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كلمة رئيس التحرير
ملاذا هذا الغباء ماهذا الحمق ؟؟؟!!!

يبدو أن املجتمعات العربية تربطها عالقة وثيقة ال انفكاك منها مع الغباء 

غريب هي مقدرة أكرث ساكني هذه البقاع التي تسمى عربية أن يحولوا أي أفكار و تحركات ذكية اىل غباء رصف 

يف العام املايض بدأ مثقفو و علامنيو و ملحدو العرب تحركات شعبية انسانية بهدف توسيع قاعدة الحريات يف مجتمعتاهم 

و كانت تحركات سلمية بالكامل و انسانية بالكامل تطالب بالحرية و العدالة و املساواة و حرية املرأة و وووو 

لكن 

و كالعادة و كام عهدنا تحول األمر و تحول الذكاء اىل غباء و الحرية اىل عبودية و السلمية اىل حربية 

ال اعرف ملا يرص هذا الكائن يف هذه املنطقة عىل رفض كل محاوالت تحويله اىل انسان ؛غريب كيف يحول كل األمور اىل 

حمق و تفاهه ؛ غريب ملا يرص عىل العودة بنا و به اىل عصور الرمال و أخالقيات الرمال ؛ ال أدري و مل أفهم كيف مل يفهم 

هذا الكائن أن خالصه ووجوده كأنسان يكون بالتحرض و التطور .

ما هذا الغباء ماهذا الحمق ؟؟؟!!!

مل أفهم و لن أفهم كيف يريدنا أن نكون و ملا ؛ امل يرس يف االرض و يرى آيات االنسان ؛ أمل يرى كيف فعل املتحرضون 

بأصحاب العلم و الثقافة ؛ اال يعقلون بهذا العضو املعطل فوق أكتافهم .

كانت شيئاً جميالً كانت ثورة بحق اىل أن ركبت و سحقت و اغتيلت بأيدي كائنات من املفرتض أنها خري أمة ؛ و هل خري 

أمة تقتل الحلم و هل خري أمة تغتال السالم و هل هي بالفعل خري أمة .

أي غباء سامها خري أمة و أين الخري فيها و متى رآى العامل أي خري منها .

ماذا قدمت خري أمة لتعطى هذا اللقب أي غباء يربض وراء كذبة بحجم خري أمة .

هل صدرت غري الغزوات بكل أشكالها الدموية .

ما هذا الغباء ماهذا الحمق ؟؟؟!!!

كيف اقنعكم دينكم أن تبيعيوا دماء آالف البرش لتصلو اىل حكم سيقوم عىل قتل آالف غريهم .

كيف أقنعكم دينكم أن تبيعيوا دموع األمهات و األبناء لتبنو أمرباطورية للعهر األنساين .

أي عقولكم أي انسانيتكم .

أين خري أمة و هل أفعالكم متت للخري 

و هل أحقر األدمغة يف العامل ممكن أن تصل اىل مفهومكم الغريب للخري .

ما هذا الغباء ماهذا الحمق ؟؟؟!!!

رمبا مل ننترص يف هذه املعركة لكن حربنا  مل تنتهي معكم .

لن نعود اىل عصور الظلامت و لن تفلحوا يف تحويلنا اىل كائنات غريبة الشكل و املفاهيم مثلكم .

لن نرىض بالغباء و لن نرىض بالحمق 

و ألصدقايئ الالظالميني 

عيشو سعداء

أمين غوجل 

 

facebook.com/ayman.
 ghoj
facebook.com/I.Think..
 Magazine
a.ghojal@gmail.com

هيئة التحرير
كاترينا

زهار

رامي

بن باز

نهى

بسام بغدادي

دلري يوسف

تامبي

عفار اوغاريت

أمين غوجل
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توحيد كل قوى الطبيعة عرب توحيد أعظم نظريتني علميتني يف العلم الحديث »نظرية الكم والنظرية النسبية« 

يعمل أيضا كعامل مستقبليات »علم تنبأ األحداث املستقبلية يف العامل والكون« فيشارك يف تنبأ بالسيناريوهات املحتملة ملصري 
الكون حيث يقول  :

نحن نعتقد أن الكون سوف ميتدد حتى يصل إىل حالة من التجمد الهائل و هو أمر يحتاج لعدة تريليونات من السنني يف املستقبل 
بحسب تقديرات العلامء بعدها تنتهي الحياة متاما يف هذا الكون . والسؤال اآلن كيف متكنا من معرفة ذلك ؟..

نحن نستمد الحياة عىل األرض من طاقة النجوم القريبة منا ويف مقدمتها الشمس ،وتظهر جميع الحسابات الفلكية أن الكون 
يتسع تدريجيا مع وجود تسارع يف وترية هذا االتساع أي أن املسافة بيننا وبني أقرب النجوم من تتباعد باستمرار وبالتايل تقل 
درجة الحرارة الواصلة إلينا أي أن الحياة عىل كوكبنا تسري يف طريق ذي اتجاه واحد ونحو األبرد دامئا وبحسب هذا السيناريو 
سيؤول الكون يف النهاية إىل نجوم ميتة يتحول بعضها إىل ثقوب سوداء إىل أن يصل لدرجة الصفر املطلق وهو ما يعني بأن الكون 

سيموت متجمدا يف الجليد .

 أما بالنسبة للعامل والبرشية فهو يحدثنا عن تنبأته للمئة سنة القادمة وهي إحدى االثنني إما التعقل واالنفتاح ونشوء حضارة 
عاملية عىل مستوى كوكب األرض نعيش اآلن بعض بداياته كوننا يف عرص االتصاالت واالنرتنت حيث نتوحد بنظام سيايس اقتصادي 
اجتامعي ثقايف موحد ميتاز بالتعقل واالنفتاح الفكري عىل اآلخر ..أو إما أن نواجه مصريا مأساويا وتدمر البرشية نفسها بسبب 

نزعات التعصب الديني واالنغالق الفكري وكره اآلخر 

وهنا اقتباس لكاكو ورأيه بالدين »متوجها للمسيحية« :
هل لله أم؟« عندما يتساءل األطفال بكل براءة عن اإلله خالق الجنان واألرض عن إن كان للرب املسيح أّما وهذا التساؤل البسيط 

قد هز كبار«الكنيسة وأحرج الصفوة من علامء الالهوت مام جعلهم يدخلون يف جداالت النهاية لها لقرون..
جميع األديان الكربى بقصصها املتقنة املحيطة بقداسة أفعال الخالق ..لكن ال تجد منها من يعطيك أجوبة شافية عن األسئلة 

املنطقية التي يسألها حتى األطفال 
 

»كوننا مباركون بهبة العقل لنخرتق اعمق ارسار الطبيعة يعطي معنى كايف لحياتنا«
برنارد راسل

شخصيات ملحدة شخصيات ملحدة

ميتشو كاكو

Michio Kaku
born January 24, 1947

 
ميتشو كاكو أحد علامء الفيزياء البارزين عىل مستوى العامل يف الوقت الحايل 

فهو من مؤسيس نظرية » األوتار الفائقة« ذائعة الصيت.

لها  املتوقع  ومن  الكون  وصف  يف  الفائقة  بهندستها  متتاز  التي  النظرية  تلك 
أيضا أن تساعد عىل حل العديد من مشاكل الفيزياء مثل إن كان من املمكن 
ابتكار آالت الزمن أم ال وما إذا كانت الثقوب الدودية موجودة أم ال ومن أين 

أىت االنفجار العظيم.

من  يناير، 1947   24 األمريكية يف  كاليفورنيا  بوالية  ولد يف سان جوزيه  كاكو 
والدين يابانيني مهاجرين إىل الواليات املتحدة حيث ألتقى والده بأمه ألول مره 

يف إحدى مخيامت االعتقال التي أحتجز فيها األمريكيني من أصل ياباين وأنجبا اثنني من أخوته داخل املخيم.

يف معرض للعلوم أقامته مدرسته الثانوية يف متحف العلوم الطبيعية ركب كاكو جهاز »مدمر الذرات« يف كراج والديه مام جلب 
اهتامم الفيزيايئ »إداور تيلر« والذي تكفل بالتعليم العلمي لكاكو مام منحه فيام بعد منحة دراسية وتخرج من جامعة هارفارد 
كاألول عىل زمالئه يف الفيزياء وعمل ضمن مخرب بريكيل اإلشعاعي التابع لجامعة كاليفورنيا وحصل منها عىل درجة الدكتوراه يف 

عام 1972 . 

وأصبح بروفيسور زائر يف كل من جامعة برينستون وجامعة نيويورك 

كاكو يعشق تبسيط الفيزياء للجميع، ولذلك فإنه مضيف لربنامجيني إذاعيني
 Science Fantastic and Explorations in Science

وقد كتب كاكو أكرث من 70 مقاال علميا باإلضافة اىل أن كتبه دامئا من أعىل الكتب مبيعا ومنها كتاب »رؤى مستقبلية; كيف سيغري 
العلم مستقبلنا يف القرن الواحد والعرشين«

»Visions: How Science Will Revolutionize the 21st Century »1998

 وأبرزها كتاب » الفضاء املتعدد« الذي القى شهرة كبرية وكان من أكرث الكتب مبيعا
»Hyperspace|«1994

ومن كتبه ايضا : 
»Physics of the Impossible« 2008 

»Physics of the Future »2011 
Einstein›s Cosmos »2004«

Parallel Worlds »2004« 

يعترب ميتشو كاكو خليفة اينشتاين إلرصاره عىل متابعة حلمه يف الوصول إىل نظرية »كل يشء« وهي عبارة عن معادلة فيزيائية 
واحدة متناسقة ال يزيد طولها عن بوصة واحدة .. ميكنها أن تصف كل قوى طبيعية وذلك لفهم كيف يعمل الكون من خالل 
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تويف راسل إثر أنفلونزا حادة يف 2 فرباير 1970 بعد يومني من إصداره بياناً يدين العدوان اإلرسائييل يف الرشق األوسط داعياً إىل 
انسحاب إرسائيل من األرايض املحتلة عام 1967. وكان هذا البيان أخر موقف سيايس لراسل

خالل حياته املناضلة للسالم اعترب بأن الدين مسئول بشكل كبري عن الحروب والكبت واملآيس التي عصفت العامل
 

مقتبسات عن برنارد راسل :

ال يولد البرش أغبياء بل جهلة، ثم يجعلهم التعليم أغبياء.

ال تخف آراءك الشاذة، فكل رأي مقبول اآلن كان شاّذاً من قبل

ال يستطيع أحد الجلوس إىل جانب رسير طفل يحترض ويحتفظ بإميانه بالله

برتراند راسل

Bertrand Russell
May 1872 – 2 February 1970 18(

 
حياته  أمىض  بريطاين  اجتامعي  وناقد  ومؤرخ  وريايض  منطق  وعامل  فيلسوف 

ناشطا ومدافعا عن حقوق اإلنسان
فقد كان ناشطاً بارزاً يف مناهضة الحرب وأحد أنصار التجارة الحرة ومناهضة 
األوىل.  العاملية  الحرب  للسالم خالل  الداعي  نشاطه  بسبب  اإلمربيالية. سجن 
تورط  وهاجم  الستالينية  الشمولية  وانتقد  هتلر  أدولف  ضد  بحمالت  وقام 

الواليات املتحدة يف حرب فيتنام كام كان من أنصار نزع األسلحة النووية.

أرستقراطية  الطبقة  من  ليربالية  ألرسة   1872 مايو   18 يف  راسل  برتراند  ولد 
بريطانية.

والرياضيات وقد أمىض  الدين  اهتامماته كانت  أكرب  أن  الذاتية  ذكر يف سريته 
راسل منذ العمر الخامسة عرش  وقتاً طويالً يف دراسة صحة العقيدة املسيحية وقرر يف الثامنة عرش التخيل عنها متاماً

 

برز برسعة يف الرياضيات والفلسفة وتخرج عام 1983 وحاز الزمالة عام 1895.وكان أول ما نرش من أعامل برتراند راسل كتاب 
الدميقراطية االجتامعية األملانية« الذي درسه يف كلية لندن لالقتصاد ونرش عام 1903 أوىل كتبه املهمة عن املنطق الريايض مبادئ 

الرياضيات مبيناً فيه كيفية استنباط الرياضيات من مجموعة صغرية من املبادئ ومسهامً يف قضية الفكر املنطقي.

خالل الحرب العاملية األوىل، كان راسل بني قلة من املفكرين الذي شاركوا يف نشاطات سلمية فقد اتهم بإلقاء محارضة علنية ضد 
دعوة الواليات املتحدة دخول الحرب إىل جانب بريطانيا مام أدى إىل سجن راسل ستة أشهر حيث أطلق رساحه يف سبتمرب 1918.
التقى راسل عام 1920 يف روسيا فالدميري لينني وكان له معه حديث ساعة. ويف سريته الذاتية، يذكر راسل أنه وجد لينن مخيباً 

لآلمال ملتمساً فيه »قسوة شقية«
حاز عام 1950 عىل جائزة نوبل لألدب »تقديراً لكتاباته املتنوعة واملهمة والتي يدافع فيها عن املثل اإلنسانية وحرية الفكر فقد 
ومتيز بكونه ناقدا ساخرا باإلضافة إىل كونه عامل إجتامعى دقيق كتب ما يزيد عن املائة كتاب والكثري من املقاالت يف الفلسفة 

وعلم النفس وعلم اإلجتامع والسياسة والدين واألخالق والجنس منها

The Analysis of Matter :.1927. تحليل املادة
An Outline of Philosophy : .1927. عرض للفلسفة

Why I Am Not a Christian : .ً1927. ملا لست مسيحيا
Religion and Science : .1935. الدين والعلم

السيايس حتى أخر  السيايس واالجتامعي جل وقت راسل لشطر كبري من حياته فقد حافظ راسل عىل نشاطه  استنفذ نشاطه 
عمره تقريباً حيث كان يكتب إىل قادة العامل ويوبخهم ويضم اسمه لنرصة قضايا مختلفة ومنها مواقفه الذي يدين فيها العدوان 

االرسائييل حيث كتب مرة يف احد مقاالته :
النازيني.لكن ما تفعله  أيادي  اليهود يف أوروبا عىل  التعاطف مع إرسائيل وذلك بسبب معاناة  أنه يجب  وتكراراً  لنا مراراً  قيل 

إرسائيل اليوم ال ميكن التغايض عنه، ...وإلثارة أهوال املايض لتربير أهوال الحارض فهو نفاق عظيم.«

شخصيات ملحدةشخصيات ملحدة
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نرشته مجلة فوربز رصف غيتس أكرث من 28.4 بليون دوالر عىل املشاريع واملؤسسات الخريية
ليكون بذلك قد انفق ثلث ثروته عىل األعامل الخريية

مل يعد بيل غيتس يف عام 2008  يعمل  بشكل كامل كمدير تنفيذي لرشكة مايكروسوفت، وعني مكانه كرئيس للرشكة ستيف باملر 
الذي يعرفه منذ فرتة الدراسة يف جامعة هارفارد، فلقد أصبح يعمل بشكل جزيء بالرشكة وقرر غيتس التفرغ ملنظمته الخريية 
مؤسسة بيل وميلندا غيتس والتي أصبحت اليوم أكرب جمعية خريية يف العامل واملمولة جزئيا من ثروته وحصلت مؤسسته عىل 
عّدة جوائز عاملية تقديراً لجهودها يف مجايل الصحة والتعليم. وقد أعلن  نيّته يف ترك منصبه كرئيس لرشكة مايكروسوفت والتفّرغ 

للعمل لدى املؤسسة.

ال يعطي غيتس الغيبيات »من حظ أو دين« أي اعتبار يف حياته الناجحة بل  يؤمن فقط بالعمل الشاق، املثابرة وروح املنافسة 
فمنذ صغره وحتى وهو ناضج، مل يكن بيل يحب تضييع الوقت وال أوقات الفراغ

بها  ألقوم  فائدة  اكرث  االعامل  من  الكثري  فهناك  فعالية  أي  لالديان  »ليس 
صباح يوم األحد«

شخصيات ملحدة

بيل غيتس

Bill Gates
28 born October

 

من  األقل  عىل  واحد  برنامج  يستخدم  كمبيوتر  كل  من  يوجد  وان  البد 
مايكروسوفت املؤسس من قبل بيل غيتس ووفقا ملجلة فوربس، بيل غيتس 
أغنى رجل يف العامل وقد كان يف املرتب األوىل إلحصائيات األغنياء لسنوات 

عديدة.
 ولد  غيتس وترعرع يف سياتل، بالواليات املتحدة األمريكية. من عائلة غنية 
مع صندوق ائتامن يساوي مليون دوالر تركه لهم جّده )نائب رئيس املرصف 
نفسه  بناء  يف  واحداً  دوالراً  يستخدم  أن  رفض  ولكنه  أمريكا(،  يف  الوطني 

وإمرباطوريته

 كان والده، وليام  محامياً بارزاً. كام شغلت والدته منصباً إدارياً يف جامعة واشنطن، وكانت عضواً بارزاً يف مجالس ملنظامت محلية 
وبنوك. من أجل ذلك مل يكن مستغرباً أن يظهر الطفل بيل الذكاء والطموح وروح املنافسة يف وقت مبكر، فقد تفوق عىل زمالئه 

يف املدرسة االبتدائية وخاّصة يف الرياضيات والعلوم،،

قررت مدرسته الثانوية رشاء جهاز حاسوب لتعريف طالبها بعامل الحاسبات، وكانت أجهزة الحاسوب يف ذلك الوقت ما تزال كبرية 
الحجم ومكلفة، ومل تتمكن املدرسة من تحمل نفقات رشاء جهاز حاسوب، من أجل ذلك قررت املدرسة رشاء حسابات مستخدمني 

مبدة زمنية محددة لطلبتها  . 

ومنذ تلك اللحظة أصبح بيل شغوفاً بالحاسوب- وكان وقتها طالباً يف الصف الثامن- فقد أمىض غالبية وقته يف غرفة الحاسوب يف 
املدرسة منشغالً بكتابة الربامج وتطبيقها

 بدأ يدرس يف جامعة هارفارد يف عام 1973 حيث أمىض معظم الوقت مع صديقه  بول ألن. ومعه عمل عىل تطوير لغة الربمجة 
)بايسك(، وبذلك وضعوا أساس  لرشيحة ميكرو كومبيوتر  األوىل يف العامل. حيث مل يتخرج من جامعة هارفارد وغادرها يف سنواتها 
األوىل لبدء ما هو أن سيصبح  أكرب رشكة لربامج الكمبيوتر يف العامل؛ رشكة مايكروسوفت والتي بنيت من حلم هو مجرد وجود 

جهاز كومبيوتر عىل كل مكتب ويف كل منزل.

قامت رشكة مايكروسوفت بطرح أول إنتاجها من النظام املريئ الويندوز وهذا النظام أسس لبداية مرشوع نظام االنرتنيت العاملي 
. وتسيطر رشكة مايكروسوفت اآلن عىل أكرث من تسعني باملائة من السوق العاملي ألنظمة التشغيل حواسيب. 

 

 اتبع غيتس املساعي الخريية، عن طريق دعم املراكز الخريية والبحوث العلمية مببالغ طائلة عن طريق مؤسسة بيل ومليندا غيتس 
التي افتتحت عام 1994 ملساندة األقليات يف العامل وشعوب العامل الثالث يف مكافحة األمراض مثل االيدز. 

ويف عام 2000 منحت املؤسسة جامعة كامربدج مبلغ 210 مليون دوالر ملنحة غيتس السنوية للطالب,ومنذ ذلك الوقت هبطت 
ثروة غيتس بسبب انخفاض سعر أسهم ميكروسوفت وبسبب باليني الدوالرات التي رصفتها مؤسسته الخريية وحسب تقرير 
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وكالهام ملحدين اعتمدا عىل أنفسهم يف بناء إمرباطوريتهم الرقمية وغريا وجه العامل بذلك

ويضاف إىل كل ذلك قيامهام باألعامل الخريية 
بالرغم من الرثوة التى حصل عليها مارك من فيسبوك إال أنه ال يحتفظ بها لنفسه، حيث قرر امللياردير الشاب التربع بأغلب ثروته 

للمؤسسات الخريية.
فقد وقع مارك عقداً مع مؤسسة بيل جيتس الخريية املسامه “التعهد بالعطاء” والتي تقىض بأن يتعهد املتربع بالتخيل عن أكرث 
من نصف ثروته للنشاطات الخريية، فلدى مارك حسا إنسانيا عاليا اىل جانب رغبته يف تطوير العلم والتعليم يف بلده حيث تربع 

وقت سابق بالتربع مببلغ 100 مليون دوالر للمدارس األمريكية
 
 

»بإعطاء البرش الصوت تعطيهم القوة وتلك القوة تدفع األنظمة نحو غد 
أفضل وعىل هذا فمهمتنا هي إعطاء الناس تلك القوة«

شخصيات ملحدة

 مارك زوكربريج

Mark Zuckerberg
1984 ,14 born May

 
مارك زوكربريج مؤسس الفيسبوك الذي غرّي شكل العامل بالفعل يف أقل من 
10 سنوات، ولن يصدق أي شخص أن املوقع وفكرته قد ُصمام عىل يد 

شاب يف غرفته باملدينة الجامعية.

اختارته مجلة تايم شخصية العام 2010.
للتواصل  الشهري  موقعه  خالل  من  ساهم  زوكربرغ  أن  املجلة  ورأت 
االجتامعي يف تغيري حياة مئات ماليني البرش واملجتمع بالكامل فقد ساهم 
من خالل الفيسبوك يف خلق نظام جديد لتبادل املعلومات وغري حياتنا 

كلها.

ولكنه  الطب  مجال  يف  تعمل  يهودية  ألرسة  نيويورك،  يف  زوكربريج  ولد 
يعترب نفسه ملحدا

كان يهوى برمجة وسائل االتصال واأللعاب منذ نعومة أظفاره ففي سنه 
عيادته  يف  والده  استخدمه  »زوكنيت«  أمساه  تواصل  برنامج  أنشأ   12

لتسهيل التواصل مع عامليه حيث مل تعد تضطر سكرتريته بالرصاخ كلام جاءه مريض جديد
ومل يقترص الزوكنت يف عيادة والده فحسب فقد استخدمه مع أفراد عائلته يف املنزل ومع أصدقائه أيضا

للمستمع, و أغرى  املوسيقية  الرغبات  اكتشاف  الصناعي يف  الذكاء  أغاين ميديا يعتمد عىل  بتطوير مشغل  فيام بعد قام مارك 
هذا املشغل الكثري من الرشكات الكربى مثل مايكروسوفت, و التي حاولت إبرام اتفاقية مع مارك للحصول عىل هذا املشغل, 

كام عرضت عليه االنضامم إىل فريق املطورين يف الرشكة إال أنه رفض ذلك, و اختار إكامل دراسته الجامعية يف جامعة هارفارد.
من داخل غرفته يف جامعة هارفارد أطلق مارك أول نسخة من موقع التواصل االجتامعي فيسبوك, و ذلك داخل حدود الجامعة و 
لقي املوقع انتشارا كبريا بني طالبها كان وقتها لديه هدف واضح، وهو تصميم موقع يجمع زمالءه يف الجامعة وميكنهم من تبادل 

أخبارهم وصورهم وآرائهم. 
الذي شجعه عىل توسيع قاعدة  بينهم، األمر  املوقع رواجا بني طلبة جامعة هارفارد، واكتسب شعبية واسعة  فرسعان ما لقي 

من يحق لهم الدخول إىل املوقع لتشمل طلبة جامعات أخرى أو طلبة مدارس ثانوية يسعون إىل التعرف عىل الحياة الجامعية.
عندما الحظ مارك اإلقبال الشديد عىل موقع التواصل االجتامعي الذي أسسه بفكرة فردية منه, قرر هو و مجموعة من أصدقائه 
الذين كانوا معه يف كلية الحاسب األيل االنتقال إىل مدينة  بالو ألتو يف كاليفورنيا, و استأجر منزال صغريا وقتها, كان منزله, و مكان 

عمله يف ذلك الوقت,
واستمر موقع »فيس بوك« قارصا عىل طلبة الجامعات واملدارس الثانوية ملدة سنتني. ثم قرر زوكربريج أن يخطو خطوة أخرى 
لألمام، وهي أن يفتح أبواب موقعه أمام كل من يرغب يف استخدامه، وكانت النتيجة طفرة يف عدد مستخدمي املوقع فاإلحصائيات 

وصلت اليوم إىل أن واحد من كل 14 شخصا  يف العامل ميتلك حسابا عىل الفيسبوك !
 أما اآلن فرشكة فيسبوك متلك أكرث من 7 عامرات و أبنية جانبية أخرى ويشرتك فيها أكرث من 500 مليون مستخدم

مارك زوكربريج وبيل غيتس ؟
يبدو التشابه واضحا بني بيل جيتس ومارك زوكربريج. فكال الرجلني بدأ العمل يف صناعة املعلومات يف

بداية العرشينات من العمر، وكالهام أصبح من أصحاب املاليني يف العرشينات أيضا، وكالهام صاحب رؤية أمثرت نجاحا وتغيريا 
يف سوق املعلومات استفاد منه املاليني يف العامل.
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 دلير يوسف         أنت اهلل وأنت الشريرالحرية وتقرير المصير، الديموقراطية واالستقالل عن الدين

ما معنى ان تكون حرا يف اطار الدميوقراطية الليربالية؟ عىل أقل تقدير، فانها 

تعني ان الناس قادرون عىل تشكيل اراءهم وتحقيق اهداف تتعلق باتجاه 

حياتهم مع وجود أقل تدخل ممكن من الدولة. اذا تم منع الناس من تطوير 

افكارهم الخاصة حول تشكيل حياة جيدة واخالقية، فانهم سيصبحون ادوات 

يف يد الدولة. ان هذا ينطبق جليا حينام تشجع الدولة ايديولوجية دين معني 

كمحدد للخري واالخالق.

ان هذا يشء هام جدا للملحدين الذين يريدون عيش حياة حرة من دون 

تدخل رجال الدين وديار الفتوى الذين يريدون فرض وجة نظر معينه دينية 

عن الخري. ميكن للمواطنني املتدينني اختيار ان يقبلو اوامر الله املزعومة حول 

فعل الخري، ولكن ال ميكن ان يتم فرض هذه التعاليم عن املؤمنني وامللحدين 

بدون ان يتم تقويض مباديء الدميوقراطية الليربالية.

يف كتابه« العدالة كانصاف: اعادة صياغة« كتب جون رولز يقول:

بوصفهم  واآلخرين  أنفسهم  يتصورون  أنهم  مبعنى  أحرار  املواطنون  أوال 

يعني  وال  للخري.  مفهوم  تكوين  عىل  القادرة  األخالقية  القوة  عىل  يحوزون 

هذا أنهم يرون أنفسهم مرتبطني ارتباطا ال ينحل بالنضال ملفهوم خاص للخري 

هم أكدوه يف وقت معني، وذلك كجزء من مفهومهم السيايس، بل ان النظره 

اليهم هي أنهم مواطنون قادرون عىل مراجعة وتغيري هذا املفهوم عىل أسس 

للمواطنني  ويحق  رغبوا.  ان  بذاك  يقوموا  أن  وميكنهم  وعقالنية،  معقوله 

باعتبارهم أشخاصا أحرارا أن ينظروا اىل أشخاصهم كمستقلني عن أي مفهوم 

خاص للخري أو ترسيمة غايات نهائية، وغري متطابقني مع أي منهام. واستنادا 

اىل قوتهم األخالقية القادرة عىل تشكيل وتنقيح مفهوم للخري والنضال العقيل 

يف سبيله، فان هويتهم العامة أو القانونية كأشخاص أحرار ال تتأثر بالتغريات 

يف مفهومهم املحدد للخري عرب الزمن.

كل هذا بطبيعة الحال يتعلق بالدين وعالقة الدولة مع الدين:

عىل سبيل املثال، عندما يتحول املواطنون من دين اىل دين آخر أو يتوقفون 

عن تأكيد اميان ديني راسخ، فهم ال يتوقفون عن أن يكونوا االشخاص ذواتهم 

أن  ميكن  ما  يفقدوا  لن  وهم  السياسية.  العدالة  ملسائل  نسبه  كانوا،  كام 

مسألة  هي  حيث  من  هويتهم  أي-  القانونية،  او  العامة،  هويتهم  ندعوه 

قانون أسايس- وبصورة عامة، ستظل لهم الحقوق والواجبات االساسية ذاتها 

كانوا من  نفسها كام  االراء  أن يصنعوا  امللكية عينها ويستطيعون  وميلكون 

أن  فيمكننا  السابق.  الديني  بوالئهم  العالقة  ذات  االراء  تلك  باستثناء  قبل، 

نتخيل مجتمعا )والواقع ان التاريخ يقدم أمثلة عديدة( تعتمد فيه الحقوق 

االجتامعية. وملثل  والطبقة  الديني  الوالء  بها عىل  املعرتف  واآلراء  االساسية 

هذا املجتمع مفهوم سيايس مختلف عن الشخص. وقد ال يكون لديه مفهوم 

للمواطنة اطالقا، ذلك الن هذا املفهوم ، بحسب استعاملنا له، يتامهى مع 

مفهوم للمجتمع يعتربه نظاما من التعاون منصفا لهدف املنفعة املشرتكة بني 

مواطنني أحرار ومتساويني.

يف الدميوقراطية الليربالية التي تدعم الحرية، فان كونك مسلم او مسيحي 

او يهودي او بوذي لن يؤثر عىل كيفية الطريقة التي ستعامل بها من قبل 

الدولة. الن كل هذه االديان يجب ان تعامل بنفس الطريقة، اذا فتحول اي 

انسان من دين اىل دين او اىل االلحاد لن يكون له اي تاثري عىل وضعه يف 

املجتمع السيايس.

ومع ذلك فان هذا تحت الهجوم من قبل الذين يسعون اىل تقويض فصل 

املؤسسات الدينية عن الدولة. انهم يريدون جعل املعتقد واالنتامء الديني 

بني  ستختلف  السياسية  املواطنة  فان  بالتايل  السيايس.  بالنطاق  صلة  ذات 

املسلم واملسيحي الن االنتامء الحد الدينني يعطيك مزايا اكرث.

عىل سبيل املثال فان محاولة تسمية اي دولة بانها دولة اسالمية، يعترب عىل 

اقل تقدير محاولة رمزية لوصف هذه الدولة بانها مسلمة وليست علامنية. 

ويف هذه الدولة االسالمية تصبح املعتقدات واملؤسسات االسالمية ذات عالقة 

كلنا مواطنني متساويني، بل  السيايس. فلن نكون  املجتمع  االفراد يف  بوضع 

سيكون هناك أوال وفوق الجميع » املسلم« وهناك »غري املسلم« وهذا يعترب 

أقل شأنا سياسيا.

اذا فمحاوالت التعدي عىل الفصل بني املؤسسات الدينية والدولة يف النهاية 

سوف تقودنا اىل التعدي عىل الحرية، ومفهوم املواطنة يف اطار الدميوقراطية 

الليربالية.

بن باز
benbaz.info

ال يف السامء وال يف األرض، بل يف القلب مكانه، ومنه يخرج الطيب. تراه يف الخري ال يف الرشير. أحببه من أجل الحب ال خوفاً من 

ِعقاٍب ونار فهو املُحُب، الرحيم، يعيش يف الضمري، يحب التواضع ويكره التكرب، ينزع عنك أوراق التوت التي تسرتك، فيكشف  

فيك ما هو منري.

