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وأد بحكم القانون السوري
الثورة االجتماعية ثورة ال حتتاج اىل العنف...
كيف نشأت احلياة؟



كلمة رئيس التحرير
هل ستحكم السعودية سوريا ؟  

الثورة السورية اصبحت شئنا أم أبينا ذات طابع ديني ....... رمبا 
ما يهم حقيقة  هو ما سيأيت 

هل تصلح و هل تنجح الرشيعة االسالمية يف الوصول اىل حكم سوريا و خاصة أن النسخة املطروحة 
هي النسخة السعودية منها 

هل يا ترى رشيعة الله الصحراوي و ثقافة بالد الركال من املمكن أن تطبق يوماً ما عىل بالد الشام 
التاريخ يقول عكس ذلك 

مل تستطع كل هجامت الدين االسالمي تاريخياً عىل سوريا أن تجعلها ) سلفية ( مل يستطع االسالم 
أو  العادية  الحياه  يف  يذكر  دور  أي  له  يكون  أن  الوهابية  النسخة  أقصد  و  غباء  االشد  بنسخته 

السياسية السورية 
و أنا كمتفائل استطيع أن أقول انه حتى اآلن و رغم ما ترونه من شكل طالباين طاغي اعالمياً عىل 

التحرك ضد بشار االسد اال انه سيبقى يف سياق ردات الفعل و ليس الفعل أو الفاعل .
يسوق حالياً يف سوريا وكالء و رجال املبيعات للسلعة ) الترشيعية بالرشيعة ( بشكلها الوهابسلفي .

و يبذلون الغايل و الرخيص يف سبيل ذلك الحلم العيص تاريخياً 
مل تحكم بالد الشام فعلياً وال مرة بحكم الحجاز و حتى أن حكمت لفرتة فأنها كانت تنزع اىل الخروج 

من ذلك الحكم برسعة .
مل تستطع مليارات السعودية و قطر و إمالءات أمريكا أن تزرع الفكر الوهايب يف الجامهري السورية 
التي و بالرغم من الحالة و الظرف الذي ميكن أن يكون من أفضل الظروف لنشأة حركات سلفية 

وهابية طالبانية بشكلها القاعدي .
حتى اآلن هناك رفض معلن و غري معلن لذلك التوجه يف سوريا و اذا مل ينترش هذا الفكر اآلن فلن 

ينترش ابداً .
الذمم و االصوات و سيحاولون أن يزورو كام  السياسية أكرث رشاء  السلفيون و نسختهم  سيحاول 

فعلوا يف مرص .
ملن سوريا ليست مرص و الدين ليس محورياً يف حياتها 

هناك آالف االمور قبل االهتامم بالدين و أصغر مصلحة حياتيه هي عند السوري العادي أهم من 
أن يحكم االسالم و تترضر تلك املصلحة .

الشعب السوري عميل و ليس حاملاً كبقية شعوب العرب 
الشعب السوري واعي بنسبه تفوق كثرياً شعوب الدول العربية االخرى 

الشعب السوري و بأكرثيته سيلفظ الكراهية و الحقد و التقييد الذي سيفرضه تطبيق الرشيعة 
الشعب السوري ليس غبياً كغريه ليسلم اخوانياً أو سلفياً السلطة 

الشعب السوري أثبت و بخالل سنتني أن رأسه ليس للبيع و عقله ليس مجال تجارة 
مل يكن ينقص الشعب السوري الدين يف زمن بشار بل نقصته الكرامة و الحرية 

و عىل الرغم من كل مساوئ بشار اال أنه يحسب له عدم تدخله املبارش يف امور فرض العبادات عىل 
االقل ليس بشكل مبارش بل بشكل غري مبارش عن طريق رعاية و تربية الحركات االسالمية يف سوريا 
ألنه  )و هو محق( عرف أن شعباً متنوعاً كالشعب السوري من املستحيل فرض رأي ورؤية واحدة 

عليه مهام كانت .
الشعب السوري سيسقط االسد و سيسقط كل من يريد أن يأخذ مكان االسد 

و عيشوا سعداء

أمين غوجل  

i-think-magazine.blogspot.com

www.ithinkmag.net

facebook.com/I.Think.Magazine 

هيئة التحرير
أمين غوجل 
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شخصيات ملحدة

أنجيلينا جويل
 

تاريخ امليالد 1975/7/4

ومن  نجامتها  أشهر  من  كواحدة  هوليوود  يف  بارزة  مكانة  جويل  أنجيلينا  املمثلة  تحتل 
أعالهن أجرا.وهي ممثلة موهوبة حازت عىل 24 جائزة سينامئية بينها جائزة األوسكار 
وثالث من جوائز الكرات الذهبية. ولقبت أنجيليا جويل بأكرث نجامت هوليوود جاذبية يف 

استطالعات شعبية ويف عدد من املجالت الفنية األمريكية واألوروبية،
وأصبحت ثالثة ممثلة يصل أجرها إىل 20 مليون دوالر بعد النجمتني السينامئيتني جوليا 

روبرتس وكامريون دياز، وحققت ذلك يف فيلم ›‹مسرت ومسز سميث‹‹ )2005(.
املمثل  ابنة  فويت، وهي  أنجيلينا جويل  اسم  املرموقة  الفنانة  ميالد هذه  تحمل شهادة 
القدير جون فويت الحائز عىل جائزة األوسكار واملمثلة الراحلة مارشالينا بريتراند. عاشت 
املتمردة.  بنزعتها االستقاللية وشخصيتها  أنجيلينا جويل حياة طفولة غري مستقرة متيزت 

وعاشت بعيدا عن والدها الشهري بعد انفصال والديها وهي يف السنة األوىل من العمر.

واضطرت والدتها إىل التخيل عن عملها الفني واالعتامد عىل دخل محدود إلعالة أنجيلينا وشقيقها األكرب املمثل جيمس هافني. 
وكانت أنجيلينا تشعر خالل دراستها الثانوية باالنعزال عن أقرانها الطلبة من أبناء وبنات األرس الرثية، وتستخدم املالبس املستعملة 
أحيانا خالل تلك املرحلة من حياتها واتسمت عالقة أنجيلينا جويل مع والدها جون فويت بالجفاء والخصام  واالنقطاع عرب معظم 
حياتها، ومل تستخدم اسم أرستها عرب مشوارها الفني،وقامت يف العام 2002 بتغيري اسمها قانونيا إىل أنجيلينا جويل، متخلية عن 

اسمها األخري ›‹فويت‹ ‘وأعلنت مقاطعتها التامة لوالدها بعد ذلك.

الطفولة أن تصبح  بالتمثيل يف سن مبكرة حني كانت تشاهد األفالم مع والدتها. وكان حلمها منذ  أنجيلينا جويل ولعا  أظهرت 
ممثلة. ويف سن الحادية عرشة بدأت بتلقي دروس يف التمثيل. ومن املفارقات أنها توقفت عن ذلك يف سن الرابعة عرشة وأصبح 
حلمها أن تصبح مديرة مؤسسة لدفن املوىت واقترصت عىل ارتداء املالبس السوداء وصبغت شعرها باللون البنفسجي.وبعد فرتة 
أصبحت عارضة لألزياء تتنقل ما بني لوس أنجلوس ونيويورك ولندن، قبل أن تعود إىل دراسة التمثيل من جديد. كام ظهرت يف 
عدد من أرشطة الفيديو املوسيقية لبعض الفرق الغنائية الشهرية. وتعيش املمثلة أنجيلينا جويل منذ العام 2005 مع رشيك حياتها 
املمثل براد بيت، ولهام ستة أطفال بينهم ثالثة بالتبني. وتحظى عالقتهام بتغطية غري مسبوقة من قبل وسائل اإلعالم، وخاصة 

الصحافة الصفراء.

توجه اهتامم املمثلة أنجيلينا جويل نحو األعامل الخريية والخدمات اإلنسانية منذ زيارتها لكمبوديا لتصوير مشاهد من فيلمها 
›‹الرا كروفت غازية القبور‹‹، حيث اطلعت عىل الفقر املدقع املنترش بني الناس. وكرست جهودها لألعامل اإلنسانية وعينت سفرية 

نوايا حسنة للمفوضية السامية لالجئني التابعة لألمم املتحدة.

وقامت بزيارة مخيامت الالجئني يف أكرث من عرشين دولة، بينها لبنان. وترص أنجيلينا جويل عىل دفع نفقات سفرها من جيبها 
الخاص. وهي تقول إنها تخصص ثلث دخلها من أفالمها السينامئية لألعامل اإلنسانية. وكانت أول شخص مينح جائزة مواطن العامل 

من رابطة املراسلني الصحفيني يف األمم املتحدة يف العام 2003 تقديرا لخدماتها اإلنسانية.

كام أن أنجيلينا جويل من هواة نقش الوشوم عىل جسمها الذي يحمل 13 وشام تشمل جمال ورسوما ورموزا، منها ما هو منقوش 
بلغات أجنبية، ككلمة ›‹العزمية‹‹ باللغة العربية. ويرتبط بعض هذه الوشوم بأشخاص أو أحداث عزيزة عليها.ويضطر الفنيون 

الستخدام املاكياج لتغطية بعض تلك الوشوم أحيانا إذا تطلب األمر تصوير أجزاء معينة من جسمها.
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عام 2001 كانت بالنسبة النجلينا أشبه مبا يعرف بـ »فرتة نضج« 
حيث أبدت تعاطفها مع الشعوب التي أهلكتها الحروب والدمار 
وقامت بعدة تربعات تعاطفا من الشعوب الفقرية. عينت سفرية 
والنشاط  الجدية  عليها  بدت  وقد  الحسنة  للنوايا  املتحدة  األمم 
يف منصبها الجديد حيث سافرت إىل العديد من الدول كباكستان 
من  تعاين  التي  الثالث  العامل  دول  من  وغريها  وجيبويت  وتنزانيا 
الفقر. يف نفس العام تبنت طفال كمبوديا اسمه مادوكس وكان ال 

يتجاوز عاما واحد آن ذاك.

 مساهمتها اإلنسانية
    منحت مليون دوالر ألحد معسكرات اللجوء األفغاين يف باكستان

    مليون دوالر ملنظمة أطباء بال حدود.
    مليون دوالر ملنظمة الطفل العاملي.

    مليون دوالر ملنظمة غلوبال إيدز أليانس.
    مليون دوالر ملنكويب دارفور.

    5 ماليني دوالر ألطفال كمبوديا.
    100 ألف دوالر ملؤسسة دانيال بريل

وستنشئ قريبا عيادة طبية ملكافحة اإليدز يف أثيوبيا. ويف زيارتها الثالثة للعراق الشهر املايض قدمت دعام مادياً ومعنوياً ملئات 
اآلالف من الالجئني العراقيني داخل وخارج العراق. يقال ان حوايل 20 مليون دوالر )عدا األطعمة واألدوية وغريها( هي إجاميل ما 
تربعت به خالل مثاين سنوات. وتنفق سفرية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عىل زياراتها التفقدية من جيبها الخاص. زارت مخيامت 
بلبنان. والالجئني الصوماليني بكينيا. وزارت أفغانستان. الصومال. باكستان. دارفور. سلفادور. تنزانيا. سرياليون وغريها  الالجئني 

بشاحنات محملة مباليني الدوالرات ومبختلف أنواع األغذية واألدوية واألطعمة

أهم األعامل التي شاركت بها:

Mojave Moon -1 عام 1996
Gia -2 جيا عام 1998

Girl، Interrupted -3 عام 1999
The Bone Collector -4 جامع العظام عام 1999

Seconds 60 Gone in -5 اختفى يف ستني ثانية عام 2000
Original sin -6 الخطيئة األصلية

Pushing Tin -7
Lara Croft: Tomb Raider -8 عام 

 Lara Croft Tomb Raider -9
 Sky Captain and the -10

World of Tomorrow عام 2004

امتنى وجود الله لبعض الناس إما بالنسبة يل فلست بحاجته

شخصيات ملحدة

Alexander -11 عام 2004
Taking Lives -12 عام 2004

13- السيد والسيدة سميث عام 2005
14- الراعي الصالح عام 2006

Beowulf -15 عام 2007
Wanted -16 عام 2008

Changeling -17 عام 2008، وقد ترشحت ألوسكار أفضل
ممثلة عن هذا الفيلم.

Kung Fu Panda -18 عام 2008
Salt -19 عام 2010
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شخصيات ملحدة

ستيفني بينكر
 

تاريخ امليالد 1954/9/18

ستيفن ارثر بينكر من مواليد كيوبيك يف كندا هو عامل نفس ، و صاحب ادبيات 
علمية من املدافعني االساسيني لعلم النفس التطوري ، و نظرية العقل الحسابية. 
عند  اللغوي  التطور   ، الحيس  االدراك  اختصاصه  هارفرد،  جامعة  يف  استاذ  حاليا 
االصطفاء  بواسطة  املشكل  البيولوجي  التكيف  بتعميمه فكرة  االطفال، و مشهور 
ان  يعتقدون  ممن  اخرون  و  شومسيك  نعومي  يعارض  النقطة  بهذه  و  الطبيعي 

القدرة البرشية للغة نتيجة ثانوية لتكيفات اخرى.

من مجموعة كتب تعدت العرش كتب، يعترب صاحب كتب ذو تأثري عام:
1994 The Language Instinct
1997 How the Mind Works

2000 Words and Rules
2002 The Blank Slate

2007 The Stuff of Thought
New York Times best-sellers  حاز كتبه عىل العديد من الجوائز و بقي يف صدارة افضل الكتب بيعا لنيو يورك تاميز

ابحاثه الحالية:
Analogical Reminding التذكري القيايس

Indirect Speech الخطاب الغري املبارش
Inflectional Morphology املورفولوجيا االعرايب

دراسة هارفرد للتوائم
التصوير البياين للدماغ و تسجيل لعمليات اللغة

ستيفن بينكر نشأ يف الطائفة اليهودية الناطقة يف مونرتيال. »لقد كانت ثقافة تحوي الكثري من الجدل،« يقول بينكر. »قرر تول 
اىل االلحاد يف 13،لكنه كان قبل ذلك يهوديا بامتياز.« ويف الوقت نفسه عندما  خرس الدين، وجد بينكر اهتاممه يف العقل البرشي. 

بينكر ارتفع إىل الشهرة – عىل األقل مستوى من الشهرة ممكنة يف العامل األكادميي وعلم النفس – يف عام 1994 عندما قال أنه نرش 
»اللغة غريزة«, الذي جادل أن اللغة البرشية تكيف البيولوجي، ال اخرتاع ثقايف حيث له بحوث يف أصول اللغة رسعان ما قادته إىل 
ميدان علم النفس التطوري املثري للجدل. يف كتابة املقبل، »كيف يعمل العقل« )1998(، بينكر عزز فكرة أن السلوكيات البرشية 

األكرث شيوعاً هي تلك التي ساهمت أجيال عديدة يف وقت سابق للبقاء عىل قيد الحياة والقدرة عىل مترير الجينات.

فكرة بينكر ليست جديدة. حيث اقرتح داروين نفسه أن العاطفة، واإلدراك، واإلدراك تطورت بالتكيف وقد أخذ اقرتاح داروين يف 
القرن التاسع عرش عامل النفس الشهري وليم جيمس ووضع نظرية نفسية غنية استناداً إىل املفاهيم الداروينية من غريزة والتكيف 

يف دراسته للذاكرة قصرية األجل وطويلة األجل.«.

األناين«،  »الجني  دوكنز،  وريتشارد  البالغ سوسيوبيولوجي،  ويلسون، صاحب  مثل  التطوري  األحياء  علامء  توجه  السبعينات،  يف 
بدراسات جديدة تقول بأن العديد من االتجاهات السلوكية البرشية تطورت عند الكائنات الحية و الدفع نحو فكرة أن العواطف 

مثل الشعور بالذنب، والغضب، والتعاطف، والحب له  أساسه بيولوجي.
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مل يردع االنتقادات حول »الحتمية 
من  ذلك،  مع  بينكر،  البيولوجية« 
تفسري الداروينية علم النفس اتخاذ 
له  كتاب  يف  وقــال  أخــرى.  خطوة 
العقل«  يعمل  »كيف   1998 عام 
أن البيولوجيا جزئيا تفرس إحساسنا 
اقــرتح  قــد  ويلسون  ــي.  ــالق األخ
املنطق  لدينا  أن   1975 عام  أوائل 
الطبيعي  لالنتقاء  نتاج  األخالقي 
النظرية مع  بينكر وضع  — ولكن 
البحوث  من  عقدين  االستفادة 

العلمية اإلضافية. 

.” يفكر ايرفينغ كريستول اإلنسانية 
الناس  يأيت  كان  إذا  مهددة  نفسها 
بال  »حياة  تقود  بأنها  االعتقاد  إىل 

معنى يف عامل ال معنى لها«. ويقول أن الحقيقة محض ليس بالنسبة للجميع: »هناك حقائق مختلفة ألنواع مختلفة من الناس. 
وهناك الحقائق املناسبة لألطفال؛ الحقائق التي مناسبة للطلبة؛ الحقائق التي مناسبة للبالغني املتعلمني؛ والحقائق التي مناسبة 
للبالغني املتعلمني تعليام عاليا، والفكرة القائلة بأنه ينبغي عىل مجموعة واحدة من الحقائق متاحة للجميع مغالطة دميقراطية 

حديثة. أنه ال يعمل ».

تسلم بينكر أن األثر املرتتب عىل الداروينية يخىش معظم من الخلق هو أن »فكرة أن التطور ميكن أن يفرس العقل واألخالق«. 
بينكر يحاول طأمنة القراء أن علم النفس التطوري ال يعني نهاية املسؤولية األخالقية. التطور قد يؤدي، عىل سبيل املثال. أنها ال 

تؤدي إىل عدم املساواة؛ وهذا ال يعني أننا ال ميكن األمل يف جعل مجتمع أكرث كامال؛ وهذا ال يعني كل سلوك يتحدد بيولوجيا

ويقول بينكر أن وجهة نظر العقل كام قد تم تشكيلها بتطور ليس غري أخالقي. األخالق مستمد من الهيكل املادي للدماغ، وهو 
يدعى. حقيقة أن الطفل البالغ من العمر 18 شهرا اعطاء حصة اللعب ومحاولة الراحة للكبار دليل قوي لغريزة أخالقية. لذا 
هو أيضا، وفقا بينكر، هي عاملية فيام بني الثقافات للعديد من املفاهيم والتطبيقات للصواب والخطأ. ويؤكد بينكر أن إحساسنا 

األخالقي يأيت من تطور، ال من الله، وأن »دائرة تطبيق« اتسع مع مرور الوقت عن طريق العقل واملعرفة، والتعاطف.

رجم  يلوم  حيث  الرش  الدين   ينتج  أن  املحتمل  من  بكثري  أقل  الفطري  األخالقي  الحس  لدينا  بينكر،  وفقا  ذلك،  عىل  وعالوة 
املومسات، إعدام املثليني، تفجري عيادات اإلجهاض، حرق الساحرات، ذبح الزنادقة، وتحطم الطائرات يف ناطحات السحاب كام 
يتصورها البعض بأنها أوامر الله.  الدين يشجع االنتحاريني ومينع بعض تقنيات البحث التي يحتمل أن تكون املنقذة للحياة كتلك 

املتعلقة بالخاليا الجذعية.

شخصيات ملحدة
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نيل ديغراس تايسون

تاريخ امليالد 1958/10/5

الـ«فريدريك  التواصل. هو حالياً  و عامل يف علوم  أمرييك  فليك  فيزيايئ 
يب. روز« مدير قبة هايدن الفلكيِة يف مركِز روز لألرِض والفضاِء، ورشيك 

بحِث يف قسِم الفيزياء الفلكيِة يف املتحِف األمرييِك للتأريِخ الطبيعِي.
الفلك يف أمريكا،  واحد من أكرث شهرة علامء      
نيل تايسون الذي أمىض جزءا كبريا من حياته املهنية مشاركة معلوماته 
بطريقة  املعقدة  املفاهيم  لتقديم  كبرية  موهبة  لديه  اآلخرين.  مع 

واضحة وميرسة.

تجدر اإلشارة إىل أن تايسون نشأ يف مدينة نيويورك. عندما كان تسعة، 
الطبيعي،  التاريخ  متحف  هايدن« يف  الساموية  »القبة  بجولة  قام  أنه 
حيث أنه حصل عىل دافعه من أول تحديق له يف النجوم. تايسون يف 
وقت الحق أخذت الطبقات يف القبة الساموية، وحصل عىل التلسكوب. 
سطح  عىل  من  السامء  مشاهدة  يف  وقته  امىض  مراهقاً،  كان  وعندما 

مبنى شقته.

حصل عىل درجة بكالوريوس يف الفيزياء من جامعة هارفارد ودرجة دكتوراه يف الفيزياء الفلكية من جامعة كولومبيا يف عام 1991. 
بعد أن أمىض بضع سنوات القيام مبرحلة العمل يف جامعة برينستون، 

يف نهاية املطاف أصبح مديرا للقبة الساموية، وعملت عىل عملية تجديد واسع النطاق للمرفق،.. وكان من القرارات األكرث إثارة 
للجدل لتايسون يف الوقت إزالة بلوتو من تصنيف الكواكب. حيث يصنف بلوتو ككوكب قزم، يف عام 2006. وصفت املنظمة 

رسميا بلوتو ككوكب قزم.

باإلضافة إىل عمله يف القبة الساموية، تايسون قد وجدت طرق أخرى لتحسني محو األمية العلمية يف البالد. وتحقيقا لهذه الغاية، 
تايسون  كتب العديد من الكتب لعامة الجمهور، مبا فيها املوت بالثقب األسود وغريه من املأزق الكوين وامللفات بلوتو: ال وصعود 
واملفضلة كوكب األرض سقوط أمريكا. التي اتخذها رسالته إىل موجات االثري، وكذلك، بوصفه املضيف سسينسينوو نوفا برنامج 
تلفزيوين لسلسلة وثائقية من 2006 إىل 2011. باإلضافة إىل كرس الحواجز بني العلامء والجمهور العام، حقق تايسون التنوع يف 

الفيزياء الفلكية. وواحد من األمريكيني األفارقة القليلة يف حقله.

التي  انهيار الحضارة اإلسالمية  انه سبب  انهيار الحضارة اإلسالمية برأيه(،  حيث يتطرق يف املقطع عن ما يعتقد  يوضح سبب 
سادت العامل عىل مدار ثالثة قرون مضت، وقد القى العامل تايسون هذه املحارضة أمام جمع حضور من العلامء والباحثني من 

بينهم فائزين بجوائز نوبل.

ويتحدث العامل نيل تايسون يف بداية الفيديو ليقول أن العامل شهد عىل مر العصور الكثري من الدول التي تقدمت وبنيت حضارات 
عظيمة وما لبثت اإل وانهارت تلك الحضارت، فهي سنة الكون أن كل يش يتغري واليش يبقى عىل حاله، ولكن السؤال هنا ما هي 
العوامل التي جعلت تلك الدول والحضارات تتقدم يف االصل؟ وما هي العوامل التي جعلتها تتقهقر بعد  ذلك؟.ويستطرد فيقول 
ان كل الدول كانت وال تزال تطلق عىل العديد من اخرتاعاتها  وابتكاراتها اسم الدولة نفسها او اسم مخرتعيها واألمثلة يف ذلك 
الصدد كثرية للغاية، فيقول عىل سبيل املثال ان اسامء معظم النجوم واالخرتاعات  القدمية كانت اسامء عربية وذلك نظراً الن 
امتد  الضخمة يف وقتها هذا والذي  الحضارة اإلسالمية  القدمية كانت عربية ومن وحي  العصور  كل االخرتاعات واالبتكارات يف 

شخصيات ملحدة
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العلوم  الزمنية حصل تطور كبي كل  الفرتة  تلك  ايل حوايل 300 سنه ويف 
والنفس  االجتامع  وعلم  والرياضيات  والطب  والفيزياء  والكيامء  كاألحياء 

وما إىل ذلك من  
ان كل  انكر  القدامي.وال  املسلمني  العلامء  فيها  نبغ  التي  العلوم  مختلف 
كانت  معقدة  وإلكرتونيات  وتكنولوجيا  تطور  من  اآلن  العامل  يشهده  ما 
االسالمية وعلمت  الحضارة  فيها  ازدهرت  التي  قرون  الثالث  فيها  السبب 
سبب  )تايسون(  العامل  ويرجع  والفنون.  العلوم  أنواع  مختلف  كله  العامل 
انهيار تلك الحضارة العظيمة إىل عامل الرياضيات الغزايل الذي نسب تلك 
العلوم إىل الشيطان، فام لبثت أن انهارت الحضارة االسالمية ومل ترجع إىل 

ذالك الوقت.

عني   ،2001 عام  يف  الرئاسة.  ديوان  يف  مستشار  منصب  يف  تايسون  عمل 
الرئيس األمرييك جورج بوش له بلجنة يف املستقبل لصناعة الطريان والفضاء. 
الواليات  سياسة  لدراسة  بعد  فيام  سنوات  ثالث  آخر  اللجنة  شغل  كام 

املتحدة بشأن استكشاف الفضاء.

يف هذه األيام، يعترب  تايسون أحد خرباء العلوم اكرث طلبا إللقاء املحارضات حيث.يعطي محادثات عرب البالد، وهو من شخصيات 
وسائل اإلعالم املفضلة كلام كان هناك قضية علم مهم يف األخبار. فتايسون  معروف بقدرته عىل جعل املفاهيم الصعبة سهلة 

الوصول إىل كل جمهور ومهاراته الخطابية وإحساسه بالفكاهة، مام أدى إىل الظهور يف مثل هذه الربامج 
 يعمل حاليا عىل جلب فيلم وثائقي علم كالسييك، كوزموس، العودة إىل التلفزيون. اإلصدار األصيل املميز لكارل ساغان، وتزويد 

جمهور عام مبزيد من فهم ألصل الحياة والكون. ومن املتوقع صدور السلسلة عىل الهواء يف عام 2013.

اليشء الجيد يف العلم أنه حقيقي أمنت به أم مل تؤمن

انا استغرب حتى وجود كلمة ككلمة ملحد فأنا ال العب الغولف فهل هناك كلمة 
لالعبي الغولف ؟

 

شخصيات ملحدة
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ان الله هو زاوية من زوايا 
الجهل العلمي الذي ينحرس 

وجوده يوما بعد يوم مع 
استمرار الوقت
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نكمل الجزء االول ...

ان الحجج من املمكن تقسيمها اىل نوعني: الحجج االستقرائية 
واالستداللية.

الحجج االستداللية هي الحجة التي يكون فيها من املستحيل 
انه  اي  املقدمات صحيحة.  مادامت  االستتاج خطا   يكون  ان 
مثل  حقيقه.  هو  االستنتاج  فان  صحيحة  املقدمات  مادامت 

عىل ذلك:
1- كل الرجال سوف ميوتون )مقدمة(

2- حسني مبارك رجل )مقدمة(
3- حسني مبارك سوف ميوت )استنتاج(

ان  املستحيل  فمن  وبالتايل  صحيحة  املقدمات  فان  ترى  كام 
يكون االستنتاج خطا، يف حالة الحجج االستداللية يجب عليك 
ان تقبل الناتج طاملا ان املقدمات سليمة. واذا رفضت النتيجة 

فانت ترفض املنطق نفسه.
املقدمات  تدعم  ان  فيها  املفرتض  من  االستقرائية:  الحجج 
من  لكن  صحيحة.  املقدمات  كانت  ان  ما  بطريقه  االستنتاج 
املحتمل ان يكون االستنتاج خطأ. نفهم من هنا ان االستنتاج 

ينتج من شيئني هام املقدمات و واالستدالل

1- عبدالنارص كان مرصي
2- معظم املرصيني يأكلون الطعمية

3- عبدالنارص أكل الطعمية
 

يف هذا املثال: املقدمتان صحيحتان ولكن من املمكن ان يكون 
هناك  الطعمية.  يكره  كان  عبدالنارص  فرمبا  خطا  االستنتاج 

كلامت تجعل من الحجة استقرائية مثل: احتامل ، رمبا ، اغلب 
الظن .

