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ــاء االعتدال  بت أن االســام شكل واحــد مبا أن مصدره واحــد و ادع ث و مرة اخــرى ي
ة . ة وواقعي قي ي يسقط يف أول جتربة حق

ة االديان خرافة ميكن ضمها ببساطة ملايني اخلرافات  ي ق االعتدال يف االسام خاصة و ب
اً . ي ع ًة و تسقط واق اب ة اليت تطرح كحقائق كت ي ن الدي

ه شكل  مــن اليعجب بأمكان  الصحيح احلقيقي و  ة متثل االســـام  ي ــة االسام ــدول ال  
ه املشروخة بعدم متيل )  ت ا اسطوان ن ي تقيئ عل االسام احلقيقي أن يرتكه لكن أن ال ي

ة ( لاسام الصحيح . ي ة االسام نظيم الدول ت

ــرات ملا يفعله  ــوف امل ئة و لعشرات ال ــادة قمي ًا هو اع اريخ االســام مجلة و تفصي ت
ــخ غـــزوات حممد و  ــاري ـــراءة ت يس بسر و يكفي ق ــر ل الضبط و االم ــة ب ــدول نظيم ال ت

ا هذا . ة حىت يومن بعهم من دول اسامي راشدين و من ت ه ال خلفائ

ــة الصحيحة و اطـــاق تسميات  ــل ــو طـــرح االســئ ــن ضــــرورات حــل أي مشكله ه م
عناصر املشكلة . صحيحة ل

اتورية و دموية و اجرام و تعدي على  ة بكل ماحتمله الكلمة من دكت ي ة اسام أهنا دول
ه علمهم  لمرأة و قتل لكل ابداع و حتضري ملستقبل اسود يشب ة و هتميش ل اخلصوصي

ا هبا . مع اجزاء بيضاء صغرية متثل أكفان املوت اليت تعدن

عيشوا سعداء
ينك   رئيس حترير جملة آي ث

أمين غوجل

داعش أم دولة االسالمية أم متطرفون ؟

تهمة عن االسام  بعد ال ر استخداماً كوهنا ت ة األكث ة داعش هي التسمي رمبا تسمي
ربط مع  ة متطرفون اساميني اليت هي اقرب اىل ال لها تسمي و امساً على االقل و مث ول
قاعدة و  ة ( من فريقني خمتلفني جداً هم ال ي ة االسام االسام و يستخدم لفظ ) الدول
يني و  علمان ة ( و جمموعة من ال ي ة االسام راد ) الدول ة و مؤيدو و أف ي ب ة الشع احلاضن
ة ) اسام ( باجململ و  تنظيم )  يني الذين يرون أن الفرق بني تسمي لربال امللحدين و ال
نان  ب قوم يف االردن و ل اً سي ب ري ا و ق اً يف العراق و سوري ي قائم حال ة ( ال ي ة االسام الدول

يمن . و مصر و حىت السعودية و ال

نظر عن التسميات هناك حقائق الميكن جتاهلها و مل يستطع أشد املسلمني  بغض ال
ة  ي ة االسام يها ) الدول ) اعتداالً ( اجياد حل منطقي هلا و هي اآليات اليت تعتمد عل

( يف احلكم .
ة تلك  اشر على آيات واضحة يف القرآن و الميكن ازال ة يعتمد بشكل مب نظيم الدول ت

ة . ي يربال بل اكرت املسلمني ل اآليات بأي شكل حىت من ق
يل واقعي على هذا االمر فأنه مل خترج مظاهرة واحدة يف كل أحناء العامل لرفض  و كدل
تها لألسام على شكل األتفاضة  ة اليت يدعون اسائ ة الدموي ي ة االسام ممارسات الدول

يل اهنا اساءت حملمد . اً كرد على بضعة رسومات ق ي ة اليت حصلت عامل اهلمجي

ة بشكلها اهلمجي الدموي  ة االسامي ة لتصرفات الدول ة أو الواعي هناك موافقة واعي
يهم  معتدل و  طوائفهم  بكل  املسلمني  مــن مجيع  الرضى  ب ــا  ال اليفسر  و سكوت 

املزعومني .



ــد أن يقوم  ة ! بل الب ــورة شيوعي ــرجــوازي ال يصح االهتمام به يف ث تفصيل ب
ادئ احليطان ...! ولعلكم عرفتم ما هو احلائط املقصود  تدريس مب وار ب ث ال
فارا يقصد احلائط الذي يصّف الرجال أمامه من اجل  يف هناية اجلملة؟ فجي
ة ويا حلقوق اإلنسان من  ي ا لإلنسان ي إعدامهم با حماكمة ومبنتهى الربود... ف

ة ! ادئ واألفكار السادّي ب هذه امل
ــدام، فها هو  تفاصيل علم حيطان اإلع فارا نفسه مل يكن مهتماً ب لكن جي
تفجري  ثورة على كرسي ويستمتع ب اع ال ب د أحد العمال املساكني من أت يقي
فارا  دماغه الن كاسرتو أمره بذلك بعد أن شك انه خائن !... هذا مافعله جي
أنه صوت من الصوت له وصرخة  احاً ومساءاً ب نا صب بأحد العمال الذين حيدث
اً البد أهنا حرية ملطخة بدماء كل من ال يعجب  احلرية يف كل مكان... حسن

فارا: فارا ! ما أقوله هو مصري املسكني يومتيو جريرا، يقول جي كاسرتو وجي
ار .32 على اجلانب األمين  »أهنيت املشكلة باعطاءه إطاقه من مسدس عي
ة،  ه الشخصي ة ممتلكات ًا مث مات. وحال مواصليت إزال ي ل من دماغه. فلهث ق
تزاع الساعة املربوطة بسلسلة إىل حزامه. عندها قال يل بصوت  مل استطع ان
تها؟ فعلت ذلك  ــوة فما أمهي ــق ب تزعها  ــن اخلـــوف: ان ــكــون ع ــاي ــد م ــع أب ــت  ــاب ث

اته أالن ملكي« ! )2( وحاجي
ــو مسلح مبسدس  ة واحــدة وه ي ام مع كاسرتو حتت بطان ن ــذا ظل ي يومتيو ه
اله من  ي ه نفسه أن يقتل كاسرتو... ف ابل يدوية ومع هذا مل تسول ل ن وثاث ق
أنه خائن هو حلم رآه املسكني ورأى كاسرتو  خائن ! كانت شرارة الشك ب

ته أن هذا احللم مستحيل التحقق ! وعصاب
وا الرجل مث فتشوه  ل ت قة مهمة هي أهنــم ق ا حقي فارا خيربن ــإن جي على كــٍل ف
لة بأهنم فتشوه ووجــدوا معه رسالة من  قائ ة ال ة الشيوعي رواي وهي خاف ال

لوه ! ت لثورة ومن مث ق كاسياس املعارض ل
نتهي  وت ــن  خــائ ــك  ــأن ب هم  ُت ـ ت أن  جـــداً  السهل  فمن  التتعجبوا  العموم  على 
نال حقك يف  فارا دماغك دون أن ت داً على كرسي وقد فجـّر جي اتك مقي حي
ه الدهر  ي اله من تفصيل برجوازي أكل عل اااااااه حماكمة؟ ي ة... ي حماكمة عادل
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آلة القتل الباردة: جيفارا 

فارا قول جي ي
ير  ي غ ــات القضائ ــب ــاإلث ــة اإلعــــدام، ف ــرق ــى ف ــرســل رجـــااًل إل ــي ت ــك »ل
ورة،  مة. هذه ث ة قدي ضروري...فهذه اإلجراءات هي تفاصيل برجوازي
نقي.  الكره ال اردة مدفوعة ب تل ب حوا آالت ق وريون يجب أن يصب والث

يجب أن نخلق علم تدريس الحائط« !!! )1(
ى رمز  ة إل ي ال بري مناضل ضد االم فارا ال تحول جي ة القدر أن ي من سخري
يالت  ى الفان عونه من صوره عل ما يطب ربح ب يون لل رأسمال غله ال ست ي
ين  يوود مالي ى منتجي هول يل ومن أفالم دّرت عل ماث ت ات وال ي دال مي وال
ي الخالد الذي  سان ر اإلن ائ ث عاًل ذاك ال فارا ف الدوالرات. فهل كان جي
ا  ن عض أن يصنع منه ؟ هل كان صورة طبق األصل عما أرت ب يحلو لل

رجل ؟ ين أن نصدقه عن هذا ال ي ا الشيوع ريدن يوود وما ي اه هول إي
ين  مؤمن ين هؤالء ال رك ب راً ما سألت نفسي ما هو الشيء المشت ي كث
أقل مما  م يكن الجواب عندي ب ة؟ ول ي مطلقة والشمول األفكار ال ب
الذي  ــره  ذك سابق  ال اس  ب ت االق هــذا  في  ا  ن ل يوصله  أن  فارا  ريد جي ي
ي  الشمول الفكر  ب مؤدلجين  ال ــن  م قي  ي الحق الجانب  ا  ن ل يوضح 

ناس. ى ال القوة عل ى فرضه ب ساعين إل مطلق وال ال

وار إىل آالت  ث ثورة أن يتحول ال فارا يرى انه يف حال ثورة، والبد يف حال ال جي
ة وحىت با حماكمة فاحملكمة  الكراهي با مشاعر تقتل وتقتل وتقتل مدفوعة ب

34
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ة  اء يف غاب ري ار وتوزع الرصاص على األب ن ة وأنت تطلق ال من شجاعة وبطول
وا  ا ومنهم مراهق بعمر 14 سنة ... وأنت تأمر أصحابك أن يتحول ان ال كاب

اردة ! كنت تقول هلم: مثلك إىل آالت قتل ب
لعدو، واليت تدفع اإلنسان  ة اليت التلني ل ة كعامل للصراع، والكراهي »الكراهي
اردة  ة وب ي قائ ت ة وان ة وفعال ة قتل قاسي اه إىل آل ة إي ة، حمول عي ي يوده الطب أبعد من ق

الدم.هكذا جيب أن يكون جنودنا« )6(
ه حمبوك من الشيوعيني كآخر  ولكن قل يل أين هذه الشجاعة؟ وأين ما يدعي
ار فلن تقتل سوى إنسان« !  ن بل أن تعدم: »أطلق ال مجلة قلتها حني قلت ق

هل كنت فعًا شجاعاً إىل هذا احلد؟
فيني تثبت  ي بول ال ود  ــت بني اجلن ة وأن ــذه الذل اخلــوف ! الرعب يف العيون وه
بإمكانك أن تزيف كل  كامي فشجاعتك مل تكن ســوى حمــض خــداع ! 
خطابك وتدعي أنك تقاتل من أجل الفقراء واملظلومني وانك صرخة احلرية 
يمك اليت تؤمن هبا، الميكنك أن  يف كل مكان، ولكن الميكنك أن تزيـّف ق
راها صفات غري  راها صفات محيدة وتلك اليت ت تزيف تلك الصفات اليت ت
ا ترى ما  ي ان، ف ار أيها اجلب ن دة، قلت – كما يدعون- جلادك: أطلق ال محي
ردد اجلاد بإطاق  ًا؟ لقد ت ان فارا؟ ومىت يكون جب ا جي معىن اجلنب يف نظرك ي
اً، فان  ن ار يعد عندك جب ن عته باجلنب، فإذا كان الرتدد يف إطاق ال ن ار... ف ن ال
ار !... نعم حىت يف هذه مل تكن  ن الشجاعة عندك هي عدم الرتدد يف إطاق ال
ار  ن لتحول إىل آالت قتل تطلق ال ة ! بل جمرد داعي ل ي املثال املطلوب لإلنسان

ردد، فتكون بذلك شجاعة جداً. با ت
نهاية  ــاً وستقاتل حىت ال ــوت راكــع ــك لن مت ه من ان ــن ما كنت تقول ولكن أي

ًا؟ ت ي اً مما م يمة حي ر ق وأنت تتوسل باجلنود أن اليقتلوك؟ وانك أكث
ــدرك انه ال  ه ي يس ألن ه اإلنسان؟ أل ــاذا يقتل اإلنسان أخي فارا مل ا جي قل يل ي
ــوده؟  ــر صــار يهدد وج ــود األخ يس ألن وج ــوجــود األخـــر؟ أل ميكن أن يعيش ب
يس ألنه خياف  طاً بزوال وجود اآلخر؟ أل ب ه أدرك أن وجوده صار مرت يس ألن أل
فارا؟ ا جي على وجوده من وجود اإلنسان اآلخر؟ فمن خياف أن يكون بطًا ي

وشرب، على العموم هذا الرجل كان تسلسله السابع يف سلسلة من قتلهم 
يق حقوق االنسان. اً بذلك مواث فارا خارق جي

قه وأن ممتلكاته  ي يها من رف الساعة اليت حصل عل فارا ب اهى جي ب ت وا كيف ي ل ختي
وا أن هذا الرجل الذي  ل ة وممتلكات خاصة( ختي اللسخرية، شيوعي ه )ي صارت ل

ا، بإمكاين أن أختيل األمانة ! بنك يف كوب ل راً ل يسلب املوتى سيصبح مدي
فارا ؟ فاملهم  ة 180 جرمية موثقة ارتكبها جي ة سبعة؟ وما أمهي ولكن ما أمهي
ا أن نقتل ونفجر اآلخرين  ن ي ــو كــان عل ــســان ! حــىت ل يس اإلن ــادئ ول ــب هــي امل

فارا هبذا الصدد: يكم مايقول جي نووية !، وال ابل ال قن ال ب
ة يف املخاطرة بكل شــيء يف حــرب نووية الميكن تصّور  باد راغب »...هـــذه ال

دأ« )3( دمارها من اجل الدفاع عن مب
ه من إنساين كبري ! ا ل ي

فارا نفسه مل يكن ممن يصفون أنفسهم حبب اإلحسان  ولكن على أي حال فجي
ة إىل والدته يف 15 متوز 1956: فارا يف رسال إىل الغري، لنسمع ماذا يقول جي

ناقض املسيح، وحمبوا  اً لاحسان، أنا كل ما ي ا لست مسيحاً، ولست حمب »إن
املقارنة مع ما أؤمن به. سأقاتل بكل األسلحة  قيمة ب اإلحسان يبدون عدميي ال

د بداًل من أن أدع نفسي أدق على صليب أو ماشابه« )4( ي ناول ال اليت مبت
اريخ أن هؤالء الذين يقتلون اآلخرين  ت فارا علمين ال ا جي اً ي ئ دعين أقول لك شي
اً من املوت ! هل تذكر  ناس خوف ر ال اً وأنك من أكث اً وخوف ن ناس جب ر ال هم أكث
فيني وعماء السي آي أي  ي بول ود ال بل اجلن نما أحيط بك من ق ماذا قلت حي

ه املوت الحمالة؟ قلت: وعلمت ان
ًا« ! )5( ت ي اً مما م يمة لكم حي ر ق ا أكث فارا ! أن ار ! أنا جي جي ن » التطلق ال

ته من أنك ستحارب بكل األسلحة؟ أين ماقلت من انك تفضل  ل أين ما ق
املوت واقفاً على الركوع؟

من السهل على كل إنسان أن يدعي أنه بطل يف أوقات السلم، من السهل 
ا أن منسك املسدس ونقتل رجااًل مقيدين إىل الكراسي أو مصفوفني  ن ا كل ن ي عل
ا هلا  أمام احليطان، ومن السهل أن حنمل املسدس ونتصور بصورة تذكارية. ي
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أو  اً  أو شرطي اً  وارى جندي بغداد  شــوارع  أجــوب  نما  فارا...حي ا جي ي صدقين 
انفجار هبيمة انتحارية يف أي  رجل مرور يقوم بعمله وهو يدرك انه قد ميوت ب
حلظة... أقول يف نفسي ما أشجع هذا اإلنسان؟ انه فعًا الخياف من املوت !

نهاية سريعة ...  نعم ب داً حىت ت يك أن يصوبوا جي ومع أنك طلبت من سجان
تلوى حىت املوت، فذق  قيت ت ب ار على الصدر ! ف ن لكنهم قرروا أن يطلقوا ال

تها لآلخرين. ي الكأس اليت طاملا سق
القتل. قاتل ب وبشروا ال

فارا آراء يف جي
أمريكا وإعــام  أن  ة ...اخل، وينسى  أمريكي ــرة  ــؤام م ــذه  ه بعض  ال قول  ــا سي رمب
بطل املزيف، فما رأيكم يف أن نذكر أراء  اعة ال أمريكا كان له دور كبري يف صن

بطل؟ رمز ال الكوبيني يف ال
وا  ريدون أن يقول فارا وماذا ي ديو ستجد به شهادات املقربني من جي في هذا ال

رمز الشيوعي السادي ! عن ال
http://www.youtube.com/watch?v=PPBp2pPZNXc

ثورة الغفلة  فارا باجملرم كاسرتو وب تايل جتد رأي حفيد جي رابط ال وعلى هذا ال
قها فارا على حتقي اليت ساعد جي

.http://legalminds.lp.findlaw.com/list/ifrt/msg01434
html

أن  يني  ن ي الات األمريكيني  ــن  م ريد جمموعة  ي ــا  م ــايل، ستجد  ــت ال ــط  ــراب ال وعلى 
فارا وه عن جي يقول

htm.24e6/feb04/http://www.cubanet.org/CNews/y04
نهاية بل ال استدراك ق

يس ماكاً هبط من السماء...  ا هو صاحل وطاحل فاإلنسان ل إن كل إنسان من
ا  ن قاء لألصلح، إن ب ال يعي املتمثل ب انه كائن تطور وفق قوانني االنتخاب الطب
بني  ة البد أن نذكر كا اجلان حىت نكون عادلني يف احلديث عن أي شخصي

منها: اجلانب الصاحل، واجلانب الطاحل ومن مث حنكم على الشخص حبسب

ثمرة اليت تركها خلفه فلكل إنسان غاية يعمل من اجلها ويسعى جاهداً  ال
د  تأكي ال ب ه  إن ف ــا،  م الصاحل من شخص  اجلانب  ا  ن روي إذا  تتحقق، حنن  لكي 
اً  طان انه سيستحيل شي ا اجلانب الطاحل ف ن نما إذا روي ي سيبدو ماكاً طاهراً، ب

مريداً.
فارا  ا اجلانب اجليد والصاحل من جي ن ادوا أن يرووا ل فارا اعت الشيوعيون وحمبو جي
ثه، إهنم هبذا  اته وحدي اقي جوانب حي اية ويهملون ب عن اسات ب ب ت يختارون االق ف
وا  ـــرتاب منه ! جعل ـــزاً ممنوع نقده واالق ورم فاً  مزي ــســان ماكاً  صنعوا من اإلن
ناس تسقط يف هذه الضالة وكتموا عنهم اجلانب السيء اآلخر من  مايني ال
ة،  نزله من مساء املائكي ا وي ن ل مث ده بشراً  ــذي يعي ال فارا ... ذلك اجلانب  جي
يجعل الشخص  وهناك من يفعل العكس فريوي لك كل ماهو سيء وطاحل ف

اً. ن اً مهي طان اً حقرياً وشي ئ سي
فارا على الرغم من إنين  اة جي إنين يف هذا املقال مل ارو جوانب جيدة من حي
فارا  ناس جلي وازن يف نظرة ال ت د ال ال أنكرها والسبب يف هذا هو إنين أريد أن أعي
ناس للموقف املعتدل...انه خروج عن  والبد من التطرف املقابل حىت يثوب ال
ناس  د ال بيل هو خلق الصراع الفكري الذي يعي املنهج العلمي ولكن هبدف ن

ملوقف االعتدال.
نظام  ال ب لة  متمث ا  ن ل تركها  ــيت  ال ثمرة  ال هــو  بسيط  لسبب  فارا  ــن جي أدي ــين  إن
ريد  فارا ... فلماذا ت ا جي اتوري الفاسد فهذه هي مثرة إعمالك ي الكويب الديكت

اتورية وجمرمة و ظاملة؟ ا أن نكون مثلك وخنلق دول مسوخ ديكت من

اسات املذكورة مرتمجة من موقع Wikiquote ما مل يذكر خاف  ب ت كل االق
اه رابط املوضوع: ذلك، وأدن

http://en.wikiquote....iki/Che_Guevara
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يزية واليت وردت يف املقال: لغة االنكل ال اسات ب ب ت االق
 To send men to the firing squad, judicial proof  1-
 is unnecessary...These procedures are an archaic
 bourgeois detail. This is a revolution! And a
 revolutionary must become a cold killing machine
 motivated by pure hate. We must create the pedagogy
!of the The Wall

 I ended the problem giving him a shot with a .32 2-
 pistol in the right side of the brain, with exit orifice
 in the right temporal. He gasped for a little while and
 was dead. Upon proceeding to remove his belongings
 I couldn›t get off the watch tied by a chain to his belt,
 and then he told me in a steady voice farther away
 than fear: »Yank it off, boy, what does it matter.« I did
so and his possessions were now mine

 this country is willing to risk everything in an«  3-
 atomic war of unimaginable destructiveness to defend
».a principle
/http://www.lanuevacu...llosa-18eng.htm

 I am neither a Christ nor a philanthropist. I am 4-
 everything contrary to a Christ, and philanthropy
 seems worthless in comparison to what I believe in.
 I will fight with all the weapons within my reach
rather than let myself be nailed to a cross or whatever

 Don›t shoot, I am Che Guevara and I am worth  -5
more to you alive than dead

 Hatred as an element of struggle; unbending hatred -6
 for the enemy, which pushes a human being beyond
 his natural limitations, making him into an effective,
 violent, selective, and cold-blooded killing machine.

