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كلمة رئيس التحرير
الرؤساء العرب و الخراء املقدس 

) كيف تزرع قاتلك (

السادة الرؤساء االحياء منكم و االموات شنقاً أو خوزقتاً الهاربون منكم أو  املسجونون أو الذين يستعدون للهرب .

هل مازلتم متفاجئني ؟؟؟

أعزايئ الرؤساء فوق الرتاب أو تحت الرتاب 

هل مازلتم متفاجئني بالفعل ؟؟؟

قصه غبية عاشتها ) بالد العرب أوطاين ( من البحر اىل البحر فبعد أن سوقتم أفكار القومية العربية و أثبتم فشلها و 

فشلكم و فشل األمة العربية كأمة و فشل الكائن العريب ككائن 

أتجهتم اىل تسويق فكره التسواي بل تفوق فكرة القومية العربية غباء.

اعادة احياء فكرة الله

فكرة سوقت لخري أمة اخرجت للناس و بأمكاين بعقيل املتواضع فهم اسبابكم املرحلية آن ذاك .

ألنه الشئ يسهل قيادة القطيع اال بإفهامه أنه قطيع حقيقي و الشئ يسهل معاملة الشعوب عىل أنها كائنات غبية المتلك 

من أمرها شيئا اال أن تقنعها بأن كونها كائنات غبية هي أفضل تركيبة أنزل من السامء لهم .

وسعها  جنه  بعد صربه  يكون  أن  اال  بدكتاتورياته  املحكوم  العريب  الكائن  ماتحمله  تحمل  كائن برشي  ألي  ميكن  كيف 

الساموات و االرض 

)و الأدري مايهم املتعبد ربه بأخالص باملساحة الجغرافية للجنه يف هذا النص (

مل نكح الشيوخ أسامع مريديهم كل هذه السنوات بفضل الصرب و املصابرة .

سوقتم الله و نجحتم نجاحاً باهراً و حولتم أمة بأكملها اىل قطيع أغنام شعارها الصرب و املصابرة .

حكمتم بأمر الله و حكم الله بأمركم 

ارسفتم ببناء املساجد و دور حفظ القرآن التي تزين حوائطها أسامئكم دعمتم الشيوخ و املذاهب دعمتم التجمعات 

الدينية و و ) علامء ( االعجاز العلمي يف أدين تفتخر بأمية مؤسسها .

أغدقتم األموال عىل الشيوخ و منعتموه عىل الجامعات.

دعمتم أصحاب الطرق و قطعتم أعناق أصحاب العقول .

أطلقتم زووي اللحى و أعتقلتم ذووي األفكار .

ربيتم االرهاب الفكري شيئاً فشيئاً و أخطر ما أحسنتم تربيته هو طالق العلم و كل ما ميت له طالقاً مربماً .

أعزايئ الرؤساء

 االحياء منكم و األموات 

هل مازلتم متفاجئني ؟؟؟

رأيت وجه التفاجئ مرسوماً عىل سحنه القذايف و املعدن يشق مؤخرته و رأيتها قبالً عىل وجه صدام حني علق و أهازيج 

الصاله عىل محمد و آل محمد متالً املكان 

رأيتها عىل وجه مبارك و هو يحاكم من قبل شيوخ هو خالقهم 

) عندما تزرع الخراء املقدس فامذا تتوقع أن تحصد ؟ ( 

هذا هو خرائكم املقدس الذي ملئتم به عقول الناس ينبت 

هل مازلتم متفاجئني ؟؟؟

أنا شخصياً مل أفاجئ ال مبا فعلته الشعوب بحكامها

الفكر االقصايئ من السهل التحكم به غلطكم أنكم ظننتم انكم وحدكم متلكون أجهزة التحكم 

و حتى مل أُفاجئ بوصول االسالميني اىل الحكم فهم أوالً مدعومني من أولياء أمورهم الجدد ملوك النفط و ملوك البيبيس 

و الكوكا كوال .

و ثانياً و االهم مل أظن أن الشعوب العربية سينبت لها أدمغة بشكل عجائبي .

مل تنبت لهم و هم يزرعون برعاية حكامهم الخراء املقدس فكيف تظن انه سيتنبت لهم بدون أن يتذوقوا هذا الخراء .

)التحرم من زرع الخراء املقدس من تذوقه (

أعزايئ الرؤساء االحياء منكم و االموات 

سوقتم و زرعتم الله و خرائه املقدس و أي عاقل سيقول لكم تحملوا اليوم أكل ما سوقتم و ما زرعتم .

ال تتفاجؤا أعزايئ  و األهم ال تحملونا وزر ما فعلت أيديكم 

كلو خرائكم بهناء بعيداً عننا فنحن مل نزرع و مل نسوق .
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كان من أوائل األشخاص الذين ادخلوا األلفاظ النابية للستاند أب كوميدي )حينام كانت تذاع عىل الراديو، قبل أن تتحول لخشبة 
املرسح(.و قد كان أول شخص يحاكم لبذاءة لسانه، يف حني أن الدافع الحقيقي ملحاكمته كان سيايس بحت , كان كارلني مناهضاً 

للحرب والتمييز العنرصي والرأساملية

تويف الكوميدي األمرييك جورج كارلني إثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر يناهز 71

بداخل كل ساخر مثايل إنسان ُمحبَط.

»ليس لدي اي معتقدات او انتامءات ال اؤمن بهذه الدولة ال اؤمن بالدين او بالله وال اؤمن 

بكل هذه االفكار املؤسسية التي من صنع االنسان

الدين بإختصار هو السيطرة عىل العقول

شخصيات ملحدة شخصيات ملحدة

جورج كارلني

)May 12, 1937 – June 22, 2008(

كوميديان أمرييك، وهو أيضا ناقد اجتامعي وممثل وكاتب.

ُولِد جورج دينيس باتريك كارلني يف مدينة نيويورك، لوالدين من أصول آيرلندية 
ينتميان للكنيسة الكاثوليكية. ونشأ يف ضاحية من ضواحي مانهاتن.

وترعرع يف ظل أمه، بعد أن تركها أبوه وهو يف عمر شهرين. فدخل يف العديد 
من مدارس األبرشيات التي كشفت عن الجانب الالذع من شخصيته، من خالل 

تحوله إىل » مهرج الصف«  الذي كان منبعاً ألفكار ثالث ألبوم .
الغثيان،  أو  للضحك  املثرية  والحركات  األصوات  إصدار  يف  أصبح محرتفاً  حيث 
وتقليد أصوات وأساليب املعلامت واآلبائيني، باإلضافة إىل نكرانه لإلميان وفكرة 

اإلله منذ سن مبكرة.

ولكن عالقته الصعبة مع أمه دفعت به إىل ترك املنزل وهو يف سن الخامسة عرشة، وااللتحاق بالقوات الجوية األمريكية كمتدرب 
ليصبح تقني رادار فيام بعد.

ولكنه اتخذ من وجوده يف الجيش ذريعة للسفر إىل مدينة قريبة من مقر وحدته، والعمل كدي-جي يف أحد نواديها. فأدى ذلك 
إىل فصله من القوات الجوية يف عام 1959 باعتباره » طياراً غري منتج ».

فبدأ بالعمل كمؤدي كوميدي مع صديقه جاك برينز، ولكن تعاونهام مل يثمر إال ألبوماً واحداً يف عام 1960:
.Burns and Carlin at the Playboy Club Tonight

وبعد أن بدأ اسمه بالظهور يف برامج املنوعات والحديث األمريكية، مثل
»The Tonight Show« و »The Ed Sullivan Show«

، اكتسب من الخربة واملهارة ما أهله لتقديم ألبوم إطاللته
»Take Offs and Put Ons« يف عام 1967.

التلفازية بسبب  الحجوزات  إنه خرس بعض  الكوميدية. حتى  بتغيريات واضحة يف مظهره وأمناطه  قام  السبعينات، فقد  أما يف 
مظهره الغريب بالنسبة ككوميدي ــ حيث كان شعره طويالً مرسالً، ويضع أقراطاً يف أذنيه، وبنطاله من الجينز الكالح، يف حني أن 

الكوميديني املتأنقني مصففي الشعر كانوا هم املعيار

Seven Dirty Words من اشهر عروضه سبع كلامت وسخة
ولكنه اكتسب شهرة شديدة  » الذي اعتقل بسببه يف ميلوويك عام 1971، وأحيل إىل القضاء بسبب منط مشابه يف عام 1973، عىل 
خلفية بث أحد ألبوماته يف ساعات الظهر، حيث اشتىك شخص من األثر النفيس الذي ألحقه هذا النمط بأسلوب طفله يف الكالم.
ولكن القضية حسمت بغرامة 100,000 دوالر دفعتها املؤسسة املالكة لإلذاعة، وبقرار مينع بث ألبومات كهذه يف ساعات يقظة 

األطفال.

فاز بخمسة جوائز غرامي عن ألبوماته الكوميدية، أشتهر بالكوميديا السوداء و كان غالبا مايسلط الضوء يف فقراته الكوميدية 
عىل مواضيع عدة يف السياسة واألديان والثقافة األمريكية واللغة اإلنجليزية ومواضيع املحرمات . واملحور الرئييس يف اعامل كارلني 

الكوميدية ان االنسانية مآلها الفناء.  
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 بعض مؤلفاته
 · مولد الرتاجيديا 1872
· هو ذا االنسان 1878
· املسافر وظله 1879

· العلم املرح 1882
· هكذا تكلم زارادشت 1885-1883

· ما وراء الخري والرش 1886
· قضية فاغرن 1888

· أفول األصنام 1888
· عدو املسيح 1888

اإلنسان يشء البّد من تجاوزه، لعّل هذه العبارة هي العبارة األكرث ترديداً عند نيتشه وهي الفكرة املركزية يف فلسفته، وهذا ما 
جعله يتطلع إىل تلك املفاهيم التي تعرّب عن الفلسفة اإلنسانية، لكن بأدوات وآليات ميّزته عن سلفه وخلفه ممن تعاطوا مع 
اإلنسان وفلسفته، وإّن أهّم ما ميّز نيتشه هو رفض التعاطي باإلنسان ومعه عىل قاعدة القيم واألخالق التقليدية، بل تجاوز ذلك 
إىل إبداع مصفوفة أخالقية خاصة به )النيتشويه(، فاإلنسان الذي ال بّد من تجاوزه هو إنسان القيم البالية، إنسان امليتافيزيقية 

والالعقالنيّة،
وعىل هذا األساس استندت فلسفته عىل »قلب القيم«، وهذا قطعاً ال يعني إحالل السالب عوضاً عن املوجب أو العكس، بل 
يعني رصاحة ًهدم األصنام وعقلنة األخالق، يك تكون أخالقاً خارجة ومرتبطة عن هذا اإلنسان وبه، وعىل هذا األساس أسقط 
نيتشه مفاهيم عديدة من فلسفته بشكل عاّم، وما يخّص اإلنسان واإلنسانية بشكل خاّص، ومن هذه املفاهيم: »الله«، »الروح«، 

»الفضيلة«، »الحقيقة«، »املاوراء« وغريها، يك يختزل املفاهيم املحّددة لهذا اإلنسان ذاته.
ويرتبط اسُم نيتشه بالنقد الجذري للفلسفة والدين واألخالق والعلم. فهو يفهم الحداثة من خالل أهم حدث مييِّزها، وهو موت 
اإلله. وهو ينطلق من هذه املقولة ليصف اإلنسانية الحديثة بأنها إنسانية العدمية. وهنا تأخذ عبارته »مات اإلله« داللًة جديدًة 
ومعًنى جديًدا: لقد »مات اإلله« مبعنى أنه ال ينفي وجوده، بل يعلن موته، ال يقتله، بل ينقل حادثة قتله؛ فاألمر ال يتعلق بالعبارة 

امليتافيزيقية التي تؤكد أنه ال يوجد إله، بل مبعاينة حدث قتله. وهذا ما الحظه ألبري كامو )1913-1960( عندما قال:
 

مل يعقد نيتشه النيَّة عىل قتل اإلله. فقد وجده ميتًا يف نفوس أهل زمانه، وأدرك قبل غريه أهمية الحادثة.
 

إنَّ إعالن نيتشه عن مقتل اإلله ليس مجرَّد قضية إلحاد أو معارضة للديانات، بقدر ما هي قضية وعي فلسفي، وقضية قيم، وقضية 
فكر. وتندرج عبارتُه يف إطار وعي فلسفي بالعرص ألنه مل يجد إلًها، بل ُعرَِضْت عليه جثُة إله..

 
يف سنة تقريبا 1889 والبعض قال 1888 انهار نيتشه يف احد شوارع تورينو ويف سنة 1900 تويف نيتشه ودفن يف مسقط رأسه ريكن

يَُعد فريدريش نيتشه عبقريًة فذًة يف تاريخ الفلسفة، إذ تركت أفكاره تأثريًا كبريًا عىل التطورات السياسية والفكرية والفلسفية 
الالحقة.

 أشعر أن عيل أن أغسل يدي كلام سلمت عىل إنسان متدين.

أكرث األكاذيب شيوعا هي األكاذيب التي نوجهها ألنفسنا... أن تكذب عىل اآلخر فهذه حالة 

نادرة مقارنة بكذبنا عىل أنفسنا.
 

شخصيات ملحدة شخصيات ملحدة

فريدرخ نيتشه

October 15, 1844 – August 25, 1900

فهذا املكافح ضد عرصه كام سامه رودولف شتايرن

 
ولد نيتشه عام 1844 لقس بروتستانتي وكان العديد من أجداده من جهتي األب واألم 
ينتمون للكنيسة. سامه والده فريدريك ألنه ولد يف نفس اليوم الذي ولد فيه فريدريك 
الكبري ملك بروسيا، حيث كان والده مربياً للعديد من أبناء األرسة امللكية وعاش حياة 
مدرسية عادية ومنضبطة، وسامه أصدقائه القسيس الصغري لقدرته عىل تالوة اإلنجيل 

بصوت مؤثر.
إال ان نزعته الدينية تحولت إىل »رغبة يف الحقيقة مهام كلف األمر« كان محبا لإلنسان 
وللحياة وكل ما وجده يف املسيحية هو فقط الحط من الحياة التي يحبها فأسلم نفسه 
رفض  للمسيحية  كرهه  ولشدة  املسيحي  اإلله  مبوت  آمن  حتى  فيه  وتطرف  لتفكريه 

بعدها فكرة بقية اآلله وأماتها عقله
فعندما كان نيتشه فتى يف الرابعة عرش من عمره كان يفكر غري بقية الصبية وكان يسال 

نفسه أسئلة هي مبكرة لعمره.
وكام يقول كولن ولسون كانت »طبيعته التي يحريها فكره« هي مصدر متاعبه. فتفكريه اليقف عند اي حدود, ويكرس حواجز 
الغموض يف البحث عن الحقيقة, مثلام اخربنا »رغبة يف الحقيقة مهام كلف االمر« وهي التي مل يعرف كيف يسيطر عىل عبثيتها 

فادت جزء كبري من جنونه
 

تأثر يف شبابه بوحدة أملانيا وزعيمها بسامرك ورأى فيه كامالً للشخصية األملانية. تويف والده وهو يف الخامسة عرشة من عمره 
كام عشق  أعامله،  قراءة  يف  وانغمس  شوبنهاور  األملاين  الفيلسوف  الوقت  نفس  يف  واكتشف  التشاؤم  إىل  وجهه  انقالباً  فعرف 
املوسيقى الكالسيكية وقام مبحاوالت لتأليفها. يف الجامعة، درس نيتشه الفيلولوجيا وتعلم اللغات القدمية واهتم يف سنة التخرج 
باملرسح والفلسفة اإلغريقية القدمية حيث فضل الفالسفة الذريني عىل الذين ظهروا فيام بعد كسقراط وأرسطو وتأثر بالفلسفة 
األبيقورية بشكل خاص. عىل الرغم من ضعف برصه وكونه األبن الوحيد ألمه األرملة، إال أنه طُلب للخدمة العسكرية يف الجيش 
األملاين املتصف بالرصامة وهناك وقع عن صهوة حصانه مام دفع بقائد فرقته أن يعفيه من الخدمة بعد إصابته ولكن نيتشه ظل 

طول عمره متأثراً بالحياة العسكرية واألخالق اإلسبارطية التي عرفها يف الجيش.
 

بدأ نيتشه كتاباته بكتاب مولد املأساة الذي يتحدث فيه عن األساطري اإلغريقية وارتباط الحضارة باملوسيقى حيث كان نيتشه قد 
تعرف عىل املوسيقار األملاين الشهري ريشارد فاغرن ورأى فيه تجسيداً للعبقرية وعاش معه فرتة رافقه فيها يف رحالته ولكن رسعان 
ما انقلب نيتشه ضده وكانت القطيعة بينهام هي الرشارة التي أطلقت فكر نيتشه مثل العاصفة عىل القيم األوروبية إذ رأى 
يف املسيحية انحطاطاً وأن النمط األخالقي الصائب هو النمط اإلغريقي الذي كان ميجد القوة والفن ويستخف بالرقة والنعومة 

وطيبة القلب التي رآها من صفات املسيحية
 

الم نيتشه الجامعات واملعاهد األملانية عىل نبذها لشوبنهاور وغريه من الفالسفة مام حدى بهم إىل نبذه هو اآلخر حيث رأوا فيه 
عاملاً لغوياً ال غري، وإن كان كتابه املأساة القى بعض املديح ثم أصيب نيتشه مبرض شديد وشارف عىل املوت حيث أوىص أخته 
»أن ال تدعو قسيساً ليقول الرتهات عىل قربي أريد أن أموت وثنياً رشيفاً«، ولكنه بعد ذلك شفي وذهب إىل جبال األلب ليتعاىف 
وهنالك كتب كتابه األشهر »هكذا تكلم زرادشت« الذي مزج شعراً قوياً وحساساً مع مبادئ فلسفية مبتكرة وواقعية ونداء إىل 

نظرة فلسفية جديدة حيث أعاد النظر باملبادئ األخالقية الفلسفية ومل تعد بعده الفلسفة األخالقية كام كانت
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إىل جانب أعامله يف البيولوجيا التطورية، دوكنز يقدم نفسه عىل أنه ملحد، إنساين-علامين، شكويك، وعقالين علمي، وهو معروف 
يف  املقابالت  من  الكثري  له  الذيك.  التصميم  ونظرية  الخلق  نظرية  منتقدي  أبرز  من  أنه  كام  التطور  ونظرية  اإللحاد  يف  بآرائه 

التلفزيون والراديو

 أطلق دوكنز عام 2007 الحملة العلنية لتشجيع امللحدين )الالربوبيني( عىل الظهور واإلعالن عن اعتقاداتهم:
كلام ازداد عدد األشخاص امللتحقني بحملة الظهور قّل عدد الذين يشعرون بأنهم مهّددون بالدين. ميكننا مساعدة اآلخرين ليدركوا 
وبنات  وأبناء  وآباء  أمهات  نحن  نحن عاّمل ومحرتفون.  والشخصيات.  واأللوان  واألحجام  األشكال  بكل  امللحدين موجودون  أن 
وأخوات وإخوة وأجداد وجّدات. نحن برش )نحن أعىل رتبة يف الثدييات( ونحن أصدقاء جيدون ومواطنون صالحون. نحن اُناس 

جيدون ال نجد حاجة للتشبث بيشء فوق الطبيعة
 

 دعم ريتشارد دوكنز حملة دعوية لاللحاد يحملها 800 باص أحمر اللون يف لندن ومدن بريطانية أخرى:مكتوب عليها عبارة  
»الله قد ال يكون موجوداً، كّفوا عن القلق ومتتّعوا بحياتكم« والتي أثارت سخط 800 جمعية مسيحية طالبت مبنع هذه اإلعالنات 

التي تنفي وجود الله

اإلميان الديني هو أفضل مربر للتوقف عن التفكري والتملص عن متحيص الدالئل

من الصعوبة مبكان أن تعطي أسباباً عقلية ألحدهم يك يخرج من الوضع الذي هو فيه، ألنه مل 

يفتش عن أسباب عقلية للدخول يف ذلك الوضع الذي هو فيه أصال. 
 

شخصيات ملحدة شخصيات ملحدة

ريتشارد دوكنز

born 26 March 1941

عامل بيولوجيا تطورية وإيثولوجيا بريطاين وفيلسوف يف األديان وكاتب أدبيات علمية

يف  بريطانية  لعائلة   1941 مارس   26 يف  دوكنز  ولد 
الربيطانية،  اإلمرباطورية  حكم  فرتة  يف  كينيا  نريويب، 
حيث كان والده كلينتون جون دوكنز يعمل هناك أثناء 
عام  إنكلرتا  إىل  ريتشارد  عاد  الثانية.  العاملية  الحرب 
دوكنز  لطفولته،  8 سنني. يف وصفه  بعمر  وهو   1949
يقول أنه نشأ »نشأة أنغليكانية عادية« وقد كان مؤمًنا 
حينها بوجود الله، إال أنه عندما أصبح يافًعا اقتنع بأن 
التطور تقّدم تفسريًا أفضل لألنظمة املعّقدة للكائنات 

الحية، وأصبح الدينيًا.
 

وتخّرج   1959 عام  أكسفورد  بجامعة  دوكنز  التحق 
 ،1962 عام  الحيوان  علم  يف  البكالوريوس  بشهادة 
شهاديت  عىل   1966 عام  الجامعة  نفس  من  وحصل 
اإليثولوجيا  عامل  إرشاف  تحت  والدكتوراه  املاجستري 
تينبريغن.  نيكوالس  الطب  يف  نوبل  جائزة  عىل  الحائز 
يف الفرتة من 1967 وحتى 1969، عمل دوكنز كمحارض 
مساعد يف علم الحيوان يف جامعة كاليفورنيا يف بريكييل 
بالواليات املتحدة. عاد دوكنز إىل جامعة أكسفورد عام 

1970 حيث عمل كمحارض يف علم الحيوان.
 

يف عام 1976، نرش دوكنز أول كتاب له بعنوان »الجني األناين« يحاول فيه تصحيح ما وصفه بسوء الفهم للداروينية. دوكنز كتب أن 
االنتقاء يكون عىل مستوى الجينات وليس مستوى األنواع أو األفراد كام كان يُعتقد حينها. دوكنز أيًضا قام يف كتابه بسك مصطلح 
»امليم« كوحدة للتطور الثقايف لإلنسان مكافئة لوحدة الجني يف التطور البيولوجي. القى الكتاب نجاًحا بسبب محتواه وكذلك 

بسبب أسلوبه الذي جعله سهل القراءة بالنسبة للعامة.

يف التسعينيات، بدأ دوكنز بإصدار برامج تلفزيونية وأفالم وثائقية عن التطور. يف كتابه »تفكيك قوس القزح« املنشور عام 1998، 
اعترب دوكنز أن نظرية التطور من الناحية الجاملية تتفوق عىل التفسريات الغيبية ألصل الكائنات الحية. يف كتابه »حكاية الجد 
األعىل« املنشور عام 2004، يتتبع دوكنز النقطة التي يلتقي فيها فرع اإلنسان مع فروع األنواع الحية األخرى يف شجرة الحياة 

التطورية.
كتبه األخرى تتضمن »النمط الظاهري املوسع« )1982(، »صانع الساعات األعمى« )1986(، »النهر الخارج من عدن« )1995(، 

و«الصعود إىل جبل الالاحتامل« )1996(

وجل أعامله تقوم بالتأكيد عىل الدور الرئييس للجينات كقوة دافعة للتطور.

كتابه »وهم اإلله« املنشور عام 2006 أثار أكرب قدر من الجدل. الكتاب يرشح املغالطات املنطقية يف املعتقدات الدينية ويستنتج 
أنه ال يوجد أي خالق غيبي وأن اإلميان هو مجرد وهم. يف نفس العام أطلق دوكنز مؤسسته املعروفة بـ«مؤسسة ريتشارد دوكنز 

للمنطق والعلوم«، وهي مؤسسة تسعى لتعزيز القبول باإللحاد وتدافع عن األجوبة العلمية لألسئلة حول الوجود.
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األمر الذي يثيرني هو أنني وجدت 
أن الصلوات التي أقدمها للشمس 

والصلوات التي أقدمها بشكل 
رسمي هلل القت جميعها نفس 
االستجابة التي هي بمعدل %50
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رابعا: الخروج من الخزانة: كيف ومتى ؟
لو وجدت نفسك يف اول درجتني فانت امامك الكثري من العمل، الن عزل 

نفسك هو يشء غري صحي عىل بدنك وعقلك، ضع الدرجه رقم ثالثة امام 

كهدف  البعيد  املدى  يف   5 والدرجة  القصري،  املدى  يف  مبديئ  كهدف  عينك 

نهايئ. وتذكر ليس بتلك الصعوبه ان تصل.

مثلك،  اناس  تجد  ان  نفسك،  امام  بالحادك  تعرتف  ان  بعد  االوىل،  الخطوة 

واسهل طريقة لهذا ان تلتحق باي جامعة الدينية ولو عىل الفيس بوك، انه 

ليشء رائع ان تجد مكان ميلء بأناس مثلك ويفكرون كام تفكر حتى تشعر 

انك عىل صواب. انها اسهل طريقه ليك تصنع صداقات معهم وتطور قاعدة 

قويه تستند اليها ملا هو مقبل.

هناك ثالث انواع من البرش يف حياتنا يؤثرون فيها: االصدقاء )مبا فيها زوجك 

او زوجتك(، العائلة )صلة الدم(، زمالء العمل. يف رايي ان االعالن لو كان بهذا 

الرتتيب سيكون االفضل.

* االصدقاء:
من السهل اخبار االصدقاء عن عدم اميانك الننا من نختار اصدقائنا، ونحن 

نختار االناس املقاربني لنا، ورمبا يشاركك اصدقاءك نفس الراي، وغالبا ان كانو 

غالبية  انت. وستكون  يرفضوك  لن  فانهم  االلحاد  فكره  مع  متسامحني  غري 

الفرص هو انهم سيدعمون حقك يف عدم االميان وسيبقون اصدقاء لك حتى 

وان اختلفوا معك.

عمرك  طوال  امللحدين  ضد  كنت  انك  لو  هو  لذلك  الوحيد  االستثناء  ان 

جدد  اصدقاء  اىل  بحاجه  انت  الحاله  هذه  يف  دينك.  عن  حديثا  وتحولت 

يتفقون معك يف امليول، النه غالبا فان اصدقاءك املتدينني سوف يرفضونك 

يف البدايه الن الكتب الدينية متنع التعامل معنا بشكل سوي، من املمكن ان 

تقول لهم ان هذه نصوص متعصبه وان عنى كالمك شيئا لهم وكنت اصال 

تهمم فبالتاكيد سيحافظون عىل الصداقه.

*العائلة:
االن نايت اىل العائلة وساستفيض يف الرشح النها اصعب فئه ممكن ان تخربها 

فانت تحتاج اىل الدعم من اهلك واخوتك الذين تحبهم لكن يف نفس الوقت 

انت تشعر بالذنب النك تخفي هذا الرس املهم جدا. بالطبع انت مل تختار 

اهلك وبالتايل هذا رمبا يكونون متعصبني ويختلفون عنك متاما وبالتايل فان 

هناك احتامل للرفض من قبل ما تربطك بهم عالقة الدم.

بالرغم من انهم قد ال يحبون ما سيسمعونه لكن اهم يشء يف املوضوع هو 

انهم  املتدينني سوف يشعرون  االبوين  فان  بالتاكيد  يعلموا.  ان  انهم يجب 

فشلوا يف تربيتك تربية دينية ولكن بالتاكيد انت تعلم انهم سريفضون اكرث 

ان تخفي شيئا مهام كهذا عنهم.

فسوف  علموا  ولو  اهلك  عىل  تعتمد  انك  لو  هو  القاعدة  لهذه  االستثناء 

يطردونك من البيت. ان حرية الدين واحرتامك لنفسك هو يشء مهم جدا 

ان  ياويك. وبالتايل عليك  ان يكون لكن سكن  ليس اهم من  بالتاكيد  لكن 

تنتظر اىل ان تصبح مستقال وعندها تعلن عن نفسك.

ما هي الخطوات االمثل للتمهيد لعائلتي؟
اوال يجب عليك ان تبدي بعض االستياء تجاه دينك السابق، هذا يشء مهم 

حتى ال تبدوا تعيش كذبه كبرية، وان مل تخربهم بهذه االستياءات رمبا سيكون 

صعبا عليك ان تصدمهم مره واحده انك ملحد لسنني بل وسيصعب عليك 

موقفك يف الرشح. كام انه نوع من انواع تنفيث املشاعر.

هناك خطوات اخرى للتمهيد وهي التعاطف مع امللحدين وتبيان انهم اناس 

متشكك  او  مثلك  هو  من  عائلتك  يف  هناك  رمبا  والعقالء،  االخالقيني  فيهم 

وبجهارك بهذه الكلامت ستشجعهم.

نأيت اىل خطوة اكرث جدية وهي جس النبض وهنا انت بحاجة اىل ان تنفرد 

بأكرث شخص يف العائلة انت تثق به.

بامكانه ان يساعدك بكذا طريقه بان يخربك عن رد الفعل املتوقع عندهم 

او ينصحك بنصائح اخرى.

لحظة فهناك بعض االشياء يجب ان تضعها يف البال:
 - تذكر ان الحادك ال يؤثر فيك انت فقط فعند اخبار االخرين انت تغري 

من عالقتك مع عائلتك املتدينة. الن الدين ينظر اليه عىل انه مصدر القيم 

والتقاليد وانت يف نظرهم غريت هذا وبالتايل هذا يعني انك تغريت لالسوأ، 

وقد يعني انك ترفض االخالق التي ربوك عليها وهذا يشء صعب عىل االبوين 

وبالتايل قد يحاولون اعادة تربيتك او اعادتك للطريق )طريق االميان( وهذا 

سيضع عليك الكثري من الضغط.

الشخيص  الشكل  بهذا  االمر  يأخذو  ان  عليهم  يجب  ال  انهم  معك  اتفق   -

خاصتا وانك تبحث عن الطريق االمثل لك لكن لالسف هذا ما قد يحدث، 

ان  يعني  ال  ولكن هذا  تضع مشاعرهم يف حسبانك،  ان  عليك  يجب  وهنا 

ما  ومقدار  تعابريك  من  بالك  خد  يعني  هذا،  تتصنع  حتى  او  للدين  تعود 

يجب ان تخربهم به.

عىل سبيل املثال التهاجم دين عائلتك النك ان فعلت ذلك فسوف يفاقم من 

املشاكل والحريه التي متر بها عائلتك. وبالطبع اياك ان تفكر يف تحويل باقي 

افراد عائلتك ليكونو مثلك، فهم مازالو يحاولون الخروج من صدمة الحادك 

فال تزيد االمر سوء. وركز عىل ان تبدو مؤدبا وخلوقا.

كل  البداية  يف  ترفض  ال   . الحجج  ببعض  اقناعك  عىل  اقاربك  ارص  اذا   -

محاوالتهم، فقط قل انك تشك يف هذه الحجج وانها ليست بتلك الصالبه.

لن  رمبا  انك  لهم  قل  تائها،  متشككا  تبدوا  ان  اياك  نفسك  من  واثقا  كن   -

اخرتت  انت  وبالتايل  اجابتك  يستطيعوا  لن  ايضا  لكنهم  اجابتهم  تستطيع 

املوقف الذي تراه اكرث عقالنيه وانه رمبا يوما ما ان وجدت سببا مقنعا سوف 

تغري من موقفك. ولكن عليهم ان يحرتموا موقفك الحايل.

ماذا لو استاءت عائلتي بشكل كبري جدا ؟؟
- ابحث عن طبيب نفيس او اخصايئ اجتامعي ان كنت متلك املال وتاكد انه 

غري معادي لاللحاد، وان كنت غري قادر ماديا تاكد ان اخالقك وسلوكك وعدم 

هجومك عىل دينهم سيكون لها عامل كبري يف طأمنتهم اىل حد ما.

عائلتي تحاول ان تعيدين اىل الدين ماذا افعل؟
- تذكر انهم ال يكرهونك وانهم يفعلون ذلك النهم يعتقدون انه يف مصلحتك. 

يعني حاول ان تتقبل هذا بصدر رحب بدون شكوى او اعرتاض وفهمهم انك 

ان وجدت اسئلة ستسالهم وانك ترحب باسالتهم.

ان كان خيارهم هو طردك وقطع العالقات تذكر انهم هم من مل يحرتموك 

ومل يضعوا يف بالهم ابسط طلباتك )طبعا هذا يف حاله انك قادر ماديا(. لكن 

حاول انت ان تصلهم وان تذكرهم انك ال تسعى اىل جعلهم مثلك. ولكنهم 

هم من حاولوا ذلك دامئا. ولو تفهموا ذلك ستعود العالقات كام كانت. اما 

ان مل يتفهموا بالتاكيد فلن تستمر.

عائلتي تريدين ان اخفي الحادي امام االخرين ماذا افعل؟
امام  العام  الشكل  عىل  الحفاظ  فقط  تريد  العائلة  فان  الحالة  هذه  يف 

املجتمع وهذا دليل عىل انهم ليسوا متشددين، بل رمبا انهم يخافون عليك 

من الحكومة او اي احد متشدد من ان يحكم عليك بالرده، او ان املجتمع 

لو  لها.  العائلة تخاف من نظره االصدقاء  بالتايل  يربط بني االخالق والدين 

كنت صغريا وتعتمد عليهم بالتاكيد يجب عليك ان ترضخ ملطالبهم مبعنى 

ان تتوقف عن الكالم يف املواضيع التي توضح انك ملحد، لو تم فتحها امامك 

حاول ان ال تشارك الناس يف الحديث.

اما ان كنت مستقال فذلك افضل النك تعيش يف عاملك الخاص ولك اصدقاءك 

تخفي عن  ان  اىل  بحاجه  انت  رمبا  لكن  انت،  يعرفون من  الذين  الخاصني 

االقارب ومعارف االهل.

* زمالء العمل:
يف الحقيقه هم لن يهتموا المرك وبرصاحه فانه ليس من شانهم ان يتدخلوا 

العمل.  زمالء  تخرب  مل  وانت   4 للدرجه  تصل  ان  املمكن  من  اعتقادك.  يف 

مرتاح  غري  كنت  ان  عملك،  تفقد  ان  اىل  سيؤدي  ذلك  كان  ان  التخربهم 

بامكانك ان تؤجل االمر اىل ان تشعر باالمان يف العمل بشكل اكرب.

بعض الزمالء قد يكونون اصدقاء مقربني لك، عىل كل حال تذكر انه باقي 

الزمالء الذين ليسوا اصدقاءك قد ينرشون الخرب بشكل رسيع. وبالتايل فانني 

اقول ان قرار االعالن يف العمل هو منفصل ويجب ان تتعامل معه بشكل 

مستقل عن االصدقاء او االهل.

خامسا: الخالصة ) قواعد التنفيذ(:
1- كن واثقا من نفسك: عندما تقرر الخروج ال تقل انا متشكك بل قل انك 

اتخذت قرار مدروس. كن فخورا بهذا االنجاز النه ليس عيب.

2- كن حنونا: عىل الناس الذين ستخربهم وافهم انهم يحبونك وانهم ايضا 

الدينية. رمبا يعربون عن  الدين واملؤسسات  اكاذيب  مؤمنون وانهم ضحايا 

غضبهم لكن بعلمك وتفهمك سيتخطون هذه املرحله. ال تنس ان تؤكد لهم 

انهم احسنوا تربيتك والدليل عىل ذلك قدرتك عىل اتخاذ قرارك الخاص وانك 

ال تسري فقط وراء القطيع. قل لهم انك سعيد. قل لهم اال يجرحوك واشكر 

لهم تفهمهم وحبهم.

انا  يقول لك احدهم  ان  املمكن  االسوء: يعني من  االفضل وتوقع  3- متنى 

ايضا ملحد وخاصتا االصدقاء هم اسهل من البقية. رمبا تخرس بعض االصدفاء 

لكن تاكد انها صداقة غري ناضجة، تاكد ان صديقك الحميم لن يرتكك ولو 

كان متشدد.

ان  وامللحدين  املثليني  عىل  سياسية  خطوة  اهم  ان   « بريس:  اماندا  تقول 

يتخذوها هي الخروج من الخزانة، النه من االسهل ان يكرهنا او يخاف منا 

الناس اذا مل يستطيعوا رؤيتنا«

نبضات بن باز كيف ومتى تعلن احلادك؟  )اخلروج من اخلزانة: اجلزء الثاين(

 
ال ينتهي املرء عندما يخرس، 

إمنا عندما ينسحب
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العالقة بني الرجل واملرأة لها وجهان ال ثالث لهام؛ عالقة رشعية وهى الزواج أو عالقة غري 
رشعية وهى الزىن. ومن خالل تلك الثوابت سنمر مرور الكرام عىل بعض اآليات التي تتحدث 
عن العالقة بني الرجل واملرأة وان كنا سنناقش بأكرث تفصيال اآليات التي تتحدث عن زواج 

املتعة الذي نحن بصدده.

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع فان خفتم أن ال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إميانكم 
)النساء العبيد الاليت يشرتيهن املسلم أو النساء األسريات( )النساء4: 3(

هنا الزواج حدده القران بأربعة وان يكون الزوج عادال بينهن أما إذا خاف أن ال يعدل فعليه بواحدة وان ميارس الجنس مع نساء 
ملك اليمني وهن النساء األسريات أو النساء العبيد الاليت ميتلكهن املسلم وليس هناك تحديد لنساء ملك اليمني فالعدد مفتوح 

مائة أو ألف اكرث أو اقل! وال يشرتط بني نساء ملك اليمني العدل .

السؤال املهم ما نوعية العالقة بني الرجل واملرأة يف ملك اليمني؟ إذا كان زواجا رشعيا فالزواج محدد بأربعة ووجوب العدل بينهن 
وان مل يكن زواجا فهل هو زىن؟ مع املالحظة بأن نبي اإلسالم مارس الجنس مع عبدة قبطية هي مارية مبلك اليمني ومل يتزوجها إال 
بعد أن أنجبت ابنه إبراهيم؛ ترى ما نوعية العالقة قبل أن يتزوجها؟ مارس نبي اإلسالم التمتع مبلك اليمني ومارسه املسلمون بعده 
ورمبا ميارسه بعضهم اآلن يف الخفاء لكن املؤكد أن اغلبهم يرفضه اآلن وال يقبلونه لنسائهم أو حتى لنساء أعدائهم . ملاذا يرفضه 

اغلب املسلمون اآلن ويرتفعون عنه رغم انه سنة محمدية ومارسه نبي اإلسالم ومل تحرمه آية واحدة يف القران؟

ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح املحصنات املؤمنات )النساء الحرائر( فمن ما ملكت إميانكم من فتياتكم 
املؤمنات ….فأن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما عىل املحصنات من عذاب)النساء4: 25(

بفاحشة  املؤمنات وان جئنا  الفتيات  ارخص وهن  ببديل  فعليه  الحرائر  النساء  يتزوج من  ماال ليك  الذي ال ميلك  املسلم  وهنا 
فعليهن نصف ما عىل النساء الحرائر من عقوبة؛ ترى ملاذا الفتيات املؤمنات بديل ارخص أمام املسلم؟ رغم أنهن مؤمنات فأن آتني 
بفاحشة فعليهن نصف ما عىل املحصنات من عذاب؛ هل اإلميان نوعني نوع تحاسب به النساء الحرائر ونوع تحاسب به الفتيات 

املؤمنات؟ ملاذا مل يشفع اإلميان لفتاة ملك اليمني  املؤمنة؟ ملاذا يعتربها القران وآياته بأنها نصف امرأة؟

زواج املتعة : ما هو زواج املتعة؟ من اسمه ميكن معرفة مضمونه وغايته وهو املتعة واللذة وليس لبناء أرسة أو إلنجاب األطفال!
فزواج املتعة هو أن يعرض الرجل مبلغا من املال أو شئ ذو قيمة مثل قبضة من متر أو قبضة من شعري يعرضها عىل املرأة مقابل 
أن ميارس الجنس معها ويحدد املدة فرمبا لساعة أو ليوم أو أيام أو شهور اكرث أو اقل وبعد أن تنتهي املدة املتفق عليها يفرتقا فإذا 
قبلت املرأة السعر واألجر مقابل املدة فهي حالال لهذا الرجل وله أن ميارس الجنس معها ويعارشها معارشة األزواج وبعد انتهاء 
مدة العقد يفرتقا وليس للرجل حدود فمن حقه أن يتمتع بالنساء بدون حد أقىص رمبا مائة أو ألف اكرث أو اقل فال حدود لعدد 

نساء املتعة شأنه شأن نساء ملك اليمني!!. 

مستأجرات  فإنهن  ألفا  منهن  تزوج  فقال  األربع)زوجات(؟  من  أهي  املتعة  له  ذكر  قال  الله  عبد  أيب  عن 
)الكليني5: 453(

 واملتعة من املواضيع املهمة التي يختلف ويتفق حولها السنة والشيعة وهام الفرعني الرئيسيني يف اإلسالم. يختلف السنة والشيعة 

حول صحة هذا الزواج. السنة يؤكدون عىل أن هذا الزواج ليس زواجا بل هو زىن ودعارة وال يعملون به وال يحلونه وال يقبلونه 
لنسائهم وبناتهم ويرتفعون عنه. أما الشيعة فيحلونه وميارسونه ويعملون به ويعتربونه رشعيا إلهيا وجاء به اإلسالم؛ هذا من ناحية 

االختالف؛ لكن ماذا عن اتفاق السنة والشيعة حول زواج املتعة؟

اتفق السنة والشيعة عىل إن نبي اإلسالم أباح وحلل ذلك الزواج وسمح الصحابه مبامرسته يف عرص نبوته ويف فرتة نزول الوحي 
والقران وسمح به الصحابه يف الغزوات؛ فلو مل يكن بأمر الله ما أباحه وحلله وسمح به ثم يعودون إىل االختالف حوله فالسنة 
يقولون أن نبي اإلسالم حلله وحرمه وحلله وحرمه ثالث مرات لكن الشيعة ومن مصادر سنية يربهنون أن اإلسالم مل يحرمه بل 

مارسه املسلمون يف عهد نبي اإلسالم ويف عهد أيب بكر لكن عمر هو الذي حرم زواج املتعة .

