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كلمة رئيس التحرير
كيف أُغتيَل الربيع عربياً 

ال شك أن ثورات الربيع العريب كانت غريبة بكل ما تحمله الكلمة عن املجتمعات العربية 

بل كانت شاذه متاماً عن طريقة تفكري تلك الشعب 

شعوب تهوى العبودية شعوب انتخبت انظمة شمولية اسالمية كأول خياراتها بعد ما سمته ثورات 

جدير بالذكر أن ماقام به بعض الناشطني املدنيني يف مجتمعات معسكرة و مأدلجة فكرياً عرب التاريخ هو عمل 

معجز بالفعل 

عمل يكاد يكون خارقاً يف مستنقع تفكري تلك الشعوب 

لكن يف النهاية االكرثية هي التي ستحكم 

و االكرثية تهوى البسطار أو البوط أو الحذاء العسكري الديني و تحب العيش تحت القيود 

 أكرثية هذه الشعوب ال تعرف غري ان تكون عبده كطريقة يف الحياه 

حتى أن تنظيامت ) مدنية ( و ) ليربالية ( و )يساريه( و حتى ) أناركية ( تراها اليوم تدافع برشاسه عن العسكر 

و السالح 

شعوب يف أحدى أهم التجارب الدميقراطية بعد ) ثورة ( أختار نصفها حزبأ شمولياً بأمتياز ) االخوان املسلمني ( 

و أختار النصف اآلخر ) أحد رجاالت النظام القديم ( الذي من املفرتض أن الشعب ثار و قدم تضحيات برشية 

ليعزله 

غريب 

غريب بالفعل ...

و ال ننىس أن هنالك شعوب اخرى تهلل لتنظيامت ) قاعدية طالبانية ( مع أن تلك االنظمة كان من املعروف 

انها من أخرتاعات االنظمة التي ثارو عليها 

ال بل يستمتعون بنسخ نفس الدتاتورية و نفس طريقة التحكم و نفس امتهان كرامة و دماء البرش 

شعوب العبوديه فيها تجري مجرى الدم يف الجسم 

شعوب تعودت مامرسة الدكتاتورية كأسلوب عادي للعيش 

شعوب خري اسامئها ما ) ُعبد ( و ) ُحمد ( 

يبدوا حالياً أن كل ما كان من ثورات هو اضغاث احالم و أن حتى الثورات باصداراتها الجديدة رسخت أن 

الحكم للعسكر يف البداية و النهاية و أن أي حراك ) مدين ( يجب أن يتوج بقوة ) السالح ( كون هذه القطعان 

ال تقاد اال ) بالقوة ( .

لن أكون بالتأكيد مع أي حزب ديني يستلم السلطة ألن الدين هو اسوء ما قد يقود أمة 

و هو ارسع ما يجهز عىل أي حضارة يف تلك األمم 

لكن كمثال حديث جداً

هل استبدالهم بحراك أعلن تبنيه و دعمه و تنفيذه  قائد عسكري و شيخ و قس هو هو حراك ) مدين ( ) 

علامين ( )ليربايل ( بالفعل 

هل أصبحت تقاد الثورات املدنية )الفكرية( بالعسكر و كهنه االديان 

هل ميكن تسميتها ب ) ثورة ( حتى 

ال أعلم كيف سموها ثورات و لكن يف الحقيقة 

 ضاع كل أمل عندي يف امكانية طالق هذه الشعوب مع الديكتاتورية و االعجاب بالسلطة و 

عبادة االفراد و السالح 

تلك شعوب متثل لها الديكتاتورية ما ميثل الهواء و املاء للكائنات الطبيعية 

تلك شعوب ترىض بأن ترفع االعالم السود الوهابية ) السعودية ( يف ثورة خرجت لنيل الحرية 

تلك شعوب التزال تصيل للكائنات الخرافية املزروعة يف عقولها و الزالت تنتج ألف رب ورب 

كل يوم لتسد النقص الحاد يف ذكائها الجمعي 

تلك شعوب اغتالت آخر أمل لها بيدها و دفنت بذور حراك مدين يف مستنقعاتها الفكرية 

i-think-magazine.blogspot.com

www.ithinkmag.net

facebook.com/I.Think.Magazine 

هيئة التحرير
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كيف أُغتيَل الربيع عربيًا 

العفنة 

تلك شعوب مات فيها كل األمل مرة واحدة و اىل االبد ) عىل ما يبدو (

لن و لن و لن تقوم تلك الشعوب و لن تتغري و ستبقى متارس الحرفة الوحيدة التي تتقنها بخلق الهه جديدة تعبدها كل يوم 

انهم يقدسون السالح و القوة و ال يقدس السالح اال قاتل 

انهم يقدسون من جاء قومه بالذبح و ال يقدس الذبح اال مجرم 

انهم يرقصون و يهللون بعظمه االههم فوق جثث قتلوها بحيوانتهم 

و أعتذر للحيوانات التي لن تصل بها البهامئية اىل فعل ما تفعله تلك الشعوب ) الثائرة ( 

الثورة )تغيري( و الشعوب العربية تفضل املوت عىل أن تتغري 

لذلك ال تثور 

الثورة أنتقال للمستقبل  و تلك أمم ال تنتقل اىل للاميض و للوراء 

الثورة حضارة و تلك قبائل ال و لن تفهم ما هي الحضارة و التحرض 

الثورة قيادة و تلك شعوب ال تفهم اال أن تقاد و تساق 

بل تساق و تساق و تساق و تعتقد بأن تغيري املرعى هو ثورة و انتقال و تغيري 

رغم أن ما تغري هون نوع العلف فقط ... هذا ان تغري حتى نوع العلف .

غريوا أو ظنوا انهم غريوا العلف حتى أنهم ليسوا هم من غريوه و لكن شبه لهم .

اصدقايئ  

أخرجوا من تلك املزبلة الفكرية القاتلة التي تسمى بالد العرب

 ما استطعتم 

اىل ذلك سبيال 

أوصيكم و أياي بذلك

و عيشوا سعداء 

أمين غوجل 

رئيس التحرير 
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آرون شوارتز

)8 نوفمرب 1986ـ 11 كانون التاين2013(

 
 مربمج الكومبيوتر الشهري امللقب بـ«معجزة اإلنرتنت« وأحد مؤسيس موقع التواصل االجتامعي »ريديت« 

وضع آرون شوارتز، عبقري اإلنرتنت و من أبرز نشطاء الدفاع عن حرية اإلنرتنت ان حبه شديد لنرش املعرفة املجانية 
يعزوها البعض لتأثره بديانته االم اليهودية اال انه اعترب نفسه خالل حياته ملحدا

 RSS  - Really يف الرابعة عرشة من عمره عمل آرون مع أب االنرتنت تيم برنرز يل عىل وضع أسس و قواعد نظام
Simple Syndication أو خدمة التوكيل السهل و ما يعرف أيضا بالقوائم االلكرتونية املتجددة.والتي سهلت الوصول 
و الحصول عىل األخبار و اإلضافات فور نرشها عىل املواقع التي تهمنا مراجعتها عىل شبكة االنرتنت، عرب توكيل هذا 
األمر لربنامج خاص يقوم عنا مبهمة تجميع و توثيق األخبار و املعلومات من مصادر عّدة دون الحاجة إىل زيارة املواقع 

التي تنرش تلك األخبار واملعلومات.
آرون شوارتز هو أيضا من مؤسيس موقع   Reddit لتبادل ومشاركة املعلومات واملقاالت، و هو موقع يحظى بشعبية 
واسعة يف الواليات املتحدة األمريكية. و كان من بني املشاركني الذين أطلقوا املنظمة غري الربحية  املشاع اإلبداعي 
و  عليها  البناء  و  للناس الستغاللها  املتاحة  اإلبداعية  األعامل  توسيع مجال  إىل  تهدف  التي    Creative Commons
تحريرها من بوتقة قوانني امللكية الفكرية املحلية. يف أيار 2012، شن آرون حملة توعية لوقف قانون »Sopa« الذي 

كان سيوفر للحكومة فرصة ملامرسة رقابة شديدة عىل الحرية املعلوماتية والتواصل عىل االنرتنت.  

ويف العام 2008 قام باستهداف موقع »pacer« الذي يسمح بالحصول عىل مستنداٍت قضائية مقابل مبلغ من املال 
لكل صفحة، وهو أمر يتناىف مع مبدأ عدم جواز دفع املال للحصول عىل مستنداٍت أنجزت بأموال عامة. لذا، أقدم مع 
عدد من أصدقائه عىل تطوير برنامٍج لتحميل كل املستندات، مام اضطره إىل دفع مبلغ كبري ليك يتمكن من توفريها 

للجميع مجاناً.

كثريون يستخدمون و ينهلون من معلومات االنرتنت مجانا دون أن يدركوا مدى مساهمة هذا الشاب لدعم حرية 
تبادل املعلومات عىل االنرتنت وأيضا سهولة الوصول للمعلومات عىل الشبكة.

شخصيات ملحدة
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شخصيات ملحدة

التي   ،Demand Progressجمعية أسس  قد  آرون  كان  و 
للجم  األمرييك  الكونغرس  قانون  مرشوع  قاومت  و  واجهت 
   SOPA –Stop Online Piracy Act بالـ  االنرتنت واملعروف 
  PIPAبالـ و  االنرتنت  عىل  القرصنة  وقف  قانون  مرشوع  اي 
وهي  الفكرية.  امللكية  حامية  قانون  اي    -Protect IP Act
قوانني اعتربها آرون كمشاريع  للحد من حرية االنرتنت و منع 

املستخدم  من الوصول إىل املحتوى و املعرفة مجانا. 
ملتزم  قرصان  فهو  القراصنة،  ككل  ليس  قرصان  شوارتز  آرون 
بالعدالة االجتامعية و أستخدم  مواهبه كمربمج ليس ألهداف 
إجرامية أو لإلثراء الشخيص بل ليجعل من شبكة االنرتنت عاملا 

أكرث عدال.
آرون خالل إحدى النشاطات املناهضة لقانون »سوبا«       

مجانا  واملعرفة  للمعلومات  بالوصول  الجميع  حق  مسريته  يف  أساسية  تعترب  التي  و  شوارتز  آرون  نضاالت  أبرز  من 
ومعهد  ماساشوستس  محكمة  إرصار  بعد  لحياته  حد  لوضع  بآرون  دفع  الذي  هو  رمبا  النضال  وهذا  االنرتنت،  عىل 
الكومبيوتر واتهامات أخرى لها صلة مبزاعم عن رسقة ماليني  التحايل عن طريق  ماساشوستس عىل مقاضاته بتهمة 
أرشيف  من  للمسجلني  فقط  متاح  علمي  مقال  مليون   18 قرابة  عىل  والحصول  األكادميية  والدوريات  املقاالت  من 
رقمي مدفوع ملوقع JSTOR املتخصص باملنشورات الجامعية و العلمية عن طريق كلمة مرور خاصة بطالب معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا  وجهاز كمبيوتر مخبأ يف املعهد. أسقط املوقع الدعوى بعد أن تعهد آرون بإعادة البيانات 
املحملة و بعدم نرشها عىل االنرتنت. غري أن إرصار املحكمة و معهد ماساشوستس للتكنولوجيا عىل متابعة املحاكمة 

كان يهدد عبقري االنرتنت بالسجن ملدة 35 عاما ومبليون دوالر كغرامة مالية.
كان يعاين آرون شوارتز من أزمة اكتئاب حادة  غري أن عائلته أكدت أن وفاته ليست مأساة شخصية بل نتيجة الضغوط 
ماساشوستس  يف  العامة  النيابة  موظفي  قرار  وأن  بهم،  املنوطة  ملهامتهم  املحققني  وتجاوز  القضايئ  للنظام  العديدة 

واملعهد كانا من األسباب التي دفعت بآرون شوارتز إىل االنتحار.
مواقع  مبهاجمة  أنونيموس  مجموعة  قامت  االنرتنت،كام  مستخدمي  من  فعل  ردود  موجة  شوارتز  آرون  موت  أثار 
مختلفة تابعة ملعهد ماساشوستس للتكنولوجيا ، كام  قام اآلالف من العلامء يف جميع أنحاء العامل بنرش مقاالتهم و 
مبنح املستخدم حرية الوصول اليها مجانا مع وصالت لهذه الوثائق عىل موقع تويرت مع وسمة PDFTribute# ومن 

املفارقات أيضا إعالن موقع JSTOR   وضع4.5 مليون مقال علمي وأكادميي مجانا عىل االنرتنت.
 ويختلف املقربون منه أيضا حول دوافع االنتحار، معتربين أن ذلك قد يرجع إىل أمور عديدة ومعقدة، مؤكدين أن 
الحملة القاسية التي شّنت ضده من قبل الحكومة األمريكية لعبت دوراً كبريا يف دفعه إىل االنهيار، رغم علمه املسبق 
أنه كان يواجه الدولة بأكملها وكذلك مصالح الرشكات التي عملت عىل الحد من حرية املعلومات سعياً للربح املادي.

أشاد أصدقاء وزمالء آرون شوارتز  يف مدوناتهم بالدور الكبري الذي لعبه  لضامن حرية االنرتنت، ومن بينهم الكاتب و 
الناشط كوري دكتورو الذي ودع صديقه مدونا :« فقدنا اليوم شخصا كان ما يزال لديه الكثري لتحقيقه، شخصاً ساهم 

يف جعل العامل مكان أفضل«.

- املعرفة قوة لكن ككل القوى هناك من يريد ان يحتفظ بها لنفسه
- كن فضوليا اقرأ بشكل واسع وجرب أشياًء جديدة ,مايدعوه الناس ذكاًء ألمر ال يعدو كونه فضوال

مصادر : ويكيبيديا ,فرانس 24
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شخصيات ملحدة

آيان حريس عيل

)13 نوفمرب1969(

اسمها األصيل آيان حريس ماجان مواليد 13 نوفمرب 1969 يف 
مقديشيو يف الصومال، كاتبة وناشطة نسوية صومالية. ابنة 
عيىس،  ماجان  الصومالية حريس  املعارضة  وزعيم  السيايس 
 2004 سنة  كتبت   .AHA املرأة  حقوق  منظمة  ومؤسس 
فان  ثيو  الهولندي  للمخرج  الخضوع  فيلم  وحوار  سيناريو 
جوخ، وتلقت بعده تهديدات بالقتل مع املخرج الذي تم 
تُرجمت  التي  بالفعل. نرشت سنة 2006 مذكراتها  اغتياله 

إىل االنكليزية سنة 2007 بعنوان: كافرة.

يف  الحظ  ببساطة  أو  املحظوظ  الشخص  يعني  آيان  اسم 
حسب  اثنتني،  من  متزوجا  والدها  كان  الصومالية.  اللغة 

قولها, كام ذكرت بأن جدتها قامت بإجراء عملية ختان لها وألختها وذلك عندما بلغت الخامسة من عمرها. 
بسبب مشاكل القتال يف الصومال حيث كان والدها أحد زعامء مقاتيل الجبهة الدميقراطية إلنقاذ الصومال 
املعارضة ملحمد سياد بري. اضطرت عائلتها للهرب إىل اململكة العربية السعودية، وبعد ذلك انتقلوا إىل إثيوبيا، 

ومن ثم إىل كينيا حيث بقيت 10 سنوات. هنالك تابعت دراستها الثانوية.

يف عام 1995 انضمت لجامعة ليدن )باإلنجليزية: Leiden(، أحد أقدم الجامعات يف هولندا، لدراسة العلوم 
السياسية. ثم عملت عاملة نظافة يف مصنع عصري )باإلنجليزية: Riedel(. ثم عملت كموزعة عقاقري لألطباء 
لحساب رشكة )باإلنجليزية: GlaxoSmithKline(. يف 11 سبتمرب 2001، وإثر هجامت سبتمرب يف نيويورك، 

أعلنت ردتها عن اإلسالم.

أصبحت  اإلخبارية، حيث  القنوات  يف  يسطع  نجمها  وبدأ  عليها  إعالميا  األضواء  تركيز  تم  ذلك  خلفية  عىل 
ضيفة دامئة يف أي برنامج يتعلق باإلسالم واملهاجرين املسلمني. ويف مؤمتر يف أمسرتدام دعيت إليه قالت أن 
حاجة اإلسالم ليست ملن يفهمه من الخارج بل حاجته هي فولتري مجدد له. ورصحت للصحيفة )باإلنجليزية: 
Trouw( اليومية بأن اإلسالم هو دين رجعي. بدأت التهديدات تصل لها من كل مكان، إستطاعت آيان استثامر 

هذه التهديدات لكسب التأييد الشعبي للهولنديني الذين مل يستطعوا تفهم سبب تلك التهديدات.

العلمي  املكتب  العامل، وهو  )Wiardi Beckman(، مجلس خرباء حزب  ذلك يف مؤسسة  إثر  عينت عىل 
لحزب العامل PvdA. حيث قامت لعدة سنوات بالرتجمة لوزاريت العدل والهجرة. وبدأت تعمل عىل مشاريع 
دمج اندماج املهاجرين املسلمني وخاصة النساء املسلامت يف املجتمع الهولندي، مل يلقى هذا األمر قبوال لدى 
نواب حزب العامل، أعلنت بعد ذلك جملتها املشهورة: )أنا ال أمن بالله وال باملالئكة وال باليوم اآلخر( اتصل 
بها والدها الذي مل يتحدث معا من قبل ليخربها أنها أصبحت رشعا مطلقة من زوجها، ومل يعاود االتصال 

بعدها بها.
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فعرض  ضالته،  بها  الدميقراطي  الليربايل  الحزب  وجد   2002 يف 
له  انضاممها  مقابل  املقبلة،  الربملان  انتخابات  يف  مقعدا  عليها 
لكونها  له  تركها  عىل  يأسف  مل  بدوره  والذي  العامل،  حزب  وتركها 
كانت تخاطر بفقدانهم أصوات املسلمني بسبب أسلوبها االستفزازي 
مسلمي  يستفز  كان  والذي  اليافعات  املسلامت  للنساء  والتحريض 

هولندا.

ألفت كتابا بهذا الشأن باسم معمل األبناء De zoontjesfabriek يف 
إشارة إىل أن الوظيفة الرئيسية للمرأة املسلمة حسب اعتقادها هي 
إنجاب األطفال. بعد نرش هذا الكتاب تلقت حريص عيل العديد من 

رسائل التهديد وأصبحت تحت الحامية الدامئية للرشطة الهولندية.

 ،)2003 يوليو   25 )السبت   Trouw اليومية الصحيفة  مع  مقابلة  يف 
قالت: »أن النبي محمد بالقياس باملعايري الغربية، هو شخص منحرف ومستبد.«، واستشهدت بأنه تزوج من 
طفلة بعمر تسعة سنوات. تم رفع مجموعة من تهم التميز من قبل عدة منظامت إسالمية ومسلمون بشكل 
فردي ضدها. إال أنها مل تصل أبدا للمحاكم لقناعة املدعي العام بـ: »أن أراءها ال تؤثر عىل وضع املجتمع 
املسلم يف هولندا، وأن ترصيحاتها ال تحتوي أي استنتاجات تتعلق مبسلمي هولندا، وأن حقوقهم كمجموعة 

وكأقلية مل تنكر.«

    يف 2004، وسوية مع منتج األفالم الهولندي ثيو فان غوخ، قامت بكتابة وتصوير فلم الخضوع، والذي يدور 
حول الظلم الذي تتعرض له النساء يف الثقافات اإلسالمية. الفلم انتقد بشدة من قبل املسلمني الهولنديني. تم 

قتل املخرج ثيو فان غوخ عىل خلفية هذا الفلم يف 2 نوفمرب 2004 عىل يد محمد بويري.

و يف نفس السنة طبعت كتابها قفص العذارى والذي أكدت فيه نيتها إنتاج فلم عىل شاكلة فلم حياة براين، 
حيث سيتناول حياة النبي محمد املليئة باأللوان عىل حد وصفها، حيث أكدت عىل أنه سيقوم شخص بتمثيل 
دور النبي محمد وستذكر فيه الجوانب التي تفرتض أن باقي املسلمني ال يودون أن تظهر للعلن عن النبي 
الحل  غار وعاد ومعه  أنه غاب يف  أبنه وكيف  لزوجة  النبي محمد  أنه حب  قالت  مبا  محمد. واستشهدت 

السحري لزواجه منها.

