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بوبي هاندرسون و الباستافاريانية
الالسلطوية : ماهي، وماليس منها
اهلل والمخلوقات الماورائية األخرى / نشوء العقيدة القرآنية في التوحيد



كلمة رئيس التحرير
هل أنا ملحد سلفي وهايب ؟

معضلة سوريا 
اردنا  اذا  التي  العربية  الديكتاتوريات  كل  بل  وحده  االسد  ليس  و  االسد  حكم  ضد  كنت  لطاملا 
الحديث عن اقل منجزاتها فنتحدث عن تخليف شعوبها بشكل ممنهج و عن طريق دعم التوجهات 
و الحركات الدينية و أفشال التعليم و القضاء عىل الطموح و قتل أو حبس الخربات وسياسات كم 
االفواه مبختلف الطرق و التقوقع الداخيل و رفض كل أشكال املخالطة الغري رشعيبعثية مع الخارج 

املتحرض .
نعم أنا ضدهم مل اكن يوماً منتسباً لحزب البعث . مل انتخب مرة و ال أي نوع من متثيليات حافظ  

و بشار الدميقراطية .
مل أنتسب يوماً اىل أحد منظامته الهزلية ك شبيبة البعث أو حزب البعث.

و عندما سنحت الفرصة للخروج ضدهم كنت من أول الخارجني و مل أوفر أي شكل من أشكال رفض 
الحكومات اال و استعملته أو كنت طرفاً فيه اال طبعاً التسلح .

لكن مل و لن اكون و تحت أي ظرف صديقاً مع الحركات الطائفية الدينية و عىل اختالف مسمياتها 
و حتى التي توافق رؤيتي يف سلمية التحرك .

مل أخرج يوماً مبظاهرة من مسجد بل كنت أنتظرهم يف سياريت و انا أرشب البرية لحني خروجهم .
أو كنا ننظم مظاهرات تخرج من الشارع .

املعضلة بدأت و بسبب طول فرتة الثورة السورية و تحول صورتها العامة لتحرك ديني أقرب اىل 
الجهاد منه اىل ثورة .

انه وضع شكل محدد حالياً للحراك السوري أي و رغم كوين ملحداً و كوين معادي لحركات التدين 
لكني اجن من يتهمني باالصولية و السلفيه لكوين ناشطاً يف الحراك الشعبي السوري .

اعزايئ الشعب السوري ليس سلفياً و رمبا املظهر السلفي للثورة هو نتيجة و مظهر شاذ ال قاعدة .
بدأ الحراك السلمي السوري عىل يد علامنيني لرباليني ون كافة الطوائف و كربى التنظيامت الرسية 

للمظاهرات كانت مثاالً يحتذى به يف التعايش األهيل بني الطوائف و االيديولوجيات و االديان .
لكن أمعان نظام بشار يف القتل و االعتقال و التعذيب و التدمري أنشأ هامشاً عنيفاً كردة فعل و 
تطور هذا الهامش لتشكل كتائب مسلحة لحامية املظاهرات و الثوار االمر الذي و منطقياً سيؤدي 
حتامً لتطور املواجهة املسلحة و مع السالح يأيت املال القذر و الحركات التكفريية و أسلمة الحراك .
الحركات السلفية و الوهابية و الجهادية وجدت أرضاً خصبة يف سوريا و رغم قلة أعداد أفرادها اال 
أنها تأخذ مساحة أعالمية كبرية و موجهة بأموال الخليج و ترسم مظهر الثورة السورية كام تريد ال 

كام هي حقيقة .
و خري دليل أنه و لغاية اليوم مل تتوقف املظاهرات السلمية ألن الشعب السوري و بأغلبيته يرفض 
التوجه املسلح و يرفض تحويل سوريا اىل منطقة تصفيه حسابات اقليمية عىل حساب دماء أبنائه .
أما أن يقال أن كل التحرك ضد نظام بشار هو تحرك سلفي وهايب ديني فهو أمر عاري متاماً عن 
الصحة و نسبة من يحملون هذاالفكر ال متثل أكرث من خمسة يف املئة من مجموع التحرك الثوري 
املشهد  أصبح  محدود  الغري  االعالمي  و  املادي  الدعم  بسبب  و  لألسف  و  لكن  و  االحوال  بأقىص 

السوري كله ملوناً أعالمياً بلون هذا التحرك .
نحن طالب حرية و دولة مدنية دميقراطية 

داخل  أو طائفي  ديني  تحديد  أي  بعيدة عن  دولة  بل  وفاق طائفي  دولة  النطلب 
حدودها و بني أبنائها .

هكذا كانت سوريا قبل البعث و من هذا املنطلق سنجعلها .
و سرتون ما أعني عند أول أنتخابات حرة و نزيهة ستشهدها سوريا لرتو كم تشكل 

حقيقة تلك الجامعات عىل أرض الواقع .
التعايش اىل املنطقة و لن يسلبها هذه  التعايش و مصدرة حضارة  سوريا هي مهد 

الحضارة ال حزب البعث و الحزب الله و ال حزب وهاب .

 و عيشوا سعداء
ليكون مستقبلنا سعيداً 
أمين غوجل 

 facebook.com/ayman.ghoj

 facebook.com/I.Think.Magazine.

a.ghojal@gmail.com
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شخصيات ملحدة

جريمني غرير 

29 كانون الثاين 1939

كاتبة اسرتالية أكادميية صحفية وباحثة يف األدب االنكليزي الحديث وذات أراء 
شهرية بالدفاع عن حقوق املرأة يف أواخر قرن العرشين

ولدت جريمني غرير يف ملبورن عام 1939 وترعرعت يف ضاحية ميننت الساحلية. 
عمل والدها ممثل إعالنات لدى صحيفة. تلقت غرير تعليمها يف مدرسة دينية 
خاصة، وحازت عىل منحة تعليم عام 1959 ومن ثم درست يف جامعة ملبورن 
األسرتالية. وبعد نيلها شهادة يف اللغة واألدب اإلنجليزي والفرنيس، انتقلت غرير 

للعيش يف سيدين حيث انخرطت مع جامعة سيدين بوش.

نالت  األسرتالية حيث  األول يف جامعة سيدين  التعليمي  شغلت غرير منصبها 
عام 1963 عىل شهادة املاجستري يف الشعر الرومانيس برسالة عنوانها »تطور النمط التهكمي لدى بايرون«. وفازت رسالتها بعد 
نيوهام  كلية  ارتادت  الربيطانية حيث  كامربيدج  الدكتوراه يف جامعة  دراسة شهادة  والتي مولت  الكومونولث  منحة  سنة عىل 

واملحصورة عىل النساء.

نالت عام 1968 شهادة الدكتوراه يف دراما العهد اإلليزابثي حيث قدمت رسالة بعنوان »قيم الحب والزواج يف أوىل أعامل شكسبري 
الكوميدية« وعملت يف جامعة ووريك.

الالسلطوية  الشيوعية  إىل   1972 عام  انتامئها  غرير  وتحدد  األناركية   فالسفة  مع  انخرطت  هناك  حيث  سدين  إىل  انتقلت  ثم 
»االناركية«  حيث بعد تعرفها عليها قالت »لقد ولدت اناركية التفكري لكني مل أكن اعرف بهذه التسمية« حيث بعد أن قرأت 

نصوص يف األناركية شعرت أن هذه هي الفلسفة التي الزمتها بالفطرة واعتربتها  املنطق يف كل حياتها.

عام 1979 أعطت جامعة تولسا اولكهوما لجرمني غرير 
مركزا يف الدراسات األدب النسايئ ويف بدايات الثامنينات 
تولسا  دراسات  تدعى  أكادميية  صحيفة  غرير  أسست 

اولكهوما يف األدب النسايئ.

تعرف غرير أهدافها الشخصية كمحررة للمرأة للتمييز 
عن املساواة مع الرجل حيث تحرر املرأة عندها يتطلب 
تقبل كافة االختالفات البيولوجية للمرأة والحفاظ عىل 
جوهر أنوثتها وتحديد قيمتها وأولوياتها ومصريها حيث 
ترفض مبدأ املساواة  مع الرجل النها تعني رضا املرأة 
بحياة »رجل غري حر« وحتى عىل العكس ترى جريمني 
ان املرأة متفوقة عىل الرجل حقيقة كونه بيولوجيا أنه 

)الذكر( أنثى ناقصة وتقول انه عندما تتبنى املرأة النظرة العامية للمجتمع القاسية اتجاه املرأة تجعل نساء تلك املجتمعات تطور 
شعورا بالذنب اتجاه أجسادهم وتنتج نساء ضعيفات معزوالت بال إحساس أصيل بالسعادة.
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كتب غرير وأفكارها سبب مع الشهرة واملديح  العديد االنتقادات 
منذ كتابها األول عام 1970 

The Female Eunuch
The Obstacle Race

The Change
Shakespeare›s Wife

 The Obstacle Race, the Fortunes Of Women
Painters and Their Work

The Change Women, Aging and The Menopause
Whitefella Jump Up

     
إن نداء صلوات األديان وموسيقاها الدينية املحركة للمشاعر تحرك مشاعر حزن شديد لدى جريمني 

لرؤية هذه الرصخة اإلنسانية البائسة باتجاه كائن ما ...الذي ببساطة هو غري موجود

ويف مواجهتها للبؤس ومعاناة أطفال إفريقيا تضيف قائلة إن وجد الله فأنا أكرهه

التطور هو ما عليه أن يكون ,فالطبقات العليا دامئا متوت وهنا تكمن جامليتها

املكتبة هي املكان الذي تفقد فيه براءتك من غري أن تفقد عذريتك

بازدياد الناس الذين نزعجهم بآرائنا يزداد يقيننا بأننا محقون

شخصيات ملحدة
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شخصيات ملحدة

النس أرمسرتونغ 

18 إيلول 1971

الريايض األمرييك املشتهر بحيازته املرتبة األوىل يف سباق العجالت سبع مرات عىل التوايل بعد ان نجى من رسطان الخصية كام 
هو معروف بأنه املؤسس لجمعية النس أرمسرتونغ لدعم أبحاث الرسطان.

 
أرمسرتونغ كان رياضيا منذ صغره فقد بدأ بالركض والسباحة منذ السن العارشة وشارك مبسابقات العجالت وترالثون »سباق مركب 

من ألف مرت سباحة و 15 ميل عىل العجالت 3 أميال ركضا« يف عمره 13.
ويف عمره 16 أصبح يصنف من املحرتفني رياضيا بهذا املجال وأصبح بطل الرتيالثون يف عامي 1989 و 1990.

وبعدها بقليل اختار الرتكيز عىل سباق العجالت كونها نقطة قوته ومن السباقات املفضلة لديه.
يف عمره 21 عندما أصبح اصغر متسابق يفوز بالبطولة يو يس آي العاملية التي اتخذت عام 1993 يف نورواي املمطرة أيامها.

يف أكتوبر عام 1996 شخص أرمسرتونغ برسطان الخصية والذي كان منترشا يف كل من رئتيه ودماغه حيث كان يبصق دما ويتعرض 
ألمل شديد يف خصيته لذا تم إخضاعه لجراحة مستعجلة الستئصال الورم وإنقاذ حياته وبعد العملية أعلن األطباء أن لديه نسبة 

نجاة اقل من 40 %.

بعدها اختفى رسطانه متاما ويف عام 1998 عاد لتدريباته الرياضية املكثفة ليشارك يف اوربا ممثال وطنه بعد مرض قاتل كاد يفتك 
بذلك الريايض الواعد لكن بالرغم من نسب شفاءه القريبة من املعدومة هزم مرضه وليس ذلك فحسب فبعد عودته اىل عامل 

الرياضة فاز بأعىل امليداليات وليس ملرة واحد بل لسبع مرات عىل التوايل.
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نهاية ربحه لسباقات  تنتهي يف خط  لكن قصته مل 
»تور دي فرانس« فتجربته مع املرض جعلته عضوا 
فعال يف مساعدة أبحاث محاربة الرسطان وحفزته 
جوالت  من  الفوز  عىل  وإرصاره  حامسه  إلطالق 

السباق إىل ميادين محاربة الرسطان.

ويف عام 2009 حاز أرمسرتونغ عىل املرتبة التالتة يف 
سباق تور دي فرانس وأعلن تربعه مبقدار 130 ألف 
محاربة  جمعيات  إىل  املسابقة  عائدات  من  دوالر 
عدة  إىل  هذا  نشاطه  واستمر  فرنسا  يف  الرسطان 
ملحاربة  العاملية  جمعيته  عن  أعلن  أن  إىل  مناطق 
الرسطان  عىل  للسيطرة  حدود  غري  من  الرسطان 

حول العامل.

يف 5 حزيران عام 2012 شكلت جمعيته ضغطا مبساعدة جامعة كالفورنيا 
عاد ألبحاث الرسطان مايقارب 500 مليون دوالر بجمع  دوالرا من كل علبة 
سجائر تباع من رشكات التبغ يف كاليفورنيا فبعد أن دخل أرمسرتونغ التاريخ 
العرص  لهذا  اعتربا بطال حقيقيا  بأول ميدالية بعد شفاءه  بفوزه  عام 1999 

وملهام الكثريين ملحاربة الرسطان.
 

إن كان هناك فعال كائنا هناك يقف ملحاكمتي أمتنى أن يحكم إن عشت حياتا
حقيقية ليس إلمياين بكتاب ما

متنيت بقوة ومتسكت باألمل لكني مل أصيل يوما 

إن كان هناك اله ملازال لدي كال خصيتي

شخصيات ملحدة
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بويب هاندرسون و الباستافاريانية

 2005 سنة  عام  الباستافارية  الديانة  مؤسس  هاندرسون  بويب 
احتجاجا عىل قرار وزارة التعليم يف والية كانساس اعتامد أطروحة 

التصميم الذيك بديالً عن نظرية التطور األحيايئ.

يف صيف عام 2005 نجح املتشددون األمريكيون يف والية كنساس 
والذي   » البيولوجي  التطور   « املدارس  يف  العلوم  منهاج  بتغيري 
يعتمد عىل التجربة واملالحظة والقياسات يف تفسري ظواهر تطور 
، وبعد الضغط عىل  التقليدي املعروف عاملياً  العلم  اإلحياء، وهو 
مرشوع  وهو  الذيك«  منهج»التصميم  عنه  عوضاً  أدخلوا  الحكومة 

يستخدمه اإلنجيليون كرد عىل نظرية التطور البيولوجي.

العلوم  اإلنجيليني عىل  تأثري  بويب هندرسون عىل  الفيزيايئ  اعرتض 
يف املدارس واحتجاجاً عىل تحيّز املحافظني الجدد لهم وعىل رأسهم 

الرئيس األمرييك جورج بوش االبن- ما يعارض »استقالليّة« العلم التي يضمنها القانون!- قام بابتكار ديانة فكاهيّة جديدة ووضع 
أسسها بطريقة ال يستطيع العلامء نقضها بالربهان العلمي»كجميع األديان« وبعد أن كسب أتباعاً كرث طلب من الحكومة أن 

تعامله كاإلنجيليني وأن تُدخل مفاهيم ديانته أيضاً إىل درس العلوم طاملا ان الكثريين يدعمون هذه الديانة الجديدة!

وبطل هذه الديانة أو »إالهها« هو عبارة عن وحش مكّون من املعكرونة وكرتني من اللحمة ، يسمى وحش املعكرونة الطائر.

السباغيتي  ففي رسالة مفتوحة يف موقعه الشخيص، عرب بويب عن إميانه بخالٍق يف شكل سباغيتي وكرات لحم اسمه »«وحش 
استخدام حجة  كان  باألساس  بويب  به  قام  ما  املدارس،  يف  العلوم  الباستافاريانية يف حصص  الديانة  تدرَّس  أن  وطالب  الطائر«، 
مستحيلة وغري منطقية، حسب رأيه، تعتمد عىل األسس ذاتها التي يعتمد عليها الخلق الذيك حجة ضده وبسبب الشهرة الكبرية 
يف  يستخدمونه  دوكينز  ريتشارد  مثل  امللحدين  من  الكثري  أصبح  الطائر  السباغيتي  وحش  عليها  حاز  التي  اإلعالمية  والتغطية 

مقاالتهم وكتبهم ومناقشاتهم.

يف نوفمرب 2005 استلم بويب هندرسن 80,000 دوالراً امريكياً كدفعة أوىل حتى يكتب كتاب وحش السباغيتي الطائر.
حسب قول الكاتب فإنه سيستخدم األرباح من بيع الكتاب ليشرتي سفينة قراصنة ليجول بها العامل ويدعو الناس إىل الباستافارية.
تم نرش الكتاب يف 28 اذار 2006 وهو كتاب وحش السباغيتي الطائر الذي بالنسبة للباسافاريني مثل اإلنجيل بالنسبة للمسيحيني 

أو القرآن بالنسبة للمسلمني.

الثامنية  تفعل«  لو مل  أفضل  الـ»كنت  عىل  أيضاً  و  القبطان مويس وشخصية شبيهة مبوىس  الكتاب شخصيات مثل  يحتوي هذا 
كسخرية من الوصايا العرش.

 
يف آب 2005 أعلنت شبكة BoingBoing.net عن جائزة بقيمة 250,000$ وبعد ذلك رفعتها إىل 1,000,000$ ملن يثبت أن 

املسيح هو ليس ابن وحش السباغيتي الطائر.

و يف أسرتاليا باستخدام االستطالع السكاين يف 2006 للفت انتباه الجمهور عن طريق تسجيل ديانتهم الرسمية كباستافاريني، مثلام 
فعل الجيداي يف إنجلرتا.

شخصيات ملحدة
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Pastafarianism

اإلنجليزية  يف  مستخدمة  )إيطالية  »باستا«،  كلمة  من  نحت  هو  »باستافارية«  الديانة  اسم   
)باإلنجليزية:  »راستافارية«  كلمة  نسق  عىل  ذلك  و  املعكرونة(  أو  »املعجنات«  معناها  و 

.)Rastafarianism

هذه  الذيك.  التصميم  من  للسخرية  ديانته  يف  االميان  أركان  من  الكثري  بذكر  هندرسن  قام 
كائن غري  الطائر هو  السباغيتي  التي ذكرها هندرسن: وحش  األساسية  األركان  األركان هي 
مريئ، ال ميكن قياسه أو االستدالل عليه بوسائل علمية وهو الذي خلق الكون ووضع فيه الجبال 

واألشجار واألقزام. 
 

وأسوة بباقي االلهة فإن وحش السباغيتي الطائر ال ميكن رؤيته أو الكالم معه اال لقلة 
بالوحش  الكامل  الذين يبدون طاعتهم املطلقة و اميانهم  قليلة جدا من األشخاص 
, كام أن إختفائه عن األنظار حكمة بالغة و ذلك يك يخترب إميان أتباعه و والئهم و 
إخالصهم له . و يبدو أن هذا الركن يتطابق اىل حد بعيد مع أركان اإلميان يف العديد 
من الديانات األخرى ) مثل اليهودية و املسيحية و اإلسالم ( و هذا ما يؤكد وحدانية 

وحش السباغيتي الطائر , و تفرده املطلق بتسيري شؤون الكون و األقزام .
   

الباستافاريانية تتعارض بشدة مع نظرية داروين عن النشوء و اإلرتقاء   الديانة  إن 
فكل األدلة التي تشري إىل التطور قام وحش السباغيتي الطائر بوضعها يف األرض. هذه 
الوسيلة التي يستخدمها وحش السباغيتي الختبار إميان الباستافاريني، فهو يجعل األشياء تبدوا أقدم مام هي حقا. »يستطيع عامل 
مثالً أن يجري فحصا كربونيا لفحص عمر قطعة أثرية وأن يجد أن 75% من الكربون-14 قد تحلل إىل آزوت-14، واالستنتاج أن 
هذه القطعة األثرية عمرها يقارب 11,000 عاما. ما ال يدركه العامل هو أنه كلام قاس شيئاً يقوم وحش السباغيتي الطائر بتغيري 
النتائج عن طريق أعضائه املعكرونية. لدينا نصوص طويلة ترشح كيف ميكن لوحش السباغيتي أن يفعل ذلك والسبب من ورائه. 

وحش السباغيتي الطائر غري مريئ وميكنه أن يعرب خالل املواد العادية ببساطة.

وهي   .»RAmen« »رآمني«  بكلمة  الباستافارية  يف  الصلوات  تنتهي 
واملسيحية(  اليهودية  اإلسالم  يف  )تستخدم   Amen آمني  لكلمة  دمج 
رآمني  كلمة  تكتب  السباغيتي.  من  نوع  وهو   Ramen رامن  وكلمة 
باالنجليزية بR وA كبريتني ولكن الكتابة فقط بـR كبرية مقبولة أيضاً .

وأيضاً  مقدسة،  كائنات  القراصنة  يُعتربرَ  الباستافاري  اإلميان  نظام  يف 
كمنوذين  اكتسبوها  التي  السلبية  النظرة  األوائــل.  الباستافارييون 
الوسطى.  العصور  املسيحييون بنرشها يف  قام  وسارقني هي مغالطات 
لدين  كانوا »مكتشفني مساملني ونارشين  أنهم  يقولون  البساتافارييون 

وحش السباغيتي الطائر« وأنهم كانوا يقدمون الحلوى لألطفال.

فكرة القراصنة وردت يف رسالة هندرسن األصلية إىل وزارة التعليم ليبني أن العالقات الطردية ال تساوي السببية » او ان األشياء 
التي تبدو مرتبطة عددياً قد ال يكون عالقة بينها«.

كانت حجة بويب أن »األعاصري والرباكني وارتفاع معدل درجات الحرارة هي كلها تأثري مبارش النخفاض عدد القراصنة منذ القرن 
التاسع عرش.« أرفق بويب رسامً بيانياً مع رسالته يبني فيه أن درجة الحرارة ترتفع كلام قل عدد القراصنة.  وهذا هو دليله عىل 

قدسية القراصنة وحاجتنا لهم عىل ضوء هذه البيانات! 

شخصيات ملحدة
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هذه  يرددون  املتدينني  من  كثريا  نسمع  اننا 
وبالتايل  بالعقل  الله عرفوه  ان  العبارة وهي 
فان املتدينني لألسف دامئا يعتقدون انه من 
االنسب ان يسألوا امللحدين عن اسباب عدم 
يستمعوا  ان  ارى  انني  مع  إله  بأي  اميانهم 
للملحدين علهم يتعلمون شيئا. ففي الحقيقة 
اعتقد انني اليوم بحاجه اىل ان اعلم املتدينني 
يؤمنون  تجعلهم  التي  الحقيقة  باألسباب 
باآللهة والتي ابعد ما تكون عن الله يعرفوه 

بالعقل:

1- تلقني الدين منذ الصغر: هل من سبيل املصادفة ان الناس 
متيل اىل البقاء يف الدين الذي تربت عليه ؟ لو ان الناس فعال 
تتوزع  ان  اذا  املنطق  من  اليس  الدين  رجال  مبنطق  مقتنعة 
االديان بشكل متساوي حول العامل بدال من ان يكون كل دين 
متحكم يف بقعه جغرافية ما ؟ ان تركيز الدين يف مكان ما يدل 
عن البرش يف هذا املكان امنت به ألنهم فقط تربوا عليه كام ان 
الدين يتجىل يف كل يشء حولهم، لألسف ان االطفال يكتسبون 
الدين من قبل ان يتلقوا مهارات التفكري النقدي كام ان الدين 
يتم تجميله وترقيته يف اذهانهم بدون ان يالحظ الكثريون. ان 

هذا سبب كايف ليك تؤمن باله هذا الدين اليس كذلك ؟

2- تلقني الكراهية ضد امللحدين: انهم يلقنونا منذ كنا صغارا 
وهم  اخالقيني  وغري  ارشار  هم  بالله  تؤمن  ال  التي  الناس  ان 
تهديد لنظام املجتمع املستقر وبالتايل فان هذا يجعلك الإراديا 
ترفض التفكري يف التخيل عن دينك. فمن ذا الذي يريد ان يكون 
ال اخالقيا او ينظر اليه الناس عىل انه ال أخالقي ان هذا بالضبط 
ما يواجهه امللحد يف خاصة يف الدول املتدينة وبالتايل فان سبب 
املجتمع.  باقي  نظرة  من  خوفهم  هو  بدينهم  الناس  متسك 

فاألطفال يرتبون من الصغر ان الدولة تقوم عىل الدين.

ان يكون  املمكن  الدين من  ان  3- ضغط االصدقاء والعائلة: 
ضغطا  يخلق  فانه  وبالتايل  واملجتمعات  للعائالت  جدا  مهام 
ليتامىش الجميع مع متطلبات الدين. ان الناس الذين يحاولون 
الخروج خارج دائرة الدين ال يتم اعتبارهم عىل انهم يختارون 
اسلوبا اخر يف الحياة ولكن ينظر اليهم عىل انهم يهدمون اهم 
املجتمع  او  األرسه  ان هذه  مع  واملجتمع!  األرسه  يربط  رابط 
رمبا يكون مفككا اصال! ان الناس يتم تلقينهم ان بعض االفكار 
ان  يجب  ال  ولذا  االجتامعية  للروابط  حيوية  هي  والطقوس 
واألصدقاء  االرسة  ضغط  دور  ان  النقاش.  او  للسؤال  تخضع 
يحافظ عىل االقل عىل قشور الدين وهذا يشء ال ميكننا انكاره.

امللحدين  اقناع  يحاولون  املتدينني  ان  املوت:  من  الخوف   -4
لإلميان بالله بتخويفهم مام سيحدث بعد املوت مثل ذهابهم 
اىل النار! وهذا يكشف لنا شيئا مهام ان املتدينني يؤمنون ليس 

اهلل مل يعرفوه بالعقل!! 
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الن هناك اسباب جيده تثبت ان هناك حياة بعد املوت وإمنا 
هو مجرد تفكري عاطفي ألنهم ال يريدون ان يفكروا ان املوت 
هم  وبالتايل  والعواطف  والتجارب  واألفكار  الجسد  نهاية  هو 
يرصون عىل االعتقاد انهم سيظلون موجودين بعد املوت ولو 

حتى عىل شكل روح او جسد جديد.

 
5- التفكري الحامل: ونقصد بها ان االنسان يعتقد مبا يتمنى ان 
الكثري من  ان  مثل  او منطق  ادله مقنعه  بدون حتى  يحدث 
املتدينني يحلمون بالنار التي سيشوى فيها الكفار الذين كانوا 

ينغصون عليهم اقامة الدولة االسالمية او املسيحية

الدينية  االعتقادات  ان  واملسئولية:  الحرية  من  الخوف   -6
بحاجه  ليسوا  فهم  االحداث.  من  كثري  عن  املسئولية  تجنبهم 
الكايف طاملا ان رشيعة  العدالة بالشكل  التأكد من تطبيق  اىل 
البيئة والطبيعة  الله يف نظرهم هي العدل. يرون ان مشاكل 
من صنع الله وليس لهم دخل فيها. يرون انه ال داعي للتفكري 
يف االخالق ووضع معايري جديدة لها اكرث منطقية الن الله قد 

نبضات بن باز

انزل علينا ذلك! يرون انه ال داعي ليك يربروا مواقفهم الن الله 
الحرية  الن  الحرية  ينكرون  املتدينني  ان  ذلك.  من رشع  هو 
هناك  فليس  اخطانا  لو  انه  تعني  واملسئولية  املسئولية  تعني 

من سيساعدنا.
 

الكثري من  ان  املنطقي:   للتفكري  املهارات االساسية  7- نقص 
الناس ال تتعلم كيفية املنطق وال التفكري او حتى بناء الحجج 
كام ينبغي. بل ان جودة الحجج التي يقدمها املتدينون كتربير 
لتدينهم تلفت نظرنا بسبب مدى وحشيتها يف بعض االحيان. 
انهم لألسف يستثمرون الكثري من الجهد لبناء مسوغات »داير 

ما يدور« ويبحثون عن اي يشء يبدوا مقنعا من بعيد. 

بن باز

يقول ابو العالء املعري:
وينشأ ناشئ الفتيان منا -- عىل ما كان عّوده أبوه

وما دام الفتى بحجى ولكن -- يـعلمه التدين أقربوه 
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هناك مفاهيم رائجة مغلوطة حول الالسلطوية، بسببها يرفض العديد من الناس الالسلطوية والالسلطويني 

جملًة وتفصيالً.

تكرث هذه املفاهيم يف وسائل اإلعالم حيث يستخدم مصطلح »األناركية« Anarchy عامًة كمرادف للـفوىض، 

وحيثام يشار إىل الالسلطويني كإرهابيني بغض النظر عن اعتقاداتهم السياسية وانتامءاتهم. وكذلك عندما تذكر 

الالسلطوية، فإنها دامئًا ما تقدم عىل أنها مجرد منوذج أحمق لتمرد الشباب، بالطبع، هذه املفاهيم الخاطئة 

أيًضا تنترش عىل نطاق واسع بني عموم الجامهري، مام يسمح لوسائل اإلعالم عامة أن مترر ما يحلو من أفكارها.

أنفسهم »السلطويني« ال يعرفون معنى هذا املصطلح، وهؤالء  األسوأ من ذلك، أن بعض من يطلقون عىل 

يندرجون تحت فئتني بشكٍل عام. الفئة األوىل، والتي أشار إليها الالسلطوي اإليطايل الكبري لويجي فابري منذ 

إىل  ينجذبون  الذين  أولئك  تتألف من  الالسلطوية«،  الربجوازية عىل  »التأثريات  ما يقرب من قرن يف مؤلفه 

األكاذيب اإلعالمية. هؤالء ببساطة يبحثون عن تسمية المعة لسلوكهم األناين واملعادي للمجتمع، الخرب السار 

يف هذا األمر أن أغلبهم ينضج يف النهاية ويتخىل عام يعتربونه »السلطوية«، لكن الخرب السئ أنه حيثام يظهرون 

فإنهم مييلون إىل إعطاء الالسلطوية سمعة سيئة للغاية، ومثلام وصفهم لويجي فابري

النقيض، ألنهم مرتبطون بها. إنهم منجذبون إىل  »هؤالء األشخاص ال يتمردون بسبب الالمعقولية، بل عىل 

منطقية  غري  بأنها صفة  معروفة  الالسلطوية  تصبح  عقالنيني. وهكذا  غري  لكونهم  تحديًدا  واألفكار  املهامت 

ومضحكة بفعل ما ينسبه الجهل واالفرتاءات الربجوازية إىل التيارات الالسلطوية.]1[«

الفئة األخرى تتكون من أولئك الذين يساوون بني الالسلطوية وبعض األيديولوجيات األليفة التي ال تتعلق 

بالالسلطوية من األساس. يف العرص الحديث، كانت البدائية واألنانية الال أخالقية أبرز هذه املعتقدات املساء 

تعريفها. مرة أخرى، فإن خلط مثل هذه املعتقدات بالالسلطوية ينزع إىل إعطاءها سمعة سيئة بسبب ال 

معقولية االعتقاد بالبدائية من ناحية، والطبيعة املعادية للمجتمع الظاهرة يف األنانية الال أخالقية من ناحية 

أخرى.

