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كلمة حترير اجمللة

يبدو العالُم  اليوم متفاجًئا مبا تفعله جماعة داعش اإلرهابية، 
من قطٍع وبتٍر ونحٍر وحرٍق، مع هذه األفالم الّتي تُصنّف ضمن أفالم 
اإلخراج  وسينمائية  دقة  نُنكر  وال  والرعب  في هوليوود،  اإلثارة 
بالتفّن في  بالرعب«  »نُصرت  قال  أتباع من  أبدع فيها  الصورة، 

وسائل القتل والتنكيل واإلرهاب.

وتباينت ردود الفعل بني ُمنكٍر يُغّطي أذنيه وعينيه، وُمغّيٍب يُصرّح 
واآلخر  دين،  ولنا  دينهم  لهم  ليسوا مسلمني!  هؤالء  ببساطة، 
الذي وجد حاًل أسهل في نظرية املؤامرة، فأحتفنا بالقول أن دول 
الغرب الكافر هي التي صنعتها، وأن خليفتها عميٌل للموساد. 
هل يا تُرى قام الغرب  بكتابة سيرة محمد وأحاديثه وقرآنه أيًضا؟
وهناك من يقول أنّهم متطرفني وبعيدين عن الدين احلق، لنرَ مًعا 
الفعل،  في  واملبالغة  الغلّو  هو  فالتطرف  صواب؟  على  هو  هل 
فكيف  وتراثه،  دينهم  بنصوص  حرفًيا  ملتزمون  هؤالء  ولكن 

سيوفِّق بني االلتزام احلرفّي والغلّو؟

لكان  ميتلكونها  التي  السينمائية  التقنيات  نبّيهم  امتلك  لو 
سبقهم في صناعة هذه األفالم، وما تزال األسئلة تتكرر لعّلنا 
مالذي  محمد؟  يفعله  لم  داعش  فعلته  مالذي  اإلجابة:  جند 
فعلته داعش لم يفعله صحابة محمد؟ مالذي فعلته داعش لم 

توجد به فتوى في كتب تراث محمد؟

مساملون  املسلمون  القادمة:  املرة  في  أحدهم  يقول  وحني 
العيش،  لقمة  وإيجاد  العمل  في  تنحصر  همومهم   فكّل 
ال!  اإلسالم  ولكّن  مساملون  املسلمني  يكون  قد  اإلجابة:  لتكن 
هذه  ضمن  نهايته  ستكون  بدينه  احلرفّي  االلتزام  سيريد  ومن 

اجلماعات قاتاًل أو مقتواًل.
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سقطة الله الكربى 
بني موىس والخرض والغالم

هادي بن رمضان

واألساطري  »الّساموية«  الكتب  من  كغريه  القرءان  يذكر 

وال  املنطق  يقبلها  ال  وغريبًة،  عجيبًة  ِقصًصا  القدمية 

مثًل، بسورة  الكهف  أهل  قّصة  ولعّل  العقل،  يستسيغها 

ملثل  ترويجها  يف  األكرب  الّنصيب  عىل  حازت  قد  الكهف 

الّسيانية  لألساطري  امتداًدا  تشكل  والتي  الَقَصِص،  هذه 

واملسيحية واليونانية وغريها. فمن بني هذه القصص التي 

طاملا أرقتني وأصابتني بالحرية، حتّى اليوم الذي كنت فيه 

والغلم،  والخرض  بنبوة محّمد، هي قصة موىس  معتقًدا 

والتي يرويها القرءان

﴿فَانطَلََقا َحتَّى إَِذا لَِقيَا ُغَلماً فََقتَلَُه قَاَل أَقَتَلَْت نَْفساً َزكِيًَّة 

ِبَغرْيِ نَْفٍس لََّقْد ِجئَْت َشيْئاً نُّْكراً ﴾ الكهف: 74

يُرِْهَقُهاَم  أَن  فََخِشيَنا  ُمْؤِمَننْيِ  أَبََواُه  فََكاَن  الُْغلُم  ا  َوأَمَّ  ﴿

َزكَاًة  ْنُه  مِّ َخرْيًا  َربُُّهاَم  يُبِْدلَُهاَم  أَن  فَأَرَْدنَا   ، وَكُْفرًا  طُْغيَانًا 

َوأَقْرََب رُْحاًم﴾ الكهف: 81-80 .
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فالخرض هنا يبدو أنّه يتواصل مع الله كغريه من األنبياء، يصطحب موىس يف جولٍة، مشرتطًا عليه عدم طرح أّي سؤاٍل 

ٍء َحتَّى أُْحِدَث لََك ِمْنُه ِذكْرًا﴾ الكهف: 70.  عن ما سيقوم به الحقا، ﴿ قَاَل فَِإِن اتَّبَْعتَِني فَل تَْسالّني َعن َشْ

لقد قتل الخرض غلًما بوحٍي من الله، خشيًة عىل والديه أن يرهقهام طغيانًا وكفرًا. فالله إذن يقتل كل من يُحتمل 

أنّه يوًما ميارس طغيانه وكفره، أْي أّن الله يناصب العداء للكافرين والطّغاة، رغم أّن التّاريخ ميلٌء بهؤالء الذين الحقوا 

وصلبوا وأحرقوا وعذبوا أعداًدا ال تحىص من املؤمنني، يفرتض أن يكونوا قد حركوا ما يف الله من رحمٍة وحٍب وعطٍف 

تُجاه عباده الّصالحني، ولو يعد هناك كرٌه وبغٌض للطّغاة والكافرين، لكن الله لسبٍب غري معلوٍم قد فضل االختفاء، 

ليختار والدي ذلك الغلم دون غريهم، ليخىش عليهام من طغيان وكفر ابنهام !! فلامذا يرتك الله أعداًدا ال تُحىص من 

عباده الّصالحني، معرضني ألقىس أساليب الطّغيان دون أن يرسل إليهم من يخلصهم من  ذلك الطّاغية، وملا ال يخلصهم 

منه حني يكون الطّاغية طفًل كام فعل مع الغلم، لينجيهم من طغيانه!! 

هادي بن رمضان

سقطة الله الكربى 
بني موىس والخرض والغالم

 

الله يعلم مسبًقا أّن ذلك  وإذا كان 

الغلم سريهق والديه طغيانًا وكفرًا، 

منه  ليتخلص  أصًل،  خلقه  فلامذا 

قتًل بعدها! يخلق طفًل ليقتله دون 

أن يكون ذلك الطّفل قد مارس أّي 

شكٍل من أشكال الكفر أو الطّغيان، 

غلًما خشيًة  ليقتلوا  أنبياءه  ويرسل 

والطّغيان،  الكفر  من  والديه  عىل 

يرسل  أن  دون  الوقت  نفس  ويف 

مع  األسلوب  بذات  ليتعامل  أحًدا 

كبار الطّغاة والّسفاحني!! 

وما  كان  ما  يعلم  الله  كان  إذا 

وأفعالنا  مستقبلنا  ويعلم  سيكون، 

ال  فلامذا  مسبًقا،  لنا  قدرها  التي 

العلم  كيل  أنّه  مبا  مبارشًة  يحاكمنا 

واملعرفة!
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ردُّ املتدينني عىل ذلك بأّن اإلنسان قد ُمِنح إرادًة حرًّة تجعل منه ُمخريًا ال ُمسريًا، وذلك ال يتناقض مع تقدير الله ألفعالنا 

مسبًقا، فام حياتنا الّدنيا سوى حجًة علينا يوم الحساب أمام الله، فلو مل مينحنا الله هذه الحياة والقدرة عىل االختيار، 

لكان جائزًا أن نطالبه حينها بفرصٍة التخاذ قراراتنا؛ وتقرير مصائرنا، وتعاىل الله أن يكون من الظّاملني!!

لكن هذا الغلم قد أوحى الله بقتله دون أن يكون قد مارس حرية االختيار هذه، ودون أن ميلك الفرصة لتجنب إرهاق 

والديه طغيانًا وكفرا، إًذا فالله هنا يخرج بشكل مفاجٍئ عن خطته وحكمته من مجيئنا إىل هذا الوجود ، ليقتل طفًل 

بريئًا مرسًل إياه إىل الجحيم، ليقتل طفًل بريئًا مرسًل إياه إىل الجحيم لعلمه املسبق بأنّه سيغدو طاغيًة كافرًا مرهًقا 

لوالديه، قبل أن يصبح ذلك الطّفل طاغيًة وكافرًا ومرهًقا لوالديه.

ملاذا ال يقتل الله أولئك الطّغاة كام فعل مع ذلك الغلم قبل أن يتحولوا إىل طغاٍة، وملاذا االنحياز لوالدي الغلم دون سائر 

الذين قاسوا من الكفر والطّغيان، وملاذا يخلق الله ليقتل بدل أن يتجنب الخلق ليتجنب القتل، ملاذا يتمرد عىل منطقه 

ويخرج عن حكمته من مجيئنا إىل هذا الوجود، الذي سيكون حجة له علينا أمامه، ليقتل طفًل لن يكون له معه حجٌة 

سوى ادعاءه بأنّه كيل العلم واملعرفة، ليكون لذلك الغلم حينها الحق يف املطالبة مبنحه فرصًة الختيار قراراته، وليكون 

الله بعد إدعائه ذلك -أنّه قاتل الغلم لكلية علمه- قد سقط أمام سؤالنا : ملاذا آىت بنا الله إذا إىل هذا الوجود بداًل من 

محاكمتنا مبارشًة لكلية علمه وسبقه!! 

وحني يضع كائٌن كيل القدرة والعلم خطًة تسري وفقها الحياة والقوانني، فل بد أن تكون هذه الخطة محكمًة، ال تتفوق 

عليها أو تضاهيها أُي خطٍة أخرى، ألنّه أْي هذا الكائَن كيُل العلم واملعرفة، واملحتج الرّافض لهذه الخطة البالغة الحكمة 

والّدقة واإلتقان سيكون جاهًل وسفيًها، فالله حينئٍذ بتمرده عىل خطته بقتله لذلك الغلم، يكون واقًعا يف الّسفاهِة 

والجهالة، ولطاملا كان الله كذلك يف روايات وتفاسري املؤمنني به.

هادي بن رمضان

سقطة الله الكربى 
بني موىس والخرض والغالم
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ريان عامر

تسع 

أسباب 

لقوة 
الدين

ألحد  بترصّف  ترجمة  هي  املقالة  هذه 

موقع  عىل  ميتا«  »هيامنت  محارضات 

اليوتيوب.
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ريان عمار

تسع أسباب لقوة الدين

السبب األول:
مل الّدين بهذه القوة يف حني أنه ضعيٌف للغاية؟

الّدين يوفّر إجاباٍت عىل كل شء، وبالرغم من أنها ليست صحيحة، إاّل أنها تبقى إجابات! ولذلك فهي كافيٌة ألغلب 

الناس، هناك ارتياٌح يف معرفة سبب وجودنا هنا، وإىل أين نحن ذاهبون، وما هي غايتنا، وحتى لو كانت هذه األسئلة ال 

متلك أجوبة بالرضورة، علينا أن نتذكر دامئًا أن »أنا ال أعرف إذن الله« ستكون دامئًا أسهل من » أنا ال أعرف، إذن عيّل 

أن أبحث«، فعلينا أن ال نكتفي باألجوبة السهلة، وأنا أحبّذ الرصاحة عىل االرتياح، والحقيقة عىل األسطورة، إن إعطاء 

أجوبٍة سهلٍة ألسئلٍة صعبة هو السبب الرئييس ملشاهدة الناس برامج النقد السيايس عىل التلفاز تقوم بالتوقعات، أو 

ملشاهدة املحللني االقتصاديني يقولون لهم بالتحديد كيف يصبحون أغنياء، ولكن هذه الناس مدفوع لها لتكون واثقة 

من نفسها، ال عىل صحة! 

السبب الثاين:
فهو  تركه،  من  اإلنسان  ليمنع  الذنب  يستخدم  الدين 

تكن  مل  أو  كانت  إن  معيّنة،  ُمثٍل  عىل  تعيش  يجعلك 

منطقية، وعدم الطاعة أو حتى السؤال فيها، يعني أنك 

لست مؤمًنا كفاية، أال تشعر بطريقٍة سيئٍة تجاه نفسك 

ظن  تخيّب  ألنّك  بسوء  تشعر  أال  اإلله؟  ظن  لتخييب 

أهلك فيك؟ واملقّربني لك؟ أال تشعر بسوء ألن هنالك 

شخٌص مات عىل الصليب، وأنت ال تحقق أمنياته؟  أال 

تشعر بسوء ألنك مارست الجنس قبل الزواج؟ أو أكلت 

أحببت  ألنك  أو  فيه؟  ذلك  بك  يجدر  مل  يوٍم  يف  لحاًم 

شخًصا من نفس الجنس؟ الدين يجعلك تشعر بالذنب 

يعطي  وهو  منطقية،  أساًسا  تكن  مل  قواعًدا  لخرقك 

أدوية ألمراٍض خلقها بنفسه يف املقام األّول، سيكون من 

األفضل لك أن تقيّم هذه القواعد بنفسك، وثّم  تحدد 

مشكلة  ال  تقلق،  وال  ال،  أم  اتباعها  تستحق  كانت  إن 

يف التشكيك، ال مشكلة يف خرق القوانني، التي مل تكن 

منطقيًة يف سياق اإلميان، ال أحد ينظر من فوق كتقك، أو 

ينظر إليك من األعىل، ليحرص أن تكون خلف الخطوط 

التي رسمها الدين.
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السبب الثالث:
الدين يجعلك تشعر بتميّز، أال يريد الكل أن يكونوا املختارين عند اإلله؟ أال تُفّضل أن تؤمن بأن اإلله خلقك شخصيًّا، 

وأنه يهتم بك؟ مفهوم امللك الحارس هو سخيٌف بأكمله، ولكن نفس املبدأ هنا، أنت ندفة ثلٍج صغرية مميّزة، متاًما مثل 

املليارات من البرش هناك يف الخارج، هناك قيمة يف ذلك عندما تؤمن فيها كطفل، ولكن بعد أن تكرب عليك أن تعرف، 

أننا إذا كنا كلنا مميزين، ال أحد منا مميّز بالفعل!

السبب الرابع:
الدين يستفيد من التقسيم، الدين يحب أن يرّوج لعقلية »نحن مبواجهة هؤالء«، نحن جيّدون، هم ال، نحن ذاهبون إىل 

الجّنة، هم ال، اإلله يحبّنا، ولكن هم ال، من الطبيعة البرشية أن تريد أن تكون مقبول، فكلّنا نريد أن نشعر باإلنتامء، 

وأن نكون جزءاً من مجموعة مرّحبة، املشكلة هي أن هذه العقلية بالتحديد، هي التي تنتج الكثري من املشاكل، ألن 

كثري مّنا يؤمنون، أن كل من هم ليسوا يف مجموعتنا، يحب أن يهتدوا، أو يُقتلوا.

السبب الخامس:
الدين يجعل األخلق بسيطة للغاية، كلنا نريد أن نكون أشخاًصا جيدين، لكن ليس الجميع موافقون عىل متطلبات 

هذا األمر، الدين يجعل األمر سهل، اتبع قواعدنا وستكون جيّد، املوضوع بهذه 

البساطة، ال يتطلّب فكر! لكن األخلق ليست بهذه السهولة، هناك 

أوقات يكون الكذب فيها محبّذ، وطاعة الوالدين تكون سيئة، 

ليس كل شٍء أسوًدا أو أبيًضا، كام يجعله الدين، من األسهل 

أن ال تكون مضطر ألن تفّكر بنفسك، أليس كذلك؟ إذا 

كنت تعارض املساواة يف الزواج، وهي أسهل معضلة 

أخلقية يف زمننا، تأخذ عنك العبأ، يف أن تكون قادًرا 

عىل قول »ال تلومني وال تغضب مني، فهي يف الكتاب 

املقّدس«، وهذا مثل آخر، اإلجهاض، أنت ممكن أن 

تعتقد أن اإلجهاض أمر الأخلقي، ولكن هناك أوقات 

املرأة،  حياة  إلنقاذ  أمر رضوري  اإلجهاض  فيها  يكون 

ليست سهلة  األمور  النقطة هي، هذه  بعد ذلك؟  ماذا 

متاًما،  خاطئة  هي  الحلت،  بعض  ويف  الدين،  يجعلها  كام 

تذكّر! نحن ال نستمد األخلق من الدين، الدين يستمد األخلق 

منا، ونحن لسنا عىل صواب دامئًا حول كل شء.

ريان عمار

تسع أسباب لقوة الدين
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السبب السادس:
الدين يزعم ملكية النعيم الروحاين، بالتأكيد، كثري من األمور ممكن أن تجعلك سعيًدا اآلن، ولكن ماذا سيحل بروحك؟ 

أال تريد أن يُهتم بك يف الحياة األخرى؟ لنزيل هذه األمور من أمامنا، هذه أسئلة سخيفة باألساس، ألنها تعتمد عىل 

فرضية الحياة األخرى الرائعة، والتي مل تُثبت إطلقًا، ولكن الدين كالعادة لديه األجوبة، ال تستطيع أن تؤمن بأي دين، 

عليك أن تؤمن بديني أنا، ولكن إن فعلت، فأنت بحاميتي، هي صفقة رائعة يف الحقيقة، ألننا كلنا نريد أن نكون سعداء، 

وسنفعل كل ما يلزم، لنصل إليه، الدين يتدّخل ويقول، » سنجعلك سعيًدا يف املكان، الذي ال متلك فيه أي تحّكم، الحياة 

األخرى،« من الصعب أن ال تُغرى بهذا العرض.

السبب السابع:
الدين يفرض نفسه علينا يف صغرنا، هناك سبب مل أغلب الناس، ال تنتقل من دين آلخر الحًقا يف الحياة، يٌقال لك أن 

تؤمن به، قبل أن تكون كبري كفاية لتتفّكر به، رّواد الدين يعرفون أنهم، إذا أدخلوا هذه القصص فيك وأنت مراهق، 

ستضحك عليهم يف وجوههم، ولكن إذا فعلوها وأنت يف الرابعة من عمرك، أنت ستفرتض أنها حقيقية، أهلك يدعمون 

هذه املعتقدات، وأنت محاٌط بأشخاٍص يؤمنون بنفس األمور، لذا لن تظن أبًدا أنها غريبة، إىل أن رمبا تصبح أكرب بالسن، 

وتبدأ بالتفكري بها، أنا أعيش يف شيكاغو، ونفس املبدأ ينطبق عىل معجبني فريق البيسبول كابز، ال أحد يكون معجب 

التي ممكن لشخص أن يطرحها لك ليك تقفز يف تلك  بالثلثينيات من عمره، ما هي اإلشكالية  بالكابز عندما يكون 

العربة؟ ال، أنت إما أن تكون معجب بالكابز لسائر حياتك، أو أن تكون لست معجب بالكابز، لهذا أحتفل بامللحدين 

الذين ميلكون الشجاعة للتخيل عن إميانهم، هذا يتطلّب إعادة بناء شاملة لكل معتقداتك، عليك أن تفّكر يف كل شء 

آمنت يوًما بصحته، هذا ليس سهل، بل طريٌق طويل لكل من يأخذ بعني االعتبار أن يغرّي عقليته يف إشكالية مهمة كهذه.

السبب الثامن:
الدين يجعلك تعتقد أنك تستطيع أن تتحّكم فيام ال مُيكن التحكم فيه، الحياة غري قابلة للتوقّع، األحداث السيئة تحصل! 

ولكن أليس من الجميل أن تعرف أن دعواتك ممكن أن تغرّي مجرى األمور؟ إسمع، إن مل تدرس للمتحان، الدعوات لن 

تفيدك! إذا كان هنالك إعصاٌر قادٌم باتجاهك، األفضل لك أن تنفخ، عىل أن متسك بيديك وتصيل، وتأمل أن يغرّي اإلعصار 

مساره، إذا كان هنالك شخٌص يحترض اآلن، أأسف عىل القول، أن دعواتك لن تغرّي التوقعات، كام يُقال، الدعاء هو أن ال 

تقوم بيشء، وتظن بنفس الوقت أنك تساعد، اآلن، الدعاء ممكن أن يريحك، وذلك قد يغرّي كيف تتفاعل يف بعض من 

مثل هذه الحاالت، ولكن هذه قصة مختلفة متاًما، عليك أن تقّدر الحقيقة، أن كثري من الناس يعتقدون أن اإلله لديه 

خطة لحياتهم، ومع ذلك هم متقبّلني لفكرة الدعاء لإلله، ليك يغرّي الخطة ويلبي طلباتهم! 

ريان عمار

تسع أسباب لقوة الدين
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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 

Google ، يهدف بالدرجة األوىل إىل إجراء الحوار مع 

امللحديني واللدينيني املرصيني ، واملتحدثني منهم للغة 

العربية من ُمجتمعاتنا يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ، 

فكرة وتنفيذ اسامعيل محمد

السبب التاسع:
املال! الكنائس تقنعك بأن تعطيهم 10% من مدخولك، وليس عليهم أن يدفعوا رضائب عىل ال10% من مدخولك، ألنها 

ال تُعترب أرباًحا! يف الكثري من الكنائس الضخمة، يعتقدون يف العلن بتوّل جامعة خاصة بهم، كم من املال ينتج القس 

الخاص بك، يف بعض األحيان، هذا املال يُنفق عىل أموٍر جيّدة، مثل معداٍت طبيٍة يف أمكنٍة تحتاجها بالفعل، ولكن 

الكتاب  إذا اشرتيت  إاّل  الطبية،  املعدات  بالتزامات! ألنك ال ميكنك رشاء  ترتبط معهم  حتى حينها، يف أغلب األحيان 

املقّدس، ألن الناس كام تعرف، عليهم أن ينرشوا اإلنجيل خلل مهاّمتهم، يف بعض األحيان، الوضع سيئ للغاية، بعض 

القسيسني يقنعون الناس الفقراء، بإعطاء الكنيسة ما تبقى من أموالهم، مع الوعد أن اإلله سيكافئهم بأضعاف، رغم أنه 

ال تأمني لهكذا أمور، إذا أخذنا كل املال الذي أنفقه الناس إلدامة الحياة الدينية، ووضعناه  يف أي مكاٍن آخر، أنا مقتنع 

أننا سنتقّدم كثريًا يف حل أكرب مشاكل العامل، يف الحقيقة، سيكون لهذا تأثري أكرب من كل الدعوات والجامعات الدينية 

مجتمعة.

ريان عمار

تسع أسباب لقوة الدين

11



 John Silver

إنعراج البوصلة 
األخالقية للمجتمع 

تعريفات :

الَهُنو : جمعها هنات أو هنوات وهو العضو الجنيس لألنثى.

الّسواد األعظم : غالبية الخط املذكور. 

--------------------------------------------------------------------

إّن الحديث عن األخلق يف مجتمعاتنا شائٌك وحّساٌس، حيث أّن املفاهيم األخلقية ترضب بجذورها يف أعامق املجتمع 

ويف كل معرتكات الحياة التي يتفاعل معها، وبهذا تَُكوِّن مع بعضها البعض مزيًجا معقًدا ) األخلق واملجتمع (، ال يلبث 

أْن يعكس ُهوية هذا املجتمع يف كل شٍء؛ من تعاملت الّناس فيام بينهم إىل ملبسهم، وحتى آليات الحديث بينهم  

تعكس تفاعل الفرد والجامعة يف كافة املجاالت، وطبًعا -وأنا هنا أُخص بحديثي الخط الجنيس-
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John Silver 

إنعراج البوصلة األخالقية 
للمجتمع 

سأبدأ بالحديث عن واقعٍة حصلت معي اليوم، فبينام كّنا نسري أنا وصديقٍة ل يف ُمجمعٍ تّجاري، الحظت بأحد أَفْرع 

ا مع طفلتيها، األّم منقبٌة والطّفلتان ترتديان امللءة )امللية(، وهي نوٌع من أنواع الّنقاب التي ال تظهر الوجه،  البنوك أمًّ

وقد رُِفع الغطاء عن وْجَهْي الفتاتني، فنظرت بيشٍء من الغرابة إليهام معربًا عن استغرايب هذا لصديقتي بقول »ما هذا، 

أليس هذا رضبًا يف جذور اإلنسانية« فكان الرّد من صديقتي«، هذه حالٌة اجتامعيٌة ال ميكن انتشالها، بيئتهم هكذا 

وهذه هي طباعهم »،  فقلت  »وهل هذا مربٌر يسمح بها« فجاءين جوابها غري املُتوقع، هجومٌي وحاٌد وقاٍس، قالت »هذا 

تهجٌم عىل خصوصياتهم، ففي الطّرف األخر من هذا العامل هناك أناٌس باملقابل يفعلون ما يحلو لهم«!!

