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إن ما وصل إليه اإلحلاد اليوم ،في العالم
ككل وفي العالم
ٍ
العربي على وجه اخلصوص ،يُع ُّد
تطورًا كبيرًا في تعريف
ّ
اجملتمعات بامللحدين وأصحاب الفكر املغاير للمألوف ،وهذا
يعود فضله لوسائل
االتصال احلديثة ،والتي لم تكن ُمتاح ًة
ّ
كانت علمي ًة
سابقً ا ،فأصبحت املعلومة متوفرةً للجميع ،إن
ً
أي
بإمكانك الوصول إليها ،وإن كانت تاريخي ًة أو فلسفي ٍة أو ٍ
أيضا ،رُفع احلجاب عن الكتب املمنوعة ،رُفع
كان ،ستج ُدها ً
احلجاب عن األساطير املسروقة ،رُفع احلجاب عن التاريخ
األسود لألديان ،ستجد احملاضرات والوثائقيات واملناظرات،
ستجد كل ما تريده ولكن كي تقتحم غمار احلقيقة،
عليك أن تتم ّتع بالشجاعة ألن ليس كل ما ستكشفه
سيعجبك!
رحلة البحث بح ّد ذاتها مغامرةٌ مجهول ٌة وصعبةٌ ،حتتاج
وقاسيا عليها أحيانًا ،ال عليك
ألن تكون صادقًا مع نفسك
ً
ولست وحي ًدا
يكفي أن تعرف أن الكثيرين قد سبقوك،
َ
على هذا الدرب .وكلمة ُملحد أصبحت متداول ًة في وسائل
اإلعالم والشبكات االجتماعية وفي عقر دار األديان.
ي ونب ٍذ للخرافة
إن ما نقوم به اليوم ،من نش ٍر للفكر التنوير ّ
واجلهل ،ومحاول ٍة لالرتقاء مبجتمعاتنا ،هو مواجه ٌة مباشرةٌ
آلالف السنني من التغييب وغسيل األدمغة والتأويل والتبرير
والتلون ،كمن يحاول اقتالع
أعشاب ضار ٍة من بستان ورود،
ّ
ٍ
وقد أكل عليها الزمن وشرب دون أن يقترب منها أحدٌ
ستجرح أيدينا وتُدمى،
خشي ًة من سمومها وأشواكها،
ُ
س ُنعتقل جُ
ونلد ونُسجن ،سيحاولون بكافة الطرق أن
نتوقف حتى نقتلع أشواكهم كلّها
يسكتونا ،ولكننا لن ّ
ليزيّن
من جذورها ،و لن يبقى إال الورود التي سيفوح عبقها ُ
حياة األجيال القادمة
حرمنا منه طويل.
بشذو ُ
ٍ

...................................................Noor Massarwa
........................................................Zaher Zaher
............................................................Zena Aziz
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املثلية الجنسية
Homosexuality

Michael M. Louis
 – 1بعض املُصطلحات ( توجه جنيس " Sexual
 – " Orientationاضطراب الهوية الجنسية " Gender
) " Identity Disorder – GID
 – 2ما هي املثلية الجنسية  Homosexuality -؟
ُ – 3سلّم كينزي – Kinsey Scale
 – 4هل املثلية الجنسية اختيار ؟
مرض أو شذو ٌذ عن الطبيعة ؟
 – 5هل املثلية الجنسية ٌ
 – 6هل مُيكن أن يُصبح املثيل ُمغايرا ً ؟
رأي شخيص
ٌ –7
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 – 1بعض املُصطلحات

رومانيس أو اإلثنني معاً إىل الجنس اآلخر
جنيس أو
انجذاب
أ – توجه جنيس "  : " Sexual Orientationيُشري إىل سلوك
ٍ
ٍ
ٍ
 ،أو نفس الجنس ،أو الجنسني معاً
) (Sexual orientation, homosexuality and bisexuality – APA
http://www.apa.org/topics/sexuality/orientation.aspx
ب  -اضطراب الهوية الجنسية "  : " Gender Identity Disorder – GIDهو تشخيص يُطلقه ُعلامء النفس عىل
األشخاص الذين ال يشعرون باالرتياح من االنتساب إىل نفس الجنس الذي ُولدوا به ،أي أن يكون رجالً مولود بجنس
ر ُجل ،و لكنه ال يشعر باالرتياح ألنه ينتسب لنفس جنسه ،بل يشعر أنه من املُفرتض أن يكون أُنثى ،و العكس بالعكس
) (Normal or Not? When One's Gender Identity Causes Distress – Live Science
http://www.livescience.com/37087-dsm-gender-dysphoria.html

 – 2ما هي املثلية الجنسية  Homosexuality -؟ :

املثلية الجنسية هي هذا التوجه الجنيس حني يكون الشخص يش ُعر باالنجذاب الجنيس أو الرومانيس أو إالثنني معاً إىل
ٍ
شخص آخر من نفس جنسه ،املوضوع غري ُمقترص عىل مامرسة الجنس ،و لكن ُمجرد االنجذاب لنفس الجنس بشكلٍ
جنيس و رومانيس.
ٍ
) (Sexual orientation, homosexuality and bisexuality – APA
http://www.apa.org/topics/sexuality/orientation.aspx
ال يجب أن يخلط أح ٌد بني التوجه الجنيس املعروف باسم " املثلية الجنسية " و بني " اضطراب الهوية الجنسية "

ُ – 3سلّم كينزي – : Kinsey Scale
السلم الذي
ألفريد تشارلز كينزي ،كان عامل بيولوجي أمرييك له أبحاثٌ يف السلوك الجنيس للرجل واملرأة  ،و كان هذا ُ
ُعرف باسمه أحد أبحاثه ،فقد اتضح أنه ليس إما ان الشخص مثيل أو ُمغاير ،بل ُهناك تد ّر ٌج يف املوضوع كام هو واضح
من الصورة.
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ُ – 0مغاير الجنس متاماً
 – 1يف الغالب ُمغاير الجنس و قليل امليول للمثلية
 – 2يف الغالب ُمغاير الجنس و أكرث قليالً للميول املثلية
 – 3ازدواجي امليول الجنسية Bisexual -
 – 4يف الغالب مثيل الجنس و أكرث قليالً للميول املُغايرة
 – 5يف الغالب مثيل الجنس و قليل امليول املُغايرة
 – 6مثيل الجنس متاماً
( Kinsey's Hetrosexual-Homosexual Rating Scale – The Kinsey Institute :
) http://www.kinseyinstitute.org/research/ak-hhscale.html

 – 4هل املثلية الجنسية اختيار ؟
تقول جمعية علم نفس األمريكية " : " American Psychological Association – APA
ال يعرف العلامء السبب الرئييس للتوجه الجنيس الخاص باملثلية الجنسية أو املُغايرة الجنسية أو االزدواجية الجنسية .
بالرغم من أن الكثري من األبحاث أعطت إمكانية أن يكون السبب جيني "  " geneticأو هرموين "  " hormonalأو
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ألي من التوجهات الجنسية .
سبب ُمع ٌني أو
رئييس ٍ
اجتامعي "  ، " socialأو ثقايف "  , " culturalلكن ال يوجد ٌ
ٌ
الكثري يعتقد أن الطبيعة والرتبية كالهام يلعبا دورا ً ؛ تقريباً جميع الناس تخترب القليل أو ال تُدرك شيئاً عن اختيارها
لتوجهاتها الجنسية .
) (Sexual orientation, homosexuality and bisexuality – APA
http://www.apa.org/topics/sexuality/orientation.aspx
أحد األمثلة عىل الدراسات الجينية مثالً  :دراسة تم نرشها عام  1993أظهرت أن العائالت التي متلك أخوين مثليي
الجنس ،من املُحتمل جدا ً ان يكونا امتلكا عالمات جينية عىل الـ  X Chromosomeمعروفة باسم Xq28 :

A.A.M
هذا يُعطي اإلمكانية لوجود ما مُيكن ان يُسمى بالـ " " gay gene
لكن الجينات ال مُيكن أن تتحكم يف السلوك بأكمله ،فالبيئة أيضاً لها دو ٌر مه ٌم يف تطور سلوك الفرد ،فالبيئة أيضاً تُساعد
يف تحديد عالقاتك الرومانسية والجنسية
(A linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation - DH Hamer,
) S Hu, VL Magnuson, N Hu, AM Pattatucci – AAAS
http://www.sciencemag.org/content/261/5119/321.abstract
( Is Homosexuality a Choice ? – Marcia Malory – Scientific American ) http://blogs.scientificamerican.
com/guest-blog/2012/10/19/is-homosexuality-a-choice/
هذا يوضح أنه غالباً ليس ملثيل الجنس ،وال حتّى ملُغاير الجنس ،وال ألحد ،ي ٌد يف اختيار توجهاتهم الجنسية ،لكن
بيئي.
املوضوع بأكمله
بيولوجي و ٌ
ٌ
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مرض أو شذو ٌذ عن الطبيعة ؟
 – 5هل املثلية الجنسية ٌ

يف عام  1973حذفت الجمعية األمريكية للطب النفيس "  " American Psychiatric Associationاملثلية الجنسية
من قامئة األمراض النفسية  ،و دعمتها يف هذا القرار جمعية علم النفس األمريكية " American Psychological
" Association
) (Discrimination Against Homosexuals – APA
http://www.apa.org/about/policy/discrimination.aspx

و تقول جمعية علم النفس األمريكية " : " American Psychological Association
أن األبحاث أظهرت أنه ال توجد عالقة بني هذه التوجهات الجنسية ( أي املثلية الجنسية و ازدواجية امليول الجنسية )
و بني األمراض النفسية  .فسلوك املُغايرة الجنسية و سلوك املثلية الجنسية كالهام شكلني طبيعيني من النشاط الجنيس
للبرش .
) (Sexual orientation, homosexuality and bisexuality – APA
http://www.apa.org/topics/sexuality/orientation.aspx
فهي ليست مرض ،كام أن مثيل الجنس ليس أقل صح ٍة
أو أكرث مرضاً وضعفاً من ُمغاير الجنس
(Being Gay Is Just as Healthy as Being Straight
) – APA
http://apa.org/research/action/gay.aspx
باإلضافة إىل أنها ليست شذوذ عن الطبيعة ،ففي
الطبيعة نجد أيضاً أن ُهناك ٌ
سلوك مثيل  ،فقد ُوجد أن
أكرث من  1500نوع يف الطبيعة لديهم سلوكيات مثلية ،
منهم مثالً الدببة والغوريال ،و البوم وغريهم
– (Same Sex Couples Common in the Wild
) Live Science
http://www.livescience.com/2534-sexcouples-common-wild.html
A.A.M
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 – 6هل مُيكن أن يُصبح املثيل ُمغايراً ؟

مرضا من
يف الواقع  ،يجب التفريق بني كلمة " يُغري " و بني " يُعالَج "  ،فكام اتضح سابقاً  ،املثلية الجنسية ليست ً
األساس ،و إىل اآلن ال يوجد ما يُسمى بعالج املثلية الجنسية ،و لكن مُيكن فقط للقليل من املثليني أن ميتلكو القدرة عىل
تغيري توجهاتهم الجنسية ،فإذا أرادوا فهم أحرار ،و إذا رفضوا فهم أيضاً أحرار ،ليس ذنباً بالنسبة لهم لو كان باستطاعتهم
طبيعي جدا ً مثله مثل املُغايرة الجنسية ،و ليس من حق أحد لومهم عىل طبيعتهم أو
جنيس
و رفضوا ،فهذا توج ٌه
ٌ
ٌ
دفعهم بالقوة ليك يُصبحوا ُمغايري الجنس.
) ( Is Homosexuality a Choice ? – Marcia Malory – Scientific American
http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/2012/10/19/is-homosexuality-a-choice/
) ( Can Psychiatrists Really " Cure " Homosexuality ? – Thomas Maier – Scientific American
http://www.scientificamerican.com/article/homosexuality-cure-masters-johnson/

رأي شخيص :
ٌ –7
إذا كان مثيل الجنس ،شخص طبيعي و غري مريض ،و املثلية الجنسية أحد التوجهات الجنسية الطبيعية املوجودة يف
شخص مثيل الجنس و بني ٍ
اإلنسان و يف األنواع األخرى ،فإن التمييز بني ٍ
شخص ُمغاير الجنس عىل أساس التوجه الجنيس،
باعتبار مثيل الجنس شاذ أو مريض أو سفيه ،ليس إال متيي ًزا أعمى نابع عن قناع ٍة ُمسبقة غالباً اكتسبها الفرد من املُجتمع
و الدين ،و بالتايل فال يجب أن نُعري هذه اآلراء القامئة عىل التمييز األعمى ،و البعيدة كُل ال ُبعد عن املعرفة العلمية
أي اهتامم ،العلم هو أفضل وسيلة ابتكرناها للمعرفة ،و مثيل الجنس هو انسان طبيعي مثل ُمغاير الجنس  ،يف رأيي
الشخيص :
أي متيي ٍز بني مثيل الجنس وبني ُمغاير الجنس عىل أساس التوجه الجنيس ،ال يقل عنرصية عن التمييز بني السود والبيض
أو بني األمين واألعرس .
} { Well , I say that Homosexuality is not just a form of Sex , it is a form of Love.
Christopher Hitchens
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ألّف عامل النفس األمرييك روبرت لفتون يف  1987كتابًا بعنوان:
Thought Reform and the Psychology of Totalism
ٍ
لجامعات دين ٍة أو سياسية .ويُعترب هذا الكتاب مرج ًعا رئيس ًيا
وفيه يناقش الخطوات التي مي ّر بها الفرد عند انضاممه
لتحليل سلوكيات الجامعات اإلرهابية أو العصابات الدينية مثل أتباع ديفيد كوريش والذين انتحروا جامع ًيا يف تكساس
يف منتصف التسعينيات حرقًا بعد أن حارصتهم قوات األمن بتهمة التحريض عىل استخدام العنف ،كذلك جامعة بوابة
السامء الذين انتحروا ليك تحلّق بهم سفينة الفضاء إىل الجنة وغريهم الكثري.
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ملخصا ألهم أفكار هذا الكتاب لعلها تفيد البعض م ّم ْن تع ّرض إىل عملية غسل دماغ أو من يعرف أح ًدا قد
سأورد هنا
ً
تع ّرض لهكذا عملية سوا ٌء من أفراد أرسته أو أصدقائه .لك ْن يف البداية لنحدد ما نقصد به عندما نتكلم عن "الجامعات".
ٍ
معتقدات مشحون ٍة عاطف ًيا عن عالقة اإلنسان
 الجامعة :هي مجموع ٌة من األفراد ،تؤمن بأيديولوجي ٍة تحتوي عىلبأمو ٍر غيبي ٍة ال ميكن التعرف عليها ماديًا وتدفعه باتجا ٍه شمويل ،واملقصود بالشمولية هنا جعل األيديولوجية هذه
تهيمن عىل جميع جوانب حياة اإلنسان.
عاد ًة يكون فكر هذه الجامعات مرتب ٌط بالدين ،لكن ليس بالرضورة دامئًا فقد يكون مرتبطًا بالسياسة أو اإلثنان م ًعا.
ٍ
وتعمل هذه الجامعات إىل تحويل األفراد املنض ّمني إليها من ٍ
محددات وهي:
أناس عاديني إىل أعضا ٍء يف الجامعة عرب عدة

 -1التحكم يف محيط العضو
هنا يُعزل العضو املرتقب نفس ًيا وجسديًا عن العامل الخارجي ويت ّم التحكّم مبا يرى ويسمع ويقرأ ،يت ّم هذا األمر عاد ًة
عن طريق وسائل منها :املحارضات ،النشاطات الجامعية ،املخيامت ...وخالل هذه الفعاليات يُغرس يف العضو فكرة
"العدو الخارجي" أي خارج الجامعة أو ما يُسمى "نحن و هم" .وحثُّ الفرد عىل التفكري أ ّن الجامعة عىل صواب والعامل
الخارجي عىل خطأ ،ونالحظ املفهوم املامثل يف منطق الجامعات اإلسالمية هو "الفرقة الناجية".
ّ

A.A.M
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 -2التالعب ال ّروحاين
عبار ٌة عن ٍ
غرس لفكرة أ ّن قائد الجامعة هو صاحب رسال ٍة إلهي ٍة أو تاريخي ٍة وأنه مختا ٌر لتوصيل هذه الرسالة ،ويت ّم حثُّ
الفرد عىل سامع ما يقوله القائد ُويق َنع أ ّن تنفيذ ما يؤمر به هو السبيل الوحيد للخالص ،وعاد ًة ما يتمتع هذا القائد
بشخصي ٍة كاريزم ّي ٍة يستخدمها إلثارة الحامس لدى األعضاء وحثّهم عىل جلب املزيد من األعضاء واألموال وحتى وإن
كان عن طريق الخداع أل ّن الغاية سامية ،لذلك فهي تربر الوسيلة حتى وإ ْن كانت غري أخالقية.

 -3نقاء العقيدة
ينظر للوجود عىل شكل قطبان ،النقي وغري النقي ،الخري والرش ،البياض والسواد فال يوجد وسط ،وبالطبع فإ ّن أعضاء
الجامعة هم وحدهم األنقياء وكل من خارجها تشوبه الشوائب ،كام تُستخدم النزعة نحو الشعور بالذّنب والعار للتّأكد
ٍ
مصطلحات مثل االستغفار واالستعاذة بشكلٍ مستم ٍّر لتطهري النفس
أ ّن األعضاء يحافظون عىل "نقائهم" ،لذلك ت ُستخدم
من الشوائب.

A.A.M
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 -4االعرتاف بالخطيئة
هنا يُغرس يف ذهن العضو فكرة أنه كان ُمخطئاً أو ضائعاً قبل انضاممه للجامعة وأنه يأسف لذلك كام يُعبرّ عن سعادته
إلنقاذه يف الوقت املناسب من ِق َبل الجامعة ،والعضو هنا "يعلن استسالمه" وتسليم روحه وكيانه للقائد وإىل رسالته
العظيمة ،هذه الخطوة مهم ٌة ج ًدا لتنفيذ األوامر الصعبة الحقًا أل ّن الفرد قد ُج ّرد من إرادته وقابل للتسيري بالرميوت
كنرتول.

A.A.M

- 5التقديس املطلق
يضع القائد حول نفسه هال ًة من القدسية ونفس اليشء بالنسبة لعقيدته والتي يُنظر إليها بأنها الرؤية األخالقية املطلقة
"غيبي" مثل إصابة
للوجود ،ومينع نقد أو مناقشة هذه "املسلامت" ويُؤثم من يتج ّرأ عىل القيام بذلك ويه ّدد بعقاب
ِّ
أهله باملرض أو الذهاب إىل الجحيم ،وهنا يُرغم الفرد عىل تقديس وتبجيل كل من يرتبط بالعقيدة سوا ٌء كان ح ًيا أو ميتاً
واعتبار اإلساءة لهم هي إساء ٌة للعضو نفسه ،وتصل درجة التقديس هذه إىل استعداد العضو للتضحية بأرسته مقابل
الحفاظ عىل قدسية رموز العقيدة.
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- 6اللغة املشحونة
خطاب الجامعة بعبار ٍ
شل التفكري أو التمحيص ،و تكرر هذه العبارات
ات مليئ ٍة بالعاطفة الجياشة التي تهدف إىل ّ
يتميز
ُ
بشكلٍ مستم ٍر حتى تصبح مربمجة يف ذهن العضو ،و يحيط العضو نفسه بصو ٍر ورمو ٍز لهذا الخطاب مثل امللصقات عىل
السيارة والزينة ،بل حتى الفتات يف الشوارع متولها الجامعة وأتباعها ومحبيها.

أهم من الفرد
- 7العقيدة ّ
الفرد يذوب يف العقيدة فهو ليس ذا قيم ٍة كإنسان بدون هذه العقيدة املقدسة ،وإذا تج ّرأ الفرد وانتقد العقيدة فإنه
يُتهم بأن هناك خطأ ما فيه ويف صفاته الشخصية مثل الجنب أو النفاق ،مبعنى آخر فإ ّن مج ّرد التشكيك يف العقيدة يعني
تلقائ ًيا أ ّن العضو فيه يش ٌء خاظئ.

-8إقصاء اآلخر
ٍ
و هذه هي أخطر مرحل ٍة وهي التي تتبناها الجامعات اإلرهابية لتربير أفعالها ،حيث تطرح منطقها بشكلٍ
بسيط ج ًدا،
رش مطلق يتو ّجب عىل أعضاء الجامعة
مبا أ ّن الجامعة متثّل الخري املطلق ،وبالتايل ّ
كل من هو خارج الجامعة يُعترب ٌّ
وكل من هو خارج
واجب عىل كل عض ٍو يف الجامعةّ ،
محل اختيا ٍر بل هو
القضاء عليه ،وإ ّن القضاء عىل اآلخر ليس ّ
ٌ
الجامعة لديه خياران اثنان :االنضامم إىل الجامعة أو الفناء ،واإلقصاء قد يأخ ُذ شكلاً متطرفًا مثل التصفية الجسدية أو
شكلاً مخففًا مثل حجب األصوات ولجم اآلراء التي تشكل تهدي ًدا للجامعة وأفكارها.
أي من الخصائص أعاله؟ هل مررت بتجرب ٍة مامثلة؟ هل تجد نفسك ال شعوريًا
يف الختام ،إسأل نفسك ،هل تنطبق عليك ٌّ
ٍ
ت ُطالب بإخراس ٍ
ملصقات يف سيارتك تعبرّ عن عقيد ٍة معينة؟ هل
شخص قال رأيًا ال يوافق عقيدتك؟ هل توجد صو ٌر أو
شخصا أو فكر ًة لدرجة أنك مستع ٌد أن تقتل أخاك فيام لو أساء إليها أو سخر منها حتى؟ هل تعتقد أن عقيدتك
تق ّدس ً
شخص ينتمى إىل هذه العقيدة تعتربه قائ ًدا و تشعر بالفخر
صحيح ٌة ومن يخالفها سيذهب إىل الجحيم؟ هل يوجد ٌ
والحامس عند سامع صوته؟
ٍ
ٌ
احتامل كبري يا عزيزي أنك تع ّرضت لعملية غسيل دماغ .
لواحد أو أكرث من هذه األسئلة ،فهناك
إذا كان الجواب نعم
15
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السؤال :ما الفوائد واملكاسب التي سيجنيها امللحد ج ّراء إلحاده؟ وكأنّه من املفروض أن
كثريا ما يُطرح عىل امللحد هذا ّ
يق ّدم اإللحاد امتياز ٍ
ات وعروضاً تجاري ًة إلغراء ال ّزبائن!
الصحيح من قضية وجود إله ؟!
أال يكفي امللحد اقتناعه أ ّن هذا املوقف هو املوقف ّ
السؤال بجديّة.
لكن ال بأس بالفعل...لنحاول أخذ هذا ّ
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إذا كان اإلنسان سيقارن بني موقف اإلميان ،وموقف اإللحاد من وجهة نظ ٍر براغامت ّي ٍة نفع ّية ،وجب أن يكون ملوقف
وبغض ال ّنظر عن ص ّحة املوقف،
اإللحاد فوائ ٌد ما عىل الفرد واملجتمع ،ومن باب مناقشة هذا الطّرح الرباغاميت لإللحادّ ،
وص ّحة فرض ّية وجود إل ٍه من عدمها سأطرح بعض الفوائد العمل ّية (املتخ ّيلة) ملوقف اإللحاد عىل الجانبني الفردي
واالجتامعي ،وأقول( :متخ ّيلة) ألنّه ال يوجد عمل ًّيا من يتب ّنى اإللحاد لهذه األسباب ال ّنفع ّية عىل ال ّرغم من أنّها حقيق ّي ٌة
متاماً ،حيث إ ّن ال ّدافع الوحيد إللحاد إنسانٍ أو إميانه هو القناعة الشّ خص ّية ،ال غري .
الضغوط ال ّنفسيّة ال ّدينيّة:
 -1اإللحاد يج ّرد اإلنسان من أعباء ّ
فامللحد ال يسهر اللّيل مشغولاً مبصريه بعد املوت ،وال تؤرقه
مسألة الحساب والعقاب ،وال تشغل باله أحالم وأمنيات
الضغط
الثّواب ،وبهذا يرفع امللحد عن كاهله الكثري من ّ
ال ّنفيس الذي يعيش فيه املؤمن ،ويشغل ح ّي ًزا كب ًريا من
حياته ال ّنفسيّة.
 -2اإللحاد مينح الفرد القدرة عىل محاكمة األشخاص بشكلٍ
موضوعي أكرث :فامللحد ال يعطي قيم ًة اجتامع ّي ًة ملن ال
ٍّ
يستحقّها عىل ٍ
أساس ديني؛ أي لن يق ّدم االحرتام والتّبجيل
والطّاعة والتّبعيّة ملن ال يستحقّها فعلاً  ،فالشّ يخ وال ُملاّ والبابا
أي إنسانٍ
والكاردينال والحاخام بالنسبة له ال يختلفون عن ّ
اب أكرث من مفهوم العدالة االجتامع ّية،
آخر ،ويف ذلك اقرت ٌ
حق حقّه.
وإعطاء ّ
كل ذي ٍّ

A.A.M

 -3اإللحاد مينح امللحد فرص ًة الكتشاف ذاته :ففي غياب وجود الغاية والقيمة املستوردة املفروضة عىل امللحد من
الخارج ،تكون للملحد فرص ٌة حقيق ّي ٌة لتشكيل نفسه وقناعاته ومساءلة غاياته الحقيق ّية يف الحياة بشكلٍ
موضوعي
ٍّ
حقيقي نافعٍ دون التّأثريات الخارج ّية املفروضة عليه ،والتّي تجربه عىل ما يجب أن يكون ،وما هدفه املفروض ،فهذه
ٍّ
تصب يف مصلحة اآلخرين .
التّأثريات غالباً ما ّ
 -4اإللحاد مينح امللحد املناعة ض ّد معظم اال ّدعاءات الفاسدة التي تعتمد عىل العاطفة يف إثبات نفسها :فقول فالنٍ
الشيخ...كل هذا يصبح دون قيم ٍة بح ّد ذاته إذا مل يكن صحي ًحا و مدعو ًما بأدلّ ٍة وبراهني،
ّ
القس ،ورأي
وفالن ،وكالم ّ
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شخصا ما يرتدي
وبذلك يصبح امللحد قاد ًرا عىل الحكم عىل املواقف واألخبار ،وال يقوم بقبول خ ٍرب أو فكرة فقط أل ّن ً
قبّع ًة مضحك ًة قالها.
بنص أو عقيدة ،وتعود
 -5اإللحاد مينح امللحد القدرة عىل إعادة مساءلة األخالق بحياديّة :تصبح األخالق غري مرتبط ٍة ٍّ
جميل أم خبيث بحسب
ملنشئها األصيل ،وهو مفهوم املنفعة والضرّ ر ،وهل الفعل املراد محاكمته أخالق ّياً ضا ٌّر أم نافعٌ ،
املجتمع والقيم اإلنسان ّية األساس ّية؟؟؟ وبهذا يرتقي امللحد أخالق ًيا.
أيضا ،حيث إنّه ال يوجد مجتم ٌع
ومن جهة املنافع االجتامع ّية لإللحاد ،والتي وجب القول والتّأكيد عىل أنّها (افرتاض ّية) ً
أو دول ٌة ملحد ٌة عىل أرض الواقع إىل اآلن ،وهنا أف ّرق بني ال ّدولة العلامن ّية ،وال ّدولة امللحدة ،حيث أ ّن ال ّدولة العلامن ّية
كل األديان واملعتقدات قيم ًة متساوي ًة عادلة ،بينام ال ّدولة اإللحاديّة التي (أفرتضها) هنا تتب ّنى موقفًا سلب ًّيا من
متنح ّ
األديان ،وتعتربها غري ذات قيمة ،وأذك ُر من هذه املنافع (االفرتاض ّية) التي يتمتّع بها املجتمع اإللحادي (االفرتايض) التّايل:
 -1الدولة اإللحاديّة -إذا ُو ِجدَتْ  -سوف تتمتّع بأولويّ ٍ
ظل غياب وضع الغايات الغيب ّية
ات ٍاقتصادي ٍة سليم ٍة نافعة :ففي ّ
ٍ
قنوات أخرى ،يكون
عىل رأس أولويّات ال ّدولة فإ ّن ال ّدولة ستو ّجه مرصوفات هذه الغايات األيديولوج ّية والدين ّية إىل
والصناعة وال ّزراعة ...إلخ فال تُنفق ميزان ّية ال ّدولة
أمس الحاجة إليها كإصالح البنى التّحت ّية والتّعليم والقضاء ّ
املجتمع يف ّ
ٍ
ضخم ،أو كاتدرائ ّي ٍة كبري ٍة ،مع وجود جيا ٍع ومحتاجني وبنى تحت ّي ٍة س ّيئة ،كام هو الحال يف عاملنا
من أجل بناء
مسجد ٍ
السعيد .
العريب ّ

A.A.M
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ٍ
ظل غياب الكراهيّة العنرصيّة ال ّدينيّة
مبوقف إيجايب أكرث من غريها :ففي ّ
 -2الدولة اإللحاديّة إن ُو ِجدَتْ سوف تتمتّع
مؤسسة ال ّدولة ،سيكون من الطّبيعي أن تكون مواقف ال ّدولة من باقي ال ّدول أكرث إيجاب ّية ،حيث إ ّن
يف أيديولوجيا ّ
كل األيديولوجيات ال ّدين ّية تضع ال ّدول املتديّنة يف حالة عدا ٍء وحرب ،أو بأفضل األحوال حالة ريب ٍة وسوء ن ّي ٍة من ال ّدول
ّ
السعوديّة وإيران خري مثا ٍل ،فعىل ال ّرغم
املخالفة لها عقائديًّا ،وحتّى إن مل يكن هناك تربي ٌر
سيايس لهذا املوقف ،ولنا يف ّ
ٌّ
ٍ
عالقات
أي إنسانٍ داف ًعا لوجود
والسياس ّية التي سرياها ّ
من وجود الكثري من العوامل اإليجاب ّية االقتصاديّة والجغراف ّية ّ
دائم بسبب تأثري (ال ّدوغام) ال ّدينيّة الطّائفيّة .
طيّب ٍة بينهام ،نجد أنّهام يف حالة عدا ٍء ٍ
السحريّة
 -3ال ّدولة اإللحاديّة إن ُو ِجدَتْ ستكون دول ًة رائد ًة يف مجال التّكنولوجيا :ففي ّ
ظل عدم إعطاء قيم ٍة للتّفسريات ّ
والخارقة للطّبيعة فإ ّن هذه ال ّدولة ستُويل اهتاممها ملا يق ّدم الحلول الحقيق ّية للمشاكل ،وبذلك سيكون استثامرها يف
العلم والتّكنولوجيا أم ًرا حتم ًيا ،ما يعني أ ّن ذلك االستثامر سيزيد من فرص التّعليم والتّدريب والعمل يف هذه املجاالت،
والصناعي لل ّدولة ،لتزيد ال ّرفاهيّة يف املجتمع مع توفّر الحلول التّكنولوجيّة
وبالتّايل ،وتدريجيًا سينمو املستوى التّقني ّ
ملشكالتها .
ظل عدم اعتبار أيّة قيم ٍة لرجال
أقل من استغالل جهل ال ّناس :ففي ّ
 -4ال ّدولة اإللحاديّة -إن ُو ِجدَتْ  -سوف تتمتّع بنسب ٍة ّ
كطفيليات يف املجتمع تطالب بامتياز ٍ
ٍ
ومكاسب دون تقديم أو
ات
ال ّدين ،حيث سيت ّم تصنيفهم عىل ما هم عليه حقيق ًة
َ
وهمي ٍ
وهمي لن يتمتّع به ال ّزبون أب ًدا ،فيوعد
ملرض
أي يش ٍء باملقابل ،عىل اعتبار أن مهنتهم تنحرص يف بيع عال ٍج
إنتاج ّ
ٍّ
ٍّ
يستغل جهل وبساطة ال ّناس عىل ٍ
عقائدي
أساس
ّ
باستالمه بعد أن ميوت ،فنتيج ٌة ملا سبق ستتناقص نسبة تواجد من
ٍّ
أي مجتمعٍ.
وعاطفي ،وهي نسب ٌة كبري ٌة ج ّدا ً من رشيحة ال ّن ّصابني يف ّ
ٍّ

A.A.M
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ظل ارتفاع نسبة الثّقافة والتّعليم ،وغياب
أقل من الجرائم  :ففي ّ
 -5ال ّدولة اإللحاديّة -إن ُو ِجدَتْ  -سوف تتمتّع بنسب ٍة ّ
وجود امل ّربرات الغيب ّية لفعل الشرّ  ،مثل فكرة املغفرة ،أو األوامر والتربيرات ال ّدين ّية ملخالفة القانون ،أو القيام مبا هو مؤ ٍذ
ٍ
والءات
واملؤسسة ال ّدين ّية وجود
اجتامع ًيا وإنسان ًيا ،ستكون نسبة الجرائم قليلة ،كام ستقلّل هذه ال ّنظرة لرجال ال ّدين
ّ
الخاصة،
القس
ّ
ّ
خاص ٍة تكون يف معظم األحيان منافس ًة للوالء للقانون وال ّدولة يت ّبع فيها املريدون لقانون الشّ يخ أو ّ
وي ّربرون عن طريقها أفعالهم املخالفة للقانون.
حاولت حرص بعض األفكار التي جالت يف خاطري ،وأنا متأك ٌد من أ ّن الكثريين سيكون لديهم ما ميكن
عىل ضوء ما سبق
ُ
أحب أن أؤكّد عىل نقطتني هامتني:
إضافته لهذه القامئة ،لكن ّ
أ ّولاً  :هذه املنافع عىل ال ّرغم من منطق ّيتها إلاّ أنّها (افرتاض ّية) ،فالفرد امللحد ال يلحد لهذه األسباب ،و املجتمع امللحد
غري موجو ٍد عىل أرض الواقع .
ثان ًيا :اإللحاد ال يعني بالضرّ ورة أ ّن اإلنسان سيكون أخالق ًّيا ومث ّقفًا وعادلاً  ،وظهور دول ٍة ملحد ٍة ال يضمن أنّها ستكون
أخالقي
ج ّنة ال ّرفاه ّية والعدل واالحرتام والعقل بالضرّ ورة ،لك ّن اإللحاد بالتأكيد لن يجعل الفرد جاهلاً ومغ ّي ًبا وغري
ٍّ
رشيرا ً أم خيرّ ا ً-
ومتح ّي ًزا كار ًها لآلخر ألسباب دين ّي ٍة وعقائديّة ،واإللحاد سيرتك للفرد ليح ّدد ذاته ،فمن يريد أن يكون ّ -
بشكلٍ
صحي سيحرتم إنسان ّيته أ ّولاً وأخ ًريا .
ٍّ

َويَ ْسأَلُونَ َك َع ِن اإلحلْاد ُق ِل اإلحلْاد
ُ
مِ ْن أَ ْم ِر َع ْقلي َومَا أوتِيتُم مِّن العَق ِل
إِالَّ قَلِيالً.
صفحة العقل دين عىل الفيسبوك
https://www.facebook.com/AlqlDyn
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facebook group :https://www.facebook.com/groups/358777197583418
Blog :

https://www.aamagazine.blogspot.com

facebokPage :

https://www.facebook.com/pages/AAMagazine/498136386890299

22

?

