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كلمة حترير اجمللة
املتطرفون  بالطائرات،  األبنية  يفجرون  املسلمون  املتطرفون 
املسيحيون يقتلون أطباء اإلجهاض، املتطرفون امللحدون يؤلفون 

الكتب˝ _ هيمانت ميهتا
هل امللحد شجاع؟ تكمن شجاعة امللحد في مترده على مجتمعه 
منها  يتهرب  التي  لألسئلة  مواجهته  في  املعتقد،  حيث  من 
بالنتائج مهما كانت، في  غيره، في بحثه عن احلقيقة وقبوله 
جترده من العواطف الدينية التي قد تؤثر على نظرته املوضوعية 
لكل شيء، لكن من جهة أخرى فامللحد ليس مستعداً حالياً 
أغلب  حال  وهذا  احلقيقية  هويته  وإظهار  نفسه  عن  لإلفصاح 
يناقض الشجاعة؟  ترى؟ هل هذا  يا  العرب، مالسبب  امللحدين 
اإلجابة ليست سهلة، فالكثرة تغلب الشجاعة و التهور ليس 
شجاعة والنتيجة كارثية، فامللحد ليس مستعدا أن يعلن عن 
أن يفقد  نفسه في بالد تسودها ثقافة القتل، وليس مستعداً 
حياته الوحيدة على يد أحد املتطرفني قد يكون سمع بالصدفة 

فتوى تهدر دم اخملالفني!
هل املؤمن شجاع؟ تكمن أكبر شجاعة للمؤمن في إقباله على 
دينه،  سبيل  في  يجاهد  أو  نفسه  يفجر  كأن  خوف،  دون  املوت 
طمعاً في اجلنة وحورها وخمرها ولبنها وعسلها، هذه شجاعة 
على  ولكن  أخرى،  أحكام  أي  من  مجردة  بعني  لها  نظرنا  إن 
الطرف اآلخر أليس من التهور أن تضحي بحياتك ألجل غيبيات 
أسطورية مبهمة؟ أليس من األنانية أن تهدر حياة غيرك فقط 

كي تنعم أنت باحلياة األبدية؟  فكر قليال!.
بوجود  اإلقتناع  عدم  سوى  الشيء  امللحدين؟  يجمع  مالذي 
ونظرتهم  بيئاتهم  و  ثقافاتهم  في  متنوعني  فامللحدين  إله، 

الشخصية لألمور.
مالذي يجمع املؤمنني؟ إميانهم بوجود إله، ولكن عن أي مؤمنني 
نتحدث وعن أي إله ؟ حتى هذه النقطة البسيطة هم مختلفني 

فيها حقيقة.
مالذي يجمعنا؟ ملحدين ومؤمنني؟ كعرب جتمعنا اللغة نتشارك 
األرض و احلياة اليومية، وكبشر جتمعنا اإلنسانية التي هي أكبر 
األفكار  ونتبادل  نتحاور  كيف  لنتعلم  قومية،  وأي  دين  أي  من 
انسان.  حياة  من  أغلى  شيء  فال  كان  مهما  اإلختالف،  ونتقبل 
لنتعلم كيف ننظر لألمور من وجهة نظر من يخالفنا الرأي، أن 
نضع أنفسنا مكانه، هكذا فقط سنفهم أن اإلختالف ال يهددنا 

بل يثري حياتنا ويلّونها، وأن ال خطر حقيقي سوى التطرف.

الفناء مًعا كأغبياء˝ أو  أن نتعلم العيش مًعا كإخوة،  ˝علينا 
مارتن لوثر كينغ.

Gaia Athiest رئيسة التحرير
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دليل اإللحاد 

والالأدرية يف الرد 

عىل أصحاب الحجة 

السببية 

Jordani Agnosto
- السببية، العلة األوىل، املحرك الذي مل يحركه أحد ..... كلها أسامء مختلفة لنفس الحجة القائلة بكل بساطة )صيغ 

له سبب، سلسلة  بالتايل  موجود  الكون  لكل موجود سبب،   ˝ ييل  مبا  واحد(  الجوهر  لكن  مختلفة  بأشكال  متعددة 

األسباب ال ميكن أن متتد إىل ما ال نهاية و يجب أن تتوقف عند سبب ما، ذلك السبب هو الله˝، طبعا هذه الحجة من 

أقدم الحجج املعروفه إلثبات )كام يهيأ لدارسيها( وجود الله ابتدأت من أرسطو وأفالطون وانتهت إلينا اليوم وهي ما 

زالت تردد عىل لسان أهل النقل والنسخ من الالهوتيني واملؤلهة مصحوبة ببعض من العنجهية القامئة عىل وهم أنها 

ال ميكن تفنيدها، حيث أنك ما إن تعرتض عىل مبدأ السببية يقوم محاورك بسؤالك ˝ملاذا تعرتض عليه؟˝، وما إن ترشح 

أسباب اعرتاضك تكون ناقضت نفسك  ونقضت حجتك بيدك )حركة حلوة لكن مو إثبات ألي يشء ألنها مجرد خدعة 

كالمية فقط وسيتضح لنا هذا يف ما سوف يأيت من الرشح(، ببساطة سوف يعتمد تفنيدنا لهذه الحجة اليوم عىل 3 

محاور رئيسية : السببية ال تتطلب الحيوية، القياس الفاسد واملصادرة عىل املطلوب، واملحاججة بالجهل 

)الحظ عزيزي القارىء أن املصادرة عىل املطلوب واالحتجاج بالجهل هام دامئا عامد الحجج األلوهية(. 
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Jordani Agnosto

دليل اإللحاد والالأدرية يف الرد 
عىل أصحاب الحجة السببية 

-أوالً- العلية ال تتطلب الحيوية ....... 

عندما ابتكر اإلنسان هذه الحجة هو مل يكن مهتام بالفلسفه فحسب بل مهتام بالطبيعة والفلك أيضا )رغم أنه طلع 

غلطان يف كل ما قاله عن الطبيعة والفلك لكن ما علينا(، و لقد أقام مبدأ السببية عىل أن كل ما هو موجود له سبب، 

البيت له بناء والكريس له نجار، والرجل له أبوين، البيت صنع بهدف السكنى، والكريس للجلوس والرجل ُولد ألن أبوه 

عمل ليلة حلوة بهدف إنجاب من يحمل إسمه ويساعده )أو بدون هدف و الرجل جاء غلطة هههههه(، و عىل هذا 

األساس افرتض اإلنسان أن الشجر و البحار واألنهار والجبال لها صانع، ألنه مل يَر حوله أي يشء بدون سبب عاقل وحّي، 

بالتايل عندما بنى فرضية وجود محرك أويل افرتضه عاقالً وحياً بطريقة أو بأخرى .  ولكن اليوم بعلمنا املتوافر بني أيدينا 

حيث أن الطفل يف اإلعدادية يعلم عن الفيزياء أكرث من نيوتن )وخارج العامل العريب بعض الصفوف املتقدمة يعلمون 

عن العامل أكرث من آينشتاين نفسه( نعلم أن األسباب واملسببات هي يف الغالب غري عاقلة وغري حية، ونعلم أيضا أن 

املوجودات التي تتطلب سبباً عاقالً أو حياً هي مرتبطة بعامل البرش املبارش و الدائرة الضيقة حولهم فقط، ولكن مثالً 

املطر ال يحتاج ملن يسوقه أو ينزله أو يحركه فقط ألننا تعلمنا عن الضغط الجوي، النبات كذلك ليس بالرضورة أن يكون 

له ُمزارع أو حارس أو مشتل،  بل طريقة تلقيح وتكاثر معظم النباتات )خصوصا تلك التي هي خارج املحيط البرشي( 

ال تتطلب تدخالً عاقالً يف املوضوع، كام نالحظ أن السببية التي يتخفى ورائها املؤمن بحجته هذه إمنا هي علة عاقلة 

أو سبب عاقل وحّي، و لكن يتم التكتم عىل عقل وحيوية السبب يف حجتهم إلعطائهم مرونة يف النقاش يف املجتمع 

املتعلم واملثقف و أيضا للسامح لهم مبامرسة هواياتهم بالقفز املنطقي الطويل. و إن كنا سوف نبني افرتاضاتنا عن ما 

قبل الكون بناء فقط عىل ما حولنا عىل االرض، فاألوىل و اآلمن و األصح منطقيا أن نقول بأن السبب األول هو يف األغلب 

مادي ومجرد سبب العاقل وال غايئ.

A.A.M
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- ثانياً- القياس الفاسد واملصادرة عىل املطلوب ...... 

تخيل أنك تعيش عىل قطرة زيت داخل محرك 12 أسطوانة كبري جداً، تخيل أنك تعلمت  وتجولت بنظرك داخل هذا 

املحرك، البد أن تستنج أن لهذا املحرك سبباً عاقالً غائياً، وكذلك هو كوننا مثل ذلك املحرك الكبري الذي البد له من سبب 

وصانع .......... هذه صيغة أخرى من حجة السبب األول، ولو أنها للوهلة األوىل توحي أنها محاججة بالنظم، ولكن  كل 

هذا املثال هو لتوضيح رضورة وجود علة عاقلة غائيه قبل الكون، بحيث تتم املصادرة عىل املطلوب بافرتاض التصميم 

)بالتايل تلقائيا افرتاض مصمم عاقل( الستنتاج وجود مصمم عاقل، ولكن لندع موضوع املغالطة املنطقية قليالً ونحلل 

التشبيه ونفرق بني املحرك والكون، فاملحرك نعلم متاماً مام يتكون  وكيف يتكون، فهو يتكون من قطع موجودة مسبقاً 

و مركبة ومصممة بطريقة معينة ويتم القياس واملفاضلة بني التصاميم ألننا نستطيع مقارنته مع غريه من املحركات 

ونفرق بينه وبني كومة من الحديد، ولكن لو جاء شخص مل يرى محركاً من قبل فهو لن يعلم ماهيته بل سوف يظنه 

قطعة من الحديد إال عندما يدرس عنه و يعلم أن هذا هو شكل من أشكال املحركات، أما الكون يفرتض املؤمن أنه 

تكون من العدم التام )مش قطع موجودة قبله( ويفرتض أنه مصمم وبدقه أيضا )وأحسن كون ممكن يكون ألن الله 

أحسن الخالقني كامن( بدون أن يكون لديه أي فكرة عن أكوان أخرى للمقارنة أو حتى للتفريق بني الكون املصمم 

والكون العشوايئ وال حتى ميلك للكون هذا هدفاً واضحاً يوحي بوجود تصميم وغائية من ورائه. .

Jordani Agnosto

دليل اإللحاد والالأدرية يف الرد 
عىل أصحاب الحجة السببية 

A.A.M
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-  ثالثاً- املحاججة بالجهل .....

إن اإلنسان  بطبعه يبحث عن األمناط، هكذا تطورنا وهي طباع مسجلة تصدر عنا، وأيضا من املعروف أننا نحب تفسري 

كل يشء ونفّضل امتالكنا إلجابة خاطئة أو غري مؤكدة عىل أن ال منلك أي  إجابة، وأظن أنه من هذا املنطلق و عند 

مالحظتنا لرضورة وجود سبب لكل حادث وأن هذا السبب فيام ظهر حولنا عىل األرض ويف الطبيعة املحيطة بنا هو دامئا 

سابق للحادث قفز اإلنسان منطقيا )كعادته( إىل تعميم هذا النمط عىل كل يشء داخل و خارج كونه 

)طبعا لن ننىس التذكري أن الكون عىل زمن األديان مل يكن أكرث من أرض وسامء فوقها مرصعة مبصابيح(، ولكن اإلنسان 

تجاهل )كعادته( الحاجة للدليل والربهان الفعيل عىل  السلسلة السببية التي افرتضها وعىل ما بناه عليها )طبعا الحجة 

السببية الكل بيبني عليها اليل بيحالله من اآللهة، النها تدخل يف فراغ يتسع لكل اآللهة عىل وجه األرض، وأيضاً الربوبية 

والقائلون بوحدة الوجود وخالفهم(، فاإلنسان افرتض أن السلسلة التي بناها عىل مالحظات عام حوله متتد بثبات حتى 

بعد ما ظهر لنا من فوىض يف ميكانيكا الكم )هناك من يقولون الكثري من الكالم حول أسبقية الحادث للسبب ولكن 

نبقى يف النظرة الكالسيكية حتى ال يتشعب بنا الكالم وألن الحجة ساقطة بدون الحاجة ألي خروج عن املنطق والنظرة 

الكالسيكية( وإىل ما بعد االنفجار الكبري، وافرتض أيضا أن هناك نهاية إىل املاالنهاية بدون دليل )وعكس املنطق الريايض 

أيضا(، وافرتض  أن معرفته ال تقترص عىل معرفة ماهية تلك النهاية بل معرفة رغباتها و أوامرها.

Jordani Agnosto

دليل اإللحاد والالأدرية يف الرد 
عىل أصحاب الحجة السببية 

A.A.M
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 كل ما سبق من افرتاضات أتت بدون أي دليل إال عدم امتالك أي أحد دليل عكسها، فقط كلام تم تفنيد أو مىلء فراغ 

ذهب املؤمن إىل الفراغ الذي يليه ليعود إىل سلسلته الحبيبة وينأى بها عن أيادي العلم البغيضة، ولكن السؤال سوف 

يالزمه حتى لو اختبأ داخل ثقب أسود، )كيف عرفت؟؟؟!!!( أنا ال أعرف و ال أملك طريقة للمعرفة حالياً، كيف عرفت 

أنت؟؟!! عندها فقط يظهر لك هشاشة الحجة كلها،عندما يبدأ املؤمن يدخل ويخرج من املنطق ويغالط ويدور يف 

حلقات مفرغة من املغالطات املنطقية و تجد نفسك ال تفعل أكرث من أن تعد له أخطائه ... إنه ملن املحزن فعالً أن 

العرب ال يعرفون أن االحتجاج بالجهل هو حجة الجاهل . 

-و يف الختام : ال يسعني أكرث من التلخيص ملا سبق بحيث أقول أن تفنيد الحجة السببية يأيت بالخطوات التالية :

1-ألزم خصمك بتحديد نوع السبب الذي يبحث عنه، فهو ال يستطيع القول مثال ˝سبب˝ ويسكت،  بل يجب عليه 

تحديد إن كان سبباً عاقالً أم مجرد سبب مثل الضغط الجوي للمطر . 

2- أثبت أن السالسل السببية ال تتطلب تصميامً أو أي نوع من الحياة أو العقل خارج محيط اإلنسان الضيق . 

3- انتبه لبداية املغالطات املنطقية يف هذه املرحلة )املصادرة عىل املطلوب هي األوىل و األكرث شيوعا( و يستحسن 

دراستها، وال تقبل أي مثال عىل عاّلته ألن املؤمن ال يفهم معنى تقبل املثال عىل ّعالته بل سوف يعتقد محاورك 

والقارئ أنك ترتاجع عن كالم  وافقت عليه. وال تنخدع بوهم التصميم أو النظم .

4- أطلب دليالً إيجابيا عن مصدر معرفة الخصم وانتبه لالحتجاج بالجهل ووضح له مغالطته هذه وال تخجل من 

اإلقرار بعدم املعرفة، ال يعني كونك ملحداً أن تكون أبو العريف أو أن تقع يف مغالطة األديان بافرتاض أنك يجب أن 

تعرف كل يشء . 

5- ال تسمح ملحاورك بالخروج عن النقطة أو التحول عن الحجة السببية ألنها ببساطة عندما يستخدمها املؤمن تكون 

هي موطن الفشل يف كل حواره معك .

و أمتنى أن ال أكون أطلت عليكم الكالم وأشكر لكم حسن متابعتكم .

Jordani Agnosto

دليل اإللحاد والالأدرية يف الرد 
عىل أصحاب الحجة السببية 
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الجنس والعار يف 

اإلسالم: ما دخل 

فرج املسلمة 

برشف املسلم؟

Leo Atheo

Weeping Nude, Edvard Munch, 1913, The Munch Museum, Oslo.
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Leo Atheo

الجنس والعار يف اإلسالم: ما دخل 
فرج املسلمة برشف املسلم؟

تطالعنا وسائل اإلعالم بني الفينة واألخرى بنوع فريد من الجرائم يختص بها املسلمون دون غريهم. وأنا ال أعني هنا 

اإلنتحار بواسطة الحزام الناسف وهي جرمية أخرى ابتدعها أتباع دين محمد القريش. أنا هنا أتحدث عن ما يسمى 

˝جرائم الرشف˝. القارئ املسلم لن يستغرب من هذا املفهوم املقلوب ألن حياته مقلوبة أصال و مفاهيمه ملخبطة منذ 

الوالدة. من سيستغرب هو اإلنسان املتحرض من غري املسلمني إذ كيف تكون جرمية رشيفة أو مرتبطة بالرشف؟ هذه 

التسمية تشبه يشء مثل ˝اللص الظريف˝ وهي شخصية خيالية من األفالم السينامئية أو ˝البلطجي املتسامح˝ وهي 

تسمية ألّفتها للتو. لكن يف اإلسالم هذه املفاهيم الغريبة والغري منسجمة داخلياً ليست خيالية بل أمر مألوف ومقبول 

كذلك.

ما هي جرمية الرشف؟

جرمية الرشف هي قيام رجل مسلم أو أكرث بقتل امرأة مسلمة أو أكرث من محارمه. يعني أن يقتل أخ أخته أو أب ابنته 

أو عم ابنة أخيه وهكذا وهذه خاصية مهمة وسأبني ملاذا الحقاً. و يجب علينا يف هذا املقام أن منيز بني ˝جرمية الرشف˝ 

العاطفة تحدث بني شخصني  العاطفة˝ ألنهام متشابهتان شكالً لكنهام مختلفتان كليا يف املضمون. جرمية  و ˝جرمية 

ليس بينهم ارتباط جيني، مبعنى القاتل واملقتول ليسوا محارم باملعنى اإلسالمي. كام أن هذه الجرمية تحدث عند غري 

املسلمني أكرث من املسلمني الذين اختصوا  بالنوع األول.

جرمية العاطفة تحدث عندما يعتقد شخص أن رشيكه العاطفي يخونه أو ناوي أن يهجره. دافع الجرمية عاطفي بحت 

وغالباً يحدث يف لحظة غضب وبدون تخطيط مسبق لكن ليس بالرضورة. املثال الكالسييك هو الرجل الذي يعود إىل 

البيت مبكراً من العمل ليجد زوجته يف الفراش مع جاره فيخرج املسدس من الدرج و يخلّص عىل اإلثنني يف لحظة فقد 

فيها أعصابه. بعض الدول تعطي عقوبة مخففة للقاتل يف هذه الحالة بسبب عامل ˝فقدان العقل املؤقت˝.

A.A.M
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جرمية الرشف كائن مختلف متاماً. وجه التشابه الوحيد بينها وجرمية العاطفة هو القتل أما الباقي فمختلف من الدافع 

إىل هوية القاتل واملقتول إىل الرتصد. اإلختالف األول كام قلت هو أن جرمية الرشف تحدث بني محارم وليس أزواج. 

أما اإلختالف الثاين هو أن الضحية دامئا امرأة والقاتل دامئا رجل. ثالثاً جرمية الرشف ال تحدث يف لحظة غضب بل هي 

مخطط لها مع سبق اإلرصار والرتصد. رابعاً دافع الجرمية ليس الغرية أو الخوف من فقدان الحبيب بل هو الخوف 

من فقدان رشف العائلة أو العشرية يف نظر املجتمع اإلسالمي. لكن ملاذا يختص املسلمون بهذا النوع من الجرائم دون 

غريهم؟ هذا يأخذنا إىل مفهوم العار.

مفهوم العار يف اإلسالم

يف العقلية اإلسالمية العار هو نقيض الرشف والذي تعكسه سلوكيات وسامت مثل الرجولة، احرتام الكبري يف السن )من 

نفس الفئة اإلجتامعية فقط أما إذا كان عامل بنغايل فابصق عليه يوميا ولن يترضر رشفك( والسلوك الجنيس )بالنسبة 

للنساء فقط، أما الرجال فبإمكانهم معارشة البغال ولن يحدث يشء لرشفهم(. واألخري هو مربط الفرس يف موضوعنا هنا 

لكن أواًل أود أن أبني خاصية مهمة جدا بالنسبة ملفهوم العار. العار قد ينتج من سلوك فرد واحد لكن انعكاس سلوكه يعود 

عىل جميع أفراد الجامعة التي ينتمي إليها الفرد. طبعا هذا انعكاس واضح للحياة القبلية التي ولد فيها دين محمد وأنا 

Leo Atheo

الجنس والعار يف اإلسالم: ما دخل 
فرج املسلمة برشف املسلم؟

باملناسبة عندما أشري إىل العار 

يف اإلسالم أو العار يف املجتمع 

اإلثنني  بني  أميز  فال  القبيل 

العبادة  ما عدا طقوس  ألنه 

هي  اإلسالمية  القيم  فإن 

فرق.  ال  القبلية  القيم  ذاتها 

القيم  قنن  اإلسالمي  الدين 

شكل  عىل  وجعلها  القبلية 

مكتوبة  وترشيعات  نصوص 

السابق  يف  كانت  بينام 

عليها  متفاهم  و  ضمنية 

بني القبائل دون الحاجة إىل 

تدوينها.

A.A.M
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ملاذا تحدث جرائم الرشف يف مناطق جغرافية معينة دون غريها؟

ال أملك إحصائيات محددة لكن الغالبية العظمى من جرائم الرشف تحدث يف أماكن مدنية يقطنها مسلمني. أقول أماكن 

مدنية ألميزها عن البادية أو القرى النائية. عندما تطالع التقارير اإلعالمية او مواقع حقوق املرأة تجد أن هذه الجرائم 

تحدث يف أماكن مثل مدن باكستان و األردن ويف مدن أوروبية تقطنها جاليات مسلمة من تركيا و أفغانستان و غريها. 

ملاذا؟ ما الذي يجمع بني هذه املواقع و الذي يجعلها أماكن خصبة إلنتشار جرائم الرشف اإلسالمية؟

السمة الواضحة طبعا أن الضالعني يف الجرمية مسلمني، ماذا بعد؟ مسلمون يعيشون يف املدن. همم، هل نرى منط هنا؟ 

اإلسالم دين ناتج من ومصمم لحياة قبلية وليس حياة مدنية لذلك تظهر املشاكل اإلجتامعية عندما يعيش املسلمون يف 

املدن. اإلسالم مع عقوباته الوحشية و تقاليده الهمجية يفرتض أن متبعيه همج يعيشون يف الصحراء، وعليه فإن هؤالء ال 

ينفع معهم اال رادع وحيش مثل الجلد والرجم وقطع األيدي لضبط سلوكهم. عندما يعيش مسلم يف بيئة مدنية ال توجد 

فيها هذه العقوبات الوحشية يبدأ بالترصف كإنسان مدين فتقوم الفتاة فاطمة من مذهب سني بالوقوع يف حب ابن 

جريانهم كريشنا من مذهب صاد و يترصفون حسب معايري املجتمع الذي نشؤوا فيه ولنقل بريطانيا. وهنا تبدأ املشاكل 

مع أرسة فاطمة املسلمة والتي تنتهي بقتلها ألن أخاها ذو الفقار رآها تقبل جارهم الكافر كريشنا رام قبل يومني.

Leo Atheo

الجنس والعار يف اإلسالم: ما دخل 
فرج املسلمة برشف املسلم؟

يف الدول العربية تحدث مشكلة مشابهة عندما يقطن أهل البادية املدن وخصوصا عندما يعيشون يف أماكن فيها ناس 

من جميع ألوان الطيف ويزيد الطني بله إذا كانوا قاطنني شقق سكنية حيث املسافات بني الجريان قصرية جدا و ليس 

كام تعودوا يف البادية حيث مساحات شاسعة تفصل بني العشائر وجميع جريانك هم من عشريتك و ليسوا غرباء. عندما 

تعيش املرأة املسلمة يف البادية اإلحتامل ضعيف أن ترتكب جرمية رشف ألنها سرتتكبها مع من، ابن عمها؟ هو لن يقبل 

ألن الطعن يف رشف ابنة عمه هو طعن يف رشفه. و هكذا، ال تحدث جرائم رشف ألن ظروفها غري موجودة.

A.A.M
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لكن ملاذا فرج املرأة مرتبط برشف الرجل؟

سؤال وجيه. الكيانات القبلية قامئة عىل رابط الدم والذي يحدد رابط الدم هو امليالد و امليالد مرتبط بفرج املرأة. ال 

زلت غري واضح؟ ال بأس. بقاء القبيلة يعتمد عىل قوة األوارص بني أفرادها الذي يجمع بينهم رابط الدم. لوال رابط الدم 

لتفككت العالقات بني األفراد مام يعني اختفاء القبيلة كنظام اجتامعي. لذلك من املهم الحفاظ عىل نقاء الدم و بقائه 

يف القبيلة وعدم دخول دماء غرباء ألن ذلك سوف يفكك رابط الدم. دخول دماء غريبة و اختالطها بدماء القبيلة هي 

مبثابة تهديد لألمن القومي مبفاهيم اليوم والسبيل الوحيد لحاميته هو حراسة فرج املرأة والتأكد من عدم ˝دخول˝ 

جينات غريبة فيه. الرشف هو مبثابة ˝الروح الوطنية˝ التي تحفز الرجل للدفاع عن وطنه املمثل بفرج امرأته و ليس 

أرضه ألن القبائل الرحل ال يوجد لديهم مفهوم اإلرتباط باألرض. إذن الوطن هو الرحم منبع رجال القبيلة.

يف نظام مدين، الدولة و مؤسساتها هي من يحمي كيان الوطن واملرتبط باألرض إذ ال يوجد دولة بدون أرض. يف هذه 

الحالة ال يوجد معنى اسرتاتيجي لرابط االدم لذلك تجد أن أسامء العوائل و القبائل ال تعني شيئاً يف مدن مثل تورونتو 

أو ستوكهومل بينام تعني الكثري يف ˝جالل آباد˝ حيث يقع نصف قبيلة الباشتون عىل الجانب الباكستاين والنصف اآلخر 

عىل الجانب األفغانستاين وكالهام يدين بالوالء للباشتون وليس لباكستان أو أفغانستان. هل تعتقد أن اختيار القائد 

املسلم أسامة بن الدن لهذه املنطقة كان صدفة؟

Leo Atheo

الجنس والعار يف اإلسالم: ما دخل 
فرج املسلمة برشف املسلم؟

A.A.M
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هل ترشيعات اإلسالم الوحشية صالحة لكل مكان و زمان؟

إذن الدين اإلسالمي سوف يعمل بكل سالسة يف مجتمع قبيل صحراوي فلن يرجم أحد ألنه لن ميارس الجنس شخص 

مع ابنة عمه املتزوجة من أخيه. طبعا، كل يشء جائز لكنه لن يكون حدث يومي بالتأكيد. وحتى و إن حدث فإنه يف 

الغالب سيقابل بالكتامن ألنه أهون من الفضيحة حتى وإن كان هناك عقوبة رجم إذ ما قيمة الرجم بعد أن أصبحت 

فضيحة القبيلة بجالجل؟ هذا يفرس عدم انتشارعقوبة الرجم عند قبائل العربان.

عندما تأخذ ترشيعات اإلسالم الوحشية وتطبقها يف بيئة مخالفة متاما لبيئة اإلسالم البدوية تبدأ املشاكل. بشكل عام، 

البيئة املدنية تحتوي عىل توزيع سكاين مبني عىل القدرة املادية وليس عىل اإلنتامء القبيل، فالفقراء يسكنون يف مناطق 

واألغنياء يف مناطق أخرى. هؤالء الفقراء ليسوا بالرضورة قبليون فهم خليط من انتامئات مختلفة يجمع بينها الفقر 

وليس الدم. لسكب الوقود عىل الخشب، يعيش هؤالء يف أماكن متقاربة جدا. و مبا أن رابط اإلنتامء القبيل غري موجود 

كرادع، فام الذي مينع نبيل من الجبل من الوقوع يف حب ابنة جريانهم الجميلة وضحة من عشرية بن منقاش؟ الجواب 

ال يش. فال ابن عم يحرسها واألب موجود يف العمل واألم مشغولة يف الطبخ واألخ يف الجامعة وقانون الدولة ال يجرم 

الوقوع يف الحب. فيأيت اليوم الذي يرى األخ أخته وهي ممسكة بيد نبيل و يبلغ والده و تبدأ املشاكل التي تنتهي 

بتطبيق الرشيعة اإلسالمية الغراء باليد تيمنا بقول املصطفى صلعم: ˝من رأى  منكم منكرا فليغريه بيده˝ وستني طز يف 

قوانني الدولة.

هل دفن العلم، االله!هل دفن العلم، االله!
مناظره بين الروفيسور ريتشارد دوكنز و البروفيسور جون لينكس

قريبا كتاب سمير سامي ....
هل دفن العلم اهلل

مناظرة ما بين البروفيسور 
ريتشارد دوكنز و البروفيسور جون لينكس مع تقديم  

شرح و دراسة للمناظرة

تقدم كحلقات في مجلة الملحدين العرب 
إبتدأ من العدد الثالث

Leo Atheo

الجنس والعار يف اإلسالم: ما دخل 
فرج املسلمة برشف املسلم؟
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facebook group :https://www.facebook.com/groups/358777197583418

Blog :   https://www.aamagazine.blogspot.com
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?
أسئلة جريئة هي حلقة تواصل بيننا وبني القارئ ومن ميتلك أسئلة بأمكانُه أرسالها مبارشة عىل بريدي االلكرتوين

Al.baghdady@gmail.com  للرد عليها يف االعداد القادمة.      

تطفوا  رمضان  شهر  يف  وخاصة  واآلخر,  الحني  بني 

وهمجية  تخلف  مدى  حول  االسئلة  من  العديد 

أيام تم  الدين االسالمي. مثالً قبل  االديان, وبالذات 

الليربالية  الشبكة  مؤسس  بدوي  رائف  عىل  الحكم 

موقع  ميتلك  ألنُه  جلدة   600 بالجلد  بالسعودية 

الكرتوين. الننىس كل تلك الجرائم ضد اإلنسانية التي 

متارس حتى يومنا هذا يف الكثري من البلدان االسالمية 

مثل الرجم وتقطيع االطراف والنحر. هناك من يقول 

بأن اإلسالم دين قبييل, والفكر القبيل الذكوري بشكل 

خاص اليقبل أي تنازالت عن املكتسبات التي حققها 

خالل قرون لذلك عاجز عن تطوير نفسُه. وهناك من 

يعتقد, وُهم ِقلة, بأن اإلسالم دين مثل كل األديان, 

وتنطبق عليه سنة الحياة بالتطور أو اإلنقراض. وبني 

هذا الرأي وذاك يبقى السؤآل قامئاً هل اإلسالم دين 

أو بعيداً؟  قابل للتطور؟ هل سينقرض االسالم قريباً 

كيف ومتى؟

كيف سينتهي اإلسالم؟
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بداية فأنا أتفق مع فكرة أن اإلسالم دين قبيل وذكوري جداً. دين يدور حول شخصية محورية عاشت يف القرن السابع 

امليالدي وهو محمد بن عبدالله لدرجة تحولِه لدين عبادة الشخص محمد. يعتقد املسلمون طبعاً بأنهم يعبدون الله 

من خالل أكرام محمد, متاماً كام كان يعتقد عبدة االوثان بأنهم يعبدون الله من خالل أكرام أوثانهم. أعطى اإلسالم 

من املكتسبات للرجل ما يفوق جميع األديان التي سبقتُه قاطبة, ورفع من مكانة الرجل درجة جعلت من املرأة يف 

كل التأريخ اإلسالمي ليست سوى كيان مغمور يف تاريخ يتسابق فيه الرجال فقط. وإن حدث وإشتهرت إمرأة فذلك 

ألنها زوجة مطيعة حتى املوت أو مؤمنة جداً لدرجة إفتخارها مبوت أوالدها االربعة. خالل قرون طويلة توقفت عجلة 

التأريخ يف البلدان التي نجح اإلسالم بأحتاللها لدرجة أننا اليوم يف عرص مابعد الثورة األلكرتونية والزالت بعض مناطق 

العامل غارقة يف ظالم دامس تؤمن بأن قيادة املرأة للسيارة كارثة أجتامعية.

يف الحقيقة لو مل يتطور اإلسالم منذ بدايتِه حتى 

اليوم.  اإلسالم  أسمُه  يشء  هناك  كان  ملا  اليوم 

قبل  عبدالله  بن  محمد  بِه  جاء  الذي  االسالم 

1400 سنة أنتهى منذ قرون, واليوم نعيش مع 

القديم.  الدين  ذلك  لنفس  جديدة  أصدارات 

وأنفتاح  البرشية  وتقدم  اإلنسانية  العرص  روح 

االفكار,  جميع  يجرب  البعض  بعضِه  عىل  العامل 

مهام كانت ُمقدسة لدى البعض, عىل التأقلم مع 

الوضع الجديد يك تستطيع االستمرار بالحياة. أي 

فكرة تعجز عن التأقلم ستنقرض, ولن تصبح اال 

متحجر فكري يف متاحف التاريخ اإلنساين. هالة 

األفكار واألشخاص,  التي تحيط بعض  القداسة 

قد تعرقل أو تؤخر هذا التطور الحتمي لألديان 

بحجة أنها صالحة لكل زمان ومكان. لكن المفر 

من الواقع, وأستباحة دماء البرش أو أستعبادهم من أهم املالمح التي تشري اىل التطور الهائل الذي مر فيه اإلسالم رغامً 

عن أنفِه. فحتى وقت قريب كان هناك عدد اليستهان بِه من املدافعني مثالً عن حق محمد نحر قبيلة بني قريضة مثالً, 

حتى االطفال منهم من نبت الشعر فوق أعضائِه التناسلية. اليوم, مجرد طرح فكرة أن تقوم بنحر عشرية كاملة فقط 

ألن جزء من رجالها كان يف حرب معك يعترب جرمية حرب يحاسب عليها القانون الدويل, وليس هذا فحسب, بل تعترب 

جرمية مقززة لكل إنسان, سواء كان يؤمن باإلسالم أو ال.
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ظاهرة أخرى من ظواهر تطور اإلسالم هي أنقراض العبودية التي رشعها االسالم يف أغلب الدول التي الزالت تحت 

أخرى  مسميات  تحت  بالعبودية  تسمح  التي  وموريتانيا  السعودية  مثل  بلدان  هناك سوى  ليس  االسالمي,  االحتالل 

اليوم. انقراض العبودية رغم إباحتها وترشيعها إسالمياً دليل ساطع عىل أن اإلسالم, مثل أي فكرة أخرى, ومهام كانت 

مقدسة عليها أن تقدم التنازالت شاء من شاء وأىب من أىب. بل تعف نفوس الغالبية العظمى من املسلمني اليوم من 

أستعباد إنسان آخر بحجة أن اإلسالم أباح لهم ذلك. 