This is what our soldiers must become
/http://www.therealcu...rderedbyChe.htm

TRUTH RECOVERY ARCHIVE ON CUBA 
 an undertaking of the FREE SOCIETY PROJECT, 

INC. www.CubaArchive.org
يعيني الوجوديني( )املصدر: شبكة الطب
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ير  لفا عما كانت تفعله وهي غ بدي سلوكا مخت تالَحظ فإنها ت
ي الموجة والجسيم! عت ي ين طب مالَحظة من حيث تحولها ب

ــة من  ــوع ــــور” وجمــم ــز ب ــل ــي ــي “ن ــارك ــدمن ــامل ال ــع ــب ال ــصــي ــن ن ــســري م ــف كـــان أول ت
ــدت أفكارهم حتــت مسمى  ـــورن” احت ــاكــس ب ــربج” و”م ــزن ــاي علماء مثل “ه ال
 Copenhagen( ــن”  ــاج ــه ــن ــوب ك ــري  ــس ــف “ت أو  ــن”  ــاج ــه ــن ــوب ك ــــة  ــــدرس “م
ة، كان  نهاجن الدمناركي نة كوب ة ملدي Interpretation(، ومسي كذلك نسب
]ii] ]iii[.هلم تفسري عجيب هلذا السلوك الشاذ املتغري بني املوجة واجلسيم

ة  ي املوجة االحتمال ة، ما يسمى ب نهاجيون”، إن صحت التسمي أدخل “الكوب
ــشــاذ، وهي  ال ونات  الفوت تفسري سلوك  ل ــيت قدمت  ال تفسريات  ال إىل معمعة 
ة تواجد اجلسيم يف  ي ــا تعرب عن احتمال ــروف، وإمن ــع امل املعىن  ب يست موجة  ل
أنه يوجد يف  ا الفوتون، ال نستطيع القول ب ن مكان ما. وعلى ذلك فصاحب
نة أن  ي ة مع نسب ه احتمال ب هذا املكان أو ذاك، ولكن فقط ميكن القول بأن ل
تواجد يف هذه املنطقة أو تلك، وعندما نقول “احتمال” فنحن نعين انه  ي

الفعل يف مجيع مناطق االحتمال ولكن بنسب متفاوته! موجود ب
ة واملسماة )ψ-Function(  هي  ي ر، هذه املوجة االحتمال لتوضيح أكث ول
ــن شرودجنر” لوصف سلوك نظام ما  معادلة وضعها العامل النمساوي “اروي
ة تغري هذا  ي ف على املستوى الكوانتمي )أي على مقياس صغري جــدا(، وكي
ة بعام واحد، افرتض العامل األملاين  نظام مع الوقت. وبعد وضع تلك املعادل ال
نتج  ة أي ψ|2| ، ست قيمة املطلقة هلذه الدال يع ال رب “ماكس بورن” أنه عند ت

]iv[.ة تواجد اجلسيم يف مكان ما ي قيمة هي احتمال يمة ما، هذه ال ق
ــون، فقط أكمل  ــاجلــن ب تهم نفسك  ت أو  تتهمين  أرجـــو أال  ــا،  ــن هل ــت  إذا وصــل
ة الشق  ة واليت ستشرح عمل هذا االفرتاض العجيب على جترب ي ال ت السطور ال

اها. املزدوج اليت سبق وأن شرحن
واحد، وعندما خيرج فوتون واحد من املصدر فهو  أوال: عند استخدام الشق ال
الشاشة، ة متر هذه املوجة خال الشق إىل أن تصطدم ب ي يسري كموجة احتمال

 

الكوانتم .. كابوس الكالسيكية .. صراع العمالقة

ة الكوانتم وكيف كانت  ا يف املقال السابق ) العدد 34 (  بدايات نظري ذكرن
ــم بانك، ساهم كل منهم بقدر  علماء، أوهل ال لة ألفكار جمموعة من  حصي
يها نظرية من أعظم  ادئ قامت عل اغة مب ة اخلروج على املألوف وصي يف حماول

ة إن مل تكن أعظمها يف العصر احلديث. علمي نظريات ال ال
عة املزدوجة للجسيمات )املوجة- جسيم(، وكيف أوضحتها  ي ا على الطب عرجن
ة سنحاول تفسريها  ب ائج غري ت ة اليت أفرزت ن ة الشق املزدوج. تلك التجرب جترب

علماء يف هذا املقال. حبسب أشهر ال
يكا  ـ”ميكان بل كل شئ، نستطيع اآلن وضع تعريف  ما ملا يسمى ب أوال وق
الصغرية  ويات  املست ــادة على  امل ــيت تصف سلوك  ال ة  نظري ال الكوانتم”: وهــي 

]i[ونات جدا، مثل الفوت
 
 

نهاجن ة ومدرسة كوب ي مال بور واالحت
رونات( عندما  ونات )أو اإللكت سابق ألن الفوت مقال ال ي ال ا ف خُلصن
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ــكــا  ــي ــان ــك ــي مب ـــل  ـــب أق أن  ـــع  ـــي ـــط أســـت “ال 
تفكري يف أن  ال ذ  ــين أحب تم، ألن الكوان
ه”  ي و مل أنظر إل القمر موجود، حىت ل

– ألربت أينشتني
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ة،  ي احتمال املنطلق كموجة  الفوتون  ــإن  ف الضبط،  ب حيــدث  ــذي  ال ما  ملعرفة 
نهار  وعندما حياول اجلهاز رصده، يتحول “بقدرة قادر” إىل جسيم بعد أن ت

ة تلك! ي موجته اإلحتمال
ة،  ي ار موجته االحتمال وبوجه عام، فإن أي حماولة ملاحظة الفوتون، تؤدي إىل اهني

وتصرفه كجسيم وحيد.
ة، وهي أن اجلسيمات الصغرية جدا كاإللكرتونات  ب غري قة ال ي ويؤكد ذلك احلق

تفاعل بشكل أو بآخر مع الذي يشاهدها!! ونات ت والفوت
ار أن الكرة صغرية وختضع لقوانني  ب اعت ختيل أنك تلعب كرة القدم، هذا ب
لة املنظر، ومبجرد أن  يها فهي كرة بيضاء مجي العامل الكوانتمي، ما ان تنظر إل
عتها  ي يك، تتحول إىل موجة، ومن مث تعود لطب ن ترمش ويف حلظة إغماض عي

يك مرة أخرى!! ن عندما تفتح عي
تفصيل بعد حني( لقول:”ال  ال هذا اجلنون دفع أينشتني )والذي سنربز موقفه ب
تفكري يف أن القمر موجود،  ذ ال يكا الكوانتم، ألنين أحب بل مبيكان أستطيع أن أق

ه!”. ي و مل أنظر إل حىت ل
ا. فاجلميع يعلم أنه لكي تتم  دم ملا حيدث هن ا، هناك تفسري من نوع ما ُق حسن
ونات، وهذه  املاحظة، يستخدم شعاع ضوئي، والذي بدوره يتكون من فوت
نظام الكوانتمي، الذي حيتوي إلكرتونات أو  ونات عندما تسقط على ال الفوت

اها جلسيم! تلك املوجة حموال إي إنه يصطدم ب ة، ف ي أي جسيمات كموم
ولكن ما زال هناك سؤال يطرح نفسه وبقوة، ما الذي جعل الفوتون يغري 
ــا مل يغري  ــث ــاذا م ـ ــح جسيما؟ أي مل ــصــب ــهــار وت ــن ــة ت ــوج يجعل امل ــظــام ل ــن ــن ال م
ــة بكل بساطة،  عتها أســاســا؟واإلجــاب ي ــل غــري مــن طب ــوجــه، ب ــاه امل الفوتون اجت

]v[!الأحد يعرف
نة قطة شرودجنر املسكي

ة  ي عام 1935، حاول ” شرودجنر” )الذي كان له فضل يف بروز االحتمال يف ال
ة جدا. ب ة غري ي ة ذهن تجرب ة هذا ب ي ة تفسري اإلحتمال بطريقة ما( أن يربز غراب

ــك هناك قطة داخــل صندوق. وبداخل الصندوق أيضا، هناك مادة  هب أن

 
ماركي وقائد  م الدن ال ع سار ال ي ى ال برج”، وعل ر هايزن ي “وارن مان م األل عال

لز بور”! ي ين المحنك “ن الكونهاجي

ا، أرجو أال تتهمين أو تتهم نفسك باجلنون، فقط أكمل السطور  إذا وصلت هلن
ة الشق املزدوج اليت  ة واليت ستشرح عمل هذا االفرتاض العجيب على جترب ي ال ت ال

اها. سبق وأن شرحن
واحد، وعندما خيرج فوتون واحد من املصدر فهو  أوال: عند استخدام الشق ال
الشاشة،  ة متر هذه املوجة خال الشق إىل أن تصطدم ب ي يسري كموجة احتمال
يف  الفوتون  ويصبح  ة،  ي اإلحتمال املوجة  نهار  ت تلك،  االصــطــدام  حلظة  وعند 

ه الشاشة. ي موضع واحد، وهو املوضع الذي ضرب ف
الفوتون يسري مبوجة  ــإن  ف الشقني،  ــون خــال  ــوت ف إطــاق  م  ت ي ا: وعندما  ي ان ث
ة حىت يصل للشقني، وعندها يتكون احتمال أن مير من الشق األول  ي احتمال
تداخل! تداخل االحتماالن ويكونان منط ال ي ثاين، ف واحتمال أن مير من الشق ال

الشقني  ه  بل دخول ق لفوتون  ل ة  ب مراق يستطيع  ا وضــع جهاز  ن إذا حاول ا:  ث ال ث
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تأكد دأ عدم ال مب
يف عام 1927، وضع 
ـــدأ  ـــب ـــــربج” م ـــــزن ـــــاي “ه
ـــــأكـــــد”،  ـــــت ـــــــــــدم ال “ع
ــــك  ـ ــذل ــ ــــــى كـ ــــــســــــم وي
ــــني”،  ــــي ــــع ــــت ــــــــــــا ال “ال
ـــــــــــة”  ـــــــــــب ـــــــــــري “ال أو 
 Uncertainty(

 )principle
ــــــــذا  ه ــــــــرب  ــــــــت ــــــــع وي   ،
أثري  ت ل ـــداد  ــت ـ ام ـــدأ  ـــب امل
املاحظة على سلوك 
ة،  الكمومي األنظمة 
ـــــه ال  ـــى أن ـــل ـــص ع ـــن وي

أن  ــة، أي  ــدق ال ــن  م ة  ن ي تني إال ضمن حــدود مع تني كمي ميكن حتديد خاصي
ياس  ق ــأكــد كبري يف  ت عــدم  ه  ة يصاحب اهي ن مت ــة  ــدق ب تني  اخلاصي أحــد  ــد  حتــدي
رة على خاصييت حتديد املوضع  دأ بكث ب ة األخرى، ويشيع تطبيق هذا امل اخلاصي
ا وال أي شخص آخر يستطيع أن يعرف  والسرعة جلسيم أويل.  فا أنت وال أن

قة كاملة! احلقي
استطاعوا حتديد  ملا  تطورا  رها  وأكث قياس  ال اجهزة  ادق  بشر  ال امتلك  ــو  ول
يستحيل حتديد سرعة  تني لإللكرتون مثا يف نفس الوقت، ف تني كمي خاصي
]ix[.يعة ذاهتا تعيني موجودة يف الطب ة عدم ال ومكان اإللكرتون معا! فخاصي

تاكد ينطبق على األجسام مهما كربت أو صغرت.  دأ عدم ال لعلم، فإن مب ول
ا إال على مستوى اجلسيمات الصغرية كاإللكرتون  ي أثريه جل ولكن ال يظهر ت

لتوضيح مبثال: والفوتون. ول
لتها 145 جرام، تتحرك بسرعة قدرها 4,5 سم/ افرض أن هناك كرة ما كت

قياس اإلشعاع(. وصمم هذا العداد حبيث  مشعة، وعداد جاجير)وهو عداد ل
إنه يقوم جبعل مطرقة )جاكوش(  إذا استشعر إشعاعا  قادما من املادة املشعة ف
بتكسري قارورة هبا غاز سام. والصندوق مغلق، لذلك فما بداخله بعيد عن 

املاحظة.
ة  ي قى القطة يف الصندوق ملدة ساعة، ويف خال هذه الساعة هناك احتمال ب ست
ة بأال تتحلل. فإذا حتللت املادة املشعة  ي ألن تتحلل املادة املشعة وهناك احتمال
غاز السام  إنه سيجعل املطرقة تكسر القارورة وينطلق ال لعداد، ف ووصلت ل
تة. أما إذا مل  ي ة يف هذه احلالة هي أن القطة م ي نهائ يجة ال ت ن قاتا القطة. وال
ة غري ممسوسة  نهاية لوجود القطة حي تتحلل املادة املشعة، فسيؤول احلال يف ال

بسوء!
اها آنفا، فاحتمال حتلل املادة املشعة واحتمال  ة اليت ذكرن ي على حسب االحتمال
عدم حتللها، موجودان ومتازمان يف نفس الوقت )مثل الفوتون الذي كان 
نظام  ــروره يف كل من الشقني موجودا يف نفس الوقت( طاملا ان ال احتمايل م
ة  ة وهي وجود القطة حي ب يجة غري ت ة على ن ي نهائ غري ماَحظ. وسنحصل يف ال

]vi[!تة يف نفس الوقت ي وم
ة، ورمبا قد تفكر  نهاجيون على هذه التجرب نتظر رد الكوب اآلن .. البد أنك ت
يهم عن تفسريهم االحتمايل لعدم اتساقه مع املألوف! ولكن  ن ث يف أن هذا قد ي
ا، مل  ون عاقل جمن ائج جتعل اجملنون عاقا وال ت ه من ن بدو أهنم وبعد ما تعرضوا ل ي

لمألوف يف نظرهم مكان. يعد ل
بسيط، املريح هلم،  تة يف نفس الوقت، هذا هو ردهم ال ي ة وم الفعل القطة حي ب

الصادم ملن يعرفه دوهنم.
تة. وهذان االحتماالن  ي ة وم الفعل حي القطة ب نظام غري ماحظ، ف عندما يكون ال
ة تراكب )Superposition( ومتازمان، ولكن عندما يفتح أحد  يف حال
ا احتمال  ة ونرى أمامن ي نهار املوجة االحتمال الصندوق، فسيزول الرتاكب وت
يك الصورة  اة!]vii[ وإل د احلي ي واحد فقط وهو موت القطة، أو وجودها على ق

ة]viii[، واليت توضح قصة القطة بشكل رسومي مجيل. ي ال ت ال
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نتج فوتونني يسريان يف اجتاهني متضادين وكل منهما يعاكس اآلخر  لها ي حتل
ايون،  ب ــزيل. وألن كــل مــن الفوتونني جــاء مــن نفس ال ــغ ـــدوران امل ة ال يف كمي

]xii[.قال أهنما متشابكان ي ف
ة(  ي ة )أي أهنا مل تكن جتربة عمل ي تهما الذهن افرتض أينشتني ورفاقه يف جترب
ة الدوران املغزيل لفوتون منهما يف اجتاه  X   مثا   ياس كمي ا ق ن ه إذا أمكن أن
ا  ا بذلك استطعن ن إن لفوتون اآلخر يف اجتاه Y ف ة الدوران املغزيل ل ياس كمي وق
 Y و X  ثاين يف اجتاه لفوتونني األول وال ــدوران املغزيل ل ة ال أن نقيس  كمي
ة الدوران املغزيل ألحدمها تعاكس  قا- كمي ا مسب معا، وذلك ألن – كما اتفقن

ة الدوران املغزيل لآلخر. كمي
تكفل كل منهما بفوتون. الشخص  نعترب أن هناك شخصان. سي ل بسيط، ف ت ل ول
الفوتون )2(.  تكفل ب الفوتون )1( ، والشخص )B(  سي تكفل ب )A(  سي
 ،X لفوتون )1( يف االجتاه ة الدوران املغزيل ل قياس كمي قام الشخص )A(  ب
 ، X لفوتون )2( يف االجتاه ة الدوران املغزيل ل ه أيضا معرفة كمي وهذا نتج عن
ا األول  ن ة الدوران )فلو عرف وذلك ألن كا من الفوتونني يعاكس اآلخر يف كمي
ة عند )A(  هي  ي نهائ يجة ال ت ن يعة احلال(. وال ثاين عكسه بطب سنعرف أن ال

.X لفوتون )1( والفوتون )2( يف االجتاه ة الدوران املغزيل ل معرفة كمي
ونفس ما حدث للشخص )A( حدث عند الشخص )B(. والفارق الوحيد 
يجه  ت ن ة الدوران املغزيل يف االجتاه Y وال قيس كمي هو أن الشخص )B(  سي
لفوتون )1( والفوتون )2(  ة الدوران املغزيل ل ة عنده هي معرفة كمي ي نهائ ال

.Y يف االجتاه
يقني هلايزنربج؟ فقد استطعنا  دأ عدم ال تعارض مع مب أال تاحظ معي أن هذا ي
ه املغزيل  ة دوران ا كمي ن لفوتون )1( مثا. عرف تني ل اآلن معرفة خاصيتني كمومي
تعارض  ه املغزيل يف االجتاه Y !!  وكذلك ي ة دوران ا كمي ن يف االجتاه X ، وعرف
اسها،  ي بل ق ة ق ي ت يمة حمــددة للخواص الكوان ــور” بعدم وجــود ق ــول “ب مع ق
ة الدوران املغزيل  قياس كمي لفوتون )2( ب ة الدوران املغزيل ل ا كمي ن فنحن عرف

ة.  ي ا املوجة االحتمال يما سبق شرحن لفوتون )1(. فنحن ف ل

ة. ي ان ث
اس. لقي ريد ان حتسب املوضع باستخدام أي جهاز ل اآلن لديك السرعة ، وت

ة  يمرت، وهي كما ترى كمي ـ 8*10-30  مل تعيني ب سيكون لديك خطأ يف ال
املرة! غري ماحظة ب

]x[)نات أفكاري يس من ب تأكد، ول اتج من قانون عدم ال رقم ن الطبع هذا ال )ب
اين التشابك الكمومي واعرتاض أينشت

قا، ال تتعجل يف إطاق حكمك باجلنون على كل من قرأت  ا مسب كما اتفقن
ة! قي علماء يف هذا املقال، فمازال للجنون ب أمسائهم من ال

ة اليت قدمت خال تلك  ي ت تفسريات الكوان ا يف ال ب ا مري ئ كان أينشتني يرى شي
تأكد. دأ عدم ال نهاجن االحتمايل، وكذلك مب الفرتة، كتفسري كوب

أنه واحد  ه ب اين ومدرست نهاجيني وأينشت ويوصف اجلدال الذي دار بني الكوب
ــرى رفض  ة، ون ــيت متخضت عن نظرية علمي ة ال ي ــوى اجلـــداالت الفلسف من أق
 God(”نرد ال ه الشهرية “إن اهلل ال يلعب ب ت ول أينشتني املطلق لاحتماالت يف ق
رد السريع من بور “توقف عن  عه ال ب ت does not play with dice(. وي