أسئلة جريئة هي حلقة تواصل بيننا وبني القارئ ومن ميتلك أسئلة بأمكان ُه أرسالها مبارشة عىل بريدي االلكرتوين
Al.baghdady@gmail.com
						
للرد عليها يف االعداد القادمة.

هل يستحق الله العبادة؟

مسألة وجود الله ِمن عدم ِه تبدو للكثريين وكأنها مسأل ٌة
محسوم ٌة للغالبية العظمى من البرش .فهو إما موجو ٌد غيبياً
دون الحاجة لطرح السؤال كام تعتقد الغالبية العظمى
من املؤمنني عىل مختلف أديانهم املتناقضة .أو هو عىل
الغالب غري موجو ٍد لغياب أي دليلٍ يدل عىل وجوده كام
تعتقد الغالبية العظمى من العلامء واملثقفني .أو ،وهذه
املجموعة نادر ٌة جدا ً يف البلدان التي تنترش فيها ظاهرة
الهسترييا الدينية ،وهي املجموعة التي ال يعنيها وجود الله
من عدمه أساساً ،مادام يقع خارج نطاق حياة البرش وال
تأثري له علينا فال داعي إذن للتفكري ب ِه أساساً .أي أننا نتحرك
بني ثالثة اتجاهات دامئاً ،األول يقول بوجود الله ،الثاين ال
يعتقد بوجوده ،والثالث الذي ال يعنيه األمر بتاتاً .ومهام كان
ألي من املجاميع هذه فاسمح لنفسك
تو ّجهك أو انتامئك ٍ
بأن تذهب يف رحل ٍة فكري ٍة قد تنعش بعض األفكار لديك أو
رمبا تجد فيها جواباً لبعض االسئلة العالقة يف ذهنك.

أرجوكم أنا موجود

A.A.M
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لنفرتض جدالً ،بأن الله موجود .ال حاجة لنا لالستدالل عليه أو اإلشارة لوجوده لكن تبعاً لفرض ّيتنا هذ ِه فإن وجود الله
أم ٌر واق ٌع ال نريد التشكيك فيه ،متاماً كوجود األرض تحتك أو هذه الحروف أمامك .اآلن ،بعد أن افرتضنا وجود الله،
سبب كايف يدفعنا لعبادته؟ الجواب يف طبيعة الحال سيكون،
فالسؤال الذي ال مف ّر منه هو ،هل وجود الله يف حد ذاته ٌ
لسبب ٍ
بسيط جدا ً وهو أن قيمة األشياء تتميز يف مقدار تأثريها علينا .ويك يكون التأثري بهذا الحجم الهائل كام تفرتض
ال
ٍ
األديان للوصول اىل مرحلة العبادة والشكر الهستريي املتواصل الذي ميارسه املؤمن فإن قيمة التأثر يجب أن تكون عىل
درج ٍة عالي ٍة جدا ً .للمقارنة نستطيع أن نرى بأن الشمس مثالً أو القمر أو البحر كانت يف بعض الحضارات من املعبودات
كام يكشف لنا التاريخ نظرا ً لدورها املبارش واملركزي يف حياة تلك الشعوب .فام هو مدى تأثري الله عىل اإلنسان يف واقع
األمر؟ هل التأثري األكرب لله علينا هو أن ُه من املفرتض أن يكون خالقنا؟ هذا يعني بأن نزع صفة الخلق عن الله تجعل ُه
سبب كايف للعبادة؟
عارياً متاماً عن استحقاقه للعبادة؟ أليس كذلك .لكن مر ًة أخرى ،هل صفة الخلق بدورها ٌ
إذا كان وجود الله أزلياً أبدياً واقعاً خارج
حدود الزمان واملكان ،فإن قيام ِه بعملية
خلق الزمان واملكان الواقع تحت قدرته
والتي تم تنفيذها بإرادته بكل ما فيها
عيوب وأخطا ٍء يجب أن تنطيل عىل
من
ٍ
ٍ
هدف مع ٍني ذو غاي ٍة ُعليا تليق بكائنٍ
ُمرتفعٍ ونبيلٍ مثله .االحتامل الثاين بالطبع
ٍ
هدف أو غاي ٍة
سبب أو
هو غياب أي ٍ
للخلق وبهذا تكون عملية الخلق عبثي ًة
ال طائل منها .املُشكلة التي تواجهنا يف
كلتا الحالتني هي أن كالهام ُمرب ٌر كايف
لسحب االستحقاق اإللهي عن الله .ففي
حالة وجود هدف ،فإن الهدف يف حد
ذاته ،مهام كان ،ينسف صفة الكامل
واالكتفاء الذايت عند الله ،ويف حالة
غياب أي ٍ
هدف أو غاي ٍة للخلق فإن ذلك
ينفي عن الله كل الصفات األخرى التي
A.A.M
ألصقها بنفس ِه وببساط ٍة مل يبقى سوى
عبثي يقوم بإخراج مرسحي ٍة مليئ ٍة
كائنٍ ٍ
بالكوميديا السوداء .فلامذا سنعبده؟
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سبب كايف يدفعنا للعبادة الإراديًا متاماً مثل االنذهال الذي أصابني عندما
لكن ...رمبا عظمته وجالله يف حد ذاتها ٌ
رأيت البحر ألول مرة ،وقفت مدهوشاً يف حالة ٍ
تعبد حقيقي ٍة لهذه الروعة العظيمة والجامل الخالبِ .م ٌ
ثال آخر عندما
ملحت السامء عن قرب من خالل منظاري الفضايئ ،أصبت بالذهول الحقيقي ملد ٍة تتجاوز الساعة وأنا أحاول استيعاب
ُ
كل هذه املساحات الالمتناهية واملجرات الهائلة والبعيدة .لكن ،أين هي عظمة الله وجالل ِه التي ستصيبنا بالذهول
وتدفعنا للعبادة الالإرادية؟ قد يعتقد أحدهم بأن عظمة البحر والسامء من عظمة الله ،لكن إذا كان الله هو كل يش ٍء
حي هو من قبح الله؟ والرائحة النتنة يف جث ٍة عفن ٍة
يف الطبيعة فعىل نفس املبدأ نستطيع أن نقول بأن قبح ذبح طفلٍ ٍ
هي رائحة الله وإىل آخره من األوصاف األخرى التي نلصقها بالله ذهاباً وإياباً .فام الداعي إذن لعبادة الله إذا اجتمع
فيه كل يش ٍء ثم أصبح ال يشء؟

A.A.M
طلب ِمنا عبادته .بل حتى قام برشح
رمبا السبب األكرث منطقي ٍة لعبادة الله واألكرث شيوعاً بني املؤمنني هو أن الله بنفسه َ
طريقة عبادت ِه بالتفصيل امل ُ ّمل بعض األحيان وماهي الكلامت التي سرنددها وأين سنتو ّجه وكيف سنح ّرك أطرافنا ونه ّز
رأسنا .طلبه من خالئقه التي قام بخلقها بنفسه يعترب فريض ًة غري قابل ٍة للنقض يجب علينا جميعاً الخضوع لها .لكننا
لألسف نكتشف رسيعاً بأن طلبه هذا جاء من كائنٍ يف موقع قو ٍة تجاه كائنٍ آخر يف موقع ضعف .بكل بساط ٍة فإن الله
يستغل قوته وقدرته السحرية يف ايذائنا ليفرض أحكام ِه علينا حتى دون أن يرشح لنا سبباً واحدا ً مقنعاً يدفعنا للقيام
بهذه الفرائض .بل يلجأ للتهديد والرتغيب (قانونياً هذه جرمية ابتزاز) إلجبارنا عىل تنفيذ أوامره التي ال نعرف سببًا
واض ًحا لها أو غاي ًة معينة .فال هو يستفيد منها أو يحتاجها وال نحن ،بل إن رضرها يف أغلب األحيان أكرث من فوائدها ملا
تثريه من ٍ
تبلد للفكر (ترديد نفس العبارات مرارا ً وتكرارا ً) وإضاع ٍة للوقت وتبذي ٍر للجهد.
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من ناحي ٍة أخرى فإن شعائر العبادة يف األديان جميعاً ،خاصة االبراهيمية واملتوارثة تاريخياً كام نعلم من األديان
وتسطيح لفكرة األلوهة
الوثنية التي قامت هذه األديان بالقضاء عليها .هذه األشكال من العبادات تعترب إهان ًة ُمبارش ٌة
ٌ
الحقيقية التي يتمتع ب ِه الله كام ي ّدعي املؤمنون ب ِه .فهذه الشعائر غالباً ما تحرصه يف مكانٍ مع ٍني أو تعتقد بأنه يطالبها
ٍ
كلامت معين ٍة أو غسل أجزا ٍء معين ٍة من الجسد يك يسمع دعائهمِ .مثال الذبائح يف اليهودية ِمثاٌل أكرث من واضح
بقول
عن عادات النذور لآللهة التي كانت منترش ًة حينها يف أرض كنعانِ .مثال صوم الخمسني يف املسيحية أو صوم رمضانٍ لدى
املُسلمني ليست سوى بقايا للعادات والطقوس التي كانت منترش ًة يف أرض ما بني النهرين ومرص لطقوس تلك الشعوب
وتعذيب وعزلة .كذلك تحريم نو ٍع محد ٍد من الطعام
لالتصال باألرواح وطلب رضاها وما يسبقها من تجويعٍ للنفس
ٍ
جاء اعتقا ًدا من الشعوب األوىل أن اآللهة تأكل مثلهم وتحب أنواع محددة من الطعام وتكره أخرى .فهل ذبح الذبائح
عالمات عىل الوجه وترديد عبار ٍ
ٍ
صح وجوده أم هي ح ٌط وإهان ٌة له؟
أو االنحناء أو رسم
ات معين ٍة هي رف ٌع لهذا اإلله إن ّ
أسلفت فإن وجود الله يف حد ذات ِه ليس سبباً كافياً لعبادته ،كام أن عظمته وجالل ِه يف حالة غيابها الواضح عن
كام
ُ
سبب أو غاي ٍة حقيقي ٍة من
عاملنا الذي نعيش فيه تُسقط عن ُه االستحقاق الالإرادي .كام أن فشله يف توضيح وجود أي ٍ
ٍ
وسبب كايف للشك يف قدرته الحقيقية .بعد هذا وذاك ،فإن متتع
طقوس عبثي ٍة
عبادته جعلت مامرسة العبادة ما سوى
ٍ
الله بإذاللنا فقط ألنه خلقنا ينم عن عقد ٍة نفسي ٍة مرضي ٍة تحتاج ملراجع ٍة حقيقي ٍة لحسابات الله يف الخلق كله ونحتاج
معها ملراجعة استحقاقاته كلها لدينا .فإن التعبد ٍ
نفيس لن يكون أسلم من عدم التعبد لنفس املريض فيام لو قام
ملريض ٍ
هذا املريض بتغيري رأيه فيام بعد.
ختاماً ،فإن حاجة الله لعبادتنا تنفي عنه صفة الكامل لثبات حاجته .ولو افرتضنا نحن حاجتنا لعبادته فإن تلك الحاجة
تنفي التكليف الذي يفرضه علينا ،ألن العبادة حينها ستكون حاج ًة طبيعي ًة مثل الحاجات اإلنسانية األخرى كالهواء
والغذاء .لذلك حتى اليوم مل أجسد سبباً واحدا ً حقيقياً يدفع أي إنسانٍ للتعبد لله حتى لو افرتضنا وجوده؟ فلامذا
سنعبده حتى لو كان موجودا ً؟
بسام البغدادي

26

27

بن باز
يف حوار مع...........

أراء املحاورين تعرب عنهم و ال تعرب عن سياسة املجلة

عبد العزيز بن باز ،أو بن باز كام يعرفه أصدقاؤه وق ّراؤه،
مرصي ُولد يف الكويت وعاش معظم حياته فيها،
شاب
هو ٌ
ٌ
وكاتب يف مجلة " "I-Thinkوأحد املقدّ مني يف "إذاعة
وهو مد ّونٌ
ٌ
السج َن ملدّ ة
امللحدين العرب" ،وقد ّ
تم اعتقاله يف الكويت وإيداعه ّ
تعسفي ينتهك حقّه اإلنساين بال ّتعبري،
ٍ
عام كاملٍ يف حكم ّ
وتم ترحيله إىل مرص ،وسنتع ّرف عليه أكرث يف هذا اللقاء.
كام أُطلق رساحه حديثاُ ّ
ّقدميك وترغب بإضافته؟
س –1عبد العزيز بن باز :هل هناك ما أغفلناه يف ت
َ
ٌ
املختصة يف الدّ فاع عن قضايا البدون يف الكويت.
ناشط يف إحدى جمعيات النفع العام
أنا
ّ
السيايس البسيط املفهوم كام
س -2اش ُت ْ
هرت َ
لك مد ّونة (نبضات بن باز) الّتي يغلب عىل مقاالتها الطّابع ّ
لك أن
السياسة و نظرية املؤامرة؛ فهل َ
تتطّرق من خاللها إىل نقد سلبيات املجتمع والدّ ين ،وكتبت يف ّ
بك أكرث؟
ٌ
لك
فعاليات أخرى يف العامل ال ّرقمي لنع ّرف القارئ َ
تحدّ ثنا عنها ،وهل َ
لقد بدأت فكرة هذه املد ّونة عندما تفكّرت يف من هم أكرث ال ّناس أهم ّية ممن ينبغي الوصول إليهم ،وهم
أي إنسانٍ بدأ ينتهج الفكر العلامين أو اإلنساين.
املتشكّكون الجدد أو الالدينيون الجدد ،أو ّ
ولقد فكّرت أنّ الكثري من املقاالت الّتي تُكتب عىل االنرتنت إ ّما أن تكون عميق ٌة جدً ا بالنسبة لهم ،أو
ٍ
بسيط مز ّود ٍة
بأسلوب
أنّها سطح ّي ٌة جدً ا وال ترقى مبستواهم الفكري .هنا فكّرت يف طرح مد ّون ٍة عميق ٍة
ٍ
الساخر.
بال ّرسوم والكاريكاتري ليغلب عليها الطّابع ّ
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وحاربت
ُ
ثت فيها عن املفاهيم اإلنسان ّية واألخالق ّية والفلسف ّية األساس ّية ،وكيف ّية ال ّتفكري املنطقي،
كام تحدّ ُ
والسياس ّية مثل نظريات املؤامرة وغريها.
جميع الخرافات الدّ ين ّية والجنس ّية ّ
فشاركت يف إذاعة امللحدين العرب،
ُ
وجدت أنّني بحاج ٍة إىل الوصول إىل رشيح ٍة أكرب من ق ّراء املقاالت،
ُ
كام
وأصبحت أحد أعضائها األساس ّيني من الك ّتاب وال ّنشطاء واملفكّرين األحرار.
وح ّتى ال أهمل الكتابة فقد ق ّررت املشاركة يف مجلّة (أنا أفكّر) وهي مجلّة الكرتون ّية لها صفح ٌة عىل الفيس
خاص ٌة بها.
بوك ،ومد ّون ٌة ّ
ٍ
أفعال عند الق ّراء؟
أهم املواضيع الّتي طرحتها يف املد ّونة ،وأثارت ر ّدود
س – 3ما هي ّ
إنّ أكرث املواضيع مشاهد ًة يف مد ّونتي هو حواري مع ال ّناشطة املثل ّية رشوق العطّار ،ولقد كان حوا ًرا جري ًئا
مخاوف،
أي
حاولت من خالله تسليط الضّ وء عىل حقوق هذه الفئة يف الحياة بطريقتهم
ُ
َ
ّ
الخاصة دون ّ
وذلك لتبديد تلك ال ّنظرة ال ّتقليد ّية البالية تجاههم.
كام أنّ املواضيع التي تتناول طبيعة امللحد وحياته القت روا ًجا كب ًريا؛ حيث إنّه من ال ّنادر أن يقوم مد ّونٌ
أهم األسئلة التي تخطر يف بال امللحد الجديد مثل :كيف أعل ُن إلحادي؟ وكيف أختار زوجتي؟
بالكتابة عن ّ
أرب أوالدي؟ وكيف أضع أهدا ًفا لحيايت؟ وكيف أحاور مؤم ًنا؟ وما إىل ذلك من تلك املواضيع امله ّمة.
وكيف يّ
دخلت إىل
َ
ومشاركات عىل إذاعة امللحدين العرب عىل قناة اليوتيوب ،فكيف
ٌ
فعاليات
ٌ
لك
س – 4كانت َ
ميكنك أن تخربنا عن هذه ال ّتجربة؟
هذا املجال؟ وماذا
َ
مؤسيس اإلذاعة بسام البغدادي
يف الحقيقة ،لقد شاركت منذ الحلقة الثالثة تقري ًبا بعدما تعرفت عىل ّ
ورؤوف وتغريد شعبان ،ورأيت مقدار الجهد املبذول من قبلهم لإلعداد وال ّتقديم وال ّنرش واستضافة بعض
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ال ّناشطني ،وقمت أيضاً بتحضري العديد من الحلقات وتقديم الدعم اإلعالين لإلذاعة كلام أمكنني األمر.
كام قمت أيضاً بإحضار بعض الضّ يوف من ال ّناشطني الالدين ّيني م ّمن اعرفهم شخص ًّيا.
حل ألغاز الطّبيعة العميقة ،لكنه استخدام ألغاز ال ّطبيعة
أقتبس ال ّتايل" :إنّ هديف ليس ّ
س – 5من مد ّونتك
ُ
وكاتب إلهامه ومعلّميه ،فهلاّ
لكل مفكّ ٍر
حل مشاكلنا االجتامع ّية امله ّمة — .فيليب امييجوايل"؛ إنّ ّ
يف ّ
ٍ
فكرك ،لتعطينا بن باز املد ّون واملحلّل واملفكّر؟
فيك وشكّلت َ
أخربتنا عن الشّ خصيات واألفكار الّتي أثّرت َ
يف الحقيقة ،أنا قار ٌئ ج ّيدٌ لألدب العريب منذ ِ
الصغر ،ونو ًعا ما يف ال ّتاريخ اإلسالمي ،ومل أبدأ مرحلة نقد ما
قوي ،إال عندما بدأت أتع ّرف عىل منتدى الالدين ّيني العرب يف سنة  2005تقري ًبا وكنت أبلغ
أقرؤه بشكلٍ ٍّ
من العمر حينها  19سنة تقري ًبا.
اب جد ٍد مثل فراس السواح وغريهم ،كام بدأت أتابع مد ّونات املشاركني وغريهم،
هناك بدأت أقرأ لكُ ّت ٍ
وكنت أيضً ا متاب ًعا دامئًا ملد ّونة ابن كريشان ونوافكو وعسل ،وهم من الخليج العريب ،بحكم أنّ حيايت كانت
هناك؛
أ ّما عىل صعيد الكتب فإن من أهم الك ّتاب جون رولز وأفكاره عن العدالة ،وجون ستيوارت ميل وأفكاره
السيايس ،وأما اقرب الفالسفة إىل قلبي فهو
عن حقوق اإلنسان ،وجان جاك روسو وكتاباته عن النظام ّ
فولتري،
ومن الك ّتاب العرب أعشق أدونيس وكتابه الثّابت واملتح ّول.
السياس ّية
اعتقالك يف الكويت كانت مرص ،وال تزال ،يف
س - 6قبل
َ
ّ
الساحة ّ
خضم تفاعلٍ مشتعلٍ عىل ّ
ٍ
سيايس؟
كناشط
ات يف هذا الجانب
لك ف ّعال ّي ٌ
والثّقاف ّية ،فهل كانت َ
ٍ
عام تهتم بقضايا
ال لألسف ،لك ّنني كنت متط ّو ًعا يف املركز الكويتي للمواطنة الفاعلة ،وهي جمعية نفعٍ ٍ
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البدون وعدميي الجنس ّية ،وتدعم حقوق املواطنة ،كام ك ّنا نقيم العديد من ال ّندوات ،وأذكر جيدً ا مؤمتر
والصحفيني ،وكان عمالً ناجحاً جدّ اً.
املواطنة الثّاين ،وقد حرضه لفيف من الك ّتاب ّ
س - 7الكتابة يف املوضوع الالديني ،ونقد الدّ ين ،والفكر الغيبي ،وال ّتعبري عن أفكار امللحدين ،هو املوضوع
وسجنك يف دولة الكويت ،وسنتط ّرق لتفاصيل هذا املوضوع الحقًا يف هذا اللقاء،
محاكمتك
الّذي أ ّدى إىل
َ
َ
نحب أن نسأل :ملاذا نقد الدّ ين؟ أليس نقد الدّ ين تحدّ ياً للمؤمنني به وتد ّخالً يف ما يؤمنون به؟ أليس
لكن ّ
حق الناس اإلحتفاظ مبا يؤمنون به؟
من ّ
كل يشء يف حياتنا ويف
صحيح لو كان هذا الدّ ين أم ًرا شخص ًّيا ،لكنه أم ٌر عا ٌم يتدخّل يف قوانني ّ
هذا الكالم
ٌ
موروثنا الثّقايف ،ولعله أبرز األسباب وراء انحطاطنا الحضاري ،كام أنّ ما أكتبه ليس بدعو ًة إللغاء الدّ ين،
ٍ
مؤمن به.
كشخص غري
ألقل درج ٍة ممكن ٍة؛ ليك ال يتدخّل يف حيايت
إمنا دعو ٌة لتقييده ّ
ٍ
س - 8الدّ عوة إىل العلامن ّية والدّ ولة املدن ّية قد تكون من األمور البديه ّية يف العامل ،لكن يف دولنا الّتي
رأيك؟ وما األسباب خلف هذا
نعيش فيها قد تكون الدّ عوة لهذه األمور أمراً خطراً ،ملاذا يحدث هذا يف ّ
العداء للعلامن ّية والح ّريّة؟
العلامن ّية ٍ
كلفظ ال بدّ أن ترافق الدّ ميقراط ّية واللّيربال ّية ليك تنجح .والدّ ميقراط ّية واللّيربال ّية أمران ترفضهام
يدعم حقّها املرشوع يف
األنظمة القمع ّية؛ ألنه يق ّوض سلطاتها الفاسدة ،ويدعو الناس إىل محاسبتها ،كام
ُ
الوصول إىل املعلومات وتعديل القوانني.
موقفك من هذه
كتاباتك ،هلاّ رشحت للق ّراء باختصار
للصهيون ّية ونظرية املؤامرة حي ٌز يف
َ
َ
س -9كان ّ
الصهيون ّية عىل أرض الواقع؟
القضية؟ وأين ترى ّ
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رمبا يثري ر ّدي عىل هذه ال ّنقطة بعض املتاعب ،لكنني مع دولة يعيش فيها شعبان عىل أرض واحدة ،ومع
السالم مع إرسائيل.
ّ
باسمك الحقيقي ،أمل تكن تخىش
س - 10معظم املد ّونني يكتبون بأسام ٍء وهم ّي ٍة ،فلامذا اخرتت أن تكتب
َ
املتعصبينّ ؟
املالحقة من
ّ
السهل أن يهابنا ال ّناس وال يصدّ قوننا إن مل يعرفوا من نحن ،ومن ذلك الشّ خص الّذي
أنا مؤم ٌن جدً ا أنّه من ّ
باب ،لكن هذا لألسف مل مينع أن
حريصا جدً ا يف كتابايت ،وال يوجد فيها
كنت
يخاطبهم ،أنا ُ
ٌ
ً
تجريح أو ُس ٌ
تكون ال ّتهم املو ّجهة يل نرش العلامن ّية والكفر واإللحاد.
وطفولتك
نشأتك
س -11لنعد قليالً للوراء يف سرب شخصية بن باز :الكاتب واملد ّون؛ هلاّ حدثتنا عن
َ
َ
باختصار؟
ٌ
صواب،
كنت عىل خط ٍأ أم
محب للقراءة ،ودامئًا أفكّر بطريق ٍة مختلف ٍة عن املحيط ،سواء ُ
انطوا ٌيئ
ٍ
خجول ٌّ
يوسع
ويعود ذلك إىل اطّالعي يف س ٍّن مبكّ ٍر عىل العديد من الكتب ،وخاص ًة ال ّتاريخ ّية واألدب ّية ،وهو ما ّ
مدارك اإلنسان.
س -12للعائلة أهمي ٌة كبري ٌة يف تكوين شخص ّية اإلنسان ،فهل كان لعائلتك دو ٌر يف تشكيل شخص ّية بن باز؟
ومبادئك؟
فكرك
َ
عام من َ
وماذا كان موقفهم بشكلٍ ٍ
يتم تعديل هذه الشّ خص ّية
أعتقد أنّني عندما اتّخذت قرا ًرا أن أكونَ إنسانًا مفكّ ًرا ح ًّرا كان من البديهي أن ّ
والعقل ّية بشكلٍ كبريٍ جدّ اً وتطويرها ،وبال ّتايل أعتقد أنّ الشّ خص الّذي يتحدّ ث اآلن هو تربية نفسه.
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عملك؟
تعليمك ومجال
قرب ،هلاّ أخربتنا أكرث عن
َ
َ
س - 13ليك نتع ّرف أكرث عىل شخص ّية بن باز عن ٍ
أنا خ ّريج إدارة أعامل قسم لغة إنكليز ّية ،وعميل  ،Marketing Executiveولقد كنت سعيدً ا بوصويل
تخصيص الّذي أح ّبه ،ويف رشكة كانت الوكيل الحرصي الدّ عايئ لفيليب موريس الكويت ،وهو عمل
ملهنة يف ّ
ٍ
رشكات أخرى كثري ٍة
منصب تتعامل فيه مع كبار املديرين يف
زادين خرب ًة ،وأعطاين الكثري من الخربات ،ألنّه
ٌ
تسويقي ،كام أن فيه الكثري من إدراك الواقع والبيئة واملنتج وسلوك املجتمع
لتنفيذ مرشوعٍ دعا ٍيئ أو
ٍ
وال ّتقدير الشّ خيص،ولقد عملت لفرت ٍ
ات قصري ٍة يف العراق وديب لتدريب موظفي فروع الشرّ كة هناك.
ٍ
ٍ
وبيئات متد ّين ٍة ،كيف حدث هذا التح ّول إىل
مجتمعات
س - 14كلّنا إلاّ املحظوظون بيننا قد نشأنا يف
الالدين ّية واإللحاد ،ومتى حدث ذلك بالنسبة إىل بن باز؟ وماذا تستطيع أن تروي لنا حول هذه املوضوع؟
بدأ املوضوع عندي من التشكّك يف الدّ ين منذ س ٍّن صغري ٍة ،وتح ّول جد ًّيا إىل املوضوع الشّ اغل لحيايت يف
السليم الّذي يقودنا
ُ
،2005
ووصلت إىل فكر ٍة مه ّم ٍة جدًّ ا ،فليك نؤمن ،نحتاج إىل ذلك الدّليل ّ
الصحيح ّ
بشكلٍ
وجدت أنّ
ُ
دين عىل كوكب األرض ،وبال ّتايل
أي ٍ
ٍ
مطلق إىل ال ّتسليم بيش ٍء ما ،وهذا ما ال يوجد يف ّ
بكل اختصار إنّ إثبات وجود الله
الالأدر ّية املوقف األكرث عقالن ّية ومنطق ّية يف هذا األمر؛ ألنّها تقول ّ
مستحيل يف ضوء اإلمكانيات واأل ّدلة الحال ّية.
ٌ
ٍ
طعنت يف
َ
معتقدات بديل ٍة بعدما
األمر ال ينتهي هنا ،فهناك املرحلة االنتقال ّية التي تريد فيها تشكيل
ٍ
وحق
قيم ديني ٍة ،وتشكيل
كل ما تر ّب َ
ّ
أخالقيات جديد ٍة مبن ّية عىل املنطق وال ّتعليم ،وحقّك ّ
يت عليه من ٍ
حولك ،ووضع ٍ
هدف للحياة بدل الهدف القديم املتمثّل يف ال ّج ّنة؛ وبطبيعة الحال ،فإن هذه
املجتمع من
َ
عمل ّي ٌة معقّد ٌة جداً ،وتحتاج إىل مساعد ٍة من أطبا ٍء نفس ّيني وقراءات لفالسفة معتدلينّ أمثال من ذكرتُهم
يف األعىل.
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مختلف ،هلاّ أخربتنا عن
س - 15فقدان اإلميان بوجود اإلله أم ٌر ،والكتابة وال ّتحليل واملناقشة فيه أم ٌر
ٌ
لديك؟
بدايتك يف ال ّتدوين وال ّتعبري عن
أفكارك ،وكيف بدأت فكرة املد ّونة َ
َ
َ
مل أتّخذ قرار الكتابة إلاّ بعدما شعرت أنّني أستطيع أن أكتب وأحتاج أن أكتب ألنيّ
وجدت الكثري من
ُ
ٍ
إجابات ألسئل ٍة ،و كث ٌري منهم ال يستطيع املرور يف املرحلة
العبث عىل االنرتنت ،والكثري من الشّ باب ال يجد
بسالم.
االنتقال ّية من اإلميان إىل نقيضه ٍ
باعتقالك بتهمة ازدراء
س - 16يف الحادي والثّالثني من كانون األ ّول عام  2012قامت الشرّ طة الكويت ّية
َ
األديان ،هلاّ أخربت الق ّراء أكرث عن هذا اليوم ؟
يل فجأ ًة ،ويف
بائسا ،ألنّه كان آخر يوم عملٍ يل قبل االنتقال إىل رشك ٍة جديد ٍة ،فقد ّ
كان يو ًما ً
تم القبض ع ّ
أي أح ٍد .
مق ّر عميل ،ومتّت مصادرة متعلّقايت الشّ خص ّية فو ًرا ،ومل ّ
السامح بال ّتواصل مع ّ
يتم يل ّ
صحيح؟
لك ،ح ّتى بتوكيل محامي دفاع ،فهل هذا األمر
س - 17وصلنا أنّه مل ُيسمح َ
ٌ
صحيح ،لكن كان ذلك قبل وأثناء ال ّتحقيق ،وعندما ذهبت إىل السجن وكّلت محامياً من هناك.
ٌ
ضدّك؟
س - 18ما ال ّتهم الّتي ُو ّجه ْ
إليك ،وما أ ّدلة اإلدانة َ
ِت َ
ستجدونها يف املرفقات ،لكن ال ّتهمة تحقري الدّ ين اإلسالمي والشّ عائر اإلسالم ّية والترّ ويج للعلامن ّية بدل
الدّ يانة ،ونرش أفكار إلحاد ّية.
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س - 19هلاّ
السلطات واألفراد؟
ْ
أخربت الق ّراء عن ظروف االعتقال قبل املحاكمة ،وكيف
َ
تعاملت َ
معك ّ
السنة ،وحول ال ّتعامل معي ،فقد كان تعسف ًّيا،
سأقوم بكتابة ما حدث وتوثيقه يف ٍ
كتاب يصدر خالل هذه ّ
أي جه ٍة قانون ّي ٍة ،بل قام الجميع بتطبيق أقىص
والحكم جاه ٌز من أ ّول ٍ
يوم ،ومل ترأف أو تتعاطف معي ّ
السجن لسن ٍة ،مع فرض غرام ٍة مال ّي ٍة.
يل ،وهي ّ
عقوب ٍة ع ّ
بالسجن ملدة سنة والترّ حيل من دولة الكويت يف تاريخ  28شباط  ،2013أخربنا أكرث
س - 20صدر الحكم ّ
وصلتك عنهام؟
عن سري املحاكمة والحكم واألصداء الّتي
َ
بكل معنى الكلمة ،ففي املحكمة االبتدائ ّية مل يطلب القايض حضوري ،ويف االستئناف
املحاكمة كانت فاشل ًة ّ
السابق ،فيام رفضت محكمة
قرأ القايض مذكّرة الدّ فاع يف ّ
أقل من  3دقائق ،ويف نفس اليوم أيّد الحكم ّ
ال ّتمييز الطّعن شكالً ،ومل تُ ِعدْ النظر يف املوضوع.
ٍ
مضايقات؟ أخربنا
ألي معامل ٍة غري إنسان ّي ٍة أو
َ
س - 21كيف
قضيت املدّ ة الّتي ُسجِ ْن َت فيها؟ وهل تع ّرضت ّ
حياتك يف تلك الفرتة؟
أكرث عن
َ
وكل تلك الصرّ خات
السجن وكآبته وقذارته وكبته وعنفهّ ،
تخ ّيل أن تنقلب
َ
حياتك من ال ّرفاه ّية إىل ظلامت ّ
ٍ
ملضايقات لفظ ّي ٍة
ضت
املكتومة العالقة عىل الجدران ،وال تستطيع ح ّتى النفاذ للخارج ،نعم بال ّتأكيد تع ّر ُ
مؤمن ،وبسبب مس ّمى القض ّية.
ونفس ّي ٍة عديد ٍة بسبب أنّني غري
ٍ
يوم ملي ًئا باملشاكل واملضايقات،
السجن بإالضافة إىل  45يو ًما تحت ال ّتحفّظ ،كان ّ
ُ
كل ٍ
قضيت  365يو ًما يف ّ
ارتباطاتك
وتحطيم لل ّذات وفقدانٍ للعمل وجميع
ناهيك عن الضّ غط ال ّنفيس وخسار ٍة فادح ٍة للعمر
َ
ٍ
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عينك ملج ّرد ال يشء.
مرعب أن ترى
الحيات ّية؛ إنّه ليش ٌء
حياتك تنهار أمام َ
َ
ٌ
وأفكارك حول
مشاعرك
خروجك من هذا االعتقال ،هلاّ شاركتنا
أنت اآلن تعيش ح ًّرا يف مرص بعد
سَ – 22
َ
َ
َ
حياتك؟
هذا الحدث ،وهذه الفرتة من
َ
أشعر كأنيّ
وصعب جدّ اً أن تبدأ من جدي ٍد يف مكانٍ مل
إحساس ج ّيدٌ حقًّا،
ولدت من جدي ٍد يف عمر الـ ،28
ُ
ٌ
ٌ
تعتاد الحياة عليه ،حال ًّيا أقوم برتتيب أولويايت وتقييم جميع الخطط.
السفر؟ وملاذا؟
س - 23ما مخطّطاتك للفرتة القادمة ،وهل تفكّر باالستقرار يف مرص أم ّ
ٍ
مالحقات قانوني ًة أخرى.
أعتقد أنّني سأغادر؛ ألنّني ال أستطيع التو ّقف عن ال ّنرش ،وال أريد
بكل رصاح ٍة؟
رأيك بها ،وباملواضيع وطريقة ال ّتقديم ّ
س – 24كيف عر ْف َت مبجلّة امللحدين العرب؟ وما َ
تنويري
من خالل األصدقاء ،ومن خالل مطالعتي ملجموعة املجلّة
الخاص ،وما تقوم املجلّة بنرشه هو جهدٌ
ّ
ٌ
ف ٌّذ كالّذي نقوم به يف مجلّة (أنا أفكّر).
اتيجي ،و عىل مدى بعي ٍد
إنّ املوا ّد الثّقاف ّية العرب ّية الح ّرة شحيح ٌة جدًّ ا ،لذلك ،فأنتم تقومون بدو ٍر اسرت ٍ
فكل ما ينقصنا وينقصكم هو الوصول إىل أكرب رشيح ٍة ممكن ٍة من
لتكونوا منهالً معرف ًّيا عرب ًّيا ال ينفدّ ،
السخيفة والبيئة املحيطة.
األجيال القادمة؛ لنستطيع إصالح ما أفسدته املناهج الدّ راس ّية ّ
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س - 25هل هناك رسال ٌة ترغب يف توجيهها لق ّراء مجلّة امللحدين العرب من ملحدين ومؤمنني؟
أدعوكم إىل املزيد من املعرفة ،واملزيد من االنفتاح ،وستكونون قادة ال ّتغيري يف هذه املجتمعات املنكوبة،
وال تتكلّموا قبل أن تتعلّموا.
أشكرك جزيل الشّ كر يا صديقي عىل هذا الحوار ال ّرائع ،فمجلّتكم رصاح ًة قيم ٌة فكر ّي ٌة ضخم ٌة جدًّ ا.
كام
َ
وشك ًرا جزيالً لجهودكم اإلنسان ّية ،وأمت ّنى أن يكون بيننا تعاونٌ الحقاً .
قام باملقابلة ..................