حديث عبد الله ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صىل الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا أال نختيص؟ 
فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج املرأة بالثواب )إىل وقت محدد( ثم قرأ يأيها الذين آمنوا ال 
تحرموا طيبات ما احل الله لكم)حديث رقم887 كتاب اللؤلؤ واملرجان يف ما اتفق عليه الشيخان البخاري 

ومسلم(

عن جابر قال كنا نستمتع)بالنساء(بالقبضة من التمر والدقيق عىل عهد النبي صىل الله عليه وسلم  وعهد أيب 
بكر حتى نهى عمر الناس وكنا نعتد)العدة(من املستمتع بها بحيضة)يف الجامع لعبد الرزاق(

والشيعة ال يعرتفون بتحريم عمر لزواج املتعة ويقولون أن نبي اإلسالم ال ينطق عن الهوى !!!
وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى )النجم53: 3(

وهنا كل ما ينطق به نبي اإلسالم هو وحي من اله اإلسالم وليس بهوى نبي اإلسالم أو من عنده.

زواج املتعة يف القران : واملحصنات من النساء إال ما ملكت إميانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
محصنني غري مسافحني فام استمتعتم به)متعة( منهن فآتوهن أجورهن)األجر والثمن(فريضة والجناح عليكم فيام تراضيتم به 
الله كان عليام حكيام ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح املحصنات املؤمنات؛ فمن ما ملكت إميانكم  الفريضة أن  من بعد 
من فتياتكم املؤمنات والله اعلم بإميانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن باملعروف محصنات غري 

مسافحات والمتخذات أخدان فإذا أحصن فان آتني بفاحشة فعليهن نصف ما عىل املحصنات من العذاب )النساء4: 25-24(

يقول الشيعة إن يف هذه اآلية أدلة دامغة ال راد لها عىل أن زواج املتعة حالال يف القران فلفظ ما استمتعتم به منهن إشارة واضحة 
عىل زواج املتعة وكلمة أجورهن توضح وبدون شك انه اجر مقابل عمل مؤقت فهو يعرض عليها العرض مقابل اجر محدد ولوقت 

محدد فرشوط زواج املتعة عند الشيعة رشطان اجل مسمى )وقت محدد( واجر مسمى )أي مثن واجر محدد(.

أما السنة فلديهم من القران ما يثبت إلغاء زواج املتعة والذين هم لفروجهم حافظون إال عىل أزواجهم أو ما 
ملكت إميانهم )نساء ملك اليمني( فانهم غري ملومني )املؤمنون23: 5(

يقول السنة إن هذه اآلية تتحدث عن أزواجهم وملك اليمني وليس عىل زواج املتعة والذكر له لكن الشيعة يقولون إن هذه اآلية 
مكية وآية املتعة مدنية فهي األحدث فبذلك تكون آية املتعة هي األحق أن تتبع وتكون اآلية التي احتج بها السنة قد نسخت 

وبطل حكمها حسب املبدأ القرآين يف الناسخ واملنسوخ.

زواج املتعة زواج أم دعارة ؟؟    زواج املتعة زواج أم دعارة ؟؟   
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ويستشهد الشيعة بأحاديث من املراجع السنية بان زواج املتعة أباحه نبي اإلسالم .املرأة يف زواج املتعة ال ترث زوجها لو توىف عنها 
وهى معه؛ شأنها مثل اليهودية أو النرصانية التي تتزوج من مسلم .

ويحتج السنة أن آية املرياث تنسخ وتلغي زواج املتعة. ولكن يرد الشيعة ويقول أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغري مرياث فلو أن 
رجال من املسلمني تزوج امرأة من أهل الكتاب)يهودية أو نرصانية( وتوىف عنها فال ترث منه فبذلك ثبت النكاح بغري مرياث.)نقال 

عن كتاب الكليني؛أبو جعفر محمد؛الفروع من الكليني؛ 5: 449؛ طهران 1378(

ويعود السنة ويحتجون بأحاديث تقول بان نبي اإلسالم حرم زواج املتعة بعد أن أباحه وحلله ومارسه الصحابة عن سربة قال كنا 
مع النبي يف حجة الوداع فلام قدمنا مكة قال النبي  استمتعوا من هذه النساء قال فعرضنا ذلك عىل النساء فأبني أن يتزوجونا إال 
أن نرضب بيننا وبينهن آجال)مدة محددة(فذكرنا ذلك   لرسول الله فقال ارضبوا بينكم وبينهن آجال فخرجت انا وابن عم يل معي 
برد )كساء( وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه )اكرث شبابا( فمررنا بامرأة فاعجبها برد صاحبي وأعجبها شبايب فقالت برد كربد 
فتزوجتها وجعلت األجل بيني وبينها عرشا وبت عندها تلك الليلة ثم أصبحت فإذا رسول الله يقول ايها الناس أين كنت أذنت 

باالستمتاع من هذه النساء إال وان الله قد حرم ذلك إىل يوم القيامة .

يتمسكون  والسنة  القران؛  كتابه  يف  يحرمها  مل  الله  أن  ويقولون  املتعة  زواج  تحرم  التي  األحاديث  صحة  يف  يشككون  الشيعة 
باألحاديث التي تحرم املتعة إىل يوم القيامة ويقولون أنها زىن ودعارة لكن املثقف املفكر ال يهمه إن كان نبي اإلسالم حرمها إىل 
يوم القيامة أم مل يحرمها؛ لكن سؤاله املستعيص عىل العقل واإلجابة كيف يكون نبي الله ويحلل الصحابه أن ينكحوا النساء ملدة 
محددة يوم أو اقل أو اكرث مقابل اجر محدد دقيقا كان أم مترا أم شعريا أم دوالرا؟ أي اله ذلك الذي ينزل يف كتابه’’فام استمتعتم 

به منهن فأتوهن أجورهن.

أخريا زواج املتعة زواجا رشعيا إلهيا أم دعارة رشعية إلهية؟

زواج املتعة زواج أم دعارة ؟؟    زواج املتعة زواج أم دعارة ؟؟   
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منذ سنوات غري معلومات كلفني الحزب مبهمة سياحيّة بالدرجة الشعبيّة، أسوح فيها وأنوح، لكن برشط مللمة 

ما يظهر من شظايا العروبة وفتاوى الشيوخ الفقهية والعودة بالحصيلة إىل مقر الحزب. وكان من الطبيعي 

أن أبدأ جولتي مبرص أم الدنيا بالتبني.

قويّاً وانطلقت عرب األردن حيث نلقي التحية باملرة عىل جاللته. وكانت عىل  هكذا امتطيت جمالً يربوديّاً 

القاضيّة. ومل أشعر إال وأنا  الرعيّة بالرضبة  القوميّة محبوب  التي رصعت راعي  امللعونة  الدولة  مييني تلك 

من  أتبضع  فرحت  عائشة  والسيدة  العدوى  والسيد  نفيسة  والسيدة  األزهر  من  بالقرب  القاهرة  قلب  يف 

من  دستة  أوالً  فابتعت  العودة  بعد  الحزب  مكتبة  بها  أتحف  العدوي يك  أمام مسجد  املعروضة  النفائس 

حجاب ))السبعة عهود السليامنيّة(( وهي العهود التي أخذها سيدنا سليامن عىل الجنيّة العجوز الشمطاء 

التي كانت متسلطة عىل الناس. فتدخل بيوتهم لتصيح مثل الديك وتنبح مثل الكلب وتجعر مثل الثور، وكّل 

ذلك يك تلقي الرعب يف القلوب، فال النساء تنجب وال الُخطّاب يتزوجون، أّما األطفال فحدث وال حرج عاّم 

يصيبهم من اضطراب وتشوه. وقد رضخت لكتابة عهود لنبي الله سليامن بعد أن قبض عليها قائالً: يا ملعونة 

لن تخرجي من يدي حتى تعطيني عهوداً ومواثيق بعدم إيذاء أوالد وبنات آدم ووافقت الشيطانة برشط 

أن يشرتوا تلك املواثيق ويعلّقونها يف أعناقهم وبيوتهم واتفقا عىل أن يكون سعر العهد الواحد جنيهاً. هكذا 

ثمَّ اشرتيُت مجموعة  الحالة.  أخذ سيدنا سليامن سبعة مواثيق وكتب مع كّل واحد طلسامً خاصاً حسب 

كتب اسرتاتيجية لزوم خطط الحزب التكتيكيّة ومنها: »دليل الحريان والبيان يف علم الكوتشينة والفنجان« 

و«الكباريت يف إخراج العفاريت« وكتاب »تسخري الشياطني يف وصال العاشقني« وبعد ذلك اشرتيت من حي 

كُِتبت ففي نوع  العظيم حصل- وأذكر لكم تفاصيلها كام  البطاقة الشخصيّة لخاتم األنبياء- والله  الحسني 

الوظيفة كُِتب: نبي. مكان العمل كُِتب: مكة. ويف خانة املؤهل كُِتب: أمي. تاريخ الصدور: عام /611/ وصدرت 

حسبام كُِتب يف البطاقة مبعرفة أمني السجل جربيل عليه السالم ومثن البطاقة جنيه واحد..! ومل أنَس مصاعب 

الجد صاحب الحزب فاشرتيت له طريقة رسيّة ملحاربة الخصوم وهي كتابة طلسم عىل بيضة دجاجة برشط 

أن تكون ابنة يومها ومن ثمَّ دفنها بالنار وبعدها فرش أي خصم للجد وحزبه..!

بعد ذلك انطلقت إىل عامل الدراويش والصوفيني بعد أن مررت عىل الحكومة وحصلت بعد الرتحيب عىل 

مقر  زيارة  أنىس  ال  أن  لحوحاً  إلحاحاً  وألحوا  الكلكة،  لحزب  مفوضاً  مندوباً  باعتباري  املطلوبة  املعلومات 

الفاجعة العربية عىل شط النيل إللقاء التحية بعد الجفاء الذي حصل بيننا منذ مؤمتر )الغمة( األخري. املهم 

وجدنا هناك /72/ طريقة صوفيّة منظمة بالقانون/118/ لعام 1976 تُنسب كّل طريقة منها لشيخها املؤسس 

الذي يلقب بالعارف بالله ورحت أتفحص املسألة عىل طريقتي يك أصل إىل أفضل الطرق املتنافسة فتعرفت 

عىل الطريقة الرفاعيّة، والطريقة الرشنوبيّة، والطريقة الدسوقيّة. من الطريقة الرفاعيّة تعلمت التعزيم وهي 

إحدى كرامات الطريقة الرفاعيّة لطرد الثعابني فخامرة الحزب حيث تجتمع القيادة مليئة بأنواع مختلفة من 

الثعابني وسيفرح الجد أبو وحيد للتخلص منها بعد عوديت ثمَّ التقيت بالرشنويب الذي أراد أهل القرية اختباره 

فأقاموا له وليمة قدموا فيها كلباً مشوياً دون أن يدري وفوراً بانت إحدى كراماته فقد خاطب الكلب املشوي 

قائالً: قم يا مسكني فجرى الكلب يعوي عواء شديداً وقد دعا الشيخ عىل الذين أقاموا له الوليمة بأن ميوتوا 

وهم يعوون فحدث ذلك عىل الفور وقد سمعت بأذين نباحهم.

ثمَّ التحقت بإحدى حلقات الذكر املقامة يف رسداق كبري بجانب مسجد الحسني وبعد أن رشحت لهم طبيعة 

مهمتي أتحفوين مبجموعة من الجالبيب الفضفاضة والطاقيات والشاالت الخرضاء ودستة من مسابح الخرز 

األزرق ورشحوا يل كيف أدور يف املكان وأنا أردد الله حي الله حي حتى أصل إىل مرحلة الغيبوبة التي تصلني 

بالله والتوحد معه ولكن حني قلت لهم إنَّ أعضاء حزبنا )غيبوبيون( أي أن الغيبوبة ال تفارقهم وهم يف حالة 

اسرتخاء عىل كرايس القش يف خامرة الحزب، أي دون أن يدوروا عىل أنفسهم باملرة فغروا أفواههم مندهشني 

ورسعان ما تحلقوا حويل يرجونني أن أحمل معي طلبات انتسابهم إىل الحزب.

حلقة ذكر صوفّية حلقة ذكر صوفّية
جهاد نصره
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هي  اين  مبسائلتها  كثرياا  امي  ازعج  كنت  كنت صغريا  عندما 
ذاهبه؟ أو ايل اين ستذهب؟ ، و كانت تجيبني بضيق ، سايره 
ياترى؟  يقع  اين  و  السحتني  وادى  فامهو   ، السحتني  وادى 
وادى السحتنى هذا هو واد بعيد جدا يف الصحراء تسكنه الجن 
و العفاريت و الغيالن..و خطر يل اليوم ان أحدثكم عن اغرب 
و أخطر الغيالن الذي يعيش هامئا يف بالد الرمال..بعد ان غادر 
له  رؤوس،  ثالث  له  مخيف  كبري  غول  .وهو  السحتني.  وادى 
يف كل رأسه فم كبري به كثري من االسنان و االنياب التي يعض 
بها الناس ..و يتأثر سكان الرمال بطرق مختلفة من عضة هذا 
الذي عضه..انت و حظك.. الرأس  الغول.. و ذلك كل حسب 
حالة  ايل  يؤدي  الذي  السم  من  مختلف  نوع  له  رأس  فكل 
مختلفه من الهلوسه و الترصفات الغريبه.. و سأرشح لكم ذلك 

بالتفاصيل يف نهاية هذا املقال.

اوال أقدم لكم ترجمة ملخصه لتقرير االمم املتحده الذي صدر 
قبل يومني ، و هو تقرير مخز و محبط ألحسن امة اخرجت 

للناس، مالت عليها 

عنان..مل  كويف  و  هذا  املتحده  االمم  تقرير  ان  يبدو  لكن  و 
الثالثه؟  ورؤوسه  الجوال  الصحراء  غول  يختبئ  اين  يكتشفوا 
السبب ليس غريبا فهذا الغول اليستطيع ان يراه اال سكان بالد 
الرمال وحدهم..و سمه عديم االثر يف االمم املتنوره...اجاركم 

الله من رؤيته و من عضته..و ايل التقرير الدويل 
الرابط يأخذك هناك

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/4413085.stm 

الرتجمه:

تقرير االمم املتحده يعترب الدول العربيه االقل حرية يف العامل 
عىل االطالق...

 
ملخص التقرير ان الدول العربيه ال تتقدم برسعه تواكب تقدم 
اي اقليم اخر بالعامل، يأيت هذا التقرير بينام ينظر العامل بشك 
التي  املجتمعات  ماهية هذه  عن  يتسائل  و  العريب  العامل  ايل 
تفرخ حركات ارهابيه من مثل القاعده ؟ و يجيب بعض هذه 

التساؤالت، و هذا بعضا منها...
 

أهم االسباب الجوهريه لهذا التخلف و التي يعرضها التقريرهو 
انعدام الدميوقراطيه يف الوطن العريب مسببا فسادا يف الحكم، 
يقول كويف عنان ان الحكم الجيد هو اهم اسباب ازالة الفقر 
السياسيه  املشاركه  ايل  ايضا  التقرير  التطور. و يشري  و تحفيز 

اخر حول  اقليم  بأي  مقارنة  محدوده جدا  العريب  الوطن  يف 
العامل- و يقل تقيمه يف مجال حرية التعبري و املسؤليه عن اي 

مكان يف العامل مبراحل. 

املدنيه  املجتمعات  تجاه  العربيه  الحكومات  موقف  يرتاوح 
مابني معارض متاما، او قابل تحت رقابة و سيطره الحكومه، 
مجاالت  مغطيا  الحاله  لهذه  تقيميه  يف  التقرير  يستمر  و 
املدنيه،  الحريات  النيابيه،  و  السياسيه  االجراءات  منها  عده 

الحريات السياسيه و استقالل االعالم. 

و يصنف التقرير االعالم العريب بوصفه.. ان احسن حاالته هو 
حريه محدوده يف بعض الدول العربيه، حتي و ان كان ذلك 
منصوصا عليه يف دستور الدول، فيتم تجاوزه متاما و بسهوله. 
عجز الحّريّة كام يسميه التقرير يذهب بعض االشئ إىل رشح 
ملاذا ميكن أن يَُرى أن العامل العريّب قد بدد بعض من امليزات 
يستغل  مل  و  البرتوليّة  الرّثوة  يخّص  فيام  بها  متتّع  قد  الّتي 
إحساس التضامن القوّي و الطبيعّي يف الثّقافة العربيّة و هو 
واضح يف تخفيف معانات الفقر بسبب و جود هذه التقاليد 

االجتامعيه و الدينيه التي تعترب معونة الفقراء و اجبا 

و يالحظ التقرير ان الرثوه النفطيه مل تؤثر ايجابيا عىل التنميه 
البرشيه و يشري بصفة خاصه ايل تكتل راسامل قوي وصل ايل 
ثالثة االف مليار خالل العرشين سنه املاضيه مل يؤت بأي عائد 
عىل نصيب الفرد من الرثوه يف هذه املنطقه الذي هو افضل 
شبه  منطقة  وهي  العامل  بقاع  افقر  يف  الفرد  دخل  من  قليال 

الصحراء االفريقيه 

الداخليه  االضطرابات  و  العربيه  الدول  بني  البينيه  الخالفات 
كذلك احد معوقات التنميه و التطور و كذلك الرصاع العريب 

الذي يعطي  و  الحريات  احد مسببات عجز  االرسائييل و هو 
االموال  وتوجيه  التنميه  لتعطيل  دامئه  ذريعة  الحكومات 

لعسكرة الدول. 

و يستنتج التقرير ان املواطن العريب قد ابتيل بفقر يف الفرص 
و فقر يف االمكانيات. اضافة ايل النقص او العجز يف الحريات 
املعرفه  و  بالعلم  املــرأه  متكني  يف  الفشل  التقرير  يتناول 

للمساعده للخروج من خمولها. 

خالل  العربيّات  الّنساء  إمكانيّات  استخدام  ان  يقول  التّقرير 
مشاركة سياسيّة و اقتصاديّة يبقى األكرث انخفاًضا يف العامل لو 

قورن من الناحيه الكميه او العدديه. 
يف  املساواه  عدم  من  املنطقه  دول  من  كثري  يف  النساء  تعاين 
املواطنه و حرمانهن من حقوق دستوريه و انسانيه و قانونيه 
و بني كل امرأتني عربيتني ستجد ان احداهن قد تكون ال تقرأ 

او التكتب. 

يقول التقرير معلقا انه من املستحيل يف ظل التغريات العامليه 
و اتجاهها للعومله ان يصل اي مجتمع انساين ايل درجة تنافسيه 
يف التنميه البرشيه اذا كان نصف سكانه- االناث- مهمشني و 

غري ممكنني. 

يف  تسري  بأنها  يصفها  التي  التعليم  حالة  ايل  التقرير  يتطرق 
االنفاق  يف  انخفاضا  هناك  ان  التقرير  وجد  و  الخطأ،  االتجاه 
عىل التعليم و تناقصا يف عدد املسجلني يف املدارس غري متوازن 

مع النمو السكاين االخذ يف االرتفاع. 

يف  الشخصيه  الكمبيوترات  انتشار  رغم  انه  التقرير  ويالحظ 
املنطقه العربيه و لكنها االقل عامليا يف استخدام شبكة االنرتنيت 
من  عشوائيه  عينة  عيل  املتحده  االمم  بها  قامت  أحصائيه 
املنطقه ظهرت بنتيجه مفاجئه وهي ان واحد و خمسون ممن 
اربعون  و  خمس  بينام  بالهجره  يرغبون  العرشين  تحت  هم 
باملئه من االصغر سنا منهم عربوا عن عدم رضاهم باالوضاع 

الحاليه و فرص املستقبل امامهم 

انتهت الرتجمه

النفط  و  ابنه  بقضية  مشغوال  كان  كويف  ..السيد  ذكرت  كام 
لهيئته  و  له  ترشح  ان  حاولت  لو  حتى  و  الغذاء،  مقابل 
فلن  وعضاته..  رؤوس  الثالث  بو  الغول  وجود  حقيقة  املوقره 
يصدقونك..كام ان تقول ملواطن من املانيا ان الجن موجود و 

العني حق..فلن يفهم ولن يصدق و رمبا يبلغ عليك مستشفى 
املجانني ... لذا فالنرتك هذا االمر بيننا و كام وعتدكم يف بداية 
املقال فسأرشح الرؤوس الثالث للغول و تأثري عضات كل راس 

عىل سكان بالد الرمال 

الرأس االول
هو نظم و عادات اجتامعيه متخلفه يلوثها موروث القبليه و 
العشائريه و العنرصيه التي تطغى عيل اي مفهوم للحداثه..
عيب،  بكلمة  دامئا  يصيح  تجده  احدهم  اذا عض  الراس  هذا 
عيب عيب و عندما يتكلم املعضوض عن املرأه التي هي اخته 

و زوجته و امه..يقول عزك الله 

الرأس الثاين 
نظم سياسيه فاشله اداريا و مليئه بالفساد تستمد قوتها من 
توجيه انظار مواطن الرمال ايل الخطر الخارجي و هي نفسها 
اخطر عليه من ارسائيل و امريكا..ترسق مستقبل اطفاله و هو 
يصفق لها و يتابع قناة الجزيره بشغف و غباء، التلمونه.. لقد 
عضه غول الرمال بأحد رؤوسه..و لتعرف اي رأس من رؤوس 
عمالء،   ، خائن   : دامئا  يقول  املعضوض  ..فستجد  هذا  الغول 

القضيه الفلسطينيه..االمه العربيه... املؤامره الصهيونيه 

الرأس الثالث 
الوراء  ايل  بالتفكري  يدفع  العقل،  و  للتفكري  الغ  تسلطي  دين 
و تقليد املايض الذي توقف عند القرن السابع امليالدي..رأيت 
ينبت  الذي  الشعر  تشبه  منتفه  لحية  له  طالبا  الجامعه  يف 
ان  املفروض  كان  قصريه  كندوره  يرتدي   ، الخاصه  االماكن  يف 
يلبسها عندما كان يف العارشه، ميأل الكأس البالستيك من ثالجة 
عاقل  يرشب..ماهذا  و  االرض  عىل  القرفصاء  يجلس  ثم  املاء، 
الغول  عضه  لقد   .. الله  شفاه  مسكني  انه  العقل؟  مغيب  ام 
الغول  رؤس  من  رأس  اي  لتعرف  و   ... رؤوسه  بأحد  الخطري 
عضه؟ ستجد املعضوض هنا هو الذي يرصخ دامئا بدعه..االسالم 

هو الحل..ارجعوا للوراء،اعبدوا االسالف، ياكفار...

أعزايئ القراء من سكان بالد الرمال املقفره 

تحية و بعد
هذه  مواطني  جميع  و  أهنئكم  و  اوال  نفيس  اهنئ  فأنني 
الصحاري عىل ماحققناه و نحققه من منو و تطور يف جميع 
يكلل جهود  ان  السامء،  الدكتاتور يف  املوىل  االتجاهات، سائال 
ابنائه دكتاتورات بالد الرمال عىل االرض بالنجاح تحت قيادتهم 
الرشيده و ان يحفظ لنا غول الصحراء املدلل... ابو ثالث رؤوس

الغول اجلوال...يف بالد الرمال الغول اجلوال...يف بالد الرمال
 بن كريشان
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»وجهة نظر اسالميّة«
مقالة رسيّة لشيخ يف معهد أيب النوراإلسالمي بدمشق

 

إحدى الثغرات الواسعة جداً يف تعاليم الفقه اإلسالمي، تتمثل يف إرصار الفقهاء قواعد اإلسالم خمس، ليس 

بينها قاعدة واحدة لها عالقة بشؤون الحكم .

فإذا شهد املواطن بأّن ال إله إالّ الله، وصىّل وصام، وأخرج الزكاة، وذهب إىل الحج، يصبح مواطناً ُمسلامً، 

مستوفيّاً لجميع رشوط الفقهاء، بغّض النظر، عاّم يحدث له، وبغّض النظر عاّم سيحدث لعياله .

نظريّة القواعد الخمس، ال تستند إىل نص القرآن، بل تستند إىل حديث رواه صحايب يُدعى أبو هريرة. وقد 

أُتيح لها سبيل التطبيق العميل طوال أربعة عرش قرناً حتى اآلن، قضاها باليني املسلمني، يُصلّون، ويصومون، 

ويزكون، ويحّجون، محاذرين أن تنهدم قاعدة واحدة من قواعد اإلسالم. لكن حصيلة هذه التجربة التاريخيّة 

الطويلة ال تقول تاريخيّاً سوى أّن اإلسالم نفسه قد انهدم منذ عرص بني أميّة، وإّن املواطن املسلم عاش مسلامً 

-كام عاش املواطن الفرعوين فرعونيّاً- يف ظّل أرسة اقطاعيّة ُمسلحة، تبّدد ثروته عىل أمراء العسكر، وتحرمه 

من الضامن االجتامعي، وتقطع يده إذا رسق، وتقطع رأسه إذا تكلّم.

ولعّل املنهج الحكومي املتبّع حالياً يف كتابة التاريخ اإلسالمي سوف يظّل قادراً عىل إخفاء حجم الكارثة عن 

أعني املسلمني أربعة عرش قرناً آخر.

أبداً من تلقني )قواعد اإلسالم الخمس( لصغار األطفال، آمالً أن يصنع  الدين لن يتعب  ولعّل معلم حصة 

مسلمني من نصف اإلسالم.

ولعّل وسائل القمع السيايس سوف تظّل قادرة عىل تهيئة املناخ املطلوب لنمو مواطن مسلوب اإلرادة، مثل 

املواطن الذي تخاطبه نظريّة القواعد الخمس.

كّل االحتامالت الصعبة واردة ما عدا احتامل واحد فقط ال غري؛ ذلك أن تنجح هذه النظريّة الفقهيّة املصطنعة 

يف تطبيق اإلسالم.

فهذه نظريّة ُولدت أصالً يف غياب اإلسالم، وقد ُولدت بالقوة، رغم أنف الفقهاء واملسلمني معاً، بعد أن نجح 

بنو أميّة يف استعادة نظام اإلقطاع، و استبدلوا جيوش الجهاد بجيش مأجور محرتف، يقوده قتلة ُمحرتفون، من 

طراز مسلم بن عقبة وزياد بن أبيه والحجاج بن يوسف، فقد بلغ من والء هذا الجيش لذهب بني أميّة أنّه 

قصف الكعبة باملنجنيق، وهدم بيوت مّكة عىل رؤوس سكانها، وصلب فيها حفيد أيب بكر الصديق، وانتقم 

من سكان املدينة أنصار الرسول، وقتل حفيد رسول الله نفسه يف كربالء.

وأمام هذا السيف القاطع، كان عىل الفقه اإلسالمي أن يختار بني طريقني. أحداهام أن ميوت الفقهاء، واألُخرى 

أن ميوت اإلسالم. ورغم أّن كثرياً من الفقهاء العظام قد اختار سبيل الشهادة، فإّن أغلبهم، كان مضطراً إىل 

العودة إىل عياله يف آخر النهار. و قد أنجلت هذه املعركة خالل وقت قصري نسبياً، وعاد الخليفة  -الذي كان 

)قد هدم الكعبة وأحرق أستارها(- فجأة ألداء فريضة الحج عىل رأس وفد من الفقهاء. يف ظّل هذه الظروف 

الطارئة، كان عىل الفقه اإلسالمي أن يكتشف صيغة جديدة لإلسالم تتوفر لها ثالثة رشوط خاصة، كّل منها 

يناقض نّصاً رصيحاً من القرآن.

إنّه  الفرد )فرعون  الحاكم  الفرد، والقرآن يُسمي  للتعايش مع حكم  الرشط األول: أن تكون صيغة مطّوعة 

طغى( ويعتربه )عدو الله( شخصيّاً، ويدعو إىل القتال ضّده تحت رايّة الجهاد املقدس يف سبيل الله.

الرشط الثاين: أن تكون صيغة ال تعرتف مبسؤولية الناس عن شؤون الحكم، والقرآن يرفض هذه الصيغة جملة 

و تفصيالً، ويعترب الناس وحدهم هم املسؤولون عن شؤون الحكم، ويقول لهم كّل يوم: )وما أصابكم من 

مصيبة، فبام كسبت أيديكم( »سورة الشورى30«

والقرآن  للجامعة.  يحدث  عاّم  النظر  بغّض  الفرد  إرضاء ضمري  عىل  قادرة  صيغة  تكون  أن  الثالث:  الرشط 

يستنكر هذا الحل الكهنويت و يعتربه تكذيباً سافراً بالدين نفسه، يف نصوص رصيحة.

خالل البحث املستمر عن هذه الصيغة املستحيلة، تشكلت نظريّة القواعد الخمس تلقائياً، ومن دون أن 

يكتبها أحد. فلم يكن مثّة قواعد أُخرى عىل أّي حال. و مل يكن من شأن الحكم األموي أن يرتك لإلسالم قاعدة 

واحدة لها عالقة بشؤون الحكم األموي. لكن الفقهاء اختاروا أن يكرّسوا هذا الواقع دينياً، باعتبار أّن أداء 

القواعد الخمس هو نفسه كّل اإلسالم. وقبل أن ينقيض قرن واحد عىل نشأة علم الفقه، كان هذا العلم دعوة 

إعالميّة سافرة للتعايش مع اإلقطاع وكان اإلسالم قد خرس نصف قواعده، بشهادة مصّدق عليها من فقهاء 

اإلسالم.

اختفت قاعدة العدل، فتحول )بيت مال املسلمني( من ميزانيّة عامة اىل ثروة عائليّة خاصة ويبددها بني 

أمية عىل رشاء املغنيات. وهو انقالب ال يعني يف الواقع سوى أّن اإلقطاع قد انترص عىل الناس مرة أُخرى، وأنّه 
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انترص عليّهم -هذه املرة-  باسم اإلسالم.

اختفت قاعدة املساواة، وخرس كّل مسلم عىل حّدة، 

لكن أكرث املسلمني خسارة، كانوا -بالطبع- هم أقّل 

املسلمني حيلة وقّوة. فقد خرس الطفل املسلم حّقه 

يف التعليم املجاين، وخرست املرأة املسلمة حّقها يف 

الهواء والشمس.

اختفت قاعدة الجهاد )يف سبيل الله، واملستضعفني 

النساء75«  »سورة  والولدان(  لنساء  و  الرجال  من 

يف  للعمل  مأجوراً  جندياً  املُسلم  املجاهد  فأصبح 

أن  الوقت-   اإلقطاع، وبات عليه -منذ ذلك  خدمة 

يقاتل ضّد املستضعفني بالذات.

كّل قاعدة سّنها اإلسالم لضامن حّق املواطن املسلم 

قواعد  قامئة  من  -رسميّاً-  اختفت  كرمية،  حياة  يف 

اإلسالم. ومل يبق يف الساحة سوى قاعدة أداء الشعائر 

بنصوص  دعمها  يف  أنفسهم  الفقهاء  اجهد  التي 

القرآن، آملني أن يخمدوا ثورة عامليّة واسعة النطاق 

بتعويذة يقرؤوها فقيه، وهو أمل، كان من شأنه أن 

اضطر الفقهاء املسلمون اىل الحياة دامئاً عىل حافة 

بركان .

فالقرآن الذي يريد الفقهاء أن يحتووه، ال يقول أّن 

األديان،  قواعد اإلسالم خمس، وال يفرّق بني شعائر 

هذا  مبثل  أصالً  يعرتف  وال  ألحد،  الجنة  يضمن  وال 

املنهج الكهنويت .
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خالل مهزلة حرب الخنازير امتألت كّل مواقع اإلنرتنت )مبا فيها التعليقات ىف مدونتي( وكافة وسائل اإلعالم 

بالكثري من التعبريات واإلتهامات العنرصيّة لتحقري الخنزير ومربيه وآكيل لحمه، باإلضافة لألسئلة التى ترتاوح 

بني استنكارية واستفهامية حوله، وقد عكفت عىل دراسة هذا املوضوع طيلة الثالثة أسابيع املاضّية بشكل 

هادئ، وخرجت بهذه الدراسة املتواضعة عن كّل يشء يخّص الخنزير واإلتهامات املوجهة إليه وإىل مستهليك 

لحمه، وقد صغتها ىف هيئة سؤال وإجابة.
 
 

ما هو الخنزير؟
الخنزير هو مخلوق من مخلوقات الله الذى ترك بصمة إبداعه الفريد ىف كّل خليقته، وعلمياً هو حيوان ثدي فقاري من ذوات 
األربع، يوجد منه الربي واملستأنس، وميتاز بقوة صحته ومقاومته لألمراض، قصري األرجل خشن الشعر، سمني، مييز مظهره أنفه 

اإلسطواين املدبب الذي يساعده عىل نبش الرتبة بحثاً عن الطعام. وهو حيوان كثري النسل مثل األرنب.
 

الخنزير محرّم ىف كّل األديان السامويّة فكيف تأكلونه؟
تحرم اليهوديّة لحم الخنزير بالفعل لكّنها ال تحرمه وحده بل ايضاً من ضمن ما تحرم :

· لحم الجمل واألرنب.
· لحم الرخويّات البحريّة مثل الحباري والكاملاري والسبيط باإلضافة ألم الخلول وما شابهها.

· لحم القرشيّات البحريّة مثل اإلستاكوزا والجمربي والكابوريا.
· لحم النسور والصقور والعقاب والحداءة والغراب والنعام والبوم والبجع واللقلق والكريك والببغاء والهدهد والخفاش.

· لحم إبن عرس والفرئان والضب والحرباء والعظايا والسحاىل.

ومل تورد اليهوديّة سبباً معيناً لهذا التحريم، ومع ذلك فلم يؤلف اليهود األساطري حول هذه األطعمة ليربروا تحرميها أو للتشهري 
مبن يأكلونها، يكفى أّن الله قال ليطيعوا.

الناس بروح  الخنزير، فقد جاء املسيح ليعيش  التحريم عن كّل األطعمة كمبدأ عام غري خاص بلحم  أّما املسيحيّة فقد رفعت 
الرشيعة ال بحرفها فقد غرق اليهود ىف الحرفيّة وابتعدوا عن الروحانيّة، ولنقراْ سويّاً هذه األيات لتعليم املسيح من إنجيل متى 

اإلصحاح الرابع عرش:
ُس  يَُنجِّ هَذا  الَْفِم  ِمَن  يَْخُرُج  َما  بَْل  اإلِنَْساَن،  ُس  يَُنجِّ الَْفَم  يَْدُخُل  َما  لَيَْس  َوافَْهُموا.11  »اْسَمُعوا  لَُهُم:  َوقَاَل  الَْجْمَع  َدَعا  ثُمَّ   10
يِسيِّنَي لاَمَّ َسِمُعوا الَْقْوَل نََفُروا؟«13 فَأََجاَب َوقَاَل: »كُلُّ َغرٍْس لَْم يَْغرِْسُه  َم تاَلَِميُذُه َوقَالُوالَُه: »أَتَْعلَُم أَنَّ الَْفرِّ اإلِنَْساَن«.12 ِحيَنِئٍذ تََقدَّ
اَمِويُّ يُْقلَُع.14 اُتْرُكُوُهْم. ُهْم ُعْميَاٌن قَاَدُة ُعْميَاٍن. َوإِْن كَاَن أَْعَمى يَُقوُد أَْعَمى يَْسُقطَاِن كاِلَُهاَم يِف ُحْفرٍَة«.15 فَأََجاَب بُطْرُُس  أيَِب السَّ
ْ لََنا هَذا الَْمثََل«.16 فََقاَل يَُسوُع: »َهْل أَنْتُْم أَيًْضا َحتَّى اآلَن َغرْيُ فَاِهِمنَي؟17 أاَلَ تَْفَهُموَن بَْعُد أَنَّ كُلَّ َما يَْدُخُل الَْفَم  َوقَاَل لَُه: »فرَسِّ
ُس اإلِنَْساَن،19 ألَْن ِمَن الَْقلْب  الَْفِم فَِمَن الَْقلْب يَْصُدُر، َوَذاَك يَُنجِّ ا َما يَْخُرُج ِمَن  َوأَمَّ الَْمْخَرِج؟18  الَْجْوِف َويَْنَدِفُع إىَِل  مَيْيِض إىَِل 
ا األَ كُْل ِبأَيٍْد َغرْيِ َمْغُسولٍَة  ُس اإلِنَْساَن. َوأَمَّ يرٌَة: قَتٌْل، ِزىًن، ِفْسٌق، رِسْقٌَة، َشَهاَدُة ُزوٍر، تَْجِديٌف.20 هِذِه ِهَي الَِّتي تَُنجِّ تَْخُرُج أَفَْكاٌر رِشِّ

ُس اإلِنَْساَن«. فاَلَ يَُنجِّ

واملعنى واضح فقد تصادم املسيح مع الفريسسني )وهم أشد الطوائف اليهوديّة تزمتاً وتطرفاً( عندما أعلن عن تعليمه بعدم 
نجاسة الطعام، بل حتى تالميذه مل يفهموا تعليمه عن عدم تنجيس الطعام لإلنسان فبسط لهم املوضوع وأوضح لهم أّن الطعام 

مجرد غذاء للجسد لكن ما ينجس اإلنسان حقاً هو الرشور والخطايا التي تخرج من قلبه ال من معدته.

وهذه هى نظرة املسيحيّة ببساطة للخنزير، فهو مجرد حيوان كباقي الحيوانات ال يوجد عليه حظر معني كام ال توجد له ميزة 

خاصة. وىف يومنا الحارض يأكل املسيحيون بكّل طوائفهم لحم الخنزير بال غضاضة وال تحرمه سوى طائفة »السبتيني اإلدفنتست« 
األمريكيّة، والتى تعترب خليطاً بني املسيحيّة واليهوديّة لذلك ال يعتربها عموم املسيحيني كنيسة مسيحيّة بل إن اسمهم »السبتيني« 

مشتق من تقديسهم ليوم السبت وهو تقليد يهودى!

أما اإلسالم فقد حرمه تحرمياً رصيحاً بعدة آيات قرآنية من ضمنها:
َم َولَْحَم الِْخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِبِه لَِغرْيِ اللَِّه فََمِن اْضطُرَّ َغرْيَ بَاٍغ َوال َعاٍد فاَل إِثَْم َعلَيِْه إِنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم(  َا َحرََّم َعلَيُْكُم الَْميْتََة َوالدَّ )إمِنَّ
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ومثله مثل اليهوديّة مل يورد سبباً لهذا التحريم وإن ظهر عىل أيدى الفقهاء والكتاب طيلة عمر اإلسالم املئات من اإلجتهادات 
والتخمينات لتربير هذا التحريم.

 

كيف تأكلونه وقد أثبتت األبحاث العلمّية لعلامء عرب وأجانب أّن لحم الخنزير مرّض صحّياً لإلنسان؟
خالل بحثي مل أجد أي بحث علمى يؤكد هذا اإلدعاء، وعىل من يردد هذا الكالم أن يأتيني بربهانه، والربهان يعنى اسم الباحث 
كامالً باللغة اإلنجليزية، إسم جامعته، عنوان البحث، تاريخه ورابط مللخصه إن أمكن، أما األبحاث العربية أو اإلسالمية ىف هذا 
املجال فأعتذر مقدماً عن عدم اإلعتداد بها ليس فقط إلنخفاض مستوى البحث العلمي لديهم بل لعدم موضوعيتهم ىف هذا 
املوضوع بالذات، فاوىل قواعد البحث العلمي هى أن يدخل الباحث لبحثه بدون أي استنتاجات ُمسبقة وأن تخرج نتائج البحث 
من واقع دراسته، وهو ما ال يحدث لألسف مع الباحث املسلم ىف هذا املوضوع عىل وجه الخصوص. فهو يدخل إىل بحثه وهو 
يحمل الحكم ُمسبقاً عىل لحم الخنزير بأنّه ضاّر ونجس وبالتالىي يكون كّل بحثه منصباً عىل إيجاد ما يربر هذا التحريم وليس 

بحث وجود الرضر من عدمه كام يفرتض بالبحث العلمي، فاإلدانة املُسبقة موجودة لكنها تبحث فقط عن حيثيات .

وحتى لو سلمنا )جدالً فقط( بوجود أبحاث غربية تقّر برضر لحوم الخنزير )وهو ما مل أقابله(، فستجد حتامً ما يقابلها من أبحاث 
عن فائدتها، فكّل يوم يكتشف العلامء ىف الغرب أرضار وفوائد لنفس النوع من الطعام أو الرشاب )كتجربة عمليّة ابحث ىف جوجل 
عن كلمة فوائد الشكوالته، ثم أبحث عن كلمة أرضار الشكوالته أو أي صنف آخر من الطعام أو الرشاب(، ولو كان لحم الخنازير 
مرّض صحيّاً لكانت الحكومات الغربية أول من أعدمت الخنازير، وأوقفت تداولها وسّنت الترشيعات التى متنع تربيتها واإلتجار 
بها، ونحن جميعاً نذكر عدد قطعان األبقار التى مل ترتد الحكومة الربيطانية يف إعدامها عندما ظهر فيها مرض جنون البقر رغم 
الخسائر التى قدرت مبليارات الدوالرات. وعملية سحب الجبنة املوتزاريال اإليطاليّة وإعدامها منذ أشهر قليلة بعد أن اكتشف أنّه 
تّم صنع بعضها باستخدام حليب الجاموس امللوث مبادة الديوكسني املسببة للرسطان. ألّن اإلعدام الكامل للمنتجات الغذائية عند 

ظهور أّي أحتامل ىف إرضارها بصحة املستهلكني هو إجراء بديهي ىف الغرب مهام كانت الخسارة املادية.

التامرين  الصحي وميارس  الطعام  اإلهتامم بصحته، فهو يسعى وراء  الغرىب شديد  اإلنسان  فإّن  الحكومات  عن  بعيداً  بل حتى 
الرياضية بإنتظام، ويجري كشوف دوريّة عىل جسده بشكل دائم وغريها من صور اإلهتامم بالصحة، فهل لو ُوجد أّن الخنزير مرّض 

له صحيّاً فهل سيرتدد ىف اإلمتناع عنه؟

كام توجد جمعيات حاميّة املستهلك ىف أمريكا والدول األوربيّة وهي غيالن حقيقة تُرعب ُمنتجي كافة السلع، فهى متتلك معاملها 
الخاصة التى تُحلل فيها عينات من كّل املنتجات واملواد الغذائية وتنرش نتائجها عىل املأل من خالل الصحف واالنرتنت، وهى ال 
تُحايب أحد ومتول بالكامل من تربعات شعبيّة، لذا فأي نقد سلبي توجهه ألحد الرشكات معناه خراب بيتها ومقاطعة املستهلكني 

ملنتجاتها، ومع ذلك مل تذكر أي من هذه الجمعيات ىف يوم من االيام إّن للحم الخنزير أّي رّضٍر صحي.
 

