يسوع بن داود، مسيح 

لشعبه  ليُعيد  اليهود  من  املنتظر  الرب 

أمجادهم املفقودة 
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محمد شومان

املسيحية واملحروسة جـ 4

ويتّوج نفسه ملًكا عىل بني إرسائيل يف هذه الحياة الدنيا، وهناك 

قصٌة أخرى عن املسيح بن الله الذي حل يف بطن عذراء ليعيش عىل 

األرض كام البرش، وهو يعلم أن نهايته هي املوت والصليب، ولكنه 

كأبطال األساطري اليونانية مييض إىل حتفه رافًعا رأسه غري هيّاٍب من 

املوت ألنه قَدرُه الذي هبط من سامئه من أجله، فالصلب هو الغاية 

البرش  أمام  املغلق  الفردوس  باب  ليفتح  الرب  تجسد  من  النهائية 

امللوَّثني بالخطيئة، ومن تجميع هاتني القصتني ظهرت لنا األناجيل 

بن  امللك  للمسيح  بالدعوة  أواًل  بدأت  بأنها  نعتقد  والتي  املقدسة 

داود امللك الجبار الذي جاء ليُخرج الشعب من ذل االستعباد إىل نور 

الحرية، وعندما فشل املسيح يف أن ميلك عىل بني إرسائيل. 

بل وفشل يف تحقيق أي إنجاٍز مادٍي ملموٍس عىل األرض هنا ظهرت النظرية الثانية وهي أن املسيح هو ابن الله، وأن 

مملكته ليست من هذا العامل ،وبالتايل فهو ليس مولوًدا عاديًا بل هو ابن عذراء من ناحية األم وابن الله مبارشًة من 

ناحية األب، ويف هذه الرواية تم تجاهل داود النبي الذي أصبح يف املنظومة الفكرية الجديدة مجرد عبٍد من عباد اإلله 

يسوع، ولكن هذا تم يف املرحلة الثانية بعد أن تم نفي نسب يسوع لهارون عن طريق أمه التي هي من نسل هارون، 

وإضافته ليوسف النجار الذي هو من نسل داود حتى يصبح هو املسيح املنتظر، وعندما سأل سائٌل: 

إذا كان املسيح هو ابن الله فلامذا قِبَل أن يُهان ويُبصق عىل وجهه ثم يُصلب وميوت؟ هنا ظهرت عقيدة الفداء القائلة 

أن هدف اإلله من التجسد أساًسا هو الصلب!

أما نحن أصحاب العقول القارصة فنتساءل: كيف نستطيع أن نصل إىل الحقيقة يف وسط هذا اللغط املقدس؟

نعلم جميًعا أن الحقيقة لها عدة وجوٍه، والوجه الديني دامئًا هو أحد وجوه الحقيقة، ولكنه أحيانًا ال يكون هو كل 

الحقيقة، ومن حقنا أن نبحث عن الحقيقة من خارج اإلطار االعتقادي، وهنا نجد أمامنا عدة مصادر للحقيقة التاريخية 

بشأن تلك املعجزة الدينية وهي كالتايل:

أواًل: الفكر اليهودي الذي كان معارًصا لتلك األحداث، حيث كان التلمود يف مرحلة التدوين آنئذ.

ثانيًا: كتابات مثقفي الرومان املعارصين لتلك الحقبة التاريخية.

ثالثًا: املصادر املسيحية غري القانونية )غري املعتمدة( التي وإن مل تعتربها الكنيسة قانونيًة إال أنها تعدُّ مصدًرا أساسيًا 

للتعبري عن األفكار الدينية املنترشة يف ذلك العرص.
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محمد شومان

املسيحية واملحروسة جـ 4

ونبدأ أواًل بقراءة وجهة نظر اليهود الذين كانوا يف انتظار املخلص– ومازالوا يف انتظاره حتى اآلن– ونتساءل بدايًة: ملاذا 

مل يؤمن اليهود بابن مريم عىل أنه املسيح املنتظر؟ الجواب هو أن اليهود كانوا يف انتظار ملٍك من نسل داود يعيد لهم 

حريتهم وأمجادهم القدمية، فلام جاء املسيح وفشل يف أن ميلك عليهم بل وفشل أيًضا يف إقامة قاعدٍة شعبيٍة كبريٍة 

لفكرته، هنا رفضوه ومل يؤمنوا به كنبٍي، وبعد اختفاء املسيح وظهور فكرة اإلله الفادي رفضوها أيًضا باعتبارها رِّدًة عن 

