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كلمة تحرير املجلة 
بأصواتهم رغم  العرب يصدحون  امللحدون  السنوات والزال  متّر 

محاربَتهم والتضييق عليهم ومؤامرات املؤمنني لتكميم أفواههم 

ٌن وتارًة يُقتل آخر وتارًة أخرى  بشتى الطرق، فتارًة يُعتقل مدوِّ

التواصل  املؤدلجني يف مؤسسات مواقع  املؤمنني  تتغلغل أصابع 

االجتامعي لتحجب وتحظر وتلغي حسابات امللحدين واملفكرين 

ومنتدى  )شبكة  مجموعة  إغالق  من  مؤخرًا  كام حدث  األحرار 

باللغة  امللحدين  )جمهورية  ومجموعة  العرب(  امللحدين 

اإلنجليزية(. 

ولعل الوجود واإلرصار هام الشيئان اللذان يبعثان األمل يف هذه 

الشعوب وأنه مهام طال الزمن فإن للفجر ساعًة وأن الليل زائل. 

الغدر إىل روٍح حرٍّة فإنها  أو كرُب أو وصلْت يد  وإن غاب جيٌل 

ستُميس كحبوب سنبلٍة تجّف لتمأل الوادي سنابل. 

التعبري  الفاعلني يف محاربة حرية  األديان  املؤمنني وأصحاب  إن 

ليسوا  أغلبهم  أن  إذ  األديان  وتابعي  املؤمنني  كل  أشمل  وال  ـ 

ملتزمني مبعتقداتهم ويحملونها ويدافعون عنها من مبدأ الوراثة 

ـ يقومون بكل ما يقومون به ألنهم يعرفون أنهم ال ميلكون أي 

لسان  قطع  من  لهم  بد  ال  كان  لذا  الحقيقة،  مواجهة  يف  سالٍح 

االستبدادية  وسلطتهم  خرافاتهم  ينتقد  حٍر  عاقٍل  إنساٍن  أي 

التي تستمد رشعيتها من وحش السامء السحري الخفي وقانون 

العصابات والقطعان. 

بكل تأكيٍد لن يعرتف املعتدي بسبب اعتدائه وأنه يحارب حرية 

التعبري ألنها تكشفه وتعّريه، لذا كان ال بد أن يُلِبس جرامئه ثوبًا 

ناصًعا جمياًل ولذيًذا مّدعيًا أن ما يقوم به هو لحامية املشاعر 

مسمياٍت  تحت  عنهم.  واملدافعني  الرؤوس  ملدحرجي  املرهفة 

وشعاراٍت كالدفاع عن األقليات أو الحفاظ عىل قيم املجتمع أو 

احرتام األديان تُقطع األلسن وتكّمم األفواه، وقبل أن يعي الناس 

ما يحدث سيستيقظون عىل أنفسهم واقفني يف ساحٍة ملشاهدة 

قطع رأس مدوٍن أو صحفيٍّ تجّرأ عىل ُمساءلة سلطة املفتي أو 

الكاهن.

الكثري لنخرسه إن نحن سلّمنا حرية   هناك 

تربيراتهم  كانت  مهام  ألعدائنا  التعبري 

وحججهم؛ ومهام ملؤوا من أقداٍح وقدوٍر من 

ترضخوا  وال  تصّدقوهم  فال  التامسيح  دموع 

لعويلهم وبكائهم الزائف، فإن خرِستم حرية 

التعبري ستخرسون كل يشء.
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فقراء يف الحب... أغنياء يف الكراهية
د.عبد العزيز القناعي 

تعيش البرشية وغالبية العامل اإلنساين كل عاٍم ويف الرابع 

عرش من فرباير احتفاالت عيد الحب، أو عيد العشاق أو 

يوم القديس فالنتاين، وهو االحتفال الذي يرمز إىل املحبة 

اختالف  عىل  املحبّون  يتبادل  حيث  والهيام،  والعشق 

والكروت  الرمزية  الهدايا  وأعراقهم  وأديانهم  أطيافهم 

والحب  السعادة  عن  تعبريًا  الحمراء  الورود  أو  الحمراء 

فيام بينهم. وتختلف الروايات التاريخية بشكٍل كبريٍ عن 

تحديد هذا اليوم ومن املقصود فيه، إذ تحيك الروايات عن 

قصٍص كثرية، لكن سنأخذ منها ثالثًا. نبدأ باألوىل حيث من 

يحمل  كان  روماينٍّ  ملهرجاٍن  يعود  الحب  عيد  أن  املرّجح 

اسم »لوبريكاليا«، ويستمر ملدة ثالثة أيام. وكان االحتفال 

يُعقد يف منتصف فرباير، مع البداية الرسمية لفصل الربيع، 

أن  الرومانية  املصادر  تحيك  الخصوبة. حيث  إلله  متجيًدا 

شباب الُقرى يف عيد الرومان كانوا يجتمعون منتصف شهر 

قريتهم  بنات  أسامء  ويكتبون  عاٍم  كل  من  النوار/فرباير 

ثم توضع يف صندوٍق ويأيت كل واحٍد من هؤالء الشباب 

ويسحب ورقًة من الصندوق والفتاة التي يخرج له اسمها 

تكون عشيقته إىل السنة القادمة فقط.

وتروى قصٌة أخرى دارجٌة بشكٍل كبرٍي مفادها أن قسيًسا 

يدعى فالنتاين كان يعيش يف أواخر القرن الثالث امليالدي 

ويف  الثاين،  كالوديس  الروماين  اإلمرباطور  حكم  تحت 

القس  بإعدام  اإلمرباطور  هذا  قام  النوار/فرباير   14 يوم 

فالنتاين بتهمة الدعوة إىل املسيحية. وتزيد روايٌة أخرى 

أن هذا اإلمرباطور وجد أن العزّاب أشد صربًا يف الحرب 

قران، ولكن  أي  أوامره مبنع عقد  املتزوجني فأصدر  من 

القس فالنتاين عارض هذا األمر وأخذ يعقد قران األزواج 

ويف  السجن،  إىل  أُخذ  أمره  افتضح  وملا  كنيسته،  يف  رًسا 

السجن داوى ابنة َسّجانه من العمى فوقعت يف غرامه 

فيها  إليها رسالًة وأمىض  أرسل  إعدامه  وحني جاء وقت 

باْسم: )املخلص فالنتاين(.
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فقراء يف الحب... أغنياء يف الكراهية

باثنني من قدامى  التصق  اسٌم  فالنتاين  القديس  الثالثة أن  الرواية  وتحيك 

ضحايا الكنيسة املسيحية وقيل هو واحٌد توىف يف روما إثر تعذيب القائد 

القوطي )كالوديوس( عام )296م(، وبُنيت كنيسٌة يف روما يف املكان الذي 

توىف فيه عام )350م( تخليًدا لذكراه. وملّا اعتنق الرومان املسيحية أبقوا عىل 

االحتفال بعيد الحب السابق ذكره لكن نقلوه من مفهومه الوثني )الحب 

اإللهي( إىل مفهوٍم آخر يُعربَّ عنه بشهداء الحب ممثاًل يف القديس )فالنتاين( 

ذلك  سبيل  يف  زعمهم  بحسب  استشهد  الذي  والسالم  الحب  إىل  الداعية 

الحب. واعترُب القديس فالنتاين شفيع العشاق وراعيهم إىل عرصنا الحايل.

لقد قيل الكثري والكثري عن هذا اليوم والعيد، ولكن يف النهاية التصق عيد 

واستمرت  الحقيقية،  القصة  عن  النظر  بغض  فالنتاين  بالقديس  الحب 

بالحب  اليوم  هذا  طقوس  متارس  واملجتمعات  الدول  غالبية  يف  الشعوب 

فقط والدعوة إىل نرش املحبة وتبادل الهدايا. ومثل أي قضيٍة متر عىل العامل 

العريب واإلسالمي تأيت من الغرب أو تتعامل معها الشعوب اإلسالمية، كامتداد 

االحتفاالت بعيد الحب يف املجتمعات العربية واإلسالمية، واجه هذا الحب 

اليوم معارضًة شديدًة وفتاًوى كثريًة أُطلقت ملنع االحتفاالت تحت  وهذا 

التفاعل  منع  منها  الهدف  كبرية،  وكراهيٍة  وتأويالٍت ضعيفٍة  واهيٍة  حجٍج 

أين  نتساءل،  بالغرب والنصارى واليهود. وهنا  التشبه  الدين وعدم  الحب وقمعها تحت مسمى  اإلنساين مع مشاعر 

ا أو حالًة  املرضة أو السوء أو التشبه يف أن يحتفل شخٌص أو شخصان بيشٍء يجلب الفرحة للذات؟ فهو ليس تقليًدا فجًّ

سيئًة أخالقيًا بقدر ما هو تعبرٌي رمزيٌّ عن املحبة بأنواعها، لنسرتجع فيها محبتنا ملن يعيش معنا بهدية، متاًما كعيد األم 

الذي أوجده الغرب أيًضا.

الشاذة  الفتاوى  العربية واإلسالمية أكرث من  اليوم تلك املغاالة يف تحريم األشياء بال سبب، فلم تترضر األمة  فيكفينا 

والتحرميات التي تعتمد عىل غلٍو فقهيٍّ وكراهيٍة لكل ما يأيت من املختلف اآلخر عنا. فأين دعاة املسلمني من تحريم 

ومحاربة حاالت البؤس والحرمان والجوع التي متر عىل عدٍد كبريٍ من املحتاجني يف املجتمعات اإلسالمية، وأين هم من 

حروب اليمن وقتىل العراق ودمار سوريا؟ فلم نسمع منهم أن هبّوا ملساعدة الفقراء واملحتاجني إال يف حالة التصوير 

لنرشها يف مواقع التواصل االجتامعي، أو جمع التربعات املادية والتي غالبًا ما تذهب إىل الجامعات الجهادية اإلرهابية 

التي متارس القتل ال الحب، وتدفع إىل الشؤم ال التفاؤل 

واملحبة. وأين هم عن حاالت التخلف والفساد والذمم 

املنتهكة وفشل التعليم والصحة والتنمية بطول وعرض 

املجتمعات العربية واإلسالمية، بل أين هم عن مناذج 

النص  عىل  استناًدا  يقتل  من  وكل  والقاعدة  داعش 

الديني وأحاديث الدين وليس عىل ورود الحب؟!!
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فقراء يف الحب... أغنياء يف الكراهية

سابقٍة  ويف  العربية  األنظمة  بعض  وصلت  لقد 

املراكز  من  بأن جعلت  واالستبداد  القمع  يف  خطريٍة 

لرتاقب  الشوارع  إىل  تخرج  الرشطة  وقوات  األمنية 

بعيد  االحتفال  مظاهر  من  مظهٍر  أي  ومتنع  وتقمع 

تسكت  بينام  الدينية،  للمؤسسات  إرضاًء  الحب 

السيايس  االستبداد  عن  الدين  ورجال  األنظمة  هذه 

من  يخافون  ال  إنهم  والتعبري.  الرأي  حرية  وقمع 

االقتصاد  وتراجع مؤرشات  الشفافية  تدين مستويات 

م  والتنمية بقدر ما تخيفهم وردٌة حمراء وهديٌة تُقدَّ

أو  زوًجا  يكون  قد  محبوبٍة  أو  ومحبوٍب  عاشٍق  إىل 

يكتِف  فلم  وعاشقًة.  عاشًقا  أو  أو خطيبًا  أبًا  أو  أًخا 

تجار الدين بالفتاوى واملحرمات واملراقبة والقمع، بل 

اعتربوا الحب تعبريًا عن مامرسٍة محرمة، وكأن التاريخ 

اإلسالمي بريٌء من السبايا والجواري وملكات اليمني 

واالغتصاب تحت ستار الدين، وكأن قصور الخلفاء مل 

والغلامن.  والعشيقات  والنساء  بالجواري  تضج  تكن 

إىل  واتجهوا  بالخطايا  املوبوء  تاريخهم  تركوا  لقد 

معاداة الحب ومشاعر السالم واملحبة.

إن النفس اإلنسانية تواقٌة إىل الفرح واالحتفال، وإىل املشاركة مع اآلخرين والتفاعل واإلحساس، وهذا كله ال يتعارض مع 

األخالق واملبادئ والقوانني أيًّا كانت مرجعيتها، والتي تدعو جميعها إىل املحبة ونرش السالم. لقد مررنا هنا يف مجتمعاتنا 

وأنهكتنا  واآلالم،  املآيس  من  بكثريٍ  واإلسالمية  العربية 

الشعارات اإلسالمية التي وصلت إىل كل مدى فقمعت كّل 

جميٍل ودمرت كّل تعايش، لقد بتنا نعيش تحت رصاعاٍت 

لها  شعاًرا  اإلسالمي  الدين  من  اتخذت  وطائفيٍة  مذهبيٍة 

وتجار  الدعاة  هؤالء  يكفي  أفال  والجهاد،  والقتل  للدماء 

نرش  فيه  ليامرسوا  يوًما  ولو  الشعوب  يرتكوا  أن  الكراهية 

السيوف  من  أكرث  الحب  رسائل  تحمل  الورود  لعل  الحب 

التي تقتل باسم الدين، ولعل العشق يذيب القلوب القاسية 

اإللهية. فنحن فقراٌء جًدا  الفرح مخالَفًة لألوامر  التي ترى 

والتحريم...  الكراهية  يف  أغنياٌء  ولكننا  والسالم،  الحب  يف 

فاحتِفلوا بعيد الحب كل عام، فإمنا أنتم متارسون إنسانيتكم 

عن  غاب  الذي  بالحب  وتحتفلون  البرشية  وطبيعتكم 

العقول القاتلة.
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زاهد عزَّت حرش

مع تسارع األحداث يف منطقة 

حّل  وما  األوسط،  الرشق 

تفاقم  من  العربية  بالدول 

الديني  الخطاب  رقعة  واتساع 

إىل  وامتداده  التكفريي، 

املتشعبة  الشعبوية  األوساط 

الفقر  وتأثري  واملتخلفة، 

والظلم  الغباء  واسترشاء 

السلطوي؛  واالستبداد 

حذاري... أن يأيت يوٌم 
نشكر فيه إرسائيل عىل 

أننا نعيش فيها!!
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زاهد عزَّت حرش

حذاري... أن يأيت يوٌم نشكر فيه 
إرسائيل عىل أننا نعيش فيها!!

واتساع  العنف  استفحال  إىل  ويؤدي  أّدى  مام 

والدفاع  الدين  تحت غطاء  والدمار  القتل  موجة 

عن الرشيعة! يف حني أن معظم ذلك تم توجيهه 

يف  وساهم  واملذهبية،  الدينية  األقليات  نحو 

يف  الواحد،  الشعب  أبناء  بني  الهوة  تعميق 

مجتمعاٍت ودوٍل عاشت شعوبها بوفاٍق مضطرٍب 

األمرييك  التدخل  قبل  ما  لحقبة  ما،  نوًعا  هادٍئ 

القذر يف العراق! بيد أن الخطاب الديني التكفريي 

العديد من  الهشيم يف  كالنار يف  انترش  الداعيش، 

العقيم، عوًضا عن أنه كان من  بقاع هذا الرشق 

املفروض أن يتم توجيه قوة هذا العداء ضد الظلم املستفحل يف أروقة الحكم العريب، وضد أعدائه من الغرباء الذين 

فتكوا بالوطن واألمة! فمنذ أن انترش مذهب الفكر »األشعري« والذي يُنسب إليه استنباط مبدأ )بال كيف( الذي 

يقيض عىل العبد بإطاعة أوامر الدين والتزامها بال مامنعة. 

ومن آثار هذا املبدأ أنه أخمد حرية الفكر وأوقف البحث العلمي وإىل ما تاله من مذاهب فقهيٍة تكفريية، مستوحاٍة 

من أفكار ابن تيمية حتى الوهابية، وصواًل إىل اإلخوان املسلمني ودولة الخالفة املزعومة بقيادة إردوغان. إن حتمية 

هذا االنزالق ستؤدي إىل ارتكاب مجازر وجرائم أخرى، ضد األقليات الدينية والجامعات املذهبية املختلفة، واملخالفة 

ملذهب األكرثية السائدة »اإلسالمية«. ألنه »بني رساويلها الحل والربط والزيت واملوت والحرب والسلم والعنعنات، 

وأكرث ما يرصخ األمعات«، مظفر النواب.

ومن يظن أننا بعيدون كل البعد عام يحدث هناك، فام هو إال واهٌم ال يريد أن يرى الواقع كام هو!! فإن األحداث 

األخرية التي تعصف باملجتمع الفلسطيني يف إرسائيل، من ارتكاب جرائم القتل وتفيش العنف املجتمعي واألرسي، 

ما هي إال انعكاٌس ورد فعٍل حتمٍي لاِم يحدث هناك. فال يكاد مير يوًما أو أسبوًعا إال ونعلم عن سقوط قتيل، رجٍل 

الجرائم فاق كل توقع، وقد نرشت  ارتكاب هذه  اعتداٍء دموي سافر، حتى أن معدل  أو  امرأة، باطالق رصاٍص  أو 

الصحف حتى العارش من يناير/ كانون الثاين 2021، أن عدد القتىل العرب بأيٍد عربيٍة وصل إىل مثانية قتىل. 

وهناك ظاهرٌة إضافيٌة تدعم هذا التوجه اإلجرامي، يف ظل غياب الصوت النضايل الثوري الوطني يف مسرية الدفاع 

بكرامة،  العيش  نيل حقنا يف  أجل  الدفاع عن وجودنا يف وطننا، ورصاعنا من  الفلسطينية، ويف مسرية  القضية  عن 

حيث تم تغييب واستبدال الشعارات الوطنية السياسية بشعاراٍت دينيٍة مذهبيٍة إسالمية. وما هذا الوجه والواجهة 

ما،  ملجموعٍة  املذهبي  الديني  الفكر  مضامينها  يف  وتحمل  حملت  التي  والدعوات،  التظاهرات  خالل  من  املنترشة 
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زاهد عزَّت حرش

حذاري... أن يأيت يوٌم نشكر فيه 
إرسائيل عىل أننا نعيش فيها!!

الذي يذهب  والقتل  العنف  فإن هذا  األيام.  القادم من  األمور يف  فيه  اتجهت وستتجه  الذي  املسار  سوى حقيقية 

أكرث ضحاياه اآلن من أبناء الطائفة اإلسالمية، سيجد منًحى له نحو توجيه هذا العنف والقتل نحو األقليات املذهبية 

بدايًة  املتعددة،  تواجده  أماكن  هنا، ويف  الواحد  الفلسطيني  الشعب  بوتقة صفوف  التي شكلت  األخرى،  والدينية 

التحرير  منظمة  قيادة  تحت  الغربية  الضفة  يف  الفلسطينية  بالسلطة  يسمى  وما  املحتلة،  الفلسطينية  األرايض  من 

إىل  وصواًل  اإلسالمي  والجهاد  حامس  بني  متشعبٍة  دينيٍة  سلطٍة  تحت  القابعة  غزة  يف  اآلخر  والشطر  الفلسطينية، 

املترشذمني يف الشتات رشقًا وغربًا.

وللتذكري فقط، حول بداية ظهور حالٍت فرديٍة تدل عىل هذا االنجراف، فإن هناك من قاموا باالنضامم إىل الحركات 

والجامعات التكفريية الداعشية، عىل مختلف أشكالها وأسامئها، ومنهم من هم من أبناء هذا الشعب، وللتأكيد نورد 

حاولت  شفاعمرو  من  محررٌة  أسريٌة  وهناك  داعش،  مع  لتواصلهم  النقب  من  أسريتان  السجن  »يف  اآلتية:  املعطيات 

محررٌة  وأسريٌة  واعتُقلت.  داعش  إىل  لالنضامم  سوريا  إىل  الوصول 

من دير حنا سافرت مع زوجها الذي حارب مع داعش يف املوصل 

وعادوا إىل البالد واعتُقلوا. وتوجد أسريٌة من املكر وصلت إىل جبهة 

النرصة بسوريا وتم القبض عليها هناك، وبطريقٍة من الطرق هربت 

ورجعت للبالد واعتُقلت وال زالت بالسجن حتى اآلن هي واألسريتان 

اللتان من النقب وهام طالبتان يف كلية يك )كليٌّة للرتبية يف إرسائيل(. 