الغراب الحكيم ......................

.............. Gaia Atheo
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حساب وال سابقة عذاب)
( حني مينح اإلسالم جوازًا مروريًا دبلوماس ًيا للجنة ،بال
ٍ
مع نص الحديث
ٍ
أصناف،
" عن أيب موىس األشعري ـ ريض الله عنه قال :قال رسول الله صىل الله عليه وسلم" :تحرش هذه األمة عىل ثالثة
وصنف يجيئون عىل ظهورهم
وصنف يحاسبون حساباً يسريا ً ،ثم يدخلون الجنة،
صنف يدخلون الجنة بغري حساب،
ٌ
ٌ
ٌ
أمثال الجبال الراسيات ذنوباً ،فيسأل الله عنهم وهو أعلم بهم فيقول :ما هؤالء؟ فيقولون :هؤالء عبي ٌد من عبادك،
فيقول :حطّوها عنهم واجعلوها عىل اليهود والنصارى ،وأدخلوهم برحمتي الجنة".
املصادر املعتربة للحديث/ورشوحه ومعانيه
وليعذرين القارىء العزيز إن أسهبت قليالً يف األسندة واملتون ،ولكني أحب املنهجية والعلمية يف الطرح والنقد.
عىل موقع إسالم ويب -ومنه نأخذ هذا املقتطف للتدليل عىل صحة الحديث يقول:
"هذا حديثٌ
صحيح من حديث حرمي بن عامرة عىل رشط الشيخني ،ومل يخرجاه ،فأ ّما حجاج بن نرص فإين قرنته إىل
ٌ
حرمي ألين علوت فيه"
وميكن مراجعة الرابط التايل (من املمكن قص ونسخ الرابط يف متصفحك وانظر ماذا ترى!!)
_http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=187&idto=187&bk
no=74&ID=82
ومن موقع اإلسالم سؤال وجواب ،نذكر السند التايل للحديث حيث يقول:
"الحديث املذكور أخرجه الطرباين كام ىف مجمع الزوائد ( ،)10/343قال الهيثمي :فيه عثامن بن مطر وهو مجمع عىل
ضعفه .والحاكم ( ، 1/126رقم  )193وقال :صحيح عىل رشط مسلم ،ومل يخرجاه ،وسكت عنه الذهبي.
وأصل الحديث رواه اإلمام مسلم رحمه الله يف صحيحه عن أيب موىس األشعري ريض الله عنه ،عن النبي صىل الله
عليه وسلم
(إِ َذا كَانَ َي ْو ُم الْ ِق َيا َم ِة َد َف َع اللَّهُ َع َّز َو َج َّل إِلىَ ك ُِّل ُم ْسلِ ٍم َي ُهو ِد ًّيا أَ ْو نَصرْ َانِ ًّيا َف َيق ُ
ُول َه َذا ِفكَاك َُك ِم ْن ال َّنار )
وميكن مراجعة الرابط التايل
http://islamqa.info/ar/128128
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للحديث مناط املقال معانٍ أخرى ،ذُكرت يف الصحاح املعتمده "البخاري ومسلم" ،والدليل من نفس املوقع وهو كالتايل
حيث يقول :وكان سعيد بن أيب بردة قد ح َدث بهذا الحديث أمام عمر بن عبد العزيز ،فاستحلفه عمر بن عبد العزيز
بالله الذي ال إله إال هو ثالث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صىل الله عليه وسلم؟ قال :فحلف له ويف لفظ:
(الله لاَ مَ ُيوتُ َر ُج ٌل ُم ْسلِ ٌم إِ اَّل أَ ْد َخ َل اللَّ ُه َمكَانَ ُه ال َّنا َر يَ ُهو ِديًّا أَ ْو نَصرْ َانِ ًّيا)
وكلها يف صحيح اإلمام مسلم رحمه الله من طريق أيب بردة عن أبيه حديث رقم  2767 :وقد أُخذ هذا الحديث عن
أيب بردة أكرث من مثاني ٍة من الرواة ،كام يف "مسند أحمد" ( ،)4/391ومسند عبد بن حميد ( ،)537،540وسنن ابن ماجه
( ،)4291وغريها ،اختلفت ألفاظ بعضهم عن بعض ،إال أنها متفق ٌة يف املعنى كلها ،تتحدث عن فداء املسلم من النار
ٍ
ٌ
اختالف عن الباقي ،وهو ما يرويه غيالن بن جرير ،عن
بواحد من اليهود والنصارى ،غري أ ّن واح ًدا من هذه األلفاظ فيه
وب أَ ْمثَا ِل الْ ِج َبا ِل  ،فَ َي ْغ ِف ُر َها اللَّ ُه لَ ُه ْم َ ،ويَ َض ُع َها َعلىَ
اس ِم ْن الْ ُم ْسلِ ِم َني ِب ُذنُ ٍ
أيب بردة ،عن أبيه ،بلفظ (:يَجِي ُء يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة نَ ٌ
الْيَ ُهو ِد َوال َّن َصا َرى).
نص رصي ٍح
وكعادة أمئتهم ،أو دهاقنتهم من ّيل عنق النصوص وااللتفاف ،وحيث أنهم اكتشفوا أ ّن الحديث يتعارض مع ٍّ
من آيات القرآن ،إنظر ماذ قالوا :وملا كان ظاهر هذا الحديث مخالفًا لقول الله تعاىل َ (:ولاَ تَك ِْس ُب ك ُُّل نَف ٍْس إِلاَّ َعلَ ْي َها
َولاَ ت َ ِز ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر أُ ْخ َرى) األنعام،164/كان للعلامء مسلكان يف التعامل مع هذا الحديث.

املسلك األول

عدم قبوله وتضعيفه لسببني:
اختالف الرواة عن أيب بردة يف إسناد الحديث
فمر ًة يقول بعضهم :عن أيب بردة ،عن أبيه ،عن النبي صىل الله عليه
وسلم
وأخرى يقول آخر :عن أيب بردة ،عن عبد الله بن يزيد
ويقول آخر  :عن أيب بردة ،عن رجلٍ من أصحاب ،عن النبي صىل
الله عليه وسلم ،وجاء مر ًة عن أيب بردة  ،عن رجلٍ من األنصار ،عن
أبيه ،ومر ًة عن أيب بردة ،عن رجلٍ من األنصار ،عن بعض أهله.
كل هذه األوجه نجدها يف "التاريخ الكبري" لإلمام البخاري رحمه
الله 1/39

رجلٍ من األنصار
A.A.M
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ثم قال اإلمام البخاري رحمه الله
والخرب عن النبي صىل الله عليه وسلم يف الشفاعة ،وأ ّن قوما يُعذَّبون ثم يخرجون أكرث وأبني وأشهر ..
 -.ثم قال : -ألفاظهم مختلفة إال أ ّن املعنى قريب ،انتهى.
التاريخ الكبري ()1/39
وقال اإلمام البيهقي رحمه الله :وقد علّل البخاري حديث أيب بردة باختالف الرواة عليه يف إسناده ،ثم قال :الحديث يف
أصح ،انتهى
الشفاعة ّ
(البعث والنشور) (حديث رقم)86 /
بسبب شك الراوي فيه ،فقد جاءت يف رواية اإلمام مسلم
األخرية قول أحد رواة الحديث( :ويضعها عىل اليهود
والنصارى فيام أحسب أنا) قال أبو روح حرمي بن عامرة
أحد رواة الحديث :ال أدري م ّمن الشك.
قال البيهقي رحمه الله :اللفظ الذي تفرد بها شداد أبو
طلحة بروايته يف هذا الحديث .وهو قوله (:ويضعها عىل
اليهود النصارى) مع شك الراوي فيه :ال أراه محفوظًا.
والكافر ال يعاقَب بذنب غريه .قال الله عز وجل (:ال تزر
وازر ًة وزر أخرى)
وإمنا لفظ الحديث عىل ما رواه سعيد بن أيب بردة ،وغريه،
عن أيب بردة ،انتهى .البعث والنشور (حديث رقم)86/

A.A.M

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :ويف حديث الباب وما بعده – وهي أحاديثٌ تحت باب القصاص يوم القيامة  -دالل ٌة
عىل ضعف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية غيالن بن جرير  -...وذكر الحديث ونقل عن البيهقي تضعيفه-انتهى
باختصار
فتح الباري ()11/398
وقال الشيخ األلباين رحمه الله :رواه الجامعة عن أيب بردة دون تلك الزيادة – يعني لفظ (ويضعها عىل اليهود
والنصارى) ،فهي عندي شاذة ،بل منكر ًة لوجوده.
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أوالً :أ ّن الراوي ّ
شك فيها ،وهو عندي شداد أبو طلحة الراسبي ،أو الراوي عنه حرمي بن عامرة ،و لكن هذا قد قال  -و
هو أبو روح (: -ال أدري ممن الشك ) ،فتعينّ أنه الراسبي ،ألنه متكل ٌم فيه من قبل حفظه وإن كان ثق ًة يف ذات نفسه،
ولذلك أورده الذهبي يف "الضعفاء" وقال :قال ابن عدي :مل أ َر له حديثًا منك ًرا .و قال العقييل :له أحاديثٌ ال يتابع
ٌ
مسلم إال هذا الحديث .قال الحافظ يف "التهذيب" :
:صدوق يخطئ .وليس له يف
عليها .وقال الحافظ يف "التقريب"
ٍ
لكنه يف الشواهد.
ثان ًيا :وملا كان قد تف ّرد بهذه الزيادة التي ليس لها شاه ٌد يف الطرق السابقة ،وكان فيه ما ذكرنا من الضعف يف الحفظ،
فالقواعد الحديثية تعطينا أنها زياد ًة منكرة ،كام ال يخفى عىل املهرة.
ثالثًا :أ ّن هذه الزيادة مخالف ٌة للقرآن القائل يف غري ما آية  (:وال تزر وازر ًة وزر أخرى) ،انتهى باختصار.
السلسلة الضعيفة (حديث رقم ،1316/ورقم) 5399/

املسلك الثاين
توجيه معنى الحديث مبا يتوافق مع ظاهر القرآن الكريم -والحظ هنا و ِق ْف حول معنى كلمة توجيه...مماّ يُحيلك إىل
أ ّن شيوخ اإلسالم ما هم إال مجموع ٌة من املرتزقة محرتيف التأليف.
قال اإلمام البيهقي رحمه الله:
ووجه هذا عندي -والله أعلم -أ ّن الله تعاىل قد أع ّد للمؤمن مقع ًدا يف الجنة ومقع ًدا يف النار كام ُروي يف حديث أنس
بن مالك ،كذلك الكافر كام ُروي يف حديث أيب هريرة ،فاملؤمن يدخل الجنة بعدما يرى مقعده من النار ليزداد شك ًرا،
والكافر يدخل النار بعدما يرى مقعده من الجنة لتكون عليه حرسة ،فكأ ّن الكافر يورث عىل املؤمن مقعده من الجنة،
واملؤمن يورث عىل الكافر مقعده من النار ،فيصري يف التقدير كأنه فدى املؤمن بالكافر ،انتهى.
البعث والنشور (حديث رقم)85/
وذكر رحمه الله احتاملاً آخر يف رشح الحديث الذي بعده فقال:
قوم مل تعد ذنوبهم
قوم قد صارت ذنوبهم مكفر ًة يف حياتهم ،وحديث الشفاعة يف ٍ
ويُحتمل أن يكون حديث الفداء يف ٍ
مكفر ًة يف حياتهم ،ويُحتمل أن يكون هذا القول لهم يف حديث الفداء بعد الشفاعة ،فال يكون بينهام اختالف ،والله
أعلم ،انتهى.
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وقال اإلمام النووي رحمه الله:
معنى هذا الحديث ما جاء يف حديث أىب هريرة (:لكل ٍ
منزل يف الجنة ٌ
أحد ٌ
ومنزل يف النار) فاملؤمن إذا دخل الجنة خلفه
الكافر يف النار الستحقاقه ذلك بكفره.
ومعنى (:فكاكك من النار) أنك كنت مع َّر ًضا لدخول النار ،وهذا فكاكك؛ ألن الله تعاىل ق ّدر لها عد ًدا ميلؤها ،فإذا دخلها
ناس من املسلمني بذنوب)
الكفار بكفرهم وذنوبهم صاروا يف معنى الفكاك للمسلمني .وأما رواية (:يجيء يوم القيامة ٌ
:فمعناه أن الله تعاىل يغفر تلك الذنوب للمسلمني ويسقطها عنهم ،ويضع عىل اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم
فيدخلهم النار بأعاملهم ال بذنوب املسلمني ،وال ب ّد من هذا التأويل ،لقوله تعاىل (:وال تزر وازر ًة وزر أخرى) ،وقوله
(:ويضعها) َمجازًا ،واملراد يضع عليهم مثلها بذنوبهم كام ذكرناه ،لكن ملا أسقط سبحانه وتعاىل عن املسلمني سيئاتهم
وأبقى عىل الكفار سيئاتهم ،صاروا يف معنى من حمل إثم الفريقني لكونهم حملوا اإلثم الباقي وهو إمثهم ،ويُحتمل أن
سبب فيها ،بأن س ُّنوها ،فتسقط عن املسلمني بعفو الله تعاىل ،ويوضع عىل الكفار مثلها
يكون املراد آثا ًما كان للكفار ٌ
لكونهم سنوها ،ومن س ّن ُسن ًة سيئ ًة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها ،انتهى.
رشح مسلم ()17/85
وقال رحمه الله:
معنى (فكاكك) :أنك كنت مع َّر ًضا لدخول النار ،هذا فكاكك؛ ألن الله تعاىل ق ّدر للنار عد ًدا ميلؤها ،فإذا دخلها الكفار
بذنوبهم وكفرهم صاروا يف معنى الفكاك للمسلمني ،والله أعلم ،انتهى.
رياض الصالحني (ص) 534/
وقال الحافظ بن كثري رحمه الله يف تفسري قوله تعاىل (:أُولَ ِئ َك ُه ُم الْ َوا ِرث ُو َن ال َِّذي َن يَ ِرث ُو َن الْ ِف ْر َد ْو َس ُه ْم ِفي َها َخالِ ُدونَ)
قال ابن أيب حاتم :حدثنا أحمد بن ِس َنان ،حدثنا أبو معاوية ،حدثنا األعمش ،عن أيب صالح ،عن أيب هريرة ريض الله عنه
قال :قال رسول الله صىل الله عليه وسلم:
ما منكم من ٍ
ٌ
أحد إال وله منزالن ٌ
ومنزل يف النار ،فإن مات فدخل النار ورثَ أهل الجنة منزله ،فذلك
:منزل يف الجنة،
قوله ( :أُولَ ِئ َك ُه ُم الْ َوا ِرث ُونَ) -رواه ابن ماجه يف السنن برقم ( -)4341قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يف "فتح الباري"
( )11/451إسناده صحيح .وقال البوصريي يف "الزوائد" (" )3/327هذا إسناد صحيح عىل رشط الشيخني" ،وصححه
السيوطي يف "البدور السافرة" ص456./
وقال ابن ُج َريْج ،عن ليث ،عن مجاهد (:أُولَ ِئ َك ُه ُم الْ َوا ِرث ُونَ) قال :ما من ٍ
ٌ
عبد إال وله منزالن ٌ
ومنزل يف
:منزل يف الجنة،
النار ،فأما املؤمن ف ُيب َنى بيته الذي يف الجنة ،ويُهدم بيته الذي يف النار ،وأما الكافر ف ُي ْه َدم بيته الذي يف الجنة ،ويُبنى
بيته الذي يف النار.
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و ُروي عن سعيد بن ُج َبيرْ نحو ذلك.
فاملؤمنون يرثون منازل الكفار؛ ألنهم ُخلقوا لعبادة الله تعاىل ،فلماّ قام هؤالء املؤمنون مبا وجب عليهم من العبادة،
وت َر َك أولئك ما أُمروا به مام ُخلقوا له ،أحر َز هؤالء نصيب.
أيضا ،وهو ما ثبت يف صحيح مسلم ،عن أيب بُر َدةَ ،عن أبيه ،عن
أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل ،بل أبلغ من هذا ً
النبي صىل الله عليه وسلم  ...ثم ذكر األحاديث السابقة ،انتهى باختصار.
( تفسري القرآن العظيم) ()5/465
وقال الحافظ بن حجر رحمه الله وقال غريه -يعني غري البيهقي -يُحتمل أن يكون الفداء مجازًا عماّ ّ
يدل عليه حديث أيب
هريرة بلفظ (:ال يدخل الجنة أح ٌد إال أُري مقعده من النار لو أساء ليزداد شك ًرا) ،وفيه يف مقابله (:ليكون عليه حرسة)
فيكون املراد بالفداء إنزال املؤمن يف مقعد الكافر من الجنة الذي كان أُع ّد له ،وإنزال الكافر يف مقعد املؤمن الذي كان
أُع ّد له ،وقد يالحظ يف ذلك قوله تعاىل َ (:وتِل َْك الْ َج َّن ُة الَّ ِتي أُو ِرثْتُ ُمو َها) ،وبذلك أجاب النووي تبعا لغريه.
أيضا تب ًعا لغريه :بأ ّن الله يغفر تلك الذنوب للمسلمني ،فإذا سقطت عنهم
وأما رواية غيالن بن جرير فأولها النووي ً
وضعت عىل اليهود والنصارى مثلها بكفرهم ،فيعاقبون بذنوبهم ال بذنوب املسلمني ،ويكون قوله (:ويضعها) أي :يضع
مثلها؛ ألنه ملا أسقط عن املسلمني سيئاتهم وأبقى عىل الكفار سيئاتهم ،صاروا يف معنى من حمل إثم الفريقني لكونهم
انفردوا بحمل اإلثم الباقي وهو إمثهم ،ويُحتمل أن يكون املراد آثا ًما كانت الكفار سب ًبا فيها بأن س ّنوها ،فلام غُفرت
سيئات املؤمنني بقيت سيئات الذي سن تلك السنة السيئة باقي ًة لكون الكافر ال يُغفر له ،فيكون الوضع كناي ًة عن
إبقاء الذنب الذي لحق الكافر مبا س ّنه من عمله اليسء ،ووضعه عن املؤمن الذي فعله مبا من الله به عليه من العفو
والشفاعة ،سوا ٌء كان ذلك قبل دخول النار أم بعد دخولها والخروج منها بالشفاعة .وهذا الثاين أقوى والله أعلم ،انتهى.
( فتح الباري) ()11/398
وجاء يف "فتاوى اللجنة الدامئة" (468)/3
أما قوله صىل الله عليه وسلم (:فيغفرها للمسلمني ويضعها عىل اليهود والنصارى) ،فهذا الحديث قد شك راويه فيه،
حتج به مع الشك ،ولكونه يخالف ظاهر القرآن الكريم ،لكن إن صح عنه صىل الله عليه وسلم فهو ال يقول إال
وال يُ ّ
الحق ،ويجب حمله عىل ما يوافق األدلة األخرى ،وذلك بحمله عىل اليهود والنصارى الذين كانوا سب ًبا يف وقوع املسلمني
يف الذنوب التي غفرت لهم ،لقوله سبحانه (:لِ َي ْح ِملُوا أَ ْوزَا َر ُه ْم كَا ِملَ ًة يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َو ِم ْن أَ ْوزَا ِر ال َِّذي َن يُ ِضلُّونَ ُه ْم ِب َغيرْ ِ ِعل ٍْم)،
ولقوله صىل الله عليه وسلم (:من دعا إىل ضالل ٍة كان عليه مثل إثم من عمل بها من بعده ال ينقص ذلك من آثامهم
شيئًا) وملا جاء يف معناه من األحاديث،انتهى.
املصدر من نفس الرابط :
http://islamqa.info/ar/128128
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ثم يأيت القول األصل يف النهاية بالتدليل عىل صدق الحديث واألخذ به كحديث عمدة حيث يقول (عن رشح الحديث
وكشف وجالء معناه).
الحمد لله
الحديث أصله يف صحيح مسلم ( )2767من حديث أيب موىس ريض الله عنه ،عن النبي عليه الصالة والسالم قال  ":يجيء
ناس من املسلمني بذنوب أمثال الجبال ،فيغفرها الله لهم ويضعها عىل اليهود والنصارى" .هذا من حيث
يوم القيامة ٌ
صحته،
وأما معناه  ،فقال النووي يف رشحه (:ومعنى هذا الحديث ،ما جاء يف حديث أيب هريرة  ":لكل ٍ
أحد ٌ
منزل يف الجنة
ٌ
ومنزل يف النار" ،فاملؤمن إذا دخل الجنة خلَفَه الكافر يف النار الستحقاقه ذلك بكفره .ومعنى "فكاكك من النار" :أنك
كنت مع َّر ًضا لدخول النار ،وهذا فكاكك ألن الله تعاىل ق ّدر لها عد ًدا ميلؤها ،فإذا دخلها الكفار بكفرهم وذنوبهم صاروا
ناس من املسلمني بذنوب" ،فمعناه :أ ّن الله تعاىل يغفر تلك
يف معنى الفكاك للمسلمني .وأما رواية ":يجيء يوم القيامة ٌ
الذنوب للمسلمني ويُسقطها عنهم ،ويضع عىل اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم ،فيدخلهم النار بأعاملهم ،ال
بذنوب املسلمني ،وال ب ّد من هذا التأويل لقوله تعاىل (:وال تزر وازر ًة وزر أخرى) .ويُحتمل أن يكون املراد :آثا ًما كان
الكفار سب ًبا فيها بأن س ّنوها ،فتسقط عن املسلمني بعفو الله تعاىل ،ويوضع عىل الكفار مثلها لكونهم س ّنوها ،ومن س ّن
س ّن ًة سيئ ًة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها.
الشيخ سعد الحميد

القراءة العقلية الناقدة ،ويكفينا منها السهام التالية ،وهي ال تعدو عن كونها أسئل ًة
بديهية.
املفرتض يف األديان أنّها أتت لتٌعيل من قيم الحب ،وت ُع ّزز من قيم التسامح.
ألي فلسف ٍة من فلسفات األديان (الساموية ،الوضعية) يكتشف للوهلة األوىل بأنها (هكذا يرونها) منهج عملٍ
القارىء ّ
أىت ليق ّرب بني الناس ويقلّل من نعرات العنرصية فيهم ،خالقًا هامشً ا من التوافق والتضامن .ولكن هل هذا ما يحدث
فعالً؟ شتان بني ما يقوله النص وبني ما يجري تطبيقه يف الواقع ،وال يتش ّدق أح ٌد ويكيل االتهام ويقول أ ّن الخطأ يف
املُط ّبق وليس يف النص ،ألنه وببساطة لو مل يكن النص من التامهي واملطاطية والقدرة عىل التشكّل والتل ّون شأنه شأن
ٍ
كأساس ميدح من توافق
طني الصلصال ،ما ُوجدت بيئ ٌة مهيئ ٌة ليخرج هذا التوجه ،فضالً عن تب ّني الناس له وصريورتة
أي ٍ
شخص عاقلٍ هو الواقع املعاش والتجربة الحياتية ،فقوة املعتقد،
معاه ،ويُ ّ
حل دم من رفضه واستهجنه ،ثم ما يعني ّ
النظرية ،الفلسفة ...إمنا تخرج من قوة أصولها ومتانة نصوصها وقدرتها عىل الوقوف أمام تحديات العرص ومتقلبات
الواقع شامخة.
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قراءة عقلية نقدية
تطويري يهدف إىل الحفاظ عىل الفرد يف واقعه املعاش ،هكذا صدعوا
يل
ٌّ
الديانات دي ٌن ودنيا ،رشيع ٌة ورشائع ،مرشو ٌع عم ٌّ
رؤوسنا.
بعثت ألمتم مكارم األخالق" ثم ضع مضمونه أمام نص صلب املقال
قبل أن تبدأ قاريئ العزيز تذكّر الحديث القائل "إمنا ُ
 ...ولك يف النهاية التعليق.
أي رو ٍح من روح اإلخاء ،وتضع
يف الحديث املنت املذكور ...آي ٌة من آيات العنرصية تدحض أيّة فكر ٍة للتسامح وتجهز عىل ّ
مشايخ هذا الدين املزعوم ومتبعيه يف مأزقٍ
حقيقي وأرضي ٍة شائكة.
ٍّ
"وصنف يجيئون عىل ظهورهم أمثال الجبال الراسيات ذنوبًا ،فيسأل الله عنهم وهو أعلم بهم
قف أمام هذا النص
ٌ
فيقول :ما هؤالء؟ فيقولون :هؤالء عبي ٌد من عبادك ،فيقول :حطّوها عنهم واجعلوها عىل اليهود والنصارى ،وأدخلوهم
برحمتي الجنة"

