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فلسفة اإلحلاد... 
ال، ال، مل يقتل أحد يف تونس!
كیف نتذكر وملاذا ننسی؟



كلمة رئيس التحرير
اسهل مرحلة يف الحرب 

يف بقعة ما من العامل 
يف أي بقعة 

وجدود من يؤمن بأي نوع من االله هو خطر حقيقي عىل البرشية و الحضارة 
ستسمونه ) فوبيا أديان ( 

سموه ما شئتم فتسمياتكم الن تغري الواقع 
املتدين هو أقل البرش أخالقاً 

ألن من يستطيع تربير عبوديته لن يحمل أي نوع من انواع االخالق و لن يحمل أي مرشوع اخالقي 
يساهم يف تحرض أي أمة 

 حامقة يعيشها و يسوقها 
أي حامقة تستطيع أو تنتج فكراً 

مستحيل ..........
يف هذا العدد لن اضع مقاالً و لن احلل حدثاً 

انظروا اىل ما جرى يف ربيع املسلمني 
و ستقرؤون ما قرأت 
عىل كلن سأشكرهم 

فلن يستطيع أي عمل نقوم به أن يسوق فكرنا كام سوقوه هم 
لن نستطيع نرش عتههم كام ينرشوه هم 

شكراً ...
يف النهاية سينتهي الغباء عىل هذا الكوكب و سيظل العقالء 

و ما فعلوه هو ترسيع تلك العملية 
اتركوهم فلن تستطيع أن نقوم بربع ما يقومون به من اجلنا 

نحن العقالء 
مئات اآلالف خرجوا عن شيوخهم و عن عهر شيوخهم 

و حتى بدون أن نقول أي كلمة 
الغباء يقتل صاحبه 

و يبدوا أن هذا الواقع حتمي 
سيقتلون أنفسهم 

ستنتهي تلك العصور الظالمية 
و لكن هذه املرة 

ستكون مرة واحدة و اىل االبد 
و سنعيش سعداء كبرش 

كبرش تطوروا و انتجوا حضارة مفكرة 
أصدقايئ 

نحن باقون و مستمرون و نكرث يومياً 
و هم يتقلصون و يخرسون يومياً 

يف هذه املرحلة معركتنا يف اسهل مراحلها 
اصدقايئ 

عيشوا سعداء 
سعداء فقط 

فهذا يكفي فقط اآلن لرنبح الرصاع 
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أمين غوجل 

i-think-magazine.blogspot.com

www.ithinkmag.net

facebook.com/I.Think.Magazine 

هيئة التحرير
أمين غوجل 

بن باز عزيز

رامي

كنان

كاترينا

املستنري

كرم

تامبي

ميس

زها

1



اسهل مرحلة يف الحرب 

شخصيات ملحدة

نبضات بن باز

فلسفة اإللحاد... 

هل االله كىل القدرة وكامل

اساطري أصبحت أديان

جاي بيقولك 

ال، ال، مل يقتل أحد يف تونس!

زواج املسلمة

أفضل مكان ليك تولد

أرسار النجاح السبعة

تجربة ستانيل میلجرام 1961

املواهب أم املال يف جذب الفتيات؟

كیف نتذكر وملاذا ننسی؟

هل ال يزال البرش يتطورون ؟؟

كيف ميكن لإلحصائيات أن تخدعنا

الفتيات أكرث ذكاًء من الفتيان، ولكن الرجال أكرث ذكاًء من النساء

ما فائدة غشاء البكارة؟

مقياس روزنربغ لتقدير الذات!

18  تكنولوجيا جديدة سرتاها خالل 10 اعوام )2021-2013(

مشاريع علمية ستغري حياتنا 

1

3

11

13

19

21

27

28

29

33

35

37

38

41

43

45

47

49

50

51

54

2



شخصیات ملحدة

نزار قباين
 

)21 مارس 1923  -  30 أبريل 1998 م(
ولد يف دمشق القدمية لعائلة ثريّة إذ كان والده تاجرًا دمشقيًا معروفًا، وسوى ذلك من 
أنصار الكتلة الوطنية التي قارعت االنتداب الفرنيس. وبحسب ما يقول يف مذكراته، فقد 
للفن  القباين حبه  أبو خليل  الشعر كام ورث عن عمه  أبيه، ميله نحو  القباين من  ورث 
مبختلف أشكاله. يقول يف مذكراته أيًضا، أنه خالل طفولته كان يحّب الرسم ولذلك »وجد 
ثم ُشغف  األلوان«، ومن  والثانية عرش من عمره غارقًا يف بحر من  الخامسة  نفسه بني 
الدراسة  لكّن  العود،  آلة  عىل  والتلحني  العزف  خاص  أستاذ  يد  عىل  وتعلّم  باملوسيقى، 

خصوًصا خالل املرحلة الثانوية، جعلته يعتكف عنها.

خالل طفولته انتحرت شقيقته، بعد أن أجربها أهلها عىل الزواج من رجل مل تكن تحبّه، 
وهو ما ترك أثرًا عميًقا يف نفسه، ومل يكشف عن القصة باكرًا بل قال أنها توفيت مبرض 
القلب، إال أن كوليت خوري كشفت عكس ذلك، وهو ما ثبت يف مذكراته الخاصة أيًضا، إذ 

كتب: »إن الحّب يف العامل العريب سجني وأنا أريد تحريره«. كام ارتبط بعالقة خاصة مع والدته، التي مل تفطمه حتى بلغ السابعة 
وظلّت تطعمه بيدها حتى الثالثة عرش من عمره.

عام 1939 كان نزار يف رحلة بحريّة مع املدرسة إىل روما، حني كتب أول أبياته الشعريّة متغزالً باألمواج واألسامك التي تسبح فيها، 
وله من العمر حينها 16 عاًما، ويعترب تاريخ 15 أغسطس 1939 تاريًخا مليالد نزار الشعري، كام يقول متابعوه. ويف عام 1941 التحق 
نزار بكلية الحقوق يف جامعة دمشق، ونرش خالل دراسته الحقوق أوىل دواوينه الشعريّة وهو ديوان »قالت يل السمراء« وقد قام 

بطبعه عىل نفقته الخاصة، وقد أثار موضوع ديوانه األول، جدالً يف األوساط التعليمية يف الجامعة
وتابع عملية التأليف والنرش التي بلغت خالل نصف قرن 35 ديوانًا أبرزها »طفولة نهد« و«الرسم بالكلامت«، وقد أسس دار نرش 
ألعامله يف بريوت باسم »منشورات نزار قباين« وكان لدمشق وبريوت حيزًا خاًصا يف أشعاره لعل أبرزهام »القصيدة الدمشقية« 
و«يا ست الدنيا يا بريوت«. أحدثت حرب 1967 والتي أسامها العرب »النكسة« مفرتقًا حاساًم يف تجربته، إذ أخرجته من منطه 
التقليدي بوصفه »شاعر الحب واملرأة« لتدخله معرتك السياسة، وقد أثارت قصيدته »هوامش عىل دفرت النكسة« عاصفة يف الوطن 

العريب وصلت إىل حد منع أشعاره يف وسائل اإلعالم.

عىل الصعيد الشخيص، عرف القبّاين مآيس عديدة يف حياته، منها انتحار شقيقته ملا كان طفالً ومقتل زوجته بلقيس خالل تفجري 
انتحاري يف بريوت، وصوالً إىل وفاة ابنه توفيق الذي رثاه يف قصيدته »األمري الخرايف توفيق قباين«. وقد عاش السنوات األخرية من 
حياته يف لندن يكتب الشعر السيايس ومن قصائده األخرية »متى يعلنون وفاة العرب؟« و«أم كلثوم عىل قامئة التطبيع«، وقد وافته 

املنية يف 30 أبريل 1998 ودفن يف مسقط رأسه، دمشق.

بعد استقالته انتقل إىل بريوت حيث أسس دار نرش خاصة تحت اسم »منشورات نزار قباين«، وبدأ أوالً بكتابة الشعر العمودي 
ثم انتقل إىل شعر التفعيلة، وساهم يف تطوير الشعر العريب الحديث إىل حد كبري. تناولت كثري من قصائده قضية حرية املرأة، 
إذ تناولت دواوينه األربعة األوىل قصائد رومانسية. تحّول نحو الشعر السيايس بعد حرب 1967، وأصدر عدة قصائد الذعة ضد 
الحكومات واألنظمة العربية عموًما وضد حكم البعث يف سوريا ومنها »هوامش عىل دفاتر النكسة«، و»عنرتة« و»يوميات سياف 

عريب«.

يف عام 1997 كان قباين يعاين من تردي يف وضعه الصحي وبعد عدة أشهر تويف يف 30 أبريل 1998 عن عمر يناهز 75 عاًما يف 
لندن. بسبب أزمة قلبية. يف وصيته والتي كان قد كتبها عندما كان يف املشفى يف لندن أوىص بأن يتم دفنه يف دمشق التي وصفها 

يف وصيته: »الرحم الذي علمني الشعر, الذي علمني اإلبداع والذي علمني أبجدية الياسمني«
تم دفن قباين يف دمشق بعد أربعة أيام حيث دفن يف باب الصغري بعد جنازة حاشدة شاركت بها مختلف أطياف املجتمع السوري 

إىل جانب فنانني ومثقفني سوريني وعرب.
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سيديت.. حبك صعب..حبك صعب.. حبك صعب..
لو عاىن الرب كام عانيت.. لصاح من البلوى: يا رب

وطن بدون نوافذ..هربت شوارعه.. مآذنه.. كنائسه..
وفر الله مذعوراً.. وفر جميع األنبياء

ال تستبدي برأيك فوق فراش الهوى..
ألين حتى من الله.. ال أتلقى األوامر

من قصيدته )االستجواب(

أمارس الركوع و السجود
أمارس القيام و القعود

أمارس التشخيص خلف حرضة اإلمام
يقول : ) اللهم امحق دولة اليهود (
أقول : ) اللهم امحق دولة اليهود (

يقول : ) اللهم شتت شملهم (
أقول : ) اللهم شتت شملهم (
يقول : ) اللهم اقطع نسلهم (
أقول : ) اللهم اقطع نسلهم (

يقول : ) احرق حرثهم و زرعهم (
أقول : ) احرق حرثهم و زرعهم (

و هكذا يا ساديت الكرام
قضيت عرشين سنة ..

أعيش يف حضرية األغنام
أعلف كاألغنام.. أنام كاألغنام ..أبول كاألغنام

أدور كالحبة يف مسبحة اإلمام
أعيد كالببغاء ، كل ما يقول حرضة اإلمام

ال عقل يل .. ال رأس .. ال أقدام ..
أستنشق الزكام من لحيته

و السل من العظام

قضيت عرشين سنة مكوما ..
كرزمة القش عىل السجادة الحمراء

أُجلد كل جمعة بخطبة غراء
أبتلع البيان ، و البديع ،

و القصائد العصامء
أبتلع الهراء ..

شخصیات ملحدة

عرشين عاما ..
و أنا يا ساديت

أسكن يف طاحونة
ما طحنت ـ قط ـ سوى الهواء ..

يا ساديت !
بخنجري هذا الذي ترونه طعنته ..

يف صدره و الرقبة طعنته ..
يف عقله املنخور مثل الخشبة

طعنته باسمي أنا
و اسم املاليني من األغنام

يا ساديت
أعرف أن تهمتي

عقابها اإلعدام
لكنني قتلت إذ قتلته

كل الرصاصري التي تنشد يف الظالم
واملسرتيحني عىل أرصفة األحالم

قتلُت إذ قتلته
كل الطفيليات يف حديقة اإلسالم

كل الذين يطلبون الرزق ..
من ُدكَّانَِة اإلسالم

قتلت إذ قتلته
يا ساديت الكرام

كل الذين منذ ألف عام
يزنون بالكالم .
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شخصیات ملحدة

فرانسيس كريك
 

8 يونيو 1916-28يوليو2004

أهم  إنگليزي،  أعصاب  وعامل  فيزيايئ،  جزيئي،  بيولوجي  كريك  فرانسيس 
جيمس  مع  بالتعاون  الدنا  جزيء  بنية  مكتشفي  أحد  كان  أنه  به  اشتهر  ما 
أو  الفسيولوجيا  يف  نوبل  جائزة  عىل   1962 عام  كريك،  وفرانسيس  واطسون 
الطب »الكتشافاتهم املتعلقة بالبنية الجزيئية لألحامض النووية وأهميتها يف 

نقل املعلومات يف املادة الحية«
يقف فرانسيس كريك يف مصاف علامء مثل جاليليو وداروين وأينشتاين كأحد 
أعظم العلامء يف التاريخ. أحدث كريك ثورة بني عامي 1953 و1966 يف علم 
األحياء عن طريق اكتشافه الفعيل لرس الحياة؛ أو الشفرة الرقمية لعلم الوراثة 
التي متيز الكائن الحي عن غري الحي؛ الشفرة الوراثية. إن اكتشافات فرانسيس 
كريك — الذي عمل دامئًا مع رشيك، واتخذ تفكريه يف األغلب هيئة حوارات 
— تتضمن بخالف اللولب املزدوج اآلليَة الكاملة لتخليق الربوتينات، وطبيعة 

الشفرة املكونة من ثالثة أحرف، وغالبية تتابع الشفرة ذاتها.

ُولد فرنسيس هاري كومبتون كريك Francis Harry Compton Crick يف نورَثبتون Northhampton يف إنكلرتا، وتُويفيِّ عن 
عمر يناهز 88 عاماً يف إحدى مستشفيات كاليفورنيا مصاباً برسطان القولون. حصل كريك عىل درجة بكالوريوس يف الفيزياء من 
كلّيّة لندن الجامعية عام 1937، ويف أثناء الحرب العاملية الثانية قام بأبحاث يف مجاالت األلغام املغنطيسية والصوتية ملصلحة 
أدمرياليّة البحر الربيطانية، ثم تركها عام 1947 ليتابع دراسته يف علم األحياء، وكان عمره آنذاك 31 عاماً. وبعد سنتني أمضاهام يف 
مخترب Strangeways يف جامعة كمربدج درس يف أثنائهام الخواص الفيزيائية للهيوىل )السيتوبالزم(، وقرأ كثرياً يف مجاالت علوم 

.)Medical Research Council )MRC البيولوجيا واألحياء، التحق كريك عام 1949 مبجلس األبحاث الطبية

 Cavendish يف عام 1949 تزوج كريك للمرة الثانية بعد طالقه من زوجته األوىل قبل عامني. ويف العام ذاته نُقل إىل مخترب كافنِدش
يف كمربدج، وهو مخترب لألبحاث الفيزيائية، وبارش فيه دراسته العليا، وحصل عام 1954 من هذه الجامعة عىل درجة الدكتوراه، 
 X-ray diffraction: polypeptides and »والربوتينات الببتيدات  السينية: عديدة  األشعة  »انحراف  بعنوان  أطروحته  وكانت 
proteins تستخدم هذه التقانة بتعريض بلورات من الجزيئات لألشعة السينية؛ فتُنتج مناذج انحرافية ميكن تصويرها عىل فيلم، 

فتظهر معلومات مهمة عن مواقع الذرات ضمن الجزيئات.

يف عام 1951 اجتمع كريك مع العامل األمرييك جيمس واتسون، وكان يكرب كريك بأحد عرش عاماً، ونشأت بينهام صداقة حميمة 
مثمرة ومستمرة. وعرب محادثاتهام يف مكتبهام املشرتك ويف أثناء تناولهام وجبات الطعام يف مطعم قرب كافنِدش؛ حدد االثنان 
الرتكيب الجزيئي للدنا )DNA(، وتوّصال عام 1953 إىل اقرتاح الرتكيب الجزيئي للحمض الريبي النووي منقوص األكسجني الدنا 
)DNA( عرب اقرتاحهام للرتكيب الثاليث األبعاد للحلزون املزدوج للدنا، ونرشا ذلك يف مقال علمي يف مجلة Nature املرموقة بتاريخ 
25 نيسان/إبريل 1953. والدنا هي املادة األساسية املسؤولة عن التحكم الورايث بوظائف الكائنات الحية. وكان هذا النجاح حجر 
الزاوية لالكتشافات الوراثية الحديثة الالحقة، وعّد بحق واحداً من أهم اإلنجازات العلمية يف القرن العرشين. وإضافة إىل اكتشاف 
كريك وواتسون الرتكيب الحلزوين للدنا؛ فقد أوضحا أنه ميكن أن ينفصل رشيطا الدنا عن بعضهام بعضاً، وأن يُكويِّن كل منهام 
خ replication كل من املورثة  ا بذلك خاصية تََنسُّ »قالباً« template لصنع رشيط متمم من مكوناٍت موجودة يف الخلية، وفرسَّ
والصبغي؛ التي تحدث يف أثناء االنقسامات الخلوية يف نوى الخاليا. وأوضحا النموذج الذي اقرتحاه لبنية الدنا؛ أن ترتيب القواعد 
د راموزاً codon وراثياً تتعرف الخلية عليه لتصنيع بروتينات محددة. ومتّكن عام 1961 من  اآلزوتية bases ضمن جزيء الدنا يُحديِّ
اقرتاح أن الرواِمز codons التي يتكون كّل منها من ثالث قواعد؛ هي األساس لتحديد مواقع األحامض األمينية يف الربوتني. ويف عام 
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شخصیات ملحدة

1959 ُعنييِّ كريك زميالً يف الجمعية امللكية يف إنكلرتا، وهي أكرب مؤسسة علمية فيها.

 The Protein Structure يف السنة الدراسيّة 1953-1954 التحق كريك مبرشوع بنية الربوتني
Project يف معهد »البويل تكنيك« يف بروكلني بالواليات املتحدة األمريكية، وزار عدداً من مختربات 
البحوث األمريكية. وبعد عودته إىل مختربات مجلس األبحاث الطبية يف بلده، واستقراره فيه 
طوال األعوام االثنني والعرشين الالحقة، بارش بإجراء أبحاث عدة. ثم جدد تعاونه مع واتسون 
عام 1955، وطّورا معاً نظرية عامة عن الرتكيب الجزيئي للفريوسات الصغرية. وعمل مع باحث 
الجزيئات  من  عدد  تركيب  تحديد  عىل   Alexander Rich ريتش  ألكسندر  هو  زائر  أمرييك 

الحيوية، وخاصة الكوالجني collagen، وله أبحاث عدة مع باحثني آخرين.

يف عام 1962 حصل فرنسيس كريك، باالشرتاك مع جيمس واتسون وموريس ولكنز، عىل جائزة 
نوبل يف الفيزيولوجيا أو الطب، وقد أسهم األخري بتقديم أشكال مهمة النحراف األشعة السينية 
يف جزيئات كبرية. وحصل واتسون وكريك عىل جوائز رفيعة عدة من عدد من الهيئات العلمية 

املرموقة يف بلدان عدة.

يف عام 1977 قبل كريك درجة أستاذ يف معهد سالك للدراسات البيولوجية يف كاليفورنيا، واستمر 
بعمله فيه حتى وفاته. كان فرنسيس كريك واحداً من العلامء األفذاذ الذين أسهموا يف تغيري 
الوراثة وما نشأ منه من علوم، من أهمها  العلمي والتطبيقي، وخاصة يف مجاالت علم  الفكر 
التقانات الحيوية املتعددة، ويصفه بعضهم بأنه كان ميارس العلم عن طريق التفكري واملناقشة 
أكرث منه عن طريق العمل التجريبي املخربي. كان قارئاً دؤوباً، وامتلك قدرة كبرية يف اكتشاف 

املواهب والتعمق باملشكالت العلمية ونقل أفكاره إىل اآلخرين بوضوح كبري.
توجه كريك إىل دراسة أرسار الحياة، وكانت متمثلة بالحمض الريبي النووي املنقوص األكسجني، 
باإلحساس  تتعلق  أخرى  دراسات  إىل  انتقل  بالنجاح،  واتسون  وزميله  أعامله  تُوجت  أن  وبعد 
واإلدراك، وأمىض فيها العقود األخرية من حياته. وكانت دراساته األخرية عام 1976يف كاليفورنيا 

التي انتقل للعيش والبحث العلمي فيها.