رمبا يبدوا ان الحجج االستقرائية اضعف من الحجج االستداللية 
الن هناك احتاملية يف خطا االستنتاج ولكن هذا ليس صحيحا 
يكون موجود  االستنتاج  االستداللية  الحجج  بشكل مطلق. يف 
داخل املقدمات وبالتايل هذا يعني اننا مل نصل اىل معلومات 
جديدة، يعني يف أفضل حاالته فانه ارانا معلومات مل نلتفت 

لها جيدا.
الحجج االستقرائية عىل الناحية االخرى تزودنا بافكار جديدة 

وهذا قد يؤدي اىل زيادة معرفتنا عن العامل. بل ان كثريا جدا من 
حقول البحث )عدا الرياضيات( تستخدم الحجج االستقرائية.

كيفية نقد الحجج؟
1- نقد الحجج االستداللية

فعله  علينا  يجب  يشء  اول  ما،  حجة  عندنا  ان  االن  لنفرتض 
هو ان نفحص قبول الحجة. وقد ترسب الحجة يف هذا االمر 
من ناحيتني املقدمات و االستدالل. ولكن باديء االمر علينا ان 
والحجج  السليمة  الحجج  وهام  مهمني  مصطلحني  بني  نفرق 

املقبولة
اذا كانت الحجة االستداللية مقبولة فان هذا يعني ان عملية 
التفكري والتفسري صحيحة وانه ليس هناك اي مغالطات. واذا 
كانت املقدمات صحيحة فانه من املستحيل ان يكون االستنتاج 
الحجة غري مقبولة فان هذا يعني ان عملية  اذا كانت  خطأ. 

التفسري عري صحيحة.

كيفية التفكري النقدي واقامة احلجج ونقد املغالطات؟ )املنطق: اجلزء االثاين(
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اذا كانت الحجة االستداللية سليمة فان هذا يعني ان التفسري 
صحيح.  االستنتاج  فان  وبالتايل  صحيح  كالهام  واملقدمات 
اكرث  لتفهموا  القادمة  االمثلة  اىل  انظروا  فهمتوا يشء؟ ههههه 

ما قصدته
1- كل الطيور ثديات

2- منقار البط هو طري
3- بالتايل فان منقار البط هو من الثديات

املقدمات  ان  مع  مقبولة  استداللية  حجة  هو  السابق  املثال 
الن  سليمة  غري  الحجة  ان  نقول  الحالة  هذه  ويف  خاطئة. 
املقدمات غري صحيحة. املثري للدهشة هنا ان االستنتاج صحيح. 
وهذا يدل عىل انه من املمكن ان تكون هناك حجة مبقدمات 

خاطئة ومع ذلك تعطينا استنتاج صحيح.
1- كل الشجر هو نباتات

2- البلوط هو شجره
3- اذا البلوط هو نبات

ايضا  بنيتها صحيحة وهي  استداللية مقبولة  الن  هذه حجة 
سليمة الن مقدماتها صحيحة. ومبا ان بنيتها سليمة ومقدماتها 

صحيحة اذا نحن نضمن ان االستنتاج صحيح.

2- تقييم الحجج االستقرائية
يف حالة الحجج االستقرائية فاننا نقول ان الحجة قوية لو ان 
كان  اذا  املقدمات، ونسميه ضعيف  غالبا من  ينتج  االستنتاج 
ليس يف الغالب ناتج من املقدمات. اذا كانت الحجة االستقرائية 
قوية ومقدماتها صحيحة فاننا ندعوها حجة مقنعة، احب ان 
مقنعه،  غري  هي  الضعيفة  االستقرائية  الحجج  كل  ان  اضيف 

واليك االمثلة:
»التنزه يف الغابات غالبا يشء ممتع، الطقس املشمس والحراره 

نبضات بن باز

متفتحه  الزهور  اليوم،  امطار  ال  انه  تقول  واالرصاد  املعتدلة 
الغابات  اىل  خرجنا  ان  متعه  انها  البد  بالتايل  تغني.  والطيور 

االن«

لنفرتض اننا فعال مهتمني بكل هذه املقدمات اذا هذه الحجة 
قوية، ولو افرتضنا ان هذه املقدمات صحيحة اذا هذه الحجة 
انك ال يهمك  اي  باملقدمات  انك غري مهتم  لو فرضنا  مقنعه، 
احد  كان  واذا  ضعيفه،  حجة  هذه  اذا  غريه  او  االزهار  شكل 
فان هذه  االن  السامء متطر  املثال  املقدمات خطأ عىل سبيل 

الحجة غري مقنعه.

ليك تنتقد حجة وتريد ان تري االخرين انها غري مقبولة او غري 
او  املقدمات  اما  تهاجم  ان  عليك  فان  مقنعه،  غري  او  سليمة 
املقدمات واالستدالل  اذا كانت  ، وتذكر شيئا مهام  االستدالل 
قد  خطا.  االستنتاج  ان  بالرضوره  انه  يعني  ال  هذا  فان  خطا 
املوضوعه  الحجة  ولكن  صحيح  ذاته  حد  يف  االستنتاج  يكون 

الثبات صحته ال ميكنها فعل ذلك.

 ضع يف بالك ان املقدمات املقدمة قد تكون صحيحه وبالتايل 
ال حاجه لدعم صحتها، ولكن لو شككت يف ان املقدمات قد 
تكون خاطئة، فانت هنا بحاجه اىل ان تدعمها بدليل. اي ان 
فيها  تكون  اخرى  حجة  يخلق  ان  االخر  الشخص  من  تطلب 

هذه املقدمة املشكوك فيها هي االستنتاج.
ايضا ان االستدالل والتفكري لو كانا خاطئني فان  بالك  ضع يف 
املغالطات هي  املغالطات.  انواع  احد  ارتكابك  اىل  يعود  هذا 
والنتيجة  املقدمات  بني  العالقة  يكون  وفيه  التفكري  يف  خطا 

ليست ما تم ادعاءها !

بن باز
benbaz.info
@benbazaziz
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أثر ورقة بن نوفل يف حياة محمد مل يكن عابراً ، ويكفي أن نعرف يف هذا الصدد أنه شخصياً من زّوج محمد 

إىل خديجة وقام يف الناس خطيباً وأبرم العقد وشهد عليه بنفسه وهو القس ! ، وكأين مبحمد يف شبابه كان 

أبيونياً إذ أنه تزوج أوىل زيجاته عىل يد قس ويف القوم أقرباء له أوىل بتزويجه من ورقة! ، فلامذا؟ ، واألدهى 

أن محمد بقى بها متزوجاً حتى وفاتها عىل عكس الشائع بني بني قومه وعىل عكس ما سيفعل الحقاً..فال 

طالق وال زواج بثانية وال بجارية حتى ..كأي نرصاين ملتزم!.

امتدح محمد ورقة بعد وفاته حتى أنه أبرصه يف الجنة بثياب من سندس رغم موته عىل نرصانيته ! مام أوقع 

فقهاء اإلسالم ودهاقنته يف ارتباك ليفرسوا ذلك حيث أن ورقة هو أول من قال بنبوة محمد !ومع ذلك مل يؤمن 

به ومل يتبعه حتى مامته ، والواقع ان ورقة قد عاش أكرث من مئة عام أهدر معظمها يف ترجمة الصحف األوىل 

وفقاً لعقيدته األبيونية ، وتركها وراءه معربة وجاهزة ليستويل عليها محمد مدعياً إنها جاءته من السامء يف 

ذات الغار الذي كان يتعبد فيه ورقة قدمياً!.

العقيدة األبييونية : ميكن تلخيصها بأنها طائفة منشقة عن املسيحية التقليدية ، تنكرإلوهية املسيح وبنّوته 

باملاء  الدائم  االغتسال  األبيونية  فرائض  من  إن  بل  فحسب  هذا  ليس   ، وصلبه  قيامته  وترفض  تاماً  إنكارا 

كانوا يصيمون شهراً  أنهم  ....واألهم  الرب  السبيل وغري ذلك من أعامل  للفقراء واملساكني وعابري  واإلحسان 

واحداً سنوياً !

ولألمانة فإن للمسلمني ردوداً مطولة عىل هذا الطرح ، هاهنــــــــا مثال ، لكنها مع األسف ال تعدو اإلنكار 

الفاضح لنصوص ثابتة يف أمهات الكتب التي يتبعها املذهب السني اإلسالمي وااللتفاق عليها ، فضالً عن اعتبار 

القائلني بدور لورقة يف الدين اإلسالمي يقولون أنه كتب القرآن بأكمله وهذا غري دقيق فأقىص ما نراه يف هذا 

الصدد يقترص عىل أن ترجامت ورقة ودراساته لألديان شكلت مرجعاً أساسياً ملحمد يف تشكيل أساسيات الدين 

اإلسالمي ، ومنطقياً ال ميكن ملحمد الشاب وهو مرشوع نبي حتى لو كان صادقاً أال يهتم مبا لدى شخص مثل 

ورقة ، مام يبقي عىل التساؤالت قامئة.

إن القول بأن ورقة هو كاتب القرآن طرح مسيحي متطرف فيه ترسع ال أجيزه بالكلية فضالً عام طاله من 

انتقادات حتى من بعض امللحدين والالدينيني ، لكنه أيضاً ال يخلو من صحة مثرية ال ميكنني تجاهلها ، وذلك 

مع تسليمي أن هناك أيدي أخرى شاركت يف كتابة القرآن فضالً عن تأليف محمد نفسه وهو الرجل البليغ ، 

باإلضافة إىل ما طال القرآن من تعديالت بالحذف واإلضافة يف العهود التالية ، لكن إجامالً..أرى أن لرتجامت 

ورقة يد مهمة يف صياغة قصص القرآن وبعض أحكامه ، فال يعقل أن يكون كل ما ورد أعاله من عالمات تعجب 

أثر ورقة بن نوفل يف حياة حممد
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التي امتدت سنني طويلة ال ميكن أن يتجاهله محمد يف  ، وما تركه ورقة من أعامل الرتجمة  مجرد صدف 

دعواه الجديدة ، سيام أن كافة املصادر اإلسالمية قد أجمعت عىل أن الوحي قد فرت عن محمد بعد وفاة ورقة 

مبارشة ثم تتاىل حامياً ورسيعاً!، حيث تطلب األمر من محمد وقتاً حتى يتدارك مصيبة موت ورقة ورضورة 

اعتامده عىل نفسه متاماً يف تلفيق الوحي مكتفياً برتكة نوفل املرتجمة عن العربية ، وهنا يكمن التشابه الكبري 

بني األساطري الواردة يف التوراة واإلنجيل ورشوحهام وتلك الواردة يف القرآن ، ويبدو أن ورقة كان يرتجم باملعنى 

ال بالحرفية متبعاً أسلوب السجع الذي كان ميتهنه الكثري من أشباه األنبياء السابقني والكهان آنذاك ، حتى 

انتهى األمر مبحمد إىل إتقان الفكرة بل والزيادة عليها بإطار من سامت األعراب ، فحصل عىل ما يكفي من 

أتباع يفوقون مكانًة الفقراء واملعوزين الذين ألتفوا حوله يف البداية اتساقاً مع مباديء املسيحية األبيونية.

لقد قام بتحويل القبلة من بيت املقدس إىل كعبتهم املحببة بعد وفاة ورقة الذي كان يكره الوثنية ، يف خطوة 

بارعة وذكية وذات دالالت ال ميكن لقوم يجلّون »البيت« تجاهلها ، ثم استوىل عىل مكة عاصمة تجارتهم 

الكربى ، فاتبعوه تدفعهم العصبية والسياسة ورغبتهم يف السيادة ، وبالتايل متكن مبساعدتهم من ابتداع دينه 

الخاص مبا يتناسب مع رغباتهم يف تكديس الزوجات وملكات اليمني كيفام يشتهون والغزو وسفك الدماء باسم 

الله هذه املرة بدالً من اسم القبيلة واعداً إياهم بجنة ذات حور وذكر ال ينثني.

إذاً مل يكن عم محمد )أبوطالب( مخطئاً أو عابثاً عندما قال أن )ملحمد بعد هذا الزواج لشأن عظيم( ، وأىن 

للعم أن يعلم املستقبل؟!

يبدو حقاً أنه شأن عظيم هذا الذي جعله يرتيض البن اخيه الزواج من أرملة لرجلني سابقني وتكربه بعرشات 

السنني ، لتنمو عالقة بني محمد وورقة أخذت تتوطد إىل درجة مريبة يف ظل التوراة واإلنجيل اللذين كان 

يرتجمهام ورقة من العربية إىل لسان عريب مبني!

أثر ورقة بن نوفل يف حياة حممد هومو اريكتوس
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الذي يريد أن يرهب زوجته عليه بأن يلتزم بالدين اإلسالمي، 

والذي  اإلسالمي  بالدين  عليه  أوالده  يرهب  أن  يريد  والذي 

دين  اإلسالمي  بالدين  أيضا  فعليه  البرشية  يرهب  أن  يريد 

اإلرهاب والحرب والنكاح .

كان )مايكل هارت( قد وضع محمداً عىل رأس قامئة أول أهم 

بالغ  تأثريا  البرشية  أثروا يف  قد  التاريخ  مائة رجل عىل مدى 

هو  يقول  كام  القامئة  رأس  عىل  محمدا  وضع  قد  األثر،وكان 

لسببني مهمني وهام: أوال: أن محمدا جاء بفكر دنيوي وآخر 

ديني وقد شهد نجاح االثنني معا و شهد نجاحه الشخيص أمام 

الذين  املفكرين  معظم  بعكس  وذلك  ميوت  أن  قبل  ناظريه 

انترشت أفكارهم ومعتقداتهم بعد أن ماتوا مبئات السنني إذ 

أن محمدا هنا ميتاز عن غريه كونه قد عاش ليشاهد نجاحاته، 

لنبيهم  واإلطراء  التعظيم  هذا  اإلسالمي  املجتمع  قابل  وقد 

محمدا بكثريٍ من نكران الجميل للمجتمع الدميقراطي الحر.

حتى أنني أسمعهم إىل اليوم وهم يقولون: حتى وإن مل يضع 

هذا الكاتب محمدا عىل رأس قامئة أعظم رجال التاريخ فإننا 

خلق  ما  ولواله  الله  خلقها  أعظم شخصية  محمدا  بأن  نعلم 

وكأنهم  العظامء  باقي  نسوا  الناس  يعني  كلها،  البرشية  الله 

ويقللون  أنفسهم  من  يسفهون  أنهم  ذلك  عىل  زد  يولدوا  مل 

من شأنهم حني يجعلون محمدا أعظم شخصية عرفها التاريخ،  

وقرأت يف كثري من الكتب حول السرية النبوية لغالبية الُكتاب 

قولهم: محمد عظيم من عظامء التاريخ وهو أعظم شخصية 

خلقها الله ليس ألن كاتبا أمريكيا قال عنه هذا بل ألن محمدا 

التاريخ أو كام يقول برناردشو:  فعال رجال عظيام من عظامء 

العاملية  املشاكل  ألكرب  حال  لوضع  حيا  اليوم  محمد  كان  لو 

وكل  القهوة،  من  فنجان  وبيده  رجل  عىل  رجل  يضع  وهو 

بفخر  ينقلونها  الجملة  هذه  ينقلون  الذين  املسلمني  الُكتاب 

وهم يقولون :أنظروا يا شباب املسلمني كيف يتحدث الغرب 

عن نبيكم وأنتم ال تعرفونه حق املعرفة، وأنا أريد أن أخترص 

الليربالية  املسألة وأن أقول: لوال وجود الشيوعية لاَم وضعت 

ويف   ، التاريخ  رجال  من  رجٍل  أعظم  قامئة  رأس  عىل  محمدا 

الحقيقة أنا أشهد ملحمد بأنه فعال أعظم شخصية عرفها التاريخ 

ولكن ليس يف مجال الفكر والثقافة والسياسة ولكن يف مجال 

الصغرية  الطفلة  ومفاخذة  التبني  وتحريم  والجنس  اإلرهاب 

فيام  يتبادلون  أنه هو وصحابته  وحرمانها من طفولتها حتى 

بينهم بناتهم فهذا عمر بعد تقدمه يف السن ينكح ابنة عيل بن 

أيب طالب رغم أنف أبيها، وهذا عمر بن الخطاب يشري عىل 

محمد بقطع رأس عقيل بن أيب طالب وبقطع رؤوس األرسى 

اإلسالمي  الدين  فهذا  اإلسالم،   ضد  وقفوا  الذين  قريش  من 

وهذا النبي اإلسالمي أستاذ ومعلم فقط ال غري يف مجال النكاح 

واإلرهاب ونرش الفساد.

ولو قام )مايكل هارت( بتأليف كتابه اليوم لاَم وضع محمدا 

عىل قامئة أفضل شخصية عرفها التاريخ،  لقد دفعت الكاتب 

طبيعة الظروف االقتصادية والسياسية إىل جعل محمد أفضل 

كل  وتوظيف  الباردة  العاملية  الحرب  فرتة  وهي  شخصية 

وعىل  إسالمية  وكلها  مختلفة  تنظيامت  يف  اإلرهابيني  املعاتيه 

رأسها تنظيم القاعدة،  وحجة الكاتب بأن السبب الذي جعله 

يضع محمدا عىل رأس القامئة مل تعد تكفي هذا اليوم فهنالك 

يف  وكبريا  باهرا  نجاحا  واجهوا  قد  دينيون  مفكرون  كثريون 

وهو  الربوتستنتية  مؤسس  لوثر(  هانز  )مارتن  أمثال  حياتهم 

املذهب املسيحي املعارض أو املُحتج.

إن مفكري أوروبا وعلامء النفس واالجتامع كانوا يعرفون بأن 

الشيوعية  الذي يقف ضد  الوحيد  الدين  اإلسالمي هو  الدين 

واالشرتاكية وهم يعرفون بأن معظم قادته من املرىض النفسيني 

الدين  الدين هو  واملصابني بعقٍد نفسيٍة وُعقد جنسية وهذا 

القادة  روج  لذلك  الشيوعية  مكافحة  عىل  القادر  الوحيد 

حممد أفضل شخصية إرهابية
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بالفكر  تشيد  التي  األفكار  تلك  ملثل  والرأسامليون  الليرباليون 

شخصية  أعظم  يكن  مل  محمدا  بأن  يعلمون  وهم  اإلسالمي 

عرفها التاريخ بل كان رجال جنسيا محبا للنساء، وهل تعلموا 

وإنسانية وهي  اجتامعية  ظاهرة  أهم  محمدا قىض عىل  بأن 

الذي  ذلك  وكل  اإلسالم  يف  التبني  ألغى  حينام  التبني  ظاهرة 

ألغاه مل يكن له هدٌف إال هدف واحٌد وهو أن يشبع جنسيا 

من زوجة ابنه بالتبني بعد أن رأى سيقانها وثوبها القصري الذي 

تالعبه الريح فوق ركبتيها بعد أن وقع الستار الذي كان فاصال 

بينه وبينها حني جاء إىل بيت زيد يسأُل عنه،  فحتى يبسط 

فكرة  أهم  التبني وقىض عىل  بإلغاء  قام  ويُكيف حاله  نفسه 

ممزوجا  أو  عاطفيا  دينا  اإلسالم  من  ستجعل  كانت  جوهرية 

بعاطفة التبني،  فمحمد ليس أفضل من )جيمس واط( أو من 

البنسلني أو مثل  رجال ساهموا يف صناعة بعض األدوية مثل 

أدوية مكافحة األمراض املُعدية والسارية ولو كان محمد أعظم 

شخصية عرفها التاريخ ولو كان أيضا نبيا حقيقيا بعثه الله،  إذاً 

ألخربه الله بالبرتول الذي كان تحت قدميه وبدل من أن يغزو 

القبائل ويرسق أموالهم كان من املمكن لله أن يقول له: بأن 

تحتك برتول وكاز وغاز وسوالر وبوملرات يصنع منها البالستيك، 

ملاذا مل يقل الله ملحمد عن النفط الذي تحت قدميه؟ والجواب 

نبيا بل كان رجل دين طائش  واضح وهو أن محمدا مل يكن 

محبا للنساء والنكاح وكان عىل استعداد إلبادة قبيلة بأكملها 

يأتيه  شخص  أي  وكان  جميلة  فيها  امرأة  ينكح  أن  أجل  من 

فورا  كان  القبائل  إحدى  يف  جميلة  امرأة  وجود  عن  ويخربه 

يتحرك من أجل الحصول عليها حتى وإن مات يف سبيل ذلك 

مئات من الرجال، كان بحق رجل اإلرهاب األول وأتباعه إىل 

وبالرتغيب،  بالتحبيب  وليس  باإلرهاب  دينهم  ينرشون  اليوم 

العامل  لريى  اليوم  نخرجه  أن  يستحق  وإرهايب  مجرم  محمد 

صورته الحقيقية ويجب مكافحة انتشار الدين اإلسالمي هذا 

الدين الذي يفرق بني األخ وأخيه والزوج وزوجه.

حممد أفضل شخصية إرهابية     جميله جمال        

18



يقوله  ما  التوراة عىل حسب  اإلنجيل ويف  املذكور يف  الصديقات وبعض األصدقاء عن محمد  تسألني بعض 

القرآن، ويف الحقيقة مل يكن اإلنجيل مبرشا بنبي اسمه أحمد، إال بعض الهلوسات اللغوية التي جاءت يف إنجيل 

برنابا والتي استغلها محمدا استغالال يف غاية الذكاء ولكن الذي يدقق يف املوضوع قليال سيكتشف بأن محمدا 

مل يولد بهذا االسم ومل يكن اسمه شائع االستعامل مام يدلل فعال عىل أن اإلسم كان اسام حركيا يتخذه محمد 

وسيلة من وسائل االختفاء واالختباء، وكان القلة من املؤمنني به يعرفونه بهذا االسم أما لباقي قريش فلم تكن 

تعرفه غري أن الناس يقولون بأن هنالك نبي جديد اسمه )أحمد( أو )محمد( ولديه بعض األنصار من قريش 

أما من هو فلم يكن أحٌد يجرؤ عىل أن يقول من هو محمد- إال بعد ذلك حني آمن به بعض الرجال األقوياء 

واألشداء.

والذي كان مدعيا لهذا االسم ما هو إال رجل من بني هاشم اسمه )قثم( زوج خديجة بنت خويلد، حاول هذا 

الرجل استغالل كلمة )البارقليط-البارقليتس( وترجمتها الحرفية تعني)الحمد( واتخذ أثناء دعوته الرسية من 

هذه الكلمة اسام حركيا له وهو)املحمود( أو)محمد(، وكانت تأتيه بعض)اإليحاءات( الفكرية مثل الخواطر 

الشعرية واألدبية تأثر هو بها شخصيا ومن ثم أسامها بالوحي املنزل علام أنه ال يوجد ال وحي وال ما يحزنون 

، والقرآن كله عبارة عن خواطر كانت تخطر عىل )قثم-محمد( وكان ورقة بن نوفل يشاركه بعضها وخصوصا 

تدوين خواطره  أسلوب محمد يف  ليست  اآليات  بأن بعض  بتمعن فسيشعر  القرآن  يقرأ  البقرة فمن  سورة 

الدينية فهنالك عدة أشخاص اشرتكوا معه بكتابة القرآن،  وعندي دليل عىل ذلك هو أن محمدا مل  األدبية 

يكن اسام شائعا بني العرب ومل يكن أحد من الناس يسمي ابنه بهذا االسم،  إذا فأسم محمد هو اسم حريك 

كان )قثم بن عبد االت( يسمي به نفسه واشتهر به أثناء دعوته الرسية، واستغل إنجيل)برنابا( وبرنابا كان 

اسمه )يوسف( ولقبه رسل املسيح اإلثنى عرش بلقب )برنابا( بعد أن باع أراضيه ومزارعه وحقوله لينفقها 

عىل التبشري بالخالص ، وبرنابا كلمة معناها )أبن الوعظ (أو ابن الحكمة بالرسيانية، واملهم أن محمدا استغل 

هذا اإلنجيل واستغل ما به من بشارة بالخالص وسمى نفسه بالبارقليط مع الرتجمة العربية للكلمة وهي 

)املحمود( وخرج عىل قومه بهذه الفكرة أي بأنه نبي هذه األمة ونبي آخر الزمان وما يقوله محمد يف قرآنه 

من أن اسم محمد مذكور بالتوراة وباإلنجيل ما هو يف حقيقة األمر إال إنجيل برنابا الخامس الذي ال يعرتف به 

ال اليهود وال املسيحيون وال املسلمون ولهذا املوضوع حديث طويل جدا ليس مجاال للبحث ولكن أهم يشء 

أن ما به من حياة اجتامعية يغلب عليها الطابع الروماين وليس الطابع الرسياين.

اسم محمد الحقيقي )قثم( أما اسم محمد فهو أسم حريك كان محمد يختبأ تحته خوفا عىل نفسه من أن 

يقتله اليهود أو العرب وظل مختبئ تحت هذا االسم إىل أن أسلم حمزة ومن بعد حمزة عمر بن الخطاب،  

فخرجوا يجاهرون بالدعوة يف مظاهرة شعبية من رسبني أو من صفني صف بقيادة حمزة وصٌف آخر بقيادة 

عمر بن الخطاب ومحمد يف املنتصف، ومل يكمن محمد يجرؤ عىل الصالة بالكعبة حتى مع إسالم عمه حمزة 

ولكنه شعر بقوته حني أسلم عمر بن الخطاب فأظهر شخصيته الحقيقية عىل الناس كافة وظهر الرجل املُكنى 

مبحمد فعرفته قريش ومنذ ذلك اليوم تم التسليم بأن قثم هو محمد.

    جميله جمال        حممد اسم حركي
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وديع طعمةانهم ال ميثلون االسالم 

األزهر ال ميثل اإلسالم؛ السعودية ال متثل اإلسالم، العصور العباسية و األموية ال متثل 
اإلسالم، العرص العثامين ال ميثل اإلسالم، حروب الردة التي قام بها الصحابة ال متثل 

اإلسالم، الكتب اإلسالمية التي تحيك سرية محمد ال متثل اإلسالم.

من ميثل اإلسالم يا حمقى؟
هل يتجرأ مفغل من بتوع » هذا ال ميثل اإلسالم » أن يذهب لشيخ أو سلفي أو 

األزهر أو السعودية أو أي مكان بدوي، و يقول لهم أنتم ال متثلون اإلسالم؟ 

بالطبع ال، فهم أوالً سيجلبون له صحة أفعالهم من كتبهم، من ثم يحاكموه بالرجم 
ألن مرتد بنظرهم!

 
املغفلني، كانوا يؤمنون بكل  انظروا لهؤالء  نهاية اإلسالم بدأت،  السابق أن  قلنا يف 
راوي ثبت عليه أنه ثقة، من ثم بعد البالوي التي كتبوها و عرفوها من النقاد، قالوا 
اإلسالم » قرآن و ُسنة » و السنة بنظرهم فقط » البخاري » الذي كتب ما كتبه بعد 
سنني طويلة من وفاة صلعم، و صحيح مسلم، و رفضوا الذي بثقتهم و أكرث، من ثم 
بعد الرضاع الكبري » بالبخاري و مسلم » رفضوا األحاديث، أي رفضوا سنة نبيهم 
التي مفروضة عليهم و إال هم كفرة، من ثم القرآن فقط، و حني وضعنا لهم بالوي 
القرآن بشهادة مفرسيهم، قالوا هؤالء مدسوسني و ارسائيليات و برش و ال يفهمون 
وووالخ، يعني إميان 1400 سنة كان خاطئ إىل أن جاء املغفل ليقول لنا اإلسالم ليس 
هكذا. من ثم أصبحوا يقولون لنا اآلية التي تقول » قاتلوا من ال يؤمن بالله و رسوله 

» تعني محبة و تفاءل و خري، و آخرون يقولون لنا تعني الدفاع عن النفس!

