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منيل بطبيعتنا كبرش إىل محاكمة اآلخر وتصنيفه يف دماغنا 

منذ أول انطباع، ماهي خلفيته الدينية والثقافية والعرقية، 

يرسح  كيف  يلبس،  ماذا  والتباعد،  التقارب  نقاط  ماهي 

البعض هذه نظرة سطحية وال  الخ، قد يقول  الخ  شعره 

تكشف شيئًا عن حقيقته، نعم هذا صحيح، لكن هذا له 

عالقة تطورية بغريزة البقاء عندنا، أن نحكم عىل الشخص 

منذ البداية هل هو مصدر تهديد أم ال، هل هو عدو أم 

قد  واملعارشة  الوقت  مع  وطبًعا  نترصف،  وعليه  صديق، 

نغّي انطباعنا األول فيتحول العدو لصديق أو العكس.

نطلق  أن  علينا  متيل  لقطيع  االنتامء  يف  الدامئة  رغبتنا 

األحكام الجاهزة عىل اآلخرين، من أبسط األشياء ألكربها، 

وأن  لوحدنا،  لسنا  أننا  يشعرنا  باألمان،  يشعرنا  فالقطيع 

هناك من يشاركنا أي يشء، كمحبة فريق كروي مثاًل، أو 

البقعة  أوسع، من يشاركنا  نطاق  موسيقى معينة، وعىل 

متعصبني  يجعلنا  وهذا  العرق،  أو  الدين  أو  الجغرافية 

سواء شعرنا بذلك أو ال، فالدماغ يعامل األفكار الجديدة 

الفعل  ردات  فنجد  للحياة!  تهديد  أنها  عىل  املخالفة  أو 

املبالغ بها عىل أبسط اختالف، سواء كان يف نقاش سيايس 

أو اجتامعي أو فني أو حتى بني النباتيني والالحمني!

أوتار  ينشأ اإلقصاء والتحزبات، وهذه جميعها  ومن هنا 

لعب عليها رجال الدين والسياسة عىل مر العصور، ومن 

هنا نشأ التكفي وتهمة الخيانة العظمى حتى أصبح الكافر 

واملخالف سياسيًا يف نظرنا ال يستحق الحياة! فقط ألنه ال 

يشاركنا وجهات النظر يف الكون والحياة أو السياسة!

علينا أن نتعامل بوعي مع هذه األمور، أن نبقى حارضي 

فاالنتامء  والتحزب،  التعصب  ملخاطر  ومدركني  الذهن 

مثاًل، ال رضر  بيرب  لطيفة من عشاق جستني  ملجموعة 

فيه طاملا بقينا متحكمني بردات فعلنا وأعصابنا وأن ال 

مجموعة  أي  عىل  ينطبق  وهذا  بتحريكنا،  لهم  نسمح 

أو  طائفة  أو  سياسة  أو حزب  دين  كانت  سواء  أخرى 

القطيع  يحاول  التي  بفردانيتنا  نحتفظ  أن  علينا  لون، 

دوًما أن يسلبها، وهكذا سيكون االختالف سببا لالحتفال 

لتتعلمه  جديد  يشء  لديه  دوًما  فاملختلف  االقتتال،  ال 

منه، فال تحرم نفسك الفرصة، ومتتع باللوحة بكل ألوانها 

وأطيافها، هكذا ستكون الحياة أجمل وأكرث سالًما.

Gaia Athiest
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العنف... الرأسامل 
االحتكاري للدين 

د.عبد العزيز القناعي 

العنف٬ ذلك السلوك العدوايّن املمزوج من الفطرة اإلنسانية 

واألخالق السوية والقوانني البرشية. ولكّنه٬ شئنا أم أبينا٬ كان 

الدول  اإلنسان٬ وتشّكل  تواجٌد رئييسٌّ يف مراحل تطور  له 

األرض  عىل  الحضارات  وزوال  وتبدل  وتغي  واملجتمعات٬ 

خالل التاريخ البرشّي.

فلسفته؟  تأصلّت  العنف وجوده وكيف  استمّد  أين  فِمن 

كيف مارسه اإلنسان وماهي املربرات التي دفعته لذلك؟ 

هذا  يومنا  إىل  العنف  استمّر  ملاذا  هذا،  مقالنا  يف  واألهم 

أو  به،  مبالغٍ  بشكٍل  واإلسالمية  العربية  مجتمعاتنا  يف 

بشكٍل ميكننا االدعاء بأنّه أصبح ظاهرًة سياسيًة واجتامعيًة 

ودينيًة غالبًة، بينام تقلّص منسوبه يف املجتمعات العلامنية 

والصناعية املتقّدمة؟.!!

اإلنسان٬  يف  طبيعيٌة  نزعٌة  هو  العنف  أّن  )فرويد(  يرى 

وتستند إىل رغبٍة تدميية )ليبيدو سالب(، وهي تعرّب عن 

نزعٍة تلقائيٍة لكّل كائٍن عضويٍّ نحو املوت٬ وتقابلها نزعٌة 

طبيعيٌة أخرى نقيضٌة لها هي نزعة الحياة )نزعة اإليروس(، 

والتي تدفع اإلنسان إىل اإلبداع. 

طبيعيًا  سلوكًا  ليس  »العنف  فروم(:  )إيريك  يقول  بينام 

أساسيًا، وعلم النفس الحيواينِّ يؤكد أّن الحيوانات ال تكون 

عنيفًة إاّل يف حاالٍت معينة٬ والعنف يف هذه الحاالت هو 

وسيلٌة وليس غايًة«. 

أّما )ستانيل ميلغرام( فقد قام بإجراء تجربٍة أطلق عليها 

اسم )حدود الخضوع للسلطة( ٬ واستخلص منها أنّه رغم 

وجود نزعٍة عدوانيٍة طبيعيٍة لدى اإلنسان٬ إاّل أّن الظروف 

د األسايس لظهور العنف. التاريخية واالجتامعية هي املحدِّ

عدة  العنف  اتّخذ  أيضا،  الحديثة  السياسية  الفلسفة  ويف 

وجود  عىل  غالبيتها  يف  تتفق  ولكّنها  تعريفية٬  مساراٍت 

العنف كمحرٍك ضمنيٍّ برشيٍّ وتاريخي.
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العنف.. الرأسامل االحتكاريُّ للدين

حيث اعترب )ميكافييل( أّن للسياسة قواعٌد خاصٌة بها٬ وال عالقة 

لها بالقيم الدينية واألخالقية٬ ومن هذه القواعد التي يجب أن 

يتمسك بها األمي: اللجوء إىل العنف. فالعنف عند ميكافييل يَُعّد 

من املكونات األساسية لكّل فعٍل سيايسٍّ ناجح. 

يف  أساسيًا  عنرصًا  ميثل  العنف  أّن  فيى  هوبز(  )توماس  أّما 

العالقات االجتامعية٬ ذلك أّن الباعث األسايس لسلوك اإلنسان 

هو ُحّب البقاء والحفاظ عىل الذات٬ وبالتايل فكّل إنساٍن بحكم 

أنانيته الطبيعية مُيثِّل خطرًا بالنسبة لكّل إنساٍن آخر. ففي الحالة 

الطبيعية السابقة عىل وجود الدولة يكون»الجميع يف حرٍب ضّد 

الجميع«٬ لذا يتحتم تأسيس دولٍة قاهرٍة إليقاف الحرب ولضامن 

الحياة واستمرارية املجتمع.
من هنا٬ ميكننا اإلقرار بأّن العنف، يف إطار العالقات واملعامالت٬ تتحكم فيه اعتباراٌت ذات صبغٍة تقريرية٬ وذات صبغٍة 

استبدادية٬ وذات صبغٍة منفعيٍة مادية. كام نالحظ بأّن ظاهرة العنف إذا ما استوطنت الذات أو املجتمع ٬فإّنها تُعترَب من 

أهم العوامل املساهمة يف نشأة التضخم النفيّس والعقيّل املؤديني بالرضورة إىل تخريب املجتمعات وتشويه اإلنسانية 

املتمثلة يف التطور الذي يقوم به ويؤديه اآلخر املختلف٬ باعتبار أّن العنف ُموّجٌه يف أحد ُصوره إىل اآلخر املختلف دينيًا 

وفكريًا كمجاٍل مرشوٍع لتفريغ طاقات العنف والكراهية والتخريب.

ويف نظرِة رسيعٍة إىل املجتمعات الصناعية، أو العلامنية٬ أو التى ال تحكم مبرشوعية العنف سبياًل لضبط األفراد واملجتمع٬ 

نرى أّن القوانني املدنية والفلسفة املادية نزعت لتوعية اإلنسان الغريّب بحاجته إىل تغيي مفهوم العنف وعدم اعتباره وسيلًة 

رشعيًة للوصول إىل أهداٍف معينة٬ أو اعتباره وسيلًة أساسيًة لتقدم هذه الدول الغربية، كام حصل يف التاريخ اإلسالمي، 

باعتبار العنف أو الغزو أو الغنيمة وسيلٌة لبناء ما يُسّمى بالحضارة اإلسالمية.

وكذلك سعت قيم العلامنية والحداثة والتنوير، بعد تبّنيها تعليميًا واجتامعيًا واقتصاديًا، بتصحيح القيم الثقافية والدينية 

والسياسية املنحرفة التي تُشّكل مفاهيم العنف وأفكاره وقيمه داخل املجتمعات الغربية قبل الثورة الصناعية٬ ألنّه ال ميكن 

تأمل أّي تغييٍ أخالقيٍّ ما مل يتغي أساس البنية األيديولوجية والفلسفية التي تأسّست عليها القوة املادية للحضارة الغربية.

فالتاريخ الطويل للعنف يف الغرب امتّد لقروٍن عديدة، وبني املسيحيني أنفسهم٬ وكان عالمًة مميزًة ورئيسيًة للتاريخ الثقايفِّ 

يف أوروبا٬ ووصل إىل القّمة يف األزمنة األخية بظهور االستعامر والنازية والفاشية والشيوعية٬ هذه األيديولوجيات العنيفة 

التي تسببت يف قتل املاليني من الناس عىل الكرة األرضية.
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 أنا من غ�ك ماسواش
يا صاحبي

العنف
الدين

العنف.. الرأسامل االحتكاريُّ للدين

ويف مجتمعاتنا العربية واإلسالمية٬ نشهد اليوم٬ كام يف املايض٬ قضية تنامي العنف بتوجهاته الدينية واملذهبية والسياسية. 

فكّل الدالئل تؤكد استمرار ما يفيد أّن العنف يف العقل العريّب ليس ظاهرًة عابرًة أو سلوكًا منحرفًا ميكن تصويبه بيرس٬ وإمّنا 

هو لصيٌق باإلنسان العريّب وال ميكن إال عقلنته، وذلك بتحويل مجراه والتقليل من ضحاياه. 

فمن أين استمّد العنف جذوره؟ وهل 

هناك ترابٌط عضويٌّ بني الدول العربية 

الدولة  ارتباط  مدى  وما  والعنف؟ 

مدى  وما  واإلكراه؟  العنف  بثقافة 

مالءمة مجتمعاتنا )للنوستالجيا( التي 

والدينية  القبلية  املجتمعات  تعيشها 

قبل  ما  للدولة  السابقة  الحالة  نحو 

توظيف  تّم  كيف  واألهم  الحداثة؟ 

العنف يف قبول العنف؟

يحمل كّل إنساٍن جانبًا للخي وجانبًا للرش٬ ليكون فعُل الثقافة السائدة تغليب جانٍب عىل اآلخر. فالثقافة هى املرتكز الوحيد 

الذي يستقي ويترشب منه اإلنسان سلوكياته. من هنا ترُبز خطورة الثقافة املهيمنة ىف توسيعها ملساحات الرّش داخل اإلنسان 

وإيجاد حضوٍر مرّبٍر ورشعيٍّ لها لتطغي وتهيمن عىل جوانب الخي٬ وتنتهك ىف طريقها إنسانيتنا وتعايشنا فال تُبقي منها شيئًا.

وتُشكِّل الثقافة اإلسالمية أو الدين اإلسالمي يف مجتمعاتنا العربية٬ املوصومة بالعنف والقسوة والكراهية٬ ذلك الوعاء 

الحاضن لكّل سلوكياتنا وأفكارنا وتاريخنا. 

فهل اإلسالم يدفع إىل العنف؟ وهل فعاًل نحن ضحايا اإلسالم؟ أم نحن شعوٌب ومجتمعاٌت مكتوٌب عليها الفشل واالنحطاط 

إىل ماال نهاية، سواًء التزمنا باإلسالم أم مل نلتزم به؟!!

من األهمية مبكاٍن إدراك أّن نهج اإلسالم نحو االستقطاب٬ والحّدة الشديدة ىف تصعيد العداء والكراهية والعنف تجاه اآلخر 

املختلف٬ ليس مرشوًعا مؤامراتيًا أو شيطانيًا كام يُروِّج له كهنة الدين والسذج من الشعوب٬ ولكّنه مرشوٌع سيايّس، حّدد 

توجهاته بتجييش املشاعر ضد اآلخر الذي ميّثل العدّو الرئييّس لإلسالم. إذ ال مجال إلقامة دولة الخالفة إاّل بإسقاط هؤالء 

األعداء٬ الداخليني منهم والرافضني لفكرة حكم الرشيعة٬ أو األعداء الخارجيني الذين بالرضورة هم أعداء الله٬ ألنّهم كفاٌر مل 

يلتحقوا باإلسالم وجامعته البرشية.

من هذا املنطلق٬ وأمام فشل تحديث مجتمعاتنا علميًا وأخالقيًا وحضاريًا٬ استسلمت الغالبية من شعوبنا أمام فكرة العنف 

كمحّدٍد للتعامل٬ وكثقافٍة مجتمعيٍة ألقت بظاللها عىل املرأة والتقاليد والتعليم٬ وكقوانني ترشيعيٍة ودستوريٍة يف غالبية 

الدساتي العربية واإلسالمية.
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العلامنية ابنة املسكوت عنه باإلسالم

ففي القرآن نرى مثاًل آية يف سورة التوبة:
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شديدة الوضوح وال تحتاج إىل رشوحاٍت تربيرية٬ فهي دعوٌة رصيحٌة لقتال أهل الكتاب حتى يؤمنوا باإلسالم رغاًم عنهم أو 

يدفعوا الجزية أو يُقتَلوا. 

فهكذا انترش اإلسالم وفرض نفسه عىل الشعوب املختلفة. كام أّن ثقافة كراهية الكفار٬ وهم ليسوا غي املسلمني فقط، حيث 

متّت إضافة العلامنيني وكل من يصدر بحقه فتًوى تكفيية٬ تجد حضورها ىف التأسيس الثقايفّ للمسلم، وهي متظهر للعنف 

الذي يُعترَب منهج وفلسفة الفكر اإلسالمّي٬ وتجد حضورها أيًضا يف الحوارات الفكرية ويف العمليات الجهادية املنترشة مؤخرًا 

للدفاع عن اإلسالم أو لتحديد الفرقة الناجية بني املذاهب اإلسالمية.

إّن عالج العنف يف الَنّص الدينّي يتّم بردم منابعه وليس بتجفيفها فحسب، وخلق وعيٍّ وإدراٍك حقيقني بال أيِّ تزييٍف أو 

نفاٍق أو تخديٍر أو متييع، بأّن استحضار الرتاث اإلسالمّي هو الطامة الكربى التى ستستدعي حضور العنف واإلرهاب. 

فالعنف إذا استمّر ُمغلًّفا بالدين واملقّدس٬ لن يكون مجرد مرحلٍة تاريخٍية تنتهي مع زوال مسبباتها٬ بل سيكون الرأسامل 

االحتكاري للدين من خالل تواجده يف الوعي والثقافة واملجتمع.
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يسود اعتقاٌد بني الكثي من املؤمنني بأن التعّمق 

يف العلم يؤّدي إىل ازدياد اإلميان بخالق. فام مدى 

صحة هذا االعتقاد عىل أرض الواقع؟ ينطوي هذا 

بالروعة  الشعور  االعتقاد عىل خلٍط ضمنيٍّ بني 

واالنبهار اللذين قد يشعر بهام املرء عند اختبار 

ظاهرٍة طبيعيٍة ما، سواٌء أكان ذلك بشكٍل حيٍس 

مبارٍش أو عن طريق فهٍم علمٍي تحلييٍل مجرّد، 

هذه  تحرك  واعيًة  قوًة  مثة  بأن  اإلميان  وبني 

مع  مبارٍش  بارتباٍط  ورمبا  قصٍد  عن  الظاهرة 

وقائع حياة البرش. األول هو شعوٌر قد يعرتي 

سواء،  حدٍّ  عىل  امللحد  أو  املؤمن  اإلنسان 

الشعور  لهذا  محّدٌد  تفسٌي  فهو  اآلخر  أما 

يتعّدى  اّدعاٍء  عىل  مبنيٌّ  للعامل  ووصٌف 

ذلك الشعور الخام الذي ال ينطوي عىل 

حّسيٍة  خربٍة  عىل  وإمنا  موّجٍه  فكٍر  أّي 

مبارشٍة وغي مصّفاة.

هل يؤّدي العلم بالعلامء 
إىل اإلميان أم اإللحاد؟
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هل يؤّدي العلم بالعلامء 
إىل اإلميان أم اإللحاد؟

الشعور خالل عمله، إن مل يكن بشكٍل متواصل، فعىل األقل بني كل فرتٍة  الطبيعي يعرتضه هذا  بالعلم  املشتغل  إن 

وأخرى. لذا، فمن الطبيعي أن نتساءل عاّم لو كان العلامء هم أكرث تديًنا من غيهم من عاّمة الناس الذين ال يختربون 

ُعلََماُء﴾ )1( ، ومع أن فهم 
ْ
ََّ ِمْن ِعبَاِدهِ ال العامل من ذات املنظور العميق الذي يراه العلامء. يقول القرآن: ﴿إِنََّما َيَْش الل

هذه اآلية تقليديًا ال يختّص بالعلم الطبيعي، إال أنها قد أُوردت من قبل بعض املسلمني املعارصين يف إطار ذلك الفهم.

 وقد ارتأيت إيراد هذه اآلية لذكرها للعلامء، ألن 

ما  بني  يخلط  العربية  يف  الكلمة  هذه  استخدام 

يسمى بالفقهاء أو علامء الدين، وبني من نسميهم 

اليوم بالعلامء، وهم املشتغلون بالعلوم الطبيعية. 

العربية  يف  »ِعلْم«  أو  »عالِم«  مثل  فكلامٌت  لذا، 

بعض  فيها  تداعياٍت  طيّاتها  يف  تحمل  املعارصة 

الله  الطبيعي والتقوى ومعرفة  العلم  االرتباط بني 

أو  العرب  يحتكر  وال  الطبيعي.  العامل  خالل  من 

املسلمون هذا النمط من التفكي، فمواجهة البرش 

اإلنسان،  قدم  قديٌم  أمٌر  هي  الطبيعة  لظواهر 
والحاجة إىل تطويع هذه الظواهر خوفًا وطمًعا هي املحرك وراء التدين واإلميان مثلام هي أحد املحركات وراء العلم 

نفسه. لكن كون املحرك واحٌد ال يعني بالرضورة أن النتيجة واحدة، ومن ذلك نرى شيوع التوجه القائل بأن ال تعارض 

بني العلم والدين حتى بني بعض العلامء أنفسهم.

ميكن تشبيه الباحث عن الله يف طوايا الطبيعة مبن خرج باحثًا عن كنٍز أُشيع بأنه مدفوٌن يف بقعٍة ما، مقارنًة بالعالِم 

الطبيعي الذي ال يبحث عن أي كنٍز مزعوم، وإمنا يحفر ليى ما يوجد فعاًل تحت السطح. 

ومن هنا ندرك الطبيعة الالدينية للعلوم وتجرّدها من الهدف. فالعلم ليس بحثًا موّجًها عن يشٍء بعينه، وأّي يشٍء تحت 

السطح بغض النظر عن قيمته الظاهرية اآلنية، هو جزٌء من كنٍز أكرب وذي طبيعٍة ملموسة. عىل أن هذا ال يعني الغياب 

املطلق للتوجيه يف العلم يف إطاٍر محّدد، فمثاًل، بعد إدراك أن اتجاه بحٍث معنٍي قد أنتج نتائج مفيدًة أو واعدًة، قد 

يحاول الباحثون امليض قُُدًما يف ذلك االتجاه سعيًا وراء املزيد، وهذا قد يؤدي أو ال يؤدي إىل النتائج املرجوة. إذن، فمن 

غي املفاجئ أاّل نجد ذكرًا لخالٍق يف نتائج العلم أو مجرياته، فالعلم الديني، وميكن القول بأنه إلحادٌي الاكرتايث، لكنه 

ال يّدعي أن الله موجوٌد أو غي موجود، وهذه النقطة الدقيقة يستعيص فهمها عادًة عىل من ال ميارس العلم وال يعرف 

أساليبه ونتائجه وأهدافه. ويقال)2( أن ناپوليون قد سأل الريايض والفيزيايئ الپالس LaPlace عن عدم ذكره لله يف كتابه 

بعد خمس سنوات دراسة البنى 

الربوتينية للفيوسات بيسألني إذا 

كان التبول وقوفا حرام أم حالل! 

1- فاطر: 28

2- رغم أنه ما من توثيٍق معتمٍد لهذه القصة الشائعة، إال أنها تعرب عن التفاوت بني فهم العامة للعلم وفهم العلامء له، ولرمبا حدثت بصيغٍة ما مشابهة فعاًل.
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 أدوريل مهنة زي الناس 
قال بحث علمي 

وثقافة قال !

Usama al-Binni

هل يؤّدي العلم بالعلامء 
إىل اإلميان أم اإللحاد؟

الشامل امليكانيكا الساموية Mécanique Céleste، حيث قال: »سيد الپالس، بلغني أنك كتبت كتابًا كبيًا عن نظام 

الكون، لكنك مل تأِت فيه عىل ذكر خالق الكون«، فجاء رد الپالس املشهور: »مل أجد حاجًة لتلك الفرضية«.)3( 

قد تبدو تلك املحادثة وكأنها تقول إن العالِم هو بالرضورة ملحد، لكننا نعرف أن هذا غي صحيح، فعىل مّر التاريخ 

كان من العلامء امللحدين ومنهم املؤلهني املؤمنني بإله. لكنها تدّل عىل واقع العلم والذي ال يتم فيه ذكر الله ال من 

قريٍب وال من بعيد. ولنفكر قلياًل باإلطار الذي يتوقع العامة أن يذكر العلُم اللَه فيه، ذلك أن ربط الله بالعلم يحدث 

خارج دوائر البحث العلمي نفسه. كام أسلفنا يف فاتحة املقال، يتوقع العامة عادًة أن شعور االنبهار والروعة الذي قد 

ينتاب أي شخٍص هو ما قد يحرّك العالِم ويدفعه، وهنا يُفرتض التأكيد عىل فرق الخربتني اللتني متيزان الطرفني: العالِم 

يركّز عىل تفاصيل الظاهرة امللموسة املقاسة، ويعمل منغمًسا يف حل مشاكل تتعلق باملنهج أو القياس أو غيه، فهذا 

هو عمله الذي ميارسه يوميًا. لذا، فشعور االنبهار ال يواجهه العالِم بنفس الحّدة أو الكيفية. بينام عامة الناس الذين 

ال ميضون طوال يومهم متأّملني يف العالَم ميّرون بشعور االنبهار مصاحبًا بصدمٍة تعزز تأثيه وقّوته إذا لفتت انتباههم 

ظاهرٌة طبيعيٌة ما، وبسبب غياب العمق يف التحليل والفهم يظل الفهم الغايئ لهذا الشعور هو الفهم األسهل واألكرث 

شيوًعا لدى من ليسوا من العلامء وهو الفهم الذي رافق اإلنسان منذ آالف السنني. والعامة ال يدركون عادًة طبيعة 

عمل العلامء التي ال تنطوي عىل هذا التأمل أو الصدمة املستمرين، فرتى رّدة فعل املسلم مثاًل عىل كل ما شّذ عن 

يقول:  وكأمنا  الله«،  »سبحان  وتكرارها:  ورتابتها  اليومية  خربته 

»لقد شعرت بالصدمة، وها أنا أعرّب عن عدم فهمي بتذكر قوة 

الله التي تتعّدى هذا الفهم املحدود وهذا الضعف والعجز«. يف 

يَن  ِ
َّ

هذا السياق، صدق كاتب القرآن إذ قال: ﴿قُْل َهْل يَْستَوِي ال

 َيْعلَُموَن﴾ )4(، وإن كان مقصد اآلية مختلف.
َ

يَن ل ِ
َّ

َيْعلَُموَن َوال
واآلن لنتوجه إىل الحديث عن العلامء يف ميدان عملهم، وحتى 

)واإلسالمي  العريب  العالَم  أن  حقيقة  ندرك  أن  علينا  ذلك  نبدأ 

عموًما ولكن بدرجاٍت متفاوتة( يخلو تقريبًا من اإلنتاج العلمي 

العلمي  البحث  أو  للعلم  ملحوٌظ  فيه حضوٌر  يوجد  وال  املؤثر، 

وال  الحكومي  املستوى  عىل  ال  لذلك،  كاٍف  دعٌم  أو  احرتاٌم  وال 

املؤهلني  األفراد  من  العريب  العالَم  خلو  يعني  ال  هذا  الشعبي. 

أو من املراكز البحثية والجامعات، فهذا غي صحيح، لكن وجود 

والشعبي  الحكومي  دعمه  يف  يرَق  مل  واملؤسسات  األفراد  هذه 
ليصبح أولويًة قوميًة يجب االستثامر فيها. 