أما األسرية من شفاعمرو فكانت تعّد للدكتوراة بالديانة اإلسالمية. 

أمريكا،  يف  والعيش  العمل  ترك  شفاعمرو  من  شابًا  هناك  أن  كام 

والتحق بصفوف النرصة، وقُتل عىل يد الجيش السوري أثناء معركٍة 

بينه وبني النرصة« – منقوٌل عن مصدٍر موثوق.

ال بد هنا من التنويه إىل ما حدث يف األيام األخرية، بُعيد اغتيال الشاب الغض سليامن نزيه مصاروة من كفر قرع 

نتيجة إطالق  العام،  الثاين من هذا  يناير/ كانون  السادس من  ابن رئيس املجلس املحيل سابًقا، حيث قُتل يف  وهو 

النار عليه وقد أصيب من كان معه أيًضا إصابًة خطريًة، هذه الجرمية النكراء التي ال يقبلها عقٌل وال دين! والتي كان 

من املفروض أن تتزلزل األرض تحت أقدام السلطات املسؤولة عن حفظ األمن. كام كان يتوجب عىل قادة الحراك 

دينٍي  الناس والشباب خاصًة بخطاٍب  التي تشحن  اإلسالمية،  الدينية  املرجعيات  آذان  لتصّم  الشعبي رفع أصواتهم 

فئوٍي عنفوٍي مأزوٍم ألنها بذلك تتيح الفرصة أمام الغوغاء الرتكاب مجازر باسم الدين! أكيٌد ومؤكٌد أن اغتيال هذا 

الفتى مل يكن بدافعٍ دينٍي مذهبيٍّ بشكٍل مبارش، بيد أن شحن النفوس املريضة وعقول األغبياء الفارغة من أي ضمريٍ 

إنساين، وتعبئتها بفكٍر تكفريي، فئوي، طائفي، عدايئ، رافٍض للحرية الشخصية واالختالف يف الرأي واملنهج، يساهم 

بشكٍل غري مبارٍش يف رفع وترية العنف والجرمية. 

الفتاتان من النقب: تم الحكم عىل تسنيم األسد بخمس سنوات 

سجن وأربع سنوات عىل رحمة األسد بتهمة االنتامء لداعش
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زاهد عزَّت حرش

حذاري... أن يأيت يوٌم نشكر فيه 
إرسائيل عىل أننا نعيش فيها!!

وما  قرع  كفر  أهايل  بها  قام  التي  املظاهرة  هو  إليه،  التنويه  من  بد  ال  الذي  أما 

حولها، والتي جاءت الستنكار الجرمية ورفع صوت الغضب يف وجه سلطات األمن 

بحتًة،  دينيًة  نداءاتها  كل  فجاءت  املواطنني،  وأمان  األمن  حفظ  عن  املسؤولة 

فهل  الوكيل«.  ونعم  الله  بـ »حسبنا  وانتهت  الله«  إال  إله  »ال  بـ  بدأت  وهتافاٍت 

أنها  أم  وربهم؟  بدينهم  الناس  هؤالء  إميان  لتعزز  الغاضبة  التظاهرة  هذا  جاءت 

وحكومة،  داخيل،  أمٍن  وقوى  من رشطٍة  األمنية  القوى  لتخاذل  لتتصدى  اندلعت 

البالد؟؟ حيث مل  العرب يف  العنف بني  تفاقم ظاهرة  وسياسٍة عنرصيٍة تساهم يف 

يهتف املتظاهرون بأي شعاٍر مندٍد بالسلطة وسياسة الحكومة!! وهذا هو االنزالق 

الذي نحّذر منه، إذ كيف يتحول مطلٌب اجتامعٌي سيايٌس أمني، إىل ترضٍع إىل الله 

يف مسرية غضٍب ضد السلطة؟!! يف حني أن املسرية النسائية املنفردة التي انطلقت 

من شوارع القرية، كانت تدعوا اآلخرين لالنضامم إليها تحت شعار »يا شباب انضموا إلينا، دم أوالدنا غاٍل علينا«، 

ورمبا حدث ذلك ألن القيادات النسوية مل تنخرط تحت عباءة شيوخ الفتاوي الوهابية إىل اآلن!!

وبناًء عىل ما ورد آنًفا، وإذا ما استمر االنزالق يف رفع وترية الخطاب الديني التكفريي، فإن الواقعة آتيٌة يف القادم من 

األيام، ال محالة! حيث سيكون أول ضحاياها من املسيحيني أبناء الشعب الفلسطيني املتمسكني لغاية اآلن بوطنهم. 

فهناك الكثري من األمور التي تعطي أكرث من مربٍر لذلك، فإن آخر اإلحصائيات حول التواجد املسيحي هنا تقول ما 

ييل:

1٫4% من  ألًفا، يشكلون   139  ،)2020( املايض  العام  امليالد يف  العرب يف إرسائيل عشية عيد  املسيحيني  »بلغ عدد 

سكان إرسائيل. حيث بلغ عدد السكان اإلجاميل تسعة مالين و246 ألف نسمة، وصلت نسبة اليهود منهم إىل %74. 

املسيحني مل  نسبة  أن  إاّل  ألف نسمة.  مليون و946  يعادل  ما  أي   ،%21 إىل  العرب  املواطنني  نسبة  يف حني وصلت 

املحتلة  القدس  العدد يشمل سكان  أن هذا  إىل  االنتباه  العرب. مع رضورة  املواطنني  7٫1% من مجمل  الـ  تتعدى 

)نحو 13 ألف مسيحي(.

الشامل، و13% يف مدينة حيفا  املسيحيني يف  ويسكن 70% من 

)و10% يف القدس(. ومع نهاية العام 2019 بلغ عدد املسيحيني 

يف النارصة 21٫4 ألٍف ويف حيفا 16٫3 ألف، وشفاعمرو 10٫4 ألف.

عام 2019 بلغ عدد األطفال املولودين 1785. وبلغ معدل عدد 

األطفال املسيحيني العرب حتى سن 17 عاًما 1٫97 وهو األقل يف 

إرسائيل: )2٫4 لدى اليهود و2٫7 لدى املسلمني(.

11



زاهد عزَّت حرش

حذاري... أن يأيت يوٌم نشكر فيه 
إرسائيل عىل أننا نعيش فيها!!

بلغت نسبة الطالب املسيحيني الذين حصلوا عىل شهادة بجروت تؤهلهم للقبول يف الجامعات 71٫2%، وهي النسبة 

ذاتها لدى اليهود، بينام لدى الدروز 64٫5% واملسلمني %54.

وصلت نسبة الطالب املسيحيني الذين واصلوا تعليمهم للقلب الجامعي األول إىل 51٫6%، مقابل 33٫7% لدى عموم 

خريجي الثانويات يف التعليم العريب.

كام أن نسبة الطالبات املسيحيات الحاصالت عىل األلقاب )الشهادات( الجامعية من مجموع الطالب املسيحيني هي 

األعىل يف البالد، مقارنًة بسائر النساء بني مجمل الطالب يف البالد: اللقب الثالث )الدكتوراه( إىل 64% مقابل 53٫7، 

واللقب الثاين )املاجستري( إىل 70٫7% مقابل %63.

لدى سائر رشائح  والهندسة واملحاماة أعىل من نسبتها  الطب  الذين درسوا  املسيحيني  الطالب  أن نسبة  إىل  إضافًة 

املجتمع العريب. وأن نسبة املسيحيني املسجلني يف مؤسسات الرفاه االجتامعي هي األدىن يف البالد: 103 لكل ألف، 

مقابل 188 لكل ألٍف عند املسلمني، و109 لكل ألٍف عند اليهود.

شعوٍر  عن  فعٍل  كرّد  إما  املسيحيني،  من  للنيل  والسبل  الفرص  عن  البحث  اآلخرين  أمام  تتيح  املعطيات  هذا  إن 

بالنقص كامٍن يف نفوٍس مريضة، وإما من أجل العمل عىل وقف هذا التميّز اإليجايب، والذي يراه اآلخرون سببًا يف 

تراجعهم، وتفاقم الدعوة املكبوتة لالقتصاص من املسيحيني رًدا عىل تفوقهم.

بيد أنه عىل الرغم من كل هذا وذاك علينا أال ننىس أن إرسائيل دولة استيطاٍن كولونيايٍل استعامري، خلقها الغرب 

واإلمربيالية العاملية الرأساملية، يك تكون ذراًعا للسيطرة عىل شعوب املنطقة وتدمريها من الداخل! وأن هذا النظام 

أكرث  مدى  عىل  منه  نعاين  الذي  السيايس  العنرصي 

االستعامريني  أسالفه  قد ورث من  عاًما،  من سبعني 

سياسة »فرّق تسد«، وهي بذلك ستغتنم أية فرصٍة 

الشعب  أبناء  صفوف  بني  واالنشقاق  الشقاق  لبث 

وبذلك  الواحد،  واملصري  الواحد  الوطن  يف  الواحد، 

أفعاٍل  أية  عن  العنرصية،  بسياستها  تتغاىض  سوف 

أخرى، مام يسهل عىل  بها جهٌة ضد  تقوم  إجراميٍة 

هذا النظام التخلص مام ميكن التخلص منه من الثقل 

مرشوعها  ويُهدد  يُثقل  الذي  العريب،  الدميوغرايف 

االستيطاين الحايل واآليت يف القادم من السنني. 
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زاهد عزَّت حرش

حذاري... أن يأيت يوٌم نشكر فيه 
إرسائيل عىل أننا نعيش فيها!!

لكن هذا النظام السيايس العنرصي سوف يعمل بشكٍل حذٍر وموزوٍن يف دفاعه عن أقليٍة معينة، إّما يك يستميلها إىل 

صفوفه، أسوًة مبا تفعله األنظمة الدكتاتورية يف الرشق العريب ويف العامل، أو من أجل أن يظهر أمام الغرب أنه املدافع 

اإلنساين عن وجود األقليات يف دولته، تربيرًا وتلميًعا للنهج الدميوقراطي الظاهري الذي يتبناه ويتبجح به! فال غرابة 

إًذا أن يتم تأجيج الرصاع املذهبي داخل صفوف أبناء الشعب الفلسطيني يف إرسائيل بوسائل شتى، أو أن يستغل 

أية ظاهرٍة عنفويٍة تخدم مرشوعه العنرصي، إىل أن يحني الوقت لوقفها واالستفادة اإلعالمية والسياسية منها.

لكن أخطر ما أخشاه وأحّذر منه، هو أن يأيت يوم- ورمبا يقولها البعض منهم اليوم- وأقصد املسيحيني من أقليات 

أخرى، وبعض الفئات املتحررة من رباط الدين القرسي، وأقصد به هنا املتحررين من املذهب التكفريي، من أن يأيت 

ذلك اليوم الذي يشكرون فيه إرسائيل عىل أنهم عاشوا فيها! ألنهم رمبا سيجدون ويلمسون ولو شكليًا أنها هي من 

يذوذ عنهم، ومينع ارتكاب جرائم ومجازر يف حقهم، وحق اآلخرين من أبناء جلدتهم ممن سيُتهمون أنهم يتشبهون 

بهم، أي باملسيحيني. 

السنة  رأس  بعيد  املحتفلني  عدد  كان  خلت،  سنٍة  لعرشين  املايض  يف  أنه  وهي  لها،  التنويه  يجب  ظاهرٌة  وهناك 

)امليالدية( من غري املسيحيني، يفوق أعدادهم بأضعاف أضعاف من يحتفلون به يف هذه األيام، وال تتوهمون مام 

ترونه عىل شبكات التواصل االجتامعي من تبادل التهاين يف األعياد املختلفة، فإن ما وراء األكمة ما وراءها!! وإن أردتم 

معرفة الحقيقة ابحثوا عن الصفحات التي ال تظهر عىل صفحاتكم، لتشاهدوا مدى الحقد الدفني وسيل التعليقات 

املسيئة لآلخرين وكل ومن يختلف عنه! من شتى املذاهب والديانات واملعتقدات، ويكفي ما حدث يف ذلك الحفل 

الغنايئ، الذي أقيم يف املوقع األثري الديني يف أواخر شهر ديسمرب/ كانون 

األول، وتم التعامل معه عىل أنه احتفاٌل باألعياد املسيحية، وقد تم نفي 

ذلك حسب ما نرُش عىل صفحة  )RT( اإللكرتونية يف 2020/12/28 وهو 

ريناوي، عرب صفحتها  كريستني  الصحفية،  ذكرته  ما  »وبحسب  ييل:  كام 

روال  السياحة،  وزيرة  مع  هاتفيًا  تواصلت  فقد  »فيسبوك«،  موقع  عىل 

ال  موىس  النبي  ومقام  مسجد  يف  االحتفال  أن  أوضحت  التي  معايعة، 

دخل له بأعياد امليالد املجيدة، وكل املوجودين ليسوا مسيحيني، وليسوا 

ملؤسستهم،  مادٍة  لتصوير  املكان  يف  موجودين  وكانوا  لحم،  بيت  من 

الضفة«. وهذا غيٌض من  واملسؤولة عنها مواطنٌة من إحدى محافظات 

فيٍض والقادم أخطر!!

2021/01/23 شفاعمرو/ الجليل
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https://www.facebook.com/groups/ArbAtheistNW/
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النورس رصاخ 
الثاين الجزء 

املعروف،  باملعنى  مقدمًة  أكتب  أن  أريد  ال 
وال أريد أيًضا أن أُمهد ألي موضوعٍ مهام كان 

أو  أصاًل  أكتب  أن  أريد  وال  أهميته  و  حجمه 
أُتعب فكري وأُهرق مداد قلمي، ال أريد أبًدا ال 

بل كل ما أريده هو أن أجلس هنا أين أريد وأين 
سامع  أستطيع  أين  هنا  أكون.  أن  حريتي  أرادت 

أن  حريتَك،  وجنون  عبقريتَك  منه  الستلهم  صوتَك 
أتنفس كربياء كيانك،

بنور نبيل
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بنور نبيل

رصاخ النورس جـ2

املحاكمة العادلة - الله يف وادي جهنم

أنك  تزعم  أنك  أن يكون موجوًدا مبا  أكرب منك وأمتنى  آخُر  يكون  لاِم ال 

موجود، رمبا بإمكانه أن يحاسبك عىل كل كبريٍة وصغريٍة كام تحاسب أنت 

اآلخرين حتى يف أكلهم ورشبهم ونكاحهم، هم يثبتون وجودك من غري 

دليٍل وأنا أثبت وجود إلهك أيًضا دون دليل، أمتنى وجوده حتى تُحاسَب 

عىل كل طفٍل ُولد مشّوًها دون أياٍد أو أعمى، تُحاسب عىل كل توأٍم خلقته 

ملتصًقا بتوأمه، عىل كل زلزاٍل دّمر ورشّد عائالت، عىل كل طوفاٍن أغرق 

املدن والحضارات، عىل كل طفٍل ُولد ومات دون أن يرى نور الحياة، هذه 

الحياة الجميلة بشمسها وربيعها وزهرها، التي أصبحت عزاء الناس بدينك 

أو  النخاسة،  بالنساء وبيعهن يف أسواق  الهمجي من رجٍم وذبٍح وتنكيٍل 

طرد امللل األخرى ومحوها من عىل املعمورة ألنهم ال يروقون لك أو بحجة 

أنك تكرههم. ال أدري ملاذا؟ رمبا اختاروا ألنفسهم ربًا غريك أكرث حبًا ووًدا، 

وأنت بطبيعة الحال مثل املرأة الغيور التي ال تريد من زوجها أن ينظر إىل 

أنثى أخرى فيهيج هيجانها وتُبلّل وسادتها من فرط دموع الفراق.

هل يل أن أمتّنى آلهًة أخرى أقوى منك؟ وإنسانيتي، وحريتي التي سلبتها مني، وتاريخي الذي طمسته أيادي املعتوهني 

الذين آمنوا بك وصّدقوا خرافاتك، أمل يحن الوقت ألبناء هؤالء البلهاء أن يقّدموا اعتذارهم للبرشية؟ أمل يحن لهذا اإلله 

األهبل أن يُنزل كتابًا آخر يعرتف فيه بجرامئه عوض أن يسكت إىل األبد ويرتك السيوف التي حصدت رقاب أجدادي 

تُكمل عملها بحصد ما تبقي من األبرياء؟ هل يل أن اكون مجنونًا حتى ترىض عني؟

القناع

أنا مسلم، نعم أنا فخوٌر بديني، أنا أُصيّل وأصوم، أنا ألبس القميص وأُطلق اللحية وأتعطر باملسك، أنا عىل دين الحق، 

أشكر الله ألنني ُولدت عىل اإلسالم، كم أنا سعيد، كم أنا فِرح، انظروا إيّل، أنا يف غاية السعادة والبهجة.

ال أدري كم من الوقت سأبقى مخنوقًا بهذا القناع، وال أدري إن كان هذا الدور يالمئني أو رمبا يوًما ما سيعرف الناس 

حقيقتي فيُربحونني رضبًا حتى املوت أو سريحمونني بالسيف دون عذاب، هل أعض عىل لساين كلام ذكروا محمًدا 

وأنطق بالصالة عليه رغاًم عني أو أدعوا يف جنائزهم أو حتى أذبح الشاة املسكينة التي تتخبط ملطخًة بدمائها تطلب 
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النجدة يف أعيادهم، أم أنقطع عن الطعام والرشاب طوال شهٍر من الزمن وألعن اليهود والنصارى واملرشكني طوال الوقت، 

حتى أكون من الذين أنعم عليهم وأدخل يف زمرة الرحامء بينهم وأتجنب من سيكونون أشداء عليهم من الكافرين؟

ال أطلب منك أيها النورس أن تحل هذه املعضلة بل عيل أاّل 

أطلب من اإلنسان أن يصبح مسلاًم بل أطلب من املسلم أن 

يصبح إنسانًا، وهذا لن يتحقق ما دامه مسلاًم.

ما تحت القناع أجمل وأبهى، عكس من يلبس قناًعا ليغطي 

عيبًا، فنحن نغطي الجامل بقناٍع قبيٍح يك ترى الناس القبيح 

بأعنٍي جميلٍة ومتدح القبح بألسنة النفاق وتدعوا األيادي إىل 

تقبيح كل جميٍل حتى يبقى القناع جمياًل يف نظر العامة وال 

يسقط أبًدا، ويُنزع خوفًا من أن تتعّرى سوءات املتهافتني عىل

فالحظرية مليئٌة  املساكني،  البلهاء  فئات  القبح واملقتاتني من 

بالقطيع ولحومها طريٌة منذ أربعة عرش قرنًا، واملحارق دامئًا 

مشتعلًة خاصًة وأن رائحة الشواء والبخور من أحب الروائح 

أجساد  من  كان  وإن  حتى  اللحم  نوع  يهم  وال  الرب  عند 

املغضوب عليهم.

من يسبح يف بحر التقديس لن يجد الشاطئ أبًدا.