 

ال ذكٌر وال أنثى، بل روٌح تعيُش فيك، فاسمع صوته القادم من داخلك. هو أصلح من البرِش وخرٌي من كلِّ دليل. ناٌر يف ليلَِك هو، 

تراه يف شمس النهار ويف ضوء قمر الليل، يُظهر ما هَو مخفي، فأنصت إليه. أبحث عنه يف الداخل البعيد. صوتُه كصوتَِك وأنت 

صغري. طفٌل يحبو هو، ويضحك. هو الضحكة وهو الطفل الصغري.

 

ال تخفه، فليس هو املخيف بل أنت، انظر  إىل ظالمك وإىل نوره ستجد الفرق. هو السالم عند حدوث الحرب، والظعام ملّا تأيت 

املجاعة. هو الحب حني يسود البغض بني الناس. هو العدل حني يشتد الظالم. ملجأ للفقراء ومأوى للمعدومني.

 

ليس سبب الكوارث هو بل ابن اإلنسان. ليس باملهمِل هو، ولكن لكلِّ يشٍء حني. عمره منذ ولدَت إىل يوم متوت، فهو منَك وإليك، 

عنَك وعليك. لكن من ليس له أذٌن فكيف يسمع؟ ومن ال عني له فكيف يقرأ؟

 

كالُمُه جميٌل، ال يهدد وال يتوعد بل يُسامح كّل من أخطأ لكن بعدل. أفعاله الحنان والعطف، يعطي كّل فقري. ليس له يف األرض 

ُمتكأٌ وال يف السامِء رسير بل يف القلب له وطٌن ويف عقلَك هو الخيال الوفري.

 

ال تجربه بل جرّب نفسك، وأعرف الخيط الذي يفصل بينك وبني الرشير، ال تعرفه وال تراه ببساطة، بل ابحث عنه يف بقلبَك 

وعقلك وفكرك املنري.

 

ال تحدث أحداً عنه، بل ابقه يف داخلك ففيه الخالص، وفيه كّل تيسري. بل قل للناس عن طبيعته وعن محبته وعن كّل ما هو جميل.

 

الخطأ هو منك وإليك كام كّل يشء، فبداخلك األعمى وفيك البصري، فال تقل هذا من فعل الشيطان، بل قل هذا أنا يف جانبي 

الرشير.

 

كام السعادة فيك وكّل يشٍء جميل، فيك البغض والحقد وكّل ما هو حقري. هو النفس وما تشتهي هو كّل قبيح. فاسمع صوتك وال 

تقل هذا خاطئ وهذا صحيح. فاألمر نسبي فعندك صحيح وعند غريك خاطٌئ خطري.

 

فكر يف العطاء ويف الوفاء لرتاه.
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ما بني ترتيب بلد مثل السويد وبني موقعنا يف قامئة »الفساد« الدوريّة تكُمن مسافة الرتبية التي تتلقاها 

الشعوب املختلفة وتؤثر يف تصديها للظواهر واملامرسات السيئة والخاطئة. تتصدر السويد قامئة »النزاهة 

والشفافية« بينام سأحتفظ برتتيبنا ألنّه ال يصح أن يصبح وثيقة يف مقال مكتوب.

لكن يف املقابل، كيف وصل املجتمع السويدي إىل صدارة التصنيف العاملي؟ وكيف تربعنا بإمتياز عىل 

مكان قيَص يف الصفحة الثالثة من أسامء املجتمعات العومليّة، رغم أّن »األدبيات« التي يتلقاها الشعبان 

املتناظران »هم ونحن« نظريّاً يجب أن تؤدي إىل النقيض.

ال يَستمع املجتمع السويدي إىل مئة ألف خطبة جمعة يف األسبوع، وكلّها تحّث عىل مخافة الله وتقواه. 

مثلام ال يوجد يف السويد نصف مليون مسجد للصالة، التي تجب أن تنهى عن الفحشاء واملنكر. 

ال توجد يف السويد وزارات لألوقاف وال للشؤون الدينيّة ويف سجالتها ثالثون ألف داعية يقيمون يف العام 

الواحد مليوين منشط دعوي هدفها حّض املجتمع عىل الصالح والنزاهة.

 ال يوجد يف السويد مخيم أو معسكر توعوي دعوي. مثلام ال يوجد فيها عرش كليّات للرشيعة تضم 

اآلالف من الدعاة ومن طلبة العلم الذين يقرؤون عىل هذا املجتمع عقاب اآلخرة ويحذرونه ليَل نهار 

من أكِل املال الحرام ومن مغبّة هضم حقوق الخلق بالباطل.

ال يوجد يف فضاء السويد 47 قناة فضائية دينيّة تبث ليل نهار تعاليم هذا الدين العظيم عن تحريم الِربا 

حتى وإن تكن حبة من خردل. 

ال يدرس الطالب السويدي عرشين حصة يف األسبوع من كتاب الله وسنة نبيه التي مل ترتك فضيلة واحدة  

أو سيئة من دبيب النمل إال ووضعت لها منهاجاً يف الرتغيب والرتهيب.

ال يَقرأ املجتمع السويدي هذا القرآن  الذي لو أُنزل عىل جبل لتشقق من خشيّة الله فيام نحن نقرؤه 

تالوًة   وتفسرياً وتجويداً بهذه الكثافة ونحّمله أمانة فلم نتشقق، وهذا من طلب املستحيل، ولكن مل 

نرتفع يف ترتيب الفساد سطراً واحداً من الصفحة الثالثة حيث موقعنا يف ترتيب املجتمعات واألُمم. 

 علي سعد الموسى           السويد والسعودية 
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السلفية ويُعرفون أيضاً بشعب الله املختار »ويف رواية أدق املخ طار«، أيهام أصح؟ الله أعلم فهي عند أهل السنة والجامعة.... إلخ 
من هالحيك اليل ما بيخلص، أي املهم يا جامعة وين وصلنا؟ أي متام، اختارهم الله لتحسني تصميم أزياء ودشداشات املسلمني، 
لهم مقاييس دقيقة يف التأويالت الفقهية حول طول الدشداشة فإن جاءت نهاية الدشداشة فوق الكاحلني فهؤالء وحسب السلف 
الصالح هم رافضة ينتمون اىل مدرسة عيل بن أيب طالب وإن جاءت نهاية الدشداشة تحت الركبتني فهذا هو اإلسالم املظبوط 24 
قرياط. أما إذا جاءت نهاية الدشداشة فوق الركبتني فإّن الدشداشة ستفقد تفسريها الديني وتتحول إىل قميص أو يت شريت، أما إذا 
أمامهم فإّن الدشداشة لديّه بس يلخه. للسلفية خربة يف اإلنتاج السيناميئ ألفالم الرعب وقطع الرؤوس وأجزاء أُخرى من الجسم 
كاألصابع يف حالة تدخينك يف أيام رمضان وكذلك خربة ودراية يف أمور الجلد، إذا كنت حامل سبري ولكفوك ياويلك تُجلد 80 جلدة. 
ألنو إنت توكلت عىل السبري مو عىل الله وخربته يف قتل بائعي الخرض. فإذا َوضع أبو مخخرض طامطة بصف الخيار فيُقتل ألنّه 

جمع بني املذكر واملؤنث. وإذا كنَت تبيع ثلج فتُقتل ألّن الرسول كان يرشب املاء حاراً دون ثلج.

أما إذا كنَت مسيحيّاً فإّما أن تدخل يف اإلسالم أو أن تدفع الجزيّة، أما سنة أهل العراق يف نظرهم فهم مرتدين، وشيعة أهل العراق 
فهم كُفار يف نظرهم ويوجد كذلك خرباء يف الكيمياء املفخخية.

التكفرييون هم قوٌم يُحسنون القول ويُسيؤون الفعل، يدعون اىل كتاب الله وليسوا منه يف يشء، يُخالفون كّل النصوص القرآنية 
الرصيحة التي أجازت وأقرت التنوع واالختالف فهم يحكمون عىل اآلخر باملوت ملجرد أنّه يختلف معهم يف الدين أو املذهب 
أو القومية أو الرأي، حيث فخخوا حتى األطفال ومختيل العقول والكالب والحمري. أكرب عملية جهادية للسلفية الجهادية كانت 
تدمري القواعد األمريكية يف العديد والسيلية يف قطر بفتوى من الشيخ املبجل أدامه الله حافف الشارب قرّص عبايتي ومل يتمكن 
السلفيون من إرسال رشيط الفيديو اىل الجزيرة ألنّها ُدمرت هي األخرى لكونها عىل بعد خطوات من القاعدة األمريكية املُّدمرة.
هناك مدرستان فكريتان متنافستان: التكفرييون بحق والتكفرييون بغري حق. تنتمي السلفية اىل مدرسة التكفري بغري حق، فهي 
التي ال يقوم عىل أدلة الكتاب والسنة، وهي نِتاج الغلو الذي حّذر منه النبي محمد. هدف السلفية هو الوصول إىل الجنة بأسهل 
طريقة أال وهو تفجري النفس لقتل أطفال ونساء وشيوخ أبرياء والذهاب للعشاء مع الرسول، أنا عاطل ما فلحت يف دنيا خليني 
أروح بس تجيني رصاصة يف رأيس أموت وأروح أتعىش أو أتغدى وياه الرسول. الخط الرسيع للجنة ما يبغى يتعب ويشق مشاوير 

يف طاعة أو عمل إّنا يبغي أقرب طريق للجنة.

كيف تصبح سلفياً؟
بعد أن باع التكفرييون مقدسات املسلمني بتسليمهم باألوضاع الساريّة يف فلسطني التي تحتضن أوىل القبلتني وثالث الحرمني 
بسكوتهم املخزي مل يبَق أمام هؤالء من جهاد إال نحر براءة الطفولة يف العراق، هناك مطار الخطوط السلفية املبارشة التي تنقلك 

للجنة مبارشة بدون ترانزيت ليك تحصل عىل مقعد يف هذه الرحلة عليك بإتباع التايل:
أطل لحيتك إىل رُسَتك أو أقل بقليل. .

قرّص من دشداشتك قدر املُستطاع حتى ال تَلمَس األرض .
كّرر عبارة هذا حرام، هذا فسق، هذا فجور برصاخ وغضب إذا ُسئلت عن أّي يشٍء ُمتعلق بالدين. .

تدرّب عىل لُعبة اللعب بالخصيان واستعمل طريقة اللعب بالخشم لرمي السالح. .
    . صّور رشيطاً وأنت ُملثم قبل قيامك بهجوم انتحاري وأرسله اىل برنامج اإلتجاه املعاكس ليك يتعلم اآلخرون وليك تكسب 

ثواباً إضافياَ.

الرّد عىل الرّد
املعروفة  الفيزيائية  اإلتجاهات  بكل  دماغك ستني شقفة  يفلعلك  اليل  السخن  لك رضاب  الله  يهيئ  ومل  الحظ،  يسعفك  مل  إذا 
وغري املكتشفة بعد من قبل املرسع النووي التصادمي، بإمكانك عزيزي السلفي أن متأل وقت فراغك السمني بأمور أكرث فائدة 
من تفجري السيارات وترسيع الجزيئات، أذكر منها عىل سبيل املثال ال عىل سبيل حرص البول بالدماغ: أن تتحفنا بأبحاث وأفكار 
رياديّة علميّة فكريّة فّذة مميزة مل يسبقك إليّها أحد، ومل تعرف البرشيّة جمعاء سابقًة لطرحها عىل طاولة الحوار وال القامر، أال 
وهي حكم زيارة القبور، حكم الدعاء باسم سيدنا محمد، حكم املولد النبوي الرشيف وغريها من األفكار الجريئة التي مل تخطر 

ببال أحٍد قبلك، وهنا سينربي لك حثالة من دعاة الصوفيّة الضالنّي، أمثال كفتارو مقاتل مورتال كومبات الشهري، والبوطي ماركة 
أديداس أصلية بشواطتني، ليسلخوك رداً أخو أختو يجيب أجلك، ويأفحموك فيه، اسمه الرّد عىل شبهات الوهابية، فإيّاك، ويف تلك 
اللحظة أن تتواىن عن الرّد عليّهم، وأنربي فوراً لنرش الرّد عىل الرّد عىل شبهات الوهابية. يف حال ردو عليك بـ الرّد عىل الرّد عىل 
الرّد عىل شبهات الوهابية فام عليك إال أن تعاجلهم بـ الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل شبهات الوهابية الذي من املحتمل 
جداً أن يقوموا بالرّد عليه بكتاب يدعى؟ شو يا حزرك؟ لّسا ما حزرت! طيب يالله يومني ثانيات وببني معك نط التكرار اليل عم 
يصري فيك وبغريك يا غبي، نعود، فإذا ردوا )ال قدر الله( بـ الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل شبهات الوهابيّة فغرّي 
من اسرتاتيجيتك وقم هذه املرة بـ الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل شبهات الوهابيّة وإذا ما تابع حقدهم 
األسود والدفني عىل األمة ودفعهم بالقيام بـ الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل شبهات الوهابيّة 
فعندها الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل شبهات الوهابيّة هو الحل األمثل. باستثناء حالة 
أن يتابعوا بـ الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل شبهات الوهابيّة فام أرى لك 
( تذبَّ عن بيضته وحامه بـ الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد  والله إال أن تدافع عن رشف هذا الدين وتذبَّ )مل أقل تزبَّ
عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل الرّد عىل شبهات الوهابيّة وهي الطريقة املُثىل التي تستطيع بها أخي السلفي )والحيك 
إلك كامن يا صويف( ملئ وقت الشاب املسلم وعدم هدره بأمور غبيّة تستغرق وقتاً طويالً من الزمن مثل مرشوع املرّسع النووي 

التصادمي آنف الذكر، أي ونسيت قللك كامن يف حال ال سمح الله.

http://beidipedia.wikia.com

السلفية
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»ال أستطيع اقناَع نفيس بأّن إلهاً رحيامً قديراً قد خلق األيكنيمون بقصد 
مع  تلعَب  أن  عليها  القطة  أّن  أو  الحي،  اليرسوع  داخل جسم  إطعامهم 

الفأر«.  تشارلز داروين

Wasps مثل كل أنواع الزنابري Ichneumonاأليكنيمون

تعيش حياتها البالغة وهي حرّة ولكّنها تقيض مرحلتها الريقية كطفيليات تتغذى عىل أجسام حيوانات أُخرى، الضحايا غالباً ما تكون 
يساريع الفراشات. تطري أنثى األيكنيمون إىل أن تجد مضيف مناسب ومن ثم تحوله إىل مصنع غذاء ألوالدها.

العديد من اإلناث تضع بيوضها مبارشة عىل جسم املضيف، وتحقن جسم املضيف بسم يشل حركته، قد يكون الشلل دائم أو 
مؤقت، اليساريع تكون حيّة ولكنها غري قادرة عىل الحركة، والعامل الذي سيسبب هالكها موضوع بإحكام عىل بطنها. تفقس 

البيوض، ينتفض اليرسوع البائس، تثقب يرقات الزنبور جسمه وتبدأ وليمتها الرهيبة.

ومبا أّن اليرسوع امليت واملتحلل لن يفيد الريقات، فإنّها تأكل بطريقة تذكّر، مع محدودية تأويلنا املتمركز عىل اإلنسان، بالعقوبة 
اإلنكليزية القدمية للخيانة العظمى، حيث كان يتم استخراج أكرب عذاب ممكن بإبقاء الضحية حية عند انتزاع أحشائها ، وكذلك 
تفعل يرقة األيكنيمون فهي تأكل األجزاء الدسمة وأعضاء الهضم أوالً، وتُبقي اليرسوع حياً فترتك القلب املهم والنظام املركزي 

العصبي دون أذى. ويف النهاية تُكمل الريقات عملها وتقتل الضحية، وترتك خلفها غالف اليرسوع الفارغ.

كيف ميكن إلله رحيم أن يخلق عالاَمً من الذبح وسفك الدماء؟
التدمري البطيء للُمضيف من قبل طفيليات داخلية تتناول  البسيط فهي تعتمد عىل  الظاهرة تثري اإلشمئزاز أكرث من اإلفرتاس 

الطعام تدريجياً قضمة قضمة من الداخل.

من مشاركة أخرى للسيد كارل رسغان 

الدينيون ينطلقون من أّن هذا العامل يشهد للخالق ويدّل عليه، فنظامه وترتيبه يدل عىل الخالق القدير.

أتقصد أّن الخالق قد عدم الوسيلة لحفظ التوازن البيئي إال بهذه الطريقة؟ أن تأكل الريقات جسم اليرسوع من الداخل و تتطفل 
عليه؟ أن تستغل أنثى الزنبور يف كثري من األحيان أّن اليرسوع ملتف يف رشنقته يف طور تحوله لفراشة فتحفر يف بطنه وتزرع 
مئات البيوض؟ بعض اإلناث ال تحقن جسم اليرسوع مبادة تشله فتجده يتحرك مييناً وشامالً بسبب ثقل الريقات الداخلية النامية 

يف جسمه.

عزيزي أبو يزن، إليك أمثلة أخرى حتى ال تنظر للحالة السابقة عىل أنّها حالة استثنائية رضورية لحفظ التوازن.

ما رأيك بأنثى إحدى أنواع العناكب تدعى األرملة السوداء التي تأكل زوجها بعد التزواج؟

مارأيك بأنثى إحدى الحرشات التي تأكل أّي يشء يتحرك مبا فيها رأس زوجها أثناء الجامع؟

ما رأيك بالدّب أو األسد الذي يقتل جراء اإلناث بدم بارد ملجرد أن يجعلها متاحة للزواج منه وميرر نطافه؟

ما رأيك ببعض أنواع الطيور ال تتعب نفسها ببناء األعشاش لبيوضها؟ فطائر الكاو عندما يجد عش طائر آخر يسلل بيوضه يف 
العش بينام صاحب العش غري موجود، عندما تفقس فراخ طائر الكاو يتم تغذيتها واإلعتناء بها من قبل صاحب العش. ويف بعض 

األحيان فإن فراخ طائر الكاو تدفع فراخ النوع اآلخر من العش.

ال أدري إن شاهدت كيف أّن الفرخ يف بعض أنواع الطيور ينقر أخيه يف العش أو يدفعه ليهوي من العش وميوت ليتحصل عىل 
الغذاء وحده.

التزاوج؟ هل هذا هو رصاع  الذكري ليستجر نطافه ومينعه من  التناسلية لغرميه  ما رأيك بذكر إحدى الحرشات يفرك املنطقة 
الذكور النبالء؟

إن اعتربنا أّن الطبيعة هي من إبداع الخالق، أال يجب أن نرى الجامل والتناسق واإلنتظام؟ أال يجب أن تنعكس املبادىء السامية 
واألخالقيّة يف الطبيعة لتدل عىل صانعها؟

الـطبيعة الألخالقية       كارل ساغان 
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 11 / 9 / 2010

العلامنية، الدين السيايس ونقد الفكر الديني 

 

حتى يختار الطفل الدين بطريقة صحيحة وبعقله هو, يجب: 

اوالً: أن اليعلم بدين أبويه وارسته، وحتى يختار دين معني يجب أن يتعلم كل هذه األديان ليك يقرر بنفسه 

ما هو الدين الصحيح إذا كان هناك دين صحيح.

لذلك أقرتح عىل وزارة الرتبية والتعليم يف سوريا وغريها من الدول أن تفرض تعليم معظم الديانات الرئيسية 

باالضافة إىل اإللحاد يف املدارس.

ويجب أن يَعلم األب أو األم إذا أِخذ الطفل إىل املسجد مرة، فيجب أيضاُ إصطحابه مرة اىل الكنيسة وإىل 

معابد الديانات االخرى.

وإذا شتم والديه ديناً ما أمامه فيجب عليهم أن يشتموا كل الديانات االخرى وبنفس الوزن.

هل يوجد أحٌد منا قد توفرت له الرشوط املناسبة واملناخ السليم إلختيار الدين؟ 

هل كان إختيار دين مخالف لديَن األهل أمراً سهالٌ؟

كلام زرُت سوريا مع أبنايئ وزوجتي الربيطانية, كنت أذهب إىل املسجد لصالة الجمعة مع أيب فقط إلرضائه, 

وكان دائم السؤال هل أسلمت زوجتك؟

وكانوا يفرتضون أن دين األوالد هو اإلسالم ،وكان يطلب من إبني أن يردد قل » أشهد أن ال إله إال الله وأشهد 

أن محمد رسول الله« رغم أن إبني اليعرف املعنى، يريد من إبني أن يشهد شهادة زور.

كان هنالك أيضاً من أراد أن يأخذ أبناين إىل املسجد ومنهم من أراد أن يأخذهم إىل املُطَِهر من أجل عملية 

الختان، تعلموا بأن يفرضوا الدين عىل األبناء، أين هي حرية الطفل يف إختيار الدين، ال يحرتموا حقوق األطفال 

يف إختيار األديان.

حقوقهم وحقوق أجدادهم يف إختيار األديان مل تُحرتم عندما كانوا بدورهم أطفاالً, وفُرض عليهم دين األوائل 

من املسلمني. 

هؤالء األوائل من املسلمني هم من إختار ديننا، فهل كانوا عىل حق؟

تُدرس معظم الديانات يف املدارس الحكومية هنا يف بريطانيا، وهناك ايضاُ زيارات إىل املعابد: املسجد والكنيسة 

... وغري ذلك، أحد أصدقاء إبني مسلم رفض أباه السامح له بزيارة أي معبد آخر غري املسجد ، أليس هذا 

تدخل يف حرية الطفل؟

قال يل إبني أن صديقه املسلم قال له إن الله سيعذبنا وسيحرقنا بالنار ألننا ال نصوم وال نصيل، فقلت له إذا 

كان هناك خالٌق هل تعتقد أن هذا الخالق مجنون؟

إن التخويف والرتهيب يجعل من عملية إختيار الدين غري صحيحة, وتؤدي إىل اإلختيار الخاطىء.

نحن كلنا قد أنتهكت حقوقنا يف إختيار الدين، عوامل كثرية أثرت عىل إختيار ديننا، هذه العوامل كانت كبرية 

، كبريٌة جداُ منعتنا من إستعامل عقولنا.

لقد صدقت الجمهورية العربية السورية إتفاقية حقوق الطفل بكامل بنودها وتحفظت باملرسوم رقم )8( 

عىل مادتني فقط: 

1- املادة رقم )14( التي تعني إعطاء الطفل حرية املعتقد وتغيري دينه. 

2- املادة رقم )21( الخاصة بالتبني. 

واستناداً ملا ورد يُلزم كل طفٍل يف سورية بدين والديه، كذلك الجهات املسؤولة عن تربيته وتعليمه مثل وزارة 

الرتبية. 

لذلك ال يوجد سن معينة يستطيع الطفل فيها اختيار دينه, فهو مسيحي إذا ولد يف أرسة مسيحية، ومسلم إذا 

ولد يف أرسة مسلمة... علامً بأن حرية اإلعتقاد الديني لشخٍص بالغٍ مسلٍم غري مسموح يف سورية، فام بالكم 

بالطفل؟!!!

 www.mohamedhayani.com

حرية األطفال في إختيار األديان       محمد حياني 
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الله، أيل ، يهوه، إله القرآن، إله التوراة، إله األنجيل، فالجميع 
يجتمعون يف شخصية واحدة هو الخالق الذي سوقت فكرته 
األديان من خالل وحي وكتب ساموية انزلها من لوحه املحفوظ 
أو من غريه،ولكن كان للمسلمني الوصف االكرب لشخصية الله، 
وعقاب  ثواب  أو  كره  و  محبة  أو  أخذ  أو  عطاء  من  كان  إن 
يتوقف  ما  دامئاً  هي  املعذب  صورة  يف  الله  تجسيد  ولكن   ،
عندها اإلنسان ناظراً نحو السامء، أين إله الرحمة من كل هذه 
أنه جعل املالئكة  الذي يقال  بها عبيده  ينذر  الذي  العذابات 

تسجد ألبيهم آدم؟

،ليوصف  الحدود  أقىص  إىل  معذب  و  دموي،  اإلله..  كان  و 
بالسادية أي )وكأنه يستلذ بالعذاب(، وهو القاهر املدمر ومن 
دون سبب، وكام جاء يف القرآن ) وإذا أردنا تدمري قرية أمرنا 
مرتفيها أن يفسقوا فيها فحق القول منا فدمرناها تدمريا( ولو 
أن بعض الرشاح نسبوا التدمري لعدم اإلمتثال ألوامر الطاعة يف 
تفسريهم لقوله أمرنا ، ولكن هذا ال ينفي مدى بطش هذا اإلله 
عند عدم اإلمتثال له ،وأيضاً )ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها 
ولكن حق القول مني ألمألن جهنم من الجنة والناس أجمعني( 
والجن  باإلنس  جهنم  ميأل  أن  الله  يريد  ملــاذا  كريم،  قــرآن 
من  وغريهام  هدايتهم؟  عىل  القادر  الرحيم  وهو  ويعذبهم 
اآليات الكرث التي تدل عىل مدى عنف هذا اإلله تجاه مخلوقه 
:)ال  القائل  الحيلة وهو  بالضعف وقلة  وصفه  أيضاً  الذي هو 
من  عاٍل  قدٍر  عىل  ُخلقنا  فإن  وسعها(،  إال  نفساً  الله  يحّمل 
التحمل لنتحمل هذا العذاب فتلك مصيبة، وإن كنا ضعاف كام 

وصفنا ويريد منا تحمل هذا العذاب فاملصيبة اعظم.

فاإلله كام وصفه اإلسالم هو أسوأ من أسوأ رجل مافيا ميكن أن 
العقل البرشي مل لديه من فنون للتعذيب ومن صور  يتخيله 
تهكمية عىل عبده الذي هو خلقه يف هذه الصورة من الضعف 

و الغباء، وأهداه الرش مطعامً بغريزة البقاء وحب التملك.

وهم من وصفوه باملاكر )ومكروا ومكر الله والله خري املاكرين( 
بهم( قرآن، وطبعاً  الله  )ويستهزأ  باملستهزأ  ، و وصفوه  قرآن 
تفرس من قبل رجال الدين أن هذه اآليات للكفار، ولكن من 
أين أىت كل هذا الكفر، أليس قانون السببية هو األساس، السبب 
والفعل، وما نتج من رش هو نتيجة ما ركبت منه هذه األنفس.

ملاذا أراد اإلسالم أن يصور الله عىل شاكلتنا لدرجة أنك للوهلة 
األوىل تظن أنك تتعامل مع شخص لديه من األمراض النفسية 

الشاذة التي ال ميكن للمخيلة جمع أفعالها.

فمن يقرأ عن اآلخرة وعذاباتها وعن الجحيم وماذا حرّض الله 
لإلنسان من أدوات و طرق ومناطق مخيفة فتقول يف نفسك 
و  الرعب  فن  يف  أوسكار  جائزة  ألعظم  يرشح  مخرج  هذا 

التعذيب يف الوجود أجمع.

ليستمر  تتغري  دامئــاً  التي  والجلود  تنطفئ،  ال  التي  فالنار 
العذاب، وعن عيل بن طالب عن فاطمة تقول: ) رأيت إمرأة 
معلقة بشعرها يغيل دماغها ، و رأيت إمرأة معلقة بلسانها و 
الحميم يصب يف حلقها، و رأيت إمرأة قد شدت رجالها إىل 
ثدييها و يداها إىل ناصيتها ، و رأيت إمرأة معلقة بثدييها ، و 
رأيت إمرأة رأسها رأس خنزير و بدنها بدن حامر عليها ألف 
ألف لون من العذاب ، و رأيت إمرأة عىل صورة الكلب و النار 
تدخل من فيها و تخرج من دبرها و املالئكة يرضبون رأسها 

مبقامع من نار(.

وأيضاً األفاعي التي طولها مئات االمتار و السالسل التي تلف 
حول األعناق مبئات االمتار و العقارب وغريها من الزواحف و 
الحرشات السامة و املخيفة وكلها بأحجام ساموية أي باألمتار، 
و بائعات الهوى التي تدخل النار من فمهم وتخرج من دبرهم 
كام وصفهم محمد يف رحلة املعراج عندما رآهن كيف يعذبن، 
و رصير أسنان ال ينتهي ورضب عىل الرؤوس برمذبة حديدية 
الزقوم وهي  أكلهم من شجرة  السامء رضبتها، و  يسمع أهل 
يغيل وغريها من شتى  ماء  توصف، و رشبهم  ذات مرورة ال 

أنواع التعذيب الذي ال يخطر عىل بال برش.

فهل هي حقيقة اإلله أم هي ترويج الرعب ملن ال يخافه، أم 
سذاجة رجال الدين يف فن ترويج سمعة هذا اإلله؟

أم هم إبتدعوه عىل شاكلتهم وصفاتهم ؟
أم ليكن رجل الدين هو املالذ االخري لإلنسان ينري دربه و يكون 

باباً للغفران؟

فهل اإلنسان أرحم من إله األديان؟

هل اإلنسان أرحم من خالقه؟

فقانون العقوبات عىل األرض هو أرحم مبليون مرة من قانون 
العقاب الساموي.

الله  أم نحن خلقنا  الرحمة  آلهة  لنكون نحن  الله  هل خلقنا 
لنحمله عبء مخيلتنا؟

)أشبه  ثالث  عامل  كوكب  حياة  الكوكب هي  حياة هذا  أن  أم 
العامل  يف  حتى  ولكن  النمو؟  قيد  الثالث(  العامل  بلدان  بفكرة 

الثالث ال ترى هكذا عذابات.

أو هل يعقل أيضاً أن يكون من إتصف باملحبة رشيراً لدرجة 
)كام  أي  صورته  عىل  خلقوا  هم  من  بتعذيب  اإلسلتلذاذ 

أرادهم(؟
هل يعقل أن يكون هذا الخالق بهذه العظمة ويكون حامالً يف 

جعبته أسوأ فنون التعذيب ؟

أم هل أراد الله أن يكون كامالً بالعذاب كام هو كامالً بالجامل 
يجابه  ال  يك  التعذيب  قوانني  كل  فوضع  الصفات  من  وغريها 

بالنقص بشئ ما؟

ولكن مل كل هذا التفنن بالتعذيب وهو لن يزيده بيشء ولن 
ينقصه يشء كام أُخربنا من رجال الدين؟

املتكرب  عمر  وميد يف  الفقري  ويحب  املتكرب  يحب  ال  الله  ملاذا 
ويقصف ظهر الفقري؟

لها لن يجعل املسيح  البرشية ومحباً  لهذه  الله قائداً  إن كان 
والحسني أفضل منه يف تحمل العذاب عن من يحب وسيجعل 

الجحيم ) برداً وسالم(.

من  ويرتشف  عظامنا  من  عرشه  فسيبني  زعيامً  كان  إن  أما 
الوجود  لعجلة  الجحيم مكينة  البخور ويكون  رائحة  أجسادنا 

وهذه الصفة األقرب إلله اإلسالم.

وإن  مصيبة،  فتلك  الدين  رجال  حقيقة  كانت هذه هي  فإن 
كان ما روجوه هو حقيقة هذا الخالق فاملصيبة أعظم وأهون 

الرشين أن ال يكون هناك ال دين وال ديان.

أم نحن يف زمن اإلله النائم أم الغائب أم املبتكر؟

فإن كان نائم فهو إجحاف يف حقنا و هو القائل )ال تأخذه سنة 
وال نوم(، وإن كان غائب فهو استهتار بنا وهو القائل )أنا أقرب 
لعبدي من حبل الوريد(، وإن كان إبتكاراً فبئس هذا اإلبتكار.