أنهيت الحديث فوًرا معتذًرا عاّم قلته، وذلك أليّن ال أريد أن أدخل يف جداٍل ال فائدة منه، ثّم قلت لها »أنا آسٌف أليّن 

ويدور  يراودين  املوضوع  ولكن ظل هذا  الحديث عىل هذا،  وانتهى  الجدال«  دعينا من هذا  رأيي، وعموًما  وّضحت 

بذهني، وتذكرت كلمًة قويًة ال أذكر من قائلها أو قائلتها: »من يغطي طفلًة بهذا العمر ألنّها تثري شهوته فل تستغرب 

أن يغتصب طفلًة بنفس العمر« 

طبًعا ال أتوقع أّن أهل الطّفلتني يفكرون أيًضا بأّن ابنتيهام تثريان شهواتهم الجنسية، ولكن ماذا عن املجتمع، ماذا عن 

تلك الحاضنة التي تنشئ تلك األجيال للمستقبل، ماذا عن طفولة األطفال ومراهقة اليافعني، ورجولة الرّجال وأنوثة 

الّنساء، كيف لكل هذا أن ينصهر مع بعضه بعًضا، وّعامذا سيتمخض؟!

عندما بدأت هذا يف كتابة املقال كنت أفكر أن أعنونه بـ‹انحراف البوصلة األخلقية‹، ولكنه كان عنوانًا ال يُعرِب متاًما 

عاّم يف نفيس، فاالنحراف يكون سببه تأثر شخٍص  بحادثٍة ما، فتغري مساره بزاويٍة معينٍة، ولكن االنعراج والذي هو من 

التّعرج يحدث عندما يَُشَوه خط الّسري بالكامٍل، بحيث ال يبقى أيُّ أثٍر من األساس، وإّن ما يحدث يف مجتمعنا لَُهَو 

انعراٌج كامٌل للبوصلة األخلقية للفرد واملجتمع عىل حٍد سواٍء. 

أعود للجواب الذي صعقني وبالّذات كلمة )ما يحلو لهم!( : 
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إنعراج البوصلة األخالقية 
للمجتمع 

ما يحلو لهم!:
أعزايئ رمبا مل أعقب عىل صديقتي يف تلك اللّحظة لخيبة األمل، ورمبا لتشتتي بسبب الكّم الهائل من الغضب الذي 

أصابني من رّدها غري املتوقع، فام هو اليّشء الذي يحلو للّناس وال يجب أن يفعلوه، وما هو اليّشء الذي إذا جاز التّعبري، 

الذي يُقيَّد بتلك التّفاصيل التي تَُقِيد مراحلنا العمرية، فيتجاوز ألطفاٍل مل تتجاوز أعامرهم الّسبع سنواٍت. 

هل هو الجنس!!!  وإن افرتضنا جداًل أنّه الجنس، فهل هذه هي الطّريقة التي يُقيَّد بها الجنس، اعذروين لفظاظة التّعبري، 

ولكن الّنظُر ملجتمعٍ عىل أنّه مجموعٌة من القضبان الّذكرية والَهُنوات، التي تركض يف كل مكاٍن، وعىل أنّه تلك القضبان 

الّذكرية التي يخافون أن تنقّض عليهم إن مل يوضع درٌع أو حزاٌم للعفة ليمنعها، لَُهَو رضٌب من الجنون!! ماهذا املجتمع 

وأيّة حاضنٍة هذه! وماذا ستنتج! إّن هكذا حالٌة أو حاالٌت لن تُنتج سوى مجتمًعا مشوًها نفسيًا، يخاف الجنس اآلخر، 

ذكوًرا كانوا أو إناثًا ، وسيؤدي هذا لظهور أمراٍض نفسيٍة تكون َخٍفيٍة، وال تلبث أن تطفو عىل الّسطح، لتُظهر ما شاهدته 

من تغطية أطفاٍل يف ريعان الطّفولة،  كيف لطفلٍة مثل هذه أن تلعب مع أقرانها، وباألحرى من هم أقرانها؟ إنّهم 

أطفاٌل مثلها ولكن َشوهتهم البوصلة األخلقية املتعرجة، لرتسمهم يف عينيها قضبانًا ذكريًة ال تنتصب، وُهَناٍت مل تكتمل.

هذا ما يحدث يف مثل هذا املجتمع، فلم نسعى نحو كل هذا وما املقابل أو كام قيل ل، أو ما كان يدور يف ذهن الطّرف 

اآلخر، هل البديل هو مجتمٌع ال يعبأ بالجنس ويعتربه حالًة طبيعيًة، ومن املمكن أن يتم بطريقٍة عاديٍة بني أفراده!

أُجيب نعم. 
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إنعراج البوصلة األخالقية 
للمجتمع 

ال تتوقع عزيزي أّن مجتمًعا ليس عنده تلك الرّهبة والتّحفز تُجاه الّرغبات الجنسية سيكون مهووًسا بها. 
طبًعا ال أحد ينكر الحاالت الشاّذة، ولكن نحن نتكلم عن الّسواد األعظم من املجتمع، وباألحرى نحن نشكل حاضنة 

الفرد التي سوف تُنتج شخصيته. 

عندما كّنا صغاًرا؛ كّنا ندرس مبدارس منفصلٍة وغري ُمختلطٍة، ونشأنا ال نعرف أي شٍء عن طبيعة األنثى، وعن نفيس فقد 

تولدت عندي رهبٌة منها. 

كنت وأنا يف املدرسة أرى بعض أقراين يتفاخرون بأنّهم عىل علقاٍت بفتياٍت، وال ينفك الّشاب عن الغوص يف وصف 

علقته بفتاته، حتى تجده يذهب بعيًدا يف وصف التّفاصيل الجنسية،  طبًعا أغلب الكلم هنا يكون  تلفيقاٍت وكذباٍت 

غري مستوحاٍة من الواقع بل من األفلم اإلباحية التي كان يُخفيها عن والديه ليشاهدها منفرًدا حني يناما، وهذا الوصف 

هو ما يخلق تشويًها كامًل عن  العلقة بني الرّجل واألنثى. 

األفلم اإلباحية هدفها األساس هو أن تريك ما ترغب يف مشاهدته كمشاهٍد، ولكن بالواقع عندما تكون هناك فتاٌة، 

وتكون أنت كونك رجًل  مل تتعرف ومل تلتقي بأيّة فتاٍة يف حياتك، فإّن هذه األفلم تقدم لك صورًة واحدًة، وهي أّن كل 

اإلناث هّن عبارٌة عن محققاٍت لرغباتك العارمة، والتي اعتدت عىل تفريغها يف الحامم  وأنت متارُس االستمناء، وعندها 

تكون قد حدثت  الكارثة، حيث أنّك تكون قد تصورت أّن كل أنثى هي عبارٌة عن مفرٍغ لشهواتك، وتجد نفسك تنىس 

متاًما أحاسيسها كإنسانة، فهي تريد وال تريد، تحب وتكره، تعمل وتقرأ، تأكل وترشب وتفكر وتتفاعل. 

أتذكر مقطًعا لقصٍة ذكرها »مرصي ملحد« ؛ عن أحد األشخاص الذين كانوا معه يف املدرسة، عندما حرض الّصف وقد 

ظهرت عليه أثار ِعراٍك، فسأله أقرانه عن سبب ذلك، »فأجابهم أّن صديقة أّمه زارتهم بالبيت حيث كان وحده، فحاول 

االعتداء عليها«، إّن هذا لَُهَو أكرب مثاٍل عىل ما تُخلفه هكذا مجتمعاٌت منغلقٌة. 

عزيزي األب ..عزيزيت األّم، أعزايئ اآلباء .. عزيزايت األمهات: 
لن تستطيعا أو لن تستطيعوا أن تتواجدوا كل لحظٍة مع أبنائكم لرتاقبوا تفاصيل حياتهم، البّد إلبنك أن يُؤثر ويتأثر 

بأقرانه، وعندها فقط ويف صمٍت  ستشاهدون وتتفاجؤون بالكثري، وذلك ألّن هؤالء األقران من مجتمعٍ ال يُفرز إاّل قضبانًا 

ذكريًة، يف صور ألشخاٍص بشخصيات غري كاملة وال ناضجة متاًما.
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إنعراج البوصلة األخالقية 
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كل شاٍب مّنا دون استثناٍء مارس العادة الّسية، وأولهم أنا، وهذا ليس ُمخجٌل فهذه غريزٌة  وهي جزٌء مّنا ومن طبيعتنا، 

ورضورٌة بيولوجيٌة أليِّ ذكٍر كان، لكن املخجل بالفعل هو عندما تتملك تلك الحالة كل فكرَك وحياتك بشكٍل كامٍل، وهذا 

نتيجًة لكونك متّت برمجتك منذ الّصغر عىل أّن الطّرف اآلخر ماهو إاّل ُمتنفٌس لشهواتك.

ولكن ماذا عن األنثى 
األنثى ولألسف تعاين هي أيًضا األمرين من هذه املجتمعات، مثلها مثل أشقائها من الّذكور، فمن جهٍة هي بُرمجت عىل 

أنّها »َهُنو« يحاول جاهًدا االبتعاد عن القضبان الّذكرية، التي تحاول الّنيل منه واقتحامه، ومن جهٍة أخرى تكون بالفعل 

ُعرضًة لذلك، وهذا نتيجة الحاضنة الفكرية التي تُنتج هكذا أنواًعا من املجتمعات، فتنشأ يف رعٍب وخوٍف، ُمشِكلًة عداًء 

فطريًا للمجتمع، معتربًة كل الرّجال الذين ميكن أن تتعامل معهم عبارًة عن أفراٍد يريدون إقامة علقاٍت جنسيٍة معها ال 

غري، وعىل فكرة)باملرصي(؛ أنا ال ألومها كأنثى، ولكن ألوم هذا املجتمع الذي احتضن هذه البذرة املتعرجة. 

تجيء  أن  إىل  منه،  الّنيل  ويحاول  أينام ذهب،  يلحقه  آخر،  خائًفا من شخٍص  كله  ُعمرَه  عاش  فتخيل معي شخًصا 

اللّحظة التي تنشأ فيها عند هذا الّشخص عقدٌة نفسيٌة، فام بالك إًذا إذا كان نصف املجتمع يحاولون ذلك كّذئاٍب أو 

الزّومبني)الزّومبي( ويريدون الّنيل منك. 

فهل هذا ما نريده؟ 

وهنا تتجىل لنا كيفية تَُشُوِه وانعراج املجتمع الذي جعل الجنس هو تفكريه الرّئيس، وجعل أعضاءه الجنسية هي من 

تتحكم يف تفكريه وترصفاته، وتسيطر عىل عقله، فتلهيه عن كل ما ينهض باملجتمع. 

عزيزي املؤمن إن كنت تخاف عىل املجتمع من الُعهر والّدعارة، فأوىل بك أن تخاف عىل بوصلة املجتمع األخلقية من 

االنعراج، ألنّها ستقود هذا املجتمع للّدمار والخراب. 

فليس الجنس من سيخرب عقول أوالدنا، بل حرش حياتنا يف الجنس هو ما سيخربها، و يؤدي بها إىل التّهلكة، 

ولن يُنتج سوى ُمسوٌخ من الجنسني،  

قضباٍن ذكريٍة.. وَهُنواٍت.
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facebook group :https://www.facebook.com/groups/358777197583418
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الوصايا الجديدة

McKie Theman

يف  الّنظر  إعادة  نريد  حني  نقول  ماذا 

أو  طويلٍة  مدٍة  من  مفروضٍة  سياسة 

يعد  مل  و  لنا  صالحا  يعد  مل  ما  مخطٍّط 

يعطي نتائج مفيدًة ؟ سنقول وقتها ) ليس 

و كأنه منحوٌت عىل الحجر ( .

وهذا الكلم يُقصد به أن السيّاسة أعله ليست 

واحدًة من القوانني املنحوتِة عىل ألواٍح حجريٍّة وال 

التي  الحديثة  األوثان  بعض  وبالتّال  تغيريها،  ميكن 

ظهرت لنا مثل املعايري الذهبيّة أو القوانني التي يُفرتض 

أنها مقّدسًة مثل الخاّصة بالسوق الحرّة ميكن التخلص 

 .. الرّخام  أو  الغرانيت  أنها ليست منحوتًة عىل  منها مبا 

ولكن ماذا لو كانت القوانني األصلية )الوصايا العرشة( هي 

التي تحتاج إىل تنقيٍح ؟ من سيأخذ  التنقيح و يقوم بهذا ؟

» مقالة بقلم كريستوفر هيتشنز تم نرشها مبجلة Vanity Fair سنة 2010 »
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McKie Theman

الوصايا الجديدة

سوابٍق  عّدة  هناك  الواقع  يف 

لتنقيح  املقّدس  الكتاب  يف 

الوصايا  أن  حيث    .. الوصايا 

الخاّصة  العرشة  اإللهيّة 

من  العديد  لها  يوجد  مبوىس 

املكتوبة  اإلنجيليّة  النُّسخ 

بوضع  يُطالب  من  ترى  )حني 

املحاكم  داخل  القوانني  هذه 

واملدارس، دامئا اسألهم عن اي 

 .. يقصدون  الوصايا  من  طقم 

هذا ينجح بكل مرة( .

الطقم األول و األكرث شهرًة بالوصايا نجده يف سفر الخروج )اصحاح 20( لكنه ينتهي بقيّام موىس بتحطيم ما قد يكون 

أكرث تحفًة مقدسًة معروفًة لدى اإلنسان نفسه .. األلواح األصليّة التي قام الرّب بإملئها عىل موىس .

اإلصدار الثاين يحصل يف سفر الخروج )اصحاح 34( حيث تم تقديم قوانني جديدٍة ومختلفٍة وكتبت بعد جلسٍة إلهيٍّة 

معادٍة حيث ُسميّت وقتها ألول مرٍة بـ )الوصايا العرشة( ... يف اإلصحاح الخامس من سفر التثنيّة نرى أن موىس مجّدًدا 

يجمع قومه ويُعيد نفس خطاب سيناء مع تغيريٍ رئييس )مرّبرات تقديس يوم السبت تختلف يف كّل مرٍّة( ومع ذلك ال 

يلتزمون بها حيث أن موىس يذهب مع قومه إىل نهر األردن بعد 22 إصحاًحا و يعطيهم طقاًم آخرًا من األوامر – تلك 

التي وجد بها جوزيف  باللّعن والتجديف – والتي تّم نحتها بالحجر بدورها، وكام ذُكر يف األلواح الذهبيّة  املختّصة 

سميث Joseph Smith  كتاب املورمون مكتوٌب عليها يف شامل والية نيويورك فإنه ال يوجد أي اثٍر عىل بقاء األلواح 

الحجريّة األصليّة . 

و بناًءا عىل هذا ميكننا أن نعترب أّن هذه الوصايا تقدم يف العمل لكون قد تّم التخلّص من بعضها وتم تبّني وصايا جديدٍة 

أخرى  بدالً منها و لذلك سنتّجه إىل العرشة األوىل من هذه الوصايا )سيتم استخدام إنجيل امللك جيمس( : 

الوصّية األوىل : 

الَ يَكُْن لََك آلَِهٌة أُْخَرى أََماِمي.
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الوصّية الثانّية : 

اَمِء ِمْن َفْوُق، َوَما ِف األَْرِض ِمْن تَْحُت،  الَ تَْصَنْع لََك ِتَْثااًل َمْنُحوتًا، َوالَ ُصوَرًة َما ِمامَّ ِف السَّ

. َوَما ِف الْاَمِء ِمْن تَْحِت األَْرِض. الَ تَْسُجْد لَُهنَّ َوالَ تَْعُبْدُهنَّ

هاتني الوصيّتني هّن مجرّد أوامٍر إلهيٍّة مختلطٍة، أنا 

الرّب إلهك فل تكن لك آلهٌة أخرى أمامي ،  حيث 

من الواضح أن هناك تعظياًم وتصغريًا ماّم قد يتضّمنه 

التلميح بأن هنالك ألهٌة أخرى لكّنها غري متسأويٍّة يف 

التوقري والتعظيم )يختلف العلامء عن العرص الذي 

اتّجه فيه اليهود من الرشك إىل التوحيد( و من بعده 

يأيت حظر )متثاٍل منحوٍت( أو )صورٍة من ما يف السامء 

من  املاء  يف  وما  تحٍت  من  األرض  يف  وما  فوٍق  من 

تحت األرض (

يفهم  كام  ُمحرٌّم  التمثييل  الفّن  أّن  هذا  من  نفهم 

لإلنسان  هيئٍة   أّي  تصوير  أن  القرآن  املسلمون من 

ا )لذلك فهو ال  محرٌّم وخصوٍصا إذا كان شخًصا مقدسًّ

ع عىل تجسيد األيقونات املسيحيّة كالّصلبان و  يُشجِّ

متاثيل القّديسني و العذراء( ولذلك فإن التحريم هنا مؤكٌّد بشكٍل قاطعٍ خصوًصا مع وجود تذكريٍ )أنا الرّب إلهك وأنا 

إله غيّوٌر و سيقتسم آثام األب كل أبنائه وصوالً إىل الجيل الثالث والرّابع ( . العقوبة الجامعيّة عىل األطفال املستقبليّني 

ألجل املساس بالذات اإللهيّة قد ال ترضب الجميع وبالذات هؤالء املوعودين بالخلص . 

الوصّية الثالثة : 

ال تَْحلِْف ِبإِسم إِلَِهْك بَاِطالً.

ال تحلف بإسم ربّك باطلً ألن الرّب لن يسامحك عىل املساس بإسمه...  ملحظٌة دامئُة التكرار هنا بسبب الغرور اإللهي 

، ال أحد يعرف كيف يتّبع هذه الوصة بحذافريها أو يتجّنب أّي تجديٍف بسببها، فحني أقول مثلً )الله أعلم( حني يكون 

قصدي )ال أحد يعلم( أليس هذا خطٌر ضمنيًّا ؟ أليس من  املفرتض أن تكون القوانني واضحًة اكرث مبا أنها غري قابلٍة 

للتعديل ؟

McKie Theman
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الوصّية الرابعة : 

َسُه. ْبِت لُِتَقدِّ اُْذكُْر يَْوَم السَّ

ا، هذا الوصيّة التي من الظاهر أن تستمّر لوقٍت طويٍل وتّم ذكرها يف أربع آياٍت وتبنّي  تذكر يوم السبت، ابقيه مقدسًّ

أهميّة هذا اليوم لكونه مكرّساًّ للرّب،  حيث ال ميكن ألطفاٍل أو خدٍم أو حيواناٍت أو أّي شخٍص أن يقوم بأّي عمٍل )ملاذا 

هذه الوصيّة مخّصصًة للذين ميلكون أملكا ؟( 

ال أحد يعرتض عىل يوم عطلٍة .. الحركة الشيوعيّة العامليّة أساساً بدأت بإرضاٍب للدعوة إىل أن يكون يوم العمل محّدٌد 

بثامن ساعاٍت يف 1\5\1886 و كان اإلرضاب ضّد أرباب العمل املسيحيّني الذين يستخدمون عاملة األطفال لسبعة أيام، 

ولكن يف سفر الخروج )اصحاح 20 آية 8-11( نرى أن سبب إعطاء هذا اليوم هو ألن الرب خلق األرض والسامء والبحار 

يف ستّة أياٍم و قّرر االسرتاحة يف السابع ...  ولكن يف سفر التثنيّة )اصحاح 5 اية 15( نرى أّن هناك سبٌب آخٌر لتقديس 

يوم السبت :

، فَأَْخرََجَك الرَّبُّ إِلُهَك ِمْن ُهَناَك ِبيٍَد َشِديَدٍة َوِذَراٍع َمْمُدوَدٍة. ألَْجِل ذلَِك أوَصاَك الرَّبُّ  َواذْكُْر أَنََّك كُْنَت َعبًْدا يِف أَرِْض ِمرْصَ

بِْت. إِلُهَك أَْن تَْحَفَظ يَْوَم السَّ

قد يكون هذا هو السبب املفّضل، مع التذكري بفرتة العبوديّة الخاّصة مبوىس   مع ذلك سنجد إشاراٍت مختلطٍة هنا : 

ملاذا ال يجب أن تفرض يوما للرّاحة ألجل الحاجة إليها ؟ و أيًضا ملاذا ال ميكن للمعصوم و الكامل العلم ووالقادر عىل 

كل شء أن يصّفي باله و يعطينا السبب الحقيقي ؟

الوصّية الخامسة : 

َك لَِكْ تَطُوَل أَيَّاُمَك َعَل األَْرِض الَِّتي يُْعِطيَك الرَّبُّ إِلُهَك.  أكْرِْم أَبَاَك َوأُمَّ

تبدو غري مؤذيّة، فهذه الوصيّة الوحيدة التي تأيت بأسلوب الحّث بدل أسلوب الرتهيب حيث أن كًل من سفر الخروج 

وسفر التثنيّة يطرحانها لذات السبب )ليك تطول أيامك عىل األرض التي يعطيك الرب إلهك(  يبدو هنا تلميًحا إلحرتام 

األب واألم ليك تحصل عىل مرياثك - فالرب قد وعد االرسائيلينّي بأرض كنعان التي يشغلها شعٌب آخٌر مسبًقا- لذلك فهذا 

املرياث سيعني غناك، مجّدًدا ملاذا ال يقول بأن طاعة الوالدين هي شٌء جميٌل ؟

McKie Theman
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الوصّية السادسة : 

ال تَْقِتل 

 Thou shall( هذه الوصيّة بالتحديد ال تبدو كام ترُتجم إىل اإلنكليزية، ففي النّص العربي األصيل يكون معناها مقارٌب لـ

do no murder( )ال تقم بأي عمليّة قتٍل( ميكننا القول بأن النيّة من هذه الوصيّة ليست مناهضًة للحرب مطلًقا، ألّن 

موىس بعد أن حطّم األلواح األصليّة بسبب غضبه، قام بإستدعاء اللوينّي و قال لهم التال : 

إِرْسَائِيَل: َضُعوا كُلُّ َواِحٍد َسيَْفُه َعىَل فَِخِذِه َوُمرُّوا َوارِْجُعوا ِمْن بَاٍب إىل بَاٍب يِف  إِلُه  27 فََقاَل لَُهْم: »هَكَذا قَاَل الرَّبُّ 

الَْمَحلَِّة، َواقْتُلُوا كُلُّ َواِحٍد أََخاُه وَكُلُّ َواِحٍد َصاِحبَُه وَكُلُّ َواِحٍد قَِريبَُه«.

ْعِب يِف ذلَِك الْيَْوِم نَْحُو ثثَلَثَِة آالَِف رَُجل.  28 فََفَعَل بَُنو ألوي ِبَحَسِب قَْوِل ُموىَس. َوَوقََع ِمَن الشَّ

الخروج 32 : 28-27 

و مع هذه الكلامت املمّهدة، ظهرت لنا هذه الوصيّة حيث أّن سفر الخروج ميلٌء بالوصايا مع بعض األوامر الوحشيّة 

لقتل الناس للكثري من املخالفات الصغرية )من ضمنها انتهاك يوم السبت(  وكذلك نجد من بينها هذه اآلية الرّشيرة )الَ 

تََدْع َساِحرًَة تَِعيُش( والتي اعتربها املسيحيّون أمرًا إلهيًّا إىل حدٍّ قريٍب يف تاريخ البرشيّة، 

هذا يقودنا للتساؤل : ماهي جرمية القتل من الدرجة األوىل أو الثالثة ؟ الفصل بني القتل والقتل العمد ليست مهّمًة 

سهلًة للبرش، ماذا سنفعل إذا كان الرب بنفسه ال مييّز الفرق ؟

الوصّية السابعة : 

ال تَْزِن
لسبب ما فإن هذه الوصيّة هي الوحيدة بني أقرانها معروٌف عنها برقمها فقط ، املعرفة الجنسيّة خارج نطاق الزواج 

أكرث مبعايري الرشف،  أكرث ومقيّدّة  العائلت والقبائل متقاربًة  املجتمع حني كانت  كانت عىل مايبدو خطرًا كبريًا عىل 

مضمون الوصيّة كان املاّدة الخام للعديد من املسحيّات والروايات التي ظهرت بلغاٍت غري لغات الرشق األوسط، الزنا 

كان و ما زال مصدًرا عظياًم للتعاسة والسعادة والخيال، العديد من القوانني الخاصة بالجرائم قد فشلت بتجريم الزنا 

ووضع عقوبٍة قانونيٍة له ... 

مساوئه وحسناته ال تعود سوى عىل مامرسيه وضحاياه و رمبا ال يستحق أصل ان نصّنفه مع القتل والسقة و شهادة 

الزور، مام يقودنا إىل :
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الوصّية الثامنة : 

ال تَْسِق 
الذين  يُغيضون هؤالء  املمتلكات  ما عندهم ألجل بعض  بكل  يعملون  الذين  ... فهؤالء  لنناقشه هنا  الكثري  يوجد  ال 

يُفّضلون السقة عىل العمل، وحني يتطور املجتمع إىل الدرجة التي تكون به ثرواٌت ال تنتمي ألحٍد – سواًء كانت ملكيًّة 

عاّمًة أو خاّصًة باملجتمع – فوقتها من ينهبها ألجل الربح الشخيص سكون معرًّضا للكراهيّة واالحتقار، بالتال فإن سبب 

رخاء بعض العائلت والدول هو بسبب بعض السقات، لكن يف هذه الحالة ال ميكن تطبيق هذا املبدأ عليهم . 

الوصّية التاسعة : 

ال تَْشَهْد َشَهادْة ُزور .