أبو العالء املعري

لو كنت يف ذلك الزمان، ماذا لو عشت يف ذلك الزمان؟ هل كنت أخوض مع الخائضني وأصبح بدوري نبيًا أم أكون تاًجرا 

أو حتى صانع وهٍم جديد؟ أظن أنها فكرٌة جيدٌة أن أكون نبيًا أىت بديٍن جديد، فأنا ال أُحسن الصنعة ولست ِمّمن 

يسريون خلف أذناب البقر أو لدي تقنيات البيع بالريعة أو املقايضة، فأنا كسٌول جًدا حتى أربح قوت عييش بالتعب 

والعمل الجهيد، بل سأّدعي النبوة وسأضع أساس حزٍب جديٍد مثلام فعل مسيلمة بن حبيب أو طليحة األسدي، وما 

كان األسود العنيس وغريه إال رؤساء أحزاب ذلك العرص، يدعون إىل برامجهم السياسية كام يفعل اليوم زعامء السياسة، 

يِعدون قطعانهم باألوهام بعد االنتخابات، ولكن وعود األنبياء أدهى، فهم يعدون بالجنة وحورها بعد املوت، وهذا 

يعني أنه احتياٌل من النوع الرفيع وال تشوبه شائبة.

بنور نبيل

رصاخ النورس جـ2
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ورمبا كنت قد تزوجت سجاح بنت الحارث حتى أُقّوي شوكتي وأجعلها حليفًة يف برنامجي السيايس ألنها تخيف من 

يعارضها حتى ولو كان املعارض هو سيف الله املسلول.

سأكتب كتابًا وأضع فيه املايض والحارض وتتكفل الزنديقة بنت الحارث يف رسم املستقبل، سأتربع عىل العرش وأّدعي 

أين ُمنزُّل الغيث بإذين، وبيدي سري القوافل واألرزاق، وباعث األموات إىل الحياة، وأين الواسطة بينهم وبني الرب الخالق، 

وأروي  والعفاريت،  الجان  وأُحرض  والطالسم  بالبخور  املراوغني  سأراوغ  السامء،  معرفة  وأّدعي  األرض  مقاليد  بيدي 

القصص واألساطري فيها الوعد بالخري الوفري للمقربني ووعيٌد للمكذبني، سألبس عباءة الغنوصيني وعاممة الالهوتيني وأقرأ 

عىل الرمل والفنجان، سأبني معبًدا مليئًا بالشموع والقناديل، إليه يحج الحجيج ويعم الضجيج رجااًل ونساًء بالدف 

واألهازيج، أُحّل ما أريد وأُحرّم كل ما هو خطرًا عيّل أو يُنقص من احرتامي وهيبتي، سأشد أزري بصديٍق مثلام فعل 

ابن أيب كبشة عندما جعل ابن أم مكتوٍم حافظًا لرسّه األبدي، لكن لن يكون أعمى بل سيكون أبكاًم حتى ال يفضحني 

أمام املأل، سأجعلهم يقّدسون أتفه األشياء حتى نبات النعناع، ال أدري ملا النعناع لكن هذا مرادي وكفى، ال تجادل وال 

تناقش، ال تُغضبني فأنا رسيع الغضب، فالقطيع يحب من يجعله عبًدا ويضيّق عليه الطرق وينّغص عليه حياته، فهو 

يتلذذ بالعبودية والتبعية حتى يحس أنه فعاًل جزمٌة خرقٌة ليس له أي قيمٍة وال محل له من اإلعراب بني األمم، فالقطيع 

لن يكون قطيًعا إذا كانت له قيمة، فهو يفعل كل ما بوسعه ليصل االنحطاط إىل هذه املرتبة السفىل وهذا ليس باألمر 

الهنّي لنبيٍّ مثيل، فاملرشوع شاٌق والطريق طويٌل خاصًة أنه سيمتّد إىل آالف السنني.

مهام كنت فأنا أيًضا ميكن أن أكون دينانوخت الذي طار إىل الساموات العىل، وميكن لك أيها النورس أن تكون دينمليخ 

املالك الذي يرافقني.

فأنا الكاتب وأنا الكتاب، أنا النبي وأنا »امليندادهي«، مهام كنت، القديس املقدس، حقيقٌي أنا أم مدلس، إلٌه أنا أم 

مخلّص، يجب عليكم تصديقي ألنكم عندما متوتون سوف تجدونني أمامكم يف قبوركم وبعد محياكم من املوت ليك 

أعذبكم أو أجازيكم، وسيكون النورس شاهًدا عىل أعاملكم، سأحمل يومها سيف النار عليكم وأُخضع كل املالئكة السبع 

العذراوات  الجبار لريسل رياحه عىل األرض، وآمر  الغضب  الظالم من مخدعه وأُهيج ملك  للسجود يل، سأُخرج سيّد 

املومسات السبع بنفث سم العقرب الخفي عىل العامل حتى يصل كل واحٍد منكم إىل محطة املوت، ولن ميوت أحٌد منكم 

بل عذاٌب بعد عذاٍب حتى أحس بنفيس أنني األقوى وأنني األعىل، فأنا النبي وأنا اإلله األعظم.

ليست يل مشكلٌة أخرى سوى أاّل أكون هكذا، يجب أن أكون هكذا، أخاف أن أفقد كل هذا، ال، ال وثم ال. بل مستحيٌل أاّل 

أكون هكذا، نعم أخاف، فأنا خائٌف من أن يكون هذا مجرد حلم، أخاف أاّل يكون الحقيقة، قل يل أيها النورس، طّمنني 

أنه ليس حلاًم، وأيّن أنا الجبار القوي العظيم، كلِّمني عن جربويت األبدي وامدح فخامتي الالمتناهية األزلية، اجعلني 

أُصّدقك، اجعلني أصّدق نفيس.

بنور نبيل

رصاخ النورس جـ2
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القفز عىل املنطق

اثنان أهل األرض: ذو عقٍل بال دين، وآخُر متديٌن بال عقل.

أيب، ملاذا تركتني يا أيب؟

ملاذا يرضبونني يا أيب؟ ماذا فعلت يك يسجنوين، عىل َم أنا أُعّذب يا أيب؟

ملاذا ألبس هذا التاج املحّمل باألشواك التي تنخر جبيني يا أيب؟ هل فعلت ما ال يجب فعله؟ أم أنني مل أفعل بعد؟

أردت فقط أن أصبح مثلك يا أيب.

- هل هذا تجديف؟ أهو رشٌف بعيد املنال يا أيب؟ أليس يل الحق أن اكون مثلك يا أيب؟ أنت تفعل كل ما تريد وتقول 

ما  بكل  وتقوم  تريد  حني  وتفرح  ومترح  لك،  يحلو  ما 

تشتهي، أال ميكنني أنا أيًضا أن أفعل نفس اليشء؟ أريد 

أتحرر  أن  أريد  رأيس،  ميزّق  الذي  التاج  هذا  أنزع  أن 

أن  أريد  وقدمّي،  كّفيَّ  تكبل  التي  املسامري  هذه  من 

أنزل ألعانق الرتاب املتسخ بدمي، أريد أن أعيش مثلك، 

وال أريد أن أعيش معك، أنزلني فقد تعبت من هذه 

هذه  تثريها  التي  الصدأ  ورائحة  تضّمني  التي  األلواح 

املسامري امللطخة بدمايئ، نزّلني يا أيب، أنزلني، ملا يجب 

ب يك تفرح أنت؟ لاِم  العامل وأُعذَّ عيّل أن أحمل أوزار 

يجب أن أموت عذابًا يك تبتهج مهجتك؟ اللعنة عىل من 

كان السبب، اللعنة عليك يا آدم، اللعنة عليك والويل 

لك يا آدم، أجبني يا أيب، أجبني يا أيب، أين أنت، كلمني، 

اللعنة عليك اللعنة عليك والويل لك يا... أيب.

الساحر التائب

البس ثيابك املصنوعة من النور والبس عاممتك وقم، احرق كتبك بالنار وألِق بذكرياتك يف البحار، أنك مل تعد تنفع، 

فقد فاتتك الفرصة وضيعتها ولن تعود أبًدا، قم وتحرر من مكبوتاتك واعرتف أنك أحمٌق قد كنت قاب قوسني أو أدىن 

من أن تحقق ما عجز عنه الجميع وها أنت قد ضيعت الفرصة، قم واحرق كتبك بالنار وألِق بذكرياتك يف البحار، أنت 

اليوم تعرتف أنك أحمٌق وال مقياس لحامقتك، أنت غبٌي وأبلٌه بكل املقاييس، ولو فكرت لربهٍة قبل أن تهرب لتختبئ 

ألصبحت سيد العامل بل سيد الكون.

بنور نبيل

رصاخ النورس جـ2

19



قم، احرق كتبك بالنار وألِق بذكرياتك يف البحار، مت اآلن وأنِه حياتك مثل البهيم األجوف الذي ال ينفعه حتى البكاء، 

ارضب رأسك اآلن بالجزمة وقلّب كفيّك عىل فخذيك، كانت سهلًة جًدا لكنك ضيعتها من بني يديك، كيف لك أن تفوتك 

فرصة األكل وأنت كل ما تجيده هو األكل؟ كيف لك أن ال تُكمل ما بدأته؟ أيوجد يشٌء أسهل من األكل؟؟ ألهذه الدرجة 

أنت غبٌي يا آدم؟

قم، احرق كتبك بالنار وألٍق بذكرياتك يف البحار، لاِم مل 

تسأل حواء فيم يجب عليِك أن تفعل بعد فعلتِك؟ رمبا 

الحياة وتكون  كانت أذىك منك وذهبت بك إىل شجرة 

يخشاه  ربك  كان  ما  هذا  األبدية،  والحياة  املعرفة  لك 

أيها األحمق، لو أكلَت من الشجرتني كنت ستكون الرب 

ورمبا أقوى من الذي منعك وأخرجك أنت وزوجك من 

األبله فقد كانت سهلًة  أيها  األكلة  لاِم مل تكمل  الجنة، 

وكانت لذيذًة، كام كانت خطريًة وقاضيًة عىل ربك الذي 

عاقبك ملجرد األكل، قم يا آدم واحرق كتبك بالنار وألِق 

بذكرياتك يف البحار، فأنت اليوم معاقٌب من ربٍّ يخاف 

مّمْن أكل من شجرة املعرفة وغًدا يأكل أبناؤك من شجرة 

الحياة فلن يبقى لك وال لربك أثر، فيلقم ربك ويحرق 

كُتبه بالنار ويلقي بذكرياته يف البحار فكالكام أبلهان.

َمن الساحر الذي خطّط لكل هذا؟ من ذا الذي َعلِم أنك يا آدم ستُبتىل مبا بُليت؟ َمن أعطاك نصف مرشوٍع وتركك 

تتخبط مع رب ٍمعتوه؟ ال ميكن أن يكون هذا الساحر إال داهيًة استطاع خلط كل األوراق ومل ينُج من اللعبة القذرة 

حتى ربك املزعوم، فاختلطت عليه األمور ورضب األسداس باألخامس وترشدت أفكاره وتشتّتت، فلم يعرف ماذا يفعل 

وطردك من الجنة، وأخذ يروح ويجيء ويبعث رساًل وأنبياء ومعجزاٍت ووعًدا ووعيًدا، ويرضب رأسه إىل الحائط، يغضب 

ويتوتر تارًة ويُغرق الناس ويفرح لذلك تارًة أخرى، وإىل حّد اليوم ال يزال يفعل كل ما بوسعه يك يربهن عن وجوده.

َمن تكون أيها الساحر الذي فعل بهم كل هذا، بالطبع إنك أنت، أنت أيها الشيطان املارد الذي دّوخ العامل وإله العامل، 

لقد قمت بيشٍء عظيٍم وغريت مجرى الحياة يف السامء وعىل األرض، فام فائدة كل ما نقوم به اآلن؟ لاِم نصيل ونصوم 

ونتعبد؟ هل سيتغرّي يشء؟ هل سيشفع ذلك لشجرة املعرفة التي من أجلها اختلطت األوراق؟ هل شبعْت بطن آدم 

من مثارها؟ وهل هدأ روع ربك؟ لحسن الحظ أن الرب وجد طريقًة حتى يُبطل عمل مثار شجرة املعرفة التي يف أحشاء 

آدم، لذلك أمرنا برشب بول البعري.

بنور نبيل

رصاخ النورس جـ2
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رصاخ النورس جـ2

بكاء البرتاء - الثقة العمياء

العتيقة؟ كيف  القديم وغرّي املشعوذون مالمحك  تاريخك  الدرجة طُمس  ألهذه  البرتاء،  أيتها  هل يل أن أرى دموعِك 

وصلتي إىل تلك الزريبة الصحراوية؟ كل ما أعلمه أن أشباه املؤرخني عبثوا وعاثوا فساًدا بحربهم وأحبارهم، حيث بلغ 

الغباء عنان السامء، طاردك الشياطني واملالئكة من عهد زيوس إىل غاية الالت ثم مجانيق الحجاج وكوارث الطبيعة من 

زالزٍل وطوفان، مسكينٌة أنت أيتها البرتاء قد مألت سامؤك اآلالم واألوجاع، وماذا بعد؟

ثم قالوا بعد ما قالوا: هللوا وعنعنوا وجمعوا األقوال وحرّفوا ونبشوا ثم غرّيوا وعلّقوا وأخريًا عندما كُشف أمرهم رصخوا 

وكفروا ثم قتلوا، هكذا فعلوا وهكذا قالوا. لاِم مل يقفوا فقط عندما قالوا هل يجب عليهم أن يحرّفوا ويغرّيوا ويقتلوا؟ 

هل تكفري الشعوب وقتلهم سيغرّي من الحقيقة يف يشء؟ هل ستصبح البرتاء هي ما تريدون أن تكون؟ هل ستُختزل 

املسافات التي تفرق بني الشام والزريبة؟

هناك يف الزريبة وحوٌش تتكلم، تنطق بالكذب وتشّوه املعلوم وتبني الهدم وتهدم البنيان، ليس لهم عمٌل آخر سوى 

الهدم، أشك إن كانوا من بني البرش، فهْم كائناٌت غريبة، وال ندري إن هم صحيٌح سعداء حسب اسمهم أم سعداء 

بهدمهم زريبًة مل يذكر لها التاريخ من خريٍ وال من فالح، بحّد السيف ُوجدت وبحّده ستتالىش ومتوت عاجاًل أم بعد حني، 

كم من مؤمٍن آمن بها بثقٍة عمياء وكم من مسكنٍي ظن أنها الوحي الكامل ومبلغ األنبياء؟ هل هو نقٌص يف الذكاء أم 

قصٌة رُسقت من ثدي األم العجوز صاحبة اإلرث، البرتاء؟
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سيشهد تاريخك املحزن أيتها العجوز وسيشهد ال بيتيلوس ويروي قصة زيوس وشجاعة زنوبيا، سيشق التاريخ ويفضح 

املستور يوم ينطق الحجر الذي كنتم تعبدون يا سكان الزريبة، فلن يكون لكم بعد ذلك هروٌب وال تكفرٌي وال قتٌل ألن 

املتكلم يومئٍذ هو إلهكم القديم والراهن بيتيل، الذي رسقتموه ومل تجدي يف حاميته حجارة السجيل وطيور األبابيل.

سالٌم لك أيتها البرتاء وسالٌم لك يا بيتلوس العظيم وألف سالٍم لك أيها النورس.

حياة الكالب الضارية

خري أمة، نعم ليك يصبح كل العامل مثلنا، يك نسود عىل هذه األرض ولن يعيش أحٌد غرينا فيها، نحن من سريث كل 

املعمورة، وألجل هذا سنقتل الجميع وسنفرح بعد ذلك، سنهاجم الروم ونستعيد األندلس بعد أن نحرر مواطننا من 

األوباش الذين يعيشون معنا ونُطّهر أرضنا بدمائهم، سنجعل الغرب الكافر يركع تحت أقدامنا ونتمتّع بشق رؤوسهم 

الفاجر يرصخ رعبًا وخوفًا تحت ظل  الكافر  رائعٍة عند سامع  وجز رقابهم، كم هو جميٌل فعل ذلك وأي رومانسيٍة 

السيف.

ومبا أننا ال نستمتع مبامرسة الجنس عىل طريقة الغرب الداعر من حٍب وحناٍن واستلطاف، فإننا سنعمل عىل االستمتاع 

باالغتصاب أينام أصاب سهمنا، فيا للجامل ويا للرونق من سامع امرأٍة تتعذب وتتخبط بني أيادينا لتنقذ نفسها وهي 

عارية، هذه هي حالوة الحياة.

ولن نكتفي بذلك، فاملؤمن يجب 

التي  روحانياته  كل  يعيش  أن 

أطفاٌل  فهناك  له،  الله  كفلها 

أن  أيًضا  يجب  يانعاٌت  وبناٌت 

نتكفل ببيعهم يف أسواقنا، ناهيك 

عن النساء اللوايت يجلنب لنا الخري 

الوفري والرزق الكثري حتى يتسنى 

والذخرية  األسلحة  رشاء  لنا 

الله  إىل  األعامل  أحب  ملامرسة 

سنستكمل  الحكيم.  العزيز 

من  وسنمحي  وواجباتنا  فروضنا 

عىل وجه األرض كل من يقف يف 

بنور نبيل

رصاخ النورس جـ2
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طريقنا ومن ثم نبقى نحن فقط منرح ونسعد يف العامل، لكن قبل ذلك ال ننىس أن نستعيد هيبتنا من الطوائف األخرى 

مثل الشيعة والبهائية والكركرية والزعرتية وإىل آخره من الطوائف التي مل ينزل بها ربّنا من سلطان، أي نعم، سنحاربهم 

ونقتلهم جميًعا حتى تبقى راية السّنة هي األعىل، فنحن الفرقة الناجية، ال حياة لآلخر فيام بيننا، وهذا أمٌر ال جدال 

فيه وال نقاش، ثم بعد كل هذا سندّمر كل من ال يؤمن بسطحية األرض، فنقتله، ومن ال يؤمن بالبخاري فنشق رأسه، 

ومن ال يؤمن بنكاح الصغرية وملكات اليمني فنجز رقبته، خاصًة من ال يؤمن بالسبع ساموات وسبع أراٍض ومن ال يؤمن 

بغروب الشمس يف عنٍي حمئٍة فرنبطه عىل شجرٍة ونسمل عينه، هكذا سنصّفي كل من تسول له نفسه تكذيب نبيّنا 

وقرآننا أو شيوخنا األشاوس حفظهم الله.

الزلت عىل رشفة نافذيت العتيقة، ورائحة الدماء تغزو الشارع األسود امليلء بأجساد الضعفاء وأشالء النساء، فلم يبق إال 

مؤمٌن واحٌد بقميصه امللطخ بالدم يبحث عن ضحيٍة يجزّها لينال رضوان ربه، يسري ويدور عرب أزقة الشارع كاملجنون 

ويرصخ: ملن امللك اليوم؟؟؟

مل يتبقَّ سوى ذلك األمل الوحيد الذي ال أزال أراه عرب نافذيت العتيقة وهو يعانق سحاب السامء برصاخه الضاحك عىل 

هذا املعتوه الذي يجوب الشارع بسيفه، ضحكاته التي تغمر الكون وتنادي بحريّة اإلنسان وسالم العامل.

هنا خامتة كل يشء، هنا أدفن قلمي، وأقطّع كتبي وأُغلق نافذيت وأُطفئ سيجاريت بعد أن أخذت منها نفًسا عميًقا لتقطع 

أشالء روحي املتناثرة، أغمسها يف ورديت ألتلف بها ما تبّقى من ذكريات املايض الجميل، أقف عىل كرسيّي وأعود إىل 

حيايت البائسة، حياة العدم.

بنور نبيل

رصاخ النورس جـ2
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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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Moussa Eightyzz

َمن َصنع اإلسالم جـ 1

املقدمة

كان يا ما كان، تاجٌر أربعينٌي متواضع الحال خرج من كهٍف يف صحراء الجزيرة العربية فقرر أن يغرّي العامل؛ بدأ دعوًة 

وجمع أتباًعا وتحّمل االضطهاد، وهاجر، وأسس دولًة وخالفًة، ووضع ترشيًعا وجّند جيوًشا انطلقت تغزو يف ثالث قاراٍت 

لتزيح أكرب إمرباطوريتني يف زمنه.