أيعقل أن هؤالء لديهم عقل حقاً؟!
تبقى أمامكم خطوة أخرية بعد تلك الخطوات التي نفيتم بها األحاديث و التفاسري و 
كل يشء، و التي هي الخطوة » نفي وجود هكذا إله و هكذا رسول مجرم مغتصب 

لألطفال » و حينها : أهالً بكم بني البرش.
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حق االنسان يف االختيار

حق االنسان يف االختيار
مبقاش خيار

مبقاش يجوز انك تعيش من غري قرار!
مش اي انواع القرار!

قرار مـ النوع الحكومي
الظلومي

رشعي عمومي
املستباح فيه هدر دمك

واحتامل يبقى اليل هدره امك!
قرار يف حقك ف الحياه

وبسبب رفضك إلــــــــه
مخلوق مخرتع وهم وتخيّل

وانت مني علشان تهده؟!
ده انت عيّل!!

علشان قريتلك كلمتني
وال عشان الفيديوهني
عامل فيها عامل جليل

عايز دليل؟
رافض قال إيه، وجود إلــــه!

طب احنا هنكرّه سعاتك ف الحياه

قرر سيادتنا فرض طريق الجنه عليك
كام قرر معالينا التحكم فـ دين اهاليك

قالك رشيعه اسالميه
ضد االباحه العلامنـيه

قالك النت بشـروط
واملعرتض رشموط

قالك طبقلنا رشع االسالم
وانا ف الرشع غري موجود

انا ف الرشع كافر مهدر الوجود
مهدر دمي حتى اذا قررت اعود!

رشع االسالم كله سالم
دين املحبه والوئام

هّجص ومّجص ف الكالم

قالك رشيعه اسالميه
ضد االباحه العلامنيه

قالك دراسه هيكليه
تحكم عقول االغلبيه
اقــتلوا النفس االبيه

وابقوا عىل النفس الغبيه
افشخ حقوق االنسانيه
واقتل ف تاء التانيثيه

احنا مش هنبص يف حالتك بعني االعتبار
واالمر تخطى مرحلة انه مجرد اختبار
اليشء االكيد هو ان حقك ف االختيار

مبقاش خيار!

****************************
ضايقك كالمي يف املقـدس؟

ضايقك اين اقول واهجـــص؟
طب مـــا تولع! أل مــــا تولع !!

فكرك سكويت بيخليه مقدس؟!

يابني ده انت مخدوع ف الحياه
طب تعاال احكيلك يف الــصاله
خمسه وتلف ف دواير والزكاه

والشهاده والبالده
واإلميان األعمى ف أصول العباده

والقيامة واملالمة
واليل مكتوب ف الكتاب
واملخري واملسري والحساب

ارعبني بالقيامه والجهّنم والعذاب
قويل ان قدري مكتوب ف الكتاب!

ناقش واطرح اصول املنطق االكيده
طبق عليا الرشع وافرض ف العقيده

ادخل ما بيني وبني خياري ف الحيـاه
اصلك إلــــه بفعلك والعن م اإللـــه!!!

Blanqesto 
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أعلنت يارب إلحادي
إلحاد بعقيل وفؤادي

إليك أٌرسلها مدوية
قد كنت إلها يف املايض

فأرعني صممك أُسمعك
أنبئك مبكنون فؤادي
إرعني إياه فأصليك

أقذع كلامت الهاجي
أنت املايض أمٌقتٌه

أرفضه حتي يف رقادي
ترنيمة عبث مبتذله

تعزفها نعقات الشادي
مياه مالحٌة ٌمنتنة

ال تروي عطشا للصادي
أنشودة جهل وجهاله
تنسج عباءات القايض

شعر محمد سمره

أعلنت يارب إحلادي
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أنا أيضاً مسلحة و سأجاهد ضدكم.. حي عىل جهادي: 

ضد املستبد كائنا من كان، ضد ويل أمر النساء أيا كان...

مسلحة ب كلمتي، و الكلمة أشد تأثريا من سيوفكم.

كلمتي التي ال تحايب صديقا أو قريبا يف قول الحق.

و  بنات..  كلهن  بكلامت..  املكان  سأفجر  مسلحة:  أنا  أيضاً 

سيستيقظ شبح الرجولة بني خصيتيكم..تهذون: بنات.. بنات 

.. و قبلام تصنفوهن -بحسب اللباس -ينترشن عراة.. يكرسن 

البنات  والكلامت  األشباح،  عقول  يف  تقبع  التي  األصنام  تلك 

راهبات .. من قلة الرجال).

التي احتلت سطر عقيل األول، و السطر األعىل  هذه كلاميت 

لبيتي ) الفيسبويك(، كنت غاضبة و أنا أكتبها فمشهد الثياب 

كفيال  كان  األزرق(  الالنجري   ( املرصية  للسيدة  الداخلية 

يف  التعليقات  االنرتنت(..   ( فضاء  متأل  الرتهات  من  بالكثري 

أغلبها كانت مقرفة، و وضيعة.

شاهد العامل بأرسه و عرب بركات ) اليوتيوب( الجيش املرصي 

يركل املتظاهرة -التي خرجت تطالب بحرية مل تكتمل بعد- و 

و  العسكر،  حكم  بوحشية  الغرب  ندد  كحرشة..  يدعسها(   (

ندد  زرقاء(، يف حني  ) صدريات  أمريكيات  اشرتت صحفيات 

التي نسيت أن تلبس ثالثة أو  الكثري من ) املدجنني( باملرأة 

أربعة أثواب فوق بعضهم تحسبا لشد )غري مقصود( للباسها 

الخارجي، و فوق هذا كانت ثيابها الداخلية) مثرية للفتنة(.. 

و أصبحت ) الصدرية الزرقاء( رمزا جديدا للعيب و الحرام.

الحالة..  وصف  من  خري  املرصية  صديقتي   « سنية   « كانت 

عندما كتبت يف بيتها) الفيسبويك)

(الجائعون ال يعرفون من املرأة إال اللحم.. املكبوتون ال يرون 

يف املرأة إال الرموز الجنسية.. أيها العراة سنسقطكم كام سقط 

النظام)

نقلت ما كتبته » سنية » إىل حائطي ) الفيسبويك( ليطل تعليق 

» عيل السوري » عليه: 

يسقط  اكتبوا  يتساقط..  بعد..  املرصي  النظام  يسقط  مل   (-

منه  املهني  أنواع..  للتعري  كل  عىل  العسكر.(..  حكم  يسقط 

تعري الضمري.. و خلعه كل صفات اإلنسانية.

ثم أرسل يل رسالة عىل ) الربيد الخاص( يف الفيسبوك:

-كيف أصبحت رجلك؟!

- أحسن، خف أملها.. لكن ) الجبرية( مزعجة للغاية.

- رمبا تكتبني أحسن بسبب )الحبسة( يف البيت؟

- أشاهد األخبار و تتوقف قدريت عىل كتابة حرف..

- لن تحرري يل ) نوت( جديد؟!

- هههه هل هذا ما قصدته ب )تكتبني أحسن(؟

- أقول لك سأحرض ) لقمة( و آيت.. نأكل.. و نتناقش..محادثة 

عل ) الفيس بوك( كالعادة.

- ( لقمة( ماذا؟!

- مفاجأة.. أكون عندك بعد ساعتني.. يعني يف الخامسة مساء.

- باالنتظار.

**********

كانت » أليس« تتحدث ببطء.. يف حديثها نكهة القهوة املنبهة، 

و له سوادها أيضاً.

- »عدي« ليس حبيبي فقط، هو كل أهيل.. ال أهل لدي، ال 

تستغريب ..

أيب و أمي تطلقوا منذ كنت يف الخامسة، و رحل كل إىل زواج 

جديد و حياة جديدة، تربيت عند عمي ) األعزب(.. و الذي 

كان ينتظر أن أكرب و أعمل لريتاح.. هو فقري .. رباين صغرية عىل 

ألحان القلة، و العوز...

» عدي« كان اليد البيضاء التي امتدت يل.. وحيدة يف »دمشق« 

أكاد  الحقل  كفأرة  كنت  جبل..  يف  صغرية  قرية  من  قادمة   ،

أضيع عندما انتشلني بقوة أب، و حنان أم، و إخالص حبيب.

مل أفكر يف طائفته عندما أحببته، مل أكن أعلم أنك حتى تحبي 

رجال يف بالد الرشق تحتاجني إىل ) نبش( القبور، و إخراج الذين 

فتزداد  بينهم..  فيام  اإلصالح  محاولة  ثم  األمس،  يف  تحاربوا 

قضيتهم تعقيدا، و يزداد حبك استحالة.

بالدموع..  الواسعتان  عيناها  امتألت  فيام  عبري«   « ابتسمت 

تنهدت، و قالت:

- يا » أليس« لقد جمعنا معا من ) نبشنا( قبورهام.. لكني لن 

لكونه قد رحل، بل ألين  ليس فقط  اليوم عن حبيبي،  أخربك 

خياطته-  حاولت  أو  خيطته-  الذي  جرحي  أفتح  أن  أريد  ال 

البارحة.

دعيني اليوم سعيدة برؤيتك، ) و عىل فكرة( ليس يل أحد يف 

علي السوري -عراة.. عراة

23



علي السوري -عراة.. عراةملى حممد

» دمشق » قلت لك أضعت أختي فقط ألنني أحسست أنك 

وحيدة مثيل.. و قد كنت - عىل غري العادة- محقة.

مشيتا معا يف » دمشق« الوادعة، و طال الحديث...

**********

- هذه صورتك؟!

- أجل صوريت.. ملاذا أنت مستغرب؟!

-كنت تضعني ) الحجاب(؟!

- أجل، أال يحق يل؟!

- طبعا يحق لك، لكنني مستغرب ألين كنت أتخيلك علامنية 

منذ األزل...

- هل تعترب العلامنية دينا!  هذا خطأ شائع العلامنية ليست 

دينا، تستطيع أن تكون يهودي علامين، مسيحي علامين، مسلم 

علامين، ملحد علامين، ال ديني علامين.. هي ليست دين، هي 

فصل للدين عن الدولة و السياسة..أيا يكن هذا الدين.

أنا كنت علامنية منذ األزل، كنت أضع )حجاب الشعر( -بحكم 

العادة، و العائلة- لكني يف عمري مل أضع حجابا عىل عقيل.. 

تكسري  و  الله،  لحب  للعمل،  و  للتفكري،  قابل  عقيل  دوما 

الصنم.. ) حاسة حايل ( أتفلسف عليك.. ما علينا، كيف حالهم 

أصدقاء ) الفيسبوك(؟!

أحالمنا  جديد حول  مع صديق  تناقشت  البارحة  رائعون..   -

 .. الوردية؟!  األحالم  أجمل  ما  الله  يا  الجديدة،  » سوريا«  يف 

قلت له أنا أؤمن بأن الثورة إذا استمرت سلمية ستنترص، أما 

إذا تسلحت فستجهض و تركب من جميع أصحاب املصالح.. 

هو أيدين، لكنه نبهني إىل موضوع هام.. و هو أن الحل األمني 

الحقا  الحقد  أن  و  السالح،  حمل  إىل  دفعا  الناس  سيدفع 

سينفجر حتام يف وجه األبرياء.. مل ميض عىل الثورة إال القليل.. 

لكني خفت..تذكرت أحبتي يف سوريا و خفت.

-هل لديك الكثري من األقارب؟!

ضحك » عيل« و وصل رده:

-ليس لدي أحد قريب.. و لكنني أريد أن تكتبي يل ) نوت( 

ألمي...

- مل أفهم شيئا...

- مل يبق يل أحد يف سوريا بعد وفاة أمي.. ماتت أختي الصغرى 

عندما كنت يف الخامسة عرشة.. قصور قلبها مع قصور مواردنا 

غادرن  و  تزوجن،  البقية  الفقري..أخوايت  بيتنا  بضحكة  ذهبوا 

البالد مع أزواجهن، واحدة » هدى« يف أملانيا، ال تكلمني، ألنه 

بسبب لساين الطويل حرمت من دخول وطني ، و ألنني - و 

كام قال زوجها ألمي- أرسم فتيات عاريات فقضت بحرستها 

عىل » عيل«..

اثنتان » ماجدة« و » حياة« يف الكويت.. تبكيانني كل يوم، 

رمبا يتذكرون معانايت أكرث من » هدى« أو أن زوجيهام أطيب.. 

ال أعلم.

أريد منك أن تكتبي يل ) نوت( إىل أمي، أخربيها أنني أحبها، 

و أنني مل أقصد إال أن أحب وطني، قويل لها: كيف أن الطفل 

الكبري جدا » عيل« بعد استشهاد أبيه ظل )انتظر ( أمام التلفاز 

أكرث  يقولون  كانوا  لكنهم  اسمه،  )اسمع(  يوم..ليك  بعد  يوما 

من تسعة آالف شهيد .. كانوا يتحدثون باألرقام، و أنا كنت و 

مازلت أتحدث بالذكريات.. بعيني أيب، بصالته، بجبينه العايل.. 

بحبه للوطن.

احيك لها كيف ذللت يف وطني وراء لقمة يتمنا، كيف مل أجد 

سناء«   « تركتني  كيف  شهاديت،  من  بالرغم  فيه  أعمل  مكانا 

أن كل من عرفتهم من  أيضاً  أن تعيش، و خربيها  تريد  ألنها 

فتيات كن مواضيع جميلة للوحايت، و أين سأحب واحدة تحمل 

عن  يدافع  و  الحياة،  يرسم  عيل«   « لها:  قويل  عينيها،  طيبة 

النبيات النساء اللوايت يصنعن الحياة.. لو كان يعلم أن رسومه 

ستزعجك.. ما كان رسم، لكنه يا ) ماما( ال ميلك ما يخفف عنه 

وطأة العيش سوى الريشة.. هو غادر وطنا ضاعت فيه أسامء 

أبطاله، يف زحمة املستفيدين و ) الحرامية)

- أترسم » عيل«؟!

و وصلت الكتابة فورا:

- أجل و لكني لن أرسمك..

تسمرت أسئلتي يف طرف الصالة، حيث كان » السوري« يهز 

الكريس الخشبي، و خيل إيل أنه يبيك...

من رواية » عيل السوري« قيد النرش.
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وأد بحكم القانون السوري

التحالف األزيل بني السلطة الحاكمة ورجال 
الدين ضد املرأة مكتوباً يف القوانني .

* يُقرأ التحالف األزيل بني السلطة الحاكمة ورجال الدين ضد املرأة مكتوباً يف القوانني .

املادة )19(: يقوم املجتمع يف الجمهورية العربية السورية عىل أساس التضامن و التكافل و احرتام مبادئ العدالة االجتامعية و 

الحرية و املساواة و صيانة الكرامة اإلنسانية لكل فرد .

املادة)20_ف)2((: – تحمي الدولة الزواج و تشجع عليه, و تعمل عىل إزالة العقبات املادية و االجتامعية التي تعوقه, و 

تحمي األمومة و الطفولة, و ترعى النشء و الشباب, و توفر لهم الظروف املناسبة لتنمية ملكاتهم<

املادة)23(:توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها املساهمة الفعالة و الكاملة يف الحياة السياسية و االقتصادية و 

االجتامعية و الثقافية , و تعمل عىل إزالة القيود التي متنع تطورها و مشاركتها يف بناء املجتمع .

املادة)26(:1 – الخدمة العامة تكليف و رشف غايتها تحقيق املصلحة العامة و خدمة الشعب.

2 – املواطنون متساوون يف تويل وظائف الخدمة العامة و يحدد القانون رشوط توليها و حقوق وواجبات املكلفني بها .

املادة)33(:1 – الحرية حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصية و تحافظ عىل كرامتهم و آمنهم

2 – املواطنة مبدأ أسايس ينطوي عىل حقوق و واجبات يتمتع بها كل مواطن و ميارسها وفق القانون.

3 – املواطنون متساوون يف الحقوق و الواجبات ال متييز بينهم يف ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

4 – تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني .

املادة)35(:لكل مواطن حق اإلسهام يف الحياة السياسية و االقتصادية و االجتامعية و الثقافية و ينظم القانون ذلك

املادة)38-ف)3((:لكل مواطن الحق بالتنقل يف أرايض الدولة أو مغادرتها إال إذا منع من ذلك بقرار من القضاء املختص أو من 

النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانني الصحة و السالمة العامة.

هذه املواد الدستورية معطلة حتّى إشعار آخر......

واآلن إىل ما هو به معمول من قوانني تفرغ املواد الدستورية السابقة من مضمونها..

- لن أناقش بداية القوانني ،تطوراتها ،أسبابها ،بل فقط ما جاءت به من مواد قانونية احرتفت التمييز باسم القانون .

الدستور السوري:

-بالتأكيد هناك ضعف دستوري يتمثل بخلو الدستور من املواد املفرتض وجودها لتحقيق أكرب حامية للمرأة، ولكن ما يهمني 

هنا هو املواد التمييزية التي تضمنها.

**املادة 3 من الدستور:

الفقه اإلسالمي مصدر رئييس للترشيع.

*هذه املادة تشكل سيف التاريخ املسلط عىل رؤوس السوريني عموماً وعىل رأس املرأة السورية بشكل خاص ،فهذه املادة هي 

السند الدستوري للتمييز الحاصل يف القوانني األخرى بإسم الدين .

مع العلم أن األحكام الرشعية يف الفقه االسالمي إمنا تتعارض مع األحكام الوضعية يف الدستور والقوانني األخرى، بإستثناء قانون 

األحوال الشخصية )موجودة رصاحة كأحكام(، وبعض املواد القانونية التمييزية املتعلقة باملرأة يف قوانني أخرى)تنعكسكرتاث 

يربر تلك املواد( .
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وأد بحكم القانون السوريوديع طعمة

ولعل أثر هذه الفقرة يظهر يف املادة **84:

يشرتط يف املرشح لرئيس الجمهورية ما يأيت:

4-أن ال يكون متزوجا من غري سورية.

قانون الجنسية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 276 تاريخ 1969/11/24

إن الجنسية هي الرابطة القانونية والسياسية بني الشخص والدولة، ومن ثم متتعه بها يعني متتعه بحقوق املواطنة ، من حقوق 

سياسية واجتامعية واقتصادية و قانونية .

***املادة 3: من القانون :

يعترب عربياً سورياً حكامً:

أ من ولد يف القطر أو خارجه من والد عريب سوري.

* إن قدرة الفرد عىل منح جنسيته ألوالده هو من أبسط بديهيات املواطنة ، ومع ذلك فاملرأة السورية ليست مخولة بإعطاء 

الجنسية ألطفالها، فأين هو حق املساواة، أين املواد الدستورية اآلنفة الذكر، أين حقوق املواطنة، ولكن عىل ما يبدو أن هذه 

الحقوق تعرثت بهذه املادة وبدالً من أن تنتشلها من محيط الرجعية والتخلف، استقرت معها ومع غريها من املواد...

»«« هذه الفقرة أخذت من القانون الفرنيس أيام االستعامر، اختلط عيّل األمر صحيح هم سنوا هذه املادة ،و لكن نحن من 

حافظ عليها«

***م)8(:«1ـ متنح الجنسية لزوجة األجنبي املكتسب للجنسية ضمن الرشوط التالية:أ ـ أن تقدم طلباً بذلك إىل الوزارة . ب ـ 

أن تستمر الزوجية قامئة مدة سنتني من تاريخ الطلب . ج ـ أن تكون مقيمة يف القطر بصورة مرشوعة خالل املدة املذكورة يف 

الفقرة )ب( السابقة . د ـ أن يصدر قرار عن الوزير بإكسابها الجنسية.

2 ـ يتمتع األوالد القرص بالجنسية إال إذا كانت إقامتهم العادية يف الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم األصلية مبقتىض الترشيع 

الناظم لها .

3 ـ لألوالد القرص الذين اكتسبوا الجنسية بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسيتهم األصلية خالل السنة التالية لبلوغهم سن 

الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .«

- أي أن أوالد الرجل األجنبي الذي تجنس هم سوريني، وأبناء املرأة السورية التي شاءت األقدار وتزوجت من غري سوري 

وهم من نسيج سوريا غري سوريني ويعاملون معاملة األجانب!هذا الظلم الذي يحيق بأوالد املرأة السورية يجعلهم منفيني يف 

وطنهم!!

-والقانون يف املادة )9( وضع الرشوط التي تستطيع من خاللها زوجة السوري اكتساب الجنسية السوري، وهي نفس رشوط 

اكتساب زوجة األجنبي املتجنس للجنسية، وهذا من مظاهر التمييز األخرى فاملرأة السورية غري قادرة عىل إعطاء الجنسية 

لزوجها األجنبي أسوة بحق الرجل بإعطاء جنسيته إىل زوجته..

م)10(:1 ـ يفقد العريب السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية برشط أن يكون قد صدر املرسوم بناء عىل طلبه واقرتاح 

الوزير بالسامح له بالتخيل عنها بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة .

م)12(:تحتفظ املرأة العربية السورية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتها إال إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها وكان قانون هذه 

الجنسية بكسبها إياها .

**الرجل ال يفقد جنسيته إال إذا طلب ذلك، يف حني أن املرأة ال تحتفظ بجنسيتها إذا طلبت جنسية زوجها، من غري املعقول أن 

يحدد ارتباط املرأة بدولتها مجرد طلبها جنسية زوجها لتحافظ عىل حقوق متساوية مع مواطني البلد الذي تعيش فيه، كيف 

يُفهم طلبها لجنسية زوجها تخيل عن جنسيتها، االرتباط بالوطن أكرب من أن يحدده قانون يٌقِيم املواطنة عىل حسب جنس 
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الفرد، ولكن لألسف هذا ما يحدث، أما كان من األسهل أن مينع القانون زواج املرأة من غري سوري حتى ال يقاسيها كل هذا، 

لنوقف عربدة الوراثة، الزمن ال يتوارث بل يتجدد يف كل لحظة فإما أن نواكبه ونجعله تاريخاً ، أو نعلق يف تاريخ تكرارنا، إن 

قدرة املرأة عىل منح الجنسية لزوجها وأوالدها واحتفاظها بجنسيتها يف حال اكتسبت جنسية زوجها أسوة بالرجل سيشكل أول 

خطوة لالعرتاف مبواطنية كاملة للمرأة..

األمر الدائم رقم / 876 / لعام 1979:الصادر عن وزارة الداخلية

متنع الفقرة / ب / الزوجة من الحصول عىل جواز سفر أو مغادرتها البالد إذا :

طلب الزوج ذلك خطياً من إدارة الهجرة والجوازات وذلك ملجرد رغبته ودون أن يرفق طلبه بقرار قضايئ معلل، بينام يشرتط 

هذا األمر عىل الزوجة إذا أرادت منع زوجها من السفر أن ترفق طلبها بقرار قضايئ معلل صادر عن القضاء املختص يبني سبب 

املنع القانوين.

***أين الدستور يف هذه املادة ،أو املعاهدات الدولية املصادق عليها ،أو املساواة أو العدل ،أنظر إىل هذه املادة و ال أرى سوى 

الفقرة الثانية من املادة الثالثة من الدستور : لست هنا بصدد نقد الفقه اإلسالمي، أليست غاية األديان هي اإلنسان، إمنا هو 

تعجب ملربرات اكتسبت بقوة الزمن مجدا وقوة تفوق قوة النص األصيل.

قانون العقوبات السوري:

ال أدري ما هو األكرث حزناً عدم وجود قانون يحقق العدالة، أو هو وجود قانون يشكل خرقاً قانونياً من منظور العدالة 

واملساواة وحقوق اإلنسان..يف الحالة األوىل يكون القانون غري موجود ولكن الوصول إليه هو قدر، أما يف الحالة الثانية إمنا 

نعيش يف القانون ونخون العدالة بالتزامه..وما قانون العقوبات إال تجسيد للحالة الثانية يف املواد التي سأناقشها..

املادة473:1 ـ تعاقب املرأة الزانية بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنتني.

2 ـ ويقىض بالعقوبة نفسها عىل رشيك الزانية إذا كان متزوجاً وإال فالحبس من شهر إىل سنة.

3 ـ فيام خال اإلقرار القضايئ والجنحة املشهودة ال يقبل من أدلة الثبوت عىل الرشيك إال ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق 

الخطية التي كتبها.

املادة 474:1 ـ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إىل سنة إذا ارتكب الزنا يف البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً يف أي مكان 

كان.

2 ـ وتنزل العقوبة نفسها باملرأة الرشيك.

املادة 475:1 ـ ال يجوز مالحقة فعل الزنا إال بشكوى الزوج واتخاذه صفة املدعي الشخيص »وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف 

املالحقة عىل شكوى الويل عىل عمود النسب واتخاذه صفة املدعي الشخيص«.

تعترب جرمية الزنا من الجرائم التي متس األرسة لذلك جعل املرشع السوري املعاقبة عليها بادعاء شخيص من الزوج أو الويل »يف 

حال عدم قيام الزوجية«.

-اذاً تعترب املرأة هي الفاعل األصيل يف كل حاالت الزنا التي ال يكون فيها الرجل متزوج سواء كانت متزوجة أم ال..و يف الحالة 

التي يكون فيها الرجل متزوج هو رشيك ال فاعل أصيل إال يف حالة ارتكاب الزنا يف بيت الزوجية أو اتخاذه خليلة جهاراً حينها 

تكون املرأة هي الرشيك والرجل هو الفاعل األصيل...

كام عاقب القانون املرأة بعقوبة أشد من عقوبة الرجل بالرغم من وحدة الفعل، فكانت عقوبة املرأة الزانية كفاعل أصيل أكرث 

من عقوبة الرجل كفاعل أصيل..وبالرغم من أنه ساوى بني عقوبة الرجل واملرأة عندما يكون الرجل هو الفاعل األصيل، إال أنه 

جعل عقوبة الرجل الرشيك أقل من عقوبة املرأة كفاعل أصيل اذا كان الرجل غري متزوج...

وأتاح املرشع يف املادة 475 مالحقة املرأة غري املتزوجة من قبل وليها اذا اتخذ صفة املدعي الشخيص بخالف الرجل غري 

املتزوج..

وأد بحكم القانون السوري
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وأد بحكم القانون السوري

والطامة الكربى هو اختالف وسائل إثبات الزنا عىل املرأة عنها عىل الرجل، ميكن إثبات زنا املرأة بكافة وسائل اإلثبات، أما إثبات 

رشيكها الزاين فقد حدده املرشع باإلقرار القضايئ والجنحة املشهودة والرسائل والوثائق الخطية التي كتبها، إذاً ميكن إثبات زنا 

املرأة بكل وسائل اإلثبات وبالتايل تعترب زانية وال ميكن إثبات زنا رشيكها !!!إذاً مع من زنت، ال أدري ما هذه املراوغة .

الزنا فعل يتم باشرتاك شخصني وهو فعل واحد ، ومع ذلك تختلف طبيعة وطرق التعامل معه بخصوص الرجل واملرأة، مل 

االختالف يف العقوبات و طرق االدعاء، و طريقة اإلثبات بالتأكيد أن املرأة مل تزن لوحدها هناك رشيك لها فام هو وجه العدالة 

يف اختالف طرق إثبات زناها عن زىن رشيكها وبالتايل تجرميه من عدمه مع تجرميها هي..هذا الجرم ال ميكن أن يقوم به شخص 

لوحده وبالتايل يجب أن تكون طريقة التعامل مع الرجل واألنثى موحدة من حيث األطراف والعقوبة وطرق اإلثبات.

-بالرغم من أن الزنا يعد من الجرائم التي متس األرسة، وبالتايل يعود للزوج أو للويل يف حال عدم قيام الزوجية أن يقرر املالحقة 

من عدمها، لكن األمر ال يقترص عىل ذلك إذ أن القوانني لدينا تحمي قاتل هذه الفتاة اذا قام بقتلها أو ايذائها بعذري املادة 

548و املادة 192 اللتني سأتكلم عنهام تالياً)جرائم الرشف(، وبالتايل ال يعود األمر ميس األرسة فحسب إمنا ميس املنظومة 

القانونية ككل، فعل مل يجرمه القانون مبارشة بل أناط تجرميه بالويل أو الزوج، وعاقب عليه بوسائل قانونية محددة من ادعاء 

ووسائل إثبات...الخ، ومع ذلك فإن هذا القانون نفسه يحمي من يتجاوز هذه الطرق وينتهي به األمر إىل قتل أو إيذاء الفتاة 

عىل فعل يختلف تجرميه من عدمه باختالف الزوج أو الويل...

