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كلمة حترير اجمللة
مع صدور العدد األول من مجلتنا, مجلة »املُلحدين 

العرب« كان ُجل اهتمامنا ُمنصباً على كُل ما يتأتّى عن 
أراء قُرّائنا

سواء كانت أراءهم مبنّيًة بدافع النقد أو التشجيع,  أو 
حتى رفضهم للُمبادرة باملُطلق ألنَّ عنونتها ال تستوفي 

معايرهم
َهذه اجمللة والتي عمل على إصدارها العديد من الزُمالء, 

والذين تفاعلوا  بكُل مالديهم إلجناح َهذا العمل على 
محدوديّة اإلمكانات

كان لِزاماً عليهم أن يجعلوه منبراً للقارئ على اختالف 
مشاربه, ليؤمنوا له مناخاً يسوده احلُريّة, بعيداً عن 

املُسألة ومقص الرقيب
ومثل كُل عمل لُه هامٌش ال بأس به من اخلطأ, وجب 

التنويه باإلعتذار عن بعض هفوات هيئة التحرير في عددنا 
السابق

الثاني, وقد أصبحنا أكثر   ونأمل أن نكون مع صدور العدد 
حرفّية وتالفينا أخطاءنا السابقة قدر املُستطاع 

وعلى َهذا نأمل أن تبقوا على تواصل دائم معنا, وتعلمونا 
عن كُل ما تودون رؤيته في أعدادنا القادمة 

وألنَّ هدفنا ُمجتمعات تسموا باحلريّة الفكريّة, حيُث ال 
شيء يعلوا فوق طائلة النقد

نشكر لكم حسن تعاونكم, ولكم مني ومن أسرة اجمللة 
كُل محبة وتقدير.

رئيسة التحرير
فينوس صفوري 
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الُقرآن والُسنة 

كَمصدر تاريخي

 عادل أحمد 
الُقرآن:

- َجْمع الُقرآن تم التحدث عنه يف التاريخ ألول 

مرّة يف كل من كتاب الطبقات البن سعد يف عام 

844م، ثم يف صحيح البُخاري يف العام 870م، لذلك 

نجد أنَّ التاريخ الذي يتحدث عن الطريقة التي 

ُجمع ِبها الُقرآن حدثت بعد قرابة املائتي عام من 

د نفسه. وفاة ُمحمَّ

- ورد يف كتاب الطبقات أن الذين جمعوا الُقرآن 

د ستة, نفر أيب بن كعب وُمعاذ بن  عىل عهد ُمحمَّ

جبل وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وسعد وأَبُو زيد، 

كام ورد يف نفس الكتاب أن الُقرآن جمع يف خالفة 

د. عمر عىل يد ُعثامن وليَس يف حياة ُمحمَّ

- يذكر البُخاري أنَّ الُقرآن جمعه ايُب بن كعب، وُمعاذ 

بن جبل، وزيد بن ثابت وأبُو زيد، ثم يف نفس الكتاب 

يذكر أنَّ الُقرآن جمع يف عهد أيب بكر وليَس يف عهد 

د. ُمحمَّ

- ورد يف صحيح البُخاري كل من أيب بكر وعمر بن 

الخطاب اجتمعا بزيد بن ثابن، وأخرباه أنهام يخشيان 

أن يضيع الُقرآن إن مل يتم جمعه، كام ورد يف نفس 

الكتاب أن ُحذيفة بن اليامن طلب من ُعثامن أن 

يجمع الُقرآن حتى ال يتحرف كام ُحرفت كتب اليُهود 

والنصارى، وَهذه إشارة من كبار الصحابة إىل أن الُقرآن 

ليَس ُمحصناً من الضياع أو التحريف.
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عادل أحمد

الُقرآن والُسنة 
كَمصدر تاريخي

- أورد البُخاري كذلك أن ُعثامن بن عفان جمع املُصحف وأمر ُعامله يف األمصار بحرق جميع املصاحف األُخرى، ونرى 

من ذلك أن ُهناك مصاحف أُخرى ُمختلفة.

- دار جدل بعد ذلك يف شأن إختالف الروايات حتى أفتوا فيها بعد مرور مائتي عام بأن الجمع األول كان يف الصدور 

والثاين كان يف املُصحف.

- ىف كتاب السنجستاىن يذكر ستة وعرشون ُمصحف كانوا موجودين منهم ُمصحف عمر ابن الخطاب ، عيل ابن أىب 

طالب ُمصحف أىب ابن اىب كعب ، سامل موىل ُحذيفة ، ُمصحف عبد الله ابن مسعود ، ُمصحف أبُو موىس األشعرى ، 

ُمصحف عبد الله ابن عمر ن ُمصحف أبُو زيد ، ُمصحف ُمعاذ ابن جبل  ُمصحف عبد الله ابن عباس ، ُمصحف عبد 

الله ابن الزبري ، ُمصحف عائشة ، ُمصحف أم ساملة زوجة النبى ، ُمصحف عبيد ابن عمري الليثى ن ُمصحف عطاء ابن 

أىب رياح ، ، ُمصحف عكرمة ، ُمصحف ُمجاهد ، ُمصحف سعيد ابن جبري ، ُمصحف األسود ابن زيد ، ُمصحف علقمة 

د أىب موىس ، ُمصحف حصال ابن عبد الله الرقايش ، ُمصحف صالح ابن كيسان ، ُمصحف  بن قيس ، ُمصحف ُمحمَّ

طلحة ابن مرصف ، ُمصحف األعمـش.

5



عادل أحمد

الُقرآن والُسنة 
كَمصدر تاريخي

- ورد يف كتاب اإلتقان الجزء األول صفحة 198، ويف مجمع لزائد الجزء السابع صفحة 163، ويف كنز لعامل الجزء 

األول صفحة 460 أن عمر بن الخطاب قال : الُقرآن آلف آلف حرف وسبعة وعرشون آلف حرف. فمن قرأه ُمحتسباً 

، كان له بكل حرف زوجة من الحور العني، بينام يذكر ابن كثري يف تفسريه عن ُمجاهد رحمه الله أنه قال هذا 

ما أحصيناه من الُقرآن وهو ثالمثائة آلف حرف وعرشون آلفاً وخمسة عرش حرفاً، أما املُصحف املُعارص اآلن فبه 

323671 حرفاً.

- يرد اإلمام الطربي عىل َهذه املسألة بقوله: لو كان من املعقول االدعاء بأن أصحاب رسول الله الورعني ميكن أن 

يزيفوا الُقرآن، فإذاً ميكن أن نقول نفس اليشء عن أتباع النبي عيىس بن مريم.

والثابت أن املُسلمون يقولون أن اإلنجيل ُمحرف.

- يذكر عبد الله بن عباس يف تفسري الطربي لآلية 24 من سورة النساء أن نصها: )ومبا استمتعتم به منهن إىل أجل 

مسمى فآتوهن أجورهن(، والواردة يف املُصحف اليوم هي )فام استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن(.

- يف تفسري الطربي لآلية 89 من سورة املائدة يقول أن ايُب بن كعب وعبد الله بن مسعود كانوا يقرأونها: )ال يؤاخذكم 

الله باللغو يف اميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدتم االميان فكفارته إطعام عرشة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم 

أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن مل يجد فصيام ثالثة ايام ُمتتاليّة ذلك كفارة إميانكم إذا حلفتم( بينام املُصحف 

املُعارص ليَست فيه كلمة ُمتتاليّة َهذه.

د نفسه كان يضيف إضافات يف مناسبات ُمختلفة عىل اآليات، مثل اآلية 288 من سورة النساء، وإن  - كام أن ُمحمَّ

اعتربنا أن كتاب الوحي كانوا أكرث من خمسة، ومل يكونوا جميعاً حارضين، نجد أنه من املنطقي أن تكون ُهناك 

اختالفات.

- تم وضع النقاط عىل حروف ملُصحف من 

قبل الحجاج بن يوسف، وقبل ذلك كان 

املُصحف غري منقط، ومل يخربنا التاريخ عن 

من لجأ لهم الحجاج يف قراءة املُصحف 

قبل أن يضع النقط عىل الحروف، ناهيك 

عن مواقف الحجاج نفسه ورضبه الكعبة 

باملنجنيق.
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عادل أحمد

الُقرآن والُسنة 
كَمصدر تاريخي

- ورد يف كتاب اإلتقان كام ورد يف ابن كثري تفسري الُقرآن 376/6: حدثنا إسامعيل بن جعفر , عن املبارك بن فضالة بن 

كعب , عن عاصم بن أيب النجود , عن زر بن حبيش قال يل أيّب بن كعب : كأين تعد سورة األحزاب ؟ قلت : اثنتني 

وسبعني آية أو ثالثاً وسبعني آية , قال : إن كانت لتعدل سورة البقرة , وإنا كنا لنقرأ فيها آية الرجم , قال : إذا زىن 

الشيخ والشيخة فارجموهام البتة نكاالً من الله والله عزيز حكيم.

وتجدر اإلشارة إىل أن أيب بن كعب من كتاب الوحي.

الحديث
د، ولكن ما استقر عليه رأيه للنرش دون وضع املُكرر يف  - يقول البُخاري أنه جمع قرابة ستامئة آلف حديث عن ُمحمَّ

اإلعتبار قرابة األربعة آالف حديث، بينام يقول مسلم أنه جمع مثامنائة آلف حديث، فيام نجد أن مسنده يحتوي عىل 

أربعني آلف حديث فام هي املعلومات التي غابت عن التاريخ باالنتخاب؟

- مصادر التاريخ تروي أن عمر بن عبد العزيز هو أول من أمر بكتابة الحديث، وظل األمر بعده يف تخبط حتى ظهر 

األمئة الستة الذين صنفوا أسانيدهم وأصحتهم.

د يف غري مرّة أن تدون عنه أحاديثه، لذلك نجد أن األحاديث التي جمعت بعد مائتي عام مل تجمع  - لقد نهى ُمحمَّ

مثل معظم الُقرآن من صحف، ولكن جمعت من ذاكرة أشخاص حفظوها عن أشخاص حفظوها عن أشخاص بالعودة 

إىل مائتي عام.

- خطب أبُو بكر مرّة يف الناس فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختالفاً، 

فال تحدثوا عن رسول الله شيئاً، فمن سألكم قولوا بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلوا حالله وحرموا حرامه.

د حتى يف أقرب العهود إليه كان فيه تناقض يجعلنا  وهذا إقرار من كبري الصحابة وأول الخلفاء أن ما جمع عن ُمحمَّ

نرتدد )عىل األقل( يف التعامل معها كمصدر تاريخي.

د كف عن ذكرها حتى ال يظن الناس أنه مجنون، فام  - يؤكد أبُو هريرة يف أكرث من مرّة أن ُهناك أحاديث عن ُمحمَّ

هي األحاديث التي يظن سامعها أن صاحِبها مجنون؟
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عادل أحمد

الُقرآن والُسنة 
كَمصدر تاريخي

- ورد أن كثري من الصحابة كانوا قد كتبوا مجموعة من األحاديث ولكنهم أحرقوها بعد ذلك، ومنهم أبُوبكر نفسه.

- ظهرت أحاديث اسمها أحاديث املناقب يف عهد معاويّة )هي أحاديث كان الهدف منها مدح وتفضيل بعض 

الصحابة ألسباب سياسيّة وقبليّة(، وخصوصاً يف فرتة مل يتم فيها تدوين الحديث، أظهر آالف األحاديث التي ليَست 

د، ومشكوك يف صحتها، ومسألة متحيص ذلك بعد مرور مائتي عام تصبح مسألة عصيّة. مرويّة عن ُمحمَّ

- ابتدع الفقهاء – ومن أولهم اإلمام الشافعي – علم اسمه علم مختلف الحديث، وكان الهدف منه التوفيق بني 

األحاديث املتناقضة التي تم إيجادها يف الكتب الصحيحة، وذلك يعني أنه حتى الكتب التي ظن أصحاِبها أنها 

صحيحة وجد فيها تناقضات تدعو إىل وضع علم تربيري لها.

- ورد يف الصحيحني حديث: )ال عدوى والطرية وال صفر وال هامة(، كام ورد فيهام: )فر من املجزوم كام تفر من 

األسد(، وواضح أن الحديث األول ينفي انتقال العدوى والثاين يؤكد انتقالها.

- ورد يف الصحيحني حديث: )إذا التقى مسلامن بسيفيهام فالقاتل واملقتول يف النار(، كام ورد فيهام أسامء العرشة 

املبرشين بالجنة، وفيهم نفر تقاتلوا يف عهد الفتنة.

- يف الصحيحني حديث يقول: )لن يدخل أحد منكم عمله الجنة(، ويف الُقرآن آية تقول: )أدخلوا الجنة مبا كنتم 

تعملون(.

- البُخاري يروي حديث 

نصه: )انكسفت الشمس 

يوم مات إبراهيم ابن 

النبي(، ويروي حديث آخر 

نصه: )إن الشمس والقمر 

آيتان ال تكسفان ملوت أحد 

وال حياته(.
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عادل أحمد

الُقرآن والُسنة 
كَمصدر تاريخي

- البُخاري اعترب عكرمة موىل عبد الله بن عباس رجل ثقة وصدق، وال يكذب يف الحديث، وروى له يف صحيحه 

أحاديث كثرية، بينام ضعفه مسلم ومل يرو له أي حديث.

- روي 1660 حديثاً عن ابن عباس، منها 234 حديث يف صحيح البُخاري ومسلم، رغم أن ابن عباس كان عمره 10 

د. أعوام عند وفاة ُمحمَّ

د خمس سنني، وعبد الله بن الزبري،  د: محمود بن الربيعة، وكان عمره عند وفاة ُمحمَّ - من رواة الحديث عن ُمحمَّ

وكان عمره تسع سنني، واملسور بن مخرمة، وكان عمره مثاين سنني، وعمر بن أيب سلمة وكان عمره 9 سنني، والحسني 

والحسني أبناء عيل وكان عمرهام مثان وسبع سنني عىل التتايل، وأبُو طفيل الكناين وكان عمره مثان سنني.

- علم الحديث يشرتط أن يكون الراوي بالغ، ولكن نفس علم الحديث يأخذ من رواه فيهم من كان دون العارشة.

قال رثول الله ثىل 

الله عليه و ثلم ......
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اإللحاد وعالقتُه بالقيمة 

اإلنسانّية, الُحريات الشخصّية, 

واملواطنة

هرطقة ضمري 
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سبَق يل أن كتبت يف َهذا املوضوع, وأجد أن يل الرغبة يف الكتابة عنه ُمجدداً. 

من خالل ُمتابعتي لُسلوك الكثري من املُلحدين أو ممن يدعون ذلك, وجدت أن الكثري منهم ال ميت لإللحاد بصورته 

العقليّة املنطقيّة بصلة

أن اإللحاد وكام أراه هو ُخالصة فكريّة ذات مرجعيّة عقليّة, تنظر بعني التجرُد والرصد والتمحيص والنقد والشك 

لكل ما هو موروث من القناعات والعقائد التي يتم شحن اإلنسان ِبها ال شعوريا, ُمنذ اللحظة األوىل التي يحظى ِبها 

بادراك بسيط. ويحدث هذا كله دون أن يكون له أدىن قرار أو رأي يف اعتناقها ومن دون أن يكون ُهناك أدىن إرادة أو 

رأي. ويحدث كُل ذلك بحكم ضغط القيم الجمعيّة وحضور مبدأ » إقرتان صحة األُمور بكرثة املنادين ِبها أو املعتنقني 

لها« . وهنا تكمن فضيلة اإللحاد األوىل وهي اعتامد النشاط العقيل ورفض التلقني الغري خاضع للرقابة املنطقيّة.

إن َهذه املقدمة البسيطة متيل عىل املُلحدين أن يطرحوا قواعد للسلوك تكون هي أقرب للعقل من تلك القواعد 

املوروثة والتي يُفرتض أنها قامت عىل أنقاضها والتي كانت ُمقدسة بال ادلة واقعيّة .

هرطقة ضمير 

اإللحاد وعالقتُه بالقيمة اإلنسانّية, 

الُحريات الشخصّية, واملواطنة.

إن اإللحاد اعزايئ يحتم علينا األتيان بتعاريف جديدة ملفاهيم اإلنسانيّة, الُحريات الشخصيّة, واملواطنة.

من منظور إنساين بحت أرى أنه من الواجب علينا إستيعاب الذين مازالوا عىل إمياناتهم, والتي كنا نُشاركهم ِبها قبل 

أعتناقنا اإللحاد أو الالدينيّة كمذهب للتفكري, منطلقني من إمتالكنا لوجهات نظرهم وهضمها سابقاً بحكم التجربة 

واملايض الخاص بنا قبل التحول, وهذا بدوره يجربنا برضورة التعامل مع من يخالفنا من منطلقني

أولها: أن سبق لنا أن كُنا مثلهم وهذا مييل علينا إلتزام ُمضاعف يف إستيعابهم, وثانيها: الواجب الذي يحتم علينا 

تسويق ما لدينا أو طرحه بطريقة سلسة بعيدة عن التعايل والتكرب أو الشخصنة, بطريقة غري جارحة أو متجاوزة أو 

مهينة للغري, وبعيداً عن الشخصنة وان يتم نقد األفكار والسلوكيات بعلميّة بدل نقد االشخاص واملسميات .

اما ما يخص الُحريّة بإطارها اإللحادي فيجب أن تكون نابعة من فهم عقيل راسخ ويلبي حاجاتنا وحاجات املجتمع 

دون أن يكون تقاطع بني ما هو شخيص أو عام وبعيدا عن التسلط واالستغالل أو التعسف.
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هرطقة ضمير 

اإللحاد وعالقتُه بالقيمة اإلنسانّية, 

الُحريات الشخصّية, واملواطنة.

