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عىل إجاب ٍة لسؤال :ملاذا خلقني الله عىل هذا الحال؟ مرو ًرا إىل
ٍ
صياغات وتفاسري ديني ٍة ال ت ُدينه يف محاول ٍة يائس ٍة للتمسك
إيجاد
بالدين وصولً إىل فهم أن الدين والعادات والتقاليد ما هي إال أرث
ٍ
متخلف ال زال يحكم إىل اليوم باملطرقة والجزرة.
إنسانٍ بدا ٍّيئ

امليم وامليم يف عاملنا العريب ،فام هو رس العالقة بينهام وأعني هنا
فمم ال
طب ًعا مجتمع امللحدين العرب و ُموازيه ،مجتمع املثلينيّ .
شك فيه أن هناك نو ًعا من التقاطع والتحالف بني املجتم َعني،
فأغلبية امللحدين العرب هم منارصون لحقوق املثليني ،واملثليون
تقبل للملحد
باملقابل -حتى لو كانوا مؤمنني -هم أكرث الفئات ً
العريب.

إن تقاطع املجتم َعني ليس األغلبية هنا عىل خالف ما يشاع ،فهناك
الكثري من املثليني مازالوا يحتفظون بإميانهم وهؤالء هم من أكرث
وتقبل لهم لألسباب سابقة الذكر.
تفهم للملحدين ً
املؤمنني ً

وكانت هذه العالقة عىل الدوام أسهل ف ّزاع ٍة ت ُستخدم يف اضطهاد
هاتني الفئتني .فمن السهل ج ًدا عىل الدجاجلة واملشعوذين أن
يُقنعوا قطعانهم بأن امللحدين يريدون تحويل أبناء املؤمنني إىل
مثليني و«شوا ٍذ» (إذا استعملنا هذا املصطلح اإلقصايئ بغرض
التوضيح) ،وأن املثليني و«الشواذ» هكذا ألنهم ملحدون ويريدون
ٍ
كملذات ت ُق َّدم مع حلويات ما بعد الغداء.
اقرتاف الخطايا واآلثام

فبالنهاية ،الرصاع واملعركة واحد ٌة وامللحدون واملثل ّيون يف خندقٍ
ٍ
واحد يف سبيل الكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان وحرية التعبري
والحياة ضد ق ًوى تريد املوت واالضطهاد لهم .والتاريخ دو ًما كان
كم قاس ًيا عىل من ي ِقفون عىل الجانب الخطأ منه ،فالدنيا يف
َح ً
تق ّدم ،واإلنسانية تتط ّور وتقوى ،وأصحاب الحقوق سيحصلون
آجل .أ ّما أولئك الذين ي ِقفون عىل الجانب الخطأ
عاجل أم ً
عليها ً
من التاريخ فلن يبقى منهم إلّ ذكرى سيئ ٌة ت ُقطّب الجبني.

ولكن بعي ًدا عن هذه التفسريات والتربيرات التي لها ٌ
هدف واح ٌد
وهو إخفاء السبب الحقيقي لهذا التحالف الطبيعي ،فإن هناك
بالفعل أسبابًا طبيعي ًة ومنطقي ًة لهذا التحالف ،إذ كال الطرفني
سي ًة تحت نري الدين والعادات والتقاليد التي تُهدد
يعيشان حيا ًة ِ ّ
حياتهم ووجودهم بالكامل ،والربوبوغندا املو ّجهة ضدهم وما
ٍ
معلومات كاذب ٍة مصمم ٌة لزرع الكراهية والريبة من أفراد
تحويه من
هذين املجت َمعني ،كام أن كليهام؛ امللحد واملثيل ،يعرفان جي ًدا ما هو
االضطهاد وماذا يعني أن يعيش املرء يف عا ٍمل يريد املوت لهام.

الغراب الحكيم

وبغض النظر عن أن هناك من املثليني من ألحد بعد رصا ٍع طويلٍ
ّ
مع الدين يف رحلة بحثه عن تفسريٍ وحلٍ ملعضلته ومحاولة العثور
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ٍ
لحسابات مجتمعي ٍة
تخضع ملثل تلك األصوات الحقوقية
وسياسي ٍة مل يت ّم التخلص منها أو تجاوزها.

قضايا وحقوق مجتمع امليم واالختالف الجنيس والرغبات
الجنسية والتحوالت الجنسية واالضطرابات الجنسية
ٍ
أزمات كبري ًة
واملغايرة الجنسية ،جميعها قضايا تُ ثّل
وعميق ًة يف املجتمعات العربية واإلسالمية ،لخطورة
مناقشتها أو بحثها أو مامرستها أو حتّى أن يكون اإلنسان
طبيع ًيا أو ُح ًرا يف الترصف معها .يف الكويت تَح ّدث أحد
العابرين جنس ًيا ،عىل أحد مواقع التواصل االجتامعي ،يف
عم تع ّرض له
مقطعٍ صغريٍ وهو يبيك بحرق ٍة وأ ٍمل وتعاس ٍة ّ
اغتصاب وتح ّر ٍش ومعامل ٍة مهين ٍة عندما كان يف سجن
من
ٍ
الرجال عىل خلفية قضايا التش ّبه بالنساء .تُعاقب حكومة
الكويت املثليني والعابرين جنس ًيا بالسجن ،باعتبارهم
شكل ًيا أقرب إىل النساء ،وفق املادة  198من قانون
العقوبات التي تج ّرم التشبه بالنساء .وقد ارتفعت أصوات
الناشطني والناشطات بعد هذه الحادثة للمطالبة بإلغاء
بحق اإلنسان وحريته الجنسية .إالّ
تلك املادة املُجحفة ّ
أ ّن الحكومة الكويتية ،كام يف مثيالتها يف الوطن العريب ،ال

هذا الحدث ،وهذه القصص املتكررة ،عىل طول وعرض
املجتمعات العربية ،حول الترصفات الالأخالقية واالعتداءات
الجنسية والتن ّمر االجتامعي تجاه املثليني والعابرين جنسيًا
وغريهم ،إمنا متثل أحد أبشع أنواع السلوكيات االضطهادية
وخصوصا رجال األمن ،يف زيادة األمل
التي ينتهجها البعض،
ً
النفيس ،ويف احتقار هذا اإلنسان ،مهام كان ،مثل ًيا أو عاب ًرا
للجنس أو غريه .فالهويّة الجنسية اليوم ،مل تعد كام كانت
يف السابق ،تُ ارس يف الظالم وخلف األضواء ويف الغرف
املغلقة خوفًا من املجتمع وسلطة التقاليد .بل اليوم،
أصبحت الدول واملنظامت وهيئات حقوق اإلنسان ذات
ٍ
وتأييد لإلنسان ،مهام كانت شخصيته الجنسية،
ودعم
قو ٍة ٍ
حق اللجوء اإلنساين
بل وتق ِّدم العديد من الدول الغربية ّ
ملن يتعرض للتهديدات عىل خلفية هويته الجنسية.
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وشهدتْ مؤخ ًرا عد ُّة دو ٍل غربي ٍة اعرت ٍ
افات بزواج املثليني،
ويف متكينهم وتحصينهم قانون ًيا من املالحقات والتن ّمر
وعدم توظيفهم .وهذه األفعال ،مل ِ
تأت من أجل حامية
األقليات الفئوية يف املجتمع فقط ،وإمنا هي ترصفاتٌ
أخالقي ٌة واجتامعي ٌة يدعمها الدستور العلامين الذي يحرتم
الخصوصيات الفردية والهوية الجنسية ،بعد أن ثبت
بشكلٍ
علمي قاطعٍ أ ّن املثلية وغريها ،ليست أمر ًاضا
ٍ
صحي من أشكال
نفسي ًة ،وال ِع ًلل ُخلقي ًة ،وإنّ ا هي ٌ
شكل ٌ
التوجه الجنيس عند البرش.
وعلمي ونفيس ،إال أ ّن
طبي
ورغم أ ّن هناك العديد من األبحاث والكتب والدراسات التي ناقشت هذه القضايا من منظو ٍر ٍ
ٍّ
الهدف من هذا املقال ،ليس نسخ ولصق مثل هذه النتائج النهائية ،فهي موجود ٌة ملن يرغب يف االطالع عليها يف مواقع
البحث املعروفة .وإنّ ا هديف من هذا املقال ،هو إلقاء الضوء عىل الحلول الواقعية ،وعىل أسباب هذا االضطهاد ،وعىل شحن
العقل العريب املسلم بقيم املحبة والتعايش وقبول اآلخر.
يف مجتمعاتنا ،نولد ونحن نحمل ثقافة آبائنا وأجدادنا ،وليس هذا فقط ،وإنّ ا أخالقهم وسلوكياتهم ومعتقداتهم
وكل طرق حياتهم .نحن ال تسكننا الفردية وال االستقاللية وال التجاوزية الح ّرة ،إمنا ما يسكننا ،هو التقليد ،والنقل،
ّ
ٍ
(جنس ثالث) أو
واالستنساخ ،والتكرار .فمن نراه اليوم مثل ًيا أو عاب ًرا للجنس أو ترانسجندر ...إلخ ،كان يُطلق عليه لقب
ٍ
تصنيفات فرعي ٍة واضحة ،تُ ثّل اليوم شكل اإلنسان وهويته الجنسية وكيانه املادي ،لضعف
(خنيث) يف املايض ،بدون أي
الثقافة واملعرفة وقلّة االطالع وعدم مواكبة التطورات.
ٍ
سلوكيات منحل ٍة وساقط ٍة
كانت الغالبية تحتقرهم وتعتربهم مرىض ومجانني وذوي
ومن أهل جه ّنم وغريها من املفردات املهينة ،وكان عقابهم الحبس والرضب
الطب النفيس .كانت النظرة تجاههم
وحلق الشعر ،وبعضهم يذهبون به إىل
ّ
ٍ
ٍ
وعادات مجتمعية.
تطرف ومن رؤي ٍة ديني ٍة وتقالي َد قبلي ٍة
نابع ًة من جهلٍ ومن
أيضا مثلية الجنس ،كام ذكر
رؤي ٌة تجعلهم يف مرتبة الحيوانات ،رغم أ ّن الحيوانات ً
تقري ٌر أعده بروس بيجميل  Bruce Bagemihlيف عام  ،1999قال فيه« :إنه جرى
رصد قرابة  1500فصيل ٍة حيواني ٍة تتدرج من الرئيسيات وحتى الديدان ،منها 500
فصيل ٍة موثق ٍة توثيقًا تفصيل ًيا بأنّها متارس سلوكًا جنس ًيا مثل ًيا»(.)1
إال أ ّن الغريب ،ويف عامل اليوم ،وانفتاح اليوم ،وتواصله املعريف والتكنولوجي واإلعالمي ،ال يزال هذا املجتمع ،مجتمع
امليم ،يعاين من وجود نفس العقليات .أجسا ٌد تلبس أفخم ٍ
لباس وتتعلم يف أرقى الجامعات وتسافر وتأكل وتستمتع
1- Bagemihl B (1999). Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity (Stone Wall Inn ed.). New York City: St. Martin’s Press.
ISBN 9780312253776
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عقول منغلق ًة عىل ثقافة األجداد ،ال يرغبون برؤية من يختلف عنهم وهو
عقول مريض ًةً ،
بكل ما حولها ،إال أنها تحمل ً
بكل حري ٍة ألنه إنسا ٌن
يعيش شخصيته الحقيقية وينترص عىل سجونه الجنسية ،ليصبح ويتحول وميارس ما يرغب فيه ّ
فقط .مثل هذه العقول ،هي العقول املرعبة والخطرية ،العقول التي ال تحمل سال ًحا يف الحقيقة ،ولك ّنها تحمل أفكا ًرا
ٍ
وترصفات بشع ًة ميكن اعتبارها أخطر أنواع األسلحة يف العرص الحديث.
ه ّدامة
ما نحن بحاج ٍة إليه لوضع الحلول يتجاوز بكثريٍ القوانني الرادعة ،واملواد القانونية الداعمة لوجود مجتمع امليم وحرياتهم
الجنسية .نحن بحاج ٍة إىل ثور ٍة أخالقي ٍة وفكري ٍة وجنسية ،وإعادة النظر يف كثريٍ من املفاهيم والقيم ،واملناهج ،والخطابات
كل إنسانٍ
الدينية ،والرسمية .نحن بحاج ٍة إىل رؤية األمور وفق املنطق ،والعقل ،والعلم ،والواقع .بحاجة أن نجعل من ّ
ٍ
ٍ
وأخالقيات عملي ٍة ال عالقة لها بشكله أو بهويته.
سلوكيات إيجابي ٍة
قيم ًة يف ذاته ،قيم ًة يف جوهره ،قيم ًة فيام يعطيه من
تلك القيم واملبادئ املتعلّقة باحرتام اإلنسان فقط ،رغم أنها حداثية الفكرة وأخالقية املعاملة ،إال أنّها مل تستوطن ثقافتنا،
ومل تسكن مناهجنا ،ومل متثّل لنا أسلوبًا عرصيًا يف التعامل مع اآلخر املختلف ،ألننا مازلنا نعيش داخل سجن العادات
والتقاليد والعقل الجمعي .ذلك السجن الذي يجعلنا نخىش من االعرتاف بحقيقتنا وداخلنا الجنيس .ذلك السجن الذي
يوم باملزيد من
يجعلنا نرغب بتنميط ذواتنا وفق األكرثية واألغلبية وما يقوله الناس .ذلك السجن الذي يطالبنا ّ
كل ٍ
االنغالق ،والهروب ،والخوف ،والرتدد.
فإذا أردنا أالّ تتكرر مثل هذه الحوادث املُفجعة ،ومثل تلك االنتهاكات
الصارخة بحق مجتمع امليم أو اإلنسان املثيل أو العابر جنس ًيا ،فعلينا
أن نتمسك مبواثيق حقوق اإلنسان ،أن نتمسك مبا وصلت إليه الحداثة
الفكرية واملامرسة الدميقراطية يف شأن الحريات الفردية والجنسية .أن
عمل ضا ًرا،
نثق متا ًما بأ ّن اإلنسان الذي يُخطئ هو اإلنسان الذي ميارس ً
عمل يه ّدد السلم ويدعو إىل اإليذاء ،والكراهية ،والحروب ،والقتل .وما
ً
عمل يندرج تحت مسمى الحريات الشخصية التي متثل
عدا ذلك ،فهو ٌ
بكل فئاته .علينا أن نتمسك باملواطنة جانب من مظاهرة يف املغرب عام  2016أثناء محاكمة
اإلنسان ذاته وال متثل املجتمع ِّ
أشخاص اعتدوا عىل رجلني مثليني بالرضب
واملساواة والعدالة االجتامعية .فمثل تلك القيم واملبادئ واألخالقيات،
فكل ما ميارسه اإلنسان
هي التي جعلت األمم من غرينا تتجاوز عرثاتها وتصحح أخطاءها وتستمر يف العمل واإلنتاج واإلبداعّ .
رجل ،أو امرأةً ،أو عاب ًرا ،أو مثل ًّيا ،هو إضاف ٌة للبرشية ،إضاف ٌة تخدم املجتمع وتسهم يف تطور البلد.
يف حياته العملية ،سوا ٌء كان ً
إن االختالف قيم ٌة عظيم ٌة ومست ًوى عا ٍل ومتقد ٌم من احرتام حقوق اإلنسان ،ومن تقدير الفرد لذاته .نعم قد يكون
طبيعي وحتى ص ّحي ،ولكن املهم واألهم أن يكون التعامل
رفض وعدم موافق ٍة لوجود مجتمع امليم ،وهذا أم ٌر
هناك ٌ
ٌّ
املجتمعي ملثل هذه القضايا ينطلق من منطلق احرتام اإلنسان ،وليس من منطلق اإلساءة إليه أو نفيه أو مامرسة العنف
ضده ،فمثل هذه الترصفات الوحشية مل تعد مقبول ًة أخالق ًيا وقانون ًيا وحضاريًا ،بل متثل الجانب البدايئ للسلوك اإلنساين،
وحري بنا أن نكون ،ليس مثلهم متا ًما ،ولكن أن نفهم القضايا الجنسية
وقد انتهت منه اليوم املجتمعات املتقدمة،
ٌّ
اطي يف تق ّبل اآلخر وفهم وجوده وأحقية أن يكون
مبنظو ٍر جديد ،منظو ٍر يقطع مع العقاب إىل منظو ٍر
حقوقي ودميقر ٍ
ٍ
مواط ًنا صال ًحا يف املجتمع الواحد مهام كانت هويّته الجنسية.
7
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نح ُن ال نحتاج إىل خالق!

ويف نوري جعفر

أيًّا كان اسم هذا الخالق وأيًّا كانت صفاته
وأفعاله التي يتحدث بها املؤمنون ،تبقى
ٍ
ادعاءات ال دليل عليها ،فأنا وأنت وكل
مجرد
من يعيش عىل هذه األرض ال يحتاج إىل خالق،
وبعي ًدا عن فكر األديان ووهمها وتصوراتها
خالق
التي أوهمت العقل اإلنساين بوجود
ٍ
صفات وأفعال .هنا أريد أن أو ّجه سؤايل
له
ٌ
لكل إنسانٍ عاقلٍ عىل األرض وأقول له« :هل
فعل أننا نحتاج إىل خالق»؟
ً
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ربا سيقول أكي ٌد وسيسألني كيف وملاذا؟ سأل ّخص له بعض األسباب وسوف أترك لك البقية لتكتشفها أنت بنفسك
ً
ووحدك ال غري:
كل!!
خينا وح ّدثنا الخالق قبل مجيئنا لهذه الدنيا؟؟ الجواب ّ
 -1كلنا أتينا إىل هذه الدنيا دون اختيارنا ودون إرادتنا ،فهل ّ
ثت
 -2كلنا نشأنا وتربينا وكربنا دون أن نرى ونسمع ونتحدث إىل الخالق ،هل رأيته يو ًما؟؟ هل تحدثّ معك؟؟ هل تح ّد َ
كل!!
معه؟؟ هل قام أو ساهم بتنشئتك ورعايتك؟؟ الجواب ّ
رأيت يو ًما أن الخالق
 -3كلنا تع ّرض للمرض ،البعض يُشفى منه ،والبعض اآلخر ميوت بسبب املرض الذي َ
تعرض له ،فهل َ
وقف إىل جانب ٍ
كل!!
مريض وأنقذه؟؟ الجواب ّ
َ
 -4كلنا م ّر بأزمات ،وكلنا عاىن من مشاكل ومصائب ،فهل
رأيت يو ًما أن الخالق كان له أث ٌر يف إبعاد هذه املشاكل
كل!!
حل واحد ًة منها أو تد ّخل يف حلّها؟؟ الجواب ّ
وهل ّ
 -5كلنا رأى الحروب ورأى املجاعات ،رأى املرشدين
والجياع ،فهل رأينا الخالق يو ًما يُنقذ مرش ًدا أو جائ ًعا أو
كل!!
يتد ّخل يف إبعاد الرش عنهم؟؟ الجواب ّ
 -6كل من جاء قَبلنا تعرض للموت وكلّنا سنموت ،ومنهم
من مات وترك خلفه أرامل وأيتا ًما ،فهل رأينا الخالق
وقف يو ًما مع األرامل املفجوعات أو مع أبنائهن األيتام؟؟
كل!!
الجواب ّ
 .......-10 .......-9 .........-8 ......-7و و و و  .....خذ راحتك وضف ما شئت إضافته ملا ُذكِر!!
خالق بيننا ،بل نحن من يقوم بكل شؤوننا ،ال
منذ وجودنا يف أرحام أمهاتنا إىل والدتنا ونشأتنا وإىل يوم موتنا ،ال يوجد ٌ
دخل للخالق بنا ،وال فعل أو وظيفة له اتجاهنا ،نحن وحدنا نصارع ونكابد يف هذه الحياة إىل أن منوت!!
يل وسريفض ما قلته آنفًا وسيسهب يف الكالم عن خالقه وسي ّربر ويدافع
أنا متأك ٌد بأن من يؤمن بوجود الخالق سريد ع ّ
عن ُه كث ًريا ،وسوف ي ّدعي جاز ًما بأن خالقه وقف معه ومع غريه ،وأنه وقف أو يقف يف جميع النقاط التي ذكرتها،
ويحس بخالقه ،وسيبذل قصارى جهده يف إيجاد الكالم املناسب إلثبات حاجته إليه ،وسيجد
سي ّدعي املؤمن بأنه يشعر
ّ
التعليل والتربير لوجوده ولحكمته ،وسريدد كالم الفالسفة وأهل املنطق حوله ،وإذا كان صاحب دينٍ فسوف ُييل عليك
كل ما تعلّمه وس ِمع ُه من نصوص دينه وسريدد أقوال رجال الدين الذين لقّنوه وع ّرفوه بخالقه ،ومن أي دينٍ كان!!
وعىل الرغم عن كل ما سيقوله أو يربره ويعلله هذا املؤمن لخالقه ،فتأكّد أنه سيعطيك الكالم فقط ،ولو تفحصت
ونظرت إىل كالمه ستجد أن كل كالمه يدور حول ال يشء ،نعم ال يشء ،وال توجد أي حقيق ٍة ميكن أن يق ّدمها لك هذا
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املؤمن سوى الكالم الدائري واالحتكام للمجهول الذي ال يعرف عنه أي يشء ،فربأيك هل سيستطيع املؤمنِ بكالمه أن
كل!!
يجعل من خالقه حقيق ًة أو هل سيتكمن من إثبات حاجتنا إليه؟؟ أنا وبنسب ٍة كبري ٍة ج ًدا أعتقد أن الجواب ّ
فهل س ُيثبت لك بالدليل الواضح والقاطع أن خالقه وقف إىل جانبه أو جانب أي ٍ
أحد من خل ِقه؟؟ هل ساعدهم ،أعانهم،
كل!!
قىض حوائجهم ،دفع عنهم رش الحروب واملجاعات والقتل والترشيد والذبح والنفي؟؟ الجواب ّ
كالم ال ميكن
إذن كل كالم املؤمن عن هذا الخالق سيكون مجرد ٍ
اب
ألي عاقلٍ تصديقه ،نعم عزيزي املؤمن أنت تتحدث عن رس ٍ
ّقت
وعن ٍ
وهم ال متلك عليه أي دليل ،بل إنه الرساب الذي تعل َ
زلت تبحث عنه ،إنه املخلوق الذي صنع ُه لك عقلك
به وما َ
الصغري!!
أنت وحدك فقط من عاش هذه الحياة ،أنت وحدك من صارع وقاتل من أجل البقاء فيها ،وإىل يومك األخري حيث
أرقام يتم ع ّد حسابها
تنتهي صالحية وجودك وينتهي رقمك وستبقى وحي ًدا ال تحتاج إىل املجهول ،نعم أنت وأنا مجرد ٍ
كنت بحاج ٍة إىل خالق!!
وتنتهي ،تأكد بأنك وال حتى يو ًما واح ًدا فقط عىل طول حياتك َ
خالق ألن ُه يشعر باألمان
وملن يتوهم نفس ًيا بحاجة وجود ٍ
والراحة والطأمنينة ،أو أنه يشعر بقو ٍة تسانده وتقف معه،
ٍ
حاالت نفسي ٍة
فأقول له أنت واه ٌم يا عزيزي ،إنها مجرد
ٍ
وتخيالت ومشاع َر أنت تُصورها لنفسك ال وجود ألي أث ٍر لها
عىل أرض الواقع!!
ولهذا اطمنئ عزيزي وتأكّد بأنه ال خالق ق َِد َم إليك وال خالق َح َض ،ال خالق ق ّد َم لك شيئًا وال خالق أ ّخ ْر ،ألنك مل ُتك يو ًما
محتاج إليك!!
بحاج ٍة إليه ،بل هو دامئًا
ٌ
*******************************
مالحظة :كل األديان عىل األرض هي من صنع البرش!!
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األدب املنحول

املسكوت عنه يف العهدين
القديم والجديد
الجزء 2

د .سمرياميس العامري
يف بداية القرن الخامس امليالدي ،ساد املعنى األدىن فلنقل:
«غري الرشعي وغري األصيل» للفظة  ،apokryphosوالتي
أيضا منذ ذلك الوقت عىل الكتب التي أورثها اليهود.
طُ ّبقت ً
وكان أوغسطينوس هو الشاهد األسايس عىل هذا التكريس لهذا
املعنى( .)1أما االستخدام التقني للفظة «املنحوالت» لإلشارة إىل
ككتب مقدس ٍة فمتأخ ٌر نسب ًيا ،فهو كام
الكتب غري املعتمدة رسم ًيا ٍ
يبدو واض ًحا ال يعود إىل ما قبل جريوم.