املادة 548املعدلة باملرسوم الترشيعي رقم 37 لعام 2009 :

يستفيد من العذر املخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته يف جرم الزنا املشهود أو يف

صالت جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم عىل قتلهام أو إيذائهام أو عىل قتل و إيذاء أحدهام بغري عمد ، عىل

أن ال تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتني يف القتل . »

فال ميكن أن تستفيد املرأة من هذا العذر، فقط الرجل، ولطاملا كانت علة وجود مثل هذه املادة هو مايصاب به الشخص من 

ثورة غضب لدى املفاجأة برؤية الزنا »علامً أن القانون مل يبني املقصود باملفاجأة مام يجعل األمر يف تحكم القضاء«، بالتأكيد أن 

إحساس املفاجأة هذا ليس مقترصاً عىل الرجل لوحده,,,

مل يكتف القانون بحامية الزوج أو الويل عند القتل، بل شملها لحامية أصول وفروع الفتاة...

وها هو القضاء اىل جانب هذا القانون فالزوج اذا قتل امرأته أو ذات محرم من محارمه املؤنث بدعوى الزنا يرث منها..

املادة 192:إذا تبني للقايض أن الدافع كان رشيفاً قىض بالعقوبات التالية:

ـ االعتقال املؤبد أو الخمس عرشة سنة بدالً من األشغال الشاقة املؤبدة.

ـ االعتقال املؤقت بدالً من األشغال الشاقة املؤقتة.

ـ الحبس البسيط بدالً من الحبس مع التشغيل.

وللقايض فضالً عن ذلك أن يعفي املحكوم عليه من لصق الحكم ونرشه املفروضني كعقوبة.

***هذه املواد تقوم بدور الحامية الجزائية للقاتل، خاصة اذا عرفنا ان هذه املواد تتخذ كذريعة تغطية قتل املرأة ألسباب 

متنوعة ال تتعلق بدوافع رشيفة أو بالزنا يف أغلب األحيان، إن القتل ال يربر، ليساوي بني الرجل واملرأة يف العقوبة ،ويعاقب 

وفقا للدافع الرشيف بعد تحديد معنى الدافع الرشيف وحاالته حتى ال يبقى ضجة بال مغزى و جملة بال مضمون قابلة 

للعبث بها .

اكتفينا من هيمنة مجتمع ذكوري، يبسط سيطرته عىل كل عالقات املرأة وتفاصيل حياتها، مر علينا الكثري من االنقالبات 

العسكرية، حبذا لو رافقها انقالب اجتامعي واحد، واحد فقط ينعكس نهضة ثقافية تعليمية قانونية........نهضة حقيقية.

يف هذا الصدد يربز أيضاً موضوع املساكنة مادياً عىل أرض الواقع، فحيث أن الدستور والقوانني السورية مل تتطرق إىل املساكنة، 
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»اكتفينا من هيمنة مجتمع ذكوري، يبسط سيطرته 
على كل عالقات المرأة وتفاصيل حياتها، مر علينا الكثير 
من االنقالبات العسكرية، حبذا لو رافقها انقالب اجتماعي 

واحد«
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بنصوص تجرمها أو تبيحها، والحريات مصانة بحكم الدستور، فهذا يوحي لنا أن املساكنة قانونية، ونعني باملساكنة العيش 

املشرتك بني شخصني »هنا« شاب وفتاة دون أن تربطهام رابطة الزواج، ومبا أن هناك ارادة عيش مشرتك، فاملنطقي ان يكونا 

بالغني راشديني، للوهلة األوىل تبدو املساكنة قانونية، ولكن ببساطة ميكن االعتداء عليها باستخدام املواد القانونية املجرمة للزنا 

والتي يبدو أثرها عىل املرأة اكرث من الرجل، ففي حني أنه ليس من حق ويل الرجل ان يقدم ادعاء شخيص يحق ذلك لويل املرأة، 

كام أن وسائل اإلثبات تلعب دورها يف تجريم املرأة دون الرجل يف أكرث الحاالت..

لست أدعو اىل التحلل من القيم، ولكن اىل احرتام الحرية والعدل ووضع النقاط فوق الحروف، إما أن تكون املساكنة قانونية 

أو ال، إما أن تجرم للطرفني أو ال، الدستور كفل الحريات يف املادة 33 والحرية الجنسية من ضمنها، وبالتايل طريقة الحد منها 

يجب أن تكون بنصوص قانونية واضحة، »هذا ما فعلته كندا، أمريكا، اسرتاليا، املكسيك، من حيث النص بقوانني واضحة حول 

قانونية املساكنة من عدمها ويف حال قانونيتها عىل مدة تصبح فيها املساكنة محققة لإلرث ، أو اشرتاط وجود عقد من عدمه...

الخ«، أكرر لست أدعو اىل التحلل من القيم، إال أن هذه الصيغة من التعايش موجودة واقعيا ميكن مراجعة ، وبالتايل عدم 

االعرتاف بأنها موجودة ال يلغيها، بل يزيد من حدتها بعدم معالجة املشاكل التي قد تنشأ عنها، فهي حالة تحتاج إىل تنظيم 

قانوين فيام يتعلق باملشاكل القانونية أو املادية التي قد تنشأ بني املتعايشني )نسب، توزيع املقتنيات...... الخ(، إن النص عىل 

ذلك لهو مهم يف القوانني، وعىل فرض معاملتها كزنا يف حالة عدم قيام الزوجية، يجب توضيح ذلك و بالتأكيد أوجه النقد ذاته 

الذي وجهته للزنا يف هذه الحالة,,,

املادة 508:املعدلة باملرسوم الترشيعي رقم 1 لعام 2011:

1-إذ عقد زواج صحيح بني مرتكب إحدى الجنايات الواردة يف هذا الفصل )جرائم االعتداء عىل العرض( وبني املعتدى عليها 

يستفيد مرتكب الفعل من العذر املخفف وفق أحكام املادة /241/ عىل أن ال تقل العقوبة عن الحبس سنتني.

ويعاد إىل محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطالق املرأة دون سبب مرشوع ،أو بالطالق املحكوم به ملصلحة املعتدى عليها 

قبل انقضاء خمس سنوات عىل الزواج،وتحتسب املدة التي نفذها من العقوبة.

2-إذا عقد زواج صحيح بني مرتكب إحدى الجنح الواردة يف هذا الفصل وبني املعتدى عليها أوقفت املالحقة،وإذا حكم بالقضية 

علق تنفيذ العقوبة.

ويعاد إىل املالحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطالق املرأة دون سبب مرشوع، أو بالطالق املحكوم به ملصلحة 

املعتدى عليها قبل انقضاء ثالث سنوات عىل الزواج. وتحتسب املدة التي نفذها من العقوبة.

**هل نعاقب املرأة ألنها ولدت هكذا، هذا ليس عقاب لها يف الحقيقة هذا استهتار بكرامتها، كيف نكافأ من قام باالعتداء 

عليها!!!إن وجود مثل هذه املادة لهو العورة الحقيقية.هذا اغتيال برسم القانون..

املادة 489:1 ـ من أكره غري زوجه بالعنف أو بالتهديد عىل الجامع عوقب باألشغال الشاقة خمس عرشة سنة عىل األقل.

2 ـ وال تنقص العقوبة عن إحدى وعرشين سنة إذا كان املعتدى عليه مل يتم الخامسة عرشة من عمره.

من أكره غري زوجه:يف الحقيقة هذا اغتصاب وسيبقى اغتصاب و لو كانت زوجته ،إن مثل هذه املادة ومواد أخرى هي التي 

تخلق اليقني لدى األنثى قبل الرجل أن دونيتها هو أمر طبيعي بل هو اليشء الصحيح.

**إن قانون العقوبات مل يعاقب عىل العنف تجاه املرأة ،بل عىل العكس من ذلك قام برشعنته .

لقد نسخت السيوف بادوات عرصية تناسب زمننا ، وما القوانني إال أحدها..

ااملواد 523 :524:525:هذه مواد تعاقب وتجرم من قام بوصف، ترويج، اقتناء ، بيع ، اقتنى بقصد البيع، سهل استعامل مواد 

املعدة ملنع الحمل، بعقوبات ترتاوح من شهر اىل سنة وبالغرامة 100 ل.س..

**لقد ذكرت هذه املواد ليس للحديث عن حق املرأة بالترصف بجسمها ،بل لتوضيح أن السياسة السكانية السورية وجهودها 

وأد بحكم القانون السوري
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يف الصحة االنجابية، التي اعتربت تنظيم االرسة احدى مكوناتها-تنظيم األرسة هي العبارة امللطفة لتحديد النسل- وتقوم بتوزيع 

موانع الحمل يف القطاعني العام والخاص، ويشارك يف هذا العمل وزارة الصحة -ميكن االطالع عىل برنامجها عن طريق موقعها 

االلكرتوين- واالتحاد النسايئ وهيئات اجتامعية مختلفة ،هذه السياسة املدعومة بربامج توعة وقوانني صحية إمنا تتعارض مع 

هذه املواد!!

ما مصري هذه املواد ،أو ملاذا بقيت ،ما الهدف منها إن كان املرشع قد ناقضها بقوانني أخرى!!! امل نكتفي من رسم العبارات ،أمل 

يحن الوقت أن تأخذ كل كلمة موقعها الصحيح حتى يتسنى تطبيقها.

قانون التأمينات االجتامعية رقم 78 لعام 2001:

○املادة 35 :يورث معاش املؤمن عليها التقاعدي وفق األنصبة ألوالدها وزوجها ويف حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية 

ورثتها الرشعيني.

○املادة 88:

ال تستحق أرملة صاحب املعاش الذي يتم زواجه بها بعد بلوغ سن الستني وكذا األوالد املرزوقني من هذا الزواج أي معاش.

○املادة 89:

إذا تويف املؤمن عليه أو صاحب املعاش كان للمستحقني عنه الحق يف تقايض معاشات مبقدار األنصبة املقررة بالجدول رقم ) 3 

( املرافق. ويقصد باملستحقني يف املعاش.

1- أرملة املؤمن عليه أو صاحب املعاش.

2- أوالده وإخوانه الذكور الذين مل يتجاوزوا الحادية والعرشين.

3- األرامل واملطلقات وغري املتزوجات من بناته وأخواته.

4- الوالدان.

ويشرتط الستحقاق األخوة واألخوات والوالدين وفقا ملا جاء يف الجدول أن تثبت إعالة املؤمن عليه إياهم أثناء حياته وأال تكون 

الوالدة متزوجة من غري والد املتوىف.

**بشكل أبسط فإن : الزوج يرث ربع راتب زوجته يف حال وجود األوالد.،ويرث نصف راتبها يف حال عدم وجود األوالد..

- وتنتقل حصة الراتب إليه سواء كان موظفا آم ال،وسواء تزوج بعد وفاتها أم مل يفعل.

يف حني:أن املرأة ترث راتب زوجها بعد وفاته ولكن:

إذا كانت موظفة فإنها ال ترث ،ويف حال مل تكن موظفة ثم توظفت بعد ذلك فإن حصتها يف الراتب تتوقف،يف حال تزوجت 

أيضا بعد وفاة زوجها تتوقف حصتها من الراتب.

- كذلك فإن راتب املرأة ال يرث منه والداها،بخالف راتب الزوج إذ ال تعترب قانونيا معيلة لهام .

ومن املفارقات أيضا أن راتب الزوج يتوقف يف حال وفاة من يستحقونه مبوجب القانون ،يف حني راتب الزوجة الذي يتوارثه 

ورثتها الرشعيني يف حال عدم وجود زوجها أو أوالدها .

**أين املنطق ،انه مجرد راتب فام الذي يجعل راتب املرأة هو راتب اريث ،بخالف راتب الزوج ، الراتب هو نفسه للرجل 

ل يشء عادي كالراتب دالالت أكرث مام يجب .. واألنثى إذا كان العمل هو نفسه ،ملاذا نَُحمِّ

**** ال ميكن اجرتاح املعجزات يف قوانني أهملت الزمن فلم يتغري بشأنها سوى سنوات تطبيقها ،ولكن حقيقة ليس علينا أن 

نغري القوانني ،علينا أن نغري عاداتنا وأفكارنا ونظرتنا ،فلن تساوي القوانني بيننا إذا مل ننظر اىل بعض أننا متساويني وتتم هذه 

املساواة باالعرتاف واحرتام حق االختالف وليس املعاقبة عليه.

قانون األحوال الشخصية :الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 59 لعام 1953
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املعدل بالقانون رقم 34 لعام 1975.

إن مناقشة والوقوف عىل كل ما تضمنه هذا القانون من مواد متميزية ومخالفة ألبسط حقوق االنسان، يحتاج اىل كتاب، لذلك 

سأذكر بعض املواد التمييزية فقط..

يف الزواج :

الزواج: عقد بني رجل وامرأة تحل له رشعاً غايته إنشاء رابطة للحياة املشرتكة والنسل.

**املادة 12 :يشرتط يف صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلني أو رجل وامرأتني مسلمني عاقلني بالغني سامعني اإليجاب 

والقبول فاهمني املقصود بهام .

■■مع العلم أن شهادة املرأة يف باقي العقود هي مساوية لشهادة الرجل، فلامذا يختلف هذا العقد عن باقي العقود ،أو أن 
املرأة كاملة العقل يف جميع العقود حتى نأيت إىل هذا العقد وينقص عقلها ،من الغريب هذا التناقض.

لو بقي الخلل بني العقل واملوروث ، كمحاكمة يف رؤوسنا نخلص منه بيشء نرىض عنه ،ال بأس بذلك ،ولكن أن يرُتجم بتناقض 

يظهر أثره الواضح يف هذه املادة وغريها من مواد القانون ،فهذا غري مقبول .

**سن الزواج يف املادة 16:تكمل أهلية الزواج يف الفتى بتامم الثامنة عرشة ويف الفتاة بتامم السابعة عرش من العمر .

**تعدد الزوجات:يف املادة 17:للقايض أن ال يأذن للمتزوج بأن يتزوج عىل امرأته إال إذا كان لديه مسوغ رشعي وكان الزوج 

قادرا عىل نفقتهام .

»«« وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة، أو ما 

ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا » النساء3.

» ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم » النساء 129«««

**املادة 18:-1 إذا ادعى املراهق البلوغ بعد إكامله الخامسة عرشة أو املراهقة بعد إكاملها الثالثة عرشة وطلبا الزواج يأذن به 

القايض إذا تبني له صدق دعواهام واحتامل جسميهام .

2- إذا كان الويل هو األب أو الجد اشرتطت موافقته .

-إكاملها الثالثة عرشة !! مازالت طفلة، و كيف يتأكد القايض من صدق دعواها واحتامل جسمها، وما املقصود باحتامل جسمها 

هل يقصد به البلوغ، وماذا عن احتامل عقلها أو وعيها، الزواج عقد ينعقد بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من اآلخر حسب 

م)5(، أي يكون بالتقاء إرادتني فيكون من البديهي أن يكونا بالغني عاقلني، حتى أن القانون ال يفرض عقوبات عىل األحداث 

الذين ترتاوح أعامرهم بني 10 و15 سنة مهام كانت األفعال املرتكبة من قبلهم وإمنا التدابري اإلصالحية، فكيف يقوم هذا 

القانون بالقبول بتزويج طفلة يف عمر ال 13 ال يسمح بكونها أهل للمسؤولية الجزائية، أي ال تدرك أفعالها ألنها ناقصة األهلية 

.دون الخوض يف اآلثار االجتامعية عليها وعىل األرسة املفرتض بها تنشئتها، مهمتها ال تنحرص بإنجاب األوالد ..إىل متى سنبقى 

كاألكفان التي لفظتها القبور..

**الوالية يف الزواج:يف املواد:

املادة 21:الويل يف الزواج هو العصبة بنفسه عىل ترتيب اإلرث برشط أن يكون محرما .

املادة 23:إذا غاب الويل األقرب ورأى القايض أن يف انتظار رأيه فوات مصلحة يف الزواج انتقلت الوالية ملن يليه

املادة 24:القايض ويل من ال ويل له .

إذاً اذا كانت املرأة قاضية فهي ولية من ال ويل له،ولكن ليست ولية نفسها!!

-ليقرر القانون إما ناقصة عقل أو ال، إن هذا التخبط يف التعامل القانوين مع املرأة يجعلنا رهينة مجتمع منفصم الشخصية، 

ونحن نتاج مجتمعنا....

وأد بحكم القانون السوري
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املادة 27:إذا زوجت الكبرية نفسها من غري موافقة الويل فان كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإال فللويل طلب فسخ النكاح

وأيضا املادة 20 :

الكبرية التي أمتت السابعة عرشة إذا أرادت الزواج يطلب القايض من وليها بيان رأيه خالل مدة يحددها له فإذا مل يعرتض أو 

كان اعرتاضه غري جدير باالعتبار يأذن القايض بزواجها برشط الكفاءة .

أي ال يكفي أن تُقيد إرادة املرأة مبوافقة وليها يف اختيار زوجها ،بل أيضا مبوافقة القايض بغطاء ما يسمى الكفاءة ،التي ترجع 

إىل عرف البلد بحسب املادة 28 ،حتى وإن كانت حاالت تطبيق هذه املادة نادرة أو معدومة فمن املعيب أن يتضمن نظام 

قانوين يُفرتض أن يكون أحد روافد التقدم مثل هذه املواد.

**املادة48: 2- زواج املسلمة بغري املسلم باطل .

يف حني زواج املسلم بغري املسلمة هو زواج صحيح .

هذا دون البحث يف املشاكل والتمييزات ومخالفة االتفاقيات الدولية وحقوق اإلنسان التي يؤدي إليها عدم اعرتاف القانون 

السوري بقانون مدين للزواج املدين ، يف حال تزوجت مسلمة من غري مسلم يف بلد يسمح بالزواج املدين، من عدم تسجيل 

الزواج واعتباره باطل، ومعاملة أطفالهام معاملة األوالد غري الرشعيني..

يف الطالق :

*املادة 85:1- يكون الرجل متمتعاً باألهلية الكاملة للطالق يف متام الثامنة عرشة من عمره .

-إذا الباب مفتوح عىل مرصاعيه إذا أراد أن يطلق زوجته دون حاجة إلذن من القايض أو حتى لبيان أسباب الطالق،لرنى حال 

الزوجة:

*املادة 105 :للزوجة طلب التفريق بينها وبني زوجها يف الحالتني التاليتني:

1- إذا كان فيه إحدى العلل املانعة من الدخول برشط سالمتها هي منها .

2- إذا جن الزوج بعد العقد .

*املادة 107 :إذا كانت العلل املذكورة يف املادة 105 غري قابلة الزوال يفرق القايض بني الزوجني يف الحال وإن كان زوالها ممكناً 

يؤجل الدعوى مدة مناسبة ال تتجاوز السنة فإذا مل تزل العلة فرق بينهام .

-هل هو طلب كبري أن تتحكم املرأة بحياتها، زواجها طالقها أطفالها، أليست هي مربية األجيال، نثق بها لتنشأ جيل بأكمله و 

النثق بها أن تتحكم بحياتها..

أنا هنا ما زلت أتكلم عن األذى التي تسببه املواد إذا مورست كام لألسباب التي رشعت من أجلها، دون التطرق اىل استغالل 

هذه املواد لألغراض الشخصية للرجل مثل عدم اعطائها النفقة مقابل الطالق، أو حرمانها من أوالدها أو ....... من الطبيعي يف 

ظل وجود قانون مثل هذا يكون االستغالل هو القانون ..

يف النفقة:

×املادة 73:يسقط حق الزوجة يف النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها.

×املادة 74:إذا نشزت املرآة فال نفقة لها مدة النشوز .

يف الحضانة:

××املادة 138:زواج الحاضنة بغري قريب محرم من املحضون يسقط حضانتها .

أي إما أن تتزوج بقريب ، أو تعكف عن الزواج،حتى تحتفظ بأوالدها،قمة اإلنسانية!!..

××املادة 148:1- ليس لألم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إال بإذن أبيه

2- لألم الحاضنة أن تسافر باملحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الويل إىل بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها
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3- ولها أن تسافر به داخل القطر إىل البلدة التي تقيم فيها أو إىل البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة 

رشيطة أن يكون أحد أقاربها املحارم مقيامً يف تلك البلدة

.....

يف الوالية عىل نفس القارص و ماله :

^مادة 170:1-لألب ثم للجد العصبي والية عىل نفس القارص وماله وهام ملتزمان القيام بها

2- لغريهام من األقارب بحسب الرتتيب املبني يف املادة 21 والية عىل نفسه دون ماله.

^املادة 172 :لألب وللجد العصبي عند عدمه دون غريهام والية عىل مال القارص حفظاً وترصفاً واستثامراً

ال ينزع مال القارص من يد األب والجد العصبي ما مل تثبت خيانته أو سوء ترصفاته فيه وليس ألحدهام التربع مبال القارص أو 

مبنافعه أصالً وال بيع عقاره أو رهنه إال بإذن القايض بعد تحقق املسوغ ..

يف اإلرث:

اإلرث نوعان ارث رشعي وارث قانوين:

وبرغم ان اإلرث الرشعي له قصة خاصة تدعو إىل التساؤل بطريقة توزيع الحصص،إال إن األمر الذي يثري التساؤل هو االختالف 

بني اإلرث الرشعي القانوين وبني اإلرث يف األرايض األمريية:يتم توزيع الحصص يف اإلرث الرشعي للذكر مثل حظ األنثيني، بينام 

يف األرايض األمريية للذكر مثل حظ األنثى :ملاذا هذه االزدواجية ،يف هذه املادة وغريها ملاذا يأخذ من األنثى ما يعطى لها باليد 

األخرى .

***لست أطالب فقط بتغيري جذري بالقوانني بل تغيري جذري يف املجتمع من املؤسسات الرتبوية ومناهج التعليم إىل 

املؤسسات السياسية، ألن وصول املرأة إىل أعىل املناصب السياسية يف ظل هكذا قوانني ويف ظل هكذا مجتمع ذكوري من صنع 

الرجال، يف الحقيقة لن تكون أكرث من رجل آخر...

رِّمت العبودية ،ولكن املرأة مازالت سجينة أمية مجتمع ،اتخذ من املايض  من املهني أن نستمر يف إلقاء تبعة جهلنا عىل غرينا ،حُّ

هدفه ومستقبله،واعتمد الخوف محركه.

اإلنسانية ليست ماض بني رجل وأنثى بل هي مثرة حياتهام معاً.

** مالحظة:مل أتطرق اىل املواد التي خالفتها هذه القوانني يف املعاهدات الدولية التي صادقت عليها سوريا، بالرغم من كونها 

سيمفونية جميلة وانعكاس لتجارب وكفاحات خسائر ونجاحات خاضها نساء ورجال خاضتها دول كاملة و لكنها غري ملزمة 

لعدم تضمينها آلية تكفل تطبيقها يف الدول التي صادقت عليها ..

وأد بحكم القانون السوري
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كقارئة .. أحب أن أقرأ و أصدق من أقرأ له ، طبعا ليست هناك نظريات ثابتة لطريقة 

القراءة ، مثل مثال أن أعزل النص عن صاحبه ، أو أن أجمل الشعر أكذبه ... 

أنا حني أقرأ لشاعرات كثريات )خاصة هنا عىل الفيسبوك( ال أصدقهن ، هناك احتامالن : إما 

أنهن لسن صادقات يف ما يكتنب أو لسن صادقات يف ما يدعني أنهن يعشنه. ال أستطيع أن 

أصدق شاعرة »تقية« يف مجتمع »تقي« و ال تكتب إال عن الرجل و العشق و تنهداته ، كيف 

لها أن تسكب كل هذا القاموس العشقي من خلف خامر التقوى ، و من تحت صوت األدعية 

يف دروب و بيوت و غرف مليئة بفكرة البخور و أصوات التحريم ، كيف لها أن تكتب عن 

العشق و هي تحبس نفسها داخل قوقعة العفة . كيف للكثريات أن يكتنب عن الجامل و هن 

ال يعرتفن حتى بجامل َشعرهن )بفتح الشني(. 

حني أقرأ لشاعرة محجبة و أغلب عباراتها عىل الفيسبوك مليئة باألدعية و رائحة التقوى 

عبارة شعرية كاآليت : )وتستباح عزيت باإلشتياق والتفاف الساق بالساق(. تطرح عندي األسئلة 

، و ال أمتكن من فصل النص عن صاحبته.

اكتنب عن الوجع و ليس العشق ، عن الجسد و ليس اللذة ، عن الصمت و ليس الغواية ، عن 

العطش و ليس الحب ، عن التوق و ليس الشوق ، عن الخشب و ليس النار ، عن الرماد و 

ليس الرغبة ، عن الربد و ليس الريح .... أو إنكن جميعا كاذبات.

ممل فعال أن تتبعن موضة الكتابة عن العشق و تكتنب عن البوح و أننت املغلقات )طوعا أو 

قرسا( . اكتنب عن مكابدتكن ضد أجسادكن ، و عن مكابدة أجسادكن ضدكن. أو اكتنب عن 

أزواجكن ، عن رسير الزوجية البارد ، عن االختيارات الخاطئة ، عن لعنة الفشل و سجن 

الرشعيات. 

أحتاج فعال أن أقرأ المرأة تقول نفسها

الهامأيتها الشاعرات ال أصدقكن...
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التصور عىل  اللينينية0 يستند هذا  املاركسية  الراساميل تعبري مظلل وواحدة من موروثات االدبيات  النظام  اسقاط 

ان الراسامليه عبارة عن سلطه وقوة غاشمة تقف فوق املجتمع و تصطف يف يف الجانب املقابل للربوليتاريا وتنترش 

الطبقات الوسطى بني هذين العدوين املتخاصمني0 ويف الحقيقة فان النظام االجتامعي الراساميل عبارة عن منظومة 

قيم وثقافة اجتامعيه وعقد اجتامعي يعيش يف وعي جميع افراد املجتمع وينتجه كل انسان بحكم العادة واملوروث 

الثقايف االجتامعي

تحدث اىل اي عامل ستجده مينح القدسية للملكيه وال يطالب سوى باجور افضل0 يلوم العاطل عن العمل نفسه النه 

مل يكن شاطرا مبا يكفي للحصول عىل عمل او عىل تحصيل درايس مينحه عمل0 انظر اىل جميع املجتمعات البرشية 

حتى يف اكرث البلدان تطورا وراقب سلوك البرش سرتى كيف ان جميعهم يعترب النظام القائم مقدس وازيل وليس بحاجه 

سوى اىل تحسينه وجعله اكرث عدالة0 يفتقد البرش اىل معرفة انه باالمكان تغيري النظام االجتامعي النهم ال يعرفون 

طريقة افضل لتنظيم شؤن حياتهم غري الراسامليه0 انهم يسخرون منك اذا تحدثت اليهم عن مجتمع بال رشطة وسجون 

وجيش. انهم يعتربون طريقة حياتهم التي ورثوها عن ابائهم غري قابلة للتغيري. ولذلك وعندما تسؤ االوضاع االقتصادية 

تراهم يف العادة يحاولون ايجاد اعداء ليعزون اليهم سبب معاناتهم، وهذا العدو الظامل الذي هو مصدر كل الرشور 

اما ان يكون مغتصب محتل او قوة امربيالية او حاكم مستبد او ان هنالك قوانني بحاجة اىل ترشيعها. وال تراهم يف 

اي من االحوال يذهبون اىل ابعد من تفاصيل اللعبة. اما قوانني اللعبة فال ميسها احد. وحتى املاركسيون الذين يؤمنون 

بنظرية الثورة الربوليتارية واسقاط الراساملية يعتمدون يف تصورهم عىل ان العامل املستائني من الراساملية سيضطرون 

يف النهايه جراء استيائهم اىل االنظامم اىل حزب سيايس يقود الطبقة اىل سحق مقاومة الراساملية واقامة الدولة الخاصة 

بالعامل. ولذلك فان مؤيدي الحزب القائد يبنون انتقاداتهم عىل مساوئ الحكام ويدخلون يف عداوة مبارشة مع الطبقة 

الحاكمة باعتبارهم ميثلون االغداء املفرتضون وان سحق هؤالء االعداء هو الطريق اىل الحرية

الراساملية يف الواقع ليس ء )هم(ء والربوليتاريا ليس ء )نحن( ء ليس هنالك يف هذا الرصاع سوى طرف واحد وهو 

)نحن( الراساملية منظومة عادات ننتجها نحن وما يجب ازالته و تغيريه هي تلك القيم املتجسدة يف جميع ترصفاتنا 

وافكارنا. وبكل تاكيد فان هنالك من انتفع من هذه القيم واصبح من اصحاب العبيد واملال ولذلك فهو يدافع عنها 

ومنهم وهم االغلبية الساحقة قد ترضروا من منظومة القيم ويف مصلحتهم تغيريها. وعندما تقوم هذه االغلبية بايجاد 

منظومة جديدة للقيم وطريقة افضل للحياة فانها وبحكم كونها اغلبية والنها ال تنفي حياة افضل حتى لهذه االقلية 

املنتفعة فانها تستطيع فرض رشوط الحياة الجديدة وتغيري املجتمع بارسه وازالة النظام الراسامىل.