لألسف الكثري قد اختاروا اإللحاد كبديل لحالة القيد اإلجتامعي أو الديني .بديل هو أقرب الن يكون الوريث الرشعي 

لردة فعل نافرة رافضة للمحيط كافرة به, لكنه ابعد ما يكون عن مبدأ التفكري العقيل . وهنا نرى أصحاب هذا النوع 

يتحولون اىل كائنات منفلتة يبرشون بُحريّة غري منضبطة متجاوزة حدود حريات االخرين وغالبا ما تكون دعواهم 

مركزة عىل الحريات الجنسيّة دون غريها من الُحريات اإلنسانيّة األُخرى, وبطبيعة الحال فان َهذه الدعوى »التشمل 

ذويهم وأقاربهم من الجنس اآلخر« . وهنا يرضبون أسوء مثل يف اإللحاد ويسيئون له حني يختزلونُه بنموذج مشوه ال 

ينتمي للمملكة اإلنسان, أو الحيوان عىل حد سواء.

وأخرياً أختم مبوضوع املواطنة مبفوهام الضيق الوطني أو مفهومها الكوين األُممي فاقول : 

ان اإللحاد يسقط الفروق الطائفيّة والدينيّة واالثنيّة, والتي كثريا ماكانت عنواين لإلقتتال والحروب, ويعتمد معيار 

خدمة االنسان 

ومجتمعه كمقياس 

ملنزلة اإلنسان وعلوه 

وإنطالقاً من َهذه 

الرؤيا ميكن للناس 

العيش بسالم دون 

ان يكون إلختالف 

العقائد الروحيّة أي 

دخل لإلحرتاب أو 

اإلقتتال أو تكفري 

اآلخر.
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?
ماهو اإللحاد؟

أحد األسئلة املتكررة التي أجدها يف بريدي االلكرتوين وفيها يحاول السائل أن يعرف ماهو اإللحاد؟ ملن اليؤمن بوجود 

الله يبدو هذا السؤآل من الالمنطقية والغرابة لدرجة أن البعض يقوم بإهامله وعدم الرد عليه, لكنني, سأقوم هنا 

بالرد عليه ألنني مدرك بأن طارح السؤآل عىل الغالب مل يقابل يف حياتُه كلها ملحداً واحداً ليسألُه هذا السؤآل, واليوم 

ومع تحول العامل اىل قرية الكرتونية صغرية وبتوفر وسائل االتصال والتقنيات الحديثة أصبح من املمكن طرح مثل 

هذه األسئلة التي طاملا كانت ممنوعة أو ُمحرمة. لهذا كان من الرضوري إعطاء جواب شايف ملثل هذا السؤآل األسايس.

 و امللحدون

 هم فرقة من فرق الرافضة املجوس

 تنرصوا بعد أعتناق اليهودية اللربالية و

 هم يف األساس شيوعيون من عبدة

الشيطان يأكلون

لحوم البرش 
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ماهو اإللحاد إذن؟ اإللحاد هو الصفة التي يطلقها املؤمن بدين معني عىل كل الخارجني عن هذا الدين أو االديان 

الرائجة يف زمانِه. عىل سبيل املثال ال الحرص فأن أي مسلم يصبح مسيحياً أو يهودياً يصبح مرتداً وكافراً بنظر املسلمني, 

أما من يخرج عن الدين واليختار الدخول يف أي دين آخر يتم اعتباره ملحداً. هذا اليعني بالرضورة بأن امللحد مفكر 

أو فيلسوف أو بأنُه وجد النظرية الشاملة التي تفرس كل شئ بالعامل وبأنُه ميتلك إجابة لكل سؤآل لذلك ترك الدين. 

بل يكفي أنُه اليجد مايشبع طموحه العقيل واإلنساين يف الدين الذي ولد عليه أو أي دين آخر غريه فقرر الحياة 

بعيداً عن االديان. كذلك اليعني أن تكون ملحداً أنك إنسان عىل خلق رفيع أو وضيع, كام اليعني أنك عندما كنت 

مؤمناً أنك كنت صادقاً أو كاذباً. اإلميان أو عدم اإلميان بالله العالقة مبارشة له بنسبة ذكاء اإلنسان أو مستوى أخالقه 

أو مستواه العلمي أو االقتصادي, هذه كلها خيارات تؤثر بها البيئة واملجتمع ومستوى الفرص املتاحة للفرد يف هذا 

املجتمع أو ذاك. 

من الناحية األخرى, فإن اإلميان بالشئ هو االقتناع التام بِه واالعتقاد بحقيقته, وهذا يف الواقع مايخالف كلياً واقعنا 

الذي نعيشُه اليوم. الغالبية العظمى منا نشأ يف بيت متدين أو عىل االقل ينتمي ألحد االديان االبراهيمية. منذ 

نعومة أظافرنا واالختيارات الروحية التي من املفرتض أن يتخذها كل إنسان باستقاللية تامة قد تم اتخاذها 

عنا دون أي إرادة منا. فالطفل الذي يلد يف عائلة مسلمة تتم أسلمتُه تدريجياً دون أي أختيار منُه والطفل 

الذي يلد يف عائلة يهودية يتم تهويده كذلك دون أي أختيار منه, فهل هذا هو اإلميان الحقيقي؟ 

لألسف فأن حرية االختيار يف موضوع الدين بالذت ليست موضوعاً مطروحاً للنقاش يف الرشق 

األوسط. وحتى بعض الدول التي تحتوي دستاتريها عىل نص قانوين يحمي حرية العقيدة يتم 

ترجمة هذا النص عىل أنُه حرية االهل يف توريث معتقداتهم وعاداتهم ألبنائهم وليس حق 

األبناء يف اختيار معتقداتهم وآرائهم الوجودية بعيداً عن معتقدات األهل أو املجتمع. 

لذلك, يبدو يف هذه املجتمعات عدم االعتقاد باالديان االبراهيمية أو عدم االعتقاد 

بالوجود االلهي هو موقف متطرف وشاذ عن كل مايعرفُه أو مايقبلُه املجتمع. بل 

يتم وصم الالدينني وامللحدين عىل الغالب بالجنون واالمراض النفسية والعقد 

الجنسية, ليس ألن هناك دراسات تشري اىل أن املجانني أو املصابني بأمراض 

جنسية اليؤمنون بالله, بل ماميكن رصدُه أحصائياً بأن مااليقل عن %60 

من امللحدين هم يف الحقيقة من حملة الشهادات. وألن العنف 

الديني قد يتخذ أشكال متعددة ضد كل املختلفني معُه فأنُه من 

الرضوري عىل امللحد يف مجتمع متدين أن ميتلك نسبة من 

الجرأة والصالبة النفسية يك يصمد يف وجه التيار الديني 

الذي اليقبل واليتسامح يف وجه كل من يتخلف عنُه.
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هل اإللحاد دين؟ سؤآل آخر من بني االسئلة املتكررة التي تردين. الجواب ببساطة هو بالنفي. ألن الخروج عن االديان 

الميكن بأي شكل من االشكال أن يكون ديناً متاماً كام أن االقالع عن التدخني الميكن أعتباره شكل من أشكال التدخني. 

كذلك فأن كل مايربط عدم املدخنني ببعضهم البعض هو عدم التدخني فقط واليعني هذا بأنهم يشرتكون بكل 

الصفات االخرى أو ميتلكون آراء محددة حول مواضيع علمية أو أدبية أو أخالقية. نفس اليشء ينطبق عىل كل الذين 

تركوا االديان وأختاروا الحياة بهدوء بعيداً عن الرصاعات الدينية, فهم يعيشون خارج تلك االديان النهم يرفضون 

الفكر الديني وأحكامه ونصوصه, وليس ألنهم ينتمون ملنظومة دينية رسية أخرى أسمها الرافضني لالحكام الدينية. 

تخيل فقط عدد االشياء التي التنتمي اليها, فأنت المتارس رياضة التزلج عىل الجليد, وال قيادة املركبات الفضائية وال 

مراقبة النجوم, لكن هذا اليجعل عدم تزلجك رياضة يف حد ذاتها وال عدم قيادتك للمركبات الفضائية مهنة يف حد 

ذاتها, وبالتأكيد فأن عدم مراقبتك للنجوم اليجعلك راصد للنجوم من النوع اآلخر. بل كل هذا يعني فقط أن المتارس 

هذه االشياء, متاماً كام أنني واملاليني غريي ال منارس التدين أو اإلميان باآللهة.

الرسم البياين أدناه يوضح بعض املعلومات عن أعداد امللحدين يف العامل وخلفياتهم الدينية ومستواهم التعليمي.

بسام البغدادي

Al.baghdady@Gmail.com

16



جميع األديان جائت ُمناديّة باألخّوه واملساواة 

وتحقيق العدل لإلنسانيّة تحت غطاء الترشع 

الساموي، وأن من يحيد عن َهذا الترشيع، وال 

يطبقه، فان ُهناك )ذاتاً( يف السامء سوف تقوم 

بتعذيبه يف النار، عوضا عن القامئني بأعامل تلك 

)الذات( عىل االرض، الذين يقومون أيضاً، بتوقيع 

بعض تلك العقوبات، عىل هؤاالء االشخاص

ولكن هل فعالً تلك الرشائع تصلح منوذجاً للبرشيّة؟

هل فعالً قامت األديان بنبذ العنف؟ وإيقاف الظُلم

إن وعد األديان للذي يدخل يف َهذا الدين أو ذك، 

الُعنرصيّة يف االديانالُعنرصيّة يف االديان

Sameer Samee

بأنه سيدخل الجنه بينام غريه سيدخل النار، وأن 

من يتبع َهذا الدين سيحبه الخالق أكرث من غريه، 

وأن كل من هم ليسوا عىل ذا الدين، فإن الخالق 

سيبغضهم، وليك تقوم اإلديان بإستقطاب أكرب عدد 

ُممكن من البرش، فان كل دين إختار لنفسه ما 

مييزه عن غريه, فالدين اليُهودي قال: »نحُن شعَب 

الله املُختار« والدين املسيحي قال: »نحُن أبناُء 

الله« والدين اإلسالمي قال: »كُنتم خري أمٍة أُخرجت 

للناس«.  ثم يقوم كل دين بنفي أنُه يُعزز الُعنرصيّة 

بني البرش, بل إنه يُحارِبها، إذاً فالنلق نظرة عىل 

ما جاء يف َهذه االديان، هل هي فعال تحارب 

الُعنرصيّة؟ أم أنها تُعززها
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Sameer Samee

الُعنرصيّة 
يف االديان

الدين اليُهودي:

يقول الباحث يف األديان األستاذ: فيصل بن عبد الله 

الُعمري

الُعنرصيّة اليُهوديّة تتسم بسمة تكاد تُخالف ِبها جميع 

أنواع الُعنرصيّة عند جميع األمم يف مختلف العصور, أال 

وهي »الحقد عىل من عداهم من البرش« وللُعنرصيّة 

اليُهوديّة سامت ال يُشاركها فيها أية ُعنرصيّة أخرى من 

أهمها: 

إستغالل الدين: يدعون أن لهم الحق الديني يف إمتالك 

األرض »فلسطني« 

الساميه: وتتمثل َهذه املصادر الفكريّة فيام يعرف عند 

الصهاينة بـ ) الالساميّة ( حيث إن َهذا املُصطلح يعني 

حرفياً : ) ضد الساميّة ( وهو يستخدم للداللة عىل ) 

معاداة اليُهود ( وحسب. وهي إبتداع يهودي من أجل 

مصلحة الحركة الصهيونيّة، وصبح كل من يعادي اليُهود أو 

يكشف حقائق دينهم أو خرافاتهم، أو كذبهم يف تزييف 

التاريخ، يطلق عليها أنُه معاٍد للساميّه

إحتكار الدين: فالدين اليُهودي، ال يسمح الحد باإلنتساب له، إال من كان لُه جذور يهوديّة بحته، فيجب أن يكون 

أبُوه يهوي، وأمه يهوديّة، بل وأن جذور أجداده كذلك، وَهذا طبعاً من املنطلق القائل: أنهم شعب الله املُختار

كتاب الُعنرصيّة اليُهوديّة لـ ) د/أحمد الزغيبي ( ج/1 ص/ 67
املسيحيّة:

متى10: 24

ليَس التلميُذ أفضل من املعلم, و ال العبد أفضل من سيده

طبعاً مام سبق نجد أن املسيحيّة، تقوم عىل مبدأ الطبقيه، 

وقد ظهر َهذا جلياً يف العصور الوسطى، حني ظهرت 

طبقة النبالء واللوردات، وتقسيم املُجتمعات إىل غني 

وفقري، وُمتعلم وجاهل، مام أدى اىل ثورة يف املُجتمع عىل 

الكنيسه
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Sameer Samee

الُعنرصيّة 
يف االديان

اإلسالم:

يقول اإلسالم، ال فضل لعريب عىل أعجمي, اال بالتقوى. فهل هذا صحيح؟

عمر بُن الخطاب قد قرر: أن العرب يرثون العجم واملوايل ، وال يرث هؤالء العرب

وال يقترص نقل ذلك عنه عىل ذلك النص ، فقد رصحوا بقولهم : 

أىب عمر : أن يورِّث أحداً من االعاجم إال أحداً ولد يف العرب زاد رزين : أو امرأة جاءت حامالً ؛ فولدت يف العرب .. 

وهو قول ُعثامن وعمر بن عبدالعزيز أيضاً 

الكفاءة يف النكاح 

نهى : أن يتزوج العجم يف العرب ، وقال : المنعن فروجهن إال من االكفاء 

وعند الجاحظ أنه قال : » زوجوا االكفاء. وكان أشد منه ) أي من أيب بكر ( يف أمر املناكح « 

وصاروا يفرقون بني العربيّة واملوايل وقد انعكس ذلك عىل الفقه أيضاً ، فقد : قالت الحنفيّة : » قريش بعضها اكفاء 

لبعض ، ومن كان له أبَوان يف االسالم فصاعداً من املوايل ، فهم اكفاء 

وقد جاء يف رسالة معاويّة لزياد بن أبيه ، املشار إليها آنفاً : األوامر والقرارات التاليّة : 

» .. وانظر إىل املوايل ، ومن أسلم من االعاجم ؛ فخذهم بسنة عمر بن الخطاب ؛ فإن يف ذلك خزيهم وذلّهم : 

أن تنكح العرب فيهم.
وال تنكحوهم. 

وأن يرثهم العرب. 

وال يرثونهم. 

وال تقرص بهم يف عطائهم ، وأرزاقهم ..

وأن يقدموا يف املغازي: يصلحون الطريق ، ويقطعون الشجر.

وال يؤم أحد منهم العرب يف صالة.

وال يتقدم أحد منهم يف الصف األول، إذا حرضت العرب ، إال أن 

يتموا الصف. 

وال توّل أحداً منهم ثغراً من ثغور املُسلمني ، وال مرصاً من امصارهم. 

وال ييل أحد منهم قضاء املُسلمني. 

وال أحكامهم. 

فان َهذه سنة عمر فيهم ، وسريته .. «. 
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Sameer Samee

الُعنرصيّة 
يف االديان

إىل أن قال : 

» .. ويف روايّة اخرى : يا أخي لوال أن عمر سّن دية املوايل عىل النصف من دية العرب ـ وذلك أقرب للتقوى ـ ملا كان 

للعرب فضل عىل العجم. 

وُهنا يجدر بنا اإلشارة إىل بعض األُسس التي جائت يف االسالم، كَتحريض عىل الُعنرصيّة خصوصاً بني اآلديان

فاإلسالم، يرىض أن يتزوج الذكر من باقي األديان، بينام يرفض أن يزوجهم

اإلسالم يطلب من املسيحني واليُهود، أن يدفعوا الجزية

اإلسالم يقول عن اليُهود أنهم أبناء القردة والخنازير

اإلسالم يقول عن أتباع املسيحيّة، أنهم حرفوا دينهم

كام يبني اإلسالم أن املُسلم أفضل من غريه »ال تبدأوا اليُهود والنصارى بالسالم واضطروهم إىل أضيق الطريق«

وها هو الدين اإلسالمي يقر بالبغضاء والعداوه ملن هو ليَس تابعاً لَهذا الدين ؟قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم 

والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومام تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 

أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده«

ُهناك العديد العديد مثل َهذه اآليات يف كل األديان, ولكن نكتفي بهذا كفانا العقل وإياكم رشور األديان

 أنتم عليكم

 تنزيالت دامئه

%50
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إنيك 
يف حوار مع...........

الزميل انيك كان من األوائل الذين قرأت لهم يف منتدى الالدينني 

العرب وأيضاً قبل أكرث من خمس سنوات يف منتدى امللحدين العرب 

وكان من ضمن مجموعه من األقالم املميزه ولتي أختفى أكرثها عن 

الساحه ...

أنيك له أسلوب مميز ومختلف اىل حد كبري عن غريه فهو يكتب بسالسه ووضوح 

ويحب تفكيك النص وإعاده التعليق عليه عده مرات وميتاز أيضا بأسلوبه النقدي 

الهادئ البعيد عن التوترات واألقصائات ...

وما ساعده يف هذا الشأن هو امتالكه لعالقات طيبه مع الجميع ..مؤمنني وغري مؤمنني بل أنك 

تجد له تعليقات وردود ومشاركات يف الحوارات القامئه يف الشبكه رغم عمله املستمر لتاليف الهجامت 

املتكرره عىل املنتدى ...

الزميل أنيك أصبح مدير شبكه امللحدين العرب منذ أكرث من سنه تقريبا وبعد إستالمه ألدارتها كانت الشبكه شبه 

مهجوره تقريباً ولكنه عمل بجهد منقطع النظري يك تبقى شبكتنا األم عىل قيد الحياه وتواصل مسريه العطاء ..

___________
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إنيك 
يف حوار مع...........

1- ال أحد يعرف من هو إنيك وال يستطيع أحد إىل اآلن حتى رسم صورة لشخصية هذه اإلنسان ..