عقيدة التوحيد اليهودية، هذا من حيث املبدأ، أما من حيث التفاصيل الصغرية فيبدو أن أخلق مريم العذراء كانت 

محل شٍك لدى الشعب اليهودي وبالتايل كان يُنظر إىل يسوع نظرًة دونيًة، فالشعب املتمسك بالدين ينظر إىل ابن الزنا 

نظرًة غري محرتِمٍة، عىل الرغم من أن »النغل«- أي ابن الزنا بتعبريٍ مهذٍب- ال ذنب له يف مايض أمه– نحن نعلم بالطبع 

أن مريم العذراء طاهرٌة بل ونؤمن بأنها أطهر مخلوقات الله، ولكننا نعلم بذلك من مصادرنا ومعتقداتنا نحن الدينية، 

وال يوجد لدينا أدىن شٍك يف طهر مريم وعفافها وحبلها العذراوي، ونحن هنا ال نناقش أخلقيات مريم فهي يف قناعتنا 

فوق املناقشة وال تحتاج إىل تدليل، بل كل همنا أن نناقش سبب فشل املسيح كنبٍي يف حياته ونجاحه كإلٍه بعد وفاته، 

والعوامل األرضية التي أدت إىل فشله كنبٍي، واملؤثرات املرصية التي أدت إىل نجاحه كإلٍه يف اإلمرباطورية الرومانية، 

وإلقاء الضوء عىل األفكار الدينية اليهودية التي أدت إىل فشله كنبٍي وأيًضا رفضه كإله.

ونعود إىل يهود عرص امليلد حيث نحاول أن نثبت صدق معلوماتنا عن شكهم يف أخلق مريم، وهذه نقطٌة مهمٌة يف 

تقديرنا، ليس لكونها تثبت تحريف اإلنجيل فليس هذا شأننا هنا، بل ملعرفة سبب الكره العميق الذي تعامل به اليهود 

مع ابن مريم يف حياته وبعد موته، فنجد عندنا التلمود الذي مل يكن يُبدي إعجابًا شديًدا بيسوع، ويطلق عليه اسم »ابن 

پانديرا«، ويصف أمه بأنها ذات سمعٍة سيئٍة. يكتب الرايب »شمعون بن عزاي« عن يسوع قائًل)1(:

»لقد وجدت يف أورشليم كتاب مواليد يدّون أن هذا فلن الفلين نغٌل مولود زنا المرأة متزوجة«. 

هذا هو رأى التلمود كتاب اليهود املقدس بعد التوراة مبارشًة- وأحيانًا قبلها- عن يسوع إذ يرى فيه »نغًل ابن زانية«، أما 

إطلق اسم ابن پانديرا عىل يسوع يف الرتاثني اليهودي واإلسلمي املتهود فريجع إىل قصٍة وردت يف كتاب »تولدوت يشو« 

תולדות ישו أي تاريخ يسوع، وفيه أن مريم العذراء حني كانت مخطوبًة ليوسف النجار، كان يوسف يزورها مصطحبًا 
معه شابًا وسياًم وفقريًا من أصدقائه معه، هذا الشاب يدعى »يوسف بن پانديرا« وهو عسكرٌي رومايٌن، وحدث ذات 

يوٍم أن جاء ابن پانديرا متلثاًّم إىل بيت مريم التي كانت يف انتظار خطيبها، ولكونه ملثاًم فقد حسبته يوسف الخطيب 

جاء عىل موعده معها، ولكنها فوجئت به يقوم باغتصابها، وبعد أن أتم فعلته بنجاٍح هرب من املنزل، وإذا بيوسف 

الخطيب يدخل عليها ويعلم مبا حدث من امللثم الذي عرف يوسف أنه صديقه ابن پانديرا، وعندما شكاه يوسف النجار 

إىل الكهنة هرب منهم إىل سوريا تاركًا مريم وراءه تحمل عارها يف أحشائها، هذا العار الذي تجسد فيام بعد– يف نظر 

اليهود– يف شخص املسيح.