كيف تأكلون هذا الحيوان القذر الذى يتغذى عىل القاممة واملخلفات؟
الخنزير هو  السؤال هو هل  املعتادة، لكن  الطعام بل ميكن تربيته عىل األعالف  الخنزير عىل مخلفات  أن يتغذى  ليس رشطاً 
الحيوان الوحيد الذى يأكل من القاممة؟ اإلجابة بالقطع ال ألّن الخنزير من فئة الحيوانات )الكانسة( أي التي تأكل كّل ما يقابلها 

حرب اخلنازير حرب اخلنازير
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وهى تشرتك ىف ذلك مع الخراف واملاعز واالبقار وسائر أنواع الدواجن التى تأكل من القاممة ومنظرها وهي ترعى وسط القاممة 
لحم  به  يُوصف  ما  كّل  ويحمل  األمراض  يُسبب  أيضاً  لحمها هى  فهل  الشعبيّة  واملناطق  الريف  يعيشون ىف  معتاد ملن  منظر 

الخنزير!!!

كذلك فقد تعودنا جميعاً كمرصيني عىل تربية الطيور املنزليّة )بط، أوز، دجاج، ديوك رومية( والتى تتغذى يف األساس عىل قاممتنا 
وفضالت طعامنا )عيش مبلول، طبيخ بايت، شويّة فاصوليا بصلصة ميرضش، قرش خيار وماله، بطاطس بدمعة ما تقولش أل( وىف 
النهاية نأكلها أو نبيعها ونعلن بفخر انها تربية »بيتى« مش مزارع يعنى بتأكل زبالة متكلفة.. مش علف وكالم فارغ من ده!! 

فهل جميعها طيور قذرة مقززة !

ثم أنّه حتى الفواكه والخرضوات يجرى تسميد أراضيها بفضالت الحيوانات )الروث( لتمتص منها ما يلزمها من عنارص ولتدخل 
هذه العنارص ىف تركيبها دون أن يؤثر ذلك عىل طعمها أو فائدتها. فهل تريد أيضاً الكف عن أكلها ألجل ذلك؟؟

 
أال تخافون عىل رجولتكم، إّن ذكر الخنزير مخلوق بارد ديوث ال يعرف الغرية!! تعارش أنثاه من قبل ذكور الخنازير األُخرى دون 

أن يتحرك أو تشتعل حميته، وتنتقل هذه الصفة القبيحة )الدياثة( ملن يأكله من الرجال!!

الحقيقة أنّه أكرث التربيرات استفزازاً وسخافة فهو إدعاء خيايل انتجه شخص مهرج بدون أي أساس علمي أو منطقي، لذا فإّن من 
يرددون هذا اإلدعاء عليهم أن يجيبوا عىل مجموعة من االسئلة أوالً :

هل يواجد زواج ىف عامل الحيوان؟! وأرجوهم أن يحددوا يل أسامء تلك الحيوانات التى تثور وتتحرك حميتها عندما يعارش أناثها 
ذكور أُخرى من نفس الزريبة أمامها !!

هل تفعلها األبقار أو الخراف أو املاعز أو الجاموس!! لقد اعتاد الريفيون مّنا عىل مشاهدة »تعشري« املاشيّة من أجل تكاثرها ويتم 
هذا الجامع أمام باقي الذكور واإلناث ىف القطيع أو الزريبة دون أن تحرك ساكناً، فهل جميعها حيوانات ديوثة عدمية النخوة؟؟!!

يا سادة هذه كائنات غري عاقلة التعرف التمييز أو الغرية وال تخضع لسلوكيات البرش ومقاييسهم األخالقيّة لهذا تُدعى بهائم!! 
ولهذا يُوصف الألشخاص غري املتحكمني ىف غرائزهم الجنسيّة من بني البرش بأنّهم اصحاب ميول بهيميّة !!

ثم هل تتواجد الصفات الذهنيّة والسلوكيّة ىف مخ الكائن الحي، أم ىف كّل أعضاء جسده من لحوم وعضالت ومفاصل؟؟ وهل تظّل 
األفكار والسلوكيات عالقة مبخه بعد إنتهاء حياته؟؟

واألهم هل تنتقل الصفات السلوكيّة والعقلية والنفسية الخاصة بالحيوان إىل اإلنسان الذى يأكل لحمه؟؟ وإذا كانت اجابتكم بنعم 
فهل تنتقل أيضاً صفات األبقار والخراف واملاعز وسائر أنواع البهائم إىل من يأكل لحومها من البرش؟؟

بل حتى هل تنتقل هذه الصفات السلوكية ألّي حيون اىل حيوان أخر عندما يلتهمه؟؟ فمثالً هى تنتقل صفات الوداعة واإلستكانة 
من الغزال إىل األسد إذا أكل لحمه؟؟ وهل تنتقل صفات الحمل إىل الذئب بعد أن يفرتسه؟؟

ثم إّن كّل أطياف البرش منذ فجر البرشيّة حتى اليوم يأكلون لحم الخنزير ولو كان هذا اإلدعاء صحيح لكان نتيجته أن ال يوجد 
يشء أسمه الغرية أو جرائم الرشف التي قد تصل لحد القتل لدى معظم شعوب العامل وهو بالطبع يشء غري صحيح.

ال يوجد سبب مذكور ىف القرآن والسنة لتحريم لحم الخنزير، فهل لو كان للحم الخنزير هذا التأثري األخالقي الخطري عىل املسلم 
إذا أكل لحمه )اإلصابة بالدياثة( أما كان من األوىل أن يرد ذكر ذلك ىف القرآن أو السنة النبويّة ليعرف املسلمني مدى خطورته 

عىل أخالقهم وسلوكياتهم إذا تناولوه؟؟

حرب اخلنازير

خنازير تأكل من القاممة ..عادي مش كده !

ماعز تأكل قاممة !أبقار وجاموس ترعى ىف القاممة !

خيول تأكل قاممة !

جامل تأكل من القاممة! قارن إحداها بالخنازير وقال إنّها حيوانات عفيفة النفس !!بط وأوز وماعز تأكل من املخلفات والـ....!!

خراف تأكل قاممة !

ثور يأكل قاممة !

أبقار ترعى يف القاممة !

أبقار وخنازير تأكل من نفس كوم القاممة !!
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فقط من أصناف املخلفات العضويّة وهو قش األرز. وهو ىف ذلك مثله مثل طائر أبو قردان صديق الفالح، فيمكننا إذن أن نُسمي 
الخنزير بصديق الزبال، بل صديق املجتمع كلّه.

· هى ماشية رخيصة الرتبية فال تكلف الدولة زراعة برسيم عىل حساب محاصيل حيويّة كالقمح وال تحتاج إلسترياد أعالف خاصة 
بها.

· تربيتها محلياً توفر جزء من الدخل القومي املرصي بدالً من إستريادها للمواطنني املسيحيني وللمنشأت السياحية من فنادق 
وقرى.

· تساعد عىل خفض أسعار باقي أنواع اللحوم كبديل لها، فغيابها يؤدى بديهيّاً ألن يتم تعويضها بزيادة استهالك أنواع اللحوم 
األُخرى املٌتاحة مام يزيد من الطلب عليها ورفع أسعارها عىل جميع املرصيني.

الخليج  لدول  لبعض  باإلضافة  اإلفريقيّة  الدول  من  للعديد  بتصديرها  يقومون  فمربيها  املرصي  القومي  للدخل  مصدر  تعّد   ·
)إلستهالك الجاليات االجنبية والسائحني(.

 

لكن نحن بلد اسالمّية ال يجب أن تُرىب فيها الخنازير؟
موضوع إن مرص بلد إسالمي فيه كالم كثري ميكن أن يُقال لكنه ليس موضوعي هنا، لذلك ففى هذه النقطة سأشري اىل يشء واحد 
فقط وهو إن احرتام العادات الغذائيّة اليّة فئة من فئات املجتمع حتى لو كانت أقليّة هو جزء من حقوقها اإلنسانيّة، لذلك فإّن 
إجبار اإلقباط عىل التنازل عن تربية الخنازير وتناول لحومها هو اضطهاد إقتصادي وغذايئ يوازى إجبار املسلمني ىف البالد الغربية 
قامئة  من  القانون  بقوة  ورفعها  الحالل(  )األطعمة  اإلسالميّة  الرشيعة  املذبوحة حسب  اللحوم  إغالق مرشوعات ورشكات  عىل 

األطعمة املسموح بها ىف هذه البالد بأيّة زريّعة كانت.

وتاريخياً فمنذ أن احتل العرب مرص ورغم كّل اإلضطهادات والوياّلت التى حدثت لألقباط مل تنقطع تربية الخنازير رغم تحريم 
اإلسالم لها، ألنّه مع ذلك تّم اعتبارها ماالً مقوّماً لدى املسيحيني )أّي له قيمته لديهم حتى لو مل يكن لديه قيمة لدى املسلمني(. 

ولعّل هذا وحده كاىف ليوضح حجم اإلضطهاد الذى يعيشه األقباط ىف مرص اليوم.
 

تحديث: وأخرياً أدعوكم ملشاهدة ترصيحات وزير صحة مرص الدكتور حاتم الجبيل والتى يعلن فيها بعد سبعة اشهر من إبادة 
الخنازير أّن هذا القرار: ليس له أيّة عالقة بالصحة أو فائدة ىف الوقايّة من مرض انفلوانزا الخنازير!! وأنّه إتخذ فجأة ىف مجلس 

الشعب!!! ومل يكن له دور فيه وسمع عنه مثله مثل أي مواطن عادي !!!

حرب اخلنازير حرب اخلنازير

بل إّن اإلسالم يسمح بأكل لحم الخنزير ىف حالة الرضورة:

)قُْل ال أَِجُد يِف َما أُوِحَي إيَِلَّ ُمَحرَّماً َعىَل طَاِعٍم يَطَْعُمُه إاِلَّ أَْن يَُكوَن َميْتًَة أَْو َدماً َمْسُفوحاً أَْو لَْحَم ِخْنِزيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس أَْو ِفْسقاً أُِهلَّ 
لَِغرْيِ اللَِّه ِبِه فََمِن اْضطُرَّ َغرْيَ بَاٍغ َوال َعاٍد فَِإنَّ َربََّك َغُفوٌر رَِحيٌم( سورة األنعام اآلية 145

َم َولَْحَم الِْخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ لَِغرْيِ اللَِّه ِبِه فََمِن اْضطُرَّ َغرْيَ بَاٍغ َوال َعاٍد فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم( سورة النحل  َا َحرََّم َعلَيُْكُم الَْميْتََة َوالدَّ )إمِنَّ
اآلية 5

ولو نظرنا للموضوع مبجمله نظرة إميانيّة بحتة فأيّهام أكرث تقوى أن يُطيع املؤمن ربّه حباً واحرتاماً له أم أن يطيعه يك يحصل 
عىل فائدة ماديّة؟؟

لذلك فقد إستهل أ.د. عبد الفتاح إدريس ىف موقع إسالم أون الين رشحه لسبب حرمة لحم الخنزير بالتاىل »األصل إّن املسلم يطيع 
الله فيام أمر، وينتهي عام نهى عنه، سواء أظهرت حكمته سبحانه يف ذلك أم مل تظهر«، وذلك لعلم سيادته التامم بأّن أّي أسباب 

طبية أو صحية قد يربر بها البعض هذا التحريم تظّل مجرد اجتهادات بدون أّي سنٍد من القرآن أو السنة أو الحديث.
 

حتى بعيداً عن التحريم إنّه حيوان مقزز ومقرف الشكل؟
أوالً شكل الخنزير هو من خلق الله وإبداعه، وأنت إذا عبت عىل الخلقة تكون قد عبت عىل الخالق، ولكّل حيوان الخلقة التى 
تساعده عىل عيش حياته بالطريقة التى أرادها الله له، أما نظرتك للخنزير بأنّه ُمقرف وُمقزز فهو يشء مرتبط بالثقافة املتوارثة ىف 
مجتمعك، فهو حيوان ُمحرّم ىف الرشيعة اإلسالميّة ونسج حوله طول التاريخ اإلسالمي ماليني الخرافات واألساطري واإلتهامات لتربر 
هذا التحريم )الذي مل يرد سبب لتحرميه ىف القرآن والسنة( وبالتايل فمن الطبيعي جداً أن تكون نفسك مليئة بهذا اإلشمئزاز تجاه 
هذا الحيوان وأنت ىف الحقيقة معذور ىف ذلك فهو أمر ورثته وتشبعت به من ثقافة أصبحت تعترب الخنزير رمزاً للنجاسة والدنائة 
والقذارة، ولو كانت البقرة مثالً هى املحرمة ىف اإلسالم بدالً من الخنزير لكنت اآلن تشمئز من شكلها ووصفها وصورتها وتقارن 

منظرها الضخم البشع باملنظر الجميل للخنزير!!! وصوتها القبيح العايل بصوته العذب الخفيض !!!
يا أخوة املسألة نسبيّة ..

 

ما كّل هذه الضجة عىل الخنازير وما هي أهمّية الخنازير للبرش؟
· هى مصدر هام من مصادر الربوتني ىف غذاء كّل شعوب العامل ما عدا اليهود واملسلمني.

· تجري عليها التجارب الطبيّة التى تفيد نتائجها البرشيّة كلّها سواء كانت جراحات أو أدويّة جديدة، فهى من أهم حيوانات 
التجارب.

· يُستخرج منها األنسولني الحيواين الالزم لحياة ماليني البرش من مرض السكري.
· يُستخرج من أمعائها خيوط الجراحة الطبية التي ال تستغني عنها البرشيّة يف كّل الجراحات الُصغرى أو الُكربى.

· يُأخذ منها صاممات القلب لتزرع ملن يحتاجها من مرىض القلب، وتجري حالياً دراسات وتجارب لزراعة أعضاء أُخرى لحّل مشكلة 
املتربعني.

 

ما الذى نستفيده ىف مرص من تربية الخنازير ؟
· توفر فرص عمل للقامئني مبهن الرتبية والذبح والجزارة والنقل وتصنيع منتجات اللحوم والبيع، بدأل من أضافتهم لتعداد العاطلني 

ىف مرص مبا يخلقه ذلك من مصائب.
· تقوم بدور بيئي حيوي هام ىف التخلص من مئات األطنان يومياً من الفضالت العضويّة ) بقايا الطعام ىف املخلفات املنزليّة، 
مخلفات أسواق الخرضوات، مخلفات املطاعم ومحالت األطعمة مثل الفول والكرشي ومحالت عصري القصب( ويتم ذلك بشكل 
طبيعي ال يرّض البيئة بدالً من حرقها أو تركها لتتعفن وتسبب أمراض وأوبئة، خاصة مع غياب أيّة آلية قوميّة للتعامل مع هذه 
الفضالت العضويّة وتدويرها بشكل صحي، انظر للسحابة السوداء وما تفعله ىف مرص منذ سنوات والتي نتجت عن حرق واحد 
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البيت  النبي ونراقب ترصفه يف  لُنلِق اآلن نظرة عىل زيجات 
عن  دقيقة  صورة  تُعطينا  فهذه  البيتّية  واملشاحنات  الزوجي 

موقفه ونوعية نظرته إىل املرأة.
 

السامويّة  رسالته  وقبل  عمره  من  والعرشين  الخامسة  ففي 
وكان، ما يزال يعمل تاجراً، عقد محمد أّول زواج له. تزّوج من 
خديجة األرملة الرثيّة التي كانت تكربه بخمسة عرش عامأ؟)1(. 
أعاملها  عن  مسؤوالً  لديها  يعمل  محمد  كان  الوقت  ذلك  ىف 

التجاريّة وقد سلّمته إدارة أربعة جامل)2(.
 

أْن  منه  وطلبت  وأخالقه  محمد  بنزاهة  خديجة  أُعجبت 
يتزّوجها.

 
أنجبت خديجة ابنتهام فاطمة وأطفاالً آخرين -يختلف الُرواة 
الزوجة  كانت  خديجة  بأّن  يختلفون  ال  ولكّنهم  عددهم-  يف 

الوفيّة املخلصة له.
 

ىف سّن النبّوة -أربعون عاماً- كان محمد يحّب االنفراد بنفسه 
العزلة.  عن  باحثّاً  البعيدة  الوديان  إىل  يذهب  كان  ما  وغالباً 
يف  التي  يرى  األسطورة،  تقول  بيته،  عن  بعيدآ  وكان  يوم  ويف 
عزلته املالك جربيل الذي يحجب عنه األفق)3( »جعلت أرصف 
وجهي عنه يف آفاق السامء فال انظر يف ناحية منها إال ورأيته«.

 
قلقت خديجة لغياب زوجها الطويل وأرسلْت من يبحث عنه. 
عليها  متكئًا  زوجته  بقرب  ويجلس  البيت  إىل  محمد  ويرجع 
إليّها)4(،  مصغياً  فخذها  غىل  فجلست  خديجة  أتيت  -حتى 
ترغب  مل  عليه.  أُنِْعَمت  التي  السامويّة  الرؤية  عن  يحّدثها 
ابن  لتستشري  فتذهب  أفكاره  يف  زوجها  معاكسة  يف  خديجة 
يُبرّشها  وهذا  الرؤى.  تفسري  يف  ماهراً  يُْعـترب  كان  الذي  عمها 
بني  جرى  ما  السّنة  لنا  تروي  وهكذا  ملحمد.  النبي  مبستقبل 
بصاحبك  تُخربين  أْن  أتستطيع  عم  ابن  »أي  وخديجة  محمد 
الذي يأتيك«)5( ويف يوم وبحضور خديجة يرى محمد الرؤية 
السامويّة ويرصخ: »خديجة! هذا هو جربيل«)6( »تعال يا ابن 
يجلس  اليرسى«.  ركبتي  عىل  وإجلس  خديجة-  -تقول  عمي! 
املالك؟«  اآلن  ترى  »هل  اليرسى.  خديجة  ركبة  عىل  محمد 
تسأل خديجة زوجها يف صوت رخيم. »نعم يجيب النبي« »غرّي 
ويجيب  خديجة  تسأل  اليمنى؟«  ركبتي  عىل  وإجلس  مكانك 
بزوجها  وتلتصق  ثيابها  خديجة  تخلع  وهنا  باإليجاب.  محمد 
الطيب وتسأل »هل ما زلت ترى املالك؟« ويف هذه املرة يجيب 
ذات  محمد  رؤية  أّن  وتستنج  تبتسم خديجة  بالنفي.  محمد 
سمة سامويّة وليست شيطانيّة وتقول لزوجها: »قالت يا ابن 

عم اثبت وإبرش فوالله إنّه مللك وما هذا بشيطان«)7(.

 هذه األسطورة إْن دلّت عل يشء فهي تدّل بوضوح عىل نظرة 
املحبّة  أسس  عىل  املبنيّة  املثاليّة  العائلة  إىل  اإلسالمي  األدب 
والعواطف املتبادلة واملشاركة بني الزوجني. والحقيقة أّن النبي 
التي  فهي  والقدسيّة.  الخشوع  من  بكثري  خديجة  يذكر  كان 
وقفت إىل جانبه تقّوي إميانه املهزوز تعاسة يف بداية رسالته. 
النبيلة  زوجته  بفضائل  يتَغّنى  كان  للجميل  العارف  ومحمد 
صدقتنى  وخديجة  فقريأ  كنت  عندما  خديجة  »أثرتني  قائالً: 
وآمنت يب عندها اتهمني اآلخرون بالكذب، وبقيت إىل جانبي 
عندما لعنتي األّمة. وكلاّم تألّمُت أكرث أحبتني أكرث« والحقيقة 
إّن خديجة تبدو لنا بعيدة كّل البعد عن الزوجة الرازحة تحت 
تنصح  لزوجها  الكفوء  النّد  فهي  املستبد.  األرسة  رّب  عبوديّة 

زوجها وترشده أحياناً.
 

مع  تخرج  خديجة  نرى  عندما  بوضوح  تتجىّل  املرأة  وحريّة 
الكعبة  للترضع ىف  الشاب عىل)8(  ابن عمهام  زوجها بصحبة 
إىل إله محمد األسمى. كانت خديجة الصديقة املخلصة للنبي 
يف زواج دام خمسة وعرشين عامأ. وموتها سبّب ثورة يف حياة 
محمد. فرناه يعقد زيجات عديدة بعد وفاتها، اليشء الذي يدّل 

عىل تغيري عميق يف شخصه املعنوي وطبيعته.
 

فالنبي الذي تألّم كثريأ إثر موت زوجته األوىل خديجة »كانت 
اْن  يستطيع  مل  يُسّميها،  كان  كام  البيت«)9(  وربة  العيال  أّم 
يصرب شهرأ واحدأ دون زوجة ورسيعاً يعقد قـرانه عىل سودة 
يف  يُطلّقها  أْن  وأراد  عنها  راضياً  يكن  مل  التي  العجوز  األرملة 
استطاعت  أْن  الذهن  حّدة  من  لها  كان  سودة  أّن  إال  الحال 
زوجها  إىل  توّسلت  إذ  للرسول  كزوجة  مبكانتها  تحتفظ  أن 
أْن تبقى زوجته حتّى تحمل  القديس ليك يدع لها الرشف يف 
اسمه يف اليوم اآلخر. إال أّن محمّداً مل يكن مستعداً أو راغبّاً أْن 
يُبقيها زوجته إلرضائها يف اليوم اآلخر وهكذا اتفقا عىل اآليت: 
حقوقها  عن  تتخىّل  أْن  سودة  قبلت  زوجته  تبقى  أْن  مقابل 
محمد  زوجة  عائشة-  لصاح  املضاجعة-  أو  -املغازلة  الزوجيّة 
يف  أهميّة  له  للنبي  الزوجية  الحياة  يف  املشهد  هذا  املفّضلة. 
تفسري إحدى القواعد املذكورة يف القرآن. عىل الزوج أْن يحرتم 
العالقات الزوجيّة وأن يتجّنب ما يستطيع تطليق زوجته وأْن 
اتباع  يُفّضل  أمل  زوجته.  مع  االختالفات  حّل  بالحسنى  يحاول 
املحمديّة أن يتبعوا أمثولة النبي: أي الحفاظ عىل الزوجة بدالً 

من تطليقها: أليس هذا منتهى طيبة املعاملة؟)10(
 

إذن عاثشة هي التي حازت عىل حّب النبي ومغازلته لها.
 

من  هو  لها  اختياره  إّن  بقوله  لعائشة  تفضيله  يرَُبّر  ومحمد 
إيحاء ومشيئة الله تعاىل. فاملالك جربيل -نقالً عن رواية- عرّف 

عائشة ملحمد وكانت آنذاك طفلة نامئة يف رسيرها. قال جربيل: 
إّن  تقول  ثانية  رواية  خديجة«)11(  من  خلفاً  هذه  يف  »وإّن 
عائشة ظهرت يف أحالم محمد كزوجته يف املستقبل. »رأيتك يف 

املنام مرتني«.)12(
 

والنبي الذي مل يُخِف نواياه عن صديقه القديم أيب بكر والد 
أبا بكر يظهر تعاطفه نحو  عائشة كان كّل مرة يزور صديقه 
الطفلة عائشة. موصيّاً أبويها باإلعتناء بها. ويف ذات يوم ذهب 
محمد كعادته إىل بيت أيب بكر فوجد عائشة تبيك أمام باب 
منزل أبيها، فسألها محمد عن سبب بكائها وتقول عائشة -التي 
أّمها رضبتها ألنّها وشت  إّن  كان لها من العمر ست سنوات- 
عيناه  دمعت  حتى  الطفلة  دموع  من  النبي  تأثّر  ألبيها.  أّمها 
فيها«)13(  أْن تحفظيي  بعائشة  أوّصك  »أمل  عائشة:  وقال ألم 
بعد  فيام  التي  عائشة  طفلتها  تنّكد  بأال  عائشة  أّم  فوعدت 

لعبت دورآ مهأم يف تاريخ املحمديّة.
 

بعد ثالثني يومآ من زواجه من سودة يطلب محمد يّد عاثشة 
أبدى  الذي  وأبوبكر  بعد.  فيام  ليتزوجها  بكر  أيب  أبيها  من 
دهشته بسبب فارق العمر يقول: »خطب النبي عائشة بنت 
أيب بكر وهي صبية فقال أبو بكر إىل رسول الله أيتزّوج الرجل 
ابنة أخيه؟«)14( وافق أبو بكر عىل طلب محمد وفسخ ارتباطآ 
أعطيتها  كنت  إيّن  بكر  أبو  فقال  آخر.  رجل  مع  البنته  سابق 
»فكان  منهم«)15(.  استلّها  حتى  فدعني  جبري  البنة  مطعامً 
لعائشة بذلك منزلة عند أهلها وهم اليشعرون بأمر الله فيها«.
)16( وتكرب عائشة وهي محاطة بعناية خاّصة من قبل أبويها 
تنتظر اليوم القريب لتأخذ مكانها يف بيت النبي. وبعد ثالث 
سنوات يذهب محمد إىل املدينة حيث يُستقبل بحفاوة وهناك 

يعقد قرانه عىل عائشة.
واسم عاثشة -الشقراء الصغرية كام كان يناديها زوجها تحببّاً- 
آخر.  اسم  أّي  من  أكرث  اإلسالمي  التاريخ  بداية  صفحات  مأل 
فجاملها، وشبابها اليافع ونزواتها، باإلضافة إىل مكانة أبيها أبو 
الترشيعيّة وعىل  الهيئة  كبري عىل  تأثري  له  كان  ذلك  كّل  بكر، 
فإّن  السّنة  عن  ونقالً  اإلسـالم.  اعتنقت  التي  الشعوب  مصري 
النبي كان يُبْدي تسامًحا أبويًّا نحو زوجته الشابة فكان يتغاىض 
بإله  تحلُف  كانت  فعائشة  الطفويل.  وغضبها  حردها  عن 
ابراهيم إْن هي مستاءة من زوجها وإن كانت راضية تحلف 

بإله محمد.)17(
 

وتقلّبات  لنزوات  ينقاد  كان  الكبري،  القوانني  ُمرّشع  فمحمد، 
عائشة، فكان يعمل جهده لريضيها فينزل إىل مستواها الطفويل، 
إىل مدى  لإلشارة  يكفي  اآلىت  واملثل  ويلعب معها)18(  يركض 
تأثريها عىل القوانني القرآنيّة. كانت عائشة برفقة زوجها النبي 

التي  الطريق  وكانت  عسكريّة،  غزوة  من  عودتهام  طريق  يف 
ويبدأ  قالدتها  عائشة  تفقد  وهناك  جافأ  قاحأل  ممرآ  عربوها 
إيجاد  عىل  أرصّت  عائشة  ألّن  عنها  بالبحث  النبي  مرافقوا 
بالقلق بسب  املؤمنون يشعرون  وأخذ  البحث  القالدة. وطال 
قرب موعد الصالة وتواجدهم يف مكان ال ماء فيه، وهنا يبادر 
محمد ويطمنئ مرافقيه املؤمنني بعد أْن طلب اإلذن من الله 
أْن يسمح ملرافقيه بالصالة دون الوضوء. كّل هذا لخاطر عائشة 
يف  بها  يعمل  التي  القرآنيّة  القاعدة  أصل  الحادثة هي  وهذه 

الظروف حيث يتواجد املؤمنون يف مكان ال ماء فيه.)19(
 

بقية  عن  متيزها  خاصة  مكانة  لها  السنة-  نظر  -يف  وعاثشة 
زوجات محمد والسبب أّن حضورها برفقة محمد ما كان مينع 
أو يضايق املالك جربيل من الظهور عىل النبي. ومحمد الرجل 
يف  الساموي  الوحي  يستقبل  غالباً  كان  والعطور  النساء  غاو 
عزلته مع ابنة أيب بكر: »وكان ينزل عليه الوحي وهو معي«.

)20(
 

ومل مينح املالك جربيل أبداً رشف ظهوره عىل النبي عندما كان 
برفقة زوجته العجوز سودة -الزوجة الثانية- الذي عىل األرجح 

ما كان يرى أمامه إالّ شيخوختها.
 

اإلرادة  قبل  من  املفضلّة  لكونها  تتباهى  كانت  وعائشة 
النبي  منافساتها زوجات  إهانة  تقرّص يف  كانت  السامويّة وما 
األخريات ومع هذا وبالرغم من مسايرة محمد لزوجته عائشة 
كانت  عائشة  بأّن  يُقال  فإنّه  رسوله  لزوجة  اإللهي  واإلعتبار 
تذكر وتبيك بحرارة شبابها الضائع يف السجن املنزيل »... بكت 
حتى تبلّل خامرها«)21( نعم كانت تبيك بحرقة كلاّم تذكّرت 
اآلية القرآنيّة التي فرضت عىل نساء محمد بأْن يبقني سجينات 
لعائشة،  حبّه  كّل  وبرغم  محمد،  ولكن  له.  وحارسات  البيت 
يعقد زواجه الرابع عىل حفصة ابنة مساعده عمر.)22( حفصة 
سعى  عمر  أباها  أّن  يُقال  إذ  جميلة.  تكن  مل  الشابة  األرملة 
عفان  بن  عثامن  فأتيت  عمر  »قال  زوجاً  لها  يجد  أْن  جاهداً 
إْن  فقلت  الصديق  بكر  أبا  فلقـيت  حفصة...  عليه  فعرضت 
أّن محمد بزواجه من  شئت زوجتك حفصة...«)23( واألرجح 
ابنه عمر أراد أْن يُقّوي عالقاته بعمر الرهيب الذي كان ينتظر 

منه خدمات مهّمة.
 

بالذكر  والجدير  هذا  مبوضوعنا  كثريّاً  تهّمنا  ال  حفصة  حامة 
بأن  له  أوحى  املالك جربيل  ولكن  يُطلّقها  أْن  أراد  أّن محمًدا 
يبقيها ألنّها يف نظر زوجها كانت مؤمنة صالحة وأكـرث من ذلك 
فإنّها صوامة  ارجع حفصة  أباها عمر »فقال يل )جربيل(  فإّن 

قوامة«.)24(
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يف السنة الرابعة للهجرة يعقد النبي زواجه الخامس عل األرملة 
الجميلة أم سالمة. وبعكس حفصة فإّن أم سالمة تهم موضوعنا 
كثرياً. إذ هي كانت زوجة مؤمن صالح ومن أشجع جنود النبي. 
كانت تحّب زوجها كثريّاً لدرجة أنّها هاجرت معه إىل الحبشة 
أم سالمة  أحبّت  مضطهدين.  الجديد  الدين  أتباع  كان  عندما 
من  آخر  رجالً  تتزّوج  بأال  نفسها  عاهدت  أنّها  لدرجة  زوجها 
بعده »فتعال أعاهدك أال تتزوج بعدي وال أتزوج بعدك«)25( 
ولكن أبو سالمة الجندي الشجاع مصاب بجروح قاتلة يف معركة 
أُحد وينضم إىل قافلة الشهداء يف الجنة. يذهب محمد إىل أم 
سالمة معزيّاً ويطّول زيارته »إّن رسول الله دخل عىل أم سالمة 
حني تويّف أبو سالمة فذكر ما أعطاه الله وما قّسم له وما فّضله 

فامزال يذكر إلخ...«.)26(
أْن  بيتها  يغادر  وهو  لها  وقال  سالمة  أّم  بجامل  محمد  أُخذ 
وأن  مصابها  من  يخفف  أْن  صالتها  يف  تعاىل  الله  من  تطلب 
يجازيها خريآ وهنا ترصخ أم سالمة وتقول ما هي املكافأة التي 
تجعلني أْن أنىس أبا سالمة؟ »اللهب أجرين يف مصيبتي واعقبني 

خرياً منها«.)27(
 

كان  وما  املكافأة  نوعيّة  يف  واحدة  لحظة  سالمة  أم  تشك  مل 
أْن  سالمة  أم  من  محمد  يطلب  أشهر  أربعة  بعد  لها.  مقدّراً 
تتزوجه، والتي رفضت من قبل الزواج من غريه. »خطبها أبو 
سالمة  أم  أّن  ويبدو  عمرفرّدته«)28(  خطبها  ثم  فرّدته  بكر 
التي مل تكن لها رغبة يف أْن تصبح واحدة من زوجات رسول 
الله، تعتذر رافضة بسبب عمرها، ومهمة رعاية أطفالها وأخرياً 

طبيعتها الغيورة.
 

لكن النبي ال يقبل هذه األعذار ويقول لها: »أّما مسألة العمر 
وهكذا  يزيلها«.)29(  الله  فإّن  الغرية  وأّما  سناً  منك  أكرب  فأنا 
للرسول  الخامسة  الزوجة  الجميلة،  األرملة  سالمة  أم  تصبح 
وأثارت  ما سببت  والتي كثرياً  لعائشة)30(  الخطرية  واملنافسة 

الغرية بني زوجات النبي اللوايت كن يعاتنب النبي من جرائها.
 

يجدر  ولكن  السامويّة  اإلرادة  متلّه  مل  الخامس  محمد  زواج 
بنا أْن نذكر هنا شخصيّة أم سالمة، هذه املرأة النبيلة املحبّة 
لزوجها والتي بقيت عنيدة بإخالص لذكرى زوجها الراحل فرتّد 
جميع من طلب يدها ولكنها تخضع أمام النبي، فام من شّك 
أم  جعلت  بها  املحيطة  السامويّة  والهالة  محمد  شخصية  أّن 

سالمة تضع حداً لرتّملها.
 

بعد فرتة من الزمن، يبعث النبي من يبحث يف الحبشة عن أم 
حبيبة، هذه املرأة املؤمنة التي هاجرت من مكة إىل الحبشة 
مع زوجها. وهذا كان رجالً إرتيابيّاً وسكرياً وأىت اإلسالم ليضايقه 

ذوقه ومزاجه، ومن أجل أْن يتخلّص من هذا العائق الديني، 
أم  زوجته  بقيت  بينام  مسيحيّاً  وأصبح  الحبشة  يف  دينه  غـرّي 
قليل  وبعد  للعرب.  الجديد  -اإلميان  اإلسالم  دينها  حبيبة عىل 
أم  ترّمل  الكحول.  إدمانه  كرثة  من  حبيبة  أم  زوج  ميوت  من 
القوي العدواين تجاه محمد شجعه عىل  أبيها  حبيبة وموقف 
الزواج منها ليضمن والدها بأْن يهتدي إىل الدين الجديد.)31(

 
الحبشة-  -امرباطور  النجايش  إىل  مبعوث  بارسال  فيرسع 
كان عىل  الذي  والنجايش  حبيبة.  أم  من  زواجه  عقد  لتسهيل 
ألم  املهر  بنفسه  ويدفع  رغبته  يُلبّي  محمد  مع  جيدة  عالقة 
حبيبة التى تلتحق بزوجها الجديد ىف املدينة وهى سعيدة جداً 

لوضعها الجديد.
 

تاريخ أم حبيبة يثبت أليّة درجة كانت املرأة حرّة قبل مجيء 
اإلسالم إْن هي قورنت مع امرأة يف املجتمع العريب اإلسالمي. 
فهذه األخرية كانت مطموسة كليّة وراء الزوج، بينام أم حبيبة 
أم حبيبة  يرتّد عنه. وليست  تبقى عىل دينها اإلسالم وزوجها 
بدراسة  بعد،  فيام  سنثبت  أخرى  جهة  ومن  منفردة  حالة 
أثّر عىل تحديد  أم حبيبة  أّن زواج محمد من  املهر،  موضوع 
يف  وضعوا  املحمديّة  مؤرّخي  إّن  إذ  للمهر)32(،  األقىص  الحد 
السنة الخامسة للهجرة خامتة زواج ُمميز ذي نتائج كبرية عىل 
ُعزلة املرأة. إحدى هذه الروايات تخربنا اآليت: زّوج محمد ابنه 
ويف  جحش.  بنت  زينب  األرملة  إىل  الحارث  ابن  زيد  املتبّنى 
برداء  زوجته  فتستقبله  املتبنى  ابنه  لزيارة  النبي  يذهب  يوم 
يُظهر مفاتنها. يرفض النبي دخول بيت ابنه ويرجع إىل منزله يف 
حالة مضطربة. »فأعجبت رسول الله فويّل وهو يهمهم بيشء 
سبحان  العظيم،  الله  سبحان  أعلن  رمّبا  إال  منه  يفهم  اليكاد 
يتزوج  أْن  محمد  يقرر  الزيارة  هذه  بعد  القلوب«)33(  مغري 
زينب بالرغم من العراقيل االجتامعيّة التي التقبل بالزواج من 
زوجات األوالد املتبّنني. فالتقاليد تطابق جوهر ما ورد يف القرآن 
الصعب  من  فإنّه  حال  كل  وعىل  الرواية  هذه  تفاصيل  من 
تكوين فكرة دقيقة عاّم جرى ولكن من املؤكد أّن محمد بدا 

لزينب وهو  لحبّه  عاتبه  الله  إّن  يقول  ألنّه  يف صدقه  ساذجاً 
ليك  زوجناها  وطراً  منها  زيُد  قىض  »فلاّم  بالالمباالة.  يتظاهر 
اليكون عىل املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 

وطراً وكان أمر الله مفعوالً«.)34(
 

زينب ويريد  باكيّاً  أىت إىل محمد  فإّن زيداً  ناحية أخرى  ومن 
طالقها ولكن محمد ينصحه بأْن يبقيها. وكام ذكرنا سابًقا فإّن 
وهكذا  لزينب  حبّه  يُْخفي  بأنّه  واتّهمه  محمد  قلب  قرأ  الله 
السنة  أقوال  وحسب  بزينب  ويزوجه  محمد  رّس  الله  يفيش 
إال  ربّك  أرى  ما  الله  رسول  يا   ...« الصدد  بهذا  عائشة  قالت 

يسارع يف هواك إّن الله يسارع لك فيام تريد...«.)35(
 

تّم زواج محمد بزينب دون مهر أو شهود ودون ترصيح من 
أحد. وما من شّك فيه أنّه كان حقاً فريداً أنعمه الله عىل رسوله 

وإّن زينب كانت فخورة باهتامم العناية اإللهيّة بشخصها.
 

عىل  مبارشاً  تأثرياً  لهن  يكن  مل  أخريات  زيجات  ملحمد  كان 
املؤّسسات اإلسالمية. فبعد معركة بدر، يتزوج محمد من أرملة 
النبى.  جيش  يف  يحارب  وهو  زوجها  قُتَل  زينب-  أيضاً  -اسها 
زينب هذه عاشت مع الرسول حوايل مثانية أشهر ثم توفيت 
وكان لها من العمر ثالثني سنة تقريباً. وبعد معركة مؤتة يتزوج 
الرسول  يعتق  املناسبة  وبهذه  جويرية  الجاريّة  من  محمد 
كانت  التي  صفيّة  اليهوديّة  يتزوج  خيرب  معركة  وبعد  أبويها. 

واحدة من أرسى الحرب.
 

وتذكر الروايات ناحية طريفة يف شخصيّة الرسول وكياسته نحو 
النساء: »أنّه قدم ركبته لألسرية الشابة الجميلة صفية ليك تضع 
قدمها ومتتطى ظهر الجمل املعّد لها«. صفيّة الزوجة الجديدة 

أشعلت نار الغرية يف منزل محمد املتعّدد الزوجات.
 

الرسول  أّن  تقول  التي  والغامضة  املتناقضة  الروايات  وحسب 
تزوج من ريحانة التي اختطفت كأسرية حرب ولكنه ليس من 
يقول  البعض  وريحانة،  محمد  بني  العالقة  ماهيّة  عن  الثابت 
أنّه فعالً تزوجها واآلخرون يقولون أنّها كانت خليلته فقط  ويف 
وكانت  األخرية  زوجته  محمد  يتزوج  للهجرة  السابعة  السنة 
تسّمى ميمونة. سرنى فيام بعد أهميّة هذا الزواج األخري تأثريه 

عىل الجانب القانوين.
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مقالة رسيّة لشيخ يف معهد أيب النوراإلسالمي يف دمشق 
 

مشكلة )الجهل(، أنّه يف الواقع نوع من )العلم(، يستند دامئاً إىل نوع من )العقل(، ويقوم أيضاً عىل نوع من 

)املنطق(. إنّه ليس ظاهرة بريئة، تنجم عن نقص يف حجم املعلومات، بل ظاهرة مسؤولة، تنطلق من معرفة 

يقينية، وتتميز بالقدرة عىل تسخري جميع أنواع األسلحة لفرض حلولها بنجاح يف معركة لها هدف صاعق 

واحد، هو أن ينترص الباطل عىل الحق بأيّة وسيلة، وبأّي مثن. لهذا السبب يلزم التمييز الواضح بني معنى 

الجهل و معنى األميّة.

فالرجل الجاهل ليس رجالً محايداً، تنقصه املعلومات املطلوبة، بسبب عجزه عن القراءة. بل هو يف األساس 

رجل متعلم، واسع اإلطالع، منحاز اىل »الحق«، واثق من أقواله، صفته الظاهرة، أنّه ميلك إجابة نهائيّة عن كّل 

سؤال، ألّن معلوماته مستمدة -يف رأيه- من مصدر ِعلوي غري قابل للخطأ.

العالمة األوىل يف منهج هذا الرجل، أنّه برش له لسان إله، فهو ال يقول شيئا من عنده، وال يتكلم بلغة الناس، 

بل يردد -فقط- ما سمعه من الرب »العليم« شخصيّاً، و يف العادة، يكون الرّب مجرد بوق أجوف لصوت 

الرجل الجاهل نفسه، لكّنه أحياناً، يكون معلامً ذائع الصيت، له لقب يبعث عىل الرهبة مثل األستاذ الدكتور، 

أو حرضة األمام، أو آية الله بشحمها ولحمها.

يف مواجهة رجل ربّاين من هذا النوع، يفقد املنطق هدفه ومعناه، و يدخل الحوار يف باب الجرمية، ومتتلك 

األفكار سلطة بوليسيّة، حتى تصبح كّل فكرة عىل حّدة، مجرّد رشطي يف بذاة الشغل، يجوب الشوارع حامالً 

عصاه، لحفظ األمن والعلم معاً.

أّن ثقافتنا العربيّة، تعايش هذه الظاهرة الصعبة، من دون أمل يف رحمة الله.

 سبب املحنة و محتواها، أّن كلمة )العلم( يف قاموس العرب، ال تؤدي معناها املألوف يف بقية القواميس، 

بل تشمل أيضاً )علم التفسري( الذي تكَفل برشح نصوص القرآن منذ زمن مبكرجداً، ومنح نفسه حق احتكار 

الكلمة األوىل و األخرية يف موضوعات معّقدة، ال تتجاوز معلومات الفقهاء فحسب، بل تتجاوز وسائل البحث 

املتاحة ملناهج الفقه بأرسه .وخالل قرون طويلة من مامرسة هذا )العلم( املفتقر اىل منهجية العلم، كان عىل 

الثقافة العربية أن تعايش تجربة الجذب املستمر بني مصدرين متناقضني للمعلومات املتناقضة:

األول: مصدر العلم التجريبي الذي بدأ مسريته يف بلدان غرب أوربا منذ عرص داروين عىل األقل، ونجح يف 

استبدال منهج الكنيسة القائم عىل تفسري الكتاب املقدس، مبنهج تجريبي جديد، ال يعترب التفسري علامً، وال 

يقبل نتائج البحث، إالّ اذا ثبتت يف ضوء التجربة.

