
مجلة شهرية بجهود فردية تصدر يف الثاين عرش من كل شهر

سنة 2020
ن شهر يونيو / حزيران  ل

رش م
ين ع

ب للثا
ن العر

ن مجلة امللحدي
سعون  م

ي والت
العدد الحاد

تهدف مجلّة امللحدين العرب إىل نرش وتوثيق أفكار امللحدين العرب املتنوعة وبحريٍّة كاملة، وهي مجلٌّة رقميٌة غري ربحيًّة، مبنيٌة 
بجهوٍد طوعيٍة ال تتبع أيَّ توجٍه سيايس. املعلومات واملواضيع املنشورة يف املجلّة متثل آراء كاتبيها فقط، وهي مسؤلّيتهم من 

الناحية األدبّية ومن ناحية حقوق النرش وحفظ امللكّية الفكريّة.

متى سنقطع الرأس الخرايف 
حتى ال ينبت له رأٌس آخر؟

عندما خلقه 
عىل صورته

د. عبد العزيز القناعي

دعوة عامة 
الغراب الحكيم

نضال الغريس
يف حوار مع 



كلمة تحرير املجلة 
مع غياب شهٍر آخر بدأت بوادر انقشاع غيمة جائحة الكوفيد 19 

بالتجيل، حيث بدأت أعداد املصابني الجدد بالتناقص يوًما بعد 

يوٍم ومع بعض التقدم باستكشاف بعض العالجات التي تضمن 

الشفاء ألعداٍد أكرب. 

تجتب  يف  وطبيعتها  الجديدة  الحياة  عىل  يعتادون  الناس  بدأ 

االجتامعي  التباعد  وسياسات  املنزل  من  والعمل  التجمهرات 

واعتامد عادات نظافٍة أكرث فاعليًة وتحوُّل قناع الوجه الطبي إىل 

عادٍة يومية؛ فالفايروس ال يأخذ إجازاٍت بالنهاية وال يزال القلق 

منه مربًَّرا ومستمرًا. 

لقاٍح  اختبار  يتم  الصني حيث  قادمٌة من  وهناك وعوٌد متفائلٌة 

التجارب املخربية عىل القرود. كل هذا  جديٍد أثبت فاعليته يف 

مبرٌش بالخري، وكل هذه أموٌر إيجابيٌة تجعلنا أكرث تفاؤاًل باملستقبل. 

االجتامعي  التغرّي  وهي  باملستقبل  نتفاءل  تجعلنا  أخرى  أموٌر 

والثقايف الذي يجتاح الواليات املتحدة األمريكية مبا يخص الحوار 

حول العنرصية واستخدام الرشطة للعنف املبالغ فيه متجليًة يف 

املظاهرات التي تُغطّيها بكافة والياتها، باإلضافة للكثري من املدن 

والعواصم العاملية، فالواليات املتحدة األمريكية شئنا أم أبينا هي 

املخترب الفكري العاملي الذي يؤثر يف العامل ككل. وعند حدوث 

ولهذا  بأْسه،  العامل  عىل  سينعكس  هناك  حضاريٍّ  وتقدٍم  تغرّيٍ 

تجد أن العامل كله مستثمٌر يف هذا التغيري وليس فقط املواطنون 

األمريكيون. 

هل سيحمل هذا التغيري يف الواليات املتحدة أي تغيريٍ يف الرشق 

أي  إىل  نعرف  ال  ولكن  نعم،  بالتأكيد  أفريقيا؟  وشامل  األوسط 

مًدى سيكون هذا التأثري. 

هناك أيًضا قضايا اجتامعيٌة وحقوقيٌة وإنسانيٌة يف العامل العريب 

كاعتقال شباٍب بسبب منشوراٍت عىل وسائل التواصل االجتامعي 

بالتبشري  وتطالب  عنهم  باإلفراج  تطالب  مفاجئٍة  أفعاٍل  وردود 

بقيٍم إنسانيٍة حقوقيٍة تنذر بنوٍع من التغيري... 

كل هذا يقودنا بال شٍك لنوٍع من التفاؤل يف 

هذا الشهر الجديد؛ لعله يكون بدايًة ملرحلٍة 

وبداياٍت  الزجاجة  عنق  من  وخروٍج  أفضل 

جديدٍة وتأقلٍم مع املعطيات. نتمنى للجميع 

أفضل  الثاين   2020 العام  نصف  يكون  أن 

بكثريٍ من نصفه األول ودمتم بصحٍة وسالمة.
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متى سنقطع الرأس الخرايف 
حتى ال ينبت له رأٌس آخر

د.عبد العزيز القناعي 

لقد فهم املسلمون الحداثة بأنها بناٌء ومادٌة وتكنولوجيا، 

اقتصادٌي  اجتامعيٌّ  تطوٌر  الحداثة  أن  عنهم  غاب  ولكن 

سيايس، تصنع اإلنسان وتخلق التنمية وتسترشف املستقبل 

بخطًى واعيٍة ونظرٍة حصيفٍة وقدرٍة عىل االبتكار دون أي 

قيود. 

وهذه العملية، أي االنتقال إىل الحداثة لها رافعٌة واحدٌة 

فقط قد نجحت يف تحويل العديد من املجتمعات املهزومة 

إىل مجتمعاٍت صناعيٍة حضاريٍة وأخالقيٍة كاليابان وأملانيا 

وغالبية الدول اآلسيوية. 

هذه الرافعة يُطلق عليها التعليم... 

املادية  إمكانياتنا  رغم  فشلنا  وملاذا  منها  نحن  فأين 

وتلك  الفارق  هذا  إحداث  يف  والتكنولوجية  والبرشية 

النقلة إىل الحداثة؟

التعليم يف غالبية  الخلل، علينا أن نعلم أن  وحتى نفهم 

التعليم  إىل  يرَق  مل  بدائيًا  تعلياًم  مازال  العربية  الدول 

تعتمد  املناهج  الحر، فامزالت  النقدي  النظامي  املنهجي 

مخيبًة  نتائج  أفرز  ما  والدين وهو  والتلقني  الحفظ  عىل 

لآلمال وال ترقى إىل تخريج أجياٍل يُعتمد عليهم يف التنمية 

البنى  عىل  املادي  اإلنفاق  كل  ومع  واالخرتاع؛  والبناء 

التعليمية وإنشاء مباٍن فخمٍة للجامعات إال إننا مازلنا يف 

أسفل التقييم العاملي للجامعات املتفوقة علميًا وتكنولوجيًا 

الحكومات من  منها خوف  أسباٍب عدٍة  إىل  يرجع  وهذا 

والحريات  واملشاركة  النقد  عىل  والقائم  املتقّدم  التعليم 

أمام  ويضعنا  مجتمعاتنا  يف  الحكم  منط  يهدد  ما  وهو 

إشكالية املواطن الحر. 

مبا  التعليم  مسار  تربط  العربية  الحكومات  جعل  مام 

الدينية والسياسية وتغييب فرص  يخدم توجهات الدولة 

اإلبداع والتفوق.
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متى سنقطع الرأس الخرايف حتى ال ينبت له رأٌس آخر؟

بشكٍل  التعليم  تطوير  الحكومات  أهملت  فقد 

كبريٍ واعتمدت عىل الدين والفقه والتاريخ بدون 

أي تغيريٍ فكري، 

وتحريم  الفلسفة  تحريم  اليوم،  إىل  تّم،  كام 

تدريس نظرية التطور واملادية الجدلية ومقارنة 

أحادية  أجياٍل  تخريج  إىل  أدى  مام  األديان 

التوجه ومؤدلجٍة دينيًا وهو ما ساهم يف تخريج 

غالبيٍة من املتطرفني أصبحوا فيام بعد من عتاة 

اإلرهابيني.

والعلمي  والفلسفي  املعريف  التطور  بدرجة  مرتبطٌة  مجتمعٍ  أي  يف  والسياسية  واالجتامعية  االقتصادية  التحوالت  إن 

للشعب، ومتى ما كان الشعب مؤدلًجا ويحمل هويًة منغلقًة عىل الذات والدين والثقافة السائدة، فإنه لن يستطيع 

االبتكار والتفوق وال حتى مبقدوره أن يتعايش مع املختلف. 

يف الحقيقة، إن التعليم يف مجتمعاتنا العربية يتحمل املسؤولية الكربى فيام آل إليه وضع الشباب من تعزيز االتكالية 

الدراسية كل ما من شأنه موت ملكات اإلبداع واملوهبة  النقد والشك. فقد صنعت مناهجنا  والريعية والخوف من 

وتجريم الفنون واملوسيقى مبقابل الرتكيز عىل ثقافة املوت والتوسل واملايض والتاريخ.

وأن  العالَم،  يف  لألميّة  بؤرٍة  أكرب  هو  اليوم  العريب  فالوطن 

الجامعات العربية مل يكن أليٍّ منها مكاٌن يف الجامعات الـ100 

األعىل نجاًحا يف العامل، يف حني أن إسائيل قد تم إدراُجها عىل 

هذه القامئة بجامعة القدس يف املركز الـ70 بني 100 جامعة، 

ومن هذه النسبة يتضح لنا اهتامم إسائيل بالتعليم كبنيٍة 

أساسيٍة وكعاموٍد أسايسٍّ من عواميد تكوين الدولة الناجحة. 

ومن جانٍب آخر حّدد تقرير منظمة اليونسكو مشكلة التعليم يف الوطن العريب قائاًل: 

»أن مشكالت التعليم يف الوطن العريب تختلف من دولٍة ألخرى، فهناك فَرٌق بني دول الخليج والدول العربية الواقعة 

يف قارة أسيا، والدول العربية الواقعة يف إفريقيا، وفروٌق بني الدول الواقعة يف شامل إفريقيا والدول الواقعة يف جنوبها، 

تتمثل تلك الفروق يف إمكانات تلك الدول املادية؛ فالوضع يختلف من دولٍة ألخرى، وأن هذا يؤثر عىل جودة التعليم«.

كام أشار التقرير أن األمية يف الوطن العريب للعام 2013 قد بلغت 27% من إجاميل عدد السكان، أي أن عددهم يبلغ 

من 70 إىل 100 مليون أّمي. ومن ناحية اإلنفاق عىل التعليم يؤكد التقرير أن الدول العربية تنفق أقل من ٪2 فقط من 

ناتجها املحيل عىل التعليم والبحث العلمي، وهذا يعد رقاًم ضئياًل.
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زاهد عزت حرش

عصوٍر  من  األلهة  وتعددت  تراكمت 

قدمية، وتوالت عىل مدى الزمان، أساطري 

دياناٍت وخرافات. 

ويف محاولٍة لفهم ما تكّدس من دياناٍت 

وإرساء  تطورها  وكيفية  التاريخ،  عرب 

علينا  معطياتها،  وتقديس  مفاهيمها 

العودة إىل مقداٍر منها، رمبا نجد يف ذلك 

بعًضا مام يذهب إليه »املؤمنون« يف 

وقتنا الحارض.

محاولٌة يف نقد الديانات الساموية
الجزء األول 
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زاهد عزت حرش

محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية )1(

إن الواقع املعبأ بالخرافات واألساطري التي يعتنقها البعض، بشكٍل 

تخلًفا،  األكرث  البالد  أّدى ويؤدي إىل رصاعاٍت دمويٍة يف  مهووس، 

باعتبار أنه كالٌم منزٌل من الله، أو هو مقدٌس لسبب عودة قائله، 

أو أحد أتباعه لصلتة بالواحد القهار، وألنه جاء باسم الرب! وقد 

من  أوجه،  العريب  الرشق  بالد  يف  املجازر  وارتكاب  التكفري  وصل 

خالل اعتناق أفكاٍر متزمتٍة متعصبة، مرّدها إىل نصوٍص أكل الدهر 

عليها ورشب. 

يف حني أن الفكر البرشي والتطور العلمي طرح ألف سؤاٍل حول 

مصداقيتها أو ثبوت مرجعيتها. ورمبا حني نتطرق إىل أصول الديانات 

»الساموية/اإلبراهيمية«، ونبحث عن مرجعياتها التاريخية، يكون 

يف ذلك استدالٌل أو كشٌف عن حقيقة مواردها األصلية، من أين 

أتت وكيف تبلورت بصريورتها منذ بدء نرش دعوتها واستمرارها إىل 

ما هو قادٌم من األيام، وإىل أي مدى تطورت يف طغيانها الفكري 

واستبدادها االجتامعي والسيايس، حتى أصبح من الصعب التعرض 

أو التساؤل عن مصداقيتها؟ ال أّدعي أنني أعرف كل اإلجابات عن 

كَتب عنها  التي  القدمية،  الديانات  املرورث األديب وأساطري  تاريخية، تعتمد عىل  باإلمكان جمع معلوماٍت  ذلك، لكن 

وتناولها املؤرخون والباحثون يف »علم األنرتبولوجيا«، والذي يجمع يف كينونته علم االجتامع وعلم الدراسات الدينية 

وعلم اإلنسان وثقافته... ويرتبط ذلك كله بعلم اآلثار واملوجودات املَتحفية، يك نستدل من خاللها عىل حقيقة ما تبقى 

من تلك العصور.

وأكرث مآيس هذ العرص أن تقوم دولٌة متخيلٌة من كتب الدين ووعد الله، عىل أرٍض ووطٍن تم ترشيد أهله وسكانه 

األصليني، لتقوم هذه الدولة وتحل بكيانها االستعامري بوعٍد من الله عىل أنها أرض امليعاد لشعبه املختار، وتُرتكب أبشع 

املجازر وأوبق حاالت التهجري، ألناٍس عزٍل مل يكن لديهم قوٌة عىل املواجهة والتحدي، حتى أصبح وطنهم الذي ليس لهم 

من وطٍن سواه، مجرّد حلٍم وبقايا ذكرى، يحلمون به من خالل أجياٍل تتعاقب عىل نقل ذاكرته الجامعية إىل التاريخ. 

ومبا أن الديانة اليهودية، وهي صاحبة هذا االدعاء، وهي أيًضا أول الديانات »الساموية/اإلبراهيمية« فعلينا أن نبدأ 

بطرح تساؤالٍت حولها، ولتكون بداية مدخلنا إىل هذه املقاالت.
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زاهد عزت حرش

محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية )1(

بصدد الديانة اليهودية:

بني  ما  عاش  الذي  »آخيناتون«  امللك  مزمور  إىل  عدنا  ما  فإذا 

أمنتحوتيب أمينوفيس الرابع 

»1380 – 1350 ق.م« وهو الذي

 طرح فكرة تأسيس ديٍن جديٍد يقوم عىل وحدانية اإلله، عىل أاّل 

يكون ديًنا واحًدا خاًصا بشعٍب محدد، إمنا ديٌن عاٌم لكل البرش. 

به  وبرّش  نّصه  الذي  أمون«  الشمس  »مزمور  أّن  فنجد 

»أمنتحوتيب« ما هو إال وثيقٌة ترمز إىل اإلله غري املنظور والذي 

أواخر  يف  األثر  هذا  ُوجد  وقد  الكون.  يف  يشٍء  كل  إليه  يعود 

القرن التاسع عرش، منقوًشا باألحرف الهريوغليفية عىل جدران 

املدافن، خاصًة تلك التي أكتُشفت بالقرب من املكان املسمى 

تل العامرنة، املوجودة يف وسط املسافة املمتدة ما بني القاهرة 

آثار  توجد  حيث  النيل،  نهر  ضفاف  عىل  الواقعة  طيبة  وبلدة 

أبنيٍة قدميٍة كان قد شيدها امللك أخناتون.

ففي مزمور الشمس هذا تجد ما يشابهه، أو ما يتطابق معه حد النسخ، وما جاء يف املزمور الثالث بعد املئة والرابع 

بعد املئة من مزامري داود امللك، والذي مطلعُه »باريك يا نفيس الرب«، مبا ال يرتك مجااًل للشك، فإذا مل نجد تشابًها بينهام 

بالشكل، فألن التطابق بينهام ينحرص يف روح الكالم، ويتطابق يف اللفظ واملعنى ويحتوي عىل أكرث من دليٍل واضح، عىل 

أنه مأخوٌذ عن مزمور امللك الفرعوين الذي جاء قبل داود مبا ال يقل عن أربعة عقوٍد من الزمان. ويف حال أن مزمور 

امللك داود ال ينسجم ومنوال اإلنشاد لـ »مزمور الشمس« فال ميكن دحض إمكانية أنه اقتُبس منه واعتمد عليه. وهناك 

أبحاٌث تقول عىل أن »مزمور أخيناتون« أرقى شعوًرا وأسمى روًحا من مزمور داود... أي أن يف ذلك داللًة عىل أن األمور 

تدور يف فلك الناسخ واملنسوخ.

هناك رواياٌت تاريخية، ورمبا توراتية، تقول أن موىس وإخناتون كانا معارصين لبعضهام، وأن الخروج من مرص، هذا إذا 

ما كان هناك من حقيقٍة تثبت ذلك، هذا إذا كان؟! 

فإنه قد حدث يف زمن أب إخناتون وهو أمنتحوتيب الثالث أو جّده تحتمس الرابع. 

ومن كتاب »موىس والتوحيد« ملؤلفه سيغموند فرويد نورد الفقرة التالية، عن عالقة الديانة اليهودية بالفرعونية القدمية 

حيث جاء فيه ما ييل: 
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زاهد عزت حرش

محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية )1(

»وإذا مل يكن من قبيل املصادفة أن اسم آتون املرصي يذكَر باللفظة العربية Adonai، وباالسم اإللهي السوري أدونيس، 

وإذا كان هذا التشابه نتيجًة لتامثٍل بدايئٍّ يف املعنى واللغة، فإن يف مستطاعنا ترجمة العبارة اليهودية عىل النحو التايل: 

)أصغي، يا إسائيل، إن إلهنا آتون Adonai هو اإلله األوحد(.« ص 34، 

وهناك فرضيٌة تاريخيٌة تندرج يف سياق التأكيد عىل الصلة بني مقومات الديانة اليهودية بالفرعونية حسب ما جاء يف 

دراسة سيغموند فرويد املذكورة سابًقا فيقول: 

»ويف شخص أمنحوتب/أمنتحوتيب الرابع الفتى، تسنم العرش فرعون يقدم مصلحة انتشار الفكرة اإللهية عىل كل يشء. 

وقد جعل من ديانة آتون الديانة الرسمية، وبفضله أصبح اإلله العام إلًها أوحد،« ... »ألغيت ديانة آتون، ونُهب قرص 

الفرعون وُهدم. ويف حوايل 1350 ق.م انقرضت الساللة الثامنة عرشة. وبعد فرتٍة من الفوىض وطد القائد حورمحب، 

الذي حكم حتى عام 1315 ق.م النظام الجديد«، ص 85. 

أما تحومتس الذي كان موت إخناتون وسقوط ديانته الجديدة، مبثابة رضبٍة قاضيٍة له، حيث كان تحومتس من أشد 

املعجبني بها، ومبا أن منطقة ُحكمه كانت متاخمًة ملكان وجود قبائل سامية، فبحث لديهم عاّم قد خرسه يف مرص، 

فحقق أهم أهدافه من خاللهم، ويقول سيجموند فرويد يف هذا الصدد: 

أشد  كانت  ليهوده  هذا  موىس  سنها  التي  الرشائع  »ولعل 

ولعله  إخناتون،  ومعلمه  سيده  رشائع  من  ورصامًة  قسوًة 

كان  الذي  الشميس  أون  إله  عىل  االعتامد  عن  أيًضا  امتنع 

إخناتون قد استمر يف توقريه«، ص 86. 

اليهودية  الديانة  انبعاث  بني  ما  التواصل  صلة  يؤكد  ومام 

الفكرة  عادت  »هكذا  فرويد:  يقول  الفرعونية  األصول  من 

التوحيدية، التي ولدت مع إخناتون، إىل التواري من جديد. 

وقد أماطت اكتشافاٌت جرت يف جزيرة الفيلة، القريبة من 

أول شالالت النيل، اللثام عن الواقعة املدهشة التالية، وهي 

أن مستعمرًة يهوديًة عسكريًة قد أقيمت هناك منذ قروٍن 

عديدة. وفضاًل عن اإلله الرئييس ياهو )يهوه( كانت رضوب 

إلهتني  إىل  املستعمرة،  يف  املشيّد  الهيكل  يف  تؤدى،  العبادة 

انثيني كانت إحداهام تدعى أنات – ياهو«، ص89 - 90. 

سيجموند فرويد

10



زاهد عزت حرش

محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية )1(

وهناك الكثري من الدراسات التي تؤكد أن الكثري من طقوس الديانة اليهودية منسوخٌة عن الديانة الفرعونية ألخناتون... 

وأهمها الختان وهو الطهور عند اليهود، وقد اقتدى به املسلمون كام اقتدت به بعض املذاهب املسيحية أيًضا.

وهناك مرجٌع أسطورٌي يعود إىل عام 2800 ق.م حول خرافة والدة سجون األكادي يف بابل من خالل نٍص يقال أنه هو 

من كتبه وجاء فيه: 

»أنا سجون، امللك القوي، ملك أكاد، كانت أمي من عذارى الهيكل، مل أعرف أيب، بينام لبث اخو ايب يف الجبل، ويف مدينة 

آزور برياين، عىل ضفاف الفرات، حبلت أمي يب، وولدتني ًسا، ووضعتني يف سلٍة من األسل وسدت فتحاتها بالجلبان 

وتركتني للتيار حيث مل أغرق. وحملني التيار حتى آيك، غراف املاء، وانتشلني آيك، غراف املاء، الطيب القلب، من املياه، 

ورباين آيك، غراف املاء، كأنني ابنه، ورصت بستاين آيك، غراف املاء، وحني كنت بستانيا، مال قلب عشتار إيّل. فأصبحت 

ملًكا وحكمت طوال خمسٍة وأربعني عاًما«، ص13 

من كتاب »موىس والتوحيد« لسجموند فرويد، وذلك بناًء عىل دراساٍت كان قد قام بها أ.رانك)1( والتي نرُشت يف العام 

1909م. 