A.A.M
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ودعني أسألك مبنتهى الرباءة األسئلة التالية:
أليست اليهودية والنرصانية أديا ٌن ساموية؟
أمل يأيت اإلسالم ليت ّمم ما قبله؟
أوليس اإلسالم يجود مبا قبله ،ملاذا هذا الحقد الدفني والدونية يف النظرة؟
أهو بحق يقف عىل مساف ٍة متساوي ٍة مع مخالفيه؟
إن كان حاله هكذا مع أصحاب الرساالت الساموية ،فكيف به مع املخالفني؟!
أمل يقل محمد لو كان موىس ح ًّيا ما وسعه إال أن يتبعني؟
ونعلم جي ًدا ما قاله يف عيىس بن مريم!!!
إقتل ،إرسق ،إزنِ  ،خ ّرب ،د ّمر ،ويف النهاية ستُحرش مع الطائفة ذات الجبال من الذنوب ،ولكن ال تجزع فهناك من
اليهود والنصارى من سيحملون عنك وزرك.
أين اإلحسان للمحسن ،ومجازاة امليسء؟
أهي العدالة اإللهية ،أم االزدواجية واملحاباة؟
رب بحق ،أم أعو ٌر ال يرى إال أنصاف الحقائق؟
أهو ٌّ
ما القول مع هذا الحديث لو ُوضع يف مقارن ٍة مع قول "محمد" أ ّن البرش سواسي ٌة كأسنان املشط"؟
كيف يرى املسلم بعد قراءة هذا الحديث املسيحي أو اليهودي؟ ماذا ينبت يف الالوعي عند من يدرسون تلك األحاديث؟
هل عرفتم منبع ترصفات طالبان؟
من أين يستقي تنظيم داعش املجرم أبجدياته؟
حل مبكانٍ إالّ وكان رفيقًا ومصاح ًبا للدماء والخراب!
ماهية النبع املسموم الذي ما ّ
إنه اإلسالم ،دين اإلرهاب واملدشّ ن األول لرشيعة الغاب.
http://www.youtube.com/user/fiberoty?feature=watch
https://www.facebook.com/theblackducks
https://twitter.com/eskandarany
برنامج حواري عىل اليوتيوب تدعم بعض حلقاته رشكة
 ، Googleيهدف بالدرجة األوىل إىل إجراء الحوار مع
امللحديني والالدينيني املرصيني  ،واملتحدثني منهم للغة
العربية من ُمجتمعاتنا يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،
فكرة وتنفيذ اسامعيل محمد
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نتساءل جمي ًعا عماّ يدور يف خلد املتدينني إن ك ّنا غري متدينني،
وأيضا عماّ يدور يف خلد غري املؤمنني إن ك ّنا مؤمنني ،هذا الحوار
ً
الطويل واألخذ والرد بني املؤمن والكافر والساعات الطوال من
النقاش بني العلامين واألصويل ال تجدي نف ًعا يف أغلب األحيان،
بعضا ،مع األسف فإ ّن
إال يف توجيه االتهامات والنعوت لبعضنا ً
سلوك طريق الجدل الحاد واملصادمات ال يُوصل املتحاورين أو
املتجادلني إىل نتيج ٍة إيجابي ٍة بسبب اختالف املنطق،
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ألي من الطرفني ،بل هو أم ٌر ُمتوقّع الحصول بني منهجني عقليّني مختلفني يف األساس والتطور ،فال ميكن
وهذا ليس بذ ٍّم ٍّ
بالقصة عن حسن ن ّية ،كام ال ميكن للمؤمن بغياب
ألي علام ٍّين بغياب وجود دليلٍ عىل ص ّحة رواية األديان أن يؤمن
ّ
ِّ
كل يش ٍء يف هذا الكون؛
وجود أدلّ ٍة علم ّي ٍة قاطع ٍة أن يؤمن بأصل الحياة بدون الخالق والقوى الخارقة التي ينبع منها ُّ
هذا الجدل مل يتنهي يب شخص ًيا إىل نتيج ٍة مقنعة.
أي ٍ
طرف عىل
أيضا يف عامل اليوم ويف ِّ
من الواضح ً
ظل األحداث التي تجري يف عاملنا العريب املهشّ م أ ّن للهجوم الحاد من ِّ
الطرف املقابل نتيج ًة واحدةً ،وهي املزيد من التط ّرف يف الجهتني ،فام كان مع األسف من أمر اإلنسان العريب سوى
وأمم
الوقوف يف حري ٍة مماّ يجري مع إدراكه
الباطني بأ ّن كال الطرفني لديه من الغل ّو والعناد ما يكفي لتدمري أوطانٍ ٍ
ِّ
بأكملها ،لذلك وجب االنطالق مماّ هو متفق عليه وهو التاريخ ،ال َّ
شك يف أنّنا نعي عدم دقة تاريخنا املكتوب واملنقول
ٌ
وسيايس
ديني
أسباب لسنا يف صدد ذكرها هنا ،ولكن من األنسب أن نتّفق عىل ما هو
لع ّدة
ٍ
ٍّ
متعارف عليه كتاري ٍخ ٍّ
واجتامعي لهذه املنطقة التي ارتبطت باألديان بشكلٍ وثيق؛ وهو بح ِّد ذاته ماد ٌة مناسب ٌة للنقد والبحث الدقيق عماّ كان
ٍّ
من أصل الدين وما أصبحت إليه شعوبنا.
سأحاول أن أط ّور يف هذه املقالة اعتام ًدا عىل ما هو متوف ٌر بني أيدينا مبدأيًا للتعامل مع الدين عىل ٍ
تاريخي
أساس
ٍّ
أقل شأنًا منه ،فقد جادت علينا املسيحية واليهودية
وسأخص بالذكر اإلسالم كمثال ،ليس أل ّن باقي األديان ُّ
منطقي،
ُّ
ّ
ٍ
ٍ
وعادات ال ميكن لعاقل استيعابها دون االستعانة بالتلقني والطرق الفكري ،سأتناول اإلسالم ألنه أولاً أكرث
مبعتقدات
األديان انتشا ًرا يف أوساطنا العربية ،وثان ًيا ألنيّ أراه أكرث حاالت األديان تعقي ًدا ،أو بعبار ٍة أخرى ،هو حال ٌة متط ّور ٌة من
التفكري العقائدي ألنه استفاد واستقى من الخربات املاضية وط ّور وهذّب منهجه بنا ًء عىل تحليلٍ
دقيق واستشعا ٍر
ٍ
فاستحق لقب
بأماكن الق ّوة واالعتامد عليها وبأماكن الضعف واجتنابها ،بهذا وصل اإلسالم إىل نسخ ٍة منقّح ٍة عماّ سبقه،
ّ
النسخة الكاملة ،وميكن بطريق ٍة أو بأخرى أن نس ّمي محم ًدا خاتم األنبياء ألنه تجاوز أقرانه بالفعل ،بفضل القواعد
نظام شبه كامل.
واألنظمة التي أسسها للوصول إىل ٍ
يقولون أ َّن اإلسالم دي ٌن ودول ٌة ،وعليه فمن املفرتض أن تت َّم معالجة قضايا اإلسالم يف القرن الحايل عىل مسارين:
كفيل بدحض روايات األديان ونرتك للعلامء خبزهم يف هذا املجال.
املسار األ ّول :هو املسار الديني ،والعلم ٌ
وقالب
قلب
ٍ
املسار الثاين :هو املسار الدولتي ،وهو ما حاول األسالم حرشه يف أدمغة أتباعه عندما دمج الدين والدولة يف ٍ
ٍ
واحد هو املواطنة الصالحة ،فأصبح للدولة دي ٌن واحد.
تاريخي ما هو إال الحصان أو أحد
ما نحاول إيضاحه هو أن الدولة كانت وستبقى يف املقام األول فالدين من منظو ٍر
ٍّ
األحصنة التي ج َّرت عربة الدولة.
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عىل ال ّرغم من وجود ٍ
صلب ملثل هذه املقاربة تجاه باقي
أساس ٍ
متكامل ومحاي ٍّد فيام
ٍّ
تاريخي
األديان ،ولكن مل أجد أي منه ٍج
ٍّ
وتوسعه واستمراره حتى يومنا هذا،
ُّ
يخص قصة نشوء اإلسالم ّ
فاملسيحية واليهودية نالتا حقهام من البحث املعزول عن القوى
الخارقة للطبيعة وعامل املاورائيات للوصول إىل خالص ٍة نستطيع
نرشها وميكن لجميع فئات البرش تق ّبلها كمرجعٍ متّفق عليه،
شعب سعى للتحرر من
بنا ًء عىل هذا فإن اليهودية هي قصة
ٍ
العبوديّة والبحث عن وطن ،وحتى إن تطلّب املوضوع بعض
النضال املسلح والحروب ،لو عاش نيلسون مانديال يف ذلك
الزمن لكان من املر ّجح أن يكون هو موىس ،أما املسيح ّية فهي
قصة عيىس املصلح االجتامعي املنادي بسلم ّية النضال لتحقيق
األهداف وبكلم ٍة أخرى هو مارتن لوثر كينغ القرن األول امليالدي،
أو لربمّ ا كان غاندي لو تس ّنى لعيىس محاربة الرومان املحتلني
A.A.M
ولعب دور املسيح اليهودي املنتظر ،أذكّر بأنني لست بصدد
كيل املديح أو الذ ِّم ألي دينٍ ولكن وجب التشبيه ملحاولة تقريب وجهات النظر وترجمتها مبصطلحات القرن الحادي
والعرشين ،وهذا ما سنحاول فعله يف مقاربتنا لإلسالم تاريخ ًيا ،فالهدف من هذا هو عدم التوقّف عند املهاترات عىل
مستوى تفسري اآليات وإيجاد التناقض يف النصوص الدينية ،بل تع ّدي هذه املرحلة إىل مرحلة الرسد التاريخي الكامل،
إ ّن هذه العملية تأخد الكثري من الوقت يف حلحلة وإعادة ربط األحداث ،والبد للباحثني املختصني من الخوض يف غامر
هذا الكم الهائل من التاريخ املج ّرد عن السياق وضعيف الرتابط جغرافياً ومنطقياً.
ٍ
معروف هو محاولة إثبات عدم وجود محمد كشخص ّي ٍة تاريخ ّية ،ألن عدم
يف هذا البحث يجب عدم الوقوع يف ف ٍّخ
ٍ
محمد ال ينفي وجود اإلسالم منذ القرن السابع حتى اليوم ،وعدم ذكر مكّة يف القرآن أو ذكرها مرة واحدة ال ينفي
وجود
أ ّن مكة اليوم أه ُّم املراكز الدينية يف الكرة األرضية ،الهدف من كل هذه املالحظات الطويلة قبل البدء يف رسد األمثلة هو
التعامل مع الواقع كام هو وتجريد اإلسالم من قدسيته وتجريد كافة أركانه  -ولو لوهل ٍة  -من األلوه ّية ،بهدف الوصول
ومؤسس ٍة ودينٍ يف نفس الوقت،
إىل ما ح ّول اإلسالم من قصة إنسانٍ متواضع من شبه الجزيرة العربية إىل ٍ
نظام ودول ٍة ّ
إذًا كيف ميكن تفسري كل املراحل التي م َّر بها اإلسالم منذ نشوءه حتى أصبح امرباطوري ًة ترتعد أطراف األوروبيني يف
القرن السابع عند السامع باسمها؟ ما هو اإلسالم من وجهة نظر ال دينية؟
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إذا كان اإلسالم مته ٌم بأنه جاء من بيئ ٍة بدويّ ٍة فقرية ،وكانت هذه هي الح ّجة الرئيسية يف نقد خصال محمد اإلنسان،
فهي نظر ٌة غري كامل ٍة للموضوع واألجدر بنا إدراك دور البيئة القاسية املتأخرة عن ركب الحضارة يف تأسيس أكرب املاملك،
ومثاالً عىل ذلك جنكيز خان ملك املغول الذي مل يصل ملرتبة النب ّوة عىل ال ُّرغم من سريته الذاتية وإنجازاته التي ال
تختلف كث ًريا عن إنجازات مح ّمد؛ فمن األوىل التعمق وتبني هذه النظرية حتى النهاية بكل جوانبها معرتفني ضمن ًّيا
ٍ
محمد إىل مراتب القادة العظام.
بالنتيجة النهائ ّية بوصول

محمد الطفل

كان محم ٌد كام نعلم جمي ًعا طفالً يتيماً عاش يف صحرا ٍء مواردها شحيح ٌة ومياهها أكرث ش ًّحا ،وألنه كان يتيماً فكان ال بد
وأم بالرتبية ،وأن يدرك النقص االجتامعي الناجم عن فقدان
له من التنقل بني مناز ٍل مختلفة ،وأن يكون له أكرث من ٍ
أب ٍ
الصلة املادية بالحامية القبليّة ،وهذا يعني أنه كان عرض ًة لألذى أكرث من ذوي النسب ،ال بد
األبوين متمثالً بفقدان ّ
من إدراك أثر الشقاء يف الطفولة عىل عقل الطفل فهو عاد ًة ما يكرب ليضع الحامية واالستقرار يف أعىل سلم األولويّات،
ونعرف أن الحامية التي أ ّمنها عمه أبو طالب ال ميكن أن تكون كافية ،وقد تكون فكرة توسيع مظلّة الحامية لتشمل
جميع املحرومني هي من أهم أفكار اإلسالم ،فكام قرأنا ،ما إن أسلمت أيّة أ ّم ٍة حتى أصبح لزا ًما عىل باقي املسلمني
الذود عنها بكل غال ونفيس ،وما ح ّجة الجهاديني املتنقلني يف أرجاء األرض اليوم إال حامية املستضعفني من إخوتهم
املسلمني ،إضاف ًة لكونه يتيماً فقد كان محم ٌد فق ًريا مولو ًدا لفقرا ٍء مل يرتكوا له ماالً فالحرمان كان موجو ًدا بكافّة ألوانه،
ٍ
قصة نجاحه وصعوده يف املراتب ،فالفقر الذي ينتهي بالنجاح مله ٌم ويحايك أوجاع كل
وفقر
محمد ليس جان ًبا ثانويًّا من ّ
ٍ
محمد القاسية يف كل مناسب ٍة فإننا نقوم بوخز أحالم الكثريين من أبناء األوطان
من قاىس و ُحرم وعندما نذكّر بطفولة
الفقرية.

محمد الشاب

كام هي حال أغلب ّية الناس ،فرتة الشباب هي األكرث أهم ّي ًة يف تكوين شخصية املرء ،ومحم ٌد ليس استثنا ًء ألنّه يف هذه
املرحلة بدأت تتوضح لديه صفات القائد والسيايس املفاوض ،بل وبدأ الطموح بالتغلغل يف شخصيته ،إن زواجه من
سيّدة األعامل التاجرة املرموقة خديجة صاحبة العالقات التجاريّة الواسعة بني سوريا وبالد اليمن والحبشة ،يسمح له
بشكلٍ تلقا ٍيئ بالسفر مع القوافل بغرض التجارة ،وكان لهذا األثر األكرب يف إدراك العامل من حوله ،وبأ َّن الحضارات لديها
معاركًا ومج ًدا وإنجاز ٍ
ات أكرب ،ففي الشامل توجد االمرباطورية البيزنطية ومركزها القسطنطينية التي تحتوي عىل دار
عباد ٍة إلل ٍه ٍ
واحد يعبده أهل هذه اململكة كلّهم؛ ولك ّن آيا صوفيا التي بنيت قبل والدة محمد مل تكن فقط مجرد دار
عباد ٍة ،بل كانت تجسي ًدا لكرب وجربوت االمرباطورية ،ورم ًزا للرثوة الهائلة التي ملكتها تلك األمة ،وإىل الشامل الرشقي
ولعل أهمها قانون
كانت توجد مملكة الفرس الساسانيني بحضارتها القدمية ِقدم التاريخ والتي أفرزت أغلب القواننيّ ،
أي دليلٍ
تاريخي عىل زيارة محمد شخص ًيا لهذه األماكن ،ولكن
العني بالعني والسن بالسن ،وعىل الرغم من عدم وجود ِّ
ٍّ
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مج ّرد احتكاكه بالتّجار واملتح ّدرين من تلك املناطق كان كاف ًيا إلدراك أهم ّية ونتائج توحيد طاقات الفئات املختلفة
واحد وقانونٍ ٍ
من الشعب حول رم ٍز ٍ
واحد وإيجاد مرك ٍز لهذه الطاقات؛ هذا املركز كان موجو ًدا بالفعل وكان بانتظار أن
يُستثمر سياس ًّيا بعد أن كان استثامره تجاريًّا بحتًا ،مكّة ،تلك املدينة التي يأتيها العرب من كل أطرف الجزيرة لعبادة
ٍ
لتأسيس أو لتذكريٍ بأهم ّيتها ،بل كانت مدين ًة تجاريّ ًة جاهز ًة لتصبح عاصم ًة سياس ّي ًة
صنمهم الحجري ،مل تكن تحتاج
ململك ٍة أو امرباطوريّة.
ٍ
محمد الشاب ،كان موضوع التجارة واملفاوضات والتع ّرف عىل شعوب العامل من باب ما يُس ّمى
باإلضافة إىل أسفار
اليوم بالتبادل الثقايف ،ما هو إال شحذ ملواهب هذا الفتى الحاذق بالتفاوض والنقاش والجدل واملحاججة واملحاكمة،
لكن محم ًدا مل يكن بصدد تأسيس االمرباطوريّة بعد ،فال يزال ينقصه الكثري من الدعم االجتامعي ،وهذا كام نعلم يف
الجاهل ّية ال ميكن أن يتوفر إال عن طريق وسيلتني :املال والنسب ،أما النسب فال نقص فيه ألن حمزة كان يغطّي هذا
وكل
بكل قوانني قريش التجاريةُّ ،
الجانب بصفته الكفيل الضامن لسلوك ابن أخيه الشاب ،وهو حتى تلك اللحظة ملتز ٌم ِّ
أعيان املدينة ميكن أن مينحوا محم ًدا شهادة ال حكم عليه أو حسن سلوك ،وأما املال فخديجة كانت عىل الرغم من
قناعتنا من حب محمد الجارف لها ،هي شبكة األمان املايل ملحمد ،حتى أنّه كان متحدث ًا بلي ًغا دمثًا وكان يثري إعجاب
كل من حاوره ،إذًا ما الذي أ ّخر محم ًدا عن البدء بتحقيق طموحه؟ األمر األول الذي أعاقه هو الخربة فلم يكن قد
خاض بعد أيَّة تجرب ٍة متنحه املصداق ّية السياس ّية ال الدين ّية بني أهايل قريش ،العائق الثاين هو صغر س ّنه ،فمحم ٌد كان
بحاج ٍة إىل ٍ
وقت طويلٍ لتجميع شتات معارفه وخرباته عن األديان األخرى يف املنطقة وعن القصص املختلفة لكل رب.

محمد الرجل

بعد أن أصبح محم ٌد رجلاً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يف أوساط وزمن قريش وأصبحت نزاهته معروف ًة بني العرب،
حل النزاعات ،ولعل أهمها هو النزاع الشهري حول حمل الحجر إىل الكعبة الذي تقاسم
أصبح من املمكن اللجوء إليه يف ِّ
وزره أربع ٌة من رجال العرب ،وكان هذا الحدث كفيلاً بإعطائه لقب األمني ،يف هذه الفرتة بدأ محم ٌد بالتأ ُّمل يف شؤون
الخلق كام تقول الرواية الرسم ّية ،وأصبح يدرك معنى الحياة بشكلٍ أكرب من التجارة والسفر والعائلة ،يف حال تلقّن
اهب نرصا ٍين منشق ،أو من خالل ٍ
شخيص ،فقد خاض يف أدق تفاصيل األديان الساموية وغري الساموية
جهد
علومه من ر ٍ
ّ
وعرف أ َّن لديه كل ما يلزم للرشوع يف نرش نظريّته التي ُس ّميت الدعوة ،وقد حان الوقت املناسب ،فكل ما قام به
محمد هو االختالء بنفسه والقول أ ّن املالك قد أتاه برسال ٍة ربّانيّة ،لكن هذا مل يكن ليقنع أح ًدا يف قريش ومل يقنعهم
حتى مد ٍة طويلة ،فام العمل إذًا؟
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محمد الواعظ

أدرك محم ٌد أ ّن رسالته لن تنفذ لكبار رجاالت قريش ،أل ّن لديهم من اآللهة ما يكفي لتستمر األموال بالهطول من سامء
ٍ
نفقات لهذه اآللهة ،فلم ينس الدرس األول من الديانة
العابدين ،أما محمد الذي كان هو نفسه يدفع ما ترت ّب عليه من
اليهوديّة وهو االعتامد عىل القاعدة الشعب ّية وتوحيدها ،ال االعتامد عىل النخب السياس ّية ،وكام أن موىس حرر اليهود
عبيد فرعون باسم اإلله الواحد ،وكام أن قسطنطني آمن بدين العبيد املسيحيني املضطهدين يف روما – بسبب إشار ٍة من
ربهم  -عندما أراد تأسيس مملكته ،فلم يكن بإمكان محمد إال التوجه بدعوته للفقراء الذين  -كام قلنا سابقًا  -هم أوىل
أصنام حجرية؛ ولكن هذا مل مينع موت الكثري
مبظلّة الحامية ،ومن ثم تحطيم التشتّت يف الوالء السيايس املتجسد يف
ٍ
منهم تحت التعذيب يف بدايات الدعوة ،وأ َّن أح ًدا مل يجرؤ عىل قتل محمد خوفًا من غضب حمزة ،يف هذه الفرتة كان
ٍ
لقريش من السيطرة عىل مجريات األمور قبل أن يد ّمر محم ٌد سياحة األصنام املزدهرة يف مكّة ،وقبل أن يه ّدد
ال بد
محم ٌد االستقرار يف املدينة فيقيض عىل الطبقة الحاكمة مال ًيا ،ففي مكّة ال صوت يعلو عىل صوت التجارة ،عىل الرغم
من هذا فلم يكن ممك ًنا أن يصاب محم ًدا مبكرو ٍه وهو تحت حامية خديجة وحمزة ،فكان موتهام رضب ًة قاسي ًة أدرك
ٍ
كناشط اجتامعي ،ففكّر بإرسال أول بعث ٍة دبلوماسيّ ٍة إىل
بعدها محم ٌد أ َّن ساعة الترصف كسيايس قد أذنت وليس فقط
الحبشة لرشح القض ّية اإلسالم ّية ،وبهذا ت ُظهر أ َّول معامل الدولة بخلق مبعوثني وسفراء للدولة الفت ّية ،وقد نجح قي نيل
االعرتاف عندما استقبلهم امللك النجايش ورفض إعادتهم إىل مكّة.

محمد القائد

أيضا من أبرز معامل الدولة لع ّدة أسباب:
أ ّما عن الهجرة إىل يرثب ،فهي ً
السبب األول :هو نبذ التبع ّية للقبيلة والعائلة وإعالن الطاعة والوالء للدولة الجديدة ،وهذا أم ٌر يُؤخذ عىل محمل الجد
يف املجتمع البدوي ،ألنه يعني بشكلٍ ال يقبل الجدل استبدال الغطاء السيايس املتداول بغطا ٍء ٍ
جديد يحمل من املخاطر
ما يحمل.
السبب الثاين :هو أ ّن محم ًدا أدرك بفطنته أنه بدون حمز ٍة وخديج ٍة لن ينجو ،فمن األفضل الرحيل ولو بشكلٍ مؤقت.
حل
السبب الثالث :هو استثامر الخالفات يف يرثب لصالحه ،وهو باكتساب املزيد من الرشعيّة عن طريق الوساطة يف ِّ
الخالفات.
أعوام  ،مل يستطع كسب تأييد أكرث من مائتي
السبب الرابع :هو أ َّن محم ًدا أثناء تبشريه بالدعوة يف مكّة ألكرث من عرشة ٍ
تابعٍ عىل أحسن تقدير ،فكان من الحكمة أن ينطلق إىل ٍ
أرض جديد ٍة حيث يستطيع أن ينرش تعاليم اإلسالم أو ما نسميه
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اليوم بدعاية لربنامجه السيايس(.)1
لهذه األسباب كلّها مجتمع ًة اعتمد اإلسالم الهجرة كبداي ٍة حقيقي ٍة لتاريخ اإلسالم.
ات ّسع الوقت ملحمد يف يرثب ليتفرغ لربنامجه السيايس ،إذ ميكن القول بأنه أنشأ أ ّول دستو ٍر أو قانونٍ مد ٍّين يحكم بني
وس ّمي بصحيفة املدينة ،كام أنَّه القح اإلسالم الدين باإلسالم الدولة عندما استخدم املسجد الذي
املسلمني وغري املسلمني ُ
كمكتب يُستخدم يف حل الخالفات واإلفتاء فيام يخص شؤون سكان املدينة ،مع هذا كلّه هنالك ما هو
بناه كمق ٍّر أو
ٍ
أهم ،فقد عرف محمد أ َّن عليه حسم موضوع مكّة عاجالً أم آجالً إذا كان يريد السيطرة املطلقة عىل املنطقة ،وإذا كان
يسعى لالنتشار إىل ما بعد شبه الجزيرة العربية،

هذا يتضح جل ًّيا يف عدة أمور:
بكل بساط ٍة محاول ٌة الستقدام القبول العام من املسيحيني واليهود ،فال يكفي
األمر األول :حادثة اإلرساء واملعراج ،وهي ِّ
رب ابراهيم ،وال يكفي أن يكون محم ٌد قد اعرتف باسامعيل وعيىس بن
أن يكون هذا الرب الذي نادى به هو نفسه ُّ
مريم وموىس ونوح ،بل حان الوقت ليعرتفوا هم به ،فإذا كان محم ٌد قد التقى بأنبياء أديانٍ مستقر ٍة راسخ ٍة عىل صخ ٍر
صلب ،فهذا يعني أنه يقبل هذه األديان ،ال بل ويدعو أتباع هذه األديان لقبوله يف صفوفهم ،وميكن القول بأ َّن هذه
الحادثة مبدلوالتها السياسية اليوم تشبه زيارة أحد الزعامء العرب للبيت األبيض ،فلن يوجد من يشكّك يف رشعية هذا
الزعيم ،واليشء باليشء يذكر ،عىل الرغم من لقاء محمد من قام من املوت ومن شق البحر ،وليك يحبك الحكاية بشكل
أيضا بعد أن وضع نفسه
أفضل ،غيرّ محمد قصة الصلب يك ال ميوت عيىس مصلوبًا فيضطر هو نفسه للموت مصلوبًا ً
عىل قد ٍر من املساواة معه عندما التقاه يف القدس ،فكان ال بد من أن يغيرّ الكاتب مجريات األحداث وفقا للواقع ،كام
أنّه أعاد نسب ابراهيم إىل الشكل األنسب بقوله أن هاجر وابنها مل يهربا من ابراهيم كام تقول الرواية اليهوديّة بل
قادهم الرب جمي ًعا إىل عاصمة املستقبل مكّة.
األمر الثاين :هو تحديد القبلتني ،وبه  -حسب لغة السياسة املعارصة -أعلن محمد أخ ًريا عن مكان عاصمة الدولة مكة
كملتقى لكافة األمم يف القدس يف ذلك الزمن ،كام أنه حدد وجهته يف
واالعرتاف بالرشعية الدولية وباألمم املتحدة
ً
ٍ
حديث لسنا يف صدد
التوسع نحو أماكن أكرث خصوب ٍة من الصحراء العطىش ،فكان الشامل هو االتجاه األول ،إذ قال يف
إثبات صحة اسناده« :لتفتحن القسطنطينية ،فلنعم األمري أمريها ،ولنعم الجيش ذلك الجيش»(.)2
( .)1سرية النبي أليب محمد عبد امللك بن هشام ،تحقيق مجدي فتحي السيد ،دار الصحابة للرتاث بطنطا.1995 ،
( .)2رواه أحمد ( ،)335/4والحاكم وصححه ( ،)422/4والطرباين يف الكبري ( ،)38/2برقم ،)1216( :و( )81/2برقم ،)1760( :والبخاري يف التاريخ الكبري ( ،)81/2والصغري (.)1482
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رصا ،سحق األعداء ورحم الضعفاء ومحى وجود األديان األخرى بتحطيم متاثيلها ،وبهذا ث ّبت
أما مكّة فعاد إليها منت ً
أقدامه يف السلطة بأنه الحاكم العادل الرحيم ودانت له كافة أرجاء الجزيرة العربية بالوالء فكانت أول وحدة عربية
ٍ
محمد ملحاولة مل شتات العرب مر ًة ثانية ،ومن
يف التاريخ ،وأما جامل عبد النارص فلم يكن له إال أن يسري عىل خطى
البديهي أ ّن محم ًدا مل يقبل أن تُصنع له أو لربه صور أو متاثيل يك ال تُحطّم بدورها يف يوم من األيّام.

اإلسالم دي ٌن ودولة

إ َّن تاريخ حياة محمد ميل ٌء بالتفاصيل الصغرية التي تدعو للشك يف أولويّة الدين عىل الدولة ،عىل سبيل املثال هناك
السؤال املطروح دامئًا حول مدة نزول اآليات الطويلة واملستمرة والتي ال ميكن تفسريها إال بتأويل نزول هذه اآليات
خصيصا ألجله ال تبغي إال اقناع القارئ بأن هذه
حسب الحاجة السياس ّية؛ فمثلاً صلح الحديب ّية حسب اآليات التي نزلت
ً
الهدنة ليست بهزمي ٍة مذلّة ،بل هي انتصا ٌر سيايسٌ ،
مثال آخر عىل هذا :التناقض بني اآليات املكية واملدنية ،والتناقض
يف املواقف يف التعامل مع النصارى واليهود حسب الفرتة الزمنية ،فعند دخول يرثب كان اليهود من األصدقاء ،كيف
ال وهم من استقدموه لحل مشاكلهم؟ أما عندما تاجروا مع أهل مكّة ،فقد اضطر لقتلهم مبذبحة بني قريظة بتهمة
التخابر مع العدو ،حتى ولو كان التعامل تجاريًا رصفًا ،ففي البداية كان الله منزل القرآن يعتربهم من آل الكتاب ومن
ثم وبعد استتباب السلطة أصبح واج ًبا قتل اليهود قبل أن تقوم الساعة ،وبنفس األسلوب كان نزول القرآن بلسانٍ
عر ٍّيب بحسب سورة يوسف يف بدايات اإلسالم ،أي أنه كان من الرضوري الرتكيز عىل النقطة الجامعة للقبائل التي يتم
التبشري بينها يف تلك الفرتة تحدي ًدا أي نقطة العروبة ،أما بعد النجاح الكبري لإلسالم وظهور بوادر ومخططات التمدد إىل
خطاب أكرث اعتداالً تجاه غري العرب فكان قوله يف إحدى خطبه« :ال فضل
ما بعد القسطنطينية كان ال بد من اعتامد
ٍ
ٍ
عندئذ أن تنصهر القوميات الغريبة يف
أعجمي إال بالتقوى»( ،)3فكان من الواقعية واملقاربة العملية للحقائق
لعر ٍّيب عىل
ٍّ
إسالمي ٍ
واحد ميكن أن يكرب شأنه أكرث بانضاممها مثلام كانت تنصهر قومياتٌ عربي ٌة وأعجمي ٌة يف األنظمة
سيايس
نظام
ٍ
ٍ
ٍ
املسيح ّية واليهوديّة ،حتى أن زيجاته  -وعىل الرغم من االتهامات السطح ّية لشخص محمد بالشبق الجنيس والزواج من
قارص وتحليله لنفسه ما ح ّرمه لغريه وما إىل هنالك  -كانت بال ٍ
شك زيجات ًـا سياس ّي ًة باملقام األول ،ألن الزواج كان أحد
بروتوكوالت التقارب بني األطرف ما قبل اإلسالم.
قد يفهم القارئ مترس ًعا أ َّن هذه التقلبات يف املواقف هي دليل تفكريٍ وصو ٍيل استغال ٍيل ولكن األساس هو أ ّن محم ًدا
سيايس واتخاذ القرار األنسب للمرحلة املعن ّية ،باملخترص فإ ّن مسرية أي ٍ
قائد متر بالعديد
كان يف طور عملية نضو ٍج
ٍ
من العرثات واالنقالب يف املواقف والتحالفات طبقًا للواقع ،قد يعني هذا للبعض أن محم ًدا بكل بساطة ب ّرر الوسيلة
ٍ
محمد منذ البداية  -فال
بالغاية ،وهذا فيه يش ٌء من الص ّحة ولكن يف واقع األمر  -وألننا أردنا أن نكون منصفني بحق
مناص من النظر إليه باعتباره مراقبًا حذ ًرا للمحيط وقارئًا جي ًدا لألحداث استعمل كافة الوسائل املتاحة واستفاد من
الظروف وحولها ملصلحته.
( .)3رواه أحمد ( ،)23536و البــيــهـقي يف الشـعـب ( ،)5137وأبونعيم يف الحـليّة (.)100/3
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ال ّ
شك أ ّن اإلسالم كان ثوريًا وأنّه أبرز أشكاالً جديد ًة إلدارة الدولة واملجتمع ،ولسنا يف سياق تحليل كافة القوانني
املدنيّة التي أق ّرها محمد والتي عصفت بكل اإلرث الجاهيل ،والتي مل تعد مناسب ًة لوقتنا هذا ،فقد أرىس الكثري من
القيم الجديدة بالنسبة إىل ما سبق ،لكن مركز ثقل القوانني املدن ّية هذه هو أساس ّيات اإلسالم كأركان اإلسالم الخمسة
التي تؤكد جميعها  -ما عدا الصوم  -التزام املسلمني باالعرتاف برشع ّية الدولة ومصدرها ،من خالل الشهادتني ،والتذكري
مبركزيّتها من خالل الصالة باتجاه عاصمة الدولة مكّة ،ومن خالل الحج إليها ودفع الرسوم والرضائب من خالل الزكاة،
ٍ
مؤسسات مالي ٍة وترشيعي ٍة وقضائية ،ال بل ومؤسسة إعالمية
باإلضافة إىل ذلك فلم يتواىن محم ٌد أو املسلمون عن تأسيس
اهتمت بتحسني صورة محمد بني الناس ،فلام كان التصوير ممنو ًعا ،فال بأس باللجوء للدعاية الشفهيّة؛ إن أقوالاً كقول
أن محم ًدا كان بقوة أربعني رجلاً يف النكاح وأن َع َرقه كان مسكًا ما هي إال الربوباغاندا يف القرن السابع ،كام ُوجدت
أيضا صحافة صفراء بغرض تشويه سمعة الخصم عند اللزوم ،حتى أ ّن عائشة الزوجة نرشت مذكّراتها الشخصية فيام
ً
بعد ،والتي تط ّرقت فيها لحياتها مع القائد األوحد ،وبذلك أمست بعد موت محمد مرجعي ًة سياس ّي ًة أهم من رجا ٍل كرث
عايشوه وقاتلوا يف صفّه.
حتى يف بداية الفتوحات مل يلتفت الكثريون للجانب اإللهي لإلسالم ،إذ أ ّن الفتوحات مل تكن سلم ّية بل اتبعت مسلك
كافة الدول االستعامرية حتى اليوم ،وهو طحن القوة الضاربة املدافعة عن املدينة أو اململكة ،ومن ثم الدخول عىل
رش الدعوة أو الرسالة كان أم ًرا بديه ًيا،
البلد بشكلٍ ٍ
الئق يناسب مكانة الغازي ،مل تنقص املسلمني الح ّجة يف الغزو فن ُ
فكام أن روما ذهبت ألقايص األرض واحتلّت الشعوب بهدف نرش الحضارة بني الربابرة ،وكام تنرش الدميوقراط ّية وحقوق
اإلنسان اليوم عىل ظهور الدبابات بهدف الوصول للموارد الطبيعيّة والحفاظ عىل املصالح االسرتاتيجية ،تم نرش الدعوة
بح ِّد السيف زمن املسلمني بهدف التوسع والسبي والحصول عىل الرثوة ال أكرث وال أقل ،أما عن سكان البالد التي طالتها
بنظام آخر طاملا أنه سيضمن لهم حقوقهم وحيا ًة كرمية ،أما من
نظام ٍ
أي ٍ
أي مانعٍ يف استبدال ِّ
الفتوحات فلم يكن لديهم ُّ
رص عىل حمل الجنسية القدمية للبالد فلن يُقتل ولن يُر ّحل ولك ّنه لن يُعامل معاملة مواطني الدولة الجديدة ،وسيدفع
أ ّ
رسو ًما إضافية ،فأسلم من أسلم من الغالبية ،وبقي عىل دينه من بقي من فلول النظام السابق.
ومبا أ َّن شعارات الدميوقراطية وحقوق اإلنسان مل تكن رائج ًة يف تلك الفرتة ،فمن الواجب االعرتاف أ ّن اكتفاء املسلمني
حق من الحقوق املدنية التي طُبقّت ،فبحسب قواعد الغزو وقتها سوا ًء
بالجزية  -حتى لو كانت قاسية  -هو بح ِّد ذاته ٌ
عند العرب أو العجم كان ال ب َّد من حملة إباد ٍة جامعي ٍة لباقي األطياف يك يُس ّمى االنتصار انتصا ًرا ،كام أنه كان من
حدب وصوب،
املنطق أن ت ُنقل العاصمة السياس ّية إىل دمشق بأرسع ما ميكن ،فدمشق كانت حامم ميا ٍه متدفق ٍة من كل ٍ
أ ِمن العقل أن يبقى املسلمون يديرون شؤونهم من صحراء جرداء فيها من أسباب التفتّت القبيل والرصاع عىل اآلبار
بحروب دامي ٍة؟ بينام الجداول واألنهار التي ذُكرت يف وصف الجنة موجودة فعالً يف دمشق ومحيطها؟ فليبق أ ّول ٍ
بيت
ٍ
ُوضع للناس يف القفر البراهيم امليت ،ولتصبح دمشق ألحفاده الذين يحتاجون للامء ليظلّوا عىل قيد الحياة ،إذ ليس ِمن
57