مثل  الالعقالنية  واألفكار  الطائش  والتمرد  والفوىض  الالسلطوية  بني  الخلط  أخرى،  بطريقة  ذلك  نحدد  يك 

البدائية والسلوكيات املعادية للمجتمع مثل األنانية الال أخالقية، له ثالثة آثار أساسية مرفوضة:

1. تتيح للناس رفض الالسلطوية والالسلطويني بسهولة.

2. تجعل من عملية رشح الالسلطوية لهم أكرث صعوبة، ألنهم يعتقدون أنهم يعرفون ماهيتها وبالتايل يرفضونها.

3. تجذب عدًدا ممن أطلق عليهم فابري »أشخاص تافهون وعابثون«، وأحيانًا أشخاص سيكوباتيني بالكامل، 

الذين تفيض أفعالهم وكلامتهم إىل تشويه سمعة الالسلطوية أكرث.

الالسلطوية: ما هي، وما ليس منها
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من أجل ذلك، إذا ذهبنا إىل أي مكان، فعلينا أن نوضح ما هي الالسلطوية وما ليس منها. أوالً، هيّا نعالج 

املفاهيم املغلوطة.

ما ليس من الالسلطوية:
مبا  أذكياء  اإلرهاب، ألنهم  يرفضون  ما  دامئًا  الالسلطويني  الساحقة من  األغلبية  إرهابًا:  ليست  الالسلطوية 

يكفي حتى يدركوا أن هذا يعني نهايتهم، وأن اإلرهاب بطبيعته عمل زعامي، وأنه حتى عندما تكون ناجًحا، 

فإنه يف الغالب ما يؤدي إىل نتائج سيئة. ولقد صاغ املؤلفون املجهولون لكتاب »أنَت ال تستطيع نسف عالقة 

إجتامعية: قضية الالسلطوية مقابل اإلرهاب« املسألة كالتايل:

»إنك ال تستطيع أن تنسف عالقة إجتامعية. االنهيار الكامل لهذا املجتمع لن يقدم أية ضامنات عام سوف 

يحل محله. إال إذا كانت غالبية الناس لديهم أفكاًرا وتنظياًم كافيًا لخلق مجتمع بديل، سرنى العامل القديم 

يعيد تثبيت نفسه، ألن هذا ما اعتاد الناس عليه، وما آمنوا به، وما بقى دون منازع يف شخصياتهم.

يجب معارضة دعاة اإلرهاب وحرب العصابات ألن أعاملهم قيادية سلطوية، ألن أفكارهم، بقدر ما هي مهمة، 

خاطئة أو غري مرتبطة بنتائج أفعالهم -خصوًصا عندما يطلقون عىل أنفسهم تحرريني والسلطويني-، وألنه ال 

ميكن تربير مذابحهم، وأخريًا ألن أفعالهم أما تنتج قمع دون مقابل أو نظاًما سلطويًا.]2[«

من  الساحقة  األغلبية  أن  الحقيقة،  هذه  تغري  أن  ميكن  ال  لعقود  املمتدة  والرشكات  الحكومات  افرتاءات 

الالسلطويني يرفضون اإلرهاب ألسباب عملية وأخالقية. يف أواخر التسعينيات، أطلقت مجلة »تايم« عىل تيد 

كاتشينسيك لقب »ملك الالسلطويني«، لكن هذا ال يجعله كذلك. ألقاب »تايم« ليست سوى محاولة تقليدية، 

ورمبا مضللة عمًدا، لتلطيخ الالسلطويني بفرشاة اإلرهاب.

لكن هذا ال يعني أن املقاومة املسلحة غري صالحة. من الواضح أن هناك مواقف تكررت كثريًا يف قرون عديدة، 

ميلك فيها الفرد خيارات قليلة، كام هو الحال عندما يواجه ديكاتورية تقمع الحريات املدنية ومتنع الفرد من 

العمل عالنيًة. وحتى يف مثل ذلك، ينبغي أن تقوم املقاومة املسلحة عىل مضض وكملجأ أخري، ألن العنف غري 

القمعية مربرات لقمع أكرب،  الناتجة من دوافعه، وألنها توفر لألنظمة  املعاناة  بالفطرة بسبب  مرغوب فيه 

وألنها توفر لهم فرصة إلرتكاب أعامل وحشية ضد املدنيني ثم تلقي باللوم عىل معارضيها اإلرهابيني، وألن 

فرص نجاحها ضئيلة للغاية كام أوضح لنا التاريخ.
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البندقية  لرومانسية  الرضوخ  فإن  القمعية،  األوضاع  يف  تطلب  أحيانًا  املسلحة  املقاومة  أن  من  الرغم  وعىل 

واملشاركة يف حرب عصابات يف املناطق الحرضية يف املجتمعات املنفتحة نسبيًا التي تؤّمن الحريات املدنية 

هذه  يف  العنف  متاًما.  مختلفة  مسألة  عنيفة  عملية  لبدء  واسع  شعبي  دعم  فيها  يوجد  وال  كبري  حٍد  إىل 

املواقف يساعد قليالً لكنه يدفع الجامهري إىل أحضان الحكومة األمنية، والحوار السيايس الضيق الذي مييل 

إىل استقطاب الناس بني مؤيد ومعارض لحرب العصابات يحّول السياسة إىل لعبة رياضية يشاهدها األغلبية 

أنظمة قمعية  املدنية، وتحث عىل ظهور  الحريات  الناس]3[، ويسّوغ للحكومة مربرات لقمع  الواسعة من 

أفضل تقدر عىل التعامل مع مشكلة »اإلرهايب« بصورة أكرث تسامًحا من سابقيهم. ومن الجدير أيًضا بالذكر 

أن احتامالت نجاح مثل هذا العمليات القيادية العنيفة ضئيلة للغاية، إنها طريقة سقيمة ومتعجرفة تؤدي 

إىل الدمار]4[.

بني  دينية  شبه  صوفية  جامعات  ساوت  األخرية،  العقود  يف  للبدائية:  للعودة  مذهبًا  ليست  الالسلطوية 

الالسلطوية ومذهب العودة للبدائية الذي يؤيدون أفكاره مثل رفض العلم والعقالنية والتكنولوجيا.]5[ لكن 

يف الواقع ال يوجد أي ارتباط بني اإلثنني، فكام سرنى فإننا يف الحقيقة نعترب الالسلطوية مجموعة من املبادئ 

الفلسفية األخالقية والقواعد املنظمة التي أعدت من أجل تعظيم الحرية اإلنسانية. يف الوقت الحايل، يكفي 

أن نقول أن دعوة التخلص من التكنولوجيا التي تروجها الجامعات البدائية تتضمن حتاًم وفاة ماليني البرش 

يف هذا العامل ممن يعتمدون إعتامًدا كليًا عىل التقنيات املتشابكة يف كل شئ، من صناعة وتوصيل الطعام إىل 

اإلتصال والعالج الطبي. إن نتيجة التخلص من التكنولوجيا املرغوبة بشدة ميكن أن تتحقق فقط بإستخدام 

وسائل اإلكراه والعنف عىل نطاق واسع، املضادة ملبادئ الالسلطوية بشكل مطلق، كام أنه من غري املعقول أن 

يتخىل أغلب البرش طوًعا عن مثل هذه األشياء، مثل شبكات املياه والرصف الصحي، والطب الحديث، واألضواء 

الكهربائية، واملنازل الدافئة يف الشتاء]6[.

الالسلطوية  وخصوم  اإلعالم  يكررها  شهرية  أكذوبة  وهذه  التنظيم:  ترفض  وال  فوضوية،  ليست  الالسلطوية 

السياسيني، خصوًصا املاركسيني، تكراًرا ممالً. لكن نظرة وجيزة إىل أعامل رواد املنظرين يف الالسلطوية تؤكد 

وارد،  روكر،  كروبوتكني،  وباكونني،  برودون،  كتابات  كل  للتنظيم يف  رفًضا  أحد  يجد  لن  اإلعتقاد.  هذا  خطأ 

الالسلطوية يف  للمبادئ  وفًقا  املجتمع  تنظيم  ينبغي  اهتامًما خاًصا حولها، حول كيف  وإمنا  إلخ،  بوكتشني.. 

الهرمي  التنظيم  ذاك  أن  يف  الالسلطويون  يجادل  اآلن،  ونصف  لقرن  اإلجتامعية.  والعدالة  الفردية  الحرية 

القهري، كام هو مجسد يف الرشكات والحكومات، ال يعادل املنظمة التي يعتربونها رضورية، وأن هذا التنظيم 

املتبادلة، ذلك  التطوعي واملساعدة  التعاون  قائم عىل  بتنظيم قاعدي ال مركزي  أن يستبدل  القمعي يجب 

بالكاد يعترب رفًضا للتنظيم.

أنانية ال أخالقية: كام يحدث يف أي حركة إجتامعية طليعية، تجذب الالسلطوية غريبي  الالسلطوية ليست 
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األطوار، الطفيليني، والسيكوباتيني كليًا، واألشخاص الذين يبحثون عن تعريف المع يغطون به أنانيتهم املرضية 

وتجاهلهم لحقوق وكرامة اآلخرين ورغبتهم البائسة يف أن يصبحوا مركزًا للكون. هؤالء األفراد مييلون إلعطاء 

الذين يهتمون  الحقيقيني  الالسلطوية سمعة سيئة، ألنه رغم ما لديهم من قواسم مشرتكة مع الالسلطويني 

بالترصف األخالقي والعدالة اإلجتامعية وحقوقهم واآلخرين، لكنهم استعراضيون يف أغلب األحيان، وأعاملهم 

آراءهم  ينرشون  اإلستعراضيني  هؤالء  فإن  سوًءا،  األمر  يزيد  ومام  الجمهور.  أعني  تحت  أحيانًا  تقع  املشينة 

»الالسلطوي«  مجلة  نارش  فإن  ذلك،  عىل  ومثال  »السلطوية«.  آراء  أنها  عمد  عن  خطأً  تعرف  ثم  املغرورة 

األمريكية الزائفة نرش مؤخرًا كتابًا ألفه شخص متبجح يهجم فيه الالسلطويني الحقيقيني، عاملًا كل العلم أن 

عن  فيها  أبلغ  املواقف  من  عدد  له  املخدرات  مكافحة  السمعة لرشطة  الالسلطوي مخرب سئ  املؤلف  ذلك 

الال- أنانيته  مع  متاًما  متسقة  إخفاءها  يحاول  الذي  املخرب  هذا  الحكومية. ترصفات  املؤسسات  يف  خصومه 

أخالقية، لكنها ليست لها أدىن عالقة بالالسلطوية الحقيقية. هؤالء األنانيون عدميي األخالق يسيئون استخدام 

التسمية، إنهم ليسوا السلطويني مثلام مل تكن جمهورية أملانيا الدميوقراطية السابقة »أملانيا الرشقية« جمهورية 

أو دميوقراطية.

السخف الشديد يف الخلط بني الالسلطوية واألنانية الال-أخالقية، تحديًدا فكرة »سأفعل ما يعجبني واللعنة 

عىل اآلخرين«- سيصبح واضًحا يف فرتة قصرية عندما ندرس ماهية الالسلطوية الحقيقية.

الالسلطوية ليست هي الليربتارية: حتى وقت قريب نسبيًا، كان مصطلح »تحرري« يستخدم عامليًا كمرادف 

للالسلطوية. يف الواقع أنه كان يستخدم حرصيًا لهذا املعنى حتى سبعينيات القرن املايض يف الواليات املتحدة 

عندما صادرها ما يسمى خطأً بالحزب الليربتاري.

هذا الحزب ليس له أي عالقة مبفاهيم الالسلطوية حول الحرية، خصوًصا مفهومي الحرية العادلة والحرية 

والحرية  العادلة  الحرية  )وتناقش  والفعل.  املامرسة  حرية  إىل  الرضورية  املوارد  إىل  تدخل  التي  اإليجابية 

اإليجابية يف الجزء التايل من هذا الكتيب(. لكن بدالً من ذلك، يهتم الحزب الليربتاري بالحريات السلبية فقط، 

متظاهرًا أن الحرية توجد فقد باملعنى السلبي، بينام ترتع يف نفس الوقت يف إنكارها للحرية اإليجابية املساوية 

لألغلبية العظمى حول العامل.

هؤالء الليربتاريون ال ميجدون الرأساملية فقط، اآللة التي تنكر كال من الحرية العادلة واإليجابية ألغلب الناس، 

بل يرغبون يف الحفاظ عىل أجهزة الدولة القمعية بينام يقضون عىل وظائف الرعاية اإلجتامعية ومن ثم اتساع 

الهوة بني الفقراء واألغنياء وإعالء حرية األغنياء بتهميش الفقراء عن طريق وضع أحذية الدولة فوق رقابهم 

بقوة. وهكذا تم اختطاف مصطلح »التحررية« من قبل األنانيني الذين هم يف الواقع أعداء الحرية مبا تعنيه 

الكلمة، والذين يشرتكون مع الالسلطوية يف جوانب قليلة جًدا.
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كل ذلك ليس من الالسلطوية.
ماهي الالسلطوية:

باملعنى الضيق، الالسلطوية ببساطة هي رفض الدولة ورفض الحكومة القمعية، تحت هذا التعريف الضيق 

بشدة، ميكن أن تظهر سخافات مثل »الالسلطوية الرأساملية« أو الالسلطوية الدينية]7[.

ولكن أغلب الالسلطويني يستخدمون مصطلح الالسلطوية بصورة أوسع كثريًا، فيعرفونها كرفض لكل أشكال 

األديان  يرفضون  أيًضا  بل  فقط،  القمعية  الحكومة  الالسلطويني  أغلب  يرفض  ال  وهكذا،  والسيطرة.  القهر 

والرأساملية، والذين يعتربونهم أشكال أخرى من توأم القمع والهيمنة الرشيرين. إنهم يرفضون الدين ألنهم 

القدرة عىل من أطاعه ومن مل يطعه حسب  إله كيّل  فيه  للهيمنة والذي يقيض  املثايل  النموذج  فيها  يرون 

نظام  إلنتاج  مصممة  وألنها  وفقراء  أغنياء  إلنتاج  مصممة  ألنها  كذلك  الرأساملية  يرفضون  وهم  جامعته. 

من الهيمنة يعطي فيه بعض الناس األوامر وال ميلك اآلخرين سوى طاعتهم. وألسباب مامثلة يرفض أغلب 

الالسلطويني عىل مستوى شخيص التمييز عىل أساس الجنس أو اللون أو العرق أو امليل الجنيس الذي يتسبب 

يف ظهور تفاوت مصطنع وبالتايل ظهور الهيمنة.

ولعرض ذلك بطريقة أخرى، يؤمن الالسلطويون بكل الحريات السلبية منها واإليجابية. يف هذا البلد، تقدم 

الحرية عادًة باملعنى السلبي فقط يف أن تصبح حرًا من التقييد. ومن هنا يساوي أغلب الناس بني الحرية 

بأشياء من قبيل حرية التعبري وحرية اإلجتامع وحرية العقيدة، ولكن هناك أيًضا جانبًا إيجابيًا من الحرية الذي 

يرص عليه الالسلطويون وحدهم تقريبًا]8[.

هذا الجانب اإليجايب من الحرية هو ما أطلقت عليه إميا جولدمان »حرية الفعل واملامرسة«، وهذه الحرية 

تعتمد بشدة عىل النفاذ إىل موارد العامل يك نتمتع بها أو نستخدمها. وبسبب هذا يصبح األغنياء هم األكرث 

حرية وفًقا لهذا املعنى من بقيتنا. كمثال عىل ذلك يف مجال حرية التعبري، ميكن لدونالد ترامب أن يشرتي 

عدًدا من الجرائد واملحطات تلفزيونية يك تروج آلرائه وتؤثر عىل الرأي العام، لكن كم من العامل يستطيعون 

القيام بنفس الشئ؟ كم عامل يستطيع تحمل تكاليف رشاء جريدة يومية واحدة أو محطة تلفزيونية واحدة؟ 

اإلجابة واضحة. العامل ال يستطيعون القيام بذلك، ولكن بدالً من ذلك، لقد خفضنا إنتاجنا إىل مجالت يقرأها 

بضع مئات األشخاص أو نرش صفحات عىل اإلنرتنت يف أوقات فراغنا القليلة نسبيًا.

تذخر الحياة اليومية بأمثلة عىل الحرية العظمى لألغنياء، ونضعها يف عبارات عامة، ألنهم ليسوا بحاجة إىل 
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العمل. فالغني ليس ميلك الكثري من األموال فقط، والتي هي مفتاح الحصول عىل املوارد، ولكن لديه الوقت 

للسعي وراء اهتامماته ولذاته ورغباته أكرث من بقيتنا. نستشهد مبثال ملموس مثل أن األغنياء يستطيعون 

إرسال أبناءهم إىل أفضل الكليات التي توظف أفضل املعلمني، والتي ال يستطيع بقيتنا أن يتحمل تكاليفها، 

وحتى إذا استطعنا تحمل تكاليفها، فسنعمل كعامل مأجورين يف الكليات األهلية والحكومية »مساعد أستاذ« 

وطالب دراسات عليا يعملون فوق طاقاتهم وال يتقاضون مرصوفات كافية. أبناء األغنياء أحرار متاًما ملتابعة 

العمل بدوام جزيئ يك يعولوا أنفسهم مام يحرمهم من  باقي الطالب  بينام يجب عىل  الكلية،  دراساتهم يف 

األغنياء  حرية  عىل  إضافية  أمثلة  بسهولة  ستجد  فيها،  فكرت  إذا  للدراسة.  تخصيصها  يستطيعون  ساعات 

العظمى يف نطاق الرعاية الصحية والسكن والتعذية والسفر... إلخ. يف كل نطاقات الحياة تقريبًا.

الحرية العظمى لألغنياء تأيت عىل حساب اآلخرين من خالل خفض حريتهم يف الفعل. وال يوجد وسيلة للتغلب 

عىل ذلك نظرًا إىل أن حرية الفعل محددة إىل حد كبري بالحصول عىل موارد محدودة. أناتول فرانس فرس 

اإلختالفات بني القيود املفروضة عىل األغنياء والفقراء جيًدا عندما كتب قائالً، »إن القانون مبساواته العظيمة 

مينع الغني كام مينع الفقري من النوم تحت الجسور والتسول يف الشوارع ورسقة الخبز!«.

وألن الهدف الرئييس لالسلطوية هي إتاحة أكرب قدر ممكن من الحرية للجميع، يرص الالسلطويون عىل الحرية 

العادلة بجانبيها السلبي واإليجايب، والتي تعني مبعناها السلبي أن األشخاص أحرار يف أن يفعلوا ما يريدون ما 

مل يرضوا أو يتقحموا اآلخرين مبارشة، ومبعناها اإليجايب أن كل األشخاص أحرار متساوين يف الفعل واملامرسة 

وأنهم ميلكون فرص متساوية يف الحصول عىل موارد العامل.

اآلخرين  حقوق  تتجاهل  التي  الال-أخالقية  األنانية  ألن  مستحيلة،  املطلقة  الحرية  أن  الالسلطويون  يعرتف 

ستتحول رسيًعا إىل حرب الجميع ضد الجميع. ما نزعمه أن كل إنسان ميلك حريته العادلة من القيد )محددة 

املوارد، وبالتايل  الحصول عىل  تقريبًا فرًصا متساوية يف  إنسان ميلك  بإحرتام حقوق اآلخرين فقط( وأن كل 

يضمن مساواة أو شبه مساواة يف حرية الفعل واملامرسة. هذه هي الالسلطوية مبعناها النظري.

كانت هناك محاوالت جادة يف أسبانيا وكوبا وقلة من بالد أخرى لجعل هذه النظرية واقًعا من خالل حركة 

النقابية هو استبدال الحكومة  النقابية )السنديكالية(، والهدف الرئييس لالسلطوية  تعرف باسم الالسلطوية 

من  ليس  وهذا  بأكمله.  اإلقتصاد  إدارة  تنسق  عاملها  فيها  يتحكم  نقابات  بني  الطوعي  بالتعاون  القمعية 

شأنه ليس فك القيد الحكومي عىل الحرية السلبية فقط، وإمنا ستصبح قفزة هائلة نحو الوصول إىل الحرية 

اإليجابية، كانت الثورة األسبانية )1936 - 1939( هي أقرب ما تحقق من هذه الرؤية، عندما أصبحت مناطق 

واسعة من أسبانيا، خصوًصا مناطق الصناعات الثقيلة، تحت سيطرة »اتحاد العمل الوطني« CNT النقايب 

الالسلطوي. ويصف جورج أورويل هذا اإلنجاز يف »الحنني إىل كاتالونيا« قائالً :
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»كان لالسلطويني السيطرة الفعلية عىل كاتالونيا وكانت الثورة يف أوجها.. وكان منظر برشلونة مذهاًل ومثري 

لإلعجاب، كانت تلك املرة األوىل التي أصبح فيها مبدينة تسيطر عليها الطبقة العاملة، وكان العامل يستولون 

الحمراء..   / السوداء  الالسلطوية  األعالم  أو  الحمراء  باألعالم  البنايات من جميع األحجام ويكسوها  عىل كل 

جميع املحالت واملقاهى وضعت نقوًشا أنها أصبحت أمالكًا جامعية، حتى ماسحو األحذية أصبحوا جامعيني 

ودهنوا صناديقهم باألسود واألحمر، النادلون وصبية الدكاكني ينظرون إىل وجهك ويتعاملون معك عىل قدم 

مكان،  كل  يف  الثورية  املصلقات  كانت  اختفت...  قد  واملستكينة  الرسمية  الحديث  أساليب  حتى  املساواة، 

تتوهج عىل الجدران بحمرة وزرقة واضحة جعلت من اإلعالنات القليلة املتبقية مثل لطخات من الطني... كان 

ذلك كله غريب ومثري للشعور. هناك أشياء مل أستطع فهمها. ويف بعض األحيان مل تعجبني. لكنني أعرتف عىل 

فور أنها حالة تستحق النضال من أجلها.«

هذه هي الالسلطوية، وكان أورويل محًقا، 
هي تستحق النضال من أجلها.

ترجمة : حسني الحاج
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الرواية القرآنية :

منمنمة فارسية متثل جزءا من قصة  قصة أهل الكهف القرآنية

الشباب  القرآنية عن عدد من  القصة  تتحّدث هذه 

عبادة  ورفضوا  الدينّي  االضطهاد  من  فّروا  املؤمن 

إىل كهف  فلجؤوا  امللك،  عليهم  فرضها  التي  األوثان 

يف جبل خارج املدينة. وهناك ألقى الله عليهم سباتاً 

فناموا ملدة تزيد عن الثالمثائة سنة. وعندما انجلت 

الغّمة بعثهم الله من نومهم وأراد إطالع الناس عىل 

حقيقة ما جرى لهم، ليؤمنوا بأّن وعد الله حّق، وأنّه 

قادر عىل إحياء املوىت مثلام أحيى هؤالء الفتية .

أّما عن مناسبة نزول الوحي بهذه القّصة، فيقول ابن 

كثري إّن بعضاً من أهل الكتاب سألوا النبّي عن خرب 

أصحاب الكهف، فقال لهم » غداً أجيبكم »، ومل يُتبع 

قوله هذا بقوله » إن شاء الله ». ولكّن الوحي تأّخر 

عليه خمسة عرش يوماً. وعندما جاء الوحي بالقّصة 

أراد تعاىل تذكري رسوله بنسيانه هذا، ولذلك قال يف 

إال أن  إيّن فاعل ذلك غداً  آخرها: »وال تقولّن ليشء 

يشاء الله، واذكر ربّك إذا نسيت وقل عىس أن يهدين 

فقط  مذكورة  والقّصة   ». رشداً  هذا  من  ألقرب  ريّب 

يف سورة الكهف، وال توجد إشارة إليها يف أي موضع 

آخر. وهذا نّصها الكامل:

» أم حسبت أّن الكهف والرقيم )1( كانوا من آياتنا 

عجباً )2(، إذ آوى الفتية إىل الكهف فقالوا: ربّنا آتنا 

من لدنك رحمة وهيّئ لنا من أمرنا رشداً. فرضبنا عىل 

)4(، ثم بعثناهم  آذانهم )3( يف الكهف سنني عدداً 

لنعلم أّي الحزبني أحىص ملا لبثوا أمداً )5(. نحن نقّص 

عليك نبأهم بالحّق. إنهم فتية آمنوا بربّهم وزدناهم 

هدى، وربطنا عىل قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربّنا رّب 

الساموات واألرض ولن ندعو من دونه إلهاً، لقد قلنا 

اتّخذوا من دونه آلهة،  )6(. هؤالء قومنا  إذا شططاً 

لوال يأتون عليهم بسلطان بنّي )7(، فمن أظلم ممن 

افرتى عىل الله كذباً.

إىل  فــأووا  الله،  إال  يعبدون  وما  اعتزلتموهم  وإذ 

الكهف ينرش لكم ربّكم من رحمته ويهيّئ لكم من 

ر )9(  أمركم مرفقاً )8. وترى الشمس إذا طلعت تزَّرَاورَ

اليمني، وإذا غربت تقرضهم )10(  عن كهفهم ذات 

ذات الشامل، وهم يف فجوة منه. ذلك من آيات الله، 

له  تجد  فلن  يُضلل  املهتدِي ومن  فهو  الله  يهِد  من 

ونقلّبهم  رقود  وهم  أيقاظاً  وتحسبهم  مرشداً.  وليّاً 
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ذراعيه  باسط  وكلبهم  الشامل،  وذات  اليمني  ذات 

و  فراراً  منهم  لولّيت  عليهم  اطّلعت  لو  بالوصيد. 

مللئت منهم رعباً.

منهم:  قائل  قال  بينهم.  ليتساءلوا  بعثناهم  “وكذلك 

كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم. قالوا: ربّكم 

أعلم مبا لبثتم، فابعثوا أحدكم بورَررَقكم )11( هذه إىل 

منه،  برزق  فليأتكم  أزىك طعاماً  أيُّها  فلينظر  املدينة 

يظهروا  إن  إنهم  أحداً.  بكم  يشعرن  وال  وليتلطف 

ولن  ملّتهم  يف  يعيدوكم  أو  يرجموكم   )12( عليكم 

تفلحوا إذاً أبداً. وكذلك أعرثنا عليهم )13( ليعلموا أّن 

وعد الله حّق وأّن الساعة ال ريب فيها. إذ يتنازعون 

ربّهم  بنياناً  عليهم  ابنوا  فقالوا:   )14( أمرهم  بينهم 

لنتخذن  أمرهم:  عىل  غرَلبوا  الذين  قال  بهم.  أعلم 

عليهم مسجداً .

خمسة  ويقولون  كلبهم،  رابعهم  ثالثة  سيقولون   «

سبعة  ويقولون  بالغيب،  رجــامً  كلبهم  سادسهم 

ما   ،)15( بعدتهم  أعلم  ريّب  قل  كلبهم.  وثامنهم 

يرَعلمهم إال قليل. فال مُتاِر )16( فيهم إال مراًء ظاهراً 

إين  ليشء  تقولّن  وال  أحداً.  منهم  فيهم  تستفت  وال 

فاعل ذلك غداً، إال أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت 

وقل عىس أن يهديِني ريب ألقرب من هذا رشداً. ولبثوا 

الله  قل  تسعاً.  وازدادوا  مائة سنني  ثالث  كهفهم  يف 

به  أبرص  الساموات واألرض،  له غيب  لبثوا  مبا  أعلم 

حكمه  يف  يرشك  وال  ويل  دونه  من  لهم  ما  وأسِمع، 

أحداً . » )18 الكهف : 26-9(.

العهد  كتاب  أو يف  القديم  العهد  كتاب  يوجد يف  ال 

قصة  فهذه  الكهف.  أصحاب  عن  خــرٌب  الجديد 

مسيحية متأّخرة جرى تداولها يف العرص الذي صارت 

الرومانية،  لإلمرباطورية  رسمياً  ديناً  املسيحية  فيه 

إىل  )306-337م(  قسطنطني  اإلمرباطور  تحّول  بعد 

هو  القّصة  لهذه  مدّون  نّص  وأّول  املسيحي.  الدين 

نّص رسيايّن يعود بتأريخه إىل أواخر القرن الخامس 

امليالدي. ويبدو أنه قد اعتمد مرويات شفهية متدالة 

أكرث قدماً. وهذا ملّخص واٍف له )17(

أهل الكهف أو »نوام إفسس« يف الرتاث املسيحي 

يف جولة له خارج عاصمته جاء اإلمرباطور ديكيوس 

الصغرى،  آسيا  يف  عريقة  مدينة  ويف  إفسوس  إىل 

ووصلته أخبار انتشار املسيحية فيها. فحاول التضييق 

إىل  القرابني  بتقديم  جميعاً  وأمرهم  املسيحيني  عىل 

اآللهة الرومانية، فرضخ فريق منهم وفعل ذلك تحت 

التهديد، ورفض فريق قليل آخر مفضالً األمل والعذاب 

عىل ترك املعتقد.