1- De civitate Dei; XV; 23, 4.
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ويف الواقع ،فإن ناسك بيت لحم هذا حذف من مجموعة الكتب املقدسة التوارتية النصوص املعتربة من «املنحوالت»
كتب غائب ٌة أو غري موجود ٍة يف التوراة العربية .ومن هنا يعيد بعض املؤرخني
والتي ال نجدها إال يف التوراة اليونانية ،وهي ٌ
ٍ
إضافات أو تعديالت ،يف حني يرى غريهم أن
أصل متييز «املنحوالت» إىل ما قدمته الرتجمة اليونانية للكتب املقدسة من
األصول العربية أو اآلرامية لهذه اإلضافات ترجع إىل ما قبل الرتجامت اليونانية يف االسكندرية أو غريها.
وهذا عمل ًيا ما أثبتته مخطوطات البحر امليت بشكلٍ أو بآخر،
أو ما دعمته عىل األقل من خالل تقديم األصول العربية أو
اآلرامية لعد ٍد من النصوص «املنحولة» أو «الرسية» .وهكذا
فقد آثر جريوم  Eusebius Sophronius Hieronymusأن
يأخذ جانب الكنائس الرشقية املختلفة عن كنائس الغرب
التي كان أوغسطينوس هو ممثلها وداعمها الرئييس .فبالنسبة
لجريوم ،ال تعني كلمة «منحول» وال تشري إىل معنى الهرطقة،
كام ال تعني الرسي أو املخفي ،بل تشري ببساط ٍة إىل ما هو
أقل درج ًة من الكتب املقدسة ،أي بالنسبة للكتب التي ت ُعترب
مرج ًعا وقانونًا بالنسبة للعقيدة املسيحية.
وكام نالحظ ،فإن ملصطلح «املنحوالت» تاري ٌخ معق ٌد يساير ،بشكلٍ من األشكال ،تاريخ مصطلح «الكتب املقدسة» ،األمر
الذي يشري إىل دالل ٍة عميق ٍة فيام يتعلق بالعالقة التي تربط األحداث املتعلقة بالكتب املقدسة مع الكتب املنحولة،
بل وحول العالقات التي ربطت بينهام الحقًا والتي ال تزال تربطهام حتى اليوم .ولعلنا نجد مشق ًة يف تجريد الكثري من
الكتب املقدسة التي ال تزال بني أيدينا اليوم من هالتها عند مقارنتها بتاريخ الكتب «الرسية واملخفية» التي ال زلنا
نعتربها منحول ًة حتى اليوم.
أيضا االعرتاف بأن التسميات التي نطلقها اليوم عىل الكثري من هذه الكتب
وبهذا املعنى ،فإنه من الصعوبة مبكانٍ ً
كتب أدبي ٌة بل وديني ٌة ذات أصو ٍل ال
املنحولة ال ميكن أن تحمل صيغ ًة ّ
تعب فعل ًيا عن تاريخ هذه «املنحوالت» مبا هي ٌ
تختلف بشكلٍ من األشكال عن الكثري من الكتب املقدسة .وهكذا فإننا نطلق اليوم صفة «املنحولة» عىل كامل األدب
املسيحي غري املقدس أو الرسمي والذي يأيت يف صيغ ٍة كافية السوء ومفتقر ٍة للنقد املنهجي عندما نقول «منحوالت العهد
الجديد».
ٍ
معرتف به من اليهود ومن
وميكننا أن نتخيل مدى اتساع هذا األدب الذي بات يوصف باملنحول ألنه غري قانو ٍّين أو
الكنيسة عىل ٍ
حد سواء .وهو يشتمل بالتأكيد عىل الرؤى مبعناها الدقيق ،بل وكذلك عىل الوصايا ،وهي كثرية ،وكذلك
عىل مجمل األعامل التي ُوجدت يف قمران ،إضاف ًة إىل أعام ٍل أخرى كثري ٍة من الصعب تصنيفها .أما اليوم ،فإن هذا األدب
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بات يُعرف يف إطار البحث الجدي واملوضوعي تحت أحد عنوانني« :منحوالت = مزيفات( pseudepigraphas )2العهد
القديم( )3أو كتابات ما بني العهدين(.»)4
أما الطبعات الحديثة ذات التقليد األكرث كاثوليكي ًة مثل اإليطالية واإلسبانية
فتستمر يف استخدام الصيغة التقليدية ذات الداللة األكرث مذهبي ًة« :منحوالت
ٍ
مصطلحات أكرث حيادي ًة
العهد القديم» .ونشري هنا إىل أن النارشين األملان اعتمدوا
للسلسلة املؤلفة من العديد من الكراسات بعنوان «كتابات يهودية من العرص
الهلينستي الروماين» .Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit
وأيًا كان األمر فإن هذه التسميات تشهد عىل أهمية هذا األدب الغني حتى اآلن.
خاصا بهم،
معنى تقن ًيا ً
ال يزال الربوتستانتيون يعطون حتى اليوم للفظة «منحول» ً
فهم يشريون من خالله إىل الكتب التي ال يضمنونها مثل الكاثوليكيني يف كتابهم
املقدس .ومل يفرض هذا التوجه نفسه إال بعد حركة اإلصالح الديني ،مع ذلك ،فهو
يعود إىل القديس جريوم ( Jérômeتويف عام  420م) .فقد قام هذا األخري باستبعاد
الكتب التي مل تكن توجد سوى يف التوراة اليونانية والتي تغيب عن التوراة العربية.
وقد آثر معارضة القديس أوغسطينوس  Augustinusوالكنيسة الغربية واالنحياز
رشا يف الرشق ،وهو ما نعرفه عن معارص إيريناوس  Irenaeusوهو األسقف ميليتون من سارد
إىل ما كان قد أصبح منت ً
.Melítōn Sárdeōn
وبهذا املعنى ،استُخدم مصطلح «املنحول  »apocrypheيف عمل كارلشتات
« Karlstadtالكتب املقدسة(.»)5
أسايس لتمييز
حاسم ويربز كمصطل ٍح
غري أن هذا املصطلح مل يأخذ دف ًعا
ً
ٍّ
الكتب التي ال تنتمي إىل الكتاب املقدس إال مع الكتاب املقدس الذي أقره لوتر
 .Lutherوحتى لو ُوجدت بعض «منحوالت العهد القديم هذه» يف الكتب املقدسة
ككتب رشعي ٍة حقيقية.
الربوتستانتية ،لكنها مل تكن تُعترب بني أبناء «اإلصالح»
ٍ
مصطلح يعني الكتابات املزيفة ،حيث ت ُشتق  pseudoمن اليونانية مبعنى «املزيف» أو «الشبيه» ،ومن هنا جاء مصطلح
 -2املنحوالت هنا ترجمة لـ  pseudepigraphesوهو
ٌ
الكتابات املزيفة .لكنني اعتمدت (كام جرت العادة يف الرتجامت العربية مصطلح املنحوالت أيضً ا ،حيث تحول النحل هنا من أسامء الكتاب إىل مواضيع النصوص نفسها.
 -3وهو عنوان مجلدين  The Old Testament Pseudepigraphaباإلنكليزية لألمرييك شارلزوورث .J. H. Charlesworth
 -4وهي الصيغة األكرث بروتستانتية املعتمدة يف طبعة سلسلة  ”La Pléiade : “ La Bible. Écrits intertestamentairesالتي ُحققت بإرشاف أندريه دبون سومر ومارك فيلوننكو،
وقمت برتجمتها إىل اللغة العربية وصدرت عن دار الطليعة الجديدة بدمشق .2000 - 1998
5- Karlstadt De canonicis scripturis (1520).
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مل يكن مصطلح «املنحول»  apocrypheيعني «الهرطقة» بالنسبة لجريوم كام
أيضا «املخفي» أو «الرسي» ،بل ببساط ٍة درج ًة أقل من االعرتاف
بالنسبة للوثر ،وال ً
مام يعطى للكتب األخرى التي تشكل «الكتب القانونية» أكان بالنسبة للعقيدة
أو لإلميان .ومن هنا ،ال يختلف كث ًريا املعنى املقصود باملنحول عن املعنى املقصود
بالكتب «من الدرجة الثانية» .وعندما نتحدث عن الكتاب املقدس بروتستانت ًيا،
حيث ال يتم االعرتاف بهذه الكتب املنحولة أو من الدرجة الثانية ،نجد فراغًا أدب ًيا
يظهر بشكلٍ واض ٍح عىل مدى التسلسل الزمني بني العهد القديم والعهد الجديد،
فرا ٌغ ال ميكن ردمه إال بضم ما بات يُعرف بـ «كتابات ما بني العهدين».
وعىل خالف الكنيسة الربوتستانتية ،فإن الكنيسة الرومانية تعترب هذه املنحوالت
()6
ككتب قانونية .فهي تسميها «الكتب األصلية الثانية أو امللحقة
الربوتستانتية
ٍ
.»deutérocanoniques
وقد وضع مجمع ترانت هذه النصوص ضمن النصوص «املقدسة» امللهمة والقانونية ،مخالفًا بذلك اإلصالحيني .وبذلك
فقد اعتمد بشكلٍ نها ٍّيئ التقليد الكنيس الغريب القديم الذي دافع عنه أوغسطينوس.
أما لفظة «املنحوالت» فقد حفظتها الكنيسة الكاثوليكية إىل مجموعة
الكتب الواسعة من أصلٍ
يهودي واملؤلفة بشكلٍ خاص ،بكاملها يف جز ٍء
ٍّ
ٍ
كتابات ذات صبغ ٍة من األدب الرؤيوي.
منها ،من ر ًؤى أو
يف عام  1556كان قد استُخدم للمرة األوىل من قبل سيكستوس
السييني  Sixtus Senensisمصطل ًحا األسفار «قبيل القانونية
 ،»protocanoniqueالذي ينطبق عىل الكتب «ذات املوضوع الذي مل
يكن أي ٍ
شك حوله أو جدا ٍل يف الكنيسة» ،واألسفار «القانونية الثانية».
وكان هذان املصطلحان يط ّبقان عىل العهدين القديم والجديد عىل ٍ
حد
سواء .إن أسفار العهد القديم «الثانية» يف املنظور الكاثولييك ،والتي تعد
منحول ًة يف املنظور الربوتستانتي ،هي:

 -6تشتق هذه اللفظة من الجذر اليوناين  ،deuterosأي الثاين ،أو االثنني ،مع لفظة القانون مبعنى الكتاب القانوين أو األصل ،ويصبح معنى اللفظة «الكتاب الثاين» أو الكتاب من
الدرجة الثانية ،وقد أُطلقت هذه اللفظة عىل الكتب التي مل يُعرتف بها يف الكتاب املقدس إال كدرج ٍة ثاني ٍة بعد الكتب األصلية.
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طوبيا ספר טוביה
سفر طوبيا هو أحد أسفار الكتاب املقدس لدى املسيحيني ،وهو جز ٌء
من األسفار القانونية الثانية أي التي تعرتف فيها الكنيسة الكاثوليكية
والكنيسة األرثوذكسية ولكن ال تعرتف بها الطوائف الربوتستانتية؛
وبينام قامت الكنيسة األرثوذكسية باعتامده منذ فجر الكنيسة ،فلم
يتم اعتامده يف الكنيسة الكاثوليكية حتى عام 1546م خالل املجمع
ترنت ،ذلك بسبب النقاش الطويل حول رشعية نسبه ومكانته .تعني
كلمة طوبيا يف اللغة العربية الله الطيب وهي كلم ٌة يف اللغة العربية
مكون ٌة من قسمني ،طوب وياه إن طوبيا الذي ألّف السفر بحسب
التقليد الكنيس ،وهو أحد الرجال من قبيلة نفتايل اليهودية ،خالل
السبي ابابيل يف القرن الثامن قبل امليالد؛ وقد أشار مجمع قرطجنة يف
قانونه عدد  27إىل كون السفر املذكور قانون ًيا ،واستشهد به عد ٌد من
آباء الكنيسة ،أمثال البابا كريلس األول ،كليمنت الروماين وأوريجانوس.
وحي تلقاه من املالك
وبحسب السفر ،فإن كاتبه قد دونه بنا ًء عىل ٍّ
مقدسا لدى الديانة اليهودية ،رغم أنه
رفائيل ،وال يعترب هذا السفر
ً
()7
يتحدث عن مجتم ٍّع يهودي؛ وقد انترش يف مرص بشكلٍ كبري ،خالل القرن الثاين قبل امليالد ،الس ّيام يف اإلسكندرية
يهوديت ספר יהודית
سف ٌر من أسفار الكتاب املقدس القانونية الثانية ويأيت يف الرتتيب بعد سفر
طوبيّا (طوبيت) ،والسفر يص َّنف عىل أنه من األسفار التاريخية .يهوديت
التي هي محور هذا السفر (سفر يهوديت) ،هي بطل ٌة يهودي ٌة مشهو ٌد
لها بالتقوى والغرية .وقد أنقذت مبعونة الرب وبذكائها وحكمتها شعبها
من بطش أعدائه .من املقبول عمو ًما بني الباحثني أن سفر يهوديت غري
تاريخي .الطبيعة الخيالية «تتضح من خالل مزج التاريخ والخيال ،بداي ًة
من اآلية األوىل ،وهي سائد ٌة أكرث الحقًا للدرجة التي ال تحتمل أن تُعترب
نتيج ًة ألخطا ٍء تاريخية .الرشير العظيم يتم تعريفه عىل أنه «نبوخذ
نرص ،الذي حكم اآلشوريني» ( ،)1 :1ومع ذلك فإن نبوخذ نرص الثاين كان
يهوديت تحمل رأس هولوفرنس ،بريشة ألوري

7- Fitzmyer, Joseph A., “Tobit”, (de Gruyter, 2003), Commentaries on early Jewish literature
Miller, Geoffrey David, Marriage in the Book of Tobit, pp. 10–15 (Walter de Gruyter 2011).
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ملك بابل .ال ميكن التوفيق بني التفاصيل األخرى (مثل أسامء األماكن الخيالية ،والحجم الهائل للجيوش والتحصينات،
وتاريخ األحداث) مع السجالت التاريخية .قرية يهوديت التي تسمى بتوليا وتعني حرف ًيا «عذرية» בתוליה ،وهي غري
معروف ٍة وغري مذكور ٍة بأي شكلٍ يف أي كتاب ٍة قدمي ٍة ومع ذلك ،كانت هناك محاوالتٌ مختلف ٌة من ِقبل علام ٌء ورجال دينٍ
ٍ
ٍ
وأحداث تاريخية .وقد ركز البعض عىل
لشخصيات فعلي ٍة
مجازي
متثيل
لِفهم الشخصيات واألحداث يف الكتاب عىل أنها ٌ
ٌ
ٍ
ربط نبوخذ نرص مع مختلف غزاة يهودا يف فرت ٍ
قيادات نسائي ٍة
ات زمني ٍة مختلفة ،ومؤخ ًرا ،ربط يهوديت بنفسها مع
حاكم ميوت
تاريخية ،مبا يف ذلك امللكة سالومي ألكسندرا ،الحاكمة الوحيدة األنثى يف يهودا ( 67-76قبل امليالد) وآخر ٍ
()8
حينام كانت يهودا ما زالت مملك ًة مستقل ًة.
حكمة سليامن חכמת שלמה
سفر الحكمة أو حكمة سليامن سف ٌر من أسفار الكتاب
املقدس القانونية الثانية ويأيت بعد سفر نشيد اإلنشاد
يف الرتتيب؛ حيث يُعد السفر من األسفار الشعرية .كان
يُعتقد تقليديًا أن السفر من تأليف سليامن (حكم بني
 931–970ق.م .).كُتب السفر باليونانية ،باإلسكندرية
(مرص) ،يف أواخر القرن األول قبل امليالد إىل أوائل القرن
األول امليالدي .كان املصدر األديب األول للمؤلف هو
السبعونية ،وال سيام أدب الحكمة وسفر إشعيا ،وكان
عىل دراي ٍة باألعامل اليهودية األخرية مثل سفر أخنوخ
حكم سليامن ،بريشة روبنز
وباألدب الفلسفي اليوناين .من غري املؤكد ما إذا كان
مؤلف واح ٌد أم أنه أىت من مدرس ٍة للكتاب ،لكن الباحثني الحديثني يفضلون النظر إليه كعملٍ موحد .ويف كلتا
للكتاب ٌ
الحالتني ،يوحي املزيج من السامت اليونانية واليهودية بخلفي ٍة هلنستي ٍة متعلمة ،وعىل الرغم من مخاطبة «حكام
العامل» ،رمبا كان الجمهور الفعيل أعضاء مجتمع املؤلف نفسه الذين كانوا مييلون للتخيل عن يهوديتهم بسبب إغراءات
()9
الثقافة اليونانية والظروف العدائية التي تواجه اليهود يف العامل اليوناين.
8- Atkinson, Kenneth (2012). Queen Salome: Jerusalem’s Warrior Monarch of the First Century B.C.E. U.S.A.: MacFarland.
9- Grabbe, Lester L. (2004). Wisdom of Solomon. A&C Black. 2019
Hayman, A. Peter (2003). “The Wisdom of Solomon”. In Dunn, James D. G.; Rogerson, John William Eerdmans Commentary on the Bible. Eerdmans. 2013.
Horbury, William (2007). “The Wisdom of Solomon”. In Barton, John; Muddiman, John The Oxford Bible Commentary. Oxford University Press.
2019.
Tanzer, Sarah J. (1998). “The Wisdom of Solomon”. In Newsom, Carol Ann; Ringe, Sharon H.Women’s Bible .
Commentary. Westminster John Knox Press. 2019.
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الجامعة أو بن سرياخ בן סירא
أيضا بحكمة يوشع
سفر يشوع بن سرياخ أو بن سريا بالعربية ويُعرف ً
عمل من القرن الثاين قبل امليالد
بن سرياخ أو حكمة بن سرياخ ،هو ٌ
أصل بالعربية .يوجد الكتاب يف النسخة السبعونية وهو يف
كُتب ً
الكتب القانونية للكاثوليك واألرثوذكس الرشقيني لكن يرفضه معظم
الربوتستانت ،وبالرغم من رفضهم قانون الكتاب العربي لكنهم يقتبسون
()10
التلمود وأعامل الحاخامات.
باروخ األول ספר ברוך
سفر باروخ هو سف ٌر قانو ٌين ثانٍ للكتاب املقدس يف بعض الطوائف
املسيحية .يف اليهودية ومعظم أقسام املسيحية الربوتستانتية ،ال يُعترب
جز ًءا من الكتاب املقدس .سمي باسم باروخ بن نرييا ברוך בן נריה،
كاتب إرميا املعروف ،والذي ورد ذكره يف باروخ  ،1 :1وتم افرتاض أنه
صورة ليشوع بني سرياخ
مؤلف العمل كله .وفقا للباحثني
يهودي متأخ ٍر يكتب عن ظروف املنفيني اليهود يف
كاتب
فالكتاب هو من إنتاج ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وخطاب
ومناقشات عن الحكمة،
تأمالت حول الهوت وتاريخ إرسائيل،
بابل ،مع
ٍ
رش لسكان القدس والشتات .يقرتح بعض العلامء أنه كُتب أثناء أو بعد فرت ٍة
مبا ٍ
قصري ٍة من عهد املكابيني .يشار إىل سفر باروخ يف بعض األحيان باسم باروخ.
عىل الرغم من أن املخطوطات األوىل املعروفة لسفر باروخ موجود ٌة باليونانية،
فقد تم اقرتاح أن املالمح اللغوية لألجزاء األوىل من باروخ ( )8 :1-3 :1تشري إىل
ترجم ٍة من لغة سامية .رغم أنه غري موجو ٍد يف الكتاب املقدس العربي ،إال أنه
()11
موجو ٌد يف السبعينية ،ويف الكتاب املقدس األرثوذكيس اإلريرتي /اإلثيويب.
متثال باروخ ،الربازيل

10- The Catholic Encyclopedia. Vol. 5. New York: Robert Appleton Company, 1909.
11- “Baruch” by P. P. Saydon, revised by T. Hanlon, in A New Catholic Commentary on Holy Scripture, ed. Reginald C. Fuller, Thomas Nelson,
Inc. Publishers, 1953, 1975, §504j. The same source states that “[t]here is also evidence that Baruch was read in Jewish synagogues on certain
festivals during the early centuries of the Christian era (Thackeray, 107-11)”, i.e. Henry St. John Thackeray, The Septuagint and Jewish Worship,
1923.
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مكابيون األول والثاين ספר מקבים א' ,ספר מקבים ב'
سفر يصف مآثر اإلخوة املكابيني الثالثة :يهوذا ويوناتان وشمعون.
ويُعترب هذا السفر مع كتابات يوسيفوس أهم مصادر تاريخ هذه
الفرتة اململوءة باألحداث من التاريخ اليهوديُ .د ّون هذا السفر
بالعربية بيد ٍ
يهودي بعد إعادة إحياء اململكة اليهودية عىل يد
مؤلف
ٍ
الساللة الحشمونية ،قرب نهاية القرن الثاين قبل امليالد .وت ُعترب أهم
النسخ التي وصلت إلينا اليوم من هذا السفر هي الرتجمة اليونانية
التي تتضمنها الرتجمة السبعونية ،وذلك بعد أن فُقد النص العربي
كل من الكنائس الكاثوليكية واألرثوذكسية
األصيل .تعرتف بهذا السفر ٌ
واألرثوذكسية املرشقية (باستثناء كنيسة التوحيد األرثوذكسية
اإلثيوبية) ،بينام يعتربه األنغليكان والربوتستانت من كتب األبوكريفا
أيضا األسفار القانونية الثانية) .يع ّد اليهود املعارصون هذا
(انظر ً
()12
السفر مصد ًرا تاريخيًا ها ًما ،وال يولونه أي مكان ٍة ديني ٍة رسمية.
إستري מגילת אסתר
من  x، 4إىل ( xvi، 24بحسب نسخة الكتاب املقدسة الشعبية الالتينية)
سف ٌر من أسفار التناخ والعهد القديم من
الكتاب املقدس .يندرج السفر تحت فئة أسفار
الكتابات ،واحد ٍة من ثالثة أجزا ٍء من الكتب
القانونية اليهودية .وفقًا لبعض املصادر ،فهو
ينتمي إىل نوع الرواية التاريخية ،وكُتب من
أجل رشح أصل عيد الپوريم اليهودي .كام أشار
عامل الكتاب املقدس مايكل دي كوجان ،ويحتوي

انتصار يهوذا املكايب ،بريشة روبنز

سفر إستري

12- Édouard Will, Histoire politique du monde hellénistique, 323-30 av. J.-C., Éditions du Seuil, 2003 (1re éd. 1966-1967), 1051 p. (ISBN 978-202-060387-4), p. 326.
13- Clines, David J.A. (1984). The Esther Scroll. A&C Black. 2019.
Beal, Timothy K (Timothy Beal). The Book of Hiding: Gender, Ethnicity, Annihilation, and Esther. NY: Routledge, 1997. Postmodern theoretical
apparatus, e.g. Jacques Derrida, Emmanuel Levinas
Thespis: Ritual, Myth, and Drama in the Ancient Near East by Theodor Gaster. 1950.
White, Sidnie Ann. “Esther: A Feminine Model for Jewish Diaspora” in Newsom.
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السفر عىل تفاصيل محدد ٍة بشأن بعض املواضيع (عىل سبيل املثال ،الحكم الفاريس) والتي هي غري دقيق ٍة تاريخ ًيا .عىل
سبيل املثال ،كوجان يناقش عدم الدقة الواضحة فيام يتعلق بسن ابن عم استري (أو ،وفقا آلخرين ،عمها) مردخاي .يف
إستري  ،6-5 :2إما مردخاي أو جده قيس يتم ذكر أنه قد تم نفيه من أورشليم إىل بابل عىل يد امللك نبوخذ نرص الثاين
اي بْ ُن يَائِ َري بْنِ شَ ْم ِعي بْنِ قَ ْي ٍسَ ،ر ُج ٌل َيِي ِن ٌّي ،قَ ْد
يف  597قبل امليالد« :كَا َن ِف شُ وشَ َن الْق ْ ِ
َص َر ُج ٌل يَ ُهو ِد ٌّي ْاس ُم ُه ُم ْر َد َخ ُ
الس ْب ِي الَّ ِذي ُسب َِي َم َع يَ ُك ْن َيا َملِ ِك يَ ُهوذَا الَّ ِذي َس َبا ُه نَ ُبو َخ ْذنَصَّ ُ َملِ ُك بَاب َِل» (إستري  .)6-5 :2إذا كان
ُسب َِي ِم ْن أُو ُرشَ لِي َم َم َع َّ
هذا يشري إىل مردخاي ،لكان عليه أن يعيش أكرث من قرن حتى يشهد األحداث املوصوفة يف سفر استري .إال أن اآلية قد
()13
يقرأها البعض عىل أنها ال تشري إىل نفي مردخاي إىل بابل ،ولكن أن جده قيس هو الذي تم نفيه.
دانيال ספר דניאל
 iii، 24 - 90و xiiiو.xiv
إن معظم هذه األسفار مل يصلنا إال عرب النص اليوناين ملخطوطات وطبعات النسخة السبعينية .ونشري هنا إىل أن
الربوتستانت يضيفون إىل سلسلة منحوالتهم الكتابني الثالث والرابع لعزرا كام وصالة منشيه תפילת מנשה.

