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كلمة تحرير املجلة  فريق التحرير 
املشارك يف هذا العدد

رئيس التحرير
Gaia Athiest

أعضاء هيئة التحرير وبناء املجلة

بــدأت مجلتنــا مســرتها منــذ أربــع ســنوات، بفكــرٍة مقرتحــٍة 

مــن الزميــل عــادل أحمــد لتوثيــق كتابــات امللحديــن العــرب 

وأرشــفة هــذه املرحلــة املهمــة مــن تاريــخ مجتمعاتنــا 

لألجيــال القادمــة، لرفــع صــوت امللحديــن ولتكــون منربهــم 

ــا  ــة التــي تحيــط بن ــة الديني ــة الدوغامئي يف مواجهــة الدعاي

مــن كل جانــب، ومبعاونــة األصدقــاء جــون ســيلفر وفينــوس 

صفــوري وســمر ســامي وغرهــم، تم إصــدار العــدد األول يف 

12-12-2012، ومــن وقتهــا كــربُت املجلــة وازدادت كوادرهــا 

وانتــرشت لتكــون أول مجلــٍة عربيــٍة إلحاديــة، وعــىل الرغــم 

ــة  ــا، فمجل ــه هويّته ــمها إال أن ــض الس ــادات البع ــن انتق م

امللحديــن العــرب لــن تكــون لهــا هويتهــا املميــزة إن كانــت 

تحــت اســٍم آخــر، نعــم نحــن محتاجــون للترصيــح بإلحادنــا 

وللجــرأة يف طرحنــا، هــذه مســؤوليتنا التــي إن مل نقــم بهــا 

لــن يقــوم بهــا أحــٌد آخــر!
املشــاركون يف املجلــة تنّوعــوا عــىل مــّر هــذه الســنني، 

اســتضفنا املســلم والعلــامين وامللحــد والقــرآين، ونرشنــا 

مقــاالٍت للملحديــن وغــر امللحديــن، فــام يهّمنــا هــو نــرش 

ــه،  ــدات صاحب ــن معتق ــر ع ــّض النظ ــري بغ ــر التنوي الفك

وهدفنــا يف النهايــة هــو حريــة العقيــدة والعيــش للجميــع، 

فكانــت مقاالتنــا متنوعــًة ولكــن كلهــا تصــب يف نفــس 

ــاه. االتج

هنــاك مــن شــارك معنــا باســمه وصورتــه، وهنــاك من شــارك 

باســٍم وصــورٍة وهميــة، كٌل حســب ظروفــه ومتطلبــات 

ســامته، ألن الشــهرة ليســت هــي الهــدف هنــا بقــدر نــرش 

الفكــرة، خلــف هــذه األســامء فكــرٌة والفكــرة ال متــوت.
مجلتنــا بــدأت واســتمرت كعمــٍل تطوعــٍي وســتبقى كذلــك، 

ــه،  ــٍم موّج ــادي، وال أي دع ــٍد م ــه أي عائ ــن ورائ ــد م ال نري

John Silver

الغراب الحكيم

Alia›a Damascéne

غيث جابري

Ali Alnajafi

أسامة البني )الوراق(

Abdu Alsafrani

Zorba Zad

RoRo Evil-Girl

Raghed Rustom

Antoine Tannous

X.AHTOHOB

Liza Paloulian

Maya Aljundy

Johnny Adams

نحــن أحــرار أنفســنا، مجلتنــا مــرشوٌع تنويــرٌي يســتمر رغــم 

ــذ  ــة من ــىل املجل ــل ع ــدأوا العم ــن ب ــخاص، فم ــر األش تغ

أربــع ســنواٍت ليســوا هــم نفســهم الذيــن يعملــون عليهــا 

اليــوم، الدمــاء تتجــّدد باســتمراٍر والكــوادر تتغــر فالعمــل 

التطوعــي كالنهــر الجــاري يجــّدد نفســه بنفســه.
تحياتنــا العطــرة لــكل مــن شــاركنا يف هــذا العمــل الراقــي 

عــىل مــّر هــذه الســنني، تحيًة لــكل الشــباب والصبايــا الذين 

أخــذوا مــن وقتهــم وجهدهــم ال لــيٍء، إال للمســاهمة 

بنــرش التنويــر، تحيــًة لزمائنــا الذيــن غابــوا عنــا، تحيــًة لــكل 

مــن ســينضم لنــا، تحيــًة لصديقنــا جــون ســيلفر الــذي أخــذه 

املــوت منــا، ولكــن كلامتــه وبصامتــه ســتبقى إىل األبــد.

ــم  ــاٍم وأنت ــم، كل ع ــف توّجهاته ــا مبختل ــكل قرّائن ــًة ل تحي

ــر. بخ

 أربع سنواٍت ونستمر :( 

Gaia Atheist
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عقدة اإلسام واملسلمني 
من العلامنيّة 

د.عبد العزيز القناعي 

من  طويٍل  زمٍن  منذ  متعّقدٌة  أّمٌة  واملسلمون  اإلسام 

العلامنيّة، وهذا ال يحتاج ألّي دليٍل علمّي، فالواقع السيايّس 

تشهد  والجديد،  القديم  والتاريخ  الدينيّة  واملحاكامت 

املوقف  وهذا  الرجعّي...  املسار  هذا  عىل  وبقّوٍة  جميًعا 

العدايّئ حدث منذ أيّام عرص النهضة العربيّة، وانتقال فكر 

عرص  بدايات  مع  اإلنسان  وحقوق  والحريّات  العلامنيّة 

إىل  وثقافيٍّة  تعليميٍّة  رحاٍت  بعد  األوىل  العربيّة  النهضة 

الحدايّث  الفكر  ذلك  فشل حاميل  النتيجة  وكانت  الغرب، 

مثل طه حسني وسامة موىس ومحّمد عبده ورشيد رضا 

واألفغايّن والطهطاوي وغرهم يف إصاح اإلسام أو تجديده، 

يف  وجهودهم  فكرهم  وعصارة  تجاربهم  قّدموا  أن  بعد 

وقبل  لكن  العربيّة.  والشعوب  األنظمة  وتنوير  تثقيف 

اإلجابة عىل السؤال: ملاذا اإلسام واملسلمون يهاجمون أو 

يخافون أو يكّفرون العلامنيّة؟ 

أو: ملاذا يحملون عقدًة نفسيًة تأّصلت يف العقل والتفكر 

أنها  أو  وإلحاٌد  كفٌر  العلامنيّة  بأّن  والاشعور  الباطنيّني 

تحارب اإلسام واملسلمني...؟؟ 

عدائيًّة  حالًة  تعيش  فعًا  األديان  هل  نناقش:  أن  علينا 

الحريّات  مع  والفكريّة  والعقائديّة  الفقهيّة  بُنيتها  يف 

والتعّددية؟ وهل تعاين من هذا اللبس أو أنّها ال تستوعب 

يف نصوصها الدينيّة معنى وقيم التعايش؟  

يف الواقع إّن كل األديان السامويّة واألرضيّة تحمل غالبًا يف 

أدبيّاتها قيم الخر واملحبّة والعدل والسام، وهي بالتايل 

الحداثيّة العرصيّة يف منظومة حقوق  القيم  تتامهى مع 

أخرى،  ناحيٍة  من  أيًضا  ولكن  األنوار...  وفلسفة  اإلنسان 

حقيقة  ونواجه  نعرتف  أن  هذا،  مقالنا  يف  األهّم  وهي 

والحريات  املحبة  قيم  من  تحمله  ما  بقْدر  األديان  أّن 
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 عقدة اإلسام واملسلمني من العلامنية

والتعايش، تحمل وبنفس نصوصها الدينيّة قيم العدائيّة والكراهية 

اليوم  والعامليّة  التاريخيّة  األزمة  لّب  هي  القيم  وهذه  والتكفر، 

يف صناعة اإلرهاب الدينّي ومحاربة التطّور والعلامنية، وما تفّرع 

عنهام من حريّة الرأي واالعتقاد وحريّة الجسد وحقوق املختلِف. 

الوحيد  الدين  كونه  الديانات  من  اإلسام عىل غره  يتفّوق  ولكن 

قيام  ويف  والعداء،  والكراهية  التكفر  قيم  بتقديس  استمر  الذي 

وتدافع  تدعو  فقهيٍّة  ومؤّسساٍت  دينيٍّة  وأنظمٍة  إساميٍّة  تيّاراٍت 

وتفتي بهذه القيم باعتبار أنها قيٌم صالحٌة لكل زماٍن ومكان. 

العنيف  أّن غالبيّة األديان األخرى قد تخلّصت من تراثها  يف حني 

أو  بإلغائها  إّما  املختلف، وذلك  قتال اآلخر  إىل  الداعية  ونصوصها 

بتعطيلها بعد أن خاضوا يف فلسفة األديان وتأثرها عىل شعوبهم 

الجهل  من  جداريّاٍت  تشكيل  يف  الدين  وأرضار  ومجتمعاتهم، 

والتخلّف والحروب املذهبيّة، فتوّصلوا ايل أّن اإلنسان والعقل والقانون هم أساس التقّدم واملحافظة عىل اإلرث البرشّي 

من التايش والجمود واالنهيار، فظهرت بعدها فلسفة الحداثة الفكريّة والعلميّة وما تفّرع عنهام اليوم من مجاالت 

التقّدم واإلنسانيّة واملواثيق الدوليّة للدفاع عن اإلنسان واألطفال ومنع الحروب ونرش ثقافة السام. إًذا، يخاف اإلسام 

مبؤّسساته، ويخاف املسلم من العلامنيّة ألنها: 

* تلغي الوصاية الدينيّة عىل الذات وهي التي يرفضها اإلسام متاًما باعتباره مملوكًا لله. 

* تخلق اإلنسان الحّر، بينام اإلسام مازال قامئًا عىل أّن اإلنسان غر حرٍّ متاًما إمنا ُمستعبٌد لله. 

ا، بينام اإلسام يقوم عىل الحاكميّة والخافة ونرش اإلسام يف العامل كله.  * تجعل الدين شأنًا خاصًّ

* تقيم املجتمع الدستورّي، بينام اإلسام ال يعرتف سوى بالرشيعة وقوانينها وحدودها. 

وهذا ينقلنا إىل سؤاٍل أهّم ودامئًا ما يلقيه املسلم كُشبهٍة دامئٍة أو يتّهم به العلامنيّة، وهو: 

واملذاهب عىل حّل  الديانات  بقيّة  تحديًدا ويرتك  اإلسام  واإلساميّة  العربيّة  العلاميّن يف مجتمعاتنا  ينتقد  غالبًا  ملاذا 

شعرها »كام يُقال« ، دون نقد، وخصوًصا أّن فلسفة العلامنيّة ال تحمل موقًفا عدائيًّا من األديان، بل تحرتم وتدافع عن 

ا؟  وجود كل املعتقدات واألفكار املُقّدسة باعتبارها شأنًا خاصًّ
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يف رأيي يعود هذا لعّدة أسباب: 

أّواًل: اإلسام هو دين الغالبيّة الُعظمى من سّكان الدول العربيّة واإلساميّة وهو من ميتلك يف أدبيّاته فكرة إنشاء دولٍة 
دستورها الدين وتطبيق الحدود وقمع الحريّات، وتحجيب املرأة والجهاد يف سبيل الله وتغير املُنكر باليد، يف حني أّن 

املسيحيّني العرب وبقيّة الديانات أقلّيات... 

القانون،  بقّوة  األقلّية املسيحيّة ضمن حقوٍق تُعطى وليست حقوقًا ُمكتسبًة  املثال، تعيش  الكويت عىل سبيل  ففي 

فالكنائس ال تُبنى إاّل مبوافقٍة حكوميٍّة صعبٍة ووفق رشوٍط تعجيزيّة، وال يحّق ألبنائها الرتّشح ملجلس األُّمة، ناهيك عن 

العلامنينّي وامللحدين الذين ال يستطيعون إشهار أفكارهم خوفًا من رقابة املجتمع واملؤّسسات الدينيّة التي تدفع إىل 

محاسبتهم عندما يتناولون اإلسام بالنقد واملحاسبة أو يعلنون عن أفكارهم بكل رصاحة. 

إذن، علّو صوت اإلسام هو ما يجعل املرشوع اإلسامّي يحمل الصوت األقوى ألنه صاحب املؤيّدين األكرث عدًدا وصاحب 

الفرص األكرث حظًّا للتطبيق. 

ثانًيا: جعُل اإلسام ديًنا ودولًة، هو أمٌر غر عادٍل متاًما، حيث أّن أكرث الفئات املترّضرة من تطبيق فكرة دولة الرشيعة 
والخافة هم البرش الذين ال يريدون تطبيق الرشيعة ألنها ال تائم تطلّعاتهم مثل امللحدين والادينينّي وأصحاب األديان 

املغايرة وكثرٍ من املسلمني الذين ال يشاركون الغالبيّة يف إميانهم وُمعتقداتهم. 

ثالًثا: علامينٌّ من أصوٍل مسلمة، هل يُطلب منه أن يهاجم بوذا أو من يعبد البقر أو من يؤمن باملسيح ويرتك اإلسام 
الذي يُعترب هويّته، وهو األعلم من غره بأزمة اإلسام!؟ 

العلامنيّة جدار حاميٍة  الادينيّني يف مجتمعاتنا من أصوٍل مسلمٍة وغالبًا ما يتّخذون من  أو  امللحدين  رابًعا: أغلب 
لهم ألنها تحمي كل األفكار واملعتقدات الدينيّة والادينيّة، لذا فمن الطبيعّي لهم أنّهم عند انتقادهم للدين، أن يكون 

تركيزهم عىل عقيدتهم السابقة التي يعتقدون أنها سبب تأّخر الباد والعباد. 

فمثلام يهاجم امللحدون يف أوروبا وأمركا املسيحيّة واليهوديّة ألنهام الديانتان األكرث انتشاًرا هناك وكونهام ديانتيهام 

السابقتني، نجد متاًما ذات األمر يف مجتمعاتنا العربيّة واإلساميّة. 

خامًسا: األديان األخرى مل نَر أو نسمع أو نشاهد بأنها قتلت إنسانًا باسم املسيح أو باسم يهوذا أو باسم زرادشت أو 
باسم بقرة. 

كام مل يتشّكل من تراثها تياراٌت سياسيٌّة أو جهاديٌّة تريد أن تفرض الدين عىل اآلخر املختلف. 

إًذا ما هي األزمة التي خلقها اإلسام من العلامنيّة عىل املواطن املسلم؟ 

إنها عىل املستوى النفيّس وهي األكرث رضًرا وتأثرًا وتوارثًا، بعد أن نعلم أّن اإلسام يشّكل شخصيّة املسلم وينظّم حياته 

اليوميّة وطبيعة عاقته مع اآلخرين. 

فهل يجعل اإلسام املسلم إنسانًا سويًّا منتًجا ومساملًا؟ 

أم يخلق إنسانًا آليًّا يترصّف بشكٍل ميكانييكٍّ غر عقاينٍّ ال يجيد سوى تقليد األوامر والنواهي؟  
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 عقدة اإلسام واملسلمني من العلامنية

سنعلم هذا بعد معرفتنا بأّن الحالة النفسيّة صنعت التايل: 

* عقدة األخاق واالنحال والحريّات، حيث يعيش املسلم يف دّوامٍة كبرٍة من الخوف والرعب من أّي تجاوٍز حتى 
ال يسقط يف دائرة الحرام واالنحال وإن كان ترصّفه يخالف طبيعة البرش، فاملهّم أن يسمع ويطيع رغاًم عن فطرته 

البرشيّة، فكل ما جاء به الدين خٌر وكل ما نهى عنه هو رّش. بينام الواقع اليوم أثبت عكس ذلك متاًما بتطّور منظومة 

األخاق ورفض ما جاءت به بعض التعاليم الدينيّة من غزٍو وسبٍي ورجٍم لرضرها عىل اإلنسان واملجتمع. 

* عقدة حكم الله، فمن يحكمنا ومن يدير مجتمعاتنا؟ وهل نحن فعًا منلك القدرة عىل إدارة شؤون الحياة؟ أم نحن 
مجرّد برٍش ال ندرك وال نفهم الحياة؟ 

* عقدة اآلخر املختلف، حيث ما يزال اليهودّي واملسيحّي وكل من ال يؤمن باإلسام كافرًا نجًسا ال يجوز الرتّحم عليه 
أو مصاهرته أو حتى احرتامه كام جاء يف بعض أدبيّات الرتاث اإلسامّي، وهو ما شّكل حالًة نفسيًّة ُمتوارثًة من كراهيّة 

وتكفر اآلخر املختلف ظلّت إىل اليوم فاعلًة ونشطًة ومرعبًة. 

* عقدة تداول الحكم، بحيث ما يزال املسلم يعتقد بوعيه أنه إنساٌن قارٌص وغر مدرٍك للمستقبل وال يفهم الحكمة 
الغائبة عنه أبديًّا، ولهذا فهو يركن إىل الله ومؤسساته عىل األرض وكهنة الدين ألنهم ميثّلون حلقة الوصل بينه وبني 

الحاكم األعىل. 

أمام هذا الواقع، هل علينا أن نفهمه ونخرج من حالة الجمود والتخلّف؟ 

أم نستمّر بالكذب والنفاق واالّدعاء بأّن كّل يشٍء عىل ما يُرام وال يوجد خاٌف بني اإلسام والعلامنيّة وأّن املسلم يستطيع 

أن يحكم بالدين وكل أموره ستكون ممتازًة وسوف تحّل الربكة واملعجزات مع أّول تطبيٍق للرشيعة وكأّن تجارب 1400 

سنٍة من الحروب والكراهية وتفريخ املذاهب والقتلة واللصوص مل تكفيهم ملعرفة فشلهم الحقيقّي.
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Matheos Harison

1- التفاضل الباغي: تدّرٌج يف املراتب بينام ينبغي 

للمعجزة أن تتبع قانون “الكل أو اليشء”. 

2- محدودية التحدي: زمانًا ومكانًا تؤكد المعقولية 

توجيهه لكل زماٍن ومكان. 

3- ذاتية التقييم األديب: تتعارض مع وجوب كون 

املعجزة ذات طابعٍ موضوعي. 

4- تأثر الزمن: صقلته املحاريب 

)كذلك قالها أبو العاء املعّري وانظر االقتباس 

منه يف املوضوع( وارتبط بالعواطف وورّث 

وحدة مزايا اللغة القدمية. 

5- ُحكم أهل اللغة: كافرهم ومسلمهم 

بأنه ال يتميز عن قول البرش. 

اإلجهاز عىل شبهة اإلعجاز 
يف أساطري الحجاز 

الحلقة الثامنة: 
عرشة أسباٍب تجعل اإلعجاز الباغي يف القرآن وهاًم.
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اإلجهاز عىل شبهة اإلعجاز يف أساطري الحجاز. 

6- التفاوت الواضح لباغة آيات القرآن: حتى انحطاط بعضها وتسافله. 

7- كونه املثال االبتدايئ: وكونه ذا طابعٍ شخيٍص محال التقليد. 

8- عدم جاء املعاين: واالختاف فيها إىل اآلن، بينام الفصاحة هي اإلفصاح عن املعنى. 

9- عيوٌب باغيٌة تقليدية:ٌ وسقطاٌت لغويٌة ومنطقيٌة يف عبارات القرآن تؤكّد برشيته. 

10- متازمة املوهوب/العبقري savant syndrome: تفرس التفوق الكبر طبيعيًا. 

1- التفوق البالغي ال يتبع قانون »الكل أو ال يشء«:

للمعجزة تعريفان فهي إما إنجاز الذي يعجز سائر الناس عن القيام به، أو هي الحدث الخارق لنواميس الطبيعة 

فيكون بذلك دااًل عىل ما وراء الطبيعة. املعجزة بالتعريف األول تفّوٌق ليس بالرضورة دليًا عىل خرق للطبيعة، فذلك 

االستدالل يصلح فقط مام يتبع قانون الكل أو ال يشء، وال معنى له يف أمٍر يتضمن درجاٍت من القدرة. 

 يف حالة قوانني الطبيعة إما ميكنك تجاوزها قطًعا أو ال ميكنك أبًدا، يتم إفحام منافسيك بأنك تفعل شيئًا ال ميكنهم 

من حيث املبدأ مجاراته، ال أحد يكرس قوانني الطبيعة إال أنت فقط من يفعل، وفوق ذلك، تفعله بإقناٍع واستمراٍر 

يتجاوز مستوى الشبهات. أما يف حالة األدب فالجودة متدرجٌة، فهناك الرديء واملتوسط وما حوله، والجيد واألجود، 

والبديع العايل. ال معنى الدعاء خرق الطبيعة من قبل األعىل ألنه حتاًم يكون هناك أعىل، عىل األقل يف أغراٍض بعينها 

من األدب. 

 فلو فرضنا أفضلية القرآن يف القصص والتأمل الوعظي والرتغيب والرتهيب، ملا ُعّد ذلك دليًا عىل إلهيته أكرث من 

دليل إلهية إلياذة هومر الذي أجمع اليونان وسائر نقاد األدب اليوناين: أنها قمة الباغة اليونانية)1(، أي أن ظاهرة 

النص الذي فاق منافسيه، يف ذاتها، ال تشكِّل دليًا عىل خرٍق للطبيعة، وميكن بل يجب تفسرها- إذا كانت صحيحًة - 

تفسرًا طبيعيًا. 

2- محدودية التحدي زمانًا ومكانًا:

القرآن تحدى العرب دون سائر العاملني )أن يأتو مبثله( وتجد اللغة العربية اآلن بعد توّسعها أضعافًا مضاعفًة يتحدثها 

%8 فقط من سكان العامل!، كام العرب اآلن فُصحاهم ليست فُصحى القرآن، فالتحدي كان له معنًى للعرب القدامى 

فقط. وكام أسلفنا القرآن محدوٌد يف األغراض األدبية )ليس فيه الغزل عىل سبيل املثال( فكيف ميكن أن يكون 

التفاضل يف بعض أغراض األدب يف لغة ِقلٍّة من سكان العامل القديم معجزًة أصًا؟ بَلَْه معجزة للعامل كله قدميًا وحديثًا؟

1- االلياذة واألوديسة ، ترجمة سليامن البستاين. طبعة كلامت عربية 2011 صـ55
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اإلجهاز عىل شبهة اإلعجاز يف أساطري الحجاز. 

وكام مّر بك فكل لغات العامل يوجد بني أدبائها من هو أفضل من باقي 

األدباء، ألن كون املقدرة األدبية املتدرجة يحتم ذلك. فلو ألّهنا كّل 

متفرٍِّد يف فرٍع من فروع األدب لعبدنا برًشا كثرًا. 

فهل القرآن أفضل أم اإللياذة؟ ال معنى للسؤال الختاف اللغة واختاف 

الغرض األديب، وكذلك سؤال إن كان القرآن أفضل أم معلقة عمرو بن 

كلثوم أو امرؤ القيس؟ ال معنى الختاف الغرض األديب ونوع النظم. 

تخيل أن يطرق بابك جيٌش من بعض باد الصني يدعوك لتؤمن بكتابهم 

املقدس يف خال ثاثة أياٍم وإال استباحوك. وذلك للسبب األوحد أن 

الجودة األدبية لنص هذا الكتاب تفوق سائر ما يستطيعه األدباء 

املحليون الصينيون، مام يجعله معجزًة للعاملني. وأنه إن اعرتضت عىل 

ذلك فأِت مبثله بالصينية إن استطعت وإال فا تكونّن من املعرتضني. 

سخافة!

3- ذاتية التقييم األديب:

 املعجزة تأيت فقط مام هو موضوعٌي ومستقٌل ال يختلف من شخص لسواه. يف األدب األمر ليس كذلك. يف الُحكم عىل 

األدب درجٌة كبرٌة من الذاتية والذوق الشخيص، فكيف ميكنك أن تلوم أحًدا إن قال: إن يف القرآن من رديء األدب؟ 

ال متلك عندئٍذ إىل اتهام النيات والرسائر، لكن أّن لك أن تشّق عن القلوب؟ فامذا إًذا - يجب أن نسأل- قد ألجأ الله 

إىل هذه املنطقة الشائكة ليك يضع معجزته؟ أعجز أن ينزل عليهم من السامء آيًة فتظل أعناقهم لها خاضعة؟ ملاذا ال 

يلجأ الله إىل معجزٍة موضوعية؟

4- تأثري الزمن: صقلته املحاريب سنيًنا واعتاد الناس عليه وورث مزايا اللغة القدمية:

 املأثورات األدبية تنضبط إيقاعيًا عرب العصور، ويصقلها مرور الزمن. كام قال أبو العاء املعري عندما ُسِئَل، لَِم أدبه 

دون القرآن باغًة قال: »مل تصقله املحاريب أربعمئة سنة«.)2( والقرآن قد حاز عىل أكرب عملية تجويٍد وترتيٍل ميكن 

أن تحوزها قطعٌة أدبية، فقد صارت تاوته علاًم مستقًا وكُرِّس إلنشاده وتحسينه آالف القارئني املختارين بأعذب 

األصوات. كام أنه حاز إميانيًا عىل املكانة العليا كمثاٍل للباغة وصار االقتباس منه واالقرتاب من أسلوبه مقياًسا. 

-2 سر أعام النباء - الطبقة الرابعة والعرشون - أبو العاء.
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 أيًضا قد أثبتت الدراسات الحديثة أن اإلنقياس واإلطراد واالنتظام هو ما يسبب الشعور بحاوة املوسيقى، والقرآن 

إذ يتكرر عىل املسامع كثرًا حاز ذلك، فالقدرة عىل التنبّؤ بالتاوة تُشِعر ببداهة اتساقها لهذا فاالعتياد علميًا، أحد 

األسباب الرئيسية للشعور بـ»حاوة القرآن«.)3( 

وإن أضفت إىل ذلك استدعاء القرآن بالسكينة من خال املواقف التي يرتبط بها يف الذهن، ومن خال محتواه 

الروحي الذي يرضب عىل وتٍر حساٍس بجانب االعتبار لوراثة القرآن للمميزات املوسيقية والبهاء التي تتمتع به اللغة 

العربية القدمية أيًضا - مزايا اختفت من لغة اليوم - اتضح لك أن التحدي مبعارضة القرآن ال معنى له يف ظّل كل تلك 

العوامل املضافة إىل جودة القرآن األصلية والتي ستكون غر متاحٍة ألي عمٍل أديٍب منافٍس ميكن إنتاجه اآلن. 