ومن هؤالء سبعة فتية )وبعض الروايات تقول مثانية( 
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فيهم،  قراره  ليتّخذ  اإلمرباطور  إىل  أسامؤهم  قُدمت 

موقفهم  عن  العدول  يف  للتفكري  مهلة  فأعطاهم 

ولجؤوا  املدينة  الفتية  فرتك  املدينة.  غادر  ثم  هذا 

اختبئوا يف  إفسوس حيث  أنخليوس خارج  إىل جبل 

منهم  واحداً  أرسلوا  نفذت مؤونتهم  كهف. وعندما 

أّن  علم  وهناك  طعاماً،  لهم  ليشرتي  املدينة  إىل 

اإلمرباطور قد عاد إىل إفسوس وهو يطلبهم. اضطرب 

طعامهم  تناولهم  وبعد  األنباء،  هذه  لسامع  الفتية 

ألقى عليهم الرّب سباتاً عميقاً، وأغلق عليهم مدخل 

الكهف بصخرة عظيمة. فتّش جنود اإلمرباطور عن 

الفتية ومل يعرثوا لهم عىل أثر يف املدينة، فجاؤوا إىل 

مكان  بالقتل  التهديد  تحت  منهم  وانتزعوا  أهلهم 

الكهف  إىل  وصلوا  عندما  ولكنهم  الفتية.  اختباء 

وجدوه مغلقاً بتلك الصخرة العظيمة، وتأكّد لهم أن 

وأخربوا  فغادروا  داخله،  يف  حتفهم  لقوا  قد  الفتية 

اإلمرباطور.

دام سبات الفتية ثالمثائة وسبع سنني. وكانت الدولة 

قد تحّولت إىل الدين املسيحّي منذ أمد بعيد، وآلت 

السلطة إىل اإلمرباطور ثيودوسيوس الثاين. ويف عرص 

هذا اإلمرباطور دار جدال يف األوساط املسيحية حول 

املدعو  األساقفة  أحد  ووقف  األموات،  بعث  مسألة 

أرَّق  الذي  األمر  البعث،  ينكر  من  صّف  يف  ثيودور 

الذي  الحقل  مالك  أراد  األثناء  هذه  يف  اإلمرباطور. 

يقع فيه الكهف بناء حظرية لغنمه، فراح يقتلع من 

صخرة املدخل حجارة الستخدامها يف رفع الجدران، 

وذلك حتى انكشف مدخل الكهف. ولكن الرجل مل 

يدخل ومل يلحظ وجود أحد هناك.

ثم إن الله أيقظ الفتية من سباتهم، وظن كل واحد 

يشّجعون  وراحوا  واحدة،  ليلة  إال  ينم  مل  أنه  منهم 

األخبار  الستقصاء  املدينة  إىل  النزول  عىل  بعضهم 

املدعو  عىل  االختيار  وقع  وأخــرياً  الطعام.  ورشاء 

املرّة األوىل، فحمل فضته  الذي نزل يف  ديوميديوس 

ومىض. عندما وصل ديوميديوس إىل بوابة املدينة رأى 

وتبلبلت خواطره  فتعجب  عليها،  معلقاً  كبرياً  صليباً 

وتجول ووقف  إنه دخل  ثم  تفسرياً.  لذلك  يجد  ومل 

أخرياً عند أحد الباعة ليشرتي طعاماً، وعندما أخرج 

اإلمرباطور  صورة  عليها  البائع  رأى  املعدنية  نقوده 

ديكيوس، الذي اختفى الفتية يف عهده، منقوشة عىل 

العملة، فظّن أّن الفتى قد عرث عىل كنز قديم مدفون 

يف األرض، فراح يضغط عىل الفتى ملعرفة مكان الكنز 

وتجّمع حولهام أهل السوق.

املدينة  أسقف  إىل  ووصل  شاع برسعة  الخرب  إّن  ثم 

وإىل الحاكم، فجيء بالفتى إليهام وقّص عليهام القّصة 

كاملة، وطلب منهام مصاحبته إىل الكهف للتأكّد من 

عرثا  الكهف  ملدخل  تفّحصهام  وخالل  كالمه.  صّحة 

تحيك  كتابة  عليهام  نُقشت  معدنيني  رقيمني  عىل 

تحت  الرقيامن  وُوضع  احتباسهم،  زمن  الفتية  قصة 

صخرة املدخل. وبذلك تّم التأكد من صّحة روايتهم. 

ثم إّن اإلمرباطور نفسه جاء إىل املكان واستمع إليهم، 

املدة  أنامهم هذه  قد  الله  إّن  منهم  واحد  له  فقال 

للمتشّككني حقيقة  يثبت  ليك  أيقظهم،  ثم  الطويلة 

البعث يف يوم الحساب، وقدرة الله عليه. عند ذلك 

الكهف  موضع  يف  دينّي  مقام  ببناء  اإلمرباطور  أمر 

تذكاراً للفتية.
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ا يدعى أنها مقابر نوام أفسس يف تركية

مقارنة:
الرواية الرسيانية----الرواية القرآنية

املختلفة  للروايات  تبعاً  مثانية  أو  سبعة  الفتية  عدد 

ويقولون  كلبهم،  رابعهم  ثالثة  سيقولون   - املتداولة 

ويقولون  بالغيب،  رجامً  كلبهم  سادسهم  خمسة 

سبعة وثامنهم كلبهم. قل ريّب أعلم بعدتهم.

ويفّضلون  الوثنية،  لآللهة  السجود  يرفضون  الفتية 

آمنوا  فتية   - معتقدهم.  عن  التخيل  عىل  العذاب 

بربّهم وزدناهم هدى، وربطنا عىل قلوبهم إذ قاموا 

من  ندعو  ولن  واألرض  الساموات  رّب  ربّنا  فقالوا: 

دونه إلهاً.

إفسوس  مدينة  خــارج  جبل  إىل  يلجؤون  الفتية   

اعتزلتموهم وما يعبدون  . - وإذ  ويأوون إىل كهف 

إال الله، فأووا إىل الكهف ينرش لكم ربكم من رحمته 

ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً.

الله  ولكن  بالفتية،  إليه  يأيت  من  يرسل  اإلمرباطور 

يلقي عليهم سباتاً وييرس لهم من يسد بابه بصخرة. 

- إذ آوى الفتية إىل الكهف فقالوا: ربّنا آتنا من لدنك 

رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً.

دام سبات الفتية ثالمثائة وسبع سنني. وكانت اململكة 

يف  ولبثوا   - املسيحية.  إىل  تحولت  قد  ذلك  خالل 

مبا  أعلم  والله  تسعاً.  وزادوا  سنني  ثالمثائة  كهفهم 

لبثوا.

 الله يوقظ الفتية، فظن كل منهم أنه مل ينم إال ليلة 

واحدة. - وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل 

منهم: كم لبثتم ؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم.

الفتية يرسلون واحداً منهم بفّضته لالستطالع ورشاء 

املدينة  بورَررَقكم هذه إىل  . - فابعثوا أحدكم  الطعام 

فلينظر أيُّها أزىك طعاماً فليأتكم برزق منه.

الحاكم  فيأيت  الفتية  أمر  تكشف  القدمية  النقود   

عليهام  دّون  رقيمني  ليجدوا  الكهف  إىل  واألسقف 

خرب الفتية. -ترد اإلشارة إىل هذين الرقيمني يف مطلع 

القصة: أم حسبت أن أهل الكهف والرقيم كانوا من 

آياتنا عجباً؟

 يأيت اإلمرباطور نفسه إىل املوقع، ويقول له الفتية بأن 

الله فعل بهم ذلك ليؤكد للمتشككني حقيقة البعث 

وعد  أن  ليعلموا  عليهم  أعرثنا  وكذلك   - والحساب. 

الله حق، وأن الساعة ال ريب فيها.

ببناء مقام ديني يف موقع الكهف.  يأمر   اإلمرباطور 

عىل  غرَلبوا  الذين  قال  بنياناً.  عليهم  ابنوا  فقالوا:   -

أمرهم: لنتخذن عليهم مسجداً.
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الهوامش:

1( الرقيم هو لوح فخاري أو حجري أو معدين تنقش 

عليه الكتابة القدمية .

كانوا  والرقيم  الكهف  أهل  أن  ظننت  هل  أي    )2

من  أعجب  آيات  لله  أن  واملقصود  ؟  آياتنا  أعجب 

ذلك.

 3(  أي رمينا عليهم سباتاً فناموا .

4(  سنني كثرية .

عدد  عرف  بشأنهم  املختلفني  الفريقني  أن  أي    )5

سنوات نومهم .

6( أي لقلنا قوالً بعيداً عن الحق .

دليالً  إليه  ذهبوا  ما  صحة  عىل  أقاموا  هالّ  أي   )7

واضحاً 

8(  أي ما ترتفقون به من طعام ورشاب .

9( أي متيل عن كهفهم .

10( أي تعدل وتبتعد .

11( أي نقودكم أو فضتكم .

12( أي يعرفوا بأمركم .

13( أطلعنا الناس عليهم .

14( أي فريقان من الناس تنازعوا بشأن ماذا يفعلون 

مبوضع الكهف.

15( أي بعددهم.

عارف  متيقن  جدالً  إال  بشأنهم  تجادل  ال  أي   )16

بحقيقة الخرب .

 K.Sanadiki , Legends -   )17

 and Narratives of Islam , Kasi
 publications , Chicaco , 2000 . pp .
 286-288 . Citing : James Hasting ,
Encyclopedia of Religion and
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عىل  تعود  قد  األزل  منذ  العريب  اإلنسان  أن  يبدو 
اختار  وثنيني  العرب  كان  عندما  فحتى  العبودية، 
يسموا  أن  األرض،  عىل  البرش  جميع  دون  بعضهم، 
وعبد  الُعزى  عبد  مثل  العبودية  بأسامء  أوالدهــم 
شمس وعبد الدار. ورغم أن البعض اآلخر مل يتسموا 
بأسامء العبودية وكانوا شامخي الرؤوس ال يخضعون 
ألحد، بل تحدوا امللوك أن يخضعوهم، كام قال عمرو 

بن كلثوم يف معلقته:
بأي مشيئة عمرو بن هند - نكون لقيلكم فيها قطينا
بأي مشيئة عمرو بن هند - تطيع بنا الوشاة وتزدرينا

ترَهرَّددنا و أوٍعْدنا رويداً - متى كنا ألمك مقتوينا
فإن قناتنا يا عمرو أعيت - عىل األعداء قبلك أن تلينا

والقيل هو امللك والقطني هم الخدم وكذلك املقتوى. 
ولكن  ألمك.  أو  لك  عبيداً  لسنا  له:  يقول  فالشاعر 
جزيرة  يف  طويالً  األبية  الروح  هذه  تدم  مل  لألسف 
الخلق  كل  جعل  الذي  اإلســالم  قدوم  بعد  العرب 
عبيداً لله، ثم زاد بعضهم يف عبودية أنفسهم فأصبح 
أحدهم »عبد الرسول« ثم ازدادت العبودية فأصبح 
ثم  الرسول.  بنت  الزهرة«  »عبد  واملسلم  العريب 
تدرجنا فأصبح العريب املسلم »عبد الحسني« ووصلنا 
األمري«.  »عبد  العريب  أصبح  عندما  األسفل  الدرك 
فالعبودية أصبحت تجري يف رشايينا كام يجري الدم. 
يوم  إىل  عبداً  يظل  فسوف  عبداً  اإلنسان  نشأ  وإذا 
وقد  عبيداً.  وأحفاده  أطفاله  يكون  وسوف  يبعثون 

أكد الفقه اإلسالمي أن أطفال العبد ملك لسيده.

بيت  يف  ينمو  الذي  الطفل  أن  النفس  علامء  يقول 
الحب،  مكان  منه  العصا  تحل  متسلط  أب  يحكمه 
واإلقناع،  الرشح  مكان  الرأي  وفرض  التسلط  ويحل 
لذاته  وليس  بنفسه  الثقة  فاقداً  خجوالً  طفالً  ينشأ 
الذي يتكون من مثل هؤالء األفراد  قيمة. والشعب 
أيدي  تقبيل  غري  يجيد  وال  له  قيمة  ال  شعباً  يكون 
وأنوف حكامه وال ميانع يف تقبيل مؤخراتهم أن طلبوا 

منه ذلك.

أفراد شعبه  من  يهمه  ال  املسلم  أو  العريب  والحاكم 
أحد ال ميت له بصلة القرىب وال يفكر يف مساعدتهم 
أيام  السعودية  يف  كنت  عندما  فمثالً  امللامت.  يف 
الغربية  السفارات  طلبت  ــران،  وإي العراق  حرب 
أسامئهم  تسجيل  رعاياها  من  األمريكية  والسفارة 
وعناوينهم حتى يسهل إخراجهم عىل عجل يف حالة 
عندما  وبالفعل  عليهم.  خطر  أي  وجــود  احتامل 
بدأت صواريخ صدام تسقط عىل الظهران والرياض، 
أجلت رشكة األرامكو جميع موظفيها األمريكان إىل 
برعاياها  عربية  أي سفارة  تتصل  مل  وبالطبع  قربص. 
أي حكومة  تفكر  وعناوينهم. ومل  أسامئهم  لتسجيل 
وعندما  الصواريخ.  عندما سقطت  رعاياها  إجالء  يف 
دخل الجيش األمرييك إىل أفغانستان واحتجز املئات 
من العرب واألفغان يف سجن جوانتينمو يف كوبا، مل 
تحرك حكومة عربية أصبعاً لتفقد حال رعاياه يف ذلك 
ممثليها  الغربية  الحكومات  أرسلت  بينام  السجن، 
لتفقد أحوال مواطينها الذين هم أصالً من األعراب 
واألسيويني، ولكنهم لحسن حظهم تجنسوا بجنسيات 
اإلنكليزية  املحاكم  أجربت  وقد  املتحرضة.  الله  بالد 
حكومة إنكلرتا عىل بذل كل ما يف استطاعتها لإلفراج 
اإلنكليزية،  الجنسية  يحملون  الذين  املساجني  عن 
وعندما  عام.  من  أكرث  قبل  رساحهم  أُطلق  وفعالً 
اختطفت وكالة املخابرات األمريكية يف إيطاليا إمام 
إىل مرص  فيها، وسلمته رساً  يقيم  كان  جامع مرصي 
حتى يعذبه زبانية مبارك ليبوح لهم بأرساره، تحرك 
وكالة  اإليطايل وفتح قضية ضد عمالء  العام  النائب 
املخابرات األمريكية وما زالت القضية تتطور. ولكن 
مناوئاً  صحفياً  املرصية  املباحث  تختطف  عندما 
دخل  فال  األرض،  وجه  عىل  من  ويختفي  للحكومة 
للحكومة املرصية بذلك. وقد اختفي مئات املرصيني 
دون أن تحرك الحكومة ساكناً. وعندما يختفي اإلمام 
العربية  الحكومات  تسد  ليبيا،  يف  ومرافقوه  الصدر 

آذانها، فال عني رأت وال أذن سمعت.

ومعرفتهم  األمثلة  بهذه  العرب  كل  معرفة  ورغم 

ال قيمة لإلنسان عربيًا كان أو مسلمًا
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ال قيمة لإلنسان عربيًا كان أو مسلمًا كامل النجار 

كذلك أن إرسائيل ال تقل رضاوة يف حامسها يف الدفاع 
أحد  عظام  قايضت  وأن  سبق  وأنها  مواطنيها  عن 
أن  تعترب  ألنها  الفلسطينيني  السجناء  مبئات  طياريها 
الفلسطينيني،  من  العدد  ذلك  تساوي  عظام طيارها 
رغم ذلك تقوم حامس، مبباركة الشعب الفلسطيني 
الذي انتخبها، باختطاف جندي إرسائييل لتقايض به 
إرسائيل إلطالق رساح ألف سجني فلسطيني. فحامس 
نفسها تعرتف بأن الجندي اإلرسائييل الواحد يساوي 
ألف سجني فلسطيني. وطبعاً رفضت إرسائيل وقتلت 
العرشات من الفلسطينيني وجرحت املئات وحطمت 
البني التحتية يف غزة وما زالت تحطم إىل أن يُطلق 

رساح الجندي املختطف.

من  تعلم  من  العاقل  يقول:  العريب  املثل  أن  ورغم 
املعصوم  وزعيمه  الله  رأينا حزب  فقد  غريه،  أخطاء 
إرسائليني  جنديني  يختطفون  النقد،  فوق  هو  الذي 
النتيجة  وبوادر  الفلسطينيني.  باألرسي  ملقايضتهم 
قد ظهرت للعيان يف تدمري البني التحتية يف جنوب 
وبحرياً.  لبنان وحصاره جوياً  لبنان وإغالق مطارات 
السرتجاع  ذلك  كل  تفعل  املعهود  بصلفها  إرسائيل 
اإلنسان  أبخس  ما  درزي.  عريب  أحدهام  جنديني 

العريب يف بالده.

والهوان  للذل  استكانوا  قد  العرب  أن  حقاً  واملؤمل 
وعرفوا أن قيمة العريب صفر عىل الشامل يف حسابات 
يف  وخــرج  وكرب  هلل  اللبناين  فالشعب  الشعوب. 
مظاهرات التأييد، رغم الدمار الذي حدث لبلدهم، 
ألن كتائب حزب الله استطاعت أن تختطف جنديني 
عىل  فهم  الرتاب.  يف  إرسائيل  أنف  ومترغ  إرسائليني 
األقل فرحون ألنهم تخيلوا أن أنف إرسائيل أصبح يف 
منذ  الرتاب  تفارق  مل  التي  أنوفهم  مثل  مثله  الرتاب 

أمد طويل.
والحكومة السورية التي برعت يف استعامل مدفعيتها 
الثقيلة وطريانها ضد مواطنيها يف حامه وغريها من 
املدن، وأذلت شعبها وكممت أفوافهم، تعلمت هي 

األخرى أن تبقي فمها مكمامً صامتاً ال ينبس بكلمة 
عن دمار لبنان وعنجهية إرسائيل، رغم أنها هي التي 
دفعت حزب الله الختطاف الجنديني اإلرسائيليني. أما 
إيران، قلعة الدفاع عن اإلسالم ورافع راية فلسطني، 
الله  بقدر  الرضاء  عىل  كذلك  مواطنيها  عودت  قد 
مرشد  بها  يرصح  مل  مظاهرات  يف  الخروج  وعــدم 

الجمهورية اإلسالمية.

حتى يف إرسائيل نفسها رفعت خمسة منظامت تهتم 
اإلرسائييل  الدفاع  وزير  ضد  قضية  اإلنسان  بحقوق 
الحصار عىل غزة.  العدوان وفك  إلجباره عىل وقف 
أما الشعوب العربية واإلسالمية فام زالت يف انتظار 
يف  يخرجوا  حتى  املعصومني  قادتنا  من  ــارة  اإلش
مظاهرات تفدي الحكام بالدم وبالروح أوالً ثم تهتف 

بسقوط أمريكا وإرسائيل.

هاين  السيد  مع  أختلف  أن  من  هنا  يل  بد  وال 
عنوان  تحت  إيالف  يف  مقاالً  كتب  الذي  نقشبندي 
العربية  الشعوب  فيه  لعن  الجميع«  عىل  »اللعنة 
التي مل تحرك ساكناً حتى اآلن لتظهر بعض التعاطف 
مع  اختاليف  وسبب  واللبنانيني.  الفلسطينيني  مع 
»أذكروا  يقول  النبوي  الحديث  أن  هو  هاين  السيد 
ميتة  شعوب  العربية  والشعوب  موتاكم«  محاسن 
معنوياً ولذلك ال يجوز أن نلعنهم بل يجب أن نذكر 
محاسنهم مثل: الطاعة العمياء لويل األمر، والتسليم 
باليد.  املنكر  تغيري  ومحاولة  وقــدره،  الله  بقضاء 
ثورة  الفاسدين  حكامها  عىل  تثور  الحية  فالشعوب 
سلمية سالحها االعتصام يف الشوارع مع رفع األعالم 
التنازل عن عرشه.  إىل  الحاكم  يضطر  الصفراء حتى 
أما الشعوب امليته أو شعوب العبيد الذين ال قيمة 
الجوي  املجال  الصفراء  األعالم  ثورة  تدخل  فال  لهم 
ألدمغتهم التي ُغسلت من قبل أربعة عرش قرناً من 

الزمان.
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الثورة  انطالق  قبل  أي   2005 سنة  يف  كتب  مقال 
السورية ب 6 سنوات .

قابلت يوماً رجالً عربيا من تونس، وكان فرحاً بزوال 
حكم بورقيبه الذي طال عليه األمد،  وتعفن مع تيبس 
له  وقلت  الثعلب،  فضحكت من سذاجته،  مفاصل 
لقد جاء نفس الحاكم فلم يتغري، بفارق أنه أكرث فتوة 
املتقني  درة  فهو  براق  وباسم  وقسوة،  دهاء  وأمىض 

وفخر املصلني وشمس الواعظني. فلم يصدق كالمي.
 ويف األساطري اليونانية يتكلمون عن طري )الفينيكس( 
دورة  يعيد  جديد،  طري  رماده  من  يخرج  ودوماً  أنه 
الحياة فال ميوت أبدا، وفعال هذا الذي حدث، بفارق 

أن األمر أصبح أسوء مام توقعت. 

وأتذكر جيدا شابا سودانياً كان يف ممر املشفى حيث 
كنت أعمل يركض بحامس عام 1989 م قلت له ما 
الخرب قال: انقالب رائع يف السودان؟ قلت له هو يف 
ال   قال  )الــرتايب(  السودان  ثعلب  تدبري  من  الغالب 
طار  املهدي  ولكن  له  قلت  إسالمية؟  رائحته  ليست 
فاسدا  كان  إنه  ال  قال  بالدميقراطية؟  جاء  والرجل 

ويجب أن يطري؟ 

اليمن  يف  حلبي  بشاب  اجتمعت  أنني  وأتــذكــر 
طريق  عىل  السودان  هذا  له  فقلت  متفائال؛  وكنت 
منوذجاً  أعطى  قد  الذهب  سوار  وكان  الدميقراطية، 
قتل  بدون  السلطة،  برتكه  العريب  العامل  يف  مميزا 
من  ارتاحوا  قد  الناس  كان  كام  وانقالب،  واعتقال 
غدا  وقــال:  ضاحكاً  إيل  فنظر  ورشيعته،  النمريي 
بلد  والسودان  واحد،  رقم  البالغ  خرب  تسمع  سوف 
القبائل، والدميقراطية مكانها سويرسا، وبني السودان 

والدميقراطية أربعني خريفا؟ 

وبعد سنوات تبني أن االنقاليب كان )ترابياً(، ثم انقلب 
االنقالب عىل االنقالب وطار الرتايب عىل يد اإلخوان، 
أن  بفارق  الرفاق،  يد  عىل  وفلق  البيطار  طار  كام 

البيطار طار رأسه يف باريس، وحافظ الرتايب عىل رأسه 
فوق كتفيه، بسبب قوة حجة القبائل التي رواها يل 

الحلبي يف اليمن. 

وأتذكر من أيام القامشيل أننا كنا أطفاال نسمع أخبار 
االنقالبات بفرتات متقاربة وكنا نظن أن األمور متيش 
يكن  ومل  ومسخا.  خسفا  إال  تزد  فلم  األفضل  نحو 
سوف  الثوري  النظام  أن  باملنام  وال  بالنا  يف  يخطر 
ملكيا، ولكنه صار. وهو مرض عريب ال يخص  يصبح 
الثوريني  أبناء  يستعد  بلد  كل  ففي  آخر  دون  قطرا 
أن  بعد  الجرناالت.  اآلباء  مكان  الحتالل  االنقالبيني 
الجرناالت  استسالم  بعد  التوجه  هذا  الغرب  بارك 

الكبري ودفع الجزية عن يد وهم صاغرون.

الناس  لها  يوم حصلت معركة يف دمشق تجمع  ويف 
عىل  يتفرجون  الهشيم  حصاد  لريوا  التايل  اليوم  يف 
البطوالت، بفارق أنه ليس كل الناس كان من الفرحني، 
فقد طارت رصاصة طائشة إىل بناية تجمعت فوقها 
عائلة فلسطينية ترقب املشهد مثل األلعاب النارية، 
وكانت املعركة يومها محتدمة عند مسجد الروضة يف 
دمشق، فخرقت صدره فسقط رصيعا، واألهل يظنون 

سقوطه من كل يشء إال بالرصاصة وموت الشاب؟

اثنني  بعد مرور  الحزب  قيادة  انعقدت  األيام  وهذه 
وأربعني عاما فلم يتغري يشء سوى املظهر الخارجي، 
كام تغري األفعى جلدها بني الصيف والشتاء. فيتقاعد 
لجيل مدرب عىل نفس  الكبار، ويفرغون مقاعدهم 
العقلية؛ فيخرج من هو أنشط  وأرسع وأكرث تهورا يف 

امليض يف طريق الكارثة.

ومتخض الجبل فولد فأرا،   وسكت دهرا فنطق كفرا، 
فلم يعد وجود لالعتقال  القوانني  لقد تغريت  وقالوا 
واملواطن  الدولة؟  أمن  ملحاكم  يقدم  بل  التعسفي؟ 
الفقري املسكني يعرف تفسري هذا الكالم جيدا، ومعنى 
هذا الكالم أن أي اعتقال هو ليس تعسفيا بل زيارة 

قيامة احلزب 
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ودية لفرع أمني، وهنا يكسب القاموس الحزيب، كلمة 
ويخرس الواقع حقيقة، ويلبس رجال املخابرات ثوب 
الشجرة  من  أكل  مواطن  بسجن  فيحكمون  القضاة، 
املحرمة من االنرتنت السنوات ذوات العدد ألنه سمح 
مثل  نباتيا،  يكون  أن  يجب  حيث  يتفتح،  أن  لعقله 

موت الدماغ يف العناية املشددة.  

والظاهر  والباطن  واآلخر  األول  هو  الحزب  وبقي 
وهو بكل يشء عليم. وبقيت الفروع األمنية كام هي 
تحيص دبيب كل منلة وطنني كل نحلة، وال يأخذها 
سنة وال نوم. وبقيت نفس العقلية تدير نفس اآللة 
تكرار  عليه  قارص،  عقل  عىل  السهر  من  الجهنمية 
نفس الشعارات، وترداد حجج قضت أجلها مع موت 
ستالني؛ مام جعل )حسن عبد العظيم( الناطق باسم 
النظام  »انهيار  من  يحذر  املعارض  السوري  االئتالف 
يقم  مل  إذا  الخارجية،  الضغوط  جراء  الداخل  من 
يشكل  املؤمتر  أن  معتربا  إصالحات حقيقية،  بإدخال 

»الفرصة األخرية« للنظام إلدخال إصالحات«. 

وعبد العظيم هو األمني العام لحزب االتحاد االشرتايك 
أحزاب  خمسة  مع  يشكل  الذي  الدميقراطي  العريب 
أخرى التجمع الوطني الدميقراطي املحظور يف سوريا. 

ولكن من يسمع ويعقل؟ 

مير  مل  أنه  الحزب  باسم  الناطقة  وباملقابل رصحت   
قانون  ملامرسة  الوقت  هذا  مثل  وقت  البلد  عىل 
االمتيازات ال  أن أصحاب  يدل عىل  الطوارئ؟؟  مام 
حتى  آية  كل  جاءتهم  ولو  امتيازاتهم،  عن  يتنازلون 

يروا العذاب األليم. فيقولوا هل إىل مرد من سبيل. 
اجتمعت جوقة الحزبيني البعثيني لعزف لحن املوت 
تقرأ  أن  املفروض  من  وكان  2005م.  يونيو  شهر  يف 
التي  الحزب  جثة  وتدفن  النعوة،  وتوزع  الفاتحة، 
فاحت رائحتها، ولكن الكاهن األعظم مل يعلن الوفاة 

بعد. 

البلد يحكم   ومع شعور الكل أن الحزب مات، وأن 
ولكنها  يصلحون،  وال  األرض  يف  يفسدون  برهط 

االمتيازات، ويجب أن تستمر آلخر لحظة. 

وقف  العرشين  الشيوعي  الحزب  اجتامع  ويف 
يوم  إىل  قربه  يف  ولعنه  ستالني  فهاجم  خروتشوف 
القاعة:  نهاية  من  ورصخ  حزيب  رفيق  فقام  الدين، 
خروتشوف  فسكت  وقتها؟  كنت  أين  وحرضتك 
وصمتت القاعة، وكأن الطري عىل رؤوس الناس، فنطق 
القائل؟ فلم يحر احد جواباً؟  خروتشوف وقال: أين 
قال خروتشوف: هذا هو السبب فكام سكت سكتت. 
فهذه هي اجتامعات الحزبيني الذين يحسنون الزعيق 
الرسمدي.  الله  اسم  بجانب  األبد  إىل  القائد  بحياة 

يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. 

يحتاج  البلد  إن  وقالت  الحزبية  الجوقة  اجتمعت 
إلصالح، ولكن من يتجرأ فيصلح؟ وكيف يصلح؟ وماذا 
قلب،  واستبدال  رأس،  تغيري  عملية  مثل  إنه  يصلح؟ 
وعناية  مشفى  بدون  رشايني  وتوصيل  كلية،  وزرع 

مركزة وجراحني وأدوات؟  

ومن دواعي الغرابة أن الحزب يجتمع يف اليوم الذي 
عام 1967م  الجوالن  يعلن سقوط  دفاعه  وزير  كان 
قبل سقوطه، فأكرمه الحزب بأن رفع رتبته إىل رئيس 

فسجن رياض الرتك يف زنزانة إفرادية 17 سنة. 

ويف نكبة حزيران التي توافق هذه األيام زعق قادة 
الحزب كام وصفهم )مالك بني نبي( يف نكبة كبريهم 
عبد النارص، أنهم ترصفوا كاألطفال يف  حل مشاكلهم 
برفس األرض والبكاء. ويف اليوم الذي سقط الجوالن 
السياسيني يفرج عنهم من  املعتقلني  الكثري من  كان 

سجن تدمر بربكة هذا السقوط؟

األيام،  تلك  يف  ماذا حدث  يعرف  ال  الحايل  والجيل   
أن  بعد  والخوف،  والتيه  املحرقة  جيل  هو  وجيلنا 
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أن  وبعد  سنة،  أربعني  جليدي  براد  يف  البلد  وضع 
استبيح البلد بالطول والعرض. 

 ولكل أجل كتاب، ولكل حزب أجل، فإذا جاء أجلهم 
ال يستقدمون ساعة وال يستأخرون. 

محاور  أن  يتوقعون  حني  البعض  من  أتعجب  وأنا 
والخطأ  األمة.  عن  القيد  فريفع  تقلب،  سوف  الزمن 
فقد  يتزحزح،  ال  بالسلطة  متتع  من  أن  هو  منشؤه 
التاريخ  أن  وظنوا  فهمهم  وغلظ  قلوبهم  قست 

كلمتهم. 