.Je n’avais pas besoin de cette hypothèse-là -3

4- الزمر: 9
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لذا، فالعلم كام نعرفه اليوم هو علٌم غريٌب يف املرتبة األوىل ترفده جهوٌد أقل شأنًا من دوٍل خارج الغرب. عىل أنه من 

اإلجحاف إنكار دور الباحثني يف العامل اإلسالمي الذين ظهروا يف فرتٍة كانت قد ارتخت قبضة الدين فيها لوهلٍة وحاز 

املفكرون خاللها عىل يشٍء من الحرية. فهؤالء ساهموا يف إحياء علوم اليونان واالستزادة مبا وراءها، لكن بعد زوالهم 

وعودة العامل اإلسالمي إىل تركيزه عىل علوم اآلخرة انحرس تأثي املسلمني )5(، إىل أن تحول إىل مؤثٍّر تاريخيٍّ بني مؤثراٍت 

أخرى. 

والنقطة هنا هي أننا اليوم عندما نريد الحديث عاّم آل إليه العلم والعلامء علينا أن ننظر إىل الغرب. كذلك، علينا إدراك 

أن العلم يرتكز بشكٍل أسايٍس يف الواليات املتحدة منذ انتصارها الساحق يف الحرب العاملية الثانية وأفول نجم أوروپا يف 

ريادة العامل ومن ثم خوض أميكا للحرب الباردة مع االتحاد السوڤيتي والفوز فيها. إذن، فعند الحديث عن العلم اليوم 

علينا أن ننظر إىل مسية العلم يف الواليات املتحدة ومن بعدها بقية العامل املتقدم. وحتى نضع املوضوع عىل أساٍس من 

املقارنة الكمية إليضاح ريادة الواليات املتحدة، سنستعمل هذه املعلومات كذلك إليضاح أسلوب سي العلم وتقدمه من 

حيث هو عمٌل جامعٌي مؤسيس، ال عمل مفكرين منعزلني. عىل أن أميكا ليست املنتج الوحيد للعلم، فالعلم اليوم هو 

جهٌد برشٌي تعاوين يتعدى الحدود الجغرافية والسياسية. فلننظر إىل الجدولني، األول والثاين حتى نتبنّي بعًضا من توزع 

هذا الجهد وتركزه يف بعض الدول بقيادة الواليات املتحدة:

5- علينا أال ننىس أن أغلب املفكرين والعلامء فيام يسمى بالعرص الذهبي لإلسالم قد تم تكفيهم أو اضطهادهم عىل أساس أنهم مهرطقون أو مرتدون، واليوم نرى أن هذه 

النقطة قد نسيناها أو تناسيناها، حتى صار أغلب املسلمني يشيون إىل أولئك الباحثني عىل أنهم باحثون مسلمون، وكأمنا كان لإلسالم نفسه أو التباعه كديٍن دوٌر إيجايٌب يف ذلك، 

.www.sasapost.com يف حني أن الواقع كان عكس ذلك متاًما. راجع مثاًل مقال »علامء مسلمون ولكن ملحدون« لكاتبه أحمد سامي واملنشور عىل موقع

الجدول الثاين هو استكامٌل للجدول األول ويبني الدول الخمس األوىل عىل مستوى الرشق األوسط:

 البلد
عدد الوثائق 

 املنَتجة
عدد الوثائق القابلة 
 لالستخدام كمراجع

عدد 
 اإلشارات

عدد اإلشارات 
 الذاتية

متوسط عدد 
 اإلشارات لكل وثيقة

مؤرش 
H 

 1783 21.66 94596521 202750565 8456050 9360233 الواليات املتحدة
 563 5.93 13297607 241757067 4017123 4076414 الصني

 1099 19.35 11763338 50790508 2272675 2624530 اململكة املتحدة
 961 17.31 10294248 40951616 2207765 2365108 أملانيا

 797 13.76 8352578 30436114 2133326 2212636 اليابان

 
 
 
 
 
 
 
 

 
نسبة الذين ال يعرفون 
 أو الذين رفضوا اإلجابة

نسبة امللحدين 
 عن قناعة

نسبة غري 
 املتدينني

نسبة 
 املتدينني

 الدولة

  الصني  14%  30%  47%  9%
 اليابان  16%  31%  31%  23%
 جمهورية التشيك  20%  48%  30%  2%
  فرنسا  37%  34%  29%  1%
 كوريا الجنوبية  52%  31%  15%  2%
  أملانيا  51%  33%  15%  1%
 هولندا 43% 42% 14% 2%
 النمسا 42% 43% 10% 5%
 آيسلندا 57% 31% 10% 2%
 أوسرتاليا 37% 48% 10% 5%
 آيرلندا 47% 44% 10% 0%
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Usama al-Binni

هل يؤّدي العلم بالعلامء 
إىل اإلميان أم اإللحاد؟

هذه الجداول )انظر املصدر األول للتفصيل( متثل صورًة حيًة لسيورة العلم اليوم، فقبل نشأة العلم املأمسس الحديث 

العلم هو جهٌد ميارسه باحثون فرادى، فيربز هذا  institutionalized science، كان من املألوف أن يتخيل املرء أن 

العالِم أو ذاك ويلمع اسمه ويقرتن مببحٍث أو إنجاٍز ما. هذا النمط من اإلنجاز الفردي بات من مخلفات املايض ألسباٍب 

عّدة، من أهمها أن العلم تطور وتشعب لدرجٍة يستحيل معها أن يلّم شخٌص واحد بكل العلم أو حتى بفرٍع منه أو 

بفرع الفرع، فالعالِم اليوم هو شخٌص متخّصٌص يف نقطٍة أو جانٍب محدٍد من مبحثه، ومعرفته التخصصية تنحرص يف 

ذلك وبعض ما يرتبط به، كام أن القطوف الدانية من العلم التي يستطيع شخٌص منفرٌد الوصول إليها بجهوده الذاتية 

باتت شبه معدومٍة بعد أن توسعت رقعة العلم ليشمل معظمها. كذلك، فالتطور التكنولوجي املبني عىل العلم والذي 

العلم والعلامء إىل ثروٍة وطنيٍة يتم االستثامر فيها  التفوق العسكري والصناعي وبالتايل االجتامعي حّول  ميثّل أساس 

بشكٍل اسرتاتيجي. 

بلٍد  أعداًدا هائلًة يف كل  ليشمل  امتد  بل  املتميّزين،  الباحثني  أو  املفكرين  يعد حكرًا عىل بعض  عالٍِم مل  فلقب  لذا، 

ميلك مؤسساٍت بحثية أو أفراًدا مؤهلني. رغم ذلك، فال زال هنالك مجاٌل محدوٌد للريادة الفردية والتفوق اللذين صارا 

يقتضيان إبداًعا عىل مستوى العالَم بأرسه وإنتاًجا يف سياق املؤسسة البحثية الدولية، ال خارجها.

التفوق العلمي يعتمد عىل حجم اإلنتاج العلمي والنرش ومدى  واآلن إن نظرنا إىل الجدولني أعاله نالحظ أن معيار 

تأثي البحوث املنشورة )عدد اإلشارات للبحث من أبحاٍث أخرى( ودورها يف توليد أبحاٍث مستدامة. نرى تفوقًا واضًحا 

للواليات املتحدة يتعدى أي دولٍة أخرى. 

فالواليات املتحدة خالل فرتة ما بعد الحرب العاملية الثانية قد برزت كأقوى قوٍة علمية، ورغم ظهور قوًى علميٍة أخرى 

اليوم منافسًة، إال أنها ال زالت يف الصدارة. لهذا السبب ميكن القول إن النسق العام لطبيعة العلامء حول العامل يتحدد 

األميكية،  والدولة  املجتمع  إىل خصوصيات  إضافًة  تفكيهم واهتامماتهم،  األميكيني وأسلوب  العلامء  بحسب طبيعة 

والتي رغم علامنية دستورها وانحسار اإلميان فيها يف العقود األخية)6(، إال أنها تظل أكرث الدول املتقدمة تديًّنا، مقارنًة 

بأغلب الدول املتقدمة األخرى والتي يقّل فيها اإلميان.)7( 

أي أن األرقام التي سنوردها لو أردنا تعميمها عىل الدول األخرى التي تشارك الواليات املتحدة الصدارة لوجدنا معّدالت 

اإلميان يف معرش العلامء )والعامة( عىل مستوى العامل ستقّل. الجدول الثالث يبني معقولية هذه النقطة، وهو مبنٌي عىل 

ر نسبة امللحدين حول العامل بحوايل 13٪  دراسٍة مسحيٍة شاملٍة أجراها معهد )وين/غالوپ( للدراسات عام 2012 والتي تُقدِّ

) انظر املصدر الثاين لهذا املقال(.

6- لالستزادة راجع املقال »هل تتجه أميكا إىل ترك الدين؟« املنشور يف مجلة امللحدين العرب، العدد 37 صفحة 85.

7- انظر املقال املرتجم يف هذا العدد تحت عنوان »الدول الست التي تحوي أكرث نسبة من امللحدين يف العامل«.
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 البلد
عدد الوثائق 

 املنَتجة
عدد الوثائق القابلة 
 لالستخدام كمراجع

عدد 
 اإلشارات

عدد اإلشارات 
 الذاتية

متوسط عدد 
 اإلشارات لكل وثيقة

مؤرش 
H 

 1783 21.66 94596521 202750565 8456050 9360233 الواليات املتحدة
 563 5.93 13297607 241757067 4017123 4076414 الصني

 1099 19.35 11763338 50790508 2272675 2624530 اململكة املتحدة
 961 17.31 10294248 40951616 2207765 2365108 أملانيا

 797 13.76 8352578 30436114 2133326 2212636 اليابان

 
 
 
 
 
 
 
 

 
نسبة الذين ال يعرفون 
 أو الذين رفضوا اإلجابة

نسبة امللحدين 
 عن قناعة

نسبة غري 
 املتدينني

نسبة 
 املتدينني

 الدولة
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 جمهورية التشيك  20%  48%  30%  2%
  فرنسا  37%  34%  29%  1%
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  أملانيا  51%  33%  15%  1%
 هولندا 43% 42% 14% 2%
 النمسا 42% 43% 10% 5%
 آيسلندا 57% 31% 10% 2%
 أوسرتاليا 37% 48% 10% 5%
 آيرلندا 47% 44% 10% 0%
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Usama al-Binni

هل يؤّدي العلم بالعلامء 
إىل اإلميان أم اإللحاد؟

األول  الجدولني  مقارنة  من  نالحظ 

غزارة  األكرث  الدول  جميع  أن  والثالث 

يف اإلنتاج العلمي واملذكورة يف الجدول 

هي  وبريطانيا  أميكا  باستثناء  األول 

إلحاًدا،  األكرث  الدول  مصاف  يف  أيًضا 

مام يوحي بأن هناك ارتباطًا بني شيوع 

اإللحاد والتقدم العلمي.

آن  الطويلة  التوطئة  هذه  بعد  واآلن 

املتعلقة  اإلحصائيات  إىل  ننظر  أن  لنا 
باإلميان بالله بني العلامء والعامة يف أميكا يف إطاٍر مالئٍم باعتبار أنها ترسم صورًة تقريبيًة متثّل العلم عىل مستوى العالَم 

ككل. 

املصدر هنا هو دراسٌة مسحيٌة أجراها مركز پيو لألبحاث Pew Research Center )انظر املصادر(. 

بالله،  الناس يف أميكا  الناس والعلامء، فبينام يؤمن ٪83 من  البياين األول توزّع نسب اإلميان بني عامة  الرسم  يقارن 

وصلت نسبة العلامء األميكيني)8( الذين يؤمنون بالله إىل ٪33 فقط. 

هذا اختالٌف شاسٌع بني الفئتني، ومن الواضح أن مثة ربٌط قوٌي بني التعمق يف العلم والالدين، عىل األقل يف مجتمعٍ 
متديٍن كبيٍ ومتعدٍد كاملجتمع األمييك. هذه النسب ال تعني أن بقية أعضاء الفئة هم فقط من امللحدين، فبينام يشكل 
امللحدون ما نسبته ٪4 من العامة، نجد أن نسبة العلامء امللحدين هي ٪41، أي أن هنالك نسبًة ال يؤمنون بإلٍه، ولكنهم 

ال يعّدون أنفسهم ملحدين. 

فلو استثنينا من رفضوا الرد أو قالوا إنهم ال ميلكون إجابة، نجد أن البقية قالوا إنهم يؤمنون بقوٍة روحيٍة عليا وال يؤمنون 
بإله، وهذا يعني أن نسبة الالدينيني )الذين ال يتبعون الدين سواٌء أكانوا ملحدين أو يؤمنون بقوٍة روحيٍة ليست إلًها 

شخصيًا( هي ٪16 بني العامة و٪48 بني العلامء. 

والفئة  واإلناث،  الذكور  بني  الفرق  يُظهر  التفاصيل، حيث  من  باملزيد  العلامء  إحصائية  إىل  الثاين  البياين  الرسم  يشي 
الذكور تزيد عىل نظيتها لدى اإلناث من  العلامء  التخصص،  ونالحظ فيه أن نسبة امللحدين من  العمرية، ومبحث 

 8- تم إجراء اإلحصائية بني أعضاء الرابطة األميكية لتطوير العلوم )American Association for the Advancement of Science AAAS(، ورغم أنها أكرب رابطة للعلامء 

عىل مستوى العامل، حيث يزيد عدد املنتسبني إليها عىل 120000 عضو، إال أنها ال تحوي جميع العلامء األميكيني.
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Table 1

مؤمنون باهلل ال يؤمنون بإله وإنما 
بقوة روحية عليا

ال يؤمنون بإله أو بقوة 
روحية عليا

رفضوا اإلجابة أو ال 
يعرفون

عامة الناس 83 12 4 1

العلماء 33 18 41 7

مقارنة توزع نسب اإليمان بني عامة الناس والعلماء في الواليات املتحدة

عامة الناس

العلماء

0% 25% 50% 75% 100%

7%

1%

41%

4%

18%

12%

33%

83%

مؤمنون باهلل ال يؤمنون بإله وإنما بقوة روحية عليا
ال يؤمنون بإله أو بقوة روحية عليا رفضوا اإلجابة أو ال يعرفون

1

Usama al-Binni

هل يؤّدي العلم بالعلامء 
إىل اإلميان أم اإللحاد؟

العلامء بنسبة ٪8، لكن هذا ال يعني أن البقية من اإلناث هّن من املؤمنني بالله، إذ أن اإلحصائية تُظهر أنهن يف املجمل 
يؤمّن بقوٍة روحيٍة عليا. 

نقطٌة أخرى تثي االهتامم يف سياق هذا العرض اإلحصايئ هي تأثي السن عىل اإلميان بالله، إذ نرى نزعًة واضحًة الزدياد 
اإللحاد مع عمر العالِم، مام يعني أن التعمق يف العلم ومامرسته لفرتٍة أطول يؤدي بالعالِم إىل االبتعاد أكرث عن الدين 
والتوجه نحو اإللحاد. كام أنه يؤكد عىل حقيقة أن الدين هو جزٌء من املوروث الثقايف لإلنسان، فصغار السن الذين 
كربوا عىل إمياٍن بالله كجزٍء من هويتهم الثقافية يدخلون معرتك البحث العلمي، وتبدأ هذه الهوية بالتآكل مع ازدياد 

خربتهم العملية والحياتية، رغم ذلك، فحتى يف مصاف صغار السن نرى نسبة اإلميان بإله تساوي نصف النسبة لدى 

عموم الناس. 

أي أن الذين يختارون العلم كمهنٍة يدخلونها متأّهبني، وهذا أمٌر معقوٌل ومتوقع، إذ لوال حيازتهم عىل مزايا التفكي 

السن لدى  الدين مع تقدم  انتهى بهم املطاف كعلامء أصاًل. واالبتعاد عن  البحث والتشكيك ملا  النقدي وامليل نحو 

العلامء يعّزز فكرة وجود هذا االستعداد لدى هؤالء األفراد.

كذلك، فتأثي املبحث عىل نظرة العالِم لفكرة الله يثي االهتامم، فرنى مثاًل أن أكرث العلامء إلحاًدا هم من املختصني بعلوم 

األرض، ولرمبا كان مثة ربٌط بني معطيات علمهم وِقصص الكتاب املقدس حول خلق األرض وعمر األرض وشكلها ومنزلتها 

بني الكواكب، أي أن التعارض بني الدين وسهولة دحض القصة الدينية أّدى بهؤالء العلامء إىل التوجه نحو اإللحاد بسهولٍة 

أكرث مقارنًة بغيهم، ونرى ذلك أيًضا يف صغر حجم فئة الالأدريني من تلك الفئة الذين ال يعرفون اإلجابة، حيث أن 

املعرفة املتحصلة عن األرض باتت واضحًة ال تقبل التفسي. نرى وضًعا مشابًها إىل حٍد ما لدى علامء الفيزياء والفلك، 

لكننا نرى أن عدد الالأدريني هنا أكرب، فالحسم ليس بذات السهولة، لوجود أسئلٍة كثيٍة صعبٍة ال زالت قيد البحث يف 

الفيزياء. مع ذلك، فالفيزيائيون هم األكرث إلحاًدا، والتقسيم بني مصاف علامء األحياء مشابٌه للفيزيائيني تقريبًا. أما علامء 
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مؤمنون باهلل ال يؤمنون بإله 
وإنما بقوة 

ال يؤمنون بإله أو 
بقوة روحية عليا

رفضوا اإلجابة 
أو ال يعرفون

عموم العلماء 33 18 41 7

الذكور من  33 16 44 6
اإلناث من  35 24 36 6

العمر:
34-18 42 24 32 3
49-35 37 14 42 6
64-50 32 18 44 7

65+ 28 18 48 6
املبحث

علم األحياء  32 19 41 7
الكيمياء 41 14 39 7

علوم األرض 30 20 47 3
الفيزياء والفلك 29 14 46 11

توزع نسب اإليمان بني فئات العلماء املختلفة في الواليات املتحدة

ماء
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ت

عموم العلماء

الذكور من العلماء

اإلناث من العلماء

:العمر

34-18

49-35

64-50

+65

املبحث

علم األحياء والطب

الكيمياء

علوم األرض

الفيزياء والفلك

النسبة املئوية

0% 25% 50% 75% 100%

11%

3%

7%

7%

6%

7%

6%

3%

6%

6%

7%

46%

47%

39%

41%

48%

44%

42%

32%

36%

44%

41%

14%

20%

14%

19%

18%

18%

14%

24%

24%

16%

18%

29%

30%

41%

32%

28%

32%

37%

42%

35%

33%

33%

مؤمنون باهلل ال يؤمنون بإله وإنما بقوة روحية عليا ال يؤمنون بإله أو بقوة روحية عليا
رفضوا اإلجابة أو ال يعرفون

1

Usama al-Binni

هل يؤّدي العلم بالعلامء 
إىل اإلميان أم اإللحاد؟

الكيمياء فهم األكرث إميانًا بالله بني كل العلامء، فام األسباب يا ترى؟ رمبا أن عالِم الكيمياء النموذجي يقوم اليوم بعمٍل 

تقنٍي ال يتقاطع مع املسائل الوجودية كثيًا، فمع أن مبحثه يؤكد عىل الطبيعة املادية القابلة للفهم بداللة مكوناتها 

وعملياتها، إال أن عمل الكيميايئ يتعلق عادًة بالتطبيق والهندسة، فانغامس الكيميايئ بالتفاصيل التقنية قد يقلل من 

ظهور الصورة الكربى واملسائل الوجودية يف عمله ويخلق حيًدا بني عمله وحياته الشخصية.

يبقى أن نؤكد عىل نقطٍة ذُكرت يف معرض رشح أسلوب عمل العلم واملتعلقة بتحول العلم إىل مرشوٍع مؤسيٍس عىل 

املستويني الدويل والوطني يشارك فيه عاملون يتباينون يف عمق معرفتهم وإنجازاتهم ومهاراتهم ومساهامتهم. 

لذا، فالعالِم قد يكون شخًصا يقوم بكتابة برامج حاسوبيٍة تحايك ظاهرًة ما مثاًل، ويقيض معظم يومه يف حل مشاكل 
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هل يؤّدي العلم بالعلامء 
إىل اإلميان أم اإللحاد؟

مجموعة عىل الفيسبوك 

ينكب  آخر  يكون  وقد  الوجود،  يف  الكربى  للمسائل  يأبه  وال  الربنامج  هذا 

الكون.  جوانب  من  جانٍب  طبيعة  حول  جوهرٍي  سؤاٍل  فهم  محاولة   عىل 

لذا، فيمكن للمرء أن يدرك أن العالِم ليس دوًما شخًصا مؤهاًل للبت يف األمور 

التفكي  من منط  بعٍض  يحافظ عىل  قد  ومؤهالته  ثقافته  رغم  وأنه  الفلسفية 

السائد يف مجتمعه )رأينا ذلك مثاًل يف تحليل إميان علامء الكيمياء أعاله(. 

ومام يزيد يف هذا أن العلم ال يتطرق ملسألة اإلله سلبًا أو إيجابًا، مام يعني أن 

العلم ال يعالج املسألة مبارشًة وأن إلحاد بعض العلامء قد ال يرجع بالرضورة 

لبحث العلامء يف فرضية وجود الخالق نفسها، كون هذه أصاًل مسألة ال تؤثر 

يف مجريات بحثهم أو أية اعتباراٍت أخرى متصلٍة به. وهنا يتعني إيراد سلسلة 

دراساٍت إحصائيٍة أخرى تدرس تطور نزعة اإللحاد بني كبار العلامء ظهر ملخصها 

يف مجلة Nature )انظر املصدر الرابع(.

 لنوضح يف البداية املقصود من وصف »كبار العلامء«، ذلك أن هذا يتطلب وضع 

معياٍر إلعطاء العالِم هذه املنزلة. اإلحصائية املذكورة هنا اعتمدت عىل أكرث من 

دراسٍة امتدت عىل مدى قرن، وكان أحدثها املُجراة عام 1996 بني مصاف أعضاء 

األكادميية الوطنية للعلومNational Academy of Science )NAS(S، والتي 

يتم انتخاب أعضائها بناًء عىل غزارة وتأثي أبحاثهم، حيث يعترب االنتامء لهذه 

األكادميية يف أميكا أحد أكرب اإلنجازات املهنية التي ميكن للعالِم أن يحققها.

اإلحصائية سألت كبار العلامء سؤالني، األول عن اإلميان بالله والثاين عن خلود 

الروح. ويبني الرسامن البيانيان الثالث والرابع توزّع نسب اإلجابات عن هذين 

السؤالني. 

نالحظ من الرسم الثالث وجود نزعٍة واضحٍة يف تناقص اإلميان بالله عىل مدى 

القرن املايض بني كبار العلامء. باملقابل، نجد تزايًدا مضطرًدا يف نسبة اإللحاد، 

بينام بقيت نسبة الالأدريني ثابتًة تقريبًا.

رغم تزايد اإللحاد لدى كبار العلامء، إال أن نسبة الالأدرية ال زالت عاليًة نسبيًا 

لعدم  الحكم  تعليق  العلامء  بعض  رغبة  عىل  ذلك  دل  ورمبا   ،)20٪ )مبتوسط 

الله ليست مسألًة  اشتغالهم باألمور الفلسفية، أو العتبارهم أن مسألة وجود 

مصاغًة بشكٍل يسمح للبحث العلمي فيها، 

اإللحاد  إىل  بالبعض  تؤدي  والتي  للعلم،  الالدينية  للطبيعة  إدراكهم  بسبب  أو 

وبالبعض اآلخر إىل فصل العلم عن الدين.

أما الرسم الرابع التايل فيبنّي معتقدات تلك الفئة من العلامء بصدد خلود الروح 
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اإليمان اإللحاد الشك أو الالأدرية

1914 27.7 52.7 20.9

1933 15 68 17

1998 7 72.2 20.8

تطور درجة اإليمان باهلل لدى كبار العلماء األميركيني في القرن العشرين
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)أو الخلود البرشي Human immortality بحسب الصياغة األصلية(. 

نرى هنا كذلك نزعًة واضحًة من ازدياد عدم التصديق بفكرة خلود الروح، ونرى كذلك انحسار الالأدرية بهذا الصدد. 

وهذا االنحسار يف نِسب الالأدرية ونسب التصديق بخلود الروح هو انعكاٌس لتطور الطب وعلوم األحياء التي فّكت 

الكثي من أرسار الحياة حيث كان غموضها مرتًعا للكثي من الخرافات عىل مر العصور، ومن بينها تلك الدينية. 

ماذا عن جوائز نوبل؟ إن الناظر إىل إحصائية أديان الفائزين بني األعوام 1901 و2000 يرى أن الغالبية العظمى )65.4٪( 

كانوا عىل املسيحية بأنواعها، يف حني شّكل اليهود ٪20 واملسلمون ٪0.8 وامللحدون ٪10. )انظر املصدر الخامس(. 

وبشكٍل عام، كون الجائزة عامليًة، فإن عدد أديان الفائزين كان يف تلك الفرتة قد بلغ 28 ديانًة. 