يف 23 نوفمرب 2005 ويف مقابلة مع صحيفة صابفو الدمناركية وعىل خلفية قضية الصور الكاريكاتورية، حيث 
ناقشت مشكلة اعتبار القرآن مقدس عند املسلمني بغض النظر عن متسكهم بالدين فذكر الحادثة التالية:

    »التقيت مؤخرا مع بعض الصحفيني العرب وأخرجت قرآن من حقيبتي وألقيته عىل األرض. فقامت فتاة 
تركية غري محجبة وكانت تبدو علامنية، وقالت يل: أطالب بأن تلتقطي القرآن وتعيديه إىل حقيبتك. أجبتها 
بأن هذه نسختي وبأنني أفعل بها ما أريد. والذي يحدث اآلن بأنك ال تستطيع إعادة تفسري محتوى القرآن 

ألن كل يشء حوله - الغالف، الرسائل، الحرب - مقدس.«

و عندها سألها املحرر عن فرص حل هذا املشكلة وإصالح البلدان ذات األغلبية اإلسالمية؟ أجابت بالتايل:
النبي محمد، واستطعنا تغيري  القرآن، وأعدنا تقيم ومراجعة دور  الطابع املقدس عن  أزلنا  إذا      »نعم، 
طبيعة األخالق الجنسية للمسلمني، فنعم، ميكن أن نعمل بعد ذلك بسهولة شديدة. ألن املسلمني برش أيضا، 

والبرشية أظهرت بأنها ميكن أَن تتغريرّ وبأنها ميكن أن تعدل وتحدث أسلوب حياتها.«

شخصيات ملحدة
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دانيال رادكليف 

)23 يوليو 1989(

ولد يف لندن يف بريطانيا وهو ممثل اشتهر بتجسيد دور هاري بوتر يف سلسلة أفالم هاري بوتر املبنية عىل الروايات 
التي حققت أفضل املبيعات يف هذا القرن

كان عند دانيال رادكليف دامئاً عاطفة للتمثيل منذ أن كَاَن يف الخامسة من عمره. وبالرغم من أن أبويِه كَانَوا مرتددين 
بَْعض الشئ من هذا املوضوع إال أنه كَاَن قادرا عىل إيجاد طريِقه إىل الشاشِة الكبريِة ِمْنذ أن بَْدء يف دور قرد، يف إحدى 
املرسحيات املدرسية، يف سن السادسة لعب دانيال دوره الرئييس األول حيث أطلق موهبته التمثيلية يف فيلم للبي يب 

يس من جزئني مقتبس من إحدى روايات تشارلز ديكنز ورواية ديفيد كوبرفيلد، ولعب دور فتى صغري

طلب من رادكليف لعب دور هاري بوتر يف عام 2000 من قبل املنتج ديفيد ييتس، الذي كان حينها يف لندن يقوم 
تم  انه  رادكليف  قال  االختبارات،  العديد من  بعد  العام،  ذاك  بوكيت. ويف صيف  ان هيس  بإنتاج مرسحية ستون 
اختياره للعب دور كبري مقتبس من روايات الكاتبة الحائزة عىل العديد من الجوائز العاملية سلسلة جي يك رولنج. 

رولينج نفسها وافقت عىل هذا االختيار : »وقالت ال ميكن ان يجد كريس كولومبس هاري أفضل من هذا«.

 رادكليف قام ألول مرة يف العام2001 بلعب دور مساند جنبا إىل جنب مع بريس بروسنان يف »خياط من بنام«، وأول 
فيلم هاري بوتر، هاري بوتر وحجر الفيلسوف أطلق يف وقت الحق من ذلك العام

عندما سئل عن معتقداته يف مقابلة عام 2009 أجاب بأنه ملحد وقال أيضا يف هذا الشأن.
قد ال أقوم بالدعوة لإللحاد إال انه لدي قدرا هائال من االحرتام ألشخاص مثل ريتشارد دوكنز الذين يقومون بذلك««
أحب الفرقة املفضلة هي أكادميية الفكر. ويف نوفمرب 2007، رادكليف نرشت عدة قصائد تحت القلم اسم يعقوب 
غريشون. ويف عام 2009 لحل املوقف، رادكليف أعلن تأييده لحزب األحرار الدميقراطيني الحزب، مام يجعل منه واحدا 

من الشخصيات القليلة يف القيام بذلك.

جنيها  لتكون  الشخصية  ثروته  تقدر  والذي   ،2006 عام  يف  األغنياء  قامئة  تاميز  سنداي  صحيفة  يف  ظهر  رادكليف 
إسرتلينيا 14 مليون ، مام يجعل منه واحدا من أغنى الناس الشباب يف اململكة املتحدة. ويف قامئة االغنياء عام 2007  
قدرت ثروته ب 17 مليون جنيه اسرتليني. ، األمر الذي وضعه يف الدورة الثالثة والثالثني أغنى شخص يف بريطانيا 
مع الشباب. عىل الرغم من ثروته، رادكليف قد قال انه ليس لديه األذواق مكلفة. ونفقته الرئيسية هي الكتب فهو 
مهووس بالقراءة ومع اتجاهه إىل األعامل الخريية رادكليف كان مؤيدا من مختلف الجمعيات الخريية منها جمعية 
الفنية  ارباحه  الغناء وستكون  ملأوى االيتام يف كنيت وشارك يف تربع لضحايا تسونامي 2005 كام يتجه حاليا نحو 

ملساعدة مرىض اإليدز 

شخصيات ملحدة
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?نبضات بن باز نحن بحاجة 
ملساعدتكم للضغط 

عىل الحكومة الكويتية 
إلطالق رساح

بن باز
عبد العزيز محمد الباز، املعروف أيضا بإسم بنباز، ولد 

ألبوين مرصيني سنة 1985 يف الكويت

حاصل عىل درجة البكالوريوس يف التجارة شعبة اللغة 

اإلنجليزية، وعمل محاسبا لرشكة محلية يف الكويت 

تسمى مرايا الخليج حتى ألقي القبض عليه.

 

ديسمرب 31, 2012

اعتقلت الرشطة  الكويتية بنباز، تم إيقافه من مكان 

عمله وزج به يف السجن.

اتهم بارتكاب جنحة: ازدراء الدين اإلسالمي وفقا ألحكام 

املادة 111 من قانون الجزاء الكويتي

األدلة املقدمة ضده، مدونته:    

وثائق رسمية أسفله

 

فرباير 7 ,2013

أدين بارتكاب جنحة: ازدراء الدين اإلسالمي وفقا 

ألحكام املادة 111 من قانون الجزاء الكويتي. حكم عليه 

بالسجن ملدة سنة واحدة يف السجن باإلضافة إىل العمل 

القرسي، باإلضافة إىل غرامة مالية واإلبعاد من الكويت.

نشاط بنباز قبل اعتقاله

http://www.benbaz.info :كتابة عىل مدونته

الكتابة عىل صفحته يف الفيسبوك

كاتب مساهم يف مجلة IThink )مجلة إلحادية شهرية 

http://i-think-magazine.blogspot. :)باللغة العربية

com/، https://www.facebook.com/I.Think.

Magazine

مساهم عىل االنرتنت باإذاعة امللحدين العرب

 

نحن بحاجة ملساعدتكم للضغط عىل الحكومة الكويتية 

إلطالق رساح بنباز

 

http://tinyurl.com/ :وقعو عىل العريضة

BenBazPetition

https:// :يف الفيسبوك FreeBenBaz انضامم مجموعة

/www.facebook.com/groups/FreeBenBaz

 FreeBenBaz: تابع صفحة يف الفيسبوك املجتمع

https://www.facebook.com/Freebenbazpage

hastag: # FreeBenBaz عىل التويرت

إذا كنت تستطيع تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة 

الكويتية أو القنصلية يف مدينتك إتصل بناو سوف 

نساعدك. لالنضامم إىل FreeBenBazProtest الصفحة 

http://tinyurl.com/BenBazProtest :يف الفيسبوك

يرجى مساعدتنا بالفيديو والكتابة يف مدوناتكم الخاصة 

وعىل الفسبوك والتويرت، وكتابة املقاالت،و اإلتصال  

بوسائل اإلعالم

لدينا رشيط فيديو عىل موقع يوتيوب يرجى مشاهدة و 

البت عىل الفايسبوك و التويرت :

http://youtu.be/2B_n7wo4Ji4

شكرا لكم!
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نبضات بن باز

لتوقيع العريضة 

صفحة الفيسبوك

مدونة محمد عبد العزيز

www.tinyurl.com/BenBazPetition

www.tinyurl.com/Benbazfacebook

www.benbaz.info
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بالنسبة  غريباً  املوضوع  هذا  عنوان  يبدو  قد 

بني  متني  رابط  مثة  الحقيقة  يف  لكن  للبعض, 

العلامنية,  بني  و  اإلنسان”  “بكرامة  يعرف  ما 

باملقولة  إليه  يشار  الذي  باملعنى  العلامنية 

ليس  و  الدولة”  عن  الدين  “فصل  الشهرية 

مبعنى التفكري الدنيوي, و مبدأ الفصل هذا يف 

الدولة. االيدولوجيا عن  يشمل فصل  حديثي 

مبدئيا  تعريفها  يكون  أن  ينبغي  الدولة 

املجتمع  خدمة  عىل  يعمل  الــذي  بالجهاز 

حقوق  يضمن  و  مصالحه  عىل  يحافظ  و 

يحفظ  و  حــريــاتــهــم  ــصــون  ي و  ــــراده  أف

“الهدف  *جفرسون:  يقول  كام  و  كرامتهم, 

الجيدة  للحكومة  والوحيد  األول  الرشعي 

وسعادته.” اإلنــســان  بحياة  االعتناء  هو 

ـــــة املــــواطــــنــــني  ـــــرام ملــــــــاذا ك  -

ــــة ؟ ــــدول ــق بـــنـــظـــام ال ــل ــع ــت مــــن جـــهـــة م

طريق  مثة  إن  تــرى  أحادية  رؤيــة  فــرض  إن  جــيٌل 

التي  دكتاتورية,الدولة  هو  الخري  لتحقيق  واحــد 

دينية  عقيدة  من  قوانينها  و  ترشيعاتها  تستمد 

فهي  ــواه”,  األف باقي  “تسد  معينة  إيديولوجية  أو 

يدرك  الــذي  الصحيح  الوحيد  ــرأي  ال نفسها  ترى 

الذي  املواطن  السؤال:  هنا  للخري.  األمثل  الطريق 

 / )الدينية  املرجعية  ذات  القوانني  عليه  تفرض 

و  لحقوقه  اعتبار  بغري  االديولوجية(   / املذهبية 

الكرامة؟ مهدور  مواطن  يكون  آال  وخياراته  حرياته 

الـــــحـــــريـــــة واالســـــتـــــقـــــالل  -

إجتامعية  فلسفية  او  سياسية  نظرية  هي  العلامنية 

يف  الفرد  حرية  مبدأ  إال  مبادئ  أو  قيم  لها  ليس 

دولة  يف  مصانة  تكون  ال  الحرية  هذه  االختيار, 

بحد  الدين  ينطوي  ال  و  دينية  مبرجعية  او  دينية 

املسيس.  الدين  عن  ناهيك  الحرية,  مبدأ  عىل  ذاته 

إنسانية  قيمة  هي  اإلنسان  فردانية  و  استقاللية 

عىل  املستندة  الدولة  يف  تنتهك  القيمة  هذه  عليا, 

الدين, ألن هذه القوانني تسن بوجهة النظر الضيقة 

له حق  الفرد  إن  الدينية, و دون حساب  للسلطات 

االختيار األخالقي و السيايس و الفلسفي و االجتامعي 

والعلمي, له الحق يف أن يفعل ما يشأ دون أن يعتدي 

عىل حق غريه, مبعنى أن الفرد الديني يف دولة علامنية 

تكون خيارته فقاً لدينه و الفرد الالديني أيضاً تكون 

خياراته وفقاً لفكره الالديني, و العلامنية تتسامح مع 

الطرفني و متنع التصادم بينهام و تضمن لكل طرف 

األخريني. عىل  تعتدي  ال  مادامت  الكاملة  حريته 

إذ  و  نفسه  سيد  و  مستقل  اإلنسان  يكن  مل  إذا 

حينام  و  بيده  الكاملة  الشخصية  حريته  تكن  مل 

او  جنسه  بسبب  اإلنــســان  حــريــات  مــن  ينقص 

فعندها  قوميته  او  فكره  او  طائفته  او  دينه 

العلمانية وكرامة اإلنسان
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العلمانية وكرامة اإلنسان

منتهك. تكون  حريته  ألن  مهدورة  كرامته  تكون 

ــــة ــــدال ــــع ال و  املــــــــســــــــاواة   -

الوطن,  لهذا  ننتمي  كلنا  الوطن,  هذا  أبناء  كلنا 

املذهبية  و  الفكرية  و  الدينية  اختالفاتنا  رغــم 

اتجاه  الواجبات  نفس  لنا  ..الـــخ,  و  القومية  و 

عرب  معاً  عنه  دافعنا  و  معاً  شيدناه  الذي  الوطن 

الحقوق  نفس  لنا  يكون  أن  كذلك  وينبغي  التاريخ, 

كان. سبب  ألي  متيز  دون  كلنا  العاملية,  املدنية 

األنظمة الدينية متيز بني مواطنيها عىل أساس االنتامء 

الديني و املذهبي, كحرص منصب رئاسة الجمهورية 

يف إتباع مذهب معني او الترشيع وفق مفاهيم دين 

الدول  التميز, يف  أو أي شكل أخر من إشكال  معني 

تعد و  الديني ال  و  الطائفي  التميز  الدينية حوادث 

كون  مواطنني,  كرامة  من  يحط  ما  وهذا  تحىص  ال 

دولتهم هذه التي ميلكونها جميعاً متيز بينهم و تنقص 

من حقوق بعضهم فيام توزع االمتيازات عىل آخرين.

و  الإنسانية  بعقوبات  تحاكم  الدينية  الدول  كذلك 

محاكم غري عادلة, َمْن يخرج عىل الدين او املذهب 

للعدالة,  يبت  ال  إطالقاً  األمر  للدولة, وهذا  الرسمي 

ما, فكيف  االعتقاد جرمية يف دين  فإن كانت حرية 

دولة  يف  العدالة  لتحقيق  سبيالً  الدين  هذا  نتخذ 

فساد  و  زندقة  تعترب  التعبري  حرية  كانت  إن  و  ما؟ 

الكافر”  او  “املارق  الفرد  عىل  الحد  إقامة  تتطلب 

أو  “إلهي  قانون  أي  و  تقام؟,  أن  للعدالة  فكيف 

يعارض  وهــو  بالعادل  وصفه  باإلمكان  وضعي” 

املدين  الزواج  و  التجمع  و  االعتقاد  و  التعبري  حرية 

العلمي؟. البحث  و  املعرفة  عن  البحث  حرية  و 

مواطنيه  بني  تساوي  كربيطانيا  علامنية  دولة  ألن  و 

 2000 قرابة  فيها  يتوفر  حرياتهم  تصون  و  تحرتم  و 

املساجد  ففيها  علامنية  كذلك  ألبانيا  ألن  و  مسجد 

الفكرية  و  الثقافية  املراكز  و  املعابد  و  الكنائس  و 

ففيها  السعودية  اما  أحــرار.  موطنوها  و  منترشة 

الشيعة مضطهدون و إيران فيها السنة و املسيحيني 

مضطهدون و مالطا فيها غري املسيحيني محارصين, و 

يف كل تلك الدول و غريها من الدول الدينية الالدينيون 

مغلوٌب عىل أمرهم دامئاً و مهددون بالقتل و السحق 

حريتهم. و  كرامتهم  و  لحقوقهم  احرتام  أدىن  دون 

من املُبنّي أعاله تأيت عالقة العلامنية بكرامة اإلنسان, 

حيث أن املرء سيد نفسه يف دولة علامنية ال تفرض 

عقيدة.  اعتناق  عىل  تجربه  أو  معينة  عقيدة  عليه 

من  ترشيعاتها  العلامنية  الدولة  تستمد  ال  كذلك 

الدين وهنا تكون الحرية الشخصية للمواطن مصانة 

دينية,  أخالقية  قيم  تفرض  ال  العلامنية  الدولة  ألن 

العلامنية هي الحياد اتجاه كل العقائد و الديانات و 

األفكار و هي تضمن لكل الديانات و العقائد مامرسة 

السلطة  تتدخل  ال  حيث  بحرية,  الدينية  رشائعها 

السياسية يف الدين و ال الدين يتدخل يف السياسية. 

كذلك تضمن املساواة التامة بني املواطنني و ال متيزهم 

فكرية. أو  جنسية  أو  طائفية  أو  دينية  أسس  عىل 

13



مجدي أبو سعود 

 لو كان الهندوس يعيشون بجزيرة محمد و بزمنه لكنا وجدنا يف قرآنه هذه اآليات :

مل يكن الفشنو هو الخالق امنا شبه لهم / البقرة : 314

)302( لقد كفر الذين قالو ان الفشنو هو الذي خلَق )301( الله وحده من خلق ومل يخلق غريه علق : / سورة البقرة

لعن الله الهندوس / التوبة :50

امنا الهندوسيون نجس / التوبة : 55

لتنكحوا وتقتلوا وتكرهوا  امنا قد خلقناكم  لتنكحوهم  او يقدمون لكم نساءهم  يدفعو لجزية  الهندوس حتى  اقتلو 

لتكونوا اغبياء و اسوأ من الحيوانات و البهائم / التوبة : 40

الهندوس احفاد األبقار و املاعز / النجم : 4

لقد كفر الهندوس عندما قالوا أن األرض كالكرة وتدور امنا األرض مسطّحة و ثابتة وذلك تقدير العيل الحفيظ / األنفال 

50:

احاديث صحيحة

اغزو الهندوس تغنموا البني صحيح مسلم

قرآن تدور احداثه جميعها يف شبه جزيرة صغرية عىل األرض بادعاء ان مرسله يرى الكون ... كافية وحدها ان تكشف 

هذه املهزلة الغبية 

سالم عىل من جعل من عقله منارًة له

و تحية للعقالء فقط -

لو كان الهندوس يعيشون بجزيرة حممد وبزمنه
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يف حياة أخرى؛ لن أختار الرب الرشقي أو الدين الرشقي أو الوطن الرشقي، فكل ما هو رشقي، ضد الحياة.

الرجل الرشقي ليس رجل يائس، الرجل الرشقي رجل بائس، ألنه قرر أن الله قدر له رزقه وحياته، فأطفأ ماكينة املحاولة 

واألمل بداخله.

الرب الرشقي ال يفضل التدخل، حتى ال يفسد األمر أكرث.

الفقراء عيايل

عزيزي الرب؛ عذرا، أنت غري منصف بحق عيالك.

رب العامل الثالث، كحاكم العامل الثالث، ال يعبأ أو يكرتث أو يهتم بقومه عىل اإلطالق.

كيف تكون لغة الرب كلامت عىل غرار موتوا بغيظكم، أمكر املاكرين، عن يد وهم صاغرون، تلك لغة سوقية موغلة 

يف الهمجية، ويستحيل أن تليق برب.

يلتزم هو بوصيته؟  بالصيام، ملاذا مل  لتزويجهم، ويوصيهم  الشباب دون أن يسعى  كيف يتزوج محمد تسعة، ويرتك 

وكيف كان يصوم هو عن الجنس ليال؟ وهو من كان يلقي إزار عىل نساءه الحائضات – عىل كرثتهن – حتى يأتيهن؟ 

الكلمتان األقىس؛ واألبشع تأثريا يف حياة الكائن العريب » عيب ، حرام ».

أنا سأطعم عرشة مساكني يومياً باملستقبل، ليس لخاطر الرب، ليس ليك أجاور نبي أحمق بالجنة، ولكن ألنني جربت 

معني الجوع، وال أرغب أن يجربه أحداً آخر عىل وجه األرض.

يجب أن يعفو الرب عن نصف سكان العامل الثالث، دون قيد أو رشط، فالحياة بالعامل الثالث، جحيم حقيقي.

الدين؛ اخرتاع، أكرث االخرتاعات نجاحا بتاريخ البرشية

إذا دخل الرب من الباب، خرج الرزق من الشباك، عن غرف العامل الثالث أتحدث.

السبب يف أن الرشق األوسط هو مهبط الديانات؛ هو أن الرشق األوسط هو املكان األنسب ملهبط الخرافات.

