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 المقدمة
من نصف قرن، بدأت ترجع إلى أكثر  ومسيو جاكمعرفتى      

، كنا ما بعد الطفولةفى سن فى خمسينات القرن الماضى عندما كنا 

 تزال حتى اآلنال  العالمية الثانية نذار الحربإصفارات  نتفاخر أن

 .وتذكرنا بطفولتنا المبكرةننا اتدوى فى آذ

السائدة فى ذلك الوقت ولم نكن  المحافظة ثقافةالجمعتنا نفس 

فى جو قهرى من شيئ أى أو تقرير ختيار ابالطبع أحرارا فى 

ولكننا لم نعى مخاطر هذا القهر إال بعد أن . العادات والتقاليد

 . نضجنا وتعلمنا وقرأنا

أو فى  ،طرق كل منا طريقا مختلفا سواء فى دراساته وطموحاته

الحفاظ  ثر علىؤ، ولكن هذا لم ياالجتماعية التواصل مع الحياة

السبعينات من  إلى صداقة جادة فى تلتحوى تال صحبةعلى هذه ال

رغم  عندما كنا فى أواخر العشرينيات من العمرالقرن الماضي 

 .  زخم الحياة وكثرة المشاكل

القليلة بين  لقاءاتنا فى وبينما كانت نقاشاتنا ونحن فى مقتبل العمر 

ونحن  تمحورت هذه النقاشاتن حول األمور الدنيوية، يالحين والح

ولكن ونحن فى . بناءت من العمر حول مستقبل األايفى األربعين
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ات من العمر كانت فلسفة الحياة وأين نحن يات والسبعينيالستين

   .خواطرناتشغل كل  التى هواجسالهى  ،ذاهبون

فى هذه المرحلة مثيرا للجدل بعد أن ساوره الشك  مسيو جاككان 

 .فى ماهية الحياة وكينونتها وحقيقتهاوجود األديان وفى 

ن كان شابا، ولكنه لم أولكنه أكد لى أن هذا الجدل فى داخله منذ 

بل أنه كان ن من أمور كثيرة، يقأفكاره قبل أن يتالجهر ب ؤيجر

 . بسبب هذه االفكار فى شبابه الكثير يعانى

حيان يتحجج بأشياء واهية حتى قال لى مرة أنه كان فى معظم األ

حتفال باألعياد الدينية اال يتجنب الذهاب مع العائلة إلى الكنيسة أو

 .   وما إلى ذلك

حيث أننى من  عتزازا خاصاا وأكد لى مرارا أنه يعتز بصداقتى

مع المختلف من اآلراء واألفكار،  إيجابيا يتفاعلونالقالئل الذين 

بتعاد عدد من أصدقاءه المتيدنون بسبب هذا النوع وأنه يأسف إل

    .من الجدل

فتح آفاق وات األخيرة مثمرا حيث أنه كان الحوار بيننا فى السن

ووجود اآللة طرح أسئلة معقدة حول األديان ووساطة األنبياء ل

 .هذه المواضيعمن واإليمان والعقل والعلم والمنطق وما شابه 
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 الوسطاء
، في العقد السابع من عمره، يبدو من بعيد مسيو جاكصديقي       

ب منه وتتحدث معه إال كهال أنيقا غامضا، ولكن ما تلبث أن تقتر

هو به وتجده إنسانا عاديا جذابا متنوعا، يأخذك بحديثه أحيانا فإذا 

حديث من شاب في مقتبل العمر، وأحيانا أخرى هو حديث من 

 .قلته خبرة الحياة وأثقلت عليهصعجوز حكيم 

فإننا بمجرد أن نتالقى ونبدأ في الحوار تسقط وألن صداقتنا قديمة، 

ويالها من متعة رائعة أن يتحرر اإلنسان  .لزمانحواجز المكان وا

 .ولو لبعض الوقت من بعض هذه الحواجز

، فهو ينصت الثقافة والدين اختالفكان الحوار معه سلسا برغم 

إليك ويعطيك فرصة واسعة للكالم دون مقاطعة، ويجعلك تود أن 

 . يطول الحديث معه ساعات وساعات

الكالم كان وكأنه يحاول متعمدا وحتى عندما كان يتلعثم أحيانا في 

 .أن يعطيك فرصة لمقاطعته
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تعودنا أن نتناقش في كل أمور الحياة بسعة صدر وبصراحة بالغة 