الراساملية اذن يجب ازالتها من املجتمع عن طريق ثورة يف الوعي االجتامعي وهذا يتم عرب طرح بديل لطريقة الحياة 

والقيم السائدة0 القيم والثقافة املوجودة السائدة يجري استئصالها عرب عمل يومي دؤوب بان يتم نرش القيم التي 

ان يعيشوا بطريقة  بامكانهم  بان  الناس  يتعلم  بازالتها0 عندما  الكفيلة  الراسامليه والتي لوحدها هي  ستاخذ مكان 

اخرى وعندما تزول قدسية امللكيه والعمل والوطن و القومية ليحل محلها قدسية االنسان والحياة ستزول الراسامليه 

عن طريق الثورة االجتامعيه التي سوف لن تندلع بسبب االستياء من الراسامليه وحسب بل بسبب ارادة اجتامعية 

واعية لبناء عامل جديد0

ثورة الوعي او الثورة على القيم
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الثورة التي تريد اسقاط الراساملية استنادا اىل استياء الجامهري منها فقط هي ثورة عمياء بدون اهدف وهي حتى لو 

انترصت فانها سوف ال تجلب سوى استبداد جديد0 او انها ستغرق يف دمائها0

االستياء من الراسامليه وجدت منذ وجود الراساملية نفسها ولكنه يعرب عن نفسه بطريقه مشوهة0 لقد كان املجتمع 

الراساملية  الراسامليه فجلب قيرص اشرتايك اىل الحكم0 وجلب استياء املرصيني من  القيرص  الرويس مستاء من حكم 

املرصيه مريس واالخوان للحكم0 وهذه سوريا يف طريقها اىل اقامة امارات اسالمية بعد ان ثارت الجامهري ضد بؤسها 

يف ضل نظام استبدادي0 انظروا اىل تونس اقراوا تاريخ الثورات عرب التاريخ ستجدون ان الثورات تندلع جراء استياء 

الجامهري من تداعيات النظام االجتامعي ولكن هذا االستياء يتم توجيهه ضد الحكام او يف مصلحة حكومات او احزاب 

جديدة0

يبقى النظام االجتامعي مقدسا وال تتغري سوى تداعياتها0 ويف احسن االحوال تتنفس الجامهري قليال ويتحسن احوالها 

بعض الشئ وتدريجيا تعود االمور اىل ما كانت عليه00

ان ثورة الجامهري املقهورة يف مرص وتونس و اسبانيا واليونان عادلة ولكن باهداف مجهولة، نحن لسنا ضد هذه الثورات 

ولكننا نرى كيف انها عاجزة عن تحقق طموحات هذه الجامهري او تغري اي شئ الن هذه الجامهري مستاءة ولكنها يف 

حرية من امرها النها ال تعرف الحلول0 فيجد بعظهم الخالص يف االحزاب اليساريه او الدميقراطية وبعظهم يتجه نحو 

القوى الدينية او العنرصيه كام يف مرص و اليونان0

لن تحقق مثل هذه الثورات اية اصالحات تقدمية الن الراساملية مل تعد قادرة عىل تحمل اية اصالحات تقدمية والن 

الجامهري الثائرة ليس لديها اي برنامج او مرشوع واضح لعامل ال راساميل.

ان فكرة اسقاط الراساملية تبدو مغريه وجذابة0 والشيوعيني واليساريني يف الرشق يحبون كلمة اسقاط وهي متنحهم 

شحنات ثوريه هائلة ولكن جامهري ال تعرف كيفيه اعادة بناء عامل ما بعد الراسامليه، جامهري ال تعرف قيم جديدة 

هذه  وعي  يف  موجودة  قيم  الراساملية  الن  باالجامع  اسقاطها  قررت  وان  حتى  الراسامليه  اسقاط  ميكنها  ال  للحياة 

الجامهري نفسها و عىل الجامهري ان تتحرر من قيمها اوال وان تتعلم قيم جديدة ليك يتسنى لها تغيري هذا النظام0 ان 

عىل املجتمع ان يثور ضد نفسه و ضد قيمه ليبني قيم مجتمع جديد0

علينا ان ترى يف هذا التغيري مثل رؤيتنا عن كروية االرض او قانون الجاذبية0 حيث ان االرض كروية بغض النظر عن 

فهم البرش لها0 نحن نتحدث عن ان من يغري العامل هم برش يحملون ثقافة وقيم جديدة0 هل هذا مستحيل وهل ان 

عجز االنسان يفوق قدرته عىل ان يتعلم هذه الحقائق البسيطه التي تحمي وجوده وبقاءه عىل سطح هذا الكوكب 

اذا كان  اما  الجحيم بسبب عجزه هذا.  اذا كان االمر كذلك سيذهب هذا االنسان اىل  انسانيه كرمية؟  ومتنحه حياة 

االنسان كائن عاقل او متعقل بالفعل و اذا كان بامكان االنسان ان يتغري فان بامكانه ان يبني عامل افضل

ان نظامنا االجتامعي يتهدم، فالراساملية يف مرحلة احتضارها االخري ومل يعد من املمكن اجراء اي اصالحات عىل هذا 

النظام و هذه الحضارة البرشيه التي نعرفها اليوم يف طريقها اىل الزوال اما عن طريق حرب مدمرة شامله ودمار بيئي 

شامل0 او عن طريق الثورة االجتامعيه القامة عامل جديد هو عامل ما بعد الراساملية0

ثورة الوعي او الثورة على القيم
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الثورة االجتماعية ثورة ال حتتاج اىل العنف...

او  سيئني  سياسيني  بسبب  هذا  عاملنا  يف  االنسان  يعاين  ال 

اعامل  ورجال  بنوك  او  خاطئة  سياسات  او  فاسدة  حكومات 

جشعني. هؤالء السياسيني و رجال االعامل مل ياتوا من الفضاء 

الخارجي ليفرضوا ارادتهم علينا بل انهم نتاج النظام االجتامعي 

اي  مثل  مثلهم  النظام  هذا  ضحايا  وهم  القائم  االقتصادي  و 

انسان اخر تحتم عليه ان يعيش يف عاملنا هذا.

 اذن هي قوانني اللعبة االجتامعية التي تحول البرش اىل قاتل 

اردنا تغيري  ومقتول وحاكم و محكوم وسارق ومرسوق  واذا 

االجتامعي  النظام  نسميها  والتي  اللعبة  قوانني  فان  ما  شئ 

واالقتصادي هي التي يجب ان تتغري. علينا اقامة نظام اجتامعي 

جديد وليس هدر الوقت و الجهود يف القاء الالمئة ملعاناتنا عىل 

السياسيني ورجال االعامل. فال الحاكم وال الراساميل وال العامل 

الربوليتاري و ال الفالح وال الكاتب الصحفي وال اي انسان اخر 

قد اختار ان يكون ما هو كائن عليه. بل اننا جميعا نتاج لواقع 

ورثناه و انتجناه و اورثناه وبنيناه معا.

املشاكل  معالجة  ومحاولة  الحكام  تغيري  اىل  الدعوه  ان 

بالسياسات و عرب السياسيني اي كانوا ال يؤدي سوى اىل استمرار 

املعانات وانتاج املزيد من السياسيني ورجال االعامل الفاسدين. 

ويف نهاية املطاف سيكون علينا ان نفعل الشئ الصحيح الوحيد 

الراساميل  النظام االجتامعي  الثورة االجتامعية الزالة  اال وهي 

القائم واقامة نظام اجتامعي جديد.

الراساملية ونظامها ليست ارادة خارجية مفروضة عىل املجتمع, 

بل انها عقد اجتامعي وطريقة للحياة تربينا عليها عرب اجيال 

ان الرسقة عمل  عديدة. لقد تعلمنا منذ نعومة اضفارنا عىل 

سئ يعاقب عليه القانون وان الرشطة والقانون والسجون هي 

يف خدمة املجتمع وان امللكية مقدسة والعمل مقدس وان علينا 

ان نعيش من عرق جبيننا. لقد ذهبنا اىل املدارس للحصول عىل 

تعلمنا منذ  وضيفة جيدة ودخل جيد وعمل نضيف. وهكذا 

الصغر كيف سنحمي ونراعي النظام االجتامعي القائم ونلعب 

العقد االجتامعي والقيم االجتامعية  دورا جيدا فيه. هذا هو 

السائدة. انه اتفاق جامعي اجتامعي عىل طريقة للعيش وقد 

قوى  من  ليس  جيل  بعد  جيل  عليه  وترويضنا  برمجتنا  متت 

ظالميه خارجيه او عدو مسلح جشع وامنا من قبل ثقافة سائدة 

ملجتمع اليعرف طريقة اخرى للحياة.

او  عامل  ثوري,  او  بلطجي  رشطيا,  او  مجرما  لصا  تصبح  ان 

راساميل, موضف حكومي او رئيس جمهورية, صاحب بنك او 

فالح الخ... كل هذه ادوار مختلفة لبرش حملتهم رضوفهم اىل 

نتائج وتحصيل  ليسوا سوى  عليه. وهؤالء  ما هم  ان يصبحوا 

حاصل الليات و عمل و طبيعة النظام االجتامعي.   

ويبدو ان املشكلة تبدا عندما يفشل النظام االجتامعي السائد 

والحياة  العيش  لقمة  توفري  حتى  و  بل  الرفاهية  تحقيق  عن 

الشعوب  تلجا  ان  العادة  جرت  حيث  البرش.  ملاليني  الكرمية 

اىل الثورة ظد احوالها املزرية. ويف العادة تخرج الجامهري اىل 

لقيام  والتهليل  الحاليني  باالسياد  االطاحة  اىل  للدعوة  الشوارع 

سيادة جديدة. فهم يتحررون من السادة الحاليني ويبحثون عن 

اسياد جدد ليقدموا   حريتهم اليهم حامية للعقد االجتامعي  

الذي يحمل قدسية ساموية ال يقبل التدنيس .

ومثل هذه الثورات التي تريد اعادة توزيع السلطات والرثوات 

النظام  تغيري  من  بدال  االجتامعي  النظام  داخــل  واالدوار 

االجتامعي نفسه تحتاج يف معضم الحاالت اىل العنف وحتى 

اىل استخدام السالح وسفك الدماء لتحقيقها النها رصاع داخيل 

البنية  لتغيري  االجتامعية  الثورة  اما  الرثوات.   و  السلطة  عىل 

ودراية  اجتامعي  وادراك  وعي  من  تنطلق  فهي  االجتامعية  

اقامة عقد اجتامعي جديد ونظام اجتامعي  لالغلبية برضورة 

مجتمع  افراد  معظم  يرفض  وعندما  للحياة.  جديدة  وطريقة 

واملقدسات  االصنام  كل  ويحطمون  القامئة   الحياة  ما طريقة 

والدولة.  الرشطة  و  والقانون  وامللكية  العمل  احرتام  برضورة 

ويرفضون العقد االجتامعي القائم. 

عن  املدافعني  يستطيع  وال  القائم  النظام  ينهار  ويفسخونه 

العقد القائم ان يقفوا ضد تغيريها.

اقامة  اىل  تدعوا  غفرية  جامهري  ثورة  هي  االجامعية  الثورة 

استثناء.  بدون  للجميع  الرفاهية  تحقق  للحياة  اخرى  طريقة 
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الثورة االجتماعية ثورة ال حتتاج اىل العنف...

هذه الثورة الميكن لها ان تكون عنيفة. ومهام اشتدت همجية 

القامئة فانها ال تستطيع سحقها واغراقها بالدماء الن  السلطة 

الثورة ليست ضد مصالح اي طرف بعينه. وهي والنها تستند 

اقامة طريقة افضل للحياة لكل انسان تكسب اىل جانبها  اىل 

حياة  يف  حقهم  التنفي  النها  اللدودين  اعدائها  حتى  تعاطف 

تدمر  التي  السياسية  الثورات  خالف  عىل  تعززها.  بل  كرمية 

الحكام  ملصلحة  املنتفعة.  والطبقات  القامئني  الحكام   مصالح 

واملنتفعني القادمني.

ما هي العوائق اذن امام الثورة والتغيري االجتامعي؟

االجتامعية  الثورة  قيام  دون  حائال  يقف  الذي  الوحيد  االمر 

فورا هو اننا بحاجة اىل وعي جديد وطريقة جديدة يف التفكري 

تنترش بني ماليني البرش. فالثورة يف اصولها وبداياتها هي ثورة يف 

الفكر والوعي االنساين. هذا التحول يف الفكر والوعي االنساين 

حيث  القائم  االجتامعي  النظام  رحم  داخل  وينمو  يتولد 

ومن  املجتمع   عمق  من  للخروج  لها  املادية  االرضية  تتوفر 

يعد  الحايل مل  عاملنا  انفسهم. ففي  لتحرير  البرش  نظال  خالل 

مقنعا ومقبوال بعد االن ملاذا يجب علينا ان نجوع ونحن منلك 

انسان. وملاذا  الغذاء لكل  انتاجية تستطيع ان توفر  تكنلوجيا 

ال يكون لكل انسان منزل يليق به ونحن نستطيع بناء منزل 

لكل انسان. وملاذا علينا ان نعمل كل هذه الساعات الطويلة 

ان  علينا  ملاذا  بااللة.  عملنا  عن  االستعاضة  مبقدورنا  ونحن 

البيئة ونفسد  نعيش يف مدن من الخرسانة واالسمنت وندمر 

الهواء بدال من اعادة الخضار اىل الطبيعة والحياة خارج هذه 

الصناديق االسمنتية التي ال تليق بالحياة. وملاذا علينا ان نعيش 

يف دول ونحارب ونقتل بعضنا البعض للسيطرة عىل املوارد التي 

يحتاجها كل البرشللبقاء عىل قيد الحياة. ملاذا النعلن بدال من 

ذلك ان االنسان كائن ونوع واحد, وان االرض وطنه, وان كل 

املوارد واملمتلكات التي عليها هي ارث مشرتك لجميع البرش. 

اقامة  برضورة  الجديد  الوعي  وانتشار  نشؤ  ارضية  هي  هذه 

عقد اجتامعي جديد وهذا هو مصدر والدة العقد االجتامعي 

يف  كالنار  مكان  كل  يف  االنتشار  اىل  طريقه  يف  الذي  الجديد 

الهشيم.

العاملي  االجتامعي  هوالنظام  الجديد  االجتامعي  العقد 

االنسان  حاجات  من  يتخذ  الذي  املوارد  عىل  القائم  لالقتصاد 

االلة  ان  حيث  لالنتاج.  منطلقا  البرش  لكل  الرفاهية  وتحقيق 

معها  تنتفي  الوفرة  من  قدر  اقىص  لتحقيق  تسخر  واملــوارد 

النقود  وبالغاء  النقدية.  واملبادلة  النقود  استخدام  اىل  الحاجة 

املاجور.  والعمل  الخاصة  وامللكية  والرثاء  الرتاكم  وسيلة  تزول 

وال تعود هنالك رضورة لوجود الدولة حيث ان االدارات الذاتية 

وليس  العلمي  املنطق  اساس  عىل  القرارات  تصدر  للمنتجني 

ترتبط  بان  شؤنها  تنظم  االدارات  وهذه  واالعتقادات.  االراء 

حاجات  بني  يربط  الذي  املركزي  بالحاسوب  البعض  ببعضها 

االمتته  عىل  فيها  العمل  يتم  التي  االنتاج  مراكز  و  االنسان 

التدريجية الزالة الحاجة اىل العمل البرشي شيئا فشيئا.

التبادل.  اشكال  وكل  النقود  وتزول  الوفرة  تتحقق  وعندما 

اليعود هناك خوف من الرشوة او ارضية لظهور برش يريدون 

االستحواذ والسيطرة حيث يتوفر كل ما يحتاجه االنسان مجانا. 

القامئة.  الندرة  مجتمع  نتاج  هو  االنحرايف  السلوك  هذا  مثل 

لها  تعود  لن  والقوانني والرشطة  الجرائم والسجون  بل وحتى 

رضورة للوجود والبقاء.

اقتصاد  هنالك  يكون  ان  فقط  املمكن  ومن  بل  فقط  هنالك 

عاملي واحد. هذا هو التغيري املمكن والواقعي الوحيد لتحقيق 

الحرية الحقيقية وكل التغيريات االخرى ليس سوى دوران يف 

حلقة مفرغة وعبث ومضيعة للوقت حيث ال تؤدي يف افضل 

االحوال سوى اىل تحقيق مكاسب طفيفة هامشية هنا وهناك 

التي  ذاتها  النقطة  اىل  لنعود  الرياح  ادراج  تذهب  ما  رسعان 

بدانا فيه بالثورة و كنا فيها من قبل وسنظل فيها طاملا مل نفسخ 

زمن  منذ  صالحيته  مدة  انتهت  الذي  االجتامعي  العقد  هذا 

طويل.  
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يف نهاية املطاف سيكون علينا ان نفعل الشئ الصحيح الوحيد 

اال وهي الثورة االجتامعية الزالة النظام االجتامعي الراساميل 

القائم واقامة نظام اجتامعي جديد.
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قلت يف السابق ان مفهوم الحضارة اإلسالمية هو زيف و كذب، فوق انه كالم غري منطقي. اذ ال يوجد يشء اسمه 

حضارة قامئة عىل الدين، فالحضارة مفهوم أعم و أشمل من الدين. الدين هو أحد مكونات الحضارة و ليس العكس. 

و األديان تكون اكرث انسانية اذا كانت جزء من حضارة انسانية متطورة و العكس صحيح. و هنا يطرح التساؤل: يف اي 

حضارة نشأ اإلسالم؟ و اإلجابة هي ال حضارة. اإلسالم نشأ يف البادية و البادية هي عكس الحارضة و البداوة هي عكس 

الحضارة لذلك جاء اإلسالم بشكل بدايئ و غري متحرض. لكن، اذا كان اإلسالم كذلك فلامذا إنترش و إستمر اىل اليوم يف 

مناطق يفرتض انها متحرضة؟ ملاذا مل ميت اإلسالم موتة طبيعية كونه عكس الحضارة؟ ملاذا مل ينقرض مثل الديناصورات؟ 

اليس هذا هو مصري الكائنات الحية التي ال تجاري التغريات الطبيعية كام قال داروين؟ ما الذي حدث يف حالة اإلسالم؟ 

لنبحث.

- جينات اإلسالم

األسايس  املكون  هي  الجينات  الجني.  ملفهوم  ثقايف  كنظري  امليم  مفهوم  داوكنز  ريتشارد  املعروف  األحياء  عامل  طرح 

للكائنات الحية، أما امليم فهو املكون األسايس للمنظومات الثقافية أو األفكار التي تستمر عرب األجيال. و مثل الجينات، 

فاللغة  ميته.  لغات  هناك  و  املثال  سبيل  عىل  حية،  لغات  فهناك  الزمن،  مع  يفنى  بعضها  و  تستمر  امليامت  بعض 

اإلنجليزية لغة حية بينام اللغة السرييانية لغة ميته. اللغات تحيا و متوت لعدة أسباب، منها الغلبه العسكرية و الثقل 

اإلقتصادي و الكثافة السكانية للمتحدثني بها. و مثل اللغات، هناك أديان حية و أخرى ميتة أو يف غرفة اإلنعاش. خذ 

دين الصابئة، عىل سبيل املثال، معتقدات هؤالء أقدم من اإلسالم بل و حتى املسيحية و يف بعض الروايات، اليهودية 

كذلك، لكن عددهم اليوم ال يتجاوز السبعني ألف، ملاذا؟

- التكاثر من خالل العنف

مبرش املسلمني محمد كان محارب و مقاتل قبل أي يشء. كام انه وجد يف بيئة بدائية يحكمها األوباش و لغة العنف 

يف التعامل مع اآلخر. هذه كانت ظروف مثالية إلنتشار ميم اإلسالم. الحظ ان كلمة إسالم تعني فيام تعنيه السالمة 

من العنف، سواء املحسوس أو الغيبي، و هذه كانت أداة محمد التسويقية. رسالته كانت: تجنب العنف من خالل 

العنف، مبعنى ليك ال يسحقك أحد، ال بد ان تنتمي اىل جيش أو عصابة تسحق اآلخرين دون أي اعتبارات أخالقية. و 

لطاعتك العمياء هذه سوف نكافأك بسبايا تنرش من خاللهن بذورك ألجيال قادمة. هذا هو جوهر اإلسالم و رس انتشاره 

يف الرشق األوسط و من ثم وسط آسيا و شامل أفريقيا. فالعقيدة اإلسالمية هي وعاء مثايل لتجنيد األوباش و تقنني 

عنفهم الغريزي لغرض يف نفس شخص ما، قد يكون محمد او أسامة بن الدن او عيل خامنئي. النتيجة ال تتغري، قتل و 

سحل و تخلف و فوىض و دمار.

كيف نتخلص من فريوس حممد ؟
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- الجني، عفوا، امليم الفوضوي

األوباش  تكوين جيوش من  اتباعه من  و  األمثل، مكنت محمد  اإلستغالل  إستغلها  اإلسالم هذه مكنت، عرب  ميامت 

سيطرت يف فرتة قصرية عىل مناطق متتد من وسط آسيا اىل رشق أوروبا و جنوب روسيا. و بصفتها ميامت معدية، فإن 

سبيل استمرارها-أي اإلسالم- هو تغيري القوم املحتلون و تحويلهم اىل مسلمون يستمرون يف خدمة الجيش ضد أهايل 

املنطقة التالية يف الخريطة. هنا اإلسالم يشبه ما يسمى يف ثقافة افالم هوليوود دراكيوال، أي مصاص الدماء الذي يحول 

كل من ميسه اىل مصاص دماء مثله يدعمه و يسانده يف تحويل املزيد من البرش اىل مصايص دماء. املطلب الوحيد 

إلنتشار هذا الفريوس هو بيئة متخلفة حضاريا و تعمها الفوىض و يحكمها األوباش. و لعل هذا ما يفرس عدم قدرة 

فريوس اإلسالم عىل التوغل يف غرب أوروبا، اذ كانت هذه مناطق متحرضة و فيها مؤسسات و ثقافة و جيوش نظامية. 

نقطة الضعف الوحيدة كانت جنوب أسبانيا و التي متكن املسلمون من إحتاللها لفرتة بسبب فوىض الحكم و غياب 

السلطة هناك آنذاك.

اإلسالم، بصفته فريوس، يحب الفوىض و غياب النظام فهذه هي البيئة املثالية إلنتشاره و توغله ضمن سكان األقاليم 

التي تتسم بهذه الصفات. لذلك مل تقم لإلسالم قامئة يف مناطق متحرضة و متنورة و لديها ذخر حضاري ملموس، و 

جيوش تحمي كل ذلك مثل روما او بكني. اإلسالم ينشأ و يرتعرع يف البيئات املريضة كالصحارى و املناطق الوعرة و 

الدول اآليلة للسقوط و هذا هو الحال اىل اليوم. فالدول التي تنعت نفسها باإلسالمية هي مبجملها اما دول فاشلة أو 

نظم مارقة وفق املعايري الدولية، كالصومال و السودان و أفغانستان و إيران، أو مناطق ال يحكمها القانون مثل قطاع 

غزة و منطقة وزيرستان يف شامل باكستان. اإلسالم مل و لن يجد موطئ قدم يف اماكن منضبطة مثل اليابان أو كوريا 

أو حتى أسرتاليا.

إنترش اإلسالم يف اوروبا مؤخرا بسبب الليربالية املبالغ فيها هناك، فتم قبول آالف املهاجرين من الدول الفاشلة و املارقه 

و املتخلفة، و رشعت اوروبا مبعاملتهم و كأنهم مواطنني ابا عن جد و غفلوا و بسذاجة منقطعة النظري تأثري الفريوسات 

اإلسالمية عىل هؤالء. و النتيجة؟ تفجري باصات و قطارات يف لندن و مدريد و محاوالت تدمري يف اسكتالندا و جرائم 

قتل للمبدعني يف هولندا و تهديدات يومية يف معظم دول اوروبا. مشكلة اوروبا انها ال تزال تعاين من عقدة النازية 

و الفاشية فأعطت الخيط و املخيط لألوباش املسلمني، بذريعة حرية الرأي و اإلعتقاد، اىل ان لدغوا منهم و اآلن هم 

بصدد إعادة صياغة قوانينهم للتعامل مع الواقع املر بالنسبة لهم.

كيف نتخلص من فريوس حممد ؟ ياسر احملمد
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- نقطة القوة يف اإلسالم هي نقطة ضعفه، كيف؟

اإلسالم، كام قلت، قائم عىل عقلية العصابات و التحالفات يف بيئة تتسم بالفوىض و التسيب حيث العنف هو السبيل 

الوحيد لضبط األمور داخليا و خارجيا. مع مرور الوقت، يؤدي ذلك اىل تحالفات داخل التحالفات و عصابات تنشق 

من عصابات. فإنشق الشيعة عن السنة و اصبحوا اعداء رغم انهم يؤمنون بنفس العقيدة و مصابون بنفس الفريوس، 

لكن هذه هي عقلية العصابات، صديق اليوم هو عدو الغد و العكس صحيح. جاء البرتودوالر فرسخ عقلية العصابات 

و الفوىض بشكل مقنن عن طريق برامج التعليم يف دول مثل السعودية و إيران، و النتيجة؟ القاعدة و حزب الله الذان 

ميثالن عصابات السنة و الشيعة اليوم.

اليوم، تتصارع هاتان العصابتان و األموال التي تدعمهم إلصابة اكرب عدد ممكن بفريوس اإلسالم من وجهة نظرهم. 

فيقوم حزب الله بإختالق حرب مع إرسائيل لتنشيط فريوساته يف الكويت و البحرين و تقوم حامس باليشء ذاته لتهيج 

نعم،  بالبادية.  له عالقة  انسان  فتهيج كل  القاعدة  اما  افريقيا.  الخليج و شامل  الشام و  اإلسالمية يف بالد  فريوساتها 

القاعدة منظمة ارهابية بدوية ملن مل يفطن لذلك اىل اآلن.

الحظ، انا استخدم صفة فريوس و ليس معتقد ألن اإلسالم من وجهة نظري هو مرض و ليس دين. و املرض يؤدي اىل 

الهالك و هذه هي نقطة ضعف اإلسالم. املسلمون-رغام عنهم- ميوتون موتة بطيئة اليوم بسبب الفقر و الجهل و 

التخلف الذي ترسخ بسبب فريوس اإلسالم. مئات البنات مينت يوميا بسبب الختان اإلسالمي، أرس مفككة تفرخ اإلرهابيني 

و تجار املخدرات و املجرمني فقط ألن اإلسالم اباح للذكر ان ميارس الجنس مع عدد ال متناهي من اإلناث. قتل و سحل 

يومي ملن شاء حظه التعيس ان يضعه مبواجهة عصابة مخالفة له من املسلمني. هذا فيض من غيض لنتائج اإلصابة 

بفريوس محمد.