ولكن ملاذا هذا الوباء والغباء يف العامل العريب؟
وقلب  عائلتني،  من  بدماغ  فرانكنشتاين،  بنية  إنها 
طائفي، وعمود فقري من ضباط تدربوا عىل القتل، 
وعضالت وعظام من األقليات والريف والهوامش من 
يغلف  املنحلة،  املدن  بورجوازية  وأحشاء  الدهامء، 
لهذا  ميكن  فهل  القائد؟  الحزب  من  جلد  هذا  كل 
واملسألة  األساطري؟؟  إال يف  يعيش  أن  الخرايف  الكائن 
مسألة وقت فتجتث هذه الشجرة من جذورها ألنها 
كلمة خبيثة، ولكن كام يقول رياض الرتك يف ثالثيته 
الداخل  ومن  ثوري  الخارج  من  النظام  املشهورة: 
صمد  كام  العوملة  لريح  يصمد  أن  وميكن  أمرييك 
القذايف بعد دفع الجزية، والنظام ضعيفة واملعارضة 
أضعف والعالقة التي تحكم هذا الوضع هي توازن 
الضعف، والنظام الذي ركبه األسد القديم نظام غري 
تحصيل  الحزيب  املؤمتر  يف  حصل  وما  لإلصالح.  قابل 
حاصل، ومن ظن غري ذلك خالف قواعد الرياضيات 

وكان واحدا من ثالث مغفل أو ساذج أو فاسد.

العوملة تهب  فرياح  اليوم،  اختلفت  املؤرشات  ولكن 
أهل  به  سمع  الخزنوي  ومقتل  عاتية،  رصرص  بريح 
القامشيل  وصدامات  هوكايدو،  وجزيرة  االسكيمو 
والــدردار  الضوء،  برسعة  االنرتنت  مواقع  تتناقلها 
لجنة حقوق  ترسل خربه  الزور  دير  يعتقل يف  الذي 

اإلنسان إىل كل مكان، ورجال األمن يقتلون الصحفي 
سمري قصري، وهم يظنون أنهم يقتلون سليم اللوزي، 
الوسطى  العصور  من  الساحرات  مبكانس  ويلوحون 
برسعة  رؤوسهم  فوق  تئز  فضائية  أطباق  ليصطادوا 

الضوء. 

وهذا من قرص النظر وعمى القلب. 

االنحالل  إىل  طريقه  يف  الشمويل  النظام  أن  ويبدو 
الزلزلة  ليوم  نفسه  أعد  قد  مسئول  وكل  والتفكك، 
بجواز رأساميل وكاش، وكان من األفضل يف هذا اللقاء 
البعث، كام  الحزيب أن ينفخ يف الصور وتعلن قيامة 

فعل بوريس يلتسني مع الحزب الشيوعي.

 ولو اندفعت الجامهري إىل ساحة املرجة كام فعلت 
النظام وهرب تشاوسسكو،  اللبنانية الرتج  الجامهري 
ومل يعد يف مقدور النظام أن يطلق النار عىل الجامهري، 
ولو فعل لجاءته طري أبابيل، ولو أن املعارضة انتظرت 
هذه األيام الناضجة وحشدت بضع آالف يف الشوارع 
لهرب رجال املخابرات بأشد من الجرذان إىل البالليع، 

ولكن األمور مرهونة بأوقاتها.

قرر  األخرية  الحزبية  الجنازة  اجتامع  من  أيام  وقبل 
باإلفراج  يطالنب  النساء  خرجت  حني  كلمته  الشعب 
عن أوالدهن وأزواجهن، وليس أبلغ يف التعبري وأصدق 

من املرأة. واملختفون أكرث من خمسة عرشة ألف؟
حديث  فبأي  أجلهم  اقرتب  قد  يكون  أن  عىس  وأن 

بعده يؤمنون؟
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»جنة« البعث

كان ألبري كامو يعرّب، أمام صورة طفل ميت، عن خيبته يف اإلجابة عىل السؤال الذي 
يطرحه موت األطفال. هذا »الجرح« امليتافيزيقي آمل أيضاً دوستويفسيك الذي ظل 
عاجزاً عن فهم مغزى هذا املوت املالئيك الذي يخفي يف صميمه بعداً مأسوياً. كيف 
سيحاكم األطفاُل العامل، إذا هم قضوا يف أوج طفولتهم؟ كيف لرباءتهم أن تفضح 
املتآكلة إذا هي سقطت مرضّجة بدمها األبيض؟ أما »ملكوت الساموات«  الرشور 
فهل يدخله األطفال مقتولني أو مذبوحني؟ هل يدخلون الجنة بجروحهم وأشالئهم 

ورصخاتهم املكتومة ؟

كان مشهد األطفال يف مجزرة داريا السورية رهيباً، شديد الرهبة، مثله مثل سائر 
املشاهد التي تتواىل منذ اندلعت ثورة الشعب السورّي. لكّن املرارة إزاء هذا املشهد 
األخري كانت حارقة. مل يكن من معنى للتألّم والتأّوه، فاقت املأساة الحدود القدرية 
املرسومة لها. مل يكن من معنى إلغامض العينني أو اإلشاحة بهام عن الجثث املعذبة. 
أطفال ال يحىص  أو هكذا ظننت.  السابقة.  الكوارث  أشّد هوالً من  الكارثة  كانت 
لهم عدد، لّفوهم مبا تيرّس من أكفان أو رشاشف، حفروا لهم ما يشبه ساقية ماء 
املشهد  بدا  املجزرة،  بُعيد  يجمعونهم  راحوا  طويلة، ووزّعوهم جثة جثة. وعندما 
وأحذية  ثياب  مقطوعة،  وأرجل  أيد  أطفال،  أشالء  بدمويته:  مهوالً  »أبوكاليبسياً«، 

مبعرثة، بقايا منزل أو بقايا عامل والدم ينترش كالغبار، غبار أحمر...

القتل  الرعب.  أو  الحجم  هذا  مثل  بلغت  االرسائييل  القتل  وحشية  أن  أعتقد  ال 
»التورايت« قد يبدو أشّد رحمة أمام القتل »البعثي« السوري. حتى مقتلة األطفال 
يقتلون  االرسائيليون  الحّدة.  هذه  يف  تكن  مل  قانا  بلدة  يف  ارسائيل  ارتكبتها  التي 
األطفال العرب خوفاً من مستقبل هؤالء االطفال. »البعث« السوري يقتل األطفال 
خوفاً منهم، ماضياً، واآلن وغداً. هذا ليس قتالً للقتل كام تفعل ارسائيل، هذا قتل 
متعّمد، قتل للرتويع، قتل من أجل »البعث«، بعث األطفال من حطام العامل، بعثهم 

اىل املقابر واىل هاوية ذاكرة الحياة.
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حملت الفتاة الصغرية »أسامء« الفتة بيضاء يف تظاهرة شهدتها بلدة داريا السورية، 
عىل الالفتة كتبت: »انرص يا رّب الجيش الحر قبل أن يأيت دوري يف املوت«. مل متِض 
بضعة أيام حتى سقطت »أسامء« يف مجزرة داريا. نقلت الكامريات صورتها راقدة 
بني الخرائب، عىل وجهها ابتسامة ملؤها األىس، عيناها املفتوحتان اللتان تنظران اىل 
السامء كانتا تخفيان الكثري من العتب. مل تقرأ السامء ما كتبت »أسامء« عىل الفتتها، 

لعّل السامء ال تقرأ مثل هذه الرسائل، لعلّها كانت ملبّدة بغيوم املوت فلم تبرص.

يخىش »البعث« السوري وجوه األطفال وما يرتسم عليها، فيحرقها وميزّقها. يخاف 
هذا »البعث« عيون األطفال وما تخفي يف عمقها، فيطفئها. يخاف »البعث« رصاخ 
ألنهم  يقتلهم،  املايض  ألنهم  يقتلهم،  املستقبل  ألنهم  حناجرهم...  فينزع  األطفال 
بال  يقتلهم.  القدر،  محكمة  يف  سيحاكمونه  ألنهم  يقتلهم،  وأنقياء  وبسطاء  أبرياء 

رحمة وال رأفة وال حرسة...

ن قال إن الجرح عىل وجه الطفل يزيّنه... فعالً رأينا وجوه األطفال كأنها  ال أدري مرَ
إنهم  السامء.  اىل  زفّها  لحظة  يف  جنازتها،  لحظة  يف  وجوه  كأنها  بالجروح...  مزيّنة 
األطفال الذين مل يتسّن لهم أن يكربوا ليعودوا كاألطفال ويدخلوا ملكوتهم. قتلهم 
اىل  أنفسهم  الحياة، جعلهم يسبقون  أن يدركوا ماذا تعني  السوري قبل  »البعث« 

امللكوت.

قد ال يجدي الكالم أمام مشاهد األطفال املقتولني. حتى الشعر املأسوي ال يجدي. 
حتى الرثاء. حتى الدمع وإن انهمر

»جنة« البعث عبده وازن
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هكذا نتخلف:
الكل يصبح بني ليلة و ضحاها سيايس ال يشق له غبار: 

األديب.. الشاعر.. الرسام.. الخباز.. النجار.. التاجر..و من ال يفك الحرف.. و من 
تخرج من الثانوية مبجموع يسمح له أن يصبح ناطقا باسم » الله«...

الكل يصبح سياسيا يف زمن ) الرصامي(..
الكل يكذب ألن السياسة ملحها الكذب، و كل عىل ) مزبلته( صياح.. يجيد فن 
) النواح(.. و فوق هذا كل ) وضيع ( انقلب مع قطيع طائفي و رجم ) بوعيه( 

الفذ كل من خالفه يحمل مورثات طائفة أخرى.

يا )لعاركم( يا ) متثاقفي ( األوطان املحرتقة.

ملى محمد
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)لن آخذ ديني عن رجل ال يعمل إال بفمه( .

كارل ساندبرغ

مع أين أمضيت كامل املساء أغسل أدراج املطبخ، و أرش 

مبيدا للحرشات الزاحفة، و كيّل أمل بصباح ال رصاصري 

فيه، لكن األرق كان صديق ليلة أنهيتها بقراءة غري سعيدة 

لرتهات جديدة يطلقها من يقال عنهم: علامء دين، و األصح 

تسميتهم )أصحاب أفواه (...

و يف حلمي.. كان لخروج قافلة الرصاصري من منزيل وقعا 

خاصا، فلم أكن من طردها لكنها خرجت تحمل الفتات كثرية 

كتب عليها أنها ستبحث عن مكان آخر لتأكل فيه.. وعن 

بيت تتمتع فيه بفتاوى أكرث منطقيّة.

كام غنت الرصاصري بأعىل صوتها : أنا مش كافر ..بس الجوع 

كافر..

و نادت بتوحيد الجهود نحو مجتمع يحلل) إرضاع الرصاصري( 

من باب الشفقة و الحرام..فحملت الفتة كتب عليها:

)ال نحتاج للمص و ال نسعى للجنس، نرجوكم فقط زودونا 

بالحليب و الطعام..(

استيقظت مبتسمة، رمبا تفرس حلمي بعدد من الضحايا 

فوق)بودرة( املبيد الحرشي، دخلت املطبخ، لتعلن قبيلة 

الرصاصري انتصارها..)وال قتيل(.

-رمبا أحتاج مصيدة فرئان..قلت يف نفيس.

يف الصباحات العربيّة تستقبلك الشائعات و األحداث و 

األقاويل قبل أن تدرك متاما أنك استيقظت يف يوم جديد.

مل يكن ذلك النهار مبميّز، صباح صيفي اعتيادي من صباحات 

دمشق التي أعشقها، سامء صافية، و نسمة باردة اعتادت 

عىل املرور صباحا قبل أن يحتل مكانها حر شديد.

و لعّل الحدث األبرز ليومي ذاك كان حوارا اسرتقت السمع 

إليه، و بكامل اإلرصار و الرتصد، و دونته يف دفرتي األسود 

محتفظة بتعليالت كثرية تكفل يل اإلجابة عىل سؤال ملّح:

)ملاذا هاجرت الرصاصري؟!(

**********

-يف أي جامع صليّت الجمعة؟

- يف الجامع الجديد املجاور لبيتنا..)يش فخامة، مكلّف ماليني 

)

- هل مازلت تسكن يف نفس البيت )العتيق( ، و باألجرة؟

-و هل يوجد مكان أوفر ..)رح ضل ( ساكن فيه حتى أموت.

- عاّم تحدثت خطبة الجمعة؟

-عن الفسق و الفجور يف )أحياء دمشق القدمية(.. قال 

الخطيب كيف ميكن ملنطقة عريقة بديانتها مثل الشام 

القدمية أن تتحول إىل مكان للعشاق و املطاعم و حفالت 

أعياد امليالد ..كيف ملكان تقطنه املحجبات الوقورات أن 

يكون مرتعا للسافرات..

-سيدي )شو وقفت عىل الشام القدمية، الدنيا كلها صار بدها 

تغيري(..نزلنا عاليمني يا معلم.

إرضاع الصراصري ثم إرضاع الكبري
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نزل الحوار من الرسفيس قبلام يكتمل ، و قبل أن أتخيّل 

تتمته أخرجت دفرتي، ألحتفظ بالحديث )املذهل( لشابني يف 

العرشينيات، تبدو عليهام كل عالئم الفقر و الحاجة، و أنهيت 

الحوار بسؤال للراوية )أنا(:

من املسؤول؟!

إن خطبة الجمعة التي تحدث الشابان عنها، مل تكن سوى 

واحدة من الفتاوى التي تطلق بدون رقابة، و تقوم بخلق 

و اختالق حقيقيني للكراهية، و رفض اآلخر، محللّة ما تراه 

مناسبا ملصالحها، و مصالح من يسندها.

و إن ما خفي كان أعظم، عىل اعتبار أن) معظم (من 

يتشدقون بالدين، يهدرون دم »غاندي«، و »أينشتاين« ..هذا 

طبعا إن عرفوهام!

ما اعتدت سّب املقدسات، أليّن أعلم متاما ماذا يعني املقدس 

بالنسبة لشخص ما، و ماذا يعني كل ذلك األمان الذي 

يحيط بفكرة محددة، و كيف يصبح مالذا يف حاالت الضعف 

و الخوف.. لكني استغرب دوما من تعميم ساذج لفكرة 

التقديس، مام يجعلها فكرة مضحكة، هشة، و قابلة للسخريّة.

إّن اإلميان مبقدس ما، يجب أن يكون من العمق و القوة بأن 

ال يتزعزع بنقد أو تحليل، هذا من جهة، و من جهة أخرى، 

فإّن التقديس و استخدام العقل ال يجب أن ينفصال.

أي أنك عندما تتقبل اآلخر باختالفه، لن نقرتب من مقدسه 

ذو البعد اإلنساين، لكنك و باستخدام بسيط للعقل لن نقبل 

بتقديس شخوص تطلق الفتاوى، و تحلّل و تحرّم معتربة 

نفسها كآلهة!

إن إخضاع ) املقدسات( ملنطق العقل هو الحل الوحيد الذي 

يضمن لها عدم التحول إىل أصنام و أوثان، و إن أي نظرية، 

فتوى، ترشيع، أو حديث ال يقبله العقل هو مصدر محلل 

للنقد و السخريّة تحت سلطان العقل البرشي.

و لذلك ففتوى إرضاع الرصاصري ليست مبستهجنة البتة إذا ما 

قورنت بفتوى إرضاع الكبري، أو غريها من الفتاوى التي تكّفر 

املختلف، و تلعن صاحب العقل.

الجمر النائم، العقول املغسولة و التي تغسل يوميا هي 

الخطر املحدق الذي يجب علينا أن ننتبه إليه، قبل أن نفكر 

كيف سنستنهض الهمم الستعادة) كرامتنا( و أرضنا.. وليست 

الفتاوى التي تطلق يف خطب الجمعة سوى غيض من فيض 

ما يجب عىل الدول العربية مراقبته، بدال عن مراقبة األعامل 

األدبيّة، و السياسيّة...

أي عقل يقبل الفتاوى الرافضة لآلخر يجب عليه أن ينادي 

بإرضاع الرصاصري قبل الكبري..تحت القاعدة )الزياديّة( 

املشهورة :

)أنا مش كافر ..بس الجوع كافر(..سواء كان هذا الجوع 

جنيس، أو عقيل، أو حتى )رصصاري(.

إرضاع الصراصري ثم إرضاع الكبري
ملى حممد
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الجزء األول
ملخص

القرآن مصدر تاريخي فريد، من حيث أنه مثّل بشكل دائم وواضح استجابة لوضع محمد خالل العرشين سنة 
األخرية )أو قريباً من ذلك( من حياته. إال أنه من الصعب متاماً تفسري ذلك بأن القرآن هو مصدر تاريخي، 
وخاصة لفرتة ما قبل الهجرة )622م(، ذلك أنّنا ال منلك إال تواريخ قليلة معتمدة، إضافة إىل أن النص الحايل 
مل يُرتب ترتيباً كرونولوجياً. ومهام يكن، إنه من املمكن إعادة صوغ الخطوط الرئيسية ملنحى تطور العقائد 
القرآنية الرئيسية والتعاليم األخرى، لكن فقط بتطبيق املناهج النقدية ومعالجة مقتطفات أو آيات بعينها 
ظهرت  قد  بالله،  للمسلم  املركزية  »التوحيد«  عقيدة  أن  الحالية  الدراسة  تربهن  بأكملها.  السور  منه  أكرث 
وتطورت بنحو تدريجي يف القرآن. مل يكن ربُّ محمد يف البداية يحمل اسامً محدداً، ثم بعد ذلك متاثل مع 
اإلله العريب العلوي، »الله«، بعد فرتة وجيزة، كام يظهر، يف الوقت الذي كان فيه اسم الرحمن هو املفضل، 
ثم وأخرياً تّم االعرتاف به كـ إله اليهود واملسيحيني. وبالتوازي مع هذا التطور، ميكن أن نرى مراحل عدة يف 
االستقطاب التدريجي لقوى ماورائية أخرى، تبدأ بالتسليم باملفاهيم العربية القدمية لآللهة األخرى والجن، 
إعطاء  أنه ال ميكن  الواحد ومالئكته والشيطان. وصحيح  اإلله  لليهو-ميسحي عن  األسايس  باملفهوم  وتنتهي 
الدراسة  التطور واضحة إىل حّد ما. تنحو هذه  الرئيسية لهذا  الخطوط  املراحل، إال أن  تواريخ دقيقة لهذه 
لتأييد النتائج الرئيسية لـ ريتشارد بل Richard Bell يف الرتتيب الكرونولوجي للقرآن، كام تزيد من حدة الشك 
.Blachere وبالشري Noldeke ونولدكه Weil بشأن التأريخ الرتايّث اإلسالمّي والرتتيب األوريب العام ملدرسة فايل

أن هذه  تجاوز حقيقة  السهل  فإنه من  القرآن،  كبري يف  الله)2(« مسيطرة بشكل  ولكون عقيدة »وحدانيّة 
ملفتة،  هي  والتي   ،)3(»Earliest Revelations للوحي  املبكرة  أو  األوىل  »النصوص  يف  تظهر  ال  املوضوعة 
ليس من أجل ما تقوله عن الله وعالقته بالكائنات العلوية األخرى واألرواح، وإمنا ملا مل تقله. إّن تحليالً شامالً 
للسياقات القرآنية يف ورود الله واآللهة األخرى، وكائنات العامل »الدنيا« )من مالئكة وجّن وشياطني …الخ(، 
يظهر تطوراً واضحاً وحقيقياً لألفكار أو التعاليم يف القرآن. وهذه الدراسة الحالية لن تدرس بعض املظاهر 
املهمة الكبرية لتعاليم القرآن حول الله، مثل طبيعته وصفاته وعالقته باإلنسان؛ بدالً من ذلك، سرتكز الدراسة 
بداية عىل مسألة هويته، متضمنة بذلك التطور املبكر بخصوص التحديدات القرآنية لـ رب محمد، ومن ثم 

قوة ووجود الكائنات العلوية األخرى وعالقتها بالله، كام ُصّور ذلك يف القرآن.

أسامء وهوية رب محمد
مل يُطلق اسم الله عىل الشخصية يف النصوص األوىل للوحي التي وجهت للسامعني ليك يعبدوه، ولكن أشري 
إليه ببساطة بـ رب )أو إله( يف تعابري مثل »ربك، ربكم«، و«ربه«…الخ. ومثال هذه االستخدامات املبكرة ما 
ورد يف بداية سورة ]األعىل 87[: »سبح اسم ربك األعىل… سنقرئك )رب محمد( فال تنىس«. إّن غياب اسم 
الله من النصوص التي تؤرخ يف بداية دعوة محمد العامة ملفت، كام نرى يف اآليات الخمس األوىل من سورة 
]العلق 96[: »اقرأ باسم ربك…«، ويف اآليات السبع األوىل من سورة ]املدثر 74[ التي تبدأ: »يا أيها املدثر، 
قم فأنذر، ولربك فكرب«)4(. وهكذا، فإن مصطلح »رب« يظهر يف اآليات األوىل للقرآن كمصطلح عام أسايس لـ 
»إله« أو«اإلله« لشخص أو أناس محددين. وقد استمر هذا االصطالح بالورود حتى يف آيات الوحي املتأخرة 
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مع املعنى العام األسايس بوضوح أكرث رمبا يف سياقات معينة حيث ترد لفظة الجمع »أرباب«، كام يف السياق 
الالحق للقرآن ]يوسف 12: 39[ )أواخر امليك أو أوائل املدين(، حيث يقول يوسف ألصحابه السجناء: »أأرباب 

متفرقون خري أم الله الواحد القهار؟«.

ثم ويف الحق، بعد بداية الدعوة العامة ]تسّمى يف كتب الرتاث: الدعوة جهراً. م[، رمبا خالل سنة )أو من 
املرجح الحقاً أكرث قليالً( وقت ترشيع الصالة، ُدعي رب محمد بـ »الرحمن«. ففي سورة ]الفرقان 25: 60[ 
يُدعى املكيون للسجود للرحمن: »وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن، أنسجد ملا تأمرنا؟«. ومثة 
إشارة أخرى بأن املكيني مل يعرفوا أو مل يؤمنوا بالرحمن يف سورة: ]الرعد 13: 30[: »..وهم يكفرون بالرحمن، 
قل ]أي محمد[ هو ريب ال إله إال هو)5( عليه توكلت وإليه متاب«. كام يظهر اسم الرحمن بشكل متكرر يف 
سورة ]مريم 19[، األجزاء املبكرة منها تعود للفرتة هذه نفسها. أما السورة رقم ]55[ املعنونة بـ »الرحمن« 
تبدأ: »الرحمن علم القرآن، خلق اإلنسان، علمه البيان…«، ثم تستمر السورة وكأنها دعاء طويل تعيد ذكر 

الفضائل املمنوحة لـ »اإلنس والجن« بواسطة ربهم: الرحمن)6(.

إنه يف هذا الوقت، بدأ يدعى رب محمد يف آيات الوحي تحت اسم »الله«)7(. وقد كان هذا االسم مألوفاً 
لرَم، وكالهام  للمكيني ومل يعرتضوا عليه. إّن كال االصطالحني »الرحمن« و»الله« دخال سياق القرآن كـ اسمي عرَ
ُعرفا كـ اسمي لآللهة من خالل النقوش قبل زمن محمد. ولوقت قصري، وبعد دخولهام القرآن، ال بّد أنهام قد 
أحدثا بعض التخبط ]الفكري. م[ عند املسلمني، ذلك أّن اآلية من سورة ]اإلرساء 17: 110[ من الواضح أنها قد 
نرَ  أشارت إىل تلك املرحلة التاريخية عندما قررت أّن أيّاً من االسمني هو مقبول: »قُِل اْدُعوا اللَّهرَ أرَِو اْدُعوا الرَّْحمرَ
ِبيالً«. يُظهر التأكيد األخري،  ابْترَغِ برَنْيرَ ذرَلِكرَ سرَ اِفْت ِبهرَا ورَ ُء الُْحْسنرَى ورَال ترَْجهرَْر بصالتِكرَ ورَال تُخرَ ا ترَْدُعوا فرَلرَُه األْسامرَ أرَيًّا مرَ
أّن املشكلة يف استخدام أّي من االسمني، قد نشأ يف سياق عملية مأسسة الصالة الشعائريّة. ويف وقت قصري 
الحق، وبفرتة رسيعة كام يظهر، توقف استخدام اسم الرحمن يف الوحي الالحق، رغم وروده يشكل نادر، كـ 
صفة إلهية، إضافة إىل وجوده يف البسملة، التي تعود عىل األرجح بعد وقت قرص من آية ]اإلرساء 17: 110[ 
)اآلنفة الذكر(؛ وبالتايل مل تكن غائبة عن أجواء اإلشكال التاريخي املشار إليه يف هذه اآلية: ]اإلرساء 17: 110)

الله بعد ذلك مقبوالً، واالسمرَ املفضل لإلشارة إىل رب محمد كام ورد يف عدد كثري من  وهكذا، أصبح اسم 
اِحُد  ُهورَ الْورَ ٍء ورَ ْ الُِق كُلِّ يشرَ اأْلرَرِْض قُِل اللَُّه… قُِل اللَُّه خرَ ورَاِت ورَ امرَ ْن ررَبُّ السَّ النصوص القرآنية مثل اآلية: »قُْل مرَ
ورَاِت واألرض قُِل اللَُّه« ]سبأ 34: 24[. وبالتايل،  امرَ ْن يرَْرزُقُُكْم ِمنرَ السَّ هَّاُر« ]الرعد 13: 16[؛ وأيضاً اآلية: »قُْل مرَ الْقرَ
إّن محمداً وأتباعه تعلموا كيفية استخدام اسم الله. ورمبا كان ذلك نتيجة ملسألة األسامء وتقرير اآلية: »فرَلرَُه 
ُء الُْحْسنرَى« ]اإلرساء 17: 110[، و اآلية: ]طه 20: 8[، حيث بدأت كثري من األلقاب تظهر يف  ]أي لله.م[ اأْلرَْسامرَ

القرآن لتشري إىل صفات الله.

القول أّن الوثنيني املكيني كانوا يعلمون مسبقاً الله ومقرين بوجوده ودوره كخالق، قول أكدته عدة نصوص 
« ]الزخرف 43:  ُهْم ]أي الوثنيني[ لرَيرَُقولُنَّ اللَُّه فرَأرَىنَّ يُْؤفرَُكونرَ لرَقرَ ْن خرَ أرَلْترَُهْم ]يا محمد[ مرَ لرَِئْ سرَ يف القرآن مثل: »ورَ
يِِّت  يَّ ِمنرَ الْمرَ ْن يُْخِرُج الْحرَ مرَ ْمعرَ واألبصار ورَ ْلُِك السَّ ْن ميرَ ِء واألرض أرَْم مرَ امرَ ْن يرَْرزُقُُكْم ِمنرَ السَّ 87[، وأيضاً: »قُْل مرَ
« ]يونس 10: 31[)9(. وميكن قراءة  يرَُقولُونرَ اللَُّه فرَُقْل أفال ترَتَُّقونرَ بُِّر األمر فرَسرَ ْن يُدرَ مرَ يِّ ورَ يِّترَ ِمنرَ الْحرَ يُْخِرُج الْمرَ ورَ
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« ]يوسف  ُهْم ُمرْشِكُونرَ ُُهْم ِباللَِّه إال ورَ ا يُْؤِمُن أرَكْرثرَ مرَ صورة أوضح بعض اليشء العتقاد املكيني حول الله يف آية: »ورَ
ِّ إِذرَا ُهْم  اُهْم إىِلرَ الرْبرَ ينرَ فرَلرَامَّ نرَجَّ ُوا اللَّهرَ ُمْخلِِصنيرَ لرَُه الدِّ كِبُوا يِف الُْفلِْك درَعرَ 12: 106[، ويف سياقات مثل: »فرَِإذرَا ررَ
عبدوا  فعلياً  لكنهم  عليا«،  »آلهة  كـ  الله  بـ  املكيون  الوثنيون  آمن  لقد   .)10(]65 ]العنكبوت29:   » يرُْشِكُونرَ
آلهة أخرى »أدىن مرتبة«، والذين اعتقدوا فيهم أنهم يتوسطون مع الله نيابة عنهم)11(. وهذا ما هو مقرر 
اُؤنرَا ِعْندرَ اللَِّه«  عرَ ؤاُلِء ُشفرَ يرَُقولُونرَ هرَ ُعُهْم ورَ ا ال يرَرُضُُّهْم وال يرَْنفرَ يرَْعبُُدونرَ ِمْن ُدوِن اللَِّه مرَ بنحو واضح يف اآلية: »ورَ
]يونس10: 18[. وكون أّن املكيني كانوا يؤمنون مسبقاً بوجود وقوة الله، فقد كانت مهمة محمد أن يرشدهم 
لعبادة )واإلميان بـ( الله وحده؛ أي ليقنعهم للتوقف عن عبادة اآللهة األخرى. لكن ماذا كان موقف القرآن 

تجاه وجود وقوة تلك اآللهة؟

قوة ووجود اآللهة األخرى »غري الله«
الوثنيني وتعالج مسألة  اعتقادات املكيني  القرآنية معلومات مفيدة وتاريخية عن  النصوص  الكثري من  تزود 
بإشارات  أخرى  أحيان  ويف  واضح  بنحو  األحيان  بعض  القرآن،  يشري  االعتقادات،  تلك  الرد عىل  ويف  آلهتهم. 
ضمنية، عن موقفه الخاص يف معالجة وجود وقوة هذه اآللهة. فبداية اآلية ]يونس10: 18[ التي تشري إىل 
أّن آلهتهم تتوسط مع الله نيابة عن الذين يعبدونهم، قد أرشنا إليها أعاله. وتستمر تلك اآلية: »قُْل أرَتُنرَبِّئُونرَ 
«. جدال القرآن هنا ليس حول عدم  اىلرَ عرَامَّ يرُْشِكُونرَ ترَعرَ انرَُه ورَ ورَاِت وال يِف اأْلرَرِْض ُسبْحرَ امرَ اللَّهرَ مِبرَا ال يرَْعلرَُم يِف السَّ
وجود آلهة أخرى، أو عدم وجود قوة لهم، بل أن الله هو فوقهم وأعالهم، وهو مسبقاً يعلم كل يشء؛ لذا، 
ورَاِت واألرض  امرَ ترَبرَاررَكرَ الَِّذي لرَُه ُملُْك السَّ الله ليس بحاجة أن يتعلم من اآلخرين. املوضوعة نفسها نقرأها: »ورَ
قِّ  ِهدرَ ِبالْحرَ ْن شرَ ةرَ إال مرَ اعرَ فرَ ْلُِك الَِّذينرَ يرَْدُعونرَ ِمْن ُدونِِه الشَّ / وال ميرَ ُعونرَ إِلرَيِْه تُرْجرَ ِة ورَ اعرَ ُه ِعلُْم السَّ ِعْندرَ ا برَيْنرَُهامرَ ورَ مرَ ورَ
« ]الزخرف 43: 85-86[. ال تدعي الجملة األخرية من هاتني اآليتني فقط، وجود اآللهة املكية، بل  ُهْم يرَْعلرَُمونرَ ورَ
تؤكد عىل األقل إمكانية قيامهم بالشفاعة ]الوساطة.م[. وهذا ما يظهر أيضاً يف اآليات: ]يونس10: 3[ و]طه20: 
ْلُِكونرَ  ْمتُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ال ميرَ 109[ و]األنبياء21: 28[ و]النجم 53: 26[ وأيضاً كام سنقرأ: »قُِل اْدُعوا الَِّذينرَ زرَعرَ
ُه  ُة ِعْندرَ اعرَ فرَ ُع الشَّ ا لرَُه ِمْنُهْم ِمْن ظرَِهريٍ/ وال ترَْنفرَ مرَ ا لرَُهْم ِفيِهامرَ ِمْن رِشٍْك ورَ مرَ ورَاِت وال يِف األرض ورَ امرَ الرَ ذرَرٍَّة يِف السَّ ِمثْقرَ
ْن أرَِذنرَ لرَُه…« ]سبأ34: 22-23[. إّن وجود اآللهة األخرى كام هو واضح من هذه النصوص هو مقرر أو  إال لِمرَ

ُمدعى؛ وقد ُصوروا أنهم ميلكون، عىل األقل إمكانية القوة للتأثري عىل حياة الناس ومصائرهم.