1- ِيبَُموت، 94أ. ]تحرير املجلة[
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ينتظر ملًكا دنيويًا ميلك عىل شعب  نبوة وألوهية يسوع املسيح، فهو  الحق يف أن يرفض  الورع معه  إذن فاليهودي 

إرسائيل، ثم يقوده للنرص عىل األمميني، فإذا به يفاجأ بشخٍص ضعيٍف ال ميلك حتى أمر نفسه ويّدعي أتباعه بأنه هو 

املسيح املنتظر، وحني يبحث كهنة اليهود عن أصل هذا املّدعي يجد أحدهم يف الشهر العقاري األورشليمي اسم يسوع 

مقرونًا بأمه مريم، بينام مكتوٌب يف خانة األب غري معروٍف، أي أنه ابن حراٍم، فكيف يّدعي شخٌص كهذا أنه ملك اليهود 

أو حتى أنه املسيح املنتظر...؟

وبعد اختفاء يسوع وظهور فكرة اإلله املصلوب مل يكن أحٌد ينتظر من مؤمني اليهود أن ينضموا إىل عبدة األوثان واألشخاص، 

فَصَلتهم اليومية تقول: »الرب إلهنا إلٌه واحٌد«، فكيف يؤمن املوّحد بعدة آلهٍة مهام كانت متحدًة إىل درجة االمتزاج؟

وهناك تفصيلٌة أخرى مهمٌة يف ذات املوضوع، فالتقليد اليهودي يخربنا أن 

وليست  عليها  غبار  ال  مهنٌة  دايًة، وهي  أو  »ماشطًة«  تعمل  كانت  مريم 

املهنة  تلك  أن  للنظر  امللفت  ولكن  العذراء،  شأن  من  االنتقاص  بهدف 

تتعامل مع األعضاء التناسلية للسيدات، وتعلّم مريم بالطبع بحكم املهنة 

أن هناك ما يسمى بغشاء البكارة عند بعض السيدات التي متارس الجنس 

مامرسًة كاملًة وقد تحبل وتلد أيًضا وهي مازالت عذراء، أي مل ينفض لها 

غشاٌء، هذا من ناحيٍة، ومن ناحيٍة أخرى نعلم من معطياتنا التاريخية أن 

املرصي القديم يف عرص امليلد كان بارًعا للغاية يف الناحية الطبية، ورمبا- 

وإن كان هذا شيئًا غري مؤكٍد- يكون قد اكتشف وسيلًة لرتقيع غشاء البكارة 

قبلنا بعرشين قرنًا، ومريم وابنها عاشا يف مرص عدة سنواٍت قبل عودتهم 

لفلسطني.

ونحن من جانبنا ال نؤيد هذا التصور وإن كنا نطرحه كحٍل عقليٍن للمسألة 

اإلعجازية التي ال ننكرها، ولكننا يف نفس الوقت ال نستبعد أصحاب الفكر 

العقلين من حساباتنا.

وعىل نفس النمط الفكري املادي ليهود عرص امليلد جاءت األفكار الغربية الحديثة لتنفي متاًما واقعة امليلد العذراوي، 

ال ألن املفكرين يف الغرب يريدون سب مريم، ولكن لكون الفكر الحديث قد أصبح يرفض الخرافات، ويفضل عليها 

التعامل بعقلنيٍة مع األسباب الطبيعية التي تؤدي إىل نتائج حتميٍة، فأنت كمؤمٍن تستطيع بكل سلسٍة أن تتفهم ميلد 

طفٍل من غري أٍب باعتباره إرادًة إلهيًة ال تُناقش، أما كمفكٍر فقد ال تستطيع االقتناع بأسطورٍة كهذه، ومن هنا ظهرت 

نظريتان عن كيفية ميلد يسوع ميكن تلخيصهام كالتايل:
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أوال نظرية مؤامرة أليصابات ֱאִליֶשַבע: 
العربي:  األصل  بحسب  أو  إليزابيث  )أو  أليصابات  أن  سابًقا  قلنا 