هنا سيخرج يل أحدهم و يقول: لكن، يا رجل ، انا مسلم، مصيل و صايم و عايش يف فيال و سياريت بورش كايني و مل اقتل 

او اسحل أحد؟ كيف تفرس ذلك؟ -

التفسري بسيط يا حبويب. هل لدخلك عالقة بالبرتودوالر ؟ هذا األخري هو ما يجعلك مسامل كفرد، وباملناسبة، انت منافق 

بنظر الفريوس.

- طيب، و ما العالج؟

كيف نتخلص من فريوس حممد ؟
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العالج من فريوس محمد بسيط لكنه يتطلب عقل سليم و قدر مناسب من التعليم. ببساطة، تسائل عن ما سمعته و 

قرأته و شاهدته عرب القنوات الرسمية للتنشئة مثل املدارس و املساجد و وسائل اإلعالم الحكومية منذ السادسة. إسأل 

نفسك: ملاذا أقدس محمد؟ هل هي نتيجة وصلت لها بإختياري الحر، ام انه نتاج غسيل دماغ منظم من قبل األرسة 

املصابة بالفريوس و املدرسة الحاضنة للفريوس و وسائل اإلعالم املروجة للفريوس؟ اذا كانت مصادر معلوماتك هي 

ما سبق، فأنت مصاب بفريوس محمد و عالجك قد يكون صعب او سهل حسب قدراتك و ذكائك و امكانية وصولك 

ملصادر حرة مثل مكتبة جامعة ييل او موقع صوت العقل هذا او مدونة بن كريشان او مدنة الديني و غريهم من 

العقول الحرة، فنحن نكتب لعرض افكارنا فقط ال غري و ليس لدينا مصلحة شخصية من تغيري رأيك او ثباتك عليه، فال 

تعرفني شخصيا و ال أعرفك و مل يجربك أحد عىل قراءة ما أكتب أصال بأوامر الفريوس.

فوق هذا و ذاك، احثكم عىل القراءة املستقلة. ال تأخذوا كالمي عىل انه الحقيقة. إقرأوا بأنفسكم الكتب القدمية و 

القصص العتيقة و تقصوا الحقيقة. املشكلة انني أعلم ان جلكم ال يحب القراءة و يتكلون عيل و عىل غريي إليضاح 

الحقيقة لهم. و حتى و ان قرأتم، فال تقرأون اي يشء من شأنه ان يزعج الفريوس. أكرث من ذلك، حكوماتكم تقوم نيابة 

عنكم بحجب اي رأي او ورقة او كتاب او حتى فيديو يوتيوب قد يقلق منام الفريوس. الفريوس ميلككم. انه امللك الذي 

ال ينازعه عىل الحكم احد. هذه مشكلة، نعم انها مشكلة ان توكل لغريك تكوين الرأي نيابة عنك و سبب هذه النزعة 

الرئيس، مع األسف، هو فريوس محمد الذي تسبب بتجميد عقولكم و سلبكم القدرة عىل القراءة و النقد و التفكري .

كيف نتخلص من فريوس حممد ؟

46



ان فهم املؤسسة السياسة املالية هو امر حاسم جداً يف فهم سبب كَون حياتنا كام هي عليه. لألسف، عادة ما يرى 

الناس اإلقتصاد كموضوع مربك وممل. تدفقات ال نهائية للرّطن املايل، باإلضافة اىل رياضيات تخيفهم، تردعهم برسعة 

عن محاولة فهمها. لكن الحقيقة هي ان التعقيد املقرون بالنظام املايل ما هو إال قناع، قد صمم خصيصاً لُيخفي أكرث 

الهياكل املشلوله اجتامعّياً، التي تحّملتها البرشية حتى اليوم. 

املال  »آليات  عنوانه  مستنداً  أصدر  االتحادي،  اإلحتياطي  املتحدة  للواليات  املركزي  البنك  أصدر  اعوام،  عدة  قبل 

الحديثة«. هذه النرشة فّصلَت الطريقة التي سيتم اتّباعها يف إنشاء املال من قبل البنك اإلحتياطي اإلتحادي وشبكة 

بنوك التجارة العاملية التي يدعمها. يف صفحة املقدمة، يُنص املستند هدفه: »هدف هذا الكتيب هو رشح العملية 

األساسية إلنشاء املال يف نظام مرصيف ›إحتياطي نسبي‹.« ثم يكمل رشح عملية اإلحتياطي النسبي هذه عن طريق 

ُمصطلحات مرصفية متعددة. ترجمة العملية هي كالتايل: تقرر حكومة الواليات املتحدة أنها بحاجة إىل بعض املال. 

قائاًل: »بالطبع، سنشرتي منكم عرشة  يرد  االتحادي  بليون دوالر.  لنُقل، 10  اإلتحادي وتطلب،  باإلحتياطي  فتتصل 

بليون سندات حكومية ». لذا تقوم الحكومة باستخدام بعض األوراق، و تطبع عليها بعض التصاميم ذات الطابع 

الرسمي وتسميها »سندات الخزينة«. ثُم تُقّيم هذه السندات بـمبلغ 10 بليون دوالر، وترسلها إىل االتحادي. باملقابل، 

ذي االتحاد يطبعون كمية من األوراق »الّرائعة« بأنفسهم. لكن يف هذه املرّة، يسمونها »اوراق البنك اإلتحادي  متنفِّ

املالية«. أيًضا يتم تقييم املجموعة الورقية بعرشة بليون دوالر.

بعدها اإلتحادي يتاجر بها مقابل سندات الخزينة الحكومية. مبجرد اكتامل هذا التبادل، تأخذ الحكومة العرشة بليون 

االوراق عملة رسمية  اإليداع، تصبح هذه  بهذا  و  تودعها يف حساب مرصيف.  و  املالية،  اإلتحادي  البنك  أوراق  من 

قانونية . ُمضيفًة بدورها 10 بليون اىل املخزون املايل للواليات املتحدة. وها هي، عرشة بليون من األموال الجديدة 

قد أُنِشئت. بالتأكيد، هذا املثال هو عىل وجه التعميم. ألنه يف الواقع، تحدث هذه الصفقة الكرتونياًّ.بدون إستخدام 

أي ورق عىل االطالق. يف الحقيقة، فقط 3% من خزينة أموال الواليات املتحدة تتواجد بشكل عملة ماّدية. الـ %97 

األُخرى متواجدة اساساً يف الحواسيب فقط. اآلن، السندات الحكومية مصممة لتكون آداة للّدين. 

و عندما يشرتي البنك االتحادي هذه السندات، مبال أساساً قد أوجده من العدم، هذا يعني ان الحكومة تَِعد بأن 

تسدد ذلك املال الحقاً إىل البنك اإلتحادي. بكلامت أُخرى، املال أنشئ من َدين. هذا التناقض املُخّدر للعقل، عن كيفية 

خلق املال او القيمة من َدين او مستحق، سوف يتضح بشكل اكرب كلام تعمقنا يف هذا املوضوع. إذن، قد تم التبادل، 

واآلن، عرشة بليون دوالر تتواجد يف حساب مرصيف تجاري. هنا تأخذ األمور منحنًى مثرياً لإلهتامم. فوفقاً إلجراأت 

اإلحتياطي النسبي، تلك الوديعة ذات العرشة بليون دوالر ستصبح مبارشة جزًءا من إحتياطيات املرصف، كأي إيداع 

اخر. و بخصوص متطلبات االحتياطي، كام هو منصوص يف »ميكانيكيات املال الحديثة«: » أي مرصف هو ملزم قانونياً 

بالحفاظ عىل احتياطيات مساوية لنسبة محددة من ودائعه.«بعدها يحدد النسبة بالنص التايل: »مبوجب القوانني 

الحالية . متطلبات االحتياطي مقابل اغلبية الحسابات الجارية هي 10 باملائة«. هذا يعني انه بايداع العرشة بليون 

دوالر تلك، عرشة باملائة، أو بليون واحد، يحفظ كإحتياطي إلزامي، . بينام تعترب التسعة بليون األخرى كإحتياطي 

اضايف،وباإلمكان استخدامها كأساس لُقروض جديدة. . اآلن، من البديهي اإلفرتاض، أن تلك التسعة بليون تأيت حرفًيا 

كيف ينشأ املال ؟ من الشيء!!!
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من إيداع العرشة بليون دوالر املوجودة، لكن، يف الحقيقة هذا غري صحيح. الذي يحدث يف الواقع، أن هذه التسعة 

بليون دوالر بكل بساطة قد انشئت من الال يشء فوق العرشة بليون دوالر املوجودة.هكذا تتوّسع ذخرية املال. كام 

هو منصوص يف »ميكانيكيات املال الحديثة«:«بالطبع هم«  املصارف  »ال يقرضون املال الذي إستلموه كإيداعات. إذا 

فعلوا هذا، لن ينشئ مال إضايف. الذي يفعلوه عندما يعطوا القروض أن يقبلوا قسائم تعهد بالدفع« ءعقود القرض 

»مقابل الإلمئانات« مال »اىل حسابات املستقرضني.« بكلامٍت أُخرى، التسعة بليون ميكن إنشاؤها من اليشء.

ببساطة ألنه يوجد طلب عىل مثل هذا القرض، و لوجود إيداع بقيمة 10 بليون دوالرإلرضاء متطلبات اإلحتياطي. 

اآلن، لنفرتض أن أحًدا ما دخل إىل هذا املرصف واستقرض التسع بليون دوالر املتاحة حديثاً. وعىل االرجح انه سيأخذ 

هذا املال ويودعه يف حسابه املرصيف الخاص. وهكذا تتكرر العملية من جديد. فهذا اإليداع يصبح جزأً من إحتياطي 

متاح  كامل جديد  انشئت حديثاً  بليون   8.1 أو  دوالر،  بليون  التسعة  من   %90 وبدورها  عزلها  يتم   %10 املرصف. 

للقرض. و بالتأكيد، تلك الـ 8.1 ميكن أن يتم إقراضها ويعاد إيداعهافتنىشء 7.2 بليون إضافية. إىل 6.5 بليون... إىل 

5.9 بليون... إلخ... تقنًيا ميكن لهذه الدورة من إيداع املال و إنشاؤه و إقراضه أن تستمر إىل ماال نهاية. نتيجة معدل 

الحساب هو أن حوايل 90 بليون دوالر ميكن انشاؤها فوق الـ 10 بليون األصلية. بكلامت أخرى، وبشكل مطلق، لكل 

إيداع يجري يف النظام املرصيف، تقريًبا تسعة أضعاف ذلك املقدار ميكن إنشاؤه من ال يشء.

كيف ينشأ املال ؟ من الشيء!!!

.. ليت كل  ليت وقار االيمان في االنسان العربي يتحول الى وقار في سلوكه ونفسه 

آلهة  الى  شيء  كل  ليتحول  يسقطون  او  يموتون  او  يمرضون  العرب  وانبياء  ألهة 

وانبياء لقلبه وضميره وحياته .

ليت كل آلهة وانبياء االيمان يذهبون ليجيء آلهة وانبياء القلب والضمير والحب !

واخالقه  ألعضائه  حراسا  ليجعلهم  ايمانه  ح��راس  كل  يجلي  العربي  االنسان  ليت 

وشهواته بل وحراًسا للسانه !

لماذا آلهة العرب وانبياؤهم يتعاملون ابًدا مع عقولهم اي عقول العرب وايمانهم وال 

يتعاملون البتة مع انسانياتهم ، مع اي معنى من معاني االنسان فيهم ؟

لماذا يتحولون دائًما الى اغالل لعقولهم وافكارهم وال يتحولون الى اي مزية او فضيلة 

او تقوى في سلوكهم او نفوسهم او حتى في تعبيرات ولغات وجودهم ؟

ال  اثقاال وقيوًدا  ابًدا  لماذا جاؤوا ليكونوا لهم هبوًطا ال صعوًدا ؟ لماذا جاؤوا ليكونوا 

أجنحة؟

عبداهلل القصيمي
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 لما يحارب الدين العلم ?

احصائية صغيرة عندها الجواب 

15٪ من سكان الواليات المتحدة األمريكية الدينيين

المتحدة  الواليات  في  الجامعات  خريجي  من   ٪40

األمريكية الدينيين
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60٪ من علماء الواليات المتحدة األمريكية الدينيين

93٪ من نخبة علماء الواليات المتحدة األمريكية الدينيين )األكاديمية الوطنية األمريكية للعلوم(

100% من الحائزين على جوائز نوبل المختصة بالعلوم هم الدينيون 
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تخيل معي انك قد هبطت عىل كوكب غريب، وبقعة هبوطك 

هي واحدة من الجزر الربكانية التي تقع ضمن محيط يغطي 

ان  حتى  بالساطع،  ليس  السامء  يف  والضوء  بأكمله.  الكوكب 

ارشاقة النجوم تبدو أضعف بـ 20% مام أنت معتاد عليه. كام 

ان هناك يف السامء قمراً واحداً كبري الحجم.

 

والليل، قصرية  النهار  الكوكب، أي دورة  الواحد يف هذا  اليوم 

نوعاً ما؛ أقل من 15 ساعة. ويف الظالم، فإن بامكانك أن تشاهد 

املذنبات يف السامء، مع الكثري الكثري من النيازك املتجهة باتجاه 

الخالء  اىل  تخطو  فإنك  نهاراً،  الضوء  يأيت  وعندما  الكوكب. 

الفسيح، مرتدياً بدلة فضائية خاصة، حيث ان الجو الخارجي 

وثنايئ   N2 النيرتوجني  من  رئيسية  بصورة  املتألف  الكثيف، 

االوكسيجني  من  يخلو  يكاد  والذي   ،CO2 الكاربون  اوكسيد 

وبينام  إبطاء.  بال  سيخنقك  الجو  هذا   ،O2 للتنفس  الصالح 

قد  والتي  املرتفعة،  الجو  انتباهك حرارة  تلفت  تخطو خارجاً 

تصل اىل أعىل من 49 درجة مئوية.

 

أهالً وسهالً ومرحباً بك اىل األرض قبل اربعة مليارات سنة. يف 

ذلك الوقت كانت القارات قد بدأت للتو بالتشكل، والشمس 

كانت تبدو أقل ضياء مام هي عليه اليوم، والقمر كان أقرب 

من  أرسع  محورها  حول  تــدور  االرض  وكانت  االرض،  اىل 

دورانها اليوم. عىل هذه االرض القدمية، مل يكن هناك تقريباً 

انه كان هناك  املمكن  الجوي، ومن  الغالف  اوكسيجني يف  أي 

كميات هائلة من غاز الدفيئة CO2 عملت عىل ابقاء الكوكب 

التي  البيئة  هي  هذه  اليوم.  عليه  هو  مام  بكثري  أدفأ  دافئاً، 

نشأت فيها الحياة عىل كوكبنا.

 

هذه املعرفة التي لدينا حول وضع األرض قبل مليارات السنني 

الكثري  يف  املكتسبة  املعارف  من  الكثري  مثرة  الحقيقة  يف  هي 

والكيمياء  الفلك  وعلم  الفيزياء  األخرى،  العلمية  الحقول  من 

والجيولوجيا، كلها ساهمت يف اعطائنا هذه الصورة عن األرض. 

النجوم  ان  عرفوا  قد  الفلكية  الفيزياء  علامء  ان  نجد  فمثالً، 

الصغرية، والتي هي بحجم شمسنا، تزداد سطوعاً مبرور الزمن 

ــ وهكذا فإن الشمس قبل اربعة مليارات سنة كانت والبد اقل 

سطوعاً مام هي عليه اليوم.

 قوانني الفيزياء من الناحية االخرى، تنبئنا بان قوى املد والجزر، 

والتي يسهم القمر بدور رئييس يف تكوينها، هذه القوى تعمل 

نفسها.  االرض حول  التقليل من رسعة دوران  - عىل  ببطء   -

وحيثام تقل رسعة دوران االرض حول نفسها، فأن اليوم سيزداد 

طوالً ويصل اىل االربع والعرشين ساعة املعروفة لدينا. ولكن 

قبل أربعة مليارات سنة، فقد تطلب األمر 15 ساعة فقط ليك 

تكمل األرض دورة كاملة حول محورها. وأكد علامء االحاثات 

التدريجي يف رسعة  التقليل  Paleontology من جهتهم هذا 

النمو  حلقات  قياس  طريق  عن  محورها  حول  االرض  دوران 

اليومية يف أصداف الحيوانات البحرية التي عاشت قبل ماليني 

بأن  يفيد  الزخم  قانون حفظ  فإن  اىل ذلك،  باإلضافة  السنني. 

االرض  تقلل  عندما  األرض  عن  مبتعداً  يتحرك  أن  القمر  عىل 

اربعة  قبل  القمر  فان  األساس  من معدل دورانها، وعىل هذا 

مليارات سنة كان بالتأكيد أقرب إىل األرض مام هو عليه اليوم.

 

من جهتهم وجد الجيولوجيون يف الصخور القدمية أدلة تشري 

الغالف  يف  األوكسيجني  من  »آثــار«  فقط  هناك  كان  انه  اىل 

بركاين  نشاط  هناك  كان  بأنه  العلامء  يعتقد  كذلك  الجوي. 

القدمية  االرض  يف  اإلشعاعية  املواد  ألن   ، الفرتة  تلك  يف  وافر 

الرباكني،  ستولد  بدورها  الحرارة  هذه  و  الحرارة،  تفقد  كانت 

والفتحات الربكانية.

 

تنشأ  أن  للحياة  أمكن  كيف  العدائية،  الظروف  هذه  ظل  يف 

جدياً  السؤال  هذا  مبناقشة  العلامء  بدأ  كوكب؟!  هكذا  عىل 

منذ عرشينات هذا القرن )القرن العرشون(، عندما اقرتح عامل 

كيمياء رويس، وعامل وراثة انجليزي، كل عىل حدة، أن وحدات 

جزيئات  من  تشكلت  قد  تكون  رمبا  للحياة  األساسية  البناء 

لتنشيطها  كنتيجة  القدمية،  لألرض  الجوي  الغالف  يف  بسيطة 

ذلك  ومنذ  الربق.  طريق  عن  الطاقة(  من  باملزيد  )تزويدها 

الحني والعلامء يتقدمون بنظرياتهم حول أصل الحياة، واقرتح 

بعضهم بأن وحدات البناء األساسية للحياة قد تكون انتقلت 

اىل االرض عىل ظهور املذنبات او النيازك. ومؤخراً أخذ بعض 

الحياة يف مكان آخر - عىل  العلامء باالعتبار احتاملية تكـّون 

كوكب او جرم ساموي ما - ووصولها اىل االرض بعد ان اندفعت 

نيزكية من هذا الكوكب او الجرم الساموي اىل االرض  شظاياً 

إثر اصطدام عنيف. أضف اىل ذلك النظريات التي تقول بنشوء 
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الحياة حول الفتحات الربكانية الحارة يف قيعان املحيطات.

 

هذه النظريات، ونظريات اخرى، سيطرت عىل عقول مجاميع 

استقصائهم  رحلة  ويف  طويلة.  ولسنوات  العلامء  من  مختلفة 

وبحثهم الدؤوب وجدوا - ضمن ما وجدوا - انهم ال يتفقون 

دامئاً حول ماهية الحياة. 

أقدم االدلة عىل وجود الحياة عىل األرض

إن عمر األرض وباقي املجموعة الشمسية هو تقريباً 4.6 مليار 

سنة. ويبدو ان اول األزمان التي قد تكون الحياة انبثقت خاللها 

عىل األرض هو اربعة مليارات سنة خلت. وهذا ألن الكويكبات 

الفرتة منذ تكوينها  واملذنبات كانت قد أمطرت األرض خالل 

وحتى قبل اربعة مليارات سنة. استحصل العلامء معلوماتهم 

الـ«قصف« عن طريق دراسة مواقع االصطدام عىل  عن هذا 

سطح القمر وتحديد وقتها، حيث ان هذه املواقع ال تزال ماثلة 

العوامل  والتي محتها  االرض  مثيالتها عىل  بعكس  االن،  حتى 

القمرية،  األخاديد  هذه  أحجام  دراسة  طريق  وعن  الجوية. 

نستطيع ان نحكم بان بعض املذنبات التي اصطدمت )باألرض 

وبالقمر( كانت كبرية جداً، كبرية اىل الحد الذي يجعل الطاقة 

املياه من  املتحررة من اصطدامها باالرض كافية لغيل وتبخري 

عىل سطحها، وهذا ما كان يحول دون تكـّون الحياة، حيث ان 

املاء رضوري للحياة.

 

غري  ادلة  وجــدوا  انهم  العلامء  من  مجموعة  اعلن  مؤخراً، 

مبارشة عىل ان الحياة كانت حارضة عىل األرض قبل 3.8 مليار 

ليس  بوقت  العظيمة  املذنبات  بعد عرص قصف  وذلك  سنة، 

تكونت  قد  الحياة  ان  عىل  تدل  املعلومة  هذه  ان  بالطويل. 

وتطورت برسعة ما ان سمحت لها الظروف بذلك.

 

املحيطي  للمسح  سكريبس  مؤسسة  من  العلامء  هؤالء  قام 

تقرير  بتقديم   )Scripps Institution of Oceanography(

تركيب  بأن  يفيد   )Nature( نوفمرب 1996 من مجلة يف عدد 

الكربون يف الصخور القدمية املوجودة عىل احدى الجزر التابعة 

لكرين الند يظهر بأن هناك عمليات حياتية كانت تجري قبل 

3.8 مليار سنة. ويعتقد بأن هذه الصخرة )الجزيرة( التي تقع 

من  جداً  قليالً  أقدم  هي  الند  كرين  من  قصرية  مسافة  عىل 

الرتكيبة الصخرية لكرين الند نفسها، والتي تدعى بتجمع إيزوا 

)Isua Group(، والتي تحتوي عىل اقدم الصخور املتكونة من 

الرواسب املتخلفة من املياه. هذا وإن تحديد العمر باالشعاع 

Radiometric dating يبني لنا أن تجمع إيزوا يبلغ من العمر 

3.8 مليار سنة. )تحديد العمر باإلشعاع يستخدم نسبة تحلل 

العنارص املشعة يف العينة لتحديد عمرها.(

 

ان الدليل غري املبارش الذي قدمه هؤالء العلامء يتمثل يف إيجاد 

نسبة مميزة من نظائر الكاربون )األخف : االثقل(. ان النظائر 

الربوتونات  من  متساوي  عدد  ذات  الذرات  من  مجاميع  هي 

كال  يعطي  مام  النيوترونات،  عدد  حيث  من  تختلف  ولكنها 

هو   atomic weight الذري  )الوزن  مختلفاً  ذرياً  وزنا  منها 

مجموع الربوتونات والنيوترونات(. لقد احتوت هذه الصخرة 

التي متت دراستها من قبل فريق سكريبس عىل كمية من نظري 

الكاربون 12 اكرث مام يفرتض بالعمليات الالحياتية ان تنتجه. 

االخف  النظائر  تفضيل  اىل  متيل  الحية  الكائنات  ان  والسبب 

العنرص، وهكذا  لهذا  االثقل  النظائر  قليالً من  اكرث  ما  لعنرص 

 12 الكاربون  تستعمل  املثال  سبيل  عىل  الحية  الكائنات  فان 

اضايف(،  نيوترون  عىل  يحتوي  )والذي   13 الكاربون  من  اكرث 

وكذلك تستعمل االوكسجني 16 اكرث بقليل من االوكسجني 18 

)والذي يحتوي عىل نيوترونني اضافيني(.

 

اما اول األدلة املبارشة عىل وجود الحياة عىل االرض فهي اقدم 

سنة  مليار   3.55 اىل  تاريخها  يرجع  والتي  املعروفة،  االحافري 

خلت. ان هذه االحفوريات تتكون من سالسل مكروسكوبية 

وقد  االهليلجية،  او  االسطوانية  الخلوية  الجدران  من  بدائية 

حفظت االسطح الخارجية لهذه الجدران الخلوية يف الصخور 

عىل شكل طبقات رقيقة غنية بالكاربون.

 

باسم  واملعروفة  الصخور،  يف  املحفوظة  الخلوية  الجدران  ان 

االحدث  لالحافري  كبري  حد  اىل  مشابهة  بدت   ،chert ترشت 

سنة  مليار   0.55 اىل  مليار   2.5 من  الحقبة  اىل  ترجع  والتي 

قبل االن، باالضافة اىل ذلك فانه من الصعب جداً التمييز بني 

هذه االحافري القدمية )يف صخور الترشت( وبني احافري اخرى 

احيانا  تعرف  والتي   cyanobacteria للـسيانوباكترييا  تعود 

ج . جون سيبكوسكي
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بالطحالب الخرض املزرقة، والتي يرجع تاريخها اىل اقل من2.5 

مليار سنة. ان هذا يطرح االحتامل بان اقدم االحافري املتواجدة 

لدينا هي لكائنات عضوية متقدمة اىل حد ال بأس به، وهذا 

سبقت  قد  االخرى  الحياة  أشكال  من  الكثري  هناك  ان  يعني 

هذه الكائنات املتحجرة. لقد تم اكتشاف اقدم االحافري خالل 

فرتة الثامنينيات يف بحوث مستقلة عن بعضها، اجرى احدها 

عامل االحياء ستانيل اوراميك من جامعة كاليفورنيا- سانتا باربرة 

 paleobiologist واجرى االخر عامل احياء املتحجرات ،UCSB

 .UCLA وليم سكوبف من جامعة كاليفورنيا يف لوس انجلوس

احدى  من  الترشت  من  عينات  بجمع  االثنان  هــذان  قام 

تجمع  باسم  واملعروفة  اوسرتاليا  غريب  الصخور  تشكيالت 

واراوونا warrawona group، واظهر تحديد العمر باستخدام 

النظائر املشعة لالحجار الربكانية املرتافقة مع هذه الصخور ان 

عمرها يبلغ حوايل 3.55 مليار سنة.

 

اذن، فالدليل االحفوري يدل عىل ان الحياة بدأت عىل األقل 

قبل 3.8 مليار اىل 3.55 مليار سنة، ويظهر الدليل الجيولوجي 

ان االشكال االوىل للحياة كانت قد تكونت بال شك يف غياب 

االوكسيجني الجزيئي، حيث كان هناك )عىل اكرث تقدير( نسب 

ضئيلة جداً من االوكسيجني الحر يف الغالف الجوي قبل اربعة 

مليارات سنة. ان الدليل عىل هذا النقص يف االوكسجني نجده 

املرتسبة  والترشتات  واألوحال  كالرمال  الرسوبية،  الصخور  يف 

ال  والتي  البدائية،  القارات  سواحل  عىل  املحيطات  مياه  من 

افريقيا وشامل  اوسرتاليا وجنوب  االن يف  تزال موجودة حتى 

كندا ويف كرين الند. يحتوي الكثري من هذه الصخور الرسوبية 

القدمية عىل نسبة من الحديد اعىل بكثري من النسبة املوجودة 

برتسيب  قامت  التي  املياه  ان  الحديثة.  البحرية  الرواسب  يف 

يتحول  والذي  باالوكسيجني،  غنية  مياه  الحديثة هي  الصخور 

الحديد بوجوده اىل صدأ يف عملية تدعى باالكسدة، والصدأ ال 

يذوب يف املاء. عىل العكس من ذلك فان الحديد غري املؤكسد 

يذوب يف املاء بالفعل ومن ثم ينتقل اىل املحيطات عن طريق 

مياه االنهار. ان وجود كميات قليلة جداً من االوكسيجني قد 

تتسبب يف ترسيب هذا الحديد وجعله ينزل اىل قاع املحيط، 

من  الوافرة  الكميات  فان  ولهذا  صدأ.  اىل  يتحول  ان  دون 

الحديد يف الصخور الرسوبية القدمية تعني وجود كميات قليلة 

جداً من االوكسيجني الحر يف األرض القدمية، يف الغالف الجوي 

او مذاباً يف املاء.