أنا عىل يقني؛ أن اليابان لو كانت برشت بأخالقياتها، لصار العامل كله نظيف ومتحرض، عكس ديانات الرشق األوسط 

املتخلفة املنفرة، املرصة عىل التبشري حتى لو بالسيف أو الجهاد أو اإلرهاب.

قطعا؛ سوف يخجل الرب أن يحاسب الشعب الياباين.

كل ىشء أنزلناه بقدر تعني؛ أن يدفع إنسان 2000 جنية مقابل يوم واحد من الراحة بفندق، وأن يقبض إنسان 2000 

جنية مقابل ستني يوم من العمل بنفس الفندق.

األنبياء؛ لسبب طبوغرايف، كانوا يظهرون مبناطق صحراوية قاحلة، حيث أن الشمس بتلك املناطق كانت تعمل عىل صهر 

أدمغتهم، فيتخيلوا أنهم يتلقوا وحيا من السامء.

تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا » الحالل و الحرام، اللغط واللغو، التعصب و التشدد ».

محمد كان يعفى اللحية ويحف الشارب، ويقول أن ذلك من الفطرة، وأنا عىل يقني أن ال يشء من هذا من الفطرة، 

وميكن سؤال ألف رجل عن ذلك، وسوف يؤكدون أنه ال فطرة يف حف جزء وترك اآلخر.

محمد كان يخضب لحيته بالحناء، ويحرم صبغ رأس الشعر باللون األسود، والسؤال هنا، أي حالل يف األحمر وأي حرام 

يف األسود؟

الرب الشرقي
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الوجه، وأنا هنا  الزائد من  إزالة الشعر  التنمص - أي  النساء من  الكحل بعينه - ومينع  محمد كان يكتحل أي يضع 

أتساءل: كيف يحلل الكحل للرجال ويحرم النظافة عىل النساء؟

املذهل بأي سلفي، أنه - ما شاء الله - كفحل الجاموس، ويحمل رأسا - ما شاء الله أيضا - كرأس فحل الجاموس.

لن أنىس، وأنا صغري، عندما دعاين أحد األخوة لعصري القصب، وحطت ذبابة عىل كوبه، ثم سقطت به، فام كان منه، 

إال أن ضحك ضحكة سلفية لزجة، وغمس جسد الذبابة القذرة املسكينة بالعصري، وراح يتجرع العصري مبنتهي التلذذ، 

وعندما امتنعت عن رشب كويب الذي مل متسسه الذبابة وسألته عام فعل، قال ىل أنه الطب النبوي، فبجناحها الداء 

وبجناحها اآلخر الدواء، ومنذ تاريخه وأنا ال أثق بالجهل السلفي النبوي.

كيف تقتنع رئيسة وزراء أسرتاليا ورئيسة األرجنتني ورئيسة الفلبني، وأي امرأة محرتمة متعلمة، بدين يخربها أنها عورة 

وناقصة عقل وأنه خاب قوم ولّوا أمورهم امرأة؟

الله يرزقهم، ثراء اإلخوان والسلفيني يعني بالرضورة، أنهم دنيويون  ثراء اإلخوان والسلفيون، ال يعني بالرضورة، أن 

والزهد  التقشف  بذلك  والسلطة، وليسوا  واملال  الدنيا  الحرص عىل  والحياة، وحريصون كل  املال  ومفرطون يف حب 

املصطنعني.

املقنع باإللحاد؛ أنه يجيب عىل كل األسئلة، مثل أنه ال ميكن أن يكون هناك إله مؤخرته بعرض الساموات واألرض، وأن 

األنبياء أغبياء وجهلة، والدجل تجارتهم، وأن املالئكة كائنات مثلية، يف حني أن اإلميان يصادر عىل أسئلتك، من قبل حتى 

أن تفكر بها، فيخربك مقدما أال تسأل عن أشياء إن تُبد لك ترضك، كيف ترضك؟ مل يخربنا الدجالون.

االعرتاف والقناعة، بأن العقل البرشي محدود، يك ال يفهم الحكمة اإللهية من العبث والهراء الواضحني بالعامل، هي 

سبة يف حق العقل البرشي، وتاريخه الحافل بالتطور والتقدم والتحرض، وسبة أكرب يف حق اإلله، ذلك الذي خلق عقال 

محدودا.

يا له من تحفة رائعة، ذلك الكائن املعروف باإلنسان، يا له من نبيل يف املحن، يا لقدرته غري املتناهية، يف هيئته وحركته، 

يا له من واضح وخالب، يترصف كاملالك، يدرك ما حوله بشكل مذهل، يدرك جامل العامل.

شيئان، لن يستطيع الرب، أن يقتلهام أو يقتنصهام من روح الفقراء؛ األمل و املوهبة.

الرب الشرقي
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مجدي أبو سعود 

باألمس وانا بني نائم ومستيقظ تحت تاثري سهرة عامرة جائني رسول الله يف الرؤيا وعرََّف عن نفسه ....

فتذكرت يوم مولده وهنأته قائال :happy birthday ...ليتك ترى املسلمني كيف مختلفني عىل موضوع االحتفال مبولدك 

هل يجوز أم ال ...

فنظر باستغراب إيل وقال :املسلمني ؟؟...أي مسلمني ؟؟....تتكلّم عن األفالم التاريخية أكيد ؟؟

فقلت :ال، صىل الله عليك وسلم ....اليوم هناك حوايل مليار ونصف مليار مسلم يف العامل !

فتغري لونه وقال :مستحيل .. انت.أكيد عم متزح !!

قلت :ال ورحمة الرحمة التي كانت بقلبك ذات يوم ...

فقال : العمى بقلبهم ما اغباهم !! .....شوية خرافات ألفتها يف شبايب يك أنكح ما أردت من النساء واتزوج طفلة أبو 

بكر ويصبح عندي جواري وغلامن ....ومل متر الحيلة حينها عىل بعض البدو االميني يف مكة !!...يصدقها اليوم يف عرص 

االنرتنت أكرث من مليار إنسان !!

ال تقل يل يصدقوا أيضا قصة االرساء واملعراج واين صعدت إىل الفضاء عىل منت بغلة بجناحني مع أن األمريكان والسوفيات 

فضحوين عندما غزوا الفضاء !!!

قلت :مل تسمع يشء بعد .... صار عندك »اعجازات علميّة » وعالج بالحجامة وبول االبل و....

قاطعني :بول االبل !!!.هذه ضحكت بها عىل أحد البدو األغبياء الغالظ جائوين يريدون دواء وكانني فاتح له صيدلية و 

مرسل بجد!!..قلت لهم يك أتخلص منهم منه: إرشبوا بول البعري !! ثم عادوا ليثأروا من راعي االبل الذي اقرتح عيل تلك 

بعد أن ارتّدوا و ادعوا أن بعضهم اصييب بتسمامت ومات بعد عّدة أيّام فنكلّت بهم قبل أن أقتلهم.

.املعاتيه يصدقوها اليوم يف عرص كشف األكاذيب و الخرافات القدمية و التقدم الطبي املذهل !!

قلت له :عدم املؤاخذة الحق عليك أنت ....قتلت رجال العرب األذكياء يف غزواتك ومن بقوا إىل اليوم هم أحفاد الجهلة 

الذين صدقوك !

قال :معك حق ....ساهرب قبل أن ياتيني بعض البهائم يسالون عن الحوريات ....أكيد هذه أيضا يصدقوها إىل إليوم !!

هزيت رايس بااليجاب ....

ثم غادر بعد أن أستأمنني ان ال أخرب أي مسلم مبا شاهدت يك ال يطالبه بيشء من هذا ...

لهذا ال داعي أن أذكركم :اسرتوا عىل الرجل واذكروا محاسن موتاكم ...

وحلمت أنّه:أثناء خروجه »لطش« بيده زجاجتني من البرية باقيتني من السهرة لهذا أعتقد أن تحريم الخمر زال بعد أن 

عادت و نسخته »السنة النبوية » والله أعلم ...

أحمد عفيفى 

الرب الرشقي أمكر املاكرين و الرب الغريب أرحم الراحمني.

أيها الرب الرشقي؛ أنت تدس أنفك، بحياة الرشقيني، بشكل مستمر ومزعج ومستفز.

حلمي برسول اهلل -ص-
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كيف نتعلم من الكنغر ؟

خلف الحريب

من  سعودية  حكاية  وهذه  مييش،  وال  يقفز  حيوان  الكنغر 

أسرتاليا بالد الكنغر بإمكاننا أن نتعامل معها بالقفز اإليجايب 

بحيث نصل إىل ما يفيدنا منها، أو بالقفز السلبي بحيث نرتك 

أعرف  )ال  وكناغرها  وأهلها  أسرتاليا  ونشتم  املوضوع  أساس 

أمر  احتار يف  أسرتاليا  قاضيا  إن  الحكاية  تقول  كنغر!(.  جمع 

سيدة سعودية منقبة تواجه حكام بالسجن لستة أشهر، وقال: 

)أنا ال أرى إال عينيها(، هيا بنا نقفز قفزتنا السلبية املتوقعة 

هذه  تناقض  تكشف  النقاب  عىل  صليبية  حرب  إنها  ونقول 

الدول التي تدعي املساواة ثم تتعامل بعنرصية مع املسلمني، 

ثم نفتح هاشتقا يف تويرت نطالب فيه مبقاطعة لحوم األغنام 

األسرتالية.

بعد أن ننتهي من القفزة السلبية من األفضل أن نجيب عىل 

التهمة  هي  ما  اإليجابية:  قفزتنا  نقفز  يك  أساسيني  سؤالني 

املوجهة إىل هذه السيدة السعودية يك تكون يف هذا املكان؟، 

والثاين: ماذا فعل القايض يك يتعامل مع هذه السيدة املنقبة؟. 

باختصار، هذه السيدة تركت طفلها الذي يبلغ أربعة أشهر يف سيارة مفتوحة النوافذ ملدة 45 دقيقة تحت درجة حرارة 

عالية، فقام أحد األشخاص باإلبالغ عنها، فتم القبض عليها هي وزوجها بسبب هذا اإلهامل املريع الذي ال ميكن أن 

يعترب جرمية يف ديارنا، ومل يترسع القايض بإجبارها عىل الكشف عن وجهها، بل فضل التأين يف هذا املوضوع تقديرا 

لالختالفات الثقافية حتى أكدت الروابط اإلسالمية أنه من حق القايض أن يطلب منها ذلك إذا شعر بالريبة بأنها قد 

ال تكون املعنية باألمر، ولكن يفضل أن يحدث ذلك دون وجود رجال يف القاعة أو من خالل تكليف إحدى الرشطيات 

بالتأكد من هويتها يف إحدى الغرف الخالية!.

املايض  يف  أشتهر  بلد  أسرتاليا  أن  رغم  الثقافية  االختالفات  ويحرتم  ومسامل  هادئ  الكنغر  أن  اتضح  لقد  رأيتم؟،  هل 

بالعنرصية للجنس األبيض، ولكنهم وجدوا يف احرتام االختالف طريقا لحياة أفضل، ونحن يجب أن نقفز إىل النقطة 

املفيدة من املوضوع، وهي أن العناية باألطفال ليست مسؤولية والديهم فقط، بل مسؤولية الدولة واملجتمع، خصوصا 

أننا ندرك بأن ما فعلته هذه السيدة ال يعترب شيئا أمام حاالت العنف األرسي ضد األطفال التي تطالعنا بها الصحف 

األمهات  أو  اآلباء  املحاكم عىل هؤالء  ذلك حكمت  الربيئة، ورغم  األرواح  إزهاق  إىل حد  بعضها  والتي وصل  يوميا، 

بأحكام أقل ما يقال عنها إنها )أحكام سياحية(، انطالقا من تفسريات عجيبة ال تتواءم أبدا مع جوهر ديننا الحنيف 
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كيف نتعلم من الكنغر ؟

الذي يركز عىل الرحمة ويعظم مكانة النفس البرشية، وقفزتنا اإليجابية يف هذا املضامر يجب أن تكون باتجاه إعادة 

النظر بالترشيعات واألنظمة املتعلقة بقضايا العنف األرسي يك ال يقول أحد إن األسرتاليني يحرصون عىل سالمة أطفالنا 

أكرث منا.

أما بخصوص النقاب، فإن موقف القايض الذي احرتم االختالف الثقايف بينه وبني هذه السيدة األجنبية التي جاءت من 

آخر الدنيا يجب أن يكون ملهام لنا يك نحرتم اختالفنا مع اآلخرين الذين يحملون جنسية أخرى أو يعتنقون دينا آخر، 

كان يف تلك اللحظة ميلك السلطة الكاملة يف مواجهة متهمة أجنبية، ولكنه وجد أن احرتامه لثقافتها هو أمر مفيد 

ننترص  املعتقد سوف  أو  الجنسية  يختلفون عنا يف  الذين  اآلخرين  ثقافة  إلنسانيته ولبالده، وكذلك نحن حني نحرتم 

إلنسانيتنا ونفيد بالدنا؛ ألن الحياة سوف تكون أفضل بالنسبة لنا قبل أن تكون أفضل بالنسبة لآلخرين!.

وأخريا، أمتنى أن تتجاوز هذه املواطنة املأزق القانوين الذي وجدت نفسها فيه، وتقفز قفزة إيجابية هي األخرى، فتكون 

يتجسد من خالل  األطفال ال  والتعبري عن حب هؤالء  فاألطفال مسؤولية عظيمة،  ديارنا،  لألمهات يف  منوذجا ملهام 

تقبيلهم املبالغ فيه أو نرش صورهم عرب )اإلنستغرام(، بل بالعناية الشديدة بسالمتهم.
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قطتنا وشرف العائلة !!!

قاسم حسن محاجنة 

صغرييت التي تقرض الشعر ، »بأسنان حليبية 

تحب   ، املدرسية  الحفالت  يف  وتلقيه   ،  «

، وارغمتني ذات مرة عىل  الحيوانات االليفة 

تبني جروة صغرية من ملجأ للحيوانات ورشاء 

لكن   !! لتغذيتها  الكالب  طعام  من  كيس 

صغرييت مل تتمكن من االعتناء بها ، فاضطررت 

اىل »التخيل » عن الجروة لصديق يريب الكالب 

مقابل »تنازيل »عن كيس الطعام الذي كلفني 

مئات الشواقل !! يال صحتني !!

مل تتنازل صغرييت عن رغبتها يف »امتالك » حيوان اليف . وتجندت العائلة للبحث عن حيوان اليف ال يحتاج اىل بذل 

جهد كبري يف تربيته !!!

بها  التي تعمل  العيادة  أمها يف ساحة  تركتها  العزيزة ذات مساء من عملها جالبة معها قطة صغرية  عادت زوجتي 

كسكرترية طبية . ومبا أن زوجتي تهوى القطط كذلك فقد »تحولت » القطة اىل فرد من أفراد العائلة ، الكل يساهم يف 

مداعبتها واطعامها ، بحيث أننا اصبحنا نشرتي النقانق لها ، بعد أن كنا نشرتيها الستهالكنا الشخيص .عاملناها كفرد من 

االرسة ، كامل الحقوق وبال واجبات !! تفعل ما تشاء دون حسيب وال رقيب !!

ومبا أنه ال ميكن حجز حيوان أليف داخل اربعة حيطان ، فقد بدأت قطتنا بالتجول يف املحيط القريب لبيتنا ، لكننا مل 

نكن مطمئنني عىل سالمتها ، خصوصا وأن شارعنا يعج بالقطط »بنات الشوارع » والتي تخوض كل دقيقة رصاعا شديدا 

عىل البقاء .مام أكسبها رشاسة يف الطبع وقوة وجلدا يف »الشدائد » ، وقدرة رهيبة يف الحصول عىل قوت يومها »من 

فم السبع » ، كام يقول مثلنا العامي .

وبدأت قطتنا تعود اىل البيت مصابة بجروح ، كان أصعبها جروح عىل طريف رقبتها اثر تعرضها ملحاولة قتل من قط 

رشس !!!

وبدأنا نلقي اسامعنا اىل اصوات العراك القططي ، ويقفز احدنا للدفاع عن قطتنا الصغرية والضعيفة !!

لكن ، حدث ما كنا نخشاه !! فقد تعرضت قطتنا لالغتصاب من قبل قط أعور رشس !! 

جئت عىل الحدث يف ذروته ، لكن رصاخي مل يدخل الرعب اىل قلب القط االعور ، وكان ما كان .
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قطتنا وشرف العائلة !!!

أخربت زوجتي العزيزة مبا حدث والتي من جانبها اتهمتني بالتقصري يف الدفاع عن قطتنا الصغرية غري الناضجة لهكذا 

امور . وتحول هذا القط اىل عدو »للعائلة » !! ولو كان االمر ممكنا لقاضيناه امام محكمة الحيوان !!

أثار املوضوع ردود فعل متضاربة بني أفراد العائلة فمن مطالب بطرد القطة لتعيش مع املجموعة الشوارعية ، وليس 

من واجبنا أن نقوم برتبيتها »وخلفها » الطالح !! أما الرأي االخر والذي حاز عىل األغلبية فأقرتح أن نصرب عليها حتى 

تضع حملها ، وبعدها يكون لكل حادث حديث !!

ومع مرور االيام بدأنا نالحظ ظهور عالمات الحمل عىل القطة ، وما هي اال فرتة قصرية ، حتى وضعت حملها داخل 

كنبة من كنبات بيتنا !!

سمعنا مواء القطط الصغرية لكننا مل نرها يف اليومني االولني فقد قامت االم باخفائها جيدا .اال أن الشوق لرؤيتها وفضولنا 

قد تغلب عىل »حرصنا »عليها . وكانت املفاجأة كبرية ، أذ مل تقم القطة األم بنقلها اىل مكان اخر ، متشيا مع عادة 

الحيوان يف اخفاء اوالده ، اذا تم الكشف عن مكان وجودها !! 

ومن الطبيعي أن تزداد حاجتها للطعام فهي أم مرضع ،تحظى بتعاطف أفراد االرسة ،والكل يحاول أن يوفر لها ما 

تحتاجه ، حتى أننا تعمدنا ترك باب الشقة مفتوحا حتى تدخل متى ما تشاء الرضاع أوالدها . لكن هل رضينا ؟؟ هل 

نتقبل ما جرى لها ولعبها مع مشبوهني من أبناء جلدتها ؟؟ هل نستطيع مسامحة الجاين ؟؟!!

ومع حبنا لقطتنا ، اال أنه بقي يف النفس »لوعة » عىل ما جرى لقطتنا التي لوثت » رشفها » بالعار !! علام بأنها تعرضت 

الغتصاب !!
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الحال. لست سيئة اخالقيًا، ولست ممن يستثمرن  للغاية وكل من يتعرف عيّل يتجنبني يف  السمعة  امرأة سيئة  أنا 

انوثتهن لضامن مستقبل مكبل بالقيود. أنا امرأة مل تُرّوض حتى اآلن ومخالبي الزالت حادة وأفكاري جادة، كام ويل 

نظرة تخلو من الود- أي أتربص كلص لعني عىل كل الداخلني والخارجني. والزلت بعيدة عن التصنع ومل تصقلني العوملة 

بقدر ما صقلني التسكع يف الطرقات..

أفكاري تشبه الرياح املسمومة، ألنني أكره الدجالني واملتاجرين يف الدين، كام أكره التغزل يف التاريخ الذي نصفه ال 

يعنينا والنصف اآلخر عن اإلسكندر املقدوين! وأكره ساستنا الذين مل يفلحوا حتى هذه اللحظة بكسب موديت ألنني مل 

اسمع منهم غري الهذر واللغو عرب الفضائيات مدعني حب الوطن )أو باألحرى حب البطن(..

لذلك الكل يخشاين ويهواين يف آن واحد، وأما الجلوس معي فمستحيل ألن الكل يعرف بأن يف حوزيت منديالً مغمًسا 

يف عطر الحقيقة، وللحقيقة رائحة قوية بأمكانها ان تفيق املخدرين دينيًا وتاريخيًا وجنسيًا، حتى وإن كانوا يف )سابع 

نومة(، كام يقال. رائحة الحقيقة تقتل كل املرىض النفسيني وقد تجعل الناس ميتنعون عن مجالسة املشعوذين ومتابعة 

التلفاز وما فيه من أخبار محرضة. لذا فوجودي بني الطيبني يحسب له ألف حساب..