فام يجري عىل هذا الكوكب يتناىف مع صفة اإلله الكامل بصفة 
وهذا  الرش،  و  بالخري  الكامل  اإلله  مع  ويتامىش  فقط،  الخري 

باطن األديان وظاهرها.

أم إذا أردنا اإلله املحب الرحوم فقط ،علينا البحث عنه خارج 
هذه األنظمة الدينية ورمبا أيضاً خارج هذا الكوكب.

 

هل إله المسلمين زعيم مافيا؟     وسام غملوش
هل إله المسلمين زعيم مافيا؟     
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بعيداً عن الرمال واألتربة، اخذتني رحلة عمل إىل هونج كونج، هذه املدينة املذهلة يف هذا املكان الصغري. ما يُسمى بهونج ليس 
كلّه جزيرة كام يعتقد الكثريون، ولكنها تتكون من عدة ُجزر أكربها لينتاو حيث املطار وبها بر محاذي للصني، البلد األم، و يُسمى 
كاولوون واألرايض الجديدة التي يفصلها ميناء فيكتوريا عن أهم جزرها وهي جزيرة هونج كونج التي يقع فيها املركز التجاري 

واملايل ومقر الحكم.

ميارس الهونجكونجيون يف منطقة األعامل الرئيسية، سنرتال، هوايتهم املفضلة، وهي التدافع والتزاحم و الدفش لصغر املكان و 
كرثة السكان. ترتفع عامرات شاهقة يستطيع سكانها التحدث مع جريانهم يف البنايات املجاورة وتبادل طبخات النودل الصينية من 
شبابيك شققهم لقرب املباين الشديد من بعضها. ال تستغرب كيف تّعلم جايك تشان القفز بني البنايات، فعندما كان صغرياً كان 
ينطنط من بناية بيتهم ، ايل بناية خالته، و شقة عمه يف البناية املجاورة، أو ينط من بناية ألُخرى حتي يقوم بزيارة صديقه العزيز 

املرحوم بروس يل يف حي وان تشاي املقابل.

عندما يتحدث عرب الرمال عن كرثة سكان الصني، يقولون أنّهم قوم يأجوج ومأجوج املذكورين يف القرأن. فكرُت يف األمر مليّاً 
و أنا جالس يف أحد فروع كافيه باسيفيك، أرشب الكافيه التيه وأنا أتأمل األعداد الهائلة من الصينيني والصينيات ببدالت العمل 
الرسمية ميّرون من خلف الزجاج. الغريب أن يأجوج و مأجوج مثل اسم هونج كونج، تتكون من كلمتني! مام يُرجح األصل الصيني 
للرواية، وجربت محاوالت من مثل تقريب الكلمتني فنقول هونجوج وكونجوج، و لوكنتم تعرفون اللغة الصينيّة فرمبا توصلتم 
ايل معنى يقودنا إىل معرفة الوقت الذي سيهاجمون فيه بالد الصحاري ويأكلون األخرض واليابس، مع العلم أنّهم سيجدون عندنا 

من األخري، أكرث من األول.

وكنُت قد قرأُت وبحثُت يف موضوع يأجوج ومأجوج وأنا أخطط لهريب منهم إذا ماوصلوا إىل أطراف مدينة العني، خوفاً من هول 
ماسمعت عن بطشهم، و سأشارككم هذه املعلومة حتى تتمكنوا من رسم خططكم الخاصة بكم، كلٌّ حسب ظروف مدينة الرمال 

التي يسكن فيها.

يف الرواية اإلسالميّة يقول القرآن يف سورة األنبياء 96 »حتى إذا فتحت يأجوج و مأجوج وهم من كل حدب ينسلون« ويقول أيضاً 
يف سورة الكهف و هو يتكلم عن ذو القرنني: »ثم اتبع سبباً، حتى اذا بلغ بني السديّن وجد بينهام قوماً اليكادون يفقهون قوالً، 
قالوا ياذا القرنني أن يأجوج و مأجوج مفسدون يف األرض فهل نجعل لك خرجاً عىل أن تجعل بيننا وبينهم سداً ،قال ما مكني فيه 
ريب خري فأعينوين بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً، أتوين زبر الحديد حتى إذا ساوى بني الصدفني قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً 
قال أتوين أفرغ عليه قطراً، فام استطاعوا أن يظهروه وماستطاعوا له نقباً، قاَل هذه رحمة من ريب فإذا جاء وعد ريّب جعله دكاًء 

و كان وعُد ريّب حقا.«

املسيحيني طلّعوا  البعض من املسلمني يرفض اآلن ذلك، ألّن بعض  املقدوين ولكن صار  البعض إىل اإلسكندر  هنا قصة يعزوها 
لسانهم لهم، وقالوا إّن اإلسكندر كان وثنياً فكيف يكون عبداً صالحاً؟؟ مع العلم أّن مسكوكاٍت قدمية، أي عمالت تظهر أنّه كان 
يُرسم بقرنني عىل رأسه ويف بعض املأثورات القدمية كان يسمى االسكندر بـ »ابن اإلله عمون« وهو إله يف صورة كبش، و العياذ 

بالله.

 يف الرواية املسيحيّة يَذكُر الكتاب املقّدس يف حزقيال رقم 38 حيث يتحدث عنهم فيقول: وقال يل الرب يا ابن البرش التفت إيل 
جوج، رئيس ماشك وتوبال يف أرض مأجوج، وتنبأ عليه وقل هكذا قال السيد الرب: أنا خصمك يا جوج، وبعد مقدمة يقول يف نفس 
املكان، فبعد أيام كثرية ويف سنة من السنني أدعوك لغزو أرض سكانها نجوا من السيف وجمعوا من بني شعوب كثريين و عاشوا 

آمنني يف جبال إرسائيل التي كانت مقفرة، فتهجم عليهم كعاصفٍة وتكون كسحابة تغطي االرض....الخ.

ويقول يف حزقيال 39: وأنت يا ابن آدم تنبأ عىل جوج وقل.هكذا قال السيد الرب. ها أنا ذا عليك يا جوج رئيس روش ماشك 
وتوبال.وأردك وأقودك واصعدك من أقايص الشامل وآيت بك عىل جبال ارسائيل وأرضب قوسك من يدك اليرسى واسقط سهامك 

ويٌل للعرب مْن شٍر قْد اقترب    بن كريشان

من يدك اليمنى. فتسقط عىل جبال ارسائيل أنَت وكلُّ جيشك والشعوب الذين معك. أبذلك مأكالً للطيور الكارسة من كلِّ نوٍع 
ولوحوِش الحقل.عىل وجِه الحقل تسقط أليّن تكلمت يقول السيد الرب.وأرسل ناراً عىل ما جوج وعىل الساكنني يف الجزائر آمنني 
فيعلمون أيّن أنا الرب. وأعرّف باسمي املقدس يف وسط شعبي إرسائيل وال أدع اسمي املقدس ينّجس بعد فتعلم األمم أيّن أنا 
الرّب قدوس إرسائيلها هو قد أىت وصار يقول السيد الرّب.هذا هو اليوم الذي تكلمت عنه.ويخرُج سكان مدن إرسائيل ويشعلون 
ويحرقون السالح واملجان واألتراس والقيس والسهام والحراب والرماح ويوقدون بها النار سبع سنني. فال يأخذون من الحقل عوداً 

وال يحتطبون من الوعر ألنّهم يحرقون السالح بالنار وينهبون الذين نهبوهم ويسلبون الذين سلبوهم يقول السيد الرب.ويكون 
يف ذلك اليوم أيّن أُعطي جوجاً موضعاً هناك للقرب يف إرسائيل ووادي عباريم برشقي البحر فيسد نفس العابرين وهناك يدفنون 
جوجاً وجمهوره كلّه ويسمونه وادي جمهور جوج. ويقربهم بيت إرسائيل ليطّهروا األرض سبعة أشهر. كّل شعب األرض يقربون 
ويكون لهم يوم متجيدي مشهور، يقوُل السيد الرَب. ويفرزون أُناساً مستدميني عابرين يف األرض قابرين مع العابرين أولئك الذين 
بقوا عىل وجه األرض تطهرياً لها. بعد سبعة أشهر يفحصون يف ِعرب العابرين يف األرض، وإذا رأى أحداً ِعظم إنسان يبني بجانبه 
صّوة حتى يقربه القابرون يف وادي جمهور جوج -وأيضاً اسم املدينة همونة- فيطّهرون األرض وأنت يا ابن آدم فهكذا قال السيد 
الرب. قّل لطائر كّل جناح ولكّل وحوش الرّب اجتمعوا وتعالوا احتشدوا من كّل جهة إىل ذبيحتي التي أنا ذابحها لكم ذبيحة عظيمة 
عىل جبال إرسائيل لتأكلوا لحامً وترشبوا دماً. تأكلون لحم الجبابرة وترشبون دم رؤساء األرض كباش وحمالن وأعتدة وثريان كلّها 
من مسمنات باشان. وتأكلون الشحم إىل الشبع وترشبون الدم إىل السكر من ذبيحتي التي ذبحتها لكم. فتشبعون عىل مائديت 
من الخيل واملركبات والجبابرة وكّل رجال الحرب يقول السيد الرب. وأريدكم هنا أن تنتبهوا إيّل السيد الرب، إله الرمال هنا، حني 
يقول لليهود بعد أن يدمرهؤالء اليأجوجويون أنّهم لن يحتاجوا أن يحتطبوا بعد ذلك، ألّن مخلفات أسلحة يأجوج و مأجوج من 
السهام و الرماح ستكفيهم، أي بني ارسائيل، سبع سنني كحطب للطبخ وهذا ليس غريباً علينا يف اإلسالم أيضاً، ففي حديث يقول:  
 حدثنا   هشام بن عامر،   حدثنا    يحيى بن حمزة،  حدثنا   ابن جابر    عن    يحيى بن جابر الطايئ   حدثني  عبد الرحمن بن جبري بن نفري 
 عن   أبيه   أنّه سمع   النواس بن سمعان    يقول:  قال رسول الله    صىل الله عليه وسلم  ،  سيوقد املسلمون من قيس    يأجوج    ومأجوج 

ويٌل للعرب مْن شٍر قْد اقترب     
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   ونشابهم   وأترستهم سبع سنني  ال أعرف من سيكون املستفيد االكرب من مصدر الطاقه هذا، املسلمون أم اليهود؟ و لكن إذا كان 
هذا سيحدث يف املستقبل، فلامذا سيستعمل اليهود أو املسلمني الحطب للطبخ يف وجود الغاز والكهرباء واألفران واملاكروويف 
وغريها، يبدو أن نبؤة الرمال مل تأخذ يف اعتبارها التطور العلمي، وحتى يف تفسري ابن كثري فبعد أن يقتل الله كل هؤالء اليأجوج 
و املأجوج، نتمكن نحن املسلمني من الخروج من حصوننا ونرسع أغنامنا ومواشينا، نحن يف مدن الرمال اآلن، لدينا النكروزر 

وجيبات وجاميس!! ماعندنا موايش.

ويف مصدر مسيحي سريياين قديم اسمه الجريكا ترد هذه القصة: »ووصل اإلسكندر وجيشه إىل منبع نهر الفرات، ويجدون أنّه 
ينبع من كهف، ثم يصلون إىل حالوراس حيث يتدفق دجلة كالجدول وكأنّه طاحونه، ويجلسون هناك ويأكلون خبزاً يف حالوراس، 
ويغادرون ذاك املكان متوجهيني إىل كالث ويهبطون جبالً اسمه راماث، حيث يوجد برج حراسه، ويقف اإلسكندر و قواته عىل قمة 
الجبل ومن هناك يرون زوايا السامء األربعة ، ويقول اإلسكندر من هي األمة التي نطلُّ عليها من هذا الجبل فيقول أحد سكان 
البالد هم الهون فيقول اإلسكندر: وما اسم ملكهم فيقول الرجل العجوز: جوج وماجوج ونوال ملوك أبناء يفث بن نوح. فيقول 
اإلسكندر بعد أن سمع الرجل العجوز هل نفعل شيئاً عظيامً لهذه األرض، فقال جنوده نفعل ماتقول أيّها امللك، فيقول اإلسكندر 
فلنبني بوابة من النحاس و نغلق املمر بني الجبال، فأمر بثالثة آالف حداد، و ثالثة آالف عامل نحاس فبنوا البوابة وثبتوها يف 
الجبال« ال أريد أن أطيل يف الباقي الذي هو رشح لطول وسامكة هذه البوابة ولكن يُعتقد أن للقصة أصٌل بابيل أو سومري يعود 

لقصة الخلق للبطل جلجامش الذي بنى هو اآلخر بوابة متنع هؤالء اليأجوج واملأجوج.

الظريف يف هذه القصة أنّه رأى زوايا السامء األربعه، فالرسيان كانوا أيضاً مثلنا من سكان الرمال، ويعتقدون أن السامء هو سقف 
مربع فوق االرض، التي أثبت ذو القرنني بدوره إنّها مسطحة  يف نفس القصة من خالل رحلتيه إىل مرشق ومغرب الشمس، وذلك 

بسنني طويلة قبل كولومبس.

ومبا أنّنا عدنا إىل النص اإلسالمي، يقول حديٌث آخر  حدثنا   روح،   حدثنا   سعيد بن أيب عروبة،  عن  قتادة  حدثنا  أبو رافع  عن   أيب 
هريرة  عن رسول الله    صىل الله عليه وسلم    قال:  إنّ  يأجوج    ومأجوج    ليحفرون   السد كّل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس 
قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غداً، فيعودون إليّه كأشّد ما كان حتى إذا بلغت مدتّهم وأراد  الله عز وجل أن يبعثهم إىل 
الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله   ويستثني    فيعودون إليه 
وهو كهيئته حني تركوه فيحفرونه ويخرجون عىل الناس فينشفون املياه ويتحصن الناس منهم يف حصونهم فريمون بسهامهم إىل 
السامء فرتجع وعليها كهيئة الدم فيقولون قهرنا أهل األرض وعلونا أهل السامء فيبعث الله عليهم    نغفاً -يعني دوداً-   يف أقفائهم 
فيقتلهم بها فقال رسول الله    صىل الله عليه وسلم    والذي نفس    محمد    بيده إّن دواب األرض لتسمن شكراَ من لحومهم ودمائهم. 
الحظوا إنّهم يصيبون السامء بسهامهم فرتجع مخضبة بالدم و أنا ما أعرف ما هذه السهام التي تصل السامء، و دم من الذي 

يصيبونه، هل هو دم املالئكة. »عىل علمي إّن املالئكة ماعندهم دم« وإال كيف يدخلون بيوت الناس بدون استئذان!!

وجدت أيضاً هذا الحديث : حدثني   إسحاق بن نرص   حدثنا   أبو أسامة  عن   األعمش  حدثنا  أبو صالح  عن  أيب سعيد الخدري   ريض الله 
عنه  عن النبي    صىل الله عليه وسلم    قال: يقول الله تعاىل    يا   آدم    فيقول لبيك وسعديك والخري يف يديك فيقول أخرج بعث النار 
قال وما بعث النار قال من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعني فعنده يشيب الصغري  وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد    قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد قال أبرشوا فإن منكم رجالً ومن يأجوج  
 ومأجوج   ألفاً ثم قال والذي نفيس بيده إيّن أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكربنا فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكربنا 
فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكربنا فقال ما أنتم يف الناس إال كالشعرة السوداء يف جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء يف 

جلد ثور أسود

الحظوا هنا إّن عدد اليأجوج واملأجوج يف هذا الحديث، بالنسبة إىل املسلمني هو واحد إىل ألف، يعني إذا كان املسلمون اليوم 
»وين موجودين؟ وكيف متكنوا من  والخيبة!!  اإلستغراب  اإلمارات داللة  نقول يف  و كام  مليار!!  ألف  مأجوج  فاليأجوج  مليار، 

اإلختباء عّنا بعد أن طرنا للفضاء وصورنا األرض من االقامر الصناعية وغصنا يف أعامق البحار؟ يعني هم أكرث من سكان كوكب 
األرض من البرش مبئتي مرة. ومع هذا يختبؤون عن أنظارنا، يف مكان ما عىل هذا الكوكب، يف املايض كانوا يقولون إنّهم االتحاد 
السوفيتي، وتفركش. يف املايض أيضاً قالوا إنّهم املغول، وهي أمة ال تزيد عن ماليني قليلة. والبعض قال أنّهم الرتك، وعىل فكرة يف 
كنيسة يف ميلبورن باسرتاليا بها متثالني واحد جوج والثاين ماجوج وبينهام ساعة حائط تسمى باسمهام والتمثالني يشبهان اىل حد 

ما، سكان اسرتاليا األصليني األبورجينيز!!

ومؤخراً قرأت يف بعض مواقع الدردشة تفسرياً يقول أّن الياجوج واملاجوج هو املارد الصيني، وإّن السّد هو سور الصني العظيم، 
ولكن قد يقول أحدكم إّن الصينيني يعرفون تاريخ سورهم و من بناه، وهو ليس من الحديد بل من الحجر، و ملاذا مل يبنه اإلسكندر 
عىل الطراز اإلغريقي أو املقدوين بدالً من الطراز الصيني؟ وهل الصينيون يستعملون السهام والرماح، وهم متقدمون تكنولوجياً 
أكرث من أمم الصحارى والرمال وأنّه اليوجد بيت يف العامل اليحتوي عىل ُمنتَج كُتب عليه ُصنع يف الصني..الخ؟ ال تجعل أي من هذه 
الشكوك تؤثر يف إميانك، فعلامء الصحراء األجالء، بالطبع أعلم مني ومنك ومن اليل خلفونا. وخاصة إذا علمت أنّه مل يبق عىل 
تحطيمهم السد وخروجهم اال 26 سنة فقط، واالستعداد واجب، واحد من فطاحل علامء بالد الرمال هو من اكتشف هذا التاريخ.

بالد  يهاجم  عندما  اليأجوجأمجوجي  اإلحتالل  للتغلب ومقاومة  املقرتحة  األساليب  بعض  املفيدة،  الروايات  نستخلص من هذه 
الرمال، وهي كالتايل: 

يبدو من القصص السابقة أّن ملكهم و قائدهم اسمه جوج، فنحاول قتله يف بداية املعركة، أو خطفه واإلحتفاظ به كرهينة، حتى 
ينسحبوا، وباالمكان اإلستعانة مبهارات األمة الصحراوية من أمثال الزرقاوي الذي سيسعده أن يقوم بذبحه وإرسال الفيديو املصور 

ايل قناة تلفزيون اليأجوج واملأجوج لبّث الرعب يف قلوبهم. 

بناء سدود من الحديد تُوقف الزحف بينام نستمر بقصفهم من الجو وباستخدام املدافع والصواريخ، فهم اليستطيعون اخرتاق 
الحديد و النحاس.

ولكونهم ضعاف أمام الحديد الذي فيه بأٌس شديد، نسحقهم بالدبابات وبالبلدوزرات وبكل الرتاكتورات املتوفرة لدى رشكات 
املقاوالت بالدولة، وكّل يشٍء آخر مجنزر.

نجرب استخدام املوسيقى الكالسيكية التي قد تفجر رؤسهم إذا استمعوا إليّها، كام حدث يف نهاية  فيلم مارس أتاك ضد الغزاة 
من املريخ. ولكن الحذر كّل الحذر عند استخدام هذا السالح. فبعض أنواع مجاهدي الرمال تتفجر رؤوسهم هم أيضاً عند سامع 

املوسيقى.

اإلستعانة بهواة اإلنتحار من بالد الرمال لتفجري أنفسهم وخيولهم يف قوات اليأجوج واملأجوج إلحداث أكرب رضر ممكن. 

اإلستفادة من الخربة الكبرية لدينا يف استخدام السيارات املفخخة، وتفجري أي أحد سواًء من اليأجوج أو ليس منهم حتى لو كان 
من بالد الرمال )ما مهم كله عند العرب بطيخ..أقصد جهاد( إلثارة الرعب فيهم فينسحبوا وهم صاغرين.

وإذا مل تنجح هذه الخطط كلها، فعليك بإستخدام طائرة تكون مصفحة بالحديد من أسفل لتجنب سهامهم، للهرب إىل إحدى جزر 
بلد الرمال، فأنا مل أجد أّي أثر يدل عىل أّن اليأجوج واملأجوج يستطيعون السباحة، أبوظبي العاصمه جزيرة ولكن املسافة بينها 
وبني الرب قليلة وقد يتمكن اليأجوجيون الهونجكيون من رشب املاء كله، لذا فكرت يف البداية بالهرب إىل دملا، ولكن بعد تفكري 

عميق غريت رأيي شو. تسوي يف دملا ياريّال، ملل،  فقررُت الفرار إىل البحرين ألنّها أونس شوي، عىل األقل فيها فنادق و بارات.

ويٌل للعرب مْن شٍر قْد اقتربويٌل للعرب مْن شٍر قْد اقترب
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كنُت أظنُّ أنّك املُضلُّ وأنّك تُهدي من يشاء

الضاُر املقيُت املُذل عن صلٍف وكربياء

جباُر البأِس تَكُن للناس َمكرآ ودهاء

تقطُع أيادي السارقني وتَرجُم أجساد النساء

تُقيم بالسيف عدآل فعدلَُك يف سفك الدماء

فيا خالَق القاتلني قْل يل: أين هو إله الضعفاء؟

لو كنَت خالَق الكلُّ ما حرمَت بَعضهم البقاء

وما َعَساك من القتِل تُجني غري الهدم والفناء؟

فهل كنُت أعبُد جزاراً يَسحُق أكباد األبرياء؟

أم كنُت أعبُد شيطانآ أرسَل إلينا بخاتِم األنبياء؟

حسبُت الجنَة للمجاهديَن سيسكن فيها األقوياء

متٌر وعنٌب وتنٌي وأنهاُر خمٍر لألتقياء

خريُ مالٍذ لجائعنَي عاشوا يف قلب الصحراء

وأرّسٌّة من ياقوٌت مثني وحوٌر تصدُح بالغناء

نحُن عاشقاُت املؤمنني ِجئنا ولبينا الِنداء

جزاكم الله بنا فانظروا كيَف أحسَن الله الجزاء

هل جَنُتَك كفاٌح وصياٌح وإيالٌج دون انثناء؟

تُجدُد الُحور الثّيَب ِبكرآ وأنَت من بالرفاء

هل كنُت أعبُد قواداً يلهو يف عقوُل األغبياء

أم كنُت أعبُد شيطانآ أرسَل إلينا بخاتِم األنبياء

طه حسين

أحمد: ملاذا خلق الله باليني املجرات والنجوم والكواكب إذا كان الهدف 

هو أن يعبده االنسان؟ 

الشيخ: لحكمة ال يعلمها إال هو.

أحمد: ملاذا خلق الكثري من الحيوانات املنقرضة؟ 

الشيخ: لحكمة ال يعلمها إال هو.

أحمد: ملاذا خلق الخنزير إذا كان ال يريد منا أن نأكله ويحتقره ويشبه به 

الكفار؟ 

الشيخ: لحكمة ال يعلمها إال هو.

أحمد: ملاذا ال يتكلم بنفسه مع البرش جميعاً بدالً من إرسال رسالته 

ألشخاص مثلنا؟

الشيخ: لحكمة ال يعلمها إال هو.

أحمد: أنا مل أعد أؤمن بهذا الدين.

الشيخ: ملاذا؟ 

أحمد: لحكمة ال يعلمها إال هو!!

 Ahmed Dawkins
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خالل  املجانيّة  قساوتهم  املرتّدين،  جّل  عىل  كثرياٌ  أعتُب 
الجداُل  يبلُغ  فعندما  املسلمني.  أصدقائنا  بعض  مع  حواراتهم 
كونُهم  برسعٍة  هؤالء  يَنىس  الحوار،  وطيُس  ويشتّد  ذروتـَـه 
التّمّسك مبوروثات مفروضة  يتعاملون مع كائنات ممزّقة بني 
ميليه  ما  إتّباع  بني  و  الغابرة  القرون  منذ  الّسيف  بحّد  عليهم 

العقل املستقّل ويتامىش مع الفطرة الّسليمة.

عنه  تتعامون  ماّم  بالبعض  بتذكريكم  الزّنادقة  أيّها  فإسمحويل 
عندما تشتّد وطأة غضبكم من أصدقائنا املسلمني، وأمتّنى أن 
تأخذوا هذه املالحظات بعني اإلعتبار يف مداخالت الحقة لكم 

معهم.

القرن  يف  االنرتنت  و  الكمبيوتر  يسّخرون  هؤالء  أصدقاؤنا 
»الحادي والعرشين« لرقن صلوات إلكرتونيّة عىل بدوي عاش 
تقنية  يستخدمون  كام  نبّي.  أنّه  لهم  قيّل  الّسادس  القرن  يف 
يف  آملني  بينهم  فيام  اإلبتهاالت  تلك  لتداول  واللّصق  القطع 
الحصول عىل نقاط أجٍر ربّانيّة قيَل لهم أنّها تذكرة لنيل أنهار 
من الخمر ولنكاِح ما تيرّس من العاهرات الُحور العني بعد أن 

تحّل بهم املنيّة. 

هذا طبعاً فيام يخّص الّذكور أّما اإلناث، وخاّصة العازبات، فقد 
نيس البدوي أن يقوَل لهم شيئاً يف هذا الّشأن، وعىل ما يبدو 
رّب الرّمال ال وقت له يضيّعه يف كتابة آيات لوصف ما ينتظر 
عورات نجسات وناقصات عقل. بالّرغم من أنّه خّصص ساعات 
وأقاربه  البدوي  لزيجات  عديدة  آيات  لسجع  تعّدون  ماّم 
وطالقهم وآيات حتّى عند دخوله بصفيّة دون زواج وآيات عند 
شّكه يف خيانة زوجته عائشة له يف حادثة اإلفك وآيات لشتم 
ماّم  الخ  والّنكاح....  الحيض  حول  كرمية  وآيات  وزوجته  عّمه 

قيل لهم أنّه ذكر حكيم. 

وعىل كل حال كّل هذا ال يعنينا هنا ألّن املسلامت قيل لهّن 
أنّهّن متاع وال يجوز لهّن حتّى إستخدام الّنت دون محرّم. طبعاً 
مل يقل البدوي هذا ألنّه مل تكن له أيّة رؤيا حول األنرتنت أو 
أّمياً،  غريها ماّم ميّس املجاالت العلميّة، وعالوة عن ذلك كان 
و مل يضع ثانية واحدة وقته حتّى يف تعلّم القراءة، بالّرغم من 
أّن أّول كلمة أىت بها يف رسالته ألتباعه هي »إقرأ«، لكن هذا 
أنّهم علامء.  الّذين قيل للمسلم  املنع قيل من طرف املشايخ 
وهم يفتون بالّنيابة عن البدوي قياساً عىل ما قيل لهم أّن رّب 

الرّمال قاله له.

ومن ضمن تفاصيل ما قيل لهم كذلك هو أّن كائناً له ستاّمئة 

لنيل نقاط أجر وقيل  أّن عليهم اإلنحناء تجاهه كّل يوم  لهم 
يغفران  أسود  وتقبيل حجر  فيه  الحىص  زيارته ورمي  أّن  لهم 
أّن دينهم بعيد عن  اآلثام، هناك يبتهلون آللهتهم عىل نعمة 
بالّصدفة،  الحجر  بنفس  يطوفون  كانوا  الّذين  الوثنيّني  دين 
لكّنهم كانوا يسّمون اإلله الالّت بدل الله، وهو ما سينجّر عنه 
قيل  كام  بالعاهرات  املسلمون  سينعم  بينام  األبد  إىل  حرقهم 

لهم.

رّب  يحمدوا  أن  طبعا  إخواننا  ينىس  ال  العاهرات،  ذكر  عىل 
الطّائفة  ويف  الّصحيح  الّدين  عىل  ولدوا  كونهم  عىل  الرّمال 
ألف ميعاد، كام ال  بالّصدفة، ورّب صدفة خري من  الّصحيحة 
ينسون يف ذروة خشوعهم أن يشتموا الغرب كام قيل لهم، مبا 
اللّيايل لتوفري تلك اإلخرتاعات لهم  فيهم العلامء الّذين سهروا 
نسائهم  برتميل  عليهم  الّدعاء  يف  ويتفّننون  اإلنسانيّة،  ولباقي 
وتشتيت شملهم وتيتيم أطفالهم، حتّى ال يبقى عىل األرض غري 
املسلمني أمثالهم، وملا ال وقد قيل لهم أنّهم هم خري أّمة وليس 

اليابانيّون أو األملان أو أهل الّسويد.

قد يرى البعض أّن يف هذا مزاحاً ثقيالً لكن األمر أعمق من ذلك 
للمرتّدين،  موّجه  فالكالم هنا  لهم.  يتهيّأ  قد  ماّم  وأكرث جّدية 
درجات  كانت  مهام  سابقاً،  مسلمني  كانوا  املرتّدين  وأغلب 
تطبيقهم لإلسالم، وقد متّكنوا من التخلّص من كّل هذه األوهام 
البدائيّة املوروثة بفضل البحث يف حقيقة الّدين أّوالً، ثّم عن 
طريق وضعه يف غربال املنطق والعلم ثانياً، وهنا يسقط الّدين 

يف اإلمتحان فيرتكونه عن قناعة. 

ساعات  يتّم يف غضون  مل  كّل هذا  أّن  ننىس  ال  أن  علينا  لكن 
االجتامعيّة  والضغوطات  املوروثات  ثقل  من  أيّام،  حتّى  أو 
والتّعتيم اإلعالمي وتزوير الحقائق التّي تعاين منها مجتمعاتنا 
منذ آالف الّسنني، لكن صرباً جميالً، فال تنسوا أنّنا اآلن يف عرص 
اإلنرتنت واألقامر الّصناعيّة، فال تفقدوا صربكم و صوابكم اآلن 

مع املسلمني.

الّذين يجوبون  املعنيّون بالكالم هنا هم املسلمون املعتدلون 
أنّهم  يعرتفون  الّذي  الّدين  عن  للّدفاع  الالّدينيّة  الّصفحات 
وغريهم  طالبان  حركة  أتباع  عكس  عىل  عنه  اإلبتعاد  إختاروا 
من املسلمني الحقيقيّني، ثّم يتفاجؤون بأّن يف صفحاتنا حقائق 
يبدؤون  وهنا  بعناية،  املشايخ  عنهم  يخفيها  الّدين  ذلك  عن 
القبول  و  اإلعرتاف  مرحلة  ورائها  تأيت  التّي  اإلنكار  مرحلة  يف 

عاجالً أم آجالً.

ألكرث  سامء  لسابع  ويصعد  األرض  يف  لغاٍر  ينزل  ظّل  جناح 
تلك  املحظوظ  البدوي  لذلك  قال  من  هو  سنة  عرشين  من 
الحكايات التّي يسّمونها القرآن. وبالّرغم من أّن فصحاء قريش 
ذلك  تركوا  فإنّهم  قافيته،  محتواه وضعف  هزالة  من  ضحكوا 
البدوي لحاله واكتفوا بوصفه باملجنون، وبالّصدفة عندما كان 
البدوي وحده كانت اآليات آنذاك مساملة من نوع لكم دينكم 

ويل ديني وغريها من اإلّدعاءات الّرومنطيقيّة.