.)Stop telling god what to do( ”ار اهلل ماذا يفعل إخب
 Boris(”اين” وعاملان آخران مها “بوريس بودولوسكي يف عام 1935، نشر ” أينشت
وان  ة بعن اثان روزين”) Nathan Rosen( نشرة علمي Podolsky( و”ن
يكا الكم  ة الذي تقدمه ميكان ي ائ زي ي ف قة ال ي “هل ميكن أن نعترب توصيف احلق
 Can Quantum-Mechanical Description( ”ا؟ قي ي فا حق توصي

.]of Physical Reality Be Considered Complete?(]xi
ثاثة أ.ب.ر )EPR(  ويطلق على ما  علماء ال ملحوظة :يطلق على أمساء ال

.)ERP Paradox( ”ُقدم يف النشرة “مفارقة أ.ب.ر
قا.  يها مسب إل املشار  تفسريات  أل بات خطأ  إث تهم  ثاث أراد  النشرة،  تلك  يف 

ه الثاثة: ال يك خمتصر مبسط ملا ق وإل
ة، هناك بعض اجلسيمات اليت تتحلل جلسيمني يسريان  مي اء اجلسي يزي ف يف ال
ايون )pion(، فعند  ب يف اجتاهني متضادين. مثا هناك جسيمات تسمى ال
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ار االحتمال! اهني ة ب قياس هو الذي يوجد احلال ا أن ال ن ل وق
أن  ــا  مب ــه  أن ــول  ــق ت أن  يمكنك  ف قة  الساب ة  التجرب استوعبت  ــد  ق تكن  إذا مل 
اس  قي ا ب ه إذا قمن إن الفوتونني يتحركان يف اجتاهني متعاكسني وبنفس السرعة ف
ا موضع  ن ة حترك الفوتون )1( وموضع الفوتون)2( ، فنحن بذلك عرف كمي
يجة  ت ن ة لنفس ال نهاي ة حترك الفوتون )2( . وسنصل يف ال الفوتون)1(، وكمي
]xiii[!وهي معاكسة وحماولة حتطيم عمودين أساسيني من أعمدة الكوانتم

قياس  ة ل رأيها بوجود استحال تم ما زالت متمسكة ب يكا الكوان ولكن ميكان
اين ورفاقه  فأينشت ة.  اهي ن الوقت بدقة مت أي خاصيتني كموميتني يف نفس 
ه بعض  وا، وإن كان ب ال ا على ما ق ي يا عمل مل يقدموا حىت تلك اللحظة دل

املنطق.
ة؟ هذا  ي أيهما صواب وأيهما خطأ؟ وإىل جانب من ستقف التجارب العمل

قادم . ه يف املقال ال ي ما ستنعرف عل
املصادر 
 i-Sophie Hebden ,New Scientist Mag, Issue
32 page ,2013/26-April20
ii-Copenhagen interpretation – http://en.wikipedia.
org/wiki/Copenhagen_interpretation

 iii- Introduction: Quantum World , New scientist
-–http://www.newscientist.com/article/dn9930

instant-expert-quantum-world.html
 iv- Copenhagen Interpretation of Quantum
Mechanics –http://plato.stanford.edu/entries/qm-
copenhagen

 Quantum – 7 v- Documentary -The Universe Season
Physics – Microscopic Universe S07E05

/05/jul/2000/physicsworld.com/cws/article/news

//:vi- Schrodinger’s cat comes into view –http
/05/jul/2000/physicsworld.com/cws/article/news

schrodingers-cat-comes-into-view
vii- The Copenhagen Interpretation –http://science.

howstuffworks.com/innovation/science-questions/
htm.quantum-suicide4
viii- Same pervious source
ix- Uncertainty Principle –http://abyss.uoregon.
html.21st_century_science/lectures/lec14/edu/~js
x- The Heisenberg Uncertainty Principle –http://

webs.morningside.edu/slaven/Physics/uncertainty/
html.uncertainty6

 xi- Download English translation of the paper
– www.phys.uu.nl/~stiefelh/epr_latex.pdf
xii- Bell’s Inequality and The EPR Paradox –http://
cool/bellsinequality//library.thinkquest.org/C008537
bellsinequality.html
ناي، ص86- ب ال يكا الكم بني الفلسفة والعلم، يوسف  xiii- 88 ميكان
-87
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فكرة  

لو تناولنا املسيحية :
ما الذي تتحدث عنه هذة الديانة بإختصار ؟

املسيحية هي التصديق بأن املسيح قد ولدته أمه بعد أن 
يحيا  إنسان  أي  يجعل  أن  يستطيع  الذي  و  إله  من  تزوجت 
لألبد لو تناول من بعض اخلبز و اخلمر الذي يتحول إيل حلمه 
و دمه و أخربه بطريقة تخاطرية أنه قد قبله ربا و سيدا. هذا 
املسيح قد أرسله والده يف مهمة إنتحارية إلصالح الطبيعة 
البشرية التي فسدت حني خدع ثعبان متكلم إمرأة مصنوعة 

من ضلع رجل و جعلها تأكل تفاحة من شجرة سحرية.
تلك ديانة .. !!

أكرب ديانة يف العامل و يتبعها أكرث من 2 مليار نسمة يؤمنون 
بقصص مثل الثعبان املتكلم و الشجرة السحرية و اخلبز 
احلي و الدم احمليي و املهمة اإلنتحارية التي جاء املسيح 
من اجلها. ال, بل و يحتكرون نظاما أخالقيا رهبانيا خالصته 
أن اجلسد جناسة و إحتياجاته دنسة أو أن كل البشر حقراء 

خطاؤن.
أما لو تناولنا اإلسالم :

السماء  يف  يجلس  إله  هناك  أن  اإلعتقاد  عن  عبارة  فنجده 
كل  قبيلة  مــن  برجل  ليختلي  مالكا  ــل  أرس قــد  السابعة 
حضارتها تتلخص يف لغة متقعرة ليملي عليه بعض النرث 
املعجزي من تلك اللغة املتقعرة و خالصة هذا النرث اخلارق 
أن تلك إال هذا الرجل أو ال يصدق ان هذا اإلله قد أرسل هذا 
الرجل ليعلم الناس ما جاء يف النرث اخلارق يجب أن يقتل أو 

يدفع ماال ثمنا حلياته.
تلك ديانة أخرى ..

يصدق  ال  من  أن  و  للناس  أخرجت  أمة  خري  هي  القبيلة 
حكاية املالك الذي مل يشاهده إال هذا الرجل أو ال يصدق أن 

هناك إله يف السماء السابعة مل يشاهده
إال هذا الرجل أو ال يصدق ان هذا اإلله قد أرسل هذا الرجل 
ليعلم الناس ما جاء يف النرث اخلارق يجب أن يقتل أو يدفع 

ماال ثمنا حلياته.

تلك ديانة أخرى ..
ثاين أكرب ديانة يف العامل و يتبعها حوايل مليار و نصف املليار 
نسمة يؤمنون باحلسد و قصص اجلان و قوة و جمال 
النرث اخلارق باإلضافة ليأجوج و مأجوج و األعور الدجال و 
الثعبان األقرع و غريها من القصص الفرعية التي ال تدخل 
يف صلب القصة األساسية. ال, بل و يحتكرون نظاما أخالقيا 
خمس  األكروباتية  احلركات  بعض  ممارسة  أن  خالصته 
املقدس  األســود  املكعب  حول  الطواف  أو  يوميا  مرات 
يدخل اإلنسان )بعد أن ميوت( حديقة كبرية مليئة باخلمر 
الذي كان حمرما على األرض و النساء اجلميالت و الغلمان 

اجلميلني.
أو  ــــة  ــي ــ ــح ــ ــي ــ ــــس امل أو  اإلســــــــــــالم  كــــــــان  ســــــــــواء  و 
ــان  ــي س ــر  ــ ــاألم ــ ف أخــــــرى  ــة  ــ ــان ــ دي أي  أو  الـــهـــنـــدوســـيـــة 
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لو كنت مسلما شيعًا ألحببت السيدة عائشة

 
عليها  وصليت   .. عنها  الرضي  كل  وترضيت  ضدها  ال  معها  ولوقفت 
أفضل صالة و أمت التسليم .. وجعلت من يوم زواجها يوم حداد وأسي 

وحزن ومأمت كما بقية ايام ومواكب العزاء الشيعية !!
وحلقت سرية ام املؤمنني بام البنني !!

فلقد كانت ضحية صفقة سياسية مشبوه بني ابوها " ابو بكر الصديق 
انسانيته  الطفولة والــرباءة  وساوم علي  باعها وهي يف سن  الذي   "
ورمي بكل مشاعر األبوة والعطف واحلنان واملسؤلية من اجل ان 

تكون له السلطة واخلالفة من بعده ـ 
فكان له ما أراد كما يروى )روح املعاين لأللوسي ج28/ص147( "رُوي 
أن رسول اهلل صلى اهلل تعاىل عليه وسلم خال مبارية يف يوم عائشة 
وعلمت بذلك حفصة فقال لها حممد اكتمي عليَّ وقد حرَّمت مارية 
على نفسي وأبشرك أن أبا بكر وعمر ميلكان بعدي أمر أمتي فأخربت 

عائشة"
وتصادر  ارجوحتها  من  تسحب  عمرها  من  السادسة  سن  يف  طفلة 

دمي األلعاب من أحضانها 
ليعقد عليها رجل خمسيني مزواج مريض باجلنس مصاب بالسعار 
حتي  صغرية  وهي  ليفاخذها  النفسية  والعقد  اجلنسي  والشبق 
بلغت التاسعة ويدخل عليها ثم ميوت عنها وهي يف ذروة نشاطها 

اجلنسي 18 سنة وعنفوان قوتها ومراهقتها -
ال ميتنع عن معاشرتها ال فرتة الصيام و ال عن مضاجعتها وتعريتها 

زمن الدورة الشهرية و لبس مالبسها .
واالدهي من ذلك واالمر ان متنع ان تتزوج من بعده كما تشري هذه 

األية 
أزواجــه من بعده  تنكحوا  أن  تــؤذوا رسول اهلل وال  أن  لكم  )وما كان 

أبدا،إن ذلكم كان عنداهلل عظيما(
فلرمبا ان حتظي بحبيب وزوج يختاره قلبها ال يفرض عليها ! وتعيش 

معه بقية حياتها با ختيارها ورضاها ..
هذه  بسبب  وعقلي  وجسدي  نفسي  دمــار  من  بها  ماحلق  يواسي 

الزيجة ..

التي ما فتأت الصحف العربية ..تخربنا وحتدثتا عن قصص مأساوية 
وحزينة ومريعة لزواج القصر و القاصرات. .شيوخ هرموا قد طعنوا يف 

السن يتزوجن من فتيات صغريات !!
أتخذ منها كل مصاب  التي  الزيجة  ال  لهذه اجلرمية  يعود  والفضل 
جلرميته  غطاء  البيدولفيا  وعقده   .. اجلنسي  والــشــذوذ  بالسعار 

الشنعاء !! 
رغم  وقوية   .. صبورة  كنت  وكم  ضحية  كنت  كم  مسكينة  كنت  كم 
والنهب  الغوز  يف  املتمرسة  والعصابة   .. بك  أحاطوا  الذي  الوحوش 
والسبي وبيع اإلنسان كسلعة رخيصة من أجل نزوات الرجل وشهوات 

الرجل !!
فلو كنت مكانك يأم املقهورين واملكلومني .. ألقدمت علي اإلنتحار 

.. أو االنتقام ممن دمر حياتي وكياين قبل أن أقدم !!
أحديث  روايــات  يف  السم  استحياء يف دس  على  ذلك  على  أقدمت  )وإن 
كثرية الظاهر فيها فقه االسالم وتبيان تعاليمه ..لكن بواطن االحاديث 

تقول غري ذلك (
يتعرض  ــذي  ال الطفل  على  املدمر  النفسي  ــر  األث ذلــك  فاملعروف 
فما  ومستقبلة  حياتة  على  سلوكيا  يؤثر  وكيف  جنسية  لتحرشات 

بالك من يغتصب يف صغره اغتصابا من فوق سبع سموات !!
عليه  اقدمت  ما  واتفهم   .. ضدك  ال  معك  وأقف  معك  اتضامن  كم 
من خروجك على عثمان بن عفان و يف موقعة اجلمل فبمثل ما يل 
باألمامة من بعد حممد فإن  تثبت أحقية علي  لشيعة من روايات 

لعائشة ومن كان يف حزبها روايات تثبت عكس ذلك
وحريا بكل إنسان شيعي كان أم سني من أي ملة ونحلة وطائفة 
معها  يتعاطف  أن  طفلة  مع  خمسيني  نبي  قصة  قرأ   ... وديانة 
فليست قصتها كا قصة اجلميلة والوحش بل أمر من ذلك وأوجع !!
يف  والشتم  والسب  عنها  األذي  يكف  أن  منصف  انسان  كل  علي  وأن 

حقها .. مهما اقرتفت من عهر وفجور وإباحية ..!!
طعم  ذاقت  أن  بعد  لعائشة  والالعن  الشامت  أيها  تظن  كانت  فماذا 
املعاشرة واللذة اجلنسية .. يف سن خطرة كسنها .. سن يحدد هوية 
أي مكان يجد نفسه بعد كل  إنسان مهما كان ويف  أي  ومستقبل 

ذلك اإلجرام واملساومة الدنية على جسدها وبكارتها ..
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مكانة  أو  زوجــيــة  عشرة  وال  سياسية  سلطة  بــال  نفسه  يجد  ــم   ث
اجتماعية.. بعد كل هذ التضحيات !!

.. وشبق  إال علي عضو ذكري  بالك بطفلة ال تفيق يف طفولتها  فما 
.. عضو ذكري ليس كأي عضو وشبق وسعار جنسي  وسعار جنسي 
ليس كمثله سعار وشبق .. بل معاشرة جنسية بقوة أربعني رجال 
..ومقويات جنسية سماوية تنزل خصيصا فبدال من أن يطعم اهلل 
ألولياه  اجلنسية  املقويات  بيع  يف  ..تخصص  واملساكني  الفقراء 
وأحبابه الصاحلني لنبي مل يكن يشبع من النساء كما يروى )فيض 
والطيب  النساء  إيل  "حبب  ج3/ص371(  املناوي  الــرؤوف  لعبد  القدير 

فاجلائع يشبع والظمآن يروى، وأنا ال أشبع من النساء" 
ينسون بسهوله فكثري من  األطفال  بأن  يشاع  ليس صحيحا ما   "
أعماقهم  يف  انطبعت  ألفكار  رهائن  وهم  حياتهم  يعيشون  الناس 

منذ سنوات طفولتهم املبكرة "" أجاثا كريستي 
فيا أيها الشيعي يا من ينقم على عائشة فجورها وعهرها .. لو كنت 
ممثل  ..و  اباحية  أفالم  بطل  اآلن  لكنت  مكانها  أنا  كنت  أو  مكانها 
بورنو شهري .. ميارس كل الفجور وكل العهر .. ضد من حرمني من 

طفولتي وبيتي ومكانتي وإنسانيتي وأمومتي .. !!
فيا أيها الشيخ املعمم " ياسر احلبيب " يامن يدعي امتالكه صور 
كتاب  ومؤلف   .. عائشة  السيدة  بها  يبتز  جنسية  ومقاطع  وأفــالم 
الفاحشة يف زنا عائشة .. تفضل عش حياتها ..وظروفها وحميطها 
.. ولن جتد نفسك إال تفعل ما فعلت وتقدم على ما أقدمت .. ومن 

اثم وفجور ولك كل املربرات لتفعل ذلك وأكرث !! 
تكوين  أن  إنسانة قبل  فأنت  العذر  لك  وألتمس   .. اتعاطف معك  كم 

زوجة .. 
ضد من اغتصبوا طفولتك وبراءتك وهم االحق ان يشتموا ال انت 

ومهما بلغ بك عهرك وفجورك فلن يصل لفجور من باعك وعهر من 
اغتصبك

فما أنت إال ضحية .. جلرمية دبرت وال تزال تدبر بكل ليل إثيم !!

علي احلازمي 
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فاض  خ �خ تبط �ب السن، ويطيل متوسط العمر. هذه االستجابة العامة للتعب�ي عن AMPK/Atg1 �ت

أنسجة  ي 
خ

�  4E-BP التعب�ي عن دة  �ي خ �ب تبط  املخ و�ت ي 
خ

� خ  نسول�ي للإ ة  املشا�ب البيبتيدات  ت  مستو�ي

أخرى عديدة.

ي 
ُيعتقد أن AMPK هو هدف هام من أهداف metformin، وهو دواء ُيستخدم لعلج النوع الثا�خ

.AMPK يق تشغيل من السكر عن طر

 I Believe In Science  

http://ibelieveinsci.com

ية  بطاء معل إ قوم �ب ه ي عتقدون أن خ ي لوس عىل ج�ي ب
خ

لوس أ� ا ب ي يفورن ي جامعة اكل
خ

تعّرف عملاء �

خ  ج�ي عن  تعب�ي  ال دة  �ي خ �ب عملاء  ال ام  ق ه.  عن تعب�ي  ال �ت  ي خ  ح�ي لكه  مس  الب ي 
خ

� عمر  ال ي 
خ

� تقدم  ال

ا كجزئ استشعار 
ً

ا جد عت�ب هاًم خ ُي وت�ي عطاء �ب إ قوم �ب خ ي فاهكة، وهو ج�ي ة ال ب ي ذ�ب
خ

� AMPK

دة مكيات  ية. ز�ي ل ي الخ
خ

ة � طاق شعر بنقص ال خ ي داء معهل ح�ي
أ
خ �ب وت�ي �ب قوم هذا ال ية. حيث ي لخل ل

نسبة 30%  ة ب ي ل ر الخ
ُ

دة مع فاهكة أدى إىل ز�ي ة ال ب ي أمعاء ذ�ب
خ

� ) خ �ي شغيل الب خ )ع�ب ت وت�ي �ب هذا ال

ًضا. ه الاكمهلت أي ب بصحت ذ�ب  عن ستة(، وب�ت ال
ً

يع فضل ة أساب ي ان
ث
رها �

ُ
)أصبح مع

قة  نسجة بطري
أ
ي اال

خ
ي السن �

خ
تقدم � ال ة  ي تنظ�ي معل ب قوم  عنوان )AMPK ي دراسة ب ال �ت ن�ث 

 عىل 
ً
ًرا عظيمة دراسة آ�ث تلك ال

ت
ع أن � توق ي Cell Reports، وُي

خ
خرى( �

أ
ل�ي اال مستقهلت عن الخ

والكر  فيد  دي قول  ي سان.  ن االإ ي 
خ

� ــراض  م
أ
واال الشيخوخة  خ�ي 

أ �ت يات  معل ي 
خ

� البحث  ال  مب

ا  ي يفورن امعة اكل ب ي التاكمىلي �ب فسيولو�ب ي وال بيولو�ب ي ال
خ

وفيسور املساعد � �ب David Walker، ال

خ  �ي تعب�ي عن هذا الب دة ال ا عند ز�ي كنن ه �ي ا أن ن
خ

قد أو� دراسة، “ل ي هذه ال
خ

رئيسي � باحث ال وال

ي السن تصبح بطيئة إىل حٍد ما”. 
خ

تقدم � ة ال ي ى معل ي أن �خ هاز العص�ب ي الب
خ

معاء أو �
أ
ي اال

خ
�

ة  ي إطالت معر و�ة الب�ث عن طريق محاي
خ

لك امللحظات ستكون هامة � أضاف والكر أن ت

املضادة  العلجات  توصيل  إن  ف ذلك،  ومع  السن.  ي 
خ

� تقدم  ل ل ة  ي ب ان الب ر  �ث
آ
اال من  م  أعضا�أ

ا. ًي ن ق ِك�ب داخل املخ أو داخل أعضاء أخرى قد يكون من الصعب فعهل ت ل ل

ت عالية. يقول  ستو�ي خ �ب �ي لتعب�ي عن هذا الب  اليقومون �ب
ً
م عادة خ AMPK ولك�خ تلك الب�ث ج�ي �ي

ر، ال�طان، السكتة الدماغية،  ركينسون، الزها�ي  من دراسة أمراض الشيخوخة مثل �ب
ً

والكر “بدال

فضل لنا أن ندرس معلية الشيخوخة 
أ
ا سيكون من اال خر، فر�ب

آ
ا تلك اال

ً
أمراض القلب، السكر، واحد

لطبع، وقد يستغرق  مراض. مل نصل لتلك املرحهلت بعد �ب
أ
ور لك تلك اال نفهسا ونقوم بتأخ�ي زمن �خ