روح العرص االخالقية تجعل اإلنسان اليوم يعف عن 

أغتصاب النساء يف الحروب وأخذهم سبايا, أو قطع 

االيدي واالرجل أو الجلد والرجم. هذا اليعني بأن 

بعض  هناك  الزال  بل  كلياً,  أختفت  املظاهر  هذه 

التي  الهابطة  واالخالق  العدائية  بهذه  املتمسكني 

املسلم  العادي,  اإلنسان  لكن  األديان.  بها  جائت 

الذي ولد مسلامً وما أختار بنفسِه أن يكون مسلامً, 

تعف نفسُه عن هذه الجرائم املرشوعة دينياً. بل, 

اليوم,  املتدينني  البرش  من  الكثري  أخالق  ولسمو 

ولجهلهم الحقيقي بتاريخ االديان التي ولدوا عليها, 

قامت  التي  الجرائم  بهذه  مواجهتهم  مجرد  فأن 

عليها االديان قاطبة واالسالم بشكل خاص, يدفعهم 

إلنكار هذه الجرائم. ليس ذي مرة تم أنكار مجزرة 

الشخصية  عبدالله  بن  محمد  بأن  أو  قريضة,  بني 

املحورية يف الدين االسالمي كان ميتلك سبايا وعبيد, 

أو بأنُه تزوج من طفلة عمرها ستة سنني, وهلم جراً 

الدين اإلسالمي  اإلنكار من أجل جعل  من سلسلة 

دين حضاري بعيداً عن دموية و جالفة البادية التي 

نشأ فيها.

أخرياً, هل سينقرض اإلسالم؟ الجواب األكيد هو نعم. أو كام يقول املثل العراقي, لو دامت لغريهم ما وصلت لهم. مبعنى 

آخر, لو كان هناك دين منيع عن اإلنقراض ملا كانت األديان التي نعرفها اليوم حديثة جداً وال تتعدى جزء بسيط جداً من 

تاريخ اإلنسانية. إذن المفر من إنقراض األديان, والمفر من ظهور أخرى جديدة, هذِه هي سنة الحياة, وهذا هو تاريخ 

اإلنسانية. السؤآل هو ليس فيام لو سينقرض اإلسالم, السؤآل الحقيقي هو متى سينقرض؟ الجواب ولسخرية األقدار 

A.A.M
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نجدُه يف الداروينية التي يكرهها املسلمون املتعصبون بشدة. اإلسالم سينقرض متاماً يف اليوم الذي يعجز املسلمون عن 

تلوين دينهم وتطويره ليتناسب مع أخالق العرص. متاماً مثل الديناصورات التي سادت الكرة االرضية يوماً ما وأنقرضت, 

سينقرض االسالم عن وجه االرض ولن نقرأ عنُه اال يف كتب التاريخ. سنقرأ عن أجدادنا الذين كانوا يؤمنون بأشياء غريبة 

مثل الجن والشياطني وميارسون طقوس غريبة مثل صالة االستسقاء وذبح البرش والحيوانات كقرابني للتقرب من الله. 

املسألة مسألة وقت فقط.

بسام البغدادي

A.A.M
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إميانا مني بقول الرسول الكريم ˝ تركُت فيكم ما إن متسكتم به ستُلحدوا˝   كتاب الله وسنتي

صدق

Hunger Mind

نبدأ بحمد العقل وتوفيقه يف الدرس الثالث من السلسلة املباركة والتي تهدف إىل إبراز حقيقة اإلعجاز يف السنة النبوية 

املُطهرة - وأنها تقف خائرة القوى، هزيلة البنيان أمام قراءة العقل وفحص املنطق أو باألحرى أمام صخرة الواقع.

قرائتي لتلك النصوص، قراءة عقلية شخصية بحتة، لست ملزما عىل أن تعتنقها، ولكن إن رفضتها فعليك أن تقرع الحجة 

بالحجة والدليل بالدليل.

ألفاظي هي وعاء فكري، أنتقي ما أراه مناسبا للتعبري عن رأيي يف النص و أعتذر إن تذمر أحد من ألفاظي ووصفها 

أحيانا بالبذاءة.

أنا ال أقصد السخرية والتهكم ولكن أعلو عىل ذلك بإبراز  من هو محمد وما هو اإلسالم من واقع أصح النصوص، ففي 

رأيي الشخيص  محمد هو قواد البرشية األول.

صفات املدح املذكورة يف املقال ... املقصود بها هو العكس متاما.

مصادري منتقاة وهي كالتايل

املصدر: صحيح مسلم- نسخة مزيدة ومنقحة ومفهرسة- طبعة دار اإلعتصام

موسوعة الحديث الرشيف- املعتمدة من مجمع البحوث اإلسالمية

˝باب نكاح املتعه وبيان أنه أبيح ثم

Hunger Mind
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نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستُقر 

عيل تحرميه ليوم القيامة˝

صــــــ 665

حديث رقم

1404 -11

وهذا هو نص الحديث

حدثنا محمد بن عبدالله بن منري الهمداين. حدثنا أيب وكيع وابن برش عن إسامعيل، عن قيس، قال: سمعت عبدالله 

يقول:كنا نغزو مع رسول الله صىل الله عليه وسلم. ليس لنا نساء. فقلنا: أال نستخىص ؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن 

ننكح املرأة بالثوب إىل أجل. ثم قرأ عبدالله: } يا أيها الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وال تعتدوا إن الله 

ال يحب املعتدين{ ]5 /املائدة/ اآلية

.]87

 ولنبدأ جولتنا العقلية يف قراءة النص

Hunger Mind

˝أوال : نقف وهلة أمام كلمة ˝ ليس لنا نساء

أو كان من املُفرتض أن تخرج النساء مع الرسول 

العرب  عند  العادة  جرت  الغزوات؟  يف  الكريم 

ال  بحت  رجايل  شأن  هي  وشؤونها  الحرب  أن 

دخل للمرأة فيه، فام الداعي لهذه الكلمة هنا، 

لها أن تخرج فهل يكون دورها فقط  وإن كان 

الصحابة  عن  والترسية  الرتفيه  هو  الحروب  يف 

األفاضل الكرام

املناكحة  لجهاد  دعمهم  عىل  نلومهم  إًذا  ملاذا   

؟؟؟   فعاًل أقذر خلف ألوسخ سلف

A.A.M
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كيف لقوم من املفرتض أنهم خري الناس - خرجوا لغزوة هدفهم األسايس منها هو  إحدى الُحسنيني  )املوت- الشهادة(

أو هكذا خدعونا وملؤوا روؤسنا، أن يفكروا يف النساء يف ظل هذه الظروف.

أهو الشبق الجنيس، إًذا فأين هي العفة والفضيلة، وأين هي مكارم األخالق التي أىت محمد ليتممها.

أهي الطبيعة البرشية، إًذا ملاذا اإلرصار عىل وضعهم يف قامة التقديس وعدم قبول النقد إذا كان يعرتيهم ما يعرتي كل 

البرش من نواقص بل عىل العكس وكام هو واضح أنهم يصيبهم أكرث مام يصيب الشخص الطبيعي

كلمة أال نستخيص .... أهذا هو الحل الذي توصلت إليه القريحة الذكيه لألصحاب األفاضل !!!  كيف لرجل عاقل أن 

يفكر ويرى أن الحل األمثل للتعامل مع شهوته أن يكون بالتخلص من أهم ما مييز ذكورته !!!!!

يف الواقع عند قرائتي للنص توصلت إىل أي مدى كانت قريحة الصحابة متقدة، والسيطرة عىل أنفسهم يف قمتها وكذلك 

الشغل الدائم بالجهاد يف سبيل الله وإعالء راية اإلسالم.

الرسول نهاهم : وال غرو فهو الرحمة املهداة، ثم رخص لنا، ففيم كان النهي إًذا ؟؟

Hunger Mind

أكان يسن القوانني وفقا لحاجة أصحابه ) ياله إًذا من صديق صدوق!!!( أم ألن األمر يتعلق بالنساء وبالجامع واملُفاخذة 

واملُضاجعة وهو أمر كام أسلفنا الذكر يف املقاالت السابقة له عند محمد  شأن رفيع وقدر عايل من الحب والشغف

) أمتنى أن أجد الرد عىل أسئلتي(

censored

A.A.M

24



ويف النهاية أىت الحل الرباين من فوق سبع سموات، عىل لسان من ال ينطق عن الهوى ..... ˝ إنكحوا املرأة بثوب˝

تخيل عزيزي القاريء أن تتزوج  بثوب فقط  .... أي إعالء لشأن املرأة أكرث من هذا، ال عجب إنها السنة املحمدية يف 

أسلوب معالجة شهوات الرجال من الصحابة األفاضل أما املرأه وكينونتها، ورأيها .....

أترك لكم التعقيب.

اآلية الكرمية يف  آخر الحديث    }طيبات ما أحلت لكم{

النساء هنا من الطيبات، ويف مواضع أخرى تأيت النساء عىل أنهن  نصف أهل النار، يقبلن ويدبرن يف صورة شيطان ) 

راجع الجزء األول والثاين من السلسلة املباركة( هن فتنة ال تعدلها فتنة يف شدة الخطورة عىل الرجال.

أرجو من أصحايب أتباع محمد الفاضل أن يبينوا يل هذا التناقض أهو مع املرأة أم ضدها، وما هو معياره الكريم يف الحكم 

عليها. أهي فعال مساوية للرجل بل وتعلوه يف أغلب األحيان ؟؟  ومن هذه النظرة أرجو أن يربز لنا أحد دالئل التكريم 

املحمدي اإلسالمي للمرأه الذي طاملا تشدقوا به .

1405 – 13

ومع نص الحديث 

وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار. قال: سمعت الحسن بن محمد 

يحدث عن جابر بن عبدالله وسلمة بن األكوع، قاال: 

خرج علينا منادي رسول الله صىل الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صىل الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمعوا. 

يعني متعة النساء.

ُمنادي رسول الله .... استوقفتني هذه الكلمة ورأيت أنها أشبه بـــــ قائد فريق للكشافة ينادي عىل أصحابه ويخربهم 

مبنتهى السهولة والبساطة، أنه انتهت معاناتكم اليومية وحرمانكم الدائم من اإلستمتاع بالنساء. أذن لكم رسول الله ... 

إذهبوا  واملؤوا األرض ببيض منيكم، وماء ظهوركم، ولتسمعوا  جنبات العامل بأنات ورصاخ النساء من آهات وتأوهات، 

Hunger Mind
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يا صحابة رسول الله ... أذن لكم رسول الله يف أن تقضوا اوقاتكم بني فروج النساء

) بالفعل صدق من سامك رسوال كرميا(

1405 -15

ومع نص الحديث

وحدثنا الحسن الحلواين. حدثنا عبدالرزاق. أخربنا ابن جريج. قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبدالله معتمرا. فجئناه يف 

منزله. فسأله القوم عن أشياء. ثم ذكروا املتعة. فقال: نعم. استمتعنا عىل عهد رسول الله صىل الله عليه وسلم. وأيب 

بكر وعمر.

ظلت عملية التمتع بالنساء مستمرة حتى عهد ثالث الخلفاء الراشدين ... تيمنا وأسوة بصاحب قوة األربعني رجال يف 

الجامع .   فعال ..... )  وكأنهم يرسلون له رسالة يف قربه   نحن عىل العهد يا رسول الله(

1405-16

ومع النص

حدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخربنا ابن جريج. أخربين أبو الزبري. قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: 

كنا نستمتع، بالقبضة من التمر والدقيق، األيام، عىل عهد رسول الله صىل الله عليه وسلم، وأيب بكر، حتى نهى عنه 

عمر، يف شأن عمرو بن حريث.

إنه الحل اإلسالمي الضالخ لكل زمان ومكان، يربز بجالء يف ماهية املعيار الواجب توافره يف أن ينكح الرجل املرأة ... 

) حفنة من دقيق أو  متر( أي تكريم يا سادة أروع من هذا!!! أي منزلة فاضلة أنزلها  اإلسالم للمرأة أرفع من هذا ؟؟   

..... أال تشخروووون   أقصد  تكربوون، حل أملعي محمدي سافل للقضاء عىل أزمة العنوسة وإلباس الدعارة والقوادة 

ثياب التقديس واملسحة الربانية.

ولنتخيل معا عزيزي القاريء ماذا لو تم هذا األمر يف واقعنا املعارص، ما هو رد فعل العروس أو ويل أمرها عيل رجل أىت 

ليطبق السنة النبوية يف الزواج وكانت كل مؤهالته حفنة من متر أو من شعري أو من دقيق.

.... ولكم التعليق

Hunger Mind
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وفاء سلطان
يف حوار مع...........

لعائلة  سوريا  بانياس,  يف   1958 حزيران   14 يف  ولدت 

كاتبة,  تصبح  أن  أرادت  أنها  الرغم  عىل  علوية  مسلمة 

الطب  كلية  يف  درست  لكنها  العريب,  األدب  دراسة  وفضلت 

يف جامعةحلب اصطدمت بالعلامنية يف العام 1979 بعد األعامل 

عندما  عينها  بأم  املسلمون مبشاهدتها  اإلخوان  ارتكبها  التي  الفظيعة 

مسلحني  قبل  من  الجامعي  دكتورها  اغتيال  عملية  الطب  تدرس  كانت 

الرصاصات  مئات  عليه  )أطلقوا  الشهرية:  جملتها  قالت  عندها  بالرشاشات 

بإلههم وبدأت أشكك يف كل  ثقتي  اللحظة فقدت  تلك  أكرب˝ يف  ˝الله  يرصخون 

الحايل, اضطررت  التحول يف حيايت, وأدت يب إىل وضعي  لقد كانت نقطة  تعاليمنا. 

للرحيل, كان عيل أن أبحث عن إله آخر(

هاجرت إىل الواليات املتحدة بالعام 1989 حيث انتقلت اىل لوس أنجلوس, كاليفورنيا وأصبحت 

وصولها  فرتة  للبيتزاومنذ  ومحل  للبنزين  محطة  يف  كمحاسبة  للعمل  اضطرت  الجنسية.  تحمل  مواطنة 

أسهمت بكتابة مقاالت لصحف عربية يف الواليات املتحدة وأصدرت ثالثة كتب بالعربية

أهال وسهال بضيفتنا الكرمية

1- هل تودين إضافة يشء ما عىل مقدمتنا؟

.…………….…………….…………….……………

ال، رغم أنها ضحلة وال تعنيني…..

أهم ما جاء فيها أنني من أرسة علوية، تلك العبارة تجسد طفولتي، وطفولة اإلنسان تلعب دورا كبريا يف 

تكوين شخصيته…

ال أستطيع أن أقدم نفيس، ألن كتابايت خري من يقدمني…

يقول املفكر األمرييك Ralph Waldo Emerson: ˝ال ترصخ، مل أعد قادرا عىل سامع رصاخك، أفعالك 

تصم أذين˝

أراء املحاورين تعرب عنهم و ال تعرب عن سياسة املجلة
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املقدمات ـ خصوصا عندما يقدم املفكر نفسه ـ هي نوع من الرصاخ، بل أبشعه وأكرثه ضجيجا…

إنجازات املفكر هي وحدها التي تستطيع أن تخرتق غشاء األذن، وتستقر داخل الدماغ….

وهي وحدها التي تستطيع أن تقدمه!

************

التي قلتها بعد  اللحظة فقدت ثقتي بإلههم وبدأت أشكك يف كل تعاليمنا(، هذه الجملة  2-  )يف تلك 

الحادث، إال أين أود أن أستفرس ملاذا يف تلك اللحظة بالذات، فكام نعلم، كل يوم ميوت  الكثريين  تحت  

إسم  الدين،  ملاذا  رصحتي  بهذه املقولة يف تلك الحادثة بالذات؟

.…………….…………….…………….……………

اللحظات قبل الساعات، وقبل األيام، وقبل السنني تحيك حياتنا وتنسج ثوبنا الفكري ….

عىل طاولة مكتبي لوحة صغرية، كانت قد أهدتني إياها ابنتي الصغرى يف عيد ميالدي، تقول:

 Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take

our breath away

)الحياة ال تقاس بعدد مرات تنفسنا، ولكنها تقاس بعدد اللحظات التي نشهق فيها(

تلك اللحظة التي تسألني عنها، هي اللحظة التي شهقت فيها!

تلك اللحظة هي التي يطلقون عليها، نقطة انعطاف….

كأنك تسري يف درب الحياة باتجاه ما، وأنت تشعر بأنه ال يوجد قوة عىل سطح األرض تستطيع أن تغري 

اتجاهك، ثم ومن حيث ال تدري، يواجهك منعطف حاد، يجربك عىل أن تلف 18٠ درجة!

مايجربك عىل أن تلف ليس رشطا أن يكون حدثا كبريا، فقد يكون حصوة صغرية، تقع تحت قدمك فتتزحلق 

باتجاه معاكس.
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فامبلك عندما يكون ذلك املنعطف مقتل أستاذي أمام عيني!

هل تتوقع هناك لحظة تجربك عىل أن تشهق، أقوى وأمىض من تلك اللحظة!

ليس هذا وحسب، بل عندما يزعم القاتل بأنه ميلك يد الله ويؤمتر بإرادته!!

يف تلك اللحظة يسقط الله، وتبقى الجرمية شاهدا حيا عىل خلبية ذلك الله!

للحظات  عرضة  أكرث  تجعله  سابقة  بظروف  اإلنسان  مير  وأن  بد  ال  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا 

انعطاف، وأكرث تأثرا بها!

أقصد ظروف متهد لإلنصياع لذلك اإلنعطاف….

ال شك، أن جرائم اإلخوان املسلمني التي شهدتها سوريا يف تلك الحقبة، لعبت دورا يف تحضريي ألن أشهق 

يف اللحظة، اللحظة التي اغتالوا بها أستاذي تحت سوط تكبرياتهم، تلك التكبريات التي مازالت تلسعني يف 

عمق الوعي والالوعي عندي!

جئت إىل الكون أحمل طبيعة اسفنجية، متتص من اآلالم ما يحتاج الغري إىل مجهر يك يحسوا بها.

هذا ماجعلني إنسانة تختلف عن الكثريين، وخصوصا يف مجتمع ليس للحياة فيه قيمة، وليس لبرشه قدرة 

عىل أن يحسوا بكبائر اآلالم فكيف بدقائقها!!

اإلسالم لإلحساس عند هؤالء  قتل  أيضا  كان  بل  وإلهه،  أستاذي وحده رس عدايئ لإلسالم  مل يكن مقتل 

املجرمني.

عندما أفلسف تلك اللحظة، وأتعمق يف محاولة  فهمها، أراهم ضحية كام هو أستاذي ضحية!

يحزنني تجردهم من إنسانيتهم، كام يحزنني موت أستاذي…

هم جزء من هذا الكون الكيل القدرة، كام هو أستاذي…

الفصل بني املجرم والضحية يف هذا السيناريو  يفصلني عن إنسانيتي، ويجردين من هويتي الكونية…

لذلك، يف نظري هم جميعهم ضحايا، واملجرم األول واألخري عقيدة إرهابية موغلة يف وحشيتها!

أتساءل يف لحظات  تجيل واستناره، أمر بها: ملاذا أختلف عن الجميع؟!!
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اليوم، تزداد تلك اللحظات تواترا يف حيايت، وتزداد معها تسأؤاليت، والسبب مايجري يف وطني األم سوريا!

ظاهريا، أنا ـ مع الشيطان ـ ضد هؤالء اإلرهابني، ولكنني يف رسي أتساءل: ماهي لحظة اإلنعطاف التي 

تحول البرش لحجر؟!

يف رسي أتعاطف مع املجرم بقدر ما أتعاطف مع الضحية، وهذا ما يشعرين بأنني أختلف عن الكثريين!

منذ عدة أشهر تلقيت طلبا من املحكمة العليا يف املنطقة التي أعيش بها تطالبني بأن أكون أحد أعضاء 

لجنة املحلفني ـ ألشارك يف إصدار الحكم عىل أحد املجرمني.

بدأ القايض برشح مالبسات الجرمية بالتفصيل، املجرم شاب يف مقتبل العمر، قام برسقة سيارة،  فطاردته 

سيارات البوليس حوايل ثالثني ميال حتى حارصته، ترجل من السيارة وراح يطلق النار عليهم بشكل عشوايئ 

فأردى أحدهم قتيال!

املحامني  من  باثنني  محاطا  املجرم  عليه  الذي جلس  الكريس  املطلقة، جلست يف كريس خلف  بالصدفة 

للدفاع عنه…

القايض يرشح وأنا أتأمل يف رأس املجرم من الوراء، وأمعن النظر يف الندبات التي تبدو واضحة عىل فروة 

رأسه، وأتساءل: مارس هذا العمر من العنف؟!!

عندما بدأ القايض باعطاء نبذة عن حياة املجرم، أشار أوال إىل أنه ولد يف التاريخ الفالين السنة الفالنية…

رست يف جسدي قشعريرة باردة، وتساءلت: اليوم الفالين، السنة الفالنية؟؟؟

هل هي مجرد صدفة أن يكون قد ولد يف نفس الشهر، نفس العام التي ولدت به ابنتي الوسطى؟؟؟

هي اليوم تحرض لشهادة الدكتوراه يف علم النفسـ  قسم اإلرشاد العائيل، ومسؤولة عن بيت وطفلني، وهو 

مجرم ينتظر مصريا اسود؟؟؟

ورحت أتساءل:

هل احتفل والداه بقدومه، كام احتلفت وزجي بقدوم فرح؟

هل رقصت أمه عندما ناغى….حبا….مىش….دخل املدرسة….تخرج منها، كام رقصت أنا؟

أشك….

أين كان الخلل، وماهي نقطة اإلنعطاف؟!

عندما تفلسف تلك اللحظات التي تشكل منعطفا يف حياتنا، تنىس املجرم وترص عىل طبيعة تلك اللحظة 

واللحظات السابقة التي مهدت لها!!
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يف سياق تساؤالتك قد تصل إىل املجرم الحقيقي!

لذلك يف اللحظة التي اغتالوا بها أستاذي وراحوا يكربون، سقط الله من حسابايت، وظلت الجرمية شاهدا 

حيا عىل خلبيته!

أنا اليوم لست ضد هؤالء املجرمني، وإن كنت أبدو ظاهريا كذلك، ولكنني ضد املجرم الحقيقي

الذي سلبهم انسانيتهم، أال وهو اإلسالم!

************

3- هل تعتقد األديبة وفاء سلطان، أن املشكلة يف اإلسالم أم يف القامئني عليه؟ كيف؟

.…………….…………….…………….……………

أجبتك بنعم يف جوايب عىل السؤال السابق!

املشكلة الحقيقة تكمن يف الفكرة التي تقودنا إىل األعامل الرشيرة…..

صار اإلسالم مفضوحا كمزرعة جرثومية تحت عدسة مجهر الكرتوين…

كان كتايب ˝نبيك هو أنت، ال تعش داخل جبته˝ العدسة األوىل التي سلطت الضوء عىل تلك املزرعة، ومنذ 

حينها والعدسات تتنافس، وخصوصا عىل صفحات الفيس بوك!

طبيعة الفكرة هي التي تشد اإلنسان ليسلك وفق هذا املنحى أو ذاك. 

بعد أن يتبنى فكرة ما، يبدأ بالبحث عن كل فكرة أخرى تتشابه وتتعاضد مع الفكرة األولية! 

هكذا اإلسالم بدأ ببعض األفكار الفاسدة، والتي تراكمت فوقها أفكار أخرى تشابهت معها وتعاضدت، عىل 

مدى ألف وأربعامئة عام. 

ليس كل ماتراكم من صنع محمد، ولكن كل ما تراكم، تراكم بفضل ماصنعه محمد!

البعض يتمسك بعدم مصداقية هذا الحديث أو رشح تلك اآلية يف سياق دفاعه عن االسالم. 

دون أن يعي بأن ˝دود الخل منه وفيه˝، مبعنى أن هذا الحديث الذي يُفرتض أن يكون ملفقا، قد تراكم 

فوق حديث حقيقي ال يقل سوءا عنه!
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الغريب يف األمر، يرصون عىل عدم مصداقية حديث ما أو حدث ما، وال ميلكون الجرأة عىل حذفه من 

كتبهم،، فهو هناك منذ مئات السنني.

خوفهم من املطالبة بحذفه دليل واضح عىل ترجيحهم ملصداقيته، ألنه ال يخرج باملعنى عن نطاق أحاديث 

اخرى موثقة!

استشهدت مرة بحديث محمدي يقول: جعل الله يل رزقي تحت حد سيفي!

العلامء˝، وهو يقصد أن اينشتاين املسلم قد ضعفه  رد القرضاوي عليها متهجام بقوله: هذا حديث ضعفه̋ 

)!!!!!(

ضعفه؟؟؟ 

رمبا…

لكن، ملاذا مل يحذفوه مادام ضعيفا؟

الرفض باملطلق، وهم يستخدمون كلمة ˝ضعيف˝ يف وصفه، ألنهم من  لسبب واحد، الضعف ال يعني 

طرف يخجلون منه، ومن طرف آخر يؤمنون يف الالوعي أنه يتناسب مع غريه من األحاديث واألحداث 

املوثقة!

إنه الرصاع بني الحس األخالقي العام common sense، الذي وهبته الطبيعة حتى ملجانينها، وبني الربمجة 

الدينية التي قولبت املسلم بطريقة حديدية!

كل إنسان عاقل يقرأ القرآن واألحاديث والسنة املحمدية مبوضوعية وبعيدا عن برمجته الرتبوية، سيكتشف 

جذر املشكلة، وسريى يف محمد ذلك الجذر!

فلقد صار  التعاليم اإلسالمية،  أكرث يف  أن أخوض  ليس لدي رغبة ألن أرضب مثال، وليس لدي رغبة يف 

الحديث عنها مكررا جدا وممال جدا….املثل األمرييك يقول: ال ترضب حصانا ميتا!

مل يعد لدي الرغبة يف أن أستمر يف رضب ذلك الحصان، الذي مات وشبع موتا!

************
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4- بعد تلك الترصيحات، قالت الجامعة أن إسمك ليس موجودا بني الخريجني وال حتى بني طالب الجامعة، 

ما مدى صحة هذا الكالم؟

.…………….…………….…………….……………

مل يقولوا هذا وحسب، بل قالوا أيضا يف ردهم عىل كتابايت: محمد مل يفاخذ عائشة يف السادسة ومل ينكحها 

يف التاسعة، اإلسالم كرم املرأة، اإلسالم دين تسامح، محمد نبي الرحمة…

من  أتخرج  مل  بأنني  قالوا،  عندما  مصداقيتهم  حدود  عن  األقوال  هذه  بخصوص  مصداقيتهم  تخرج  ال 

الجامعة…

يف سياق الدفاع عن اإلسالم ال فرق بني عميد كلية الطب والقرضاوي، كالهام رشبا وارتويا من نفس املنبع، 

وهو منبع فاسد يقتل لدى املرء الحس األخالقي العام.

كام قال نزار قباين: يف قريتي يعرفني الكبري والصغري….

وأنا يعرفني كل من عارصين، شهادايت معي وبناءا عليها تم تعديل شهاديت يف أمريكا، ولست

بحاجة العرتاف رشذمة من الخلفاء ˝غري˝ الراشدين!

************

5- يف عام 2٠٠٦ تم تصنيفك من قبل مجلة تاميز كواحدة من أكرث الشخصيات تأثريا يف العامل..

حدثينا كيف يتم اختيار مثل هذه الشخصيات، وعىل أثر ماذا تم اختيارك؟

.…………….…………….…………….……………

كانت مقابلتي عىل الجزيرة حدثا مل يشهده التاريخ اإلسالمي من  قبل.

امرأة تقف أمام املاليني لتقول علنا، وللمرة األوىل يف تاريخ اإلسالم: اإلسالم هو املشكلة، حدث مل يكن 

عاديا، وسيبقى فريدا من نوعه!

األحداث غري العادية هي التي ترتك بصامت جديدة، وهي التي تحفر يف العقلية الجمعية، وتلعب دورا 

يف إعادة برمجة تلك العقلية!
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بناء عىل تلك الحقيقة تم اختياري….

************

٦- كلنا نعلم تلك الحوارت التي أجريتها عىل قناة الجزيرة يف برنامج اإلتجاه املعاكس، سؤايل هنا ينقسم 

اىل شقني

.…………….…………….…………….……………

أـ كيف وجديت مساحة الحرية يف هذه القناة  

نعود هنا إىل ماذكرته يف جوايب عىل أحد األسئلة السابقة: سلوك الجزيرة ال يخرج عن نطاق التفكري العام، 

ذلك التفكري الذي يعيش يف مجتمعاتنا اليوم حالة من الرصاع بني الحس األخالقي العام والربمجة الدينية 

الحديدية.

الجزيرة تعيش هذا الرصاع!

تريد من جهة أن تظهر للغرب بأنها، كأي مؤسسة إعالمية، متتلك مساحة كبرية من الحرية، لكنها يف الوقت 

نفسه تصطدم بحدود الربمجة عىل الطريقة اإلسالمية…

لذلك أعطوين فرصة رائعة يف ثالث مقابالت، واضطروا يف الثالثة، وعندما فقدوا قدرتهم عىل تحمل جرأيت، 

أن يحذفوا  املقابلة ويعتذروا! 

لكن، يف عرص االنرتنت والفيس بوك خرج األمر عن نطاق سيطرتهم…

ساهموا يف شهرة املقابلة ومل ينجحوا يف إخفائها…. 

مهام كان موقفهم، سأظل مدينة لهم لتلك الدقائق التي قدمتني للعامل كله، وسأظل أحلم بأن أتلقى مزيدا 

من الدعوات ألظهر عىل قنوات أخرى!

من يدري؟

دعونا نصرب وننتظر، وإن غدا لناظره قريب….

…

وفاء سلطان
يف حوار مع...........

34



ب - هل تعتقدين أنه قد يأيت يوم نستطيع به أن نظهر عىل الفضائيات العربية إلجراء حوارات   

تكون لنا فيها كامل الحرية بالتعبري دون الخوف عىل حياتنا  

.…………….…………….…………….……………

لو أجبت عىل هذا السؤال قبل يومني لجاء جوايب مختلفا، ولو قليال، عام سيكون اليوم.

مجريات األحداث ال تطمنئ كثريا، عىل األقل بخصوص املستقبل القريب، ولكن يبدو أنني 

ال أستطيع تقدير مستوى الحرية الذي وصلت إليه بعض املؤسسات اإلعالمية يف العامل العريب، رمبا ألنني 

ال أعيش هناك، أو لتقصري مني يف متابعة ما تقدمه تلك املؤسسات.أجرت معي صحيفة ˝النهار˝ اللبنانية 

حوارا مقتضبا جدا، ومل أكن أرغب يف إضاعة دقيقة واحدة من وقتي يف اإلجابة عىل األسئلة األربعة التي 

طرحوها عيل، ليقيني بأنهم لن يتجرؤوا عىل نرش األجوبة، ولكن تحت ضغط الصحفي الذي استجوبني ـ 

وباعتباره صديقا عزيزا ـ خاطرت بوقتي!

ويفائلني  األمل،  بعض  ليمنحني  منها  مانرشوه  يكفي  ولكن  الجمل،  بعض  حذف  بعد  املقابلة،  نرشوا 

بخصوص مستقبل الصحافة العربية.

أعتقد أن الحرية التي منارسها عىل النت والفيس بوك تحديدا، ستساهم يف فرض الحرية عىل كل صعيد 

صحفي الحقا.

دعنا نأمل ونتفائل، لعل املستقبل يجعل أملنا حقيقة ملموسة….

************
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وفاء سلطان
يف حوار مع...........

7- برزت وفاء سلطان بعد أحداث الحادي عرش من سبتمر مبشاركتها مبناظرات الرشق األوسط السياسية، 

تلك  اشهر  هي  وما  املناظرين،  فعل  ردود  وجديت  وكيف  املناظرات  بهذه  انخراطك  بداية  كانت  كيف 

املناظرات؟

.…………….…………….…………….……………

مل يكن مشواري سهال، ألنني اخرتت دربا مل يطرقه أحد من قبيل، فكان عيل أن أرسم مالمح ذلك الدرب 

وأحدد بدايته ونهايته!

أيهام أسهل أن تعرب طريقا معبدا او أن تشق طريقا جديدا؟

هذا السؤال يجيب عىل سؤالك السابق!

كانت البداية صعبة، لكن اإلرصار واإلميان بقدراتك الذاتية وحدهام يساهامن يف تذليل الصعوبات ومتهيد 

الطريق!

أول كلمة نرشتها كانت مبارشة بعد أن وطأت قدمي أرض أمريكا…

رحت أنرش مقااليت يف صحف تصدر هنا بالعربية، وكانت تلك الصحف ال تتعدى كونها إعالنات مدفوعة 

القيمة، تهلل لهذه السفارة العربية أو تلك!

فالصحافة العربية تتسول وتتاجر بضمريها، دوما عىل عتبة الحاكم!

لذلك، كانت تطردين الصحيفة لتتلقفني األخرى نكاية باالوىل. وهكذا حتى تعبت ومللت!

تزامنت مجزرة الحادي عرش من أيلول مع بزوغ فجر االنرتنت.

حررتني املجزرة من مخاويف، وحررتني االنرتنت من براثن النارش، ثم جاء الفيس بوك ليهدم آخر الحواجز 

ويطلق الصقر من عقاله!