وأكيد أّن القريشيّني قد ندموا عىل رحمتهم به وشفقتهم عليه 
جميلهم  لهم  لريّد  الطّرق  قطّاع  من  بعصابة  إليهم  رجع  يوم 
 ، بنسائهم  والّدخول  رقابهم  ممتلكاتهم وقطع  باإلستيالء عىل 
والغرام  الوّد  آيات  كّل  الرّمال  رّب  نسخ  آنذاك  بالّصدفة  ألنّه 
خري  صدفة  ورّب  دماك،  سفك  ونهب  سبي  بآيات  وعّوضها 
عن  يدافع  والعرشين  الحايل  القرن  مسلم  ميعاد،  ألف  من 
دفاعه عىل  عن  بطشاً  تقّل  ال  برضاوة  الغامض  قرآنه  محتوى 
الرّمال شخصيّاً  رّب  أّن  له  قيل  باقي موروثاته، وكيف ال وقد 
تلك  أّن  من  وبالّرغم  الّسجع.  بطريقة  القصص  تلك  ألَّف  قد 
يتحّداك  أن  تستغرب  فال  العلميّة،  باألخطاء  مليئة  الطاّلمس 
ذلك املسلم بأن تأيت مبثله كام قيل له أن يقول، وعىل فكرة، 
أذكّركم أنّه وبالّرغم أنّه ال يتّفق املسلمون عىل تفسري محتواه 
فإنّهم ينفعلون عندما تطلقون عليه اسم طالسم، فقد قيل لهم 

أنّها صالحة لكّل مكان وزمان.

كذلك قيَّل لهم معلومات أُخرى يف بعض أقاويل البدوي التّي 
يتناول بعض ما غفل  أنّها أحاديث صحيحة، بعضها  قيل لهم 
الظّواهر  لهم  يفرّس  وبعضها  الّنكاح  باب  يف  الرّمال  رّب  عنه 
الطّبيعيّة بالجان والعفاريت، تواترت إليهم هذه األقاويل عن 
طريق أشخاص قيل لهم أنّهم ثقات، وهم يثقون بهم لدرجة 
أنّهم ال زالوا يظّنون أّن الربق ناجم عن تفاعالت بني الّسحاب 
مسخ  ظاهرة  عن  ناتج  هو  الزّهرة  كوكب  وأّن  مالك،  وسوط 
عاهرة أغرت مالكان يسّمونهم هاروت وماروت، وقيل لهم أنّه 
تؤّدي  التّي  الرّس  كلمة  نتيجة لرسقتها  املسخ  عمليّة  قد متّت 
تحته  الّشمس تغرب  أّن  لهم  قيل  الّذي  الرّمال  إىل كريس رّب 
يف بركة طني، وقيل لهم أنّهم أبناء ذكر نكح ضلعه وقيل لهم 
من  وغريه  هذا  عن  يتسائلون  ال  وهم  هذا،  كّل  من  أغرب 
باب العاطفة ألّن ذلك ما وجدوا آبائهم عليه، وهم من باب 
العاطفة كذلك ال يتجّرؤون عىل الّربط بني كّل هذا وبني تخلّف 

آبائهم وأجدادهم.

تعتمد  التّي  الجّوالة  هواتفهم  يستخدمون  كذلك  وأصدقاؤنا 
عىل األقامر الّصناعيّة لتحديد اتجاه بيت حجر إسمه مّكة قيل 

أّن دينه يحّث عىل  له  تقولون  املسلم يحرج عندما  فصديقنا 
دين  دينه  أّن  بقول  ذلك  ينفي  أن  فيظطّر  واإلرهاب،  العنف 
رحمة للعاملني كام قيل له أن يقول، إّما عن جهل بتعاليم دينه 
والّناسخ واملنسوخ، وإّما عن علم بها وخجل منها، فأّما من ال 
يعلم فمن رأي أّن األجدى تعليمه حقيقة دينه دون إنفعال، 
وأّما من يعلم ويكذب فهو ال يزال يف مرحلة اإلنكار، صربكم 
عليه فهو معذور ألّن ال مخرج له غري الكذب، فأّي عذر مقنع 
تنتظرونه منه كرّد عىل كون اإلسالم انترش بحّد الّسيف والّسبي 
والّنهب، لكّن الكّذاب يف قرارة نفسه يتساءل عن كّل هذا وإالّ 
لكان يتجّول يف صفحة بارك الله فيك وليس عىل صفحة مرتّد.

الحديث حول  تتجاذبون أطراف  املسلم يحرج عندما  أّن  كام 
العفاريت والّسحر الّذي تزخر به كتبه التّي قيل له أّن كل ما 
فيها صحيح ال ريب فيه، فيظطّر أن يحّول املوضوع بالّدعاء لك 
بالهداية لتنكح حوراء أو اثنني أمالً أن تغلب غرائزك عىل عقلك 

مثله وتنىس بذلك موضوع الجدال.

يتوافق  ال  قصصه  محتوى  أّن  تذكّره  عندما  املسلم  يُحرُج  و 
مع العلوم فيظطر لتغيري املوضوع بلصق تزويرات وضعها له 
بعناية الّشيوخ تحّسباً لذلك املوقف، تلوى فيها أعناق كلامت 
بريئة إلّدعاء إعجازات يف كتبه أمالً يف أن يحفظ بها ماء وجهه، 
العلوم  بنفسه عىل  لإلطاّلع  الفضول  إنتظار أن يأخذه  ويجب 
املعنيّة ليفهم أّن ما قّدموه له هو أنصاف حقائق وتدليسات 
يندى لها الجبني، وكونه عىل صفحات مرتّدين هو دليل عىل أنّه 

يف بداية مرحلة البحث والّسؤال.

صديقي املرتّد، قبل أن ينبت الورد يجب أن تتفّرع الجذور ثّم 
األغصان، وكّل هذا يلزمه وقته، أتّفق معك أّن الّصرب قد ينفذ 
برسعة مع من يؤمن بالعفاريت ويعيش عىل اإلعانات يف عرص 
عديد  عىل  اإلطاّلع  لهم  تخّول  اإلنرتنت  إّن  تذكّر  لكن  الّذرّة، 
ونحن  الفكريّة،  الثّورة  بداية  نعيش  ونحن  وبرسعة،  الحقائق 
يف عرص الرّسعة، فال تسخر من مسلم جائك من باب الفضول 
ليجادلك يف الدين، وتذكّر أنّك أنت أيضاً كنت يف فّخ اإلسالم 
باألمس، متاما مثلام هو فيه اليوم. وال تنىس أّن ذلك الّشخص 
املختفي وراء اسم مستعار قد يكون أخوك أو أبوك أو أّمك، 

فحاول أن تتواصل معه بدون أن تهينه. 

تحيّايت
سامي عن صفحة املرتد الحر

ويسألونك عن المرتّدينويسألونك عن المرتّدين             سامي
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»إذا قلَت كذبة بدرجة كافية والزمَت تكرارها، فإّن الناس يف 
نهاية املطاف سوف يصدقونها فتصبح حقيقة يف نظرهم«

وزير الدعاية السياسية يف عهد أدولف هتلر وأملانيا النازية 

-جوزيف غوبلز-

هذا العلم من العلوم املستوردة من الغرب للسيطرة علينا 
من قبل أصحاب السلطة بتوافق مع املؤسسات الدينية قبل 
اللجوء إىل استعامل اسلحتهم التي مل نخرتعها بل هي أيضا 

ًمستوردة وليصوبونها يف اتجاهنا .
فاألكاذيب التي ترددت وترتدد وهي غري موجودة غري 

صحيحة هي :
-  اإلسالم شجع عىل العلم إذ أّن أول كلمة نزلت يف القرآن 

هي إقرأ.
اإلجابة ببساطة إّن النبي مل يقرأ وملدة 23 سنة، واليوم ليس 
لنا ما نقدمه لنتنافس به الغرب يف كل املجاالت  )إال القمع، 

فنحن االوائل(.
-  اإلسالم فيه التعايش بني االديان. ملاذا؟ ألّن النبي كان 

يُحسن إىل جاره اليهودي من 1400 سنة. الحقيقة ومند ذلك 
الوقت، معظم الدول املسلمة وخصوصاً الدول املتعصبة  

دينياً يَصعب لشخص ينتمي إىل عقيدة غري اإلسالم أن يعيش 
يف تلك البلد. يف حني الدول الغربية تجنس وتحتضن كّل 

إنسان بغض النظر عن ديانته أو حتى سياسته .
-  اإلسالم فيه كل الحقوق والعدل. ملاذا؟ ألّن عمر ابن 

الخطاب عمل كذا وكذا، ويكتفي شعوبنا بسامع هذا الجواب 
املريح للصدور فينامون مبتسمني.

لكن الواقع بعيييييييييييييٌد جداً عن ما يسمى بالحقوق 
والعدل أو الحريات الفردية.

-  اإلسالم كرّم املرأة وعززها وأعطاها كّل الحقوق. ولألسف 
املرأة املسلمة هي أول من صدقت هذه األكذوبة، قبل أن 

يصّدقها الرجل .
وإذا سألَت املرأة ملاذا؟ تُجيبك بأّن الجنة تحت أقدام 

األمهات. هذا طبعاً ال عالقة له باملرأة مقابل الرجل، بل لها 
عالقة بني الطفل واألم .

فالرجل ميلك كّل الحق عىل املرأة من زواج وتعدد الزوجات 
وملك اليمني وتأديب وزجر ورضب وهجر يف املضاجع، 

والتطليق شفوياً، والحق يف حجب زوجته يف البيت....الخ.
أما املرأة فلها طبعاً الحق يف أن تُريب األوالد ولها أيضاً نصف 
ما يرثه الرجل من الوالدين، ونصف شهادة رجل يف املحكمة 

وبعض من األوكسجني للتنفس .
أما يف الجنة فهي أيضاً إكسسوار لتسلية الرجل .

أما يف النار: أُعطيكم حدوثة من األحاديث، صحيح مسلم 

»كتاب الرقاق« باب أكرث أهل الجنة الفقراء وأكرث أهل النار 
النساء وبيان الفتنة بالنساء 2736 :  حّدثنا هداب بن خالد 

حدثنا..... عن...... عن..... قال رسول الله صىل الله عليه 
وسلم: قمُت عىل باب الجنة فإذا عامة من دخلها املساكني 

وإذا أصحاب الجد محبوسون إال أصحاب النار فقد أمر بهم 
إىل النار وقمت عىل باب النار فإذا عامة من دخلها النساء.

ال تحزنوا يا بنات حواء، فهذا الصحيح يف نظري ليس بصحيح، 
ألّن يوم البعث مل يأيت بعد. فال ميكن للرسول أن يرى ما يف 

الجنة وما يف النار قبل يوم القيامة.

املرأة هي نصف مجتمعنا. إذا كانت مشلّة فمجتمعنا كذلك 
اإلنسان الذي مييش بقدم واحد. ال ميكن أن نرى تقدماً 

بدون أن تشارك فيه هذا العنرص الهام وهي املرأة بثقافتها 
وإنتاجها. فال فرق بني الرجل واملرأة إال مبا يف عقولهم من 

معرفة .

العلم والحقوق والعدل والتعايش لألسف ال أثر لهم إال يف 
الكتب والروايات .

مع تحيايت
أخوكم اإلنسان 

يف مدينة القدس، اعتاد رجل يهودي طاعٌن يف السن، أن يذهب إىل حائط املبىك ليصيل 
ثالث مرات يف اليوم. كلَّ يوٍم دون كلل. استمر األمر لعقود من الزمن. سمعت بذلك مراسلة 

الـ )يس إن إن( يف املدينة  وقررت مقابلته ملعرفة املزيد عن ذلك. ذهبت إىل حائط املبىك  
وجلست تراقبه يصيل.  بعد 45 دقيقة انتهى الرجل من الصالة و اتجه خارجاً، فتوجهت إليه 
املراسلة و قالت: »إنا مريي سمث من يس إن إن يا سيدي، هل يل أن اسألك منذ متى وأنت 

تأيت للصالة عند الحائط؟«
فأجاب: منذ 60 عاماً

قالت: »60 عاماً!! ما أروع ذلك، ماذا تدعو يف صالتك عند الحائط؟
قال: دعايئ أن يعم السالم بني املسيحيني واليهود واملسلمني.  دعايئ أن تنتهي الكراهية،  

ودعايئ أن يكرب أطفالنا يف جو من السالم و الوئام.
قالت: وما هو شعورك وأنت تؤدي ذلك لستني سنة؟

قال: أشعر و كأنّني أكلُم حائطاً.

هل يجوز قتل النساء واألطفال يف الحروب ؟

يجوز قتلهم ألنّهم »منهم« و«من ابائهم« الكفار:
رَيِ« بَاب َجَواِز قَتِْل  صحيح مسلم »كِتَاب الِْجَهاد َوالسِّ

بْيَاِن يِف لحروب. النَِّساِء َوالصِّ
رقم الحديث: 3287

ثََنا يَْحيَي بُْن يَْحيَي، َعْن.....َعْن...،  )حديث مرفوع( وَحدَّ
َراِريِّ ِمَن  ِبيُّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َعِن الذَّ » ُسِئَل النَّ

الُْمرْشِكنَِي يُبَيَّتُوَن، فَيُِصيبُوَن ِمْن نَِسائِِهْم َوَذَراِريِِّهْم، فََقاَل: 
ُهْم ِمْنُهْم«.

يجوز
رقم الحديث: 3289

ُد بُْن َراِفعٍ َعْن.....َعْن...،  ثَِني ُمَحمَّ )حديث مرفوع( وَحدَّ
ِبيَّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم، ِقيَل لَُه: لَْو أَنَّ َخيْالً  »أَّن النَّ

أََغارَْت ِمَن اللَّيِْل فَأََصابَْت ِمْن أَبَْناِء الُْمرْشِكنَِي، قَاَل: ُهْم 
ِمْن آبَائِِهْم«

من صفحة  تناقضات االسالم

الحقيقة التي ليست بحقيقة
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بعد أن شاهدُت صوَر املظاهرة النسائيّة أمام مجلس األمة الكويتي، وهّن يطالنب بحقوقهن السياسيّة، بعبارات بسيطة 

والغباوة  التخلف  مبنتهي  تقول  اإلسالميون  وضعها  كبرية  لالفتة  صورة  رأيت  ثم  أيضاً،  كويتيّة  املرأة  تقول:  ومؤثرة 

والوقاحة، ال حقوق للمرأة يف االسالم. والظريف أّن هؤالء النسوة املتظاهرات شطبنها بعالمة خطأ، أو ما نسميه عندنا 

يف اإلمارات: جار دار.

أنا دامئاً أقول إّن املرأة الخليجيّة هي عدوة نفسها وهي أول ما تسقط فريسة لفكر الجهل الديني. يف جامعة اإلمارات، 

تقوم مجموعة من هؤالء الفتيات املجندات من قبل التيارات الدينيّة بنرش الفكر املتخلف بني البنات املستجدات كلَّ 

عام جديد، باستخدام منطق، الحجاب أو العقاب أو، عيل قولة عبد الحسني عبد الرضا يف رائعته باي باي لندن، تومورو، 

يوم القيامة.... مي مهفه.. يو كباب.

أول مرة ذهبُت فيها إىل الكويت صغرياً، أتذكر جليّاً أّن معظم الفتيات تحت الثالثني كّن سافرات أنيقات، وآخر مرة 

بنات  أكشخ  رأيُت  الواقع  اندلها زين. يف  ما  تراين  الخطأ.  املكان  اذا كنُت يف  إال  العكس،  رأيُت  املاضيّة،  السنة  زرتها 

كويتيات يف حيايت، يف ديب، وما شفت مثلهن يف الكويت، فأرجو من األخوة واألخوات تصحيح معلومايت إن كنُت عىل 

خطأ.

قامت النساء مبظاهرات يف القرن املايض يف اسطنبول وتونس والقاهرة وحرقن العبايات والحجاب. وعندما تتفرج عيل 

أفالم األبيض واألسود أو سهرات أم كلثوم اململة، ال ترى وال محجبة، أما يف مرص اآلن فأغلب من يف الشارع هّن الِسامن 

مرتديات الجلباب والحجاب. قابلُت مرًة إيرانيّاً عىل منت أحد الرحالت من لوس أنجلس إىل سياتل، تحدثنا عن ثورة 

الخميني،  ال أنىس كلمته حني قال يل: الثورة اإليرانيّة حّولت نسائنا الجميالت إىل ما يشبه خادمات القرية. يريد أن 

يقول انعدم الذوق والكالس والرقي الذي كانت تتمتع به املرأة اإليرانيّة.

الالفتة التي نصبها اإلسالميون تذكرين مبا رشحته عن تعامل رجال الرمال و إله الرمال مع املرأة الصحراويّة. وهنا ال أقول 

إنّها تعترب لديهم فقط أمه أّي عبده. ناقصة عقل ودين، نصف إنسان يف املرياث والشهادة، ال ميكن أن تصبح قاضية 

رشعيّة، مصدر نجاسة للرجل مثل الكلب والخنزير عورة يجب أن تُغطى من فوق إىل تحت وتُنقب ويسمح لها أن 

ترى بعينها، وإذا كانت عينها فتنة، فتغطيها بكشمة سوداء، والكشمة هي النظارة يف بالد رمال اإلمارات وهي فارسيّة 

أو بلوشيّة و.. الله أعلم.

يُطلقها الرجل بكلمة.. وال تستطيع هي أن تطلّقه، ال تخرج من بيت أهلها إال للزواج، ومن بيت زوجها للقرب. 

عندما ميوت زوجها، ال ندفنها معه مثل الهندوس يف املايض، و لكن نحبسها يف البيت، ويكون عمرها ستني سنة و جالسة 

يف البيت عىل أساس أنّها يف العدة.

وإذا طُلقت ثالثاً فيجب أن يدخل بها وينكحها رجٌل آخر، حتى تستطيع العودة إىل زوجها وأوالدها. 

وأخرياً وليس آخراً، يجوز للرجل أن يرضب زوجته، حق إلهي مكتسب يف القرآن. 

مظاهرة اإلماء

و هنالك املزيد سوف أتطرق إليّه يف موضوع مخصص 

للمرأة يف املستقبل ولكن كام قلت ال يقترص األمرعىل 

احتقار  عن  ينم  للمرأة  الصحراوي  فالخطاب  ذلك، 

يف  املُستخدمة  الكلامت  يف  وضوح  بكل  يظهر  شديد 

رشيعة الرمال كام أرشت إىل ذلك يف مقايل السابق، عند 

وصف أحوال املرأه. وهذا بعٌض منه:

الرمال العملية الجنسية بني الطبيعية بني  يصف دين 

اإلنسان وزوجته، بالوطىء، من كلمة يطأ أي يدوسها 

برجله، ويستخدم كلمة عورة، وهي األعضاء الجنسيّة 

بدل  عورة،  كلّها  املرأة  ويقولون  تغطيتها،  يجب  التي 

رشيعة  تُستخدم  قران،  أو  زواج  كلمة  استخدام  من 

الصحراء كلمة نكاح، و تعني أن يخرتق جسٌم، جسامً 

التي تحمل  العاميّة  الكلمة  أن استخدم  أريد  آخر وال 

نفس املعنى بالضبط.

يف  وكاملرود  اإليالج،  مثل  كلامت  الرشيعة  يف  ترد  و 

املكحلة، وغريها من الكالم املاصخ البعيد عن الذوق.

السامع« قبل أن يقول كلمة حرمة أو  العني يستخدم كلمة »مكرم  الرمال يف  شيوخ طفوس جداً. أتذكر أحد رهبان 

امرأة والذي يقهرين دامئاً و يبط جبدي، أّن النساء يف بالد الرمال يرمني أنفسهن يف أحضان هذا الفكر الذي اقنعهن أّن 

اإلسالم كرّم املرأة.

امتنى للمرأه الكويتيّة النجاح يف الخروج من نصف الدميوقراطيّة الكويتيّة، والتي هي يف الواقع، ربعها فقط،  وأخرياً 

ففي الكويت هناك دميوقراطيّة ولكنها ال تعرتف بالحريّة الفرديّة، ويتمكن الدميوقراطيون املنتخبون من التدخل يف 

حياة االنسان، ماذا يرشب و يأكل ويلبس، وماذا يدرس ابناءه. ويبحثون كّل يوم عن يشء مينعون املواطن الكويتي من 

التمتع به. ما بفهم ليش ينتخبون من ينكد عليهم. سمعت أّن غرشة الفودكا تباع بخمسني دينار يف الكويت، حىش 

بنفلس عىل هالحال.

يجب عىل الدستور أن يحمي هذه الحقوق لألفراد أوالً. وأنا متأكد أّن هذا ماسيحصل عندنا ولو متقرطنا يف اإلمارات، 

بدون وضع أُسس تحمي حرياتنا الفرديّة ومع بصيص األمل هذا، أترككم مع كلامت سمعتها لسعاد الصباح، و أنا أنقلها 

من ذاكريت مبعناها، ال بنصها.

أن يهدده أحد،  السياسة بدون  أن يتحدث يف  الرجل  فيها  التي يستطيع  تلك  »ليست دميوقراطّية 

الدميوقراطّية هي حني تستطيع أن تتحدث املرأة عن حبيبها، بدون أن تُقتل«. 
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Sindi Derwesh           زانّيٌة أنا
 
 

قصيدة مهداة إىل أرواح الشهيدات املَرجومات

زانيٌّة أنا ال أُمارس إال بالزِنا
رافضٌة أنا عقوَد اغتصايب برشائع الِخنا

ُحرٌة أنا ال أُطيُق عبوديٌّة ساديّة من إلٍه مهام َسنا
سافرٌة أنا أبصُق عىل حجاب يُخفي أحىل لوحة فنية يف صدري أنا

باهرٌة أنا أفتخُر بأعضاِء جسٍم بعقيل تهّنا
ماكرٌة أنا ألمحَق مكَر كلِّ سادي قد بَنا

فاجرٌة أنا الجم جلباَب كلِّ فاجٍر يُريد أن يلعَب ِبنا
كافرٌة أنا بإسالم صلعم الذي ما صحت إال لسكرات املُنا

جميلٌة أنا واهبٌة إيّاها ألّي حبيٍب قد َدنا
بارعٌة أنا يف فنون الغنِج والدالل واإلغراِء كميزٍة لنا

حزينٌة أنا من أجل كلِّ ُمسلمٍة ُمؤمنة باغية تنتظُر الزواَل والفنا
سعيدٌة أنا يف رفقة كلِّ لبوٍة قد زنا

ربٌّة أنا ال أستحي و ال أخجُل و ال أخاُف من أيِّ خطٍر قد باَن
حذرٌة أنا بغرائٍز مخلوقٍة يف أغذيها بالتجيل منذ الصبا

مامرسٌة أنا ومحرتفٌة أسعدُت رجاالً من ِملٍل شتى
عامليٌّة أنا لكوين سفريُة الحِب يف أّي بلٍد أريد فإّن قلُت أكوُن كّنا

عاريٌّة أنا يف أجمِل سواحِل الربازيل وهاواي وطوكيو وكافة مالهي العرّاة يف أوربا
عاشقٌة أنا للمساواة من غري مالبٍس تُشري إىل املُستوى

محبوبٌة أنا عند املثقفات واملثقفني املفكرين بعقول نظرة نشطة حاذقة مل تصبا
مكروهٌة أنا عند الناقصات البغايا من أهل صلعوم املجنون وكلُّ دجاٍل غزا

ألعُن أنا كّل ُمقدسات تَحُط من عظمة قدِس أقدايس من بيئٍة ونبات وحيوان وإنسان وبكرتيا
أبارُك أنا أرواَح كلِّ شهيدٍة رُجمت بتهمة الزنا

استهجُن أنا كّل زوجة صالحة اذا قبلت عىل نفسها أن تكون أمة لرب السام
أُقبُّل أنا ثغوَر كلِّ ُمفكٍر فذٍّ يُكافح من أجلنا

أناُم أنا معهم كعربون وفاء من ربّة جليلة كونيّة هي أستاُر ميزوبوتاميا
ملكٌة أنا لكوين سليلة نفرتيتي التي كانت من قومي ملكت بالد فرعون قد تعظام

كورديّة أنا ال أُخفي هويتي ألُنافق أكرب واحٍد عنرصي عندي كالرثى
هولنديٌّة أنا أعشُق دولتي ومستعدة أن أفدي بروحي لها

وفيُة أنا لبلٍد حامين من عهر صدام بطل أبطال يعربا
العنٌة أنا لكّل من يُخلص ألرٍض أو سامء ال تراعي حقوق االنسان وخاصة بناُت جنيس أنا

أتفُل ـنا يف وجه الله ذلك الوحش األسطوري اللقيط صناعة صلعام
أبوُل أنا يف لحد محمد والذنُب ليس ذنبي بل جرمية كالب نابحة جعلوا مهنتهم جميع فنون اإلفرتا
أمميّة أنا ال أتنازل عنها مهام فار نتانة العنرصيات الجنسيّة والدينيّة والقوميّة والعائليّة فأنا فرٌد أنا

أنا أنا ألعُن من قال بعدم جواز تكرار كلمة أنا
أنا أنا إن مل أُحب أنانيتي فأين رشيف و يف أي مكان تبقى؟؟!!

اجتامعيٌة أنا أكره َمرىض ساديّتهم الرنجسيّة ألّن ُمجتمعي جزٌء من عاملي وأنا جزٌء منه أنا
أُصيل أنا يف كلِّ رُشوق شمٍس من أجِل أرواحكن الطاهرة يا زانيّات ومن معكن قد زنا

من األخطاء اإلمالئية يف القرآن: بطونه ام بطونها؟
عن قوله:

وإن لكم يف األنعام لعربة نسقيكم مام يف بطونه )النحل:66(
وإن لكم يف األنعام لعربة نسقيكم مام يف بطونها )املؤمنون:21(

الصلوات الخمس والصيام يتبعون مجرى الشمس والقمر )فلكية(. لكن يف بلد مثل 
نقطة فنلندا الشاملية، ال تغيب الشمس ملدة 73 يوم متتالية خالل الصيف، وال 

تصعد الشمس ملدة 51 يوم خالل الشتاء.
السؤال هنا هو: كيف مبكان املسلم مامرسة الرشائع كالصلوات والصوم يف تلك 

املناطق؟
هل هذا يعني أن خالق الكون مل يعي بوجود مناطق كتلك؟

لكن الحل ظهر عىل يد هيئة كبار العلامء واللجنة الدامئة يف اململكة العربية 
السعودية فقد اخرتعت أو إذا صح التعبري أوحت بفتوى جديدة رقم 2769 تقول: 
عىل املسلمني يف هذه البلدان )الرنويج وفنلندا، الخ.( تحديد أوقات الصالة يف تلك 
األرض مستندة عىل األوقات ألقرب البالد التي ميكن من خاللها متييز الليل والنهار.

وحل املشكل.

انتظروا لحظة، وماذا عن رائد الفضاء إذا كان مسلامً؟
هذا يثبت مرة أخرى أّن الدين والفتاوى من صنع اإلنسان. و يدّل أيضاً عىل أّن 
اإلسالم مل يأيت للبرشية جمعاء إّنا جاء فقط ألهل الرشق األوسط. الفتوى تقرتح 

أّن عىل املسلم أن يتّبع الوقت ألقرب بلد. مع أّن اقرب بلد يطول اليوم فيه إىل 19 
ساعة. 

هاتني اآليتني تفيدان أن كل يشء تم إنشاءه من زوجنْيِ
جنيس هو طريقة استنساخ ذرية تنشأ من والد وحيد، أو من االستنساخ  التكاثر الالَّ
الذي ال ينطوي عىل االنقسام املنصف. الخنوثة الوحيدة هو شائع جداً يف النباتات، 

حوايل 70٪ من النباتات املزهرة خنثوية.

سورة الرعد
»َوُهَو الَِّذي َمدَّ اأْلَرَْض َوَجَعَل ِفيَها َرَوايِسَ َوأَنَْهاًرا َوِمن كُلِّ الثََّمرَاِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجنْيِ 

ُروَن« لَِك آَليَاٍت لَِّقْوٍم يَتََفكَّ َهاَر إِنَّ يِف َذٰ اثَْننْيِ يُْغيِش اللَّيَْل النَّ

سورة الذاريات
ٍء َخلَْقَنا َزْوَجنْيِ لََعلَُّكْم تََذكَُّروَن« »َوِمن كُلِّ يَشْ
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بُْت طَوال عرش سنوات. كان األمر الحجاب أو املوت. لهذا فأنا أعرف َعامَّ أتحدث.  تََحجَّ

يف  بارزاً  مكاناً  وفروعه  اإلسالم  احتَلَّ   ،1979 العام  شهدها  التي  التاريخية  الكارثة  بعد 

حتى  االبتدائية  املدرسة  منذ  جذرياً،  إسالمية  أصبحت  التي  الرتبوية،  إيران  أنظومة 

الجامعة أياً كان نوع الدراسة، مبواضيعها اإللزامية التي ال تنضب: سور القرآن وتفاسريها، 

اإلسالمي،  واملجتمع  اإلسالمية،  واألخالق  اإلسالمية،  واملذاهب  والرشيعة،  واألحاديث، 

السنة: »ما  يقرع األسامع عىل مدار  الذي  الشعار  العامل. وكان  إىل  اإلسالمية  والنظرة 

الفائدة من العلم إن مل يكن يف خدمة اإلسالم«؟

كنت تلميذة مجتهدة. َمرَّ عيّل زمن كان باستطاعتي أن أصبح إماماً أو آية الله، لو 

وجد مكان للنساء يف هذه األمور.

قُِمعُت منذ الثالثة عرشة إىل الثالثة والعرشين من عمري، محكومة بكوين مسلمة، 

خاضعة ومسجونة تحت سواد الحجاب. من الثالثة عرشة إىل الثالثة والعرشين. 

ولن أسمح ألٍي كان أن يقول إنها كانت أجمل سنوات حيايت.

ليس بوسع من يعيشون يف البلدان الدميقراطية أن يعرفوا كيف تغدو الحقوق، 

الطبيعية جداً يف نظرهم، أمراً ال ميكن تصوره يف األنظمة الدينية اإلسالمية. كنت 

أستحق، كام كل كائن برشي، أن أولد يف بلد دميقراطي، فلم أحظ بهذا النصيب، 

لذلك ُولدُت ثائرة ناقمة.