عن املؤسسة
اإلسالمية

Safi Al-Halabi

العقل البقاء يف الخيم أو يف بيوت الطني وترك عامرة الحجر الجاهزة يف دمشق؟
كل ما قيل ،فإن املؤسسة اإلسالم ّية قد نجحت يف كل يش ٍء ما عدا ضامن استمرارها بشكلٍ يرس ،أال وهو
عىل الرغم من ِّ
موضوع الخالفة ،فقد مات أبناء محمد الذكور صغا ًرا ومل تكن فكرة الخالفة ألنثى مقبول ًة يف املجتمع البدوي ،وهو الذي
ُخصصت له قوان ٌني إسالمي ٌة صارم ٌة تح ُّد من صالحيات املرأة ،فوقعت املصيبة التي انتظرها الكثريون ،ومل تستطع دوائر
التوسع واالزدهار أن تُح ّدد أسس الخالفة بشكلٍ واضح ،إذ أن الحرية بني
السلطة ال يف بداية اإلسالم وال الحقًا يف مراحل ّ
طريق مسدو ٍد مبارش ًة بعد وفاة رأس الهرم محمد،
الشورى الدميوقراطيّة وبني التعيني بالتسمية أوصلت الجميع إىل
ٍ
هذا ما أثار قلق املسلمني األوائل فأدركوا  -ألنهم مل يكونوا ُس ّذ ًجا أو مندفعني بالعقيدة فقط كام يتصور البعض  -أ ّن
هذه اململكة الواسعة أصبحت كن ًزا عظيماً ال يتم اغتنامه بالشفقة وكالم القرآن املعسول ،بعد أن ترك محم ٌد الباب
مفتو ًحا بغري عمد ،وعىل الرغم مام يُقال من كال الطرفني الس ّني والشيعي حول األحق ّية بالخالفة ،تشكّلت أزم ٌة متنقّل ٌة
عرب الزمن من خالف ٍة إىل خالفة ،فبدأت االغتياالت السياسية بعثامنٍ واستمرت حتى السلطان العثامين عبد العزيز قليل
بدم بار ٍد تسعة عرش أ ًخا من صلب أبيه يك يضمن خالف ًة هادئة (،)4
الحظ ،ونذكر بهذا الصدد محمد الثالث الذي قتل ٍ
ومن واقع الحال أ ّن أ ّول من قتل املسلمني بعد ٍ
لسبب ال يحتمل النقاش الطويل وهو
قريش هم املسلمون أنفسهم،
ٍ
حروب مستمر ٍة إىل يومنا هذا ،يف النهاية أطلق األتراك يف عام
الرصاع عىل السلطة ،ورسعان ما تحولت االغتياالت إىل
ٍ
 1924رصاصة الرحمة عىل الخالفة املتهالكة إلدراكهم أ َّن ال ّدولة ال ميكن أن تستمر عىل نح ٍو إسالمي ،فليس من مصلحة
أيّة أ ّمة أن تحصل مذبحة قبل أو بعد كل انتقال للسلطة.
ٍ
انقالبات
وتوسع كدولة ،وعاىن من
بس ٍط هو أن اإلسالم بدأ كدول ٍة ّ
يف الختام فإن ما حاولنا رشحه يف هذه املقالة بشكلٍ ُم ّ
ٍ
ونز ٍ
تحق له الخالفة اإلسالمية بشكلٍ حاسم،
اعات داخل ّية
وانشقاقات كباقي الدول ،وانتهى كدولة ،فال يوجد اليوم من ُّ
وال يوجد من يٌفسرّ القرآن بشكلٍ واض ٍح وقطعي ،وال من يدير كافة موارد املسلمني مجتمع ًة ،ولنزيد الطني بلّة ،ال يوجد
فردي ميكن أن يد ِّمر عالقة أية دول ٍة مسلم ٍة
من يسيطر عىل الجيوش اإلسالم ّية أو حتى الجهاد الذي أصبح ذا منه ٍج ٍ
جوانب إيجابيّة وأنّها ما كانت لتنجح أصلاً لو مل يساندها سكّان البالد
بدول ٍة صديق ٍة بلحظة ،ال شك أ َّن الخالفة كان لها
ٌ
ظل
آنذاك ،ولكن من املثري لالستغراب أن نسمع اليوم مبن يطالب اليوم بدولة إسالم ّي ٍة ناجح ٍة عىل املدى املنظور ،ويف ِّ
الخالفات العميقة املذكورة آنفًا.
ما تبقى من اإلسالم الدولتي هو مجموع ٌة من األطالل والدروس الهامة يف السياسات الدول ّية واملحل ّية ،لعل قادتنا اليوم
يتعلمون منها شيئًا.
( .)4محمد فريد بك املحامي  -تاريخ الدولة العليّة العثامنية ،دار النفائس ،بريوت.1981 ،
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عندما شاهدت الفيلم الوثاثقي عن شهود يهوه ،ازدادت ثقتي يف أ َّن األديان واملذاهب التي تنبثق عنها ما هي إال
ٍ
ٍ
وخزعبالت تصيب البرش ٍ
مبرض عضا ٍل يف أدمغتهم ،وتنشّ ط جينات االنتهازية والطمع يف نفوسهم ،مل أكن
حامقات
مجرد
رشا يريدون الخلود وحدهم يف هذه األرض ،وينتظرون موت اآلخرين بسعاد ٍة يك ينعموا هم وحدهم
أص ّدق أ َّن هناك ب ً
بالج ّنة عىل األرض وإىل األبد ،عندما تقرأ عن هذه الجامعة من منشوراتهم الكثرية يف جميع أنحاء العامل وبكل اللغات
الح ّية وغري الح ّية ،ستندهش من كم التمويل الذي يُنفق عىل نرش هذه ال ّرتهات ،وقد فعلتها وقرأت وشاهدت عد ًدا
ٍ
سنوات ،وهو أ ّن األديان
من الوثائقيات التي ترشح أدبيات هذه الجامعة الغريبة ،وازدات ثقتي يف ما توصلت إليه منذ
تح ّول اإلنسان إىل مس ٍخ رشي ٍر مبنتهى السهولة!
شهود يهوه هي إحدى الطوائف املسيحية ،ولكنها ال تعرتف بالطوائف املسيحية األخرى ،فهي تحتكر الحقيقة املطلقة،
و ُهم يفضلون أن يُدعوا بشهود يهوه متيي ًزا لهم عن باقي الطوائف املسيحية.
نشأت هذه الجامعة يف أوائل سبعينيات القرن
التاسع عرش يف والية بنسلفانيا األمريكية عىل يد
تشارلز تيز راسل (Charles Taze Russlle (1852-
 ،1916حيث بدأت مبجموع ٍة صغري ٍة لدراسة الكتاب
املقدس ،وكربت هذه املجموعة فيام بعد لتصبح
"تالميذ الكتاب املقدس" ،يتميز الشهود بالرتابط
فيام بينهم ،بعي ًدا عن الحواجز العرقية والقومية،
وهم مخلصون لدعوتهم حيث يعتمدون يف نرشها
عىل التبشري الدؤوب بالذهاب إيل أصحاب البيوت
ٍ
دروس بيتي ٍة مجانيّ ٍة يف الكتاب املقدس،
وعرض
ومتارس إحدى الجامعات الدينية اإلسالمية يف مرص
وهي جامعة "التبيلغ والدعوه" نفس أسلوب شهود
يهوه التبشريي.

(Charles Taze Russlle (1852-1916

الطريف يف هذه الجامعة أ َّن زعيمها وقائدها تشارلز راسل تنبأ بنهاية العامل يف عام  ،1914وعندما م َّر العام والعامل مازال
موجو ًدا ،مدد األمر إىل العام التايل ،ثم إىل عام  ،1918ثم مدد خليفته النبوءة إىل عام  ،1925ورغم الفشل املتتايل لهذه
النبوءات ،إال أ َّن الجامعة حافظت عىل متاسكها بفضل الطاقات املالية الضخمة التي متلكها ،والتي ط ّوعتها لنرش أفكارها
عىل املهووسني بالدين والقوى الغيبية.
ويرفض شهود يهوه كل مظاهر االحتفاالت التي يزاولها أغلب  -إن مل يكن كل -املسيحيني مبيالد املسيح ،وال يحتفل
بأي شكلٍ من أشكال
الشهود بأعياد امليالد الفردية ،وال يخدمون يف الجيش ،وهم محايدون سياسيًا ،إذ ال يتدخلون ِّ
السياسة ،كام أنهم ال يؤمنون بالثالوث وال بشفاعة القديسني وال بنار الهاوية كوسيل ٍة لتعذيب األرشار ،واألطرف من
كل ما سبق أنهم يؤمنون بأن  144الف مسيحي م ّمن يدعونهم "ممسوحني بالروح" سيملكون مع املسيح يف امللكوت
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ٍ
فردوس
(امللكوت بحسب مفهومهم هو حكوم ٌة ساموي ٌة برئاسة املسيح) ،وبأن بقية األشخاص الصالحني سيعيشون يف
أريض ،إذ سريثون األرض ويتمتعون بالعيش إىل األبد بفضل تلك الحكومة الساموية.
ّ
يؤكد شهود يهوه أن اسم يهوه هو اسم الله وهو يرد يف املخطوطات األصلية للكتاب املقدس أكرث من  7200مرة ،ولكن
وحرصا أش ّد عىل حضور
املرتجمني قاموا باستبداله بكلمة "الرب" ،ويك ّن الشهود مقدا ًرا كب ًريا من االلتزام تجاه عقيدتهم
ً
اإلجتامعات التي ت ُعقد مرتني يف األسبوع يف القاعات العا ّمة ،وعىل حضور املحافل التي تعقد ثالث مر ٍ
ات يف السنة يف
قاعات أكرب أو مالعب رياضية ،وقام الشهود بات ّخاذ اللقب "شهود يهوه" بشكل رسمي يف العام .1931
ويفضلون
يؤمن شهود يهوه بأن الكتاب املقدس هو كلمة الله ،ويعتربون أسفاره الـ 66
موحى بها ودقيق ًة تاريخيًاّ ،
ً
اإلشارة إىل العهد الجديد بعبارة "األسفار اليونانية املسيحية"، والعهد القديم بعبارة "األسفار العربانية" ،ويف حني يقولون
أ ّن املسيحيني غري ملزمني بحفظ رشائع التوراة الواردة يف "األسفار العربانية" وإمنا يخضعون لتعاليم "األسفار اليونانية"،
يقتبس شهود يهوه من األسفار اليونانية والعربانية عىل ٍ
حد سواء ويفهمون نصوصها حرف ًيا ،إال حيث ُّ
تدل التعابري أو
سياق الكالم بوضو ٍح إىل أ ّن املعنى مجازي أو رمزي .وهم يقولون أنه فيام تنتظر بعض نبوءات الكتاب املقدس اإلمتام،
فإن الكثري من النبوءات قد متت بالفعل، أو أنها قيد اإلمتام ،والهدف األهم لكل ٍ
واحد من شهود يهوه هو التبشري
مبلكوت الله باعتباره الحل الوحيد والرسيع ملشاكل العامل املتفاقمة ،وكذلك تعريف الناس باسم الله الفريد  -يهوه -
كام يذكر الكتاب املقدس.
كام أنهم مينعون أتباعهم من التدخني باعتباره مؤذيًا للجسم ويخالف كلامت القديس بولس« :لنطهر ذواتنا من كل
أيضا من خدمة العلم ألنهم يعتربون أ ّن والءهم هو مللكوت يهوه ،وجميع حكومات
دنس الجسد والروح» ،ومينعوهم ً
كل يشء ،لكنها تخضع لسلطة الشيطان الرشير ،ويقولون إ ّن
العامل يف نظرهم هي موجودة بسام ٍح من يهوه القادر عىل ِّ
طقسا دين ًيا ،غري أنهم يشددون عىل
تحية ال َعلَم هي نو ٌع من عبادة األصنام ،فيمتنعون عن أداء تلك التحية باعتبارها ً
احرتام قوانني الدولة ما دام ذلك ال يتعارض مع الوالء املطلق ليهوه ومللكوته.
هذا الطقس الديني يذكرين بترصفات الجامعات الدينية اإلسالمية (السلفيني) الذين يرفضون تحيّة ال َعلَم يف مجلس
الشعب املرصي ،كام يرفضون الوقوف احرتا ًما للنشيد الوطني!
كل إنسانٍ تتمثل حياته يف دمه ،وال
أيضا شهود يهوه يح ِّرمون عملية الت ِّربع بال ّدم بسبب قدس ّيته ،فبحسب اعتقادهم ُّ
ً
يجوز أن تنتقل تلك الحياة إلنسانٍ آخر ،حتى لو كان مرشفًا عىل املوت ويحتاج ملترب ٍع بالدم ،وأ َّن الدم الوحيد القادر
عىل اإلنقاذ هو دم املسيح الكريم ،غري أنهم يقبلون بالبدائل الطبية للدم ،نفس هذا املنطق استخدمه عد ٌد من شيوخ
الدين اإلسالمي – مثل الشعراوي -يف تربير رفضهم لعمليات نقل األعضاء باعتبار جسم اإلنسان ليس ملكه بل هو ملك
رصف إنقا ٌذ لحياة
الله ،وأ َّن اإلنسان
ٌ
مستخلف عليه واليجوز له الترصف يف جز ٍء منه ألنه الميلكه ،حتى لو كان يف هذا الت ّ
إنسانٍ آخر.
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صليب كام
ويقولون أ َّن املسيح مل ميت عىل
ٍ
تعتقد طوائف العامل املسيحي ،وإنمّ ا عىل عمو ٍد
أو خشب ٍة (الكلمة االصلية اليونانية  ،)staurósكام
هو موجود يف أسفار الكتاب املقدس ،لذلك فهم
ال يضعون الصليب عىل الصدور ويف البيوت ،كام
أنهم ال يستعملون الصور والتامثيل يف عبادتهم ،ويف
حني يؤمنون بأ َّن مريم َولدت املسيح وهي عذراء،
يفسرّ ون نصوص اإلنجيل التي تتحدث عن "إخوة
يسوع" بالقول إ َّن مريم أنجبت أوال ًدا آخرين من
زوجها يوسف بعد والدة املسيح ،وقد خصصت
مجلتهم "برج املراقبة" عدد  1يناير  2009مقاالت
حول االستفادة من مثال مريم واالقتداء بها ،لكل
هذه األسباب تعتقد طوائف العامل املسيحي أ َّن
شهود يهوه هي بدع ٌة أتباعها ليسوا مبسيحيني.
لقص ٍة مختلف ٍة قليالً وننتقل إىل شامل أوروبا ،وتحدي ًدا إىل رشق أملانيا حيث وافانا صديق املجلّة مالك الكفر
واآلن نأيت ّ
بالقصة التالية مرفق ًة مبنشو ٍر مكونٍ من أكرث من ثالثني صفحة.

حدث يف مثل هذا اليوم !
يف صباح أحد األيام ،وبينام كنت انتظر طر ًدا بريديًا ،فاجأين عىل
إفريقي مهند ٌم يحمل حقيب ًة رسمي ًة سوداء كالباعة
شاب
الباب ٌ
ٌّ
املتجولني ،يسأل عن اسمي بلهج ٍة افريقي ٍة ثقيلة ،فأدركت أنّه من
شهود يهوه ،فكام هو معروف يف اوروبا ،شهود يهوه يستهدفون
األجانب الغرباء لتغريرهم باملساعدات املالية والسكنية ،وما أن
أجبته حتي استهلني بأويل منشوراته والذي عنون بالسؤال" :ماذا
بعد هذه الحياة؟" ،وبدأ يف رسد قصته التي حضرّ ها وحفظها عن
قلب حول تركه لإلسالم واكتشافه للمخلص العظيم يسوع
ظهر ٍ
ومبهم حول املسيحية
مفهوم
كالم غري
ٍ
ٍ
منقذ األرواح واسرتسل يف ٍ
وحكمة اإلنجيل ،قاطعته بالقول بأنيّ ملح ٌد ولست مسلماً  ،مام
قطع سلسة أفكاره وموضوعاته اإلنشائية التي كان قد حضرّ ها
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بعضا من كالم اإلنجيل بلهجته العص ّية عىل الفهم
مسبقًا ،إال أنّه وبال ّرغم من ذلك انتقل ليفتح كتابه املق ّدس ويتلو ً
أي قيم ٍة أو مصداقي ٍة لدي!» فقال
واملتابعة ،عدت وقاطعته مر ًة أخرى قائالً« :قلت لك أنيّ ُملح ٌد ،هذا الكتاب ليس له َّ
يل« :هذا كالم الرب!»،
مسيحي يعاين من مشكل ٍة عويص ٍة يف اإلدراك والفهم ،وبنفس تسلسل الحوار
سلفي
عندها شعرت أنني أتحدث مع
ٍّ
ٍّ
املعتاد مع املسلمني ،وصلنا ملوضوع التطور ،حيث أكّدت عىل أ َّن التطور يُثبت خطأ قصة الخلق اإلنجيلية ،مرة أخرى
ولسذاجتي اعتقدت أنّه سيقدم تربي ًرا عرصيًا لتعارض نظرية التطور مع اإلنجيل ،لكنه قال« :نظرية التطور هي مجرد
نظرية ،أنا أحمل شهادة الدكتوراه وأقول لك بأنها مجرد نظرية!» ،طب ًعا مل يوضح دكتوراه يف ماذا ،فأدركت أنني أمام
ديني آخر كالذين يعيثون فسا ًدا يف بلداننا ،فقلت له« :مبا أنّك درست الدكتوراه ،فال بد أنك تعرف الفرق بني
د ّجا ٍل ٍّ
يل
الفرضية  Hypothesisوالنظرية  ،»Theoryفعاد مر ًة أخرى إىل املواضيع اإلنشائيّة والعاطفيّة اململّة ،فبدت ع َّ
استل واح ًدا من كتيباتهم التي تتحدث عن التصميم الذيك والتطور ،م َّدع ًيا أ َّن
عالمات التذمر وامللل ،فام كان منه إال أن َّ
فيها أجوب ًة عن كل تساؤاليت ،ورحل ،فام كان مني بعد تصفحي للعبث املوجود يف هذا املنشور إال أن أرسلته ألصدقايئ
يف مجلة امللحدين العرب.
نكشف أساليب الدجل والشعوذة التي
لقد قمنا يف مجلة امللحدين العرب بأخذ هذا الكتيِّب عىل محمل الجد ،ليك
ُ
يتَّبعها شهود يهوه يف نرش خرافاتهم ،وقمنا برتجمة الكت ِّيب الذي يحمل العنوان:

THE ORIGIN OF LIFE
FIVE QUESTIONS WORTH ASKING
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أصل الحياة ،خمسة أسئل ٍة تستحق السؤال
The Origin of Life: Five Questions Worth Asking
وهو مك ّو ٌن من خمسة فصو ٍل ،وفيام ييل الجزء األول من العمل الذي يحتوي الفصالن األول والثاين من كتيِّب شهود
يهوه مع ر ِّدنا املبني عليه.

كيف بدأت الحياة؟

السؤال املتكرر:
عندما ك َ
ُنت طفلاً  ،أمل ت ُفزِع والديك يو ًما بذلك ّ
من أين يأيت األطفال؟ ،إن كنت فعلت هذا ،فكيف كان ر ّدهم
الصغري وشخصية والديك ،فهم قد
عليك؟ استنا ًدا إىل س ّنك ّ
تجاهلوا سؤالك غالبًا أو أعطوك إجاب ًة رسيع ًة عىل استحياء،
اكتشفت زيفها
أو ربمّ ا أخربوك ببعض الحكايات الخيالية التي
َ
عندما كَبرِ ت ،بطبيعة الحال ،إذا كان لطفلٍ أن يكرب ويصبح
مستع ًدا ملرحلتي البلوغ وال ّزواج ،فالب ّد له يف نهاية املطاف أن
يعرف الكثري عن عجائب التّكاثر الجنيس.
متا ًما كام يشعر العديد من اآلباء بالحرج من رشح من أين
يأيت األطفال أمام أطفالهم ،يبدو أ ّن بعض العلامء يرت ّددون يف
مناقشة مسأل ٍة أكرث جوهرية ،أال وهي :من أين أتت الحياة؟

1

?HOW DID LIFE BEGIN
When you were a child, did you ever startle your parents by asking, “Where do
babies come from?” If so, how did they respond? Depending on your age and
their personality, your parents might have ignored the question or given you a
hurried, embarrassed answer. Or perhaps they told you some fanciful tales that
you later found to be false. Of course, if a child is to be properly prepared for
adulthood and marriage, he or she eventually needs to learn about the wonders
of sexual reproduction.
Just as many parents feel awkward about discussing where babies come from,
some scientists seem reluctant to discuss an even more fundamental question
—Where did life come from? Receiving a credible answer to that question can
?have a profound eﬀect on a person’s outlook on life. So how did life begin
What do many scientists claim? Many

who believe in evolution would tell you
that billions of years ago, life began
on the edge of an ancient tidal pool or
deep in the ocean. They feel that in some
such location, chemicals spontaneously assembled into bubblelike structures,
formed complex molecules, and began
replicating. They believe that all life on
earth originated by accident from one or
more of these “simple” original cells.
Other equally respected scientists who
also support evolution disagree. They
speculate that the ﬁrst cells or at least
their major components arrived on earth
from outer space. Why? Because, despite
their best eﬀorts, scientists have been unable to prove that life can spring from
nonliving molecules. In 2008, Professor
of Biology Alexandre Meinesz highlighted the dilemma. He stated that over the
last 50 years, “no empirical evidence sup-

A fertilized human egg cell, shown about
800 times its actual size
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عميق عىل نظرة الشّ خص للحياة ،فكيف بدأت الحياة؟
السؤال ميكن أن يكون له تأث ٌري ٌ
إ ّن تلقي إجاب ًة شافي ًة عىل هذا ّ
الصدد؟ كث ٌري منهم م ّمن يعتقدون بصحة نظرية التّطور قد يقولون أنّه ومنذ مليار ٍ
ات من
وما هي آراء العلامء يف هذا ّ
أعوام خلت ،بدأت الحياة عىل جانب بركة ما ٍء قدمي ٍة أو يف أعامق املحيط ،كام يعتقدون أ َّن موا ًدا كيميائي ًة تشكّلت
ٍ
ٍ
لجزيئات معقد ٍة ،واستمرت هذه العملية
يف بعض املواقع بشكلٍ عفوي وتجمعت فيام يشبه الفقاعات ،ث ّم تحولت
الصدفة
بالحدوث مرا ًرا وتكرا ًرا ،وباإلضافة إىل ذلك ،فهم يعتقدون أ ّن جميع أشكال الحياة عىل األرض نشأت عن طريق ّ
من واحد ٍة أو أكرث من هذه الخاليا األصلية البسيطة.
قدم من املساواة مع نظرائهم الذين يدعمون نظرية التّطور ،يختلفون معهم
لكن غريهم من العلامء املرموقني ،وعىل ٍ
يف هذا األمر ،فهم يتك ّهنون بأ ّن الخاليا األوىل أو مكوناتها األساسية عىل األقل ،كانت قد وصلت مكوناتها ال ّرئيسية إىل
األرض من الفضاء الخارجي ،ملاذا؟ ألنّه وعىل ال ُّرغم من الجهد الكبري الذي بذلوه ،كانوا غري قادرين عىل إثبات أ َّن الحياة
ميكن أن تنبع من الجزيئات غري الحيّة.
الصورة األوىل [صورة البوضية] :بويضة برشية مخصبة مكربة  800ضعفًا)
(هذه ترجمة وصف ّ
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الضوء عىل هذه املعضلة ،حيث
ففي عام  ،2008سلّط األستاذ يف علم األحياء ألكسندر مينيز ّ Alexandre Meinesz
ٍ
فرضيات عفوي ٍة لظهور الحياة
أي دليلٍ تجريبي يدعم
السنوات الخمسني املاضية ،مل يت ّم تقديم ّ
ذكر أنّ« :عىل مدى ّ
عىل األرض من ال يشء سوى الحساء الجزيئي (الحساء البدايئ) ،وليس هناك الكثري من التّقدم املهم الذي يؤ ّدي يف هذا
االتجاه يف املعرفة العلمية».
ٌ
معروف جي ًدا وال جدال فيه ،وذلك أل ّن
فامذا يكشف لنا هذا ال ّدليل؟ إ ّن الجواب عىل السؤال "من أين يأيت األطفال؟"
الحياة تنبثق دامئًا من حيا ٍة موجود ٍة قبلها ،ومع ذلك ،فإنّنا إن رجعنا بال ّزمن مبا فيه الكفاية ،فهل من املمكن حقًا أن
رص كيميائي ٍة غري حية؟ وما هو
يت ّم كرس هذا القانون األسايس؟ هل ميكن للحياة حقًا أن تنبثق بشكلٍ عفوي من عنا ٍ
احتامل هذا الحدث؟
وصل الباحثون إىل أ ّن الخلية تحتاج من أجل البقاء إىل ثالثة أنوا ٍع مختلف ٍة من الجزيئات املعقدة التّي يجب أن تعمل
م ًعا عىل األقل ،وهذه الجزيئات هي الـ ( DNAالحمض ال ّنووي ال ّريبي منقوص األكسجني) و الـ ( RNAالحمض ال ّنووي
الصدفة من خالل
ال ّريبي) والربوتينات؛ ٌ
قليل من العلامء اليوم يؤكدون أ ّن الخلية الحية كامل ًة شُ كّلت فجأ ًة عن طريق ّ
مزي ٍج من املواد الكيميائية غري الحية ،وعىل ال ّرغم من ذلك فام هو احتامل إمكانية أ ّن الحمض ال ّنووي ال ّريبي أو
الصدفة؟
الربوتينات تشكال عن طريق ّ
الصورة الثّانية :ستنايل ميلر أثناء تجربته الشّ هرية
(ال ّرجل يف ّ
عام )1953
يعتقد كث ٌري من العلامء أ ّن الحياة ميكن أن تنشأ عن
الصدفة بسبب التّجربة الشّ هرية التي أُجريت ألول
طريق ّ
السنة استطاع ستانيل ميلر
م ّر ٍة يف عام  ،1953ففي تلك ّ
 Stanley Millerإنتاج بعض األحامض األمينية  -وهي ت ُع ّد
اللبنات الكيميائية التي تبنى منها الربوتينات -عن طريق
تفريغ الكهرباء يف ٍ
خليط من الغازات التي كان يُعتقد بأنّها
مشابه ٌة لرتكيبة الغازات يف الغالف الجوي لألرض البدائية،
ومنذ ذلك الحني ،ت ّم العثور عىل األحامض األمينية يف ال ّنيازك
أيضا ،فهل تعني هذه ال ّنتائج أ ّن جميع اللبنات األساسية
ً
الصدفة؟
للحياة ميكن بسهول ٍة أن يت ّم إنتاجها عن طريق ّ
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with ease in Miller-type experiments and
were present in meteorites. This is not the
case.”21
Consider the RNA molecule. It is constructed of smaller molecules called nucleotides. A nucleotide is a diﬀerent molecule from an amino acid and is only
slightly more complex. Shapiro says that
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 يفرتض بأ ّن جميعRobert Shapiro نقلاً عن "بعض الكُتاب" فإ ّن األستاذ الفخري بجامعة نيويورك روبرت شابريو
أشكال اللبنات التي ت ُشكل الحياة ميكن لها التّك ّون بسهول ٍة يف تجارب عىل شاكلة منوذج ميلر وقد حدث هذا فعلاً يف
. لك ّن األمر ليس بهذه السهولة بالنسبة للمركبات األخرى،ال ّنيازك
ٍ
جزيئات أصغر تسمى
 إ ّن الجزيء اآلنف الذّكر ُمك ّو ٌن من،RNA لنلقي نظر ًة عىل جزيء الحمض ال ّنووي ال ّريبي
 وهي جزيئاتٌ مختلفة الترّ كيب عن األحامض األمينية ومتتاز بأنّها أكرث تعقي ًدا،ال ّنيوكليوتيدات أو القواعد اآلزوتية
 كام مل يجد، «مل نتوصل بالتّجربة إىل تشكل نيوكليوتيدات عن طريق تفريغ رشارة شحن ٍة كهربائي ٍة: ويقول شابريو،فقط
 ذايتRNA  «إ ّن احتامل تشكل جزيء الحمض ال ّنووي ال ّريبي: ويضيف،»أي تشكلٍ لها يف ال ّدراسات عىل ال ّنيازك
ّ أح ٌد
ٌ
الصعب أن يحدث
ٌ احتامل
 عن طريق تج ُّمعٍ عشوا ٍّيئ ملجموع ٍة من املواد الكيميائية هو،التضاعف
ّ  ومن،ضئيل مهمل
.» وأنّه إن حدث فيمكن أن يعترب مجرد حال ٍة من حسن الحظ االستثنايئ،أي مكانٍ من الكون
ّ يف
 لكن الربوتينات- 2  أسايس لصنع الربوتينات:RNA  الحمض ال ّنووي ال ّريبي1- :الصورة الثّالثّة صورة الجزيء
ّ (ترجمة
 ناهيك عن،الصدفة
ً تشارك
ّ  فكيف ميكن ألحدهام أن ينشأ عن طريق،RNA أيضا يف إنتاج الحمض ال ّنووي ال ّريبي
.) ستت ّم مناقشتها يف القسم الثّاين: الجسيامت الريبية3- كليهام م ًعا؟

1

RNA – is required to make proteins —, yet
proteins are involved in the production of RNA.
How could either one arise by chance, let alone
both? Ribosomes ˜ will be discussed in
section 2.

2

3

in those cells, there are thousands of different types of proteins. The probability
that just one protein containing only 100
amino acids could ever randomly form
on earth has been calculated to be about
one chance in a million billion.
Researcher Hubert P. Yockey, who
supports the teaching of evolution, goes
further. He says: “It is impossible that the
origin of life was ‘proteins ﬁrst.’ ”5 RNA
is required to make proteins, yet proteins
are involved in the production of RNA.
What if, despite the extremely small
odds, both proteins and RNA molecules
did appear by chance in the same place
at the same time? How likely would it
If the creation of complex molecules in the
laboratory requires the skill of a scientist,
could the far more complex molecules in
a cell really arise by chance?

be for them to cooperate to form a selfreplicating, self-sustaining type of life?
“The probability of this happening by
chance (given a random mixture of proteins and RNA) seems astronomically
low,” says Dr. Carol Cleland1, a member
of the National Aeronautics and Space
1 Dr. Cleland is not a creationist. She believes that
life arose by chance in some fashion not yet fully understood.