املسيحيني  أعداد  تتقارب  العامل، ففي حني  الديانات يف  أتباع  أعداد  النسب ال متثّل  أن هذه  األوىل هي  املالحظة  إن 

واملسلمني يف العامل، نجد فرقًا شاسًعا بني أعداد الحائزين عىل الجائزة من الديانتني، كام نجد أن اليهود الذين ال تصل 

التدين يختلف عادًة من  الجوائز. عالوًة عىل ذلك، فمدى  مليونًا قد حصدوا ُخمس  العرشين  العامل  أعدادهم حول 

اإليمان بخلود الروح عدم التصديق بخلود 
الروح

الشك أو الالأدرية

1914 35.2 25.4 43.7

1933 18 53 29

1998 7.9 76.7 23.3

تطور مدى اإليمان بخلود الروح لدى كبار العلماء األميركيني في القرن العشرين

1914

1933

1998

0% 25% 50% 75% 100%

21.6%

29.0%

41.9%

71.1%

53.0%

24.4%

7.3%

18.0%

33.7%

اإليمان بخلود الروح عدم التصديق بخلود الروح الشك أو الالأدرية

1

18



 البلد
عدد الوثائق 

 املنَتجة
عدد الوثائق القابلة 
 لالستخدام كمراجع

عدد 
 اإلشارات

عدد اإلشارات 
 الذاتية

متوسط عدد 
 اإلشارات لكل وثيقة

مؤرش 
H 

 1783 21.66 94596521 202750565 8456050 9360233 الواليات املتحدة
 563 5.93 13297607 241757067 4017123 4076414 الصني

 1099 19.35 11763338 50790508 2272675 2624530 اململكة املتحدة
 961 17.31 10294248 40951616 2207765 2365108 أملانيا

 797 13.76 8352578 30436114 2133326 2212636 اليابان

 
 
 
 
 
 
 
 

 
نسبة الذين ال يعرفون 
 أو الذين رفضوا اإلجابة

نسبة امللحدين 
 عن قناعة

نسبة غري 
 املتدينني

نسبة 
 املتدينني

 الدولة

  الصني  14%  30%  47%  9%
 اليابان  16%  31%  31%  23%
 جمهورية التشيك  20%  48%  30%  2%
  فرنسا  37%  34%  29%  1%
 كوريا الجنوبية  52%  31%  15%  2%
  أملانيا  51%  33%  15%  1%
 هولندا 43% 42% 14% 2%
 النمسا 42% 43% 10% 5%
 آيسلندا 57% 31% 10% 2%
 أوسرتاليا 37% 48% 10% 5%
 آيرلندا 47% 44% 10% 0%

 
 املجموعة الدينية نسبة املتدينني نسبة غري املتدينني

 املسيحيني بطوائفهم 81% 16%
 املسلمني 74% 20%
 اليهود 38% 54%
 الهندوس 82% 12%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البلد
عدد الوثائق 

 املنَتجة
عدد الوثائق القابلة لالستخدام 

 كمراجع
عدد 

 اإلشارات
عدد اإلشارات 

 الذاتية
متوسط عدد 

 اإلشارات لكل وثيقة
 Hمؤرش 

 296 8.07 854126 3509424 407064 434806 تركيا
 199 5.86 729365 1954324 323299 333474 إيران

 536 19.70 775709 5826878 274748 295747 إرسائيل
 184 7.35 198941 1009954 133147 137350 مرص

 195 6.73 122715 748069 106187 111117 السعودية
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ديٍن إىل آخر. الجدول التايل ال يتعلق بتدين العلامء 

مبارشًة، وإمنا بالتدين عموًما حول العامل، وهو مبنيٌّ 

عىل إحصائية وين/غالوپ املذكورة أعاله:

نرى من هذه اإلحصائية أن اليهود عموًما هم األقل 

يهوديًا  تسمع  أن  اليوم  الغريب  من  فليس  تديًنا، 

نفسه  يسمي  أو  بالله،  يؤمن  ال  يهودي  إنه  يقول 

يهوديًا بالثقافة Cultural jew. ولرمبا كان دين آينشتاين وفيلسوفه املفضل باروخ سپينوزا Baruch Spinoza يعطي 

مثااًل عىل كيفية تعايش اليهودي مع فكٍر يقارب اإللحاد. لذا، فلمجرد القول بأن نسبًة ما من اليهود قد فازت بالجائزة 

ال يعني أنهم كلهم بالرضورة يؤمنون بالله.

ولو عدنا اآلن وتساءلنا عن معنى نسبة امللحدين بني الفائزين بنوبل، نرى أن من الجيّل أن اإلميان بإلٍه ال يضمن إبداًعا 

يستحق الجائزة، وإال لقارب عدد املسلمني الفائزين أعداد املسيحيني واليهود. كذلك، علينا أال ننىس أن هذه جائزٌة مبنيٌة 

عىل تحكيٍم وأسٍس وترشيٍح تتقاطع معها بعض االعتبارات السياسية. 

فرتشيحات جائزة نوبل هي، إىل ٍحد كبي، انعكاٌس ألثر املبدعني عىل الناس يف العامل، وهو ليس انعكاًسا كام يراه كل 

سكان العامل أو كل علامء العامل، وإمنا من منظور الفئة التي تستطيع إيصال صوتها إىل هيئة الحكام)9(. لذا، فرغم أهمية 

الجائزة، إال أنه يجب وضعها يف إطاٍر مالئم، كونها ليست املقياس األوحد لإلنجاز واإلبداع. 
9- استناًدا إىل موقع جائزة نوبل http://nobelprize.org ، فإن املؤهلني الختيار مرشحني لجائزة الفيزياء مثاًل يتم ترشيحهم بالدعوة فقط، ويشملون أعضاء األكادميية السويدية 

امللكية للعلوم، وأعضاء هيئة الجائزة، والفائزين السابقني، وأساتذة جامعاٍت يف اسكندناڤيا، ورؤساء أقساٍم للفيزياء من جامعاٍت تختارهم الهيئة، وعدًدا من العلامء الذين 

تختارهم الهيئة. أي أن عملية الرتشيح ليست باالنفتاح الذي قد تبدو فيه للوهلة األوىل.
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بعض  يعتربها  قالها علامء مرموقون  التي  الرائجة  االقتباسات  اآلن عدًدا من  ولنورد 

املؤمنني دلياًل عىل أن التعمق يف العلم الطبيعي يولد إميانًا بإله:

1. يوجد اقتباٌس شائٌع منسوٌب )10( إىل ڤينر هايزنربغ Werner Heisenberg، أحد 

مؤسيس ميكانيكا الكم والحائز عىل جائزة نوبل للعام 1932. يقول االقتباس:

»تحيلك جرعتك األوىل من كأس العلوم الطبيعية إىل ملحد، لكنك تجد الله ينتظرك 

يف قعر الكأس«.

2. توجد اقتباساٌت كثيٌة ملاكس پالنك Max Planck، الحائز عىل جائزة نوبل للعام 

1918 والتي تصب يف محاولته التوفيق بني العلم والدين، وهو بالفعل كان مؤمًنا، وإن 

كان إميانه يقارب الفئة التي ذكرتها اإلحصائية التي بدأنا بها، والتي تتحدث عن روٍح 

كونيٍة عليا. يقول مثاًل:

»إن من ينغمس جاًدا يف البحث العلمي يف أي مبحٍث كان يدرك أن مثة الفتًة فوق 

بوابة العلم تقول »عليك أن تتحىل باإلميان«، فاإلميان صفٌة ال يستغني عنها العالِم«.

 ،Albert Einstein 3. ألربت آينشتاين

الحائز عىل نوبل للعام 1921. ولنذكر اقتباًسا مشهوًرا له:

»إن الله ال يلعب الرند بالعامل«. )11( 

رمبا  أو  السبب،  هي  مثاًل  الكم  ميكانيكا  كانت  هل  نتساءل،  اقتباسني  ألول  بالنظر 

طبيعة املجتمع األملاين الذي عاش فيه هايزنربغ وپالنك )إن صّدقنا اقتباس هايزنربغ(؟ 

إن املؤسس الثالث مليكانيكا الكم، إرڤن رشودنغر Erwin Schrödinger والحائز عىل 

جائزة نوبل للعام 1933 كان أملانيًا وملحًدا، لذا ال ميكن القول إن األبحاث التي أدت 

يف حينها إىل نشوء ميكانيكا الكم اقتضت إميانًا أو أدت إىل إمياٍن بالله.

Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht athe-« :10- ال يوجد مصدٌر موثوٌق يرجع النص لهايزنربغ نفسه. يرد االقتباس عادة بالصيغة التالية

».istisch; aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott

11-  هذا االقتباس مذكوٌر مبارشًة عىل لسان آينشتاين يف كتاب Einstein and the Poet، ص 58 والكتاب هو محادثة أجراها وليم هرمانز William Hermanns عام 1943 

معه.
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أما بالنسبة آلينشتاين فموقفه من الدين سبّب بلبلًة ملعارصيه. فهو رغم يهوديته وحديثه عن الله، إال أنه أبعد ما يكون 

عن اإلميان بإلٍه مبعناه التقليدي، فقد تم شجُب مواقفه من معارصيه عىل أنها مواقف إلحادية، لكنه كان يؤمن بإلٍه 

غي شخيٍص ال يهتم بالبرش وأفعالهم. وميكن للمهتم استيضاح تفاصيل موقفه وكيف أيسء فهمه يف رشٍح واضٍح مشفوٍع 

.Richard Dawkins لريتشارد دوكنز The God Delusion باقتباساٍت موثقٍة يف بداية كتاب وْهم اإلله

إن علينا رؤية هؤالء يف إطارهم التاريخي الصحيح، حني كان العامل ال زال يعيش يف عرص ما قبل االنفجار العلمي الذي 

شهده القرن العرشين، فعاملهم ليس عاملنا. 

هؤالء كانوا الرواد الذين كرسوا الحاجز بني عامل ما قبل العرص الحديث وما تاله، فعاشوا يف العاملني، وال عجب من 

سامعهم يتحدثون ِبلغٍة لن يتعرف عليها أغلب العلامء يف يومنا. كذلك، فاإلحصائية التي تُظهر التطور الزمني إلميان كبار 

العلامء توّضح لنا أن النزعة نحو اإللحاد قد ازدادت مع الزمن، ففي الحقبة التي نشط فيها كل هؤالء )العقود األوىل 

من القرن العرشين( حني كان العلم الحديث فيها يف بداياته، كان العلامء يخطون خطواتهم األوىل نحو فهٍم يختلف 

جذريًا عام سبق للعامل. 

فال يجب أن نستغرب إذن أن اإلميان بصوره املختلفة كان ال يزال رائًجا يف تلك الحقبة. أما اليوم فمن الصعب )ولكن 

ليس من املستحيل( إيجاد علامء مرموقني يتحدثون عن الله بشكٍل إيجايب، أو يتحدثون عن الله أصاًل. أي أن علينا أخذ 

االقتباسات أعاله يف منظوٍر تاريخٍي مالئم.

حتى نقدم صورًة متكاملًة عن الوضع سنشي اآلن إىل سلسلة دراساٍت أخرى حديثة تحاول فهم عالقة العلامء بالدين. 

بحسب هذه الدراسات التي شملت 1700 عالاًِم ومتت خاللها مقابلة 275 منهم. الرسم البياين أدناه يبني نتائج هذه 

الدراسة يف أميكا، ونرى توافًقا يف الخطوط العريضة مع النتيجة التي وجدتها دراسة معهد پيو السالفة الذكر. 
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 فرنسا العالقة بني العلم والدين
هونغ 
 كونغ

 تركيا تايوان إيطاليا الهند
الواليات 
 املتحدة

اململكة 
املتحدة

الدين صف يف أنا رصاع، 00100200يوجد
العلم صف يف أنا رصاع، 271718219242935يوجد

أنا صف أي يف أعلم ال رصاع،  0 0 0 1 0 1 1 0يوجد
والدين العلم بني استقالٌل 5844445862355147يوجد

العلم بني تعاون  12 12 33 21 15 29 24 7والدينيوجد
814757777ال أعرف

تديًنا أقل مني جعل  19 22 16 6 18 20 12 18العلم
6452761606126277643117791531املجموع
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Usama al-Binni

هل يؤّدي العلم بالعلامء 
إىل اإلميان أم اإللحاد؟

Rice Univer- من جامعة رايس Elaine Ecklund  املجموعة التي أجرت هذه الدراسة، والتي تقودها إيلني إكلند

sity األميكية قامت مؤخرًا بإجراء دراسٍة عامليٍة اشرتك فيها 9422 عاملًا من فرنسا، هونغ كونغ، الهند، إيطاليا، تايوان، 

تركيا، اململكة املتحدة والواليات املتحدة. وقد وجدت الدراسة أن العلامء عموًما مييلون للعلامنية أكرث من العامة يف 

مجتمعاتهم، من حيث معتقداتهم ومنط حياتهم. لكن هذا ال ينطبق عىل كل املناطق الجغرافية التي شملتها الدراسة. 

العلم والدين مام يؤدي إىل عدم رؤيتهم  العلامء عموًما يفصلون بني  الدراسة أن  كذلك، وبشكٍل عام، وجدت هذه 
تعارًضا بني العلم والدين. الجدول التايل يفصل هذه الرؤية من خالل تبيان النسب املئوية:)12(

12-  قد ال يصل املجموع 100 بسبب التقريب.

ومن هذه الدراسة أيًضا نورد النسب املئوية للعلامء املؤمنني بوجود الله دون شٍك يف البالد املذكورة: 
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فلامذا يلحد العلامء إذن؟ 

مثة أموٌر متعددٌة تؤدي إىل ذلك، منها أن العلم بالتعريف يحاول فهم الظواهر 

الطبيعية، وهذا فيه تعارٌض مع التفكي الديني الذي يرى يف الظواهر الطبيعية 

متثياًل إلرادة كائٍن واع، فحتى لو حاول العالِم الحفاظ عىل إميانه الذي يقتيض 

التفسي الديني للواقع سيؤدي ذلك به إما إىل رفض التفسي الديني واستبداله 

مبجازات، أو برفض الدين ككل، أو بالتظاهر بانفصاٍل بني العلم والدين يكون 

فيه الدين مكماًل للعلم من حيث أنه يهتم بجوانب روحيٍة وأخالقيٍة لإلنسان. 

وبغض النظر عن الرأي الذي ميكن اتخاذه من هذه املواقف، فال بد من إدراك 

وجود تقاطع بني العلم والدين وأن هذا التقاطع أدى بالكثي من العلامء إىل ترك 

الدين أو تحييده.

ماذا  والتحليالت،  اإلحصاءات  هذه  إىل  النظر  بعد  واآلن 

نستنتج؟

أواًل، أن ثلث علامء الواليات املتحدة فقط يؤمنون بإلٍه وهذا عىل اعتبار أن 
أمريكا هي الدولة األوىل يف العلم التي تقود اتجاهه وطابعه ونهجه، ورغم ذلك 

فهي األكرث تديًنا بني الدول املتقدمة األخرى التي تنتج علمًيا. كذلك، فاإللحاد 

أيًضا شائٌع بني علامء باقي الدول، وإن تباينت النسب.

ثانًيا، نسبة اإلميان يف مصاف العلامء األكرث شأنًا هي يف تناقٍص عىل مدى القرن 
يسودها  الصفوة  تلك  أن  اعتبار  ميكن  حتى  والتكنولوجيا،  العلم  قرن  األخري، 

اإللحاد اآلن بشكٍل شبه كيل. 

ثالًثا، يوجد ارتباٌط قوٌي بني العلم والخربة الحياتية والعلمية واملهنية من جهة، 
وامليل نحو اإللحاد من جهٍة أخرى، حيث نرى من اإلحصائية التفصيلية للعلامء 

أنه مع التقدم يف السن يزداد االبتعاد عن اإلميان، وهذا يعارض االّدعاء الذي 

يرّوج له بعض أهل الدين، والذي يحاول أن يقرن بني اإللحاد والطيش الشبايب. 

وميكن تفسري النزعة املشاهدة يف هذه اإلحصائية عىل أنها تعبريٌ بأن الدين هو 

http://www.ahewar.org

املوقع الرئيسي ملؤسسة

احلوار املتمدن 

يسارية، علمانية، دميمقراطية

«من أجل مجتمع مدني علماني

دميقراطي حديث يضمن احلرية

  العدالة االجتماعية للجميع» 

هل يؤّدي العلم بالعلامء 
إىل اإلميان أم اإللحاد؟
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Usama al-Binni

هل يؤّدي العلم بالعلامء 
إىل اإلميان أم اإللحاد؟

جزٌء من املوروث الذي يحصل عليه املرء من بيئته، والذي يتآكل مع تقدم السن تحت وطأة التفكري النقدي ونتائج 

العلم التي تتعارض مع الدين، فاكتساب الدين بالنسبة للسواد األعظم من الناس هو بالوراثة ال عن اقتناع.

رابًعا، رغم أن العلم ال يتطرق مبارشًة ال لقضية وجود خالٍق وال خلود الروح، إال أن العلامء بحسب هذه اإلحصائية 
يرون أن العلم قد متكن من توفري اإلجابة الشافية عن التساؤالت التي يحاول الدين اإلجابة عنها، حتى وإن مل تكن 

تاّمًة بعد. وميكن للمرء االعرتاض عىل هذا االستنتاج بالقول بأن العلامء هم برٌش وجزٌء من املجتمع، يتأثرون كغريهم 

بنزعاته وتغريات أنوائه، وأن املجتمع نفسه قد تطّور بالفعل عىل مر مئة عام. وهذا صحيٌح طبًعا، لكن التطور هنا 

هو يف جزٍء كبريٍ منه تطوٌر علمي، وحتى جوانبه االجتامعية كانت متأثرًة بالتطور العلمي. لذا، فمن الطبيعي أن تكون 

الجامعة املسؤولة عن هذا التطور نفسها تعيش روح التطور وتدرك منطوياته. 

األكادميية  الدوائر  العلمي، فخارج  التطور  زال معزواًل عن  كان وال  األمرييك يف مجمله  املجتمع  إن  القول  بل ميكن 

البحثية، نجد شيوع اإلميان بالله، والتصديق بدرجاٍت متفاوتٍة بحرفية القصص املذكورة يف الكتب الدينية، ورغم أن 

نسب التحصيل العلمي يف الواليات املتحدة تضاهي مثيالتها يف الدول املتقدمة األخرى، نرى شيوع مغالطاٍت وسوء 

فهٍم لبعض القضايا العلمية. 

وليس أدّل عىل ذلك من الرصاع الشعبي والسيايس الدائر حول صحة التطور والتغري املناخي وفائدة تطعيم األطفال 

وغريها، وهي أموٌر يصارع فيها العلامء األمريكيون لتثقيف الناس وتوعيتهم دون تأثريٍ ملحوٍظ نظًرا لوجود مصالح 

ماديٍة وسياسيٍة ودينيٍة تؤثر يف الرأي العام. الجهل بالعلم يرتافق مع طغيان الدين وسيادته الرأي العام، لكنه يف عرص 

التكنولوجيا يعني كوارث محتملة، ونذكر اقتباًسا لكارل ساغان Carl Sagan يذكّرنا فيه بعواقب ذلك:

»لقد خلقنا حضارًة عامليًة تعتمد أهم عواملها عىل العلم والتكنولوجيا، 

كام أننا خلقنا ظروًفا ينعدم تحتها فهم العلم والتكنولوجيا بشكٍل شبه 

كيل، وهذا الوضع هو وصفٌة تهيئ لحدوث كارثة، قد ننفد مؤقًتا من 

ذلك، ولكن هذا املزيج املتفجر من القوة والجهل سينفجر يف وجوهنا، 
إن عاجاًل أم آجاًل«.)13(

13- عامل مسكون بالشياطني - كارل سيغان 
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هل يؤّدي العلم بالعلامء 
إىل اإلميان أم اإللحاد؟

املصادر : 
1- The SCImago Journal & Country Rank, http://www.scimagojr.com

2- WIN-Gallup International, GLOBAL INDEX OF RELIGIOSITY AND ATHEISM - 2012

3- Scientists data from Pew Research Center for the People & the Press survey, conducted 2009, accessible 
at http://www.pewforum.org 

4- E. Larson and L. Witham, “Leading scientists still reject God” Nature 394, 313 )23 July 1998(, 
doi:10.1038/28478

5- Shalev, Baruch Aba )2003(. »Religion of Nobel prize winners«. 100 years of Nobel prizes. New Delhi: 
Atlantic Publishers & Distributors. pp. 57–59. ISBN 9788126902781.

6- Max Planck, “Where is Science Going?”, 1932.

7- Walter J. Moore )1994(. A Life of Erwin Schrödinger. Cambridge University Press. pp. 289–290. ISBN 
9780521469340

8- Donald A. Crosby )June 2001(, “Einstein and Religion: Physics and Theology by Max Jammer”, Isis, The 
University of Chicago Press, 92 )2(: 421–422, doi:10.1086/385255

9- Ecklund, Elaine Howard )2010(. Science vs Religion: What Scientists Really Think. Oxford, New York: 
Oxford University Press. ISBN 978-0-19-539298-2

10- E. Ecklund et al., “Religion among Scientists in International Context: A New Study of Scientists in 
Eight Regions”, Socius, vol. 2, 2016, doi: 10.1177/2378023116664353

11- Carl Sagan, “Demon-Haunted World”, 1995.

من نحن؟ 
نحن مجموعه من مسلمني سابقني ومسلمني بدرجات متفاوته من التدين. 

ماذا نريد؟ 
نريد أن نجد الحقيقة، مهام كانت، و أن نحارب من أجل حقنا 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 إجابات لها، 

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

مسلمش |

www.muslimish.com
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Promoting Secular Values

Mitigating Costs of Apostasy

Building Communities

Ex-Muslims of North America
NO BIGOTRY, NO APOLOGY

E MNA

Normalizing Religious Dissent

exmna.org

@exmuslimsofna

facebook.com/exmna

theexmuslim.com

مسلمو أمريكا الشمالية السابقون

دون تعصٍب أعمى، او تربيراٍت واهية

نبني جماعات داعمة

ننشر القيم العلمانية

نعمل على تخفيف عواقب الردة

نسعى لتطبيع االنشقاق الديني
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الشيخ ديكارت

البقاء ليس لألقوى؟!

البقاء ليس لألقوى فقط، 

بل للجبان املرعوب أيًضا...

فبني كائنني، أحدهام جباٌن مرعوب، كلام سمع 

حفيًفا بني الحشائش ظّن أنه كائٌن حيٌّ أقوى 

منه، يريد افرتاسه، فيهرب، وبني آخر ال يأبه 

الجبان  سيستمر  الرياح،  أنها  يعتقد  ألنه 

ويكون أكرثهام قدرًة عىل التناسل والبقاء.

األصل  يف  هي  هذه،  املجهول  بارانويا 

ساعدت  لألنواع  مفيدٌة  تطوريٌة  صفٌة 

والبقاء  االستمرار  عىل  الكائنات 

ظهر  أن  إىل  متوحش،  عامٍل  يف 

يتميّز  الذي  البرشي،  الكائن 

األفكار  تدوير  عىل  بالقدرة 

ذلك  فضّخم  ذهنه،  يف 

الشعور إىل أن حّوله إىل 

وأديان...  خرافاٍت 
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الشيخ ديكارت

البقاء ليس لألقوى!

أثر  أو  ا  حيًّ كائًنا  يشبه  مجهوٍل  فكل 

له... بالنسبة  ا  حيًّ كائًنا  صار  حّي،   كائٍن 

وألن هذا الكائن مل يخرج من بني الحشائش 

أبًدا، ومل يره يوًما، اعتقد أنه شبٌح ال يُرى!

مالئكة،  شياطني،  جن،  هنالك   فأصبح 

أرواح... وأصبح هنالك إله. فالرعد صوت 

قال رسول  أو كام  السحاب،  مالٍك يرضب 

الله...

  

األفكار الرّشيرة وساوٌس وكالٌم يلقيه كائٌن 
حيٌّ اسمه »الشيطان« يف أذنك، والحّظ اليسء سببه شعور الحسد الذي انتاب كائًنا آخر تجاهك. األمراض املستعصية 

يستعملون  الذين  »املشعوذون«-  »السحرة«-  اسمها  تعاديك  كائناٌت  إليك  أرسلتها  الالسليك،  طريق  عن  إليك  مرّت 

كائناٍت خفيًّة اسمها »الجن«...

ستالحظون أن أغلب تلك الكائنات الحيّة الخفية رشيرة، ألن أصل الفكرة هو الخوف من الرش والقتل الذي قد يلحق 

بك يف حال كان حفيف الحشائش كائًنا مفرتًسا...

تتبّع هذه األفكار سيقودك إىل فكرٍة محوريٍة يدور حولها كل يشء، وهي املوت.

فاملجهول موت، واملوت مجهول.

 وألنه مجهول، تحّول أيًضا لخرافة، وأصبحنا عبارًة عن أشباٍح تسكن أجساًدا ماديًة، متوت حني يقتلها شبٌح آخر، ساّمه 

البعض »عزرائيل«، وجعلوه قاتاًل مأجوًرا عند كائٍن آخر ال يرى، اسمه الله...

أما الله، فهو أيًضا أحد تلك األشباح والكائنات غي املرئية التي أفرزها دماغ اإلنسان بسبب خوفه وهلعه من املجهول 

وقدرته الغريبة عىل تحويل كل مجهوٍل لكائٍن حّي...

فسبب وجودنا ووجود الكون ظل مجهواًل ملاليني السنني...

 وجود الكائنات الخفية يف حد ذاته مجهول، هدفها مجهول، عملها مجهول، مكان عيشها مجهول... 

فمأل اإلنسان الفراغ مبا يناسبه، وجعل كل مجهوٍل معلوًما، خرافًة، فحاك القصص الخيالية لكائناٍت تعيش فوقه، تحته، 

يف املاء، فوق الغيوم، يف طبقات السامء، لها قدرٌة هائلٌة عىل إلحاق الرّش به، وجعلها السبب يف كل يشٍء مل يعرف سببه.
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الشيخ ديكارت

البقاء ليس لألقوى!

الخي؟  عن  ماذا  الجنة،  عن  ماذا  الراحمني،  أرحم  عن  ماذا  والخصب،  والزرع،  واملطر،  الُحب،  آلهة  عن  ماذا   لكن، 

 هل يُعَقل أن اإلنسان خاف من الخي فاخرتع كائناٍت خرافيًة ترتبط به؟

هنا يصبح األمر أكرث تعقيًدا، بسبب تعقيد نفسية الكائن البرشي وتنوع الصفات التي ساعدت عىل استمراره، والتي 

ال تنحرص فقط يف خوفه من املجهول، بل تشمل ُحبّه للحياة واالستمرار، عاطفته نحو غيه من البرش، حاجته للعناية 

األبوية ورعاية اآلخرين، وحاجة اآلخرين لرعايته وُحبّه...