وفيام يتعلق بسياقات الشفاعة هذه، هناك مجموعة من النصوص ترد فيها اآللهة املنكرة التي ستظهر يف 
ُذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه  اتَّخرَ اليوم اآلخر وتستنكر عىل الناس الذين عبدوهم. مثة مثال قصري لكنه واضح هو اآلية: »ورَ
ا« ]مريم 19: 81-82[. الصورة هذه نفسها  لرَيِْهْم ِضدًّ يرَُكونُونرَ عرَ يرَْكُفُرونرَ ِبِعبرَادرَتِِهْم ورَ آرَلِهرًَة لِيرَُكونُوا لرَُهْم ِعزًّا/ كال سرَ
ِميًعا ثُمَّ نرَُقوُل لِلَِّذينرَ  يرَْومرَ نرَْحرُشُُهْم جرَ وردت بنحو أكرث وضوحاً يف ]يونس10: 28- 29[ حينام يقول الله: »ورَ
ِهيًدا برَيْنرَنرَا  ى ِباللَِّه شرَ / فرَكرَفرَ يَّانرَا ترَْعبُُدونرَ ا كُْنتُْم إِ قرَالرَ رُشرَكرَاُؤُهْم مرَ يَّلْنرَا برَيْنرَُهْم ورَ رُشرَكرَاُؤكُْم فرَزرَ كرَانرَُكْم أرَنْتُْم ورَ أرَرْشرَكُوا مرَ
«. ثم تكمل اآليات ]الصافات 37: 22-23 وما بعدهام[ باستنكار اآللهة  اِفلِنيرَ ْن ِعبرَادرَتُِكْم لرَغرَ برَيْنرَُكْم إِْن كُنَّا عرَ ورَ
/ ِمْن ُدوِن اللَِّه  ا كرَانُوا يرَْعبُُدونرَ مرَ ُهْم ورَ أرَْزورَاجرَ وا الَِّذينرَ ظرَلرَُموا ورَ املنكرة لجهنم: »]يُخرب املالئكة حرّاس جهنم[ اْحرُشُ
ِحيِم «. ال يجب أن تفرس النصوص الدراماتيكية هذه، بالطبع بنحو حريف، كام لو أنهم  فرَاْهُدوُهْم إىِلرَ رِصرَاِط الْجرَ
يخربون بحوادث فعلية يف املستقبل؛ لكن ال ميكن إنكار أّن هذه اآليات تصور اآللهة املنكرة وجودرَها وبأنها 

ثانوية بالنسبة إىل الله.
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ثانويتها، وردت بنحو أوضح يف نصوص مكية محدودة الحقة)12(،  املكية  و  التأكيد عىل وجود اآللهة  إّن 
حيث يروى أن اآللهة األخرى من دون الله، قد ُخلقت بواسطته لكّن عجزهم قد أُكد عليه اآلن )يف هذه 
ًّا  ْلُِكونرَ ألنفسهم رضرَ ُهْم يُْخلرَُقونرَ وال ميرَ يْئًا ورَ ُذوا ِمْن ُدونِِه آرَلِهرًَة ال يرَْخلُُقونرَ شرَ اتَّخرَ املرحلة التاريخية.م( كام يف: »ورَ
يرَاًة وال نُُشوًرا« ]الفرقان25: 3 وما بعدها[، ويف اآليات ]األعراف7: 197-191[،  ْوتًا وال حرَ ْلُِكونرَ مرَ وال نرَْفًعا وال ميرَ
والتي ال بد أّن محمداً هو »املتكلّم« فيها، فيتحدى الوثنيني بجرأة، ويرد عليهم بشعور قوي ألن يتخلوا عن 
ا الرَ يرَْخلُُق  آلهتهم؛ واملواضيع هذه نفسها قد كُررت، واآللهة هذه ورد أنها هي نفسها »عبيد« لله: »أرَيرُْشِكُونرَ مرَ
ِعبرَاٌد  اللَِّه  ترَْدُعونرَ ِمْن ُدوِن  الَِّذينرَ  إِنَّ   … يرَْنرُصُونرَ ُهْم  أرَنُْفسرَ نرَرْصًا وال  لرَُهْم  يرَْسترَِطيُعونرَ  / وال  ُهْم يُْخلرَُقونرَ يْئًا ورَ شرَ
ُْشونرَ ِبهرَا أرَْم لرَُهْم أرَيٍْد يرَبِْطُشونرَ ِبهرَا أرَْم لرَُهْم  / أرَلرَُهْم أرَرُْجٌل ميرَ اِدِقنيرَ أرَْمثرَالُُكْم فرَاْدُعوُهْم فرَلْيرَْسترَِجيبُوا لرَُكْم إِْن كُْنتُْم صرَ
لِيِّيرَ اللَُّه الَِّذي  ُعونرَ ِبهرَا قُِل اْدُعوا رُشرَكرَاءرَكُْم ثُمَّ يكيدون فال تُْنِظُروِن/ إِنَّ ورَ أرَْعنُيٌ يُبْرِصُونرَ ِبهرَا أرَْم لرَُهْم آرَذرَاٌن يرَْسمرَ
«. إّن  ُهْم يرَْنرُصُونرَ الَِّذينرَ ترَْدُعونرَ ِمْن ُدونِِه ال يرَْسترَِطيُعونرَ نرَرْصرَكُْم وال أرَنُْفسرَ / ورَ الِِحنيرَ ىلَّ الصَّ ُهورَ يرَترَورَ نرَزَّلرَ الِْكترَابرَ ورَ
موقف القرآن يف تأكيده لآللهة األخرى غري الله، يف الوقت الذي أوحي فيه أوالً هذا املقطع )تقريباً يف السنوات 
املكية الالحقة(، جيلٌّ بشكل تام. فالقول أّن هذه اآللهة ضعيفة وعاجزة، قول قد أُكد عليه بنحو ثابت، إال أّن 
»وجودهم« مل يُنكر. بل عىل العكس، فلو أُخذت هذه اآليات حرفياً، لتبني التأكيد عىل »وجود« آلهة أخرى 

غري الله. لكن ما هي طبيعتهم؟ وما هي كيفية ارتباطهم بـ الله؟

اآللهة كـ »بنات الله«، املالئكة والجّن:
بعد اعرتاف القرآن بوجود آلهة عربية، حدثت سلسلة من التطورات البارزة تتناول تصويره لهوية هذه اآللهة 
وعالقتهم بالله واملخلوقات العلوية األخرى. إّن القيام بإعادة ضبط وصياغة هذا التطور املهم من األفكار، 
عمليٌة معقدة مع حقيقة أّن عدة من السياقات الرئيسية قد ُعّدلت أو توسعت؛ كام أّن التنقيحات املختلفة 
التي تناولت نص القرآن تأريخها صعب. يصح هذا، خاصة للسياق الواسع )خمسة عرش آية( لسورة ]النجم 
53[، التي تحتوي الورود الوحيد لألسامء الثالثة لآللهة العربية والتي عبدت يف املنطقة القريبة واملحيطة مبكة. 
تكشف آيات ]19 إىل 22[ يف السياق املبارش، الذي تظهر فيه األسامء، املرحلة األوىل للقرآن يف الهجوم عىل 
لرَُه األنْثرَى/ تِلْكرَ إًِذا  كرَُر ورَ نرَاةرَ الثَّالِثرَةرَ األْخررَى/ أرَلرَُكُم الذَّ مرَ الُْعزَّى/ ورَ معتقدات املكيني حول آلهتهم: »أرَفرَررَأرَيْتُُم الالت ورَ
ذرَ ِمامَّ يرَْخلُُق  ٌة ِضيزرَى«)13(. يتوضح هذا الجدال املهم والغامض أكرث يف ]الزخرف 43: 16-17[: »أرَِم اتَّخرَ ِقْسمرَ
ُهورَ كرَِظيٌم«؛ ويف اآليات  دًّا ورَ ْجُهُه ُمْسورَ ِن مثالً ظرَلَّ ورَ رَبرَ لِلرَّْحمرَ ُدُهْم مِبرَا رضرَ رَ أرَحرَ إِذرَا برُشِّ / ورَ اكُْم ِبالْبرَِننيرَ أرَْصفرَ برَنرَاٍت ورَ
بِّكرَ الْبرَنرَاُت  ]149- 157 من سورة الصافات37[ )باستثناء آية 150، وهي إضافة الحقة( التي تبدأ: »فرَاْسترَْفِتِهْم أرَلِررَ
«. وال بد أن  ى الْبرَنرَاِت عرَىلرَ الْبرَِننيرَ / أرَْصطرَفرَ إِنَُّهْم لرَكرَاِذبُونرَ لرَدرَ اللَُّه ورَ / ورَ … أال إِنَُّهْم ِمْن إِفِْكِهْم لرَيرَُقولُونرَ لرَُهُم الْبرَُنونرَ ورَ
نتذكر أّن هذا الجدال كان موجهاً ملعارصي محمد، والذين عبدوا فعالً آلهة أنثى، وقد اعتربوهم »بنات الله«، 
وليس من شك أّن نقطة الجدال، اعتبارهم هكذا )أي إذا كان لله نسل، فال بّد أن يكونوا أوالداً ذكوراً وليس 
بنات(، بسبب سياقهم االجتامعي والثقايف، كانت مقنعة أكرث يف أيامهم مام تُقرأ اليوم. وفحوى هذا الجدال 
هو إنكار أّن اآللهة العربية هي متصلة بالله كـ »بنات« له، أي كمخلوقات من نفس الطبيعة، رغم أنهم أدىن 

مرتبة شيئاً ما)14(.

واآلن، إذا كان قد اعرُتف بوجود هذه الكائنات التي ُعبدت من قبل املكيني، وإذا كانت هذه الكائنات ليست 
آلهة من نفس مستوى ألوهة الله، ما هي إذن طبيعتهم؟ يحتوي هذا التساؤل عىل واحدة من النقاط الرئيسية 
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لعدد من نصوص القرآن، تتضمن اإلضافات الالحقة للسياقات الثالثة التي رويت آنفاً. ليست القضية املركزية 
يف اآليات ]النجم53: 26-28[ هي الشفاعة ) رغم التوضيح املهم حول هذه النقطة يف هذا السياق(، بل طبيعة 
 / يرَرىْضرَ اُء ورَ ْن يرَشرَ يْئًا إاِلَّ ِمْن برَْعِد أرَْن يرَأْذرَنرَ اللَُّه لِمرَ تُُهْم شرَ اعرَ فرَ ورَاِت الرَ تُْغِني شرَ امرَ لرٍَك يِف السَّ اآللهة املكية: »ورَكرَْم ِمْن مرَ
ئِكرَةرَ ترَْسِميرَةرَ األنثى«. لقد أصبحت فكرة »تسمية« اآللهة مهمة يف  الرَ ونرَ الْمرَ مُّ إِنَّ الَِّذينرَ ال يُْؤِمُنونرَ باآلخرة لرَيُسرَ
النصوص الالحقة كام سيتبني معنا أدناه. فاعتبار أن هذه »املالئكة« هي بالفعل اآللهة املكية، أمر ميكن قراءته 
هرَادرَتُُهْم  تُْكترَُب شرَ ُهْم سرَ لْقرَ ِهُدوا خرَ ِن إِنرَاثًا أرَشرَ لُوا املالئكة الَِّذينرَ ُهْم ِعبرَاُد الرَّْحمرَ عرَ بوضوح يف السياق املوازي: »ورَجرَ
« ]الزخرف43: 19- لِكرَ ِمْن ِعلٍْم إِْن ُهْم إال يرَْخرُُصونرَ ا لرَُهْم ِبذرَ برَْدنرَاُهْم مرَ ا عرَ ُن مرَ اءرَ الرَّْحمرَ قرَالُوا لرَْو شرَ / ورَ يُْسأرَلُونرَ ورَ
20[. ميكن قراءة معنى السؤال الخطايب )الجدايل/ البالغي.م( »أشهدوا خلقهم؟« يف سياق آخر أكرث وضوحاً: 
« ]الصافات 37: 150[ كام لو أنهم يشهدون والدة طفل ويستطيعون  اِهُدونرَ ُهْم شرَ الئِكرَةرَ إِنرَاثًا ورَ لرَْقنرَا الْمرَ »أرَْم خرَ
إدراك ما إذا كان ذكراً أم أنثى. تُقّدم هذه النصوص عنرصاً جديداً للجدال القرآين ضد معتقدات املكيني: أّن 
الكائنات التي ُعبدت من قبل الوثنيني هم حقيقة مالئكة. لكن، هذا ال يعني أن املكيني كانوا يعتقدون أنهم 
يعبدون مالئكة؛ بل عىل العكس، إّن تعريف هوية اآللهة )األنثى.م( العربية )مبطابقتها( مع املالئكة هو تطور 
قرآين)15(. وليس مثة دليل يظهر أّن املكيني قد قبلوا عىل اإلطالق هذا التفسري بتعريف هوية آلهتهم الذكر 
واألنثى. ويساعدنا استخدام االسم اإللهي، الرحمن، يف النص الوارد أعاله من سورة ]الزخرف43[ لتأريخ هذا 
التطور القرآين خالل منتصف سنوات الفرتة املكية لرسالة محمد. وتنبغي اإلشارة أنه ومع تعريف القرآن لآللهة 

العربية األنثى العربية كـ مالئكة، قد استمر يف تأكيد وجودهم.

ميكن قراءة املرحلة التالية من تطور القرآن يف تصوير طبيعة اآللهة األخرى غري الله يف الفرتة املكية الالحقة 
عبادة  بخصوص  محددون  مالئكة  فيه  يُساءل  حيث   ،]42-40 ]سبأ34:  اآلخر.م(  )اليوم  الحساب  مشهد  يف 
يَّاكُْم  ِميًعا )أي كل الناس مع الذين عبدوهم)16(( ثُمَّ يرَُقوُل للمالئكة أهؤالء إِ يرَْومرَ يرَْحرُشُُهْم جرَ الوثنيني لهم: »ورَ
/ فرَالْيرَْومرَ ال  ِبِهْم ُمْؤِمُنونرَ ُُهْم  أرَكْرثرَ يرَْعبُُدونرَ الِْجنَّ  برَْل كرَانُوا  لِيُّنرَا ِمْن ُدونِِهْم  أرَنْترَ ورَ انرَكرَ  / قرَالُوا ُسبْحرَ يرَْعبُُدونرَ كرَانُوا 
ًّا)17(«. إّن إنذار أعداء محمد بأن آلهتهم لن يستطيعوا مساعدتهم يف يوم  ْلُِك برَْعُضُكْم لِبرَْعٍض نرَْفًعا وال رضرَ ميرَ
الحساب، هو نفسه موضوع سياق قرآين آخر، حيث آلهة محددون هم ليسوا سوى »جٍن« ]الصافات37: 158-

انرَ اللَِّه عرَامَّ  / ُسبْحرَ ُونرَ ِت الِْجنَُّة إِنَُّهْم لرَُمْحرضرَ لِمرَ ْد عرَ لرَقرَ بًا)18( ورَ برَنْيرَ الِْجنَِّة نرَسرَ لُوا برَيْنرَُه ورَ عرَ 166[؛ يبدأ النص: »ورَجرَ
إِنَّا  ْعلُوٌم/ ورَ اٌم مرَ قرَ ا ِمنَّا إال لرَُه مرَ مرَ )19(«. ينتهي هذا املقطع من القرآن بثالث آيات عىل لسان املالئكة: »ورَ يرَِصُفونرَ
«. وينبغي مقارنة السياقني االثنني لسوريت ]سبأ34[ وسورة ]الصافات  بُِّحونرَ إِنَّا لرَنرَْحُن الُْمسرَ / ورَ افُّونرَ لرَنرَْحُن الصَّ
لُوا  عرَ 37[، مع ]األنعام6: 100[، هذه اآلية التي تُعترب الحقة قليالً ودقيقة أكرث، والتي تُقرر نفس النقطة: »ورَجرَ

.» اىلرَ عرَامَّ يرَِصُفونرَ ترَعرَ انرَُه ورَ رْيِ ِعلٍْم ُسبْحرَ برَنرَاٍت ِبغرَ ررَقُوا لرَُه برَِننيرَ ورَ ُهْم ورَخرَ لرَقرَ )أي الوثنيون( لِلَِّه رُشرَكرَاءرَ الِْجنَّ ورَخرَ

وإذا مل يتبني للقارئ بنحو مبارش أّن هذه النصوص الثالثة تصور آلهة محدد كـ جّن، فإّن حقيقة ذلك تتبني 
من خالل دراسة دقيقة للسياقات القرآنية واستخدامه الصطالحاته الرئيسية. فداللة االصطالح »أرشك« )الوارد 
يف ]األنعام6: 100[( أنها تعني وتدل عىل اآللهة )أو »إرشاك آلهة«( واضحة متاماً حينام نقارن هذه اآلية مع 

استخدام االصطالح نفسه يف ]األنعام6: 22، و94، و136[ ويف سياقات عديدة حيثام يرد هذا االصطالح.

ب« الوارد يف ]الصافات37: 158[، فأنه يعني: »العالقة العائلية )نسب دموي.م(« أو »العالقة  أما االصطالح »نرَسرَ
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النسليّة«)20(، ويجب أن يفرس بكونه مواٍز أو مساٍو لـ »البنني والبنات« يف آية ]األنعام6: 100[، وبالتايل يجب 
أن تكون اإلشارة أو الداللة مرجحة مع »بنات الله«: »الالت، والعزى، ومناة«، هذه األسامء التي أُشري إليها 
يف ]النجم53: 19 وما بعدها[، ومن املحتمل مع آلهة عربية أخرى أُشري إليها يف ]الصافات37: 158[. ويُظهر 
«.م( يف ]سبأ34: 40 وما  « الوارد مرتني ) املرة األخرى بنفس املعنى »كرَانُوا يرَْعبُُدونرَ يَّاكُْم كرَانُوا يرَْعبُُدونرَ التعبري »إِ
بعدها[ أّن هذه اآليات كانت منصبة ومعنية بهوية آلهة محددين؛ كام أّن حقيقة أّن »املالئكة« هنا مييزون 
بني أنفسهم وبني »الجن« تدل عىل أّن هؤالء هم طبقتني منفصلتني، وبالتايل ال يسمح هذا بالتفسري أّن الجن 
هنا هم ببساطة اصطالح عام لـ »األرواح« وبأنهم يتضمنون املالئكة. النصوص الثالثة هذه كلها تشري بوضوح 
إىل املكيني أو الوثنيني العرب وآلهتهم. ومن املهم اإلشارة إىل أّن هذه اآللهة التي »تدنت مرتبتها« يف النصوص 
القرآنية املبكرة إىل مستوى املالئكة، قد تدنت اآلن إىل مستوى أدىن، مستوى »الجّن«)21(. وبالتايل، إّن التأكيد 
األخري يف ]األنعام6: 100[ )اآلية واردة أعاله( ميكن تفسريه: »الله أعظم )أو أعىل( من كّل ما يرشكون معه« أو 
عىل العكس: »ما يرشكون معه هم أدىن منه«. ومرة ثانية، يجب تسجيل مالحظة، أنه بالرغم من أهمية هذه 
املخلوقات اإللهية التي استمر التأكيد عليها، فهذه اآليات استمرت يف التأكيد القرآين حول وجود اآللهة العربية 
ُهْم« ]األنعام6: 100[. لكن  لرَقرَ غري الله، كام هو األمر بخصوص املالئكة والجن حينام ذكرهم القرآن مثالً: »ورَخرَ

هل هذا هو موقف القرآن النهايئ يف اعتبار وتناول هذه املخلوقات اإللهية وعالقتهم بـ الله؟

واحديّة الله وعدم وجود اآللهة األخرى:
لقد تطور بنحو تدريجي ما ميكن اعتباره »املوقف النهايئ« للقرآن بخصوص »الله واملخلوقات اإللهية األخرى« 
يف األجزاء-اآليات األخرية والالحقة املكية وأوائل اآليات املدنية، حيث تطورت عدة تغريات بخصوص موضوعة 
»الله واحد/أحد« ونفيها »ال إله إال الله«، وذلك جنباً إىل جنب مع التعديالت املهمة لرؤية القرآن يف تناوله 
وجود وقوة العنارص الروحية املتواجدة يف العامل. وميكن إجامل هذه السلسلة املعقدة من التطورات املتداخلة 
مع بعضها والتي تعقدت الحقاً مع صعوبة تأريخ السياقات الرئيسية أو حتى تحديد ترتيبهم الكرونولوجي، 

بإمكان إجامل ذلك بنحو مخترص من خالل كنف الدراسة الحالية.

لقد بدأ القرآن يف فرتة ما يف السنوات الالحقة لـ »الفرتة املكية« يف تأكيد أّن أياً ما يُعبد كمخلوق إلهي غري 
القرآين أّن ما ُعبد من  الله ال ميتلك وجوداً حقيقياً. وهذا ما هو واضح من خالل الداللة الواضحة للتقرير 
قبل الوثنيني »ليسوا سوى أسامء«، وقد ورد ذلك يف ]يوسف12: 39 وما بعدها[ وآية ]النجم 53: 23[، وكال 
هاتني اآليتني يبدوان أنهام إضافة الحقة خالل سياقهم الحايل. ويبدو أّن اآلية الثانية )]النجم 53: 23[( أتت 
ا أرَنْزرَلرَ اللَُّه ِبهرَا  ا أرَنْتُْم ورَآرَبرَاُؤكُْم مرَ يْتُُموهرَ مَّ ٌء سرَ بعد الورود الوحيد لألسامء، الالت والعزى ومناة: »إِْن ِهيرَ إال أرَْسامرَ
ِمْن ُسلْطرَاٍن«. ويقرر السياق املامثل بنحو أوضح يف ]يوسف12: 39 وما بعدها[، التي يكون يوسف فيها هو 
ا ترَْعبُُدونرَ ِمْن  هَّاُر/ مرَ اِحُد الْقرَ رْيٌ أرَِم اللَُّه الْورَ رِّقُونرَ خرَ ْجِن أرَأرَْربرَاٌب ُمترَفرَ اِحبرَِي السِّ املتكلم حينام كان يف السجن: »يرَا صرَ
يَّاُه«.  ررَ أال ترَْعبُُدوا إال إِ ا أرَنْزرَلرَ اللَُّه ِبهرَا ِمْن ُسلْطرَاٍن إِِن الُْحْكُم إال لِلَِّه أرَمرَ ا أرَنْتُْم ورَآرَبرَاُؤكُْم مرَ يْتُُموهرَ مَّ ًء سرَ ُدونِِه إال أرَْسامرَ
وبلغة أخرى مختلفة نوعاً ما، املوضوعة هذه نفسها سيُؤكد عليها يف ]غافر40: 74[ أثناء مشاهد الحساب 
ُدوِن  ِمْن   / ترُْشِكُونرَ كُْنتُْم  ا  مرَ أرَيْنرَ  لرَُهْم  ِقيلرَ  »ثُمَّ  يُسألون:  ثم  إىل جهنم ومن  الكافرون  يُجّر  والعقاب، حيث 
يْئًا«. أي أّن الكافرين  نَّا برَْل لرَْم نرَُكْن نرَْدُعو ِمْن قرَبُْل شرَ لُّوا عرَ اللَِّه«، فتأيت اإلجابة من املدانني/ امللعونني: »قرَالُوا ضرَ
املشئومني سيعلمون اآلن، أّن اآللهة التي كانوا يعبدونها مل يكن لها من وجود. هذه النقطة هي نفسها أيضاً 
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موضوع سياقات القرآن مثل قصة إبراهيم يف تدمريه األصنام لبني قومه يف سورة ]األنبياء21: 51- 73[ و سورة 
]الصافات37: 83-98[ التي يُعنف فيها الوثنيون لعبادتهم أشياء من صنع ونحت أيديهم أنفسهم. وبالتايل، 
القرآن يرفض هنا االعتقاد أّن األصنام لها قوة إلهية، واعتقاد أنها وسائل مساعدات مرئية تشري إىل ما وراء 

أنفسهم، حقيقياً أو روحياً، أو موجودات إلهية.

لقد توضح ما هو معني ضمنياً يف هذه النصوص بنحو واضح يف أوقات كثري يف سياق النصوص املكية الالحقة 
الُِق  بُُّكْم خرَ ٍء« ]القصص 28: 88[ و»ذرَلُِكُم اللَُّه ررَ ْ ررَ ال إِلرَهرَ إال ُهورَ كُلُّ يشرَ عرَ اللَِّه إِلرًَها آرَخرَ واملدنية كذلك: »وال ترَْدُع مرَ
« ]غافر40: 62[. يظهر إعالن »ال إله إال هو« الذي يظهر بحاالت ضامئر  ٍء ال إِلرَهرَ إال ُهورَ فرَأرَىنَّ تُْؤفرَُكونرَ ْ كُلِّ يشرَ
أخرى، وحاالت أو أمثلة ثالثة يظهر فيها اسم الله )آل عمران3: 62؛ و الصافات37: 35؛ وسورة محمد47: 19، 
ما يعني أّن هذا اإلعالن يتامثل مع الجزء األول من الشهادة(، ترد تقريباً نحو أربعني مرة يف القرآن. تغريات 
ا ِمْن إِلرٍَه إاِلَّ إِلرٌَه ورَاِحٌد« يف سورة ]املائدة5: 73[، و »يرَا  مرَ عديدة أخرى أيضاً تنحو نحو التأكيد نفسه مثل: »ورَ
ا لرَُكْم ِمْن إِلرٍَه غرَرْيُُه« يف سورة ]األعراف7: 59[، ومثاين مرات يف ُسورَر ]األعراف7[ و]هود11[  قرَْوِم اْعبُُدوا اللَّهرَ مرَ
]النساء4: 171[ مع تغريات  اِحٌد«  ورَ إِلرٌَه  اللَُّه  رَا  »إمِنَّ املعنى:  يفيد نفس  تعبري قرآين آخر  و]املؤمنون23[. ومثة 
كذلك يف سورة ]األنعام6: 19[ التي جاء فيها: »ُهورَ إِلرٌَه ورَاِحٌد« ويف سورة ]إبراهيم14: 52[ ويف سورة ]النحل16: 
يف  فريد  ورَاِحٌد«  إِلرٌَه  »إِلرَُهُكْم  التعبري  أما  نفسه.م(.  األخريتني  السورتني  يف  ورَاِحٌد«  إِلرٌَه  »ُهورَ  التعبري  )يرد   ]51
]النحل16: 22[ وكذا يف ]الكهف18: 110[ و يف ]األنبياء21: 108[ ويف ]الحج22: 34[ ويف ]فصلت41: 6[ )أيضاً 
ورَر األخرية.م(. بينام التعبري: »ُهورَ اللَُّه الْورَاِحُد« فريد يف ]الزمر39: 4[  اِحٌد« يرد نفسه يف السُّ التعبري»إِلرَُهُكْم إِلرٌَه ورَ

ويف مواضع قليلة أخرى كذلك.