. اهلدف الرئيسي  ن نعتقد أنه واقعي
خ

ء، ذلك هدفنا، و� ي
. ولكن بعد لك �ث خ ا عدة سن�ي وصولنا إل�ي

ي الناس”.
خ

لبحثنا هو تشجيع النمو الصحي �

السن  ي 
خ

� ي  الب�ث التقدم  لدراسة  ا 
ً

جيد وذًجا 
خ
�  Drosophila melanogaster هكة  الفا بة  ذ�ب عت�ب 

ُ
ت

ا والتقليل منه. لقد  دة التعب�ي ع�خ يقة ز�ي بة ويعرفون طر حيث أن العملاء يعرفون لك جينات الذ�ب

معاء البالغة يقوم 
أ
ي اال

خ
� AMPK دة التعب�ي عن ن. ز�ي

آ
خ ح�ت اال درس الباحثون حواىلي 100 ألف ج�ي

ي 
خ

، يبطأ معلية التقدم � يقة غ�ي مستقهلت يقة مستقهلت وطر ي خل�ي املخ بطر
خ

ي �
ام الذا�ت خ االل�ت بتحف�ي

جني الكهولة 
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اكن  همـــمـــا  أ  �ث لك  ي 
خ

� ـــســـاوون  مـــت ـــون  ـــؤمـــن امل ان  م  اال�ي ىلي  ـــت   ـــب ـــث ت

ا  خ �ي ــــــ�ي ت م 
أ
اال  ... ــــحــــ�ي   الب مــــلك  ــون  ــ ـ ــؤدلب ــ ـ وم ــون  ـ ــل ـ ــه ـ ب �ي ــم  ــه لك  .. ــم  ـ ــ�خ ـ  دي

هل !! ان حصيهلت الب ا الاك�ث .. اال�ي ا وتعصب ي قرا معرف الت وف ا بل زادمه �ب ق خدمه خل م مل �ي �خ دي

ة بعض  �أ الت فثارت �ث تلسة للموال ومت ارة عن مخ خا عب �ي �ي دثت عن ان ماما ت
ت

بارحة � ال

ب�ت : يمك ماطل يل وال دل ل ي �ب
بو�خ خ وطال املسيحي�ي

ة  يكي ول اتياكن واالجندة الاكث ف ل ة ل ا وا�ب خا وكيف ا�خ �ي �ي ي يفضح لك امعال ت
يطا�خ ي �ب

ئ�ت 1- و�ث

 اخرى 
أ

اتياكن وفضا� ف بنك ال عات تذهب ل ت�ب ة السياسية وان اموال ال والراكت املسيحي
خ ر هيتج�خ قد�ي كرستوف : ت

65JxnUW7Wk4=https://www.youtube.com/watch?v

 The Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice By ه اب او محل كت

Christopher Hitchens

ا  ل تفضحها وامعاهلا وتص�خ �ي �ت ي جامعة مون
خ

خ � خ كندي�ي حث�ي ا 3 �ب ام �ب 2- دراسة مفصهلت ق

الدلت  الت و�ب حملت �ب

mother-teresa-not-a-saint-new-study-suggests-she-/28746/http://mic.com/articles

was-a-fraud

 The" ه اب ا ملدة 8 سنوات وبعدها كتب كت شاطا�ت ا ون ا�ت ا وحي تعق�ب حث هندي ي ا �ب 3- وهن

ا  ا قد قامت �ب ي ادعت ا�خ
�ت ع ال ي اهلند حيث ان اغلب املشاري

خ
ا � �ب Final Verdict عن ااكذي

ة !!! ع ومهي تام هي مشاري اكملدراس وحاضنات االي

http://liberalslikechrist.org/Catholic/MotherTeresa.html

خ ؟؟  خ تذهب امللي�ي خ مصادر امواهلا وا�ي ا ومن ا�ي افات اخ�ت 4- ماذا عن اع�ت

الدلت )ملحظة املوضوع قد يسبب لمك صدمة( ا �ب ي يفضحه
حث املا�خ �ب

/http://www.srai.org/mother-teresa-where-are-her-millions

ور  خ ا اكنت �ت وا ا�خ ل ي خ ة .. �ت غراض سياسي
أ
ا ال ا اعلمي ه ل ة و�ت تمليهعا وصق 5- متال و وا�ب

قوم  نظام بل ت نتقد ال ام هنالك والت ت ة االي عاي قوم �ب ا ت خ ولك�خ وري�ي ات مكها طغاة ودكت لدان �ي ب

ه مسيحي !!!!!!!!!!  نظام فقط لكون رة وتكون الصيهلت تمليع ال �ي خ �ب

/10/2003/http://www.slate.com/articles/news_and_politics/fighting_words

mommie_dearest.html

/mother-theresa-2696-http://www.cracked.com/funny

Was-Mother-Teresa-saintly-/2287427-http://www.dailymail.co.uk/news/article

Researchers-spark-controversy-claiming-care-sick-dubious-handling-cash-

suspicious.html

html.2805697_mother-teresa-myth_n/04/03/2013/http://www.huffingtonpost.com

ارجية عن امعاهلا "السيئة" اكفة  ملصادر الخ ويكيبيد�ي مدمع �ب 7- موضوع عىل ال

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

الت ولنفس االسباب  ة واحملت لاكذب ا �ب م ويصفو�خ ا �ب ا�خ فضون اق�ت ا و�ي ا اهلنود يفضحو�خ 8- وهن

http://www.mukto-mona.com/Articles/mother_teresa/sanal_ed.htm

او ح�ت  دقيق  راءة وت ث وق شاهدون وتسمعون دون �ب مات انمك تصدقون لك  املشلكهت  اذن 

فك�ي !!! ت

ا ! ض انمك تتملكو�خ ي اف�ت
ي لك�خ خ النلك�ي  ان املصادر �ب

خ
قراءة واالطلع رمع ارجو ال

ي
يا�ت

ت
�

arnold

ائمك( ي ب شنقوا قبور ان ئل ت قرأوا هذا ل من صفحة )الت

مالك اجلحيم ) األم تريزا ( 
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ادة األلف  »وكما أن نظم القرآن معجز فرمسه أيضا معجز وكيف هتتدي العقول إىل سر زي
ادة األلف  أبيكم أم كيف تتوصل إىل سر زي د وب ي أي اء يف ب ي ادة ال يف مائة دون فئة. وإىل سر زي
وا حيث كان ونقصاهنا من  ادهتا يف عت أ وإىل سر زي يف سعوا باحلج ونقصاهنا من سعو بسب
قرة واىل سر  ب ال بوؤ فاؤ ب اؤ جاؤ ت وا وإسقاطها من ب ادهتا يف آمن عتو يف الفرقان وإىل سر زي
لغ العقول إىل وجه  ب نساء أم كيف ت ادهتا يف يعفوا الذي ونقصاهنا من يعفو عنهم يف ال زي
ــا بيوسف  ــرءان ــف من ق حــذف بعض أحــرف من كلمات متشاهبة دون بعض كحذف األل
بات األلف بعد واو مسوات يف فصلت وحذفها من  ر املواضع وإث اهتا يف سائ ب والزخرف وإث
بات األلف  عاد مطلقا وحذفها من املوضع الذي يف األنفال وإث ي بات األلف يف امل غريها. وإث
ــاءات  ــت ال ــه مــن موضع الفرقان وكيف تتوصل إىل فتح بعض  ــع وحــذف ثما وق يف ســراجــا حي
ناس ألهنا أسرار  بوية. وإمنا خفيت على ال ة وأغراض ن وربطها يف بعض فكل ذلك ألسرار إهلي

رباين«. فتح ال ال ة ال تدرك إال ب ي اطن ب

ابه »إعجاز رسم القرآن وإعجاز التاوة«، دار  وقد توسع يف هذا اهلوس حممد مشلول يف كت
ار املصرية علي مجعة. ه مفيت الدي قاهرة، 2006 والذي قدم ل السام، ال

us.archive..http://ia600308 :ا الكتاب من هن ــر ميكنه حتميل هذا  األم يهمه  ومن 
items/abu_yaala_rasm_quran/rasm_quran.pdf/26/org

وله شريطان يف هذا اجملال
http://www.youtube.com/watch?v=IcERUf7HSi0

http://www.youtube.com/watch?v=RUDT0AM-FyI

ابة يها اختاف يف الكت كلمات جاء ف
----------------------

ابة ضمن القرآن يف رواية حفص املتداولة  يها اختاف يف الكت ا كلمات جاء ف واعطيكم هن
نما  ي ة األخرى. ويعترب املهووسون هذا اإلختاف اعجازاً ب ي يف مصر وكثري من الدول اإلسام

فها وفقا البن خلدون اخطاءًا ي ميكن تصن

بت امهت 11 مرة  اء 64 مرة )مع حرف ا( وكت بت آب اء – امهات ومشتقاهتما: كت آب  -
)بدون حرف ا(

راهم )بدون  قرة 15 مرة اب ب راهيم: كتبت هكذا 54 مرة )مع حرف ي( إال يف سورة ال اب  -
حرف ي(

نؤم( ومقطوعة يف اآلية 7-39: 150  ب بت موصولة يف اآلية 45-20: 94 )ي ابن ام: كت  -
)ابن ام(
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اخطاء القرآن عند ابن خلدون ومهووس ازهري

لرسم اإلمائي. عثماين املخالف ل اً وراء الرسم ال اعترب مؤلفون مسلمون قدامى أن مثة سراً إهلي

اً ناجتاً عن  ب غري أن ابن خلدون )توىف عام 1406( يرفض هذا االدعاء ويعترب اإلماء القرآين عي
ة الاحقون نفس األغاط تربكاً  ب ة الصحيحة، وتداول الكت اب وا جيهلون الكت ه الذين كان ِت ب َت َك

املاضي. فهو يقول: ب

ــت غري  ــة خبــطــوطــهــم وكــان ــصــحــاب ــث رمســـه ال ــي ــصــحــف ح ــم امل ـــع ]...[ يف رمســه ــا وق ـــظـــر م »وان
اعة اخلط  يسة رســوم صن أق ه  اقتضت الكثري من رسومهم ما  مستحكمة يف اإلجــادة فخالف 
يها تربكاً مبا رمسه أصحاب النيب من بعده  ابعون من السلف رمسهم ف ت عند أهلها مث اقتفى ال
بع  ت ه من كتاب اهلل وكامه. كما يقتفى هلذا العهد خط ويل أو عامل تربكاً وي لقون لوحي املت
ه  ب بت رمساً ون بع ذلك وأث ات بوه ف يما كت ة ف ة ذلك من الصحاب اً. وأين نسب رمسه خطاً أو صواب
وا  لتفنت يف ذلك اىل ما يزعمه بعض املغفلني من أهنم كان الرسم على مواضعه. وال ت علماء ب ال
يس كما يتخيل  اعة اخلط وأن ما يتخيل من خمالفة خطوطهم ألصول الرسم ل حمكمني لصن
ه على  ي ب ن ه ت ادة األلف يف ال أذحبنه ]48-27: 21[: إن بل لكل منها وجه. يقولون يف مثل زي
ة  ي ان رب ه على كمال القدرة ال ي ب ن ه ت يد« ]67-51: 47[ إن أي اء يف »ب ي ادة ال الذبح مل يقع ويف زي
ه إال التحكم احملض. وما محلهم على ذلك إال اعتقادهم أن يف ذلك  وأمثال ذلك مما ال أصل ل
نزيهاً للصحابة عن توهم النقص يف قلة إجادة اخلط. وحسبوا أن اخلط كمال فنزهوهم عن  ت
يس  يل ما خالف اإلجادة من رمسه وذلك ل عل بوا ت يهم الكمال بإجادته وطل وا إل نقصه ونسب
ة  ة املعاشي ي ائع املدن يس بكمال يف حقهم إذ اخلط من مجلة الصن بصحيح. واعلم أن اخلط ل
يس بكمال مطلق إذ ال يعود نقصه على  ائع إضايف ول ما مر. والكمال يف الصن ي ه ف ت كما رأي
ه  ي تعاون عل الذات يف الدين وال يف اخلال وإمنا يعود على أسباب املعاش وحبسب العمران وال

نفوس«. ته على ما يف ال ألجل دالل

تقده ابن خلدون عند مؤلفني معاصرين. فهذا الزرقاين )توىف عام 1948(  ن وجند اهلوس الذي ي
ه »مناهل العرفان يف علوم القرآن« -- وهو من الكتب املقررة  اب يل املثال يقول يف كت على سب

باآلزهر:
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لؤا )مع حرف و( باء: كتبت هكذا 3 مرات )بدون حرف و(، ومرتني ب  -
ة( و 6 مرات مقطوعة )بئس ما(  ئسما: كتبت هكذا 3 مرات )موصول ب  -

راب: كتبت هكذا 14 مرة )مع حرف ا( و 3 مرات ترب )بدون حرف ا(  ت  -
جزاء: كتبت هكذا 28 مرة )بدون حرف و(، و 4 مرات جزؤا )مع حرف و(  -

جنات: كتبت هكذا مرة واحدة )مع حرف ا( و 68 مرة جنت )مع دون حرف ا(   -
جنة: كتبت هكذا 65 مرة )مع حرف ت مربوطة( ومرة واحدة جنت يف اآلية 46-  -

56: 89 )مع حرف ت مفتوحة(
حسنات: كتبت هكذا 36 مرة )مع حرف ا( و 3 مرات حسنت )بدون حرف ا(   -

اة: كتبت هكذا 5 مرات )بدون حرف و(، و 71 مرة حيوة )مع حرف و( حي  -
خاف ومشتقاهتا: كتبت هكذا )مع حرف ا( إال مرة واحدة خف )بدون حرف ا(  -

داخرين: كتبت هكذا مرة واحدة )مع حرف ا( ومرة واحدة دخرين )بدون حرف ا(  -
ا: كتبت هكذا مرة واحدة يف اآلية 84-30: 39 )بدون حرف و( و 7 مرات ربوا  رب  -

)مع حرف و(
رمحة: كتبت هكذا 72 مرة )مع حرف ت مربوطة( و 7 مرات رمحت )مع حرف ت   -

مفتوحة(
رسول: كتبت هكذا ) بدون حرف ا يف اخرها( إال مرة واحدة رسوال يف اآلية 33-90:   -

66 )مع حرف ا(
رياح: كتبت هكذا مرة واحدة )مع حرف ا( و 9 مرات ريح )بدون حرف ا(   -
ساحر: كتبت هكذا 3 مرات )مع حرف ا( و 11 مرة سحر )بدون حرف ا(   -

سامري: كتبت هكذا مرتني )مع حرف ا( ومرة واحدة مسري )بدون حرف ا(   -
سبيل: كتبت هكذا )بدون حرف ا( إال مرة واحدة سبيا يف اآلية 90-33: 67 )مع   -

حرف ا(
سراج: كتبت هكذا 3 مرات )مع حرف ا( ومرة واحدة سرج )بدون حرف ا(   -

سعوا: كتبت هكذا مرة واحدة )مع حرف ا( ومرة واحدة سعو )بدون حرف ا(  -
مساوات: كتبت هكذا مرة واحدة )مع حرف ا( و 189 مرة مسوات )بدون حرف ا(   -

ُسنة: كتبت هكذا 8 مرات )مع حرف ت مربوطة( و 5 مرات سنت )مع حرف ت   -
مفتوحة(

سيماهم: كتبت هكذا مرة واحدة )مع حرف ا( و 5 مرات سيمهم )بدون حرف ا(  -
شاهد: كتبت هكذا 4 مرات )مع حرف ا( و 3 مرات شهد )بدون حرف ا(   -

شجرة: كتبت هكذا 17 مرة )مع حرف ت مربوطة( ومرة واحدة شجرت )مع حرف   -
ت مفتوحة(

نة  نة(: كتبت هكذا مرة واحدة )مع حرف ت مفتوحة(، ومل تكتب اب ابنت )بدال من اب  -
)مع حرف ت مربوطة(

احسان: كتبت هكذا ومرة واحدة )مع حرف ا( و 11 مرة احسن )بدون حرف ا(   -
بت اموت 6 مرات )بدون  ــوات: كتبت هكذا 5 مرات )مع حرف ا( وكت اء – ام احي  -

حرف ا(
اريكم: كتبت هكذا مرة واحدة )بدون حرف و( ومرتني اوريكم )مع حرف و(  -

امساء: كتبت هكذا 11 مرة )مع حرف ا( ومرة واحدة امسئ )بدون حرف ا(   -
واه ومشتقاهتا: كتبت هكذا مرة واحدة )مع حرف ا( و 11 مرة افوه )بدون حرف ا(  اف  -

بت مقطوعة )أن ال(  ة( إال 11 مرة كت أال: كتبت هكذا )موصول  -
امرأة: كتبت هكذا 4 مرات )مع حرف ت مربوطة( و 7 مرات امرأت )مع حرف ت   -

مفتوحة(
اء: كتبت هكذا مرتني )بدون حرف ئ( ومرة واحدة انائ يف اآلية 45-20: 130 )مع  ان  -

حرف ئ(
بؤا )مع حرف و( اء: كتبت هكذا 8 مرات )بدون حرف و(، ومرتني ان ب ان  -

ة( إال مرة واحدة مقطوعة )ِإن ما( ِإمنا: كتبت هكذا )موصول  -
ة( إال مرتني مقطوعة )َأن ما(  َأمنا: كتبت هكذا )موصول  -

او ال: كتبت هكذا 6 مرات )مقطوعة( مرة واحدة اوال )موصولة( يف اآلية 9-113:   -
126

آيات: كتبت هكذا مرتني )مع حرف ا( و 50 مرة )بدون حرف ا(   -
بت  نما اياي فكت ي اه دائما كذلك )مع حرف ا( ب بت اياك و اي اه – اياي: كت اياك – اي  -

4 مرات ايي )بدون حرف ا(
يد يف اآلية 51-67:  ايد )مجع يد(: وكتبت هكذا مرتني )بدون حرف ي( ومرة واحدة اي  -

47 )مع حرف ي(، 
ــدون حــريف ا – ويف اخلط  يكة )ب ئ ــع حــريف ا( ومرتني ل ــكــة: كتبت هكذا مرتني )م األي  -

الكويف بدون اهلمزة(
اء وبدون الف: اليلف قريش الفهم اء وبدون الف، ومرة بدون ي بت مرة مع ي اياف: كت  -

ة( و 8 مرات مقطوعة )اين ما(  نما: كتبت هكذا 4 مرات )موصول اي  -
ايها: كتبت هكذا 150 مرة )مع حرف ا( و 3 مرات ايه )بدون حرف ا(  -

عتها كلمة رب وبسم )بدون حرف  ب باسم: كتبت هكذا 4 مرات )مع حرف ا( كلما ت  -
بسملة ويف اآليتني 48-27: 30 و 11-52: 41 عتها كلمة اهلل يف ال ب ا( كلما ت

ة: كتبت هكذا مرتني )مع حرف ت مربوطة( مرة بقيت )مع حرف ت مفتوحة( قي ب  -
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ــرف ت  ــع ح ــني لعنت )م ــرت ــوطــة( وم ــرب ــرف ت م ــع ح ــرة )م بت هــكــذا 11 م عنة: كت ل  -
مفتوحة(

امل: كتبت هكذا 84 مرة )بدون حرف و( و 34 مرة اومل )مع حرف و(   -
ة، ومل تكتب مقطوعة ـ(: كتبت 4 مرات موصول مال )بدال من ما ل  -

ة(: كتبت هكذا مرتني )مع حرف ت مفتوحة(، ومل تكتب  معصيت )بدال من معصي  -
ة )مع حرف ت مربوطة( معصي

مأل: كتبت هكذا 18 مرة )بدون حرف و(، واربع مرات ملؤا )مع حرف و(  -
مهتدي: كتبت هكذا مرة واحدة )مع حرف ي( ومرتني مهتد )بدون حرف ي(   -

عاد: كتبت هكذا 5 مرات )مع حرف ا( ومرة واحدة ميعد )بدون حرف ا( ي م  -
نشاء: كتبت هكذا 8 مرة، ومرة واحدة نشؤا يف اآلية 11-52: 87  -

نعمة: كتبت هكذا 25 مرة )مع حرف ت مربوطة( و 11 مرة نعمت )مع حرف ت   -
مفتوحة(

بت ولدة 3 مرات  بت والد 3 مرات )مع حرف ا( وكت والد – والدة ومشتقاهتما: كت  -
)بدون حرف ا(