وهكذا فأنا ساقطة فكريًا وأرفض األستظالل تحت شجرة اي حزب او جهة معينة، رغم ان الوطن قد امتأل بأشجار 

الصبار التي خدع بها الكثريون ممن باتوا يستظلون تحت اشكالها الجذابة والخالبة والغريبة املنظر! واألستظالل تحت 

أما مخدرون أو مجربون  املبتلني بظل هذه أشجار  هكذا اشجار يأيت معه بواجبات يجب تنفيذها وإطاعتها، وترى 

عىل تنفيذ اآلوامر! لذا فأقول لكم مبلء صويت: احذروا التقليد! احذروا األستسالم وال تدعوا الحكام ينامون بسالم، بل 

حاسبوهم عىل كل غفوة!

أعرف بأن كالمي غري مهذب، ولكن أعذروين فأنا فاسدة ولكني واثقة بأنكم تؤيدوين. وأعتذر يا أعزايئ فأنا أرفض ان 

أعيش كثور معصوب العينني يدور يف حلقة مفرغة. وأنا لست مع أحد؛ أنا مع الوطن والوطن مع الجميع...

واآلن ما رأيكم يا أحبايئ، االزلت ساقطة بنظركم أم ماذا؟

أشهد بأنني امرأة ساقطة

جوزفني كوركيس البوتاين   
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عبادة االعضاء اجلنسية عرب التاريخ

اليوم نخجل من التطرق اىل االعضاء الجنسية وسيزداد الخجل لو كانت هناك متثال لهم او صورة  وعرضت علينا 

بني االرسة او جامعة، ولكن يف العصور املاضية ويف مجتمعات اخرى مثل هذه االمور التبعث عىل الخجل بل عىل 

االعتزاز او عالمة الفأل الطيب. االنسان القديم عبد روح االجداد، وتكلم مع اجداده روحيا وشعر بوجودهم حواليه، 

وكان ميتلئ بالحب الروحي تجاههم متاما كام يفعل املؤمن االن تجاه اربابه. ولكون التصورات القدمية انطلقت 

عن املشاعر تجاه االجداد، كان من الطبيعي تصور عامل االلهة عىل شاكلة االنسان، وان اصل االنسان هو الوالدة 

عن املصدر االصيل، الفرج والقضيب، ولكنه هنا سيكون فرج وقضيب االلهة، الذي يشبه بفرج وقضيب االنسان. 

واملصادر تشري اىل ان عبادة االعضاء التناسلية، عبادة العضو الذكري وفرج املرأة، كانت اقدم العبادات التي مارسها 

االنسان. 

يف السنسكريتي تطلق كلمة لينغام Lingam عىل » العضو الذكري« الذي خلق االنسان منه، ليصبح بذاته موضع 

تبجيل وتقديس وعبادة، هو واملهبل االلهي  Yoni )يوين( عىل انهام الله الذكر والله االنثى يف تجلياتهام، فاالول 

يرمز لشيفا والثاين يرمز للربة Shakti. عىل االقل توجد ادلة عىل ان اقسام من الهندوس مارست عبادة هذه الرموز. 

ولينغوم يجري تصويره، غالبا، عىل شكل حجر اسود منحوت عىل شكل القضيب وغالبا يكون اىل جانبه زميلته يوين، 

ملامرسة الطقوس يف املعبد. 
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 بعض الباحثني يعتقدون ان لينغام هو احد تجليات 

شيفا. لدى تيار تانرتيسزم Tantrism, وهو احد التيارات 

الدينية الهندية، ضمن الهندوسية والبوذية، حيث 

يعتربون لينغوم رمز لتجيل قضيب 

شيفا . وتوجد اساطري عديدة 

عن افعال هذه اآللهة. يف الواقع 

التوجد ايضاحات مخترصة تفرس 

هذه الكلامت ، إذ ان الهندوسية 

تضفي العديد من الصفات املتتداخلة 

عىل رموزها ، بحيث انها فلسفة كاملة متجانسة 

ومتامسكة الميكن فصلها، تعرب عن التفاعل املتبادل واملنسجم 

بني الذكر واالنثى. 

غري انه عىل قاعدة لينغام ويوين توجد فلسفة الجنس الهندية 

)كاماسورتا( وفلسفة الصحة واليوغا واملساج مبا فيه لالعضاء 

الجنسية، ملنح القوة واالنسجام والتوازن الروحي. ويف النهاية فأنهم 

رموز الخلق والخصب والطاقة املستمدة من املنبع االصيل. مثل هذا املنطق نجد جذورها تذهب بعيدا يف التاريخ 

االنسان القديم. 

 ,Khajuraho Lakshmana يف الهند يوجد احد اشهر املعابد الجنسية هو معبد

.VISHNU .حيث يعبد فيشنو

وقد استمر بنائه من عام 950 اىل عام 1100 ، من قبل:

CHANDELLA RULER YASOVARMANBEIWEEN

وبقي يف الخدمة مئة عام ثم جرى تركه بعد انتقال العاصمة اىل مدينة مهوبة. والزال 

املعبد يقف شاهدا عىل عظمة الفنون املعامرية ومعامل الحياة الجنسية الغنية. 

مالذي يرمز اليه املعبد؟ 

الجداريات والتامثيل التي تصور عمليات جنسية ايروتيكية غاية يف الرباعة توجد فقط خارج املعبد، وحتى عندما 

توجد بعض املنحوتات تكون عىل الجهة الخارجية من حائط داخيل ثنايئ. ذلك يشري اىل ان عىل الجميع ترك رغباتهم 

الجنسية خارج املعبد. وايضا يشري اىل ان االلهة نقية من الرغبات صافية مثل الجوهر، تدليل عىل ان الروح االلهية 

التتأثر باملطالب الجسدية، عىل الرغم من انها تحيط بها يف عامل البرش، ولكن التدنسها. 

 

لينغام مخرتقا يوين ومنوياته تقطر منه

معبد الحب

عبادة االعضاء اجلنسية عرب التاريخ
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يف دولة Bhutan, التي تؤمن بالبوذية والهندوسية، ستجد 

اليوم الكثري من رسومات ومتاثيل لعضو الذكر، تارة منتصب 

وتارة اخرى يف حالة قذف. كل ذلك مرسوما عىل جدران 

املنازل بفخر، وبالوان زاهية. ويف بوتان ايضا يرمز القضيب 

اىل شيفا ويطلق عليه لينغام غري انه جرت العادة هنا رسمه 

عىل االبواب والجدران بصور هائلة واحيانا يف حالة القذف 

لكون يجلب الحظ الطيب لسكنة البيت. ومع اضافة رشيط 

حوله يصبح جالبا للخصب ايضا. ولكن الخصب يف بوتان 

مسألة غاية يف االهمية والجدية. هنا تجري احتفاالت مهيبة 

 Chimi لتمجيد إله الخصب واستجداء رضاه يف معبد

Lhakhang, الشهري واملتخصص بعبادة رب الخصب، إذ 

 ,Drukpa Kunley ان استقدام الخصب يشابه استمطار املطر يف صالة االستسقاء. يشار اىل ان مؤسس هذا املعبد

كان نشيط جنسيا للغاية، وكان يربط رشيط زهر عىل عضوه من اجل ان يحصل عىل الربكة والتوفيق. ويبدو انه 

افلح إذ اصبحت هذه العادة شائعة للغاية يف بوتان. ويزور الشبان والشابات، الراغبني بالزواج، املعبد للحصول عىل 

الربكة، ايل تتلخص يف الحصول عىل »عضوين ذكريني« االول من العظم والثاين من الخشب، يسندهام سدنة املعبد 

عىل جباههام، إضافة اىل سهم، ويضغطهام عىل الجبهة، جميعهام يعودان اىل املؤسس املقدس نفسه. ثم يتيل آيات 

مقدسة بعد ذلك يسحب الفتاة والشاب ورقة ليخرج لهام اسم الطفل او الطفلة القادم. وكام ان محمد ينترش بيننا 

Taga- بكرثة، ينترش اسم كينيل بكرثة بني البوتانيني. ويف اليابان يوجد اكرب املراكز لعبادة القضيب، إله الخصب، يف

jinja, كام يوجد مهرجان سنوي للخصب يسمى Kanamara Matsuri تعرض فيه قضبان ذكورية ضخمة، وانحدر 

ذلك عن ديانة يابانية تدعى Shinto وهذا املهرجان يعطي املرأة اليابانية يوم من الحرية من حياتها املرتبطة بالبيت 

عىل مدى العام. 

عبادة القضيب يف االمرباطورية الرومانية

يف بريطانيا جرى العثور عىل حلية من الذهب عىل شكل قضيب الذكر. وقد 

وصفت Erica Darch, من متحف شعوب الشامل اللقية بالتعابري التالية:« 

قضيب مجوف، من صفيحة جرى طيها طوليا ، يف طرفيها فتحة. مضلع من 

صفيحة ثالثية ملحومة عىل رأسها. وعىل جانبيها خصوتني كبريتني منفصلتني 

وملحومتني. مع اخاديد عرضية ، غري منتظمة، عىل الجانب السلفي )لرمبا 

تكون قفل لخط اللحام( وتشري اىل حافة القلفة«. 

غري انه مل تكن توجد عادات عبادة العضو الذكري يف انكلرتا ، ولذلك البد ان يكون صاحب هذه الحلية جندي 

يف بوتان القضيب جالب للحظ السعيد

Fascinus
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روماين. العديد من اللقى االخرى، املامثلة، مصنوعة من االحجار الكرمية والربونز، جرى العثور عليها يف املنطقة ذاتها 

حيث كان يوجد معسكر روماين سابقا، ولكن الذهب نادر. 

يف روما القدمية كان حلية عىل شكل قضيب ذكري تستخدم كطلسامن وتعويذة ضد عني الحسود. وهذه القوة 

االلهية تسمى Fascinus )وهي جذر الكلمة االنكليزية الحالية fascinate والتي تعني االفتنان، واملقصود ان يلقي 

ظالل( وهي متيمة ضد رش السحر االسود. والقضيب الغراض العبادة والسحر والطقوس الدينية يطلق عليه مصطلح 

 ( .phallus

 

وهذا النوع من السحر كان يعترب الحسد اهم اسبابه، وموجه ضد االخرين وعىل االخص ضد القدرة عىل االخصاب 

عند االنسان والحيوان واملحاصيل. لذلك فإن تعليق متيمة القضيب الذكري متنع لعنة العقم وتعطل سحر الحسد، 

كام نفعل اليوم بتميمة حدوة الحصان او الخرزة الزرقاء والشبة والقرآن. وكان يجري حمل صورة كبرية للقضيب بني 

الحقول واملزارع ويف القرى من اجل مباركة االرض، لحامية املحاصيل ورفع إنتاجها، وهي الوظيفة التي انتقلت اىل 

البابا اليوم. وكان يجري رسم القضيب عىل البيوت للداللة عىل متتع البيت بفحل خصب، عىل مايبدو كام هو حال 

بوتان اليوم. بل وجرى العثور عىل خاتم من الذهب وعليه نقش قضيب، مع ان الخاتم صغري ويناسب اصبع طفل، 

مام يقتيض انهم كانوا يستخدمونه ايضا كتميمة لحامية االطفال. يف الواقع كانوا يعتقدون ان الصبيان عىل االخص 

معرضني لنظرات Fascinus وان الطلسامن يحميهم من عينه. كانوا يحملون متامئهم حتى سنة البلوغ وعىل االخص 

خارج البيت. يف كتاب االيروتيكا يف بومباي، للكاتب ميتشيل غرانت يقول:« نظرة الحسود ميكن تحييدها بوضع 

االصبع االوسط فوق السبابة )ترمز للمضاجعة(. والقضيب محفورا عىل صفيحة، يوضع عىل جدار البيت من الخارج، 

يصبح طوطم يهدف اىل درء عني الحاسد وحامية البيت وسكانه. ويف العصور الوسطى استمر الناس عىل وضع طلسم 

القضيب يف اساسات البيت للحامية من االرواح الرشيرة. مثل هذه الطواطم جرى العثور عليها حتى يف حيطان 

الكنائس

فالوس، كان ميلك ايضا وظيفة رسمية يف مقاطعات الدولة الرمانية. متيل العذارى الطاهرات اىل فنت عامة الرومان، 

لذلك فتميمة للقضيب املقدس تعترب كبوليصة تأمني للمدينة جنبا اىل جنب مع النار املقدسة لفيستا. واملنطق وراء 

ذلك بسيط. القضيب هو الرد الذكري املوازي للقوى االنثوية التي متثلها شعلة فيستا الطاهرة. كام ان قوة فيستا 

هي املسؤولة عن ايصال فالوس اىل عمق اعامق عربتها لدرء رش النفاثات يف العقد ورش الحاسد إذا حسد، وتحقيق 

التلقيح واالخصاب. ويف انقاض مدينة Pompeji تم العثور عىل انواع مختلفة من متاثيل وتحف للقضيب من 

مختلف االنواع واالحجام واالشكال. 

 

يف اليونان، ديونيسوس اقدم من روما

االغريق كانت متلك عبادة االله ديونيسوس Dionysus  )يسمى ايضا باكوس، باخوس( قبل الرومان، ويعتقد انها 

عبادة مستوردة، فقد جرى عبادته من الفرتة 1500-1100 قبل امليالد. بعض الوثائق تشري اليه بوصف » االله الذي 

جاء، او املهاجر« يف البداية كان رب الخصب، ثم تطور ليصبح رب املتعة والسعادة ورب الخمر وحامي املرسح. 
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كل ذلك يشري اىل ان خصائصه تشيه خصائص الرب املرصي بيس. وبفضل 

االكسندر االكرب، 356-323 قبل امليالد، انتقل االله االغريقي اىل مرص ليصبح 

مامئل للربة اوزيريس. يف عام 200 قبل امليالد اصبح له نصب يف روما، بإسم 

باخوس. غري ان اصوله تعود اىل الفيدا الهندية والرب Soma, ثم اىل جزيرة 

كريتا والرب زغريوس.

كان يجري وصفه باالله املنفلت والربي، مبا فيه بجاذبيته الجنسية. خارج 

مزاره عىل جزيرة ديلوس island of Delos توجد انصاب لقضيب ضخم 

من الحجر االبيض. كام كان يرمز له بالحيوانات املشهورة بنشاطها الجنيس 

مثل الثريان واملاعز، واحيانا يسمى الله ابو القرون. وله قصة حب مشهورة 

 ;Dionysus and Ariadne

بومباي، املدينة التي خلدها الربكان، كانت مدينة اغريقية، والكلمة تعني » 

املهاجرين«. من دراسة اثارها نتعرف عىل معتقدات االغريق. حامية املدينة 

كانت الربة افروديت وهي ربة الحب والخصب. وحسب االسطورة، كان االله Priapus ابنا للربة افروديت من 

ديونيسوس وبريابوس كان بشعا ولديه عضو ذكري ضخم. ولكونه هو بذاته طوطم القضيب الذكري كان ذلك كافيا 

لدفع عني الحسود« ولذلك اصبح االله االكرث شعبية يف بومباي وعند جميع االغريق. عندما سيطر الرومان عىل 

االغريق تبنوا آلهتهم ايضا ولكنهم بدلوا اسامءها اىل اسامء رومانية. بريابوس اصبح اسمه Fascinum, االله الروماين 

القادر عىل ردع الحسد. اليونانيني كانوا يؤمنون ان عىل االنسان قضاء وقتا ممتعا قدر االمكان يف هذه الحياة 

القصرية. كانوا يجيدون جميع انواع املامرسات الجنسية بدون تابو. لهذا السبب كانوا يستخدمون الرموز الجنسية يف 

حياتهم اليومية، مبا فيه وضع اصبع عىل اخر، بطبيعية البعاد الفأل االسود وابقاء اليوم ابيض. الشعوب الالتينية تقوم 

اليوم بوضع االبهام بني السبابة واالصبع االوسط ملنع الحسد. ذلك يرمز اىل قضيب يف مهبل. انهم بذلك يرسعون 

العملية » االغريقية« لرسعة فعالية ردع عني الحسد. اليوم يستخدم االصبع االوسط للداللة عىل االستفزاز والهجومية 

والعدائية واالهانة، ولكنه الزال مبعنى العضو الذكري. يف السابق كان االمر عىل العكس متاما، وعىل االغلب التحول 

كان بفضل انتشار فكر الكنيسة ومحاولة السقاط املنظور الفكري القديم واستباحته. 

 

عبادة االعضاء الجنسية هي العبادة االقدم يف التاريخ
 

 Shell )3( ,Small symbolic axe made with serpentine )2( ,Phallic figurine )1(

Engraved token )4( ,pendants

الجامعة العربية يف ارسائيل عرثت عىل لقى تعود اىل ماقبل مثانية االف سنة، 

يف شامل ارسائيل، وهي عبارة عن احجار عىل شكل قضيب الرجل يف حني ان 

نصب القضيب عىل جزيرة ديلوس
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رموز الخصب االنثوي عبارة عن متاثيل للمرأة. يف موقع Kfar HaHoresh جرى العثور فقط عىل لقى متثل االعضاء 

الذكورية، واحدهم يف قاع املوقع )عمق املوقع مابني 10 اىل 20 مرت(. 

عىل جبل النارصة، بالجزء االسفل من الجليل، عىل الرغم ان العرص الحجري كان معروفا بسيطرة عقائد عبادة 

الخصب االنثوي بالدرجة االوىل. يبدو ان املكان كان مركز لطقوس روحية وايضا مقربة، إذ عرث عىل عظام تعود اىل 65 

شخص عىل االقل، غالبيتهم ذكور شبان. Prof Nigel Goring-Morris من الجامعة العربية االركيولوجية يقول ان 

املنطقة كانت موقع طقوس نشط. وان اللقى التي عرث عليها ليس معروفا لنا غاياتها، ولكن نعلم ان الناس يف ذلك 

العرص كانوا يقدسون الخصب وكانوا يرمزون له برموز انثوية بالدرجة االوىل، وكانت طقوسه جزء من عملية الزراعة. 

ولكن ملاذا توجد هنا رموز ذكورية؟ 

من حيث ان املوقع املقدس كان يخدم منطقة واسعة متتد لخمسة او ستة اميال، ميكن انها كانت تحتوي عىل 

مناطق يسكنها رعاة او ذو اصول رعوية الزالت متارس تقاليد االعتزاز بالذكورة. كانت تلك الفرتة بداية تأسيس 

مجتمعات رعوية فالحية وبدء التفاعل الثقايف يف منطقة الشام.  

طقوس القضيب يف الديانة املرصية
 

املنحوتات الجدارية املرصية ومتاثيل صغرية منحدرة الينا من الحضارة 

املرصية تصور تارة قزم بيس لهم قضيب هائل منتصب وتارة اخرى 

قضيب رع منتصب بالحجم الطبيعي. االله املرصي Bes هو صغري 

بالحجم، قزم، ولكن عضوه كبري للغاية باملقارنة مع جسمه. وهذا االله 

يرمز لخصب بالد رع بفضل النيل العظيم وفيضاناته. رمزية القضيب 

وعالقته بخصب مرص انتقلت اىل االعتقادات االغريقية والرومانية. 

ولذلك ليس من الغرابة ان الرومان يربطون الخصوبة مبرص وجزئيا بنجم 

الشامل. 

بيس كان االله املختص بحامية االطفال اثناء الوالدة، فمنظره البشع 

كان يخيف ارشار الشياطني والجان. وكان يلعب ايضا دور املتعة والفرح 

والرقص واملوسيقى، ولرمبا عنه انحدرت فكرة املهرج القزم. وكان املرصيون يحتفظون بصورة له محفورة عىل جدران 

املنازل لجلب الحظ السعيد ولطرد الشياطني واالرواح الرشيرة ومنعها من دخول املنزل. لقد كان الرب الذي يحمي 

العائلة، ولذلك من املفهوم ان ميلك قضيبا خارقا. وبيس كان يجري نحته بأبعاد ثالثة، عىل عكس بقية االلهة املرصية. 

وعىل االغلب جاءت عبادته من بالد النوبة وانتقلت اىل الفينيقني. اقدم النامذج لهذا الرب جرى العثور عليها يف 

كينيا واوغندا وتنزانيا، حسب الدكتور Dr. Louis Leakey, حيث كان يسمى Twa وهو الشكل البدايئ لالله املرصي  

 .Ptah

غري ان اكرث مايثري التساؤل هو التشابه بني منحوتة من القصدير والرصاص، يظهر فيها قضبان ذكورية ثالث تحمل 

عىل أكتافها مهبل امرأة ، يذكرنا مبحمل العهد اليهودي، ومن قبله املحمل الفرعوين. هذه اللقية موجودة يف متحف 

االله بيس املرصي
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العصور الوسطى الوطني، يف باريس. وعىل نفس الشاكلة نجد ان احتفاالت العضو يف اليابان الزالت حتى اليوم 

تتضمن طقوس حمل عضو هائل، عىل اكتاف الشبان او الفتيات، والتنقل به يف الشوارع، حسب الصور ادناه. 