ميكن أن نرى ذلك من خال تأّمل اآليات التي كانت قرآنًا ثم نُِسخت تاوتها، ال تبدو لنا اليوم بنفس جودة اآليات 

التى بقيت يف منت القرآن، بل ال تبدو بنفس جودة بعض األدعية واالبتهاالت املأثورة. فأين الحاوة والطاوة يف قوله:

 ِمَن اللَّ« 
ً

َتََّة نََكال
ْ

يَْخُة فَارُْجُوُهَما ال يُْخ َوالَشّ  »الَشّ
اآلية املنسوخ تاوتها من القرآن؟ ال تنَس أن الصحابة كانوا يتلون هذه اآلية لسنوات ويَُعّدونها من اإلعجاز الباغي، 

بينام تبدو لنا اليوم كاًما عاديًا! ماذا ياترى كان الوضع لو بقيت هذه الكلامت منقوشًة يف املصاحف وتصقلها 
املحاريب وتزينها الحناجر الذهبية للقراء؟ أال يحق لنا أن نشك يف أن كل القرآن كذلك؟)4(

5- حكم أهل اللغة كافريهم وبعض مسلميهم بأنه كقول البرش:

 من خال الطنطنة الكثرة للمسلمني بباغة القرآن. كثرًا ما يتمُّ تجاُهل موقف أهل اللغة املعارصين ملحمٍد من 

القرآن. كثرًا ما ننىس أنه ال يوجد ُحكٌم مستقٌل بجودة القرآن من معارصيه، ليس فقط أنهم مل يجدوا فيه معجزًة، بل 

أنهم مل يجدوا فيه ما يجذب األنظار أو يستحق االلتفات له من األساس. 

 يُكرِث املسلمون من اقتباس مقولٍة تُْنَسب -يف األغلب زوًرا- إىل الوليد بن املغرة الذي وصفه القرآن الحًقا بأنّه ابن 

زانية؛ أّن للقرآن »حاوًة وطاوًة« وأنّه »يعلو وال يُعىل عليه«. ولكن هذا األثر ضعيٌف مبقاييس اإلسناد اإلساميّة، 

ويزيد من ضعفه عدم وروده -الغر متوقع- يف القرآن رغم كونه شهادًة مهّمًة. إن اتبعت نفس هذا األسلوب مع 

املسلمني، أن تستشهد بضعف الروايات، ألمطروك اتهاماٍت بالنفاق واالحتيال، لكّنهم ال يخجلون وال يتوّرعون أن 

يفعلوا ذلك يف سبيل الِدين بأّي حال.

Anatomically distinct dopamine release during anticipation and experience of peak emotion to music. Nature Neuroscience.14. 257–262.)2011(. -3

doi:10.1038/nn.2726

4- فتح الباري يف رشح صحيح البخاري. كتاب الحدود . حديث رقم 6441. وغره من كتب الحديث.
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اإلجهاز عىل شبهة اإلعجاز يف أساطري الحجاز. 

ماذا إًذا عن أوثق نصٍّ دينيٍّ عند املسلمني واملؤرخني العلامنيني عىل حدٍّ سواء أال وهو القرآن بذاته؟ 

يُروى عن معارصي القرآن حكمهم بأنّه ما هو إاّل »قول برٍش«، وأنّهم قالوا »لو نشاء لقلنا مثل هذا« ألّن »هذا« ليس 

سوى أساطر األوليني )اكتتبها “محمٌد” وأعانه عليها قوٌم آخرون( وأّن وحيه إن هو إال »أضغاث أحاٍم« »افرتاه« 

»شاعٌر« »مجنوٌن« غر قادٍر عىل اتيان مبعجزٍة حقيقية. فلَم إًذا نتساءل عن مكانة القرآن اللغوية وقد قّررها أهل 

اللغة من معارصيه؟

 يتهم املسلمون القرشيني بأنهم ما قالوا ذلك إاّل استكباًرا وأنّه لو كان ذلك حًقا ألتوا بالفعل مبثله. ولكن إذا كانت 

شهادة القرشيني مردودًة ألنّهم أعداٌء سياسيون ملحمد، فشهادة املسلمني مردودٌة أيًضا ألنّهم أتباٌع دينيّون له. ثّم أنّه 

ال يُعقل أن يتواطأ كّل العرب، حتى املساملون ملحمد، عىل إنكار إعجازية القرآن، إن كان ُمعجزًا حًقا، ألن محمًدا أنذر 

ره من الجحيم األبديِّ إن أنكرها ثم  ُمنِكره بالجحيم، ما يجعل من غر املعقول أن يرى أحدهم صاحب معجزٍة يحذِّ

ينكر، إًذا ملاذا يُنكر؟

 وقد بقي محمٌد عرشة أعواٍم وهو يطوف ويعرض نفسه عىل العرب كلّهم يف مواسم الحج فلم يأبه به أحٌد تقريبًا، 

ومل يكن ليواجه ذلك السلوك الامبايل لو كان يعرض عليهم معجزًة، مثل تحويل الطني إىل طيوٍر حيّة، فحيث أّن ردود 

أفعالهم مل تكن مقاِربًة للتوقعات عىل معجزٍة »حقيقية« كهذه. نستنتج إًذا أّن العرب قاطبة، دون أيِّ دافعٍ لعداوة 

محمد، مل يعتربوا القرآن معجزًة. كام أّن منوذج دخول جموٍع من الناس )العرب!( يف اإلسام ال يعكس أّي نوٍع من 

االقتناع بعقيدة باغة القرآن، إمّنا يعكس فقط االرتباط بانتصاراٍت سياسيٍّة عسكريٍّة وتغراٍت اجتامعيٍة اقتصادية. 

فكيف يُقال بعد ذلك أّن هؤالء العرب قد حكموا عىل القرآن بأنّه معجزة؟

 وليس هنالك ما يفيد بأّن العرب مل يأتوا مبثل القرآن بل عىل العكس، فُروى أّن النرض بن الحارث، صاحب املقولة  

»القرآن أساطر األوليني اكتتبها محمد، وأنّه لو يشاء لقال مثله« ، فقد كان إذا رأى محمًدا يتلو القرآن قّص هو قصًصا 

من قصص الفرس، فيرِصف الناس )العرب!( عن االستامع ملحمد. هذه القصص النرضية مل تصلنا، وأعتقد أّن جودتها 
هي السبب، فلو كانت كمثل هراء مسيلمة لرواها لنا املسلمون تفاخرًا.)5(

 وحتى القول بأّن املسلمني أقّروا كلّهم باإلعجاز للقرآن ليس دقيًقا، فاملسلمون األوائل كانوا غر قادرين عىل متييز 

القرآن من الكام العادي: يروي البخاري عن ابن عباس متحدثًا عن آية وادي الذهب »ال أعلم أهي من القرآن أم ال« 

ل عدم كتابة الحديث »يك ال يختلط بالقرآن«، ونتأّمل بعض األدعية املأثورة  والجيل األول كلّه يشاركه االرتباك وتأمَّ
عن محمٍد وعن غره كيف أنّها تفوق القرآن حاوًة وباغًة وأثرًا يف النفس.)6(

5- السرة النبوية البن هشام . ما دار بني رسول الله صىل الله عليه وسلم وبني رؤساء قريش وتفسر سورة الكهف . حديث رؤساء قريش مع الرسول. 

6- صحيح البخاري، كتاب الرقاق 6072/6073.
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بل إّن هناك مسلمني ينكرون اإلعجاز األديب رصاحًة، فهم اعتربوا القرآن 

معجزًة ألهل زمانه فقط وليس له جودٌة خارقة، وواثقون أّن العرب قادرون 

عىل اإلتيان مبثله وأفضل منه، ولكنهم مل يفعلوا ذلك ألّن الله رصفهم عن ذلك 

إثباتًا لنبوة نبيه. 

فإن كانت هذه املعجزة املزعومة مل تُقنع حتى بعض املسلمني فلامذا يتوقع 

أحدهم أنّها قد تُقنع غر املسلمني؟  

متى انحدرت املعجزات بهذا الشكل حتى صار بعض أهل الدين نفسه 

ينكرونها؟ 

6- تفاوت بالغة آيات القرآن:

 »كيف تكون تَبَّْت يََدا مثل يَا أَرُْض ابْلَِعي؟«- ترجمٌة لبيت شعٍر فاريس. 

يف القرآن آياٌت ال ميكن اقرتاح تصنيفها عىل أنّها يف الدرجة العليا من الباغة، 

بل يف الدرجة السفىل. نحن مجربون عىل هذا االستنتاج لفظًا أو معنًى أو 

كليهام. ففي القرآن آياٌت من الصعب مقارنتها يف السمو املعنوّي أو اإلحكام 

اللفظي بأي قطعٍة مقابلٍة من بدع شعر العرب أو نرثهم أو حتى بآداب 

غرهم من األمم. 

وال ننىس أّن التحدي بسورٍة واحدة، فكيف مثًا نُدخل  

» تَبَّْت يََدا « يف أعايل الفصيح، وكيف نضع » إِْن أََراَد النَِّبيُّ أَن يَْستَنِكَحَها« مع 

نفائس البليغ؟ وكيف نحاجج عن آية الدين وهي كام ٌعريبٌّ عاديٌّ مل يتكلف 

كاتبه حتى إضفاء بعض املوسيقى عليه ولو بالقليل؟

يقول بعضهم إّن أغراًضا للكام بعينها تصّدى لها القرآن وال تنفع فيها 

األساليب الحسنة الوقع واملؤثرة يف النفس، وهو قوٌل صحيح.

 ولكن كيف يجوز بكتاٍب ثم املطالبة بقطْع النظر عاّم فيه من قوانني باعتباره 

من الخطاب األكادميي اآليل، وغّض البرص عن األمور الشخصية فهي من الكام 

املبتذل العادي، وعن املشاحنات فهي من البذيء القايس...إلخ،  

ولكن اذهب نحو ما سلم فيه من كّل ذلك وأِت مبثله إن استطعت؟
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7- كونه املثال االبتدايئ وذو طابعٍ شخيصٍّ محال التقليد:

 هناك شعراٌء فشلوا يف معارضة من هم دونهم ألنهم تكلّفوا غر أسلوبهم، فتجد الرصايف يقول عن معارضة شوقي 

للبوصري أنّها فشلت، رغم أن شوقي أفضل من البوصري قطًعا، إال أّن فشله كان بسبب خروجه متكلًفا ومصطنًعا 

محاواًل بذلك مجاراة أديٍب آخٍر يف أسلوبه وطابعه الشخيص، الذي هو بطبيعته غر قابٍل للتقليد. 

فكذلك الحال بالنسبة للقرآن، فا يدل فشل املعارضة بالرضورة عىل تفوق القرآن بل عىل خصوصيته، وهذا مصٌر 

محتوٌم لكّل أديٍب حاول تقليد بصمة أديٍب آخر وطريقته املميزة.

كام أّن القرآن هو املثال االبتدايئ للِقطع األدبية املراد مجاراتها يف املنافسة، فإن اقرتب منه أحٌد صار ذلك تقليًدا 

سخيفـًا يف أذن السامع ألنه ال يُطابق القرآن، وإن ابتعد عنه ُعّد كامه دون الباغة ألنّه ال يحايك القرآن، فالقرآن 
بنفسه هو النموذج املثايل القيايس يف ِذهن السامع وال ميكن أن يُغلَب من املثال الذي يُقاس عليه.)7(

8- عدم الوضوح يف القرآن:

الباغة هي إباغ املعنى، والفصاحة هي اإلفصاح عن املراد. والقرآن ال ينفك يصف ذاته بالكتاب املبني أي الواضح، 

ولكنه أبعد ما يكون عن الوضوح واإلبانة، فهو ُملِغز ليس فقط يف حروفه املقطّعة يف أوائل السور بل تجد يف كّل آيٍة 

منه اختافًا بني املفرسين. وحتى اليوم مازلنا نجد من يخرج علينا من الدارسني للقرآن ليخربنا أنه وجد تفسرًا جديًدا 

لهذه امللغزة، أو توضيًحا لطيًفا لهذه الخافية أو ترجمًة دقيقًة لهذه الكلمة األعجمية املستعارة. فأين هذا من اإلباغ 
واإلفصاح والتبيان وقد مرّت القرون ومل تأِت اإلشكاالت إىل انجاء؟ )8(

9- عيوٌب بالغيٌة تقليديٌة يف عبارات القرآن:

إّن الدارسني للقرآن سواء كانوا مسترشقني مثل نولدكه وكريستوف لوكسمربج، أو عربًا مثل كامل النجار ومعروف 

الرصايف وعباس عبد النور...إلخ . قد أبرزوا يف لغة القرآن كثرًا من العيوب الباغية التقليدية التي يعتاد نقدها يف 

نظم األدباء العاديني، كام استخرجوا عيوبًا ال تُحىص يف املنطق اللغويِّ لُجمل القرآن، ماّم يُشكك يف سامة النقل أو 

سامة النطق أو سامة التفسر. 

فالقرآن ميلٌء بعباراٍت فيها تقّعٌر وتكلٌّف واصطناٌع وافتعاٌل وركاكٌة وتشوٌش وغموض، وبألفاٍظ ذات معاٍن متضادٍة 

7- الشخصية املحمدية . معروف الرصايف. صـ 904و905و906 من املخطوطة.

.the syro-aramic reading of the quran. Cristoph luxemberg. 1st English edition. 2007. P )13 : 28( et al -8
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يصعب عىل املرء تقرير أي الوجهني املتضادين هو املقصود، وبحروٍف مقطعٍة ال يُعرف ملاذا وضعها الله هنا وماذا 

يريد بها. والقرآن يعج بجمٍل مبتورٍة ال مكّمل لها وال مغزى من وجودها، وبكلامٍت ال تنفع يف سياقها وليست املثىل 

يف إطارها، ومبوضوعاٍت نشاٍز يف ترتيبها وتداخلها وعدم اتصالها، وبأقاصيَص مقطّعٍة أوصالها باقتضابها وانتثارها 

وتكرارها. والقرآن يُكرث من السجع الذي يُزعج أحيانًا حّد اإلعال، ويتكرر أحيانًا حّد اإلمال، ويفشل يف الباقي حد 

اإلخال. 

 والقرآن ال يعبأ أن يُكرِّر األصوات املتنافرة وراء بعضها مبا يخدش األذن حّد التقريح، أو أن يُكرث من الحذف والتضمني 

والتقديم والتأخر واالنقطاع والتوصيل حتى تتعّقد الُجمل وتحتاج إىل ترشيح، أو أن يــُـقلِّب األزمنة بني املايض 

والحارض، والضامئر بني الغائب واملخاطَب واملتكلم، إىل أن يضطرب الكام ويحتاج إىل توضيح، وغر ذلك الكثر مام 

يفتح العني عىل كون القرآن عاديًا وبالتايل سقوطه، فهو مبهٌر فقط ملن مل يخترب عقله نقًدا للقرآن من قبل، فكأنّك إذ 

تقرأه تُبرص بعد عامٍء أو تُفيق بعد سكرٍة أو تتـنـبّه بعد غفلة. )9()10()11()12( 

:savant syndrome 10- متالزمة املوهوب/العبقري

 وثّق علامء األعصاب حديثًا حاالٍت ألشخاٍص عاديني يتميزون بنموٍّ يف بعض قدراتهم العقلية بشكٍل فائٍق تلقائيًا أو 

بعد التعرض لصدمٍة يف الدماغ، ُجّمَعت كلُّها تحت مسمى متازمة العبقري، يكون األصل يف التغر الذي يحدث لهؤالء 

هو امتاكهم لذاكرٍة واسعٍة وشديدة القّوة تصل إىل املعلومات اللطيفة األقل معالجًة يف الدماغ.

 فتجد بعضهم ال يعود ينىس أّي يشٍء ماّم يتعرض له يف حياته، فيتذكر بتفصيٍل ووضوٍح ما حدث منذ سنواٍت كام 

لو حدث للتو، ويتذكرون األحداث بتواريخها كام لو كانوا آالٍت اصطناعيًة، والبعض اآلخر ميكنه أن يرسم بلدًة مليئًة 

بالتفاصيل بعد أن ينظر اليها من السامء لدقائق معدودة، والبعض اآلخر يتمكن من الوصول إىل ذاكرته املوسيقية 

بعمٍق يجعله يسرتجع ويعزف مقطوعات املوسيقى املعّقدة من سامٍع واحٍد غر مكّرر حتى وإن مل يدرس املوسيقى 

ى  من قبل. وهناك من صارت كلامت اللغة عنده حارضًة يف ذهنه لدرجٍة يسهل عليه جعل كامه شعرًا موزونًا ومقفًّ

دون عناء، ومل يكن من قبل شاعرًا أو أديبًا أو ليس له عاقٌة بدراسة األدب. هؤالء الناس اكتسبوا قدراٍت فائقًة ال 
يضارعهم فيها مضارٌع رغم عدم تخصصهم يف ذات املجال من قبل ويف باقي املجاالت حتى اآلن.)13( )14( )15( )16( 

9- محنتي مع القرآن ومع الله يف القرآن . عباس عبدالنور. الفصل الرابع : إعجاز القرآن.

10- قراءة نقدية لاسام. كامل النجار. فصل : الباغة يف القرآن.

11- الشخصية املحمدية. معروف الرصايف. صـ923 : 967 من املخطوطة.

12-كريستوف لوكسمربج. قراءة سروآرامية للقرآن. يف كل فصول الكتاب يربز الكاتب كلامت ال يستقيم منطقها يف سياقها. وهو يف ذلك يسر عىل درب املتقدمني من 

املسترشقني سلطوا الضوء عىل النشاز يف القرآن وقد ذكرهم وبعض أعاملهم يف مقدمة كتابه. انظر أيضاً اإلحالة)8(

(Extraordinary People: Understanding Savant Syndrome Darold Treffert - iUniverse.inc; Lincoln, Nebraska )1988/2000/2006 -13

 )Fragments of Genius - Michael Howe - Routledge; London )1989 -14

)The Mind of a Savant: Language, Learning and Modularity Neil Smith and Ianthi-Maria Tsimpli - Blackwell Publishers; Oxford )1995 -15

.The ”Acquired“ Savant.Could such dormant potential exist within us all?.Darold A. Treffert,  Wisconsin medical society -16
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 وهذا يحطّم منطق اإلعجاز اللغوي تحطياًم ويهشمه تهشياًم؛ إذ ماذا لو خرج علينا واحٌد من هؤالء واّدعى وحي 

السامء إال أن نأيت مبثل ما يأيت به؟ ولن نتمكن ولو كان بعضنا لبعٍض ظهرًا، فقد كنا إذا لنصّدقه كام صّدق بعض 

السطحيني املعروفني يف أوساطنا واملّدعون من قبل- لوال تسلّحنا بالعلم الحديث!

 إًذا فلو قبلنا بكل ما يقوله أدعياء هذا اإلعجاز إىل نهايته ملا لزمنا أّي إمياٍن بنبّوٍة أو اعرتاٍف باتصاٍل مبا بعد الطبيعة؛ 

إًذا الطبيعة تفرس مثل هذه الظواهر تفسرًا تاًما. الجدير بالذكر أّن العلامء قد توصلوا لكيفية تحفيز متازمة 
العبقرية يف أشخاٍص عاديني من مترير إثارٍة مغناطيسيٍة عرب أحد فصوص الدماغ. )17( )18(

لوا  أي اعتقاٍد يك يكون عقانيًا، يجب أن يعلن عن املشاهدات املطلوبة ليك تخطئه، كذلك فعل القرشيّون إذ فصَّ

تفصيًا ماهية املعجزات التي تقنعهم أن محمًدا مرسٌل من عند الله، وذهب محمٌد ودعا الله ليك يأتيهم بها، وحدث 

ذلك مراٍت عدة، يف كل مرٍة يعود بجواٍب أكرث ارتباكًا من سابقه: 

فتارًة يقول أنه ليس سوى برٌش رسول، وكأن من أتوا بسابق املعجزات مل يكونوا برًشا رسًا! وتارًة يقول إن الله امتنع 

أن يأيت باآليات ألنَّ األولون كذبوا بها، أمل يكن يعلم عندما أرسل املعجزات إىل األمم األخرى أنهم سيكذبونها؟ أمل يكن 

ب ولكنه أرسلها بأي حاٍل  يعلم ثم تعلَّم ذلك بعد عدة تجارٍب فاشلة؟ وإن قلت أنه قد كان يعلم بالطبع أنها ستُكذَّ

فامذا تغر اآلن؟ هل تتغر ُسنَّة الله التي لن تجد لها تبديًا وال تحويا؟ وإن كانت تتغر أمل يكن األحرى أن يتغر 

القانون القائل بإهاك أي أّمٍة إذا مل تستجب للمعجزات؟ 

بوا الرسل برغم أنه أيَّدهم باملعجزات، فامذا يتوقع هو إًذا من الناس ملَّا يجدوا  وإن كان الله قد رأى أن الناس كذَّ

عي الرسالة وليس لديه أية معجزاٍت؟ أال يزيد هذا من احتامل تكذيبهم له وموتهم عىل الكفر؟ وإذ قال الله  رجًا يدَّ

بعد ذلك أن القرآن بحد ذاته معجزة، إًذا فقد جاءت املعجزات منذ البداية وليس كام يقول أنه ’’امتنع‘‘ عن إرسالها 

بوا بها. أي امتناٍع هذا بينام القرآن معجزًة مرسلًة منذ اللحظة األوىل للرسالة؟ حسًنا، وإن كان القرآن  ألن األولون كذَّ

بوا املعجزة، أليس يقول أن هذه هي الُسنَّة اإللهية التي ال تتغر؟  ب املكذبني بها مبارشًة ألنهم كذَّ معجزًة فلَِم ملْ يُعذِّ

وإذا كان القرآن معجزًة موجودًة من البداية فلم ال يأيت باملزيد واملزيد إًذا ألن باب املعجزات قد انفتح واملحظور قد 

ٍع ال يتصل بأي يشٍء  كان. أمل يلحظ أحٌد أن هذه التهربات والتخبطات والتناقضات هي بالضبط ما كان سيقوله أي مدَّ

يف السامء؟

M.F. Lythgoe, T.A. Pollak, M. Kalmas, M. de Haan, W. Chong )2005( Obsessive, prolific artistic output following subarachnoid hemor-  -17
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Matheos Harison  

اإلجهاز عىل شبهة اإلعجاز يف أساطري الحجاز. 

 الله دامئًا ما يخرتع قوانيًنا يقول أنه كان قد وضعها ليُخِرَج محمًدا من أزماته: 

تريدون معجزات؟ كا قد قضيت أن أقتل من كفر بها ولذا لن آتيكم بها رحمًة بكم. 

ماذا؟ تريدون مائكة؟ حسًنا لقد كنت قضيت أال يظهروا إال للعذاب أو املوت لذا نأسف لعدم توفر هذه الخدمة. 

همممم، تريدون كتابًا من السامء؟ آسف قضيت أن أكرمكم للدرجة التي تكفي ألجعلكم محط مسؤولية اإلميان يب 

لكن ليس للدرجة التي تصبحون فيها أهًا ألن تحصلوا عىل دليٍل كاٍف لإلميان يب. ألسُت إلًها رائًعا؟

 ثم لنا أن نتساءل: 

أمل يكن الله يعلم عندما كان يضع هذه القواعد أنها ستعوق هدفه الرئييس من الكون وهو تبليغ رسالته؟ 

ُب حتى  فهذا إما سوء تخطيٍط منه إن مل يكن يعلم أو ال مباالٍة مبصائر الناس إن كان يعلم. وإذ يقول الله أنه ال يُعذِّ

ًة بعد الرسل،  يبعث رسواًل يك ال يكون للناس عىل الله ُحجَّ

ًة بعد املعجزات؟  فلَِم –بنفس املنطق- ال يأيت كذلك مبعجزاٍت يك ال يكون للناس عىل الله ُحجَّ

أفليس من املفرتض أن تأيت الرسل بالبيّنات أم أن أيَّ من ادَّعى أن الله يكلمه وحيًا أو من وراء حجاٍب أو يرسل إليه 

رسواًل يجب علينا تصديقه؟

كفى هراًء ..لو أعطيت أي إنساٍن منا ربع القدرات اإللهية فقط ألقنع العامل كله بأنه إلٌه، 

ولو أعطيته نصف ما زعم الله أنه أعطى رسله من معجزات ألقنع العامل كله بأنه رسوٌل. كلنا يعلم ذلك. 

ق الناس خدًعا تافهًة عىل أنها معجزات.  ب إنساٌن معجزًة حقيقيًة بل حدث كثرًا أن صدَّ مل يحدث قط أن كذَّ

ب الناس معجزًة حقيقيًة قط، بل املعجزات الحقيقية هي التي مل تأِت قط! مل يُكذِّ
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محمود جامل

سلسلُة أحكام 
أهل الذمة )7(

سلسلٌة تتناول كيف عاش املسيحيون يف ظل الخافة اإلسامية

بعد أن انتهينا من رسد األحكام الفقهيّة، التي حددت عاقة أهل الذّمة بالدولة اإلساميّة عرب التاريخ، 

واستشهدنا يف طيّات ستة مقاالت، سبقت مقالنا هذا، بالعديد والعديد من الوقائع “التطبيقيّة” لتلك 

األحكام التي حّددت العاقة الرأسيّة بني خلفاء املسلمني ومايني اليهود واملسيحيني، سنتوقف اآلن 

عند املستوى األفقي للعاقة بني املسلم والذمّي؛ أعني العاقة خارج مؤسسة الحكم بني املسلم ونظره 

النرصاين - بلغة الفقه – تحديًدا؛ وهي عاقٌة إّما أن تكون عرضيًّة أو دامئًة بحكم الجرة.
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محمود جامل

أحكام أهل الذمة )7(

قال رسول اإلسام: »ال تبدؤوا اليهود والنصارى بالسام، فإذا لقيتم أحدهم يف طريق فاضطروه إىل أضيقه«، وهو حديٌث 

جاء يف صحيح مسلم وال يحتاج إىل رشٍح أو تفصيل، ولعلّه يحتاج فقط إىل التعقيب عليه بسؤاٍل مفاده:

فامذا إذا بدؤوا هم بإلقاء السام؟

تأيت اإلجابة يف أحاديث عديدة، نُورِد منها:

_عن أنس بن مالك، قال رسول الله: »إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم«.