أكون  وأن  ٍب؟  ُمَحجَّ ُسكَنى جسٍد  تعني  وماذا  الحجاب،  هذا  هو  ما  ولكن 

يف  بالكالم  الحق  له  من  مؤنث؟  ألنه  ب  ُمَحجَّ جسد  يف  بالحبس  محكومة 

هذا الشأن؟

كنت يف الثالثة عرشة عندما فُرض القانون اإلسالمي عىل إيران تحت سيطرة الخميني العائد من فرنسا 

روا، َمرًَّة إضافية، كيف ينبغي أن تكون حرية غريهم ومستقبلهم.  مع بركات كثريين من املفكرين الفرنسيني، الذين قَرَّ

السياسية. وفشلوا مرة أخرى يف رؤية ما هو قادم،  الدروس  املواعظ األخالقية وبإعطاء  بإلقاء  وأيضاً،  أيضاً  وأفاضوا، 

املحَن  يرصدوا  ـ ليك  السالفة  أخطاؤهم  تعضدهم  ـ  وتهيأوا  أخرى، كل يشء،  نسوا، مرة  أنهم  يفهموا شيئاً. كام  ومل 

التي تنزل باآلخرين دون أن يخشوا عقاباً وال عاقبة، وليك يتأملوا بالوكالة، مع احتامل القيام ببعض املراجعات املؤملة، 

الفرنسيني  املفكرين  بعض  يتكلم  وغطرستهم.  كربياءهم  وال  راحة ضامئرهم  ال متس  مراجعات  املناسبة:  اللحظة  يف 

نيابة عن اآلخرين بكل طيبة خاطر. وها هم اليوم يتكلمون مكان اللوايت ال نستمع إليهن ـ هذا املكان الذي ينبغي 

ألي كائن سواهن أن يكون له القدر الكايف من اللياقة كيال يحاول احتالله. إن هؤالء املثقفني يواصلون عىل الطريق 

فلينزع الحجاب للكاتبة االيرانية شاهدورت جافان

نفسه ويُوقّعون ويُقّدمون العرائض. يتكلمون عن املدرسة، حيث مل يضعوا أقدامهم منذ 

مدة طويلة، وعن الضواحي التي ما سكنوها قط، وعن الحجاب الذي مل يقيموا تحته 

أبداً. ويضعون الخطط ويدبّرون وينظّمون، ناسني أن من يتكلمون عنهن موجودات، 

يعشَن يف فرنسا، بلد القانون، وأنهن لسن موضوع مبحث أو معالجة مسهبة، وال نتاج 

حصيلة جمعية توضع يف منت مؤلف من ثالثة أقسام. فهل سيمتنعون نهائياً عن تبليط 

جحيم اآلخرين بحسن نواياهم، جاهزين لفعل أي يشء ليشاهدوا اسمهم يف ذيل مقال 

يف صحيفة؟

أيستطيع هؤالء املفكرون إعطايئ جواباً؟

عرش،  واألربعة  عاماً،  عرش  الستة  ذوات  املراهقات  فقط،  والبنات  البنات،  ُب  تَُحجَّ ملاذا 

والصغريات ذوات اإلثني عرش عاماً، والعرشة والتسعة والسبعة أعوام؟

ملاذا نَُغطّي َجَسَدُهّن وَشعرَهن؟ ماذا يعني فعالً حجاب البنات؟ وما الذي يحاولون ترسيخه 

نْب. وكيف يَِعْشَن،  فيهن وطبعه ببطء يف أذهانهن؟ ذلك أنهن يف البدء مل يَْخرَتن الحجاب. بل ُحجِّ

ب الصبيان املسلمون؟ أال ميكن أن  ويَْسُكنَّ جسَد مراهقة محجبة؟ وعىل كل حال، ملاذا ال يَُحجَّ

تثري أجسامهم وشعورهم رغبة البنات؟ إال أن البنات مل يُصَنْعَن ليملكن الرغبة الجنسية، إنهن يف 

اإلسالم أداة لشهوة الرجال فحسب.

أال نُخفي ما نَخجُل منه؟ عيوبَنا، ونقائَصنا، وتقصرياتِنا، وضعفنا، وحرماناتنا، وشذوذنا، وتشوهاتنا، 

وَعْجزنا، ودناءاتنا، وَخَورنا، وأخطاءنا، ودونيّتنا، وخمولنا، وهشاشتنا، وأخطاءنا، وِخداَعنا، وجرائرنا، 

وآثامنا، ورسقاتنا، واغتصاباتنا، وخطايانا، وجرامئنا؟

ينبغي سرته، ألنها ليست ولداً ذكراً، وهي مُتثّل يف ذاتها  منذ والدة البنت عند املسلمني، تعترب عاراً 

الَنْقَص والَعْجز والدونية… وتُعترَب أداة كامنة للجنوح. وإىل خطيئِتها تعود كل محاولة ملامرسة الفعل 

بل  املحارم،  الخطيئة وزنا  وأداة  املُحتَملة  االغتصاب  أداة  الزواج. وهي  قبل  الرجل  بها  يقوم  الجنيس 

والرسقة، ألن الرجال يستطيعون رسقة حيائها بنظرة مجردة. وباختصار، هي اإلثم ُمَشّخصاً، ألنها تخلق الرغبة الجنسية، 

وهذه الرغبة نفسها آمثة عند الرجل. تشكل البنت تهديداً دامئاً للمبادئ واألخالق اإلسالمية. إنها أداة الجرمية املُْحتَملَة، 

مذبوحة بيد األب أو اإلخوة من أجل َغْسل الرشف املُملَطَّخ. ذلك أن رشف الرجال املسلمني يغسل بدم البنات.

إن الذي مل يسمع رصاخ اليأس تطلقه نساء يف غرف التوليد بعد أن وضعن بنتاً ومل يََضعن الصبي املرغوب؛ ومن مل 

يسمع بعض النساء يترضعن ويطلنب املوت للبنت التي وضعنها أو يطلبنه ألنفسهن؛ ومن مل يشاهد استغاثة أم وضعت 
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لتوها مثيلتَها، هذه التي ستلقي يف وجهها آالمها وعذاباتها الذاتية؛ ومن مل يسمع أمهات يَُقلْن: »أرموها يف صندوق 

القاممة، اخنقوها إذا كانت بنتاً« من خوفهن من الرضب أو التطليق، ال يستطيع أن يفهم ذل أن تكون امرأة يف البالد 

اإلسالمية. أود هنا أن أحيّي فيلم جعفر باناهي ـ الدائرة ـ الذي يقدم إلينا لعنة والدة بنت يف بالد اإلسالم.

. ُمَحرّكها ذو ثالثة  لنصغِ إىل آلة فصاحة بعض املثقفني الفرنسيني وهي تعمل. إنها مروضة وُمزيّتة جيداً وهذا ما يرَُسُّ

أزمنة. األول: نحن لسنا من أنصار الحجاب )من دواعي االرتياح معرفة ذلك(. الثاين: نحن ضد االستبعاد من املدرسة 

)لنفهم جيداً: دعوا اآلخرين  يفعال فعلهام  أن  للزمن وللرتبية  لنرتك  الثالث:  )يعني: ضمرينا مرتاح بشكل مضاعف(. 

يترصفون، مرًة أخرى(. البنات املحجبات يعشَن محجبات، واملعلمون يتدبرون أمورهم. لقد تكلم »بيالطيسيو« الفكر. 

التاريخ مير،  القادمة.  العريضة  بانتظار  بإسهاب  األمور  وليعالجوا  ليتفلسفوا  الصغرية،  إىل شؤونهم  العودة  وبوسعهم 

»وكالب الحراسة تنبح«.

الحجاب. ال أعني الحجاب يف املدرسة، ولكن الحجاب بذاته. هل ينبغي للمرء أن يكون أعمى، وأن يرفض النظر إىل 

الواقع وجهاً لوجه، ليك ال يرى أن مسألة الحجاب هي مسألة بذاتها، سابقة لكل جدٍل حول املدرسة أو العلامنية! ليس 

الحجاب عالمة دينية بسيطة أبداً، كالصليب الذي بوسع الفتيات والشباب حمله يف أعناقهم.

الحجاب ليس مجرد منديل عىل الرأس، بل يجب أن يخفي الجسم كلياً. وهو يلغي قبل كل يشء اختالط املكان ويجسد 

مادياً الفصل الجذري الجائر والتعسفي للفضاء املؤنث عن الفضاء املذكر، أو بتعبري أكرث دقة، إنه يُحدد ويحّد الفضاء 

املؤنث. الحجاب هو املبدأ اإلسالمي األكرث همجية املدون عىل الجسد األنثوي واملستويل عليه.

يكشف فصُل الرجال عن النساء يف املساجد، حيث يسود قانون املاليل، ماهية ارتداء الحجاب: يجب عىل املرأة البقاء يف 

ملجأ يحميها من أنظار الرجال. ومن أجل تفعيل القواعد اإلسالمية تفعيالً تاماً يف إيران حاولوا تطبيق قانون املساجد 

عىل سائر أنحاء البالد، ونقل فضاء املساجد إىل الفضاء العام: مداخل منفصلة للرجال وللنساء، قاعات طعام ومكتبات 

وقاعات عمل منفصلة… ومسابح منفصلة. وملا كان البحر ال يستسلم بسهولة ملثل هذا النوع من التقاسم، ُمنعت 

النساء من السباحة يف البحر. ويف الجامعة، ُمنعت الفتيات من االنتساب إىل الفروع التي تتطلب تنقالت جامعية، مثل 

علم النبات وعلم اآلثار والجيولوجيا.

نحن يف فرنسا، بلد القانون، حيث متنح بعض العائالت لنفسها سلطة إجبار بناتها القارصات عىل ارتداء الحجاب. ماذا 

يعني هذا األمر: إلباس البنات الحجاب؟ هذا يعني جعلهن أدوات جنسية: أدوات أوالً ألن الحجاب مفروض عليهن 

ويشكل وجوده املادي من اآلن جزءاً من كيانهن منذ اآلن، ومن مظهرهن ومن وجودهن االجتامعي. وجنسية ثانياً: ال 

أ هو رمز جنيس فحسب، وال ألن هذا الرمز يحمل معنيني )ما نُخفيه نَعرُضه، واملمنوع هو الوجه اآلخر  ألن الشعر املَُخبَّ

دها ويَُعرِّفُها جوهرياً  للرغبة(، ولكن ألن ارتداء الحجاب يضع الطفلة أو املراهقة الشابة يف سوق الجنس والزواج، ويَُحدَّ

بنظرة الرجال ومن أجل نظرتهم هذه، بالجنس والزواج ومن أجلهام.

فلينزع الحجاب

غري أن أداة الشهوة الذكورية هذه تُعرّب عن ممنوع آخر وعن ازدواجية أخرى.

البنت ليست شيئاً، الصبي هو كل يشء. ليس للبنت أي حق، وللصبي الحقوق كلها. يجب عىل البنت البقاء يف الداخل، 

يف مكانها، وال تستطيع التجول يف الهواء الطلق. وليس بوسع أي كان أن يجهل كون الرجال، والرجال وحدهم، يتجمعون 

يف الساحات العامة يف البلدان اإلسالمية. أال نراهم، هنا يف فرنسا، يشغلون مقدمة املشهد؟

ملاذا يريد الرجال املسلمون إىل يومنا هذا حجب النساء؟ ملاذا يعنيهم هم حجاب النساء؟ ملاذا وألي سبب يتعلقون 

إىل هذه الدرجة بالحجاب النسايئ؟ وإذا كانوا يعبدون الحجاب إىل هذا الحد، فلامذا ال يرتدونه هم أنفسهم؟. والحق 

أنه لو تحقق حدث من هذا القبيل لصار هناك معنى للمناداة »بهوية جديدة« عن طريق الحجاب. تصوروا الرجال 

املسلمني محجبني! سيكون هذا فعالً اخرتاع القرن الحادي والعرشين! ألن حجب النساء أمر مبتذل منذ العهد القديم.

لكن الحجاب اإلسالمي ال معنى له إال ألنه يُخفي ويسرت أو يحمي. ماذا يخبئ الحجاب؟ وما الذي يُغطّيه؟ وماذا يحمي؟

تستند عامرة الهوية املؤنثة واملذكّرة يف اإلسالم إىل مفهوم السرت والحياء عند املرأة، وإىل مفهوم الناموس والغرية عند 

الرجل. تنقل هاتان الكلمتان املشحونتان باملعنى أوزاناً تراثية ثقيلة، وصفات خاصة بكل جنس تتناقلها األجيال عرب 

القرون. ال يوجد لهذه الكلامت معادل دقيق بالفرنسية، ولكن ميكن ترجمتها بصورة تقريبية إىل: حشمة وحياء عند 

املرأة، وإىل الرشف عند الرجل.

»الناموس« هو الرشف الجنيس للرجل. وهو ُمحرَّم محظور، ومكبوت يف أعمق أعامق الرجل املسلم. وبصفته خاصاً 

بكل رجل مسلم، فإنه ينبغي أن يبقى محمياً من أنظار الرجال اآلخرين، أي األنظار غري املرشوعة. ناموس الرجل )أو 

عرضه( يجب أن يُحمى ويُسرَت. وهو يرمز إىل ما يف الداخل، وال ميكن أن يكون يف الخارج. له كفيل ضامن يف األم واألخت 

والزوجة واالبنة والجسد املؤنث. والحجاب هو ملجأ لناموس الرجل املسلم ورشفه، ويَخلق عنده تبعيًة نفسية. ذلك أن 

جوهر هوية الرجل املسلم يتجذر تحت حجاب األنثى. وترمز الغرية إىل فحولة الرجل املسلم وإىل مقدرته عىل حفظ 

ِعرضه: أي رشفه الجنيس، وأداته: أي الجسد املؤنث. هذا الضامن لرشف الرجل الجنيس، هذا املُحرّم غري املعرتف به، 

ال ميكن أن يكون يف الخارج حراً، تحت األنظار غري املرشوعة للرجال الغرباء. ألنه مرتبط بهوية الرجل املسلم، وبرشفه 

م لنا األدب والسينام  من حيث كونه رجالً، واملرأة غري املحجبة بوسعها زعزعة عامرة الهوية الذكورية يف اإلسالم. لقد قَدَّ

امانـ  أحياناـً  رجاالً مسلمني انهاروا نهائياً ألن واحدة من بناتهم أو زوجاتهم أو أخواتهم أو أمهاتهم انتهكت مبادئ  الَهدَّ

الحياء الكلية القداسة.

إن حياء املرأة وخجلها هام الضامنان املُفِصحان عن غرية الرجل املسلم. وكلام كانت املرأة َحييًّة خجولة، كلام ازداد 

املرأة  لحياء  املسلمني  عند  الذكورية  الهوية  تخضع عامرة  آخر،  وبتعبري  وزوجها.  وأشقائها  أبيها  عند  والغرية  الرشف 

وخجلها. أما رشف الرجل وغريته، وهو بدونهام اليشء، فهام مبتناول حجاب املرأة. وكل متاس، وكل محاولة تقارب بني 

الجنسني تلوث رشف الرجل املسلم. ليست العالقة الجنسية هي املحرّم املحظور، بل الجنس اآلخر، الجسد األنثوي، 

هو املحرّم املحظور بذاته.
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ن عليه رشف الرجل املسلم، وهو  يحكم الحجاُب عىل الجسد األنثوي بالحبس ألن هذا الجسد هو املََحّل الذي يَُدوَّ

بهذه الصفة يستوجب الحامية. أال يرَُتِجم الحجاب قبل كل يشء عن االستالب النفيس للرجل املسلم الذي يبني كينونته 

وهويتّه بالخشية املستمرة من االنتهاك األنثوي، أو من تجاوز مقلق لخصلة شعر أو طرف برشة تعرضتا لألنظار؟.

االبنة هي ضامنة رشف أبيها وأشقائها. وإذا ُزّوجْت، ِبيَعْت، خرجت من وصاية األب، لتصبح ضامنة لرشف زوجها. ويف 

حال الطالق، تعود إىل الوصاية األبوية، ويرتبط حياؤها بهذه الوصاية من جديد. واملرأة املُطلَّقة تحت السقف األبوي 

هي مصدر قلق لألب ولألشقاء، كالبضاعة املُرْتََجعة.

يقول بعض املفكرين املسلمني، املدافعني عن الحجاب: زوجتي، ابنتي ال ترتديان الحجاب، توكيداً منهم بأن موقفهم 

بات؟ ليس ذاتياً. وماذا عن أمهاتهم، أمل يُكّن ُمَحجَّ

أبداً  الذي لن ترتكه  األم دامئاً. هذا  ترتديه  الذي  الحجاب  املُحرََّمة.  األم  األم.  برائحة  خ  املَضمَّ الحجاب  بالحجاب.  األم 

لطفلها، البنها. الحجاب الذي يحمل رائحة اإلثم، رائحة األم املَُحرَّمة. األم موضوع الشهوة املذنبة، التي تقمعها وتكبتها 

قوانني األسالف. يرمز الحجاب، يف نظر الرجل املسلم، إىل صورة األم املحبوبة، واملشتهاة. كام لو أن هذا الحجاب الذي 

غطىَّ َشعر األم قد اختلََسها من ابنها يف الوقت نفسه. لهذا السبب تنجذب أنظار الرجال املسلمني ـ انجذاباً أكرب ـ إىل 

النساء املحجبات. القوة الباطنية العميقة للصلة بني األم وابنها، هذه الصلة التي كان حجاب األم ترجامنها يف الطفولة 

األوىل والتي تلقي بظلّها )ظل املَحرّم، وزنا املحارم والشهوة( عىل املرأة املرغوبة. إن الرجل املسلم يكره الحجاب الذي 

يخفي املرأة ويرغبه يف آن. يَُذكّر الحجاب بحب األم، ولكنه يُذكّر أيضاً بالجرح األول، بالحجاب الذي خطف األم.

البارزة يف اإلسالم: الجسد  ات  أال تَُقّوي ضغوط املحرّمات غريزيَة النظرة؟ ذلك أن الحجاب يَُذكّر بواحدة من املُحرَمَّ

األنثوي. وما نخفيه عن األنظار يزيدها اضطراماً. يُثَبُّت الحجاُب انتباه الرجال وطاقاتهم النفسية عىل مشهد ينبغي أن 

ف عن كونه ذا فائدة كربى، بحكم منطق األشياء. يَتََكشَّ

ة واملتشبثة التي ترسلها عيون الرجال يف البلدان املسلمة. النظرة البشعة، النظرة  من املستحيل تجاهل النظرات املُلِحَّ

غري املرشوعة، النظرة املرتَّصدة، النظرة التي تَخرتُق الحجاب. ثم تتلقى الفتيات التوبيخ والتأنيب، ألنهن رغم الحجاب، 

ورغم أجسادهن املخفية، جذبن النظرات املحرّمة.

تُرَّسُخ األمهاُت يف بناتهن الخشية من النظرة ومن املخاطر التي تنقلها. ومنذ نعومة أظافرهن، تستبطن البَُنيَّاُت الفكرة 

القامئة عىل أن وجودهن يشكل تهديداً للصبي وللرجل، وأن ـ هذين األخريين ـ قد يفقدان كل سيطرة عىل نفسيهام 

إن شاهدا خصلة من شعرهن أو جزءاً صغرياً من جسدهن. وتُواصل األمهاُت، يف البيئات التقليدية، إنتاج املبادئ نفسها 

املنقولة من جيل إىل آخر. إنهن َوِجالت، يرعبهن قطع الصلة بالنرّي الديني، ويخَشنْي كرس حلقة الهوية، وال يجُرؤن عىل 

مجابهة حكم األمهات األُخريات يف جامعتهن. ولكن رغم حجاب النساء يفتك االغتصاب والدعارة بالبالد اإلسالمية، 

وينترش امليُل إىل الصبيان. ولنئ كانت العالقة الجنسية بني راشدين، خارج إطار الزوجية، رغم رىض االثننيـ  املرأة والرجل 

ـ تعاقبها القوانني اإلسالمية بشدة، إال أنه ال وجود لقانون يحمي األوالد. ويوجد ما يكفي من األوالد املهَملني الذين 

يتدبرون أمورهم بأنفسهم، لتحمل أعباء الحاجات الجنسية العاجلة لرجال تلك البلدان.

فلينزع الحجاب

ُسْكَنى  عار  عن  بالكالم  الحق  له  من 

وعن  ب،  محجَّ جسٍد  ُمْخجٍل،  جسٍد 

كل  مذنب…  جسد  عن  الناجم  أألىس 

الشعور  هذا  وعن  موجود؟  أنه  ذنبه 

رمبا  الفطريني؟  العار  وهذا  بالذنب 

يحق الكالم للَّوايت عشن قبل مراهقتهن 

العقائد  عواقب  لَْن  وتَحمَّ طويلة  مبدة 

أن  إال  أنفسهن.  آذت  التي  اإلسالمية 

الرجال  نظرات  بوطأة  يشعرن  اللوايت 

من عائالتهن، ونظرات الرجال اآلخرين 

وغريهم من الذين يعتربوهن بال إرادة 

ميتلكن  ال  من  بالفعل  هن  مزايا،  وال 

لذلك.  الالزمة  القوة  وال  بالكالم  الحق 

والدتهن  عدم  ذل  معاناة  عشن  لقد 

هذا  الحجاب،  ارتداء  وذل  ذكوراً، 

كالنجمة  وصمة،  كأنه  املتنقل،  السجن 

الصفراء معلقة عىل الرشط األنثوي )1(.

َدًة، قذرة، نجسة، مصدر ضيق وخطيئة؛  تدور أجساد النساء كالظالل حول الرجال، ذليلة، مذنبة، تجلب القلق، ُمَهدِّ

هذه األدوات املوبوءة، املطموع بها، املشتهاة واملَحرَّمة، املخفية واملعروضة، املحبوسة، املغصوبة واملْكرََهة. إن الجسد 

املؤنث أداة جنسية مخبأة، ومذمومة ومعابة، كأنها بعض اللوازم التي ال بد منها ملامرسة الجنس والتي نخجل يف الوقت 

نفسه من استعاملها.

تشعر الفتيات املحجبات بالذنب، منذ الطفولة، كأنهن ضحايا اغتصاب، ويُشبه العنُف الذي تعرضن له وعانني منه، 

االغتصاب، يف الواقع: إنه االغتصاب فعالً.

اغتصاب قديم سالف، تحمل األمهات املسلامت عالمته، ويَطبَْعَنها بدورهن عىل أجساد بناتهن. اغتصاب سالف تتحمل 

بناتهن،  تبثها األمهات املسلامت وتستبطنها  التي  العقائد اإلسالمية،  أن  من املسؤولية عنه. ذلك  كبرياً  األمهات جزءاً 

تكتسب سمًة ذاتية أصلية، كأنها نابعة من الداخل ال مفروضة من الخارج.

أسوق هنا بعض املالحظات، لتاليف االعرتاضات واألمثلة املضادة.

إن الدين، أي دين كان، يوجد تاريخياً؛ فهو يصري ما نفعل به، ولكنه هو أيضاً ما فََعلَُه. الدين هو الدين كام تواجد يف 
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عني، أو  املجتمعات عرب القرون. وليس مبقدرونا اختصار الدين إىل األفكار التي يَُحرّضُها بشأنه بعض املثقفني أو املُدَّ

بعض ذوي الضامئر املرتاحة.

ومن ثم ينبغي، لفهم دين ما فهامً فعلياً ومعرفة آلية نقله نفسياً واجتامعياً من جيل إىل آخر، أن نحياه ذاتياً، وننخرط 

فيه إيجابياً أو سلبياً. وال تتمكن املالحظات الخارجية أبداً، مهام بََدْت وثيقة الصلة به، من النفوذ إىل داخل املؤمن 

واخرتاق ما يشعر به. يجب العيش داخل عقيدة أو إميان ما، وتلقي تربية دينية وتعليم ديني، ليك نتوصل إىل فهم ماذا 

يعني أن نؤمن باإلسالم، أو بالكاثوليكية أو باليهودية، أو أال نؤمن.

لقد عشُت التوتاليتارية اإلسالمية والهمجيات الدينية مبظاهرها كلها. وملا وصلُت إىل فرنسا، تكّون لدّي انطباع بعدم 

ل عذاب محاكم التفتيش  الوجود عىل الكوكب نفسه. وأحسسُت مبثل ما يحس به من قد يأيت إىل دنيانا بعد أن تحمَّ

املسيحية يف العرص الوسيط. أنا ال أشعر بأي تسامح نحو الدين. ويف ما يتصل باإلميان، فأنا ـ والشكر للّه ـ لست حتى 

كان  إذا  والله،  فيها.  املوجود  وللجحيم  األرض،  املخيم عىل هذه  للظلم  مدركة  واعية وجودي،  أنا  ببساطة،  ملحدة. 

موجوداً، فهذا شأنه.

ال يشك املسلمون إطالقاً بحدود الخري والرش. وعندهم أن كل ما ال يضمه القرآن ويحويه فهو الرش املطلق. كل يشء 

ر بكل يشء، بالكائن البرشي يف كُلّيته، وبالبرش من كل الفئات وتحت كل الظروف. وال يُفلُت  موجود يف القرآن: فقد فكًّ

األديان  تقوم رشعية  للحرمات.  وانتهاك  بذاته  إثم  األمور  بهذه  والشك  باإلنسانية.  متعلق  أمر  أي  الديني  النص  من 

التوراة واإلنجيل  الله يف  نقاش. وملا كان  إلهية، وبالتايل فهي إطالقية وخارج أي  الثالثة عىل واقعة كونها  التوحيدية 

والقرآن ]الله ـ ديو Dieu ـ يهوه[ نادرين، يجب عىل املؤمنني إطاعة ممثليهم عىل األرض.

إن انخفاض قيمة املرأة يف اإلسالم، قانونياً واجتامعياً، ووضعها تحت الوصاية الذكورية، يسري جنباً إىل جنب مع حالها 

كأداة جنسية، ولوضعها هذا مصدره يف القرآن.

تحتاج املرأة يف البالد اإلسالمية، انطالقاً من قوانني اإلسالم، إىل موافقة ويل أمرها إذا أرادت السفر خارج البالد )زوجها 

أو والدها أو شقيقها(. وتذهب الرشيعة إىل أبعد من هذا: ليس للمرأة مغادرة بيت الزوجية دون موافقة زوجها وويل 

أمرها. وهي ليست ُمعترَبة شخصاً تاماً أبداً. ويف إيران، ال يجوز للنساء االنتقال من مدينة إىل أخرى وحيدات، وهذا 

اإلجراء اتُخذ يف العام 1998. وأنا أتكلم عن النساء، ال عن املراهقات القارصات.

تُفرِد الرشيعة صفحات طويلة ألسفل بطن الرجل، وملتعته الجنسية وواجِب النساء يف إشباع شهوات أزواجهن. وهي 

الجامل،  أبديات  اإلسالم حوريات  ولشهداء  الصالحني  للمسلمني  وتخبئ  الفردوس،  يف  الرجال  متَع  عن  أيضاً  تتحدث 

أبديات الشباب، يرجعن عذراوات دامئاً بعد كل وصال. ميثل هذا األمر لدى الرجال تحقيق استيهام النشوة التي ال 

تنتهي وال تكل وال متل، ونهاية وسواس القذف املبكر والسابق ألوانه. أتصور كيف سيكون الرجال فحوالً متميزين، 
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ذوي عضو جنيس من الفوالذ، ال يتعب. ال يشء إال املتعة، والغبطة والسعادة. وأتساءل بيني وبني نفيس عن فضل هذه 

سة، وعن دورها يف جعل املتدينني يؤمنون بكلية قداسِة نصوص الرشيعة: أي رجل ال يحلم مبثلها؟ يكفي  الوعود املقدًّ

أن نؤمن بها. بالتأكيد، يقول القرآن: »الجنة تحت أقدام األمهات« )2( ولكنه ال يشري ـ يف ما يتعلق بهن ـ إىل أية متعة 

مضاهية لتلك التي يخص بها الرجال. ملا كان الفردوس غري مفتوح إال لألمهات، ال للعاقرات سيئات الحظ، وملا كان من 

غري املسموح مامرسة الزنا بأم أي رجل )فقد تؤدي الشتيمة الجنسية بحق األم يف البالد اإلسالمية إىل إراقة الدم( فلرمبا 

تكتفي األمهات، وهن يف الفردوس، مبشاهدة الرجال يضاجعون الحوريات.

أملح اآلن استنكاَر بعض املحجبات املستَحدثات ملا أقول، واللوايت يرفعن أصواتهن بقوة مطالبات بحريتهن وبهويتهن، 

ولكنهن ال يقبلن املزاح بشأن القرآن. وقد نشاهدهن يف الشارع أو يف وسائط النقل، متباهيات، معلنات تصميمهن، 

ونشعر باستعدادهن للرد بعنف عىل األسئلة التي ال يطرحها عليهن أحد، ولكن تستدعيها تلقائياً نظراتهن، وما يضعن 

عىل رؤوسهن، وثِقتُهن بأنفسهن التي تستفز اآلخرين. وسيأيت يوم ـ بال شك ـ سيقرتح علينا فيه من يوحون إليهن بهذا 

السلوك قراءة جديدة للقرآن. فاألديان املوِّحدة تعيد قراءَة نفسها دامئاً، ليك يُقنعونا بالوصفة القدمية، وبأن املسألة هي 

يف معرفة تفسري النص، وفك رموز ما ليس مكتوباً فيه إذا دعت الحاجة. غري أننا ملًّا نصل بعد متاماً إىل هذه النقطة مع 

اإلسالم. بل مازلنا مع العالمات الخارجية لغنى الهوية ومع القراءات األصولية للنص. الحجاب هو ثقافتي. والحجاب 

هو حريتي. إنها حكاية »إبريق الزيت« والنغمة املستعاَدة من أيام إزالة االستعامر، عندما كان يُقال: الحرية يشء، لكن 

الحرية الثقافية هي يشء آخر. كانوا مُييّزون ويَُفرّقون بني حقوق اإلنسان )الفردية( وبني حقوق الثقافات )الَجمعية( 

قبل أن يصلوا إىل مواجهة هذه بتلك. وهكذا تم العثور عىل املسّوغ الفكري لسائر الالدميقراطيات ما بعد الكولونيالية.

أن ترتدي شابات راشدات الحجاب، فهذا شأنهن، غري أننا نجد يف موقف بعضهن رضباً من انحراف جنيس مزدوج. ذلك 

أن ارتداءه يف فرنسا ال يُْشّكل وسيلَة االنصهار يف الجمهور الغفل، بل عىل النقيض، ألنه يجذب األنظار، ويشكل نوعاً 

من حب الظهور ويعرب عن نزعة إىل االستعراضية واالستفزاز: أنا امرأة أداة، وفخورة بكوين كذلك، امرأة أداة جنسية، 

عىل وجه أكرث دقة. حتى هذا النوع من االنحراف، فهو شأنهن أيضاً. ولكن املوضوع يخرج عن كونه كذلك ـ وأتوسل 

إليكم إعارته االهتامم ـ عندما تواكبه رسالة تبشريية موجهة إىل من هن أصغر سناً، رسالُة ُمَحَجبٌة هي األخرى ألنها 

تخفي طبيعتها الحقيقية تحت غطاء كلامت »الحرية« و»الهوية« و»الثقافة«. إن فرض الحجاب عىل قارص، يعني متاماً 

إغواءها ـ إن مل نقل هتك عفتها ـ والترصف بجسدها، وبيان صفتها كأداة جنسية مهيأة للرجال.

والقانون الفرنيس، الذي ال مينع شيئاً عن الراشدينـ  املوافقني بإرادتهم عىل ما يفعلونـ  يحمي القارصين من هذا النوع 

من اإلغواء. وكل شكٍل من الضغوط املبارشة أو غري املبارشة الهادفة إىل فرض الحجاب عىل القارصات يضفي عليهن ـ 

بهذه املامرسة نفسهاـ  صفة األداة الجنسية املامثلة لصفة الدعارة. لذلك ينبغي منعها بقوة القانون. ذلك أن التشوهات 

النفسية واملعنوية هي تشوهات جنسية، كام أن التشوهات الجنسية هي أيضاً تشوهات نفسية ومعنوية. ولقد ُوِجد 

علامء سالالت دافعوا عن الختان باسم االختالف الثقايف، لكنهم كانوا أقلية لحسن الحظ. إنها خطيئة ضد العقل وضد 

املجتمع بالتأكيد. فلنحاذر من ارتكاب الخطأ نفسه يف ما يتصل بالحجاب اإلسالمي. وال ينبغي ـ باسم العلامنية ـ منع 

القارصات من ارتداء الحجاب يف املدرسة أو يف غريها من األمكنة، بل باسم حقوق اإلنسان وباسم حامية القارصات.
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ْرن  ماذا يريدون إسامعنا غري ذلك؟ ما الذي تَُغنيه لنا مسموعات الكلمة اللوايت »تحررن« بالحجاب؟ من أي يشء تَحرَّ

عىل وجه الدقة؟ إنهن يؤكدن هويتهن، كام يقلن. أية هوية؟ تتحدث بعض الفتيات من ذوات العاطفة الساذجة كام لو 

ينه، بعد أن مررن مروراً عابراً مبقاعد الكلية، كأنه رمز  أنهن بعبقريتهن اخرتعن الحجاب أو اكتشفن فضائله. إنهن يتبنَّ

جديد، وكام لو كان الحجاب من اخرتاع القرن الحادي والعرشين. إن هذا الحجاب يرقى إىل غياهب األزمنة، ويشكل 

رمزاً للعتيق اآلخذ باالندثار يف أقايص األرياف املتخلفة من أوروبا الهرمة، وهاهو يريد صنع شباب جديد لنفسه، وأن 

يُحسب عىل غري ما هو.