تها تعقيداوترقى إلى العمق، لعلنا نخلص إلى فهم هذه الحياة 

 .الكثيرة

، ومع ذلك فهو يحترم رسالة كما عرفته ليس متدينا مسيو جاك

غير المكتوبة، ويدافع عنها كلما أتيح له جميع األديان المكتوبة و

لذلك كان نقاش  .ذلك، وله فلسفة عقالنية في أمور الدين المختلفة

األمور الدينية معه من بين النقاشات المثيرة للجدل في عصر 

غلبت فيه النعرة الدينية وطفحت فيها التطرفات التي كانت تعيدنا 

 . أحيانا إلى العصور الوسطى

  " كما قال نخشاه أن يصبح الدين أفيونة للشعوبكنا نخشى ما 

 مذاهبالالعقائد ووتوصلنا التناحرات الدينية بين  "كارل ماركس

والطوائف إلى حرب عالمية ثالثة في عصر أصبح النقاش الديني 

مفتوحا وهاما وغير محفوف بالغموض أو التكلف أو الخوف كما 

التعبير عن طريق كان من قبل، ساهم في ذلك هذا الكم من حرية 

 .نترنتوسائل اإلعالم والقنوات الفضائيىة واإل

كان لقائنا من اللقاءات المشوقة نثرى فيها بما هو جديد ومفيد 

ونترك العنان ألفكارنا وآرائنا تتعانق أحيانا وتتجاذب أحيانا أخرى 

 .في جو من الصراحة والهدوء

بفكرة ، بدا اليوم وكأنه مشغوال مسيو جاكصديقي الفرنسي 

كنت أخمن ذلك عادة عندما أراه شاردا سارحا وكأنه في  .جديدة

 .حوار صامت مع نفسه



  

7 

 

 .البد من محاكمتهم: قال لي فجأة

موافق بشرط أن تكون محاكمة علنية وعادلة، : قلت مداعبا له

 .وليس المهم من هم، فما أكثرهم هنا وهناك

هو أن تقام  ال في هذه المرة يهم أن تعرف من هم، ما أقصده: قال

 .من الرسل واألنبياء محاكمة لرجال الدين

وقبل أن ينتهي من كالمه أغمض عينيه محاوال أن يخفف من 

 .هوليعطني فسحة الستيعاب ما قال ئطرحه المفاج

مهال، كانت موافقتي على محاكمة رئيس مستبد أو حاكم : قلت

 أو مجرم حرب، أما محاكمة لرجال الدين، ال أفهم ماذا ةطاغي

 تقصد؟

الرسل قصدت محاكمة جميع : قال وهو اليزال مغمض العينين

اللذين لعبوا دورا هاما في حياة البشر وأوصلوه لما نحن  واألنبياء

 .به اآلن

 وماهي التهمة؟: قلت

أنت تعرف أنني لست متدينا . واإلنسان اإللهتوسطهم بين : قال

ور طويلة ومع ذلك فإنني أحترم جميع األديان ألنها ساهمت ولعص

 في كثير من التوازن النفسي اإلنساني، واستطاعت رساالتها خلق 
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وقوة هيبة وقدسية  أخترعوا األديان وأضافوا لها ،واإلنسان اإللهبين الوسطاء 

 فيصبحون هم الدين
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معنى للحياة ونشر مبادئ وأخالقيات وقيم إنسانية سامية في هذه 