وتتوافق هذه الرواية مع رواية والدة موىس ودخوله قرص فرعون، 
وإىل ما بعدها من قيادة اليهود »العربانيني«، وخروجهم من مرص 
املختار.  الله  كونهم شعب  »الله«،  أراد  إىل حيث  بهم  والذهاب 
هذه األسطورة التاريخية التي اعتنقها األقدمون، تعتنقها الديانة 
الحديثة، لتصبح ديانًة تتطور من جيٍل إىل جيل، بحسب مقتضيات 
الحاجة ولخدمة الدوافع االقتصادية التي يرتأسها قادة هذا الدين، 
فأين هو الله؟ وأين هي الثوابت واآلثار العمرانية التي تدل عىل 
من  معينًة  مجموعًة  لتخدم  جاءت  فهي  وألوهيتها؟  مصداقيتها 
خالل  من  العباد،  رقاب  عىل  السيطرة  من  يتمكنوا  حتى  البرش، 

القدسية املزعومة. 

»إن الدين يؤدي إىل اغرتاب البرش عن الواقع ويعيقهم عن تحقيق 
قدراتهم الكامنة«، كارل ماركس.

1- أوتو رانك )22 أبريل/نيسان 1884 – 31 أكتوبر/ترشين1 1939م( وهو محلٌل نفيس، وكاتب، 

ومعلٌم منساوي. ُولد أوتو يف فيينا باسم أوتو روزنفلد، وكان واحًدا من الزمالء املقربني لـسيغموند 

فرويد ملدة عرشين عاًما، وكاتبًا غزير الكتابة يف موضوعات التحليل النفيس، ومحرًرا يف اثنتني من 

أهم املجالت التحليلية، ومديرًا إداريًا بدار سيغموند للنرش، وباحثًا نظريًا ومعالًجا نفسيًا مبدًعا.
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زاهد عزت حرش

محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية )1(

وإذا ما راقبنا الطقوس الدينية التي ميارسونها اليوم، واملبالغ الطائلة التي يدفعونها لقاء الحصول عىل بركاٍت أو تسهيالٍت 
من الكاهن »الرايب«، ميكننا أن نتخيل ولو بشكٍل بديهي، أن قيام هذا الدين واستمراره مرّده إىل قوٍة اقتصاديٍة تحكمه 

وتستفيد منه خدمًة لآللهة... الله الواحد... بواسطة أمناء هذا الدين وغريه من الديانات.

وعن فكرة الخلق يف التوراة بأن الله خلق الكون يف ستة أيام وإىل ما لذلك من تفاصيل. نورد هنا ما جاء عىل لسان 
أوفيد )أفيديوس(، يف كتاب »مسخ الكائنات«، الكتاب األول ص 66، 

»وكم أمتنى لو استطعت أن أنفخ يف الصلصال الذي تصنعه يداي روحا، إن بقاء الجنس البرشي أنره إلينا وحدنا، ولهذا 
جمعت بيننا مشيئة اآللهة. هذه كانت أخر أول الكلامت التي قالها ديوكاليون لزوجته بريا بعد انحسار الطوفان الذي 
أباد كل ما عىل األرض بفعٍل من جوبيرت وشقيقه نبثون.«... »فتجىل إله الطبيعة ففصل بني كل يشٍء عن نقيضه، فرفع 
السامء عن األرض، وفرق ما بني اليابسة واملاء، وانتزع من الغيوم الكثيفة ذلك األثري الكثيف«. أوفيد، »مسخ الكائنات«، 

الكتاب األول ص 55.

 وها هنا قصٌة عن كيفية خلق آدم من الصلصال، وكيفية انحسار الطوفان الذي جاء مشابًها ملا جاء يف قصة نوح... إضافًة 
إىل ما فعله إله الطبيعة يف التكوين، مام يشبه حد التطابق وما جاء يف نص التوراة)2( »العهد القديم« من كتاب الديانة 
اليهودية. فأية قُدسيٍّة هذه وأي إلٍه هذا الذي يحتّم عىل البرش القيام بطقوٍس بهلوانية، أقل ما يقال فيها أنها عبث، من 

أجل إشباع غرائز برشيٍة تتوهم الخوف من الوجود، بحثًا عن ملجأٍ ما يف مكاٍن ما فيام يقال عنه اآلخرة.

»نشأ الله يف الشعر بالخيال أواًل ثم حولته امليتافيزيقا بعد ذلك إىل عنايٍة إلهية. نشأ الله من عجز القوة اإلنسانية، 

ومن خوف اإلنسان من نفسه، كام نشأت العرافة واألضاحي للسيطرة عىل هذا الخوف، وكانت النتيجة تصديق هذه 

االستحالة، استحالة أن تكون األشياء أرواحا، واألجسام عقوال«، فيكو)3(، كام جاء يف كتاب د. حسن حنفي، »دراساٌت 

فلسفية«، الطبعة األوىل 1987، ص 386. 

وأيًضا نُضيف ما ييل: »الدين نشأ وتطور ومل يبلغ التوحيد الراهن عند املسلمني والنصارى واليهود إال بعد أن مّر يف أدواٍر 

عديدٍة من زوائد بنيت عليه من الجهاالت القدمية«، سالمه موىس، »مختارات سالمه موىس«، ص 59.

»لذلك كانت الديانة الرسمية يف روح اإلمرباطورية تعترب اإلمرباطور ممثاًل شخصيًا لرب األرباب جوبيرت عىل األرض وتلقبه 

بـ )اإلله املاثل بيننا(. وهكذا أصبحت الديانة الرسمية وسيلًة لربط األمة بوالٍء ديني موّحٍد ومشرتٍك ال يهتم بتعاليم 

خاصٍة دون أخرى، وإمنا يفتح املجال للديانة اإلغريقية القدمية املوحدة فأصبحت اآللهة حلفاء الدولة، والدولة حليفة 

اآللهة«، أوفيد، »مسخ الكائنات«، ترجمة ثروت أباظة، من املقدمة ص 21.
2- التوراة بالعربية تعني الرشيعة أو التعليم أو التوجيه،وخصوًصا فيام يتعلق بالتعليامت والتوجيهات القانونية، وترمز التوراة لألسفار الخمسة األُوىل من الكتاب املقّدس 

اليهودي التناخ. وينقسم الكتاب املقدس اليهودي إىل ثالثة أقسام، التوراة يف قسمه األول، »نڤيئيم« )أنبياء(، وهو القسم املتعلق باألنبياء، و«كيتوڤيم« )أو الكتب بالعربية( 

وهو قسم األدبيات اليهودية.
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زاهد عزت حرش

محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية )1(

وأمامكم هنا مثاٌل لبحٍث أقل ما يقال فيه، من فمك أدينك، وهو لكتاٍب بعنوان »بدايات إسائيل« جاء فيه: 

التاريخ التورايت وجد عىل قاعدة الصدمة من دمار مملكة إسائيل بيد األشوريني. وأن  »اتضح لرجال علم اآلثار، أن 

موضوع االكتفاء برٍب واحٍد بدأ مبملكة يهودا يف فرتة امللك يوشيا، بتنفيذ إصالٍح ديني وسيايس أعاد تشكيل الهوية 

اإلسائيلية من جديد، وكان يف جوهرها فكرٌة ثوريٌة وهو اختصار اآللهة إىل رٍب واحٍد فقط. ال بد أن نذكر أن سفر 

التكوين التورايت هو نسخٌة طبق األصل عن قصة الخلق البابلية، هناك سبعة آلهٍة خلقوا األرض واإلنسان... لذا نجد أن 

يف سفر التكوين يف التوراة جاء أن اآللهة )إلوهيم - آلهة( هي التي ُخلقت ومل يجئ أن الله هو الخالق، لسبٍب بسيٍط 

أنهم نقلوا القصة عن األسطورة البابلية التي تتحدث عن سبعة آلهٍة ساهموا، كل بيومه، بخلق األرض والبحار واإلنسان 

والقمر والنجوم... وسياسيًا ُحددت عاصمٌة واحدة، ومعبٌد واحد، وساللٌة ملكيٌة واحدة«، بروفيسور يرسائيل فنكلشتاين 

من قسم علم اآلثار بجامعة تل أبيب، ونيل سيلربمان عامل آثاٍر أمرييكٍّ يهودي.

3- جامباتستا ڤيكو23 يونيو -1668 23 يناير1744، فيلسوٌف إيطايل، مؤرخ، وقانوين. ُولِد لبائع كتٍب وابنة صانع عرباٍت يف نابويل، إيطاليا.

إًذا بأي حٍق وعدٍل تقاوم دولٌة غاصبٌة عىل تراب وطٍن لشعٍب حي يف أرضه، 

معتمدٌة هذه الدولة الغاصبة عىل وهٍم ليس له أية وثيقٍة ملموسٍة أثريًا 

أو نٌص علميٌّ متعارٌف عليه سوى أن هناك أسطورًة تناقلتها األجيال، خدمًة 

لحلم شخٍص أراد أن يقيم له شعبًا من شتات قبائل متناثرة، عاشت يف شامل 

الجزيرة العربية، واتجهت مبوجب احتياجاتها نحو أرض كنعان؟ ومل متتلك 

سوى قصتها الخرافية، من أن الله هو من وهبها هذه األرض، 

يف حني تزامنت بقايا هذه القبائل التي شتّتها الحروب يف العصور الخوايل، 

مع رغبات الشعوب املعارصة إبان مطلع القرن املايض، وخاصًة يف أوروبا، 

حيث شعرت األخرية، بثقل تواجد شظراٍت من هذا الشعب بني مكونتها، 

وهم الذين خلقوا أنواًعا من الرصاعات املادية التي ُعرفوا بها، وكانوا السبب 

األهم يف تفاقمها، حيث أنهم امتلكوا مهاراٍت صناعيًة خاصًة بهم، إضافًة إىل 

تعاملهم باملال وتوظيفه كوسيلٍة أساسيٍة لجني األرباح.

التاريخ«،  املتواصلة عرب  الحروب  الدينية فضل إشعال  للمنافسة  »قد كان 

بيان نويهض الحوت، »القيادات واملؤسسات السياسية يف فلسطني«، ص 12. 
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زاهد عزت حرش

محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية )1(

هكذا نفهم أن حرب إقامة إسائيل جاءت بدواٍع اقتصاديٍة بثياٍب دينية، هدفها إقامة وطٍن لليهود يف فلسطني. وقد 

ساهم الجهل العريب يف ذلك أيًضا، ومتثل ذلك من خالل االنتداب الربيطاين عىل بعض دول املرشق العريب. »أبرز تلك 

التنازالت هي االتفاقية املشهورة باتفاقية الصداقة العربية – اليهودية، أو اتفاقية فيصل–وايزمان واملوقعة يف 3 كانون 

الثاين/يناير( 1919«، بيان نويهض الحوت، »القيادات واملؤسسات السياسية يف فلسطني«، ص 105. 

ويُثبت لنا ماركس حقيقة هذه الوقائع من خالل رؤيته إىل استخدام الدين من ِقبل السلطة: 

»يستخدم الدين من قبل الطبقة املسيطرة استخداًما ذرائعيا، بهدف تربير الوضع القائم، لتحقيق املزيد من السيطرة 

عىل سائر الطبقات املُسيّطر عليها«، كارل ماركس.

 هكذا أحكمت الصهيونية قبضتها يف بناء الدولة املُغتَصبة، وحولتها من كياٍن يبدو دميقراطيًا، إىل نظاٍم دينيٍّ تسيطر 

عليه بقوة العسكر. 

العسكرة  الوطنية  وقدراتها  العرقية(،   – الفاشية  )كقول  األمة  تصبح  »عندما 

)الجيش والقوى األمنية(، املثال األعىل، لن تبقى أمام ذلك أية ضوابط ألعامل 

البرش«، يشعياهو ليفوفيتش، »العامل وما يحتويه« ص 78.

 يف ظل كل هذه العوامل املنبثقة أساًسا من صريورة الفكر الديني الالهويت، ترسخ 

احتالل فلسطني، حتى اضمحلت العوامل االقتصادية املادية التي أّدت لذلك، يف 

حني ازداد مع تقادم األيام ارتفاع منسوب الرصاعات الدينية، التي أّدت إىل إطالق 

الفلسطيني  الهدف منها، تحويل الرصاع  اليهودية«، والتي جاء  مفهوم »الدولة 

اإلسائييل من رصاٍع سيايسٍّ إىل رصاٍع دينيٍّ إثني، يضمن إلسائيل غياب العامل 

الوطني والقومي من الناحية الفلسطينية، وغيابه القومي من الناحية العربية. 

عله ال يبقى هناك من ذكٍر لفلسطني، مقابل الرتكيز عىل البعد الديني اإلسالمي، وقد لوحظ بشكٍل ظاهٍر نشوء وانبعاث 

الفكر »اإلخواين« بني املسلمني، ويف تفاقم املد الوهايب التكفريي، الذي ساهم أيًضا يف تدمري الشعوب العربية املناهضة 

لإلمربيالية األمريكية وللصهيونية والعمل عىل تقسيم دولها... واستبدل الشعار السيايس بالشعارات الدينية العصبية 

الفارغة.

هكذا تكون نتيجة الغيبيات حني تتحكم يف عقول البرش، 

»تصبح الكذبة حقيقًة إذا تم تكرارها مبا يكفي«، فالدميري لينني. 

بيان نويهض الحوت
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زاهد عزت حرش

محاولٌة يف نقد 
الديانات الساموية )1(

مترير  املادية وساهمت يف  العوامل  كل  اجتمعت  وقد 

االدعاء بأحقية اليهود عىل أرض فلسطني. واستمراًرا لهذا 

العصبية  وترية  رفع  يف  العدوى  انتقلت  العبثي،  الغباء 

اإلسالم  ناحية  من  عفويٍة  كمواجهٍة  العنرصية،  الدينية 

السيايس، فأسقطت معظم الصيغ الوطنية الفلسطينية، 

إىل  إضافًة  الحل«  هو  »اإلسالم  شعار  مكانها  ليحل 

استبدال شعار الوطن بشعار الدين. 

من هنا فإن الصهيونية عرفت كيف تُحدد مسار الرصاع، 

لها  تضمن  ويك  واالقتصادي،  السيايس  معناه  ليفقد 

االنتصار عىل الواقع والحقيقة، حني يتم تغيِيبه كُليًا، عن املشهد الرشق أُوسطي والعاملي أيًضا. 

  ____________

يتبع 

15.04.2020 شفا عمرو
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Bridges.TV | قناة جسور

قناة جسور هي منرٌب ملن ال منرب له، وقناٌة لحرية التعبري والتواصل والتعايش مع 

املختلف ولتالقح األفكار بصورٍة حضارية.. صوتك مقبول هنا مهام كان.

عنوان القناة عىل اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UChuvYgfSwGXkLtZYmSGc8eQ

صفحة جسور عىل الفيسبوك:

انضموا إلينا يف مجموعة جمهورية الردة:

:PayPalلدعم القناة عىل الـ

https://www.paypal.me/SalBridgesTV 

https://www.facebook.com/Bridgestv2

https://www.facebook.com/groups/186192008960773/ 

Bridgestv1

للتواصل عرب سكايب: إمييل القناة: 

bridgestv1@gmail.com
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كنان أحمد

الصعاليك 
          الجزء الثالث 

كلامت  مسامعنا  عىل  ترتدد  ما  كثريًا 
إن  أننا  لدرجة  و»الصعاليك«  »صعلوك« 

أردنا أن نذّم أحًدا فإننا نقول بأنه صعلوك.

من هو الصعلوك؟

الصعلوك لغًة هو قليل املال والدعم 
عنه  يدافع  سنٌد  له  ليس  والذي 

جًدا  قدميٌة  عربيٌة  كلمٌة  وهي 
تستعملها من  العرب  كانت 

هل  ولكن  اإلسالم  قبل 
هي بنفس هذا املعنى 

الدارج اآلن؟
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كنان أحمد

 الصعاليك 
الجزء الثالث 

7- بدء الدعوة 

بعدما أعلن محمٌد الدعوة وطبًعا املؤمن األول معه، 

أبو بكر، وعيلٌّ بن أيب طالب. بدأ محمٌد يبحث عن 

بل  فقط  مؤمنني  تعني  ال  ومنارصين  له،  منارصين 

عىل  النية  عقد  ألنه  أعدائه  عىل  ينارصه  َمن  تعني 

أصحاب  ألفكاره،  املخالفني  ويقاتل  جيًشا  يصنع  أن 

األموال والسيادة، وأعتقد أنه كان إنسانًا ثوريًا يحب 

الخري للفقراء ويريد أن يصنع تغيريًا يف مجتمعٍ سادته 

مظاهر الفقر والغنى وهو يعلم أنه ال ميكن تغيريه إال 

بإزاحة أصحاب السيادة، وهذا ما فّكر به بعد دعوٍة 

إال  منهم  يسلم  مل  سنًة  عرش  ثالثة  مقدارها  سلميٍة 

القليل، فمن هو املستعد للتنازل عن أمواله وسلطته. 

وكان ال بد ملحمٍد من القوة والتي هي غري متوافرٍة معه يف ذلك الوقت، فتوّجه وأبو بكٍر وعيٌل إىل القبائل يِعدون الناس 

بأموال ونساء العرب، وكان أبو بكٍر علياًم باألنساب، فكان يبحث عن األقوياء وأصحاب الخربة يف الحروب، لذلك نجده 

مل يهتم بذهٍل األكرب كام ورد يف البداية والنهاية البن كثري وأن أبا بكٍر قال لهم: لستم بذهٍل األكرب وإمنا ذهٌل األصغر)1(.

ونجد هذا جليًا فيام ورد باملصدر السابق حيث قال: 

قال-أي عيل- ثم انتهينا إىل مجلٍس عليه السكينة والوقار، وإذا مشايخ لهم أقداٌر وهيئات، فتقدم أبو بكٍر فسلّم -

قال عيل: وكان أبو بكٍر مقدًما يف كل خري - فقال لهم أبو بكر: ممن القوم؟

قالوا: من بني شيبان بن ثعلبة.

فالتفت إىل رسول الله فقال: بأيب أنت وأمي ليس بعد هؤالء من عزٍّ يف قومهم.

ويف رواية: ليس وراء هؤالء عذٌر من قومهم، وهؤالء غرٌر يف قومهم، وهؤالء ُغرُر الناس.

وكان يف القوم مفروٌق بن عمرو، وهانٌئ بن قبيصة، واملثنى بن حارثة، والنعامن بن رشيك، وكان أقرب القوم إىل أيب بكٍر 

مفروٍق بن عمرو، وكان مفروُق بن عمرو قد غلب عليهم بيانًا ولسانًا، وكانت له غديرتان تسقطان عىل صدره، فكان 

أدىن القوم مجلًسا من أيب بكر.

فقال له أبو بكر: كيف العدد فيكم؟

1- البداية والنهاية -فصٌل يف عرض رسول الله نفسه عىل أحياء العرب
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كنان أحمد

 الصعاليك 
الجزء الثالث 

فقال له: إنا لنزيد عىل ألٍف ولن تُغلَب ألٌف من قلّة.

فقال له: فكيف املنعة فيكم؟

فقال: علينا الجهد ولكل قوٍم جد.

فقال أبو بكر: فكيف الحرب بينكم وبني عدوكم؟

فقال مفروق: إنا أشدُّ ما نكون لقاًء حني نغضب، وإنا لنؤثر الجياد عىل األوالد، والسالح عىل اللقاح، والنرص من عند الله 

يديلنا مرًة ويديل علينا أخرى، لعلك أخو قريش؟

فقال أبو بكر: إن كان بلغكم أنه رسول الله فها هو هذا)2(.

نجد أن أبا بكٍر سأل عن العدد والقوة والحرب، ومن املعروف أنهم من انترص عىل الفرس يف معركة ذي قار، وطبًعا 

بالدهم  الله  يسريًا حتى مينحكم  إال  تلبثوا  مل  إن  »أرأيتم  قال:  ونسائهم حيث  العرب  وأموال  بامللك  يعدهم  الرسول 

وأموالهم ويفرشكم بناتهم أتسبحون الله وتقدسونه؟«.

فقال له النعامن بن رشيك: اللهم وإن ذلك لك يا أخا قريش!)3(.

وذُكرت هذه القصة يف أكرث من موضع، وقصٌص مشابهٌة كثريٌة بغري روايٍة مثلام ورد، فقال: فتجعلون لله عليكم إن 

هو أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم، وتستنكحوا نساءهم، وتستعبدوا أبناءهم أن تسبّحوا الله ثالثًا وثالثني، وتحمدوه ثالثًا 

وثالثني، وتكربوه أربًعا وثالثني » قالوا ومن أنت؟ قال أنا رسول الله)4(.

فنجد الرسول كان يغري الناس باملال والنساء والعبيد وبيشٍء ال ميلكه هو، وقد عرض نفسه عىل الكثري من القبائل حيث 

ورد)5(: 

وقد استقىص اإلمام محمُد بن عمر الواقدي فقص خرب القبائل واحدًة واحدًة، فذكر عرْضه عليه السالم نفسه عىل بني 

عامر، وغسان، وبني فزارة، وبني ُمرة، وبني حنيفة، وبني سليم، وبني عبس، وبني نرص من هوازن، وبني ثعلبة بن 

عكابة، وكندة، وكلب، وبني الحارث بن كعب، وبني عذرة، وقيس بن الحطيم وغريهم.