الثاين: مصدر التفسري الحريف لنصوص القرآن، الذي أنتحل لنفسه صفة العلم اإللهي يف ثقافة العرب، وبقي 

مبعزل عن النقد، بفضل قدرته املتزايدة عىل تسخري سلطة الدولة لقمع النقاد بالقتل والترشيد، منذ عرص 

الحالج حتى اآلن.

 

بني هذين املصدرين املتناقضني لحقائق العلم األساسيّة، يواجه العقل العريب املعارص محنة الحياة بوجهني 

يف رأس مدهوش واحد. و هي محنة تتجىل علنا يف مدارس العرب بالذات التي تحولت اىل ساحات مفتوحة 

لشد الحبل، بني ثقافتني رسميتني، كلتاهام تعيش عىل حساب األخرى، أّن املبارزة تجري يومياً يف كّل كتاب 

مدريس عىل حّدة.

الله قد خلق السموات و األرض يف ستة أيام، وأّن هذه  فمثالً: يف درس التفسري، يتعلم الطالب العريب أّن 

الصياغة القرآنيّة نظريّة علميّة تعني ما تقوله حرفيّاً. وهو تفسري يُفرتض، ُمخطئاً، أّن القرآن كتاب يف علم 

الفلك، مهمته أن يكشف للتالميذ أرسار الكون، لكن الشيخ املُفرس ال يالحظ هذا التكلف الظاهر يف فهمه 

للقرآن.

 

يف درس الفلك، يكتشف الطالب فجأة أّن الله مل يخلق أرضاً وال سامء، بل فضاء تسبح فيه الكواكب والنجوم، 

وأّن ما يُدعى باسم األرض، كوكب يبدو معلّقاً يف السامء، من أّي نقطة  خارج األرض. وهي صورة ال تخرج 

عن إطار علم التفسري فحسب، بل تخلع عنه عاممة العلم و جبته معاً.

مثالً يف درس التفسري، يُقال للطالب العريب أّن مبدأ النشوء واإلرتقاء ليس حقيقة علميّة، وإّن الله قد صنع آدم 

وحواء مثل متثالني من الطني، ونفخ فيهام الروح، ثم وضعهام يف الجنة، ليك ينعام بالحياة الخالدة إىل األبد. و 

هي قصة يرويها القرآن من باب الوعظ، لكن الشيخ املُفرس يرويها من باب املعرفة بتفاصيل التاريخ، آمالً أن 

يقوده منهج التفسري الحريف إىل كنز العلم اإللهي.

يف درس األحياء، يكتشف الطالب مدهوشاً مدى جهل املُفرسين مببدأ النشوء واإلرتقاء، ويعرف من الحفريات 

أّن الله ال يصنع التامثيل، وإن اإلنسان ليس مخلوقاً منفصالً عن بقية الحيوانات، وال ينتمي إىل أب واحد أو 

أم واحدة، بل ينتمي إىل فصائل متنوعة من القرود التي هجرت موطنها األصيل يف الغابة، واحرتفت الصيد 

يف مناطق السافانا منذ مئة مليون سنة عىل األقل. وهي حقائق ال تشكك يف قدرة الله، بل تشكك يف قدرة 

الفقه عىل تفسري كتاب الله.
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مثالً يف درس التفسري، يقرأ الطالب قصة الطوفان، و يعرف من »علامء« الدين أن النبي نوح قد صنع مركباً، 

جمع فيه زوجني من كّل املخلوقات، ليك ينقذ الحياة من الفناء.

 

يف درس العلوم، يعرف الطالب أّن أجناس املخلوقات تزيد يف الواقع عىل خمسني مليون جنس، وأّن األرض مل 

تغرق يف أي طوفان خالل األلف مليون سنة األخرية عىل األقل، وأّن اإلنسان مل يتعلم صناعة املراكب، إال يف 

عرص سومر منذ سبعة آالف سنة قصرية.

مثالً يف درس التفسري، يُقال للطالب أّن النبي موىس أحال عصاه إىل ثعبان يف حرضة فرعون، وأنّه أرسل عىل 

مرص وباء البعوض والقمل والضفادع، وفلق البحراألحمر برضبة من عصاه.

يف أوراق الربدي، يقرأ الطالب أّن فرعون شخصيّاً، مل يقابل رجالً أسمه موىس، ومل ير عصاه تنقلب ثعباناً، ومل 

يسجل قصة فلق البحر األحمر، رغم ولعه بتسجيل القصص.

مثالً يف درس التفسري، يعرف الطالب أّن امللك سليامن، كان يكلّم النمل والطيور، ويُسخر ملوك الجن يف بناء 

الهيكل.

يف درس التاريخ، يتعلم الطالب أّن الهيكل اليهودي مل يشيده ملوك الجن، بل بناه العامل اللبنانيون الذين 

استقدمهم سليامن من مدينة جبيل .

يف زحام هذه املعلومات املتناقضة، يعايش الطالب العريب، يف كّل مدرسة عربية عىل حّدة، تجربة مستحيلة، 

للتوفيق بني منهجني للمعرفة، كالهام يدعوه إىل الشِك يف أقوال اآلخر:

 

األول منهج إنساين، يلتزم بوسائل العقل، ويستند إىل قوانني صارمة، ال تنكر مبدأ املعجزة فحسب، بل تطرحه 

خارج إطار العلم من أساسه.

 

الثاين منهج سحري، ينكر حاجة العلم إىل العقل، ويقيم نتائجه عىل قاعدة مؤّداها أّن الرب الخارق ال بّد من 

أن يخرق كّل القوانني، وأّن وقوع املعجزة هو )الدليل العلمي( عىل صدق علم التفسري.

الّدوامة،  آخر سوى أن يدخل طائعاً يف قلب  العريب خياراً  الطالب  املتناقضني، ال ميلك  املنهجني  بني هذين 

ويجرب أن يعيش بشخصيتني يف عقل مدهوش واحد. فهو -من ناحية- ال بّد من أن يقبل معارف عرصه، 

مثل بقيّة الطالب، يف بقيّة املدارس. لكّنه -من ناحيّة أُخرى- ال بّد من أن يتلقى يف درس التفسري معلومات 

املفرسين العجيبة التي ال يتلقاها الطالب، وال تعرتف بها املدارس، وال تقرّها مناهج التعليم يف أّي مكان من 

العامل، سوى الوطن العريب وحده، فقط، ال غري.

فاملدرسة الحديثة يف الرشق والغرب، ال تعترب تفسري الُكتب املقّدسة مادة علميّة، وال تضم دروساً للتفسري 

أصالً، وال تسمح بتقديم مادة الدين يف املدارس العامة، تحت اسم )العلم(، بل أّن دولة مثل الواليات املتحدة، 

ال تجيز قراءة اإلنجيل يف مدارس الحكومة، حتى بعد انتهاء اليوم املدريس، و هو موقف ال تتخذه شعوب 

العامل ألنّها ملحدة، أو أقّل أمياناً من العرب، بل ألّن كلمة )العلم( تعني يف لغاتها غري ما تعنيه يف لغتنا العربيّة.

فمنذ عرص الثورة الربوتستانتيّة يف القرن السادس عرش، كان األوربيون قد اكتشفوا أّن العلم ال يستطيع أن 

يكون مقدساً من دون أن يخرس صفة العلم. و كانوا قد نجحوا يف فصل املدارس العامة عن الكنيسة، وأعادوا 

صياغة املنهج التعليمي، طبقاً ملبدأ مؤداه، أّن معلومات اإلنسان، مثل اإلنسان نفسه، معلومات ناقصة، وغري 

نهائيّة، وغري ُمنزّهة عن النقد واملراجعة والتصحيح. و هو مبدأ ال يقرّه )علم التفسري( يف ثقافتنا العربيّة، 

الذي يُسمي نفسه علاّمً ربانيّاً، ال يتعاىل عىل النقد فحسب، بل يعتربه طعناً شيطانيّاً يف علم الله. بسبب هذا 

التحريف الرسمي ملعنى كلمة )علم(، ينفرد العرب من بني جميع أمم األرض بثقافة معصومة عن الخطأ، 

تُسمي رجل الدين )عاملاً(، وتعترب الرأي الفقهي نظريّة علميّة، وتورط نفسها يف منهج جديل مستحيل، صفته 

أّي مدرسة عربيّة، ويجلس  التفسري يف  يبدأ درس  بالذات. وعندما  الجدل  تحريم  قائم عىل  أنّه  املستحيلة 

الطلبة واجمني يف حرضة الشيخ املفرس، تخرج قاعة الفصل بأرسها من هذه الكرة األرضيّة، وتغيب يف عامل 

غائب، ال يحكمه منطق أو قانون وال يعرتف بعقل أو دليل، وال يكشف أرساره ألحد، سوى الشيخ الرسّي 

شخصيّاً. أّن عامل الله املنطقي يفقد فجأة كّل حاجة إىل صوت املنطق.

العلم  أرسار  يّضم جميع  بالشيفرة،  كتاب  أنّه  يعتقد  بل  للناس(،  )بيان  القرآن  أّن  التفسري ال يصدق  فعلم 

يف التاريخ والفلك والجغرافيا واألحياء، وإّن كّل ما يحتاجه الشيخ املفرس، ليك يفتح هذا الكنز املجاين، من 

املعلومات، هو أن يجلس يف بيته الدايفء، ويفرس نصوص القرآن. وهي فكرة ال تستند اىل القرآن نفسه، ومل 

يقل بها الله، وال تعكس منهج العلم القائم عىل البحث والتجربة، بل تعكس منهج رجل كسول، يريد أن 

يحصل عىل أرسار الغيب باملصادفة السعيدة وحدها التي جعلت لغته العربية، هي -بالذات- لغة العلم 

الربّاين يف القرآن. ويف عقل شعويب من هذا الطراز، تختلط نتائج الحسابات، ويغيب صوت املنطق وراء صخب 

الخرافة، ويتحول الحوار من وسيلة لنقاش األفكار إىل وسيلة لتمريرها من دون نقاش.
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إّن اإلنسان املقلوب عىل رأسه، يخرس رأسه ورجليه معاً.

 فالقرآن ليس كتاباً ملحو األميّة، وليست مهمته أن يكشف أرسار العلم  للمفرسين. إنّه ال يروي قصص التوراة 

واإلنجيل، ألنّه يعتربها )حقائق علمية(، بل ألنّه يريد أن يحتويها يف صيغة منقحة، قادرة عىل تحقيق التآخي 

القرن  البرشيّة منذ  القرآن عىل خري وجه، وقدم ألجيال  أّولها  بينها يف مجتمع إنساين موحد. و هي مهمة 

السابع، أول كتاب مقدس، يحتضن جميع الكتب املقدسة، ويتعايش مع جميع الرشائع واألجناس، يف أول 

مجتمع دميوقراطي قائم عىل مبدأ اإلقرتاع الحر، وحق األغلبيّة يف إتخاذ القرار. وما دامت القبليّة العربيّة قد 

نجحت يف تقويض هذا املجتمع، وإنهاء رشيعته الجامعية منذ عرص األمويني، فإّن علم التفسري ال يستطيع أن 

يخدم غرضاً آخر سوى أن يكون علامً ُمسخراً لتزوير القرآن بالذات.

التفسري  مادة  فرض  أّن  والواقع، 

املــدارس  يف  التعليم  مناهج  عىل 

سوى  شيئاً  تثبت  ال  فكرة  العامة، 

أّن غياب الرشع الجامعي قد سلب 

حقوقهم  جميع  العرب  املواطنني 

يف  حقهم  ذلــك  يف  مبا  الرشعيّة، 

حامية أوالدهم من عمليات غسيل 

املخ التي تجري يف املدارس العامة 

باسم التعليم.

الحكومة  تبنيها  التي  فاملدرسة 

ليست  الرضائب،  دافعي  بنقود 

أن  يجوز  وال  حكوميّة،  مؤسسة 

الدولة  تسخرها  أداة  إىل  تتحول 

بفرض  الدين،  رجال  مرضاة  لرشاء 

الدراسة،  مناهج  عىل  تفسرياتهم 

ألّن  بالذات.  العلم  شعار  تحت 

ال  السهلة،  السياسيّة  الحيلة  هذه 

تستطيع أن تخدم العلم أو الدين 

أن  شأنها  من  وليس  السياسة،  أو 

أن  سوى  آخر  عمليّاً  غرضاً  تحقق 

تنقل خالفات املذاهب الطائفيّة إىل املدارس، وتخرّب الخليّة األوىل لثقافة عربيّة موحدة، وتنرش عدوى الجهل 

املرتاكم يف كتب التفسري، مثل وباء ورايث، من جيل إىل جيل. وهي كارثة قد ال يكتشف حكام الوطن العريب 

أبعادها، حتى يأتيهم بها الله غاضباً إىل باب الدار.

إّن اللعب بالنار، ال يجعل النار لعبة.

والخطأ الذي ارتكبته الحكومات العربيّة منذ عرص محمد عيل باشا، أنّها تعّمدت أن تسخر القرآن لخدمة 

أغراضها اإلعالميّة، يف لعبة خطرة -و شائنة- ما لبثت أن أعطت املفرسين صوتاً ال ميلكونه، يف شؤون اإلدارة 

والحكم، ومنحتهم حق التدخل يف صياغة القوانني و مناهج التعليم معاً، وبسطت ظلّهم عىل أجيال العرب، 

تواجهه  عارم،  أصويل  تيار  يف 

الحاليّة  العربيّة  الحكومات 

استأجر  ــذي  ال الــفــأر  بندم 

فالباشا  مــصــيــدة.  لنفسه 

من  مكسباً  يحقق  مل  العريب 

الدين،  رجال  مع  حلفه  وراء 

يف  سيّافاً  أصبح  ــه  أنّ ســوى 

أيدي  لهم  يقطع  خدمتهم، 

وينهب  ورقابهم،  املواطنني 

لهم من بنود امليزانيّة العامة، 

يف  رواتبهم  لتأمني  يكفي  ما 

املبتكرة،  الوظائف  عــرشات 

برامج  يف  القرآن  تــالوة  من 

اإلذاعة والتلفزيون، إىل إصدار 

وتأسيس  واملجالت،  الصحف 

اإلسالميّة.  الدعوة  جمعيات 

وهي نفقات ال يقرّها دستور 

دستور  سوى  العامل،  يف  واحد 

الوطن  يف  الورعني  الباشوات 

العريب.
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نهايه حثاله اسمها العرب 

بالتوقف  قــراري  أخــذُت  كوبنهاغن،  يف  التيفويل،  ساحة  يف 
األجمل،  البلد  إىل  وصويل  عشيّة  العربيّة.  باللغة  الكتابة  عن 
حسني،  العراقي  اليزيدي  لصديقي  قصرية  زيارة  يف  الدامنارك، 
بعشيقة  يف  وزوجته  أوالده  حسني  صّدام  املناضل  قتل  الذي 
رائع  سنوي  احتفال  مثة  كان  ملياء-،  الصديقة  ابنته  –باستثناء 
طبيعيّاً  وكان  الشهرية.  الساحة  يف  الدامنارك  سحاقيّات  تقيمه 
أن نكون هناك. فرقة موسيقيّة مكونة من دامنركيني وأمريكان 
املايض  أغاين  من  وبعض  وامليتاليكا  الروك  بضجيج  الدنيا  متأل 
الجميل: هوتيل كاليفورنيا ويشء من البيتلز والرولينغ ستونز!!! 
أجمل  ينرثن  حوريّات،  مثة  كان  إن  الحوريّات  هن  فتيات 
همسات السحاق يف ظل مالئكة كوبنهاغن التي ال تنام!!! رجال 
وشبّان يرتنحون بني مثل البرية الدامناركيّة الغالية ومثل الجامل 

السحاقي املتعانق أمامهم!!!

أذكر  ما  يديرها رجل اسمه عىل  إنجيليّة دامناركيّة  يف مدرسة 
توفيق جبّور كان تعليمي األويل. وكان هنالك ممرضة دامنركيّة 
الواقعة يف  قريتنا  والفقراء يف  بالطلبة  تهتم  اسمها مس بريغ، 
قلب الصحراء السوريّة. كانت مس بريغ، نصف العجوز، تضع 
باستمرار عىل رأسها وشاحاً جميالً يزيدها أنوثة عىل أنوثة –ال 
اآللهة وسيدها  اللوايت يحقدن عىل  القبيسيات  تشبه يف يشء 
وتركب  أفخاذهن–  بني  قضباناً  يضعوا  مل  ألنّهم  مازدا  أهورا 
دراجة هوائيّة، يف بنطالها الرمادي الناعم. كانت الدامنارك أول 
كوبنهاغن  وكانت  البعيدة؛  طفولتنا  من  نحفظه  لدولة  اسم 

أقرب إىل أراواحنا من دمشق.

زمن  البداوة؛  زمن  إىل  سوريّا  وعادت  والسنني،  األيام  هربت 
استبداد  –زمن  الديك  عيل  زمن  كفتارو؛  وآل  القبيسيّات 
الحجاب والنقاب وبقيّة نفايات التلمود التي فتح لها اإلسالم 
والتقيّة  النفاق  رغم  يقال،  ما  كل  رغم  املتصّحرة.  دكاناته 
انتهى  سكاكيني،  ووداد  األدلبي  ألفت  زمن  انتهى  بأنواعها، 
زمن كوليت الخوري وسلمى الحّفار ومريانا مرّاش، زمن نجاح 
والرباءة  الجامل  -انتهى زمن  باختصار  الساّمن:  العطّار وغادة 
والروح والحريّة!!! نحن اليوم نعيش– واملوت أفضل ألف مرّة 
مجلس  عضوات  وصور  واألصوليّة  التلوث  دمشق  صباح  من 
الشعب )!!( عىل قامئة الجبهة التقدميّة من املحّجبات –زمن 
القبح والعهر والجسد ]باملعنى األسقط للكلمة[ وتقييد الذات: 
نحن نعيش زمن وفاء كفتارو ومنرية القبييس وهنيّة اسامعيل.

املشهد  كان  عقبة!!!  ابن عمي هشام وصديقي  برفقة  ركبت 
البرش  لحوم  وأكلة  والسعادين  األصوليني  من  قطعان  مريعاً: 
تتعمشق عىل أسوار واحد من األبنيّة الحضاريّة النادرة للغاية 
يف عاصمة البداوة الجديدة: سفارة الدامنارك يف دمشق. وكانوا 
يتصايحون معصبي الرؤوس، مثل أسالفهم حني أسقطوا عواصم 

الحضارة قبل ألف وخمسمئة سنة، محرقني كتب االسكندرية 
وغريها ألنّها ال تتطابق مع نصوصهم التي ال سبيل إىل إقناعهم 
ما  أسوأ  كأن  يتلطّى خلفها.  التهكم  يف  ُمغرقاً  إلهاً  مثّة  بأّن  إال 
أيب  دماغ  مغسل  يف  يتفهرسون  ممن  أشقر  قرد  املشهد  يف 
النور أظن أنّه شيشاين، يجلس عىل أحد األرصفة، يولول فرحاً 

بإحراقه للسفارة اآلمنة الجميلة.

قبل أشهر كتبت مقالة حول »إمارة حامس اإلسالميّة«، تنبّأت 
فيها بأن تنقسم فلسطني التي بحمد كّل اآللهة مل تصبح دولة 
الضفة،  أّي  باألردن،  األول  يُلحق  كيانني،  أو  دولتني  إىل  بعد 
قبل  ما  أفغان  كحال  الجوع،  من  ميوت  حتى  يعزل  والثاين 
قرضاي، أي إمارة غزّة القاعديّة. لكن قراءيت ملا يشبه ذلك يف 
موقع debka اإلرسائييل، ومن ثم يف مجلّة الحقيقة لألستاذ نزار 
نيّوف، جعلني أحجم عن النرش. إمّنا الحقيقة أّن الدميقراطيّة 
والعراق  لبنانات،  إىل  لبنان  فلسطني  بعد  ستقّسم  األمريكيّة 
already مقّسم إىل عراقات، ورمبا يقّسمون السعوديّة وغريها 
كام كتب ذات يوم زملاي خليل زادة لشعب ال يقرأ، بل يتوج 

من أعتى األميني جهالً سادة للثقافة... والبحث!!!

املشاكل  ترتكز  ترى  يا  أين  وانظروا:  العامل،  خارطة  افتحوا 
وخاصة  عموماً،  اإلسالميّة  املنطقة  يف  تذاك،  دون  والحروب؟ 
بلد  يف  حرباً  واحدنا  رأى  إذا  بل  فيها.  بالعربيّة  الناطقة  تلك 
عميق  إعامل  إىل  يحتاج  لن  الفلبني،  أو  تايلند  مثل  جميل 
لطبقات العقل حتى يكتشف أّن الحرب محصورة يف »اإلقليم 
برلني  يف  القاعدة.  فضائيّة  تذكر  كام  املسلمة«،  الغالبيّة  ذي 
فيه  يتخيّل  فّني  مبعرض  منهمك  الرائق  الشعب  الساحرة، 
النحاتون شكل الجّنة، كّل عىل طريقته؛ يف سويرسا الرشق ]بال 
تشابيه– كرياليسون[، تُطرد مذيعة تلفزيونيّة من عملها ألنّها 
تلّذذت –وهي التي يفرتض أنّها أنثى فام بالك بالذكور– بقتل 
يتدخل  أن  يهوه  ]أرجو من  نائب من حزب من غري طائفتها 
الطوائف  كّل  من  يخلصنا  بطوفان  لنا  فريسل  األخرية  للمرة 
الحضاريّة،  لندن  يف  والسامويني[!!!  األرضيني  الطوائف،  وآلهة 
ينقل القامئون عىل املتاحف نسخاً عن بعض من أهم األعامل 
الفنيّة إىل الشارع من أجل تثقيف العامة فّنياً؛ يف قاهرة املعّز 
يتفنن املشايخ يف التقسيم عىل سامعي كورد رضاع الكبري وبول 
البعري؛ يف هامبورغ يسرّيون أول أوتوبوس يعمل عىل املاء يك 
يخلصوا من البدو ونفطهم وبعرانهم وأبوالهم؛ ويف إمارة غزّة 
الطالبانيّة يتهّدد املوت أربع نساء غري محّجبات وثالثة غلامن 
الحاميس!!!  الشبق  إله  إيروس،  ينّعظون  ألنّهم  مرد،  صبيحني 
أمل ير ابن عابدين أن الغالم الصبيح حكمه يف الحجاب كحكم 

املرأة البالغة؟؟؟

افتحوا خارطة العامل، وانظروا: كّل الربيّة خرضاء تزدان بالشجر واملطر والندى –إال بلدان العرب! تنتقل من اليونان إىل بلجيكا فال 
تجد إال اللون األخرض ينكح عينيك. تنتقل من املحيط الهادر إىل الخليج الثائر فال تجد غري لون املوت، األصفر العفني، يطارك 
بأنفاسه امللتهبة أينام توجهت. بل إّن املساحات النادرة الخرضاء من تلك البقعة املصّدرة لإلرهاب واملوت والقيود أضحت تضيق 
حتى تخوم االنقراض عىل أيدي شعب ال يشبه يف كراهيته للحضارة واالخرضار وهوسه بالتناسل غري الجراد. ومن كعبة التصّحر 
املميت، خرجت رسالة العرب الخالدة، فخلدتهم يف الجهل واإلنحباس يف املايض. وألّن رسالة العرب الخالدة متصحرة روحاً وعقالً 
وثقافة، فإنّها صّحرت كل ما وقعت عليه مخالبها من األرايض الخرضاء املحيطة بجزيرة العرب. مرّتان دكت فيهام عاصفة الصحراء 
من جزيرة العرب دول الحضارة املحيطة: مرة بعد غزوة الريموك وخروج بيزنطة املريع مرّة وإىل األبد من دول املتوسط الرشقيّة، 
ومرّة بعد حرب 1973 وارتفاع أسعار النفط وتسلل الجراد الوهايب إىل دول الشامل مدّمراً من جديد أّي أمل بقيامة خرضاء لبالد 

ملّت لون الرمل...

وتبقى سوريّا!!!

لسنا عروبيني وال بعثيني وال نؤمن إطالقاً بالرسالة الخالدة –بأي يشء خالد. سوريّا، كام نراها، تتجّرع بيديها كأس موتها البطيء: 
كأس الحركات الدينيّة املتطرّفة، ذات األصل البدوي املتصّحر، عىل اختالف مسمياتها. وكام غضت مرص الطرف عن التطرّف يوماً 
فابتلعها، سوريّا قاب قوسني أو أدىن من أن تبتلع من حركات جراد يأكل األخرض واليابس. ال ميكن لقوى خارجيّة أن تودي بسوريّا 
إىل االنهيار، لكن الهوام الداخيل الذي يتسلل يف العتمة إىل عرائش الجامل صيف شتاء، العلق البغيض الذي ميتص باسم إله بدوي 

حضارة أوغاريت، وحده الخطر من أن تنزلق سوريّا إىل دروب غزّة وحارات البداوي وهبل الشيخة بهيّة...
للمقال بقيّة..

نهايه حثاله اسمها العرب 
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ما خرج الحسني ابن عيل أرشاُ وال بطرأ وما خرج لطلب اإلصالح بأمة املسلمني، أشك بذلك 
واليكم األدلة!

 
*أوراق من كتاب لكاتبه.

 

ما خرجت أرشاً وال بطراً. إمنا خرجت لطلب اإلصالح 
يف أمة جدي » الحسني ابن عيل ابن ايب طالب«

يعد مقتل الحسني ابن عيل ابن ايب طالب او تعد معركة الطف الرصاع املتشابك وامللتبس الذي استنزف الكثري من طاقات االمة 
وفكرها، واهدر الكثري وال يزال، واود ان أؤكد عىل ان الخصومة الشهرية وقبلها الفتنة الكربى كام وصفها طه حسني يف كتابه  ؛ امنا 
كانت رصاعا سلطويا سياسيا قبليا تعصبيا بقدر ما هي رصاع ديني عقائدي. استغلت ابشع استغالل، خاصة يف الفرتات املتخلفة 
من التاريخ االسالمي، ساهمت فيه السياسات والعقليات السلفية والطائفية من كال الطرفني . غري ان قادة الرصاع انفسهم مل يكونوا 

بهذا التطرف الالفت للنظر الذي نشهده لدى مريديهم اليوم.

لقد مات الحسني من اجل مكسب مادي ودنيوي خالص هو السلطة، والدليل املادي امللموس عىل خروجه طالبا للسلطة هو 
اصطحابه لنسائه واطفاله –حتى الرضع منهم- وبعض اخوته وابنائهم يف موكب نهاه كثري من اصحابه عىل ركوبه، ومل يشجعه احد 

يف املدينه عىل الخروج، فهل كان جميع من امتنعوا عن مساندته قوال او فعال مرتدين وخونه للدين واالسالم؟
لقد خرج من اجل سلطة ووجاهة ملك، كام خرج من قبله ابوه ليقاتل امرأة كانت ترى نفسها أحق مبُلك ابيها فسقط حول بعريها 
15 الف من مغفيل املسلمني الحاملني بجنة ونساء وخمر اذا ماتوا، وغنائم وكنوز وسبايا اذا ذبحوا من يخالفون عقيدتهم./ حاتم 

عبد الواحد، موقع كتابات / 2008-1-20

وان االحتفال او الطقوس املامرسة يف العارش من عاشوراء ليس ابتكارا لسلطة بعينها، يف اول أمره، بل بدأ شأنا شعبيا. اال انه استغل 
وُحرف عن تلقائيته. اذ كان مكرسا الستذكار الحسني ابن عيل وهي مناسبة اشاعها البويهيون رسميا سنة 352 هـ ، ثم اضيف اليها 
ما اضيف )سآيت عىل تحليلها بالجزء الثاين من املقال(.... بعدها ظل الطقس يتداول سنويا مع استغالله من سلطة او معارضة ومنها 
ما حدث سنة 389 هـ عندما اظهر الشيعة حزنهم ببغداد، برز الُسّنة وجعلوا بإزاء يوم عاشوراء يوما نسبته اىل مقتل معصب بن 
الزبري وزارت قربه الناس كام يزار قرب الحسني. مع انه ال اختالف بني الشخصيتني حتى يتناكف االتباع بهام فقد كان مصعب متزوجا 
من سكينة بنت الحسني )ت 117 هـ( ومن عائشة بنت طلحة )ت101 هـ( وجمعهام بدار واحده وكانتا من اعظم النساء قدرا، 
ويذكر ان الكوفيني تركوا الحسني فريدا ومن بعده مصعبا! فقالت سكينة: » يا اهل الكوفة ايتمتموين صغرية وارملتموين كبرية« 
وهنا يأخذنا اعجب االعاجيب من عداوات املتاخرين بغطاء االولني فهل للسيدتني االجتامع تحت سقف واحد فيام اذا توزرتا بوزر 

ما حدث بني ابويهام بالبرصة سنة )36 هـ( مثلام يتقابل االتباع مبهام بعد مرور 1400 سنة؟!

لقد كرث التخيل والفأل بيوم العارش من محرم : صامه املسلمون قبل بلوغ الحسني سن الرشد وقبلهم صامه اليهود عيدا بغرق 
فرعون ونجاة موىس! وفيه قُبلت توبة آدم ورست سفينة نوح وبردت النار عىل ابراهيم وكُشف الرّض عن أيوب وخرج يوسف من 

الجب. حتى اتفق يف هذا اليوم قتل الحسني!!

عىل غرار ذلك سمى الصابئة املندائيون )ديانة عراقية قدمية( مأمتهم عىل غرقى الطوفان العظيم بالعاشورية . يوما يقيمون فيه 
الثواب لضحايا طوفان نوح. وميىس يف لغتهم اآلرامية الرشقية باللوفاين أي طعام الرحمة وهو الهريسة وهو ما يعمل يف مقتل 

الحسني متاما. وشاع بني العراقيني »يلطم عىل الهريس مو عىل الحسني«!  وللنجفيني قولهم »عىل القيمة«! وهو طعام يف املناسبة 
ايضا. ان ظاهرة ضحايا الطوفان لها مالبساتها ايضا، اذ يذكر رجل دين مندايئ ان حقيقتها تعود الستذكار الـ 365 رجل دين الذين 

قتلهم اليهود يف اورشليم عىل اساس اال يُعبد الله فيها اال بطريقتهم وسمي بيوم الثواب.

ان الخوان الصفا البرصيني رأيهم باستذكار هذا اليوم امللحمي وتبعات خروجه عىل االجيال ومدى تأثريه عىل عقولهم فهو يثري 
االحقاد الكامنة ويحرك النفوس الساكنة ويلهبها بنريان الغضب كالقول القائل: اذكروا مرصع الحسني... وهذه االبيات واخوتها 
تثري االحقاد. وهناك من جعل التشييع مكسبا له مثل الناحة والقصاص! اليعرفون من التشييع اال التربي والشتم والطعن واللعنة 
الخيون/  / رشيد  ثأرية.  التشييع مدرسة فكرية وفقهية ال مدرسة  يرون  اهل فلسفة وفكر وهكذا  الناحة.. وألنهم  والبكاء مع 

صحيفة الرشق االوسط اللندنية/ 16 يناير 2008

التي تأيت برتغيب احياء واستذكار يوم عاشوراء  ان الكثري من االقوال التي جاءت عىل ألسن املراجع واالمئة وما يسمى اآليات 
والقيام مبراسيمه –لن اتطرق لذكرها فهي معروفه- وإثابته ومكافأته بالجنة والحسنات وغريها أدت اىل تصاعد وترية فضل البكاء 
عىل الحسني اىل حد فاق التصور واملنطق وباملقابل تصاعدت وثرية تربير فساد الحاكم وعدم رشعية الخروج عليه اىل حد الخنوع 
وترية  وتصاعد  املبالغتان  وهاتان  اليسار.  اقىص  اىل  تؤدي  اليمني  اقىص  ان  القائلة  النظرية  تؤكدان صحة  الحالتني  وكال  املطلق. 
املروريات التاريخية واالحداث واالخبار واالقوال والتفاسري )سواء كانت شعبيتني او مسيستني( زادتا من شقة الخالف والرصاع 

السيايس الطائفي يف اآلونة األخرية يف البالد العربية- اإلسالمية وخاصة يف العراق بشكل الفت ومريع.

فان مل نوقف رصاع الدم والنصوص والفتاوى واالجتهادات واذا مل نزح موروث الثأر والطوائف عن اعناقنا وانفاسنا ونستعيض 
عنهام بالتسامح والعمل البناء والتعلم، واذا مل نتجاوز هذا املأزق التاريخي العويص وننظر للغد والحياة وحرية االعتناق واالعتقاد 
لآلخر بوعي متفتح وروح خرضاء وعقل نرّي غري متعصب واذا مل نؤمن ونؤسس للحرية و والحوار وحق االختالف فلن تقوم لنا 

قامئة... وسيستمر فينا وعلينا ناعور الدم والخراب.

السؤال املطروح اآلن: الحسني ابن عيل ابن ايب طالب حفيد رسول املسلمني محمد سيد البرشية اجمع وصاحب مكارم األخالق 
واملعجزات والذي أىت بالسالم والخالص للبرشية بدينه اإلسالم، وابن صاحب نهج البالغة ووايل وأمري املسلمني –حسب شيعته- هل 
خرج فعال لطلب اإلصالح بأمة جده –امة املسلمني-؟ أومل يكن يعرف تبعات ونتائج خطوته هذه والحرب التي أقامها والرشخ 
الذي تسبب بفرقة املسلمني وما تلته من مصائب وكوارث وفيضانات الدم واالقتتال الطائفي ؟ فأين ذهبت حكمته وبصريته وسائر 

املميزات والصفات التي ميزه بها الله وفضله عىل البرشية ؟

هو خروج من أجل السلطة ووجاهة امللك إذن، تلك التي ُسلبت من عشريتهم بعد مقتل ابيه عيل ابن ايب طالب وأخيه الحسن 
وتويل األمويني الحكم ببالد املسلمني وهيمنتهم عىل السلطة.

 
التبعات: تقاليد وطقوس بني التسييس واملفاهيم الدينية

مستفيدون: تجارة ومال وجاه وغسيل أدمغة
»كّفوا عن االتجار بالدين« : السعودي نذير املاجد – مقال

ان رجال الدين يتمظهرون بكل امناط القداسة لخلع املهابة عىل سلوكياتهم وترصفاتهم التي تنبع من جشع خليق بتاجر وجائع 
مكبوت جنسيا متأجج الرغبة والشهوة وسفاح يُهدر الدم بكل بساطة ورمبا ألجل كلمة حتى مبا يسموه )فتوى إهدار الدم( وهم 
بهذه التمظهرات املزيفة خلقوا حاجز رفيع وسيمك مينع مامرسة النقد تجاههم، واال فلامذا يتحسسون من اي نقد او مطالبة 
من العوام البسطاء؟ كل الفئات والرشائح يف املجتمع تستوعب النقد بروح رياضية وميكن تكذيبها او دحض ما تأيت وترصح بها 
هذه الرشيحة املقدسة زيفا فال ميكن رفع صوت يعرتض عىل ما يتفوهون به ويغسلون من خالله أدمغة الناس مبختلف انواع 
الخرافات والدجل والحث عىل االرهاب والكراهية واالستغالل والعنف وغريها ، وال ميكن ايضا رفع البرص عليهم ملراقبتهم فهم ال 

قراءة بواقعة الطف ومقتل احلسنيقراءة بواقعة الطف ومقتل احلسني راون نور يونس
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رقيب لهم وال رادع يجندون ويهدرون ويخّمسون ويبنون ويهدمون ويغلقون ويحرمون ويحللون كام يحلو لهم مبا ينفعهم طبعا!
ان قداستهم هذه ليست اال وهام، فهم برٌش مثلنا يخطئون –حسب مقاييسهم- وينامون وبعضهم يشخر يف نومه حتى الظهرية 
مطمئنني عىل مستقبلهم ال سؤال وال هم يحزنون. هنا اتذكر عيل رشيعتي املفكر االيراين الذي مل يدخر جهدا يف محاربة هذا 
الواقع ويهمسون يف آذان املساكني بان  الوباء املسترشي يف املجتمعات الشيعية، حيث يصفهم )باملستحمرين ( الذي يزيّفون 
عليهم بالصرب والزهد والقناعة ثم يفتشون يف جيوبهم لعل فيها شيئا من املال للصدقة او العامر مسجد او بناء جديد، او حتى 

رشاء وتسليح جيش ما!

ال يخفى ان اهم مواردهم هو االشتغال بالوعظ والقراءات الحسينية اذ متثل موردا ماليا ضخام... فالقراءة يف محرم أعىل أجرا 
بطبيعة الحال من القراءة يف غريه من الشهور، وميكن ان يخضع االمر لسوق مزاد عىل خطيب واحد ميتلك صوتا جهوريا وطلة بهية 
وعاممة متلفة باتقان ولحية كثة وشاربا منتوفا وظهرا محدودبا اىل حِد ما، يذرف الدمع ويتباىك اسهل ما يكون.. هذا الخطيب 

بهذه املواصفات سيكلف مبلغا بال شك وقدره.... تخيّلوا!!
عند قراءته يف موسم محرم وحده ويف مجلس واحد وان كان الخطيب رجال متمكنا وشابا فان بامكانه ان يقرأ يف الليلة ثالثة او 

اربعة مجالس وبهذا سيتضاعف ربحه اربع وثالث مرات .....!

األصول التاريخية: نبذة

لقد تضاربت اآلراء فيام يخص املراسيم العاشورية واحياءها عىل مختلف فعاليتها بني ُمحرِّم وواجب وبني خطيئة ومثوبة باختالف 
املذاهب وفتاواي رجال الدين. أما اصول هذه العادات واملامرسات وكام ذكرت بالجزء االول من املقال كانت دخيلة عىل الشيعة 

االسالم من ديانات وثقافات اخرى سبقتهم اليها بفرتات طويلة.
 « . ))Lourder ان مراسيم اللطم والزنجيل والتطبري وحمل االقفال ما زالت متارس سنويا يف ذكرى )استشهاد( املسيح يف منطقة«

عيل رشيعتي/ التشيع العلوي والتشيع الصفوي، ت ابراهيم دسوقي، دار االمري 1422 هـ .

الفلبني يظهر فيه  الفصح يف  اذار 1997 فيلام عن احتفاالت عيد  بتاريخ 29  القطرية عرضت  الجزيرة  بالذكر ان قناة  والجدير 
مجموعة من الرجال يحملون حباال غليظة مكورة النهايات يرضبون بها ظهورهم بشدة والدماء تسيل. اىل ذلك، اعترب الدكتور 
ابراهيم الحيدري ان هناك عالقة مثيولوجية » بني احتفاالت بل-مردخ )متوز( يف بابل من جهة، واالحتفاالت بيوم عاشوراء من جهة 
اخرى، من املمكن تشكيل امكانية للتشابه فكريا ووجدانيا كتعبري عن انتصار الخري عىل قوة الرش، وان نواح عشتار عيل حبيبها 
مردخ )متوز( سنة بعد اخرى امنا ميثل طاقة خلق وتجديد ملبدأ االرض –الخصوبة- الحياة، مثل االحتفاالت بذكرى عاشوراء الذي 

ميثل تجديدا او احياء ملباديء الحسني يف الرفض والشهادة« / تراجيديا كربالء.

وقد قال ايردمنس ان احد »رموز االحتفاالت هو )كف العباس( التي ترفع يف مواكب العزاء والتي تدل عىل تشابه واضح مع 
طقوس بابلية وكريتية وكذلك يهودية قدمية، حيث ترمز الكف اىل الخصوبة مثلام ترمز اىل الوعي بعودة متوز ثانية بالرغم من 

موته يف ربيع العام القادم والتقاءه بحبيبته عشتار الهة الخصوبة.« / تراجيديا كربالء.
كام ولفت املؤرخ حسني االمني اىل ظاهرة امليش عىل النار كمظهر جديد من مظاهر االحياء مشريا اىل ان مصدر هذه الظاهرة 

هندويس.

كان جلد الذات يف القرن الحادي عرش مامرسة فردية يقوم بها بعض الرهبان يف الكنيسة الكاثوليكية، عىل سبيل املثال فقد كان 
الراهب دومنيكوس لوريكاتوس يقرأ املزامري كاملة عىل مدى اسبوع ويصاحب كل مزمور مائة رضبة بالسوط عىل ظهره. ثم انترش 
الطقس بني )املقلدين( وخرج اىل الشوارع، وكان املشاركون ينشدون بعض النصوص الدينية ثم حني يصلون اىل مقطع معني يصف 

معاناة املسيح كانوا يسقطون عىل االرض ويبقون بذلك الوضع الثبات مشاركتهم املعاناة.

اول حادثة ظهور اللطامني اىل الشوارع باعداد كبرية كان يف مدينة بريوجيا عام 1259 م وانترشت من هناك اىل شامل ايطاليا ثم 
الناس كانوا يحاولون استجالب عطف  انتشار املوت االسود )الطاعون( يف 1349 و1399 وكأن  اثناء  النمسا. وتكرر الطقس  اىل 
ورضا السامء وانقاذهم من املوت واملرض مبزيد من ايقاع املعاناة بانفسهم ولعلنا نذكر هنا مسريات عىل ما يسمى بطريق )مار 
يعقوب(. حيث ان الفكرة الدينية هي ان املخلص يسوع ضحى يف سبيل انقاذ البرش. ويقال انه يف مدينة بريوجيا التي سجلت 
اول ظهور جامعي للطقس بعد اندالع احد االمراض املميته، خرج االف الناس اىل الشوارع مبواكب كبرية ينشدون حاملني الصلبان 
والرايات وهم يجلدون انفسهم. وكان كل من مل يشرتك باملوكب يتهم بانه حلف للشيطان حيث قتلوا اليهود وبعض القسس 
الذين عارضوهم. وقد انترش املامرسون لهذا الطقس يف عدة مدن يف ايطاليا والنمسا واملانيا وبدأوا يبرشون بان جلد الذات سوف 
يطهرهم من الذنوب. وكان املطربون يخرجون اىل املدن والضواحي ويقضون 33 يوما )ترمز لحياة املسيح عىل االرض( يف هذه 
املامرسة، وكان الطقس يبدأ بقراءة رسالة تزعم انها وصلتهم من مالك يوضح فيها اهمية التطبري. ثم يسقط املقلدون عىل ركبهم 
ويجلدون انفسهم بالسياط عىل وقع )القراية( حتى يتدفق الدم من ظهورهم وصدورهم. ويعتربون هذا الدم مباكرا فيتربكون به.
هامش: املازوخية او املازوكية لفظة مأخوذة من الشاعر االملاين مازوخ وتعني التلذذ بتعذيب الذات او التعذلب يقابلها مصطلح 

السادية او السادي نسبة السم املركيز الفرنيس دي ساد وتعني التلذذ بتعذيب االخرين. / د. الفواز.