ذلك أننا نعرفه جيداً. فام هو بالرمز املغري لهوية جديدة، بل تعبري عن االستالب، ويف غالب األحايني يُعرّب عن االنكفاء 

أمام قسوة البلدان التي تستقبل املهاجرين.. إن النساء املحجبات يف فرنسا أو يف الدول الدميقراطية يجذبن األنظاَر، 

املرأة  كون  الذكورية.  املجالت  أغلفة  عىل  نشاهد صورهن  اللوايت  كالنساء  متاماً  الصورة،  مقام  إىل  ويرقني  ويرُْضِْمنها 

محجبة، وعرض نفسها عىل أنها كذلك، يعني أن تكون باستمرار وقبل كل يشء املرأة األداة الجنسية. هذه املحجبة 

هي أداة تحمل الفتًة غري مرئية تقول: »الرؤية محظورة. لالستيهام فقط«. وهكذا تصبح املرأة أداة تستدعي بوجودها 

استيهامات الرجال الدامئة. فلنجرؤ عىل االعرتاف بهذه االستيهامات.

ومبا أن الحجاب موضة، فاملرأة تنهض بعبئه، وتختاره، وتفخر به. والنساء اللوايت مل يكن يلفنت نظر أي كان، رصن أخرياً به 

يسرتعني االنتباه. ويُخفني ما لن ينظر إليه أحد ـ رمبا ـ لو مل يُخفينه. وكام تخفي بنات الهوى أجسادهن، يف ظالم الليايل 
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لخداع الزبائن، تخفي النساء املحجبات أجسادهن ليك يختارهن زوج بعينني مغلقتني يف نهاية املطاف.

الرشقية،  البلدان  من  فاملهاجرات  نفسه.  الوقت  يف  االجتامعي  التهميش  ملجأ إلخفاء  نفسه  الوقت  يف  الحجاب هو 

العاطالت عن العمل غالباً، أو املستخدمات يف أعامل ثانوية، يتوجب عليهن التنافس والتخبط يف سوق العمل الذي 

تتزايد مصاعبه ويُهيمن عليه التمييز، من أجل الحصول عىل الحد األدىن لألجور الذي تقرره الدولة. ويأتني بعد الرجال، 

املسلمة عندما  تَستَبِعُدهن جامعتهن  بال رحمة.  واقتصادي  اجتامعي  لتهميش  كأدوات  الرشقيات،  النساء غري  وبعد 

لالندماج(.  الرضوري  للدخل  األدىن  الحد  من  أكرث  إليهن  يجلب  لن  الذي  االنعتاق  )هذا  انعتاقهن  أجل  من  يناضلن 

ويستَبْعدهن املجتمع الفرنيس، وسوق العمل، ليدفعن مثناً فادحاً الستقاللهن. والحق أن املجتمع الفرنيس مل يقم مبا 

يكفي من أجل استيعابهن ودمجهن. فكيف نستغرب لجوء بعضهن إىل االختفاء تحت الحجاب محاوالت العثور عىل 

زوج يقوم بأَوِدِهن لقاء ُعذريتهن؟

إنهن لن يترشدن يف الشوارع، عىل األقل، كالنساء اللوايت نراهن يستجدين يف محطات قطارات األنفاق، بأعداد متزايدة، 

ولن يعرفن معاناة املرشدات بال مأوى ثابت. ال تنجو هاته النساء من التهميش إال باالستالب.

لقد آن األوان، رمبا، للمفكرين الفرنسيني، لالهتامم بالبؤس الصارخ للمهمشني واملهمشات يف هذا البلد الذي نعيش 

فيه والذي تسوء حاله يوماً بعد يوم. فهم ركزوا اهتاممهم عىل أفغانستان، وعىل مسعود، وعىل العراق، وعىل الربنامج 

املتلفز Loft story… وعىل الحجاب. وعليهم اآلن االهتامم بالرجال والنساء الفرنسيني أو املهاجرين، أي بتلك األشباح 

الصوت  رفعوا  أو  بالعار، سواء صمتوا  نشعر  قربنا،  وجوُدها  يجعلنا  والتي  العمل  من سوق  االستبعاد  يصنعها  التي 

احتجاجاً.

أخاطب العدد الذي ال يكاد يذكر من النساء املسلامت، اللوايت وجدن عمالً الئقاً، واخرتن ارتداء الحجاب، ألقول لهن: 

رغبة الشذوذ واالنحراف موجودة )هناك بنات هوى يبعن أجسادهن ـ كام يقال ـ دون أن يكّن بحاجة مادية، بل من 

أجل املتعة(. إنهن راشدات. ويستطعن إخفاء أجسامهن يف غطاء من الصوف يف جو شديد الحرارة. وإذا كن يستمتعن 

بهذا، فهو شأنهن. ولكن، ما أن يتعلق األمر بالبنات الصغريات، البنات الاليت يعشن يف فرنسا، والاليت نتوىل توجيههن 

وتربيتهن عىل االستالب بفرض العالمة الجنسية التي تعني تبعية أجسادهن، هنا أقول ال، إنه انتهاك لحقوق اإلنسان. 

وأخىش ما أخشاه هو أن يكون نسيان حقوق اإلنسان هذه هو ما ألهم بعض علامء االجتامع املسلمني تحليالت تبعث 

عىل الذهول حقاً.

يتحمل املثقفون املسلمون مسؤولية ثقيلة يف هذا الشأن. عندما نتحدث عن مثقفني كاثوليكيني يف فرنسا، فذلك من 

أجل متييزهم عن الذين ينتمون إىل تيار ديني آخر، كام من أجل متييزهم عن الذين ال ينتمون إىل أي تيار من هذا 

النوع ويعلنون ـ َعرَضاً ـ ال أدريتهم أو إلحادهم. إذن، ال تنطبق تسمية »مثقف كاثولييك« إال عىل قسم من املفكرين. 

ليس الحال عىل هذا املنوال عند املثقفني املسلمني، ألنهم جزء من كُلٍّ كبري هو: »اإلسالم«. وهم يتاميزون عن اآلخرين 

بكونهم مثقفني، ال كمسلمني. أين هم إذن املثقفون غري املتدينني ]امللحدين[ يف العامل اإلسالمي؟. يف إيران، ويف مرص، 

ويف الجزائر، ويف العربية السعودية؟ عرب تحريف غريب للكالم، تحريف يسمح باملامثلة بني الدين والثقافة وبالعكس، 
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نجد أنفسنا معتادين عىل اعتبار مجموعات برشية كاملة، وآداب وفلسفات، »مسلمة« ببساطة. املبدأ: كلمة »إسالم«. 

ومن ثم نَُقّرر ]وجود[ الفن اإلسالمي، واملنمنامت اإلسالمية والعامرة اإلسالمية، والشعر اإلسالمي، وأرض اإلسالم. حتى 

أن ورد أصفهان اعترُب رائحة اإلسالم. وال يبقى بعدئذ إال ذكر األناط املختلفة: اإلسالم األصويل، اإلسالم السلفي، اإلسالم 

املعتدل، وآخر ما ُحرِّر: اإلسالم العلامين. هل نحيا يف قرن الهذيان؟

ال يوجد دين علامين. فالعلامنية عىل وجه الدقة هي الفصل ما بني الدولة، ذات املجال العام، وبني الدين، وهو شأن 

شخيص خاص. ليس بوسعنا من الناحية الداللية إلصاق صفة »العلامنية« باسم أي دين. وال يوجد من يتحدث عن 

اليوم مبدأَ  والربوتستانتيني  الكاثوليكيني  أكرثُ  يَقبَل  ـ  فرنسا  ـ يف  بروتستانتية علامنية. هنا  أو عن  كاثوليكية علامنية 

العلامنية؛ بهذا املعنى هم علامنيون، كام ميكن أن يكون امللحدون علامنيني؛ إنهم كاثوليكيون وعلامنيون، بروتستانتيون 

وعلامنيون. وهم ال ينتمون إىل أشكال )علامنية( من الكاثوليكية أو الربوتستانتية تعارض أشكاالً أخرى منهام. مل يحدث 

هذا كله بني عشية وضحاها. لكنه نتيجة تاريخ طويل ورصاعات شديدة. بالبداهة ليست العلامنية من جوهر التوحيد 

املسيحي )والتمييز اإلنجييل بني ما يعود إىل الله وما يعود إىل قيرص ال عالقة له البتة بالعلامنية(. فهي قد فرضت 

عليها فرضاً.

إن إطالق تعبري »إسالم علامين« يرجع إىل زلة اللسان أو الهفوة الكاشفة أكرث من كونه إيجازاً فكرياً واختصاراً. هفوة 

كاشفة، ألن القصد االنطالق من كٍل ال يُناقَش، أي اإلسالم، لوصف واحد من األناط. وهذا يعني، االنطالق من مسعى 

مضاد للمسعى العلامين الذي مُييّز منذ البداية بني الدائرة العامة وبني الدائرة الخاصة.

أن يفهموا معنى كلمة علامنية  أرادوا  أال يكونوا  املسلمني قد فهموا حقاً، بل أخىش  املفكرين  أكرث  أال يكون  أخىش 

ومستتبعاتها الضمنية. وهذا أمر ال يدعو إىل الدهشة ألنه ال مكان لكلمة علامنية ال يف فكر العامل اإلسالمي وال يف كالمه، 

حيث يجب أن تُلَِقّن مبادئ اإلسالم وتَُعلّم من منظور اإلسالم أدَق تفاصيل الحياة اليومية لكل فرد. كام أن كلمة علامنية 

ليس لها ما يكافئها ال يف العربية وال يف الفارسية )3(. ألنها مل يَُفكُر بها يف هاتني اللغتني. غري أن هذا ال يعني أبداً عجز 

هاتني اللغتني عن تشكيل مفهوم العلامنية، بل يعني عجز مفّكريهام. انطالقاً من هذه النقطة يكون باملستطاع إضافة 

مفهوم )العلامنية( يف كل الطبخات، واللعب بال مخاطر مبفهوم فارغ أو بَحْدس أعمى، كام يف لغة كانط ]الفيلسوف[. 

إن هؤالء املثقفني املسلمني، أو عىل األصح هؤالء املسلمني املثقفني، يريدون حرش اإلسالم يف كل مكان، وإلصاقه عىل 

كل يشء، حتى عىل الفصل بني الدولة وبني الدين. إنهم باختصار ال يريدون أن يكون التعليم علامنياً، بل أن يكون 

»مَؤْسلامً« بطريقة علامنية.

ملا أعلن الخميني قراره القايض بتصدير اإلسالم إىل العامل كله، ظننتُه مجنوناً، لكن جنونه عىل ما يبدو جامعياً وُمْعدياً. 

وهو آخذ باالنتشار.

وقْمعه  اإلسالمي  االستبداد  بعُضهم  دان  فلقد  متييز.  بال  واحدة  سلة  يف  اإلسالمي جميعاً  العامل  مثقفي  أضع  ال  إنني 

الذين  فليسوا هم  النقديني،  املثقفني  االعرتاف بخفوت أصوات هؤالء  علينا  يفرض  الواقع  أن  النساء. غري  إىل  املوجه 
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نسمعهم. ال يعلن املثقفون الذين يقال عنهم »إسالميون« سخطهم إال عىل من يطعن أو يهني رشف اإلسالم ومحمد. 

ة إال من أجل الدفاع عن قداسة اإلسالم والقرآن. نحن مل نشاهدهم يثورون ضد االعتقاالت  وال ينهضون لتحمل املَشقَّ

والقمع واالغتياالت والعنف واملخدرات والفقر واالنجذاب الجنيس للراشدين نحو األوالد، وغياب حقوق النساء واألوالد 

يف البلدان اإلسالمية. نحن مل نسمعهم يحتجون عىل األهل الذين يجربون بناتهم عىل ارتداء الحجاب، وال ضد الزيجات 

الخصوص(. هل  بهذا   »chaos« و  ِسريُّ كولني  فيلم  )ينبغي مشاهدة  فرنسا  هنا يف  املراهقات  املفروضة عىل  باإلكراه 

انتزعْت منهم رصخَة استنكار مشاهد عمليات قتل النساء املتَّهامت بالزنا رجامً؟ إنهم يُبدون اندفاعا يف الدفاع عن 

أسباب التزمت والتشدد وعن فضائلهام أكرث بكثري من اندفاعهم إىل استنكار الهمجية. وهم بهذا يشبهون ليويت )4( 

]ماريشال فرنيس أنشأ نظام الحامية عىل املغرب من ]1912 ـ 1925[، إذ يعيدون اكتشاف الدور الَخريِّ الذي يقوم به 

اإلسالم يف املحافظة عىل النظام، ويبدون مستعّدين لجعل ضواحي املدن الفرنسية ذات الجاليات املهاجرة من بلدان 

مسلمة تستفيد من هذه الخاصية. ويؤكدون أمام البورجوازيني املذعورين أن الشباب املتدينني الورعني سيكونون يف 

كل األحوال أكرث انضباطاً من الزعران الذين ال مبدأ لهم.

دعوا اإلسالم يعمل. يخاطبون املدنيني بإطناب، وقد الحت عىل سامتهم عالئم الدهشة والرسور بالدور الذي يلعبونه 

مع اعرتاف اآلخرين بهم، ويبدون مؤهلني ـ يف الظاهر ـ من أجل توفري رشوط الصعود االجتامعي للمرأة املسلمة، ومن 

أجل إعادة الهدوء أيضاً إىل األحياء التي يطلقون عليها باستحياء صفة املحرومة أو الصعبة. فمتى يُطَبق نظام الحامية 

عىل الضواحي؟.

عقد  إىل  وتسابقها  والتيوقراطية،  الديكتاتورية  لألنظمة  الغربية  الحكومات  دعم  واقع  أحد  عىل  يخفى  رساً  يعد  مل 

التي  الدولية  السياسة  هذه  إدانة  درجة  كانت  وأيا  العاملية.  االقتصادية  املنافسة  باسم  معها  مجال  كل  يف  اتفاقات 

مُتارَس باسم املصالح الوطنية، إال أنها ال تجد أية معارضة جدية لها يف أي بلد دميقراطي. فهل ستؤثر نسبوية السياسة 

الخارجية، عىل املدى البعيد، عىل السياسة الداخلية؟ وأية سياسة تتصورها الحكومة الفرنسية من أجل حل املسائل 

ذات األهمية املتفاقمة يف الضواحي املأهولة مبهاجري العامل الثالث؟ هل سيختار سياسيونا أسلوب السلطات املحلية، أو 

أسلوب »الديكتاتوريات املعتدلة« من أجل حفظ األمن ومنع التجاوزات؟ تبقى الدميقراطية الغربية أفضل األنظومات 

املوجودة رغم نواقصها. وأظن أنها مهددة بأخطار فعلية نتيجة صعود الليربالية املتوحشة واليمني املتطرف واألديان 

و»الطوائفيات العرقية«.

لو أن اإلسالم كان ملرة واحدة عامل انعتاق للنساء، أو ترياقاً يقي من العنف، لكنا علمناه! أال يهيمن العنف الوحيش 

عىل أكرث البلدان اإلسالمية؟ أال يُستهان فيها يومياً بحقوق اإلنسان، بخاصة حقوق النساء واألوالد؟ نتساءل أحياناً ما هي 

القضية التي يدافع عنها املثقفون املسلمون عىل وجه الدقة؟

أال يخطر ببال النساء املسلامت اللوايت تخلصن بفضل قوانني الرتبية الجمهورية والعلامنية يف فرنسا، واللوايت يتبننّي 

الحجاب اليوم، أن يفكرن بغريهن من النساء املدفونات تحت الحجاب، واملحرومات من كل حق يف بالدهن؟
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أتساءل عّم إذا كن يَُقّدرن موقف النساء املحرومات من أدىن مستويات التعليم، ممن ال متلك أكرثهن فقراً حتى وثيقة 

ميالد، هاته النساء املسحوقات، هاته النساء الكثريات املقيامت يف أكرث املناطق جفافاً وانعزاالً يف البلدان املسلمة؟ رمبا 

رهن الحجاب« عىل أكرب فائدة من إقامة أياٍم يف بلد مثل أفغانستان! رمبا  تحصل هؤالء املّدعيات من النساء »اللوايت َحرَّ

يتمكّن من تقاسم حريتهن مع النساء األفغانيات!

كوسيلة  »الحجاب  نظرية  فرنسا  يف  املقيمني  اإليرانيني  االجتامع  علامء  بعض  اصطنع  إيران،  يف  اإلسالمية  الثورة  بعد 

ارتداء  رفضن  ألنهن  واملرضوبات يف شوارع طهران  أرضاً،  واملرميات  من شعورهن،  املجرورات  النساء  أما  لالنعتاق«. 

الحجاب، فإن علامء االجتامع مل يروهن. وهم مازالوا إىل اليوم ال يرون حراَس اإلسالم يعتقلون النساء اللوايت يرتكن بعض 

خصالت متمردة من شعرهن تبدو خارج الحجاب.

عىل  فُرض  قد  الحجاب  ارتداء  بأن  التنويه  نسوا  لقد  اإليراين.  باملجتمع  املتخصصني  هؤالء  أصاب  غريب  نسيان  إنه 

النساء جميعاً يف أنحاء البالد كلها: الحجاب أو املوت. كام أنهم نسوا أيضاً مسألة فرض ارتداء الحجاب يف سائر املدارس 

اإليرانية، مبا فيها املدارس االبتدائية، عىل البنات القارصات تبعاً للقوانني القرآنية، ذوات السنوات الست أو السبع )فسن 

الرشد للبنات يف اإلسالم هو سن التاسعة(. ففي املدارس حيث ال يعمل أي رجل، ويف صفوف البنات حيث املعلمة 

نفسها محجبة بالطبع، ليس للفتيات اللوايت بلغن السابعة الحق يف خلع حجابهن. إنه يشكل جزءاً من هويتهن، بالفعل، 

وعليهن أن يتعلَّْمن العيش معه. لقد أثبتت نظريُة االنعتاق والتحرر بارتداء الحجاب قيمتها وإمكاناتها بالتأكيد. لكن 

اللوايت فُرض عليهن الصمت منذ الطفولة، معميات  التوقف عىل مشهد  الجامعة هو  الَخِطر وقليل املردود يف  األمر 

ومخنوقات تحت أقنعِة وأحِجبة كنا ال نزال نجرؤ عىل تسميتها بـ)الظالمية( يف ما مىض.

وبالفعل، إن القصد هو تأمني الصعود املهني واالجتامعي، وبالتايل البقاء يف الوجود من أجل ذلك. هل تتصورون مفكراً 

مسلامً يفكك آليات االستالب الديني؟ كال، بالتأكيد. يوجد هويلبك )5( للقيام بذلك ]كاتب فرنيس كتب رواية هاجم 

فيها اإلسالم واملسلمني واملسيحيني أيضاً[. هويلبك الذي ما كان يعرف عن اإلسالم ما يستحق الذكر، ليس لديه بالتايل 

ما يفككه وما يَُقرشه.

أما املثقفون املسلمون فليسوا ذوي ميول تدعوهم ليك يكونوا مثل جيوردانو برونو )6( أو مثل فولتري، كال. األفضل 

للمثقف املسلم أن يبقى مسلام، فهذا أكرث حصافة وأكرث ذكاء أو مكراً. وهو يستطيع ـ بالفعل ـ أن يرشح لآلخرين أن 

اإلسالم ليس ما يظنون، ويصبح هذا األمر سمة تخصصية له ـ إنه أسلوب قديم أثبت قيمتَه ومازال صالحاً دامئاً: اتخاذ 

مواقف معارضة للكليشيهات املكرورة، وتطوير املقرتحات الناجمة عن هذا االنقالب بأسلوب معريف متحذلق. ليس 

املطلوب التساؤل عام إذا كانت تلك األقوال املكرورة تتوافق مع أي يشء كان. املطلوب إثبات الوجود باقرتاح مفارقات 

تظهر، للناظرين من الخارج، كأنها مثار التجربة والحكمة واالعتدال: »أنا القادم منه ]من اإلسالم[، أنا املسلم، بوسعي 

التأكيد لكم بأنه ليس كام تظنون«.

تعطي هذه العملية أوال مردودا غري عادي. تعطيكم مكانة بادئ ذي بدء، وترُبز ِخربَتَكم املُفرتضة. وبالنظر إىل ذلك 

فلينزع الحجاب

ميكن القيام بالعملية نفسها باسم أقلية عرقية، أو باسم حزب سيايس، أو طائفة ما، ولكن املرجعية إىل اإلسالم، ذات 

أهمية أكرب.

تضعكم هذه العملية ـ يف املقام الثاين ـ تلقائياً يف موقف الوسيط، الوسيط بني من هم يف اإلسالم ومن ليسوا كذلك. 

كلها، وتبددون  النظر  تفهمون وجهات  »املعتدلني«. ألن صفتكم كمثقفني تجعلكم  وبالتايل تصبحون معدودين من 

وملا  فيه«.  »ليسوا  الذين  أسئلة  تدركون  ولكنكم  فيه«،  يعرفه »من هم  ما  تعرفون  فأنتم  التفاهم.  أنواع سوء  سائر 

كنتم تفهمون لغتهم، تردون عليهم ببذل جهد ضئيل يف الرتجمة: نعم، حرية املعتقد، والحق باالختالف، واملساواة بني 

الجنسني، والدميقراطية، نحن عندنا كل هذه األمور، يف حالة وجود بالكمون عىل أية حال. »ينبغي أن نعرف كيف 

نتفاهم« يضيف الذين هم فيه، إملاحاً منهم إىل »الرتاث الحقيقي«، إىل »اإلسالم الحقيقي«. ثم يقدمون تنازالً طفيفاً 

باتهامهم حفنة من املتطرفني. وتنطيل الحيلة وتصبح ناجزة. يأيت دور من هم ليسوا فيه، ولكن ممن هم من ذوي 

اإلرادة الطيبة وممن تعتمل فيهم الرغبة يف التنكر واالرتداد عىل أفكارهم املسبقة، وعىل قرص نظرهم، وعىل متركزهم 

الغريب عىل ذاتهم. وتبقى بعد ذلك خطوة واحدة إذا متت انقلبَْت الِقيَم: تُتَّهُم العلامنية بكونها ديناً جديداً، ويدور 

الكالم عن طغيان حقوق اإلنسان ـ فهي فكرة، كام هو معروف عند الجميع، متمركزة عرقياً عىل الذات بشكل رهيب ـ 

ويُنادى بإعادة النظر باملفاهيم املتحجرة الجامدة. ميكن أن تتيح هذه »الوضعية« الفكرية، أخرياً، الحصول عىل وظيفة 

عمل مرموقة يف الواليات املتحدة، نظراً لفرط ولوعهم بها، أو حتى يف فرنسا، حيث يسبب مفهوم الخربة من الفتك 

والتلف مبقدار ما يسببه مفهوم الثقافة. هكذا يتمكن الخبري بالثقافة اإلسالميةـ  إذا كان متمكناً قليالً من مفردات الفكر 
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الالئق سياسيا ـ الذي يتخذ هنا شكل اإلسالم »املعتدل« ـ من جعل اآلمال تُعَقد عليه.

لنعقد هدنة مع السخرية. لنئ مل ميتلك املثقفون املسلمون جرأَة القرن الثامن عرش، فهذا أمر ميكننا فهمه. فاإلسالم، 

من جهته، متأخر بعدة قرون عن املسيحية، وبوسعنا توقع تطوره خالل القرون القادمة )إنها مسألة قدرة عىل الصرب(. 

ثم أن النكسات ُمتََوقَّعة دامئاً يف مثل هذه األمور. ونحن نرى اليوم تحت اسم )مسيحية( تعايَش فلسفات ذات منحى 

إنساين، وأصوليات رشسة. غري أن ما يفاجئنا من املثقفني املسلمني نسيانُهم أن العامل اإلسالمي عرف قرنَه الثامن عرش 

منذ القرن الحادي عرش والثاين عرش والثالث عرش للميالد، حيث اتخذ الشعراء العظام اإليرانيون مواقف هرطوقية 

تجاه مبادئ اإلسالم، مثل الفردويس، يف القرن الحادي عرش ]مؤلف الشاهنامة 932 ـ 1020[، وعمر الخيام يف القرن 

الحادي عرش، ونظامي يف القرن الثاين عرش، وسعدي والرومي ]جالل الدين[ يف الثالث عرش وحافظ يف القرن الرابع 

ْهروردي يف القرن الثاين عرش،  عرش. أضف إىل ذلك الحالّج يف القرن التاسع، صاحب املقولة الرمزية »أنا الحق«، والسَّ

وهام فيلسوفان إيرانيان ُحكم عليهام باملوت ألفكارهام الهرطوقية.

عندما ال ينىس املثقفون املسلمون أولئك الشعراء والفالسفة، ينسون اإلشارة إىل أنهم كانوا هراطقة، ويقدمونهم بصفتهم 

كانوا من مفكري اإلسالم وشعرائه. وعمر الخيام، الذي تتضمن رباعياته أفكارا ال دينية، تقّدمه الكتب املدرسية اإليرانية 

بصفته واحداً من علامء الرياضيات اإلسالميني. لقد كان فعالً رياضياً عظيامً وفلكياً وشاعراً، ولكنه كان بخاصة صاحب 

فكر متحرر وذواقة محب للحياة واللذات. إن املثقفني املسلمني الذين أحيك عنهم موجودون. وتأثريهم ملموس، ال يف 
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فرنسا فحسب منذ نحو عرشين سنة، ولكن يف بالدهم األصلية أيضاً. ويف إيران، ال يكف املاليل عن التنويه باالهتامم 

الذي لدى العامل كله بالقرآن ويقولون: يعكف العلامء األكرث اطالعاً وثقافة يف أكرث الجامعات الغربية شهرة عىل القرآن 

ليكتشفوا فيه مفتاح ألغاز الكون: ذلك أن كل ما ال يدركه العلم موجود يف القرآن. وتجعل سلطة التكرار وقوة اإلعادة 

من الصعب عدم تصديقهم. فعندما وصلت إىل فرنسا كنت أتصور أن االهتامم الرئييس يف الجامعات الفرنسية ينصب 

عىل اإلسالم والقرآن. إن منبع هذا التالعب بعقولنا نجده يف ترصفات بعض علامء اإلسالميات واالجتامعيات املسلمني 

املتباهني بشهرتهم الغربية يف بالدهم األصلية. ال أجد صعوبة يف تصور األصداء واالنعكاسات التي َسيُحِدثها ـ أو أحدثها 

إىل  الغرب  »عودة  إعجاباً:  املاليل  سيهتف  الحجاب.  فرنسا حول  الدائر يف  الجدُل  املسلمني  بلدان  يف  ـ  األمر  وانتهى 

الحجاب«! وسوف يضيفون: »حتى النساء الغربيات، وهن رمز التهتك والحياة املنحلة، بدأن يفهمن فضائل الحجاب 

اإلسالمي«.

التي ستتخذه  املوضوعية  والتأويالت غري  يتيحها،  التي  اإليديولوجية  التجاوزات  بسبب  الحجاب،  الجدُل حول  يُقّدُم 

عىل  ينبغي  وطغيانها.  الحكومات  تلك  لظالمية  ضامنًة  يَُقّدم  التيوقراطية،  الحكومات  ذات  البلدان  يف  لها  موضوعاً 

أن  كيف  يدركوا  أن  املحجبات،  القارصات  مع  تتسامح  ال  علامنية  ملدرسٍة  بعدائهم  املجاهرين  الفرنسيني،  املثقفني 

التزامهم بهذا املوقف سيكون داعامً للديكتاتوريات اإلسالمية. أما تغنجات الساذجات املحجبات يف فرنسا، فإنها تشكل 

تشجيعاً عىل قمع سائر النساء اللوايت يحاولن يف البلدان املسلمة التخلص من سلطان الحجاب التوتاليتاري، مخاطرات 

بحياتهن. عندما يعلن بعض املدافعني عن الحجاب: »أن زوجتي وابنتي ال ترتديان الحجاب« ننتيش ونُْفتنَت، ال بل نالحظ 

باملناسبة ـ مع رسم ابتسامة خالبة ـ أنهم تناولوا كأساً من النبيذ أو رووا حكاية خليعة قليالً. لكن غالباً ما يكون هؤالء 

هم أنفسهم الذين نرشوا بذوَر الشعارات املنادية بالحجاب »بكونه مطالبة بهوية جديدة«. ومنذ نحو عرشين سنة، 

عى للفتيات املسلامت يف فرنسا باملطالبة بارتداء الحجاب. يدافع هؤالء عن )حق( ُمدَّ

لقد أسهموا بكلامتهم املغشوشة، من دون أن نشعر، بإشاعة جو غريب ووبيل تنمو فيه وتتفتح أكرث األوضاع تناقضاً. 

فالحرية تصبح حرية استالب ذاتنا. والهوية تصري إىل الهوية الدينية )يطلقون عليها اسم »ثقافة« لجعلها تساير زمنها( 

ويحاولون، تحت ستار الحديث بلهجة االعتدال )دعوا الفوارق تعرب عن نفسها(، إضفاء ألوان جذابة وطبيعية وعرصية 

عىل األشكال العتيقة لالستالب والتهميش.

تأثرَي  ـ  ـ بني عوامل أخرى  الوقت، رائحة غريبة من املسكونية )7( أرى فيها  الفرنيس، منذ بعض  الفكر  تحوم فوق 

املواعظ التي يجرتها املثقفون املسلمون. لقد أفلحوا يف فرض بعض التصورات، ونجحوا بجعل بعض التوكيدات خارج 

متناول أي ُمساءلة أو استجواب.