ونجد أن أغلب القبائل مل ترَض بعرض محمٍد ألسباٍب كثرية أولها هو عرُض نساء العرب وأوالدهم لالستعباد وسلْب 

أموالهم كام ورد يف فتح الباري والبداية والنهاية والسرية النبوية ما ييل: 

فلم يقبله أحٌد من تلك القبائل، ويقولون قوم الرجل أعلم به. ترون أن رجاًل يُصلحنا وقد أفسد قومه)6(.

2- البداية والنهاية/الجزء الثالث/فصٌل يف عرض رسول الله صىل الله عليه وسلم نفسه الكرمية عىل أحياء العرب.

3- البداية والنهاية/الجزء الثالث/فصٌل يف عرض رسول الله صىل الله عليه وسلم نفسه الكرمية عىل أحياء العرب.

4- البداية والنهاية3/172-.

5- البداية والنهاية _الجزء الثالث _يف عرضه نفسه عىل أحياء العرب.

6- ابن كثري، البداية والنهاية، 3 :59؛ ابن حجر، فتح الباري، 3675؛ ابن كثري، السرية النبوية، 2: 158؛ الحلبية 2: 158.
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كنان أحمد

 الصعاليك 
الجزء الثالث 

8- أبو ذٍر الغفاري

وخالل دعوة محمٍد وعرْض نفسه عىل 

قبائل العرب كانت هناك حاالٌت فرديٌة 

ونذكر منها أبا ذٍر الغفاري.

الغفاري هو جندب بن جنادة  ذٍر  أبو 

وقيل  سكن  بن  جندب  وقيل  الغفاري 

بربر بن عبد الله. 

كان أبو ذٍر رجاًل يصيب الطريق وكان شجاًعا يتفرد وحده يقطع الطريق ويغري عىل الرصم يف عامية الصبح عىل ظهر 

فرسه أو عىل قدميه كأنه السبع فيطرق الحي فيأخذ ما أخذ)7(.

وأبو ذٍر هو رابع من أسلم، حيث ورد يف املستدرك: 

كان أبو ذٍر يقول: لقد رأيتني رابع اإلسالم مل يسلم قبيل إال النبي وأبو بكٍر وبالل)8(.

ونجد جليًا اتفاق النبي محمٍد وأبو ذٍر عىل القتال، وما يُظهر أن محمًدا كان ينوي تشكيل جيٍش هو أن أبا ذٍر قال له: 

يا رسول الله إين منرصٌف إىل أهيل وناظٌر متى يؤمر بالقتال فألحق بك فإين أرى قومك عليك جميًعا. فقال رسول الله 

صىل الله عليه وسلم أصبت، فانرصف فكان يكون بأسفل ثنية غزاَل فكان يعرتض لعريات قريٍش فيقتطعها ويقول ال 

أرد إليكم منها شيئًا حتى تشهدوا أّن ال إله إال الله وأن محمًدا رسول الله، فإن فعلوا رد عليهم ما أخذ منهم وإن أبو مل 

يرد عليهم شيئًا، فكان عىل ذلك حتى هاجر رسول الله صىل الله عليه وسلم ومضت بدٌر وأُحٌد ثم قدم فأقام باملدينة 

مع النبي صىل الله عليه وسلم)9(.

ومن هذا الحديث نجد أن االثنني اتفقا عىل أنه عندما يؤمر بالقتال فإن أبا ذٍر سيلتحق بالنبي محمد، فإما أن محمًدا 

يعلم الغيب أو أن هناك نيًة مبيتًة، ويجب أن نورد هنا: أن أبا ذٍر رغم إسالمه فإنه مل يرتك الصعلكة وإمنا أصبح صعلوكًا 

إسالميًا يأمر باإلسالم فان مل ميتثل املسلوب ويُسلم فإنه يسلبه وإن امتثل وأسلم فإنه يُعيد إليه ما أخذ منه، 

7- الطبقات الكربى ابن سعد ج4ص168

8- املستدرك عىل الصحيحني ج3ص384.

9- الطبقات الكربى الجزء 4 صفحة 168
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كنان أحمد

 الصعاليك 
الجزء الثالث 

وتؤكد املراجع كام السابق يف نفس الصفحة والصفحة التي تليها أن أبا ذٍر دعا قومه فأسلموا، وهنا يجب أن نتكلم عن قبيلته. 

قبيلة غفار هي من كنانة كام ورد يف عمدة القاري، وكانت تقطع الطريق وتسلب الحجيج وترسقهم وباعرتاف أيب ذٍر 

نفسه قال: »أنا جندب رجٌل من بني غفار، فكأنه صىل الله عليه وسلم ارتدع وود أين كنت من قبيلٍة غري التي أنا منهم، 

وذاك أين كنت من قبيلٍة يرسقون الحاج مبحاجن لهم«)10(.

وقد ورد يف عمدة القاري أن األقرع بن حابس قال للنبي صىل الله عليه وسلم: 

إمنا بايعك ساق الحجيج، من أَْسلَُم وِغَفاُر ومزينة وجهينة)11(.

الرسول املدينة أسلمنا، وهنا أجد أن قبيلًة متتهن حرفة  الكثري من غفار عىل يد أيب ذٍر والبقية قالت إن قِدم  أسلم 

الصعلكة والرسقة يؤمن منها الكثري والباقون يؤجلون إسالمهم حتى يأيت النبي إىل املدينة لهَو غريب، حيث آمنوا دون 

معجزات، ولكن إن نظرنا يف األمر مليًا نرى أن أهل الجزيرة يف ذلك الوقت معرتفون بخالٍق وأىت أحدهم وقال أنا رسول 

الله إليكم فآِمنوا يب وابقوا عىل ما تفعلون.

فلِم ال يؤمنون وقد جعل لهم هذا النبي فعلهم حالاًل، ونجد هنا أن بعضهم قال إن قدم الرسول املدينة فسنؤمن، وهذا 

يدل أيًضا عىل أن هجرته إىل يرثب كان مخططًا لها مسبًقا. 

10- كنز العامل - املتقي الهندي - ج 13 - الصفحة 318

11- بدر الدين العيني، عمدة القارئ رشح صحيح البخاري، Ktab INC، الجزء السادس عرش صفحة 167
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كنان أحمد

 الصعاليك 
الجزء الثالث 

ونرى أيضا أن أبا ذٍر بعد إسالمه كان يقطع الطريق عىل عري قريش، ومن املؤكد بعد كل هذا أن أهل قبيلة غفار مل 

يؤمنوا ألنه رسول الله وإمنا لدوافع غري العقيدة، فلو كان من أجل العقيدة واإلميان آلمنوا من ساعتها ومل ينتظروا حتى 

قدومه للمدينة، ويرو هل أصبح ذا قوٍة أم ال وهل يستطيع تحقيق ما وعدههم به من أموال العرب واستعباد نساؤهم 

أم ال؟

وذكر يف البداية والنهاية يف الجزء الثالث يف ِذكر إسالم أيب ذٍر حيث قال: 

فتحملّنا حتى أتينا قومنا غفار، قال: فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله املدينة، وكان يؤمهم خفاف بن إمياء بن 

رخصة الغفاري، وكان سيدهم يومئذ.

وقال: بقيتهم إذا قدم رسول الله أسلمنا، قال: فقدم رسول الله فأسلم بقيتهم)12(.

وهناك حادثٌة طريفٌة عن غفار بعد إسالمهم فوًرا، حيث أن غفار وأسلم وفدوا إىل النبي وبعد أن انتهوا وهم عائدون 

قالت غفار ألْسلَم دعونا نرتاح فلام توقفت أسلم وأنزلت رحالها أكملت غفار ومل تنزل رحالها وتركت أسلم وهذا ما ورد 

يف تاج العروس)13(. وردت غفار وأسلم إىل النبي صىل الله عليه وسلم فلام صاروا يف الطريق قالت غفار ألسلم: انزلوا بنا، 

فلام حطت أسلم رحلها مضت غفار فلم تنزل، وتركوهم، فلام رأت ذلك أسلم ارتحلوا. فأي إمياٍن هذا وأي إسالٍم لهم!!!!!

وتوجد أيًضا قبائل اتّبعت النبي وهي معروفٌة ومشهورٌة بالصعلكة مثل ومزينة وجهينة وكانوا يرسقون الحجيج ويرتبصون 

بالقوافل، وهذا ما أكملوا بهم بعد إسالمهم كام سيأيت، وقد ورد هذا يف الدرر السنية وصحيح البخاري ومسلم. 

أنَّ األقَْرَع بَن َحاِبٍس، قاَل للنبيِّ َصىلَّ اللُه عليه 

أْسلََم  ِمن  الَحِجيِج،  ُسَّاُق  بَايََعَك  ا  إمنَّ وسلََّم: 

ابُن   - وُجَهيَْنَة   - وأَْحِسبُُه   - وُمَزيَْنَة،  وِغَفاَر 

عليه  اللُه  َصىلَّ  النبيُّ  قاَل   - َشكَّ  يَْعُقوَب  أيِب 

وسلََّم: أَرأَيَْت إْن كاَن أْسلَُم، وِغَفاُر، وُمَزيَْنُة، - 

وبَِني  مَتِيٍم،  بَِني  ِمن  َخرْيًا  وُجَهيَْنُة،   - وأَْحِسبُُه 

وا قاَل: نََعْم،  َعاِمٍر، وأََسٍد، وَغطََفاَن َخابُوا وَخرِسُ

قاَل: والذي نَْفيِس بيَِدِه إنَُّهْم لََخرْيٌ منهْم)14(.

12- البداية والنهاية/الجزء الثالث/ذكر إسالم أيب ذٍر ريض الله عنه.

13- تاج العروس للزبيدي يف الجزء العارش الصفحة 355.

14- صحيح البخاري: 3516.
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الغراب الحكيم

عامة  دعوة 

حدثت هذه القصة يف آخر يوٍم من أيام نوفمرب/ ترشين الثاين، 

وبعد هطوٍل خفيٍف يبرّش باملزيد من املطر...

خطواٌت شاردٌة وفستاٌن أصفُر حارٌق وعيوٌن مليئٌة بخيبة األمل والرغبة ببداياٍت جديدة... 

وكالنسيم البارد أخذتها خطواتها عرب الشوارع بدون وجهٍة محددٍة إىل أن توقفْت عىل باب أحد املقاهي املختبئة بني 

األزقة... نظرت إىل املدخل لربهٍة ثم قالت لنفسها: لن أكون سجينة الخطط وتوقعات اآلخرين بعد اليوم... سأكون 

 عفويًة وأنظر إىل أين تأخذين الحياة... ورحلة األلف ميٍل تبدأ بخطوة.

دخلْت املقهى فاستقبلها النادل... مرحًبا... مل تجبه... فقادها إىل طاولٍة صغريٍة يف وسط 

املقهى... ووسط الطاولة مزهريٌة بيضاُء صغريٌة ُربط بها بالونًا أحمر يطفو فوق الطاولة 

 بهدوٍء ودون إزعاج.

سألْت النادل إن كانت هناك مناسبٌة خاصة، فهز النادل رأسه مبتساًم باإليجاب... نظرْت 

حولها لتجد املقهى خاٍل متاًما من الزبائن ومن البالونات امللونة عىل الطاوالت... للَحظٍة 

ظنْت أن الطاولة محجوزة... ولكن ملاذا يأيت بها النادل إىل هنا... وتوقفْت عن التفكري 

ونفضْت عنها قلقها وابتسمْت … ال يهم... يجب أاّل أكِث التفكري... يجب أن أبدأ حياًة 

جديدًة، كام أين أحب اللون األحمر... ورمقْت البالون الذي يطفو بهدوٍء فوق الطاولة 

بابتسامة. 

 بُعيد لحظاٍت دخل شاٌب يحمل كتابني تحت إبطه وبني يديه ورقٌة وقلٌم يحاول بواسطتهام تشكيل ونحت فكرٍة 

ما... شعره أشعث... نظّارته سميكة... وجوربيه ليسا من نفس اللون... يبدو أن الجوع قاده ألقرب مكاٍن أو لعلها 

 رائحة القهوة واملخبوزات الطازجة. 

دخل وجلس عىل طاولٍة عشوائيٍة وطلب قهوًة وبعض الخبز الساخن... مل يرفع عينيه عن ورقته طوال هذا الوقت... 

بدا مشغواًل بنهٍم شديد، وما أن حرضت القهوة ورشف منها حتى غزت بدنه رعشٌة دافئة... إحساٌس جديد... كانت 

ألذ ما ذاقه منذ فرتة... نظر إىل الفنجان ثم إىل الورقة والقلم يف يده األخرى وقّرر أنه يستحق بعض الوقت من 

الحرية... الحرية من الهوس يف العمل... الحرية من األفكار التي تنخر قعر الجمجمة محاولًة الخروج إىل أن يُخرجها 

 مخاض القلم. 
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الغراب الحكيم

عامة  دعوة 

ترك القلم جانًبا وحمل الفنجان بكلتا يديه وعّدل جلسته 

وارتشف رشفًة أخرى... رفع عينيه املغلقتني إىل السامء وأطلق 

زفرًة مليئًة بالراحة واالكتفاء... كان يعيش اللحظة... 

نظر حوله وإذ به يرى هناك يف وسط املقهى تلك الفتاة 

الشاردة التي مازالت تُحرّك فنجانها وهي ترمق البالون األحمر 

الذي يطفو فوق طاولتها بهدوء. 

فستانها الناري لجم عينيه تجاهها وألول مرٍة منذ عدة أشهٍر 

ولربهٍة توّقف عقله عن العمل متاًما... 

مل يشعر بقدميه وهام تقودانه القرتاف يشٍء يعتقد بكل 

جوارحه أنه غري الئٍق وغبيٍّ متاًما، ولكن حواسه كانت غائبًة 

عن الوعي... تقّدم من الطاولة يف وسط املقهى وألقى التحية 

 وسألها إن كان الكريس اآلخر عىل طاولتها شاغًرا... 

للَحظٍة ترّدد وشعر بالخجل... بالتأكيد هي ليست هنا مبفردها... 

من الواضح أنها هنا يف موعٍد مع أحدهم... 

 وقبل أن يستمر بَجلد نفسه ابتسمت ورّحبت به وَدعته ليشاركها تلك الطاولة يف وسط املقهى الفارغ... 

تبادال األسامي وعناوين الربيد... ملعت بينهام حواراٌت شيقٌة وكثرية... 

تقاذفا الضحكات واالبتسامات ومىض الوقت... 

مىض الوقت برسعٍة إىل أن بدأت فرقٌة موسيقيٌة صغريٌة بعزف مقطوعاٍت هادئة. 

مل يلحظا أن املقهى كان مكتظًا بالزبائن املتغامزين. 

دعاها لرقصٍة ومّدت يدها إليه... 

رقصا طويًل بني ضحكاٍت وابتسامات... 

وما أن دّقت الساعة منتصف الليل حتى تذكّرا أن لكلٍّ منهام عالَمه الخاص الذي يجب أن يعود إليه... 

كلٌّ عىل حدة... 
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الغراب الحكيم

عامة  دعوة 

خرجا من باب املقهى وعّم الصمت للحظاٍت قبل أن يوّدعا بعضهام ويذهب كلٌّ منهام باتجاه... 

 ولكن... إن هي إال لحظاٌت قبل أن ينادي باسمها وتلتفت إليه ويدعوها أن يوصلها إىل البيت. 

ابتسمت وشبكت ذراعها بذراعه ومضيا تحت ضوء القمر... 

مل يلتفت أّي منهام إىل أن كامل املقهى من زبائن وموظفني كانوا طوال الوقت يرمونهم بابتساماٍت ودهشٍة وبضع 

 الكلامت والضحكات بني الحني واآلخر. 

وما إن غابا يف آخر الطريق حتى انفجر املقهى بالتصفيق الحاد وكأنها حفلة رأس السنة، وتبادل الجميع التهاين بهذه 

 املناسبة الخاصة. 

بعد عرش سنواٍت نرُش إعلٌن غريٌب جعل كل من يقرأه يبتسم أو يحك رأسه بتعجب. 

كانت صيغة اإلعلن: دعوٌة عامٌة لكل املسافرين عرب الزمن لحضور مناسبة التقاء نجمني. 

 املوعد: يف آخر يوٍم من أيام نوفمرب/ ترشين الثاين قبل عرش سنوات. 

املكان: يف ذالك املقهى املهجور. 
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مقابلٍة مرتجمٍة عن  األول من  الجزء  لكم  اليوم  نقدم 
تاريخ املسيحية أجراها سام هاريس Sam Harris مع 

املبكر  التاريخ  خرباء  أحد   Bart Ehrman إرَمن  بارت 
للمسيحية والعهد الجديد.

الصويت  الپودكاست  حلقات  كإحدى  املقابلة  أُجريت 
األشياء«  »فهم  مسمى  تحت  هاريس  سام  يستضيفه   الذي 
Making Sense. يف تلك الحلقة رقم 125، التي تم بثها أصاًل 
املسيحية؟«  »ما هي  عنوان  تحت   2018 أيار  مايو   1  بتاريخ 
تاريخ  ?What is Christianity، يستعرض هاريس مع إرمن 
املسيحية املبكر مع تركيٍز عىل كتابه الجديد يف حينها بعنوان 

.The Triump of Christianity »انتصار املسيحية«

قام بالرتجمة ملجلة امللحدين العرب: أسامة البني )الوّراق(

مقابلٌة مرتجمة: 
سام هاريس يحادث 

بارت إرمن عن املسيحية 
الجزء األول 

سام هاريس وبارت إرمن
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سام هاريس وبارت إرمن

سام هاريس يحادث بارت 
إرمن عن املسيحية جـ 1

ضيفي اليوم هو بارت إرَمن Bart Ehrman. قام بارت بتأليف ما يزيد عىل 30 كتابًا، 

يسوع«  اقتباس  »إساءة  مثل  مبيًعا،  األكرث  الكتب  قوائم  إىل  كتٌب وصلت  فيها  مبا 

 .How Jesus Became God إلًها«  يسوع  صار  و»كيف   ،Misquoting Jesus

 بارت هو أستاٌذ يف الدراسات الدينية يف جامعة كارولينا الشاملية يف تشاپل هيل 

العهد  خرباء  أبْرز  من  وهو   ،University of North Carolina Chapel Hill

 Time »تايم«  مثل  مجالٍت  يف  ظهر  وقد  املبكر،  املسيحية  وتاريخ  الجديد 

وغريها،   ،Washington Post پوست  والواشنطن   New Yorker و»نيويوركر« 

كام ظهر يف برنامج Daily Show، إضافًة إىل العديد من الوثائقيات. كان آخر 

كُتبه »انتصار املسيحية« The Triumph of Christianity، وفيه يفّصل تاريخ 

انتشار املسيحية حول العامل. 

كام سرتون، فبارت هو مؤمٌن سابق، ويعترب نفسه الأدريًا عىل ما أعتقد، رغم أننا 

مل نتطرق إىل هذه النقطة خالل حديثنا، لكنها كانت محادثًة غنيًة، مبثابة جولٍة 

تعريفيٍة باملسيحية من حيث هي معتقد، والكيفية التي وصلت بها إىل ما هي 

عليه اليوم. وقد اتخذت خالل الحديث موقف من ال يعرف شيئًا عن املسيحية، 

وكأنني هبطت للتو من املريخ ومل أسمع شيئًا عن املسيحية قبل ذلك، وقد كان 

الحديث ممتًعا. 

جديد(  من  )مولوًدا  تائبًا  مسيحيًا  كان  حيث  متدينة،  خلفيٍة  من  بارت   يأيت 

Born again Christian، ثم فقد إميانه بالتدريج بعد أن صار باحثًا يف شؤون العهد 

الجديد، وقد سألته عن أكرث الحجج إقناًعا يف الدفاع عن املسيحية، كام تحدثنا عن 

مكانة املعجزات، 

وقضينا بعض الوقت نتحدث عن مركزية قيامة يسوع وطبيعة السامء )الجنة( والنار، وعن نبوءات آخر الزمن يف الكتاب 

الرسل،  بولس بصفته أهم  لنفسه، كام وركزنا عىل  الحقيقية، وعن تصور يسوع  املقدس، وتساءلنا عن هوية يسوع 

وناقشنا الكيفية التي لرمبا اتّبعها الجتذاب أعداٍد كبريٍة من الناس للمسيحية.

عىل جميع األحوال، وجدتها محادثًة شيقًة، فمن الجيد للمرء أحيانًا أن يفحص أمرًا يأْلَفه كام لو كان ال يعرف عنه أي 

يشء. أقدم لكم بارت إرَمن.
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سام هاريس وبارت إرمن

سام هاريس يحادث بارت 
إرمن عن املسيحية جـ 1

معي هنا بارت إرَمن. بارت، أشكر لك حلولك ضيًفا عيل.

بارت: أشكر لك استضافتي.

ديٌن  ساد  كيف  املسيحية:  »انتصار  عنوانه  جديٌد  كتاٌب  اآلن  لديك  سام: 

 The Triumph of Christianity: How a Forbidden العامل«  محظوٌر 

الكتاب  هذا  جاء  شك.  بال  له  وسنتطرق   ،Religion Swept the World

بعد سلسلٍة من الكتب العديدة عن املسيحية، كام ولديك قصٌة شخصيٌة يف 

عالقتك بالدين والبحث، وهذه ستكون نقطة انطالقنا، رغم أن هذا مل يكن 

ارجع  بك؟  يعرفونك  ال  الذين  املستمعني  الحايل. هاّل عرّفت  كتابك  موضوع 

بنا إىل لحظاٍت حاسمٍة يف تطورك كمفكٍر يف هذا املجال، ماذا كانت خلفيتك 

الدينية؟ وأين تنّقلت يف أرجاء مشهد اإلميان والشك. 