 . الفترات

وغير المكتوبة المنزلة من السماء أو المكتوبة  اتإن جميع الديان

النابعة من األرض كلها جاءت لتدعو اإلنسان إلى الخير وتعلمه 

 .الثواب والعقاب ولتكون نبراسا ومعيارا يضئ  دهاليز الظالم

جاءت لترسخ قوانين ومعايير ومحاذير دنياوية وحياتية في تلك 

القوانين  الفترات الزمنية كبديل لما هو في العصور الحديثة من

 .المدنية والحقوقية والدساتير وغيرها

 

 وماهي المشكلة؟: قلت

دعوا أنها أوأضافوا لها و اتديانالمشكلة أنهم اخترعوا هذه ال: الق

حتى تضيف هيبة وقدسية وقوة لرسالتهم،  اإللهمنزلة من عند 

ولكن أيضا لتضيف لهم كوسطاء فيصبحون هم الدين، ويتحولون 

واإلنسان في ترتيب  اإللهبشر يقف بين إلى نوع خاص من ال

 . الدرجات

وجاء رجال الدين ليصوغوا ألنفسهم هذه السيادة والوصاية 

 وأزياء هامةاصطنعوا ألنفسهم ألقابا ووالسيطرة على الناس، 

خاصة عالية ذات قداسة ومؤسسات طائفية وطقوس  مهيبةفخمة و

لون بها يتعامخاصة تشمل نصوصا دينية وإشارات بل لغة  بهم،

 .كلما تحدثوا

: انتهزت الفرصة عندما رأيت صديقي شاردا للحظات، فقلت له

 .ومع ذلك أال ترى أن وجود األديان حدثا يستحق اإلعجاب؟
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الشك بل كل : فرد دون تمهل وكأنه توقع ما يدور في عقلى، قال 

اإلعجاب وتماما كما أعجب باالختراعات واألفكار الكثيرة التي 

على  ةفاألديان بصفة عامة ساعدت في تلك األزمن .بشريةأفادت ال

لغاز الحياة والكثير من المشاكل االجتماعية أحل الكثير من 

 . والغيبية، وأفرزت قيم صالحة ترتبط بالمكان والزمان

سم األديان شنت الغزوات والفتوحات إولكن أيضا بسببها وب

 . الدموية ونشبت الكثير من الحروب الطاحنة

المذهبية زال حتى اآلن الصراعات والنزاعات الدينية والت

 .والطائفية

 ،رجال الدينلم يكن هناك وسطاء كال أزال ال أفهم، إذا : قلت

عمليا أن يتصل ويتواصل مع عباده ويهديهم للطريق  لإللهفكيف 

 الصحيح؟

ال يحتاج أية وساطة ألنه عندما خلق اإلنسان خلق  اإللهإن : قال

فى منذ األزل  و الشئ المشترك بين جميع البشرمعه الضمير، وه

وما إلى  لونالعنصر والوبصرف النظر عن  ،أى زمان وأى مكان

 .ذلك

 اإللهالضمير اإلنساني هو العالقة الصحيحة العملية بين 

واإلنسان، فالضمير يؤنب ويحذر اإلنسان عندما يخطأ ويسعده 

 .صميم اإلنسانويظهر ذلك جليا في ت. ه عندما يعمل الخيرئنويطم

 فالعالمات واإلشارات الفسيولوجىة تفضحه عندما يكذب أو يسرق

 . أو يبتهج يسعد أو ينجح وحتى عندما أو يكتئب،
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وتصبح القيم اإلنسانية النابعة من الضمير هي التي يمكن أن توحد 