قد تكون هذه عىل األرجح األرقى بني باقي الوصايا، فاملجتمع البرشي ال يقتنع إال ببعض الكلامت التي ستضع بعض 

من  الكثري  قريٍب  وقٍت  وإىل  الزور،  شهادة  ضّد  وبعقوباٍت  ما  قسٍم  بحلف  نُطالب  القانونيّة  الخلفات  ويف  الحدود، 

الشهادات التي تُليت أمام الكونغرس كانت من دون أن يقوم الشهود بأداء القسم مام سبّب الكثري من الكذب الرسمي، 

ال شء يسرتعي االنتباه أكرث من التذكري بالقسم، فالشهادة متثل واحدًة من قيمنا النبيلة وكونك شاهًدا هي مسؤوليٌة 

ا . أخلقيٌة مهّمة جدًّ

لنلحظ مدى مرونة هذه الوصيّة، وارتكازها هو )الضد( فإذا كنت واثًقا من براءة أحدهم وأخفيت بعًضا من الحقيقة 

يف الشهادة، فأنت ُمذنٌب بشهادة الزور ورمّبا يُسبّب لك هذا مشاكل شخصيٍة، أما إذا كذبت عمًدا التهام شخٍص ليس 

مذنبًا فوقتها أنت قمت بخطأ ال يُغتفر .

الوصّية العارشة : الَ تَْشَتِه بَْيَت َقِريِبَك. الَ تَْشَتِه اْمَرأََة َقِريِبَك، َوالَ َعْبَدُه، َوالَ أََمَتُه، َوالَ 

ثَْوَرُه، َوالَ ِحاَمَرُه، َوالَ َشْيًئا ِمامَّ لَِقِريِبَك. 

هناك بعض التفاصيل التي ستجعل هذه الوصيّة األكرث إثارٍة للتساؤل بني باقي الوصايا، لنرتك جانبًا املزاح عن ما إذا كان 

حلالً اشتهاء حامر زوجة قريبك، ميكنك رؤية أن هذه الوصيّة حالها حال وصيّة السبت موجهًة بالخصوص ملن لديه 

خدٌم وأملٌك وكذلك تضع الزوجة من ضمن املال )يف تلك الحقبة كان التمهيد بـ »زوجة جارك« ( .
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الحظ أيضا أنه ال يوجد شٌء إلزامي بهذه الوصيّة كام وصيّة السبت أو تحرميًا كام وصيّة شهادة الزور، بداًل عن هذا إن 

هذه الوصيّة هي أول ولكن ليس آخر ما موجود يف اإلنجيل عن شموليّة )جرمية الرأي( فقد تم إخبارك أن ال تفكر بهذا 

مطلًقا )يسوع يف النارصة يأخذ هذا إىل حدٍّ أبعٍد حني يقول يف العهد الجديد بأن هؤالء الذين يف قلوبهم رغبٌة قد قاموا 

بخطيئة الزنا ويف هذه الحالة سيتم معاملتك كالزاين وعىل األغلب سيتم رجمك أو تعوض خروفًا أو ثوًرا أو حامًرا اذا 

وصلت األمور لهذا الحد(  واضع القوانني الحكيم يعرف بأنه من الخطأ وضع رشيعة ال ميكن إطاعتها .

هناك اعرتاضاٌت أخرى، فمن وجهة نظر )يسارية( أين األخلقيات يف منع الناس من التأمل مبزايا الغنى و اعتبارها حراما 

؟ أو من أن يطلبوا بتوزيع عادل للرثوات ؟

من وجهة نظر )ميينية( هل الطموح واالكتساب يعترب ملعونا ؟ أليس الحسد محّفٌز جيٌّد للمنافسة ؟ لقد خضت مناظرًة 

بخصوص هذه النقاط مع الحاخام هارولد كشرن Harold Kushner مؤلف كتاب املواساة » عندما تحدث األشياء السيئة 

للناس الجيدين » When Bad Things happen to Good People و قال ل أن هناك حّجٌة تلموديٌّة بأن قريبك )يف 

الرتجمة العربية( أو جارك Neighbor )يف الرتجمة االنكليزية من إنجيل امللك جيمس التي اعتمدها كريستوفر هيتشنز 

 Neighbor يف مقالته هذه( ال تعني بالرضورة جارك الذي يجاور بيتك، وأن هناك نقاٌش حادٌّ يتمثّل بأن معنى الكلمة

يقصد بها اليهود فقط، بالتال هذه الوصيّة ستكون مقيّدًة إذا كان يُقصد بها الساميني فقط أو جريانهم أيًضا . 
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نستنتج من أول مراجعٍة ما ييل : 
أن الوصايا العرشة مستلهمًة من أخلٍق لها ظروفها الخاّصة وتظهر كل األعراض التي تقول بأنها )الوصايا( من صنع 

البرش ومرتجلًة تحت الضغط ، وهي موّجهٌة بالخصوص إىل قبيلٍة ُمرتحلٍة يعتمد اقتصادها عىل الزراعة وثرواتها تُعد 

بالبرش والحيوانات، إنها موجهٌة إىل شعٍب تّم وعدهم بإعطاء أرض غريهم - العامليق و املديانيّني وغريهم – الذين أمر 

الرب بقتلهم واغتصاب نسائهم واستعبادهم وإنهاء وجودهم ، وهي مهّمٌة ألن اإلرسائيليّني يف كل خطوٍة أثناء رحلتهم 

الشاقّة كان يتم تذكريهم باالنتباه للقوانني،  ليس ألنها صحيحٌة ولكن لكونها ستؤدي بهم ألن يكونوا غزاًة )كام نرى ... 

إىل البقعة الوحيدة يف الرشق األوسط التي ال تحتوي عىل نفٍط( .

إذن كيف تُقلّم أظافر هذه الوصايا وكيف تشذبها ؟
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الوصايا من واحٍد إىل ثلثٍة ستمّر بسهولٍة لكونها 

ليست أخلقيٍّة وليست سوى )تطهريٍ للبلعوم( 

السلطة  من  الخوف  الكبري،  الدكتاتور  من 

التحريم  لألخلقياّت،  أساًسا  ليس  مرئيّة  الغري 

الجامعي للنحت والفن التصويري يجب رفعه .

وقت  أن  رغم  تبقى  أن  ميكن  الرابعة  الوصيّة 

وهو  بالكامل  أخلقيًّا  واجبًا  ليس  االسرتاحة 

تكليٌف من السموات نفسها وعىل األقل إذا ما 

تم قّص اآليات األوىل والثالثة و الرابعة )التي ال 

ميكن تطبيقها عىل غري اليهود( ، الوصيّة الرابعة 

الواجبات،  بجانب  يوجد حقوٌق  أنه  إىل  تلمح 

يوم  كان  السنني  آالف  خلل  الناس  فلمليني 

السبت مجرّد يوٍم إجباري عىل االلتزام بداًل من 

كونه يوًما للراحة، بالتال أدى إىل نفاق سخيف 

: هو لن يلحظ  الرب كأحمٍق  يتمثل مبعاملة 

ال  ليك  طابٍق  كل  يف  تتوقف  للمصاعد  جعلنا 

يقوم يهودي تقي بضغط الزر، هذا غري سليٍم 

و شاقٍّ إىل حدٍّ كبريٍ .
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بالنسبة للوصيّة الخامسة فإن احرتام األكرب ليس محل تساؤٍل مطلًقا، لكن ملاذا ال يوجد ما يُحرّم سوء معاملة الطفل ؟ 

)قيام الطفل بالشتم يؤدي به إىل عقوبة املوت وفًقا لسفر اللويني 20:9 , يوجد القليل من اآليات قبل اشرتاط عقوبة 

املوت عىل املثليّني الذكور( الطفل الجامح أو الوقح هو شٌء مروٌع ، ولكن آباٌء وقحني ووحشيّني يعني أذى أكرب بكثري، 

وحتى إذا تطرقنا إىل قامئٍة طويلٍة من األمور املحرّمة واملمنوعة سرنى أن ساديّة الوالدين ليست بينها ، مذكرًة إىل سيناء 

: صححوا هذا اإلغفال . 

بالنسبة إىل الوصيّة السادسة فاألنظمة البرشيّة قد قامت بعمٍل أفضٍل بكثريٍ يف متييز االختلفات األخلقيّة للقتل ، مذكرة 

إىل سيناء : ألستم مطلقي األخلق ؟ ماذا عن قتىل املديانيّني املساكني ؟

بالنسبة للوصيّة السابعة فهي عادلٌة بعض اليشء، لكن أليس الزواج املتعّدد زنا ؟ أيًضا أمل يكن باألحرى جعل الزواج 

األحادي مقارٌب أكرث للطبيعة البرشيّة ؟ ملاذا خلق الشهوة يف قلوب الناس ؟ ومجّدًدا ماذا عن االغتصاب؟ يبدو وكأنه 

موىص به بشّدٍة مع املجازر والعبوديّة والوأد يف سفر العدد 31:1-18 التي تعترب مصدًرا لترشيع بعض حاالت الجنس 

املتطرّف قبل الزواج :

1 وَكَلََّم الرَّبُّ ُموىَس قَائِلً:

2 »اِنْتَِقْم نَْقَمًة لِبَِني إِرْسَائِيَل ِمَن الِْمْديَانِيِّنَي، ثُمَّ تَُضمُّ إىل قَْوِمَك«.

ْعِب قَائِلً: »َجرُِّدوا ِمْنُكْم رَِجاالً لِلُْجْنِد، فَيَُكونُوا َعىَل ِمْديَاَن لِيَْجَعلُوا نَْقَمَة الرَّبِّ َعىَل ِمْديَاَن. 3 فََكلََّم ُموىَس الشَّ

4 أَلًْفا َواِحًدا ِمْن كُلِّ ِسبٍْط ِمْن َجِميعِ أَْسبَاِط إِرْسَائِيَل تُرِْسلُوَن لِلَْحرِْب«.

5 فَاْخِترَي ِمْن أُلُوِف إِرْسَائِيَل أَلٌْف ِمْن كُلِّ ِسبٍْط. اثَْنا َعرَشَ أَلًْفا ُمَجرَُّدوَن لِلَْحرِْب.

6 فَأَرَْسلَُهْم ُموىَس أَلًْفا ِمْن كُلِّ ِسبٍْط إىل الَْحرِْب، ُهْم َوِفيْنَحاَس بَْن أَلَِعازَاَر الَْكاِهِن إىل الَْحرِْب، َوأَْمِتَعُة الُْقْدِس َوأَبَْواُق 

الُْهتَاِف يِف يَِدِه.

7 فَتََجنَُّدوا َعىَل ِمْديَاَن كَاَم أََمَر الرَّبُّ َوقَتَلُوا كُلَّ ذَكٍَر.

قَتَلُوُه  بَُعوَر  بَْن  َوبَلَْعاَم  ِمْديَاَن.  ُملُوِك  َوَرابَع. َخْمَسَة  َوَراِقَم َوُصوَر َوُحوَر  قَتَلُوُهْم فَْوَق قَتْلَُهْم: أوَي  ِمْديَاَن  َوُملُوُك   8

يِْف. ِبالسَّ

9 َوَسبَى بَُنو إِرْسَائِيَل نَِساَء ِمْديَاَن َوأَطَْفالَُهْم، َونََهبُوا َجِميَع بََهامِئِِهْم، َوَجِميَع َمَواِشيِهْم وَكُلَّ أَْملَكِِهْم.

10 َوأَْحرَقُوا َجِميَع ُمُدنِِهْم مِبََساكِِنِهْم، َوَجِميَع ُحُصونِِهْم ِبالنَّاِر.

11 َوأََخُذوا كُلَّ الَْغِنيَمِة وَكُلَّ النَّْهِب ِمَن النَّاِس َوالْبََهائِِم،

بِْي َوالنَّْهِب َوالَْغِنيَمِة إىل الَْمَحلَِّة إىل َعَربَاِت ُموآَب  12 َوأَتَْوا إىل ُموىَس َوأَلَِعازَاَر الَْكاِهِن َوإىل َجاَمَعِة بَِني إِرْسَائِيَل ِبالسَّ

الَِّتي َعىَل أُرُْدنِّ أَِريَحا.

13 فََخَرَج ُموىَس َوأَلَِعازَاُر الَْكاِهُن وَكُلُّ ُرَؤَساِء الَْجاَمَعِة الْسِتْقبَالِِهْم إىل َخارِِج الَْمَحلَِّة.
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14 فََسَخَط ُموىَس َعىَل وُكَلَِء الَْجيِْش، ُرَؤَساِء األُلُوِف َوُرَؤَساِء الِْمئَاِت الَْقاِدِمنَي ِمْن ُجْنِد الَْحرِْب.

15 َوقَاَل لَُهْم ُموىَس: َهْل أَبَْقيْتُْم كُلَّ أُنْثَى َحيًَّة؟

. 16 إِنَّ هؤاُلَِء كُنَّ لِبَِني إِرْسَائِيَل، َحَسَب كَلَِم بَلَْعاَم، َسبََب ِخيَانٍَة لِلرَّبِّ يِف أَْمِر فَُغوَر، فََكاَن الَْوبَأُ يِف َجاَمَعِة الرَّبِّ

17 فَاآلَن اقْتُلُوا كُلَّ ذَكٍَر ِمَن األَطَْفاِل. وَكُلَّ اْمَرأٍَة َعرَفَْت رَُجلً مِبَُضاَجَعِة ذَكٍَر اقْتُلُوَها.

18 لِكْن َجِميُع األَطَْفاِل ِمَن النَِّساِء اللََّوايِت لَْم يَْعرِفَْن ُمَضاَجَعَة ذَكٍَر أَبُْقوُهنَّ لَُكْم َحيَّاٍت.

بالنسبة للوصية رقم مثانية وتسعة : مثريٌة لإلعجاب وموجزٌة ومع فارٍق بسيٍط يف معنى )الضد( 

بالنسبة للوصيّة العارشة مجحفٌة بحّق النساء عن طريق اعتبارهّن ممتلكاٍت وكذلك هي تدّخل إلهّي سافر باألفكار 

الشخصيّة إضافًة إىل أنه ال ميكن إتباعها بالكامل وتحول الخطاة إىل مفكرين أكرث . 

حأولت ما بوسعي يك ال أتطرق إىل هذه الوصايا من خلل منظور املعتد بنفسه، فقط العظيم من يحّدد من سيخلد، 

فمن وجهة نظٍر أبديٍّة : يجب عىل الشخص أن يتجّنب العلقة التاريخيّة والثقافيّة فل يوجد مغزى من أمر أبناء إرسائيل 

أن يكشفوا بأثٍر رجعيٍّ نظريّة جرثومية األمراض )يك يتجّنبوا سوء الظّن بكون الطاعون عقابًا إلهيًّا(  أو علم الفلك )ليك 

ال يقوموا ببناء اعتقاداٍت غبيٍّة بناًءا عىل حركة و سري الكواكب والنجوم(  مع ذلك إذا استمرينا بالظن بأن الرشور التي 

تصيب العامل اليوم هي من صنع البرش وال تؤثر بالطبيعة فسنكون حمقى إذا مل نشعر بأّي شٍء تُجاه جرائم اإلبادة 

الجامعيّة والعبودية واالغتصاب وسوء معاملة الطفل والقمع الجنيس والجرائم املرتكبة باسم الدين والتدمري الوحيش 

لعامل الطبيعة والناس الذين يرثثرون عىل هواتفهم النّقالة يف املطاعم )وهؤالء الذين يفّجرون أنفسهم أثناء الرصاخ »الله 

أكرب« .. أليس هذا إساءة إلسم الرب ؟( 

من الصعب أخذ الكلم بجديٍّة إذا ما بدأت الجملة بـ )ال( )Thou Shall not( ولكن من لديه الثقة بالقول : ال تحاسب 

الناس وفًقا لعرقيّتهم أو لونهم، ال تعترب الناس كممتلكاٍت شخصيٍة، اكرهوا هؤالء الذين يستعملون العنف أو التهديد 

به يف العلقات الجنسيّة، غطي وجهك وتجرأ عىل أذيّة طفٍل، ال تحاسب الناس عىل طبيعتهم التي ولدوا بها، ملاذا يخلق 

الرب كل هؤالء املثليّني جنسيًّا فقط ليك يعّذبهم ويدّمرهم ؟ انتبه إىل أنك مجرّد حيواٍن وترتبط بشبكة الطبيعة لذلك 

فّكر وترصف وفقاً لهذا، ال تفكر بأنك ستهرب من العقاب إذا ما رسقت الناس عن طريق معلوماٍت خاطئٍة كام تسقهم 

عن طريق سكني، اغلق هاتفك اللعني فأنت ال تتصور كم هي غري مهمة مكاملتك لنا ! اشجب الجهاديني والصليبيني 

وأوصفهم عىل حقيقتهم : مجرمني مجانني مع أوهاٍم قبيحٍة، كن عىل استعداٍد للتخيّل عن أي دينٍ أو أمٍر إلهي يتعارض 

مع املكتوب أعله

 وال تعترب أن أخالقياتك منحوتٌة عل الحجر .

McKie Theman

الوصايا الجديدة
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مرصي ملحد
ف حوار مع...........

الرقمي  العامل  نجوم  أحد  بأنها  وصفها  مُيكن  حديثٌة  شخصيٌة 

واإلعلم الحديث. 

مرصٌي أوالً وملحٌد ثانيًا كام يُعرّف نفسه، له وجهات نظٍر سياسيٍة وآراٌء 

عميقٌة ومعرفٌة واسعٌة يف التاريخ وخباياه ويراه الكثريون ذلك الجانب املجنون 

الحرّة عىل  التعبري  التوازن عىل ساحة  يفرض  الذي  والغاضب  والظريف  البذيء 

اإلنرتنت. 

قبيل سقوط  السياسية  األحداث  بداية  مع  اليوتيوب  موقع  بالظهور عىل  فيديوهاته  بدأت 

حكم حسني مبارك يف مرص، وأتت تسجيلته ُمنّجمًة عىل األحداث تصف وتحلّل وتطرح آراءه 

 ونبوءاته التي كانت قاسيًة أحيانًا. ولكّنها كانت دوًما مادًة دسمًة وممتعًة ومفيدًة لجميع األطراف.

ضيفنا يف هذا العدد هو مرصي ملحد، أهلً وسهلً بك معنا يف مجلة امللحدين العرب:

1-  بدايًة، من هو مرصي ملحد، هل هو ابن البلد أم هو املثّقف الخفّي يف املجتمع أم أنه شاهد عياٍن بعيٌد عن األرض، 

أم كّل ما سبق؟  كيف تعرّف نفسك كإنساٍن له صوته ورأيه وما هي الهوية التي ترى  أنها تعرب عنك أكرث؟

اليوتيوب والسبب كان أحداث مرص 2011 واالسم  الذي قّررت أن أضعه عىل  الداخيل   املونولوج  مرصي ملحد هو 

كاشٌف عن الهوية -أي مرصي- وال أعترب نفيس مثقًفا خفيًّا وشاهد عيان ...الخ، بل مواطٌن عادّي يضع أفكاره  التي تدور 

برأسه عىل اليوتيوب. ولسبٍب آخر هو أن الكثري منا كان يظن سابقا أّن ما يدور برأسه هو أقلُّ مام يدور برأس النخبة 

أو أنّه ليس عنده إدراٌك كاٍف لألمور،  لكن اكتشفُت أّن إدرايك يكاد يكون أعمق منهم بكثري، 

يد  تقديم  فقررت  جاهلة،  نخبٌة  لدينا  أنّه  أي  ذلك،  ل  أثبتت  السابقة  السنني  خلل  التجربة  بل  غروًرا  ليس  وهذا 

املساعدة، هذا باختصاٍر شديد.

أراء املحاورين تعرب عنهم و ال تعرب عن سياسة املجلة
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2- البدايات يف حياة كّل إنسان لها دوٌر عميٌق يف تشكيل شخصيّته فنحن بالنهاية مجموع مكتسباتنا، ماذا تستطيع أن 

تخربنا عن البيئة التي نشأت بها من عائلٍة ودائرٍة إجتامعية ضيقة ومستوى اقتصادي واجتامعي والتي كّونت األساس 

الذي بنيت عليه باقي مكتسباتك يف سنوات عمرك املبكرة؟

التفصيل. من  بيشٍء  هذا  عن  أتكلم  أن  هنا  وأوّد  آرايئ،  عىل  أثّرت  فعًل  نشأيت  جميل،   سؤاٌل 

هناك أشياٌء ليس لنا يٌد بها كأرستنا مثلً أو الجريان واملحيطني بنا، لكن أنا بدأت أنظر لألمور التي جعلتني مختلٌف نوًعا 

ما عن اآلخرين،  بالبحث والتنقيب اكتشفُت شيئًا مهاًم،  وهو أنّنا كنا البيت الوحيد وسط دائرة املعارف واألقارب الذي 

يحوي مكتبًة منزلية، ولدرجة أن هناك من كان ال يقرأ حتى الصحف اليومية،  وحتى لو اقتنوا منها شيئًا فكانت مجّلٌت 

عن األزياء مثًل، بينام يف بيتنا األمر مختلٌف حيث كان والدي يحرض  مجّلٍت كمجلة العريب وعامل الفكر وعامل املعرفة...

فوجود هذه املكتبة عمل فرقًا حقيقيًا بيني وبني املحيطني يب. إضافًة إىل ذلك فأنا شخصيٌة  تؤمن بالشك، ليس من  

السهل أن تقنعني بسهولٍة فأنا متشّكٌك ويجب أن أتأكّد من أيّة قصٍة تُروى ل.  وكانت الثقافة السائدة باملجتمع تعترب 

أّن الشك خطيئٌة، فمسألة أن يشّك أّي شخٍص بقصة بدايات اإلسلم مثًل بأّن أحدهم ذهب إىل غار حراء فظهر له شخٌص 

قال له إقرأ فقال ما أنا بقارئ وكل ذلك الحوار الهابط جعلني ُمتشّكًكا باإلسلم، ومل أعرف ملاذا أنا ُمطالٌب أن أؤمن مبا 

يقوله هذا الشخص والذي ال ميلك  دليًل وال شاهًدا عىل ما يقول.

يب. يُحيطون  عّمن  مختلًفا  ّما  نوًعا  جعلني  باتجاٍه  تسميته  مُيكن  ما  كّون  مكتبة،  وجود  مع  الشك   هذا 

أحد األمور األخرى املهّمة أيًضا والتي هي تجربة والدي.

لوالدي قصٌة نوًعا ّما طريفٌة وال تُّصدق، والدي ممكن أن أقول بأنّه جامع املجد من أطرافه، فقد كان لوالدي علقٌة 

وطيدًة بشخصياٍت من اإلخوان املسلمني، وأّي شخٍص سيسمع بهذا الكلم أول ما سيقوله: اسمع منا وال تسمع عنا. 

وأننا ال نعرف شيئًا عن اإلخوان، لكّني أعرفهم من األلف إىل الياء، والسبب كان تلك الصلة الوثيقة التي كانت تربط 

والدي بهم. أّما الطريف باألمر أّن والدي يف الستينات وأوائل السبعينيات كان عضًوا باالتحاد االشرتايك، وهنا التناقض، 

ملّا  لكن  الحال،  بسيطة  أرسٍة  من  كان  املراهقة، حيث  فرتة  إىل  تعود  باإلخوان  والدي  ألّن علقة  نفاقًا  ذلك  يكن  ومل 

قامت أحداث 1954 مبرص والدي مل يكن من هواة املشاكل فانفصل عنهم وانتقل إىل صفوف االتحاد االشرتايك، وبدأ 

يستقبل يف بيتنا االثنني،  فتجد يف كلمي كراهيًة لإلخوان املسلمني أليّن أعرفهم من الداخل، وكذلك  احتقاري الشديد 

فقد  بالنضال،  له  علقة  وال  بنضال  ليس  هو  بينام  الُعاّمل  بالنضال  يُسّمى  ما  أو   اليسارية  باالتجاهات  يُسّمى  ملا 

 عارشتهم بالفعل ومن وجهة نظري هم  مجموعٌة من املرتزقة ينضّمون بسهولٍة ألّي  صاحب سلطٍة تبًعا ملصالحهم. 
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وأعتقد أّن ذلك هو السبب خلف رأيي السيايس اليوم فقد اطّلعت عىل الطرفني. بينام والدي وبعد حّل االتحاد االشرتايك 

مل يعد ليشرتك بأّي حراٍك سيايس وعادت علقاته مع اإلخوان لتتوطّد مجدًدا وخاصًة بعد دخول بعضهم السجون أيام 

جامل عبد النارص، ورغم أنه مل يعد لينضم لصفوفهم لكنه بقي عىل قناعٍة إىل أن توفته امللئكة بأّن اإلخوان املسلمني 

هم أشخاٌص طيبون، واعتقاده هذا ُمنطلقه أنه شخٌص مسامل، لكنه بقي عىل قناعاته  أيًضا أنهم ال يصلُحون للسياسة 

أو إلدارة البلد، ألنهم ُسّذٌج جًدا وليس لديهم فكر؛ وأّن اإلسلم هو الحل هو شعاٌر فارٌغ ليس له ليس له أّي فلسفٍة أو 

فكٍر أو خربٍة تنفيذية، وأنّه ستحصل كارثٌة لو أنّهم وصلوا  إىل الحكم وهذا ما حدث بالفعل.