وجود هذه الصفات املفيدة التي تراكمت عرب ماليني السنني من التطور، أّدى إىل تأقلمه مع الكوكب الذي يعيش فيه، 

وأعطاه قدرًة عىل االستمرار، وعىل الرغبة يف االستمرار، تبلورت يف ذهنه إىل أن أصبح لها اسٌم وهو »الخي«، ومرادفات 

ك »الُحب«، »الجامل«، أحس بها لكنه مل يفهم وجودها، فكانت أيًضا جزًءا من املجهول...

واملجهول كائٌن حيٌّ كام سبق وذكرنا، فظهرت آلهة الُحب، آلهة الخصب وغيها من الكائنات األسطورية الخرافية.

إىل أن حّل نور الديانات التوحيدية، التي جمعت كل الكائنات السابق ذكرها يف كائٍن واحد، سّمته الله، جعلته الغامض 

الغريب األطوار، الرّشير الخّي، أرحم الراحمني وأسوأ املعّذبني، املجهول املعلوم املتغي الثابت الكبي، إله الخصب والُحب 

والكره والعذاب والبؤس واملوت والحياة وكل ما قد يخطر عىل البال...

الله، أو إله الديانات التوحيدية هو مبثابة نظرية كل يشٍء التي فرّست كل املجهول والعلوم يف شكل خرافٍة ليس كمثلها 

يشٌء يف تناقضها وجنونها وهزليتها. 

ودمويّتها الناتجة عن كونها أُحادية التفكي، دكتاتورية املنطق، معادية للتعددية.
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رحلة إىل 
جنة الرب 
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رحلة إىل جنة الرب..

عندما ميوت إحساس الناي يواسيه عزف الكامن، عندما نرى الحياة كوميديا هزليًة سنضحك. 

باإلرادة سنقتحم أسوار الجنة، فاسألوا النيام أي جنٍة وردوها، هم من ُدفنوا دفنة الغراب، تحت حفنة الرتاب، إىل أين 

نذهب ومع من؟! هناك من عاشوا الجحيم وسيدخلون النار، وهناك من عاشوا الرخاء وسيدخلون الجنة!

ترفع يديها إىل السامء وعيناها تدمعان، كان يسمع ذلك النحيب املتخّفي وراء تلك الروح النقية، يسمع صوتًا مخمليًا 

كأنه يلقن مشارف الشهادة اإللهية، كان محاطًا بدعواٍت خالصٍة من أهله، يحيطون به كأحجار القرب العتيق. تبعرثت 

أوراقه بعد رصخة أمه وهي تلطم خّديها مصحوبًة بهزيج صوتها الجلجيل النابع من حنانها، صوٌت أهلكه رصاٌع مع 

الزمن.

 رصخت: 

- ابني...

 يف ذلك الحني كان يلفظ أنفاسه األخية عىل رسيره الذي نام عليه ما يقارب العامني، تتلو عيناه مراسيم الوداع، بقيت 

نظراته شاخصًة صوب أمه، ظل يسمع رصاخها املقدس كذكٍر من حكمة القدير، كانت الرصخة نهاية شقائه املكتوب 

يف قدٍر من سهام القدر التي أصابته، عاش معاناته مع املرض اللعني، فعاشت أمه مع مرضه ومعاناته، وفراقه.

حمله ملك املوت إىل السامء. فكان )آالن( شابًا من مسيحيي أفريقيا الوسطى، هناك يسأل آالن ملك املوت:

- هل يُعقل أن الجنة بعيدٌة لهذه الدرجة؟

 أنا أشتاق لها جًدا، كيف شكلها؟ حًقا أعلم أين سأخلد فيها. أنا متشوٌق 

لرؤيتها.رمبا نيس أن أعظم ما ذكرت األديان يف زمهرير الجنة رؤية الله 

القدير. 

يف ذلك الحني ألقى ملك املوت ناظريه عىل ناظري آالن

وعىل ما يبدو منهام من حزٍن شديد. فقال ملك املوت بصوٍت مخميلٍّ 

كأنه يوصل وحيًا من السامء إىل األرض: 

- هل تحب أن أحيك لك قصًة تعرف فيها معنى الجنة؟

أجاب ) آالن ( بحامٍس وشوٍق كبي: 

- طبًعا أيها املالك.

فقال ملك املوت:
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رحلة إىل جنة الرب..

كانت يف املستشفى امرأٌة عىل وشك الوالدة، فلام كانت تضع شهدت أملًا كبيًا، إذ أن الوالدة سببت لها نزيًفا حاًدا. 

راقبتها منتظرًا أن يحني الوقت ليك أقبض روحها، استمرت تناجي ربها يف كل دفعٍة للحياة، األمل جزٌء من النساء حتاًم. 

ملا وضعت أنثى حان دوري لقبض روحها، فلم يستطع األطباء كبحه، لكنني فعلت عوًضا عنهم، فيام زوجها الذي كان 

يتأمل للغاية يقف بجانبها.

 بعد دفن زوجته رجع ليحجز نفسه داخل غرفته أليام، بينام ابنته ترقد وحيدًة يف املستشفى.

 ظل يردد مع نفسه:

- أنه عقاٌب من الله.

عزم عىل أن يغتسل من الخطيئة ومن رائحة مسكرات الدنيا، وتوضأ وراح يصيل، وصل للركعة األخية من الصالة، يف 

ركوعه مسك طريف السجادة بقوٍة وبكاٍء شديٍد وراح يسأل عوًضا عن قول سبحان ريب العظيم:

- ملاذا يا إلهي ملاذا؟

ساوره أحساٌس بعدم وجود الله، ألنه ما عاد يصّدق بوجود األمنيات، كعادته ظل يساعد جيانه ويحسن إليهم حتى 

ألفوه وأحبوه، وكانت ابنته تكرب عىل حسن الخلق، أحبها الجيان، تعلمت الصالة كغيها من األطفال، وصارت تصيل 

وتدعو الله لها ولوالديها، تقوم الليل ببضع ركعاٍت مبا يتحمله جسدها الصغي، بينام يقف والدها لياقبها من فتحة 

باب الغرفة وعيناه تدمعان، مل مينعها، كان يحس أنها أمٌن وأماٌن لذاك املنزل، ألن رىض الله معها.

كُِتب عليها يف مقادير اللوح املرض بالرسطان. أصيب والدها مبرارٍة أخرى. 

فبدأُت أتسائل:

 كيف لإلنسان تحّمل الكثي؟

إنهم يعيشون جهنم الدنيا يف حياتهم، فلامذا خلقت لهم جهنم اآلخرة؟ إنهم مخلوقاٌت فاقت كل التصورات.

لقد كان والدها يتمنى وجود املعجزات، وأقسم عىل الرجوع لإلميان بالله القدير إذا ما شفيت. فهي كل ما تبّقى له 

يف الدنيا يجعله يعيشها ويتلذذ بأملها.

يف غرفٍة داخل مستشفى تضطجع فاطمة الصغية، كانت يف العارشة من عمرها حينها. لكن أُِمرت أن أسلب روحها. 

دخلت الغرفة فوجدتها تبتسم يف وجه املمرضة وبجوارها والدها، كأنني حزنت رغم أننا مجردون من الحزن، لكن 

كان شعوري مغايرًا جًدا، فقد كانت بريئًة للغاية، وكانت من املصلنّي الخاشعني. مل أتردد يف سلب روحها بعد أن قّدر 

الله ذلك. انتظرتها حتى صلت الفجر والصبح. 

ذهبت نحوها ألنزع روحها بعد أن رأتني ألبس لباًسا أبيض، فاضت عيناها شوقًا وبراء.
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أحسست بيشٍء غريٍب وأنا أالمس روحها، ما هذا اإلحساس يا ترى؟! بدأت أجهزة الرتقب تنتهي عىل ثبات الخط، 

توقف القلب، رصخت املمرضة التي كانت تراقبها:

- أيها الطبيب، أيها الطبيب. 

مل يكن الطبيب موجوًدا آنذاك لينقذ روحها من بني يدي، ماتت فاطمة، انتظرت يك أرى ما سيحصل بعد ذلك، 

أزعجني بكاء أبيها، يف تلك اللحظة علمت أن اإلنسان كياٌن غريب.

راقبتها حني ُدِفنت، فرأيت امللكني »منكر ونكي« يسأالنها، ظلت تجيب بعفويٍة كبية، تعجبت من ذلك وبدأت 

أتساءل:

- ملاذا األطفال الصغار يُسألون؟ ما الفائدة من السؤال؟

بعدها شاهدتها وهي ترتفع نحو السامء، فتحت لها مالئكة األبواب بابًا تدخله، فلام دخلت، أُخذت لجنٍة عرضها 

الساموات واألرض لتتساءل كيف تكون الجنة كعرض السامء، هل للسامء نهاية؟ 

مل أعلم كيف أجيب عىل سؤالها يف روحي، أصبحت أشك، هل نحن كياناٌت عاقلة؟ إذا مل نكن كذلك كيف نتجاوب 

فيام بيننا؟ هل نشعر بامللل؟ وهل نحن شبه كاملني؟ أليس الكامل محزنًا ومماًل ألننا لن نعرف السعادة سعادًة وال 

الحزن حزنًا، هل نفرح؟ مباذا نفرح؟ هل كل املالئكة تتساءل؟ نعم نحن كذلك. إذن نحن نفكر؟ ملاذا نفكر؟ هل نحن 

نشك؟ إذا كنا نشك فنحن ليس لنا اليقني؟ 

هل هي وسوسة نفس؟ 

ال نحن لسنا نفوًسا وإمنا أرواٌح طاهرة. 

هل هي وسوسة الشيطان؟ ال نحن أقوى من الشيطان وال ميكنه 

التأثي فينا، لكني كنت أحمل سؤااًل مهاًم.

هل ُزرع فينا ما ُزرع يف البرش من حٍب وسعادٍة وشك؟ 

إذن ملاذا أتساءل وتعّمني الحية؟

أليس هذا محزنًا يا آالن؟

طأطأ آالن رأسه موافًقا، فأكمل ملك املوت حديثه:

لقد كانت فاطمة كبقية أهل الجنة، ُزرِعت فيها شهوة 
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رحلة إىل جنة الرب..

الجنس كام حال الكل، لكنها مل تكن تنتظر زوًجا ألنه ال زوج لها. فكان الغلامن يجوبون جنتها ويخدمونها، فال هم 

يتحدثون إليها وال هم ينصتون، كانوا يف بهاٍء وحسن الصورة. تذكرت أمها واشتاقت لها، سألت أحد املالئكة عنها 

وقالت:

- يا إلهي أين أمي؟

أجابوها:

- أنها يف النار، تقبع هناك.

إنه ألمٌر صعٌب أن ترى أمها تحرتق باللهب. تساءلت لو ُجرِّدت من هذا الحزن فلن تعرف السعادة وال طعمها.

- آه يا إلهي ما الذي يحصل؟

 وكانت توجد حور عنٍي بجنتها فال يبادلنها القول وال أي يشء.

مل يكن داٍع لوجودهم، ومل تجد موتة ترحمها.

  يتبع..         
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Roro Evil Girl

صفحة ثابتة 
نقدم فيها قراءة 

ألحد الكتب 
القيمة

رواية النفق 
إلرنستو ساباتو

فقط  واحٌد  نفٌق  األحوال،  جميع  يف  هناك،  »كان   

مظلٌم وموحٌش هو نفقي أنا...«. منذ الوهلة األوىل، 

الحّسية  أطرافك  فتسلبك  العبارة،  هذي  تستهويك 

»خوان  نفق  املثي،  النفق  هذا  داخل  إىل  واملُجرّدة 

عميقة،  لسكينٍة  عارٌم  نقٌم  النفق  هذا  يف  بابلو«. 

ويبدو »خوان«، الفّنان قبل كّل يشء، شخًصا منعزاًل 

يكره االختالط بفئات املجتمع املُكّونة من الحرشات 

واملنافقني وأتفه كائنات األرض عىل اإلطالق، ويكره 

حضور املعارض الفنيّة وكذلك حفالتهم التافهة. 
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رواية النفق

 إيرنيستو ساباتو

أين  إاّل  »خوان«  شخصيّة  بحّق  واملجانني  الُنّقاد  عرضه  الذي  الهراء  ورغم 

سأعرضها بكّل حياديّة، فهو مل يُصْب بالجنون ألنه مل يكن يتعامل مع البرش 

مثاًل، بل ألنّه تعامل معهم وهنا يكمن الفرق الواضح.

والبرشّي عند »خوان«، أخرٌق وقذر، كان أعًمى أو مبرًصا، ناقًدا مادًحا لفّنه 

أو ساخرًا، فالحّب عنده، مجرّد حاجٍة ملشاركة الوحدة الخانقة يف نفسه، ولو 

أنه ال يروي معاطش الكآبة الظآمنة إىل السكينة الطويلة أو إىل عدمها، وال 

فيلسوٌف  إنه  الخانقة.  العصبيّة  )هيجاناته(  كبح  قادًرا عىل  اإلنسان  ينفّك 

وفّناٌن  املناسبة،  تحت مجاهرها  إيّاها  واضًعا  األمور  يحّكم  كّل يشء،  قبل 

العامل  يرى  وبالتايل  غيه  من  حساسيًّة  أكرث  الفّنان  يكون  أن  يُفرتض  راق؛ 

مبنظوٍر أكرث حياديٍّة من غيه، وهو مختلٌف متاًما عن فّناين القرقعة والشهرة 

الفارغة. فليس كّل )مجرٍم( هو شخٌص غي نقّي.. 

ا هم أكرث البرش نقاًء بعيًدا عن االنطالق من ذهنيٍّة ُمستهلَكٍة لخدمة القطيع والدولة. وهو  سنكتشف أّن املجرمني حقًّ

هنا ال يجد القانون قادًرا عىل إصالح البرش بكونه ال يقّدم إاّل ما يحّسن سمعته التافهة، و»خوان« يعني البرش الذين 

احتّك بهم كـ»ماريّا إيريبارين« حبيبته السابقة. وإحساس املرء )بفائضيّته( 

وهامشيّته يف حياة أهّم األشخاص يف حياته كفيٌل بدفعه بتنقية حياته من 

وجوده ومهام كانت الوسيلة، وقد ال يبدو هذا األمر مقبواًل بني الفئات 

األخالقيّة التي ال تهتّم سوى بحفظ العدد األوفر من البرشينّي للمحافظة 

عىل النوع دون االلتفات للرضر الناتج عن هذا اإلهامل. 

قد ال تروقك عمليّة التشذيب االجتامعية التي يؤمن بها رّسامنا، لكّنه غي 

مهتمٍّ برأيك يف جميع األحوال، كام ويدعوك لالنسحاب من القراءة عىل 

الفور. ألّن هذه العمليّة يعتربها املجتمع ُجرًما بكونه يحمل عىل عاتق 

نفسه مهّمة حجب الفوىض والتشجيع عىل مامرستها يف الظالم، ويعرتف 

»خوان« بأنه لو ظّل حّر اليدين لعمل عىل تطهي البرشيّة من الشوائب 

املتبقيّة املرضّة العالقة يف املجتمع والتي يهملها القانون ويحميها غالبًا. 
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رواية النفق

 إيرنيستو ساباتو

الرّسام  تعرّف  قّصة  عن  الراوي  يحّدثنا 

»خوان بابلو كاستيل« إىل »ماريّا إيريبارين« 

والتي  الغامضة  لوحته  بها  جمعته  التي 

وراح  تتأّملها،  التي  للفتاة  انتباهه  جذبت 

بعدها يبحث عن اآلنسة شهوًرا طوال، وألّن 

العميقة  للمعاين  توّصلت  تكون  قد  ماريّا 

لتلك اللوحة التي يعجز خوان عن ولوجها، 

ودارت  باآلنسة،  يجمعه  للقاٍء  يرسم  فظّل 

يف مخيّلته الكثي من األحداث ليك يترصّف 

بلباقٍة معها ويتعرّف لسبب إعجاب ماريّا 

التصّورات  كّل  غلب  اللقاء  لكّن  باللوحة، 

آخر  لشخٍص  انطوايئٍّ  من  خوان  وحّول 

يترصّف ويتفّوه بالكلامت بكّل تلقائيّة وعفويّة، فبدأت براعم الحّب تتفتّح بينهام، لكّن هذا الحّب مل يكن متّزنًا، نظرًا 

للغموض الذي كان يحيط مباريّا وشكوك خوان حولها، ورصاعه الداخيّل بني عدم الثقة بها وحبّه لها، لّفت هذه

الشكوك رسيرهام وعالقتهام الحميمة، فصار يتبنّي لخوان أّن ماريّا ساقطٌة ولها عالقاٌت حاليٌّة مع رجاٍل كثيين، لكّن 

حبّه والوحدة التي يتشابهان بها ويتوّحدان بها كثيًا ما دفعت خوان للعودة إىل ماريّا، التي مل تكن تعي لنعتها بالعاهرة 

أثناء العالقة الحميميّة أّي اهتامم. 

حتى انكشفت الحقائق املريرة عىل حقيقتها مع إخالف وعد ماريّا بلقاء خوان وعودتها إىل منزل ابن عّمها يف الريف 

كام كانت تسّميه، فاشتّد غضبه وراح يتلف جميع لوحاته، وحياة ماريّا كذلك، ماريّا لن تخون أحًدا بعد اليوم، هذا ما 

هّدأ من روع خوان يف النهاية. 

ا، وكانت ماريّا  ومع أّن بداية هذه العالقة الغراميّة كانت عجىل، ومع هذه البداية غي املُوفّقة، كان خوان ُمغرًما حقًّ

مؤنسة هذه العزلة الصاخبة التي كانت تحيط به. 

وكأنها كانت تزعم أنها تغوص النفق معه كاذبة، ومع كّل هذا، فالحّب الذي تولّد يف قلبه مل يكن مهامًّ بقْدر النقمة التي 

فّجرها خوان بوجه ماريّا أو بدًءا بها.
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أرشف الرمحي

صناعة الظالم 
يف عصور أوروبا الوسطى  

بعد سقوط اإلمرباطورية الرومانية الغربية عىل يد القبائل الجرمانية 

يت من املؤرخني واملفكرين األوروبيني بعد  دخلت أوروبا، كام ُسمِّ

انتهاِء تلك الحقبة، بعصور الظالم. انحدر فيها املستوى الثقايف للشعوب 

والرومانية،  اإلغريقية  والفلسفة  العلوم  عن  تخليهم  بسبب  األوروبية 

فأخذ اإلميان بالغيبيات بالتوسع عىل حساب التفكي العلمي السليم. 
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Lucretius

صناعة الظالم 
يف عصور أوروبا الوسطى

سيطرت الكنيسة، خاصًة الكاثوليكية، عىل كافة مناحي الحياة وأصبح رجاالت الدين وأذنابهم هم من ميلكون عقول 

العامة، مينعونهم من التفكي مبا ال يوافق أهواء هؤالء الكهنة، لينهمك الناس بالتفكي بأموٍر ال طائل منها كعدد املالئكة 

ومكان الروح بالجسد وأموٍر عبثيٍة أخرى. كان الشغل الشاغل لألوربيني يف تلك الحقبة أن ميشوا بالطرق التي رسمها لهم 

تّجار الِدين ليظفر هؤالء املساكني بحياٍة سعيدٍة بعد مامتهم، بداًل من تحسني ظروفهم التي يعيشونها.

كانت الحروب الدينية بني الكاثوليك والربوتستانت تجتاح أوروبّا، واختالف أفكار كهنة الطرفني أودت بحياة الكثيين 

من اتباعهم. لكن ليس كل رجاالت الدين كانوا بذلك الزمن عىل تلك الشاكلة.

الذي  الشاب  اإليطايّل  الناسك  ذلك  كان  منهم،  واحًدا  يكن  مل  مثاًل  برونو  فـجوردانو 

ُولِد مبدينٍة قريبٍة من »نابويل« تّواقًا للعلم شغوفًا ملعرفة الحقيقة، فتأثر بعامل الفلك 

امللحد  بالكافر  تصفه  األوروبية  الكنيسة  كانت  والذي  رشد،  ابن  العريب  والفيلسوف 

وتُحذر شباب أوروبا من أفكاره وقراءة كتبه.

قال  من  أّول  كان  الذي  كوبرنيكوس،  البولندي  الفلك  وعامل  بالقس  برونو  تأثر  كام   

بل هي من  تدور حولها،  ال  والشمس  والكواكب  الكون  مركز  ليست هي  األرض  أّن 

بذلك  ُمتقبّلًة  الحقيقة  تلك  تكن  مل  الكواكب.  بقية  كحال  حالها  الشمس  تدور حول 

للكنيسة  املعادية  الربوتستانتية  الديني ومؤسس  أّن مارتن لوثر املصلح  الزمان. حتى 

الكاثوليكية اعتربها إهانًة للكتاب املقّدس. ولكن بالنسبة لصديقنا برونو، تلك الحقيقة 

باإلضافة إىل قصيدة الفيلسوف الروماين لوكريتوس، التي قرأها بكتابه، كانتا مصدري 

إلهاٍم لفكرته التي ستقلب املستقبل رأًسا عىل عقب. برونو رأى أّن عاملنا يدور حول 

تدور حولها  أخرى  فهي شموٌس  األخرى  النجوم  أّما  نجمة،  مجرّد  والشمس  الشمس 

كواكٌب أخرى توجد فيها نباتاٌت وحيواناٌت وحياة …. 

طُرِد برونو من الكنيسة لتجرّئه عىل قراءة كتاب »لوكريتوس« املخالف ألفكار الكنيسة، 

فأُفق الكنيسة كانت أقرص من أُفق هذا الكتاب الذي كان عمرُه حينها 1500عام. 

جهنميٌة  فعاًل  وهي  الجديدة؛  الجهنمية  بفكرته  أوروبا  يُبرشِّ  برونو  بدأ  طرده،  بعد 

عىل  الفكرة  رُِفضت  املقال.  هذا  سطور  توايل  مع  سنالحظُه  ما  وهذا  الكلمة،  مبعنى 

بلده  يف  قًسا  يكون  أن  من  الكاثوليكية  الكنيسة  وحرّمته  بل  برونو،  توقع  ما  عكس 

األم، ليطرده الكالفينيون من سويرسا بعدها، ومن ِقبِل اللوثريون من أملانيا. انتهى به 

املطاف بإنجلرتا، حيث سنحت له فرصة إلقاء محارضٍة بواحدٍة من أهم جامعات يومنا 
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هذا، جامعة أكسفورد. مل تكن حاله بأكسفورد أفضل من حاله باألماكن التي سبقتها، فحّرية الفكر والرأي مل تكن حًقا 

مقّدسًة بعد. مل يُنِه برونو محارضته، ليُطرََد مرًّة أخرى وهم يصفونه بالجنون والكفر.

 مل يكن برونو كافرًا، بل كان إميانه أكرب من إميان غيه بزمانه، 

فاألرض ليست املساحة الوحيدة التي خلقها الله وهي ليست 

مركز الكون. مل يخلق لله عاملًا صغيًا فحسب، بل خلق عوامل 

غي متناهية. فإميان برونو بربه ال حدود له.

الفعلية  السلطة  هي  الكنيسة  كانت  بزمٍن  برونو  عاش 

ب  ُمنصَّ الغي  الفعيّل  امللك  فالبابا هو  أوروبا،  بكّل  الحاكمة 

بشكٍل رسميٍّ عىل تلك األرض، رغم ذلك عاد املتهّور برونو 

إىل أخطر مكاٍن بأوروبا )إيطاليا(، رمبا كان الحنني لوطنه األم. 

مل ميض وقٌت طويٌل حتى قُبض عليه من ِقبِل محاكم التفتيش ليُزَّج به يف السجن لفكرته التي َرّوَج لها )تعّدد العوامل( 

التي كانت تُخالف معتقدات الكنيسة الكاثوليكية، باإلضافة إىل معتقداته املخالفة للثالوث املقّدس ورفضه فكرة ألوهية 

املسيح وقيامته. 

أمىض برونو مثان سنواٍت وهو يتعرض للعذاب ويتّم الضغط عليه ليتخىل عن أفكاره، ولكّنه مل يفعل. 

كانت الكنيسة تخىش آراء برونو، فإذا تبناها املجتمع ضعفت سلطتهم وشّكك الناس بكتابهم املقّدس، وهذا ما أكّده 

برونو عندما قال ملُحاكمِه: 

»إنّك تخىش أن تُصدر الحكم أكرث من خويف 

لسامعه«. 

وهذا ما أثبتته الكنيسة فعاًل عندما حرصت عىل 

تصدر  قد  التي  الكلامت  من  فمه خوفًا  تكميم 

منه يف آخر لحظات حياته لتسَمعها أذان العامة، 

الذين متّت دعوتهم ليحرضوا حرق برونو وحرق 

كتبه يف ساحة الورود بروما.
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يل  اسمحوا  ولكن  برونو«،  »جوردانو  قصة  تنتِه  مل 

أعزايئ القرّاء أن نلعب تلك اللعبة املوجودة بالصحف 

محايدٍة  بعنٍي  نرى  أن  نحاول  أن  يف  واملجالت، 

بأوروبا  برونو  حياة  بني  السبعة  الفروق  ومبوضوعيٍة 

بعصور الظالم وحياتنا نحن بعاملنا اإلسالمي اليوم. 

أواًل: رجاالت الدين وشيوخ األّمة هم من يتحكمون 
يفعل  كان  كام  اإلسالمي  عاملنا  يف  البرش  بعقول 

فرناهم  املظلمة،  العصور  يف  والكهنة  القّسيسون 

الطالح لهم،  الصالح وما هو  للعاّمة ما هو  يُحّددون 

ماذا نأكل وماذا نرشب وكيف، من نحب ومن نكره، من نعادي ومن نصادق، ماذا نقرأ وماذا نتجنب قراءته…. الخ.