البيولوجية  الثورة  آثار  فيه  Of Molecules and Men رشح  والرجال«  الجزيئات  »حول  بعنوان  كتاباً   1966 عام  كريك  نرش 
 What a Mad Pursuit: »الجزيئية. ونرش عام 1988 سرية ذاتية بعنوان »يا له من تتبع مجنون: رؤية شخصية لالكتشاف العلمي

A Personal View of Scientific Discovery. وله كتابان آخران، وأكرث من 130 بحث علمياً.

 National Academy of إضافة إىل انتخابه زميالً يف الجمعية امللكية عام 1959، ُعنييِّ مشاركاً أجنبياً يف األكادميية الوطنية للعلوم
Science يف الواليات املتحدة األمريكية، وعضواً يف أكادمييات العلوم يف فرنسا وإيرلندا. وقد سمته امللكة إليزابيت الثانية عضواً يف 

هيئة االستحقاق، وهي مؤسسة فخرية تتألف من 24 عضواً من العلامء والكتاب والفنانني املتميزين.
     

ويف نظر كريك، فإن نظرية تشارلز داروين للتطور باالنتقاء الطبيعي، وعلم جينات گريگور مندل ومعرفة األساس الجزيئي لعلم 
الجينات، حني يُجمعون، فإنهم يكشفون رس الحياة.

إن ابسط أساطري الديانات عن العامل بدأ تبدو وكأنها حكايات تلقى لألطفال

ال احرتم املعتقدات املسيحية اعتقد بأنها سخيفة
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إميا غولدمان

)27 يونيو 1869 - 14 مايو 1940(

السيايس وكتاباتها  إميا جولدمان السلطوية تعرف بنشاطها 
وخطبها.

للحركة  زعيمة  وأصبحت  ليتوانيا.  يف   1869 عام  ولدت 
ألكسندر  الالسلطوي  الشيوعي  مع  لتعمل  الالسلطوية، 
بريكامن. اعتقلت يف عام 1893، بعد مهاجمتها للحكومة يف 
الخطابات، وسجنت يف نيويورك بتهمة تحريضها  عدد من 
من  عدداً  ألقت   ،1894 عام  رساحها  إطالق  بعد  للشغب. 
 ،1917 عام  حتى   1906 عام  ومن  أوروبــا.  يف  املحارضات 
مجلة  وهي   ،)mother earth( األم  األرض  مجلة  أصدرت 

السلطوية.

انتقلت اىل نيوروك عام 1889 لتبدأ بعمل حياتها كناشطة 
يف  املرأة  حقوق  العامل  حقوق  تتضمن  قضاياها  أناركية 
عام  ويف  العسكري،  التجنيد  جولدمان  أميا  النسل  تحديد 

1908 حرمت من جنسيتها.

ملحاربة  حياتها  تنذر  ــرأة  ام أول  جولدمان  إميا  كانت 
االستغالل واالبتزاز الجنيس للمرأة يف مجال العمل ومعارضة 

قوية للعنف خالل الحرب العاملية األوىل، حيث رأت فيها أنها حرب استعامرية. يف عام 1917، تم محاكمتها مع بريكامن، وسجنت 
بتهمة انتهاك قوانني الواليات املتحدة، ملدة سنتني مع دفع غرامة عرشة آالف دوالر.

الوهم« يف روسيا عام 1923. كذلك كتب »الالسلطوية  كتابها »تحريري من  السوفييتي يف  لالتحاد  انتقاداتها  رشحت غولدمان 
واملواضيع األخرى« عام 1910 و«عش حيايت« )1931(.

    
أمر  الحديث  للمجتمع  واالقتصادية  السياسية  املنظمة  بأن  منها  واقتناعا  جذريا.  جديد  اجتامعي  نظام  إلنشاء  حياتها  كرست 
مجحف، وقالت أنها احتضنت االناركيه السلطوية للرؤية التي قدمتها من خالل قيم الحرية والوئام والعدالة االجتامعية الحقيقية. 

عىل مدى عقود، و كافحت بال كلل ضد عدم املساواة عىل نطاق واسع، والقمع واالستغالل.

وأدى التزام جولدمان العميق للمثل األعىل للحرية املطلقة لها أن تتبنى مجموعة واسعة من األسباب املثرية للجدل اجتامعيا 
وسياسيا. فهي داعية متحمسة لحرية التعبري، والحرية الجنسية وتحديد النسل واملساواة واالستقالل للمرأة والتعليم الراديكايل، 

والتنظيم النقايب وحقوق العامل.

الدعم لهذه األفكار التي كانت ال تحظى بشعبية مع التيار الرئييس ألمريكا اكسب غولدمان عداوة قوية من السلطات السياسية 
واالقتصادية. حيث اطبقوا عليها باسم »الخطرية للغاية« وواحدة من أخطر اثنني من السطويني يف أمريكا، كانت تتعرض غالباً 
ملضايقات والقبض عليها أثناء إلقاء املحارضات، ويف بعض حظرت من التحدث. أن اإلرصار عىل الحق يف التعبري عن نفسها يف 

مواجهة صعوبات جمة جعلها شخصية بارزة يف إنشاء الحق يف حرية التعبري يف أمريكا.

توفيت يف تورنتو يف عام  1940. ودفنت يف شيكاغو   بجانب قبور غريها من السلطويني

شخصیات ملحدة
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املستبدة  هي  وامللكية  االنسان  بعقل  املستبد  هو  الدين 

باحتياجاته والحكومة هي املستبدة بسلوكياته وهذا ما ميثل 

معقال الستعباد الفرد وجميع الفظائع التي تنطوي عليه

ياله من تطور غريب للوطنية التي تحول الكائن املفكر إىل آلة وفية 

انا ال أؤمن بالله الين أؤمن باالنسان

ان اكرب خطيئة التغتفر يف املجتمع هو عدم استقالل الفكر

أو  الدولة  إقرار  الجنس من دون  أرسار  لتتعلم  كفاية  وكبرية  املرأة حرّة  كانت  إذا 

الكنيسة، فسيحكم عليها بأنها غري مناسبة كلية لتصبح زوجة لرجل »صالح« وصالحه 

يتضمن رأساً فارغاً وماالً وفرياً

شخصیات ملحدة
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?نبضات بن باز
حر أنت ايها الباز، رغم بالدة حواسهم و رغم أنفوهم التي 

تبحث يف املايض ليس إلستخالص العرب، بل للتلذذ بشم 

قاممته و إسقاط نتانته عىل الحارض و املستقبل

  الحرية ملعتقل الرأى عبد العزيز محمد الباز بسجون الكويت   
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نبضات بن باز

حقيقة ما جرى لعبد العزيز محمد الباز وصحيفة اتهامه

تم القبض عىل عبد العزيز محمد الباز يوم 31 ديسمرب 2012 ، بوشاية من صاحب الرشكة التى كان يعمل بها، 

حيث كان عبد العزيز يعتزم ترك العمل برشكة مرايا الخليج واإللتحاق برشكة أخرى، لتدىن املرتب ، ولكن صاحب 

العمل نكاية فيه أبلغ الرشطة عن عبد العزيز وإتهمه بإزدراء األديان ملعاقبته عىل تجرؤه عىل طلب ترك العمل 

ورغبته ىف تحسني وضعه الوظيفى . األدلة املقدمة ضد عبد العزيز بتهمة إزدراء األديان هى:- مقتطفات من مقاالت 

للكاتب املرصى الدكتور عالء األسواىن - صورة لسيد إبراهيم وهو يذبح أبنه وهى صورة متداولة ىف اإلعالم الغرىب - 

مقتطفات من اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان » جميع الناس يولدون أحرارا......«

الخالصة أن عبد العزيز إتهم بإزدراء األديان لدفاعه عن القيم العلامنية كاساس لتطور املجتمعات العربية.

لتوقيع العريضة 

صفحة الفيسبوك

مدونة محمد عبد العزيز

www.tinyurl.com/BenBazPetition

www.tinyurl.com/Benbazfacebook

www.benbaz.info
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ترجمة إبراهيم جركس من موقع الحوار

تّم نرش هذه املقالة للمرّة األوىل يف شهر فرباير عام 

 Mother Earth األم  »األرض  مجلّة  ضمن   1916

.»Journal

اإللحاد، سيكون من  إلعطاء فكرة وافية عن فلسفة 

التي  التاريخية  التغرّيات  يف  نخوض  أن  جداً  املهم 

طرأت عىل اإلميان بقّوة خارقة ومفارقة، منذ بدايات 

الفكرة وحتى يومنا الحايل. ولكن ذلك ال يقع ضمن 

نطاق مقالتنا هذه. عىل أية حال، ال بأس من التطرّق 

إىل موضوع أّن مفهوم »الله«: القّوة الكلية املفارقة، 

يستخدم  مصطلح  أي  أو  املطلق،  الوجود  الــروح، 

لوصف هذا املفهوم ميكن إيجاده، أصبح أقّل تحديداً 

وأكرث إبهاماً مع مرور الوقت ومسرية الحياة. مبعنى 

آخر، إّن فكرة الله تنمو وتصبح أكرث ضبابيًة وإبهاماً 

مع تطّور العقل اإلنساين وتعلّمه كيفية فهم الظواهر 

لها،  املؤّدية  أسبابها  إىل  ترّدها  بطريقة  الطبيعية 

تدريجي  بشكل  يربط  العلم  فيها  أصبح  وبدرجة 

اإلنسان باألحداث االجتامعية.

القوى  تلك  يعد ميثّل نفس  يومنا هذا، مل  »الله« يف 

التي كان ميثّلها يف املراحل البدائية لوجوده، كام أنه 

مل يعد ذلك املوّجه للمصري البرشي بيد من حديد كام 

كان يفعل يف املايض. كام أّن الله أصبح مجرّد فكرة 

الروحي إلرضاء  الحافز  أو  الدافع  نوع من  تعرّب عن 

أوهام وخياالت كل مظاهر الضعف اإلنساين. ضمن 

سياق التطّور اإلنساين تحّولت فكرة الله وتكيّفت مع 

اتسقت بشكل  اإلنسان، والتي  كل حالة من حاالت 

مثايل مع أصل الفكرة نفسها.

الخوف والفضول،  إّن مفهوم »الله« ولد يف جّو من 

بيئة تعّمها الفوىض وعدم الشعور باألمان. فاإلنسان 

البدايئ غري القادر عىل إدراك وفهم الظواهر الطبيعية 

رأى  له،  واضطهادها  طغيانها  من  يعاين  كان  التي 

القوى  من  نوع  ظهوراتها  من  مرعب  ظهور  كل  يف 

املطبق  الجهل  أّن  ومبا  ضــّده،  املوّجهة  الرشيرة 

والتفكري  العقل  ملكات  كافة  يشّل  الذي  والخوف 

السليم هام أصل جميع الخرافات واألساطري، خلقت 

املخيلة البدائية املتعبة الفكرة األوىل عن كائن جبّار 

متعاِل وهو »الله«.

بشكٍل مالئٍم جداً، يقول امللحد والفوضوي األشهر عىل 

مستوى العامل »مايكل باكونني« يف عمله الكبري والهام 

وأربابها،  بآلهتها  الديانات،  »كافة  والدولة(:  )الله 

تّم  وقّديسيها،  ورسلها،  وأنبيائها،  آلهتها،  وأنصاف 

خلقها وابتكارها عن طريق الفنتازيا املترّضرة للبرش 

والسيطرة  الكامل  التطّور  مرحلة  يحّققوا  مل  الذين 

يحّدثنا  التي  فالجنة  التاّمة عىل مؤّسساتهم. ولذلك، 

مّجده  رساب  مجرّد  من  أكرث  ليست  الدين  عنها 

صورته  مكتشفاً  واإلميان،  الجهل  اإلنسان عن طريق 

الخاّصة، ولكن بشكٍل مكرّب ومعكوس _ وهذا حدس 

رائع. فتاريخ األديان، من الوالدة، إىل مراحل عظمتها 

وازدهارها، فانحدار اآللهة التي نجحت يف بادئ األمر 

ليس  اإلنسانية،  النفس  من  جداً  كبري  جزء  باحتالل 

والضمري  الذكاء  تطّور  مراحل  من  مرحلة  من  أكرث 

البرش  بني  تطّور  وكلاّم  الجمعية.  البرشية  والخربة 

سواًء  التاريخ،  يف  التقدميّة  مسريتهم  سياق  يف  أكرث، 

العامل  أو  البرشية  النفس  اكتشاف  ناحية  من  كان 

عيب  أي  حتى  أو  فالنوعية،  الخارجي،  الطبيعي 

آلهتهم،  عىل  يرّدونه  كانوا  نوعه،  كان  مهام  عظيم 

بالغوا فيه كرّبوه ووضعوه خارج  بعد أن يكونوا قد 

فلسفة اإلحلاد... 
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فلسفة اإلحلاد...  إميا غولدمان 

بفعل  األطفال،  أسلوب  خارج  معيار،  أو  قياس  أي 

إىل  االحــرتام،  فائق  ومع  لذلك،  الديني...  وهمهم 

السياسيني،  الفالسفة،  الدينيني،  واملثاليني  الالهوتيني، 

أو الشعراء: إّن فكرة الله تشري إىل انحطاط وسقوط 

الفكرة  هذه  إّن  اإلنسانية،  والعدالة  البرشي  العقل 

ونتيجته  البرشية،  للحرية  تطرّفاً  األكرث  اإلنكار  هي 

الناحيتني:  كال  من  اإلنسان،  استعباد  هي  الرضورية 

النظرية والتطبيقية«.

أو  املكرّبة  واملعّدلة،  املنتعشة،  الله،  فكرة  إّن  لذلك، 

املصّغرة، حسب متطلبات كل فرتة، حكمت البرشية 

وستستمّر يف ذلك حتى يرفع اإلنسان رأسه وينظر إىل 

لنفسه.  الشمس، من دون خوف وبإرادة يقظة  نور 

بصفته رجل يتعلّم إدراك أغوار نفسه ويصبح اإلميان 

مدى  أّي  إىل  الحاجة.  عن  زائــداً  شيئاً  عنده  بالله 

سيكون اإلنسان قادراً عىل إيجاد أّن عالقته مع أقرانه 

ستعتمد بشكٍل كامٍل عىل الشكل الذي سينشأ عليه 

باستقالل عن الله.

بالله، وهي  أّن اإلميان  حالياً هناك إشارات تشري إىل 

النظرية التي تقوم عىل التخمني والتفّكر، تّم استبدالها 

األول  أّن  حني  يف  والربهان.  التجربة  علم  باإللحاد، 

يتعلّق بالرساب امليتافيزيقي للاموراء، بينام اآلخر ميّد 

جذوره ويرّسخها بثبات يف الرتبة. إنها األرض، وليست 

السامء، التي يجب عىل اإلنسان إنقاذها إذا كان يريد 

الحفاظ عىل حياته واستمرار ساللته.

إّن سقوط اإلميان هو أكرث املناظر إثارة، خصوصاً ذلك 

املؤمنني  الالهوتيني  عند  يظهر  الذي  القلق  الشكل 

املتشّددين، مهام كان نوع إميانهم أو ديانتهم. فهم 

يتزايد  امللحدين  أّن عدد  يدركون، من كرثة ضيقهم، 

ناحية  إىل  فأكرث  أكرث  متيل  الجامهري  وبأّن  باستمرار، 

عن  التخيّل  يرغبون  وبأنهم  يومي،  بشكل  الالدينية 

املالئكة  إىل  الساموي  ومجاله  املـــاورايئ  العظيم 

فأكرث يف  أكرث  منغمسني  باتوا  العاّمة  ألّن  والعصافري، 

حياتهم  أثناء  تواجههم  التي  والصعوبات  املشاكل 

ووجودهم.

اإلميان  إىل  العاّمة  إلرجاع  الفضىل  الطريقة  هي  ما 

العلّة األوىل...  الروح القدس، السبب أو  الله،  بفكرة 

إىل ما هنالك من تسميات وألقاب. هذا هو السؤال 

وحامة  الثيولوجيني  لكافة  بالنسبة  األول  واملــؤّرق 

ميتافيزيقة  األسئلة  هذه  تبدو  ما  بقدر  ــان.  األدي

فيزيقية  خلفية  لها  اآلن  حتى  أنها  إال  وغيبية، 

املطلقة«،  اإللهية  »الحقيقة  الدين،  محسوسة. 

مبكافآته وجزاءه هو السوق التجارية األضخم، األكرث 

فساداً وخبثاً، والصناعة األقوى واألربح عىل مستوى 

العامل، من غري أن نستثني صناعة األسلحة والذخائر. 

إنه صناعة تضبيب وإرباك العقل وأرس وخنق القلب 

قاعدة،  أو  قانون  أي  تعرف  ال  الــرضورة  البرشيني. 

كام أّن أغلب الثيولوجيني ملزمون عىل املوافقة عىل 

بالله  عالقة  أيّة  له  يكن  مل  وإن  حتى  موضوع،  كل 

أنهم  األرجح  عىل  والغيبي.  املــاورايئ  أو  الوحي  أو 

وقد  وتكرب  تنمو  اإلنسانية  أّن  حقيقة  يستشعرون 

التي  والديانات  األفرع  من  والسأم  بالضجر  أصيبت 

تجاوز عددها املائة.

أّما كيفية رفع مستوى هذا االعتقاد واإلميان األعمى 

يشّكل مسألة حياة  فذلك  املفارق،  واإللهي  بالغيبي 

لذلك  الدينية.  الجامعات  الطوائف  لكافّة  موت  أو 

تسامح  ليس  لكنه  التسامح،  ميزة  عندهم  نلمح 

ناتج عن حالة تفّهم، بل ناتج عن ضعف. ورمّبا هذا 
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الدينية  املنشورات  كافة  يف  املبذولة  الجهود  يفرّس 

الدينية  الفلسفات  لجمع  أنواعها  اختالف  عىل 

املتنّوعة والنظريات الالهوتية املتعارضة ضمن حقيقة 

املفاهيم  إّن  فأكرث،  أكرث  واحــدة.  مفرتضة  طائفية 

الحقيقي  الــروح  األوحــد،  الواحد  »لإلله  املختلفة 

األنقى، الدين الصحيح الوحيد« ترّبر بشكل متسامح 

وموّحدة  مشرتكة  أرضية  لتأسيس  املسعورة  الجهود 

اإللحادية  األفكار  تأثري  من  املعارص  الجمهور  إلنقاذ 

»الخبيثة« _حسب تعبري الثيولوجيني.

»التسامح  خصائص  مــن  متميّزة  خاصية  إنها 

الثيولوجي« بأنه ال أحد يهتّم حقاً باليشء الذي يؤمن 

غري  أم  مؤمنني  أنهم  هو  يهم  ما  كل  بل  به،  الناس 

مؤمنني. وإلمتام هذه الخامتة، تّم اللجوء إىل استعامل 

تبّنت  وقد  ووحشية.  قسوًة  واألساليب  الطرق  أكرث 

هذه  تنفيذ  أنواعها  اختالف  عىل  الدينية  املؤّسسات 

الناس  عىل ضامئر  الرقابة  وفرضت  املقّدسة،  املهّمة 

لقرون طوال.

العقائد _بشكل  الثيولوجيني من حرّاس  يرى معظم 

واٍع شعوري أو بشكل ال شعوري أعمى_ أّن مفاهيم 

الثواب  والجحيم،  الجّنة  والشياطني،  الله  مثل: 

إىل  الناس  لسحب  سياط  عن  عبارة  هي  والعقاب، 

هي  والحقيقة  والقناعة.  االستضعاف  الطاعة،  حلبة 

بزمٍن  قبل ذلك  اإلميان قد خرس معناه وجوهره  أّن 

بعيد لكن من أجل الدعم املشرتك للرثوة والسلطة. 