تصلح  مشوقٌة  لعلها  القصة؟  بتلك  رأيكم  ما 

البعض يصدق  ولكن  باهر،  لفيلٍم هوليوودي 

للبحر  كونها حقيقًة كام يصدقون شق موىس 

ما  كثريًا  أنكم  حتى  للموىت،  يسوع  إحياء  أو 

تسمعون وصًفا للنبي محمد بأنه- وإن مل يكن 

نبيًا من الله- عبقرٌي وداهيٌة سيايٌس اجتامعٌي 

قانويٌن عسكرٌي، ال مثيل له يف التاريخ اإلنساين 

كله - كيف ال وقد نجح يف توحيد العرب جميًعا 

عىل دينه وترشيعه الذي اخرتعه مبفرده؟ مع 

مسلمون  يردده  ال  الكالم  ذلك  أن  مالحظة 

فقط بل مسيحيون وحتى الدينيون أيًضا.

فهل هذا ما حدث فعاًل، أم أن تفحُّص املسألة يعطينا صورًة مغايرًة - وأكرث تعقيًدا - من تلك القصة الهوليوودية املبهرة 

واملبّسطة حتى االختزال؟

وكيف إذن نشأ وظهر وانترش اإلسالم إن مل يكن نتيجًة لفكر ودعوة وجهود فرٍد اسمه محمد؟

هنا لن نزعم أننا سنقّدم جوابًا كاماًل يقينيًا عىل ذلك السؤال الكبري، وإمنا سنرسد، يف نقاط، ما نراه 

أسئلًة مفتاحيًة ستساعد عىل إدراك أبعاد السؤال بشكٍل واقعٍي يجعلنا ننظر إىل اإلسالم ليس 

كـ»معجزٍة قام بها شخص« وإمنا كحدٍث تاريخٍي طبيعٍي له أبعاٌد اجتامعيٌة وسياسيٌة 

واقتصاديٌة وثقافية، وحتى مناخية.
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َمن َصنع اإلسالم جـ 1

كيف تنشأ األديان؟ 

يعلمنا التاريخ أن التحوالت الكربى ال تنشأ بني يوٍم وليلة، وال تنجح حرًصا بسبب عبقرية فرد، وإمنا تسبقها أواًل مقدماٍت 

تستدعيها ومتهد الطريق لها، ثم تتبناها جامعاٌت من البرش وتسعى لها، ثم تساعدها ظروٌف وعوامل مختلفٌة تؤدي يف 

النهاية إىل نجاحها، األمر الذي يتم عىل مدار عقوٍد وأحيانًا قرون.

ولنأخذ أشهر مثالني وأقربهام إىل موضوعنا: اليهودية واملسيحية.

حتى قرنني أو ثالثة قروٍن مضت كان الغرب يتعامل مع الكتاب املقدس عىل أنه تأريٌخ دقيق، وكان ذلك يشمل املختصني 

يف األديان وحتى العلامنيني الالدينيني، حيث كانوا يرفضون جانب املعجزة يف التوراة، ولكن يسلّمون بالجانب التاريخي، 

ثم تغري الوضع متاًما مع تطور علوم دراسة الكتاب املقدس ومع املكتشفات األركيولوجية )اآلثارية( يف الرشق األوسط، 

حيث سقطت الكثري من املسلامت القدمية تباًعا.

واليوم يعرف أي مطّلعٍ عىل الدراسات الدينية والتاريخية واآلثارية أن الَقَصص التورايت أكرثه أساطري منقولٌة عن حضارات 

العراق ومرص، وأن شخصياٍت مثل نوٍح وإبراهيم ولوٍط وإسحاق ويعقوب ويوسف واألسباط هم أقرب إىل أن يكونوا 

آباء أسطوريني أو رموزًا دينيًة ال تعرّب عن حقائق تاريخيٍة وقعت بالفعل، وكذلك الحال مع قصة موىس وفرعون وخروج 

اليهود من مرص فهي خرافٌة مل تحدث، وحتى مملكة داود وسليامن املجيدة مل يعرث لها املنقبون عىل أثٍر وإمنا وجدوا 

بداًل منها آثاًرا لشعوٍب وماملك أخرى.

ليس  اليهودية  صانع  أن  تبنّي  الصدمات  تلك  ومع 

والكتبة  الكهنة  من  جامعاٌت  هم  وإمنا  موىس، 

دينٍي  أساٍس  ُصنع  أرادوا  الذين  والحكام  واإلداريني 

لتحالٍف سيايسٍّ بني مجموعة قبائل عربانيٍة وكنعانيٍة 

بطٍل  إىل  نسبوها  ثم  امليالد،  قبل  األوىل  األلفية  يف 

»الفرضية  تُسمى  ما  وجاءت  قومي،  أسطورٍي 

لتقرتح   Documentary Hypothesis الوثائقية« 

قروٍن  مدار  عىل  التوراة  كتبت  مصادر  عدة  وجود 

بعد زمن موىس املزعوم بكثري.

وجود  فمع  املسيحية،  عند  كثريًا  يختلف  ال  والحال 

إال  ليسوع،  التاريخي  الوجود  تؤكد  طفيفٍة  شواهد 

إي

تثنوي 1ي.إ

تثنوي 2
ك†

ك*

ت.تتوراة

م

تعني  إ  10-9 ق.م(،  )قرن  يهوي  تعني  الوثائقية: ي  للفرضية  توضيحي  رسم 

إلوهي )قرن 9 ق.م(، تثنوي 1: )أوائل قرن 7 ق.م(، تثنوي 2: )أواخر قرن 6 

ق.م( ك*: كهنويت )قرن 6-5 ق.م(، ك†: تثنوي، م: منقِّح، ت.ت: تاريخ تثنوي 

)أسفار يشوع، القضاة، صامويل، امللوك(.
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أنه ال ميكن الوثوق مبا ورد عنه يف األناجيل، والتي صار يُنظر لها كأعامٍل دينية، ال تاريخية. وأما َمن صنع العقيدة 

والرتاث املسيحي الذي وصل لنا فهم ممثلو الكنائس األوىل والذين اختاروا األناجيل التي ينبغي قبولها وأرشفوا عىل 

تنقيح الكتاب املقدس وصياغة العقيدة والطقوس املسيحية تحت إرشاف األباطرة الرومان الحًقا.

والخالصة أن الدين، مثل أي تحوٍل عقائدٍي أو اجتامعي، هو أكرب من أن يصنعه فرٌد أو حتى جامعٌة محدودة، وإمنا 

هو تغيرٌي تقوده تقلباٌت اجتامعيٌة وتحالفاٌت سياسيٌة وترشف عليه جامعاٌت من ملوٍك وكتبٍة والهوتيني )فقهاء دين(.

وباختصار، األديان - مثل الكائنات- مل تُخلق وإمنا تتطور، وال شك أن هذا سينطبق عىل اإلسالم كام ينطبق عىل غريه.

هل سرية محمٍد التي وصلتنا دقيقٌة تاريخًيا؟

أو رمبا ميكننا طرح سؤاٍل أكرث راديكاليًة: هل محمٌد شخصيٌة حقيقية؟

رينان  كإرنست  املشهورون  املسترشقون  ومنهم  الدارسون،  كان  نسبيًا  قريٍب  زمٍن  حتى 

Ernest Renan وويليام موير William Muir وغريهام، يعتقدون أننا نعرف كل صغريٍة 

 Ignác Goldziher وكبريٍة عن نبي اإلسالم، وذلك رغم ذكر البعض )مثل العالمة جولتسيهر

يف مقدمة كتابه املهم »دراسات إسالمية«)1( أنه ال ميكن إثبات صحة نسبة األحاديث إىل 

محمد، ولكن حتى هؤالء تعاملوا غالبًا مع السرية كأنها أمٌر مسلٌّم بحقيقته - ولكن الوضع 

تغري مع الكتابات الحديثة.

يف الواقع ليس لدينا يشٌء مكتوٌب بيد النبي أو أٍي من الصحابة، كام أنه ليس هناك أثٌر 

تثبت  مل  تزويراٌت  املتاحف هي  ببعض  املوجودة  )فاملتعلقات  منهم  أٍي  إىل  يعود  واحٌد 

صحتها تحت الفحص، وكذلك الحال فيام يخص رسائل محمٍد املزعومة إىل كرسى وهرقل(، 

وأما أقدم مخطوطٍة قرآنيٍة فرتجع إىل زمن أرسة الخليفة األموي عبد امللك بن مروان يف 

أوائل القرن الثامن للميالد.

يسّمى  ديٍن  ملموٍس عىل وجود  دليٍل  أي  يوجد  ال  بأنه  للقول  الباحثني  بعض  دفع هذا 

اإلسالم قبل أواخر القرن السابع للميالد)2(، بينام ذهب آخرون إىل إنكار شخصية محمٍد 

باملطلق والقول أنها - مثل أكرث األنبياء القدامى - شخصيٌة وهميٌة مخرتَعة)3(.

1-  العنوان األصيل هو دراساٌت محمديٌة Muhammedanische Studien. ]تحرير املجلة[.

2- راجعوا مثاًل كتاب »الهاجرية« لپاتريشيا كرون ومايكل كوك، ويتفق معه كتاب »مقدمٌة يف التاريخ اآلخر« لسليامن بشري.

3- راجعوا مثاًل كتاب »مفرتق طرق اإلسالم« ليهودا نيفو وجوديث كورين، وكتاب »هل كان محمٌد موجودا؟« لروبرت سبنرس وكذلك مقاٌل لنادر قريظ عن الباحث محمد كاليش 

بعنوان »إسالم بدون محمد«.

رينان

موير

جولدتسيهر
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وأما السرية األقدم املتوفرة لدينا ملحمٍد فقد كتبها ابن إسحاق أوائل العرص العبايس 

)وقيل أنه كتبها بطلٍب من الخليفة(، لكن نص تلك السرية مفقود، وما لدينا هو سرية 

ابن هشام املنقولة عن ابن إسحاق، معرتفًا - ابن هشام - يف مقدمته بأنه قام بحذف 

أموٍر كثريٍة ألنها تيسء إىل البعض.

وحتى ابن إسحاق نفسه هو شخصيٌة غامضٌة بالنسبة لنا وال يبدو أنه كان موثوقًا 

»دجاٌل  بأنه  مالك  اإلمام  وصفه  فقد  املسلمني،  من  معارصيه  ِقبَل  من  حتى  به 

الجرح  لـ»علم«  )طبًقا  رواياته  قبول  الحديث  أهل  يرفض  بينام  الدجاجلة«،  من 

»املغازي«  مثل  كتٍب  إسحاق/ابن هشام جاءت عدة  ابن  والتعديل(، وبعد سرية 

أن  يعني  هذا  للبالذري،  األرشاف«  و»أنساب  سعد،  البن  و»الطبقات«  للواقدي، 

أقدم الكتابات اإلسالمية عن محمٍد وسريته ودينه كُتبت يف القرن التاسع والعارش للميالد، بعد األحداث التي 

يُفرتض أنها تصفها بأكرث من قرنني - والجدير بالذكر أن كتابات السرية بدأت أصاًل مبا يسمى روايات املغازي القتالية، 

والتي انترشت بني أهايل املدينة، ثم توسعت املغازي الحًقا لتشمل سائر جوانب حياة محمد)4(.

وقد الحظ الباحثون منذ فرتٍة عدة أموٍر الفتٍة يف تلك السرَي: منها أنها تزداد تعقيًدا ومتتلئ أكرث باألحداث كلام ابتعد 

الزمن، أي أن السري املبكرة تكون أكرث اختصاًرا، بينام تزخر املتأخرة بالحكايات والتفاصيل، والحظوا كذلك أن الروايات 

املبكرة ال تهتم مبسألة اإلسناد والعنعنة، بينام الروايات املتأخرة زمنيًا متتلئ 

باإلسنادات املتقنة)5( وهي مالحظاٌت لها داللٌة خطريٌة وال شك، حيث توحي 

األمر  والرسول،  للصحابة  إسناداٍت  واخرتعوا  تفاصيل  أضافوا  املتأخرين  أن 

الذي يلقي بظالٍل من الشك عىل مصداقية الرواية اإلسالمية ككل.

واألهم أن كثريًا من حكايات السرية متتلئ باملبالغات واألمور غري املنطقية 

من معجزاٍت وغريها، بل وكثريٍ من األحداث التي نعتربها بديهيًة يف حياة 

محمٍد نجد أمثالها يف الرتاث الديني السابق، ففي كتاب »اعرتافات القديس 

أوغسطينوس« )القرن الخامس للميالد( نقرأ أن القديس كان معتكًفا يناجي 

الله فسمع صوتًا خفيًا - ال صوت صبٍي وال فتاٍة - يأمره بالقراءة ويكررها 

)واملقصود اقرأ من الكتاب املقدس( مام يذكّرنا بقصة الوحي املحمدي. ويف 

سرية قديٍس آخر هو »فيلكس النويل« نجد أنه حني هرب من مضطهديه 

4- راجعوا كتاب سليامن بشري املذكور.

5- كتاب »الهاجرية«.

أوغسطينوس بريشة رودريغس
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اختبأ يف كهٍف فقام عنكبوٌت بنسج خيوطه خارجه وقامت 

حاممٌة بوضع بيضها، وهي معجزٌة من الله ليخفيه عن 

مطارديه، وهو مشهٌد مامثٌل متاًما ملشهد اختباء محمٍد يف 

الغار هربًا من مطاردة قريش، ولو تذكرنا أن ابن إسحاق- 

كاتب السرية- من أصوٍل مسيحية، وأنه بدأ سريته محاكيًا 

محمٍد  نسب  بذكر  فابتدأ  يسوع،  تجاه  األناجيل  منهج 

وصواًل إىل آدم، لبََدت لنا املسألة أكرث إثارًة للشك، ليس يف 

تلكم القصتني فحسب وإمنا يف مجمل السرية.

هذا ونجد بعض مشاهد السرية الشهرية مفتقرًة إىل أقل 

سنٍد تاريخٍي بل هناك ما يناقضها، وسنكتفي مبثاٍل واحٍد 

هو قصة الفيل الشهرية: فالسورة القرآنية املعروفة ال تحيك 

أي تفاصيل وال تذكر الكعبة أو مكة أو الحبشة من قريٍب 

أو بعيد، وأما َمن رسد القصة فكان روايات السرية، ولكن 

نكتشف  اإلسالمية(  )غري  األخرى  التاريخية  املصادر  من 

عدة أمور: منها أن أبرهة قام بعدة غزواٍت عاد منها ساملًا، 

إال أنه مل يقرتب من مكان مكة، ومل تذكر املدينة بحرٍف 

عام  قبل  مات  الرجل  أن  واألهم  املدونة،  منقوشاته  يف 

الفيل املزعوم )570م( بفرتة، أضف لذلك عدة استحاالٍت 

منطقية لدور الفيل يف املوضوع، منها  أنه كائٌن غري عميٍل 

لتلك املهمة، فهو ال يستطيع السري يف الصحراء بسهولة، 

كام أنه يحتاج إىل كمياٍت مهولٍة من الطعام واملاء 

الفيل  أن  عن  ناهيك  البيئة،  تلك  يف  جًدا  العزيز 

األفريقي - بعكس قرينه اآلسيوي- ال ميكن ترويضه 

لكم  وكام  أصاًل،  العسكرية  املهام  يف  يُستخدم  وال 

أن تتوقعوا، فتلك القصة غري مذكورٍة يف أي مصادر 

أسطورٍة  أمام  بأننا   يوحي  مام  معارصة،  تاريخيٍة 

الرتاث  لها متشابهاٍت يف  دينيٍة بحتة، ال سيام وأن 

األشوريني  حصار  قصة  )مثل  اليهودي  املسيحي 

املحارص  الجيش  لقتل  الله  للقدس وتدّخل مالئكة 

 Saint Felix and the Spider صفحات من كتاب أطفال مسيحي بعنوان

يحيك قصة القديس فيلكس والعنكبوت

لوحة لخرافة سورة الفيل
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واملذكورة يف سفر امللوك الثاين(، األمر الذي يفتح الباب للتساؤل عاّم يحتمل أن تكون السرية قد احتوته من مبالغاٍت 

أو تلفيقاٍت أخرى.

هل نشأ اإلسالم يف مكة؟

ويحتمل أن أسطورة الفيل تم اخرتاعها خصيًصا لإلعالء من شأن مدينة مكة وإظهارها كمدينة الله املقدسة. مام يُذكرنا 

بحقيقٍة أخرى صادمٍة وهي أن تلك املدينة، التي يخربنا الرتاث اإلسالمي أنها مزار إبراهيم وموضع أقدم بيت عبادٍة 

ُوضع للناس، أنها كانت مدينًة تجاريًة دينيًة مهمًة وقبلًة للعرب قُبيل الدعوة اإلسالمية، لكنها يف الحقيقة مل تُذكر يف 

أي مصدٍر تاريخٍي قبل اإلسالم، وذلك رغم أن الكتابات القدمية )األشورية والفارسية واليونانية والرومانية وغريها( قد 

تحدثت عن الجزيرة العربية وذكرت مدنها بالتفصيل، حتى أن مدينًة مثل يرثب لها سجٌل تاريخٌي قديم، وكذلك تيامء 

والطائف واملدن العربية األخرى حول مكة، ولكن مكة نفسها ال ِذكر لها. أما أول مصدٍر تاريخٍي يذكر مكة فيعود إىل 

عام 740 م، ويبدو أن مكانها هو العراق وليس الحجاز)6(.

املزعوم عىل طرق  مكة  إن وجود  بل 

فيه،  مشكوٌك  أمٌر  أيًضا  هو  التجارة 

يف  بحرٍف  تُذكر  مل  لكونها  فباإلضافة 

أنهم  يُفرتض  التي  الشعوب  مدونات 

البيزنطيني  )مثل  التجاريون  رشكاؤها 

مجرد  أيًضا  فهي  واألحباش(،  والفرس 

تنتج  وال  زرًعا  تحتوي  ال  قاحلٍة  قريٍة 

مثاًل،  الطائف  مع  )باملقارنة  شيئًا 

القريبة منها، والتي تحتوي مزروعاٍت 

وبيٍت  مياٍه  واحة  إىل  باإلضافة  ومثاًرا 

مقّدٍس يطوف الناس حوله، ومن هنا 

جاء اسمها(، ويحتاج املارة إىل العدول 

ميٍل  مائة  نحو  التجاري  الطريق  عن 

ليصلوا إىل مكة، مام ال يجعلها محطًة 

مغريًة للتوقف أو موقًعا مناسبًا إلقامة 

6-  راجعوا كتاب »الهاجرية« املذكور، وأيًضا كتاب املؤرخ توم هوالند »تحت ظل السيف«، والفيلم »اإلسالم، القصة التي مل تُرَو«، وكذلك كتاب رأفت عامري »اإلسالم يف ضوء 

التاريخ«.
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تدمر
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أي مركٍز تجارٍي أو حضارٍي أو سيايٍس فيها، واألهم من ذلك كله أن السجالت تثبت 

أن التجارة الربية كانت قد توقفت يف الجزيرة العربية منذ زمٍن طويل، وحلت محلها 

يف  الشك  يثري  مام  األحمر)7(،  البحر  يف  األحباش  يقودها  كان  والتي  البحرية  التجارة 

مسألة مركزية مكة وقريٍش قبل اإلسالم، ويوحي بأنها مجرد إسقاطاٍت متأخرة.