_رواه أحمد، الذي جاء يف مسنده أيًضا، قال رسول اإلسام: »إنّا غادون عىل يهود فا تبدؤوهم بالسام، فإن سلّموا 

عليكم فقولوا: وعليكم«.

_ويف موضعٍ آخر: »إيّن راكٌب غًدا إىل يهود فا تبدؤوهم بالسام، وإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم«.

يفرّس ابن القيم هذه األحاديث فيرشح ملاذا يتوجب علينا أن نكتفي بـ »وعليكم« وأحيانًا »عليكم« بدون الواو فيقول: 

»تحيّة اإلسام يجب أن تُصان، وال يجب أن تُبّذل لغر أهل اإلسام من أهل الكتاب أعداء الله القدوس السام«،

وبحسن بداهته املعهودة، يُورِد موقًفا “عمليًا” للنبي محمد يعضد به صحة تفسره فيقول: »ولهذا كانت كُتب رسول 

الله إىل ملوك الكفار ]ساٌم عىل من اتبع الهدى[ ومل يكتب لكافٍر ]ساٌم عليكم أصًا[، فلهذا قال يف أهل الكتاب: »وال 

العمليّة تفوق يف قدرها ومكانتها  النبي طبّقها يف حياته، والُسّنة  ُسّنًة عمليًّة عن  أنّها كانت  بالسام«، أي  تبدؤوهم 

نظرتها القوليّة كام هو معلوم«. 

فامذا إذا مرض جارك املسيحّي مثاًل؟

 يف صحيح البخاري من حديث أنس - ريض الله عنه –نقرأ: ]كان غاٌم يهوديٌّ يخدم النبّي فمرض، فأتاه النبي يعوده، 

النبّي وهو يقول:  فقعد عند رأسه، فقال له: »أسلم«، فنظر إىل أبيه وهو عنده، فقال له: »أِطع أبا القاسم«، فخرج 

»الحمد لله الذي أنقذه يب من النار«[.

ويف الصحيحني عن سعيد بن املسيب: »ملّا حرضت أبا طالٍب الوفاة جاءه رسول الله فوجد عنده أبا جهل بن هشاٍم وعبد 

الله بن أيب أميّة بن املغرة، فقال رسول الله أليب طالب: »أّي عم! قل ال إله إاّل الله كلمًة أشهد لك بها عند الله«، وتلك 

قصٌة مشهورة ٌال يخلو كتاب سرٍة أو تاريٍخ منها، 
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أحكام أهل الذمة )7(

من هذه األحاديث استخلص اإلمام أحمد إباحة الزيارة للمرىض من أهل الذّمة، 

بيد أن هذه اإلباحة ليست مطلقًة، إذ رشَطها ابن حنبل باملقدرة عىل الدعوة 

لإلسام وهو عىل فراش املرض، كام فعل محمد، وهو ما يؤكد عليه ابن القيم 

حني يقول: »إن أمكنه أن يدعوه إىل اإلسام ويرجو ذلك منه عاده«، أي زاره يف 

مرضه.

الذي  اإلباحة، وهو األمر  انتفت معه  انتفى هذا الرشط  إذا  أنّه  البديهيِّ  ومن 

ذهب إليه إمام أهل الُسنة، 

لكن ليس بالبداهة، بل استناًدا عىل ما جاء يف حديٍث آخر لـ أنس بن مالك إذ 

يقول: »كان رسول الله إذا عاد رجًا عىل غر دين اإلسام مل يجلس عنده وقال: 

كيف أنت يا يهودي يا نرصاين؟«.

وللجرية حقوٌق ورشوٌط،، فام هي؟

ورد يف الرشوط العمرية وجوب استضافة أهل الذّمة للمسلمني يف منازلهم ثاثة 

أيّام، يستوي فيها فقراء املسلمني مع أغنيائهم بحسب ما يؤكد صاحب األحكام 

دخلوا  إذا  فرمبا  ضيافتهم  الذّمة  أهل  عىل  تكن  مل  إذا  األغنياء  »أّما  يقول:  إذ 

بادهم ال يبيعونهم الطعام، ويقصدون اإلرضار بهم، فإذا كانت عليهم ضيافتهم 

تسارعوا إىل منافعهم خوفًا من أن ينزلوا عليهم للضيافة فيأكلون با عوض، وأّما 

ذلك مصلحٌة  كانت يف  فلاّم  االرتفاق،  لهم من  ما يحصل  فهو  الفقراء  مصلحة 

لعموم املسلمني جاز اشرتاطه عىل أهل الذّمة«.

هذا بالنسبة للضيف السليم،، فامذا عن السقيم؟ 

تأيت اإلجابة يف موضعٍ آخر: »وكام يجب عليهم إطعام الضيف وخدمته يجب 

عليهم القيام عىل املريض ومصالحه، فإنه أحوج إىل الخدمة من الصحيح«.

يستضيفوه  أن  عليهم  توجب  نفسه،  لعاج  املال  ميلك  ال  الضيف  كان  إذا  أّما 

وينفقوا عليه إىل أن يربأ من مرضه، مهام طالت املّدة، وإذا مل يُكتَب له الشفاء، 
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محمود جامل

أحكام أهل الذمة )7(

وثبت أنّهم قرّصوا يف عاجه أو النفقة عليه، توجب عىل املسيحي دفع دية املسلم، إذ يُعّد وقتئٍذ قتيل، وهذا ما ذهب 

إليه اإلمام أحمد مقتفيًا فيه سرة عمَر بن الخطاب.

وإذا جاور مسيحيٌّ مسلاًم يف مكان السكن جرًة دامئًة، فابّد أن مُيَنع من مطاولته يف البناء، سواًء كان الجار ماصًقا أو 

غر ماصق، إذ قال الشافعي: »ال يُحدثون بناًء يطولون به بناء املسلمني«، ويعقب تلميذ ابن تيمية عىل مقولة إمام 

الوسطيّة فيقول: »وهذا املنع لحّق اإلسام ال لحّق الجار، حتى لو ريض الجار بذلك مل يكن لرضاه أثٌر يف الجواز، ألّن 

اإلسام يعلو وال يُعىل عليه«.

ومعنى هذا الكام أنّه حتّى لو تكرّم املسلم ووافق أن يسكن جاره املسيحي يف منزٍل أعىل من منزله، أو حتّى يف الطابق 

الذي يعلوه، فموافقته ورفضه سواء، ذلك ألّن الغاية من وراء هذا الحكم هي رفعة اإلسام واالرتقاء بقدره، ال رفعة 

املسلم يف شخصه.

وقد انتهى الفقهاء من هذه النتيجة إىل مقدمتني مفادهام: 

رين؛ فا يجب أن يعلو بنائهم عيل بناء املسلمني، هذه واحدة، أّما  أّن أهل الذّمة ال بّد أن يكونوا أذاّلًء صاغرين ُمحقَّ

الثانية فلقد جاء يف حديث رسول اإلسام: »إذا لقيتم أحدهم يف طريق فاضطروه إىل أضيقه« واملرور يف الطرقات يشٌء 

عارض، ومع ذلك يجب إذاللهم فيها، فام بالك باملنازل التي هي أماكن دامئٌة لإلقامة! 

وحتّى جرة األموات لها رشوط، إذ أقّر الفقهاء بأن مُيَنع أن تجاور قبور املسيحيني بيوت املسلمني أو قبورهم، وأثناء 

تشييع جنائزهم : 

»ليس لهم أن يحملوا أمواتهم يف أسواق املسلمني وال يف الطرق الواسعة التي ميّر بها املسلمون، وإمّنا يقصدون املواضع 

الخالية التي ال يراهم فيها أحٌد من املسلمني«، 

كام نصت عليه الرشوط العمريّة، والتي جاء فيها أيًضا: »اَل نَرْفَُع أَْصَواتََنا َمَع َمْوتَانَا«.

ويُعقِّب ابن القيم عىل هذه النقطة فيقول: 

»إّن رفع أصواتهم سواء بقراءة كتبهم أو النواح عىل أمواتهم فيه إظهاٌر لشعار الكفر!«.
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Ivan Karamazov

صفحة ثابتة 
نقدم فيها قراءة 

ألحد الكتب 
القيمة

خوسيه ساراماجو 

رواية العمى 
 تُعّد رواية العمى من أبرز األعامل للكاتب الربتغايل 

 خوسيه ساراماجوا الحائز عىل جائزة نوبل يف األدب

 لعام 1998، ملا تتضّمنه من محتوًى فلسفيٍّ اجتامعٍي

 سيايس، حيث يناقش إشكاليات الوعي السائد التي

 تقف حاجزًا يف وجه التحديث االجتامعي والسيايس

بسبب والثقافية  األخاقية  القيم  منظومة   وانهيار 

الفرد ه  تُوجِّ  تبني منظومٍة فكريٍة متآكلٍة محافظة، 

ال الذي  القطيع  يُدعى  كيلٍّ  يشٍء  من  جزًءا   ليكون 

يتجه بل األهم أين  التاريخية إىل   يعي سر حركته 

.هو الحفاظ عىل النظم السائدة
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 رواية العمى

خوسيه ساراماجو

 وتعدُّ إشكالية الوعي الجامهري من أهم األطروحات يف حقل علم نفس الجامهر يف العلوم االجتامعية، وكيفية

 تجرُّد الفرد من شخصيته عن طريق مضموٍن داخيٍل متسلٍط يحلُّ محّل األنا العليا يف شخصيته ويقوده لتبّني آراء

 الجمهور دون وعّي، ويتفاعل مع باقي األمور االجتامعية للحفاظ عىل ذلك املسار من التفكر األعمى، كام يرمز

 له الكاتب يف الرواية بـ »وباء العمى األبيض« الذي حّل فجأًة يف املدينة ليتسارع انتقاله من بعض األفراد إىل كافة

 املجتمع، والظاهرة التي تُعدُّ صدمًة بالنسبة لهم إال شخصيًة واحدًة حافظت عىل امتاكها لحاسة البرص وعلّقت يف

نهاية الرواية أنه )جميعنا عمٌي مبرصون جميعنا عمٌي نّدعي البرص(. س

 ويأخذنا الكاتب بأسلوبه الشيق يف الرواية برحلٍة مثرٍة تتصاعد بها األحداث رسيًعا وتجري الكثر من اإلشكاالت 

 التي تتعرض لها الشخصيات الرئيسية، ويُعدُّ أسلوب ساراماجوا الفلسفي املكثف سلًِسا للغاية ألنه يضع فلسفته

 داخل قالٍب من األحداث املتسارعة، ويُبْقي الحوار ضمن إطار الرسد العام، ويشر للشخصيات عن طريق الداللة مبا

 تتميز به من أنطولوجيا دون ذكر أسامٍء بعينها، كالفتاة ذات النظّارة السوداء وصاحب السيارة الشخص الذي فقد

 برصه يف أول مشهٍد، ويُعدُّ أول من فقد برصه، والدكتور زوج بطلة الرواية، وياحظ أن تورط الجامهر ناجٌم عن

 منظار الرؤية املُتبنَّى من ِقبلهم لألشياء، لذلك حدث هذا العمى األبيض الذي يشر للعقل، فا يهم أن متتلك حاسة

 البرص بل الكيفية التي تنظر بها لألشياء وتحدد واقعها، وليس كيف نرى األشياء من خال املنظار الذي يُعدُّ منتهي

األشياء، لهذه  حًقا  املوضوعية  الرؤيا  وتشوبه   الصاحية 

القلق من الجامهر مبأزٍق وجوديٍّ كبرٍ هو  تقع   حيث 

املدركة البواعث غر  التي متلك  بالنتيجة  الوعي   انعدام 

طريقهم عن  تَُسّرهم  التي  املنظومة  انهيار  وأيًضا   لهم، 

عليهم، مُتارَُس  قمعيٍة  سلطٍة  صناعة  وبالتايل   بالذات، 

 فيتم التمرد عليها يف فرتاٍت معينٍة من الرواية ولكن هذا

 التمرد ال يجدي نفًعا. وبالتايل انهيار أي منظومٍة للتمدن

األحداث وبعد  بالنهاية  الطبيعي،  للتوحش   والعودة 

البرص يعود  بالرواية  الجامهر  لها  تتعرض  التي   املضنية 

 فجأًة إىل مكانه، أي إدراك الحقيقة وماهية اإلشكالية بعد

أن كانوا املثال الفعيل لتوضيح هذه اإلشكالية.س
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Mustafa Al-Faris

الغزو اإلسالمي للهند: 
 أعظم إبادٍة جامعية
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Mustafa Al-Faris

الغزو اإلسالمي للهند: 
أعظم إبادٍة جامعية 

مقدمة:

ليس  املقال، غريض  ترجمة هذا  أكملت  كبرٍ  وقٍت طويٍل وجهٍد  بعد  أخرًا 

نبش املايض وتهييج األحقاد، أو استغال مقاٍل وموضوٍع معنّيٍ ضد طائفٍة أو 

ديٍن ما، أنا أعرف أن كل األديان قد تم ارتكاب املجازر تحت راياتها، وأغلب 

األقوام والحضارات قد نشأت عىل تاٍل من الجامجم وأنهاٍر من الدماء، وأن 

األرايض والبلدان ماهي إال حدوٌد متحركٌة وهذه هي طبيعة الحياة، تأيت أقواٌم 

وتنقرض أخرى، تنشأ دوٌل وتضمحلُّ أخرى وكل هذا من املايض، وهذه هي 

طبيعة التاريخ… 

السؤال الذي قد يطرحه البعض ملاذا الرتكيز عىل ما فعله املسلمون من دون 

بلدان  شتّى  يف  واالستعامرات  الطاحنة  والحروب  املجازر  آالف  عىل  الرتكيز 

األرض؟

الجواب هو بسبب القدسية املزيفة لإلسام، جميع الدول والديانات أصبحت 

ذلك،  اعتذاراٍت عن  وقّدمت  بل  باسمها،  ارتكابها  تم  التي  باألخطاء  تعرتف 

هم متصالحون مع تاريخهم ويعرتفون بالخر والرش الذي فعله أسافهم وال 

يجدون داٍع لتزوير حقائق تاريخهم حتى لو كان سيّئًا، إال نحن بقينا كتلًة 

هذا  أن  واملشكلة  باألكاذيب،  مملوٌء  وتاريخنا  املجد  نّدعي  كبرًة  متحجرًة 

أوالدنا…  ينعكس بشكٍل مخيٍف عىل حارضنا ومستقبلنا ومستقبل  التاريخ 

قمت بإدراج روابطًا ألغلب الشخصيات واملدن واملواضيع ذات العاقة بالغزو 

اإلسامي للهند، ليك يكون هذا املقال هو رأس الخيط والبداية التي يتوسع 

منها أّي شخٍص يحّب التعمق يف هذا املوضوع.

إىل كل من يريد أن يتصالح مع ذاته وتاريخه ودينه…

إىل كل من يعمل عىل جمع املواد التاريخية ويجعلها متوفرًة بني أيدينا…

وبالتأكيد إىل أرواح الضحايا من الهنود الذين فقدوا أرواحهم مرتني، مرًة عندما 

قتلهم الغزاة العرب واملسلمني، ومرًة ثانيًة عندما أنكرت بلداننا ومجتمعاتنا 

ما حصل لهم، وبنوا األمجاد الكاذبة عىل الكوارث املهولة التي حصلت لهم…

أهديكم هذا العمل…
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املؤرخ اإلسامي فرشته )اسمه الكامل هو محمد قاسم هندو شاه، ُولد يف عام 1560م وتويف يف 1620م( 

مؤلف تاريخ فرشته )Tarikh-i Firishta(، كان أول من أعطى فكرًة عن حاّمم دم القرون الوسطى وهي الهند يف عهد 

الحكم اإلسامي، عندما أعلن أن 400 مليون هندويس متت إبادتهم خال الغزو اإلسامي للهند. الناجون تم استعبادهم 

وإخصاءهم. يُقال إن تعداد النفوس يف الهند كان بحدود 600 مليون نسمٍة يف أيام الغزو اإلسامي، بحلول منتصف 

القرن السادس عرش كان تعداد السكان الهندوس بحدود ال 200 مليوٍن فقط.

السكان  كان  الهند،  اإلسامية يف  الرشيعة  قروٍن من حكم  بعد  الهندية  الشواطئ  إىل  اإلنجليز  الذي وصل  الوقت  يف 

تتحدث عن  الربيطاين  األرشيف  الكثر من شهادات  كاملسلمني.  يترصّفون  كانوا  بل  يترصّفون كطبيعتهم،  الهندوس ال 

حوادَث بشعٍة كان الهندوس طرفًا فيها وكانت تشّكل صدمًة بالنسبة للربيطانيني، وهذا السبب الذي جعل -يف بعض 

بالثقافة  االرتباط  عن طريق  للتلوث  يتعرّض  فأي شخٍص  نعم،  »متوحشني«.  بال  الناس  إىل  اإلشارة  تتم  أن  األحيان- 

اإلسامية سيكون قد تلّوث وأصبح وحشيًا، وهذا هو سبب الخطورة باملوضوع.

اليوم، ومثل بقية املجتمعات والثقافات التي ذبح اإلسام روحها، 

ظٌل  هي  الهند  حقيقي.  بشكٍل  هندوسيًة  أّمًة  تُعترََبُ  ال  الهند 

إنسانيٍة  كّل فظاعٍة  اإلسام، حيث  لإلسام، نسخٌة هندوسيٌة من 

قد تم االحتذاء بها وتبّنيها من قبل مجتمعٍ غريٍب عن مثل هذه 

العادات  األجنبية، هذه  املحّمدية  اآلفة  وبالتعايش مع  الفظائع. 

الثقافة الهندية.  اإلسامية تم تبنيها وتقبلها كجزٍء )طبيعٍي( من 

نجدها  الهندية  للثقافة  اإلسام  قبل  ما  عرص  إىل  عدنا  إذا  لكن 

كانت يف العموم ثقافًة تحمُل طابع الخر ومحبّة العلوم واملعرفة 

والتعلم أكرث بكثرٍ مام هي عليه اليوم.

إىل  مروًرا باملغول،  املياد(،  بعد  األموية )711  عهد السالة  منذ 

حتى  عظياًم  قائًدا  يعتربونه  الذي  شاه )1858م(،  حكم باهادر 

حرقها،  تم  بأكملها  مدنًا  أنفسهم،  الهنديني  املؤرخني  بواسطة 

يُقتلون  كانوا  اآلالف  مئات  السكان،  بحق  جامعيٌة  إبادٌة  ومتت 

مع كل حملٍة عسكرية، وأرقاٌم مامثلٌة لبرٍش تم ترحيلهم كعبيد، 

الهندوس. وهكذا كان  الخاصة من جامجم  كل غاٍز يعمل تاله 

غزو أفغانستان يف عام )1000م( الذي جاء الحًقا إلبادة الهندوس، 

املنطقة كانت ال تزال تسمى )هندو كوش( أي )ذبح الهندويس(.
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الهندوس  لها  تعرّض  التي  الجامعية  اإلبادة 

والسيخ يف الهند عىل يد القوات املحتلة -العربية، 

الرتكية، املغولية واألفغانية ملدة 800 سنة-، لحد 

اآلن غر معرتٍف بها رسميًا عىل الصعيد العاملي. 

اإلبادة الوحيدة يف املايض القريب التي قد تكون 

الذي  الهولوكوست  هي  اإلبادة  لهذه  مشابهًة 

أدلٌة  توجد  النازيني.  يد  عىل  اليهود  له  تعرّض 

عىل أكرب إبادٍة جامعيٍة للسكان يف تاريخ العامل 

املعارصة،  التاريخية  العيان  شهود  روايات  من 

الغازية  الجيوش  من  السِر  وكاتبي  واملؤرخني 

وحكَّام الهند األجانب تركوا الكثر من السجات 

املفّصلة للفظائع التي ارتكبوها أثناء مواجهاتهم 

يوًما بعد يوٍم مع الهندوس يف الهند.

بحق  الجامعية  اإلبادة  يف  ارتكابها  تم  التي  الجرائم  بتمجيد  وتقوم  تُفاِخر  كانت  املعارصة  التاريخية  السجات  هذه 

عرشات املايني من الهندوس، االغتصاب الجامعي للنساء الهندوسيات وتدمر اآلالف من املعابد واملكتبات الهندوسية 

والبوذية، كلها تم توثيقها بشكٍل جيٍد وهي تشكِّل دليًا قويًا عىل اإلبادة الجامعية األكرب يف تاريخ العامل.

كتب الدكتور )كونراد الست( يف مقالته املوسومة بعنوان )هل كان هناك إبادٌة جامعية للهندوس؟( ما ييل:

»ال يوجد هناك إحصائياٌت رسميٌة للعدد الكيل للقتىل الهندوس عىل يد املسلمني. 

لكن نظرًة أوليًّة عىل الشهادات املهمة للمؤرخني املسلمني تشر إىل أنه وعىل مدى 13 قرنًا يف إقليٍم مرتامي األطراف مثل 

شبه القارة الهندية، فإن املقاتلني املقّدسني املسلمني قتلوا وبسهولٍة أكرث من 6 مايني نسمٍة وهم عدد قتىل الهولوكوست 

اليهودي. )فرشته( أدرج الكثر من املناسبات التي قام فيها الساطنة البهامنيني يف قلب الهند ما بني )1347-1528م( 

بقتل مئات اآلالف من الهندوس، وهو العدد الذي اعتربوه كحٍد أدن ألي عقوبٍة ضد الهندوس، وهؤالء كانوا الدرجة 

الثالثة فقط من الساالت الحاكمة لألقاليم.

أكرب املذابح حدثت خال غزوات )محمود الغزنوي( حوايل عام )1000م(، وخال الفتح الفعيل لشامل الهند بواسطة 

)محمد الغوري( ومساعديه )1192م وما بعدها(، وتحت حكم سلطنة دلهي)1526-1206(.«
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كتب )ويل دورانت( يف كتابه الصادر يف عام 1935م املوسوم بعنوان )قصة حضارة: تراثنا الرشقي( )ص 459(:

»الغزو املحمدي للهند كان عىل األرجح القصة األكرث دمويًة يف التاريخ. سجل املؤرخون ورجال الدين اإلساميني بفخٍر 

وفرٍح شديٍد املذابح التي ارتكبوها ضد الهندوس، التحويل القرسي للدين اإلسامي، اختطاف النساء واألطفال الهندوس 

واملتاجرة بهم يف أسواق العبيد والتدمر الشامل للمعابد الذي جرى عىل يد املحاربني املسلمني خال الفرتة املمتّدة من 

عام 800م إىل عام 1700م. مايني الهندوس قد تم تحويلهم إىل الديانة اإلسامية بواسطة السيف خال تلك الفرتة«.

)فرانسوا جاتير( كتب يف كتابه املوسوم بعنوان )إعادة كتابة التاريخ الهندي( عام 1996م:

»املجازر التي تم ارتكابها بواسطة املسلمني يف الهند ال مثيل لها يف التاريخ، أكرب من الهولوكوست بحق اليهود عىل يد 

النازيني، أكرب من املذابح بحق األرمن عىل يد األتراك، حتى أكرب وأكرث اتساًعا من ذبح السكان األصليني ألمريكا الجنوبية 

عىل يد الغزو اإلسباين والربتغايل«.

كتاب  يف  كتب  برادويل(  )فرناند  الكاتب 

)تاريخ الحضارات( عام )1995م( عن الحكم 

اإلسامي للهند عىل أنه:

املسلمون  للغاية،  عنيفة  استعامريٌة  »تجربٌة 

إال من خال  البلد  أن يحكموا  مل يستطيعوا 

عمليات اإلرهاب املنظم، كانت القسوة هي 

الصلب  املخترصة،  اإلعدام  عمليات  القاعدة، 

املبتكرة.  التعذيب  طرق  األطراف،  وربط 

إفساًحا  تدمرها  يتم  كان  الهندوسية  املعابد 

أخرى  أحياٍن  يف  املساجد.  أمام  للمجال 

للديانة  القرسي  الديني  التحويل  عمليات 

التمرد،  من  نوٍع  أي  حصل  إذا  اإلسامية. 

بطريقٍة  رسيعٍ  بشكٍل  إخامده  يتم  كان  فإنه 

وحشية: البيوت كانت تُحرق، األرياف كانت 

تصبح مكبًا للنفايات، الرجال كان يتم ذبحهم 

بينام النساء يتم أخذهن كسبايا وعبيد«.
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)أالن دانيلو( كتب يف كتابه املوسوم )تاريخ الهند(:

»منذ أن بدأ املسلمون بالوصول، حوايل سنة 632م، أصبح تاريخ الهند طويًا بسلسلٍة رتيبٍة من جرائم القتل واملذابح 

والتخريب والتدمر. وكل هذا كالعادة كان باسم )الحرب املقدسة( النابعة بإميانهم بإلههم الوحيد. هؤالء الربابرة حطموا 

حضارًة، ومسحوا أعراقًا بكاملها عن بكرة أبيها.«

)عرفان حسني( يف مقالته )شياطني من املايض( كتب:

الفرتة  تلك  يف  وحتى  أنه  اإلنكار  ميكن  فا  الزمني،  إطارها  عليها يف  الحكم  يتم  أن  يجب  التاريخية  األحداث  »بينام 

السند  لباد  العرب  للفاتحني  معربًا  كانوا  الذين  الحظ  قلييل  للهندوس  رحمٍة  أي  إظهار  يتم  مل  التاريخ،  من  الدموية 

والبنجاب، أو القادمني من آسيا الوسطى واجتاحوا املنطقة من أفغانستان… األبطال املسلمون الذين لهم صورًة أكرب من 

الحقيقة يف كتب تاريخنا ارتكبوا بعض الجرائم املروعة. محمود الغزنوي، قطب الدين ايبك، بالبان، محمد بن قاسم، 

والسلطان محمد توغاق، كلهم لديهم أيٍد ملطخٍة بالدماء مل ميسحها تقادم السنني عرب الزمن… بالرؤية عن طريق عني 

هندوسية، فإن الغزو اإلسامي لبادهم كان كارثًة تامًة.