إىل أّي حٍد بلغ اإلفالس، حيث أنه يستعرض يف خنادق 

وساحات املعارك يف كافة أرجاء أوروبا. ]للتذكري هذه 

املقالة كتبت ألول مرّة عام 1916، وهي مرحلة مليئة 

باالضطرابات التي سادت كافة أرجاء أوروبا وآسيا[

الطيبة  صبغة  إضفاء  الثيولوجيني  جميع  يحاول  أمل 

وأشكالها؟  أنواعها  باختالف  آلهتهم  عىل  والتسامح 

إال أنه وبعد مرور عرشات القرون عىل التبشري بهذه 

ملعانة  انتباهاً  أنها ما زالت صاّمء ال تعري  إال  اآللهة، 

اهتامماً  يعري  كونفوشيوس  يكن  مل  البرشي.  الجنس 

للفاقة واملعاناة والبؤس الذي كان يعاين منه الشعب 

المباالته  أثناء  نفسه  يزعج  فلم  بوذا  أّما  الصيني. 

الغاضب.  الهندوس  شعب  ومجاعة  بفاقة  الفلسفية 

يهوه ظّل متجاهالً لبكاء الشعب اإلرسائييل وضياعه. 

ليفّض  املثايل  االنبعاث من عامله  بينام يسوع يرفض 

ما  الذين  املسيحيني  أتباعه  بني  الناشبة  الخالفات 

إله  أّن  هنا  ]وأضيف  البعض.  بعضهم  يذبحون  زالوا 

املسلمني ما زال غافالً حتى اآلن، و ال يعريهم انتباهاً، 

وطوائف  فرق  إىل  انقسموا  قد  أتباعه  يرى  أنه  إذ 

ال  أنه  إال  هو،  عنه  مجرّدة  فكرة  أجل  من  متناحرة 

يظهر من مخبأه ويحّل هذه الخالفات التي استنزفت 

البرشية لقرون طويلة[.

املديح  ذلك  كل  عن  والناتج  املرتاكم  العبء  إّن 

والتمجيد إىل ذلك »القابع يف األعايل« باعتبار أّن الله 

الظلم بني  أّن  إال  والرحمة.  العدالة  يقف إىل جانب 

ارتكبت  التي  فاإلساءات  باطّراد،  يتزايد  أخذ  البرش 

بحق الشعب يف هذا البلد لوحده تبدو كافية ألن متأل 

الساموات مبن فيها. ولكن أين هي اآللهة لتضع نهاية 

مرة وإىل األبد كلك هذه اآلالم واملآيس، هذه الخطايا، 

هذه الالإنسانية تجاه اإلنسان؟ ال... ليست اآللهة، بل 

الجارف.  بغضبه  ينهض  أن  يجب  الذي  هو  اإلنسان 

واملقّدسات،  الكيانات  تلك  بكل  املخدوع  ذلك  هو، 

يتعّهد  أن  يجب  هو،  مبعوثيها...  قبل  من  واملغدور 

بنفسه بتحقيق العدالة عىل األرض.

وتنامي  وامتداد  اتساع  عن  تعرّب  اإللحاد  فلسفة  إّن 
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بإمكاننا  كان  إذا  اإللحاد،  فلسفة  إّن  البرشي.  العقل 

هي  املفهوم،  هذا  عىل  »فلسفة«  تسمية  إطــالق 

ثقب  محاولة  مجرّد  وحتى  وساكنة.  ثابتة  فلسفة 

الثيولوجية_  النظر  وجهة  _من  متثّل  األلغاز  هذه 

عدم اإلميان أو الال اعتقاد يف القدرة الكلّيّة املطلقة، 

تقع  التي  املقّدسة  اإللهية  الحكمة  نكران  وحتى 

خارج نطاق البرشي. من حسن الحظ، مل يكن العقل 

ومحدوداً  مقيّداً  يكون_  أن  ميكن  _وال  أبداً  البرشي 

القلق  موكبه  يف  بثبات  يتقّدم  فهو  لذلك  بالثوابت. 

يدرك  البرشي  العقل  والحياة.  املعرفة  نحو  والحذر 

أّن »الكون أو العامل ليس نتيجة فعل إبداعي صادر 

عن ذكاء قديس أو إلهي، خرج من الاليشء أو العدم، 

عارمة«،  فوىض  من  تفاصيلها  يف  كاملة  تحفة  وأنتج 

بل إنه ناتج القوى الفوضوية العشوائية التي عملت 

عملها عىل مدى عصور طويلة، إنه نتيجة اصطدامات 

وكوارث، نتيجة نفور وجاذبية تبلورت من خالل مبدأ 

»الكون  اسم  الثيولوجيون  عليه  يطلق  الذي  االنتقاء 

جوزيف  أشار  كام  والجامل«.  النظام  نحو  املتّجه 

الله«: »إّن قانون الطبيعة  مّككيب يف كتابه »وجود 

مجرّد  هو  بل  ما،  مرّشع  فربكها  توليفة  مجرّد  ليس 

خالصة الحقائق املؤلّفة عن طريق املالحظة _حزمة 

من الحقائق. فاألشياء ال تترصّف بطريقة معيّنة ألّن 

هناك قانون معنّي، بل إننا نحن الذين نصوغ القوانني 

التي تصف سلوك األشياء، وذلك ألنها تترصّف حسب 

تلك الطريقة«.

أّي  بدون  الحياة  مفهوم  متثّل  اإللحاد  فلسفة  إّن 

جوهر ميتافيزيقي مفارق أو مدبّر إلهي مقّدس. أنّه 

مفهوم العامل الحقيقي، الواقعي مبسؤولياته الجاملية 

والتحّرريّة والتوّسعية، كام أنه يناقض العامل املتخيّل 

غري الحقيقي بأرواحه، ومالئكته، ووحيه، والذي يبقي 

العقل البرشي غارقاً يف مستنقع املهانة والعجز.

قد يبدو ذلك مفارقة صارخة، إال أنه مع ذلك صحيح 

املريئ  الحقيقي  العامل  هذا  أّن  للشفقة،  مثري  بشكل 

وحياتنا هذه يجب أن تكون طويلة جداً تحت تأثري 

املثبتة.  الطبيعية  القوى  من  بدالً  الغيبي،  التصّور 

فتحت وطأة سياط الفكرة الثيولوجية، مل تخدم هذه 

األرض أي غرض آخر سوى أنها محطّة مؤقّتة الختبار 

لكّن  الله.  إرادة  أجل  من  التضحية  يف  الرجل  قدرة 

إنسان اللحظة حاول التحقق من طبيعة تلك اإلرادة، 

البرشي  »للذكاء  بالنسبة  العقم  من  بأنّه  اُْخرِبَ  فقد 

املحدود« أن مييض أبعد من اإلرادة املطلقة األزلية. 

وتحت وطأة الثقل الهائل لهذه القدرة الكلية األزلية، 

مكسور  قدرًة،  أقل  _مخلوق  غباراً  اإلنسان  أصبح 

ويتعرّق يف الظالم.

فلسفة  من  عليها  الحصول  ميكن  التي  الجائزة  إّن 

اإللحاد هي إنسان حّر من كابوس اآللهة، وهذا معناه 

إّن ضوء  املاوراء. من جديد  أّن حّل خياالت وأوهام 

العقل قد بّدد كابوس الثيولوجي، لكّن الفاقة، البؤس 

والخوف ساعدت عىل تغذية األوهام وتقويتها _سواًء 

أكانت قدمية أو جديدة، مهام كان شكلها الخارجي، 

جهٍة  من  اإللحاد،  الجوهر.  يف  قليالً  تختلف  فإنها 

ليس  والتبعية  الوالء  يرفض  الفلسفي  مبعناه  أخرى، 

فقط ملفهوم اإلله، بل إنه يرفض كل أشكال التبعية 

لفكرة اإلله، كام أنه يعارض املبدأ الثيولوجي عىل حٍد 

سواء.

اآللهة، يف وظيفتهم الفردية، ال يبلغون نصف خبث 

املبدأ الثيولوجي الذي ميثّل اإلميان يف قدرة ما ورائية، 

عىل  القاطن  واإلنسان  األرض  لتحكم  كليّة،  وحتى 
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الغيبي  التأثري  إنه  إلله،  املطلق  الحكم  إنه  سطحها. 

الخبيث عىل اإلنسانية، إنه األثر الذي يصيب الفكر 

ويكافح  اإللحاد  يحاربه  الذي  ذلك  بالشلل،  والفعل 

ضّده بكّل ما أويت من قّوة.

إّن فلسفة اإللحاد لها جذور عميقة يف األرض، يف هذه 

البرشي من كل  الجنس  انعتاق  الحياة، وهدفها هو 

أشكال اآللهة، سواء البوذية أو املسيحية أو اليهودية 

الجنس  ظّل  وغريها.  الرباهمية،  أو  املحمدية  أو 

فكرة  اخرتاعه  بسبب  طويلة  ألزمان  معاقباً  البرشي 

وال  واملعاناة.  األمل  إال  ورائها  من  يحصد  ومل  اآللهة، 

للخروج من هذه  واحدة  توجد هناك سوى طريقة 

التي  قيوده  يكرس  أن  اإلنسان  عىل  يجب  املعمعة، 

من  يتمّكن  ليك  والجحيم،  الجّنة  أبواب  أمام  قيّدته 

البدء بتصميم صحوته ووعيه الذي سينري عامل األرض 

من جديد.

إال  وروعتها  والحرية  والحياة  العامل  ندرك جامل  لن 

بعد الفوز بجائزة الفلسفة اإللحادية يف عقول وقلوب 

أثبتت  السامء  من  هبة  الجامل  أّن  ففكرة  البرش. 

فشلها وعدم فعاليتها. فهي ستصبح بأيّة حال جوهر 

حافز الحياة عندما يتعلّم اإلنسان أن يرى يف األرض 

الجّنة الوحيدة املالمئة له. اإللحاد يساعد عىل تحرير 

والعقاب  الثواب  فكرة  عىل  االعتامد  من  اإلنسان 

كعّداد الصفقة الساموية للفقر يف الروح.

يكون  أن  ميكن  ال  أنّه  الثيولوجيون  جميع  يرّص  أال 

دون  من  أو خري  نزاهة  أو  عجالة،  أو  أخالق،  هناك 

عىل  باالعتامد  قدسيّة؟  إلهية  سلطة  بوجود  اإلميان 

منتجاً  دومــاً  كانت  األخــالق  هذه  واألمــل،  الخوف 

الذاتية،  األفضلية  أو  باألحقية  جزئياً  متشبّع  سقيامً، 

من  والخري،  العدالة،  للحقيقة،  بالنسبة  أّما  بالنفاق. 

يف  والجريئني؟  الشجعان  الّدعاة  كانوا  الذين  هم 

أّما امللحدون،  أغلب األحيان كانوا السيئني والطّغاة: 

فقد عاشوا، وقاتلوا وماتوا يف سبيل تلك القيم. كانوا 

قيم  ليست  والخري  والحقيقة  العدالة  أّن  يعلمون 

موجودة يف السامء، أو هي عبارة عن قيم أفالطونية 

بهم  متعلّقة  إنها  بل  مفارق،  مثايل  عامل  موجودة يف 

الحياة  يف  تحصل  التي  الكبرية  بالتغرّيات  ومرتبطة 

ليست  فهي  البرشي،  للجنس  واملادية  االجتامعية 

للصريورة،  وخاضعة  متغرّية  إنها  بل  أزلية،  أو  ثابتة 

أين ستصل فلسفة  للحياة نفسها. إىل  بالنسبة  حتى 

اإللحاد يف مسعاها، وما هي املرتفعات التي ستبلغها، 

ال ميكننا التنبّؤ بذلك. ولكن ميكن توقّع هذا الحّد: لن 

البائس  العالقات اإلنسانية من عوالق املايض  تتطّهر 

إال بواسطة نار التجديد.

بدأ الناس طيّبو القلب بإدراك حقيقة أّن تلك القيم 

خالل  من  البرشية  عىل  فُرَِضت  التي  األخالقية، 

وفقدت  وتقليدية  منطية  أصبحت  الديني،  اإلرهاب 

الحياة  عىل  رسيعة  نظرة  وأيّة  ونضارتها.  حيويتها 

اليومية الحالية، عىل سامتها املتحلّلة، عىل مصالحها 

كافية  وجشعها،  جرامئها،  بغضائها،  مع  املتعارضة 

إلثبات عقم املبادئ األخالقية الثيولوجية.

داخل  ينظر  وأن  نفسه،  إىل  يعود  أن  اإلنسان  عىل 

أعامقه، قبل أن يتمّكن من تعلّم عالقته مع أقرانه. 

قبل  من  العصور  صخر  عىل  بروميثيوس  تقييد  تّم 

َحّرر  الظالم.  لصقور  فريسة  يبقى  بأن  عليه  وُحِكَم 

بروميثيوس من أغالله وسينجيل الظالم بكّل أشباحه 

وكوابيسه وغيالنه.
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فلسفة اإلحلاد... 

ومن خالل  وقدراته،  وعقله  اإلنسان  تأكيد عىل  أقوى  الوقت  نفس  اآللهة هو يف  لوجود  بنفيه  اإللحاد  إّن 

اإلنسان _الهدف الرئييس والوحيد للحياة_ فاإللحاد هو القبول األزيل للحياة، الغاية، والجامل.
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محاوالت وجود اإلله الكامل التزال محل بحث واليزال بعض 

القادرة عىل كل شئ  الخارقة  القوة  يبحثون عن هذه  الناس 

املتدين  يتهم  وهنا  شئ  كل  لوجود  علمية  تفسريات  وهناك 

امللحدين أو الالدينني بأنهم قد عمت بصريتهم عن ادراك هذا 

االديان  عليها  املستندة  االله  بنظرة  رسيعة عىل  ولكن  االله 

االبراهيمية

أوال اليهودية

تقول اليهودية أشيااء كثرية عن هذا االله وانه وعدهم بأشياء 

كثرية ليست لغريهم وأنهم شعب الله املختار وبنظرة أعمق 

ومرة  الخري  إىل  كداعية  يظهر  مرة  سنجده  االله  هذا  لقراءة 

أخرى عنيفا منتقام من الناس لحساب اليهود كام يف خطابه 

املوجه لليهود

“فأىن أجتاز يف أرض مرص هذه الليلة وأرضب كل بكر يف أرض 

مرص ,من الناس والبهائم , وأصنع أحكاما بكل ألهه املرصيني 

فيها  انتم  التي  البيوت  عىل  عالمة  الدم  ويكون   , الرب  أنا   ,

,فأرى الدم وأعرب عنكم ,فال تكون عليكم رضبة الهالك ,حني 

أرضب أرض مرص “

وأيضا االله يف التوراة يستلذ برائحة الشواء كام يف اآلية التي 

البهائم ومن كل  وأخذ من   , للرب  نوح مذبحا  “وبنى  تقول 

الرب  فتنسم   , املذبح  الطاهرة وأصعد محرقات عىل  الطيور 

رائحة الرضا وقال الرب يف نفسه ال أعود ألعن األرض أيضا من 

أجل اإلنسان ألن قلب اإلنسان رشير منذ حداثته ,وال اعدو 

أيضا أميت كل حي كام فعلت “

ويندم  البرش  مثل  يشعر  فهو  االله  إنسانية  لنا  يظهر  فهنا 

يندم عىل  ان  الخالق  يستطيع  فكيف  الشواء  رائحة  ويستلذ 

صنع يده من اإلنسان وأيضا يستلذ رائحة شواء مخلوقاته

هذا أله غري كامل وأنساين بكل املقاييس

غريبة  حيلة  إيل  لجأ  االله  فهذا  املسيحية  يف  االله  إيل  نأيت 

يستطيع العلم بعد ذلك ان يشكك فيها أال وهى وجود نبي 

من عذراء كيف هذا وبعد ذلك يحتاج هذا االله ألرسال جزء 

من روحه إىل جسد إنسان ليعرف العامل به وبعد ان ميوت هذا 

الجسد تصعد هذه الروح إىل السامء ليرتك البرش بعد ذلك يف 

أله  يعترب  الله وهنا  ابن  ماهيته هل هو  أمرهم يف  حرية من 

ام مجرد إنسان أىت برسالة من الله وهل السيدة العذراء الهه 

باعتبارها أم االله ويجد الناس انفسهم قد انقسموا يف ديانتهم 

تحت مسمى واحد االله

هل يحتاج االله الفائق القدرة والعليم بكل شئ ان يتمثل يف 

إنسان ليتبعه الناس أليس هو من خلق هؤالء وقادر عليهم أذا 

هذا االله غري كىل القدرة وهذا أيضا يقول أذا ببرشية االديان

الخيار للبرش  القرآين وهذا أخطر ألنه مل يعطى  نأيت إىل االله 

ألتباعه أو عدم اتباعه وال يعطهم فرصة بل حكم عليهم قبل 

ان يخلقوا كيف هذا

نعم فهو قبل ان يخلق إنسان يقرر ما سيفعله هذا اإلنسان يف 

حياته وبعد موته سيكون يف النار أو الجنة 

أو  ألتباعه  مخري  هنا  اإلنسان  واملخري  املسري  نقطة  إىل  سنأيت 

عدمه فهو ليس بحاجة لهؤالء البرش نعم هو كذلك كيف هذا 

وهو قال ان من يتبعه سيدخل الجنة ومن ال يتبعه سيدخل 

النار أذا أين االختيار هنا فاإلنسان يريد الجنة دامئا

وتوجد أيه تقول ان الله يهدى من يشاء اذا فيكون الكفر به 

أيضا من أرادته فكيف يسمح ملخلوق ان يكفر به وهو أيضا 

يستطيع ان يهديه إىل الطرق القويم

وهى  إال  الديانات  هذه  كل  يف  توجد  أكرب  معضلة  إىل  ونأيت 

خلقه  الذى  الله  تفاجئ  وهل  ملعون  فعال  هو  هل  إبليس 

هل االله كلی القدرة وكامل
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املشهد  فلنتخيل  نعم  الخبري  العليم  انه قد عصاه كيف وهو 

املحوري يف كل هذا

أبيل الذى هو من نار يقف بجانب املالئكة التي هي من نور 

الله ليسجدوا ألدم فإذا بأبليس يرفض ويأىب السجود أذ  أمام 

يقف  ان  ذلك  من  واألشد  البغيض  الفعل  بهذا  يفاجئ  بالله 

إبليس يف وجه االله ويحلف بالله ان يغوى البرش ليدخلوا النار

وكيف  كهذا  بأمر  يتفاجئ  ان  كل شئ  عيل  القادر  لله  كيف 

وأيضا  اللحظة  هذه  يف  إبليس  من  التخلص  يستطيع  ال  أيضا 

القادر عىل كل  النار كيف وهو  يرتكه ليغوى البرش ليدخلهم 

شئ والعليم بكل شئ

والذى يجعلك تتساءل أيضا يف عجب ما هذه املقولة العجيبة 

التي تقول ان الله يكبل إبليس وأعوانه يف شهر رمضان فلامذا 

يرتكهم بقية العام واذا كان اإلنسان مييل بطبعه إىل فعل الخري 

ملاذا يرتك إبليس يتالعب بهم ستقول يل انه يختربهم ملاذا يريد 

ان يخترب مخلوقاته يف األميان اليس هو من خلقهم وهو مقلب 

القلوب إال يستطيع ان يهديهم إىل طريقه

أذا هو اله غري كىل القدرة نعم غري كىل القدرة فال تتبجح عىل 

غريك بانه ال يعلم ودينه ملئ باالخطاء فالكل الديانات اخطاء 

خطرية عىل الفكر االنساىن فكر قليال قبل ان تحكم عىل احد

هل االله كلی القدرة وكامل نوفرت
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أكرث ما يشد االنتباه عند الحديث عن األديان ان أغلب املعجزات املذكورة يف الكتب املقدسة هي اساطري ذات 

اصل اغريقي او بابيل أو ...الخ من الحضارات القدمية... من هذه األساطري اسطورة الخلق التي تحدث عنها 

الفيلسوف االغريقي العابث أناكسيامندر وهي كالتايل:

اله الخلق ميتا ان يخص نفسه بتابعني مخلصني وعبيد يصطفيهم لنفسه وهنا جاءت فكرة خلق آدم  قرر 

فأرسل ميتا رسول اآللهة هريمس يف مهمة اىل األرض ليأيت له بحفنة من الرتاب يخلق منها آدم.. فذهب هريمس 

ومد يده وقبض من وجه األرض قبضة ومل يأخذ من مكان واحد بل أخذ من تربة بيضاء وحمراء وسوداء ولذلك 

خرج بنو آدم محتلفني يف اللون.. ثم كان أن نفخ ميتا من روحه وخلق آدم من الطني وأراه لباقي اآللهة مفتخرا 

بخلقه فغار منه إله النار املدعو عزازيل )إبليس( وأراد أن يقلده ونزل اىل األرض بنفسه وجاء بحفنة من تراب 

سوى منها جسد يشبه جسد آدم ونفخ فيه فلم ينجح فظهرت له اآللهة رنينوتيت )آلهة الهياكل والحراس 

والتي كانت تصور عىل شكل أفعى( ساخرة منه قائلة: 

آدم ليس هو الطني بل هو الحياة التي سكنت الطني ذلك هو روح اله الخلق ميتا ونصحته أنه لن يستطيع 

أن يخلق شيئاً حياً من مادة ميتة ولكنه يستطيع أن يخلق كائناً حياً من يشء حي...