هال كلمتنا عن نشأتك ومجتمعك وثقافتك التي خرجت منها ...

- قد يكون من سوء الطالع اننا تعارفنا يف منتدى للملحدين يف زمن كان االلحاد فيه تهمة يستحق عليها االنسان 

القتل. لقد جعل هذا االوراق تختلط فيام بينها فال يـُعرف الصالح من الطالح. وقد رأيت ان االحتياط واجب 

بخصوص كشف اي معلومات عني. حالياً ال احد يعرف من هو انيك وال حتى من اين يكتب. ومع ان البعض قد يعترب 

الثقة فيمن اليعرف عنه شيئاً امراً غري مستحب اال ان هذا يبقى افضل من ان تتوقف شبكة امللحدين مرة ثانية. 

لكني اعترب نفيس محظوظاً انني ولدت يف عائلة علامنية مع انني يف بداية االمر كنت متديناً بل كنت اكره ان والدي 

غري ملتزم دينياً. ومثيل مثلكم مررت بكل التجارب التي جعلتني اشكك يف الدين وتسقط االميان يّف بالرضبة القاضية. 

اظن ان لسعة االطالع والقراءة املتواصلة والتجارب الحياتية الباع االكرب يف تعريف االنسان ما اليعرف ودفعه اىل 

مواجهة معتقداته بصورة حازمة وقاطعة.

انا من العراق وانهيت دراستي العليا يف بريطانيا واعمل حالياً هناك عىل الرغم من انني حاليا يف زيارة عمل اىل 

العراق لكن زياريت الحالية علمتني دروس جديدة يف تطور الطقوس الدينية للناس يف ظل دولة اسالمية حيث نجد 

هذا يتجىل فيام يسمى بزيارة االربعينية عن الشيعة مع كل االشاعات واالكاذيب والخرافات التي يؤلفها الناس لكيام 

يبقو يف الطابور املؤدي اىل الجزار!

2- منتدى امللحدين العرب مينح مساحة حرية كبرية جدا بالنسبة لكل من يريد الحوار والتعبري عن الرأي واألفكار 

مهام كانت .. وبالتأكيد هناك مشاكل تحدث بسبب إختالف التوجهات بني األعضاء هال حدثتنا عنها

-منذ تسلمنا الدارة املنتدى مل تحدث الكثري من املشاكل من النمط الذي كان يحدث قبل سنوات يف الحاد ومن منط 

ما حدث يف طبيعي. اغلب املشاكل يف املنتديات مردها اىل كون املنتدى حواري واجتامعي ومن الطبيعي ان يجد 

االنسان يف اية بيئة الصالح والطالح معاً وان يحسن التعامل وبحكمة مع كل منهام. 

لكننا مل نواجه مشاكل كبرية بني ملحدين وغري ملحدين فعىل الرغم من حساسية املواضيع التي يطرقها املنتدى اال ان 

املشاكل التي عىل هذه الشاكلة كانت اقل مام يتوقعه املرء. اغلب التوجيهات التي تأتينا تكون حول بعض املواضيع 

السياسية التي تشغل الساحة حالياً. ولكن مرة ثانية اقول: انها اقل بكثري مام كان عليه الحال يف السابق وقد يعود 

االمر اىل ان املنتديات قلت شعبيتها ومعظمها اصبح مهجوراً او شبه مهجور.
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إنيك 
يف حوار مع...........

لكن حتى لو يبق اي عضو يف منتدى امللحدين فاننا مرصون عىل امليض قدماً النه من غري املعقول اال يكون هناك 

موقع ميثل امللحدين عىل النت، هذا االمر هو من ابسط حقوقنا ولن نتخىل عنه حتى لو ضحينا بكل يشء

3- أخربنا عن الوضع الحايل ملنتدى امللحدين العرب ومنتدى طبيعي للوجوديني العرب من ناحية النشاط اليومي ومن 

هو األفضل من ناحيه جلب األعضاء الجدد

- املنتديات بصورة عامة تشهد حاالت ركود. ولكن لحسن الحظ فطبيعي والحاد زياراته مستقرة بشكل مطمنئ. 

الحاد يتم زيارته اكرث من 100 الف مرة شهرياً من قبل حوايل 74 الف زائر مختلف، بينام طبيعي يزوره 30 الف 

زائر مختلف شهرياً. وهذه ارقام جيدة جداً اذا اخذنا بنظر االعتبار كون هذه املنتديات محجوبة يف معظم البلدان 

العربية. معظم زوارنا يأتون من مرص واملغرب والعراق والجزائر وتونس والواليات املتحدة.

الحاد هو االنشط يف جلب االعضاء الجدد. احياناً يكون هناك اكرث من 10 تسجيالت يف اليوم الواحد. كام اننا حالياً 

نحصل عىل 60% من كلفة االستضافة من االعالنات ونخطط لزيادة هذا الرقم حتى تصبح الشبكة مكتفية بذاتها.

http://www.el7ad.com
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إنيك 
يف حوار مع...........

4- ما هي املشاكل التي تواجهونها تقنيا وماذا تحتاجون لتستمروا بقوة 

-يف الحاد واجهنا مشكلة كبرية يف قاعدة البيانات تسببت يف ضياع جهد 5 اشهر. من املحزن حقاً ان يتعرض املوقع 

ملثل هذه املشكلة التقنية. لكن يجب عىل االنسان ان يتعمل من تجارب املايض ويضع السبل الكفيلة بعدم تكرارها 

وهذا هو ما فعلناه. لحسن الحظ التصادفنا الكثري من املشاكل االمنية ومحاوالت االخرتاق تقرتب من 0% بل نحن مل 

نسجل اي محاولة اخرتاق جادة طوال السنة التي مضت وهذا بعد ان يئست كل محاوالت االخرتاق امام السد املنيع 

لشبكة امللحدين وطبيعي ايضاً. 

كل ما اريده من بقية امللحدين هو ان يعرفو ان هذا املوقع ليس ملك الحد فرمبا غدا سيذهب انيك ويدير املوقع 

شخص اخر. ان هذا املوقع ميثل حقنا يف وجود منفذ اعالمي يثبت وجود ملحدين عرب ويعرب عن حقهم يف التعبري 

عن رأيهم بحرية. هذا الحق لن نفرط فيه ولن نساوم او نفاوض بل نفضل ان نقيض ورؤوسنا مرفوعة.

5- ما هي تطلعاتكم وخططكم للمستقبل املنظور

- بالنسبة اللحاد فتقف امام تطويره حجم التغيريات والتعديالت التي اجريت يف املايض عىل قاعدة بياناته وهو امر 

يحد من امكانية تطويره. انا اخطط لفتح موقع جديد ... موقع اجتامعي يندمج فيه امللحدين مع غريهم من دون 

خوف من النرش كام هو الحال مع الفيسبوك وغريه. 

انا يف الحقيقة اريد ان استغل هذا اللقاء العرض عليكم استضافة موقع ملجلتكم عىل السريفر الخاص بنا. هذا 

باالضافة اىل اي مرشوع تنويري الحادي او الديني جدي يسمح لنا باضافة نافذة جديدة عىل القارئ العريب.
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مجموعة مجلة الملحدين العرب

شاركنا موضوعاتك و كتاباتك لتصل للقراء
هدفنا التوعية و نشر الفكر المتحضر

موضوعاتنا علمية ، دينية ، ثقافية 

ً نحو مستقبل منير معا
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إنيك 
يف حوار مع...........

6- مل ينجو املنتدى والقامئون عليه من اإلتهامات املختلفة من داخل املنتدى ومن خارجه ..

هال أخربتنا قليال عن تاريخ هذه اإلتهامات وهل أصبحت بالنسبه لكم أمر طبيعي ؟

- قانون االنرتنت يقول: التطعم الرتول او التجب عىل السفيه الن هذا هو ما يريده. انا بالعادة ال اجيب عىل 

االتهامات وقد كانت كثرية حينام بدأنا منتدى طبيعي وافضل رد عليها هو اال نرد. املرة الوحيدة التي نرد هو حينام 

يتم مهاجمة الشبكة الن هذه جرمية ومن حقنا ان نبلغ السلطات عن كل شخص يهاجم الشبكة ويعتدي عىل 

ممتلكات االخرين. 

تاريخ هذه االتهامات هو سيايس بالدرجة االوىل ووصل االمر اىل حد اخرتاق املنتديات كام حدث مع الديني يف 

املايض. ولكن مؤخراً بدأنا نالحظ مشاكل تعود اىل فشل عالقات عاطفية تحقيقاً لقول القائل: ابحث عن املرأة.

7- الزميل أنيك مارأيك بعالقة منتدى امللحدين العرب باملنتديات اإلسالمية وتاريخهام الطويل 

من الرصاع

- طريقة ادارة املنتديات اإلسالمية هي السبب الرئيس يف 

تحولها اىل مسخرة امللحدين االوىل. لقد كان بامكانهم ان يفعلو 

الكثري لوال طريقتهم السيئة يف االدارة. املنتديات اإلسالمية تعترب 

اي حوار مهام كان تافهاً مبثابة معركة مصريية يتوقف عليها 

مستقبل االسالم ولهذا فالبد ان يخرس امللحد باي طريقة وترتفع 

التكبريات لتعكس سيطرة الغرائز البدائية عىل تفكري مجموعة 

من السذج ممن يظنون ان الله يتحدث معهم ويأمرهم 

بالغلظة والشدة مع الكفار واملنافقني! 

املنتديات اإلسالمية التفهم ان الحوارات مهام كانت قيمة 

فانها مع الوقت تختفي بني صفحات املنتدى وتذهب اىل طي 

النسيان. ولكن ما الينىس هو تجربة االنسان يف املنتدى. لهذا 

فنحن نحاول دامئا ان نركز عىل العضو بدل املنتدى الن العضو 

سيذهب ويحيك عن تجربته معنا ... ومن يدري؟ فلرمبا يغري 

هذا حياته بصورة جذرية.
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إنيك 
يف حوار مع...........

8- مشاكل املنتدى الداخلية قد تكون سببا يف إمتالك )حكمة( وخربة يف اإلدارة فامذا تنصح بالنسبة للسلوك العام 

عىل شبكة األنرتنت وما هي النصائح التي تقدمها ملن يقوم باإلرشاف عىل صفحات إجتامعية مثل الفيس بوك وغريه

- بالتأكيد االحظ فرقاً كبرياً بني افكاري السابقة عن املنتديات والحالية فلقد مررنا بعدة تجارب كان بعضها فاشال 

واالخر ناجحاً. ما تعلمته هو انه الميكن ان تجابه كل املشاكل بنفس الطريقة. اال نرد عىل االتهامات الجاهزة 

والحفاظ عىل املهنية وعدم التفريط باالعضاء الجيدين املواظبني عىل الكتابة الن املنتدى يصبح منتدى اشباح اذا 

طردنا االعضاء النشطني. ان تكافئ العضو الجيد وتشعره انك ممنون من تواجده يف املنتدى ومام يقوم به من عمل 

تطوعي وبال مقابل.

9- ما هي الحالة األمنية ملنتدى إلحاد ومنتدى طبيعي اليوم وهل هام مكانني آمنني أم من املمكن أن يتم الهجوم 

عليها وقرصنتها مجددا وهل معلومات الزمالء املُلحدين تُعترب آمنه مثل »األيبي الخاص « مثالً

-مل نلحظ حتى االن اي هجمة تسرتعي االنتباه وهذا بسبب قوة السريفر وقوة الحامية التي يقدمها املضيف واملراقبة 

املستمرة من قبل فريقنا الفني للسريفر واجراء التحديثات وقت صدورها. اما بالنسبة ملعلومات االي يب فهي التشكل 

مصدر خطورة عىل احد. الن ايبيات االعضاء تتغري باستمرار كام ان معظم مزودات الخدمة يف الدول العربية ترشك 

محافظات باكملها يف اي يب واحد وبالتايل يصبح من املستحيل معرفة العضو من مجرد رقم االيبي. لكن اذا تم وضع 

خط اشرتاك معني تحت املراقبة فان االمر يختلف. وطبعاً انا انصح من يشعر بالخطر اال يقوم بتبادل معلومات 

شخصية وان يستخدم بروكيس. لكن لسوء الحظ فاننا اغلقنا حجبنا معظم الربوكسيات من الوصول اىل الحاد او 

اىل طبيعي وهذا نتيجة قيام البعض الذين اليخفون عليكم باستخدامها لنرش مواد غري مقبولة يف املنتدى والغراض 

التخريب املتعمد ومن املؤسف ان املنتدى يعاين من بعض امللحدين اكرث مام يعاين من غري امللحدين!

10- هل تحصل عىل مساعدة إرشافية وتقنية كافية ؟ أم ُهناك ُمعاناه وشبه حريه يف هذا الخصوص 

-بالتأكيد نرجع اىل اختصاصيني حينام تواجهنا مشكلة النستطيع ان نحلها. مثالً حينام فقدنا بيانات من الحاد فاننا 

استرشنا تقنيني متخصصني يف اسرتجاع قواعد البيانات وقد كلفنا هذا االف الدوالرات. واكرر مرة ثانية ان من املؤسف 

ان اكرث التهم تأتينا من بعض امللحدين فقد اعترب بعضهم ما حصل نوع من املؤامرة او اخرتاق للموقع او قلة خربة 

منا، ويف كل هذه الحاالت ال اجد سوى عدم الرد اسلم من الرد.
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إنيك 
يف حوار مع...........

11- ما هو التوجه السيايس للمنتدى وخصوصاً يف مايجري يف املنطقة العربية من ثورات ؟؟؟

-االدارة محايدة سياسياً تجاه كل ما يجري يف املنطقة وال رأي لها فيه سلباً او ايجاباً وهذا النها ليست اشخاص لهم 

رأي معني يف السياسة وغريها بل هي مؤسسات فنية ورقابية. ولكن املرة الوحيدة التي يكون لنا فيها رأي هو وملا 

نتحدث عن دعم امللحدين يف الوطن العريب فنحن مع قضاياهم دامئاً وندافع عنهم ولو باضعف االميان.

12- هل ترى أن العامل العريب يسري نحو مجتمع ملحد أو الديني أم العكس؟

-الدين ظاهرة متتاز باملد والجزر وهي تنتج عن اسباب موضوعية تتعلق بطبيعة املجتمع وعالقاته االقتصادية 

وغريها. لن يصبح املجتمع العريب اكرث الحادا بسبب منتدى بل ملا تتغري طبيعة العالقات االقتصادية فيه. ومن ينظر 

اىل تاريخ هذه املنطقة يجد الدين يف حالة زيادة احيانا وتراجع احياناً اخرى.

13- هل تؤمن بدولة اإللحاد أم 

دولة العلامنية؟

- ال اؤمن باي منهام بل اؤمن 

باملجتمع العلامين. دولة تتبنى 

العلامنية تحكم مجتمع ديني 

سيكون مصريها الفشل الن الشعب 

ناقم عىل دولة التتبنى مذهبه بل 

قد يعتربها ظاملة وكافرة. يجب ان 

نبدأ من املجتمع وبعدها ستكون 

الدولة انعكاس طبيعي لطبيعة 

املجتمع العلامين.
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14- يظن البعض أن تعبري امللحدين كالقطط كأنه آية يف قرآن امللحدين.. حتى أنهم يقولون أن معظم املحاوالت 

لتوحيد العمل اإللحادي تصطدم بهذه الجملة ألتي ذكرها ريتشارد دكونيز يف أحدى لقاءاته ما رأيك؟؟

- من الطبيعي ان يقول داوكنز ذلك النه وبقية فرسان االلحاد الجدد يريدون ان يصبحو القيادة العليا للملحدين 

يف كل مكان. انا ال اشرتي بفلس االدعاء ان داوكنز يدافع عن االلحاد فاين هو مام يتعرض له امللحدون العرب؟ هل 

رصف داوكنز فلساً احمر عىل اي مضطهد عريب بسبب اميانه؟ هم االن يتحدثون عام يسمى atheism+ وكأن هذا هو 

ما نحتاجه يف الوقت الراهن.

عىل اننا ننظر اىل عدم توحد امللحدين وكأنه امر سلبي كلياً بينام ميكن ان يكون االمر ايجابياً. فهذه الفردية هي التي 

جعلت االلحاد يصمد خالل مئات السنوات من القتل والتنكيل والتعذيب والتغييب. اذ اليوجد قيادة مركزية لاللحاد 

يؤدي القضاء عليها اىل القضاء عىل االلحاد. كل ما يستطيع غرينا ان يفعل هو ان يقيض عىل افراد دون ان يتمكن من 

القضاء عىل الفكرة. ولكن حينام صار االلحاد تياراً سياسياً مثلام هو حال الشيوعية صار كل ملحد يف امريكا شيوعياً 

بالرضورة وادى هذا االمر اىل تراجع االلحاد يف مقابل سيطرة التيار الديني.

15-سيغام مؤسس منتدى امللحدين العرب .. ماذا تحب 

أن تقول له من خالل املجله

- سيغام شخص طيب ولكنه احاط نفسه مبجموعة من 

االنانيني ممن رفعو شعار كلنا من اجل منتدى الحاد 

ومن ثم تركو املنتدى الذي كانو يتباكون عليه. مثل 

هؤالء كمثل ما قال الشاعر: اللفينك بعد املوت تندبني...

ويف حيايت ما زودتني زادا. ففي وقت الرخاء كانو حوله 

يصفقون ويهللون ويف وقت الشدة تفرق الجميع. ولكن 

فقط يف وقت الشدة يعرف االصدقاء الحقيقيون، اليس 

كذلك؟
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16- لقد إنفصلت يف فرتة ما عن منتدى امللحدين العرب وأقمت منتدى طبيعي للوجوديني العرب

كيف حدث ذالك وماذا كانت األسباب األساسية ؟

-كان هذا سببه الخالف مع ادارات املنتدى التي كانت تريد ان توجه املنتدى باتجاه سيايس معني. كمثل نسخة عربية 

من داوكنز ترسم للملحدين توجاهتهم السياسية ... خصوصاً السياسية! وكأمنا ليس هناك للملحدين العرب من شؤون 

سوى الدفاع عن قضايا غريهم.