»... رمبا تعود الجذور التاريخية للتطبري اىل املرصيني وعبادة ديونسيس يف اليونان. ولدى اليونان كانت النساء ترضب بالسوط 
كطقس من طقوس الخصوبة«. عشتار العراقية/ االصول التاريخية للتطبري/ كتابات 23 ترشين الثاين 2008.

يف املانيا ادعى املطربون ان االمرباطور فردريك الثاين قد بعث حيا وان سوف يجلب العدل للناس. وادعى شخص اسمه كونراد 
شمت انه فردريك الثاين املنتظر وعمد نفسه بدماء اتباعه ولكن املحاكم حكمت عليه باملوت حرقا.

الذي كانوا يلبسون مالبس بيضاء كناية عن االكفان! ويف قمة  البيض  التوابون  ايطاليا عام 1399 اسمها  حركة اخرى نشات يف 
ازدهارهم سار موكب من 15 الف يف مدينة مودينا يف ايطاليا وساروا اىل روما ولكن الحركة انتهت برسعة حني امر البابا بونيفيس 
التاسع بحرق قائدهم. كام وتصدت املحاكم الي احياء للحركة يف القرن الخامس عرش ففي عام 1414 احرق يف املانيا يف يوم واحد 

100 من اتباع فردريك املنتظر. ويف ثورجني باملانيا احرق يف يوم واحد 300 من االتباع يف عام 1416.

ما زالت آثار هذه الطقوس موجودة بني بعض مسيحيي الفلبني، وكذلك ما زال هناك مواكب تقام كل 7 سنوات يف مدينة غارديا يف 
كامبانيا بايطاليا حيث يحمل املشاركون تشابيه )العذراء واملسيح( ويسريون اىل الكنسية وهم يقومون بامياء الجلد باشياء خفيفة. 

وهناك مثل هذه املواكب )التي اصبحت سياسية اكرث منها دينية( يف اسبانيا والربتغال.

ان الفكرة الدينية من جلد الذات عند اولئك الكاثوليك كانت التكفري عن الذنوب يف الدنيا حتى يذهب االنسان اىل العامل اآلخر 
وهو قد تطهر من ذنوبه. ويصل الجلد اىل حالة من النشوة واالرتياح والشعور بالقوة واالحتامل. وسبب هذا يف الواقع هو اطالق 
الغدة النخامية يف جسم االنسان )عند التعرض ملجهود او امل( ملادة مسكنة مثل املورفني هي )endorphins( وقد تزداد فاعليتها 
باستخدام مخدرات اضافية.. وميكانزم هذه املادة هي هي انه حني يصل نبض عصب ما اىل الحبل الشويك، ينطلق االندروفني 
ملنع خاليا االعصاب من اطالق املزيد من اشارات األمل. وهو نفس ما يحدث حني تتلقى مثال يف معمعة املعركة رصاصة يف جسمك 

ولكنك تظل تحس بالقوة والسيطرة عىل نفسك الكامل ما تقوم به./ ويكبيديا.

أما الفكرة الدينية عند املطربين من جامعتنا هي جلد الذات للتكفري عن ذنب اجدادهم القدامى الذين مل ينرصوا الحسني واهل 
بيته يف كربالء وايضا رمبا هي للتقرب والتامهي معه يف آالمه ولطلب الغفران والجنة.

ان شيعة العراق مل يعرفوا هذه العادة اال بعد ان دخل الشعب االيراين املذهب الشيعي قرسا من قبل الشاة اسامعيل الصفوي يف 
القرن السادس عرش امليالدي. وجذور اللطم عند الشيعة كام اتبّعها عامل االجتامع االيراين عيل رشيعتي انها قد جاءت من طائفة 

مسيحية يف اوربا ودخلت العراق يف اواخر الحكم العثامين الرتيك من قبل االيرانيني اثناء قيامهم بزيارة مراقد أمئتهم الشيعة.
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حتريف القرآن

 كثريآ ما نسمع املسلمني يفتخرون بعدم تحريف القران و انه 
يطلعوا  املتدينني مل  الكامل, فهم كعادة كل  االزيل  الله  كتاب 
دينهم  عن  عرفوه  و  سمعوه  ما  كل  بل  دينهم,  حقيقة  عىل 
هو خطب الوعظ و الكتب االسالمية املفربكة التي تغطي عىل 

حقيقة االسالم املحمدي.

فهذه مناذج بسيطة مام اقرته امهات الكتب االسالمية السنية 
حول التحريف, سوف ال ارسد كل االحاديث و هي باملئات بل 

بعضها فقط!

تحريف  يف  ومسلم  البخاري  الصحيحني  يف  ورد  ما  هنا  نذكر 
القران.

االعمش:  قال  قليالً(  إالّ  العلم  من  اُوتوا  )وما  عبدالله...  عن 
هكذا يف قراءتنا. واملذكور يف املصاحف الرشيفة: )وما أُوتيتم(. 

صحيح البخاري رقم : 125.

عن ابن عباس: كان عكاظ و... فنزلت: )ليس عليكم جناج ان 
البخاري رقم  الحج. صحيح  تبتغوا فضالً من ربّكم يف مواسم 

1945 كتاب البيوع .

وعن انس... فكنا نقرأ: )ان بلغوا قومنا ان قد لقينا ربّنا فريض 
عنا وأرضانا( ثم نسخ بعد... صحيح البخاري رقم 2647 كتاب 

الجهاد. صحيح مسلم 5: 85. صحيح البخاري رقم 1328.

برئ معونة قرآن قرأناه ثم نسخ  الذين قتلوا يف  أُنزل يف  وعنه 
عنه(.  ورضينا  عنا  فريض  ربّنا  لقينا  قد  ان  قومنا  )بلغوا  بعد: 

صحيح البخاري 2659 كتاب الجهاد .

وقرأ ابن عباس: )امامهم ملك يأخذ كّل سفينة غصباً وأما الغالم 
فكان كافرا وكان ابواه مؤمنني.

ويف صحيح مسلم مثله بزيادة: سفينة صالحة. صحيح البخاري 
ذيل 3220 كتاب االنبياء صحح مسلم 15: 142.

عن علقمة... فقرأت عليه: )والليل إذا يغىش والنهار إذا تجىّل 
اىل يف  فيه  الله من  أقرأنيها رسول  والله  قال  واالَُنثى(  والذكر 
وانظر  الصحابة،  فضائل  كتاب   3532 رقم  البخاري  صحيح   .

صحيح مسلم 6: 109

بالناس زمان  ابن عباس: قال عمر لقد خشيت ان يطول  عن 

وفيها آية الرجم ! قال زّر : قلت وما آية الرجم ؟ قال : ) الشيخ 
والله عزيز  الله  نكاالً من  البتة  فارجموهام  زنيا  إذا  والشيخة 
حكيم ( ».مسند احمد 123/5 حديث 21245 . واالتقان 25/2

: كانت سورة األحزاب  الزبري عن عائشة قالت  عن عروة بن 
مل  املصاحف  عثامن  كتب  فلام  آية  مائتي  النبي  زمن  تقرأ يف 

نقدر منها إال ما هو اآلن ».االتقان 25/2

وعن حذيفة قال: قال يل عمر بن الخطاب: كم تعّدون سورة 
كانت  إن  قال:  آية.  وسبعني  ثالثا  أو  إثنتني  قلُت:  االحزاب؟ 
املنثور  الدّر  الرجم.  الية  فيها  كان  وإْن  البقرة  بسورة  لتعدل 

،180 / 5

والحاكم وابن  الشيخ  وأبو  األوسط  والطرباين يف  أيب شيبة  ابن 
هي  التوبة  سورة  تسّمونـها  التي   : قال  حذيفة  عن  مردويه 
إال نالت منه وال تقرؤون  العذاب والله ما تركت أحداً  سورة 
منها مام كنا نقرأ إال ربعها ».محمع الزوائد 28/7 سورة التوبة . 
املثنف البن ايب الشيبة 509/10 حديث 10143 .املستدرك عىل 

الصحيحني 208/3 . الدر املنثور 208/3 .

ذهب إمام املالكية مالك بن أنس إىل أن سورة براءة –التوبة- 
ذكره  ما  وهذا  البسملة،  سقطت  عندما  الكثري  منها  سقط 
تعرضه  حني  أنس  بن  مالك  اإلمام  عن  الربهان  يف  الزركيش 
ألسباب سقوط البسملة من أّول براءة فقال الزركيش :« وعن 
».الربهان يف علوم  البسملة  أّولـها ملا سقط سقطت  أّن  مالك 

القران 263/1 .

وأخرج ابن أيب شيبة والطرباين يف االوسط وأبو الشيخ والحاكم 
وابن مردويه عن حذيفة قال: الّتي تسّمون سورة التوبة هي 
سورة العذاب. واللّه ما تركت أحدا إالّ نالت منه، وال تقرأون 
منها ماّم كّنا نقرأ ربعها. تفسري التوبة من الدّر املنثور 3 / 208؛ 
تذكرة الحفاظ ص 432 و ص 945 وكشف الظنون 2 / 1711. 
وكشف  331؛   /  1 االثري  البن  االنساب  املصنف.ولباب  ماّدة 

الظنون ص 1406؛ وهدية العارفني 1 / 447

َذتنَْيِ  َعْن َعبِْد الرَّْحَمِن بِْن يَِزيَد قَاَل كَاَن َعبُْد اللِه يَُحكُّ الُْمَعوِّ
تَبَارََك   – اللِه  كِتَاِب  ِمْن  لَيَْستَا  إِنَُّهاَم  َويَُقوُل:  َمَصاِحِفِه،  ِمْن 
 .20683 ح   )154/6( األنصار  مسند  يف  أحمد  رواه  َوتََعاىَل. 

مجمع الزوائد )152/7(.
زر بن حبيش يقول : سألت أيب بن كعب عن املعوذتني فقلت 
: يا أبا املنذر أن أخاك ابن مسعود يحكهام من املصحف ! قال 
: إين سألت رسول الله ، قال : فقيل يل ، فقلت . فنحن نقول 

حتّى يقول قائل: ال نجد الرجم يف كتاب الله... صحيح البخاري 
رقم 6441 كتاب املحاربني .

وعن عكرمة... قال: لوال ان يقول الناس زاد عمر يف كتاب الله 
لكتبت آية الرجم بيدي. صحيح البخاري بعد رقم 6748 كتاب 

االحكام.

من  نقرأ  فيام  نقرأ  كنا  انّا  ثم  ـ  طويل  ـ يف حديث  عمر  عن 
كتاب الله: )أن ال ترغبوا عن ابائكم فانّه كفر بكم أن ترغبوا 
عن آبائكم( أو )أن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم…(. صحيح 

البخاري رقم 6442 كتاب املحاربني .

الصلوات  عىل  )حافظوا  عيلَّ  عائشة  فأملت  يونس...  أيب  عن 
قالت  قانتني(  لله  وقوموا  العرص  وصالة  الوسطى  والصالة 
الله. صحيح مسلم 1: 130، سنن   عائشة: سمعتها من رسول 

النسايئ 1: 236.

عن عائشة انّها قالت كان فيام اُنزل من القرآن: )عرش رضعات 
معلومات يحرمن( ثم نسخ بخمس معلومات، فتوىّف رسول الله 
صىل الله عليه وسلم وهن فيام يقرأ من القرآن. صحيح مسلم 

10: 29 و30 كتاب الرضاع سنن اىب داود 2: 230.

عن عمر بن الخطاب... فكان مام أُنزل عليه آية الرجم قرأناها 
وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  فرجم  وعقلنا،  ووعيناها 
قائل:  يقول  ان  زمان  بالناس  طال  ان  فاخىش  بعده،  ورجمنا 
الله حق.  كتاب  يف  الرجم  واّن  الله...  كتاب  يف  الرجم  مانجد 

صحيح مسلم 11: 191 كتاب الحدود.

عن عائشة: لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبري عرشاً، ولقد 
كانت يف صحيفة تحت رسيري، فلاّم مات رسول الله  وتشاغلنا 
كتاب   1945 رقم  البخاري  صحيح  فأكلها.  داجن  دخل  مبوته 

النكاح.

-----------------------------------------------------
وبسند صحيح عن ابن عمر قال :« ال يقولن أحدكم قد أخذت 
القرآن كلّه وما يدريه ما كلّه! قد ذهب منه قرآن كثري، ولكن 

ليقل قد أخذت منه ما ظهر ». الدر املنثور 298/2.

أخرج أحمد بن حنبل يف مسنده :« حدثنا عبد الله ثنا خلف 
بن هشام ثنا حامد بن زيد عن عاصم بن بـهدلة عن زر عن أيب 
بن كعب أنه قال : » كم تقرؤون سورة األحزاب ؟ قلت : ثالثا 
وسبعني آية . قال :  قط ! لقد رأيتها وأنّها لتعادل سورة البقرة 

كام قال رسول الله  . رواه البخاري يف الصحيح عن قتيبة وعيل 
بن عبد الله عن سفيان ». سنن البيهقي الكربى ج 2ص 394 

حديث 3851

عمرو  بن  ظامل  األسود  أيب  عن   «  : صحيحه  يف  مسلم  أخرج 
قال : بَعَث أبو موىس األشعري إىل قرّاء أهل البرصة ، فدخل 
أهل  خيار  أنتم   : فقال   . القرآن  قرءوا  قد  رجٍل  ثالمثائة  عليه 
فتقسوا  األمد  عليكم  يطولن  وال  فأتلوه   . وقرّاؤهم  البرصة 
نقرأ  كّنـا   وإنـّـا   ، قبلكم  كان  من  قلوب  قست  كام  قلوبكم 
سورًة كّنـا نشبِّهـها يف الطّول والّشدة برباءة ، فأنْسيتُها ، غري أيّن 
قد حفظت منها : ) لو كان البن آدم واديان من ماٍل البتغى 
وادياً ثالثاً ، وال ميأل جوف ابن آدم إالّ الرتاب (  وكّنا نقرأ سورة 
كّنا نشبـّـهها بإحدى املسبِّحات فأنسيتها غري إيّن حفظت منها 
الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون فتكتب شهادٌة  أيها  يا   (
يف أعناقكم فتُسألون عنها يوم القيامة («. صحبح مسلم ج 3 
االتقان يف علوم  النووي ج 7 ص 140-139  ص 100 وبرشح 

الران 64/1

وعن الدر املنثور » وأخرج أبو عبيد يف فضائله وابن الرضيس 
عن أيب موىس األشعري قال : نزلت سورة شديدة نحو براءة يف 
الدين  الله سيؤيد هذا  الشدة ثم رفعت وحفظت منها ) إن 

بأقوام ال خالق لهم ( ».  الدر املنثور105/1 .

وابن  حميد،  بن  عبد  وأخرج  املنثور:  الدر  يف  السيوطي  قال 
جرير، وابن األنباري، والحاكم وصححه من طرق عن أيب نرضة 
فآتوهن  به منهن  استمتعتم  ابن عباس  فام  قال: قرأت عىل 
اىل  به منهن  استمتعتم  ابن عباس  فام  قال  أجورهن فريضة 
أجل مسمى  فقلت: ما نقرؤها كذلك. فقال ابن عباس: والله 

ألنزلها الله كذلك. الدر املنثور ج 2 ص 250

وقال ابو جعفر الطربي : حدثنا ابن املثنى قال: 0000عن ايب 
نرضة قال: قرأت هذه اآلية عىل ابن عباس :فام استمتعتم به 
منهن . قال ابن عباس: إىل اجل مسمى قلت: ما أقرأها كذلك 
الله كذلك ثالث مرات. راجع:الطربي 9/4  والله النزلها  قال:  
الكاشف  وتفسري   18/4 للنيسابوري  القران  غرائب  وتفسري 

519/1 وتفسري الرساج املنري 295/1

قرأ ايب بن كعب: ) وال تقربوا الزىن انه كان فاحشة، ومقتاً وساء 
سبيالً آال من تاب فان الله كان غفوراً رحيامً. فذكر عمر فأتاه 
الله، وليس لك عمل  فسأله عنها فقال: اخذتها من يف رسول 
الهندي يف منتخب كنز  املتقى  . راجع:  بالبقيع  الصفق يف  آال 

العامل بهامش مسند احمد 43/2.
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شهادات يف حتريف القرآن

شهادة أم املؤمنني عائشة بنقيصة القرآن

النبّي  زمان  يف  تُقرأ  األحزاب  سورة  كانت  قالت:  عائشة  عن 
مئتي آية، فلاّم كتب عثامن املصاحف مل يقدر منها إالّ عىل ما 

هو اآلن. الدّر املنثور 5 180.

كان  قالت:  أنّها  عائشة  باإلسناد عن  أخرج مسلم يف صحيحه 
ثم  يُحرّمن(  معلومات  رضعات  )عرش  القرآن  من  أنزل  فيام 
نسخن بـ )خمس معلومات( فتويف رسول الله وهّن فيام يُقرأ 

من القرآن. صحيح مسلم ج 3 ص 1075  .

لها  أكتب  أن  أمرتني عائشة  قال:  عن أيب يونس موىل عائشة 
عىل  حافظوا  فــآذين:  اآلية  هذه  بلغَت  إذا  فقالت:  مصحفاً 
عيّل:  فأملْت  آذنتها  بلغتها  فلاّم  الوسطى.  والصالة  الصلوات 
حافظوا عىل الصلوات والصالة الوسطى وصالة العرص وقوموا 
لله قانتني. فقالت أشهُد أيّن سمعتها من رسول الله. راجع الّدر 

املنثور يف التفسري باملأثور 302/1 - 303.

ويف رواية أُخرى :

عن صحيح مسلم والّدر املنثور للسيوطي وابن حجر يف فتح 
الباري والزمخرشي يف الكشاف والجزء الثاين من تاريخ نيسابور 
عن أُّم املؤمنني عائشة وأُّم املؤمنني حفصة أّن كالًّ  منهام أمرْت 
أن يُكتب لها مصحف ويكتب فيه: )والصالة الوسطى وصالة 

العرص(. فصل جوامع السرية ص 279؛ وأُسد الغابة 5 / 425.

وهذا نّص الحديث يف صحيح مسلم عن أيب يونس موىل عائشة، 
أنّه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً، وقالت: إذا بلغت 
الُْوْسطَى(،  الَِة  َوالصَّ لََواِت  الصَّ َعىَل  )َحاِفظُوا  فآذين:  اآلية  هذه 
فلاّم بلغتها آذنتها، فأملَْت عيّل: )حافظوا عىل الّصلوات والّصالة 
عائشة:  قالت  قانتني(.  للّه  وقوموا  العرص  وصالة  الوسطى 
. صحيح مسلم، كتاب املساجد، باب  اللّه  سمعتها من رسول 
الدليل ملن قال: الصالة الوسطى هي صالة العرص 1 / 437 ـ 
438؛ وسنن أيب داود، كتاب الّصالة، باب وقت صالة العرص 1 
/ 112؛ وسنن الرتمذي، كتاب التفسري، تفسري سورة البقرة 11 
/ 105؛ وسنن النِّسايئ، كتاب الّصالة، باب املحافظة عىل صالة 
باب صالة  الصالة،  كتاب  مالك،  وموطأ  83؛  ـ   82  /  1 العرص 
الوسطى 1 / 157 ـ 158؛ وتفسري اآلية يف الدّر املنثور 1/ 302 
و 303. ويف فتح الباري 9 / 265؛ ومسند أحمد 6 / 73 و 878 

منه؛ وفصل الخطاب ص 174 ـ 175.

متتابعات!«. سنن الدارقطني192/2 حديث 60 .
أيام أخر  عن ابن شهاب قال قالت عائشة: نزلت )فعّدة من 
عروة«.  غري  يقل  مل  سقط  متتابعات!  فسقطت  متتابعات( 

املحىل البن 261/6 تفسري القرطبي 281/2
 

شهادة  أُّم املؤمنني حفصة

مصحفاً،  حفصة  استكتبتني  قال:  حفصة،  موىل  رافع  أيب  عن 
فقالت: إذا أتيت عىل هذه اآلية فتعال حتّى أُمليها عليك كام 
لَواِت(.  الصَّ َعىَل  )َحاِفظُوا  اآلية:  هذه  عىل  أتيت  فلاّم  قرأتُها. 
قالت: أُكتب: )حافظوا عىل الّصلوات والّصالة الوسطى، وصالة 
العرص(. فلقيت أيُّب بن كعب فقلت: أبا املنذر، إّن حفصة قالت 

كذا وكذا.
/ 302؛ ويف موطأ مالك،  املنثور 1  الّدر  فقال: هو كام قالت. 
باب صالة  الطّهارة،  كتاب  املصنف،   158  /  1 الّصالة،   كتاب 
343؛   /  2 الطربي  وتفسري  2202؛  رقم  الحديث  الوسطى 
واملصاحف البن أيب داود ص 85 ـ  86. تذكرة الحفاظ ص 60؛ 

وتقريب التهذيب 2 / 306.

 
شهادة أم املؤمنني أُّم سلمة

وأخرج وكيع وابن أيب شيبة يف املصنف وعبد بن حميد وابن 
اللّه  عبد  عن  املنذر  وابن  املصاحف  يف  داود  أيب  وابن  جرير 
بن رافع عن أُّم سلمة، أنّها أمرته أن يكتب لها مصحفاً. فلاّم 
الَِة الُْوسطَى( قالت: اكتب:  لَواِت َوالصَّ بلغُت: )َحاِفظُوا َعىَل الصَّ
)حافظوا عىل الّصلوات والّصالة الوسطى وصالة العرص وقوموا 
داود  أيب  البن  واملصاحف  303؛   /  1 املنثور  الّدر  قانتني(.  للّه 
ص 87. ذكرة الحفاظ ص 306 و ص 782 وكشف الظنون ص 
461؛ وهدية العارفني 2 / 500. ولسان امليزان 5 / 27؛ وهدية 

العارفني 2 / 31.

وقال: وروي عن عائشة وابن عباس: والّصالة الوسطى وصالة 
العرص. تفسري القرطبي 3/ 209؛ وتفسري الكبري للرازي 6 / 150؛ 
 83 ص  داود  أيب  البن  واملصاحف  376؛   /1 الكشاف  وتفسري 
األحاديث  يف  املصنف  راجع:   .  .302  /  1 املنثور  والدّر  84؛  ـ 

واآلثار 504/2.

 

أيب شيبة  وابن  بن منصور  أبو عبيد يف فضائله وسعيد  أخرج 
وابن جرير وابن أىب داود وابن املنذر بسند صحيح عن عروة 
َوالَِّذيَن  آَمُنوا  الَِّذيَن  }إِنَّ  القرآن  لحن  عن  عائشة  سألُت  قال: 
َوالُْمؤْتُوَن  الََة  الصَّ }َوالُْمِقيِمنَي   ، اِبئُوَن{)املائدة/69(  َوالصَّ َهاُدوا 
 ، لََساِحرَاِن{)طه/63(  َهَذاِن  إِْن  }قَالُوا   ، كَاَة{)النساء/162(  الزَّ
فقالت: يا ابن أختي هذا عمل الُكـتّاب أخطئوا يف الِكتاب. الّدر 
املنثور 246/2 تفسري الطربي 395/9 وايضا يف 34/6 املصاحف 
البن ابو داود ص 34  وزاد املسري البن الجوزي 251/2 وتفسري 

الخازن 622/1 .وتفسري البغوي 498/1.

الشيخني  رشط  عىل  صحيح  »إسناد  اإلتقان:  يف  السيوطي  ال 
»اإلتقان 182/1

قال،  إبراهيم  بن  أحمد  »حدثنا  للنمريي:  املدينة  تاريخ  ويف 
قال:  أبيه  عن  عروة،  بن  هشام  عن  مسهر،  بن  عيل  حدثنا 
إِْن  }قَالُوا  القرآن  لحن  عن  عنها  الله  ريض  عائشة  سألت 
َوالَِّذيَن  آَمُنوا  الَِّذيَن  }إِنَّ  وقوله  لََساِحرَاِن{)طه/63(،  َهَذاِن 
َوالُْمؤْتُوَن  الََة  الصَّ }َوالُْمِقيِمنَي  اِبئُوَن{)املائدة/69(،  َوالصَّ َهاُدوا 
كَاَة{ )النساء/162( وأشباه ذلك، فقالت: أي بني إّن الُكتّاب  الزَّ

يُخطئون«. تاريخ املدينة البن شبة النمريي 1013/3 .

أخرج عبد بن حميد عن هشام بن عروة قال: كان أيب يقرؤها 
قالت  فقال:  ذلك  يف  له  فقيل  بظنني(  الغيب  عىل  هو  )وما 
عائشة: إّن الُكتّاب يُخطئون يف املصاحف«. الدر املنثور 321/1 

واملصاحف 33-34 الفراء يف معاين القران 183/2 .

أخرج سعيد بن منصور وأحمد والبخاري يف تاريخه وعبد بن 
حميد وابن املنذر وابن اشته وابن األنباري معاً يف املصاحف 
عن  مردويه  وابن  وصححه  والحاكم  األفراد  يف  والدارقطني 
يقرأ  الله  رسول  كان  كيف  عائشة:  سأل  أنّه  عمري  بن  عبيد 
آتَوا(  َما  يُؤْتُوَن  أو)َوالَِّذيَن  أتوا(  ما  يؤتون  )والذين  اآلية  هذه 
نفيس  والذي   : قل  إليك؟  أحب  أيتهام  فقالت:  )املؤمنون/6(. 
بيده ألحداهام أحّب إيّل من الدنيا جميعاً، قالت: أيهام قلت؟ 
)الذين يأتون ما أتوا(! فقالت: أشهد أّن رسول الله كذلك كان 
يقرؤها، وكذلك أنزلت، ولكن الهجاء ُحرِّف!« امليتدرك للحاكم 
393/2 مجمع الزوائد للهيثمي 73/7 البخاري يف التاريخ الكبري 
28/9 تفسري ابن كثري 248/3 الدر املنثور 12/5 مرويات عائشة 

للدكتور سعود النفيسان ص 263 .

عن  عروة  عن  شهاب  ابن  عن  بسنده  الدارقطني  سنن  عن 
عائشة قالت: نزلت ) فعّدة من أيام أخر  متتابعات( فسقطت 

شهادة الفاروق عىل تحريف القران

أخرج السيوطي عن عمر بن الخطاب قال: كّنا نقرأ: ال ترغبوا 
قال   يا زيد؟  أكذلك  لزيد:  قال  فإنّه كفٌر بكم. ثم  آبائكم  عن 

نعم. راجع االتقان 25/2.

الخطاب  بن  عمر  مّر  قال:  بجاله  عن  الهندي  املتقي  أخرَج 
من  باملؤمنني  أوىل  }النبي  املصحف  يف  يقرأ  وهــو  بغالم 
كنز  لهم..)راجع منتخب  أٌب  أمهاتهم، وهو  أنفسهم وأزواجه 
رقم   569/2 العامل  وكنز  احمد43/2  مسند  بهامش  العامل 

الحديث4746(

أخرج الطرباين عن عمر بن الخطاب مرفوعاً:  »القرآن ألف ألف 
حرف وسبعة عرشون ألف حرف فمن قرأه صابراً محتسباً كان 
التحريف،  من رصيح  هذا  الحور«،  من  زوجة  بكّل حرف  له 
وقد مّر الكالم عنه. مجمع الزوائد 163/7 الدر املنثور 422/6 

اإلتقان 7/2.

أيب شيبة  وابن  بن منصور  أبو عبيد يف فضائله وسعيد  أخرج 
ابن املنذر وابن األنباري يف املصاحف عن خرشة بن الحّر قال: 
الَِّذيَن  أَيَُّها  }يَا  فيه  مكتوباً  لوحاً  الخطاب  بن  عمر  معي  رأى 
الَِة ِمْن يَْوِم الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا إىَِل ِذكِْر اللِه{  آَمُنوا إَِذا نُوِدي لِلصَّ
)الجمعة/9(. فقال من أمىل عليك هذا؟ قلت: أيب بن كعب. 

قال: إّن أبيا أقرؤنا للمنسوخ قرأها )فامضوا إىل ذكر الله( .

أخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال: قيل لعمر أّن أبيا يقرأ 
أعلمنا  أيب  عمر:  قال  )الجمعة/9(.  اللَِّه{  ِذكِْر  إىَِل  }فَاْسَعْوا 
باملنسوخ، وكان يقرؤها ) فامضوا إىل ذكر الله( ». الدر املنثور 

. 216/6

حدثنا معاذ بن شبة بن عبيدة قال: حدثني أيب عن أبيه عن 
املهاجرين  من  األولون  )والسابقون  )رض(:  عمر  قرأ  الحسن  
اِبُقوَن األَوَّلُوَن ِمْن  والذين اتبعوهم بإحسان(  فقال أيب }َوالسَّ
الُْمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَُعوُهْم ِبِإْحَساٍن { )التوبة/100( 
فقال عمر: )والسابقون األولون من املهاجرين والذين اتبعوهم 
أيب:  فقال   ، أنزلـها هكذا  الله  أّن  أشهد  عمر:  وقال  بإحسان( 
ابنه«.  الخطاب وال  يؤامر فيه  أنزلها هكذا، ومل  الله  أّن  أشهد 
كثري  ابن  تفسري   269/2 والدراملنثور   709/2 املدينة  تاريخ 

398/2
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شهادة عثامن يف تحريف القرآن

العدد،  ذوات  السور  عليه  تنزل  الله  كان رسول  فقال عثامن: 
فيقول:  يكتب  كان  من  بعض  دعا  اليشء  عليه  نزل  إذا  فكان 
ضعوا هؤالء اآليات يف السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت 
آخر  من  براءة  وكانت  املدينة،  يف  نزل  ما  أوائل  من  األنفال 
أنّها منهاـ  القرآن نزوالً، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت 
فقبض رسول الله ومل يبني لنا أنّها منها، فمن أجل ذلك قرنت 
الرحيم«  الرحمن  الله  »بسم  سطر  بينهام  أكتب  ومل  بينهام، 

ووضعتهام يف السبع الطول«

تعقيب: هذا الحديث يدل عىل أّن وضع سورة األنفال وبراءة 
يف موضعهام عىل الرتتيب املوجود باملصحف اآلن كان باجتهاد 
اإلتقان  راجع  نفسه.  إىل  ذلك  نسب  حيث  عفان  بن  عثامن 

62/1 -83 وتاريخ املصاحف 122.

ومن أدلة ذلك أيضاً حديث عثامن مع ابن عباس: روى عن ابن 
عباس أنّه قال لعثامن: ما حملكم عىل أن عمدتم إىل األنفال 
بينهام،  فقرنتم  املئني،  من  وهي  براءة  وإىل  املثاين،  من  وهي 
ومل تكتبوا بينهام »بسم الله الرحمن الرحيم« ووضعتموها يف 

السبع الطول؟

شهادة عىل بن أيب طالب

أيب  بن  قعد عيل  بكر  أبو  بيعة  بعد  كان  ملا  قال:  عن عكرمة 
طالب يف بيته، فقيل ألبو بكر: قد كره بيعتك فأرسل إليّه فقال: 
أكرهَت بيعتي؟ قال: ال والله. قال أبو بكر: وما أقعدك عني؟ 
قال: رأيُت كتاب الله يزاد فيه فحدثت نفيس أن ال ألبَس ردايئ 
إال للصالة حتى أجمعه.  إتقان 77/1. رشح ابن أيب الحديد 1: 
27، أنساب االرشاف 1:587، الطبقات الكربى 2: 338، مناهل 

العرفان 1:247، كنز العامل 2 : 588 .

بن  قيس  عن  املصاحف  يف  األنباري  وابن  جرير  ابن  أخرج 
َمْنُضوٍد{  }َوطَلٍْح  السالم-  -عليه  عيل  عىل  قرأت  قال  عباد 
}طَلٌْع{؟ ثم  تقرأ  أما  الطلح!  بال  ما  )الواقعة/29(. فقال عيل: 
قال: }طَلٌْع نَِضيٌد{ ق/1(. فقيل له: يا أمري املؤمنني أنحكها من 
  157/6 املنثور  الّدر  اليوم«.  القرآن  يُهاج  ال  فقال:  املصاحف؟ 

تفسري الطربي 104/27

وقال ابن عبد الرب يف التمهيد: »وأما )وطلع منضود( فقرأ به 

وقد صح  الصحابة  من  أحد  مسعود  ابن  يتابع  مل  البزار:  قال 
الدر  املصحف.  يف  وأثبتتا  الصالة  يف  بـهام  قرأ  أنّه  النبي  عن 

املنثور 416/4 .

مسعود:  بن  الله  عبد  قال  املصاحف:  يف  األنباري  ابن  أخرج 
الدهر(  إىل آخر  فيه  وإنّه  ليخرس  اإلنسان  إّن  )والعرص  اكتبوا 

فقال عمر: نّحوا عنا هذه األعرابيّة.  الّدر املنثور 303/1

وقال ابن كثري: »وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود ريض الله 
عنهام يقرآنها )فامضوا إىل ذكر الله ». تفسري ابن كثري 390/4 .

وقال الثعالبي: » قراءة عمر وعيل وابن مسعود وابن عمر وابن 
عباس وابن الزبري وجامعة من التابعني )فامضوا إىل ذكر الله(، 
وقال ابن مسعود لو قرأت فاسعوا ألرسعت حتى يقع ردايئ«. 

تفسري الثعالبي 431-430/5 .

أيب  وابن  املنذر  وابن  جرير  وابن  تاريخه  يف  البخاري  أخرج 
عن  طرق  من  مردويه  وابن  الشيخ  وأبو  األنباري  وابن  حاتم 
لقد  والله  وقال:  عنباً(   أعرص  أراين  )إيّن  قرأ  أنّه  مسعود  ابن 
ابن  تفسري   19/4 املنثور  هكذا«.الّدر  الله  رسول  من  أخذتها 

كثري 495/2 .

 أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي قال: ما كان يف 
القرآن }َوما اللَُّه ِبغاِفٍل َعاّم تَْعَملوَن{ بالتاء، }َوما َربَُّك ِبغاِفٍل 

َعاّم يَْعَملوَن{ بالياء«. الّدر املنثور 119/5 .

يَْعَملُوَن(  َعامَّ  ِبَغاِفٍل  اللَُّه  )َوَما  هي  الخاطئة  اآليات  فتكون 
تَْعَملُوَن{  َعامَّ ِبَغاِفٍل  ــَك  َربُّ ــا  }َوَم وقوله  )الــبــقــرة/144(، 
)هود/123(، وقوله }َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعامَّ تَْعَملُوَن{ )النمل/93(، 
األخرية  العرضة  الله يف  ابن مسعود من رسول  أخذه  ما  هذا 
للقرآن عندما علم فيها ما نسح وما بُّدل بزعم أكرثية املسلمني 

!

قال السيوطي: وأخرج ابن أيب حاتم وابن مردويه وابن عساكر 
عن ابن مسعود أنّه كان يقرأ هذا الحرف )وكفى الله املؤمنني 
القتال بعيل بن أيب طالب(. الّدر املنثور ج 5 ص 268 وأخرجه 

الكنجي الشافعي يف كفاية الطالب ص 234.

نقرأ عىل عهد  كنا  قال:  ابن مسعود  ابن مردويه عن  وأخرج 
رسول الله )يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليّك من ربّك ]أّن عليّاً 
موىل املؤمنني[ وإن مل تفعل فام بلغت رسالته والله يعصمك 

عيل بن أيب طالب وجعفر بن محمد  وروي ذلك عن عيل بن 
بن  يحيى  رواه  ما  منها  متواترة،  أيب طالب من وجوه صحاح 
آدم قال أنبأنا يحيى بن أيب زائدة عن مجالد عن الشعبي عن 
قيس بن عبد الله وهو عم الشعبي عن عيل: أّن رجالً قرأ عليه 
)َوطَلٍْح َمْنُضوٍد( فقال عيل: إمّنا هو )وطلع منضود(! قال: فقال 
يُهاج«.  أن  للقرآن  ينبغي  ال  عيل:  فقال  تغريها؟!  أفال  الرجل: 

التمهيد البن عبد الرب 297/2.

عبد الله بن مسعود

البن  املسلمني  روايات  نسبته  ما  كّل  عند  الوقوف  أردنا  لو 
مسعود مام له عالقة بالتحريف لطال بنا املقام ولكنا سنقترص 

هنا عىل املهم كإنكاره قرآنيّة املعوذتني وبعضاً آخر.

عن  يزيد  بن  الرحمن  عبد  عن  إسحاق  أيب  عن  األعمش  عن 
عبد الله أنّه كان يحك املعوذتني من املصحف يقول: ليستا من 

كتاب الله«. مجمع الزوائد  149/7

عن علقمة عن عبد الله أنه كان يحك املعوذتني من املصاحف 
ويقول: إنذما أمر رسول الله أن يتعوذ بهام ومل يكن يقرأ بهام«. 

املعجم الكبري للطرباين 234/9-235 حديث 9148 و9152

وعن زر قال قلت أليب: إّن أخاك يحكهام من املصحف! قيل 
فقال:  الله  رسول  سألت  قال:  ينكر  فلم  بن مسعود:  لسفيان 
قيل يل فقلت: فنحن نقول كام قال رسول الله«. مجمع الزوائد 

للهيثمي 149/7 .

عن زر بن حبيش قال لقيت أيب بن كعب فقلت له: إّن ابن 
مسعود كان يحك املعوذتني من املصاحف ويقول إنّهام ليستا 
من القرآن فال تجعلوا فيه ما ليس منه! قال أيب: قيل لرسول 
 146/6 شيبة  ايب  البن  املصنف  نقول«.  فنحن  لنا  فقال  الله، 
 435/1 الظآمن  .مــوارد   94 حديث   168/1 املأثورة  .السنن 

حدبث 1756 .

أخرج أحمد والبزار والطرباين وابن مردويه من طرق صحيحة 
من  املعوذتني  يحك  كان  أنّه  مسعود  وابن  عباس  ابن  عن 
ليستا  إنّهام  منه  ليس  مبا  القرآن  تخلطوا  ال  ويقول:  املصحف 
من كتاب الله إمّنا أمر النبي أن يتعوذ بهام، وكان ابن مسعود 

ال يقرأ بـهام .

من الناس(. الّدر املنثور ج 2 / 528 شواهد التنزيل ج 2 ص 7.

بن  والفريايب وسعيد  الرزاق  )آالم( وعبد  الشافعي يف  وأخرج 
منصور وابن أيب شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن املنذر 
والبيهقي يف سننه  املصاحف  األنباري يف  وابن أيب حاتم وابن 
عن ابن عمر قال: ما سمعت عمر يقرأها قط آال:  فامضوا إىل 
ذكر الله )الّدر املنثور  219/6 أقول: وهذا الكالم واضح الداللة 

يف أّن كلمة )فاسعوا( ُمحرفة.

عن ابن عباس أنّه كان يقرأ هذه اآلية: النبي أوىل باملؤمنني من 
أنفسهم وهو أٌب لهم، وأزواجه أمهاتهم .

عن مجاهد أنّه قرأ:  النبي أوىل باملؤمنني من أنفسهم، وهو أٌب 
لهم. راجع الّدر املنثور يف التفسري باملأثور 183/5.

 
شهادة أيُّب بن كعب يف نقيصة القرآن

عن زر بن حبيش عن أيُّب بن كعب، )أّن رسول اللّه قال: إّن اللّه 
الّذين كفروا[  ]مل يكن  القرآن فقرأ عليه:  أمرين أن أقرأ عليك 
وفيها: أّن ذات الّدين عند اللّه الحنيفية املسلمة، ال اليهوديّة 

وال النرصانيّة وال املجوسيّة، من يعمل خرياً فلن يكفره.

ثانياً،  إليه  مال البتغى  واديا من  آدم  أّن البن  ]لو  عليه:  وقرأ 
ولو كان له ثانياً البتغى ثالثاً وال ميأل جوف ابن آدم إالّ الرتاب 
ويتوب اللّه عىل من تاب[. قال الرتمذي: )هذا حديث حسن(.

وقال ـأيضاًـ يف باب مناقب أيُّب: )هذا حديث حسن صحيح(. 
ـ   203 / الرتمذي 13  / 378؛ وسنن  للسيوطي 6  املنثور  الدّر 
204، باب مناقب: معاذ وزيد وأيُّب ص  263، باب مناقب أيُّب؛ 
وحديث أيُّب مبسند أحمد 5/ 131 و132، وحديث ابن عباس 
عن أيُّب ص 117 منه. واالتقان 2 / 25. مجمع الزوائد 7 / 140. 
جوامع السرية ص 207 و 329. و ص 277 . أُسد الغابة 2 / 200؛ 
وتذكرة الحفاظ ص 57 وص 16؛ وتقريب التهذيب 1 / 259. و 

1 / 48. جوامع السرية ؛ وأُسد الغابة 1 / 49 ـ 51.

بن كعب  أيب  أّن  ورواياتهم رصيحة يف  املسلمني  أقوال علامء 
القرآن، وهو ما كان  )الخلع( و)الحفد( سورتني من  كان يرى 
آخر  يف  الجملتني  هاتني  السيوطي  العالمة  يلحق  ألن  سبباً 

تفسريه الّدر املنثور كسورتني مثل باقي سور القرآن !

شهادات يف حتريف القرآن شهادات يف حتريف القرآن
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ما قاله ابن قتيبة يف تأويل مشكل القرآن: وأما نقصان مصحف عبد الله بحذفه أُّم الكتاب واملعوذتني وزيادة أيب سوريت القنوت 
فإنّا ال نقول: إّن عبد الله وأُبيّاً أصابا و أخطأ املهاجرون واألنصار!. تأويل مشكل القرآن ص 33 .

أخرج ابن أيب حاتم وأبو الشيخ أنّه –أيب بن كعب- كان يقرأ )أنّا آتيكم بتأويله( فقيل له }أَنَا أُنَبِّئُُكْم{ )يوسف/45(. قال: أهو كان 
ينبئهم؟! »\ .الدر املنثور 22/4 . وهذا إنكار رصيح منه لقوله تعاىل )أَنَا أُنَبِّئُُكْم(.