فعاد عزازيل اىل مجمع اآللهة الساموية يبحمرحى.دم حتى وجده نامئاً تحت شجرة فأخذ يفكر يف انه لو 

استطاع ان يأخذ من جسم آدم الحي قطعة لكان يف اإلمكان أن يصنع الباقي ولكن ماذا يأخذ؟ األنف؟ سيكون 

ذلك ظاهراً للجميع .. 

ثم فكر برسقة القدم؟ ولكن مباذا مييش آدم عندما يصحو؟ ثم فكر برسقة اليد؟ ولكن مباذا سيأكل آدم ؟ ثم 

فكر برسقة اللسان..؟ ولكن مباذا سينطق آدم؟ 

كال يجب أن يكون العضو املرسوق غري ظاهر وغري نافع وتحسس عزازيل برفق جسد آدم فوجد األضالع .. 

وخطر له انها غري ظاهرة وعددها كثري ال تظهر فيها الرسقة اذا استلب أحدها.. فأستل عزازيل ضلعاً بخفة 

ومهارة وذهب اىل مجسمه الطيني فأضاف بعض اللمسات الخاصة ثم وضع الضلع بداخله فانتصب ذلك 

املخلوق واقفاً .. وعندئذ ارتفع صوت من بني األشجار يقول:

- مرحى .. مرحى !..

فالتفت عزازيل فاذا هي اآللهة رنينوتيت تنظر بفرح عىل ما صنع عزازيل فسألها مفتخراً:

- ما رأيك اآلن؟..

اساطري أصبحت أديان
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اساطري أصبحت أديان

فقالت رنينوتيت يف ابتسامة خبث وهي تنظر اىل املخلوق الجديد :

- بديعة هي حواء !...

فنظر عزازيل اىل ارنينوتيت مستغرباً مستفهامً :

- حواء..؟! ملاذا تسمينها هكذا ؟ 

فأجابت رنينوتيت مبكر ودهاء :

- ألنها صنعت من يشء حي !.. 

ثم عاد عزازيل و رنينوتيت مصطحبني حواء اىل آدم.. وملا رأى اله الخلق ذلك غضب وأمر أدم ان ال يقرب 

جسده جسد حواء او يسكن اليها.. وعرفت رنينوتيت سبب ذلك التحريم فأخربت عزازيل بأن عدم اقرتابهم 

سيمنع التناسل بينهم وظهور مخلوق ثالث ألنه سيكون فيه يشء من ميتا ويشء من عزازيل وهو ما ال يريده 

ميتا يك ال يخرس عبده ويبقى هو القادر عىل الخلق منه ما شاء..! 

ففكر عزازيل وقال وهل هناك أجمل من أمالً الدنيا بنسخ مام خلقت أنا..؟
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.. ألن آلدم ملكة عجيبة تسمى العقل دامئة  فقالت رنينوتيت لعزازيل ال تسرتسل ألن ذلك لن يحدث ابداً 

التيقظ وضعها فيه ميتا يك ينفذ أوامره وال يقرب محظوراته .. ففكر عزازيل وتذكر شجرة الكرمة التي ما ان 

اتزانه.. وأخرب رنينوتيت بفكرته وكان ميتا  تنضج ويختمر عصريها وتذوقه كائن حتى يقع يف نشوة تفقده 

يسرتق السمع فرصخ غاضباً وحذر عىل آدم وحواء ان يقربا تلك الشجرة.. 

فقالت رنينوتيت لعزازيل ان يف حواء يشء منك ولرمبا ستكون قادراً عىل اقناعها بتذوق ثار تلك الشجرة .. 

انها ستفهمك وستصغي اليك وستأكل من الفاكهة.. وفيها من قوة اقناعك وبراعة اغرائك وستتمكن من اقناع 

آدم واغرائه أن يأكل مام أكلت..

وحدث بعد ذلك ما هو معلوم.. فقد ضعف آدم وأطاع حواء وأكل معها من الشجرة وعليهم.ن عصريها وثل 

وامتزج بحواء وتم نفيهم من مجمع اآللهة اىل االرض مع عزازيل وتم انجاب قابيل وهابيل من آدم املخلوق 

عىل الطاعة والعبودية وحواء الثائرة واملخلوقة عىل الطبيعة والغريزة والكيد.. وكانت الجرمية األوىل فقابيل 

بني طاعة  الدنيا  املعركة يف  وباتت  املعصية  .. وحدثت  أدم  املوجودة يف  الطاعة  وهابيل غري مجبولني عىل 

اآللهة والعصيان والثورة عليهم .. حتى يأس اآللهة أخرياً وقرروا إغراق األرض لتخليصها من املعصية )طوفان 

نوح( وأرباملقابل. )رسول اآللهة( اىل رجل حكيم يدعى آنتجينيس يخربه مبا سيحدث ويطلب منه أن يصنع 

سفينة ضخمة قوية ويضع فيها زوج من كل نوع من الحيوانات وأن يصطحب معه أوالده الذكور الثالث وهم 

أناكسيلس و إيكرمس وآكرون )سام وحام ويافث( عىل اال يأخذ زوجته معه وذلك يف محاولة إلخامد املعصية 

املتمثلة يف حواء والتي فيها من روح املعصية عند عزازيل .. وحدث ذلك وتم افناء كل ما يف االرض ماعدا 

آنتجينيس وأوالده الثالث اال أن عاد عزازيل فأغوى أحد االبناء الثالثة واخذ منه ضلعاً وسوى من الطني جسداً 

جديداً ووضع فيه الضلع لكن املخلوق كان مسخاً )قردة( تناسل معها ولد آنتجينيس وصارت الذرية تأيت اما 

برشاً او قروداً وعادت املعركة يف الدنيا بني املعصية والطاعة من جديد.. وعادت حواء لتظهر بثوبها اآلدمي 

الجديد بعد عدة أجيال كام ظهر بني القرود ذكور باملقابل ....

اساطري أصبحت أديان
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جاي بیقولك                                        

أل واألغرب جاي بيقولك

إحنا َهٌنحٌكم باإلسالم

رشع ربك ورشع الدين

وال دي حاجه محتاجه كالم

خليكوا معانا وإدونا أصواتكو

تكرب مرص وتكون أٌدام

شاي, مكرونه,ُرز وسكر

أصلنا ُرواد يف العمل العام

ِحف الشارب ,إعفي اللحيه

قميصك أبيض بال أكامم

علم,سياسه,تجارة دين

وبرده الصحه وكامن تعليم

له هيٌظبُط,كٌله متام كٌ

حق الغري عندنا مكفول

 يف رشيعه همجيه

 وكامن دستور

ُحط يف بطنك بطيخه ونام

جايني ومعانا الحل السحري

أصل الحل هو  اإلسالم

كان الكالم عيل لسان الشيخ

اليل خيل دماغي َحاًمم

يًبول,يَبٌصق وكامن يًتًًغَوط

يف الصحافه ويف اإلعالم

ِسحنه كئيبه,عقيمه كريهه

كمسخ ُمشوه يف األفالم

فاكر نفسه فاهم عارف

وهو عايش كااألنعام

يأكل ,يرشب,ينكح,يرضط

زي رَُسٌوله البدوي  متام

إغتصب عيشه البنت الحلوه

وُعمرها تسعه من األعوام

شاهر سيفه يَسبي وينهب

ومسمي نفسه نبُي َسالم

نيس أصله بددنانري خدوجه

بعد ما كان صدمان عدمان

عندنا هنا معلش إسمحيل

ما هي مش خطبه

وال إنت إمام

ربنا ده مني ايل بتتكلم عنه

ومني وكٍلك عنه ُمحام

بعد إذنك محتاج أتعرف

عيل برامجكوا والتمويل

عن نواياكوا السليمه الحلوه

عن مواقفكوا من التحرير

عن مشايخكوا وكالم إتقال

عن رؤيئتكوا للتغيري

عن حقوقي معاكوا كٌملحد

أصل ناقصني منها كتري

بن سمره
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ال، ال، مل يقتل أحد يف تونس!

اإلسالميون هدية السامء إىل العرب.

اإلسالميون حملهم الربيع إلينا يك نعود إىل رشدنا.

اإلسالميون ال يقتلون أحدا، وحينام يطلق الرصاص عىل معارض 

تونيس، نظن نحن بهم السوء.

اإلسالميون ينبذون العنف.

يقرتح علينا اإلسالميون دامئا أن نتهم إرسائيل، وكلام قتل واحد 

منا، علينا أن نقول إنها مؤامرة.

والفنانني  املمثلني  مهاجمة  عىل  الناس  يحرضون  اإلسالميون 

وإذا  صهاينة،  إنهم  الشارع  يف  ويرصخون  طنجة،  مهرجان  يف 

قتل شخص ال قدر الله نتيجة هذا التحريض، فهم أبرياء دامئا 

ويتدافعون وال دخل لهم يف ما ميكن أن يحصل.

هؤالء  اغتال  وإذا  يعارضهم،  من  كل  يكفرون  اإلسالميون 

املعارضني شخص موتور، يرتاجعون إىل الخلف ويختفون مثل 

أي مجرم محرتف.

اإلسالميون بعضهم ينظر للقتل ويهيء له والبعض اآلخر ينفذه.

اإلسالميون لهم تجارب ناجحة يف هذا املجال.

اإلسالميون مل يغتالوا عمر بن جلون بل شبه لنا.

اإلسالميون مل يقتلوا فرج فودة.

طعن  من  هم  وليس  أحدا  يعادون  وال  إنسانيون  اإلسالميون 

نجيب محفوظ.

اإلسالميون لهم أعداء يف كل مكان.

اإلسالميون يغار العامل من إنجازاتهم.

اإلسالميون ال يغزون وال يرضمون النار يف املعارض الفنية.

اإلسالميون ال يخربون اآلثار.

اإلسالميون ال يجوز وضعهم يف سلة واحدة.

اإلسالميون ال يسحلون وال يرجمون وال يعدمون.

إرسائيل هي التي تفعل ذلك.

الليرباليون والعلامنيون يختلقون القصص للطعن يف رشعيتهم.

علينا أن مننحهم كل يشء يك يحكموا عىل هواهم.

اإلسالميون ال يتحملون أن يزعجهم أحد وهم يحكمون.

الغناء يزعجهم.

السينام تعيق الرؤية لديهم.

الحرية تشتت انتباههم وتشوش عىل أذهانهم.

النساء يرثن فتنتهم.

كل من يتحرك يف األرض وال يصفق لهم هو عميل بالرضورة.

يريدون أخذ كل يشء دفعة واحدة وال صرب لديهم.

أن  يجب  واملعتقدات  األديان  وكل  لهم  والناس  لهم  األرض 

تخضع لهم، وكل من يعرتض هو كافر وفاسد.

مل يقتل اإلسالميون أحدا يف تونس.

ال تصدقوا األخبار

الذي قتل اغتاله رفاقه ليسيئوا إىل سمعة اإلسالميني.

ال أحد مات يف تونس وال رصاص.

إنهم الشيوعيون والليرباليون والعلامنيون والصحافة من فعل 

ذلك للتشويش عىل الثورة.

اإلسالميون ال يقتلون

ال تصدقوا ما يحكيه املغرضون

أحزاب وال ميكنهم  لهم  أفكارهم وصارت  راجعوا  والسلفيون 

أبدا أن يرتكبوا أي جرمية.

إنها جهات غري معروفة

وأياد خفية وأشباح

وكلام سقطت ضحية جديدة فليس لإلسالميني دخل يف ذلك

اتهموا من تشاؤون

اتهموا أمريكا

اتهموا إرسائيل 

اتهموا الكفار 

اتهموا اليهود 

اتهموا الضحايا وقولوا لقد قتلوا أنفسهم.

لكن 

ليس اإلسالميني.

اإلسالميون يحكمون اآلن 

وحني يتقول األعداء األكاذيب فإنهم يزعجونهم

وليك تستمر الثورة 

عىل الجميع أن يصمت.

ومن رأى منكم جثة 

أو معارضا مخرتقا بالرصاص 

أو مذبوحا

عليه أن يسكت 

وأن ال يصدق ما يرى

فال يشء مام يحدث اآلن حقيقي، 

واملعارضة غري موجودة 

والذين ميوتون يف مرص وتونس ال ميوتون

بل نتخيل ذلك.

حميد زيد
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عندما سئل الشيخ تيسري التميمي، قايض قضاة فلسطني، عن 

سبب تحريم اإلسالم لزواج املسلمة من غري املسلم يف ندوة 

نظمتها جامعة برن يوم 2 فرباير 2006، جاء رده هكذا:

 “أباح اإلسالم للمسلم الزواج بالكتابية، نرصانية كانت أو 

يهودية، ألن املسلم يؤمن بالكتب الساموية التي أنزلها الله، 

وهو لذلك لن مينع زوجته من مامرسة شعائر دينها. أما غري 

املسلم، فهو ال يؤمن بالدين اإلسالمي، ولذلك سيضيق عليها 

ومينعها من دينها”.

 هكذا جاء الرد، قليالً أو كثرياً.

وهو رد ال يفرتض فقط أن املرأة تقف طيعة إلرادة زوجها،

 تفعل ما  يشاء هو،

 كأنها قارص ال تستطيع التحكم يف شؤون حياتها،

كأنها غري قادرة عىل اتخاذ قراراتها بنفسها دون 

الحاجة إىل استئذان “رجلها”،

كأنها أدىن بدرجة أو درجات من زوجها،

لكنه أيضاً رد يستحق منا التوقف،

والتأمل.

التربير الذي قدمه الشيخ التميمي ال يزيد يف الواقع عن 

الرغبة يف حامية حق املرأة يف البقاء عىل دينها، فهو يفرتض 

أن غري املسلم سيمنع املسلمة من مامرسة دينها.

 فهل يعني ذلك أنه إذا مل يفعل ذلك،

إذا دعم زوجته وشجعها عىل معايشة دينها،

سيحل لهام الزواج؟ 

متنيت لو أن الشيخ التميمي يقدم إجابة عىل هذا السؤال، 

لكن النقاش كان حامياً أساساً، فلم أرغب يف صب مزيداً من 

الزيت عىل النار القامئة، فصمت. 

األهم، وهذا أمر سيتوجب عليكم البحث فيه بأنفسكم 

للتأكد منه، أن الشيخ التميمي، متاماً كغريه من الشيوخ 

الذين ال يبيحون زواج املسلمة من غري املسلم، ال  يلجؤون 

إىل القرآن لتربير ذلك املنع.

هناك آية واحدة، رقم 221 يف سورة البقرة، تتحدث عن عدم 

جواز نكاح املسلم من املرشكة، وعدم جواز نكاح املسلمة 

من املرشك. 

بيد أنها تنطبق عىل الرجل املسلم كام املرأة املسلمة.

مل تتحدث اآلية عن الزواج من كتايب،

كام أنها مل متنع الرجل املسلم يف الواقع من الزواج من كتابية 

أو غري كتابية.

أتدرون ملاذا يتجنب شيوخنا الرجوع إىل القرآن يف هذا 

الشأن؟

ألنه ال توجد آية واحدة يف القرآن تحرم ذلك فعالً.

ال توجد!

مفاجأة؟

كانت مفاجأة يل أنا األخرى.

صمت القرآن عن ذلك.

لكن صمته مل مينع أغلب شيوخنا عن الصمت.

زادوا وأسهبوا عن أسباب املنع، ثم أسباب التحريم.

ولعل بعضكم سيقول:” آه، هي تقول ذلك ألنها متزوجة من 

سويرسي. إمنا تريد أن تربر لنفسها ما فعلته”.

ويف الواقع أين متزوجة من سويرسي منذ 11 عاماً، وعند 

زواجنا أسلم أمام حشد كبري يوم جمعة يف جامع بواشنطن.

فعل ذلك طواعية.

 فأنا مل أطلب ذلك منه.

بيد أين شعرت باالرتياح عندما فعل ذلك.

زواج املسلمة

29



زواج املسلمةد. إلهام مانع

ولو أردتم الصدق،

لو كان عيل اليوم االختيار من جديد،

لطالبته بالبقاء عىل دينه املسيحي الربوتستانتي.

ما كنت سأشعر باالرتياح،

بل باالمتعاض.

ألين اكتشفت متأخرة، أن ذلك املنع إمنا وضعه بعض من 

رجالنا، الغيورين عىل نسائهم، وبعض من شيوخنا، املقتنعني 

أن املرأة املسلمة ستخرس دينها إذا تزوجت برجل يدين مبلة 

غري ملتها.

هذا هو السبب.

ال أكرث وال أقل.

ودعوين أؤكد لكم، نحن لسنا وحدنا يف هذا املوقف املعارض.

حكت يل حاميت، وهي من قرية سويرسية بروتستانتية، أن 

سيدة من قرية كاثوليكية أحبت رجالً بروتستانتياً، تزوجته 

رغم معارضة أهلها.

وانتقلت معه لإلقامة يف قريته.

فقاطعها الجميع.

أهلها تربئوا منها،

ألنها تزوجت كاثوليكياً.

فعاشت بقية حياتها معزولة،

وحيدة،

إال من أرستها،

إال من قريتها الجديدة.

حدث ذلك قبل خمسني عاماً.

هناك يشء يف كينونتنا يجعلنا ال ننظر بسعادة إىل الزواج 

املختلط.

هنا وهناك.

ننظر إليه بنفور.

هنا وهناك. 

ننظر إليه بانزعاج.

هنا وهناك.

وعندما يتعلق ذلك الزواج املختلط بفتياتنا”، وببناتنا”، فإن 

ذلك االنزعاج يتضاعف ألف مرة.

وهو يتضاعف ألف مرة “هنا وهناك” أيضاً.

أمر طبيعي هو.

ذلك النفور من التداخل يف األجناس والجينات.

لكنه أصبح اليوم واقعاً مع العوملة املتزايدة، وتالقي الشعوب 

شاءت أم أبت يف الشامل أو الجنوب.

وألنه كذلك، حق علينا أن نطالب مبراجعة ذلك املنع، وذلك 

الحظر، ذلك الذي مينع البرش من التالقي، ومينع املرأة 

املسلمة من اختيار رشيك حياتها بغض النظر عن ملته.  

فأنا لو أردتم أن أصدقكم من جديد،

يوم تزوجت رجيل،

مل أر فيه سوى اإلنسان الذي أحببت،

والرجل الذي وثقت فيه.

إنساناً تزوجته وأنا راضية.