لست اليوم تحت رحمة أحد، فأنا أحلق والسامء حدودي!

************
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8- لطاملا أثارت تعليقاتك وخطاباتك ردود أفعال سلبية لدى معظم العرب املسلمني،، كيف تعاملتي مع 

هذه الردود؟

.…………….…………….…………….……………

يقول جورج برناردشو: الفكرة الجديدة متر بأربع مراحل:

األوىل: يصفها الناس بالتهريج

الثانية: ينعتوها بالخيانة

الثالثة: يطرحون أسئلة ويطالبون صاحب الفكرة بأجوبة

الرابعة: يقبلونها كحقيقة

لقد مرت أفكار وفاء سلطان، وال زالت متر، بتلك املراحل األربعة. 

أصادف يف كل يوم مسلمني ميرون مبرحلة من تلك املراحل!

الذين تعرفوا عىل أفكاري حديثا يظنون أنني أهرج، وال يصدقون حتى يستمرون يف قراءيت، فينفجرون 

الحقا يف وجهي سيال من الشتائم واإلتهامات.

أمام صالبتي واستمرارهم لقراءة جديدي، يجدون أنه ال مجال لتغيريي إال بطرح أسئلة قد ال أجد لها 

جوابا!

يطرحون أسئلة يظنون أنها محرجة وستصيبني باإلحباط، ليجدوين أصلب مام ظنوا….

وهنا تبدأ عملية اإلقتناع، بعضهم يعرتف باقتناعه مبا أقول، والبعض الذي يصعب عليه االعرتاف يرتكني 

وشأين، ويتظاهر بأنه مل يسمع يب من قبل!

هذا من جهة ومن جهة ثانية، الحظتـ  ومن خالل تجاريب يف الحياة،ـ أن الغضب الذي ينجم عن األكاذيب 

يدوم، أما الغضب الذي ينجم عن قول الحقيقة يزول!

لذلك، بعدعقدين من عمر الكتايب، مل أعد أواجه بالغضب الذي واجهوين به يف بدايايت.

لو كانوا يعرفون يف أعامقهم أنني أكذب عندما يتعلق األمر بعقيدتهم الستمروا يف غضبهم، لكنهم يدركون 

يف وعيهم ويف الالوعي عندهم، أن ما أقوله هو الحقيقة التي ال ميكن أن تُخفى!

أما كيف تعاملت مع ردود األفعال، فهو السؤال األهم!

أمتنى أن يساهم جوايب يف دفع املزيد من شباب اليوم إىل أن يتمردوا عىل واقعهم وعىل مسببات ذلك 

الواقع!
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دعوين أروي لكم قصة خيالية، لكنها ذات دالالت عميقة!

تسابقت مجموعة من الضفادع لتسلق جدار يف محاولة للوصول إىل أعاله.

وقف الناس يضحكون ويستهزؤون من تلك الضفادع، ألنهم ظنوا أنها ال تقوى عىل التسلق، راحوا يصيحون: 

يا للمهزلة….أُنظروا….أُنظروا!

سقطت أول ضفدعة ميتة عىل األرض، فازداد ضحك الناس واستهزاؤهم…

تسلقها  يف  مستمرة  واحدة  بقيت ضفدعة  حتى  وهكذا  الثانية…الثالثة….الرابعة….الخامسة،  سقطت 

بطريقة بهلوانية رائعة!

وصلت تلك الضفدعة إىل نهاية الجدار وتبوأت أعىل قمة فيه.

ركض إليها الناس ليسألونها عن رس نجاها، فوجدوها صامء ال تسمع األسئلة.

العربة من تلك القصة، هو أنك وليك تنجح يف الحياة، عليك أن تؤمن بقدراتك وتسقط 

مواقف الناس املثرية لإلحباط من حساباتك!

لقد أسقطت تلك املواقف السلبية من حسابايت خالل رحلتي الكتابية، وركزت فقط عىل إمكانيايت، وقدريت 

عىل إثبات ذايت.

وها أنا اليوم وفاء سلطان، كام أردتها أن تكون!

************

9- هل حقا قام الكونجرس األمرييك بتوجيه دعوة ليك يك تلقي محارضة يف تل أبيب؟ أو ما هي حقيقة 

هذه  اإلشاعة؟

.…………….…………….…………….……………

الكونغرس األمرييك وجه يل دعوة أللقي محارضة يف تل أبيب؟؟؟؟ وملاذا يريدين الكونغرس األمرييك أن 

أحارض يف تل أبيب؟؟؟

لو قالوا أن تل أبيب وجهت يل دعوة أللقي محارضة يف الكونغرس األمرييك، لبلعنا الكذبة، ولكن تلك 

اإلشاعة تبدو كذبة أكرب من قدرتنا عىل بلعها!
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وألقيت  الدعوة  قبلت  الكونغرس،  مبنى  كلمة يف  األمرييك وجه يل دعوة إللقاء  الكونغرس  أعضاء  أحد 

املحارضة، ومل أخرج يف موضوعها عام قلته يف أية مقابلة بالعريب!

مل أتلق أية دعوة لزيارة تل أبيب، وعندما أتلقاها، أحب أن أؤكد لكم، بأنني سأقبل الدعوة شاكرة!

************

1٠- ما هي حركة )مسلمني سابقني( وكيف تم إنشاؤها؟

.…………….…………….…………….……………

نوين  عامليا  واملعروفة  مسلم،  أصل مرصي  من  األمريكية  السيدة  أنشأتها  حركة  سابقني   مسلمني  حركة 

درويش. 

أحست بالحاجة إليها بعد سيل التهديدات التي تلقتها وتلقاها الكثريون ممن تركوا اإلسالم هنا يف أمريكا، 

وطبعا أنا واحدة منهم.

قامئة  موجودا عىل  إسمي  ومازال  املؤسسة،  تلك  إلنشاء  درويش  نوين  السيدة  مع  العمل  كان يل رشف 

املرشفني عليها، كضيفة رشف!

إذ أنني مل أستطع أن ألتزم بجدول أعاملها لضيق الوقت وكرثة مسؤوليايت.

مازلت عىل تواصل مستمر مع السيدة نوين، وهي صديقة مقربة جدا، ونتشاور دامئا يف أمور تخص املنظمة!

تضم املنظمة أعضاء كثريين، وكلهم من أصول إسالمية، وهم يف تطور مستمر. تقف تلك املنظمة كالند 

للند يف مواجهة املنظامت اإلسالمية األخرى التي تنشط يف أمريكا والتي مهمتها تبيض وجه اإلسالم األسود، 

فتدحض أكاذيبهم وتساهم يف تثقيف الشعب األمرييك حول حقيقة العقيدة اإلسالمية!

هناك منظمة شقيقة لها يف بريطانيا ونحن عىل تواصل معها، وسمعت بأن أخرى كانت قد  تشكلت مؤخرا 

يف فرنسا بجهود الشاب الفلسطيني امللحد وليد الحسيني!

********
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11- يف ترشين األول 2٠1٠ دعيتي كشاهدة خبرية لتكوين شاهدة يف محاكمة خريت فيلدرز صاحب فلم 

فتنة،، حديثنا عن هذه املحكمة وعن هذا الفلم؟

.…………….…………….…………….……………

الفيلم يعرض بالوثائق العالقة بني اإلرهاب والقرآن.

هو فيلم وثائقي رائع، اكتسب مصداقيته من أنه تجاوز األحاديث والسرية املحمدية واعتمد مبارشة عىل 

القرآن، يك ال يرتك مجاال للبعض باإلدعاء أن تلك األحاديث ضعيفة، عىل غرار ما يفعل القرضاوي عندما 

تواجهه بقباحتها!

أُقامت بعض األحزاب اليسارية مدعومة من قبل اإلسالميني يف هولنده دعوى قضائية ضد السيد ويلدرز 

بتهمة اإلساءة إىل اإلسالم.

ال أعتقد أن أحدا يستطيع أن ييسء إىل اإلسالم أكرث مام أساء إليه نبي اإلسالم!

تقدم محامي الدفاع بعريضة تضم حوايل ثالثني شاهدا، وافق القايض املحقق عىل استقدام ثالثة، وكنت 

أنا واحدة منهم.

قابلت القايض يف هولنده، واستمرت املقابلة من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر!

كل األسئلة التي طرحها القايض عيل جاءت عىل الشكل التايل: لقد رصح السيد خريت ويلدرز بكذا وكذا، 

هل توافقني عىل ماقال؟ وملاذا؟

القايض: هل  القرآن بكتاب كفاحي لهتلر، فسألني  السيد ويلدرز  يحرضين اآلن أحد هذه األسئلة: شبه 

توافقني عىل هذا التشبيه؟ 

جاء ردي: ال ال أوافق!

ال أوافق ألن القرآن أسوأ من كتاب هتلر!

لقد سبب القرآن زهق أرواح وإراقة دماء عرب أربعة عرش قرنا من الزمن أكرث مباليني املرات مام سببه كتاب 

هتلر.
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من ناحية ثانية، كتاب هتلر كتاب سيايس، كان من األسهل محاربته واستئصال أفكاره من األجيال التي 

أعقبت هتلر، لكن القرآن كتاب ديني، يُزعم أنه من عند الله، وهنا تكمن خطورته، ويبدو أنه من الصعب 

جدا أن تستأصله من عقول الناس التي تربمجت عليه!

بطريقة  تزداد  وشعبيته  باضطراد  يتقدم  ويلدرز  السيد  واآلن حزب  الدعوى،  القايض  أسقط  النهاية  يف 

مذهلة!

************

12- وفاء سلطان ترى أن األديان بشكل عام واإلسالم بشكل خاص سينتهي، هل ميكن أن تلخيص لنا هذه 

النظرة، وما هي األسس التي بنيتي عليها هذا االفرتاض؟

.…………….…………….…………….……………

مل أقل يف حيايت بأن األديان ستنتهي، بل قلت بأن اإلسالم سينتهي!

اإلسالم بشكله السلفي األصويل املحمدي ليس دينا بقدر ماهو عقيدة سياسية تفرض نفسها بالقوة، ولذلك 

ستنتهي ألنها ال تتامىش مع متطلبات العرص الحايل.

ال أعتقد بأن الدين عموما، وتحت أي ظرف، سينتهي!

أعتقد، ليس من منطلق علمي مربهن، وإمنا من منطلق شخيص ومن خالل دراسايت وتجاريب، أن بعض 

الناس مربمجون بيولوجيا ـ والديا ـ عىل أن يؤمنوا بالغيبيات دون غريهم.

يف االنكليزي نقول ـ Wired ـ وال أجد لها تفسريا سوى ˝الشبكة العصبية السلكية˝ املوجودة يف أدمغتهم، 

مربمجة عىل أن تؤمن بالغيبيات!

هذا البعض يحس بحاجة ماسة لإلميان بخالق، ويفقد قدرته عىل السيطرة عىل مجريات حياته مامل يؤمن 

بوجود غيبيات!
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لذلك، ال ميكن أن تلغي الدين من حياة هؤالء.

لست ضد هذا األمر ماداموا ال يفرضون معتقداتهم عىل الغري!

تلك النقطة بالذات تضعني عىل خالف، يكاد يكون جذريا ، مع امللحدين!

ال أؤمن بأي دين ألن عقيل ال ميكن أن يتقبل خرافات أي دين، ويبدو أنني غري مربمجة بيولوجيا ألحس 

بحاجتي لإلميان بدين.

لكن، ال أمتلك الحق يف أن أطالب بإلغاء األديان، طاملا أن هناك من يحس بأنها حاجة ورضورة ال بد منها، 

إذ ليس من حقي أن أتطاول عىل حاجات الغري!

أحب السيد املسيح، ألنه مر كطيف وكان لطيفا ومساملا يف مروره، أميل روحانيا إىل البوذية، لكنني لست 

مع تفاصيلها الدقيقة، وأعتربها فلسفة أكرث مام هي دين!

أنا ضد اإلسالم ألنه يكرس العنف ويفرض نفسه بالقوة عىل الغري، وألنه عقيدة قلبت املفاهيم وسلبت 

أتباعها الحس األخالقي العام!لذلك، أرص عىل أن مصريها إىل زوال!

البعض يؤمن بأن اإلسالم قابل لإلصالح، وإذا أثبتوا جدارتهم يف إصالحه سأكون أول من يصفق ويبارك لهم 

إنجازهم النبيل!

************

13- املسلمون يستمرون باملطالبة بإقامة دولة الخالفة، هل ميكن أن توضحي لنا املوانع التي متنع إقامة 

مثل  هذه الدولة يف القرن الواحد والعرشين؟

.…………….…………….…………….……………

إنه حلم إبليس بالجنة، عىل حد قول املثل الشعبي، رغم أنني ال أؤمن بإبليس وال أؤمن بالجنة!

كنت أتحدث مؤخرا مع شاب مرصي يف سنته الثانية يف كلية الطب بجامعة القاهرة…

وأنا، باملناسبة، أقدس الوقت الذي أدردش فيه مع هؤالء الشباب. 

أرى فيهم الكنوز التي ميكن أن نستثمرها للمستقبل.
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أتعلم منهم الكثري، وأطلع عىل صورة الوضع هناك بتفاصيله من خالل تعبرياتهم الربيئة والتي يطلقونها 

بعفوية وبال أية حواجز…

املهم، رحت أدردش معه عن الوضع يف مرص…

قال يل عبارة، أعتقد أنها تلخص بطريقة دقيقة ورائعة أصل املشكلة يف ذلك العامل املسمى ˝قرسا˝عربيا 

وإسالميا!

قال بالحرف الواحد: لو أجرينا استفتاءا )هل تريد خالفة اسالمية؟( لوجدت عىل األقل 9٠٪  من املسلمني 

يقول نعم!

ولو أقمنا دولة إسالمية وأخرى علامنية، لوجدت عىل األقل 9٠٪ من املسلمني يطالبون بالعيش يف الدولة 

العلامنية!

نعم، هناك رصاع نفيس رهيب لدى املسلمني اليوم، رصاع بني عقيدة يدركون يف أعامق أعامقهم بأنها غري 

صالحة لحياة اليوم، وبني متطالبات تلك الحياة.

هم يعيشون مرشوخني بني القرن السابع امليالدي وبني القرن الواحد والعرشين!

رصاعهم النفيس هذا يضعهم يف موقع املواجهة مع بعضها البعض من جهة، ومع بقية العامل من جهة ثانية.

لذلك، أكرب املعوقات التي تحول دون قيام خالفتهم املزعومة، هي خالفهم مع بعضهم البعض حول شكل 

وقوام تلك الخالفة، وأيضا خالفهم مع بقية العامل لنفس السبب!

العامل اليوم قرية صغرية، والتكنولوجيا التي اخترصت املساقات واخترصت الزمن،  تفرض عىل إنسان اليوم 

أن يتنازل عن الكثري من خصوصياته يف سبيل التأقلم مع اآلخرين الذين يشاركونه تلك القرية!

فام بالك عندما تتطلب خصوصياته أن يلغي اآلخر وال يعرتف بوجوده؟

الخالفة اإلسالمية ذات التاريخ األسود امليلء بالقتل والدماء، والتي قامت يف القرن السابع ميالدي، ال ميكن 

أن تكون مقبولة يف القرن الواحد والعرشين!

أغلبية املسلمني يدركون استحالة الحياة يف ظل خالفة كتلك، ولذلك هم جاهزون إلجهاضها قبل أن تولد، 

ناهيك عن بقية العامل، الذين لن تأخذهم رحمة يف مواجهة ذلك املرشوع الظالمي!

************
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14- لننتقل إىل الشارع السوري وما يحدث به اآلن، أنا أتسائل،، هل ترين أن ما يحدث يف سوريا، ثورة 

شعبية  أم أنها خيانة وطنية؟

.…………….…………….…………….……………

من أكرث املوقف إحراجا، هي عندما تسأل املفكر رأيه يف قضية معقدة بتداخالتها وتفاصيلها، ويختلط بها 

حابل الرش بنابل الخري!

نحتاج إىل ثورة مدنية علامنية تخرج من الجامعات ال من الجوامع، تقبل الجميع تحت لوائها، وتتطالب 

بكامل الحريات الشخصية والحقوق الدنيوية!

لها،  يحرض  مفكر  الثوار،  من  أنواع  ثالثة  إىل  احتاجت  البرشي،  التاريخ  وعرب  حقيقية  ثورة  أية  الثورة، 

ومتطرف يشعل فتيلها، وسيايس يحصد مثارها.

الثورات التي اشتعلت يف العامل العريب واإلسالمي هي ثورات لعب املتطرف أدوارها الثالثة.

حرض لها وأشعل فتيلها ويتطلع اليوم لحصد مثارها، مستغال واقعا مزريا للغاية!

الديكتاتور قىض عىل كل فكر مستنري كان بإمكانه أن يحرض لثورة أخالقية حقيقية، ليس هذا وحسب، بل 

غذى الفكر اإلسالمي املتطرف وسمح بتناميه دون أي رادع، مقابل أن يكفوا رشهم عنه!

يحرضين هنا قول ترششل: عندما تتهادن مع التمساح سيؤجل أكلك لألخري!

وهذا ماحصل يف سوريا!

الطغمة الحاكمة تهادنت مع اإلسالميني، محاولة أن تتبجح بإسالمها فيتغاضوا عنها، وهاهم اليوم يفرتسونها 

ويفرتسون الوطن كله معها!

لقد ساءت الحياة خالل األربعني عاما األخرية يف سوريا إىل حد مل يعد يُطاق..

استرشى الفساد بطريقة رهيبة، انترش الظلم والفقر، واحتقنت مشاعر الناس ضد ذلك الواقع حتى صارت 

برميل بارود مضغوط وقابل لإلنفجار يف أية لحظة.

كانت اللحظة مواتية جدا النطالق ثورة حقيقية….

وجد اإلسالميون الذين تحركهم أهوائهم السياسية وأحقادهم الطائفية فرصة مواتية الستقطاب الكثريين 

واستغالل تلك اللحظة!

44



وفاء سلطان
يف حوار مع...........

كان من املفروض أن تكون الثورة التي تنشدها ضامئرنا وأخالقنا، ونؤمن إميانا عميقا بأنها مستحقة منذ 

قرون.

لكن، ال ميكن أن أقف مع  ثورة حرض لها العرعور وأشعلها ويطالب اليوم أن ميسك زمامها!

ال أستطيع أن أنارص ثورة ليست واضحة الخطى واألهداف!

هذا  مع  لتقف  مربرات  هناك  السوري،  الشعب  من  للعامة  وبالنسبة  يتصارعان،  طرفان رشيران  هناك 

الجانب أو ذلك!

تلك هي ورطة كبرية عىل املفكر أن يعرف كيف يتجنبها!

نحن هنا نواجه حالة من الفوىض التي يختلط بها الحق بالباطل بطريقة متداخلة، كصحن املكرونة يصعب 

أن متيز هذا الخيط من ذاك!

لألسف سيستمر هذا الرصاعـ  مهام كان مكلفا ومؤملاـ  حتى يتبني الحق من الباطل، أو نظل ندور يف رحاه!

يف النهاية لن يحصل الشعب إال عىل ما يستحقه، وهذا هو فلذة إمياين:

)ما تعطيه أنت للحياة تعلبه وتعيده لك بالربيد املضمون(!

************

15- هل تعتقدين أنه لوال تدخل من يطلقون عىل أنفسهم أنصار السنة لكان من اإلمكان التوصل إىل حل 

سلمي يف سوريا؟

.…………….…………….…………….……………

ليس فقط ˝أنصار السنة˝ من أساؤوا إىل الثورة يف سوريا، بل عندما يتدخل الدين يف الثورة بأي شكل من 

األشكال سيكون له نفس التأثري.

كام قلت يف جوايب السابق، كان من املمكن أن تكون ثورة حقيقية، ولكن ليس لدى الشعب السوري ما 

يؤهله ثقافيا وفكريا للقيام بتلك الثورة!

يف مجتمع يؤمن بالعدالة التي تقول عىل مبدأ: )أنا وأخي ضد ابن عمي، وأنا وابن عمي ضد الغريب( ال 

ميكن أن تقام ثورة حقيقية وأخالقية تضم الجميع تحت لوائها!لقد انطلقت الثورة السورية من الجوامع 

وحملت شعار ˝املسيحيون عا بريوت والعلويون عا التابوت˝، ومل أسمع أية قوة علامنية، وخصوصا يف 
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جبهة املعارضة السياسية،  تقف يف وجه تلك الشعارات بزخم وحزم.

تلك الشعارات كانت مربرا للكثريين، ممن آمنوا سابقا برضورة الثورة، مربرا لهم ليقفوا إىل جانب الديكتاتور 

يف وجه املد اإلسالمي املرعب!

لألسف، مل تستطع القوى العلامنية أن تتواجد بقوة عىل الساحة السورية، لقد تركت األمر لإلرهابيني أن 

يقرروا مصري تلك الثورة، وبالتايل مصري الوطن كله!

************

1٦- بغض النظر عن عواطفك تجاه الشعوب املسلمة و الناطقة بالعربية ومتنياتك لها باالزدهار و التقدم، 

و بكل موضوعية و رصاحة ، هل ترين أمل يف األفق ؟

.…………….…………….…………….……………

يجب أن نستدل عىل ذلك األمل بالبصرية ال بالبرص، ألننا ال نستطيع أن نراه بالعني املجردة.

كل الحواس تنفي وجوده، وحده الحدس ـ الحاسة السادسة ـ يستطيع أن يستقرأه!

حديس يقول: عىل املدى القريب ستغرق املنطقة يف بحر من الدماء، وعىل املدى البعيد، ال بد أن يصل 

الناس إىل نقطة يدركون عندها عبثية هذا الرصاع، وقباحة التعاليم التي تحركه.

مل يصل شعب يف العامل إىل حريته، قبل أن يدفع مثن تلك الحرية، ومثنها جدا باهظ!

كم سيأخذنا من الوقت للوصول إىل تلك املرحلة؟ 

ال أعرف، ولكنني شبه متأكدة، ليس أقل من عقد من الزمن!

منذ سنوات، وقبل سقوط االتحاد السوفيايت الذي كان رسيعا ومفاجئا، اطلعت عىل كاريكاتور يف صحيفة 

˝لوس أنجلوس تاميز˝.

منهام  كل  ويصوب  أطفال،  لعبة  شكل  عىل  مسدسا  منهام  كل  يحمل  طفلني  عن  عبارة  السيناريو  كان 

مسدسه نحن اآلخر.

واحد يلبس قبعة العم سام، واآلخر الشعار السوفيايت.

املهم، طلقة األول أصابت الثاين يف رأسه، وطلقة الثاين أصابت األول يف صدره.
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الصورة األخرية من الكاريكاتور، تجسد الطفلني يقرتبان من بعضهام ويصيحان: إنها لعبة غبية، ليس

بها من منترص!

هذا  من  فصل  آخر  نرى  يك  ستأخذ  عاما  كم  أعرف  ال  لكن  املتصارعني،  الطرفني  بني  اللعبة  هي  هكذا 

الكاريكاتور!

************

17- ما هو الحل األمثل – حسب رؤيتك - للقضاء عىل الدغامئية الدينية و العقلية املتحجرة لدى الشعوب 

املسلمة و كل ما يتبعها من تبعات بأخذ االعتبار بآخر املجريات عىل الساحة ؟

.…………….…………….…………….……………

الخطوة األوىل والتي ال بد من اتخاذها، هي أن يتصالح املسلمون مع الغري، ويتجسد ذلك الغري عموما يف 

الغرب وتحديدا يف إرسائيل!

ويستعيدوا  يتحرروا  بأن  اآلخر  ذلك  لهم  سيسمح  اآلخر،  ليسوا ضد  بأنهم  ويعرتفون  يتصالحون  عندما 

انسانيتهم التي سلبتهم إياها الدوغام اإلسالمية!

قد يبدو كالمي غريبا وغامضا، ألن الكالم الذي يأيت بالحقائق البسيطة واملغيبة عن الوعي دامئا يبدو غريبا 

وغامضا.

نعم، الغرب يحاربنا باإلسالم، وتكريس اإلسالم وتجذيره يف عمق الالوعي عند املسلم هو الضامن الوحيد 

لبقاء إنسان املنطقة عاجزا ومشلوال.

من حق أي دولة يف العامل أن تحمي نفسها من جريان يضعون نصب أعينهم هدفا واحدا وهو القضاء عىل 

تلك الدولة!

حتى القوى التي تسمي نفسها، ثورية وتقدمية وليربالية وامللحدين منهم، يف العامل العريب مربمجون عىل 

الطريقة اإلسالمية، ليكونون ضد الغرب وتحديدا ضد إرسائيل!

47



وفاء سلطان
يف حوار مع...........

كام قال أحد الفيس بوكيني مؤخرا: أمريكا تتبع سياسة ˝من إسالمو كيلو˝ )كيلو، بشد الياء، تعني بالعامية 

السورية امأل الكيل واعطيه(!

مبعنى آخر: داوها بالتي كانت هي الداء!

أمريكا تدرك متاما خطورة العقيدة اإلسالمية عىل العامل كله، ويدرك خرباء السياسة وعلامء النفس والسلوك، 

أن أخطر وأشد األسلحة فتكا هي ذلك الحقد األعمى الذي تضخه العقيدة اإلسالمية يف رشايني أتباعها!

يف مواجهة هذا الواقع، تحاول أن تقص أصابع اإلسالم السيايس بأية طريقة ممكنة، ويبدو أنها وصلت إىل 

قناعة ˝دعوا اإلسالم ينهي بعضه˝ كام تنتهي أية مزرعة جرثومية!

فاملعروف أن الذيفانات والفضالت التي تفرزها الجرائيم هي الحقا تسبب يف القضاء عىل تلك الجرائيم…

املسلمون يقتلون بعضهم البعض، دون حاجة ألن يخرس الغرب جنديا واحدا…

العلامنية، وأهمها امللحدين  القوى  الختام، وبالعودة إىل سؤالك، أعتقد أن من األفضل أن تعلن كل  يف 

العرب، بأنهم ليسوا ضد اآلخر مبا فيه الغرب وإرسائيل، مقابل أن يبنوا دولة علامنية تتجاوز أحقاد املايض 

وتبني مستقبال أفضل!

اليوم، الحضارات تتنافس وال  تتصارع، وليك نكون قادرين عىل بناء حضارة، يجب أن نتعلم كيف نتحرر 

من أحقادنا، وكيف نكتسب روح التنافس ال العداء!

************

18- كيف ميكننا أن نترصف – كمؤسسة إلحادية ناطقة باللغة العربية - يف نظرك لتكثيف جهودنا و جعلها 

أكرث تركيزا عىل السعي للنتائج التي ذكرتها بجوابك السابق ؟

.…………….…………….…………….……………

جمع الشمل وتجاوز الخالفات هي الخطوة األوىل…

لقد تربمجنا جميعا عىل أن نرفض من نختلف معه عىل لون جوربه….

تتجاوز  أن  جاهدة  وتحاول  الحقيقة  تلك  تدرك  أن  العلامنية،  القوى  وكل  العرب،  املحدين  عىل  يجب 

الخالفات التي ال متس املبدأ…
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ال بد من برامج تلفزيونية تصل إىل عامة الناس، إذ مل يزل التلفزيون أهم وسيلة إعالمية، وال بد من قيام 

مؤمترات ليك نقابل بعضنا البعض عىل أرض الواقع، وال بد من صحف مكتوبة تنرش

مبادئنا وتعاليمنا اإلنسانية.

ال تسألني: كيف؟

ألنني ال أعرف!

نحتاج إىل جهة تدعم مشاريعنا تلك ماديا، وال أرى أمال إال يف التواصل مع املؤسسات العلامنية الغربية، 

علها تساعد!

************

19- األديبة وفاء سلطان لها العديد من املؤلفات األدبية، نرجو منك أن تذكري لنا بعض من هذه املؤلفات 

ونبذه عن محتوياتها وأن ترشحي للقارئ عن توجهاتك املستقبلية؟

.…………….…………….…………….……………

املؤلفات األدبية التي نرشتها حتى اآلن هي غنية بعمقها ومادتها وليس بكميتها!

هي فريدة من نوعها، يف عامل مازال محصورا داخل زجاجة منذ أربعة عرش قرنا.

لقد فتحت تلك املؤلفات ثقبا، مهام كان صغريا، يف جدار ذلك السجن الحديدي!

لقد أحدثت خدوشا فيه، فقوضت من صالبته، وجعلته هشا أمام املطارق التي انهالت عليه الحقا!

لقد نالت تلك املؤلفات قصب السباق من حيث نوعيتها وتزامنها، وسأظل فخورة بذلك القصب!

هي ثالثة كتب بالعربية، إضافة إىل الكثريمن املقاالت والردود، هي ثالثة كتب ساهمت يف نبش الالوعي 

عند قارئ العربية، أكرث مام ساهمت معاوله يف شق تربته عىل مدى التاريخ اإلسالمي!

لقد نبشت تلك الكتب وزرعت وأمثرت، أكرث مام أمثرت الصحراء العربية لعرشات القرون.

ال أبالغ، ألنني وحدي أعرف عمق تأثريها من خالل تواصيل اللحظي مع قرايئ حول العامل!

وأعرف أيضا من خالل تواتر بعض أفكاري وجميل فيام يُكتب ويُنرش اليوم عىل املواقع العربية والفيس 

بوك!

49



وفاء سلطان
يف حوار مع...........

بقدر ما تتكرر الفكرة، بقدر ما يدل وجودها عىل عمق تأثريها!

الفكرة التي ترسخ يف أذهان الناس هي وحدها التي تحفر عميقا يف الذهن، وهي وحدها التي تساهم يف 

تغيري سلوك الناس الحقا!

أمامي اآلن أكرث من مرشوع كتايب، ولكن  التفرغ العقيل إلنجازها ليس سهال، فالحياة يف أمريكا ترسق جل 

اهتاممك ووقتك.

عىل كل حال، أقرب تلك املشاريع لوالدة مبكرة، هي كتاب يختلف عن كتبي السابقة، كتاب يضم مجموعة 

من القصص القصرية، مكتوبة بلغة سلسلة وجميلة، وتعكس الواقع املعاش 

يف البلدان املسامة ˝عربية˝

الكتاب سيكون بعنوان ˝الحقنة˝، وهو عنوان القصة األوىل فيه!

يبدو عنوانا غريبا، ولكنه يجسد أكرب األزمات يف الثقافة االسالمية البدوية التي تتحكم بشعوب املنطقة.

˝الحقنة˝ يف الالوعي عند بطلة القصة األوىل ترمز إىل قضيب الرجل!

ييل ذلك املرشوع من حيث تزامن نرشه، كتاب بعنوان ˝الدليل املقدس˝، وهو يدور بشكل رئييس حول 

مفهومي للكون وللقدرة الكلية التي تتحكم بهذا الكون، وتتحكم بنا كجزء منه!

يضم الكثري من الحكم والقيم التي يستطيع مبوجبها القارئ أن يكون جزءا فعاال من كوننا، بدال من أن 

يكون متجزأا منه!

يحرك العقل، ويجرب القارئ عىل أن يتعمق فيام يحيط به، ليك يعيش اللحظة األنية بعمقها ويحس بجاملها.

كنت مغرمة بالشعر، يف شبايب املبكر…

وكان الرصاع الدائر بني الشاعرين الفرزدق وجرير يستقطب جل اهتاممي.

قرأت مرة عبارة للفرزدق رسخت يف ذهني، وظلت تالزمني يف حيل وترحايل.

قال الفرزدق ردا عىل بيت من الشعر لجرير، مل أعد أذكر البيت: والله لو سمعت هذا البيت وأنا أقع يف 

برئ لحفظته!

حتى بضع سنوات خلت، كنت أجهل رس إعجايب وتعلقي بذلك البيت، لكنني ـ ومن خالل تعمقي يف علم 

النفس والسلوك، ومن خالل مامرستي لليوغا واطالعي عىل بعض تعاليم البوذية، توصلت إىل قناعة بأن 

الحياة يجب أن تعاش وفقا لتلك العبارة!

يجب أن يرفع اإلنسان مستوى وعيه ليك يعي تفاصيل الواقع، حتى وهو يقع يف برئ!
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كل ما يجري يف اللحظة التي نعيشها يستحق أن نعيه، كام لو كان الفرزدق سيحفظ بيت جرير وهو يقع 

يف برئ!

يجب أن منتلك وعيا عاليا وحادا، كام هو وعي الفرزدق الذي متكن من حفظ بيت جرير وهو يقع يف البرئ، 

ألن تفاصيل الحياة رغم عبثيتها ال تقل جامال عن بيت جرير!

الزينية˝  Zen Buddhism   لدى بعض البوذين تركز عىل رفع مستوى وعيك ليك تعيش اللحظة  الفلسفة̋ 

بحذافريها، حتى ولو كنت تقع يف برئ.

قام  Guru، أي معلم مستنري، مختص يف تلك الفلسفة بزيارة أمريكا لحضور مؤمتر.

خالل املؤمتر جلس مرة يتناول طعامه وإىل جانبه جلس رجل أمرييك مغرم بتلك الفلسفة، سأله الرجل: 

هل تستطيع أن تلخص يل ˝الزينية˝ بعبارة واحدة؟

مل يرد املعلم املستنري وتابع أكله، فنكزه الرجل األمرييك من كتفه وكرر سؤاله.

بحلق املعلم املستنري بالرجل وقال له بصالبة: كُل!

بعد انتهاء الطعام، ويف طريقهام إىل قاعة املؤمتر، سأل املعلم الرجل األمرييك: هل أعجبتك الكلمة التي 

لخصت بها الفلسفة الزينية، فاستغرب الرجل، وقال: مل تقل شيئا!

رد املعلم: نعم، لقد خلصتها بكلمة واحدة بدال من عبارة، أمل أقل لك ˝كُل˝؟!!

وتابع يقول: تلك هي الفلسفة الزينية، أن تركز وعيك عىل اللحظة التي تعيشها، عندما تتناول طعامك 

يجب أن تتذوق الطعام وتركز كل أحاسيسك عىل اإلستمتاع به!

كتايب ˝الدليل املقدس˝ سيساعد القارئ عىل اإلرتقاء مبستوى وعيه يك يأكل عىل الطريقة الزينية ويصغي 

إىل ما يقال عىل الطريقة الفرزدقية!