اما عن طبيعي فقد بدأ بعد ان قامت ادارة الالدينيني بطرد مجموعة كبرية من االعضاء ففكرنا بعمل منتدى خاص 

بنا.

17-هل تعتقد أن اإللحاد كموقف فكري يتغري ويتطور عرب الزمن ؟

-بالتأكيد شهدنا تغرياً كبرياً يف تعريف االلحاد ويف كيفية التعبري عنه. بعض هذه التغيريات كانت بدوافع خارجية او 

بدوافع قانونية او بدوافع احراز الربح يف املناظرات. لكن من وجهة نظر فلسفية فااللحاد اليزال كام هو واليزال غري 

قابل للربهنة...متاماً مثلام هو حال االميان. ال يوجد لدينا ادلة عىل وجود اله واليوجد لدينا ادلة عىل عدم وجوده. اال 

اذا حاولنا ان نضيف تعريف االله بالصورة التي تحدث تناقضاً ذاتياً يف صفاته وهو امر ليس باملمكن دامئاً.

18- هل تود الحديث من خالل مجلتنا عن مشكله الزميل »صلحد« ؟؟

-لو كان 10% مام يقوله عني صحيحاً، لكان نفس اعضاء طبيعي 

والحاد وهو شخصياً اما يف السجون واما يف القبور. انا ال 

اعرف كيف ميكن لشخص يعرف انني اعرف عنه كل 

يشء وكان يوزع صوره ومعلوماته عىل العضوات 

ويدعي انني ارهايب اال يخاف من ان ارسل 

عليه احدى كتائب االرهاب التابعة 

يل ليك تقصف عمره؟ ولكنه امن 

العقاب فاساء االدب
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19-يف الفرتة األخرية ومن خالل االنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي لوحظ وجود عدد كبري من امللحدين يف العامل 

العريب ولكن لألسف غالبية هؤالء يدخلون بأسامء وهمية ملاذا ال يُجاهر امللحد العريب بحقيقته وبني محيطه أال 

تعتقد بأنه حان الوقت للظهور والتعبري بحريه عن أفكارنا ؟؟

-ال اظن ان الوقت مناسب للمجاهرة بااللحاد. ويف الحقيقة فان االنسان العريب مل يحصل بعد عىل ابسط حقوقه، 

فام بالك بحق اختيار املعتقد وحق تغيري املعتقد؟ عدونا يعتمد عىل استخدام القوة الغاشمة الخافة الناس وردعهم 

عن التفكري واختيار املعتقد. لقد رأيت مثقفني واساتذة جامعات يعتقدون ان قتل املرتد هو حكم عادل وانهم 

يستاهلون! وان من يرتك االسالم امنا يفعل لريتكب القبائح. واذا اردت الحق فان بعض امللحدين بالفعل يلطخون 

اسامئنا بالوحل بسبب ما يفعلون، فال يخفى عليك ان الجئ عراقي يف تركيا يحاول ان يخرتع قصة وهمية مفادها انه 

يتعرض للتهديد حتى يستمر يف العيش الجئ ورمبا يحصل عىل فيزا لدولة اخرى. مثل هذه الوصولية وانعدام االخالق 

بالفعل تجعل االخرين يركزون عدساتهم عىل الحالة السيئة وينسون الحالة الجيدة. ان مشكلتنا كملحدين عرب هو 

اختالط الحابل بالنابل كون االلحاد امراً محظوراً وحينام يكون محظوراً يصبح كل الخارجني عن القانون ملحدين! 

فمن يرشب خمر او يقتل او يرسق يربر ما يفعل بااللحاد ومن وصويل يجاهر بالدين. وقد صدق من قال: حينام يحرم 

القانون الحرية، يصبح كل خارج عن القانون حراً!

20-ما رايك يف الرأي القائل بان االلحاد رغم جامله فانه قايس جداً ؟

- نعم! هناك الكثري من الحقائق يف الحياة قاسية. فام اقىس ان اسمع انني مصاب مبرض خطري؟ ما اقىس ان اعرف ان 

االلحاد رمبا اليؤدي اىل مجتمع مثايل. ولكن هذا اليغري من الحقيقة شيئاً فالحقيقة اليجب ان تكون جميلة واليجب 

ان يكون الواقع جميالً. املشكلة االساسية يف االلحاد هي مصدر االخالق فلام مل يكن هناك مصدر موضوعي لالخالق 

فانه الميكن ان تلزم كل امللحدين بجدول اعامل او واجبات يجب عليهم اتباعها. هذا االمر الحظه افالطون يف كتاب 

القانون وعاىن منه داوكنز كام يف السؤال السابق. ويف الحقيقة فان استنباط الوجوب من االخبار هو احدى املعضالت 

الفلسفية التي غالباً ما تدرج تحت مسمى شوكة هيوم. وهي التنطبق فقط عىل االلحاد بل حتى عىل االميان. فمجرد 

كون الله موجود اليلزم منه انه واجب الطاعة مثالً.
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21- هل تعتقد بأن منتدى امللحدين العرب ومنتدى طبيعي قد حقق جزء من أهدافه ؟؟

- ما نريده من هذه املنتديات هو التحضري فقط. تحضري اكرب قدر ممكن من املواضيع والخربات النقدية بحيث ان 

املرحلة الالحقة التي ستتضمن مواجهات مبارشة عرب الجدل واملناظرات سيجد فيها امللحدون كل االجوبة عىل االسئلة 

التي ميكن ان تطرح عليهم. يعني هدفنا ان نخلق ثقافة الحادية تكون املادة الخام للمرحلة القادمة. عىل ان ابسط 

اهداف الحاد وطبيعي هو اثبات الوجود. هو ان نقول للعامل: هناك ملحدون عرب وناشطون ايضاً.

22- هل الزميل أنيك مرتبط بعائله ولديه أرسه وأطفال ؟

- انا غري مرتبط بعائلة اال عائلة الحاد وطبيعي. وانت تعرفني مقدار الهم ملن يدير مثل هذه النوعية من املنتديات. 

فاوالً لدي قاعدة بيانات هائلة العضاء انا مؤمتن عليها والبد ان اسهر للحفاظ عليها وحاميتها من العابثني وهذا طبعا 

فوق الدعم الفني واملايل الالزم الي موقع عىل االنرتنت

23- كلمة أخرية : ماذا تحب أن تقول ألعضاء منتدى طبيعي ومنتدى امللحدين العرب من خالل هذه املجلة

وما هي الرسالة التي تحب توجيهها للقراء أيضا

- اود ان اقول انني ممنت جداً ملشاركتكم معنا يف هذه املرحلة الصعبة من تاريخ املنطقة. بالتأكيد ان من سيأيت بعدنا 

سيثمن جهودكم وسيذكركم بكل كلمة طيبة! اننا كلنا جنود مجهولون، ال انا اعرف من انتم وال انتم تعرفون من انا. 

كلنا اجتمعنا يف هذا املكان ونحن نلبس اقنعة تنكرية تخفي شخصياتنا حتى نديل بدولنا ونكتب ما نعتقد من دون 

خوف. اريد ان اقول: ما اضل اعدائنا؟ وما اقىس قلبهم؟ الست تشعر بالحزن حينام تسمع اقرب الناس اليك وهم 

يرددون املوت للمرتدين الكفرة وانت تعرف بينك وبني نفسك انهم يتمنون لك املوت؟ اقرب الناس اليك، اهلك 

واصدقائك، يتمنون موتك فقط النك التشاركهم نفس املعتقد؟ هذه هي كل جرميتك! كل الذنب الذي اقرتفه قلبك 

وجنته يداك. 

الست تحرتق وانت ترى كم الفقراء يف بلدتك ووطنك بينام ماليني النقود تذهب لبناء مسجد واملشاركة يف فعالية 

دينية اليربح منها سوى الغني واملستغل واملستبد؟
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بالتأكيد تتفطر قلوبنا لواقع هذه االمة ونتمنى لو كان باليد من حيلة. 

اريد ان اقول لهم شكراً جزيالً واقول: انني انصح الجميع وبالحذر والحيطة فانتم احياء اهم عندنا، ولعمري ان 

التغيري الذين تحدثونه يف املجتمع من الداخل عرب زواجك مبسلمة وتربية مسلمني معتدلني لهو اهم عندي من مليون 

مرة تجهر فيها بااللحاد وتنتهي مرضجاً بدماءك. لكن اياك ان تهاب املوت اذا حل بساحتك. سنموت كلنا مرفوعي 

الرأس. فكل حمالت اهل االديان خالل التاريخ مل تقيض علينا ولن يقضو علينا.

نحن لنا املستقبل، اما هم فيجرتون املايض.

______________

الزميل الرائع أنيك 

نشكرك عىل سعة صدرك وقبولك الترصيح والحوار يف مجلتكم 

ونتمى لِك دوام الصحة ونتمنى منِك املزيد من العطاء التنويري 

أجرت الحوار 

فينوس صفوري 

رئيسه هيئه التحرير 

يف مجله امللحدين العرب
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خالصة القول يف َهذا املوضوع ُهنا 

، أن َهذا رشح لكيفيّة أن الحياة قد 

تطّورت من األشكال الجزيئيّة لخاليا 

منظمة، ثم أعىل.

هنا نتحّدث عن األوضاع يف الغالف 

الجوي والبحار لألرض املُبكرة. مل 

يكن ُهناك بعد طبقة األوزون أو 

غالفنا الجوي الحايل، لذلك كان ُهناك 

الكثري من األشعة فوق البنفسجيّة 

تصل إىل السطح من أشعة الشمس. 

َهذا ميثّل الطاقة. كان ُهناك أيضاً 

كميّة كبري من الطاقة الكهربائيّة 

عىل هيئة الربق القوي يف الغالف 

الجوي املبكر كذلك. هذا املقال 

يتناول بعض التجارب التي قام ِبها 

علامء مختلفني ملعرفة ما إذا كان من 

املمكن لألحامض األمينيّة، لبنات بناء 

الربوتينات، قد تكون تشّكلت يف ظل 

َهذه الظروف. والتجربة األكرث إقناعاً 

هى تجربة ميلر.

تظهر تجربة ميلر انه مع الحرارة، 

الضغط، الربق و ، )جميع ما كان 

يوجد يف األيام األوىل لتشكيل 

األرض( أن املركبات العضويّة ميكن 

 RNA أن تتجمع لتشكل أشياء مثل

واألحامض األمينيّة األساسيّة ، 

مكونات تشكيل الـ DNA ، أهم 

بنيّة الحياة.

Atheism Era

الخلّية األوىل

34



Atheism Era

الخلّية األوىل

ىف التجربة قام مبحاكاة وصنع الظروف املعتقد أنها موجودة يف الغالف الجوي املبكر ىف جهاز زجاجي ، وذلك 

باستخدام التيارات الكهربائيّة ملحاكاة الربق ووضع العنارص والجزيئات املعتقد انها كانت موجودة آنذاك ، وأثناء 

 CO2، H2O اجراء َهذه التجربة ، كانت ُهناك بعض األحامض األمينيّة ، والتي تبني أنه كان من املمكن لعنارص الـ

وغريها من العنارص املوجودة يف الغالف الجوي املبكر قد ولّدت األحامض األمينيّة.

ثم نتناول الكيفيّة التي أمكن ِبها لَهذه األحامض األمينيّة أن تتجمع معاً وربطها بروابط تساهميّة ، ومن ثم إىل 

الربوتينات الكاملة. ومبجرد االنتهاء من الربوتينات ، لديك أساس الحياة.

أوالً ، قبل التعمق حول تشكيل الخليّة األوىل ، يجب أن يكون مفهوماً أوالً ما هي الخاليا. تتكّون كل أشكال الحياة 

من الخاليا. الذي يجعل الكائنات الحيّة ُمختلفة ، هو عدد الخاليا ، وما هو نوع الخاليا ، وكيف يتم تنظيم َهذه 

الخاليا. العديد من الكائنات الحيّة الدقيقة تتكون من خليّة واحدة فقط ، والتي تنّفذ جميع الوظائف املطلوبة من 

أجل البقاء. الكائنات الحيّة األخرى تتكون من خاليا أكرث ، مثل البرش ، الذين يحتوون عىل أكرث من تريليون خلية ، 

معظمها متخصص لوظيفة معيّنة.

كل الخاليا تتكّون من العديد من أجزاء أصغر. 

ُهناك نواة موجودة يف معظم الخاليا ، التي تحتوي 

عىل الحمض النووي )الحمض النووي الريبي 

منقوص األكسجني( ، الذي يخزن برنامج الخليّة. 

ُهناك امليتوكوندريا التي تحطم املركبات وتنتج 

الطاقة. ُهناك أجزاء أخرى كثرية يف الخليّة ، لكل 

منها وظيفة محددة. َهذه االجزاء من الخليّة 

تتّكون من الربوتينات ، والتي تتكون من سالسل 

طويلة من األحامض األمينيّة، والتي تتكون من 

مجموعات ُمختلفة من العنارص األساسيّة من 

 ،)N( والنيرتوجني )H( والهيدروجني )C( الكربون

و األكسجني )O(. من جميع أنواع الرتكيبات 

املمكنة لتشكيل األحامض األمينيّة، تستخدم 

20 فقط يف الربوتينات. ومع ذلك، ميكن لَهذه 

األحامض األمينيّة الـ 20 ان تشّكل تقريباً أعداد ال نهائيّة من الرتكيبات إلنشاء عدد ال نهايئ تقريباً من الربوتينات.
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ولكن كيف تم إنشاء الخليّة األوىل؟ اقرتح تشارلز داروين أن الربوتينات األوىل تطّورت من مادة غري حيّة. ولكن كيف 

حدث هذا ؟ أوالً، األرض مل تكن كام هي اليوم منذ 3 اىل 4 مليارات سنة مضت عندما املركبات العضويّة األوىل يجري 

تشكيلها. الغالف الجوي يف وقت مبكر كان حار جداً لألكسجني )O( والنيرتوجني )N(، وغريها من العنارص ان توجد 

 ،)H2O( وبخار املاء ،)NH3( واألمونيا )CH4( وحدها كام هي اليوم. َهذه العنارص اجتمعت لتشكيل غاز امليثان

كربيتيد الهيدروجني، جزيئات الهيدروجني )H2(، الخ. َهذه كان كل يشء، وبالتايل كان يسمى الغالف الجوي املبكر 

»الغالف الجوي املختزل ». كذلك، مل يكن ُهناك أكسجني متوفر لتشكيل طبقة أوزون )O3( لحاميّة األرض من األشعة 

فوق البنفسجيّة القاسيّة من الشمس. أيضاً، كان ُهناك عواصف كهربائيّة عنيفة ، وكانت أكرث عنفاً من أي من التي 

تحدث اليوم.

يف عام 1924 الكسندر اوبارين افرتض أن املركبات العضويّة تشّكلت يف األرض مبكراً عندما الطاقة العالية التي 

تقدمها األشعة فوق البنفسجيّة، والعواصف، تسببت بتفاعل الجزيئات املُختلفة ، وانشاء مركبات عضويّة جديدة ، 

.DNA، RNA ،مثل األحامض األمينيّة

يف أوائل الخمسينيّات ، بدأ الربوفيسور هارولد أوري، وستانيل ميلر ، تجارب 

إلثبات نظريّة اوبارين. بنى ميلر جهاز ملحاكاة الظروف التي محتمل أنها كانت 

موجودة يف الغالف الجوي املبكر )امليثان )CH4(، والنشادر )NH3(، املياه 

)H2O(، والهيدروجني )H2(( والتفريغ الكهربايئ ، محاكاة األشعة فوق 

البنفسجيّة والعواصف الكهربائيّة العنيفة املوجودة يف الغالف الجوي املبكر.

بعد استمرار التجربة ملدة أسبوع ، كانت النتائج مذهلة. املحلول عديم 

اللون السابق داخل الجهاز تحّول لألحمر. اثناء تحليل املحلول ، وجد 

ميلر العديد من الجزيئات العضويّة. أهم املركبات التي تم إنشاؤها، 

األحامض األمينيّة. هذا يف الواقع، أثبت نظريّة اوبارين أنه كان من 

املمكن للمركبات العضويّة ان يتم إنشاؤها يف الغالف الجوي املبكر. 

وأظهرت دراسات أخرى أن بعض األحامض األمينيّة تضافرت مع 

سيانيد الهيدروجني )HCN(، والذي هو نتيجة ثانويّة للنشاط 

الربكاين. وتشكل َهذه املجموعة البيورينات والبريمييدين ، والتي 

.DNA تستخدم لصنع األحامض النوويّة ، التى بدورها تكّون الـ
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الـ DNA البسيط والـ RNA، والربوتينات ال بد ان 

تظهر وذلك بسبب التفاعالت الكيميائيّة الطبيعيّة حيث 

املكونات والظروف الرضوريّة تتوافر. َهذه الجزيئات تكرر 

نفسها بطبيعتها. مع استمرار عمليّة التكرار ، يصبحون أكرث 

تعقيداً ، وأخرياً يصبح لدينا الحياة.

بعد أن تم إنشاء َهذه املركّبات عىل األرض يف وقت مبكر 

، األرض بدأت تربُد. بخار املاء املكثف ، شّكل املحيطات 

الواسعة والبحار والبحريات ، حيث الجزيئات العضويّة 

البسيطة بدأت ترتاكم ملاليني السنني ، ُمنتجة »حساء 

عضوي« من نوع ما. األحامض األمينيّة تكون عندها 

تبلمرت )مبعنى أنها شكلت سالسل ، مثل الربوتينات. 