      

 

 

االعضاءالجنسية واالسالم

قضبان ذكورية تحمل مهبل  Kanamara Matsuri

محمل القضيب الياباين

املحمل الفرعوين 

محمل النور اليهودي  محمل كسوة الكعبة
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جاء االسالم وتطرف يف الرتكيز عىل املعاين الجنسية 

يف املرأة والرجل، بحيث اصبحت املرأة بكاملها فرجا 

واصبح الرجل قضيبا يف العالقة مع املرأة. وإذا علمنا 

ان مضمون االسالم، واىل حد كبري هو اليهودية زائدا 

تقاليد وطقوس العرب قبل االسالم، سيكون مفهوما 

اسباب دخول الطقوس القدمية مع عدائية تامة للرمزية 

الجنسية اىل حد القضاء عىل شخصية املرأة املستقلة. 

ولكن اقتباس الطقوس والعبادات الوثنية، مع محاولة 

خنق رمزيتها االصلية والتربأ منها، يعني يف ذات 

الوقت ليس فقط اقتباس الخلفية التي كانت تتضمنها، وهي خلفية جنسية لها عالقة بعبادة الخصوبة، وامنا ايضا 

نكرانها الشديد ادى اىل جعل الرمزية الجسدية والجنسية حارضة عىل الدوام يف جميع سلوكيتنا املوجهة لخنقها. لقد 

اصبحت املرأة وصوتها فرجا متحركا مهام لبست من مالبس، ليصبح االسالم دين إستعراض جنسنة املرأة والعالقة 

معها، حتى من وراء الجدران. واليقف االمر عند هذا الحد بل نجد ان الرتاث االسالمي يستخدم االعضاء الجنسية 

االنثوية مبعنى االهانة والتصغري يف حني تكون االعضاء الذكورية رمزا مجيدا، وهو امر يعززه القرآن الذي احتج عىل 

تسمية املالئكة باالسامء املؤنثة مستعرا بها. 

حتى ظهور االسالم كانت التزال توجد آثار مامرسة العرب لعبادات ذات دالئل جنسية، كعبادة اله الخصب والطواف 

عراة حول الكعبة وإساف ونائلة. كان العرب يطوفون حول الكعبة سبعة مرات عاريات، وحتى النبي حرض طواف 

ضباعة بنت عمر هو وابن عباس ونظروا اليها وهي تنزع مالبسها وتنشد: 

 

اليوم يبدو بعضه أو كله فام بدا منه فال أحله

أخسم كالقعب باد ظله كأن حمى خيرب متله

وقد بقي املنظر مطبوعا يف ذهن النبي طول طفولته واىل مابعد وفة زوجته خديجة، 

فخطبها اىل ابنها اسامة. 

)االصابة، الجزء الرابع، صفحة 353(

ويف القرآن الكريم نجد االية تقول: أعوذ بالله من رش غاسق إذا وقب

 

ويف نوادر التفسري عن ابن عباس ريض الله عنهام  ”  ومن رش غاسق إذا وقب  ”  قال 

قيام الذكر وقال صىل الله عليه وسلم يف دعائه :   ”  اللهم إين أعوذ بك من رش سمعي 

وبرصي وقلبي ورش منيي  ”  وقال :   ”  أسألك أن تطهر قلبي وتحفظ فرجي  ”  

الله عىل نبتة يقطينة
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الكتاب: إحياء علوم الدين ـ الجزء الثاين ـ كتاب آداب النكاح ـ الباب األول يف الرتغيب يف النكاح والرتغيب عنه

وقد أسنده بعض الرواة إىل رسول الله صىل الله عليه وسلم إال أنه قال يف تفسريه :  الذكر إذا دخل .

) احياء علوم الدين، الجزء الثالث كتاب كرس الشهوتني(
ومام ذكر من تعريهم يف الطواف أن رجال وامرأة طافا كذلك فأنضم الرجل اىل املرأة تلذذا واستمتاعا فلصق عضده 

بعضدها ، ففزعا عند ذلك وخرجا من املسجد وهم ملتصقان ومل يقدر احد عىل فك عضدها من عضده ، حتى قال 

قائل توبا )السرية، الروض االنف، االصابة يف متييز الصحابة الجزء الثامن(. 

واالمر نفسه مع االية الكرمية التي تقول : 

 

 خذوا زينتكم عند كل مسجد

»خذوا زينتكم عند كل مسجد« عن بن عباس: كانت 

املرأة إذا طافت بالبيت تخرج صدرها وماهناك ) 

البيهقي، كتاب الصالة 1(

واالية التي تقول:« قل من حرم زينة الله« ايضا تتكلم 

عن ذلك. عن بن عباس: كانت املرأة تطوف بالبيت 

وهي عريانة وعىل فرجها خرقة، فنزلت هذه االية 

)املصدر السابق(. وكانت الحائضات يضعن خرقة عىل 

فرجهن اثناء الحج ميسحن بها الحجر االسود اعتقادا 

انها تجلب لهن الخصب. ) راجع تفسري القرطبي 

وتفسري الطربي الية االعراف 31(

وقصة عن عائشة انها سمعت عن إساف ونائلة وزنيهام ومسخهم حجرين، فنصبا عىل الصفا واملروة، ليصبحا مزارا 

)راجع الحاشية االوىل(. 

ويف بعض املصادر ان أصل كلمة الحج هو ” الحك”. يف كتاب ) امللل والنحل، أيب القاسم 

الشهرستاين، ص 247( ” أنه كان ميارس يف الحج طقس غريب وهو االحتكاك بالحجر األسود “. 

ويفرس الدكتور سيد القمني يف كتابه املوسوم ب ) األسطورة والرتاث، سينا للنرش، ط 2، ص 127( 

رس االحتكاك بالحجر األسود بقوله: ” وهناك رواية إسالمية: إن الحجر األسود كان أبيض ولكنه 

اسود من مس الحيض يف الجاهلية. أي أنه كان هناك طقس لدى الجاهليني تؤديه النساء يف 

الحجر، وهو مس الحجر األسود بدماء الحيض، ودماء الحيض بالذات؟!! وقد كان دم الحيض عند 

املرأة يف اعتقاد األقدمني هو رس امليالد، فمن املرأة الدم، ومن الرجل املني، ومن اإلله الروح…”. 
ومن كتاب »نظرة رسيعة عىل بالد العرب قبل االسالم لكتابه الهنود هـ. ل. أوبروي و ب. ك. أوك 
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يشري املؤلف اىل ان الدالئل تخربنا ان الناس يف مكة كانوا ميارسون طقوس هندوسية. ومكه، يف الهندوسية مكها، 

تعني املكان الذي تقام فيه التامثيل لعبادة النار. ويكون موسم حج يتزامن مع السوق املوسمي، وحلق الشعر ولبس 

مالبس احرام خاصة تتطابق مع مالبس املعابد الهندوسية القدمية والطواف سبعة مرات حول معبد النار، وعبادة 

الكواكب التسعة ووجود منبع للمياه املقدسة قريبة. كل ذلك يتحقق مع مكة وطقوس الحج، إضافة اىل ان التاريخ 

يشري اىل ان مكة كانت من ضمن مملكة امللك الهندي Vikramaditya فيكرا ماديتيا. والهالل هو رمز شيفا. عدا عن 

ذلك توجد اقدام شيفا التي يشار اليها عىل انها موضع صالة ابراهم. التوجد لدينا خربة عن ان الوقوف للصالة يؤدي 

اىل نشوء اثار االقدام عىل االحجار، غري انه من املعلوم ان الهندوس تنحت اثار اقدام شيفا عىل إعتبارها جزء من 

الطقوس العبادية. )للمزيد من التفاصيل راجع الحاشية الثانية(.

يف الواقع ان االسالم تطرف يف تصورات االعضاء التناسلية، لتصبح محاولة تغيببهم لها نتائج عكسية اىل درجة مرضية 

يف السلوك االسالمي، لتصبح املرأة بكاملها فرج يجب اخفائها بكل مظاهرها ومن كل مكان، والرجل، يف حضور 

الرموز االنثوية يصبح بكامله قضيب، بالدرجة االوىل، ومن قضيبه يستمد خصائصه ومميزاته ومتايزه الحقوقي. لذلك 

ليس غريبا الرتكيز الكبري عىل الجنس يف غالبية الفكر االسالمي، اىل درجة ان بعض امليليشيات االسالمية، بعد اتاحة 

الفرصة لها يف العراق، حرمت سري اناث املاعز بدون تغطية مؤخرتهن املتجهة اىل السامء او رشاء الخيار من املرأة 

والطامطة من الرجل او جمعهم مع بعض. 

ويف عام 2009 متكنت السلطات يف زمبابوي من اعتقال مجموعة من النساء بتهمة اغتصاب الرجال للحصول عىل 

منوياتهم الستخدامها يف طقوس سحر لجلب الحظ ومنع الحسد تسمى جوجو، حسب ووتش روبرانغاندا، عامل 

الدراسات االجتامعية يف جامعة زمبابوي حسب ايالف 

العورة تصيل
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قصيدة مرصية يف مرايث الجنس املقدس

اطىء فأَنِت ال تَريَن ِسوى ِشرٍب ِمنُه  دأ ـــــــــ ِمثَل قَضيٍب ِمن َحديد َمشلوٍح عىل الشَّ ـــــــــــــــ 1- قََميُص الصَّ

ا البَاقي فََقد طََمرَتُه الرِّمال . / إنَُّه يَغتَِسُل كُلَّ حنٍي باألَمواج وبََدَل أَن يَتَعرى فإنَّ البَحَر يَوماً بَعَد يوم يُلقي َعليِه  أَمَّ

بِت َعليِه قَوَس َعيَنيِك وأَطلَقِت َسهَم نَظرَتِك وألَنَِّك زََحفِت  دأ . / وألَنَِّك لََمحِتِه وألَنَِّك َصوَّ قَميصاً بَعَد قَميص ِمَن الصَّ

إليِه ِبِظلِِّك ولََمسِت َرأَسُه بإبهاِم قََدِمِك وألَنَِّك انحَنيِت َونََفخِت يف َوجِهه وألَنَِّك أَسَمعِتِه َحفيَفِك أَراَد أَن يَسِمَعِك 

َهِتِه بَعَض الرَّغوة بَعَض األَسامِك الجاِفلَة  َخريرَه وألَنَِّك أَسَمعِتِه َهسيَسِك أَراَد أَن يُسِمَعِك َحرشََجتَه أَن يُخِرَج ِمن فُوَّ

بَديَّتنَي نَزَعِتِه ِمَن الرِّمال كََخنَجٍر من ِغمد ال بَل كََخنَجٍر َمن ُجثَّة ال بَل كَُجثٍَّة ِمن قرَب وألَنَِّك بأصداِفِك  وألَنَِّك ِبِيَديِك الزَّ

قََضمِت َصَدأَه وبآللِئِك نََهشِت ِقرشَتَه وألَنَِّك زَلَقِتِه بنَي نَهَديِك َوَسَحبِتِه نُزوالً عىل َخيِط بَطِنِك ُمروراً بِزرِّ رُسَّتِِك َحتَّى 

وداء أَطبَقِت َعليِه وَعَصصِتِه وألَنَِّك يف فُرنِِك الالَِّهب َشويِتِه إىل  أَولَجِتِه فََم زَهرَتِِك وِبِشَفتَيِك الَورديَّتني َوحشائِشِك السَّ

أَن أَضاَء َمرَّتنَِي وثاَلث وألَنَِّك ِبُحلِو رُضاِبِك َمرَّتنَِي وثاَلث َسَقيِتِه وألَنَِّك ِبَزيِتِك الثَّقيل َدَهنِتِه وبلِسانِِك األَخرَس َمَسحِتِه 

َسة  تُه َوانَغَرَز فيِك َعميقاً يف ُجرِح فَخَذيِك َشهوًة ُمَقدَّ دتِِه فََقد عاَد لَُه ُعريُُه ولََمعانُه َدُمُه َوقَسَوتُه نَصلُُه وِحدَّ َوَمسَّ

َوقَرَن رَّب

منذر املرصي

حاشية اوىل

َا كَانَا ِفياَم يَُقال رَُجاًل َواْمَرأَة ، فَالرَُّجل اِْسمه إَِساف بْن بََقاء  ا ) إَِساف َونَائِلَة ( فَلَْم يَُكونَا قَطُّ يِف نَاِحيَة الْبَْحر ، َوإمِنَّ : َوأَمَّ

، َويَُقال اِبْن َعْمرو ، َوالَْمْرأَة اِْسمَها نَائِلَة ِبْنت ِذئْب ، َويَُقال ِبْنت َسْهل ، ِقيَل : كَانَا ِمْن ُجرُْهم فَزَنَيَا َداِخل الَْكْعبَة ، 

َفا َوالَْمْرَوة لِيَْعترَِب النَّاس ِبِهاَم َويَتَِّعظُوا ، ثُمَّ َحوَّلَُهاَم قيَُصّ  بَا ِعْند الَْكْعبَة ، َوِقيَل : َعىَل الصَّ فََمَسَخُهاَم اللَّه َحَجَريِْن ، فَُنصِّ

بْن كاَِلب فََجَعَل أََحدهاَم ُماَلِصق الَْكْعبَة َواآْلَخر ِبزَْمزَم ، َوِقيَل : َجَعلَُهاَم ِبزَْمزَم ، َونََحَر ِعْندهاَم َوأََمَر ِبِعبَاَدتِِهاَم فَلاَمَّ 

فَتََح النَِّبّي َصىلَّ اللَّه َعلَيِْه َوَسلََّم َمكَّة كَرَسَُهاَم . َهَذا آِخر كَاَلم الَْقايِض ِعيَاض . 

حاشية ثانية

\« »أن قصة العرب قبل االسالم هي قصة الهندي \«كشاتراياس\« يف تلك البالد حيث كان الناس يتبعون طريقة 

بدائية للعيش. ويف محاولتنا العادة بناء قصة العرب قبل االسالم، نبدأ باسم البالد نفسه. فاالسم كام ارشنا هو 

سنسكريتي. و مركز الحج الرئييس فيه، مكه، هو كذلك اسم سنسكريتي. \«ماكها\« بالسانسكريتي ينحدر من 

تسمية نار التضحية. حيث و عبادة النار كانت معروفة لدى شعوب غرب اسيا قبل االسالم، ف\«مكها\« يشري 

اىل املكان الذي تقام فيه التامثيل املهمة لعبادة النار. و يتزامن موسم الحج السنوي هناك مع سوق موسمي 

كبري يقام يف مكه. فالحج السنوي اىل مكة مل يكن اخرتاع جديد بل كان مواصلة للحج القديم. و هذه الحقيقة 

مذكورة يف املوسوعات........ هناك ادلة متوفرة االن عىل أن بالد العرب كانت جزء من مملكة امللك الهندي العظيم 

\«فيكراماديتيا\«. فحدود مملكة \«فيكراماديتيا\« كانت احدى اسباب شهرته. و باملناسبة فان ذلك يرشح كثريا من 

عاداة بالد العرب املدهشة. و رمبا كان \«فيكراماديتا\« هو نفسة من اطلق \«ارافسثان\« عىل شبة الجزيرة اذ كان 

هو اول ملك هندي يدخلها تحت حكمه.....و الصفة الثانية املهمة هي وجود شعار \«شيفالينجا\« او \« املاهاديفا\« 

عىل الكعبة يف مكة. و قبل الدخول يف تفاصيل طقوس و اسامء قدمية ال زالت عالقة بطقوس املسلمني يف مكة، سوف 
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"ملاذا يكذبون عليكم وملاذا ال نكذب 

نرى ماهي االدلة املوجودة بأن بالد العرب كانت جزء من مملكة \«فيكراماديتا\«....

\«عندما يتجه الحاج اىل مكة، يطلب منه أن يحلق شعر رأسه و لحيته و أن يلبس مالبس دينية خاصة و هي مكونة 

من قطعتي بز بيضاء بدون خيوط. تلبس واحدة منها حول الخرص و االخرى عىل الكتفني. وهذه الطقوس هي بقايا 

طقوس دخول االماكن املقدسة الهندوسية القدمية، حليقي الشعر ملتفني مبالبس مطهره بيضاء دون خيوط و نظيفة. 

و املعبد الرئييس يف مكة الذي يحمل عالمة \«شيفا\« هو الكعبة. .... و بحسب املوسوعة الربيطانية، فان الكعبة 

كانت تضم 360 متثال. و تفيد السري التقليدية أن واحدة من هذه التامثيل كان لزحل و اخر للقمر و اخر كان يدعى 

\«الله\« )رمبا قصد الالت(. 

و يف الهند، فان مامرسة )نافاجراهابوجا( وهي عبادة الكواكب التسعة ال يزال موجود. اثنان من هؤالء التسعة هام 

زحل و القمر. باالضافة اىل ان القمر مرتبط بااللهه )شانكارا( حيث أن الهالل مطبوع عىل جبني شعار )شيفا(. و 

مبا أن املعبد الرئييس يف الكعبة هو االله )شيفا( أو )شانكارا( فان الهالل هو رمزه. وهو نفس الهالل الذي اتخذه 

املسلمون شعار ديني لهم. و هناك تقليد هندي اخر هو انه حيثام و جد معبد )شيفا( فال بد من وجود جدول 

ماء مقدس من )جانجا( و ذلك ان ال)جانجا( ال بد ان تتواجد. وهذا ينطبق عىل الكعبة، فهناك برئ ماء مقدسة 

قرب الكعبة. و مياهها تعتري مقدسة النها كانت تعترب )جانجا( يف فرتة ما قبل االسالم. و يطوف الحجاج املسلمون 

حول الكعبة سبع مرات. و ال يوجد هذا الطواف املقدس يف اي مسجد اخر. و الهندوس يدورون دامئا حول اماكنهم 

املقدسة. و هذا دليل عىل أن الكعبة كانت معبد )شيفا( ما قبل االسالم حيث ال تزال طقوس الطواف الهندوسية 

متارس......

و اشواط الطواف السبعة لها اهمية كذلك. ففي طقوس الزواج الهندوسية تدور العرس و العريس حول النار 

املقدسة سبع مرات. أذا فالطواف سبع مرات حول الكعبة هو تقليد هندويس و يدل عىل أن مكة هي )ماكها( او 

مكان النار املقدسة و التي كان يدور الحجاج حولها سبع مرات.\«
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 The marvelous bookEros in Pompeiiby Michael Grant and Antonia Mulas, explains on page 104
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- الجنس يف مرص القدمية

- طقوس الحج يف عرفات

- تاريخ الكعبة والكعبات

- هل اسس القرآن لدونية املرأة

- عني الحسد يف الوثنية واالسالم

- التطري والحسد عند االشوريني

- تاريخ البغاء املقدس

- من تاريخ النكاح يف الجاهلية

- طقوس الخصب الرتاجيدي

- طقوس الزواج املقدس لدى السومريني

- املومس يف ميثالوجيات املنطقة

- تاريخ القوادة يف العرص االسالمي
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يامت الُُمضادة و املادة الُمضادة املدخل املوجز ملعرفة “ الُجسرّ

من  عدٌد  قىض   , الجميل  كوننا  أرسار  أحد  املضادة هى  املادة 

الوقت و  من  الَنظرية كثرياً  الفيزياء  الفلكية و  الفيزياء  ُعلامء 

الُجهد ىف محاوالت لفهم الُجسيامت املُضادة و املادة املُضادة 

من حيُث تركيبها , سلوكها , سبب وجودها و البحث عنها و 

محاولة اصطيادها , و نبدأ رحلتنا اآلن بتعريف هذه املادة .