أثرٌي  سجٌل  لها  ليس  مكة  أن  لوجدنا  واآلثارية  التاريخية  الشواهد  إىل  رجعنا  ولو 

يُذكر)8( بل إن أقدم آثارها يعود إىل القرن التاسع أو العارش للميالد)9(، حتى أنه يف 

صفحة ويكيبيديا بعنوان »املدن األثرية يف السعودية« نجد مدنًا مثل تيامء ودومة 

الجندل وقرية الفاو، لكننا ال نجد مكة.

بل يرى البعض أن القرآن نفسه ينفي أن تكون مكة هي مهد الدعوة األوىل، حيث 

يزخر بآياٍت )منها ما هو يف سوٍر مكيٍة ال مدنية( تخاطب الخصوم »الكفار« فتحدثهم عن املزروعات الوفرية حولهم 

ومثار الزيتون والرمان واألعناب والنخيل والحقول املتجاورة تسقيها األمطار وترعى فيها األنعام، وهو ما ال يبدو متسًقا 

باملرة مع أرض مكة الربكانية القاحلة والتي ال تصلح للزراعة )وعىل سبيل املثال فالزيتون مثاًل - كام أشار توم هوالند - 

ال ينمو يف تلك املنطقة، وإمنا نجده يف شامل الجزيرة قرب فلسطني(؛ ونفس  اليشء نراه يف حديث القرآن املتكرر عن 

تجارة البحر والسفن الضخمة، وعن ظواهر بعيدٍة عن مكة مثل اِلتقاء املاء العذب واملالح وخروج اللؤلؤ واملرجان من 

البحار، وحتى الثلوج التي تسقط عىل األرض، مام يبدو متسًقا أكرث مع بيئة شامل الجزيرة العربية.

القصص واملقدسات  القرآن عىل  يضاف إىل ذلك تركيز 

املرتبطة بفلسطني والقدس، والتي تحتوي منطقة »بكة« 

)املذكورة يف املزامري كمكاٍن لطقوٍس تشبه الحج( وفيها 

وقريبٌة  إبراهيم«،  »مقام  تسمى  التي  الخليل  منطقة 

هاجر حسب  إليها  طُردت  التي  سبع  برئ  منها صحراء 

ذلك  عن  تبعد  التي  مكة  وليست  التوراتية،  األسطورة 

املكان بأكرث من ألف ميٍل جنوبًا.

قريبون  بأنهم  خصومه  القرآن  يخاطب  ذلك  وقبل 

يذكرهم:  حيث  الهالكة،  لوٍط  قوم  ديار  من  جغرافيًا 
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7- راجعوا كتاب »التجارة املكية وظهور اإلسالم« لباتريشيا كرون.

8- راجعوا كتاب رأفت عامري املذكور.

9- راجعوا كتاب »الجغرافيا القرآنية« لدان غيبسون.

الثلج يف منطقة البرتاء جنوب األردن
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قِيٍم﴾  فَاَل َتْعقِلُوَن﴾ )الصافات: 137-138(، ويصفها بأنها ﴿لَبَِسبِيٍل مُّ
َ
ِْل أ ْصبِِحنَي ٪ َوبِالَّ وَن َعلَيِْهم مُّ ﴿ِإَونَُّكْم َلَـُمرُّ

)الحجر: 76(، واملعروف أن املنطقة املرتبطة بقوم لوٍط )سدوم وعمورة( تقع عند البحر امليت )األردن الحالية(، وليس 

عند مكة.

البيوت  عن  الحديث  القرآن  يكرر  كام 

ينسبها  والتي  املهجورة،  الصخرية 

لثمود، ويخاطب خصومه بأنهم سكنوا 

ِيَن َظلَُموا﴾ )إبراهيم:  ﴿ِف َمَساِكِن الَّ

األنباط  مباين  املقصود هو  45(، وغالبًا 

إىل  وصواًل  األردن  جنوب  الشهرية 

والتي  صالح(،  )مدائن  الُعال  منطقة 

نسبها القدماء إىل قوم مثوَد الهالكني.

الفرس  بني  املعارك  إىل  يشري  أنه  ثم 

والروم عىل أنها »يف أدىن األرض« أي أقربها، علاًم بأن خطوط الرصاع كانت قرب الشام، بعيًدا متاًما عن مكة.

أين نشأ اإلسالم إذن؟

Tom Hol- هوالند  وتوم   Patricia Crone كرون باتريشيا  )منهم  الباحثني  بعض  جعلت  وغريها  الشواهد   تلك 

يقولون  الهوامش(  املذكورة يف  املصادر  land ودان غيبسون Dan Gibson يف 

غيبسون  حّددها  شاماًل،  أكرث  أخرى  منطقٍة  يف  وإمنا  مبكة،  ينشأ   مل  اإلسالم  أن 

القرآنية«  »الجغرافيا  كتابه  ففي  لألنباط،  القدمية  العاصمة  البرتاء،   بأنها 

Quranic Geography يقول بأن وصف السرية ملكة ال ينطبق عىل مكة الحالية 

وإمنا عىل البرتاء فهي أم القرى ومهد الرسالة املحمدية، وبالفعل، نجد أن اآللهة 

الوثنية املذكورة يف القرآن )الالت والعزى ومناة( كانت معبودًة يف البرتاء، وهناك 

نجد آثاًرا لكعباٍت وأصناٍم مهدمة، بل رمبا ُوجد حرٌم قديٌم مهجور.

الجنوب يف  ويرى غيبسون أن مدينة اإلسالم املقدسة تم نقلها من الشامل إىل 

تهدمت  حيث  الزبري،  بن  الله  وعبد  مروان  بن  امللك  عبد  بني  الرصاعات  إطار 
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الزراعة يف إقليم البرتاء، بلدة وادي موىس
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الكعبة املقدسة يف البرتاء، فتم نقل الحجر األسود، ومعه القبلة، إىل مكة الجنوبية بعيًدا عن النفوذ الشامي، بينام يرى 

توم هوالند أن إبعاد نشأة اإلسالم عن شامل الجزيرة إىل قلب الصحراء العربية جاء لجعله »ديًنا عربيًا« ومحاولًة لتجنب 

شبهة تأثره باليهودية واملسيحية يف شامل الجزيرة.

إن مسألة وجود »كعبٍة أخرى شاملية« سابقٍة قد تكون حقيقيًة ورمبا نلَمح صداها يف املصادر اإلسالمية نفسها والتي 

تخربنا أن كعبة مكة كانت تسمى »الكعبة الشامية«، وهو أمر مدهٌش لو تذكرنا البُعد املكاين الكبري بني مكة والشام.

بعضها  )آثارية(،  أركيولوجية  حقائق  عدة  ذلك  تساند  كام 

أيًضا صادم، منها أن املساجد األوىل يف اإلسالم ال تشري قبالتها 

وينطبق  بكثري.  أكرث شاماًل  مكاٍن  إىل  وإمنا  الحالية  مكة  إىل 

هذا عىل مساجد يف العراق ويف مرص ويف األردن، وهو ليس 

مجرد خطأٍ يف البناء وإمنا هناك شواهد من الكتابات القدمية 

)إسالميٌة ومسيحيٌة( تقطع بأن العرب الغزاة مل يكونوا يصلّون 

نحو مكة وإمنا إىل بيٍت مقّدٍس آخر يف شامل الجزيرة - ويبدو 

أنه يف زمن الوليد بن عبد امللك قام األمويون بتعديالٍت يف 

املساجد الرئيسية وجعلوها تواجه مكة الحالية)10(.

فنعلم  القرآن،  به  كُتب  الذي  الخط  أخرى مشوقٌة وهي مسألة  قرينٌة  مثة 

العرب  بها، فكان  كتابٍة خاصٍة  لغة  لها  تكن  األصل مل  العربية يف  اللغة  أن 

الخطوط  تلك  وأهم  لهم،  املجاورة  للشعوب  تابعٍة  خطوٍط  بعدة  يكتبون 

نوعان مختلفان للغاية : الخط املُسند )والذي كان مستخدًما يف الجنوب(، 

والخط النبطي )الذي كان مستخدًما يف الشامل(، ولو رجعنا إىل الخط الذي 

كُتب به القرآن لوجدنا أنه ميثل فرع الكتابة الذي تطور عن الخط النبطي 

الشاميل وتحول إىل األبجدية العربية التي نعرفها اليوم )وأما الخط املُسند 

الجنويب فقد انقرض بعد سيادة اإلسالم مبارشًة(، مام يوحي بأن القرآن تم 

تدوينه يف الشامل ال الجنوب.

فإذا كان اإلسالم مل ينشأ يف املكان الذي يُفرتض أنه نشأ فيه، أال يعني ذلك وجود درجٍة ضخمٍة من التزوير التاريخي يف 

السرية التي وصلتنا عن تلك النشأة؟

Moussa Eightyzz
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كتابة بالخط املسند من قرية الفاو األثرية

شاهد مكتوب بالخط النبطي املتأخر

10-  راجعوا كتاب »الهاجرية« وكتاب »الجغرافيا القرآنية« املذكورين.
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محمد شومان

املسيحية واملحروسة جـ 3

كانت مدينة الجليل الفلسطينية ذات سمعٍة 
سيئٍة بني يهود عرص امليالد، ألنها كانت قريبًة 
من الحدود السورية الوثنية ومل تكن تتبّنى 
بعض  دخلتها  بل  الدينية  إرسائيل  عقائد 
الوثنيني،  جريانها  من  األجنبية  العقائد 
وكان معظم ُسكانها من ُمدمني النبيذ 
ألّن اقتصادهم كان يقوم عىل تصدير 
الكروم الذي يُعرص منه النبيذ، ولذلك 
كان هناك َمثٌل متداوٌل بني اليهود 

يقول »ال خري يأيت من الجليل«)1( 
اليهودي  نظرة  عىل  للداللة 

ُسّكان  ألخالقيات  التقليدي 
الجليل.
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محمد شومان

املسيحية واملحروسة جـ 3

وكانت النارصة وهي إحدى قرى مدينة الجليل الحقرية الشأن، وفيها ُولدت مريم أّم املسيح وعاشت، ولكوننا مل نجد يف 

األناجيل املعتمدة قصة طفولة العذراء مريم، لذا فقد رجعنا للبحث عنها يف األناجيل األبوكريفية أي املخفية أو املستورة 

أو املنحولة، أو مبعًنى أوضح تلك األناجيل التي أخفتها الكنيسة يف بدايتها للرتويج ألناجيل أخرى.

ووجدنا إنجيل يعقوب أو إنجيل البدايات)2( يحيك لنا عن مايض مريم، وهو إنجيٌل كُتب عىل ما يبدو يف النصف األول 

من القرن الثاين امليالدي، ويَحيك لنا هذا اإلنجيل عن يواقيم وزوجته حّنة – وهو املصدر الذي منه عرفت الكنيسة اسم 

والدّي مريم– وكانت حّنة - كالعادة التوراتية الخالدة – عقيم، ويف سبيل اإلنجاب يقرر يواقيم أن يذهب إىل الصحراء 

ويصوم للرب أربعني يوًما وليلًة علّه يرزقه بالّذرية الصالحة، وعندما تأخر يواقيم يف العودة خشيت حّنة من أن يكون 

قد أصابه مكروه، فنزلت إىل حديقة بيتها تُصيل للرّب أن يعيده إليها ساملًا، وبينام هي تصيل إذ ظهر لها مالك الرّب 

وبرّشها بأنها ستتخلص من ُعقمها وستلد، ومن فرحتها 

بالبُرشى السعيدة قّررت أن تنذر مولودها القادم للرب، 

وابتسمت الدنيا لحّنة بعد طول عبوس، فعاد زوجها من 

الصحراء ساملًا، واحتفااًل بعودته قىض مع زوجته سهرًة 

زوجيًة سعيدًة كان من نتيجتها أن حِبلت حّنة، وأنجبت 

الثالثة أخذتها  طفلًة أسمتها مريم، وعندما بلغت سن 

الكهنة، حسب وعدها  املعبد لريبيها  أمها ووضعتها يف 

ملالك الرب، وقضت مريم يف املعبد تسع سنواٍت حتّى 

بلغت الثانية عرشة وآن لها أن تخرج من املعبد حسب 

الرشيعة، وكان أبواها قد ماتا يف هذه الفرتة وليس لها قريٌب َمحرٌم تلجأ إليه، وهنا جمع الكهنة اثنا عرش رجاًل من 

قبيلة يهوذا ليضع كاًل منهم عصاه ليختار منها الرّب زوًجا لآلنسة مريم– مازلنا نذكر جميًعا الُعيص االثني عرش التي 

وضعها األسباط يف رصاعهم عىل الكهانة مع هارون أيام موىس النبي)3( – ولكن الُعيص مل تثمر لوزًا شهيًا هذه املرة، بل 

أمثرت عصا الشيخ يوسف حاممة!؟ نعم طارت حاممٌة- وال مؤاخذة- من عصا الشيخ يوسف وأخذت مترح يف املكان ثم 

ارتفعت عاليًا إىل السامء، مبا يعني رغبة اإلله يف تزويج الشيخ يوسف من اآلنسة مريم، وبعد متّنعٍ من الشيخ يوسف 

بحجة أنّه عجوٌز يوافق أخريًا عىل الزواج من العذراء الصغرية. ونكتفي اآلن بهذا القدر من اإلنجيل األبوكريفي، ونبدأ 

مسريتنا الطاهرة من إنجيل متّى العشار الذي اعتمدته الكنيسة مؤكدًة أنّه ُموًحى به حرفيًا من عند الرب، وبالتايل نقرأ 

فيه قّصة والدة مريم العذراء التي أوحى بها اإلله للرسول متّى العشار عىل النحو التايل:

ٌء َصالٌِح؟« قَاَل لَُه ِفيلُبُُّس: تََعاَل َوانْظُْر.« )يوحنا 1: 46(. ]تحرير املجلة[. 1- فََقاَل لَُه نَثََنائِيُل: »أَِمَن النَّارِصَِة مُيِْكُن أَْن يَُكوَن يَشْ

2- يُسمى أيًضا إنجيل يعقوب األويل أو التمهيدي، وترجع تسميته لكونه يذكر األحداث األوىل يف حياة يسوع منذ حمل مريم به. 

3- »فََكلََّم ُموىَس بَِني إِرْسَائِيَل، فَأَْعطَاُه َجِميُع ُرَؤَسائِِهْم َعًصا َعًصا لُِكلِّ رَئِيٍس َحَسَب بُيُوِت آبَائِِهِم. اثَْنتَْي َعرَشََة َعًصا. َوَعَصا َهاُروَن بنَْيَ ِعِصيِِّهْم. فََوَضَع ُموىَس الِْعيِصَّ أََماَم الرَّبِّ يِف 

َهاَدِة، َوإَِذا َعَصا َهاُروَن لِبَيِْت الَِوي قَْد أَفْرََخْت. أَْخرََجْت فُُروًخا َوأَزَْهرَْت زَْهرًا َوأَنَْضَجْت لَْوزًا« )العدد 17: 6 – 8(. َهاَدِة.َويِف الَْغِد َدَخَل ُموىَس إِىَل َخيَْمِة الشَّ َخيَْمِة الشَّ
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يا ليوسف املسكني! كيف له أن يتفوق عىل مامرسة الله؟
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املسيحية واملحروسة جـ 3

ُه َمْخطُوبًَة  ا ِوالََدُة يَُسوَع الَْمِسيِح فََكانَْت هَكَذا: لاَمَّ كَانَْت َمْريَُم أُمُّ »أَمَّ

لِيُوُسَف، قَبَْل أَْن يَْجتَِمَعا، ُوِجَدْت ُحبْىَل ِمَن الرُّوِح الُْقُدِس. فَيُوُسُف 

رَُجلَُها إِْذ كَاَن بَارًّا، َولَْم يََشأْ أَْن يُْشِهرََها، أََراَد تَْخلِيَتََها رِسًّا. َولِكْن ِفياَم 

ُهَو ُمتََفكٌِّر يِف هِذِه األُُموِر، إَِذا َمالَُك الرَّبِّ قَْد ظََهَر لَُه يِف ُحلٍْم قَائاًِل: 

»يَا يُوُسُف ابَْن َداُوَد، الَ تََخْف أَْن تَأُْخَذ َمْريََم اْمَرأَتََك. ألَنَّ الَِّذي ُحِبَل 

ِبِه ِفيَها ُهَو ِمَن الرُّوِح الُْقُدِس. فََستَلُِد ابًْنا َوتَْدُعو اْسَمُه يَُسوَع. ألَنَُّه 

ِمَن  ِقيَل  َما  يَِتمَّ  ليَِكْ  كَاَن  كُلُُّه  َوهَذا  َخطَايَاُهم«.  ِمْن  َشْعبَُه  يَُخلُِّص 

الرَّبِّ ِبالنَِّبيِّ الَْقائِِل: »ُهَوَذا الَْعْذَراُء تَْحبَُل َوتَلُِد ابًْنا، َويَْدُعوَن اْسَمُه 

نُوئِيَل« الَِّذي تَْفِسريُُه: اَللُه َمَعَنا. فَلاَمَّ اْستَيَْقَظ يُوُسُف ِمَن النَّْوِم  ِعامَّ

، َوأََخَذ اْمَرأَتَُه. َولَْم يَْعرِفَْها َحتَّى َولََدِت ابَْنَها  فََعَل كَاَم أََمرَُه َمالَُك الرَّبِّ

الِْبْكَر. َوَدَعا اْسَمُه يَُسوَع.« )متّى 1: 18 – 25(.

اآلنسة  كانت  بينام  ثانيًة:  قراءًة   – بعقولنا  النص–  مًعا هذا  فلنقرأ 

حرفٍة  يف  يعمل  باملناسبة  وهو  يوسف-  للقّديس  مخطوبًة  مريم 

يعتليها كزوجٍة وجدها حبىل، وال ندري نحن كيف عرف  أن  أيًضا، وقبل  أورثها البنه  التي رمبا  النجارة  لطيفٍة وهي 

القديس يوسف بَحبلها وحده من دون الناس؟ عىل كلٍّ سنفرتض أنّه كان ذا فراسٍة ورأى ارتفاع بطنها عن الحد املعتاد، 

ونتخطى هذه الجزئية، وألّن القّديس يوسف قديٌس فقد اكتفى بأن فّكر يف نفسه بأن يفسخ خطوبته عىل العذراء 

الُحبىل، ولكن يف ذات ليلٍة وبينام القديس يوسف نائٌم يف فراشه بعد أن أرّقه التفكري يف مصيبة خطيبته، إذا به يُفاجأ 

بزيارٍة غري متوقعٍة من مالٍك من مالئكة السامء يزوره يف منامه ليؤكد له أّن اآلنسة مريم ُحبىل بالفعل ولكنها مع ذلك 

مل ترفع ساقيها تحت برشٍي أيًّا كان، أّما َحبلُها هذا فهو َحبٌل مقّدٌس نتيجة لعالقٍة مقدسٍة مع الروح القدس شخصيًا 

الذي توىّل أمر وضع ِبذرة الطفل املعجزة هذا يف أحشائها، وطاملا أّن هذا الحمل مقدٌس فمن األفضل لك– والكالم 

من املالك ليوسف– أن تأخذ خطيبتك الُحبىل وتتسرت عليها 

اسٌم شائٌع  يهوه وهو  أي  ابًنا وتسّميه يسوع–  ألنها ستلد 

عىل كل حاٍل بني اليهود آنئذ، ويف قوٍل آخر للمالك أّن هذا 

ولكّن  معنا(،  )الله  معناه  الذي  عامنوئيل  سيُدعى  املولود 

هذه النصيحة نسيها يوسف وبالتايل مل يسّمه عامنوئيل عىل 

عظيم،  شأٌن  له  يكون  سوف  االبن  وهذا   - معلوماتنا  حد 

وعظمته بسبب أنه سوف يُخلّص شعبه – أي اليهود- من 

خطاياهم، »الحظ أن متّى يهودٌي يكتب لليهود«.
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وألن القديسني ال يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لذا فقد هّب القديس يوسف من نومه وذهب رسيًعا إىل 

اآلنسة الحبىل وأخذها إىل بيته كزوجٍة ليتسرت عىل حملِها بشهامٍة ال يطيقها إالّ قديٌس من طراز يوسف، ويلفت نظرنا 

قول الكتاب املقدس:

»َولَْم يَْعرِفَْها َحتَّى َولََدِت ابَْنَها الِْبْكَر«.