النظريّة األكرث احتامالً لكيفية الجمع بني األحامض األمينيّة 

هي أنها جرفت اىل منخفضات الطني / الصخور عىل 

األرض، حيث تبخرت املاء، تاركه وراءها املركبات العضويّة 

املركزة يف حرارة ُمرتفعة.

قام سيدين فوكس بإثبات ذلك. أخذ خليط من األحامض 

األمينيّة املُختلفة ما يقرب من 20 ، وسخنها إىل نقطة 

االنصهار. عندما بردت ، الحظ أنها تبلمرت إىل بروتينات.

الفكرة يف تجربة ميلر ، انهم كانوا قادرين عىل صنع 20 

من األحامض األمينيّة ، التي هي يف األساس لبنات بناء 

الربوتني والتى هي رمز ال DNA وال RNA. َهذه التجربة 

تثبت أساساً أن املواد العضويّة ميكن أن تأيت من املواد غري 

العضويّة.

األحامض األمينيّة تلك هى لبنات البناء األساسيّة للحياة ، 

قوانني الكيمياء األساسيّة + مليارات السنني للحياة أن تبدأ.

تجربة ميلر تدل عىل أن لبنات بناء الحياة ميكن أن تأيت 

من »الغري حي«.
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نيل ديغراس تايسون

ترجمة ...........

التصميم الغبي

مقتطف من حديث نيل ديغراس تايسون* يف مؤمتر »Amaz!ng Meeting “* السادس 

يف الس فيغاس الواليات املتحدة األمريكية بني 19 و 22 من شهر 6  عام  2008 

 

* نيل ديغراس تايسون :  فيزيايئ فليك أمرييك و عامل يف علوم التواصل. هو حالياً مدير 

قبة هايدن الفلكيِة يف مركِز روز لألرِض والفضاِء

http://en.wikipedia.org/wiki/Neil_DeGrasse_Tyson  

*  Amaz!ng Meeting : أو )TAM( هو مؤمتر سنوي علمي ونقدي يعقد يف الس 

فيغاس , الواليات املتحدة ميول من مؤسسة جيمس راندي التعليمية 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Amaz!ng_Meeting  
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 ..  ”SUV« يقول ) يف عامل سيارات الطرق الوعرة  SUV يف عام 2004  كان هناك اعالن لسيارات الدفع الرباعي

البقاء يكون لالصلح (.

لكن بعد ان اشتهرت قصة التصميم الذيك وازداد نفوذها تغري اإلعالن نفسه يف عام 2005 اىل 

) ميزات هذه الـ«SUV” ال تقل عن كونها معجزة ( !... فهي اثرت حتى عىل االعالنات والدعايات التجارية.

أعتقد أن التصميم الذيك يفهم بطريقة خاطئة وأرى إن له تاريخ منفر . فلو عدنا بالزمن اىل الوراء اىل عامل اغريقي 

مبدع معروف وكان رجل العرص انذاك بني علامء فهم الكون يدعى بتوليمي ) ptolemy ( عام 150 م , كتب هذا 

العامل  كتابه Almagest  )كلمة عربية تعني العظيم وهو كتاب حفظه العرب بينام كانت أوروبا يف عصور الظالم ( .. 

والذي يعد نقطة عالم وملخص للنظرة املركزية القدمية لألرض والكون . حيث قال فيه يف وصف عدم فهمه للحركة 

اإللتفافية الظاهرية للكواكب :

)) عندما اتتبع يف دواعي رسوري إلتفافات األجسام الساموية ذهابا وايابا مل اعد ااُلمس االرض بأقدامي , بل كنت 

أقف يف حرضة زيوس نفسه, واحصل عىل اشباعي من طعام االلهة ((.

هنا بتوليمي إنقاد إىل التعبري بطريقة شعرية  ملواجهة عدم فهمه لعمل الكواكب وحركتها ..

هذا تصميم ذيك , هو نسب وعزى اىل زيوس مايجري عىل الرغم من عدم فهمه له ..

عامل أخر مبدع هو غاليليو )Galileo ( سنة 1615 م, 

مل يكتب غاليلو بنفس طريقة بتوليمي , فقد كان أكرث 

رصاحة بالتعبري عن جهله , حيث كان جاهال بنظام الكون 

ومل يفهم عملية سري الكواكب قد عرب عن ذالك يف كتابه 

)Inquisition( فكلام جاء املريخ قريبا منا فأنه يجذبنا 

ويأخذنا عن مسار مدارنا االصيل, وكلام اقرتب املشرتي 

فأنه يؤثر يف املريخ الذي يؤثر بنا أيضا , ليكون لديك هذا 

النظام املعقد للغاية الذي بقي معقدا جدا حتى يف زمن 

إسحاق نيوتن الذي كان عارفا وفاهام مبا يكفي ليقول أننا 

لو استمرينا  بهذه الشكل  فستصبح الكواكب غري مستقرة 

وتتبعرث , لكن هذا مل يحدث والنظام مازال قامئا عىل ماهو 

عليه ...ولكنه كان يعرف أن معادلته تعمل وصحيحة مع 

أي جسمني .. إذن كيف تعامل نيوتن مع هذه املشكلة ؟
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االله يأيت ويتدخل ويصحح املسار يف كل مرة ! 

هذا مذكور يف كتبه .. إنها حجة »االه الفراغات«  يف التصميم الذيك , وصل إسحاق نيوتن إىل ذروة عبقريته ثم وضع 

الله وقال : الله يتدخل و يقوم بإصالحها  .. وعليك ان تقبل املوضوع بهذه الطريقة !

وباملناسبة أنا أعترب نيوتن هو أذىك إنسان عاش عىل اإلطالق .. ولكن األمر عائد لكم إذا كنتم تريدون أخذه كقدوة 

فقد مات نيوتن وهو بتول .. مام يعني أن هناك مثن يجب أن تدفعه لتكون أذىك من عاش أو سيعيش عىل األرض 

عامل آخر هو )Christiaan Huygens( الذي يعترب من العلامء النوابغ يف عرصه  كتب كتابه )Cosmotheoros( يف 

عام 1696 والذي تكلم عن الكواكب وحركتها ومن ثم دخل إىل علم البيولوجيا ومل يعرف ملاذا هناك كائنات حية 

وأخرى غري حية .. فأدخل الله يف كل املواقع التي مل يكن فيها عارفا عن ما يتكلم 

واآلن نصل إىل عامل اخر هو البالس ) Laplace ( . صاحب كتاب امليكانيك الساموي )  celestial mechanics ( عام   

1799 ..  البالس نظر اىل املسائل التي وضعها نيوتن وقال : اتسائل اذا كنت استطيع حلها حيث كانت املسألة متعلقة 

بقوى متعددة للجاذبية .. حيث انه افرتض وجود قوة كربى عظمى  متصلة ومتأثرة وتؤثر  بقوى اصغر منها فكان 

السؤال : كيف ميكن التعبري عنها رياضيا ؟

فكتب بهذا كتابا من خمسة مجلدات سامه ) 

امليكانيك الساموي ( وكان رائدا لنظرية اإلضطراب 

الفليك والتي تقول ان هناك قوى جذب كبرية أساسية 

ومن ثم هناك قوى أخرى متعددة وصغرية .. وكيف 

تعرب عنها رياضيا وهو كان السباق يف هذا الشيئ 

 ثم طبقها عىل النظام الشميس وحل املشكلة يف فهم 

حركة الكواكب وأثبت ان النظام الشميس مستقر اكرث 

مام تخيله نيوتن .. 

واستحرض نابوليون بونابارت الكتاب , فنابليون مل 

يكن فقط  مانعرفه عنه .. و امنا كان كذلك قارئا 

شغوفا لكتب الفيزياء و امليكانيك , ولهذا  نابليون مل 

يكن فقط يعرف كيف تصنع قذائف املدفع  بل كان 

يعرف أين ستصيب القذيفة التي يطلقها .
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أخذ نابوليون هذا العمل الضخم و قرأه  ومن ثم استدعى البالس قائال : » هذا عمل ممتاز ! و لكنك ال تذكر فيه 

شيئ عن املهندس و املصمم للنظام « يف تنويه إىل املهندس أو املصمم الذي ذكره إسحاق نيوتن ) الله (. 

فرد البالس قائال : سيدي .. مل اكن بحاجة اىل هذه الفرضية .

ما يقلقني هو أن نيوتن لو مل يتوقف عن تفكريه يف املسألة ولو مل ينسب املسألة لله كان من السهل جدا عليه 

الخروج بنظرية اإلضطراب الفليك ..  فهو قد إخرتع التفاضل والتكامل عمليا عىل خلفية رهان وخالل يوم واحد 

ونظرية اإلضطراب ما هي إال إمتداد للتفاضل والتكامل وتعرفون أن نظرية اإلضطراب ليست إمتداد معقد فنيوتن 

كان يستطيع إنهاء املسألة ببساطة خالل فرتة ما بعد الظهر .. أنتم تعرفون أنه كان قادرا عىل ذلك ..  

املشكلة هي ليست يف الذين توجهوا بتفكريهم اىل التصميم الذيك , و عىل العكس معظمهم اذكياء وسيستمر الناس 

بفعل ذلك عىل الرغم من ذكائهم .. وليس يل مشكلة مع هذا , لكن ما يقلقني هو ان متنعك هذه الفكرة من تحقيق 

اكتشافات ابعد وأكرث , 

فأنا ال أريد من الشخص الذي يعتقد بالتصميم الذيك ان يكون هو من يبحث عن عالج ملرض الزهامير مثال ... 

ألنه سيصل إىل نقطة جهل ويقول : ليس انا فقط من اليستطيع تفسري هذا الشئ , بل واليوجد احد اخر يف هذا 

املخترب يستطيع ذلك , بل سيقول لن يولد ابدا الذي يستطيع حل املسألة النها نتيجة عن ›‹ تصميم ذيك ›‹ أو » 

حكمة خارقة «  !!  

وبهذا يخرج نفسه من بني االشخاص 

الذين يحلون املسألة ويجدون التفسري 

العلمي لها بالفعل .

الشك ان هناك اشياء جميلة يف الكون 

لكننا النستطيع الهروب من حقيقة 

ان هناك ادلة عىل وجود تصميم غبي 

فيه.. فعال غبي .. اشياء الميكن الحد 

غري غبي ان يأيت بها ..
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اذا اخذنا البرش بعني االعتبار, فسنجد رسطان الدم يف مرحلة الطفولة, نزف الدم الورايث , فقر الدم املنجيل, تصلب 

الرشايني, الرصع, امراض باركنسون االرتعاشية, لدينا ضيق يف مجال اإلدراك البرصي للمجال الكهرومغناطييس فنحن 

عمليا عمي عن ما هو موجود أمام أعيننا .. لو أننا مثال نستطيع رؤية املوجات املايكرووية لكانت أجهوة الهاتف 

املحمول تتوهج بألوان وهي يف جيبك

عندها سيسالك أحدهم .. ما هذا الذي يف جيبك هل تستمتع بالسهرة ..! قد نستطيع رؤية كل أطياف املوجات 

الكهرومغناطيسية ..!

أضف إىل ذلك خروج معظم االوكسجني الذي نستنشقه مع الزفري .. عمليا عملية التنفس عملية غري فعالة ولهذا 

نستطيع التنفس شهيقا وزفريا يف كيس ورقي لفرتة قد تصل لعرشين دقيقة دون أن نختنق , والقامئة تطول .. 

ليس لنا القدرة عىل إستشعار املجال املغناطييس , مناطق االشعاعات املؤينة القاتلة, غاز الرادون السام املرسطن, 

امليثان, احادي وثنايئ اوكسيد الكربون . حتى البعوض يستطيع شم غاز ثاين اوكسيد الكربون , لكن نحن ال نستطيع. 

.. حسنا .. أنا ال أطلب شيئ مستحيل هنا .. 

نحن نأكل ونرشب ونتكلم من نفس العضو يف جسمنا,مام يضمن وجود نسبة من املتوفني اختناقا بسبب هذا ؟! 

ممكن ان نكون افضل من هذا , الدالفني افضل منا يف هذا ! فهم يتنفسون من فتحة بعيدة يف اعىل ظهورهم, مل 

يحدث أبدا أن دولفينا  مات إختناقا ألنه كان يضحك وهو يتنفس بنفس الوقت .. وأنتم تعرفون ضحكات الدالفني . 

42



Zoro Diego
نيل ديغراس تايسون

التصميم
الغبي

هذا يف البرش , اما لو اخذنا نظرة اخرى عىل كوكب االرض فسنجد الرباكني التي دمرت مدن وقرى , تسونامي 

اندونسيا يف عام 2004  قتل 200000  مسلم , حيث قال املسيحيون أن ذلك غضب من الله ألنهم مسلمون وليسو 

مسيحيني ..  

إىل أن تعود لتاريخ  1755  ملدينة لشبونة أقدس مدينة مسيحية يف ذلك العرص وكان يوم أحد يحتفلون فيه بيوم 

القديسني يف العارشة صباحا حيث كان معظمهم يف الكنائس رضب زلزال بقوة  8  درجات عىل مقياس رخرت موديا 

بحياة 80000 إنسان أغلبهم لقي حتفه يف الكنيسة بينام هم يصلون , هذا الحدث تسبب يف بدء حركة اإللحاد 

الحديثة التي نستطيع تعقبها إىل هذا التاريخ  حيث كان هذا الحدث ملهام لكتاب مثل فولتري وآخرين ...

فيضانات, اعاصري, زوابع, رضبات الربق العشوائية, ثلثي كوكب االرض غري صالح لنا للعيش فيه , وماتبقى نصفه 

تجمد او مجاعة, انقراضات, امراض, تغيريات املناخ, نيازك قاتلة , بعضهم يقول ان االرض هي الكوكب املثايل للحياة, 

لحظة من فضلك, 90% من اشكال الحياة التي عاشت عىل هذا الكوكب انقرضت ! . اذا نظرنا اىل كل هذه االدلة فمن 

الواضح ان االرض تحاول قتلنا !!
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Zoro Diego
نيل ديغراس تايسون

التصميم
الغبي

اما عن الكون  فأغلب الكواكب تدور مبدارات غري مستقرة وعىل فرتات زمنية طويلة جدا أكرث مام اعتقده البالس 

, نحن عىل خط إصطدام مبجرة أندروميدا ) املرأة املتسلسلة ( خالل سبعة مليارات سنة .. ال تقلقوا  فام زال لدينا 

بعض الوقت .., دوران املجرة يقربنا من انفجار مستعر اعظم )supernova( والقادر عىل تحميص طبقة األوزون , ما 

أريد أن أقوله أنه ليس من الصعب ان ترى أن كل ما يف الكون غبي , كلمة غبي هنا تعني انه ليس جيدا لنا , وإذا 

كنا سنفرتض وجود املصمم فإن املصمم غبي بنفس قدر كونه ذكيا , علينا ان نتقبل هذه الحقيقة.

أحب فكرة مفصل الكتف الذي يدور بجميع االتجاهات, فبأستطاعتك دوران ذراعك 360 درجة . هذه فكرة جيدة ,  

مفصل الركبة مثال اليستطيع العمل والدوران يف كل االتجاهات .. أنت ال تستطيع ثني ركبتك إىل األمام ..ال تستطيع 

فعل ذلك ليس بإرادتك عىل األقل كام هو الحال يف مفصل الكتف , أنا أحب تصميم مفصل الكتف .. نستطيع ان 

نطلق عىل مفصل الكتف انه تصميم ذيك...

لكن ان اردنا ان نطلق اسم تصميم غبي عىل شئ ما … فلننظر اىل مابني ارجلنا, ماذا يحدث هناك؟ ..

إنه أشبه أن تقوم ببناء مجمع مالهي ترفيهي يف قلب منطقة رصف صحي  !.. 

تصميم رديئ .. حقا انه تصميم رديئ جدا .. 
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Leo Atheo

 Spartacus
blood and sand

يف َهذه األيام الخوايل ، إعتكفت أنا و حاسويب عىل مشاهدة مسلسل ساهم يف 

تغيري مجرى و نظريت للحياة .. رمبا الكثري منكم ليَس عىل اطالع به و ال بقصته 

املستقاة من أحداث واقعيّة ..

إنه مسلسل Spartacus يف جزئه األول blood and sand .. أبهرين حقا .

لقد أخذين يف تلك ال 13 ساعة إىل العرص الروماين القديم، ليغري كل املفاهيم 

بشكل جذري عن ما معنى الحياة ، اإلعتقاد ، الحياة الجنسية و ما هي 

»الحدود« و »الضوابط« و »الطابوهات« ..
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Leo Atheo

Spartacus
blood and sand

بقدر ما حاز هذا العمل األمرييك من إبداع رشكة Starz ، بقدر ما متلكني حزن شديد عىل موت املمثل األسرتايل 

األسطوري Andy Whitefield ، لقد أدمنته ذلك الشخص ، نظرته و صوته و براعته يف التمثيل كارثيّة ، لقد تقمص 

دور املجالد العبد الثائر spartacus بإحكام ال مثيل له ، قبل أن يلتهمه رسطان ملفاوي و يتويف قبل إنهاء الجزء الثاين 

سنة 2011 و يرتك زوجته و طفليه و ماليني العشاق له و لطريقة متثيله و لكيفية مواجهته لحتف حياته .. هذا 

الرسطان األرعن األعمى الذي ترك »عبد الله« و ذهب اىل »تحفة الله« ..

ثم يأيت و يُقال لك ، القدر و املكتوب !

زاد إمياين بعبثيّة الحياة أكرث فأكرث، عبثيّة أسطورة سيزيف الفتى اإلغريقي األسطوري للكاتب الجزائري الفرنيس ألبري 

كامو الذي قدر عليه أن يصعد بصخرة إىل قمة جبل، ولكنها ما تلبث أن تسقط متدحرجة إىل السفح, فيضطر إىل 

إصعادها من جديد, وهكذا لألبد، لريى فيه اإلنسان الذي قدر عليه الشقاء بال جدوى، وقدرت عليه الحياة بال طائل 

..