ما  دامئًا، وهذا  املنترص  وأنّهم مع  املرتزقة   )الهلّيبة(  يحتقرهم ويعتربهم جامعًة من  كان  أيًضا  وبالنسبة للشرتاكيني 

جعله يعزف عن أن ينضم أليِّ حزٍب أو يدخل بأيّة انتخاباٍت أو شٍء من هذا القبيل. ورغم هذا مل يكن هناك تقارٌب 

فكرٌي بيني وبينه ألنه باألساس شخٌص مؤمٌن ومسلٌم محافظ، يصوم ويصيّل ويذهب للمسجد ويقرأ القرآن... لكن غري 

متعصٍب فمكتبتنا تدل عىل ذلك؛ حيث نجد كتبًا عن الرتاث اإلسلمي  وبنفس الوقت كتبًا تُصّنف كُفرية. ولو قلت ما 

هو أكرث كتاٍب أثّر يب فقد كان كتابًا صادًرا عن عامل املعرفة الكويتية واسمه »التفكري املستقيم والتفكري األعوج«، هذا 

املنطقية وأساليب  للمغالطات  تفنيٌد  باختصاٍر هو  يدّي، محتواه  أنه تفّسخ بني  املرات لدرجة  الكتاب قرأته عرشات 

الخداع بالحوار وغسيل الدماغ، هذا الكتاب أستطيع أن أقول أنّه منحني حصانًة  بحيث لو ذهبت إىل املسجد ألستمع 

العقيل،  توازين  أفّكر مبا يقول وأحافظ عىل  الشيخ، فأبقى  أليِّة خطبة جمعة فسأكون محميًا من أن يتلعب بعقيل 

وممكن أن أصل إىل أّن هذا الشيخ هو غوغايئ أو محرّض يعتمد الرصاخ طيلة الوقت، مثل ما كنُت أقول عن عبد الحميد 

كشك والذي  هو برأيي ُمدّشن عرص الغوغائية الدينية.

إضافًة إىل فكرة السخرية، ألنّنا ندرك أّن هكذا أشخاص هم أساًسا غري مؤّهلني للحوار ألنهم مل يقرؤوا شيئًا من قبل وال 

حتى صحيفًة يومية، وال ميلكون أدواٍت للحوار وكلُّ خلفيتهم الثقافية مستمدًة من خطب جمعة أو من أرشطة كاسيت. 

فاكتشفُت أنَّ السخرية هي أكرث تأثريًا  بل ومُيكن اعتبارها أسلحًة نوويًة فتاكة، باإلضافة إىل أنّها أسلوب دفاٍع تكاد توازي 

القوة العضلية للشخص وسط هذا املجتمع، أن تُحسن استخدام منطقك ولسانك وتُخضع الطرف املقابل،  فهي تُسقط 

هالة القداسة وتُعّري الشخصيات التي يعتربها املؤمنون مقدسًة ويبدؤوا بالنظر إليها كام ننظر إليها نحن، فنحن بحاجٍة 

لصدمة السخرية هذه بالبداية يك يسهل علينا فيام بعد  إيصال أّي فكرة نريد.
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3- هل لعائلتك اليوم أّي أثٍر أو تفاعٍل معك ومع أفكارك؟ هل تشّكل أفكارك حاجزًا أم أّن هناك جًسا من اإلتفاق عىل 

عدم اإلتفاق بينك وبني دائرتك الشخصية؟

يف الحقيقة يوجد تفاعل، أو ميكن وصفه أنه تفاعٌل محدوٌد جًدا ال يتعّدى شخًصا أو شخصني، طبًعا االختلف الفكري 

أّدى يف بعض األحيان إىل حالة قطيعة وأنا غري مهتٍم حقيقًة بهذا األمر، يف دائرة األقارب واألصدقاء اليزال هناك علقاٌت 

يريدون  ال  انقطعت،  علقاٌت  وهناك  وبينهم،  بيني  الدبلومايس  التمثيل  تخفيض  تم  أشخاٌص  وهناك  كام هي  ظلّت 

معرفتي وال أريد معرفتهم وهذا شٌء جيٌد جًدا بالنسبة ل وباألخّص بعد عرض فيديوهايت عىل اليوتيوب فقد أّدى ذلك 

إىل حدوث بعض املشاكل.

والشخصيات،  األحداث  عن  والحديثة  القدمية  واملعلومات  بالتفاصيل  غنيٌة  بأنها  اليوتيوب  عىل  منتجاتك  تتميّز   -4

ماّم يجعل الكثريين يحّكون رؤوسهم يف تساؤٍل عن مصدر تلك املعرفة، ما هو املصدر الذي توفّر لك يف شبابك حتى 

استطعت من خلله امتلك هذا الرصيد الكبري من املعلومات؟

أعتقد أين كنت متابًعا جيًدا لألحداث وكنت أتابع الجريدة بشكٍل يومي، وأشاهد نرشة األخبار، ولكن أنا هنا أحيك لك 

عن مرحلٍة مل تتوفّر فيها مصادٌر للمعرفة غري الجريدة والتلفاز والراديو أو املكتبة، أّما اليوم   يف عرص االنرتنت فكلُّ شٍء 

متاٌح، والوصول للمعلومة أسهل بكثري.

مل  أنّه  واكتشفُت  الوزارة  يف  وزيٍر  اسم  عن  السؤال  وتّم  االبتدائية  املرحلة  يف  كنت  عندما  بسيطًا  موقًفا  أيًضا  أتذكّر 

يعرف اإلجابة أحٌد غريي وليس ذلك أليّن عبقرٌي ولكن أليّن فقط كنت متابًعا جيًدا لألخبار والجريدة اليومية، مثًل كان 

وزير النقل اسمه سليامن متول وحني عرفته أصبح األستاذ يعاملني كأيّن آينشتاين. وطبًعا اكتشفُت أن معظم أبناء 

الفصل كانت اهتامماتهم منصبًة عىل أشياٍء أخرى ككرة القدم وأشياء من هذا من القبيل وال يعرفون أسامء الوزراء 

وال يشاهدون نرشة األخبار أو غريمهتّمني! أّما أنا فكانت تجذبني املواضيع السياسية والدينية وهذا كان سببًا رئيسيًا 

ملعرفتي العميقة، وسنة بعد سنٍة تكّونت صورٌة تراكميٌة متبلورٌة واضحةٌ عن األحداث. فقد كنت أربط األحداث ببعضها 

مثل البزل فتتّضح الصورة شيئًا فشيئًا.
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-هل يوجد أيّة كتٍب معينٍة قرأتها أثّرت بك أو كاتٍب معنٍي أثّر فيك تفكريه؟

»التفكري املستقيم والتفكري األعوج«  الذي ذكرته، وهو كتاٌب يجعلك تحكم عىل األشياء بشكٍل منطقٍي وعقليٍن، وكام 

أسلفُت أن مكتبة والدي كانت مليئًة بالكتب املتنوعة يف شتّى املجاالت كأن تجِدي مسحياٍت لسارتر وكتب ابن تيمية 

وكتب عن املاركسية واملادية الجدلية وكتاب يف مخترص العقيدة الطحاوية فكام مُيكن أن تلحظي  وجود التناقض والذي 

ساعدين يف رسم صورٍة واضحٍة وشاملة.

5- اإللحاد، الذي بدأت فيه قناتك مبجموعة تسجيلٍت بعنوان »ملاذا أنا ملحد« عىل الرغم من أّن طبيعة القناة سياسيٌة 

وليست دينية. كيف كانت  رحلة الوصول لإللحاد لدى مرصي ملحد؟

يف الحقيقة ال يوجد ل رحلة وصوٍل إىل اإللحاد أليّن ال أعتقد أيّن يوًما ما كنت مؤمًنا، ألنّني منذ البداية ُمتشّكك، وهناك 

نقطٌة مهمٌة أريد توضيحها، فأنا اليوم عندما أكلّمك عن اإللحاد بالتأكيد سأحّدثك عن نظرية التطور، لكن حقيقة األمر 

بالنسبة ل أنا شخصيًا كانت مختلفة، فعندما كنت طفلً مل أكن أعرف شيئًا عن نظرية التطور، وعندما تّم تدريسها لنا يف 

املرحلة الثانوية مل يتم تدريسهاٍ  بشكٍل كاٍف وعميق وتركت لنا كثريًا من األسئلة الساذجة كالتي يتّم سؤالها عن »كيف 

أن اإلنسان أصله قرد« ولكن الذي حدث معي أيّن مل أكن يوًما ما ُمرتاًحا لفكرة الدين أوالً وفكرة اإلسلم ثانيًا، وقد كان 

عندي تصوٌر أن الدين هو شٌء مخصٌص لضعاف العقول وكانت دامئًا يف ذهني تلك الصورة عن رجل الدين)الشيخ( 

الساذج األبله، ومن الطرائف أن والدي قد جاء بشيٍخ لتحفيظي القرآن ومل أكّن له أّي احرتاٍم وأيًضا كنت أشعر بامللل 

الشديد عند قرائتي للقرآن، وأيًضا فكرة الطقوس اململّة وأن تُصيّل خمس مراٍت يف اليوم وليك تُصيّل يجب أن تتوضأ، 

عمليٌة مملٌة ومكررٌة كأنّه ال مشاغل  لنا غري الركوع والسجود، أيًضا خرافات الدين وخطب الجمعة التي كانت ترتك 

مشاكل املجتمع الحقيقية وتُركّز عىل حكم حلق اللحية وحكم لبس النقاب وما فيها من مشاكساٍت وتبديعٍ وتفسيٍق 

وهذا العته، املجتمع منخرٌط يف الخرافة حتى أذنيه، خرافات الجن وامللئكة واملاورائيات ولو سألتي أّي مسلٍم سيُجيب 

بأنّه مذكوٌر يف القرآن، وبالتال ستجد أن معتنقي هذه األفكار أغلبهم من الطبقات غري املتعلمة الجاهلة، وكنت أجد 

صعوبًة يف فهم أن تكون متعلاًم وتقتنع بتلك الخرافات.

ثم تطور األمر من رفيض لفكرة اإلسلم، إىل معادايت لهذه الفكرة وإدراك خطورتها وأنّها مل تعد مجرّد طقوٍس مملٍة يقوم 

بها بعض الناس، وقد بيّنُت هذا برفعي لصورة شكري مصطفى يف أول حلقٍة من »ملاذا أنا ملحد« وكانت مبثابة نبوءٍة 

بداعش، وبهذه املناسبة أريد أن أسأل وأقول ملاذا الناس اليوم مندهشٌة ماّم تفعله داعش ؟ أنا أرى داعش ما هي إال 

»شكري مصطفى« ولكن عىل مقياس رسٍم أكرب، ولو ُمّكن لهذا األخري لفعل ما فعلته وتفعله داعش اليوم.
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وبالتال أنا مل أمر بتجربٍة إميانيٍة، وكنت أرى أن املوضوع موضوع »عرض«، ُعرض عليك اإلسلم فلتقبله أو ترفضه! ولكن 

يف املجتمعات املسلمة ال يوجد هذا الخيار، إذا كنت من أرسٍة مسلمٍة فستلبس اإلسلم، ولكّني رفضت فكرة أن ألبس 

اإلسلم ُرغاًم عني، أنا قد ألبس ما مل أخرته كأرسيت ولوين وعرقي، ولكن شٌء كالدين فيه اختياٌر  مل اإلرغام عىل أن ألبسه 

عنوة؟ 

وبالتال مل تكن هناك رحلة إلحاد، ومُيكن أن أقول من باب الطرافة إيّن قد ُولدت ملحًدا عىل الفطرة. 

6- نحب أن نسمع منك وجهة نظرك بالنسبة لنشأة الدين بشكٍل عام وملاذا تعتقد أّن الدين احتاج ألن يوجد وملاذا 

تقف ضّده وتُعرّف نفسك عىل أنّك » معاٍد للدين «  وبتعبريك » محارٌب لله ورسوله «.

أعتقد أن أبدع من أجاب عىل هذا السؤال كان ريتشارد دوكنز يف كتابه »وهم اإلله«، فقد أعطى تفسريًا مقبوالً، ألن 

أيّة ظاهرٍة تعيش بها املجتمعات اليوم أو ما يُسّمى بالقيم األخلقية أو أيّة عادٍة أو ثقافٍة ستجد  لها مغزًى أو أصًل 

أو فائدًة تطوريًة قد يتّم معرفة مغزاها وقد ال يتم، وبالنسبة ملسألة الدين، فالدين ليس شيئًا رضوريًا للحياة )ليس 

أمرًا بيولوجيًا، أو أكسجني مثًل( ومع ذلك تجد الدين ملزًما لإلنسان بشكٍل يدعو للستغراب، وبالتال التفسري املنطقي  

الذي أميل له، تفسري ريتشارد دوكنز، هو أّن اإلنسان يف مراحله البدائية كان يحاول أن يجد تفسريًا للظواهر التي تبدو 

غريبًة عليه، فالدين كان مرحلة تطوٍر لفكر اإلنسان، كان هو البداية ثم أتت الفلسفة ثم جاء العلم، رؤية دوكنز كانت 

كام أشبّهها أّن لكل دواٍء آثاٌر جانبية، وبالتال الدين كان عبارًة عن أثٍر جانبٍي لفكرة الطاعة، ألّن فكرة الطاعة لها قيمٌة 

تطورية، فالطفل عندما يُطيع أهله  هو لن يقرتب من األماكن العالية أو الوحوش املفرتسة وبالتال له فرصٌة أكرث للبقاء 

من الطفل الذي ال يُطيع، والطفل عندما يُطيع ال يعلم السبب وراء تنفيذ تلك األوامر التي تساعده عىل البقاء، هو 

يقبل شيئًا من دون دليل، ويف نفس الوقت عدم طاعة الطفل ملثل تلك األوامر تجده مقرونًا بحياته أو موته، ومع هذه 

الطاعة التي هي القبول بأشياٍء ال دليل عليها، أتت معها فكرة الدين، وهي أّن هناك إلٌه وأموٌر يجب تنفيذها وهي 

أيًضا أشياٌء ال دليل عليها. 

ملاذا مل نتخلّص منها؟  

أنا أرى أننا يف مرحلٍة للتخلص منها بالفعل، ال أستطيع أن أرى مرحلًة يف التاريخ البرشي ُوجدت فيها موجٌة معاديٌة 

للدين كتلك التي نراها اآلن، وملاذا مازالت مستمرًة يف نفس الوقت؟  ألنّه مازال هناك أطفاٌل يتم غسيل أدمغتها يف 

املساجد والكنائس واملعابد، باإلضافة ألن تجِدي بعض األشخاص الواعني فكريًا والذين يجدون يف الدين خلًصا نفسيًا 
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عند فقدان عزيز ويجدون فيه تعزيًة ألنفسهم، باإلضافة لفكرة اإلميان مبا يؤمن به ُمتبعي »اإلسلم السيايس« وأنا أجد 

الفكرة مضحكًة ولكنها قويٌة بداخلهم، وهي إميانهم أنّهم مبا يُسّمونه »عملياتهم االستشهادية« وانتحارهم سيدخلون 

الجنة، وهذه الجنة املوعودة من األشياء التي لعب عليها مؤّسس اإلسلم محمد فهي ليست فقط عبارًة عن مكاٍن جميل 

كفندق خمس نجوم، ال، بل عبارٌة عن مكاٍن فيه كل ما ُحرموا منه من لّذاٍت كالحور العني والـ 72 )مزّة( التي سيحصل 

كل منهم عليها، األمر يبدو مضحًكا فالرقم مهول، وماذا سيفعلون يف هذه الجنة؟ ستصبح شهر عسٍل مفتوح مثلً؟

وبالتال أرى أن هذه الفكرة تستحوذ عىل تفكري كثريٍ منهم، ومنهم من سّخر حياته لتحقيقها، وبالتال من الطبيعي أن 

تجِدي اليوم أشياء كـ »داعش والنرصة والقاعدة« وكثرٌي من تلك األفلم الهابطة التي نشاهدها اليوم، ولألسف هي من 

األشياء التي تعرقلنا قليلً يف طريقنا للتخلص من هذا الكابوس، ولكّننا ُمستّمرون يف هذه الطريق.

اإلسلمي،  كالدين  العقائد واألديان وتحديًدا دين  لتلك  أسباب رفيض  أعّدد   أن  أستطيع  للدين، ال  أما فكرة معادايت 

فاألديان من وجهة نظري هي نتاٌج ملجتمعاٍت بدائية، أنا أحرتم تفكريهم يف ذلك الوقت، سواء مسيحية أو إسلم،  ولكن 

القمر،  به عىل  يهبطون  أو يصنعوا صاروًخا  الذرة  يكتشفوا  لن  بالتأكيد  الصحراء؟  أقواٍم عاشوا يف  تنتظرين من  ماذا 

وبالتال تلك األديان هي خزعبلت مجتمعاٍت بدائية.

واملشكلة هي أننا مازلنا نعاين من تلك الخزعبلت يف عرصنا هذا، وستجِدي أننا نعاين من مشاكل تسبب فيها الدين 

كمشكلة االنفجار السكاين، وعىل النقيض يقولون أّن الدين يحّض عىل العلم والتعلّم ولكن ستجِدي أن أكرث املجتمعات 

تديًنا هي أكرثها جهلً وأميًة، كام أنّه مُيكن استخدامه لقتل شخٍص أو جامعٍة ألنهم ضّدك فكريًا، وأعتقد أّن هذا سبٌب 

كايف للتخلص من الدين.

أما »محارب لله ورسوله« فهي جملٌة مخادعة، فهي قد تؤخذ أنني محارٌب »لله« من أجل الله أو »ضد الله«، فاملعنى 

يف بطن الشاعر، وأنا أراها عبارًة استفزازية ومحاولٌة للستفزاز، فأن تستفّز اآلخر هي طريقٌة فعالٌة إذا كنت تريد أن 

تنترص يف حواٍر، فاستخدامك للستفزاز املُبطّن سيجعل الطرف اآلخر يهتّز ويغضب ويف النهاية سيبدو كأحمق. 
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7-لقد قلت يف أحد تسجيلتك أنك لو كنت متتلك زّر بضغطه ستختفي جميع األديان كنت سترتّدد كثريًا يف ضغطه، هّل 

أسهبت يف رشح ملاذا؟ 

يف حقيقة األمر أنِك عندما تستمعني للمؤمنني ستُصابني بالهلع، فتجِدي بعضهم يقول أنّه إذا مل يكن هناك ديٌن أو إلٌه 

فأنا سأقوم بجميع الجرائم طاملا أنه ال يوجد حساٌب وآخرٌة، وبالتال لو أخذيت تلك النظرة بجديّة وحاولتي تعميمها 

عىل مليارات املؤمنني من الناس الذين ينتهجون مثل هذه الطريقة يف التفكري ستكون النتيجة مأساويّة، وبالتال سيصبح 

الدين كالطّوق يف عنق كلٍب سعران، ماذا سيحدث لو أزلتي هذا الطوق؟ فالحقيقة أنا ال أستطيع أن أتّكهن مبا سيحدث، 

ولكن هؤالء الناس يركّزون عىل فكرة أن التزامهم األخلقي واالجتامعي هو بسبب وجود الدين فقط وبالتال إذا تّم 

اختفاء الدين ستتم إزالة الطوق، وبالتال يجب أن نكون حذرين، وعندما نفّكر يف خلع الطوق عنهم يجب أن يكون 

هناك بديٌل ويجب إدخاله تدريجيًا ملنع حدوث كارثٍة اجتامعية.

وتلحظني أيًضا وجود بعض من يقولون أنهم ملحدين وال تجِدي منهم غري الشتم والسب يف اإلسلم، لكن من غري وجود 

قيمٍة فكريٍة أو أخلقيٍة واضحة، وبالتال يجب عدم املغامرة والرتيّث بالذات يف مسألة إزالة طوق الدين، وأستطيع 

أن أدلّل عىل ما أقول بأنه بعد أحداث 25 يناير 2011 يف مرص، ظهر األديب العاملي »علء األسواين« يف إحدى لقاءاته 

وطالب بإلغاء أمن الدولة، ملاذا؟ ألنه ال يعي ما يقول وال يدري أن مؤّسسًة كتلك هي عبارٌة عن طوٍق حول الجامعات 

اإلجرامية وإذا متّت إزالتها ستنفجر تلك الجامعات يف وجوهنا، وهذا ما حدث بالفعل، وبالتال هناك بعض األشخاص ال 

تُقّدر نتيجة أفعالها التي تؤّدي إىل أعراٍض جانبيٍة سيئٍة جًدا .

وبالتال إذا ُوجد مثل هذا الزر يجب دراسة األمر دراسًة عميقًة وكافية التخاذ قراٍر مثل هذا القرار .

8- هل تجد يف األديان أّي شٍء إيجايٍب مُيكن أن يرّبر لنا تحّملها وتحّمل مصائبها؟

بالنسبة ل أنا شخصيًا، فإجابتي بكّل وضوٍح : ال 

لكن بالنسبة لآلخرين فقد يجدون فيها شيئًا إيجابيًا كتعزيٍة يف فقد عزيز، أو أن  يجد أحدهم راحًة نفسيًة فيها للخروج 

من واقعه األليم وتجعله قادًرا عىل متابعة الحياة، ستقولني هو »وهم«، أقول نعم فحتى املرىض يف بعض األحيان يتم 

إعطاؤهم »املورفني« لتخفيف األمل، لن يُضيّع مصدر األمل ولكن سيُخّففه.

مرصي ملحد
ف حوار مع...........

أراء املحاورين تعرب عنهم و ال تعرب عن سياسة املجلة

1

36



9- برأيك ما هو رّس قّوة اإلسلم السيايس وقدرته عىل التأثري عىل املجتمع املرصي كمثال، ملاذا رغم افتضاح كلِّ األكاذيب 

يبقى هناك مؤيدون يُظهرون كامًّ كبريًا من الوالء والطاعة؟

ثقافيًا ومعرفيًا وحضاريًا وهذا ليس  املجتمع هٌش  بالرضورة بكون هذا  ما، يقرتن  السيايس يف مجتمعٍ  وجود اإلسلم 

مقرونًا مبرص لوحدها بل ميكن رؤيته يف  املنطقة العربية كلّها، وكأّن هناك ماسورة إسلٍم سيايٍس تّم تفجريها يف هذه 

املنطقة .

طبًعا وبسبب ضعف التعليم والثقافة يجعل من السهل إيهام كثريٍ من العنارص التي تنضم لهذا اإلسلم السيايس بأشياٍء 

سيحصلون عليها سواًء يف هذا العامل أو العامل اآلخر، ومُيكن أن أوّضح هذه النقطة بالقول أن اإلنسان املسلم العادي 

بُحكم غسيل دماغه منذ الصغر من ذهاٍب اىل املسجد وحضوره خطب وسامعه للدروس الدينية، يتم إعطاؤه تاريًخا 

مزيًفا عبارًة عن تاريٍخ ذهبٍي ناصع عبارًة عن بطوالٍت وفتوحاٍت وأنّهم كانوا عظامء، لدرجة أنه مُيكن أن تلميِس هذا 

الزيف يف أناشيدهم كنشيٍد يقول »ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدوٌد خالدونا«، فكرة االمرباطورية والسيطرة عىل 

العامل، ويتم شحن هذا املسلم بتلك الشعارات والخطب، وبعد أن يخرج من هذا الجّو الحاميس الذي ميتلئ بخالد بن 

الوليد وفتح روما والقسطنطينية وهذا الهراء، ينزلق إىل واقعٍ مؤملٌ جًدا، ويجد نفسه إنساٌن هاميٌش يف مجتمعٍ هاميٍش يف 

دولٍة هامشيٍة يف هذا الكون الكبري كتعبري رسولهم »غثاًء كغثاء السيل« ليس لهم قيمة، فحالة التناقض تلك بني الصورة 

الواهمة والواقع املؤمل تشّكل فجوًة عميقة، وتلك الفجوة تحتاج إىل جٍس فتجد اإلسلم السيايس يأيت كحٍل للحالة املزرية 

إىل الحلم الجميل، ولذلك تجد لهذه الفكرة صدًى يف عقول الكثري من هؤالء، ويصبح طُعاًم ملجموعٍة من الجهلة يعانون 

من الفقر واملرض ويف النهاية يقودهم إىل حتفهم، كام تقول العبارة اإلنجيلية »أعمى يقود عميانًا فسقط يف الحفرة« .

طبًعا مُيكن أيًضا ربط قّوة اإلسلم السيايس بقّوة البرتودوالر، ومُيكن رؤية ظهور تلك القّوة بظهور تلك الرثوة املالية يف 

السبعينات، فعندما تُلقي بأمواٍل وسط جامعٍة تتميّز بضعفها الثقايف والتعليمي من السهل جداً توجيُههم إىل أّي مكاٍن 

تريدينه. فلو امتلكت تلك األموال دولٌة ماركسيٌة كمثال، كنت ستجِدي الشعوب العربية واضعًة صورة كارل ماركس عىل 

صدورها، فهي أمواٌل موجهٌة ألغراٍض وأهداٍف معينٍة يتم استغللها حسب الحاجة .