************
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يف ختام هذا اللقاء الشيق، نتوجه بالشكر إىل األديبة العربية الكبرية وفاء سلطان، ونطلب منها أن توجيه 

كلمة أخرية للمرأة العربية بشكل خاص، وللمجتمع العريب بشكل عام.

.…………….…………….…………….……………

عزيزيت املرأة:

كوين ˝زينية˝!

ال ترتيك لحظة متر إال وتدريك أبعادها، وعمقها!

عندما تعيشني يف عمق اللحظة تدركني ما يجب أن تقبيل به، وما يجب أن ترفضيه وتغرييه!

إدراكها  عدم  سببه  كان  السنني،  مر  عىل  القبيح  بواقعها  خصوصا  والعربية  عموما  املسلمة  املرأة  قبول 

لتفاصيل ذلك الواقع. 

لقد سلبوها قدرتها عىل التفكري، يف محاولة منهم لجربها عىل قبول واقعها وانصياعها لتعاليمهم!

يجب عليك أن تستعيدي تلك القدرة، التي ستساعدك عىل فهم الواقع وبالتايل محاربته!

تحرضين اآلن عبارة للمفكر عبدالله القصيمي، قال  مبا معناه: اإلنسان )أعتقد يقصد هنا اإلنسان العريب( 

أقل شأنا من الحرشة!

الحرشة تعيش واقعا ال تعيه، ولذلك ال يفرتض أن تسعى لتغيريه، أما اإلنسان يعيش واقعا يعيه وال يسعى 

لتغيريه.

العربية تحديدا ال يعون  العريب عموما واملرأة  الحقيقة هي أن اإلنسان  القصيمي، ألن  هنا أختلف مع 

طبيعة الواقع الذي يعيشونه، والذي هو مجمل تلك اللحظات!

أعزايئ القراء:

ما قلته للمرأة يف رسالتي السابقة أود أن أقوله للرجل أيضا!

لو امتلك اباؤونا وأجدادنا الجرأة عىل مواجهة التعاليم البدوية التي أوصلتنا إىل هذا الوضع املزري ملا 

وصلنا إليه.

تقع عىل أكتافكم مسؤولية تغيري ذلك الواقع يك ال تعيش أجيالنا القادمة الوضع املزري الذي نعيشه.

توماس بن، أحد بناة أمريكا وواحد من أكرب مفكريها قال يوما: إذا كان وال بد من أن مشكلة ما ستقع، 

فلتقع يف زمني، ألنني أريد أن يعيش أوالدي بسالم وبال مشاكل!
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لونه وعرقه ومنبته  اختلف  اإلنسان مهام  أخو  اإلنسان  بأن  بإرصار وبأخالق، وتذكروا  واجهوا مشاكلكم 

الطائفي والسيايس!

وحده الحب سيبني مستقبلكم، وال أمل مادام الكره سيد املوقف!

************

أخريا،، أرجو منك إضافه أي نقطة ترين أننا اغفلناها، أو أي يشء تودين نرشه،  وشكرا جزيال ملساهمتك

.…………….…………….…………….……………

شكرا الختياري، أعترب املقابلة فرصة ذهبية للتواصل مع قرايئ، وتقديرا منكم لجهودي!

مل يبق ما أود قوله يف تلك املقابلة، إال نصحية مقتضبة للملحدين العرب:

كنت أتوقع أن تسألوين بعض األسئلة التي تتعلق بتوجهكم اإللحادي، ومل يحدث هذا!

عىل كل حال، أرجوكم أن ال تحولوا قناعاتكم اإللحادية إىل دين آخر، فلقد اكتفينا من األديان!

تبادلوا وانرشوا أفكاركم، ولكن ال تحاولوا أن تدفشوها يف حلقوم الناس بالقوة!

هناك شعرة واهية جدا بني حقكم يف التعبري عن آرائكم وبني فرض تلك اآلراء بطريقة قرسية غري مقبولة!

املفكر الجيد هو من يعرف أين يقف، يك ال يقطع تلك الشعرة!

يف حيايت كلها، مل أتدخل فيام قاله أحد، إال من باب الدفاع عن نفيس بعد أن أساء إيل هذا األحد!

يقول مفكر أمرييك: أملك من الحرية ما يسمح يل أن ألوح قبضتي حتى حدود أنفك!

وأنا أؤمن إميانا قطعيا بحدود تلك الحرية…

لوحوا قبضاتكم حتى تصل إىل الشعرة الواهية التي تفصلكم عن أنوف اآلخرين، ولكن إياكم أن تقطعوا 

تلك الشعرة.

يخرس املفكر مصداقيته عندما يقطع تلك الشعرة، فعندها تتحول أفكاره إىل دين، ونحن هنا يف مواجهة 

حقيقة مع الدوغامت الدينية!

محبتي للجميع

Sameer Sami ..................................... قام بالحوار
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املوقع الرئيسي ملؤسسة احلوار املتمدن 
يسارية , علمانية , دميقراطية 

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

http://www.ahewar.org

54



املؤملة( )الشبقية  بـ  مىض  فيام  تسمى  كانت  ما  أو  املازوشية،  مفهوم  تعريف  عىل  بجولٍة رسيعٍة  يل  اسمحوا  بدايًة 

Algolagnie passive ، ويف العربية لُفظت بطرٍق عّدة مثل: مازوشية أو مازوخية أو مازوكية. 

فقد جاء هذا املصطلح من الروايئ والصحفي النمساوي ليوبولد ماسوش  Leopold Masoch)1835-1893(، ورواياته 

التي كانت تدور حول من يستمتع باألمل و التعذيب واإلهانة.

Alia`a Damascéne

املازوشّية 

تقّرباً لله
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واملازوشية،  كام يعرّفها عامل األعصاب واملحلل النفيس النمساوي سيغموند فرويد Sigmund Freud ، الذي كان ِمن 

أوائل َمن تعاملوا مع هذه الحالة عىل أنها اضطراٌب عقيٌل ناجٌم عن صدماٍت، وحسب رأيه فإّن اإلنسان الذي يهوى 

الخضوع للعذاب، يشعر يف الوعيه بالذنب من جرّاء رغبته الكامنة بأذيّة الغري.)1(

إذاً هي اضطراٌب يستمد فيه الفرد اللّذة من األمل الذي ينزله به اآلخرون، أو الذي ينزله عىل نفسه، وهو عدواٌن ارتد إىل 

الداخل، ألن التعبري عنه يف موضوعاٍت خارجيٍة يكون مشحونًا  مبشاعر الذنب والقلق والشذوذ الذي يشعر به الشخص 

بلذة األمل واإلهانة التي تقع عليه .

 وباملقابل يقول املؤمنون الحاملون،  سواء أكانوا مسلمني أو مسيحيني أو يهود أو حتى بوذيني:

 إّن اإلميان يبعث عىل الراحة والسعادة يف النفس، اإلميان  يغذي روح املحبة وفعل الخري واملساملة، اإلميان حجر األساس  

للسالم الداخيل والرضا عن الذات، اإلميان يرتقي بنا روحياً قبل أن نقول أخالقياً واجتامعياً، عىل حد تعبريهم .

ولطاملا صّدعوا رؤوسنا وهم يكررون نفس األسئلة االعتيادية : هل يشعر امللحد بالسعادة؟

 إن كان يشعر بها حقاً فمن أين يستمد هذا  الشعور؟ ومن أين يستمد رغبته بالحياة؟

أال يخىش  امللحد املوت؟ أال يفكر فيام بعد فنائه؟

هم يسألون هذه األسئلة يف الحقيقة، انطالقاً من دهشتهم ملنحى تفكري امللحد والتفاسري التي تبناها عقله، بل منه ككل 

فهو يعّد كائناً مجهوالً بالنسبة إليهم.

بالحياة  األمل  غياب  البديهي  فمن  الخالق˝،  اإلله  ˝إرضاء  بـ  املتمثل  الهدف  غياب  مع  أّن  يعتقدون  وببساطة  فهم 

والسعادة .

ومع غياب الحافز لفعل الخري، أو الرادع لفعل الرش، من خالل الثواب والعقاب يف اآلخرة، فإننا بنظرهم ال نفعل الخري 

باألصل وال نرتدد يف ارتكاب املوبقات أو الفواحش، أو أي شئ منايف للطبيعة اإلنسانية والبرشية بالدرجة األوىل .

فاملؤمن إذأً يربط الدين باألخالق واالستقامة وتوازن الشخصية، والغريب أنه يربط اإلميان واألديان باملجمل مبفهوم 

˝السعادة˝، السؤال هنا:

لطاملا الدين أو اإلميان بشكل عام هو كالحجر الكريم˝ من وجهة نظر املؤمن˝ الذي يشّع غبطة وطأمنينة فامالغاية من 

طقوس تعذيب النفس والجسد يف غالبية الديانات واملذاهب إن مل نقل جميعها؟

قد يراه البعض تقرباً لله, وهذا يشٌء غريٌب بالفعل.

 هل يرىض اإلله عن تعذيب املرء لنفسه؟ هل يف ذلك ورع أو تقوى أو خري له؟ أليس هو من نسب له مقولة: ˝وال 

تلقوا بأيديكم إىل التهلكة˝؟ ومقولة: ˝وال تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيامُ˝؟  و ˝ال يكلّف الله نفساً إال وسعها˝؟

)1( – سيغموند فرويدSigmund Freud – ثالث مقاالت حول النظرية الجنسية، 1905.

56



املازوشّية تقّرباً لله
Alia`a Damascéne

ماالهدف املرجو من اللهاث خلف الشعور باألمل؟ هل هو ابتغاٌء ملرضاة اإلله؟

هل هو لغسل الخطايا والذنوب عىل خطى املسيح؟ أم كّفارة عن تقصري أو شعور بالذنب؟ أم هو حزن أزيل؟

أوليس العذاب هو ما توّعد به اإلله عباده العاقنّي يف اآلخرة؟ فكيف به أن يباركه للمؤمنني يف الدنيا؟

يلحظ الدارس للتاريخ أن تعذيب النفس ما هو إال  طقوٌس وثنيٌة تعود إىل شعوٍب قدميٍة وأساطري األولني. 

أي أن صورة ذلك األله املتسلط، الجبار، املنتقم، الذي يرتبص بنا وينتظرنا عىل غلطة أو سهوة، هي صورة راسخة يف 

عقول البرش منذ بداية تأريخ الحياة عىل هذه األرض، منذ أيام الجهل والظلمة، أياًم كانت الخرافة فيها  سيدة املوقف، 

اآلمرة الناهية يف تنظيم املجتمعات التي سبقتنا بكثري.

أو جزعاً، أو كام يحلو  إضافًة للسجود والركوع وذرف دموع التامسيح ˝مع أننا الننكر أن هناك من يبيك حقاً خوفاً 

للبعض تفسريه بـ ˝تقوى˝. لكن هنا سأتحدث عن الغالبية, فمن غري املنطقي أنه هناك يف يومنا هذا˝َمن يبيك بحرقٍة 

القريب؟  ليومنا هذا وكأنه حدث باألمس  عىل شخٍص قُتل منذ قرون غابرة! فكيف به إن كان يسبب فتنًة وشقاقاً 

فتتأجج مشاعر الحقد واإلنتقام يف أدمغة األجيال القادمة ضامناً لئالّ متوت هذه األحزان, ولتبقى رائحة املوت تزكم 

أنوفنا أينام ُجلنا .

ناهيك عن األناشيد الحزينة  والبكاء وإحياء ذكرى وفاة فالن أو عالن من رموزهم، تجد طقوس التعبري عن هذه املشاعر 

غريبة وأبعد ما تكون عن البرش، كرضب الجسد بأدواٍت حادٍة مثالً، إشعال النريان، البكاء املبالغ فيه، ورقصات املوت 

...الخ. 

A.A.M
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من الجدير بالذكر أن طقوساً كهذه كانت حارضٌة يف شبه الجزيرة العربية من أيام الجاهلية، حيث كانت املرأة التي 

تفقد زوجها تجلس يوم مأمته قرب موقد النار، وتبدأ بنرث الرماد عىل شعرها، وصفع وجهها، ولطم صدرها أمام الجموع 

وهي ترصخ، وإن مل تفعل فهي ُمالمة .

إىل أن جاء اإلسالم إىل تلك البقعة، فقال أن هذه األفعال غري مستحبة! لكن رسعان ما عادت هذه الطقوس تحت ستاٍر 

ديني، ستار املغاالة يف حبِّ اإلله.. نعم، املغاالة يف حبَّ اإلله هوأقرب تفسريٍ لهذه الظاهرة .

جولٌة عىل الديانات الساموية وطقوس املغاالة يف حب اإلله يف كّل منها

 إليكم بعض املامرسات عىل سبيل املثال ال الحرص، فام خفي أعظم بالتأكيد، وخاصًة  يف العديد من املذاهب الباطنية 

األخرى .

يف اليهودية

  ويف طقس الصالة أمام حائط املبىك، التي تسمى يف العربية ˝كوتيل هدوموعوت˝ أي ˝حائط الدموع˝.

 ونظراً لكون الدخول إىل الحرم القديس محظوراً عىل اليهود منذ خراب الهيكل، فإّن هذا الحائط هوأقرب نقطة من 

مكان الهيكل التي ميكن لليهودي الصالة فيها حسب الرشيعة ˝العرصية˝ لليهود.

لتبييض صورة دولتهم عرب متثيل دور الضحية، والتلذذ  بالتحديد اعتمدوا يف كثريٍ من مخططاتهم  اليهود  ونعتقد أن 

بعقدة االضطهاد التي تالزم تاريخهم. 

فحسب رؤية الكاتب محمد أحمد النابليس يف كتابه )يهود يكرهون أنفسهم( يقول:

˝ هم عىل ما يبدو لن يكتفوا بتلك البكائيات الستمرار البحث عن أماكن جديدًة ملامرسة صنعة البكاء لديهم، ويصعب 

عىل أي باحث معارص أن يحيص بكائيات اليهود يف هذا املجال، حتى ميكننا القول بأن اليهود استنفذوا كل الجهد بحيث 

مل يبق ما يستغل لهذه البكائية.˝ )2( 

وقد أطلق عليه العرب املقدسيون اسم ˝حائط املبىك˝ نسبًة إىل الطقوس التي كان اليهود يؤدونها قبالة الحائط حداداً 

عىل خراب هيكل سليامن، ولليوم، ومنذ آالف السنني التي مضت عىل هذه األسطورة، الزالوا ينحبون أملاً! 

يف املسيحية 

هم يرون أن املسيح تحّمل العذاب ألجل خالص البرشية بصلبه وما تكبّد جسده من آالم حبّاً فينا، فقد تحمل العذابات 

واآلالم ألجلنا .

املحافظة  الكاثولوكية  حركة  )مؤسس  اسكريفا  جوزمايا  القس  أن  بانيتي،  باوال  الكاثولوكية  االيطالية  املتدينة  تقول 

املتطرفة  أوبوس داي Opus Dei( أمر بتعذيب النفس إجبارياً، ويقول يف كتابه: ˝املباركة للعذاب، الحب للعذاب، 

املجد للعذاب˝. )3(

)2(  محمد أحمد النابليس – يهود يكرهون أنفسهم ، دار الفكر،  دمشق، طبعة 2003، ص 15.

)3( مقابلة بصحيفة The Telegraph الربيطانية  - السبت 13 متوز / يوليو 2013 بواسطةMalcom Moor  يف 9 آذار /مارس 2007، روما.
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ولليوم يف الكثري من مدن الرشق والتي تحظى بغالبية مسيحية، الزالوا يحييون  ذكرى يسمونها بـ ˝عيد الصليب˝، وفيها 

يجتمع األطفال حول صليٍب من الخشب، يرضمون النار فيه وينشدون تراتيل حزينة، وال زالت لليوم تشهد بعض املدن 

أيضاً مواكباً بهذه املناسبة ˝عيد الصليب˝  املوافق لـ 14 ايلول / سبتمرب من كل عام،  يسريون مع صليٍب مشتعل، وفرٍق 

موسيقيٍة رسمية، تعزف ألحاناً خاصة باملناسبة  ميلؤها الحزن واألمل! 

وحتى القرن التاسع عرش  كان القساوسة يحرمون استخدام النساء للمسكنات أثناء الوالدة، إذ كانوا يرون أن تقليل أمل 

الوالدة هو انتهاٌك صارٌخ ملشيئة الرب يسوع يف عقاب املرأة كام جاء يف سفر التكوين 3. 

حدث  ويف هذا املوضوع يقول الفيلسوف برتراند روسل Bertrand Russell الحاصل عىل جائزة نوبل لألب سنة 1950:̋ 

واحد منطقي هوالذي جعل تقليل األمل البرشي ممكناً، أال وهواكتشاف املسكنات Anaesthetics ˝، والعامل سيمبسون 

يف 1847 دعا مبارشة الستخدامها يف الوالدة، ولكن رجال الدين املسيحيني ردوا مبارشًة بأن الرب يف سفر التكوين قال: 

˝أن املرأة يجب أن تلد باألمل˝. )4(

هذا وجميعنا يعلم عن حرمان الرهبان  من الجنس أو الزواج كبرش˝ تقربًا لله˝. 

يف اإلسالم

  تتجىل هنا أقىس معاين تعذيب الجسد تقرباً من اإلله!

 فقد ارتبط البكاء والنحيب عند الشيعة يف عاشوراء مبوت الحسني، وباتت تسرّي مواكب سنوية تخليًدا للذكرى، يلطمون 

فيها أنفسهم .

حتى أن إله املسلمني يطالب عباده بالبكاء تقربًا منه ويحّفز عىل ذلك، عندما يقول : ˝عينان ال متّسهام النار عني بكت 

من خشية الله وعني  باتت تحرس يف سبيل الله ˝. )سنن الرتمذي: 1639( 

أما آخر ما توّصل إليه الشيعة -وهم أكرث من يقدس البكاء واللطم والنحيب- تشبيه قصة الحسني ومقتله ومواكب 

العزاء يف كربالء بأسطورة متوز البابلية!

حسب مقالة ابراهيم الحيدري نرشت يف صحيفة إيالف االلكرتونية بعنوان : )العالقة امليثولوجية بني بابل وكربالء(:  

كانت حًقا مقاربًة مضحكًة للغاية، فإين الأراها سوى نقطة ضدهم وليست يف صالحهم كام يظّنون. )5(

أسطورة متوز

اإلله متوز أو )دوموزي(، واآللهة عشتار )إنانا(، هام بطالن ألسطورٍة سومريٍة  بابلية تُعّد من أروع ما خطّه التاريخ، 

وكانت  نواًة لقصٍص شبيهٍة بأنحاء العامل القديم. 

 حيث  وكام ورد يف النصوص البابلية والسومرية التي تصف عودة  متوز إىل الحياة ثانية، وهنا  تجدر اإلشارة لتقاطع 

األسطورة مع قصة قيامة املسيح املقتبسة أساساً من أساطري غابرة وأحدها أسطورة ˝متوز˝.

)4( ˝وقال للمرأة تكثرياً أكرث أتعاب حبلك بالوجع تلدين أوالداً وإىل رجلك اشتياقك˝ )سفر التكوين 3:16(.

)5( ابراهيم الحيدري- تراجيديا كربالء، سوسيولوجيا الخطاب الشيعي. ص 322 وما بعدها، بريوت 1999 .
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عودة متوز للحياة تكون يف الربيع حيث يؤخذ اإلله )بل – مردخ(  متوز أسرياً إىل العامل السفيل، ويحتجزه هناك، غري 

أن عشتار تحرره من أرسه  بعد أيام من البكاء والنحيب وترتيل املرايث الحزينة حتى انتصاره كام تقول االسطورة. يقول 

النص السومري عىل لسان متوز :

أقيمي املرايث, أقيمي املرايث

أيتها املروج، أقيمي املناحة، اقيمي العزاء )6(

الدينية  بابل كانت املواكب  بتاريخها إىل العرص املعروف بفجر السالالت 2300 ق.م، ففي  وتعود األحزان الجامعية 

تخرتق شارع املوكب سنويًا لندب متوز إله الخصب والنامء للنواح عليه وتستمر هذه املهرجانات 12 يوًما، وتنتهي يف 

معبد مردخ عىل مقربة من نهر الفرات. 

)6( ماجد عبد الله الشمس - الحضارة وامليثولوجية يف العراق القديم. ص 25-19.

)7( جاسم حسني - دراسة يف نشأة األحزان الجامعية وتطورها عند اإلمامية. املجلة التاريخية، العدد الثالث، بغداد 1973.

النواح الجامعي يف  العراقي جاسم حسني نشأة  الكاتب  وقد فرّس 

الرشق، باعتباره نتيجة للتحوالت الفصلية التي تحل باألرض وتسبب 

الجدب والقحط، وهوما يدفع إىل القيام باحتفاالت دينية تراجيدية 

الستجالب الخصب، يف حني يذهب آخرون إىل عادات الندب والبكاء 

التي تقام بعد موت ملك امللوك وخلوالدولة من راٍع، إىل الترضع 

بعدم ضياع البالد مبوت امللك وغياب العدالة. أما  البعض  اآلخر 

فقد عزاها إىل االحتكاك بني الشعوب واألديان والتقاليد. )7(

من  حالًة  ميثل  والذي  املشاعر  عن  التعبري  يف  التشابه  هذا  يولد 

العبادة بالتوسل، والذي يشبه متاًما صالة االستسقاء عند املسلمني 

مبا فيها من توسل وترضع للخالق. ويدعوا بعض شيوخ اإلسالم اىل 

املوىت  البكاء عىل  أن  نرى  بينام  الحج،  ويف  الصالة  يف  تقربًا  البكاء 

غري مستحب، ويعد كفرًا يف أوقاٍت أخرى. وال ننىس بالطبع الصيام، 

من  املرء  يعانيه  وما  األديان،  غالبية  يف  ومطلوٌب  موجوٌد  الصيام 

أرضاٍر رغم ما يزعمون كذباً من منافع له. أما يف الحج،  فأول ما 

تصل إىل حرم بيت الله حتى تبدأ دموعك باالنهامر هذا ما يقوله 

كل عائد من تلك الديار. تُرى ما مصدر هذه الدموع غري الخوف؟ 

هل هي السعادة حقاً؟ أم هو استعطاٌف واستعراض الضعف أمام 

ذلك الرب العظيم املتعايل؟ 

A.A.M
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فلتسأل نفسك أيها املؤمن  :

  ماذا يريد إلهك منك بالضبط؟ أن تبيك خشيًة منه! أليس هو – من املفروض- ال يستحب البكاء؟ فمجرد أن نبيك عزيزاً  

فقدناه يف هذه الدنيا ولو للتخفيف عن النفس، فهذا يعد اعرتاًضا عىل مشيئته وإمثاً!

 هل يريدنا أقوياء حقاً؟  كام قال محمد : ˝املؤمن القوي خرِي وأحّب إىل الله من املؤمن الضعيف˝ )صحيح مسلم: 

2664( أم يريدنا ضعفاء أمامه هوفقط؟ ومالغاية من هذا؟ هل هو راٍض إذاً عام يُراق من دماٍء وما يصدر من رصخات 

األمل ابتغاء مرضاته البعيدة املنال عىل ما يبدو!

اعذرين..إلهك هذا الذي رسمه لك اإلنسان البدايئ العنيف عىل صورته، ال يستحق منك حتى مجرد احرتامه، ولن أقول 

عبادته.

 

A.A.M
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اإلستيقاظ يف الكون

محارضة للدكتور ريتشارد دوكنز

مازل الكون لغزًا كبريًا، ومازال اإلنسان يسأل 

بداية  ىف  مازال  لكنه  ويكتشف  ويبحث 

الطريق . ولعل هذه األسئلة من عينة من 

أين أتت هذه الحياة؟ ماهيتها؟ ملاذا نحن 

هنا؟ وما هو هدف وجودنا ؟ ماهو املعنى 

من الحياة؟ هى التساؤالت التى تسيطر عىل 

العاقل  اإلنسان  أن ظهر  منذ  البرش  أذهان 

وحتى يومنا هذا وستستمر إىل ما النهاية أو 

ينجح اإلنسان ىف فك طالسم الحياة والكون 

متاما.

عىل  دوكنزالحائز  ريتشارد  الربوفيسري 

لقب أهم مفكري العامل لسنة 2013 ألقى 

محارضة مهمة عىل طالبه يف الذكرى املئتني 

وكان  فارداي  مايكل  الكبري  العامل  مليالد 

عنوان املحارضة ˝نضوج فهمنا للكون ˝ عام 

1991، ىف هذه املحارضة يطوف بنا دوكنز 

ىف أرجاء الكون والحياة معتمًدا عىل فهمه 

لنظرية التطور الداروينية .

منذ  جرت  أنها  تبدو  املحارضة  أن  ورغم 

الكثري  لنا  تكشف  أنها  إال  سنوات  بضع 

لنا  وتوضح  ومكتشفاته  العلم  أرسار  من 

العلمى وطريقه  التفكري  الفرق بني طريقة 

ريتشارد  الربوفسري   ... امليتافيزيقى  التفكري 

ليحطم  بقوة  دوكنز كعادته يرضب مبعوله 

الخرافات التى تسيطرعىل عقول البرش منذ 

آالف السنني .

إنتاج مجلة امللحدين العرب
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قال دوكنز :أحب أن أبدأ بأن أطلب منكم أن تضعوا أيديكم عىل رؤوسكم وأن تتحسسوها برفق، قد يبدو أنه من 

السهل جدا فعل هذا، لكني أستطيع أن أؤكد لكم أن صناعة آلة من صنع البرش لتفعل نفس اليشء سيكون من الصعب 

جدا تحقيقه وسيكون الثمن لصنع هذه اآللة مكلف جدا، فعندما تتحرك ذراعيك لألعىل فإن أجهزة دقيقة يف عضالتك 

تحدد املوضع املطلوب متاما لعضالتك، اآلالف من النهايات الحسية يف أصابعك تشعر وتتحسس النسيج الحقيقي لشعر 

رأسك بكل دقة، شكل أذنيك إضافة إىل شكل رأسك بالكامل، دماغك يقيس عرض رأسك أو جمجمتك بدقة، لو أن معمل 

من صنع اإلنسان أنتج آلة أو ذراع إلنسان آيل قادرة أن تفعل كل هذا سيكلف هذا مئات املاليني من الدوالرات، اآلن 

فكر يف ماهو بني يديك التي عىل رأسك، دماغك، الدماغ هو نوع من الكمبيوتر لكن ليس مثل الكمبيوترات التي تُنتج 

يف معامل من صنع البرش، لو نجحنا يوما ما وأنتجنا كمبيوتر بنفس كفاءة الدماغ البرشي، فالتخمني املادي لكلفة البحث 

والتطوير إلنجاز هذا سيكون تقديره  مبليارات الدوالرات.

رؤوس وأدمغة وأيادي مثل التي متلكها تُنتج ماليني املرات 

بحوث  بدون  إنتاجها  عىل  قادرة  فاملرأءة  يومي،  بشكل 

ومعامل، وبتطوير يستغرق تسعة أشهر، وفقط مع مساعدة 

بسيطة من صديق.

عادية،  أشياء  تبدو  التكنولوجيا  عجائب  من  تجعل  الحياة 

فمن أين أتت هذه الحياة؟ ماهيتها؟ ملاذا نحن هنا؟ وما هو 

هدف وجودنا ؟ ماهو املعنى من الحياة؟

هناك حكمة تقليدية تقول أن العلم الميلك أية أجوبة لهذه 

عليها  العلم اليجيب  إذا  قوله هو  أستطيع  ما  األسئلة، كل 

فمن املؤكد أن أي جهة أخرى لن تجيب عليها عىل اإلطالق.

أسئلة  عىل  ليجيب  طويل  باع  له  العلم  الحقيقة  يف  لكن 

هذه،  الخمسة  محارضاتنا  يف  سنوضحه  ما  وهذا  كهذه، 

الحياة نشأت ومنت يف الكون بطريقة تدريجية ``التطور`` 

ونحن أيضا نضجنا يف فهمنا ألصولنا و معنانا .

بالنظر إىل جميع املجتمعات يف العامل ، فقد مارست األغلبية 

طوطم  هو  أمامي  هذا  األسالف،  عبادة  أشكال  من  شكال 

خاص بأحد أنواع عبادة السلف. 

نضوج فهمنا للكون - اإلستيقاظ يف الكون
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أن  حقيقة   ولكنها  أي يشء،  عبادة  عىل  أشجعكم  ولن  أسالفكم،  عبادة  عىل  أشجعكم  ال  أنا 

األسالف يحملون املفتاح الذي ميكننا من فهم معنى الحياة.

قد تعتقد أنه من السهل أن نكون أسالفا، ومن السهل نسبيا القيام بالتكاثر، ولكن لتصبح سلف، 

عليك أن تحصل عىل نسل أجيال عديدة عىل قيد الحياة وبالتايل هذا هو أكرث من أمر طويل األمد .

ميكننا أن نفكر يف ذلك من خالل العودة إىل واحدة من أبسط أنواع الحيوانات، البكترييا التي ظهرت يف 

بداية الحياة. ولنفكر كم تصبح أعداد هذه البكترييا بعد خمسني جيال من التكاثر باإلنقسام، فلو مثلنا هذه 

العملية من خالل طي ورقة، فكل مرة نطوي الورقة فهذا سيمثل جيال جديدا من اإلنقسام البكتريي، فنبدأ 

ببكترييا واحدة وهو سمك الورقة يف متثيلنا، 

فإذا طويناها مرة واحدة فسنحصل عىل اثنني، ونطويها مرة أخرى لنحصل عىل أربعة، ففي كل مرة تتضاعف 

أعداد البكترييا، مثانية، ستة عرش، اثنان وثالثون.. وهكذا، إىل أن نطوي الورقة خمسني مرة، بالطبع إنه أمر صعب 

أن تطوي ورقة خمسني مرة لذا سنلجأ إىل الرياضيات لحساب أعداد البكترييا بعد خمسني جيال وسمك الورقة 

بعد خمسني طية.

ففي كل طية سمك الورقة يتضاعف وأعداد البكترييا كذلك، فبعد خمسني جيل سنحصل عىل ألف تريليون من 

البكترييا `` واحد يتبعه خمسة عرش صفرا``، فلو طوينا الورقة خمسني طية سينتج معنا رقم كبري بالفعل، سمك 

الورقة هو عرش امليليمرت سيصبح سمك الطيات يتعد الخمسني مرة مئة مليون كيلومرت، أي املسافة من هنا اىل 

مدار كوكب املريخ، ولكن عمل خمسني جيل للبكترييا ليس صعبا، فالبكترييا قادرة عىل عمل هذا بيوم واحد، فبعد 

أسبوع، أعداد البكترييا ستصبح أكرث من مليار مرة عدد الذرات يف الكون، هذا يُسميه علامء الرياضيات  ``بالنمو 

األيُس``.وغني عن القول أنه اليحدث بنفس الشكل عىل أرض الواقع، عىل األقل بعد نقطة معينة العوامل الطبيعية 

هي التي تُحدد حجم أعداد البكترييا.

مفهومنا البدايئ أنه من السهل أن نكون أسالفاً كان خطأ، فقط النخبة يصبحون 

فعل  ˝كام  للفيلة  أو  البرش”   “ ألنفسنا  الحسابات  نعمل  أن  نستطيع  أسالفاً, 

الفكرة،  نفس  لكنها  بقليل  أطول  وقت  ستأخذ  فقط  فإنها  داروين``  تشارلز 

فبعد عدة سنوات سرتى كل الكون قد امتأل بلحم الفيلة أو بلحم البرش أو أي 

يشء تدخله يف حساباتك لذلك فأن أغلب الكائنات الحية التي ُولدت عليها أن 

متوت بدون أن تصبح أسالفاً، أو حتى بدون أن تصبح أسالف بعيدة . 

نضوج فهمنا للكون - اإلستيقاظ يف الكون
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فقط النخبة هى مقدر لها أن تصبح أسالفا، ورغم أن بعض الناس اليحبذون كلمة نخبة لكن أنا فقط أعني أنه لن يكون 

فقط الحظ هو من يلعب دورا يف من سيكون سلفاً، الذي سيكون سلفا هو الذي مييل إىل أن يكون بارع بهذا املجال، 

الذي ميلك مايتطلبه األمر ليكون سلفاً، الذي ميلك ماهو مطلوب ليبقى عىل قيد الحياة، ليلتقي رشيكا لعملية التكاثر، 

من استطاع أن يحمي نفسه ومينع أن ينتهي به األمر أن يكون فريسة لكائن آخر، من وجد طعامه، ليكون أبوين جيدين 

الجينات  الناجني قد ورثنا  الباقني، نحن  الطبيع، ألننا نحن  وما إىل ذلك. هذه هي طريقة  نظرية داروين لالنتخاب 

لسلسلة طويلة من األسالف الناجحة، فقد ورثنا كل ماتَطَّلب منهم ليكونوا ناجحني كأسالف

اآلن أريد أن أؤكد لكم شيئا آخر وهو أننا محظوظون ألننا عىل قيد الحياة، ألنه كان من السهل جدا ألسالفنا أن اليكونوا 

هنا، ألنه كان من املحتمل جدا أن يكون أو يتواجد شخص آخر مكاننا هنا وليس نحن. ونحن محظوظون أننا عىل قيد 

الحياة لسبب آخر، لنفكر بهذه الطريقة، عمر الكون هو 14 مليار سنة نقريبا، هذا يعني 140 مليون قرن، وبعد حوايل 

60 مليون قرن من اآلن، ستنتهي الشمس وتصبح عمالق أحمر )red giant( ليبتلع كوكب األرض, إًذا هناك حوايل 200 

مليون قرن من بدء الكون إىل نهاية العامل، كل قرن من القرون املائة وأربعني مليون منذ بدء الزمن كان ذات مرة القرن 

الحارض والحايل، والستني مليون قرن القادمة إىل نهاية العامل، كل قرن منها سيصبح القرن الحايل ملرة واحدة.