بينما لم تتمكن  ،ن وفي كل مكاناوتوجه البشرية في كل زم

 .في داخل الدين الواحد األديان من ذلك وال حتى

 وكيف يعرف اإلنسان أن هذه القيم اإلنسانية ذات معيارا: قلت

 إالهيا لوال وجود رجال الدين كوسطاء؟

ال يجب أن تكون كذلك، ففى رأيى أن اإلنسان نفسه هو محل : قال

المعايرة والتقييم ألنه محل الفعل، والضمير هو الوسيط الوحيد إلى 

 . لكل األديان قامنذ الخليقة األولى وساب ايأزل وهو قديما اإلله

إن أساس خالفي الفلسفي هو السؤال الذي يقبع في الوعي الطبيعي 

ألي إنسان متدينا كان أم غير متدين، عالما كان أم جاهال، سؤاال 

يجرؤ البعض القليل تناوله والتفكير والتعمق فيه بينما يصعب 

 .ر فيه العتباره كفرا مبيناالكثير مجرد التفكيوويحرم على المعظم 

إن اإلله الذي خلق هذا الكون الال نهائي بما فيه من مليارات 

المجرات السماوية، والذي خلق اإلنسان، والذي خلق الحشرة 

الصغيرة الخارقة في اإلبداع وما بينهما من هذا الكم المتنوع من 

هذا  .المخلوقات التي نراها ونعرفها وكما آخر ال نراه وال نعرفه

اإلله الذي خلق العقل البشري الخارق في الدقة والتصميم، بالقطع 

فلو كان هو  .ال يحتاج أي وسطاء، وبالقطع ليس هو منزل األديان

في احتياج لوسطاء لكان ذلك منذ الخليقة األولى منذ مئات اآلالف 

لكان من السنين وليس فقط منذ الثالثة آالف السنين الماضية، و
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ي مكان بعينه، لكان فان على البسيطة وليس فقط في كل مكذلك 

 .ذلك عندما كان اإلنسان يعبد النار والشمس والقمر والرياح

ولو أراد اإلله أن ينزل أديانا سماوية لجاءت هذه األديان غير 

متضاربة وغير متصارعة، لجاءت بلغة يفهمها كل إنسان في كل 

تحكي قصة  مكان، ولجاءت متطورة تناسب كل العصور، لجاءت

كيف ومتى بدأت علميا تحكي  .الكون ليتعلم منها اإلنسان ويعقلها

الخليقة، وكيف نشأ الكون، ولماذا انقرضت الديناصورات، ولماذا 

 . وما إلى ذلك ....ةر الجليديوالعص تكان

ولكن اإلله أراد أن يكون ضمير اإلنسان ووعيه هما الوسيط 

 .والمرجعية في نفس الوقت

أجدك في حديثك تبسط أمور الحياة وتود أن  جاكمسيو : قلت

يكون كل شئ واضح وفي متناول اإلنسان الشئ الذي قد يحرمه 

بينما الحياة هي أكثر تعقيدا من  ،من التفكير واالجتهاد واالبتكار

 .ذلك

ولما ال نبسط الحياة، تخيل لو أن اإلنسان لم يضيع كل هذه : قال

ية على مدى آالف السنين األوقات في الطقوس والحروب الدين

 . والتقدم والتعلم لكان تفرغ إلى المزيد من الرخاء والسعادة

السماوية وهم يعيشون  ناتدياإن حوالي نصف العالم ال يؤمن بال

أكثر سالما وأمنا مع شعائرهم وطقوسهم التي تحولت مع الوقت 
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 إلى مجرد عادات وتقاليد دون وساطة ودون كتب أنزلت من