كنت أستمع ذات يوم ـ من اإلذاعة ـ إىل ممثل رابطة حقوق اإلنسان وهو يرصح مبا خالصته أن العلامنية مل تفرض عىل 

ألبسة التالمذة أية قيود، وأنها مل متنعهم أيضاً من عرض رموز انتامءاتهم الدينية؛ وخلص إىل القول بأنه ال ميكننا منع 

فتاة مسلمة من توكيد خيارها الديني بارتداء منديل إسالمي.
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الحجاب يف  يستهدف وضع  إسالمي،  أو »وشاح«  »منديل«  مثل  كلامت  فاستعامل  ولنفتح معرتضتني:  قليالً  لنتوقف 

الدروج املُطَْمِئَنة لخزانات املالبس األكرث تقليدية، وهذا االستعامل ينم عن جنب ِداليل، وعن خدعة بالغية بائسة، تفصح 

كثرياً عن حال الخراب الذي وصل إليه الفكر النقدي الراهن. ولكن لنأت إىل ما هو مهم: ليس هنا ما يُحِرج ممثَل رابطة 

حقوق اإلنسان. فواقع أن يكون رمز انتامء ديني هو أيضاً رمز للتمييز الجنيس، وواقع أن تعلن فتاة مسلمة إميانَها عرب 

الحجاب ال يثري، لدى ممثل الرابطة، أيَّ إشكال. فهل يظن، ببساطة، أن الحجاب من اختيارها، كام يقولون يف التلفزيون؟ 

من أين جاءت هذه »الحرية« وهذا »الخيار«؟ وهل إن التمييز الجنيس والحط من شأن الجسد منذ الطفولة هو شكل 

من أشكال التوضيب والتحضري أقل خطورة من التصنيف بواسطة الّشيَع والطوائف؟ وهل سيكون علينا ـ قريباً ـ إعالن 

رأينا والتصويت عىل سن الرشد الديني للبنات، لكون املسألة أقل استعجاالً بالنسبة للصبيان؟ أيكون بوسعنا قريباً أن 

نقرر يف أي عمر يكون بوسع البنات »اختيار« ارتداء الحجاب؟ ثالثة عرش عاماً أو تسعة أو سبعة أعوام؟.

هل املثقفون اإلسالميون هم األكرث أهلية إلعطاء دروس يف التسامح والعلامنية، حتى يقدموا اليوم عىل االدعاء بتعريف 

مبادئ التسامح والعلامنية، عرب تجديدها؟ لديهم هذا االدعاء عىل أي حال، ومهارتهم بذلك كاّدعائهم. وهم يعرفون 

الشباب  إعطاء  الفرنسيني، ويريدون  املثقفني  لدى عدد من  املهني  الضمري  وتأنيب  بالذنب  الشعور  اللعب عىل وتر 

املسلمني الرغبة بقلب معنى الرموز واإلشارات. »الحجاب ألنني أستحقه متاماً«. هذا هو املضمون اإلعالين للرسالة التي 

ميررونها. لكن املسألة ليست مسألة مستحرضات تجميل. وهؤالء املثقفون املسلمون هم أدوات تحرر مزيف، أدوات 

تحرر يف الخيال. ويقدم إلينا التاريخ ناذَج كثرية من هذا القبيل. إن املطالبة مبا فرَضه سلفاً علينا الجهُل والعنرصية 

عنيفة  أعامل  يف  لالنخراط  املستعدون  ُشون  املَُهمَّ إليه  يلجأ  الذي  الحل  هي  اآلخرين،  احتقاُر  أو  املسبقة  واألحكاُم 

إما مهلسون وأصحاب رؤى وإما خبثاء،  األفكار فهم  إليهم مبثل هذه  أما من يوحون  الدنيا.  وميئوس منها يف هذه 

ولكنهم أيضاً، ويف بعض األحيان، إما محرِّضون أو مداورون أو مفسدون.

أقَلّوي عىل وجه  يجب علينا أن نتذكر، ليك نحتفظ بهدوئنا، أن املناقشات حول الحجاب يف املدرسة تتعلق بحَدث 

اإلطالق. وقضية الحجاب ليست مطروحة يف األكرثية الساحقة من املدارس والصفوف. ويجب التذكري، أيضاً، بأن أكرثية 

املهاجرين الكربى أو املواطنني من ذوي األصول املسلمة يقولون بأنهم غري معنيني باملسألة الدينية. ومع ذلك، أتكون 

املعارضون  بالتأكيد. واملثقفون  السنوات واألجيال؟ كال  عرب  تلقائياً  باختفائها  التفكري  بالحجاب ظاهرة ميكن  املطالبة 

املدرسة كيف  يتعلمن يف  بينام  الطرد سيفاقم من أوضاعهن،  أن هذا  بذريعة  املدرسة  املحجبات من  الفتيات  لطرد 

يتحررن، هؤالء يخطئون بأمرين: بالهدف الذي يسددون صوبه، وبالعرص الذي يعيشون فيه، يف آن معاً. ألن املوافقة 

عىل ارتداء الحجاب يف املدرسة سيكون تشجيعاً عىل ارتدائه هنا يف فرنسا. وسيعيد املراهقات املقيامت األحياء املقفلة 

ويف الضواحي إىل نري العادات اإلسالمية ويجعل تطلعاتهن املرشوعة إىل املساواة أكرث صعوبة. ولقد رأينا ـ سلفاً ـ كيف 

تعرضت بعض من رفضن ارتداء الحجاب لالعتداء عليهن بعنف ولنعتهن بالعاهرات. فهل سنسمع قريباً يف الضواحي 

من يقول مدافعاً عن رجل متهم باالغتصاب: »البنت هي التي تسببت يف ما جرى لها. ولو أنها مل ترغب بأن تُغتََصب، 

الرتدت الحجاب«… إذن االغتصاب أو الحجاب.

فلينزع الحجابويٌل للعرب مْن شٍر قْد اقترب

ألن لغة الحزم مل تُستَْعَمل ـ عىل وجه التحديد ـ منذ عرش سنوات أو عرشين، استطاع تيار فكري إسالمي ومناهض 

د. كان ينبغي القول منذ زمن بعيد، إن الوسم »الثقايف« والتمييزي ألجساد البنات القارصات  للعلامنية أن ينمو ويَتََجسَّ

من قبيل الختان والحجاب هو أمر ممنوع بتاتاً.

هذا املنع يجب أن يسبق كل جدل حول العلامنية: يجب أن يُحَمى األوالد خارج املدرسة. وإذا فُقدت هذه الحامية، فإن 

أوالد املهاجرين وأحفادهم سيكونون فرائس موصوفة للتبشري اإلسالمي، نتيجًة للظروف القاسية التي يواجهها آباؤهم، 

ولكآبة بيئة حياتهم اليومية. وبدالً عن مناقشة حفنة من اإلسالميني حول الحجاب يف املدرسة، يجب عىل املسؤولني 

املساِعدات  بواسطة  ومتابعتهن  شؤونهن  وتويل  الجنسية،  التجاوزات  ضحايا  القارصات،  املراهقات  بأوضاع  االهتامم 

االجتامعيات. ألن إجبار القارصات عىل ارتداء الحجاب، يعني الترصف بأجسادهن، وإغواءهن جنسياً وإفسادهن، وهذا 

ما أعود إىل تأكيده أيضاً وأيضاً، كام يعني وضعهن يف سوق الجنس بأكرث الوسائل فجاجة، وإخضاعهن لسوء معاملة نفسية 

صدمة  وإحداث  جنسية، 

عىل  ِسمتها  ترتك  لديهن 

املستقبل  نساء  أجساد 

وعىل عقولهن ونفوسهن.

من  ندهش  أن  لنا  كيف 

حتى  ـ  الحجاب  انتشار 

نعيش  ونحن  ـ  ُدرَْجة  غدا 

يف دنيا ويف عرص حقائقهام 

بة«؟ كلها »ُمَحجَّ

إن مسألُة الحجاب تحجب 

ليست  جوهرية  مسائل 

دون صلة بها مع ذلك.

كلهم  املهاجرون  يأيت  ال 

اللغة  فيها  تنترش  بالد  من 

الفرنسية، والذين يأتون من بالد يتحدث أهلها الفرنسية.مل يتعلموا كلهم يف مدارس فرنسية. وال يتحدث كثريون من 

املهاجرين يف فرنسا منذ سنوات بعيدة اللغة الفرنسية، أو أنهم يعرفونها بشكل يسء.

يستحرض املسؤولون الفرنسيون مبناسبة ومن دون مناسبة الفرانكفونية، لكن سياسة الدفاع عن اللغة الفرنسية خارج 

فرنسا ال نجد لها تطبيقاً عملياً داخلها. إنه من واجب فرنسا أن تضع بترصف املهاجرين مؤسسات جمهورية ومجانية 

لتعليم الفرنسية. ليس هذا فحسب. بل أن تجعل تعلمها إلزامياً لكل املهاجرين الراشدين الذين ال يعرفون اللغة. أيكون 
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باملستطاع العيش يف بلد ما بكرامة دون املقدرة عىل التعبري بشكل صحيح؟.

باإلضافة إىل ما سبق، يجب أن يشمل تعليم الفرنسية للمهاجرين الراشدين أهدافاً تتجاوز الناحية اللغوية املبارشة، 

الثورة.  منذ  فرنسا  ولتاريخ  للدميقراطية  الجوهرية  والقيم  الجمهورية،  املؤسسات  لفهم  مناسبة  جعله  ميكن  بحيث 

سيساهم تعليم املهاجرين الراشدين ـ بشكل غري مبارش ـ بدمج الجيل الثاين عن طريق الردم التدريجي للّهوة الفاصلة 

بني اآلباء واألبناء. إن هذه الهوة، التي تعزز تهميش اآلباء واألبناء، تشكل عامالً من عوامل الجمود ومصدراً للعنف. 

الديني،  والتشنج  الهّويات،  النكوص، واالنطواء عىل  بالفعل:  أشكال  الحرمان عدة  الناجم عن  العنف  يتخذ  وبالفعل 

وغريها من أشكال العنف والجنوح. وأول ضحاياها صغار الشباب، والفتيات بخاصة.

هل ما سبق قوله متنيات طيبة ال ميكن تحقيقها، وتكلفتها مرتفعة؟ كال بالتأكيد. يخضع املهاجرون لقوانني الرضائب 

كاملواطنني اآلخرين. أفال ميكن أن نعترب أن هذا األمر يعطيهم أيضاً حقاً بتعلم اللغة وبدراسة تقدمها لهم الجمهورية؟ 

إن فرنسا تُعلّم أبناءها؛ فلامذا ال ينطبق هذا الحق عىل الجيل األول، وعىل املهاجرين الراشدين، املحرومني من تربية 

دميقراطية فعلية، وهم الذين عانوا طوال سنوات يف بلداٍن تُنتَهُك فيها الحقوق اإلنسانية كلها؟

األصول  ذوي  واملراهقني  الشباب  مامرسات  عن  الناجمني  والعنف  األمان  فقدان  استنكار  عن  ون  يكفُّ ال  من  هنالك 

املغاربية واإلفريقية يف الغالب. ولكن نادراً ما يقولون لنا شيئاً عن العنف الذي ال حدود له الذي ميارسه املجتمع عىل 

هؤالء املهاجرين منذ نعومة أظفارهم. أيوجد ما هو أكرث إثارة للغضب يف نفس أي طفل من رؤية أبويه ُمهاننَْي أو 

نْي يف مجتمع توقعا منه استقبالهام وتحريرهام، بعد أن قاسيا العذاب وبذال جهوداً كبرية ليتمكنا من مغادرة  ُمَهمشَّ

بلدهام األصيل؟.

يبدو يل أن تحسني رشوط استقبال املهاجرين، وتعليمهم، واندماجهم، يشكل أولوية عاجلة جداً. ويوجد ما يكفي من 

الفرنسيني املستعدين للعمل والبذل، من معلمني وأساتذة متقاعدين قادرين عىل املشاركة يف مرشوع ينبغي أن يتجاوز 

كثرياً من ناحية اتساعه بعض دروس محو األمية املوجودة حالياً. نالحظ وجود مؤسسات من النوع الذي نقرتحه يف 

القيام بدور طليعي، مربهنًة  إقامة مثل هذه املؤسسات يكون بوسعها  الواليات األمريكية. وإذا َعّممت فرنسا  بعض 

بذلك عن وفائها لصورتها كدولة للثقافة واملساواة. لقد استمعنا مؤخراً إىل رئيس الجمهورية وإىل محافظ باريس يذكّران 

برضورة بذل مثل هذا الجهد: أيكون بوسع األفعال أن تتبع األقوال؟ فقد تتمكن سياسًة متمركزٌة عىل مسألة تعليم 

املهاجرين تعليامً عاماً وعلامنياً، من التوصل إىل إدخال املبادئ الدميقراطية إىل قلب العائالت، واإليحاء إىل أوالد الهجرة 

باحرتام آبائهم واألنظومة السياسية التي استقبلتهم، مزيلًة بذلك واحداً من أكرب أسباب العنف.

ينبغي أن يكون تعلّم اللغة مواكباً أيضاً لتعلم الدميقراطية واكتساب الوعي الدميقراطي. هنالك ثالثة مبادئ جوهرية 

من أجل حسن اشتغال الدميقراطية يجب عىل كل فرد أن يستبطنها: وهي العلامنية والتسامح واالحرتام. ولكن أية 

علامنية؟ والتسامح إىل أي مدى؟ واحرتام ماذا؟.

فلينزع الحجابويٌل للعرب مْن شٍر قْد اقترب

ال تأيت الدميقراطية من تلقاء نفسها: بل هي تُْكتََسب وتدافع عن نفسها، وهي يف الغرب مثرة قرنني من النضال. وهي 

م اليوم ]كهدية[ إىل املهاجرين الذين غادروا، يف سن الرشد، بلداناً أنظمتها متفاوتة يف مستوى ديكتاتوريتها. تَُقدَّ

يجب أن تُنال الدميقراطية عن جدارة، ويتطلب استبطان قيمتها وقتاً وتفكرياً وشجاعة.

العملية، وال يف  الساحقة، وال يف مامرساتهم  املهاجرين  للعلامنية، كقيمة جمهورية، ال يف عقلية أكرثية  أثر  ال يوجد 

كالمهم. أن تكون علامنياً، يعني االعرتاف بأن املواطنني جميعاً، برصف النظر عن معتقداتهم، وعن أصولهم، وعن ظَرفهم 

االجتامعي، وعن جنسهم، متساوون يف نظر القوانني الجمهورية! والقبول، عىل وجه الخصوص، بوجود أماكن ومؤسسات 

ال مكان فيها لالنتامء الديني وال لطقوس مامرسة هذا االنتامء. إنه من املفيد بقاء اإلله خارج باب املدرسة. أن ترغب 

نساء راشدات بارتداء حجاب يف الشارع، فهو أمر يخصهن. لكن يجب وجود أماكن تطبق فيها قوانني الجمهورية عىل 

الجميع وأن تكون فوق القوانني الدينية، حيث ال ينبغي ملبادئ اإلسالم وال لسواه من األديان أن تكون ظاهرة.

كل  احرتام  رضورة  عن  باستمرار  يرتدد  ما  نسمع  ما  لطول  موضعهام.  غري  يف  تستعمالن  كلمتان  واالحرتام  التسامح 

يشء ونقيضه، صار األمر إىل عدم احرتام أي يشء وأيا كان. وكيف نارس التسامح دون الوقوع يف النسبوية؟ أن نكون 

متسامحني، كام يبدو يل، يعني قبولنا بأن اآلخر ميكن أن يخطئ، وأن له الحق بذلك. أعود إىل املوضوع األكرث التهاباً، 

موضوع الدين. يف ما يخصني، مل يهبط أي كتاب مقدس، وال أي دين من السامء، وال يوجد أي كالم مقدس، ويجب 

عىل سائر محامّي اإلله )من ماليل وحاخامني وخوارنة ممن أعلنوا أنفسهم بأنفسهم مفرسين للقول اإللهي( أن تكون 

لديهم اهتاممات أكرث دنيوية. ولكنني أقبل بإمكان أن يخطئ ممثلو األديان وأولئك الذين يتبعونهم، وأن يفكروا عىل 

نقيض ما أفكر به. أنا ال أطالبهم إال بنظري موقفي، أو املعاملة باملثل: أي أن يحرتموا حقي بأال أفكر مثلهم، أن أفكر 

بشكل باطل، وأن أخطئ قياساً عىل معايريهم. ما أحرتُمه ليس عقيدَة اآلخر، عقيدة ال أنتمي إليها، ولكن أحرتم حقه يف 

أن يؤمن بها، حقه بالحرية. ما يجب عىل كل منا احرتامه هو حق الكائن البرشي بصفته فرداً حراً يف أن يفكر وأن يحيا 

حياته عىل طريقته، دونا أي قرس أو إكراه.

أجد من بواعث القلق، من وجهة النظر هذه، ميل اللغة السياسية إىل حبس املهاجرين يف طوائفية ذات أساس ديني 

وعرقي، وذلك تحت تأثري علم اجتامع رخو.

يقال دامئاً، عىل سبيل املثال، هنالك أربعة ماليني مسلم يف فرنسا.

ولكن أكرثية هؤالء »املسلمني«ـ  أكررـ  يعلنون أنهم غري مهتمني بكونهم متدينني، وقد غادر كثريون منهم بلدانهم هرباً 

من اإلسالم. هم محكومون باملوت يف بالدهم، فهل سوف يرون أنفسهم وقد كُتب عليهم األرس يف الطوائفية الدينية 

والتزام الصمت يف البلدان الدميقراطية؟

فلينزع الحجاب
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ينبغي أال تصبح الضجة املثارة حول الحجاب وسيلة للتملص من بحث املسائل الحقيقية وهي الالمساواة االقتصادية، 

السياسيني أال يتقاعسوا عن مامرسة مسؤولياتهم، وأال يهملوا  والسكن، واالستبعاد والتعليم. وينبغي عىل املسؤولني 

املهاجرين، وأال يرتكوهم ملصائرهم يف أحياء املعازل، ليبتعدوا كل يوم أكرث فأكرث عن املجتمع الفرنيس! وأال يُتيحوا قيام 

عوامل ثالثة مصغرة يف أماكن محددة كام هي الحال يف بريطانيا والواليات املتحدة.

ما أطلبه هو زيادة االهتامم باملشاكل التي تواجه املهاجرين، وهو اهتامم تتعاظم رضورته، ألن أوروبا ـ كام يبدو ـ 

ستكون بحاجة من اليوم وخالل عدة سنوات قادمة إىل يد عاملة أجنبية جديدة. وإذا انعدم هذا االهتامم، فسوف 

الرشطة  قوة  زيادة  ومن  القصاص،  من  إفالت  عدم  من  اتخاذها  املقرر  الرتتيبات  رغم  والالأمان،  العنف  يستفحل 

وتعزيزها، وبناء سجون أكرث اتساعاً. مل تردع أيُة أنظومة قامعة قط الجانحني، وال أتاحت فعالً خفض مستوى العنف. 

نرى هذا بوضوح يف بالد العامل الثالث، حيث يعاقب أي انحراف أو أية مخالفة يرتكبها املراهقون واألوالد بشدة، ومع 

ذلك يشكل العنف وفقدان األمان جزءاً مقوِّماً من املجتمع.

يف غياب مثل هذا االهتامم بأسباب العنف الحقيقية، سوف نشهد نّو الخطاب اإلسالمي وخطاب اليمني املتطرف، 

متشاركني بحذق، متواطئني موضوعياً، واحدهام يغذي اآلخر بالتبادل.

الخالصة، ال أستطيع إال أن أتوجه إىل الحس السليم وإىل الشعور باملسؤولية. هذا النداء موجه إىل الفرنسيني جميعاً 

واملهاجرين القادمني من البلدان املسلمة، سواء أكانوا الأدريني أم ملحدين أم مؤمنني، وال يشعرون بكونهم معنيني، ال 

من قريب وال من بعيد، بجداالت كنا نتمنى أن تكون قد ماتت، مثل مكان النساء يف املجتمع؛ وهو موجه إىل الذين ال 

يجدون أنفسهم أيضاً يف املرجعيات املشوشة لهوية مشرتكة مزعومة، ال يشكل الحجاب إال واحداً من رموزها؛ والذين 

ال يريدون أن يظهروا كمتضامنني مع من ميارسون قرساً همجياً يفرضون بواسطته عىل أجساد البنات القارصات وعىل 

نفوسهن عالمات ال متحى تصيبهن بصدمات عميقة.

يُعترَب برهاناً عىل تواطئهم أو عىل عدم  الذي ميكن أن  ينبغي عىل هؤالء جميعاً خرق جدار الصمت، هذا الصمت 

اهتاممهم.

والذين  اللوايت  باستطاعة  ليكن  الطيبة.  اإلرادة  ذوي  األشخاص  وإىل  الفرنسيني  املثقفني  إىل  أيضاً  النداء  هذا  يتوجه 

هم اليوم ممثلو اللغة والفكر الفرنسيني إدراك خطورة ورسعة التقهقر الذي ينم عنه وجود جدل حول »الحجاب يف 

املدرسة«. ليكن مبقدورهم التخيل عن الحذر، والجنب، أو الشكوك التي أثارتها لدى كثريين منهم تجارب التاريخ املريرة، 

أو إدراك إخفاقاتهم أو أخطائهم. ليكن بوسعهم العودة إىل مثالية عرص التنوير دون أن تعميهم أنواره، والعثور عىل 

آثار التقدم هناك حيث توجد، دون أن يغرقوا يف نسبوية تدعو إىل االستقالة والتخيّل. فليكن باستطاعتهم ـ أخرياً ـ أن 

يرفعوا الرأس والنظر، وليسرتجعوا حاسة التوجه الصحيح وليطالبوا بأفضل جزء من أجزاء مرياثهم، ليك ال تغدو أوروبا 

فلينزع الحجابويٌل للعرب مْن شٍر قْد اقترب

نسخة رديئة من الواليات املتحدة.

يتوجه هذا الخطابـ  يف آخر املطافـ  بشكل خاص إىل النساء، إىل النساء جميعاً مسلامت وغري مسلامت، وإىل األمهات. 

لقد انتهى زمان اإلذالل واالستالب. إن طلب الوسائل والطرق املؤدية إىل تحرير النساء، من الذكور املؤمَتنني عىل العقائد 

الدينية، يشكل ِقّمَة اإلذالل واالستالب. ويقع عىل عاتق النساء، وبخاصة النساء القادمات من بالد مسلمة، توكيد عدم 

حاجتهن إىل املساومة حول رشوط وجودهن. إنهن كائنات ذوات حقوق كاملة! ومن هذا املنطلق ال يستطعن تحمل 

وجود بنات صغريات ـ ال يف فرنسا وال يف غريها ـ يَُربَّنْي يف ظل الحجاب، ويف إطار روح السلبية والدونية، كام ال يستطعن 

تحمل جعل الثقافة ذريعة وبديال عن الدين، وال أن يكون الدين ذريعة للتمييز الجنيس.

ولكن هذا النداء موجه أيضاً إىل اآلباء املسلمني الذين ال يتمنون مستقبالً لبناتهم تحت الحجاب.

ع ليك متنع القارصات من  أطلب أن نرُِصَّ جميعاً، نساًء ورجاالً، فرنسيني ومهاجرين، عىل حكومة الجمهورية أن ترَُشّ

املراهقات من ضحايا  عاتقها  تأخذ عىل  الالزمة ليك  الحلول  تدرس  وأن  املدرسة،  املدرسة وخارج  الحجاب يف  ارتداء 

التبشري اإلسالمي.

يُستَْعَملَْن يف  باللوايت  أفكر  اإليرانية، وعندما  املدارس  الصغريات املحجبات وصورهن يف  البنات  عندما أستعيد ذكرى 

فرنسا رغامً عنهن، أو بطوعهن، من جراء وقوعهن تحت تأثري تالعٍب إسالموي رهيب ليصبحن معه رموزاً وشعارات 

للدعائيني املنادين بـ»الهوية الحجاب«، يتنازعني الحزُن والغضُب.

هل سنصحو أخرياً؟

فلينزع الحجاب للكاتبة االيرانية 

شاهدورت جافان 

Chahdortt Djavann

الكتاب مكتوب باللغة الفرنسية وترجم من قبل الكاتبة

فاطمة بلحسن
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لألوثان سطوة ورهبة، و ليست كل األوثان 

بقابلة للكرس وال حّتى التسمّية.

فكرتَُك التي ال تقبُل نقاشاً هي وثن، عقيدتك التي ال تُحايك املنطق هي صنم، وأيُّ تقليٍد أعمى تُحاول أنت فَرضه بالقوة هو 

حجٌر كاذٌب، بعيٌد كلُّ البُعد عن ُسلطان العقل البرشي.

إلقليم )أغشية البكارة( حروٌب وأمجاد،ماليني الشهيدات، وأهمية اجتامعيّة واقتصاديّة ودينيّة، و..و..الخ هو إقليم محكوم 

من قبل األصنام، التي تتعدد ولكّنها لألسف ال تختلف.

الحزُن عاصفٌة أهليّة، الحروب تَقلُبك قلباً، وتُحرّض فيك قوًة خفيّة تناكد كّل حرٍف من حروف الشتاء.

حدث يف برد صباح يَعُريب، ويف مستشفى األمراض الجلديّة والزهريّة التخصيص، أيّن شعرُت بهبوب رياح الحزن التي جلبت 

إىل قلبي شتاء واقع رسّي مكبوت ومعاش، كنُت أظّنه موجوداً يف الخيال البائس فقط.

أُنثى كنعجٍة وراءه، لكّنه كان أول رجل يف ذلك الصباح يبدي جّل  مل يكن »سعيد« الرجل األول الذي يدخل عياديت جاراً 

اإلهتامم باألنثى اململوكة.

- افحصيها يا دكتورة )أبوس إيدك(

- أنت زوجها؟!

تلعثم قليال ثم أضاف:

- ال، أنا زوج أختها ويف مقام أخيها.

- تتفضل باإلنتظار يف الخارج، لو سمحت.

- ال، دكتورة )يخليلنا إيايك، ألنو »ريم« بتخجل(.

-ال أظّنها ستخجل من األطباء، و ال تخجل من رجل غريب.

- دكتورة هي )مو شاطرة برشح مشكلتها، وأنا متل أخوها(.

- لو سمحت يا أخي، فقط املريضة.

خرج »سعيد« متذمراً، ومل تخْف عّني نظرته املحذرّة التي جعلت »ريم« تصفُر ُرعباً.

جلست »ريم« تجاوب بحذر عن أسئلتي املستفرسة، و)تطقطق( أصابعها بطريقة عصبيّة.

وعندما سألتها عن سبب قدومها إىل املستشفى أجابتني:

- حبوب يف املنطقة )الخاصة(.

- تقصدين تناسلية؟

- وأنا ما أدراين تناسلية وال )غريو(، هذا الحيك )عيب(.ليكن يف معلومك يا دكتورة إيّن أرشف من الرشف و)أوعى عقلك 

يوديلك إيّن قد أفرط يف رشيف مهام حصل(.

أعىل  الرشج، و  التناسلية ومتتد حتى حول  املنطقة  من  كبرياً  تُغطي جزءاً  التي  التناسلية  الثآليل  رأيُت مئات  بعد فحصها 

الفخذين، و لكن مريضتي كانت بغشاء بكارة سليم متاماً، أي أنّها وتحت جميع رشائع األوثان واألصنام أرشف من الرشف!

كنُت أعلُم أّن سؤايل سيقابل باستنكار أو بكاء، كتبُت بياناتها، وأنا أفكر يف طريقة مناسبة لكرس وثن الرشف داخلها، و دون 

أن أنظر يف عينيها قلت:

-هذه التي أسميتها )حبوباً( تسمى طبياً )ثآليل تناسليّة(، هي تنتقل بالطريق الجنيس، وعىل بشاعة مظهرها فإنّها من أبسط 

األمراض املنتقلة بالجنس، والتي كام تعلمني تشمل أمراضاً أخطركاإليدز مثالً، لذلك تحتاجني اآلن لتحاليل عامة لالطمئنان 

أنّك ال تحملني مرضاً آخر، وليك نضمن متام الشفاء يجب معالجة رشيكك الجنيس .

جلسْت ترتجف هلعاً:

- إيدز!! و الله يا دكتورة مل نفعل شيئاً )كلو من برا برا(، و أنا أحبه من قبل أن يُزوجه أبوه بأختي.

ثم بدأت بالبكاء.
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ملاذا كلام أراد رجل شتم آخر استعار أّمه أو أخته أو واحدة أخرى من »نسائه«؟ الجواب واضح طبعاً: حتى تكون 

الشتيمة شتيمة، يجب أن تطعن الرجل يف أعّز ما »ميلك«، وهو ما يسمى يف مجتمعاتنا الذكورية بالِعرض أو الرشف.

    القضية، إذن، أكرب من مجرد طرق التعبري عن اإلهانة. إنها قصة ثقافة تعترب املرأة ملكاً من ممتلكات الرجل يتوجب 

عليه صونه والدفاع عنه؛ قصة لغة تعترب املرأة طارئاً أو حالة خاصة، كام تدل عىل ذلك »تاء التأنيث« و«نون النسوة« 

لغتنا  تكاد  األمور،  الدراسات عن هذه  بأطنان من  األخرى  اللغات  فيه مكتبات  الذي متتلئ  الوقت  لكن يف  وغريها. 

العربية -وأجرؤ عىل القول إنها من أكرث اللغات متييزاً ضد املرأة- تكاد تخلو من أي تناول للموضوع. وكأننا نرّص )أو 

نتواطأ( عىل إبقاء الحال عىل ما هي عليه.

    سيكون موضوع تأنيث الشتيمة أيضاً أصعب عىل التطرق بسبب التابو االجتامعي-الثقايف املحيط بـ«اللغة البذيئة« 

بشكل عام؛ بسبب الرقابة والرقابة الذاتية، ومخافة أن نخدش حياء القارئ املحرتم - هذا الحياء ذاته الذي يتسرت عىل 

ماليني النساء اللوايت ينسحقن كل يوم تحت جسده ولسانه املثقلني بالحياء.

    باستثناء الشتائم التي تشبّه املشتوم بحيوان أو تلك التي تستخدم املواد اإلطراحية )وكالهام ال يخلو من غنب ومتييز 

العضو  الشتائم األخرى كلها تكون جنسوية، وهي عادًة األكرث بذاءة وتجريحاً. فمجرد ذكر  الشتم(، تكاد  تجاه أداة 

التناسيل ألخت أو أم شخص آخر قد يكفي إليصالك إىل املستشفى، رغم أن هذه الطريقة يف السّب هي األكرث رواجاً 

واستخداماً.

    ميكن أن يكون الشتم أيضاً عن طريق اتهام املشتوم بأن أمه أو أخته داعرة أو عاهرة، كأن تقول “ابن الرشموطة”، 

مثالً. فهذه أكرث املهن جلباً للعار لكل الرجال املعنيني عن قريب أو بعيد، بغض النظر عن عدم شعورهم بأي عار حني 

يكونون هم الزبائن.

    الصيغة الثالثة للشتم الجنسوي هي فعل »النيك« مطبقاً عىل الرجل، باعتبار أنه من املهني جداً أن يكون الرجل، 

املعتاد عىل أن يكون فاعالً، مفعوالً به.

    بالطبع، يتفّنن الناس يف التلحني عىل هذه الصيغ األساسية، فالشتائم الجنسوية بصيغها املختلفة أكرث من أن تحىص. 

صادفُت مرة موقعاً إلكرتونياً مخصصاً للتصويت عىل »أفضل« السباب وأكرثها رواجاً يف اللغة اإلنكليزية. أتساءل أي 

الشتائم العربية سيكون الرابح.

    من الجدير بالذكر أن أكرث الكلامت النابية املستعملة اليوم، يف اللغات األوروبية عىل األقل، يعود تاريخياً، وفقاً 

لباختني وآخرين، إىل تقليد »الطوائف الكوميدية« يف العصور الوسطى، التي كانت تستخدم هذه اإلهانات عن الله 

وأجزاء جسده املختلفة.

تأنيث الشتيمة          عبير الزهراوي

    وبعيداً عن »كالم الشارع«، ال شك أن هناك الكثري يف األدب العريب مام تجدر دراسته بهذا الصدد، من غزل امرئ 

القيس، مروراً بهجائيات املتنبي وفحش أيب نواس ونقائض جرير والفرزدق، وصوالً إىل شتائم مظفر النّواب السياسية. 