وإذا أردِت أن تحاكمي هذا التيّار فكريًا وعقلنيًا، فهو تيّاٌر مُيكن وصفه بأنه »ال شء«، وقد رأينا هذا يف تجربة اإلخوان 

املسلمني الذين حكموا مرص عىل مدار عام، مل توجد لديهم رؤيٌة أو مرشوٌع أو فكٌر، مجرد شعاراٍت فارغة املحتوى، ومن 

الطبيعي أن تجِدي شخًصا كـ »مريس« ُجّل كلمه ُمنصٌب عىل »املؤامرة« و »حارة مزنوقة«، ونشكر اآللهة أننا قد تخلّصنا 

منهم وذلك بفضل ابن الرب عبدالفتاح السييس، وبالتال مُيكن تلخيص قّوة هذا التيار ببيعه للوهم ووجود البرتودوالر 
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لتأييده، وال مُيكن أن تتخيل أن ينترش فكٌر كهذا يف دولٍة مثل السويد أوأملانيا أو بلجيكا مثلً أو دولٍة متتلك ثقافًة وتعلياًم 

محرتًما. ومُيكن رؤية املوضوع كدائرٍة مغلقة فاإلسلم السيايس يؤّدي إىل الفقر والجهل والتخلف ويف ذات الوقت نفس 

تلك األسباب تؤّدي إىل ظهور جرعٍة أكرب من االسلم السيايس، وأنا أرى أّن ما حدث يف مرص من توّل السييس للحكم هو 

محاولٌة لكس تلك الدائرة امللعونة.

-أحلم الخلفة وحكم العامل والحكم اإلسلمي هي أيًضا موجودٌة عند الجامعات اإلرهابية كـ »القاعدة« و »داعش« 

وغريها من الجامعات اإلسلمية، برأيك ما الفرق بني »داعش« واألحزاب اإلسلمية باملنطقة العربية؟

أنا أرى أنه ليس اختلفًا يف الفكرة ولكنه اختلٌف يف الدرجة أو املقدرة، مبعنى حتى يكون هناك داعش يجب أن يتوافر 

رشطان مًعا، أّولهام أن تكون هناك دولٌة ضعيفٌة أو فاشلٌة والرشط الثاين أن يكون هناك تجمع أغلبيٍّة للمسلمني ماّم 

سيفرض بالرضورة وجود إسلٍم سيايٍس مع توافر البرتودوالر بالطبع.

سأعطيِك مثاالً ألرشح لِك مفهوم الدولة، ودامئًا ما يتّم اتّهامي بأين »دولجي« وأنا ال أعلم ما املشكلة بأن يكون اإلنسان 

يطمح ألن يعيش يف دولٍة وال يريد العيش يف خرابة؟ 

اليوم  دول،  اعتبارهم  مُيكن  ال  وسوريا  والعراق  وسوريا،  العراق  يف  متمركزٌة  أنها  ستجِدين  لداعش  بكثٍب  نظرِت  إذا 

باملفهوم الحقيقي ملعنى الدولة، فهناك  غياٌب كامٌل لحكومٍة مركزيٍة قوية وال تستطيع التعامل مع تلك الجامعات 

اإلجرامية، وطبًعا مع ضعف دول كهذه ووجود إسلم سيايس،  هذا يجعل السطان ينترش كسطان »داعش« ومُيكن 

ملحظة نفس األسباب يف ليبيا واليمن والحالة متشابهٌة جًدا.

أيًضا مُيكن ملحظة أّن نفس األفكار موجودٌة يف مرص ولكن الذي منع مرص من الوصول لتلك املرحلة املزرية  هو وجود 

دولٍة وحكومٍة مركزيٍة من جيٍش ورشطٍة تستطيع السيطرة عىل األمور بسعة، قد يستطيع البعض منهم كأنصار بيت 

السيطرة عىل مكاٍن كامل وإعلن استقللهم به  القيام بعملياٍت تفجرييٍة هنا وهناك ولكّنهم ال يستطيعون  املقدس 

ألنهم يعلمون أن مصريهم يكون املوت واإلبادة وذلك بالطبع يرجع كام قلنا لوجود دولٍة قوية. ولهذا أنا متمّسٌك بفكرة 

»الدولة«، وأنا أرى أنّه يف حال فقدت الدولة تلك املركزية والقّوة فسنتحّول لعراق أو سوريا آخر وستجِدي العمليات 

اإلرهابية والقتل والحرق، ولن تجِدي وقتها ثّوار وال يحزنون، كٌل سيفّر هاربًا ألن أقىص أمانيهم هي أن يدفعلهم شخص 

مشاربيهم عىل القهوة.

ولهذا تجِدين يف أدبيات تلك الجامعات اإلرهابية الفكرة التي تقول »أنه يجب النظر إىل ما آالت إليه األمور«، وبالتال 

إذا سمحت الظروف بالبلطجة واإلرهاب كان به، ولكن  يف حال دولٍة قويٍة كمرص لن يستطيعوا القيام بتلك األمور .
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10 – األزهر يف مرص مؤسسٌة كبريٌة وذات نفوٍذ وأثر تحاول ولو ظاهريًا أن تنأى بنفسها عن اإلسلم السيايس والتطرف 

الديني. هل من املمكن التعايش مع األزهر أم أنّه بحاجة الستئصال خصيتيه؟

األزهر هو بالفعل مخيٌص ولكنه كارثة كربى، وهو أحد املتلّونني، عندما تكون األمور مهيئٌة وسانحًة ستجِدي معظم 

أفراده  - ممن يُسّمون علامءوشيوخ  »والعلم منهم براء طبًعا« – يتّجهون نحو اإلسلم السيايس، وطبًعا أغلبهم قد 

انفجروا يف وجوهنا بعد أحداث يناير وما تلها، فذلك الرجل صاحب املقولة الشهرية »هاتول راجل« هو أستاذ وخريج 

أزهر، وعبدالله بدرالذي يبدو كعجليت خريج أزهر ويحمل الدكتوراة منها أيًضا، معظم الدقون التي ظهرت يف مرص 

هي من األزهر، كامزن السساوي وعمر عبد الرحمن ويوسف القرضاوي والغزال والشعراوي كلّهم من األزهر وهم من 

املصائب التي طفحت علينا.

وبالتال فكرة األزهر املعتدل هي فكرة انتهاز الفرص، أينام ُوجدت فرصٌة ليفرضوا فيها زعامتهم ويحاولوا توجيه الدولة 

والسيطرة عليها فيستم استغلل هذه الفرصة عىل أكمل وجه.

والشفقة  العطف  يستجدون  خانعني  فستجدهم  سجنهم  وسيتم  ُمهددين  بأنهم  وشعروا  قويًة  الدولة  كانت  إذا  أما 

وتراهم ينادون بطاعة ول األمر، فهم كام قلنا أصحاب أمزجٍة ترجع إىل دين الدولة.

أما بالنسبة ملفهوم التعايش فأنا أرى أنه ال أمل يف هذه املؤسسة، ويوجد اليوم هجوٌم شديد عىل األزهر يف مرص، ولكن 

لو تّم سؤال ذلك الذي يهاجم ما بديلك لشيخ األزهر وهؤالء املشايخ، لن تجِدي عنده بديل، وذلك ألنه ال يوجد شيٌخ 

أزهرٌي مستنري، والحقيقة أن القضية ليست قضية أزهر، فكام قلنا املشكلة هي يف اإلسلم ونصوصه، فاإلسلم عبارٌة عن 

نٍص حجرٍي متعفٍن وبدأ يتكلّس ويتحّجر عرب مئات السنني ولوحاولتي إصلحه سيتحول إىل رفاٍت يف يدييك. أما مفهوم 

تجديد الخطاب  الديني فاألجدى القول بأنه يجب أن ال يكون هناك  تجديٌد وإمنا تهميٌش للخطاب الديني، وأرى أن 

يتّم ذلك عن طريق تهميش دور الشيوخ ومنعهم من الظهور عىل شاشة التلفاز وأن يتّم التحقري منهم والتقليل من 

شأنهم،  وإلغاء حصة الدين يف املدرسة ومحاولة نزع الدين ونصوصه من املجتمع وإحلل هذه الظواهر بأشياٍء أخرى، 

كتبديل شيوخ الفتوى برجال قانون يُجيبون عىل تساؤالت الناس من وجهة نظٍر قانونية، كام يجب نزع فكرة وجود 

مؤسسٍة موازية كاملدراس األزهرية والجامعات األزهرية، ويجب تهميش األزهر والكنيسة يف املناسبات العامة  وعدم 

إعطائهم أهمية ومعنى.

مرصي ملحد
ف حوار مع...........

أراء املحاورين تعرب عنهم و ال تعرب عن سياسة املجلة

1

39



وهناك تجربٌة دامئًا ما أشري إليها وهي تتعلق باألزهر وهي مهمٌة جًدا، ففي مرص بعد اغتيال السادات كانوا يعرضون 

عىل شاشة التلفاز برنامج اسمه »ندوة للرأي« عبارٌة عن حواٍر بني املقبوض عليهم يف تلك الجامعات اإلجرامية اإلرهابية 

التي قامت بتلك الجرمية وبني ما يُسّمون بعلامء األزهر، يناظروهم ويتحاورون معهم حول مواضيعٍ أعتربها عبثية كـ 

»قتال الطائفة املمتنعة« و »حكم من مل يحكم ما أنزل الله«، وحتى يف هذا األمر إذا كنت شخًصا محايًدا مستمًعا 

ألطراف الحوار فستجد أن هذه الجامعات اإلجرامية أكرث إقناًعا وبكثريٍ من شيوخ األزهر ألنّها تستند إىل نصوٍص واضحًة 

ال لبس فيها، أما شيوخ األزهر فيُمكن اعتبارهم شيوخ ُسلطة، موظٌف حكومٌي كل هّمه لقمة عيشه  ال يؤمن بقضيٍة أو 

بفكٍر معنٍي كتلك الجامعات اإلرهابية التي لديها عقيدٌة مرتسخٌة من القران والسنة، ومُيكن القول بأنه قد متّت بالفعل 

تجربة األزهر كمؤسسٍة إصلحية يف الثامنينات والتسعينات وقد أثبتت فشلها مراًرا وتكراًرا ومل نرى مثل شيًخا من هؤالء 

الشيوخ قد قام بعمٍل إصلحي بل مل نجد إال املزيد من تلك الجامعات اإلجرامية.

وختاًما لهذه النقطة أريد أن أقول أن الشيخ األزهري بشكٍل عام يبدو كشخٍص ممٍل وموظٍف ملتزٌم بجدوٍل سنوي 

لخطٍب متعددٍة من مناسباٍت كاملولد النبي وعيد األضحى ورمضان وبني تلك املناسبات يتخلّلها خطٌب أكرث مللً كقصة 

ابراهيم ثم قصة اسامعيل وهكذا دواليك  عامل مثل أفلم اسامعيل ياسني شاهدناها سبعة آالف مرة، يف حني أن الشيوخ 

من النوع اآلخر والذين أطلق عليهم لقب شيوخ ال Free Lancer ، شيوٌخ ملونٌة وتعطي وجباٍت دسمٍة من تحريٍض 

وعنٍف وإثارٍة وحب وجنس، كأفلم السينام »الجمهور عايز كده« وطبًعا مُيكن ذكر الشيخ كشك كمثال لهؤالء، وبالتال 

ال نستطيع مقارنة شيوخ األزهر الفاشلني إصلحيًا بهؤالء الشيوخ وبالتال  األزهر مؤسسٌة فاشلٌة ال أمل فيها.

11- قد ال يكون لها أثر واضٌح وملموٌس، ولكنها تلقي بظّل سطوتها عىل املرصيني وأتكلم عن الكنيسة يف مرص، هل هي 

أفضل حاالً من مؤسسة األزهر وأقل رضًرا وسميّة من اإلسلم السيايس أم أنها ببساطة مل تحظى بفرصتها بعد إلحداث 

التدمري؟

بالتأكيد الكنيسة أقل سميّة، هذا مام الشك فيه عندي، وذلك ألنها تخّص أقليًة عددية وليست الثقافة السائدة، ولكن إذا 

أردِت أن تتحّديث عن سلبياتها فهي كثرية، وباألخّص الكنيسة األرثوذكسية املرصية، وانغامسها يف الخرافات ونرش التخلف 

كفيديوهات مكاري يونان عىل سبيل املثال، وبالتال فهي تُعترب مشارٌك يف التخلف ولكنها ليست العامل األسايس، ألّن 

املجتمع إذا كان منفتًحا ومتعلاًم فسيفرض انفتاحه وتقّدمه عىل األقلية، وطبًعا الجدير بالذكر أيّن مل أسمع أّن الكنيسة 

قد قامت بفعٍل إرهايٍب أو أّسست لجامعاٍت إجرامية وبالتال لن تجِدي تنظياًم إرهابيًا مسيحيًا يف مرص،  يف العموم الدين 

يسٌء بالطبع لكن تظّل الكنيسة يف مرص أقّل سميًة من اإلسلم، فحتى لو افرتضنا جدالً أن عدد املسيحيني يساوي عدد 

املسلمني يف مرص، فلن تجِدي الكنيسة متيل للعنف عىل عكس اإلسلم املتخّصص يف تفريخ العنف واإلرهاب.
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طبًعا كام أسلفت وقلت فأنا فاقد األمل يف اإلصلح الديني لإلسلم، وكان عندي بعض األمل يف اإلصلح الديني للكنيسة 

األرثوذكسية يف مرص لكن لألسف، فعىل سبيل املثال إذا نظرِت للكنيسة الكاثوليكية ستجِدي بأنها بدأت يف أخذ وضعٍ 

الفيزياء  علمية يف  أعضاًءا يف مؤسساٍت  لها  فستجِدي  العلمية،  املجتمعات  تندمج يف  وبدأت  وأدركت حجمها  مميٍز 

والكيمياء والطب ولها رأي، حتى لو كان رأيًا ساذًجا أو متخلًفا ولكنه رأٌي مسموع، يف قضيٍة كقضية زواج املثليني أو 

االحتباس الحراري ستجِدي أن رأيها مسموع يف العامل. وحتى عىل مستوى الكنائس اإلنجيلية والربوتستانت أيًضا لهم 

آراٌء مسموعة.

لكن ستجِدي أن الكنيسة األرثوذكسية ليس لها أّي رأٍي يف أّي شٍء وليس لهم علقة مبا يحدث حولهم، كل ما يشغل 

فالكنيسة يف مرص محاطٌة  كاميليا أسلمت وفاطمة تنرّصت وقضايا وهميٍة عبثيٍة. وهذا أجده طبيعي  أن  بالهم هو 

مبجتمعٍ إسلمٍي متخلف ومن الرضوري أن يُلزم الجهل جهلً مثله. 

وأنا كنت أمتنى أن تقود الكنيسة حركة إصلٍح ترُشك فيها املسلمني، ألن الكنيسة تتميّز بكرثة نشاطاتها من فرٍق مسحيٍة 

وكشافة وخلفُه  تجتذب املسلمني للمشاركة فيها، سيقول أحدهم هذا تنصري؟ سأٌقول له ال مانع لدّي فهذا خياٌر أفضل 

من تفريخ جامعات اإلرهاب والقتل التي يُفرخها اإلسلم.

من األشياء األخرى التي تتعلق بالكنيسة يف مرص هي مسألة املسيحيني يف مرص، وهي من األمور التي جعلتني أشعر 

باالشمئزاز من اإلسلم، فمرص أغلبيتها مسلمٌة سنيّةٌّ وأقليّتها مسيحيني أغلبهم أرثوذكس وبالتال أنت أمام أغلبيٍة ساحقة 

أمام أقليٍّة صغرية ومع ذلك ستجد أن هناك تحريٌض مستمٌر يف املساجد بقولهم أن النصارى كفرٌة وأشياٌء من هذا القبيل 

وجميع من يف مرص يعلم هذا. يعني أنت موجوٌد يف مجتمعٍ أنت املتحّكم وأنت األغلبية وبرضه مش مريّح!!

فعندما تنظر إىل املسلمني يف بلٍد كالهند أو بورما ستجدهم يناشدون الجميع بأنهم مضطهدين وهذا مُيكن تفّهمه ألنهم 

أقليٌّة هناك، ولكن أن تكون أغلبيًّة ساحقًة يف بلٍد كمرص وتّدعي أن املسيحي يضطهدك فهذا مرٌض نفيٌس وحٌب للشعور 

باالضطهاد وكذٌب واضح، فتجد اإلسلم سواًء كان أغلبية أو أقلية دامئًا مش مريّح! ويساهم بهذا الشيوخ فهم بدون 

اصطناع املشاكل ومن ثم اّدعاء البحث عن حٍل لها لن يستمروا، فتجد اّدعاء مستمر بأن اإلسلم واقٌع تحت املؤامرة 

وتجد صدى ذلك بشكٍل مستمر يف خطب الجمعة بأن ترى الشيخ يتكلم عن مؤامرٍة من املسيحيني ضّد املسلمني وأن 

املسيحيني مسيطرين عىل مرص، واحتواء الكنائس عىل أسوٍد  ووصل العته بأحدهم أن يقول أن شنودة عنده طائرات 

F16! وكثري من تلك الخزعبلت التي تعرّب عن  مرٍض نفيٍس واضح. 
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12- مع إزدياد تكّشف واقع اإلسلم يف العامل وعدم القدرة عىل التحّكم بانتشار املعلومات ظهر العٌب جديٌد يف حراسة 

املرمى، وهنا أعني دعاة اإلصلح الديني الجدد أمثال أحمد القبنجي وعدنان ابراهيم وإسلم البحريي ومحمد شحرور 

الذين يحاولون إصلح اإلسلم من الداخل ... هل تعتقد أنه هناك أمٌل لإلسلم وأنه من املمكن إصلحه؟

بالتأكيد ال، أّما بخصوص أحمد القبنجي فممكن فصله عن البقية،  ما يقوله أحمد القبنجي هو ليس إصلٌح بل هو كفٌر 

بواٌح، وأي أحٍد يتكلم عن القرآن ويحاول كشف عورة هذا الّدين بهذا الشكل ال أعتقد أنّه مسلٌم  هو يساهم بكشفه 

وتعريته. أّما عدنان إبراهيم وإسلم البحريي ومحّمد شحرور فهم أقرب ألن يكونوا قرآنيني أو يؤمنون بفكرة نقد اإلسلم 

من داخله: أي أنّهم يرون أّن تفسري العلامء اآلخرين غلٌط وتفسريهم هو الصحيح، والواقع يقول أّن تفسريهم تعّسفٌي 

وليس لديهم حّجة، بل يلوون عنق النصوص ليك يجّملوها، فمثًل يف تفسري »وارضبوهن »، يقولون ارضبوهن باملسواك 

وال أعتقد أّن أّي أحد يستمع إىل مثل هذا التفسري سيقتنع بأنّه هذا هو املقصود، عدنان إبراهيم بالذات انا أعتربه 

نّصابًا وسمعت له مقطًعا يتحّدث فيه عن معجزاته مع الجن، إسلم البحريي مجهوده مقّدر، ولكن ال أعتقد أنّه ميتلك 

ناصية العلوم الرشعيّة بشكٍل جيٍّد فمثًل هو ال ينطق أسامء أهل السند )سلسلة الرجال( وأسامء الكتب جيًّدا، مع ذلك 

مقارنًة مع عبدالحميد كشك ومحمد عبداملقصود  وعمر عبدالرحمن والقرضاوي فهم أقّل سوًءا، ولو ُخرّيُت بني الطرفني 

الخرتت هؤالء، ومجهودهم يُشكرون عليه فهم يفتحون أبواب جهّنم عىل تلك التيّارات مع أنّني معتقٌد أّن شخصياٍت 

بهذا التهافت ال مُيكنها أن تتوىّل أّي عملية إصلٍح.

أنا أقول إّن وجه اإلسلم قبيٌح لدرجة أنّه ال تُجدي معه أّي عملية تجميٍل ويجب إغلق الباب من أساسه وال داعي 

لداعيٍة مودرن أو زفٍت، بل تهميش الدين من أساسه، أريد مثًل شخص مثل أبو إسحق الحويني ويلحد، فهو متمّكن 

من ناصية هذه العلوم.  ثم إّن هؤالء الدعاة الجدد من )عدنان إبراهيم وعمرو خالد والداعية املودرن( فهؤالء  ميثّلون 

لّم، ثّم  ممكن أن نرتكهم و ننتقل إىل الدرجات األعىل،  درجة اإلخوان ثم القاعدة إنتهاًءا بداعش.  الدرجة األوىل من السُّ

13- رأيك وموقفك باختصار من القرآنيني، املعتزلة

التغّوط والهراء لدرجٍة ال ينفع معها  الكثري من  النبوية فيها  البخاري واألحاديث  أنّهم وجدوا  القرآنيني  ما حدث مع 

اإلصلح، فقاموا برميها للتخلّص من وطأة الهجوم، ولكن السّنة مهمٌة فمثًل تتكلّم عن الصلة وكيفيتها وعدد ركعاتها، 

فكيف ستتخلّص من السنة؟ فهي مليئٌة بالهراء ولكن فيها أموٌر رضوريٌة ومن الصعب اقناع املسلم برتكها، وحني تكلّم 

غري صحيح. وهذا  جيٌد  وكتاٌب  كايف  لوحده  القرآن  أّن  ويعتقد  منه،  وهذا هروٌب  منها  سيتربّأ  بالسنة  القرآنيني   أحد 

مرصي ملحد
ف حوار مع...........

أراء املحاورين تعرب عنهم و ال تعرب عن سياسة املجلة
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https://www.facebook.com/TheEnlightenedMinds

أنا أريد أن تبقى السّنة ألنها فيها الحلوة كلها، حني توّد التعّمق ومعرفة شخصية محمد  وترصفاته، كل هذا ستجده يف 

السنة. فل بّد من أخذ البضاعة كلها كاملًة من قرآن وسنة.

أما املعتزلة فهم يتّم تسويقهم بأنهم التيار العقلين يف اإلسلم، يف حني أن األمر يف بدايته كان متعلًقا مبسائل فقهية، وال 

تعني أي شٍء وليس لهم مذهٌب فلسفي، ال ميلكون انتاًجا فكريًا فلسفيًا، فلامذا يسّوقونهم عىل أنّهم فلسفة؟  

وخلفاتهم سخيفٌة كقضية خلق القرآن وخلفاٍت فقهيٍة دينية داخلية )ابن عطاء ومنزلة بني منزلتني وفعل الكبرية(، 

ال يعنيني بيشٍء كشخٍص خارج اإلسلم كون القرآن مخلوٌق أم أزٌل، ما يعنيني أّن تأثريه يسٌء عىل الواقع، أما أن يقتلوا 

بعض 17 قرن عىل هذه الخلفات، فهذا ال يعنيني بيشء.

يتبع يف العدد القادم ..................

John Silver ،إعداد: الغراب الحكيم، غايا آثيو

تقديم: غايا آثيو

Y.Ismaiel- Abdu Safrani- Nora Ahmed - Hadi Kozma :متابعة وتفريغ

مرصي ملحد
ف حوار مع...........

أراء املحاورين تعرب عنهم و ال تعرب عن سياسة املجلة
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املوقع الرئيسي ملؤسسة احلوار املتمدن 
يسارية , علمانية , دميقراطية 

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

http://www.ahewar.org
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ملاذا اإلرهاب ؟

ِفكٌر موتوٌر، ذاٌت بائسٌة، ِعلٌم ُمتديّن، 

حكوماٌت قّوادٌة؛

خلطٍة  عيل  وستحصل  هؤالء  اجمع 

سحريٍة تسّمى اإلرهاب.

أن  يف  فشَل   ، القّصة  كتابة  يف  فشَل 

من  كونه  له  يشفع  مل  روايئ،  يصبح 

يف  الفكر  قامات  وأهم  مريدي  أحد 

عرص املَلكيّة املرصية وما قبلها وجزٌء 

ال يتجزأ من الفكر العريب ككل؛ رفض 

ذاٍت  كل  أو  مفّكر  كّل  شأن  الواقع 

الوصول  حلم  بداخلها  تحمل  عاقلٍة 

هو  السؤال  يبقى  لكن  األفضل،  إىل 

ماذا ستنتهج إن مل تستطع أن تُحيل 

فكرك إىل واقعٍ ملموٍس .

Hunger Mind

45



صاحب الِفكر مرتفّع ينرث أخلقه هنا وهناك متشّدقا بها، لكن ماذا سيفعل حني يُفاجأ باستدارة أظُهر من أنفق سنني 

عمره يف لعق أحذيتهم؛ صاحب الفكر ال يهّمه إن كان هو من سيضع الّلبنة األوىل ) وإن كان هذا مأمواًل ومرغوبًا( لكن 

ما يهّمه هو أن يصل فكره للناس، وأن يصري يوًما ما ملء السمع والبرص، مرتبًّعا عىل عرش التاريخ .

لكن ماذا سيحدث لومل يكن صاحب اللّبنة األوىل ؟

ماذا سيحدث لو عرف الناس أن ِفكره مل يكن سوى العنف يسري عيل قدمني ؟ ,سوى العنرصية املتجّسدة، سوى الدم 

املتدفّق، سوى الخراب املقرتن ال بتنفيذ ِفكرٍة فحسب بل مبجرّد ورود ذكرها .