 .السماء

أال توافقني أن الخلق والحياة أشياء تتجاوز فهم اإلنسان، : تقل

فكثير من العلماء والفالسفة أقروا أن الحل يكمن في الرجوع إلى 

 .الدين أيا كان، ولذلك لم يستغنى اإلنسان عنه حتى اآلن

فحين تهاوت الديانة الفرعونية جاءت الديانة اليونانية ثم الرومانية 

السماوية لتتربع  اتت دياناتهم جاءت الديانوالفارسية، وعندما جف

المكان والزمان ولتساعد اإلنسان تجاوز عدم مقدرته على فهم 

 .الحياة

إن اإلنسان الحالي كما قال : وهو يتأهب للنهوض مسيو جاكرد 

ليس إال حلقة بين  ،وغيره من المفكرين "كولن ويلسون "المفكر 

وليس إال شكال جديدا ( إللهكما يريده ا)الحيوان واإلنسان الحقيقي 

ولكي يصل إلى اإلنسان الحقيقي البد أن يسعى  .في تاريخ التطور

جاهدا للحصول على حق وجود ذاته وأن يتخلص من سلبيته وقلقه 

 .الميتافيزيقي

أعدك أن للحديث بقية، أما اآلن فالبد من لحاق قطار : ثم قال

 .التاسعة

الحوار في لقاءنا القادم،  واتفقنا أن نكمل مسيو جاكقمت بتوديع 

على أن يكون الحوار حول احتياج اإلنسان لألديان، وما هي 

 .الفائدة من مثل هذه المحاكمة
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 األديانأسطورة  
، ولقاؤنا هذه مسيو جاكاليوم هو موعد لقائى مع صديقى      

المرة فى مسكنه األنيق الذى يقع على أطراف المدينة ويطل على 

لذلك فضلت . يعية خالبة خاصة فى هذا الوقت من العاممناظر طب

الذهاب إليه بالقطار لتكون الرحلة نزهة لالستمتاع وأيضا فسحة 

 .لالسترخاء الذهنى إستعدادا للمناقشة معه

تحرك القطار متسلال فى بطىء وكأنه يحاور ضوء الغروب الذى 

بدأ ينحنى فى هدوء على كل شيئ، وشعاعات الشمس هى أيضا 

 . نسحب الواحدة تلو األخرى فى لوحة رائعةت

ومع مرور الوقت خفت الضوء شيئا فشيئ ووجدت نفسى متأهبا 

الذى  مسيو جاكللنزول من القطار ومنه ترجلت حتى مسكن 

قابلنى فى البهو المطل على الحديقة، وكعادته ربت على كتفى 

 .ورحب بى بحرارة صادقة

أهملت : ى كتاب صغير وقالسألته عما يقرأ هذه األيام فأشار إل

ربما . عام دون أن أعلم أهميته 40قراءة هذا الكتاب ألكثر من 

يتناول هذا الكتاب الكالم عن  .لصغر حجمه أو رداءة طبعته

وفى رأيى أنه من أهم المفكريين،  ،دينيس ديدروالمفكر الفرنسى 
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ظهر فى أوائل القرن الثامن عشر وتوج عميد حركة التنوير 

 . داروين والماركسفة التطور مائة عام قبل ومؤسس فل

نعم أتذكر أننى قرأت عنه وله عدة موسوعات فى العلوم : قلت

فى إتمام بعضها  فولتيروالفنون والصناعات، وساعده صديقه 

 .عندما صودرت الحتجاج الكنيسة عليها

من أهم المقومات وراء  دينيس ديدروكانت أفكار  :مسيو جاكقال 

عواما قليلة قبل أ 1784ولكنه مات فى سنة  ،يةالثورة الفرنس

ستطاع من خالل كتبه وفلسفته فى ذلك الوقت اكما أنه . قيامها

كشف الروحانية الزائفة والخرافات الجاهلة التى كان يروج لها 

ويباركها رجال الكهنوت، حتى أنه أودع فى السجن عدة مرات 

لشر والشيطان كان ينفى وجود ا. وأحرق البرلمان عددا من كتبه

 . ويؤمن بأن الطبيعة كاملة متكاملة

أذكر أننا توقفنا فى حديثنا فى المرة السابقة عما إذا كان : قلت 

اإلنسان فى حاجة إلى الرجوع إلى الدين وماهى فائدة محاكمة 

 .الوسطاء من رجال الدين

الحاجة وكما تحملها الكلمة تختلف من شخص آلخر حسب : قال

والمكان والزمان والتقاليد والمستوى االجتماعى  الثقافة والظروف

والمقصود من المحاكمة ليس المعنى الحرفى للكلمة  .وما إلى ذلك

 .ولكن المعنى الرمزى لها، وبمعنى التحرر من هؤالء الوسطاء
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الحاجة كلما  هذهواألصح وهو المتوقع مع مرور الزمن أن تقل 