دانيال يف عرين األسود ،بريشة روبنز

أما الكتب التي تُعترب ثاني ًة بالنسبة للعهد الجديد فهي :الرسالة إىل العربانيني ،ورسالة يعقوب ،ورسالة بطرس الثانية،
والرسالتان الثانية والثالثة ليوحنا ،ورسالة يهوذا ،ورؤيا يوحنا.
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عىل أبواب الجنة
حوار مع الله

امتطيت كرسيي املتحرك ،بعد أن لبست ثيايب العادية بنصفها الشتايئ ونصفها
ُ
الصيفي ،متج ًها بقوة الدفع اآليل نحو مكانٍ ال أعرف عنه شيئًا محد ًدا .فقد
وصفوه بأنه الجنة التي تجري من تحتها األنهار ،ويجمع الله فيها أحبابه
الصالحني!! قلت يف نفيس« ،مل ِ
تأت ساعتي بعد!» وأعرف أنني من غري عباده
وعذاب
الصالحني؟! بيد أين مصم ٌم عىل الذهاب واللقاء ،وإن أ ّدى ذلك لقه ٍر
ٍ
أيام وسنني ،وليكن ما
ٍ
أليم ،فام أشبه اليوم باألمس وبكل ما فات قبله من ٍ
فرض واملوت اختيار!
يكون ،فالحياة ٌ
23

زاهد عزت حرش

عىل أبواب الجنة
حوار مع الله
زاهد عزت حرش

حدب وصوب ،ال بداية وال نهاية ملداه ،فال أرض السومريني
وما إن بدأت ولوج سدرة املنتهى ،وإذ بالضباب يخ ّيم من كل ٍ
فيه وال اآللهة القدمية هناك ،وجنائن عدنٍ املعلقة ما هي إال أث ٌر بعد عني ،وبابل التي كان سبيها نه ًرا من الدماء والبكاء،
عويل يشق عباب السامء،
اب ال طري فيه وال ماء ،وصحراء الرمال يرصخ فيها ٌ
هامئ ٌة كغيم ٍة سوداء ،وجليل األمم خر ٌ
صل عليهم يتدثرون الجهل والبغاء ،فكيف السبيل وأين الرجاء؟!
وأولَّ ِئ َك الذين ّ
نفق بال حدود ،تراكم فيه الظالم حطا ًما وركا ًما ،وفحيح الهواء املترسبل أكد أين أسري إىل
غدوت يف وهل ٍة من اليقني داخل ٍ
األمام ،أصوات ِخر ٍ
عيق ال يعرف الساري له أي بشار ٍة يحملها الغياب،
اف آتي ٍة من بَعيد ،كأنها تعوي فوق مذبح ال ُغفران ،ونَ ٌ
وقنديل عىل مرتب ٍة وضعوه ،ذليل الضوء ال فراش حوله وال ذباب ،يصارع كطفلٍ مقطوع الساقني تركوه وحي ًدا عىل الرتاب،
ٌ
فأيقنت أنني أهيم يف الرساب ،ال يقني يف كفي األمين وال يف األيرس ذرة ارتياب ،فعالم يَ ُ
الهارب إىل دينونة الحساب!؟؟
خاف
ُ
ظهرت معامل أغصانٍ عاري ٍة موشح ٍة بالسوادَ ،ع ّم الهدوء
والصمت سكونًا ال صدى له وال رصير ،وحد ُه ما زال يلهث
يف األعامق َصوت الضمري ،غدوت أقرب من قاب قوسني من
املصري ،يف شغاف الصدر حول القلب تكدس الكثري ،من شقاء
العمر ،من هموم ،من وجعٍ مثري ،فال خوف بعد اآلن من قادم
األيام ،وال من اليوم األخري.
شامل ،وصدره وعجزه
قَرعت بابًا ال أرى مداه العلوي جنوبًا وال ً
تواريا عميقًا ما بني الرشق والغرب بال حدود ،قرعت ومل أسمع
سوى السكون ،وعىل حني غَر ٍة َسمعت َصوت أزيزه ينبلج تلقائيًا ،كشب ٍح يفتح ذراعيه عىل مهلٍ ليحيط بال َجلّد ،كأنه
الكون يف بقعة ضو ٍء بال ظالل ،هنا يف خيم ٍة بال أوتا ٍد يقبع الشعاع الرسمدي ،ال أرى منه إال ما ال أرى ،وال أملح منه طرف
عبا َءة األثري أو متكئٍ وثري.
رصخت بكل ما أوتيت من ٍ
صوت فشق أطراف املكان :إلَهِي ...يا إلَهي ملاذا خلقتني!؟؟ ال جواب وال فحيح ،انتظرت فرمبا
جربيل يأيت بهال ٍة عمالق ٍة كهرقل! أين املالئكة تطوف حول عرش ِه العظيم« ،السامء عرشه واألرض موطئ قدميه (»)1؟ فام
ّ
رف يل جف ٌن وال خفق قلبي وجل ،انتظرت عىل أمل ،ما جدوى االنتظار؟!
ٍ
ٌ
سموات لسبع
جناحي عباب الغيم والسحاب ،ها هي السبعة السومرية تصبح سبعة أبواب ،لسبع
فضول عىل
دفعني
ّ
يوم يف عني الرب ألف عام؟!»( )2فمتى يظه ُر من العدم؟!
أي ٍ
باب يقبع الله خلف ُه يف وجوم؟ «كل ٍ
آلهة ،فسبعة أرسار الكون! ّ

 -1سفر أعامل الرسل .49 :7
 -2سفر صموئيل الثاين.
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خدشت األبواب السبعة بسبع ٍة أذر ٍع خرجت دفع ًة واحدةً ،فصلصل دوي
ٍ
درويش ينادي:
الرعد من غياهب االندثار ،وع ّم الوجوم ،وصعد صوت
بناك ج َّر َ
«ج َّر َ
بناك،
َمن أَعطاك هذا اللُّغز؟ َمن َس َّم َك؟
َمن أَعالك فوق جراحنا لري َاك؟
()3
فاظه ْر مثل عنقاء الرماد من الدمارِ!»
يوم من أيام الرب إىل
استمر التكتم كأ ّن صوت «الدرويش» مل يصل يف ٍ
أتيت َ
إليك فال
هناك! فصوتُ َمن عسا ُه أن يَصل إذَن؟ إلَهِي ،ها أنا ذا ُ
ت َخفَ ،لك ِمني التَكتُم واألمان ،كل ما أبتغيه هو البيان .لست يعقوب الذي
رصعك «أَطْلِ ْق ِني ،ألَنَّ ُه قَ ْد طَلَ َع الْ َف ْج ُر»( . )4فَق ََال« :الَ أُطْلِق َُك أن لَ ْم تُ َبا ِركْ ِني»،
فَبا َركتَ ُه َرغم ما َصنع ُه ِمن ُشور؟ فَظَ َهر ِمن أجل ال َحقيقة بُرهان!
َّ

ُ َ َ

ُ َ َ

َ

َ

َ َّ
ُ ْ َُ
ُ ُ ْ َ ٌ
َْ َ
()5
يل
نزل إِلْكم ِإَولٰهنا ِإَولٰهكم واحِد﴾ (العنكبوت ،)46 :أيها الرب الرخامي املعلق  ،أسبغ َع ّ
نزل إِلنا وأ ِ
﴿آمنا بِالِي أ ِ
الصمت يَجثُو عىل ُركبتَيِه َضي ًرا!؟ أم أنك ت َُص ّدق الذين كَذَبوا
ُنت َ
من لَ ُدنك رحم ًة إن ك َ
أنت هو الواحد ال َرحيم!! ما بال َ
ظاملي! مل أصادف ِمن ِف َعلِك شيئًا يَ ُس ال َخ ِ
واطر وال ُقلُوب! كَم َودَدتُ أن أر َاك ِب َع ِ
قل ،فَلم تُجِب ،و ْع ُد َك
وافرتوا َعل ّي َك ّ
فيام َد َعوت أم ٌر ُمد ِه ٌش ُمرِيب ،أأنت من َخل ََق اإلنسان؟ أم ُهو َمن َخلَق ََك َعىل ُصو َرت َ ُه و ِمثَال ُه؟ فَصار كُل ِ
واح ٍد يُف َِّصل
أص ًم؟
قاس ُه؟ كَيّف ت َ
نم َ
َرض أن يَص َن ُعوا ِم َنك َص ً
إلَ ًها عىل َم َ

 -3محمود درويش« ،مديح الظل العايل».
 -4اإلصحاح  32من سفر التكوين.
 -5نزار قباين« ،خبز وحشيش وقمر».

أي إلَهِي ،أنا بَري ٌء ِم َنك بَرا َء ِة ال َحياة ِمن املوت! َو َو ِ
عدي
ّ
ُهو باسم ال َعقل وال ِعلم وال َحياة ...اآلن وكُل أوانٍ وإىل َده ِر
الداهرين!! لذا سأطرح َعليك أس ِئلتي أ َمام َمحكَم ِة ال َعقلِ
وال ِع ِلم وامل َ ِ
نطق ،وأعلَ ُم ُمسبقًا َ
أنك لن تُجِيب ،فَ ُعذ ًرا أيها اإللَه
َشلت فَيكفيني
الس َمدي ،سأحاول أن أُجيب َعنك!! فإن ف ُ
ُ
َش ُف املُحاول ِة ،وإن ظَفرتُ ُرمبا يَكون ِل إرثٌ ِف كِتاب ال َحياة،
ولن أعتمد يف ِحوارِنا اآليت س َوى ما جاء يف الـ «كتب الساموية
املقدسة» ،لن أج َنح إىل تأويال ٍَت وت ِ
َداس ِة
َفاسري لب َِس ْت أثواب الق َ
َيسوا إال ،فَام نُ ِس َب
َت وتَ نطَق ْ
ونَطَق ْ
شل ُ
َت باس ِمك و ُهم بَ َ ٌ
َ
إليك َعن طَريق األنبياء وال ُر ُسل ُهو َمدار ال َج َدل ال َحتْ ِمي ِفيام
بَي َنناَ .
وإليك القَا ِد ُم:
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حوا ٌر مع الله ()1
الس َم َو ِ
واألرض ،».فمن َ
خلقك يا الله؟ هل أتيت من العدم؟ يقول ِعل ُم اآلثار
ات
َ
جا َء يف ِسفر التَكوين« :يف الْ َب ْدء َخل ََق الل ُه َ
َيت ُمنبعثًا من خالل أساطري الديانات «الوثنية» القدمية ،وخاص ًة الديانة السومرية ،التي فيها قصة الخلق املنبعثة
أنك أت َ
أصل أساس قصتك بكل ما فيها من رمو ٍز ومسميات« .وكَانَت األرض َخ ِربَ ًة َخالِي ًة ،و َعىل َو ْج ِه الْ َغ ْم ِر ظُلْ َم ٌة،
من العدم ،وهي ً
أنت من خلق األرض ،فكيف تكون األرض خرب ًة خاوي ًة ،و«الغمر» وهي املياه
وح الل ِه يَر ُِف َع َل َو ْج ِه الْ ِم َيا ِه» ،إذا كنت َ
َو ُر ُ
الطافحة فوق كل يشء!! فمن أين أتت املياه وأنت مل ت َخلق يف البدء سوى األرض؟؟ واألرض هي اليابسة فكيف انحرست
املياه فيها؟؟ ويف قصة الخلق البابلية (إنوما إيليش) التي تعود إىل  3000سن ٍة قبل امليالد ،وهي تتل ّخص كام ييل:
«كان العامل مج ّرد فوىض تتمثل بغم ٍر مايئ ،انبثقت منه
اآللهة األخرى ثم بدأت هذه اآللهة الجديدة بالدعوة
إىل تنظيم العامل ،فغضبت الفوىض املائية عىل هذا
االتفاق (الفوىض املائية تتمثل بـ تيامت املياه املالحة
وزوجها إبسو املياه العذبة) ،وبعد مقتل إبسو بدأت
اآللهة تيامت مبعركة االنتقام ملقتل زوجها ،كان التقدم
يف هذه املعركة لآللهة تيامت حتى جاء مردوخ حفيد
إبسو وتيامت نفسهام وأصبح قائد التمرد بإمكانياته
فشق تيامت
التي ال تشبه أيًّا من اآللهة األخرىّ ،
املياه إىل نصفني ،جعل نصفها السفيل األرض والعلوي
السامء».

مردوخ يقتل تيامت

وقد جاء يف سفر التكوين التواريت ،والتي ُعرفت يف الديانة
املسيحية بالعهد القديم ما يشبه الخلق يف القصة البابلية وهو:
« َو َرأَى الل ُه ال ُّنو َر أنه َح َس ٌنَ .وف ََص َل الل ُه بَ ْ َي ال ُّنو ِر َوالظُّلْ َم ِة.
َو َد َعا الل ُه ال ُّنو َر نَ َها ًراَ ،والظُّلْ َم ُة َد َعا َها لَ ْي ًلَ .وكَا َن َم َسا ٌء َوكَا َن
اح يَ ْو ًما َو ِ
اح ًداَ .وق ََال الل ُه( :لِ َي ُك ْن َجلَ ٌد ِف َو َس ِط الْ ِم َيا ِه.
َص َب ٌ
َولْيَ ُك ْن ف َِاص ًل بَ ْ َي ِميَا ٍه َو ِميَا ٍه) .فَ َع ِم َل الل ُه الْ َجلَ َدَ ،وف ََص َل بَ ْ َي
الْ ِم َيا ِه الَّ ِتي تَ ْح َت الْ َجل َِد َوالْ ِم َيا ِه الَّ ِتي فَ ْو َق الْ َجل َِدَ .وكَا َن كَذلِ َك.
اح يَ ْو ًما ث َانِ ًيا».
َو َد َعا الل ُه الْ َجلَ َد َس َم ًءَ .وكَا َن َم َسا ٌء َوكَا َن َص َب ٌ
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كام ورد يف القرآن ما يشبه ذلك بلُغ ٍة لها َ أكرث من إيحا ٍء:
َ ْ َ َ ََ ًَْ
َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
َّ
َ
َ
ُ
ات واألرض كنتا رتقا
﴿أولم ير الِين كفروا أن السماو ِ
َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ّ َ َ ُ ْ
ُ
ح أفال يؤمِنون﴾
ففتقناهما وجعلنا مِن الماء ك ش ٍء ٍ
َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ ُ ُ َ
وأيضا﴿ :والسماء بنيناها بِأي ٍد ِإَون َا لموسِعون﴾
(األنبياءً .)30 :
ْ
َّ
َ
َ
(الذاريات َ ﴿ .)47و ُه َو الِي َخل َق َّ
الس َم َ
ات َوال ْرض ِف س َِّتةِ
او ِ
َ
ََ ْ
َ
أيَّا ٍم َوك َن َع ْر ُش ُه ع ال َماءِ﴾ (هود ،)6 :والرسد الذي ورد يف
مطابق إىل ح ٍّد ٍ
بعيد
قصص الخلق يف الديانات اإلبراهيمة
ٌ
بقصة الخلق البابلية والزرادشتية والهندية والفرعونية،
عم قبلها وصاغت حكايتها بلُغة
وكلها موروثاتٌ نُسخت ّ
عرصها ،يف نو ٍع مامثلٍ أغدقت عليه بالغ ًة وطالسم غيبي ًة يك
تدل عىل عظمة الله الواحد الجبار.
وهنا ننتقل إىل ما بعدها يف سفر التكوينَ « :وق ََال الل ُه( :لِتُ ْنب ِِت األرض ُعشْ ًبا َوبَق ًْل يُ ْب ِز ُر ِب ْز ًراَ ،وشَ َج ًرا ذَا َث َ ٍر يَ ْع َم ُل َث َ ًرا
كَ ِج ْن ِس ِهِ ،ب ْز ُر ُه ِفي ِه َع َل األَ ْر ِض)َ .وكَا َن كَذلِ َك .فَأَ ْخ َر َج ِت األرض ُعشْ ًبا َوبَق ًْل يُ ْب ِز ُر ِب ْز ًرا كَ ِج ْن ِس ِهَ ،وشَ َج ًرا يَ ْع َم ُل َث َ ًرا ِب ْز ُر ُه
اح يَ ْو ًما ث َالِثًا ».وقد
ِفي ِه كَ ِج ْن ِس ِهَ .و َرأَى الل ُه ذلِ َك أنه َح َس ٌنَ .وكَا َن َم َسا ٌء َوكَا َن َص َب ٌ
ثبت مثيلها يف قصة الخلق البابلية حيث جاء فيها« :أمر اإلله (أن-يك  /أنيك)،
ابنيه (لهار) و(أشنان) أن يسكنا األرض ،و بنى لهام أول حظري ٍة و أول بيت ،و
ق ّدم لهام ال َعلَف و ال ُعشب و ال ّنري و املِحراث ،و هو الذي صنع قال ًبا استخدمته
اآللهة لصنع أو جبل اإلنسان من ط ٍني أو تراب (تصور اإلنسان الزراعي البدايئ
لعملية خلق اإلنسان من الرتاب  /األدمة  /أديم األرض  /آدم كباقي املزروعات
و املحاصيل) ،كام أن املعول الذي استخدمه البرش يف ال ُعمران و يف الزراعة كان
هي من
أيضا .كام اعتقد السومريون أن مدينة (نيبور أو نفَّر)
هب ًة من اإلله أنيك ً
َ
َ
ُ َ ُ
مثيل له﴿ :ه َو أنشأكم
ُصنع َاإلله نفسه ،وفيها سكن وتلقّى الهدايا» ويف اإلسالم ٌ
ْ
ُ
ّم َِن ال ْر ِض َو ْاس َت ْع َم َرك ْم ف َِيها﴾ (هود.)61 :
ويف مقارن ٍة عقالني ٍة منفتح ٍة عىل تفسري ال ُجمل السابقة وبني ما ورد يف أساطري الديانات القدمية -والتي وصفتها الديانات
حد ٍ
اإلبراهيمية بالوثنية -نجد ما يشبهها إىل ٍ
بعيد مع ما سطّرته الديانات اإلبراهيمية مبفهوم العرص والزمان الذي أُعلنت
ٍ
لق قبله ،إمنا هو وليد التطور البرشي «الديالكتيك»
علوم وفلسف ٍة
فيه .فام يُكتب اليوم من ٍ
وأدبيات ليس استمرا ًرا ملا ُخ َ
ٌ
تساؤل يطرح ذاته ،إن كان الله هو الذي خلق النور وأعطاه اسم النهار ،ملاذا
بكل أبعاده الطبيعية والبرشية .وهنا
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ال يكون النور محيطًا باألرض من جانبيها ،تغيب عنها الشمس (التي مل تذكرها الديانات الساموية باسمها الحقيقي،
وخاص ًة يف سفر التكوين يف التوراة) ،فتغيب عن األرض لي ُعم الليل والظالم وتعود يف اليوم اآلخر لترشق عليها؟؟ يف
حني أن اإلنسان هو من خلق الطاقة وأنتج منها الضوء ،فتجد
ليل مضا ٌء بقوة النور الكهربايئ ،حتى
أن نصف األرض املظلم ً
أطلق ال ِعلْم عىل كوكب األرض صفة «الكوكب املضاء».
فلامذا مل يصنع الله الضوء منذ بدء الخليقة فيكتب عن دوران
األرض حول الشمس ،والذي يتكون من خالله الليل والنهار
وتعاقب الفصول ،يف حني أن هذه الدورة الطبيعية هي التي
كل حسب موقعه
تُجدد الحياة يف الطبيعة والبرشية جامءٌ ،
الجغرايف وجزئية عالقة موقعٍ ما وتأثره بالشمس.
كام أن هناك القطبني الشاميل والجنويب الذين مل يرد ذكرهام ال يف
األساطري القدمية وال يف الديانات الساموية ،فقد غاب ذكرهام بالكامل
عنها جمي ًعا ،كأنهام غري موجودين بتاتًا ،يف حني أنه تم اكتشافهام عىل
يد اإلنسان ،فلامذا ال يكون اإلنسان هو الله ،بل هو الذي خلق الله عىل
حل ل ُهم التحكم
شاكلته ومثاله ،ليُعطي لألقوياء سلط ًة عىل البرش ويك يَ ّ
مبصري العامة من الناس اجتامع ًيا واقتصاديًا وسياس ًيا؟
«مل تعد النبوة ،يف نظر الفارايب ،هب ٌة مجاني ٌة من الله ،بل حال ٌة إنساني ٌة
طبيعية .وهي حال ٌة من حاالت املخيلة ال من حاالت العقل ،فال توصلنا
إىل إدراك معرف ٍة عام ٍة تعجز الفلسفة عن بلوغها» (.)6
وهذا القول ينفي قصة وجود األنبياء التي تنفي بذاتها وجود الله.