ولذلك، مل يكن مهامً كثرياً أو قليالً من أين جاء، أو إىل أي 

ديانة ينتمي.

مل يكن سويرسياً أو مسيحياً بالنسبة يل.

كان شقي األخر.

وقد وجدته.

فتزوجنا.

أدعوكم لذلك إىل البحث بأنفسكم يف أسباب تحريم زواج 

املسلمة من غري املسلم.

والتأكد من موضوعيته.

فأنا أدرك أن هذه املسألة تثري قدراً كبرياً من الغضب 

واالنفعال.

وهو أمر أفهمه.

وأنها ال محالة ستجعل بعضكم يهز رأسه مستنكراً.

وهو أمر أتوقعه.

لكن لكم عقوالً.

استخدموها.

وأنتم أحرار.

30



31



32



إذا نظرت إىل العامل اليوم وكان مبقدورك أن تختار جنسيتك، فهناك عىل األقل خمسة عرش خيارا أفضل من أن تولد 

أمريكيا، بحسب دراسة أجرتها وحدة استخبارات اقتصادية. أجرت الرشكة دراسة عىل 80 دولة وسجلت نقاطا عىل 11 

متغريا، لتحديد أي الدول التي ستقدم أفضل الفرص يف مجال الصحة واألمن والرفاهية يف السنوات املقبلة، وتوضح 

الصورة املدهش وغري املدهش.

اعتمدت الدراسة عىل بيانات كمية مثل الفرص االقتصادية واملعايري الصحية والحريات السياسية والدراسات االستقصائية 

لجودة الحياة والتوقعات االقتصادية لعام 2030، عندما يولد الطفل اليوم سيكون قد دخل يف طور البلوغ. كام وضعت 

املساواة بني الجنسني واألمن الوظيفي )كام تقيسها إحصاءات البطالة( ومعدالت جرائم العنف واملناخ يف الحسبان. 

وهذا بعض ما وجدته مثريا لالهتامم بشأن البيانات. هناك املزيد بكل تأكيد - بقدر كثري من الفجوات التي ينبغي 

صنعها يف أي محاولة لفهم الحياة والفرصة يف 11 متغريا فقط. وهناك يف الدراسة عالقة واضحة بني الرثوة، التي تقاس 

وفق نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل، والسعادة عىل الرغم من أن ذلك ليس واضحا بشكل تقريبي كام قد يظن 

البعض. وخلص التقرير من النتائج إىل أن »الناتج املحيل للفرد وحده يفرس ما يقرب من ثلثي التباين بني البلدان يف 

الرضا عن الحياة والعالقة املتوقعة«، لكنه ال ميثل سوى »ثلثني فقط«. وإذا نظرت إىل الخريطة، فسوف ترى أن أغنى 

دول العامل حققت درجات عالية، لكنها مل تحتل مراتب ضمن الفئة األوىل. فقد نالت الواليات املتحدة وأملانيا، أكرب 

قوتني اقتصاديتني يف العامل، املركز السادس عرش فيام تراجعت اليابان إىل املركز الخامس والعرشين، وكانت بريطانيا 

وفرنسا يف مراكز أسوأ.

ويعرض الرشق األوسط دروسا رائعة بشأن املال والرفاهية، فقد حققت املنطقة درجات ضعيفة عىل األغلب، باستثناءين 

املرتبة  األورويب، يف  االتحاد  الفرد يف  العادي متوسط دخل  الفرد  فيها دخل  التي مياثل  فقط، حيث جاءت إرسائيل، 

العرشين، يف الوقت الذي مفاجأة، وهي أن الدول التي ترتبع عىل قمة التصنيف تشمل دولتني آسيويتني هام هونغ 

كونغ وسنغافورة، إضافة إىل تايوان. وأعرتف أنني شعرت باملفاجأة من البيانات التي أشارت إىل أن األفضل للمولود 

الجديد أن يحمل الجنسية التايوانية أفضل من الجنسية األمريكية أو األملانية، خاصة أن كبار السن التايوانيني، وتراجع 

أعداد املواليد قد يؤدي إىل تراجع االقتصاد. لكن تايوان تتمتع بحريات سياسية جيدة وتحسن معايري الصحة واملعيشة.

املرتبة  نيوزيالندا عىل  فقد حصلت  األوىل،  املراتب  التي حصلت عىل  الدول  بني  للدهشة  املثري  التباين  بعض  هناك 

الدول  بكثري من  مقارنة  اإلجاميل  املحيل  الناتج  الفرد يف  نصيب  انخفاض  الرغم من  النهايئ عىل  الرتتيب  السابعة يف 

األوروبية التي تراجعت يف الرتتيب النهايئ.. سنغافورة، رغم حصولها عىل املرتبة السادسة، ليست دميقراطية ليربالية، 

والرضا عن الحياة يف مدينة تنافسية للغاية منخفض نسبيا، لكنها دولة ثرية.

جاءت فيه اإلمارات الدولة النفطية يف املرتبة الثامنة عرشة ولكن األفضل عربيا.

نعم، إنه تصنيف دويل آخر لرفاهية األفراد، حيث تحتل دول الشامل قمة الرتتيب إىل جانب آيرلندا وأسرتاليا ونيوزيالندا 

وكندا. وشملت املراكز الـ15 النمسا وسويرسا التي يبدو أنها استوفت معايري مامثلة. وكانت أفضل ثالثة أماكن ميكن أن 

يولد فيها شخص هي سويرسا وأسرتاليا والرنويج.

هنا ال يزال األفضل موجودا يف الغرب

* عىل الرغم من النمو املثري لإلعجاب يف آسيا والرتاجع االقتصادي يف أوروبا، ستظل العوامل مثل الحقوق السياسية 

أفضل مكان لكي تولد 
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واملعايري الصحية تجعل العامل الغريب املكان األكرث رغبة. ومع بعض االستثناءات املحدودة، التي ذكر أغلبها يف األغىل، 

فثلث الدول التي تحتل صدارة الرتتيب أوروبية وغربية.

حتى الربتغال وإسبانيا، عىل الرغم من املتاعب املالية التي تواجهها الدولتان، أحرزتا درجات مرتفعة. فالطفل املولود 

اليوم يتوقع أن يحصل عىل حياة أفضل، بحسب املعلومات، يف اليونان، عنه يف االقتصادات القوية الناشئة مثل الربازيل 

وتركيا أو الصني.

الفقر والعنف تحدد أسوأ الدول

* الدول التي تحوي العنف والفقر والقمع كلها تعطي تصنيفا رديئا، لكن التباين بني الدول الخمس األدىن أو نحو ذلك 

يبدو مدهشا. فأسوأ ثالث دول ميكن أن تولد فيها من األدىن إىل األعىل هي نيجرييا وكينيا وأوكرانيا.

بعض الدول التي جاءت يف ذيل القامئة مل تكن فقرية بالفعل، مثل روسيا التي متتلك سجالت رديئة يف مجال الحقوق 

السياسية والصحة العامة. وكذلك اإلكوادور التي تعاين تراجعا يف الحقوق السياسية، وهو يجعلها الدولة الوحيدة األدىن 

يف مجال الحقوق السياسية يف أمريكا الالتينية التي كانت تبدو مثرية للتفاؤل.

وعىل الرغم من إظهار دول مثل إندونيسيا وفيتنام منوا اقتصاديا مذهال خالل العقود الثالثة املاضية لكنها فقرية اليوم، 

وهذه الخريطة تذكرك بأن والدتك يف مجتمع فقري، أو حتى مجتمع يقدم فرص الحصول عىل ثروات جديدة، ميكن أن 

يسبب تحديات متتد طوال عمر اإلنسان.

التمييز والفقر أسوأ من مجرد الفقر ذاته، والحاالت الثالث األمثل لذلك هي أنغوال وكازاخستان وأوكرانيا، التي أحرزت 

نقاطا أقل مام كنت أتوقع. فتتمتع أنغوال وكازاخستان بنمو اقتصادي رسيع من صادرات املعادن والطاقة، وأوكرانيا 

دميقراطية متوسطة الدخل. لكن الدول الثالث تواجه مشكالت متزايدة فيام يتعلق بالتمييز االقتصادي والتي تشجع 

يف املقابل الفساد واإلدارة السيئة.

لكنك قد ال تكون صاحب حظ عاثر لو أنك ولدت يف أي من هذه الدول الثالث، بحسب البيانات، إذا ولدت يف مكان 

آخر، مثل سرييالنكا التي تفيض بالعنف الطائفي أو فيتنام القمعية أو حتى سوريا. وتأيت باكستان يف مرتبة أعىل من 

أنغوال أو أوكرانيا، لكنها ال تزال أدىن من كازاخستان.

وجاءت الصني يف املرتبة التاسعة واألربعني بني 80 دولة، لتحل خلف التفيا واملجر. هذه نتيجة مذهلة بالنظر إىل كون 

الصني ثاين دولة يف العامل من حيث أعداد األثرياء فيها بعد الواليات املتحدة ورمبا تحتل املرتبة األوىل عامليا. قد تعتقد 

أن دخول كثري من العائالت الصينية إىل الطبقة الوسطى يف مجتمع يشهد مكاسب تاريخية وأن الصني مكان رائع يك 

يولد اإلنسان فيه يف 2013.

لكن البيانات تذكرنا أنه برغم املكاسب الصينية الرائعة مل تفد هذه املكاسب جميع الصينيني بالتساوي. فال يزال نصف 

الصينيني يعيشون يف الريف ويعيش 128 مليون شخص تحت خط الفقر. وحتى يف املدن الساحلية الكربى أدى ارتفاع 

تكاليف املعيشة وتوقف الحريات السياسية والتباين الواضح يف الدخول يعني أن العرشين أو الثالثني عاما القادمة قد 

ال تجلب الرفاهية لكثري من العائالت.

لذا إن كنت مواطنا غربيا قلقا بشأن الرتاجع األمرييك أو االنهيار األورويب، وال يشء غري ذلك، فاعلم أن أطفالك ال يزالون 

محظوظني يف أنهم سيولدون يف املكان والتوقيت األفضل.

أفضل مكان لكي تولد  واشنطن بوست
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معلومات يف تطوير الذات ...

أرسار النجاح السبعة يكشفها انطوين رابينز

الذهن ال يحيد عن مكانته الثابتة، إمنا نحن الذين نصنع فيه 

جنًة من الجحيم، أو جحيامً من الجنة« / جون ميلتون

عاملنا هو العامل الذي اخرتناه لنعيش فيه عن وعي أو عن غري 

اختيارنا عىل  السعادة، كنا سعداء، وإذا وقع  إذا اخرتنا  وعي. 

الشقاء، مل يكن نصيبنا سواه.

مطامحنا  تحديد  من  البد  النجاح،  طريق  يف  نسري  أن  ألجل 

وأهدافنا، يف ضوء ما مر بنا أعاله يسجل انطواين رابينز سبعة 

واملتفوقون،  الناجحون  به  يتمتع  الذي  الفكري  للنظام  أصول 

هؤالء  تجارب  من  واإلفــادة  النموذج  هذا  احتذاء  أن  ويرى 

األشخاص يؤهلنا إلنجاز أعامل كبرية والوصول إىل نتائج باهرة.

األصل األول:

قد  مصلحة  كل حدث  فوراء  وغاية.  علة  دون  من  معلول  ال 

تتضمن العديد من املنافع. ويجب الرتكيز حيال كل ظرف عىل 

جوانبه اإليجابية دون السلبية والخطوة األوىل ملثل هذا التغيري 

معرفة ذلك الظرف. فاألفكار املقيدة، تكبل اإلنسان، والبد من 

وأفكار  واقتدار  بقوة  األعامل  ومبادرة  القيود،  عىل  التغلب 

راسخة، يك ميكن الوصول إىل النتائج املرجوة.

األصل الثاين:

ليس ثة يشء اسمه الفشل، إمنا حصيلة كل تجربة مجرد نتيجة 

نتوصل إليها. والناجحون يف كل مجتمع هم الذين إذا اختربوا 

شيئاً ومل يصلوا إىل النتيجة التي كانوا يرغبون فيها، استخدموا 

هذه التجربة للنجاح يف اختبارات أخرى. أي أنهم يبارشون يف 

مرشوع جديد ويصلون إىل نتائج جديدة.

والشكوك  »املشكالت  املجال:  هذا  يف  شكسبري  وليام  يقول 

تخوننا، وتجعلنا نخرس فرصة بلوغ األشياء الحسنة، ألننا نخاف 

السعي والجد«.

التي  القيود  أبرز  الذهن، وهو من  الفشل يسمم  الخوف من 

تكبّل معظم الناس. إذن فلنعليِّم أذهاننا أنه ال يوجد يشء اسمه 

الفشل، وإمنا ثة نتائج فقط، وميكن بتغيري أساليبنا التوصل إىل 

نتائج جديدة.

األصل الثالث:

أهم  من  املسؤولية  فتقبل  يحدث.  ما  كل  مسؤولية  تحملوا 

أنكم  والواقع  ونضجه.  الشخص  قدرات  عىل  الدالة  املعايري 

كل يشء.  إىل  ستصلون  وأفكاركم  أعاملكم  مسؤولية  بتقبلكم 

وإذا سيطرتم عىل أنفسكم كان النجاح حليفكم.

األصل الرابع:

لالنتفاع من اليشء، ليس من الرضوري معرفته بالكامل. ومعنى 

كل يشء  نعرف  ألن  حاجة  ال  اليشء،  من  لالستفادة  أنه  هذا 

حول ذلك اليشء، فاالستفادة من األجزاء املهمة والرضورية من 

دون الدخول يف التفاصيل ستؤدي إىل نتائج مرضية. والناجحون 

غالباً ما يقتصدون يف الوقت.

انهم يأخذون من كل يشء لبابه وما يحتاجون إليه، وال يبالون 

هو  وما  واألسايس  املهم  هو  ما  يعلمون  انهم  األجزاء.  لبقية 

اليشء غري الرضوري.

األصل الخامس:

واكــرام  احــرتام  مشاعر  يحمل  أرصدتكم.  أعظم  ــرون  اآلخ

األهداف،  يف  واالشرتاك  بالوحدة  تجاههم  ويشعرون  لآلخرين 

دون  من  ثابتة  فرصة  أية  توجد  ال  إيذائهم  بدل  ويحرتمونهم 

التضامن والتالحم مع آخرين. كام أن الناجحني يتقنون اللغة 

التي يسألون به اآلخرين.

األصل السادس:

العمل رضب من الرتفيه والتسلية. فمن مسالك بلوغ النجاح، 

خلق ترابط وثيق بني العمل والرغبة، بأن مننح ألعاملنا طابع 

الرتفيه والتسلية.

يقول مارك تواين: »يكمن رس النجاح يف أن تجعلوا من أعاملكم 

ذات  أعاملكم  أثناء  لكم  كان  إذا  وعليه  مسلية«  مامرسات 

التي تبدونها عند الرتفيه والتسلية  الرغبة واالندفاع والحيوية 

تضاعفت النتائج اإليجابية والعطاء يف حياتكم.

األصل السابع:

أفضل  الناجحون  ليس  مثابرة.  بدون  يتأىّت  دائم  نجاح  من  ما 

مثابرتهم  لهم  كانت  وإمنا  اآلخرين،  من  أقوى  وال  أذىك  وال 

بالرين:  باولوفا  أنا  املعروفة  الروسية  تقول  املميز.  وإرصارهم 
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»تابعوا الهدف بدون كلل أو توقف، فهذا هو رس النجاح«. فبمعرفة الهدف، واستلهام النامذج الراقية، واملبادرة إىل العمل، وتركيز 

الدقة واليقظة للمعرفة ستخطون مبحصالت ممتازة، واإلرصار عىل هذه اآلليات إىل حني إحراز األهداف املرسومة ميثل املعادلة 

الذهبية لنجاح حاسم.

عموماً يحاول الناجحون أن يبلغوا مطامحهم بأي ثن، وهذه من الخصائص التي متيزهم عن سائر الناس. وتذكروا دوماً أن كل 

نجاح سوف يرتك آثاراً. اقرأوا سري الناجحني وتبرصوا فيام كان لهم من األفكار واآلراء التي ضاعفت قدراتهم عىل الجد والعمل 

وأدت إىل إحرازهم نتائج قيمة.

لقد كان لهذه األصول تأثري أكيد يف الناجحني، وبإمكانكم أيضاً إذا عقدتم العزم أن تسريوا يف نفس الطريق.
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یومیا نسمع عن انتهاكات حقوق االنسان يف السجون وعن حاالت التعذیب الشنیعة ونتسائل كیف یمكن لشخص ان 

یصل الی هذه املرحلة من االجرام. االمر الذی تنتهجه دول كثیرة فی العامل وبأشكال بشعة یتساوی فیها الربئ واملجرم 

وقد یعرتف الربئ مبا مل یفعل فی حین قد یقاوم املجرم لفرتة اطول وقد یموت من یتعرض للتعذیب دون ان یستطیع 

املقاومة اكرث بریئا كان ام متهام. لیس هذا هو املثیر لالشمئزاز فحسب. ولكن املثیر لالشمئزاز هو نتیجة تجربة قام بها 

عامل امریكی یدعی ستانلی میلگرام اثبت فیها ان النسبة االكرب من الناس لدیهم االستعداد الكامل ملامرسة التعذیب 

ملجرد ان شخصا ما أعلی سلطة منهم أمرهم بذلك.

 قام العامل النفيس ستانيل ميلگرام فی جامعة ییل عام 1961 بتجربة الهدف منها هو لتحديد مدى انزالق انسان عادي 

يف إيقاع امل بشخص برئ بتأثري من أوامر السلطة.

تنص التجربة علی ربط ضحية )باالتفاق معه مسبقا( عىل كريس ويحمل هذا الشخص بيده قطبني كهربائيني مرتبطني 

بعدد من محوالت الطاقة بجانبه مكتوب عليها فولتيات تتدرج بني فولتيات منخفضة حتى 450 فولت. وباالضافة لذلك 

فهناك جهاز للتحكم بالفولتية الداخلة يف جسم الضحية.

ثم يقوم العامل بإدخال اشخاص من مختلف درجات الثقافة ومن مختلف املهن )طبيب, مهندس, عامل دين, معلم, 

قروي, مدين… الخ( اىل الغرفة شارحا لهم أن االمر هو تجربة يتوجب فيها عىل الشخص الذي سيتم صعقه أن يجيب 

عىل سؤال معني فإن مل يجب فالبد من صعقه بفولتية أعىل وهكذا.

عندما تصل الفولتية اىل 75 فولت يرتفع صوت الضحية قليال للتعبري عن االمل )يف الحقيقة ال فولتية تدخل يف جسم 

الشخص(. وعندما تصل اىل 120 يبدأ الضحية باالحتجاج اللفظي وعند الـ 150 فولت يبدأ بالتوسل ليسمح له بإنهاء 

التجربة ويستمر االحتجاج يف التصاعد ليبلغ ذروته عندما تصل قوة الصدمة اىل 285 حيث تتداعى كل امكانياته عىل 

بعبارة  املجرب  يواجهون من  كانوا  الفولتية  يرفضون رفع  او  االشخاص يحتجون  كان  قواه. وعندما  االحتجاج وتخور 

قاطعة صارمة ومخترصة : )ال إختيار لك يجب عليك أن تستمر أنا أتحمل كل املسؤولية(.

وقد عرضت صورة الشخص الخاضع للتجربة عىل املشاركني قبل التجربة وجميعهم قالوا أنه يبدو ودودا وال يبدو عليه 

أنه شخص سئ وأنهم ال يعرفونه وال يشعرون بحب أو كره تجاهه والرجل هو موظف حسابات يف االربعينات من 

عمره.

ومع ذلك فقد وافق جميع املشاركني يف التجربة عىل رفع الفولتية اىل ما فوق الـ 300 فولت, ووافق 62% منهم عىل 

رفعها اىل الحد االقىص بينام أحتج ثالثة مشاركني فقط ورفضوا املواصلة بشكل قاطع.