معابدهم تم تدمرها، رموزهم الدينية تم تحطيمها، نساؤهم تم اغتصابهن، رجالهم تم ذبحهم أو أخذهم كعبيد. عندما 

دخل )محمود الغزين( إىل )سومناث( يف إحدى غزواته السنوية، ذبح 50,000 وهم كل سكانها. )ايبك( قتل واستعبد 

مئات اآلالف. قامئة الرعب طويلٌة وموجعة. هؤالء الفاتحون الغزاة بّرروا أفعالهم بأنها واجٌب دينٌي مقدٌس لرضب غر 

املؤمنني. عن طريق وضع أنفسهم يف خانة اإلسام املقدس، زعموا بأنهم يحاربون من أجل معتقدهم، ويف الحقيقة كانت 

الرغبة يف الذبح والسلب واالغتصاب هي الواضحة…«

شهود  شهادات  من  بسيطٌة  عينٌة  تلك  كانت 

)الفاتحني(  الغزاة  من  املعارصين  العيان 

الغزو  حمات  أثناء  ومساعديهم  والحكام 

اإلسامي للهند.

الهند  غزا  الغزنوي(  )محمود  األفغاين  الحاكم 

ليس أقل من 17 مرٍة ما بني العام 1001 والعام 

1026 ميادي. كتاب )تاريخ مييني( تم كتابته 

بواسطة وزيره وهو يوثّق العديد من الحلقات 

الدامية للغزوات العسكرية:
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»دماء الكفار تدفقت بغزارٍة )يف مدينة تهانيرس الهندية( حتى أن تيار املياه كان مشّوًها، وعىل الرغم من نقاوتها كان 

الناس ال يستطيعون رشبها… الكفار هجروا الحصن وحاولوا عبور النهر… لكن العديد منهم تم قتلهم، أرسهم، أو 

غرقوا… قُتل تقريبًا 50 ألف رجٍل«.

يف السجل املعارص )تاج املعارص( الذي كتبه )حسن نظام النيسبوري(، جاء فيه أنه عندما غزا )قطب الدين أيبك – 

سلطان دلهي األول من أصٍل أفغايّن 1194-1210( مدينة )مرات(، مسح عن وجه األرض كل املعابد الهندوسية وأقام 

محلها املساجد. يف مدينة )أليكرا( قام بتحويل كل السكان الهندوس إىل اإلسام بقوة السيف وقام بقطع رأس جميع 

من متّسك بديانته األصلية.

املؤرخ الفاريس )وساف( كتب يف كتابه أنه عندما قام )عاء الدين الخلجي( 

وهو )حاكٌم من سالة الخلجي يف الهند من أصوٍل أفغانيٍة تركية 1295-1316 بعد املياد( باقتحام مدينة )كامبايات( 

عىل رأس خليج )كامباي(، قتل الذكور البالغني من السكان من أجل عظمة اإلسام، وأجرى أنهاًرا من الدماء، وأرسل نساء 

املدينة مع ذهبهن وفضتهن وجميع مجوهراتهن إىل بلده، وألحق حوايل عرشين ألف نسمٍة من الهندوس إىل طاقم 

الخدمة والعبيد الخاصة به…

الهند لديها تاريٌخ ثقايٌف عميق. الديانة الهندوسية بدأت هناك يف حوايل عام )1500 قبل املياد( والبوذية كانت هناك 

يف حوايل القرن السادس قبل املياد. 

هذه الثقافة كانت متداخلًة يف أعامٍل بديعٍة يف الثقافة والفكر وحرية العبادة والِحرف الفّنية. قبل وبعد وخال األيام 

النظام  الهندسة،  الجرب،  )الصفر،  من  تشمل  وما  الرياضات  العلوم،  يف  بعملهم  الهنود  العلامء  استمر  لإلسام،  األوىل 

العرشي، ما يسمى باألرقام »العربية« وهي يف الحقيقة أرقاٌم هندية(، الطب، الفلسفة… إلخ 

وحتى يف باطات وحكم اآلخرين )كاملسلمني يف بغداد مثًا…(.
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الهنود )الذكور واإلناث( كانوا متعلمني يف نظاٍم تعليمٍي حكيٍم  الهندية، األطفال  الجامعات  يأتون إىل  اآلخرون كانوا 

يحتوي عىل طيٍف واسعٍ من املواضيع العلمية مثل العلوم والطب والفلسفة. 

الفن والعامرة الهندية كانت رائعًة. كانوا شعبًا مزدهرًا. إىل أن جاء اإلسام فذبح، استعبد، اغتصب، عّنف، نهب، دّمر 

املواقع الدينية والحضارية الفنية واملعامرية، فّقر، استغّل، أهان، جّوع، رشّد، حّول قرسيًا للدين اإلسامي، انحداٌر يف 

األنشطة الذهنية، تدمٌر اجتامعٌي واستفحال األمراض االجتامعية.

يف اإلسام، تم اعتبار كّل يشٍء غر إسامٍي هو من زمن الجاهلية ويجب تدمره 

)أو االستياء عليه وتسميته معلاًم إساميًا(، أفغانستان الهندوسية تم تدمرها وتم إنشاء باكستان، كشمر، وبنغاديش 

عىل أنقاضها.

كان مثن الغزو اإلسامي هائًا يف األرواح، الرثوات والثقافة. 

تقديراٌت تقرتح أن ما بني 60 إىل 80 مليونًا قد قُتلوا عىل يّد الغزاة املسلمني وحكامهم ما بني عامي 1000 و1525م 

وحدها )خال 500 عام انخفض التعداد السكاين بشكٍل مخيف(. )الل قال يف خان ص 216( : 

هل هذا مستحيٌل وغر قابٍل للتصديق؟ يف حرب االستقال البنغاديشية يف عام 1971م، قتل الجيش الباكستاين املسلم 

ما بني مليوٍن ونصٍف إىل 3 مايني إنساٍن )معظمهم مسلمني( يف 9 أشهٍر فقط. )خان ص 216(. العامل ينظر باالتجاه 

املختلف، لكن أليس هذا ما يحصل دامئًا عندما يكون املسلمون هم من يرتكب العنف؟! 

) األعداد الحقيقية للهندوس الذين ذبحوا بواسطة املسلمني كانت حوايل 400 مليونًا، وليس 80-60 مليونًا، وفًقا إىل 

فرشتة )1560-1620(، مؤلف كتاب )تاريخ فرشتة وكولشان ابراهيم(.
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بناًء عىل املعطيات والشهادات املتوفرة فإّن أعداد الهنود الذين تم استعبادهم كان هائًا..

الغزو اإلسامي للهند كان عىل األرجح هو األكرث دمويًة يف التاريخ:

القرسي  والتحويل  الهندوس،  ذبح  واعتزاٍز عمليات  فخٍر  بكّل  أرّخوا وسجلوا  قد  كانوا  املسلمون  والعلامء  »املؤرخون 

للدين اإلسامي، وخطف النساء واألطفال الهندوس الستعبادهم، وتدمر املعابد، الذي جرى عىل أيادي مقاتيل اإلسام 

يف الفرتة من 800 إىل 1700 بعد املياد. مايني الهندوس تم تحويلهم لإلسام بواسطة السيف خال هذه املدة.«

)املؤرخ دورانت كتب هذا يف خان ص 201(، وأيًضا كتب )رضوان سليم( يف )1997م( ما فعله الغزاة العرب:

»املتوحشون يف مستوًى منخفٍض جًدا من الحضارة وليس لهم ثقافة تستحق الذِّكر، من الجزيرة العربية وغرب آسيا، 

بدأوا بدخول الهند يف أوائل القرن وما بعده. الغزاة املسلمون مسحوا عن األرض أعداًدا ال تُحىص من املعابد الهندوسية، 

حطّموا أعداًدا ال تُحىص من املنحوتات والرموز التاريخية، نهبوا أعداًدا ال تُحىص من الحصون والقصور التابعة مللوك 

الهنود، قتلوا أعداًدا ضخمًة من الرجال الهنود وحملوا معهم النساء الهنديات…. لكن الكثر من الهنود ال يبدو أنهم 

يدركون بأن القتلة املسلمني حطّموا التطور التاريخي لواحدٍة من أكرث الحضارات تطوًرا عىل األرض، الثقافة األكرث إبداًعا، 

املجتمع األكرث إبداًعا.« )خان ص 179(

بالطبع، الهنود قبل اإلسام كانوا يحاربون، لكنهم مل ميارسوا االستعباد 

تدمر  وال  الدينية،  املواقع  تدمر  وال  املذابح  وال  التخريب،  وال 

املحاصيل والزراعة. 

أفراٍد عسكريني  املعارك عادًة كانت تحصل عىل أرٍض مفتوحٍة بني 

)خان ص 205-207(. مل يكن هناك مفهوم )الغنائم(. لذلك مل يكن 

الهنود عىل استعداٍد ملواجهة انقضاض اإلسام عليهم.

مواجهة  أو  والجبال،  الغابات  إىل  للفرار  األصليون  الهنود  اضطّر 

االستغال والرضائب الكبرة، الذبح أو االستعباد يف الوقت الذي كان 

مجتمعهم يتم إذالله وتحطيمه. 

الدينية  بدأ املسلمون مبارشًة باستهداف الهنود األصليني ورموزهم 

ثوراٍت  يف  أيًضا  البعض  بعضهم  وحاربوا  السكانية  والتجمعات 

وانشقاقاٍت بواسطة أمراء الحروب والقادة واألمراء املسلمني طوال 

فرتة الحكم اإلسامي )خان ص 205(.
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العبودية: 

دولة  عن  اليوم  نعرفه  ما  تشمل  )الهند(  كانت  البداية  يف 

باكستان )سند(، وبنغاديش / البنغال وكشمر. الهندوسية 

السيطرة  قبل  أفغانستان  يف  مزدهرتان  كانتا  والبوذية 

اإلسامية يف القرن السابع. 

بني  ما  أفغانستان  انقسمت  عرش  السادس  القرن  يف 

الصفويني  بني  وما  الهندية  اإلسامية  املغولية  اإلمرباطورية 

الفرس.

بالبقاء  للهندوس  )األمويون(  امللحدون  سمح  البداية  يف 

الكبرة  أعدادهم  بسبب  رمبا  وذلك  )الذّمي(  وضع  يف 

ومعارضتهم لإلسام ولقيمتهم املادية كمصدٍر للرضيبة. 

هذا األمر يعارض النصوص والقوانني اإلسامية التي تنص عىل القتل أو اعتناق اإلسام بالنسبة للكفار واملرشكني. 

عندما تم سؤال السلطان )التمش املتويف سنة 1236م( عن السبب وراء عدم تطبيق النصوص اإلسامية بتخير الهندوس 

ما بني القتل أو اإلسام، عندها قام بالرد التايل:

»يف هذه اللحظة، املسلمون هم قليلون وهم مثل ملٍح يف طبٍق كبر… بكل األحوال بعد عدة سنواٍت عندما يتمكن 

املسلمون يف العواصم واملناطق واملدن الصغرة، وتصبح قواتهم أكرب… سيكون من املمكن أن نعطي الخياَر للسكان 

الهندوس ما بني القتل أو اإلسام.« )الل ص 538(.

وعىل الرغم من وضعهم املزعوم )الذمية(، إاّل أّن مجازَر هائلًة، وتغيرًا إجباريًا للِدين بشكٍل ضخٍم واستعباٍد مهوٍل 

كان السبب للتحّول لإلسام يف جميع أنحاء الحكم اإلسامي يف الهند بحلول القرن ال 20؛ بعد تطبيق حكم الرشيعة 

اإلسامية بتخير املرشكني والكفار ما بني القتل أو اإلسام. 

املقاتلون الهنود تم ذبحهم بينام تم استعباد النساء واألطفال. كانت عملية اإلخصاء تجري للمستعبدين الهندوس من 

األوالد اليافعني.
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يف األغلب كانت األعداد الحقيقة ال تُعطى، بل يستعاض 

األرسى  من  يحىص  ال  »عدد  التعابر  هذه  مبثل  عنها 

استعبادهم«  النساء واألطفال تم  أو »جميع  والعبيد« 

كانت  تقييدها  يتم  األرقام  كانت  التي  األحيان  ويف 

حصائل مروعًة. ومع البرش املستعبدين، أخذ املسلمون 

األثاث،  املابس،  املجوهرات،  النقود،  معهم،  يشٍء  كل 

اآلثار، الحيوانات، الحبوب… إلخ، ودّمروا ما تبقى.

الثالث  القرن  حتى  أجانب،  كانوا  املسلمون  »الحكام 

عرش. معظم العبيد كان يتم إرسالهم إىل خارج الهند، 

أصبح  ميادي(  دلهي )1206  حكم ساطنة  بعد  لكن 

يف  يباعون  السلطنة،  يف  للخدمة  يبقون  املستعبدون 

الهند أو أّي مكاٍن آخر. العبيد أيضا كان يتم استرادهم 

الجيوش اإلسامية تتكون من طيٍف واسعٍ من  وكانت 

كان  اإلسام.  إىل  تحويلهم  تم  الذين  العبيد  مجاميع 

العبيد والسبايا يُعتربون غنائم من الله وكان الحصول 

عليهم يشّكل دافًعا قويًّا جًدا وأساسيًّا للجهاد. كان أعداد 

العبيد كبرًا بحيث أصبحت أسعارهم رخيصًة جًدا… 

رجال تم تدمرهم… لكن هذه من هبات وغنائم الله 

ويذل  العطايا  بهذه  فقط  دينه  بترشيف  يقوم  الذي 

ويحطم الكفار واملرشكني.

)املؤرخ اإلسامي )اوتبي( يف وصفه لغزوة أخذ العبيد للسلطان )سبكتكني( )942-997( يف سوخدهو ص 166(

يف السند -املنطقة األوىل التي متّت مهاجمتها بنجاح- املجتمع اإلسامي يف بداياته كان يتكون من العبيد الذين أُجربوا 

عىل اإلسام، ومن أعداٍد صغرٍة من السادة العرب )خان ص 229(. 

يف البداية كان العبيد يُرسلون بالقوة إىل خارج الهند )القاسم إىل باد العرب(، الغزاة يف باد السند أُرسلوا بأمٍر من 

)الحجاج بن يوسف الثقفي( يف زمن خافة )الوليد األول(، 300,000 حملٍة بغضون ال 3 سنوات من 712-715 )خان ص 

299، ترفكوفج ص 109(. املقاتلون املسلمون جاؤوا من كّل مكاٍن للمشاركة يف هذا الجهاد.
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 - من غزين وأفغانستان  الرتك  الغزنويون - 
)997 - 1206م( الذين أخضعوا البنجاب:

أرسل   )1030  -  997( بني  غزوًة   17 يف 

تُرك  من  وهو  الغزنوي(  )محمود  السلطان 

إىل  العبيد  من  اآلالف  مئات  أفغانستان 

خسارة  يف  متسببًا  أفغانستان  يف  )غزين( 

السبي واالستعباد  إنساٍن عن طريق  مليوين 

والبيع خارج الهند )خان ص 315(. مؤرخون 

وفر  السلطان(  مساعد  )أوتبي،  أمثال  من 

بعض األرقام… 

مثًا – من )ذانيسار(، املسلمون جلبوا 200,000 أسرٍ خال عودتهم إىل )غزين( يف أفغانستان. يف عام 1091م تم جلب 

53,000. يف إحدى املراحل كانت أسهم الخمس التابعة للخليفة هي 150,000 وتم اقرتاح 750,000 أسرٍ ملضاهاتها. 

500,000 أسرٍ تم أخذهم خال حملٍة واحدٍة يف )الواهند( )الل ص 551(

يقول )ال اوتبي( مساعد وسكرتر )محمود الغزنوي(:

»أومضت السيوف مثل الربق يف وسط ظام الغيوم، نوافر الدماء تدفّقت مثل النجوم املتساقطة، أحباب الله هزموا 

والطيور  للحيوانات  طعاًما  وجعلوهم  منهم…   15,000 وقتلوا  الله  أعداء  الكفار  من  انتقموا  املسلمون  عدوهم… 

الجارحة… الله أيًضا منح أحبابه هذا الكم الذي يتجاوز كل الحدود والحسابات من الغنائم، من ضمنها 500,000 من 

السبايا رجااًل ونساًء جميات…« )خان ص 191(

الغزنويون حكموا خال )سلطنة البنجاب اإلسامية( حتى عام 1186م. 

الهجامت عىل كشمر، هانيس، ومناطق من البنجاب أنتجت مجازر جامعيًة واستعباد أعداٍد كبرًة جًدا… 

مثًا 100000 يف عام 1079 أثناء الهجوم الذي حصل عىل البنجاب. )طارق الفي يف خان ص 276، الل ص 553(.

تحت حكم حكام الغرويني الرتك مثل محمد الغوري )األفغاين( وقائده العسكري ثم الحاكم قطب الدين ايبك)حكم 

-1206 1210(، وسلطنة دلهي، عمليات قطع رؤوٍس جامعية، استعباد، تحويل دينيٌّ قرسي، تخريب وتدمر املعابد. 

العبيد كانوا كثرين بشكٍل خيايّل. يف عام 1195م، أخذ ايبك 20000 عبٍد من )راجا باهيم( و50000 من )كالنجار( عام 

1202م )الل ص 536(.
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حتى فقراء املسلمني أصبحوا سادًة وميتلكون أعداًدا كبرًة من العبيد الهنود )خان ص 103، الل ص 537(

خال القرن الثالث عرش والقرن الرابع عرش وهو حكم ال )خلجي( وال )تغاق(، تجارة العبيد منت وانترشت بقدر 

انتشار اإلسام. آالف العبيد تّم بيعهم بأسعاٍر بخسٍة كل يوٍم )خان ص 280(. كان استياء عاء الدين الخلجي )حكم 

1296-1316( عىل العبيد مذالًّ ومهيًنا حيث كانوا يقيّدون بالساسل. )الل ص 540(.

استوىل  وحدها  )سومناث(  غزو  »يف 

والخدم  الخادمات  من  كبرٍة  أعداٍد  عىل 

ضمنهم  من   20,000 إىل  تصل  الجميلني، 

مام  أكرث  بأعداٍد  الجنسني  كا  من  أطفاٌل 

»الجيوش   … تكتبه«  أن  األقام  تستطيع 

الدمار  إىل  الهند  باد  أوصلت  املحمدية 

التام، دمرت أرواح السكان، خربّت مدنهم 

واستولت عىل أبنائهم وذريتهم.«

)كتاب بوسطم ص 641، الل ص 540(.

ذبحهم، عاء  تم  البرش  من  عديدٌة  آالٌف 

كان   )1316-1296 الخلجي )حكم  الدين 

خدمته  يف  األوالد  من  عبًدا   15000 لديه 

بشكٍل  يعملون  عبٍد  و70000  الخاصة 

)الل ص  ممتلكاته.  خدمة  يف  متواصٍل 

)جاهار(  ال  ميارسن  كّن  النساء   .)541

)وهو حرق وقتل الذات لتجنب االستعباد 

أو االغتصاب(.

يقول أمر )خرسو( الصويف: »األتراك أينام 

أيَّ  بيع  أو  رشاء  قتل،  بإمكانهم  حلّوا، 

هندويس« 

)الل ص 541(.
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املستعبدون واملخصيون:

يتّم إخصاء املهزومني يف جميع أنحاء العامل اإلسامي، بضمنهم 

عبيد الهند. 

ويتم عمل هذا املوضوع من أجل أن يستطيع هؤالء الرجال 

من حامية الحريم، 

ومن أجل أن يبقى إخاصهم للحاكم، وحتى ال يبقى لهم أمٌل 

بإنشاء عائلٍة خاصٍة بهم، 

اإلخصاء هو عادٌة متأصلٌة ومنترشٌة يف الحكم اإلسامي ورمبا 

كانت سببًا يف انخفاض تعداد سكان الهند من 200 مليون يف 

عام 1000م إىل 170 مليونًا يف عام 1500م )خان ص 314(. 

حاملا غزا السلطان )بختيار خلجي( البنغال يف 1205، أصبح من 

املوردين واملجهزين الرئيسيني للعبيد املخصيني. 

استمر هذا املوضوع خال الفرتة املغولية )1857-1526(.

جاتاي(  )سعيد  املخصيني،  امتلك  الكبر )1605-1556(  أكرب 

يف   1659 عام  )أورانغزب(  أثناء حكم   . مخيصٍّ   1200 امتلك 

أباد(، حيث تم إخصاء 22000 صبي، ثم  )كولكوندا – حيدر 

إهداءهم وبيعهم للحّكام املسلمني.. )خان 313(.

تغاق )حكم  الخاصة، سلطان محمد  لديه 50,000 صبّي يف خدمته  كان  الدين خلجي )حكم 1316-1296(  سلطان 

1351-1325( كان لديه 20,000، والسلطان فروز تغاق )حكم 1351-1388( كان لديه 40,000 )فروز تغاق( كان 

يحب أن يجمع الصبيان بأي طريقٍة كانت وجمع 180,000 عبداً باملجموع .. )الل ص 542(.

الكثر من القادة تحت حكم ساطني مختلفني كانوا مخصيّني. املؤرخون املسلمون كتبوا عن )افتتان( الساطني محمود 

الغزنوي، قطب الدين وسكاندر لودي بالصبيان الوسيمني! السلطان محمود كان مفتونًا بقائده الهندي )تياق( 

)خان ص 314(.
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الغزو اإلسالمي للهند: 
أعظم إبادٍة جامعية 

الخالصة : 

الهندية من قبل املسلمني كانت متشابهًة سواًء كان املسلمون  التي تعرّضت لها الشعوب  الفظائع غر اإلنسانية  إن 

صوفيني، عرب، أفغان، ترك، أم مغوٍل كونهم جميًعا كانوا يستلهمون سلوكهم من الرشيعة والنصوص اإلسامية وسرة 

وحياة محمد نبي اإلسام كمثاٍل يحتذى به. ووجب االنتباه إىل أن العنف االستعباد استمر حتى بعد إحكام سيطرة 

الغزاة عىل األرايض الهندية ألن الهدف مل يكن ببساطة عسكريًا ولكن إلخضاع الجميع لإلسام . 

املسلمون مل يأتوا للهند ليك يندمجوا يف املجتمع، هم أتوا للهند ملحي هذا املجتمع والثقافة واستبدالها باإلسام الذي 

يعطيهم اإلذن عىل اعتبار أن لهم األحقية باألرض وما عليها . هذا الحق الذي وهبه الله لهم كغنيمٍة رشعيٍة خالصة .

باملعنى  الوثنيون عباد األصنام واآللهة كان عليهم أن يسلموا أو ميوتوا، وعندها فقط ميكن أن يكون هناك »سام« 

اإلسامي !!

العبيد كانوا حًقا للمقاتلني املسلمني وجزء من نعم الله عليهم.

متت الرتجمة من املقال األصيل من اللغة االنكليزية وحسب موافقة الكاتب. املوسوم بالعنوان التايل:
themuslimissue.wordpress.com/2015/08/31/islamic-invasion-of-india-the-greatest-genocide-in-history
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يف حوار مع ..

الكاتبة السورية 
سارة العظمة

يف حوار مع ..

كاتبٌة وصحفيٌة سوريّة- نرويجيّة، ُولِدت عام 1973 يف دمشق، من عائلة العظمة الدمشقية التي ينتمي 

إليها البطل القومي السوري يوسف العظمة، قّررت ضيفتنا ترك اإلسام يف عمٍر مبكٍر وتحّولت إىل املسيحية، 

قبل أن ترتك املسيحية إىل الا دينية. وبسبب نشاطها السيايس، هاجرت لوحدها إىل الرنويج عام 1995، 

وحصلت عىل اللجوء السيايس يف عام 1997، لتتخّصص بعدها يف دراسة اإلسام والثقافة العربية، ودراسات 

سبيل  ونضالها يف  واإلعامي  اإلنسايّن  لنشاطها  الرنويج  يف  مشهورًة  باتت  إفريقيا.  األوسط وشامل  الرشق 

حقوق اإلنسان. 

نُرّحب باألستاذة سارة العظمة ضيفًة عزيزًة عىل صفحات مجلة امللحدين العرب.

س1: هل أغفلنا يف املقدمة ما قد ترغبني بإضافته؟

ج1: كفيتم ووفّيتم، أهًا بكم.

س2: نشأِت يف أرسٍة ليرباليّة، وتربيِت يف دمشق، أخربينا عن البيئة التي نشأِت بها، وكيف كان أثرها يف تكوين شخصيتك؟

ج2: كّل إنساٍن هو ابن بيئته بصورٍة أو بأخرى، سواًء أكان خياره اتّباع املنظومة االجتامعيّة األخاقيّة التي نشأ ضمنها 

أو التمرد عليها، فيبقى لها تأثٌر كبٌر عىل شخصيته. قد ينكر البعض هذه الحقيقة البسيطة، ولكّنني أعرتف بها. لذلك، 
رسًّا يف دمشق  ورغم معموديتي املسيحية يف كنيسٍة للروم األرثوذكس 

عام 1994، ومن تم تحويل إىل اإللحاد يف عام 2000، فام زلت أعترب نفيس 

مسلمًة ثقافيًا، وذلك ألنّني أنتمي إىل العامل امليلء بالرموز اإلساميّة الذي 

ما يزال تاريخ اإلسام ورشيعته محوًرا يف بنيته الفكرية.