الكتاب  الذين كفروا من أهل  القرآن فقرأ:  مل يكن  أقرأ عليك  الله قد أمرين أن  إّن  الله  عن أيب بن كعب قال: قال يل رسول 
واملرشكني ومن بقيّته( لو أّن ابن آدم سأل وادياً من ماٍل فأعطيته سأل ثانياً وإن سأل ثانياً فأعطيته سأل ثالثاً وال ميأل جوف ابن 
آدم إالّ الرتاب ويتوب الله عىل من تاب وإّن الدين عند الله الحنيفية غري اليهوديّة وال النرصانيّة و من يعمل خرياً فلن يكفره( 

».املستدرك عىل الصحيحني 224/2(
 

شهادات يف حتريف القرآن شهادات يف حتريف القرآن

 عجبت لكرسى وأشياعه --

 وغسل الوجوه ببول البقر--

 وقول اليهود إله يحب -- رشاش

 الدماء وريح القرت-- وقول

 النصار إله يضام -- ويظلم

 حياً وال ينترص-- وقوم أتوا من

 أقايص البالد -- لرمي الجامر

 ولثم الحجر-- فوا عجباً من

 مقاالتهم -- أيعمى عن الحق

كل البرش
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 إّن الرجوع إىل تاريخ العرب ما قبل اإلسالم هو للبحث عـن دالئل متعلّـقة بوضع املرأة وإسهام للتنوير عن وضعها يف األزمنة 

بعد اإلسالم، وبكلمة أُخرى، ربط املايض بالحارض بتلك االستمرارية غـري املرئيّة التي توّحدهام. وأخرياً إّن الرجوع إىل املايض هـو 

لتأكيد وإثبات ما يقـوله لفي برول: »إّن العادات املتأصلة يف أفكارنا وعـواطفـنا، وآالف الروابط غـري املحسوسة التي تربطـنا 

مباض نعتقد أنّه انتهى، هـذه العادات شئنا أّم أبيْنا تجعلنا دامئأ نصب النبيذ الجديد يف األقداح القـدمية ونضع األفكار الجديدة 

يف الرباويز القدمية«.)1(

 

إذا ما عـدنا يف الزمن إىل الوراء بقـدر ما تسمح لنا الوثـائق بذلك وجدنا أّن الكتب املقّدسة، وكـتب الشعر، واألمثلة واألساطري 

وحصيلة الدراسات الفـلسـفيّة متّكننا من تحديد مصري املرأة يف املجتمع العـريب الذي ُولد فيه الدين اإلسالمي، حيث شيّد 

وتبلور، فتاريخ ما قبل اإلسـالم هـو تاريخ متهيدي، عـبارة عـن رواق أو مدخل إىل زمن محمد وخلفائه.)2( وإْن يبدو اإلسـالم 

ثورة أحياناً، الغيّاًّ بعـض العادات أو بانياً مؤّسسات جديدة يف املجتمع الذي ُولد فيه فإنّه يؤكّد بجالء، إّن بني االختالفات 

واملعارضات وجود عدد كبري من السامت املشرتكة لتأمني االستمرارية بني العادات العـربية واملؤّسسات اإلسالميّة.

 

فالعمل الثوري الذي غرّي الجزيرة العربية مبجيء محمد يكشف عن اتجاهني: األّول هـو الرغبة يف تدمري املايض كلّه والثاين هـو 

الرغبة يف الحفاظ عـىل الشواهـد.

 

هذه النزعة الثنائية تركت دمغة حتميّة عـىل األعامل التي تبدو ألول وهلة، أنّها حدثت فجأة. ولكن العادات العربية كانت 

نفسـها مختلفة ومتباينة حسب الحقبة الزمنية من تاريخ العرب القديم. أو املناطق التي سـكنتها القبائل وحسب الطبقات 

االجتامعيّة.

 

يروي التاريخ لنا تقاليداً، عادات متغرّية ُمشّوهة ومغمورة، فتظهر لنا متناقضة، ولكن هـذا ال يُْدهـشنا أْن تذكّرنا أّن الجزيرة 

العربية الصحراويّة القدمية كانت ملتقى للحضارات القدمية. فاسامعـيل، مثالً، الذي تاه يف الصحارى العـربية، وامللكة سبأ التي 

تذكر األساطري عالقاتها مع امللك سليامن، ومجـوس الفـرس، وجيوش الحبشة، كّل هؤالء ما كانوا إال صـدًى بعيداً يربهن عـىل أّن 

الجزيرة العربية مل تكن معـزولة عـن بقـيّة العامل القديم.

 

وفيام يتعلق مبوضوعنا هذا، تستطيع األساطري القدمية أْن تلقي الضوء عـىل مفهوم فكرة العائلة عـند العرب القدماء أو مفهوم 

املؤرّخني لها.

 

تصف األساطري، يف تاريخ العرب، وادي مكة.مهـداً بدائيّاً للساللة العربية، واسامعـيل بن إبراهـيم هـو الجـّد األّول لهذه الساللة 

ورواية زواج اسـامعيل وحياته العائليّة تعـطينا صورة عـن العائلة العربية القـدمية، عىل األقل يف ذهنيّة مؤرّخي اإلسالم.)3(

 

ذهب ابراهيم يف زيارة البنه اسامعـيل بعـد مرور سـنة عـىل زواجه. وعـند وصوله باب منزل ابنه يلتقي بامرأة. »من أنت؟« 

سأل إبراهـيم. »إنّني امرأة اسامعيل« أجابت املرأة. سألها »أين اسـامعـيل؟« قالت: »ذهـب إىل الصيد« قال ابراهيم »إنّني 

ضائع، جائع هـل لك أْن تطعـميني؟« أجابت امرأة اسامعيل »هـذه بلد صحراويّة وليس عـندي ما أُطعمك« مل يكن ابراهـيم 

جائعاً وإمّنا راد أْن ميتحن زوجة ابنه وقبل أْن يغادر املكان قال لزوجة ابنه: »إنّني ذاهب، ولكن أخـربي زوجك عـند رجوعه 

بزياريت وصفي له مالمح شخيص وقويل له إنّني اطلب منه أن يُغـرّي عتبة باب بيته«. فهم اسامعـيل مغزى نصيحة والده 

ابراهـيم وطلّق امرأته وتزّوج امرأة ثانية -ابنة املدحذج. وبعد زمن قصري يرجع ابراهـيم البطريرك إىل منزل ابنه فـرأى إمرأة 

جميلة »من أنت؟« سأل. فأجابت: »أنا امرأة اسـامعيل«. »أين اسامعـيل؟« سأل. أجابت: »ذهـب إىل الصيد« أراد ابراهـيم أْن 

ميتحنها كام فعل مع الزوجة األوىل فطلب منها أْن تطعمه.

 

جلبت امرأة اسـامعـيل الحليب، اللحمة والتمور، واعـتذرت عن عدم وجود الخبز. أكل إبراهـيم وبارك الطعام املقـّدم له متمنيّاً 

وفـرة األصناف الثالثة يف املنطقة. وعـند انتهائه، دعته زوجة اسامعـيل ألن يغـسل لحيته ورأسه امليلء بالغبار.

 

غادر إبراهيم مرسوراً وقال لزوج ابنه: »صـفي لزوجك مالمح شخيص وقـويل له بالنيابة عني، إّن عتبة باب البيت صالحة 

وجميلة« فهم اسـامعيل كلامت أبيه وعاش حـياة سعـيدة مع زوجته التي أنجبت كثرياً من األطفال فأداموا ذريته.

 

هـذه األسطورة التي ترجع إىل تاريخ قـديم جداً، متثّل يف جوهرها عنرصين متواجدين يف سلوك وتقاليد العرب القدماء، فمن 

ناحية مُتثّل سلطة رّب العائلة عىل زوجته ومن ناحية ثانية، وبرغم هـذه السـلطة، فإّن دور املرأة االجتامعي مل يلْغ بسبب 

هـذه السلطة فدورها موجود إذ كانت تستقبل الضيف، تتكلم وتبحث وتترصف يف غياب زوجها.

 

يُشـري تاريخ األزمنة القدمية يف كّل مكان، أّن رّب العائلة هـو السيّد املطلق الذي أمام سـلطته يخضع له جميع أفراد العائلة من 

النساء واألطفال. وال شّك أّن سلطة األب هـذه قـد أنقصت من شأن املرأة، ألّن األب كان هـو الذي يحسم القـرار يف زواج ابنته.

)4(

 

فالزوج هـو الذي يهيمن، وسـلطته، ألنّه رّب البيت، التعرف حدوداً إال عواطفه وحسن معاملته. واألكرث من ذلك فإّن املرأة، 

مبدئيّاً، أُزيحت وحّل محلّها الوارثون الذكور، وفيام بعـد جاء اإلسالم أعطاها حصتها من املرياث –قسامً منه-.

 

عىل الرغم من وضعها املتدين، نظريّاً، فإّن املرأة كان لها وجود، كانت تتكلم، وتفّكر وتترصف. يشهد التاريخ بعدد من الوقائع 

التي تذكر تفوق ونشاط املرأة العربيّة القدمية. فكانت تشارك يف الغـزوات)5( وتعمل يف التجارة)6( ولها الحريّة بأْن تعتنق 

الدين الذي يناسبها دون أْن تتبع إرادة زوجها سـلبياً.)7( وإْن قارننا دور املرأة املزدوج يف تاريخ العـرب القديم ودور املرأة اآلن 

يف املجتمع اإلسالمي، ميكننا أْن نقول مع رينان بأّن »املرأة العربيّة يف زمن محمد التشبه مطلقاً هذا الكائن الغبّي الذي يسكن 

قصور الحريم يف عهد العثامنيّني«.)8(
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كانت املرأة العربية القدمية جميلة ألّن دورها كان فعاالً، إيجابيّاً. كانت تعيش.

 

فيام بعد جاء اإلسالم)9(، مبؤسساته املختلفة، وقوانينه التيوقراطيّة والعواقب التي أسفرت عـنها، جاء وغرّي املفاهيم والسلوك 

وهكذا ُشلّت حركة املرأة.

 

وعىل الرغم من أّن محمداً أراد حاميتها إال أّن اإلسالم ساهم يف انحطاط املرأة. هـذه الحقيقة التي تبدو متناقضة لها ما يفرسها. 

فاملرأة يف األزمنة القدمية كانت محميّة الرجل، كانت تُعترب يف نفس الوقت أدىن منه، ولكن عـندما يكون الرجل هـو رّب العائلة 

أو البطريريك، فإّن املرأة التي هي أّم أوالده كانت تستطيع أْن تظهر إْن صّح القول، ملكة البيت العائيل.

 

يحميها الرجل ويحرتمها)10( يف آن واحد، واألكرث من ذلك مل يكن الرجل يقرّص يف تنظيم وضع رشيكته -املال- حسب عواطفه 

نحوها.

 

ولكن عندما تحّول املجتمع العريب من نظام أبوي إىل نظام مليك، حيث أَعطى الحاكم نفسه مهّمة نرش العدالة حسب قوانني 

ثابتة وصارمة أو صادرة ومفروضة من الله، وجدت املرأة نفسها ُمْجربة عـىل بعض الواجبات التي مل تسـتطع أْن تحلم، حتى 

مجرد حلم بالتخلص منها.

 

فقبل مجيء اإلسالم، كانت املرأة خاضعة لسلطة األب أو االبن أو الزوج، وهـذه السلطة، كام قلت سابقاً، كانت تُلطفها املحبة 

والعاطفة. أّما اآلن، ومع اإلسالم، فقد وجدت املرأة نفسها خاضعة لسلطة الله، الله العادل، الذي حسب عدالته الفائقة، راح 

يصفع املرأة بالدونيّة.

 

فاملرأة قبل اإلسالم هي غري املرأة بعده. فاألول كانت تلعب دوراً اجتامعيّاً، بينام الثانية أصبح دورها محدوداً يف بيت العائلة. 

وبالغ بعـض املسلمني األخالقيّني يف هذا الدور بقولهم إّن البيت يجب أْن يكون عمل املرأة الوحيد وأّن عـليها أْن تنزوي فيه.

 

املرأة عند العرب القدماء كانت مرتبطة عاطفيّاً بعائلتها أكرث من عائلة زوجها، وبالنسبة لها فإّن مكانة األخ هي أهّم عاطفيّاً من 

الزوج.

 

املثل السائر يفرس هذه الظاهرة بوضوح: »موت األخ اليَُعّوض، فهو ليس كالزوج الذي ميكن إيجاده أو الطفل الذي متكن 

والدته«.)11(

 

رمبا كانت هـذه السمة املميزة هي إحدى مخلّفات نظام الزواج اللُحمي، الذي انتقل فيام بعد إىل اإلسالم. هذه الطبيعة 

البطريركيّة مل تستوعـب أبداً تلك العاطفة التي قد تستطيع اقتالع امرأة من الحنان املقترص عـىل العائلة فقط. نقرأ، يف كتاب 

األغاين، قصة املحارب الوسـيم -من قبيلة يشكر- الذي يف غزوة ضد قبيلة متيم، خطف فتاة شابة نبيلة، وذهب عـّم الفتاة 

يطالب املحارب باسرتجاعها لقاء فديّة. أعـطى املحارب الخيار للفتاة األسـرية أما أْن تبقى معه أو تلتحق بعائلتها. واختارت 

الفتاة املحارب الوسيم الذي سـرق قلبها.

 

رجع عّم الفتاة األسرية الجميلة إىل عـشريته ساخطّاً من ضعف الجنس الذي يقبل هذا االختيار. ومتلّكه الغـضب فأمر بدفن 

ابنتيه الصغرييتني وحلف نفس املصري إْن جاءته ابنة ثالثة أو رابعة يف املستقبل. فالواقع إّن اعـتامد املرأة عـىل عائلتها عـىل 

حسـاب -رضر- عالقاتها الزوجيّة كان يضمن لها الحاميّة ضّد تعّسف الزوج. فسلوك الزوج اتجاه زوجته كان يتحدد من خالل 

عالقته مع أهلها. إذ كان يخىش سـلطة أهلها، وقّوتهم أو ضعفهم كانت تفرض عـليه موقفاً تجاه زوجته.)12( وقد لزم مرور 

وقت طويل ليك يخف ارتباط املرأة بقبيلتها، وتقوى عالقتها بزوجها.

 

هذه العقليّة، وإن خفت مع مرور الزمن، إال أنّها انتقلت من املجتمعات األبويّة إىل املجتمعات امللكيّة يف اإلسالم، مع سامت 

متعّددة لالستمراريّة.

 

أّما الطالق أو حّل الزواج، فكان يتم بطرق متعـّددة: تُشـري بعض الوثاثق أّن املرأة العربيّة كانت تستطيع أْن تطلّـق زوجها)13( 

وبعضها اآلخر يقول أّن الزوج وحده له الحّق بأن يطلّق زوجته وأنّه أحياناً كان يستغـّل هذا الحّق. ولكن يف بعـض األحيان 

تصف لنا كتب األدب بأّن املرأة كانت سيّدة نفسها، وتختار زوجها، ولها الحّق بأْن تهجره عـندما يناسبها ذلك.

 

وإذا كانت املرأة العربيّة القدمية قارصة أمام سـلطة الرجل إال أنّها كانت لها الكفاءة أن تتحىّل بشخصيّة متكّنها أْن تستفيد من 

وسطها االجتامعّي.

 

نظريّاً، أراد محمد أْن ينهض بشأن املرأة، هذه التي مبفاتنها، أثّرت عـىل إحساسه الشاعرّي، إال أّن اإلسالم عـىل نقيض نواياه حّط 

من مكانة املرأة. صحيح أّن اإلسالم حمى النساء من تعـّسف وظلم الرجل، ولكنه خنقُهّن بجعل تبادل العالقات بينُهّن وبني 

املجتمع صعباً جداً والنتيجة كانت أنّه انتزع منهّن الوسائل نفسها ليك يستفدن من حاميته.

 

أما ظاهرة هذه العزلة الشاذة التي ساهمت كثرياً يف انحطاط سلوك املسلمني، فال نستطيع كتابة تاريخها بشكل جد مرٍض.

 

تشري بعض الوثائق، عىل األقل يف بعض املناطق أّن استعامل الحجاب مل يكن معروفاً، أو بعضها بالعكس يشري أّن عادة استعـامل 

الحجاب يرجع إىل حقبة قدمية من الزمن. ويف هـذا الصدد يقول املشنا »إّن طريقة التدثّر-التحجب– التي ال تطابق الطريقة 

العربيّة التستحّق بأْن تُسّمى بـ »عملية التحجب«.)14( واستعامل الحجاب مل يكن شامالً، ولدينا الوثائق التي تشري بالتأكيد إىل 

أّن النساء يف تلك الحقبة الزمنيّة ويف مجتمع محمد مل يخضعـن الستعامل الحجاب. ومن دون شـّك فإّن عادة الحجاب أخـذت، 

مع مرور الزمن، تُعـّمم وتُوطد مع تقّدم اإلسـالم.
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يف كّل مكان حيث تأكدنا من عادة الحجاب يف تاريخ سلوك املرأة العربية أو املرأة املسلمة، تأكدنا أيضاً من أّن الجاريات 

–العبدات- كنَّ مستبعدات من استعامله وإّن رشف استعامله كان محفوظاً للطبقات الراقيّة. توجد هـنا عالقة بني مسألة 

الطبقات االجتامعية ومسألة الُعزلة )أي عـزل املرأة(، وسـرنى فيام بعد الوثائق التي ترُبهن عىل ذلك.

 

ونضيف أنّه من الصعب علينا اسـتقراء أصل هذه العادة. فهي، كمنشأ كّل الظواهـر االجتامعية تقريباً، دفنت يف ظالم الزمن. 

ومع هـذا، نستطيع أْن نُقّدم الفرضيّة التاليّة: يف مجتمع العرب القدماء، غـالباً ما كانت تتكّرر الحروب بني القبائل وكانت املرأة 

تُخطف كغنيمة مثينة، فكان عـىل الرجل أْن ينتبّه ويحرتس لحاميتها. فكان يضعها يف ملجأ محّصن صعب الوصول إليّه من قـبل 

العدو. فكان يُغـلق عليها ليوفّر لها حامية أفضل- وهناك أسباب فلسفيّة المجال لذكـرها هـنا تُؤكّـد هـذه الفرضيّة.

 

من ناحية ثانية، فإّن الجاريّات، بطبيعة وضعهن كّن ُمجربات عىل القيام بأبخـس األعـامل، أّما األُخريات الحرّات فكّن معفيات 

من هذه األعامل، بفضل وجود الجاريات الاليت كّن عـىل اتصال بالعامل الخارجي وحارسات الخيم.

 

وهكذا، ُولدت فكرة عزل النساء من جرّاء املفاهيم الحربيّة للقبائل، وتوطدت مع اإلسالم، وتطّورت يف تلك األوساط التي كانت 

عـقليتها ُمهيّأة ألْن ترى يف املرأة شخصيّة ُسفـليّة ومنبعاً للدونيّة. يف بداية أيام املسـيحيّة، تشكلّت األسطورة ذات األصـل 

املسيحّي والتي تعـّممت -لسوء حظ املرأة- يف البالد املسيحيّة التي بدورها هيمن عليها اإلسالم.)15(

 

وهذا ُملّخص األسطورة:

يغادر أرخيليدس وهـو شاب يف مقتبل العمر، مدينة القسطنطينيّة إىل مدينة أُخرى )بريوت أو اإلسكندريّة( ليلتحق بالدير 

حيث يريد أْن مييض حياته كراهـب. وقد حلف هـذا الشاب الراهب أْن ال يرى امرأة يف حياته. وتعرف أّمه بالصدفة أين تجده 

بعـد فرتة انقطاع أخباره عـنها. تصل األم إىل الدير وتطلب من بّواب الدير أْن يأذن لها بالتكلم مع ابنها الراهب أخيليدس. 

يرفض الراهب أْن يرى أّمه أل نه نذر أن اليرى امرأة. ترّص األم عـىل رؤية ابنها ويعد الراهب أْن يسـتقبلها حاملا ينتهي من 

صالته. ويرتك البواب الراهب ليك ينهي صالته ولكن عـندما يرجع إليه يجده جـثة هامدة. تدخـل األم، وعـندما ترى جثة ابنها، 

متوت بدورها.

 

 

ال شك أّن نذر الراهب أْن اليرى امرأة يف حياته هو نتيجة االحتقار للمرأة الذي نجده مكرراً يف األدب املسيحي القديم والذي 

يفرس لسببني:

·   إّن روايات العهد القديم -التوراة- تنسب إىل حّواء أصل الخطيّة يف تاريخ البرشيّة.

·   النزعات التقشفية التي كانت منترشة بني أوائل املسيحيّني والتي كانت عدائيّة للعواطف أو الغراميّة التي تلهمها املرأة.

 

وأخرياً فيام بعد: أي بعـد انتصار الفتوحات اإلسالميّة ذبلت شخصيّة املرأة العربيّة النشيطة وتالشت قيمة وزنها االجتامعّي. إّن 

املؤّسسات ذات املصادر املختلفة، كتعّدد الزوجات، واالرستقراطيّة، والتيوقراطيّة، كّل هذه العوامل تضافرت لتساهم يف مهانة 

املرأة التدريجيّة.

 

وموضوع بحثنا هـو دراسة مجموعة هـذه التأثريات املتضافرة.
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من  عرش  الحادي  يف  حدثت  التي  اإلرهابية  التفجريات  قبيل 
سبتمرب املايض بيوم واحد، نرشت جريدة عربية مهجرية وتحت 
عنوان »برّش بسقوطها كام سقط االتحاد السوفييتي« مقاطَع 
من خطاٍب ألقاه مفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباين خالل 
ملساجد  القرآنية  الدورات  يف  املتفوقني  تكريم  لحفل  رعايته 
بريوت. جاء يف الخطاب قوله: »قسامً بالله تعاىل سوف تسقط 
الواليات املتحدة ونحن نسمع ونقرأ يف كتب التاريخ عن دول 
أننا  لله  والحمد  ثم سقطت،  وانحلت  بادت  ثم  كربى سادت 
عشنا يف هذا القرن وشاهدنا سقوط أكرب دولة ثانية يف العامل 
هي االتحاد السوفييتي. ومن الذي قال أن االتحاد السوفييتي 
األمريكية ستبقى. إن سقوط  املتحدة  الواليات  فإن  إذا سقط 
االتحاد السوفييتي هو إرهاص كبري بسقوط الواليات املتحدة 
املحسوبة  اللحظة  تأيت  عندما   .. الله..  إنشاء  قريباً  األمريكية 
لن تنفع الواليات املتحدة األمريكية تكنولوجياتها ولن تنفعها 
من  تسقط  وعندها  الداخل  من  تتفكك  عندها  صواريخها، 

الداخل«
**********

الكتاب  بعض  قارن  األخرية،  اإلرهابية  التفجريات  تلك  عقب 
ملركز  حدث  ما  األمريكية  الجرائد  صفحات  عىل  األمريكان 
التجارة العاملي مبا حدث ملينائها املشهور »بريل هاربر« الذي 
احتجت  الثانية.  العاملية  الحرب  يف  بقصفة  اليابانيون  قام 
يعرتضون  كثريون  كتب  بشدة.  األمريكية  اليابانية  الجالية 
الحرب  أملته  بحتاً  امليناء كان عمالً عسكرياً  قائلني: إن رضب 
ومل يسبب ضحايا مدنية، أما ما حدث ملركز التجارة العاملي فهو 

إرهاب ديني استهدف أناساً مدنيني أبرياء.«
**********

كنيسة يف إسالم آباد وقتل مثانية  اقتحم أحد املهووسني دينياً 
الحضور:  من  رجل  صاح  التشييع  مراسيم  أثناء  شخصاً.  عرش 
يقود  كان  الذي  الدين  رجل  عليه  فنادى  سننتقم!..  سننتقم.. 
رسول  أتباع  »نحن  له:  وقائالً  يسكت  بأن  منه  طالباً  املراسيم 
يدعو إىل السالم، وتعاليمه ال تسمح لنا باالنتقام.« وسواء كان 
الدين ذاك يعني أو ال يعني ما يقول، فقد جّسـد عىل  رجل 

األقل بقوله موقفاً يستحق اإلشارة إليه!
*********

أنها  يُفرَتُض  هناك،  دينية  سلطة  كأعىل  لبنان  مفتي  يقَف  أْن 
متثّل الله عىل األرض، ليدعو إىل خراب أمة وتدمريها أمام جيل 

من الشباب، فهو أمٌر خارٌج بالتأكيد عن تعاليم كل األديان.
كان حرياً بهذا الشيخ أن يرفع يديه إىل السامء ويبتهل: ريب لقد 
ال  أناس  ونحن  السوفييت،  واالتحاد  أمريكا  حكومات  ظلمتنا 

حول لنا وال قوة إال بك. اهِد يا رب هذه الحكومات إىل ما فيه 
خري البرشية والبرش أجمعني.

إليه،  اإلشارة  يستحق  موقفاً  اآلخر  هو  لجسـّد  ذلك  فعل  لو 
ولكن خاب ما فعل! أقولها ليس دفاعاً عن أمريكا وإمنا دفاعاً 

عن اإلسالم!
لو دعا إىل دمار أمريكا مصطفى طالس أو معمر القذايف لقبلنا 
الدعوة شاكرين لهؤالء األبطال الصناديد مواقفهم وانتصاراتهم، 
فخربتهم يف الحرب والقتال تستحق االحرتام!.. أمريكا انتقمت 
لقصف مينائها بأن قامت فدكّت مدينتني يابانيتني تحت األرض 

بالقنابل الذرية وقتلت مئات األلوف.
بوذي  دين  رجل  أن  املفتي  جاللة  يا  حياتك  يف  سمعت  هل 
قد اعترب حرب أمريكا ضد اليابان حرباً ضد البوذية ودعا إىل 

تدمري أمريكا؟!!
تعاليمه  من  وانطالقاً  بوذياً  رجالً  أن  حياتك  يف  سمعت  هل 
أمرييك  داخل مطعم  انتحر  أو  مدنية  طائرة  فّجر  قد  الدينية 

قاتالً كل رّواده؟!!
**********

بريطانيا استعمرت الهند وخرجت منها بعد أن استنزفت كل 
ثرواتها وطاقاتها املدنية، حطمت آثارها واستخدمت حجارتها 
يف  سمعت  هل  القطارات.  ومحطات  الحديدية  السكك  لبناء 
حياتك أن االستعامر الربيطاين كان موجهاً ضد الهندوسية وأن 

هندوسياً قد فّجر نفسه دفاعاً عن دينه؟..
داعية  أكرب  االستعامر والدة  نََجَم عن هذا  العكس متاماً،  عىل 
سالم يف العامل وهو رجل الدين الهندويس املعلم غاندي، الذي 
استقبلته ملكة بريطانيا حافياً وشبه عاٍر يف قرصها. أمام رسالة 
رأسها  إمرباطورية  أعظم  حنت  العاري  الهزيل  الرجل  ذلك 

لتحصل الهند بعد ذلك عىل استقاللها.
**********

بالجرائم  الحافل  تاريخها  سجل  إىل  العثامنية  الدولة  أضافت 
أبشع جرمية بحق البرشية يف القرن العرشين حني قامت بإبادة 
أكرث من مليون أرمني. ما زال األرمن يف كل بقاع العامل يناضلون 
الجرمية  بتلك  باالعرتاف  املتحدة  األمم  إلزام  أجل  من  سلمياً 
وتحميل تركيا مسؤوليتها دون جدوى!.. اليأس مل يدفع األرمن 
إىل اختطاف طائرات مدنية وتفجريها يف املباين املدنية كام ومل 

يقف رجل دين أرمني ليعلن الجهاد املقدس ضد تركيا!
يف  دولة  أول  أرمينيا  كانت  تركيا،  األرضية  الهزة  نكبت  عندما 
متناسية  املنكوبة  جارتها  عىل  املساعدة  لعرض  تهرع  املنطقة 

ولو إىل حني األيدي الرتكية امللطخة بدماء ضحاياها.
ليس هو الله الذي أمىل عىل الدولة العثامنية أن تقتل األرمن، 
األتراك  يساعدوا  أن  األرمن  إىل  أوحى  الذي  الله  كان هو  إمنا 

يف محنتهم.
**********

دمار أمريكا يا جاللة املفتي يعني موت ثالمثائة مليون إنسان، 
عىل  الله  مملكة  تقيم  عندما  سعيداً  ستكون  أنك  أعتقد  وال 

جامجم ثالمثائة مليون بني آدم.

يا جاللة املفتي مِن انتظَر يك يبني بيته عىل أنقاض بيوت الناس 
سيطول انتظاره!!

بقاع  شتى  من  إليها  لجأوا  مرشد  مليون  ثالمثائة  أمريكا  يف 
الكون. ال يوجد قرية صغرية عىل سطح األرض، مبا فيها القرية 
التي ولدت بها جاللتكم، إال وبني األمريكان من ميثلها!.. لجأوا 
الديني  من االضطهاد  أمريكا من كل حدب وصوب هرباً  إىل 
واالجتامعي والسيايس والعرقي واالقتصادي، وأنشأوا مملكتها 
أكرث  من  يُعترب  والنهار،  الليل  يف  يعمل  جبينهم. شعب  بعرق 
النظر عن دينه  لإلنسان بغض  واحرتاماً  تهذيباً  شعوب األرض 

وعرقه وأرض والدته!!

يف أمريكا كلٌّ يعبد ربّه بطريقته، ال يذبحون بعضهم بعضاً عىل 
الهوية وال يطلّقون امرأة من زوجها قرساً، وال يصدرون األحكام 
فيها  أحد  ال  أخطأ!..  ولو  حتى  واجتهد  فّكر  من  عىل  بالقتل 
يّدعي أن دينه هو األفضل وال أنَّ عرقه هو األْخيَـر!.. كل عنزة 

يف أمريكا برجلها تُنـاط!

الله يف أمريكا يتكلّم ثالمثائة لغة، ال يفّضل واحدة منها عىل 
األخرى!

أنا يا جاللة املفتي أستطيع أن أقف عىل بوابة البيت األبيض 
وأصيح بأعىل صويت: فليسقط بوش!

يف أمريكا ال يوجد قائد. كلنــا أمريكيون قادة!
وأقول:  الحدين  عىل  املوىس  أبلع  أن  ملزمة  لسُت  أمريكا  يف 

أكلُت مّنـاً وسلوى!
دمار أمريكا يا جاللة املفتي يعني زوال البقعة التي يستطيع 
فيها اإلنسان أن يرصَخ عندما يُهان. وعندما تزول تلك البقعة 

سيصبح العامل كله تحت رحمة فتواكم.

زرت  لكني  حجر.  رضبة  األم  الوطن  يف  وقريتي  قريتك  بني 
البيت األبيض ومل أزر بيتك، وتجّولت يف مطبخ جورج واشنطن 
بفرجينيا ومل أتعرف عىل قلعة بعلبك. الطريق بيني وبينك مل 
تكن يوماً سالكة أو آمنة. كانت دامئاً محفوفة باأللغام الطائفية 
واإلقليمية والتاريخية، وكلام حاول مفّكر منا أن يبطل مفعولها 

تطل علينا جاللتكم بفتوى تكفريه واألمر بقتله!

النزاعات بني البرش، والحروب يا جاللة املفتي أحداث تاريخية 
عىل  والعمل  الحروب  تلك  إدانة  نفسه.  يعيد  دوماً  والتاريخ 
إىل  الله  نحّول  أن  ولكن  جمعاء.  البرشية  واجب  تفاديها 
يتبع  خندق،  إىل  خندق  من  وينطُّ  بندقية  يحمل  عسكري 
واعتباراتنا  الشخصية  ومصالحنا  السياسية  واتجاهاتنا  أهواءنا 

الوطنية فإنه ألمٌر يرفضه العقل السليم.

محبٌة  الله  ألّن  القتال،  ساحات  إىل  يهبَط  أن  من  أسمى  اللُه 
وتسامٌح وسالم. دلّني عىل اإلله الذي يختار شعباً دون آخر أو 
يفّضُل أمًة عىل أمٍة، أو يأمُر إنساناً بقتل أخيه اإلنسان؛ دلّني 

عليه يك أسحَب منه ورقة اعرتايف به!!

ولكلِّ  تاريخية،  ــداث  أح الحروب  املفتي،  جاللة  يا  نعم 
تربيراً  ليس  هذا  حديد.  من  قبضة  التاريخ  عرب  إمرباطورية 
لسياسة أمريكا، وإمنا حقيقة تاريخية ال يستطيع أحد نكرانها.

يف  بعد غزوه إلسبانيا صائحاً  زياد سفنه  بن  يُغرِق طارق  ألَْم 
املفّر؟!.  أمامكم فأين  جنوده: »البحر من وراءكم والعدو من 
عندما تقتحم بلداً آمناً وأنت تفرتض سلفاً أن سكانه أعداء لك، 
أليس ذلك دليالً عىل أنك متتلك قبضة من حديد وسترضب بها 

كل من يقف بوجهك؟

أمل يكن لإلسبان وقتها وطٌن آمن يعتزون به ويفخرون؟ أمتنى 
ولو مرّة واحدة أن تقرأ التاريخ من كتبهم وتصغي إىل وجهات 
ارتّد  »ملاذا  تجيبني عىل سؤال:  أن  قادراً  تصبح  علّك  نظرهم، 
الشعب اإلسباين قاطبة إىل دينه األصيل بعد مثانية قرون من 
ذي  الرجل  أن  لو  التاريخ  ستقرأ  كيف  اإلسالمي؟!..  الحكم 
السلطة الدينية العليا يف إسبانيا خرج يومها إىل الناس ليقول 

فيهم: ريّب دّمر العرب واملسلمني!!.. ألن تقول خاب ما فعل؟!
لقد أظهرت شامتتك بسقوط االتحاد السوفييتي ونسيت أنك 
ما زلت تحارب عدّوك بسالحه، وعندما ينفذ هذا السالح لن 

تجد يف بيتك عصا تحمي بها نفسك!

دمشق  عىل  تتباكون  اليوم  لكنتم  السوفييتي  االتحاد  لوال 
الغربية.  والضفة  غزة  عىل  فقط  وليس  والقاهرة  وبــريوت 
اإلنسان املخلص يعرتف بالجميل حتى ولو كان مثقال ذرّة. لقد 
أدركت أمريكا كام أدركت روسيا، ومن خالل عالقتكم باالتحاد 
قرابة  الدوليّة  الساحة  عىل  قضاياكم  دعم  الذي  السوفييتي 
نصف قرن، ومن خالل مواقفكم من سقوطه، أنكم لستم أهالً 

ألن تكونوا أصدقاء مخلصني.

خمسون مليون رويس طحنهم الحقد النازي، ولو أرصَّت روسيا 
تزيل  أن  الحقاً  الستطاعت  وتاريخها  لضحاياها  االنتقام  عىل 

يا جاللة املفتي .. يا جاللة املفتي ..
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إىل  يحتاج  السالم  ولكّن  زر،  بكبسة  الكون  أملانيا من خريطة 
عقل، أما الحرب فإىل شلّة مجانني.

ملكت  ما  امتلكت  لو  أنك  كالمك  من  افهم  أن  أستطيع  هل 
روسيا لكنَت ستقيض الليل والنهار يف كبس األزرار؟!..

اطمنئ يا جاللة املفتي. أمريكا لن تنحل من الداخل ولن تسقط، 
إال يف حالة واحدة.. نعم، حالة واحدة فقط!

عندما تتحول فيها دور العبادة إىل ُشَعٍب للتجنيد. عندما يصبح 
كولن باول قسـاً والقس جييس جاكسون وزيراً للدفاع!! وبعبارة 

أخرى، عندما يتسيّس دينها وتتديّن سياستها!
الخرباء  يُِعِر  مل  األخــرية،  الرئاسية  االنتخابية  الحملة  خالل 
اليهودي  املرشح  ليربمان  جوزيف  لدين  اهتامماً  السياسيون 
الشعب منه هو عدد  الرئيس، ولكن ما حّذروا  نائب  ملنصب 
ذلك  وكان  لسانه.  عىل  الله  اسم  ذكر  فيها  جاء  التي  املرات 
الدعم  التي قصمت ظهر آل غور رغم  القشة  التحذير مبثابة 

اليهودي الالمحدود لحملته االنتخابية!
**********

من  وغــريك  أنت  تتنّحى  أن  املفني  جاللة  يا  إليك  أتوّسل 
قليالً!..  ويرتاح  يحطُّ سالحه  الله  دِع  بعيداً.  العامئم  أصحاب 
أطلِق الجيل الجديد من سجن فتاويكم. دعه يتعرّف عىل الله 

بطريقة جديدة فرياه للمرّة األوىل بال خوذة وبذلة عسكرية!!
لقد أرَهَقنا القتل والقتال والدعوة إىل الجهاد بعد أن تحّولت 

كل مدينة عربية إىل كربالء!
الجهاد  نعرَِّف  فرصة يك  واعطنا  املفتي  يا جاللة  قليالً  اصمْت 
وفق مفاهيَم جديدة. انزِع امللَح من املاِء والرمَل من الصحراء 
النفوس. فكر نصف ساعة خرٌي لك من أن تصيل  والحقَد من 
نصف قرن، وكن عىل يقني، أن يداً تعمُل، خرٌي من مليون شفٍة 

ال تتوقف عن رفعِ الدعاء.
 

أجرى املقابلة وعلق عليها السّيد عيل الحاج حسني.

رمبا كان قلم الدكتورة وفاء سلطان أطول من قامة منتقديها، 
فهي مل تتوقف عن قول ما تعتقد دون مواربة أو تزلف، وهذا 
التهديد  وأنــواع  الشتم  وتتلقى  افرتاضية  خصومات  لها  جر 

بسبب رأيها.
وال  تعتقد  مبا  املجاهرة  األقالم  أحد  تحمل  سلطان  الدكتورة 
تخاصم أشخاصا بعينهم، وتكافح اآلفات االجتامعية والثقافية.

وهي أشهر من نار عىل علم .. وال تحتاج لتقديم مسهب.

تقول الدكتورة سلطان:
جديرا  شعبا  وسأعطيك  سنوات  سبع  ملدة  طفال  امنحني   •

بالحياة.

هناك  للكلمة.  الحقيقي  باملعنى  داخلية  معارضة  يوجد  ال   •
ال  لكنهم  بحياتهم  ويخاطرون  ومخلصون  رشفاء  أشخاص 

يالقون دعام شعبيا عالنية.
• العاهرة ال تستطيع أن متنح شهادات حسن سلوك، والذي 

يقبل بشهاداتها هو قوادها!
صّدام  عىل  أترحم  تصلني  التي  الردود  بعض  أقرأ  عندما   •

حسني!
سيف  إىل  فعال  نحتاج  هل  نفسه:  يطرح  الذي  والسؤال   •

الحجاج لتهذيب هؤالء الرعاع؟
• سيأيت ذلك اليوم الذي يذكر التاريخ ما فعلته وفاء سلطان

ذلك  العربية  مجتمعاتنا  تتبني  وطاملا  إسالمي  إرث  القمع   •
اإلرث ال أمل يرجى!

• مل يسمح اإلسالم للفكر النقدي األخالقي باإلنتعاش. فتعلم 
املسلم أن يشتم عندما يدافع عن دينه.

• يا حرام!! تطلب من النعجة أن تعقد صلحا مع الذئب؟!!
• ال أرى أمال يف املدى املنظور إال مبساعدة خارجية.

تحكم  التي  العصابة  تلك  عىل  نطلق  أن  مبكان  الخطأ  من   •
وطني اسم نظام. إنهم رشذمة من املجرمني..

• الحجاج إرث محّمدي وماركة اسالمية مدى أربعة عرش قرنا 
من الزمن.

• نحن ال نعيش أزمة حاكم وحسب، نحن نعيش أزمة شعب.. 
أزمة أخالق.. أزمة أّمة وأمهات.

• الثقافة اإلسالمية ليس فيها شيفرا ثابتة للفضائل والقيم..
• الوصايا العرش تصلح ألن تكون سلطة أخالقية وشيفرا ثابتة 

للفضائل والقيم
• الرتبية اإلسالمية تسحق الفرد يف بوتقة الجامعة، بخليط غري 

متجانس من برش محطمة ممسوخة.
بالنفس،  ثقة  من  ذرة  مثقال  عامة  بصورة  املسلم  ميلك  ال   •

ولذلك هو غري مؤهل ألن يتعاون مع غريه....
العريب  الشعب  تأهيل  بإعادة  أحلم  لكنني  متفائلة،  لست   •

واملسلم يك يكون قادرا عىل إنجاب حكام أفضل.
• جامعة اإلخوان املسلمني جامعة إرهابّية إجرامية... ال أكن 

لهم أي احرتام وال أثق بهم.
بأخالقها  ومعروفة  عريقة  أرسة  من  خدام  الحليم  عبد   •

وسمعتها. هو من نفس البلدة التي ولدت فيها...
• لسوء حظ أمي ورمبا لسوء حظ السيد خدام نفسه ولدت 

وفاء سلطان..
فيها  يتساوى  علامنية  بدولة  يعدون  املسلمون  اإلخــوان   •
والشيعي  العلوي  سيعاملون  كيف  للمهزلة!  يا  الجميع؟!! 
الله  سنة  عىل  واليهودي؟  املسيحي  عن  ناهيك  ــدرزي  وال

ورسوله؟
والقطارات  الباصات  تفجري  سياسة  عن  األخوان  تخىل  • هل 

واملدارس واألحياء املؤهولة بالسكان؟
• كنا نكرر قولنا »الكردي جحش« عىل مسمع ومرأى منهم ...
أن  يريدون  يقرروا من هم ومن  بأن  الحق  لألكراد مطلق   •

يكونوا.
• لو عومل األكراد يف سورية كام عوملت أنا يف أمريكا لكانوا 

أكرث اعتزازا بسوريتهم من كرديتهم.
• أشعر باألمل كلام تطرقت إىل القضية الكردية.

• ال فرق عندي بني رفعت األسد وأي مجرم يف جامعة اإلخوان 
املسلمني. كلهم لصوص ومصاصو دماء...

• هؤالء الوحوش مختلفون عىل تقسيم الجيفة بينهم، وليس 
عىل قيمة أو مبدأ!

• لألكراد قضية عادلة والويل لهم إذا أساؤا إىل تلك القضية!
النحل،  كذكور  املعارضة  يتزعمون  الذين  الرجال  هؤالء   •

عاجزين عن إنتاج أي عسل.
• مازلنا قبائال من البدو تتصارع عىل الغزو والسبي والغنائم.

والحقد  الكره  من  نظيف  جديد  جيل  خلق  إىل  نحتاج   •
والطائفية. .

العريب  العامل  يف  اإلصالح  فرض  حيال  الغرب  نوايا  يف  أشك   •
والتخلف  والظلم  والفقر  الجهل  يكرس  اإلسالم  واإلسالمي. 