القرن الحايل هو كمثل نقطة ضوء صغرية جداً تسري ببطء عىل مسطرة عمالقة من الزمن، كل يشء قبل بقعة الضوء 

هو يف ظالم املايض امليت، وكل يشء بعد بقعة الضوء هو يف ظالم املستقبل املجهول، نحن نعيش يف بقعة الضوء، فمن 

بني كل املائتني مليون قرن عىل طول مسطرة الزمن هناك 199 مليون و 199 ألف و199 قرن يف الظالم، فقط قرن واحد 

ميضء وهذا هو القرن الذي حدث لنوَجد فيه بواسطة الحظ، لنكون عىل قيد الحياة فيه.

إحتاملية قرننا الحايل الذي نعيش فيه هو مثل قطعة نقدية صغرية تم رميها بطريقة عشوائية عىل الطريق الذي يربط 

بني لندن واسطنبول.. فوقعت عىل منلة معينة .

نضوج فهمنا للكون - اإلستيقاظ يف الكون
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رغم تلك االحتامالت، رمبا قد الحظت أننا هنا يف واقع األمر، وبالطبع إنها ليست مفاجئة إننا هنا ألننا نحن من يقوم 

اآلن بهذه الحسابات، لو كان هناك شخص آخر قام بالحسابات التي قمنا بها اآلن فبالطبع عليه أن يكون عىل قيد الحياة 

ليقوم بها.

وعمليا هذا يجعلنا نشعر بأننا محظوظون لكوننا موجودين وعىل قيد الحياة ولكن عندي سبب آخر يدفعني لهذا 

الشعور 

شعاع الضوء ما مير من خالله الغبار أو الدخان  مُيثل النجوم، كل جزيئة صغرية من الدخان مُتثل نجمة واحدة، تخيل 

أن شعاع الضوء هذا هو مصباح بحث عمالق يف الفضاء ُمرسل بإشارات من كوكبنا آمالً أن هناك شخٌص ما يف عامل آخر 

سيستقبل الرسالة.

نحن النعلم كم هي احتاملية وجود أحياء أخرى خارج عاملنا، لكن ميكننا القول لو أن رسالتنا وإشاراتنا وصلت لكوكٍب 

آخر فمن املؤكد أنُه سيكون بعيًدا جًدا بحيث لو أنهم لديهم تلسكوب هناك لينظروا إلينا، فامذا سريون؟ سوف لن 

يرونا، لكنهم سريون الديناصورات التي كانت هنا منذ 65 مليون عام! أو بتعبري آخر، إن رسالتنا ستصل إليهم بعد ماليني 

السنني من اآلن.

لطاملا تسائل الناس عن الحياة يف الكواكب األخرى .. فبعض الناس والعلامء يقولون بوجود العديد من أنواع الحياة 

يف  تسكن  التي  تكنولوجيًا  املتطورة 

كواكب أخرى قد يصل عددها إىل عرشة 

ماليني  بينام يقول البعض أن الحياة عىل 

األرض هي الوحيدة بالكون. لكن حتى 

علينا  زال  فام  املتفائلة  اآلراء  أكرث  يف 

التي  العوامل  كل  أن  بحقيقة  نقبل  أن 

تجاورنا هي كالصحراء و عدمية الحياة 

وأنها حتى ال ميكن لها أن تحمل الحياة 

عىل  تحتوي  فضاء  سفينة  تخيل  واآلن 

أو  نامئني   ( رمبا  املستكشفني  بعض 

ليكونوا  الفضاء  يف  تسافر   ) مجمدين 

لنتخيل   ، جديدة  ألرض  مستعمرين 

ما  ميثلون  الذين  املستكشفني  هؤالء 
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تبقى من الجنس البرشي عىل منت املركبة، فاألرض يف هذه القصة  عىل وشك الدمار وهؤالء املستكشفون ميثلون األمل 

يف البحث عن مكان جديد ليستعمروه ليك تستمر البرشية بالوجود، واآلن تخيل أن هؤالء املستكشفني كانوا محظوظني 

جداً مبا يكفي للعثور والنزول عىل كوكب نادر جًدا يستطيع احتضان الحياة التي نعرفها . كوكب بدرجة الحرارة املثالية 

للحياة و يحتوي عىل األوكسجني .. إلخ .

يستيقظ هؤالء املستكشفني لريوا هذا العامل الذي  يحتوي عىل كائنات مشابهة للحيوانات و النباتات. جبال أنهار نباتات 

وطيور ترفرق حولهم ، هل تتخيل استيقاظك يف مكان كهذا بعد مئة مليون سنة من النوم يف سفينة فضائية لتجد نفسك 

مبكان كهذا  ؟ 

بعامل جديد متاما ميكنك أن تؤسس حياة عليه ، عامل جميل وملهم. ستشكر حظك عىل بلوغك مكان نادر كهذا وستحتاج 

أليام ليك تصدق عينيك العثور عىل عامل كهذا .

طبًعا هذا مل يحصل لنا، لكن أيضاهذا بشكل ما هو بالضبط ما حصل لنا !

فقد استيقظنا بعد مئات ماليني السنني من النوم، لكن طبعا مل نصل بسفينة فضائية بل وصلنا عن طريق الوالدة ، لكن 

مفاجآت الكوكب وعجائبه هي نفسها سواء وصلنا لألرض عن طريق سفينة فضائية أوعن طريق قناة الوالدة مام يجعلنا 

محظوظني ومميزين فقط ألننا متواجدون هنا ويجب أن ال نضيع هذا االمتياز منا .

بعض الناس الذين يكونون ضيقي األفق يتساءلون دامئا : ما هي فائدة العلم؟

سأل أحدهم هذا السؤال للعامل مايكل فاراداي ) مؤسس تقليد محارضات أعياد امليالد (  عن طريق رئيس الوزراء يومها 

سري روبريت بييل ) ما هي فائدة العلم ؟ ( .. 

فأجاب فاراداي : ما هي فائدة األطفال الرضع  ؟

لطاملا ظننت ) الكالم هنا لدوكينز ( أن ما عناه فاراداي برده عىل السؤال 

أن األطفال لديهم املقومات واملستقبل قد ال يكون لهم الكثري ليقدموه اآلن ولكنهم سيقومون بالكثري مستقبال . لكن 

رمبا أن فاراداي قصد بأنه ال فائدة من إنجاب طفل إىل هذا العامل إذا كان كل ما سيفعله هو العمل لكسب قوت يومه 

فقط، العمل  واالستمرار بالحياة فقط، هذا ليس هدف الحياة إذا كان هذا هو هدفنا فال معنى حقيقي له وال بد أن 

هناك الكثري مام بإمكاننا فعله.

بعض من حياتنا يجب أن يكرس ألنفسنا، والبعض اآلخر يجب أن يكرس للقيام مبا له قيمة للحياة ولآلخرين وليس فقط 

نضوج فهمنا للكون - اإلستيقاظ يف الكون
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مامرسة الوجود، وهذا ما يفعله الناس لتربير عملهم لبعضهم حني يدفعون رضائبهم أو يحافظون عىل األجناس املهددة 

باإلنقراض .

لكن حني يصل األمر إىل متويل بحث أكادميي ما .. فسيقول البعض متهكام : ) إذن فأنت تعتقد أن الحكومة يجب أن 

متول بحثك العلمي ليك تتسىل به ؟ .. ألنه ممتع بالنسبة لك ؟ (

التسلية ليست الكلمة املناسبة هنا .. فبعد نومنا ملئة وأربعني ألف قرن فتحنا أعيننا أخريا عىل كوكب جميل ميلء 

بالحياة و األلوان، وقبل أن نعلم  سوف نضطر لغلق أعيننا مجددا، لذا يجب أن نعرف أكرث عن الكون الذي استيقظنا 

فيه ونعرف إجابات أسئلة مثل : ماذا نفعل هنا ؟ ما هذا الكون الذي فتحنا أعيننا عليه ؟ ما هي الحياة وما سببها 

وغايتها  ؟

طبعا املجال الذي يجيب عن هذه التساؤالت هو العلم، العلم يستحق كلمة أكرب بكثري من كلمة ) تسلية ( إذا وضع 

الطرح عىل هذا الشكل  سيبدو العلم هنا عىل أنه األكرث أحقية لرصف أموالنا عليه يف فرتة حياتنا القصرية هذه ؟ 

طبعا إذا ما قضيت حياتك بالتأمل والتعجب بالكون وجامله وروعته والقول أننا استيقظنا بعد ماليني السنني لنتفاجأ 

بهذا الكون الرائع  فسيظنك الناس مجنونا وقد يؤدي هذا إىل اعتقالك، لكن ىف النهاية ما زال لديك حياة عادية لتعيشها، 

ما زال هناك قوت يومي  يجب أن تجنيه وال تستطيع انتظار فرج من السامء للحصول عليه .

مع ذلك ما زال األمر يستحق منا أن نعرص رأسنا به قليال بني فرتة وأخرى ونتأمل ما هو موجود بكوننا ليك ننفض عنا 

عاديتنا وروتينيتنا لبعض الوقت وأن نفتح أعيننا عىل الروعة والجامل من حولنا من وقت آلخر .

فكيف سننفض عنا هذا الجمود ؟ ال ميكننا  ببساطة الذهاب إىل كوكب آخر، ولكن األمر ال يتطلب منا الخروج من 

األرض فام زال هناك مناطق بالكوكب لسنا معتادين عليها وستبدو غريبة وكأنها كوكب آخر.   

)هذه صورة مفرتضة لكوكب املشرتي من وحي خيال العامل الفليك الكبري ) كارل ساغان ( يتخيل بها وجود أشكال من 
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الحياة عىل شكل هذه الكرات عىل السطح الخارجي لكوكب املشرتي  تم تسميتهم بالطافيات إذا كان هناك أشكال 

حياة عىل املشرتي  فستسمى  بالجوفيانيني  Juvians ) نسبة للكوكب (   .

الغرابة تجعلنا نعتربها من كوكب آخر فهل لدينا  الكلمة ˝جوفيني˝  يف وصف كائنات غاية يف  لذا فلنستخدم هذه 

جوفيني هنا عىل كوكب األرض ؟ سرنى اآلن بعض الكائنات الغريبة التي ميكننا اعتبارها من كوكب آخر. 

نضوج فهمنا للكون - اإلستيقاظ يف الكون

يف  تعيش  وهى  أعامق  سمكة  هو  األعىل  يف  الكائن  هذا 

األعامق، وعليكم القيام برحلة طويلة بغواصة وبدلة غوص 

لرؤيتها. والكائن الثاين هو نفس النوع لكن بعد تناوله لوجبة 

طعام بينام الكائن األول مل يأكل يشء وهو قيد البحث عن 

الطعام و ميكنكم معرفة هذا من اتساع فكه، هذه الكائنات 

نبدو  لها  بالنسبة  أننا  وأعتقد  لنا  غريبة  وحوشا  تبدو  قد 

كوحوش أيضا . 

هذا نوع آخر من سمك األعامق، ويحتوي عىل مصدر ضويئ 

يف زائدة االستشعار التي برأسه مصدرها بعض أنواع البكرتيا 

كطعم  الضوء  هذا  يستخدم  للضوء،  بتفاعالتها  املنتجة  

لجذب فريسته إليه ثم يطبق فمه الهائل عليها و يبتلعها . 

إنه بالفعل كائن جوفيني  jovian، ليس علينا الذهاب إىل 

محارضة  حرضت  قد  كنت  الجوفيني.  لرؤية  البحار  أعامق 

ويقول  األخطبوطيات،  مبجال  مختص  يل  صديق  لصديق 

أن األخطبوطيات مذهلة لدرجة أنهم يبدون و كأنهم من 

كوكب املريخ . قد عنى أن هذه الكائنات من السهل جدا 

اعتبارها من كوكب املريخ لغرابتها . 

هذا أحد أصناف الحبار ويعرف بإسم Cuttlefish يستطيع 

العصبية  الشبكة  طريق  عن  سهولة  بكل  بألوانه  التحكم 

املوجودة به  ويكون لونه حسب مزاجه تقوم هذه الكائنات 

ذات  من  الكائنات  إىل  رسائل  إلرسال  ألوانها  باستخدام 

الجنس تفهم إشارته حسب لونه. إنه كائن جوفييني آخر .

ال نحتاج للذهاب للبحر من أساسه.
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فهنا لدينا الحرشات التي تكون متشابهة من الناحية الهيكلية التي ورثتها من سلفها املشرتك الذي عاش قبل حوايل 350 

مليون سنة، ميكننا متييز الحرشات بسهولة فكلها متكونة من رأس و صدر وبطن،  بعضها متحور شكله ليبدو مثل غصن 

شجرة بينام يكون الجسم مسطحا مع أجنحة صغرية يف بعض أنواع الخنافس، و إذا نظرنا اىل الفراشات فستحتوي عىل 

نفس الرتكيب مع كون الجسم انسيايب أكرث واألجنحة أكرب. لكن و بشكل رئييس فكلها متشابهة يف الرتكيب الهيكيل مع 

ست أرجل وقرون استشعار وال تخرج عن النطاق الذي ورثته من السلف املشرتك .

ولكننا نتكلم عن نفض الجمود عنا والخروج من األمور العادية  .

هناك طريقة أخرى لإلستيقاظ ورؤية عامل مختلف عن عاملنا من خالل القيام برحلة إىل عامل آخر يتطلب منا تقليص 

أحجامنا إىل حجم صغري جدا
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عىل  تعيش  التي  األنواع  من  وهو  الغبار  برغوث  هذا 

بواسطة  املرات  تكبريها آلالف  بعد  منازلنا  يف  السجاد 

الجهاز  هذا  استخدام  ميكننا   ، اإللكرتوين  املجهر  جهاز 

كوكب  إىل  بالنظر  التلسكوب  استخدام  طريقة  بنفس 

غريب بعيد جدا يف الفضاء

هذه صورة تشبه غابة كام تظهر من املجهر االلكرتوين، لكن 

ألحد  املركبة  العيون  لنا  ستظهر  منها  التقريب  نبعد  حني 

الحرشات مع قرون االستشعار.

أحد  رؤية  فيمكننا  اإللكرتوين  باملجهر  للنحلة  نظرنا  ما  إذا 

الحرشات الطفيلية امللتصقة بها يف الواقع إنها حرشة طفيلية 

صغرية تعيش عىل النحلة تسمى ستيبسيبرتوم تخرتق درع 

النحلة بسهولة لتثبت نفسها عليها .

األشياء  لرؤية  اإللكرتوين  املجهر  مع  برحلة  كنا  فقد  إًذا 

الصغرية حولنا. إنها طريقة أخرى اللتقاط الغرابة يف عاملنا  .

هناك رحلة أخرى ميكننا القيام بها أال وهي إىل داخل أجسادنا 

ورؤية التفاصيل الداخلية مثل: هذه صورة مكربة للدماغ .. 

كل يشء من هذه األشياء السوداء هي خاليا دماغية. 
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يوجد الكثري منها و مرتبطة ببعضها بشكل هائل، يبلغ طول الخاليا الدماغية لإلنسان إذا ما وضعت عىل طول بعضها ما 

يكفي للف الكرة األرضية ليس ملرة واحدة بل خمسة وعرشين مرة. هذا ليس باليشء املذهل جدا فحسب بل أيضا  إنك 

لو مددت هذه الخاليا بهذا الشكل فعال وأرسلت رسالة من الطرف األول فستسغرق ستة سنوات للوصول إىل الطرف 

اآلخر،املذهل أكرث مبا يخص الخاليا العصبية ليس عددها الضخم فحسب بل هو ترابطها ومدى تعقيد هذه الروابط 

بعضها ببعض كام نرى
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هذه ثالث خاليا فقط، لكن انظروا الكم الهائل من الروابط 

التي تربطها ببعضها و التي تبلغ حوايل 2000 سلك يربط 

كل خليه بأخرى .

العصبية  الخاليا  بني  الوصالت  مجمل  مجموع  فإن  وهكذا 

يف الدماغ يصل إىل مئتي مليون مليون وصلة  ولوضع هذا 

الوصالت  افرتضنا كل واحدة من هذه  إذا  مناسب،  بشكل 

هذا  الحاسوب  يف  واحدة  إلكرتونية  لدارة  مكافئة  هي 

يجعل الدماغ يحتوي عىل عرش ماليني ضعف عدد الدارات 

املوجودة يف الحاسوب النموذجي اليوم. 

الدماغ هو عضو مذهل بسبب عدد التوصيالت للخاليا العصبية ولكن هنالك العديد من أنواع الخاليا يف جسم اإلنسان 

وكلها لديها نفس الرتكيب النموذجي يف الداخل  نرى يف الصورة التالية مثال منوذجي للخلية الحيوانية، إ

مليئة  الداخل  يف  بل  فقط  السوائل  من  كيس  ليست  نها 

باألغشية ولديها بنية وهياكل داخلية . األشياء الزرقاء  هنا 

فيها  خلية  وكل   ،)membrane( أغشية   عن  عباره  هي 

االجاملية  املساحة  أن  منها وبأعداد ضخمة بحيث  العديد 

إنسان منوذجي تقدر بحوايل 200  لألغشيه يف خاليا جسم 

تفعل  ماذا   .. حسنا  ملزرعة.  جيدة  مساحة  وهذه  فدان، 

هذه األغشية ؟ . إنها ليست نوعا من الدعامات أوحشوات 

عن  عبارة  الحاالت  من  الكثري  يف   األغشية  هذه  مطوية، 

يدعى  األجزاء  هذه  من  واحدة  خصوصا  كياموية،  مصانع 

هي  الربتقالية  األجزاء   .)mitochondria( امليتوكوندريا 

كل  وعىل   )membrane( الحيوية  األغشية  من  مصنوعة 

هنالك  تكون  منها  قطعة  كل  األغشية،  هذه  من  واحد 

تفاعالت كيميائية، إنها عبارة عن مصانع كيمياوية.
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ويف هذه الصورة ترون خريطة معقدة لكل التفاعالت التي تحدث يف كل خلية. وهي غاية يف التعقيد لدرجة مذهلة 

طوال  يحدث  ذلك  وكل  واحد،  كيميايئ  تفاعل  هو  األسهم  هذه  من  واحد  وكل  باألسهم   مليئة  سنجدها  ومحرية  

نضوج فهمنا للكون - اإلستيقاظ يف الكون

الوقت داخل هذه األغشية يف الخلية  داخل كل واحدة من امليتوكوندريا يف كل خلية بداخلكم. وعدد امليتوكوندريا 

)mitochondria( اذا رتبتها بطريقة وربطتها كلها ببعضها البعض فهي ستدور حول العامل ليس مرة واحدة فقط وأيضا 

ليس 25 مرة وإمنا ستلتف 2000 مرة. يف نواة الخلية تحديدا يف وسطها هنالك جزيئ الحمض النووي )الدي إن أيه (، 

الحمض النووي ميثل الجزء السحري للحياة انه أهم جزيئ يف العامل، هذا الجزيئ بنقل ويحمل املعلومات من جيل اىل 

جيل، حول كيف تبني جسداً. الحجم اإلجاميل لهذه املعلومات ميكن متثيله كالتايل:
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إذا تناولت رشيحة من اللحم )steak(، يف كل مرة تفعل ذلك، تقوم أسنانك بالتقطيع والتمزيق ما يساوي مليار نسخة 

من املوسوعة الربيطانية، و هذا مثال عن العمل املدمر الذي ميكنك القيام به بأسنانك فقط .

الهيموغلوبني )Hemoglobin( هو الجزيئ املسؤول عن نقل األوكسجني )Oxygen( يف الدم، وهذا الجزيئ برتكيبة 

املختلفة. ميكنك  الجزيئات  الشكل يف كل  بنفس  أنه هو  الجزيئ  باملالحظة حول هذا  الجدير  معقدة جدا، واليشء  

تخيل الهيموغلوبني كناقالت ينقل فيها األوكسجني، كل جزيئ من الهيموغلوبني يقوم بنقل األوكسجني من أحد أجزاء 

الجسم إىل  الجزء اآلخر. إنها عبارة عن شاحنة  تحمل األوكسجني،  ما هو مميز بالهيموغلوبني هو العدد، عدد جزيئيات 

الهيموغلوبني  تقدر بستة آالف مليون مليار جزيئء موجود يف الدم، وجميعها معقدة وأيضا جميعها متشابهة. وجميعها 

يتم تهدميها وبناء أخرى جديدة طوال الوقت داخل دمك بنسبة 400 مليون مليون كل ثانية. 

طريقة أخرى لتجربة يشء شبيه بالهجرة إىل كوكب آخر، هي بالذهاب يف رحلة أخرى وهي العودة إىل الخلف بالزمن 

عىل كوكبنا هذا. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي باستخدام آلة زمن، ولكن حتى بريستون غور واملعهد املليك اليقدرون 

عىل تقديم آلة زمن لنا، لذلك علينا استخدام األحفوريات. 

واحد من أكرث األشياء صعوبة هي فهم وإدراك األحافري كم هي قدمية  كام يف  مستحاثة الرتايلوبايت )Trilobite( هنا . 

ال ميكنكم حتى إدراك أو وعي كم هذا الحيوان قديم . يف حال فهم كالمي عىل أنه غري مالئم اسمحوا يل بإعادة صياغة 

الجملة، 

نضوج فهمنا للكون - اإلستيقاظ يف الكون
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انا ال أستطيع تصور أو إدراك  كم هو عمر هذه األحفورة، أيضا ميكنني إخبارك بعمرها الحقيقي وهو حوايل 500 مليون 

سنة ورمبا أكرث بقليل . ولكن وضع عمر هذه املستحاثة يف كلامت يشء مختلف عن إدراك أو تصور ماذا تعني هذه 

الكلامت 

األسابيع،  األيام،  الدقائق،  الثواين،  نفهم  أن  ميكننا  حياتنا،  يف  الزمني  املقياس  وتستوعب  لتفهم  عقولنا  تطورت  لقد 

السنوات حتى القرون كلها نستطيع فهمها واستيعابها . وعندما نصل إىل محاولة فهم واستيعاب األلفية ) األلف سنة 

( نبدأ بالشعور بالرعشة يف أجسادنا. املالحم الخرافية، كملحمة هومريوس األوديسة، تخربنا عن اآللهة اليونانية، زيوس 

و أبولو والكثري غريهم. أبطال اليهود أمثال موىس ويوشع وإلههم يهوه. الحضارة املرصية القدمية، إله الشمس رع كل 

هؤالء يعطوننا شعور غريب وعميق عن العمر الهائل للاميض . نشعر من خاللها بالعودة يف العصور العميقة الغامضة، 

ولكن وعىل مقياس الزمن مبقارنتها مع عمر هذه األحفورة التي قدمناها فستبدو كلها وكأنها بالكاد حدثت باألمس.  

معي هنا اآلن كمثال لوحة مسامرية من بالد الرافدين تعود إىل القرن السابع قبل امليالد، وهي عبارة عن وثيقة قانونيه 

بشأن بيع أراض  بالقرب من نينوى. 

نضوج فهمنا للكون - اإلستيقاظ يف الكون

وهنا يشء آخر من العرص الربونزي وهي عبارة عن قناع محارب  تم 

العثور عليه يف القرن املايض بواسطة أشهر األركولوجني )اآلثاريني( للقرن 

العرشين وهو شيليشامن )Schliemann(، حيث قال ˝لقد نظرت إىل 

 ،˝ )Agamemnon( وجه أجاممنون
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ويف الحقيقة هذا ليس وجه أجاممنون ولكنه ظن بأنه أجاممنون . ولكن بالنسبة له كان هذا القول طريقة ليعرب عن 

شعوره بهيبة عمق املايض، ذلك الشعور الغريب العميق عندما نحاول إدراك والغوص يف أعامق املايض السحيق، كأن 

يشعر بأنه يعود بالزمن من خالل النظر عرب القناع . 

لنحاول فهم وإدراك عمر هذه األشياء القدمية ومحاولة  وضعها باملقارنة مع مستحاثة الرتايلوبايت )Trilobite( يف 

مقياس واحد، سأعترب الخطوة الواحدة متثل 1000 عام . وسأبدأ من نقطة بداية التأريخ امليالدي، هذا الجسم الصغري 

يف يدي يعود ألول ميالد أي عام 0  ميالدي بهذا الزر) رباط الثوب (  الذي يعود عمره لذاك الزمن، عندما أخطو خطوة 

واحدة سنعود إىل الخلف بالزمن ملدة 1000 عام   أي ألف سنة قبل امليالد سنكون قد عدنا إىل زمن مقارب لزمن اللوح 

املسامري الذي تكلمنا عنه قبل قليل أو لزمن امللك ديفيد.

خطوة أخرى أي 2000 عام قبل امليالد وسندخل يف العرص الربونزي وكمثال لدينا هذا الفأس الربونزي من تلك الحقبة .
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خطوة أخرى 3000 عام قبل امليالد نعود إىل الفرته 

أخرى  األهرامات، خطوة  املرصيون  فيها  بنى   التي 

أي  الفخار  من   القطعة  هذه  صناعة  لزمن  ونعود 

قام  الذي  الوقت  نفس  امليالد وهو  قبل  عام   4000

به املطران أرش بافرتاض أنه بداية العامل ووجود آدم 

وحواء ولكننا بالكاد قد بدأنا، هنالك طريق طويلة 

أمامنا فلقد عدنا بالزمن إىل العام 4000  قبل امليالد 

من خالل أربع خطوات فقط .
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 Homo( ميكننا أن نرى هنا صورة للهومو هابيليس

الهومو  عاش  ولقد  املبارش  سلفنا  وهو   )Habilis

إىل  للعودة  عام،  مليون   2 حوايل  قبل  هابيليس  

مسافة  امليش  إىل  سنحتاج  هابيليس  الهومو  زمن 

السابق   املقياس  نفس  مرتعىل  كليو    2 تساوي 

بنفس الطريقة، وهو طريق طويل جدا.

وأنا  اللوحات ألسالفنا  لدينا بعض   واآلن سيكون 

. األول هو األسرتولوبثيكاس  بالتسلسل  سأظهرها 

قبل  عاش  الكائن  هذا   )Australopithecus(

الهومو  سلف  أنه  املحتمل  ومن  سنة  مليون   3

هابيليس وللوصول إىل زمنه علينا أن منيش ملسافة 

3 كيلومرتات،

للرامابثيكاس  هي  التالية  الصورة  .واآلن 

)Ramapithecus( ومن املحتمل بأنه ليس سلفنا 

نحن فقط،  وإمنا سلف جميع القردة العليا، وهو 

عىل مسافة 14 كيلومرت عىل مقياس الخط الزمني، 

وبالتايل، 

 ،)early primate( صورٌة ألحد الرئيسيات املبكرة

إىل  امليش  عليك  الكائن،  هذا  لعرص  وللوصول 

هيميل همبيستيد )Hemel Hempstead( تقريبا 

36،5 كم، 

األولية،   الثديات  ألحد  صورٌة  هو  يليه  والذي 

املسافة تصل اىل لوتون )Luton( تقريبا 50 كم . 

الحرشات  آكالت  ألحد  هي  تليها  والتي 

)Insectivore( ،  واملسافة لنصل إليه هي حتى 

  ) newport Pagnell ( نيوبورت باغنيل

أي 78 كم، 

نضوج فهمنا للكون - اإلستيقاظ يف الكون
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والذي يليه من الثديات األولية الشبيهة بالزواحف واملسافة لعرصه تصل حتى مانشسرت )Manchester(  أي تقريبا 

321.8 تقريبا،

والذي يليه من الربمائيات )Amphibian( –  املسافة حتى ميدلز بروغ )Middlesborough( أي 403.5 كم، 

ويليه صورة للسمكة وهي تخرج من املاء إىل اليابسة،  واملسافة الخاصة بها تصل إىل كاراليل )Carlisle(  أي تزيد عن 

420 كم،  هؤالء جميًعا هم أسالفنا . 
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واآلن،  صورٌة ألقدم سلٍف معروٍف لدينا وهو بنفس عمر مستحاثة الرتايلوبايت  )Trilobite( الذي بدأنا به. وهذه هي 

بيكايا )Pikaia(، وللوصول إىل عمرها عليك السري خطوًة خطوة عىل طول الطريق حتى غالسغو )Glasgow(. أي 649.5 

كم،  وال تنسوا أن ما نعتربه غوًصا يف عمق املايض بالنسبة إلدراكنا،  ال يعدو عن بضع خطواٍت معدودة عىل أصابع اليد 

الواحدة ، حتى مع البيكايا نحن مل ننته بعد، فهناك الكثري من األسالف قبل البيكايا،  إذا أردنا العودة ألصول الحياة إىل 

البكترييا األوىل، فنحن نرجع بالزمن 3500 مليون سنة، 

وحتى تصل خطواتنا إىل هناك علينا قطع املسافة مشيًا من لندن إىل موسكو.

هذه نوعية العصور التي علينا 

التطور،  نفهم  فهمها حتى 

وأدمغتنا ليست مجهزًة 

لذلك جيداً.
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حني ننظر ألسالفنا هنا، قد يتم تضليلنا ألنها تعطي فكرة أن التطور يسعى للوصول إىل نهايٍة وهدٍف واحد وهو نحن 

)البرش( وهذا ليس ما حصل، فالتطور كان يسري بآالف و ماليني اإلتجاهات بنفس الوقت .

نضوج فهمنا للكون - اإلستيقاظ يف الكون

هذه هنا ليست شجرة عيد امليالد للمؤسسة امللكية، 

من  جزًءا صغريًا  متثل  وهي  الحياة،  هذه شجرة 

الحياة  أصل  التطور،  تبعها  التي  الخطوط 

أسفل الشجرة، هذه هي أول 1000 مليون 

سنة من الحياة. وحني نصعد لألعىل قليالً 

نجد بداية تفرعات يف الشجرة، كل واحد 

يحمله  ملا  قديم  سلف  عن  يعرّب  منها 

الغصن من كائنات حيّة. مثالً، هذا الغصن 

أبناء  هنا  األزهار  وهذه  النباتات،  ميثل 

عمومٍة لبعضها البعض، وهذا الغصن ميثل 

وسلفهم  وإنسان  غوريلال  فيه  الرئيسيات 

املشرتك هناك يف األسفل، وهذاالغصن ميثل 

آكالت اللحوم فيه األسد والنمر ويجمعهام 

سلٌف مشرتٌك أحدث من الذي يجمع بني 

السلف  نجد  األسفل  وإىل  والكلب.  الدب 

املشرتك لكل املفرتسات . وهنا لدينا غصن 

وهام  القرن  ووحيد  الوحيش  الحامر  فيه 

أقرب لبعضهام البعض من الحيوانات ذات 

الظلف املشقوق )الثور األمرييك، الخراف 

يجمعهام  املاعز  و  فالخراف  املاعز(،  و 

عمومة.  أبناء  وهام  أحدث  مشرتك  سلف 

سلف  بهام  يجمعه  األمرييك  الثور  بينام 

مشرتك أقدم، ننتقل لغصٍن آخر نجد فيه 

وسلفهام  وجندب  ذبابة  ولدينا  الحرشات 

سلفاً  ويتشاركان  األسفل  يف  هناك  املشرتك 

أقدم مع العناكب.
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هذا عدد بسيٌط جداً مام يجب أن تحمله هذه الشجرة من نباتات و حيوانات، فهي يجب أن تحوي 10 أو 20 مليون 

غصن يف محيطها، بينام األسالف لكل هذه الكائنات تتواجد يف وسط الشجرة إىل الداخل. إذاً،  كل صور األسالف التي 

رأيناها ستكون يف الوسط ويف املحيط بقية الكائنات الحيّة.

كل هذه الحيوانات هي أقارب لبعضها البعض وأقارب لنا، هذا الهامسرت من أقاربنا، وكل يشء حي  يعترب من أقاربنا، 

نضوج فهمنا للكون - اإلستيقاظ يف الكون

هذه السمكة وهذا الفيل )املنقرض( وطائر الساممة، كلهم أقارب لنا.

DNA نحن نعرف أنهم أقارب لنا ألنهم ميلكون نفس شيفرة الـ

فهو واحد يف كل الكائنات الحية، وهذا حدوثه غري وارد إال إذا كنا جميًعا 

ننحدر من سلف مشرتك واحد قديم، عاش عىل األرجح قبل 4000-3000 

مليون سنة، ولهذا كلنا أقارب.

إذا حدث والتقينا بأشكال حياة أخرى من كوكب آخر، فالكائنات من هناك 

ومن  عنا،  متاماً  مستقٍل  بشكٍل  تطورت  قد  وستكون  أقاربنا،  من  تكون  لن 

DNA وجهة نظري ال أعتقد أنه سيكون عندهم

ورغم ذلك سيتشابهون معنا يف نواٍح عديدة، ألن الكون فيه 

نفس املشاكل التي تحتاج إىل حلول. ورغم عدم احتوائهم 

عىل DNA، سيكون عندهم ما يشابهه يف وظيفته وعمله، 

سيكون  تطورهم  أن  عىل  بقمييص  للمراهنة  مستعد  وأنا 

حسب قانوٍن مواٍز   لإلنتخاب الطبيعي الدارويني.

للحياة،  أخرى  أشكال  قبل  من  زيارتنا  ومتّت  حدث  إن 

وإال  العلم،  وإنتاج  التفكري  عىل  القدرة  عندها  سيحملون 

يكون  أن  يجب  لديهم  والعلم  إلينا،  الوصول  استطاعوا  ملا 

الفيزياء  مبادئ  ألن  وهذا  لعلومنا،  مشابًها  أساسياته  يف 

والكيمياء واحدة يف كل أرجاء الكون، ستكون عندهم نفس 

قيم الثوابت التي عندنا، كالثابت باي مثالً. ستكون عندهم 

ينسبوها  لن  ولكن  النسبية  والنظرية  فيثاغورس  نظرية 

آلينشتاين.
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ما  لنا:˝  ليقولوا  بلطف  رؤوسنا  ويربتون عىل  علومنا،  تجاه  لطفاء  ولكن سيكونون  اليشء،  بعض  سيجدوننا طفوليني 

تعرفونه عن الكون صحيح تقريباً، مازال هناك الكثري لتتعلموه، لكنكم تبلون بالًء حسناً، استمروا يف الجهد.˝

هذا ما سيقولونه لو تكلموا مع علامئنا، لكن ماذا سيكون قولهم لو تكلموا مع املحامني أو النقاد األدبيني أو الالهوتيني؟ 

أشك أنهم سيبهرون كثرياً. وعلامء اإلنسان عندهم ) العلم املوازي لعلم اإلنسان عندنا( سيكونون مهتّمني بنا. البد أنهم 

سيالحظون أن معتقداتنا الثقافية محليٌة وضيقة. ليس فقط حسب معايريهم العامة التي أتو منها، بل أيضا حسب 

معايرينا نحن، ألن ما يؤمن به الناس يف كوكبنا يعتمد أساساً عىل املكان الذي ولدوا فيه،

وهذا يشٌء غريب. مثالً أسطورة آدم وحواء يؤمن بها الكثريون يف أماكن محددة من العامل، ولكن إن ذهبت ألماكن أخرى 

من العامل ستجد الناس هناك  يؤمنون بأسطورة مختلفة متاماً. هذه أسطورة هندوسية وهي جميلة ويوجد غريها الكثري 

من األساطري الهندوسية، وهي مثالً تتحدث عن استخراج الحليب من املحيط كالزبدة عن طريق خضه، تقوم اآللهة 

والشياطني بتحريك محور عجلة املستند عىل  سلحفاة يف األسفل، وتستخرج الكائنات الحية من املحيط  كام تستخرج 

الزبدة من الحليب.