ىف الفيزياء الَنظرية , املادة املُضادة هى تِلك املادة التى تتكون 

هذه  أن  حيث   )Anti-Particles( املُضادة  الُجسيامت  من 

للامدة  املُكونة  املُعتادة  الُجسيامت  كُتلة  نَفس  لها  الُجسيامت 

التَقليدية لكن ُمقابلة لها ىف الُشحنة الكهربية و اتجاه الدوران املَغزىل الكمومى )quantum spin ( حيث ترتابط هذه 

الجسيامت املُضادة لتكوين املادة املُضادة كام تفعل الُجسيامت العادية لتكوين املادة املعروفة و ِبنَفس الَكيفية تقريباً 

فعىل سبيل املثال :

الُجسيم املُضاد لأللكرتون يسمى بوزيرتون”Positron” و يُرمز له بالرمز e+ )له نفس كُتلة األلكرتون و لكن يحمل 

ُشحنة موجبة ( و الُجسيم املُضاد للربوتون يُسمى انتي بروتون “Antiprotonِ” و يُرمز له بالرمز p- و عند اتحاد َهذين 

الُجّسيمني املُضادين تَنتُج َذرة َهيدروجني ُمضادة )Antihydrogen( , و تتالىش كل من الُجّسيم و الُجّسيم املُضاد عند 

َتقابلهاُم أو اندماجهام كام ايضاً تتالىش املادة و املادة املضادة عند تقابلهام مع بعضهام .

و اآلن تأىت تلك األسئلة الهامة , من الفيزياىئ الذى توقع وجودها ؟ و ملاذا كان وجود مثل تلك الجسيامت رضورياً ؟

اثناء محاوالت الفيزياىئ الربيطاىن )باول ديراك – Paul Dirac( للتوفيق بني كل من النظرية النسبية الخاصة للفيزياىئ 

الربت اينشتني و قوانني الّكم سنة 1928 قادته محاوالته الجريئة عن طريق سلسلة من الحسابات الرياضية املعقدة 

جداً اىل تفسري سلوك الجسيامت الصغرية جداً و الرسيعة جداً ) ىف هذه الحالة كانت الكرتونات متقاربة مع رسعة 

الضوء ( و قد كان ذلك انجاز رائع لهذا الفيزياىئ لكنه مل يتوقف عند ذلك فلقد الحظ هذا العامل الفذ أن حساباته لن 

تعمل –فقط- بصورة صحيحة عند تطبيقها عىل االلكرتون ذو الشحنة السالبة بل سوف تعمل بشكل صحيح ايضاً مع 

فرض أن شحنة هذا األلكرتون موجبة , و عىل هذا األساس توقع ديراك أن هذا الجسيم الذى فرضه ذو الشحنة املوجبة 

هو األلكرتون املضاد ذو الشحنة املقابلة بل و أكد ايضاً أن كل جسيم له جسيم مضاد و كام تكون الجسيامت العادية 

 antiprotons, antineutrons, and( من الكرتونات و بروتونات و نيرتونات املادة املعتادة فأن الجسيامت املضادة

antielectrons( تكون هى اآلخرى مواد ...لكن مواد مضادة .

اجُلّسيمات الُُمضادة و املادة 
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و كانت معادالت ديراك من أوائل املعادالت التى افرتضت وجود أشياء ىف الكون بناء عىل دراسات نظرية و اثباتات 

 Positron رياضية و ليس دالئل تجريبية و لكنه كان فيزياىئ ذو بصرية نفاذة حيث تم تأكيد وجود األلكرتون املوجب

عن طريق التجارب التى أُجريت من قبل الفيزياىئ األمريىك )كارل أندرسون ( سنة 1932 م و نال كالً من العاملني جائزة 

نوبل تقديراً ملجهودهام .

قد فهم الفيزيائيون أشياء عديدة عن سلوك املادة املضادة بعد إكتشاف “أندرسون” و من اهم هذه األشياء أن املادة 

و املادة املضادة ينجذبون لبعضهم و ذلك يرجع اىل اإلختالف ىف الشحنة الكهربية و عند اإللتحام يدمر كل منهام اآلخر 

, و يكون ناتج تالىش املادتني اشعاع من فوتونات عالية الطاقة )آشعة جاما( او أزواج مختلفة من جزيئات او جزيئات 

.. E=MC^2 مضادة و عىل أى حال يخضع تالىش كتلة املادة و املادة املضادة و أنتاج طاقة اىل معادلة أينشتني الشهرية

املصادر:

I believe in Science

http://en.wikipedia.org/wiki/Antimatter

http://www.howstuffworks.com/antimatter-info.htm

http://www.nasa.gov/centers/glenn/technology/warp/antistat.html

إعداد:

Ahmed Aboul-magd

اجُلّسيمات الُُمضادة و املادة الُمضادة
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فئران معّدلة وراثيًا تغّرد كالعصافري!كالعصايف

لة وراثياً تغررّد كالعصافري! علامء يابانيون يتمكنون من أنتاج فرئان معدرّ

متكن فريق من الباحثني يف جامعة أوساكا اليابانية من أنتاج فرئان معّدلة وراثياً تستطيع أصدار أصوات كأصوات 

العصافري. و عمل الفريق عىل تربية مجموعة من الفرئان املعدلة وراثياً و جعل الحمض النووي لها عرضة ألخطاء 

النسخ يف خطوة تهدف اىل زيادة فرص حصول الطفرات الوراثية. الفأر الذي ُعرف بالفأر املغرّد تم انتاجه كجزء من 

مرشوع الفريق املسمى الفأر املتطّور, يف خطوة يأمل منها العلامء ان تسلط بعض الضوء عىل كيفية تطّور اللغات.

و قال اريكوين اوشيمورا مدير الفريق العلمّي: › أن الطفرات هي القوة املحركة لحدوث التطّور, و نحن قمنا بتَهِجني 

تلك الفرئان املعدلة وراثياً لعدة أجيال لرنى ماذا سوف يحصل‹.

وأضاف اوشيمورا: › قمنا بالتحقق من كل الفرئان حديثّي الوآلدة واحداً تلو اآلخر, و يف يوم من األيام وجدنا الفأر 

الذي يستطيع التغّريد كالطيور‹. و قال › أن الفأر املغرّد ولُد بالصدفة, لكن سمتٌه الفريدة سوف تنتقل اىل األجيال 

املستقبلية ›. و أضاف قائالً › لقد فوجئت ألين مل اتوقع من الفرئان ان تصدر هكذا صوت بالرغم من اختالف شكلها 

الفيزيايئ عن الطيور‹.

و نتجت عن املرشوع هذا عدة طفرات عىل سبيل املثال فقد كان احد الفرئان حديثّي الوآلدة قصري األطراف مع ذيل 

يشبه ذيل الكلب األملاين. و االن ميتلك املخترب يف جامعة أوساكا أكرث من مئة فأر مغرد )نتجو من الفأر املغرد االصيل( 

سوف يُستخدمون يف أبحاث أضافية. 

و يأمل الفريق العلمي توفري أدلة ٍلفهم كيفية تطّور اللغة عند األنسان, مثل غريهم من الباحثني يف بلدان اخرى 

الذين يدرسون الطيور املغرّدة كطري الربقش ملساعدتنا يف فهم أصل اللغة عند االنسان.

و قال اوشيمورا:‹ أن دراسة الفرئان هي افضل من دراسة الطيور ألنهم من الثديات و اقرب الينا كثرياً من حيث 

تراكيب الدماغ و الكثري من الجوانب البايلوجية األخرى, و نحن نراقب كيف تتأثر الفرئان العادية عند سامعها 

لألصوات الجديدة التي تصدرها الفرئان املطّورة, و نرى اذا كانت لديها اي دالالت أجتامعية, مضيفاً اىل ان الفرئان 

اساساً تقوم بالرصير تحت الضغط‹.

و يحلم اوشيمورا بتطّور الفرئان اكرث من خالل الهندسة الوراثية و يضيف ضاحكاً › اعلم انها خطوة بعيدة و سوف 

يقول الناس انها »سخيفة للغاية« لكن انا افعل هذا و كيل امل بأين سوف استطيع يف يوم ما من صنع مييك ماوس‹.

من صفحة 

The Theory Of Evolution - نظرية التطور

http://goo.gl/OfrkE :إسمع و شاهد الفأر املغرّد

 Alex Logic :ترجمة
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نجح علامء من جامعة نورثويسرتن األمريكية وألول مرة من تصنيع الريبوسوم وهو أحد أهم عضيات يف الخلية 

الحية. الريبوسوم هو الجزيء املسؤول عن ربط األحامض األمينية ببعضها البعض لتكوين الربوتينات الرضورية لبقاء 

الخلية الحية.

الدراسات السابقة حاولت تصنيع الريبوسوم من مقوماته األساسية, ولكن جميع املحاوالت فشلت يف إنتاج ريبوسوم 

ذو وظيفة فعالة وضمن الظروف الطبيعية املوجودة داخل الخلية الحية.

أما اليوم فلقد متكن العلامء من تصنيع الريبوسوم بنفس الطريقة التي تقوم فيها الخلية الحية بتصنيعه ومن خالل 

عملية واحدة يطلق عليها )التصنيع والتجميع والنسخ املتكامل( )iSAT( والتي تحايك الطبيعة يف تصنيعها للريبوسوم 

ضمن تفاعل واحد فقط.

هذا اإلنجاز يعد قفزة كبرية يف مجال األحياء اإلصطناعية والرتكيبيرّة وهو سوف يفتح أفقا جديدا يف تصنيع ريبوسومات 

تقوم بإنتاج بروتينات جديدة ذات وظائف جديدة غري موجودة يف الطبيعية. باإلضافة اىل أنها ستساعد يف إكتشاف 

مضادات حيوية جديدة تستهدف عمل الريبوسوم.

يقول عامل الجينات مايكل جويت: “ميكننا اآلن تصنيع الريبوسومات بنفس الطريقة التي تطورت الطبيعية للقيام 

بذلك. وذلك من خالل تشغيل جميع العمليات يف ان واحد”. ويضيف قائال: “تعتمد طريقتنا عىل مبدأ الوعاء الواحد 

حيث نقوم بسكب جينات الـ RNA الريبوسومية مع بروتينات طبيعية مع أنزميات بروتينة موجودة يف بكترييا الـ 

E. coli يف أنبوب إختبار واحد وهو ما يؤدي اىل تصنيع الريبوسوم”.

Leonard Zinc :ترجمة

The Theory Of Evolution - نظرية التطور

املصدر:

http://phys.org/news/2013-06-mimicking-cells-

.ribosomes.html — with Nour Albadry and Ahmad ElBadri

ألول مرة ...  تصنيع ريبوسوم اخللية 
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زراعة رأس اإلنسان أصبحت ممكنة 

تخيل رأس إنسان موصول بجسد إنسان اخر. قد يبدو األمر أقرب اىل الخيال ولكن علامء أعصاب يف إيطاليا أعلنوا 

من خالل دراستهم بأن عملية زراعة الرأس أصبحت ممكنة. العلامء إبتكروا طريقة جراحية جديدة سوف متكنهم 

من التغلب عىل املشاكل التقنية املتعلقة بهذا النوع من العمليات.

عملية زراعة الرأس ليست باليشء الجديد حيث سبق وأن أجريت مثل هذه العمليات عىل الحيوانات من قبل. 

وهذه الدراسة الحالية تشبه اىل حد كبري عملية زراعة رأس قرد ريسوس متت يف عام 1970. 

إال أن العائق األكرب يف هذه العمليات كان يكمن يف ربط الحبل الشويك يف الرأس املراد زرعه بالحبل الشويك يف جسد 

الشخص املتربع. يقول الدكتور كانافريو أحد أعضاء فريق البحث )اليوم مع التقدم الكبري يف مجال توصيل الحبال 

الشوكية املمزقة أو املقطوعة أصبح من املمكن عمليا إجراؤها عىل اإلنسان(

العملية تتم عىل النحو التايل, أوال يجب عىل الشخصني أن يتواجدا يف نفس غرفة العمليات. ومن ثم يتم تربيد الرأس 

املراد زراعته اىل درجة حرارة تصل بني 12-15 درجة مئوية. بعد ذلك يتم إنتزاع الرأسني بنفس الوقت ويتم توصيل 

الرأس املراد زرعه بجسد الشخص املتربع يف مدة ال تتجاوز الساعة. خالل هذه الساعة, البد وان يتم تربيد جسد 

املتربع و إيقاف قلبه عن النبض. حاملا يتم توصيل الرأس, يتم إعادة تشغيل قلب املتربع من جديد ليتسنى ربط 

الحبلني الشوكيني ببعضهام الحقا.

هذه الدراسة تقدم طريقة جراحية جديدة يتم من خاللها قطع الحبل الشويك بشكل محدد للغاية بحيث تسمح 

ألطراف الخاليا العصبية الطويلة بأن تلتحم مع نظائرها يف الحبل الشويك االخر. الدكتور كانافريو يضع إفرتاضا بأن 

إستخدام مادة بالستيكية تدعى ) polyethylene glycol ( ستساعد يف عملية التالحم بني الحبال الشوكية.

هذا النوع من العمليات سيمنح األشخاص املصابني بشلل االطراف أو ضمور النسيج العضيل جسدا جديدا وفرصة 

جديدة للحياة. غري أن تكلفة مثل هذه العمليات قد يصل اىل 13 مليون دوالر وهو ما يشكل عائق مادي اخر 

إضافة للتحديات األخرى املتعلقة بإجراء عملية زراعة الرأس 

Leonard Zinc :ترجمة

املصادر:

I believe in Science
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عندما وضعت املؤسسة العلمية أحد الروحانيني يف موضع االتهام، اتخذ مكتشفا

االنتقاء الطبيعي ـ داروين و واالس ـ موقفني متعارضني.
R.ميلرن

يف 1876/9/16 متدد >Ch. داروين< بعد الغداء عىل أريكته يف غرفة الرسم كعادته التي مل تتبدل، وأخذ يدخن لفافة 

من التبغ الرتيك ويقرأ صحيفة »التاميز« التي كثريا ما أحنقته مواقفها السياسية )كوقوفها مع الجنوبيني ضد الشامليني 

يف الحرب األهلية األمريكية( والتي طاملا اقرتحت عليه زوجته >إميا< أن يتخىل نهائيا عنها، ولكنه رفض ذلك دوما، 

قائال فأوىل أن »أتخىل عن اللحم والرشاب والهواء.«

 

ويف ذلك اليوم الحظ داروين يف عمود »رسائل القراء« تقريرا عن عامِل حيوان شاب يسمى >R.E.النكسرت<، كان 

يقايض وسيطا روحانيا)spirit medium )1 مشهورا هو »الدكتور« >هرني سليد< الذي كان يخادع بسطاء اللندنيني. 

وبذلك يكون النكسرت أول عامل يالحق روحانيا محرتفا »بجرم االحتيال«، وهو ما كان داروين يتمنى حدوثه منذ 

زمن طويل. وبقدر ما أغبطه هجوم النكسرت عىل سليد، فقد آساه أن يعلم أن غرميه الودي ورشيكه يف وضع نظرية 

االنتقاء )االنتخاب( الطبيعي)natural selection >.R.A )2 واالس< كان أيضا هدفا للهجوم.

 

قُيض ملحاكمة سليد أن تصبح واحدة من أغرب القضايا يف إنكلرتا العرص الڤيكتوري. فقد رآها البعض حلبة رصاع 

ميكن أن يسجل فيها العلم انتصارا ساحقا عىل »الخرافات«. يف حني اعتربها >.C.Aدويل< )الروحاين)3(املتعصب، 

عىل الرغم من تجسيد املنطق يف شخصية املحقق رشلوك هوملز التي ألفها( مبثابة اضطهادpersecution لسليد وليس 

محاكمة prosecution. ولكن ما جعل القضية فريدة من نوعها هو املواقف املتعارضة منها ألكرب اثنني من علامء 

التاريخ الطبيعي يف ذلك القرن. فقد منح داروين »املادي)4( الرئييس« 

تأييده لصالح االدعاء، يف حني كان صديقه القديم واالس الشاهد البارز 

للدفاع. مام أضفى طابعا دراميا )مثريا( عىل هذه الحقبة من تاريخ العلم.

 

كان واالس شخصا مرموقا كمؤلف وكعامل حيوان ونبات وكمكتشف 

للعديد من األنواع الجديدة وكأول أورويب يدرس القرود يف الربية، وكرائد 

يف دراسة توزع الحيوانات. لكن اإلخفاق كان يحالفه كلام انربى لتأييد 

القضايا الراديكالية كاالشرتاكية والسالم وتأميم األرايض واملحافظة عىل 

الطبيعة الربية وحقوق املرأة والروحانية. فإىل جانب مؤلفاته الكالسيكية 

عن الجغرافيا الحيوانية واالنتقاء الطبيعي والحياة يف الجزر وأرخبيل 

ماليو، ألف كتابا بعنوان »املعجزات والروحانية املعارصة« ميجد الوسطاء 

الروحانيني. وكان قد أجاز لتوه مقالة مثرية للجدل حول »تواصل األفكار« 

لتقرأ يف اجتامع )الرابطة الربيطانية لتقدم العلوم( مام أثار ضجة أدت به إىل اعتزال االجتامعات العلمية حتى آخر 

قاهرو األشباح : تشارلز داروين وزمالئه
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حياته.
 لقد أراد واالس أفضل ما يف العاملنْي معا: فمع الحرشات والطيور كان أكرث من داروين تشددا يف تطبيق مبدأ االنتقاء 

 hominids)5(الطبيعي، ولكنه شك يف إمكانية تطبيقه عىل اإلنسان. فإذا كان ذكاء الغوريال كافيا لبقاء البرشيات

األوىل ـ تساءل واالس ـ فلامذا تطورت منها أدمغة قادرة عىل صياغة اللغة وتأليف السيمفونيات وإنتاج الرياضيات؟ 

وهكذا فقد استخلص: إنه عىل الرغم من تطور جسم اإلنسان Homo sapiens باالنتقاء الطبيعي فإنه »ميتلك شيئا 

مل يكتسبه من أسالفه الحيوانات، طبيعة أو جوهرا روحيا.. ال يوجد له تفسري إال يف عامل الروح الخفي.«

 

والحق أن موقف واالس هذا مل يكن نابعا من أي اعتقاد ديني تقليدي، وإمنا من اهتاممه بالروحانية منذ وقت 

طويل، أي مبزيج من املعتقدات الرشقية القدمية والنزعات الغربية »إلضفاء« طابع دنيوي عىل الروح، وبالتايل إثبات 

وجودها. وعندما نرش واالس نظريته هذه عام 1869 كتب له داروين: »إنني مختلف معك بشدة، فلعيل ال أرى 

حاجة إىل استدعاء أي سبب إضايف ]قوة خارقة للطبيعة[ فيام يخص اإلنسان.. آمل أال تكون قد أجهزت متاما عىل 

طفلك الوليد وطفيل أيضا« ـ قاصدا بذلك نظريتهام يف االنتقاء الطبيعي.

 يف األعىل: لوح األردواز املزدوج املتضمن كتابة األرواح املزعومة، واملحفوظ منذ خريف 1876، مع رسالة )يف األسفل( 

تشهد بصحته بقلم >هنسيل ودوود<، ابن خال داروين ونسيبه. والكتابة باليونانية عىل اللوح العلوي هي جزء من 

سفر التكوين )الخليقة( التورايت يصف خلق البرش والحيوانات ـ لعل الهدف من اختيار هذه الفقرة )هذا الشاهد( 

كان إزعاج التطوريني بصورة خاصة. لقد اكتشف مؤلف املقال هذا اللوح يف صيف 1995 يف مكتبة جامعة كامربيدج، 

حيث بقي غري ملحوظ منذ إيداعه هناك ضمن مجموعة من الرسائل والصور وهبتها للمكتبة جمعية أرشيف 

.Society for Psychical Research Archive البحوث النفسية

 

materialist »داروين »املادى
عىل شاكلة واالس ومريديه، كان الكثريون من مثقفي العرص الڤيكتوري قد ارتدوا عن البديهية املادية يف العلم 

الفيزيايئ، وأخذوا يبحثون عن »التلغراف الالسليك« الذي ميكن أن يصلهم بعالَم غري محسوس. أما داروين وأكرثية 

العلامء اآلخرين فقد أبقوا املعجزات بعيدا عن نظرياتهم، غري أن بعضهم شارك واالس آراءه وكان من بينهم 
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الفيزيايئ>O. لودج< والكيميايئ >W.كروكس< مكتشف عنرص الثاليوم.