 -6الفكر العريب ،يف عرص النهضة  ،1939 – 1798ألربت حوراين ،ترجمه إىل العربية كريم عزقول –
بريوت  20آب /أغسطس  1968ص .31
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حوار مع الله ()2

كلام اقرتب اإلنسان من العقل خطو ًة ابتعد عن الدين خطوتني.
قصة خلق آدم:
(سفر التكوين :)1
« َوق ََال الل ُه« :نَ ْع َم ُل اإلنسان َع َل ُصو َرتِ َنا كَشَ َب ِه َنا ،فَ َيتَ َسلَّطُو َن َع َل َس َم ِك
الس َم ِء َو َع َل الْ َب َهائِ ِمَ ،و َع َل ك ُِّل األَ ْر ِضَ ،و َع َل َج ِميعِ
الْ َب ْح ِر َو َع َل ط ْ َِي َّ
ال َّدبَّابَ ِ
ات الَّ ِتي ت َِد ُّب َع َل األَ ْرض ».فَ َخل ََق الل ُه اإلنسان َع َل ُصو َرتِ ِهَ .ع َل
ُصو َر ِة الل ِه َخلَ َق ُهَ .ذكَ ًرا َوأُنْثَى َخلَ َق ُه ْمَ .وبَا َركَ ُه ُم الل ُه َوق ََال لَ ُه ْم« :أَ ْثِ ُروا
َواك ُ ُْثوا َوا ْمألُوا األَ ْر َضَ ،وأَ ْخ ِض ُعو َهاَ ،وت ََسلَّطُوا َع َل َس َم ِك الْ َب ْح ِر َو َع َل ط ْ َِي
الس َم ِء َو َع َل ك ُِّل َح َي َوانٍ يَ ِد ُّب َع َل األَ ْر ِض»َ .وق ََال الل ُه« :إِ ِّن قَ ْد أَ ْعطَ ْيتُ ُك ْم
َّ
ك َُّل بَقْلٍ يُ ْب ِز ُر ِب ْز ًرا َع َل َو ْج ِه ك ُِّل األَ ْر ِضَ ،وك َُّل شَ َج ٍر ِفي ِه َث َ ُر شَ َج ٍر يُ ْب ِز ُر ِب ْز ًرا
الس َم ِء َوك ُِّل َدبَّابَ ٍة َع َل
لَ ُك ْم يَكُو ُن طَ َعا ًما»َ .ولِك ُِّل َحيَ َوانِ األرض َوك ُِّل ط َْيِ َّ
ض طَ َعا ًما».
األرض ِفي َها نَف ٌ
ْس َح َّي ٌة ،أَ ْعطَ ْي ُت ك َُّل ُعشْ ٍب أَ ْخ َ َ
َوكَا َن كَذلِ َك ،ويف األسطورة البابلية/السومرية ،ويقول اإلله «إنيك» ألمه «منو» يف الرواية البابلية حول خلق اإلنسان:
«إن الكائنات التي ارتأيت خلقها ستوجد ،وسوف نصنعها عىل شبه اآللهة ،اغريف حفن ًة من ط ٍني فوق مياه األعامق،
وأعطها للحرفيني اإللهيني ليعجنوا الطني ويكثّفوه ،وبعد ذلك قومي أنت بتشكيل األعضاء ،مبعونة ننامخ األم األرض،
كل ربّات الوالدة ،وتق ّدرين للمولود الجديد يا أماه مصريه ،وتعلق ننامخ عليه صورة اآللهة ،أنه
عندها ستقف جانبك ّ
اإلنسان».
القديم ،وقد جا َء
التوراتية َواملسيحية يف العهد
وهنا نلمس الدالالت الواضحة بني القصة البابلية لخلق اإلنسان والرواية
ُ َ َّ
ُ َّ َ َ َ َ ً َ َ ٌ
ْ َ ُ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
َ ََ ُ
ُ
َ
ك ْم م ْ
ًّ
ِني ثم قض أجل وأجل مسم عِنده ثم أنتم تمتون﴾
يف القرآن ما يتامثل مع
ط
ِن
ق
ل
خ
ِي
ال
أيضا﴿ :هو
ذلك َ ً
ٍ
َ
ْ
ُ َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ ْ َ ْ َُ
ٌ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َّ َ
ُ ْ َ
ْ َ
َ
ات ل ِقو ٍم يفقهون﴾ (األنعام:
(األنعامَ ﴿ ،)2 :وه َو الِي أنشأك ْم م ِْن نف ٍس َواحِد ٍة ف ُمستق ٌّر َومست ْودع قد فصلنا اليَ ِ
َ ْ َ َّ
َََ ْ َ ََْ ْ َ َ
َ ََ َْ َ
ان مِن َصلْ َصال ّم ِْن َ َ
حإ َّم ْس ُ
ان م ِْن َصلْ َ
ون
ن
نس
ال
ا
ن
ق
ل
خ
د
ق
ل
و
﴿
.)14
(الرحمن:
﴾
ار
خ
ف
ل
ك
ال
ص
وأيضا﴿ :خلق اإلنس
ً )98
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُّ َ ْ ً َ َّ ْ َ َ ْ َ َّ
ني ( 12املؤمنون)﴿ .فاستفت ِ ِهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا ۚ إِنا
(الحجرَ .)26 :ولَ َق ْد َخلَ ْق َنا اإلنْ َسا َن ِم ْن ُساللَ ٍة ِم ْن ِط ٍ
ُ َ َّ
َّ
َ
َ
َ
ُ ّ
َ ََْ ُ ّ
قصص وأساطري
ِني﴾  2( .....األنعام) ».وكلها ٌ
ِني لزِ ٍب﴾ ( 11الصافات)﴿ .هو الِي خلقكم مِن ط ٍ
خلقناهم مِن ط ٍ
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(كالم مسطّر) تتامهى بعضها ٍ
ببعض وتدل دون أدىن ٍّ
لق الله الساموي يف كتب
شك أنها منقول ٌة عام سبقها .فأين هو َخ ُ
ٍ
ديانات
الديانات اإلبراهيمية؟ وما الذي يجعلها مقدس ًة بعني أصحابها ،يف حني أنها صور ٌة متامثل ٌة مع ما سبقتها من
«وثنية».
اختتمت الديانات اإلبراهيمية قولها «من الرتاب وإىل الرتاب تعود» ،يف حني أنه ثبت علميًا أن الجسد امليت «الجثة»
وقد
ْ
تتحول بفعل املواد واألنسجة الساكنة فيها ،وبفعل جفاف الجسد من السوائل والدم حني يفتقر الجسد لألوكسجني ،كام
«بي (بزنس انسايدر  /موقع) أنه ،بعد أسابيع من املوت ،تبدأ الديدان بالتهام الجسد ،وتستطيع أكل  %60منه خالل
َّ
أسبوع ،ويبدأ الشعر بالتساقط ،ويتحول لون الجسد
ليصبح بنفسج ًيا ثم أسو ًدا ،مع استمرار التهام البكترييا
للجسد» .ويف ختام التقرير ور َد« :أن الجثة تتحول إىل
هيكلٍ
عظمي بعد أربعة شهو ٍر فقط» ،ويؤكد «املوقع»
ٍّ
أنه بعد دقائق من الوفاة «تبدأ خاليا الجسد باملوت،
نتيجة انعدام األكسجني ،وبعدها تتفكك لتتحلل وتبدأ
بالتعفن».
ويضاف إىل قصة الخلق ،تسلط اإلنسان عىل كل ما هو موجو ٌد عىل األرض ،يف حني أنه منذ اكتشاف العلم وتطوره ،تم
ٍ
حيويات مل تكن موجودةً ،أو من تهجني أكرث من
خلق مئات بل آالف األنواع من النباتات واألزهار واألشجار املنبثقة من
نو ٍع لخلق أنوا ٍع جديدة! فكيف يحدث ذلك من دون مشيئة الله؟
قائل« :إن مل
«أما محتوى الرشيعة اإللهية ،فقد اعترب ُه ابن سينا ،مبدئيًا ،يف متناول العقل البرشي بدون معون ٍة إلهيةً ،
صالح بطرقٍ أخرى»(« ،)7كل الحقائق العظيمة
ائعي ٌ
يكن هناك من نبي ،فمن املمكن أن ينشأ يف املجتمع نظا ٌم رش ٌ
تبدأ بالكفر» ،جورج برنارد شو .فإن كانت الهواجس واملخاوف العالقة يف كيان اإلنسان متوارث ًة بفعل النشوء والتطور،
يف مسرية انتقال اإلنسان من الحياة البدائية العشوائية التي مل تتخللها أية حضار ٍة برشي ٍة يف زمنٍ من األزمان ،فذلك ال
يعني أن تبقى وتستمر بالسيطرة عليه إىل األبد.
ويبدو أنه يف حال إعامل العقل حول تغلغل الدين وما يجنيه من أربا ٍح مادي ٍة وسلط ٍة فوقي ٍة عىل اآلخرين ،وما ميكن أن
يعتض عليه ،من حرمانٍ واعتدا ٍء وتجريم ،رغم القناعة التامة يف نفوس عد ٍد ال بأس به من البرش ،بأن الدين
يحدث ملن َ
كذب ٌة ال ميكن دحضها ،وذلك انطالقًا من القول اآليت« :تصبح الكذبة حقيق ًة إذا تم تكرارها مبا يكفي» ،فالدميري لينني.
 -7الفكر العريب ،املصدر السابق ص .31
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الجنة وطرد آدم وحواء منها:
أعتقد أن الكثري من الناس يعرفون قصة آدم وحواء والح ّية وكيف تم طرد ُهام من الجنة .وللتذكري نضع مقتطفًا من
(سفر التكوين :)3
« َوكَانَ ِت الْ َح َّي ُة أَ ْح َي َل َج ِميعِ َح َي َوانَ ِ
ات ال َ ِّْبيَّ ِة الَّ ِتي َع ِملَ َها ال َّر ُّب ا ِإلل ُه ،فَقَال َْت لِلْ َم ْرأَ ِة:
(أَ َحقًّا ق ََال الل ُه الَ تَأْكُالَ ِم ْن ك ُِّل شَ َج ِر الْ َج َّن ِة؟)« ،فَ َرأَ ِت الْ َم ْرأَ ُة أن الشَّ َج َر َة َج ِّي َد ٌة
لِألَكْلِ َ ،وأَنَّ َها بَ ِه َج ٌة لِلْ ُع ُيونِ َ ،وأَ َّن الشَّ َج َر َة شَ ِه َّي ٌة لِل َّنظَرِ .فَأَ َخ َذتْ ِم ْن َث َ ِر َها َوأَكَل َْت،
َوأَ ْعط َْت َر ُجلَ َها أَيْ ًضا َم َع َها فَأَك ََل ».فَانْ َفتَ َح ْت أَ ْع ُي ُن ُه َم َو َعلِ َم أَنَّ ُه َم ُع ْريَانَانِ  .فَ َخاطَا
أَ ْو َر َاق تِ ٍني َو َص َن َعا ألَنْف ُِسه َِم َمآ ِز َر».
ك ّيف ميكن أن تنطيل حيل ٌة كهذه عىل العقل البرشي؟ يف حني أنه ذُكر فيام سبق
أن الله يَعلم كل يشء! إال أن يكون الله هو من دبر هذه املكيدة يك يطرد اإلنسان
من الجنة؟ وإليكم ما جاء يف القرآن:
َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ
ث شِئْ ُتماَ
﴿ويا آدم اسكن أنت وزوجك النة فك مِن حي
َ َْ
َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ
َ
الظالِم َ
ني  ١٩فَ َو ْس َو َس ل َ ُهماَ
َول تق َر َبا هٰ ِذه ِ الشجرة فتكونا مِن
ِ
َ َ
َّ ْ َ ُ ُ ْ َ َ
َْ
ِي ل ُه َما َما ُوورِ َي عن ُه َما َم ِْن َس ْوآت ِ ِه َما َوقال َ َما
الشيطان ِلبد
َّ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ َ ُ َ َ ُّ ُ َ
َ َ
ي أ ْو
نهاكما ربك ْما عن هٰ ِذه ِ الشجرة ِ إِل أن تكونا ملك ِ
ََ َ ََُ ّ َ ُ
َ ُ
كونَا م َِن َ
ك َما لَم َن انلَّاصح َ
ال َ
ني ٢١
ِين  ٢٠وقاسمهما إ ِ ِن ل
ت
ال ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ
َ َ َّ ُ َ ُُ
ور ۚ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتَهما َ وطفِقا
ف َ ْدلهما بِغ َر ٍ
ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ُّ ُ َ َ ْ ْ َ َُ
يص َف َ
ان عليْ ِه َما م ِْن َو َر ِق النةِ ۖ وناداهما ربهما ألم أنهكما
ِ ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
َّ
َّ
َّ
َْ َ
َع ْن ت ِلْك َما الش َ
ان لك َما َع ُد ٌّو ُمب ٌ
ني﴾
ج َرة ِ َوأقل لك َما إِن الشيط
ِ

(األعراف .)22-19

ٍ
بكلامت ال
ويُصادق القرآن عىل ما جاء قبله ويصيغ الرواية
ت ُدل إال عىل نفس املعاين .ومن يتاح له مراجعة النص التورايت
واملسيحي من الكتاب املقدس ،وكذلك النص القرآين ،وبقليلٍ
من املنطق سيتضح له أن القصة مختلق ٌة ومستحيلة الحدوث
بالواقع ،ومن هنا جاء الكثري من التأويل والتفسريات عىل أنها
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مجرد فكر ٍة تهدف إىل أن الله يستطيع فعل كل يشء،
ولو حاولنا البحث يف كيفية نشوء البرشية واستمرار
البقاء من رجلٍ وامرأ ٍة وأبنائهام ،حيث مل يكن موجو ًدا
يف الكون غري ِهم ،فيتضح أن أبناء وبنات آدم وحواء كان
زواجهم سفاح قرىب!! فهل يُعقل هذا؟ وهذه الرواية مل
ِ
عدم بل استُوحت من ٍ
قصص وردت يف الديانات
تأت من ٍ
السابقة لها .إذ أن «السومريني أول من دونوا القصة
قبل ثالثة آالف سن ٍة قبل امليالد ثم تبعهم األكاديني يف
األلفية الثانية قبل امليالد ثم نقل عنهم عزرا يف األلفية
عام من سبي اليهود يف بابل
األوىل قبل امليالد بعد مئة ٍ
وضياع توراة موىس ،وأعاد عزرا كتابة التوراة من الذاكرة
وأضاف إليها ما سمعه من ٍ
قصص شعبي ٍة من الحكائني
عن بداية الخلق» (منقول).

متى سأحصل عىل
أحفا ٍد يا قايني
وهابيل؟؟

وقد ُعرث عىل لوحني يف سوريا عام 1929م برموز الكتابة
األوغاريتية املسامرية يحمالن نسخ ًة قدمي ًة لقصة
الخلق التوراتية« .ففي القصة القدمية يسود اإلله (إيل
– الله) عىل (حقل
كرمة اآللهة العظام
– الجنة) لكن سلطته عارضها اإلله الرشير حورون (إبليس -ف ُعوقب حورون بالطرد
من الجنة) (شجرة الحياة) وهنا يظهر آدم يف القصة :عىل أنه إل ٌه أُرسل إىل األرض
سام ولدغ آدم ،مام
لوضع حورون عند حده ،لكن ح ّول حورون نفسه إىل ثعبانٍ ٍ
أدى إىل خسارته لطبيعته الخالدة وكنو ٍع من العزاء لِام أصاب آدم ،ق ّدمت آلهة
بعضا
الشمس له (امرأ ًة طيبة القلب من طين ٍة جيدة) متكنه أن يتكاثر ،ويسرتد آدم ً
من طبيعته الخالدة» (منقول).
فام الجديد إذًا يف ما ورد يف الديانات الساموية الثالث ،سوى أنها أخذتها من الروايات األسطورية القدمية ،وسطّرتها بلُغ ٍة
بثوب من القداسة.
تتناسب مع مفاهيم العرص التي ُوجدت فيه ،وعلّبتها ٍ
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قصة قايني وهابيل:
وجاء يف (سفر التكوين َ « :)4و َع َر َف آ َد ُم َح َّوا َء ا ْم َرأَت َ ُه فَ َح ِبل َْت
َو َولَدَتْ قَا ِي َنيَ .وقَال َِت( :اقْتَ َن ْي ُت َر ُج ًل ِم ْن ِع ْن ِد ال َّر ِّب ).ث ُ َّم
َعادَتْ فَ َولَدَتْ أَ َخا ُه َهاب َِيلَ .وكَا َن َهاب ُِيل َرا ِع ًيا لِلْ َغ َن ِمَ ،وكَا َن
قَا ِي ُني َعا ِم ًل ِف األَ ْر ِض» .ويتبع ذلك أن الله قد قَب َِل قُربان
هابيل راعي األغنام ومل ينظر إىل قربان أخيه فغضب قايني
وقتل هابيل .وهنا يبدو الرصاع بني البداوة والحضارة يف أول
مظاهرها ،وتفيد بعض الروايات أنه فعل ذلك ألنه أراد زوجة
أخيه هابيل« .فَق ََال ال َّر ُّب لِقَا ِي َني( :أَيْ َن َهاب ُِيل أَ ُخ َوك؟) فَق ََال:
(الَ أَ ْعلَ ُم! أَ َحار ٌِس أَنَا ألَ ِخي؟) .فَق ََالَ ( :ماذَا فَ َعل َْت؟ َص ْوتُ َد ِم
أَ ِخ َيك َصا ِر ٌخ إِ َ َّل ِم َن األَ ْر ِض) .فَاآل َن َملْ ُعو ٌن أَنْ َت ِم َن األرض
الَّ ِتي فَتَ َح ْت فَا َها لِتَ ْقبَ َل َد َم أَ ِخ َيك ِم ْن يَ ِد َك».
وتتمة الحكاية أن قايني تزوج وأنجب العديد من البنني وهم بدورهم تزوجوا وأنجبوا ،فمن أين كانت نساؤهم؟ مل
أيضا سفاح قرىب،
رش غريهم ،فال بد أنهم تزوجوا من أخواتهم أو من بنات إخوتهم!! ويف ذلك ً
يرد أي دليلٍ عىل وجود ب ٍ
وال ُحجة يف ذلك أنها الوسيلة الوحيدة لبقاء الجنس البرشي.
َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ َ
ال ّ ِق إِذ ق َّر َبا
أما يف القرآن فقد ورد﴿ :واتل علي ِهم نبأ ابن آدم ب ِ
ُ ْ َ ً َ ُ ُ ّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ
قربانا فتقبِل مِن أح ِدهِما ولم يتقبل مِن الخ ِر قال لقتلنك ۖ ق َال
َ ََ َ َ
ْ َ
َ
الل م َِن ال ْ ُم َّتق َ
إ َّن َما َي َت َق َّب ُل َّ ُ
طت إ ِ َّل يَ َد َك لِ َق ُتل ِن َما أنا
ني  ٢٧لئ ِ َن بس
َ ِ
ِ
ّ
َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ّ َ ُ َّ َ َ َّ ْ َ َ
َ
َ
اف الل رب العال ِمني  ٢٨إ ِ ِن
ِط يدِي إِلك ِلقتلك ۖ إ ِ ِن أخ
بِباس ٍ
ُ ُ َ َُ َ ْ
ْ َ ََ ُ َ
ون م ِْن أَ ْ
ص َ
حاب انلَّار ۚ َو َذٰل َِك َج َزاءُ
أرِيد أن تبوء بِإِث ِم ِإَوث ِمك فتك
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ َ ْ َ َْ ُ َ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
اس َ
ين
الظال ِ ِمني  ٢٩ف َط َّوعت ُل نف ُسه قت َل أخِيهِ فقتله فأص َب َح م َِن ال َ ِِ
َ َ
َ َ َ َ َّ ُ ُ ً َ ْ َ ُ
َ
ث ف ْال ْر ِض ل ُ
 ٣٠فبعث
ِي َي ُه كيْف يُ َُوارِي َس ْو َءة أ َخِيهِ
الل غ َرابا يب َح َ ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ َ ْ َ
َ َ َ َْ َ َ َ ْ ُ
َُ
اب فأ َوارِ َي َس ْو َءةَ أ ِخ
ۚ ق َال يا ويلتا أعجزت أن أكون مِثل هٰذا الغر ِ
ۖ فَأ ْ
ص َب َح م َِن انلَّادِم َ
ِني ( ﴾٣١املائدة) ،أين وجه الخالف بني الروايتني؟

إنهام متطابقتان بلسانٍ مختلف .كام أنه من امللفت للنظر أن الله
أرسل الغراب للبحث عن هابيل ،أمل يجد الله سوى الغراب لهذه
املهمة؟ وهو ال َعالِم بكل يش ٍء وال يحتاج ملساعد ٍة من غراب؟
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وهناك رواياتٌ من أساطري الديانة السومرية جاء فيها« :هناك أسطور ٌة سومري ٌة ثالث ٌة شبيه ٌة بقصة قابيل وهابيل ُسميت
أيضا ،وأبطال القصة أربع ٌة هم (إنانا) وأخوها (أوتو
(إنانا  -تفضل الفالح) وهي متثل فكرة النزاع بني الفالح والراعي ً
إله الشمس) و(دموزي – متوز -اإلله الراعي) ،و(إنْكي ْمدو  -اإلله الفالح) ،و ُخالصتها أن (إنانا) َعزمت عىل اختيار زو ٍج
لها وكان أخوها (أوتو) ي ُحثها عىل الزواج من (دموزي  -الراعي) ولكنها كانت تفضل (إنْكي ْمدو  -الفالح) فيأيت إليها
(دموزي) ليعرف السبب الذي يجعلها تفضل الفالح عليه ،إال أن (إنانا) مل تُعر ُه اهتاممها ،ويظهر أن (إنْكي ْمدو) راح
يسعى لرتضية منافسه الراعي ،بيد أن الراعي يأىب االنثناء عن عزمه ،إىل أن يَعد ُه الفالح بتقديم أنوا ٍع من الهدايا إلرضائه،
ويظهر أن (دموزي) اإلله الراعي قد تغلب عىل (إنْكي ْمدو) اإلله الفالح» .تختلف التفاصيل بني الروايتني بيد أن املعنى
واحد ،فكيف يل أن أص ّدق أن ما ورد يف كتابات الديانات اإلبراهيمية هو الحقيقة اإللهية!! وما هي إال رواي ٌة منقول ٌة
وس ٍد متامهيتني؟
عن أساطري الديانات األخرى بأسام ٍء َ
نسل آدم:
منطق وإليكم
عقل وال
(سفر التكوين  :)5الذي ورد يف النص التورايت واملسيحي من الكتاب املقدس ،حديثٌ ال يقبله ٌ
ٌ
بعضا منه:
ً
اب َم َوالِ ِيد آ َد َم ،يَ ْو َم َخل ََق الل ُه ا ِإلنْ َسانََ .ع َل شَ َب ِه الل ِه َع ِملَ ُهَ .ذكَ ًرا َوأُنْثَى َخلَ َق ُهَ ،وبَا َركَ ُه َو َد َعا ْاس َم ُه آ َد َم يَ ْو َم ُخلِ َق.
«هذَا كِتَ ُ
َو َع َ
ان ِمئَ ِة
اش آ َد ُم ِمئَ ًة َو�ثَالَثِ َني َس َن ًةَ ،و َولَ َد َولَ ًدا َع َل شَ َب ِه ِه ك َُصو َرتِ ِه َو َد َعا ْاس َم ُه ِشيثًاَ .وكَانَ ْت أَيَّا ُم آ َد َم بَ ْع َد َما َولَ َد ِشيثًا َث َ ِ َ
َس َن ٍةَ ،و َولَ َد بَ ِن َني َوبَ َن ٍ
اش ِشيثُ ِمئَ ًة َو َخ ْم َس ِس ِن َني،
ات .فَكَانَ ْت ك ُُّل أَيَّ ِام آ َد َم الَّ ِتي َعاشَ َها تِ ْس َع ِمئَ ٍة َو�ثَالَثِ َني َس َن ًةَ ،و َماتَ َ .و َع َ
ان ِمئَ ٍة َو َس ْب َع ِس ِن َنيَ ،و َولَ َد بَ ِن َني َوبَ َن ٍ
اش ِشيثُ بَ ْع َد َما َولَ َد أَنُ َ
وشَ .و َع َ
َو َولَ َد أَنُ َ
ات .فَكَانَ ْت ك ُُّل أَيَّ ِام ِشيثَ تِ ْس َع ِمئَ ٍة
وش َث َ ِ َ
وش تِ ْس ِع َني َس َن ًةَ ،و َولَ َد ِقي َنانَ».
اش أَنُ ُ
ش َة َس َن ًةَ ،و َماتَ َ .و َع َ
َواث ْ َنتَ ْي َع َ َ
انتبهوا إىل هؤالء الذين تراوحت أعامرهم بني تسعني سن ًة وتسعامئة وثالثني سنة!! حتى وإن كان حساب السنوات
يختلف عام هو اآلن ،بيد أنه منذ القدم كان حساب السنة حسب األشهر والفصول ،ولكن إذا اعتمدنا عىل فرضية أن
مطابق لزمنٍ قادم ،وهذا
الله يعرف كل يشء ،ويعلم ما يف الغيب وما يف الصدور ،فمن املفروض أن يكون حساب السنني
ٌ
مجرد اجتهاد ،إذ كيف للقادر عىل كل يش ٍء أن يجهل سنوات عمر اإلنسان لتكون فوق املعدل الطبيعي يف زمن القحط
والعناء؟ يف حني أنه يف وقتنا الحارض ،الذي هو األفضل عىل مر التاريخ ،من ناحية معدل طول العمر ،فلم يصل ألكرث
من  15%من عمر آدم ،وأن آدم أنجب اب ًنا له وهو بعمر  130عا ًما ،وعاش بعدها مثامنائة سن ٍة ويؤكد بعدها أن عمره
وصل إىل تسعامئة وثالثني سنة؟! أمل يدرك هذا الجبار العنيد القاهر ال َعالِم (الله) ،أنه سيأيت يو ٌم يتساءل فيه الناس عن
هذه الرسالة األسطورية العجيبة ،فريفضون قداستها!؟
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ﻋﺪد اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺨﻠﻴﻘﺔ

ٍ
رضب من الخيال ،إن مل نقل
كام أننا لو ُعدنا إىل
سجالت ومصادر مؤرخ ٍة منذ عهو ٍد خلت ،الكتشفنا أن ُعم ًرا كهذا هو ٌ
رضب من الكذب والنفاق .ومع هذا فإنه مل ِ
يأت عىل ِذكر قايني وهابيل مع أنهام ذُكرا يف سفر التكوين ( .)4وامللفت
أنه ٌ
أيضا أن نسله كان من البنني والبنات ،ومل ِ
رشا آخرين تم التزاوج معهم ،أي أن التزاوج
للنظر هنا ً
يأت خ ٌرب عن أن هناك ب ً
تم بني أبنائه وبناته ،وهذا إثباتٌ آخر عىل أن التزاوج حصل بينهم .وهو ما يُعرف بسفاح القرىب ،الذي كان سائ ًدا يف
القبائل البدائية ما قبل نشوء الحضارة البرشية والعمرانية! فهل يُعقل أن يكون (الله) الذي هو رب الخري والعطاء أن
يقبل بذلك؟؟
«يف البدء كانت توجد عند البرش عالقاتٌ جنسي ٌة غري محدودة ،أُطلق عليها التعبري غري املوفق «الهيتريية»« .كان هناك
جنيس اسمه املعارشة البغاء ،وموجو ٌد لدى الكثيات قرب مضيق برنج والكادياك قرب أالسكا ويف وسط كندا وهنود
نظا ٌم
ٌ
التشيوا والهند الصينية ،إذًا املعارشة الجنسية مل يكن لديها حدو ٌد ،فنجد األخوة مع األخوات يتعارشون معارشة الزوجني»،
فريدريك إنجلز ،أصل العائلة واملِلكية الخاصة والدولة .كام أن عمر األرض يبلغ  4.5مليار سنة ،بحسب آخر التقديرات
العلمية .يف العصور البدائية للبرشية من املقنع أن يحدث التزاوج دون قيو ٍد وضوابط ،لكنه مع التطور اإلنساين وعىل مر
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عصو ٍر وعصور ،فإن البرشية تأنسنت وتطور فكرها وعاداتها ومفاهيمها إىل األفضل .ومبا أن تاريخ الديانات اإلبراهيمية ال
وبدعم من (الله) ،أن يكون لديها مفهوم البعد اإلنساين والحضاري ،مبتعد ًة
يزيد عن ثالثة آالف سنة ،فإنه من املفروض،
ٍ
عن ِذكر أنوا ٍع من التزاوج املتاح دون قيود .وسفر التكوين  6يروي أن الناس تكاثروا يف األرض:
اس يَك ُ ُْثو َن َع َل األَ ْر ِضَ ،و ُولِ َد لَ ُه ْم بَ َناتٌ  ،أن أَبْ َنا َء الل ِه
« َو َح َدثَ ل ََّم ابْتَ َدأَ ال َّن ُ
َرأَ ْوا بَ َن ِ
ات ال َّن ِ
اس أَنَّ ُه َّن َح َس َناتٌ  .فَات َّ َخذُوا ألَنْف ُِس ِه ْم نِ َسا ًء ِم ْن ك ُِّل َما ا ْختَا ُروا».
أما الذكور فهم أبنا ُء الله ،واإلناث بنات الناس!! من هنا بدأ التوجه الذكوري
للتسلط عىل كل يشء ،فهل الله له توج ًها ذكوريًا استمر بسلطة رجال الدين
إىل يومنا هذا؟! وبالعودة ملا جاء يف سفر التكوين  ،6نجد أن الله يغضب
منهم عىل الرغم من أنه يقول فيام ورد آنفًا أنهم «أبناء الله» وال يشمل هذا
التعبري النساء/البنات.
«كَا َن ِف األرض طُ َغا ٌة ِف تِل َْك األَيَّ ِامَ .وبَ ْع َد ذلِ َك أَيْ ًضا إِ ْذ َد َخ َل بَ ُنو الل ِه َع َل بَ َن ِ
ات ال َّن ِ
اس َو َولَ ْد َن لَ ُه ْم أَ ْوالَ ًدا ،ه ُؤالَ ِء ُه ُم
شي ٌر
ش اإلنسان قَ ْد ك ُ ََث ِف األَ ْر ِضَ ،وأَ َّن ك َُّل ت ََص ُّو ِر أَفْكَا ِر قَلْ ِب ِه إِنَّ َا ُه َو ِ ِّ
الْ َجبَا ِب َر ُة ال َِّذي َن ُم ْن ُذ ال َّد ْه ِر َذ ُوو ْاس ٍمَ .و َرأَى ال َّر ُّب أن َ َّ
ك َُّل يَ ْو ٍم».
فمن أين جاء هذا الرش والطغيان وملاذا مل مينعه الله ويحدد نوعية التزاوج ونوعية البرش إذ هو يدعوهم أبناءه وال
يعرتف باإلناث؟! فيبحث عن وسيل ٍة لالنتقام منهم بقصة الطوفان.
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حوا ٌر مع الله ()3
قصة الطوفان:
(سفر التكوين « ).6فَق ََال ال َّر ُّب« :أَ ْم ُحو َع ْن َو ْج ِه األرض اإلنسان ال َِّذي َخلَ ْقتُ ُه ،اإلنسان َم َع بَ َهائِ َم َو َدبَّابَ ٍ
الس َم ِء،
ات َوطُ ُيو ِر َّ
وح فَ َو َج َد نِ ْع َم ًة ِف َع ْي َن ِي ال َّر ِّب .».الله ندم عىل أنه خلق اإلنسان؟! هل ممك ٌن إلنسانٍ
ألَ ِّن َح ِزنْ ُت أَ ِّن َع ِملْتُ ُه ْم»َ .وأَ َّما نُ ٌ
عاقلٍ أن يُص ّدق أن الله يندم عىل ما قد فعله!! هذا يفتح بابًا أللف سؤا ٍل ،إذ أن هذا الحدث يُشخص الله عىل أنه شبه
إنسان ،أو إنسانٍ رمبا ال ميلك تلك القدرة العقالنية الخالقة التي يتوجب عىل اإلله أن يتحىل بها .وهكذا يقرر أن يُبيد
كافة البرش األحياء عىل وجه األرض .حيث جاء فيام ييل« :فَق ََال ال َّر ُّب« :أَ ْم ُحو َع ْن َو ْج ِه األرض اإلنسان ال َِّذي َخلَ ْقتُ ُه،
اإلنسان َم َع بَ َهائِ َم َو َدبَّابَ ٍ
وح فَ َو َج َد نِ ْع َم ًة ِف َع ْي َن ِي ال َّر ِّب .».هكذا بكل
ات َوطُ ُيو ِر َّ
الس َم ِء ،ألَ ِّن َح ِزنْ ُت أَ ِّن َع ِملْتُ ُه ْم»َ .وأَ َّما نُ ٌ
وضو ٍح يعلن «الله» عىل أنه يريد إبادة الخليقة وميحوها عن وجه األرض!! هل تسائل واح ٌد من رجال الدين ما الفرق
بني قرار الله بإبادة البرشية ،وقرارات وأعامل الطغاة من املجرمني الذين أشعلوا الحروب وأبادوا وقتلوا املاليني من
البرش!؟ فمعظم تلك الحروب نشبت بدوافع ديني ٍة متأثر ٍة مبفهوم الدفاع عن الحق وقدسية اإلميان!؟ ما الفرق بني الله
يف ما فعله بالطوفان وما فعله طغاة األرض عىل مر العصور باسم الديانات املختلفة!؟
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«فَ َها أَنَا ٍ
وح َح َيا ٍة ِم ْن
آت ِبطُوفَانِ ال َْم ِء َع َل األرض ألُ ْهلِ َك ك َُّل َج َس ٍد ِفي ِه ُر ُ
«ف َس َن ِة ِس ِّت ِمئَ ٍة ِم ْن
الس َم ِء .ك ُُّل َما ِف األرض َ ُيوتُ  ».ويتبعهِ :
تَ ْح ِت َّ
ش ِم َن الشَّ ْه ِر ِف ذلِ َك ال َي ْو ِم،
َح َيا ِة نُو ٍحِ ،ف الشَّ ْه ِر الث َِّانِ ،ف الْ َي ْو ِم َّ
الساب َع َع َ َ
الس َم ِءَ .وكَا َن الْ َمطَ ُر
انْ َف َج َرتْ ك ُُّل يَ َنابِيعِ الْ َغ ْم ِر الْ َع ِظ ِيمَ ،وانْ َفتَ َح ْت طَاقَاتُ َّ
َع َل األرض أَ ْربَ ِع َني يَ ْو ًما َوأَ ْربَ ِع َني لَيْلَ ًة».
وهكذا أباد الله الخليقة ،أي َمن هم أبناء الله حسب قوله ،لكنه اختار نو ًحا
وبنيه وكل داب ٍة عىل األرض! وكأنه عاج ٌز عن إعادة خلقهم من جديد! لكنه
أيضا كل ٍ
نبات عىل األرض! حيث مل يكن
نيس عىل ما يبدو أنه أباد بذلك ً
موجو ًدا عىل زمانه «بنك البذور العاملي»« .قبو سفالبارد العاملي للبذور
(بالرنويجيةSvalbard globale frøhvelv :) ،هو بنك بذو ٍر آمنٍ يقع يف
الجزيرة الرنويجية سبتسربجن بالقرب من بلدة لونغياربيني يف أرخبيل
سفالبارد يف القطب الشاميل النايئ ،عىل بُعد حوايل 1313
رفق يحافظ
كلم ( 816.19ميل) ،من القطب الشاميلِ ،م ٌ
عليها عىل نح ٍو آمن .ويضم القبو مجموع ًة متنوع ًة من بذور
النباتات يف ٍ
ٌ
منقول عن وكيبيديا .وبعد
كهف تحت األرض»،
انتهاء الطوفان ،كيف عادت الحياة إىل األرض ،وكم احتاج
اإلنسان من الوقت يك يعيد إصالح ما دمره الله؟ وكم من
املستنقعات واألوبئة انترشت من جراء ذلك الطوفان .فهل
أرسل الله قافل ًة من املساعدات الطبية واإلنسانية والعلمية لتجديد الحياة عليها!؟ هل تستطيع كُتب وجهابذة الرشيعة
اليهودية ،أو معاهد الالهوت املسيحية ،ومشايخ الفقه اإلسالمي جميهم ،أن يطرحوا إجاب ًة عىل هذا السؤال؟ سوى
بكلمة أن الله قاد ٌر عىل كل يشء ،وأن الله إن قال لليشء كن فيكون!؟؟ وكيف يقبل العقل واملنطق ما هو غري معقول!؟
« َوت َ َعاظَ َم ِت الْ ِم َيا ُه َوتَكَاث َ َرتْ ِج ًّدا َع َل األَ ْر ِض ،فَكَا َن الْ ُفل ُْك يَ ِس ُري َع َل َو ْج ِه الْ ِم َيا ِهَ .وتَ َعاظَ َم ِت الْ ِم َيا ُه كَ ِث ًريا ِج ًّدا َع َل األَ ْر ِض،
ش َة ِذ َرا ًعا ِف اال ْرتِفَا ِع تَ َعاظَ َم ِت الْ ِميَا ُه ،فَتَ َغط َِّت الْ ِجبَ ُال.
فَتَ َغط َّْت َج ِمي ُع الْ ِجبَا ِل الشَّ ا ِم َخ ِة الَّ ِتي ت َ ْح َت ك ُِّل َّ
الس َم ِءَ .خ ْم َس َع َ َ
كام أن هناك وصفًا الرتفاع املياه« :خمسة عرش ذرا ًعا» ،فهل ارتفاع املياه بقدر خمسة عرش ذرا ًعا ،ميكنه أن يبيد كل
يش ٍء عىل األرض؟! يف حني أن جبل إفرست الواقع جنوب القا ّرة اآلسيويّة ،وتحدي ًدا عىل تقاطع الحدود بني نيبال ومنطقة
التبت الصين ّية ،وهو ُيثِّل إحدى ِق َمم سلسلة جبال الهياماليا ،كام أنه ميثِّل أعىل ق ّم ٍة جبل ّي ٍة يف العامل ،والتي يبلغ ارتفاعها
بحساب ٍ
بسيط كان ارتفاع املياه يف غمرة الطوفان
نحو  8,850م عن مستوى سطح البحر .والذراع يساوي نصف مرت ،أي
ٍ
ٍ
ونصف فقط!! وأن أبسط جبلٍ أو تل ٍة عىل األرض يصل ارتفاعها ألكرث من ذلك ،إذ أنها تصل إىل
قد وصل إىل سبعة أمتا ٍر
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ارتفاع عدة أمتا ٍر عن سطح البحر! إال إذا ما كانت حسابات الله ال تعرف أن قياس االرتفاع يف األرض يعتمد عىل مستوى
أيضاَ « :وتَ َعاظَ َم ِت الْ ِم َيا ُه َع َل األرض ِمئَ ًة َو َخ ْم ِس َني يَ ْو ًما» .يف حني
سطح البحر ويقاس نسب ًة له! ويتبع يف سفر التكوين ً 7
أنه ذُكر يف نفس الصفحة «الفقرة األوىل» ،البند رقم  ،12أن املطر استمر عىل األرض أربعني يو ًما وأربعني ليل ًة .فكيف
تغي وأصبح مئ ًة وخمسني يو ًما ،هل نيس الله أو من د ّون كالمه ما ذكره يف البند رقم !12؟
ّ
اسَ ،والْ َب َهائِ َمَ ،وال َّدبَّابَ ِ
وح
اتَ ،وطُ ُيو َر َّ
الس َم ِء .فَانْ َ َح ْت ِم َن األَ ْر ِضَ .وتَ َبقَّى نُ ٌ
«فَ َم َحا الل ُه ك َُّل قَائِ ٍم كَا َن َع َل َو ْج ِه األَ ْر ِض :ال َّن َ
َوال َِّذي َن َم َع ُه ِف الْ ُفل ِْك فَ َقطْ» .ومبوجب املراجع اليهودية واملسيحية فإن تدوين التوراة/العهد القديم كان قبل – 1441
ٍ
بكلامت أخرى،
 1400ق.م .وحني نبحث يف ما جاء به القرآن عن قصة َنوح ،نجدها تحمل ذات الصفات واألحداث لكن
َ
ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ
َّ
َُ ً ْ َ َ
ك ْرب الْ َع ِظي ِم َ ٧٦ونَ َ ْ
صنَاهُ م َِن الْ َق ْو ِم َّال َ
ِين كذبُوا بِآيَات َِنا
وحا إِذ نادى مِن قبل فاستجبنا ل فنجيناه وأهله مِن ال
ومنها﴿ :ون
ِ
َّ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ
َْ َ
ْ
َّ
َ َ ٌ ََ ُ
َ
َ
َ
إِنهم كنوا قوم سو ٍء فأغ َرقناهم أجعِني ( ﴾٧٧األنبياء) ،ويف آي ٍة أخرى ورد ما ييل﴿ :سلم ع ن ٍ
وح ِف العال ِمني  ٧٩إِنا
َ َ َ َّ ُ َ ً
ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َك َذل َِك َنْزي ال ْ ُم ْ
ْ َ َ ُْ ْ َ
ح ِ َ
َ
(الصافات)،
﴾
٨٢
ين
ر
خ
الل َمثل
وأيضا﴿ :ضب
ً
سنِني  ٨٠أنه َ مِن عِبادِنا المؤ ِمن ِني  ٨١ثم أغرقنا ال ِ
ِ
َ

َّ َ
َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ
ْ َ َ َ َِ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ
ام َرأ َ
وح َو ْ
ت لُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
تن ٍ
ي فخان َتاه َما فل ْم ُيغن َِيا عن ُه َما م َِن اللِ شيْ ًئا
ل ِلِين كفروا امرأ
ٍ
وط كنتا تت عبدي ِن مِن عِبادِنا صال ِ
َ َ ْ
َ
َ
ار م َع َّ
اد ُخ َل انلَّ َ
ادلا ِخل ِني﴾ (التحريم.)10 :
وقِيل

بل وزاد الطني بل ًة ،فهنا تدخل زوجة نو ٍح وزوجة ٍ
لوط
يف جموع الكافرين وينالهن ما نال املخلوقات من غرقٍ
ومن ٍ
وعيد بنار جهنم! وهذه الصورة القرآنية ال تختلف
عن القصص التوراتية باملفهوم واملعنى ،إمنا تجد الخالف
باللفظ والرسد والكلامت ال غري .وإذا أردنا مقارنة ذلك مع
قصص الطوفان يف الديانات القدمية ،وجدنا أن الديانات
الساموية /اإلبراهيمية منقول ٌة بحذافريها عن قصص
قصص عن الطوفان يف بعض مجتمعات الرشق األدىن
الطوفان التي تنترش انتشا ًرا واس ًعا يف جميع أنحاء العامل ،فهناك ٌ
القديم ،ويف الهند وبورما والصني واملاليو وأسرتاليا وجزر املحيط الهادي ،ويف جميع مجتمعات الهنود الحمر .و لعل أهم
هذه القصص قصة الطوفان السومرية ،وقصة الطوفان البابلية ،وما عليكم إال أن تدخلوا للبحث عنها بواسطة محرك
«غوغل» لتجدوا العرشات بل املئات منها .فهل كان الله ينسخ عن الديانات القدمية قصصه األسطورية التي ال متت إىل
أي واقعٍ بأي حا ٍل من األحول!!
زمني وصل إىل ما يقارب قرنني من الزمان ،نجد أن ال يشء
ونظر ٌة استكشافي ٌة بسيط ٌة ملا ورد يف التوراة والقرآن ،بفارقٍ ٍّ
تغري سوى باللفظ والكلامت .فأي ديّنٍ وأية قداس ٍة هذه التي ال تحمل التجديد والتطور سوى النقل والنسخ وتخدير
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العقول؟!
وح َم ْذبَ ًحا لِل َّر ِّبَ .وأَ َخ َذ ِم ْن ك ُِّل الْ َب َهائِ ِم
« َوبَ َنى نُ ٌ
الطَّا ِه َر ِة َو ِم ْن ك ُِّل الطُّ ُيو ِر الطَّا ِه َر ِة َوأَ ْص َع َد ُم ْح َرق ٍ
َات
َع َل الْ َم ْذبَ ِح» .وهكذا تنتهي قصة الطوفان يف
الديانات الساموية ،حيث ت ُق َّدم الذبائح والقرابني
من كافة األصناف الحية ذبيح ًة إىل الله .وهنا يكتفي
الله بأن يستنشق رائحة الدخان املرتفع إىل السامء،
لكنه مع تطور الفكر اإلنساين أصبحت الذبيحة توزع
ليأكلها الناس كمحب ٍة للخالق الواحد القهار.
أ ّما ما بعد الطوفان فهناك قص ٌة تحيك عن نو ٍح وما
كان من أفعاله .إذ جاء يف سفر التكوين  ،9ما ييل:
« َوق ََال الل ُه لِ ُنو ٍحِ :
(هذ ِه َعالَ َم ُة الْ ِميثَاقِ ال َِّذي أَنَا أَقَ ْمتُ ُه بَ ْي ِني َوبَ ْ َي ك ُِّل ِذي َج َس ٍد َع َل األَ ْر ِض)َ .وكَا َن بَ ُنو نُو ٍح ال َِّذي َن َخ َر ُجوا
ِم َن الْ ُفل ِْك َسا ًما َو َحا ًما َويَافَثَ َ .و َحا ٌم ُه َو أَبُو كَ ْن َعانَ .ه ُؤالَ ِء الثَّالَث َ ُة ُه ْم بَ ُنو نُو ٍحَ .و ِم ْن ه ُؤالَ ِء ت َشَ َّعبَ ْت ك ُُّل األَ ْر ِضَ .وابْتَ َدأَ
ش َب ِم َن الْ َخ ْم ِر ف ََس ِك َر َوتَ َع َّرى َد ِ
ص َحا ٌم أَبُو كَ ْن َعا َن َع ْو َر َة أَبِي ِهَ ،وأَ ْخ َ َب
وح يَكُو ُن فَالَّ ًحا َو َغ َر َس كَ ْر ًماَ .و َ ِ
نُ ٌ
اخ َل ِخ َبائِ ِه .فَأَبْ َ َ
أَ َخ َويْ ِه َخا ِر ًجا .فَأَ َخ َذ َسا ٌم َويَافَثُ ال ِّر َدا َء َو َو َض َعا ُه َع َل أَكْتَا ِفه َِم َو َمشَ َيا إىل الْ َو َرا ِءَ ،و َس َ َتا َع ْو َر َة أَبِيه َِم َو َو ْج َها ُه َم إىل الْ َو َرا ِء.
الص ِغ ُري ،فَق ََالَ ( :ملْ ُعو ٌن كَ ْن َعانُ! َع ْب َد الْ َعب ِ
ِيد
وح ِم ْن َخ ْم ِر ِهَ ،علِ َم َما فَ َع َل ِب ِه ابْ ُن ُه َّ
صا َع ْو َر َة أَبِيه َِم .فَل ََّم ْاستَ ْي َق َظ نُ ٌ
فَلَ ْم يُ ْب ِ َ
يَكُو ُن ِإل ْخ َوتِ ِه)».
يوضح صورة
ولقد أضفت هنا كل ما بإمكانه أن ّ
أولياء الله ،وكيف كانوا يعيشون ويرغدون يف
العيش ،وقد ذكر الله يف بادئ األمر أن الناس
ضلّوا طريقهم فبعث لهم الطوفان وأبادهم ،يف
حني أننا نجد نو ًحا يسكر ويتع ّرى؟؟ ومل ت ُذكر
له صال ٌة وال عبادة ،سوى أنه ق ّدم القرابني لرب
العاملني!؟؟ مع التنويه إىل أن الله قد م ّيز ُه عن
باقي الشعب عىل أنه اإلنسان الصالح املتعبد!
ٍ
ومتعبد حسب ناموس الله والدين
فأي صال ٍح
هذا املتعري الثمل.
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عىل أبواب الجنة
حوار مع الله
زاهد عزت حرش