نضوج فهمنا للكون - اإلستيقاظ يف الكون

أساطري الخلق هذه جميلة، لكنها مختلفة عن بعضها البعض، ويستحيل أن تكون كلها صحيحة. وإنه ملن الغريب أن 

يؤمن الناس ببساطة بأي يشء يف بالدهم، فقط ألنهم ُوجدوا يف تلك البالد دوناً عن غريها.
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أنظر كيف يتعامل العلامء مع اختالفاتهم اآلن، لنأخذ موضوًعا محدداً : ملاذا انقرضت الديناصورات؟ هنالك العديد من 

النظريات، مثالً نظرية تقول أن نيزكاً أو مذنباً رضب األرض وتسبب بكارثة أدت إلنقراض الديناصورات، والعديد من 

العلامء يتبنون هذه النظرية. ويف الجهة األخرى هنالك العديد من العلامء يعتقدون أن مرضاً فايروسياً أدى إلنقراض 

الديناصورات، وهنالك علامء آخرون يعتقدون أن الثدييات برزت وقامت بأكل بيوض الديناصورات، الشك عندي أن 

هنالك سبب لكل هذه النظريات، لكن املغزى أن علامء كرث ومختلفني يف ما بينهم يؤمنون بها، والسبب يف اختالفهم، 

أنه ال توجد أدلة كافية بعد. وكلهم يتوافقون عىل نوعية األدلة املطلوبة يك يغريوا آرائهم.

لكن تخيل لو كان العلم يعمل بطريقة أساطري الخلق أواللغات، هنا لدينا خارطة تبني توزيع اللغات يف العامل، يف املنطقة 

امللونة باألحمر يتحدثون اإلنجليزية، وهناك يتحدثون اإلسبانية، وهنا الروسية، ومن الطبيعي أن تستطيع رسم خارطة 

كتلك. ألن كل شعب يتحدث لغة البلد التي يعيش فيها. لكن ماذا لو كانت النظريات العلمية كذلك؟ ماذا لو كان لدينا 

خريطة مشابهة ألماكن توزّع النظريات العلمية؟ فرضاً، املنطقة امللونة باألحمر سكانها يؤمنون بنظرية النيزك النقراض 

الديناصورات، ويف املنطقة األخرى يؤمنون بنظرية املرض الفايرويس، ويف هذه املنطقة يؤمنون بنظرية أكل الثدييات 

لبيوض الديناصورات، ألن يكون هذا نوٌع سخيٌف من العلم؟   مطلوب الصورة من الفيديو

تخيل هذا املشهد - إثنان من العلامء يتجادالن فيقول أحدهام:

- أعتقد أن الديناصورات انقرضت ألن نيزكاً رضب األرض، ملاذا أؤمن بذلك؟ ألن ذلك ما يؤمن به أيب وجّدي. وهذا ما 

آمن به الناس يف بلدي دامئاً.

- لكن أنا أعتقد أن مرضاً فايروسياً أّدى النقراض الديناصورات، ملاذا أؤمن بذلك؟ 

ألن أيب وجّدي آمنوا بذلك، وهذا ما آمن به الناس يف بلدي دامئاً.

أو تخيل أن املحادثة متت هكذا:

- ال تهمني األدلة، أنا أعرف أن نيزكاً رضب األرض، ألنه كُشف يل شخصياً عن ذلك عن طريق الوحي أو تجربة روحية 

خاصة .

- لكن أنا أعرف أنه كان مرضاً فايروسياً ألين أعرف  وفقط، أعرف ذلك ألن عندي إميان عميق بأنه كان مرضاً فايروسياً.

لو سمعت بالصدفة حواراً كهذا، ستظن أنهم علامء مخبولون، أليس كذلك؟ سرتى أنه ال يوجد سبٌب لتصدق أياً منهم.

التطور من البساطة إىل التعقيد، من عدم الفعالية إىل الفعالية، من الالعقل إىل العقل.  النمو يف الكون يعني جزئياً 

ولكن يعني أيضاً التخلص من النظرة الضيقة الخرافية للكون، النمو نحو فهٍم علميٍّ مناسٍب للكون، يعتمد عىل األدلة 

واملناظرات املفتوحة العامة بعيداً عن  السلطة أو التقاليد أو الوحي الشخيص، النضج يعني أن نحاول فهم كيفية عمل 

الكون، ال أن نرضخ ألفكار عن القوى الخارقة للطبيعة والتي تبدو وكأنها تفرس األشياء بينام هي يف الواقع ال تفرس أي 

يشء.

نضوج فهمنا للكون - اإلستيقاظ يف الكون
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قد تقول يل:˝هل تستطيع حقاً أن تتحمل كونك متكرباً عىل الخوارق؟˝

يف النهاية الكثري منا مر بتجارب خارقة للطبيعة كالتخاطر مثالً، كأن نحلم بشخٍص ما مل نفكر به منذ سنني، ويف اليوم 

التايل تصلنا رسالٌة منه، ونقول ألنفسنا يالها من صدفة غريبة ! البّد أنه يشء خارق للطبيعة، هكذا حدث سيكون محرّيًا .

هذا  هو التفسري الخارق للطبيعة، ولكن ماهو التفسري الطبيعي لحدث كهذا؟

حسناً، ماعلينا فعله هو الوصول لتخمني مناسب عن احتاملية حدوث ذلك بأيّة حال عرب الحظ املطلق واالحتامالت . 

وهناك طرٌق لتحديد ذلك، وبإمكاننا القيام بتجربة بسيطة هنا عىل مقياس صغري جداً، سنقوم بذلك عرب رمي العملة 

القدرة عىل جعل قطعة  املعدنية، قد يكون هنا بني الحضور شخٌص يتمتع بقوى خارقة للطبيعة.”Psychic” ولديه 

املعدن تأيت بالنتيجة التي يريدها - رأس أو ذيل. وما سنقوم بفعله هو معرفة هذا الشخص تحديداً، إذن ˝برسيون˝ 

سيقوم برمي قطعة املعدن، وسأطلب من الجميع يف هذه الجهة أن يفكروا بجعل قطعة املعدن تُظهر ˝الرأس˝ بعد 

رميها، فّكروا فعالً يف جعل النتيجة هي الرأس. لرنى إن كان الوسيط الخارق للطبيعة موجوداً يف هذه الجهة أم ال.

وهنا يف الجهة األخرى من الحضور أريد منكم أن تفكروا يف جعلها ˝ذيل˝، إًذا لنبدأ )رميت قطعة املعدن(، لقد ظهرت 

˝ذيل˝ فالشخص الخارق للطبيعة البد أن يكون يف هذه الجهة، سأطلب من الجميع هنا الوقوف سنقوم بالتجربة عن 

طريق اإلستبعاد، واآلن نصف املجموعة  ليفكروا بجعلها ˝رأس˝ واآلخرون يف هذه الجهة من املمر ˝ذيل˝.)تم رمي 

القطعة املعدنية(.

لقد ظهرت˝رأس˝ سأطلب من الحضور هنا أن يجلسوا، والحضور يف النصف الذي  عرف النتيجة مسبقاً أرجو أن تبقوا 

واقفني، واآلن نصف املجموعة التي عرفت النتيجة السابقة مسبًقا عليهم أن يفكروا يف جعل العملة تقع عىل  ˝رأس˝ 

والبقية أمامهم ليفّكروا بجعلها ˝ذيل˝) تم رمي قطعة املعدن(، لقد ظهرت ˝ذيل˝، الصفوف الخلفية اجلسوا رجاًء، 

والصفوف األمامية استمروا بالوقوف، ها نحن نضيّق نطاق البحث أكرث، سأطلب من األشخاص يف الصفني الخلفيني أن 

يفكروا بجعلها ˝رأس˝ وبقية الصفوف ليفكروا بجعلها ˝ذيل˝)تم رمي قطعة املعدن(، لقد ظهرت ˝ذيل˝ 

سأطلب من الصفني الخلفيني أن يجلسوا رجاء، اآلن بقي لدينا 3 صفوف، الصف الخلفي فكروا يف ˝الرأس˝ و الصفان 

األماميان فكروا يف ˝الذيل˝)تم الرمي(، لقد ظهرت ˝ذيل˝،

الخلفي فكروا يف ˝الرأس˝ و األمامي فكروا يف  الخلفي الجلوس، واآلن بقي لدينا صّفان، الصف  سأطلب من الصف 

˝الذيل˝) تم الرمي(، لقد ظهرت ˝ذيل˝ 

إذاً ليجلس الصف الخلفي، بقي لدينا صفٌّ واحٌد فيه ثالثة أشخاص، يف الوسط  إىل اليسار ˝رأس˝ والشخص إىل اليمني 

˝ذيل˝)تم الرمي(، لقد ظهرت ˝رأس˝، 

نضوج فهمنا للكون - اإلستيقاظ يف الكون
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حسنا بقي لدينا شخصان، صاحب قميص الكوكاكوال فكر يف ˝الذيل˝ والشخص إىل جانبه فكر يف ˝الرأس˝)تم الرمي(، 

لقد ظهرت ˝رأس˝، لدينا رابح، شكراً جزيالً، 

ال أدري عدد الرميات التي قمنا بها، ولنفرتض أنها مثانية، نعم إنها مثانية،  اآلن أخربين ما إسمك؟

-دوين

نضوج فهمنا للكون - اإلستيقاظ يف الكون

أهالً بك دوين، اآلن السؤال : هل هو شخٌص يتمتع بقوى خارقٍة للطبيعة؟ 

لقد استطاع أن يحقق النتيجة الصحيحة مثان مراٍت متتاليٍة، وهذا مذهل، ولكن ال يوجد دليٌل حقاً أنه خارٌق للطبيعة، 

لقد فكر طبعاً بالرأس والذيل وجاءت النتائج صحيحًة، ولكن لو تأملتم طريقة إجرائنا للتجربة عرب التقسيامت املتعاقبة، 

كان بإمكانه أن يفكر باللحم والبيض، وكانت ستـظهر نفس النتائج !، كان البد أن يظهر أحدهم هنا خارقًا للطبيعة، عدد 

األشخاص هنا بضع مئاٍت، ولكن لو فعلنا هذا مع عدد أكرب مليون أو مليوين شخص، سنقوم برمي قطعة املعدن لوقت 

طويل، ويف النهاية سنصل لنتائج مذهلة. وهذا ما يحدث حني تكتب الصحف عن الظواهر الخارقة للطبيعة،  ألن دائرة 

الصحف الشعبية متتد ملاليني البرش، ولو قام شخٌص واحٌد منهم بالكتابة عن ذلك، بإمكانك أن ترى ما سيحصل. ال بد 

من وجود شخص ما بالخارج،  يعتقد أنه يعيش تجربًة خارقًة للطبيعة يف هذه اللحظة، وهذا يعني بالتأكيد ال يشء!، 

إذاً كلام سمعت عن تجربٍة خارقٍة للطبيعة تخاطريٍة محريٍة أو مخيفة، فكر بالتجربة التي قمنا بها هنا، وفكر باحتاملية 

لست بحاجة لتكون خارقا لتعرف النتيجة 8 مرات
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حدوث ذلك عىل أيّة حال.

ضع ثقتك يف الطريقة العلمية، ضع إميانك يف الطريقة العلمية، اليوجد عيٌب يف وضع  الثقة واإلميان بالتوقعات العلمية 

الحائط  إىل  (، سأقف هنا  الساعة  رقاص   ( كالبندول  السقف  ثقيلًة معلقًة يف  معدنيًة  لدي هنا كرة مدفعٍ  املناسبة، 

وسأتركها من يدي، وستذهب هناك إىل آخر القاعة ثم ترتد يف إهتزازها وتعود باتجاه وجهي، وكل غرائزي ستقول يل أنّه 

عيل أن أهرب منها، ولكن عندي إميان و ثقة كافية باملنهج العلمي ألعرف أنها ستتوقف قبل أن تصطدم برأيس مبسافة 

إنش واحد أو أقل، لنبدأ) الكرة تنطلق لألمام تصل إىل أعىل إرتفاٍع لها وتعود وتتوقف متاًما قبل رأس الربوفيسور دوكنز 

بأقل من إنش واحد(

العامل الحائز عىل جائزة نوبل السيد ˝بيرت ميداوار˝ يف كتاٍب مشرتٍك مع زوجته، كتب ما ييل:˝ البرش وحدهم يقودون 

سلوكهم مبعرفة ما حدث قبل والدتهم، ومعرفٍة مسبقٍة ملا قد يحدث بعد موتهم، لذلك وحدهم البرش يجدون طريقهم 

عرب ضوٍء ينري لهم ما هو أكرب من البقعة التي يقفون عليها˝.

مثل  بالفعل  مصّمٌم  ما هو  بني  والفرق  التصميم،  مشكلة  عن  سأتحدث  القادمة  املحارضة  ويف  لليوم،  كل يشٍء  هذا 

يبدو لنا كأنه مصّمٌم، ولكنه ليس مصّمامً مثل هذا الفيل وهذا الطائر)  تلسكوب اإللكرتونات هذا، وما هو ظاهرياً 

الساممة(.

شكراً جزيالً.

نضوج فهمنا للكون - اإلستيقاظ يف الكون
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امللحد النجفي

فلنبدأ بنقطة واضحة ، تخيل أن يف عاملنا الشاسع هنالك مسلم واحد فقط من بني مليارات البرش ، مسلم واحد فقط 

يدور حول بناء ، يدعي بأنه بيت الله ، واضعاً رداءاً أبيضا عىل جسده ال غري ، يؤمن بأن رسوله عرج إىل السامء عىل 

ظهر بعري ذو أجنحة ، ويؤمن بإمكانية خروج ناقة من الصخر ، ويؤمن بأن الشمس تذهب إىل ربها يف كل ليلة وتسجد 

التعايش معه ملا يحتويه من أفكار عدوانية ،  إذ يصبح من الصعب  له ، وكلام دققنا يف معتقداته يزداد األمر سوءاً 

تتمثل برشعية قتال ذوي الديانات األخرى كمحاولة لنرش معتقداته أو وجوب دفع األتاوى لحرضته ، و إباحة استمالكه 

للجواري والعبيد ، سنظن جميعاً مهام اختلفنا يف شتى األمور بأن هذا الشخص ليس مجنوناً فقط ، بل مصاٌب بنوٍع 

خاص من الجنون ، يحصن نفسه بدفاعات تلقائية تجابه أي محاولة استطباب ، وهذا ال يقترص عىل الدين اإلسالمي 

فقط ، بل يشمل الديانات األخرى .
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 أيضا ترى األديان جميعاً تشرتك يف نقطة أنك البد أن تؤمن دون أن تشكك يف مصداقية وإمكانية حدوث ما قيل لك ، 

وتراها تربر لك أعامل عدوانية تجاه أتباع الديانات األخرى .

 ولكن النقطة الفاصلة هنا هي أعداد أتباع ذاك املعتقد )أيا كان( ، إذ يتغاىض الطرف املحايد عن حامقة املعتقدات 

ذو األتباع الكرثة . وهذا ما يذكرنا بالـ ˝طائفة˝ او باللغة االنجليزية الـ ˝Cult˝ والتي يعرفها قاموس Webster عىل أنها 

مجموعة من املعتقدات واملامرسات املتعلقة بأمور خارقة للطبيعة ، وتشمل أيضا عبادة إله واحد أو أكرث ، وكأن هذا 

القاموس يعرف الديانة ، ينظر لهم العامل )ومن ضمنه رجال الدين ودعاته( نظرة دونية ، وتتم اإلشارة لهم عادة باالفراد 

املخدوعني الذين يتم التحكم بهم من قبل فرد واحد ،

 وهنا أطرح سؤاالً : ما الفرق بني الطائفة والديانة ؟ هذا ليس سؤاال تقريرياً ، أطلب إجابة من نفسك ولتعد إىل تعريف 

Webster للطائفة ، الجواب املنطقي هو الحجم ، وحينام تصل الطائفة اىل الكتلة الحرجة يتم االعرتاف بها عىل أنها 

ديانة ، ويتم توجيه االحرتام لها كاالحرتام املوجه للديانات ، ورمبا يشملها دستورياً قانون عدم ازدراء األديان ، ويف الفرتة 

الزمنية بني نشوئها وبني وصولها الكتلة الحرجة ليست سوى مجموعة من املجانني ، وترى تلك النظرة الدونية واضحة 

عىل مالمح أتباع األديان األخرى .

 بحسب

صحيح أينشتاين و سنن فرداي

 يتوجب قتل الكيميائيني فهم صائبة

عن الفيزيائيني

A.A.M
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لنتكلم بشكٍل أدق عىل االضطرابات النفسية بتعريفاتها )1( ، ما هي مميزات االضطراب النفيس؟ وحني تعيد النظر ، 

هل توافق ظاهرة التدين وصف اإلضطراب النفيس؟

أوال:
Neurosis : بالعربية ˝الُعصاب˝ : هو نوع من أنواع الخوف الذي يؤدي إىل اضطراب يف الشخصية ويف االتزان النفيس 

يؤدي إىل القلق وسيادة أفكار متسلطة عىل حاملها وأعامل إلزامية بدرجات وأمناط مختلفة تهيمن عىل الشخصية .

 رغم ما يحتويه اسم هذا االضطراب من لفظ مشابه لكلمة العصاب ، إال انه اضطراب غري مصحوب بتغري بنيوي يف 

الجهاز العصبي . سلوك األشخاص الذين يعانون من الُعصاب ، هو سلوك مقبول ضمن املعايري االجتامعية ، إال انه يبقى 

اضطراباً نفسياً تتوجب معالجته للسالمة النفسية. 

فيا ترى أين واجهت شخصية ُعصابية سابقاً؟ يظهر هذا االضطراب جلياً لدى أي متدين بدرجة كافية ليك يركض مرسعاً 

إىل أقرب مسجد بغية أن ال تفوته صالة الجامعة ، أو يجري خلف أمام أو داعية بغية أن يعرف ما يريد الله منه يف 

موقف معني ، أو ما موقف الله من خطيئة ارتكبها ، واألمثلة كثرية ، وستجدها يف أي طائفة ، أو ديانة دخلت إىل نفوس 

معتنقيها وزرعت يف أذهانهم خوفاً من عذاب يف حفرة قربهم ، وأهوال يوم يطلقون عليه تسمية ˝الساعة˝ ، وجحيم 

أبدية أسموها ˝جهنم˝ ، فهذه شخصية ُعصابية حسب التعريف .

تم االعتامد عىل املوسوعة الربيطانية Encyclopedia Britannicaيف وصف االضطرابات الثامن املذكورة.  )1(

A.A.M
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ثانياً:
الُذهان˝ : هي حاالت عقلية يحدث فيها خلل ضمن إحدى مكونات عملية التفكري العقالين )2(  Psychosis : بالعربية̋ 

rational thought  ، واإلدراك الحيس)perception)3  ، مسببة أوهام وهلوسة وعيوب خطرية يف الحكم والعمليات 

املعرفية األخرى وعدم القدرة عىل تقييم واقعي لطرح معني. 

لحظة من فضلكم ، أوهام؟ هل يوجد أكرث من أوهام الديانات؟

لنقف من منظور حيادي ونتابع ما يتهمون بعضهم البعض ، هلوسة؟ تتخذ الهلوسة الدينية أوسع مظاهرها حني ترى 

الحكم والعمليات  العيوب يف  أما   ، الجن والشياطني  يتكلم عن تجربته مع  لقناة محرتمة  تلفزيونية  رجالً يف مقابلة 

املعرفية األخرى تبدو جليًة أيضا حني ترى مشاهدّي هذه املقابلة التلفزيونية نفسها ُمصدقني ملا قيل إميانا دون أي 

تفكري نقدي ، أو جديل ملا طرحته قناتهم املفضلة . هذا االضطراب هو ما ترتكز عليه الديانات ، وتبني عىل أساسه قاعدة 

جامهريية تفتقد للتقييم الواقعي ملعتقدات هذه الديانة .

ثالثاً:
 Delusion : بالعربية ˝الهذيان˝ : يف علم النفس ، نظام صارم من املعتقدات التي تحتل الشخص ويرتبط بها الشخص 

ارتباطاً وثيقاً متغاضياً قيمتها املنطقية وافتقارها للدليل وضعفها أمام الحقائق الواقعية. 

ال أعتقد خلو أي ديانة من هذا ، بل إن صح التعبري فام ذكر يف هذه األسطر هو تعريف يصف الديانة وصفاً رائعاً وال 

يخالف وصف أي عقالين لظاهرة التدين ، ولكن ما أود أن أنوه له بأن هذه الحالة تعترب يف علم النفس اضطراباً خطرياً 

يتوجب عالجه.

)2(  يعرف قاموس ويبسرت التفكري العقالين عىل أنه تقييم فكرة معينة ضمن معايري األدلة املنطقية ووجود االسباب مع الفهم الكامل.

)3(  يعرف قاموس ويبسرت اإلدراك الحيس عىل أنه العملية العقلية التي نعرف بواسطتها العامل الخارجي الذي ندركه وذلك عن طريق املثريات الحسية املختلفة.

A.A.M
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رابعاً:
Monothematic Delusion : بالعربية ˝الوهم األُحادي˝ حالة من الهذيان تتعلق مبوضوع معني ويختلف هذا مع 

˝الوهم املتعدد˝ يف كون الفرد املصاب يعاين من حالة الوهم يف أمر معني وله قابليات ذهنية جيدة يف بقية األمور.

نجد أحيانا شخصية ذات ارتباط علمي ممتاز وحاصلة عىل شهادات عليا يف الفلسفة أو الطب ، لكنك تجدها كشخصية 

أخرى تؤمن مبعتقدات خارجة عن األُطر املنطقية والحقائق العلمية التي أفنى عمره يَدرسها رغم كونها تناقض وبشدة 

اعتقاداته.

خامسا:
Classical Schizophrenia بالعربية ˝الِفصام الكالسييك˝ مرض نفيس يصيب عدداً من وظائف العقل ، وهو مجموعة 

من االستجابات الذهنية تتميز باضطراب أسايس يف العالقات الواقعية وتكوين املفهوم والقدرة عىل متييز التناقضات 

وتضاد األفكار وله أعراض أخرى كنقص عمق التفكري.

تتميز شخصية املتدين بقبولها الواسع لتناقضات العقيدة ، فرتاه جاداً يف قوله أن الله رحيام عادالً ويتغاىض عن ما 

يحصل يف ظل الله ذاته من مجاعات وهالك وفقر ال ذنب لذويه ، تراه يرصح بأن الله محبّة ولكنه سيلقيهم يف حفرة 

الدليل  لغياب  إياه  أبداً ملجرد عدم تصديقهم  فيها  ليهلكوا  ، )وإن كانوا خرييني(  له  بلهب وعذاب ال مثيل  مشتعلة 

)حسب ظنهم( ، البد أن تكون ملتوي التفكري بشكل حاد إن مل ترى التناقض هنا . 

العنارص  لها نسق مشرتك من  أن  الرشقية( سنجد  الديانات  املختلفة )ومن ضمنها  الديانات  أساطري  بدارسة  قمنا  لو 

املتناقضة بشدة ، مام يقودين إىل االعتقاد بأن هذه التناقضات وبطريقة ما توجد سبيالً إىل تقوية قبضة الديانة عىل 

معتنقيها ، فهؤالء األتباع املساكني يجربون عىل تجزئة عقولهم ليك يصنعوا مجاالً لكل هذه التناقضات ، وهذه هي 

، جزءوا  السيطرة  فالتجزئة تؤدي إىل مزيد من   ، الحروب واالحتالل  الكالسيكة املستخدمة حتى يف  طريقة اإلخضاع 

عقولهم تسيطروا عليهم ، ال تدعوهم يضعون مجاالً ملقارنة الواقع وتناقضاته مع الديانة ، وال ملقارنة العلم ومعارضته 

مع الديانة ، وال حتى تناقض الديانة مع نفسها ، هكذا يخضع علامء وباحثون وداعون لحقوق املرأة لديانة وتناقض ما 

كرسوا حياتهم ألجله ، وهكذا يستخدم الخلقي أدلة علمية يف محاوالت بائسة لدحض نظرية التطور ، وينىس أن ما جاء 

به كتابه املقدس حول الخلق يناقض وبرصاحة وبشدة كل ما تحمله العلوم من حقائق .

سادساً :
 Hebephrenic Schizophrenia : بالعربية ˝الفصام الالمنتظم˝ يظهر هذا االضطراب عىل املصاب به بشكل انفعاالت 

ضحلة وانفعاالت عاطفية مبالغ بها وتقرتن بإضطراب ˝الهذيان˝ والهلوسة. 
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ذكرت اضطراب الهذيان أعاله وعالقته مع الشخصية املتدينة ، ولكن لدينا هنا نوع عادة ما نلقاه لدى الطرف املتدين يف 

أي نقاش ينتقد أفكاره امليتافيزيقية إذ تظهر لنا انفعاالت غري مربرة وردود فعل عاطفية مبالغ بها ، وتظهر لنا عواطف 

مبالغ بها أيضاً عند استامعهم لنصوصهم املقدسة.

سابعاً: 
لعملية  يؤدي وظيفة حاجز  نفيس  اضطراب  أي  يشمل  : مصطلح  اإلدرايك˝  ˝العجز  بالعربية   :  Cognitive Deficit

اإلدراك املعريف. 

الوقت  سيطول  ومناقشته  املؤمن  محاورة  عندما 

االضطراب  هذا  أن  فنجد   ، املحاوالت  أشكال  وتتعدد 

، فكلام حاول  املتدينة  الفئات  يظهر بشكل حاد لدى 

تلك  مع  العلمية  والحقائق  املنطق  أستخدام  العقالين 

الفئات تجدها قد قامت بتسييج نفسها بأفكار متتلئ 

باملغالطات املنطقية ، وأمضت تعيدها بتكرار ، فتشعر 

كلامت  عليه  سجلت  قد  رشيطا  مع  تتحدث  نفسك 

معينة ال أكرث ، تلك الكلامت قد أوجدت نفسها فاصالً 

بني الفرد املتدين وإمكانية تقبل الحقائق ، وكمثال عىل 

هذا عدم تقبل حقيقة أن عمر األرض تجاوز مليارات 

السنني ، وعدم تقبل نظرية التطور ، وكلام ذكرت لهذا 

ليس  اإلنسان  أصل  بأن  عليك  رد  النظرية  هذه  الفرد 

قرداً ، وملَ يتواجد القردة إن كان اإلنسان قد تطور عنهم 

، أو يرصح لك بأن العلامء والجامعات هم يف مؤامرة 

كبرية جداً ، يخوضوها ملحاربة دينه الحنيف ليس إال ، 

فتحاول من جانبك أن توضح سوء فهمه لنظرية التطور 

، ثم تجده يعيد نفس االسطوانة ويردد نفس الكلامت 

)ورمبا كلامت أخرى تفيد نفس املعنى ( ، فتشعر بأنك 

تحاول تثقيف شخص يعاين من بطئ االستيعاب ، هذا 

هو الفاصل الذي أتكلم عنه .
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ثامناً:
 Grandiose Disorder : بالعربية ˝إضطراب التفخم˝ : هو إضطراب نفيس يصيب الفرد بوهم عظمة القيمة والقوى 

واملعرفة والهوية أو وهم عالقة وثيقة بآلهة معينة أو شخصية فريدة أو مشهورة. 

هذا ما نص عليه التعريف العلمي لهذا االضطراب فبمن يذكرك ؟ يالحظ عىل الفئات املتدينة بظنها أن تعلم ما يريد 

الله وال يعلم أحد غريها هذا ، أرسل إليها مبرشا معينا مل يرسل إىل غريهم ، ولهم املعرفة العظيمة ليدعوا إىل ديانتهم 

وليتكلموا عن مبرشهم وعن الله ، ويالحظ أيضا عىل الديانة اليهودية بأنها شعب الله املختار ، والديانة املسيحية بأنهم 

أحباب الله ، واإلسالمية بأنهم خري أمة أخرجت للناس ، وكل هذه األطراف تعتقد بأن الله يستمع لدعواتها وال يستمع 

لدعوات غريها ، هنا نجد ظاهرة من تعظيم الهوية ، ونجد تلك العالقة الخاصة مع اآللهة املزعومة .

يف أبحاث معارصة لالضطرابات النفسية تبني وبوضوح عالقة العديد من املشاكل النفسية بتجارب مؤسفة منذ الصغر 

، ووجد أن كلام كان االضطراب النفيس يظهر عىل الفرد بشكل حاد أكرث كلام كانت له عالقة بتجارب الطفولة ، بعبارة 

أخرى استعبدوهم وهم صغاراً ، فلتسأل أي داعية أو مبرش لدين معني عن إمكانية استدراج الفئات العمرية الصغرية 

مقارنة بصعوبة هذا االستدراج لفئات عمرية أكرب ، فتخيل موقف شاب تخرج من الجامعة قبل اسبوع بشهادة الطب 

مثالً حني تعرض عليه ديانة معينة بكل ما تحتويه من فرضيات ميتافيزيقية ونصوص مقدسة من غري املقبول أن يجادلها 

، وأن ينتقد أمرا مذكوراً فيها ،  باإلضافة إىل هذا ، ياُلَحظ أن معظم املتعصبني واألصوليني يف الدين قد عانوا يف طفولتهم 

من بيئات دينية وتم ترسيخ تلك املفاهيم العقائدية منذ الصغر ، ومن الصعب جداً ان يقوم الداعية بهداية شخص 

ذو 30 سنة مثالً إىل سلفي مسلم ، وهكذا يف الحاالت املثالية لتوسيع القاعدة الجامهريية لتلك الديانة ، يتوجب عىل 

الداعية الديني أن يقوم برتويع نخبة معينة من األطفال بتبشريهم بحفرة جهنمية يُعذبون فيها أبداً .

إن كانت ظاهرة التدين اضطراب نفيس ، علينا أن نفرس بعض األمور ، سبب هذا االضطراب النفيس ليس سبباً بنيوي 

وال تشوهات جينية ، ولكن ميكننا القول بأن السبب هو األفكار السامة التي تحملها الديانة ، وكمصطلح علمي مناسب 

سنقول Parasitic Belief Complex أي بالعربية:)مجموع العقيدة الطَُفييل( أي أن الديانة تتكون من جعبة معتقدات 

تعمل سوية ليك تسقط الجهاز الدفاعي للفرد وتحل أعراضها عىل شخصيته ، لكن مهال ،  ما هو الجهاز الدفاعي للفرد 

والذي يعمل مبجابهة الديانة ؟ يفهم امللحد جيداً هذا الجهاز ويعتنقه ، إنه املنطق والنقد الجديل للترصيحات الضخمة 

، وليك يفهم املؤمن هذا الجهاز عليه أن يفكر مبعتقدات الديانات األخرى وما تحمله من خرافات وكيف ينقدها منطقياً 

وبالحقائق العلمية. 
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الفرد  الديانة داخل  تنجي  ان  الديانة يف طياتها معتقدات من شأنها  ، تحمل  املعتقدات  الجعبة من  تلك  فلنعد إىل 

)املُضيّف( مبجابهتها التفكري املنطقي والعقالين ، وتبدو رصيحة يف بعض األحيان كالقول )ال تسألوا عن أمور ان تبدوا 

لكم تسوؤكم( ، أو كتحريم ابن تيمية لعلم املنطق وتكفري الفالسفة وحكم الردة ، باإلضافة إىل امتالكها معتقدات تعمل 

لنرشها إىل أفراد )ُمضيّفات( أخرى .

اآلن لنأخذ خطوة إىل الوراء ، هل من العقالين أن نتكلم عن التدين كاضطراب ينتقل من ُمضيّف إىل أخر ؟ ، أليست 

الديانة مجرد أفكار ؟ ، هل فعالً تم ˝تصميم˝ الديانة يك تسقط دفاعات الفرد ؟ ، لإلجابة عىل هذه التساؤالت تشري إىل 

مصطلح يقال عنه الـ Meme وهو مصطلح يشري إىل التطور االجتامعي لألفكار )القصد باالجتامعي هو ثقافة مجتمع 

ما( ، حسب نظرية التطور هناك ثالثة عوامل ليك يتم التطور :

 األول : التكاثر  .

 الثاين : الطفرات .

 الثالث : االنتخاب الطبيعي .

 أي نظام ميتلك العوامل الثالث السابقة سيتطور ، وهكذا هو تطور األفكار االجتامعية ، األفكار تنتقل من شخص إىل 

أخر )تكاثر( ، وهذه األفكار تتغري أثناء انتقالها )طفرات( ، ولدينا حيز األفكار تتنافس فيه تلك األفكار للبقاء )انتخاب 

طبيعي( .. بعض األفكار تأيت سوية بشكل مضغوط ، وهذه هي حالة الديانة ، فالتطور يفرس لنا تصميم الُنظم الدينية 

، ليك تحتل نفسية الفرد وتسقط دفاعاته يف ظل غياب املصمم .