لرمبا كانت ندرة األوكسيجني يف االرض القدمية نعمة الشكال 

فإن  غريبة:  الحقيقة  هذه  تبدو  ما  قدر  وعىل  االوىل.  الحياة 

يقوم  حيث  الحية،  للكائنات  زعافاً  سامً  يعد  األوكسيجني 

االوكسيجني برسعة بتفكيك الجزيئات املعقدة يف الخاليا. ولهذا 

فإن الخاليا البرشية، وخاليا الحيوانات والنباتات والفطريات، 

األوسيجني  مبنع  تقوم  معقدة  كيميائية  آليات  متتلك  كلها 

تلك  داخل  املوجودة  الجزيئات  ايذاء  من   - الوقت  أغلب   -

الخاليا.

ان الكثري من انواع البكرتيا البدائية والتي ال تزال محافظة عىل 

ولذلك  الوقائية  اآلليات  هذه  مثل  متتلك  ال  االن  حتى  نوعها 

فإنها متوت برسعة عند تعرضها اىل االوكسيجني يف الهواء. إن 

هذه االنواع من البكرتيا البدائية هي كل ما تبقى من العصور 

السحيقة لتاريخ األرض، وهي التي تزود العلامء باالدلة حول 

العمليات التي انتجت الحياة.

البكرتيا البدائية: »أحافري عىل قيد الحياة«؟

البكرتيا  انواع  اليوم تشمل  بدائية عىل االرض  اكرث االحياء  ان 

وفتحات  الساخنة  السطحية  الينابيع  مياه  يف  تعيش  التي 

الحارة hot water vents يف قيعان املحيطات والتي  التهوية 

العلامء  اكتشف  فقد  ومؤخراً  الربكانية.  الفعاليات  تنتجها 

االهمية التطورية لهذه الكائنات.

 

من  تم  قد  الكائنات  لهذه  البدائية  الطبيعة  اكتشاف  ان 

املاضية يف مجال  القليلة  العقود  الحاصل خالل  التطور  خالل 

تسلسل  معرفة  من  العلامء  مكنت  والتي  االحيائية  التقنيات 

القطع الجينية ضمن الشيفرة الوراثية للكائن الحي، ومن ثم 

تقدير عدد التغيريات يف هذه الشيفرة والتي تفصل نوعني عن 

بعضهام البعض. واعتامداً عىل الفرضية القائلة بأنه كلام كان 

السلف املشرتك لكائنني حيني اقرب كلام قلت االختالفات بني 

الشيفرات الجينية الخاصة بكل منهام، فإن بإمكان العلامء ان 

الكائنات  بني  التطورية  العالقات  توضح  برسم خارطة  يقوموا 

يف  غاية  حاسوبية  برامج  العلامء  ويستخدم  املختلفة.  الحية 

التعقيد ملساعدتهم يف رسم هذه الخارطة.
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ان نتائج هذه املقارنات الجينية توضح لنا ان الكائنات الحية 

تنقسم اىل ثالث مجاميع أساسية، تعرف باسم الحقول:

 

الكائنات  وهي   :)eukaryote( املتطورة  الكائنات  حقل   )1

التي متتلك خالياها نويات مميزة تحتوي عىل املادة الجينية، 

وتشمل الحيوانات والنباتات والفطريات والطحالب والكائنات 

الثاين يشمل  األولية الوحيدة الخلية )مثل األميبا(. 2( الحقل 

الخلية  وحيدة  كائنات  )وهي  الحقيقية  البكرتيا  انواع  جميع 

يضم  الثالث  الحقل   )3 الداخيل(.  الخلوي  الغشاء  اىل  تفتقر 

املجهرية  الحية  الكائنات  من  والغريبة  الصغرية  املجموعة 

)وكانت   archaea األثريات  باسم  واملعروفة   ، الخلية  احادية 

.)archaebacteria تعرف سابقا باسم البكرتيا االثرية

 

تختلف األثريات عن البكرتيا عىل صعيد الكيمياء الحيوية يف 

اقدم  األثريات مجموعة من  كل منهام. ويدخل ضمن نطاق 

املخلوقات وأكرثها بدائية عىل األرض. ويبدو انه ال يوجد اليوم 

اي كائن حي ناج ٍ من فرتة ما قبل انفصال الكائنات الحية اىل 

جميع  تشمل  الحقول  هذه  ان  )مبعنى  الثالثة  الحقول  هذه 

الكائنات الحية االن، وال يوجد اليوم كائن يجمع صفات حقلني 

او اكرث منها - املرتجم(.

 

األثريات  مع  تتشارك  اليوم  بدائية  البكرتيا  انــواع  اكرث  ان 

ذايت  فكالهام  الدرجات،  اقىص  اىل  لإلهتامم  مثريتني  خاصيتني 

التغذية autotrophic )أو منتج للغذاء - املرتجم(، وهذا يعني 

جزيئات  تركيب  طريق  عن  بنفسهام  غذائهام  يصنعان  انهام 

معقدة باستعامل الطاقة الكيميائية التي يستمدانها من البيئة 

الخارجية. كذلك فان كالهام يعيش يف بيئات حارة ال تستطيع 

الغذاء  انتاج  عملية  ان  فيها.  العيش  األخرى  الكائنات  أغلب 

التي تقوم بها هذه الكائنات فاجأت الكثري من العلامء، فالكثري 

القرن  بداية  الحياة يف  أصل  تحدثت عن  التي  النظريات  من 

كائنات  كانت  األوىل  الحية  الكائنات  بأن  اقرتحت  العرشين 

الجزيئات  متتص  انها  )أي   heterotrophs للغذاء  مستهلكة 

املعقدة كغذاء لها بدل ان تقوم بتصنيعها بنفسها(. الحيوانات 

الخرضاء  النباتات  اما  للغذاء،  مستهلكة  كائنات  هي  مثالً 

)أو  له  املزرقة cyanobacteria فهي منتجة  الخرض  والبكرتيا 

ذاتية التغذية(، متاماً كالبكرتيا البدائية والكائنات األثرية.

 

مع ذلك، فإن الكائنات ذاتية التغذية البدائية تختلف اىل حد 

بعيد عن النباتات الخرضاء والبكرتيا الخرض املزرقة يف الطريقة 

النباتات  تستمد  فبينام  املعقدة.  الجزيئات  بها  تركب  التي 

الخرضاء والبكرتيا الخرض املزرقة الطاقة الضوئية من الشمس 

 H2O واملاء   CO2 الكاربون  اوكسيد  ثنايئ  مع  وتستعملها 

ان  نجد  املعقدة،  الجزيئات  هذه  لرتكيب   O2 واألوكسيجني 

الكائنات الحية من أمثال األثريات، والتي تعيش قرب فتحات 

الطاقة  باستعامل  تقوم  املحيطات  قيعان  يف  الحارة  التهوية 

)والتي   H2S الهايدروجني  كربيتيد  مثل  مواد  من  الكيميائية 

تنبعث من الفتحات نفسها( من أجل تركيب جزيئات عضوية 

معقدة )عضوية: تعني محتوية عىل الكاربون(.

 

ان حقيقة وجود أكرث الكائنات بدائية اليوم وعيشها يف مناطق 

ساخنة جداً تقرتح بان الحياة، أو عىل األقل الحياة الخلوية، قد 

نشأت يف مكان كهذا.

 

قبل أربع مليارات سنة، ال بد انه كان هناك عدد اكرب بكثري من 

فتحات التهوية هذه يف قيعان املحيطات عام هو عليه اليوم، 

اشعاعياً  النشطة  الذرات  وافرة من  والسبب هو وجود كمية 

)كام يعتقد العلامء( يف ذلك الوقت والتي تتحلل اىل مواد غري 

حرارة.  شكل  عىل  الطاقة  من  قدراً  ذلك  اثناء  محررة  مشعة 

الحرارة كانت بال شك ستسبب لألرض عرشات االالف  وهذه 

املاء  الرباكني تحت  كان من هذه  ما  فان  الرباكني، وطبعاً  من 

متثل  والتي  الساخنة،  التهوية  بفتحات  يعرف  ما  لنا  سيكـّون 

البيئة الصالحة لنشوء الحياة كام تحدثنا منذ قليل.

 

تعريف الحياة وخصائصها

 

انبثقت  قد  الحياة  تكون  قد  التي  للطريقة  فهمنا  لنعمق 

يتفق  »الحياة«.  كلمة  معنى  أوالً  نحدد  أن  علينا  للوجود  بها 

أغلب العلامء عىل ان الكائنات الحية يجب ان تتسم بسمتني 

الكائن  يكون  ان  يجب  أوالً،  والتكاثر.  األيض  هام  أساسيتني، 

قادرا عىل القيام بعملية األيض الغذايئ، أي انه يستطيع التقاط 
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جزيئات  شكل  عىل  وخزنها  به  املحيطة  البيئة  من  الطاقة 

ثم  والسكـّر(،  النشاء  امثلتها  )ومن  كالكاربوهايدرات  معقدة 

انه يقوم بتكسري هذه الجزيئات من أجل تحرير هذه الطاقة 

املخزونة واالستفادة منها. ان الطاقة الخارجية قد تكون بصيغة 

طاقة ضوئية أو طاقة كيميائية، كام يف حالة النباتات الخرضاء 

الكائنات  حالة  يف  كام  تكون،  وقد  التوايل(،  )عىل  واألثريات 

يحصل  غذائية  طاقة  هيئة  عىل  تكون  قد  للغذاء،  املستهلكة 

الكائن عليها عن طريق التغذي عىل كائنات اخرى.

 

التي  املختلفة  الكيمياوية  املواد  من  كبرية  أعداداً  هناك  إن 

اثناء عملية االيض داخل الكائن الحي.  انتاجها وتحويلها  يتم 

يف  الكاربون  من  أساسية  بصورة  املتكونة  الجزيئات  وتدخل 

العمليات الحياتية لجميع الكائنات الحية عىل األرض، وتعرف 

هذه العمليات الحياتية باسم التفاعالت العضوية. ان األوارص 

والهايدروجني  باألوكسيجني  الكاربون  تربط  التي  الكيميائية 

هي  العضوية،  الجزيئات  يف  األخرى  والعنارص  والنايرتوجني 

أوارص ضعيفة وأضعف من اغلب الروابط الكيميائية االخرى. 

العضوي  الكائن  ان  يعني  ضعيفة  اوارص  هكذا  وجود  ان 

بنائاً  سواء  الجزيئات،  هذا  ترتيب  يعيد  ان  بسهولة  يستطيع 

والطاقة  الضوئية  والفوتونات  الحرارة  فان  كذلك  هدماً.  أو 

االشعاعية، هذه كلها قد تؤثر يف بنية املركبات املؤسـَّسة عىل 

الكاربون.

 

نفسها  انتاج  تعيد  انها  الحياة هي  متيز  التي  الثانية  الفعالية 

من  نوعني  تستعمل  األرض  عىل  الحياة  صور  كل  )تتكاثر(. 

األوكسجني  ثنايئ  الرايبوزي  النووي  الحامض   - الجزيئات 

النووي  والحامض   )deoxyribonucleic acid )DNA

الرايبوزي ribonucleic acid )RNA( - من أجل حفظ الشكل 

والتصميم الخاص بها بهدف استعامله من جديد عند التكاثر، 

وإن الـDNA والـRNA تعدان اكرب الجزيئات واكرثها تعقيداً 

يف الكائنات الحية عىل اإلطالق، وبدونهام ال يستطيع الكائن 

أبداً. تتشابه هاتان  الحي ان يصنع نسخة جديدة عن نفسه 

جداً  طويل  سلم  شكل  عىل  فكالهام  تركيبهام،  يف  الجزيئتان 

وملتف حول نفسه، ويحتوي كالهام عىل ستة مكونات اساسية 

مجموعة  هي:  املركبات  وهذه  الجزيئة،  طول  عىل  تتكرر 

سكـّر، ومجموعة فوسفات، واربعة انواع مختلفة من القواعد 

.nucleotide bases النيوكليوتيدية

 

 DNAالـ جزيئة  فان  التكاثر،  بعملية  الخلية  تقوم  عندما 

وهذا  نفسها،  عن  ثانية  نسخة  بعمل  تقوم  داخلها  املوجودة 

كل  يتسلم  اىل شطرين، حيث  االنقسام  اىل  بالخلية  يدفع  ما 

شطر نسخة من الـDNA. ان تسلسل القواعد النيوكليوتيدية 

يف جزيئة الـDNA يحدد نوع الربوتينات التي يتم انتاجها يف 

الـRNA، وهي  انتاجها. يف حني أن  الخلية وبأي تسلسل يتم 

جزيئة شبيهة بالـDNA تقوم بنقل املعلومات النووية املشفرة 

انتاج  الخلية لضامن  الصحيحة ضمن  املواقع  اىل   DNAالـ يف 

الربوتينات.

 

العضوية،  للكائنات  الرئيسية  املكونات  احد  الربوتينات  متثل 

الطول  بالغة  تكون  قد  عضوية  جزيئات  هي  والربوتينات 

 DNAالـ شأن  ذلك  يف  شأنها  الربوتينات  وتحتوي  والتعقيد، 

تتكرر  والتي  األساسية  املكونات  والـRNA عىل مجموعة من 

األساسية  املكونات  وهذه  الواحدة،  الجزيئة  ضمن  باستمرار 

 amino acids األمينية  األحامض  باسم  تعرف  للربوتينات 

الكائنات  يف  الربوتينات  انــواع  لكل  البناء  احجار  وتشكل 

إنزميات  انها  عىل  البوتينات  بعض  وتصنف  العضوية. 

كيميائية  تفاعالت  بترسيع  تقوم  جزيئات  وهي   ،enzymes

معينة ضمن الكائن الحي.

 

حي  هو  ما  نحدد  ان  دامئاً  السهل  من  ليس  فإنه  ذلك،  ومع 

وما هو غري حي. عىل سبيل املثال فإن بعض العلامء يشملون 

اآلخر  البعض  يشملها  ال  حني  يف  »حي«،  بلفظة  الفريوسات 

 RNA و   DNA عىل  يحتوي  كيان  هو  الفايروس  ان  منهم. 

ال  لكنه  يتكاثر،  ان  يستطيع  وهو  بروتينية،  بجزيئات  مغلفة 

يستطيع التقاط الطاقة من البيئة املحيطة به. و عىل كل حال 

فان الفريوس ال يستطيع ان يتكاثر إال عن طريق اقتحام خلية 

من خاليا كائن حي ما ومن ثم اإليعاز لها بالقيام بعمل نسخ 

من نفسه.

 

عندما يقوم الـDNA والـRNA بعمل نسخ عن نفسهام، فان 

النسخ ال تكون دامئاً مطابقة لألصل. ففي بعض األحيان تحدث 

كيف نشأت احلياة؟ 
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طفرات mutations عىل شكل تغيريات يف الشيفرة الجينية. ان 

هذه الطفرات مهمة جداً يف عملية التطور النها تقود أحياناً اىل 

البقاء أو  ظهور صفات تعمل عىل تحسني قابلية الكائن عىل 

تحسني خصوبة الكائن الحي ورفع فرصه بالتكاثر. ويف خضم 

هذه العملية )واملعروفة باالنتخاب الطبيعي( تقوم الكائنات 

الحية بالتكاثر وبتمرير الصفات اإليجابية اىل ذرياتهم.

 

ان الوحدة االساسية لبناء الكائن الحي هي الخلية، وتتكون كل 

الكائنات الحية املعروفة من خاليا، ما عدا الفايروسات )عىل 

افرتاض ان الفايروس يعترب »حياً«(. وتعترب الخلية مصنعاً النتاج 

الجزيئات املعقدة من الجزيئات البسيطة، والخاليا تكون عادة 

محتواة داخل غشاء مكون من جزيئات عضوية، ويسمح هذا 

الغشاء لجزيئات من انواع معينة بالدخول او الخروج من وإىل 

الخلية.

 

نظريات حول منشأ الحياة

 

حتى يف أبسط الكائنات العضوية احادية الخلية نجد عمليات 

أيضاً،  معقدة  فيها جزيئات  تشرتك  التعقيد  غاية يف  كيميائية 

ولهذا  بالحياة.  نسميه  ما  تؤلف  التي  هي  العمليات  وهذه 

تطلـَّب  الكائنات  ابسط هذه  لنشوء حتى  الالزم  التطور  فان 

خطوات كثرية ليك يتم. أوالً، يجب ان تكون املواد الكيميائية 

تكون  أن  يجب  االمينية،  كاألحامض  للحياة،  الالزمة  العضوية 

قد توفرت من مصدر ما... ثانياً، ال بد ان تكون هذه االحجار 

االساسية للبناء قد تجمعت معاً من أجل بناء جزيئات عضوية 

أطول وأكرث تعقيداً، ويف احدى املراحل فان الـDNA قد ظهر 

تم  قد  املعقدة  الجزيئات  فإن هذه  ما  وبشكل  الوجود.   اىل 

عرف  املاضية  األخرية  العقود  يف  الخاليا...  داخل  احتواؤها 

العلامء معلومات كثرية عن هذه الخطوات وطوروا عدداً من 

الصيغة  الحياة، وما هي  النظريات حول مكان وكيفية ظهور 

التي ظهرت بها للمرة األوىل.

 

األسئلة  هذه  حول  العلمي  للبحث  النظرية  األسس  اول  إن 

واسمه  رويس،  كيميايئ  أحدهام  عاملني،  يد  عىل  بلورتها  متت 

اليكساندر ايفانوفيتش أوبارين A. I. Oparin، والثاين أخصايئ 

 J. B. S. وراثة انكليزي واسمه جون بردون ساندرسن هالدين

Haldane، وهذا خالل عقد العرشينات من القرن العرشين. 

قام هذان العاملان، كالً عىل حدة، بتكوين نظريتاهام القائلة 

بأن وحدات التكوين األساسية للحياة من املمكن ان تكون قد 

تشكلت من جزيئات اقل تعقيداً يف األجواء البدائية لألرض - 

والتي كانت تخلو من األوكسيجني - عندما قام الربق بتزويدها 

اخرى  مصادر  عن طريق  رمبا  او  مروره خاللها،  عند  بالطاقة 

مشابهة للطاقة.

 

العضوية  الجزيئات  فان  وهالدين،  أوبارين  لفرضية  وفقاً 

بعد عىل  فيام  ستتساقط  الجوي  الغالف  يف  املتكونة  املعقدة 

عضوياً«.  البدائية عىل شكل مطر، مكونة »حساءاً  املحيطات 

واستنتج العاملان بأن االنتخاب الطبيعي سيقوم بدوره الفعال 

بينام تجتمع هذه الجزيئات سوية يف هذا الـ«حساء«، حيث 

تبيد  أن  تستطيع  الجزيئات  من  مجموعة  أي  تفضيل  سيتم 

املجاميع االخرى من أجل الطاقة الكيمياوية والنمو والتكاثر. 

بدائية  بدأت عىل شكل مستهلكات  الحياة  ان  اقرتحا  وهكذا 

العضوية  املركبات  عىل  بالتغذي  تقوم  جزيئات  ــ  للغذاء 

من  املحيطات  مخزون  نضب  عندما  بعد،  وفيام  الخارجية. 

مرت  البدائية  الحياة  اشكال  بعض  فإن  املعقدة،  الجزيئات 

وراحت  للغذاء،  منتجة  كائنات  منها  جعلت  وراثية  بطفرات 

من  املمتصة  الكيميائية  من  بدالً  الفيزيائية  الطاقة  تستخدم 

املحيط الخارجي النتاج الجزيئات العضوية.

 

العاملني بصورة  أفكار هذين  الجزء األول من هذه  اختبار  تم 

بذلك  وقام  العرشين،  القرن  خمسينات  بداية  يف  مختربية 

بهذا  قام  ثم   ،Stanley Miller ميلر  ستانيل  الكيميايئ  العامل 

العمل أيضاً أحد التالمذة يف جامعة شيكاغو يف الينويس تحت 

ارشاف عامل الفيزياء هارولد يوري Harold Urey الحائز عىل 

جائزة نوبل. تضمنت التجربة استعامل تركيبة الغالف الجوي 

للمشرتي حيث كان يعترب منوذجاً لألجواء البدائية، حيث قام 

 NH3 واالمونيا   CH4 امليثان  غازات  من  خليط  بوضع  ميلر 

مغلقني  دورقــني  يف   H2 والهايدروجني   H2O املــاء  وبخار 

موصولوين ببعضهام عن طريق انابيب زجاجية، ثم قام بتزويد 

الربق يف  محاكاة  تساعده عىل  باجهزة  املختربي  الرتتيب  هذا 
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خالل  كهربائية  رشارات  ارسال  طريق  عن  البدائية  األجواء 

إحدى هذين الدورقني.

 

يف  الكهربائية  الرشارات  تسببت  مذهلة:  ميلر  نتائج  جائت 

التعقيد  من  تبلغ  عضوية  جزيئات  لتكوين  الغازات  تفاعل 

بالتساقط عىل  الجزيئات  بدأت هذه  ثم  به،  بأس  مستوى ال 

شكل أمطار هطلت من الجو االصطناعي. وكانت احدى انواع 

األساسية  البناء  وحدات  امينية،  احامضاً  املتكونة  الجزيئات 

للربوتينات وبالتايل لجميع اشكال الحياة املختلفة. وهكذا تم 

الجزء  ذلك  وهالدين،  أوبارين  فرضية  من  األول  الجزء  اثبات 

املتعلق بنشوء وحدات البناء االساسية للحياة يف الغالف الجوي 

البدايئ، بوجود الربق أو مصدر اخر للطاقة.

 

واستمر ميلر وعلامء اخرون باجراء التجارب من أجل تحديد 

مرة  ألول  األساسية  الوحدات  هذه  فيه  نشأت  الذي  املكان 

والكيفية التي تم بها ذلك، وبينوا لنا بأن املركبات املعقدة قد 

البنفسجية  فوق  األشعة  الطاقة:  من  أنواع  عدة  بوجود  تنشأ 

من  تأيت  قد  التي  )و  والحرارة  الشمس(  بها  تزودنا  )كالتي 

نتيجة  يحصل  قد  )الذي  العنيف  األهتزاز  وحتى  الرباكني( 

جميع  تجاربهم  خالل  من  وأنتجوا  باألرض(،  النيازك  الصدام 

األنواع العرشين لألحامض األمينية التي تنتجها الكائنات الحية 

بإنتاج أشكال مختلفة للسكريات  يف يومنا هذا وكذلك قاموا 

يف  األساسية  الفقرات  تشكل  التي  تلك  بضمنها  والفوسفات، 

.RNAوالـ DNAتركيب الـ

 

ولكن مع ذلك، جلبت لنا السنون شكوكاً جديدة حول تجارب 

أوبران وهالدين، منها مثالً االعرتاض القائل بأن الكائنات الحية 

األكرث بدائية اليوم تبني انها ذاتية التغذية، وليست مستهلكة 

للغذاء ــ أي انها ال تقوم بالقضاء عىل الجزيئات األخرى من 

اىل  إضافة  وهالدين.  اوبران  توقع  كام  الغذائية  الطاقة  اجل 

ذلك يعتقد العلامء اليوم بأن الغالف الجوي القديم لألرض كان 

يختلف بصورة كبرية عن ذلك الذي استخدمه ميلر يف تجاربه، 

حيث أن الخليط الذي استعمله ميلر وغريه يف تجاربهم كان 

تعاكس  كيميائية  حالة  هو  )واالختزال  كبري  حد  اىل  مختزالً 

األكسدة( يف حني ان الدراسات الجيولوجية والنظرية توصلت 

بدايئ  جو  أي  برسعة  فقدت  قد  كانت  األرض  ان  اىل  مؤخراً 

مختزل كان ميكن أن يحيط بها.

 

 great meteorite« العظيم  النيزيك  القصف  نهاية  إبــان 

جو  كان  سنة،  ماليني  اربعة  حوايل  قبل   »bombardment

النايرتوجني N2 وثنايئ اوكسيد  الغالب عىل  األرض يحتوي يف 

الكاربون CO2 وبخار املاء H2O بصورة رئيسية، ورمبا بعض 

من أحادي أوكسيد الكاربون CO. وعندما اعيدت تجارب ميلر 

ويوري باستعامل هذا الخليط مل تنتج نفس الكميات الوافرة 

من وحدات بناء الحياة األساسية.

 

مركبات عضوية من الفضاء

 

لبناء  الوحدات األساسية  ان  العلامء مؤخراً عىل  أغلبية  أجمع 

الحياة قد أتت اىل األرض من الفضاء الخارجي، وقامت املسابري 

وجود  لتكتشف  هايل  مبذنب  فيها  التقت  مبهامت  الفضائية 

الحقيقة،  يف  الفضاء.  يف  العضوية  املركبات  من  كبرية  كميات 

فقد تبني إن بدن مذنب هايل )والذي يقع يف الجهة املعاكسة 

يف  املرصودة  املناطق  اكرث  من  هو  املتوهج(  والذيل  للهالة 

طبقة  تغطيه  حيث  العضوية،  باملواد  غزارة  الشميس  النظام 

 organic بالـ  تدعى  لزجة  مواد عضوية  مجموعة  من  كثيفة 

املشرتي وزحل.  اقامر  ينطبق عىل بعض  األمر  gunk، ونفس 

باالمكان حدوث  يكن  مل  اذا  حتى  انه  لنا  واضحاً  يبدو  لذلك 

انتجها ميلر يف تجربته  التي  العضوية  املركبات  عملية تصنيع 

عىل جو األرض، فإن باالمكان نشوؤها يف الكثري من املواضع يف 

النظام الشميس، بضمنها الشهب واملذنبات.

 

اجري  والتي  الحديثة،  والحسابات  التجارب  بعض  وأظهرت 

يف   Carl Sagan ساغان  كارل  الفليك  العامل  مخترب  يف  بعضها 

جامعة كورنيل يف إيثاكا، نيويورك، ان بعض الجزيئات العضوية 

املعقدة اىل حد بعيد، بضمنها األحامض األمينية، قد تنجو من 

اصطدام احد املذنبات باألرض، وهكذا بامكاننا أن نقول بأن 

املذنبات التي رضبت األرض خالل الفرتة األخرية من القصف 

النيزيك العظيم، قد تكون جلبت معها تلك الوحدات األساسية 

لبناء الجزيئات الحية.

 

كيف نشأت احلياة؟ 
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تكوين الجزيئات الحاملة للمعلومات

 

 RNAوالـ DNAمع كل ما تقدم ذكره، تبقى مسألة نشوء الـ

جزيئات  لهكذا  ميكن  فكيف  لها،  الشايف  الجواب  بانتظار 

الحياتية؟  عمليات  نتاج  الوجود  إىل  تظهر  أن  »معلوماتية« 

أكرث  أحد  تواجه  مل  السابقة  واآلراء  االعتبارات  هذه  ان  كام 

األسئلة جوهرية حول منشأ الحياة: كيف أمكن للـDNA، أو 

املصانع  ويسيطر عىل هذه  ن  يكـوِّ أن  له،  السابقة  الجزيئات 

العضوية الصغرية التي ندعوها بالخاليا؟

 

أخذ العلامء يف اآلونة األخرية يركزون جهودهم عىل الفرضية 

القائلة بأن الـRNA ظهر اىل الوجود قبل الـDNA. ويف الواقع 

يفعله  ما  كل  إن  املهام،  من  بالكثري  يقوم  ال   DNAالـــ فإن 

اخرى  الجزيئية، وهناك جزيئات  املعلومات  بخزن  القيام  هو 

ما  يـُظهر   DNAالـ تجعل  التي  هي   enzymes كاإلنزميات 

نقل  ويتم  العضوية،  الكائنات  معلومات يف خاليا  يحمله من 

هذه املعلومات وترجمتها اىل جزيئات الـRNA والتي تحمل 

بدورها هذه املعلومات املشفرة اىل اماكن اخرى يف الخلية.