النكت  مثًا  أفهم  وتقاليد.  وشعائر  كفكٍر  باإلسام  مشحونٌة  ذكريايت   

 آراء الضيوف تعرب عن أفكارهم وال متثل موقف املجلة بالرضورة
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اإللحاديّة عىل اإلسام بعمٍق أكرب من النكت عىل املسيحية. من الناحية 

باالنزعاج  أشعر  تُضحكني.  ال  ولكّنها  املسيحية  النكتة  أفهم  املعرفيّة 

املسلم  فكر  ولكّن  املتعصب،  والبوذيِّ  واليهودّي  املسيحّي  فكر  من 

املتعصب هو ما يدفعني إىل أن أشّد شعري أحيانًا. لغتي اليوم ما تزال 

محشّوًة غنيًة بتعابَر عربيٍة تضع الله يف كّل الشؤون، وال أحاول مثل 

الكثرين من امللحدين أن أخلق تعابر لغويٍة جديدة. علينا أن نتواصل 

مع الناس يف مجتمعاتنا ال أن نضع أنفسنا يف قوقعٍة إلحاديٍّة إقصائية. 

اللغة السائدة هي مفتاح التواصل، وال أظّن أنّه من املجدي اخرتاع لغٍة 

جديدٍة برسعة الضوء. علينا أن نفهم رضورة التفكر الرباغاميت ونتوّكل 

عىل الله نحن امللحدون! ومع الوقت تتغر التعابر تدريجيًا.

سة لشخصيتك وفكرك... ها أخربتِنا  س3: يف حياة كّل إنساٍن بطٌل يتمثل بالصورة األبويّة، ووالدك كان من األعمدة املؤسِّ

قليًا عنه؟

ج3: كان والدي الراحل سامي العظمة إنسانًا رائًعا فعًا، كان يعمل كمديٍر ملرصف التسليف الشعبي مبرصف سوريا 

املركزي، َمنصٌب يعطي صاحبه صاحية منح القروض ألصحاب األعامل واملشاريع يف كامل سوريا، ولكّنه رفض قطًعا 

وعىل طول الخط أيّة رشوٍة يف بلٍد كانت الرشوة فيه قاعدًة ال استثناء. عشنا مرتاحني ماديًا يف صغري، ولكن ضاقت 

األحوال مع الوقت، مع زيادة التضخم وتحول الراتب ملبلغٍ بالكاد يكفي لحياٍة كرمية. لكن رغم الضغط واضطرار أيب 

لاقرتاض بقي رشيًفا. علّمني أن الرشف هو الصدق ورفُض الغش.

 كان أيًضا دميقراطيًا يف بلٍد ديكتاتورّي، وما زلت ال أفهم كيف تكّونت شخصيته ليكون مختلًفا يف دولٍة مغلقٍة دون 

معلوماٍت وتأثراٍت من الخارج. أذكر أنّه شّجعنا، إخويت الثاثة وأنا، عىل عقد اجتامعاٍت عائليٍّة حول الطاولة ملناقشة 

الشؤون العائليّة والتصويت، وكّنا أنا وأخي الذي يكربين بسنتني نعرتض عىل منح أخوينا الصغرين حّق التصويت. أكرث 

التقاليد،  الوحيدة وحسب  البنت  قراٍر عائيلٍّ أزعجني كان رشاء ستريو عىل جاية )غسالة كهربائية لألطباق(. كنت 

املسؤولة عن التنظيف والجيل، وهذه نقطة ضعف الدميقراطية!

حرية  ومنحني  غره،  من  أكرث  متسامًحا  كان  البنت.  لوضع  بالنسبة  ثقافته  يتجاوز  مل  ولكّنه  وليرباليًا،  رائًعا  أيب  كان 

الذهاب للجامعة لوحدي بينام كان عّمي يسوق ببناته لكّل مكان. مع ذلك حريتي كانت محدودًة وحرية إخويت الثاثة 
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http://www.ahewar.org

املوقع الرئيسي ملؤسسة

احلوار املتمدن 

يسارية، علمانية، دميمقراطية

«من أجل مجتمع مدني علماني

دميقراطي حديث يضمن احلرية

  العدالة االجتماعية للجميع» 

مطلقًة. تقسيم األدوار بيننا كان أبويًا ذكوريًا بحتًا، وبغياب والديت بعد الطاق، 

أنضج برسعٍة  ما جعلني  سنًة، هذا   13 عمر  من  كامٍل  بيٍت  تحملت مسؤولية 

ورسق مني مرحلة املراهقة. ال بّد أن هذه التجارب هي التي أّدت لتحديد هدف 

نشاطي الحقوقّي وجعلتني أعمل لسنواٍت طويلٍة عىل نقد النظام األبوّي يف الفكر 

اإلسامي. مثل ما يقولون بالدارجة: »أكلُت العيص ما عديتها«.

كَذكر،  التميّز  فكر  ترك  فعًا عىل  قادٌر  إساميٍّة  بيئٍة  املرتيب يف  الرجل  بأّن  أشك 

واحرتام املرأة كنظرٍ له. مع احرتامي لكّل من يقرأ هذا الكام ويشعر أنّني دعسُت 

له عىل طرف. ال أتأمل إاّل بتغيراٍت بسيطٍة خال جيٍل واحد، وهذا سبب زواجي 

من رجٍل سويدّي ملحٍد من أصٍل مسيحّي، تربيته مختلفٌة والقيم املغروسة فيه 

مع حليب األم مريحٌة المرأٍة حرٍّة متمردة، ولكن لكل يشٍء مثنه ومن األفضل ترك 

الطابق مستوًرا!

س4: للَمدرسة وسنني الطفولة أثٌر كبٌر يف تشكيل شخصية الفرد، فكيف كانت 

تجربتِك فيها؟

ج4: درسُت االبتدائية واإلعدادية يف مدرسة الاييك الخاصة يف دمشق، املدرسة 

وخراب  الفساد  عن  املسؤولني  أقصد  واملسؤولني،  الرئيس  أبناء  فيها  درس  التي 

الباد، والتي تغر اسمها إىل: »مدرسة الشهيد البطل باسل األسد«. استشهد هذا 

»البطل« يف حادث سيارٍة بطريق املطار، عىل األغلب تحت تأثر الكحول.

)مدرسة الاييك(
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كانت مدرستي األفضل عىل مستوى سوريا كلها من عدة نواٍح، ولكنها كانت شبيهة بغرها بالطبع من نواٍح أخرى. كان 

الشبه يف وحدة املناهج الدراسية وأسلوب النظام التعليمي، أما االختاف فكان بكونها مدرسة مختلطة للذكور واإلناث، 

وبسيارات املرسيدس السوداء بسائقني بالزّي العسكري خارج البوابة كل يوم. كانت املدرسة صورٌة مصغرٌّة عن املجتمع، 

نظام  العسكرية. حرّضنا  والسمة  العادي  املواطن  وابن  املسؤول  ابن  بني  الواضحة  والفروق  والطاعة  األوامر  مجتمع 

البعث التعليمي للحرب منذ الطفولة، فقد كنا نرتدي الزّي العسكري ونقسم القسم للعلم كل صباح، ونتدرب عىل فك 

وتركيب الكاشينكوف ولبس قناع الغاز، وذهبنا ملعسكراٍت صيفيٍة بقيادة ضباط من الجيش! نظاٌم مريٌض ال ميكن أن 

يخلق إال مجتمًعا مريًضا. وبرأيي أّن جزًءا من التفسر للعنف الذي نراه اليوم هو مدارس البعث التي شوهت نفسية 

جيٍل كامٍل وجعلته متقبًا ملامرسات العنف.

دعني أقارن نشأيت هذه مع نشأة طفيّل يف السويد، حيث تتبع املدرسة خطًة تعليميًة ولكن ليس هناك منهٌج موّحد. 

ليس هناك زيٌّ موّحد، وليس هناك تجمٌع صباحٌي عسكرٌي وقَسٌم للعلم. املدرسة هي ألطفال املنطقة وتجد فيها ابن 

الوزير وابن عامل التنظيفات ويعاملهم املدرّس بدون أي متييز. أطفايل يتعلمون مبادئ الدميقراطية بشكٍل عميٍل وليس 

فقط كنظرية، ويتدربون عىل حل النزاعات بطريقٍة سلميٍّة منذ الحضانة. هذه املدارس تنتج الشعب السويدي املسامل 

الذي يقبل التعددية. أما مدارسنا فأنتجت الحرب األهلية السورية.

س5: نشأِت كمسلمة، ثّم تحّولِت للمسيحية قبل أن ترتكيها وتِصيل لقناعة ترك األديان، حدثينا عن رحلتك هذه بني 

املعتقدات وكيف وصلِت لقناعة اإللحاد، وكيف تصفني نفسك اآلن؟

ج5: كنُت مؤمنًة فعًا! اخرتت أن أصيل الصلوات الخمس 

منذ كان عمري 12 سنًة، مع أّن الوحيدة التي كانت تصيل 

كانت جديت، كل أعضاء العائلة )خااليت، عاميت، أعاممي، أيب 

وأمي( كلهم مسلمون بالوراثة ال أكرث.. فخايل كان شيوعيًا، 

بدأت  عندما  لذا  اإلسام،  من  السخرية  هوايته  وكانت 

بالصاة أصبحت محّط سخريته. ولكن إمياين كان قويًا يف 

فعٍل  كرّد  اليوم  السلوك  هذا  وأعلّل  واملراهقة،  الطفولة 

ضد شعوري بالوحدة. هربت من الوحدة التي فرضها عيّل 

اختايف- الذي مل أفهمه يف ذلك الوقت- إىل الدين، ملجأ 

الضعفاء والخائفني. يف عمر 35 سنًة فهمت سبب اختايف 
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وعزلتي ووحديت وأملي الداخيل، فهمت أنّني مخنثٌة متجاوزٌة للجنس ال امرأة. يف البيئة الدمشقيّة اإلساميّة مل يكن هناك 

يل أّي اعتبار، اسٌم أو عنواٌن ملشاعري، لذلك سّميُت روايتي األوىل »رحلة الظل«. أُشبّه وجود املثيّل ومتجاوز الجنس يف 

مجتمعات الرشق األوسط بوجوٍد ظيلٍّ رمزّي، ككياٍن غر مكتمل، يتحرك عىل هامش املجتمع يف منطقٍة مظلمة، أرض 

أشباٍح ومنبوذين.

الطريق للمسيحية يف سن العرشين كان مترًدا رصيًحا ضد النظام األبوّي الذكوري. كانت معموديتي عن إمياٍن حقيقّي، 

مل تكن مرسحيًة، ولكن عنرص التمرد كان واضًحا لدي حتى يف ذلك الوقت. كانت قد تغرت دمشق برسعٍة فائقٍة يف 

التسعينات، الحجاب وحلقات الِدين يف البيوت غزت كّل شارع؛ يف مدرستي، دار السام للبنات، ال أذكر أنّه َمّر أسبوٌع 

الجنسني كربت. شعرت  بني  املسافة  لتهنئتها.  الباحة  البنات حولها يف  وتتحلّق  الحجاب  فتاٌة جديدٌة  ترتدي  أن  دون 

باالختناق يف مجتمع النساء، وما مل أفهمه حينها أن سبب األمل النفيس الشديد الذي شعرت به هو هويتي الجنسيّة التي 

هي مزيٌج من الجنسني؛ يف مجتمعٍ فيه قسٌم للرجال فقط وقسٌم للنساء فقط من الصعب ألمثايل أن يتمكنوا من العيش. 

املسيحية كانت الحل املتوفر يف بيئتي. الكنيسة كانت مفتوحًة للجنسني، بجانب متثال يسوع الرجل كان هناك متثال 

مريم املرأة. املسيحية أنقذتني من االنتحار، ابتعدُت فكريًا ونفسيًا عن اإلسام ونظامه االجتامعّي، رفضته كليًّا، وهذا 

أراحني. مل أكن ناضجًة مبا فيه الكفاية ألختار املقاومة املجدية عن طريق العمل ضد اإلسام السيايّس، وموجة الجنون 

التي أصابت سوريا واملنطقة، فاخرتت االنسحاب من ديٍن قارٍص عن فهم واحرتام الطبيعة البرشية وتنّوعها، وعاجٍز عن 

خلق مجتمعٍ سويٍّ عادٍل فيه مساواٌة بني األفراد. مرّت سننٌي طويلٌة قبل أن أُدرِك أّن املسيحية أيًضا مبنيٌة عىل قيٍم أبويٍّة 

وخرافات، فرتكُت األديان إىل غر رجعة.

س6: ماهي أهّم الكتب التي تأثّرِت بها يف سنني نشأتك؟ ومن هم أهّم الُكتّاب الذين قرأِت لهم وتركوا أثرًا يف نفسك؟

الرواية  قرأُت  لفيكتور هوغو.  البؤساء  رواية  املُقّدس عندي هو  الكتاب شبه  ج6: 

ألّول مرٍّة يف منوذٍج ُمخترٍص لليافعني وعمري 11 سنة، وأثّرْت يّف بعمق. قّررُت عند 

انتهايئ من قراءة سطورها األخرة أن أصبح كاتبة. ورافقني هذا الحلم والهدف عرب 

حيايت حتى اآلن. شاهدت البؤساء يف عرٍض مرسحيٍّ غنايئٍّ بلندن ووصلت معه إىل 

الروحيّة. حلّقُت يف سامء لندن  الفكريّة  النشوة  نادًرا:  إاّل  حالٍة ال يخربها اإلنسان 

ذلك املساء. هذه القّصة مرتبطٌة بحيايت ولذلك كان لهذا الكتاب مكانًة ال ينافسها 

أّي كتاٍب آخر.
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أقرأ كتبًا مبواضيع مختلفة، ولكّن األدب هو ما يجذبني. أحاول اآلن أن أقرأ رواياٍت من األدب اإلرسائييّل ألغطّي هذه 

الفجوة يف معلومايت. ال يشء كالرواية الجاّدة قادٌر عىل رسم صورة مجتمع، وأنا أريد فهم املجتمع اإلرسائييّل الذي ال 

نعلم عنه إاّل القليل.

س7: درسِت الحقوق يف جامعة دمشق، كيف كانت حياتِك الجامعيّة ونشاطاتِك فيها؟ وما أبرز املواقف التي مررِت بها؟ 

وملاذا مل تتابعي دراستِك فيها؟ انتقلِت بعدها للرنويج للدراسات الثقافيّة الدوليّة، كيف كانت بدايات الهجرة؟ وكيف 

الحظِت االختاف بني جامعاتنا وجامعات الغرب؟

األدب  دراسة  كانت  بل  الحقوق،  دراسة  رغبتي  تكن  مل  ج7: 

عني.  بالنيابة  واختارت  ضغوطها  مارست  والديت  ولكّن  العريب، 

كنت يف السابعة عرش عندما بدأت دراستي الجامعيّة، وجاهزة 

للتمرد السيايس عىل نظام البعث الذي كنت أمقته منذ صغري. 

لألسف الشديد انجذبت للفكر القومي السوري وأصبحت عضوة 

السيايس  الوقت. ودام نشاطي  رسيًا يف ذلك  الذي كان  بالحزب 

ثاث سنواٍت تركت بعدها الحزب، وأخجل اليوم من هذا املايض 

السيايس يف حركٍة فاشيّة. عىل أّي حال، لعب جنون الشباب دوًرا 

كبرًا يف حيايت، وهذا ما اضطرين ملغادرة سوريا عىل وجه الرسعة 

عندما بدأ األمن يستجوب رفاقًا يل من دمشق.

الرنويج. حصلُت عىل  كانت بداية الهجرة كالعبور البطيء عرب نفٍق مظلٍم خانق. عانيُت كثرًا يف السنوات األوىل يف 

اللجوء السيايّس بعد انتظاٍر دام السنتني كنت خالهام ال أدري إىل أين سيأخذين الطريق. تعلّمت اللغة الرنويجيّة، إنها 

لغٌة غريبٌة متاًما عن الفرنسيّة التي كنت أتقنها، مل يكن ذلك سهًا. وكان عيّل باإلضافة لذلك تعلّم اإلنكليزيّة للحصول 

عىل قبوٍل يف الجامعة لبدء الدراسة. ومبا أنني لحقت نهج أيب ومل أغّش ومل أتلقَّ مبالغ شهريًّة من النظام االجتامعّي 

اضطررت للعمل بجانب تعلّم لغتني. عند وصويل للرنويج قطعت اتصايل بالعائلة أو رمبا هم من فعلوا ذلك، لست 

متأكّدًة. ومنذ ذلك الوقت اعتمدت عىل نفيس من الناحية املاديّة وعملت بجانب الدراسة عىل طول الخّط بنسبة 50% 

يف تنظيف غرف الفنادق ويف املطاعم ويف كنيسة، واستلفُت قرًضا دراسيًّا مرتفًعا مل أمتّكن من دفعه بالكامل حتى اآلن.

كانت الدراسة يف جامعة أوسلو مختلفًة متاًما عن الدراسة يف جامعة دمشق. يف كلّية الحقوق كانت الصالة متتلئ بالطّاب 

لحّد تسلّق بعضهم بعًضا دون مبالغة. وكانت املناهج سيّئًة للغاية بحيث مل يكن هنالك ما يُسّمى بحلقات نقاٍش ُمطلًقا. 

كان عددنا يف السنة األوىل حوايل 10000 طالٍب وطالبٍة وكان مبنى الكلّية أحاديًّا فوق كلّية الرشيعة بالربامكة. 
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أذكر السنني الثاثة يف هذه الكلّية كرحلة عذاٍب حقيقيٍّة، فقد كان لقاء املُنّقبات بالسواد من قّمة الرأس ألخمص القدمني 

يوميًّا عىل املدخل املُشرتك يدفع دمي للغليان. ومرًّة )قّفعت معي(، كام نقول باللهجة السوريّة، أي مل أحتمل كل هذا، 

وكان رمضان وأجواء الصيام االستبداديّة، دخلت للحاّمم املُخّصص للشبّان حيث كان البعض منهم يتوّضأ وفتحت صنبور 

املاء ورشبت حتى ارتويت، ثم رفعت طرف تّنوريت وجّففت بها فمي ماّم كشف لبايس الداخيل، )الكيلوت( بالفصيح، 

وطبًعا أثار هذا هلع وذعر وغضب واستنكار امللتحني الشبّان، فأمسكني أحدهم من ذراعي وجّرين للباب وهو يرّدد 

كببّغاء: »أعوذ بالله من الشيطان الرجيم!«. وعندما فهمُت ما حدث انفجرت بالضحك. منحتني هذه الحركة الصبيانيّة 

شهرًة يف الكليّة: اعتربين البعض ساقطًة وهناك من اعتربين بطلة. رشبة املاء هذه كانت بداية نضايل النسوّي ونقدي 

الدين.

الطّاب فيها ال  إلكرتونيٍّة وعدد  كانت جامعة أوسلو عاملًا آخر. كانت صاالتها كبرًة وحديثًة وُمجّهزًة بوسائل تعليٍم 

يتجاوز عدد املقاعد، فإذا زاد عدد الراغبني مبتابعة مساٍق خّصصت الكلّية معلّمني ومحارضاٍت إضافيّة. حتى إّن أسلوب 

املحارض مل يكن تلقيًنا، بل طرًحا للمعلومات واألفكار وتحفيزًا عىل التفكر التحلييّل والنقدّي. باإلضافة لوجود حلقاٍت 

يوم،  كل  وظيفٍة  إىل  كالذهاب  الجامعّي  الدوام  وكان  لكّل مساق.  تابعٍة  مواضيع  كتابة  والعمل عىل  للنقاش  صغرٍة 

والوقت كان ُمنظاًّم، فقد كنت أدرس ملنتصف الليل يف قاعة املطالعة ويطردين الحارس أحيانًا. مبا أنني اخرتت دراسًة 

رشقيًّة كنت من املحظوظني القائل الذين حصلوا عىل بطاقة عبوٍر لصالة الدراسات الرشقيّة يف أّي وقٍت وحتى بعد 

إغاق الباب الرئييّس. كّنا كلّنا عىل بعضنا نبلغ 12 طالبًا وطالبًة يف ماّدة التاريخ العريّب. وكانت املقاالت باللغة السويديّة 

والدامناركيّة أحيانًا ماّم ألزمني عىل الدوام استخدام قواميس لفهم النصوص. كان كفاًحا حقيقيًّا، ولكن كانت نتيجته 

اتّساع آفاقي، هذا مل يكن ليحصل عرب تعليٍم يف جامعٍة عربيّة. أنا ممتّنٌة لهذه الفرصة يف االختاف بني التجربتني اللتني 

أذكرهام يكمن حسب رأيي رس تخلفنا وتقدمهم: التعليم!

تخّصصِك  عن  حّدثينا  اإلسامّي،  والعامل  األوسط  بالرشق  متعلّقٍة  متعّددٍة  مواضيع  يف  عليا  بدراساٍت  تخّصصِت  س8: 

ومحاور دراستك.

تابعت برنامج دراسات  العلوم اإلنسانيّة، كام  املُقاَرن وتخّصصت باإلسام يف كليّة  تاريخ األديان والدين  ج8: درسُت 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا. درست أيًضا مواضيع مستقلًّة كتاريخ الحركة النسويّة األوروبيّة يف كلّية التاريخ وفلسفة 

األخاق يف كلّية الفلسفة وتحليل النصوص يف كلّية اللسانيّات واللغات اإلسكندنافيّة. كانت درجتي العلميّة خليطًا من 

عّدة مواد، َسلَطَة فتّوش! ولكّن فضويل تغلّب عىل التفكر مبستقبٍل مهنيِّ وراتٍب واتّباع برنامٍج درايسٍّ واحد. حصلت 

عىل نقاط سّت سنواٍت جامعيّة، مبعنى أّن دراستي الجامعيّة حصيلتها تسع سنواٍت بني الرشق والغرب.
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س9: قمت بدراساٍت يف مركز الهولوكوست يف أوسلو، ماذا تخربيننا عن هذه التجربة، وما رأيك بالحركات التي تنكر 

الهولوكوست وتقلل من أعداد ضحاياها، 

عىل  تعليقك  ما  أخرى،  ناحيٍة  ومن 

استغال إرسائيل ملوضوع الهولوكوست؟

ج9: حصلت عىل مقعٍد من أربعٍة فقط 

مركز  يف  املاجيستر  لطاب  مخصصٌة 

هاتان  كانت  بأوسلو.  الهولوكوست 

السنتان من أهم سنني حيايت، إذ ارتبطت 

بفريق بحٍث عىل أعىل مستوى، وفهمت 

إرسائيل  دولة  نشوء  أسباب  عن  الكثر 

مام نجهله متاًما يف العامل العريب. ومل يكن 
وجودي بهذا املركز محض صدفة، بل نتيجُة قراٍر شخيصٍّ بالتعمق يف الرصاع العريب- اإلرسائييل.

إّن الهولوكوست حدٌث متميٌز يف تاريخ البرشية، ال يشبهه أّي حدٍث آخر، متت فيه إبادة املايني من اليهود وغرهم 

من أقليات أوروبا املهّمشة، إضافًة إىل املثليني واملعاقني بشكٍل منظٍّم ويف ظل الدولة، عىل مدى سنوات. مقارنًة بذلك، 

فقد متّت إبادة حوايل 800 ألف شخٍص أثناء مجازر راوندا األفريقية. الفرق ليس فقط بالنسبة للعدد، بل املّدة الزمنية 

وأسلوب اإلبادة. جحيم الرش الذي دام أسبوًعا يف راوندا يحتاج طبًعا لتأمٍل عميٍق يف طبيعة النفس البرشية، ولكّن إبادة 

اليهود عىل مدى سنواٍت بطريقٍة مصنعية، أي جمعهم من كل أنحاء أوروبا وشحنهم بقطارات بضائع إىل معسكرات، 

وفرزهم ثم خنقهم بغرف غاٍز ومن ثم حرق الجثث مبحارق ضخمة، بعد رسقة كل ممتلكاتهم الفردية وإخراج حتى 

أسنان الذهب من الفم، واستعامل شعرهم لصنع الصابون، أيّة مأساٍة وأيّة كارثة! أرتجف كلام أواجه معلوماٍت وصوًرا 

من الهولوكوست، عىل الرغم من بحثي املتواصل فيه ملدة عرش سنوات، ما زلت ال استوعب كيف متكن برٌش من اقرتاف 

هذه الجرائم الفظيعة ضد نساٍء وأطفاٍل وشيوٍخ دون متييز.

نحن يف العامل العريب ال نعلم. نعم، ال نعلم! وال نفهم بعد ماذا حدث يف أوروبا أثناء الحرب العاملية الثانية. إنكار هذه 

الحقيقة التاريخية املوثقة أكرث من أي حدٍث تاريخيٍّ آخر مبلفاٍت متأل مستودعاٍت ضخمًة وصور وحتى أفاٍم وثائقية، 

عن  الفارغة  والرثثرة  هذا  كل  إنكار  النازي،  الحكم  أثناء  املشني  بتاريخها  أملانيا  باإلبادة  قامت  التي  الدولة  واعرتاف 
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مؤامراٍت مزعومة، ليست إال دليًا عىل جهٍل فادح! التقليل من وزن هذه الكارثة التاريخية هو دليٌل عىل عدم نضوٍج 

أخاقي إنساين يف مجتمعاتنا ودولنا.

تسألني عن رأيي باستغال إرسائيل لهذه الرتاجيديا، وأجيب باختصار: نعم ال شك أن كثرًا من الحكومات اإلرسائيلية 

لعبت عىل هذا الوتر، ولكننا يف العامل العريب لسنا يف حال يخولنا حتى نقد هذه الحكومات. علينا أن نقرأ وننصت ونفهم 

أواًل، أن نقّر باملأساة اليهودية، عندما نصل لهذه الدرجة من اإلنسانية يحقُّ لنا أن ننتقد. فنحن نترصف اليوم كهمٍج 

بالنسبة للمسألة اليهودية، وأقولها بدون أي تزيني للكلامت: لن ينصت العامل لنا وملطالبنا املرشوعة إال بعد أن ننصت 

نحن لخصمنا ومطالبه املرشوعة.