6

Administration’s Astrobiology Institute.
“Yet,” she continues, “most researchers
seem to assume that if they can make
sense of the independent production of
proteins and RNA under natural primordial conditions, the coordination will
somehow take care of itself.” Regarding
the current theories of how these building blocks of life could have arisen by
chance, she says: “None of them have
provided us with a very satisfying story
about how this happened.”6
Why do these facts matter? Think of
the challenge facing researchers who
feel that life arose by chance. They have
found some amino acids that also appear
in living cells. In their laboratories, they
have, by means of carefully designed and
directed experiments, manufactured other more complex molecules. Ultimately,
they hope to build all the parts needed
to construct a “simple” cell. Their situation could be likened to that of a scientist
who takes naturally occurring elements;
transforms them into steel, plastic, silicone, and wire; and constructs a robot.
He then programs the robot to be able to
build copies of itself. By doing so, what
will he prove? At best, that an intelligent
entity can create an impressive machine.
Similarly, if scientists ever did construct a cell, they would accomplish
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لكن ماذا عن جزيئات الربوتني؟ ميكن لجزيئات الربوتني
 إىل50 أن تكون مصنوع ًة من عد ٍد قليلٍ يرتاوح ما بني
ٍ عدة
 بحيث تكون مرتبط ًة،آالف من األحامض األمينية
 كام أ ّن متوسط عدد،دقيق للغاية
ترتيب
م ًعا يف
ٍ
ٍ
أي بروت ٍني يعمل بشكلٍ صحي ٍح
ِّ األحامض األمينية يف
 وحتّى، حمض أميني200 يف خلي ٍة "بسيط ٍة" يُق ّدر بـ
 فإ ّن هناك اآلالف من األنواع املختلفة،يف تلك الخاليا
 كام أ ّن احتامل أ ّن يتشكّل بروتي ًنا واح ًدا،من الربوتينات
ٍ
حمض أميني بشكلٍ عشوا ٍّيئ عىل
100 يحتوي عىل
خضم مليون مليار
ّ األرض يُق ّدر بحوايل مر ًة واحد ًة يف
.فرصة
 والذي،Hubert Yockey ويذهب الباحث هوبري ياويك
: أبعد من ذلك فيقول،يدعم تدريس نظرية التّطور
،» ً«من املستحيل أ ّن يكون أصل الحياة الربوتينات أولا
أسايس لصنع
RNA وذلك أل ّن الحمض ال ّنووي ال ّريبي
ٌّ
 وبنفس الوقت فإ َّن الربوتينات رضوري ٌة،الربوتينات
؛ فامذا لو حدثRNA إلنتاج الحمض ال ّنووي ال ّريبي
فعلاً هذا االحتامل املهمل؟
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بالصدفة يف نفس املكان وال ّزمان،
عىل ال ّرغم من ضآلة إحتامل ظهور الربوتينات وجزيئات الحمض ال ّنووي ال ّريبي ّ RNA
ما احتامل أن يكون لهذه الربوتينات واألحامض ال ّنووية فرص ًة يف أن تتعاون لتشكيل حيا ٍة ذاتية التضاعف واالستمرار؟
تقول ال ّدكتورة كارول كليالند  ، Carol Clelandوهي عض ٌو يف معهد اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء يف
الصدفة  -يف حال وجود ٍ
خليط عشوا ٍّيئ من الربوتينات والحمض
البيولوجيا الفلكية« ،إ ّن احتامل حدوث ذلك من باب ّ
منخفضا ج ًدا من ال ّناحية الفلكية» ،كام تستطرد بالقول« :يبدو أ ّن معظم الباحثني يفرتضون
ال ّنووي ال ّريبي  -RNAيبدو
ً
أنّه إذا أمكن حصول إنتا ٍج مستقلٍ للربوتينات والحمض ال ّنووي ال ّريبي  RNAيف ظل الظّروف الطبيعية البدائية ،فإ ّن
التّنسيق فيام بني تلك املواد سيت ّم من تلقاء ذاته بطريق ٍة أو بأخرى» ،وفيام يتعلق بال ّنظريات الحالية حول كيفية نشوء
الصدفة ،تُضيف ال ّدكتورة« :ال أحد منهم  -أي العلامء -قام بتقديم قص ٍة مقنع ٍة
تلك اللّبنات األساسية للحياة عن طريق ّ
ج ًدا حول كيفية حدوث هذا األمر».
لكن ملاذا ته ّمنا معرفة هذه الحقائق؟ فكّروا يف التّحديات التّي تواجه الباحثني الذين يعتقدون بأ ّن الحياة نشأت
ٍ
جزيئات
أيضا يف الخاليا الح ّية ،بل وقاموا يف مخترباتهم بتصنيع
بالصدفة؛ لقد وجدوا بعض األحامض األمينية التّي تظهر ً
ّ
حي ٍة أكرث تعقي ًدا من خالل التّجارب املصممة واملُع ّدة بعناية ،كام أنّهم يأملون يف ال ّنهاية ببناء جميع القطع الالّزمة لبناء
الخلية "البسيطة"؛ وميكن تشبيه حالهم بحال عا ٍمل يأخذ العنارص املوجودة يف الطبيعة ث ّم يحولها إىل فوالذ وبالستيك
وسيلكون وأسالك ،ث ّم يبني منها رجلاً آل ًيا ،ث ّم يربمج ذلك ال ّرجل اآليل ليكون قاد ًرا عىل بناء نُس ٍخ من نفسه.
ماذا سيثبت لنا ذلك؟ يف أحسن األحوال فإنّه سيثبت لنا بأ ّن كيانًا ذك ًيا خلق آل ًة مثري ًة لإلعجاب.
يوم من األيام ،فإنّهم سيحققون إنجازًا مدهشً ا حقًا ،ولكن هل من شأن
وباملثل ،فإذا استطاع العلامء بناء خلي ٍة حي ٍة يف ٍ
الصدفة؟ إن كان بإمكانهم إثبات يشء ،فإنّهم سيثبتون
ذلك أن يثبت أ ّن الخلية الحية ميكن لها أن تتشكل عن طريق ّ
العكس متا ًما ،أليس كذلك؟
كل األدلة العلمية املتوفرة حتّى اآلن تدلنا عىل أ ّن الحياة ال ميكن أن تأيت إلاّ من حيا ٍة موجود ٍة
فام هو رأيك إذًا؟ إ َّن َّ
الصدفة من موا ٍد كيامئي ٍة غري حي ٍة ،لهو أم ٌر يتطلب قفز ًة
أي خلي ٍة حي ٍة بسيط ٍة عن طريق ّ
سابقًا ،كام أ َّن االعتقاد بنشوء ِّ
هائل ًة من اإلميان بذلك بغري دليلٍ تجريبي.
السؤال فلنلقي
وبال ّنظر إىل الحقائق اآلنفة الذّكر ،فهل أنت عىل استعدا ٍد للقيام مبثل هذه القفزة؟ قبل اإلجابة عىل هذا ّ
نظر ًة فاحص ًة عىل الطريقة التّي تتكون بها الخلي ُة أولاً  ،إ ّن أخذ هذه ال ّنظرة الفاحصة ستساعدك عىل متييز مدى صحة
ال ّنظريات التّي طرحها بعض العلامء حول مصدر الحياة ،فيام إذا كانت تلك ال ّنظريات سليم ًة صحيح ًة أم خيالي ًة مثل
الحكايات التّي يرويها بعض اآلباء عن املكان الذّي يأيت منه األطفال.
إن كان خلق وبرمجة رجلٍ آ ٍّيل ٍ
رضا إلنشاء الخلية الحية ،ناهيك
هامد يتطلب كيانًا ذك ًيا ،فام الذّي يجب أن يكون حا ً
عن اإلنسان؟
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حقائق وأسئلة:
• حقيقة :تشري جميع األبحاث العلمية إىل أ ّن الحياة ال ميكن أن تنبع من ماد ٍة غري حية.
• سؤال :ما هو األساس العلمي للقول بأ ّن الخلية األوىل انبثقت من موا ٍد كيميائي ٍة غري حية؟
قديم من تاريخ األرض ،ويف هذه
• حقيقة :صاغ الباحثون الظروف البيئية التّي يعتقدون أنّها كانت موجود ًة يف زمنٍ ٍ
التّجارب صنع عد ٌد من العلامء بعض الجزيئات املوجودة يف الكائنات الحية.
قديم كام متثل الجزيئات التّي أنتجت اللّبنات
• سؤال :إذا كانت املواد الكيميائية يف التّجربة متثّل بيئة األرض يف زمنٍ ٍ
األساسية للحياة ،فام الذي ميثله الباحث الذّي أجرى التّجربة؟ هل مُيثّل خب َط عشوا ٍء أم كيانًا ذكيًا؟
• حقيقة :يجب أن تعمل جزيئات الربوتني والحمض ال ّنووي ال ّريبي  RNAم ًعا يف الخلية من أجل البقاء ،ويُق ّر العلامء
الصدفة؛ فاالحتامالت كلّها تقف ضد
بأنّه من املستبعد ج ًدا أ ّن الحمض ال ّنووي ال ّريبي  RNAكان قد تشكّل عن طريق ّ
الصدفة من ال ّناحية الفلكية ،كام أنّه ليس وار ًدا ج ًدا أن يتسنى للحمض ال ّنووي
تشكل ولو حتّى بروتي ًنا واح ًدا عن طريق ّ
الصدفة يف نفس املكان وال ّزمان ،فضلاً عن أن تكون قادر ًة عىل العمل م ًعا.
ال ّريبي  RNAوالربوتينات التشكّل عن طريق ّ
ٍ
كم أكرب من اإلميان ،االعتقاد بأ ّن املاليني من األجزاء املنسقة بشكلٍ
معقد من خلي ٍة ما نشأت
• سؤال :ما الذي يتطلب اًّ
الصدفة ،أم االعتقاد بأ ّن الخلية هي نتاج عقلٍ ذيك؟
عن طريق ّ

النص السابق مرتجم عن كت ِّيب يوزعه شهود يهوه عىل الناس ،و ُير َّوج له بأنَّه يحتوي كل اإلجابات عىل
التساؤالت التي تجوب عقل املشكك باألطروحات الدينية ،ولكنه عمل ًيا مل يقدم إال أسئل ًة إضافي ًة ناتج ًة
فهم مقصو ٍد ومجموع ٍة من املغالطات املنطقية كام سنبني لكم.
عن سوء ٍ
يبدأ الفصل مبحاولة الخلط أو الدمج بني نظرية التطور وبني نظرية نشوء الحياة يف محاول ٍة للطعن يف نظري ٍة علمي ٍة
قوي ٍة ولها إثباتاتها التجريبية؛ فنظرية التطور نظري ٌة علمي ٌة مثبت ٌة تجريبيًا بالفعل ،وتعترب األساس الذي تبنى عليه الكثري
من الفروع العلمية ،بينام ال تتطرق نظرية التطور أب ًدا لنشأة الحياة عىل األرض ،والتي ما تزال باعرتاف املجتمع العلمي
أحد األرسار الغامضة التي ال نزال نبحث عن إجابتها.
ثم ينتقل بنا الكت ِّيب إىل رسد بعض املعلومات حول نظرية النشوء الذايت للحياة  Abiogenesisونظرية البذور الكونية
ٍ
ٍ
وتعارض وإحرا ٍج يعانيه العلامء بسبب السؤال عن مصدر الحياة ،حيث
إختالف
 ،Panspermiaبصيغ ٍة توحي بوجود
أي مشكل ٍة يف اإلعرتاف مبواقع
يقوم بالتدليس ومحاولة رسم صور ٍة كاذبة للواقع ،أل َّن املجتمع العلمي ليس لديه َّ
أيضا مل
أساس
تجريبي ومالحظاتٌ مسجل ٌة حقيقي ٌة تدعمهام ،ولكن ً
جهله ،فهي الوقود الذي يحركه ،كال النظريتني لهام ٌ
ٌ
ت َّدعي أي ٌة منهام بأنها الحقيقة املطلقة أب ًدا ،فالعلم ما يزال يف طور العمل واإلثبات ،ولكن تعترب هاتان النظريتان أكرث
ٍ
مالحظات وأدل ٍة عىل خالف كل اإلفرتاضات التي ميكن أن نتخيلها عن نشأة
األطروحات صح ًة كونهام تعتمدان عىل
الحياة ،إذًا ،يحاول كاتب منشور شهود يهوه إظهار الواقع بشكل مش ّوه بهدف دعم أجندته بنرش الدين عرب الطعن
باملنهج العلمي وإنتاجه.
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ٍ
ٍ
ومحاججات فاسد ٍة أكل الدهر عليها ورشب ،مثل إصطياد
مغالطات منطقي ٍة
ومن ثم ينتقل املقال إىل إستخدام ع ّدة
ٍ
وشخصيات علمي ٍة إختارهم بدق ٍة ووفر ٍة مستخد ًما املحاججة بالسلطة
اإلقتباسات وعرضها خارج سياقها ،من علام ٍء
باعتبارهم علامء ،إذًا ما يقتبسه منهم يجب أن يكون صحي ًحا.
ومع ذالك مل يسعفه الحظ ،فمعظم ما اقتبسه عىل ألسنة الباحثني والعلامء صحيح -أيًا كان هؤالء العلامء والباحثني-
ولك َّنه يتكلّم عن يش ٍء آخر غري القضية املطروحة ،فوقع مبا يعرف مبحاججة رجل القش ،واستخدم األلفاظ امللغومة
معنى عىل حساب
بطرحه لكلمة الصدفة يف غري مكانها حيث أ َّن للصدفة عدة معانٍ  ،فيحاول الكاتب املدلس فرض ً
معنى آخر ،مثالً ،يحاول وصف التطور بأنه صدف ٌة عشوائي ٌة إحتاملية ،أو بتعبري آخر "رضب عشواء" ،وهذا الرضب
ً
عشواء هو ما تكلمت عنه اإلقتباسات وانتقدته ،بينام أي مطّلعٍ عىل نظرية التطور يُدرك مدى خطأ هذا الكالم ومدى
أي عا ٍمل
جهل الكاتب بآليات عمل التطور التي ال تعتمد أب ًدا عىل العشوائية واإلحتاملية بهذا الشكل املضحك ،فال يوجد ُّ
أوفاهم لنظرية التطور يقول بالصدفة أو يعتمد عليها ،وهذا نو ٌع آخر من الخداع ،حيث بالغ الكاتب بذكر الصدفة
ٍ
فكانت محور حديثه!
علمي يفرس
ينتقل الكاتب بعدها لطرح أحجية الـ  DNAوالـ  RNAوالربوتني الكالسيكية ،عىل الرغم من وجود تفسريٍ ٍّ
وجودها بشكلها الحايل عن طريق التطور ،إال أن الكاتب يتجاهله متا ًما ،حيث بات مفهو ًما اليوم أ َّن هذه املكونات
ٍ
املعقدة أتت من أصلٍ
قديم أبسط ،إزداد تعقي ًدا مع مرور الزمن بسبب أخطاء النسخ والطفرات ،وتخصصت
مشرتك ٍ
أشكاله خالل تطورها واصطفائها طبيع ًيا ،وغريت شكلها وتباينت فيام بينها إىل أن أصبح لدينا الـ  DNAو الـ RNA
والربوتني كام هي اليوم.
دليل عىل وجود التصميم ،متناس ًيا أ َّن التعقيد يعترب دليالً عىل
ومن ثم يطرح الكاتب معضلة التعقيد عىل إعتبار أنها ٌ
أقل تعقي ًدا وأعىل إنتاجي ًة وفاعلية من األشياء غري املص ّممة ،متا ًما كام تعكس
غياب التصميم ،فاألشياء املص ّممة تكون ُّ
ٍ
تعقيد بالغٍ غري مربر ،مام يس ّبب الكثري من املشاكل واألخطاء يف عمل الجملة الحية ،مام يؤدي
الحياة التي تحتوي عىل
إىل الخلل واملرض والطفرات واملوت.
ثم ينتقل من خالل طرح التعقيد كحج ٍة عىل وجود التصميم إىل طرح مثال الرجل اآليل يف مغالط ٍة أخرى ،فبعد توسله
الفاسد بالتعقيد ،ينتقل إىل محاكمة األمور بغري صفاتها ،فالرجل اآليل ليس كائ ًنا ح ًيا وال يخضع لإلصطفاء الطبيعي ،فمن
البديهي أال تكون نشأة هذا الرجل اآليل مامثل ًة ومطابق ًة لجمل ٍة حي ٍة كاإلنسان.
رضب من اإلميان الغري مربر،
وبعد طرح كل هذه املغالطات واإلدعاءات ،يقول الكاتب بأ َّن قبول األطروحات العلمية ٌ
وأ َّن قبول النتاج العلمي الرصني املعتمد عىل املنهج العلمي أم ٌر فاسد،
ٍ
ألنه ببساط ٍة هناك فر ٍ
إجابات عليها بعد ،وخامتًا بتشبيه الرجل اآليل باإلنسان ،يف محاولة
اغات معرفي ٍة وأسئل ٍة ال منتلك
لدفع القارئ غري املدرك لكم التدليس السابق يف كالمه إىل إستنتاجه الذي يريده ،وهو املحاججة بالجهل الستنتاج وجود
إل ٍه مص ِّم ٍم ما:
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ٍ «إن كان يتطلب خلق وبرمجة رجلٍ آ ٍيل
 ناهيك،رضا إلنشاء الخلية الحية
ً  فام الذي يجب أن يكون حا،هامد كيانًا ذك ًيا
»عن اإلنسان؟
 يقوم الكاتب بتلخيص األفكار عىل شكل أسئل ٍة يتسم بعضها بالكذب الرصيح واستخدام املغالطات الفلسفية،أخ ًريا
.واملحاججات الفاسدة التي ذكرناها أعاله؛ ونالحظ تكرار كلمة "الصدفة" التي تعترب كلم ًة ديني ًة بامتيا ٍز وليست علمية

أي شكلٍ من أشكال الحياة بسيطًا حقًا؟
ُّ هل ُيعترب
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 فهو،يُعترب جسمك من بني أكرث البنى تعقي ًدا يف الكون
 وخاليا دم وخاليا،عظام
ٍ  تريليون خل َّية100 مكو ٌن من
 نو ٍع200  ويوجد يف جسمك أكرث من،ال ّدماغ وغريها
.من الخاليا
LL
BRAIN CE

،باإلضافة إىل تنوعها ال ّرائع يف األشكال والوظائف
،تشكّل خاليا جسمك شبك ًة رصين ًة ومتامسك ًة
لدرجة أن اإلنرتنت مباليني وحداتها وحواسيبها
 تعترب اليشء مقارن ًة،وكابالتها الفائقة السرّ عة
 وال تستطيع أي ُة،بدرجة تعقيد الجسم البرشي
تقني ٍة من اخرتاع اإلنسان مجاراة قدرة وفاعلية
 ولكن كيف،أكرث الخاليا بدائي ًة يف الجسم
جاءت هذه الخاليا إىل الوجود؟

S
EYE CELL

LL
BONE CE

MUSCLE

CELLS

D CELLS
RED BLOO

rent
200 diﬀe
more than
your
Could the lls that make up ?
kinds of ce form by accident
ly
body real

املختصني؟
ما الذي يق ّره الكثري من
ّ

كل الخاليا الحية إىل مجموعتني
ّ تنقسم
:كبريين

IN OF LIFE
THE ORIG

. ومتثلها كل الكائنات الح َّية عدا الجراثيم، وهي الخاليا ذات نواة:Eukaryotes حقيقيات النوى
. وهي خاليا المتتلك نواة ومتثلها الجراثيم: Prokaryotes البدائيات
 ومبا أ ّن الخاليا، عىل العكس بال ّنسبة للبكترييا،فخاليا البرش والحيوانات وال ّنباتات كلها تعترب من حقيقيات النوى
 يعتقد الكثريون بأ ّن الخاليا الحيوانية وال ّنباتية تطورت ابتدا ًء من الخاليا،حقيقية النواة ت ُعترب أكرث تعقي ًدا من البدائيات
.الجرثومية
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بعض من خاليا حقيقيات النواة قامت بابتالع خاليا
السننيٌ ،
ويف الحقيقة ،يتم تدريس مناه ٍج قامئ ٍة عىل فكرة أنّه ملاليني ّ
أخرى ولكنها مل تهضمها ،زياد ًة عىل ذلك ،تتوسع ال ّنظرية قائل ًة بأ ّن "الطّبيعة الال ذكية" وجدت طريق ًة تغيرِّ بها وظائف
الخاليا املبتلَ َعة ،إضاف ًة للحفاظ عىل الخاليا املتأقلمة داخل الخاليا التي ابتلعتها عندما تنقسم وتتكاثر.

ما الذي يُق ّره اإلنجيل؟
يقول اإلنجيل أنّ الحياة عىل األرض ما هي إال نتاج ٍ
«صحيح أنَّ
ذات واعي ٍة ذك َّية ،لنالحظ منطق اإلنجيل عندما يقول:
ٌ
كل ٍ
كل يش ٍء هو الله» (عربانيني  ،)3:4ويقول يف مقطعٍ آخر« :يا لكرثة أعاملك يا يهوه! كلَّها
بيت يبنيه أحدٌ ،ولك َّن باين َّ
َّ
مخلوقات
ٌ
دبيب من الحيوانات ال يحىص،
بحكم ٍة ُصنعت ،مآلن ٌة األرض من نتاجك ،هذا البحر العظيم الواسع ،فيه ٌ
حي ٌة صغا ٌر مع كبار» (مزمور .)104:24،25

ما الذي تثبته األدلة؟
مكنتنا أبحاث علم الجراثيم من سرب أعامق أبسط خاليا البدائ ّيات ،وأعلن العلامء التّطوريون أ ّن أول الخاليا الح ّية البد
وأنّها كانت تشبه هذا ال ّنوع من الخاليا.
توضح بشكلٍ ال يقبل الشّ ك ،كيف جاءت ُّ
أول خليَّة بدائي ٍة بسيط ٍة إىل
إذا كانت نظرية التّطور صحيح ًة ،فعليها أن ِّ
خالق ،فال ب َّد من وجود أدل ٍة قاطع ٍة عىل هذه الخاليا حتّى يف أبسط
الوجود ،أ ّما إذا كانت الحياة مخلوق ٌة من قبل ٍ
أشكال الحياة ،لِ َم ال نقوم بجول ٍة يف خل َّية من البدائيات ،ولنسأل أنفسنا :كيف ميكن لخل َّي ٍة مثل هذه أن تتكون عن
الصدفة؟
طريق ّ

جدار الخل َّية العازل
للقيام بجول ٍة داخل خل َّية من البدائيات  ،Prokaryotesعلينا أن نتقلّص بالحجم عرشات اآلالف امل ّرات ،وسنجد حينها
قوي ومر ٌن يف نفس الوقت ،وهو الذي يلعب دور الجدار اإلسمنتي العازل املحيط مبصنعٍ ما ،سيكون
أ َّن غالف الخليَّة ٌ
علينا جمع أكرث من  10,000غالف خل َّية ،ووضعها الواحد فوق اآلخر لتحصيل سامكة ورقة كتاب ٍة عاديّة ،لكن غالف
الخل َّية هو بني ٌة أكرث تعقي ًدا وتطو ًرا من مجرد جدا ِر إسمنت ،فكيف هذا؟
مثل الجدار املحيط مبصنعٍ ،غالف الخليَّة يعترب مبثابة در ٍع يحميها من املحيط الخارجي الذي يشكّل خط ًرا عىل مكوناتها
ال ّداخل َّية ،لكن الغالف ليس كتو ًما ،فهو يسمح للخل َّية بالتّنفس ،كام يسمح لجزيئات األوكسجني بالعبور داخل الخل َّية،
أيضا خروج الجزيئات املفيدة للخل َّية منها ،كيف يحدث هذا؟
ومين ُع الغالف ً
تذكّر مر ًة أخرى مثال املصنع ،يجب عليه أن يحتوي عىل رجال األمن الذي يحفظون استقرار وسالمة املصنع ،ويراقبون
ٍ
جزيئات بروتيني ٍة خاص ٍة تترصف بنفس سلوك
ال ّداخل إليه والخارج منه ،كذلك األمر بالنسبة للخل َّية ،فهي متلك يف غالفها
رجال األمن.
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بعض هذه الربوتينات متلك فراغًا بداخلها يسمح مبرور نو ٍع مع ٍني من الجزيئات إىل داخل وخارج الخل َّية ،بعضها اآلخر
ميلك بني ًة ال تسمح إال مبرور الجزيئات باتجا ٍه ٍ
واحد فقط ،وهي متلك موقع استقبا ٍل بشكلٍ مم ّيز تسمح ملوا ٍد معين ٍة
بالتّثبت عىل هذه املواقع ،وملّا ترسو هذه املواد عىل هذه املواقع ،ينفتح الربوتني يف نهاية طرفه اآلخر ،ليقوم بإفراز
حمولته عرب غالف الخل َّية ،كل هذه التّفاعالت تحدث عىل جدار أبسط خل َّي ٍة عىل وجه األرض.
داخل املصنع
تخ ّيل أنّه ت ّم منحك صالحية تجاوز حاج ٍز لرجال أمن الخل َّية ،واآلن أنت داخلها ،املادة الداخل َّية أليَّة خل َّية بدائية متلك
ٍ
مغذيات وأمال ٍح وبعض املواد األخرى الرضورية لتفاعالتها ،وتستخدم الخل َّية تلك املواد إلنتاج ما تحتاج اليه لتكاثرها
أي مصنعٍ منظ ٍّم ومج ّهزٍ ،تقوم الخل َّية بإدارة
ودميومة العيش ،ولكن ضمن مراحلٍ ليست بالعشوائية البتة ،مثلها مثل ِّ
ٍ
تفاعالت الواجب إنجازها.
وتوجيه وتنظيم آالف املواد الكيميائية لتضمن دخولهم يف سلسلة
تقيض الخل َّية وقتًا طويلاً يف تركيب الربوتينات ،فكيف يتم ذلك؟
أولاً  ،تقوم الخل َّية باستخدام عرشين نو ًعا من أحجار البناء األساسية لرتكيب بروت ٍني ما ،وهي تدعى باألحامض األمينية،
ٍ
ماكينات أوتوماتيكي ٍة تقوم برتتيب األحامض األمينية
هذه األحجار توزَّع عىل ما يدعى بالجسيامت الريب ّية ،والتي تعترب
مركزي مربم ٍج ،معظم
حاسوب
أي مصنعٍ تتم إدارته من طرف
ٍ
ٍ
بأشكا ٍل معين ٍة للحصول عىل بروت ٍني معنيٍ؛ مثلها مثل ِّ
وظائف الخل َّية موجه ٌة عن طريق "برنام ٍج حاسو ٍيب" يشبه الشّ يفرة ،ويُعرف بالحمض النووي  ،DNAانطالقًا من الـ
 ،DNAيستقبل الجسيم الريبي نسخ ًة من األوامر املفصلة عن كيفية بناء بروت ٍني معنيٍ.
يحدث يف هذه املرحلة يش ٌء مث ٌري لإلعجاب ،وهو تصنيع الربوتني وفق هيكلٍ ثاليث األبعاد ،تخيل خط إنتا ٍج ،حيث
ٍ
كل قطع ٍة يجب أن تحظى
محرك قطع ٌة بقطع ٍةُّ ،
يت ُّم بناء
باإلتقان وال ّدقة يف التّجميع ليك يعمل املحرك ككل بشكلٍ
عادي ،وبشكلٍ مشابه ،إذا مل يتم تركيب الربوت ٍني بشكلٍ
ّ
صحي ٍح ،لن يقوم بدوره بشكلٍ
عادي ،وقد يؤدي إىل أث ٍر
ٍ
عكيس واإلرضار بالخل َّية.
ٍ
?HOW FAST CAN A CELL REPRODUCE

كيف يقوم الربوتني بإيجاد وجهته ال ّنهائية ابتدا ًء من مكان
انطالقه؟
تسليم"
كل بروت ٍني تصنعه الخل َّية يف داخله "عنوان
يحمل ُّ
ٍ
يتعرف بواسطته عىل الطّريق الذي يجب عليه سلوكه،
ويف الخل ّية يتم تصنيع آالف الربوتينات وإرسالها ،لتصل إىل
وجهتها ال ّنهائية يف أقل من دقيقة!
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Some bacteria can make replicas of themselves within 20 minutes. Each cell copies all
the controlling “computer programs.” Then it
divides. If it had unlimited access to fuel, just
one cell could increase in number exponentially. At that rate, it would take only two days to
produce a clump of cells with a weight more
than 2,500 times greater than that of the
earth.15 Cells that are more complex can also
replicate quickly. For example, when you were
developing in your mother’s womb, new brain
cells formed at the astounding rate of 250,000
per minute!16

Human manufacturers often have to sacriﬁce
quality to produce an item at a fast pace. How
is it possible, then, that cells can reproduce
so fast and so accurately if they are the product
?of undirected accidents

engine is to work. Similarly, if a protein is
not precisely constructed and folded to
exactly the right shape, it will not be able
to do its work properly and may even
damage the cell.
How does the protein ﬁnd its way from
?where it was made to where it is needed
Each protein the cell makes has a built-in
“address tag” that ensures that the protein will be delivered to where it is needed. Although thousands of proteins are
built and delivered each minute, each one
arrives at the correct destination.
Why do these facts matter? The complex molecules in the simplest living
thing cannot reproduce alone. Outside
the cell, they break down. Inside the
cell, they cannot reproduce without the
help of other complex molecules. For example, enzymes are needed to produce
a special energy molecule called adenosine triphosphate (ATP), but energy
from ATP is needed to produce enzymes.
Similarly, DNA (section 3 discusses this
molecule) is required to make enzymes,
but enzymes are required to make DNA.
Also, other proteins can be made only by

”the cell “factory
How Proteins Are Made
Like an automated factory, the cell
is full of machines that assemble
and deliver complex products
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ملاذا تعترب هذه الحقائق مهم ٌة لهذه الدّ رجة؟
ٍ
لجزيئات
الجزيئات املعقّدة ال تستطيع االستمرار والتّناسخ إال داخل الخاليا ،فخارجها ستتفكك ،أ ّما داخلها فإنّها تحتاج
معقد ٍة أخرى لتتفاعل وتقوم بوظيفتها ،عىل سبيل املثال ،هناك أنزمياتٌ معين ّة تحتاجها الخل َّية لرتكيب الوحدة األساسية
رص
للطاقة  ،ATPولكن لرتكيب اإلنزميات ،هناك حاج ٌة للطاقة املختزنة يف جزيئة الـ ً . ATP
أيضا ،الـ  DNAهو عن ٌ
أيضا لتصنيع الـ ٌ ،DNA
مثال آخر ،يتم تصنيع الربوتينات بواسطة
رضوري لرتكيب اإلنزميات ،ولكن اإلنزميات رضوري ٌة ً
ٍ
بروتينات بنفس الوقت.
الخل َّية ،ولكن الخل َّية مكون ٌة من

 .3من أين تأيت ال ّتوجيهات
ملاذا يبدو شكلك هكذا؟ ما الذي يحدد لون عينيك؟ ما الذي يحدد لون برشتك؟ ما الذي يحدد طولك؟ ماذا عن بنيتك
الجسدية؟ شبهك ٍ
بأحد أو كال والديك؟ ما الذي يخرب أصابعك بأن تكون طريَّ ًة يف جانب ،وقاسية يف الجانب اآلخر حيث
يوجد الظفر؟
الصفات
يف أيام تشارلز دارون كانت هذه األسئلة محاط ًة بالغموض ،دارون نفسه كان مسحو ًرا بالطّريقة التي تنتقل بها ّ
وأقل عن الطّرق الت يتم من خاللها
الوراثية من اآلباء إىل األجيال اللاّ حقة ،ولكنه مل يعلم إلاّ القليل عن قوانني الجيناتُّ ،
الصفات ،ولكن ،بذل علامء اليوم عقو ًدا عديد ًة يف دراسة الجينات البرشية والتّوجيهات املفصلة املغمورة يف
توارث ّ
تركيب جزئية الـ  ،DNAوبالطّبع سيبقى السؤال الكبري :من أين أتت هذه التّوجيهات؟
ٍ
ٍ
السنني،
أحداث
يعتقد التّطوريون بأ ّن الـ DNAوتوجيهاته املشيفرة جاءت مبجرد
وصدف غري موجه ٍة عرب ماليني ّ
دليل عىل التّصميم يف جزيئة الـ  DNAوال حتّى يف املعلومات التي يحملها وينقلها وال حتّى يف
ويقولون أنّه ال يوجد ٌ
طريقة عمله.
باملقابل ،يقرتح اإلنجيل أ ّن تكوين – وحتّى توقيت تكوين– األعضاء املختلفة لجسم الكائن الحي كان مقد ًرا ومكتوبًا
عند يهوه.
أي يش ٍء يدل
إن كانت نظرية التّطور صحيح ًة ،فال بد أن تكون جزيئة الـ  DNAجاءت عرب ّ
الصدفة املجردة ،وال يوجد ُّ
مسبق لها ،وإن كان اإلنجيل صحي ًحا ،فال ب َّد أن تحمل جزيئة الـ  DNAدليلاً قويًا عىل التّصميم
تصميم
عىل وجود
ٍ
ٍ
املسبق من قبل عقلٍ وا ٍع ذيك.
ٍ
متحف ليك نطّلع عىل كيفية
كثب عىل خل َّي ٍة واحد ٍة عند اإلنسان ،تخيل أنّنا ذهبنا يف رحل ٍة إىل
دعنا نلقي نظر ًة عن ٍ
عمل الخل َّية ،وهذا املتحف هو يف الحقيقة خل َّي ٌة واحد ٌة ولكن مكرب ًة  13مليون مرةً ،يبلغ حجم هذا املتحف ملع ًبا لكرة
القدم يتّسع لسبعني ٍ
ألف من املتفرجني.
ندخل هذا املتحف ونتفاجأ بالترّ اكيب الغريبة التي تعمل بشكلٍ كف ٍء ج ّدا .ونجد يف منتصف هذا املتحف ما يعرف
بال ّنواة .فلنتجه إىل هذه ال ّنواة لرناها عبار ًة عن كر ٍة كبري َة الحجم وحينام ندخل هذه الكرة عرب غشاءها ال ّنووي.
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كل
ُّ ، املرتبة عىل شكل أزوا ٍج متامثل ٍة تختلف يف أطوالهاChromosomes يحتل معظم حيز ال ّنواة ما يعرف بالصبغ ّيات
ٍ
 ترى كل، وعندما تقرتب أكرث، فيبدو وكأنّه قطعتي نقانق متصلتني م ًعا،مضغوط يف املنتصف
صبغي يحتوي عىل مرك ٍز
ٍ
 الخطوط العرضية هي الحواف،أيضا
مقس ٌم إىل
ً  وتقسم هذه الخطوط العرضية خطوطًا طولي ًة،خطوط عرضي ٍة
ّ صبغي
ٍ  أي أنّها مرتب ٌة، والخطوط الطّولية هي بكراتٌ داخل هذه امللفات،مللفات طويل ٍة ج ًّدا
ٍ
عريض باإلضافة
بلف
الخارجية
ٍّ
ٍ إىل
.لف طويل
ٍ
مهندس لهذه
 فهل ترى اقرتاح عدم وجود،"أحد الكتب العلمية يصف الرتتيب املنظّم هذا بـ"عمل هندس ٍة إستثنايئ
ٍالهندسة يبدو معقولاً ؟ لو كنت داخل متج ٍر ووجدت ماليني املنتجات منظم ًة بشكل
مرتب ج ًّدا بحيث يسهل عليك
ٍ
 فهل ستفرتض أ َّن ال أحد قام بتنظيم هذا املتجر؟،أي منت ٍج
َّ انتقاء
 وحينام تُدليها بني أصابعك ترى أنّها مكون ٌة من،وأنت يف داخل املتحف تدعوك إشار ٌة لتجرب طول هذه الخطوط
ٌ
ملفوف عىل
 فيبدوان وكأنّهام سلّ ٌم، وتصل بينهام قط ٌع عرضي ٌة صغري ٌة عىل طولهام،محورين ملتفني أحدهام عىل األخر
 ما الذي يفعلوه؟ ما الغرض من كل هذا؟،قاعدي
زوج
ُّ ،نفسه بشكلٍ حلزوين
ٌ
ّ كل درج ٍة من هذا
ٌ السلم تسمى
 والجزء الثاين يتبع، األول يتبع ألحد محوري السلّم، من قسمنيDNA تتألف كل درجة من درجات سلّم الحمض ال ّنووي
 فإذا كان جزء درجة السلّم،C  والنوعG  والنوعT  والنوعA  وهناك أربعة أنوا ٍع من تلك األجزاء النوع،للمحور اآلخر
 وG وA  وإ َّن تسلسل هذه القطع،G  فيكون جزؤه اآلخرC وإن كان، A  فيكون جزؤه اآلخر من النوعT من النوع
 ميكن وصفها بشيفر ٍة، أي أنّها وبتعبريٍ أخر، هو ما يحدد الكثري من العمليات واألمور التي تُسيرِّ نشاطات الخل َّيةC وT
.دقيق ٍة ج ًّدا تحتويها الخل َّية
If this skyscraper must collapse because it has a ﬂimsy
foundation, must not the theory of evolution collapse
because it has no explanation for the origin of life?

a cell, but a cell can be made only with
proteins.1
Microbiologist Radu Popa does not
agree with the Bible’s account of cre1 Some of the cells in the human body are made up
of about 10,000,000,000 protein molecules11 of several hundred thousand diﬀerent kinds.12

FACTS AND QUESTIONS
Fact: The extraordinarily complex molecules
that make up a cell—DNA, RNA, proteins—seem
designed to work together.