 

كام ان الـRNA ميتلك القابلية عىل تحفيز، أو تنشيط، بعض 

 RNAالـ ولكن  للربوتينات،  املنتجة  الكيمياوية  التفاعالت 

بعملية  القيام  يستطيع  ال  اليوم  املوجودة  الحية  الكائنات  يف 

تنشيط هذه التفاعالت الكيميائية مبفرده، بل انه يقوم بذلك 

املساعدة  اإلنزميات  باسم  تعرف  أخرى،  إنزميات  مبساعدة 

coenzyme، ويتم مترير بعض من هذه االنزميات اىل كل خلية 

اثناء عملية التكاثر خالل االستمرار السلس للحياة عرب الزمن.

 

 »RNAكذلك ظهر مؤخراً سيناريو جديد يف ضوء فكرة »عامل الـ

البدايئ )عامل الـRNA : أي بغياب الـDNA - املرتجم(: وينص 

هذا السيناريو عىل ان الحياة بدأت كجزيئات )أنانية( ال هم 

لها سوى التكاثر، واول هذه الجزيئات األنانية كانت عبارة عن 

جزيئة RNA ال تحتوي اال عىل تسلسل قصري جداً من القواعد 

اآلن،  املعروف  الحديث   RNAالـــ وبعكس  النيوكليوتيدية، 

فإن هذه الجزيئات االفرتاضية البدائية كانت تستطيع تحفيز 

البناء  وحدات  بذلك  منتزعة  لوحدها،  الكيامئية  التفاعالت 

باستخدام  بعد ذلك  لتقوم  بها،  املحيطة  املياه  الكيميائية من 

الوحدات إلنتاج نسخ جديدة عن نفسها. واذا سمحت  هذه 

التغريات - الطفرات الوراثية - لهذا الـRNA بأن ينتج جزيئة 

إنزميية ملحقة به قامت بترسيع عملية تكاثره، فان هذا الزوج 

من الجزيئات سوف يتكاثر ويزيد من أعداده عىل حساب كل 

باقي الجزيئات.

 

العقل، فالبكرتيا  وال بعيداً عن  السيناريو ليس غريباً  إن هذا 

متحولة  جينية  بطفرات  متر  ما  غالباً  الحديثة  والفايروسات 

بذلك اىل سالالت أكرث فتكاً أو أكرث احتامالً للشدائد، ومن ثم 

تعيد  ان  تستطيع  املنفردة  البكرتيا  ان  برسعة.  بالتكاثر  تقوم 

انتاج نفسها كل 20 ساعة يف املعدل، يف البيئة الصالحة للتكاثر، 

اشكال  ابسط  من  ابسط  هو  عنه  نتحدث  الذي   RNAوالـــ

البكرتيا الحية اليوم بعدة ماليني من املرات، ويف البيئة املناسبة 

فإن زمن التكاثر لهذه الجزيئات قد ال يكون تعدى الثواين.

 

إن مفهوم الجزيئة األنانية التي تضيف اىل نفسها عن طريق 

هو  أعىل،  بكفاءة  التكاثر  عىل  تساعدها  معلوماٍت  الصدفة 

حول  ويوري  وميلر  اوبارين  أفكار  عن  متاماً  مختلف  مفهوم 

الحالة  نحو  ببطء  تتقدم  والتي  الصغرية  الكروية  الجزيئات 

الحية. إن نظرية الـRNA »األناين« تركز عىل التكاثر والتطور، 

ــ  األيض  اىل  تلتفت  ويوري  وميلر  اوبارين  أفكار  ان  يف حني 

تستطيع  التي  التعاونية  الجزيئات  من  مجموعة  وتكوين 

اكتساب الطاقة واكتساب الجزيئات األخرى.

 

وتصل نظرية الـRNA األناين اىل األيض - عملية جمع الطاقة 

أي  قامت  فإذا  نسبياً:  سهلة  بطريقة   - الخارجية  البيئة  من 

الصدفة(  طريق  )عن   RNAالـ انتجها  اخرى  انزميية  جزيئة 

بترسيع عملية التكاثر فإن ذلك الـRNA املتحول سوف يتكاثر 

ويصعد عىل أكتاف الجزيئات األخرى، واذا استطاعت انزميات 

البيئة  من  الطاقة  من  ما  نوعاً  تلتقط  ان  جديدة  مساعدة 

برسعة  يتكاثر  سوف  املسيطر  األب   RNAالـ فإن  الخارجية 

الـ هذا  استطاع  اذا  وأخرياً،  قبل.  ذي  من  حتى  أعىل  وكفاءة 

RNA مع مجموعة انزمياته املساعدة ان يصنـّع غالفاً مغلقاً - 

غشائاً خلوياً - يحميهم من املؤثرات الخارجية املختلفة، فإننا 
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نكون قد وصلنا اىل ما نستطيع أن نسميه بالحياة.

 

احدى األفكار التي خرجت اىل حيز الوجود حول الكيفية التي 

الطاقة  تكتسب  أن  الحياة،  سلف  أو  الحياة،  بها  استطاعت 

االستهاللية لتمكينها من تنشيط التفاعالت الكيميائية - وبالتايل 

بدايات األيض - تقول بأن الحياة قد تكون تشكلت يف البداية 

ويف  العضوية،  الجزيئات  من  )فلم(  رقيقة  طبقة  شكل  عىل 

أن تشكل  العضوية تستطيع بسهولة  الجزيئات  فإن  الحقيقة 

هكذا طبقات. ويقود هذا الخط الجديد من األبحاث يف ميونخ 

 ،Günter Wachtershäuser العامل األملاين غونرت فاشرتشوسرت

ويعتمد عىل املشاهدات املتعلقة بالبكرتيا البدائية جداً وكيف 

مع  دامئاً  مرتافقة  البكرتيا  هذه  ان  حيث  التغذية،  ذاتية  انها 

املعادن الكربيتيدية.

 

الكربيتيدية،  املعادن  بعض  لسطوح  الكهربائية  الخصائص  إن 

باسم  كذلك  واملعروف   FeS2 الحديد  )كربيتوز  كالبايرايت 

»ذهب املغفلني »(، والذي يكون شائعاً يف البيئة املائية، تسمح 

العضوية املعقدة، وعىل األغلب فإنها  الجزيئات  له باجتذاب 

هذه  خالل  دافقة  االلكرتونية  الطاقة  بابقاء  ايضاً  له  تسمح 

بالتفاعل  الجزيئات من االستمرار  الجزيئات، مام ميكـّن هذه 

وبالتايل يزيد من تعقيدها مع الوقت. ومن املمكن أن يحدث 

هذا يف أي بيئة يندر فيها وجود األوكسيجني، كاألرض القدمية 

مثالً...

 

أنه ملن املنطقي من وجهة النظر التطورية ان تنشأ الحياة قرب 

فتحات التهوية الساخنة تحت األعامق، فالتفاعالت الكيميائية 

تحدث بصورة أرسع يف البيئة األكرث سخونة، واألخطاء يف إعادة 

ظهور  يسهل  )مام  بالتأكيد  أكرث  ستكون  الجينية  املادة  صنع 

- املرتجم(، وهكذا سيزداد  التطور  الطفرات األساسية لعملية 

مجموعة  يف  محددة  زمنية  فرتة  يف  الحاصلة  الطفرات  عدد 

متكتلة من الجزيئات املعقدة املرتسبة قرب الفتحات الساخنة، 

آخر ضمن  مكان  أي  عليه يف  أكرث مام هو  بالتأكيد  وسيكون 

مياه املحيط األكرث برودة. إن هذه الطفرات هي التي ستتكفل 

بنجاح العملية التطورية.

 

هو  كجزيئة   DNAالـ ان  هذا؟  كل  من   DNAالـ أين  ولكن، 

بالحرارة  للتلف  تعرضاً  أقل  فهو   ،RNAالـــ من  كثرياً  أقوى 

واألشعة فوق البنفسجية والتفاعالت الكيميائية املرضة. وهكذا، 

فإنه من املسلـّم به االن بانه بينام أخذ »عامل الـRNA« يزداد 

تعقيداً، فال بد ان الـDNA غدا رضورياً يف مرحلة ما من أجل 

التقليل من  املهمة، عن طريق  الجينية  باملعلومات  االحتفاظ 

معدل حدوث الطفرات )ألنه قوي نسبياً وال يتغري بسهولة - 

املرتجم(. قد يكون الـDNA هو االخرتاع الجزيئي الذي مكـّن 

املعلومات الوظيفية من أن تنفذ بصورة أكرث فاعلية.

 

حياة من الفضاء الخارجي؟

 

كذلك ظهرت فكرة أخرى تقول بأن الحياة مل تنشأ عىل األرض، 

كوكب  عىل  نشوئها  بعد  الينا  قدمت  ذلك  من  بدالً  إنها  بل 

متاماً؛  سخيفة  ليست  الفكرة  وهذه  الشميس.  النظام  يف  آخر 

فإن ألبكرتيا البدائية والكائنات األثرية لها قابليات مهولة عىل 

تحمل الظروف البيئية القاسية، وقد يستطيع بعضها أن ينجو 

حتى من سفرة عرب الفضاء.

 

واملالحة  للفضاء  الوطنية  اإلدارة  علامء  من  فريق  قام  ولقد 

الجوية )NASA( يف عام 1996 باإلعالن عن دليل غري مؤكد 

عىل وجود اشكال بدائية من الحياة محفوظة يف نيزك قِدم من 

املريخ عمره 4.5 مليار سنة.

 

احتاملية  يدرسوا  ان  العلامء  عىل  فإن  الدليل،  هذا  ثبت  إذا 

قيام الحياة عىل املريخ قبل وصولها اىل األرض بصورة جدية. 

لألرض،  الذي  بكثري من ذلك  أضعف  للمريخ حقالً جذبياً  إن 

وهذا يسهل عىل الصخور االنفالت من سطح املريخ اىل الفضاء. 

وأكرث من ذلك، فإن األرض متتلك فرصاً أكرب من املريخ اللتقاط 

النيازك. ومن يدري؟ فرمبا نكون جميعنا أحفاداً للمريخيني.

 

وطبعاً تبقى االحتاملية قامئة، بل ورمبا مرجحة، إن الحياة قد 

مستقلة، خصوصاً  بصورة  واملريخ  األرض  من  كل  نشأت عىل 

الغنية  النيزكية  األمطار  إىل  تعرضا  قد  كانا  الكوكبني  كال  وإن 

باملواد العضوية قبل أربعة مليارات سنة. إن حل هذا السؤال 

سوف يأيت من: 1( التجارب الكيميائية املستمرة حول األسالف 
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الجزيئية للحياة؛ 2( اإلستكشاف املنظم للمريخ بحثاً عن أحافري ومتحجرات يف مطلع القرن القادم؛ و 3( البحث املستمر عن مصدر 

فضايئ للذبذبات الراديوية الدورية املعقدة... إن ايجاد ذبذبات ذكية سيؤكد لنا وجود حياة واعية يف مكان آخر، وأن الحياة قد 

نشأت عىل الكثري من الكواكب وبصورة مستقلة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االحيائية  اإلختالفات  عىل  بحوثه  ركزت  شيكاغو،  جامعة  يف  اإلحاثة  علم  بروفيسور  اإلبن:  سيبكوسيك؛  جون.  ج.  الكاتب:  عن 

التطورية عىل النطاق الواسع، واشكال الحياة املنقرضة.

 

اإلنجازات العلمية العمالقة لعام 2012
By: I believe in Science

لقد كانت هذه السنة مذهلة بالنسبة للعلوم و الهندسة ، لقد أرسلنا مثال روبوت » عامل » ذو كفاءة عالية إىل املريخ ، 

اكتشفنا أيضا جسيم » Higgs boson » األويل ) هو جسيم أويل يُعتقد أنه املسؤول عن إكتساب املادة لكتلتها ( ، هنالك 

أيضا ثورة ابتكارات علمية جديدة تحدث تغيريا للعامل يف الطب وعلم املادة.

اكتشفنا أيضا تسلسل الجينوم لسلف اإلنسان ، لقد نظرنا داخل عقل الذكاء االصطناعي الذي يقوم بالتعرف عىل مختلف 

الصور املوجودة عىل االنرتنت ) مبا يف ذلك وجود قطط ( للمرة األوىل ، إليكم أكرب 17 خطوة علمية عمالقة للعام 2012 .

1- هبوط مركبة كيوريوستي التابعة لناسا عيل املريخ.

2- الدي أن آي ) DNA ( املصطنع يجعلنا أقرب من أي وقت مىض إىل تركيب وصنع كيل ألشكال جديدة للحياة .

3- الحواسيب تعلمت التعرف عىل محتويات الصور وتنظيمها ألول مرة .

4- الدي أن آي ) DNA ( القديم للـ » دينيسوفا » يكشف لنا ما الذي جعل إنسان اليوم » الهوموسابينز » كامال .

5- علامء الفيزياء ينجحون يف الكشف عن جسيم » Higgs boson » الذي طال البحث عنه .

6- نرش الباحثون فك شفرة » موسوعة » املورثات .

7- الباحثون ينجحون يف خلق حيوانات ثديية انطالقا من خاليا جذعية بشكل كامل .

8- اخرتاع رشيحة زرع الكرتونية بإمكانها الذوبان داخل جسمك .

9- الدراسات األوىل من نوعها املتعلقة مبا يحدث للنساء عند اإلجهاض تستنكر اإلقدام عىل هذا الفعل .

10- السفر إىل الفضاء أصبح ممكنا للخواص .

11- البيئة تتدهور ، والناس يالحظون ذلك .

12- التمكن من عكس أعراض مرض التوحد عند الفرئان .

13- الشعاع » مقتفي األثر » يصبح عمليا .

14- صنع الواقيات الذكرية الجنسية ذات التكنولوجيا العالية األكرث تطورا .

15- عملية زراعة الوجه األكرث شموال يف التاريخ .

16- اكتشاف تواجد املياه بكميات أكرث مام كنا نعتقد يف املجموعة الشمسية .

17- اكتشاف فريوس يخلق الكهرباء .

http://io9.com/5971542/the-biggest-scientific-breakthroughs-of-2012 : املصدر
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مستوى الدعم الذي حتظى به نظرية التطور يف املؤسسات العلمية واألكادميية.

كام  أو  التطور  نظرية  ومنتقدي  معاريض  من  الكثري  يزعم 

أن  أثبتوا  الغرب  يف  العلامء  أن  دارويــن«  »نظرية  يسّمونها 

النظريّة خاطئة منذ فرتة بعيدة، أنهم اعتزلوها، أو حتّى أنها ال 

تدرس يف جامعات أمريكا واليابان. هذه اإلفرتاءات واملغالطات 

منترشة بكرثة يف مجتمعاتنا العربية، ولذلك ارتأينا أن نخصص 

األبحاث  أحدث  من  مجموعة  فيها  نستعرض  كاملة  مقالًة 

العلامء،  عند  التطور  نظريّة  وقبول  اإلحصائيّة عن مدى دعم 

وأفضل  األكادمييّات،  العلميّة،  املجتمعات  العلميّة،  املؤّسسات 

الجامعات عامليًا يف علوم األحياء والطب. 

 ،2009 العام  يف  التطّور:  نظريّة  يؤيّدون  العلامء  من   %97  )1

نرش املعهد اإلحصايئ الّشهري Pew Research نتائج دراسة 

الحياة  بنشأة  يتعلّق  مبا  آرائهم  عن  العلامء  سألت  إحصائيّة 

واألنواع الحيّة عىل األرض، مبا يف ذلك اإلنسان. بحسب نتائج 

اإلنسان  أّن  باعتقادهم  رصّحوا  العلامء  من   %97 الّدراسة، 

والكائنات الحيّة األخرى تطّوروا عرب الزّمن. بينام وافق 2% من 

العلامء فقط عىل الّدعوى بأّن الكائنات الحيّة واإلنسان خلقت 

بصورتها الحاليّة. هذه الّنتائج تظهر بوضوح أّن هنالك إجامع 

لفرضيّات  تام  شبه  ورفض  التطّور،  حقيقة  عىل  ساحق  علمي 

الخلق غري العلميّة. 

املصدر: 
http://www.people-press.
org/2009/07/09/section-5-evolution-
climate-change-and-other-issues/

2( 100 مؤّسسة علميّة، أكادمييّة، وبحثيّة عامليّة ترّصح بدعمها 

لتعليم  الوطني  املركز  نرش   ،2008 العام  يف  التطّور:  لنظريّة 

 Voices for( كتيّب  من  الثّالثة  الّنسخة   )NCSE( العلوم 

Evolution(، حيث جمع فيه ترصيحات داعمة لنظرية التطور 

من قبل أكرث من 100 مؤسسة علمية، أكادميية، وبحثية مختلفة. 

الوطنيّة  األكادمييّة  قبل  من  ترصيحات  شملت  القامئة  هذه 

 )National Science Academy( أمريكا  يف  للعلوم 

والجمعيّة امللكيّة يف بريطانيا )Royal Society(، إثنتني من 

جمع  ذلك،  إىل  باإلضافة  العامل.  يف  العلميّة  املؤّسسات  أهّم 

تعليميّة  مؤّسسة   55 من  أكرث  من  داعمة  ترصيحات  الكتيّب 

وتربويّة عامليّة. 

املصدر: 
http://ncse.com/voices
http://ncse.com/files/pub/evolution/
Voices_3e.pdf

3( 72 عامل أمرييك، كلّهم حاصلني عىل جائزة نوبل يف العلوم: 

غري  فرضيّاتهم  فرض  لويزيانا  والية  يف  الخلقيني  حاول  بعدما 

أمرييك  عامل   72 وقّع  بالقانون،  التّعليمي  املنهاج  عىل  املثبتة 

)كلّهم حازوا عىل جائزة نوبل يف العلوم( و17 مؤّسسة علميّة 

العلمي  التّفسري  أنّها  عىل  التطّور  نظريّة  تؤيّد  عريضة  عىل 

قاطًعا  رفًضا  وترفض  الحيّة،  الكائنات  لنشأة  املعتمد  الوحيد 

تعليم فرضيّات الخلق يف املدارس العاّمة.

املصدر: 
http://www.talkorigins.org/faqs/edwards-v-
aguillard/amicus1.html

4( 10 مؤّسسات علميّة وأكادمييّة يف العامل العريب واإلسالمي: 

العلميّة  لألكادمييات  العامليّة  الشبكة  العام 2006، أصدرت  يف 

فيه  دعمت  ترصيًحا   )InterAcademy Panel - IAP(

يف  والجامعات  املدارس  يف  تدريسها  ودعمت  التطّور  نظريّة 

مختلف دول العامل. ووقّعت عىل هذا الترّصيح عىل األقّل 10 

مؤسسات أكادميية من العامل العريب واإلسالمي، أال وهي: 

 Bangladesh Academy of( أكادميية بنجالديش للعلوم -

.)Sciences

 Academy( مرص  والتكنولوجيا،  العلمي  البحث  أكادميية   -

.)of Scientific Research and Technology, Egypt

 Indonesian Academy of( أكادميية اندونيسيا للعلوم -

.)Sciences

 Academy( أكادميية الجمهورية اإلسالمية اإليرانية للعلوم -

.)of Sciences of the Islamic Republic of Iran
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 Academy of the Kingdom( أكادميية مملكة املغرب -

.)of Morocco

 Palestine( والتكنولوجيا  للعلوم  فلسطني  أكادميية   -

.)Academy for Science and Technology

 Turkish Academy of( للعلوم  الرتكية  األكادميية   -

.)Sciences

 Academy of( طاجيكستان  جمهورية  العلوم،  أكادميية   -

.)Sciences, Republic of Tajikistan

 Pakistan Academy of( للعلوم  باكستان  أكادميية   -

 .)Sciences

 National( األكادميية الوطنية للعلوم لجمهورية قرغيزستان -

 .)Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic

املصدر: 
http://www.interacademies.
net/10878/13901.aspx

5( 25 مؤّسسة تعلن معارضتها ورفضها التاّم لفرضيّات التّصميم 

الّذيك: لقد نرشت أكرث من 25 مؤّسسة، جامعة، ومجتمع علمي 

يُسّمى  ملا  ومعارضتها  التام  رفضها  عن  فيها  تعلن  ترصيحات 

وكاشفة  العلميّة  هالة  عنها  ساحبًة  الّذيك،  التّصميم  بفرضيّات 

حقيقتها بانّها حركة أيديولوجيّة غري مبنيّة عىل أدلّة أو أبحاث 

علميّة معتربة. 

املصدر: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_
scientific_societies_explicitly_rejecting_

intelligent_design

األحياء  وعلوم  الطّب  مجايّل  يف  العامليّة  الجامعات  أفضل   )6

أقامت كليّات خاّصة لدراسة األمناط التطّوريّة يف عامل الكائنات 

الّنفس،  علم  يف  أبحاثًا  ومتّول  تدعم،  تشيّد،  أنّها  كام  الحيّة، 

الطّب، وعلوم سلوك الحيوان - وكلّها تعتمد عىل أصول الّنظريّة 

الهاّمة. 

** جامعات أمريكيّة ** 

 :)Harvard University( جامعة هارفارد -

/http://www.oeb.harvard.edu

 :)Stanford University( جامعة ستانفورد -
/http://www.stanford.edu/group/ecoevo

 :)Princeton University( جامعة برينستون -
/http://www.princeton.edu/eeb

 University of California,( جامعة كاليفورنيا يف بريكيل -

 :)Berkely
/http://evolution.berkeley.edu

 :)Yale University( جامعة ييل -
/http://www.eeb.yale.edu

:)University of Chicago( جامعة شيكاغو -
/http://pondside.uchicago.edu/ecol-evol

** جامعات كنديّة ** 

 :)University of Toronto( جامعة تورنتو -
http://www.eeb.utoronto.ca/site3.aspx

 University of British( الربيطانيّة  كولومبيا  جامعة   -

 :)Columbia
/http://www.zoology.ubc.ca/evolution

** جامعات بريطانيّة **

 :)University of Cambridge( جامعة كامربيدج -
http://www.biomed.cam.ac.uk/research/

evol.html

 :)University of Oxford( جامعة أوكسفورد -
http://evolve.zoo.ox.ac.uk/Evolve/Welcome.

html

 :)University College London( كليّة لندن الجامعيّة -
http://www.ucl.ac.uk/gee

** جامعات ومراكز بحثيّة أوروبيّة ** 

 Max Planck( التطّوريّة  للبيولوجيا  بالنك  ماكس  معهد   -

:)Institute for Evolutionary Biology
http://www.mpg.de/153384/

evolutionsbiologie

 Ludwig Maximilians University( ميونخ  جامعة   -

:)Munich
/http://www.eeslmu.de

** جامعات يابانيّة **

مستوى الدعم الذي حتظى به نظرية التطور يف 
املؤسسات العلمية واألكادميية.
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:)University of Tokyo( جامعة طوكيو -
http://www.biol.s.u-tokyo.ac.jp/english/eb.html

 :)Kyoto University( جامعة كيوتو -
/http://gcoe.biol.sci.kyoto-u.ac.jp/gcoe

** جامعات اسرتاليّة **

 :)University of Melbourne( جامعة ميلبورن -
http://science.unimelb.edu.au/evolutionary-biology

 :)National Australian University( الجامعة الوطنيّة األسرتاليّة -
/http://biology.anu.edu.au/Research/era3

ا وال تدرّس نظريّة التطّور يف منهاجها عىل أنّها التّفسري العلمي  واملزيد املزيد. مل متّر علينا حتّى اآلن جامعة واحدة معرتف بها عامليًّ

الوحيد لنشأة األنواع الحيّة عىل كوكب األرض.

ملزيد من املعلومات حول مدى ومستوى الّدعم الذي تحظى به نظرية التطور يف املؤسسات العلمية واألكادميية، ننصحكم مبراجعة 

هذه املصادر: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_support_for_evolution
http://archives.aaas.org/docs/resolutions.php?doc_id=443

The Theory Of Evolution - نظرية التطور

مستوى الدعم الذي حتظى به نظرية التطور يف 
املؤسسات العلمية واألكادميية.

فريوس االيدز كعالج للرسطان
استطاع باحثون أمريكيون أن يحققوا اخرتاقاً كبرياً يف مجال معالجة رسطان الدم عرب استخدام فريوس اإليدز بعد 

تعديله وراثياً.

وقال أطباء يف مستشفى فيالدلفيا لألطفال وباحثون يف جامعة »بنسلفانيا« إنهم »حققوا استجابة كاملة« من طفلة 

يف السابعة من العمر مل تفلح معها كل عالجات رسطان الدم )اللوكيميا(، مستخدمني فريوس اإليدز معدالً وراثياً، 

حسب ما جاء يف صحيفة »الحياة«.

وأعاد الفريق برمجة الخاليا املناعية للطفلة من أجل مهاجمة هذا النوع القاتل من الرسطان. واستأصل األطباء 

إىل »سالح  الخاليا  لتحويل هذه  وراثياً،  معدالً  اإليدز  فريوس  واستخدموا  الطفلة  من  البيضاء  الدم  ماليني خاليا 

موّجه« مربمج خصيصاً لتدمري خاليا رسطان الدم. وأعيدت الخاليا بعدها إىل جسم الطفلة.

وقال الباحثون إن »كل األشياء التي تجعل فريوس اإليدز قادراً عىل التسبب باملرض أزيلت منه. فام عاد هناك خطر 

لإلصابة باإليدز«. وساء وضع الطفلة الصحي بداية وأصيبت بالحمى، لكن وضعها استقر خالل 12 ساعة فقط.

وقال العلامء إن الطفلة حالياً يف تعاٍف كامل، بعد مرور 8 أشهر عىل تلقي العالج. وأضافوا: »مل يبنّي أي اختبار قمنا 

به بأن جسمها مصاب برسطان الدم. نحتاج لرنى إن كان الشفاء سيتواصل خالل السنتني املقبلتني قبل أن نفكر يف 

أنها شفيت متاماً من املرض. األمر ما زال مبكراً جداً«.

65



العثور عىل السلف املشرتك )الحلقة املفقودة( بني القرود العليا ومنها االنسان و قرود العامل القديم !! 

 The Theory Of Evolution - نظرية التطور :By

اكتشف باحثون يف اململكة العربية السعودية اشالء جمجمة عمرها 29 مليون سنة قد تكون لكائن انحدرت 

منه كل القردة والقردة العليا )الرئيسيات( ومن بينها االنسان.

ويقول الفريق التابع لجامعة ميشيغان ان هذا االكتشاف يبني ان قردة العامل القديم افرتقت واتخذت مجار 

وراثية مختلفة يف فرتة متأخرة جاءت بعد ماليني السنني مام كان يعتقد العلامء من قبل.

 Saadanius« بالالتينية  عليه  فاطلقوا  الحجاز«  »سعدان  كلمة  من  القديم  القرد  هذا  اسم  العلامء  واشتق 

hijazensis« يف البحث الذي نرش يف مجلة »نيترش«.

وقال الدكتور ويليام ساندرز الذي قاد االبحاث انه »اكتشاف رائع« الن لهذه الجمجمة خاصيات مشرتكة بني 

كل »قردة العامل القديم«، والنها قريبة من مجموعة تطورت فادت اىل نشوئنا نحن.«

ويقول ساندرز انه لو تم ايجاد معلومات كافية عن هذا الكائن، رمبا متكن العلم من كشف بعض اسباب 

التطورات التي ادت اىل نشوء القردة واالنسان فيام بعد.

ويعتقد الباحثون ان هذا الكائن يشبه اىل حد كبري »قرد العامل الجديد« اال انه اكرب حجام، وانه رمبا استخدم 

اطرافه االربعة للتنقل بني االشجار بدل الجلوس عىل االرض رافعا رأسه.

ويستخلص من هذه الدراسة ان الرئيسيات انحدرت من »قردة العامل« القديم قبل 29 مليون سنة فقطن بدل 

30 اىل 35 مليون سنة كام كان يعتقد من قبل.

Alex Logic Alex Logic :إعداد

املصادر واملراجع العلمية :

1)http://en.wikipedia.org/wiki/Saadanius

2) http://www.nature.com/news/2010/100714/full/news.2010.354.html

3) http://www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/2010/07/100714_fossil_

missing_link.shtml

العثور على السلف املشرتك
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