نعود للمسلسل الذي أثر يف كثرياً ، كيف يحمل أبعاًدا ليَست فقط جامليّة و صوريّة و غرافيك منمق بل رسائل 

دفينة راعاها املُنتج لتصوير تلك الحقبة الزمنيّة »قبيل ميالد يسوع سبايدرمان بقليل« بالضبط رسه يف إظهار األبعاد 

اإلجتامعيّة ، ومعنى الصداقة الحقيقيّة تحت وقع الظلم و الفقر و اإلجحاف ، و نظرة اإلنسان ملواضيع كانت تُعترب 

عادية يف تلك الحقبة بينام تعترب اآلن من الطابوهات كالعبوديّة و اإلباحيّة و الُعنف و الُعري و كذا ، حتى أنه أثار 

بذلك الكثري من النقد من املحتوى الجنيس و العنيف ..
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Leo Atheo

Spartacus
blood and sand

سبارتاكوس ال Gladitor املجالد و العبد الثائر اليوناين دخل التاريخ من أسوع أبوابه ألنُه أول من فكر يف إنهاء 

العبوديّة و كافح من أجلها ، مل يكن التفكري بالُحريّة يف تلك الفرتة أمرا شائعا .. فالعبيد كانو يعتقدون أن مصريهم 

هو أن يكونوا عبيًدا ومقتنعني متاماً بأنهم ابن عبيد أو من جنس أقل من العرق الحر املتفوق فيحق له إستعامله 

و توظيفه يف أي يشء من عامل مناجم ملح و حديد إىل مجالد و مقاتل يف حلبات املُصارعة و األرينا الرتفيهيّة كثور 

توريرو إىل لعبة جنسيّة ملُماَلكه و سادته و سيدات ... مع أنه كان ليفعل نفس اليشء اذا أُتيحت له فرصة السيادة ..

يف تلك األثناء التي كانت تتنازع و تتطاحن فيها قبائل البدو العربيّة حول قطرة ماء ،سبارتاكوس كان قد اهتدى

هو و العامل الروماين املتحرض من بعده آنذاك إىل أول مبادئ حقوق االنسان 

أال وهي الُحريّة قيمة االنسان و تحريره من العبوديّة و اإلتجار بالبرش 

و منع قانون العبوديّة عقود من الزمن قبل ميالد يسوع )-70 ق م( ، 

بينام منعت السعوديّة الرق و العبوديّة حتى سنة 1966 مرغمة صاغرة 

للقوانني الدوليّة و منظامت حقوق اإلنسان حيث يف سنة 1950 باعت 

زنجبار االالف من الزنوج االفارقة ململكة الرمال السعوديّة - بشكل 

رسمي رغم أنه مازلت َهذه الظاهرة متفشيّة من جخدم مستوردين 

من الفلبني و كامبوديا  ..

إنهم يسبقوننا بعرشات القرون لذا لن نستغرب إن 

شاهدناهم قد بدؤوا يف غزو املريخ و ما بعده 

من الفضاء الفسيح و اكتشفوا مصادر 

طاقويّة أخرى ، ليرتكوا لنا متابعة نضوب 

آخر قطرة من الحليب األسود ، لنعود 

للمطاحنة عليها متاما مثل املطاحنة 

فيام مىض عىل سائل ليَس مختلف 

يف أهميته فقط أنه غري شفاف 

و يرتكوا لنا عبادة القمر و 

االفطار و الصوم و الرجم و 

الذبح لرؤيته و اختفائه .
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blood and sand

مثلام قامت ثورة الزنج يف العرص العبايس ثم فشلت ، رمبا لو نجحت لتغريت بعض املفاهيم و أحدثت رشخا يف 

املنظومة العقائديّة السلطويّة آنذاك و لكانت رمبا الربعم الذي سيُنتش ليولد و يتبلور مفهوم الُحريّة و قيمة االنسان 

يف طريق الحضارة و التطور ..

يف َهذه األثناء يأخذك بحر خيالك و تفكريك بعيدا يف رحلة مجيدة كيف انتقل االنسان من االميان بآلهة روما الجميلة 

من أبولو و زيوس و جوببرت و جونو و ميرنفا و أفروديت الجميلة و املفعمة بالحياة و التي تعشق الخمر و الحب و 

د بن عبد الوهاب إله القحط و اللحى  تكرس العطاء و البذخ ، إىل منظامت كهنوتيّة مخربة مثل التي عىل رأسها ُمحمَّ

العفنة و الذي يقطع كل يشء بدأ من األشجار وصوال إىل األيدي و األعضاء الذكريّة .. ماذا حدث بحق الجحيم بني 

هتني القمتني ؟ .. لنواصل مسح املزيد من الضباب املكثف عىل الزجاج أصدقايئ ..

49



طوطم املُلحدين
John Silver

يف ِخَضم أحد النقاشات 

بني بعض املؤمنني عىل 

إختالف اتجاهاتهم الدينيّة 

و بيني يف الشبكة ذكر يل 

أحدهم التايل ..« هل تعلم 

أن الغرب ينظرون لكم 

نظرة إزدراء و دنو لك أنت 

و كل املُلحدين العرب » 

ُهنا توقفت عن النقاش و 

نظرت تجاهه نظرة عميقة 

يتخللها اإلستغراب و بدأت 

بتحليل سبب طرح كََهذا 

مع انه مل يكن موضوع 

النقاش .. ملاذا قال َهذه 

الجملة و ما الهدف منها؟
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John Silver

طوطم
املُلحدين

نبداء بتعريف املصطلحات

الـ طوطم :غالباً يُطلق عىل هيكل ُمقدس يعبد و أدبياً هو املقدس عند فئة أو قبيلة أو توجه فكري فمثال الُقرآن هو 

طوطم مع أنه ورق و حرب إال أن املُسلمني يُقدسونه و الصليب طوطم و كل ما هو ُمقدس حتى األفكار فأحيانا ذكر 

كلمة يتبعها ترتيلة إلعتبارها ُمقدس كَذكر النبي عند املُسلمني

مؤدلج : موجه فكريا مبعتقد أو فكر و غالبا دون الخوض العميق يف تفسرياته و تحليالت نقده فهو يعترب فكره 

صحيح بغض النظر عن آثاره أكانت سلبيّة ام إيجابيّة فاألدلجة هي التوجيه الفكري لفئة أو جامعة و التي تقوى 

بالضخ الفكري و إزدياد عدد املؤدلجني

التابو : و هو األمر املحظور دينياً أو سياسياً أو ما يعرف باملُحرمات بالنسبة ملُجتمع أو بيئة ما غالباً يكون دون طرح 

مسببات فالحظر يكون نهائياً و جازماً

كان ذلك ُمحرياً يل يف البدايّة و لكني و بعد دراسة رسيعة ملا قال و 

ما كان الحديث و كيف انتهى فهمت املوضوع و حللته .. الواقع أن 

اي إنسان مؤدلج يرتبط بـ طوطم معني يعتربه ُمنزهاً عن األخطاء أو 

حتى لو كان يعتربه ممكن الخطأ فانه سيربر له أفعاله دوما و أن هذا 

الطوطم البد أن يكون لُه هدف من أي فعل 

من ُهنا و بإعتبار أن اإللحاد برأي غالب املُتدينني هو خط تفكري غريب 

من جهة و باعتبار أن املؤمن ال يقتنع أن ُهناك من ميكن أن يعيش 

حياته دون مثل أعىل يُقدسه فيقوم مبحاولة رضب املُلحد يف ما يعتربه 

ُمقدساً له 

عالوة عىل أن املؤمن يف نقاشه يكون له هدف تبشريي فمع محاوالته 

لتجميل منتجه ) دينه ( فانه يحاول تشويه فكر الطرف الثاين

 كذلك فكرة أن التطور العلمي نابع من الغرب خصوصا يف عرصنا الحارض مام سبق يتكون عند املؤمن جملة إدراكيّة 

و هي ان املُلحد يُقدس الغرب و يعتربه دامئاً صحيح فيقوم مبحاولة نزع املُلحد من هذا الطوطم الذي افرتضه يف 

عقله و هنا تكون َهذه العبارة التي برأيه أنها ستصيب املُلحد يف العمق
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األدهى من هذا عندما يقوم املُلحد مبحاولة تصحيح الفكرة التي لديه بأن ال قدسيّة لدى املُلحد ألي أحد وال ألي فكر 

وال ألي منهج عند ذلك يعترب املؤمن أن هذا كتاب مفتوح لينتقد املُلحد يف األخالق و اإلنسانيّة وأي نهج إنساين 

من ُهنا أحببت ان أوصل فكرة تحدد ما مفهوم اإللحاد و ما توجهاته ومل مل يكن و لن يكون تابعاً أو عبداً ألي فكرة 

منهجيّة يُقصد ِبها أدلجته

عزيزي املؤمن

نحن كُملحدين أناس طبيعيني ال نؤمن بأي يشء ألن فكرة اإلعتقاد دون دليل مرفوضة لدينا و عدم اإلعتقاد أفضل من 

اإلعتقاد مبفاهيم خاطئة 

نحن كَُملحدين أخالقيني ألننا ننظر للطرف اآلخر كام ننظر ألنفسنا و لسنا بحاجة لقانون غيبي يوجهنا فالعرف السائد 

هو ما يوجه ترصفاتنا نتيجة تربيتنا و نشأتنا 

نحن كُملحدين ال نقدس اي طوطم سواء كان غيبي أو موجود لسنا شيوعيني وال وجوديني وال مؤدلجني باي نوع من 

األفكار .. نحن ُملحدين و فقط ُملحدين

بعض املُلحدين إختار فكرا ما ليكون منبعاً لبلورة خطيات حياته كالوجوديني و املاركسيني و اللرباليني و لكن َهذه 

كلها ال تنطبق وال بأي شكل عىل الجميع فَهذه الفكرة ليَست شموليّة و لكن جزئيّة

نحن كُملحدين نقبل النقاش يف أي موضوع كان طاملا يُوافق املنهج العلمي و الفكر الحر و عدم التقديس ألننا وإن 

تخيلنا عن َهذه الثالثيّة دخلنا يف تقييد للفكر و انتقلنا من مرحلة البحث عن الحقيقة إىل مرحلة مواراتها
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اإللحاد ليَس فكر و إمنا هو نقد فكر مبعنى أن اإللحاد ال يقول لك يشء و ال يوجهك يف يشء و ال يضع لك أي قوانني و 

إمنا هو رفض أي تراكيب فكريّة تعتمد عىل الغيبيّة يف الطرح و ما يوجهنا يف ترصفاتنا هو أما انتامئنا لفكر سيايس أو 

منهجيّة فكريّة أو طبيعة تعامالتنا أكانت أخالقيّة ام تربويّة ام إدراكيّة 

لن أخوض أكرث يف تفسري ما تقتنع به وال ما نوجه أنفسنا به و لكن أُحب أن اُنوه إىل أن ما جمعنا ُهنا هو رفضنا 

جميعاً لكل ُمعتقد غيبي مهام كان وعدم التقديس و رفض التابو بكل أنواعه 

من كان ال أخالقي فهو ال أخالقي ليَس ألنُه ُملحد وال ألنُه ُمتديّن الفرق هو أن الدين يعطيك املرُبرات و اإللحاد 

يرفض الدين مبرُبراته و قوانينه أخالقيّة ام ال فهو يتعامل مع املصدر واملصدر فقط أي مع األخالق و مع الواقع

لذا ال داٍع للدخول يف مهاترات كََهذه فليظن الغرب ما يريد و ليظن الرشق ما يريد نحُن لسنا عبده ألحد وال نحمل 

قدسيّة ألحد نحُن نجل العلم و العلامء لعلمهم ليَس إال فان إنتقد أحدهم ُملحدي الرشق فَهذا نابع عن رأي شخيص 

له ليَس اال فلو أىت عامل كبري و كان ُملحداً وقال ان املُلحدين العرب تائهني أو جهلة فهذا ينم عن رأيه و بالنسبة لنا 

كُملحدين لن نقوم بكرهه و محاربة علومه ألن علمه هو ما يَُهمنا و ليَس رأيه الشخيص فلن نقوم باإلنتقام منه بأن 

نرفض أفكاره العلميّة من اجل أفكاره الُعنرصيّة .. 

نحن كُملحدين عرب كنا موجهني دينياً و كرسنا ذلك القيد و خرجنا من بوتقة رفض اآلخر فلذلك نعترب من جهة أهم 

من الذي نشاء يف ُمجتمع يرفض الغيب و يقبل اآلخر و أقل يف الخربة منه من جهة أخرى فنحن مازلنا فتيني نحاول 

التنور و اإلدراك و الزالت القيود تحارصها أما نفسياً أو اجتامعياً

أخرياً ما قادين ألكتب َهذا املقال جملة وضعت يف بوست عىل مجموعة شبكة املُلحدين العرب و هي تحمل نفس 

الفكرة متاماً .. »انظروا ما يقول عنكم ُملحدي الغرب« أتوقع أنني أجبت مبا يكفي عن ما يقوله »ُملحدي الغرب!!« .. 

ما تعتربونه طوطمنا ألنكم أحببتم أن تشملوهم ضمن خط واحد و ألنكم ال تدخلوا يف نقاش إىل من اجل اإلنتصار أو 

التهليل و َهذا ليَس هدفنا 

أعزايئ هدفنا تنويري و ليَس تبشريي, أمن مبا تُريد و أعتقد مبا ترغب.  لكن ال تتعدى عىل العلم ليَس لقدسيته و 

لكن ألنُه الواقع و الحقيقة و كام تقول الدكتورة وفاء سلطان »أمن بحجر و لكن ال ترمني به«
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نظريّة األوتار الفائقة..

Questions Questions

نظريّة لكل يشء كام يصفها الفيزيائني, نظريّة تسمح لنا بفك رموز الكون كله من كل الظواهر املُحيطه بنا. و تفرسها 

يف طريقه ُمبسطة وسهلة عن طريق توحيد عنارص الطبيعة 

ملاذا يفكر الفيزيائني يف توحيد عنارص الطبيعة ؟؟ 

وأبرز املشاكل التي واجهت ًهذا التوحيد 

التوحيد هوه فكره لفهم قوانني الكون بشكل ُمبسط 

حيث تتجممع قوانني الطبيعة كلها يف قانون بسيط 

واحد يجعلنا نفهم الكون عن طريقة من أصغر جزء 

فيه اىل اكربه . 

))ستيفن وينبريغ((

))التوحيد هو ما نسعى لتحقيقه، ألن هدف الفيزياء 

األسايس هو أن نصف املزيد واملزيد من ظواهر 

الكون بطرق ومبادئ أبسط وأبسط ((
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Questions Questions

نظريّة األوتار 
الفائقة ..

حاول )) ألربت اينشتاين (( توحيد عنارص الطبيعة املُتمثله يف أكرب قوتني فيها حسب إعتقاده وهام )) الجاذبيّة و 

الكهرمغناطيسيّة (( مع بعض عن طريق نظريّة واحدة تصف الكون كله وبشكل نهايئ لكن, واجهته مشاكل يف توحيد 

عنارص الطبيعه ومتثلت يف ظهور اكتشاف العلامء )) مليكانيكا الكم (( بعد مراقبهم للذرة ظهرت لهم عنارص جديده 

وهي ) الطاقة النوويّة القويّة و الطاقه النوويّة الضعيفة ( مل يهتم أينشتاين اىل كل ما قاله علامء ميكانيكا الكم يف 

مقولته الشهريه )) الله ال يرمي الرند (( لكن علامء ميكانيكا الكم أثبتوا  َهذا عن طريق دراسة تركيب الذرة ,, جلس 

أينشتاين يف بيته وعمل منعزالً ُهناك محاول دمج قوتني وهام )) الجاذبيّة والكهرمغناطيسيّة (( لكن يف عام 1955 

مات أينشتاين وكان حلمه يف توحيد عنارص الطبيعة مات معه .. ومل يأيت أي فيزيايئ جاد لخوض تجربة التوحيد ..

بعد موت أينشتاين انقسم الفيزيائني إىل ُمعسكرين 

األول يستخدم )) النسبيّة (( لدراسة االجسام الكبرية يف الكون و الثاين يستخدم )) ميكانيكا الكم (( لدراسة االجسام 

الصغرية للذرات واالثنني حققوا نجاحات كبريه لفهم الكون وكانهام )) عائلة ليَست عىل وفاق يعيشان يف بيت واحد 

لكن ال أحد يعرف عن األخر يشء (( الن ما من طريقة لتوحيد الكون يف قانون واحد .. مثال عىل ذالك) الثقوب 

السوداء ( إحتار  ُعلامء الفيزياء عندما قدم الفليك االملاين )) كارل شوارزشيلد (( فكرة الثقوب السوداء عن طريق 

حل معادالت أينشتاين بطريقة جديده ومحريه وهي ببساطة كتله كبرية يف مكان ضيق حيث ينهار النجم عىل نفسه 

وقد تم رصد العديد منها يف الفضاء بواسطة التلسكوب , وهنا جائت املعضله ألن إذا أردنا دراسة الثقب ماذا سنختار 

نسبيّة أينشتاين أم ميكانيكا الكم واملشكلة أن النظريتني اذا دمجناهام معاً يف الثقوب تنهار النظريتني مسببه كوارث

ملحة رسيعة عن النظريتني 

الكهرمغناطيسّيةالجاذبيـــّة

؟
 النوويّة القويّة النوويّة الضعيفة
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Questions Questions

نظريّة األوتار 
الفائقة ..