تائ يف اآلية 16-70: 90  اء: كتبت هكذا مرتني )بدون حرف ئ( ومرة واحدة واي ت واي  -
)مع حرف ئ( 

وراء: كتبت هكذا )بدون حرف ئ( إال مرة واحدة ورائ يف اآلية 62-42: 51 )مع   -
حرف ئ(

غائب(: كتبت هكذا مرة واحدة )بدون حرف ا( و 4 مرات يعفوا )مع  يعفو )املفرد ال  -
حرف ا( 

ة )يومهم( يوم هم: كتبت هكذا مرتني )مقطوعة( و 5 مرات موصول  -

د. سامي الذيب
sami.aldeeb@yahoo.fr 

املقال منقول من موقع احلوار املتمدن . 
/http://www.ahewar.org

شركاء: كتبت هكذا 11 مرة )بدون حرف و(، ومرتني شركؤا )مع حرف و(  -
ر )بدون حرف ا(  ر: كتبت هكذا مرة واحدة )مع حرف ا( و 3 مرات شعئ شعائ  -

شيء: كتبت 201 مرة كذلك )بدون حرف ا( ومرة واحدة شايء يف اآلية 18-69: 23   -
)مع حرف ا(

صاة: كتبت هكذا 9 مرات )بدون حرف و( و 67 مرة صلوة )مع حرف و(  -
ضعفاء: كتبت هكذا مرتني )بدون حرف و(، ومرتني ضعفؤا )مع حرف و(  -

طائف: كتبت هكذا مرة واحدة )مع حرف ا( ومرة واحدة طئف )بدون حرف ا(   -
طغا: كتبت هكذا مرة واحدة )مع حرف ا( و 6 مرات طغى )مع حرف ى(  -

بت باطن  بت ظاهر ومشتقاهتا 12 مرة ظهر )بدون حرف ا( وكت ظاهر – باطن: كت  -
هكذا 4 مرات )مع حرف ا(

ة( إال مرة واحدة مقطوعة )عن ما(  عما: كتبت هكذا )موصول  -
غمام: كتبت هكذا مرة واحدة )مع حرف ا( ومرة واحدة غمم )بدون حرف ا(   -

بت )مقطوعة( إال مرة واحدة فإمل يف اآلية 52-11: 14 )مربوطة( فإن مل: هكذا كت  -
ــدة فإين يف اآليتني 73-21: 34 و  ــرة واح ــدون حــرف ي( إال م ــإن: كتبت هكذا )ب ف  -

89-3: 144 )مع حرف ي(، 
فطرت )بدال من فطرة(: كتبت هكذا مرة واحدة )مع حرف ت مفتوحة(، ومل تكتب   -

فطرة )مع حرف ت مربوطة(
ما( ي ة )ف يف ما: كتبت هكذا 11 مرة )مقطوعة( و 24 مرة موصول  -

قرآن ومشتقاهتا: كتبت 68 مرة قرءان )مع حرف ا( ومرتني قرءن )بدون حرف ا(  -
ــرف ت  ــع ح ــرت )م ــدة ق ـــرة واحـ ــوطــة( وم ــرب ــرف ت م ــع ح ــني )م ــرت بت هــكــذا م ـــرة: كت ق  -

مفتوحة(
قواعد: كتبت هكذا مرتني )مع حرف ا( ومرة قوعد )بدون حرف ا(  -

كتاب ومشتقاهتا: كتبت هكذا 4 مرات )مع حرف ا( و 251 مرة كتب )بدون حرف   -
ا( 

ا )بدون حرف ا( ا: كتبت هكذا مرة واحدة )مع حرف ا( ومرة كذب كذاب  -
ة( إال يف 3 مرات مقطوعة )كل ما(  كلما: كتبت هكذا )موصول  -

كلمة: كتبت هكذا 21 مرة )مع حرف ت مربوطة( و 5 مرات كلمت )مع حرف ت   -
مفتوحة(

ة( و 3 مرات مقطوعة )كي ال(  كيا: كتبت هكذا 4 مرات )موصول  -
ألجل: كتب هكذا 4 مرات، و 16 مرة إىل اجل  -

لدى: كتبت هكذا مرة واحدة )مع حرف ى(، ومرة لدا )مع حرف ا(  -
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ا  ــل ( جنــد أن هناك خطأ علمي ــأوي ــو) دون ت ــة كما ه ــص اآلي ا إىل ن إذا نظرن
ة , عندما تكون  فكيف تستطيع أن تويل وجهك وأنت يف أمريكا حنو الكعب
يف أمريكا فوجهك للسماء وال ميكن أن توجهه ملكة إال إذا كانت األرض 

يست كرة . مسطحة ول
----------------------------------------

ِديَن( زَّاِه َن ال ِه ِم ي وا ِف اُن ُدوَدٍة َوَك ْع َم َم ٍن خَبٍْس َدَراِه َم َث َرْوُه ِب )َوَش
يع يوسف بدراهم معدودة ة تتحدث عن ب اآلي

ا إىل نص اآلية كما هو) دون تأويل ( جند أن هناك خطأ تارخيي ففي  إذا نظرن
ناس ذلك الوقت يف عصر الفراعنة كان ال

ة معروفة. ي ان يون ادلون السلع ومل تكن عملة الدراهم ال ب ت ي
----------------------------------------

نتني  يني فان كن نساءا فوق اث ث )يوصيكم اهلل يف اوالدكم للذكر مثل حظ االن
ا ما ترك....( ث ل فلهن ث

ة املواريث املعروفة. وهذه آي
ا  ي ــة كما هو) دون تأويل ( جند أن هناك خطأ حساب ا إىل نص اآلي إذا نظرن

اً يف أغلب احلاالت ي ة فعل حيث ال ميكن تطبيق هذه اآلي
ة مضبوطة ]واخرتاع رجال  لذلك اخرتع املسلمون العول* حىت تكون احلسب
يشهروهنا  ــيت  ال لقاعدهتم  فتهم  على خمال لة  األمث من  َعول  ال املسلمني  الدين 
يني عادة »ال اجتهاد مع وجود النص«، فهم ال يعتمدون تلك  علمان ضد ال
القاعدة عند وجود خطأ قرآين ال ميكن إصاحه إال باجتهاد خمالف للنص 

)أثري العاين([.
-----------------------------------------

َع  ْب َسوَّاُهنَّ َس اِء َف َم تـََوى ِإىَل السَّ ا مُثَّ اْس ًع ي ا يف اأْلَْرِض مجَِ ْم َم ُك َق َل َل َو الَِّذي َخ )ُه
ٌم ( ي ِل ْيٍء َع ُكلِّ َش َو ِب مَسَاَواٍت َوُه

ا حيث  ا إىل نص اآلية كما هو) دون تأويل ( جند أن هناك خطأ علمي إذا نظرن
بل السموات بل أتت األرض متأخرة أن األرض مل توجد ق
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من أخطاء القرآن

مل أكن أريد أن أكتب هذا املوضوع إال عندما متادى أهل اإلعجاز العلمي يف 
ة  ناس وإيهامهم أن القرءان حيتوي على كنوز علمي تهم املفلسة خلداع ال حماول

ة ..... تارخيي ة وال عي ي علوم الطب و مصدر ألخذ ال

يق لنشاهد هل هي معلومات  لميزان العلمي الدق لنخضع بعض آيات القرءان ل
ة !! علمي

ة( ي )وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثان
ه يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به » ...( )»الذين حيملون العرش ومن حول

ا فا  ا إىل نص اآلية كما هو) دون تأويل ( جند أن هناك خطأ علمي إذا نظرن
يس  ة جتذب العرش إىل األسفل تستدعي محله لكي ال يسقط ول ي توجد جاذب

ة حول عرشه مث خيلق مَحلة هلذا العرش. ي من املنطقي أن خيلق اهلل جاذب
--------------------------------------

قوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء واألرض أعدت  )وساب
وا باهلل( لذين آمن ل

ا فوصف  ا إىل نص اآلية كما هو) دون تأويل ( جند أن هناك خطأ علمي إذا نظرن
عرض اجلنة بعرض السموات واألرض كما تصف

بحرين !! بحرين ؟ فما فائدة ال عرضها بعرض أمريكا و ال
املقارنة حبجم السموات أي الكون . ة رمل ب فاألرض حب

---------------------------------------
وا  تم فول ثما كن ــرام وحي ــن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احل )وم

وجوهكم شطره  (
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------------------------------------------
ْدِري  ا َت ــاِم َوَم ا يف األَْرَح ُم َم َل َث َويـَْع ْي َغ اْل ُنـَزُِّل  ـ ِة َوي اَع ُم السَّ ْل َدُه ِع ن لََّه ِع )ِإنَّ ال

اَذا...( ٌس مَّ نـَْف
ا  ــل ( جنــد أن هناك خطأ علمي ــأوي ــو) دون ت ــة كما ه ــص اآلي ا إىل ن إذا نظرن

ار فاألرحام ميكن مشاهدة ما هبا عن طريق السون
-------------------------------------------

ِرُشوَن  ِر َوممَّا يـَْع َج َن الشَّ ا َوِم وًت ُُي ـ اِل ب َن اجلَِْب ِذي ِم ِل َأِن اختَِّ نَّْح َوَأْوَحى َربَُّك ِإىَل ال
َراٌب  ُطوهِنَا َش ْن ُب ُرُج ِم ًا خَيْ َل َربِِّك ُذُل ُب ِكي ُس ُل اْس َراِت َف ثََّم ْن ُكلِّ ال ي ِم - مُثَّ ُكِل

ُروَن ْوٍم يـَتـََفكَّ َق ًة ِل َك آَلَي نَّاِس ِإنَّ يف َذِل ل اٌء ِل َف ِه ِش ي ُه ِف َواُن ٌف أَْل ِل َت خُمْ
ا  ــل ( جنــد أن هناك خطأ علمي ــأوي ــو) دون ت ــة كما ه ــص اآلي ا إىل ن إذا نظرن
فالنحل ال خيرج العسل من بطنه بل من فمه وإذا كان املقصود من بطنه مث 

ة .  علمي من فمه فا يكون النص القرءاين تنقصه الدقة ال
ثمار بل يتغذى على  وهناك خطأ أخر يف كون النحل ال يأكل من كل ال

ار الطلع. رحيق األزهار وغب
-------------------------------------------

تّـََراِئِب ِب َوال ْل ْن بـَنْيِ الصُّ ُرُج ِم ٍق , خَيْ اٍء َداِف ْن َم َق ِم ِل ُخ
ة اإلجناب ي اآلية تتحدث عن عمل

ا فا  ا إىل نص اآلية كما هو) دون تأويل ( جند أن هناك خطأ علمي إذا نظرن
بويضة واحليوانات  رائب املرأة )صدرها ( وال ظهر الرجل مها من خيرجان ال ت

ة . وي املن
-----------------------------------------

ا  بـًَن َــْرٍث َوَدٍم َل ـ ْن بـَنْيِ ف ِه ِم وِن ُط ْم ممَّا يف ُب ُك ي ِق ْس بـَْرًة ُن ِع اِم َل ـَْع ْم يف األَن ُك )َوِإنَّ َل
نَي( ارِِب لشَّ ا ِل ًغ اِئ ًصا َس اِل َخ

ا كون  ا إىل نص اآلية كما هو) دون تأويل ( جند أن هناك خطأ علمي إذا نظرن
الروث و ال  اء تكونه ال خيتلط ب ن بطنه ، و اث ثدي احليوان ال ب اللنب موجود ب

بدم احليوان.

----------------------------------------
َلى  َــَوى َع ـ ــت اْس أَيَّــاٍم مُثَّ  تَِّة  اَواِت َواألَْرَض يف ِس َم َق السَّ َل الَّــِذي َخ لَُّه  ال ْم  َربَُّك )إنَّ 

ْرِش يـُْغِشي( َع اْل
ا، مل  ا إىل نص اآلية كما هو) دون تأويل ( جند أن هناك خطأ علمي إذا نظرن

ة. يوم بألف سن ا ال ن ل و ق ام وحىت ل خيلق الكون يف 6 أي
----------------------------------------

ِه  َب حِلُْكِم قِّ َع ُم اَل ُم ُك ُه حَيْ ّل ا َوال َه َراِف ْن َأْط ا ِم ُصَه ُق ن ْأِت األَْرَض َن أَنَّا َن َــَرْواْ  ـ )َأَوملَْ ي
ُع ...( ِري َو َس َوُه

ا فالكرة)  ا إىل نص اآلية كما هو) دون تأويل ( جند أن هناك خطأ علمي إذا نظرن
ار األرض مسطحة . ب اعت يست هلا أطراف تنقص منها إال ب ة( ل الكرة األرضي

----------------------------------------
ْم اَل  ُك َن اِك َس وا َم ُل ُل اْدُخ نَّْم ا ال ا أَيّـَُه ٌة َي ْت مَنَْل اَل ِل َق نَّْم ى َواِد ال َل )َحىتَّ ِإَذا أَتـَْوا َع

ُروَن( ْشُع ْم اَل َي وُدُه َوُه ُن اُن َوُج َم ْي َل ْم ُس نَُّك َم ِط حَيْ
نمل  ال ا ف ا إىل نص اآلية كما هو) دون تأويل ( جند أن هناك خطأ علمي إذا نظرن
نمل من غري أن تقول لكان األمر  نملة أوحــت ل ال يتكلم .... فلو كانت ال

مقبوالً.
------------------------------------------

يهن نورا( اقا وجعل القمر ف )اهلل الذي جعل لكم سبع مساوات طب

ا, فهل  ا إىل نص اآلية كما هو) دون تأويل ( جند أن هناك خطأ علمي إذا نظرن
واسع**. ا الصغري ينري الكون ال قمرن

-----------------------------------------
يظللن رواكــد  ريح ف بحر كاألعام إن يشأ ُيسكن ال ه اجلــوار يف ال ات ــن آي )وم

ار شكور( على ظهره إن يف ذلك أليات لكل صب
ا فالسفن  ا إىل نص اآلية كما هو) دون تأويل ( جند أن هناك خطأ علمي إذا نظرن
يوم تتحرك باحملركات وال تستخدم األشرعة فهل كان اهلل جيهل املستقبل . ال
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و ماتت امرأة و تركت زوجاً واختني الب , فان فرض الزوج النصف ,  وكذا ل
ثان , وال حتتمل الفريضة نصفاً وثلثني« ل ث نتني ال ب وفرض ال

ة وقمر األرض  يوم أن هناك 175 قمرا يف اجملموعة الشمسي ** من املعلوم ال
يس قمرا واحدا ينري  ا( ول دي ي ب هو اخلامس من حيث احلجم )املصدر يف ويكي
ة كما  ي ن السماوات السبع، تلك السماوات اليت ال جندها إال يف الكتب الدي

يهودية والقرآن. يف األساطري ال

-----------------------------------------
ِعنٍي( ْم مبَاٍء َم ُك ي ْأِت ْن َي َم ْوًرا َف ْم َغ اُؤُك َح َم َب ْم ِإْن َأْص ـُْت ْل َأَرأَي )ُق

ه أحد العمق ال ميكن أن يأت ب داً جداً ب اآلية تتحدث عن املاء عندما يكون بعي
ا يف كون  ا إىل نص اآلية كما هو) دون تأويل ( جند أن هناك خطأ علمي إذا نظرن
ثة إىل األعلى ]باستخدام املضخات  ه باألجهزة احلدي غائر ميكن سحب ال ــاء  امل

)املاطورات( مثا[.
------------------------------------------

بحر ورزقناهم من الطيبات( ناهم يف الرب وال ا بين أدم ومحل )ولقد كرمن
ا فيجب  ا إىل نص اآلية كما هو) دون تأويل ( جند أن هناك خطأ علمي إذا نظرن
بحر واجلو« ألن اهلل ]على فرض وجوده جيب  ناهم يف الرب وال أن تكون »ومحل

أن[ يعلم أن اإلنسان سوف خيرتع الطائرات.
------------------------------------------

ُهوَن هِبَا َوهَلُْم َأْعنُيٌ  َق وٌب اَل يـَْف ُُل ـ ِس هَلُْم ق َن اجلِْنِّ َواإِلن رياً ِم ِث نََّم َك ا جلََِه ْد َذَرْأَن َق )َوَل
َك  ِئ ْم َأَضلُّ ُأْوَل ْل ُه اِم َب ـَْع َك َكاألَن ِئ ُعون هِبَا ُأْوَل ْسَم ُروَن هِبَا َوهَلُْم أََذاٌن اَل َي ِص ُْب ـ اَل ي

وَن( ُل اِف َغ ُم اْل ُه
القلب  ا ف ا إىل نص اآلية كما هو) دون تأويل ( جند أن هناك خطأ علمي إذا نظرن

علم أن الدماغ هو من يفكر ه ال ي ال يفكر وال يفقه ,هذا ما جيمع عل
يزان العلمي إسم املوضوع األصل: القرآن يف امل

قة د احلقي الكاتب: عب
يعي املصدر: منتدى طب

هوامش )من إضافة مرسل املقال(
َعول من موقع »الفقه على املذاهب اخلمسة« * ال

ــرك امليت زوجــة و أبوين و  و ت ــول أن تزيد السهام على الرتكة , كما ل ــع »ال
ثان  ل ث نتني ال ب ثلث , وفرض ال ثمن , وفرض االبوين ال نتني , ففرض الزوجة  ال ب

لثني ! ث ثلث وال لثمن وال , والرتكة ال تتسع ل
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ــــاد ،  ــال واالوت ة اجلــب ــك حكاي ــرج ل ــجــاز خي ــع مسلم عــن االع كلما تكلمت م
ه العلم  ت ب يها إعجاز علمي أث ال و ف ويقولون أن هناك آيات تكلمت عن اجلب
ــيت يستعملها زغلول  ال املغالطات  يوم سأبني لكم  ال ــايل. لكن  احل ا  يف عصرن

ة: اله، وسآخذكم معي يف رحلة على أسس علمي وأمث

أ:7-6( ،  ب ن اًدا{... )ال اَل َأْوَت اًدا * َواجلَِْب َه ِل اأْلَْرَض ِم َع أوال : يقول القرآن }أملَْ جَنْ
ال  من هذه االية يستخرج االعجازيون مثل زغلول-حسب قوله- » أن للجب
قة إال يف النصف األخري من  جذوراً مغروسة يف األعماق ومل تكتشف هذه احلقي

ته ...« نظري تاسع عشر عندما تقدم السيد جورج ايري ب القرن ال
يعين السيد جورج ايري تعب وعمل حسابات وافرتاضات واالعجازيون مبجرد 
يل يف  ة أصبح ما ق نظرية« ، وهكذا بسهول أن فتحوا القرآن وجدوا هذه »ال
نظرية« الحقا واليت  د ايري، و سأتكلم عن هذه »ال ه السي ال قا ملا ق القرآن مطاب

ه القرآن..  ال يس هلا أي عاقة مبا ق ل

اء:31(.  ي ب َد هِبِْم ... { )األن ا يف اأْلَْرِض َرَواِسَي َأْن متَِي َن ْل َع ا : يقول القرآن }َوَج ي ان ث
ال توقف  ا، اي اجلب ن د ب بيت االرض لكي ال متي ث ال هو ت يقولون أن دور اجلب
حركة األرض، ويدعمون هذا حبديث حممد »فقد روى أنس بن مالك عن النيب 
ا..«  يـَْه َل اَد هِبَا َع اَل فـََع َق اجلَِْب َل َخ ُد، َف ْت متَِي َل َع لَُّه اأْلَْرَض َج َق ال َل ا َخ مَّ ه قال )َل أن
ة  ي الفجائ ة  ي األفق احلــركــة  ــاف  ــق إي يف  ــرياً  ــب ك ال دوراً  للجب ــول »أّن  ــل ــول زغ ــق وي
ة  ي ون قة األرض الصخرية. هذا وقد بدأ فهم هذا الدور يف إطار تكت لصفائح طب

يات« ن ي الصفائح منذ أواخر الست
ه أي شيء من الصحة ، وأن  ي يس وال ف وه أن كل هذا الكام تدل أحب أن أن
نوع، لكن سانطلق من  ة أو نظرية من هذا ال القرآن ال حيتوي على أي فرضي

كام زغلول واوضــح بشكل علمي املغالطات الذي يستعملها زغلول وهو 
ا هو ختصصه. دا أنه يكذب خاصًة ان علم اجليولوجي يعرف جي

ة  لتكلم على العلم ال بد من منهجي يس علمي، ل أوال كــام زغلول عــام ول
لي لكامه. ي بعها يف حتل وسات