النتيجة وببساطة نصل إل أّن الفكر املوتور أو الذات املوتورة، والتي ال ترى أبًدا يف مجتمعها ، أبناء جلدتها  سوى آفاٍت 

ا لدوًدا ال بد من جّز رأسه. يجب أن تُسحق، ويف كّل من اعرتض عليها عدوًّ

تتفاوت قُدرات البرش عىل تحّمل الصدمات، عىل تجّشم عناء الّكد يف الحياة، ولن أتفلسف أو أَظهر مبظهر املتعال عن 

واقعي، فحياتنا ما هي إاّل سلسلة من املعاناة، لكن هناك من تصيبه األيام فيهدأ ويرتّوى ويعيد حساباته، وهناك من 

يغافله الزمن فينزوي وينطوي، وهناك من تزيده الصدمات ورضبات الزمن صلدًة عىل صلدٍة، وصلبًة فوق صلبٍة، 

وأخريًا وهو املعِني بكلمي من تتهّشم نفسه وتتفتّت داخله ويصبح مجرّد هيكٍل يحمل بداخله الخواء.

Hunger Mind

ملاذا اإلرهاب ؟

النعرات  علّو  إذكائها،  أو  املواهب  إخامد 

إخراسها،  أو  والدينية  والطائفية  العنرصية 

عبئها  ُجّل  يقع  ال  تغييبها،  أو  العقول  تنمية 

املحيط  املجتمع  إن  بل  فحسب  الفرد  عىل 

بالشخص وبيئته يلعبان دوًرا محوريًّا يف ذلك .

هذا ما أثبتته بحوث اإلنرثوبولوجيا الحديثة، 

خرباء  به  وطنطن  االجتامع،   علامء  وأكّده 

التنمية البرشيّة ) ال أميل لهم وال أحرتمهم(، 

الوراثية  للعوامل  كانت  إن  أنّه  يقيًنا  ويبقى 

التي  اللعبة  املحيطة كل خيوط  فللبيئة  دوٌر 

تتحرّك لتشّكل وعي اإلنسان .
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وألننا أبناء بلد العرب، أبناء فكر »الجل جل« ، وتعليق السبع حبوب للمولود، ورش العتبات بامللح، نحن أبناء املجتمع 

الذي تتصّدر فيه حلقات طرد الشياطني والجن من جسد اإلنسان القامئة األعىل مشاهدًة.

أستاذ جامعّي يراود طالباته عن أنفسهن، عضو هيئة تدريس معاون يبتّز تلميذته ليك تجتاز االمتحانات، حاصلة عىل 

بكالوريوس الكيمياء الحيوية وترى أن كّل مشاكل العامل اإلسلمي سببها املؤامرات الصهيو أمريكية .

سلطة قانونيّة فوق القانون، حدود قضائيّة تُخرتق وتُتنهك عىل أيدي أبناء محّششة القضاء؛ نحن كمجتمعات عربية ال 

تعبري أفضل عن حالتنا العلّمية سوى املقولة العامية الدارجة » العلم ال يَكيل بالباذنجال«

يَجلدون صاحب القلم، يُصادرون رواياته، يحظُرون استخدام اإلنرتنت، يُحيلون البّت يف املواد الثقافيّة إىل رجال الّدين .

للواقع مجرّد نظرٍة  تنظر  باملنكر، وحني  املعروف ويقّرون  الترصّفات وكأنّهم ملئكٌة مجّنحني، يعرفون  تتخيّلهم بهذه 

. تجدهم ليسوا سوى قّوادين، رافعني الرايات الحم، رجااًل ونساًءا، عارضني جسد الوطن يف مزاٍد علنيٍّ

دقّق يف هذه األبجديات جيًّدا، وادرسها حالًة حالًة، قد أكون أوجزت يف العرض ألن الرشح يطول ، لكّنك حتاًم ستعرف 

بعد تدقيقها : 

من أين أتت داعش ؟

ملاذا بوكو حرام ؟

ملاذا سيّد قطب ؟

ملاذا زواج القارصات؟

ملاذا قضايا إزدراء األديان؟

وباقي التساؤالت أتركها لك .

Hunger Mind

ملاذا اإلرهاب ؟
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تطوُّر األخالق

مصطفى عابدين
مراجعة علمية: غيث جابري
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هل األنظمة األخالقية أنظمٌة مطلقة تّيز الخري عن الرش دامئًا أم أنّها نتاج تطّور الحضارات 

البرشية؟ 

بدايًة، أوّد من القارئ أن يضع جميع النظريات األخلقية املتعارف عليها جانبًا، وليذهب معي برحلٍة عرب تاريخ تطّور 

الحضارة اإلنسانية. يف هذه الرحلة سأقدم له قصًة قصريًة عن ظروف اإلنسان التطّورية، وملاذا كان مهامًّ أن يطّور أنظمًة 

وقوانني تضمن بقاءه ومتاسك مجتمعاته. 

هذه محاولٌة متواضعٌة مّني لوضع نظريٍة تفّس القوانني األساسية التي نستقي منها الترشيعات األخلقية، هذه النظم 

األخلقية موجودٌة؛ ليس ألننا نحّب الخري أو نكره الرّش، إمنا ألننا نريد ونسعى إىل البقاء. نعم، الخري والرّش رمزان ألفعاٍل 

تساهم يف بقائنا، أو قد تكون أعاماًل تؤدي إىل فنائنا، وهذا ما سأحلّله ضمن هذه املقالة. 

يف أغلب األحيان عندما تشاهد موقًفا ما تستطيع أن تبني استنتاًجا أخلقيًا معيًّنا. مثًل: ترصد لًصا يسق، فتقول: هذا 

خطأٌ، لكن قد تغفر له إذا كان بحاجة إلطعام أطفاله، أيًضا تشاهد شابًّا يرضب عجوزًا، تقول: هذا عيٌب، لكن تتعاطف 

، لكّنك تتقبل إعدامه  مع الشاب إن تبني لك أن العجوز قد اغتصب طفًل، كذلك تسمع أّن فلنًا قتل فلنًا، تقول: هذا رشٌّ

من قبل الدولة.

قانوٌن  يوجد  أال  األخلقي؟  التقييم  والثقافات يف  الحضارات  تختلف  ملاذا  والرّش؟  الخري  تقييم  الضبابية يف  ملاذا هذه 

أخلقٌي عاملٌي كوينٌّ مييّز الخري من الرّش، ويضع أسًسا أخلقيًة صالحًة لكّل زماٍن ومكاٍن؟ هذا ما سأجيب عليه. 

أنت حٌي تُحُب الحياة
لنعود حوال 4 مليارات سنٍة إىل الوراء، ونتخيّل أنك واحٌد من جينات الخلية األوىل، لديك وظيفٌة مهّمٌة، هي تحليل 

أشّعة الشمس إىل طاقٍة تُستَقلب ضمن الخلية لتنقسم عىل نفسها من جديٍد. هي وظيفٌة مهّمٌة ومسؤوليٌة كبريٌة. أيًضا 

من ضمن مسؤولياتك أن تنرش نفسك بدقٍة متناهيٍة دون خطأ أثناء االنقسام، ألّن حياة الخليا األخرى واستمرارها عرب 

األجيال يعتمد عليك بالحصول عىل الطاقة. فعًل أنت تقوم بتنفيذ مهامك عىل أكمل وجٍه وتنرش نفسك دون أخطاٍء. 

لديك صديٌق )جني آخر(، مسؤوليته استقلب الطاقة التي تحصدها أنت من الشمس وتحويلها إىل حركٍة وعمٍل ليساعد 

الخلية عىل االنقسام. مع مرور الزمن وتطّور هذه الخلية تعرّفت عىل أصدقاٍء جدٍد، حتى أصبح عددكم باملليني.

تطوُّر األخالق
مصطفى عابدين
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عىل  يعمل  من  فمنكم  مختلفٌة،  مسؤولياٌت  منكم  لكلٍّ 

بناء األلياف، منكم من يعمل يف التكاثر، منكم من اختّص 

أنكم  العصبي وهكذا، سبب نجاحكم وتطوركم  بالجهاز 

قطعتم عهًدا أن تتعاونوا فيام بينكم وأن تفعلوا كل ما 

بوسعكم للنتشار واالستمرار. هذا االتفاق مهمٌّ بالنسبة 

لكم ألنكم شاهدتم ما حدث لآلخرين الذين مل يتعاونوا 

مرور  مع  انقرضت،  جميعها  الجينات  تلك  بينهم،  فيام 

الجينات  وأصدقاءك  أنت  بقيت  الكائن،  وتطّور  الوقت 

تنترشون عرب األحياء التي وجدت من خصائصكم فائدًة، 

حاالٍت  يف  أنفسكم  وجدتم  األحيان  بعض  يف  أنكم  إال 

قد  العسل  أيام  متنافسٍة،  جينيٍة  أنظمٍة  ضمن  تنافسيٍة 

تطوُّر األخالق
مصطفى عابدين

مضت والتنافس اشتد فتغرّي االتفاق وتبّدلت األولويات، فأصبحت األولوية اآلن يف بقاء الكائن الذين أنتم جزٌء منه. 

وهذا طبًعا ال يعني أن أحدكم يعيش يف كائٍن واحٍد، إمنا األولوية لجميع الكائنات التي تحمل أكرب عدٍد من نسخكم، 

الوقت  مع  منكم.  القريبة  الجينات  عدد  مع  يتناسب  مبا  واالنتشار  البقاء  عىل  بعضكم  تساعدون  أنكم  يعني  وهذا 

استطعتم بناء منظوماٍت جينيٍة بكّل األشكال واألطوار. منكم من يعيش يف املاء، منكم من هو عىل اليابسة، منكم من 

يف السامء. احتللتم كّل مكاٍن صالٍح للحياة عىل كوكب األرض. لنتقل إىل املستقبل املعارص: مئتا ألف سنٍة قبل امليلد )4(.

الجنس البرشي املعارص 
لقد قطعَت أشواطًا، ومررَت بظروٍف قاسيٍة إال أنك مازلَت هنا. تعرفَت عىل الكثري من األصدقاء، اكتسبَت الكثري من 

الخربات. يف هذه الفرتة انخفضت أهمية مسؤوليتك بتحويل طاقة الشمس؛ العتامد بعض الكائنات عىل طرٍق جديدٍة 

الستقدام الطاقة. مثًل يوجد كائٌن جديٌد اسمه اإلنسان يعتمد عىل افرتاس كائناٍت أخرى. نعم تغرّي الزمن وأصبحت 

الحياة أصعب من قبل. اليوم أنت وجميع أصدقائك تتفهمون الحاجة للقضاء عىل بعضكم البعض يف سبيل البقاء.

وجد هذا الكائن )اإلنسان( نفسه يف بيئٍة استوائيٍة شّحة املوارد. عليه العمل بشكٍل جديٍّ شاقٍّ لتأمني الطعام. الكثري 

من األنواع األخرى من البرش انقرضت ألنها مل تتعلم كيف تعمل بشكل ٍجامعي. أنت كواحٍد من هذه الجينات داخل 

الجسم الحظت ارتفاع نسبة الجينات التي تساهم يف تعزيز العمل الجامعي والتعاون. هذا عزز من فرص بقائك، الن 

األجسام التي تتضمن جينات تعمل بشكل جامعي لها حظوظ أوفر يف البقاء من األجسام ذو الجينات التي ال تتعاون 

مع بعضها. 
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كل واحد من الجينات يف الجسم يتعاون مع األخرين ليس ألن العمل الجامعي عمل رائع و جيد و إمنا ألن هذا العمل 

الجامعي هو من أهم وسائل هذه الجينات. نعم الجني األناين الذي يبحث عن البقاء ربط بقائه مع أن يتعاون مع بقية 

 الجينات يف تجاوز الصغوط و الصعوبات )1(. بعض الجينات التي مل تتعاون مع بعضها فقدت القدرة عىل املناورة و انقرضت. 

األحياء فقط من  العقبات واالنقراضات، وبقي من  بالعديد من  السنني ومرّت  مليارات  بدأت منذ  الحياة عملية  إًذا 

استطاع عىل التأقلم مع املتغريات. عىل الرغم من صعوبة الظروف والحاجة لقتل أحياٍء أخرى للبقاء إال أن جيناتك 

مازالت تقّدر الحياة وتعمل ما بوسعها عىل استمرارها مع اختلٍف بسيٍط، وهو التمييز عىل أساس التقارب الجيني. كلاّم 

كانت الجينات أقرب ازداد التعاون والدعم عىل البقاء )1(.

التجّمعات السكنية البرشية:
مع تطور اإلنسان واكتشافه الزراعة، تغريت لديه اسرتاتجيات البقاء بشكٍل ثوري. مل يعد اإلنسان مجربًا عىل االنتقال كّل 

يوٍم من مكاٍن إىل آخر بحثًا عن الطعام واملوارد. بدأ اإلنسان يف تطوير مجتمعاٍت صغريٍة ثابتٍة قادرٍة عىل استدامة نفسها 

من خلل الزراعة والصيد. هذا التطّور الجديد وضع تحّدياٍت جديدٍة وعقباٍت مختلفٍة.

األحيان  بعض  يف  خلفات  إىل  يؤدي  ما  بينهم،  فيام  املصالح  يف  التضارب  يعني  البرش  بني  السكاين  التعداد  ازدياد 

لهذا  جميًعا.  موتهم  إىل  تؤدي  قد  التي  املخاطر  من  للعديد  عرضًة  أفرادها  يجعل  مام  القبيلة،  انهيار  إىل  تؤدي 

األدغال  يف  وحيٍد  إنساٍن  وجود  تخيّل  االنهيار.  من  ومنعها  قبائلهم  ترابط  تضمن  وقوانني  تواصٍل  وسائل  البرش  طّور 

 اإلفريقية. هذا اإلنسان لن يصمد أكرث من بضعة أيام إىل أن ميوت جوًعا، أو يتّم افرتاسه من قبل الحيوانات اآلخرى. 

الرتابط اإلجتامعي يعني  الغذاء واملوارد؛ ألن انحلل  الغريزية مبثابة الحصول عىل  الناحية  الرتابط املجتمعي من  إًذا 

محّددٍة  بقعٍة جغرافيٍة  يف  البرش  من  مجموعٍة  باستقرار  االجتامعي  الرتابط  تجّسد  أفراده.وقد  وموت  القطيع  انهيار 

يستطيع أفرادها حامية أنفسهم وإنتاج مواردهم بشكٍل مستداٍم، فالغريزة البرشية االجتامعية غريزٌة ال يستهان بها، 

فهم اإلنسان وانتبه ألهمية العيش ضمن مجموعاٍت، فيام جميع املجموعات البرشية األخرى التي مل تتنبه لهذه النقطة 

انقرضت تاركًة البرش ذوي الخربة االجتامعية ليبنوا ويطّوروا حضاراتهم )2(.

لننتقل نحو املستقبل إىل العام عرشين ألًفا قبل امليالد:
يف يوٍم من األيام استيقظ أفراد قبيلٍة عىل رصاخ إحدى النساء، ركض أفراد القبيلة نحو مكان سكنها ووجدوا زوجها 

مرميًا عىل األرض وقد تعرّض للقتل. يوجد آثار أقداٍم تتجه نحو مأوى آخر ألحد أفراد القبيلة. مبارشًة توّجه أخو الضحية 

ودخل إىل منزل املشتبه به وقتل من فيه. سمع بالحادثة أقرباء القتىل الجدد، فتوجهوا بدورهم نحو قاتليهم وانتقموا 

منهم، هكذا دخل أفراد القبيلة بدائرٍة من الثأر حتى قُتل أغلب الرجال وتيتم األطفال وأصبحت النساء دون من يحميها 

من سبي غزوات القبائل اآلخرى. 

تطوُّر األخالق
مصطفى عابدين
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ومن الجدير بالذكر أن الثأر أحد الغرائز اإلنسانية املهمة للبقاء التي سأتطرق إليها الحًقا يف املقال، وعندما أقول قبيلة 

أعني تجمًعا برشيًا صغري الحجم قبل تطور الحضارة ونشوء املدن.

القبيلة التي ذكرتها مات ذكورها وانقطع نسلهم؛ ألنهم مل يطّوروا أعرافًا وقوانيًنا تنظم علقاتهم، وتضمن عدم تفكك 

مجتمعهم الصغري. بينام القبيلة التي غزتهم واختطفت نساءهم واستعبدت أطفالهم استطاعت أن تستمر وتتطور؛ ألنها 

ابتكرت بعض األنظمة التي تحكم وتنظم تعامل األفراد فيام بينهم )3(. ولنفرتض أَن القبيلة صاحبة القوانني قد تعرّضت 

لحادٍث شبيٍه سابًقا، حيث قام أحد أفرادها بقتل فرٍد آخر، لكنهم تعاملوا مع الحادثة بشكٍل مختلٍف. هم لديهم قانوٌن 

ورثوه من أجدادهم. هذا القانون ينّص عىل أن القاتل يُقتل وأن هذا القانون من سنن السامء فل يستطيع أحد أن ينتقم 

أو يرفض االنصياع لهذا القانون. بهذه الحالة، يشارك جميع أفراد القبيلة مبعاقبة الفرد الذي يخالف القانون الساميئ 

والقاتل يُقتل وتنتهي سلسلة القتل عند هذه الحلقة. هكذا لن يثأر أحٌد ملقتل القاتل؛ ألن الجهة التي تسّن القوانني 

ليست بني أفراد القبيلة، إمنا يف السامء تحرص عىل إحقاق الحق وإقامة العدل ومحاربة الظلم )2(.

من أين تأيت القوانني األخالقية؟
السبب الوحيد املبارش لوجودي اليوم وقدريت عىل كتابة هذا املقال تعود لقدرة جينايت عىل التكاثر بشكل ناجح. أنا 

أعمل كّل ما بوسعي للعمل عىل نرش حميض النووي إىل الجيل القادم، لكن هذه العملية ال تقترص عىل التكاثر الجنيس 

بشكٍل حرصي.

 بينام أنا أساهم بنرش جينايت عرب مساعدة أخي أن ينرش جيناته أيًضا، أساعد يف نرش جينايت عرب مساعدة أوالد عمي، 

وأساهم يف نرش جينايت عرب العناية بأحفادي وجميع أفراد أرسيت وقبيلتي والجنس البرشي عموًما. 

إًذا كل البرش املوجودين عىل كوكب األرض اليوم أحفاد برٍش استطاعوا أن يعيشوا ضمن مجتمعاٍت منّوعٍة وظروٍف 

مختلفٍة، تنظّمها قواننٌي محّددٌة لضامن الرتابط االجتامعي، مع اإلشارة إىل إّن جميع القوانني األخلقية التي منارسها اليوم 

هي نتاج آالف السنني من التطّور والتأقلم. 

أو  النار  اكتشاف  مثل  مثلها  مبتكرٌة  أنّها وسيلٌة  وفهم  بحتٍة،  تطوريٍة  ناحيٍة  من  األخلقية  النظم  إىل  النظر  يجب  إذ 

أكل اللحوم. األنظمة األخلقية اخرتاٌع برشيٌّ للمرور عرب األجيال دون انهيار التجّمعات البرشية الصغرية. هذه النظم 

األخلقية لها محرّكان أساسيان. هذان املحرّكان لهام هدٌف واحٌد، بقاء الجنس البرشي واستمراره عرب األجيال. سأقوم 

بتفصيل هذا بشكٍل أوسع يف سياق املقال. 

تطوُّر األخالق
مصطفى عابدين
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الكذب، والقتل، والخداع، واالغتصاب، والسقة، والخطف، والتضحية، والعبودية، والعطاء، والكرم، والفداء، والشجاعة، 

كلها أعامٌل وترصّفاٌت وصفاٌت برشيٌة تّم تقييمها بناًء عىل نظاٍم معنيٍّ بضامنة استمرار الحياة ومتاسك القبيلة. نحن ال 

نستطيع تقييم أيٍّ من هذه األفعال عىل أنه خرٌي أو رشٌّ إال يف سياق غريزة الرتابط االجتامعي، ومدى تأثري هذه األفعال 

، واستمرار الحياة بشكٍل عامٍّ )2(. ولنأخذ بعض األمثلة:  عىل املجتمع بشكٍل خاصٍّ

الكذب توصيٌف لحالة تواصٍل غري صادقٍة بني عّدة أطراٍف، املشكلة األخلقية مع الكذب ليست بكونها عمليًة مخادعًة، 

إمنا باألثر الذي ترتكه هذه العملية عىل الرتابط االجتامعي.

إذا رأيَت شخًصا تعرفه يف الشارع، ودعاَك هذا الشخص إىل تناول كوٍب من القهوة، وكان جوابك بالرفض ألنّك: »ال 

تستمتع بقضاء وقٍت معه« سيُعترب جوابَك غري الئٍق وغري أخلقي، مع أنّك قلت الحقيقة. بينام لو أنّك كذبت عىل هذا 

الشخص وقلَت له: »إنّك متأّخٌر، وعليك الذهاب ملوعٍد مسبٍق« فهذا يعترب نوًعا من املجاملة املقبولة املحبذة مع أنك 

قمَت بالخداع والكذب.

من هنا أود أن أنتقل ملحور دميومة النظم األخالقية ..

الٌنظٌم األخلقية مل ولن تكون يوًما نظاًم مطلقة الصّحة والصلحية، فهي نظٌم ابتكرها اإلنسان لضامن الهيكلية االجتامعية. 

فمحاوٌر مثل العبودية واملثلية الجنسية وحقوق املرأة جميعها محاوٌر تطّورت ضمن النظم األخلقية مع الزمن، تأثري 

تعترب  األخلقية ال  نُظمنا  األخلقي.  املجتمع معها وتصنيفها  تعامل  يحّدد  ما  املجتمع هو  املحاور عىل  كلٍّ من هذه 

غريزة الكذب بشكلها الشمول ممنوعًة أو ال أخلقيًة، إمنا متنع الكذب الذي يسبب آثاًرا سلبيًة عىل ترابط املجموعة. 

إذا تخيّلنا فريًقا رياضيًا عليه العمل بشكٍل جامعيٍّ ضمن اسرتاتجيات تساعده عىل مترير الكرة وإحراز األهداف، فإن 

النظم األخلقية مبثابة مدرّب الفريق الذي يسعى دامئًا إى ضامن ترابط الفريق، وحفظ حّق اللعبني يف حال اعتدى 

أحد اللعبني عىل اآلخر. 

تطوُّر األخالق
مصطفى عابدين

الكذب ذو األثر اإليجايب عىل الرتابط االجتامعي 

الرتابط  عىل  السلبي  األثر  ذو  الصدق  مجاملٌة، 

االجتامعي وقاحٌة.

االجتامعي  الرتابط  عىل  السلبي  األثر  ذو  القتل 

الرتابط  عىل  اإليجايب  األثر  ذو  القتل  جرميٌة، 

االجتامعي عدالة القانون. 
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يف  تفاوتًا  نجد  لهذا  االجتامعي.  الرتابط  عىل  الفعل  بتأثري  إمنا  ذاته،  بحّد  بالفعل  مرتبطًا  ليس  األخلقي  التقييم  إًذا 

األنظمة األخلقية بني املجتمعات، ويتفاجأ البعض بأّن نظمهم األخلقية ليست لكّل مكاٍن وزماٍن، وأنّها مرفوضًة ضمن 

مجتمعات أخرى والعكس صحيح )5(.

. فمثًل، العبودية كانت عمًل مقبواًل  املجتمعات تتطّور، وبالتال تتغري اآلثار املرتتبة عىل ما يعّد أخلقيًا أو غري أخلقيٍّ

منصوًصا عليه ضمن كل األديان يف الفرتات السابقة؛ ألّن املجتمعات التي استعبدت كانت تجني فوائد اقتصاديًة، لكن 

مع تطّور هذه املجتمعات وازدياد أعداد العبيد فيها نتج التأثري السلبي عىل الرتابط االجتامعي، وبالتال تتغري املنطومة 

األخلقية وتبدأ برفض العبودية. نعم، رفض العبودية ليس ناتًجا عن شعوٍر بعدالٍة ومساواٍة سامويٍة مع من نستعبدهم 

أو من يستعبدوننا، إمنا بسبب اآلثار السلبية التي تنجم عن هذه األفعال عىل املجتمع. أي فعٍل يسبب تفّكًكا يف املجتمع 

، والعكس صحيٌح.  هو فعٌل غري أخلقيٍّ

املجتمعات  املجتمعات عىل نفسها، لكن مع عوملة  انغلق  العنرصية كانت مقبولًة بشكٍل عاملي سابًقا بسبب  مثًل، 

، وخصوًصا ضمن املجتمعات املختلطة عرقيًا. ملاذا؟ واختلط الناس أصبحت العنرصية غري مقبولٍة ومرفوضٍة بشكٍل عامٍّ

ألّن العنرصية يف هكذا مجتمعاٍت ستؤدي إىل انهيار هذه املجتمعات، لهذا تعترب عمًل ال أخلقيًا، لكن ليس ألن العنرصية 

يف أساسها سيئٌة، إمنا بسبب تأثريها السلبي عىل الرتابط االجتامعي )6(.