ودراسات  الجديد  العهد  يف  البحث  مجال  يف  سوداء«  »بطٌة  أنا  نعم،  بارت: 

الدكتوراه  الجديد، حصلت عىل  العهد  باحٌث يف  أنني  ذلك  املبكرة،  املسيحية 

يف  الباحثني  من  الكثري  مثة  وليس  مسيحيًا،  لسُت  لكني  الجديد،  العهد  يف 

 العهد الجديد ممن ليسوا مسيحيني. إال أنني نشأت منذ طفولتي كمسيحٍي يف تراث الكنيسة األسقفية الپروتستانتية 

Episcopal church، وقد كنُت متديًنا إىل حٍد ما يف تلك الفرتة، إىل أن وصلت مرحلة الدراسة الثانوية، فمررت مبرحلة 

بالكتاب  لالهتامم  مدخيل  كان  وهذا  للمسيح،  حيايت  كرّست  خاللها  من  والتي   ،Born-again جديد«  من  »الوالدة 

املقدس، فقد التزمت باألمر دينيًا.

سام: حدثني أكرث، ما هي خربة »الوالدة من جديد«، سنتحدث الحًقا عن خربة شاول يف الطريق إىل دمشق، والتي حّولته 

إىل الرسول بولس، لكن ما الذي اختربته أنت شخصيًا؟

بارت: كنت مسيحيًا أسقفيًا من املواظبني عىل ارتياد الكنيسة، 

تكن  مل  شبيبيٍة  مجموعٍة  إىل  الثانوية  املرحلة  يف  وانضممت 

لكنها كانت مجموعًة متدينًة جًدا اسمها  بالكنيسة،  مرتبطًة 

 Campus Life املسيح«  سبيل  يف  الجامعية  الحياة  »شبّان 

شخصيٍة  ذا  شابًا  املجموعة  قائد  وكان   ،Youth for Christ

جذابٍة يف عقده الثاين من العمر، وكان يرص عىل أن الطريقة 
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سام هاريس وبارت إرمن

سام هاريس يحادث بارت 
إرمن عن املسيحية جـ 1

الوحيدة حتى تكون مسيحيًا حقيقيًا تتمثل يف طلبك املسيح أن يدخل قلبك، وأن تحوِّل حياتك التزاًما يف سبيله بصفته 

أرتاد  إذ مل يكن واضًحا يل ماذا كنت قبل ذلك، فقد كنت  ]يضحك[...  أنني سأصري مسيحيًا  ربك ومخلصك، فقررت 

الكنيسة أسبوعيًا، لكن »الوالدة من جديد« كان التزاًما شخصيًا يقوم به املرء، وبعد القيام به تُعطى حياًة جديدًة تنتهي 

معها حياتك السابقة، وتبدأ حياتك اآلن كمسيحي.

سام: ولكن هل كان املوضوع مسألة اتخاذ قراٍر لعمل ذلك؟ هل اقتىض ذلك املرور بخربٍة شعوريٍة تؤكد فحوى هيكل 

املعتقدات، هل جاءك دليٌل داخيٌل جارٌف يؤكد صدق العقيدة؟

بارت: كان األمر يسري عىل النحو التايل، وهو النحو الذي ال زالت تجري عليه األمور يف تلك األوساط: يبدأ األمر بتالوة 

صالٍة والقيام بالتزاٍم شخيٍص تجاه الله فحواه اإلميان باملسيح، ويأتيك التأكيد رًدا عىل ذلك عىل شكل شعوٍر بانتشاٍء 

يتمثل بلحظٍة نفسيٍة تحس فيها مبشاعر قوية، وهذا هو بداية التأكيد بأن شيئًا ما قد حدث بالفعل، وأنك اآلن رصَت 

شخًصا آخر. وكمراهٍق كان عمري 15 عاًما، مل ميِض عىل والديت سوى 15 عاًما، وجدت نفيس حينها قد ُولدُت مجدًدا 

]يضحك[.

سام: هممم... من الصعب تجاهل االلتزام عىل املستوى املعريف )اإلپستومولوجي( هنا، إذ أن أي نوع مراسيم تشرتطها 

مجموعٌة ما لقبول أعضاَء جدٍد سيولّد شعور انتشاٍء لدى املراهق، فيمكنك تخيل أموٍر عديدٍة غري املسيحية تؤّدي نفس 

الغرض هنا. هل شعرت بقلٍق حول ذلك يف حينها أم أن حقيقية األمور التي كنت تتبناها كانت مجبولًة فيك بحكم 

خلفيتك؟

بارت: نعم، مل تقلقني البتة عىل مدى سنني عديدة، فقد كنت مقتنًعا أنني أعرف الحقيقة، وأنه إن أراد أي أحٍد حيازة 

الحياة األبدية، فعليه معرفة هذه الحقيقة، وهي حقيقٌة واحدة، يتجذر فهمها يف الكتاب املقدس، وأن الكتاب املقدس 

وحٌي من الله وأن عىل املرء االلتزام بأن الكتاب املقدس حقيقي، وذلك ليعرف الله وللحصول عىل الحياة األبدية، وكل 

من مل يقبل هذه الرسالة سيكون مصريه أن يحرتق يف نار جهنم إىل األبد.

سام: إًذا، هل كنت تعترب نفسك إنجيليًا)Evangelical )1 يف تلك املرحلة؟ هل يوجد من يتبنى لنفسه وصف »األصويل«، 

أم لعلها كلمة تحقريٍ يستعملها العلامنيون Secularists تجاه من ال يتفق معهم بالرأي؟

بارت: ليس العلامنيون فقط، فاألصولية مصطلٌح يتم إطالقه عىل كل من هو أكرث ميينيًة )تطرفًا( من الطرف الذي يطلقه 

]يضحك[، فحتى يف األوساط املسيحية، تجد العديد من املسيحيني الذين يتحدثون عن األصولية، وما يعنونه عادًة بذلك 

1- هو تيار داخل الكنيسة الپروتستانتية يتصف عادًة باألصولية والتزّمت. ]مالحظة املرتجم[.
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هو اإلشارة إىل الشخص املحافظ املتشدد جًدا. ولكن عندما ذهبُت للدراسة يف الجامعة، ذهبت إىل كليٍة أصوليٍة تدرّس 

الكتاب املقدس، وكنا فيها فخورين بوصف أنفسنا باألصوليني ألنه كان يعني بالنسبة لنا أننا نتبع أصول الدين، وأن 

هنالك مسيحينّي آخرين أكرث تحرًرا يف توجهاتهم ممن مل يقبلوا حتى األصول، فاعتربنا أنفسنا أصوليني مبعًنى كنا نراه 

إيجابيًا، كنا فيه متمسكني بأركان الدين املسيحي األساسية.

سام: أمل يكن ذلك مصطلًحا أطلقته كلية مودي Moody للكتاب املقدس؟

بارت: هممم... ال، ال أعرف أين بدأ املصطلح أصاًل، لكنني أعتقد 

أنه جاء بعد مودي، فقد تأسست مودي يف أواخر القرن التاسع 

يكتسب  فلم   ،Fundamentalist »أصويل«  مصطلح  أما  عرش، 

إبّان حصول  العرشين،  القرن  من  العرشينات  عقد  يف  إال  وزنًا 

انقساٍم يف أوساط طوائف عديدٍة حول مواضيع مثل: »هل كانت 

هنالك والدٌة عذريٌة باملعنى الحْريف؟« أو »هل الكتاب املقدس 

معصوم )خاٍل من األخطاء يف كل صياغته(؟«، فرنى املحافظني 

و»نعم،  خطأ«  أي  من  يخلو  املقدس  الكتاب  »نعم،  يقولون: 

يقول  بينام  للكلمة«،  الحريف  باملعنى  حصلت  العذرية  الوالدة 

حرفيًة«،  بالضبط  ليست  األمور  هذه  »ال،  آخرون:  مسيحيون 

فصار االنقسام بني األصوليني والليرباليني.

سام: فلَنرِس قُدًما من تلك املرحلة. عىل سن الخامسة عرشة، رصَت مسيحيًا أصوليًا، تؤمن كام أفرتض مبجموعة معتقداٍت 

معينة، وأصبحت يف مرحلٍة ما دارًسا للدين بشكٍل رسمي، فام الشكل الذي بدأَت تتخذه خلفيتك األكادميية؟

فريق  يف  جًدا  نشطًا  كنت  الثانوية  املرحلة  خالل  بارت: 

املناظرات، وكنت مستغرقًا جًدا يف مسألة املناظرات، وعند 

تخرجي من املدرسة الثانوية، كان عيل أن أقرر ما إذا كنت 

بغية   Kansas University كانساس  بجامعة  سألتحق 

االنضامم لفريق املناظرات، أو أن ألتحق بجامعٍة مسيحيٍة 

ألستزيد معرفًة بالكتاب املقدس، وانتهى يب املطاف متّبًعا 

هذا الخيار الثاين. 

معهد مودي للكتاب املقدس، شيكاغو
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املقدس  للكتاب  مودي  مبعهد  التحق  قد  شبابيًة  مجموعًة  يقود  العمر  من  العرشينات  يف  شاٌب  هنالك   وكان 

Moody Bible Institute يف شيكاغو، وقال يل أنني لو كنت أعتزم أن أصري مسيحيًا جاًدا، فعيّل أنا كذلك االلتحاق 

الشهادة،  للحصول عىل  فيه ثالث سنواٍت  الدراسة  به، وكانت مدة  التحقت  وبالفعل  املقدس.  للكتاب  مبعهد مودي 

ترتكز الدراسة فيه عىل الكتاب املقدس والالهوت. فكان ذلك أول ما تعلمته مبارشًة كمدخٍل للدراسة العليا بُعيد إنهايئ 

الدراسة الثانوية، ففي أحد الفصول تركزت الدراسة عىل إنجيل يوحنا، ويف آخر تركزت عىل سفر العربانيني، وتركز فصٌل 

آخر عىل دراسة كيفية تبشري عبدة األوثان ]يضحك[، كلها كانت أشياُء مسيحية...

سام: أموٌر مفيدٌة عند الحاجة... فهل بدأَت بدراسة اللغات القدمية الالزمة يف تلك املرحلة؟

بارت: ال، فعندما كنت طالبًا يف »مودي« أردت االلتحاق بكل املساقات املتعلقة بالكتاب املقدس والالهوت املوجودة 

فيها، ورغم إدرايك أهمية تعلم اليونانية لفهم العهد الجديد، فلم أُرِد أن أضيّع وقتي عىل ذلك، إذ أردت أن أصري متمكًنا 

من الكتاب املقدس بقدر ما استطعت، فأخذت كل مساقايت معتمًدا عىل الرتجمة اإلنجليزية. 

لكن يف فصيل األول يف »مودي« أخذت مساقًا عن إنجيل يوحنا، فقضيت فصاًل كاماًل يف دراسة هذا اإلنجيل من العهد 

الجديد، وبدا يل مدرّس املساق شخًصا بالغ الذكاء والتنظيم، وكان يجول يف ذهني أنهم يدفعون له مقابل ذلك، وأنني 

أريد أن أصري مثله. فمنذ تلك الفرتة، وعىل سن السابعة عرشة، كنت قد قررت أن أصري باحثًا يف العهد الجديد.

سام: إًذا ذهبت بعد ذلك للدراسات العليا وأنت ال تزال مؤمًنا؟ متى بدأت دراستك تؤثر سلبًا عىل إميانك بالعقيدة؟

االنتقال  عيل  كان  البكالوريوس  درجة  عىل  وللحصول  سنوات،  ثالث  »مودي«  معهد  يف  الدراسة  دامت  نعم،  بارت: 

املعتمدة  الساعات  عىل  للحصول  آخر  مكاٍن  إىل 

ويتون  كلية  إىل  »مودي«  بعد  فذهبت   الالزمة، 

Wheaton College، وهي الكلية التي تخرج منها بييل 

غراهام)Billy Graham )2، وكانت تلك الخطوة بالنسبة 

يل خطوًة نحو الليربالية ]يضحك[، فتلك الكليّة مل تكن 

بالتشدد الديني الذي كنُت قد اعتدته. 

أجنبية،  لغٍة  دراسة  متطلب  لتحقيق  ويتون،  ويف 

أبليت  وقد  القدمية،  اليونانية  اللغة  يف  مساقًا  أخذت 

 2- مبرش أمرييك مشهور، تويف عام 2018. ]مالحظة املرتجم[.

بييل غراهام
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ُعليا  دراساٍت  كطالب  ببحثي  أقوم  أن  لذلك  تبًعا  فقررت  حسًنا،  بالًء  فيه 

اليونانية، عرب دراسة العهد الجديد باللغة  حول مخطوطات العهد الجديد 

اليونانية  الجديد  العهد  مخطوطات  يف  العامل  خرباء  أفضل  وكان  اليونانية، 

يدرّس يف مدرسة  كان  والذي   Bruce Metzger بروس متسغر اسمه  رجٌل 

پرنستون الالهوتية Princeton Theological Seminary، فبعدما تخرجت 

من ويتون بشهادٍة يف اللغة اإلنجليزية، ذهبت إىل مدرسة پرنستون الالهوتية 

ألتعلم املزيد عن املخطوطات اليونانية.

سام: وعندئذ كانت تلك مرحلة دراستك لتحصيل درجة الدكتوراه؟

ثم  سنوات،  ثالث  استغرقت  ماجستري  درجة  بتحصيل  هناك  قمت  بارت: 

قّدمت طلبًا لاللتحاق بربنامج الدكتوراه وتم قبويل، فاستغرق ذلك أربع سنواٍت 

أخرى، وخالل ذلك، ويف السنة األوىل من دراسة املاجستري درست العربية، حتى أمتكن من قراءة العهد القديم باألصل 

العربي، ثم تعلمت األملانية حتى أقرأ ما يكتبه الباحثون يف أملانيا، فالفرنسية، حتى أقرأ ما يكتبه الباحثون يف فرنسا، 

وهذا قادين لالنغامس يف البحث بشكٍل عميق، بداًل من االقتصار عىل مجرد حفظ الكتاب املقدس عن ظهر قلٍب أو 

مجرد التعلم عن الكتاب املقدس، فقد كنت اآلن أدرسه بجديٍة كام هو بلغاته األصلية، وهذا ما قادين بشكٍل أسايٍس 

بعيًدا عن األصولية املسيحية.

سام: قبل أن نخوض يف الحديث عن التجليات التي حصلَت عليها والتي قادتك إىل الشك ومراحله املتعددة، لنعد يف 

الزمن إىل ما قبل تلك اللحظة، فلو قابلناك حينها يف ذروة تحصيلك العلمي عن الكتاب املقدس وأنت ال تزال مؤمًنا، فام 

الحجة التي كانت األكرث إقناًعا بصحة املسيحية من منظور بارت إرَْمْن الشاب؟

بارت: كنت سأقول أن املؤرخني يستطيعون إثبات أن يسوع قد قام من املوت فعاًل، وأنه ما من تفسريٍ لألدلة املوجودة إال 

بالقول بأن يسوع قد قام حًقا، مام يعني أن الله هو من أقام يسوع، وهذا يثبت املصداقية التاريخية ملزاعم املسيحيني.

ا، فكيف يقوم مؤرٌخ بتلك املهمة؟ سام: وما طبيعة األدلة، يف ظل أن غالبية املؤرخني سيجدون إثبات القيامة أمرًا عصيًّ

بارت: كام قلت، ذلك كان أيام تديني كمسيحي، كنت سأقول حينها أن هنالك حقيقتني تاريخيتني يتفق عليهام الجميع 

تقريبًا، وأنه تبًعا لذلك عىل الناس تفسري هاتني الحقيقتني، وأوالهام أنه بعد ميض ثالث أياٍم عىل وضع يسوع يف القرب، 

كان القرب خاليًا وثانيهام أن بعض أتباعه قالوا أنهم رأوه حيًا بعد ذلك، وأن أي تفسريٍ لهاتني الحقيقتني يحتاج لتفسريهام 

مًعا بشكٍل مقنع. 

بروس متسغر
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ا، مبا يف ذلك  بعد ذلك كنت سأفحص تفسرياٍت عدًة لحقيقة وجود قرٍب خال، وأن هنالك من قالوا أنهم رأوه بعد ذلك حيًّ

مجموعاٌت من الناس. وكنت سأقول أنه ما من تفسريٍ طبيعٍي يفرس هاتني الظاهرتني.

سام: كشخٍص شاك، توجد تفسرياٌت تفرض نفسها عيل، كام تتخيل. لذا، 

أتساءل، وهنا ال أخصك شخصيًا بالذكر، فاملسألة تتعلق مبن يتبحرون 

للمسيحية  املركزية  بالعقائد  يؤمنون  ممن  املقدس،  بالكتاب  مثلك 

أتعامل مع هذا  الزعم. فكمناظٍر ملحٍد  ويؤسسون إميانهم عىل هذا 

املوضوع، يتبادر لذهني اقتباٌس من هيوم الذي يقول بعدم كفاية أي 

قدٍر من الشهادة إلثبات أي معجزٍة إال لو تطلب االعتقاد بخطأ تلك 

الشهادة وجود معجزٍة أكرب من تلك التي تحاول الشهادة إثباتها، فبنقل 

هذا إىل لغتنا املعارصة، فإن الشهادة املتعلقة باملعجزة تحتاج معجزًة 

أكرب حتى تكون الشهادة خاطئًة، وهذا معياٌر عاٍل جًدا، وميكن التفكري 

بعدٍد هائٍل من الظروف الحديثة تجد فيها تالميذ غربيني ملعلمني هنود 

وثقافة  معجزات،  اجرتحوا  قد  معلميهم  أن  يعتقدون  ممن   ،Gurus

التأكيد Confirmation bias وخداع الذات تكون محسوسًة  انحياز 

واضحًة عندما تتحدث إىل أولئك الناس، فاملرء محاٌط بأناٍس حتى يف سياٍق عرصيٍّ تتوفر لهم كل املوارد التي يوفرها 

التشكك العلمي، فعندما ال يكونون قد خضعوا لتلقنٍي من الصغر تعطيهم هذه املعتقدات، تظل تجد أناًسا تخرجوا من 

أرقى الجامعات ممن يقتنعون بحقيقة املعجزات معتمدين عىل أساٍس من اإلشاعات فعليًا، فتجدهم غري مستعدين 

إلخضاع هذه املزاعم ألي فحٍص تجريبيٍّ أو منطقي، وهم حتاًم ال يحققون معيار هيوم الذي ينص عىل أن شهادة أولئك 

الذين ينقلون تلك اإلشاعات هي لسبٍب ما عىل أساٍس شديد املتانة لدرجة الحاجة لقبول معجزٍة أعظم حتى تشتبه 

بخطئها. كيف تفرس ما يبدو عىل األقل من الخارج كإعراٍض عن إخضاع هذه املزاعم لفحٍص واضٍح يشّكك فيها؟

بارت: أنا أتفق متاًما مع رأيك يف هذا، وقمت 

أن  يزعمون  أناٍس  مع  علنيٍة  مبناظراٍت 

استمرارهم  ويذهلني  ا،  حقًّ حدثت  القيامة 

يف االعتقاد بإمكانية إثبات ذلك، وكام تعرف 

من املناظرات التي قمت أنت بإجرائها، فإن 

تقاليد  نسق  داخل  يعيشون  الذين  الناس 

يختلف  بشكٍل  االحتامالت  يقيّمون  معني 

فتجد  النسق.  ذلك  خارج  يعيش  عمن 
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املسيحيني األصوليني، كام كنُت أنا يف املايض، يقّدمون حجتني األوىل مفادها أن التالميذ يعتقدون بشكٍل قاطعٍ أنهم رأوا 

يسوع يقوم من املوت، فتحدثوا إليه وتناولوا الطعام معه، وقضوا وقتًا معه، وكل ذلك بعد صلبه. ويعود السبب يف أننا 

نعرف أنهم يؤمنون بذلك استعدادهم االستشهاد يف سبيل االعتقاد بأنه قام. 

ا. لكن األمر ال يقترص عىل ذلك، فنحن ال نتحدث فقط عن أموٍر فردية، كأن يكون  فكنا نرى ذلك دلياًل أن ذلك وقع حقًّ

أحدهم قد حلم بذلك أو كان يهذي، فهنالك كُتّاب يّدعون وجود 500 شخٍص رأوه يف نفس الوقت، فال ميكن أن يكون 

ذلك هلوسًة، فال ميكن ملجموعٍة من 500 شخٍص أن يهلوسوا مًعا، فهذا منط الحجج املطروحة، وهي حجٌج مقنعٌة ملن 

كان يؤمن أصاًل بقيامة يسوع، فهي تبدو معقولًة، أما بالنسبة ملن هم خارج املوضوع فتبدو جنونيًة، لكن بالنسبة 

ملن هم يف داخله، فإن املرء يحاول تقييم احتامالت حدوث أي حدٍث وقع يف املايض، وال يوجد سبٌب يوجب االعتقاد 

باحتامل أنه مل يحدث، فيستنتج املرء أن ذلك الحدث قد وقع عىل األرجح. ]يضحك[.