نسبيّة أينشتاين تعمل عىل األجسام الكبرية مثل النجوم والكواكب ... أما ميكانيكا الكم تعمل عىل املستوى الذري ,, 

وُهنا البد من وجود نظريّة جديده تصف الثقب االسود . وهنا تايت فكرة نظريّة األوتار حيث هي الوحيده القادره 

عىل وصف الكون وكل ضواهره عن طريق توحيد النظريتني مع بعض أو بشكل ادق توحيد العنارص االربعة وهي )) 

الجاذبيّة و الكهرمغناطيسيّة و الطاقه النوويّة القويّة والطاقة النوويّة الضعيفة (( 

ما هي نظريّة األوتار .؟؟

سناخذ أوالً فكرة عن الوتر يف النظريّة .

مثال » عىل ذالك الوتر .. وتر االلة )) التشلو 

(( يستطيع أن يعطي تشكيلة كبرية من 

ااالصوات املوسيقيّة بحسب درجة اهتزازه فإن 

األوتار الفائقة التي نتحدث عنها تهتز بأشكال 

ُمختلفة معطيّة كل أشكال مكونات الطبيعة 

التي نعرفها. أو بعبارة أخرى فإن الكون عبارة 

عن سيمفونيّة كونيّة عظيمة متمثلة بكل تلك 

النغامت التي تستطيع أوتار الطاقة إصدارها. 

ال تزال َهذه النظريّة يف مرحلتها )الجنينة( إن 

صح التعبري، لكنها تكشف لنا صورة جديدة 

بشكل جذري عن الكون، صورة غريبة جدا 

وجميلة أيضا .

نظريّة األوتار ان اثبتت علميا أو مادياً فنحن 

يف انتظار صدمة كبرية جداً الن النظريه تقول 

بان الكون الذي نعيش فيه له ابعاد أُخرى 8 

أبعاد غري األبعاد األربعه التي نعرفها )) االبعاد 

املكانيّة الثالثة .. والبُعد الزمني (( عامل يلتقي 

فيه الخيال العلمي مع الواقع بنظريّة رائعة 

جداً وهي األوتار 
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Questions Questions

نظريّة األوتار 
الفائقة ..

بدايّة نشاة النظريّة .

 
يف نهايّة الستينات من القرن العرشين . كان ُهناك شاب إيطايل اسمه )) غابرييل فينيتسيانو(( كان يبحث عن 

معادالت تصف القوة النوويّة القويّة بينام كان يبحث يف كتب الرياضيات القدمية عرث فجاة عىل ُمعدالت ُمهمة . 

ورائعه َهذه املعادالت يعود عمرها إىل مئتني عام لعامل الرياضيات اسمه )) ليونار أويل(( ذهل بإكتشافه أن تلك 

املعادالت التي أُعتربت لسنني عديدة مجرد فضول ريايض كانت تصف القوى الكبرية يف النواة فعالً وهي التي ادة اىل 

اشتهاره يف ما بعد ومنها اتت بدايّة نظريّة األوتار 

ورسعان ما وقعت َهذه املعادالت يف يد االمرييك )) ليونارد سسكيند (( وقدم يف بحثه فكره عن أوتار مهتزه مثل 

الخيوط املطاطيّة . متحرره من الطرفني وتدور حول نفسها .. لكن املثري للدهشه انه عندما قدم بحثه للنرش القى 

الرفض . مام جعله يشعر بان بحثه مات ولن يهتم به احد ..

كان علامء النظريّة قليلون ومهملون 

جداا يف السبعينات الن النظريّة 

كانت قد تنبأت بوجود جزيئات 

عدمية الكتلة تستطيع أن تنطلق 

برسعة أكرب من رسعة الضوء )وهذا 

غري ممكن حسب نسبيّة أينشتني(. 

كانت ايضا تتنبأ بجزيئات بال كتلة 

متاماً )غري مرئيّة وغري ممكن التحقق 

من وجودها(. كانت تحتاج لعرش 

أبعاد بدال من األبعاد األربعة )ثالث 

أبعاد للامكن وبعد زمني(. مام صعب 

االمور عىل اصحاب النرضيه وكانت 

ايضا تعطي ارقام متضاربة النتائج 

الرياضيّة تعطي أرقاما تدل عىل خطأ 

معادالتها .
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Questions Questions

نظريّة األوتار 
الفائقة ..

اىل ان تقدم شاب وهو )) جون شوارتز (( وهوه الذي قام بربط النظريّة بل جاذبيه وقد افرتض حجم الوتر 

))اصغر مبئة مليار مليار مرّة من الذرة (( وبدأت النظريّة تأخذ شكال صحيحا، والجزيء الذي مل يكن ميلك كتلة كان 

)الجرافيتون ( الجزيء املسؤول عن نقل القوة الجاذبيّة عىل املستوى الكوانتي. ورغم الثوره التي حققها شوارتز يف 

النظريّة لكنلم تالقي القبول ايضا وضل يعمل ِبها هوه وصديقه )) مايكل غرين (( استطاع هاذا العاملان يف أوائل 

الثامنينات إىل حل املشاكل الرياضيّة يف النظريّة وبدأت النظريّة تصف القوى الثالثة األخرى إىل جانب الجاذبيّة وهي 

القوة الكهرمغناطيسيّة والقوى النوويّة القويّة )املسؤولة عن متاسك النواة يف الذرة( والضعيفة )املسؤولة عن النشاط 

اإلشعاعي الذري(. وقاد هذا اإلكتشاف املذهل العلامء إىل التهافت عىل النظريّة باملئات وحظيت النظريّة أخريا عىل 

اإلهتامم وتم تسميتها 

)The Theory Of Everything(.نظريّة لكل يشء 
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Questions Questions

نظريّة األوتار 
الفائقة ..

وقد استطاعت النظريّة وصف كل مكونات الطبيعة 

بشكل واحد مذهل ) فالربوتونات واالكرتونات 

والنيوترونات ( التي تتكون منها الذرات تتكون من 

أجزاء أصغر هي الكواركات ) quarks (. تلك الكواركات 

التي كان يعتقد أنها مادة هي وبحسب نظريّة األوتار 

عبارة عن أوتار أو جدائل صغرية جدا من الطاقة مهتزة 

بعدة اتجاهات وطرق. كل وتر من َهذه األوتار حجمه 

صغري جدا مقارنة بالذرة. فهو كحجم شجرة من حجم 

كوكب األرض وكل اهتزاز معني لتلك األوتار يعطي 

الجزيء خصائص ُمختلفة.. فقد يشكل اإلهتزاز جزيئا 

مكونا لذرات املادة أو الطاقة أو الجاذبيّة، إلكرتونات أو 

جزيئات آلفاً أو بيتا..الخ... أي أن كل ما يف هذا الكون 

من مادة أو طاقة أو شحنات هي يف الواقع أوتار لكنها 

مهتزة بطرق ُمختلفة. والفرق الوحيد بني الجزيئات التي تعطي مادة الخشب والجزيئات التي تعطي طاقة الجاذبيّة 

هو طريقة اهتزاز تلك األوتار فقط.كانت نظريّة األوتار الفائقة حلقة الوصل بني ميكانيك الكم والنظريّة النسبيّة 

ألنها تفرس وتلغي الفروقات بينهام بناء عىل طبيعة األوتار وخصائصها، والكون الفوضوي عىل املستوى الذري يصبح 

أقل فوضويّة وأقرب إىل الكون الكبري عىل مستوى األجسام الكبرية. وهو نرص كبري عىل مستوى الفيزياء والرياضيات 

والكون للعلامء بآن واحد 
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Questions Questions

نظريّة األوتار 
الفائقة ..

االنفجار العضيم يف نظريّة األوتار الفائقه ....
يف سؤال وجه اىل بريت أوفرت ( هو أحد علامء نظريّة األوتار الفائقة (

هل أعتقد حقا أن االنفجار العظيم أىت من العدم؟ كال... أنا لست فيلسوفاً...أعتقد أن َهذه مشكلة بالنسبة للفالسفة.. 

لكن حتى العلامء يكرهون كلمة عدم ألنها ال توصلهم إىل يشء فعليا ..

قدمت نظريّة األوتار افرتاضاً جريئا آخر يقول

مبا أننا نعيش يف كون محمول عىل غشاء كبري شكلته األوتار املتمددة يف البعد إلحادي عرش فهذا ال مينع وجود غشاء 

آخر يحمل كونا أخر بالقرب منا، بل ال مانع إطالقا من حدوث متاس بني تلك األغشيّة من وقت آلخر يؤدي إىل تحرير 

طاقة كبرية تولد انفجارا كبريا لكون آخر. 

املشكله التي واجهة النظريّة يف هذا الوقت ..... 

النظريّة رغم سالمتها الرياضيه يف تفسريالعديد من الضواهر للعلامء اال انه مازل مل يتحقق منها ماديا ألن الوتر يف 

النظريّة صغري جداً وال ميكن اثباته يف املُختربات التي منلكها األن ... وهذا يضعها يف خانة فلسفيّة ال علميّة، فالعلم 

مبني عىل االستقراء واملالحظة والقياس، لكن هذا ال مينع العلامء اآلن من السعي للتحقق منها.و برأي العلامء، 

ُهناك بوادر أمل، فإذا كانت األوتار موجودة منذ بدء الكون فال بد أنها تركت أثرا عىل محتويات الكون من نجوم أو 

كواكب، ومتدد هذا األثر بتمدد حجم الكون وتلك فكرة يتم التقيص عنها.
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Questions Questions

نظريّة األوتار 
الفائقة ..

يف النهايّة
كثريا ما عمل العلامء عىل نظريات انتهت بالفشل، وكثريا ما أنفق العديد الوقت عىل نظريات مل تثبت صحتها متاماً، 

ونظريّة األوتار الفائقة ليَست استثناءاً... لكن العلامء يرون بأنها تقدم تفسريات منطقيّة لظواهر كانت ُمحرية لهم يف 

السابق، وهم يعتقدون أن النظريّة ستقودهم إىل العديد من اإلجابات عن َهذا الكون..... 

وأخرياً اُنوه إىل أنَّ َهذا التبسيط من مصدر واحد, وهو كتاب. 

)) األوتار الفائقه (( ل كاتبه )) براين غرين (( واالن توجد العديد من االكتشافات التي ساعدة عىل تطور النظريّة 

ويجب االطالع عليها ايظا .. ارجو ان اكون وفقت يف نقل صورة مبسطه عن النظريّة ..
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ملحق للجزيئات األساسية و نشاطها



كريستوفر هيتشينز

نقد اإلميان

بوجود الله

McKie Theman

إفتتاحية الكاتب والصحفي كريستوفر هيتشينز يف 

مناظرة ) هيتشنز / هيتشنز ( حول حرب العراق و 

وجود الله 

مناظرة متت بني األخوين هيتشينز ) أحدهام مؤمن والثاين 

ملحد ( يف 3 أبريل 2008 

http://youtu.be/7nIRJVmZ4K8
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McKie Theman

نقد اإلميان 
بوجود الله

حسنا .. دعوين أرى .. ال اظن انني سأحتاج اىل عرش دقائق ألنقض وجود االله …

 فالطرح  من طرف امللحد يقول ) يف أغلب األحيان (  التايل : رمبا لست بحاجة للقول انه ال يوجد اله .. 

بل أقول انه ال احتاج ألي سبب ألعتقد بوجود االله .. فكهذا بدأ املفكرون  بعد اللوكريتوسيون* والدميوقريطوسيون*

و املفكرين الالدينيني األصليني األوائل  انتقادهم للدين و هنا عيل الطلب منكم ايها السادة ان تضعوا بعني اإلعتبار 

الفارق بني املوقفني الديني والربويب حيث قد تفضلون أعتناق الربوبية كام فعل ابطايل توماس جيفرسون و توماس 

بني وقد ال ترغبون يف ترك فكرة ان هناك قوة او محدث من نوع ما للعامل و الكون املعروف .. 

و حتى لو استطعتم وضع انفسكم يف ذلك املوقف سوف يبقى امللحدون من امثالنا يحتفظون برشوحات و تفسريات 

أفضل .. 

حتى لو وضعتم أنفسكم يف ذلك املوقف فام زال عملكم كله امامكم فاالنتقال من الربوبية إىل الدينية وإىل شخص 

يقول بأن االله يعرف من انتم و ماذا تريدون  وماذا تفعلون 

و يستمع لصلواتكم و يهتم ملا تأكلون و ما هي األجزاء من 

عضوك التناسيل التي يجب أن تقطعها أو تخيطها أو توكل 

أحد  بقصها أو خياطتها و يهتم مبن تنامون معه و باي 

طريقة و أي يوم تتخذونه مقدسا و ماذا تأكلون وما هي 

الوضعيات التي تستمتعون بها ... الخ .. يبقى قفزة كبرية 

فهنا أعني بأن  امامكم الكثري من العمل والحظ الجيد 

للوصول من واحدة للثانية  ولهذا من الصعب جدا االنتقال 

من املوقف األول ) الربوبية ( إىل الثاين ) الدينية ( ال أحد 

سيقوم بالتسليم والقبول بهذه األمور ببساطة  وقد أكون 

راغبا يف التوقف عند هذه الحد يف انتقادي للدينية و لكن 

ليس من خصايل ترك جمهورا شغوفا بهذه البساطة ..  لذا 

سأضيف بعض االشياء :

http://www.iep.utm.edu/lucretiu   اللوكريتوسيون : نسبة إىل لوكريتوس , فيلسوف وشاعر روماين ) 99 إىل 55 قبل امليالد ( كتب عن طبيعة الكون  *

http://   . الدميوقريطوسيون : نسبة إىل دميوقريطوس أو دميقراط , فيلسوف يوناين ) 460 إىل 370 قبل امليالد ( كان من الفالسفة املؤثرين يف عرص ما قبل سقراط *

en.wikipedia.org/wiki/Democritus
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السبب الرئييس لكوين سعيد أن هذا ليس صحيح ) وجود  اإلله ( ورمبا هو امللقط الصلب ألطروحتي هو أنني  اعرف 

بعض امللحدين و الالدينيني سيقولون أنهم يتمنون لو أنهم يستطيعون اإلميان بذلك .. بعض الدينيني واملؤمنني 

السابقني قد يقولون أنهم يتمنون عودة اإلميان وأنهم يشتاقون ألميانهم  .. وأنا ال أستطيع فهم هذا املوقف بتاتا..

أنا أعتقد أنه يشء جيد أنه ال يوجد مربر لإلميان بهذا الفرض املنايف للعقل الذي وضحته يف كالمي قبل قليل .

السبب الرئييس هو أنه إميان وقبول بالشمولية واالستبداد وأن تتمنى بأن تكون عبدا خاضعا !

 انها الرغبة لديهم بالرضوخ اىل سلطة محكمة ومطلقة  غاشمة ومتعسفة ال ميكن تحديها أو تغيريها  .. 

القوة نفسها التي تدينك  بجرمية التفكري حتى خالل نومك و هي القوة التي تخضعك بشكل قرسي للمحاكمة  

واملراقبة  عىل مدار الساعة يف كل لحظة من حياتك طوال ايامك الباقية و حتى من قبل والدتك و طبعا حتى بعد 

موتك حيث يبدأ املرح الحقيقي 

كام يف كوريا الشاملية ولكن ساموية وإالهية إن صح التعبري..   ! من ذا الذي يتمنى لهذا أن يكون واقعا  ؟؟ 

من غري العبد يتمنى قدرا بهذه القباحة  ؟ 

لقد زرت كوريا الشاملية سابقا .. لديهم رجل ميت يحكمهم كرئيس هناك والرئيس كيم جونغ إل هو فقط رئيس 

الحزب و ليس رئيسا للحكومة او للدولة فهذا املنصب ليس خاصا به بل هو محجوز ألبيه املتوىف كيم إل سونغ إنها 

حكومة نيكروقراطية – )حكومة ميكن تعريفها بأنها تحكم من قبل قائد ميت ( إنها ثاناتوقراطية ) حكم املوت 

عىل األحياء ( أستطيع وصفها بأنها أقل بواحدة من الثالوث املقدس .  اإلبن ما هو إال تناسخ لروح األب .. إنها 

أكرث إستبدادا وتعسف دميم ومقزز ومتحجر القلب نتج وتطور عن الجنس البرشي  ولكن عىل األقل ميكنك املوت 

ومغادرة كوريا الشاملية ...  
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هل مينح القرآن او اإلنجيل هذا النوع من الحرية ؟ ال و الف ال ! االستبداد والتعاسة و االستحواذ الكامل عىل ذاتك 

وشخصيتك وتحطيم فرديتك تبدأ من عند نقطة املوت .. هذا رش مطلق بال شك.. وهذه فقط اول نقطة يف طرحي  .

ثانيا: إن فكرة اإلميان بوجود إله تهيننا وتهاجمنا يف عمق نزاهتنا وكياننا وكرامتنا .. إنها إهانة  لنا بأي شكل من 

االشكال .. 

إنها تقول : أننا كلنا .. أنا وأنت .. ال ميكننا فرديا أو جامعيا تقرير الفعل الصحيح أو اليشء الصائب بدون األذن 

الساموي اإللهي .. أننا لن نعرف الخطأ من الصواب بدون أذن السامء .. من أين لنا وكيف لنا أن نعرف التضامن 

والتكافل اإلنساين ومعرفتنا األساسية للصواب والخطأ و وعينا الفطن والحاد ملا هو عادل وما هو غري عادل كل ذلك 

بال قيمة .. فهي تنزل علينا أيضا كهدية من الدكتاتور املطلق وعرشه ..

ماذا ميكن أن يدمر نزاهتنا وصدقنا وكرامتنا واستقامتنا أكرث من ذلك ..

 ثالثا .. و هذا سيبدو براغاميت* قليال 

.. ان الدين هو شكل من أشكال 

الحقيقة إنه أول محاولة الستقراء 

الحقيقة ) و لهذا انا مولع به ( 

إن الدين هو ما قامت به البرشية 

عندما مل تكن تعرف شيئا فلم نكن 

نعرف وقتها اننا نعيش عىل كوكب 

كروي  .. مل نعرف ان االرض تدور 

حول الشمس وقتها ... ومل نكن 

نعرف بوجود الكائنات املجهرية التي 

تسبب االمراض ..  كنا يف ذاك الزمن 

نلوم الشياطني و الساحرات و لعنات 

الحسد عىل املرض 

الله يرحم أيام زمان ....