س10: كيف تصفني الرصاع العريّب اإلرسائييّل وهو ميثّل قضيّتني إنسانيّتني، األوىل قضية اضطهاد اليهود، والثانية قضيّة 

تهجر الفلسطينيّني؟ كيف تتعاملني مع هذا الرصاع بإحداثيّاته؟ وكيف ترين تأثر انتشار اإللحاد يف العامل العريّب والرشق 

األوسط عىل مستقبل هذا الرصاع؟

ج10: هذه القضية محوريّة يف الرشق األوسط. فقد تعودنا وتعلمنا أن نرى هذه القضية كباطٍل ضد حق، نراها استعامًرا 

غربيًا وامربياليًة مزعومًة ضد حقوق شعٍب منتهكة. ولكّن القضية ليست بهذه البساطة، بل هي حق ضد حق. حق 

شعب ضد حق شعب آخر، ولكا الشعبني حقٌّ باألرض ومطالب رشعية.

أنا باحثة وناشطة من أجل السام وال أدخل يف تفاصيل وغياهب السياسة. بالنسبة يل، القضية مبدأيّة، وعلينا يف العامل 

ترفض  التي  اإليديولوجيات  وأمثالها من  اإلسامية  اإليديولوجيا  تقف يف وجه  ثقافة ساٍم  نعمل عىل نرش  أن  العريب 

ينتمي  فاليهودي  واإلرهاب.  العنف  أساليب  وتستعمل  اآلخر 

واألمازيغي..  والدرزي  والرسياين  والعريب  كالكردي  ملنطقتنا، 

أن  علينا  الرشق.  فسيفساء  قطع  من  الائحة  هذه  آخر  إىل 

ونبذ  التعددية،  بقبول  إال  كشعوٍب  لنا  مستقبل  ال  أنه  نفهم 

مكاٌن  األوسط  الرشق  يف  والفاشيّة.  الشمولية  اإليديولوجيات 

ما  وال.  وال  املائية  الرثوة  وال  األرض  ليس  ينقصنا  ما  للجميع. 

ينقصنا هو فن التعايش.  تلزمنا أدمغٌة شغالة عىل برنامٍج آخر، 

وقتها سنعيش وسنرتك غرنا يعيش.

موجة اإللحاد هي نجمٌة مضيئٌة يف ليٍل مظلٍم مغطى براياٍت 
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سوداء. اإللحاد هو تخطي مرحلة الخرافة الدينية ومجتمع الكهنوت والقطيع، ولكّنه بحّد ذاته ليس بالرضورة إيجابيًا 

بالنسبة لحل الرصاعات السياسية يف منطقتنا. فامللحد الرشق أوسطي ما يزال مربمًجا يف كثر من األحيان عىل الربنامج 

نفسه مع تغير العناوين. ما يزال ذكوريًا، ما يزال متعصبًا، ما يزال مؤمًنا بالعنف كأسلوب. التغير ال يأيت للمنطقة إال 

عن طريق نرش الثقافة اإلنسانية الدميقراطية العلامنية، وهي ليست بالرضورة مرادفًا لإللحاد.

ا هناك ما يُسّمى تطرّفًا دينيًّا إساميًّا؟ أم قد يكون هذا الدين بطبيعته يحمل بذور التطرّف يف جوهره؟  س11: هل حقًّ

وهل الدولة اإلسامية )داعش( حالٌة استثنائيٌّة أم أنها حالٌة طبيعيًٌّة؟

ج11: نعم للتفسرين، ال ميكن اختيار واحٍد منهام ونبذ اآلخر. الدين، أّي دين، يحمل بذور التطرّف ألنه إمياٌن مبنيٌّ 

عىل ُمسلاّمٍت دوغامئيّة وبطبيعته غر قابٍل للتحليل املوضوعّي النقدّي. ويف حالة اإلسام فالقضيّة ال شّك فيها. اإلسام 

يحمل بذور التطرّف أكرث من غره من األديان ألنه قد انترش عرب منهج العنف وقرس اآلخر عىل تغير دينه وفكره بالقّوة، 

قوقعٍة من  يعيش يف  واهٌم  إّما  ينكر هذا هو  من 

صنع خياله أو كاذٌب محتال، لكّن حقيقة أّن بذور 

التطرّف كامنٌة يف العمق الفكرّي لديٍن ال تعني أّن 

إىل  تحتاج يف منّوها  إمنا  البذور ستنمو حتاًم،  هذه 

واألهّم،  فقر،  خصبة/جهل،  تربٍة  مامئة:  ظروٍف 

أكّرر: األهّم، جهاٌت متلك السلطة واملال واملصلحة 

ما.  لسبٍب  والعنف  الدينّي  التطرّف  بذور  بتغذية 

بدون هذه العوامل ال ينترش التطرّف.

بناًء عىل هذا فرأيي هو أّن الدولة اإلسامية )داعش( متثّل وجًها من وجوه اإلسام، ال، ليست تحريًفا لنصوٍص أو انحرافًا 

عن تاريخ، ولكّن وجود الدولة اإلسامية )داعش( هو نتيجٌة لظروٍف سياسيٍّة ُمعيّنة. الوّهابية ولدت الدولة اإلسامية 

)داعش( والقاعدة وتغّذي أيًضا التطرّف الشيعّي عرب كونها الخصم. لذلك أرى أّن قلب الباء ومكان الداء هو السعوديّة، 

آل سعود، وحليفهم اإلسامّي الشيوخ الذين يرعون إرث ُمحّمٍد بن عبد الوّهاب وابن تيميّة، منبع اإلرهاب واملصائب 

يف الرشق األوسط وحتى خارجه. 

س12: ما هو األثر الذي ترتكه املؤّسسة التعليمية يف بناء وتثبيت الواقع الدينّي يف الرشق األوسط ونظرتها يف الغرب؟

ج12: أثٌر كبٌر وحاسم! فالنظام التعليمي مبناهجه وأساليبه يعكس الواقع السيايس والديني، حيث يرتىب الطالب ضمن 

من  )القطيع(،  املجموعة  ضمن  الفردية  نزعته  وتُسحق  والطاعة  التلقي  عىل  برمجته  وتتم  ديني،  ديكتاتورّي  نظاٍم 
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جهٍة أخرى، يُنتج النظام التعليمي الواقع السيايس والديني. من تتم برمجته يف مدارس »سيادة الرئيس« والخرافات 

الدينية يتحول إىل واحٍد من الرعايا ال إىل مواطن واعي. يف ظروٍف كهذه ال تنفع انتخابات ألن الثقافة الدميقراطية شبه 

معدومة. دعني أعطيك مثااًل. لو تم إجراء انتخاباٍت يف القرن السادس والسابع عرش بالرنويج لصّوت الرنويجيون عىل 

حرق الساحرات! وهّن نساٌء اتهمهم مفتٌش ورجل ديٍن مسيحي مبامرسة الشعوذة والتحالف مع الشيطان. هذه ليست 

العربية بشكٍل  الدول  التعليمي يف  النظام  تغير  باملدرسة. يجب  بل  الشعب  تبدأ مبجلس  الدميقراطية ال  دميقراطية. 

جذريٍّ وبأرسع وقٍت ممكن. نحن متأخرون وعلينا أن نتدارك أنفسنا قبل أن يتداركنا الزمن.

حلمي األكرب هو إنشاء منظمة »معلمون بدون حدود«، منظمٌة من املتطوعني مركزها يف بلٍد أورويب، وعملها يف الدول 

تنظيم  إنشاء مدارس، بل  الفكرة ليست  املرحلة.  بها يف هذه  التي منر  الفظيعة  األزمة  العربية، كبدايٍة تساهم بحل 

دوراٍت محدودة األمد، تهدف إىل زرع بذرة التفكر النقدي واملواطنة يف الطفل والطفلة، هذا برأيي أهم بكثرٍ من تلقني 

املعلومات. املعلومات موجودة اليوم عىل بعد ضغطة زر. فقد مىض زمن التلقني والتحفيظ.

س13: ماذا عن أثر املؤسسة اإلعامية العربية يف تفاقم أو تحسن هذا الواقع برأيك؟

ج13: اإلعام العريب مأساة. إعاٌم مأجوٌر غر حر. زد عىل هذا أّن الصحايف والصحافية أبناء هذه البيئة الفقرة بحرية 

انتهت  اليوم اجرتار فكٍر مهرتئ  الناتج  الرأي والثقافة الدميقراطية. حتى لو كتب الصحافيون ورسموا بحريٍة سيكون 

صاحيته. أبني هذا الرأي عىل عميل باإلعام الرنويجي. فاملقارنة تبعث عىل الكآبة. والطريق أمامنا طويل، فا وعٌي 

مدينٌّ يف غياب إعاٍم حر. 

ولكن هناك إعاميون ونقاد مجتمعيون ميهدون الطريق، أذكر 

منهم الكاتبة املرصية رباب كامل. هذه الشخصية تبهرين. إنها 

من رواد الحركة النسوية اليوم.

س14: ما رأيك يف الثورة الرقمية ودورها يف تغر املناخ الفكري 

والديني يف املنطقة العربية؟

ج14: هناك تأثٌر طفيٌف للثورة التكنولوجية عىل املناخ الفكري، 

السيايس والديني. تساعدنا نحن الناشطني املدنيني والسياسيني 

يستغلّها  الوقت،  بنفس  ولكن  أفكارنا،  نرش  عىل  والحقوقيني 

التخلف. هي أداٌة فقط ال غر،  املتشددون واملتطرفون لنرش 
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وال تؤدي أليِّ تغيرٍ إيجايب بحد ذاتها. لهذا عىل الفئات الحرّة أن تستعمل هذه التقنية بشكٍل مكثّف، وأن نبدأ عملنا 

عىل أرض الواقع، يف املدن، ال يف الفضاء االفرتايض فقط.

س15: اشتهرِت يف الرنويج باملناظرات العلنية التي كنِت تجرينها، حدثينا عن طبيعة املناظرات التي خضتيها، وما اآلراء 

التي تبنيتيها فيها؟

ج15: ناقشت وناظرت عن مواضيع حقوق املرأة واألطفال واملثليني، وعن وضع املغرتبني.. إلخ، كانت مرحلًة ومرّت. 

أريد اليوم أن أستغل ما تبقى من عمري بالعمل من أجل الرشق األوسط. فقدت حاميس ألوروبا وتعبت من مناظراتها 

التي تركز بشكل مريض عىل املغرتبني املسلمني.
الرنويجية  الحكومة  انتقدت  س16: 

الرسمية  الجهات  عن  دفاعها  بسبب 

مدونتك  يف  انتقدت  وأيضا  اإلسامية، 

الكاريكاتورية  الرسوم  عىل  الرقابة 

الساخرة من األديان يف الرنويج، وعرّبت 

الصحيفة  نظرة  مع  تضامنك  عن 

ونرشت  ايبدو  شاريل  الفرنسية 

رسوماتك الخاصة الساخرة من محمد 

الوقت  بنفس  ولكن  املسلمني..  نبي 

الرنويج  يف  املساجد  تعرضت  عندما 

لتهديداٍت وخطاب كراهية، قمت بتنظيم وقفٍة ليلٍة رمزيٍة لحامية مساجد أوسلو والدفاع عنها، هل لديك تفسر لهذين 

املوقفني املتضادين؟

وكليربالية  العقيدة،  حق  ضمنها  ومن  اإلنسان  حقوق  أحرتم  كإنسانيٍة  أنا  املوقف.  هذا  يف  تناقٌض  هناك  ليس  ج16: 

 مستعدٌة لحامية حق املسلم مبامرسة دينه بجسدي. أنا مستعدٌة لحراسة املسجد حيث يصيل ضد أذى الفاشيني مثًا. 

حق الصاة يف املسجد، دار العبادة الخاص ال نقاش فيه مطلًقا.

النقاش  يكون عرب  النقد  دينه وصاته.  أنتقد  أن  املسجد من حقي  الذي حرسته من  املسلم  يخرج هذا  عندما  لكن 

واملناظرة ال عرب دعم أجواٍء نازيٍة فاشيٍة وقوانني ال تحرتم مبدأ حرية العقيدة.
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أنا أشعلت النار بحجاٍب إسامٍي أثناء االحتفال الرسمي 

ولكنني  الساحة،  يف  اآلالف  أمام  أوسلو  يف  املرأة  بيوم 

أكرب جريدٍة  ثاين  كمعلقٍة يف  قطًعا من موقعي  رفضت 

الحجاب  أكره  بالرنويج.  الحجاب  مبنع  اقرتاًحا  نرويجية 

كالعمى وأراه عامًا أساسيًا يف تخلفنا وعلاًم ملوجة اإلسام 

السيايس، ولكن من واجبي أن أسيطر عىل مشاعري. أنا 

غر  الرسيعة  والحلول  مواطنٌة  أيًضا  واملحجبة  مواطنٌة 

جيدة.

أفعايل ليست ناتجًة عن تناقٍض فكري، بل عن موقٍف ليربايل. انتقْد ما تشاء، ولكن ال تفرض رأيك عىل غرك بالقوة. 

علينا أن نقبل حرية اآلخر عندما نطالبه بقبول حريتنا. عىل املسلم بالذات أن يفهم هذا. عليه أن يتأقلم مع وجود 
آخر يدوس عىل قرآنه ويرسم نبيه. وإذا استعمل العنف فعىل 

الدولة أن تضعه عند حده.

 س17: بالرغم من أنِك تتشاركني ذات الفكر العلامين مع الكاتبة 

انتقاداٌت حادٌة لبعض  لِك  أنه  إال  آيان حريس عيل،  الصومالية 

آرائها، ها وّضحت لنا انتقاداتك هذه؟

الدينية  الناقدة  لهذه  وقراءايت  الشخيص  رأيي  حسب  ج17: 

عىل  يبحرون  الذين  امللحدين  من  أنها  أستنتج  لها،  وسامعي 

كناقدٍة  موقفي  باختصار،  الغرب.  يف  املتطرفة  اليمينية  املوجة 

من  متاًما  املتربئ  موقف حريس عيل  بني  الوسط  يف  دينيٍة هو 

اإلسام »الذي ال أمل فيه«، وموقف الناقدة اإلصاحية الكندية 

الجميع  ييسء  الذي  »الجميل  لإلسام  الحاضن  منجي  إرشاد 

إلساٍم  الوصول  تريد  ثانيًا  املذكورة  هذه  ومامرسته«!  فهمه 

الهدف، ولكن نقطة ضعفها هي  إنساين، وأشاركها هذا  متنوٍر 

إنكار الواقع والتاريخ والعيش بقوقعة خياٍل عن إساٍم جميٍل 

ال يوجد ولن يوجد. 
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من املستحيل مناقشة هذا النوع من األشخاص، يفتقرون متاًما للنظرة املوضوعية، أقصد الناقدتني.

أقف  اإلسام جعلني  األوروبية حول  املناظرة  املتوازن يف  ديٍن عدة وجوٍه ال وجٌه واحد. موقفي  دين، ولكل  اإلسام 

لوحدي. الناقدون أمثال حريس عيل يحصلون عىل دعم منظامٍت ميينيٍة معنويًا وماديًا يف كثرٍ من األحيان، واإلصاحيون 

القاعدة كعاديت. حصلت عىل االحرتام لشخيص وموقفي ولكنني  أنا شاذٌة عن  لهم أنصارهم من مسلمني ويساريني. 

خضت معاركًا وحيدًة وضد الرأي العام أحيانًا. أتبع ما ميليه عيل ضمري وال أتبع مزاج وتغرات »السوق«. النتيجة هي 

أنني أشرتي معظم ثيايب من البالة اليوم، وال أرى يف ذلك أية مشكلة. املشكلة هي يف تراكم الفواتر أحيانًا.

يف  املثليني  قتل  عقوبة  إلدانة  الرنويجي  اإلسامي  املجلس  أمام  فرديٍّ  باحتجاٍج  قمِت   2011 عام  يف  س18: 

والفتوى  للبحوث  األورويب  للمجلس  السنوي  للمؤمتر  وذهبِت  أّدى؟  ما  وإىل  االحتجاج  هذا  كان  كيف  اإلسام، 

باالعتداء  املسلمون  وقام  املسلمني،  للمثليني  واألمان  الحياة  حق  يضمن  للقرآن  جديٍد  بتفسرٍ  وطالبِت 

لك؟ حدث  ما  بعد  األمل  فقدِت  أم  دينهم  ليطّوروا  املسلمني  يف  أمٌل  لديك  زال  ال  هل  قتلك!  ومحاولة   عليِك 

كانت الخلفية لهذا االحتجاج الرمزي هي رفض املجلس اإلسامي األعىل )ممثل كل املسلمني يف الرنويج( عىل مدى 3 

سنواٍت أن يأيت بترصيٍح يعلن فيه رفضه لعقوبة قتل املثليني. كنت مناظرًة وناشطًة مثليًة من القائل جًدا يف الساحة، 

والبنت الوحيدة يف الرنويج الناشطة إعاميًا من أصٍل إسامّي. كان معي شاٌب عراقٌي واحد، كلثم، مل يكتب تحت اسمه 

الواجهة ملثليني مختبئني وخائفني من عائاتهم. شعرت مبسؤوليٍة أخاقيٍة  أنا وهو  الكامل عىل عكيس، وكنت  العريب 

عن وضعهم ووضع املثليني يف الدول اإلسامية، فقررت محاولة تنظيم اعتصاٍم أثناء اجتامع الهيئة األوروبية للبحوث 

والفتوى. اتصلت بكل املنظامت املثلية يف الرنويج والسويد والدامنارك، فلم يتحمس للفكرة إال املنظمة السويدية العليا. 
خاف االسكندنافيون عىل األغلب من تهمة 

أن  قررت  عندها  واإلساموفوبيا.  العنرصية 

أعتصم لوحدي.

رسميًّة  رسالًة  وسلمت  دبلن  إىل  سافرت 

اإلعدام  عقوبة  عىل  استنكاًرا  فيها  قدمت 

جديدٍة  فقهيٍة  نظرٍة  أي  وغياب  للمثليني 

املركز  خارج  واعتصمت  القضية.  بهذه 

كل  املؤمتر  ُعِقد  حيث  اإلسامي  الثقايف 

يعربونني  »علامء«  يُسمون  من  فكان  يوم، 

الطريق إىل االجتامع ومنه إىل فندقهم.  يف 

حرضات العلامء املوقرون،

أعضاء املجلس االورويب للفتوى والبحوث،

أريد يف هذا الصدد أن أعلم املجلس الكريم بأنني سأكون بانتظار 

ردكم خارج بناء املجلس خال أيام املؤمتر الخمسة، وأرجو أال 

يُفرس انتظاري كنوٍع من االستفزاز، فهذا أبعد ما يكون عن نيتي 

ومقصدي. سأقدم إىل دبلن كممثلة عن عديٍد من املثليني واملثليات 

الذين ال يستطيعون القدوم بأنفسهم، ألنهم ال يشعرون باألمان يف 

الوقت الحارض، ولكنهم ينتظرون جوابكم، ويتأملون بفتوى تضمن 

لهم حياًة كرميًة أمنًة تحت جناح ديٍن رحيٍم ينرش العدل ويأمر 

باملعروف بني الناس.
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مجرمني.  ليسوا  »املثليّون  كبرة:  الفتة  عىل  كتبت 

ضعوا حًدا لقتل األبرياء«.

الثامنة  الساعة  من  الرصيف  عىل  أيّاٍم  خمسة 

تحت  الظهر،  بعد  الخامسة  الساعة  إىل  صباًحا 

الشمس واملطر. ولكن يوم الجمعة، وما أدراك ما 

يوم الجمعة؟ يوم الصاة هو يوم القطيع. ترصّف 

يف  الدخول  أريد  وال  كالرعاع،  الشباب  املسلمون 

بنت  فأنا  يل،  بصدمٍة  املوضوع  يأِت  مل  التفاصيل. 

هذه الثقافة، ولكن عند محاولة سيارة سحقي 

وفرملتها بضع سنتيمرتاٍت مني وظهري ملصوق 

بالسور الحجري، ترحمت عىل روحي فعًا.

بعد الجولة األوىل من اإلهانات، وأمثلٍة عمليٍّة 

عىل األخاق اإلسامية، دخلت الحشود للمسجد 

لتصيل وتتعبد، ويف هذه األثناء ركضت ألقرب 

وشحذت  عريًضا  قلاًم  واشرتيت  تجاريِّ  محلٍّ 

علبة كرتون فارغة، وعندما خرج املصلون كنت 

واقفًة بتحدٍّ أرفع الفتًة مكتوٌب عليها: »أنا مثليٌّة فخورة. أؤمن بالحب والسام«... فقد كانوا قد مزقوا الافتة األوىل.

رغم ما تدل عليه هذه التجربة من سوء األوضاع فهناك أمٌل طبًعا ، وما نعيشه اليوم هو حالة مخاٍض أتوقع أن تنتهي 

بهزمية اإلسام السيايس والسلفي املتشدد أمام األغلبية الراغبة بحياٍة حرٍة مساملٍة كرميٍة يف دوٍل علامنيٍة تحرتم الدين 

كشأٍن خاٍص ومتنح املواطن حقوقه سواًء أكان مغايرًا أم مثليًا. ال فرق إن كان املرء مسلاًم أو ملحًدا أو ال أدريًا.

س19: هل كان نضالك مكرًسا للمثليني املسلمني فقط؟

ج19: يف فرتة ثاث سنواٍت ركَزُت عىل قضية املثلية يف اإلسام، ولكن قضيتي األوىل هي حقوق املرأة. مل أهملها حتى 

يف تلك السنوات. ساهمت بإنشاء منظمٍة للمثليني املغرتبني، وهي ما تزال الوحيدة التي متثل هذه الفئة يف الرنويج 

وتحصل اليوم عىل مساعداٍت من الدولة. تركتهم عندما وقفوا عىل أقدامهم. وأمتنى لهم كل التوفيق، ولكن هذه ليست 
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قضيتي األساسية.

س20: يف عام 2012 حصلِت عىل جائزة حرية التعبر املعروفة بجائزة نوبل الصغرة يف الرنويج، حدثينا عن الجائزة 

وأهميتها وكيف كان تأثرها عىل مسرتك؟

ج20: كانت مفاجأًة كبرة، ولكنني ِظٌل بأكرث من معنى. 

ضغط  تحت  وأفعلها  الكامرات  أمام  الوقوف  أُحب  ال 

الواجب. 

مع هذه الجائزة املرموقة زاد االهتامم اإلعامي بكتابايت. 

لكن كان لها أيًضا دوٌر سلبي. وصلت بحصويل عىل هذه 

الجائزة إىل قمة ما بإمكاين الوصول إليه. 

من  كمغرتبٍة  أنني  أدركت  بهذا  مطواًل  تأملت  وعندما 

الرشق األوسط ال أِصل ألبعد من لعب دور »األجنبية« 

مخرجوها  مرسحيٍة  يف  املتمردة  املرأة  دور  متأل  التي 

متنحني  ومل  جائزًة  الرنويج  منحتني  أوروبيون.  وأبطالها 

عقد عمٍل يف اإلعام. هذه الجائزة كانت الفاصل يف حيايت. 

بعدها أدرت وجهي صوب وطني سوريا وأهيل من سكان الرشق األوسط. قررت الهجرة املعاكسة. جاء موسم الهجرة 

إىل الجنوب. وال أعتقد أنني وحدي أفكر بهذه الطريقة، علينا أن نعود. علينا أن نبني مجتمعاتنا حتى ال يضطّر أطفالنا 

للهجرة واالغرتاب كام اضطررنا نحن. الغربة تفاحٌة ُمرّة. سأترك السويد وأعود لسوريا عندما يكرب أطفايل، وسأعود ولو 

إىل خراب. العمل من الخارج ال يكفي إلعادة إعامر عامٍل مشّوه.

س21: هل هذا الوقت مناسب للجهر باإللحاد يف العامل العريب؟

ج21: ال أظن أنه وقٌت مائم. رمبا ميكن الجهر باإللحاد عىل نطاٍق ضيّق، ولكنني ضد تعريض األفراد لخطر العنف 

وحتى القتل. أنا عىل اتصاٍل مع ناشطني يف عّدة دوٍل عربية، وانطباعي هو أن الجهر باإللحاد مبّكر، فاملتطرفون يحتلون 

الشارع اليوم ويحملون الرشاشات يف بعض الدول كليبيا والعراق عىل سبيل املثال ال الحرص. 

ع. إنَّ تشكيل شبكاٍت للملحدين أهم بكثرٍ من الظهور يف الوقت الحايل. ولكن عندما يحني الوقت  حذار من الترسُّ

للظهور، علينا أن نكون مستعدين ومنظَّمني.
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س22: ماهي أهمية املجتمع املدين واملنظامت غر الحكومية بالنسبة للملحدين وللمجتمع بشكل عام؟

ج22: نحن متفوقون بالنقد، والفيس العريب نصفه صوٌر ومنشوراٌت قصرٌة تُظهر الجوانب السلبيّة يف دولنا ومجتمعاتنا، 

عندما نضع إصبعنا عىل الجرح، ال نَِصف العاج وال نيضء النفق الذي يقود ملستقبٍل أفضل.

هنا املشكلة..

علينا أن نخطو نحو طرح الحلول وتنظيم املجتمع املدين من خال دوائر صغرٍة تلتقي مع الوقت عند اتساعها لتشكل 

منظامت.

علينا أن نتوقف عن االنتظار وتوقع أي حلٍّ أو تغيرٍ اعتامًدا عىل السياسيني والحكومات الفاشلة، علينا أن ندرك أننا 

يف الباد التي لعنها القدر بأوسخ الرتكيبات السياسية، أيتاٌم، أيتاٌم، أيتام! نحن أيتاٌم وعلينا أن نترصف كام يفعل األيتام، 

الصغر يساعد األصغر، نتعاون، نناقش، نبدأ شبكاٍت صغرة، لكل منها حقل عمٍل معنّي وهدٌف معنّي.. تنظيف حي، 

زراعة شجر، رياضة للبنات، نوادي قراءة جامعيّة منرن فيها من ال يجرؤ عىل القراءة، شبكٌة نسوية، شبكٌة علامنية، كٌل 

يبادر بقريته، بحيه، مبنطقته، أو حتى يف العامل االفرتايض..