وإذا مل يتمكنوا من اإلجابة عن سؤال أحدهم، قالوا له أّن العقل اإلنساين محدود، وهذه التساؤالت الفطرية ليست 

إاّل وساوس يُوسِوسها الشيطان ليُبعدك عن إميانك! فال تجعل من نفسك لُقمًة سهلًة له، فاتُفل عىل يسارك وحاول أن 

تُفكر بأّي موضوٍع آخر غي املوضوع الذي يدور يف عقلك )أو شيطانك كام يزعمون(. هكذا يُغيّب العقل فتنحّط األّمة، 

فيسهل عىل هؤالء املشايخ توجيه أصحاب تلك الرؤوس الخاوية ليقاتلوا أتباع أشباههم من مشايخ الطوائف األخرى. 

فحروب الّسنة والشيعة ليست إاّل صورًة طبق األصل لويالت أوروبا وتفتّتها بالحروب الدينية يف املايض بني الكاثوليك 
والربوتستانت.

ثانًيا: َمنُع الكتب والنظريات العلمية وآراء املفكرين والفالسفة 
املُخالفة للمشايخ وعلامء الدين أن تُدرَّس وتنترش بني الناس. 

*فكام كان ُمحرًّما عىل األوروبيني آراء ابن رشد وكتبه، ُمِنعت 

دراسة الفلسفة كلها مبدارسنا وجامعاتنا. 

البولندي  للفليّك  العلمية  الحقيقة  الكنيسة  حاربت  *كام 

التطور  نظرية  اليوم  يحاربون  مشايخنا  ُهم  ها  كوبرنيكوس، 

دراستها  فيمنعون  علميًة،  حقيقًة  أصبحت  التي  لداروين 

روا الناس منها بزعمهم أّن داروين يقول  باملدارس ويسعون ليُنفِّ

دخلك 

بتعرف انو كل 

الكائنات لها سلف مشرتك؟

يعني 

أصلك حامر؟
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بنظريته أّن أصل اإلنسان قرد! وهو مل يرصح يوًما بذلك. 

اللوبيات  بضغوط  الُسلطات  متنع  »لوكريتوس«  كتاب  الكنيسة  منعت  وكام   *

الدينية بعاملنا اإلسالمي نرش وبيع آالف الكتب.

ثالًثا: طرد برونو ونفيه، حاله كحال نرص حامد أبو زيد يف يومنا هذا وحال ابن 
رشد عندما طُرد من قرطبة ملراكش يف بدايات عصور الظالم اإلسالمية.

أوروبا  فإيطاليا هي سعودية  تديًنا.  املنطقة  ازدادت  الحرية كلاّم  تَقّل  رابعا: 
يف ذلك الزمان، والفاتيكان هي َمّكتُها، وهناك قُِبض عىل برونو وُحوكِم وُسِجن 

ب كام تسجن السعودية اليوم املفكرين واملدونني وأصحاب الفكر الحر. وُعذِّ

 مل يكن برونو كافرًا ولكّن إميانه بنفس دين الكنيسة كان ُمختلًفا ببعض األمور 

كالثالوث وألوهية املسيح، حاله كحال إسالم البحيي الذي ُسجن ألن إميانه مل 

س األمئة  يكن عىل شاكلة ما يريده األزهر، فإسالم البحيي مسلٌم ولكّنه مل يُقدِّ

األربعة وانتقد كتب البخاري ومسلم وابن تيمية لينتهي به األمر يف السجن قبل 

أن يُفَرج عنه مؤخرًا. 

خامًسا: مل تكن ظاهرة تكميم األفواه وحرق الكتب مقترصًة عىل أوروبا فقط 
يف ذلك الزمان، فإعالُمنا وتعليمنا ومشايخنا يحاربون كّل من يقول الحقيقة حتى 

بتاريٍخ مل يعرفوا  الناس يتباُهون  لو كانت تلك الحقيقة تاريخيًة مثبتًة. جعلوا 

عنه إال الشذرات املُضيئة، تّواقني لخالفٍة ومستعدين أن يدفعوا حياتهم لعودتها، 

خالفٌة مل يُعلِّموا الناس أّن أّول اثنني وثالثني خليفٍة مسلم، قُِتَل سبعة عرش منهم 

عىل يد املسلمني أنفسهم. الناس يؤمنون أّن ماضينا هو املدينة الفاضلة بعينها 

أمثال  متاًما،  ذلك  التي هي عكس  الحقيقة  يكشفون  من  أفواه  تكميم  بسبب 

د. عدنان إبراهيم وحسن فرحان املاليك وغيهم من الباحثني، فيصفون هؤالِء 

الباحثني بالكذب واإللحاد والكفر والتشيّع ويشككون مبصادرهم دون أّي دليل.

 فرجال الدين يخشون الحقيقة، فتضعف سلطتهم، ويخرج الخلق عن سيطرتهم، 

لذلك يسعون لتَُكّمم األفواه وتُحرَق الكتب كام ُحرِقت كتب العالِم العريب ابن 

رشد، فلوال ترجمتها إىل الالتينية والعربية قبل حرقها ملا وصلت لنا، وملا نهضت 

بـ »أبو  أوروبا العتامدها عىل فكره وفلسفته ألربع قرون، ليسّميه األوروبيون 
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العصور  عتامت  من  أوروبا  أخرجت  التي  العلامنية« 

املظلمة إىل نور النهضة. 

املقفع  وابن  الحالج  أُعِدم  كام  برونو  أُعِدم  سادًسا: 
عن  تختلف  التي  قناعاتهم  بسبب  درهم  ابن  والجعد 

قناعات »محاكم التفتيش اإلسالمية« يف املايض، ليستمر 

نهُج املفتشني أنفسهم باغتيال فرج فودة وشكري بلعيد وغيهم الكثيين بأيامنا هذه. 

سابًعا: مل تكن النقاط الست السابقة فروقًا، بل عىل العكس متاًما تكاد أن تكون أوروبا بعصورها املظلمة صورًة طبق 
األصل عن عاملنا اإلسالمي اليوم، وهنا سأُكمل لكم نقطة التشابه السابعة.

بعد حرق برونو بـِمئتني وتسعني عاًما تقريبًا انترشت الحرية الفكرية بأوروبا لتخرج من الجهل إىل املعرفة، ومن الظالم 

إىل النور. مل ينَس الطليان »جوردانو برونو« الذي كان أحد أسباب نهضِتهم ليُكرِّموه بوضع متثاٍل له بنفس املكان الذي 

أُحرِق فيه، يف ساحة الورود، تخليًدا لذكراه. اعرتض البابا ليو الثالث عرشعىل تكريم هذا البطل بوضع النصب التذكاري، 

م.  ولكن اعرتاضه جاء متأخرًا، فُسلطُة الكهنة ورجال الدين أصبحت رصعًة قدميًة بالعامل املتقدِّ

وهنا نستبرش من قصة »برونو« خيًا بالوطن العريب، فكّل يوٍم نكتشف زيف وكذب رجاالت الدين، لنستنتج أّن سبب 

تخلُّفنا ليس هو بُعدنا عن الدين كام هم يّدعون، بل سبب تخلُّفنا الحقيقي بني األمم هو سيطرتهم علينا بالدين. 

مل تُعد مناهج التعليم التي ألّفوها هي املرجع الوحيد لنا، فثورُة »اإلنرتنت«، التي تكشف لنا الحقائق العلمية والتاريخية 

العريب لذات  الشاب  بعتمته، لن يُصغي  اليوم  الذي نعيش  ُحرِمنا من دراستها، ستطفئ مصدر دخانهم األسود  التي 

الكاهن الذي بعث بأصدقائه للجهاد بسوريا ليهلكوا هناك، قريبًا لن يصغي أحٌد لذلك الكاهن الذي أرسل أبناء غيه ومل 

يُرسل أبناءه لحتفهم. سيكتشُف العريب قريبًا لو أّن الرسم واملوسيقى والنحت ُحرِّمت عند باقي األمم كام ُحرّمت علينا، 

ملا أُخرتِع التلفاز والسامعات واألطراف االصطناعية. 

بوا وقِتلوا واُتِهموا بالزندقِة  سيكتشف الجميع أّن العلامء، الذين يتباهون بهم رجاالت الدين يف يومنا هذا، اُضطِهدوا وُعذِّ

واإللحاِد من أمثال رجاالت الدين بعرصهم عىل فكر هؤالء العلامء الحر النّي. 

سيعلم الجميع أّن العلم الحقيقي هو الذي أخذه غاليليو من ابن الهيثم وبرونو، ليُثبت كروية األرض ولتُكتَشف القارتان 

األمريكيتان بعدها. ليُقّدموا ذلك العلم لنيوتن فيكتشف الجاذبية ويحسب حركة املجموعة الشمسية، ليستفيد من 

 )The negative ذلك ويليام هيشل فيُورِث ما جمعه من علم، وأضاف له ابنه جون هيشل ليخرتع األخي )النيجِتف
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ويطلق عىل الُصَوْر كلمة فوتوغراف. 

سيعلم الجميع أنه لوال نظرية تعّدد العوامل لربونو ملا فُِتحت آفاٌق ليبدع العقل اإلنساين، الذي ال حدود إلمكانياته، 

لتؤلّف روائع كفيلم »أڤاتار« الذي حطّم كّل األرقام القياسية عىل شبابيك التذاكر.

 ُحرية التفكي قادمٌة ال محالة، حينها سيُميِّز شبابنا بني العلم الحقيقي املبني عىل التحليل واملناقشة والتجربة الذي 

يعود ألصحابه بالتطور والتقدم، وبني الخرافة والوهم التي تعود عىل صاحبها بالتخلف والجهل والتهلكة كام هو حالنا 

اليوم.

أرشف الرمحي 

شكر خاص لهند باجس عىل ترجمة املراجع اإلنجليزية.

ٕادداد وتقدمي
حامد عبد الصمد
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يف حوار مع..

عيل سام 

يف حوار مع..

عيل سام، أستاٌذ جامعيٌّ وباحٌث علميٌّ يف قسم علوم الحاسبات يف الجامعة التكنولوجية الرنويجية. 
من مواليد بغداد 1969م، هاجر من العراق هربًا من الحروب أو رمبا بحثًا عن السالم عىل حّد تعبيه.
درس يف كلٍّ من السويد وبريطانيا، وقد نال شهادة الدكتوراه يف علم األلوان وتحليل الصور الرقمية. 

له أكرث من أربعني بحثًا علميًّا وبراءات اخرتاع.
 أهاًل بك ضيًفا عزيزًا عىل صفحات مجلة امللحدين العرب. 

  

نوٍع ما، وهل كانت لألهل  تربيًة دينيًة من  تلقيت  التي نشأت فيها؟ هل  س1( هاّل عرفتنا أكرث عن نفسك والبيئة 

تدخالٌت مبسار حياتك أو يومياتك استناًدا عىل موروثاٍت وعاداٍت دينية؟ 

ج1( يف البداية يسعدين جًدا أن أكون معكم يف هذا اللقاء وممنٌت لدعوتكم. 

ليس من السهل وصف البيئة التي نشأت فيها لشخٍص مل يشاركني التجربة وال أستطيع سوى تقريب الصورة للمقابل. 

أنا نشأت يف عائلٍة دينيٍة جًدا لكنني نشأت أيًضا بدون تأثيٍ حقيقي لِدين عائلتي، ورمبا محاولة تفسي هذه الجملة هي 

إحدى أُسسس تكوين شخصيتي. 

أنا سليل عائلة رجال ديٍن مندائيني أو صابئة، ويف طفولتي كان َجّد أمي أعىل سلطٍة دينيٍة مندائيٍة يف العراق، وميكن 

تشبيهه ببابا الفاتيكان مع االختالف الكبي أنه كان سلطًة دينيًة لديانٍة ال يتجاوز عدد اتباعها بضعة آالٍف وليس هناك 

أية أشكاٍل دينيٍة مندائيٍة يف الحياة العادية للعوائل، ألننا نشأنا يف مجتمعٍ عريبٍّ مسلم. 

يف بيت أهيل كانت أمي تتكلم بفخٍر عن جدها، أما أيب فلم يكن يعي 

ودون  نصوم،  أو  نصيّل  أن  دون  أخوايت  مع  فكربت  أهمية.  أي  الدين 

تشّكل  كانت  التي  األعياد  نطاق  دوريٍة خارج  أو  يوميٍة  دينيٍة  طقوٍس 

فرحة اجتامٍع مع العائلة. 

 آراء الضيوف تعرب عن أفكارهم وال متثل موقف املجلة بالرضورة
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أعتقد أن أكرب تأثيٍ دينيٍّ حدث يف حيايت هو محاولة ربط هويتي العراقية 

التي تُوَصف بشكٍل عاٍم بأنها مسلمٌة مع هويتي املندائية العائلية. 

وكثيًا ما فكرت مع نفيس عن السبب الذي جعلني مندائيًا يف بلٍد مسلٍم أو 

السبب الذي منع أهيل من دخول اإلسالم. 

 

حدٍّ  أّي  وإىل  والطالب  التلميذ  )عيٌل(  كان  كيف  املدرسة،  يف  س2( 

معينٍة  حادثٍة  من  وهل  شخصيتك.  تكوين  يف  دوًرا  للمدرسة  أن  تعترب 

أفكارك؟  أو  الخاصة  حياتك  صعيد  عىل  سواء  بك  ما  أثرًا  تركت   تذكرها 

 

أشياَء  ليس سوى  أتذكره  ما  ورمبا  حيايت  تأثيٍ يف  ألف  تركت  املدرسة  ج2( 

طبقات  تحت  اختفت  لكنها  أساسيًة  أكرث  أشياُء  وهناك  ذهني  يف  علقت 

تكوين شخصيتي. 

أنا بدأت املدرسة االبتدائية بعد بضعة سنواٍت يف بريطانيا ويف ذلك الوقت 

وأصدقايئ  الربيطانية  العاصمة  يف  تركتها  التي  املدرسة  بني  لدي رصاٌع  كان 

واللغة اإلنكليزية التي أصبحت لغتي وبني املدرسة الجديدة يف البالد التي 

أخربين أهيل بأنها وطني. 

اكتشفت فيه اختاليف  الذي  املكان األول  املدرسة  الدين، كانت  يف موضوع 

عن اآلخرين. ففي حصة الِدين كانت مدرّستنا تطلب منا أن نغادر الصف 

أميش مع طفٍل مسيحيٍّ وطفلٍة  املدرسة، وهناك كنت  ونذهب إىل ساحة 

مندائية، وكنت أفكر أننا رمبا أقرب إىل بعضنا ألننا خارج الفصل، ثم اشتاق 

إىل صديقي املقرّب إيّل الذي كان يف داخل الصف يدرس ويشتاق إيل. 
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أو  حادثٍة  من  وهل  تفكيك،  طريقة  يف  التحول  ذلك  حدث  كيف  س3( 

منعطٍف معنٍي أو رمبا كتاب أو تأمالٍت من نوٍع ما ساهمت بتغيي أفكارك؟ 

فعل من  ردة  وماهي  والزمالء  األصدقاء  أو  األرسة  بني  بآرائك  تجاهر  هل 

يعلم بتوجهاتك الفكرية؟ 

ج3( ال أستطيع أن أتكلم عن تحّوٍل معنٍي يف حيايت، فأنا أرى حيايت كتحوالٍت 

هي  الناضجة  املجتمعات  أساسيات  إحدى  أن  وأعتقد  تتوقف،  ال  يوميٍة 

السامح لألفراد أن يتغيوا فكريًا بشكٍل مستمر. 

بالطبع هناك أشياٌء أثّرت كثيًا يف حيايت والتفكي املستمر بها شّكل شخصيتي. 

أنا تأثرت بكوين ابن أقليٍة يف بالٍد قبليٍة يف تركيبتها، وكنت أشعر دامئًا بحاجٍة 

إىل االحتامء واألمان ألنني وحدي من يتحمل مسؤولية أعاميل وليس لدي 

من يدافع عني يف وجه الجامعات. 

الذين عاشوا ويعيشون دون تركيبٍة  العراقية هم األشخاص  أبناء األقليات 

قبليٍة ورمبا هذا أكرث تأثيًا من فكرة األقلية الدينية. 

الوطن  عن  رومانيّس  بشكٍل  أفكر  كنت  اإليرانية  العراقية  الحرب  بداية  ففي  حيايت،  يف  آخر  منعطًفا  كانت  الحرب 

والتضحية بالحياة. لكنني مع السنوات بدأت أفهم أن أكرث ما يريده الجنود هو االنتهاء من خدمة الوطن التي كانت 

تُبعدهم عن أهلهم وتقتلهم يف خنادق دون عشيقاٍت أو قُبَل. 

عاصفة الصحراء كانت حربًا غّيت حيايت أيًضا، ففي تلك األيام تحت القصف شعرت أنني حيواٌن يف قفٍص والجميع يضع 

العيص يف عينّي وبني قدمّي من أجل تعذيبي، ومن تم تركتني الحرب عاجزًا عن إيجاد جهٍة أرتكز عليها يف تفكيي. 

فقبل الحرب كنت أتصّور أن الغرب أكرث إنسانيًة من أن يقصف بلًدا ويدمره ثم يرتكه تحت حكم دكتاتوٍر بعد أن يضع 

عليه حصاًرا لتجويع أهله. 

 

االنتقال إىل خارج العراق مرحلٌة كبيٌة أيًضا يف شخصيتي ألنها جعلتني أرى العامل من مكاٍن آخر ومن تقاليد وثقافٍة 

مختلفة. 
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بعد ذلك كانت هناك انتقاالٌت كبيٌة وصغية. التعليم العايل غيين جذريًا وجعلني أفكر بطريقٍة مختلفة... الحب غّيين 

جذريًا... والدة ابنتي أيًضا غيتني جذريًا. 

  

س4(  ما رأيك مبن يجاهر بتوجهاته الفكرية حول املعتقدات الدينية ويدخل يف املحظور يف مجتمعاتنا غي الناضجة 

الصوت  إيجايبٌّ وعليه سيعلو  أمٌر  ومتخّوف، منهم من يجد أن هذا  اآلراء بني مشّجعٍ  انقسمت  املقموعة والقامعة؟ 

غي الديني الذي سيمّهد ألموٍر ستعود بالنفع وإن طال األمد وكرثت التضحيات، ومنهم من يراه مغامرًة بل مخاطرًة 

سيرتتب عليها ردة فعٍل مجتمعيٍة قد تكون عكسيًة فتزيد األمور سوًءا. والبعض يقرتح إيصال ما نبتغي إيصاله، والقيام 

مبهامنا كمتنورين عرب دس العسل بالسم ولبس ثوب األغنام ومخاطبتهم بلغتهم وتحرير العقول خطوًة بخطوٍة ودومنا 

مجابهاٍت فرديٍة ال طائل منها. ما تعليقك؟ 

 

ج4( هذا سؤاٌل معّقٌد ومركب! 

شخصيًا ال أعتقد أن إميان الشخص أو معتقده هو األساس الذي يحتاج أن يجاهر به أو يخفيه، بل أعتقد أن التعامل 

بصدٍق مع أبسط األشياء وكل األشياء هو األساس. 

يُخفي أجزاَء من شخصيته  التكلم والتفاعل بصدٍق وبساطٍة وينتهي كلٌّ منا وهو  إننا نعاين من عجٍز عن  أتصور  أنا 

ويضّخم أجزاَء ُخرافيًة، ألننا مل نتعلم أن عجزنا وضعفنا ورغباتنا وإحباطنا وكل تالفيف اإلنسان أشياُء لها قيمٌة ومن 

املمكن أن نتكلم عنها بصدٍق وانفتاح. 

هذا جانبًا أنا مع كل يشٍء يسمح بالتعبي الصادق عن الرأي والشخصية واملعتقد. 

 

لغٍة للحوار؛ كخطوٍة يف  )الفيس بوك( منذ ست سنواٍت بحثًا عن  التواصل االجتامعي  س5(  أنت تكتب عىل موقع 

اتجاه السالم يف الرشق األوسط كام سبق وقلت، فام تقييمك لهذه املواقع االجتامعية من حيث كونها أّمنت مساحة 

حواٍر مفقودٍة يف عاملنا العريب املنغلق خاصًة، حيث يقال عربها ما ال ميكن قوله عىل أرض الواقع وتلتقي آراٌء وأفكاٌر 

بأنواع االستبداد والقمع.  املثقل  للنقاش يف عاملنا الرشق أوسطي  لها مكانًا آمًنا صحيًا  لتلتقي أو مل تجد   رمبا مل تكن 

 إىل أي مدى تجد هذه املواقع مجديًة وأهاًل للتعويل عليها إلحداث تغييٍ هنا أو نقلٍة هناك. 

ما هو تقييمك لها من حيث كّم اإليجابيات والسلبيات، وما هو هدفك شخصيًا بالنرش من خاللها؟
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ج5( أنا مع الحوار بكافة أشكاله، وأعتقد أننا نفقد القدرة عىل السالم حني نفقد القدرة عىل الحوار. وشخصيًا تعلمت 

أشياَء كثيًة من مواقع التواصل االجتامعي. 

بالنسبة لجدواها فهذه أشياُء ال ميكن تقييمها سوى بآراٍء فرديٍة، وأنا شخصيًا رافقت مئات األشخاص ومنهم ذايت يف 

رحلة تغيٍ كبية. 

هناك بالطبع من يعرّب بطريقٍة مبتذلٍة ومن يسب ومن يهدد، لكنني أعتقد أن هذا كله جزٌء من الحوار ومسؤولية من 

يريد أن يُحِدث تغيًا هي أن يتحاور، ورمبا هنا أشعر ببعض األىس من قلة اللرباليني العرب الذين يتحاورون مع الناس، 

كام أنني أشعر باألىس ألن كاًل منا يريد تغيي اآلخر ليصبح نسخًة منه بدل أن نتحاور ليحق لكل منا أن يكون بالشكل 

الحقيقي الذي يراه لنفسه. 

  

س6( ما أفضل الكتب التي قرأت، وهل هناك ما تنصحنا بقراءته؟ 

هل من كُتّاٍب تأثرت بأفكارهم أو تستطيع اعتبارهم ُملِهمني أو أعالًما تركوا بصمًة ال تُنىس عىل وجه الحضارة اإلنسانية 

برأيك؟ 

ج6( هناك ماليني الكتب يف العامل وماليني منها مفيدٌة وأنا مل اقرأ ما يكفي منها ألنصح غيي. 

بالنسبة للكتّاب الذين تركوا بصمًة يف شخصيتي فالبد أن أذكر الكاتب الرويس دستويفسيك الذي أخذين يف رحالٍت إىل 

أعامق اإلنسان وسمح يل أن أفهم بأن الكثي من املشاعر الغريبة التي تدور يف ذهني وجسدي هي أشياُء إنسانيٌة اشرتك 

بها مع غيي وجميعنا نُخفي حقيقتنا عن بعضنا. 

  

س7(  كيف تتعامل مع أسئلة األطفال وفضولهم املعهود للفهم والبحث عن تفسيٍ لكل ظاهرٍة يصادفونها. هل لديك 

أسلوٌب أو منهٌج خاٌص بإرواء عطشهم دومنا تلقني؟ 

ومبا تنصح الوالدين امللحدين أو غي الدينيني حول آلية التعامل مع فضول واستفسارات أطفالهم خاصًة وأنهم جزٌء من 

مجتمعٍ ذي طبيعٍة خاصٍة له موروثاته التي عىل كل من ينتمي إليه أن يقوم بها أو أن يراعيها عىل أقل تقدير؟ 

 

ج7( شخصيًا ليست لدي خربٌة مع األطفال خارج نطاق تعاميل مع طفلتي ومنها تعلّمت أن أفضل طريقٍة للتعامل مع 

الطفل هي االحرتام واملساواة وعدم التلقني. 
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ولهذا  آرايئ.  مع  يتوافق  أن  أو  عني  نسخًة  طفيل  يكون  ألن  بحاجٍة  لست  أنا 

الحرية  ليست لدي أجندٌة فكريٌة مع طفلتي خارج نطاق تقديم مساحٍة من 

والتفكي النقدي واملحبة ملساعدتها يف اختيار وتنمية ميولها وشخصيتها الفريدة. 

 أنا مع فردية اإلنسان ولست أبًدا مع رؤيته كابٍن مؤمٍن أو ملحٍد أو ال ديني. 

 

س8(  جميعنا يحلم بإنعاش دولنا الغارقة بالوحل، واالرتقاء بها لتغدو بني مصايف 

األمم الحرة املتحرضة املساملة، والعلامنية كام ارتأى البعض هي الحل باعتبار أن 

األديان وتدخالتها هي الجزء األكرب من املشكلة، فهذا وبال شٍك هو أحد أبسط 

حقوق شعوبنا املسلوبة منذ عقوٍد بل ومنذ قرون.

فام رأيك مبن يعترب شعوبنا غي مؤهلٍة بعد، وأنها شعوٌب ترشبت الكبت حتى 

غدت مغبونًة تائهًة تثور ألموٍر وتتجاهل أموًرا وفًقا إلمالءاٍت جلّها دينيًة -دون 

أن ننكر اإلمالءات السياسية- ودومنا أجندٍة واضحٍة أو منهجيٍة مفهومة، عانت 

ما عانته حتى تشّوه فكرها وضاعت بوصلتها، فباتت لألسف لدى استالمها دفة 

تتخبّط  متورطًة  األخية  الحركات  بعد  العربية  الدول  وببعض  مؤخرًا  القيادة 

وتسلك ما قامت ضده أصاًل من تفرٍد واستبداد.