حوار مع الله ()4

«اإلميان الراسخ هو عد ٌو للحقيقة أكرث من الكذب» ،فريدريك نيتشه.
نرتك سفر التكوين البند  ،10حيث ال نجد فيه سوى رس ٍد ألجيا ٍل متعاقب ٍة مبوجب ما نُقل عن شعوب املنطقة الرشقية
من العامل ،من بابل واآلشوريني وغريهم ،وتعاقب أسامء ،وانتشار قبائل وألسن ،وننتقل إىل سفر التكوين  11لنجد فيه:
اح ٌد َولِ َسا ٌن َو ِ
« َوق ََال ال َّر ُّبُ :ه َوذَا شَ ْع ٌب َو ِ
اح ٌد لِ َج ِمي ِع ِه ْمَ ،وهذَا ابْ ِت َدا ُؤ ُه ْم بِالْ َع َملِ َ .واآل َن الَ َ ْيتَ ِن ُع َعلَ ْي ِه ْم ك ُُّل َما يَ ْن ُوو َن أن
يَ ْع َملُو ُهَ 7 .هلُ َّم نَ ْنز ِْل َونُبَلْب ِْل ُه َن َاك لِ َسانَ ُه ْم َحتَّى الَ يَ ْس َم َع بَ ْع ُض ُه ْم لِ َسا َن بَ ْع ٍض».
مجرد محاول ٍة بسيط ٍة لفهم هذا النص ،نجد أن من كتبه اعتمد عىل تاريخ شعوب ما بني النهرين من السومريني حتى
ٍ
بلدات مل تكن موجود ًة إال يف زمن
بابل ،كام ين ّوه فيام بعد إىل وجود مرص وسوريا وأرض فلسطني ،حتى أنه يذكر أسامء
تلك الحضارات ،حتى يصل إىل غز َة دون توضي ٍح ورش ٍح لعالقتها باملدن األخرى.
ويف التكوين  ،12يستمر التسلسل الزمني مع أسامء نسل «الله» ،أي نسل نو ٍح حتى يصل إىل إبراهيم الذي أطلق عليه
اسم «أبرام» نسب ًة لالسم اليهودي אברם ،وعن الجوع الذي رضب أرض كنعان ،وأن أرض كنعان مل تظهر يف األساطري
القدمية ،يف حني أن أقرب تاري ٍخ للحقبة السومرية يعود إىل  3500ق.م ،وأن تاريخ الكنعانيني يف أبعد مرحل ٍة له بدأ منذ
 700ق.م ،فكيف يعود تاريخ وجود إبراهيم «أبو األنبياء» إىل سبعامئة سن ٍة قبل امليالد ،وأنه خرج من فلسطني إىل
مرص حني ع ّم القحط والجفاف منطقة سوريا الكربى ،وذهب إىل مرص وأعطى زوجته إىل فرعون ،وهنا يذكر الله ذلك
بوضوح ،كام جاء يف سفر التكوين :12
صيِّ َني َرأَ ْوا الْ َم ْرأَ َة
ص أن الْ ِم ْ ِ
«ق ِ
ُول إِنَّ ِك أُ ْخ ِتي ،لِ َيكُو َن ِل َخ ْ ٌي ب َِس َبب ِِك َوتَ ْح َيا نَف ِْس ِم ْن أَ ْجلِ ِك .فَ َح َدثَ ل ََّم َد َخ َل أَبْ َرا ُم إىل ِم ْ َ
أَنَّ َها َح َس َن ٌة ِج ًّداَ .و َرآ َها ُر َؤ َسا ُء ِف ْر َع ْو َن َو َم َد ُحو َها لَ َدى ِف ْر َع ْونَ ،فَأُ ِخذ َِت الْ َم ْرأَ ُة إىل بَ ْي ِت ِف ْر َع ْونَ ،ف ََص َن َع إىل أَبْ َرا َم َخ ْ ًيا
ضبَ ٍ
اي
ات َع ِظي َم ًة ب َِسبَ ِب َسا َر َ
َض َب ال َّر ُّب ِف ْر َع ْو َن َوبَيْتَ ُه َ َ
ب َِسبَ ِب َهاَ ،و َصا َر لَ ُه َغ َن ٌم َوبَ َق ٌر َو َح ِم ٌري َو َعبِي ٌد َوإِ َما ٌء َوأُت ُ ٌن َوج َِم ٌل .ف َ َ
ا ْم َرأَ ِة أَبْ َرا َم .فَ َد َعا ِف ْر َع ْو ُن أَبْ َرا َم َوق ََالَ :ما هذَا ال َِّذي َص َن ْع َت ِب؟ لِ َمذَا لَ ْم ت ُ ْخ ِ ْب ِن أَنَّ َها ا ْم َرأَت َُك؟ لِ َمذَا قُل َْتِ :ه َي أُ ْخ ِتيَ ،حتَّى
أَ َخ ْذتُ َها ِل لِتَكُو َن َز ْو َج ِتي؟ َواآل َن ُه َوذَا ا ْم َرأَت َُك! ُخ ْذ َها َوا ْذ َه ْب!».
يعني أن الله يعرتف ويُقر بأن إبراهيم قد سلّم زوجته إىل فرعون ليقيض معها ويضاجعها ،وحني عرف فرعون أنها زوجة
إبراهيم ،أمر ُه أن يخ ُرج من مرص مع ما وهبه له من عطا ٍء ومال .كيف يُعقل أن يكون الله العادل القوي الصالح شاه ًدا
عىل البغاء ،بل ويوثقه يف كتابه املقدس من الديانات الساموية ،سوا ٌء التي اعتمدته أو تلك التي جاءت من بعده .كام أنه
يذكُر «لوطًا» يف سياق رواية إبراهيم وزوجته الجميلة ،من البداية وحتى خروجهم من مرص وعودتهم إىل فلسطني وسوريا.
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Council of Ex-Muslims of Britain
www.ex-muslim.org.uk

ﻧﺤ

ﻦﻣ
ﺴ
ﻠ
ﻤ
ﻮ
نﻧ

ﺒﺬ

ﻧﺎ دﻳﻨﻨﺎ

ﺑﱰﻛﻨﺎ اﻹﺳﻼم ﻧﻜﴪ ﻣﺤ ّﺮﻣﺎﺗﻪ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
واﻟﻌﻠﻧﻧﻴﺔ .وﰲ ﻧﺸﺎﻃﻨﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺎﺎ ﻳﲇ:
ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﺘﺴﺎوي ﰲ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﺑ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺪﻳﻦ.
ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻹﻟﺤﺎد.
ﻓﺼﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣ ،،اﻟﻘﺎﻧﻮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺣﻈﺮ اﳌررﺳﺎت واﻟﻌﺎدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس وﺗﻀﻴﻖ ﻋﲆ ﺣ ّﺮﻳﺎﺗﻬﻢ.
إزاﻟﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﺎدات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻬﺪ اﳌﺮأة وﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ،وﺣﻈﺮ ﻓﺼﻞ اﻟﺠﻨﺴ..
ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ أو رﺳﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎس.
ﺣﻳﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻬﻢ واﻹﺳﺎءة إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻳﻦ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
ﺣﻈﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺳﻮاء اﳌﺎدي أو اﳌﻌﻨﻮي.
ﺣﻈﺮ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻨﻲ.
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ح ّراس اإلميان جـ2
نهاية الخرافة المح ّمدية

مل يُقتل مف ّك ٌر إال عىل فتوى فقيه،
ومل يُقتل فقي ٌه
إال عىل فتوى فقي ٍه مثله!

43

بنور نبيل

ح ّراس اإلميان جـ 2
نهاية الخرافة املح ّمدية
بنور نبيل

بني األخالق والدين
يعتقد أغلبية املؤمنني أن الدين هو مصدر األخالق نظ ًرا ملا فيه من تعالي َم يرى املؤمن أن من الواجب عليه االقتداء بها،
وأ ُخ ّص بالذكر هنا تعاليم الدين اإلسالمي ألنه يحتوي عىل العديد من التوصيات التي تبدوا أخالقي ًة وسمحاء كام يقول
أصحابها ،ففي كتاب «املبسوط» لك أن تقرأ ما تشاء عن نكاح الصغرية ويف كتاب «املغني» أن قدامة بن مضعون تز ّوج
ْ
َّ
ّ
َْ
ُ
َ ْ
بنت الزبري ريض الله عنه وهي يف املهد ،وهذا جائ ٌز ٍ
ارتبْ ُت ْم
يض مِن ن َِسائِك ْم إ ِ ِن
ين ﴿ َواللئِي يئِس َن م َِن ال َم ِ
ح ِ
بنص قرا ٍّ
َ َّ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َّ
َْ َ ْ
َ
سؤال بديه ًيا :هل
فعِدتهن ثلثة أشه ٍر واللئِي لم يِضن ۚ﴾( ...الطالق ،)4 :انظر تفسري الطربي وابن كثري ،وهنا سأطرح ً
من األخالق تزويج ٍ
فعل إنساين؟
بكل بساط ٍة هل هو ٌ
بنات مل يبلغن بعد؟ أال يُع ّد ذلك اغتصابًا للطفولة؟ ِّ
يف كُتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وهي مليئ ٌة بالقتل والدمار
والحدود الرهيبة التي تجعل املؤمن يعيش يف ٍ
ورهاب
خوف
ٍ
حا ّدين ويؤثر يف شخصه تأث ًريا بال ًغا ،ففي باب السبايا أو يف
شؤون حجاب املرأة أو يف حدود الر ّدة كام هو مذكو ٌر يف األثر
فإن ملكات اليمني ك ّن يُبعن يف سوق النخاسة وعورتهن مثل
عورة الرجل ،وكان عبد الله بن عمر يُقلّب النساء يف أسواق
النخاسة ليشرتيهن ،فهل بيع العبيد واألطفال أم ٌر إنساين؟ هل
نصوص قرآني ٌة عديد ٌة ت ُبيح ذلك ،بل وتش ّجع عليه« .م ْن ب َّدل دينه فاقتلوه» ،نعم يا سيدي هذا
هو أخالقي؟ وهناك
ٌ
كم ربّا ٍّين ،فجزاؤك القتل ال محال،
ُحك ٌم
إسالمي ال غبار عليه ،فال حرية لك يف املعتقد وال يف إظهار تذمرك أو معارضة ُح ٍ
ٌ
هل من املعقول أن ت ُصبح الح ّرية يف املعتقد والدين جرمي ًة؟ هل هذا من اإلنسانية؟ هل هذا من األخالق؟
ثم أنني حاولت أن أجد أي صف ٍة خبيث ٍة ينبذها هذا الدين فلم أجد،
حالل يف الغزو ،والقتل ٌ
حالل يف مواضع ثالث ،والرسقة ٌ
فالكذب ٌ
حالل يف
كثريٍ من املواضع ،لك فقط أن تكفّر أح ًدا وسرتى ما يحدث له ،ولألسف
معايري األخالق عند املسلم مختل ٌة متا ًما ال إنسانية فيها وال ضمري.

محمد أركون

كان محمد أركون -أحد املؤرخني العظامء لهذا القرن -قد حاول إعطاء
وجعل ما هو إنسا ٌين يف الدين يوافق العقل املتنور ،لكن
ُ
مفهوم «لألنسنة»
ٍ
حال
غني عنهم وعن أمثالهم ،أظنني أحسن ً
اتهموه كالعادة بالكفر ولو أنه ٌ
أن أكون كاف ًرا عىل أن أنتمي إىل مجموع ٍة من األغبياء الحثالة.
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يعتقد الربوبيون أن األخالق لها مصد ٌر وهنا أتكلم عن األخالق ال ُعليا مثل عدم الرسقة وعدم القتل أو إرضار اآلخرين
فعل
جسديًا أو معنويًا .يحرضين هنا الترشيع األول الثيولوجي لنو ٍح أو مبا يعرف بالرشائع السبعة لنوح ،لكن هل ً
األخالق لها مصدر؟
لو كانت األخالق مرتبط ًة بالدين ملا تطورتْ الوصايا السبع إىل عرش ٍة ومنها كُتبت أسفار العهد القديم وتطورت مر ًة
أخرى إىل اإلنجيل ث ّم إىل القرآن لكن بشكلٍ متدهو ٍر متا ًما.
حضاري برشي ،فهي قابل ٌة للتطور
مكسب
ارتجال أن األخالق هي
ً
أقول
ٌ
ٌ
والتصحيح وليست بأي شكلٍ من األشكال ثابت ًة ،بل تتغري حسب الذهنيات
ٍ
ببعيد كانت العبودية من السلوكيات
الزمكانية وترتقي ،فمنذ زمنٍ ليس
رضا ولكنها اآلن منبوذ ٌة بسبب قوانني حقوق
العادية يف املجتمعات األكرث تح ً
اإلنسان وغريها من السلوكيات التي تتغري عرب السنني واألزمنة.
أدعوك عزيزي القارئ إىل النظر يف معضلة الرش ألفالطون ستجد فيها ما
يشفي غليلك حول األخالق وما هو منظورها الثيولوجي ،ستستخلص أشياء
كثري ًة عنها ،أظ ّن أن أصل األخالق مرتب ٌط ارتباطًا جذريًا مع وجود اإلنسانية
عىل األرض كام أنه من الواجب التح ّدث عن بعض املصطلحات التي ال يفهم منها املسلم سوى بعض الكلامت املرتددة
غريب عن املسلم ،فهو ال يعرف من الح ّرية
هنا وهناك ،وصدقني أخي القارئ إذا قلت لك أن حتى مصطلح الح ّرية هو
ٌ
أصل من االقرتاب منه حتى ال يُغضب ربّه عندما يراه عرب منظاره الساموي.
سوى السفور واملُجون ولذلك يخاف ً

الحرية
يعجبني كث ًريا مفهوم إميانويل كانط يف تعبريه عن الحرية باعتبارها أساس األخالق عند الفرد ،فبدون حري ٍة ال ميكن أن
كل هذه املفاهيم يجب أن نعرف كيف
صحيح وما هو خطأ .يف وسط ّ
يتصف الشخص بذاتية السلوك واختيار ما هو
ٌ
مثل ،هناك من يرى الح ّرية يف داخل
تكون الحرية املُطلقة ال الحرية املق ّي َدة بقوانني ،إ ّما دينية ،أو سياسية ،أو عرفيةً ،
معتقده ،فتسأله ملاذا ال تقوم بفعلٍ ُمشنيٍ؟ فيُجيب أنّه حرام ،الله ال يريد ذلك ،إذًا فهذا ليس اختياره هو فيام بني الجيد
أحل له هذا الفعل املشني لقام به ولو كان هذا مخالفًا
تدخل ملا يريد الله ،بصور ٍة أخرى لو أن الله ّ
والخبيث ،بل هو ٌ
للمنطق البرشي ،كام اتحفّظ عىل من يرى أن القيام باليشء املشني أو الضار هو عكس املنطق البرشي ولو أنّه أذىك م ّمن
يتّبع األوامر والنواهي الربّانية.
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فعل الح ّرية هو ذلك الشخص الذي يقوم مبا يريد
أرى أن من يريد ً
عم ال يريد ،دامئًا يف إطار «أنت ح ٌّر ما مل ترض» ،مبعنى أقوم بفعل
وينتهي ّ
بكل بساط ٍة
هذا األمر ألنني أريد ،أو ال أقوم بذات األمر ألنني ال أريدّ ،
هذا الشخص يعلم جي ًدا ما يريد وما ال يريد ،نعم ،معرفة ما أريد وما ال
أريد ،لكن هل يصلح هذا املفهوم يف مجتمعاتنا؟ هل ميكن القيام مبا تريد
وما ال تريد يف مجتمعاتنا يف إطار أنت ح ٌر ما مل ترض؟ املجتمع اإلسالمي
بكل ما تقول أو حتى ال يعبأ بالحرية وال مبا تريد وما
ولألسف ال يعرتف ّ
ال تريد ألنّك يف الحقيقة ال تستطيع أن تريد أو أن ت ُبدي ما تريد.
حق للشخص وال يؤمن بقيمة الفرد ،لذا تطبيق
إسالمي ال يعرتف بأدىن ٍ
من السذاجة أن نتكلم عن الحرية يف مجتمعٍ
ٍ
فكري ذا ٍيت ال يخرج إىل الساحة ليتعاطاه أفراد املجتمع
ايض ٍ
الحرية يبقى يف عا ٍمل افرت ٍّ
حق إبداء اإلرادة ،مبع ًنى آخر ميكنك مامرسة حريتك امل ُ َعرب عنها مبا تريد يف عاملك الخاص بعي ًدا عن
حق الرأي أو ّ
ليعطوا ّ
مرغوب فيه وتعيش
موافق عىل ما هو غري
أعني ح ّراس الجهل املق ّدس أو أن تتعلم نفاق املجتمع بأن تُبدي لهم أنّك
ٍ
ٌ
حياتك عىل طريقة «استعينوا عىل قضاء حوائجكم بالكتامن».
يج ّرنا الحديث عن الحرية إىل تلك النظرة الساذجة البائسة ألصحاب
أصل ضمن منظومة الدين،
ري وليس لها ٌ
العامئم عىل أساس أنها ف ٌ
ُحش و ُع ٌّ
أل ّن التقيّد مبا هو يف األثر يُعترب هو األكمل واألشمل لحرية اإلنسان،
مثل هو
واستغبا ٌء من بعض األصوليني عندما يقولون أن تع ّدد الزوجات ً
ح ّري ٌة أو أن تقول املرأة حجايب هو حريتي .كفانا عبثًا بعقول الناس وكفانا
يخص املرأة سأتلو لكم منه ذك ًرا يف
اصطنا ًعا لحري ٍة ال وجود لها ،وفيام ّ
املوضوع التايل:

علم الله آدم األسامء كلها
اإلله كرونوس ،اإللهة عشتار ،آلهة جبل أوملبوس ،اإلله زيوس والكثري من اآللهة التي كانت ت ُعبد يف العصور القدمية.
كانت املرأة ت ُعبد كإله ٍة حنون ٍة تتّصف بالجامل والقوة ،تلك الذات املق ّدسة التي متلك ِ
الحكمة والقرار ،تلك املق ّدسة عن
كل مق ّد ٍس ،هكذا كانت ت ُعامل تلك اآللهة ،ألنها متنح الحياة ويُحبل من ُصلبها وتُعطي األمل يف بقاء النسل البرشي ،وما
ّ
الرجل سوى نتاج هذه اآللهة املق ّدسة.
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هناك يف أصل الحياة من أوجد الرجل ،وهناك من جعله يف الوجود ،وهناك أول رجلٍ لكن قبله كانت هناك من ولدته،
كل يش ٍء ،هذا فأ ٌر وهذه
نعم يا سيدي ،لقد جعلت الثيولوجيا هذا األمر أكرث سذاج ًة وغبا ًء ،فقد خلق الله آدم وعلّمه ّ
منل ٌة وهذا حام ٌر وذاك منر ،ولهذا أصبح آدم أقوى وتعلّم العيش وعرف الحساب والفَلك ،ولألسف مل يُعلّم الله ح ّواء
األسامء كلها وجعلها ناقصة عقلٍ ودينٍ وأمر الرجل أن يرضبها إن مل تُل ّبي له متطلباته الجنسية الغريزية ،وأتاح للرجل
ٍ
وأل ت ُقبل شهادة املرأة ّإل إذا اجتمعت معها أنثى أخرى ،نعم سيدي هذا
زوجات وملكات مي ٍني ّ
القوي أن يتخذ لنفسه
هو دين الحق.
تعلمنا من مجتمعاتنا الذكورية البائسة كيف نستعبد هذا املخلوق ،أل ّن الرجل بطبيعته مل يفهم كيف يفكّر الجنس
كل هذا االستعباد بقيت املرأة تُساهم يف الرفع من شأن الرجل ومساندته ،لك ّن
اآلخر ومن أين يستم ّد ق ّوته ،ورغم ّ
َ
َّ
ُ
َ
ُ
َ
ُ ُ
َ ُ َُ
وزه َّن فعِظوه َّن
الرجل العتيد املفتول العضالت ال يزال يدوسها تحت نعليه ،تحت مسمياته املق ّدسة ﴿ َوالل ِت تافون نش
َْ َ
َ ْ ُ ُ
َ ْ ُ ُ ُ َّ
اضب
و
ج
ا
ض
وه َّن( ﴾ ...النساء،)34 :
عِ
واهجروهن ِف الم ِ
ِ
وما من امرأ ٍة دعاها زوجها ومل تستجب للفراش تلعنها
املالئكة ،نعم ِ
أنت ملعون ٌة وألف لعن ٍة عليك أيتها اإللهة
ِ
التي قبلتي هذا ّ
وسمحت باغتصاب الزوج
الذل والهوان
ليك ،وإن مل تعريف معنى اغتصاب الزوجة فإن هذا ٌ
حالل يف
دين خري أم ٍة أُخرجت للناس ،ليس هذا فحسب ،بل ديننا
الحنيف ق ّدم للمرأة أحسن صور ٍة ُم ّشف ٍة لها﴿ :أو َجاء
ََ ْ ُُ ّ
َ َ ٌ َّ ُ ّ َ ْ َ
َ
أحد منكم مِن الغائ ِ ِط أو المستم النِساء﴾ ،نعم عزيزيت
املسلمة ِ
ٌ
مخلوق ال خالق وال أخالق لدي أحسن من الخالق فعذ ًرا)،
فأنت والغائط سوا ٌء (اعتذر ليك سيديت بصفتي
ومن اشرتى منكم بهيم ًة أو تزوج فليقرأ عليها دعاء ،أخ ًريا رفعك اإلسالم إىل مرتبة البهائم والحمد لله عىل نعمة اإلسالم.
يهودي
وتتعاىل أصوات األغبياء فيام بعد :أن هذه مؤامر ٌة ض ّد اإلسالم واملسلمني وهؤالء يُدفع لهم من املاسونية ،وهذا
ٌّ
مسيحي وهرتالتٌ وخزعبالتٌ وكأن هؤالء يريدون م ّنا شيئًا أو لهم مصلح ٌة يف ذلك ،أوه طب ًعا نسيت ،ألنّنا نقود
وهذا
ٌّ
األمم يف العلوم وألننا أذىك من ق ّدمته الطبيعة لهؤالء الناس الذين ال يفقهون شيئًا يف تسيري الحياة ،طب ًعا يعضون
األنامل ويتمنون لو كانوا مثلنا مسلمني ،كنت أمتنى لو أن أحد هؤالء الح ّراس ميلك الشجاعة ويتقدم إىل أنجال مريكل
العاملة واملستشارة البارزة عىل الساحة األوروبية والعاملية ويقول لها وج ًها لوجهِ :
أنت ناقصة عقلٍ ودين .ال أرىض أن
تسمع أمي املحا ِفظة ما يقوله ربّها عنها ألنها ال تقرأ ،وال أختي وال زوجتي وال حتى ابنتي التي ستعرف عندما تكرب أنها
مخلوق ٌة فقط لتلبية شهوات َ رجلٍ مل يفتح كتابً ُا -ملعرفة كيف ت ُفكر وكيف يَجعلها سعيدةً -سوى املصحف الرشيف
َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َّ ُ َ ُ َّ َ َ ً
ْ
﴿ َف َما ْ
اس َت ْم َت ْع ُت ْم بِهِ مِن ُه َّن إىل أج ٍل مسم فآتوهن أجورهن ف ِر
يضة﴾ (النساء ،)24 :نعم سيديت وانظري ما قاله حرب األ ّمة
ابن ٍ
عباس يف تفسريه ،إن مل تكن دعار ًة فامذا تكون؟
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عذ ًرا أيتها املرأة عذ ًرا أيتها اآللهة فإ ّن إبراهيم ات ّخذ العهد من ربه ورمى بهاجر يف الفالة ،عذ ًرا إنه مل يعرتف بأنك
زوجته وألقاك بني أحضان امللك بختنرص ،عذ ًرا سيديت أل ّن املسيح مل يستطع تأليه أ ّمه لك ّنه متلّك األلوهية والنبوة ،عذ ًرا
بكل بساط ٍة معذر ًة أيتها
بكل هذا الحشد من النساءّ ،
سيديت أل ّن ُسليامن كانت له ألف امرأ ٍة وال أعلم ماذا كان يعمل ّ
اإللهة فإ ّن إله إبراهيم ذَكر ،وال يعني هذا أن املسيح مل يأخذ حظّه من طمس املرأة وتغييبها عن الحركة الدينية رغم
بأي
أن األناجيل تحيك أن النساء ه ّن َمن خرجن معه من الجليل إىل أورشليم ملساندته ومؤازرته ،ويف األخري مل نسمع ٍّ
منه ّن إالّ عند العودة إىل الحياة بحضور مريم املجدلية أو عند الصلب ،عىل العموم حتى يف حادثة الصلب كان ِذكرهن
رب الحاخام.
ً
محتشم ،أ ّما يف اليهودية فح ّدث وال حرج وكأنهن كائناتٌ من الصنف الثالث ال يعبأ لوجودهن الحاخام وال ّ