ملحظة: النجد يف الطبيعة متييزًا عىل أساس العرق، فمفهوم األعراق يقترص عىل اإلنسان فقط وهو من ابتكاره، إذ  
قام بصنعها بسبب نزعة التصنيف لديه ورغبته بالتمييز بني املجموعات )8(. فجميع البرش متطابقون بنسبة 99% بغّض 

النظر عن مكانهم الجغرايف. ونحن ال نرصد عنرصيًة عند بقية الكائنات الحية. فاألحصنة البيضاء ال تفّضل األحصنة 

البيضاء أو تتجّنب األحصنة السوداء )8(.

إًذا ما أقّدمه يف هذه السطور هو أنه ال وجود ملفهوٍم أخلقيٍّ عامليٍّ ثابٍت دائٍم، إمنا هي قواننٌي برشيٌة منصوصٌة لتحقيق 

هدفني اثنني: استمرار الحياة ومتاسك املجتمع. هذا يعني أننا إذا أخذنا أّي مثاٍل وأسقطناه عىل هذه الفرضية، يجب أال 

يتعارض مع هذين

الرشطني. وللتأكّد من صحة هذه الفرضية اخرتْ أّي فعٍل، ومّرره عرب السؤالني التاليني: 

؟  ، واستمرار الجنس البرشي بشكٍل خاصٍّ ما تأثري هذا الفعل عىل استمرار الحياة بشكٍل عامٍّ

ما تأثري هذا الفعل عىل الرتابط االجتامعي ضمن مجموعتي؟ 

تطوُّر األخالق
مصطفى عابدين
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النساء  الجيني. لهذا نجد أن  أبواٌب عديدٌة، أهمها االستثامر  له  الجينات  الحياة ونرش  باستمرار  املتعلّق  الشّق األول 

واألطفال لهم حيٌّز مهمٌّ جًدا يف تقييم أثر األفعال عليهم. األنثى أمثن وأغىل من الذكر من حيث قيمة االستثامر الجيني، 

والطفل لديه مستقبٌل جينيٌّ مل يتّم استثامره بعد، لذلك يأخذ النساء واألطفال مقاًما أعىل يف تقيمنا األخلقي. 

يجدر الذكر أن الرشط األول تزداد قيمته كلاّم ازداد التقارب الجيني. فعىل الرغم من أهمية الحفاظ عىل الحياة، إال أّن 

الشّق املتعلّق بالرتابط اإلجتامعي هو األكرث الحاًحا وأهميًّة، لهذا نجد أننا نتغاىض عن ازهاق الحياة يف سبيل الرتابط 

االجتامعي. ليس لدينا مانع من قتل مئات األلوف من البرش مقابل ضامن الرتابط ضمن مجتمعنا. 

مثال #١
السقة: تعّد عمًل سلبيًا بسبب ثأر الضحية من السارق، لكن السقة تعّد أقل وطأًة من القتل، إذ إنّها غري مؤثّرة سلبًا 

عىل استمرار الحياة. أيًضا إن قلنا إن السقة متّت من قبل شخٍص ال يريد املسوقات لنفسه، إمنا يريد توزيعها عىل 

الفقراء واملحتاجني يف املجتمع، حينها يصبح لدينا روبن هود، وبطٌل قوميٌّ عوًضا عن سارٍق مجرٍم. إًذا مرة أخرى الفعل 

، واملهم األثر الذي يرتكه ضمن سياق الرشوط الذي ذكرتها.   بحّد ذاته غري مهمٍّ

مثال #٢
أنت تقود قطاًرا مسًعا خارًجا عن السيطرة يتّجه باتجاه مجموعة من األشخاص. هذه املجموعة تتكّون من خمسة 

أشخاٍص وستقتلهم بشكٍل مبارٍش. لديك الخيار أن تنقذ خمسة األشخاص عرب تحويل القطار إىل اتجاٍه آخر لكن لديك 

مشكلٌة، إذ إن تحويلة السكة اآلخرى يوجد عليها شخصان واقفان أيًضا. إذن أنت ستتسبّب مبقتل إما خمسة أشخاٍص 

أو شخصني، الخيار لك. 

هل تنقذ خمسة أشخاٍص مقابل الشخصني املتواجدين عىل السكة اآلخرى؟ أم ترتك الخمسة ميوتون؟ 

مقابل  الخمسة  األشخاص  إنقاذ  األقل رشًّا هو  الفعل  أن  منطق  من  االفرتايض  السؤال  تجيب عىل هذا  الناس  أغلب 

الشخصني.

اآلن لنغري بعض املعطيات يف القصة، ونفرتض أنك ال تعرف األشخاص الخمسة نهائيًا، لكّن الشخصني عىل السكة هام 

أطفالك أو والداك أو أخوتك )من أفراد عائلتك املقربني(. هل سيختلف قرارك؟

األغلبية تختار انقاذ أفراد عائلتهم، ذلك ألن العلقات األرّسية هي األهّم من ناحية التقارب الجيني. 

تطوُّر األخالق
مصطفى عابدين

56



كام ذكرت سابًقا فأنت مربمٌج عىل أن تفعل كّل ما بوسعك لتسهيل انتشار جيناتك وبقائها. إذا أضفُت لك خياًرا ثالثًا، 

النباتات فستختار  وهو سكة جديدة عليها بعض املاشية، أظّنَك ستختار املاشية، وإذا أضفنا سكة رابعة عليها بعض 

والتعاطف  األخلقية  التقييم  أليات  يوضح  املثال  تعاطفنا. هذا  انخفض مستوى  ابتعدنا جينيًا  كلام  النباتات وهكذا. 

باستخدام الرشط األول )5(.

غريزة الثأر 
الثأر غريزٌة مهّمٌة جًدا يف تطور اإلنسان، حيث إننا مستعدون لندفع مثًنا أكرب من الرضر األسايس يف سبيل االنتقام. ملاذا 

نقوم باالنتقام، رغم أن العملية خارسٌة يف جميع األحوال؟ الرضر األصيل عادًة يكون قد وقع، واالنتقام لن يغرّي شيئًا من 

الواقع، بل عىل العكس قد يزيد الوضع سوًءا، ومع ذلك نجد أنفسنا مندفعني للنتقام.

هذه الغريزة رضوريٌة يف اقامة ردٍع بني األفراد يف املجموعات. البرش الذين ال يثأرون انقرضوا بسبب عدم وجود رادٍع 

بني أفراد مجموعاتهم، ما أدى إىل انهيار هذه املجموعات وانقراض أفرادها. طبًعا القوانني يف يومنا هذا ما هي إال ثأٌر 

مؤسسايتٌّ ملا فيه فائدٌة وضامنٌة يف التامسك االجتامعي. بشكٍل عامٍّ توجد يف علم األحياء نظريٌة اسمها اسرتاتيجيات 

االستقرار التطوري )ESS Evolutionarily Stable Strategy( ، وتنّص عىل أّن أّي تجّمعٍ حيويٍّ فيه أفراٌد متفاعلٌة مع 

بعضها، وتواجدت يف هذا التجّمع أفراٌد تخالف القوانني السائدة فيه، سيقوم التجّمع بشكٍل طبيعيٍّ يف بناء اسرتاتيجياٍت 

انتقاميٍة من تلك األفراد املخالفة، وذلك بهدف ضامن استقراره وعدم السامح بانتهاك القوانني. 

من أهّم هذه االسرتاتيجيات وأكرثها انتشاًرا بني األحياء اسرتاتيجية  Tit for Tat التي تتوافق مع املبدأ الشهري: »العني 

بالعني«. لهذا ال أعتقد أن حمورايب  من وضع هذا القانون، فهو قانوٌن أقدم من الحضارة البرشية أصًل )7،2(.

تطوُّر األخالق
مصطفى عابدين

التضحية وحّب الوطن
ملاذا يقوم شخٌص ما بالتضحية بنفسه مقابل اآلخرين؟ ملاذا يٌعترب هذا 

الوطني  والشعور  الوطن  األخلقية؟ حًب  الناحية  إيجابيًا من  العمل 

يرتبط بشكٍل مبارٍش مع التقارب الجيني، إذ إّن املجتمعات املتواجدة 

ضمن مجاٍل جغرايفٍّ محّدٍد تكون عادًة متقاربة جينيًا. لذلك التضحية 

يضّحي  الذي  للشخص  جينيًا  مربحًة  تكون  املجموعة  هذه  مقابل 

بنفسه. وجود األفراد ضمن مساحٍة مشرتكٍة يعني أن نسبة تشاركهم 

الجيني عرب األجيال نسبًة عاليًة جًدا، وخصيًصا عند الشعوب املتجانسة 

جينيًا، واملحّددين جغرافيًا بعوامل متنعهم من االختلط )5،4(.
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الحرب 
االلتزام باحرتام الحياة رشٌط أسايسٌّ عند جميع األحياء، لكنه أيًضا مرتبٌط بعدم تأثري هذا االلتزام عىل حياة الشخص 

واملجموعة التي ينتمي إليها. هذا يعني أن جميع األحياء تلتزم باحرتام الحياة طاملا أن هذا االحرتام ال يؤثر سلبًا عىل 

جيناتها الشخصية )100 % من نفسها(. متاسك املجتمع أو الوطن يؤثر بشكٍل مبارٍش عىل جينات الشخص.

عادًة ما يكون االنتشار الجيني مرتبطًا جغرافيًا، لهذا نجد أن التعاطف الجيني بعد العائلة يصبح مناطقيًا؛ ألّن هذا 

يجّسد تقريبًا منطقيًا النتشار الجينات املتشابهة بني األفراد. 

أنا ثم عائلتي الصغرى ثم عائلتي الكربى ثم حاريت ثم مدينتي ثم دولتي ثم قاريت ثم عرقي )تشابه فيزيولوجي( ثم 

الجنس البرشي. يف حال الحروب يتًم التقييم ضمن التقارب الجيني املناطقي. لهذا نجد أن الحروب األهلية عادًة تكون 

. يوجد تأثرٌي آخر، وهو تأثري االنتامء الديني، لكن لن أتطرق  حروبًا إما ذات طابعٍ عرقيٍّ -عقائديِّ أيًضا- أو طابعٍ مناطقيٍّ

له ضمن هذه املقالة**.

املثلية الجنسية:

عوامل  لعدة  تعود  املثلية  أسباب  األحياء.  بني  متفاوته  بنسب  موجوٌد  طبيعيٌّ  جنيسٌّ  توّجٌه  الجنسية  املثلية 

لدى  الجينات  مع  الهرمونات  هذه  تفاعل  ومدى  الجنسية  للهرمونات  الجنني  تعرض  بنسب  تتعلق  فيزيولوجية 

الجنسية  للمثلية  البيولوجية  األبعاد  وفهم  األحياء  علوم  مجال  يف  و خصياصاً  العلمية  املعارف  تطّور  بسبب  الجنني. 

 بدأنا نرصد تبداًل يف التقييم األخلقي لهذه الحالة الطبيعية  )9(. لنعاين ما تغرّي ضمن سياق الفرضية التي طرحتها:

يف السابق كان الفهم الشائع للمثلية أنّها معديٌة وتتسبب يف تحّول األشخاص من أشخاٍص مغايرين جنسيًا إىل مثليني. إذا 

قمنا يف تقييم هذه الفهم السائد عن املثلية سنكتشف أنه يعارض الرشط األول يف بناء النظم األخلقية، وهو أن املثلية 

تتعارض مع دعم انتشار الحياة والحفاظ عليها.

كام أنَّ العلقات العاطفية والجنسية بني نفس الجنس تشّكل تهديًدا للنسيج االجتامعي املتعارف عليه، بسبب اعتبار 

أنَّ ترصفاٍت كهذه ستمنع الذكور واإلناث من الزواج، وهذا يشّكل خرقًا للعادات والقوانني املتعارف عليها. إذا قمنا يف 

تقييم هذا الشّق من الفهم السابق للمثلية سنجد أنه يتعارض مع الشّق املتعلق بالرتابط االجتامعي، ما يعني أنًّ الفهم 

الخاطئ ملاهية املثلية الجنسية أدى إىل رفض هذا التوّجه الجنيس واعتباره ليس أخلقيًا. 

تطوُّر األخالق
مصطفى عابدين

** ميكن القراءة عن هذا التأثري يف مقالٍة سابقٍة بعنوان »غريزة اإلميان« نرشت يف العدد الرابع والعرشين من مجلة امللحدين العرب، الصفحة 81.
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واليوم يف القرن الواحد والعرشين، تطّورت وسائل االتصال وانتشار العلوم، فأّسست لبناء أرضيٍة جديدٍة من الحريات، 

فاليوم نحن مل نعد مرتبطني مبجتمعاتنا الجغرافية. هذا يعني أننا لسنا مجربين عىل قبول جميع األفكار املحيطة بنا 

جغرافيًا؛ ألننا قادرون عىل التواصل واالنتامء ملجتمعاٍت آخرى عرب شبكات التواصل االجتامعية واالنرتنت، وازدياد الوعي 

حول التوّجهات الجنسية املختلفة والفهم العلمي لتفاصيلها ساهم بشكٍل مبارٍش بقبول هذه التوجهات الجنسية، فتبنّي 

أنها حالٌة طبيعيُة غري معديٍة، وتشّكل خطرًا عىل استمرار الجنس البرشي وال تشّكل تهديًدا للنسيج االجتامعي‘ إذ إن 

األشخاص املغايرين جنسيًا لن يتحولوا ألشخاٍص مثليني ملجرّد تعاطفهم مع حقوق املثليني وقبولهم كأشخاٍص طبيعيني*. 

األشخاص الذين يعتربون املثلية الجنسية عمًل ال أخلقيًا هم بأغلب ظّني ضمن سياق الفهم املغلق السابق للمثلية، 

باعتبارها حالًة معديًة خطرًة عىل بقاء الجنس البرشي. 

البيدوفيليا أو مامرسة الجنس مع األطفال:
التوّجه املغاير )ذكر وأنثى(، لكننا نعتربها عمًل ال أخلقيًا  أيًضا توّجٌه جنيسٌّ مثلها مثل  مامرسة الجنس مع األطفال 

وجرميٌة يعاقب عليها القانون بأشّد العقوبات. ملاذا؟

لنعاين هذه الحالة من خلل الفرضية التي وضعتُها بني أيديكم، فعىل الرغم من أن هذه الحالة حالٌة طبيعيٌة، إال أّن 

لها عدة تأثرياٍت سلبية ٍعىل استمرار الحياة والرتابط االجتامعي. 

الفعل الجنيس عىل الطفل يتّم دون موافقته، لهذا يصّنف هذا النوع من التفاعل باالعتداء الذي يسبب آثاًرا نفسيًة 

سلبيًة عىل الطفل، تلزمه مدى الحياة وتؤثّر عىل فعاليته يف املجتمع. يشّكل الطفل قيمًة عاليًة جًدا من حيث االستثامر 

الجيني بالنسبة ألهله، إذ إنه ميثّل جس العبور نحو األجيال القادمة بالنسبة لجينات أهله، وعندما يأيت أحدهم ويعتدي 

عىل ممّر عبورهم الجيني املستقبيل،  يستدعي ردًّا ثائرًا من قبل أهل الطفل الضحية. لهذا يتوجب وضع قواننٍي تضمن 

الثأر ألهل الطفل و تنظيمه تحت بنود القانون. هذا الثأر القانوين هدفه ابعاد هذا النوع من األشخاص عن األطفال 

، والتفاعل االجتامعي بشكٍل خاصٍّ )7،9(. بشكٍل عامٍّ

الخالصة
إّن النظم األخلقية ما هي إال قواننٌي برشيٌة تّم ابتكارها لحامية املجتمعات البرشية من االنهيار، واليوم ومع تطور 

تكنولوجيا االتصاالت، سنجد ثورًة أخلقيًة جديدًة، إذ إّن الكثري من املعطيات تغرّيت، ومل يعد تأثري تلحم املجتمعات 

ا كام كان سابًقا.  ملحًّ

تطوُّر األخالق
مصطفى عابدين

* للستزادة حول موضوع املثلية ميكن مراجعة مقال »الجنس والحّب« املنشور يف العدد الخامس والعرشين من مجلة امللحدين العرب، الصفحة 64.
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فاليوم لدّي أصدقاٌء من كّل أنحاء الكرة األرضية، وأتكلم معهم أكرث من جرياين املقيمني بالقرب مّني، اليوم أصبحت 

كبريٍ واحٍد. أتوقّع يف املستقبل القريب انخفاض الحروب ذات الدوافع الوطنية وارتفاع  الكرة األرضية مبثابة مجتمعٍ 

وترية الحروب املبنية عىل االختلفات العقائدية. الشعور الوطني مهمٌّ يف توحيد السكان ضمن قوالب جغرافيٍة، لكن 

بسبب التواصل العاملي بني األفراد مل يعد الشعور الوطني ذا أهميٍة ترابطيٍة بني األفراد، وسنشهد تطوًرا يف الرصاعات 

من رصاعاٍت وطنيٍة إىل رصاعاٍت فكريٍة.

أعامٌل كالقتل، والكذب، والسقة، واالغتصاب، والخطف، واالختلس، والخداع، والخيانة، جميًعا ذات تأثريٍ سلبيٍّ معنّيٍ 

عىل جودة الحياة عموًما، وعىل ترابط املجتمعي خصوًصا، لهذا هي رشيرٌة.

من املعلوم أن األديان تّدعي أنّها مصدر األنظمة األخلقية، لكني اليوم أجد نفيس مجربًا أن أقول: إّن األديان من أكرث 

العوامل املؤثرة سلبًا عىل مستقبل الجنس البرشي، هذا ألنّها تجعل أتباعها يشعرون بوهم الوضوح األخلقي، وألنّها 

تعمل عىل خلق »نحن« و«هم« يف وجه مجتمعاٍت تتّجه نحو العاملية والتواصل املبارش. أيًضا، األديان ال تقّدم نظاًما 

مرنًا متغريًا مع التطور الحضاري، إمنا أخذت عينًة من األنظمة األخلقية التي كانت مناسبًة قبل أالف السنني، واّدعت أن 

هذه األنظمة صالحٌة لكّل زماٍن ومكاٍن. نعم نحن نشهد نوًعا جديًدا من التطور سيُكتب عنه يف يوٍم من األيام.

إّن فهم خلفية الغرائز األخلقية، ومن أين تأيت هذه القوانني واألنظمة سيمّكننا من تعديلها بشكٍل يتامىش مع تطّور 

الجنس البرشي ويساهم يف ارتقاء مجتمعاتنا نحو مجتمع الكوكب الواحد، كوكب األرض. لنجعل األرض قبيلتنا.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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عصفور موريشيوس
السفاح والفتاة البريئه

http://thelandofsands.blogspot.com
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الّدعاء

 تُعدُّ الصلة والدعاء أحد أهم األركان يف العديد من األديان، فالدعاء مّخ العبادة عىل حد قول النبي محمد، كام أن 

الكثري من املتدينني يؤكّدون عىل تعدد معاين وأهداف وحتى طرق الدعاء، فبالنسبة للبعض يُعترب الدعاء وسيلًة للتصال 

بني اإلنسان وربه، فمن خلله ينشأ املؤمن ويُحافظ عىل علقته بالله، بحكم أن الله نفسه قد أمره به، و يّدعي بعض 

العميق بالحرضة اإللهية،  الروحانية قد وصلوا إىل نوٍع من املشاهدة واإلحساس  أنهم من خلل االبتهاالت  املتدينني 

وأنهم يتلّقون الهداية والعون من الله بسببها، ولهذا فاملؤمنون يدعون الله إما شاكرين أو طالبني العون أو راجني العفو 

والغفران.

 بالرغم من كون الصلوات وما يتبعها من أدعيٍة قد مُتارس بصفٍة روتينية من البعض، فإّن عدًدا غري قليٍل من املسلمني 

يتطلّع للدعاء من منطلقاٍت بعيدٍة عن كونه وسيلًة للتّعبد وإمنا ملا قد يجلبه عىل صاحبه من فوائد، فهم يسألون الله 

التدخل يف واقع حياتهم ليُعطيهم ما يطلبون، الدعاء بالنسبة لهم طريقة سحرية لتحقيق األمنيات.

 ترجمة ملقالة The Concept of Prayer الواردة يف مدّونة لطبيب نفيس أمرييك مأخوذة من مدونته املعنونة The Serene Atheist بترصف من املرتجمة.
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الدعاء و تحقيق األمنيات:
 يعتقد امللحد أن ما يتحكم يف سري األحداث يف حياته هو مزيٌج من قراراته واختياراته، إضافة إىل قوانني الطبيعة وسنن 

الكون، مع شٍء من الحظ، فامللحد قد يفقد السيطرة عىل حياته يف حال ما تدحرج نرد الحظ عكس ما يرجو، ولكنه 

عىل كل حاٍل متأكد أن هناك أشياٌء جيدٌة و أخرى سيئٌة تحدث للناس الطيبني، كام أن هناك أشياٌء جيدٌة وأخرى سيئٌة 

تحدث ألشخاٍص أرشار، أحياناً بإمكان املرء أن يفعل شيئا ليُخفف من حدة النتائج عىل أقل تقدير، وأحياناً قد ال منتلك 

إال تقبل املصري املحتوم، هذه الحقيقة تبدو مؤملًة للغاية، كأن يتلّقى أحدهم خربًا من الطبيب أن ابنه الوحيد مصاٌب 

مبرٍض مميٍت وال أمل من شفائه، إّن فاجعًة كهذه قد تكون أصعب تجربٍة مير بها اإلنسان يف حياته.

يف حالة املثال السابق، إنَّ أيَّ إنساٍن عادي ُمعرض ألن يجتاحه اليأس، وأن ال يتقبل مدى قسوة وإجحاف الحياة، يف هذه 

اللحظة بالذات، يأيت الدين ليُقدم بديلً غايًة يف القوة واإلغراء، البديل السحري يكمن يف الدعاء، الدعاء قد يحّول أسوأ 

التجارب وأشّدها قسوًة إىل نِعم ورحامت، بل قد يحّسسك الدين أن الدعاء يجعل املستحيل ممكًنا، يقول لك الدين أن 

كل ما عليك فعله هو اإلميان بالله، بل يذهب الدين إىل أبعد من ذلك فيُخربك أن عليك إحراز نقاٍط إيجابية مع الله 

) ما يسمى بالحسنات( عىل أمل أن تستفيد منها وقت املصائب واملحن، عليك أن تعمل كل ما من شأنه إرضاء اإلله: 

امتداحه وحمده يف كل حني، أداء الصلوات يف املساجد، التطوع بالصلوات لتشكر الله وقت الرخاء، التصّدق بأموالك 

لبناء املساجد، هداية أشخاص آخرين للدين، و الكثري الكثري من الواجبات. 

 املشكلة أن أي داعيٍة أو إماٍم متمكن قد يسد عليك عرشات القصص عن أشخاص جاؤوه غاضبني ألن الله مل يستجب 

لصلواتهم ومل يقف معهم يف أيام الشدة والقنوط، قد يأيت شخٌص متسائلً »مل تجاهل الله دعايئ وترك طفيل ميوت بني 

يدي؟ لقد كنت من رواد املساجد، أصيل الفروض والنوافل، وأحاول هداية الناس من حول، والتصّدق من حر مال، 

لقد بذلت كل ما يف وسعي ألكون مسلام صالحا« إن هذه العبارات تبدو صادقة ومرشوعة، فقبل كل شء لسنا إال 

برًشا ننتظر من أي علقٍة جيدٍة أن تكون مثمرة، أن أكون يف عونك وأن تكون يف عوين، تخيل صداقتك مع إنسان يحاول 

دامئا أن يأخذ منك وال يعطي شيئا باملقابل، التبدو هذه الصداقة واعدًة ألنك يوًما ما ستلجأ لهذا الصديق وستكتشف 

عندما يُدير لك ظهره كم كان شخًصا انتهازيًا واستغلليًا، ولهذا فكل املؤمنني يف مرحلٍة ما يصطدمون بإلٍه ال يقّدم لهم 

املساعدة املرجّوة وال يقف معهم يف أوقات الشدة دون أن يزودهم بأي تفسرياٍت مقنعٍة لهذا الغياب السلبي، فيلجأ 

املؤمن لإلمام لعلّه يغيثه ببعض الرشوحات، ولكنَّ إجابة اإلمام سترتاوح بني »الله أعلم« و »ال ميكن لعقلنا القارص فهم 

مراد الله وخطته الكربى لتحديد حياتنا ومصرينا«،.. رصاحة ال أستطيع تخيُّل مدى اإلحراج الذي يعاين منه اإلمام يف 

محاولة التربير والدفاع عن إله غري مخلص وغري ملتزم بأبسط أبجديات الصداقة؟
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يعيش امللحد نوٌع من السلم الداخيل ليقينه أن له يداً يف أغلب ما يحدث يف حياته، فهو يفعل ما بوسعه ويسّخر أقىص 

طاقاته ليجري األمور عىل النحو الذي يُريده ثم يتنّحى جانبا وضمريه مرتاح، هذا اإلحساس يسّهل عليه تقبل األمور 

يف حال ساءت األحداث، كام يسعده كونه يوظّف وقته وقدراته يف محاولة قلب األوضاع لصالحه عوض إضاعة الوقت 

والجهد يف أدعيٍة وابتهاالت ال طائل منها.