لقد اجتذبت الروحانية أناسا ذوي طيف واسع من االهتاممات، ولكنها متحورت أساسا حول إمكانية التخاطب مع 

املوىت. وقد بدأ هذا الجانب من نشاط الحركة يف العام 1848 بظهور األختني >K&.M. فوكس< وهام من مدينة 

هايد سڤيل يف والية نيويورك. فعندما كانت الفتاتان اليافعتان تتخاطبان مع »األرواح«، كانت تسمع أصوات قرع 

غامضة وكأنها تتهجى رسائل مطولة. )بعد ثالثني عاما من ذلك، وبعد أن نالتا الشهرة والرثوة، اعرتفت إحدى األختني 

أنها كانت تحدث النقرات بطقطقة إبهام قدمها داخل الحذاء.( عىل أية حال فقد متتعت الروحانية بشعبية واسعة 

يف كل من إنكلرتا والواليات املتحدة وأوروبا طوال السنوات الثامنني التالية.

 

لوحة حفر من الصحافة ملشهد من املحاكمة التي شدت إنكلرتا الڤيكتورية، ويبدو البيولوجي >R.E.النكسرت< 

)واقفا( يشهد ضد »الروحاين« >H.سليد< )أقىص اليسار(، كاميبدو النكسرت ممسكا بلوح أردواز استعمله سليد يف جلساته.

 

وأصبح من أتباعها يف بداية السبعينات )من القرن H< )19. ِوْدوود< ابن خال داروين ونسيبه، والذي كان يتوق أن 

يصبح عاملا مرموقا مثله، أو مثل قريبهام الفسيولوجي >F.گالتون< أو مثل جد داروين >إيراسموس< )6(. ولكن 

اثنني من املحتالني هام >Ch. وليامز< و >F.هرن< اكتشفا أن ِوْدوود هو األكرث سذاجة يف العائلة. وبإلحاح منهام 

توسل ِوْدوود إىل داروين ليحرض جلسات استحضار األرواح، وليسمع األكورديونات تعزف من تلقائها، وليشاهد 

املوائد تعلو يف الهواء واألقالم تكتب بذاتها، ولريى أيادي األرواح تتوهج يف الظالم. لكن داروين كان يرفض دوما 

الحضور متعلال بالتعب الشديد أو باملرض أو باالنشغال. وقد اعرتف ذات مرة أنه »شديد التعصب حيال هذه 
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األمور.«

 

ومع ذلك فقد أرسل يف الشهر 1874/1 عضوين مقربني من حلقته ليحرضا جلسة من جلسات وليامز، وهام ابنه 

>جورج< ـ وعمره حينذاك 29 عاما وصديقه ومساعده الشهري عامل الحيوان >.H.Thهكسيل< الذي دخل باسم 

مستعار. وقد خلص االثنان ـ عىل الرغم من دوران القوارير وعزف القيثارة تلقائيا ـ إىل أن ما شاهداه ال يتجاوز 

خداعا فجا. وكتب االبن جورج ـ وهو فليك ناشئ ـ أنه صدم من رواية عمه ودوود »عدمية القيمة« حول جلسات 

وليامز. ويف وقت الحق من العام نفسه كتب داروين إىل أحد رجال الصحافة يحثه عىل فضح وليامز بوصفه »َوْغًدا 

خدع الجمهور طوال هذه السنوات.«

 

ويف العام التايل قرر النكسرت ـ املساعد املختربي الشاب لهكسيل ـ أن ميسك بوليامز وهرن وهام ميارسان الغش، وكان 

يدرك أنه سينال بذلك إعجاب بطليه داروين وهكسيل. لكن الوسيط أصبح أكرث حذرا بعد زيارة هكسيل وجورج 

داروين، وأخذ يتجنب أي شخص له صلة بحلقة داروين. حينذاك، ويف الشهر 1876/4 ظهر أمام النكسرت هدف جديد 

جذاب. فقد وصل إىل لندن وسيط نفساين psychic أمرييك شهري هو »الدكتور« >H.سليد< »للربهنة عىل حقيقة 

التواصل مع املوىت.« وزعم سليد أن روح زوجته املتوفاة تكتب له الرسائل عىل ألواح األردواز)7(.

 

ذهب النكسرت مع زميله طالب الطب >H.دنكني< إىل سليد زاعمني أنهام من املؤمنني مبناجاة األرواح. وبعد أن دفعا 

رسم الدخول أمكن لهام طرح األسئلة عىل األرواح، وتلقيا أجوبة مكتوبة بغموض. وفجأة يف ظالم الغرفة، اختطف 

النكسرت اللوح من يد سليد فوجد عليه إجابة عن سؤال مل يطرح بعد، فجاهره بأنه »وغد ودجال.«

 ،VagrancyAct سيموندس< يف قبضة الرشطة بتهمة مخالفة مرسوم الترشد.G< يف اليوم التايل كان سليد ورشيكه

وهو قانون قديم يستهدف حامية الجمهور من قارئات الكف الجواالت ومن حاذقي خفة اليد. وطوال خريف 1876 

بقيت لندن كلها تطن مبحاكمة سليد، واكتظت قاعة املحكمة الصغرية مبؤيدي سليد ومبعارضيه وبثالثني صحفيا، 

ونقلت صحيفة التاميز اللندنية وقائع املحاكمة يوما بيوم.

 

مل يكن داروين ـ الذي توفيت ابنته الحبيبة >أيّن< عام 1851 وعمرها عرش سنوات 

ـ يضمر سوى االزدراء »للمحتالني املهرة« الذين يتصيدون األقارب املكلومني. ولكنه 

 On the Origin of Species تجنب التعبري عن ذلك علنا، ألن كتابه عن أصل األنواع

كان قد أثار من الجدل ما يكفي لحياة بأكملها. أما عىل الصعيد الشخيص فقد كتب إىل 

النكسرت رسالة مفعمة بالتهنئة يقول فيها: إن يف إرسال سليد إىل السجن منفعة عامة. 

وأرص عىل املساهمة مببلغ عرشة جنيهات يف تكاليف الدعوى )يف القانون اإلنكليزي 

يدفع املشتيك نفقات املحاكمة. و10 جنيهات كانت مبلغا كبريا يعدل األجر الشهري 

لعامل واحد(.
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كان من بني املعتقدين بالروحانية >هنسيل ودوود< )يف األعىل( و >R.A.واالس< )يف األسفل، 

أمام نبات رمح امللك kings-spear يف حديقته الخاصة عام 1905(. وقد تأثرت سمعة واالس 

العلمية كثريا بسبب دفاعه عن سليد، كام أدت الوقائع إىل فراق دائم بني ودوود وداروين.

 

من ملفات املحاكمة
مع استمرار املحاكمة، أعلن محامي االدعاء أن الساحر املرسحي 

>N.J.ماسكلني< مستعد ألداء كافة »الظواهر املزعومة« التي شوهدت يف 

جلسات سليد. لكن القايض حذر بدوره من أن تقديم حيل اللوح السحري يف 

املحكمة لن يثبت شيئا، وأن السؤال هو ما إذا كان النكسرت ودنكني قد أمسكا 

ران الكتابات الروحية املزعومة. بالفعل باملتهمنْي وهام يزوِّ

 

اتضح يف نهاية األمر أن هذين العاملني كانا مجرد شاهدين بائسني. فيبدو أن 

مهارات املالحظة التي اكتسباها يف الترشيح والفسيولوجيا، مل تكن ذات نفع 

يذكر الكتشاف غش املحتالني املحرتفني. وكام كتب هكسيل الحقا فإن »صفات 

ق هي األكرث نفعا من صفات الفيلسوف يف مثل هذه التحريات.. وأن  املَُحقِّ

بوسع املرء أن يكون عاملا يف التاريخ الطبيعي أو كيميائيا بارعا، وال يكون يف 

الوقت نفسه ـ سوى محقق ساذج للغاية.«

 

كان باديا بالفعل أن النكسرت ودنكني مل يستطيعا االتفاق عىل يشء أكرث من اتهامهام لسليد بأنه محتال. هل استخدم 

الوسيط يف الكتابة أداة كشتبانية، أم أنه أمسك بعقب قلم تحت اللوح يف حني كانت إبهامه مرئية فوقه؟ هل استبدل 

اللوح النظيف بآخر مكتوب سلفا؟ هل كان اللوح عاديا أم احتوى عىل عوارض منزلقة أو لوحات خفية؟ مل يستطع 

شاهدا االدعاء أن يقررا متى أو كيف متت الكتابة.

 

ويف املقابل، بلغت شعوذة ماسكلني يف قاعة املحكمة حد الكامل. فجوابا عن سؤال يتعلق بالكتابة الفورية ـ وقبل 

أن يتمكن القايض من منعه ـ أخذ يفرك لوحا نظيفا بإسفنجة رطبة إىل أن ظهرت عبارة: »األرواح موجودة هنا!« ثم 

مسح اللوح ومرر عليه اإلسفنجة ثانية فظهرت العبارة نفسها من جديد. وهنا صاح سيموندس رشيك سليد مفتونا: 

»رائع! هل يل أن أتفحص اللوح؟« فرد ماسكلني: »أوه، أنت تعرف عنه كل يشء.«

 

تابع محامي االدعاء توفري الفرص ملاسكلني لعرض املزيد من حيل اللوح إىل أن منعهام القايض أخريا من االستمرار. 

حينذاك قدم املحامي لسليد لوحني صغريين مرتبطني مِبِْفَصالت من جانب ومِبِْشبَك من الجانب اآلخر مقرتحا عليه أن 

يظهر الكتابة بداخل اللوحني املقفلني ويقنع بذلك العامل أجمع. فكان رد سليد أنه كثريا ما تضايق يف املايض من أمثال 

هذه االختبارات حتى أن روح >آيل< )زوجته املتوفاة( أقسمت أال تكتب مطلقا عىل لوح مقفل.
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أصبح النكسرت يف النهاية مديرا للمتحف الربيطاين للتاريخ الطبيعي كام غدا 

وجها علميا معروفا. وهو يبدو يف هذا الرسم الساخر وجها لوجه أمام طائر بوقري 

 horseshoe محنط، يف حني ظهر يف أسفل اللوحة رسطان نعل الحصان hornbill

crab، وهو مفصيل األرجل ألف عنه النكسرت كتابا مازال يعترب مرجعا كالسيكيا. 

ومع ذلك فقد ُخدع يف العام 1912 بأكذوبة »إنسان پيلتداون« املؤيدة للتطور.

 

ومن بني العديد من شهود االدعاء، أفاد كيميايئ يدعى>A. ُدفيلد< أن سليد قد 

أقنعه »بإمكان تأسيس ما يشبه مكتب الربيد لالتصال بالعامل اآلخر«، ولكنه يشك 

يف ذلك اآلن. وذكر شاهد آخر أن سليد سبق وتعرض للموقف نفسه يف الواليات 

املتحدة قبل بضع سنوات عندما خطف أحدهم اللوح من يديه وفضح حيلته.

 

بلغت املحاكمة ذروتها بظهور واالس كشاهد دفاع، وكانت استقامته ورصاحته 

معروفتني للجميع. فعندما نودي عليه قال إنه شاَهد بالفعل الظواهر املزعومة، ولكنه امتنع عن الجزم بكون 

الكتابات من فعل األرواح، واعترب أن سليد محرتم وصادق و«ال يعرف االحتيال.. متاما كأي باحث مخلص يف قسم 

العلوم الطبيعية، يجتهد يف البحث عن الحقيقة.«

 

ويف مرافعته األخرية جادل محامي سليد بعدم وجود أدلة حقيقية ضد موكله، إذ مل يُثبت أحد أن اللوح كان معدا 

مسبقا. أما عروض ماسكلني حول احتاملية أن يكون الخداع قد تم، فكانت خارج املوضوع. وإن ظهور الكتابة قبل 

طرح السؤال املتعلق بها ال يثبت شيئا حول مصدرها، ثم إن النكسرت ودنكني مل يستطيعا االتفاق حول ما شاهداه 

بالتحديد أثناء الجلسة. وفضال عن ذلك، فإنه يجب اعتبار عامل مرموق مثل واالس موثوقا بقدر الشاب النكسرت 

عىل أقل تقدير. ثم أنهى املحامي مرافعته مستشهدا بـ>گاليليو< )8( ومالحظا أن العلامء املجددين الذين يتحدون 

معتقدات عرصهم هم دامئا مذمومون، موجها تلميحه الساخر إىل زمرة التطوريني.

 

لكن شيئا مل يستطيع إنقاذ سليد. فقد قال القايض إنه تفهم أن الروحانية »نوع من دين جديد،« وهو ال يريد إيذاء 

مشاعر من يعتقدون بها صادقني. لكن السؤال يظل مطروحا عىل املحكمة فيام إذا كان املتهامن قد قدما أعاملهام 

احتياال عىل أنها ظواهر خارقة. وبعد أن استنتج أن عليه أن يقرر »حسب املساق املعروف للطبيعة،« أصدر حكمه 

باألشغال الشاقة ثالثة أشهر.

مل يقض سليد هذه العقوبة، ألنه استأنف الحكم. وقرر قاض آخر أن مرسوم الترشد الذي يحرم قراءة الكف

palmistry ال ميكن تطبيقه عىل دعاوى كتابة األرواح. غادر سليد ورشيكه إنكلرتا إىل أملانيا عىل وجه الرسعة، وخالل 

زمن قصري متكن سليد من إقناع كل من مالك بيته وساحر محيل ورئيس الرشطة وعدة علامء أملان بارزين )من 

بينهم الفيزيايئ >J.تسولرن< من جامعة اليبزيگ( بأنه عىل اتصال باألرواح وبقوى خارقة مختلفة. وحينام نفدت 

حيلته وانكشف أمره، اضطر ـ للمرة الثانية ـ إىل مغادرة املكان. وانتهى سليد آخر املطاف مدمنا عىل الكحول يف نُزُل 

رون به من  متقوض بنيويورك وأمىس صيدا سهال ملحرري الصحف الشعبية الذين بعثوا إليه مبراسلني مبتدئني يشهِّ

جديد.
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 الوسيط الروحاين هكسيل

> .H.th هكسيل< ستينات القرن املايض

عىل خالف >تشارلز داروين< فقد تعامل عامل الحيوان >توماس هكسيل< مع مزاعم الروحانيني إما بال مباالة أو بروح 

الدعابة. ولقد حرض ذات مرة مجلسا، عمدت فيه سيدة أمريكية حاذقة وفاتنة أيضا، إىل تضليل الحضور من علية 

القوم بعرضها الزائف للقوى الروحانية وقراءة األفكار. وكتب هكسيل ـ فيام بعد ـ أنه عىل الرغم من اكتشافه أالعيب 

هذه السيدة فقد افنت بعرضها لدرجة منعته من التعريض بها، ثم أضاف متأمال »الخداع عبقرية يف غري مكانها، 

».X وإنني ألعرتف بأنه مل يكن يف وسعي مطلقا تجاوز نوع من اإلعجاب املكتوم بالسيدة

وحينام أهداه >A.R. واالس< نسخة من كتابه عن الروحانية كتب له هكسيل: »رمبا يكون هذا كله صحيحا.. غري 

أنني ببساطة ال أستشعر أن لديَّ أي اهتامم باملوضوع.« ومع ذلك فقد كان لدى هكسيل من االهتامم ما يكفيه 

إلتقان فن طقطقة إبهام القدم يف الحذاء، ومبا ميّكنه هو أيضا من الزعم بقدرته عىل استحضار األرواح. يقول 

هكسيل: »ميكن مبزيد من الصرب واملثابرة واملامرسة أيضا تكرار طقطقة اإلبهام برسعة كبرية.. بقوة أو بخفة وحسب 

الرغبة. وإنه يلزم إلحداث تأثري أوقع، أن تكون الجوارب رقيقة والحذاء متسعا وقايس النعل. وفوق ذلك يستحسن 

اختيار موقع رقيق من البساط، لإلفادة من رنني أرضيته الخشبية.«

 

بعد املحاكمة
دفع رضيبة هذا النزاع مشاركون آخرون غري سليد. ففي العام 1879 حاول داروين أن يطالب لواالس مبعاش تقاعدي 

حكومي اعرتافا مبساهامته الباهرة يف التاريخ الطبيعي، إذ كان يعلم أن واالس يتكسب عيشه الهزيل من تصحيح 

أوراق االمتحانات. ولكن عندما كتب داروين إىل صديقه عامل النبات >J.هوكر< مدير حدائق كيو، رفض هذا تقديم 

املساعدة مجيبا بفظاظة أن »واالس فقد مكانته متاما، ليس مبجرد انضاممه إىل الروحانية، وإمنا أيضا إلجازته متعمدا ـ 

وضد رأي اللجنة كلها ـ عرض مقالة حول التخاطر العقيل mental telepathy يف االجتامعات العلمية.« ثم أضاف أنه 
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»يعتقد أن من اإلنصاف أن تعرف الحكومة أن املرشح روحاين ضالع وقيادي!«

 

مل ييأس داروين وأجاب أن معتقدات واالس »ليست أسوأ من الخرافات السائدة يف البالد« ـ قاصدا بذلك الديانة 

املنظمة organized religion. حاول داروين وهكسيل لدى أشخاص آخرين من دون جدوى. فكتب داروين شخصيا 

إىل رئيس الوزراء >وليام گالدستون< الذي رفع االلتامس إىل امللكة ڤيكتوريا. وهكذا حصل واالس يف النهاية عىل 

معاش متواضع مكنه من االستمرار يف تحرير مقاالته وكتبه، إىل أن تويف عام 1913 وعمره 90 سنة.

يف السنوات التي تلت املحاكمة مل يلتق وْدوود وداروين إال ملاما. وقد حدث يف العام 1878، أن مراسال للجريدة 

Light عزم عىل فضح الوسيط الروحاين >Ch.وليامز< الذي سبق وحاول استغالل ودوود لينال من عائلة داروين. 

فخالل جلسة الستحضار األرواح قام الصحفي عىل حني غرة بإضاءة املكان، وحينئذ شوهد وليامز مرتديا أسامال بالية 

ذات وميض فوسفوري ولحية مستعارة سوداء. أي كام قال داروين فيام بعد: »مالبس أشباح قذرة.«

 

»عرض بديع،« هكذا صاح داروين مبتهجا حينام طالع هذا النبأ يف الصحف. لكن إميان نسيبه ودوود باألرواح مل 

يتزعزع، فبضعة عروض زائفة ال تعني بالنسبة له سوى أن الوسيط يجد صعوبة أحيانا يف االتصال بالعامل اآلخر مع 

وجوب إرضاء جمهور الحارضين. كان هذا التفسري بالنسبة لداروين مبثابة القشة التي قصمت ظهر البعري، إذ رصخ 

مستشيطا: »>هنسيل ودوود< يقر بثبوت احتيال وليامز ولكنه مرص عىل رؤيته ألشباح حقيقية يف الجلسات. أليست 

هذه طرفة نفسانية؟«

 

ويف العام 1880 أرسل ودوود إىل داروين مخطوطة مقال مطول ينضوي عىل مؤالفة روحانية بني العلم والدين، راجيا 

منه أن يقرأه، ورمبا يقرتح عليه كذلك: أين ميكنه نرشه؟ ومبزاج سوداوي جلس داروين لريد عىل قريبه. ولعله تذكَّر 

وقت أن حارب ودوود من أجله سنوات عديدة خلت. فقد ساعد عىل إقناع أبيه وعمه ليسمحوا له باملشاركة يف 

الرحلة االستكشافية عىل ظهر السفينة امللكية بيگل)9(. كام كان داروين قد أوكل له طباعة ونرش مؤلف عن نظريته 

يف االنتقاء الطبيعي.

 

كتب داروين »ابن خايل العزيز: لقد مىض بالفعل وقت طويل منذ التقينا آخر مرة، ورمبا قد ال يعرف أحدنا اآلخر 

إذا التقينا اآلن، غري أن صورتك السابقة مازالت واضحة يف مخيلتي عىل نحو تام.« عىل أن داروين مل يشأ مجرد قراءة 

 Genesis)مخطوطة قريبه ألنه »كان مثة ما يكفي ويزيد من مثل هذه املحاوالت للتوفيق بني الخليقة)10( )التكوين

والعلم.« وهكذا اثنان من أبناء العمومة كانا يوما جد قريبنْي، افرتقا اآلن متاما حول مسألة العلم والخوارق.

 

يف العام نفسه رفض النكسرت الذي أصبح أستاذا يف علم الحيوان، دعوات لالستمرار يف مالحقة مستحرضي األرواح. 