ة  ـــول هــي فرضي ه وأق ي ـــا ارد عل ـــري، وان اي ة  ــول نظري ــق ي ــو  - املغالطة األوىل: ه
ة هي توضيح  ة، الفرضي نظرية والفرضي يست نظرية، ملاذا الن هناك فرق بني ال ول
نظرية هي أساسيات ظاهرة ما مع وجــود حقائق  ــا ال ــا، أم مفرتض لظاهرة م

ة ! نظرية والفرضي ة داعمة هلا. اذن زغلول خيلط بني ال علمي

دا مبا أنه عامل  ال جذورًا« وهو يعرف جي ة: هو يقول »للجب ي ان ث - املغالطة ال
يس  يس هناك استعمال كلمة »جــذور« ول ا ل ا أن يف علم اجليولوجي جيوجلي
ال جذور أو حىت ما يشبهها. أتى هذا  ا يقول أن للجب هناك عامل جيولوجي
الكاتب كلمة  ــذا  ـــراس1 ، استعمل ه ب ــاب »األرض« لفرنك  ــن كــت ــط م اخلــل
ال« -وحىت يف الكتاب وضعها بني قوسني كما وضعتها اآلن-  »جذور اجلب
ا منه  ة السيد جورج ايري. فخطفها هارون حيي عندما كان يتكلم عن فرضي
ه هذه املعلومة االعجازية  ي ال هلا جذور، وراح يقول أن القرآن ف وقال أن اجلب
غاء حىت زغلول الذي ختصصه  ب ب وكل من جاء بعده اصبح يردد هذا الكام كال

ا. جيولوجي
ة وامنا  يست جيولوجي ة ل ة السيد جورج ايري ؟ هي فرضي لكن ما هي فرضي
ة  الفرضي يست  ل فهي  ــضــا  أي ظــهــرت يف 1855-،  ــدا  ج ــدميــة  ق ة-  ي ائ زي جيودي
ـــر مل  ــاه ان األم ــن ــع ــات و هـــذا م ــرضــي ــاك عـــدة ف ــن ــل ه ــاء، ب ــودزي ــدة يف اجلــي ــي ــوح ال
وا  يني كان زائ يكن حمسوما ألي من الفرضيات يف ذلك الوقت، و أن اجليودي
ة  ي اء الفضائ اهتم ، لكن منذ ظهور اجليودزي يستعملون كل الفرضيات يف حسب
اشرة، سرعان ما  يب جديدة لتحديد اجليود »شكل االرض« مب مبا يف ذلك أسال

ة ايري« . يهم »فرضي وا عن استعمال كل هذه الفرضيات مبا ف ختل

اجلبال ووهم األوتاد املانعة مليد األرض 
نهى سيلني الزبرقان
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وا يعتربوهنا  ة ايري من طرف اجليولوجيني وكان قبل فرضي ا مل ُت أما يف اجليولوجي
ــوادر  ب ــرفــض عندما ظهرت  ال ــذا  ه ــزز  ــع وت ة،  اجليولوجي احلقائق  ــع  م ناقضة  مت
فسر الغاف الصخري من  ة )يف أوائل 1960( واليت ُت ي ون تكت ة الصفائح ال نظري
وازن  ت ة أما مفهوم ال نامكي ة الصفائح هي دي يست ساكنة، فنظري ارات ل ب اعت
ة- ؛ الكام  ي ائ ة ايري اجليودزي فهو ثابت )سكوين( -والذي هو اساس فرضي
ــؤال كيف  ــرح س ــوقــف و أط ا أت ا اعطيت فقط نقاط . هن أن ــشــرح يطول ف وال
يها يف القرآن ؟ رغم أن الفرضيات  ة واحدة ويتكلم عل ار اال فرضي إله ال خيت ب
ة؟ وملاذا مل يتكلم  ي ائ األخرى كانت صحيحة وتستعمل يف احلسابات اجليودزي

ا ؟  ة يف اجليولوجي ر أمهي ة الصفائح واليت هي أكث عن نظري

ال جــذوراً مغروسة يف  ثة: وهي األهم يقول زغلول »أن للجب ال ث - املغالطة ال
ــاًدا« فاآلية  ــ ــاَل َأْوَت ــَب ــاًدا * َواجلِْ ــَه ــِل اأْلَْرَض ِم ــَع األعــمــاق« و القرآن يقول »أملَْ جَنْ
ــاد« أي اجلبل مثل املسمار يف  ه األوت ال تشب اها صريح اال وهو أن »اجلب معن
ا أتساءل  ال جذور مغروسة، اذا ان ة أن للجب ه( ومل تقل اآلي ي األرض )وهو تشب
لتذكري فقط أن  يوافق هواهم ؟ ل ملاذا حياول اإلعجازيون حتريف كام القرآن ل
القول بأن جزءا كبريا يوجد حتت األرض ، فهذا ال  اجلبل هو جزء من األرض. ف

يد.... يس جبل جل ه! اجلبل ل معىن ل
َد هِبِْم..« أي  ا يف اأْلَْرِض َرَواِسَي َأْن متَِي َن ْل َع رابعة: يقول القرآن »َوَج - املغالطة ال
تة( لكي ال تضطرب و تتحرك االرض ،  اب ة )ث َي ااًل َراِس َب ا يف اأْلَْرض ِج َن ْل َع أَنَّا َج
ا  ســؤايل ما معىن »األرض« و كيف ستتحرك أو تضطرب »األرض« اذا نزعن

بوت أصا ؟؟ ث ال؟ وما معىن ال هذه اجلب
يني اما الكوكب  إن تعريف املفاهيم واملعاين مهم جدا ألن االرض نقصد هبا معن

تني:  ي ا يقع االعجازيون يف إشكال ة ، وهن ي رقعة اجلغراف أو ال

ا أتوقف  وا أن القرآن يقصد »باالرض« الكوكب ، هن ال و ق ة االوىل: ل ي * االشكال
وأقول هلم أن لارض حركتني واحدة حول نفسها واالخرى حول الشمس

ال مل متنع هاتني احلركتني؟ وكيف أن اهلل ال يعلم أن لارض  اذا ملاذا هذه اجلب
ه اهلل يف القرآن غري صحيح. ال ال ال متنعها ؟ اذا يصبح ما ق حركة و ان هذه اجلب

ة  ي اجلغراف رقعة  ال ـــاألرض«  »ب يقصد  ــرآن  ــق ال أن  وا  ال ق و  ل ة:  ي ان ث ال ة  ي * االشكال
يها زلزال  رقعة ال تضطرب اي ال حيدث ف ال هذه ال ال، وبفضل اجلب وفوقها اجلب
ال دوراً كبرياً يف إيقاف احلركة  أو أي حركة أخرى، وزغلول يقول »أن للجب

قة األرض الصخرية«  ة لصفائح طب ي ة الفجائ ي األفق
علم:  تفق مع العقل واملنطق و ال نرى هل هذا الشرح ي لكن ل

يس  ثل 25 % من مساحة االرض أي هناك الكثري من املناطق ل ال مُت اوال : اجلب
ال اذن ملاذا مل متد )تتحرك( هذه املناطق ؟ يها جب ف

ة ان الغاف الصخري والذي حيوي  ي ون تكت ة الصفائح ال ا : حسب نظري ي ان ث
بحار و جزء من وشاح االرض العلوي يكون الصفائح  قارات واحمليطات وال ال
تتسم  ة  قة مادي ثوسفري( توجد فوق طب ي ل ال قة  الطب ة )وتسمى هذه  ي ون تكت ال
يجة ضغط  ت ن الصفائح  وتتحرك هذه  نوسفري(  ي أسث )تسمى  ة  ي عال ال بلزوجة 
يمرتات يف  ت ة )تتحرك ببطء شديد ،سرعتها بعض السن ي ة الداخل القوة احلراري
ة أنواع من  ثاث ة تتحرك ب ب ارة عن أجزاء صل ة عب ي ون تكت واح ال السنة(. هذه األل
الذكر  ر ب اعدة؛ واحلركة املنزلقة؛. اجلدي ب ة؛ واحلركة املت احلركات: احلركة املتقارب
يجة حترك  ت ــد احمليطات حيــدث ن ــادي ــال وأخ ــون اجلــب ــكُّ ــرباكــني وَت ـــزالزل وال أن ال
فة الذكر. منه نستخلص  ة بإحدى احلركات الثاث السال ي ون تكت الصفائح ال
ال ال متنع أي حركة بل هي نفسها ختضع حلركة الصفائح وناجتة عنها.  أن اجلب
هذا  ًا( هل  )متثل جب وفوقه حزمة من حطب  الصفيحة(  )ميثل  ا  قارب ختيل 
ال  لقارب هــي مثل اجلب ل ــن احلــركــة ؟ فحزمة احلطب  ــارب م ــق ال احلطب مينع 
واقع  قة عن ال بسيطي لكن ال يعرب حقي ه فقط هو مثال ت ي ب ن ت ل للصفائح -ل

دا من هذا املثال- ر تعقي اء هي اكث اجليولوجي فاالشي
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ة( وهي  ي ون تكت تقاء الصفائح ال ال )بعضها مناطق ال ا : مناطق تكون اجلب ث ال ث
ال يف هذه  مناطق عرضة لزالزل كثرية )اي حركة( ، يعين رغم وجود هذه اجلب

ا من حدوث الزالزل ات ت املناطق مل متنع ب

ة لصفائح« اليت تكلم عنها زغلول ؟  ي ة الفجائ ي رابعا : ماهي »احلركة االفق
ة -مثل حركة قارب فوق املاء-  قا أن الصفائح تتحرك وحركتها افقي قلت ساب
لكن ما هو حمــرك هــذه الصفائح ؟ يعترب اجليولوجيون »أن حركة الصفائح 
قة حتت الغاف  ة هو مظهر من احلركات العمودية يف الطب ة األفقي ي ون تكت ال
قة  ــواجــدة داخـــل الطب ــت ــة امل ــطــاق ــن إجـــاء ال ــاجتــة ع ــركــات ن ــذه احل ــصــخــري، ه ال

ة لألرض«  ي الداخل
ــذا غــري صحيح ألن  ــال توقف حركة الصفائح ؟ و ه ــول اجلــب أي حسب زغــل
ــســرعــة بضعة  ــحــرك ب ــت ــف )ت ــوق ـــدون ت ــة ب ــم ــة دائ ــرك ــحــرك و يف ح ــت ــح ت ــائ ــصــف ال
ــد أن  ــا أري ان سنتمرتات يف السنة وتصل يف بعض املناطق اىل 20سم/سنة( ، 

ا ؟؟؟؟؟؟ ا زغلول حترف حىت يف اجليولوجي افهم كيف ي
ا وهذه  ن ال لكي ال متيد األرض ب تقبل أن اهلل خلق هذه اجلب و ن ا زغلول ل يعين ي

ا اقول لك أن عمل هذا اهلل فاشل جدا...  ان اد ف ال هي اوت اجلب
ا ويستعمل كل هذه املغالطات،  فكيف إلنسان حيمل شهادة يف اجليولوجي
بشر. إّن شرح هذه اآليات  ه وال حيرتم عقول ال ي نتمي ال علم الذي ي فهو ال حيرتم ال

العلم.  ه أي عاقة ب يس ل تفسري الذي ل اليتطلب اللف والدوران، وال هذا ال

بل ظهور حممد:  ه الشاعر زيد بن عمر بن نفيل والذي تويف ق ال و أختم مبا ق

ه األرض حتمل صخرا أثقاال وأسلمت وجهي ملن اسلمت ** ل
اال يها اجلب دحاها فلما رآها أستوت ....** على املاء أرسى عل

يها إعجاز علمي؟ وهل هو أيضا أخــربه اهلل أن  يات هي أيضا ف هل هذه األب
ال هي رواسي ؟ اجلب

Geodesy : )ا اء ) أو اجليوديسي * ماحظة : اجليوديزي
ــيت تتصل حبجم األرض وشكلها  ال هو علم يبحث يف كثري من املوضوعات 

وأبعادها..

 املراجع

 see the Book of »UNDERSTANDING EARTH«
http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/historical.html
http://geology.about.com/library/bl/maps/blcrustalplates.
htm
http://www.enotes.com/earth-science/isostasy
http://en.wikipedia.org/wiki/Mountain
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosgeol/glossaire/plus_
tectonique.htm
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?Pg
Nm=TCE&Params=f1ARTf0006337
http://www.anti-religion.net/geologie_coran.htm
http://www.zonehimalaya.net/Montagne/montagne.htm
http://www.dinosoria.com/tectonique_plaque.htm
لقرآن الكرمي للدكتور زغلول النجار مقاالت اإلعجاز العلمي ل

 htm.0-http://daralijaz.com/maqalat/jebal/jebal
htm.21_http://www.maknoon.com/e3jaz/new_page
Isostasy and f lexure of the lithosphere - Watts
R.E.Sheriff -4 Prospection géophysique, Tome
نعماين بهتان-شاكر فضل ال قة وال اعجاز القرآن بني احلقي
Les miracles du Coran -Harun Yahya
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أنه يفهم اإلنسان ويشعر به كما متاماً حافظ  عّرف نفسه ب ة وُي ي ّظر لإلنسان ن ُي
األسد ومن خلفه بشار.

املاحظة اهلامة : كل من أبو بكري وأوالد أخته امسهم حممد حىت من يعملون 
عندهم امسائهم حممد .

ا حنتاج  ن ا السابق ) مرسني ( باجتاه أزمري، وكون ن ا من مكان إقامت ن ت بدأت رحل
رة، وهنا جربت إمتحان  ا الطائ ن ي قل ا أبو بكري – است السرعة – كما أخربن
ة  ي يل من املاريغوانا وجنحت العمل قل ضبط النفس يف املطار إذ أدخلت معي ال

الفعل. ب
نا حممد األول،  ي ق ت لة واحــدة إل ي ل قاء يف الفندق ل ب بعد الوصول إىل أزمــري وال
ه  ــة ل ــريون أن ال عــاق ـــذي يعتقد كــث ــا إىل مكتب السعيد -ال ــــدورة أخــذن وب
تهريب يف الشرق األوسط –  يات ال رأس املدبر جلميع عمل ه ال املهربني علماً أن ب
ما بعد يف نفس املكتب،  ي ا الرحلة ف ن ا ببعض الشباب الذي سيشاركون ن ي ق ت وال
يها العديد من األشخاص واضح بأن  ارة عن قهوة جيتمع ف واملذكور أخرياً عب
ــايل عند دخوله هي  ب ــي مشرف، وأول فكرة خطرت على  اريخ إجــرام هلم ت
أنه يف  راك، إذ أنه واضح وضوح الشمس ب اء رجال الشرطة واملخابرات األت غب
لوهلة األوىل تعتقد بأنك  عام ول ال قانون  ال يات ختل ب هذا املكان جتري عمل
ه  ي تشرتي اهلريويني أو الكوكائني، وفوق القهوة هناك مكتب حمرتم لتضع ف
لنظر أن من يصنع الشاي والقهوة هو تركي ال يعرف  املال، واملوقف امللفت ل
الرتكي تسللت بعد  ه ب ا ل ن ونه بوضاعة واستحقار، حتدث نما يعامل ي ة ب ي عرب ال
ه مع أبو  ي ا مال الرحلة املتفق عل ه. من مث وضعن ي ت ذلك ضحكة يف فمه ووجن
السرعة القصوى..  ا إىل مرمريس ب يمات انطلقن تعل بكري ومن مث وحسب ال
ه تكون قد زرت  ي يوم حتديداً، ف إذ ال شيء يف أزمري يستحق احلديث يف هذا ال
ا  تكنلوجي ال اَ، تعتقد أنه مكتب يعج ب د اطاق مكتب السعيد وأنت غري سعي
تفاجئ بشخص  اع املال ت انات الزبون من االخــرتاق وضي ي ومعقد بتمكني ب
ــاصــة غري  ــع جــف لفة م ـــخـــدرات املخت ــم امل ــل يف ش ــوي ـــاع ط ــه ب ــض نفسي ل ــري م
ة احلقرية ينظم الصعود إىل املكتب، والصدمة  ي ة حتت لكنة من العدائ عي ي طب

الــيــونــان  هــنــا   .. َتـــَكـــّلـــْم  ال   .. هـــش   لــوتــفــًا 
) القصة الكاملة (

Akheel Abou Hammod

قات اليت جرت، إذ  ي عل ت حاولت قدر املستطاع اختصار القصص والصور وال
ة .. ي أن ما ذكرته ال يتجاوز ال 30% من القصة األصل

ه  ــنت قارب ا على م ــذا الشخص لقد صعدن ــم ه ــجــرة .. خــذ رق ـــد اهل ــو .. أري أل
ة . ي ان يون قة كنا يف األراضي ال ي احي أحد عشر شخصاً وخال عشرين دق السي

ة يقال أنه رجل أربعيين، أصلع مكدوك اجلسد،  ي ال ة خي أبو بكري : شخصي
ته على  ارات ولعدم اجاب عب رة تكراره نفس ال له صوت يعتقد أنه جميب آيل لكث
الصمت  مــن  ر  أكث أو  قة  ي دق ــرور  م بعد  إال  العاطفة  ثري  ت استفسارات ومجــل 
ادونه خايل  ن ر ي لة كبرية جداً إذ أن كث املطبق، على ما يبدو ينحدر من عائ

تة. ب رغم أهنم ال يشبهون بعضهم ال
الدولة  حممد : شاب مؤمن باإلسام كأفضل نظام يف الكون، خياطب داعش ب
ارة  نادي  أبو بكري : خايل، عب اً، ي ات ت نظام ب ويؤيد جبهة النصرة وال يكره ال
ه، وخافاً عن مجيع  ب لة من املواد املشعة تلوث كل شيء متر من جان عن كت
تنفس الكذب عوضاً عن األوكسجني، حنيل اجلسد قميء الوجه،  ه ي إن بشر ف ال
لقاح، ويعرف كل شيء يف  تيس عندما يكون يف موسم ال ه رائحة كرائحة ال ل

ة إال اإلحرتام. الكرة األرضي
ه أبو بكري  مصطفى : شاب يبدو حمرتماً حريصاً، كاذب هو األخر كما خال
تعامل معه  ال ثاين، كان قد نصحين صديقي ب ته حممد األول وحممد ال وابن خال

ثاين، لكنه أىب ذلك حمتجاً باملرض. عوضاً عن حممد ال
راه إال مرة واحدة  تأكيد على األموال وحلسن احلظ ال ت حممد األول : شاب ال

ثاين فهو من أسلفت ذكره. لة الرحلة، أما حممد ال طي
ــردي تركي  ــارب، ك ــق ــســؤول عن تسيري ال Unknown :  هو الشخص امل
ا منذ ثاثني عــام وأعتقد غري  ي ــه ميلك إقامة يف أملان ــوي، يدعي أن وخماطب ق
ارات مع حساب فرق السنوات،  عب ة املذكورة يردد نفس ال جازم أن الثاثني سن
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يوم أخوي  ال عاً كانت مجل ) انشاهلل  نفايات تلك، وطب ال ة  ل بسرعة من كت
ــــرى،  ومن  ــصــف األخ ــق كــل مجلة ون ــراف ــوم ( ت ــي ــوم أخـــوي ال ــي ــوا طالعني ال ــت إن
أطراف احلديث يتحدث باألمور املهمة، مثل احلديث حول ما إذا كنا حنب 
قاً مع أبو بكري-، أوالقارب  ه مسب ي أن نصعد يف القارب السريع -املتفق عل
اً بقارب الستني شخص العجيب !، وبدأ  تهي الذي يأخذ ثاثني شخصاً من
اة، مع إحياءات  ت ا ف يخت الغرفتني والصالون أفضل وأرقى كون معن يقول أن ال
توحي حىت للمجنون بأن يعلم أنه ال قارب سريع لدى هذا الشخص، وكي 

ة أعضاء اجملموعة . ي ق ثاين مع ب يوم ال ا سنصعد يف ال ن اه أن نتهي أخربن ن
ا، ولكنه مل ينسى أن يسأل بشكل  ن ثاين كان حممد قد نسي أمسائ يوم ال يف ال
ا من طرف أبو بكري   ن وا ؟! ( ويف كل مرة خنربه أن ت مستمر ) من طرف مني إن
ا  ه إذ على األرجح ال وجود ألبو بكري يف هذا العامل وهن ون تغري ل كان يلوص وي
ة يف كل  ي ا األفضل ن تفهم أنه كالرب غري موجود لكن خميف، ومع هذا كان ل
ا من  لما هم غرين ا غري قابلني للهضم مث ن شيء، وواضــح وضوح الشمس أن