 كان الواحد ما يخاف من الطب!

http://en.wikipedia.org/wiki/Pragmatism  الرباغامتية : أو النفعية وهي سياسة وموقف يعترب األشياء جيدة بحسب مقدار نفعها وسيئة مبقدار رضرها *
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عندما كنا ال نعرف يشء عن طفولة تاريخنا القايس الربي والجاهل ألصولنا الحيوانية كرئيسيات.. 

كام انه يف الواقع  كان محاولتنا االوىل يف الفلسفة و االخالقيات و حتى اول محاوالتنا يف الحفاظ عىل الصحة !

ولكن وألنه كان اول محاوالتنا فأنه أسوأها.. اآلن نحن منلك علام وفهام افضل لكل هذه املجاالت وقد كشفنا كل  

تلك االلغاز الغامضة .. 

لكننا مع ذلك ال نزال نقبع.. بل ويف بعض الدول و املجتمعات ال نزال نعيش تحت أنظمة شمولية تحرم علينا حتى 

التفكري بهذا التقدم الذي أنجزناه ومتنع عنا املعرفة بأن هذه اإلنجازات حدثت بالفعل .

لقد تحول ) الدين ( االن من يشء كنا نعتمد عليه يف بقائنا إىل عائق يف وجه قدرتنا عىل البقاء واالستمرار كجنس 

برشي متحرض 

ورغم الحلول التي قدمها الدين لنا فقد تحولت هذه الحلول بحد ذاتها اىل املشكلة االساسية اليوم .. الحلول التي 

تعتمد عىل ما وراء الطبيعيات اكرث من الطبيعيات والتي هي اكرث جامال ... اكرث تناغام ... أكرث روعة .. أكرث رقيا

انظروا فقط كم كان داروين رائعا .. و كم كان اينشتاين رائعا .. فكروا بروعة افكارهام وتألقها وبساطتها وإقناعها 

مقارنة بالشجرية املشتعلة ) التي كلم الله من خاللها موىس (  او مقارنتها باألمر اإللهي  بأنك بدون ختان لن تحصل 

عىل الخالص ! .. فقط فكروا وتصوروا املفارقة ..

خسئتم .....

أنا أعظم و أجمل من كل 

أفكاركم و نظرياتكم
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دعوين اعطيكم تجربة فكرية أخرية 

اآلن .. هذا ما عليكم اإلميان به 

كدينيني مؤمنني ذاك أننا نعرف اآلن 

أشياء مل نكن نعرفها يف املايض .. نحن 

اليوم نعرف أن عمر الجنس البرشي 

تقريبا مئتي ألف سنة عندما انفصلنا 

عن الكروماغنون* والفصائل ما قبل 

البرشية التي سبقتنا .. قد تكون املدة 

مجرد مئة ألف سنة .. ريتشارد دوكنز* 

يعتقد أنها مئتي ألف سنة وفرانسيس 

كولينز الذي قام مبرشوع الجينوم 

البرشي يعتقد أنها مئتي ألف سنة أيضا 

والذي هو نوعا ما مسيحي .. حسنا .. 

سأقول أنها فقط مئة ألف سنة .. هذا 

ما عليك أن تؤمن به اآلن كديني ..

قبل مئة ألف من السنوات ولد البرش كجنس من الرئيسيات والعمر املتوقع لهم تقريبا ) 25 سنة ( خالل البضعة 

عرشة االف سنة األوىل .. 

االمراض السارية من الكائنات املجهرية كانت نتائجها مرعبة .. الزالزل و الرباكني استثنائية ومدمرة ... اإلقتتال ألجل 

األقاليم او الطعام او حتى النساء أو القبلية مخيف أيضا ...

ومن الخمسة و تسعون إىل الستة وتسعون الف سنة األوىل كان االله يراقب كل هذا مكتوف األيدي ) كناية عن عدم 

املباالة ( 

بكل عدم إكرتاث وبرود .. و فقط قبل 3  إىل 4 االف سنة تقريبا .. وفقط يف بقعة أمية بربرية  من بقاع الرشق 

االوسط .. و ليس يف الصني مثال حيث الناس هناك كانوا يكتبون و يقرأون و يستطيعون التفكري ولديهم منهج علمي 

متقدم نسبيا .. ال ال .. 

* الكروماغنون : إنسان كروماغنون الذي ترك رسوما فائقة الروعة يف الكهوف، وبعد. ذلك بآالف السنني جاءت حركة هجرة القبائل الهندوأوروبية عرب شامل الهند وفارس 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cro-magnon  .وأوروبا

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_dawkins .ريتشارد دوكنز : عامل بيولوجي تطوري بريطاين شهري *
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بل يف اكرث البقاع جهال وأمية وبربرية يف الرشق االوسط قال : ال ميكننا اإلستمرار بهذا الشكل يجب أن أتدخل .!!

وطبعا ليس هناك وسيلة أفضل من األضاحي البرشية و امواج الطاعون و الحروب واملجازر الجامعية ليك تجعل 

البرش تترصف بأخالقية وإذا كانت هذه الطريقة غري مجدية فال اعرف من او ماذا سينجح معهم ليك يترصفوا 

باخالقية .

إن إستطاع أي شخص يف هذه القاعة إرغام نفسه للقبول بأي يشء مشابه لهذا واإلميان به فإنه يدين نفسه أوال بأنه  

غاية يف الغباء .. وثانيا غاية يف الالأخالقية .. 

ان مجرد التفكري مبا وراء الطبيعة والتدخل اإللهي هو بحد ذاته باطل و وخاطئ و يجدر بنا أن نكون شاكرين 

وسعداء أنه كذلك  . 

وشكرا لكم .. 
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وفق نظرة األديان، كان البد ان يكون ُهناك 

مسبب لكل يشء، هو الذي خلّق الكون 

واإلنسان، وبدأ إتباع االديان بتطوير فكرة َهذا 

اإلله إىل أن وصل اىل ما هو عليه األن، فأصبح 

كل دين له نظرته الخاصة بإله خاص به، 
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ولكن أعظم تلك الصفات كانت عند املُسلمني، فقد اناطوا بَهذا اإلله 99 اسم، ُمعظمها أو حتى كلها صفات تدل عىل 

قدرته

ما همني ُهنا هو القدرة عىل إمتالك العلم املُطلق، واملشيئة االلهيّة

آيات الُقرآن تقول:

َوَما تََشاُؤوَن إاِلَّ أَن يََشاء اللَُّه رَبُّ الَْعالَِمنَي

وال تقولن ليشء إين فاعل ذلك غدا إال إن يشاء الله

من هاتني اآليتني نعلم أن مشيئتنا كبرش مرتبطة مبشيئة اإلله، فاإلنسان ال يستطيع أن يُقرر ماذا سيفعل بشكل قاطع، 

ألنُه ان قرر أنه يريد السفر غداً،، بينام كانت مشيئة اإلله ُمعاكسه، فإنه لن يسافر، والبد أن يطرأ أمٌر ما مينع َهذا 

اإلنسان من السفر، فكيف يحدث ذلك

لنأخذ مثال السفر وندرسه بشكل أكرث تفصيالً

لنفرض جدالً أن سمري قال انه سيسافر غدا، وبالفعل أعد سمري كل العدة الالزمه لهذا السفر، ولكنه، وألنُه مل يقل إن 

شاء الله، فإن هذا اإلله، إعترب أن قرار سمري مبثابة تحدي له، فسمري أراد ان يفعل شيئا، دون أخذ إذن اإلله بقولة 

»إن شاء الله« وعليه، فقد قرر هذا اإلله عدم السامح لسمري بالسفر

يف اليوم املوعود، يقوم هذا اإلله بتخريب املُنبه، فيتأخر سمري عن رحلة الطائرة وال يسافر )طبعاً َهذه واحده من 

عدة طرق، قد يسلكها اإلله، ليؤثر ِبها عىل قرار سمري(

مام سبق نجد أن اإلله قد سمح لنفسه بالتدخل يف حياة البرش، والتأثري عىل قراراتهم، وهذا يعترب حقا من حقوق 

اإلله، بأنه هو الذي يجب ان يكون مسيطرا عىل كل صغرية وكبريه يف خلقه،، ولكن سمري يغضب، لهذا الترصف الذي 

صدر عن االله، فيقرر سمري عصيان اإلله، فيأيت وقت الصالة، ويسمع سمري النداء، لكنه يستمر بتقليب قنوات التلفاز 

غري مبايل، وفعالً يقوم سمري بعصيان اإلله

السؤال الذي يطرح نفسه هنا

ملاذا مل يتدخل اإلله يف حياة سمري يف َهذه الحالة،، 

ملاذا تركه ليعصيه، هل كان بامكان اإلله فعل يشء 

ما، ليثني سمري عن قراره بالعصيان،، ؟ هل كانت 

ارادة سمري بالعصيان، اقوى من ارادة الله لسمري 

بعدم العصيان

نالحظ هنا، أن سمري عندما قرر عصيان اإلله، مل 

يقل )إن شاء الله( وهو نفس السبب الذي جعل 

اإلله مينع سمري من سفره، فام الذي حدث هنا؟ 
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ملاذا مل يتدخل اإلله يف هذا القرار؟

أم أن اإلله أراد لسمري بأن يعصيه!

ناُلحظ ُهنا، أنه يف الحالة األوىل، كانت إرادة سمري أقوى من إرادة اإلله فيام يخص العصيان، حيث أن سمري قد نفذ 

ما أراد رغم أنه كام قلنا )مل يقل إن شاء الله(

أما يف الحالة الثانيّة، فإننا نجد اإلله نفسه، قد أراد لسمري أن يعصيه، فامذا يدلنا ذلك

نستخلص من هذا، أنه لو طبقنا الحالة األوىل عىل إرادة اإلله، لوجدنا أن إرادة سمري، كانت أقوى من إرادة اإلله، فهو 
ال يستحق ان يكون إلهاأً

ولو طبقنا، الحالة الثانيّة، فإن هذا اإلله، أراد لسمري أن يعصيه، فسمري سيذهب إىل النار، ألن اإلله أراد ذلك، فهو ظامل 

ال محالة، وبالتايل، فهو ال يستحق أن يعبد

وللتأكيد عىل تدخل اإلله بحياة البرش، َف نأيت اىل صفة ُمطلق العلم، ولنأخذ نفس املثال، يك ال نتشتت

سمر يقرر أنه يريد السفر، لكن الله يعلم كال الحالتني، إما أن سمري َسيُسافر، وإما أن ُهناك ما سيمنع سمري من أن 

يُسافر

يف الحالة األوىل، اإلله يعلم أن سمري َسيُسافر

نجد أن كل الظروف مهيئة لسمري يك يسافر،، وهنا أطرح 

السؤال الذي يسأله جميع أتباع األديان وهو: من هيء 

َهذه الظروف حتى تتامىش مع رغبة سمري بالسفر؟

يف الحالة الثانيّة، اإلله يعلم ان سمري لن يسافر

وقلنا أنه سيطرأ امر ما، مينع سمري من السفر،، والسؤال 

هو نفسه: من الذي دبر هذا الظرف الذي سيمنع سفري 

من السفر

إذاً يف كلتا الحالتني، فان هذا اإلله تدخل يف يحاتنا، )بان 

ييرس أو مينع( الظروف املحيظه يف تنفيذ قراراتنا لتتامىش 

مع تحقيق علمه املسبق

ويف كلتا الحالتني، فانه ال يحق له أن يُعد لنا ناراً لنخلد ِبها، 

إذ إن ترصفاتنا )جميعها( تتبع للظروف املُحيطة بقراراتنا
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اإللحاد مبفهومه العام هو وصف ألي موقف فكري ال يؤمن بوجود إله واعي للوجود، أو بوجود »كائنات« ُمطلّقة 

الُقدرة )اآللهة(، واإللحاد باملعنى الواسع هو عدم التصديق بوجود َهذه الكائنات )اآللهة( خارج املخيلة البرشيّة. ألن 

رشط العلم )بحسب افالطون( هو أن يكون املعلوم قضيّة منطقيّة صحيحة، مثبتة، وميكن اإلعتقاد ِبها، وملا كان إدعاء 

وجود إله، بحسب املُلحد غري ُمثبت, فإن التصديق بوجود إله ليَس علامً وإمنا هو منط من »اإلميان« الشخيص الغري 

قائم عىل أدلة, وما يـُقدم بال دليل ميكن رفضه بال دليل. ومن َهذا فإن اإللحاد الرصف هو موقف إفرتايض, مبعنى أنه 

ليَس إدعاءاً وإمنا هو جواب عىل إدعاء بالرفض.

املنطق العقالين هو ما يقوم عىل الدليل والرُبهان للتصديق 

بقضيّة ما...ليَس عىل عادات وتقاليد يتوارثونها أبناء 

املُجتمع الواحد والتي تتباين مع املُجتمعات األُخرى 

حسب الرقعة الجغرافيّة والفكر السائد يف تلك البيئة..

إذن عندما يأيت شخص إليك ويدعي أن فاُلناً اشرتى منزالً 

بدون أن يُطلعك عىل أوراق ثبوتيّة وُمستندات تثبت َهذا 

اإلدعاء..فمن املنطقي أن ال تُصدق أو تعتمد عىل َهذا 

اإلدعاء يف قراراتك و حتى إن كان َهذا اإلدعاء حقيقة و 

حتى إن مل تستطع نفيه..
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لكن مع األسف املُتدينون اليفهمون أو اليريدون أن يفهموا َهذه القاعدة املنطقيّة ويكون جوابهم دامئا ›‹عدم العلم 

بالشئ اليثبت نفيه‹‹.. رغم ان املُلحد اليحاول نفي شئ بقدر مايطالب به من برهان عىل إدعاء يُفرض عليه بالقوة 

أحياناً من غري بُرهان أو بينة بل أساطري وأقاويل ماوراء الطبيعة وقوانينها..

اإللحاد يثبت نفسه من خالل أن ُهناك عدة اشخاص يف عدة أماكن يف العامل، إتبعوا نفس املنهج يف التفكري، من دون 

تنسيق أو إتصال ُمسبق بينهم، فوصلوا اىل نفس النتيجه، وَهذا بحد ذاته أكرب دليل عىل أن اإللحاد، هو طريق التفكري 

السليم...وليَس كام نراه يف األفكار الدينيّة التي خضع أصحاِبها ملوقعهم الجغرايف وأنطووا تحت ُمؤثرات أعراف ذلك 

الفكر السائد يف ُمجتمع ُمعني يختلف بأختالف املُجتمع والرقعة الجغرافيّة.

هل اإللحاد هو يشء حديث املنشأ؟ ال طبعاً , اإللحاد موجود ُمنذ القدم وكثري من ُعلامء العرب كانوا ُملحدين أمثال 

جابر بن حيان وابن سينا وابن باجه وغريهم...

اليوم وخاصة بعد إنتشار النظريات 

العلميّة الحديثة كنظريّة التطور 

ودراستها يف جامعات العامل, انتفض 

املُتدينون ضد العلم , وإدعوا ان ُهنالك 

مؤامرات تُحاك ضد اآللهة ..وهموا 

بالدفاع عنها بكل الوسائل..وأعتربوا 

أن التطور سالح اإللحاد ملحاربة الدين 

والثورة عىل األعراف التقاليد املعروفة 

ُمنذ اآلف السنني التي ورثوها من األباء 

اىل األبناء جيل من بعد جيل بتلقني 

أعمى مستمر..حتى أصبحنا يف القرن 

الحادي والعرشين اليوم ومازلنا نرى 

أقواماً مازالوا يعيشون يف عصور غابرة 

أكل عليها الدهر ورشب...
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من املؤسف حقاً أن تر شبابا يدرسون ليَس لإلستفادة, بل فقط محاولة لتأكيد عنادهم , مثال يطلعون عىل نظريّة 

التطور ال للتعلم أو التنور, بل فقط للبحث عن ما ميكن ان ينفوه أو يقرأوا ما كتب معارضيها من مقاالت هزليّة 

واستهزائيّة, فقط تعندا وتعصبا ملا ترىب عليه ومحاولة الثبات صحة وجهة نظره وإن كلفه ذلك ُمعارضة العلم 

وإنكاره..

املُشكلة يف هؤالء أنهم اليدركون ان التطور نظريّة علميّة وليَست نظريّة إلحاديّة...إمنا َهذه النظريّة نسفت باألدلة 

أساطري الخلّق الدينيّة, بدون قصد, لتواجه هجمة رشسة من كل من مازال يعيش يف عصور سحيقة ..واليدركون أن 

اإللحاد هو مبدأ فكري منطقي أكرث مام هو علمي..اإللحاد اليحتاج اىل النظريات العلميّة حتى يقوم ويتواجد بالرغم 

من ان العلوم الحديثة تصب يف ترسيخه من دون قصد..اإللحاد أقدم من كل َهذه العلوم بكثري وتواجد بني شعوب 

مل تكن تعرف عن التطور يشء وال عن نظريّة اإلنفجار العظيم التي تصف بدايات الكون ومسبباته ..لكنهم مازالوا 

اليوم ينسبون املسببات اىل ماتقودهم أفكارهم امللقنة من بيئتهم املتوارثة بدون أدىن بُرهان أو حجة سوى لجهلهم 

باملُسبب الحقيقي ...وما أستخدام املجهول إلثبات يشء ما مهام كانت أهميته إال دليالً عىل هشاشة الفكرة من 

أساسها...

 إن نظرية التطور ما هي إال مؤامرة
 صهيو أمريكية هدفها إبعاد املسلمني

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

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

موقع املدونة اخلاصة بنا لألرشفة على اإلنترنت: 
www.aamagazine.blogspot.com