سام: فاملسألة األخرى هنا التي تربز بشكٍل طبيعيٍّ تتعلق بزمن تأليف هذه األناجيل، لرمبا ذكّرتني بتاريخها: فمن ضمن 

هذه الوثائق التي يفرتض أنها ترسد زعاًم شهادات عياٍن عن هذه املعجزات، ال توجد أي وثيقٍة معارصٍة لفرتة وقوع 

املعجزات املفرتضة أو فرتة نشاط يسوع، فام أقدم الروايات التي لدينا مام نقل عام قاله أو فعله يسوع؟

إنجيٍل هو عىل األرجح  العام 30 ميالدية، وأقدم  تبدأ مع موت يسوع حوايل  التأريخ األساسية  بارت: نعم، فسلسلة 

إنجيل مرقس، والذي متت كتابته حوايل العام 70 ميالدية، أي بعد 40 عاًما من ذلك، وهذا هو الرأي السائد بني الباحثني 

الناقدين املعارصين. 

أما إنجيال متّى ولوقا فجاءا بعد ذلك، رمبا حوايل 80-85 ميالدية، ثم يوحنا رمبا يف العام 90-95 ميالدية، أي أننا نتحدث 

عن حوايل 65 عاًما بالنسبة إلنجيل يوحنا. وعندما كنت مسيحيًا أصوليًا مل أكن أقبل هذه التواريخ، فكنت أعتقد أن 

إنجييل متّى ويوحنا كتبهام تلميذا يسوع، وأن إنجييل مرقس ولوقا كتبهام أناٌس كانوا يعرفون شهود عيان. وعالوٌة عىل 

ذلك، كنت سأشري يف حينها إىل أنه حتى قبل وجود األناجيل فقد كان بولس الرسول يكتب، وهو مل يكن أحد تالميذ 

يسوع، لكنه يزعم أنه رأى يسوع حيًا بُعيد موته، خالل ما ال يزيد عىل عامني من موته. ويخربنا بولس أنه كان يعرف 

500 شخٍص رأوا يسوع. فاليوم يقول الباحثون الناقدون أن هذه الروايات مل توجد إال بعد عقوٍد من األحداث األصلية، 

وأعتقد أنهم مصيبون بذلك، لكنني عندما كنت أصوليًا كنت سأُرّجع املسألة إىل فرتٍة قريبٍة من حياة يسوع بحيث نجد 

أشخاًصا يعرفون شهود عيان.

سام: وهل هذا هو املوقف املقبول بني األصوليني بغض النظر عن مدى تعليمهم وخربتهم بالنص، بحيث أنهم يخالفون 

رأي األكادمييني يف سلسلة التأريخ؟
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سام هاريس وبارت إرمن

سام هاريس يحادث بارت 
إرمن عن املسيحية جـ 1

بارت: نعم هذا صحيح. فبالنسبة لسلسلة التأريخ الحديثة نجد أن إنجيل مرقس يعرف أن املعبد الرومان قد دمروا 

املعبد يف أورشليم، وهذا حدث يف العام 70، مام يعني أنه مكتوٌب بعد ذلك، لكن املسيحيني األصوليني سيقولون، إن 

اإلنجيل تنبأ بحدوث ذلك، مام يعني أن اإلنجيل قد يكون مكتوبًا قبل ذلك، وإن عارضت هذا الرأي فذلك ألن لديك 

انحياز ضد الخوارق. ]يضحك[.

سام: هممم... مثرٌي لالهتامم، فهم يرضبون عصفورين بحجر: يؤكدون السجل التاريخي املعارص لتلك الفرتة وتحقيق 

نبوءٍة يف آٍن مًعا.

بارت: نعم، هذا صحيح.

املعجزة  يسوع هي  فقيامة  تعتمد عىل هذا،  كثريٌة  أموٌر  فثمة  ذلك،  أهمية  أسباب  فلرنكز عىل  لالهتامم،  مثرٌي  سام: 

املحورية. فدعني أسألك: هل هنالك فهٌم معياريٌّ للحد األدىن من أركان اإلميان التي تجعل من املرء مسيحيًا؟ فأتصور 

أن األصويل سريسم حدود ذلك بشكٍل مخالٍف عن غريه من املسيحيني، لكنني أستذكر النص مام أعتقد أنه من رسالة 

بولس الرسول األوىل إىل أهل كورنثوس: »َوإِْن لَْم يَُكِن الَْمِسيُح قَْد قَاَم، فَبَاِطلٌَة كِرَازَتَُنا َوبَاِطٌل أَيًْضا إِميَانُُكْم«)3(، أي أنه 

بال فائدٍة وخاطئ، فبحسب بولس، ال يوجد ديٌن مسيحيٌّ إال لو وقعت معجزة القيامة حًقا، أو عىل األقل هذا فهمي 

لتلك الجملة، فهل هذا هو أعمق مركٍز للعقيدة بالنسبة لغالبية املسيحيني؟ أو عىل األقل من مل تتبخر مسيحيته بحيث 

فقدت كل املعامل الخارقة؟

3- الواقع أن اآلية هي 15: 14. ]مالحظة املرتجم[
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سام هاريس يحادث بارت 
إرمن عن املسيحية جـ 1

بارت: الواقع عىل األرض هو وجود خٍط أقىص ميثل حدود ما يفرتض أن املسيحي أن يؤمن به، وكل مسيحيٍّ يرسم 

ذلك الخط يف مكاٍن مختلف، وكل مسيحيٍّ يعتقد أن خطه هو الخط الصحيح. ]يضحك[ لذا، نعم، هنالك العديد من 

املسيحيني الذين يقولون إن مل تؤمن بقيامة يسوع باملعنى الحريف، فأنت لست مسيحيًا حقيقيًا، بغض النظر عن باقي 

ما تقوله، وسيقتبسون تلك الجملة من رسالة بولس الرسول األوىل إىل أهل كورنثوس إصحاح 15 الذي اقتبستها للتو. 

أعرف العديد من املسيحيني ممن ال يؤمنون بقيامة يسوع باملعنى الحريف، فهم يعتقدون أن جسده بقي يف القرب وتعفن 

فيه، وأن القيامة كانت حدثًا روحيًا بحتًا أو حدثًا مجازيًا، لكنهم ال زالوا يعّدون أنفسهم مسيحيني، فثمة الكثري من 

املسيحيني شديدي الثقافة والحنكة. أما اإلنجيليون فسيقولون لهم لستم مسيحيني حًقا، فريدون عليهم: مل يعطكم أحٌد 

حق تعريٍف من هو املسيحي. فرنى سجاالٍت مطولًة داخل املسيحية نفسها يف مسألة ذلك الخط الحدي.

سام: نعم، لقد قابلت العديد من املسيحيني املؤمنني املحنكني واملثقفني الناجحني والذين عند الضغط عليهم يف هذه 

املسألة ممن أدهشني أنهم يصدقون قصة القيامة بحرفيتها، وهم ليسوا ممن أصنفهم من املتزمتني، فهذا بالنسبة لهم 

آخر املعاقل التي يدافعون عنها يف مواجهة الشك.

الكون عمره  الصنف ممن يؤمنون بتطور اإلنسان وبالعلم وأن  أناٌس عديدون من هذا  بارت: صحيح، وهنالك فعاًل 

13،8 مليار سنة، لكنهم يرسمون الخط الحدي عند قضية القيامة مبعناها الحريف، وهنالك آخرون، ليسوا بذات الكرثة 

من املفكرين املسيحيني املحنكني ممن يقولون أن القيامة مل تحدث بحرفيتها، ويزيدون بالقول أن املسيحيني األوائل مل 

يؤمنوا بالقيامة مبعناها الحريف، وأن هذا كان إضافًة الحقًة عىل الدين.

يتبع .. 
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يف مكاٍن ما يف الالمكان، وقبل وجود الزمكان، وقبل نشوء الكون، 
قبل انبثاق القوانني الفيزيائيّة، جلس الرّب شارد الذهن يعبث ببعض 
األحجار عىل طاولته، يضعها برتتيٍب ُمعنّيٍ يتأّملها قلياًل ثّم يغرّي الرتتيب 
مرًّة أخرى ثّم ما يلبث إاّل أن يبعرثها... إنها النموذج األّويل ألضخم 

مرشوعٍ يقوم به الرّب: كوٌن هائٌل ال تحّده حدود..

عندما خلقه عىل صورته 

Samer Ali
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عندما خلقه عىل صورته 

وبينام كان الرّب منهمًكا بالتفكري يف ترتيٍب لهذا الكون دخل جربيل ونظر باستغراٍب إىل تلك األحجار عىل الطاولة

 قال: ما هذه األحجار الربّاقة يا إلـٰهي؟

الله: أفّكر أن أصنع كونًا هائاًل يحتوي عىل مليارات املجرّات وتريليونات الكواكب.

جربيل بدهشة: يبدو األمر رائًعا، فلتقم بذلك جاللتك.

الله: األمر ليس بهذه البساطة التي تتخيّلها أيها الساذج. ذلك الكون مزيٌج من القوانني الفيزيائيّة والفوىض، مزيٌج من 

املدارات الدقيقة وانفجارات النجوم، مزيٌج من العشوائيّة والنظام،.. أحتاج بعض الوقت.

وقبل أن يكمل الرّب كلمة )وقت( تذكّر أّن مفهوم الوقت حتى اآلن ليس سوى فكرًة يف عقله، حيث أّن الوقت ليس سوى 

قانونًا من قوانني الكون الذي مل ينشأ بعد ...

صمت الرّب قلياًل ثّم قال: اتركني وشأين اآلن... انرصف جربيل وبقي الرّب وحده يتأّمل طاولته املليئة باألحجار... كان أكرث ما 

يؤرق الرّب أمٌر يف غاية الصعوبة، عندما يكمل خلق ذلك الكون بحجمه وقوانينه الفيزيائيّة فهل سيكون الرّب خارًجا عنها 

أم خاضًعا لها؟ فقد سبق وأن كتب الرّب أشياًء وخبّأها يف لوحه املحفوظ، وحني يخلق هذا الكون يجب أن يكون منسجاًم 

مع ما قاله يف كتاباته...

إّن أّول ما واجهه الرّب من معضالٍت هو أهّم قانوٍن يحكم 

ذلك الكون، قانون الجاذبيّة... ففي ذلك الكتاب يف لوحه 

املحفوظ يقول أّن عرشه يُحمل بواسطة مثانيٍة من املالئكة 

وقبل ذلك كان )عىل( املاء، فها هو الرّب قد أصبح خاضًعا 

ألحد القوانني الفيزيائيّة التي سوف تنبثق بانبثاق الكون إىل 

الوجود.. بهذا سيكون الرّب نفسه داخاًل يف هذا الكون ال 

مستقالًّ عنه..

أُصيب الرّب بإحباٍط وفقد تركيزه لثواٍن فاختفت األحجار 

تركيزه عادت  استعاد  الضخمة، وعندما  الطاولة  تلك  عىل 

األحجار للظهور... 
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عندما خلقه عىل صورته 

فجميع األحجار عىل الطاولة والقوانني الفيزيائيّة التي ينوي وضعها ليست سوى أفكارًا يف رأسه حتى اآلن، وإن فقد ثقته 

بأفكاره سوف تختفي تلك األحجار وما يتبعها من قوانني..

ا سيبدأ ما أن يبدأ الكون.. والزمن يشٌء  من املعضالت التي واجهت الرّب أيًضا مفهوم الزمن، فالزمن ليس سوى قانونًا فيزيائيًّ

نسبيٌّ هالميٌّ غري ملموٍس يتباطأ بتزايد الرسعة ويتعطّل إذا ما انفجر نجٌم وتحّول لثقٍب أسود.. وهناك يف كتابه يف لوحه 

املحفوظ يقول الرّب أّن يوًما عند الرّب كألف سنٍة من أيّام البرش، فقد ألزم نفسه أن يكون خاضًعا لقانوٍن فيزيايئٍّ آخر ...

ا لهذا  اقرتب الرّب من حجٍر أزرق يف زاوية الطاولة نقر عليه نقرتني فأصبح أكرب حجاًم. كان الرّب يحمل مرشوًعا خاصًّ

الكوكب، فهو سيشهد االختبار الوحيد الذي من أجله سيحمل عناء خلق كّل هذا الكون، اختبار البرش، عبادتهم للرّب خالق 

هذا الكون.. تبّسم الرّب وهو يتخيّل ملياراٍت من البرش وهم يصلّون له ويتذلّلون طالبني الرحمة واملغفرة، لكن ما لبث أن 

تذكّر فجأًة أنه قال أّن الرّب ينزل يف الثلث األخري من الليل ليبحث عن مستغفرين، أي أّن الرّب خاضٌع للزمن...

وضع الرّب كلتي يديه عىل الطاولة متأّماًل ذلك الكويكب القزم الذي ال ميثّل سوى ذرّة هباٍء ُمقارنًة بطاولته الضخمة وأخذ 

يفّكر يف حلٍّ لهذه املعضلة، ثّم الحت له معضلٌة أخرى وهي أّن هذا الكوكب يدور حول نفسه فيكون الليل والنهار وعليه 

سيكون كّل الوقت هناك )ثلٌث أخري( يف مكاٍن ما عىل سطحه...

انتاب الرّب بعض اإلحباط فاختفت جميع األحجار لثوان، اضطرب واستجمع قواه وركّز ذهنه فعادت األحجار للظهور..
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حاول الرّب أن يؤّجل التفكري يف حلٍّ لهذه املعضلة يف وقٍت آخر. أخذ يتذكّر املراحل الجيولوجيّة التي كان يخطّط أن متّر 

بها األرض، بدأ من العرص الكامربّي بكائناته أُحاديّة الخليّة مرورًا بالعرص الجورايّس بكائناته الضخمة املُفرتسة، إىل خلق ذلك 

الكائن املُسّمى »إنسان« بكّل مشاعره املتناقضة: حلمه وغضبه، حبّه وكرهه، صفحه وانتقامه... 

أشار الرّب إىل ذلك اإلنسان فتضّخم ثّم نقر نقرتني عىل دماغه فانبثق من داخل دماغه الجهاز النفيّس، فكان القلق بارزًا 

من خلف حنايا الدماغ، القلق: ذلك الشعور الذي يعّكر صفو حياته ويخلق له األمراض النفسيّة والذي يرتبط ارتباطًا 

ُمبارًشا بشعور الحزن واالكتئاب، وبجانبه ُمبارشًة كان الغضب الشعور القهرّي البغيض الذي ينتاب اإلنسان رغاًم عنه، 

والذي يقود إىل مشاعر أخرى كالكراهية وحّب االنتقام.. كّل تلك املشاعر ترتبط ببعضها ارتباطاٍت وثيقًة ُمعّقدًة ال ميكن 

الفصل بينها ...

الحت معضلٌة أخرى لدرى الرّب، فقد كتب يف ذلك الكتاب بداخل اللوح املحفوظ أنه يغضب وينتقم ويحّب ويكره وتنتابه 

كّل تلك املشاعر البرشيّة )القهريّة(، أُصيب الرّب باإلحباط فام يريد صنعه سيكون هو نفسه خاضًعا له وهذا ال يليق به أن 

يحدث، أن يكون الرّب تحت سيطرة يشٍء هو من صنعه.. وخصوًصا يشٍء قهريٍّ بغيض.

اختفت األحجار مرًّة أخرى لكن هذه املرة ظهر إنساٌن مكانها ثّم اختفى من جديد. حاول الرّب تذكّر هذا الشخص فعرف 

أنه آدم، أّول كائٍن برشيٍّ يريد الرّب خلقه، أبو البرش الذين سيعبدونه ويتذلّلون له..

لتلك  حلٍّ  يف  ليفّكر  قواه  واستجمع  الرّب  تحّمس 

املعضالت.. كانت كربى تلك املعضالت هي اإلنسان 

فليس  النسبيّة،  يف  غايًة  أمٌر  البرش  فمشاعر  نفسه، 

لالكتئاب  او  للغضب  مثاًل  يدعو  ُمعنّي  يشٌء  هناك 

اليشء  هذا  ُوجد  لو  وحتى  وحتمّي،  ُمؤكٍّد  بشكٍل 

فلن يكون الغضب والتأثّر بنفس الدرجة لدى جميع 

البرش.. 

فام يكتئب له زيٌد وال يستطيع تحّمله قد يكون روتيًنا 

ا عاديًّا لدى زياد.. فكيف سيكون الرّب خاضًعا  يوميًّ

لشعوٍر نسبيٍّ وسلبيٍّ مًعا، شعوٍر بغيٍض يذهب البرش 

يعيشوا  يك  منه  يتخلّصوا  يك  النفسيّة  املصّحات  إىل 

بسعادة.. شعوٍر ال يولّد إاّل الحقد والكراهية؟...
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ا سلياًم، فالناس  الكراهية الشعور الناتج عن قرٍص يف التفكري وعجز اإلنسان عن أن يكون محايًدا وأن يفّكر تفكريًا منطقيًّ

ا لو ترّب تربيتهم ومّر بنفس تجاربهم وظروفهم وورث جميع خصائصهم النفسيّة  الذين يكرههم أسى بيئاتهم، وهو شخصيًّ

والعقليّة فهو غالبًا سيكون مثلهم متاًما، والشخص الذي يكره اآلخرين ويحتقرهم يعاين من عقدة نقص.. فهو يحاول أن يعتّز 

بنفسه بتحقري اآلخرين والحّط من قدرهم..

تنّهد الرّب وقد سيطر عليه اإلحباط والقنوط ثّم ما لبث أن تذكّر شيئًا أشّد من هذا كلّه، وهو أنه هو من خلق هؤالء الناس 

الذين يكرههم، وهو من خلق عقولهم ونفسيّاتهم، وهو من هيّأ البيئة والظروف التي صنعت منهم ما هم عليه.. أُصيب 

الرّب بصداٍع تراجع أثره خطواٍت للخلف، لكْن هذه املرّة مل تومض األحجار وتختفي بل أصبحت أكرث وضوًحا، وآدم الذي 

ظهر يف املرّة السابقة أصبح أكرب وأكرب، ثّم أخذ الرّب يتالىش... 

وجد آدم نفسه مكان الرّب وأدرك أنه هو من كان يفّكر طوال الوقت ال الرّب، وكّل هذه الخياالت كانت يف رأسه هو.. وأنه 

طوال هذا الوقت هو من كان يخلق الرّب يف خياله، وليس الرّب هو من كان يخلق الكون يف خياله ...
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قرابة العرشة مليون مشاهدة

أحمد سعد زايد
قناة أحمد سعد زايد عىل اليوتيوب هي قناة معنية بالتنوير الفكري والثقايف وهي محاولة للتفك  املوضوعي العقال  مًعا. 

وتجدون فيها العديد من السالسل ومنها:  

ألف باء فلسفة لتبسيط املعرفة الفلسفية  

تاريخ الحضارة العربية االسالمية 

سلسلة تعريفية برموز فكرية عربية وغربية 

 كاملعري والرازي وأرسطو وماركس وراسل 

سلسلة بتحليل خالفات الصحابة وقتالهم سلسلة بتحليل خالفات الصحابة وقتالهم 

سلسة تطور تاريخ اإليديولوجيات السياسية والفلسفات 

وغ  ذلك كث  من محارضات ومقابالت لرموز فكرية فالقناة بها أك  من 700 محارضة، وهي جهد طويل ومتواضع من العمل 

 الثقايف ومحاولة نرش الوعي والعقالنية والعلمية قدر املستطاع للمتحدث  بالعربية. 

للتواصل معنا عىل صفحة القناة عىل الفيسبوك: 
https://www.facebook.com/aszayedtv

صفحة أحمد سعد زايد الشخصية: 
https://www.facebook.com/ahmedsaadzayed

https://www.paypal.me/ahmedsaadzayed/100 https://www.patreon.com/ahmedzayedلدعم القناة: 

قرابة 10 مليون مشاهدة
و70 ألف مشترك

اشترك اآلن

https://www.youtube.com/c/ahmedzayedchannel

في قناتنا على اليوتيوب
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يف حوار مع ..

نضال الغريس 

يف حوار مع ..

نضال الغريس، تونيس الجنسية مولوٌد يف 19 يونيو حزيران 1980 رئيس جمعية إنارة الالدينية التونسية؛ تحّصل مع 

جمعية املفكرين األحرار عىل جائزة »ملحد العام« يف امللتقى العاملي للملحدين يف بولندا يف أواخر شهر مارس من سنة 

2018. درس وتعّمق يف اللغة واآلداب اإلسبانية ويشتغل حاليًا مرتجاًم لهذه اللغة ويواصل نشاطه يف تأطري الشباب 

وتحفيزه عىل التفكري ونبذ الخرافة

1- حبذا لو تُعرفنا عن شخصك أكرث. نبدأ بأستك واألثر الكبري الذي ترتكه العائلة بنا ورسم معامل شخصياتنا وردود 

أفعالنا وتعاطينا مع األمور. هل تلقيت تربيًة دينيًة من ِقبل والديك؟ وكيف كان تعاطيهام مع تساؤالتك حول الحياة 

منذ الصغر؟

أنا أكرب إخويت يف عائلٍة مكونٍة من ولدين وبنتني ومل تكن الرتبية الدينية التي تلقيتها متشددًة ألن معظم العائالت 

التونسية متسامحٌة وكانت وال تزال متارس إسالًما ثقافيًا فلكلوريًا ال عالقة له بالرشيعة اإلسالمية وأحكامها. 

كان والدي يشتغل مرشفًا عىل حضائر البناء يف رشكة مقاوالٍت مرموقٍة يف تونس وكان يأخذنا معه إىل مدينٍة جديدٍة 

كلام قاموا بإرساله للعمل هناك، تعّودت أنا وإخويت عىل إنهاء صداقاٍت وإرساء صداقاٍت جديدٍة والتأقلم مع املدرسني 

وأصدقاء الدراسة الجدد. 

راودتني تساؤالٌت وجوديٌة منذ الصغر وكانت أمي تجيب عىل تساؤاليت مبا لديها من معرفٍة بسيطٍة بخصوص الدين.