حال الديانة كحال االضطرابات النفسية األخرى ، لها درجات وأمناط مختلفة ، وتظهر أعراض معينة عىل فرد معني ، 

وتظهر أعراض أخرى عىل فرد آخر ، لكن ميكننا القول بأن املؤمن املعتدل مصاب باضطراب الديانة بشكل معتدل ، 

واملؤمن املتعصب مصاب باضطراب الديانة بشكل حاد ، أما االنتحاريني ) بغية مرضاة ربهم ( فلديهم إصابة مزمنة 

قاتلة .

وأخريا..

إن كنت تختلف معي ، عليك بتفسري بعض األمور ، عليك بتفسري سبب اعتبار الشخصيات الُعصابية هي شخصيات 

˝صحية˝ مجرد لكون مصدرها ديني ، وتفسري اعتبار الشخصيات الُذهانية ˝صحية˝ لكون كثري من األفراد يعانوها ، 

عليك بتفسري الهذيان واعتباره ˝صحي˝ مجرد ألنه مذكور يف كتاب يقال عنه مقدس من قبل أتباعه ، ويتم رفضه من 

غريهم ، وتذكر فأنه عىل الرغم من اتساع سطوة اإليدز يف أفريقيا فام زال يعترب مرضاً.
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إن كنت تتفق معي ، هناك تغيري بسيط تود أن تفعله ، توقف عن اإلشارة باالفراد املتدينني بأنهم يف موضع فاعل حيال 

عقائدهم ، هذه الجملة تشري بأن الفرد ميتلك الديانة بينام يف الحقيقة الديانة هي من متتلك الفرد ، الديانة مرض وضع 

قبضته جيداً عىل هؤالء األفراد ، فالتعبري الصحيح يجب أن يشري إىل الفرد عىل أنه مفعول به وليس فاعل ، وحني تتكلم 

عن انتشار اإلسالم يف أوربا ، يجب عليك القول بأن اإلسالم عدوة انترشت يف أوربا .

التدين من هؤالء األفراد )رغم اختاليف معها( ، فأنت حر بشكل مطلق أن متارس  أنا ال أدعو هنا أن ننتشل ظاهرة 

شعائرك الدينية ، كونك حر بأن تكون مصاب مبرض معني ، إذ تبقى مسألة االستطباب من هذا املرض مسألة شخصية 

لك كامل الحرية يف كيفيتها ، ولكن برشطني.. الرشط األول بأن ال تدعوا اىل نرش مرضك هذا إىل بقية األفراد وخصوصا 

األطفال ، هذا خرق لرباءتهم الطفولية وصحتهم النفسية وفطرتهم السليمة التي تغتصبها بحديثك عن عذاب القرب وعن 

ويالت جهنم ، الرشط الثاين أن تكون إصابتك بهذا املرض أمر شخيص ال يتعدى تأثريه عىل الغري ، فحينام تجعل أوهامك 

وشخصيتك العصابية الُذهانية مربراً بأن تتجاوز عىل حقوق اآلخرين ، فسيكون لدي املربرات أن أتدخل هنا وأدعو ملا 

اعتربه أدوية أو لقاحات تنتشل هذا املرض.

A.A.M
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حلقه 7 االخيره

Sameer Samee
كنت قد وعدتكم بتقديم ملخص 
مختصر لهذه المناظره، وهئنذا 
في  به  وسارفق  لكم،  اقدمه 
النهاية االسئلة التي تم توجيهها 

من الجمهور لكال العالمين
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العقيده   -2 العلم   -1( وهي  عليها  المتفق  الثالث  المحاور  وفق  تسير  أن  يجب  كان  المناظرة 
والبراهين 3- األخالق والغاية )معنى الوجود(( إال أن أول مداخلة للبروفيسور دوكنز كانت حول 
العقيدة، وبما أن الغرض من المناظرة هو شمول و تغطية هذه النقاط الثالث، فالتسلسل بها لم يكن 

مهما لدى البروفيسور دوكنز.

في  التطور  دور  التطور وشرح  بالحديث عن  مداخلته  بدأ  دوكنز  البروفيسور  أن  لو  بإعتقادي 
وجود اإلنسان العاقل فإن هذا سيقطع الطريق على لينكس بأن يضع إله الثغرات في كل الثغرات 
الموجودة في علميا من حيث أصل الحياة وأصل الكون، مما سوف يكون له أثرواضح و إيجابي  

عند الحديث عن الوعي وكيفية قيام اإلصطفاء الطبيعي بإعطاء هذه القدرة للعقل البشري.

التي  لألمور  للشفقه( في وصفه  مثير  أو  )تافه،  كلمة  بالتركيز على  البروفيسور دوكنز  إستمر 
اليمكن للعلم أن يتحقق منها، مما أثار حفيظة البروفيسور لينكس حيث أبدى إعتراضه الواضح 
على هذه الكلمة، أيضا ال بد أن المتابع للمناظرة قد لمس رفض دوكنز النهائي للمعجزات وتدخل 
اإلله في وجود البشر والكون، وال يلومه أحد على هذا، فهو قد أوضح هذا الرفض وبرره تبريرا 
مقنًعا وهو أن )اإلعتقاد بوجود المعجزات(، سوف يثقل البحوث العلمية، فهل إن قام يوما أي عالم 
بأي بحث، ووجد معضلة ما في هذا البحث، فهل سينتظر معجزة لتخرجه من هذه المعضلة، أم 

أنه  سيقدم تفسيًرا مفاده أن معجزة ما هي ما أدت الى ظهور هذه النتيجة أوتلك!

الغاية من الحياة، لم يمنعه الشعور باألسى، أو الظلم، أو الحلم  في حديثه عن األخالق وكذلك 
بالماورئيات وما يقدمه كل هذا من أمل للبشر من أن يقول الحقيقة، رغم قساوتها )بالطبع نحن 

نتحدث عن الحقيقة كما يراها دوكنز( وهذا قد أكسبه مصداقيه لدى كل من تابع المناظرة
أما لينكس، فمنذ البداية ، وهو يعتمد على الموروث العاطفي، وحقيقة هذا فاجئني، فكونه عالم 
رياضيات ذا شأن كبير في مجتمع العلماء، إال أنه أصر على الطرح العاطفي، ولعل النقطة التي 
الكون، وأن نظرية  الحياة وأصل  بتفسير أصل  يقم  لم  العلم  أن  ركز عليها مراًرا وتكراًر هي 
فهنا  نظره˝،  وجهة  البشر˝من  عند  الوعي  تفسير  تستطيع  ال  وأنها  الثغرات  بعض  بها  التطور 
يستدعي وجود اإلله، إذ أن هذه تعتبر )من وجهة نظره( أمور مفصلية ذات أهمية كبرى في تغير 
مجرى األمور من الالوعي إلى الوعي، وأن هذا ال يستقيم – حسب وجهة نظر الخلقيين – من 
أن يكون تصرفا طبيعيا خالصا، وأن هذا يعطيهم الحق في الزج باإلله العاقل، القادر على إحداث 

مثل هذه التغيرات.
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كذلك كان يستند إلى ما جاء في الكتاب المقدس حول بعض االمور التي أدرجها صراحةً  أثناء 
نقاشه، عندما قال أن يوسف النجار لم يصدق حمل مريم العذراء في البداية، وكذلك أهم نقطة 

طرحت في اإلنجيل وهي البعث.

لقد قام لينكس برد الكثير من األمور التي تصف عالقة البشر باإلله إلى هذا البعث، مثل الخالص 
والغفران، وأن هذا البعث يشكل منطقا له بأن اإلله قد إتصل بالبشر بطريقة يستطيع البشر فهمها، 
ورغم قيام دوكنز بالقول – لعدة مرات – أن المهم هو هل أن هذا حدث فعال أو ال، إال أن لينكس 
كان يصر على العودة لطرح هذه النقاط ليبني عليها تصوراته حول نشوء أصل الحياة وأصل 

الكون.

المشكلة التي وقع فيها لينكس أنه لم يكن لديه مصدر لتوثيق ما جاء في اإلنجيل إال عن طريق 
بعض المؤرخين الذين قالوا بأن المسيح كان موجودا،- صحيح أن دوكنز إعترف صراحة أن 

المسيح كان شخصية حقيقية- إال أنه أشار إلى وجود بعض المؤرخين ممن يرون غير هذا.
عالم  فهو  الخاص(  )برأي  ضعفه  نقطة  كانت  تقع  ان  يمكن  المعجزات  ان  الى  لينكس  نظرة 
رياضيات، أي أنه يتعامل مع أرقام وثوابت، وفي عالم األرقام، ال مجال للمعجزات، فليس معنى 
أن باقي العلوم قد تقف عند نقطة ما ألنه يلزمها وقت للبحث، بأن يستنتج منها وجوب حدوث 

المعجزات،وال أدري ما الذي منع دوكنز من أن يشير إلى هذا!

سؤال دوكنز األخير )هل تؤمن بالتطور( كان بمثابة الضربة القاضية، في البداية قال لينكس أنه 
يؤمن بالتطور حسبما قدمه داروين، ثم ما لبث أن تراجع عن هذا القول بطريقة ذكية،حين قال 
)ولكني لست متأكدا أن آلية االصطفاء الطبيعي تتحمل جميع االمور( فلو هو إستمر باإلعتراف 
بنظرية التطور كما جاء بها داروين، فلن تكون له الحجة باقتراح وجود إله عاقل تدخل في مرحلة 

ما في ظهور أصل الحياة أو الوعي عند البشر.
 

في نهاية المناظرة قام مدير المناظرة بالسماح للجمهور المتابع بطرح االسئلة على  المتناظرين 
وكانت البداية مع سؤال تم توجيه إلى البروفيسور جون لينكس

السؤال األول موجه للبروفيسور جون لينكس: كيف تفسر نقاط الشبه بين األديان، ولماذا تعتقد أن 
المسيحيه مميزه عن غيرها؟
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لينكس: ال أعرف كيف أفسر التشابه بين األديان، أعتقد حين ننظر حول العالم فإننا نجد أبعاد 
مختلفة لكل دين ،أهمها هو البعد األخالقي - وأيضا توجد أمور متفق عليها بين األغلبية من البشر 
- ستجد منظومات أخالقية مشتركة بينهم أيضا وهو إتفاق أخالقي بين الناس سواء كانوا دينيين 

أو ال دينيين، 
بالنسبة لي، فالتفسير هو: كل إنسان يعتبر كائًنا أخالقًيا مصنوعا على صورة اهلل ، لذا فحين أنظر 
حول العالم سأتوقع من الدينيين وغيرهم أن يكون لهم حس أخالقي متقارب إلي ذلك المستوى، 
ولكنك ستالحظ الفرق الكبير بينهم في عالقتهم مع اهلل ، واإلختالف أن بعض األديان ترى أن 
العالقة مع الخالق تعتمد على اإلكتساب البشري بينما المسيحية تقوم على عكس ذلك، وهي أن 
العالقة مع اهلل تأتي من الوثوق بالمسيح لما قدمه من خالل صلبه وبعثه وهذه نعمه وليست إكتسابا.
وفيما يخص الشق الثاني من السؤال وهو لماذا تعتقد أن المسيحية اقدر على البقاء )أصلح( من 

غيرها،

أجاب: أعتقد وبما أن البروفيسور ريتشارد يجلس إلى جانبي فإن السؤال سيكون هل المسيحية 
حق أم ال؟ 

 
-المسيح إدعى أنه - الطريق - و - الحق – و- الحياة - وال أعلم إن كان هذا حقيقة أم خرافة، إال 
أني مقتنع به، لماذا....؟! لو أخذنا األديان التوحيدية الثالث، وموقفها من المسيح سنجد أن أحدهم 

يؤمن بـ أنه مات ولم يرفع واألخر يؤمن بـ أنه لم يمت والمسيحي تؤمن بـ أنه مات وبعث.

 وأعتقد أنه يمكن التحقق من هذا من خالل التاريخ، النقطة الثانية واألهم، يبدو لي أن المسيحية 
ال تتنافس مع األديان األخرى -وتوضيحا لذلك- إن ما يعرضه المسيح في الكتاب المقدس، ال 
يعرضه أي دين أخر، فأغلب األديان تعرض علينا منهجا أخالقيا لنتبعه وقد يكون هذا ممتاًزا 
، ولكن ما تقدمه المسيحية هو تشخيص مبدع يرفضه البعض وهو أني أجد نفسي عاجزا عن 
اإللتزام بمقايسي ثم أجد ان العالقة مع اهلل قد إنقطعت وأن هناك حاجة لالصالح وللغفران، وأجد 
أنه في موت المسيح وبعثه مرجعية مناسبة للغفران يمكنني أن أكون متيقنا من عالقتي مع اهلل وال 
أجد هذا في أي دين أخر اعتقد أنه واجب منا أن نحترم أتباع األديان األخرى ولكن إذا سألتني ما 

هو الفرق االساسي بين المسيحية وغيرها فهذا هو اإلختالف.
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من خالل هذه اإلجابة، فإنه يظهر جليا أن ما لدى لينكس حول باقي األديان التوحيدية هي مجرد 
قراءات بسيطة، وهي ال تتعدى ما يعرفه أي شخص من أي دين عن باقي األديان، فهو يقول أن 
ما يميز المسيحية عن غيرها هو أن )المسيح إدعى بأنه الطريق والحق والحياة( وال أدري إن كان 
لينكس يعلم أن كل األديان التوحيدية تؤمن بأن رسولها هو الطريق والحق والحياة، وإن كان يعلم 
هذا، فال بد أنه لم يذكره متعمدا، ألنه منذ البداية كان يدافع عن فكرة وجود اإلله المسيحي، وليس 
مجرد أي إله، فلو أنه ذكر هذه النقطة، فلن تعود لها األهمية من حيث تفضيل ديانة عن أخرى، 

أو إبراز دور المسيحية بأنها هي المخلص.

ثم يقول إن ما تقدمة المسيحية هو الخالص والغفران، ناسًبا لها أن هذه هي ما تعزز الثقة وتزيد 
من القوة في العالقة بين اإلنسان واإلله، في الواقع األديان التوحيدية الثالث دون إستثناء، تعرض 
الخالص، بل إن كل دين منها يرد هذا الخالص لنفسه، وأن أتباع األديان األخرى لن ينالوا هذا 

الخالص وهذا الغفران.
 

السؤال األن موجه إلى البروفيسور دوكنز: هل تعتقد أنه ال توجد غاية في األديان؟ 

كما قلت من قبل، إن األشخاص لديهم غايات وهناك الكثير منهم غاياتهم مرتبطة في الدين فهؤالء 
يحكم الدين حياتهم بالكامل، فاإلجابة بالطبع هي نعم توجد غايات في الدين وأعتقد أنه أمرمأساوي 

أن يهدر الناس حياتهم مكرسيها لغايات خيالية، ولكن ال أنكر وجودها.
مرة أخرى دوكنز ال يراعي مشاعر أحد، أعتقد أن األمر بالنسبة له يرتكز على الواقعية والحقيقة 
مهما كانت مؤلمة، هو بالفعل رد على هذا السؤال أثناء الحوار، إال أنه أضاف هنا نقطه غاية في 

األهمية.

تتمثل في األخالق، والخالص  لينكس،  هو يعترف أن هناك غاية في األديان، وهي كما أشار 
والغفران، وتكمن هذه الغاية في األديان في أنها تعد اإلنسان بتحقيق العدل المطلق )بعد الموت( 
هذا األمر يعرفه دوكنز جيدا، ولكن يبقى السؤال دائما لدى دوكنز، هل هو حقيقة؟ ومن وجهة 
نظره فإنه يرى أنها ليست حقيقة، بالتالي فإنه يأسف من أن يُِفني اإلنسان عمره في إنتظار غاية 

لن تتحقق،  
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وهنا أذكر أني كتبت في هذا المجال سابقا:

به أن  إله عاقل يفترض  المطلق عن طريق  العدل  فيها  أن اإليمان بوجود حياة أخرى، يتحقق 
يكون عادال مطلًقـًا هو ما يدفع اإلنسان بالقبول بالظلم في بعض األحيان، وهذا يعزز وجود الظالم 
وإستبداده، فلو أيقن هذا اإلنسان أن هذه هي حياته وأنها ستنتهي لألبد بمجرد موته، فإنه بالتأكيد 
لن يرضى بأن يتم هضم حقوقه، بمعنى أخر فهو سيقاوم الظالم، مما يقلل الفرص على األخرين 
بان يظلموا غيرهم، لربما يقول أحدهم، ماذا عن الكوارث الطبيعية، وكيف ستسترد حقوقك منها، 

عندها سيكون لزاما علينا أن نعترف بالحقيقة والرضوخ لألمر الواقع، كي نبدأ من جديد دائًما.
السؤال الى البروفيسور لينكس: إذا فرضنا أن خالقا عالميا خلقنا، فكيف نفسر العيوب في الخلق؟ 
لينكس: السؤال يفترض وجود عيوب في الخلق، ولكن كل التصميمات تشتمل على تنازالت بسبب 
وجود المحدوديات وغيرها لذلك قبل أن أدعي أن هناك عيوبا في التصميم سأفكر بالغاية المطلقة 
للمصمم لذا فإنه من الصعب جدا اإلجابة على هذا السؤال صحيح أني أؤمن بأن المصمم هو اهلل، 
لكني أؤمن أيضا أننا نعيش في كون متضرر لذلك نرى حولنا أشياء ناتجه عن الشر اإلنساني 

والتفكك البشري وخالفه ولكن هذا سيقودنا إلى مشكلة أعمق وهي الشر األخالقي واآلالم
قام لينكس برفض فكرة وجود عيوب في التصميم ورد هذه العيوب إلى الخالق، بل إنه ردها إلى 
أننا نعيش في كون محطم من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى األخطاء )الذنوب( البشرية بسبب 
البعد عن اإلله، ونسي لينكس أنه يفترض في مثل هذا اإلله القدرة على منع هذه التشوهات، مهما 

كان السبب،

وهنا نقول: إعتراف لينكس بأن ذنوب البشر والمستجدات التي طرأت على الكون من أمراض 
وما شابه كانت هي السبب في ظهور هذه التشوهات، ليس إال إعتراف منه أن هذه الظروف هي 
أقوى من هذا اإلله، فهو قد إعترف سابقا بأنه يؤمن بالتطور ويؤمن باإلصطفاء الطبيعي في بعض 
األمور، هو أنكر ظهور الوعي عن طريق اإلصطفاء الطبيعي، وهذا سيشير إلى أن الطبيعة هي 

أقوى من هذا اإلله، بحيث قامت الطبيعة بإيجاد هذه التشوهات، ولم يستطع هذا اإلله منعها.
من وجهة نظر أخرى كان دوكنز قد أشار لها في كتابه أصل الشرور  - بما ان لهذا اإلله القدرة 
على منع ظهور مثل هذه التشوهات، ولم يقم بمنعها بأنه سمح لها بالوجود، كما سمح للكثير من 

األمور الغير حميده )الشريرة( فهذا يدل على أن هذا اإلله شرير.

السؤال إلى البروفيسور دوكنز: كيف تفسر أصل قوانين الفيزياء
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Sameer Samee
أنا ال أعرف أصل قوانين الفيزياء وقد قلت هذا مرارا وتكرارا ، ما أعرفه هو، أنه مهما كان 
األصل فليس من المفيد زرع مصمم عبقري، ألن هذا سيطرح سؤاال أكبر وهو من أين أتى هذا 

المصمم، 
يفترض العلماء أن قوانين الفيزياء مؤلفة بدقة، ولو كان التوليف مختلفا قليال لما وجد الكون كما 
نعرفه اليوم وال النجوم وال الكيمياء وال األحياء وال نحن ، أما الدينييون فيقولون أن هناك مصمم 
بتفسير، ألنه يتطلب تفسيرا  الوجود وهذا ليس  لنا  أتاح  القوانين مما  عبقري هو من أوجد هذه 

للمصمم، 
بينما نجد العديد من علماء الفيزياء يستخدمون )المبدأ االنثروبي( وهو )وجودنا سيكون مستحيل 
في كون غير الذي يحمل القوانين المناسبة إلتاحة وجودنا، وهناك نسخ منه )المبدأ االنثروبي( 
المتعددة والقابلية لوجود أكوان كثيرة متعددة  معقولة بشكل أكثر وضوحا مثال نظرية األكوان 

وأننا نعيش في فقاعه من فقاعات الكون وكل فقاعه لها تشكيلة مختلفة من قوانين الفيزياء، 
وأغلب القوانين في تلك األكوان ال تفضي إلى نشأتنا، وأقليه ضئيلة منها قد تفضي إلى نشأت 
أشكال حياة متقدمة ومن هنا يأتي )المبدأ االنثروبي( مرة أخرى، وهو أنه ال يمكن لنا أن نوجد 

سوى في تلك األكوان أو الفقاعات التي تحمل القوانين الفيزيائية المناسبة
أعترف أني لم أجب عن السؤال ولكن ما أتمنى أن ما بينته هو انه مهما كان الجواب ذا فائدة ال 

يمكن أن يكون إلها.

هكذا تنتهي هذه المناظرة، أتمنى أن أكون قد وضحت من خاللها نظرة كل من العلم، والدين، 
لحياتنا.
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أقرت محكمة اإلستئناف بدائرة املنستري حكام يقيض 
˝ 7 سنوات ونصف،  املاجري  ˝ جابر  املدون  بسجن 
صورا  نرشه  خلفية  عىل   ،2013 جويلية   15 اإلثنني 
قولهم  حسب  للرسول  مسيئة  ونصوصا  كاريكاتورية 
اإلجتامعي  التواصل  مبوقع  الخاصة  صفحته  عىل 

الفايس بوك.

وقد تم إلقاء القبض عىل ˝ جابر املاجري ˝ ،البالغ من 
العمر 28 سنة، منذ 5 مارس 2012 وقضت املحكمة 
اإلبتدائية باملهدية سجنه 7 سنوات ونصف مع تغرميه 
له  بخطية قدرها 1200 دينار تونيس، حيث وجهت 

تهمة نرش مواد من شأنها تعكري صفو النظام العام.

كام وجهت نفس التهمة إىل ˝ غازي الباجي ˝ الذي 
اصبحت  هكذا  الحكم.  قبل صدور  أوروبا  إىل  هرب 
حياة جابر وراء القضبان بعد ان القت قضيته صمتا 
الدويل  املجتمع  من  او  السياسية  االحزاب  من  مريبا 
هذه  ديني  مبنظور  ولكن  لنا  عادت  السياسة  ..هذه 
املرة وهي تجعل املواطن يطرح العديد من االسئلة..

مهددة؟  لتصبح  عادت  والضمري  التعبري  حرية  هل 
االقصاء  سياسة  هل  تونس؟  يف  االقليات  مامصري 
اصبحت الحل الرظاء الحكومة االسالمية يف تونس...

نحن مع حرية الضمري وضد اقصاء االخر ولجابر الحق 
يف ابداء رايه ولو عىل صفحته الشخصية ..

هذا الحكم قايس جدا وال ميكن السكوت عنه..

تونس البلد اللذي قام شعبه بثورة وصفت بالعظيمة طالب خاللها الجامهري بحقهم وحريتهم فالتعبري والشغل 
ان هذه  يبدو  االفواه  اخراس  وسياسة  الدكتاتورية  ورسخت  لسنوات  املخلوع  كبتها  ان  بعد  الوطنية  والكرامة 

السياسة قد عادت تبزغ يف االفق وذلك بعد ان 

جابر املاجري

صفحة إخبارية 
متعلقة بقضايا 
الملحدين 

102



Khalilo Atheo

وأخريا استيقظت...

أنني  هنالك  ما  كل  وإمنا  مسلام  أكن  مل  أنا 

أحمقا  سأكون  مسلمة...  أرسة  يف  ولدت 

رباين  التي  الديانة  بأن  اعتقدت  إن 

الديانة  هي  وأنا صغري  أهيل  عليها 

اعترب  ...أنا  الصحيحة  الوحيدة 

ليس  لكن  محظوظا  نفيس 

من  إذا   ... الدرجة  بهذه 

وأفكر  أسأل  أن  حقي 

أغري  أن  واجبي  ومن 

كانت  إن  قناعتي 

خاطئة.
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وأخريا استيقضت...

لطاملا تساءلت: ملاذا يعترب عدم التصديق بيشء ديني جرمية يف قاموس األديان؟؟؟ بل أكرث جرما من القتل... فاملؤمن 

القاتل سيدخل الجنة أما الكافر الربيء النافع سيدخل النار.. فقط ألن عقله مل يصدق ما قاله أحد األنبياء ... االقتناع 

بيشء ما يخضع لقوانني عقلية ومنطقية وإن قررت أن تعاقبني عىل عدم اقتناعي مبا تقول فأنت بذلك تعرتض عىل 

قوانني كونية وضعت لتحقيق نتائج محددة... الله ال يحتاج إىل إمياننا وإمنا من يحتاجه هم األنبياء نعم سأعيدها مرة 

أخرى: ˝الذي يحتاج إىل اإلميان هو النبي˝... تخيل معي أنني ناديت عىل أشخاص كثريين ليجتمعوا يف القاعة، بعد أن 

اجتمعوا يف دهشة من أمرهم سألوين: ملاذا جمعتنا يف هذه القاعة، أقول لهم بنفس املنطق اإللهي: جمعتكم لتؤمنوا 

أنني أنا من جمعتكم.... مبارشة سأتهم بالجنون والسفاهة.... )خلقتكم ليك تؤمنوا أنني أنا من خلقتكم(.... هل هذا 

منطلق إله حكيم مرتفع متعال، هل شك يف وجوده مثال فخلق أناسا ليؤمنوا به؟؟؟؟؟؟؟؟

Khalilo Atheo

تبادرت إىل أذهاننا ونحن أطفال الكثري من األسئلة والشكوك حول الدين لكن رسعان ما نستغفر الله ثم نخزنها يف 

بواطن العقل الباطن ثم تعود مجددا للظهور مرة أخرى لكن يف هذه املرة يكون خوفنا أقل وشجاعتنا أكرب وأنا أريد 

اليوم طرح تلك األسئلة بكل حرية واحرتام... ليس هناك محاكم تفتيش؟؟؟؟ ...ال... فلنبدأ:

- تعلمنا أن للكون خالق إذا الله موجود...ومل يعطونا أي دليل عىل أن الكون مخلوق وأن الخالق هو بالرضورة إله، وأن 

اإلله بالرضورة هو الله... لو مل يكن هناك أنبياء ملا كان هناك إله، لكن ليس بالرضورة أن ال يكون هناك خالق. تعلمنا 

أن الخالق يقتيض وجوده أن يكون إلها أي معبودا )وما خلقت اإلنس والجن إال ليعبدوين( ... إذا كان هدف الخالق من 

الخلق هو العبادة فلامذا يتوىف األطفال وهم مل يعبدوه بعد؟؟؟؟؟؟ ملاذا يخلق املعاقني واملشوهني بنسبة 100% إعاقة 

وهم لن يعبدوه؟؟؟

A.A.M
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- ملاذا يشبه النظام املليك اإللهي النظام املليك البرشي؟؟؟ ملك، عرش، خدم )مالئكة(، عبيد )إنسان(، رسل )سفراء(، 

دستور )قرآن(، ..... من الذي أخذ هذا النظام من اآلخر؟؟؟ هل الله هو من أخذه من امللوك؟؟ أم امللوك هم من أخذوه 

من الله؟؟؟؟ كيف عرفوا ذلك؟؟؟؟

أتت  أين  أزليا فمن  الله  كان  إذا   ... والقوي وغريها  والرحيم  والغفور  الكريم  مثل  الحسنى  األسامء  لله  أن  تعلمنا   -

الصفات؟؟؟ إذا كان الله رحيام فمن كان يرحم قبل أن يخلق الكون وإذا كان غفورا ملن كان يغفر قبل خلق الكون؟ 

الصفات ال تطلق عىل األزيل األبدي... أليس كذلك؟؟؟ أليست أغلب الصفات برشية؟؟؟ 

- ما هي فائدة الدين؟؟ هل الدين هو أساس األخالق كام يدعي البعض؟؟ هل كان العرب قبل اإلسالم عدميي األخالق؟؟؟ 

هل كان محمد قبل النبوة يسء األخالق؟؟ هناك الكثري من األنظمة األخالقية مثل الطاوية والبوذية والكونفوشية أسسها 

معلمون وحكامء مل يدعوا نبوة ومل يوهموا الناس بجنة عرضها الساموات واألرض وال أفسدوا حياتهم بوهم اسمه جهنم 

ولهم أتباع وتالميذ باملاليري...منهم أنا. فام هي فائدة الدين؟؟

مكان  يف  ونار  جنة  وهناك  ابتالء  دار  الحياة  أن  تعلمنا   -

آخر... ملاذا يبتيل الله اإلنسان وميتحنه؟؟؟؟ ليك مييز الرشير 

هناك  هل  أصال؟؟؟  والرش  الخري  خلق  ملاذا  الخري؟؟؟؟  من 

غاية من خلق الخري والرش؟؟ ما هي؟؟؟ أم أن الرش والخري 

هي مفاهيم تطورت مع تطور اإلنسان؟؟؟ 

- تعلمنا أن هناك مكان ميلء بالنار والدخان والعذاب يسمى 

جهنم)1(.... أسأل ما معنى العقاب بعد موت اإلنسان؟؟؟ 

هل له فائدة؟؟ لو كان العقاب يف الدنيا فهذا معقول بهدف 

هذا  فائدة  ما  لكن  الرش...  فعل  إىل  الشخص  يرجع  ال  أن 

العقاب يف اآلخرة؟؟؟ 

وأخريا استيقضت...

Khalilo Atheo

1- جاء يف كتاب ) قاموس الكتاب املقدس : )هّنوم : )وادي ومزبلة القدس ، ومن هنا ولدت كلمة جهنم ، حيث البكاء ورصير األسنان ، وحيث النار البدية والعقاب الدائم 

للخطاة ( ) ص 1003(.

وجاء يف كتاب ) كفارة املسيح ( يقول القس ) عوض سمعان(: كلمة جنهم مشتقة من كلمة ˝ جي هنوم ˝ أو وادي هنوم الذي كانت تحرق فيه الضحايا البرشية كل يوم قربانا 

للوثن مولك ، وكانت من ال تصيبه النار من هذه الضحايا يصبح مرسحا للدود ، فاتخذ الوحي اسم ˝ جي هنوم ˝ الذي يعرفه الناس وأطلقه عىل مكان عذاب األرشار االبدي 

الذي ال يعرفونه ، وجهنم هي الهاوية ( ) ص 42(.
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- تعلمنا أن الله اختار مجموعة من الناس يسمون األنبياء والرسل وظيفتهم تبليغ رسالة الله للعامل... أوال ليس لدينا 

أنبياء لدينا فقط قصص األنبياء..... مل يرتكوا أي أثر كالذي تركه الفراعنة وامللوك القدماء ... مل يراهم أحد وال أحد منهم 

لهم  أرسل  وأنبياء؟؟؟  ليكونوا رسال  اختارهم  الله  أن  أنبياء وجدوا حقيقة... كيف عرفوا  أنه هناك  الله...لنفرتض  رأى 

كائنات خارقة تسمى مالئكة؟؟؟ من الذي يضمن أن ما سمعوه ورأوه مل يكن هلوسة وأصوات داخلية ظهرت من العقل 

الباطن)2( ؟؟؟

- إذا كان الله بعث أنبياء للعامل ملاذا ال يوجد لدينا نبي فرنيس أو نبي مكسييك أو برازييل أو رسال من املوزمبيق؟؟؟؟ 

ملاذا أغلب األنبياء إن مل أقل كلهم فيام عدا محمد بعثوا لبني إرسائيل؟؟؟ هل ألنه ليس هناك أي نبوة وهي فقط صناعة 

وحرفة يرتزق منها بنو ارسائيل. أسسها جدهم األكرب ابراهام وورثها ألوالده من بعده؟؟؟ أم أن الله كام هو مذكور يف 

القرآن اصطفى هذا الشعب عىل بقية الشعوب األخرى )وفضلناكم عىل العاملني( )شعب الله املختار(.. إذا كان هذا 

الشعب هو شعب الله املفضل لديه.. يسهر عىل راحتهم وعىل حسن إميانهم فيبعث مئات الرسل إليهم وينزل عليهم 

املن والسلوى ويفجر لهم من الصخر ينابيع وينزل عليهم ثالث كتب... فام هي مشكلة باقي الشعوب؟؟؟؟؟ دقيقة 

واحدة.. هل الله عنرصي يحب التمييز ˝وفضلناكم عىل العاملني˝؟؟؟ هل هذا كالم الله أم كالم يهوه؟؟؟ 

وأخريا استيقضت...

Khalilo Atheo

2- دراسة علمية موضوعية تتحدث عن مرض محمد برصع الفص الصدغي بناء عىل أوثق املصادر اإلسالمية من القرآن والحديث: ˝محمد بني الطب والنبوة˝ حلقة علمية 

دامت تقريبا 4 ساعات موجودة عىل االنرتنت

A.A.M
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- إذا قلتم أن الله بعث محمدا للناس كافة... فكيف يبعث املئات من الرسل إىل قبيلة واحدة ويبعث شخص واحد إىل 

العامل كله؟؟؟؟ ينزل ثالث كتب + صحف إبراهيم وموىس إىل قبيلة واحدة وينزل كتابا واحد عىل العامل كله؟؟؟؟

 

- نحن نعرف أن قصة محمد كتبت بعد 200 سنة من وفاته، هذا كاف للشك يف وجوده أصال)3(....وإذا رأينا التطابق 

الكبري والعجيب بني قصة آريوس)4( وقصة محمد يدعونا هذا إىل الشك... ال علينا.. إذا كان محمد نبي فام هو دليل 

نبوته؟؟؟؟ القرآن هو دليله وهو معجزته التي أبهرت العرب يف لغته... لكن ما عالقة باقي الشعوب األخرى باإلسالم إذا 

كان اإلسالم يتحدى لغة العرب؟؟؟ أما إذا قلت أن هناك إعجازا علميا مدهش فلنكن موضوعيني ونطبق تلك الطريقة 

عىل بقية الكتب الدينية)5( وحتى عىل قصائد الشعراء الجاهليني ونتساءل بعدها ملاذا ال نعترب هذا إعجازا علميا:

مكر مفر مقبل مدبر معاً     كجلمود صخر حطه السيل من عل

لو كانت هذه آية لفرست عىل أنها تتكلم عن قانون الجاذبية.