إليشباع، ويعني أقَسَم إلهي( قريبة مريم وزوج زكريا الكاهن كانت 

اإلنجاب  سبيل  ويف  أنها  املؤامرة  نظرية  أصحاب  ويقرتح  عقياًم، 

تذهب إىل أحد كهنة املعابد ليعتليها ويضع فيها بذرة الطفل يوحنا 

املعمدان، ولكون زوجها الشيخ زكريا يف سٍن كبريٍة وقد بلغ من الكرب 

عتيًا إىل درجٍة قد ال تسمح له بإمتام العلقة الزوجية بنجاٍح، فقد 

دارت التساؤالت يف رأسه ورأس الجريان أيًضا عّمن يكون أبو الطفل 

السوء مبعجزٍة أكرب،  ألسنة  أليصابات أن تقطع  هذا، وهكذا قررت 

الصغرية وهي تصيل مام  العذراء  الكهنة إىل مخدع  فأحرضت أحد 

بالله  فاستعاذت  سامويًا،  كائًنا  يكون  قد  أنه  لظنها  بالذعر  أصابها 

لها  الله ليهب  بأمر  بأنه قد جاء  تقيًا، ولكنه يطمئنها  منه إن كان 

غلًما زكيًا، فتساءلت العذراء الربيئة كيف يكون يل غلٌم ومل ميسسني 

برٌش ومل أكن بغيًا...؟ فقال لها الكاهن: كذلك... وخلع ثيابه واعتلها 

مام  أشهر،  بستة  يوحنا  مولد  بعد  أنجبته  الذي  الغلم  لها  ووهب 

أخرس األلسنة املتخرصة عىل أليصابات، فأن ينجب زكريا وهو شيٌخ 

أهون عىل اإلله من أن تنجب مريم وهي عذراء بدون زوج.

ثانيًا نظرية العهر املقدس: 
من املعروف تاريخيًا أن العهر املقدس كان طقًسا جنسيًا دينيًا مُيارس يف معبد اإلله مردوخ يف بابل حيث تذهب الفتاة 

املؤمنة إىل املعبد وتهب نفسها أو مبعًنى أدق جسدها للكهنة ولو ملرٍة واحدٍة يف العمر، وذلك تقليًدا ملضاجعة اإلله 

متوز لإللهة عشتار التي كانت تدعى عشتار البتول، ومل تكن هذه املامرسة الجنسية ذات بعٍد شهوايٍن، بل كانت بغرٍض 

دينٍي، ومن هنا كان يُطلق عىل زانيات املعبد هؤالء لقب: »العاهرة املقدسة«، متييزًا لها عن العاهرة املدنسة التي متارس 

الزنا بدون سبٍب دينٍي، وعندما رجع اليهود من سبي بابل جاءوا معهم بطقس العهر املقدس هذا، حيث كانت الفتيات 

املنذورات ميارسن هذا الطقس املقدس يف املعبد اليهودي)2(.

ثاين املصادر التي بحثنا فيها عن قصة امليلد العذراوي كانت الكتابات األدبية لتلك الفرتة والتي قلنا عنها سابًقا أنها 

كانت فرتًة ذهبيًة يف اإلنتاج الفكري الروماين، ولكننا فوجئنا بالصمت الرهيب ملؤرخي تلك الفرتة عن سرية املسيح، وكأنه 

2- كانت عبادة متوز منترشًة بني اليهود وقد ورد ذكرها يف الكتاب املقدس- وكان يطلق عليهن »العشتاريات« تيمًنا بالربة عشتار البتول، ومريم العذراء كانت منذورًة للرب، 

وعاشت مع الكهنة يف املعبد عدة سنوات، وأُطلق عليها لقب البتول أيًضا، وأنجبت من غري زوج، مام قد يلقى بالضوء عىل سبب حملها هذا.
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شخٌص عابٌر مل يُحِدث تغيريًا جوهريًا يف تاريخ العامل، وللداللة عىل إهامل املؤرخني لشأن يسوع نذكر فرتة وجودهم 

كمعارصين ليسوع، فهناك »يوستوس« Justus من طربية التي تقع عىل بعد عدة كيلومرتاٍت من كفر ناحوم التي جرت 

اليهود،  امللوك  تاريخ  األول وكتب عن  امليلدي  القرن  منتصف  يعيش يف  يوستوس  وكان  إنجيليٌة هامٌة،  أحداٌث  فيها 

ووصف حكم هريودوس األب واالبن، ومع ذلك مل يذكر شيئًا عن يسوع، وهناك يوسيفوس Josephus املؤرخ الشهري 

الذي عاش ما بني سنة 27م إىل سنة 100م، وپلوتارخ )فلوطرخرس(: 40م إىل 120م، تاكيتوس )تاسيتوس( Tacitus، عاش 

 Suetonius بني 60م إىل 113م، سويتونيوس Gaius Plinius Caecilius Secundus 56م إىل 120م، پلينوس األصغر

ولد سنة 69م، سينيكا Seneca: تويف سنة 65م، لوكانوس Lucanus عاش ما بني 39م إىل 65م، پريسيوس Persius، بني 