والزالت الغالبية الساحقة تستقي تعليامتها من رجال الدين عرب الفضائيات، بعد 

 كل هذا كيف لنا أن نحقق ما حققته الكثي من الشعوب املقهورة عرب العصور إذن؟ 

  

ج8(  شخصيا أعتقد أن مقارنة الشعوب ببعضها يشٌء إيجايبٌّ ولكنه أيًضا ال يخلو 

من السلبيات. ال أعتقد أن هناك حاجًة للنظر لشعوبنا عىل أساس كونها متخلفًة 

مقارنًة بشعوٍب أكرث تقدًما، بل هناك حاجٌة لتوفي مجموعٍة من البرش العاملني 

واملفكرين الذين يعملون من أسفل القاعدة ليفعوا املجتمع إىل أكتافهم.

نحن تعلمنا -لألسف- أن نفكر بفوقيٍة وهنا ال يختلف الالديني كثيًا عن الديني، 

القاع ويضع  ينتظر أن يسمعه من يف  السامء واآلخر  ينتظر رسالًة من  فأحدنا 

نفسه يف السامء.

54



عيل سام عيل سام 

الوعي الحقيقي يتطلب أن نفهم معاناة إنساننا ونتعامل معه باحرتاٍم ومن أجل أن نتعلم ونتحاور وليس من أجل 

أجندٍة فكرية.

أيًضا مجتمعاتنا لديها الكثي من الَجامل وهي متفوقٌة يف الكثي من النواحي عن مجتمعاٍت توصف بالتحرض، ونحن 

بحاجٍة إىل االحتفاء بجامل املجتمع أيًضا وإيجاد صوٍر وأهداٍف ال تعتمد بشكٍل كامٍل عىل التقليد والتلقني، وأعتقد أن 

من يتصور أنه عىل مجتمعاتنا اللحاق مبجتمعاٍت أخرى ال يختلف كثيًا عمن يدعو املجتمع إىل الله أو اإلميان، فواحٌد 

يضع الغرب قدوًة له وآخر يضع الِدين قدوًة له وال أحًدا يريد أن يستمع للناس.

السياسة  أهل  مهاترات  عن  بنفسها  نأت  فمجلتنا  األوسط  الرشق  يف  السياسة  تفاصيل  يف  الخوض  عن  بعيًدا  س9( 

ومواقفهم، هل لديك توقعاٌت من نوٍع ما إىل ما قد تؤول إليه مجتمعاتنا العربية بعد هذه التغيات السياسية املتسارعة 

الصادمة يف غالبها وما تبعها من تحوالٍت اقتصاديٍة ودميوغرافية واجتامعيٍة خاصًة؟ هل أنت متفائٌل أم لديك نظرٌة 

معينٌة هنا عىل نحٍو ما؟

ج9(  أنا ناشط سالٍم وأي ناشٍط يجب أن يكون متفائاًل حتى إن كان التفاؤل خديعًة ألنه يعطيك طاقًة لالستمرار.

أنا أيًضا أنظر إىل العامل من منظوٍر تاريخي، ومنطقتنا عانت كثيًا ثم انتعشت وتقدمت وعادت لتعاين، والعامل كالدوالب 

كام تقول جديت.

نحن اليوم يف دوالٍب يسي بشكٍل رجعّي، لكن هناك قًوى تدفعه إىل اتجاهاٍت أخرى، وشخصيًا أمتنى أن يسمح لنا الزمن 

بأن نتوقف عن الدوران ثم نتحاور من أجل تحديد مساراٍت ال تعتمد عىل اإلقصاء واالضطهاد؛ يجب أن يتعلم امللحد 

أهمية املطالبة بحقوق بناء جامعٍ ليك يبني مساحًة يطالب فيها املؤمن بحقوق ترك الدين.

س10( سلوك اإلنسان منه ما هو صادٌر عن دوافع طبيعيٍة غريزيٍة بحتٍة شأنه فيها شأن الحيوانات، ومنه ما يخضع 

للقوانني واملبادئ األخالقية، فالحياة اإلنسانية الصحيحة ال تبدأ إال حيث تنتهي الحياة الحيوانية الرصفة. 

ما تصورك عن نشأة األخالق ووجودها وعوامل تطورها، وهل مفاهيم الخي والرش والرذيلة والفضيلة والسعادة وغيها 

هم املحرك األسايس؟ 

 ويف نفس السياق هل تجد األساس األخالقي البرشي فطرّي، حيث للقيم وجودها الذايت فارضًة نفسها عىل الوجدان 

البرشي، أم أنها مكتسبٌة من عوامل عدٍة قد يكون الدين سببًا ونتيجًة يف آٍن مًعا؟

55



عيل سام عيل سام 

ج10(  هذا سؤال فلسفيٌّ كبٌي جًدا والفالسفة ال يتوقفون عن طرحه ودراسته، وال أعتقد أنني قادٌر عىل الرد بشكٍل 

مفيد، لكن ما أمتناه شخصيًا هو أال تكون األخالق شيئًا يُفرَض عىل املجتمع، بل أن تكون خياًرا فرديًا كام هو الحال يف 

العائالت، ففي كل عائلٍة هناك الكريم والبخيل وهناك من يثق به الناس وهناك من يغش أمه، والناس يعرفون كيف 

يتعاملون مع كل واحٍد منهم؛ فكرة تعميم األخالق فكرٌة قمعيٌة يف تصوري.

  

س11( تقول: اإلميان ينتهي حني يُفرض، فهناك حًقا من يقتنع بكل ما جاءت به ما تسمى بالديانات الساموية، وال ميكنه 

العيش بال روحانياٍت وتجلياٍت نحو إلٍه قرأوا عنه وأضافوا إليه من خياالتهم الكثي.

 ومع وجود حد الردة وقوانني منع ازدراء األديان ومنع املجاهرة باإلفطار... إلخ، فاإلميان مفروٌض بالدين اإلسالمي عىل 

وجه التحديد. هل لديك رغبٌة ما بالقضاء عىل األديان؟ هل سيكون من األفضل لنا لو تم القضاء عىل الفكر الديني 

كام سبق وتم القضاء عىل العقائد واألفكار الحزبية السياسية عرب تاريخ الشعوب كالنازية مثاًل وغيها؟ أم أن ما تقوم 

به التعاليم الدينية ببعض الدول يف ظل غياب القانون هو رادٌع البد منه يف مثل تلك الظروف حيث ال بدائل؟ أم أنه 

بالفعل هنالك بدائل؟

ج11( أي دعوٍة للقضاء عىل أي فكٍر هي دعوٌة أساسها االضطهاد، وأنا ال أريد وال أمتنى القضاء عىل الِدين بل عىل 

العكس متاًما، أنا أرى أن الِدين جزٌء من الرتاث وجزٌء من فهمنا ألنفسنا أو محاولة فهمنا، كام أنه جزٌء من التاريخ البرشي 

والتعامل معه دون احرتاٍم خطأ.

بالطبع اإلميان يُفرَض لألسف، لكن هذا خطأ، فمن يفرضه وال يحتاج أن يدفع غيه إىل متّني فرض عدم اإلميان، فرّد 

الخطأ بالخطأ ليس حاًل.

أنا مع احرتام الخيارات وأعتقد أن الِدين سيكون محرتًما بشكل أكرب بكثيٍ حني تتوقف العصابات الدينية بكافة أشكالها 

عن استخدام الِدين لقمع البرش.

حني تتكلم مع البرش يف العراق ستجد قصًصا كثيًة عن سّكي الحي الذي كان يغني يف ركن الشارع، وستجد قصًصا عن 

الرقص وأبناء األديان األخرى، وتجد قصًصا عن عاهرٍة وعن جنس، وكل هذه األشياء هي تالفيف املجتمع، ومحاولة 

فرض مجتمعٍ فاضل -دينيًا كان أو الدينيًا- هو عدم احرتاٍم لكينونة اإلنسان واختالف احتياجاتنا وتوجهاتنا؛ نحن نفتقد 

الحرية وال نفتقد الِدين أو عدمه.
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س12( ملاذا تخلّف املسلمون؟ هل من إجابٍة ميكننا 

أو  كتبهم  نصوص  أو  نبيهم  سية  من  استنباطها 

من  أم  سياسية؟  تغيياٍت  أو  علامئهم  اجتهادات 

ليكونوا بهذا  إليه  ماضيهم بشكٍل كامٍل وما أوصلهم 

الحارض املُزري؟ أم إن األمر أبعد من ذلك كام سبق 

ونوه الدكتور أحمد عصيدة حول تأطي العقل، حيث 

رأى أنه تم تعظيم نسق العلوم الرشعية وإغالق نسق 

والسبب  نافعٍة  غي  علوًما  واعترُِبت  العقلية؛  العلوم 

برأيه يف هذا اإلغالق هو أن الفكر اإلسالمي الفقهي 

أقام فكرته للعقل عىل أساس أن العقل مبا أنه نسبيٌّ 

الذي هو مطلق، وعىل  للنص  تابًعا  يكون  وأن  فالبد 

تطبيق  فقط  هي  ومهمته  محدوٌد  العقل  أن  اعتبار 

النصوص الدينية، فحّد من قيمته ومل يعد يستطع أن 

يغامر بالبحث عن املعرفة خارج إطار الدين. ما هو 

تصورك الخاص حول هذا؟

 

ج12( أنا ال أرى أن املسلمني تخلّفوا وال أعرف بالتحديد من هم املسلمون ومن يصف نفسه باملسلم، ومن هو مسلم 

دون أن ينتمي إىل هذا الِدين.

ما أعرفه هو أن الحرية أساسيٌة جًدا يف التقدم ورمبا هذا هو السبب الذي جعل أمريكا أكرث تطوًرا من الدول االشرتاكية، 

رغم أن لالشرتاكية حسناٍت كثية.

التفكي يعني تقليب األمور، وحني متنع تقليب األمور ورؤية األشياء من زوايا مختلفٍة ألنك متنع التجاوز عىل املقدسات 

فأنت متنع التفكي، وليس هناك مجتمٌع يتطور دون أن يفكر ويراجع نفسه ويضع خطًّة للتقدم ال تعتمد عىل املعجزات.

 

س13( هل سبق وُخضت نقاشاٍت حول األديان واملعتقدات مع متدينني سواًء عىل اإلنرتنت أو عىل أرض الواقع؟ هل 

تجد ذلك ناجًحا حًقا؟
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ج13( نعم بالتأكيد وأجد أن هناك جدًوى معينًة لكنني ال أميل إىل هذه النقاشات، فالنقاشات مفيدٌة لتحديد الرؤية، 

وأنا ال أبحث عن تحديد رؤيتي بهذا املوضوع يف هذه الفرتة من حيايت.

   

س14(  هل ترغب يف أن تقول رسالًة أو شيئًا ما للمواطن العريب سواًء أكان ملحًدا أو متديًنا. وماذا تحب أن تقول 

للملحدين والالدينيني العرب؛ هل مثة من نصائح محددة؟

- ليست لدّي أية نصائح، لكن لدي تصوًرا وهو أنه من األفضل أن نعطي لغينا الحق أن يكون مختلًفا عنا، وأن ندافع 

عن حقه حتى حني يسلبنا هو حقنا، ألننا ندافع عن مبدأ الحريات؛ فحرية العقيدة أهم من العقيدة.

  

شكرا لك.. 

 قام باملقابلة: 

Mohammed Waleed

 نحن حركة فكرية مرصية مستقلة، نهتم بشكل أسايس بنش وتعزيز قيم العلامنية ىف مرص، 
ملواجهة األصولية والخطاب الواحد ىف املجتمع املرصي، وذلك بشتى طرق وأساليب التوعية من 
تدشي منتديات نقاشية، حمالت توعية، إقامة مؤمترات وورش عمل، إصدار نشات إلكرتونية 

وأوراق عمل لتعزيز قيم العلامنية ىف املجتمع املرصي.

https://secularegypt.com
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www.facebook.com/groups/arbangroup
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Mohammed Waleed

عانت منطقة الرشق األوسط من ويالت الحروب طوال قروٍن 

تُدعى   السيطرة عىل منطقٍة جغرافيٍّة صغيٍة  أجل  عديدٍة من 

»القدس« ، ولسوء الحّظ كانت هذه املنطقة ُمقّدسًة للديانات 

اإلبراهيميّة الثالثة: اليهوديّة واملسيحيّة واإلسالم، حيث تّدعي كّل 

الرصاع  يتفّجر  ذلك  سبيل  عليها، وعىل  السيطرة  يف  أحّقيتها  ديانٍة 

العصور  يف  الصليبيّة  الحمالت  زمن  من  وأخرى  فرتٍة  بني  الدموّي 

اإلسالمّي  اليهودّي  الرصاع  إىل  واملسلمني  املسيحينّي  بني  الوسطى 

املعارص.

 

تعمل الديانات الثالثة جاهدًة إلثبات حّقها يف القدس عن طريق أدلٍّة 

دينيٍّة وتاريخيّة، رغم أّن هذه الديانات الثالثة تّدعي أنها من مصدٍر واحٍد 

وهذا ال يتّفق مع هذه االّدعاءات، فكيف يعطي هذا اإلله نفس املنطقة 

ألتباع الديانات الثالثة يف الوقت عينه؟؟ وهل ضاقت األرض لهذه الدرجة 

حتى ال يجد اإلله فقط هذه الرقعة ليوزّعها عىل أتباعه املتناحرين؟

القرآن: 
مرص إرٌث يهودّي!
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قم بعبور البحر األحمر ثم انعطف 
مييًنا عند طور سيناء. الوقت املتوقع 

للوصول إىل املحطة النهائية يف 
األرض املوعودة: 40 سنة!

Mohammed Waleed

القرآن: مرص إرٌث يهودّي

ذا  -لكوين  إسالميّة  نظٍر  وجهة  من  تحّدثُت  واذا   
القرآن  حسب  يعرتفون  فإنهم  إسالميّة-  خلفيٍّة 

بأحّقية اليهود يف منطقة فلسطني 
الَِّت َكتََب الل  َسَة  ُمَقدَّ

ْ
ال رَْض 

َ ْ
قَْوِم اْدُخلُوا ال ﴿يا 

لَُكْم﴾ سورة املائدة )21(، بل إّن القرآن يخاطب 
اليهود ويصفهم بكونهم املُفّضلني عىل العاملني 

ْنَعْمُت 
َ
أ الَِّت  نِْعَمِتَ  اْذُكُروا  اِئيَل  إِْسَ بَِن  ﴿يَا 

سورة  َعالَِمني﴾ 
ْ
ال َعَ  تُُكْم 

ْ
ل فَضَّ نِّ 

َ
َوأ َعلَيُْكْم 

اللّٰه سحب  أّن  إن سلّمنا جداًل  البقرة )47(، وحتى 

هذا التوكيل -رغم أّن القرآن مل يذكر ُمطلًقا أّن اللّٰه 

رغم  وفلسطني  للقدس  اليهود  وراثة  رشعيّة  أسقط 

تكفيه اليهود- فهذا يدّل عىل محدوديّة بُعد النظر لهذا اإللٰه الذي يّدعي أنه يعلم الغيب، ورغم ذلك قد أعطى وراثة 

هذه األرض لليهود وبحيث يُفرتض به أن يكون عىل درايٍة بأنه سوف يقوم بتكفيهم فيام بعد يف القرآن، إاّل إذا كان 

متعّمًدا أن يجعل هذه األرض ُمقّدسًة للديانات الثالثة ليك يشاهدهم وهم يتقاتلون عليها.

 

ا وهي مرص،  هذا الكرم القرآيّن املتمثّل باعرتافه بأحّقية اليهود يف فلسطني سوف يضيف عليه منطقًة أكرب وأهّم تاريخيًّ

حيث نقرأ يف سورة الشعراء: 

ِء 
َ

َهُؤل إِنَّ  يَن )53(  َحاِشِ َمَدائِِن 
ْ
ال ِف  فِرَْعْوُن  رَْسَل 

َ
فَأ ُمتَّبَُعوَن )52(  إِنَُّكْم  بِِعبَاِدي  ْسِ 

َ
أ ْن 

َ
أ ُموَس  وَْحيْنَا إىل 

َ
﴿َوأ

ْخرَْجنَاُهْم ِمْن َجنَّاٍت َوُعيُوٍن )57( 
َ
َِميٌع َحاِذُروَن )56( فَأ

َ
َا لََغائُِظوَن )55( َوإِنَّا ل

َ
ُهْم ل لَِشِْذَمٌة قَِليلُوَن )54( َوإِنَّ

َْمَعاِن قَاَل 
ْ
ا تََراَءى ال ِقنَي )60( فَلَمَّ ْتبَُعوُهْم ُمْشِ

َ
اِئيَل )59( فَأ ْوَرْثنَاَها بَِن إِْسَ

َ
َوُكنُوٍز َوَمَقاٍم َكِريٍم )58( َكَذلَِك َوأ

َْحَر  ِن اْضِْب بَِعَصاَك الْ
َ
وَْحيْنَا إىل ُموَس أ

َ
 إِنَّ َمِعَ َربِّ َسيَْهِديِن )62( فَأ

َّ
ْصَحاُب ُموَس إِنَّا لَُمْدَرُكوَن )61( قَاَل َكل

َ
أ

ْجَِعنَي )65( ُثمَّ 
َ
َيْنَا ُموَس َوَمْن َمَعُه أ

ْ
ن

َ
ََخِريَن )64( َوأ

ْ
ْزلَْفنَا َثمَّ ال

َ
َعِظيِم )63( َوأ

ْ
وِْد ال فَاْنَفلََق فََكَن ُكُّ فِْرٍق َكلطَّ

َواتُْل  الرَِّحيُم )68(  َعِزيُز 
ْ
ال لَُهَو  َربََّك  َوإِنَّ  ُمْؤِمِننَي )67(  َثُُهْم 

ْ
ك

َ
أ َوَما َكَن  َيًَة 

َ
َذلَِك ل إِنَّ ِف  ََخِريَن )66( 

ْ
ْغَرْقنَا ال

َ
أ

ْصنَاًما َفنََظلُّ لََها َعِكِفنَي )71( قَاَل َهْل 
َ
بِيِه َوقَْوِمِه َما َتْعبُُدوَن )70( قَالُوا َنْعبُُد أ

َ
 إِبَْراِهيَم )69( إِْذ قَاَل ِل

َ
َعلَيِْهْم َنبَأ

ْوَرْثنَاَها 
َ
ون﴾ تكمن املشكلة يف هذه اآلية تحديًدا ﴿َكَذلَِك َوأ ْو يَُضُّ

َ
ْو َينَْفُعونَُكْم أ

َ
يَْسَمُعونَُكْم إِْذ تَْدُعوَن )72( أ

اِئيَل )59(﴾  بَِن إِْسَ

حيث تُعترب كارثًة ترضب مصداقيّة القرآن يف مقتل، وسقطًة تاريخيًّة ال تُغتفر، حتى لو تغاضينا عن التشكيك بوجود 

موىس التاريخّي وكيفيّة خروج اليهود من مرص ومقتل فرعون مرص يف البحر األحمر عند مطاردته ملوىس وقومه، فإننا ال 

نستطيع أن نتغاىض ونصّدق أنه يف يوٍم من األيّام قد فرض اليهود سيطرتهم عىل مرص كام يّدعي القرآن.
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التاريخيّة  السقطة  هذه  يف  أخوض  أن  قبل   

عن  املؤرّخني  آراء  بعض  أورد  سوف  القرآنيّة 

موىس وخروجه من مرص لكونها ترتبط بصورٍة 

الصورة  تتّضح  وليك  اآلية،  هذه  مع  مبارشٍة 

وهي  ملرص  اليهود  وراثة  أّن  وهي  لنا  كاملًة 

أكاذيب  عىل  باألساس  تقوم  إسالميّة،  أكذوبٌة 

اليهود التاريخيّة يف كتابهم املُقّدس حول موىس 

وخروجه املُفرتض من مرص، حيث يشي الباحث 

من  الخروج  ألسطورة  نفيه  معرض  يف  »سارنا« 

مرص: 

»إّن خالصة البحث األكادميّي حول مسألة تاريخيّة قّصة الخروج، تشي إىل أّن الرواية التوراتيّة تقف وحيدًة دون سنٍد 

من شاهٍد خارجّي، كام أنها مليئٌة بالتعقيدات الداخليّة التي يصعب حلّها. كّل هذا ال يساعدنا عىل وضع أحداث هذه 

القّصة ضمن إطاٍر تاريخّي. يُضاف إىل ذلك أّن النّص التورايتّ يحتّم ُمحّدداٍت داخليًّة ذاتيًّة ناشئًة عن مقاصد وأهداف 

املؤلّفني التوراتينّي، فهؤالء ما كانوا يكتبون تاريًخا وإمنا يعملون عىل إيراد تفسياٍت الهوتيٍّة ألحداٍث تاريخيٍّة ُمنتقاة. 

وقد متّت صياغة هذه الروايات مبا يتالءم مع هذه املقاصد واألهداف. ومن هنا فإننا يجب أن نقرأها ونستخدمها تبًعا 

لذلك. إننا نفتقر إىل املصادر الخارجيّة التي تذكر تجربة اإلرسائيليّني يف مرص أو تشي إليها بشكٍل ُمبارش، والشواهد 

املوضوعيّة الواضحة عىل تاريخيّة النّص التورايتّ مفقودٌة متاًما مبا يف ذلك نتائج التنقيب األثرّي«.

 

أما زينون كاسيدوفسيك فيشي إىل مسألة الخروج من مرص وموىس بقوله:

»إننا ال نستطيع أن نذكر واقعة هروب موىس وقومه من مرص ألّن الوثائق املرصيّة وغيها من املصادر األخرى ال تشي 

إىل تلك األحداث قّط«)1(.

 

ويرى زينون كوسيدوفسيك أّن أسطورة والدة موىس وموته شديدة الشبه بأساطي الشعوب القدمية فيقول: 

»فنحن نعرف مثاًل، وكام جاء يف النصوص املسامريّة، أنه كان للملك رسجون العظيم الذي حكم عام 2350 ق.م. وأّسس 

بالقار،  سلٍّة مطليٍّة  ا ووضعته يف  ولدته رسًّ الكاهنة  فأُّمه  نفسه،  النهرين مصي موىس  بني  ما  بالد  األكاديّة يف  الدولة 

وألقته يف النهر فرآه أكَّا الساقي والبستايّن وأخرجه من النهر. تحمل هذه القصة بني طيّاتها معامل واضحًة لألسطورة، 

لكن رسجون كان شخصيًّة تاريخيًّة حقيقيًّة واألدلّة عىل ذلك موجودٌة يف الوثائق التي اكتُشفت بني أنقاض مدن ما بني 

النهرين وهي صحيحٌة وال يُشّك فيها« )2(.
1- العربانيون يف تاريخ املرشق العريب ، د. بشار خليف ، دار الرايئ / دمشق 2004

2- األسطورة والحقيقة يف القصص التوراتية , د. محمد مخلوف ص 118.
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أو بوصفه سلف  النظر إىل موىس بوصفه أسطورة أصل،  أنه يجب  وقال ماير 

وليس كشخصيٍّة  بالعبادة،  املتّصلة  األنساب  بخرافة  »يتّصل  فهو  قادش،  كهنة 

تاريخيّة... مل يفلح أحٌد من الذين عّدوا شخصيّة موىس شخصيًّة تاريخيًّة يف ملء 

هذا القالب الفارغ مبضموٍن ما، ومل يفلح أّي أحٍد بأن يجعل من هذه الشخصيّة 

حقيقًة عينيًّة« )3(.

 

يقوموا  مل  املؤرّخني  أّن  الجهل وهي  بحّجة  يتعلّلوا  أن  املتديّنون  يستطيع  رمبا 

بالكتابة عن موىس ومع ما رافق ذلك من أحداٍث رغم وجوده، رغم استحالة 

وهي  املرصّي  التاريخ  يف  ا  جدًّ مهمٍّ  رجٍل  بشخصيّة  يتعلّق  فيام  ذلك خصوًصا 

شخصيّة الفرعون، حيث مل يُذكر يف التاريخ أّن أحًدا من الفراعنة قد مات غرقًا 

يف البحر األحمر، لكنهم لن يستطيعوا تربير أو تفسي سيطرة اليهود عىل مرص 

خصوًصا يف أيّامنا هذه التي انكشف فيها تاريخ مرص بكامل تفاصيله.

أو  الفهم  أو صعب  ُمعّقٌد  اليهود  بتوريث  املتعلّق  القرآيّن  النّص  أّن  أعتقد   ال 

أننا بحاجٍة إىل تفسيٍ ليك نفهمه خصوًصا أنه جاء بسياٍق واضٍح وبسيٍط وبلُغٍة 

عربيٍّة سهلٍة لإلنسان العريّب املعارص، ورغم ذلك سأقوم بنقل تفسيات شيوخ 

اإلسالم الُقدامى لهذا النّص من أجل فهمه بشكٍل أكرب، وكذلك معرفة كيف فهمه 

أُكشف  آخر حتى  جانٍب  ومن  التاريخيّة،  لخلفيّته  باإلضافة  األوائل  املسلمون 

التالعب الواضح من قبل شيوخ اإلسالم املعارصين املدلّسني للتفسي الحقيقّي 

للنّص وكام فرّسه معارصي النّص القرآيّن الُقدامى.

 

والبداية مع القرطبي حيث يفرّس: ﴿كذلك وأورثناها بن إسائيل﴾ يريد أن 

يؤكّد أّن جميع ما ذكره اللّٰه تعاىل من الجّنات والعيون والكنوز واملُقام الكريم 

أورثه اللّٰه بني إرسائيل. قال الحسن وغيه: رجع بنو إرسائيل إىل مرص بعد هالك 

فرعون وقومه. وقيل: أراد بالوراثة هنا ما استعاروه من ُحيّل آل فرعون بأمر اللّٰه 

تعاىل. قلت: وكال األمرين حصل لهم. والحمد للّٰه.