سحا وتساكبا فكل عشية             يجري عليها املاء مل يترصّم

وخال الذباب بها فليس ببارح          غرد كفعل الشارب املرتنم 

التموجات  أن هذه  وثبت  اإلنسان،  يسمعه  ال  تردد  ذات  يصدر متوجات صوتية  الذباب  أن  الحديث  العلم  اكتشف 

الصوتية لها إيقاع أشبه باإليقاع املوسيقي،وهو ما أشار إليه عنرته يف قوله )غرد كفعل الشارب املرتنم( فمن أخرب عنرتة 

أن الذباب يغني؟

وأخريا استيقضت...

Khalilo Atheo

، مات الواقدّي سنة 822 م، و عىل أيِّ حاٍل يتسم عمل الواقديِّ بقصوٍر جدٍي ، ذلك إنّه يتعامل  3- املَصدَر األّوَل املهم الّذي وصل إلينا بسرية محمد هو كتاُب املغازي للواقديِّ

ريَة الّنبويّة البن هشام، و كتاب الطّبقات الكربى البن سعد، حيث مات ابن هشام سنة 933 م ، و ابن سعد 844 م. بكلِّ  ٍد، و بعد ذلك بقليل تأيت السِّ فقط مع حمالت ُمَحمَّ

َسة عىل مصَدريْن : األحاديِث و الُقرْآِن . و املجموعة األهمِّ من األحاديث هي للبُخاريِّ ) ت 870 م ( ، و مسلٍم )  األحواِل ليست هذه األعامل مصادر أوليّة ، فهي نفسها ُمؤسَّ

ت 874( م.

4- آريوس ))256 - 336 م موجد مذهب اآلريوسية يف الديانة املسيحية الذي يقول بأّن الكلمة ليس بإله، واملسيح هو عبد الله ورسوله.

5- اقرأ عن االعجاز العلمي يف الفيدا.
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هل فهمتم اآلن كيف يستخرج اإلعجاز العلمي من القرآن. لنرضب مثاال عن كيف فرسوا اآلية 30 من سورة األنبياء عىل 

أنها االنفجار الكبري الذي حدث قبل 14 مليار عام:

اَمَواِت َواألَرَْض كَانَتَا رَتًْقا فََفتَْقَناُهاَم{ ]األنبياء: 30[ }أََو لَْم يََرى الَِّذيَن كََفُروا أَنَّ السَّ

لنرتك الرد للشيخ غازي التوبة: 

˝ربط كتّاب اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم بني قوله تعاىل: ˝أّن الساموات واألرض كانتا رتًقا ففتقناها˝ وبني نظرية 

االنفجار العظيم )Big Bang( التي اكتشفت مؤّخرًا، والتي قالت إّن انفجاًرا عظياًم حدث يف الفضاء قبل ماليني السنني، 

انفصلت بعده األرض، وبدأت التشّكل، واعتربوا أّن هذه اآلية تشري إىل هذه النظرية، وكام قلنا سابًقا إّن هذا اعتساف 

يف استعامل النصوص، ألّن اآلية يجب أن يُنظر إليها من خالل السياق القرآين أي من خالل النظر إىل ما قبلها وما بعدها 

من اآليات لنفهم املعنى الذي تشري إليه، فنجد أّن اآليات التي سبقت اآليات السابقة تحّدثت عن نفي الرشيك لله 

تعاىل، ثم جاءت بعدها آيات تحّدثت عن األرض والجبال الروايس، وعن الفجاج يف هذه الجبال، وعن السامء والليل 

اَمَواِت َواأْلَرَْض كَانَتَا رَتْقاً فََفتَْقَناُهاَم َوَجَعلَْنا ِمَن  والنهار، وعن الشمس والقمر، قال تعاىل: ˝أََولَْم يََر الَِّذيَن كََفُروا أَنَّ السَّ

ٍء َحيٍّ أَفاََل يُْؤِمُنوَن . َوَجَعلَْنا يِف اأْلَرِْض َرَوايِسَ أَن مَتِيَد ِبِهْم َوَجَعلَْنا ِفيَها ِفَجاًجا ُسبُالً لََعلَُّهْم يَْهتَُدوَن . َوَجَعلَْنا  الاَْمء كُلَّ يَشْ

ْمَس َوالَْقَمَر كُلٌّ يِف فَلٍَك يَْسبَُحوَن˝  ْحُفوظًا َوُهْم َعْن آيَاتَِها ُمْعرُِضوَن . َوُهَو الَِّذي َخلََق اللَّيَْل َوالنََّهاَر َوالشَّ اَمء َسْقًفا مَّ السَّ

)األنبياء،33-26(.

تُتىل من  بأنه طالسم وألغاز ومغاليق، كانت  للقرآن  اتهام  بأن هناك إعجازا علميا هو  ˝...القول  أيضا:  الكاتب  يقول 

املسلمني طوال أربعة عرش قرنًا دون فهم أو استيعاب˝.

ال ننىس أيضا تلك الفضيحة التي هزت عرش مافيا اإلعجاز وهي قضية اإلعجاز الرقمي يف القرآن، حيث انترشت مؤخرا 

مقاالت وكتب تتحدث عن وجود تطابق مدهش يف أضداد الكلامت مثل: 

)الحياة( تكررت 145 مرة و)املوت( تكررت 145 مرة

)الفجار( تكررت 3 مرات و)األبرار( تكرر 6 مرات أي الضعف

)النور( ومشتقاتها تكررت 24 مرة و)الظلمة( ومشتقاتها تكررت 24 مرة

)العرس( تكررت 12 مرة و)اليرس( تكرر36 مرة أي ثالثة أضعاف

لفظة )الشهر( بلغ 12 مرة والسنة هي 12 شهراً

لفظة )اليوم( بلغ عددها 365 مرة و السنة 365 يوماً

وأخريا استيقضت...

Khalilo Atheo
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إذا أردت أن تتأكد أن هناك مافيا تتاجر بقضية اإلعجاز فكل ما عليك فعله هو التأكد من صحة هذه املعلومات، هناك 

مواقع كثرية تتيح خاصية البحث يف القرآن مثل موقع : http://www.altafsir.com/indexArabic.asp التابع ملؤسسة 

آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي.

هل ارتكبت جرمية بطرحي لهذه األسئلة؟ ... ˝ال من حقك أن تسأل لكن الجرمية أن تكفر بالله˝...هههه تذكرت تلك 

الفتوى املوريتانية التي قالت أن من حق املرأة أن ترتشح لالنتخابات لكن ليس من حقها أن تفوز...األديان فعال تثري 

السخرية وأحيانا تثري االشمئزاز ألنها تحرش أنفها يف كل يشء حتى يف فراش الزوجية... عفوا نسيت أن أسمي الله قبل 

أن أبدأ ويجب ان أنهي كالمي أيضا بذكر الله...لكن من الجميل ان أنهيه بهذا الكالم:

األديان اإلبراهيمية هي صناعة كان ميارسها بنو إرسائيل )وهذا ما يفرس لنا معنى ˝أبو األنبياء إبراهيم˝(... كل القصص 

األسطورية التي تؤمنون بها كانت تروى ألطفالهم قبل النوم ...ال فرق بني قصة الله وقصة الغول سواء يف هدفها أو يف 

محتواها وال فرق بني قصص القرآن وقصص كليلة ودمنة... كام قال أوشو الفيلسوف الهندي العظيم ˝أترك دينك لحظة 

فقط بعدها سترتكه لألبد ألن األديان هي مواضيع طفولية وأفكار صبيانية˝.... أستغرب أن هناك أشخاص يف الثالثني من 

العمر ما زالوا ينتظرون بابا نويل .... 

وأخريا استيقضت...

Khalilo Atheo

https://www.facebook.com/TheTheoryOfEvolution
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ال يزال الرجل يكذب ويكذب 

حتى يُكتب عند الله نبياً
Nesta Fz 

يتميز اإلنسان عن الحيوان بالكذب، فاإلنسان ليس حيوانًا ناطًقا أو عاقالً كام يزعم فالسفة اإلغريق، إنّه حيواٌن كاذب، 

فاإلنسان هو الكائن الوحيد عىل وجه األرض الذي يستطيع الكذب، إذا إستثنينا الحرباء التي تُضلِّل خصومها عرب تغيري 

لونها يك تتامهى مع الوسط املحيط بها كآلية دفاعية لرصف وتشتيت إنتباه ُمفرتِسها أو فَريستها، طبعاً إذا إعتربنا سلوكها 

هذا كذبًا.

سه ونضعه يف مكاٍن  ونُقدِّ العكس متاًما، نحن منتدحه  بل عىل  الكاذب،  بالحيوان  ننعته  اإلنسان عندما  نُهني  نحن ال 

مميٍز ومرموٍق عىل خارطة الوجود، فالكذب ليس سلوكاً ال أخالقيًا أو رشيرًا، الكذب هو عنوان الحضارة واإلنسانية، 

بدأت الحضارة والتحرض عندما كذب أول إنسان ومل يقل الصدق، بدأت الحضارة عندما إكتشف اإلنسان الكذب، كان 

الناس قبل ذلك أوغاد، لئام، متعجرفني، وقحني، صفيقني، ال يعرفون املجاملة واملطايبة، وال يعرفون كيفية التعبري عن 

-أو باألحرى صناعة- حبهم لالخرين وحب اآلخرين لهم، وال يعرفون معنًى للسياسة والكياسة، ومتطلبات التعايش يف 

املجتمع اإلنساين. قبل أن يعرف اإلنسان الكذب مل يكن يعرف الدين وال يعرف الله وال املالئكة وال الشياطني وال حتى 

األنبياء!

نفسه  ليُجنِّب  للكذب  اإلنسان  يحتاج 

املوت،  بعد  بالعدم  اإلعتقاد  عذاب 

بوجود  ليشعر  للكذب  يحتاج  اإلنسان 

يوكل  والذي  بالسامء(  الذي  )الرجل 

وملجأه،  أمره  اإلنسان  له  ويفوض 

باألمل  ليتعلق  للكذب  يحتاج  اإلنسان 

واألقارب  واألصدقاء  األعزاء  مقابلة  يف 

الذين فقدهم باملوت يف الدار االخرة، 

كذباً  الناس  أكرث  هم  األنبياء  كان  لقد 

ومثالية،  أخالقيًة،  الناس  اكرث  ألنّهم 

األنيباء  رسالة  وعبقرية.  وإنسانية، 

العظيمة هي الكذب من أجل الحفاظ 

وعىل  زه،  متيُّ وعىل  اإلنسان،  عىل 

بالوجود، وعىل تدعيم غروره  مركزيته 

الطاوويس، وتعزيز ثقته بذاته .
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ق من قيمة الكذب ورضورته ما عليك إالّ أن تتخيل لو يكف العاشق عن الكذب عىل معشوقته، ويخربها بأنّها  للتحقُّ

ليست جميلة وأّن أنفها ضخٌم وقبيح، تخيل أن تكف الزوجة عن الكذب عىل زوجها وتُخربه بأنّها تعيسة بحياتها معه 

والسبّب الوحيد لقبولها مواصلة العيش مبعيته هو األبناء، تخيل أن يكف الطبيب عن الكذب عىل مريضه ويُخربه بأن ال 

أمل يف الشفاء، تخيل أن يكف املعلم عن الكذب عىل تالمذته ويُخربهم بأنّهم أغبياء وأنّه ال جدوى من تعليمهم، تخيل 

معي أن تكف عن الكذب عىل أولئك الذين تجري الجرمية يف عروقهم فطرياً وتقول لهم بأنّه ال جنة هناك وال نار، أن 

تكف عن الكذب عىل الفقراء وتخربهم بأنّه لن يتم تعويض فقرهم ِغًنا وثراًء بالجنة، تخيل معي أن ال تكذب عىل طفٍل 

صغري فقد أبويه يف حادٍث مريع وتخربه صادقاً بأنّه لن يراهام بعد اليوم مطلًقا. أالّ ترى حينها استحالة الحياة إىل فوىض 

و تعاسة و شقاء وعبث و فتنة وخالفات غبية ال معنى لها، وكان باإلمكان تجاوزها لو كنا قد كذبنا ومل نقل الحقيقة؟

تعلمون  هل  يكذبون،  ال  من  املوىت هم  فوحدهم  حياتكم،  وعىل  وجودكم،  وعىل  إنسانيتكم،  عىل  لتحافظوا  إكذبوا 

ملاذا؟ ألنّهم فقدوا حياتهم ففقدوا معها قدرتهم عىل الكذب، أو رمّبا هم فقدوا القدرة عىل الكذب فعجزوا عن العيش 

بهذا العامل و بهذه الحضارة التي قوامها الكذب فامتوا، فالكذب هو روح اإلنسان، بل إّن الكذب هو العنرص األسايس 

يف تشييد الحضارات العظيمة، فدامئًا ما كانت الحروب هي املحطات الفارقة يف مسرية اإلنسان، والتجليات العملية 

للفلسفات اإلنسانية مل تتحّقق إال بعد الحروب الطاحنة، فالحداثة أتّت بعد أشالٍء من الجثث وأنهاٍر من الدماء يف 

فرنسا ويف أوروبا، والعلامنية جاءت بعد مجازٍر ومعارك دامية، إرتكبتها املذاهب الدينية ضد بعضها البعض، وولدت 

عصبة األمم ومن بعدها األمم املتحدة ـالتي جّسدت معياًرا أخالقيًا شبه مطلق لإلنسانية جمعاءـ بعد حربني عامليتني 

رضوستني أفنتا ماليني البرش، فالحروب إذن هي سالمل ومراحل لإلرتقاء يف سلم التطور املعريف واألخالقي والفلسفي، 

والحروب بالطبع ال تعدوا عن كونها محض أكاذيب وأخاديع للتجييش العاطفي، هدفها بث الرعب يف قلوب األعداء، 

أخالقيٍة  الحربية، وإلضفاء مربراٍت  والتكتيكات  الخطط  ولوضع  املعارك،  أرض  عىل  نفسياً  العسكري  املوقف  ولتعزيز 

ال يزال الرجل يكذب ويكذب 
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كاذبة لسفك الدماء أمام العامل، فالحرب إًذا كذبة، والحرب هي صانعة الحضارت واملعارف، وعليه فالكذب هو بدوره 

صانُع الحضارات واملعارف، طاملا أنّه الوجه الثاين لعملة الحرب، بل الوجه الرئييس لها .

وال تتجىل القيمة العملية للكذب ودوره يف صناعة الحضارات بوصفه فقط عنرًصا من عنارص الحرب، وإمّنا الكذب كذلك 

محوٌر إلبداع اإلنسان املتحرض، فالفنون ـ مرآة الحضارة وزبدتها الخاصة ـ تحتوي عىل مقادير هائلة من األكاذيب، 

فالرواية واملرسح والسينام والدراما كلّها فنون تعتمد بشكٍل أسايس عىل محاولة خداع املُتلقي وإجباره عىل اإلندماج 

وجدانياً مع ما تحكيه هذه الفنون من أكاذيب تحاول أن تصنع واقعها الخيايل .

إّن الصادق هو إنساٌن أناين، يُريد أن ينعم مبتعة الراحة النفسية الناتجة عن قوله للصدق، حتى ولو ترتب عىل هذا 

شقاء االخرين وتعاستهم، الصدق هو يف جوهره بحٌث عن الخالص الفردي، هو سلوٌك بهيمي شهواين ألّن مرتكبه أو 

املُقِدم عليه ال يضع يف أولويته مشاعر اآلخرين، فهل هناك إنساٌن أكرث تجرداً من األخالق من ذلك اإلنسان الصادق الذي 

يُخرب طفالً فقد يديه بأّن يداه لن تعودا للنمو أبًدا؟ هل هناك أنذل من ذاك الصادق الذي يُخرب إنسانًا مشوًها َخلقياً 

ا مكلومة القلب لفقدان ولدها الذي تعتقد  ز؟ هل هناك أحطُّ من سلوك إنساٍن يُخرب صادقًا أُمًّ بأّن منظره يُشعره بالتقزُّ

أنّه سيدخل الجنة ألنّه مات شهيًدا؟ فيخربها هذا الصادق بأّن إبنها مل ميت شهيداً وإمّنا مات يف سبيل قضيٍة ال أخالقية، 

وهي قتل أكرب عّدٍد من الشيعة باملسجد الذي فّجر نفسه به؟

القيم األخالقية، فذلك الذي ميدح جاره ويشكره ويُعربِّ عن عميق  اإلنسان كاذٌب بالفطرة، يكذب حتى وهو يصوغ 

م له الخدمات هو إنساٌن كاذب، فلو كان صادقًا يف رغبته يف اإلمتنان له لوصف هذا الرجل  إمتنانه له، ألّن جاره هذا يُقدِّ

د طاقته يف مساعدته، وإّن عليه أن يلتفت ملصلحته ال مصلحة  جاره بالسذاجة، وألخربه بأنّه ليس من الخري له أن يُبدِّ

االخرين .

ه للكذب ويف  م الكذب فهو يكذب، ولو كان صادقًا يف ذمِّ لذلك فاإلنسان عندما ميتدح الصدق فهو يكذب، وعندما يذُّ

مدحه للصدق إلستبدل كلمة الكذب بكلمة الصدق، أو لغرّي بني دالالت الكلمتني بحيث يكون الصدق سلوكًا رشيرًا، 

ويكون الكذب سلوكًا أخالقيًا .

أيُّها الناس، إّن لكم يف أنبيائكم أُسوًة حسنًة، فمهنة النبي هي الكذب عىل الناس، وإّن أنبيائكم كانوا عرب التاريخ كاذبني 

مهرة إحرتفوا صناعة الكذب، فعىل ُخطاهم النبيلة سريوا، وحاربوا الصادقني وإجعلوا من الكذب قائًدا لكم وزعياًم ونبيًا، 

فهم وحدهم ـ أي هؤالء الكاذبون ـ من يستطيعون إدارة هذا الكون، وهم وحدهم من مبقدورهم مامرسة السياسة .
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Sameer Samee

القرآن والترشيع

مقدمة
قبل مدة قرأت بندا جاء يف النظام الداخيل لنقابة املعلمني يف األردن، وهي – ملن ال يعلم – نقابة تحت التأسيس ويجب 

أن يكون النظام الداخيل فيها ممنهجا بأسلوب قانوين واضح يتيح ملن يعتيل كريس النقابة بأن يسري وفق نهج مؤسيس 

مينع أي تالعب وال يرتك أي مجال لرتك أي قرار تابعا ألهواء األشخاص، ذلك أن النقابة يجب أن تسري وفق إطار مؤسيس 

واضح ورصيح

ينص البند عىل : "يخصص مبلغ 12 ألف دينار أردين ترصف كمساعدات وهبات لألعضاء املنتسبني للنقابة". انتهى النص

إن اعتامد مثل هذا البند يف النظام الداخيل سيجعل الترصف بهذه األموال خاضعا ألهواء النقيب واملجلس املركزي، 

وبالطبع عزيزي القاريء أنت تعلم أن مركز النقيب وأعضاء املجلس غري دامئني، فهو مركز خاضع لالنتخابات كل سنتني 

وعليه فإن الترصف بهذه األموال سيكون دامئا خاضعا ألهواء من يعتيل هذا الكريس، من هنا نقول أن املرشع قد أخطأ 

يف وضع هذا البند، رغم أن الذي يقرأ البند ألول مره، سيقول أنه بند انساين ويجب اعتامده، إال أننا سنوضح اآلن وجه 

الخطأ يف اعتامد مثل هذا البند
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املرشع كان قد غفل عن توضيح بعض النقاط مثل:

-1 توضيح وتفسري مبا ال يقبل الشك والتأويل ما هي الحاالت التي ميكن أن تندرج تحت باب مساعدة

-2 توضيح وتفسري مبا ال يقبل الشك والتأويل ما هي الحاالت التي ميكن أن تندرج تحت باب هبة

-3 توضيح قيمة املبلغ الذي يجب أن يتم رصفه يف كل حالة

-4توضيح طرق اعتامد رصف املبالغ املالية

-5 توضيح نسبة التصويت العتامد الحالة من قبل إجاميل أعضاء املجلس املركزي

-6 عدم اعتامد صندوق أو آليه لعمل هذا الصندوق بغية التوثيق املايل

-7 توضيح إذا ما كانت قيمة املساعدة املالية ميكن أن ترصف لنفس الشخص أكرث من مرة

-8 مل يقم املرشع بتوضيح إذا ما كانت املساعدة مسرتدة وكذلك كيفية اسرتدادها، فاملساعده تختلف عن الهبة

-9 توضيح ما هي الحالة األهم ومن هو األحق بالحصول عىل املساعدة أو الهبة

وفقا ملا سبق، سنجد أن مثل هذا البند ال ميكن أن يعتمد كترشيع قانوين يعتمد يف عمل املؤسسات املنظمة، وأنه إن 

تم ترك هذا البند كام جاء، فإنه سيرتك املجال لتحديد كل ما ذكر أعاله وفقا ألهواء املجلس املنتخب يف تلك الفرتة.

قد يقول أحدهم أنه ال مانع أن يقوم مدير املؤسسة بتقييم هذه الحاالت كل عىل حدى، هنا نرد عليه بالقول أن هذا 

القول ميكن أن يعتمد - من وجهة نظر البعض- إذا كان هذا البند سيختص بالفرتة التي سيحكم بها ذلك املدير، إذ 

أنه ال ميكن أن تكون قرارات كل املدراء الالحقني هي نفس قرارات املدير األول، وكذلك تقديراتهم للحاالت التي ميكن 

أن تعتمد كمساعدة أو هبة، فام يراه املدير األول مساعدة، ميكن أن يسنه املدير الثاين كهبة، كذلك ميكن أن يأيت أحد 

املدراء الذي سيجتهد بإيقاف العمل بهذا البند وفقا لرؤيته للظروف الراهنة بعمل تلك املؤسسة، ولكن هذا سيفتح 

املجال للبعض أن يأيت مطالبا بهذه املساعدة أو الهبة بناء عىل أنها ترشيع يف النظام الداخيل الذي ال يحق ألحد أن 

يعدل عليه، وهنا سنقع يف مشاكل عدة من حيث أن معظم منتسبي تلك املؤسسة سريون أن لهم الحق يف الحصول 

عىل هذه املساعدات أو تلك الهبات

النص الترشيعي

إن كل ما جاء أعاله مل يكن إال مقدمة للدخول يف نص ترشيع إلهي جاء يف القرآن ال يقل يف عدم وضوحه عام جاء يف 

البند آنف الذكر، أال وهو ما جاء يف اآلية الترشيعية التي تقول:

َن اللَِّه َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم " )املائدة:38( ارَِقُة َفاْقطَُعوا أَيِْديَُهاَم َجزَاًء مِبَا كََسَبا نَكَاالً مِّ اِرُق َوالسَّ " َوالسَّ
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وأيضا القارئ لهذه اآلية سيقول يف نفسه، ما أعظم اإلسالم فهاهو يسن عقوبة رادعة جدا لكل من رسق مام سيؤدي 

إىل أن يقوم كل من تسول له نفسه بالرسقه بالتفكري آالف املرات قبل اإلقدام عىل هذا العمل، ذلك أن العقوبة رادعة 

وقوية جدا، ولكن،، هل هذا صحيح

لنأيت إىل تحليل هذا الترشيع بنفس الطريقة التي حللنا بها ذلك البند يف ترشيع نقابة املعلمني، سنجد اآليت:

-1 مل يقم املرشع بتحديد الحاالت التي ميكن إطالق صفة رسقة عليها – مبعنى أنه مل يتم تعريف معنى الرسقة

-2 مل يقم املرشع بتحديد معنى كلمة قطع، فنحن نتحدث اللغة العربية، ومعنى قطع ميكن أن يحتمل عدة معاين 

a. اقطع عنه املاء والغذاء 

b. اقطع عليه الطريق

c. اقطع له من القامش ذراعا

d. اقطع عليه سبل النقاش

-3 مل يقم املرشع بذكر الرشوط التي ميكن أن تنطبق عليها إقامة الحد – مبعنى، هل من يرسق رغيفا أو دينارا سيكون 

عقابه كمن يرسق قوت الشعب وأمواله؟

-4 مل يقم املرشع بتحديد مكان القطع – فهل سيتم القطع 

من الرسغ أم من الكتف؟

-5 مل يقم املرشع بتحديد السن الواجب وقوع الحد فيها، 

فهل الطفل أو ذلك البالغ حديثا سيقع عليه الحد كالرجل 

البالغ الراشد؟

-6 مل يبني املرشع إن كان ميكن أن يوجد أي استثناءات،،،، 

إما إلقامة الحد،، أو حتى لتعليقه، وفقا ملتغريات الحياة يف 

هذا املجتمع أو ذك

-7 مل يقم املرشع بتوضيح إن كان ميكن تكرير إقامة الحد 

عىل نفس الشخص.
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اإلجتهاد

ما هو اإلصطالح الرشعي ملعنى اإلجتهاد

باختصار نقول هو: )بذل املجهود يف العلم بأحكام الرشع( مبعنى أن هناك مجموعة من البرش ممن لهم علم ودراية 

يف القرآن والسنة يقومون بربط األحداث بني حياة الرسول وبني آيات القرآن واألخذ منها بغية توضيح أمرا طارئا مل يأِت 

به نص قرآين أو توضيحا لنص فيه لبس، 

من ناحية أخرى، ميكن أن نعيد هذا التعريف لالجتهاد بشكل آخر فنقول: إنه تدخل برشي إلكامل النقص الذي جاء يف 

الترشيع اإللهي وكذلك وضع ترشيعا برشيا مل يأِت به أي نص قرآين.

ويف نص اآلية أعاله أوضحنا لكم اللبس، وهنا يأيت دور االجتهاد ليك يحدد كل تلك النقاط التي أثرناها حول النقص 

واللبس يف آية ترشيع إقامة حد الرسقة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا،، ملاذا قام اإلله بوضع ترشيع يحتار يف 

تنفيذه البرش؟،، ملاذا يرتك ترشيعا مهام مثل ترشيع حد الرسقة ليكون عرضة ألهواء البرش؟

هنا سيايت أحدهم ليقول، إن من أهم وظائف الرسول هي توضيح األحكام الرشعية التي مل يوضحها الله يف كتابه ولنا يف 

الصالة خري مثال )رغم أن ترشيع الصالة ال ينقص يف لبسه وعدم وضوحه عن ترشيع حد الرسقة( وقد يطرح علينا تساؤال 

يقول فيه، هل تريد من الله أن ينزل لنا مجلدات من الكتب يوضح بها كل ما يختص يف تنفيذ الترشيعات اإللهية، فنقول 

له، إن مل يجد اإلله طريقا آخر غري الكتب يك يسن لنا ترشيعات تسيري حياتنا كبرش، فنعم،، ملا ال؟

البد أنك عزيزي القارئ تعرف أن كتابا مثل )تاريخ األمم وامللوك للطربي( قد وصل إىل خمسة أجزاء وإن هناك من 

اطلع عليه كامال، بل إنه أصبح مرجعا تاريخيا ينهل منه علامء التأريخ اإلسالمي، وكذلك لدينا العديد العديد من الكتب 

البرشية التي وصلت أجزائها اىل 9 أجزاء وأكرث، فهل كان صعبا عىل اإلله أن ينزل ترشيعات واضحة حتى لو تعدت 

العرشين جزًءا؟ رغم أنه لن يحتاج لذلك ، وسنأيت لتوضيح هذه النقطة الحقا

ميكن لذلك الشخص أن يطرح علينا سؤاال آخر هنا، فيقول ، وما دور الرسول يف هذه الحالة،،، الرسول )ومن صفته( 

هو من يوصل رسالة من شخص آلخر، فوظيفة الرسول، هي التبليغ بكل ما يأتيه من وحي من عند اإلله، ومل يكن يف 

يوم من األيام وال يف لغة من لغات البرش أن كان معنى الرسول أن يسن الترشيعات، ويتجىل هذا املعنى واضحا يف 

الدين االسالمي عندما نقرأ ترصيحا واضحا يف أحد ايات القرآن التي تقول )قل إمنا أنا برش مثلكم يوحى إيل أمنا إلهكم 

إله واحد(-"الكهف110"، وآيات أخرى تؤكد أن وظيفة الرسول هي التبليغ ال أكرث )ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
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ربك وإن مل تفعل فام بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله ال يهدي القوم الكافرين("املائدة67"، وقد يحتج 

علينا باآلية التي تقول )َوَما آَتَاكُُم الرَُّسوُل فَُخُذوُه َوَما نََهاكُْم َعْنُه فَانْتَُهوا( "الحرش7"، ولكن هذه اآلية أيضا تخضع تحت 

بند الرسول، مبعنى أنه ال يسمح للرسول بأن يأيت بيشء من عنده،، ولتوضيح اآلية نقول، ما أتاكم الرسول – عن الله – 

فخذوه، وما نهاكم عنه – عن الله أيضا – فانتهوه،، ونفهم هذا املعنى من اآلية من خالل الصفة التي أطلقها الله عىل 

ذلك الرجل الذي اختاره ليبلغ رسالته وهي صفة الرسول

ونضيف أن الترشيع وتوضيحاته يف القرآن يفرتض به أن ال يتعدى حجم القرآن الحايل يف حال قام اإلله باالهتامم بتوضيح 

ترشيعاته بدال من االهتامم بزيجات رسوله ومشاكله مع عمه وكبار قريش كأمثال الوليد وأبو الحكم وبدال من الرد عىل 

من يتعرض للرسول بسوء ويصفه بأنه أبرت، وأيضا ميكن اختزال القرآن إن نحن أسقطنا تلك اآليات التي ال داعي لها، 

وكمثال عىل ذلك نورد هذه اآليه ) ليس عىل األعمى حرج وال عىل األعرج حرج وال عىل املريض حرج وال عىل أنفسكم 

أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم("النور61" فآيات مثل هذه ال يجدر باإلله أن يتطرق لها يف كتاب قصد منه توجيه 

البرش يف حياتهم ومعامالتهم التي يفرتض بها أن تقودهم نحو املدينة الفاضلة، ذلك إن ما جاء فيها مل يضف أو ينقص 

شيئا مام اعتاد عليه املجتمع، نحن كبرش عندما نستلم رسالة فاننا نفرتض أن نقرا بها شيئا جديدا ال نعلمه، فان احتوت 

الرسالة أمورا نعلمها مسبقا، فاننا لن نهتم بها وسنلقي بها جانبا، فهي مل تضف شيئا لحياتنا، فام بالك عزيزي القارئ إن 

كانت هذه الرسالة موجهة للبرش من عند إله مقتدر خالق لكل هذا الكون

أيضا كان ميكن اختزال القرآن لو حذفنا منه كل ذلك التكرار اململ والذي يتمثل يف كثري من األحيان بتكرار آيات كامله 

وليس مجرد كلامت، ثم يجب أن ال ننىس كل تلك القصص التي نقلت عرب العديد من الكتب التي اختصت يف نقل 

الرتاث، خصوصا بعد أن نعلم أن رد البرش الذين نزل عليهم القرآن بعد أن سمعوا تلك القصص كان: إن هي إال أساطري 

األولني، مبعنى أن ذلك املجتمع كان يعرف هذه القصص جيدا.
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الخالصة:
اإلله وفقا للنظرة الدينية يجب أن يكون هو الخالق لهذا الكون، ومبا إنه خالقا للكون، فهو خالقا للبرش أيضا، ومبا إنه 

خالقا للبرش، فهو يعرف متاما أن البرش متعددوا اللغات والثقافات وما هو خلقي ومقبول عند مجتمع، فهو غري خلقي 

وغري مقبول عند مجتمع آخر، وألن اإلله كان قد أنزل عدة كتب قبل القرآن ومبا أنه عرف أن البرش مل يلتزموا بتلك 

الكتب فلامذا يرص عىل إعادة نفس التجربة يف كل مرة؟ ويرسل كتبا تاركا فيها املجال مفتوحا ألهواء البرش!!

مام سبق ذكره نستشف أن هذا الكتاب )القرآن( ال ميكن وال بأي شكل من األشكال أن يكون كالما إلهيا، وقد علمنا 

أن آيات القرآن ثابتة ال يوجد بها أي تعديل أو حذف أو إضافة، يف املقابل فإن حياة البرش دامئة التغيري، فإنه ليس من 

املنطق أن نعتمد كتابا جاء قبل أكرث من 1430 عام، كتابا ال ميلك أدىن مقومات الدستور، كتابا يوجد به تفضيال واضحا 

لفئة من البرش وفقا لعقائدهم وفكرهم عىل البقية من أفراد املجتمع الواحد، بل ويصنف البرش إىل حر وعبد، ليكون 

دستورا نحتكم إليه يف القرن الواحد والعرشين. 

ٍء("النحل89" وهنا نطرح السؤال االخري، هل فعال صدقت هذه اآلية )َونَزَّلَْنا َعلَيَْك الِْكتَاَب تِبْيَانًا لُِكلِّ يَشْ

 نرتك اإلجابة لكم.

http://www.el7ad.com
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مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر

مجلة امللحدين العرب هي مجلة  هدفها  
نشر أفكار امللحدين العرب على إختالف 
توجهاتهم السياسية و العرقية بحرية 

كاملة

اجمللة عبارة عن مجلة رقمية مبنية بجهود 
فردية وال تنتمي الي توجه سياسي  ..

املعلومات و املواضيع املوضوعة في اجمللة 
تعتبر مسؤلية أصحابها من الناحية األدبية و 

ناحية حقوق النشر و حفظ امللكية الفكرية

الناشرون في اجمللة هم من أعضاء مجموعة 
مجلة امللحدين العرب أو من الكتاب العرب 
امللحدين ممن إستطعنا التواصل معه ألخذ 

اإلذن بالنشر

مينع نشر كل ماهو مناف لألخالق العامه و 
كذلك التحريض أو التصريحات العنصرية

لهيئة التحرير احلق باختيار ما تراه مناسبا 
من املواضيع املوضوعة في اجملموعة للنشر 

فنشر  أي موضوع صمن اجملموعة يعتبر 
تفويضا للمجلة بالنشر

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