˛

Question: What seems more likely to you? Did
unintelligent evolution construct the intricate
machines depicted on page 10, or were those
machines the product of an intelligent mind?
Fact: Some respected scientists say that even
a “simple” cell is far too complex to have arisen
by chance on earth.

˛

Question: If some scientists are willing to speculate that life came from an extraterrestrial source,
what is the basis for ruling out God as that
Source?

12

THE ORIGIN OF LIFE

ation. Yet, in 2004 he asked: “How can
nature make life if we failed with all the
experimental conditions controlled?”13
He also stated: “The complexity of the
mechanisms required for the functioning
of a living cell is so large that a simultaneous emergence by chance seems impossible.”14
What do you think? The theory of evolution tries to account for the origin of life
on earth without the necessity of divine
intervention. However, the more that
scientists discover about life, the less likely it appears that it could arise by chance.
To sidestep this dilemma, some evolutionary scientists would like to make a
distinction between the theory of evolution and the question of the origin of life.
But does that sound reasonable to you?
The theory of evolution rests on the
notion that a long series of fortunate accidents produced life to start with. It then
proposes that another series of undirected accidents produced the astonishing diversity and complexity of all living things.
However, if the foundation of the theory
is missing, what happens to the other theories that are built on this assumption?
Just as a skyscraper built without a foundation would collapse, a theory of evolution that cannot explain the origin of life
will crumble.
After brieﬂy considering the structure
and function of a “simple” cell, what do
you see—evidence of many accidents or
proof of brilliant design? If you are still
unsure, take a closer look at the “master
program” that controls the functions of
all cells.

 التي اخرتعها العلامء يفMorse Code هل تعرف شيفرة مورس
القرن التّاسع عرش ليك يتمكّنوا من التّواصل عرب التّلغراف؟ تلك
) واملستعرضة.(  النقطة:الشّ يفرة مل تكن تحتوي إلاّ عىل حرفني
 كانت تستخدم لتشفري عد ٍد هائلٍ من، وعىل ال ُّرغم من ذلك،)-(
ٍ
A :حروف هي
 فيحتوي عىل أربعة، أ ّما الحمض ال ّنووي،الكلامت
 والترّ تيب الذي من خالله ينتج شيفر ًة مع َّين ًة يُس َّمى،T وC وGو
 ويحتوي، ويسمى مجموع املر ِّمزات بالـجني،Codon بالـمر ِّمز
 تُرتب هذه الجينات، حرف27000 كل ج ٍني عىل ما يقارب الـ
ُّ
 وعندما يكون،بالطّريقة التي ذكرناها يف األعىل يف الصبغيات
 يعرف هذا الكتاب،كامل
ٌ كتاب
ٌ  يكتمل لدينا، صبغي23 لدينا
 وهذا الجينوم من شأنه أن يحوي عىل الشيفرة،باسم الجينوم
ٍ
.تعقيد
الكاملة لصناعة إنسانٍ كاملٍ متا ًما بكل ما يحتويه من
ٍ  فهو يحتوي عىل ثالثة مليار،كتاب ضخ ٌم ج ًّدا
ات من
ٌ الجينوم
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األزواج القاعديَّة ،ولو كان الجينوم موسوع ٌة ما ،منفصل ٍة فستكون موسوع ٌة مؤلف ًة من  428كتاب ،ولو أضفنا ال ّنسخة
كتاب موسوعي ،ولو أردت كتابة الجينوم البرشي كاملاً بنفسك ولوحدك ،فسيكون لديك
الثّانية فسيكون لدينا إذا ً ٍ 856
ٍ
مؤلف؟
عملاً يأخذ وقتك كاملاً بال اسرتاح ٍة أو إجاز ٍة ويستغرق مثانني سن ًة ،فهل وجدت كتابًا يو ًما من دون
لكتاب بهذا الحجم أن يكون موجو ًدا داخل مائة تريليون خل َّية مايكروسكوبية الحجم؟
ومن الطّبيعي أ ّن تتساءل ،كيف
ٍ
ٍ
بأضعاف كبري ٍة.
هذا ما يفوق قدراتنا البرشية
جزيئ ٌة تستطيع الكتابة والقراءة
كيف لجزيئة الحمض ال ّنووي أن تتم قراءتها ونسخها بهذا الشّ كل املوثوق به إىل هذه ال ّدرجة؟ كام قلنا إن كان أحد
السلم  Aفسيكون الجزء اآلخر  ،Tوإن كان  Gفسيكون اآلخر  ،Cوهكذا..
جزأي درجة ّ
السلم الجيني ،بإمكانك أن تستنتج التسلسل اآلخر املقابل ،ولكن األمر
إن علمت تسلسل القواعد ألحد أجزاء درجات ّ
دائم ومتكررٍ ،إذ
املثري لإلهتامم الذي اكتشفه العلامء حول جزيئة الحمض ال ّنووي ،هو أنّها قابل ٌة لالستنساخ بشكلٍ ٍ
وكل من هذين الطّرفني يقوم
السلم الحلزوينٌّ ،
تبدأ عملية االستنساخ بانفصال الطّرف األمين عن الطّرف األيرس يف هذا ّ
ٍ
إنزميات مساعد ٍة لينتج جزيئة ٍ
نووي جديد ٍة مامثل ٍة متا ًما لصورتها قبل أ ّن يتم فصلها،
بإكامل نفسه بواسطة
حمض ٍ
ويكون لدينا جزيئتان ،وتجلب اإلنزميات التي تساعد عىل هذه العملية إحدى القواعد املطلوبة إىل ال ّنواة ليك تكمل
السلم املفرد حتّى يتم نقل جميع القواعد بكامل طولها.
أحد األطراف؛ وتتكرر هذه العملية اإلنزميية عىل طول طرف ّ
بكتاب يقوم باستنساخ نفسه مرا ًرا وتكرا ًرا ،ويف دورة حياة اإلنسان
لذا ،أصبح من املمكن تشبيه الحمض ال ّنووي
ٍ
الطّبيعية يقوم الحمض ال ّنووي بعملية االستنساخ لـ  10,000,000,000,000,000مر ًة بدق ٍة عجيب ٍة.

مباذا تفيدنا هذه الحقائق؟
كل هذه التّوجيهات؟ يقرتح اإلنجيل بأ ّن هذا "الكتاب" ( نقصد الحمض ال ّنووي)
مر ًة أخرى لنسأل أنفسنا ،من أين أتت ّ
ٍ
علمي؟
والكتابة التي متلؤه أتت من
مؤلف يفوق القدرات اإلنسانية ،فهل يعترب هذا االقرتاح بدايئ أو غري ٍ
هل بإمكان اإلنسان أن يبني متحفًا كالذي وصفناه يف األعىل؟ سيواجه اإلنسان صعوب ًة كبري ًة إن حاول ذلك ،ناهيك
عن الحجم الحقيقي له ،فالكثري من األمور التي تخص الجينوم البرشي وطريقة عمله غري معلوم ٍة أو مفرس ٍة لحد اآلن،
وما زال العلامء يحاولون أن يعرفوا أين توجد جميع الجينات وما الذي تفعله بالظبط ،ويف الحقيقة ال تشكّل الجينات
كامل الحمض ال ّنووي ،بل هنالك بعض األجزاء التي أسموها فضالت الحمض ال ّنووي ( ،)Junk DNAولكن مؤخ ًرا ،قاموا
أي درج ٍة يتم استخدامها ،وحتّى
بتغيري هذا املوقف ،فهذه األجزاء تبني أنّها تتحكم يف كيفية استخدام الجينات وإىل ِّ
لو استطاع العلامء أن يبنوا منوذ ًجا كاملاً للحمض ال ّنووي واآلليات التي تقوم بقراءته واستنساخه ،فهل بإمكانهم أن
يجعلوه يعمل كال ّنسخة األصلية منه؟
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قال العامل املشهور ريتشارد فينمن  Richard Feynmanقبل موته بفرت ٍة قصري ٍة« :ما ال أستطيع بناءه ،ال أستطيع فهمه»،
تواضعه الصرّ يح مدهش ،وجملته تنطبق بالضبط عىل جزيئة الحمض ال ّنووي ،ال يقدر العلامء عىل بناء جزيئة الحمض
رص البعض عىل
ال ّنووي بكل ما تحمله من آليات االستنساخ والقراءة ،وال بإمكانهم حتّى فهمها ،وعىل ال ُّرغم من ذلك يُ ُّ
الصدفة العشوائية الغري موجهة؛ فهل يتوافق اقرتاحهم مع ال ّدالئل التي
اقرتاح أ ّن جزيئة الحمض ال ّنووي أتت بطريقة ّ
قدمناها؟
بعض رجال العلم استنتجوا العكس من هذا ،فعىل سبيل املثال ،العالِم فرانسيس كريك  Francis Crickالذي ساعد يف
اكتشاف الطّبيعة املزدوجة الحلزونية لجزيئة الحمض ال ّنووي ،ق َّرر أ َّن هذه الجزيئة منظم ٌة أكرث من أن تأيت بواسطة
ٍ
ٍ
كائنات غري أرضي ٍة رمبا أتت إىل األرض وساعدت يف نشوء الحياة فيها.
عمليات عشوائي ٍة غ ُري موجهة ،واقرتح أ َّن
مجرد
ومؤخ ًرا ،الفيلسوف املشهور أنتوين فلوالذي كان يدعو إىل اإللحاد ألكرث من  50عا ًما ،قلب رأيه يف عامه الواحد ومثانني،
فأظهر إميانًا يحمله بأ ّن ذكا ًء واعيًا كان هو املسؤول عن خلق الحياة ،وقال بأنَّه كان طوال حياته يتَّبع ال َّدليل إىل أين
يقوده وقد قاده ال َّدليل إىل هنا.
حاسوب يف قلب مصنعٍ معنيٍ ،يقوم هذا
ما الذي تعتقده أنت؟ إىل أين يقود هذا ال َّدليل؟ تخ َّيل أنَّك وجدت غرفة
ٍ
ٍ
برمجيات رئيسي ٍة معقَّد ٍة ج ًّدا تو ِّجه العمل يف املصنع بأكمله ،وأكرث من هذا ،يقوم هذا الحاسوب
الحاسوب بتنفيذ
بإصدار األوامر والتّوجيهات إىل جميع اآلالت التي ميتلئ بها املصنع ويقوم بنسخ نفسه وجعل نفسه ونسخته املستقبلية
ٍ
أيضا ،إىل أين يقودك هذا ال ّدليل؟ هل بإمكان الحواسيب والربمجيات أن تولِّد ذاتها بطرقٍ
وصدف
قابل ًة للقراءة وال ّنسخ ً
عشوائي ٍة؟ أم أنّهام ت ّم صنعهام بواسطة كيانٍ ذيكٍّ واعٍ ،دع ال ّدليل يتحدث عن نفسه.
حقائق وأسئلة:
هنديس استثنايئ.
عمل
• حقيقة :الحمض ال ّنووي معبأ يف صبغيات الخليَّة بطريق ٍة حرفي ٍة ج ًّدا تُس َّمى يف بعض األحيانٌ :
ٌ
والتتيب أن ينشأ مبجرد ّصدف ٍة غري مو َّجهة؟
• سؤال :كيف لهذا ال ّنظام رّ
• حقيقة :قابلية الحمض ال ّنووي  DNAعىل استيعاب املعلومات تفوق الحواسيب املستخدمة يف يومنا هذا.
تقني يف الحواسيب ال ميكنه صناعة جها ٍز كهذا ،فكيف ميكن ملاد ٍة غري واعي ٍة أن تقوم بذلك
• سؤال :إن كان
ٌ
متخصص ٌ
لوحدها؟
برشي كاملٍ واملحافظة عليه طوال الحياة.
• حقيقة :يحتوي الحمض ال ّنووي عىل جميع املعلومات اللاّ زمة لبناء ٍ
جسم ٍ
كاتب لها؟ كيف ميكن لهذه الربمجة أن تأيت دون مربم ٍج؟
• سؤال :كيف ميكن لهذه املعلومات أن تأيت دون ٍ
• حقيقة :ليعمل الحمض ال َّنووي يجب أن يتم نسخه وقراءته وتنقيته بوساطة مجموع ٍة من اآلليات الجزيئية املعقدة
دقيق ج ًّدا.
التي تسمى اإلنزميات ،والتي يجب أن تعمل بشكلٍ ٍ
• سؤال :هل حقًا تعتقد أ َّن هذا التَّعقيد الهائل ،وهذه ال َّدرجة من املوثوقية يف آليات العمل بإمكانها أن تأيت من مجرد
الصدفة؟ أال ميكننا اعتبار هذا إميا ٌن أعمى؟
ّ
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يصعب أخذ النص السابق عىل محمل الج ِّد ،بسبب ك ِّم املغالطات واملحاججات الفاسدة التي ترتاوح بني ُمحاججة
ٍ
مختلف وتفاصيلٍ ال عالقة لها بالطرح ،مرو ًرا ُمبحاججة اإلغراق ،ومنها إىل
الرنجة الحمراء التي تلهي القارئ مبوضو ٍع
املفضلة لديه ،إال أننا
توسل السلطة و ُمحاججة رجل القش والتشبيهات الفاسدة ،وبشكلٍ خاص املُحاججة بالجهل وهي ّ
ّ
سنحاول تفنيد كل نقطة يف طرحنا هذا.
تقوم مقدمة هذا الفصل بطرح مغالطة الرنجة الحمراء لتشتيت النظر عن السؤال والقضية املطروحة ،ورمي اإلجابة يف
أي ٍ
إثبات أو تسلسلٍ
منطقي للوصول إليها.
وجهك دون ِّ
ٍّ
فالتعقيد كام سبق ورشحنا ليس دليلاً عىل التصميم بل عىل العكس زيادة التعقيد تعني غياب التصميم واإلرادة ،إ َّن
أبسط وأقرب مساف ٍة بني نقطتني تكون خطًا مستقيماً فكيف ٍ
بخط كثري التعقيد وااللتفافات والتفاصيل أن يكون مصمماً
لتحقيق وظيف ٍة بسيط ٍة ج ًدا وهي الوصل بني نقطتني.
ومن ثم يقوم الكاتب بلعب ٍة خبيث ٍة ،حيث يتكلم عن النواة يف الخلية ومن ثم يتكلم عن نشأة الجسيامت الريبية فيها
مبارشة دون ذكرها ،ليك يوقع القارئ يف الخطأ والشبهة ويقنعه بشكل غري مبارش بأن كالم العلامء املتخصصني بهذا
منطقي وخاطئِ حول نشأة النواة.
املجال يقول كال ًما تاف ًها وغري
ٍّ
وبالنسبة لإلقتباس من اإلنجيل ومحاولة إيهام القارئ بأن هناك ذك ٌر ما للخلية وتكوينها باألنجيل ،أعتقد أن هذه
جانب من التشابه بني
املحاولة بالفعل مثري ٌة للشفقة ،فإذا كنا سنقوم بتشبيه الخلية بالبيت فيجب أن يكون هناك
ٌ
الخلية والبيت ،وال أعتقد أننا نستطيع إيجاد شيئني مختلفني كل ًيا عن بعضهام كالخلية الح ّية والبيت ،وإن حاولنا بجد.
«الخلية الحية ميكن لها أن تشبه صخرة أكرث من شبهها بالبيت».

هل من عاقلٍ يقرأ جملة "لكل ٍ
بيت بناء" أن يفهم منها أن املقصود هو الـ  DNAوالخلية!
ثم ينتقل الكاتب من اقتباس اإلنجيل الذي ال عالقة له بالطرح إىل الوقوع يف ثالث مغالطات دفعة واحدة يف خمسة
أسط ٍر فقط ،حيث يدعي أوالً أن عىل نظرية التطور أن تثبت منشأ الحياة ومن ثم ي َّدعي أن هناك أدل ًة عىل وجود
خالق يف الخلية الحية ،وأخ ًريا إلقاء كلمة الصدفة يف محاولة للتدليس باستخدام محاججة رجل القش ناهيكم عن كونه
ٍ
يفرتض أن الخلية البرشية الحديثة هي نفسها أصل الحياة وأكرث أشكال الحياة بساطة.
وبعد ذالك يأخذنا الكاتب يف رحلة ٍ
غوص بحثًا عن سمكة الرنجة الحمراء ،وأعني بهذه املغالطة اإلغراق ،أي تشتيت
القارئ بطرح ك ٍّم كبريٍ من التشبيهات والصور التي ال عالقة لها بحقيقة األمر ،فكل ما ذكره عن تشبيه الخلية باملصنع
فاسد ،كونه ال يوجد مصن ٌع يتمتع بصفة الحياة وما يتبعها من ٍ
تنفس وتغذي ٍة وتكاث ٍر وموت ،كام أننا لو قبلنا جدلاً بأ ّن
الخلية هي مصنع فهي مصن ٌع غاي ٌة يف الفشل ،وقلة اإلنتاجية والفاعلية مبقابل ك ّم املوارد والجهود والطاقة املبذولة فيه
لجعله فقط قامئًا يعمل والذي ينهار كاملاً عند تعطل أي برغي فيه.
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يل ٍ
ساقط بكل ما فيه من لَغط
أما القسم الثالث واملعنون بـالتايل( :من أين تأيت التوجيهات) ،فهو بشكلٍ كاملٍ وك ٍّ
ٍ
واقتباسات ال عالقة لها بالطرح وحتى الكذب األصلع .إذ أنه ٌ
سؤال فاس ٌد يصادر عىل املطلوب ويضع
وتشابيه فاسد ٍة
ٍ
ٍ
معلومات أصلاً داخل الخلية يف الـ  DNAبينام املوضوع أشبه
توجيهات أو
اإلجابة ضمن السؤال فهو يفرتض أن هناك
بشكل الحجر الناعم الذي تنحته عوامل التعرية ،فنعومة الحجر ليست إراد ًة من الن َّحات أو إراد ًة من الحجر نفسه وال
هي نتيجة معلومات ما.
كل ما يحدث داخل الخلية هو تفاعالتٌ كيميائي ٌة حتمي ٌة ليست مصمم ًة بل منحوت ًة عرب الزمان بواسطة العوامل
الطبيعية املعروفة باالصطفاء الطبيعي.
ٍ
وكمثال عىل التدليس والتجاهل املتع ّمد للحقائق تساؤله عن كاتب الـ  DNAحيث يشبهه مبوسوع ٍة كبري ٍة من آالف
ٍ
ٍ
صفحات مفيد ٍة فقط !
بأحرف عشوائي ٍة ال تُقرأ باستثناء عرش
كل هذه املوسوعة مليئ ٌة
الصفحات ،ولكنه يتناىس أنَّ َّ
كاتب عاقلٍ يقوم بكتابة هكذا موسوعة؟
فهل من ٍ
خالق أحمق.
خالق فهو يثبت وجود ٍ
الكاتب إذا ما أثبت وجود ٍ
وبعد هذه العملية يدرك الكاتب أن القارئ قد يتسائل عن الـ  ،Junk DNAفهو موضو ٌع أصبح من الصعب تجاهله،
أيضا.
فيقوم الكاتب بإنكاره واالدعاء كذبًا بأ َّن له وظيف ٌة وأنَّها باتت معروف ٌة ً
ومن ثم تأخذنا كلامت الكت ّيب يف رحل ٍة موسيقي ٍة لكونرستو مثريٍ للسخرية ،تعزفه آلتي اقتناص االقتباسات خارج سياقها
والتوسل بالسلطة عرب ذك ٍر للعلامء أمثال ريتشارد فينامن و فرانسيس كريك و أنتوين فلو.
ّ
ويختم الكاتب هذا الفصل مبجموع ٍة من املعلومات غري الدقيقة والتدليسات املقصودة ومجموع ٍة من األسئلة ،وسؤايل
هنا :إذا كنا سنأخذ هذا الطرح عىل محمل الجد ،فهل طرح األسئلة هو إجاب ٌة عىل أسئل ٍة أخرى؟
ٍ
خبيث
هل اإلغراق بهذه التساؤالت يعترب طر ًحا ونظري ًة علمي ًة تفسرِّ الظواهر وتقدم شيئًا جدي ًدا أم أنه مج َّرد دفعٍ
ٍ
ومفصل ٍة له دون أدلة؟
استنتاجات مع َّد ٍة
املحصن ليك يقفز إىل
للقارئ غري
َّ
َّ
بهذا ينتهي الرد عىل الفصل الثاين من كت ِّيب "أصل الحياة ،خمسة أسئل ٍة تستحق السؤال" ،وسنتابع بقية األسئلة التي
يطرحها شهود يهوه يف العدد القادم.
Shakek Altaher
Leo Atheo
Lilyan Bassi Bassi
Abdullah Hussein
Lisa Renée Green

Alnajafi Atheistic
الغراب الحكيم
مالك الكفر
John Silver
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ملاذا األطفال لطفاء؟ ملاذا الكيك حلو املَذاق ؟
ٍ
بإجابات مل
الفيلسوف دان دينيت ( )Dan Dennettيأتينا
َطوري
نكن نتوقّ ُعها .حيث يشاركنا اإلجابات من
ٍ
مفهوم ت ٍّ
مستعملاً التّطور يف رشح منطق حالوة وإثارة األشياء وما
شابه.
__________________________

Mckie Theman

ذهبت حول العامل ألَتكلَّم عن داروين ،ويف العادة ما أتكلَّم عنه هو تحوير داروين الغريب للمنطق.
لقد
ُ
هذا املقطع هو من أحد الناقدين واسمه روبرت بيفريل مكينزي ()Robert Beverly MacKenzieوهذا مقط ٌع له أح ُّبه
و أو ُّد أ ْن أرسده لكم:
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McKie Theman

األسايس لصنعِ تلك اآللة الجميلة واملثالية التي معرفَة كيفية
الجهل يستطيع اخرتاع األشياء ،ليك نستطيع أن نُع ّد املبدأ
ّ
بكل بساطة.
صنعها ليست مطلوبة .وفق هذا األساس وبعد مراجعته بعناية نستطيع أن نُعبرِّ عن مفهوم النظرية ِّ
ٍ
كالم الس ِّيد داروين الذي يُح ِّور املنطق بطريق ٍة غريب ٍة فمن الواضح أَنّه يعتقد بأَ َّن الجهل
بكلامت قليل ٍة عن ِ
ولكيّ نُعبرِّ
الخلق .مكينزي 1868
كل إنجازات مهارات
مؤهل متا ًما ألَخذ مكان الحكمة التّامة يف ّ
ٌ
التا َّم
ِ
للمنطق !
غريب
بالضبط ،بالضبط ! إنّه تحوي ٌر
ِ
ٌ
ِ
الصفحات الخلق ّية األسئلة التّالية :
أَ ْو َر َدت إحدى
أي مبنى ليس له ب ّناء؟
 – 1هل تعرف ّ
رسام؟
 – 2هل تعرف ّ
أي لوح ٍة ليس لها ّ
أي سيار ٍة ليس لها صانع؟
 – 3هل تعرف ّ
فوضح بالتفاصيل .
إذا كانت إجاباتك بنعم َّ
غريب للمنطق فعلاً ! فقد ت َظ ّنون أنَّه من الذكاء القول بأ ّن التصميم الذيكّ يحتاج إىل مص ّمم ،لك ّن
كام تَرون ،إنّه تحوي ٌر
ٌ
الخاص بداروين والذي سيبدو
داروين أظهر لنا خطأ هذا االعتقاد ،فام سأتكلّم عنه اليوم هو التّحوير اآلخر للمنطق
ّ
ُمع ّق ًدا يف البداية لك ّنه مه ٌم ج ًدا.
فلنتكلَّم عن سبب عشقنا لكعكة الشوكوال؛ الجواب ألنّها حلوة املذاق.
لنتكلّم عن انجذاب الشباب للفتيات الرشيقات؛ الجواب ألَنّه ّن مثريات.
عن سبب حبِّنا لألطفال؛ الجواب ألنّهم لطفاء.
وباملثل عن سبب متتّعنا بال ُّنكات؛ الجواب ألنَّها مسلّية.
لقد ت َّم فهم هذا كلّه بطريق ٍة معاكسة .وداروين سيرُ ينا ملاذا...
السكر من املواد
فلنبدأ مع (حلو املذاق)؛ فرب ُعم الحالوة يف ف ِمنا هو باألساس كاشف تط ُّور
ً
السكر لكونِ ُّ
خصيصا لكشف ُّ
التي تحتوي عىل طاق ٍة عالي ٍة وهو مرتب ٌط بجزء التفضيل يف الدماغ بشكلٍ ٍ
السكر.
نحب ُّ
جيد لذلك فنحن ُّ
نحب العسل ألنّه حلو املذاق! ال توجد مادة ٌحلوة املذاق يف جوهرها،
هل العسل حلو املذاقِ ألنّه يعجبنا؟ ال بل نحن ُّ
ٍ
صاب بالعمى ،فلن نعرف ملاذا العسل حلو املذاق بل سنحتاج إىل رؤية هذا
فإذا نظرنا إىل ُجزيئات الجلوكوز
كشخص ُم ٍ
بعقولنا.
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لهذا ظننتم بأ ّن حالوة املذاق موجود ٌة قبل أن نتط ّور ث َّم تط َّورنا ليك نستسيغه .فقد فهمتم املوضوع بشكلٍ خاطئٍ فهذا
اليشء مرتب ٌط بنا وقد ُولِ َد معنا ..
وال يوجد يش ٌء مث ٌري بجوهره يف هذه الشابّة ،وهذا من حسن حظِّنا وإلاّ لدخلت الطبيعة مبشكلة :كيف سيت ُّم الجمع
الحل الوحيد هو الهلوسة أو التخ ُّيل!
قردي شيمبانزي؟ وربمّ ا سيقول البعضّ :
بني ّ
هذه طب ًعا ستكون إحدى الطُّرق للوصول إىل هذا االستنتاج ،لكن هنالك طريق ٌة أرسع ،أال وهي أن نربط الشيمبانزي
السابق مث ٌري! وهذا ما يحصل لديه .
بجز ٍء من دماغه يجعله يرى أ َّن ّ
فمنذ ستة ماليني سنة تطورنا نحن والشيمبانزي باتجاهني مختلفني ،فنحن فق ْدنا الشّ عر (إىل ح ٍّد ما) وهذا ما مل يحصل
الجنيس لدينا :
الشيمبانزي.لكن لو ك ّنا ُمشعرين  ،فستكون كرثة الشّ عر مقياس االنجذاب
لَدى
ّ
ِّ
برعم الحالوة تط ّور لدينا ألَجل األطعمة العالية الطاقة
التي ت َحتوي سك ًرا مبعظمها ،ومل يت ّم تصميمه ليك تُستساغ
كعكة الشوكوال .كعكة الشوكوال ليست سوى ُمح ِّف ٌز غري
طبيعي .
ٍّ
هذا املصطلح ابتكره نيكون بريغن  Necon Berganيف
تجربته الشهرية عىل ال ّنوارس التي تحتوي ذكورها عىل
بقع ٍة برتقالية اللّون يف مناقريها تستعملها لجذب اإلناث.
فقد الحظ أنّه بزيادة حجم هذه البقعة فسيجذب الطري
طبيعي لهم .
إناث ًا أكرث وهذا كان محف ٌز غري
ٍ
واآلن لدينا كعكة الشوكوال كمحف ٍز فوق الطبيعي للحالوة
مقاييس جنس ّي ٌة تُع ُّد ك ُمحفز ٍ
ات غري طبيعي ٍة لإلثارة
ولدينا
ٌ
أيضا محف ٌز غري طبيعي ُمتمث ٌِّل بـ (الّلطافة).
ولدينا ً
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الصغار ،فقد
نحب األطفال وال ميكننا كرههم بسبب حفّاضاتِهِم املتَّس َخة مثلاً  .إذًا فهناك ما يجذبنا لألطفال ِّ
فنحن ّ
أظهرت إحدى ال ّدراسات الحديثة مؤخ ًرا أ َّن األ َّمهات تعجبه َّن رائحة حفاضات أبنائه َّن املتَّسخة.
الطبيعة تعمل بطرقٍ عديد ٍة فحتّى لو مل يظهر األطفال بشكلهم الجميل الذي اعتدنا عليه وحتى لو بدوا هكذا :
فام زلنا نجد هذا جميلاً ج ًدا وقتها لكن يف مقاييسنا الحال ّية سنقول" :يا للهول كيف سأعانق هذا! " هذا هو التحوير
الغريب للمنطق.
لت
وأَخ ًريا سننتقل إىل " ُمضحك" .جوايب هو نفس الشيّ ء لك ّن الجواب
صعب وليس واض ًحا كام سيبدو ،لذلك ّ
فض ُ
ٌ
أيضا مل أقل الكثري عنها.
الحديث عن هذه ال ُّنقطة يف اآلخر ولكن ً
إذا أر ْدنا التفكري بشكلٍ
شخصا آخر يفعله) لذلك
عمل
تطوري عن أصعب عملٍ ميكن فعله من نوع (إنّه ٌ
ٍ
صعبَ ..دع ً
ٌ
بعض من زماليئ قد وجدوا اإلجابة لتَعريف كلمة
سيكون من امله ِّم ج ًدا أن نحصل عىل جائز ٍة ما حني ننجح بإنجازهٌ ،
( ُمضحك) بشكلٍ
عصبي ُمرتب ٌط بال ّدماغ مه َّمته أن مينح ال ّدماغ جائز ًة لفعله عملاً سيّئًا،
تطوري ،فستكون اإلجابة :جها ٌز
ٍّ
ٌ
ٍ
بكلامت أُخرىُ ( :متع ُة التصحيح).
أي
ْ
وقت ٍ
وسعٍ عن هذا املوضو ِع لكن ميكنني القول أ ّن هناك فقط بضعة أفعا ٍل تصحيح ّي ٍة
لدي ٌ
ليس َّ
كاف للحديث بِشكلٍ ُم َّ
السخرية لنا هو التَّحكُّم بتشغيل هذا التَّصحيح فيبدو من البداية أ َّن األَمر ليس مضحكًا واآلن
يت ّم ُمجازاتها .ما تفعله ُّ
كفيل بأن يعلِّمنا شيئًا عن " هندسة " الدماغ ومها ّمه الوظيفيّة.
صار مضحكًا أكرث وهكذا ،هذا ٌ
وس ِّم َي "موديل هرييل" و ريجينالد ادمز (عامل نفس) وأنا سنقوم
ماثيو هرييل (عامل حاسوب) كان أ ّول من نرش هذا ُ
بوضع هذه ال ّنظريّات يف كتاب.
شُ ك ًرا جزيلاً لَكم.
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يحتفي الخطاب ال ّديني بتحرير اإلسالم لل ّناس من جاهلية التّفاخر باألنساب واألحساب ،واالرتهان إىل األعامل التّقية
عند تقيم اإلنسان استنا ًدا إىل اآلية القرآنية (إ ّن أكرمكم عند الله أتقاكم) ،وذلك استنا ًدا كذلك ملا جاء يف األثر ال ّنبوي
أعجمي إالّ بالتّقوى) .
(ال فضل لعر ٍّيب عىل
ٍّ
ولكن رسعان ما يتم االلتفاف عىل هذه ال ّنصوص من ِقبل املحتفني بها أنفسهم ،تحت وطئ رضبات الفقه وطيات الترّ اث
املرتاكمة بالخيال الجمعي للمسلمني ،ذلك الترّ اث الذي استحال إىل بستانٍ ينضح باملتعدد واملتناقض من ال ّنصوص التي
يعج بها بستان الترّ اث ذاك،
مُيكن ّ
ألي صاحب غاي ٍة أو مرا ٍد أن يجد ما يُ ّدعم غايته ومراده بواسطة تلك ال ّنصوص التي ّ
ٍ
السفاح،ابن ال ّزنا،ابن الحرام) .
حيث نجد
مصطلحات مثل (ابن ّ
الساحقة من أفراد
ٌ
نصوص قد أخذت تحي ًزا واس ًعا يف الفضاء الفقهي الترّ ايث الذي ال يزال فاعلاً يف وجدان الغالبية ّ
املجتمعات اإلسالمية ،بل وما يزال فاعلاً عىل مستوى التّرشيعات القانونية لتلك املجتمعات ،وذلك عىل ال ّرغم من اآلية
وسع فيه القرآن من مظلة املستحقني لإلرث لتشمل الفقراء واملساكني يف قولهَ ( :وإِذَا
القرآنية أعاله ،ففي الوقت الذي ّ
ُرب َوالْيَتَا َم ٰى َوالْ َم َساكِ ُني فَا ْر ُزقُو ُه ْم ِم ْن ُه َوقُولُوا لَ ُه ْم قَ ْولاً َم ْع ُروفًا) .نجد الفقهاء قد ضيّقوا تلك
َحضرَ َ الْ ِق ْس َم َة أُولُو الْق ىّ ٰ
قصوا منها حتّى ابن املتوىف (ابن ال ّزنا)!
املظلة ل ُي ّ
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فال ّدين الذي يفخر أتباعه بأنّه أىت ليحرر ال ّناس من عنجهيات ال ّنسب ونرجسيات األعراق ،استحال عىل أيدي أتباعه
أنفسهم إىل دينٍ مينح الحقوق ويغتصبها بنا ًء عىل هذا ال ّنسب الذي يزعم فيم حرض االحتفاء به أ ّن اإلسالم ه ّمشه
وأقصاه ،فاإلنسان املولود من غري (عقد زواج) يُس ّمى باسم ابن الحرام ،رغم أنّه ال ذنب له يف هذا (الحرام) حتّى يُلصق
به إلصاقًا اسم ًيا أبويًا ال فكاك له منه ،ويُحرم مبوجبه من املرياث ،بل ويشرتِط بعض الفقهاء فيذهبون إىل منعه من
والصالة بال ّناس وإخراجه من أرومة العدو إىل أرومة املجروح فيهم ،بل واتهامه بأنّه كالبهيمة بال رو ٍح وال أمل
الشّ هادة ّ
اإلسالمي املعروف (مح ّمد أبو القاسم حاج حمد) يف كتابه (ترشيعات األرسة يف اإلسالم) والذي
يف صالحه كام ذكر املفكر
ّ
قال فيه (:من املنطق توايل نصوص القرآن املجيد املكنون الكريم فالله يخربنا بحقيق ٍة أ ّن ابن ال ّزنا ال ت ُوهب له ال ّروح،
فغال ًبا ما تكون قد ُسلبت نعمة ال ّروح من والديه لحظة ال ّزنا وإن كانت ال ّروح فيهام من قبل ،فال يزين ال ّزاين إن كان
مؤم ًنا برو ٍح إالّ وتكون ال ّروح قد فارقته كام تكون قد فارقت ال ّزاين لحظة ال ّزنا فكيف يكون األمر تجاه مثرة الخطيئة؟
هكذا نجد أبو القاسم حاج حمد ـ أحد أبرز املفكرين املج ّددين بساحة الفكر اإلسالمي املعارص وأكرثهم إنتا ًجا معرف ًيا ـ
يحكم باسم القرآن والله عىل اإلنسان املولود بدون (عقد) زواج بأنّه ابن ومثرة خطئه وأنّه ال روح فيه مبنتهى البساطة،
بل ويذهب (حاج حمد) إىل أبعد من ذلك ويصفه ـ أي ابن ال ّزنا ـ بالفاجر ويشبهه بالبهيمة كام سرنى الحقًا .وإمعانا
شق عصا الطّاعة عىل والده كُف ًرا بنبوته،
من املفكر (حاج حمد) يف احتقار (أبناء ال ّزنا) يُلحق بأرومته ابن نوح الذي ّ
ويستدل (حاج حمد) عىل هذا بأي ٍة من القرآن تقول( :رضب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نو ٍح وامرأة ٍ
ّ
لوط كانتا تحت
عبدين من عبادنا صالحني فخانتهام ،فلم يُغنيا عنهام من الله شيئًا وقيل أُدخال ال ّنار مع ال ّداخلني) ،حيث يقول (حاج
(عمل غري صال ٍح) ،وقال الله امرأة نو ٍح ومل يقل زوجة
حمد) يف تلك اآلية( :وقال الله عن تلك املرأة املنسوبة لنو ٍح أنّها ٌ
وواضح أ ّن تلك املرأة مل تتب إىل الله حتّى يتطهر رحمها فتنمو فيه نطفة التّوبة {وقيل ادخال ال ّنار مع ال ّداخلني})) .
نو ٍح،
ٌ
ويواصل املفكر اإلسالمي (حاج حمد) عملية االستدالل بالقرآن ل ُي ِّربر رؤيته ال ّدونية (ألبناء ال ّزنا) فيستحرض اآلية التي
تقول (:ذ ِّري َة من حملنا مع نو ٍح أنّه كان عبدا ً شكو ًرا) فيقول (حاج حمد) بشأنّها( :وهنا اإلشارة إىل من هم مع نو ٍح ال
صالح يُنتظر منهم ،ويُوِرد
إىل نو ٍح نفسه) .ليُد ِّعم قوله بأ ّن أبناء ال ّزنا ـ كابن نوح ـ حسب زعمه ـ ال خ ٌري يُرتجى وال ٌ
عمل ٌ
السياق أي (حاج حمد) ـ آي ًة أخرى تقول( :أولئك الذين أنّعم الله عليهم من ال ّنبيني من ذ ِّرية آدم وممن حملنا
يف ذات ّ
مع نو ٍح ومن ذ ِّرية إبراهيم) حيث يقول(حاج حمد) يف قراءته لتلك اآلية(( :فهنا الذِّرية من آدم ومن إبراهيم ،أ ّما نوح
الذي يأيت بينهام فاإلشارة ليست إليه ولكن إىل ّممن حملنا مع نوح)) .
رش باإلشارة إىل ذ ِّرية نوح والتي تقول( :ولقد أرسلنا نو ًحا وابراهيم
رصحت بشكلٍ مبا ٍ
ث ّم يورد (حاج حمد) بعد ذلك آي ًة ّ
وجعلنا يف ذ ِّريتهام ال ّنبوة والكتاب) ،ليقول بأ ّن تلك اآلية ال تتناقض وما ذهب هو إليه من أ ّن ال ذ ِّرية لنوح ،وأ ّن اإلشارة
هنا إىل أ ّن نو ًحا هو األب الثّاين للبرشية (بعد آدم) .ما يُريد (حاج حمد) قوله هنا هو أ ّن ابن ال ّزنا هو ٍ
عاص بالفطرة
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حتّى ولو ترعرع يف كنف األنبياء واألتقياء كابن نوح ،وما حرصه عىل تأويل اآليات أعاله عىل أنّها آياتٌ ت ُ ْن ِسب (ابن نو ٍح
أخالقي من (حاج
املُفرتض) إىل غري نوح إالّ لتسويغ وجهة نظره املتعلقة بدونية (أبناء ال ّزنا) من ال ّناحية ال ّدينية يف ابتزا ٍز
ٍّ
توظيف براغاميتٌّ بل وانتهازي.
أقل ما يوصف به أنّه
حمد) للكيفية التي يتعا َمل بها مع ال ّنصوص وتوظيفه لها عىل نح ٍو ّ
ٌ
وبغض ال ّنظر عن مراده عن
وبغض ال ّنظر عن مدى ص ّحة قراءة (أبو القاسم حاج حمد) لتلك اآليات وتأويله لهاّ ،
ولكن ّ
أخالقي أو عقال ٌين) ملوقفه
(منطقي أو
ابن نو ٍح أنّه ابن زنا وال عالق ًة بيولوجي ًة بينه وبني نوح أصلاً  .هل ملفكرنا تربي ٌر
ٌ
ٌ
هذا من (أبناء ال ّزنا) بعيدا ً عن التّربير ال ّديني؟ إذ من حق (حاج حمد) ال ّنظر إليهم عىل أنّهم شياطني أو َخبَثٌ ال روح
طيب َة فيهم ،لكن ليس من حقه اضطهاد حقوقهم القانونية كاملرياث وغريه بنا ًء عىل رؤيته امليتافيزيقية تلك ،فهم أمام
مطالب بألاّ يكتفي
رش حتّى ولو كنت أنت تنظر إليهم مبنظارك ال ّديني كبهائم! لذلك فهوـ أي حاج حمد ـ
ٌ
القانون ب ٌ
بال ُحجج ال ّدينية بل يجب أ ّن يُ ِّربر لنا منطق ًيا وأخالق ًيا هذه ال ّنظرة ال ّدونية منه تجاه (أبناء ال ّزنا) وحرمانهم من املرياث
رب ال تذر عىل األرض من الكافرين ديارا * إنّك
بل واإليحاء باستحقاقهم للخسف كام يوحي استحضاره آلية (وقال ٌ
نوح ّ
إ ّن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إالّ فاج ًرا كفّا ًرا).
A.A.M