وهو خري من يخدم مصالح الغرب بإبقاء ذلك الوضع.
فيها اإلصالح  الحاكمة مفضوحة إىل درجة مل يعد  العصابة   •

ممكنا »الخزق أكرب من الخرق«.

يجعلك   - شخيص  وفقط   - شخيص  سبب  أهم  هو  ما  س1: 
تنتقد أو تعارض النظام، وما هي حدود طموحاتك الشخصية 
واملنصب الذي تنشده وما هي حدود خالفك مع النظام ومباذا 

تتفق معه؟

س2: ملاذا تتكرر والدة الحجاج فقط يف بلداننا، ملاذا مل يفلح 
الحاكم العريب أن يطور ويتطور، وملاذا ال تنبت شتلة الحجاج 
التي  الفرنجة  بالد  تنوجد نسخة رديئة عنه يف  الغرب ومل  يف 

نعيبها باستمرار؟

أنا لست ضد النظام ألنني وفاء سلطان، أنا ضده ألنني مواطنة 
أشكال  أبسط  من  األم محرومة حتى  بلدي  سورية عشت يف 
حريايت وحقوقي رغم تحصيل العلمي العايل. لست من أرسة 
يف  أغرق  أن  أطمح  وال  حيايت  يف  أمتهنها  ومل  السياسة  متتهن 
دهاليزها يوما. الذين يسيطرون عىل مقاليد الحكم يف وطني 
ليسوا نظاما ومن الخطأ مبكان أن نطلق عىل تلك العصابة اسم 
قواعد  أبسط  من  املجرّدين  املجرمني  من  رشذمة  إنهم  نظام. 

األخالق.

ال أفكر بالعودة إىل سورية للعيش هناك، وإمنا أحلم بأن أمّد 
يد املساعدة لبناء مشاريع تربوية تساعد عىل خلق جيل جديد 

ونظيف.

كانت  الطبع  اسالمية، وحقوق  وماركة  إرث محّمدي  الحجاج 
وما زالت محفوظة عىل مدى أربعة عرش قرنا من الزمن.

ال  نحن  واملسلمني،  العرب  الحجاجني  كل  من  موقفي  رغم 
أزمة  شعب..  أزمة  نعيش  نحن  وحسب،  حاكم  أزمة  نعيش 

أخالق.. أزمة أّمة وأمهات.

مل يذكر التاريخ بأن حاكام اسالميا ولدته أمه يف جزر القاق قاق 
من  الحجاج  هؤالء  علبة رسدين.  داخل  محنطا  استوردناه  أو 
تلك األمة، وتلك األمة هي وليدة ثقافة اسالمية خربت اإلنسان 

عقليا ونفسيا وفكريا وأخالقيا.

شيفرا  فيها  وليس  أخالقية  سلطة  إىل  تفتقر  اإلسالمية  الثقافة 
الفوىض  تلك  الذي يعيش يف  للفضائل والقيم، واإلنسان  ثابتة 
دون ضابط أخالقي ال يستطيع أن يصل إىل هدف إنساين. ال 
تستطيع أن تكون قائدا مامل تكن مستقيام، وعندما تفتقر إىل 

مسطرة أخالقية ستضل وتضلل من تقود.

القيم  عىل  أصال  مبنية  املثال،  سبيل  عىل  األمريكية،  الثقافة 
العرش.  الوصايا  تبنتا  التي  الديانتني  تلك  واليهودية.  املسيحية 
وشيفرا  أخالقية  سلطة  تكون  ألن  تصلح  التي  الوصايا  تلك 
ثابتة للفضائل والقيم، وال تعطي مجاال لوالدة مجرمني كطبقة 

اللصوص التي ابتلينا فيها.

سنة  أربعني  منذ  السورية  املعارضة  فشل  يتكرر  ملاذا  س3: 
لجانبها  السوري  الشارع  تربح  ومل  ووهنا  ترشذما  وتــزداد 
الشعب  تدجني  تم  هل  النظام،  ضد  الجوالت  كل  وخرست 
أن  أم  نفسه  عن  الحيف  رد  يستطيع  ال  أنه  لدرجة  السوري 
راهن  هو  مام  أفضل  انجاب  عىل  قــادرات  غري  السوريات 
مخطئا  الشعب  يكون  أن  ميكن  وهل  والنظام؟  املعارضة  يف 
والنظام عىل حق، وملاذا تبدو معظم أطياف املعارضة كطفل 
مشاكس ال يسمح له الجري يف ملعب النظام وال يف الشارع 

الشعبي؟

لو  يل  يضمن  الذي  ما  والنظام.  املعارضة  بني  كثريا  أفرق  ال 
وصلت تلك املعارضة إىل مقاليد الحكم ستكون أكرث عقالنية 

وإنسانية طاملا ارتوت من نفس املورد.
ال أشك بوجود أناس مخلصني ومتفانني، ولكننا جميعا صالحنا 
وطالحنا غري مؤهلني للعمل الجامعي. الرتبية اإلسالمية تسحق 

يا جاللة املفتي .. يا جاللة املفتي ..
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أنا لست ضد النظام ألنني وفاء سلطان، أنا 

بلدي  ضده ألنني مواطنة سورية عشت يف 

األم محرومة حتى من أبسط أشكال حريايت 

وحقوقي رغم تحصيل العلمي العايل.
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الفرد وتصهره بال رحمة يف بوتقة الجامعة، فتصبح تلك الجامعة 
الشخصية  ممسوخة  محطمة  برش  من  متجانس  غري  خليط 
مضطربة ضعيفة الثقة بالنفس. مامل تبني الفرد ككيان مستقل 

ال تستطيع أن تخرطه يف أي عمل جامعي.

عندما تبني لدى الفرد ثقته بنفسه لن يخىش العمل الجامعي 
عامة  بصورة  املسلم  ميلك  ال  فيه.  يذوب  أن  من  يخاف  ولن 
مثقال ذرة من ثقة بالنفس، ولذلك هو غري مؤهل ألن يتعاون 
إبراز وجوده  مركزا عىل  ويظل  املنافسة  من  يخىش  مع غريه. 

الذي مل يشعر بقيمته يف حياته.

املدى  عىل  أحلم  لكنني  املنظور،  املدى  عىل  متفائلة  لست 
قادرا  يكون  يك  واملسلم  العريب  الشعب  تأهيل  بإعادة  البعيد 

عىل إنجاب حكام أفضل.

نحتاج إىل ثقافة جديدة، تعيد خلقنا من جديد. الربكة بالكثري 
من الكتاب واملفكرين ومالمح تلك الثقافة بدأت تتبلور ببطئ 

شديد ولكن لن تعرف يوما خط الرجعة!

برنامجا  وصاغوا  لندن  ميثاق  األخــوان  حزب  أسس  س4: 
نائب  مع  خالص  جبهة  وأخــريا  املستقبل،  لسوريا  حضاريا 
الرئيس األسبق املحامي عبد الحليم خدام. وينادون بالدولة 
تقليدية، ويتحالفون مع  الدعوة لخالفة  املؤسساتية وهجروا 
أضافوا  فقط  أنهم  أم  نجحوا  هل  ــراد،  واألك األمس  خصوم 
وحركات  أحزاب  من  الفاشلة  األسامء  جوقة  يف  جديدا  رقام 
يعول  وهل  سنة،  أربعني  من  أكرث  منذ  سورية  ومنظامت 
الدميقراطي وإقامة دولة  التغيري  لواء  عىل حزب ديني حمل 

علامنية؟

الدماء  إجرامية.  إرهابيّة  جامعة  املسلمني  اإلخــوان  جامعة 
السورية الربيئة التي سفكوها مل تنشف بعد من ذاكريت. ال أكن 

لهم أي احرتام وال أثق بهم.

ال تسطيع أن تسامح مجرما ما مل يعرتف بجرميته ويعتذر عام 
ولذلك  بعد  املسلمون  اإلخوان  ذلك  يفعل  مل  يديه.  اقرتفت 

يستحيل عيّل أن أعيد النظر يف موقفي منهم.

عبد الحليم خدام من ارسة عريقة ومعروفة بأخالقها وسمعتها. 
هو من نفس البلدة التي ولدت فيها، وترتبط عائلتي مع عائلة 

خدام بعالقات جريان طيبة مبنية عىل الود واإلحرتام.
كانت  عندما  أمي.  يل  روتها  كام  املبكية،  املضحكة  واملفارقة 
وطأمنت  بيتنا  إىل  القابلة  وصلت  املخاض،  وجاءها  يب  حامال 

لتوي من  لقد وصلت  أم محمد!  يا  بقولها: شدي حيلك  أمي 
بيت السيد عبد الحليم خدام فلقد ولدت زوجته صبيا. اليوم 
ورمبا  أمي  حظ  لسوء  بصبي.  يرزقك  الله  وعىس  صبيان  يوم 

لسوء حظ السيد خدام نفسه ولدت وفاء سلطان,
لكن السلطة، ولألسف الشديد، أفسدت السيّد خدام وأساءت 
إىل سمعة عائلته، وموقفه من اإلخوان املسلمني زاد الطني بلة 

وألبسه ثوبا طائفيا قذرا ال يحسد عليه.

تتغري مواقفهم.  املسلمني يك  اإلخوان  الذي تغري يف عقيدة  ما 
أليست العقيدة هي التي تجسد املوقف؟

عندما أسمع جوابهم عىل هذا السؤال قد أسمح لنفيس بإلقاء 
نظرة عىل برنامج عملهم.

فيها  يتساوى  علامنية  بدولة  يعدون  املسلمون  ــوان  اإلخ
والشيعي  العلوي  سيعاملون  كيف  للمهزلة!  يا  الجميع؟!! 
الله  سنة  عىل  واليهودي؟  املسيحي  عن  ناهيك  ــدرزي  وال

ورسوله؟ أم وفقا لحقوق اإلنسان املعرتف بها عامليا؟!!
واملدارس  والقطارات  الباصات  تفجري  سياسة  عن  تخلوا  هل 
أفادكم  أفيدونا  حدث؟  الذي  ما  بالسكان؟  املؤهولة  واألحياء 

الله!

س5: أسس األكراد يف أواسط القرن املنرصم أحزابهم القومية 
الثقافية  الحقوق  من  مطالبهم  تتصاعد  وظلت  سوريا،  يف 
الذاتية واالستقالل عن سوريا، فهل  واملواطنة وصوال لإلدارة 
ميكن لألكراد أن يكونوا فتيل التغيري يف سوريا أم حطبا لحرق 

مرحلة تالية؟ وهل هم أكراد سوريون أم سوريون أكراد؟

تّم  لقد  الكردية،  القضية  عن  الكثري  أعرف  ال  الشديد  لألسف 
أدىن  ينتابني  ال  ولكن  للغاية،  محكمة  بطريقة  عليها  التعتيم 
اإلضطهاد،  شدة  من  متعبون  مظلمون  مقهورون  بأنهم  شك 
مازلت  اإلسالم.  التي عاشت يف ظل  األقليات  شأنهم شأن كل 
أذكر كيف كانوا يعاملون يف الحياة السورية العامة. كنا نكرر 
أدين  بدون  منهم  ومرأى  مسمع  عىل  »الكردي جحش«  قولنا 
احرتام أو إحساس بالعيب. يف بالد الغربة تعرفت عىل الكثريين 

منهم واكتشفت بأنهم شعب طيب خلوق مسامل.
ملاذا نتساءل هل هم أكراد سوريون أم سوريون أكراد؟

ال أحد يستطيع أن يجيب عىل هذا السؤال سواهم، وعلينا أن 
ومن  هو  من  يقرر  بأن  الحق  مطلق  لإلنسان  جوابهم.  نحرتم 

يريد أن يكون.
أنا أمريكية من أصل سوري أعنيها بكل  صدقني عندما أقول 

جوراحي، أليس حقي؟

ولدت يف سورية لكنني مل أشعر يوما هناك بانسانيتي، منحتني 
أكون  ال  فلامذا  الذات،  تلك  وبقيمة  بالذات  إحساسا  أمريكا 

أمريكية من أصل سوري؟

ثق متاما لو عومل األكراد يف سورية كام عوملت أنا يف أمريكا 
أن  أفليس حقهم  كرديتهم،  من  بسوريتهم  اعتزازا  أكرث  لكانوا 

يتشبثوا بكرديتهم؟

الصفوف  أحد  يف  كنت  الحياة.  مدى  أنساها  لن  حادثة  أذكر 
األبتدائية وكان بيننا اختان توأمان من أصل كردي. مل أعد أذكر 
املناسبة ولكن املعلم سأل إحداهن: هل أنت عربية؟ فردت: 
ال أنا كردية! فانهال عليها رضبا حتى كاد يغمى عليها. األخت 
عربية  أنا  وتقول:  الخوف  شدة  من  ترتجف  راحت  األخرى 
...أنا عربية، لكن األخرى تشبثت برأيها ومل تستطع عصا ذلك 
الوحش أن تغري من موقفها. من يومها أشعر باألمل كلام تطرقت 

إىل القضية الكردية.

وضع  قياس  طريق  عن  أمة  أية  حضارة  تقيس  أن  تستطيع 
عموما  اإلسالمي  التاريخ  أثبت  لقد  األمة.  تلك  يف  األقليات 
من  رضبا  األكرثية  مع  األقليات  حياة  بأّن  خصوصا  والعريب 

املحال.

الرئيس األسبق  التي يقودها نائب  س6: هل تعترب املعارضة 
الجبهة  عن  رديئة  نسخة  أو  مواالة،  معارضة  األسد  رفعت 
هي  وخدام  البيانوين  تضم  التي  املعارضة  وهل  التقدمية 
ومالذي  النواميس،  عن  وخروج  معاداة  معارضة  بالرضورة 
يفرقهام وال يتفقون عىل التغيري املزعوم، وهل ميكن أن يعني 
تحالف البيانوين والخدام ورفعت أسد واألكراد يف تيار واحد 
مبثابة بداية لتغيري حقيقي، وملاذا هو غري محقق حتى اآلن، 
وملاذا ال يوجد ملكة نحل تجمع كل املعارضة حولها وظلت 

متناطحة عىل الدوام؟

ال فرق عندي بني رفعت األسد وأي مجرم يف جامعة اإلخوان 
املسلمني. كلهم لصوص ومصاصو دماء.

أال تشعرون بالعيب عندما تطلقون عىل تلك العصابات جبهات 
تقّدمية؟ هؤالء الوحوش مختلفون عىل تقسيم الجيفة بينهم، 

وليس عىل قيمة أو مبدأ!

ال أحسد األكراد إن فكروا يوما باإلنضامم إىل تلك املزبلة. لهم 
قضية عادلة والويل لهم إذا أساؤا إىل تلك القضية!

مملكة نحل؟!!

نظام  أعىل  إنها  النحل؟!!  مملكة  عن  سيدي  يا  تعرف  ماذا 
اجتامعي يف عامل الحياة، أكرث تنظيام من املجتمع البرشي. ليس 
بتلقيح  أحدهم  يقوم  أن  سوى  اإلطالق  عىل  دورا  فيه  للذكر 
البيوض  تضع  التي  وهي  واحدة  ملكة  مملكة  لكل  امللكة. 
داخل  العسل  وإنتاج  الحياة  تنظيم  عن  ومسؤولة  امللقحة 

اململكة.

هؤالء الرجال الذين يتزعمون املعارضة كذكور النحل، عاجزين 
عن إنتاج أي عسل.

أي  يف  لها  وجود  وال  اإلسالمية  العقيدة  وفق  مهشمة  املرأة 
مجتمع إسالمي، وإن كان تواجدها يف املجتمع السوري أفضل 
من تواجدها يف غريه، لكنها مازلت حسب القاموس اإلسالمي 

قارصة عقل.

روح العمل الجامعي مفقودة يف ثقافتنا، نحن مازلنا قبائال من 
البدو تتصارع عىل الغزو والسبي والغنائم.

وكام  تغيري  أي  احداث  يف  فشلت  السورية  املعارضة  س7: 
البلد، تختلق املعارضة  النظام مربرات فشله يف إدارة  يختلق 
املربرات لتحافظ عىل هياكل تنظيمية خاوية، فهل ميكن أن 
تحصل استقاالت جامعية للزعامات األبدية وتضخ دماء شابة 
يف الطاحونة العتيقة؟ وما هو شكل صالح املعارضة لتقوى عىل 
الوقوف بوجه هكذا نظام وتصبح فعال مثال ألكرب قدر ممكن 

من الشارع السوري الذي مل يسمع مبعظمها؟

ال  لعبة  يف  أقحمتها  إن  نفيس  عىل  وأخىش  سياسية  لست  أنا 
أفهم وال أجيد تفاصيلها.

بأّن  أعتقد  وال  الحياة  مظاهر  كّل  يف  أطنابه  رضب  الخراب 
بل تحصيل حاصل إلصالح  الحل،  بداية  السيايس هو  اإلصالح 

ثقايف اجتامعي منهجي تربوي أخالقي.

نحتاج إىل خلق جيل جديد نظيف من الكره والحقد والطائفية. 
يقدس  اآلخر. جيل  أحد مع  اختلف  انسانه مهام  جيل يحرتم 
العمل ويلتزم بشيفرا أخالقية ويتبني فضائل وقيم تقوده إىل 

مجتمع مدين معارص.

طريقتي يف اإلصالح تبدو مملّة وطويلة وتحتاج إىل صرب أيوب، 
هذا صحيح ولكن لست متفائلة بخصوص حلول أخرى.

امنحني طفال ملدة سبع سنوات وسأعطيك شعبا جديرا بالحياة. 
هذا ما أحاول أن أفعله وأنا اليوم أملك جيل املستقبل.
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س8: ملاذا توصم املعارضة السورية الناشطة خارج الوطن بأنها 
وتتلقف  بالرشيفة  والداخلية  والصهيونية،  االستعامر  ربيبة 
النظام  من  السلوك  حسن  شهادات  لجني  متسابقة  األلقاب 

الذي يفرتض أنها تعارضه؟

دخلت  والصهيونية  اإلستعامر  مع  التآمر  نظرية  بأن  أعتقد 
اسالمية  تربة  املاركسية ووجدت  املنطقة محمولة عىل جناح 

خصبة ساعدت عىل انتعاشها.
عندما يفشل املرء يف الدفاع عن نفسه ضد صالبة خصمه يلجأ 
هذا  ولكن  الوجه!  ماء  لحفظ  الطرق  أسهل  ذلك  اإلتهام.  إىل 

اإلتهام صار ممال من كرثة اإلستهالك.

هناك  للكلمة.  الحقيقي  باملعنى  داخلية  معارضة  يوجد  ال 
أشخاص رشفاء ومخلصون ويخاطرون بحياتهم لكنهم ال يالقون 
قذرة  لعبة  هي  تقصدها  التي  املعارضة  عالنية.  شعبيا  دعام 

تضحك بها العصابة الحاكمة عىل ذقون الناس!

العاهرة ال تستطيع أن متنح شهادات حسن سلوك، والذي يقبل 
بشهاداتها هو قوادها!

س9: لوال عصا النظام الغليظة ما هي ضامنة الوحدة الوطنية 
والوئام السلمي يف ظل دعوات تهجري العلويني للجبال والحزام 
واستبعاد  الكردية  والفيدرالية  العنرصي  واالحصاء  العريب 
واملذهبية  الطائفية  والدعوات  الرئاسة  منصب  من  الرسياين 
واإلهانات  والذل  القمع  السوريون  أدمن  هل  والتكفريية؟ 

اليومية مع الفقر والبطالة؟

تصلني  التي  الردود  بعض  أقرأ  وعندما  بأنني  رسا  أخفيك  ال 
أترحم عىل صّدام حسني!

أخجل من نفيس عندما أقول ذلك ولكنها حقيقة مرّة! البارحة 
تلقيت تلك الرسالة وهي واحدة من مئات تصلني كل يوم.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل نحتاج فعال إىل سيف الحجاج 
لتهذيب هؤالء الرعاع؟

طبعا ال، وال ميكن أن أقبل بذلك. ما قلته يف البداية تؤكد تلك 
الرسالة ومثيالتها صحته، أال وهو أننا نعيش أزمة شعب...أزمة 

أخالق.. أزمة أمة وأمهات.

العقيل  اإلصالح  عملية  بدأوا  الذين  األوائل  من  بأنني  أفتخر 
التاريخ ما  الذي يذكر  اليوم  والفكري واألخالقي، وسيأيت ذلك 
فعلته وفاء سلطان رغم وجود املاليني من أمثال صاحب تلك 

الرسالة!

إرث  القمع  القمع.  أدمنوا  الذين  الوحيدون  ليسوا  السوريون 
أمل  ال  اإلرث  ذلك  العربية  مجتمعاتنا  تتبني  وطاملا  إسالمي 

يرجى!

فتعلم  باإلنتعاش.  األخالقي  النقدي  للفكر  اإلسالم  يسمح  مل 
اإلنسان  يستطيع  دينه. ال  يدافع عن  عندما  يشتم  أن  املسلم 
يستخدم  وعندما  نفسها.  بالفضيلة  إال  فضائله  عن  يدافع  أن 

اإلنسان ذلك اإلسلوب املشني هو ال يعرف سوى الرذائل.

س10: ما هي إمكانيات التغيري الفعلية يف سوريا، وهل ميكن 
أن يتصالح النظام مع الشارع السوري، وكيف ميكننا أن ننظر 
ومحكمة  متجددة  قدمية  والية  ظل  يف  املستقبل  سوريا  إىل 

دولية سارية وبرملان جديد قادر عىل التصفيق وفقر مدقع؟

يا حرام!! تطلب من النعجة أن تعقد صلحا مع الذئب؟!!
أعتقد  ال  خارجية.  إال مبساعدة  املنظور  املدى  يف  أمال  أرى  ال 
بأن الغرب جاد يف سعيه لتقديم تلك املساعدة، وال أريدها أن 

تكون عىل الطريقة األمريكية يف العراق.

العريب  العامل  يف  اإلصــالح  فرض  حيال  الغرب  نوايا  يف  أشك 
واإلسالمي. اإلسالم يكرث الجهل والفقر والظلم والتخلف وهو 

خري من يخدم مصالح الغرب بإبقاء ذلك الوضع.
اإلصالح  فيها  يعد  مل  درجة  إىل  مفضوحة  الحاكمة  العصابة 
فأية خرقة كافية  الخرق،  أكرب من  الخزق  املثل:  ممكنا. يقول 

لرتقيع ذلك الثوب املهرتئ؟

وشكرا
 
 

بغّض  و  اإلسالم،  باستثناء  أغوارها  سربت  التي  األديان  جميع 
العقل،  اليقبلها  وخرفات  أساطري  من  فيها  جاء  ما  عن  النظر 
اإلسالم وحده  اإلله.  إىل مستوى  اإلنسان  لرتفع  وجدتها تجهد 
يهبط باإلله إىل مستوى اإلنسان، وليس أّي انسان، بل انسان 
....بل  مغرور  متجرب  متكرب  أناين  مجنون  ماكر  حاقد  غاضب 

مريض!

يقول املفكر السعودي عبدالله القصيمي: أعجب من إله يُبدع، 
ثم يشّوه ما أبدعه!

هل يُعقل أن يُبدع إله يف خلق اإلنسان جسدا وعقال وروحا، ثم 
يشّوهه فيسقط به إىل مستوى رقبة؟!!

»ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديّة مسلمة إىل 
أهله«!

بل يف مواقع أخرى من القرآن يقول: فّك رقبة!
لست هنا ألتناول تكريث اإلسالم للعبودية، بل ألشري إىل ذلك 
فرشاته  ثّم ميسك  رسمها،  ويُبدع يف  لوحة  يرسم  الذي  الفنان 

ويشّوه ما أبدعه!
رقبة؟!!

وسرب  الفضاء  إىل  بنفسه  الذي سام  العقل  ذلك  اإلنسان،  هل 
أغوار الكون، مجرد رقبة؟

وهل  حيوان؟  مجرّد  اإلنسان  فهل  رقبته،  من  يُربط  الحيوان 
يُعرّف من خالله العضو الذي يُربط به؟!!

لغة هابطة ال تليق بفنان مبدع، وال بحّق إبداعه!!
كان حّري به لو قال: تحرير عقل، أو تحرير روح، أو عىل األقّل 

تحرير انسان!
ملاذا ال يسّمي املسّميات بأسامئها، يك ال يشوه حقيقتها؟

»ال تنابذوا باأللقاب«، أي ال تدعوا بعضكم بعضا بلقب يكرهه! 
أليس هذا تنابذا؟

كيف ينهي اإلله عن فعل ويأيت مثله؟!
لو  تصّورا  رقبته؟  خالل  من  يُعرّف  ألن  يرتاح  فيكم  أحد  هل 
كنتم مدعويني لحفلة غداء يف بيتي، وقلت: لدي عرشون رقبة، 
الرقاب! كيف سيشعر كّل  لتلك  العلف  وأنا مشغولة بتحضري 

منكم؟!

تعيدون  ال  فلامذا  يل،  صداقتكم  يف  عندها  النظر  ستعيدون 
النظر يف عبادتكم إلله يفعل ما فعلت؟!

ال أستطيع أن أصدق بأنه، وخالل األربعة عرش قرنا املنرصمة، 
قام مسلم واحد بقراءة القرآن!

أن  التي هي فوق مستوى رقبته! ورفض  وإالّ الحرتم كينونته 
يسقط به إلهه إىل ذلك املستوى املتدين.

املسلمون ال يقرأون كتبهم بوعي، وإال ملا كانت حالتهم عىل 
وبرمجتها  عقولهم،  الكتب  تلك  استعبدت  لقد  عليه.  ماهي 
كلّه  سلوكه  فيُصبح  وعيه،  اإلنسان  عندها  يفقد  آلية  بطريقة 

خارجا عن إرادته.

ندري  قادتنا من حيث ال  التي  البوصلة  العقلية هي  الربمجة 
إىل وضعنا الحايل، وستقودنا إىل مستقبلنا. ال يستطيع اإلنسان 
أن يُغري وضعا مامل يرتقي بوعيه إىل مستوى يعي عنده ماهية 

برمجته، فيُبقي عىل صالحها ويطرح طالحها.

يقول غاليلو: ال أستطيع أن أصدق بأن اإلله الذي مينحني عقال 
هو نفسه ذلك اإلله الذي مينعني من أن أستخدمه.

وأنا ال أصدق بأن اإلله الذي منح املسلم عقله هو نفسه اإلله 
الذي منحه كتابه، فاألول أراده أن يستخدم عقله واآلخر منعه 

من أن يستخدمه.
............

هذا ما التهم جّل وقتي، وأبعدين عن قرايئ تلك الفرتة الطويلة. 
قررت أن أفعل ما بوسعي لتحرير اإلنسان، العريب بصورة عامة 
علّني  العقليّة.  برمجته  عبودية  من  خاصة،  بصورة  واملسلم 
أرتقي بوعيه إىل ذلك املستوى الذي يُساعده عىل تغيري وضعه.
ألفت كتابا يضّم بني دفتيه محاولتي تلك، ال أبغي من ورائه إال 
أن تذكرين األجيال القادمة يوما بالجميل، فتقول: علّمت وفاء 

حرفا فحررت عبدا!

كل كلمة صادقة وجميلة تقرأها أو تسمعها تساهم يف تحرير 
العبد الذي يسكن داخلك، لرتتقي بك فوق مستوى عبوديتك 

وإىل مستوى إنسانيتك.

وصلتني رسائل كثرية تسأل عن رّس غيايب الطويل، كانت صادقة 
يومي،  أعباء  من  الكثري  عني  خففت  وجميلة.  تعابريها  يف 

وأشعرتني بقيمة ما أكتب.

صدق أو ال تصدق، كان أجملها عىل اإلطالق رسالة من قارئ، 
يقول فيها: لقد اختفى زعيقك منذ زمن طويل، ليت الله يخفيه 

إىل أبد اآلبدين؟

حررتني تلك الرسالة من بعض أثقايل، فضحكت حتى طردت 
آخر عبد يقبع يف الالوعي عندي.

ما دام ذلك القارئ مرتاح لغيايب، مالرّس وراء رسالته يل؟
رحت أنبش ثنايا الالوعي عنده، علّني أجد يف خفاياها جوابا 

لسؤايل.
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نوازعه،  بعض  مع  تتناقض  بترصفات  أحيانا  اإلنسان  يقوم 
وتحديدا تلك النوازع التي ال يرتاح للبوح واإلعرتاف بها. الغاية 
إلنكار  منه  صادقة  غري  محاولة  هي  تلك  لترصفاته  الخفية 
 Defense تلك النوازع. تدعى تلك الترصفات يف اللغة الطبية
تكرهه،  بإنسان  تلتقي  قد  الدفاع.  آليات  أي   Mechanism
ولكّنك ال تريد أن تبوح له بنوازعك تُجاهه، فتحاول أن تكبحها 
بقولك له: يعجبني ذوقك يف رشاء املالبس، لقد أحسنت اختيار 

قميصك!

يلتقي  قد  امرأة.  غرام  وقع يف  متزوج  رجل  آخر:  مثال  أرضب 
زوجته  إىل  فيلتفت  زوجته،  بصحبة  وهو  املرأة  بتلك  صدفة 

ويقول: ال تعجبني تلك املرأة، تبدو ثرثارة وال أرتاح لحديثها!
صاحب تلك الرسالة يقرأين ويرفض ما يقرأ، لكّن نازعا خفيّا يف 
النازع،  أعامقه يشده إىل كتابايت. مل يشعر بالراحة حيال ذلك 

فحاول جاهدا أن يكذبه عرب رسالته يل، وإال ملاذا كتب؟

عندما أكتب، كّل قارئ هو هديف. لكّن هذا النمط من القراء 
هو قلب الهدف والدريئة التي أصوب باتجاهها سهمي. الرصاع 
الذي يعيشه ذلك النمط عندما يقرأين، هو املرحلة التي ال بّد 
من املرور فيها ألي قارئ متزمت، يك ينتقل بعدها إىل مرحلة 

تحرره من تزمته، وتطلق العبد الذي يقبع يف عمقه.

قطار  هو  املتمدن،  الحوار  صفحات  عىل  سينرش  الذي  كتايب، 
محطة  كّل  يف  أخرى.  إىل  محطة  من  سينقلك  الذي  أفكاري 
والتي  لها  قيمة  ال  التي  أثقالك  بعض  من  أخلّصك  أن  أحاول 
تستعبدك، حتى تتحرر كليّا منها فتكون الحّر الذي أنشده فيك.

تذكّر ـ وأنت تقرأه ـ بأنّك لسَت رقبة، وال أتعامُل معك عىل 
أنّك رقبة. أنت انساٌن مجهٌز بكّل امللكات العقلية التي تسمح 
لك أن تكون حرّا، فلامذا ال تستخدم ملكاتك يك تعيش حريّتك؟
الحرية أن يكون عقلك حرّا. ومتى شعرت بعبوديتك عليك أن 

تحرر عقلك أوال.

اإلنسان ال يُربط وال يُفك من رقبته. يُستعبد من خالل عقله 
من  أفعله  أن  ماحاولت  هذا  العقل.  ذلك  بفك  تحريره  ويتم 

خالل كتايب، آملة أن يكون رحلة تصل بالقارئ إىل حريته.
........................

David Faber رجل يهودي كان عمره ثالثة عرش عاما عندما 
الستة  أخواته  من  وأخيه وخمسة  والديه  وقتل  تعذيب  شهد 
معتقل،  إىل  معتقل  من  مرّات  تسع  نقلوه  النازيني.  يد  عىل 
واستطاع أن ينجو بنفسه من القتل يف كل مرّة. يقول أن الرس 

يف إنقاذه يكمن يف إرصاره عىل مامرسة حريته!

فأيّة حريّة تلك التي يتحّدث عنها ذلك الرجل؟
عمره،  لحظات  أقىس  يف  بها  متمسكا  ظل  الذي  العقل  حرية 
يوم هجم النازيون عىل أحد املستودعات وكانت عائلته تختبأ 
الحديدي،  السلم  عىل  تصعد  أقدامهم  صوت  سمع  هناك. 
فاختبأ خلف كريّس وراح يراقب كيف تم قتل عائلته بوحشيّة 

ال ميكن أن يتحّملها أحد.

جثة  إىل  نظرت  ونقّي  حّر  وبعقل  الكريس،  خلف  من  يقول: 
أمي الهامدة، وقلت لها يف قلبي: أعدك بأنني سأعيش وسأحي 

ذكراك لألبد!
اللحظة، وخرجت من آخر  تلك  أفقد صفاء عقيل حتى يف  مل 

معتقاليت وأنا يف الثامنة من عمري ووزين ثالثني كيلو غرام.
خرجت إىل الحياة يك أيف بوعدي ألمي، ذلك الوعد الذي كان 

مثرة حريتي العقلية يف أقىس لحظات عبوديتي.

ذلك  )كان   Because of Romek بعنوان:  كتابا  ديفيد  الف 
بسبب روميك(، ورميك هو أخيه الوحيد الذي قٌتل أمام عينيه. 
يحيك يف ذلك الكتاب تجربته املريرة، ويذكر فيه بأن كتابه كان 
مثرة تلك اللحظة التي مارس فيها حريته العقلية وحافظ عىل 
اليوم يف  يقظته وهو يرى عائلته تسقط فردا بعد اآلخر. هو 
عامه الرابع والثامنني ومازال نشيطا ينتقل من جامعة يف أمريكا 
إىل أخرى يك يتحدث عن تجربته ودوما يقول: مازلت أساهم يف 
إحياء ذكرى أمي، ذلك الوعد الذي قطعته عىل نفيس يف لحظة 

مارست فيها حريتي وأنا يف أقىس لحظات عبوديتي!
...................

يشعر  عندما  العقل.  يُستعبد  عندما  هي  الحقيقة  العبودية 
قبل  العقيل،  أن يكرس جدران سجنه  بأنه عبدا عليه  اإلنسان 
أن يسعى لكرس جدران سجنه عىل أرض الواقع. واملثال الذي 
العربيّة  كتاب  من  الكثريين  وضع  املقولة،  تلك  صحة  يُثبت 
الذين كرسوا جدران سجنهم عىل أرض الواقع وذلك برحيلهم 
إىل بالد تصون حريتهم وتساعدهم يف تحرير عقولهم، لكّنهم 

ظلوا رهائن العقائد التي تربمجوا عليها.

له  أبرقت  حيايت  يف  مقالة  أول  له  قرأت  عندما  ليربايل،  كاتب 
رسالة أشكره فيها عىل صفاء ذهنه. يف املقالة التي تلتها كتب 
عن وضع املرأة يف العامل اإلسالمي باسهاب، وكان رشحا رائعا. 
مل  بأنه  املسلمني  لقرائه  يُثبت  أن  أراد  املقالة  نهاية  يف  املهم، 
يغادر سجنهم، فأنهى مقالته مبا معناه: وهذا رغم أن اإلسالم 
كرّم وأعز املرأة، دون أن يرشح كيف كرّمها وأعزّها. كان ذلك 
رغم  له  قرأته  ما  آخر  العبارة  تلك  وكانت  سنوات،  عدة  منذ 
التي تأمر  التي تغرق املواقع اإللكرتونية. إن العقيدة  مقاالته 

الرجل أن يرضب املرأة، وتحت أي ظرف، هي عقيدة تنتهك انسانيتها قبل أن تكرّمها أو تعزّها. إالّ ـ اللهم ـ إذا كان الرضب والرجم 
والجلد وانتهاك عرض طفلة يف السادسة، حسب مفهوم صاحبنا »الليربايل«، وسيلة للتكريم واإلعزاز!

ال يستطيع أي حاكم أو جبّار أو ديكتاتور يف األرض أن يستعبدك مامل يكن عقلك مستعبدا أوال، وعندما تحرر عقلك تستطيع أن 
تتحرر من جربوت حكامك.

يف كتايب، أحاول أن أساعد قاريئ يك يسرب بواطن عقله ويتعرف عىل الجدران التي تُحيط بذلك العقل، ثم أساعده يك يكرس تلك 
الجدارن ويطلق العمالق الراقد هناك.

إنه كتاب من الحجم الصغري يكاد ال يزيد عن مائة صفحة، حاولت جهدي أن يكون سهل القراءة واضحا ال يحتاج إىل تفاسري 
وأساطري الطربي والزمخرشي والجاللني، لكنني ال أستبعد أن يُثري قريحة القرضاوي وسامحة الشيخ نهرو الطنطاوي فيخرجان علينا 

بفتاوى أكرث إثارة من فتاوى اإلرضاع والنكاح.
لقد أعطيته من وقتي ومن جهدي، وكان خريك، عزيزي القارئ، من وراء القصد.

يا جاللة املفتي .. يا جاللة املفتي ..
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وأخرياً حدثت عملية خلق الحياة من جديد بعد أن كانت املرة الألخرية قد حدثت قبل حوايل 
500 مليون سنة، غري ألن هذه املرة بفضل  Carig Venterالذي يهيء إلنطالقة مجموعة من 
األشكال الحياتيّة الجديدة. بذلك يكون اإلنسان ليس فقط قد دخل نادي الخالقني وإمّنا أيضاً 
للشك.  مجال  أّي  بدون  الذيك  التصميم  بواسطة  ذلك  يتحقق  التطور  تاريخ  يف  األوىل  وللمرة 

وبهذه النجاحات وضع حجر النهاية للتساؤل حول ماهيّة الحياة.

كاريغ فينتري وزمالئه من معهد كاريغ فينتري األمرييك متكنوا منذ فرتة قصرية من تصميم وخلق 
كائن صناعي قادر عىل الحياة بفضل حمض ورايث ُمركب حسب رغبات الباحثني. بهذا الفتح 
يكون الطريق أصبح سالكاً إلنتاج ما النهاية له من الكائنات الجديدة، متلك من الخصائص ما 
يسمح بحّل جميع مشاكل العامل، حسب تعبري كاريغ فينتري. بذلك نرى أّن استعباد الكائنات 

الجديدة هو الهدف، متاماً كام كان الهدف من خلق االنسان األول يف األسطورة البابليّة.

كاريغ فينتري هو العامل الذي وضع الخريطة الجينيّة لإلنسان، واآلن يعلن أنّه سيخلق الكائنات 
التي تعوض اإلنسان عن صناعة النفط بكاملها. إحدى أضخم رشكات النفط ايكسون موبيل، 
وقعت اتفاقية تعاون مع رشكته املسامة Synthetic Genomics, من اجل تصميم الكائنات 
التي ستنتج الطاقة املستقبليّة ويف نفس الوقت ستمتص غاز أوكسيد الكربون من الجو. برنامج 
آخر جرى توقيعه مع رشكة النفط BP يعمل عىل خلق كائنات قادرة عىل تحويل الفحم اىل 

طاقة نظيفة.

مع قيام الباحثني بخلق أنواع جديدة من الحياة اصطناعيّاً يضع كاريغ فينتري نقطة النهاية يف 
البحث عن جواب للسؤال: ماهي الحياة؟؟ هذا النجاح يشري إىل أّن الحياة ليست شيئاً سحريّاً، 
وإمّنا يف جوهره ال يزيد عن تفاعل كيميايئ. الكائن الحي هو ماكينة كيميائيّة، مبا فيه اإلنسان.

منذ نجاح الباحثني Watson & Crick, عام 1953 بالكشف عن بنية الحمض النووي )راجع 
الحيويّة  البيولوجيا  متكنت  الخلية  يف  املعلومات  حفظ  وكيفية  األسفل(  يف  األوىل  الحاشية 
Molecular biology بالتتدريج من رفع اللثام عن جميع الحلقات الرئيسيّة املكونة للحياة. يف 
املركز تقف الحياة عىل قاعدة الجينات التي تقدم جميع التعليامت العملية الالزمة للربوتينات 
التي بدورها تتحكم بتنشيط جميع عمليات الخلية من التبادل الخلوي اىل إعادة إنتاج الجينات، 

وهي عملية جرى تحسينها عىل مّر مليارات السنوات.

يف العرشين سنة األخرية جرى بناء خريطة الجينوم لعدد كبري من الكائنات الحيّة، جرى وضع 
فينتري  لكاريغ  بالنسبة  باستمرار.  تنمو  بيانات  قاعدة  الكمبيوتر وحفظها يف  الثاليث يف  رسمها 
فإّن الجينات تشكل له أحجار البناء الرئيسيّة لتصميم كائنات املستقبل، لذلك قامت مركبته 
الرشاعية Sorcerer II, بتصفية مياه البحر واستخراج ماليني الجينات من الكائنات املجهريّة. 
اليوم تحتوي قاعدة البيانات عىل 25 مليون جني يف متناول الجميع، وعرشين مليون منهم يعود 
الشيفرة  الجينات تشكل ثروة هائلة الستخراج  فينتري الرشاعيّة. هذه  الفضل بجمعهم ملركبة 

املتوالية وتجميعها يف شيفرة صناعيّة إلنتاج كائنات حسب املعضلة املطلوب حلّها.

الكائنات الحيّة االصطناعية الجديدة كانت هدف الباحث فينتري منذ بداية رحلته التي بدأها عام 
 Haemophilus influenzae & Mycoplasma 1995 عندما وضع خريتطي الجينوم للبكرتيا
عىل  عرث  خاللهم  ومن  التتابع،  عىل  جينوم  و500  جينوم   1800 ملكتا  واللتان   ,genitalium

مانسميه بلغة الكمبيوتر »نواة نظام التشغيل«، والتي ظهر أنّها ال تتجاوز 400 جني.

بعد ذلك قام الباحثون ببناء كروموسوم صايف، عىل قاعدة البنية الكيميائيّة للحمض النووي: 
القواعد النيكلوتيديّة األربعة الجاهزة. الهدف من هذا الكروموسوم كان لرؤية فيام إذا كان 
كافياً لجعل خليّة ما تنطلق ذاتياً أو إّن األمر يحتاج إىل يشء ما آخر. غري أنّه كانت تقف أمامهم 
مشكلة: ال أحد قام يف السابق ببناء جزيئيّة نوويّة كبرية بهذا املقدار، ألسباب وجيهة: تكنيك 
»كتابة« شيفرة جينية تطور ببطء شديد باملقارنة مع تكنيك »قراءة« الشيفرة، لذلك كان من 

الطبيعي أن توجد العديد من األخطاء »اإلمالئيّة«.

نسخة  بناء  األوىل من  للمرة  اإلنسان  ومتّكن  الكتابة جاهزاً  تكنيك  أصبح  عام 2003  فقط يف 
مطابقة لجينوم يعود لبكرتيا فريوسية phi X, بواسطة فقط 5386 قاعدة نيكلوتيديّة. عندما 
جرى إدخال الحمض النووي االصطناعي يف خلية البكرتيا انطلقت عىل الفور سلسلة متتالية من 
العمليات، متاماً كام يفعل حمض نووي حقيقي عندما يقدم شفرته إىل بروتني، الذي يقوم بدوره 
برصف نسخة جديدة من الجينوم. وكالسحر قام الفريوس بخلق مجموعة من األجزاء انترشت 

وأصابت مجموعة من البكرتيا الجديدة.