ا مأكولني فعًا .. أعضاء الرحلة، لكن رغم ذلك فقد كن
 

ثاين حنو نقطة  يوم ال ثة ظهراً يف ال ال ث ناس منذ ال نقل ال بدأ حممد ومصطفى ب
ه أنه »واسطة« كي  نهاية، وهذا ما كان يقول ل ا ل التجمع، أما حنن فقد تركن
يجة احلالة مل نكن لنصدق  ت ن لة، ولكن  نقطة لساعات طوي ال نتظر يف  ن ال 
ا املركز  اب ا إىل فندق علي ب ن تفوه به هذا احلشرة، ومع اإلصرار فقد ذهب ما ي
نا حنن »  داية ركب ب ا، ويف ال ن قل ت ارات ل لتجمع، ومن هناك أتت السي ثاين ل ال
ا  ــوين أن ــزل ــن مث أن ــن، وم ارة مع ثاثة آخــري واسطة »  ثاثة أشخاص يف سي ال
ارة، ومرة أخرى قد استغربت أين الشرطة  السي وتركوا شركائي يف الرحلة ب
ارة  افهة املفضوحة، وأصعدوين يف طبون السي ت ة ال ي واملخابرات من تلك العمل
اً وهو دكتور  ث رقة حدي ة مع مخسة أشخاص غريي، أحدهم خارج من ال ي ان ث ال
ه  يات التجميل حىت يصبح مقبوالً، لدي أسنان، حيتاج الكثري والكثري من عمل
ه مع الزمن وجه  بت ل الغة وجهه الذي حيوي عيونه، وقد ن ب ثاث أوجه با م

فرة من رأس املوظف ال عاقة  ارة عن شي تأمني على مالك عب عندما ترى أن ال
سبيل  على  بكري  ــو  أب بإمكان  اً، حىت  مطاق تشفري  رنامج  وب ر  يوت بكمب هلا 
الفعل  ب ــه  يوم، وأن ال ــوال  فرات ط أرقام شي ب املثال معرفتها 1، فهم يصرخون 
ة، والرجل  ي رافقك طول تلك العمل هناك معرفة وطيدة بني حممد األول الذي ي

من خلف املكتب.
ا إىل  ثاين، وأخذن نفايات املتحركة حممد ال ة ال ل ا كت ن ال ب ق يف مرمريس كان باست

ا به مع كامل فريق الرحلة من السوريني. ن الفندق الذي استقري
ا  ن يف الطريق إىل الفندق كان حممد ميشي كأنه يف سوق اهلال حبلب، علماً أن
اً نسوة مجيات مل أشاهد  ة مجاالً، وهناك رأيت شخصي احي ر املدن السي يف أكث
النسوة   أولئك  رتدن  ي ــذي  ال اس  ب ل ل السبب  يعود  ــا  ـــداً، رمب أب ا  تركي مثلهن يف 
ـ 7  نطال ال يتجاوز ال تاب،  إذ أن أطول ب ن على خاف نظرائهم يف غازي عي
نهدين. كل تلك الفرتة حنو الوصول  ــع ال سم وأكــرب ســرتة ال تغطي ســوى رب
ناي  ا »فندق العظماء كما يصوره املهرب« كانت عي نتظرن إىل الكنز الذي ي
ة، فهناك الكثري والكثري من  ي ان ال تستطيع االستقرار يف مكان واحد ثاثني ث
ا الفندق وهناك ما  ن لة، وصل املناظر اخلابة كاألثداء واملؤخرات واألوجه اجلمي
وا جمموعة  ة  أحد عشر كان اً وشابة سوريي اجلنسي الستة عشر شاب يقارب 
الرحلة كمجموعة واحدة  أن نصبح شركاء يف  اً  ب ا تقري واحــدة نصفها كدن
ه املسنة  نهما الصغري ورد، رجل مسن وامرأت !، من مث رجل شاب وامرأته واب
ثاين ووقاحته  لة نستمع إىل أكاذيب حممد ال ي ل ر من نصف ال ا أكث ن أيضاً، أمضي
ــذي يدل  ال ة !، ونشاهد جمربين وجهه  ب غري ال ة  ب قري ال مع كل تلك األشكال 
ثاين – أنه للحرص على أمان  على الشؤم واخلراب، كان يّدعي – أي حممد ال
ا وال جيب أن يصّور جوازات  ن الرحلة جيب أن ال يسجل صاحب الفندق أمسائ
ا يف الفندق، كانت  ن يحجز ل السفر، أما بعد ذلك فقد أخذ جوازت السفر ل
واحد يف غرفة لثاث أشخاص ومثانون  ة للشخص ال التسعرية ستون لرية تركي
لرية لشخص واحد يف غرفة منفردة، الفندق ال تستطيع إعطائه جنمة واحدة، 
نتخلص  ا كــي  ــا دفعن ــن أن إال  ــال  ــي القصة كلها نصب واحــت ــأن  ب ا  ــع علمن وم
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التحديد،  اه ب بعلى اجلانب األمين ووجه على اجلانب األيسر وما أقصده أذن
ته يف ذلك املكان  ي ق ت ا متاماً كمرسات اإلشــارة حنو الفضاء، ومنذ إل ت فكان
ة  املركب ــة يل ب ــاق ــا ال ع ــطــب كــم ــال ــه ب ــة ل ــاق ـــه ال ع ــت أن ــن ــق ــرب أي ــق ـــك ال وذل
والد ولست  تها وال ن ة، إمرأة واب ي لة دمشق ارة أيضاً عائ السي ة !، كان ب ي الفضائ
يل  ل لغاية وأهنم يف عتمة ال أذكر من أيضاً، إال أن ما أذكره هو أهنم مرتاحني ل
ة، وهذا  ي راق قة ال نظارات فوق رؤوسهم على أساس أهنم من الطب يضعون ال
ا  نا يف اخللف خنتنق وهم أمامن ما سبب يل حقداً على السوريني أمجع، إذ أن
نة  لة متدي تميرتات مرتاحني ومهتمني لشكلهم كثرياً مع أهنم عائ بعشرة سن
اً  ئ رتدي شي رتديه، لكنها ال ت اة فا ت فت رتدي احلجاب أما ال نوعاً ما فاألم ت
بحها الذي ال  بسة فضفاضة وحسب، وكل ذلك رغم ق على املوضعة بل أل
تهريب تسأل ) هي شو  ال عاً كونك تتجه إىل  به وطب ه  الشمات أخجل من 

املطار ؟( يطالعها ب ب
واه  ارة كانت رائحة العرق واألقدام واألف لثي الساعة يف طبون السي ما يقارب ث
افة  ارة وتلوث بكث وحىت املؤخرات متتد على الغالب خلمسة أمتار حول السي
أ عدة مرات من الشاب الذي  ي ق ا به، وكدت أت يل الذي مررن عل ال ال هواء اجلب
ة  اب ــذي يدعي الطب ــاوي ال ــرق ــن ال ة وم ــه أفغاين اجلنسي ما بعد أن ي إكتشفت ف

والطب !،
ــدام الرجل  اً على األق ا مشي ــدأ يقودن ًة، وب ارتان سوي ال السي ا بني اجلب ن وصل
ا بعدد األشخاص  ن ا نقطة التجمع وتفاجئ ن الكردي غري معروف اإلسم، وصل
الطاقة بالضحك واملزاح وإذ بصوت غريب  املوجودين هناك، بدأت مفعماً ب
ا ؟!،  فاً، أي إهلي ما هذا وأين أن وت ْم .. اجلس .. سيت داون.. ل ّل َك يقول : ال َت
تكلم الشاب حممد أبو ورد وهو حليب كان يعمل يف اإلمارات بصوت خافت 
ا متأخرين  نتجن لغاية، واست ه وجبانب إمرأته احلمقاء ل ب ا جبان اجلسوا .. جلسن
الرحلة !، ومل تكن ختتلف كثرياً عن زوجته يف  معه يف نفس  ــه أيضاً  أم أن 
تكلم  ا ال ن ل نقطة مل يكن مسموحاً  يعاب، يف تلك ال مستوى الذكاء واالست
ادين  معت القوانني  ف نا سوريني  وكون التدخني،  األضـــواء وال حىت  تشغيل  وال 

افهة جيب حتطيمها، على عكس  يود ت ه ق تعامل معها على أن على خرقها وال
نادون : هش .. ال  وا وبشكل مستمر ي داية، إذ كان ب ئلك جمهويل اهلوية يف ال أول
قاء لألقوى  ب ة ال غاب لغاية، لكن يف ال ة واضحة ل ي فاً ومع نربة عدائ وت ْم .. ل ّل َك َت
ة  ري ـــاذا يعين أكث ــة، وعندها أدركـــت بشكل فعلي م ــري ا أكــث ــاك كن ــن هــن وحن
ًا يف  ي ة ل ي ان ث ا منذ العاشرة وحىت الساعة ال ن ة يف منطقة واحدة!، أمضي ي ل وأق
ايلي املليء باألغاين ومل أكرتث  ا قد أخذت معي موب نقطة، وكنت أن نفس ال
اء إال أن متازمة التشبيح لدى  لكل تلك اهلشات اليت كانت تصدر من الغرب
وا اقناعي بإطفاء األغاين  ه التخلي عنها،  فحاول املواطن السوري ال ميكن ل
فا ال يسمعه غــريي !!، قد يهم  لكنين مل أطفئها بل جعلت الصوت ضعي
يها منذ صغري كما يقول املثل  ة اليت كنت أرب نرجسي أين بذلك أشبعت ال
الشوك وأوراق  ندر ( ونعود للمهم أكقر أنين استمتعت كثرياً ب ) كل شرب ب
ام  ر اليت كانت تدخل جسدي كما اآلخرين متاماً، حىت أن هناك من ن وب الصن
نفع معه ال هش  ي نقطة، وذلك الشخص مل يكن ل بعمق وبدأ بالشخري يف ال

فاً،. وت وال ل
ا، كان حييطهم السواد  ن ت الدفعة األخــرية من املهاجرين على شكال وصلت 
ًة لساعة  ا سوي ن ا كل اح، جلسن و أهنم من السعودية، وبدوا متاماً كاألشب كما ل
ة  زامي بك لتجميع عساكر اخلدمة اإلل ن ه مبركز ال نقطة أشب من الزمن، كانت ال
ًا إذ أهنم ال يدفعون املال كي جيري هلم هذا الشيء!!،  ي ل ا بل وأسوأ ق يف سوري
ة يف  ي راب ة بني األشجار وبطرقات ت ي ان ث ال نقطة  ال ادة الكردي حنو  ي ق ا ب حتركن
يت عندها أين أتيت هذا املكان ألخيم ال ألكون مهاجر غري  يل، متن ل عتمة ال
ــربودة معتدلة بشكل خاطف، الظام  شرعي، اهلواء واألوكسجني منعش، ال
ته، ويف مسرية ساعة  ب ي العاشق رسالة من حب القمر كما حييط  حييط ضوء 
ة اليت استقدمها املهرب،  ب غري التوضح الشخصيات ال يف هذه املنطقة بدأت ب
بعض  د بعضهم ال ي ة حقرية ميشون كصفوف ميسكون ب ي وهي شخصيات عدائ
ا  رية محاقة إذ أصبحن ة وأكث ي ل مخسة مخسة، ويطاحشون اجلميع وبدا مشهد أق
ة وأمها  اة الدمشقي فت يهم الضعف، إذ أن ال ة!، السوريني بدا عل ي ل كسوريني أق
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أن  ا كــدت  وهن عنها،  متأخرين  اجملموعة  هناية  راجعو حنو  وت تقيؤ  ال ب ــدأوا  ب
راجع عن مواقفي الفكرية وأؤمن بوجود إله حيكم هذا الكون إذ أنه عاقب  أت
ارة يف حني كنا حنن خنتنق من  نظارات يف السي تها على ارتداء ال ن تلك املرأة واب
قاظه كنت  ي بل است يقظ، وق روائح القذرة، كان ورد ابن حممد احلليب قد است ال
ة رغم أن عمره سنة وثاثة أشهر  قد مسعت عن اسطورته يف احلركة واملشاغب
بحر  ا ال ن ي ا على مرتفع كان يظهر عل بحر وقفن ا من ال ن راب ر، عند اق ال أكث
ا  ة، أجلسن اه قال املهرب الكردي أهنم اجلندرما الرتكي ي وكان هناك ضوء يف امل
ا  ن ة، ويكرر باستمرار أنه يشعر ب ي ا حماضرة باألخاق واإلنسان ن وبدأ بإعطائ
ر من  ار ريبيت أن أكث عاً ويفهم متاماً ما حنن مقدمون على فعله، لكن ما أث مجي
70% من أعضاء الرحلة ال يعلمون ماذا هم فاعلون!، كان من بني اجملموعة 
قاته بشكل  ي عل السورية رجل باخلمسني من العمر للرتمجة، وكان يضيف ت
ا  ريد من مستمر أن هذا الشخص – أي املهرب الكردي – لطيف وأخاقي وي
ا  ن يونان لسامت يمات من الصمت واهلدوء فقط حىت نصل ال تعل ال زام ب ت اإلل
تم بوجود مخسة سوريني  عاً هذا األمر – أي السكوت - ال ي وسامتهم !!، وطب
ا كان الفساد قد تسلل  ٌع وأربعون شخصاً !!، هن وا سب و كان ًة فكيف ل سوي
حنو األفغان وبدأوا أيضاً باحلديث بني بعضهم، وكوهنم يفهمون الكردية وال 
الرحلة،  تهديدهم بعدم أخذهم ب يهم وب الصراخ عل أدري كيف، بدأ الكردي ب
وا ألي مما ذكر، وكعادهتا املرأة السورية ال  ا نسوة من الشام مل يكرتث كان معن
تستطيع ضبط لساهنا خلمس دقائق فكيف تضبطه خلمس ساعات قادمة 
والدة  بكاء بني ذراعي والده، أما ال الصراخ وال يقظ ورد الصغري وبدأ ب ؟!، است
يها حممد  عاً مل تأت حىت صرخ عل فقد كان جتلس غري آهبة يف الصف، وطب
ر  وت ت دوا ال ب بكاء، كان ي ه احلليب ومع ذلك مل يتوقف ورد عن ال تأت وتعطي ل
على حممد وزوجته بشكل خميف كما على مجيع من يف الرحلة، ومن ناحييت 
قة للمهرب، ومن  ي يمات الدق تعل ال زام السوريني ب ت قاً من عدم ال كنت متضاي
اً إذ رغم  تعامل، لكين كنت منضبط نفسي يني ووقاحتهم يف ال ة األفغان مهجي
وماً !، فقال يل سأفعل  كرهي لألطفال ذهبت إىل حممد ألخربه بإعطاء ورد من

اً!. ة كان ورد بني ذراعّي صامت ي ال ت ومن مث حبركات مت
ا أمحل ورد وال يرضى أن يذهب إىل أمه أو أبوه، وال أدري كيف  بدأ املسري وأن
ر  وت ت ة بأن األطفال بإمكاهنا استشعار ال تاج نظريات علمي ن بدأ عقلي باست
ا ورد جرعة منوم ولكنها مل تنجح  ن اعاً، أعطي ب يها ت ر عل نفسي الذي يؤث ال
ا  ن لة، وصل اً لساعات طوي وماً قسري ه يود اللعب، فقد كان من يف كبحه إذ أن
نوم والسوريني واألفغان بالصمت إىل حني  ال نقطة بقرب الشاطئ وورد بدأ ب ال
ة، استقدم املهرب مع بزوغ  ي ان يون ا إىل األراضي ال قدوم املراكب اليت ستأخذن
ارة عن مركب  لم عب ب ال  ( لم  ب ال ب الضوء مركبني وقاموا بتحميل أول دفعة 
يونان 1200 دوالر على الشخص  اهلواء ويوضع له حمرك تسعريته إىل ال نفخ ب ي

ا إىل املراكب(. ن قل ن استخدموه ل
 

 this is( : ــركــب على طريقة امل ــن  م ــاس  ــن ال ــزال  ــإن ب بأهنم يقومون  ا  تفاجأن
ــاث وستون سنة أكلها بظهره رموه  Sparta(  وكــان هناك رجــل عمره ث
عاً وبدأت  أنا مجي ب اديني جاندرما إديوت !، اخت لعودة إىل الشاطئ، من لم ل ب ال ب
ثاين بأن  الرتاجع عن الرحلة، كان معنا شخص قد أخربه حممد ال ا ب ناس هن ال
 ( أن  ويستطيع  املوسيقى  على  يرقصون  ــب  األجــان سيجد  ة  احي سي الرحلة 

تنت : أي يفتح إنرتنت ( !. ن ي
ة عشر ظهراً،  ي ان ث ا سنتحرك يف الساعة ال ن ا أن ة األوىل وأخربون فشلت احملاول
ا الكردي باالجتاه حنو األشجار لنحتمي من  لكن كيف ال أحد يدري، أخربن
قادمة، األفغان انطلقوا  عيون اجلندرما، لكنين فهمتها لنحتمي من الشمس ال
ة بإعمار غرفة ومحام  اشرًة حنو جمموعة من األشجار وبدأوا بطريقة هستريي مب
ــحــهــم، وعندما احتل  ــوا مقززين مبناظرهم وروائ مــن أغــصــان األشــجــار، كــان
نقطة أحسست باخلسارة، كنت قد ربيت بني األشجار ويف  األفغان تلك ال
األماكن الوعرة وفشلت يف احتال املكان األفضل، إذ مل يبق مكان مستور 
لنمل !،  ل ا ال تغطي وكـــراً  ن ــيت حول ال ا! ومجيع األشــجــار  ن الشمس حول ــن  م
ه مع اجملموعة اليت تتكون من أحد عشر  ي ا ف اً جلسن ي د نسب اخرتت مكان جي
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ا الكثري من األحاديث ولكن الوقت ميشي على راحته ويشوي  ن ادل ب اً، ت شاب
من  اجملموعة  كــان نصف  ا  هن ة عشر،  ي ان ث ال الساعة  أصبحت  حــىت  ا  ن راحت
ا  ن ا قد تعرف رائعني كن ناس ال نه ورد، املرتجم وبعض ال نهم حممد احلليب واب ي ب
اح،  ارو الرجوع حنو مرمريس منذ الصب نقطة، قد اخت اء اجللوس يف ال ن يهم أث عل
الرحلة، فرد علي  أنين متمسك ب ه ب ا خال ؟! ( أخربت سألين ابن عميت ) شو ي
ــد رحلة مع  نا مضى ألنين أري ي ا ف ا ختاصمن ن الذكر أن ر ب ــا كذلك .. جدي وأن

ة ..  ي رأمسال قة ال مغامرة، ال رحلة مجاعة الطب
رابعة ظهراً وبعد العشرات من االتصاالت  نقطة حىت ال قضت الساعات يف تلك ال
اه،  ي ة )الصمن( والكثري من امل ا هبا استقدم الكردي مثاين خبزات تركي اليت قمن
لمنا حنن  ر من مخسة وأربعني شخصاً، است ر وذلك ألكث ــع علب سجائ وأرب
افرتاس اخلبز نظراً للجوع الذي يشرّح  ا على الفور ب السوريني األغراض وقمن
بيت  وا عل اه وهنالك من انسحبوا وهم شخصان قد سرق ي ا امل ا، واحتكرن ن أمعائ

ر ! .. سجائ
اه  ي امل ميلكون  وا  كان ة  ي العمل تلك  لكل  متاماً  حمتاطني  وا  كان ــان  ــغ األف عاً  طب
ا ما يقدر بكأس ألربعة عشر شخصاً، لكن عندما  وشخص منهم قد أعارن
يل  قل ناهم ال ة حقرية ومع ذلك أعطي وا بطريقة مهجي بهم أت أخذوا نصي ي وا ل أت
ــاه، لكن مل  ــي امل ة  املناصفة لكمي ب تقاسم  بعد خــصــام إىل  ــوضــوع  امل ــهــى  ــت وان
تلك  ييت يف  انسان ــدام  ــع إن على  ـــدم مطلقاً  أن ــر ومل  ــســجــائ وال ــز  ــب اخل نقامسهم 
ذلك  استئصال حنجرة  استطيع  تعود حىت  تذهب وال  تها  ي متن بل  اللحظة 
وا املسؤولني  ا الشمس وأت ن ه .. مع مرور الساعات ودعت ي العجوز األفغاين السف
نقطة  ا إىل التجمع يف ال يوم .. عدن ا أن الرحلة ال الكردي ومعه شابان، وأخربون
ة من الشاطئ حلني قدوم املركب، ختاصمت مع أحد األعضاء من أجل  ب قري ال
وا من  أنين كنت أخفيها حىت سأل يمات رغم  تعل ال فاً  اشعايل سيجارة خمال
لتهم متاماً، حني قدوم املركب  منكم يشعل سيجارته ؟ رغم اين كنت مبقاب
أشخاص  نسري ستة  ا  األول كن ــصــف  ال إىل  انطلقت  ــاً،  ــب ــري ــق ت ــاشــرة  ــع ال عند 
لقارب،  ل ا  واجتهن لم  ب ال ا  صعدن لم،  ب ال استطاعة  ــدر  ق على  أشــخــاص  ستة 