وقال: وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون: ﴿فاتّبعوهم مشقني﴾ بالتشديد وألف 

الوصل؛ أي نحو املرشق؛ مأخوٌذ من قولهم: رشٌق وغرٌب إذا سار نحو املرشق 

واملغرب. ومعنى الكالم قّدرنا أن يرثها بنو إرسائيل فاتّبع قوم فرعون بني إرسائيل 

مرشقني فهلكوا، وورث بنو إرسائيل بالدهم )4(.

3- موىس والتوحيد ، سيغموند فرويد، ترجمة جورج طرابييش، دار الطليعة، الطبعة الرابعة، بيوت 1986.

4- الجامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمن من السنة وأحكام الفرقان ) تفسي القرطبي ( ، تفسي سورة الشعراء.
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يُْستَْضَعُفوَن  يَن َكنُوا  ِ
َّ

َقْوَم ال
ْ
ال ْوَرْثنَا 

َ
﴿َوأ ْوَرْثنَاَها بَِن إسائيل﴾، وقال يف موضع آخر: 

َ
َوأ ﴿َكَذلَِك  ابن كثي:   قال 

ْرنَا َما َكَن  ُْسَن َعَ بَِن إسائيل بَِما َصَبُوا وََدَمّ
ْ
َّك ال

ْت َكَِمُت َربِ نَا ِفيَها َوَتَمّ
ْ
رِْض َوَمَغاِرَبَها الَِّت بَاَرك

َ
َمَشاِرَق ال

يَْصنَُع فِرَْعْوُن َوقَْوُمُه َوَما َكنُوا َيْعرُِشون﴾ األعراف:137 
ْوَرْثنَاَها قَْوًما آَخِريَن﴾ هم بنو إرسائيل، كام تقدم )5(.

َ
وقال هاهنا ﴿َكَذلَِك َوأ

يذكر اللّٰه ما كان من أمر فرعون وجنوده يف غرقهم، وكيف سلبهم عزّهم ومالهم وأنفسهم، وأورث بني إرسائيل جميع 
اِئيَل﴾ )6(. ْوَرْثنَاَها بَِن إِْسَ

َ
أموالهم وأمالكهم، كام قال: ﴿َكَذلَِك َوأ

 
ويفرّس الطربّي النّص ويقول: »فأخرجنا فرعون وقومه من بساتني وعيون ماء، وكنوز ذهٍب وفّضة، وُمقاٍم كريم. قيل: 
إّن ذلك املقام الكريم: املنابر. وقوله ﴿كذلك﴾ يقول: هكذا أخرجناهم من ذلك كام ُوصفت لكم يف هذه اآلية والتي 
قبلها. ﴿وأورثناها﴾ يقول: وأورثنا تلك الجّنات التي أخرجناهم منها والعيون والكنوز واملقام الكريم عنهم بهالكهم 

بني إرسائيل«)7(.
اِئيَل﴾ وروى أّن بني إرسائيل عادوا إىل مرص )8(. ْوَرْثنَاَها بَِن إِْسَ

َ
 ونقرأ يف تفسي السمعاين وقوله: ﴿َكَذلَِك َوأ

 
مل ينفرد مفرّسي شيوخ الُسّنة الُقدامى بهذا التفسي بل شاركهم بذلك مفرّسي الشيعة القدامى أيًضا، حيث نطالع يف 

كتب التفسي الشيعيّة لهذا النّص هذه التفاسي أدناه.
 

لك  أي مثل ذلك وكام وصفنا  ﴿كذلك﴾  تعاىل  قال  »ثّم  يقول:  للطويس  القرآن  لعلوم  الجامع  التبيان  بتفسي  ونبدأ 
ألخبارهم ﴿وأورثناها بن إسائيل﴾ أي نعم آل فرعون بأّن أهلكنا آل فرعون وملكنا ديارهم وأمالكهم لبني إرسائيل. 

واإلرث تركة املايض مّمن هلك ملن بقي. وقيل صار ذلك يف أيدي بني إرسائيل يف أيّام داود وغيه« )9(.
 

بن  ﴿وأورثناها  أخبارهم  لك  وصفنا  كام  أي  »﴿كذلك﴾  للطربي:  القرآن  تفسي  يف  البيان  مجّمع  تفسي  يف  ونقرأ 
إسائيل﴾ وذلك أّن اللّٰه سبحانه رّد بني إرسائيل إىل مرص بعدما أغرق فرعون وقومه وأعطاهم جميع ما كان لفرعون 

وقومه من األموال والعقار واملساكن والديار« )10(.
 

وبالنسبة ملفرّسي الشيعة الزيديّة فنقرأ لألعقم صاحب التفسي املُسّمى باسمه الذي فرّس اآلية فيقول: »فأخرجناهم 
يعني -فرعون وجنوده- من جّناٍت وعيوٍن وكنوٍز ومقاٍم كريم. مجلس كريم حسن، وِقيل: هو مجالس امللوك والرؤساء 

من قومه، وقيل: املنابر، ﴿كذلك وأورثناها بن إسائيل﴾ ألنهم ورثوا مرص بعد إهالك فرعون« )11(.
5- تفسي ابن كثي ، ابن كثي.

6-  البداية والنهاية ، ابن كثي ، الجزء االول فصل فيام كان من أمر بني إرسائيل بعد هالك فرعون.

7-  تفسي الطربي من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تفسي سورة الشعراء.

8-  تفسي السمعاين ، تفسي سورة الشعراء.

9-  التبيان يف تفسي القرآن ، الطويس ، تفسي سورة الشعراء.

10- مجمع البيان يف تفسي القرآن ، الطربيس ، تفسي سورة الشعراء.

11- تفسي األعقم ، أحمد بن عيل األعقم ، تفسي سورة الشعراء
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ْوَرْثنَاَها 
َ
»﴿َوأ الهواري  تفسي  فنطالع  الخوارج  اإلباضية  مفرّسو  أما   

آئيَل﴾ أي: رجعوا إىل مرص بعدما أُهلك فرعون وقومه« )12(. بَِن إِْسَ
 

القدمية عىل تفسيٍ واحٍد  لنا إجامع مفرّسي املدارس اإلسالمية  يتبني 

وهو سيطرة اليهود عىل مرص وانتهاء حكم الفراعنة. السؤال هنا هل 

كل  تبيّنت  أن  بعد  خصوًصا  الحايل؟  العرص  إىل  التفسي  هذا  استمر 

وال  عليها  اليهود  سيطرة  وعدم  تاريخ مرص  التاريخية حول  الحقائق 

الحديثة  التفسي اإلسالمية  الجواب سوف نقرأه يف كتب  ليوٍم واحد، 

عرض  ورضبه  التاريخ  لعلم  تنكٌر  األول  قسمني،  إىل  انقسمت  التي 

الحائط، وهذا ليس بغريب، ألن هناك رشيحًة ليست بالقليلة ال تهتم 

بالعلوم الحديثة، وال توجد عندها أي مشكلٍة يف حالة تعارض القرآن 

مع العلم الحديث بأن تقول إن الصواب فقط ما هو موجوٌد يف القرآن، 

حتى لو كان التعارض ال يختلف عليه اثنان، كام فعل ابن باز عندما 

قال: إن الشمس هي التي تدور حول األرض وليس العكس. 

أما القسم الثاين فكان عىل معرفٍة مبقدار الحمق وعدم املعقولية يف اإلرصار عىل أن اليهود فرضوا سيطرتهم عىل مرص، 

لذلك تحايلوا عىل هذا النص من أجل الخروج من هذا اإلشكال وكام سنقرأ بعد قليل.

 

سنبدأ مع مفرّسي القسم األول الذي هو امتداٌد لتفسي املفرسين القدامى، حيث نقرأ يف صفوة التفاسي للصابوين:

ديارهم  بني إرسائيل  وأورثنا  بهم،  فعلنا  الذي وضعناه  اإلخراج  أي مثل ذلك  اِئيَل﴾  إِْسَ بَِن  ْوَرْثنَاَها 
َ
َوأ  »﴿َكَذلَِك 

وأموالهم بعد إغراق فرعون وقومه« )13(.

 

أما اآللويس فإنه يحاول أن يورد عدة آراٍء باملوضوع، ولكنه بالنهاية يعود للتسليم بقول القرآن باعتباره أصدق القائلني:  

»واملراد بالقوم اآلخرين بنو إرسائيل وهم مغايرون للقبط جنًسا وديًنا. 

اِئيَل﴾ وهو ظاهر يف أن بني إرسائيل رجعوا إىل  ْوَرْثنَاَها بَِن إِْسَ
َ
ويفرس ذلك قوله تعاىل يف سورة الشعراء ﴿َكَذلَِك َوأ

مرص بعد هالك فرعون وملكوها وبه قال الحسن.

وقيل: املراد بهم غي بني إرسائيل ممن ملك مرص بعد هالك القبط وإليه ذهب قتادة حيث قال: مل يرد يف مشهور 

12- تفسي كتاب الله العزيز ، هود بن محكم الهواري ، تفسي سورة الشعراء.

13-  صفوة التفاسي ، محمد عيل الصابوين ، تفسي سورة الشعراء.
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التواريخ أن بني إرسائيل رجعوا إىل مرص وال أنهم ملكوها قط.

وقيل: املراد من إيراثها إياهم متكينهم من الترصف فيها وال يتوقف ذلك عىل رجوعهم إىل مرص كام كانوا فيها أواًل. وأخذ 

جمٌع بقول الحسن وقالوا ال اعتباٌر بالتواريخ وكذا الكتب التي بيِد اليهود اليوم، مبا أن الكذب فيها كثٌي وحسبنا كتاب 

الله تعاىل وهو سبحانه أصدق القائلني وكتابه مأموٌن من تحريف املحرفني« )14(.

 

ونقرأ كذلك ملفرّسي الشيعة يف العرص الحديث ومنهم صاحب تقريب القرآن إىل األذهان محمد الحسن الشيازي حيث 

قال: »فإن بني إرسائيل رجعوا إىل مرص وصاروا فيها سادًة« )15(.

 

ومع مفرٍس آخر هو السيد محمد حسن الطبطبايئ يف تفسيه )امليزان يف تفسي القرآن( يقول: »فأخرجناهم من جناٍت 

إلهيٍّ بسبب داعية  الرفيعة، وملا كان خروجهم عن مكٍر  املشيّدة وبيوتهم  وعيوٍن وكنوٍز وُمقاٍم كريم، فيه قصورهم 

الجنات  تلك  أي  )وأورثناها(  كذلك  األمر  أي  )كذلك(  أخرجهم  أنه  نفسه  إىل  نسب  فيهم،  التي  واالستكبار  االستعالء 

والعيون والكنوز واملقام الكريم )بني إرسائيل( حيث أهلكنا فرعون وجنوده وأبقينا بني إرسائيل بعدهم فكانوا هم 

الوارثون« )16(.

 

ونجد هنا تفسيًا مثيًا لالنتباه حيث يحاول فيه نارص مكارم الشيازي أن يوائم بني استقرار اليهود يف فلسطني بعد 

خروجهم من مرص وبني سيطرتهم عىل مرص، حيث نقرأ يف تفسيه األمثل يف كالم الله املنزّل: »َهْل حكَم بُنو إرسائيَل يف 

اِئيَل﴾ فإّن جمًعا من املفرّسين يعتقدون أن بني  ْوَرْثنَاَها بَِن إِْسَ
َ
مرَص؟! عىل أساس تعبي اآليات املتقدمة ﴿َكَذلَِك َوأ

إرسائيل عادوا إىل مرص وسيطروا عىل الحكم، ومكثوا يف مرص حاكمني مّدة، وظاهر اآليات املتقدمة يناسب هذا التّفسي.

يف حني يعتقد بعض املفرّسين أن بني إرسائيل تحرّكوا نحو بيت املقدس بعد هالك فرعون وأتباعه، إالّ أنّهم بعد مّدٍة 

مديدٍة رجعوا إىل مرص وشكلوا فيها حكومتهم. وتتطابق فصول التوراة الحالية املتعلقة بهذا القسم مع هذا التّفسي.

ويعتقد بعٌض آخر من املفرّسين أن بني إرسائيل صاروا جامعتني أو فئتني، جامعٌة منهم بقيت يف مرص وحكمت فيها، 

وتحركت جامعٌة أخرى مع موىس نحو بيت املقدس. وذُكِر احتامٌل آخر، وهو أن بني إرسائيل حكموا مرص بعد موىس 

اِئيَل﴾ ناظرٌة إىل هذا املعنى! ْوَرْثنَاَها بَِن إِْسَ
َ
ويف زمان الّنبي سليامن بن داود، واآلية ﴿َكَذلَِك َوأ

ا أن يرتك هذه األرض التي تهاوت أركان حكومتها وقد  إالّ أنّه مع مالحظة أن موىس نبٌي ثائٌر كبي، فمن البعيد جدًّ

والصحاري  املقدس  وبيت  فلسطني  نحو  ويتجه  لها خطًة  أن يخطط  كليًا دون  فيذرها  بيده  اُمورها  مقاليد  أصبحت 

الشاسعة، وال سيام أن بني إرسائيل قد سكنوا مرص لسنني طوال، وتعودوا عىل محيطها. فبناًء عىل هذا ال يخرج األمر 

من أحد حالني... إّما أن نقول: إن بني إرسائيل عادوا جميًعا إىل مرص وحكموا فيها، أو أن نقول: إن قساًم منهم بقوا يف 

مرص بأمر موىس واستولوا عىل العرش وحكموا يف مرص!... ويف غي هاتني الحالتني ال يتجىّل مفهوٌم إلخراج الفراعنة منها 

14- روح املعاين يف تفسي القرآن العظيم والسبع املثاين ، محمود األلويس ، تفسي سورة الدخان.

15- تفسي تقريب القرآن إىل األذهان ، محمد الحسن الشيازي ، تفسي سورة الشعراء.

16- امليزان يف تفسي القرآن ، محمد حسن الطبطبايئ ، تفسي سورة الشعراء.

17- األمثل يف كالم الله املنزل ، نارص مكارم الشيازي ، تفسي سورة الشعراء.
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ووراثة بني إرسائيل لها« )17(.

القسم الثاين من مفرسي العرص الحديث عرف املشكلة ولكنه تحايل عىل النص من أجل إخراجه من هذا الحرج الكبي 
بتفسياٍت مختلفٍة غي متالمئٍة مع وضوح النص وكام سرنى اآلن.

 

الطنطاوي يف تفسيه يخرج بحلٍّ وسٍط حيث يقول أن اليهود فعال سيطروا عىل 

مرص ولكن لفرتٍة معينة، وبعدها ذهبوا إىل فلسطني: »والذى نراه - كام سبق أن 

قلنا عند تفسي سورة الشعراء - أن اآلية رصيحٌة ىف توريث بنى إرسائيل للجّنات 

مرص  إىل  عادوا  أنهم  مبعنى  غرقهم.  بعد  وقومه  فرعون  خلّفها  التي  والعيون 

بعد غرق فرعون ومن معه، ولكن عودتهم كانت لفرتٍة معينة، خرجوا بعدها 

إىل األرض املقدسة التى دعاهم موىس - لدخولها - كام جاء ىف قوله تعاىل: ﴿
ْدبَاِرُكْم 

َ
وا ع أ َُّ لَُكْم َوَل تَْرتَدُّ َسَة الَِّت َكتََب الل رَْض الُمَقدَّ

َ
يَاقَْوِم اْدُخلُوا ال

يَن﴾« )18(. َفتَنَْقِلبُوا َخاِسِ
 

يعطي  أن  يقصد  الله  أن  بقوله  جديًدا  تفسيًا  يبتكر  الشعراوي  متويل  محمد 

لليهود أرًضا شبيهًة مبرص وهي الشام؟!

اِئيَل﴾، أورثنا هذا النعيم من بعدهم لبني إرسائيل، وهنا  ْوَرْثنَاَها بن إِْسَ
َ
»﴿َوأ

قد يسأل سائل: كيف وقد ترك بنو إرسائيل مرص وخرجوا منها، ومل يأخذوا شيئًا 

من هذا النعيم؟. قالوا: املعنى أورثهم الله أرًضا مثلها، قد وعدهم بها يف الشام.

أفيعود بعض القوم أدراجهم إىل أرٍض بعد أن أوغروا صدر من يف مرص عىل فقد 

ْرنَا َما َكَن  أهلهم غرقى يف البحر؟ أفيت القوم ما قال عنه الله عز وجل: ﴿وََدَمّ

يَْصنَُع فِرَْعْوُن َوقَْوُمُه َوَما َكنُوا َيْعرُِشوَن﴾ هو مدّمر متاًما« )19(.
 

أنهم  التاريخ عنهم  يُعرف يف  اليهود مل  بأن  القرآن  يعرتف سيد قطب يف ظالل 

بها:  أنها وراثٌة ألرٍض أخرى شبيهٍة  أيًضا عىل  لذلك يفرسها  سيطروا عىل مرص 

آِئيَل﴾، وال يُعرف أن بني إرسائيل عادوا إىل مرص بعد  »﴿وأْوَرْثنَاَها بَِن إْسَ

لذلك  ومقامه.  فرعون  وكنوز  مرص  ُملك  وورثوا  املقدسة؛  األرض  إىل  خروجهم 

يقول املفرسون: إنهم ورثوا مثل ما كان لفرعون وملئه. فهي وراثٌة لنوع ما كانوا 

18- التفسي الوسيط للقرآن الكريم ، محمد السيد الطنطاوي ، تفسي سورة الشعراء.

19- تفسي الشعراوي أو خواطر الشعراوي ، محمد متويل الشعراوي ، تفسي سورة الشعراء.

20- يف ظالل القرآن ، سيد قطب ، تفسي سورة الشعراء.
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فيه من جناٍت وعيوٍن وكنوٍز ومقاٍم كريم« )20(.

الشعراوي وسيد قطب حاولوا بتفاسيهم أن يتحايلوا عىل الَنْص إلخراجه من هذه الورطة التاريخية، وقاموا بالنتيجة 

بااللتفاف عىل املعنى الواضح للَنْص باالدعاء أن املقصود بذلك هي الشام وليست مرص، وأتصور أن هذا اإلدعاء الغريب 

قد أوقعهم يف مشاكل أخرى، وهي أن املسلمني الذين عارصوا بداية اإلسالم مل يفهموه بدقة، ورغم هذا يطلبون منا أن 

نتبع السلف الصالح والقرون الثالثة األوىل ألنها أفضل من فَِهمت اإلسالم. ومن املشاكل األخرى لهذا التفسي أنه يرضب 

يف مقتٍل بالغة القرآن وفصاحته ووضوح معناه التي يّدعي شيوخ اإلسالم وجودها، ألنه ببساطٍة مل يستطع إيصال املعنى 

بصورٍة صحيحٍة للمسلمني، بجانب ادعائهم الغريب بتشابه مرص والشام! رغم االختالف الكبي بني جغرافية املنطقتني 

واختالف سكانها يف ذلك العرص، حيث متتاز مرص بطابعها الصحراوي واعتامدها املطلق عىل مياه النيل، يف حني أن للشام 
طابًعا مختلًفا عن ذلك متاًما. 

 

أما الطاهر بن عاشور يف تفسيه ) التحرير والتنوير( فكان أكرث وضوًحا، 

اليهود  حكم  عىل  يدل  الذي  اآلية  ظاهر  رصف  يجب  أنه  اعرتف  حيث 

القرآن ويتالءم مع  بها  التي وقع  اإلشكالية  يرفع  تأويٍل آخر  إىل  يف مرص 

لهم من  كان  ما  أعداء موىس  أرزأ  الله  أن  »املعنى  يقول:  التاريخ، حيث 

وليس  لهم،  تكن  مل  مثلها  إرسائيل خياٍت  بني  وأعطى  أهلكهم  إذ  نعيٍم 

املراد أنه أعطى بني إرسائيل ما كان بيد فرعون وقومه من الجّنات والعيون 

والكنوز، ألن بني إرسائيل فارقوا أرض مرص حينئٍذ وما رجعوا إليها كام يدل 

عليه قوله يف سورة الدخان )اآلية 28( 

ْوَرْثنَاَها قَْوًما آَخِريَن﴾ وال صّحة ملا يقوله بعض أهل قصص 
َ
لَِك َوأ

ٰ
﴿َكَذ

القرآن من أن بني إرسائيل رجعوا فملكوا مرص بعد ذلك، فإن بني إرسائيل 

مل ميلكوا مرص بعد خروجهم منها سائر الّدهر، فال محيص من رصف اآلية 

عن ظاهرها إىل تأويٍل يدل عليه التاريخ ويدل عليه ما يف سورة الدخان)21(. 

ابن عاشور حاول أن يحل اإلشكال فوقع يف إشكاٍل آخر وتدليٍس آخر، حيث أن اآلية األخرى قد فرّسها املفرّسون بأن 

القوم اآلخرين يُقَصد بهم اليهود، والقرآن مل يحّدد أصاًل من هم القوم اآلخرون، واملفرسون اعتمدوا عىل اآلية يف سورة 

الشعراء ألنها واضحٌة يف إثبات توريث مرص لليهود. 

ولكن ابن عاشور قام بالتدليس مبعنى النص من أجل أن يقول بأن القوم اآلخرين هم ليسوا اليهود، وال أعرف كيف 
21- تفسي التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور ، تفسي سورة الشعراء.

68



Mohammed Waleed

القرآن: مرص إرٌث يهودّي

استدل عىل أن القوم اآلخرين يُقَصد بهم غي اليهود؟! سأكتفي بنقل بعض التفاسي عن هذا النص وهي كافيٌة للرد عىل 

ْوَرْثنَاَها قَْوًما آَخِريَن﴾ يعني بني إرسائيل« )22(، 
َ
تفسي ابن عاشور، حيث يفرس البغوي »﴿َوأ

وزروعهم  وعيونهم  جناتهم  وأورثنا   - ذكره  تعاىل   - يقول  آَخِريَن﴾  قَْوًما  ْوَرْثنَاَها 
َ
﴿َوأ »وقوله  تفسيه  يف  والطربي 

ومقاماتهم وما كانوا فيه من النعمة عنهم قوًما آخرين بعد مهلكهم، وقيل: ُعِني بالقوم اآلخرين بنو إرسائيل. وحدثنا 

ْوَرْثنَاَها قَْوًما آَخِريَن﴾ يعني بني إرسائيل« )23(. وتفسي 
َ
لَِك َوأ

ٰ
برش قال: ثّنا يزيد قال: ثّنا سعيد، عن قتادة قوله ﴿َكَذ

ابن كثي أيًضا: »وهم بنو إرسائيل« )24(.

 

التاريخية  باإلشكالية  رصاحٍة  بكل  اعرتف  الذي  الوحيد  الرجل 

املوجودة بالنص هو رجل الدين السعودي صالح املغاميس، الذي 

تحدث مبقطع )فيديو( عن هذه اآلية، وقال إنها من اآليات التي 

مل يجد لها تفسيًا والتي مل يستطع أن يفهمها لكونها تتعارض مع 

الحقيقية التاريخية بعدم سيطرة اليهود عىل مرص.

 

القرآن  يعتربون  واملسلمني  اإلسالم  شيوخ  أن  أحٍد  عىل  يخفى  ال 

كتابًا سامويًا ومحكاًم وأنه بحد ذاته معجزٌة تثبت صحة اإلسالم 

وصحة نبوة محمد، ومن املفرتض أنه ال يحتوي عىل أخطاٍء لغويٍة 

وتاريخيٍة وعلمية، ولكن واقع القرآن يخربنا عكس ذلك، وموضوع 

وهذا  فيه،  املوجودة  التاريخية  األخطاء  هذه  أحد  يثبت  املقالة 

يثبت برشية القرآن وأنه كتاٌب وليد عرصه ويحتوي عىل املعارف 

األصعدة  مختلف  املتأخر عىل  العرص  ذلك  يف  املوجودة  والعلوم 
العلمية واإلنسانية. 

العرب  الذي يعيشه  املتخلف  الدموي  الواقع  للخروج من هذا  املهمة  الخطوات  القرآن هو من  إن االعرتاف ببرشية 

واملسلمون اليوم، ألنه يعني ببساطٍة عدم تطبيق كل ما هو موجوٌد به ألنه بطبيعة الحال غي صالٍح لكل زماٍن ومكان،

وباألخّص النصوص التي تشتمل عىل القتال والسبي ونرش الكراهية واحتقار املرأة وغيها، ألن ما نعايشه اليوم من 

حروٍب دينيٍة منذ قروٍن طويلٍة من أجل السيطرة عىل األرض املقّدسة هي نتاج هذا اإلميان األعمى بهذه النصوص 

املفخخة، وأن االعرتاف ببرشية هذه النصوص هو الخطوة األوىل لنزع فتيل هذه الحروب العبثية يف الرشق األوسط.

22- معامل التنزيل )تفسي البغوي( ، الحسني بن مسعود البغوي ، تفسي سورة الدخان.  

23- تفسي الطربي من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تفسي سورة الدخان.

24- تفسي ابن كثي ، تفسي سورة الدخان.
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واملواقف،  األفكار  بني  والتفاعالت  الحوارات  خضّم  يف   

هناك رشيحٌة من املؤمنني الذين ينتقلون من الدفاع عن 

اإلميان يف مواجهة امللحدين إىل اتهام امللحد بأنه يجلس 

معهم يف سلٍة واحدة، وأنه أيًضا مؤمٌن ويعبد شيئًا ما، 

االدعاء  ولهذا  اإلميان،  وانتقاد  التنطّع  له  يحق  ال  ولهذا 

وجهان سنتكلم عنهام لتصحيح املفاهيم، أواًل علينا فهم 

حتى أنتم امللحدين 

تؤمنون بيشٍء ما!