وأذكر أن إجاباتها كانت حقيقًة مطلقًة بالنسبة يل يف مراحل الطفولة، 

فهي تُصور لنا اإلله كأٍب رحيٍم يحب أطفاله ويعّد لهم جنًة جميلًة 

الرواية  الحياة وكانت هذه  باختباٍر يف هذه  املرور  بعد  بها  ينعمون 

لطيفًة وتعكس أخالق أمي الجميلة.

 آراء الضيوف تعرب عن أفكارهم وال متثل موقف املجلة بالرضورة
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نضال الغريسنضال الغريس

أيام  الطالب وهل من موقٍف معنٍي تذكره من  الثانية وثاين مؤثٍر يف شخصياتنا، كيف كان نضال  املدرسة، األسة   -2

الدراسة؟

درست االبتدائية يف ثالث مدارس مختلفٍة مبا أننا كنا دامئي التنقل مع والدي الذي أجربته ظروف العمل عىل التنقل بني 

عدة مدٍن ومحافظات، كنت متفوقًا يف الدراسة ولكن عدم كفاءة بعض املدرسني الذين كانوا ينتهجون العنف يف التعامل 

مع التالميذ جعلتني أكره املدرسة واملدرسني يف فرتٍة ما حتى أنني ذات يوٍم وبعد أن تلقيت رضباٍت موجعًة جًدا ألنني 

ابتسمت يف حصة مدرٍس عبوٍس فررت من القسم ومل أعد إال بعد أن أجربتني والديت عىل ذلك.

يف املرحلة الثانوية كنت شغوفًا باألدب واللغات وكنت متفوقًا يف الرتبية اإلسالمية أيًضا رغم أنها كانت حصة التناقضات 

بالنسبة يل، فمعلمتي التي كانت تخربنا بأن الحجاب فرض عىل النساء مل تكن محجبًة وكانت تحدثنا عن أشياء ال يقبلها 

العقل من قبيل أن امليت يسمع بكاء من حوله ويحس بكل يشء، تُحدثنا عن عذاب القرب أيًضا ومنكٍر ونكري... 

ما كان يرفضه عقيل دامئًا هو تأكيدها لنا بأن املسلمني هم الوحيدون الذين سيدخلون الجنة، أما باقي األمم فمصريهم 

جهنم وبئس املصري. معلمتي كانت متربجًة إىل أبعد الحدود وكانت تدّخن خارج القسم يف فرتات الراحة يف تحٍد واضٍح 

ألعراف مجتمعٍ تدخن فيه املرأة ًسا.

3- كتونيسٍّ يعيش يف الغرب ماذا أضافت لك الهجرة؟ 

يف  وقطنت  واشتغلت  بل  وبلداٍن  مدٍن  عدة  بزيارة  قمت  أسبانيا  يف  االستقرار  فقبل  الكثري،  يل  أضافت  الهجرة 

بعضها. بداية الرحلة كانت من ليبيا التي تلتها بعد ذلك تركيا واليونان وإيطاليا وفرنسا إىل أن استقر يب املطاف 

تقطنها  الثقافات  متعددة  الهادئة، هي جزيرٌة  مايوركا  املتوسط، جزيرة  األبيض  البحر  قلب  إسبانيٍة يف  يف جزيرٍة 

رائعة. بها  والحياة  خالبٌة  وطبيعتها  مساملون  سّكانها  واإلنكليز.  واإليطاليني  الفرنسيني  وبعض  كبريٌة  أملانيٌة  جاليٌة 

عندما وصلت إىل هنا أُعجبت بالتحفيز الذي يتلقاه األفراد الراغبون يف االلتحاق مبقاعد الدراسة من جديد، فالحكومة 

تدعمهم ماديًا ومعنويًا. حينها قررت التعمق يف اللغة واآلداب اإلسبانية وتلقيت أيًضا تكويًنا إضافيًا يف مجاالٍت عدٍة يف 

قطاع السياحة والسفر.

بعد تجربتي هذه أرى أن الهجرة تساعد املرء عىل التطوير من ذاته يف كل أوجه الحياة، بل وتفتح له ذهنه وتجعله 

يتقبل اآلخر ويتعايش مع أناٍس من خلفياٍت وثقافاٍت مختلفة.
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وهل  تخلفها  نعزو  أن  ميكننا  إالَم  اليوم؛  بالدنا  واقع  تحليل  عىل  أتينا  لو   -4

تعرضت  التي  العامل  ببالد  أسوًة  لتنهض  التطبيق  ممكنة  حلوٍل  أو  رؤًى  من 

مشابهة؟ ونكباٍت  لكوارث 

-أنا متفائٌل بخصوص مستقبل الشعوب العربية رغم أن الواقع اليوم ال يزال سيئًا.

الدين وثقافة الخرافة ساهام بشكٍل كبريٍ يف تخلفنا عن ركب الحضارة. لكن مبا أن 

مواقع التواصل االجتامعي هي مرآٌة تعكس لنا درجة وعي الشعوب فإنني أرى 

موجة صحوٍة لدى الشباب الذي مل يعد يخىش البحث والتساؤل يف أموٍر كانت 

محرمًة حتى أمٍد قريب. لو عدنا إىل املايض قلياًل فسرنى أن شعوبنا كانت تقيم 

الدنيا وال تقعدها عىل مجرد رسمة كاريكاتري ملحمد بن عبد الله يف مجلٍة فرنسيٍة 

أو دامناركية. 

مواقع  فإن  اليوم  أما  العرشات،  فيها  ميوت  يوميٍة  مبظاهراٍت  تقوم  وكانت  بل 

التواصل االجتامعي والعدد الكبري من الالدينني الجريئني جعلوا هذا األمر مألوفًا 

جًدا بل وتعودت عينا املؤمن عىل رؤيته يوميًا.

أرى أن الحل يكمن يف تعميم املعرفة ومكافحة الجهل والتعصب. نحن املتنورون 

تقع عىل عاتقنا مسؤوليٌة تاريخيٌة اليوم، وال يجب أن نتنصل منها، تلك املسؤولية 

لها قبلنا مارتن لوثر وجوردانو برونو وغريهم من رواد عرص التنوير يف أوروبا  تحمَّ

ولوالهم ملا كانت أوروبا اليوم كام هي. علينا أن نفهم جيًدا بأننا يف مفرتق طرٍق 

ونحن اآلن بصدد صناعة تاريٍخ جديد.

5- ماهي أوىل األسئلة التي بدأت تغزو عقلك حول الكون والحياة والدين ومتى 

تلجأ إلرواء فضولك  ماذا كنت  إىل  أو  الصورة يف رأسك؟ وإىل من  تتبلور  بدأت 

وأسئلتك؟

نضال الغريسنضال الغريس
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أوىل األسئلة التي تبادرت لذهني كانت نابعًة من التناقضات التي كنت أسمعها وأراها عندما كانوا يحدثوننا عن جهنم 

التي أعدها الله لغري املسلمني وألولئك الذين ال يطبّقون تعاليم اإلسالم، وكنت أحس بأن أمي أشد رحمًة من اإلله فهي 

ال تكوينا بالنار عندما نخطئ وال تعذبنا عندما ال نطيعها يف أمٍر ما. 

تطورت األسئلة يف ذهني وتطور معها الشك الذي جعلني ال أقبل بدين اآلباء واألجداد، هذا الدين الذي يحرّم علينا 

التساؤل ويهددنا بالعذاب والنار. يف فرتة املراهقة عدت إىل ارتياد املساجد من جديٍد مع ثلٍة من أصدقايئ وكنت يف كل 

مرٍّة أطرح سؤااًل يتهمونني بالكفر ويزعمون بأنني أعاين من مسٍّ شيطاين، بل ويرددون بأن جهنم أُعدت ألمثايل من 

املشككني.

كل هذا مل يجعلني أكف عن التساؤل، بل جعلني أمتنى رؤية هذا الرب ليك أطرح عليه أسئلتي مبارشًة وبدون وساطة.

6- قمَت بحملٍة عىل وسائل التواصل االجتامعي بعنوان ملاذا تركت اإلسالم. وكانت عبارًة عن فيديوهات يقوم فيها 

ببلداننا  امللحدين  مجاهرة  تؤيد  هل  عام؛  بشكٍل  اإلسالمي  للدين  تركهم  أسباب  ذكر  مع  أنفسهم  بتصوير  ملحدون 

بأنفسهم؟ وهل املجاهرة باألفكار وتعرية ثغرات األديان تندرج ضمن إطار الحرية الشخصية؟

حملة »ملاذا تركت اإلسالم« التي قمنا بها يف أول يوٍم من شهر رمضان يف هذا العام القت نجاًحا باهرًا بدليل أن فيديوهاتنا 

متت مشاهدتها مبئات اآلالف. لدينا صفحاٌت الدينيٌة نشيطٌة عىل مواقع التواصل االجتامعي يف تونس والجزائر واملغرب 

نحاول من خاللها التعريف بتوجهاتنا ورشح أسباب تركنا للدين 

مع  تتعارض  قرآنيٍة  وآياٍت  صحيحٍة  أحاديث  ونرش  اإلسالمي 

املنطق والعقل واألخالق. 

وامللحدين  الالدينني  شيطنة  دامئًا  حاولت  العربية  املجتمعات 

وصورتهم يف أذهان العامة وكأنهم جهالء ومخربون. ونحن اليوم 

منلك املنابر التي تخّول لنا التعبري وإيصال صوتنا إىل كل مكان، 

النتائج  نرى  نحن  وها  وجٍه  أحسن  عىل  املهمة  بهذه  وسنقوم 

يوميًا  نتلقى  ونحن  مستمٍر  تزايٍد  يف  فمتابعينا  يوم،  بعد  يوًما 

العداء حتى  يناصبوننا  كانوا  أشخاٍص  من  وامتناٍن  رسائل شكٍر 

أمٍد قريب.
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لطاملا كنت أمقت تلك الحرية الشخصية التي تسمح للمؤمن باملجاهرة بإميانه ومتنع امللحد والالديني من فعل ذلك. 

حرية الفكر والتعبري واملعتقد مشوهٌة يف بلداننا ومفاهيمها مغلوطٌة ألبعد الحدود، فاملسلم ال يزال غري قادٍر عن التمييز 

بني النقد واإلساءة ويصعب عليه فهم أن نقد فكرٍة ما أو السخرية منها يندرج يف إطار حرية الفكر والتعبري وال عالقة 

له باإلساءة لألشخاص.

7- تونس من أكرث دول املنطقة انفتاًحا، كيف تنظر ألسباب هذا وما هي رؤيتك ملستقبل تونس من ناحية العلامنية 

خاصًة وأنها يف املقابل من أكرث البلدان يف املنطقة املصدرة للمقاتلني إىل تنظيم الدولة اإلسالمية بالعراق والشام، ما 

تحليلك الشخيص لهذه املفارقة امللفتة؟

ال أحد ينكر بأن تونس هي األكرث انفتاًحا يف شامل أفريقيا والرشق األوسط وهذا األمر مل يأِت صدفًة وإمنا هو نتاٌج ملسرية 

إصالٍح بدأت منذ مدٍة طويلٍة تعود إىل عام 1846 عندما أصدر أحمد باي قانونًا يلغي العبودية يف اململكة التونسية، 

وكان يف ذلك الوقت ثورٌة بأتّم معنى الكلمة، فهو يتعارض بقوٍة مع تعاليم الرشيعة اإلسالمية التي ال تحرّم تجارة الرق، 

وتواصلت هذه اإلصالحات مع الوزير األكرب خري الدين باشا الذي نهض بالرتبية والتعليم وقام بتدجني أمئة الزيتونة ليك 

يساعدوه يف مرشوعه الحدايث يف إنشاء مدارس حديثٍة تدرّس العلوم واللغات وتكون ثوريًة بأتم معنى الكلمة. 

مجلة  بخصوص  أخرى  ثوريًة  تعديالٍت  أدخل  الذي  بورقيبة  الحبيب  الزعيم  مع  تواصت  الوطنية  اإلصالحية  الحركة 

األحوال الشخصية وأعطى للمرأة حقوقًا تتعارض مع اإلسالم جملًة وتفصياًل … عارضه شيوخ الزيتونة يف البداية لكنهم 

سعان ما النوا وباركوا قراراته. ونحن اليوم كمتنورين حداثيني نشّكل امتداًدا لحركة اإلصالح الوطنية.

أنا متفائٌل بخصوص مستقبل التنوير يف تونس ألن التاريخ أثبت أن هذا البلد ال يعود إىل الوراء أبًدا، قد تتعطل أحيانًا 

املسرية قلياًل ولكن البوصلة واضحٌة جًدا والطريق واضح املعامل.

أما بخصوص املفارقة العجيبة التي جعلت العامل يتعجب ويتأمل يف أسباب تصدير تونس لكمٍّ هائٍل من املقاتلني يف 

صفوف امليليشيات املسلحة يف العراق والشام أرى أن األمر يعود إىل أن التونيس عاىن من اجتياٍح وهايبٍّ عرب الفضائيات 

يف فرتة التسعينات والعرشية التالية ومع بداية الثورة التونسية يف سنة 2011 كان لدينا كمٌّ هائٌل من شباٍب عرشينيٍّ 

عيل  بن  العابدين  زين  عصا  لوال  الواقع  أرض  عىل  لتجسيده  يتوق  وكان  متعصٍب  رجعٍي  بخطاٍب  متشبٌع  وثالثينيٍّ 

الغليظة، ووجد ضالته يف تنظيم داعش اإلرهايب الذي وعدهم باحتالل العامل ووفر لهم املال والسالح والسبايا ووعدهم 
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أيًضا بجنٍة عرضها الساموات واألرض.

8- هل نجح املسلمون برأيك بالفعل برسم فارٍق بني اإلسالم كديٍن وبني التطرف 

كأيديولوجيا؛ ومن ثم التهجم عىل كل من يحاول تصوير اإلسالم كديٍن إرهايب. 

وإىل متى سيصمد هذا الفكر؟ وهل من مصلحتنا التاميش مع هذه االدعاءات 

ما دام الهدف مشرتكًا أال وهو القضاء عىل الفكر اإلرهايب التكفريي وإقناعهم 

أنه من األوىل محاربة السبب ال النتيجة؟

ال يجب أن ننكر بأن املسلمني نجحوا إىل حٍد ما يف رسم فارٍق بني اإلسالم كديٍن 

والتطرف كأيديولوجيا ويعتمدون يف هذا عىل جهل فئٍة كبريٍة من الناس مبحتوى النص القرآين وما تحتويه كتب الفقه 

والرتاث اإلسالمي من تحريٍض عىل الالدينني وامللحدين وأصحاب الديانات األخرى. املسلم يف الغرب مثاًل هو َحمٌل وديٌع 

ويدعي أن اإلسالم مصدر أخالقه بينام يف الواقع معظم املسلمني ينتهجون التقية ومتشبثون بعقيدة الوالء والرباء التي 

تجعلهم غري قادرين عىل إرساء صداقاٍت أو عالقاٍت إنسانيٍة مع غري املسلمني.

عندما تحدث عمليات طعٍن أو دهٍس أو تفجريٍ يسارع املسلمون إىل التربؤ من هذه األفعال ومنفذيها ويرددون عبارتهم 

األندلس  وسيعيدون  العامل  سيسود  إسالمهم  بأن  مؤمنون  الوقت  نفس  يف  ولكنهم  اإلسالم  ميثل  ال  هذا  بأن  الشهرية 

ويقيمون اآلذان يف روما، ويتساءل املرء ما هي الطريقة التي سوف ينتهجونها لتحقيق أمانيهم؟

نحن املقيمني يف الغرب تقع عىل عاتقنا مهمٌة كبريٌة ويتوجب علينا أن نقوم بها عىل أحسن وجٍه ليك نقطع الطريق عىل 

أولئك الذين يُظهرون عكس ما يضمرون ونكشف للعامل حقيقة اإلسالم ومحتوى نصوصه.

أذكر أنني منذ قرابة الثالث سنواٍت كنت متواجًدا يف محارضٍة ألقتها الكاتبة األفغانية املقيمة بإسبانيا »نادية غالم« 

لتقديم كتابها »أوىل نجوم الليل«، نادية نفسها عانت وال تزال من تشوٍه يف الوجه ناتٌج عن انفجار قنبلٍة يف منزلها يف 

العاصمة األفغانية كابول؛ كنت أتابع املحارضة بانتباٍه ولكنني مل أمتالك نفيس عندما بدأْت الكاتبة تتحدث عن سامحة 

اإلسالم وتعاليمه الجميلة بينام كان الجميع منتبهون وفرحون بهذا الخطاب الجميل، قاطعتها ودخلت معها يف نقاٍش 

انتهى باعرتافها بأنها غري متعمقٍة يف اإلسالم ودعتني إىل مناقشة شيٍخ متمكن.

نادية غالم أنكرت أن اإلسالم يحتوي عىل حد الردة وأنكرت بأن الله شّجع الرجال عىل رضب النساء يف القرآن وأنكرت 
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العديد من األمور التي يعلمها كل مسلٍم بسيط. توجه يل حينها العديد من الحارضين بالسؤال عن مصادري وإن كان ما 

قلته حًقا من مصادر إسالميٍة وواصلت نقايش معهم للتعريف برشور اإلسالم حتى بعد املحارضة وكيّل قناعٌة بأن فضح 

اإلسالم هو واجٌب أخالقيٌّ عىل كل من فهم هذا الدين ونبذه.

الصحوة الالدينية بدأت وانطلق قطارها وأتوقع أن تتم تعرية اإلسالم بالكامل يف قادم السنوات، فسوف لن يستطيع 

املسلمون مترير خطاٍب متلوٍن ال يف الداخل وال يف الخارج ألن أعدادنا يف ازدياٍد وجلّنا يتبنى قضيًة ولن نكون شهود زوٍر 

يف مواقف كهذه.

9- هل من حادثٍة أو موقٍف أو منعطٍف محدٍد كان السبب يف تخليك عن 

اإلسالم؟ وهل فكرت باللجوء ألي ديٍن ومعتقداٍت أخرى بُعيدها؟ 

  

مل أكن مقتنًعا أبًدا باإلسالم منذ زمٍن طويٍل وكلام متّعنت أساطريه وخرافاته 

زاد ابتعادي عنه وتساءلت: أين عقول هؤالء الناس الذين يؤمنون بشخٍص 

دابٍة مجنحٍة  السامء عىل ظهر  إىل  أياًما يف بطن حوٍت وآخر صعد  قىض 

وآخر كان يتحدث مع الحيوانات وآخر شق البحر بعصاه؟ وتوصلت إىل 

قناعٍة وهي أن الجهل أيًضا يدرّس ويعّمم ويصبح حقيقًة يف أذهان معتنقيه.

أال وهو  قاساًم مشرتكًا،  األديان  لكل  أن  أدياٍن أخرى ووجدت  بعدها يف  الصمت، بحثت  والتزمت  الدين  نبذت هذا 

الخرافة التي كنت أمقتها يف ديانتي السابقة. قررت أن أحتفظ بقناعايت لنفيس طيلة سنواٍت إىل أن كنت أتصفح اإلنرتنت 

ذات مساٍء ورأيت خربًا شّكل منعطًفا هاًما يف حيايت، كان خرب الُحكم باإلعدام عىل الصحفي املوريتاين محمد الشيخ ولد 

امخيطري بعد نرشه ملقالته الشهرية »الدين والتدين«.

قرأت املقالة ورأيت أنه كان يرسد رواياٍت إسالميًة من كُتب املسلمني ويستشهد مبصادر يربؤ معها ذمته ويبنّي بالدليل 

والربهان بأن محمًدا مارس املحاباة وسياسة الكيل مبكيالني بكل وضوح.

عامليٍة  حقوقيٍة  جمعياٍت  مع  تواصلت  ما.  وفعل يشٍء  للعلن  الظهور  قررت  باإلعدام  امخيطري  ولد  عىل  الحكم  بعد 

وأعلمتهم باملوضوع، وتواصلت مع صحف أجنبيٍة وكنت دائم الحديث عن هذا املوضوع يف حيايت اليومية ويف حسايب 

عىل الفايسبوك.
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بعدها بدأت أنشط يف مجموعاٍت الدينيٍة إىل أن تعرفت عىل جمعية املفكرين األحرار الالدينية التونسية وانظممت 

إليهم وبدأْت حينها مرحلًة جديدًة يف مسرية التنوير.

10- توّجه الفن مؤخرًا بشكٍل كثيٍف وخاصًة الدراما إىل مواجهة الفكر اإلرهايب املتطرف عرب إنتاج أعامٍل فنيٍة موجهًة 

لهذا الغرض، وقد دأبْت جميعها عىل تربئة الدين اإلسالمي بالطبع من كل النتائج التي وصلنا إليها يف بلداننا. وبعد 

البلبلة التي حدثت إثر تداول سورٍة مقلدٍة وساخرٍة من القرآن باسم كوفيد19 ومحاكمة نارشيها.

أواًل هل ميكننا حًقا التعويل عىل الفن واألدب والشعر ووسائل التواصل االجتامعي إلحداث أي تغيريٍ أو توعيٍة وتنوير؟ 

وثانيًا كيف ترى ردات الفعل عىل نرش وتداول السورة املذكورة؟ وهل كان ذلك متوقًعا؟

  

اإلرهاب  من  اإلسالم  وتربئة  أنفسهم  تربئة  إىل  ويسعون  مسلمون  جلهم  بلداننا  يف  الدراما  صّناع  بأن  ننىس  أاّل  يجب 

والتشدد لكنني متيقٌن بأن معرفتهم بالنصوص الدينية محدودٌة جًدا.