كم ستصبح هذه النتیجة فی بلدان اخری؟ كم ستصبح فی افریقیا او فی بلد كالعراق؟

إن طبیعتنا البرشیة تحمل الكثیر من املساوئ التي تتطلب منا االنتباه حین نخاف من سلطة علیا وحین ننفذ امرا 

وحین ننصاع بشكل تقلیدی واوتوماتیكی ألوامر السلم االداری.. علینا ان نحذر كثیرا!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8olVHKgIBXc

جتربة ستانلي میلجرام 1961
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املواهب أم املال يف جذب الفتیات؟

يف كتاب Sex murder and the meaning of life يذكر املؤلف ان بابلو بيكاسو الرسام الشهري عرف بفرتات مختلفة 

من االبداع الفني اطلقت عليها تسميات شهرية كالفرتة الوردية, والفرتة الصفراء, والفرتة الخرضاء, اكتشف فيام بعد ان 

كل فرتة من هذه الفرتات ارتبطت بعالقة بيكاسو بأحدى الفتيات.

الشخص  تفوق فرصة  الجامعة  الجميالت يف  الفتيات  الحصول عىل  املوهبة يف  ان فرصة صاحب  ايضا  الكاتب  يقول 

منعدم املواهب الذي يقود سيارة من نوع كامرو او ملربگیني. ويعزو املؤلف هذا االمر اىل العالقة املرتاكمة من تاريخ 

االنسان التطوري بني املوارد )املال( واملواهب. حيث كلام زاد متيز الذكر والقدرات االستثنائية التي ميتلكها زادت فرصته 

يف الحصول عىل املوارد, فاملقاتل الذي يجيد رمي السهام يف القبيلة ويحسن الصيد ينال كام اكرب من صيد القبيلة وترتفع 

مكانته االجتامعية يف القبيلة العامل الثاين االكرث تأثريا يف تفضيالت االنثى بأختيار الزوج.

وهنا قد يدور يف ذهن القارئ حينام نذكر كلمة مواهب مدى العجز املادي للشعراء او الرسامني او الفنانني التشكيليني 

او عىل االقل عدم متيزهم ماديا يف الغالب.. غري ان االليات التطورية يف االنسان ال متيز ذلك, ويبقى للموهبة دورها, 

هذا من جهة ومن جهة ثانية اننا حني نفكر باملواهب ننىس ان 90% من املواهب الحسابية او املواهب يف التخطيط او 

غريها هي التي متيز بعضنا ماديا وننىس ان املواهب الفنية ال متثل اال جزء يسري من مواهب االنسان االخرى ومميزات 

الفرد عن اقرانه.
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كیف نتذكر 
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كیف نتذكر وملاذا ننسی؟ )النظریات واالسس البیولوجیة(

نباتات  عندما كنت صغريا,  امي  الخرضوات يف حديقة  أتذكر 

كنت  عندما  اتذكر  واالبنية.  كالعامرات  طويلة  كانت  الذرة 

الشواء  الحارضين يف حفلة  اسقط من الشجرة ويعدو جميع 

كسور,  وجود  وعدم  سالمتي  من  للتأكد  جارنا  يقيمها  التي 

أتذكر وأتذكر وأتذكر….

ويحمل  شاعريا  يعد  ذاته  الفعل  ذاكرة(  ذكری  یتذكر  )تذكر 

ویربطنا  واخرا  اوال  التجربة  انطباع  يحمل  فهو  كثريا  معاين 

بالكثیر من املعاين. ان فكرة الذاكرة مثرية للفضول السيام مع 

اننا أتينا مع الكثري من االستعارات من اجلها اكرث من حاجتنا 

للتعبري عن اي ظاهرة يف ذهن االنسان.

مكتوب  اديب  نص  هي  الذاكرة  ان  خمنت  االوىل  النظريات 

بواسطة الجسد لوصف التجارب السابقة. فرويد اشاع مفهوم 

يف  فيزيائيا  املدفونة  والتجارب  املكبوتة  والذكريات  الكبت 

اعامق الالوعي. اما التعريفات الحديثة فقد غلب عليها الطابع 

املعريف والتشبيه برقميات اجهزة الكومبيوتر, والتي يعامل فيها 

يف  التجرب  يخزن  الذي  الصلد  القرص  معاملة  االنسان  دماغ 

ملفات وحافظات الكرتونية ولكن بنموذج بايولوجي, والذاكرة 

يف الحقيقة اروع واجمل من جميع هذه االوصاف. مبدئيا متثل 

وامالنا  وايديولوجياتنا  عاداتنا  يف  فينا.  التغري  مقياس  الذاكرة 

ومخاوفنا التي تتأثر كلها مبا نتذكره عن ماضينا. والذي يعزى 

العصبية ألذهاننا والتي  الخاليا  الروابط بني  بأبسط صوره اىل 

تتغري وتنعكس عىل الدماغ يف كل تجربة نخوضها.

إن هذه املكونات التي تشكل ذاكرتنا تعكس تاريخنا كسلسلة 

منحنى  متثل  انها  كام  الجيولوجية  والتضاريس  الجبال  من 

تعكس  ان  املمكن  من  والتي  وشخصياتنا  هوياتنا  يف  التغيري 

دور  فهم  اىل  يؤدي  الذاكرة  فهم  ان  كام  املستقبلية.  هوياتنا 

من  السلسلة  حياتنا, هذه  تشكيل  نخوضها يف  التي  التجارب 

ذكريات  تصبح  ان  للتجارب  ميكن  كيف  ستوضح  املقاالت 

وستوضح فيام اذا كانت الطريقة التي نتبعها يف تكوين وخزن 

رشح  تم  ان  وبعد  ال  ام  تعلمنا  طريقة  يف  تؤثر  الذكريات 

االمد  وقصیرة  االمد  طویلة  كذاكرة  للذاكرة  االول  التصنیف 

سیتناول هذا الجزء من السلسلة الذاكرة املعلنة وغیر املعلنة 

وهو التصنیف االقرب بیولوجیا لذاكرة االنسان.

Declarative and non- املعلنة  وغري  املعلنة  الذاكرة 

Declarative memory

املقال  يف  االمد  والقصرية  الطويلة  الذاكرة  توضيح  تم  لقد 

السابق وهناك طريقة اخرى يف تصنيف ذاكرة االنسان بواسطة 

تقسيم الذاكرة اىل جزئني يتضمن االول كيفية القيام باالشياء 

املالبس  ارتداء  او  الدراجة  قيادة  او  السلة  كرة  امساك  مثل 

فيام يصنف ضمن الذاكرة غري املعلنة ألن االنسان يقوم بهذه 

االشياء بشكل اوتوماتييك دون وعي او تفكري بكيف تم تعلم 

هذه االشياء. والجزء الثاين هو الذكريات املعلنة وهي الحقائق 

واالحداث التي ميكن ان نستدعيها يف وعينا وان نصفها فعليا.

الذاكرة اىل وقتية وفعلية يعد منطقيا من وجهة  إن تصنيف 

فقدان  بأنواع  املصابني  فاملرىض  والرسيریة,  البيولوجية  النظر 

الذاكرة املختلفة غالبا ما تكون لديهم صعوبات يف تذكر احد 

هذين الجانبني كام ان العلامء اكتشفوا ان كل تركيب يف الدماغ 

مختص بالعمل عىل نوع معني من الذاكرة وفق هذا التصنیف 

مام يدل عىل ان تصنيفات الذاكرة هذه ليست موضوعا للحوار 

فقط وامنا لها اسس بايولوجية متينة حول كيفية تذكر االنسان 

لالشياء وكيفية متثيل الذكريات يف االجزاء املختلفة من الدماغ.

كيف نصنع الذكريات

من  ضخمة  مبصفوفات  املعلومات  ترمز  الحديثة  الحواسيب 

 randomly( البيانات الرقمية التي ميكن الوصول اليها عشوائيا

accessible( وهذا يعني ان الحاسوب من املمكن ان يجلب 

معلومات  اي  يجلب  ان  دون  بصديقك  الخاص  الهاتف  رقم 

به  التقيت  )كيف  او  يبدو؟(  )كيف  مثل  صديق  عن  اخرى 

بشكل  املعلومات  االنسان  دماغ  يخزن  بينام  االوىل؟(.  للمرة 

لها طريقة  بصديقك  الخاص  الهاتف  رقم  فاستعادة  مختلف, 

لطيفة  بتذكر محاورة  او  الصديق  بتذكر وجه  ترتبط  مختلفة 

فمعلومات  إذا  معه,  مبشاهدته  قمت  معني  فيلم  او  معه 

الحاسوب  معلومات  بخالف  بعضها  مع  مرتابطة  االنسان 

كیف نتذكر وملاذا ننسی؟ 
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كیف نتذكر وملاذا ننسی؟ 

تتشكل  البسيطة واملنفصلة عن بعضها. معلوماتنا غنية ألنها 

من خالل العالقات, عندما نخترب حدثا معينا فإن ادمغتنا تربط 

املشاهد والروائح واالصوات واالنطباعات سوية بعالقة واحدة, 

وهذه العالقة متثل ذاكرتنا حول هذا الحدث. بخالف ذكريات 

الحاسوب, فإن ذاكرة االنسان ليست شيئا منفصال او موجودا 

يف مكان معني, و من املمكن ان تكون عالقة مجردة بني افكار 

)تفرس  الدماغ.  عموم  يف  املنترش  العصبي  النشاط  من  تظهر 

عالئقية ذاكرة االنسان وكرثة االرتباطات املتكونة بني الحواس 

املختلفة مدى الذكريات التي نستعيدها عندما نشم عطرا كنا 

قد استخدمناه منذ امد بعيد حتى كأننا عدنا اىل تلك اللحظة, 

او ما نشعر به حني نسمع االغاين املفضلة التي تعيدنا غالبا اىل 

ذكريات جميلة كام تفرس هذه الصفة يف ذاكرة االنسان جودة 

حفظ الطالب عندما يقوم بإستخدام اكرث من حاسة واحدة يف 

الحفظ كالسامع ومشاهدة الصور وقراءة املوضوع وأيضا تفرس 

لصعوبة  ذلك  االمتحان  يسبق  الذي  اليوم  يف  القراءة  صعوبة 

ربط الكم الكبري من املعلومات بذكريات كافية إلستعادته يف 

حني ان الشخص الذي قرأ املواضيع بشكل موزع منتظم عىل 

فرتات زمنية طويلة يستطيع ان يقرن ما يحفظه بصور وتجارب 

معينة تجعله يتذكره بشكل افضل فيام بعد(. 

ولكن كيف تتكون هذه العالقة؟ وفق وجهتي النظر السلوكية 

والبيولوجية فإن العملية معتمدة عىل تعزيز الذاكرة, تعزيزها 

بتكرار فعل معني او بتمرين معني, نحن نتذكر ان واحد زائد 

واحد يساوي اثنني الننا نسمعها بكرثة, التعزيز ميكن ان يحدث 

انهم سمعوا  يتذكرون  االشخاص  اكرث  الشعورية,  االثارة  خالل 

يحيط  شعوري  مبحتوى  مرتبط  ذلك  الن  كندي  جون  مبقتل 

إذا  ايضا,  االنتباه  من  تنتج  ان  املمكن  من  املشاعر  بالحدث, 

االنتباه والرتكيز والوعي يف  فالذكريات تتعزز وتتقوى باعطاء 

محاولة تذكر ما حدث.
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هل ال يزال البشر يتطورون ؟؟

The Theory Of Evolution - من صفحة : نظرية التطور

نعم بكل تأكيد ,هذا ما أظهرَتُه بيانات ُجِمَعت كُجزء من دراسة إستمرت لستني عاماً بان البرش يتطورون بنفس الِنَسب تقريباً 

كام هو الحال بالنسبة لبقية األحياء

بالُرغم من التقُدم يف مجال الطب ألذي َعَزَز معايري الحياة مبرور الوقت اال إن البرش مل يكونوا مبعزل أو مبنآي عن قوى اإلنتخاب 

الطبيعي كام تُظِهر دراسة حديثة بهذا الشأن

و يقول “ستيفن سترينز” من جامعة يل

هذه هي الفكرة ألن الِطب كان وسيلة فعالة يف تخفيض ُمعدالت الوفيات و هذا يعني بان اإلنتخاب الطبيعي عملية تجري يف 

البرش أيضاً

و التحليل ألذي قام ِبه سترينز و زمالؤه كُجزء من فريق عمل مكون من عدة باحثني كان الغرض منه معرفة فيام إذا كان 

اإلنتخاب الطبيعي بكونِه القوة الدافعة األكرب يف التطور البايولوجي ال يزال يرسي عىل البرش يف الوقت الحارض

و كانت النتيجة بأن تطور البرش مل يتوقف و يف الواقع فأن البرش يتطورون بنفس املعدالت ألتي تتطور فيها بقية االحياء و 

بأخذ البيانات املُساعدة ذات الشأن من دراسة أجريَت عىل مدى ستني سنة ل 2000 إمرأة من شامل أمريكا قام فيها الباحثني 

بفحص مجموعة من الخصائص و امليزات ألتي تَُشِكل أساساً هاماً يف الصحة البرشية و بقياس التأثريات عىل تلك الخصائص عن 

طريق عدد االطفال املولودين لكل إمرأة خالل فرتة حياتها أصبح بإمكان الباحثني تحديد مدى قوة اإلنتخاب و وأصبح بإمكانهم 

كذلك وِضع تقديرات قصرية اآلمد عن كيفية تطور كل ميزة أو خصية يف املستقبل بأخذبعض العوامل محل إعتبار: كالتعليم 

و التدخني و النامذج توقعت الدراسة بأن أبناء أولئك النسوة سيكونون أقرص قامَة و أثقل وزناً و ميتلكون معدل ضغط دم و 

كولسرتول منخفضني و سينجبون أول أبنائهم يف أعامر أقل و سيتأخر سن اليأس)بالنسبة للفتيات( لفرتة متأخرة من الُعمر

ح الباحثني : و رَصَ

قد تكون التغيريات بطيئة و تدريجية و لكن التوقعات ملعدالت التغيري ال تختلف عن تلك األخرى املرصودة لألحياء يف أي مكان 

أخر يف الطبيعة

يف دارسة اخرى ذات صلة , دليل جديد عىل أن التطور مازال يحدث يف االنسان. كشفت هذه الدراسة الجديدة التي قام بها 

علامء من جامعة كاليفورنيا )راجع الرابط للمصدر( أن سكان التبت تعرضوا ألرسع تطور جيني نتيجة تأثري بييئة املرتفعات و 

الجبال عليهم. تبني يف الدراسة أن سكان التبت لديهم تكرار يف جني EPAS1 املسؤول عن تنظيم ردة فعل الجسم يف حال نقص 

كمية االكسجني بنسبة %87 مقارنة ب %7 يف سكان “هان” الصينيون الذين انفصلوا عنهم قبل حوايل 2750 سنة فقط. هذا 

دليل قاطع ان التغريات العشوائية املتبوعة باالنتخاب الطبيعي هي املصمم الوحيد بالفعل.

 Alan Hammet & Alex Logic : فريق العمل

املصادر العلمية املعتمدة : 

http://www.livescience.com/6663-tibetans-underwent-fastest-evolution-humans.html

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091019162933.htm
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أكاذيب،   : األكاذيب  أنواع من  يوجد ثالث 

و أكاذيب لعينة، و إحصائيات –مارك توين

من  إحصائيات  تصادفك  أن  املحتمل  من 

أعمدة  و  علمية  منشورات   : مصدرين 

اإلعالن يف جريدتك اليومية . و هام يختلفان 

املشرتك  اليشء  لكن  و  عديدة  جوانب  يف 

بينهام , هو أن كليهام ال يحتمل احتوائه عىل 

علمية  لجنة  أخربتك  فإذا   . مبارشة  أكاذيب 

أن ألف فأر ملوثة مبركب مقزز قد ماتت , 

املعلومات-  قيمة  –مهام كانت  يعني  فذلك 

يف  تقرأ  عندما  باملثل   . الحقيقة  عن  كثريا  يبعد  ال  الخرب  أن 

إعالن أن ثانية نجوم سينامئية من بني عرشة ينظفون أسنانهم 

بشينو Sheeno فعليك أن تثق –يف حدود املعقول- بأن هناك 

عرشة فنانني يستعمل ثانية منهم شينو . إذا كنت افرتضت أن 

ثانية من بني كل عرشة )أو 80% من جميع الفنانني( مدمنون 

عىل شينو فإن الخطأ يعود لك وحدك , فاإلعالن مل يقل ذلك .

قد تكون اإلحصائيات مضللة ألسباب عديدة : أوال و قبل كل 

يشء فإنه ال قيمة لها إطالقا إال إذا غطت اختيارا عشوائيا و 

أن %100  أخربت  أنك  مثال  لنفرض   . الحاالت  من  العدد  كبري 

من املرىض غري املحصنني - يف مستشفى ما و خالل سنة كاملة 

– ماتوا مبرض الجدري بينام مل تحدث حالة وفاة واحدة بني 

لكن  و   . بعيدة  آثار  ذات  تصل  قد  انك   , املحصنني  املرىض 

لنفرض أنك علمت اآلن أن هذا املستشفى قد قبل خالل السنة 

تحت الدراسة حالتني فقط من الجدري . سيدفعك هذا حتام 

إىل الرتدد , إن نسبة 100% تبدو كبرية فعال و لكن عند اعتبار 

مريض واحد فقط لكل مجموعة , فإن النتيجة تبدو إحصائيا 

مختلفة .

و قضية »العشوائية« ليست أقل أهمية يف الحاالت قيد الدرس 

. لنفرض أن لدينا 40 مريض يعانون من مرض معني , عولج 

معالجة  متت  بينام   , أخريا  ظهر  عجيب(  )بــدواء  منهم   20

اآلخرين باألسلوب العادي , و لنفرض أن عدد الذين شفوا من 

الذين شفوا  الجديد يزيدون عن عدد  املعالجني باملحرض  بني 

يعني  -هل  واحد  إىل  ثالثة  بنسبة  األخرى  املجموعة  بني  من 

كان  لو  ماذا   , أخرى  أشياء  نعرف  أن  أوال  علينا  ؟  شيئا  هذا 

كل املرىض الذين عولجوا بالدواء العجيب تحت العرشين من 

العمر , بينام كانت أعامر اآلخرين يف السبعينات ؟ أال يجعلنا 

ذلك نعيد التفكري باملسألة- هذا طبعا لو أحطنا علام بفروق 

األعامر هذه ؟

أحمل لألطباء تبجيال مقرونا بالتطري , فهم يعرفون أكرث مني 

بكثري حول الطب و علم الترشيح و حول علم الصحة و لكني 

أتساءل أحيانا إن كانوا يعرفون أكرث مني حول الرياضيات ؟ و 

علم اإلحصاء فرع من فروع الرياضيات , و لكنه ليس أسهلها .

إن   . االتجاهات  تبيان  لإلحصائيات هو  املعتاد  االستعامل  إن 

اإلحصايئ يجد )بل يختار( ظاهرتني أو أكرث تحدثان أو تتزايدان 

بشكل متزامن تقريبا , إذا كان املراد معالجة هاتني الظاهرتني 

إحصائيا فمن الحيوي بداية إيجاد رابط سببي بينهام . بدون 

ذلك تكون املعالجة اإلحصائية هدرا للوقت , إن مل تكن غري 

نزيهة .

السجائر و حدوث  بأن تدخني  القائل  الرأي   , مثال عىل ذلك 

رسطان الرئة أمران مرتابطان . دعني أقول فورا أنني أوافق عىل 

هذا الرأي إذ يبدو محتمال أن هناك ارتباط بني األمرين . و لكن 

مل يتم حتى اآلن عزل أي عنرص مسبب للرسطان يف الدخان , 

أي أن الربهان إحصايئ فقط . خالل فرتة معينة ازداد تدخني 

من  متزايدة  حاالت  الفرتة-  نفس  –يف  شخصت  و  السجائر 

رسطان الرئة لذلك فإن السجائر تسبب رسطان الرئة , و لكن 

التلفزيون  خالل الفرتة ذاتها كان هناك انتشار كبري لهوائيات 

كیف ميكن لإلحصائیات أن تخدعنا 
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كیف ميكن لإلحصائیات أن تخدعنا  شارلز سولومون

لذلك فالتلفزيون يسبب الرسطان .