كام يرد تعبري »الواحد« )كام هو مبني يف املثال األخري( يف: ]يوسف12: 39[ و ]الرعد13: 16[ و]إبراهيم14: 
48[ و]ص38: 65[ و]غافر40: 16[. وهذا التعبري ما هو إال واحد من بني »األسامء الحسنى« )انظر: ]األعراف7: 
180[ و]اإلرساء17: 110[ و]طه20: 8[ و]الحرش59: 24[( والذي يظهر بنحو متكرر يف األجزاء القرآنية املكية 
الالحقة واملدنية )وبخاصة يف الفرتة املدينة املبكرة(. وإحدى أكرث القوائم إثارة التي ترد فيها أسامؤه نقرأها 
ُم  الرَ وُس السَّ لُِك الُْقدُّ يف اآليتني األخريتني من سورة ]الحرش59: 23 وما بعدها[: » ُهورَ اللَُّه الَِّذي الرَ إِلرَهرَ إاِلَّ ُهورَ الْمرَ
ُء  ُر لرَُه اأْلرَْسامرَ وِّ الُِق الْبرَاِرئُ الُْمصرَ / ُهورَ اللَُّه الْخرَ انرَ اللَِّه عرَامَّ يرُْشِكُونرَ ُ ُسبْحرَ بَّاُر الُْمترَكرَربِّ ِزيُز الْجرَ الُْمْؤِمُن الُْمهرَيِْمُن الْعرَ
ِكيُم «. يتداخل هذا اإلعالء يف تصوير قوة وعظمة  ِزيُز الْحرَ ُهورَ الْعرَ اأْلرَرِْض ورَ ورَاِت ورَ امرَ ا يِف السَّ بُِّح لرَُه مرَ الُْحْسنرَى يُسرَ
الله، يتداخل مبارشة مع التزايد عىل تأكيد »واحديّة« الله ونفي وجود اآللهة األخرى؛ لذا فإّن أيّاً من الخاصيات 
والسامت التي يسعى إليها الوثنيون من خالل آلهتهم املختلفة، فإنها –أي خاصيات اآللهة.م- تجتمع اآلن يف 
الله وحده فقط. إّن التوحيد القوي الذي تّم تصويره بنحو شديد يف الوحي امليك الالحق األخري، وكذا املدين، له 
نتيجة والزمة أخرى عميقة )لكن إىل اآلن مل تدرس بنحو كبري( وهي: التعديل واالستقطاب يف التصوير القرآين 

للمخلوقات اإللهية األخرى، أي: املالئكة والجن والعفاريت والشيطان وإبليس وحاشيته.
إّن االعتقاد العريب القديم بالجّن، هؤالء املخلوقات الظليلة، األرواح الخفية، الذين يشابهون البرش، بكونهم 
الجّن ومشتقاته  يرد اصطالح  القرآن، حيث  املّكية من  األجزاء  تأكيده يف  تّم  األرشار،  الخرّيون ومنهم  منهم 
املتصلة به نحو مثانية وأربعني مرة. وقد ورد اصطالح »الجّن واإلنس« وأيضاً »الِجّنة والناس)22(« وسياقات 
يتخلله  الذي  الجّن«  »استحواذ  مفهوم  أما  مرة؛  نحو عرشين  سوياً،  املجموعتني  ذكر  فيها  يرد  قليلة  أخرى 
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االستخدامني  هذين  إىل  وإضافة  مرة.  عرش  ستة  ورد  فقد  ِجّنٌة«  »به  املرادف  والتعبري  »مجنون«  اصطالح 
األساسني والسياقات التي نوقشت أعاله، حيث قيل فيها عن آلهة عربية محددة أنها »جّن« )]سبأ34: 42-40[ 

و]الصافات37: 158-166[ و]األنعام6: 100[(/ فإّن الجّن ورد ذكرهم يف السياقات التالية:

- )1( يف سورة ]الحجر15: 27[ و]الرحمن55: 15[ التي ذكر فيهام أنّهم قد خلقوا من نار.

- )2( يف سورة ]الكهف18: 50[ التي ذكر فيها إبليس بأنه واحد من الجن.

- )3( يف سوريت ]األحقاف46: 29[ و]الجن72: 1[ اللتني أشارتا إىل أّن بعضاً من الجّن تحّولوا إىل مؤمنني بعد 
سامعهم تالوة القرآن.

- )4( يف سوريت ]النمل27: 39[ و]سبأ34: 12-14[ حيث يعمل هنا الجّن كـ عبيد أو خدم لسليامن.

وبالرغم أّن الكالم عن الجّن يف سورة ]الجن72: 8 وما بعدها[ حيث ال يرد فيها اصطالح الجّن، فإنها تقّرر 
ررًَسا  ا ُملِئرَْت حرَ ْدنرَاهرَ ءرَ فرَورَجرَ امرَ ْسنرَا السَّ أرَنَّا لرَمرَ أنهم رشكاء يف رؤية »أسطورة الشهاب« )يشري ولش إىل اآليتني: »ورَ
ًدا«]الجن72: 8-9[.م(.  ْن يرَْسترَِمعِ اآْلرَنرَ يرَِجْد لرَُه ِشهرَابًا ررَصرَ ْمعِ فرَمرَ اِعدرَ لِلسَّ قرَ أرَنَّا كُنَّا نرَْقُعُد ِمْنهرَا مرَ ُشُهبًا/ ورَ ِديًدا ورَ شرَ
وطبقاً للتأريخ اإلسالمي الرتايث وأيضاً لـ مدرسة نولدكه وفايل وبالشري، كل اآليات الثامنية واألربعني تنتمي إىل 
السياقات املكية، يف حني أّن بل )ريتشارد.م( يعترب أّن ]سبأ34: أية 41[ )نوقشت أعاله( و]األنعام6: آية 112[ 
أنهام من املحتمل من اآليات املدنية األوائل. وبغّض النظر عن الرتتيب التأريخ/ املتبع، فإنّه من الواضح منذ 
فرتة تغيري القبلة ومعركة بدر، أّن اصطالح الجّن قد توقّف وروده يف وحي القرآن الالحق. ملاذا؟ إّن مصري الجن 
وأدوارهم املختلفة يف القرآن إضافة إىل أهميتهم املقصودة يف اعتقاد املسلم، ميكن فهم ذلك رمبا فقط يف ضوء 

التأكيدات القرآنية حول أطراف ومخلوقات العامل الروحّي.

الشياطني. واالصطالح األخري )جمع  الجّن يتصلون بنحو شديد  فإّن  القرآن،  وبحسب مصريهم وأدوارهم يف 
شيطان( الذي يعني »Satan« حينام يرد مع أداة تعريف، فإنه ورد يف القرآن مثانية عرش مرة:

- )1( يف سوريت ]األنبياء21: 82[ و]ص38: 37[، حيث تعمل الشياطني كخدم وعبيد لسليامن.

- )2( يف سورة ]امللك67: 5[ )الشهاب الثاقب(.

- )3( يف سورة ]األنعام6: 71[ كـ تفسري للجنون.

- )4( يف سوريت ]املؤمنون23: 97[ و]الشعراء26: 210 وآية 221[ بخصوص العالقة مع وحي محمد )واآليتان 
األخريتان هام رّد عىل اتهامات أعداء محمد بأنه يتلقى الوحي من الشياطني(.
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اإلغواء  يف  تتعلق  التي   ]83 وآية   68 و]مريم19:   ]27 و]األعــراف17:   ]30 وأية   27 ]األعراف7:  سور   )5(  -
والعقاب عىل الذنوب.

- )6( سورة الصافات ]الصافات37: 65[ التي يرد فيها اسم الشيطان كاستخدام اصطالحي.

- )7( يف سورة ]البقرة2: 14 وآية 102[ )مرتني( وسورة ]األنعام6: 112 وآية 121[ اللتني تشريان إىل »أعداء 
محمد البرشيني«.

وكام يظهر من األصناف األوىل األربعة للشياطني، فإّن طبيعتهم ودورهم، متامثل مع الجن التي ترد يف سياقات 
متوازية أو متصلة يف القرآن. بينام يف الصنف الخامس ميكن اعتبارهم أيضاً جّنا، أي كـ »جّن عدّو/ جّن رّشير« 
لْنرَا لُِكلِّ نرَِبيٍّ  عرَ لِكرَ جرَ الذي يرد يف ]األنعام6: 112[، حيث الشيطان هنا ينطبق رصاحة عىل البرش والجّن: »ورَكرَذرَ
ا  مرَ رُْهْم ورَ لُوُه فرَذرَ ا فرَعرَ بُّكرَ مرَ اءرَ ررَ لرَْو شرَ ْوِل ُغُروًرا ورَ الِْجنِّ يُوِحي برَْعُضُهْم إىِلرَ برَْعٍض زُْخرُفرَ الْقرَ يرَاِطنيرَ اإلنِْس ورَ ا شرَ ُدوًّ عرَ

.» ُونرَ يرَْفرترَ

فيها هذه  ترد  التي  فالسياقات  واضحة وجلية.  القرآن عالقة  والشيطان يف  الجّن  اصطالحي  بني  العالقة  إّن 
األرواح العفريتية بكونها عدّوة، ومؤذية أو كافرة، فإّن االصطالحني مرتادفان ومتبادال األدوار)23(. ومع ذلك، 
مثة اختالفات مهمة يف االستخدام القرآين لالصطالحني: »الشيطان« دامئاً يحمل يف القرآن داللة العداء والرش 
والكفر؛ ويف استخدامه الالحق، يف السياق املدين املبكر، فإنه يشري بوضوح إىل أعداء محمد البرشيني، وعىل 
األرجح اليهود؛ بينام اصطالح »الجن« من جهة ثانية، فإنه يرد بعض األحيان بكونهم مؤمنون، ومل يطبق هذا 
االصطالح أبداً يف القرآن عىل أعداء محمد من البرش. التامثل الفاقع لالصطالحني يف استخدام القرآن لهام، أنهام 
أسقطا من القرآن أو توقف ذكرهام يف الوحي الالحق بنفس الوقت، ما بني الهجرة )هجرة محمد إىل يرثب.م( 

وما بني معركة بدر.

ويف هذه الفرتة أيضاً حدث تطور مساٍو )رغم أنه مغاير متاماً( يف تصوير القرآن لطبيعة ودور املالئكة، وخاصة 
يف عالقتهم مع البرش. من املهم تسجيل أّن املخلوقات اإللهية، التي ُدعيت يف أحيان خاصة بـ »املالئكة«، ويف 
أحيان أخرى مبصطلحات أخرى، مل ترد يف بدايات الوحي القرآين. أما يف األجزاء األخرية من الفرتة املكية وأوائل 

الفرتة املدنية جداً حيث بدأت تظهر لفظة املالئكة بنحو واضح، وذلك، كام هو يف السياقات التالية:

- )1( يف املشاهد العلويّة حيث يحيطون بعرش الله، أو يحملونه، وهم يسبحون بحمده؛ ويف سياق قرآين 
 ]75 ]الزمر39:  وأيضاً   ]5 )]الشورى42:  األرِْض«  يِف  ْن  لِمرَ يرَْسترَْغِفُرونرَ  /ورَ األرض  ملن هم عىل  العفو  »يطلبون 
و]الحاقة69: 17[ و]األعراف7: 206[ و]األنبياء21: 19 وما بعدها[ و]الصافات37: 164-166[ وسورة ]غافر40: 

7[ التي ال يرد فيها اصطالح املالئكة(.

، أو يشهدون ضد املذنبني، ومن ثم يقودون  - )2( يف مشهد يوم الحساب األخري حيث يسائل املالئكٌة الناسرَ
املؤمنني إىل الجنة واملسيئني إىل النار )]الفرقان25: 22-26[ و]فصلت41: 30[ و]الحاقة69: 17[ و]النبأ78: 38[ 
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وسورة ]النحل16: 27-33[ التي تحوي يف سياقها إضافات الحقة(.

ُعونرَ إال إبليس..«  الئِكرَُة كُلُُّهْم أرَْجمرَ درَ الْمرَ جرَ - )3( يف القصة التي روي فيها أّن املالئكة أُمروا بالسجود آلدم: »فرَسرَ
 ]61 و]اإلرساء17:   ]11 و]األعــراف7:   ]34 ]البقرة2:  سورة  يف  اختالف  مع   ]73 و]ص38:   ]30 )]الجحر15: 

و]الكهف18: 50[ و]طه20: 116[(.

- )4( يف الورود القرآين الوحيد عن القصة الذي يخرب بأن املالئكة قد أُعلموا بشأن خلق اإلنسان رغم أنهم مل 
يستشاروا حقيقة بخصوص هذا الخلق؛ ثم تم تحّديهم بخصوص مجاراة علم أو معرفة آدم )البقرة2: 33-30(

.)24(

بـ »أنهم  أنهم مل يُسموا  بأنها Angels، رغم  ماورائية، ظُّن  أّن أرواحاً  يف سياقات مكية أخرى، والتي ادعي 
مالئكة«، يردون يف سياق أدوار أخرى:

- )1( كـ »أمناء« أو »حافظني«، الذين يسجلون أعامل البرش )حافظون ]االنفطار82: 9- 12[، وكذلك ُسموا 
بـ »حفظة« يف ]األنعام6: 61 وما بعدها[(، أشري إليهم بـ »املعّقبات« يف ]الرعد13: 10[، وبـ الـ »رُُسل« يف 

]يونس10: 21[ و]الزخرف43: 80 وما بعدها[.

الوشيك  بالتدمري  وإلنذاره  له،  ولد  بوالدة  ليبرشوا  إبراهيم  زاروا  الذين  الله،  »سفراء«  أو  »رسل«  كـ   )2(  -
»املرسلون« يف  و]العنكبوت29: 31[…الخ؛ ودعوا:  »الرسل« يف ]هود11: 69[  بـ  )ُدعوا  لوط«  »قوم  ملدينة 
]الحجر15: 57[ و]الذاريات51: 31[…الخ؛ وأشري إليهم أيضاً بكونهم »ضيوف« إبراهيم يف ]الحجر15: 51[ 

و]الذارايات51: 24[(.

- )3( كـ »رسول« يظهر ملريم، ومن ثم يبرش بوالدة يسوع )]مريم19: 19[(.

- )4( كـ »رُُسل« الله الذين »يتوفون« الناس يف فرتة املوت )]األنعام6: 61[ و]األعراف7: 37[(.

رمبا ال ميكن فهم هذه السياقات وطبيعة ودور املالئكة كام ُصّوروا، إال فقط عندما يُقارنوا بالسياقات املدنية 
الالحقة، والتي حدثت فيها تطورات مهّمة بخصوص التصوير القرآين للمالئكة.

ميكن تأريخ نقطة التحول بنحو دقيق إىل حّد ما، يف فرتة ما بني تغيري القبلة ومعركة بدر. ومثة ثالثة نصوص 
وجميع هذه   ]136 ]النساء4:  ويف   ]285 وآية   177 )]البقرة2:  باملالئكة  باإلميان  تطالب  الفرتة  لهذه  تنتمي 
النصوص قد نوقشت أسفله يف القسم التايل(. ومن ثم بعد معركة بدر، تظهر املالئكة يف السياقات القرآنية، 

تحديداً بكونهم »مالئكة«، ولها أدوار جديدة:

- )1( كـ »داعمي« املؤمنني يف املعركة )]آل عمران3: 123-125[ و]األنفال8: 9 وآية 12[(.
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- )2( كـ »داعمي« النبي محمد يف النزاعات العائلية )]التحريم66: 5-4[(.

- )3( كـ »حاميل« األخبار الجيدة، والتي سلموها مرة إىل زكريا ومريم بخصوص الوالدة الوشيكة لـ يوحنا 
)املعمداين( ويسوع )]آل عمران3: 47-38[()25(.

- )4( كـ »وكالء« للموت الذين »يتوفون« الناس )]النساء4: 97[ و]األنفال8: 49-51[ و]النحل16: 28 وآية32 
وأشري إىل اآلية سابقاً[ و]محمد47: 27[(.

لقد حدث حقيقة التغرّي الدراماتييك يف تصوير القرآن سواء لطبيعة أو دور املالئكة بعد معركة بدر. وقد كان 
أعداء محمد قبل بدر قد طالبوا بإرسال مالئكة كـ دليل مريئ عىل حقيقة رسالة محمد، كام هو يف: ]الحجر15: 
 .» اِدِقنيرَ ا ترَأْتِينرَا باملالئكة إِْن كُْنترَ ِمنرَ الصَّ ْجُنوٌن/ لرَْو مرَ كُْر إِنَّكرَ لرَمرَ لرَيِْه الذِّ قرَالُوا يرَا أرَيُّهرَا الَِّذي نُزِّلرَ عرَ 6 وما بعدها[ »ورَ
يعكس هذا االفرتاض ]التصويري.م[ بخصوص ظهور املالئكة للناس بنحو مريئ أو حتى بشكل برشي، النظرة 
التي يف الروايات املكية لقصص الرسل املالئكيني الذين أرسلوا إىل إبراهيم ومريم. إّن الصيغة البرشية للرسل 
املالئكيني يف سوريت ]هود11: 69 وما بعدها[ و]الذاريات51: 24 وما بعدها[ مظهر أسايس للقصة، ذلك أن 
الرواية فيها تُظهر أّن إبراهيم كان ميتلك وجبة طعام مجهزة لضيوفه، ومل يكتشف هويتهم الحقيقية، وأصبح 
خائفاً، إال فقط عندما رفضوا األكل، وبالتايل كُشف بعدها طبيعتهم اإللهية أو املالئكية. إّن الخوف من الرسل 
املالئكيني الذين يظهرون بصيغ برشية، قد أُكد عليه أيضاً يف الرواية املكية يف البشارة يف ]مريم19: 16 وما 
ِن ِمْنكرَ  ِويًّا/ قرَالرَْت إِينِّ أرَُعوُذ ِبالرَّْحمرَ ًا سرَ ثَّلرَ لرَهرَا برَرشرَ نرَا فرَترَمرَ لْنرَا إِلرَيْهرَا ُروحرَ بعدها[ التي يقول فيها رب مريم: »فرَأرَرْسرَ

كِيًّا«. ًما زرَ برَ لرَِك ُغالرَ بِِّك أِلرَهرَ رَا أرَنرَا ررَُسوُل ررَ إِْن كُْنترَ ترَِقيًّا/ قرَالرَ إمِنَّ

خالل الفرتة املكية كلها وحتى معركة بدر، مل يرسل، عىل أية حال، إىل محمد مالئكة، والرد الوحيد عىل تحّدي 
ا نُنرَزُِّل  معاريض محمد من قبل القرآن )يف سورة ]الحجر15: 6 وما بعدها[( هو ما قرره يف: ]الحجر15: 8[: »مرَ

.)26(» ا كرَانُوا إًِذا ُمْنظرَِرينرَ مرَ قِّ ]هنا عىل ما يبدو يف مشهد الحساب[ ورَ الئِكرَةرَ إال ِبالْحرَ الْمرَ

وبعد معركة بدر أعلن القرآن أّن نرص املسلمني فيها عىل الجيش الكبري امليك الذي يفوق جيش املسلمني بكثري، 
أرَنْتُْم أرَِذلٌَّة…  رَكُُم اللَُّه ِببرَْدٍر ورَ ْد نرَرصرَ لرَقرَ هو نرص معجزة، داللة مرئية عىل سيادة الله وعىل حقيقة رسالة محمد: »ورَ
يرَأْتُوكُْم  ترَتَُّقوا ورَ / برَىلرَ إِْن ترَْصرِبُوا ورَ بُُّكْم بثالثة آالف ِمنرَ املالئكة ُمْنزرَلنِيرَ كُْم ررَ إِْذ ترَُقوُل لِلُْمْؤِمِننيرَ أرَلرَْن يرَْكِفيرَُكْم أرَْن مُيِدَّ
« ]آل عمران3: 123-125[. وهذا كان يف  ِمنيرَ وِّ ِة آالف ِمنرَ املالئكة ُمسرَ ْمسرَ بُُّكْم ِبخرَ ا مُيِْدْدكُْم ررَ ذرَ ِمْن فرَْورِِهْم هرَ
الحقيقة، ردٌّ عىل مطلب إرسال املالئكة كـ عالمة/ دليل، لكن مع اختالف فاقع: املالئكة الذين شاركوا يف معركة 
بدر، كام قيل، كانوا محجوبني غري مرئيني، ذلك أنه من الواضح أّن الذين شاركوا يف قتال بدر مل يكونوا مدركني 
لوجودهم. وهذه النظرة القرآنية- ما بعد معركة بدر للمالئكة أيضاً ميكن قراءتها يف الرواية املدنية إلعالن 
بَُّه قرَالرَ ررَبِّ  كرَِريَّا ررَ ا زرَ والدة يوحنا )املعمداين( ويسوع يف سورة ]آل عمران3: 38-47[ والتي تبدأ: »ُهنرَالِكرَ درَعرَ
ُكرَ  يلِّ يِف الِْمْحررَاِب أرَنَّ اللَّهرَ يُبرَرشِّ ُهورَ قرَائٌِم يُصرَ اِء/ فرَنرَادرَتُْه املالئكة ورَ عرَ ِميُع الدُّ يًَّة طرَيِّبرًَة إِنَّكرَ سرَ ْب يِل ِمْن لرَُدنْكرَ ُذرِّ هرَ
 ُ ِنيرَ الِْكربرَ قرَْد برَلرَغرَ / قرَالرَ ررَبِّ أرَىنَّ يرَُكوُن يِل غالم ورَ الِِحنيرَ نرَِبيًّا ِمنرَ الصَّ ُصوًرا ورَ يًِّدا ورَحرَ ٍة ِمنرَ اللَِّه ورَسرَ قًا ِبكرَلِمرَ دِّ ِبيرَْحيرَى ُمصرَ
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اُء«. زكريا هنا لوحده يف املحراب يؤدي صالته إىل الله وحتى بعد  ا يرَشرَ ُل مرَ لِكرَ اللَُّه يرَْفعرَ اِقٌر قرَالرَ كرَذرَ اْمررَأرَيِت عرَ ورَ
الرسالة يقال أنه تسلمها من قبل املالئكة)27(. النتيجة نفسها لألحداث أيضاً تظهر يف ]آل عمران3: 42 وما 
بعدها[ التي يحرض فيها املالئكة املخفيني إىل مريم مرتني؛ ويف املرة الثانية ]آل عمران3: 45 وما بعدها[ التي 
…«؛ ثم تجيب عىل  ْريرَمرَ ِسيُح ِعيىسرَ ابُْن مرَ ٍة ِمْنُه اْسُمُه الْمرَ ُِك ِبكرَلِمرَ ْريرَُم إِنَّ اللَّهرَ يُبرَرشِّ الئِكرَُة يرَا مرَ تبدأ: »إِْذ قرَالرَِت الْمرَ
«. مريم هنا غري مدركة لوجود املالئكة، وال املالئكة تكلموا  ٌ ْسِني برَرشرَ ْسرَ لرَْم ميرَ لرٌَد ورَ ذلك: »قرَالرَْت ررَبِّ أرَىنَّ يرَُكوُن يِل ورَ

معها، ذلك أنها، مثل زكريا، أجابت بالكالم بنحو مبارش إىل الله.

إّن مقارنة بني الرؤى املكية والرؤى ما بعد معركة بدر لقصص إرسال رسل مالئكيني يزورون إبراهيم ولوط 
يف  املالئكيون  الرسل  أبداً  يُدع  مل  للمالئكة:  القرآن  تصوير  يف  متناغامً  تطوراً  أو  تغرياً  تظهر  ومريم،  وزكريا 
النصوص املكية بنحو خاص بـ »املالئكة« الذين يظهرون بصيغة برشية؛ بينام يف الفرتة ما بعد بدر، ويف نفس 
القصص، الرسل يدعون بـ »املالئكة«، وهم غري مرئيني، كام أّن الذين يتكلمون معهم غري واعني أو مدركني 
لوجودهم. وهذه النظرة األخرية للمالئكة متناغمة مع تجربة املسلمني الذين قاتلوا يف معركة بدر. ومثة تطور 
مامثل يرد فيه ذكر اصطالحي »الرسل« )االصطالح العام( واالصطالح الخاص »مالئكة«، هو –أي التطور- يف 
بـ  املوت  وكالء  فيه  ُدعي  الذي  الوقت  ففي  »توّف«:  املوت  نصوص  بخصوص  بعدها  وما  بدر  قبل  ما  فرتة 
»الرسل« يف فرتة ما قبل بدر، نجد أنه يف النصوص الالحقة، ما بعد بدر، ُدعوا دامئاً بـ »املالئكة«. إّن نصوص 
املاورائية،  األخرى  واملخلوقات  نفسه  الله  تصوير  يف  القرآين  للتطور  أوضح  بإضاءة  حتى  تزود  هذه،  املوت 
وخاصة أّن معظم السياقات املكية تقّر أّن الله نفسه هو الذي »يتوف« الناس يف وقت املوت )انظر: ]يونس10: 
46 وآية 104[ و]الرعد13: 40[ و]النحل16: 70[ و]غافر40: 77[… الخ()28(. وهكذا، فإن الوظيفة املعزية 
إىل الله و»رسله« يف السياقات املكية، قد أعزيت بنحو خاص ومتناغم إىل »املالئكة« يف سياقات ما بعد بدر. 
النمط نفسه يف هذا التحول يف الوظيفة أيضاً ميكن قراءته يف حالة »وكالء الوحي«: يف السياقات املكية املوحي 
هو الله نفسه )وأحياناً الروح التي تُسلم الرسالة إىل محمد(، بينام يف سياق مدين واحد ]البقرة2: 97[، وكيل 

الوحي هو بنحو محدد جربيل.

وبالتايل، إّن األهمية والداللة القصوى للمالئكة يف وحي ما بعد بدر، يندرج فيهام دورهم وطبيعتهم وعالقتهم 
مع الله واإلنسان. لقد كان دورهم الرئيس يف سياقات ما قبل بدر هو يف خدمة أو عبادة الله يف مختلف األمور 
اإللهية، يف اليوم اآلخر، وأحداث جهنم؛ بينام يف سياقات ما بعد بدر، فإّن أدوارهم الرئيسة هي يف العالقة أو 

مساعدة اإلنسان يف سياقه الحارض والحوادث التاريخية. وهكذا، فإّن املالئكة اقرتبت أكرث من الناس.

ومن األهمية مبكان، أّن التطور هذا قد حدث يف الوقت نفسه الذي توقف فيه ذكر الجن والشياطني وإبليس 
وجنوده يف القرآن الالحق، والذي حدث فيه )يف الوقت هذا( أّن التأكيد عىل »واحديّة« الله وإنكار وجود آلهة 
أخرى، قد وصل تطوره إىل قمته بشأن التعامل مع املواضيع الرئيسية يف الوحي. وهكذا، فإن القرآن يصور يف 
الوحي امليك املتأخر واملدين الباكر االستقطابرَ املتزايد للقوى املاورائية للرش والخري بالنسبة لحياة الناس. وبينام 
يظهر اإلرساف يف القوى املاورائية يف الوحي امليك بهويتهم وعالقاتهم بشكل غري واضح، ففي أقسام الوحي 
املدين )أو إذا شئنا الدقة ما بعد بدر( للقرآن كل القوى املاورائية، لكن غري اإللهية، بالنسبة للخري، تركزت يف 
املالئكة؛ وكل القوى املاورائية، لكن غري اإللهية، بالنسبة للرش، تركزت يف مخلوق واحد هو الشيطان. وكام 
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الدنيوي.  اجتاز تحوالً تدريجياً من الحقل األسطوري إىل  القرآن، الشيطان أيضاً  الحظنا يف تناول املالئكة يف 
إّن الشخصيات/التشخصات القوية إلبليس وسقوط املالئكة والشيطان، واملغوي املاكر الذي يصور شخصيات 
األفعى يف قصة سقوط آدم..كلها قد ذابت يف مخلوق واحد، يف فرتة الرواية األخرية للقرآن للقصتني يف آيات 

]البقرة: 34- 38[)29(.

اإلميان باملالئكة والشيطان ورموز القوة اإللهية:
تحتوي األجزاء املكية املتأخرة واملدنية سلسلة من التقارير العقائدية، غالباً يف سياقات تطالب بالقيام بطقوس 
دينية محددة مثل الصالة والزكاة. وتعكس هذه التقارير بنحو واضح االهتاممات واملواضيع التي سيطرت 
عىل الوحي يف مختلف أوقات هذه الفرتة. وتركز السياقات املكية واملدنية الباكرة جداً عىل اإلميان بـ »آيات 
signs« رب محمد كام هو يف ]املؤمنون23: 58[)30( ، واإلميان باآلخرة كام يف ]النمل27: 4[)31( واإلميان 
بالقرآن )الجمع الشفهي للتالوات التي وجدت قبل البدء بكتابة الوحي يف صيغة كتاب( كام يف ]يونس10: 
بينام  ]الطالق65: 11[،  بالله خاصة كام يف  اإلميان  فيها  التي طُلب  املدنية  السياقات  إنه فقط يف   .]40-37
أصبح اإلميان بالقرآن إمياناً بـ »الكتاب« كام يف ]البقرة2: 177[ )سيأيت ذكرها(، وغالباً ما أشري إليه بكل بساطة 
يف  كام  اآلخر«  »اليوم  بـ  إمياناً  باآلخرة،  اإلميان  وأصبح  47[…الخ؛  ]النساء4:  يف  نرَزَّلْنرَا[  مِبرَا  ]آرَِمُنوا  نرَزَّلْنرَا«  »مِبرَا 
الًِحا….«. لقد أشري إىل اإلميان »بالله واليوم اآلخر« يف  عرَِملرَ صرَ الْيرَْوِم اآْلرَِخِر ورَ نرَ ِباللَِّه ورَ ْن آرَمرَ ]البقرة2: 62[ »مرَ
ُنوا ِباللَِّه  رَا الُْمْؤِمُنونرَ الَِّذينرَ آرَمرَ سياقات مدنية كثرية)32( كام هو الحال »بالله ورسوله« يف ]النور24: 62[: »إمِنَّ
ترَتَُّقوا  إِْن تُْؤِمُنوا ورَ رُُسلِِه ورَ ِباللَِّه ورَ ررَُسولِِه«)33(، أو اإلميان »بالله ورسله« كام يف ]آل عمران3: 179[ »فرَآرَِمُنوا  ورَ

فرَلرَُكْم أرَْجٌر عرَِظيٌم«)34(.

إىل  تأريخه  يعود  الذي   ]177 ]البقرة2:  هو  باملالئكة  باإلميان  يطالب رصاحة  الذي  املبكر  القرآين  النص  إّن 
الْيرَْوِم اآْلرَِخِر  نرَ ِباللَِّه ورَ ْن آرَمرَ لرَِكنَّ الرِْبَّ مرَ ْغرِِب ورَ الْمرَ رْشِِق ورَ ُكْم ِقبرَلرَ الْمرَ لُّوا ُوُجوهرَ فرتة تغيري القبلة: »لرَيْسرَ الرِْبَّ أرَْن تُورَ
ائِلِنيرَ  ِبيِل ورَالسَّ ابْنرَ السَّ اكنِيرَ ورَ سرَ الْمرَ ى ورَ الْيرَترَامرَ لرَ عرَىلرَ ُحبِِّه ذرَِوي الُْقْرىبرَ ورَ )35( ورَآرَىترَ الاْمرَ النَِّبيِّنيرَ الِْكترَاِب ورَ الئِكرَِة ورَ الْمرَ ورَ
ما  إىل حد  باملالئكة مؤكد عليه رصاحة يف نصني آخرين،  اإلميان  إن  كرَاةرَ«.  الزَّ ورَآرَىترَ  الةرَ  الصَّ أرَقرَامرَ  ورَ الرِّقرَاِب  يِف  ورَ
الحقني، يف ]البقرة2: 285[ و]النساء4: 136[، والصيغة القرآنية األخرية ]نص النساء.م[ لعقيدة املسلم يعود 
نرَزَّلرَ عرَىلرَ ررَُسولِِه  الَِّذي  الِْكترَاِب  ررَُسولِِه ورَ ِباللَِّه ورَ آرَِمُنوا  ُنوا  آرَمرَ الَِّذينرَ  أرَيُّهرَا  تاريخها إىل فرتة معركة بدر تقريباً: »يرَا 
لَّ ضالالً برَِعيًدا«. هنا،  ْد ضرَ الْيرَْوِم اآلِخِر فرَقرَ رُُسلِِه ورَ ئِكرَِتِه ورَكُتُِبِه ورَ الرَ مرَ ْن يرَْكُفْر ِباللَِّه ورَ مرَ الِْكترَاِب الَِّذي أرَنْزرَلرَ ِمْن قرَبُْل ورَ ورَ
»رسله«.  أصبحوا  و»األنبياء«  »كتبه«)36(،  أصبح  »الكتاب«  بينام  »مبالئكته«،  إمياناً  »باملالئكة«  اإلميان  غدا 
وهذه هي الصيغة األخرية ضمن سلسلة التقارير القرآنية العقائدية الطويلة، والتي تطورت تزامناً مع عملية 
العمليتني  هاتني  أن  بالتأكيد  صدفة  وليس  املبكر.  واملدين  األخري  امليك  الوحي  يف  اإللهية  القوى  استقطاب 

وصلتاق أوجهام )قمة تطورهام.م( يف الوقت نفسه، وذلك تقريباً يف فرتة معركة بدر.