الدعاء كدليل عل وجود الله:
مواقف  عن  قصٍص  بسد  كلمهم  ويدعمون  الله،  وجود  عىل  برهان  صلواتهم  إجابَة  أن  املتدينني  من  الكثرُي  يّدعي   

استجيبت فيها دعواتهم، بالرغم من ذلك ال يوجد مؤمٌن واحٌد يستطيع اّدعاء أن كل دعواته كانت مجابة )أنظر إىل كل 

هؤالء املسلمني الذين يختتمون كل صلة بالدعاء عىل أمريكا وإرسائيل بالخراب والدمار...حتى وهم عىل جبل عرفات.. 

الله قد أصيب بالصمم(، إذا ما سألَت أحد  الله بأن يحّرر فلسطني لكن  حتى وهم متعلقون بأستار الكعبة يدعون 

املؤمنني ملَ ملْ يجب الله دعاءك؟ سيختار لك إحدى اإلجابات النموذجية التي حفظها الجميع عن ظهر قلب: »ال بد أن 

الله ميتحن صربنا«، »لحكمٍة ال يعلمها إال الله«، »إن األمور ال تحدث بهذه الطريقة فالله ال يغري ما بقوم حتى يغريوا 

ما بأنفسهم«، هنا بالذات يقع املسلم يف تناقٍض منطقٍي و عقيل.

 الصدع يكمن يف كون املؤمن ينسف نظريته 

عن كون الدعاء برهان عىل و جود الله قبل 

أن يُتم رشَحها، فهو يبدأ كلمه متحذلقا بأن 

استجابة الدعاة تثبت وجود رٍب سميعٍ بصري، 

ولكن هذا اإلثبات يفقد فعاليته إذا ما قلنا 

أن عدم استجابة الدعاء دليٌل مضاٌد لربهانه 

يف  االستمرار  وعوض  الله،  غياب  يؤكد  فهو 

يتناغم  شٍء  قول  ومحاولة  لربهانه  الوالء 

معه، يقفز املؤمن إىل القول بأن الله يفعل 

ما يشاء، وأن الله بحكمته وعلمه أدرى مبا 

هو يف صالحنا، بل قد يذهب املتدين أبعد 

من ذلك ليقول لك أن الله يّدخرها له ليوم 

القيامة...إذا كان الله ينفذ مخطّطاته بالرغم 

من الدعاء واإللحاح يف الطلب، فام الغرض 

من الدعاء يف املقام األول؟
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هناك من املؤمنني من يسلّح نفسه بحجٍج أكرث مكراً ودهاًء بخصوص هذه النقطة بالذات، فبدالً من االعرتاف بوجود 

خطأ منطقي يف الدليل املقدم، يلجأ البعض إىل القول بأن الشخص الداعي مل يكن يدعو بالحرارة املطلوبة، أو أنه مل يكرر 

دعاءه ومل ينطرح عىل عتبات الله باملسكنة والذل اللزمني، أو أن إميانه الضعيف وقلة يقينه ورجائه يف االستجابة حرماه 

القبول، هذا األسلوب املاكر يف إرجاع اللوم عىل الداعي بدل لوم اإلله ليس إال نوعاً من التعذيب النفيس واإلرهاب 

الذهني، ألن فيه إيحاءاً للناس بأن يعيشوا حياتهم وعقدة الذنب واتهام الذات تطاردهم.. وانظر إىل املسلمني وهم 

يعرتفون أن الله سلط عليهم الضعف والهوان بذنوبهم وركونهم للدنيا وتركهم الجهاد.... 

التأكيد عىل أن األحداث يف حياتنا تقّررها أفعالنا واختياراتنا باإلضافة إىل قوانني  بّد من  إلحادية ال   من وجهة نظٍر 

الطبيعة ورضباٍت من الحظ الجيد أو البائس، ولهذا فمعدل األشياء الجيدة والسيئة بالكاد ستتغري إن ترك أحدهم الدين 

وألحد، وإن كان هناك أي تغيري فهو كون امللحد يعتمد عىل نفسه كليًا يف تحقيق أمنياته وذلك ببذل أقىص املجهودات 

وتوظيف كل اإلمكانيات وعادة ما يكون مفعول هذه الوصفة قويًا كالسحر!

 ختاًما نورد أجمل ما كتب عبد الله القصيمي عن الدعاء: » إن الدعاء والصلة اتهام لله بليد، إنك إذا دعوت الله، 

فأنت طلبت منه أن يكون أو ال يكون.. إنك تطلب منه حينئذ أن يغري سلوكه، و منطقه وانفعاالته...إنك إذا صليت لله 

فقد رشوته لتؤثر يف أخلقه...فاملؤمنون العابدون قوٌم يريدون أن يؤثروا يف ذات الله، أو أن يصوغوا سلوكه، ألن الصلة 

والدعاء ليستا  إهانة لله فقط، وإمنا إفساٌد للداعي واملصيل، إنهام تقويٌة له عىل الرشوة وعىل نفي القوانني والعدالة، 

والذي يتعلم رشوة الله، و ينكر قوانني األشياء، هل ميكن أن يكون يف سلوكه أو تفكريه فاضلً أو ذكيًا؟«

رابط املقالة األصلية:

.http://sereneatheist.blogspot.com/200910//concept-of-prayer.html
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هل الله هو 
السبب األصيل 

لكل يشء؟

 يُعترب قانون السببية عند املتدينني من أقوى األدلّة عىل وجود الله، فهم يبنون عليه فرضيّتهم التي يرتاوح االستدالل 

عليها بني العقليّة و اإلميانيّة. ويعنينا يف هذه املحاورة النقدية فقط ما يتعلق بالعقل، ألن ما يتعلق باإلميان ال يعدو 

كونه تهيؤاٍت نفسية يقع حمل  التعامل معها بحرَفيٍّة وعلميٍة عىل عاتق أطباِء وعلامء النفس. 

سبباً،  ُمحَدٍث  لكل شء  »إن  التال:  املنوال  بالسببية عىل  استداللهم  يصوغوا  أن  عقلنيون  الّنصف  املتدينون  يحاول 

والكون ُمحدث، إذا له سبب، ذاك السبب هو الله«. تبدو هذه الجملة ذات قيمة منطقية كبرية فهي تنطلق من مقدمٍة 

أوىل ـ ُمتفق عليها نوعا ما ـ ثم مقدمة ثانية ـ ُمتفق عليها ـ ثم نتيجة سليمة ، لكن رغم ذلك حتى حني كنت مؤمنا 

ر باسم  كانت بساطتها هذه مقلقة بالنسبة ل ، هل بهذه البساطة االستداللية يحقُّ لنا أن نقتل ونذبح ونعاقب ونَهجِّ

الدين ؟!، هل تتضمن هذه الجملة كل ذلك املعنى وتلك القوة التي تعطينا »سببا« منطقيا كافيا لنصّدق كّل ما قيل 

يف ديٍن معنٍي مهام كان ذلك الدين ؟! للّنظر يف األسئلة السابقة اقرتحت 

عىل نفيس أن أقوم بتفكيك الجملة السحرية العظمى لدى املتدينني، وهو 

متاما ما سأستعرضه يف ما ييل من املقال.
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نوري الزياين

أّوال: إّن لكل شء ُمحدٍث سبباً ... حقاًّ؟! إن قانون السببية أصلً هو قانوٌن تجريبي وليس عقيل، أي أنه جزٌء مكتسٌب 

الفهم يف  العقلية كام يحاول بعض ضعاف  الثوابت  امللحظة واالستنتاج، وليس من  الطبيعية عن طريق  قوانني  من 

الفلسفة الرتويج له، فهو ليس مثل العمليات الحسابية املُدركة عن طريق العقل بشكلها املُطلق، ومادام تجريبيا فهو 

يقع تحت طائلة النسبية وخاضعا ملا سيكون عليه الشكل النهايئ لركام التجارب يف التاريخ البرشي القصري، عىل أنه ليس 

مطلقا، فكيف يتم استخدامه يف االستدالل عىل الله  الذي يصفه املتدينون باملطلق؟ إنَّ تقابل طرفني غري متجانسني وغري 

متكافئني يف معادلة يُعدُّ استحالًة رياضية! 

إذا أدخلنا قانون السببية يف السياق التجريبي، فإن التجريبية علّمتنا أّن التجارب املتكررة تعطي دامئاً نتائج متغرية ولو 

بشكٍل طفيف، تجربتنا األوىل مع الخلية أفهمتنا أنّها الجزء األصغر يف الكائن الحي، ثم أضافت تجربتنا الثانية أّن الجزء 

األصغر يف الخليّة هو الّنواة وهكذا، وال زالت التجارب تعطينا نتائج مختلفة حول الخلية كّل مرّة. كذلك شأن قانون 

السببية، لطاملا أخربنا أّن هناك إلها خارقا تدّخل بشكل مبارش ـ بيديه ـ وخلق األرض وجعل عليها سقفا من الشمع 

األزرق، وأنجب أطفاال جعلهم متخصصني يف مجاالت محّددة و ما إىل ذلك.  لقد أعطانا قانون السببية هذا الفهم 

»بسبب« اتّساع رقعة جهلنا مبا يحدث حولنا، لذلك أحدثنا تلك الفرضيات إرضاًء لتوقنا املعريف الطبيعي كبرش، ثم بدأ 

ذلك اإلله الخرايف ينسحب من حقل التجربة فاسحا املجال لألسباب املبارشة التي أعطاها لنا العلم، فام كان من املتدينني 

إاّل أن ظلّوا يتفرجون عىل العلم و ينتظرون توقّفه عند حدوٍد معينة، ليقوموا بوضع إشاراٍت لبداية حدود مملكة الله 

ـ أي ما هو مجهول عندنا ـ وظّل العلم يخرتق تلك اإلشارات ليُضيِّق مساحة مملكة الله، حتى بقي كل شء يتعلق 

بالسببية غامضا وغري مبارش بالنسبة للعقل العامل أو متوسط العلم، عىل عكس ما كانت عليه قدميا من الوضوح للعقل 

املغلف بالجهل .

 يف السياق التجريبي أيضا، يعلّمنا العلم أنّه: ليس كل حادٍث ناتٌج عن سبب واحٍد معنٍي، بل إن كل شء يحدث نتيجًة 

ملحصلة كم هائل من األسباب املتفرقة، وكلام ابتعدنا يف سلسلة السببية كلام تضخمت األسباب وكرثت وتشعبت وبدأت 

تختفي يف عامل املجهول، وال غرابة حينها أن يّدعي مؤمن أو رجل دين أن ما نجهله من أسباٍب طبيعية وعلمية ليس 

سوى الله، فالله حسب فهمي يوجد دامئا حيث الفضاءات املجهولة واملظلمة وال وجود له فيام أضاءته شمعة العلم، 

ما أريد الوصول إليه من اإلشارة السابقة بخصوص تعدد األسباب، أنّها تحطِّم الجملة املنطقية األوىل متاما فليس هناك 

سبٌب واحٌد ألي شء، ومن ثمَّ ال وجود لسبب واحد لكل شء، فاملنطق الريايض يفرض هنا أن دائرة األسباب تتسع 

ومن املستحيل منطقيا أن تتسع لتنتهي يف سلسلة االتساع تلك إىل سبب واحد. 
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هل الله هو السبب 
األصيل لكل يشء؟

نوري الزياين

 ثانيا: والكون ُمحَدث... كيف ذلك؟! إّن كل ما نعرفه عن نشأة الكون قليل جدا، ماّم يجعل الكثري من النظريات منطقية 

ومتساوية متاما، ال ميكن ترجيح إحداها عىل األخرى. الغالب أن هذا الكون الذي نعرفه اليوم أىت من انفجاٍر كبري بكل 

ما تحمل هذه العبارة من معاين، لكن من أين أىت هذا االنفجار؟! يف الوقت الذي يبذل فيه العلامء جهوداً كبريَة يف 

سرب أغوار ذلك اللغز الكبري متسلحني بالشك يف كل شء إال ما أثبته العلم، وبالتّخيل عن كل أفكاٍر مسبقة قد تشوش 

أمانتهم العلمية. يف الوقت نفسه، يتكئ رجال الدين عىل أرائكهم الوثرية يف كسل قائلني أن هذا االنفجار من فعل الله، 

متاما كام يف املايض حني كانوا يفسون الرعد والربق عىل نفس املنوال وحني كانوا يظنون أّن اإلنسان ُصنع من الطني يف 

السامء ودخل الجنة الخرافية. الحقيقُة أّن كّل ما نعلمه اليوم عن االنفجار الكبري هو ضخامة اللغز وتعقده، وضخامة 

الكون وتفاهة هذه األرض التي ال تعدو كونها حدثا عرضيا يف الكون شأنها شأن دخان سجائر رجل يف القاهرة مقارنًة 

بحصيلة التفاعلت النووية التي تحدث يف الشمس، أي أنها بل فائدة باملرة، غري أّن فيها أشخاصا ميّالنَي إىل تقديس 

الجهل، وجعِل إلههم دائم التنقل إىل النقاط املجهولة، و آخرين يعملون يف خدمة العقل والعلم.

إّن التعقيد الكبري الذي نلمسه مام يصلنا من معلومات نشأة الكون قد يراه بعض املتدينني دليل عىل وجود إله هو 

من صنعه بدقة، لكّنه يبقى تفسرياَ بسيطاَ وساذجاَ وتضليليّاَ، فقوانني الطبيعة هي التي صنعت التوازن داخل الكون 

وأنا عىل يقني أن هناك سائل سيسأل: ومن صنع قوانني الطبيعة؟! وهذا سؤاٌل أجهل اإلجابة عليه متاما، وال أوافق عىل 

طرحه كسؤاٍل منطقي، متاما كام يجهل كل رجال الدين اإلجابة عىل السؤال : من صنع الله؟! وال يوافقون عىل طرحه .

mol7id@ نوري الزياين .. عىل تويرت

َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اإلحْلاد ُقِل اإلحْلاد 
ِمْن أَْمِر َعْقلي َوَما ُأوتِيُتم مِّن الَعقِل 

ِإالَّ قَِلياًل.
صفحة العقل دين عل الفيسبوك

https://www.facebook.com/AlqlDyn
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Beautiful Mind
أرشيف املنتدى األم

الله فاسٌد أخالقًيا

فلنفرتض أوالً أن الله اإلبراهيمي موجود ...

إلٌه واحٌد خالق كل يشٍء ومالك كل يشٍء وقادٌر عل كل يشٍء ... إلخ، 

فلنعترب الله مثل الصفر الريايض ونفرتض وجوده من أجل السؤال التايل:

هل الله كائٌن أخالقٌي؟ 

هل لديه معايريٌ أخالقيٌة يلتزم بها؟
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أرشيف املنتدى األم
الله فاسٌد أخالقًيا

الشائع أن الله هو من اخرتع األخالق وألزم بها البرش وسُيحاكمهم جميًعا وفًقا لها، لكن لو كان هذا صحيًحا فمن حّق 

كل برشٍي أن يسأل :هل هذا الله عل خلٍق قويم لك يكون َحكاًم عل كل البرشية فُيدخل الجّنة من يشاء ويُدخل 

جهّنم من يشاء؟

فإن مل يكن كذلك ال يكون هناك أيُّ أساٍس أو منطٍق ليُحاكم كل الناس عرب العصور وهو منحٌل أو فاسٌد أخالقًيا، لكن 

لألسف تلك هي الحقيقة : الله فاسٌد أخالقًيا وبالتايل ال يحّق له محاكمة أحد، هو متحلٌل أخالقًيا وال يردعه رادٌع أو 

منطٌق أو أخالق ...

كائٌن مزاجٌي متقلٌب هوايٌئ ال يهتّم برتبية الناس أو تهذيبهم بقدر ما يهتّم بتفخيم ذاته وتعظيم نفسه أمام مخلوقاته، 

والقرآن(،  واإلنجيل  )التوراة  مقدسًة  املدعّوة  االبراهيمية  الكتب  ف  ومذكورٌة  كثريٌة  األخالقية  مصائبه  واألمثلة عل 

وهكذا فإن كل من يتخذ الله مثالً أعل له سيشعر بإحباٍط قاتل.

أقول ذلك ألن شخصية الله كام رسمها لنا أدباء الكتب املدعّوة مقدسًة شخصيٌة نرجسيٌة جًدا وسيكوباتية؛ فهو يأمر 

مبا ال يفعل ويُحاسب الناس ف شموخٍ دون حسيٍب له أو رقيٍب عليه.

مثالً هناك قاعدٌة منطقيٌة تقول أن الُسلطة مفسدٌة وأن الُسلطة املُطلقة مفسدٌة مطلقٌة وهذا يعني أن شخًصا مثل 

الله لديه كل الحرية لفعل أي يشٍء يخطر عل باله، سيكون أكرث من يتعرّض لإلفساد. ..الفكرة محتاجٌة لتوضيحٍ أكرث..

لو تخّيل كل واحٍد منا أنه امتلك »طاقية اإلخفاء« فيستطيع أن يختفي ويذهب ألي مكاٍن دون أن يراه أحد، ماذا 

سيفعل بهذة القدرة الخارقة ؟

أتصّور أن هناك من سيسق بنكًا مستغالً اختفائه ..

وآخٌر قد يتلّصص عل الفتيات أو حتى يغتصبهّن ..

وآخٌر سينتقم من أعدائه رّش إنتقام ..

Beautiful Mind
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أرشيف املنتدى األم
الله فاسٌد أخالقًيا

لكن فقط الشخص األخالقي هو من سيستغّل تلك القدرة ف اللهو الذي ال يُؤذي أحًدا ورمبا لفعل بعض الخري أيًضا. 

نحن هنا نتحّدث عن قدرٍة واحدٍة بسيطًة مثل القدرة عل اإلختفاء فام بالنا مبن ميتلك كل القدرات وكل الحريات وكل 

الُسلطات التي ميتلكها الله ...لك يفهم املرء مثل هذه الحالة عليه أن يتخّيل إنسانًا هبطت عليه قدرات الله فجأة، 

فراح يقتل ويستعبد الناس ويظلم ويُؤذي بغري ضابٍط وال رابط،.هذا هو الله اإلبراهيمي ..

قاتل أنفٍس واألمثلة كثريٌة أبسطها الطوفان العظيم وسدوم وعمورة وغريها كثري...وال أفهم كيف ميكن لله أن يكون 

فوق املعايري والقيم األخالقية فيأمر الناس أن ال تقتل بعض األحيان بينام يُبيح لنفسه أن يقتل كل حنٍي، أليس من 

األوىل أن يكون الله قدوًة لكل البرش فال يقتل أي شخٍص أو يأخذ روح أي شخٍص، ملاذا يأمرنا بأاّل نقتل بينام هو يقتل 

بكل بساطٍة ملجرد أنه يستطيع ذلك؟

شخصية سوبرمان التي تّم اخرتاعها ف العرص الحديث تعكس قياًم أفضل من الشخصية القدمية لإلنسان الخارق ) الله 

(، فسوبرمان ال يقتل أبًدا، سوبرمان ف القصص املصورة شخٌص أخالقٌي ألنه ال يقتل رغم قدرته الخارقة عل القتل، 

بعكس الله الذي يقتل كام يحلو له وبذلك يكون فاسٌد أخالقًيا. الله يتعامل مع قدراته الضخمة وكأنه ُمحَدُث ُسلطٍة، 

وكأنه كان شخًصا حقريًا نبتت له قدراُت خارقٌة فجأة فكان أول ما يطلبه من الناس هو أن يسجدوا له.

خلق الناس ليعبدوه ... ياله من حقري.

Beautiful Mind

مبتاهة  شبيهٌة  حياًة  لهم  يخلق 

نهايتني،  آخرها  ف  ويضع  الفأر 

فٌخ  واألخرى  جنب  قطعة  واحدٌة 

للفرئان، ثّم يجلس ليتفّرج،  أظن 

يخرتع  شخًصا  أن  الواضح  من 

فيه  ويؤذي  ويؤمل  لُيعّذب  مكانًا 

عن  يكون  ما  أبعد  لهو  معارضيه 

اخرتعوا  البرش  األخالقي،  الشخص 

التهذيب  أجل  من  السجن: 

ألغوا  البرش  واإلصالح،  والتأديب 

عقوبة اإلعدام ف الكثري من دول 

يفهمون  البرش  املتحرض،  العامل 

معنى الرتبية والتهذيب بأكرث ماّم 

يفهمها الله الفاسد املنحل أخالقًيا.
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أرشيف املنتدى األم
الله فاسٌد أخالقًيا

فالله املهووس بقوته لحّد الجنون يأمر الناس بأشياٍء غري منطقيٍة ويستعبدهم ويُّذلهم ثّم يحاسبهم بعد ذلك ويرميهم 

ف جهنم وكأنهم حطٌب أو نفايات، ثّم ميارس دعايًة سخيفًة ف مدح نفسه وتلميع صورته ويُعطي الجوائز ملن يُنافقه 

ويتغّنى بنعمه، أنا ال أعرف كيف مُيكن للناس أن يتعّبدوا لشخصيٍة أقل ما مُيكن أن توصف به، أنها غري محرتمٍة بهذا 

الشكل.

وكيف مُيكن أن يُربّر مثالً أمره إلبراهيم بذبح ابنه؟

كيف مُيكن أن يربّر أمره لبني إرسائيل بذبح أعدائهم؟

كيف مُيكن أن يربّر أمره للمسلمني بإرهاب الناس وإذاللهم؟

يقتل ويُحرّض عل القتل والقتال، إلٌه هذا أم بلطجٌي سيكوبايت ؟!!

أنا لن أتعّبد ألفاق فضالً عن أن العبادة ال تليق بإنساٍن أصالً، يجب أن نتخلّص من الرّق والعبودية لله كام تخلّصت 

البرشية منها للرجال البيض، لكن ف الواقع الرجال البيض هم من ترّفعوا عن استعباد الناس وأقّروا باملساواة، أما الله 

فيأىب أن يجلس وسط مخلوقاته أو يتساوى بهم ببعض التواضع، طبًعا فالتواضع ليس إحدى الفضائل اإللهية بل التكرب 

اإللهي اللعني، هذا باإلضافة للمكر والرضر واإليذاء وغريه كثري ...

بإختصار الله هو إلٌه بقدراته وليس إلًها بأخالقه، إلٌه ال يُرشّف األلوهية وكأنّه فأٌر دميٌم يستطيع الطريان والتخفي، 

والدناءة وسوء  الوحشية  بل  األخالق  األطفال مكارم  تُعلّم  ال  فاشلة  كرتونيٌة  فالله ف حقيقته هو شخصيٌة  وهكذا 

استغالل الُسلطات والحريات.

عزيزي الطفل:
ماذا ستفعل للناس لو كنت خالق الكون؟

هل ستخلق مالئكًة أم شياطيًنا؟ هل ستخلق جنًة أم جحياًم؟ هل ستخلق الخري أم الرش؟

هل ستقتل مثل الله أم ستكون أخالقًيا مثل سوبرمان؟

هل ستكون ُمحًبا لألطفال مثل سانتا كلوز أو ُمبيًدا لألطفال مثل الله؟

أعتقد أننا نحتاج لرقابٍة  تنع األطفال من مشاهدة أو التعرّض ألي هراٍء ديني ميدح الله الوحيش الفاسد بأي شكٍل 

من األشكال.

نعم لدونالد دك ... ال لله.

نعم لتوم أند جريي ... ال لله والشيطان.

فلُنعلّم أطفالنا قياًم أخالقيًة أفضل من التي يُعلّمها الله، فنحن ال نريدهم فاسدون وُمنحلُّون عل أي حال.

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

مبنيٌة  رقميٌة  مجلٌة  العرب  امللحدين  مجّلة 
سياسي؛  توّجٍه  أّي  تتبنّى  وال  فرديٍة؛  بجهودٍ 
اختالف  على  امللحدين  أفكار  نشر  هدفها 

توّجهاتهم وانتماءاتهم بحرّيٍة كاملٍة.

املطروحة  واملواضيع  والرسومات  املعلومات 
تُعتبر مسؤولية أصحابها من الناحية األدبية 
وناحية حقوق النشر وحفظ امللكية الفكرية.

مجلة  مجموعة  أعضاء  من  هم  الناشرون 
امللحدين  الكّتاب  من  أو  العرب،  امللحدين 
اإلذن  ألخذ  معهم  التواصل  متّ  ممّن  والالدينّي 

بالنشر .

العاّمة،  لألخالق  مناٍف  ماهو  كل  نشر  ُينع 
وكذلك التحريض أو التصريحات العنصرية.

مناسًبا  تراه  ما  نشر  في  احلقّ  التحرير  لهيئة 
من املواضيع املوجودة في مجموعة اجمللة على 
الفيس بوك ، فنشر أّي موضوٍع ضمنها يُعتبر 

تفويضاً للمجّلة بنشره.

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

البريد اإللكتروني
el7ad.organisation@gmail.com

magazine@arabatheistbroadcasting.org