الصعب  من  انه  إذ  األخري  االستنتاج  بالتأكيد  أحد  يصدق  لن 

بل من املستحيل تخيل عالقة سببية بني التلفزيون و رسطان 

الرئة يف حني أن عالقة بني التدخني و حالة الرئة تبدو معقولة. 

و لكن أال يعني هذا أننا نصل إىل استنتاجنا بافرتاضه مقدما !

قد  )ب(  تسبب  )أ(  أن  لتبيان  تصمم  عندما  اإلحصائيات  إن 

تضللك يف أشياء ثالثة عىل األقل . سنعترب طبعا أن )أ( و )ب( 

يحدثان )أو يتزايدان( بشكل متزامن , طبعا قد يكون هذا هو 

الحال ألن )أ( تسبب )ب( , أو ال يكون ألن )ب( تسبب )أ( , أو 

ألن )أ( و )ب( نتيجتان ملسبب مجهول )ج( ؟ أو قد يكون األمر 

)كام يف حالة الرسطان و التلفزيون ( مجرد صدفة ؟

شبه  أنني  إال   , إحصايئ  دليل  أي  ذكر  ميكنني  ال  أنني  رغم 

يلبسون  الذين  الناس  بني  مرتفع  السمنة  معدل  أن  متأكد 

ساعات ذهبية , مقارنة مبجموع السكان , كام أن أطفالهم أقل 

تعرضا من بقية األطفال للكساح . هل هذا يعني إن الساعات 

قوية ضد  مناعة  تكون  بينام  الشكل  السمنة  تسبب  الذهبية 

دليل  امتالك ساعة ذهبية  إن   . ليس صحيحا  ؟ هذا  الكساح 

عىل الرثاء و األثرياء مييلون إىل املبالغة يف األكل بعكس الفقراء 

فهو  لهذا  و   , الفيتامينات  تقص  عن  ناتج  مرض  الكساح  و   .

بالكاد يكون مجهوال بني األثرياء . إن االرتباط السببي ثانوي 

فقط , لذلك ميكن تجاهل الساعات الذهبية , اآلن و قد تحقق 

وجود العالقة .

لقد قرأت بدون شك من وقت آلخر يف صحيفتك إشارات إىل 

)متوسط( الدخل القومي , أعتقد أنه تم التوصل إىل هذا الرقم 

الخادع بجمع دخولنا جميعا ثم قسمتها عىل عدد السكان يف 

البلد , و حصلوا بذلك عىل إجابة بسيطة جدا و هي مثل كثري 

من اإلجابات السهلة األخرى ال قيمة لها .

)املتوسطات(  النوع من  أن يكون هذا  لرنى اآلن كيف ميكن 

 500 دخول   ,  10,000 سكانه  عدد  مجتمع  لنفرتض   , مضلال 

منهم 10,000 دينار سنويا للفرد , و دخول 1,000 منهم 2,000 

سنويا  دينار   500 عىل  يحصلون   3,000  , للفرد  سنويا  دينار 

أما   , للفرد  سنويا  دينار   350 عىل  يحصلون   5,000  , للفرد 

البقية 500 فرد فإنهم يعانون ضيق العيش بدخل ضئيل قدره 

السنوي  للدخل  األدىن  الحد  أن  أيضا  لنفرتض  و   . دينار   250

الذي يسمح بحياة كرمية هو 400 دينار . إن إنسانا جاهال أو 

غري نزيه سيخربك ما هو )متوسط( الدخل يف هذا املجتمع , 

500 من السكان يحصلون فيام بينهم عىل 5,000,000 دينار , 

1,000 يحصلون عىل 2,000,000 دينار , 3,000 يحصلون عىل 

1,500,000 دينار , 5,000 عىل 175,000 دينار , و الخمسامئة 

الباقني يحصلون عىل 125,000 دينار , فيكون املجموع الكيل 

10,375,000 دينار من أجل 10,000 من السكان – )متوسط( 

الدخل هو 1037.5 دينار للفرد فهم بذلك يعيشون كلهم حياة 

مريحة , ليس علينا أن نكون مبالغني إذا قلنا أن هذا االستنتاج 

السكان يحصلون  أكرث من نصف عدد  إن  الحقيقة   . سخيف 

عىل أقل من 400 دينار , إذا كان هذا هو الرخاء فلسنا بحاجة 

مثل  استنتاجات  إىل  تقودنا  ال  الرياضيات  كانت  إذا  و   , إليه 

هذه فلعله من املفيد لنا أن نستغني عنها أيضا .

أو  )وسط(  تعني  قد  )متوسط(  كلمة  فإن  للريايض  بالنسبة 

)منوال( , فإذا كان املقصود هو )وسط( فهناك الوسط الحسايب 

و الوسط التوافقي و الوسط الهنديس . يكفي القول أن الريايض 

التي  للمشكلة  وفقا  يستعمله  الذي  )املتوسط(  نوع  يختار 

يعالجها يف ذلك الوقت , فيام يتعلق بحالة املجتمع االفرتايض 

الذي ندرسه , فسيختار الريايض املنوال , أي الرقم السائد أكرث 

)350 دينار سنويا( . 

تذكر أن املتوسطات ميكن فقط تطبيقها عىل ظواهر لها عنرص 

 . فقط  املشرتك  العنرص  بهذا  يختص  التطبيق  أن  و   , مشرتك 

األوالد و البنات يولدون هذه األيام بأعداد تكاد تكون متساوية 

أن  القول  ميكنني  فهل  أرسيت  إىل  إضافة  متوقعا  كنت  فإذا   ,

لقد وضع  أيضا  ؟  الجنس  ثنايئ  )املتوسط(  يف  الطفل سيكون 

العادي  الراشد  للشخص  متوازن  غذايئ  جدول  االختصاصيون 

الصحة , فإذا كنت أكوال كالحصان بينام تجوع زوجتي , هل 

ميكنني القول بأننا نتمتع يف )املتوسط( بجدول غذايئ متوازن ؟
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الفتیات أكرث ذكاًء من الفتیان، ولكن الرجال أكرث ذكاًء من النساء

الفتيات يبلغن برسعة أكرب من الفتيان لذا فهم أكرث ذكاًء

 

بواسطة : ساتويش كانازاوا

ترجمة  : مرتىض مشكور

سن  تظهرحتى  ال  الذكور  لدى  العام  الذكاء  يف  األفضلية 

البلوغ، ألن الفتيات يبلغن برسعة أكرب من األوالد.

يف مقال سابق، ناقشت اإلجامع الجديد يف بحوث الذكاء يف 

القرن الواحد والعرشين بأن الذكور يف املعدل قليالً )ولكن 

 )5 اىل   3( بحوايل  اإلنــاث،  من  أذىك  هم  ملحوظ(  بشكل 

اىل  املقال  نفس  . مع ذلك، أرشت يف  الذكاء  نقاط مبقياس 

أكرث ذكاء ألنهم ذكور ولكن ألنهم أطول  ليسوا  الرجال  أن 

قامة. األفراد طوال القامة هم أكرث ذكاء من األفراد األقرص، 

الحقيقة  يف  النساء.  من  أطول  يكونوا  أن  يصدف  والرجال 

مبجرد السيطرة عىل الطول، النساء يف املعدل أكرث ذكاء من 

آخر،  شئ  أي  أو  بالطول  التحكم  دون  من  ولكن  الرجال. 

الرجال يف  والنساء،  الرجال  باملقارنة بني  ببساطة  اذا قمت 

املعدل أذىك قليالً من النساء.

ينضجن  املتوسط  يف  الفتيات  ألن  معروفة،  صغرية  حقيقة 

يظهر  ال  الذكور  ذكاء  يف  التفوق  األوالد،  من  أرسع  مبعدل 

حتى يتجاوزون سن البلوغ، عندما يكمل الفتيان والفتيات 

نضجهم ومنوهم. حتى ذلك الوقت، الفتيات هن يف املعدل 

دامئاً أكرث نضجاً من الفتيان يف أي عمر زمني. لذلك املقارنة 

بني الفتيان والفتيات، لنقل، يف عمر العارشة، هو كاملقارنة 

12 سنة. األطفال  10 والفتيات يف عمر  بني األوالد يف عمر 

أكرب  بالطبع قدرة معرفية  لديهم  واألكرث نضجاً  األكرب عمراً 

من نظرائهم األصغر عمراً واألقل نضجاً . لذلك إذا ما قارنا 

فالفتيات يف  الزمني،  العمر  نفس  والفتيات يف  الفتيان  بني 

اإلختالف  أخرى،  وبعبارة  الفتيان.  من  أذىك  هن  املتوسط 

الجنيس  اإلختالف  ويُغرق  يخفي  النضج  درجة  يف  الجنيس 

يف الذكاء العام.

اليكم هذا التمثيل الكامل، وباستخدام األرقام من الدراسة 

الوطنية لتنمية الطفل يف اململكة املتحدة. الدراسة شملت 

يف  املولودين  األطفال  لجميع  عينة(  )ال  السكان  من  قطاع 

بريطانيا )انكلرتا، ويلز واسكتلندا( يف اسبوع واحد من شهر 

تتبعتهم خالل  17.419 (، ومن ثم  1958 )ن=  آذار مارس 

واحد  متتلك  الدراسة  هذه  قرن.  نصف  من  ألكرث  حياتهم 

املسح  بيانات  جميع  يف  العام  للذكاء  املقاييس  أفضل  من 

األريض. لقد قاموا بقياس الذكاء يف عمر السابعة )باستخدام 

أربعة إختبارات إدراكية مختلفة(، ويف عمر الحادية عرشة 

السادسة  عمر  ويف  إدراكية(،  اختبارات  خمسة  )باستخدام 

بأن  مختلفني(. الحظ  ادراكيني  اختبارين  )باستخدام  عرشة 

رشيحة الدراسة كانت تحت سن البلوغ بكثري يف حالة عمر 

ال7 و 11، ولكن كانوا فوق عمر البلوغ بكثري يف حالة عمر 

السادسة عرشة.

الذكاء  متوسط  تخطط  التي  البيانية  الرسوم  هي  هذه 

السابعة  أعامر  يف  الجنس  حسب  الدراسة  يف  للمشاركني 

والحادية عرشة، قبل البلوغ. ميكنك أن تالحظ أن الفتيات 

هن وبشكل طفيف )نظراً لحجم العينة الكبري( ولكن بشكل 

عمر  يف  العمرين.  كال  يف  الفتيان  من  ذكاًء  أكرث  ملحوظ 

السابعة، متوسط الذكاء للفتيات هو 100.6 بينام متوسط 

الذكاء لألوالد هو 99.4 . يف عمر الحادية عرشة كان متوسط 

ذكاء الفتيات هو 100.4 بينام كان املتوسط للفتيان 99.6 .

متوسط الذكاء يف عمر ال7

متوسط الذكاء يف عمر ال11

مع ذلك، ينقلب الفرق يف الذكاء بني الجنسني يف عمر ال16 

متوسط  كان  البلوغ،  بعد  التايل.  املخطط  يوضح  سنة، كام 

الفتيان  لدى  املتوسط  كان  بنام   99.2 الفتيات  لدى  الذكاء 

100.8 . تذكر بأن هذه األرقام تعود إىل نفس األفراد خالل 

ثالث فرتات عمرية من حياتهم. )ال، هذا ال يعني أن الفتيات 

أصبحن أقل ذكاًء بعد البلوغ مطلقاً. الذكاء يتم قياسه يف كل 

عمر عىل حدة. كل ما يعنيه هذا هو أن الفتيات يصبحن 

أقل ذكاًء بالنسبة للفتيان بعد البلوغ.(

متوسط الذكاء يف عمر ال16
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بسبب معدل النضج الرسيع لديهن، الفتيات هن أذىك من األوالد حتى سن البلوغ. ولكن التفوق يف الذكاء لدى الفتيان يظهر 

عندما يصبحون ناضجني بالكامل وأطول من الفتيات. )ميكنك أن تالحظ أن الفتيات ميلن اىل أن يكن أطول من األوالد يف أي عمر 

قبل البلوغ(. اآلن السؤال التطوري التايل هو: ملاذا تنضج الفتيات أرسع من الفتيان؟ اذا كنت متابعاً ملدونتي، اذا كنت متتلك 

املعلومات، يجب أن تكون قادراً عىل معرفة الجواب. )تلميح: إنه نفس السبب الذي يجعل النساء يف املتوسط أقرص من الرجال(. 

ولكن سأتركه اىل مقال آخر.

 

املصدر االصيل :

 http://www.psychologytoday.com/blog/the-scientific-fundamentalist/201010/girls-are-

more-intelligent-boys-men-are-more-intelligent-w

الفتیات أكرث ذكاًء من الفتیان، ولكن الرجال أكرث ذكاًء من النساء
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املتاحة. ويف عدة   Google Books قد قمت بجولة يف كتب

مقاالت توصلت يف نهايتها اىل ما ذكره صاحب هذا املقال ]1[:

تعد فائدة غشاء البكارة موضع جدل وحرية لدى العلامء عرب 

حول  الربهان  ضعيفة  اعتقادات  سوى  هناك  وليس  التاريخ. 

من  الحامية  هو  منه  الغرض  ان  هو  منها  الشائع  املوضوع. 

االصابة بالعدوى الجرثومية من املصادر الخارجية.

أما وجهة النظر التطورية فمن وجهة نظر التطور من املمكن 

ان يطرح السؤال االيت:

ملاذا مل ميح التطور غشاء البكارة؟

االنتخاب  عىل  وإمنا  السمة,  فائدة  عىل  مبنيا  ليس  التطور 

يبقى  قد  او عضو معني  معينة  ان سمة  يعني  الطبيعي. مام 

مع االجيال طاملا انه ال يعيق التكاثر. كام يف الزائدة الدودية, 

سن العقل او الشعور بالقشعريرة )بعد ان خرسنا الفراء الذي 

كان يعطينا الدفء ومل يعد للقشعريرة التي تنفش الفراء اي 

انه ال يخدم غرضا  التكاثر كام  البكارة ال يعيق  فائدة( غشاء 

معينا يؤدي اىل االنتقاء.

 

 aquatic أيضا هناك تفسريات تطورية مثل نظرية القرد املايئ

ape والتي تفرس تطور غشاء البكارة يف ظروف معيشة االسالف 

من  للحامية  غشاء  وجود  تستدعي  نظيفة  غري  مائية  ببيئات 

االمراض.

وقد قرأت كتيبا من 22 صفحة مختص باملوضوع ]2[ يجيب 

عىل االسئلة املتعلقة باملوضوع

وترجمت منها االسئلة االتية:

“متزق غشاء البكارة”؟

طيات  من  يتكون  البكارة  غشاء  ان  هو  بالحقيقة  يحدث  ما 

مرنة من نسيج مخاطي. وهي ال ميكن ان تتمزق بواسطة اي 

شئ مير خاللها. ولكن عندما يتعرض النسيج املخاطي اىل الشد 

مع  تشفى  التصدعات  وهذه  تحدث  طفيفة  تصدعات  فإن 

الوقت, وعادة خالل 24 ساعة.

هل من املمكن معرفة ان املرأة قامت مبامرسة الجنس سابقا؟

لدى  معرفته  فرصة  تعادل  ذلك  معرفة  وفرصة  ميكن,  ال  كال 

الرجل. إنه من املحال ان يجيب احدهم عن سؤال كهذا.

خالصة:

من  الكثري  وهناك  البكارة,  لغشاء  معروفة  فائدة  هناك  ليس 

العذرية. وهو ال  االساطري واالشاعات حول فعاليته يف معرفة 

يتعارض وال يعيق عملية التكاثر. وليس هناك نظرية ترقى اىل 

مستوى الحجة والربهان يف تبيني فائدته غري ان الشائع هو ان 

فائدته تتلخص بالحامية من العدوى الجرثومية.

1- رابط املقال

2- عنوان الكتاب )متوفر مجانا يف االنرتنت(

 Vaginal corona – Myths surrounding virginity 

– your questions answered ISBN 978-91-

85188-43-7

ما فائدة غشاء البكارة؟
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هو مقياس وضعه الدكتور موريس روزبنربغ املحامي الكندي 

 )Rosenberg self esteem scale( أي   )RSES( بـ  يخترص 

ويتطلب الحصول عىل نتيجة هذا القياس االجابة عىل عرشة 

عبارات تدور حول تقدير الذات واحرتامها ويعد هذا املقياس 

وتتضمن  االجتامعية  العلوم  اختبارات  يف  ومشهورا  شائعا 

املضمون  سلبية  عبارات  خمسة  املقياس  هذا  يف  العبارات 

الجواب  يؤدي  منها  خمسة  اي  املضمون  ايجابية  وخمسة 

تؤدي  لالختبار يف حني  الكيل  الناتج  تقليل  اىل  عليها  االيجايب 

الخمسة االخرى اىل زيادة الناتج ولكل عبارة اربعة من االجوبة 

اجراء  تم  وقد  بشدة(   واعــارض  بشدة,  )اوافــق  بني  ترتاوح 

املدارس  طالب  من  عينة  عىل  االختبار  لهذا  االول  االستبيان 

الثانوية يف نيويورك تتكون من 5024 طالبا وقد متت ترجمة 

والصينية  والفرنسية  كالفارسية  عدة  لغات  اىل  املقياس  هذا 

كبرية  درجة  اىل  املقياس  هذا  ويعتمد  واالسبانية  والربتغالية 

يف تحديد احرتام الذات وفيام ييل ترجمة العبارات املوجودة 

ضمن مقياس روزبرغ.

1. اشعر انني شخص قيم, او عىل االقل مساو لالخرين.

2. اشعر انني امتلك عددا من الصفات الجيدة

3. باملجمل اشعر انني فاشل

4. انا قادر علی القیام باالشیاء كام یفعل االخرون

5. اشعر انني ال املك الكثري الفخر به

6. لدي نظرة ايجابية تجاه نفيس

7. باملجمل انا راض عن نفيس

8. امتنى ان احصل عىل املزيد من االحرتام لنفيس

9. اشعر انني عديم النفع احيانا

10. احيانا اشعر انني لست جيدا مطلقا

وترتاوح االجابة عىل هذه العبارات بني )ارفض وبشدة, ارفض, 

اوافق, اوافق وبشدة(.. وقد كانت احدى نتائج العينات التي 

 835 فيها  شارك  والتي  االختبار  لهذا  االنرتنت  عىل  وجدتها 

شخص تتضمن متوسط اجابات بدرجة 18.2 اي ان املشاركني 

الحاصلني عىل درجة اكرث من هذه لهم درجة تفوق املتوسط 

يف تقدير الذات كام ان االشخاص الحاصلني عىل ما يقل عن 15 

لهم مدى منخفض يف تقدير الذات.