تحرضين مجموعة املبدع املرصي الراحل »كس أميّات نجيب رسور«، وهي هجائية سياسية بالعامية املرصية »تعّري 

أعراض رسطان الدعارة« يف الوسطني الفني والسيايس املرصيني. بقدر ما أحببت هذه املجموعة )التي مل تزل اىل يومنا 

العريب أو خارجه عىل نرشها، وحني  العامل  أية مؤسسة نرش عامة أو خاصة داخل  هذا مخطوطة مل تُنرش ومل تجرؤ 

نرشها ابن الشاعر شهدي عىل اإلنرتنت، اعتقلته رشطة اآلداب املرصية وُحكم عليه بالسجن بتهمة »اإلساءة إىل األخالق 

العامة«( بقدر ما أزعجني هذا التأنيث املفرط للسّب والهجاء )وال أقصد الشتائم املستخدمة فقط(. بالطبع، ال ذنب 

لنجيب رسور يف ذلك أكرث من أي مّنا سوى أنه تجرأ عىل تدوينها واإلبداع فيها.

    يذكّرين ذلك بصديق محرتم - محرتم فيام خّص قضايا املرأة، وهي عملة نادرة بني الرجال إذا استثينا الشعارات 

وحيل إثارة إعجاب البنات. لكن املسكني شخص شتّام ويعرتف أنه، منذ بدأت اهتامماته النسوية، بات يخجل من ذلك، 

فصار كلام شتم أحداً يف أمه أو أخته تخيل أمامه امرأة بريئة مكسورة. إنه أشبه، رمبا، بشعور رجل اغتصب امرأة ال 

يعرفها للمرة األوىل ويؤنبه ضمريه. املشكلة، طبعاً، أن الشتائم األخرى، غري الجنسوية، ال تحمل تلك الشحنة القوية 

نفسها )بسبب ثقافتنا الذكورية(. حاول صديقي أن يخرتع بعض الشتائم الخاصة بتعداد أوصاف كثرية متتالية لتعويض 

الشحنة العالية، لكنها، بسبب غرابتها، كانت غالباً ما تثري الضحك بدالً من اإلهانة، متاماً كام سيفعل ذكر العضو التناسيل 

لألب بدل األّم. إذ حتى تكون الشتيمة شتيمة، يجب أن تكون أيضاً مألوفة لدى املشتوم.

    هل هي دعوة إىل »حظر« الشتائم الجنسوية والبدء باستخدام سباب أقل متييزاً ضد ضحايا ال يفرتض بالشتيمة 

أن تخصهم؟ لست بهذا التفاؤل، إذا أردتم الرصاحة. فام زلنا أسريي ثقافة تحذف واحداً من األسامء الستة يف النحو 

ألنه »ميسء لإلخالق العامة«، لتصبح خمسة يف املناهج املدرسية، بينام متتلئ قصور خلفائنا وملوكنا، شاشات التلفاز 

ومجالت الشباب، أحالم الرجال وعقولهم بتلك الكلمة عينها.

 

نرشت سابقاً يف مجلة أصداء اإللكرتونية.
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لقد قمت بإختيار كوكبة من العلامء وأدرجتها بحسب معرفتي الشخصية ، وهم كاآليت :

1 _ ألربت أينشتاين  )ت 1955 ( : عامل يف الفيزياء النظرية. ولد يف أملانيا، ألبوين يهوديني، وحصل عىل الجنسيتني السويرسية 
واألمريكية. يشتهر أينشتاين بأنه واضع النظرية النسبية الخاصة والنظرية النسبية العامة الشهريتني اللتان حققتا له شهرة إعالمية 
الفيزياء. بعد تأسيس دولة إرسائيل ُعرض عىل  العام 1921 عىل جائزة نوبل يف  الفيزيائيني، حاز يف  النظري بني جميع  منقطعة 
أينشتاين تويل منصب رئيس الدولة يف إرسائيل لكنه رفض مفضال عدم اإلنخراط يف السياسة وقدم عرضاً من عدة نقاط للتعايش 

بني العرب واليهود يف فلسطني.

2 _ نيلز هرنيك دافيد بور )ت  1962(:  فيزيايئ داناريك، ولد يف كوبنهاجن أسهم بشكل بارز يف صياغة ناذج لفهم البنية الذرية 
إضافة إىل ميكانيكة الكم وخصوصا تفسريه الذي ينادي بقبول الطبيعة االحتاملية التي يطرحها ميكانيكا الكم، يعرف هذا التفسري 

َي عىل إسمه معهد نيلس بور بكوبنهاغن. بتفسري كوبنهاغن. ُسمِّ

3 _ ماري سكوودوفسكا كوري )ت 1934( :  عاملة فيزياء وكيمياء بولندية املولد، اكتسبت الجنسية الفرنسية فيام بعد. تعد من 
رواد فيزياء اإلشعاع وأول من حصل عىل جائزة نوبل مرتني( مرة يف الفيزياء وأخرى يف الكيمياء(، وهي أول امرأة تتبوأ منصب 
البولونيوم والراديوم وليحصال مشاركًة عىل جائزة نوبل يف  بيري كوري عنرصي  اكتشفت مع زوجها  باريس.  األستاذية فيجامعة 
الفيزياء، كام حصلت عىل جائزة نوبل يف الكيمياء عام 1911 مبفردها، وهي تعد أول امرأة تحصل عىل جائزة نوبل، واملرأة الوحيدة 
التي حصلت عىل الجائزة يف مجالني مختلفني. وقد إقتسمت إبنتها إيرين جوليو-كوري وزوج إبنتها فردريك جوليو-كوري أيًضا 

جائزة نوبل لعام 1935.

4 _ فرنر كارل هيزنربج )ت 1976  ( : كان فيزيائيًا أملانيًا وحائزًا عىل جائزة نوبل عام 1932. اكتشف أحد أهم مبادئ الفيزياء 
الحديثة وهو مبدأ عدم التأكد. من مؤلفاته: الجزء والكل، الفلسفة والفيزياء، الطبيعة يف الفيزياء.

5 _ ماكس بالنك )ت1947( : عامل فيزياء أملاين، يعترب مؤسس نظرية الكم، وأحد أهم فيزيايّئ القرن العرشين.
ولنظرية ثابت بالنك  دور خطري يف نظريات اإلشعاع، ويف كثري من النظريات الفيزيائية. وكان لهل أثر كبري يف نظرية بناء النواة، 

ويف مبدأ عدم اليقني عند هيزنربج، ويف كثري من النظريات العلمية.

6 _ فرنسيس هاري كمبتون كريك )ت 2004( : فيزيايئ وعامل كيمياء حيوية بريطانيًا،  حصل عىل جائزة نوبل يف الطب لعام 
.DNA 1962وهو  مكتشف الحمض النووي

7 _ إرنست رذرفورد )ت 1937( : وهو عامل انجليزي االصل ولد يف نيوزيلندا من أب إنجليزي مهاجر إىل اسكتلندا، وتلقى تعليمه 
هناك، ثم التحق بـجامعة ويلنجتونوتخصص يف الرياضيات والفيزياء.

وتوصل إىل مكونات اإلشعاع الصادر من الراديوم، وبني أنه يتكون من ثالثة مكونات:
*أشعة ألفا: وهي جسيامت موجبة الشحنة قصرية املدى تتكون من أنوية ذرة الهيليوم )أي 2 بروتون و 2 نيوترون( تنبعث من 

الجسم املشع أثناء تحلل ذراته.
*أشعة بيتا: وهي جسيامت سالبة الشحنة ومداها أكرب من أشعة ألفا. وتتألف جسيامت بيتا من إلكرتونات رسيعة – تقارب 
رسعتها رسعة الضوء- تنبعث من نواة الذرة نتيجة من تحلل نيوترونات النواة وهي ليست اإللكرتونات الخارجية التي تدور حول 

النواة.
*أشعة جاما: وهي موجات كهرومغناطيسية تنبعث من الجسم املشع ذات تردد عاٍل ومدى كبري جًدا ولها قدرة عىل النفاذ يف 

املواد لدرجة أنها تحتاج إىل بضعة أمتار من الخرسانة إليقافها.

علماء معاصرون
علماء معاصرون

8 _ توماس ألفا إديسون )ت 1931( : مخرتع أمرييك من أصل هولندي ولد يف قرية ميالن بوالية أوهايو األمريكية، ومل يتعلم يف 
مدارس الدولة إال ثالثة أشهر فقط، فقد وجده ناظر املدرسة طفال بليدا متخلفا عقليا

وظهرت عبقريته يف االخرتاع وإقامة مشغله الخاص حيث أظهر سريته املدهشة كمخرتع، ومن اخرتاعاته مسجالت االقرتاع والبارق 
الطابع والهاتف الناقل الفحمي وامليكرفون والفونوغراف وأعظم إخرتاعاته املصباح الكهربايئ. أنتج يف السنوات األخرية من حياته 
الصور املتحركة الناطقة، وعمل خالل الحرب العاملية األوىل لصالح الحكومة األمريكية، وقد سجل أديسون بإسمه أكرث من ألف 

اخرتاع.

9 _ غوليلمو ماركوين )ت 1937( :  ساهم يف اكتشاف املوجات كهرومغناطيسية إخرتاع الراديو، وهو مخرتع اإلبراق الالسليك. ولد 
يف مدينة بولونيا بإيطاليا من أرسة غنية، ونجح ماركوين يف إخرتاع جهاز خاص وذهب إىل إنكلرتا وعرض الجهاز وسجله هناك وأنشأ 
رشكة، وهو أول رجل أرسل واستقبل بنجاح اإلشارات اإلشعاعية عىل مختلف املسافات. أرسل عام 1901م إشارات عرب األطليس، 
فكان يوما عظيامً يف تاريخ اإلتصاالت الالسلكية حيث أن السفن الحربية التي تعاين من مصاعب ميكنها أن تطلب املساعدة برسعة، 

ويف السنوات األخرية من حياته قام بتطوير إستخدام املوجات القصرية واملوجات القصرية جداً، وتويف ماركوىن يف روما.

حصل ماركوين عىل جائزة نوبل للفيزياء عام 1909 باالشرتاك مع كارل فرديناند براون عن ” إخرتاعهم التلغراف االسليك “.
10 _ إنريكو فريمي )ت 1954( : فيزيايئ إيطايل أمرييك حصل عىل جائزة نوبل يف الفيزياء عام 1938، وكان ضمن الفريق الذي 

أنتج أول مفاعل نووي وأول القنبلة الذرية، وقام بإرساء نظرية الكم.

11 _ ألكسندر فلمنج  )ت 1955( : مكتشف البنسلني ،  ولد يف لوخفيلد بإسكتلندا سنة 1881. والن البنسلني قد انقذ حياة ماليني 
االرواح وسوف يفعل ذلك يف املستقبل، أصبح الكسندر فلمنج شخصية هامة يف التاريخ اإلنساىن. وان كان بعض املؤرخني يرون 
أن دور األطباء الذين نجحوا يف تبسيط وسائل إستخالص البنسلني ال يقل أهمية عن املكتشف نفسه، إال أن فلمنج ال يزال متقدما 
عليهم. فله فضل اإلكتشاف ولواله لتأخر إكتشاف البنسلني عرشات السنني، أو مل يكتشف إطالقا. ويف سنة 1945 فازبجائزة نوبل 

وشاركه فيها كل من العاملني فلورى وتشني الذين ساعدا يف تيسري الحصول عىل هذا العقار.
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كيف نشعر بالحب؟ ماذا يحدث عندما نقع يف الغرام؟ ما هي الهورمونات التي تقود ذلك؟

أوالً: مرحلة الشهوة
املرحلة األوىل من الحب والتي تحدث نتيجة الهورمونات الجنسية كالتستستريون لدى الرجال واالسرتوجني لدى النساء.

ثانياً: مرحلة اإلنجذاب
إنّه الوقت املذهل الذي ميكن أن تشعر به بالحب. العلامء يعتقدون أن هناك ثالثة ناقالت عصبية رئيسيّة مسؤولة عن هذه 

املرحلة: األدرينالني والدوبامني والسريوتونني.

املراحل األساسيّة لسقوط أحدهم يف الحب تفّعل استجابة الجسم للضغوط، مام يزيد معدالت الكورتيزول واالدرينالني يف الدم، 
وميكن مالحظة ذلك بوضوح عند الوقوع يف الحب االول، حيث ياُلحظ زيادة دقات القلب والتعرق وجفاف الفم.

الدوبامني:
»هيلني فيرش« اختربت ثنائيات وقعوا يف الحب منذ فرتة قصرية فوجدت أّن هنالك نسبة مرتفعة من ناقالت الدوبامني يف أدمغتهم. 

الدوبامني يُحفز املكافأة والرغبة ويدفع الشعور باملتعة إىل أقصاه. وله التأثري ذاته الذي يحدثه الكوكائني عىل الدماغ.
فيرش ترى أيضاً »أّن الثنائيات اظهروا عالمات إلرتفاع الدوبامني مثل زيادة الطاقة وقلة الحاجة اىل الطعام او النوم وتركيز االنتباه 

والشعور بالبهجة والفرح ألبسط التفاصيل التي تجري عىل العالقة«.

السريوتونني:
وأخرياً السريوتونني، أحد املواد الكيميائيّة املهمة التي تفرس كيفية معرفة املُحب بأفكار قرينه باستمرار.

كيف يغري الحب طريقة تفكريك؟
أظهرت تجربة يف إيطاليا أّن الحب املُبكر، )مرحلة اإلنجذاب( تغرّي طريقة التفكري.

الدكتورة »دوناتيال مارازيتي« الطبيبة النفسية يف جامعة بيزا أجرت اختبارات عىل محبني مل ميض عىل حبّهم أكرث من ستة أشهر 
لرتى تأثري ذلك عىل ميكانيكيّة تفكريهم. فرأْت أّن ميكانيكيّة التفكري تتجه للتفكري بالقرين باستمرار إىل حّد إنّها تُشبه طريقة 

عمل الدماغ يف مرض الوسواس القهري.
وقد اكتشفت الدكتورة أّن نسبة السريوتونني لدى العاشقني تُساوي نسبتها لدى املصابني بالوسواس القهري من خالل إجراء تحليل 

لدمهم.

الحب يجب أن يكوَن أعمى.
الُعشاق حديثي العهد بتجربة الحب غالباً ما مييلون إىل تضخيم فضائل معشوقيهم وتربير عيوبهم. تقول »ايلني بريشيد« الباحثة 

يف سيكولوجيا الحب: 
»الثنائيات الجدد أيضاً يُعطون أهمية استثنائية للعالقة، وإنّه من الشائع جداً أن يُفكر العشاق أن عالقتهم ببعضهم أقرب من 
عالقتهم بأّي شخٍص آخر« ويعتقد علامء النفس أنّنا بحاجة إىل تلك النظرة الورديّة يف مرحلة اإلنجذاب وذلك للتقدم نحو املرحلة 

القادمة: مرحلة التعلق.

مرحلة التعلق
التعلق هو الرباط الذي يُبقي الثنائيات معاً مبا يكفي لرُيبوا أوالدهم سويّة. الُعلامء يعتقدون أّن هنالك هرمونني رئيسيني يرتبطان 

مبشاعر االنسان يف مرحلة التعلق: االوكسيتوسني والفاسوبريسني

كيف نشعر بالحب

االوكتيسوسني: هرمون التعانق
االوكتيسوسني هرمون فّعال يُطلق من قبل الرجال والنساء حني بلوغ ذروة املتعة يف الجامع، وهو رمبا يقوم بتعميق املشاعر 
الخاصة باالرتباط ويجعل الثنائيات يشعرون برتابط أكرب بعد عالقة الجنس. فالنظرية تقول أنّه كلام مارس الثنائيات الجنس بكثافة 

أكرب كلام زاد عمق العالقة بينهام.
االوكسيتوسني كذلك يبدو أنّه يبني العالقة الوطيدة بني األم وابنها خالل الوالدة، فهو مسؤول عن خروج الحليب من ثدي األم 

بشكل أوتوماتييك حني رؤية ابنها أو سامع صوته.
»ديان ويت« الربوفيسور املساعد بعلم النفس من نيويورك اكتشف أّن قطع هورمون األكوسيتوسني لدى الخراف والفرئان يجعلهم 

يرفضون صغارهم.
وكذلك حقن إناث الفرئان الاليت مل يقرتن بعد باالوكسيتوسني جعلهن يتجهن لرعاية أبناء فرئان آخرين واللعب معهم وحاميتهم 

وكأنّهم أبنائهن.

الفاسوبريسني:
هرمون مهم آخر يف مرحلة اإللتزام وهو يفرز بعد مامرسة الجنس.

الفاسوبريسني )يُسمى أيضاً املُضاد ملُدر البول( يعمل مع الكلية يف التحكم بالعطش. ودوره الرئييس يف مرحلة العالقة الطويلة 
اكتتشف لدى فرئان الحقل.

فرئان الحقل تنغمس بعالقات طويلة كالبرش وترتبط فيام بينها بروابط متزنة.
الفاسوبريسني، فإّن العالقة مع الزوجة تدهورت بل إنّهم خرسوا إخالصهم  يتعارض مع عمل  عندما أُعطي ذكور الحقل دواءاً 

وصاروا يفشلون يف حامية الرشيكة من الذكور اآلخرين.

رابط املقال األصيل:
http://www.youramazingbrain.org/lovesex/sciencelove.htm

الفكر، الدين خطان منفصالن  
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الكثرُي من املسلمني يُطالبوين باملناظرة.

أنا ليس لدي أيُّ مانعٍ ولكن كيف ستناظرين وأنت تُؤمن أّن العيص تتحول 

إىل ثعبان وتشق البحر؟؟

كيف ستُناظرين وأنَت تُؤمن أّن محمد طار إىل الفضاء الخارجي عىل بغٍل 

ُمجنح؟؟

كيف ستُناظرين وأنَت تُؤمن أّن محمد من فرط رحمته قتل 800 من بني 

قريظة بينهم صبيٌة صغار؟؟

كيف ستناظرين وأنَت تُؤمن أّن جامعة من الناس راحت عليّها نومة 400 

سنة؟؟

كيف ستناظرين وأنَت تُؤمن أّن رجالً عاش ىف بطن حوت 40 يوم؟؟

كيف ستناظرين وأنَت تُؤمن أّن النمل يتحدث والهدهد يتحدث؟؟

كيف ستناظرين وأنَت تُؤمن أّن الله َخلَق آدم من طني ثم طرده من الجنة 

من أجِل تفاحة؟؟

كيف ستناظرين وأنَت تُؤمن أّن محمد أرشُف الخلق تزوج طفلًة تبلغ ست 

سنوات وهو يف الخمسني من ُعمره؟؟

كيف ستناظرين وأنَت تُؤمن أّن من أجل تحريم التبني 

أمَر محمد ابنه بالتبني أن يُطلق زوجته يك يتزوجها 

هو؟؟

و هنالك الكثري من هذه الخرافات التي تُؤمن بها بل 

وتدافع عنه وتُريد مني أن أحرتمها وأُؤمن بها.

املُناظرة معكم مضيعٌة للوقت وَمضيعٌة للعقل.

عندما تُنظف عقلك من هذه الخرافات ستجدين ىف 

انتظارك حتى أرشَح لَك كيَف وصل اإلنسان إىل ما هو 

عليه اآلن بأسلوٍب علمي، يقبله العقل.

 عادل امللحد
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التطور  نظريّة  إلعتبار  أسباب،   5 هنالك 
من  البّد  األسباب  هذه  رسد  وقبل  حقيقة. 
يف  جاء  كام  النظريّة  تعريف  عىل  الوقوف 
»ستيفن  للزمن«  إيجازاً  أكرث  »تاريخ  كتاب 

هوكنج«  صـ24 وهي: 
إّن النظريّة نوذج للعامل أو لجزٍء محدود منه، 
الكميات  تربط  التي  القواعد  مجموعة  مع 
هذا  يوجد  وال  مشاهداتنا.  مع  النموذج  يف 
آخر،  واقعٍ  له أيُّ  وليس  أذهاننا،  إال يف  األمر 
جيدة  النظريّة  وتعّد  يعنيه  ذلك  كان  مهام 
إذا حققت رشطني؛ فهي البدَّ أن تصف بدقة 
أساس  عىل  املشاهدات  من  كبرية  مجموعة 
العنارص  من  قليل  عدٍد  عىل  يحتوي  نوذج 
تقدم  أن  البدَّ  أنّها  كام  فحسب،  اإلختيارية 

تنبؤات محددة حول نتائج املشاهدات مستقبالً فعىل سبيل املثال اعتنق أرسطو نظرية إميبيدوكليس التي تنص عىل أن كلَّ يشٍء 
يتكون من أربع عنارص: األرض والهواء والنار واملاء؛ كان ذلك بسيطاً لكنه مل يقدم تنبؤاً محدداً من جهة أُخرى فإّن نظرية نيوتن 
عن الجاذبية استندت عىل نوذج أبسط من ذلك؛ إذ تنجذب األجسام إىل بعضها بعضاً يف هذا النموذج بقوة تتناسب مع كميّة 
أُطلق عليها اسم الكتلة، وعكسيّاً مع مربع املسافة بينهام وبخالف ذلك فإّن النظريّة تتنبأ بحركة كّل من الشمس والقمر والكواكب 

بدرجة عالية من الدقة.

 1- وفق تعريف النظريّة فكلمة نظريّة يف السياق العلمي ال تنطوي عىل الشكوكيّة، فهي تعني »مجموعة مرتابطة من املقرتَحات 
العامة تـُستخَدم كقواعد لرشح ظاهرة ما«. 

2- ويف حالة نظرية التطّور فاآليت هو بعض الظواهر املتضِمنة وكلُّها حقائق :
األنواع مرتابطة  الحياة.  تاريخ  الحياة تغرّيت وتنوعت عرب  أكرث من 2 مليار سنة مضت. أشكال  الحياة ظهرت عىل األرض منذ 
ومتقاربة عرب انحدار مشرتك من سلف مشرتك أو عدد بسيط من األسالف املشرتكة. اإلنتقاء الطبيعي عامٌل مهم جّداً يف التأثري 

عىل كيفيّة تغرّي األنواع.
هناك العديد من الحقائق األخرى التي ترشحها نظرية التطّور أيضاً.

3- نظرية التطّور أثبتت نفسها عمليّاً، ولها تطبيقات مفيدة يف علم الوبائيّات والتحكم باآلفات واكتشاف العقاقري، ويف مجاالت 
أُخرى.

4-  بجانب النظرية هناك أيضاً حقيقة التطّور )مالحظة أّن الحياة تغرّيت بشكل كبري جداً عرب الوقت(، وحقيقة التطّور تّم إدراكها 
حتى من قبل نظريّة التطّور، ونظريّة التطّور ترشح الحقيقة.

5- هناك نظريات المور نعتربها حقيقة كنظريّة الجاذبيّة، و النظريّة الذريّة، ونظريّة الجراثيم املسببة لألمراض، و نظريّة النهايات 
التفاضل(، فنظريّة التطّور ليست أقل صّحة من أيٍّ من هذه النظريات السابقة بل حتى نظرية  )والتي هي مبني عليها علم 

الجاذبيّة التزال تتلقى تحديات صعبة ومع ذلك فظاهرة الجاذبيّة مازالت حقيقة متاماً مثل ظاهرة التطّور.
 

لماذا التطور حقيقة؟        محمد شاني

قديمة  هواية  السرية  العادة  أو  االستمناء 
وطقس جنسي رافق اإلنسان منذ األزل، فقد كان 
الفيافي  في  متوحدًا  يمارسها  القديم  اإلنسان 
أّن  يعتقدون  المصريين  قدماء  وكان  والقفار، 
وأّن  اإلله،  استمناء  نتيجة  إلى  هو  ما  الكون 
النيل هو مفيض خصوبة اهلل ولذلك بنوا حوله 
لالستمناء،  مقدٌس  يوٌم  لهم  وكاَن  معابدهم 
وعّدوه  امتدحوه  والرومان  اإلغريق  وكذلك 
وسيلًة ترويحّية صحّية، ومع مجيء األديان شّن 
األحبار والفقهاء حربًا شعواء على هذه العادة 
على  خطيرة  مضاعفات  له  أّن  وزعموا  الجنسية 
في  الظّن  هذا  وانتشر  وجسمه،  اإلنسان  روح 
القرون الوسطى ودخل فقهاء المسلمين حلبة 
أنواع  من  وعّدوه  معظمهم  فحّرمه  النقاش 
بأضراره  متعلاًل  بحرمته  باز  ابن  وأفتى  الزنى 
عن  ويكشَف  العلُم  ليأتي  المزعومة،  الصحّية 
وتمت  والنساء  للرجال  الجّمة  االستمناء  فوائد 

برمجته في المقررات الدراسية في أمريكا.
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إىل  األعداد  وتطور  نشأة  مع  رياضّية  وقفة  التطور  يف  ولنا 
شكلِها الحايل املتداول

من اإلنسان البدايئ وبحكم ممتلكاته القليلة ومنحة الطبيعة 
بوجود 10 أصابع كّون امليزان العددي حيث استخدم األرقام 
لغرض العّد وباستخدام أصابعه، ونظراً لوجود 10 أعداد أساسية 
كان نظامنا الحايل هو النظام العرشي إال أن شعوَب املايا شّذت 
ألنّهم  ببساطة،  العرشيني،  النظام  اعتمدت  النظام حيُث  عن 
بالقدم  موجود  نفسه  اليد  يف  األصابع  تركيب  ما  أّن  انتبهوا 

فاستخدموا أصابع أقدامهم للعّد.
والجديُر بالذكر هنا، أنّه قبل اخرتاع الكتابة استخدم اإلنسان 
العّد عىل أصابعه، فإصبع واحد داللته رشطة أو عالمة ظهرت 
الحضارات  ألقدم  فيها  يذكر  وما  القدمية،  الكهوف  آثار  يف 
»البابلية« الطريقة املسامرية التي كانو يشريون للعد مرة بأثر 

لعصا يف الطني ) (
بعدها جاء استخداُم الكتابة كاستخدامات العربانيني واإلغريق 

الحروف للتعداد مثل:
الفا=1
يبتا= 2

ايوتا= 10
كبا = 20

إال أنّها مل تعترب طريقة مجديّة للعّد نظراً لعدم اعتبار القيمة 
املعروفة  الهجايئ  حرف   24 الـ  فاستخدموا  للرموز،  املكانية 

آنذاك و بزيادة 3 رموز أُخرى.

لتأيت طريقة الرومان وتتحدى نظرية العرص الذهبي للرياضيات 
اإلغريقيّة و يبدؤوا نظام عّد أقل تعقيداً من النظام اإلغريقي، 

أساسه الكتابة يف األصابع  )digitus(بالالتيني :
1= |
2= ||
3= |||
5= V

هذه الـv  مثثل الفجوة بني اإلبهام والسبابة واُعترب وجود رمز 
عن  الخمسة  من  ونقصان  الرقم  عىل  زيادة  ميينها  إىل   )  |  (

يسارها.
= V|ستة

 =|Vأربعة
بإختصار، استخدم الرومان ما مقداره سبع رموز فقط للداللة 
يف  تستخدم  كانت  و  اإلغريقية  رمز  الـ27  بدل  األرقام  عىل 
يف  كمثال  والتأريخ  آنذاك  الصفحات  وأرقام  التجارية  األعامل 

كتاب لـ »سويتونيوس« 1715 كتب تاريخه :

)I( I( CC X V
كلمة   من  املشتقة   M اىل  بعد  فيام  تطورت  و  ألف   )I(=

MILLEبالالتيني
=)I  نصف ألف يعني 500

=C مئة، مشتقة من كلمة CENTUM مئة بالالتيني
=X  عرشة و دلت عىل تقاطع األيدي عند العّد

بقيت الكتابة بهذه األرقام اىل 200 سنة قبل امليالد )والزالت 
الكتابة بها اىل اآلن ألؤلئك اصحاب اللغة الرومانيقية ألسباب يف 

مناقشتها تكمن نظريات تقبل الشعوب للتطور(.
الحاكم البوذي الهندي »أسوكا« الذي كتب تعاليم البوذيّة عىل 

ألواح فظهرت فيها أول نازج لرموز عددية آنذاك
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بوذية  نقوش  من  قرون  أربعة  عرب  بالتغري  النقوش  استمرت 
أقدم  العربية( يف  )الهندية/  الرموز  أن ظهرت  إىل  وهندوسية 
لها،  العرب  غزو  بعد  م   976 األندلس  يف  كتبت  مخطوطة 
وظهر فيها الصفر الذي وضعه الهنود SUNYA وترجمت إىل 
العربية: صفر مبعنى خاٍل ثم االنجليزية cepher وبعد الرتجمة 
zero  اخترصها االنجليز للفظتها الحاليةzepiro  االيطالية لها

الغزو العريب لالندلس: شكراً  الكاتب د.الفريد هوبر يف  يقول 
للعرب، فقد جاؤوا بأفكار جديدة يف الدواء والطب ووو الخ، 
بالجملة جلبوا الحكمة اىل أوروبا التي كانت غارقة يف الجهل 

والتخلف. )مع التحفظ عىل »العرب«(.
اآلن يف نظرة رسيعة عىل العمليات الحسابية عىل األرقام كان 
للمرصيني السبق يف أقدم كتاب ُعرف بالتاريخ للرياضيات قبل 
أكرث من 35 قرن »كتاب أحمس« وهو ليس الكاتب إّنا منسوخ 
عن كتاب أُلِّف يف زمن امللك امنمحت الثالث حوايل 2200 ق.م
وضعوا  عام   4200 الـ  يقارب  مام  املرصيني  أّن  عىل  يدّل  مام 
طرق معالجة الكسور االعتيادية )التي مقامها 10( و طرق حّل 
املعادالت، وبعدها جاء ما يُعرف مبوائد الرسم التي استخدمت 
يف رسم األشكال التقليدية الهندسية  ومن ثمَّ اُستخدم املِعداد 

كجهاز عّد عند املرصيني والهنديني واليونانيني والرومان.
الجميل معرفته يف السياق أصل لفظة calculus التي تستخدم 
األصل  حالياً.  والتكامل«  »التفاضل  حسابات  عىل  للداللة 

اليوناين لكلمة »بلية«: تلك القطع التي يتكون منها املعداد.

من املدهش حقًت أّن آالفاً كثريًة من السنني قد َمضت قبَل أن 
يفكَر الناس يف طريقٍة بسيطٍة لكتابِة األعداد، وإذا تتبعنا تطور 

نشأة األعداد و تطورها        د. ألفريد هووبر
كيف تثبت أن القرآن بشري في سطور ؟

األفكار الرياضيّة خالل العصور املتعاقبة لرأينا أّن املفاهيم والعمليات التي تبدو يف عرص من العصور مغلقة  وصعبة ال تلبث أن 
تتضح وتصبح أمراً ُمسلامً به يف عرٍص آخر.

التطور ضمن إطار مفهومه كتحديث أو إضافة للموجود  التي تلعب دوراً يف تقبل  العديد من العوامل  وأضيف بدوري أن مثّة 
تحكمها انرثوبولجيّة العرص وإيدلوجيّة رواده.

من كتاب »رّواد الرياضيات«
د. ألفريد هووبر
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شخصيات ملحدة
ويٌل للعرب مْن شٍر قْد اقترب

فلينزع الحجاب
كيف نشعر بالحب
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