الفن أقوى من كل يشء (جلجامش ال يزال ح ًيا)
الشعب الذي ال أساطري له ميوت من الربد ،هكذا قال
الفالسفة القدامى .يعترب املؤرخون املعارصون أن أقدم
حضار ٍة ُوجدت عىل األرض هي الحضارة السومرية التي
تعود إىل أكرث من خمسة آالف سن ٍة قبل امليالد ،هذه
الحضارة التي ال تزال تبهرنا بتحفها الفنية الراقية وآثارها
املمتدة إىل أبعد نقط ٍة زمنية ،لقيام حضارة ما بني النهرين،
بالد الرافدين ،حيث مل يفت تلك الشعوب ميدان الفن
واإلبداع وكتابة القصص والروايات البالغة يف التشويق
والسحر والشطحات األدبية النادرة ،واعلم عزيزي القارئ
مرسحي فرعو ٌين يضم العديد من القصص
عمل
أن أول مرسحي ٍة أدبي ٍة كُتبت يف عرصهم (ملحمة جلجامش) هي ٌ
ٌ
واملدونات واألساطري الشعبية السومرية والبابلية ،فهذا الرجل القوي الذي كان يُصارع أعتى وأقوى املصارعني يف حقبته
األسطورية تع ّدى اسمه حدود الزمكان وتح ّدى صعاب التاريخ حتّى غاص يف حقب الدهور ووصل صيته إىل البلدان
املجاورة ،ثم العامل أجمع ،وأخ ًريا استقر يف عقل إبراهيم ،وثم نقلُها إىل التوراة واإلنجيل ،ث ّم إىل آخر كلامت ريب ،القرآن،
إىل أن يسكت ربنا ع ّز وجل عن الكالم بصف ٍة نهائية ،من م ّنا سيغفر لرجلٍ أراد ذبح ابنه وألقى بزوجته يف ٍ
أرض جرداء
ال معلم بها ،أظن أنه ال مكان له سوى مستشفى األمراض العقلية خاص ًة أنّه القدوة للكثري من املجانني يف هذا العرص.
إن كل ما مييز شع ًبا أو أ ّم ًة عن أخواتها من الشعوب هي الذاكرة املشرتكة والسلوك الحضاري للمجتمع ،فإذا كانت هذه
وأيضا ال ُعرف
امليزة التي تربطها وتجعلها متامسك ًة برابطة الهوية الوطنية والتاريخ الذي ناضلوا جميعهم لتحقيقهً ،
كل ذلك يغذّي الفكر السائد يف املجتمع.
والوازع القومي وحتى الدينيّ ،
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ال أخفي عليك عزيزي القارئ مدى حاجتنا اآلن إىل ما يو ّجه هذه القوى يف بالدنا خاص ًة وأ ّن ما يغذي الروح االجتامعية
اآلن ومنذ خمسة عرش قرنًا ما هي ّإل أساط ُري وخرافاتٌ مل ِ
تقدم ال عىل املستوى األخالقي وال عىل مستوى
تأت بأي ٍ
البحث العلمي ،فبقي العقل املُسلم والعريب يف برئ قصص األولني وكأنها مفخر ٌة لنا،
مولود فرعون
لئت فستبقى مملوء ًة
واألجيال ستأيت من بعدنا تتوارثها مثل ما ترث قرب ًة مثقوب ًة إن ُم ْ
ٍ
فعوضا من أن ندرس
بخزعبالت أكل عليها الدهر ورشب ،ال تسمن وال تغني من جوعً ،
تاري ًخا موجو ًدا نسجته أيادي أجدادنا األولني من أمثال ماسينيسا وجوبا وعلامء مثل
عباس بن فرناس وابن أجروم والر ّحالة العامل ابن بطوطة وابن ٍ
رشد وعامر الشامخي،
ومن املعارصين أمثال مولود فرعون وكاتب ياسني ومحمد أركون وغريهم من املثقفني
الذين درسوا العلوم عىل ٍ
أيد أمازيغي ٍة مثل النابغة فيبونايش اإليطايل والذي نُسبت
إليه أعظم متتالي ٍة رياضية ،ال بل نحن نتغ ّنى ٍ
أصل
بأناس مل يعرتف التاريخ بوجودهم ً
كل هذه البلدان التي احتضنت حضار ٍ
ات قوي ًة يشهد التاريخ عىل عظمتها
وهكذا شأن ّ
حل رموزها إىل وقتنا الراهن مثل حضارة مرص وبالد ما بني
وحتّى العلامء عجزوا يف ّ
النهرين وحضارة اإلنكا واملايا وغريها والتي ترضب أصولها يف أعامق التاريخ الغابر.
قليل ألنه كام ذكرت ،ولألسف ،املصدر الوحيد الذي
حديثنا عن األساطري سيطول ً
أول أن أنتقل إىل مرحل ٍة مهم ٍة من
يغذي فكرنا املو ّحد وذاكرة األمة ،واسمح يل ً
تك ّون هذه األساطري وتحولها إىل مق ّد ٍ
سات عشّ شت يف عقول العامة والخاصة (أدعوك
عزيزي لالطّالع عىل بعض كتب املؤرخ وعامل اآلثار زكريا ستشني Zecharia Sitchin
فكل الديانات لها أصول.
عن اللوحات السومرية)ّ ،

كاتب ياسني

سنتكلم يف املوضوع القادم عن األث ّر عىل الديانة اإلسالمية من الديانات املتواجدة قبلها ويف نفس بيئتها ،هذا دون أن
أُدخلك يف مواضيع وحضار ٍ
ات قدمي ٍة كانت أصل الديانة اليهودية وهي أوىل الديانات اإلبراهيمية ،رمبا سنعود إليها يف
مواضيعنا املقبلة وال يشء مينع من ذلك إن اقتىض األمر.
قصصا وأساطري َسمحت بتأسيس كيانًا أيديولوج ًيا بعد مرور الزمن وأصبحت نو ًعا من الوجود
ْ
عرفت الحضارات القدمية ً
الحقيقي ولو أن العقل البرشي ال يتق ّبلها ،هذا إذا مل نعرف مصدرها ومن أين أتت ،أرضب مثالً ال يفوت العامة
مثل هو أبرز ما يؤمن به املتدينون يف األديان اإلبراهيمية ومع أن هذه القصة تعود إىل
والخاصة من الناس :طوفان نو ٍح ً
كل التاريخ البابيل وانتقلت بانتقال إبراهام
اكرث من خمسة آالف سن ٍة قبل امليالد عند السومريني القُدامى وذُكرت يف ّ
إىل أورشليم وأصبحت من املق ّدسات الدينية ،فربغم عدم توافقها منطق ًيا وال علم ًيا وال حتى تقن ًيا مع الواقع إال أن
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ح ّراس اإلميان جـ 2
نهاية الخرافة املح ّمدية
بنور نبيل

أغلب املؤمنني يعتربونها مسلم ًة ال ريب فيها ،وعند اليهود
واملسيحني باعتبارهام عهدين متالزمني فإن الطوفان حدث
أل ّن الله أو يهوه غضب غضبًا شدي ًدا عىل سكاّن املعمورة
فأغرقهم جمي ًعا لك ّنه ندم عىل فعلته وأرسل طيف قوس
وحل السالم عىل األرض ،كم أنت رائ ٌع
دليل عىل ندمهّ ،
قز ٍح ً
أيها اإلله ،غري أن األثر اإلسالمي يقول أن الطوفان من غضب
أيضا ومل يُذكر يف الكثري من النصوص ملاذا وقع ،عدا أن
الله ً
سكّان األرض مل يعبدوا هذا اإلله وعبدوا األوثان من دونه ،ال
أستثني التوراة واإلنجيل وأح ّملهم نفس اإلجابة عىل السؤال،
ألنّه من العجيب أن يُغرق اإلله سكّان األرض ملجرد أنّهم
نسوا عبادته أو االعرتاف بوجوده ،ألهذه الدرجة هذا اإلله طفو ٌيل ويغضب ويقع عىل األرض ويبيك أل ّن الناس تركوه؟
وأصل إذا كان اإلله كيل املعرفة ويعلم الغيب لِ َم يغضب بحسب أنه كان يعلم أنهم سيعبدون حج ًرا أو إبريقًا من دونه؟
ً
أيضا يف األوصاف التي ينعتون بها هذا
القصة تفوح منها رائحة الخرافة واألسطورة ،يجب أن نتحرى ً
ّ
بغض النظر عن أن ّ
الرب ،هناك حلق ٌة مفقود ٌة بني األسطورة املروية وانتقالها
اإلله ،فرصاح ًة تلك األوصاف ال تنطبق أب ًدا مع مفهوم اإلله أو ّ
رص متعدد اآللهة إىل مرحلة التوحيد ،سنحاول ّ
كل موضو ٍع عىل حدة.
فك تلك األلغازّ ،
إىل مرحلة القداسة ،ومن ع ٍ

ﻣﻦ ﻧﺤﻦ؟
ﻧﺤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤني ﺳﺎﺑﻘني وﻣﺴﻠﻤني ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻳﻦ.
ﻣﺎذا ﻧﺮﻳﺪ؟
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺠﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻣﻬام ﻛﺎﻧﺖ ،و أن ﻧﺤﺎرب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻨﺎ ﰲ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ،
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺨﻠﻖ ﻣﻜﺎﻧﺎ آﻣ ًﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻟﻴﺘﺒﺎدﻟﻮا ﻓﻴﻪ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ أﻻ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ،
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺴﺎﻧﺪ ﺑﻌﻀﻨﺎ وﻧﺴﺎﻋﺪ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻋﲆ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﻷﻫﻞ واﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻜﻮﻳﻦ إﺟﺎﺑﺎت ﻟﻬﺎ،
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻌﻄﻲ اﻟﻼدﻳﻨﻴني )ﺳﻮاء ﻣﻠﺤﺪﻳﻦ ،رﺑﻮﺑﻴني أو ﻏريﻫﻢ( ﰲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺻﻮﺗ ًﺎ ﻷﻧﻬﻢ
ﺳﻴﻘﺘﻠﻮن إذا ﻋﻠﺖ أﺻﻮاﺗﻬﻢ.

50

مسلمش |

www.muslimish.com

اﺷﺘﺮك اﻵن
ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮﺗﻴﻮب
https://www.youtube.com/c/ahmedzayedchannel

ﻗﺮاﺑﺔ  24ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪة
ﻣﺸﺘﺮك
أﻟﻒ
ﻣﺸﺎﻫﺪة
و125ﻣﻠﻴﻮن
ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﻌﴩة

أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ زاﻳﺪ
ﻗﻨﺎة أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ زاﻳﺪ ﻋﲆ اﻟﻴﻮﺗﻴﻮب ﻫﻲ ﻗﻨﺎة ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺜﻘﺎﰲ وﻫﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻌﻘﻼ ﻣ ًﻌﺎ.
وﺗﺠﺪون ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻼﺳﻞ وﻣﻨﻬﺎ:

أﻟﻒ ﺑﺎء ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ

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

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺮﻣﻮز ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ

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

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻛﺎﳌﻌﺮي واﻟﺮازي وأرﺳﻄﻮ وﻣﺎرﻛﺲ وراﺳﻞ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺧﻼﻓﺎت اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻗﺘﺎﻟﻬﻢ

ﺳﻠﺴﺔ ﺗﻄﻮر ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺎت

وﻏ ذﻟﻚ ﻛﺜ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﴐات وﻣﻘﺎﺑﻼت ﻟﺮﻣﻮز ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻓﺎﻟﻘﻨﺎة ﺑﻬﺎ أﻛ ﻣﻦ  700ﻣﺤﺎﴐة ،وﻫﻲ ﺟﻬﺪ ﻃﻮﻳﻞ وﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺜﻘﺎﰲ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻧﴩ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع ﻟﻠﻤﺘﺤﺪﺛ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻨﺎة:

https://www.patreon.com/ahmedzayed
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املسيحية واملحروسة
الجزء 8
ونأيت اآلن إىل تلك الفكرة الغامضة املشوشة
يف عقل املسيح عن امللكوت والذي
كان ميكن أن يهدم الديانة املسيحية
من أساسها منذ البدء لوال أن املؤمن
املسيحي الورع يف بداية الدعوة كان
يتمتع بغبا ٍء أعظم من غباء الكهنة،
وتفصيل الحكاية أ ّن فكرة امللكوت
مل تكن أحادي ًة يف عقل يسوع
املسيح ،فهو تار ًة يوم الحساب،
وتار ًة أخرى يش ٌء كام ٌن يف
داخلنا،

محمد شومان
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عام
وتار ًة أخرى يوم رجوعه ثاني ًة إىل العامل يف حامية جند أبيه -الساموي طب ًعا وليس الن ّجار -وإن كان امللكوت بشكلٍ ٍ
الرب قد ح ّدد موعدها
يُقصد به الج ّنة الساموية التي سيذهب إليها املسيحي الورع بعد املوت ،واملُفزع أ ّن املسيح ّ
ولكنه مل يَص ُدق يف وعده ،مع أ ّن األرباب يف الفكر البرشي ال يُسمح لها برفاهية الخطأ كام البرش ،وكذلك غري مقبو ٍل
مم وض َعنا نحن املنحرفني فكريًا عن التفسري الكهنويت يف مأزقٍ
فكري نعرضه كالتايل:
ٍ
منها الكذبّ ،
كانت بداية ظهور فكرة امللكوت يف عقل املسيح مبكر ًة للغاية ،فبعد القبض عىل يوحنا املعمدان مبارش ًة توىل يسوع
منصب النبي الذي خال بالقبض عىل يوح ّنا وبدأ يدعو للملكوتِ « :م ْن ذلِ َك ال َّز َمانِ ابْتَ َدأَ يَ ُسو ُع يَ ْك ِر ُز َويَق ُ
ُول :تُوبُوا ألَنَّ ُه
ق َِد اق َ َْت َب َملَكُوتُ الس ََّم َو ِ
ات» (متّى  .)17 :4أي أ ّن أ ّول دعوة النبي يسوع كانت اقرتاب امللكوت ،الذي هو مبع ًنى أو
يم أَنْتُ ْم ذَا ِه ُبو َن اكْ ِرزُوا
بآخر يوم القيامة الذي يجب أن نحذر منه بالتوبة ،وكانت هذه هي وصيته لتالميذه ً
أيضاَ « :و ِف َ
إِ َّن ِم َن الْ ِق َي ِام ه ُه َنا قَ ْو ًما الَ يَذُوقُو َن
الْ َم ْوتَ َحتَّى يَ َر ُوا ابْ َن ا ِإلن َْسانِ آتِ ًيا
ِف َملَكُوتِ ِه»( ”.متّى .)28 :16

ِيل َحتَّى يَكُو َن
الَ َ ْي ِض هذَا الْج ُ
هذَا كُلُّ ُه( ”.متّى .)34 :24
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سائِ َيل َحتَّى
الَ تُ َك ِّملُو َن ُم ُد َن ِإ ْ َ
يَأْ ِ َت ابْ ُن ا ِإلن َْسانِ ( .متّى .)23 :10
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قَائِلِ َني :إِنَّ ُه ق َِد اق َ َْت َب َملَكُوتُ الس ََّم َو ِ
ات( ».متّى  .)7 :10أي أ ّن دعوة تالميذ يسوع كانت ُم ْن َص ّب ًة عىل دعوة اليهود للتوبة
قائل« :فَ ِإنِّ أَق ُُول لَ ُك ْم :إِنَّ ُك ْم إِ ْن لَ ْم يَ ِز ْد ِب ُّركُ ْم َع َل
عن خطاياهم ،أل ّن يوم الحساب قد اقرتب ج ًدا ،ولذلك يويص أتباعه ً
الْ َكتَبَ ِة َوالْ َف ِّر ِ
السام َو ِ
ات» (متّى .)20 :5
يسيِّ َني لَ ْن ت َ ْد ُخلُوا َملَكُوتَ َّ
ونالحظ يف هذا النص أ ّن يسوع ال يُهاجم
الكتبة والفريسيني ،بل يصفهم بالربرة ،ويطلب
من أتباعه أن يكونوا أب ّر منهم حتى يدخلوا
امللكوت ،ولن يكون لليهود ميز ًة يف امللكوت
بسيطة ،نشرتي
باعتبارهم أبناء إبراهيمَ « :وأَق ُُول لَ ُك ْم :إِ َّن
إبرة أكرب
كَ ِثريِي َن َس َيأْت ُو َن ِم َن الْ َمشَ ارِقِ َوالْ َم َغارِب
ُوب
َويَتَّ ِكئُو َن َم َع إِبْ َرا ِهي َم َوإِ ْس َح َاق َويَ ْعق َ
اتَ ،وأَ َّما بَ ُنو الْ َملَك ِ
الس َم َو ِ
ِف َملَك ِ
ُوت
ُوت َّ
فَيُطْ َر ُحو َن إِ َل الظُّلْ َم ِة الْ َخا ِر ِجيَّ ِة» (متّى 12- :7
 .)11وهذا النص من النصوص التي يُعتقد
أنّها مدسوس ٌة عىل إنجيل متى ،ولكنها عىل
كل حا ٍل تشري إىل أ ّن امللكوت الساموي سوف
ّ
بغض النظر عن جنسيتهم ،ولكن رمبا كان الفقراء هم األقرب للملكوت:
يناله من يعملون الصالحات ّ
ُوت الس ََّم َو ِ
س أَ ْن يَ ْد ُخ َل َغ ِن ٌّي إِ َل َملَك ِ
ات» (متّى .)23 :19
«الْ َح َّق أَق ُُول لَ ُك ْم :إِنَّ ُه يَ ْع ُ ُ

س
ُم ُرو ُر َج َمل ِم ْن ثَق ِ
ْب ِإبْ َر ٍة أَيْ َ ُ
ِم ْن أَ ْن يَ ْد ُخ َل َغ ِن ٌّي إِ َل َملَك ِ
ُوت الل ِه
(مرقس )20 :10

متسق مع ذاته فهو يدلّل الفقراء ُص ّناع الثورة املحتملني ،ض ّد األغنياء األعداء الطبيعيني للتغيري والثورة،
وهنا يسوع
ٌ
فالج ّنة يف الرتاث الديني عام ًة هي ٌ
ملك للفقراء الذين مل يتمتعوا بحياتهم هاهنا عىل األرض بسبب فقرهم ،وبالتايل
فبدل من الثورة عىل األوضاع االجتامعية الفاسدة ومحاولة تغيري منط الحياة ،يتم تخديرهم بوعد الج ّنة ونعيمها يف عا ٍمل
ً
آخر مفارقٍ يتميز فيه الفقراء عىل األغنياء األوغاد ،وهناك عبار ٌة مهم ٌة ليسوع يف هذا الصدد« :الْ َح َّق أَق ُُول لَ ُك ْمَ :م ْن
ٍ
بحديث للنبي مح ّمد« :أكرث أهل الجنة البله
الَ يَ ْق َب ُل َملَكُوتَ الل ِه ِمث َْل َول ٍَد فَلَ ْن يَ ْد ُخلَ ُه» (لوقا  .)17 :18وهي ت ُذكرنا
وعليون لذوي األلباب» ،وهو ما يشكّل لدينا صعوب ًة يف الفهم ،فاإلله الذي وهبنا العقل يطلب م ّنا عىل لسان ُرسله
املكّرمني أن نتجاهل هذا العقل الذي نع ّده نحن أرشف عطايا اإلله ،ولكن اإلله يفتح ملكوته فقط لألوالد ناقيص العقول
عقل من املرجح أن نكون يف أعامق الجحيم ،وقانا الله وإياكم
أو للبله فاقدي العقول ،إذًا فنحن الذين نظ ّن يف نفوسنا ً
رش العقل والتفكري.
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أ ّما خطأ يسوع األكرب -من وجهة نظرنا -فهو أنّه قد تورط وح ّدد ميعا ًدا ملجيء امللكوت« :الْ َح َّق أَق ُُول لَ ُك ْم :الَ َ ْي ِض هذَا
ِيل َحتَّى يَكُو َن هذَا كُلُّ ُه ،الس ََّم ُء َواألَ ْر ُض ت َ ُزوالَنِ َ ،ول ِك َّن كَالَ ِمي الَ يَ ُز ُ
ول» (متّى  .)35-34 :24يسوع اإلله أو النبي أو
الْج ُ
ٌ
صادق بالطبع يف كالمه وال ينطق إالّ بالصدق ،ومن دالئل صدقه أ ّن السامء واألرض قد تزوالن ،ولكن كالمه ال
كالهام
يزول ،أ ّما كالمه الذي ال يزول هذا فهو أ ّن هذا الجيل الذي كان يسوع يتحدث أمامه سوف يشهد يوم الدينونة ،أو حلول
امللكوت ،وأل ّن كالم يسوع أقوى من وجود الساموات واألرض ،وأل ّن الجيل هو مدة عرشة أعوام ،وأل ّن السامء واألرض مل
تزوال وكذلك مل يتحقق وعد يسوع ،فهنا نحن أمام مشكل ٍة عويصة ،فالنبي قد يكون ضعيفًا يف الحساب أ ّما األرباب فلم
نعتد منهم الخطأ يف حساب عدة ٍ
آالف من السنني ،حتى اآلن عىل األقل.