 أي أنه مل يعتليها كزوجٍة إىل أن وضعت حملها الطاهر هذا، فهل يعني ذلك ضمًنا أنّه قد اعتالها بعد أن وضعت حملها 

املقدس؟ ثم ما معنى ابنها البكر يف هذه العبارة؟ هل تعني أنه كان ليوسف من مريم أبناٌء آخرون غري يسوع البكر؟

والسؤال األهم هو التايل: إذا كان مقّدًرا ملريم أن تبقى عذراء، وأن تُنجب أيًضا ابًنا لإلله، فلامذا فرض عليها الكهنة أو 

الرب الزواج من الشيخ يوسف؟

هذا السؤال مل يغب عن فطنة الكهنة الذين 

ال يفوتهم يشء، وكانت إجابتهم أن هذه خطٌة 

يف غاية الحكمة من اإلله الذيك، وتفصيل ذلك 

مقدسًة عىل  عبارًة  قال  قد  إشعياء  النبي  أّن 

لسان اإلله:

اْسَمُه  َوتَْدُعو  ابًْنا  َوتَلُِد  تَْحبَُل  الَْعْذَراُء  »َها 

نُوئِيَل« )إشعياء 7: 14(. ِعامَّ

الخرب  بذلك  الرشير  الشيطان  سمع  وعندما 

العامل، ويرتقب  املرعب ظل يراقب عذراوات 

أي بادرة حمٍل قد تظهر عىل إحداهن، ألنه 

البتول، ولكن اإلله الذيك يجعل الشيخ يوسف يخطب اآلنسة مريم حتى  يعرف أّن الرب سوف يُولد من فرج هذه 

ال يتابعها الرشير ويعلم أنها حبىل بالله العيل، وصدق من قال أن مكر اإلله أقوى من مكر الشياطني، وإذا ظّن أحد 

املؤمنني أننا نسخر من أفكاره، فها نحن نفحمه بالنص الكهنويت:

»أرسل جربائيل إىل عذراء مخطوبة ولكنها مل تتحد معه، إنها كانت مخطوبة ولكنها مل متس، ملاذا كانت مخطوبة؟ حتى 

ال يدرك الرشير )الشيطان( الرس قبل األوان، فقد كان عارفا أن امللك سيأيت من عذراء إذ سمع ما جاء يف أشعيا، وكان 

يهتم أن يعرف العذراء ويتهمها بالعار، لهذا جاء الرب من عذراء مخطوبة حتى يفسد حيل الشيطان، ألن املخطوبة 

مرتبطة مبن سيكون رجلها«)4(.

4- البشارة بالتجسد اإللهي، سبورتنج.
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العجائب«)5(  »صانع  املسّمى  غريغوريوس  القديس  قاله  ما  هذا  والله،  أي 

اللذيذ:  كتابه  يف  الخري  أبو  بسيط  املسيح  عبد  الشهري  القمص  عنه  ونقله   ،

»التجسد اإللهي ودوام بتولية العذراء«.

أن يفض  امرأٍة بدون  يهبط طفٌل من فرج  وإذ جادل زنديٌق وتساءل: كيف 

بلياليها  أياٍم  ينام رجٌل يف بطن سمكٍة ثالثة  بالقول: وكيف  ألجمناه  بكارتها؟ 

بدون أن يبتل ثوبه؟ وهكذا ال ميلك أي زنديٍق فاجٍر سوى أن يقول: يا سبحان 

الله القادر عىل إتيان املعجزات املهبلية.

الخالصة التي نفهمها من قراءة هذه الواقعة يف إنجيل متّى املقدس أّن مريم 

قد تزوجت وعاشت يف بيت يوسف كزوجٍة طبيعية، وأنجبت ابنها كأي امرأٍة عادية، ومل يعرف أحٌد من البرش أنّها قد 

حبلت من الروح القدس وليس من يوسف النجار، وبالتايل عاشت حياًة طاهرًة يف نظر زوجها وكذلك يف نظر املجتمع 

اليهودي الرشقي املحافظ بطبعه يف املسائل الجنسية. 

ونرتك اآلن الرواية املقدسة عن الحمل الطاهر كام أوردها متّى الرسول بوحٍي من الروح القدس وباعتامٍد من الكنيسة، 

إىل روايٍة مقدسٍة أخرى أوردها القديس لوقا بوحٍي آخر من الروح القدس وباعتامٍد كنيسٍّ أيًضا، ونقرأ مًعا رواية لوقا 

عن هذا الحمل الطاهر كالتايل:

اِدِس أُرِْسَل ِجرْبَائِيُل الَْمالَُك ِمَن اللِه إِىَل  ْهِر السَّ »َويِف الشَّ

َمْخطُوبٍَة  َعْذَراَء  إِىَل  نَارِصَُة،  اْسُمَها  الَْجلِيِل  ِمَن  َمِديَنٍة 

لِرَُجل ِمْن بَيِْت َداُوَد اْسُمُه يُوُسُف. َواْسُم الَْعْذَراِء َمْريَُم. 

فََدَخَل إِلَيَْها الَْمالَُك َوقَاَل: »َسالٌَم لَِك أَيَّتَُها الُْمْنَعُم َعلَيَْها! 

اَلرَّبُّ َمَعِك. ُمبَاَركٌَة أَنِْت يِف النَِّساِء«. فَلاَمَّ َرأَتُْه اْضطََربَْت 

التَِّحيَُّة!«  هِذِه  تَُكوَن  أَْن  َعىَس  »َما  َوفَكَّرَْت:  كَالَِمِه،  ِمْن 

َوَجْدِت  قَْد  ألَنَِّك  َمْريَُم،  يَا  تََخايِف  »الَ  الَْمالَُك:  لََها  فََقاَل 

يَنُه  نِْعَمًة ِعْنَد اللِه. َوَها أَنِْت َستَْحبَلِنَي َوتَلِِديَن ابًْنا َوتَُسمِّ

َويُْعِطيِه  يُْدَعى،  الَْعيِلِّ  َوابَْن  َعِظياًم،  يَُكوُن  هَذا  يَُسوَع. 

يَْعُقوَب  بَيِْت  َعىَل  َومَيْلُِك  أَِبيِه،  َداُوَد  كُريِْسَّ  اإِللُه  الرَّبُّ 

إِىَل األَبَِد، َوالَ يَُكوُن لُِملِْكِه نَِهايٌَة«. فََقالَْت َمْريَُم لِلَْمالَِك: 

»كَيَْف يَُكوُن هَذا َوأَنَا لَْسُت أَْعرُِف رَُجاًل؟« فَأََجاَب الَْمالَُك 

5- هو غريغوريوس ثاوماتورغوس Γρηγόριος ὁ Θαυματουργός الذي عاش ما بني 270-213م كأسقف نيكسار يف األناضول. ]تحرير املجلة[.

عبد املسيح بسيط أبو الخري
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وُس الَْمْولُوُد ِمْنِك يُْدَعى ابَْن اللِه، َوُهَوَذا  ُة الَْعيِلِّ تُظَلِّلُِك، فَلِذلَِك أَيًْضا الُْقدُّ َوقَاَل لَها: »اَلرُّوُح الُْقُدُس يَِحلُّ َعلَيِْك، َوقُوَّ

ٌء َغرْيَ  ِة َعاِقرًا، ألَنَُّه لَيَْس يَشْ اِدُس لِِتلَْك الَْمْدُعوَّ ْهُر السَّ أَلِيَصابَاُت نَِسيبَتُِك ِهَي أَيًْضا ُحبْىَل ِبابٍْن يِف َشيُْخوَخِتَها، َوهَذا ُهَو الشَّ

. لِيَُكْن يِل كََقْولَِك«. فََمىَض ِمْن ِعْنِدَها الَْمالَُك« )لوقا 1: 26 – 38(. ُمْمِكٍن لََدى اللِه«. فََقالَْت َمْريَُم: »ُهَوَذا أَنَا أََمُة الرَّبِّ

إذن فالروح القدس يديل بترصيٍح جديٍد عىل لسان املتحدث الرسمي باسمه وهو هنا الرسول لوقا، فيعلن لنا اسم املالك 

الذي ظهر ملريم وهو »جربائيل«، ويؤكد أنّه مل يذهب إىل يوسف كام قال متّى الرسول بل ذهب مبارشًة إىل العذراء 

صاحبة الشأن، وأّن العذراء ملّا وجدت املالك واقًفا أمامها فجأًة أصابَها الذعر، ونحن ال نلومها بالتأكيد، فاملالئكة ال تظهر 

لبني البرش يف كلِّ يوم، ثم أنها فوجئت بكالمه: »مباركٌة أنت يف النساء«، يف حني أنّها يف الحقيقة ليست من النساء يف يشء، 

فهي بالكاد تجاوزت مرحلة الطفولة ودخلت إىل طور املراهقة – يُقال أّن مريم حني زارها املالك كانت يف الخامسة عرشة، 

ويف قوٍل آخر أنّها كانت يف الثانية عرشة – ويبدو أّن املَلك الذيك قرأ أفكارها فأكد لها بأنّها ستَحبل وستلد ابًنا وتُسميه 

يسوع، وهذا االبن سوف يكون ابنها هي من ناحية األم وابن الله من ناحية األب، وحفيد امللك داود من ناحية الجسد!

املالك  قول   – ِمثلنا  تستوعب–  مل  مريم  أّن  ويبدو   

بأن اإلله سوف يكون هو والد ابنها بينام يكون داود 

أحبل  وكيف  سذاجة:  يف  فتساءلت  جده،  هو  امللك 

املؤدي  الجنيس  الفعل  أقرتف  ومل  الذيل  طاهرة  وأنا 

أيًضا؟  نحن  ونعرف  هي  تعرف  ما  حّد  عىل  للحبل 

سنها  وصغر  مريم  سذاجة  يُقّدر  مل  املالك  ولكّن 

وأجابها جوابًا يستعيص عىل فهمها وفهمنا أيًضا، قائاًل: 

»الروح القدس يحل عليك وقوة العيل تظلّلك«، وألننا 

مازال  النص  هذا  بأّن  نعرتف  فإننا  الكهنة  من  لسنا 

غامًضا عىل عقولنا، ونعرتف بأننا مل نفهمه، ولكننا نستطيع أن نقول بثقٍة أّن ما يسّميه الكتاب املقدس »الروح القدس« 

هو األب الرشعي للطفل املعجزة هذا ألنه هو الذي حّل عىل اآلنسة مريم، فالعبارة يف تصورنا فيها إيحاٌء جنيٌس غري 

مبارش، فحلول الروح القدس عىل العذراء هو الذي أدى بطريقٍة ما إىل حبلها، وبالتايل يصبح الروح القدس هذا هو األب 

الرشعي البن مريم إذا أخذنا بظاهر النص، وعندما يئست مريم املسكينة من فهم يشٍء فّوضت األمر لله واستسلمت 

أخريًا قائلًة للمالك ببساطٍة فلسفيٍة تليق حًقا بأم اإلله: »ليكن يل كقولك«، أي افعل يب ما تشاء فلقد يئست من الفهم.

ونالحظ يف هذا السياق أّن هذا املالك الساموي مل يكن صادقًا متاًما حني أكّد للطفلة العذراء أّن ابنها سوف يجلس عىل 

كريس داوود أبيه، فمعلوماتنا التاريخية والدينية املسيحية تؤكّد لنا أنّه مل يجلس يوًما عىل العرش كملٍك مثل َجّده داود، 

كام أنّه مل يعامل كملٍك إبان حياته، اللهم إالّ إذا كان الصفع عىل القفا والرضب من شيم امللوك، ومن هنا فمن حقنا أالّ 
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نُصّدق جميع الترصيحات املنسوبة للسامء إالّ بعد أن نضع قائلها عىل جهاز كشف الكذب.

»َويِف تِلَْك األَيَّاِم َصَدَر أَْمٌر ِمْن أُوُغْسطَُس قَيْرَصَ ِبأَْن يُْكتَتََب كُلُّ الَْمْسُكونَِة« )لوقا 2: 1(.

مزيٍد  لفرض  وإّما  منها،  معفون  واليهود  العسكرية  للخدمة  األول  لهدفني،  الرومانية  اإلمرباطورية  يف  االكتتاب  وكان 

من الرضائب، ويف الحالتني مل يكن االكتتاب من األمور املحببة لليهود، ويؤكد لنا التاريخ غري املقّدس أّن االكتتاب يف 

اإلمرباطورية الرومانية كان يجري مرًة كّل أربعة عرش سنة، وكان هناك اكتتاٌب قبل امليالد بسبعة أعوام، واكتتاٌب آخر 

بعد امليالد بسبعة أعوام، ماّم يدعونا إىل االعتقاد بأّن ميعاد مولد الرّب غري مؤكٍد بحاٍل من األحوال.

َمِديَنِة  ِمْن  الَْجلِيِل  ِمَن  أَيًْضا  يُوُسُف  »فََصِعَد 

الَِّتي  َداُوَد  َمِديَنِة  إِىَل  الْيَُهوِديَِّة،  إِىَل  النَّارِصَِة 

َداُوَد  بَيِْت  ِمْن  لَِكْونِِه  لَْحٍم،  بَيَْت  تُْدَعى 

َوَعِشريَتِِه، لِيُْكتَتََب َمَع َمْريََم اْمَرأَتِِه الَْمْخطُوبَِة 

أَيَّاُمَها  مَتَّْت  ُهَناَك  ُهاَم  َوبَيَْناَم  ُحبْىَل.  َوِهَي 

َوأَْضَجَعتُْه  طَتُْه  َوقَمَّ الِْبْكَر  ابَْنَها  فََولََدِت  لِتَلَِد. 

يِف الِْمْذَوِد، إِْذ لَْم يَُكْن لَُهاَم َمْوِضٌع يِف الَْمْنزِِل« 

)لوقا 2: 4 – 7(.

هنا نحن أمام نٍص صادٍم للعقل، فيوسف يصعد من النارصة إىل بيت لحم حيث االكتتاب، ويف منطقٍة ما يقابل مريم 

العذراء ويأخذها معه – النص يذكر لنا أنّه صعد وحده من النارصة، وذكر أيًضا أّن مريم كانت معه يف بيت لحم، ماّم 

يعني أنّه قابلها يف منطقٍة ما بني املدينتني واصطحبها معه. »ليكتتب مع امرأته املخطوبة وهي حبىل!..«، يا إلهي، أما 

زالت مريم خطيبًة للقديس يوسف ومل يتزوجها بعُد كام أخربنا الروح القدس عىل لسان متّى؟

 وكيف تلد مريم وهي بال زوج؟

 وما موقفها أمام اليهود؟

 وملاذا أخذها يوسف معه لالكتتاب مادام مل يتزوجها؟

 ثم ملاذا يتكرر دامئا تعبري »البكر« يف النص املقدس؟

هنا يحق لنا أن نعود من سامء الوحي إىل أرض العقل حيث نجد أن عقولنا قارصٌة عن استيعاب الوحي الساموي، فهو 

بطبعه– أي الوحي– مفرٌط يف الروحانية، بينام عقولنا نحن لألسف غارقٌة يف أرض الواقع، وهذا العقل القارص الدنيوي 

نجده يتساءل: 
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هل جاء املالك إىل مريم أم إىل يوسف؟

فلم  عليها  وتسرت  مريم  من  يوسف  تزوج  هل 

تشتهر كبغي، أم أنّه قد رفض الزواج منها قبل 

كام  رجٍل  بدون  حملها  أمر  واشتهر  اإلنجاب 

يوحي لنا نص لوقا؟

هل عاشت مريم وابنها حياًة أرسيًة طبيعيًة يف 

كأرسٍة  الجريان  وتقبلهم  املتفهم،  زوجها  كنف 

طبيعية، أم عاشت مريم وابنها منبوذين كزانيٍة 

أنجبت ابًنا من الخطيئة؟

أما السؤال األخطر فنطرحه عىل الوجه التايل:

الديانة  عليه  قامت  الذي  الفكري  األساس  هو  يُعّد  الذي  العذراوي،  امليالد  وهو  نوعه  من  فريٌد  كويٌن  حدٌث  هناك 

املسيحية، وهناك أيًضا أربعة كتٍب مقدسٍة عند املسيحيني، من هذه الكتب األربعة اثناٌن منها يذكران هذه املعجزة 

الرهيبة واالثنان اآلخران يتجاهالنها، الكتابان اللذان ذكرا املعجزة يوجد بينهام تناقٌض ال يُرفع، والتناقض بشأن حدٍث 

عىل هذا القدر من األهمية ال نستطيع تربيره طاملا أّن الذي أوحى لهذا هو نفسه الذي أوحى لذاك، أما الكتابان اآلخران 

اكرتاٍث  أم دليٌل عىل عدم  بها،  الجهل  الحادثة دليٌل عىل  هل تجاهُل كتابان مقدسان لهذه  نتساءل:  فمن حّقنا أن 

بشأنها؟ إن كانت عن عدم اكرتاٍث فليس لقلة االكرتاث بأهمية هذه الحادثة ما يربره، فهذه الحادثة تحدث ألول ورمبا 

آلخر مرٍة يف التاريخ، وال تستطيع حتى لو كنت نبيًا أن تستهني بها، إذن فال يبقى لنا إال الجهل بها من قبل الرسل، فيصبح 

السؤال: ملاذا مل يهتم الروح القدس بإبالغ أمر هذه املعجزة الرهيبة الثنني من رسله األربعة؟ وحتى بولس الرسول 

املؤسس الحقيقي لأليديولوجية املسيحية مل يكن يعلم بهذه الواقعة، ومل يرُش إليها وال مرًة واحدًة، وتالميذ املسيح أيًضا 

مل يكونوا عىل ِعلٍم بها، بل كانت كل معلوماتهم عىل حد قولهم أن يسوع ابن يوسف من زوجته مريم، مع أن معجزًة 

بهذا الحجم كانت كفيلًة– لو شيعت– بضم املاليني من اليهود والوثنيني السذج إىل حظرية اإلميان املسيحي يف حياة 

يسوع نفسه، واألهم من كل ذلك صمُت يسوع متاًما عن ذكر هذه الحادثة اإلعجازية طوال مسريته املقدسة. 