34 إىل 62 ، يوفينال Juvenal بني 45م إىل 130م، پلينوس األكرب Gaius Plinius Secundus، عاش من 23م إىل 79 ، 

فيلون السكندري 20 ق.م إىل 50م، كل هؤالء وغريهم مل يسمعوا يوًما باسم املسيح ومل يذكره أيٌّ منهم يف كتاباته، مام 

دفع ببعض مفكري عرص النهضة إىل إنكار وجود املسيح التاريخي، ولكن أحًدا من قبْل مل يفرتض أن وجود املسيح كان 

شيئًا هامشيًا يف عرصه ومل يصبح حدثًا عظياًم إال بعد اختفائه كام سنبنّي يف حينه.

ورغم ذلك بقي عندنا مصدٌر عىل قدٍر كبريٍ من األهمية الفكرية، ومصدٌر أهميته يف رأينا تنبع من كونه مؤيًَّدا من 

الكنيسة ذاتها، وأصل الحكاية أنه كان يوجد يف روما مثقٌف يُدعى كِلْسوس 

إىل  بعدها  وصل  واليهودية،  للمسيحية  جادٍة  بدراسٍة  قام  وقد   ،Celsus

الصالحني  املواطنني غري  إال: »جامعٌة من  املختار ما هو  الشعب  أن  قناعٍة 

نظره  وجهة  أن  نلحظ  ولعلنا   – كلها«  اإلمرباطورية  سلم  يهددون  الذين 

قد تحققت بالفعل بعد ذلك - هذا الرجل نرش كتابًا يهاجم فيه العقيدة 

املسيحية ويدعو الوثنيني إىل نبذ تلك البدعة الحمقاء والعودة إىل »التقليد 

املسيحية  انتصار  بعد  الكتاب  اختفى  وكالعادة،  كتابه،  اسم  وهو  الحق« 

الكتاب قد وقع يف يد  وسيادتها عىل اإلمرباطورية، ولحسن حظنا أن هذا 

»أوريغانوس« Origen املؤرخ الكنيس والفيلسوف املرصي املخيص املسيحي 

الذي عاش ما بني 185م و254م، فقام هذا الفيلسوف املتعصب لدينه بنرش 

كتاٍب يرد فيه عىل كلسوس وذلك يف سنة 248م وأسامه »ضد كلسوس«، 

وأورد فيه فقراٍت من أقوال كلسوس مام أدى إىل سامعنا عنه، فامذا قال 

كلسوس عن املسيحية سنة 170 للميلد؟

العبيد والنساء واألطفال،  العقول من  األراذل ضعاف  املغفلني  إال  العقائد  يقنعوا بهذه  أن  املسيحيني  »ليس يف وسع 

ماشطي الصوف واألساكفة والقصارين، أجهل الناس وأسافلهم، وكل من هو مذنٌب آثٌم أو أبلٌه أضله الله سواء السبيل«.

أوريغانوس
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إذن فكلسوس يرى أن مبادئ الدين الجديد تافهٌة وعقيمٌة وال تُقنع غري البله والسفهة، ونحن نعلم بالطبع من معطياتنا 

التاريخية أن املسيحيني األوائل كانوا عىل الدوام من الطبقات الدنيا يف املجتمع بل ومن املجرمني التائبني أيًضا، وبالتايل 

فكلسوس مل يكن يسبّهم، بل كان يقرر حقيقًة واقعًة رآها بعينيه ثم كتب عنها.

وقال عن يسوع:

»أن مريم عندما حبلت به طردها النجار الذي كانت مخطوبًة له ألنها 

اتُّهمت بالزنا، وأنها ولدت طفًل لعسكرٍي رومايٍن يدعى پانتريا«.

»وأن يسوع قد ُولد يف قريٍة يهوديٍة معروفٍة من امرأٍة فقريٍة يف تلك 

النجار  الَغزْل، وطردها زوجها  كانت تحصل عىل معيشتها من  البلد 

التّهامها بالزنا، وبعد أن طردها زوجها هامت عىل وجهها وقتًا ما ثم 

ولدت يسوع يف ِخزٍْي وعاٍر وهو طفٌل غري رشعي«.

»وإذ استؤجر يف مرص كخادٍم بسبب فقره، وإذ حصل عىل قوٍة إلجراء 

املعجزات، تلك القوة التي يفتخر بها املرصيون، عاد إىل وطنه منتفًخا 

جًدا بسببها، وبواسطتها أعلن أنه إله«.