األعامل الفنية والدرامية يف بلداننا تسعى إىل إرساء إسالٍم فولكلوريٍّ جميٍل يتناقض مع ما جاء به محمد بن عبد الله 

من تعاليم تحّث عىل غزو الديار املجاورة وفرض اإلسالم بحد السيف، ويتناقض مع الرشيعة اإلسالمية التي تكرّس للجلد 

والبرت ورضب الرقاب، ويتناقض مع آيات القتال والعبودية والسبي. 

ولكن ال ننكر بأنها أعامٌل تحد من توجه البعض إىل طريق التشدد وتجعل 

العديد من املسلمني يجدون فيها ضالتهم مبا أنها تُظهر اإلسالم كدين حٍب 

ورحمٍة وتسامح.

دينهم  هجر  عىل  قادرين  املتدينني  كل  ليس  بأن  أيًضا  نعرتف  أن  يجب 

والعيش بدونه حتى وإن تأكد لهم بالكاشف بأنه يتناقض مع املنطق والعقل 

النسخة  تلك  يجدون ضالتهم يف  ما  وغالبًا  بديٍل  إىل  بحاجٍة  واألخالق، هم 

اللطيفة من اإلسالم السمح الذي قد يشاهدونه يف عمٍل فنيٍّ أو درامي.

أما بخصوص التعويل عىل الفن واألدب والشعر إلحداث تغيريٍ ونرش الوعي والتنوير فهو أمٌر جيٌد ولكن أعتقد بأنه فُرض 

علينا انتهاجه يف وسائل التواصل االجتامعي فقط ألنها تبقى صفحاٍت ومنصاٍت افرتاضيًة مام يجعلها يف مأمٍن من رشور 

املتشددين الذين ال يتوانون عن الدهس والطعن والتفجري وال يزال الطريق طوياًل بعض اليشء حتى نجد لنا منابر يف 

الفضائيات واإلذاعات والصحف.
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الجميع يذكر ذلك االعتداء الذي تعرضت له قناة نسمة التونسية بعد عرضها لفيلم »برسبوليس« الذي جّسد صورة 

اإلله، وسبّب االعتداء والتخريب حالة هلعٍ لدى الفضائيات األخرى التي شعرت بالخطر وبدأت حينها بتصنيف أموٍر 

عديدٍة من قبيل املحظورات.

الكوفيد فهي خبٌز يوميٌّ تعودنا  التي حصلت يف تونس بعد نرش صديقتنا آمنة الرشقي لسورة  البلبلة  أما بخصوص 

عليه من طرف الذباب اإللكرتوين الذي يتواجد يف صفحاتنا ومناشرينا، ولكن األمر امللفت حًقا لالنتباه هو تلك القضية 

التي أثارها النائب العام ضدها بتهٍم عدٍة بينها »املّس من املقدسات« وهي تهمٌة قروسطيٌة تجاوزها الزمن، ولكننا 

عىل تواصٍل دائٍم مع صديقتنا آمنة وقمنا بدعمها يف العاملني، الواقعي واالفرتايض وأعلمنا الصحافة العاملية والجمعيات 

الحقوقية باملوضوع وحّشدنا أنصارنا لتنظيم وقفٍة تضامنيٍة معها أمام املحكمة يوم الثامن والعرشين من شهر ماي 

)مايو أيار( وكانت وقفًة ناجحًة بكل املعايري وتم تغطيتها من طرف الصحافة املحلية والعاملية وأُجلت الجلسة ليوم 

الثاين من جويلية )يوليو متوز(.

11- ما هي أحّب الكتب إليك ومن هم كُتّابك املفضلون؟ وهل من كتٍب تنصح بقراءتها أو من كتاٍب قرأته فخرجت 

من عامله ليس كام دخلت؟

هي  يل  بالنسبة  األروع  ولكن  الكثري  يل  أضافت  التي  الكتب  من  العديد  قرأت 

مدافًعا رشًسا  بداياته  يف  كان  الذي  القصيمي  الله  عبد  السعودي  املفكر  كتابات 

عن اإلسالم وقد تخصص يف الرد عىل امللحدين قبل أن يغرّي موقفه ويصدم جميع 

متابعيه عندما ألحد وبدأ بنقد الدين.

العقل من رآك« كان أول ما قرأت للقصيمي واكتشفت عربه مفكرًا  كتاب »أيها 

ومتأماًل ال يخىش يف الفكر لومة الئٍم وبعدها قرأت مؤلفاته األخرى ومنها: »يكذبون 

يك يروا اإلله جمياًل« »العرب ظاهرٌة صوتية« »هذه هي األغالل«...

السعداوي  لنوال  اإلمام«  بقراءتها كرواية »سقوط  أيًضا  أنصح  أخرى  كتٌب  هناك 

و»وداًعا أيتها السامء« لحامد عبد الصمد، »حروب دولة الرسول« لسيد القمني.

أحب أدب أمريكا الالتينية أيًضا والتهمت العديد من كتب غابرييل غارسيا ماركيز 

وبابلو نريودا وإيزابيل الليندي.

54



نضال الغريسنضال الغريس

12- ما وجهة نظرك مبسألة االرتباط وتكوين أٍُس بني مؤمنني وملحدين؛ كأن يكون الزوج الدينيًا ومرتبطًا مبسلمٍة أو 

العكس. هل من أمٍل يف استمرارية مثل هكذا عالقاٍت وخاصًة يف حال وجود أطفاٍل يف بعض العائالت التي تخىل أحد 

الزوجني مؤخرًا عن الدين وواجه الرشيك/ة بذلك؟ 

مسألة االرتباط وتكوين أٍُس بني ملحدين ومؤمنني هي مسألٌة حساسٌة جًدا. اإلميان بالنسبة للمؤمن هو أمٌر مهٌم جًدا 

ويجعله يرى بأن رشيكه امللحد عىل ضالٍل ويقيض عمره وهو يدعي له بالهداية أو قد يحاول أن يدعوه إىل دينه أو 

قد ميارس عليه مقايضًة عاطفيًة قد تنتهي باالنفصال. نفس األمر قد ميارسه امللحد عىل رشيكه املؤمن وقد يحاول أن 

يخرجه من دينه حتى يحس بأن لديه رشيًكا يتقاسم معه الحياة والفكر أيًضا.

األمر ال يختلف كثريًا يف الحاالت التي يتخىل فيها الرشيك عن دينه ويرّصح باألمر لرشيكه، غالبًا ما تبدأ املشاكل حينها 

وينتهي األمر باالنفصال.

أنا شخصيًا انفصلت مؤخرًا عن زوجتي املسلمة بعد رحلة زواٍج دامت عرش سنواٍت ولعب هذا األمر دوًرا مهاًم يف توتر 

تقارٍب فكريٍّ يدعم لهام أسس  بأن يبحث الرشيكان عن  الشخصية أنصح  العالقة واستحالتها. ومن منطلق تجربتي 

العالقة الزوجية.

13- حبذا لو تُعرفنا أكرث عىل جمعية إنارة الالدينية 

العمل،  وآلية  تأسيسها  بدايات  التونسية، فكرتها، 

الخطط  وما  واجهتموها؟  معّوقاٍت  من  وهل 

املستقبلية لكم؟

جمعيٌة  هي  التونسية  الالدينية  إنارة  جمعية 

الحايل،  الوقت  يف  للعموم  مفتوحٍة  وغري  مغلقٌة 

تتكون من كفاءاٍت يف مجاالتهم، نصفهم مقيمون 

بدوٍل غربيٍة والنصف اآلخر يف تونس. نحن نتبنى 

امليثاق العاملي لحقوق اإلنسان ونطالب بتفعيله 

الوجود  يف  الالدينني  حق  عن  وندافع  تونس  يف 

والتعبري عن توجهاتهم.
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نحن ننتهج بروتوكواًل مشدًدا عند اختيار أعضاء جدٍد ومنكنهم من فرتة تكويٍن قبل الحصول الفعيل عىل صفة عضو، 

خالل هذه الفرتة يطّلعون عىل تاريخ األديان واملعتقدات ونزّودهم مبحتًوى علميٍّ حول النظريات املختلفة التي تفرس 

العديد من األمور كنشأة الكون والخلية األوىل وتطور األجناس. 

العلمية  ذاتيٍة وشهاداته  بسريٍة  مّدنا  عليه  إىل جمعيتنا  االنضامم  يرغب يف  كل عضٍو 

وسجٍل خاٍل من السوابق العدلية. نحن نسعى عرب كل هذا إىل أن نكون نخبة النخبة 

ونحافظ عىل مستًوى عاٍل مييزنا.

نحن متواجدون يف االجتامعات العاملية للملحدين والالدينني ونتبادل معهم الخربات 

والتجارب ونقوم بإرساء عالقات تعاوٍن بني الالدينني يف كل بلدان العامل.

إيصال صوتنا  التواصل االجتامعي ونحاول  لدينا صفحاٌت الدينيٌة نشيطٌة عىل مواقع 

عربها والخوض يف كل ما يصّنف باملحظور يف مجتمعاتنا.

وتقدميها كمقرتحاٍت  الساعة  علميٍة حول مشاكل  بدراساٍت  القيام  أيًضا  أنشطتنا  من 

ملجلس النواب أو نرشها عىل صفحاتنا ليك يراها من يهمه األمر ولدينا برامج مستقبليٌة 

أيًضا تتضمن تنظيم ندواٍت فكريٍة بضيوٍف محليني وعامليني.

14- ما هو رأيك بانخراط بعض اللالدينيني بالعمل السيايس ضمن أحزاٍب وتشكيالت. 

الكفاح عىل املستوى االجتامعي  أثٍر إيجايبٍّ مستقباًل أم يكفي  هل ذلك رضورٌي وذا 

والقانوين والنفيس وليبقى الالدينيون مبنأًى عن دهاليز السياسة؟ إىل أي الرأيني متيل؟

أنا لست من هواة السياسة وال أرى نفيس فيها ولكنني أقّدر العمل الذي يقوم به بعض 

الالدينني الذين ينخرطون يف العمل السيايس ويحاولون التغيري من موقعهم.

أرى نفيس قادًرا وبقوٍة عىل مامرسة العمل الجمعيايت وإحداث تغيريٍ جذريٍّ يف املجتمع، ولكن السياسة مل تكن يوًما 

من اهتاممايت.
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نضال الغريسنضال الغريس

15- ما رأيك مبجلة امللحدين العرب كمرشوٍع تنويريٍّ وما مدى نجاعة هكذا فكرة؟ ومتى تعرفت إليها للمرة األوىل؟

أتابع املجلة منذ بداياتها وقرأت معظم  أنا  العرب تُعد مكسبًا هاًما يجب أن نحافظ عليه ونطوره.  مجلة امللحدين 

أعدادها وأنا معجٌب مبواضيعها وبطريقة انتقائها للمحتوى حتى أنني ال أزال أستحرض نصوًصا ومقاالٍت قرأتها فيها منذ 

زمٍن طويل.

ال يخفى عىل أحٍد أن فريق املجلة متكوٌن من متطوعني أكفاء يقومون بعمٍل مذهٍل ويتفوقون يف حرفيتهم عىل العديد 

من الحرفيني يف مجالٍت عامليٍة أخرى.

حبي لهذه املجلة يجعلني أطبع أعدادها يف نسٍخ ورقيٍة ليك أقرأ وأتصفح وتكون متعتي يف ذلك مضاعفة.

أوجه شكري وتقديري إىل كل العاملني يف مجلة امللحدين العرب وأقول لهم بأننا نثمن مجهودهم وبأن عدد متابعيهم 

أكرث بكثريٍ مام يتوقعون.

16- هل من رسالٍة تود أن تتوجه بها إىل القراء من مؤمنني أو الدينيني؟

أود أن أخرب القراء املؤمنني بأننا لسنا أعداء لهم بل هم إخوتنا يف اإلنسانية وأذكّرهم بأن نقدنا لفكرٍة ما سواٌء كانت 

دينيًة أو أيديولوجيًة ال ميس من شخصهم بتاتًا، فهم منفصلون متاًما عن الفكرة، هم أشخاٌص قد يتبنون فكرًة أو ال 

ولكنهم إخوتنا يف اإلنسانية وال نتمنى لهم الرش أبًدا.

أما متابعونا الالدينيون وامللحدون فأذكّرهم بأن نبذنا لفكرٍة ما يجب أاّل يجعلنا نكره معتنقيها وعلينا أن ننتبه دامئًا وال 

ننجرف وراء التعصب األعمى الذي يفقدنا إنسانيتنا.

شكرا لك لقبول دعوة مجلتنا وإغنائها بتجربتك الشخصية املميزة.

Alia’a Damascéne  إعداد               
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مروان عبد الرزاق

صفحة ثابتة 
نقدم فيها قراءة 

ألحد الكتب 
القيمة

جوزيه ساراماغو  

قابيل
والحديث مع الله 

عنوان الرواية مستمٌد من بداية البرشية، مع 

الربتغايل  للروايئ  الله،  أبناء  آدم وحواء، وهم 

صالح،  عيل  وترجمة  ساراماغو«،  »جوزيه 

التاريخية  التطورات  عن  فيها  يكشف  والتي 

املقدس  الكتاب  يف  وردت  كام  للبرشية 

بعض  للرواية  نضيف  أن  ورأيي  »التوراة«. 

املسيحية  النظرة  حول  املخترصة  املقتطفات 

واإلسالمية للموضوعات التي عالجتها الرواية، 

حتى نتمكن من الرؤية بشكٍل أشمل.
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قابيل: والحديث مع الله

خوسيه ساراماجو

1- آدم وحواء يف الجنة ينعامن بوفرة الطعام والرشاب. وقد خلقهام الله من »الغبار والرماد«، بحسب الكتاب املقدس 

اليهودي، وعند املسيحيني تم خلق حواء من ضلع آدم. وعلّمهم الكالم بأن غرز الله لسانه يف حلق آدم ليقول »أنا آدم 

أول مواليدك«، ويف حلق حواء لتقول »أنا حواء السيدة األوىل«... إال أن حواء رأت يف املنام »أفعى دفعتها لتأكل من 

الشجرة«، ارتكاب »الخطيئة األصلية« للبرشية. فحرض الله وهو يلبس تاًجا ثالثيًا عىل رأسه، ويستخدم برباعٍة الصولجان، 

الغبار  إىل  الحقول، »وستعودان  تتأملني، وستأكالن أعشاب  يا حواء ستلدين وأنت  الجنة«، وأنِت  ويقّرر: »أُخرجا من 

والرماد«، وغطّاهام بجلٍد سميٍك من الحيوانات ألنهام كانا عاريني. حيث اكتشفا أنهام عاريني، بعد الخطيئة.

ويف القرآن الكريم، خلق الله الساموات واألرض واملاء، وخلق املالئكة من »النور«، والجن من »النار«

الصلصال  ثم مرحلة  املسنون،  الحأم  الذي مر مبرحلة  الطني،  آدم. وخلقه من  أي   ،ٍ» َعَجل  ِمْن  اإلنَْساُن  ُخلَِق   « ثم   .

كالفخار، إىل أن تم نفخ الروح فيه، وخلق حواء- واسمها من حور العني يف الجنة، أو ألنها ُخلقت من جسٍم حي- من 

الطني أو من ضلع آدم. وهذا يتفق مع املسيحية أيًضا. وعلّمهم جميع األسامء لإلنسان والحيوان، وأمر املالئكة بالسجود 

آلدم، ألنه »خليفة الله يف األرض«. 
فسجد الجميع، عدا الشيطان، أو اإلبليس »الذي رفض السجود 

أَتَْجَعُل  الطني »قَالُوا  النار، وآدم من  أنه ُخلق من  باعتبار  آلدم، 

ُس  َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح ِبَحْمِدَك َونَُقدِّ ِفيَها َمن يُْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك الدِّ

الله من  تَْعلَُموَن«، وطرده  اَل  َما  أَْعلَُم  »إِينِّ  الله  رد  » وكان  لََك 

لحواء  قال  »األفعى«،  اإلبليس  ونفسه  الشيطان،  أن  إال  الجنة. 

واملخصصة  الجنة،  منتصف  يف  املنتصبة  الشجرة  من  تأكل  أن 

رأي  وهذا  املالئكة،  أو  الخالدين،  من  يصِبحوا  حتى  نفسه،  لله 

املسيحية أيًضا.

ورّدت حواء عىل اإلله »أنت ال تريدنا أن نأكل من الثمرة ألننا 

سنفتح أعيننا ونعرف الخري والرش كام تعرفه أنت« وهنا يقّدم 

قابيل تصوره األويل بأن »الله مل يفرس ذلك بصورٍة مقنعة، ألن 

العقول بدائيٌة جاهلة، وقد اكتشف االثنان عريهام، فكيف ميكن 

أن نرى أبناءنا إذا استمر عمى األب واألم، وكان ميكن أن يضع 

الشجرة يف مكاٍن آخر بحيث ال يستطيعون الوصول إليها«، لكن 

الله أراد ذلك.
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قابيل: والحديث مع الله

خوسيه ساراماجو

2- وعندما نزلوا إىل خارج الجنة، يف الصحراء القاحلة ال يعرفون ماذا يأكلون، حيث بدأوا بأكل األعشاب ومثارها. 

لكن حواء وآدم عادوا إىل حارس الجنة »أزائيل« يطلبون الطعام، فزودهم بالخضار والفواكه، وأخربهم أنهم يجب إشعال 

النار يك يجدوا التجار العابرين وينضمون إليهم. وهنا سألت حواء: »وهل يوجد برٌش مثلنا«، أجاب الحارس: نعم.

 وعلّمهم كيف يشعلون النار »برأس السيف املتوهج حني يالمس القش تشتعل النار« وإلطفائها بنفس الطريقة. وانضموا 

للقوافل ألنهم »أبناء الله«. وبواسطة املجرفة واملناجل أصبح قابيل مزارًعا، وهابيل أصبح مربيًا للموايش والخرفان. وبعد 

أشهٍر أرادا أن يقّدما قربانًا لإلله. لكن نباتات قابيل الذابلة مل يرتفع دخانها سوى أقداٍم قليلٍة وعادت، يعني أن الله 

رفضها. والدخان الذي انبعث من اللحم الذي قّدمه هابيل ارتفع نحو السامء، وتالىش يف الفضاء الالمتناهي، وكان الله 

مرسوًرا بذلك. وأعادوا التجربة مرًة أخرى فكانت النتيجة نفسها. فقرر قابيل قتل هابيل يف املزرعة بفك حامر، وتركه 

للوحوش، حيث كان الذباب أمام عيني هابيل وفمه. 

وهنا حرض الله شخصيًا بتاجه الثاليث وصولجانه حتى يحاكم القاتل، الذي قال لقابيل »أنت قتلت هابيل« الشخص 

الطيب الذي يحب اإلله والبرش؟ فرد قابيل، »أنت هو الشخص الذي قتله، ويجب قتلك أنت، ألنك كنت قادًرا عىل 

منعي من قتل هابيل، لو أخفيت عظم الفك الذي قتلت به«، »وهل سأعاقب عىل جرميتي«، ورد الله »هذا تدنيٌس 

للمقدسات، والثأر من اآللهة غري مفيٍد ألن اآللهة ال متوت«، »وملس الله جبني قابيل حيث ظهرت بقعًة سوداء، وهي 

عالمة إدانتك، وستكون هامئًا ومرشًدا عىل وجه األرض، وستكون خاضًعا لحاميتي واستهجاين، ولن يكون أحٌد قادًرا عىل 

قتلك«.

وتتفق املسيحية مع الطابع العام ملقتل هابيل باعتباره املحب لله، وألن »صوت دمه رصخ لله من األرض« والقاتل وهو 

قايني، أو قابيل الذي أخفى الجثة، وهو املجرم الذي يتم إخراجه من عباءة الله وترشده مع زوجاته يف ديار الكفر، مع 

مراعاة عدم قتله. ويبدو أن املسيحية مثل اإلسالم تعترب أن الذرية البرشية هي من عند آدم وحواء. 

ويف اإلسالم إضافٌة حول الخالف بني قابيل وهابيل حول الزواج. حيث من املفرتض أن يتزوج كل ذكٍر من األنثى املولودة 

يف الحمل الثاين، وكانت زوجة هابيل أجمل، والخالف أدى بهام إىل القربان لله، وخرس قابيل، وقتل هابيل، وتعلم من 

الغراب الذي دفن غرابًا آخر ميت، كيف يدفن أخاه. 

أما الحوار بني الله وقابيل فتلك هي قضية الروايئ الذي استمد معلوماته من التوراة.
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3- ونتيجًة للقرار اإللهي، ترك قابيل ديار أهله متوجًها نحو الشمس، وقطع الصحاري والرباري واملَزارع، وهو عىل حامر، 

إىل أن وجد شيًخا ومعه خروفان، وسأله عن البقعة يف جبينه، فقال له »إنها وحمة«، لكن الشيخ عرف أنها عقوبٌة من 

الله. وأشار له بالطريق إىل »بالد التائهني«، وهي بالد املرشدين والهامئني. وملا وصل إىل املدينة، وجد نفسه متعبًا وجائًعا، 

ووجد املرشف عىل البناء، وأطعمه، وقال له قابيل »أنا مزارع«، لكن املرشف مل يجد له مهنة املزارع، ودفعه ليعمل يف 

»غرفة الدوس«، وهي الغرفة التي يدوسون فيها املواد املخصصة للبناء، وصاحبة املدينة هي »ليليث« وزوجها اسمه 

»نوح«، وهي ساحرٌة ورشيرة، وبوسعها أن تدفع أي رجٍل إىل الجنون بأسحارها. 