الني يتدفق يف جسدي بسرعة مذهلة وألول مرة أخــذت األمور  ن كان األدري
جبدية مطلقة، صعدت املركب ونزلت أتفحصه، حيوي غرفة صغرية ال وجود 
عادية، مل نتهىن  ة ال يها ملنفس هواء، وصالون يتسع لعشرين شخصاً باحلال ف
لم احململ  ب الصعود فصاح القبطان جندرما ايديوت تف تف .. وأعادوا ال ب
ه  ا مل أمسح ل ا يف القارب وهن لذين كن نا حنن ال قل ي لم ل ب للشاطئ من مث عاد ال

بقذيف .. قذفت نفسي .
ة  ي ة زوجة الرجل الذي مت قذفه برم ي ن كان هناك امرأة كبرية يف السن فلسطي
لتحرك  ل تهم  ي ل اب وق تهم  مرون لعدم  نظراً  ــاء  امل يف  وزوجها  ا، غطست  ارت سب
بكاء، تسأل رهبا ملاذا جرى هلا هذا الشيء،  بسرعة، أطلقت عنان الندب وال
اما  ــذان قد ن ا الشابان مساعدا الكردي -ال ترجف من الربد وعندها أيقظن
انتظار رحيل اجلندرما على حد تعبريهم- غطوها بغطائهم ..  كالكردي ب

اء الكردي أبدا .. ا ايقاظ حي ن والفشل كان بعدم استطاعت
القارب من جديد،  ة الوصول إىل  ــدأت حماول وب احاً  رابعة صب ال انتظرنا حىت 
افذة،  ن ــرب  ق القارب  ــة  زاوي يف  اً  ة واحتليت مكان ي ان ث ال الدفعة  انطلقت مع 
أجلسوا النساء على سطح املركب والرجال يف األسفل، جذبت ابن عميت 
ارتا«  ا الرجل العجوز » ركلة سب حنوي وأحد األشخاص اجليدين وجلس معن
ة أشخاص،  ي لغاية، يف الغرفة الصغرية وضع على األرجح مثان ا مرتاحني ل وكن
عتمة احلالكة أسفل القارب، عند اكتمال  يز بسبب ال تمي مل أكن استطيع ال
ه،  ب ا واحد ومخسني شخصاً، دار احملرك وأكتشفت أين أجلس جبان التحميل كن
لغها وأرقاها إذ أين  أب القارب مساوئ وحماسن لكن نقطيت  فلكل نقطة يف 

ناس يف القارب !. ًة إىل توزيع ال أحتل مكان ثاثة أشخاص نسب
اء  ناقص .. أصبح اجلميع يهلوس ويرى أشي ت ال مع بدأ املسري بدأ األوكسجني ب
فة املستمرة نقطة  ا رأيت الكثري من اللوحات املخي تة !!، أن ب وفة ال غري مأل
ــرور الوقت  ــع م ــدور يف رأســـي، وم قى ت ة، مــع موسي ي ان ث ــة ال ــداي هناية األوىل ب
بحر ومل  ــدوار ال اً كيف أين مل أصب ب تقيؤ، استغربت شخصي ال ناس ب بدأ ال
ــرور مخس ساعات  أه !، بعد م ي ق ــه ال شــيء يف معدت ألت أ، وتذكرت أن ي ق أت
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يها متمدداً على بعض احلقائب واملقعد الصغري، كأين يف  تفكري كنت ف من ال
ا، أو على األخرين  ن ي اء ارتفع املوج ودخل عل رحلة مخس جنوم مقطوعة الكهرب
ــا مل يصبين شــيء كنت  ــشــاطــئ، أن ــن ال ا م ن ا اقرتب ن ألكــون صــرحيــاُ، أيقنت أن
افذة،  ن أستحم بعرقي فقط بعدما سدت أرجل النسوة على ظهر القارب ال
يين، وكدت  وأحدهم وضع مؤخرته مكان أرجل النسوة، استشهد االنسان ف

رائحة .. أ أمعائي وقليب من تلك ال ي ق أت
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ة شديدة الزرقة ، تستطيع  بحر املتوسط نقي اه ال ي نهاية .. كانت م ا يف ال ن  وصل
بحر عكسه الذي كنت أراه  ار، ال ة أمت بحر من على ارتفاع ثاث رؤية أرض ال
لم من  ب ال ا  تني !، رافقن الرتكي ــري  ة وحــىت يف مرسني وأزم ي يف طرطوس والاذق

ا أحد . ة بدون أن ينقص من ي ان يون ا على األراضي ال جديد لتحط أقدامن

تأكيد على وجود  ل د ل *1- يرسل املهرب شخصاً مع الزبون إىل مكتب السعي
ة كلها .. ي املال ويرى ويسمع العمل

ان
ون

الي
نا 

 ه
.. 

ْم
َكّل

ال َت
 ..

ش 
 ه

فًا
وت

   ل
    

   



مد
حم

ث 
ادي

اح
اة 

رو

ا !
ين

عل
ه 

ونت
بد

ض 
فر

د 
بع

ل 
ريح

س
ث 

بع
ب ال

حز

عدد األحاديث النبوية املنسوبة إىل:
أبو بكر الصديق 182 )وهو رفيقه من البداية وأول خليفة له(

عمر بن اخلطاب 687 مل يصح منها إال 60
عثمان بن عفان 18 مل يصح منها إال تسعة

علي بن أبي طالب 635 مل يصح منها إال 63 ومل يرو له البخاري 
إال 20 )وهو أبن عم النبي ومالزمه من الطفولة(

الزبري 8 )وهو ابن عمته(
عبد الرحمن بن عوف 4

أبي بن كعب 50 ليس له يف البخاري منها إال 8 ويف مسلم 7
زيد بن ثابت له يف الكتب الستة 42 حديثا انفرد البخاري بثمانية 

فقط منها )وهو ابنه بالتبني لسنوات طويلة(
سلمان الفارسي له يف البخاري 8 ويف مسلم 6 فقط

أبو هريرة الذي مل يصحب النبي سوى أقل من سنتني يروي 
6878 حديثا،

عائشة التي عاشت مع النبي تسع سنوات ومعظمها قبل 
سن النضج تروي 2100 حديث 

عبد اهلل بن عمر يروي 2100 
انس بن مالك يروي 2100 

جابر يروي 1600 حديث
عبد اهلل بن عباس الذي كان يف سن الثالثة عشرة عند وفاة 

النبي املفرتضة يروي 1550 حديثا.

رواة احاديث حممد

6768

حزب البعث سريحل بعد فرض بدونته علينا !

وديع طعمة 

ه ال مفر  ن
أ
�ب كد الزب 

أ �ت  ,  ! ي طالت مؤسسه 
�ت ال فسه  ن ه عىل  ت قل�ب فه وأن بتخل  

ً
ا ي ر عامل �ث

أ
اال الزب 

حزاب 
أ
انون لل ا أقدامه عىل وضع ق ا , م�خ ن ي ته عل دون  لفرض ب

ً
ساليب رخيصة جدا

أ
أ ال من رحيهل فلحب

انون مع حزب البعث ! ق تلف أي حزب مؤسس عن طريق هذا ال خ ال�ي

ية  سملة الزب مه من لك هذا هو االإ
أ
ة ؛ واال عروب مه هو ال

أ
ي سوري " واال وطه أن يكون الزب " عر�ب أحد رسث

خ  انون ولكن ح�ي ق ا هذا ال ن ب ن ؛ أعب د�ي
أ
عراق واال

أ
ا�أ عىل اال حزاب اليسمح بتشكيل حزب ق

أ
انون اال أن ق

ه !  ا ب تفاصيل ُصدمن ل ا �ب ن وغل ت

ي وإسلمي ! ذا من أمه مبادئ البعث أن يكون عر�ب
خ

ي سوري " ! � ب أن يكون أي حزب " عر�ب ب �ي

ا�أ  راطي , ق وق د�ي شوري ال
آ
شاء( , وحزب اال ن

أ
رامي الّر - , ) قيد اال

آ
م فأن لك من الزب اال و�خ ان سب ق �ب

غزو  خ " قبل ال لسوري�ي عد أن اكن رمز " ل خ ب لذي أصبح رمز لملسيحي�ي ه آرامي وآشوري ال ن
أ
عرق ال عىل ال

سلمي ! االإ

قية وأستخفاف  هلا من مسخرة حقي عرق ! , �ي ا�أ عىل ال اكي ليس ق ش�ت
أ
ي " اال عر�ب �خ حزب البعث " ال ي ب

عقول ! ل �ب

ن  ئ ل ه�ت ثة من الدستور امُل ال ث ي " ومن �ث املادة ال ب أن يكون " عر�ب ب عقول : أي حزب �ي ل أسنخفاف �ب

ب أن يكون مسمل ! ب سية �ي ر�أ ت ال نتخا�ب
أ
ل يسه ل شيح رئ د �ت ي ي أن أي حزب �يُ

لعخ وهذا يع�خ
ُ
ت

ا !  ن عقول ستخفاف ب
أ
ه اال ناقض مقصود من ذا ت

خ
�

وا ل " مؤسس حزب البعث مسيحي " ! هذه  يقول هال ل ه الب ي ت
أ
ملك عن حزب البعث �ي ت  أي مسيحي ي

ّ
إن

يه وأول  وا عل بوا عىل الزب واستول ل ق ي الزب أن
خ

خ � ن املسمل�ي
أ
فظوها فقط ! واليعملوا �ب ي �ي

�ت الملكة ال

ي 
�ت سملة ال ة واالإ عروب ه ال ي وا عل ؤسسه " املسيحي " ! , وبعدها أضاف عدام �ب

أ
وه هو أصدار حمك اال عل ء ف ي

�ث

ي !
بع�ث ثة من الدستور ال ال ث ي املادة ال

خ
تمثهلت � ُم

زات 
ُ
غ خ وليس العرب ال صلي�ي

أ
خ اال ثل السوري�ي

ُ
خ بل �ي ثل املسيحي�ي

ُ
رامي هو سوري ال�ي

آ
أن الزب اال

غزو  ال ة خلل  زي قتل والب ال  من 
ً
سلم هر�ب ن وأعتنقوا االإ رس�ي و  خ اكن , نصف مسملي سور�ي مه آرامي�ي

فقدوا بذلك  ة، ف ي عرب م وتملكوا ال غ�ت جروا ل
خ

ة، � سلمي ـ االإ ة ـ ي عرب قة ال بوت ي ال
خ

هصروا � عده، وان ي وب عر�ب ال

يسوا  بنان ل ة ول ي سوري
خ

خ � ن أغلب املسمل�ي
أ
قول �ب خ إىل ال قات املؤرخ�ي . وهذا ما محل ث رامي

آ
طابهعم اال

حزاب مه 
أ
تلك اال خ ل و اكن املؤسس�ي ء ! ح�ت ل ي

 ذات السث
ً
ثوري أيضا

آ
قدماء ! وحزب اال ن ال إال من ال��ي

ه ! ت مه اليوجد أي داللت عىل مسيحية الزب بل عىل سوري �ي م ودسات �خ ي وان ي ق
خ

خ ولكن � مسيحي�ي

خ  خ وليس حكًر عىل املستعرب�ي لسوري�ي ه ! , سور�ي ل داوت لبعث وب يف أن يتصدى ل ب عىل لك سوري رسث ب �ي

م 
خ

تهلت من العرب ! وال أ�
ُ

ة بل م ي ا ليست عرب �خ
أ
ة " عن سور�ي ال غاء ملكة " عروب ب أل ب خ ! �ي واملتأسمل�ي

ا !  �ت كي آرامي ة " ولك ش�ب من سور�ي �ي ي ا " عرب �ي قوا عل طل كيف ُي
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 دميوقراطستان

 موسى الشديدي 

من يصدق أنه يف عام 2014 توجد لوحة معلقة أمام واجهة مكتبة 
الكعبة يف مكة تتضّمن عبارة “ممنوع دخول النساء” ؟ 

يقول عبد اهلل العلمي يف مقالة له حتت عنوان "ممنوع دخول 
الكالب والنساء" 

"سيدتان يف جملس الشورى؛ األوىل شغلت منصب األمني العام 
املساعد لألمم املتحدة لإلسكان، والثانية كبرية علماء أبحاث 

السرطان مبستشفى ومركز األبحاث بالرياض كانت قد فازت يف عام 
2007 بجائزة هارفارد للتميز العلمي تقديرا لها لقيامها بالعديد 

من اإلسهامات الطبية املتميزة يف جمال البحوث الطبية. هاتان 
السيدتان دخلتا بوابة اجمللس التشريعي لتناقشا مواضيع األمة 

وهمومها، ولكن ليس بإمكانهما دخول بوابة مبنى اجلوازات دون 
إذن من ويل أمرهما يأذن لهما بتجديد جواز سفرهما "

تخيل ان مؤمتر املرأة السعودية املعاصرة الذي مت 12 4 2012 عقد 
بجامعه القصيم مع عبارة على باب القاعه "ممنوع دخول النساء " ! 
الدميقراطية حتتاج اىل درجة حمددة من الثقافة والوعي ال ميكنني 

ان اتخيل دميقراطية ميكن ان حتقق جناحا مع جمتمع عنصري 
دموي مل يعد لديه مكان للحب واملساواة , مرة رأيت صورة نشرتها 

احد الصفحات العربية على الفيس بوك جلندي امريكي متويف يف 
ساحة القتال ويقف امام جثمانه احد افراد عائلته وهو يبكي 

صدمني ما كتب فوق الصورة 
"اللهم اكرث عدد قتالهم بعدد من ضغط اليك وقال امني " 

واملفجع ان الصورة كانت قد حصلت على 1,242,866 اليك و 
164,905 امني ! 

هل ميكن ان تتخيل ما ميكن ان تفعله الدميقراطية مع ناس 
كهوالء ؟ 

يف 30 سبتمرب 2005 قامت صحيفة يوالندس بوسنت الدامناركية بنشر 
12 صورة كاريكاتريية للرسول حممد بن عبد اهلل نشر هذه الصور جرح 

مشاعر الغالبية العظمى من املسلمني وقوبل نشر هذه الصور 

العامل اإلسالمي ومت على إثر هذه االحتجاجات وأخذت االحتجاجات 
طابعا عنيفا يف دمشق حيث أضرمت النريان يف املبنى الذي يضم 

سفارتي الدامنارك والرنوج يف 4 فرباير 2006 ومت إحراق القنصلية 
الدامناركية يف بريوت يف 5 فرباير 2006

لكن عندما ظهرت داعش وذبحت الناس واغتصبت النساء وسرقت 
املنازل وشردت االطفال باسم النبي حممد واالسالم حتت راية 
مكتوب عليها "حممد رسول اهلل " اين ذهب كل تلك احلشود 

الغفرية التي اعرتضت على الرسوم الكاريكاتريية ؟
ملاذا مل نرى مسلما يحرق او يتظاهر ؟ ملاذا مل نرى مسلما يخرج اىل 

الشارع لريفض ما تقوم به داعش باسم دينه ؟ ام ان اولئك املاليني 
من املسلمني ميكن جرح مشاعرهم برسمة كاريكاتورية غبية 

ورقة وقليل من احلرب لكن ال تنجرح مشاعرهم امام رؤس تقطع 
ونساء تغتصب واطفال تشرد ؟ 

ملاذا مل نرى رجل دين واحد يعلن رفضه ملا تفعل داعش ؟ ال بل 
نرى رجال دين يرفضون التدخل االمريكي اليقاف داعش ! 
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ما الخطا يف الجنس قبل الزواج؟

لقد نشأت مبفاهيم تربيت عليها وهي ان اي نشاط جنيس هو للمتزوجني فقط. بامكانك ان تقبل ومتسك 

يدها لو كنت تخرج معها. لكن اي يشء اكرث من ذلك فهو يعني دخول منطقة خطرة وتصبح بعدها 

مرتكبا للفاحشة.

 

البعض من اصدقايئ وزماليئ كانوا يحلمون ويخططون الول قبلة سوف يقبلها لزوجته يف فرحهام! يف 

الحقيقه البعض استمر هكذا! والبعض االخر علمت انه مل يتمكن اال ان ميارس الجنس قبل الزواج. 

والبعض ارتكب ما هو اقل من الجنس. لكن اولئك الذين مل ميارسوا الجنس يفتخرون بانهم حافظوا »عىل 

مظهر العفة«.

معظم التقاليد الدينية تعترب الجنس خارج الزواج هو خطيئة و فاحشة. لدرجه ان بعض املآذين يسالون 

العروس اذا كانت بكرا ام ال. وبعض الكهنه املسيحيون يرفضون تزويج من قام بالجنس قبل الزواج! ورجال 

الدين هؤالء ومن يتبعهم من املسئولني مينعون دراسه الجنس يف مدارسنا بحجه منع الطلبه من مامرسته. 

مع ان هذا سيؤدي اىل جهلهم بالجنس وبالتايل عدم معرفتهم كيف يتحكمون يف االنجاب او الجنس 

اآلمن.

ونجد أن الجامعات املتشددة تفرض قيودا عىل انشطة يعتربونها فاحشة مثل الرقص و االفالم والتلفزيون. 

ويعتربون موضوع العفه هو اهم املواضيع!

ملاذا كل هذا؟ انك تالحظ ان كل الجامعات املتدينه كل ما يشغل بالها هو الجنس. رفضهم للثوره 

الجنسيه ورفضهم لحقوق املرأة وحقوق املثليني. بل انهم يكذبون ليمنعوا الناس من الجنس مثلام ترون 

يف الرابط كذب الفاتيكان ان الواقي الذكري المينع االيدز!

انني اتفهم كثري من دوافع الجامعات الدنينية املتشددة النني خابرت الكثري منهم. ان التوافق الجنيس 

بني الرشيكني هو جزء مهم جدا لحياه طويله سعيدة. وباتباع نظرية » الجنس باي شكل من أشكاله حتى 

الزواج« الكثري من املرتبطني لن يعرفوا كيف سيكون مدى رضاهم عن حياتهم الجنسيه مع رشيكهم 

اال بعد الزواج ! وكيف سيكون الحل اذا مل يشعر الطرفان بالتوافق؟ هل الحل هو الطالق؟ ام يعيشون 

حياتهم بغري رضا؟ هذا ان نجحوا يف عدم الخيانه !

املراهقون عادة ليس لديهم الدافع للتغلب عىل الهرمونات التي تزيد يف اجسامهم، باالضافة اىل الضغط 

من االصحاب او الفضول او حتى عدم اميانه بفكره العذرية. واالحصاءات تبني ان الغالبية العظمى من 

البرش يف العامل متارس الجنس قبل الزواج. وغياب تعليم الجنس والرتويج للحفاظ عىل العذرية سوف يزيد 

من اعداد حمل الطالبات الصغريات وسوف يؤدي اىل انتقال االمراض الفتقارهم اىل ثقافة الجنس االمن. 

وماذا سيكون الحل؟ االجهاض؟ بالتاكيد حل يسء.

ان االعتقاد الديني يف ان الجنس خارج الزواج هو 

خطيئه سوف يشارك يف جعل العامل بدون ثقافة جنس آمن و سيزيد بالتاىل من معدالت االجهاض وحمل 

املراهقني. لكن الرؤية االيجابية للجنس هي اكرث صحيه وافادة. وبالتايل اتساءل ملاذا املنظامت الدينية 

مازالت تتحفظ عىل الجنس خارج الزواج؟

اختم تدوينة اليوم بجملة ظريفة ملات باري يقول« بالتاكيد ليس هذا جنسا قبل الزواج طاملا انك ال تنوي 

الزواج« 
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