السؤال هنا سيكون عن ذنب االبن؟ واإلجابة تكمن يف قياس
يُجيبنا (حاج حمد) فيقول يف كتابه املُشار إليه أنفًاّ :
((لعل ّ
معنى ال ّزنا نفسه ،فابن ال ّزنا يُولد بحسبانه بهيم ًة وإذا كانت البهيمة تُحاسب فإنّه يُحاسب ،غري أنّنا ال نعرف للبهيمة
حسابًا فهي تأيت ما هو خطأ يف حسابنا ولكن ليس يف حساب الله لها ،فابن ال ّزنا قابل "بحكم أنّه ال روح فيه" ألنّه يعيث
يف املجتمع فسا ًدا وليس حسابه كحساب ذوي األرواح ،غري أ ّن مشكلته الكربى تظل يف عدم قدرته عىل التّسامي ال ّروحي
ألنّه ال روح له ،وإن َصلُح كان يف ذلك الخري كلّه وإن أفسد فإن ذلك أقرب إىل طبيعته البهيمية)) انتهى االقتباس.
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فالسؤال كان عن ذنب االبن
والحقيقة فإنّني وأل ّول مر ٍة أقرأ إلنسانٍ يُراوغ يف إجابة سؤاله ونفسه من طرحه عىل نفسه! ّ
يف اضطهاده ورغم ذلك يأيت الجواب بأ ّن ابن ال ّزنا بهيم ٌة وال روح له وال خ ٌري يُنتظر منه إالّ عىل نح ٍو ناد ٍر ِ
وشبه مستحيل،
األمر يُشبه إجابة قاتلٍ عن سؤا ٍل ُو ِّج َه ل ُه عن دافع القتل فيجيب القاتل :أل ّن املقتول كان يستحق ذلك .فاإلجابة ال تعدو
(لف ودورا ٌن) ،إذ ملاذا هو يستحق ذلك؟كام أ ّن جوهر سؤال (حاج حمد) هو ملاذا ابن ال ّزنا يعترب بهيمة؟
عىل أن تكون ٌ
وملاذا ال يُعطيه الله رو ًحا كباقي البرش وهو من ال ذنب له يف خطيئة أبويه؟
الصيغة الواضحة ،ألنّه بحكم موسوعيته واطالعه عىل الفكر الغريب واإلنساين
السؤال بهذه ّ
لكن لن يطرح (حاج حمد) ّ
أخالقي أو عقال ٍين ٍ
واحد يُ ِّربر حرمان طفلٍ أو إنسانٍ من حقوقه
منطقي أو
الس ّيام ببعده الحقوقي سيحار جوابًا ،فال سبب
ٍ
ٍ
الكاملة التي يتمتع بها إخوته ،فقط أل ّن املضاجعة التي أىت مبوجبها إىل الوجود مل تتضمن ورق ًة أو شهو ًدا وإشها ًرا،ال أريد
مختلف سبق لنا وأن عالجناه يف مقال ٍة بعنوان(:مفهوم املؤسسة ال ّزوجية
التّطرق إىل مفهوم ال ّزواج ال ّديني فهذا موضو ٌع
ٌ
يف ال ّنص القرآين) ،ولك ّنني أريد هنا أن أتساءل حول مدى أخالقية ومنطقية وعقالنية ربط املنظومة الحقوقية باألنساب
أو بالطّرق التّي تتم بها املضاجعات أو املامرسات الجنسية لآلباء بغض ال ّنظر عن ماهية تلك املضاجعات هل متت بورق ٍة
أم بدون ورقة زواج ،فحتى لو سلّمنا جدلاً بأ ّن ال ّزنا (حرام وجرمية) فام هو ذنب من مل يرتكب تلك الجرمية؟ وهل يُج َّرد
لجرم مل يرتكبه هو؟ وملاذا يُعاقَب (ابن ال ّزنا) بالحرمان
من إنّسانيته ليتحول إىل (شئٍ أو بهيمة) ّ
أقل من اإلنسان نتيج ًة ٍ
حصصا أكرب من إخوته نتيج ًة لجرم والده بحقه والذي ألصق به هذا املس ّمى املحرج؟
من املرياث بدلاً من أن ت ُفرض له
ً
فلامذا ال يُح َرم األب باعتباره ال ّزاين واملجرم ـ من ماله بدلاً من حرمان ابنه الذي أىت نتيج ًة لزناه  -من مرياثه؟ اإلنسان
يظل إنسانًا حتّى ولو زىن هو ،ناهيك عن زنا أبيه ،اإلنسان حتّى القاتل ال يحق ٍ
ألحد إخراجه من أرومة البرش فام بالك
باألبرياء ،فالقاتل يُعامل بال ّرأفة حتى وهو يُق َّدم للمشنقة ويُتحرى قدر اإلمكان تخفيفًا آلالمه ال ّنفسية بل والبدنية عرب
ترسيع عملية الشّ نق بالحبل أو بغريه .
يُبرَ َّر هذا اإلجرام الفقهي بحق (أبناء ال ّزنا) بحرص اإلسالم (الفقهي طب ًعا)عىل حفظ األنساب ونرش قيم الفضيلة والعفة
حرب مبعارك البعض من أجل العفّة والفضيلة؟ وهل يجوز
يف املجتمع .ولكن ما ذنب هؤالء البرش حتّى يُتّخذوا كأدوات ٍ
تحويل اإلنسان إىل (شئٍ ) أو أدا ٍة أو عظ ٍة أو عرب ٍة لل ّرد عن جرمي ٍة هو مل يقرتفها ،بل العكس وكأنّه هو أكرب املتأذين منها؟
ث ّم هل حقًا حرمان (أبناء ال ّزنا) من املرياث ميثل إجرا ًء يُضا ِعف من عفّة املجتمع ويُحافظ عىل قيم الفضيلة به ؟ ال أعتقد
عام دون أ ّن تتوقف ظاهرة
ذلك ،فتلك املفاهيم الفقهية التي تضطهد (أبناء ال ّزنا) استمر تفاعلها قانون ًيا ألكرث من ألف ٍ
اإلنجاب (سفا ًحا) ،بل معظم هؤالء األطفال مُيثلون بالغ البعبئاً بال ّنسبة لألب أو األم لذلك فرسعان ما يتم التّخلص منه
ليستحيلوا إىل مجهولني بال ّنسبة لهذين األبوين ،وبالتّايل تنعدم هنا إمكانية أن مُيثل اضطهاد املجتمع ألبنائهم املولودين
سفا ًحا عقوب ًة لهام،أي لهؤالء األبوين .ث ّم هل الفضيلة والعفّة مفاهي ٌم فوقي ٌة متعالي ٌة إلهي ٌة حتّى يُض َّحى من أجلها
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باإلنسان؟ أم أ ّن الفضيلة والعفة مفاهي ٌم إجرائي ٌة لخدمة اإلنسان وبالتّايل يجب أ ّن ال يتم مبوجبها التّضحية باإلنسان
وحرمانه من املرياث وتهميشه ولفظه اجتامعيًا كام يحدث (ألبناء ال ّزنا) باسم الفضيلة والعفة والتّطهر؟
إ ّن العفة والفضيلة ليست يف اضطهاد اإلنسان بسبب نسبه وحسبه أو س ِّمها الطّريقة التي أىت بها للوجود ،ولك ّنه يف
أي ٍ
أساس كان ،العفة والفضيلة واألكرث
محاربة هذا االضطهاد عرب كفالة املساواة قانون ًيا بني جميع البرش دون متيز ،عىل ّ
أخالقي ًة فيام يجب أن نفعله تجاه تلك الرشيحة االجتامعية املستضعفة هو أن نحفظ أنسابهم أو باألدق ـحقوقهم
كإثبات ٍ
ٍ
وحيد لألبوة وليس ورق ًة أو عقد زّواج! يجب أ ّن يتم التّعامل مع اإلنسان
األبويةـ عرب اتخاذ الحمض ال ّنووي
كإنّسانٍ مجرد .ال تقليل من إنسانيته تلك ،بسبب نوع الطّريقة التي أىت بها إىل الوجود .فطاملا ثبت عرب فحص الحمض
ال ّنووي أ ّن هذا اإلنسان بيولوج ًيا ينتمي إىل (س) من ال ّناس فهو يتمتع بكافة الحقوق التّي يجب أ ّن يتكفل بها (س)
أبويًا مبا فيها املرياث ،وهذا ما يُعمل به اليوم يف البلدان التّي تتمتع بسيادة حكم القانون وتستند إىل مرجعية حقوق
اإلنسان العاملية .
بالسيطرة.
م ًعا ضد ّ
كل سلط ٍة ظالمي ٍة متنع العقل اإلنساين من الوصول إىل نور الح ِّرية ح ًّبا يف االستبداد وتعلقًا ّ

https://www.facebook.com/TheEnlightenedMinds
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حرج
بعد ظهور الحقائق العلم ّية يف علم األج ّنة ومبا ال يدع مجالاً للشّ ك ،وتق ّبل األوساط العلم ّية لها ،فقد خلق ذلك ً
كب ًريا لدى األوساط الدين ّية ،حيث كان ذلك مخالفًا ملا ورد يف نصوص كتبهم ،ما يكشف عن جهل ما ورد عن علم
األج ّنة يف تلك الكتب الدين ّية.
لكن املؤمنني مل تكن لديهم الجرأة الكافية لالعرتاف باألخطاء العلم ّية التي وقعت فيها كتبهم ،فعندما ُصدم املؤمنون
بالحقائق العلمية واجهوها يف البداية باإلنكار وال ّتكذيب وطمس الحقائق ،لكن تلك املحاوالت مل تجد نف ًعا ،ومل ت ِنث
توصل إليه ،فقد سطعت العلوم ،وسيطرت عىل املدارس والكتب واإلذاعات املسموعة واملرئية
العلم عن البوح مبا ّ
وشبكة (االنرتنت) ،ح ّتى أصبحت واق ًعا ال مف ّر منه ،وبات إنكارها من الحامقة والجهل.
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والسندان ،فإ ّما أن يك ّذب الحقائق العلمية فيضحك ال ّناس عليه ،أو يك ِذب
ومن هنا فقد أصبح املؤمن بني املطرقة ّ
الدّ ين فيكفر!!
أي ٍ
قول ُيو ّفق
وهذا الصرّ اع الذي يدور يف نفس املؤمن ،رصا ٌع بني العقل والعاطفة ،و قد أصبح يف حري ٍة من أمره ،ينتظر ّ
بني العلم والدّ ين؛ ح ّتى يريح ضمريه .
الحظ بعض املرتزقة تلك الظّروف ال ّنفسية التي مي ّر بها املؤمن بسبب ال ّتضارب بني العلم والدّ ين ،فاستغلّوها وخرجوا
ٍ
ٍ
ومبغالطات وأكاذيب أحيانًا ،فتار ًة يأتون بأكاذيب علمية ،كقولهم إنّ العلم قد اكتشف أنّ
بفلسفات عجيب ٍة غريبة،
لنا
انشق نصفني ...إلخ ،أو يقومون بوضع معانٍ جديد ٍة للكلامت،
للقلب عقلاً  ،أو يقولون إنّ (ناسا) قالت إنّ القمر قد ّ
معنى جديدً ا ،وقالوا إنّها تعني دودة العلق،
فعىل سبيل املثال :كلمة (علقة) تعني يف اللّغة الدّ م الجامد ،فوضعوا لها ً
أو باملغالطات ،مثال عىل ذلك :عندما يتكلّم القرآن ،ويقول( :يك ّور اللّيل عىل ال ّنهار) يقولون إنّ القرآن قال إنّ األرض
كرويّة ،لكن ما نشاهده يف اآلية أنّ الّذي وقع عليه فعل ال ّتكوير هو اللّيل ،أي يدور كام تكور العاممة ،أي إنّ اللّيل
يدور عىل األرض.
اإلعجاز العلمي يف القرآن والس ّنة :
جاء ما يُس ّمى باإلعجاز العلمي؛ ليحاول ترقيع تلك
والسنة ،فأينام
الفضائح العلمية التي ُذكرت يف القرآن ّ
السنة،
وجدت كلمة (إعجاز علمي) يف القرآن أو يف ّ
إذهب إىل تفسري اآلية يف كتب ال ّتفسري ،أو رشح
ْ
الحديث لرجال الدّ ين قبل اكتشاف العلم ،ستجد أنّ
هناك فضيح ًة علمي ًة يف الحقيقة ،فأصحاب اإلعجاز
العلمي ال يرشحون مفهو ًما من اآلية أو من الحديث،
بل يضعون مفهو ًما جديدً ا لهام بنا ًء عىل ما اكتشفه
العلم الحديث ،ويُقحمون ذلك املفهوم عىل اآلية
بطريق ٍة غري مقبولة ،ويح ّملونها ما ال تحتمل.
A.A.M
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الصلب والترّ ائب)
سنتحدث هنا عن اآلية الّتي تقول( :فلينظر اإلنسان مماّ خلق ،خُلق من ما ٍء ٍ
دافق ،يخرج من بني ّ
سورة الطّارق اآلية من  5إىل .7
الصلب :هو الظّهر
ّ
الصدر محل القالدة
الترّ ائب :عظام ّ

الصلب والرتائب) أي منهام ،وهو أنّ مني الرجل يخرج من
خالصة تفسري اآلية من كتب ال ّتفسري :إنّ قوله (من بني ّ
الصلب ،ومني املرأة يخرج من الترّ ائب.
ّ
وبعدما اكتشف العلم الحديث أنّ املني يخرج من الخصية ،وأنّ البويضة تخرج من املبيضني ،فقد قال أصحاب
الصلب والترّ ائب) ال تعني منهام ،بل من بينهام ،أي مكان بني هذا وهذا ،ثم قال:
اإلعجاز العلمي :إنّ قوله (من بني ّ
السادس !!!
إنّ الذي يخرج من بني عظام الظّهر وعظام ّ
الصدر هي خصية الجنني يف الشّ هر ّ
الصدر ،ثم يضعون لنا
فنجدهم يقولون :إنّ الخصية تك ّونت فوق الغدّ ة الكظرية ،وتار ًة أخرى يقولون :إنّها نزلت من ّ
علمي.
رسماً ليس له ٌ
أصل ٌ
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السابقة التي
ثم يتحدثون عن علم األج ّنة ويشتتون املوضوع ويذهبون به بعيدً ا ،ويأتون بأساطري ومفاهيم األمم ّ
ثم يرشحون خروج املني علميا ،ويتكلمون عن تلك املعلومات ،وكأنّها حقيق ٌة علمي ٌة
أخطأت يف علم األج ّنة ،ومن ّ
يعرفها املسلمون منذ بزوغ اإلسالم ،ويتجاهلون ما ذكره علامء ال ّتفسري وعلامء الحديث الذين أجمعوا عىل أنّ املني
ثم وعىل عجالة يقومون باستبعاد اآلية (وإذ أخذ ر ّبك من بني آدم من ظهورهم ذ ّريتهم ) }
يخرج من الظهرّ ،
تختص بإخراج الذرية ال بخروج املني،
األعراف  { 172واألحاديث التي ذكرت إخراج ال ّذرية من الظّهر ،وحجتهم أنّها ّ
ويستبعدون اآلية التي تقول( :وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم) سورة ال ّنساء  ،23وقالوا إنّها تخص ال ّنسب ،وليس
خروج املني ،وبهذا ال ّتفسري ال ّركيك الذي ال يتق ّبله متعلّم ،وال حتى عاقل يتبجحون به أمام املأل ،وما كان للمسلم إلاّ
أن يتق ّبل كالمهم ،أو أنّ يك ّذب القرآن.
ومنطقي :
سهل جدً ا
وال ّرد عىل هذا القول ٌ
ّ
والسنة ال ّنبوية قصدا الظّهر يف إخراج ال ّذرية،
أولاً  :اآليات واألحاديث التي ذكرت إخراج ال ّذرية من الظّهر ،ملاذا القرآن ّ
إذ ال محل لها يف الظّهر!! ،فكيف ستخرج هذه ال ّذرية املوجودة يف الظّهر إىل الحياة ؟
وكل من عىل األرض؟
أليست ال ّذرية أنا وأنت ّ
ٍ
حيوانات منوي ٍة
والسنة ،أمل نكن قبل خروجنا للحياة
إ ًذا ،لقد ك ّنا نحن يف الظّهر قبل ذلك ،حسب ا ّدعاء القرآن ّ
وبويضات؟ أمل نخرج من الخصية واملبيض ،إذا مل يكن لنا أصل يف الظّهر ،يف هذه الحالة َمن تكون ال ّذرية التي أخرجها
الله من الظّهر؟؟!!
(الصلب) ملاذا نسب القرآن الولد إىل الظّهر ،إذ هو ال يخرج منه؟؟!!
ثانيا :نسب األبناء إىل الظّهر ّ
هل ِذكر إخراج ال ّذرية من الظهر ون َْس ُب األبناء إليه عملي ٌة مزاجية أو ذات عالق ٍة وثيق ٍة به حسب اعتقاده ؟!
ونرد عىل (األ ّول والثّاين) بالحديث ال ّتايل (( إِنَّ اللَّهَ َخل ََق لِلْ َج َّن ِة أَ ْهالً َخلَ َق ُه ْم لَ َهاَ ،و ُه ْم فيِ أَ ْصلاَ ِب آبَائِه ِْمَ ،و َخل ََق لِل َّنا ِر
ٌ
الصلب وتخرج منه،
حديث
أَ ْهالً َخلَ َق ُه ْم لَ َهاَ ،و ُه ْم فيِ أَ ْصلاَ ِب آ َبائِه ِْم )) رواه مسلم  ،وهذا
رصيح يثبت أنّ ال ّذرية يف ّ
ٌ
الصلب.
وهو ما يناسب عودة ال ّنسب إىل ّ
الصلب والترّ ائب ال تعني منهام بل بينهام ،أ ّوال يف اللّغة إنّ القول( :من بني الشيئني) ميكن
ثالثًا :القول إنّ من بني ّ
أن يكون منهام ،وال خالف يف ذلك ،وميكن أن يكون بينهام أي ال ّتوسط ،لك ّن املعنى يف اآلية يُلزمنا أن نفهمها مبعنى
(منهام) ،ذلك إن قلنا إنّ اآلية تقصد بينهام أي ال ّتوسط ،فمتى كان العرب يصفون شي ًئا يف جسم اإلنسان أنّه بني
93

دجل اإلعجاز العلمي
عقالني عقالني

الصلب والترّ ائب ؟! وأ ّية لغ ٍة يف العامل تحدّ د مكان يش ٍء يف الجسم عىل أنّه بني
الصدر ؟! أو بني ّ
عظام الظّهر ،و عظام ّ
عظام الصدر وعظام الظهر؟!
ٌ
وعبث يف اللّغة ،وإن فرضنا قبول ذلك ،أي ممك ٌن أن نصف شيئا بني عظام الظّهر
يف الحقيقة هذا استهتا ٌر بعقول ال ّناس
الصدر من ال ّرئة والكبد والقلب ،والعرب والقرآن كذلك يصفون
الصدر ،فهو
ٌ
وصف ال ينطبق إلاّ عىل ما بداخل ّ
وعظام ّ
الصدور ).
الصدر ،كام جاء يف القرآن ( إنمّ ا تعمى القلوب التي يف ّ
القلب يف ّ
وخالصة الكالم أنّه ال توجد لغ ٌة يف العامل تصف مكانًا يف الجسم بهذه الطّريقة.
الصلب والترّ ائب)
رابعا :عودة الضّ مري املسترت يف جملة (يخرج ** من بني ّ
وعودة الضمري يف هذه الجملة وضعتهم يف تضارب ،حيث ذكروا عدّ ة ضامئر لعودة الضّ مري املسترت يف الجملة ،فهم
يته ّربون من عودة الضمري عىل املاء الدّ افق ،ألنّه يفضحهم ،فتار ًة يقولون الخصية ،وتار ًة يقولون اإلنسان ،ويقولون
منشأ اإلنسان تار ًة أخرى.
القرآن يدعو اإلنسان لل ّتساؤل ،فيقول :فلينظر اإلنسان مماّ خُلق ،أي من أي يش ٍء خُلق ،ثم يجيب عىل ذلك ال ّتساؤل،
الصلب والترّ ائب) فالضّ مري املسترت يف جملة يخرج يعود إىل املاء الدّ افق،
ويقول (خُلق من ما ٍء ٍ
دافق ،يخرج من بني ّ
يصح عودة الضّ مري عىل الخصية ،وال عىل اإلنسان ،وال عىل منشأ
الصلب والترّ ائب ،فال ّ
أي يخرج املاء الدّ افق من بني ّ
اإلنسان ،وذلك:
السادس من تكوينه يف بطن أ ّمه!!
أ -ال ّ
يصح القول هنا أنّ الضّ مري املسترت يعود عىل خصية الجنني يف الشّ هر ّ
فهذا جنونٌ واستهتا ٌر بعقول الق ّراء ،ملاذا؟
ألنّ خصية الجنني ليست موجود ًة يف سياق الكالم ،وال مفهوم ًة منه ،فال يصح عودة الضّ مري عليها ،ألنّ الضّ مري املسترت
يجب أن يكون موجو ًدا يف صياغة الكالم سابقًا ،أو يكون مفهو ًما منه ،فلو كانت موجود ًة يف سياق الكالم أو مفهوم ًة
منه ألُنّث الفعل ،وقلنا تخرج؛ ألنّ الخصية مؤنّثة ،أو كان الفعل مثنى مؤنّثًا تخرجان ،وهذا غري موجود ،فال تصلح
عودة الضّ مري إىل الخصية.
الصدر وعظام
ب  -والذي قال إنّ الضّ مري املسترت يعود عىل اإلنسان ،فقد جاء بكبرية؛ فاإلنسان ال يخرج بني عظام ّ
السادس! فهم يُعيدون
الظّهر ،بل يخرج من ال ّرحم الذي هو أسفل البطن ،واإلنسان ليس خصية الجنني يف الشّ هر ّ
الصلب والترّ ائب ،ما هذا
ثم يتحدثون عن خصية الجنني عىل أنّها هي التي تخرج من بني ّ
الضّ مري املسترت لإلنسانّ ،
ال ّتخبط يف الشرّ ح؟!
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جـ  -والذي قال إنّ الضّ مري يعود عىل منشأ اإلنسان ،وأنّه هو املقصود بـ (ما) بقوله (فلينظر اإلنسان من ((ما)) خلق)
وهنا نجد من قال ذلك القول أدرك قوانني اللّغة العربية ،فحاول أن يضع للضّ مري املسترت وجو ًدا يف سياق الكالم ،فهرب
من محظور ،ووقع يف محظور ،ذلك أنّ (ما) هنا نكرة وتحتاج إىل توضيح ،فهذا ال ّتساؤل واإلبهام يف (ما) أجابت عنه
يصح أن
اآلية التي بعدها مبارش ًة يف قوله (خلق من ما ٍء ٍ
دافق) ف (ما) تعني ما ًء دافقًا ،وليس منشأ اإلنسان ،فال ّ
تضارب بني اآليتني وركاك ٌة يف األسلوب،
أقحمت ذلك عىل اللّغة العربية فسيحدث
َ
نضع أسامء من عندنا لل ّنكرات ،وإن
ٌ
دافق) األوىل تقول خُلق من منشأة،
حيث سيكون الكالم بهذه الطّريقة (فلينظر اإلنسان من منشأ خلقه ،خُلق من ما ٍء ٍ
دافق.
والثّانية تقول خُلق من ما ٍء ٍ
و من قال الضّ مري يعود إىل منشأ اإلنسان ،نجده هنا يضع مصطل ًحا جديدً ا لألجهزة التناسلية ،وهو منشأ اإلنسان.
الخالصة
منوي وبويضة ،ومل ُيخْلق من خصي ٍة
إنّ ال ّتساؤل يف اآلية عن كيف ّية خلق اإلنسان ،فكام نعلم ،اإلنسان ُخلِ َق من حيوانٍ
ٍ
دافق).
ومبيض ،وما يناسب ال ّتساؤل يف اآلية ،إجابة اآلية التي بعدها يف قوله (خلق من ما ٍء ٍ
والسنة أنّ املني يخرج من عظام الظّهر ،وهنا نقول هل
خامساً :إنّ علامء املسلمني واملسلمني عام ًة فهموا من القرآن ّ
اتّفقت األ ّمة عىل ضالل ٍة؟
خاطئ للقرآن
فهم
ٍ
السؤال الذي يطرح نفسه :هل يُعقل أن ي ّتفق علامء الدّ ين واللّغة العربية طوال  1400سنة عىل ٍ
ّ
والسنة اللّذين نزال بأفصح اللّغات وأبينها؟!يستحيل ذلك.
ّ
يتم تلقيح
اليوم يستطيع مد ّرس العلوم أن يرشح لطلبة املرحلة املتوسطة كيف يخرج املني ،ومن أين يخرج ،وكيف ّ
بكل بساطة ،فهل كان مد ّرس العلوم أفصح من الله ،أو أنّ طلبة املرحلة
البويضة ،ويستطيع أن يستوعبها الطّلبة ّ
املتوسطة أكرث استيعابًا من علامء الدّ ين واملفرسين؟
فإن كان أصحاب اإلعجاز العلمي يعتقدون ما يقولون ،فهذا يطعن بفصاحة القرآن وكونه ُمب ّي ًنا ،فلسان حالهم يقول:
إنّ القرآن عجز وفشل فشال فاحشً ا يف توضيح الفكرة ،وإنّ الله يخونه ال ّتعبري ،فلو أنّ األطباء مل يكتشفوا هذه الحقيقة
لظل املسلمون يف جهلهم يتخ ّبطون ،ومازالوا يعتقدون أنّ املني يخرج من الظّهر.
ّ
والسنة مل يحرتموا عقول ال ّناس ،وكالمهم غري مقبول دين ًيا ولغويًا.
إنّ الّذين حاولوا ال ّتوفيق بني العلم ،و القرآن ّ
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مجلة امللحدين العرب هي مجلة هدفها
نشر أفكار امللحدين العرب على إختالف
توجهاتهم السياسية و العرقية بحرية
كاملة
اجمللة عبارة عن مجلة رقمية مبنية بجهود
فردية وال تنتمي الي توجه سياسي ..
املعلومات و املواضيع املوضوعة في اجمللة
تعتبر مسؤلية أصحابها من الناحية األدبية و
ناحية حقوق النشر و حفظ امللكية الفكرية
الناشرون في اجمللة هم من أعضاء مجموعة
مجلة امللحدين العرب أو من الكتاب العرب
امللحدين ممن إستطعنا التواصل معه ألخذ
اإلذن بالنشر
مينع نشر كل ماهو مناف لألخالق العامه و
كذلك التحريض أو التصريحات العنصرية
لهيئة التحرير احلق باختيار ما تراه مناسبا
من املواضيع املوضوعة في اجملموعة للنشر
فنشر أي موضوع صمن اجملموعة يعتبر
تفويضا للمجلة بالنشر
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