وهنا يتغري مضمون السؤال– طاملا دخلنا إىل منطقة الشك– إىل التايل: هل حدثت فعاًل معجزة امليالد العذراوي؟

اإلميان يقول لنا أّن اإلله قادٌر عىل كّل يشء، وهو دامئًا ما يأيت باملعجزات التي يقرتفها األنبياء والكهنة جهاًرا نهاًرا عىل 

قارعة الطريق، وما دمنا مؤمنني بقدرة اإلله عىل القيام باملعجزات، فالطبيعي أن نؤمن بقدرته عىل إجراء معجزة الحبل 

العذراوي، فهي عىل كلٍّ أهون عىل اإلله من معجزة خلق آدم بال أٍب أو أم، وهام مًعا أهون عىل اإلله من وضع يونس 

يف أحشاء الحوت ملدة ثالثة أياٍم بلياليها بدون أن ميّسه رضر.
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أما العقل– هبة الرحمن– فيتساءل عن هدف اإلله من إتيان املعجزات الرسية، فامليالد العذراوي معجزٌة مل يعلم بها 

حتى أقرب املقربني من مريم وابنها، ألن يوسف أخفى املعجزة أو تسرت عليها بزواجه من مريم– عىل حسب متّى– 

التالميذ،  أيًضا عن باقي  وحتى اإلله نفسه تسرت عليها ومل يعلنها إال الثنني فقط من الرسل األربعة، كام أنه أخفاها 

باإلضافة طبًعا لجهل عامة الشعب بها، وهنا يحق لعقولنا أن تتساءل برباءٍة عن املغزى اإللهي من إتيان املعجزات 

الرسية، فاملعجزة عىل حسب زعم الكهنة لها هدٌف رئييٌس وهو إقناع جامهري املؤمنني بصحة مدعي الرسالة، وبأنه 

مؤيٌد من قبل الرّب، فإذا كان النبي والرّب قد أخفيا املعجزة عن الناس، فام هدفها إذن؟

ثم أننا نالحظ أيًضا أّن الرسولني الذين ذكرا معجزة امليالد العذراوي 

ذكرا أيًضا سلسلة نسٍب ليسوع تصل به إىل يوسف النجار، فإذا 

كان يسوع ابن الله فلامذا ينسب إىل يوسف النجار وهو مجرد 

زوج أٍم ال ميارس حتى مسؤولياته الزوجية؟ وملاذا ال يُنسب إىل 

مريم أّمه وجدودها؟ أو حتى ملاذا يذكر له نسبًا من األساس وال 

التي  النسب  سلسلة  وحتى  وكفى؟  العذراء  من  الله  ابن  يقال 

ذاكرة  إّما عىل ضعف  يدل  تعارًضا  بها  نجد  ولوقا  متّى  يذكرها 

الروح القدس أو رمبا قرص عقولنا نحن عن الفهم، وأخريًا سلسلة 

النسب املذكورة ال نستطيع أن نقول عنها أنها يف غاية الرشف، 

غري  أخالقيًة  معلوماٍت  عنه  التوراة  ذكرت  الذي  إبراهيم  ففيها 

مرشِّفٍة وقالت أنه كان يرتك امرأته عىل فراش كل ملٍك من أجل 

املال، وفيها السيدة ثامار القحبة الشهرية، وفيها السيد فارص بن 

الزانية األشهر، وداود  الزنا مع حامها، وهناك راحاب  ثامار من 

الذي اغتصب زوجة جاره ثم قتله، وسليامن بن بثشبع الذي كفر 

يف نهاية أيامه... إلخ، وهي كام نرى ويرى معنا الكهنة سلساٌل 

مدنس وال يرشف أحًدا، وقد انزعج القديس جريوم )إيرونيموس( 

من سلسال املسيح املشّوه فاّدعى أن للروح القدس هدفًا من ذلك:

»مل يُذكر يف ميالد املسيح ونسبه اسم قّديسة، بل ذكر من َشَجبهّن الكتاب، وهو يريد القول بأن من جاء من أجل الخطاة 

ُولد من خاطئاٍت ليمحو خطايا الجميع«)6(!

 وهنا يطرح السؤال نفسه: ما املغزى؟

6- تفسري إنجيل متّى 1: 3.
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د. سمرياميس العامري

ربٌّ معبوٌد.. شيطاٌن رجيم
الجزء الثاين: االستالب الجنيس

عانت املرأة يف العراق القديم كغريها من 
واالستغالل  االضطهاد  من  جنسها  بني 
ظهر  حيث  واضحة،  وبصورٍة  اإلنساين 
ذلك جليًّا يف فتيات املعبد السومري)1( 
واآلشوري)4(  والبابيل)3(  واألكادي)2( 
يوم  يف  تجهيزهّن  يتم  كان  الاليئ 

للقيام  آنذاك  السنة)5(  بداية 
مع  املقدس  البغاء  بطقوس 

امللك أو حاكم املدينة
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وذلك إلحياء طقس اآللهة إنانا -عشتار وزوجها اإلله دموزي -متوز، حيث مُتثل 

فتاة املعبد دور إنانا ومُيثّل امللك أو الحاكم دور متوز وذلك حسب اعتقاد القدماء 

لضامن وفرة الزرع والخصب)6(. 

ا تصل إىل حد املوت من  كام كانت القوانني تضع عىل النساء عقوباٍت قاسيًة جدًّ

خالل رميهن يف النهر)7(.

 

 تبدو الصورة قامتًة ومأساويًة مظلمًة يف مهد الحضارة فيام يخص النساء! فهل 

هنالك جانٌب ميضٌء لقدر املرأة يف العراق القديم بعد كل ما قيل؟ الجواب: نعم! 

فاملرأة الرافدية رغم كّل ما ذُكر، كانت تتمتع بتقديٍر ومكانٍة عاليتني وصلت إىل 

حد التأليه والربوبية، وسنذكر أبرز الشخصيات من اإلناث يف تاريخ بالد الرافدين 

سواٌء تلك التي اعترُبت آلهٌة أو التي كانت ذات نفوٍذ وسطوة، بل والحاكمة.

  

1- أنت؟!
كانت للمرأة يف العرص السومري مكانٌة خاصة، فقد بدأت مبهام األمومة من ذلك 

الزمن فكانت تعتني باألطفال وتعّد لهم الطعام وتنظف مكان عيشهم وتهتم 

1- الحضارة السومرية من الحضارات القدمية املعروفة يف جنوب بالد الرافدين، وقد ُعرف تاريخها من األلواح الطينية املدونة بالخط املسامري. وظهر اسم سومر يف بداية األلفية 

الثالثة ق.م. يف فرتة ظهور الحيثيني، لكن بداية السومريني كانت يف األلفية السادسة ق.م. حيث استقر شعب العبيديني بجنوب العراق وشيدوا املدن السومرية الرئيسية كأور 

ونيبور والرسا ولجش وكوالب وكيش وإيزين وإريدو واداب )مدينة(. واختلط العبيديون بأهل الشام وشبه الجزيرة العربية عن طريق الهجرة أو شنِّ غاراٍت عليهم. وبعد عام 

3200 ق.م. وكانت خاصًة بهم، وابتكروا الكتابة عىل الرُّقم الطينية وهي مخطوطات ألواح الطينة، وظلت الكتابة السومرية 2000 عام، لغة االتصال بني دول الرشق األوسط يف 

وقتها. ancient Middle East | historical region, Asia | Britannica.com نسخٌة محفوظة 28 نوفمرب 2017 عىل موقع واي باك مشني.

2- متركزت يف مدينة أكاد السومرية: أگد، وحسب التأريخ التورايت أكد، وباملناطق املحيطة بأكد يف منتصف بالد الرافدين - حاليا العراق - تقع مدينة أكد عىل الضفة الغربية لنهر 

الفرات بني زمبري وكيش يف العراق 50 كم جنوب غرب مركز بغداد. وعىل الرغم من األبحاث واسعة النطاق، مل يتم العثور عىل املوقع بوجٍه دقيق. وازدهرت الحضارة األكدية خالل 

الفرتة 2200 - 2400 ق.م ووصلت ذروتها، عقب غزو رسجون األول األكدي.

3- بالد بابل أو البابلية أو بابل تعني باألكّدية بوابة اإلله، وكان الُفرس يطلقون عليها »بابروش« دولة بالد ما بني النهرين القدمية. وكانت تُعرف قدميًا ببالد سومر، وبالد سومر كانت 

تقع بني نهري دجلة والفرات جنوب بغداد حاليًا بالعراق. فظهرت الحضارة البابلية ما بني القرنني 18 ق.م. والسادس قبل امليالد. ومركز هذا اإلقليم هو مدينة بابل التي مّر عليها 

خالل فرتات وجودها العديد من الشعوب والحكام. وأُسست بابل من قبل األموريني )-1894 183 ق.م( بزعامة »سومو- آبوم« الذي بدأ بناء سوٍر حول بابل ساّمه خريات إنليل 

.)Sumu-la-El( » وأكمل بناءه خليفته »سومو- ال – إل ،))Imgur-Enlil ميجور-إنليل

4- آشور هي حضارٌة قامت يف املدينة يف شامل بالد ما بني النهرين، وتوسعت يف األلفية الثانية ق. م. وامتدت شاماًل ملدن نينوى، منرود وخورسباد . ولقد حكم امللك شميش مدينة 

آشور عام 1813 ق.م. واستوىل حمورايب ملك بابل عىل آشور عام 1760 ق.م. إال أن امللك اآلشوري شلمنرص األول استوىل عىل بابل وهزم امليتانيني عام 1273 ق.م. ثم استولت 

آشور ثانية عىل بابل عام 1240 ق.م. ويف عام 1000 ق.م. استوىل اآلراميون عىل آشور، لكن اآلشوريني استولوا عىل فينيقيا )لبنان( عام 774 ق.م. وصور عام 734 ق.م .والسامرة 

)فلسطني( عام 721 ق.م.  وأرس رسجون الثاين اليهود يف أورشليم عام 701 ق.م. ويف عام 686 ق.م. دّمر اآلشوريون مدينة بابل وثار البابليون عىل حكم اآلشوريني وهزموهم 

مبساعدة ميديا عام 612 ق.م. وشن اآلشوريون حمالتهم عىل باقي مناطق سوريا وتركيا وإيران.

5- السَنة يف العراق القديم تبدأ يف 1 نسيان، القرتانها بوالدة الحياة وازدهار الحياة.

6- راجعوا مقالتي: الجنس واإلله: مجلة امللحدين العرب عدد 94، أكتوبر 2020.

7- رشيعة حمورايب: )انظر القسم الثاين من هذه املقالة: استالب القانوين(.

»ختم الغواية« محفوٌظ يف املتحف الربيطاين
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الراحة، باإلضافة إىل مساندتها للرجل يف مهامه، فكانت  بكل ما يوفر لهم 

تعينه يف الصيد والدفاع عن األرسة وإعداد األدوات واملستلزمات التي كانت 

السومرية هي  املرأة  أن  كام  وغريها.  كالحجارة  الطبيعية  املواد  من  تُصنع 

الخرضاء،  املروج  سكنت  من  أول  أنها  حيث  البذور  زراعة  إىل  تنبهت  من 

فكانت تصنع الطعام لصغارها من الحنطة والشعري بعد أن اكتشفت طريقة 

زراعتهام، ويُعتقد أيًضا أنها أول من استأنست الحيوانات األليفة وكان ذلك 

قبل اكتشافها للزراعة يف عام 8000 ق.م.

العطاء  مصدر  هي  األم  أن  فكام  لهم،  بالنسبة  األم  تعني  األرض  كانت   

والخصب والتكاثر، ُشبِّهت األرض بها فكانوا يعبدون األم األرض ويقّدسونها 

بكونها األم اإللهة، ورُشّعت قوانني مُتّكن املرأة يف بالد الرافدين من أن تتحصل 

عىل كامل حقوقها.

 فقد تضمنت إصالحات أوركاجينا)8( االجتامعية تنظيم األرسة ومكانة املرأة يف الدولة السومرية، وتعرضت أيًضا رشيعة 

أور منو)9( مؤسس ساللة أور الثالثة السومرية إىل ترشيع القوانني املختصة باملرأة البكر واملتزوجة واملطلقة.

واستمر ذلك مع العرص اآلشوري األول )2000-1521. ق.م(، فعروس الرب هي عظيمة الكاهنات، والكاهنات زوجات 

الرب الثانويات وبغايا املعابد كُّن يعملن مربياٍت لسيدات آشور.

لكن أحوال املرأة يف بالد الرافدين تغريت بتحوٍل جذريٍّ ودراماتييك، مع امللك حمورايب )1792-1750 ق.م(، فلم تبَق 

لها السيادة عىل نفسها، وانتقلت إىل أبيها وأخيها ثم زوجها، ليصبح الرجل هو السيد املطلق يف كل مجريات حياتها. 

فبعد أن كانت تأمر فتُطاع ويُخَش من قّوتها وبطشها وجربوتها يف العرص السومري)10(، تحولت إىل امرأٍة عاديٍة ُوِجَدت 

لتأثيث منزل الرجل وإشباع شهواته الجنسية وتربية األطفال.

8- إصالحات أوركاجينا أو قانون أوركاجينا: يُعد أوروكاجينا أحد ملوك ساللة لكش األوىل وصاحب أقدم إصالٍح اقتصاديٍّ واجتامعيٍّ معروف لحد اآلن. حيث يرجع تاريخ تلك 

اإلصالحات إىل عام 2355 قبل امليالد. وقد اكتُِشفت تلك اإلصالحات يف مدينة لكش عام 1878م، وترجمها ألول مرٍة العامل الفرنيس تورو دانجان. وقد ظهر أن هذا امللك الجليل قىض 

عىل املساوئ التي كانت سائدًة يف تلك الفرتة، وأعاد العدل والحرية للمواطنني، وأزال عنهم املظامل واالستغالل. وقاد أوركاجينا أول انتفاضٍة اجتامعيٍة يف تاريخ العامل حيث ظهرت 

ألول مرٍة كلمة حرية )أمارجي( يف وثيقٍة مكتوبة. وعمل عىل تخفيض الرضائب التي كانت مفروضًة عىل الشعب، ومنع تسلُّط الجباة واللصوص عىل الضعفاء، وتعهد بأنه: »لن 

يسمح بأن يقع اليتامى فريسًة لظلم األقوياء«، وبإزالة الظلم ونرش العدل بني طبقات املجتمع ووضع حدٍّ لكبار املوظفني يف ابتزاز أموال عامة الشعب.

وتُعترَب هذه الوثيقة هي أول قانوٍن إنساينٍّ نادى بحقوق اإلنسان وحريته ألول مرٍة يف التاريخ البرشي. ومام يُذكَر يف هذه الوثيقة أن أوركاجينا قد قنن القوانني التي وفرت للشعب 

الحرية والعدالة، وهذه القوانني مل تُكتَشف بعد، إال أن املؤرخ السومري يذكر أن امللك أوركاجينا جعل بيت الفقري مجاوًرا لبيت الرثي الكبري. املاجدي )خزعل(: إصالحات ورشيعة 

Hispering Ialogue .2018/4/16 أوركاجينا أقدم رشيعٍة يف التاريخ البرشي، موقع

9- انظر القسم الثاين من هذا املبحث.

10- املصدر نفسه.

امرأٌة سومريٌة تقود عربًة 
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واشتهرت شيبتو زوجة آخر ملوك مملكة ماري زمري ليم )1780-1760 ق.م( بأفكارها العسكرية، وإرشافها املبارش عىل 

التجارة. وأظهرت رومانسيًة واضحًة لزوجها واهتاممها برعاياها)11(.

  

واستمر هذا إىل العرص اآلشوري الوسيط )1521-911 ق.م(، حيث 

أصبحت املرأة سلعًة تُباع وتُشرتَى عند بلوغها. ومع ظهور عالمات 

عىل  عرضها  يبدأ  للبلوغ،  كرمٍز  اآلشورية  للمرأة  الجسدي  النضج 

الشباب الراغب بالزواج، حيث ابتكر كهنة آشور طريقًة سيئًة وعذًرا 

يتم  فكان  عائلتها،  ورشف  املرأة  عذرية  عىل  الحفاظ  وهو  سيئًا 

إجالسهن يف ساحات املعابد بعد أن يتم تجميلهن، ثم يأيت الشباب 

ليلقي املال عىل من تعجبه، وبعد أن يختلني بالشباب ميكنهن العودة 

أن يطلّق زوجته  الرجل  باستطاعة  الطالق فكان  منازلهن. وأما  إىل 

والدها  منزل  إىل  العودة  فبإمكانها  وأما هي  يُذكر.  سبٍب  أي  دون 

عندما ييسء لها، دون أن تأخذ شيئًا معها حتى ال تُتهم بالرسقة)12(. 

كام مل يعد لها حق امتالك أي يشٍء ما عدا العبيد الذين أهداهم لها 

والدها عند زواجها.

لتسرتجع املرأة يف بالد الرافدين مكانتها يف العرص اآلشوري الحديث )911-612 ق.م(، فقد أُعيد لها الحق يف الشهادة 

ورفع الدعاوى وامتالك األرايض وقيادة البالد والعباد. ومن الشهريات امللكة سمرياميس التي كانت وصيًة عىل ابنها أدد- 

نراري )811-783 ق.م(، خمس سنوات )801-806 ق.م(. كام نرى من القليالت اللوايت صّورتهن املسالت، امللكة )آشور 

رشت( زوجة امللك آشور بانبيال. 

أما بالنسبة ملكانة املرأة عندهم، فقد انخفض مركز املرأة االجتامعي ُمقارنًة مبكانتها يف الحضارتني السومرية والبابلية)13(. 

فقد كانت تُعترَب ِملًكا للرجل، ولُه الحق يف أن يحرمها من كل ما متلك، ويُطلقها متى أراد. وكان اآلشوريون من أقدم 

الشعوب الدينية التي أخضعت النساء للحجاب وكانت تضمن سرت الرأس والوجه، وكان يُسمح فقط للمرأة الُحرة أن 

12- املصدر نفسه، الصفحتان 39-40.

13- يف كل قريٍة وملرٍة واحدٍة يف كل عام، تُجَمع الفتيات يف عمر الزواج يف مكاٍن واحد، ويقف الرجال حولهن بشكٍل دائريٍّ ويبدأ الداّلل باملناداة عىل أكرثهن جاماًل لتقف ويعرضها 

للبيع. وبعد أن يتم بيع أجملهن مببلغٍ جيد، ينتقل إىل من تليها مرتبًة بالجامل، وهذه الصفقة تكون لغرض الزواج، ثم أضاف الرجال األغنياء الراغبون بزوجاٍت يزايدون عىل 

بعضهم من أجل أجمل البنات. أما بسطاء الناس الذين ال شأن لهم يف جامل الزوجة ففي الحقيقة يتم الدفع لهم ليك يأخذوا البنات القبيحات، فعندما ينتهي الداّلل من بيع كل 

البنات الجميالت، يبدأ باملناداة عىل العاطلة عن الجامل، بل واملشوهة ليك تقف وينادي الرجال »من منكم يأخذها؟« ومعها أقل مبلغٍ من املال، ليتزوجها وتُدفَع البنت دفًعا ملن 

قبل بها بأقل مبلغ، واملال املدفوع له أصال جاء من بيع الجميالت. وبتلك الطريقة قامت الجميالت بتوفري مال )مهٍر للزوج( ألخواتهن األقل حظًّا. )تاريخ هرييدوت: سوق الزواج 

يف بابل ص66(.

امللكة شيبتو
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ترتدي الحجاب، بينام الجواري كن يرتدين الحجاب عند خروجهْن مع سيدهن. وهذا ما أكدتُه الحفريات املُكتشفة 

حيث تم العثور عىل لوحاٍت طينيٍة تتكلم بشكٍل تفصييلٍّ عن الحجاب وقوانني أخرى تُفرض عىل النساء اللوايت ال يرتديْن 

الحجاب.

أما بالنسبة للزواج، فالرجل عندما يريد الزواج، يُحرض األصدقاء ويُعلن أمامهم أن هذه املرأة أصبحْت زوجته، ويتم ذلك 

بوضع الحجاب عىل رأسها. وهناك بعض املواد يف القوانني اآلشورية القدمية التي كانت تنص عىل زواج املرأة وأحيانًا عىل 

ُمعاقبتها، ومنها: ُمعاقبة املرأة التي تنطق بالكفر وذلك يف )املادة 2( من اللوح اآلشوري األول، بعدم جواز اقرتابها من 

زوجها أو ابنها أو ابنتها.

وفيام يخص الجرائم الجنسية فكانت القوانني اآلشورية بشأنها 

تنص عىل )اختبار املاء(، مثل اتهام رجٍل زوجة رجٍل آخر بالزنا، 

فكان عىل املرأة املتّهمة أن تلقي بنفسها يف النهر إلثبات براءتها 

)املادة 17 من اللوح »أ« من القوانني اآلشورية(.