وهكذا، فإّن »املوقف القرآين األخري« بخصوص الله واملخلوقات اإللهية األخرى، ال تتوضح بنحو ثابت إال يف 
سياقات فرتة معركة بدر وما بعدها، حيث نرى تضاريس الله واضحة يف كل قوته وعظمته مع صفاته الكثرية 
الله  التأكيد عىل قوة  اإللهية، مع  القوى  استقطاب  أّن  املالئكة والشيطان. كام  الوصفية؛ ومعه فقط تكون 
املطلقة قد متوضع يف التحول يف طبيعة، إذا مل نقل يف وجود، املالئكة والشياطني. لقد غدت املالئكة ليست أكرث 
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من رموز وامتدادات يف القوة اإللهية كام ظهر معنا يف النص التبشريي يف سورة ]آل عمران3[ الذي نوقش يف 
القسم السابق، وأيضاً يف السياقات التي تتحدث عن املالئكة كـ شواهد أو داعمني ملحمد، مثل ]التحريم:66: 
الُِح الُْمْؤِمِننيرَ  ِجرْبِيُل ورَصرَ ُه ورَ ْوالرَ لرَيِْه فرَِإنَّ اللَّهرَ ُهورَ مرَ ررَا عرَ إِْن ترَظرَاهرَ ْت قُلُوبُُكامرَ ورَ غرَ ْد صرَ 4[ »إِْن ترَتُوبرَا)37( إىِلرَ اللَِّه فرَقرَ
أُولُو الِْعلِْم قرَامِئًا ِبالِْقْسِط  ئِكرَُة ورَ الرَ الْمرَ ِهدرَ اللَُّه أرَنَُّه ال إِلرَهرَ إال ُهورَ ورَ ئِكرَُة برَْعدرَ ذرَلِكرَ ظرَِهرٌي«، و]آل عمران3: 18[ »شرَ الرَ الْمرَ ورَ
ئِكرَُة يرَْشهرَُدونرَ  الرَ الْمرَ ِكيُم« و]النساء4: 166[ » لرَِكِن اللَُّه يرَْشهرَُد مِبرَا أرَنْزرَلرَ إِلرَيْكرَ أرَنْزرَلرَُه ِبِعلِْمِه ورَ ِزيُز الْحرَ ال إِلرَهرَ إال ُهورَ الْعرَ

ِهيًدا«. ى ِباللَِّه شرَ ورَكرَفرَ

ومبا أّن املكيني وجريانهم قد استمروا يف عبادة الالت والعزى ومناة حتى تّم تدمري معابدهم الثالثة يف السنتني 
الثامنة والتاسعة بعد الهجرة )ابن اسحق: 565 و 615 وما بعدها. وات 1956: 69 و103(، فإن وجود هذه 
األصنام استمر يف تأثريه عىل التطور الفكري للقرآن. ويف السنوات املكية املبكرة، مل تعد هذه اآللهة تُعرّف كـ 
مالئكة، ذلك أّن هذه الرموز للقوة اإللهية ال تستطيع فعل أّي يشء، بعكس إرادة الله؛ وال حتى كذلك الجن، 
لكون هذه األرواح مل تعد تذكر يف القرآن، ومل يعد لها من مكان كام هو مفرتض يف اعتقاد ونظرة املسلم التي 
تأسست حديثاً. وهكذا، فإن القيام بطقس الصالة يف ]النساء4: 117-119[ لتلك اآللهة، سيغدو اآلن صالة لـ 
»الشيطان املريد«، وسيغدو كذلك القيام بالطقوس الدينية املتصلة بهذه اآللهة أوامر من قبل الشيطان: » 
ْفُروًضا/  نَّ ِمْن ِعبرَاِدكرَ نرَِصيبًا مرَ قرَالرَ ألرَتَِّخذرَ نرَُه اللَُّه ورَ ِريًدا/ لرَعرَ يْطرَانًا مرَ إِْن يرَْدُعونرَ إال شرَ إِْن يرَْدُعونرَ ِمْن ُدونِِه إال إِنرَاثًا ورَ
لِيًّا ِمْن  يْطرَانرَ ورَ ْن يرَتَِّخِذ الشَّ مرَ لْقرَ اللَِّه ورَ ُنَّ خرَ ريِّ رَُمررَنَُّهْم فرَلرَيُبرَتُِّكنَّ آرَذرَانرَ األنعام وآلمرنّهم فرَلرَيُغرَ ألضلّنهم وألمّنيهم ورَآلرَ
يْطرَاُن إاِلَّ ُغُروًرا«. الشيطان يف سياق فرتة ما  ا يرَِعُدُهُم الشَّ مرَ مُيرَنِّيِهْم ورَ رِسرَ ُخرْسرَانًا ُمِبيًنا/ يرَِعُدُهْم ورَ ْد خرَ ُدوِن اللَِّه فرَقرَ
بعد بدر، أثناء التطور املوازي للمالئكة، يظهر ليس أكرث من رمز، خال من الشخصية الفاعلة، كام هو الحال 
يُنرَزُِّل  ورَ ِمْنُه  نرًَة  أرَمرَ اسرَ  النُّعرَ يُكُم  شِّ يُغرَ »إِْذ  للرش والكفر والوثنية:  الشيطان رمزاً  لقد أصبح  املبكرة.  النصوص  يف 
 » امرَ يُثرَبِّترَ ِبِه األقْدرَ ِْبطرَ عرَىلرَ قُلُوِبُكْم ورَ يْطرَاِن ورَلرِيرَ ْنُكْم رِْجزرَ الشَّ يُْذِهبرَ عرَ اًء)38( لِيُطرَهِّررَكُْم ِبِه ورَ ِء مرَ امرَ لرَيُْكْم ِمنرَ السَّ عرَ
ِل  يْرِسُ واألنصاب واألزالم رِْجٌس ِمْن عرَمرَ الْمرَ ْمُر ورَ رَا الْخرَ ُنوا إمِنَّ ]األنفال8: 11[ ويف نص مدين الحق: »يرَا أرَيُّهرَا الَِّذينرَ آرَمرَ

« ]املائدة8: 90[. لَُّكْم تُْفلُِحونرَ يْطرَاِن فرَاْجترَِنبُوُه لرَعرَ الشَّ

 
خامتة:

الذي  التوازي  بنحو تدريجي. وإضافة إىل  إال فقط  القرآن  »الله« مل يظهر يف  أّن  الدراسة  لقد أظهرت هذه 
أخذه تصوير الله التدريجي فيه، فهناك أيضاً التطورات التي لحقت باآللهة واملخلوقات املاورائية األخرى. لقد 
ُدعي رّب محمد بعد حضوره األول غري املسمى يف القرآن، ُدعي لفرتة بـ »الرحمن«، ومن ثم ُعرّف مع »اآللهة 
العربية العليا« بـ الله؛ وأخرياً اعرتف به كـ إله اليهود واملسيحيني. لقد حددت هذه التعريفات يف هوية الله 
مهمة محمد الرئيسية، ورسمت له رضورة مسلكه بخصوص رسالته. ففي البداية، كان عليه أْن يفصل الله 
عن اآللهة العربية األخرى يف عقول الناس، ومن ثم ليقنعهم كلهم، مبن فيهم اليهود واملسيحيون، بأّن الله 
وحده هو فقط يستحق العبادة، وهو غري متداخل عىل اإلطالق مع كل املخلوقات األخرى -اآللهة، واألنبياء 
واملالئكة…الخ- والتي »ارتبطت« به )سابقاً.م(. ومن املعلوم أّن هذه املهمة الكبرية لن تنجز بنحو مبارش، بل 
عىل مراحل عديدة. ففي البداية، أشار القرآن ملظاهر محددة حول اعتقادات أو نظرة الناس، يف نفس الوقت 
الذي هاجم فيه اعتقادات أخرى؛ ومن ثّم، مرحلة مرحلة، استبدلت االعتقادات العربية القدمية، والالحقة، 
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اليهودية واملسيحية، بعنارص مختلفة من اإلميان اإلسالمي اآلخذ يف النمو. وكام رأينا، فقد تم يف هذه الدراسة 
تناول مظهر واحد لهذه الشبكة الواسعة من األفكار، وهو العالقة بني رب محمد واآللهة األخرى واملخلوقات 

املاورائية »األدىن مرتبة«.

لقد أظهر القرآن لفرتة يف أجزائه املكية وجود الجن، والعفاريت وإبليس و»ملرَِئه« واآللهة األخرى »غري الله« 
كمخلوقات مستقلة لها تأثريها الكامن عىل حياة الناس. لكن الحقاً، ُصورت اآللهة األخرى غري الله بكونها 
»موجودة« لكن »عاجزة«؛ ومن ثّم، تّم إنكار وجودها بنحو شديد، وجودها كواقع، كمخلوقات مستقلة…لقد 
تم إنكار ذلك. تطّوٌر مامثل حدث، فبدالً من اإلنكار القاطع لوجودهم )الجن، والعفاريت، و»مأل إبليس«(، 
توقف القرآن بكل بساطة عن ذكرهم يف وحي ما بعد بدر. املالئكة فقط هي التي متتعت مبكانة عالية يف 
الوحي املدين، وحتى لوُضمنت يف النصوص العقائدية حوايل فرتة معركة بدر. لكن، وأخرياً، لقد غدوا ليس أكرث 
من رموز لدعم املؤمنني واالمتداد يف القوة اإللهية، كام هو الحال مع الشيطان، بعد حصول الفصل األصيل 
لشخصيات إبليس، لقد أصبح الشيطان كذلك رمزاً للرش والكفر. ويف النهاية غدت املالئكة بنحو شديد مرتبطة 
بإرادة الله وأفعاله؛ واألمر نفسه ينطبق عىل الشيطان، الذي سيالزم إرادة الكافرين وأفعالهم. ويف كال الحالتني، 

بالكاد اعرتف بوجودهم كمخلوقات مستقلة.

وبينام تبدو الخطوط العامة هذه لتطور القرآن واضحة، فإنه من امللح بنحو شديد موضعة برنامج أو بيان عن 
املعلومات تبني أّن القرآن يُظهر بنحو واضح مراحل تأريخية يف تطور هذه املفاهيم. وبدالً من ذلك، فام يظهر 
هو سلسلة من التطورات التدريجية املتداخلة ال ميكننا تأريخها بنحو دقيق. وإحدى أهم املراحل التاريخية 
القبلة ومعركة  التاريخية.م(، وأوضح من غريها، هي مرحلة تغيري  الدقة  )من جهة  الدقيقة والواضحة جداً 
بدر، وهذه املرحلة هي نقطة تحول مهمة يف تطور هذه املفاهيم؛ وأهميتها أكرث حتى من حدث الهجرة؛ 
لهذا، فإن التمييز بني سياقات ما قبل وما بعد بدر، يغدو مهامً جداً أكرث من التمييز بني األجزاء املكية وبني 

املدنية من القرآن.

وأخرياً، إنه من الواضح أّن القرآن يزّود بصورة متساوقة وجلية عن الله والكائنات املاورائية األخرى؛ لكن هذا، 
ال ميكن رؤيته إال فقط حينام تتم قراءة النصوص القرآنية العديدة التي تناولتهم عىل ضوء الظروف التاريخية 
للذين سمعوه ألول مرة. وبهذه الطريقة، يغدو القرآن استجابة أساسية وملّحة للمشاكل التي واجهت محمداً 
أثناء رسالته يف تأسيسه إميان املسلم وطقوسه. ويف نفس الوقت يغدو القرآن كلمة الله الحيّة، قادراً ألن يُفرس 

بواسطة املؤمن، وبالتايل ملواجهة االحتياجات املعارصة للمسلمني يف جميع أنحاء املعمورة.

العنوان األصيل للمقال:

 Welch, Alford T.: ‘Allah and Other Supernatural Beings: The Emergence of the Quranic
 Doctrine of tawhid’, JAAR, thematic issue, Studies in Quran and Tafsir )Guest ed. Alford

.53–733 ,S 4 .no ,)1979 .Dec( 47 ,)T. Welch
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 املالحظات والهوامش:
)1( ألفرد ولش )جامعة إدنربة( األستاذ املساعد للدراسات الدينية يف جامعة ميشيغان. له أبحاث عديدة منها 
حول »أركان اإلسالم« واملناسبات اإلسالمية السنوية يف Der Islam )Stuttgart 1980( الجزء األول، وقد كتب 

.Encyclopedia of Islam مع مونتغمري وات؛ ومقالة »القرآن« يف الطبعة الجديدة لـ

 ،»God« 2( االصطالح املستخدم يف هذه املقالة هو االصطالح العريب »الله«، بدالً من االصطالح اإلنكليزي(
لدقة الرتجامت لآليات القرآنية، ولكون أّن هذه الدراسة تتعامل مع هوية وأسامء مختلفة لرب محمد.

هو  األوىل«  أو  املبكرة  »السور  من  بدالً   »earliest revelations املبكرة  الوحي  »نصوص  التعبري  إّن   )3(
املستخدم هنا، وبخاصة أّن معظم سور القرآن مجموعة جمعاً وتحمل أجزاء تعود إىل تواريخ مختلفة. وما مل 
يرُش إىل تواريخ بعينها، فإّن كل ما يرد يف هذه املقالة بشأن التأريخ هو من استنتاجايت. ويف معظم الحاالت، 
إّن معظم تحلياليت تنحو لدعم النتائج التي توصل إليها »بل«، 1937، و 1939 حيث تّم تأريخ أجزاء بعينها 

بدالً من السور كلها.

)4( إّن القصص الرتاثية التي تؤكد أّن هذه النصوص هي من نصوص الوحي األول، والتي تعود إىل حوايل سنة 
 :translated in Gatje ,180:Zamakhshari, IV :610 ال ميكن قبولها كتأريخ دقيق. انظر عىل سبيل املثال

667 ,616 :1939 ,62f.; also Bell

)5( إّن استنتاج »بل« )1937:232(صحيح بأن الجزء األخري من هذه اآلية يعود تأريخه لفرتة الحقة.

)6( إّن غياب اسم الله واضح أيضاً يف سور مثل ]الواقعة56[ و]القلم68[ و]النبأ78[ و] الفجر 89[ و]الضحى93[، 
حيث ترد فقط اصطالحات اسم الرب والرحمن. أّما يف سورة ]العنكبوت 29[ من سور املائة وأربعة عرش )أي 
يف الربع األول منهم(، فإّن اسم الله ال يرد عىل اإلطالق. وال ميكننا حسم التأريخ الدقيق لهذه السور؛ إال أنهم 
تقريباً كلهم يعودون لفرتة مبكرة. وطبقاً لرتتيب »فايل« و«نولدكه« و«بالشري« فإنهم كلهم، لكن آيتني من 
سورة ]29[ هم من »امليك املبكر«. ويُظهر إحصاء تقريبي طبقاً لـ »بل« يف تأريخ أجزاء منفردة للقرآن بأّن اسم 
الله يرد مبعدل مرة واحدة كل سطرين من سور القرآن التي تنتمي بنحو تام إىل الفرتة املدنية؛ بينام يظهر 
مبعدل مرة واحدة فقط كل 24 سطر يف سور هو يعتربها بأنها مكية بنحو تام؛ كام يظهر اسم الله مبعدل مرة 
واحدة كل ستة أسطر يف سور يعترب »بل« أجزاًء منها مكية وأجزاًء منها مدنية )تتضمن هذه املجموعة من 

السور نصف سور القرآن تقريباً(.

)7( بالرغم أنّه من الصعب إعطاء تاريخ دقيق للمرة األوىل التي ظهر فيها اسم الله، إال أنه من الصحيح متاماً 
بأنه مل يرد يف آيات الوحي األول. وليس صحيحاً متاماً ما يقرّه »غاردت Gardet« بأّن »الرسالة التي سلمت إىل 
محمد كانت منذ البداية تبليغ كلمة الله«؛ وال حتى حينام يكتب بأّن: »الله –كام قيل ملحمد- يف أول سورة 

من القرآن هو »ربك« ]العلق96: 1[….«.
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األمور  من  يبقى  االسم  لهذا  املفاجئ  الظهور  »إّن  الرحمن:  اسم  حول   )153  :Bell/Watt( وات  يكتب    (
»الله«  بأّن  لالعتقاد  مالوا  جاهلني قد  أّن أشخاصاً  اختفاءه وعدم وردوده رمبا كان بسبب  أّن  إال  الغامضة؛ 
و«الرحمن« هام آلهتني منفصلتني، كام أشري فعالً حول إمكانية ذلك بواسطة مفرسين مسلمني عند تفسري 

470 ,Zamakhshari, II :اإلرساء17: 110[«. انظر عىل سبيل املثال[

.)33( and other verses discussed by Macdonald 39.38 ,31.25 ,63 ,29.61 See also )9(

)أو  البحر  يف  يكونوا  عندما  للناس  حامياً  أو  آلهة  الله  اعتربوا  العرب  الوثنيني  أّن  إىل  يشري  هذا  رمبا   )10(
الصحراء(، أي خارج مجال اآللهة املحددة ذوي املرتبة »الدنيا«. لكن انظر اآليات ]يونس10: 22[ و]النحل16: 

53[ و]لقامن31: 32[ حيث يقول القرآن أّن الوثنيني يلجئون إىل الله يف أوقات الشّدة.

ا لِلَِّه  ذرَ الُوا هرَ اِم نرَِصيبًا فرَقرَ اأْلرَنْعرَ رِْث ورَ لُوا لِلَِّه ِمامَّ ذرَررَأرَ ِمنرَ الْحرَ عرَ )11( تنعكس مواقف املكيني تجاه الله يف آية: » ورَجرَ
ا لرُِشرَكرَائِنرَا«. وحول الدليل القرآين حول هذا، هناك اإليجاز املفيد لوات 1971. ذرَ ِبزرَْعِمِهْم ورَهرَ

.1939:345f ,See, e.g., Bell )12(
)13( إّن مدى تاريخية ما يعرف بـ قصة آيات »الغرانيق« ال ميكن دعمه عىل أساس الدالئل القرآنية الداخلية. 
دعم  فقد  القصة  الجدل ضد هذه  أما  النقطة.  الجداالت حول هذه   103  -101 نولدكه/ شفايل:  أورد  وقد 

.Burton بواسطة دراسات الحديث عند بورتون

)14( انظر أيضاً: ]اإلرساء: 17: 40[. وبالتأكيد إّن إيكلري Eichler )101( خاطئ حينام يتوصل إىل أّن مفهوم 
»بنات الله« قد تأصل يف العصور اإلسالمية. ولبيان أّن هذا املفهوم قد ُوجد يف جزيرة العرب قبل عرص محمد، 

19 ,Ibn al-kalbi .118 -116 :1940 Winnett انظر: وينيت

)15( القول أّن القرآن يعرف هوية اآللهة األنثى العربية أو »بنات الله« كـ »مالئكة«، قول واضح يف النص 
 399 f.(, also 19 :53 on ( 467 :Jalaayn :نفسه، وقد اعرتف وأقر بذلك املفرسون. انظر عىل سبيل املثال

.)20 :53( .f 30 ,f.( and Zmakhshari, IV 19 :43 and 150 :37 f. )on 430 and

)16( كام يف ]مريم 19: 81[ و ]يونس10: 28[…الخ، والتي أشري إليهم آنفاً.

)17( قارن: ]الفرقان25: 3 وما بعدها[ و]األعراف7: 191- 198[ أشري إليهم آنفاً.

أداة  مع  القرآن  يف  يرد  أينام  »الجّن«،  يعني  اآلية،  مرتني يف هذه  يظهر  والذي  »الِجّنة«،  اصطالح  إّن   )18(
التعريف؛ وإال إذا مل يرد كذلك، فإنه يعني »استحواذ الجّن« )يقال: »به ِجّنة«. كام ورد يف وصف معاريض 

محمد له.م(، وبالتايل يرادف الـ »املجنون«. انظر األسفل.
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)19( انظر ]األنعام6: 100[ األسفل.

)20( انظر ]الفرقان: 25: 54[ و ]املؤمنون23: 101[ واللتان تحتويان إيرادات أخرى لهذا االصطالح يف القرآن.

)21( يرشح وات )1953: 108(: »مرة أخرى، عندما يقال أّن الوثنيني قد جعلوا من الجن رشكاء لله، فهذا ال 
يعني ببساطة أّن الوثنيني اعتربوهم جناً؛ القرآن يعرب عن هذا األمر، ألنه بالتايل االعتقاد الذي كان مسلامً به 

يف ذلك الوقت بواسطة محمد واآلخرين الذين هجروا عبادة األوثان«.
)22( above 17 See note )يف الرتجمة العربية حاشية 18(.

)23( بدون شك، »إيكلري« )30( حينام يتوصل إىل أنه حيثام يتبادل هذان االصطالحان ]األدوار.م[ يف القرآن 
كام يف أسطورة الشهاب الثاقب، فإّن كليهام يشري إىل »طبيعة الشياطني«، والتي هي من االعتقادات العربية 

القدمية.

)24( انظر األسفل حول القصة حاشية )28/ 29 عريب(. ومل يرش هنا إىل السياقات املكية التي ورد فيها ذكر 
مخلوقات ما ورائية محددة )نوقشت أعاله( كـ »مالئكة«، ذلك أنها تشري إىل اآللهة العربية األنثى، وليس إىل 

املالئكة.

)25( مل تُكرر قصة »ضيوف« إبراهيم يف السياقات املدنية؛ فبدالً من ذلك، فإّن السياقات الالحقة تشدد عىل 
.215 :Bell/ Watt أهمية إبراهيم كـ »أّول مسلم« وباين الكعبة. انظر اإلشارات حول ذلك

)26( يرى تفسري الجاللني )229( يف تفسري الحق أنه يعني »العذاب«، لكّن الزمخرشي )II: 387( يقول أنه 
»الحكمة« و«املصلحة«؛ وبالتايل يوافق مع املعنى لهذا االصطالح يف آية ]الفرقان15: 55[ التي يرد فيها ذكر 

الرسل املالئكيني.

)27( ال تظهر املالئكة عىل اإلطالق يف السياق 1f 19 املوازي الباكر، حيث يصيل زكريا بكل بساطة لـ »ربه« 
ويتلقى إجابة منه.

لـ »بل« )1939: 406( فإّن ]السجدة 32: 10 وما بعدها[، السياق الوحيد يف القرآن، حيث يرد  )28( طبقاً 
التعبري »ملك املوت« هو مدين )سياق مدين(. إيزوتسو Izutsu )16( ليس صحيحاً بنحو دقيق حينام يقول 

بأّن: »مفهوم »ملك املوت« قد لعب دوراً مهامً يف اإليسكاتولوجيا القرآنية«.

قد  الثالثة  القصص  ]البقرة2: 30- 33[. وهذه  األوىل يف  للمرة  أضيفت  قد  ثالثة محدد  )29( هنا مثة قصة 
 -24 ،)1970( » The Pneumatology of the Qur’an « نوقشت مفصالً يف مقالتي غري املنشورة- ادنربة
الساقطني )من  إبليس هو من املالئكة  بأن  أنه ينكر بعض األحيان  . وبالرغم   Beck »بيك« أيضاً  انظر   .80
الجنة.م(، فإن هذا قد تم االعتقاد به وقبوله بواسطة املفرسين الرتاثيني، مثل البيضاوي: 1، 51 )طبقاً للرتجمة 
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اإلنكليزية. م(. وأيضاً الطربي 1961، 1، 83. وحول العالقة الوثيقة بني الشيطان واألفعى يف قصة سقوط آدم، 
انظر البيضاوي 1، 53؛ الزمخرشي، 1، 273 وما بعدها )مرة ثانية الرتقيم بالنسبة للمصادر العربية هو طبقاً 

للرتجمة اإلنكليزية(.

و]النحل16:   ]156  -146  -126 و]األعراف7:   ]158 بعدها-  وما   109  -54  -25 ]األنعام6:  أيضاً:  انظر   )30(
79- 104[ و]طه20: 127[ و]األنبياء21: 5 وما بعدها- 30[ و]النمل27: 81- 86[ و]القصص28: 2 وما بعدها[ 

و]العنكبوت29: 24[ و]الروم30: 37- 53[ و]السجدة 32: 15[ و]غافر40: 57- 59[ و]فصلت41: 6[.

 ]74 و]املؤمنون23:   ]45  -10 و]اإلرساء17:   ]22 و]النحل16:   ]154  -113  -92 ]األنعام6:  أيضاً:  انظر   )31(
و]سبأ34: 8- 21[ و]الزمر39: 45[.

بعدها-  وما   38 و]النساء4:   ]114 عمران3:  و]آل   ]264  -232  -126  -8 ]البقرة2:  املثال:  سبيل  عىل   )32(
 ]22 و]املجادلة58:   ]2 و]النور24:   ]99 بعدها-  وما   44  -29  -119 و]التوبة9:   ]69 و]املائدة5:   ]162  -59

و]الطالق65: 2[.

 :61 و]الصف:   ]7 و]الحديد57:   ]15 و]الحجرات49:   ]13  -9 و]الفتح48:   ]47 ]النور24:  أيضاً:  انظر   )33(
11[….الخ.

)34( انظر أيضاً: ]النساء4: 150- 152- 171[ و]الحديد57: 19- 21[ إضافة إىل هؤالء نوقشوا أسفالً.

التقرير القرآين الوحيد الذي يطالب بهذه العنارص يف هذه الصيغة، أي »املالئكة«، بدالً من  )35( هذا هو 
»مالئكته«، و»الكتاب«، بدالً من »كتبه«، و»األنبياء« بدالً من »رسله«.

)36( يبدو أن التعبري »الكتاب« يف التقرير القرآين املبكر يعني أّن الكتاب نفسه قد أرسل إىل جميع األنبياء، 
بينام اصطالح »الكتب« يفيد حول حقيقة أّن الكتب املقدسة لـ اليهود واملسيحيني واملسلمني…الخ ليست 

متامثلة.

)37( طبقاً للحديث والتفاسري الكالسيكية الرتاثية )انظر عىل سبيل املثال الطربي الزمخرشي حول ]األنعام6: 
4[(،فإّن هذه اآلية تشري إىل الحادثة التي كانت منخرطة فيها زوجتا محمد، حفصة وعائشة.

.296 :Ibn Ishaq :38( رمبا اإلشارة هنا إىل نزول املطر يف ليلة قبل معركة بدر. انظر(
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ميرثا وامليرثوية

للفلسفة  األصيل  املوطن  ويف  امليالد  قبل  األول  القرن  خالل 
أسسها  التي  الفارسية  اململكة  عهد  إبان  )كيليكيا(،  الرواقية 
ميرثاديتس السادس يف منطقة البنط وضمت إليها أجزاء واسعة 
انترشت  جديدة  عبادة  كيليكيا  يف  ظهرت  الصغرى،  آسيا  من 
إىل  األسود  البحر  من  الرومانية،  اإلمرباطورية  أنحاء  جميع  يف 
تركزت  جنوباً.  الكربى  األفريقية  الصحراء  وإىل  غرباً  اسكتلندا 

هذه العبادة حول إله قادم من إيران يدعى ميرثا.
وتقول أسطورته األصلية أنه ولد تحت شجرة تنمو قرب مجرى 
مايئ، حيث انبثق من صخرة عىل هيئة طفل عار يحمل بإحدى 
والدة  مع  )قارن   ،)4( الشميّس  أصله  عىل  يدّل  مشعالً  يديه 
عيىس يف القرآن الكريم عند جذع نخلة يتدفّق تحتها رسّي، أي 

مجرى مايّئ – مريم : 23-22(.

هيليوس  الكالسييّك  الشمس  إله  مع  ميرثا  مطابقة  متّت  وقد 
التي ال تقهر، وانتزع منه  يف صيغته األخرية باعتباره الشمس 
عن  امليرثوي  املصور  الفّن  ويُعرّب   .« إنفيكتوس  سول   « لقب 
هذه املطابقة يف العديد من املنقوشات التي يظهر فيها اإللهان 
ميرثا  دور  املصّور عن  الفّن  يعرب  كام  يتصافحان مبودة.  وهام 
من  منبثقاً  أحياناً  فنجده  شتّى،  بطرق  للكون  شميّس  كحاكم 
صخرة امليالد وهو يحمل بيده كرة الكون، أو عىل هيئة شاّب 
دائرة  يسند  وباليمنى  الكون  كرة  اليرسى  بيده  يحمل  عار 
األبراج الساموية. ويف املشهد التقليدي مليرثا وهو يضّحي بالثور 
قبّة  هيئة  عىل  وراءه  منفتحة  الرشقية  عباءته  نجد  الساموي 
املشهد  يوضع هذا  وأبراجها، وقد  السامء  نجوم  عليها  ترتسم 
ضمن دائرة األبراج، األمر الذي يشري إىل الرمزية الكونية ملشهد 
أّن ميرثا ما لبث حتى  الساموّي. عىل  بالنظام  القربان وصلته 
املتأخرة إىل فكرة مجرّدة  الرواقية  تأثري املفاهيم  تحّول تحت 
طريق  عن  بالعامل  تتّصل  التي  الخافية  املطلقة  األلوهة  عن 
وحاكمه  للكون  املدبر  العقل  الشمس:  هو  أدىن  إلهّي  وسيط 
املبارش. وهنا يعرب الفّن املصّور عن هذه العالقة الجديدة من 
الذي يضع  أمام ميرثا  خالل مشاهد نجد فيها هيليوس راكعاً 
يده عىل رأسه يف حركة تدّل عىل منحه لقباً وتخويله سلطاناً)5( 

.