ففي رسالة إىل الجريدة Pall Mall Gazette كتب يقول: »الوسيط الروحاين أمنوذج عجيب وكريه يف التاريخ 

الطبيعي، وإذا أردت دراسته فيجب أن تأخذه عىل حني غرة.. لقد قمت بنصيبي يف مطاردة )الظربان(، فليتابع 

آخرون.« وقد عني النكسرت فيام بعد مديرا للمتحف الربيطاين للتاريخ الطبيعي.
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عىل أن ما يدعو للسخرية حقا، أن يُستغفل متاما خصم املحتالني النكسرت، يف العام 1912 بخدعة إنسان پيلتداون 

 evolutionaryوهي واحدة من أشهر التزييفات يف تاريخ البيولوجيا )الَحياتِيّات( التطورية ،Piltdown man

biology. فطوال األربعني عاما التالية قَِبل العلامء قطع عظام »اإلنسان القرد« ape-man التي نبشت عىل بعد 

نحو 25 ميال من منزل داروين، عىل أنها من بقايا »الحلقة املفقودة« missing link. فبحامسهم املتقد لنظرية 

داروين وواالس تبنى النكسرت وغريه من تطوريي الجيل الجديد هذا التزوير األحفوري من دون انتقاد كان هكسيل 

الذي تويف عام 1895 يعلم متاما أن علامء عديدين ينزعون إىل إمناء معتقدات العقالنية تخص كال منهم. لقد جابه 

يف شبابه رجال الكنيسة يف سبيل ترسيخ املقاربة العلمية الالزمة لحل ألغاز أصول اإلنسان. لكنه أرََسَّ يف وقت الحق 

ألحد املدرسني ساخرا »سنعيش نحن أو أوالدنا لرنى الحامقة كلها مؤيدة للعلم.« وهي نبوءة صالحة متاما للعديد 

من االدعاءات العلمية الالحقة من مثل: إنسان پيلتداون، و«العرص الحجري« املزعوم لقبيلة تاسادي يف الفيليبني، 

و«االندماج البارد« يف الفيزياء النووية. وقد حث داروين نفسه يف كتابه نسب اإلنسان The Descent ofMan عىل 

مقاربة متشككة للمالحظات غري املؤكدة. وكان يعتقد أن قبول الرباهني الضعيفة أكرث خطورة من تبني نظريات 

خاطئة. ومام كتبه يف ذلك: »ترض الوقائع املزيفة مسرية العلم أميا رضر، ألنها ـ عىل األرجح ـ تعمر طويال. هذا يف 

حني ال تؤذي اآلراُء غري الصحيحة كثريا طاملا توافرت بعض األدلة، ألن الكثريين سيتسابقون إلثبات زيفها.«

 

________________________________________

 املؤلف

Richard Milner

هو مؤرخ للعلوم ركَّز دراسته يف السنوات العرشين املاضية عىل تشارلز داروين. لقد كشف النقاب عن عدة أحداث 

يف حياته بقيت مجهولة. ويذكر أن ميلرن حصل عىل ماجستري يف علم اإلناسة )اإلنرثوبولوجيا( من جامعة كاليفورنيا يف 

لوس أنجلوس، وحصل عىل الدكتوراه يف التطور البرشي من جامعة كاليفورنيا يف بريكيل عام 1968. يعمل حاليا محررا 

يف مجلة التاريخ الطبيعي Natural History الصادرة عن »املتحف األمرييك للتاريخ الطبيعي«. وهذا مقاله الثاين يف 

مجلة »ساينتفيك أمريكان.«

________________________________________
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________________________________________

)1( الوسيط الروحاين )واختصارا: وسيط( من يزعم القدرة عىل االتصال بعامل األرواح أو بقوى أخرى خارقة للطبيعة.

)2( محور النظرية الداروينية لتفسري تنوع الكائنات الحية وتطورها، والذي يركز عىل قدراتها املتفاوتة عىل البقاء 

والتكاثر يف ظروف بيئية متباينة ودامئة التغري.

)3( الروحانية spiritualism: مذهب االعتقاد بإمكانية مناجاة األرواح.

ية materialism: مذهب فلسفي يستند إىل الحقائق املادية امللموسة القابلة للتجريب والقياس دون غريها.  )4( املادِّ

وينفي هذا املذهب بصفة خاصة وجود عوامل أخرى غري مادية مثل عامل األرواح.

)5( فصيلة من الرئيسات primates تضم اإلنسان الحايل وأشكاله القريبة املندثرة مثل إنسان نياندرتال 

Neanderthal man. )التحرير(

)6( طبيب وعامل وشاعر بريطاين )1713-1802(. له عدة مؤلفات طرح فيها أفكارا سابقة لعرصه يف علوم الطبيعة 

واملجتمع. )التحرير(

)7( ألواح من الحجر األسود الطبيعي كانت تستخدم حتى أواسط هذا القرن من قبل تالميذ املدارس. )التحرير(

)8( فليك وفيزيايئ إيطايل )1564 - 1642(، من أهم علامء عرص النهضة، تعرض الضطهاد شديد من الكنيسة ملجاهرته 

بأن األرض هي التي تدور حول الشمس.

)التحرير(

)9( اسم السفينة الرشاعية التي دارت حول العامل يف رحلة استكشافية طويلة )1831- 1836(، وعىل ظهرها تشارلز 

داروين الشاب الذي قام بجمع العينات وتدوين املالحظات الجيولوجية والبيولوجية، التي استندت إليها نظريته 

الثورية يف التطور.

)10( أول أسفار العهد القديم )التوراة( ويتضمن سرية خلق الكون والكائنات يف سبعة أيام، وهبوط آدم وحواء من 

الجنة، وطوفان نوح، وقصصا أخرى. يرجح حاليا أنه كتب من قبل أحبار اليهود أثناء السبي البابيل. )التحرير(
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من منظور فيزيائي .. هل لدينا ارادة حرة؟

جيم الخلييل

ترجمة: حسن مازن

ان الدافع لكتابة هذه التدوينة هو مقال منشور عىل 

scientific-/5975778/com.http://io9( االنرتنت

evidence-that-you-probably-dont-have-free-

will( والذي ناقش كيف ان تجارب علامء األعصاب 

بينت ان االرادة الحرة مجرد وهم. االمر الذي كان 

مرفوض لعدد من السنوات )او قل لعدد من القرون( يف 

النقاشات الفلسفية الذي يبدو انها لن تقدم لنا اجابة 

شافية. كفيزيايئ اجد ان الفيزياء بطليعة من يتصدى 

للعقد العلمية الصعبة. لكن بهذا القضية, لست متاكداً 

من ذلك.

ما ساقوم برشحه مستل من كتايب )اعظم تسع الغاز يف 

 )The Nine Greatest Enigmas in Science – العلوم

ما يتعلق بـ”شيطان البالس [ بيري سيمون البالس )1749 

-1827( رياضيايت وعامل كونيات فرنيس اشتهر باعتناقه 

ملبدأ الحتمية حيث كان يرى ان الكون اشبه بآلة يحكمها 

قانون حتمي اذا عرفنا حالتها الحالية فسنتنبأ باملستقبل بدقة كبرية .. املرتجم ]  . باي حال فانها من شطحات 

الفيزياء النظرية التي ممكن ان ينظر اليها علامء االعصاب وعلامء النفس كفلسفة ناعمة. وسيكتفي الفالسفة بالنظر 

لها بسذاجة.

اسمحوا يل ان ابدأ مبقدمة بسيطة عن مفاهيم: الحتمية )determinism(, العشوائية )randomness(, والقدرة عىل 

التنبؤ )predictability(. بالنسبة للحتمية اعني بها الحتمية السببية وهي فكرة ان االحداث املاضية سبباً لالحداث 

املستقبلية  [الحتمية الالبالسية كام سبق وبينا] وفق هذا املنظور ان كل يشء يحدث لسبب محدد وبرتتيب منطقي 

ينتهي اىل بداية الكون نفسه.

يف القرن السابع عرش جاء اسحاق نيوتن بقوانينه الرياضية التي ادخل فيها رياضياته الجديدة –حساب التفاضل 

والتكامل الذي كان له دور فعال يف تطويره- . معادالت نيوتن تسمح بالتنبؤ مبسار االجسام عن طريق معادالت 

تدخل بها صفات الجسم مثل الكتلة, املوضع, الشكل , والرسعة والقوة املؤثرة بها. وقد كانت معادالت بسيطة توفر 

معلومات دقيقة ملا سيحصل يف اي وقت يف املستقبل.

ساهمت نجاحات نيوتن برتسيخ االعتقاد الذي ساد لقرنني تاليني وهو: ان الطبيعة محكومة بقوانني محددة تعتمد 

عىل الزمن ولو حدث ان حددنا هذه القوانني وحددنا الوضع الحايل بدقة فان بامكاننا ان نتوصل إىل الوضع 

املستقبيل لكل شيئ يف الكون, المجال للصدفة والللخيار الحر واللعدم الدقة بهذا التصور الكوين, انه التصور النيوتني 
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للكون. للوهلة االوىل قد يعتقد البعض ان هذه الرؤية املحددة للكون تختلف عن رؤية اينشتاين التي مل تعتمد 

عىل زمن مطلق بل اصبح الزمن محيل يف الكون [ حسب نسبية اينشتاين العامة والتي تعترب بديل اكرث دقة لنظرية 

الجاذبية النيوتنية. فان الزمن يعترب محيل وليس مطلق, ومن املمكن ان يختلف التزامن بني شخص متحرك واخر 

ساكن او متحرك برسعة مختلفة, وكذلك يختلف التزامن بني شخص يقع مبجال جاذبية قوي وأخر يتواجد يف الفضاء 

الخايل بدون تاثري للجاذبية .. املرتجم] , لكن يف الواقع كال التصورين للكون التصور النيوتني وتصور اينشتاين يعتربان 

الكون حتمي وسببي, تحدث به االحداث السباب محددة والمجال للصدفة او االحتاملية فيه.

يف العام 1886 كان املجتمع العلمي عىل موعد مع تحدي جّدي للنظرة الحتمية للكون, حيث عرض ملك السويد 

الفني وخمسامئة كرونة –وهو مبلغ كبري اكرث مام ميكن الي شخص ان يكسبه بسنة كاملة وقتها- عىل من يبني ان 

النظام الشميس نظام مستقر او ال. اي االجابة عىل السؤال: هل ان الكواكب ستستمر بالدوران حول الشمس ام سيايت 

يوم تخرج به عن مجال جاذبيتها وتذهب بعيداً. انربى لهذه املهمة بروفسور الرياضيات والفيزياء الرياضية هرني 

بوانكاريه. بوانكاريه اعتمد عىل مشكلة ابسط من النظام الشميس, هو افرتض وجود الشمس وكوكبان اخران )ليكن 

االرض والقمر( مام صار يعرف مبسالة االجسام الثالثة )Three-Body problem(. لكن حتى مع السهولة النسبية 

ملسالة االجسام الثالثة مل يستطع بوانكاريه ان يجد جواب محدد ودقيق لسؤال ملك السويد! لكنه رشح السبب 

حيث ان الرشوط االولية املتعلقة  بالكواكب مثل املوضع االبتدايئ والكتلة وغريها تؤثر بشكل كبري عىل النظام يف 

املستقبل وان اي تغريات بهذه الرشوط األولية مهام كان صغري من املمكن ان يؤدي لنتائج غري متوقعة وفوارق كبرية. 

مع ذلك فان بوانكاريه استحق جائزة ملك السويد عىل جهوده.

اكتشف بوانكاريه انه حتى نظام من ثالث اجسام ممكن ان يترصف بغرابة كبرية جداً الميكن توقعها بسبب اختالفات 

بسيطة يف الرشوط االولية ناهيك عن النظام الشميس بكل كواكبه واقامرها والشهب والنيازك. لكن كان عىل االثار 

املرتتبة عىل عمل بوانكاريه ان تنتظر ان مير الربع االول من القرن العرشين ليتم استيعابها.

[ما اكتشفه بوانكاريه كان تاثر الفراشة )butterfly effect( وهو ما اعاد اكتشافه لكن بصورة اكرث منهجية ادوارد 

لورينز الباحث يف مجال املناخ يف معهد ماسوشيستس , واسس لنظرية الفوىض )Chaos Theory( وهي نظرية 

تبحث بسلوك االنظمة التي تكون حساسة جداً للظروف االولية. مثل التغريات املناخية فان اي تغري بقيم الرطوبة او 

الضغط الجوي او غريها من املمكن ان يسبب اثار مختلفة عام يتم توقعه لدرجة دفعت لورينز ان يعنون محاظرة 

له “هل تُحدث رفرفة جناح فراشة يف الربازيل اعصار يف تاكساس؟!” ومن هذه املحاظرة جائت تسمية تأثري الفراشة 

.. املرتجم] .

عندما يتعلق االمر باالرادة الحرة فان لتاثري الفراشة ما يقوله, صحيح ان االمر بعيد عن الحل يف الوقت الحاظر, وال 

يزال هناك الكثري من االختالف الفلسفي حوله. لكن ساقدم رايي كفيزيايئ نظري وانت حر يف ان تختلف او تتفق 

معي فيه.

هناك اربع احتامالت ممكنة عندما يتعلق االمر بنوع الواقع الذي نعيش فيه

األول: الحتمية موجودة وصحيحة, وليس بامكاننا اتخاذ قراراتنا بارادة حرة, وليست االرادة الحرة اال مجرد وهم.

الثاين: الحتمية موجودة وصحيحة, لكن ال يزال لدينا قرار بارادة حرة.

الثالث: الحتمية هي مجرد كذبة والكون عبارة عن احداث عشوائية, ولدينا ارادة حرة كاملة تحدد خياراتنا.
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الرابع: الحتمية مجرد كذبة, لكن ليس لدينا ارادة حرة الننا ال منلك ان نحدد خيارتنا بوسط عشوائية واقعنا.

عىل مدى االف السنني ناقش العلامء, الفالسفة, ورجال الدين والالهوت. السؤال امللح: هل لدينا ارادة حرة؟. سوف 

احاول الرتكيز عىل جوانب من االرادة الحرة وطبيعتها وعالقتها بالفيزياء. ولن اخوض بطبيعة الحال مبسالة العقل 

والجسم او طبيعة الوعي او النفس البرشية.

أدمغتنا املادية, تتكون من شبكة من مئة مليار خلية عصبية, ترتبط جميعها مع بعضها البعض مبئات الرتليونات من 

نقاط االتصال املتشابكة. وفقا ملا نعرفه عنها حتى اآلن, الشيئ اكرث من اجهزة متطورة ومعقدة بشكل كبري تشبه 

نظام الكومبيوتر, رغم ان ادمغتنا تفوق تعقيد الكومبيوترات الحالية بصورة كبرية جداً. تلك الخاليا العصبية تتكون 

من ذرات تتبع قوانني الفيزياء التي تحكم كل الكون من حولنا. لذا فانه – من حيث املبدأ- اذا متكنا من معرفة 

املعلومات الدقيقة حول كل ذرة من هذه الذرات عند زمن معني, فانه وحسب التصور النيوتني للكون بامكننا – من 

حيث املبدأ- ان نعرف سلوكها املستقبيل. اي انه مع معلومات كافية استطيع ان اعرف ما ستفكر به يف املستقبل. 

هذا الفرض يتضمن عدم التفاعل مع العامل الخارجي وبخالفه سنضطر ملعرفة الظروف الخارجية كذلك.

االن جوايب عىل السؤال: هل لدينا أرادة حرة ؟ سيكون نعم رغم ما رسدناه اعاله حول الحتمية. والسبب الذي يضمن 

لنا االرادة الحرة هي ليست ميكانيكا الكم وسلوكها التصدايف كام يروج الكثري, امنا نظرية الفوىض وعدم القدرة عىل 

التنبؤ. فبحسب تأثري الفراشة ممكن الي قرار نتخذه او ظرف منر به ان يغري مستقبلنا وطريقة تفكرينا بشكل جذري 

؛ لذا فان عدم القدرة عىل التنبؤ تعطينا خيارات مستقبل مفتوحة.

هكذا وبفضل نظرية الفوىض نحن منلك ارادة حرة. افعالنا وقراراتنا تحدد اي من االحتامالت االنهائية التي ستحصل 

لنا يف املستقبل. ان نظام عمل ادمغتنا املعقد يجعل من عدم التنبؤ امراً ال مفر منه مع كل عمليات الفكري , 

الذكريات , والحلقات التي تربط بينها وبتغدية راجعة, كل ذلك يعطي لنا ارادة حرة.

سواء كانت هذه الحرية حقيقية ام مجرد زيف ووهم, فانك ال تستطيع ان تتنبأ عىل االمد البعيد بطريقة عمل 

الدماغ بسبب ما ذكرناه من تعقيد. هذا بفرض ان عمل الدماغ يخضع لحتمية مطلقة اما يف حال كان بعض نشاط 

الدماغ يخضع لقوانني ميكانيكا الكم فاالمر سيكون اكرث تعقيداً مام تناولناه.

الرابط :

http://www.jimal-khalili.com/blog/do-we-have-free-will-a-physicists-perspective.html 

من منظور فيزيائي .. هل لدينا ارادة حرة؟
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كيف اغتالت اخملابرات السورية الثورة من الداخل؟

فادي سعد
االثنني 1 متوز )يوليو( 2013

سنة 2011 اطلقت املخابرات السورية 46 قياديا اسالميا »جهاديا« من السجون والفروع االمنية يف دمشق، 
إضافة ملا يقرب من 1000 معتقل اسالمي! كان هناك قناعة عند كبار ضباط املخابرات املرشفني عىل ملف 

الجهاديني السوريني ان فوائد االسالميني السيام جبهة النرصة اكرب بكثري من ارضارها بالنسبة للنظام، وهو ما 
ثيت صحته حتى اآلن,

هكذا اطلقت القيادات الجهادية من السجون السورية مع معرفة اكيدة من ضباط املخابرات والنظام انها 
ستقوم بإقامة دويالت وإمارات اسالمية مستقلة! مل يحصل اتصال مبارش بني هذه القيادات واالجهزة االمنية، 

برأي خبري عراقي يف الحركات االسالمية. فلم يكن هناك اي حاجة ملثل هذا االتصال. فهؤالء الجهاديون 
يعرفون الدرس كامالً وهو الدرس الذي يحتاجه النظام االسدي بالضبط الغتيال الثورة من الداخل، بعدما 

عجز عن اغتيالها بطريقة املواجهة املبارشة.

مل ينتظر النظام اكرث من سنة ونصف حتى قبض الثمن:

1- قرار دويل ما زال سارياً حتى اآلن رغم كل حديث معاكس، بعدم تسليح املعارضة السورية بحجة إمكانية 
وصول السالح اىل جبهة النرصة.

2- قناعة شعبية سورية لدى االقليات خصوصا والربجوازية الحلبية الدمشقية والربجوازية السورية املهاجرة 
ان االسالميني من القاعدة وجبهة النرصة هم من سيحكمون سورية يف حال سقط نظام االسد! وهنا ابدع 

اعالم النظام يف حشد الدالئل اليومية عىل ارتكابات القاعدة وجبهة النرصة، ليقنع العلويني واملسيحيني 
والدروز ان من سيحكمهم من بعده هم هؤالء االسالميني قاطعي الرؤؤس! وهو االمر الوحيد الذي يجعل 

االقلية العلوية تفضل املوت عن بكرة ابيها مباليينها، عىل ان تخضع لحكم القاعدة وجبهة النرصة،.

3- قناعة الكثري من ابناء الثورة ان الثورة انحرفت عن طريقها بتسليم قرارها العسكري الداخيل عىل االرض 
للجهاديني، وفتح باب الجهاد من قبل مؤسسات افتاء عربية خليجية وتصديرها اعالمياً عىل انها ثورة سنية 

ضد االقلية العلوية.

4- خروج جبهة النرصة من مقاتلة النظام بعد استيالئها عىل مناطق واسعة من سورية املحررة، لتقوم بإنشاء 
إمارات اسالمية عليها وتتفرغ لرسقة البرتول الذي بدأت ببيعه للنظام بناء عىل اتفاقيات بني الطرفني.
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5- صمت جبهة النرصة والقاعدة والجهاديني مع بعض املعارضة السياسية يف الخارج عن مساعي النظام 
السياسيةاالعالمية او السياسية العسكرية الجادة يف تعزيز مناطق وجوده يف الساحل، وانسحاب الجبهة عن 
القتال يف حمص وطرطوس... واكتفاء الكتائب االسالمية يف جبال الالذقية باالنتظار مع دعمها املشبوه، فيام 

يوحي أنهم موافقون عىل إقامة دويلة علوية!

صحفي وناشط
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شكراً...عيشوا سعداء
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