إذن فقد صمت الفكر الروماين عن ذكر يسوع طوال القرن األول حتى إذا ما ذكره يف نهاية القرن الثاين قال عنه إنه ابن 

زانيٍة انفضحت بحمله وأصابها العار فهربت به إىل مرص حيث اشتغل كخادٍم يف مرص لينفق عىل أمه، ويف هذه الفرتة 

تعلم السحر عىل يد كهنة مرص وعاد مبا تعلمه منهم إىل فلسطني ثانيًة ليّدعي األلوهية، ويُلفت نظرنا قوله أن زوجها 

النجار قد طردها فهاَمت عىل وجهها وقتًا ما ثم عادت إليه مرًة أخرى.

ونحن ال نؤيد أو ننكر هذا التصور بل نورده فقط لنلقي الضوء عىل نظرة الناس يف عرص امليلد ملعجزة ميلد يسوع، 

ونلقي الضوء عىل ما أخفاه كهنة الدين من تصورات الناس عن مريم وابنها، ليس ألننا نعتقد يف صحة هذه التصورات، 

ولكن ألنها جزٌء مؤثٌر يف تكوين شخصية السيد املسيح وقد تساعدنا نحن عىل فهم دوافعه وأهدافه بغض النظر عن 

اإلعجاز الساموي الذي ال نتعرض له.

شاهد قرب الجندي تيبرييوس پانتريا

62



swww.facebook.com/M-80-II-941772382615672

63



 

Shams Roux

املهم انكم مل ترسموا محمد

Rane Sami

إن الله ال يستحي 
Alia’a Dimashqi

حاميها حراميها 

Norma Bassily

سلمني نضيف أسلمك نضيف

Abdu Alsafrani

فيها الخفيها

64



مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر

 The Arab Atheists Magazine is a digital publication
 produced by volunteers and committed to promoting
the thought and writings of atheists of various persua-

 sions with complete freedom. The Magazine does not adopt
or endorse any form of political ideology or affiliation

Contributors bear the full responsibility of the content, illustra-
 tions and topics they provide insofar as it covers copyright and

issues of intellectual property

 Express permission for to publish in the Magazine is provided
 by contributors, whether they are members of the Arab Atheists
Magazine Group of other atheists and non-religious contributors

 The Magazine does not publish material that is unethical or that
incites racism or bigotry

 The Editorial Board reserves the right to republish content
 originally published on the Magazine’s Facebook group, as

 publishing there implicitly contains consent for republication
in the Magazine

موقع املدونة اخلاصة بنا لألرشفة على اإلنترنت: 
www.aamagazine.blogspot.com

البريد اإللكتروني
el7ad.organisation@gmail.com

magazine@arabatheistbroadcasting.org

مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر

موقع املدونة اخلاصة بنا لألرشفة على اإلنترنت: 
www.aamagazine.blogspot.com

البريد اإللكتروني
el7ad.organisation@gmail.com

Arab Atheists Magazine is a digital publication produced 
entirely by volunteers committed to freedom of thought, inf 

ormative and enlightening articles regardless of ethnicity 
gender or persuasion with autonomy, complete independenc 

e and most importantly free from geopolitical censorship. 

The Magazine does not adopt or endorse any form of political  
ideology or affiliation. Contributors will assume full responsibility 
for the content, illustrations and topics they provide pertaining to 
infringement of copyright and issues of intellectual property. 

The expressed permission to publish in the Magazine is  
provided by contributors, whether they are members of the Arab Atheists  
Magazine Editorial or other atheists and non-religious contributors. 

The Magazine does not publish unethical material that amongst  
other things perpetuate  incitement to racism or bigotry. 

The Editorial Board reserves the right to republish content origi-
nally shared on our magazine’s Facebook page publishing there 
gives implicit consent to republish to the Magazine.


	كلمة تحرير المجلة
	الفهرس
	الاستبداد العربي بين علمانيةٍ غائبةٍ وتاريخٍ مقدسٍ طاغ
	ذاب الثلج ليطفو التطرف الديني الآن، هنا!
	للتوثيق: رحيل نوال السعداوي
	ربٌ معبود- شيطانٌ رجيم ج 3: الاستلاب القانوني
	في المصادر الفكرية للإلحاد الحديث: الجزء الأول
	مَن صَنع الإسلام: الجزء الثاني
	المسيحية والمحروسة: ج 4
	كاريكاتور