لتعرف املرأة يف الحضارة البابلية تدهوًرا كبريًا حّولها من األلوهية 

إىل عدمية األهلية، محرومٍة من حقوقها، وكانت مملوكًة وليست 

مالكًة سواٌء كان للزوج أو األب، وأيًضا ليس لها الحق يف أن ترث 

زوجها بعد موته أو ترث من والدها، عىل اعتبار أن الرتكة تكون 

للذكور وحدهم باعتبارهم امتداًدا السم العائلة. وكذلك كانت 

كان  فقد  السلع،  من  سلعٌة  وكأنها  الرجل  قبل  من  تُباع  املرأة 

عليهن  يُناَدى  كان  أن  بعد  للزواج،  بناته  يعرض  البابيل  الرجل 

من قبله لكل عابّر سبيل، وأيًضا كان الرجل البابيل يدفع ببناته 

للبغاء عند افتقاره للامل، فكان يتاجر بهن من أجل املال.

ليس هذا فقط، وإمنا كان بإمكان الزوج عند عدم مقدرته عىل 

رّد دينه لدائنه أن يقدم زوجته أو ابنته للدائن سداًدا لديونِه! 

فاملرأة  الرابعة(.  السنة  العبودية يف  تحرروا من هذه  )ولكنهم 

عندهم وبنظرهم ملْ تُخلق إال إلسعاد الرجل، وكان يُنظر إليها نظرة احتقار. كام كان من حق الزوج أن يحكم عىل زوجته 

باملوت وذلك بإغراقها يف مياه دجلة ألقل األسباب، كطلبها للطالق أو إذا كانت مهملًة لشئون بيتها وتربية أوالدهام، 

فكانت عرضًة للحكم عليها بالطالق دون أن تأخذ شيئًا. كام كان يحق لُه أن يلقيها يف النهر إذا ما شك يف سلوكها، ألنهم 

متثاٌل من العهد اآلشوري ُوِجد يف نينوى. هو الثور املجنح برأس 

امرأٍة مع ظهور عاموٍد خلف الجسد وهو من أعمدة القرص املليك. 

حالها  آنذاك  املجتمع  يف  ومكانتها  املرأة  شأن  عن  يُعرّب  والتمثال 

الجسدية  والقوة  والحكمة  العقلية  يف  عنه  تفرق  ال  الرجل  حال 

والفكر الحريب القتايل والذكاء.
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كانوا يعتقدون أنه عند رميها فإن النهر سينقذها إذا كانت بريئًة ألن آلهة النهر ال تظلم، وإذا مل تكن ستغرق. كام كان 

لألب وحده القرار الفاصل يف زواج بناته، وإليِه يرجع حق اختيار كّنته فيام بعد.

أ- املنبوذة:
لعّل أول ما يتبادر إىل الذهن بأّن أول أنثى يف العراق القديم هي اإللهة 

السومرية إنانا تقابلها يف أكاد وبابل وآشور اإللهة عشتار. فوفًقا لألساطري 

السومرية والبابلية)14( التي جّسدت اعتقاد أهل العراق قدميًا، تّم اختيار 

اإللهة إنانا –عشتار- لتكون سيدة السامء وإلهة الحّب والجامل والخصب 

أجل  من  النذور  لها  يقّدمون  التي  الحرب  إلهة  كثريًة  وأحيانًا  البرشي 

النرص. 

ويف  والعالج.  الشفاء  رموز  من  رمزًا  لتكون  اختيارها  تّم  )كوال(  واإللهة 

أسطورة )قصة خلق الكون السومرية( نجد أّن األنثى هي األرض التي 

التي تعني  الكلمة السومرية  نعيش عليها ممثَّلًة بـاألم )يِك–Ki( وهي 

السامء   )Anu–آنو( زوجة  هي  األسطورة  يف  و)يِك(  املكان.  أو  األرض 

واللذان أنجبا الهواء )اإلله إنليل(. 

ى بالسببية التكوينية. ويعتمد هذا النمط وضمن  14- كالعادة املألوفة يف املعابد فإن تلك االفعال ترتبُط بالرتاتيل والتعاويذ. وغري هذا النمط، هناَك منٌط آخر من األساطري ويسمَّ

املفهوم الوظيفي عىل »التفسري الخيايل« وهناك أمثلٌة ألشكال هذه األساطري ومنها ظهور األدوات الزراعية ورصاُع »يعقوب« مع الكائن الخارق أي أن هذا النوع من األسطورة 

ى هوك هذا النمط من األساطري بـ »أساطري األصل« مثلام سمى سابقتها بـ»أساطري  يَخلُص لتقديِم املربرات إزاَء أي موقٍف مضاٍد يُبَنى عىل السبب التكويني لتلك األُسطورة. وقد سمَّ

الطقس«، وهناَك استخداٌم آخر لنوٍع من األساطري السومرية وذلك من خالل تجريدها من مؤثراتها السحرية ومثالها من األساطريِ »أُسطورة العبادة« وتكمن وظيفتها يف إبراز 

الجانب املثايل األخالقي وتستند يف وصف أحداثها عىل جزئياٍت مأخوذٍة من األساطري البابلية أو الكنعانية. وتنحو أُسطورٌَة أُخرى عكس ما تنحو األساطرُي الساِبَقُة وتستنُد يف وظيفتها 

إىل استثامر البطل الشعبي أو خلقِه ُمغلًفا بهاالت الغموض واإلعجاز. وال تخلو معظم األساطري من اإلشارِة إىل املدن ذات األهمية املقدسة والتي يُعتَقد اُسطوريًّا بأن اآللهة قد 

قامت ببناِء هذه املُدن وقد ُسمَي هذا النوع من األساطري بـ »أسطورة الصيت« وهي من األساطري التي تتحمل اإلضافات الرسدية املتنوعة وتسودها ديناميكية الخشوع وقبول 

َمًة  امتدادها يف حارض التاريخ. كام أن هناك أُسطورًة أخرى تندرج ضمن االتجاهات الرمزية واملسامة »أسطورة البعث« حيث تصف أسفار »يهوه« ومواجهته لقوى الرش مَقدِّ

بذلَك سياًل من الصوِر الطيفيِة ألن مادتها النظام الكوين والنهايُة املُفِجَعُة لهذا النظام. املوىل )قيس مجيد(: األساطري السومرية. تصوٌر ميثولوجٌي لنشأة الكون، الجريدة اإللكرتونية 

للحزب الشيوعي العراقي، 19 فرباير 2018.

امليثولوجيا البابلية هي مجموعٌة من القصص تُصور أفعال اآللهة البابلية، واألبطال، واملخلوقات األسطورية. وخدمت هذه القصص العديد من األغراض االجتامعية، والسياسية، 

والشعائرية، ويف أوقاٍت حاولت تفسري الظواهر الطبيعية.

وتأثرت األساطري البابلية بالديانة السومرية بصورٍة كبرية، ومتت كتابتها عىل ألواٍح طينيٍة منقوشٍة بالخط املسامري ومشتقٍة من املسامرية السومرية. وتُكتب األساطري عادًة باللغتني 

املسامرية واألكدية. وكانت بعض النصوص البابلية ترجامٍت لألكدية من اللغة السومرية للنصوص السابقة، عىل الرغم من تغيري أسامء بعض اآللهة يف النصوص البابلية.

اآللهة  رئيًسا ملجمع  إنليل، بصفته  الفريد مردوخ،  البابيل  اإلله  استبدل  املثال،  الثقافة؛ عىل سبيل  لهذه  فريدًة  البابلية  الدينية  والكتابات  اآللهة، واألساطري  العديد من  وكانت 

األسطوري. وكانت أسطورة الخلق إينوما إيليش عماًل بابليًّا أصليًّا.

وتصف األجزاء اللوحية من العرص البابيل الحديث سلسلًة من أيام املهرجانات التي تحتفل بالعام الجديد. ويبدأ املهرجان يف اليوم األول من الشهر البابيل، نيسانو، واملوافق شهري 

 Morris Jastrow Jr.; et al. .أبريل/مايو يف التقويم امليالدي. ويحتفل هذا املهرجان بإعادة خلق األرض، واملستوحى من قصة الخلق إينوما إيليش والتي مركزها اإلله مردوخ

Babylon”. Jewish Encyclopedia“. مؤرشٌف من األصل يف 08 ديسمرب 2019.

 اإللهة ننسون والدة كلكامش. متحف اللوفر 
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)أمُّ اآللهة  تيامت  البابلية األم  اإللهة إشخار )أحد أشكال عشتار( واإللهة  وذُكِرت اآللهة كأنثى يف قصٍص أخرى مثل 

القدمية(. وال يفوتنا ذكر اإللهة ننسون التي ذُكرت يف ملحمة كلكامش بأنها أم امللك كلكامش ننسون البقرة الجليلة)15(. 

ب- جاريٌة برتبة أمرية-ملكة

يف العهد األكدي، يربز لنا اسم األمرية أنخيدوانا، 

وهي ابنة اإلمرباطور رسجون األكدي الذي قام 

معبد  يف  عليا  كاهنًة  )أنخيدوانا(  ابنته  بتعيني 

هدف  وكان  أور.  مدينة  يف  )القمر(  ننا  اإلله 

أوارص  تقوية  هو  التعيني  ذلك  من  رسجون 

الحكمة من خالل تسلّم عائلته مناصب إداريًة 

مهمًة، ضامنًا للوالء. لكّن األمرية أنخيدوانا كانت 

فقد  متميزًة،  ومواهب  إمكاناٍت  أظهرت  قد 

الرتاتيل  من  العديد  كتبت  كبريًة  شاعرًة  كانت 

وأعادت صياغة  )عشتار(  إنانا  لإللهة  والقصائد 

تراتيل قدميًة. وكانت أنخيدوانا من أوائل الناس 

الذين استخدموا التوقيع عىل أعاملهم األدبية.

وبعد فرتة الحقبة األكادية، جاءت حقبة الغزو الجويت)16( لبالد سومر وأكاد، ثم تحررت البالد وجاءت ساللة أور الثالثة 

الشهرية 2004-2112 قبل امليالد، وهنا يربز اسم )بو إيب( )شبعاد(. ومل يُعرف حتى اآلن منصبها إْن كانت ملكًة أم أمريًة أم 

كاهنًة، إاّل أّن نتائج التنقيبات يف املقربة امللكية يف مدينة أور تؤكد بأّن )شبعاد( كانت سيدًة ذات مكانٍة رفيعٍة ومهمٍة جًدا. 

 

ورغم اختالف القصص عن سمورات التي اشتهرت باسم سمرياميس، حول ما إذا كانت أسطورًة أم حقيقًة، إاّل أّن العهد 

اآلشوري يذكر االسم وبقوة. وكان امللك أدد– نراري الثالث )810 ق.م( ال يزال صغريًا حني تسلّم العرش إثر وفاة أبيه 

امللك شميش–أدد الثالث- فكان الِحل والعقد لشؤون اململكة بيد والدته امللكة. ولقد اكتسبت هذه امللكة -التي نادًرا 

ما نجد أثرًا لحكمها يف املدونات اآلشورية– شهرًة عريضًة، حيث ُصوِّرت بكونها أجمل ملكات الرشق وأقساهن وأقواهن.

15- نينسون أو نينسومون يف األساطري السومرية دنني. سومون 2 بالسومرية: نني-سومون »سيدة البقر الربي«، هي اإللهة املعروفة باسم والدة البطل األسطوري كلكامش، وحافظة 

ى يف األصل  اآللهة كوديا من لكش. والداها هام اآللهة آنو وأوراس. وارتبطت نينسون كذلك باآللهة القدمية حيث يُعتَقد أنها تناسختها. يف األساطري السومرية كانت نينسون تُسمَّ

غوال ثم تغري يف وقٍت الحٍق إىل نينيسينا. والحًقا، أصبحت غوال إلهًة بابليًة. ووفًقا لـ»رحلة بابيلساغ يف نيبور«، كان اسم نينسون يف األصل نينينسينا. ووفًقا للنص البابيل القديم، 

احتضنت نينسينا بابيلساغ بالقرب من ضفة النهر وأنجبت دامو نتيجًة لالتحاد. )موسوعة اآللهة، كايل كايث املحدودة، 2002. جون أ. معجم هالوران السومري، 2003(.

16- بالد جويت: استُخِدمت كلمة جويت يف مصادر األلفية الثالثة واأللفية الثانية للداللة عىل أحد الشعوب القدمية وعىل منطقٍة جغرافيٍة واقعًة يف املناطق الجبلية شامل زغروس.

بو إيب )شبعاد( السومرية األمرية أنخيدوانا ابنة رسجون األكدي
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وال شك أن املرأة شطر النفس اإلنسانية وأنها صانعة الجنس البرشي، 

ولكن، هل كانت نظرة الرجل للمرأة كائًنا منحطًّا وأيًضا شيطانًا رجياًم 

كانت  أنها  حيث  العصور  تلك  يف  كثريًا  أُهينت  وقد  بالرش؟  يوسوس 

تُشرتى وتُباع يف األسواق كالسلع أو كاملوايش واملتاع.

وكانت تُكرَه عىل الزواج وعىل البغاء، وتورَث وال ترث، ومُتلَك وال مَتلُك 

وكانت دامئًا خاضعًة للرجل أبًا وزوًجا، فملك زوُجها مالَها وأقام عليها 

وصيًّا قبل موته. بينام الرجال كانت لهم السلطة والسيادة يف كل يشٍء 

واعتربوا املرأة بالنسبة لهم ال يشء، تُعاَمل كاملتاع يف املنزل وليس لها 

أية حقوٍق ولكن عليها واجباٍت كثريًة. 

واختلف الرجال يف بعض البالد عىل كُنه املرأة هل هي إنساٌن له روٌح 

خالدٌة وتدخل الجنة كالرجل أم ال. ويف النهاية قرر أحد املجامع بروما 

أنها حيواٌن نجٌس أو أنها بال روٍح وال خلود، ولكن يجب عليها العبادة 

والخدمة وأن يُكّمم فمها كالبعري أو الكلب العقور ملنعها من الضحك 

والكالم ألنها كانت يف نظرهم أحبولة الشيطان.

 

توجد  فال  التاريخ،  قبل  فيام  واملرأة  الرجل  بني  العالقة  أو حقيقة  املرأة  مكانة  عن  متوفرٌة  معلوماٌت  هناك  وليست 

معلوماٌت عن نظرة الرجل للمرأة يف تلك األزمنة وال ميكن الحكم إن كان يُنظَر إليها نظرة احرتاٍم وتقديٍر أم ازدراٍء 

وتحقري، إذ أنه ال ميكن الذهاب بالعالقات بني الرجل واملرأة إىل أبعد من عرشة آالف سنٍة من عمر الزمان.

وألنه ال ميكن االعتامد عىل الحفريات التي خلّفتها هذه األزمان البعيدة وذلك ألن بعض الجامجم القدمية التي عرث 

عليها علامء اإلثنوجرافيا)17(.

امللكة الربة: سمرياميس

17- اشتُقَّت كلمة إثنوغرافيا من األصل اإلغريقي إثنوس والتي تعني »جامعة«، وفيام بعد أصبحت تعني »الناس أو الشعب«، والكلمة غرافيا graphy التي تعني »كتابة«. وترتكز 

الدراسات اإلثنوغرافية حول مجموعاٍت ثقافيٍة كبريٍة من الناس الذين يتفاعلون عرب الزمن. واإلثنوغرافيا هي مجموعٌة من املناهج النوعية التي تُستخَدم يف العلوم االجتامعية، 

إذ تركّز عىل مالحظة املامرسات والتفاعالت االجتامعية. فهدفها هو مالحظة املوقف أو الظاهرة بدون فرض أي إطاٍر أو بناٍء استنتاجيٍّ عىل تلك الظاهرة، ورؤية كل يشء بوصفه 

غريبًا أو فريًدا من نوعه.

وانحدر مجال األنرثوبولوجيا يف نشأته من أوروبا وإنكلرتا يف أواخر القرن التاسع عرش. وانترشت أصوله يف الواليات املتحدة خالل بدايات القرن العرشين. ومن بعض املساهمني 

األساسيني: إ. ب. تايلور )1832 – 1917( من بريطانيا، ولويس إتش مورغان )1818 – 1881(، وهو عاملٌ أمرييكٌّ يُعد املؤسس للجوانب الثقافية واالجتامعية. وهناك مجموعٌة من 

الباحثني من الواليات املتحدة ساهموا يف فكرة النسبوية الثقافية يف األدبيات وهم: فرانز بوس )1858 – 1942(، ومارغريت ميد )1901 – 1978(، ورث بنديكت )1887 – 1948(، 

وبرونسلو مالينوفسيك )1884 – 1942(. وركز مدخل »بوس« عىل استخدام الوثائق واملخربين، بينام رّصح »مالينوفسيك« بأنه ينبغي عىل الباحث االنخراط يف العمل لفرتاٍت طويلٍة 

يف مجال البحث، ويقوم باملالحظة التشاركية من خالل معايشته للراوي وتجربته ألسلوب حياته. وإنه يعطي وجهة نظر السكان األصليني، وذلك هو أصل العمل امليداين ومناهجه.

) American Ethnography  نسخٌة محفوظة 13 أبريل 2019 عىل موقع واي باك مشني(.
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عىل  يعرفون  ال  والصني  وأفريقيا  أوروبا  ويف 

إناث،  أم  لذكوٍر  كانت  إذا  ما  الدقة  وجه 

واإلثنوغرافيا  االجتامع  علامء  بعض  أن  إال 

وباخوفيه  مورجان  لويس  العامل  أمثال  من 

التاريخ البرشى  وفريدريك إنجلز يقولون إن 

عرف أواًل الشيوعية الجنسية التي تكون فيها 

يف  الرجال  لجميع  مشاًعا  ا  حقًّ النساء  جميع 

تعيش  كام  فيه،  يعشن  كُنَّ  الذي  املجتمع 

بقية الحيوانات يف قطعاٍن تبحث عن الطعام 

وتُحقق غريزتها الجنسية بأي طريٍق متاٍح مع 

أي أنثى فكان الذكور لكل اإلناث والعكس.

امللكة سمرياميس تفارق الحياة بجوار قرب زوجها امللك نينوس رسم: اغوستو فايل
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Ali Amar

إدعاء احتكار املعرفة لدى تجار الدين و تسفيه 

االخرين هو سالحهم الفعال يف ضامن تبعية القطيع

الغراب احلكيم

املؤمن ميأل قلبه الغرور والتكرب ويقدمه للجميع عىل 

أنه تواضع.

Maziss Azenay

يستتاب ثم يقتل

Fadi Aeshou
ال يبدو أن املتدينني ميلكون أي إهتامم بأن يسألو 

أنفسهم: »ماذا لو كنا عىل خطأ؟«

-دانيل دانيت

Shady Sroor
مغالطة االبيض واالسود

اذا انت ال تقتنع بكالمي اذا انت انسان يسء ومغرور 

وبال بال بال

Amgd Sameh
ويحك اترفض العلم املطلق والحقيقة املطلقة هل 

انت مجنون؟

Saad Husein
يظن املؤمن بسهولة إقناع الناس بخرافات؛ طاملا هي 

مكتوبة يف كتابه)املبني(

Ali Housima
يظنون ما وجدوا عليه آبائهم من عنعنات كاذبة 

حقيقة مطلقة غري قابلة لطعن لذلك يسبب لهم 

غرور معريف و هي يف الحقيقة مجرد تخمني و ظنون 

اإلنسان البدايئ.
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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
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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.


	كلمة تحرير المجلة
	الفهرس
	فقراء في الحب... أغنياء في الكراهية
	حذاري... أن يأتي يومٌ نشكر فيه إسرائيل على أننا نعيش فيها!!
	صراخ النورس الجزء الثاني
	مَن صَنع الإسلام الجزء الأول
	المسيحية والمحروسة ج 3
	ربٌّ معبودٌ.. شيطانٌ رجيم الجزء الثاني: الاستلاب الجنسي
	كاريكاتور