مبعنى آخر ميكن القول أّن الحمض النووي هو جهاز قيادة عندما يتعلق األمر بالفريوس الصغري، 
البكرتيا  الذاتية، مثل  إنتاج كائن كامل بقواه  النووي كايف من اجل إعادة  ولكن هل الحمض 
مثالً؟ عىل هذا السؤال متكن الباحثون من الحصول عىل جواب عام 2007، يف دراسة وصفها 
تبدو  اليوم  والتي الزالت »حتى  العلمي«،  األبحاث يف عامل نشاطي  أهم  بأنّها »إحدى  فينتري 

احلياة جمّرد ماكينة كيميائّية احلياة جمّرد ماكينة كيميائّية
Ziad
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وكأنّها فيلم خيايل«.

للتحقق من هذه اإلمكانيّة قام العلامء بنقل جينوم كامل من بكرتيا إىل أُخرى. بهذا الشكل 
جعلوا جسم املستقبل هي البكرتيا املنقولة، متاماً مثلام لو قام العلامء بخلق ذئب من خروف 
عن طريق نقل جينوم خاليا الذئب إىل خاليا الخروف. مبعنى آخر إّن »جهاز القيادة« من بكرتيا 
قادرة عىل إدارة خاليا بكرتيا مختلفة متاماً. بعد هذا النجاح الحاسم أصبح فينتري يقف ألمام 
مسألة شكليّة متاماً، وهي القيام بصنع كروموسوم صناعي كامل من األساس لبكرتيا، األمر الذي 
نجح بتحقيقه عام 2007، ثم بعد ذلك القيام بالربهنة عىل أّن هذا الكروموسوم قادرعىل إطالق 

البكرتيا والتحكم بها.

لنقل  املحاوالت  تكرار  من  الرغم  فعىل  املتوقعة،  غري  باملفاجآت  ممتلئة  البيولوجيا  أّن  غري 
الكروموسوم الصناعي إىل البكرتيا ، مل يتمكنوا من جعل الخلية تنطلق بالحياة. هذا األمر أحبط 
العلامء، إذ ظهر وكأن هناك يشٌء آخر مجهول تحتاجه الكروموسومات، األمر الذي قد يُعطل 
األمور سنوات. غري أّن العلامء احتاجوا إىل سنتني فقط من أجل حّل املُعضلة. لقد ظهر أّن الفشل 
ال يقف خلفه الجهل بيشء مجهول وإمّنا نظام املناعة لدى الخلية املُستقبلة هو الذي يحطم 
أطول، يف جسم  أصبح  أن  إىل  النووي  الحمض  تجميع  تّم  النتيجة  يف  الصناعي.  الكروموسوم 
البكرتيا، غري أّن الخطوة األخرية التي تتضمن الجزء األكرب من الحامض النووي مل تتمكن البكرتيا 
 Saccharomyces الخمرية  استخدام  عىل  مجربين  العلامء  كان  السبب  لهذا  استيعابها،  عىل 

cerevisiae,  لتجميع الحامض النووي.

الحياة، إذ  البكرتيا، ولكّنها شكٌل مختلف من أشكال  مثل  الخليّة، متاماً  خليّة الخمرية وحيدة 
  ,eukaryoterالبيولوجي التصنيف  يف  اإلنسان  إليّها  ينتمي  التي  اململكة  ذات  إىل  تنتمي  أنّها 
نواة  الحياة، المتلك  أشكال  أقدم من  تعود لشكل  البكرتيا  أّن  نواة، يف حني  وهي خاليا متلك 
خلوية: prokaryoter. ومن حيث أّن الكروموسومات املُجمعة انتقلت من خلية الخمرية )مركز 
الغريبة  األمينيّة  األحامض  يحميها من  مناعة  نظام  أيضاً  البكرتيا  البكرتيا. متلك  إىل  التجميع( 
ويقوم بتقطيعها إىل قطع صغرية. من أجل اإللتفاف عىل ذلك قام الباحثني باإللتفاف عىل جهاز 
املناعة، إّما من خالل إبعاد جهاز املناعة من خلية املُستقبل أو من خالل معالجة أنزميات جسم 

املُستقبل مبعالجة الكروموسومات بحيث تصبح مشابهة للحامض النووي الخاص.

بعد هذه املعالجة تتمكن األحامض األمينيّة من إطالق الخليّة كام يف السابق. بهذا الشكل متكن 
العلامء من الربهنة عىل أّن النيكلوتيدات األربعة قادرة عىل بناء أحامض أمينيّة صناعيّة من 

األساس، وعىل أّن »جهاز اإلدارة« بكامله ميكن نقله بني أنواع مختلفة من األحياء، وأّن الحياة 
منظومة  ينتج  الذي  هو  النووي  الحمض  وأّن  الكيميائيّة،  برتكيبته  النووي  الحمض  إال  ليست 

اإلدارة الجديدة، ليكون الفرق متاماً كام الفرق بني ميكروسوفت ولينوكس.

االضطرار إىل التغيري فتح للعلامء إمكانيّة جديدة مل تكن تخطر ببالهم، وهي إمكانيّة استخدام 
الخمرية كجهاز تنظيم جيني عىل اعتبار أّن هذه اإلمكانيّة موجودة يف الخمرية ولكن ليس يف 
البكرتيا. ببساطة يعني ذلك إمكانية إبعاد الجينات ووضع جينات جديدة، ونقل أجزاء كبرية 
من األحامض األمينيّة طاملا أّن العملية تتم يف خلية الخمرية وعندما يصبح األمر جاهزاً يجري 
نقله إىل خلية البكرتيا لتنطلق وتصبح حيّة. هذا األمر ميكن إعادته مرات ال حرص لها، وخالل 
فرتة قصرية سيكون باإلمكان عرض بكرتيا صناعيّة كاملة. مبعنى أّن الخامئر ستصبح قريباً معامل 

كاملة إلنتاج الكائنات الجديدة بكميّات هائلة.

 ,Methanococcus jannaschii إحدى الكائنات الحيّة املؤهلة إلستنساخها قريباً هي البكرتيا
وهي بكرتيا تعيش قرب املنابع الحارة يف أعامق البحر. هذه البكرتيا تستغل الطاقة الكيميائيّة 
عوضاً عن الطاقة الشمسيّة، ولذلك فهي قادرة عىل تحويل أوكسيد الكربون إىل غاز امليثان، 
وجينات هذه البكترييا هي التي يتأمل الباحثون يف أنّها ستحّل مشكلة البيئة. الخيال وحده 
القادمة.  نستفيدها من مخلوقاتنا  أن  التي ميكن  الجديدة  لإلمكانيّات  أن يضع حدوداً  ميكن 
أيضاً ميكن إنتاج الفريوس M13 بعد تحديث بجني اضايف يعطيه القدرة عىل ربط ذرات الحديد 
وأيونات الفوسفور. من خالل الجني اإلضايف يتأهل الفريوس لإللتصاق بأنبوب فحمي، األمر الذي 
يحوله إىل بطارية ذات عمر مديد، قادرة عىل تزويد املوبايل والكمبيوترات املحمولة بالطاقة 

لفرتة طويلة.

التجربة التي أجراها كرايغ فينتري

1- بواسطة نيكلوتيدات قاعدية A, G, T, C, تقوم ماكينة برتكيب التواتر املطلوب لينشأ مقاطع 
من األحامض األمينيّة كّل منها متلك 50 قاعدة، عىل حسب خطة موضوعة مسبقاً انطالقاً من 
قاعدة املعلومات الجينيّة. قسم من الجينات عبارة عن »نواة نظام التشغيل« الرضوريّة إلنطالق 

الحياة، يف حني أّن القسم اآلخر هي أجزاء لتحقيق مختلف الوظائف، مثالً إنتاج دواء .
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2- ثالث أجزاء من الحمض النووي يجري وضعهم يف أنبوب زجاجي حيث يقوم األنزيم بربطهم 
ببعضهم ليصبحوا وصلة اكرب »كاسيت«.

3- كاسيتات مختارة يجري نقلها إىل بكرتيا E-coli, وعندها كّل مرة تقوم البكرتيا باإلنقسام عىل 
نفسها يتضاعف عدد الكاسيتات.

4- يجري نقل الكاسيتات إىل أنبوب زجاجي يحتوي عىل أنزيم يقوم بتقطيعهم إىل قطع كبرية. 
القطع إىل سالسل كبرية  إعادة توصيل  اي   ،2 الخطوة رقم  بتكرار  أنزيم آخر  يقوم  بعد ذلك 
إىل حني  العملية  وتستمر   ،3 رقم  الخطوة  تكرير  يجري  من جديد  بكرتيا.  إىل  نقلهم  ليجري 
قاعدة  ألف   24 تحتوي عىل  منهم  قطعة  وكّل  النووي  الحامض  من  قطعة   25 الحصول عىل 

نيكلوتيديّة.ه
5- هنا تتوقف إمكانيّات البكرتيا وتحّل الخمرية مكانها يف عملية البناء. هنا تقوم الخمرية بكال 
العمليتني يف آن واحد، أي تركيب قطع األحامض األمينيّة إىل كاسيتات ومن ثم استنساخها من 
خالل عملية اإلنشطار النووي. ثم تقوم الخمرية بإنهاء العملية عند ربط القطع النيكلوتيديّة 

ببعضها )25×24000( ليصبح الكروموسوم جاهزاً، وبعد التحديث يصبح 590000 نيكلوتيد.
6- عندما يصبح الكروموسوم جاهز يف الخمرية يكون فاقداً للحامية ضّد جهاز املناعة يف خلية 
البكرتيا. لهذا السبب يجري تعريضه ألنزيم من البكرتيا يقوم بإضافة املناعة إليّه عن طريق 

اتحاده مع مجموعة امليتيل.
7- اآلن يجري نقل الكروموسوم إىل خلية املُستقبل بدون تعرضه لجهاز املناعة. بهذا الشكل 

يتمكن الكروموسوم الجديد من احتالل جسد خلية املضيف وإدارته ليصبح كائن جديد.
8- الكائن الجديد يجري إنتاجه يف حاضنات حديديّة كبرية حيث البيئة مناسبة اصطناعيّاً. بهذا 

الشكل ميكن إنتاج، مخلوقات اإلنسان الجديدة لتصبح أدوية أو حلول بيئية جديدة.

املنتوج الجديد يحقق كافة الرشوط التي يتطلبها التعريف لإلعرتاف به عىل أنّه كائن جديد 
حي. الكائن ميلك تبادل خلوي، وقادر عىل إعادة إنتاج نفسه، كام أنّه قادر عىل الحركة بقواه 
الذاتيّة. وعىل الرغم من أنّها كائنات حيّة، إال أنّه ال ميكن مقارنتها بالحياة الطبيعية األوىل التي 
نشأت قبل حوايل أربع مليارات سنة. الفرق بني العمليتني أّن العلامء اليوم ال زالوا يف املرحلة 
ينتجوا  مل  وبالتايل  األرض،  عىل  الجاهزة  الحياة  من  منتوجات  عىل  كائناتهم  فيها  يبنون  التي 
كامل مكوناتها من مواد كيميائيّة متاماً، مثال استخدموا األغشيّة الخلويّة والبالزما والربوتينات 
واملنشطات. وعىل الرغم من أّن الكائن اصطناعي إال أّن ذلك مازال ال يعني أّن الباحثني متكنوا 
من نفخ الحياة يف مواد جامدة، يف حني ميكن القول أنّهم متكنوا من االبناء عىل األشكال الحيّة 
أّن  القول  ميكن  ثانية  جهة  من  اإلنسان.  تّدخل  بدون  بها  تقوم  أن  للطبيعة  الميكن  بطريقة 
التجربة برهنت نهائيّاً عىل أّن الحياة هي مجرد مكونات كيميائيّة واليشء آخر. يف هذا تكون 

قد قدمت جواباً بقي طويالً بدون إجابة، وهو ماهي الحياة؟؟
 

حاشّية أوىل: الحمض النووي

اكتشف العلامء واتسون وكريك وويلكينس بنية الحامض النووي يف الخلية )حازوا عىل جائزة 
نوبل للطب( ووجدوا أنّه يتألف من سلسلة طويلة لولبية عىل شكل سلم لولبي تسمى »لفة 
حلزونية مزدوجة »double helix  ورغم أّن جزيء الحامض النووي يبدو معقداً ولكنه يف الواقع 
يتألف من أربعة أجزاء مختلفة تسمى نكليوتيدات nucleotides ميكنك تصورها كأبجديّة فيها 
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أربعة حروف فقط، ويتكون كّل نيكلوتيد من ثالث مكونات: السكر، مجموعة فوسفات وقاعدة 
نيرتوجينيّة مقرتنة مع رابطة هيدروجينية. والحامض النووي أشبه ما يكون بسلسلة طويلة من 
هذه الحروف، وهذه النكليوتيدات الخمسة )أو الحروف األبجديّة الخمسة، مع مالحظة أنّها 

تتكرر زوجياً( هي:

Adenine, A  *
Guanine, G  *
Cytosine, C  *
Thymin, T  *

uracil, U *
تتألف من  التي  السلم  مشكلة درجات  بعضاً  بعضها  مع  كأزواج  النكليوتيدات  وترتبط هذه 
و  كزوج  دوماً   Thymine مع   Adenine )يرتبط  النكليوتيد  يف  للنرتوجني  األساسيّة  العنارص 
Cytonine مع Guanine كزوج( أما طرفا السلم فيحتويان عىل املادة الفوسفاتيّة يف النكليوتيد 
مرتبطة مع املادة السكريّة يف النكليوتيد املجاور له. حيث ادينني وغوانني يشكلون مجموعة 
بيورينات، يف حني تشكل البقيّة مجموعة بريمدينات. ويختلف النيكلوتيد عن اآلخر انطالقاً من 

نوع القاعدة النرتوجينيّة وجزيء السكر الخاميس.
ويعّد الحامض النووي جزيئاً طويالً إذا مددناه فسيكون طوله نحو 1 مليمرتاً لذلك حتى يتسع 
ملتفاً بشكل كبري عىل شكل صبغي دائري »كروموسوم  داخل الخلية فإّن شكله يكون لولبيّاً 
 46 اإلنسان  ولدى  االنقسام(  عند  الخلية  نواة  يف  يظهر  خيطي  جسيم  هو  األخري  )وهذا   «
كروموسوم وعندما تتكاثر الخلية يتم نسخ الكروموسومات )الحامض النووي( وتتوزع يف كّل 

خلية وليدة جديدة .

املصادر :
أول كروموسوم صناعي

اإلنسان يصبح خالقاً
venter-skapar-baktericeller

Synthetic Genomes
إنتاج أول خلية

 
املصدر األصيل للمقالة تجدونه عىل الرابط:

http://www.il7ad.com/smf/index.php?topic=113298.msg919324
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يف مقاطعة جيالند الدامناركية عرث الباحثون عىل جثة الزالت 
سنة   2400 يقارب  عمرها   أن  رغم   تتغري  مل  باقية  مالمحها 
،أطلق عليها Tollund man ، نعود الجثة لرجل جرى شنقه 
مرتاكمة  حشائش  وهي  بالتورف،  مغطاة  أرض  يف  دفنه  ثم 
يصل ارتفاعها إىل أمتار حيث أعالها يعيش عىل النباتات امليتة 
الرأس  عىل  قبعة  إال  واليغطيها  عارية  كانت  املومياء  أسفلها، 
الرقبة، جلد امليت أصبح لونه  وحزام عىل الخرص وحبل عىل 
بلون الجلود املدبوغة وأصبح أكرب حجام قليالً وغري ذلك مل يجر 

أي تغيري ذو شأن.

هذا الرجل كان ميلك أفضل وجه تّم حفظه عرب عصور، ولكن 
حفظ  عىل  الطبيعة  إمكانية  عىل  الوحيد  الدليل  ليس  ذلك  
من  العديد  هناك  ذلك  إىل  إضافة  السنوات،   مئات  االجساد 
الحضارات التي متكنت من الوصول إىل وصفة حفظ األجساد 
لتقليد  كان محاولة  ان ذلك  املحتمل  وجعلها مومياءات، من 
الطبيعة أو من اجل االحتفاظ بذكرى األحبّاء واألقرباء ومنع 

أجسادهم من أن تتحول إىل طعام للديدان.
عملية  تطوير  يف  اإلبداع  قمة  إىل  وصلوا  القدماء  املرصيون   
حيث  طويالَ،  الباحثني  أعجزت  وطريقتهم  األجساد،  حفظ 
التحنيط  إبداع  وكان  فقط.  فرتة قصرية  منذ  أرسارها  اكتشفوا 
املرصي قد أثار دهشة الشعوب املجاورة عىل الدوام إىل درجة 

أن التحنيط تم ذكره يف املقدسات عىل اعتباره إعجازاً إلهياً.

فام هي أسباب تحول الجسد اىل مومياء؟
هيكل  اىل  الجثة  لتحويل  كبري  وقت  اىل  التحتاج  الطبيعة 
ذاته.  الجسد  بكرتيا  بعمل  تبدأ  العملية  هذه  أن  إذ  عظمي، 
يف أمعائنا توجد أنواع من البكترييا، وميلك الجسم ميكانيزمه 
عند  ولكن  األمعاء.  خارج  االنتشار  من  البكترييا  ملنع  الخاص 
األوضاع  وتختلف  العمل  عن  امليكانيزم  هذا  يتوقف  املوت 
ويفتح  العمل  عن  املناعة  جهاز  يتوقف  مثال  فائقة.  برسعة 
الطريق أمام البكرتيا لالنتشار، خالل بضعة أيام تنترش البكرتيا 
وتبدأ يف تحليل وتفسيخ الجسد املُضيف الذي ينتفخ بسبب 

الغازات الصادرة عن البكرتيا.

الطبيعي  البكرتيا  نتيجة لنشاط  الجسد  املنطلقة عن  الغازات 
الجثث  يف  املتخصصة  الحرشات  من  العديد  إىل  نداء  ترسل 
فتسارع للقدوم بعد فرتة قصرية من املوت لتضع بيوضها التي 
تبدأ  الديدان  املوت،  حدوث  من  ساعات  بضعة  بعد  تفقس 
البكرتيا عىل تفكيكها  الخارج يف حني تستمر  الجثّة من  بأكل 
االجثّة إىل مائدة طعام  أيام تتحول  الداخل، وبعد بضعة  من 
دودة  الف   150 عىل  تحتوي  أن  ميكن  اإلنسان  جثة  كبرية، 
ذباب ومبساعدة البكرتيا تأكل الديدان  بفعالية جميع االقسام 

الطرية من الجثة واليبقى غري العظام واألسنان والشعر.

ماهي العوامل التي تتحكم برسعة تحلل وتفسخ الجثة؟
 هذا األمر مرتبط بالعديد من العوامل، مثالً هل الجثة مدفونة 
أم مرتوكة عىل سطح األرض، وهل الجو رطب وحار أم جاف 
وبارد، وهل توجد حيوانات متوحشة يف املنطقة. العظام تبقى 
يف كل األحوال فرتة أطول قد تصل إىل مئات السنوات ويف بعض 

األحوال إىل آالف السنوات.

تسمح  خاصة  طبيعية  ظروفاً  متلك  املناطق  بعض  أن  غري 
الجثث،  من  أفراد  لدى  والتفسخ  التحلل  تكبح  أن  للطبيعة 
من  العديد  توجد  السبيل  هذا  يف  مومياءاتها.  الطبيعة  لتنتج 
التورف هو بالتأكيد أحد افضل الطرق لخلق  الطرق الفعالة. 
مومياء، أفضل املومياءات التي خلقها التورف تقع يف الدامنارك، 
وكالهام   ,Grauballe man وأيضا  أعاله  املذكور  الرجل  مثل 
يخفي  أن  ميكن  التورف  أن  غري  سنة.  ألفي  عن  عمره  اليقل 
مومياءات أقدم. يف فلوريدا تم العثور عىل مومياءات عمرها 
من  الباحثون  ومتكن   1986 عام  حصل  وهذا  سنة  الف   8
لتكون  النووي،  حامضها  وفحص  الدماغ  من  عينة  استخالص 

أقدم حامض نووي برشي.

كيف يتمكن التورف من خلق مومياء؟
أنواع  فأغلب  الجسد،   بكرتيا  تحييد  من  البد  الغرض  لهذا   
البكرتيا تحتاج إىل أوكسجني من أجل عملية التحليل والتفسيخ 
فإن  ذلك  إىل  إضافة  حامضية،  التورف  يف  البيئة  أن  حني  يف 
تخرب  مادة  وهي   ,sphagnan مادة  عىل  يحتوي  التورف 

أنزميات البكترييا.
االبيض sphagnum وهو من  الطحلب  اعاله توجد يف  املادة 

ضمن مجموعة التورف.

الهواء  أيضا  بل  مومياء  القادر عىل خلق  التورف وحده  ليس 
املومياءات،  لخلق  منوذجية  ظروفاً  يقدمان  والجاف  الحار 
فتتوقف  لنشاطها  مناسبة  ظروفاً  البكترييا  تجد  ال  ماء  بدون 
من  العديد  عىل  العثور  جرى  لقد  والتفسخ،   التحلل  عملية 
الجثث املحتفظة بشكلها يف العديد من الصحاري، أكرث هذه 
املومياءات  أهمية هي تلك التي تم العثور عليها  غرب الصني، 
هناك  أن  الغربيون   الباحثون  علم  التسعينات  منتصف  ويف 
وعمرها   ,Tarim mummies تاريم  صحراء  يف  املومياءات 
وعمرها   ,Cherchen man تسمى  وأهمها  سنة  آالف  أربعة 
لرجل  الجثة  تعود  جيدة  بحالة  كانت  وقد  سنة  آالف  ثالثة 
عليه بوضوح.  الوشم  ونستطيع رؤية  تقريباً  كان طوله مرتان 
شكله الخارجي يشبه بوضوح الشكل االورويب وله لحية تشري 

المتالكه شعراً كثيفاً وجلداً  أبيضاً وعيوناً مدورة،  هذه اللقية، 
وبقية اللقيات األخرى يف املكان نفسه، وضعت الباحثني أمام 
تساؤل عن أسباب وجود » أوروبيي الشكل« يف غرب الصني 

قبل بضعة آالف من السنيني؟

الطبيعية،  الظروف  يف  خلقها  يجري  التي  املومياء  عمر  ماهو 
ما نجد أن املومياءات التي نشأت يف الصحراء والتورف  غالباً 
تحول جزء من الجسد فيها إىل مومياء يف حني أن الجزء االكرب 
اليوم  التي منلكها  املعلومات  أساس  ، وعىل  يتألف من عظام 
نستطيع أن نقول إن املومياء ميكن أن تبقى عىل األقل عرشة 
آالف سنة. الجليد قادر عىل خلق مومياء تنحفظ لفرتة اطول.

من  وحفظه  الفور  عىل  املوت  بعد  الجسم  تجميد  جرى  إذا 
تقريباً  وضعه  عىل  محافظاً  يبقى  أن  ميكن  الهوائية  التيارات 

لبضعة قرون. غري أن ذلك نادر للغاية.
 كقاعدة عامة فإن األجسام املجمدة تكون يف متاس مع هواء 
ظاهرة  عرب  سوائلها  تخرس  األجسام  يجعل  الذي  ،األمر  جاف 
التصاعد. sublimation. مام يعني أن الجليد يتحول إىل بخار 
يصبح  الشكل  بهذا  السائلة.  باملرحلة  مير  أن  دون  الفور  عىل 
انه يفقد ثالثة  الجسم طبيعياً جافاً ومجمداً، مام يعني غالباً 
الجليد  إنسان  مومياء  نشأت  الطريقة  بهذه  وزنه.  من  أجزاء 
اوتزي الشهرية عىل قمم األلب. عىل الرغم من أنه بقي مخفياً 
يف أعامق الجليد عىل مدى 5300 سنة اال أنه حافظ عىل شكله 
بدرجة فائقة. التحليل الكيميايئ لدهون الجثة قدمت للعلامء 
العديد من املعلومات عن عملية حفظ األجساد الطبيعية. لقد 
ظهر أن الحفظ الطويل بالتجميد يحول الدهن إىل نوع خاص 

من الدهن يتحلل ببطء شديد.

املرصية  املومياءات  اكرث  أحد   ,Ramses II الثاين  رمسيس 
إبداعا، مومياء تعود للفرعون حكم مرص ملدة 67 سنة ومات 
قبل 3200 سنة عن عمر يناهز 92 سنة. املحنطون املرصيون 
يقومون أوال بإخراج الدماغ ومايف البطن عدا القلب، الذي كان 
يُعتقد أنه موطن الحكمة والعقل واستمر هذا االعتقاد لفرتة 
طويلة عند شعوب املنطقة. بعد ذلك يجري غسل الجثة بخمر 
بامللح من أجل تجفيفه. بعد  الجسم  التمر ثم يجري تغطية 
انقضاء مابني 35-40 يوما يجري معالجة االجسام بالعديد من 
املواد منها دهون حيوانية ودهون نباتية وعطور طبيعية وبعد 
ذلك يجري لف الجثة بالقامش، لرمبا هي أصل عادة الكفن، 
ليصبح عند ذلك جاهزاً ملالقاة االله حادس، إله العامل السفيل.

عىل األغلب كان العثور عىل الجثث املحفوظة بفضل الطبيعة 
لالعتقاد  الذي حرض خيال املرصيني  املرصية هو  الصحراء  يف 

لتطوير طريقة  املختارين، مام دفعهم  االلهة يف حفظ  بإرادة 
مجموعة  يف  والدخول  »اآللهة«  إرادة  لتقليد  فعالة  تحنيط 
املختارين. منذ األرسة القدمية قبل أكرث من 4200 سنة متكن 
مومياء  لخلق  أوىل  بدائية  طريقة  عىل  العثور  من  املرصيون 
وكان ذلك من خالل إخراج األحشاء ولف الجثة بالجلد. إخراج 
الجلد  أن  البكرتيا ومنع عملها، يف حني  إخراج  يعني  األحشاء 
من  آالف  بضعة  مدى  عىل  والحرشات.  الذباب  وصول  منع 
األعوام حّسن املرصيون طرق التحنيط لتصل إىل قمة اإلبداع 

عام 1000 قبل امليالد.

حتى ماقبل بضعة سنوات كان العلامء يعتمدون عىل وصف 
املؤرخ اإلغريقي هريودوتوس الذي حرض عملية تحنيط وكتب 
عنها. اليوم يعلم الباحثون، بفضل تحقيقهم الخاص، أن وصف 
هريودوتوس كان صحيحاً. اثنان من الباحثني األمريكيني قاموا 
أمرييك  تحنيط  خالل  من  بدقة  هريودوتوس  وصف  بإختبار 
أوىص بجثته لهذا االختبار بالذات. لقد قام الباحثون بسحب 
األحشاء من خالل فتحة يف البطن ثم أخرجوا الدماغ من األنف 
قطعة قطعة بواسطة كالب متاماً كام هو مذكور يف الوصف. 
بعد ذلك وضعت الجثة بالخمر لقتل البكرتيا ثم جرى تجفيفها 
يف كمية كبرية من امللح مجلوب من بحريات امللح املرصية. بعد 
باللون  القدماء  املرصيني  مومياء  تشبه  املومياء  أصبحت  ذلك 
الطويلة  السنوات  أن  بالقول  يسمح  التشابه  وهذا  والشكل 
الجثة  التحنيط شيئاً. بعد ذلك جرى مسح  مل تغري من شكل 
بالدهون الحيوانية والنباتية ثم تم لفها بالقامش. بعد سبعة 

سنوات كانت التزال عىل حالها.

فقط منذ فرتة قصرية أصبح العلامء قادرين عىل فهم أسباب 
اثنني  من  جاءت  اإلجابة  من  جزء  املرصية.  الطريقة  فعالية 
ثالثة  سطح  بفحص  قاموا  لقد  الربيطانيني.  الكيميائيني  من 
حافظت  التي  املومياءات  أفضل  أن  ظهر  لقد  مومياء.  عرشة 
النحل  وبشمع   ,resin بالراتنج  معالجتها  جرى  مظهرها  عىل 
وهي مواد قادرة عىل كبح فعالية البكرتيا، إضافة إىل املعالجة 
مبختلف أنواع الدهون من أجل خلق طبقة مانعة للامء. كل 
ذلك باالضافة إىل تجفيف الجثة الذي جعلها قادرة عىل البقاء 

فرتة طويلة من دون ترضر.

ال أحد يعلم الفرتة املمكنة لبقاء املومياء املرصية ولكن الزال 
إىل  السنوات  من  آالف  بضعة  يقع  الصالحية  انتهاء  تاريخ 
األمام. الشعوب األخرى التي استخدمت التحنيط مل تصل إىل 
مستوى التكنيك املرصي، ولهذا السبب فإن مومياءتهم قادرة 
هذا  القدماء.  املرصيني  مومياءات  من  أقرص  فرتة  البقاء  عىل 
األمر يخص مومياءات الهنود الحمر يف أمريكا الجنوبية والذين 

التحنيط  التحنيط 
منال 
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نادراً  اإلنكا  شعب  مومياءات  واسع.  بشكل  التحنيط  مارسوا 
مامتكنت من البقاء بشكل جيد، عىل الرغم من أنها أحدث من 

مومياءات املرصيني.

إحدى أكرث املومياءات ندرة هي مومياء تعود لراهب هندويس. 
هذه املومياء محفوظة يف أحد املعابد الهندوسية عىل جزيرة 
قبل  مات  الراهب  التايالندي.  الساحل  مقابل   ,Koh Samui
30 سنة فقط ويدعي الرهبان أنه قام بتحنيط نفسه مبساعدة 
التواصل الروحي وحده. جرى وضع نظارات سوداء عىل عيونه 
سحلية  وقامت  عينيه  إحدى  حول  ظهرت  حفرة  أن  الخفاء 
املتحدة  الواليات  من  باملومياءات  أخصائيون  فيها.  بالسكن 
 Ron Beckett الخبري  هام  املومياء،  بفحص  قاموا  االمريكية 
والخبري Jerry Conlougue, وقد استخدموا العديد من الطرق 
تجفيفه  جرى  الجسد  أن  اكتشفوا  باألشعة.  التصوير  فيها  مبا 
بطرق طبيعية واليوجد مايشري إىل استخدام معالجة خارجية. 

وحتى األحشاء كانت يف مكانها وتقلصت قليالً.
 لتوضيح ماحصل طرح الخبريان النظرية التالية:

عندما كان الراهب عىل قيد الحياة كان يقيض أياما يف التواصل 
االنقطاع  من  أيام  عدة  بعد  رشاب.  أو  طعام  بدون  الروحي 
النقطة  إىل  طريقه  يف  الراهب  كان جسد  والرشب  األكل  عن 
الحرجة. يف تلك اللحظة قام الراهب برشب كأس من محلول 
املاء املالح مرتفع الرتكيز، مام أدى اىل تحييد البكرتيا وسحب 
املاء من األعضاء. بألتأكيد سيكون موتاً فظيعاً ولكنه فعال متاماً 

يف حفظ الجسد

العديد من الشعوب تتمنى املحافظة عىل قادتها محنطة، غري 
أن التحنيط أصبح نادراً للغاية اليوم. تعويضاً لذلك قامت بعض 

الشعوب بإستخدم البلسمة يف مسح أجساد قادتها للمحافظة 
عىل مظهره الخارجي فرتة قصرية. هذا األمر هو الذي جرى مع 
القائد الشيوعي فالدميري اليتش لينني بعد موته عام 1924 الذي  
يجري عرضه يف رضيحه قرب أسوار الكرملني. وعىل الرغم من 
أن الخرباء السوفييت قاموا بعمل مذهل إال أنه يبقى معالجة 
خارجية للجثة. لهذا السبب كان من الرضوري إعادة املعالجة 

باملواد الكياوية عىل الدوام ملنع الجثة من التحلل.
البلسمة هي معالجة مؤقته، غري أن العلامء متكنوا من الوصول 
إىل معالجة دامئة تسمح مبحافظة الجثة عىل مظهرها الخارجي 
 ,plastinations teknik تسمى  الطريقة  هذه  األبــد.  اىل 
املجال. هذا  بالبالستيك( وهو أحدث طريقة يف هذا  )الحقن 
 Günther von االملاين العامل  قبل  تطويره من  التكنيك جرى 
Hagens, عام 1978 واليوم يوجد انواع له. الخطوة االوىل هي 
ايقاف تحلل الجسم بإستخدام مثال formaldehyd. بعد ذلك 
يجري تجفيف الجسم مبادة مناسبة مثل االسيتون. ثم يجري 
تربيد الجثة اىل ناقص 15-25 درجة مئوية. بعد بضعة أسابيع 
الذي  الوقت  ذات  يف  سائل  بوليمري  يف  الجثة  تغطيس  يجري 
يجري فيه سحب األسيتون بالتفريغ الهوايئ. يف النهاية يتصلب 
يجري  خاص  غاز  او  اولرتافيوليت  ضوء  ومبساعدة  البوليمري 

تصليب البوليمري.

 Body معرض  بفضل  به  العلم  شاع  التحنيط  من  النوع  هذا 
من  املاليني  برشية.  جثة   200 عرض  جرى  حيث   ,Worlds
محبي اإلطالع والفضوليني قاموا بزيارة املعرض. الجثث جرى 
العديدون  تحديداً.  الغرض  لهذا  أصحابها  قبل  من  بها  التربع 
موضوعاً  البرشية  الجثث  تصبح  أن  امتعاضهم  عن  عــربوا 
للعرض يف مختلف األوضاع، مبا فيه مقطعياً بحيث ميكن رؤية 

العضالت أو األعضاء الداخلية أو حتى الجنني يف بطن أمه. 
املسؤولون عن املعرض دافعوا عن أنفسهم بحجة ان االغرض 
علمي وميكن أن يكون تعليمي. وأشاروا إىل أنه ال أحد يعرتض 
عند عرض مومياء الشعوب القدمية وكانهم ال ينتمون اىل ذات 
للمؤسسات  اآلن  يسمح  التكنيك  من  النوع  هذا  اإلنسانية. 
األطباء  لتعليم  جاهزة  جثث  تشرتي  أن  والتعليمية  الطبية 
هذه  األناطوميا.  مثل  الطبية  الفروع  مختلف  يف  واملمرضات 
البنية  متلك  أنها  حتى  الواقع  تعكس  بنية  متلك  املوديالت 
الخلوية التي ميكن رؤيتها باملجهر. ومهام كان األمر فإن هذه 

الطريقة تفوقت، أخريا، عىل طريقة املرصيني القدماء.
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أن��ا ض��د ال��دي��ن بسبب 
انه يطلب منا أن نقنع 
و نرضى بعدم فهمنا 

للعالم.
ريتشارد دوكنز
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»نيل  الفضاء  رائد  سمع  ماذا  تذكرون  هل 
األمريكية  مركبته  حطت  عندما  ارمسرتونغ« 
عىل سطح القمر عام 1969؟ لقد سمع صوت 
اآلذان يشحن أركان الفضاء املمتدة بال نهاية! 
تتذاىك وتسأل ملن كان اآلذان؟ صحيح...ال  ال 
يُعرف أن هناك مسلمون يسكنون القمر... وال 
مسلمون يجوبون درب التبانة مسافرين بني 
الكواكب والنجوم. لكن من يدري، فرمبا كان 
بني  من  للصالة يف جمع  يؤذن  املالئكة  أحد 
جنسه، فهم يصلون كام نصيل. أو ورمبا كان 
اآلذان رسالة إلهية ألقى بها الله من فوق عىل 
دين  إىل  يهتدي  لعله  األمرييك  املتطفل  هذا 
القرآن  مثل  اآلذان  أن  الحظ  الحق. من سوء 
ارمسرتونغ ويترشب  يفهمه  يك  نصاً  ال يرتجم 
فطرة  أن  أيضاً  الحظ  ســوء  ومــن  معانيه. 
منذ  املسيحيان  أبواه  بها  عبثا  قد  ارمسرتونغ 
الثالوث  يقدس  نرصانياً  فرتىب  أظافره،  نعومة 
رمبا  أو  ارمسرتونغ،  نيس  الخنزير.  ويأكل 
أنساه الشيطان الرجيم، عندما عاد لألرض ما 
سمعه فوق القمر. مرت عرش سنوات أو أكرث، 
حتى شاءت األقدار أن يزور ارمسرتونغ مرص 
املحروسة. هناك، وبينام كان يسري يف شوارع 
غريب  صوت  آذانه  إىل  تناهى  املعز،  قاهرة 
ما،  وزمــان  ما  مكان  يف  سمعه  أن  له  سبق 
صوت ظل يدق بقبضته عىل جدران الذاكرة. 
آه...نعم! إنه هو ذاك الصوت الغريب وذاك 
مييش  كان  بينام  سمعه  الذي  الشجي  اللحن 
عىل القمر. ماذا حصل بعد؟ طبعاً، لقد أسلم 

ارمسرتونغ بال تردد، وحسن إسالمه!!

-2-
هل أتاكم حديث يوسف؟ يوسف هذا رجل 
يف  عمره.  من  األربعني  يف  لبناين  مسيحي 
بصحبة  يوسف  غاص  حياته،  يوم مفصيل يف 
املتوسط.  البحر  مياه  يف  املسلم  صديقه 
األرض،  تحت  مرت   42 عمق  وعــىل  هناك، 
وجدا االثنان كهفاً تسبح حوله أسامك عجيبة 
ما  ذلك  من  األغــرب  قط.  مثلها  يشاهدا  مل 
آذان  سمعا؟  ماذا  أتدرون  الرجالن.  سمعاه 
الكهف! مرة أخرى، ها نحن  يأيت من جوف 
النسخة  ألختها  املقابلة  املائية  النسخة  أمام 
أعمق  من  ميتد  آذان  بينهام  وما  الفضائية، 
نقطة يف البحر ليلتقي بأعىل نقطة يف السامء. 
يؤسس  شاهق  حلم  أم  حقيقي  آذان  أهو 

لإلسالم قواعده يف البحر وقبابه يف السامء؟!

هل أحدثكم أيضاً عن املرجان البحري الذي 
عىل  أكرب  الله  اسم  تنسج  أبجدية  إىل  تحول 
بساط املاء؟ وهل أحدثكم عن البطاطا التي 
أن  قبل  الــرتاب  رحم  يف  الله  اسم  تلبست 
توقد الدهشة يف عيون من شاهدوها؟ وهل 
التي تروج لشهادة  الجرادة  تلك  أخربكم عن 

تروج  كام  الصغريين  جناحيها  عىل  التوحيد 
من  االستهالكية  للمنتجات  السيارات  أجساد 

حلوى وشامبوهات وأجهزة النقال؟!

-3-
نتف كثرية تتطاير يف فضاء االنرتنت الرحب. كل 
ما تحتاج إليه هو جهاز كمبيوتر ومودم وحب 
عارم لإلسالم لتصنع بقدر متواضع من مهارات 
التعامل مع الكمبيوتر وبقدر أقل تواضع من 
اإلتيان  عن  عجز  كربى  إلهية  معجزة  الخيال 
بها حتى نبي اإلسالم ليستعيض عنها بالقرآن 
زبائن من كل  بديالً. ستجد آالف مؤلفة من 
وتتعاطى  الــرساب،  تطارد  والفئات  األعــامر 
العقل. تلتحم  الخرافة، وتنبذ  الوهم، ومتتهن 
األكاذيب باإلسالم، لرتتقي إىل مصاف أحاديث 
التشكيك يف  بدر. ويغدو  أيب هريرة ومالئكة 
مصداقية الحكايات الغرائبية، والتشكيك أقل 
منزلة من التكذيب والتفنيد، مرادفاُ لهشاشة 
الفرد وأنيميا اإلميان! جرّب ما سيحث  إسالم 
عن  يحىك  مام  – سخرت  مثالً   – أنك  لو  لك 
عرق النبي العطري...وعن لعابه الشايف...وعن 
يعفور الحامر الذي انتحر لوفاة النبي...وعن 
الغزالة  مسلمة...وعن  جاءته  التي  الشجرة 

التي حدثته عن صغارها!!!

عندما ضحكت من حكاية البطاطا »املتأسلمة« 
قال يل زمييل غري املتدين: »بالطبع، فأنت ال 
العلامين  وأنت  بذلك  تصدق  أن  منك  ينتظر 
لك  جئت  لو  عزيزي  يا  ترى  النخاع؟«  حتى 
بربتقالة  أو  داود  نجمة  هيئة  عىل  بباذنجانه 

عىل هيئة الصليب، كيف ستكون ردة فعلك؟ 
الضحك  شدة  من  قفاك  عىل  ستنقلب  رمبا 
عىل هذا التلفيق واالستغباء، ورمبا ستستنجد 
بعقلك لتدحض يهودية الباذنجانة ومسيحية 
الله  يبوح  ملاذا  عزيزي  يا  ترى  ويا  الربتقالة. 
أو  ارمسرتونغ  مثل  واحــد  لشخص  ــأرساره  ب
غري  البرش  باليني  من  سواهام  دون  يوسف 
املسلمني؟ أليس من رشوط املعجزة أن يراها 
اإللهية  العدالة  من  أليس  ثم  كافة؟  البرش 
استثناءات  البرش دون  املجال لكل  أن يفسح 
حتى  والصور،  بالصوت  املعجزة  ملعايشة 
يوم  عليه  يتعكزون  عذر  أي  لهم  يبقى  ال 

الحساب؟

ميلكون  ال  أنهم  اإلســالم  مع  هــؤالء  مشكلة 
غريهم  به  يقنعون  أو  العامل  به  يبهرون  ما 
وتوزيعها  األكاذيب  صناعة  يحرتفون  لهذا 
سبباً  يجدون  ال  الذين  البسطاء  أتباعهم  عىل 
أن  لهم  قيل  لو  حتى  يشء  أي  يف  للتشكيك 
أو  الفردوسية،  علياءه  من  نزل  محمد  النبي 
النور  من  غاللة  يف  ليحرض  قربه  من  تسلل 
يف  املهندسني  بحي  الشاذلية  مسجد  البهي 

القاهرة!!!

مصيبة هذا العقل ليست وليدة اليوم، فالعقل 
ارمسرتونغ  إسالم  بشأن  كذبته  صدق  الذي 
العقل  ذات  هو  والجرادة  والبطاطا  ويوسف 
كل  عىل  اإلسالم  شهادات  وزع  الذي  القديم 
من النجايش وسيف بن ذي يزن وأيب سفيان!

هل أتاك حديث البطاطا التي أسلمت؟ هل أتاك حديث البطاطا التي أسلمت؟
خالد السعيد
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