أدهش  بها  املرتبطة  الطقوس  ويف  العقائد  يف  التشابه  هذا 
املسيحيني أنفسهم فاعتربوه من صنع الشيطان، أّما امليرثويون 
فكانوا يتّهمون املسيحيني باقتفاء أثرهم واقتباس معتقداتهم. 
ويف القرن الرابع امليالدي بدأت امليرثوية بالرتاجع أمام املسيحية 
يف كل مكان حتى اختفى أثرها. عىل أّن املراقب لذروة التنافس 
قيض  لو  أنّه  القول  بإمكانه  امليالدي،  الثاين  القرن  إبان  بينهام 
اليوم  الغرب  لكان  ما،  لسبب  تكبو يف مسريتها  أن  للمسيحية 

ميرثوياً.

من هذا العرض )املوجز مبا يكفي لغاية بحثنا( للمشهد الديني 
للميالد،  األوىل  الثالثة  القرون  الرومانية خالل  اإلمرباطورية  يف 
املحدثة  األفالطونية  عىل  املنفتحة  املتأخرة  الوثنية  أّن  نالحظ 
وعىل الرواقية املتأّخرة، كانت تتقارب مع املسيحية يف صيغتها 
الغربية عىل الرغم من الرصاع القائم بينهام. فقد كانت الوثنية 
راح  الذي  الوقت  يف  التوحيد،  نحو  اتجاه  يف  التعددية  تفارق 
صيغة  يف  نفسه  يعرض  للمسيحية  األصيل  التوحيدي  املفهوم 
تعّددية: اآلب، واالبن، والروح القدس. يف هذا الثالوث يلعب 
املسيح دور العقل املدبر للكون باعتباره الكلمة، أو اللوغوس 
الذي صدر عن اآلب. أي إنه اتخذ دور الشمس كحاكم للعامل يف 
األفالطونية املحدثة والرواقية املتأخرة وامليرثوية. وبذلك صار 
إنفيكتوس.  وسول  املسيح  بني  للمطابقة  مهيئاً  الفكرّي  املناخ 

وهذا ما حّققه اإلمرباطور قسطنطني.

قسطنطني والعبادة املسيحية – الشمسية :
تاريخ  يف  م(   337-306( قسطنطني  اإلمرباطور  لعب  لقد 
الديانة  تاريخ  يف  الفاريس  قورش  لعبه  الذي  الدور  املسيحية 
اليهودية. فبعد دخول قورش إىل بابل عام 539 ق.م ووراثته 
الذي  الفرات، أصدر مرسومه الشهري  ألمالكها يف مناطق غريب 
سمح فيه للشعوب التي سباها البابليون ومن قبلهم اآلشوريون 
الفلسطينية  يهوذا  مملكة  سبي  وكان  ديارهم.  إىل  بالعودة 
إىل  بالعودة  فأخذوا  املرسوم،  املستفيدين من هذا  من جملة 
أورشليم عىل دفعات حيث أعادوا بناء املدينة والهيكل، وهي 
مع  ترافق  الذي  اليهودّي  التاريخ  ببداية  آذنت  التي  العودة 
معركة  انتصاره يف  فبعد  قسطنطني  أّما  التوراة.  أسفار  تدوين 
ميالن  مرسوم  أعلن  روما،  عرش  أكسبته  التي  ميلفيان  جرس 
الطوائف  لجميع  الدينية  الحرية  عىل  فيه  نص  الذي  الشهري 
إليها  التي رّد  الكنيسة املسيحية  يف اإلمرباطورية، وعىل رأسها 
أماكن العبادة والعقارات التي صودرت منها يف العهود السابقة 
وسمح لها بالتبشري علناً دون رقيب. وكان هذا املرسوم منعطفاً 
حاسامً يف تاريخ املسيحية التي تحولت بعد أقل من نصف قرن 
إىل ديانة رسمية لإلمرباطورية. وكام أطلق املحّررون التوراتيون 
عىل قورش لقب مسيح الرّب عىل الرغم من أنّه مل يكن يهودياً 
)إشعيا 45: 1(، كذلك رفعت كنيسة روما قسطنطني إىل مصاّف 

القديسني عىل الرغم من أنه مل يكن مسيحياً.

التي  ميلفيان  معركة جرس  عن  تحدثت  التي  القصص  وتقول 
هزم فيها قسطنطني منافسه ماكسينتيوس، أنّه رأى قبل املعركة 
عىل شمس منتصف الظهرية صليباً نُقشت عليه عبارة » بهذه 
ظهر  الذي  اإللهي  التجيّل  مع  )قارن  تنترص«  سوف  الشارة 
الشمس،  إلله  ذلك  بعد  ونُسب  حمص،  أبواب  عىل  ألورليان 
راية  بصنع  قسطنطني  أمر  ذلك  وبعد  سابقاً(.  أوردنــاه  مام 
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من  األولني  الحرفني  إليها  وأضاف  له  تبدى  الذي  الشكل  عىل 
اسم املسيح )= خريستوس(، رُفعت بعد ذلك يف املعركة، كام 
إذا  ونحن  ودروعهم.  تروسهم  عىل  الشارة  برسم  جنوده  أمر 
سلمنا جدالً بوجود أصل منطقّي لهذه القصة، فلن نجده إال 
يف حلم رآه قسطنطني يف الليلة السابقة للمعركة، ظهر له فيه 
إله الشمس التي ال تقهر »سول إنفيكتوس« يف منتصف النهار 
)وهو الوقت املناسب لتجيّل هذا اإلله( يف هيئة قرص الشمس 
املسيحّي. ويف  الصليب  بأنها  وعليه شارة ما فرُّست بعد ذلك 
الحقيقة فإّن مسرية حياة هذا اإلمرباطور تؤكّد لنا هذا التفسري 

. )6(

الدين  تغُد  مل  املسيحية  فإّن  الكثريون  يعتقده  ما  عكس  عىل 
الرسمي للدولة خالل عهد قسطنطني، وأّول األباطرة املسيحيني 
املسيحية  يف  الدخول  طقس  وهي  املعمودية  يتلّق  مل  هذا 
إىل  لتحّوله  الحقيقية  القصة  إّن  املوت.  فراش  عىل  وهو  إال 
املسيحية ترسم أمامنا شخصية عاهل مرتّدد فكرياً مل يكن من 
السهل عليه أن يتخىّل عن معتقداته التي شّب عليها، ال سيام 
عبادة الشمس اإلمرباطورية، لصالح املسيح. وقد كانت مسريته 
يف تغيري الديانة الوطنية مسرية حذرة راقبها كل من املسيحيني 

والوثنيني بوجل وترقّب ملا ستنجيل عنه مواقف مليكهم.

إله  إىل  مبارش  بشكل  قسطنطني  يرش  مل  ميالن  مرسوم  يف 
الكونية  األلوهة  بإطالق لقب عاّم عىل  اكتفى  بل  املسيحيني، 
اإلله  عىل  ينطبق  اللقب  وهذا  السامء«،  »إله  دعاها  التي 
املسيحّي مثلام ينطبق عىل إله الشمس. كام أّن هذا املرسوم 
وإمّنا  للدولة  ديناً  وال  لإلمرباطور  ديناً  املسيحية  من  يجعل  مل 
نها  صَّ ساواها مع بقيّة الديانات املعرتف بها يف اإلمرباطورية وحرَ
بأّي  ميالن  مرسوم  يُتبع  مل  قسطنطني  أّن  كام  االضطهاد.  من 
واملسيحيني،  باملسيحية  يتعلّق  قانويّن  طابع  ذي  آخر  مرسوم 
وإمنا كان عىل الناس تتبُّع مواقفه وترصيحاته الشخصية التي 
حاسمة.  رسمية  مواقف  عن  ال  الخاصة  ميوله  عن  تكشف 
رعاية  عىل  مثابراً  العمر  أواسط  بعد  ما  إىل  بقي  فاإلمرباطور 
معابد  بناء  عىل  بسخاء  وأنفق  التقليدية  الرومانية  الديانة 
عبادة  له  وأقّر  اآللهة  مجمع  إىل  املتوف  أباه  رفع  كام  آلهتها، 
خاصة محتذياً بذلك مثال العديد من األباطرة السابقني الذي 
أُلهوا بعد مامتهم. وعىل الرغم من أنه أعلن يف سنواته األخرية 
أنه لن يدخل معبداً وثنياً، وعمل عىل تشجيع كل متعمد مبنحه 
ثوباً أبيض وعرشين قطعة ذهبية، إال أنّه مل يتّخذ خطوة واحدة 
الوثنية ورصف كهنتها كام هو متوقع  املعابد  يف سبيل إغالق 
من إمرباطور قرر التحول إىل املسيحية. إّن كّل الدالئل تشري إىل 
أّن عقيدته الخاّصة كانت مثل أورليان موّجهة نحو إله الشمس 
الذي اشتُهر يف كّل مكان بأنه الحامي الخاّص لإلمرباطور. ولكّن 

هذا اإلله كان يتوّحد تدريجياً يف عقله باملسيح الذي قال عن 
نفسه يف إنجيل يوحنا: »أنا نور العامل« )يوحنا 8: 12(. وقال : 
)يوحناً  النور«  أبناء  النور، فتكونوا  بالنور ما دام لكم  آمنوا   «

.)36 :12

الكريم، وكان  الكنيسة فضائل نصريها  ومع ذلك فقد مجّدت 
اسمه يذكر مضافاً إليه لقب »املساوي للرسل«، ولكنها غضت 
الطرف عن عيوبه وسقطاته التي ال تتناسب مع هذا اللقب، 
وكانت املهّمة غري املحبّبة لنفس أسقف روما هي التسرّت عىل 
فظائعه الكثرية وتربيرها، ال سيام قتله البنه األكرب من زوجته 
قبل  من  محبوباً  االبن  هذا  كان  كريسبوس.  املدعّو  األوىل 
الجميع لثقافته وعلمه وبسالته، وكان الشعب يهتف باسمه إىل 
جانب اسم أبيه. ولكن رسعان ما أثارت هذه الشعبية املحفوفة 
حياته  من  الثاين  الجزء  يف  كان  الذي  األب  انتباه  باملخاطر 
يتوّجس خيفة من انقالب موهوم عليه. وقد غّذا الوشاة هذا 
الرئييّس  املتهم  تحّول يف ذهنه إىل حقيقة، وكان  الوهم حتى 
يف املؤامرة هو االبن التعس الذي خضع ملحاكمة رّسية قصرية 
وجرى إعدامه. وبعد فرتة أعدم زوجته الثانية التي أنجبت له 
عّدة أوالد بتهمة الزنا مع أحد العبيد، ولكّن هذه التهمة مل تكن 
إال واجهة سرت وراءها شكوكه بصلة لها باملؤامرة املزعومة التي 

أثبت الزمن بعد ذلك بطالنها.

لقد كان قسطنطني يهدف عىل ما يبدو إىل توحيد اإلمرباطورية 
دينياً بعد أن أعاد إليها الوحدة السياسية. وقد توّجه تفكريه يف 
البداية نحو صياغة اإليديولوجيا اإلمرباطورية حول اإلله سول 
إنفيكتوس. فالشمس يف سطوعها عىل أصقاع اإلمرباطورية هي 
يف  تدريجياً  ضالّته  يجد  أخذ  ثم  وحدتها،  عن  يعرب  رمز  خري 
يتخىّل عن سول  أن  ولكن من غري  للمسيحية  العاملّي  النزوع 
يف  توحيدية  كانت  اإلله  هذا  عبادة  وأّن  سيام  ال  إنفيكتوس، 
قسطنطني  نصبها  التي  التذكارية  التامثيل  وتُعرّب  جوهرها. 
ذلك  من  بتفكريه.  تحكمت  التي  التوفيقية  النزعة  هذه  عن 
مثالً التمثال الذي أمر بنصبه عىل عمود بورفريي يف عاصمته 
صورة  عىل  اإلمرباطور  ميثّل  والذي  القسطنطينية،  الجديدة 
ارتفع  التي  العامل  إله الشمس هيليوس وهو يحمل بيده كرة 
أعاله(،  إليها  أرشنا  التي  ميرثا  صور  مع  )قارن  الصليب  عليها 
وعىل قاعدة العمود نقٌش يقول: » قسطنطني الذي ييضء مثل 
الشمس  إىل  األعىل  نحو  يتّجه  التمثال  نظر  وكان  الشمس«، 
الطالعة. وهناك ميداليات ذهبية يظهر عليها اإلمرباطور وإله 
نقود  صّك  قسطنطني  أقّر   324 عام  ومنذ  كتوأمني.  الشمس 
معدنية عليها صورته وهو رافع يديه نحو الشمس، أو صورة 
إله الشمس وهو يظلّل القيرص الذي يحمل بيده لواء الصليب، 
اتجاه.  كّل  يف  أشّعتها  ترسل  وهي  منفردة  الشمس  صورة  أو 
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وعىل قوس النرص الذي بناه يظهر إله الشمس إىل جانب اإللهة فيكتوريا ربّة النرص وأمامهام يقف القيرص.

ومل يبق عىل قسطنطني إال أن ينتظر إعالن السلطات الكنسيّة رسمياً ألوهية املسيح من أجل أن تكتمل يف ذهنه املطابقة بني سول 
إنفيكتوس، واملسيح وهذا ما تّم يف مجمع نيقية عام 325 م الذي دعا إليه اإلمرباطور من أجل توحيد وتنميط العقيدة املسيحية. 

فقد أقّر املجتمعون أّن يسوع املسيخ هو اللوغوس، أو العقل الكويّن املنبعث عن اآلب واملساوي له يف الجوهر.

وهكذا توفّرت كل األسباب الداعية إىل اعتبار يوم 25 ديسمرب/ك1 مبثابة يوم ميالد يسوع املسيح. وهذا ما أقره قسطنطني عندما 
قّدس يوم األحد الذي كان يوماً مقّدساً عند طائفة ميرثا وجعله يوم عبادة وراحة للمسيحيني بدل يوم السبت اليهودي، كام قّدس 
يوم 25 ديسمرب باعتباره يوم ميالد املسيح، وهو يوم ميالد ميرثا وبقية اآللهة الشمسية. ففي هذا اليوم تبلغ الشمس أقىص مدى 
لها يف امليالن عن كبد السامء ويبلغ النهار أقىص مدى له يف القرص، ثّم تأخذ يف االرتفاع تدريجياً كّل يوم ويأخذ النهار يف الزيادة 

عىل حساب الليل. لقد انترصت الشمس التي ال تقهر.

بعد نحو عقدين عىل وفاة قسطنطني أقّر البابا ليبرييوس يف عام 353م يوم 25 ديسمرب باعتباره التاريخ املعتمد مليالد املسيح )7(.

ميرثا وامليرثوية
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هذا مرشوع مبسط يوضح كيفية انتاج الغاز الطبيعي> غاز امليتان< ، عله 

يساعد يف تأمني حاجة السوريني و لو جزئياً نتيجة نقص أو انعدام هذه 

املادة الحيوية .

سهلة  املجموعة  هذه  صناعة  طريقة 

متاحة  األولية  املواد  أن  خاصة  و  نسبياً 

رضوري  الرتكيب  مبتانة  اإللتزام  يبقى   ،

تسبب  قد  مؤملة  حوادث  لحصول  منعاً 

تفصييل  بــرشح  سأقوم  لذلك  األذى. 

آلية  و  املجموعة  هذه  تطبيق  لكيفية 

عملها.

غاز  تطلق  العضوية  املواد  كل   ، بداية 

امليتان عندما تتحلل، لذلك املادة األولية 

العضوية  الفضالت  هي  الغاز  إلنتاج 

 >.… أطعمة  بقايا   ، فواكه  >خضار، 

مخلفات  هــي  املـــواد  هــذه  أفضل  و 

الحيوانات > الروث< ، و عليه فقد يكون 

إمكانية  أكرب يف  الريفية  املناطق  نصيب 

اإلستفادة منه، علامً بأنه باإلمكان وضع كل أنواع الفضالت العضوية معاً.

مكونات املجموعة و تركيبها:

سأعرض هنا عملية صناعة الجهاز بحالته املثالية و التي تستطيعون رؤيتها باملخطط املرفق ، و مبا أن هذه الحالة تحتاج إىل أدوات 

أكرث قد ال تكون متاحة ، سأقوم بوضع خطط احتياطية و توضيح الحلول البديلة

األدوات املستخدمة:

ً 1. برميل بالستييك أو معدين عدد 2 ، عىل أن يحتوي عىل فتحة كبرية نسبيا

2 انبوب معدين إن أمكن و لكن ميكن استعامل خرطوم ماء عادي عىل أن يكون متني نسبياً و بقطر نصف إنش عىل األكرث

3 صنبور ماء >حنفية< عدد 5 ، و يفضل مفاتيح خاصة بالغاز إن توفرت

4 إطار عجلة داخلية لسيارة ، مع مالحظة أن املخطط يحتوي عىل اطارين و هذا ممكن و لكن اطار واحد يكفي و أقل تكلفة 

و أسهل لعملية الرتكيب

5 موقد غاز
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طريقة الرتكيب:

نقوم أوالً بوصل قطعة من الخرطوم بطول نصف مرت تقريباً بالوجه الُعلوي للربميل من خالل إحداث فتحة مناسبة لقطر الخرطوم 

و يجب أن يكون الوصل متيناً و محكم بحيث مينع أي ترسب للغاز، تتم العملية أيضاً بالنسبة للربميل اآلخر ،

يتم تركيب قاطع >حنفية< بنهايتي الخرطومني، ثم نأخذ قطعتني أخريتني بنفس الطول تقريباً>نصف مرت< و نصل كل واحدة 

موضحة  غري  الوصلة  »هذه  >يت< ….  ثالثية  وصلة  من خالل  معاً  الخرطومني  نهايتي  نصل  ثم  للقاطع،  اآلخر  بالطرف  منهام 

باملخطط :(«

و نقوم بوصل قاطع ثالث بطرف >التي< لنتبعه بوصل قطعة خرطوم طويلة و حسب الحاجة ألن الربميلني سيكونان يف الخارج 

بينام اإلطارين و املوقد يف داخل املنزل أو املطبخ يف نهاية وصلة الخرطوم الطويلة نقوم بوصل قاطع>حنفية< و مبارشة نصل 

بعدها وصلة ثالثية >يت<، نصل أحد أطراف ال>يت< باإلطار عن طريق فوهة النفخ >البلف< عرب قطعة خرطوم قصرية نسبياً و 

فتحة الوصلة الثالثة نقوم بوصلها مبارشة باملوقد، و لكن و قبل وصلها باملوقد نقوم بلف قطعة صغرية من شبك معدين و نضعها 

داخل اإلنبوب ، هذا من أجل منع ارتداد اللهب و وصولها أىل خزان الغاز >اإلطار الداخيل< و بالتايل حدوث انفجار ، علامً بأنه 

من األفضل أن نستخدم مانع ارتجاع و هو متوفر عادة يف متديدات سخانات املاء 

مالحظة هامة : يجب أن تكون جميع الوصالت محكمة و مانعة للترسب. بالنسبة لإلطار الداخيل يجب أن يكون مفرغ متاماً 

من الهواء.

طريقة التحضري من أجل اإلنتاج:

نقوم بتحضري الفضالت العضوية >و يفضل روث الحيوانات عىل أن ال تكون جافة أو قدمية< و ميكن مزجها مع باقي الفضالت من 

خضار أو أعشاب خرضاء و أي فضالت أُخرى عىل نقوم بفرمها قدر املستطاع ، نقوم بخلط الفضالت مع املاء بحيث يكون الناتج 

شديد اللزوجة ثم منلئ الرباميل بحيث نرتك بضع سنتيمرتات قليلة فارغة ، نقوم بإغالق الرباميل بإحكام من خالل وضع جوانات 

بالستيكية،  نضع الرباميل بالخارج و مبكان معرض ألشعة الشمس املبارشة ألن الحرارة املرتفعة ترسع عملية التحلل. يجب ترك 

الرباميل ملدة يومني تقريباً حتى يبدأ انتاج الغاز و ال ننىس أن نفتح القواطع جميعها باستثناء قاطع املوقد طبعاً. يجب تحريك 

الرباميل كل فرتة من خالل هزها بهدوء، الحقاً سيبدأ الغاز بالتجمع يف اإلطار و عندما يصبح ممتلئ نسبياً نستطيع البدأ باستخدام 

الغاز، و يف حال مل يكن ممتلئ بشكل جيد أو بعد استهالك كبري يجب علينا الضغط عىل اإلطار أو وضع أي يشء ثقيل عليه حتى 

يوفر الضغط الالزم لدفع الغاز باتجاه املوقد.

طرق تركيب مبسطة أكرث مع مالحظات عامة.

إن وجود برميلني له غايتني: األوىل هي انتاج كمية أكرب من الغاز و الثانية هي ملئ الربميلني بفارق زمني ليوم أو يومني حتى 

يبقى انتاج الغاز مستمراً ألنه علينا أن نقوم بتبديل املواد العضوية املستهلكة عندما تتوقف عن اطالق الغاز. أما يف حال صعوبة 

تأمني برميلني ميكن اإلكتفاء بربميل واحد.

ميكن اإلستغناء عن القواطع >الحنفيات< باستثناء قاطع املوقد طبعاً لكن يف هذه الحالة علينا اغالق الخرطوم من خالل ثنيه 

عندما نريد تبديل املواد العضوية مثالً، حتى ال يترسب الغاز املخزن

باملواد  ملئه  كيفية  لكن سنواجه مشكلة يف  املازوت  مادة  لتخزين  تُستخدم عادة  التي  املعدنية  الرباميل  استخدام  املمكن  من 

العضوية و قد يكون استخدام قمع كبري ممكن لتجنب هذه املشكلة
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النـــزيــــــف
نزيف   ( الدموية  األوعية  خارج  الدم  خروج  أو  تدفق  هو 

رشياين - نزيف وريدي - نزيف شعريي (

الهدف من اإلسعاف
- السيطرة عىل النزيف. 
- الحد من تلوث الجرح. 

- نقل املصاب برسعة إىل املستشفى. 

أنواع النزيف 
- النزيف الخارجي 

- نزيف خارجي حاد 
- نزيف خارجي بسيط 

- نزيف داخيل

النزيف الخارجي
- وهو خروج الدم من الوعاء الدموي املنبثق املفتوح إىل خارج 

الجسم فريى الدم ويحس. 

األعراض: 
وضوح فقدان الدم الخارجي. 

إذا كان النزيف حاد ، أعراض وعالمات الصدمة هي: 
1. يشعر املصاب بالضعف و الدوخة. 

2. يبدوا الشحوب عىل الوجه والشفتني. 
3. برودة األطراف. 

4. بطء أو عمق يف التنفس. 
5. رسعة النبض. 

6. زغللة يف العينني 
7. يصبح املصاب قلقاً وكثري الكالم. 

8. رمبا يفقد الوعي 

طريقة اإلسعاف
1 . يوقف النزف بالضغط املبارش ) إذا مل توجد أجسام غريبة 

يف الجرح( بالضامدات .
2. إذا كان هناك جسم غريب وظاهر للعيان ، فيمكن إزالته 

بسهولة بواسطة قطعة نظيفة.
غريبة  أجسام  هناك  كانت  إذا  مبارش  غري  ضغط  يضغط   .3
ما  بوضع  وذلك  الجرح  أعىل  بالضغط  وذلك   ، الجرح  داخل 
يكفي من الشاش عىل أطراف الجرح بعلو كاف ثم ثبته برباط 

مشدود.
4. حافظ عىل الجزء املصاب مرفوعاً. 

5. أبقي املصاب مستلقياً عىل ظهره إذا أمكن ملنع الصدمة. 
6. أنقل املصاب برسعة إىل املستشفى. 

النزيف الداخيل 
أو  األنسجة  داخل  إىل  الدموية  األوعية  الدم من  انبثاق  وهو 
عن  يُعرف  بل  بالعني  يرى  فال  الجسم  تجاويف  من  تجويف 

طريق األعراض املصاحبة.
األعراض: 

فقدان  - عدم وضوح 
الدم. 

وعالمات  أعـــراض   -
الصدمة. 

وضعف  أمل  وجــود   -
حول املنطقة املصابة. 
ــدم  ال يظهر  ــد  ق  -
فتحات  إحــدى  مــن 

الجسم. 

طريقة اإلسعاف :
1. أرقد املصاب وأجعل رأسه منخفضاً. 

2. ارفع رجليه إذا كانت الحالة تسمح بذلك. 
3. فك أي مالبس ضيقة حول العنق والصدر والخرص.

 4. طمئ املصاب 
5. تحقق من رسعة التنفس ) 16 - 18 ( مرة يف الدقيقة

 والنبض ) 60 - 80 ( مرة يف الدقيقة وفحص مستوى االستجابة 
كل عرش دقائق بالكالم مع املصاب مثالً 

وأعمل عىل   ، الهواء  أفتح مسلك   ، املصاب وعيه  فقد  إذا   .6
إنعاشه إذا لزم األمر. 

7. غطي املصاب وضعه تحت بطانية.
8. ال تعط املصاب أي يشء عن طريق الفم 

9. أنقل املصاب برسعة إىل املستشفى 

دليل االسعافات األولية النزيف اخلارجي و الداخلي
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ألقى بيل غيتس محارضة يف إحدى املدارس األمريكية وقدم 
للتالميذ إحدى عرشة نصيحة أو مهارة قائالً لهم: مثل هذه 

املهارات واألفكار لن تتعلموها يف املدارس

النقاط  بعض  عىل  الضوء  غيتس  ألقى  املحارضة  وخــالل 
الخاصة بالتعليم وكيف أن بعض نظم الرتبية وبعض املناهج 
واألساليب تعزز اإلحساس الكاذب بسهولة النجاح يف الحياة، 
مام يخلق جيالً من الناس ال يعي حقائق الحياة، مام يعرضهم 

للفشل عند مواجهة الواقع

وهذه هي املبادئ و القوانني التي رشحها غيتس للطالب:

القاعدة األوىل:
الحياة ليست عادلة متاماً و عليك أن تقبل و تعتاد العيش يف 

الظروف التي تعيش فيها

القاعدة الثانية:
نفسك:  ترى  كيف  ال  و  لذاتك  احرتامك  مدى  يعنيه  ال  العامل 
فسوف يتوقع منك الجميع أن تنجز شيئاً و أن تؤدي دوراً قبل 

أن ينتابك شعور بالفخر والتباهي

القاعدة الثالثة:
دوالر  ألف   60 قدره  سنوي  دخل  عىل  الحصول  تستطيع  لن 
رفيعاً  الثانوية، و لن تتقلد منصباً  التخرج من املدرسة  مبجرد 
ملجرد أنك إنسان محرتم، و لن تحصل عىل سيارة إال بعد أن 
السيارة  و  املرموقة  الوظيفة  عىل  الحصول  يف  تجد  و  تجتهد 

الفارهة

القاعدة الرابعة:
طلباته  أن  و  عنيف  و  شديد  معلمك  أن  تعتقد  كنت  إذا 
حتى  انتظر  و  الحكم  يف  ترسع  فال  طاقتك،  تفوق  املتواصلة 

يكون لك مدير

القاعدة الخامسة:
ال تظن أن العمل يف مطاعم الهمربجر و غسيل األطباق وظيفة 
الناس يف  زال  ما  و  آباؤنا  و  أجدادنا  كان  فقد  املستوى،  دون 

الدول الفقرية يتوقون إىل فرصة عمل كهذه

القاعدة السادسة:
إذا ما أخطأت و سقطت و ارتبكت، فاعلم أن الذنب ذنبك، و 
ليس ذنب أهلك أو والداك, وبدالً من أن تبيك و تندب حظك، 

تعلم من أخطائك

القاعدة السابعة:
قبل والدتك مل يكن والداك شخصني مملني كام تظن اآلن، لقد 
وارتفاع مثن مالبسك  دراستك  بسبب مصاريف  كذلك  أصبحا 
يوم، ولذلك وقبل  إثر  يوماً  إليك وأنت تكرب  الجميلة، والنظر 
أن ترشع يف إنقاذ و تغيري العامل و إنقاذ الغابات االستوائية من 
الدمار و يف حامية البيئة والتخلص من السلبية يف العامل، ارشع 

أوالً يف تنظيف دوالبك الخاص،وأعد ترتيب غرفتك

القاعدة الثامنة:
قد تكون مدرستك قد تخلصت من املتفوقني و الكساىل معا، إال 

أنهم ما زالوا موجودين يف كل مكان

و يف بعض املدارس تم إلغاء درجات الرسوب حيث يتم منح 
الطلبة أكرث من فرصة إلعطاء اإلجابات الصحيحة وهي فرص 
العملية، ففي بعض  الحياة  الخروج إىل  يتمتعوا فيها عند  لن 

األحيان ال يتم منحنا إال فرصة واحدة فقط

القاعدة التاسعة:
ولن  املتتابعة،  الدراسية  الفصول  من  سلسلة  ليست  الحياة 
يكون  ولن  ــازة،  إج يف  صيف  فصل  كل  تقيض  أن  تستطيع 

أصحاب األعامل مثل املعلمني متفرغني فقط ملساعدتك

حساب  عىل  أعاملك  كل  تنجز  وأن  نفسك  تساعد  أن  عليك 
وقتك أنت

القاعدة العارشة:
الحياة التي نراها يف األفالم السينامئية و التلفاز عموماً ليست 

واقعية وال حقيقة

واإلجــازات  اللعب  يف  وقتهم  كل  الناس  يقيض  ال  الواقع  يف 
العمل  إىل  الذهاب  عليهم  بل  الفارهة،  املقاهي  والجلوس يف 

وخطوط اإلنتاج

القاعدة الحادية عرشة:
الدراسة  يف  املنهمكني  وأصدقاءك  زمــالءك  تحرتم  أن  عليك 
وغريبي  مجانني  تعتربهم  رمبا  نهار,  ليل  الكتابة  و  والبحث 
الحياة ورمبا  ملواجهة  األطوار، لكنهم سيكونون أكرث استعداداً 

ينتهي بك املطاف وأنت تعمل لحساب أحدهم

نصائح بيل غيتس
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