سائِ َيل َحتَّى
ويف مر ٍة أخرى يُرسل تالمذته للتبشري يف مدن إرسائيل واع ًدا إياهم« :فَ ِإنِّ الْ َح َّق أَق ُُول لَ ُك ْم :الَ ت ُ َك ِّملُو َن ُم ُد َن إِ ْ َ
قليل حتى يتمكن تالميذه من دعوة اليهود للدين
الرب ً
يَأْ ِ َت ابْ ُن ا ِإلنْ َسانِ » (متّى  .)23 :10إذًا فموعد القيامة قد أ ّجله ّ
الجديد ،وأ ّجل يوم الحساب إىل أن يُكمل تالميذه دعوة جميع املدن اليهودية للخالص ،وهي مد ٌة يسري ٌة قد تستغرق
كل مدن
ع ّدة أشه ٍر أو رمبا عدة سنوات ،ويف نهايتها سوف يأيت امللكوت ،ولكننا نعلم اآلن أ ّن التالميذ األوفياء قد أكملوا ّ
مم قد يدفع ببعض ضعاف النفوس إىل ّ
الرب
إرسائيل ومع ذلك مل يأت ابن اإلنسان ،وال حتى ابن اإللهّ ،
الشك يف صدق ّ
مم قد يؤدي بهم بالتايل إىل املناداة ببنوة مكيافييل
يسوع ،ومن ث ّم اعتبار الكذب يف سبيل تحقيق الهدف دعو ًة ربّاني ًةّ ،
لإلله باعتبار مبدأه املتّسق مع الفكر اليسوعي (الغاية تربر الوسيلة).
ويف مر ٍة ثالث ٍة يقول الرب« :فَ ِإ َّن ابْ َن ا ِإلنْ َسانِ
َس ْو َف يَأْ ِت ِف َم ْج ِد أَبِي ِه َم َع َمالَئِ َك ِت ِهَ ،و ِحي َن ِئ ٍذ
يُ َجازِي ك َُّل َو ِ
اح ٍد َح َس َب َع َملِ ِه ،الْ َح َّق أَق ُُول
لَ ُك ْم :إِ َّن ِم َن الْ ِق َي ِام ه ُه َنا قَ ْو ًما الَ يَذُوقُو َن
الْ َم ْوتَ َحتَّى يَ َر ُوا ابْ َن ا ِإلنْ َسانِ آتِيًا ِف َملَكُوتِ ِه»
(متّى  .)28-27 :16إذًا فامليعاد الثالث الذي
ح ّدده يسوع ليوم القيامة سوف يشهده
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بعض املستمعني له يف حياتهم ،أي بعد بضع عرش ٍ
ات من السنني عىل أقىص تقدير ،ومعلوماتنا التاريخية تقول أ ّن
الجمهور الذي كان يستمتع باالستامع إىل خطبة يسوع العصامء قد ماتوا جميعهم ،ومع ذلك مل ِ
يأت يوم الدينونة ،فأين
الخلل؟ هل كان يسوع يخ ّرف؟ حاشا لله فاآللهة ال تخرف ،هل كان الروح القدس فاق ًدا للذاكرة؟ حاشا لله فاألرواح
القدسية تتمتع بذاكر ٍة جبارة ،هل كان الكاتب املق ّدس قد رشب قد ًرا كب ًريا من الخمر وما عاد يدري ماذا يكتب؟ حاشا
لله فالكتبة املق ّدسون مهام رشبوا فالله يعصمهم من السكر البني ،هل قامت القيامة بينام نحن ال ندري؟ هذا هو
االحتامل الذي نر ّجحه فنحن ال نستطيع ات ّهام يسوع وال الروح القدس وال الكاتب املق ّدس بالكذب ،فال يبقى أمامنا إالّ
النص املق ّدس ،ومن
اتهام أنفسنا بأننا مل ند ِر بع ُد بأ ّن القيامة قد قامت ،أو ّ
لعل عقولنا القارصة هي التي مل تفهم معنى ّ
هنا فنحن نُحيل هذه النصوص املق ّدسة إىل آبائنا من الكهنة ليرشحوا لنا بعلمهم الغزير ما غمض عىل عقلنا الغرير يف
النص املق ّدس الذي ال ب ّد وأن يتعاىل عىل الكذب والسفه والجهل.
فهم ّ
ولعل هذا املثال يوضح لنا إىل أي م ًدى ميكن أن تصل سذاجة املؤمنني وإميانهم بالتفسري الكهنويت الذي قد يتجاوز -أو
فالنص املق ّدس يخربنا عن موعد اليوم اآلخر،
عىل األصح دامئًا ما يتجاوز -اإلطار العقيل ويدخل إىل من ًحى أسطوريّ ،
ولكن هذا التاريخ ال يصدق ،فيكون من الطبيعي أن تراجع قناعتك الفكرية وإميانك القلبي ،فإذا مل يحدث هذا
فالواجب عليك أن تنض ّم إىل القطيع وتصبح واح ًدا من «الهم» كام يطلق عليهم هيدجر ،أي أن تكون فر ًدا من قطيع
املؤمنني الذين ميثلون أصحاب العقل «اآلخر» ،وقد كان ميكن لهذا التصور الذي اتضح كذبه أن يهدم الديانة املسيحية
الحس،
من أساسها منذ البدء لو كان اإلخوة املؤمنون بالدين يُخضعون النص الديني لحكم العقل بدلً من مشاعر ّ
بكل ثق ٍة أ ّن هذا الكالم املسطور غري صادقٍ عىل اإلطالق ،وبالتايل فهو من عند غري الله ،فالله
فبالعقل نستطيع أن نقول ِّ
يصح عىل اإلطالق أن يكون ربًا كاذبًا ،فأ ّما وقد كان فتجاهله أفضل من اتبّاعه.
الذي نعبده ال ّ
وبالنسبة لهذا التصور بالتحديد ،أي يف اعتقاد املسيح اإلنجييل بأنّه
سوف يرجع عىل رأس ٍ
جيش من املالئكة ويُحاسب جميع البرش ،فقد
مسيحي وراعي أبرشي ٍة صال ٍح عاش يف القرن الثامن عرش
التقطه كاه ٌن
ٌ
اسمه «جان ميسلييه»  ،Jean Meslier 1678-1733الذي عاش حيا ًة
مثالي ًة وكان مثالً للعفّة والفضيلة والزهد ،إىل ح ّد أنّه كان يتربع بكل
ما تبقّى من راتبه للفقراء ،عىل عكس ما تعودنا من الكهنة املحرتفني،
إىل أن مات تاركًا لنا وللتاريخ من بعده وجهة نظ ٍر مكتوب ٍة أسامها
نفيس باملعنى
مريض
«عهدي الجديد» ،ومفا ُدها أ ّن يسوع اإلنجييل ٌ
ٌ
اإلكلينييك للكلمة ،ويصفه« :إنسانًا تاف ًها مجر ًدا من املوهبة والتفكري
طائش مجنون».
واملعارف واملهارة ،إنسانًا ُمحتق ًرا متا ًما يف املجتمع وهو ٌ
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واستند ميسلييه يف رأيه هذا إىل مواقف املحيطني بيسوع
ممسوسا إىل درجة أنّهم
وأهله الذين اعتربوه مجنونًا أو
ً
يوم لريجعوه إىل البيت ألنه كام قالوا
خرجوا وراءه ذات ٍ
«فقد عقله» ،وعندما عرضوه عىل الوايل هريودس أدرك
يل وليس مع
بثاقب فكره أنّه إمنا يتعامل مع مختلٍ عق ٍّ
متمر ٍد سيايس ،فأشفق عليه ور ّده إىل اليهود مستهزئًا به
وبأفكاره ،وحتّى اليهود ساعة الصلب كانوا يضحكون منه
ساخرين عىل أنه مجنو ٌن ي ّدعي األلوهية ،فوضعوا يف يده
عصا املارشالية مثل تلك التي ميسكها مجانني السيدة عىل
مم يؤكد صدق
أنها صولجان ويقفون يف وسط الشارع يصدرون األوامر للناس ،وكانوا يسجدون له وهم يضحكونّ ،
كالم ميسلييه ،ومن املواقف الشاذة ليسوع اإلنجييل يذكر لنا الكاهن املرتد أنّه عىل الرغم من دعوة يسوع للمحبة إال
كل ماملك العامل
أنّه ناقض نفسه بدعوة أنصاره إىل كره كل محبيهم وحتى أنفسهم ،ويقول أن يسوع رأى من الجبل ّ
أثناء اجتامعه مع الشيطان يف الربية ،فإذا مل تكن هذه الرؤيا نتاج خيا ٍل ٍ
جبل واح ًدا يف
مريض أو معتو ٍه فلريينا أنصاره ً
الكون نستطيع أن نشاهد من فوقه مملك ًة واحد ًة فقط وليس كل ماملك العامل ،وهو يختم نظريته بالقول أنّه لو ظَهر
رصف بها يسوع اإلنجييل فإننا بال ٍ
شك سرنسله إىل أقرب
يف عرصنا ٌ
رصف بنفس الطريقة املتناقضة التي ت ّ
شخص ما وت ّ
مصح ٍة عقلية.
ونحن بدورنا ال نشكّك يف املعطيات التي أىت بها الراعي املُلحد ،ولكننا نقرتح
مختلف
أخف وطأ ًة عىل العقلية املؤمنة ،وهو أ ّن يسوع اإلنجييل
ٌ
اقرتاحا ّ
متا ًما عن يسوع الجلييل النبي العظيم الذي حاول أتباعه من بعده إضافة
ٍ
صفات له هو منها بريء ،وإن كانت تلك الصفات نابع ًة من مح ّبة الرسل
ليسوع وإحساسهم بالذنب من تخليهم عنه يف ساعة املحنة.
ونعود اآلن إىل يسوع اإلنجييل الطفل الذي ُولد يف مذو ٍد للبقرَ « :ولَمَّ ُولِ َد
شقِ
وس ِم َن الْ َم ْ ِ
يَ ُسو ُع ِف بَ ْي ِت لَ ْح ِم الْ َي ُهو ِديَّ ِةِ ،ف أَيَّ ِام ِه ُريو ُد َس الْ َملِ ِك ،إِذَا َم ُج ٌ
قَ ْد َجا ُءوا إِ َل أُو ُرشَ لِي َم قَائِلِ َني :أَيْ َن ُه َو الْ َم ْولُو ُد َملِ ُك الْ َي ُهو ِد؟ فَ ِإنَّ َنا َرأَيْ َنا نَ ْج َم ُه
الرب بعد
ِف الْ َم ْ ِ
شقِ َوأَتَيْ َنا لِ َن ْس ُج َد لَ ُه» (متّى  .)2-1 :2أي أ ّن ثاين معجزات ّ
رب الجنود عن كهنته مبيعاد مولد
الحبل العذري هي معجزة إخفاء يهوه ّ
ٍ
ولغرض ما يف نفس يهوه أبلغ املجوس ،أي عبدة النار يف بالد
الرب،
املسيح ّ
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فارس مبيالد الفادي املخلّص ،ويف هذا إشار ٌة ال تخفى
مل من
عىل املؤمن اللبيب ومعناها أ ّن الرب يهوه قد ّ
لشعب آخر،
شعبه املُختار وق ّرر أخ ًريا أن ينقل بركَته
ٍ
ويبدو أنّه مل يجد غري عبدة النار يف فارس ليبرشهم
بالبرشى السعيدة ،فجاءوا إىل أورشليم يتقدمهم نج ٌم
يف السامء ليدلّهم عىل مكان اإلله الطفل ،ويبدو أ ّن
سامء أورشليم كانت غامئ ًة فضاع النجم الساموي
مم اضطرهم إليقاف أي عابر سبيلٍ لسؤاله عن
منهم ّ
مكان ميالد امللك حتى يتمكنوا من السجود له ،وهكذا حدثت بلبل ٌة عظيم ٌة يف املدينة وصلت حتى أذين امللك هريودس
أعوام كام علمنا سابقًا؟ فكيف يقول الكاتب
الكبري ،ولكن ً
مهل ،أمل ميت هريودس الكبري قبل ميالد املسيح بأربعة ٍ
املق ّدس أنّه علم بهذا النبأ الخارق؟ وهو ما يعنى أحد أمرين :إ ّما أنها معجز ٌة عظيم ٌة قام بها يهوه بإحياء هريودس من
املوت ليقابل املجوس ويأمر بقتل األطفال ،وإ ّما أن مولد املسيح قد ت ّم قبل امليعاد املتعارف عليه بعدة سنوات ،وأخ ًريا
يجوز أ ّن الروح القدس الذي أوحى للكاتب املق ّدس بهذا التاريخ قد كان مصابًا بالزهامير.
عىل كلٍ أرسل املرحوم هريودس واستدعى «كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب» الذين أكّدوا له أن مصادرهم الرسية
العلوية قد أكّدت لهم أ ّن امللك القادم بالفعل سوف يولد يف بيت لحم ،ولكنهم قد أخفوا عليه هذا األمر الجلل حتى
يق َعنِ
رسا -كهنة املجوس وقال لهم« :ا ْذ َه ُبوا َوافْ َح ُصوا بِالتَّ ْد ِق ِ
ال يصاب بارتفا ٍع يف ضغط الدم ،وهنا استدعى هريودسً -
آت أَنَا أَيْ ًضا َوأَ ْس ُج َد لَ ُه» (متّى  ،)8 :2ويبدو أ ّن هريودس هذا كان غب ًيا فلم يفكّر أن
ون ،لِ َ ْ
الصب ِِّيَ .و َمتَى َو َجدْتُ ُو ُه فَأَ ْخ ِ ُب ِ
َّ
ك َِ
يُرسل أحد رجاله مع املجوس ليك يتحقق من هذا الخرب العجيب ،وتركهم ينرصفون من أمامه ببساط ٍة بعد أن أكّد لهم
أنه عىل استعدا ٍد للسجود للطفل اإللهي يف حال عرثوا عليه ،ولكن املجوس الكفرة ذهبوا إىل اإلسطبل املبارك وسجدوا
بوحي من الروح القدس -ويف
لإلله الطفل يف املذود ،وق ّدموا له القرابني «ذه ًبا ولبانًا وم ًرا» ،ومل يرجعوا إىل القرص املليكٍّ -
أيضا إشار ٌة للمسيحي اللبيب ،فالوحي ميكن أن يَصدر من الروح القدس للوثنيني وع ّباد النار وليس فقط لليهود.
هذا ً
ويخربنا إنجيل الطفولة األبوكريفي بأ ّن مريم
العذراء أعطت لكهنة املجوس هدي ًة عظيم ًة يف
مقابل الذهب الذي أعطوه البنها ،وهذه الهدية
العظيمة كانت عبار ًة عن «قامط» من أقمطة
اإلله الطفل الذي سبق له أن قىض حاجته فيه!
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ويؤكّد لنا الكاتب غري املق ّدس أ ّن هذا القامط كانت له معجزاتٌ عظيم ٌة قام بها يف فارس املجوسية ،ونحن بدورنا ال
أيضا إعجازية ،وبالتايل فنحن سوف
فالرب الصالح البد وأ ّن إفرازاته ً
الربّ ،
نستطيع أن نُشكّك يف عظمة معجزات إفرازات ّ
نُزعج الكهنة باإللحاح عليهم للبحث عن هذا القامط املعجز الستعامله يف أغراض الخري.
وعندما تأخر كهنة املجوس يف الرجوع إىل املرحوم هريودس
أدرك بعد فوات األوان أنّه قد تعرض لخديع ٍة كُربى من
الكَفرة عبدة ال ّنار ،ولكونه كان يخىش عىل عرشه من أن
ينتزعه منه هذا الطفل الوليد ،لذا فقد ق ّرر بقسو ٍة ال مثيل
كل األطفال املولودين يف بيت لحم وضواحيها
لها أن يقتل ّ
من ابن سنتني فام دون ،وكانت مجزر ًة برشي ًة بشع ًة راح
ضحيتها آالف األطفال األبرياء ،ولكن لألسف مل يسمع بها
أح ٌد سوى متّى العشّ ار ،ومل يشأ الرب أن يُخرب باقي الرسل
والحواريني وكتبة األناجيل بتلك املجزرة حتّى ال تحدث
لهم صدم ٌة عصبية ،كام مل يسمع عنها بالطبع أح ٌد من
كتّاب ومفكري ذلك العرص ،ولحسن الحظ أ ّن املالك كان
قد ذهب إىل يوسف الخطيب وأمره بالذهاب إىل مرص مع اإلله الطفل وأ ّمه هربًا من الطاغية املرحوم هريودس ،ومل
يتأخر القديس يوسف عن تنفيذ أمر املالك الساموي ،فالق ّديس يوسف كام علّمنا دامئًا ما يُنفّذ التعليامت الساموية
بدون نقاش ،وهكذا وصلت العائلة املق ّدسة إىل بلد الكُفر والضالل واالنحالل األخالقي والوثنية ،أو باختصا ٍر النموذج
للرب الحامية واألمان والطعام والرشاب والعلم
املثايل للفسق عند كهنة جميع األديان ،ورغم ذلك ق ّدمت مرص الكافرة ّ
أيضا ،ولنا أن نفتخر بأنّنا البلد الوحيد يف
أيضا ،وهنا لنا أن نفتخر بأن مرصنا كانت املأوى لألنبياء والقديسني واآللهة ً
ً
رب الكون حني مل يجد له مالذًا
الرب عندما كان ً
طفل خائفًا من األعداء ،ولنا أن نفتخر بأننا آوينا ّ
الكون الذي اختاره ّ
آم ًنا ،تُرى هل يوجد قُط ٌر يف الكون كله يستطيع أن يقول أنه هو الذي حمى اإلله وأطعمه من جو ٍع وآمنه من خوف؟
ولنا هنا وقف ٌة مع يسوع اإلنجييل ،فمعلوماتنا عنه تكاد أن تكون ال يشء ،فباستثناء امليالد العذري والهروب إىل مرص،
وتظل حياته لغ ًزا للعباد إىل أن
ال نجد عنه سوى إشار ًة مقتضب ًة للغاية عندما ذهب للهيكل يف سن الثانية عرشةّ ،
يظهر فجأ ًة يف سن الثالثني ،وهو ما يدفعنا للتساؤل عن سبب إهامل الروح القدس لسرية اإلله إبان فرتة طفولته .نعلم
من بعض املصادر الكنسية أ ّن إفرازات هذا الطفل كانت مق ّدس ًة ،أي أ ّن جريان العذراء مريم كانوا غال ًبا ما يتسابقون
ٍ
لتجميع البول والرباز الناتج عن اإلله الطفل الستعامله يف الشفاء أو رمبا يف أغر ٍ
معرتف
اض أخرى ،ولكن تلك املصادر غري
بها من ِقبل الكنيسة التي تصمت متا ًما عن سنني الطفولة واملراهقة والشباب لإلله االبن ،مع أنها هي فرتة التكوين يف
حياة البرشي عىل العموم.
59

املسيحية واملحروسة
الجزء الثامن
محمد شومان

ويُقال لنا أ ّن الرب قد قىض يف مرص م ّدة سنتني أو أربع ٍة أو ست ٍة عىل أكرث تقدير ،أ ّما اإلرصار عىل ذلك فبسبب أ ّن مرص
أيضا اشتهر مبعجز ٍ
ات غري مألوفة ،وليك ال يقول أح ٌد أنّه قد
كانت مشهور ًة مبعجزات كهنتها الخارقة للأملوف ،ويسوع ً
طفل ال يستطيع التعلم ،مع أن كلسوس القريب من عرص
تعلّم السحر يف مرص لذا فقد أرجعوه إىل فلسطني وهو مازال ً
كخادم يف مرص ،والطفل الصغري ال يستطيع أن يعمل ،فاملنطقي أن يكون يسوع قد
امليالد قد ذكر لنا أ ّن يسوع قد عمل
ٍ
قىض سنوات شبابه يف مرص ،وال َضري يف ذلك االعتقاد ،فموىس النبي قىض سنوات شبابه يف القرص الفرعوين نفسه وامتأل
ترب
من حكمة كهنة املرصيني ،كام يعرتف بذلك كتاب اليهود املق ّدس وكذا كتاب املسيحيني املق ّدس ً
أيضا ،وكون موىس ّ
وتعلّم عندنا ال مينع من أ ّن اإلله قد اصطفاه وح ّمله الرسالة التي نجح فيها موىس نجا ًحا باه ًرا ،فإذا كان املسيح قد تعلّم
عىل يد كهنة مرص ثم اصطفاه اإلله بالرسالة ،فهذا ال يقلّل من شأنه عىل اإلطالق ،بل عىل العكس سنزداد إعجابًا بالشاب
يسوع الذي استطاع أن يدخل يف زمرة كهنة املرصيني ويتعلم منهم السحر بذكا ٍء ناد ٍر نحسده عليه ،ونتذكر جمي ًعا أ ّن
يوسف النبي الوسيم ملّا جاء إىل قرص فوطيفار ،أن التوراة املق ّدسة أخربتنا أنّه ُخيص ثم عادت وأخربتنا أنّه متزوج ،وأخ ًريا
لسبب سوى ّأل يَظن بعض املالحدة وضعاف اإلميان يف يوسف ظ ًنا سيئًا،
فاجأتنا بأنّه قاد ٌر عىل اإلنجاب ،ومل يكن ذلك
ٍ
أيضا ،حتى ال
طفل ،وخرج منها ً
أيضا ،إذ يخربنا الكهنة أ ّن يسوع قد دخل مرص ً
طفل ً
وهكذا الحال يف اإلنجيل املق ّدس ً
أي كان أنّه قد تعلّم السحر عىل يد جدودنا املرصيني ،مع أ ّن هذا ال مينع من أن يكون يسوع مؤيَ ًدا
يتبادر إىل ذهن ٍ
كل هذه نقط ٌة افرتاضية ،وإن كانت توجد إشار ٌة تعزيزي ٌة
مؤهل من ِقبل الكهنة ،عىل ٍّ
ً
الرب ويف نفس الوقت
من ِقبل ّ
لها يف إنجيل متّى يف اإلصحاح الثالث الذي يبدأ بالقولَ « :و ِف تِل َْك األَيَّ ِام َجا َء يُو َح َّنا الْ َم ْع َم َدا ُن يَ ْك ِر ُز ِف بَ ِّريَّ ِة الْ َي ُهو ِديَّ ِة»
(متّى .)1 :3
وحني نعود إىل نهاية اإلصحاح السابق لنبحث عن تلك األيام التي يتحدث عنها الروح القدس ،نجده يتحدث عن عودة
مم
يسوع وأمه من مرص ،أي أ ّن يف فرتة عودة يسوع من مرص كان يوحنا املعمدان يدعو اليهود إىل التوبة يف فلسطنيّ ،
يعني أحد أمرين :إ ّما أ ّن يوحنا أكرب من يسوع بأكرث من ربع قرن ،وهو ما ينفيه اإلنجيل نفسه إذ يؤكد أ ّن يوحنا أكرب
من يسوع بستة أشه ٍر فقط ،وإ ّما أ ّن يسوع قد رجع من مرص وهو عىل أعتاب الثالثني من عمره ،وهو االحتامل األرجح
الرب يسوع ،ففي هذا التصور نستطيع أن نقول أ ّن يسوع
لدينا ألنّه يُفرس لنا سبب صمت األناجيل عن طفولة وشباب ّ
عمل رشيفًا – سوا ٌء أكان خاد ًما أو سي ًدا -ويف تلك الفرتة استغل فرصة وجوده يف مرص املحروسة
الشاب قد عمل يف مرص ً
ليتعلم من كهنتها وسحرتها بعض األعاجيب التي كانت مرص تشتهر بها ،ثم عاد إىل بالده ثاني ًة مؤي ًدا بالعلم الكهنويت
الرب -ولنا يف موىس النبي أسو ٌة حسنة ،إذ يُخربنا
الفرعوين باإلضافة بالطبع للعلم اللدين اإللهي -باعتباره ً
رسول من عند ّ
مم جعله ُمهيئًا لتح ّمل عبء
القرآن والتوراة ً
وسحرتها ّ
أيضا أنّه قد اكتسب العلم املؤدي للحظوة اإللهية من كَهنة ِمرص َ
يوضح لنا أ ّن الرسالة الساموية ال يُلقيها صاحبها هكذا ِجزافًا عىل الكساىل من البرش،
الرسالة التوراتية الساموية ،وهو ما ّ
فالعلم هو الرشط األول للحصول عىل النبوة.
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Sarab Shahbandar

كل هؤالء وصلوا للسلطة بطرق
سلمية و بطرق دميوقراطية
هههه
Alaa Monzer

اي كل الحق عىل االستعامر
الربيطاين و الفرنيس و اتفاقية
سايكس بيكو
Susan Manar

املسلمني طول حياتهم مل يكونوا
امة واحدة .من لحظة وفاة
الرسول وهم يتقاتلون عىل
السلطة وهنالك حروب اهليه و نزاعات يف
اراضيهم ..حتى يف عرص هارون الرشيد الذي
يقال انه العرص الذهبي لالمرباطورية االسالمية
Saad Husein

ستبقى دولة الخالفة حلم كل
متخلف..والواقع أن االسالميني
ذاتهم اليطيقون العيش تحت
كنفها..فيهاجرون للغرب الكافر
Mustafa AbuGharbyeh

كانوا أُ ّمة واحدة يف التخلف،
بس برضو ما بعرف ليش معظم
الخلفاء والشخصيات املهمه
عندهم قتلو من ِقبل مسلمني!

Johan Cassel

افضل حل لألمة هي خالفة
علامنية عىل سنة العقل والتاريخ
واملصلحة العسكرية واالقتصادية.
اما خالفة اإلسالم حتى املسلم يخاف ويهرب
منها والدواعش وطالبان هي اكرب دليل

62

مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر
مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر

The Arab
AtheistsisMagazine
a digital publication
Arab Atheists
Magazine
a digital ispublication
produced
produced
by
volunteers
and
committed
to
promoting
entirely by volunteers committed to freedom of thought, inf
thought
and writings
of atheists
of various
persuaormativetheand
enlightening
articles
regardless
of ethnicity
sionsorwith
complete with
freedom.
The Magazine
not adopt
gender
persuasion
autonomy,
completedoes
independenc
endorse anyfree
form
of political
ideology
or affiliation
e and mostorimportantly
from
geopolitical
censorship.
Contributors
bear the
responsibility
the form
content,
illustraThe
Magazine does
notfull
adopt
or endorseofany
of political
tions and
topics theyContributors
provide insofar
it covers
and
ideology
or affiliation.
will as
assume
full copyright
responsibility
issues
intellectual
property
for the content, illustrations and topics
theyofprovide
pertaining
to
infringement of copyright and issues of intellectual property.
Express permission for to publish in the Magazine is provided
contributors,
whether they
members
the Arab
Atheists
Theby expressed
permission
to are
publish
in ofthe
Magazine
is
Magazine
Group
of
other
atheists
and
non-religious
contributors
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 material that is unethical or that
racism
bigotry
The Magazine does not publish unethicalincites
material
thatoramongst
other things perpetuate incitement to racism or bigotry.
The Editorial Board reserves the right to republish content
originally
published
theright
Magazine’s
Facebook
group,
as
The Editorial
Board
reservesonthe
to republish
content
origipublishing
there
contains
consent
republication
nally
shared on
ourimplicitly
magazine’s
Facebook
page for
publishing
there
in
the
Magazine
gives implicit consent to republish to the Magazine.

:موقع املدونة اخلاصة بنا لألرشفة على اإلنترنت
www.aamagazine.blogspot.com
البريد اإللكتروني
el7ad.organisation@gmail.com
magazine@arabatheistbroadcasting.org