 

مقیاس روزنربغ لتقدير الذات!
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18  تكنولوجیا جديدة سرتاها خالل 10 اعوام )2021-2013(

I believe in Science
Daniel Y. Naguib -: ترجمة

عام 2013 :-

* الورقة االليكرتونية )تم الكشف عنها رسمياً يف مؤمتر CES 2013( :- حالياً, يتم استخدام تقنية الورقة الحرب او ما يعرف بالحرب 

االليكرتوين يف اجهزاة قرائة الكتب مثل جهاز امازون كيندل, ولكن هناك ابحاث جارية للتوصل ايل جعل هذه الورقة االليكرتونية 

http://youtu.be/oq_2LiTxhls تدعم جميع االلوان وكذلك الفيديوهات لتصبح متوفرة كالجرائد الورقية. شاهد

* شبكة الـ 4G :- حسناً, تخيل ان تليفونك املحمول سيكون فيه رسعة معدل نقل البيانات متساوية برسعة معدل نقل البيانات 

بنفس رسعة جهازك الشخيص , سيتحقق هذا يف عام 2013 و سيتحقق حلم صنع شبكة السكية Wi-Fi عاملية

* تليسكوب “Eye of Gaia” :- اطالق تليسكوب “Eye of Gaia” ذي املليار بيكسل , الذي سيتم ارساله اىل الفضاء خالل هذا 

العام لـيبدأ بتصوير ورسم خرائط للكون عىل نطاق واسع رغم ان كان ذلك من املستحيل مؤخراً عن طريق العني البرشية او غريها 

من التليكسوبات، فيمكن للمرء أن يرى عدة آالف من النجوم يف ليلة واضحة؛ اما تليسكوب “عني غايا” سوف يالحظ أكرث من 

مليار نجمة عىل مدى مهمته، اي 1 % من كل النجوم يف درب التبانة. كذلك، سوف ننظر إىل ما هو أبعد من مجرتنا، حتى بقدر 

http://www.youtube.com/watch?v=5QoG9yB2C94 شاهد .)observable Universe( نهاية الكون الذي قد نعرفها

عام 2014 :-

 SD الذاكرة  وبطاقات  كبرية،  ذاكرة  مع  تأيت  ال  الكمبيوتر  أجهزة  من  العديد  تزال  ال   -: تريابايت   1 بسعة   SD ذاكرة  كارت   *

http://en.wikipedia.org/wiki/( ناهيك عن أن انها تصلح للكامريتك الرقمية الخاصة بك. لكن بعد ذلك بفضل قانون مور

http://www.youtube.com/ سوف يصبح أمرا مألوفا يف عام 2014. شاهد SD 1TB ميكننا أن نتوقع أن بطاقة )Moore’s_law

watch?v=ObzokwTqwFY

* اول رحلة طريان حول العامل بطائرة تعمل بالطاقة الشمسية!

* 100 دوالر مقابل الحصول عيل تسلسل للحمض النووي الخاص بك , هذا ما وعدت به رشكة تدعي “BioNanomatrix” التي 

تم تأسييها عيل يد “Han Cao” والتي ستجعل من املمكن الحصول عيل الجينوم الخاص بك بثمن رخيص والتي ميُكن االطباء 

من استخدامه يف استئصال االورام باستخدام تلك املعلومات من جينومك لتحديد التشخيص والعالج الخاص بك ذلك ميكنك عالج 

الرسطان عن طريق التحقيق والبحث يف الـDNA )الحموض النووي( الخاص بك ليتمكن الطبيب من اعطائك العالج االكرث دقة 

وفعاعلية 

عام 2015 :-

:- سيتم بناء املدينة األوىل يف العامل الخالية من الكربون واملدينة املستدامة او ما يعرف بـ املدينة  * اول مدينة صفر كاربونياً 

املتجددة سواء  املوارد  تستمد طاقتها من  . وسوف  ابو ظبي  متجددة وستكون يف  بحيث ستكون كل مصادرها  البيئة  صديقة 

http://en.wikipedia.org/wiki/Masdar_City -: الشمسية او غريها، وستقدم مساكن ألكرث من 50،000 شخص. اقرأ املزيد
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* الطابعة الثالثية االبعاد :- بحلول عام 2015 سيكون من السهل ان ميلك الفرد طابعة ثالثية االبعاد 3D شخصية وسوف يصبح 

امر شائع يف األرسة ويف املدارس ويف املجتمع.

http://www.youtube.com/watch?v=ew7ZZWP9J78 شاهد

عام 2016 :-

* السياحة الفضائية :- حالياً تكون تكلفة اطالق رحلة أيل محطة الفضاء الدولية من 20 إيل 30 مليون دوالر او 200،000 دوالر 

لرحلة فضائية دون مدارية من قاعدة “ فريجني غاالكتيك”, ولكن بنمو السوق بوترية أرسع من حالياً , ويف خالل خمس اعوام , 

رشكات مثل “سبايس ايالند” و “جالجتيك سيوت” و “اوربيتال تيكنولوجي” قد تحقق رحالت سياحسية فضائية مقابل 10,000 

دوالر فقط , وكذلك ميكنك املكوث مقابل 1 مليون دوالر ملدة خمس ليايل يف جناح بفندق مداري بالفضاء.

* حبة الوقاية من الشمس :- سيتوفر يف االسواق بحلول عام 2016 حبة صغرية متنك من وقاية جسدك و كذلك عينك من تأثري 

االشعة فوق البنفسجية بنفس االسرتاتيجية التي تستخدمها الشعب املرجانية لحامية نفسها من اشعة الشمس , العلامء متفائلون 

كثرياً حول إماكنية تحقيق ذلك 

* احياء املاموث من جديد للحياة :- يعترب املاموث من الحيوانات املنقرضة التي حريت العلامء لكن يف عام 2016 وفقاً للخطط 

الحالية للمركز الياباين “ريكن” للتطوير البيلوجي ان هذا سيتم تحقيقه!

عام 2017 :-

* اقالم ليزر محمولة الغالق وعالج الجروح :- تخيل انك متيش وحدك يف مكان نايئ و اقرب شخص يبعد عنك مبسافة خمسني ميالً 

و سقطت عيل االرض او حدث لك حادث ماء وجرحت ركبتك بقوة وفتحت عيل مرصاعيها ويتدفق منها الدماء. وتصبح حالتك 

خطرية, لكن اليوم ويف اقل من عقد من الزمان سكون من االمكان ان متلك قلم ليزر محمول قادر عيل اخالق الجروح عن طريقه 

عيل طريقة “ولفرين” من سلسلة افالم “اكس من”! 

http://www.youtube.com/watch?v=obtToaHGa9k -: شاهد

عام 2018 :- 

* قمة الضوء :- هذه التكنولوجيا ستكون متوفرة يف عام 2018 حيث متكنك هذه التقنية من نقل امللفات برسعة فائقة وعظيمة 

وسيكون من املمكن ان تنقل مبعدل 100 جيجا بايت او تريا بايت )1024 جيجا( يف الثانية الواحدة مام سيجعل لك من السهل 

نقل كميات كبرية لجميع البيانات املسجلة يف اقراصك الصلبة يف غضون ثواين قليلة يف حني ان سيكون وقتها االقراص الصلبة سعتها 

اكرب من 2 تريا بايت 

* حرشات آلية للتجسس :- اصبح الخيال حقيقة, ففي عام 2018 ستصل بنا التقنية للوصول ايل حرشات آلية صغرية الحجم و التي 

يحاول الجيش االمرييك الوصول اليها حالياً ويعمل عيل الوصول لهذه التنقية عيل قدماً وساق الستخدامها يف التجسس , حاول ان 

يتوفر لديك مبيد االن للحرشات االلية لعل يصيبهم فريوس حاسويب

http://www.youtube.com/watch?v=_5YkQ9w3PJ4 -: شاهد
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عام 2019 :-

* عندما يصبح ذكاء الكمبيوتر مساوي لعقل االنسان البرشي :- يف عام 2019 سيكون متوسط قدرة جهاز الكمبيوتر الشخيص 

مساوي لقدرة العقل البرشي!

* الويب 3.0 :- حسناً , عند ظهور الويب 2.0 يف الشبكة العاملية لالنرتنت كانت ثورة تقنية رائعة )تقنية الـAJAX ]تعديل واضافة 

البيانات دون اعادة تحميل الصفحة[ و سالسة املواقع االليكرتونية و تقنية الـRSS ]الخالصات[ و برمجة الـCSS و السكايب و 

الفايس بوك و تويرت و ماي سبايس و خرائط جوجل و ياهو و التطبيقات االونالين( فمبالك كيف ستكون الشبكة العنكبوتية 

بتقنية الويب 3.0 !

http://www.youtube.com/watch?v=nsa5ZTRJQ5w -: 2.0 الويب

http://www.youtube.com/watch?v=BYfiLa19eUA -: 3.0 الويب

* الحصول عيل طاقة عالية من تفاعالت االنصهار :- كان يعتقد ان هذا صعب املنال , ولكن سيكون من السهل إنتاج طاقة النهائية 

من كميات قليلة من املوارد , ففي جنوب فرنسا سيتم بناء مفاعل انصهاري بحلول عام 2019

http://www.iter.org/proj/buildingiter -: اقرأ املزيد

عام 2020 :- 

* سيارات مضادة لالصتدامات :- وعدت رشكة Volvo لصناعة السيارات ان هذا سيصبح من املحال عن طريق استخدام الرادار و 

السونار و انظمة تنبيه السائق ملنع حدوث اي حوادث للسيارة , تخيل انك تسري بسيارتك برسعة عالية ثم تفاجئ بقدوم سيارة 

امامك مبارشاً ثم تترصف السياراتني تلقائياً بذكاء و يوقف كل منهام االخر اتوماتيكياً حتي ال يحدث تصادم, هذه التكنولوجيا 

ستكتب عمر جديد لـ30,000 انسان ميوت سنوياً يف الواليات املتحدة االمريكية بسبب حوادث التصادم

عام 2021 :- حسناً, ماذا تتوقع ان نصل اليه بحلول عام 2021 ؟ ماذا تتوقع ان تراه حينها ؟ هل تتوقع ان تصبح كلمة “صديق” 

هي فعل وليست اسم ؟ هل تتوقع ان اخيك ذي الـ12 عاماً وقتها سريسل رسائل قصرية عرب الهاتف املحمول مثلنا ؟ هل تعتقد ان 

ارسال رسائل مكونة من 140 حرف مثل تويرت ستستمر واسعة النطاق بيننا و منترشة ؟.

االعوام العرشة القادمة بال شك ستكون عرص غري مسبوق من وسائل االتصال التي ستبني عيل نواة وفكرة الشبكات االجتامعية 

سواء كانت افرتاضية او حقيقية و التي قد لعبت دوراً كبرياً يف تغيري افكارناً و منط حياتنا و التي اثرت يف دور وسائل االعالم 

الريئسية عن أي وقت ميض حتي شعرنا بقوتها الحقيقة يف الربيع العريب 

/matadornetwork.com/life/24-incredible-new-technologies-youll-see-by-2021 -: املصدر

نهاية  يف  وصلوا  قد  الواسع  الخيال  ذوي   , بدائية  كانت  ان  بعد  الكائنات  “هؤالء 
املطاف بقذف أنفسهم وبأالتهم ايل الفضاء وبني الكواكب” ]كارولني بوركو[
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يف  حياتنا  ستغري  علمية  مشاريع  فيله  دويتشه  تستعرض 

عىل  يعكفون  ستقدمهم  الذين  العلامء  القريب.  املستقبل 

كيف  مثل:  أساسية  مستقبلية  ألسئلة  حلول  عن  البحث 

سنعيش يف املستقبل؟ وما هي الوسائل التي سنعتمد عليها 

مستقبال يف تنقلنا واتصاالتنا؟ هل سيصبح مبقدورنا مستقبال 

معالجة األمراض التي يستعيص عالجها اليوم؟

1- الديودات العضوية- ضوء املستقبل

أشعتها  ترسل  للضوء  الباعثة  العضوية  الثنائية  الصاممات  إن 

املستقبلية  الباحثني  رؤية  لكن  وامللونة بشكل واسع.  البيضاء 

تقوم عىل صنع ورق جدران ميضء يغري ألوانه بحسب ساكني 

املنزل وميكن أن يتحول إىل شاشة عمالقة..

http://tinyurl.com/b3pdj93 :للمزيد

2- املدن العمالقة

تعاين مدينة هانوي الفيتنامية كسائر املدن العمالقة يف العامل 

من مشاكل التخلص من النفايات والقاممة. باحثون أملان من 

مدينة دارمشتات طوروا محطات لتدوير مياه الرصف الصحي 

والنفايات ميكنها أن تحل مشاكل املدينة يف املستقبل.

http://tinyurl.com/aqkhbjc :للمزيد

3- روبورتات قابلة للتعلم

ومحدودة  خالقة  غري  بأنها  الروبورتات  إىل  النظرة  تزال  ما 

اإلمكانيات سائدة، بيد أن هذه النظرة يجب أن تتغري قريبا. 

املشكالت  حل  وعىل  التعلم  عىل  قادرة  املستقبل  فروبورتات 

اعتامدا عىل إمكانياتها وعىل التفكري.

http://tinyurl.com/a2h6uzw :للمزيد

4- أبحاث الشيخوخة- كشف أرسار الشيخوخة

التي  العمليات  هي  وما  السن؟  يف  نتقدم  عندما  نشيخ  ملاذا 

يف  العلامء  سينجح  من  وهل  الصدد؟  هذا  يف  دورا  تلعب 

وما  الشيخوخة  عملية  عىل  التأثري  شأنه  من  ما  اكتشاف 

يصاحبها غالبا من آثار جانبية غري مريحة؟

http://tinyurl.com/b2darmu :للمزيد

5- كومبيوتر املستقبل

يف  كبريا  تطورا  الكومبيوتر  أجهزة  تشهد  أن  العلامء  توقع 

املستقبل بحيث تصبح أصغر حجام وتعمل بشكل غري مريئ 

بني  التواصل  يتم  أن  بعضهم  يستبعد  فيام ال  عالية،  وبكفاءة 

اإلنسان والكومبيوتر يف مستقبال عرب األفكار واإلشارات.

http://tinyurl.com/alw7ujs :للمزيد

6- البالستيك الحيوي

يُعد غاز ثاين أكسيد الكربون من الغازات الضارة باملناخ، لكن 

استخدام  بواسطتها  ميكن  مبتكرة  طريقة  إىل  توصلوا  العلامء 

هذا الغاز كبديل للنفط يف صناعة البالستيك الحيوي ومعدات 

وأدوات أخرى تُستخدم يف حياتنا اليومية.

http://tinyurl.com/ahl5hkp :للمزيد

7- امليثان- طاقة املستقبل؟

املهمة  املصادر  أحد  امليثان  هيدرات  تصبح  أن  املتوقع  من 

للطاقة يف املستقبل، لكن العلامء األملان يطمحون يف أكرث من 

فحسب،  البحر  قاع  من  استخراجه  إىل  يسعون  ال  فهم  ذلك، 

ولكن أيضا إىل تخزين غاز ثاين أكسيد الكربون مكانه.

http://tinyurl.com/b8b3wc6 :للمزيد

8- الجلد االصطناعي

مل يعد تصنيع جلد اإلنسان يف خط التجميع رضبا من الخيال 

معهد  يف  بذلك  القيام  يتم   2011 العام  بداية  فمنذ  العلمي، 

الجلد  خاليا  استزراع  بعد  شتوتغارت،  مدينة  يف  فراونهوفر 

تصنيع  باإلمكان  أصبح  نوعها  من  أوىل  سابقة  ويف  البرشي. 

حوايل 5000 قطعة شهريا بطريقة أوتوماتيكية

http://tinyurl.com/bjg5dyz :للمزيد

9- الضوء الناطق

بإجراء  نفسه  الوقت  يف  الناس  من  كبري  عدد  يقوم  عندما 

مكاملات هاتفية أو الدخول إىل شبكة االنرتنت، فإن ذلك يؤثر 

سلبا عىل رسعة االتصال بالشبكة. لكن عاملا أملانيا طور طريقة 

مبتكرة ورائدة لنقل عدد كبري من البيانات عرب الضوء.

http://tinyurl.com/aqtdcpx :للمزيد

مشاريع علمیة ستغري حیاتنا 
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10- الخفافيش- خزان الفريوسات

عىل  مشرتكة  أبحاث  بإجراء  وغانا  أملانيا  من  علامء  يقوم 

الخفافيش ودورها يف نقل الفريوسات القاتلة إىل اإلنسان. وال 

يتعلق األمر هنا بأبحاث طبية فقط، بل مبدى أهمية العوامل 

البيئية واالجتامعية يف انتشار الفريوسات.

http://tinyurl.com/bfyfz9e :للمزيد

11- سيارة املستقبل

http://tinyurl.com/am7rgje :للمزيد

12- الزرنيخ يف مياه الرشب

يف  البرش  ماليني  حياة  بالزرنيخ  امللوثة  الرشب  مياه  تهدد 

مختلف أنحاء العامل كام هو الحال يف بنغالديش. باحثون أملان 

طوروا اختبارا لكشف الزرنيخ يف املياه بطريقة رسيعة ودقيقة 

وغري مكلفة، وذلك مبساعدة نوع من البكترييا املضيئة.

http://tinyurl.com/b5vuwoe :للمزيد

13- التنبؤ بالزالزل- أرسار يف الصحراء

للزالزل دورات زمنية معينة تُتيح للعلامء إمكانية تحديد مكان 

وزمان وقوعها. وقد أحرزت أبحاث الزالزل يف السنوات األخرية 

تقدما كبريا رغم حداثتها. ويعود الفضل يف ذلك بالدرجة األوىل 

إىل منطقة سلسلة جبال اإلنديز يف تشييل التي تشهد حدوث 

زالزل متكررة ما يجعلها أكرب مخترب للزالزل يف العامل.

http://tinyurl.com/b66wauk :للمزيد

14- الهندسة الوراثية يف الزراعة

الهيماليا  يف  الحيوية  املوارد  لتكنولوجيا  الهندي  املعهد  يقع 

وسط طبيعة خالبة، لذا يعد من أجمل مراكز األبحاث يف العامل، 

الحفاظ  يف  تساعد  بحوث  إجراء  عىل  هناك  العلامء  ويعكف 

عىل التنوع النبايت يف تلك املنطقة الفريدة من نوعها.

http://tinyurl.com/b758gqa :للمزيد

15- غزو الفضاء

الغنية  وكواكبه  الفضاء  دراسة  عىل  يعكفون  الفلكيون  مازال 

الرثوات الطبيعية، حيث يأمل الباحثون يف أن تتمكن اإلنسانية 

القريب من الوصول إىل هذه املوارد واستغاللها  يف املستقبل 

بعد أن بعضها نادرا عىل كوكب األرض.

http://tinyurl.com/alkkgp3 :للمزيد

16- الزهامير

إن التغريات يف الدماغ يف املراحل املبكرة من مرض الزهامير ال 

ميكن التعرف عليها بواسطة االختبارات املتوفرة حاليا، لذا طور 

املسح  باالعتامد عىل  املرض  لتشخيص  أسلوبا جديدا  باحثون 

الضويئ للعني.

http://tinyurl.com/bjr8g5t :للمزيد

17- بيونيك

يف  القالئل  الباحثني  من  غــورب  ستانيسالف  الباحث  يعد 

العامل الذين يسعون للكشف عن رس القوة الالصقة يف أقدام 

نجح  وقد  امللساء.  األسطح  تسلق  من  متكنها  التي  الحرشات 

يحايك  الصق  لرشيط  أويل  منوذج  تطوير  يف  وزمــالؤه  غورب 

التقنية التي متنح قدم أبو بوريص قوته الالصقة القوية.

http://tinyurl.com/ab4uhbw :للمزيد

18- الخاليا الجذعية

االنقسام  الجنينية قدرات خارقة: قدرة  الجذعية  الخاليا  لدى 

بشكل غري متناهي، والتطور إىل أنواع خاليا الجسم املختلفة. 

لعالج  أدوية  اكتشاف  العلامء يف  يأمل  الخصائص،  وعرب هذه 

األمراض املستعصية، وبناء األعضاء التي لحق بها التلف.

http://tinyurl.com/bz24ndc :للمزيد

مشاريع علمیة ستغري حیاتنا 
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لتحميل املجلة
issuu

www.issuu.com/i-think-magazine

Mediafire
www.mediafire.com/?odd3nd897q2ne

Box
www.box.com/s/zhvvajbeglqpq2enaqzp

facebook
www.facebook.com/I.Think.Magazine 

Web
www.ithinkmag.net

www.i-think-magazine.blogspot.com

شكراً...عيشوا سعداء
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