وظل كذلك إىل أن كشفته ليليث، وأرسلت له خادًما يك يجلبه إىل القرص، وأودعته إىل جاريتني يك يغساله باملاء الدافئ، 

ويزيال عنه أوساخ الدوس. وخالل غسيله وقف عضوه، ومبالمسته من قبل الجاريتني، قذف يف وجهيهام وفميهام، فكان 

اليوم جمياًل بالنسبة لقابيل الذي مل تكن له عالقٌة بالنساء من قبل، وبالنسبة للجاريتني أيًضا. وقامت ليليث بتوظيفه 

كحارٍس لها يف بوابة غرفتها عىل أال يُسمح ألحٍد بالدخول إليها حتى لو كان زوجها، وودعته وهي تالمس ثدييها، وبطنها، 

وفخذيها أمامه، يك تفتح ساقيها ويسهل اخرتاقها. 

وظل كذلك ألياٍم حتى استدعته إىل غرفتها، متجاوزًا أسحارها وشعوذتها املنسوبة إليها، وظال ميارسان الجنس ويطلقان 

رصخاتهام كأنهام أصيبا بالجنون، وكانا عاشقني يلتهامن بعضهام بصورٍة المتناهيٍة للوصول إىل اللذة الجنسية لعرشات 

املرات يف اليوم الواحد. وبعد أسابيع من النشوة واملداعبة والجنس، شحب لون قابيل، وأصابه الهزال والصفرة، فقررت 

ليليث أن عليه أن يذهب مبشواٍر لريى الشمس، وأن يأكل جيًّدا. 

ويف إحدى املرات، وبتخطيٍط من زوجها الذي قرر أن يقتله. أرسل له العديد من العبيد ليقتلوه، وهو يف مشواره اليومي، 

لكنهم فشلوا يف ذلك، ألن الله يحميه من القتل، وتحول السيف يف يد العبد إىل حية »كوبرا«، بثت الرعب يف قلب 

العبد، وهرب ومرافقوه من أمام قابيل. لكن ليليث أرصت عىل زوجها بإعدامهم. وبعد أسابيع اكتشف هابيل أن ليليث 

أصبحت حاماًل، والولد القادم سيتم تسميته باسم نوح، لذلك قرر الرحيل من املدينة، بعد أن أقنع ليليث بأن تُقّدم له 

حامًرا جيًدا، ومألت خرجيه بالطعام والرشاب.

وأسطورة »ليليث«، من السومريني يف »2000 ق م«، وكانت تعيش يف جذع شجرة الصفصاف التي اقتلعها جلجامش، 

فهربت يف الرباري، وكانت عالقتها مع الثعبان كبريًة، أو الثعبان األكرب، وهو رمٌز للخلود األنثوي مثلته عشتار وغريها. 

وكانت تغوي الرجال يف الطريق وتقودهم إىل معبد اآللهة حيث تقام هناك االحتفاالت املقدسة للخصوبة، وسميت 

كذلك بـ »البغي املقدسة«.
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ويف امليثولوجيا اليهودية كانت »ليليث« وتعني »الليل« من اللغة األكادية، أي ليل الرجال. وكانت زوجة آدم قبل حواء، 

لكنها مل تقبل بسيطرة آدم عليها، فهربت منه وأصبحت عشيقة الشيطان تلد منه كل يوم مائة طفل. وحني أمر الله 

بعودتها ومل تعْد هددها بأن يقتل أطفالها املائة كل يوم، فانتقمْت بذلك بأن تقتل األطفال. وتُعرف باسم »الشيطان 

الشيطاين« التي تشارك الرجال يف خنق األطفال حديثي الوالدة. وهي التي أغوت حواء لألكل من شجرة املعرفة، ويعتقد 

املنوي منهم وتنجب  السائل  النامئني يك تستهلك  للرجال  الليلية  االنبعاثات  ليليث كانت مسؤولًة عن  أن  »املدراش« 

األطفال الشياطني.

 ويف املسيحية تكراٌر ألسطورة ليليث التوراتية. ويف اإلسالم رفٌض لهذه األسطورة، إال أنه ميكن القول بأن ليليث هي زوجة 

اإلبليس الذي رفض السجود آلدم يف الجنة. وهي التي جعلت حواء كأفًعى تأكل من شجرة املعرفة يف الجنة.

وتُعترب ليليث املتمردة رمزًا تاريخيًا ملساواة املرأة مع الرجل وحقها يف الحرية واللذة والسعادة، وهي جميلٌة وشهوانيٌة 

متتلك القدرة عىل التفوق، وظهرت يف العديد من الدراسات األدبية األوروبية، كامرأٍة جميلٍة وشهوانية، أو تلعب دور 

الجنية واملوت... إلخ

4- ويف سفره املتواصل من بيت »ليليث«، وخرجيه املمتلئني 

بالطعام والرشاب، وصل إىل جزائر »سدوم وعمورة«، والتقى 

الله  أمر  ينّفذ  إبراهيم  كان  وكيف  ساره.  وزوجته  إبراهيم 

تحته  الحطب  ووضع  وثّقه  إسحاق، حيث  بابنه  يضحي  بأن 

إلشعاله. إال أن قابيل كان بجانبه ومنعه من ذلك، بحجة أن 

الله يقبل بالَحَمل بدياًل عن االبن، وكان املالك املرسل من الله 

تأخر قلياًل، لعطٍل يف جناحه. وقال قابيل »أنا املالك الذي أنقذ 

الطفل، لتأخر املالك«. 

والله،  الكهنة  مع  للتفاهم  عاٍل  برٍج  بناء  البرش  قرر  وعندما 

لكن الله رفض ذلك، »واستبد به الغضب«، وعمل عىل تدمريه، 

وكان برج بابل املشهور يف كل الديانات. وقال قابيل »إن تاريخ 

الجنس البرشي هو تاريخ سوء تفاهمنا مع الله، ألنه مل يفهمنا، 

ونحن مل نفهمه«.
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والتقى قابيل مع الله شخصيًا، وبرفقته اثنني من املالئكة يتفقدون »سدوم وعمورة« نتيجة الظلم الواقع عليهم. فاحتج 

إبراهيم بقتل الله للبرش وميكن أن يكون فيهم خمسون بريئًا. فرد الله »لو كان هناك عرشة أبرياء فلن أدمر املدينة«. 

وذهب قابيل وإبراهيم إىل »لوط«، ابن أخ إبراهيم، وأخربوه بتحذير الله، وأخذ إبراهيم زوجته وأوالده خارج املدينة، 

وكذلك لوط. إال أن الله مل ينتظر حتى »أمطر سدوم وعمورة بالكربيت ومحا املدينتني، وسّواهام باألرض«، وبقيت زوجة 

لوٍط يف املدينة حيث عصت األوامر، فتحولت إىل عموٍد من امللح. ولذلك قال إبراهيم لقابيل »إلهك ليس مثل إلههم«، 

إله الكنعانيني، و«كان يوجد بني القتىل، أطفاٌل أبرياء، آه، يا إلهي«.

الثالث  الديانات  وتُسّمى  فيهم محمد.  األنبياء جميعهم مبن  أبو  واإلسالم. وهو  التوراة  عند  عديدٌة  إبراهيم  وقصص 

اليهودية واملسيحية واإلسالم بالديانات اإلبراهيمية. وكان نبيًا، ويدعو إىل عبادة الله، مع أنه سجد »لشعب األرض« 

وهذا مخالٌف للتعاليم الربانية. واإلسالم وصف إبراهيم وأوالده وزوجاته بالصورة الحسنة. 

فهو مل يكن يهوديًا وال مسيحيًا، بل كان حنيًفا مسلاًم، وكان وصفه، بالتأوه والحلم واإلنابة وهو الخليل، وباين الكعبة، 

وهو مع الصالحني يوم القيامة. 

ويف اإلسالم قتل الله مجموعاٍت كبريًة من السكان ألنهم مل يعبدوا الله. 

مثل قوم »مثود«، حيث أرسل الله جربيل وصاح صيحًة قطعت قلوبهم وتركتهم جثثًا هامدًة يف بيوتهم، وقوم »لوط« 

الذين مارسوا الفاحشة الجنسية، فخسف الله بهم األرض وأمطرت عليهم الحجارة، مبن فيهم زوجة لوط. 

وقوم »عاد« وهم من العرب العاربة، فأرسل لهم الله ريًحا، قطعت أجسادهم، وأحرقت بيوتهم ومحاصيلهم. وقوم 

»مدين« الذين يسكنون النقب يف فلسطني، ويعبدون شجرة »االيك«، وبصيحٍة من الله أصبحوا جثثًا هامدًة. وحرق 

أمالك قارون، ألنه كان متكربًا وكارًها للبرش، وغرّق فرعون يف البحر عندما كان يالحق مع جيشه موىس. 

وهنا نجد أن قتل أهايل سدوم وعمورة، مع أطفالهم األبرياء ليست مبفردها، إمنا كان القتل لكل من يعبد غري الله، أو 

يعبد إلًها آخر.

5- ويف الرباري والصحاري يسري قابيل، والشمس تحرق جبينه امللطخ بالبقعة السوداء، إىل أن وصل إىل صحراء سيناء، 

والناس متجمهرًة تسأل عن إله موىس الذي صعد إىل الجبل منذ أربعني ليلًة ومل يتلقوا منه أي خرب. فاجتمع البرش مع 

أخيه هارون وصنعوا العجل الذهبي كأنه اإلله. 
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وحني هبط موىس كرس العجل الذهبي وجاءه األمر من الله بأن » اقتل أخاك وصديقك وجارك، وعليك أن تنتقم ألهل 

إسائيل من أهل مدين«، وجمع أصحابه وقتل ثالثة آالف رجل، ثم توجه إىل أهل مدين وقتل اآلالف واغتنم اآلالف 

من األغنام واملاعز والنساء. وفكر قابيل »بأن فكرة الله عن القتل والحرب فكرٌة جيدة، فهي تجلب اآلالف من الغنائم 

والنساء«.

وكان الله يقاتل ألجل اإلسائيليني ضد العموريني، حيث السامء خلت من الغيوم، وأدخلت الرعب يف قلوب العموريني، 

من أجل أرض امليعاد، وستكون كنعان وهي الثمرة الناضجة بني يديك.

والحامر هو الذي يقوده أينام يريد، إىل أن وصل إىل بالد التائهني، إىل »ليليث«، حيث أنجبت ولًدا اسمه »إينوك«، وتم 

رت برجالها ونسائها وأطفالها وغنمها وماعزها، بواسطة صافراٍت انبعثت  تسمية املدينة باسمه أيًضا. وكانت أريحا قد ُدمِّ

من أبواٍق مصنوعٍة من قرون الكباش. وقال قابيل إىل ليليث »إن ربنا خالق الساموات واألرض هو معتوٌه متاًما، ألنه 

يقتل، وهو مسؤوٌل عن موت آالف البرش، من رجاٍل وأطفال«، ورّدت ليليث عليه بأن »الله ال ميكن أن يكون رشيرًا، ولو 

كان كذلك ملا أصبح إلًها، والرش يقوم به الشيطان«. 

إىل أن وصل »بالد االوز«، حيث التقى املالكني اللذين التقاهام يف سدوم، والقامئني عىل أاّل ينّفذ اإلبليس ما تم االتفاق 

عليه مع الله. وأخذوه إىل رجٍل يدعى »جوب«، وهو مثال اإلميان والتقوى وقويم األخالق. لكن تم قتل األبناء والرثوات 

والخدم واألطفال، بريٍح هوجاء. وسقطت ناٌر من السامء وأحرقت كل يشء، وأمره الله أن يرضب جوب فكساه بالبثور 

من رأسه حتى أخمص قدميه، وأصبح يكشط الصديد املنبعث من ساقيه بكرسٍة من إناء الفخار. 

وظل صابرًا ومؤمًنا، ويف رده عىل زوجته التي تريد أن تلعن الله »إذا كنا ننال الخري من الله، فلامذا ال ننال الرش أيًضا«، 

والله مل يفعل شيئًا إلبليس الذي صنع ذلك. وقال قابيل »إنه اتفاق املغامرين بني الله والشيطان، وهذا ال يبدو عاداًل 

من طرف الله«، و«الرب يجب أن يكون واضًحا وشفافًا، كلوحٍ من الزجاج، إنه باختصاٍر ال يحبنا«، »وهو مل يهبني الحياة، 

بل إن أمي وأيب هام اللذان وهباين الحياة ومل يتدخل الله يف ذلك«.

ويف اإلسالم كان أيوب يعيش يف »حوران«، وكان صاحب أمواٍل وأرزاق، إىل أن ابتاله الله بالجذام واألورام يف كل جسمه، 

عدا قلبه ولسانه، فانفض عنه الناس وكانت زوجته تعمل لدى الغري ملعيشته، حتى باعت ضفائرها مقابل الطعام، وبقي 

كذلك مثانية عرش عاًما، حتى استجاب له الرب، وفجر ينبوًعا من املاء اغتسل فيه أيوب وذهبت كل األمراض. وسفر 

أيوب عند املسيحية مشابٌه ملا ورد يف القرآن الكريم.
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6- ووصل قابيل إىل املياه الزرقاء والسامء الزرقاء. وهناك وجد نوًحا وزوجاته وأوالده، مع العديد من املالئكة الذين 

يصنعون زورقًا من »الغوفر«. والتقى قابيل مع الله شخصيًا مع مالئكته حيث قال الله » األرض عاث فيها الفساد، وإنني 

ال أجد فيها سوى الفساد، وسأدمر األرض وسكانها بفيضاٍن من املياه، وكل يشٍء سيموت، ومن كل نوع حيواٍن بالجنسني 

سيوضع يف السفينة، عدا نوٍح وزوجاته وهو الشخص العادل والصادق الوحيد يف أرضه، الذي سيصّحح أخطاء املايض 

ويسوق الظلم بعيًدا عن األرض«. وأكملت املالئكة »بأننا ال نعتقد أن الجنس البرشي يستحق الحياة، مبن فيهم األطفال 

الذين تعلموا الفساد من آبائهم«. 

وحني حمل املالئكة السفينة إىل البحر، هطلت األمطار من السامء بهديٍر يصم اآلذان، وغرق أهل األرض. وقابيل الذي 

عارش زوجات أبناء نوح، وقد ماتت أزواج نوح، ونوٌح قذف بنفسه يف املاء ومات غرقًا. ويف حواٍر بني الله وقابيل الذي 

رفض القتل، ورفض أن نوًحا بقادٍر عىل رفع الظلم والفساد. لذلك قال الله لقابيل »أنت القاتل، كيف تجرؤ عىل تحطيم 

خطتي، أنت قتلت هابيل، أنت القاتل الحقري الخسيس الرشير«، و »ستموت ميتًة طبيعيًة يف األرض الخالية من البرش، 

والطيور التي تعيش عىل الجيف هي التي ستلتهم لحمك«. 

ورد قابيل »لست حقريًا مثلك، أنت قاتل األطفال يف سدوم وغريها، وبإمكانك أن تقتلني، والطيور الجارحة التهمت 

روحي منذ زمٍن بعيد«، ومازال الحوار مستمرًا، وبذلك تنتهي رواية قابيل لساراماغوا، الحائز عىل نوبل لآلداب.

والصيغة األقدم عن الطوفان كانت يف العرص البابيل القديم »2000 ق م«، 

كقصٍة  التوراة  الذي صورته  القديم،  الطوفان  نسخٍة حول  أكرث من  وهناك 

وردت يف  كام  تصويرها  يتم  للبرشية، حيث  منقًذا  نوًحا  دينية، وخصصت 

التوراة واملسيحية والقرآن. 

ويف التوراة يبقى نوح، و »يندم الرب لفعلته، ووعد أنه لن يدمر البرشية مرًة 

ثانيًة«. ويف القرآن عندما يعجز نوٌح عن هداية قومه، يغرقهم الله يف بحوٍر 

من املاء، وتكون نجاة نوٍح وبعٍض ممن وضعهم يف السفينة.
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من نحن؟ 
نحن مجموعه من مسلمني سابقني ومسلمني بدرجات متفاوته من التدين. 

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

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

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

مسلمش |

www.muslimish.com

7- من حيث النتيجة، إنها روايٌة ذات سٍد بسيٍط ولغٍة عاديٍة مفهومٍة من قبل الجميع، ترشح وجهة نظر البرش، أي 

قابيل، تجاه أفعال الله ببني البرش، سواٌء بخلقهم داخل الجنة وإخراجهم من هناك، وجعل اإلبليس يرتصد أفعالهم، 

ويوّجههم تجاه الرش والقتل املجاين للبرشية وآخرهم الطوفان. فالحديث بني الله والبرش يحث عىل املتعة، ومقاومة 

الله يف أفعاله تدفع البرش يف التفكري والتعقل. 

وإذا كانت التوراة تبحث يف لقاء البرش مع الله، فلامذا اإلسالم غري قادٍر عىل ذلك. وكم متنيت أن تكون الرواية إسالميًة. 

أين الروائيون العرب الذين يستنطقون التاريخ الديني كام تم تصويره مثل ساراماغوا، ونحن نجد أن أغلب القصص 

التوراتية هي قصٌص يف اإلسالم، أم أن الشعور بالخوف من القتل كام حدث مع »سلامن رشدي«، هو الذي مينعهم عن 

ذلك؟ وهل يتم اإلصالح الديني بدون ضحايا، كالضحايا يف أوروبا عندما تحدثوا عن االكتشافات العلمية والدينية؟ 

أو كسقراط الذي تناول السم بكل شجاعة، دفاًعا عن أفكاره؟ فحديث البرش مع الله ورشاكته املعلنة مع الشيطان 

ممتعة، ويكشف الزيف للبرشية التي مازالت تتقاتل من أجل الحسني وعثامن. والدم الداخيل مازال ينزف كينبوٍع دائٍم 

يف رصاعاٍت دينيٍة طائفيٍة بغيضة.
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مجلس المسلمین 
 السابقین فی بریطانیا 

Council of Ex-Muslims of Britain
www.ex-muslim.org.uk

نحن مسلمون نبذنا ديننا 

برتكنا اإلسالم نكرس محرّماته، لكننا يف ذات الوقت نعمل عىل تدعيم العقالنية والحقوق والقيم العاملية 

والعلننية. ويف نشاطنا نطالب اا ييل: 

بالحقوق العاملية والتساوي يف املواطنة ب  الجميع. 

بالحرية يف نقد الدين. 

بالحرية الدينية واإللحاد. 

فصل الدين عن الدولة والنظام ، القانو  والتعليمي 

حظر املنرسات والعادات والقواعد الدينية التي تنتهك حقوق الناس وتضيق عىل حّرياتهم. 

إزالة كل العادات الدينية التي تضطهد املرأة وتنتقص من حقوقها واستقاللها، وحظر فصل الجنس . إزالة كل العادات الدينية التي تضطهد املرأة وتنتقص من حقوقها واستقاللها، وحظر فصل الجنس . 

حظر التدخل من قبل أية سلطة عائلية أو رسمية يف الحياة الشخصية والعاطفية والجنسية للناس. 

حنية األطفال من التالعب بهم واإلساءة إليهم من قبل الدين واملؤسسات الدينية. 

حظر الدعم الرسمي للدين سواء املادي أو املعنوي. 

حظر جميع أنواع التخويف والتهديد الديني. 
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Dana Amhed

هاي اول اية لفتت انتباهي للشك !!

كنت يف االعدادية باملدرسة وقامت 

طالبة وسألت معلمة الدين ان تفرس 

لنا هذه االية املتناقضة ومن هنا بدأت 

سلسلة التساؤالت التي ال تنتهي

Antonov Hoshi

ال واثق من نفسه هو خالق األنس 

و الجن!!!

Sam Eva

وعىل قولة فريوز. اسامينا شو تعبوا 

اهالينا تا القوها

Norma Bassily

ماذا تنتظر من شخص يديه االثنني 

ميني ومخه مرتكب شامل؟

Leen Sabbagh

تبارك الله أحسن املعلمني

69



مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر

 The Arab Atheists Magazine is a digital publication
 produced by volunteers and committed to promoting
the thought and writings of atheists of various persua-

 sions with complete freedom. The Magazine does not adopt
or endorse any form of political ideology or affiliation

Contributors bear the full responsibility of the content, illustra-
 tions and topics they provide insofar as it covers copyright and

issues of intellectual property

 Express permission for to publish in the Magazine is provided
 by contributors, whether they are members of the Arab Atheists
Magazine Group of other atheists and non-religious contributors

 The Magazine does not publish material that is unethical or that
incites racism or bigotry

 The Editorial Board reserves the right to republish content
 originally published on the Magazine’s Facebook group, as

 publishing there implicitly contains consent for republication
in the Magazine

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

البريد اإللكتروني
el7ad.organisation@gmail.com

magazine@arabatheistbroadcasting.org

مجلة شهرية بجهود فردية تصدر في الثاني عشر من كل شهر

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

البريد اإللكتروني
el7ad.organisation@gmail.com

Arab Atheists Magazine is a digital publication produced 
entirely by volunteers committed to freedom of thought, inf 

ormative and enlightening articles regardless of ethnicity 
gender or persuasion with autonomy, complete independenc 

e and most importantly free from geopolitical censorship. 

The Magazine does not adopt or endorse any form of political  
ideology or affiliation. Contributors will assume full responsibility 
for the content, illustrations and topics they provide pertaining to 
infringement of copyright and issues of intellectual property. 

The expressed permission to publish in the Magazine is  
provided by contributors, whether they are members of the Arab Atheists  
Magazine Editorial or other atheists and non-religious contributors. 

The Magazine does not publish unethical material that amongst  
other things perpetuate  incitement to racism or bigotry. 

The Editorial Board reserves the right to republish content origi-
nally shared on our magazine’s Facebook page publishing there 
gives implicit consent to republish to the Magazine.
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