ملاذا يطرح املؤمن هذا االدعاء وماذا يعني به … 

إن املؤمنني الذين يتفاعلون مع األفكار املختلفة عنهم سواًء عن طريق الكتب أو املجالت أو حتى الحوارات املبارشة 

مع مخالفني غالبًا ما يبدؤون بالسخرية والتصغي والتكفي والتحجيم ألفكار خصومهم، ولكن ما يلبث هذا املوقف أن 

يتغي مع زيادة فهم موقف وأفكار اآلخر، فيبدأ الدفاع عن العقائد واألفكار والقيم والتاريخ بشكٍل يفهم فيه املؤمن 

أفكار خصومه ويدركها. 

ومع مرور الوقت وازدياد املعارف والخربات تتجىل للمؤمن املشاكل املنطقية يف إميانه وتسقط هالة القدسية عن 

مفهوم اإلميان ويفهم املؤمن أن اإلميان ليس فضيلًة أو شيئًا إيجابيًا. فيقوم بإسقاط هذا الفهم الجديد عىل امللحد 

إلبراز أنه غي منطقيٍّ يف »اإلميان بأفكاره« وليك مُييِّع الفرق بينه وبني امللحد بعد أن أدرك أنه يحمل سلة القاذورات 

فوق رأسه. 

من املمكن اعتبار مرحلة طرح هذا االتهام عىل امللحدين مرحلًة انتقاليًة بني املؤمن الكالسييك الذي يقّدس ويؤمن 

بالنصوص واملؤمن املعتزيل أو القرآين أو الليربايل غي األرثودوكيس الذي ال يتمسك بقدسية النصوص ويقّدم العقل 

عىل النقل 

اآلن.. هل هذا االتهام له أي أرٍض يرتكز عليها أم هو مجرد رد فعٍل إسقاطيٍّ عىل امللحد )كميكانزم( دفاعي؟ 

يف الواقع هناك إجابتان. 
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فامللحد كام كل البرش لديهم معارٌف يقبلونها ورثوها عن طريق االطالع والقراءة والتعلم أو من األهل دون أن يقوموا 

مبسائلتها أو اختبارها، 

نحن نعرف أن الرسقة أمر خاطٌئ ولكن ملاذا؟ 

هل قمت بإثبات أن أمك هي بالفعل والدتك؟ 

هل معلوماتك عن بعد القمر عن األرض أتت عن طريق قياسك الشخيص لها أم أنك مؤمٌن مبا قاله لك مدرس العلوم؟ 

والحضارة  االجتامعية  للحياة  ميكن  ال  بنفسه.  يختربها  أن  دون  األمور  ببعض  يقبل  امللحد  حتى  نعم...  الواقع  يف 

والتواصل اإلنساين أن يحدث حتى لو مل يكن لدينا أموٌر نقبلها عىل أساس الثقة، سواء ثقة باملؤسسات أو األشخاص 

الذين قّدموا لنا هذه املعارف. ولكن الفرق هنا أن هذا القبول يكون عىل أساس الثقة وليس اإلميان وهناك فرق. 

اإلميان هو القبول والتصديق بخرٍب أو عقيدٍة 

ُوِجد  فلو  الدليل.  وجود  عدم  اشرتاط  مع 

دليٌل لن يكون اسمه إمياٌن بل معرفة.

األخالقية  الفلسفة  أو  العلم  يقدمه  ما  أما 

ثقٍة  عن  نقبلها  التي  املعارف  من  غيها  أو 

الدوام  عىل  لالختبار  قابلٌة  فرضياٌت  فهو 

منح  مام  صحتها  وتكراًرا  مراًرا  أثبَتَت  وقد 

التي تخدمنا  الثقة  تلك  الثقة،  املصادر  تلك 

نحن بتسهيل حياتنا وخياراتنا وتوفي الوقت 

حتى  ومنطقيٌّ  مقبوٌل  أمٌر  وهذا  والجهد، 

تستمر الحياة والتقدم. 

من جهٍة أخرى ما يحاول املؤمن اتهام امللحد به هنا هو اإلميان بعقيدٍة ما أو بإلٍه مقّدٍس يقوم من خالل تخيله لهذا 

امللحد الصادق بإميانه وتعبده بإسقاط ذاته دون أن يشعر. هنا يكون هذا االتهام للملحد بأنه كام املؤمن يؤمن بإلٍه 

ما ويعبده سواًء كان هذا اإلله هو العلم أو الفلسفة أو ذاته أو شهواته... إلخ، هنا يكون هذا االتهام إدانًة لإلميان 

بحد ذاته.

 هناك فرٌق كبٌي بني: -اإلميان )بعدم وجود إلٍه وبني - عدم اإلميان )بوجود إله( األول إمياٌن والثاين عدم إمياٍن ومحاولة 

خلط األوراق ومتييع القضية ومحاولة وضع كال املوقفني يف سلٍة واحدٍة ليس إال اعرتافًا بسقوط قيمة اإلميان والفشل 

يف مواجهة املوقف السليم للملحد الذي يرفض القبول والتصديق بدون دليل.

.. إنساٍن...كلُّ

إلًها ما.يعبُُد...

نظرية

التطور
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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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سام مار 

رواية فاتنة  

السيد رفيق: لقد نجحنا يف إعادة اخرتاق الحرس الجمهوري الذي يُسمى اآلن بشجعان الخليفة.

جميل: وما شأين أنا؟

السيد رفيق: أنا لسُت مناسبًا إلعادة استالم السلطة بعد االنقالب، أما أنت فلديك، أو كانت لديك، سمعة أنك عاملٌ 
ومحسٌن للفقراء خصوًصا بعد إرشافك عىل مرشوع الرصف الصحي يف حي الرماد وغي ذلك. لقد أفسدَت سجلك 

بزواجك من مطربة هابطة فظهرَت كالرثي املدلل.

جميل: أنا ال أريد السلطة يا أيب، أريد الرتكيز عىل أبحايث.

السيد رفيق: وما الهدف النهايئ من أبحاثك؟ 

جميل: العلم ينتج حياًة أفضل للبرش.

السيد رفيق: هناك طريقتان ليك تكون مميزًا، املعرفة أو القوة. باملعرفة تتفوق عىل اآلخرين وتوّجه مصائرهم، 
وبالقوة تحصل عىل نفس النتيجة بطريقة مختلفة. أنا أعرض عليك نفس الهدف بطريقة مختلفة.

جميل: سأفكر يا أيب.

السيد رفيق: ستستشي فاتنة أليس كذلك؟ أال ترى معي أن املوضوع غي مناسب وتحتاج رأيك أنت فقط؟

جميل: وراء كل عظيم امرأة.

السيد رفيق: ووراء من هوى من حافة السطح أيًضا امرأة.

جميل: نسيت كلمة غبية يف النهاية.

السيد رفيق: مثل سمراء البحر؟

جميل: سمراء البحر ليست غبية كام تظن هي تتظاهر بذلك لتزيد إعجاب رجال الرشق األوسط بها.
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سام مار 

رواية فاتنة  

السيد رفيق: آسف نسيت أنها زوجتك.

جميل: فقط دعني أفكر.

السيد رفيق: ستحصل عىل دعم عنارصنا وتسيطر عىل جميع مفاصل الحكم

جميل: سرنى.

يف البالد
بعد إكامل كل اإلجراءات املطلوبة والزواج من دليله  ينتظر املهلهل تأشية السفر.

يف أحد األيام وبينام يرسح سامل يف رساعيفه الذين وضعهم يف صندوق زجاجي وأسقط لهم جرادًة كبيًة أخذوا 
بتمزيقها.

دليله: لقد وردين اتصال من السفارة، حصلنا عىل تأشية السفر!

يتابع املهلهل بصمٍت كيف انقلب أحد الرساعيف عىل رسعوف آخر وقتله.

يتمتم املهلهل وكأنه مل يسمعها: املوت لألضعف.

دليله: سامل لقد حصلنا عىل التأشية.

املهلهل يبتسم.

بعد أيام يلتقي جميل فاتنة.
جميل: ما رأيك بعرض والدي؟

فاتنة: من حيث املبدأ أم احتامالت النجاح؟

جميل: كالهام.
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سام مار 

رواية فاتنة  

فاتنة: من حيث النجاح، كيف تعرف أن القائد املتعاون ليس عمياًل لهم يخطط لإليقاع بك؟

جميل: ال يوجد أي ضامنات إنها مخاطرة.

فاتنة: مل أعد أحب املخاطرات.

جميل: ماذا عن املبدأ؟

فاتنة: ماذا ستفعل بالُسلطة؟ إذا كنت ستقيم دكتاتورية نصف دينية تّدعي العلامنية كنظام والدك فال داعي 
للمخاطرة.

جميل: ما هو شكل النظام الذي تقرتحينه إًذا؟ 

فاتنة: الديني علامين.

جميل: يف منطقة متزّقها الحروب الدينية؟

فاتنة: يجب إقامة منوذج تتبعه كل الدول يف املنطقة. نحن يف العقد الثالث من القرن، يوجد عدد كاٍف من املتنورين، 
كن شعار ثورٍة حقيقية تُسقط الدين من السياسة متاًما.

جميل: الكثي من املثاليات، ال أعرف إذا كنت أستطيع تطبيقها عىل أرض الواقع.

فاتنة: تستحق املخاطرة.

جميل: أنت ال تتعلّمني.

فاتنة بدالل: علّمني أيها املعلم.

يبتسم جميل.

فاتنة: هل تريد أن آيت معك؟
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سام مار 

رواية فاتنة  

جميل: ال، اهتمي فقط بدراستك.

فاتنة: رمبا سألحق بك.

جميل: سرنى.

هناك يشء مشرتك بني فاتنة واملهلهل، كالهام يحبان متابعة الرسوم املتحركة القدمية. فبينام يستعد جميل التخاذ قراٍر 
حول عودته يف واليته القريبة، فاتنة وحيدٌة يف غرفتها يف عطلة نهاية األسبوع تتابع فلم »األسد امللك« القديم رغم 

أن مشاكلها القانونية انتهت، إال أن طعم الغدر ما زال ُمرًّا يف فمها. فاتنة تذرف دموًعا عىل مشهد استغالل »سكار« 
لعاطفة األب لقتل األسد الشجاع. سكار ميثل لها أبا صابر وقفزة األسد غي املحسوبة يف وجه قطيعٍ هائج إلنقاذ 

ابنه تذكّرها بقفزتها الجنونية لرؤية أمها. النهاية لقصتها مل تكن أفضل، ماتت أمها دون أن تراها. األمل يعترص قلبها، 
التعامل مع مشاعر الغدر صعٌب للغاية، خصوًصا إذا أىت الغدر من شخص قريب. لعل طرفة بن العبد عرّب عن ذلك 

ببالغة منقطعة النظي عندما قال:

وظلُم ذوي القرىب أشُد مضاضًة    عىل املرء من وقع الحسام املهنِد

ما ال تعرفه فاتنة هو أن الزير سامل املهلهل، صاحب القلب القايس هو أيًضا يذرف الدموع كلام شاهد قفزة امللك يف 
وجه قطيع املوت، كيف ينىس اللحظة التي التفت بها »مايكل الوحش« إىل الوراء ووقف وما يف املوت شٌك لواقٍف 
ليك ينقذه. املهلهل يف ذلك اليوم عرف أن اإلله إن ُوجد، ليس إلًها فاضاًل وال صالًحا وال أخالقيًا، كيف يقف أي كيان 

يف يده القدرة مكتوف األيدي أمام عمل بطويل ساٍم شجاع مثل عودة مايكل إلنقاذه ُمضحيًا بحياته؟ كيف مل يتدخل 
ويُكاىفء مايكل عىل بطولته بنهايٍة أفضل؟ 

حكمة الحياة تُعلّمنا أن نكفر بكل يشء سوى األمل
ألن اإلنسان يعيش عىل األمل.

 
الشاب الوسيم املهتم برشاقة جسمه »ستيف« يسكن بجوار فاتنة ويسلّم عليها كلام رآها كعادة األمريكيني. أحيانًا 

يتحدثان قلياًل، لكنه اليوم يتقدم منها ويتكلم معها.

ستيف: هل لديِك خطط مساء الغد؟
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سام مار 

رواية فاتنة  

فاتنة: ال فقط عيل مراجعة بعض األبحاث.

ستيف: هل يل أن آخذِك إىل العشاء؟

فاتنة: يف الحقيقة أنا مرتبطة بعالقة حاليًا.

ستيف: رجٌل محظوظ.

فاتنة: كيف عرفَت أنه رجل؟

يتلعثم ستيف...

تبتسم فاتنة: أنت محق هو رجل أنا أمزح فقط.

ستيف: أنِت جميلة جًدا وخفيفة دم، عىل أية حال إذا أحببِت من املمكن أن نخرج كأصدقاء.

فاتنة: شكرًا لعرضك لكن أعتذر.

ستيف: حسًنا، إذا احتجِت أي يشء أنا يف الخدمة.

فاتنة: شكرًا لك.

تدخل فاتنة إىل غرفتها، إىل اآلن هي مل تعتاد عىل أنها تعيش وحيدة. ترمتي عىل رسيرها بال مباالة، تفكر يف حياتها. 
منذ صغرها فاتنة مل تكن تريد حياًة تتلخص بجملٍة واحدة، معظم البرش ميكن تلخيص حياتهم بجملٍة واحدة، كلام 

قرُصت كلام اندثر ذكر ذلك الفرد برسعة أكرب، لو أن فاتنة استسلمت إلرادة والدها منذ الصغر لتلّخصت حياتها 
يف جملة: كربت وتزّوجت وأنجبت وربّت أوالدها وماتت. أما اآلن فجملة حياتها أصبحت أطول وهي بعد يف 

العرشينات. تبتسم فاتنة وتتمتم »يا لِك من فتاة مجنونة«. رمبا كل األشخاص الذين يعيشون وحدهم يتعلّمون الكالم 
مع أنفسهم.

 يتصل جميل يف تلك اللحظة فتسأله فاتنة من أول جملة: ملاذا يقولون أن من يتكلم مع نفسه مجنون؟
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سام مار 

رواية فاتنة  

جميل: ليس صحيًحا، لكن إذا أجبِت نفسك فذلك أمٌر مختلف.

فاتنة: مل أصل تلك املرحلة بعد.

جميل: ماذا تفعلني؟

فاتنة: أظن أن اإلجابة يف سؤايل األول.

جميل: هل كل يشء عىل ما يرام؟

فاتنة: أجل، مباذا تفكر؟

جميل: تعرفني، عرض والدي مسألة مصيية، ال أعرف إذا كنُت حًقا من النوع الذي يهتم إىل هذا الحد، رمبا إن 
اهتاممي ليس سوى سلوٍك مؤقت اكتسبته منك.

فاتنة: ال، ليس صحيًحا، لو مل يكن لديك بذرًة ملا منت يف قلبك اإلنسانية، قل يل، أمل تفعل شيئًا جيًدا يف حياتك قبيل؟ 
شيئًا بال مقابل؟

جميل: ال، كنُت أنانيًا، مل أعِط شيئًا إال إذا كان هناك مقابل.

فاتنة: حًقا؟ حتى وأنت صغي؟ هل منعك أهلك من ذلك؟

جميل: ال مل مينعني أحد، رمبا هناك مثال واحد، طفرة.

فاتنة: ما هو؟

جميل: يف أحد األيام كنت ذاهبًا مع أمي لزيارة صديقة لها تقيم يف قرٍص منفصل عىل الجانب اآلخر من العاصمة 
مام أجربنا عىل املرور بحي الرماد، رأيت يف ذلك اليوم طفاًل بثياٍب ممزقة وحالة يرىث لها، كانت أول مرة أرى الحزن 

والحاجة يف عيني انسان. أشفقُت عليه وأعطيته مرصويف.

فاتنة: أرأيت؟ األطفال عىل براءتهم يف العادة أنانيون خصوًصا مع األطفال اآلخرين. أنت تشعر باآلخرين لكنك تظن 
أن يف إظهار ذلك نوع من الضعف.
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سام مار 

رواية فاتنة  

جميل: أنِت متحيزة معي، كل حياة األنانية والتحكم ميحوها مثال واحد؟

فاتنة: إلثبات وجود يشء عليك أن تثبت وجوده مرة واحدة فقط.

جميل: اشتقت ملؤخرتك.

فاتنة: هذا النوع من األنانية مسموح.

جميل: مل أطلب إذنك لتسمحي يل.

فاتنة بنربة ساخرة: حسًنا رمبا لديك مشكلة يف حب التحكم.

جميل: هل لديك مشكلة يف ذلك؟

فاتنة: ال يا سيدي.

جميل: جيد، لقد وفرِت عىل مؤخرتك بعض الصفعات.

فاتنة: ال تتكلم هكذا إال إذا كنَت آتيًا يف عطلة نهاية األسبوع.

جميل: سأكون عندِك الليلة.

فاتنة: اليوم اإلثنني لدي مشاغل.

جميل: هذه مشكلتك، أراِك الليلة.

فاتنة: ال..

جميل: الثامنة مساء.

81



سام مار 

رواية فاتنة  

فاتنة: ال..

جميل: إىل اللقاء.

فاتنة: مجنون.

أحيانًا وبدون سبٍب واضح تعصف بسامل نوبات اكتئاب عميق. رغم أن أموره عىل خي ما يرام اآلن، فاملال متوفٌر 
ودليله إىل جانبه وهو عىل وشك السفر لبداية جديدة، إال أنه وجد نفسه يف حالة حزٍن شديد.

دليله: ما بك؟

املهلهل: عليِك أن تعريف يا دليله أنني شخٌص مضطرٌب جًدا يف أعامقي، وال يسكن يف قلبي سوى األمل.

دليله: وأنا قلبي املخفي محطٌم أكرث من رأيس الظاهر، لكن وجودك يجمع شظاياه.

املهلهل: لسُت من الذين يجيدون أحاديث الغرام.

دليله: احتضانك يل يكفي حتى لو مل تقل يل كلمة حٍب واحدة طوال العمر.

املهلهل: أغريب عن وجهي.

دليله: أمرك.

يلتقط املهلهل جرادة صغية ويلقيها إىل رسعوفه الجائع، أجل، مل يبَق سوى رسعوف واحد التهم بقية الرساعيف 
مع الوقت، ساّمه سامل »جمجوم«. تسقط الجرادة خلفه فيلتفت جمجموم إليها، فالرساعيف قادرة عىل إدارة رأسها 

بشكٍل كامل. يرضب جمجموم الجرادة ويقضم رأسها، يبتسم سامل أخيًا.

تعود دليله وهي ترتعد، فهي تعرف أن الغباء نفسه أذىك من إزعاج املهلهل وهو يف ذلك املزاج. دليله استطاعت أن 
. تتعلم التعايش مع شخصية املهلهل عن قرب وأن تكسبه إىل صّفها، وذلك ليس باليشء الهنيِّ

دليله: آسفة لكن عيل املرور إىل املطبخ.
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سامل: حسًنا.

دليله: تبدو أفضل.

سامل: أجل، عندما نسافر سنشرتي لك حيوانًا أليًفا، ماذا تريدينه أن يكون؟

دليله: قطة صغية، دامئًا أردت قطة.

سامل: حسًنا، عليك بتذكيي عندما نصل.

دليله: سأفعل.

متر دليله إىل املطبخ وتبدأ بتحضي الغداء، لو مل تخف أن يغضب سامل ألن الغداء تأّخر ملا خاطرت بإزعاجه. لو ُوجد 
هناك كتاٌب مطبوع للتعامل مع سامل، لكانت دليله هي املؤلفة بال شك.

يف بيت يوسف
أبو صابر: خطرت يل فكرة ليلة أمس.

يوسف: ما هي؟

أبو صابر: مبجرد سفر فاتنة انترش خرب طالق جميل من سمراء البحر. نستطيع استعامل ذلك كأساس إلعادة فتح 
القضية.

يوسف: لكنها خارج البالد وال أظن أنك ستستطيع استدراجها هذه املرة.

أبو صابر: ما بك يا يوسف أين ذكاؤك؟ أليست بعثتها مبنية عىل اتفاق حكومي؟ سوف يعاد تجميد بعثتها يف الحال.

يوسف: البعثة ليست مشكلة لديها جميل ليرصف عليها.

أبو صابر: لكنها تَعترب االعتامد الكيل عليه شيئًا ضد مبادئها. قد تخرس دراستها بسبب عنادها.
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يوسف: وما الفائدة؟

أبو صابر: رفعَت ضغطي يا رجل! أنَت معي أم معها؟ 

يوسف: ما أقوله هو أن فاتنة مرشوٌع فاشل ال ميكن االستفادة منها فهي لن تتزوج بإرادتك.

أبو صابر: أريد كرس كربيائها عىل األقل.

يوسف: لقد فعلَت عندما سجنتها.

أبو صابر: ال لقد خرجت من السجن مرفوعة الرأس واستجمعت قوتها وكأن شيئًا مل يكن، هل أنت محامي دفاع عنها 
اآلن؟

يوسف: عىل ماذا سأحصل إذا نجحنا يف تجميد بعثتها؟

أبو صابر: ذلك الولد املدلل يحبها، إذا جّمدنا البعثة ميكننا عندها ابتزازه إلعادتها. هو يحبها وسيقبل خصوًصا إذا مل 
توافق عىل أخذ املال منه مبارشة. سنطالبه مبليون دوالر لسحب القضية.

يوسف: سوف تقبل مبساعدته.

أبو صابر: مبجرد تجميد بعثتها سأرسل لها مستهزئًا. مثاًل ميكنني القول »العاهرة التي يرصف عليها أي رجل« مام 
سيزيد عنادها. أنا أذىك منها بكثي!

يوسف: نستطيع أن نحاول عىل األقل.

أبو صابر: سننجح بإذن الله!

بعد أيام يتصل راندي بفاتنة ويخربها أن والدها أعاد فتح القضية إال أن املحامي جالل سيتوىل الدفاع عنها غيابيًا.
فاتنة تتصل بجميل والدكتور أسعد وتشبك املكاملتني وتخربهام.

جميل: هديئ من روعك، هو شخٌص تافٌه ليس لديه يشء يف الحياة سوى تدبي املكائد لك.
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فاتنة: مللُت منه ومن أعامله، إىل متى!

الدكتور أسعد: ال عليك لن يستطيعوا جلبك من هنا، ال أعرف هدفه سوى أنه رمبا يحاول ابتزاز بعض املال من جميل.

فاتنة: ال أظن ذلك، رمبا هذا ما يحاول الخنزير األصغر يوسف فعله، أما الخنزير األكرب فهو معني بإخضاعي فقط. أنا 
أعرفهم جيًدا. يالُه من أحمق، إذا كنُت مل أخضع له وأنا محطمة متاًما يف السجن فكيف أخضع اآلن؟

جميل: يبدو أنه يعيش يف األوهام.

الدكتور أسعد: يف النهاية الرجل ُمقعد وأيامه معدودة و...

فاتنة: لألسف ال أشعر تجاهه بأي نوٍع من الشفقة. مل أتخيل نفيس قاسيًة هكذا من قبل.

جميل: متى الجلسة التي سيقرر فيها فتح القضية من عدمه؟

فاتنة: األسبوع القادم.

جميل: أنتام مدعّوان يف اليوم التايل بعد الجلسة لرحلٍة بحريٍة يف الكاريبي مّدتها 4 أيام.

فاتنة: ال يا جميل إذا أعيد فتح القضية سأكون مبزاٍج يسء جًدا.

جميل: ستكونني بخي، سأقوم بالحجز.

الدكتور أسعد: ال أعرف إن كنت سأحصل عىل إجازة بهذه الرسعة.

جميل: اإلثنني عطلة رسمية فقط عليك أن تحصل عىل يوٍم إضايف واحد إلعطائنا الوقت للتحضي وللطيان إىل فلوريدا 
حيث تبحر الرحلة. 

الدكتور أسعد: سأحاول.

جميل: اتفقنا.
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فاتنة: روح املغامرة تزداد عندك مع األيام يا سيدي الرئيس.

جميل: ال تناديني هكذا.

فاتنة: حسًنا أيها الزعيم.

جميل: وال هكذا.

فاتنة: كام تأمر أيها القائد.

الدكتور أسعد: تصبحان عىل خي.

جميل: وأنا أيًضا ذاهب.

فاتنة: أنتام مماّلن!

الحًقا يف تلك الليلة تصل لفاتنة رسالة مشفرة من جميل، عندما تفتحها تبدأ الطابعة الثالثية األبعاد بالعمل، والنتيجة 
وردة حمراء مغروسة يف سفينة قراصنة مكتوب عليها »إىل الكاريبي أيتها الجميلة«.

يف البالد
دليله: ما رأيك أن أطلب من فاتنة مساعدتنا يف البداية بدل أن نذهب دون أي تخطيط؟

املهلهل: العامل صار صغيًا وكل يشء ميكن تعلّمه، لدينا مال، ال نحتاج أحًدا.

دليله: لكنك قّدمَت لها خدمة كبية وال أظنها ستاُمنع يف استقبالنا.

املهلهل: ال أحب االجتامعيات إال إذا اضطررت لها، تعرفني ذلك.

دليله: مل أسألك عن ذلك من قبل، ملاذا؟

املهلهل: منذ اليوم الذي مات فيه مايكل، أشعر أن شيئًا يرافقني.
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دليله: ماذا تقصد؟

املهلهل: أمل تالحظي شيئًا غريبًا؟ مع كل األخطار التي واجهتُها ما أزال حيًا، أعدايئ ينتهون نهاية مأساوية، ولكن أيًضا 
القريبون مني يتأّذون. لذلك كلام قّل عددهم كلام كان أفضل. أنِت تأّذيِت بسببي كثيًا.

دليله: كل هذا قدر، وأنت من تُنهي أعداءك بيدك.

املهلهل: ال، قلت لك أن شيئًا يرافقني، شيئًا مظلاًم وبارًدا ال وجه له.

دليله: رمبا مالك.

املهلهل: إذا كان كذلك، فهو بال شك مالك املوت.

يتبـــع يف العدد القادم...
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