هكذا يترصف األيتام الذين يعرصون الحجر ليصبح الواحد منهم طبيبًا وكاتبًا وفنانًا ومزارًعا ناجًحا، ويفتح بيتًا طبيعيًا 

عندما يكرب، أطفاله فيه ليسوا أيتاًما.

س23: كيف ترين الخطاب اإللحادي العريب، وما سبب تفوق الخطاب الديني ورواجه يف العامل العريب؟

ج23: الخطاب اإللحادي العريب حديث العهد، وهو ينضج ويتبلور برسعٍة فائقة. علينا أال ننىس أنَّ خطابنا شبه ممنوٍع 

يف أغلبية الدول العربيّة بسبب ما يسمى بقانون ازدراء األديان، وكنتيجٍة للبيئة التقليدية الرافضة عموًما ألفكاٍر جديدة. 

وعىل الرغم من أن أيدينا وأرجلنا مكبلة، فنحن نوصل صوتنا يوميًا للمايني ونكسب مساندين جدد كل يوم. اإلساميون 

صاروا يحسبون لنا ألف حساب، ويعّدلون من اسرتاتيجياتهم. فِهموا أخرًا أنهم ليسوا وحيدين يف الساحة. أساليبهم 

والعياذ بالله! من تبليغ السيد مارك والشكوى لله إىل القتل يف الشارع.

الخطاب الديني سائٌد ألننا نعيش يف دوٍل غر دميقراطية فيها تحالفاٌت ملعونٌة بني السلطات ورجال الدين. وللخطاب 

اإلسامي مراكزه ومنابره وقنواته اإلعامية ونهر الدوالرات الجاري. بيام نحن امللحدون ليس عندنا بناٌء واحد! كم مسجد 
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موجود يف مرص؟ ُدلّني عىل مكتٍب ملنظمة إلحادية. أترى الفرق؟ طبًعا سيتفوق أّي خطاٍب ولو تضمن خرابيش دجاج، 

إذا تأمنت له كل هذه الوسائل والحاضنات. هذا ال يعني مطلًقا أن اإليديولوجية اإلسامية مقنعة، لكن التكرار يجعل 

اإلنسان العاقل حامًرا.. عفًوا لعكس املثل الشعبي، ولكن خطابنا يعتمد عىل قلب املعاير واملوازين ورفض الببغائية 

واالعتامد عىل عنرص اإلبداع. علينا أن نحّفز الشباب والبنات خاصًة عىل التفكر.

س24: ما هو نشاطك املوّجه للعامل العريب حاليًا، وملاذا تأخرِت إىل اآلن؟

ج24: حاليًا أنا فقط عىل الفيس بوك. نرشت أوَّل مقالٍة عربيٍّة يل عىل صفحة صوت العلامنية وعنوانها »ترامب أكرب«. 

أعمل اآلن عىل كتابة نصٍّ مرسحيٍّ عن القضية الفلسطينية - اإلرسائيلية. هذه بدايايت يف الساحة العربية وليس من 

الحكمة الترسع قبل فهم الساحة وتحديد مجاالت العمل املدين والثقايف.

س25: شغلِت منصب عضو إدارٍة يف منظمة امللحدين يف الرنويج، وهي أكرب منظمٍة للملحدين بأعضاٍء يتجاوزون املئة 

ألف، برأيك هل امللحدين العرب بحاجة لانخراط مبنظامٍت عامليٍة كهذه، وما الفائدة التي ستنعكس من ذلك عىل 

قضيتهم؟

س25: نعم، نعم، نعم! نظموا أنفسكم يا ملحدين حتى نتمكن يف وقٍت قريٍب من طلب العضوية يف منظمة اإلنسانيني 

العاملية ليصبح لنا صوتًا ووجوًدا عىل الخارطة. نحن ما زلنا ال ندرك أهمية العمل ضمن منظامت. لن نتحرك خطوًة 

لألمام إذا مل ننشئ منظامٍت ونرتبط بالحركة العاملية. علينا فقط أن نخطو الخطوة األوىل يف شبكاٍت منظمة. عندما 

تصبح لنا منظمٌة أو باألحرى منظامت، سنتمكن من الحصول عىل متويٍل ومنافسة اإلساميني بظروٍف أكرث عداًل. بدون 

متويٍل ال ميكن تحريك العجلة!

س26: ما هي الرسالة التي تحبي أن تختمي بها هذا اللقاء، وتوجهيها للقراء سواًء كانوا ملحدين أو مؤمنني؟

ح: ج26: نصيحتي هي كالتايل: كن أطرًشا بالزفّة. مل تفهم قصدي؟ حسًنا سأوضِّ

كان هناك ضفادٌع يريدون إجراء مسابقٍة ضمن عرٍس لتسلية الحضور. اقرتح أحدهم التسابق عىل تسلق عمود معدينٍّ 

زلق. تحمس الضفادع وبدأوا كلهم باملحاولة، وبدأ الواحد تلو اآلخر ينزلق ألسفل العمود أو يقفز منه. وصل بالنهاية 

ضفدٌع واحٌد لِقّمة العمود. عندما نزل سألوه: كيف متكنت من هذا؟ مل يُِجب، وأشار ألذنيه.
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من  رضٌب  هذا  إلهي  »يا  الضفادع:  هتافات  يسمع  مل  الذي  الوحيد  كان  أطرًشا.  كان  العمود  تسلق  الذي  الضفدع 

الجنون!«.. »تسلق هذا العمود األملس مستحيل«.. »ال، ال فائدة«.. »آآآآه.. أنا أنزلق لألسفل.. تبًا!«.. »انزل انزل يا أبله! 

تعال اقعد معي بداًل من هذا الغباء!«.. 

»هذه أسخف مسابقٍة سمعت بها بحيايت كلها!«.. »ما هو املغزى من تسلق العمود؟ ال داعي أصًا لتحمل هذا العناء!«.

فهمت اآلن؟ أنا طرشاء، وهذا رس نجاحي! عىل فكرة، أنا معاقٌة سمعيًا بجد. شكرًا جزيًا للمقابلة!

شكرًا لألستاذة سارة العظمة عىل املقابلة.

قام باملقابلة : 

 غيث جابري 

غايا أثيست 

من نحن؟ 
نحن مجموعٌة من مسلمني سابقني ومسلمني بدرجاٍت متفاوتٍة من التدين. 

ماذا نريد؟ 
نريد أن نجد الحقيقة، مهام كانت، و أن نحارب من أجل حقنا يف اتباعها، 

نريد أن نخلق مكانا آمًنا للناس ليتبادلوا فيه األفكار التي تعلمنا أال نتحدث عنها، 
نريد أن نساند بعضنا ونساعد بعضنا عىل مواجهة أسئلة األهل واملجتمع، وتكوين إجاباٍت لها، 

نريد أن نعطي الالدينيني (سواء ملحدين، ربوبيني أو غريهم) يف البالد اإلسالمية صوتًا ألنهم 
سيُقتلون إذا علت أصواتهم.

مسلمش |

www.muslimish.com
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هل 

للكون 

بداية؟

يقابل املؤمنون نظرية البيغ بانغ big bang عادًة بنوعني من ردة الفعل، أوالهام ترى أنها دليٌل عىل وجود خالٍق باعتبار 

الثانية فهي عدم  الفعل  أما ردة  البداية.  تتناسب ظاهريًا مع فكرة أن للكون بدايٌة وأنه ال بد من مبدٍئ لهذه  أنها 

التصديق بصحة البيغ بانغ أصًا، رمبا ألنها وصٌف لبداية الكون ال إشارة فيه إىل خالق. يف هذا االستعراض املوجز سأقترص 

عىل معالجة السؤال: »هل كان للكون بداية؟« وحتى هذا السؤال هو سؤاٌل معّقٌد وال متكن معالجته بشكٍل تام، ال يف 

هذه العجالة وال حتى من حيث املبدأ يف إطار معرفتنا اليوم، إذ ما من إجابٍة واضحٍة بعد عليه. لكن مثة أموٌر أساسيٌة 

ميكن توضيحها يف سياق هذا العرض الرسيع قد تساعد البعض عىل تجنب الوقوع يف سوء فهٍم للموضوع.

كان األمريك إدوين هابل Edwin Hubble يف بدايات القرن العرشين أول من أدرك أن املجرات تتباعد عن بعضها 

البعض برسعة، وأن ذلك يعني أن كل املجرات كانت أكرث تقاربًا يف األزمان السحيقة. وبظهور نظرية النسبية العامة التي 

وضعها ألربت آينشتاين أيًضا يف تلك الفرتة، صار من املمكن صياغة هيكٍل نظرٍي ملا صار يُعرف بنظرية البيغ بانغ )والتي 

يشار إليها خطأً باالنفجار العظيم. )ومع تراكم أدلٍة مستقلٍة عن بعضها تدعم هذا الطرح، باتت نظرية البيغ بانغ من 

أركان علم الكونيات الحديث، نظرًا لقدرتها الكبرة عىل تفسر عدٍد كبرٍ من الظواهر املشاهدة.

سوء الفهم الشائع عن نظرية البيغ بانغ هو أنها تنص عىل أن الزمن بدأ مع لحظة االنفجار )لحظة البيغ بانغ(. لكن 

واقع الحال أن النظرية ال تؤدي إىل هذا االستنتاج، وال تستلزمه وال هي مبنية عليه. فمن أين أتت فكرة أن الزمن جاء 
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مع البيغ بانغ إذن؟

حتى نجيب عن ذلك علينا أن ندرك أن فهمنا الحايل للعامل الفيزيايئ يُختزل إىل هيكلني نظرينّي أساسيّني. أولهام نظرية 

الذرات فام دون. والثانية هي نظرية  الصغر، من حجم  املتناهية يف  للظواهر  الكم، والتي متثل أفضل وأدّق وصٍف 

الكونيات قامئة. تكمن  الجاذبية، ولوالها ما قامت لعلم  العامة، والتي تشّكل أفضل وصٍف موجوٍد لظواهر  النسبية 

املشكلة األساسية اليوم يف أن هاتني النظريتني، رغم نجاحهام املبهر وغر املسبوق يف تفسر الظواهر التي تقع يف مجال 

كل من الهيكلني عىل حدة، إال أن دمجهام يف إطاٍر واحٍد يتم فيه تكميم الجاذبية هو أمٌر مل يتحقق إىل اآلن، مع أن 

هنالك أسًسا كثرًة ودالئل قويٍة تدعوا لاعتقاد بوجود إطاٍر يوحد النسبية العامة مع نظرية الكم.

فام أهمية التوصل إىل نسخٍة مكممٍة من الجاذبية لفهم عملية البيغ بانغ؟ لقد تم التوصل إىل نظرية البيغ بانغ بتحليل 

من  عقوٍد  مدى  عىل  مصداقيتها  رسخت  قد  العامة  والنسبية  العامة.  النسبية  بواسطة  منطوياتها  وفهم  املشاهدات 

املشاهدات التي مل يشذ يشٌء منها عام تتوقعه النظرية. وتصور النسبية العامة للبيغ بانغ يقتيض أن الكون يف بدايته 

كان يف حجم جسيٍم دون ذرٍي وأن الزمن واملكان قد بدءا مع البيغ بانغ. هذه النتيجة تقتيض أن البداية كانت ما يسمى 

الظواهر  الرائعة عىل تفسر  العامة  النسبية  أن قدرة  اإلشكالية، ذلك  تبدأ  الرياضيات منفردة singularity. وهنا  يف 

املشاهدة ذات األحجام الكبرة تتوقف عند الولوج إىل النطاق الصغر الذي تسود فيه ميكانيكا الكم. فظهور املنفردة 

تعني وصول النسبية العامة إىل أقىص حدود انطباقها مع الواقع. فالنسبية العامة فرست لنا تاريخ الكون املمتد عىل 

مدى ما يقرب ال14 مليار عام، لكنها عند االقرتاب إىل لحظة البداية نفسها تتوقف عن العمل. لذا، فالزمن كام نفهمه يف 

     

 النسبية العامة تحكم عامل

ةاألشياء الكبرية والثقيل
ميكانيكا الكم تحكم 

عامل األشياء الصغرية ثقيلة عامل األشياء الصغرية وال

املكممةهو عامل الجاذبية 
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أقوى األدلة اليوم أحد  الكون  الذي يعم  )املايكروي(   يعد اإلشعاع اجملهري 
 على حدوث البيغ بانغ، حيث مت التنبؤ به قبل مشاهدته ومت وصف تفاصيله
 بدقٍة مت تأكيدها مرارًا على مر العقود. الصورة أعاله متثل تفاوت احلرارة في
مدار في  املوجود  پالنك  مرقاب  بواسطة  تكوينها  مت  كما  اإلشعاع   هذا 
 األرض. وتبلغ حرارة هذه اإلشعاع على املتوسط حوالي ثالث درجات فوق

الصفر املطلق

إطار النسبية العامة بالفعل يبدأ عند 

لحظة البيغ بانغ، لكن النسبية ال تقول 

أنه ما من زمٍن سبق البيغ بانغ، مثلام 

أنها ال تقول أن هنالك زمًنا سبق تلك 

اللحظة، وإمنا تتوقف قدرتها التفسرية 

تحت تلك الظروف، فلحظة البيغ بانغ 

لوصف  يخضع  سبقها  يكون  قد  وما 

نظرٍي آخر مكمل للنسبية لكنه يتميز 

املميزة  األوضاع  وصف  عىل  بقدرته 

عاليٍة  بجاذبيٍة  واملتمثّلة  بانغ،  للبيغ 

جًدا وأحداٍث منحرصٍة يف بقعٍة زمكانيٍة 

متناهيٍة يف الصغر.

ومع أن النسبية العامة هي إنجاٌز مبهٌر 

ال يُستهان به، إال أنها كغرها من اإلنجازات العلمية ليست ذروة املعرفة وال هي أقىص ما ميكن الوصول إليه. فكام أسلفنا، 

مثة مسوغاٌت نظريٌة وتجريبيٌة تشر بقوٍة إىل وجود إطاٍر نظرٍي يدمج النسبية العامة مبيكانيكا الكم بغية الوصول إىل 

quan-  فهٍم صحيٍح للبيغ بانغ، ومن مستلزمات هذا اإلطار املنشود تكميم الجاذبية، لذا يسمى عادًة بالجاذبية املكّمة

tized gravity. وليس البيغ بانغ هو الظاهرة الوحيدة التي نحتاج هذا اإلطار لفهمها، فاملسألة نفسها تعرتض دراسة 

الثقوب السوداء، والتي متثّل أحد أهم تنبؤات النسبية العامة، حيث أثبتت املشاهدات وجودها وبالصفات املتوقعة 

بحسب النسبية. لكن النسبية، عىل رغم نجاحها يف هذا املضامر تصطدم بنفس الجدار الذي تواجهه يف فهم البيغ بانغ، 

إذ أنها تقتيض وجود منفردٍة يف قلب كل ثقٍب أسود، أي أنها تعجز عن وصف ما يحدث داخل الثقب األسود نفسه. 

لكن عجز إطاٍر نظرٍي ما ال يعني عجز العلم ككل، وبالفعل، فقد كانت انطاقة البحث يف دمج النسبية مبيكانيكا الكم 

قد جاءت عن طريق إدراك أن الثقب األسود ليس أسوًدا متاًما وإمنا يشع بعًضا من الطاقة التي امتصها تدريجيًا عىل 

شكل جسيامٍت يتم توليدها من الفضاء املجاور للثقب األسود بفعل عملياٍت كمومية. وقد صارت هذه الظاهرة تعرف 

باسم إشعاع هوكنغ Hawking radiation، نسبة لستيڤن هوكنغ الذي كان من أبرز من ساهم يف صياغة فهمها يف 

سبعينيات القرن املايض. 

ليست هذه الظاهرة هي الجاذبية املكممة بعد، فالطريق ال زال طويًا نحو ذلك الهدف، لكنه اليوم أحد أهم محاور 

البحث يف الفيزياء. ورغم وجود نظرياٍت مرشحٍة لتكون أساًسا لتكميم الجاذبية إال أن التطور التجريبي مل يواكب التطور 

النظري بعد، وقد يطول الوقت أو يقرص قبل حدوث اخرتاٍق يف هذا املضامر.
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اليوم  نظريٍة  أطٍر  عدة  ومثة 

لتكميم  أساًسا  لتكون  مرشحٍة 

رأس  وعىل  مستقبًا،  الجاذبية 

الخيوط  نظرية  النظريات  تلك 

ونظرية    string theory

 loop الجاذبية املكّممة الحلقية

إضافة   ،quantum gravity

تنجح  عديدٍة  مقرتحاٍت  إىل 

لكن  املوضوع.  من  جوانب  يف 

يف  تكمن  األساسية  العقبة 

املستخدمة  التكنولوجيا  تخلف 

مقارنًة  النظري  البحث  يف 

الطموحة،  النظرية  باملقرتحات 

فالعلم ال يتقدم بطرح النظريات 

وإمنا بتاقح النظرية والتجريب، وحتى يتم إحراز تقدٍم ملموٍس عىل النطاق التجريبي يف هذا املضامر ستبقى الجاذبية 

املكّممة هدفًا منشوًدا للفيزياء يعتمد فهم أصل الكون عليه بشكٍل محوري.

اليوم من  الكون، والتي تتسق مع ما نعرفه  الحالية حول أصل  الطروحات  العجالة أن  يبقى أن نذكر يف ختام هذه 

الناحيتني النظرية والتجريبية، تؤدي إىل عدة احتامالٍت حول بداية ما نسميه اليوم بالكون، فعدة طُروحاٍت تجد أن 

  oscillatory الكون ممتٌد يف الزمن منذ األزل وحتى األبد، أو أن مثة أكرث من بُعٍد زمنٍي واحد، أو أن الزمن الكوين دورٌي

وليس خطيًا، أو أن كوننا ليس الكون الوحيد، وأن مثة أكوانًا عديدًة أخرى لها تاريخها وقوانينها وغر ذلك من االحتامالت 

النظرية املستقاة من مناذج تعمم الفيزياء الحالية مبا يتناسب مع ما نعرفه اليوم. لذا، فنظرية البيغ بانغ ليست القول 

الفصل، وهي ليست أكرث من محطٍة عىل طريق توسعة فهمنا للكون الذي نعيش فيه. هي لبنٌة أساسيٌة يف هذا الفهم، 

لكن نطاقها التفسري محدوٌد مبحدودية النسبية العامة.

هذا أن  إال  بالتضخم،  تعرف  وجيزة  لفترة  بانغ  البيغ  بعد  سريًعا  الكون   تضخم 
األبدي التضخم  نظرية  بحسب  وأنه eternal inflation التضخم  قط  يتوقف   لم 
 مستمر منذ األزل وحتى األبد، مما يعني أن ثمة أماكن تولد فيها أكوان جديدة قد
 تختلف في قوانينها عن بعضها البعض في إطار ما يعرف باسم األكوان املتعددة

multiverse.
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روايـة فاتنـة تحكي قصة شـخصياٍت مميزٍة بأسـلوٍب مختلٍف 
عـن المعتـاد فـي الروايات. تبدأ الرواية بمشـاهد حواراٍت تلقي 
الضـوء علـى تعامـل الشـخصيات مـع مواضيـع يوميـة. إلى أن 
روائًيـا.  يتخـذ طابًعـا  األحـداث  فريـٍد مـن  إلـى خليـٍط  تتحـول 
سـتتعرف علـى عالـٍم آخر، بل على عالمك نفسـه مـن منظوٍر 
المسـتقبل  فـي  التاريـخ  وغّيـر  وأيـن،  تكـون  مـن  اختـر  آخـر. 
سـالم  مـع  الموحلـة  الرمـاد  حـّي  أزقـة  فـي  د  تشـرَّ القريـب، 
المهلهـل  الزيـر  جانـب  إلـى  ضـروس  حرًبـا  خـض  أو  الصغيـر، 
وتفنـن فـي االنتقـام مـن الذيـن يرتكبـون خطـأ مواجهتـك، 
تحـدى الخنزيـر األكبـر وليـد ومسـاعده الدنـيء يوسـف، تعّرف 
إلـى امـرأٍة تعيـش قصـة حـبٍّ مـع مالك المـوت اسـمها دليله، 
أو كـن فتـاًة بارعـة الجمـال وأثره في مختلـف المجتمعات مع 

فاتنـة، واكتشـف كيـف يغّيـر الحـب الطاغيـة!

سام مار 

رواية فاتنة
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يبدأ املدعي العام: سيدي القايض نحن ال نرى يف املعطيات الجديدة دليًا عىل براءة املتهمة. لقد كانت ورمبا ما 

زالت عىل عاقة باملطلوب األمني املجرم جميل رفيق، ورشيكة يف جرامئه والتُهم املوجهة إليها ما زالت قامئة. أطلب 

استدعاء الشاهد.

أبو صابر يجرّه يوسف عىل كريس متحرك، ينهض ويسر ببطء إىل منصة الشهود.

املدعي العام: أرجو اإلدالء بإفادتك للمحكمة.

أبو صابر: سيدي القايض، أواًل أريد أن أؤكد لكم أنني أرجو إطاق رساح ابنتي فاتنة. لكن هناك معلوماٌت وجب إعام 

املحكمة بها. ابنتي فاتنة مصابٌة باختال عقيل والظاهر بأن السيد جميل اكتشف ذلك مؤخرًا لذلك تركها، أعتقد أنها 

بحاجة للرعاية الصحية من اللوثة العقلية التي تعاين منها. لقد قامت قبل سنواٍت بنرش صورة ُمخجلة لها ضاربًة بقيم 

مجتمعنا املحافظ عرض الحائط. انظروا إىل حالتي فأنا اآلن شبه مقعد وهي السبب. أرجو إطاق رساحها من السجن 

وإدخالها مصح األمراض العقلية.

املحامي جال: سيد أبو صابر، مبا أنك تّدعي أن ابنتك مصابة بلوثة عقلية، فكيف تربر حصولها عىل بعثة للدراسة 

وتجاوزها كل االمتحانات بنجاح؟ هذه األمور وخصوًصا إقناع لجنة البعثات بأحقيّتها تحتاج شخص واقعي قادر عىل 

التعامل مع معطيات الحياة ومن الصعب عىل مختٍل إتقانها. ما هي مؤهاتك لتشخيص حالتها؟

ثم كيف تربر عدم وجود أي إشارة لذلك يف السابق؟ ثم ما عاقة ذلك بالتهم املوجهة لها؟

أبو صابر: املسكينة أمها لو كانت حية لكانت هنا تشهد باختال فاتنة فلقد ذاقت األمّرين بسبب ذلك.

املدعي العام محاواًل مساعدة أيب صابر يف توجيه املحكمة: سيد أبو صابر أرجو الرتكيز عىل عاقتها باملجرم جميل 

رفيق.

أبو صابر: زواجه ال ينفي شيئًا فحتى لو كانت زوجته فهو تزوج عليها، كيف ينفي زواجه عاقتهام فالرشع حلل 

أربعة.

املحامي جال: سيدي القايض بسبب ضعف األدلة أطالب باإلفراج الفوري عن فاتنة حتى لو بكفالة.

املدعي العام: نطالب بإبقاء املتهمة بالحبس إىل حني انتهاء املحقق من إعداد تقريره.
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القايض: نحن ال نرى أن املتهمة تشكل خطرًا عىل املجتمع يف الوقت الحايل لذلك سيُفرج عنها مؤقتًا مع تقييدها من 

السفر إىل حني صدور تقرير املحقق.

املحامي جال: شكرًا يا سيدي القايض!

بعد الجلسة يستوقف أبو صابر املحامي جال.

أبو صابر: فاتنة بحاجة للعاج، ولكن سأتقبل اعتذارها عن كل ما بدر منها وشكرها يل عىل مساعدتها اليوم فلوال 

طلبي من املحكمة اإلفراج عنها ملا خرجت.

املحامي جال: مع السامة يا سيدي.

يرتكه املحامي جال ويتجه إىل مكتب الرشطة إلمتام إجراءات اإلفراج.

وهكذا أخرًا سوف تخرج فاتنة من السجن بعد أشهٍر من املعاناة. اآلن عليها انتظار تقرير املحقق بعد خروجها. إذا 

كان سلبيًا قد يُقبض عليها مرة أُخرى.

تغادر فاتنة السجن يف املساء، يستقبلها راندي وأخواتها، يذهبون إىل بيت فاتنة، عندما تدخل فاتنة البيت وال تجد 

أُمها تبيك أمام الجميع ثم تهدأ. بعد تجاذب الحديث مع تفادي التكلم عن أيب صابر تعرض األخوات عىل فاتنة البقاء 

معهن لكنها ترفض وتبقى يف بيت األم وحدها. فاتنة يف الصباح سوف تتصل بدليله لرتاها، ثم تقابل املحامي جال 

الستكامل القضية ليتسنى لها السفر إلكامل دراستها.

بعد أن يغادر الجميع يف تلك الليلة تذهب فاتنة ألخذ حامٍم داىفء، أمها تركت غرفتها وحاجياتها كام هي، كعادتها 

متأل الحوض باألماح املُعطرة وتشعل الشموع وتستلقي عىل أنغام املوسيقى الكاسيكية. املاء معطر بنسخة معدلة 

من الياسمني بينام الشمع معطر بعطر يُسمى زهر الكرز الياباين، موسيقى فالس شوبان تساعد فاتنة يف إغاق عينيها 

باسرتخاء. تفكر بأمها، ثم تفكر باالتصال بجميل لكنها تعرف أن الخطوط واتصاالت النت التي لها عاقة مبارشة بها 

قد تكون مراقبة بشكٍل أو بآخر. لقد كانت الفرتة املاضية عصيبًة جًدا. ورغم أن مشكلتها مل تنحل متاًما بعد، إال أن 

األمور مل تعد بنفس القدر من الضبابية. عليها أن تكون حذرة للخروج من املشكلة وإكامل حياتها. تسرتسل أفكارها 

يف هدوء وتركز عىل شعور املاء الداىفء والرغوة الكثيفة عىل جسدها، بصيص ضوء الشموع املرتاقص عرب جفونها 
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وعيونها مغلقة، والرائحة اللطيفة يف الجو. تبتسم فاتنة، وتفتح عينيها لتُغّر من وضعية استلقائها، لكن قلبها يكاد 

يخرج من بني ضلوعها عندما يقع برصها عىل املهلهل بشحمه ولحمه واقًفا إىل جانب الحوض مبتساًم وُمستًا سكينه 

» نصل الرعب«.

تتسّمر فاتنة يف مكانها، املهلهل عادًة ال يعطي ضحاياه فرصة لرشح وجهة نظرهم.

 تشعر فاتنة بالخدر التام يف أطرافها فمنظر املهلهل خلف بخار املاء يشبه قائد جيش وراء غبار املعركة، ويبدو تحت 

ضوء الشموع املنعكس عىل نصِل سكينه كماك املوت، املوقف يبعث الرعب يف قلوب أشجع الرجال. 

املهلهل ذلك الرجل الذي عرف الرعب الدائم صغرًا فصار حليفه كبرًا، يقف هنا بقوته وبطشه وعضاته وأنفاسه 

املتاحقة ودمه املمزوج بحمِم الجحيم، فاتنة تشعر أنها تنظُر يف وجه املوت والحرب...

تتلعثم فاتنة وبصعوبة تتمكن من نطق اسم دليله.

يتحول املهلهل إىل وضعية االنقضاض ثم تتوحش مامحه أكرث، عندما يتأبُط املهلهُل رًشا ويطوي كشحُه عىل ُمستكنٍة 

يتحول صوته إىل ذلك الصوت العميق املرعب الذي يختلج فيه األمل والحقد والقوة، صوت املظلوم والظامل، صوت 

الضحية والجاد، صوت املوت والليل والذئب والفريسة، صوت الجرحى وطبول الحرب.

املهلهل: وتعرفني عن ضحايا ذلك الغني املدلل أيًضا؟ سوف تتعذبني كثرًا... أكرث مام تعذبت دليله!

يبدأ املهلهل باالقرتاب ببطء متقصًدا بث الرعب يف كل خلية من جسد فاتنة، ِذكُر دليله جعله أكرث إرصاًرا ليس فقط 

 عىل قتل فاتنة بل وجعلها تعاين قبل ذلك أيًضا!

تستجمع فاتنة نفسها: دليله قالت يل أنني اآلن من األربعة الكبار!

تتغر مامح املهلهل مبارشًة وتبدو الحرة واضحًة عىل وجهه. ردة فعله تعطي فاتنة دفعة لتُكمل...

فاتنة: دليله ما زالت عىل قيد الحياة، وما زالت تنتظرك، لقد كنا مًعا يف السجن وأصبحنا صديقتني حميمتني! لدي 

رقم هاتفها!
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 املهلهل برتدد: هي قالت لك أنك من األربعة الكبار؟ هل تعرفني معنى ذلك؟ إذا كنِت تكذبني سأجعلك تندمني كثرًا.

فاتنة: أجل، هي قالت يل أنك عندما تعرف سوف تحميني.

املهلهل: وماذا لو كنِت تعرفني عن ذلك بطريقة أو بأُخرى؟

فاتنة: هل يعرف أحد غركام هذا املصطلح؟ 

املهلهل: ال.

فاتنة: األربعة الكبار هم مايكل الوحش والنمرود ودليله و...لو ولد الطفل لكان الرابع.

املهلهل: لو ولد الطفل؟

فاتنة: أنا آسفة، ولكنها فقدت الطفل يف الحادثة.

املهلهل ينفعل: رمبا أنِت تعرفني املصطلح بطريقة أو بأخرى، رمبا من دفرت مذكراتها أو يشء من هذا القبيل، هي 

ماتت فلقد فجروا رأسها! كيف تعيش بعد ذلك؟ أنِت تسخرين مني!

فاتنة: اسمع سأتصل بها، هاتفي خلفك قرب املرآه.

ميسك املهلهل الهاتف، ثم يرميه عىل األرض ويسحقه تحت قدميه!

املهلهل: هل دليله أحد أفراد الرشطة؟ تظنينني غبيًا؟

فاتنة: هل نسيت أنني أنا نفيس لدي مشاكل مع الرشطة هنا؟ ملاذا أتصل بهم وأنا من األربعة الكبار؟ لسُت خائفًة 

منك!

املهلهل: أعطيني رقم دليله وأنا سأتصل بالرقم أواًل، من هاتفي.
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فاتنة: حسًنا، ولكنك سحقت هاتفي، أحتاج لدفرتي ألنني كتبته هناك أيًضا.

املهلهل: أحرضي الدفرت إًذا.

فاتنة: هل يل ببعض الخصوصية؟

املهلهل: حسًنا.

يغادر املهلهل وترتدي فاتنة روب الحامم وتخرج إليه.

املهلهل وقد هدأ روعه: هل كذب الصاحب عمر عيل؟

فاتنة: الصاحب عمر؟

املهلهل: الرجل الذي قال يل أنه رآهم يطلقون النار عىل رأسها.

فاتنة بينام تفتح دفرتها: ما قاله لك صحيح، لكنها مل متت، إليك الرقم.

يتصل املهلهل بالرقم.

تُجيب دليله الهاتف بصوٍت يدل أنها استيقظت من نومها: آلو...

املهلهل: دليله؟

دليله: من أنت؟

املهلهل: سامل، فاتنة أعطتني رقمك.

دليله: سامل!

املهلهل: هل ستغضبني لو قتلت فاتنة؟
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ميتقع وجه فاتنة...يبدو أن املهلهل ودليله أكرث جنونًا مام كانت تظن.

دليله: يوجد الكثر من القتلة يف الجنة، ولكن ليس أحدهم من قتل فاتنة.

سامل: دليله! أنت حية! هذه أنت!

تفهم فاتنة أن هذه اللغة نوع من التخاطب بني دليله واملهلهل، يبدو أن دليله أقنعته أن القتل لبعض األشخاص 

خطأ، ومن حظ فاتنة أنها عىل تلك القامئة!

دليله: أريدك أن تضع فاتنة يف املركز الخايل مع األربعة الكبار.

املهلهل: حسًنا ...أحتاج وقتًا ليك أنقلها إىل ذلك املركز.

دليله: أعرف ذلك، فاتنة هي التي أخرجتني من السجن، وهي قد تحتاج خدمة منك.

املهلهل: لنلتقي ونتحدث، هل أترك فاتنة هنا إًذا؟ لن تسبب لنا املشاكل؟

دليله: ال لن تسبب لنا املشاكل لقد رشحُت لها كل يشء.

املهلهل يبدأ بالسر مغادًرا وكأن شيئًا مل يكن: أعطني العنوان!

يغادر املهلهل بيت فاتنة وسط صدمتها املختلطة مع نوع من السعادة يف نفس الوقت. يف اليوم التايل تلتقي 

باملحامي جال الذي يبدي لها قلقه من تقرير املحقق. فلقد علم أنه التقى بأيب صابر وسوف يدرج أقواله وأفكاره يف 

تقريره.

 يف املساء التايل تتصل بها دليله.

دليله: فاتنة، كيف حالك اليوم؟
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فاتنة: بخر وأنت؟

دليله: جيدة، اسمعي نريد أن نلتقي بك يف مقهى العاصمة. سامل يريد أن يتكلم معك.

فاتنة: بهذه الرسعة؟ مل تريا بعضكام إال ليوٍم واحد أريد أن أعطيكام وقتًا أكرث.

دليله: لقد التقينا وكأننا مل نفرتق يوًما واحًدا، ال تقلقي.

فاتنة: اسمعي إذا كان يريد أن يعتذر فا داعي ...

دليله: ال، هو ال يرى أنه فعل شيئًا خاطئًا فهو مل يكن يعرف أنك من األربعة الكبار.

تتذكر فاتنة هنا أنها تتكلم مع شخصيات أغرب من الخيال فتعود إىل محاولة مجاراة منطقهم

فاتنة: حسًنا، لكن أنا ما زلت مصدومة قليًا. 

دليله: ال َعلَيِْك فقط تعايل، أنت صاحبة عبارة »شو بدو يصر يعني«، تعايل.

فاتنة: أجل لكن آخر مرة استعملت تلك العبارة دمرت مستقبيل...ثم تعرفني كيف مات املتنبي بسبب بيت شعر 

الخيل والليل والبيداء تعرفني....

تضحك دليله: مقهى العاصمة الساعة السابعة، نراِك هناك.

فاتنة: حسًنا، أراكام هناك.

فاتنة تثق بدليله، لكن التغلب عىل رعبها من املهلهل ليس باألمر السهل. تكتب فاتنة يف دفرتها الرسي:

هل من الحكمة أن يوافق انسان عىل أن يكون ماك املوت هو نفسه ماكه الحارس؟
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عىل املوعد كعادتها تخرج فاتنة بلباٍس أنيق، جوقة الرتحيب تكون لها باملرصاد، يرصخ أحدهم »من زمان الحلو ما 

طل« واآلخر »ِدبنا عغيابك دبنا«...فرد الثالث ساخرًا » عظمة عىل عظمة يا ست«.

يف مقهى العاصمة تجد دليله واملهلهل بانتظارها عىل طاولة ترُشف عىل املدينة، مل تتخيل فاتنة يوًما أن تجلس 

لتتناول العشاء مع الزير املهلهل، تاحظ أن دليله مختلفة عن املعتاد، ففي السجن كانت تقود الحديث، بل وحتى 

عندما اتصلت بها عىل الهاتف كانت منطلقة وقيادية، أما هنا فهي تكاد ال تتحدث وتبدو خاضعًة متاًما لسطوة 

 املهلهل. املوقف يزيد من ارتباك فاتنة، وجه املهلهل ما زال يبعث بيء من الخوف يف قلبها.

 املهلهل: لقد أعطتني دليله بعض املعلومات، من هو املحقق الذي يُِعدُّ تقريرك؟

 فاتنة: ال أريد أن يتأذى أحد حتى املحقق.

 املهلهل: هذا خياره هو، كل ما أستطيع فعله هو إعطاؤه الخيار.

 فاتنة: ما هي الخيارات؟ 

 املهلهل: أن يختار عمل الخر أو عمل الرش.

 فاتنة: وإن اختار عمل الرش؟

 املهلهل: يذهب إىل الجحيم.

 فاتنة: هذا ليس عداًل، من قال أن عمل الخر هو مساعديت؟ ماذا لو كان يظن أنه يؤدي خدمة لوطنه يف َسجني مثًا؟ 

 املهلهل: إًذا فلقد ضل الطريق وسيلقى جزاءه.

 فاتنة: هذا إجبار وليس تخير.

املهلهل: الفكرة ليست فكريت.
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دليله تتدخل: هل نحن أكرث عداًل من الله؟ من يضل الطريق يذهب إىل الجحيم أو ينال نوًعا من العقاب، هذه فكرة 

مرتسخة عند معظم الشعوب منذ آالف السنني.

فاتنة: مجرد انتشار الفكرة ال يجعلها صحيحة!

ثم إننا لسنا ذلك الكيان االفرتايض الكامل.

املهلهل: أنا أوضح من اآللهة، عىل األقل أنا لن أعطيه الخيار من وراء ستار، ولن أُضله، والثواب أو العقاب سيكون 

فوريًا. 

فاتنة: أريد أن تعدين بأنك لن تؤذيه ....حتى لو ضل الطريق عىل حد تعبرك.

املهلهل: سأرشح له خياراته بالتفصيل كام مل أفعل من قبل، سيقتنع.

فاتنة: تقصد كام رشحتام يل اآلن؟

دليله: نحن ال نرشح ألحد، أنت أول شخص نرشح له.

املهلهل: سأقنعه باملنطق.

فاتنة: أريد وعًدا أنك لن تقتل شخًصا من أجيل.

املهلهل: ملاذا تعطي القتل أكرب من حجمه؟

فاتنة: ماذا يعني لك القتل؟

املهلهل: قتل رجل ال يعني بالنسبة يل أكرث من...قتل رجل.

دليله: أُجرة الخطيئة موت، إنها الطبيعة بثوب الحضارة، من أخطأ يف زمن الطبيعة فلم يهرب من صوت األسد مثًا 

أكلته األسود، كذلك من يرتكب الخطيئة اآلن، ميوت.
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فاتنة: ومن يحدد ما هي الخطيئة؟

املهلهل: األقوى يحدد كل يشء.

فاتنة: مجانني!

دليله: سامل، هل تستطيع مساعدتها دون قتل الرجل؟

املهلهل: وماذا لو قرر أن يستمر يف طريق الضال؟ 

دليله: ستدفع فاتنة عندها الثمن، هل أنت موافقة يا فاتنة عىل فداء الرجل بحياتك إذا اختار طريق الضال؟

فاتنة: هل ستصلبوين؟

دليله: ال، لكنك سوف تَُسلمني إىل الُخطاة.

فاتنة: هذا وعد أن ال يقتل أحد من أجيل إًذا؟ 

املهلهل: أجل

فاتنة: موافقة!

املهلهل: أريد اسم املحقق وأي معلومات تعرفينها عنه.

فاتنة: اسمه رفعت حامد، قرأت سرته الذاتية، قصته مميزة يف الحقيقة، كان أحد أطفال حي الرماد ثم تبنته عائلة 

عندما كان يف الرابعة عرشة من عمره وهكذا تحولت حياته وأكمل دراسته وأصبح محقًقا. 

بينام تتكلم فاتنة يبحث املهلهل عن صورة املحقق.

املهلهل: وجهه ليس غريبًا عني، رمبا رأيته يف حي الرماد سابًقا. 
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دليله: طلب، هل أستطيع مناقشة موضوع فاتنة أمامها االن؟

املهلهل: أجل.

دليله: كيف سنحاكم فاتنة إذا اختار طريق الضال وهي من األربعة الكبار؟ 

املهلهل: إنه خيارها، بإمكاننا تحميل الرجل نتيجة أعامله لكنها تريد أن تتحمل هي العواقب.

فاتنة: أنا فقط ال أريد أن ميوت أحد بسببي.

املهلهل: دليله تريدك أن تفهمي...إذا اختار الضال ...ستموتني أنت ...حسب القواعد املعتادة.

دليله: لكنني أحاول أن أشفع لِك.

 ميتقع وجه فاتنة.

املهلهل: املشكلة أن موتك يتعارض مع مسألة أنك من األربعة الكبار الواجب حاميتهم.

دليله: ستقوم يف اليوم الثالث كام يف الكتب.

املهلهل: لكن قربها موجود.

فاتنة: أنتام تخيفانني، ماذا يعني ذلك؟

املهلهل: إذا مات أحد الكبار وجب عيل جرح وجهي، فعلت ذلك من أجل دليله لكنها قامت من األموات وبذلك 

فدتك من املوت.

فاتنة: هذا منطق مجانني.
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دليله: أكرث من ثلثي سكان العامل يؤمنون مبنطق مشابه، منطق الذبيحة والفداء بشكٍل أو بآخر، هل كلهم مجانني؟ 

رمبا الحقيقة هي رأي األغلبية، أو ما يتفق عليه وعي البرش، رمبا كل اآللهة موجودة ألن اتفاق وعي البرش يخلق 

الحقائق وليس العكس.

فاتنة: أحب النقاشات الفلسفية لكننا نتكلم عن موت انسان. أريد توضيًحا، هل سيموت الرجل إذا رفض املساعدة؟ 

وماذا سيحدث يل؟ رمبا األفضل يل أن أواجه مصري مع املحكمة.

املهلهل: دعي األمر يل، لن ميوت أحد.

فاتنة: موافقة إًذا.

بعد أن تغادر فاتنة تسأل دليله باستغراب: كيف وعدتها أن أحًدا لن ميوت ونحن ال نعرف بعد خيارات الرجل؟

املهلهل: هناك نهايات أسوأ من املوت.

يف البيت تكتب فاتنة يف دفرتها الرسي:

تناولت طعام العشاء مع أشخاص لديهم أغرب منطق سمعته يف حيايت، لكنهم يتفقون بشكل غريب، العامل ميلء 

بالعجائب.

بعد يومني، يفتح املحقق رفعت باب شقته ويدخل إىل بيته الذي يعيش فيه وحيًدا، يعلّق معطفه، يذهب إىل املطبخ 

ويرشب كوب ماء، يغتسل ويذهب إىل غرفة نومه ويبدل ثيابه، ثم يذهب إىل مكتبه ويشعل الضوء، ليقع برصه عىل 

 املهلهل جالًسا عىل املكتب دون حراك وبيده »نصل الرعب«!

 رفعت بينام ينظر حوله ليفكر كيف يحصل عىل أحد اسلحته: من أنت وماذا تفعل هنا؟

 املهلهل: ال تفكر بعمل غبي، مسدسك هنا يف املكتب، أريد الحديث معك، رجل لرجل.

 رفعت: تكلم إًذا. 
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املهلهل: ال، تعال واجلس هنا أمام املكتب، انظر لقد وضعت بعض العصر عىل املكتب.

رفعت: هل تتوقع مني تناول يشء وضعه رجل غريب تسلل إىل بيتي؟

املهلهل: أنا ال أغدر، لو أردت قتلك سأقتلك وجًها لوجه، الغدر للضعفاء والجبناء...أليس كذلك يا سعيد؟ 

ميتقع وجه رفعت ...الذي كان اسمه سعيًدا قبل أن تغر العائلة التي تبنته اسمه.

املهلهل: اجلس، لدي لك عرض مغٍر.

سعيد: سامل؟

املهلهل: اجلس لتسمع العرض.

سعيد: أعرف اُسلوب النامريد، عرض ال أستطيع رفضه.

املهلهل: هذا تعبر مجازي، ال يوجد يشء يف هذا العامل يستطيع إجبارك عىل يشء، حتى الله مجرٌب عىل إعطاء اإلنسان 

الخيار، األقوى يستطيع تعريف الخطيئة ووضع عقاب لها، لكن ال أحد يستطيع أن يجرب أحًدا عىل يشء. أليس 

الشخص الذي يؤمن بالله ويرتكب املعايص يختار نار جهنم أن وجدت؟ إًذا كلنا لدينا خيار.

: سامل أنا مل أغدر. سعيد يجلس ويرتشف الرشاب عىل أمل أن يحتوي مخدًرا أو حتى ُسامًّ

املهلهل: كُيّل أذاُن صاغية.

سعيد: معاذ قلب األسد أقنعني أن مايكل يخطط لبيعنا يف السوق السوداء...أحد رفقائه، ومل أكن أعلم أنه معه، 

شهد يل كيف سمع مايكل يعقد الصفقة، وقال يل أنه يستغلنا وإال ما سبب لطفه الزائد؟ وأقنعني أن الصفقة عىل 

وشك الحدوث وأّن تدخُّل معاذ هو الطريق الوحيد للنجاة. قال يل معاذ أنه سيؤدبه ويرتكه ومل يخطر ببايل أبًدا أنهم 

سيقتلونه. كنت أحمًقا وصغرًا وصدقتهم. عندما رأيت ما حدث بعد ذلك وكيف ضحى مايكل بحياته من أجلك 

وكيف قتلوه....مل أحتمل ذنب فعلتي، حاولت االنتحار بإلقاء نفيس أمام سيارة مرسعة، أخذوين إىل املستشفى وبعد 

ذلك بفرتة تبناين الرجل الذي دهسني.
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يصفق املهلهل والسكني بني أصابعه مبتساًم: هل تدربت عىل إلقاء هذه القصة أمامي؟

 

سعيد: أقسم لك أن هذا ما حدث، معاذ قلب األسد مل يكن قلب األسد بل نذاًل جبانًا. 

املهلهل: ملاذا مل تعد وتبحث عني لترشح يل؟

سعيد: ألنني أعرف ماذا كان يعني مايكل الوحش بالنسبة لك...عندما كنا صغاًرا كنت خائًفا من نظرة االحتقار التي 

ستنظرها يل، وعندما كربنا وسمعت عن املهلهل بحكم عميل...رصت خائًفا من بطشك.

املهلهل: ماذا لو عفوت عنك؟ 

سعيد: سأكون مديًنا لك بحيايت.

املهلهل: يا سعيد، قصتك قد تكون الحقيقة وقد ال تكون، لكن سأعطيك فرصة، أؤكد لك أنني لن أصدق قصتك 

القادمة إذا سارت األمور بغر ما أشتهي.

يغرس املهلهل سكينه يف املكتب بحركٍة مفاجئة ويستطرد: وسيكون هناك الكثر من الدماء.

سعيد: أريد أن أسمع العرض.

املهلهل: أنت تقوم بإعداد تقرير عن امرأة اسمها فاتنة، هذه املرأة تهمني، وأريدها حرة طليقة

سعيد: هناك ضغط عيل من املدعي العام، لكن عرضك أكرث إقناًعا ...بكثر.

املهلهل: أنت مدين لها بحياتك، لوال شفاعتها لك ملا أعطيتك هذه الفرصة، فكن وفيًا وردَّ لها املعروف، سأعطيك 

يومني لتصدر تقريرًا يربئ ساحتها كليًا.

سعيد: لكن هذه التقارير تحتاج وقتًا وال تنَس أنني سوف أغّر كل ما كتبت إىل اآلن مع مسح إفادات وأدلة وإدخال 

أُخرى.

81
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رواية فاتنة  

املهلهل: ثاثة أيام إًذا، أرجو أن تقّدر كل هذا التساهل. أنا أعرض عليك صداقتي من جديد.

سعيد: هذا أفضل كثرًا مام كنت أتوقع.

املهلهل: لقد غّرتني الحياة ألكون أكرث عقانية، صحيح أنني قتلت ٤ اشخاص عىل خاف بسيط قبل مدة قصرة، لكن 

عليك أن تفهم أنني شخص واقعي، النظرة العامة للمجتمع بالنسبة للموت والحياة ال متت للواقع بصلة.

سعيد وقد بدأ توتره يزول: كيف ذلك؟

املهلهل: هل تعرف ما هي حرشيت املفضلة؟

سعيد: ال.

يخرج املهلهل سكينه اآلخر »نصل الغضب« ويرفع السكينني مًعا: الرسعوف، تستهويني طريقة صيده ورسعة رضبته. 

قل يل، كيف يختلف إقصاء اعدايئ عن الطريق عن ما يفعله الرسعوف كل يوم ليتناول الغداء؟

سعيد: الرسعوف مجرب عىل القتل ليعيش، ثم إنه ال يقتل نوعه.

املهلهل: معلوماتك عن الرسعوف خاطئة، األنثى تقضم رأس الذكر بعد التزاوج، ثم لو تقدمت الرساعيف وأصبح 

لديها مذابح حال للجراد، هل سيُصِبح الرسعوف العادي سفاًحا بنظر البقية؟

سعيد: رمبا سيضعون قانونًا ليحمي الرساعيف عىل األقل من حوادث القتل غر املنظم.

املهلهل: يف النهاية سيخضعون ألحد، عىل األغلب أصحاب القانون، ملاذا ال يخضعون للرسعوف األقوى منذ البداية؟ 

ملاذا يحاكم الرسعوف األقوى؟

سعيد: ال أظن أن الرساعيف ستحاكمه فطبيعتها وحشية.

املهلهل: انظر إىل عيني عندما أتذكر ما حدث ملايكل الوحش...وقل يل من أكرث وحشية نحن أم الرساعيف؟
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سعيد: أرى املوت يف عينيك...

يقرتب املهلهل بوجهه من سعيد وينظر يف عينيه قبل أن يهمس بصوته اآلخر: إًذا ال تكن رسعوفًا غبيًا وافعل ما 
وعدت به اليوم!

 يومىء سعيد برأسه يف صمت.

تكتب فاتنة يف دفرتها الرسي بينام تنساب دموعها:
 أُمي...أنا آسفة أنك مل تعيي لتعريف كم أحبك. ومل تعيي كام تستحقني لنعيش نحن أفضل مام سمح لنا الحظ، كان 
هناك أشياء كثرة وددت أن أقولها لك عند عوديت...ولكنها ضاعت إىل األبد. ليت الدموع تغسل جروح الروح. ارقدي 

بسام أيتها القديسة. ألول مرة يف حياتها، تشعر فاتنة أنها تكره شخًصا، مل يعد بإمكانها أن تنكر أنها اآلن تكره أبا 
 صابر، والدها.  يأتيها اتصال من دليله.

 دليله: فاتنة، متت املهمة بنجاح، ستكونني سعيدة بالنتائج.

 فاتنة: ماذا حدث؟

 دليله: صوتك متهدج، هل أنت بخر؟

 فاتنة: أجل أنا بخر.

دليله: جيد، اسمعي أخربين سامل عن حواره مع املحقق، عىل فكرة هو يعرفه من قبل، أعتقد أنه اقتنع بأن الخيار 
 األفضل للجميع هو مساعدتك، أي شخص نصف عاقل سيقتنع.

 فاتنة: املحقق ما زال حيًا إًذا؟ 

 دليله: أجل.

فاتنة: وله يدان ورجان وعينان وكل يشٍء يف مكانه؟ 

يتبــع يف العدد القــادم...

83



تعود إليكم من جديد مع املزيد من الرسومات الساخرة 

واملؤملة لذوي العقول املتحجرة واألصنام البائدة 

” M-80, II “
www.facebook.com/M-80-II-941772382615672
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موىس مثانون

تعليقات من األنرتنت ..
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مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر

 The Arab Atheists Magazine is a digital publication
 produced by volunteers and committed to promoting
the thought and writings of atheists of various persua-

 sions with complete freedom. The Magazine does not adopt
or endorse any form of political ideology or affiliation

Contributors bear the full responsibility of the content, illustra-
 tions and topics they provide insofar as it covers copyright and

issues of intellectual property

 Express permission for to publish in the Magazine is provided
 by contributors, whether they are members of the Arab Atheists
Magazine Group of other atheists and non-religious contributors

 The Magazine does not publish material that is unethical or that
incites racism or bigotry

 The Editorial Board reserves the right to republish content
 originally published on the Magazine’s Facebook group, as

 publishing there implicitly contains consent for republication
in the Magazine

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

البريد اإللكتروني
el7ad.organisation@gmail.com

magazine@arabatheistbroadcasting.org
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