والتقرب منه مباشرة  هلاإلوكلما حاول فهم تطور وتنور اإلنسان 

 ليحقق فى النهاية استقالال نسبيا لوجوده يكملبقدرة ومنطق العقل 

له فخورا بنجاح تجربته فى هذه وسيكون اإل. به التجربة اإلنسانية

 .المرحلة

كأنك تدعو اإلنسان أن يبتعد تدريجيا عن األديان، كيف ذلك : قلت 

لما تعطيه من توازن وأن الفكر والعلم يؤكدان أهمية وجود األديان 

 .وطمأنينة وأمان وما إلى ذلك

نعم أهمية كانت مرتبطة بزمن ومكان وقد تستمر بعض : قال

أخفقت أن تكون بجميع وجوهها السماوية  اتالديانالوقت، ولكن 

آصرة تربط جميع بنى اإلنسان، فالتباين والتغاير والتمايز بينها إن 

وبالتالى  .دم الكمال المطلقلم يدل على تعدد اآللهة فهو يدل على ع

 .  له القادر على كل شيئفهى لم تثبت وجود هذا اإل

قد ال يكون الوقت قد حان للوصول إلى هذه الغاية، ومع ذلك : قلت

 ،فاألديان تدعو إلى التسامح والتراحم واالعتماد على وجود الخالق

وقد علمت اإلنسان الثواب والعقاب ونشرت مبادئ وأخالقيات 

 .إنسانية سامية على مدى آالف السنينوقيم 

غالبا ما ينجح فى استدراجى إلى  مسيو جاككنت على يقين أن 

التفكير العميق أثناء المناقشة معه، وأستسلمت مسترخيا فى مقعدى 

 .استعدادا لذلك
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فى  آالف السنين الجنات من تحتها األنهار ويوم الحساب والعدالة، جاءت

 !! ا فى الكتب السماوية قبل ذكره برديات الفراعنة
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ال فى رأيى أن الوقت قد حان أن ندرك أن بعض : رد على قائال

عتمادا على تغييب العقل وإيهام ا الناس قد سعوا إلى خلق األديان

الحقيقة ألنها تسمو فوق إدراكه، اإلنسان بقصورعقله فى معرفة 

اءت األديان تدعو إلى قبول كل ماهو كائن على عالته وجفجاءت 

 . متكررة ومتباينة والغية للتفكير

بقليل من القراءة والتفكير نجد أن جميع قصص األديان السماوية 

 . مستوحاة من عبادات سابقة

 . مستوحاة من األديان القديمة فى الفرس والهند طوفان نوح  فقصة

ن يختار من بين ماهو موجود من أ ابراهيم الخليلإ وكان على

من خالل وسيط روحاني اإلله ون معرفة بين أن تك. المذاهب

يكون  (الحنفاء)وسيط جسماني من البشر  أو من خالل ،(الصابئة)

ذا طرف روحانى عندما يتلقى الوحى وذا طرف بشرى إنسانى 

 .سهل وهو الحنيفيةاأل ابراهيمإوقرر. عندما يخاطب قومه

وبدال وقصة الخليقة فى العقائد اإلسرائيلية األولى تشابه الفارسية، 

آله الفرس كان يحتفل  مترامن ورقة التوت كانت ورقة التين، و

 .  ديسمبر 25بميالده يوم 

ولد من أم عذراء، ونفس  زارادشتوكان الفرس يعتقدون أن 

 .  الفكرة كانت عند المصريين فكان الحمل يحدث عن طريق االذن
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 1200ثت  للمسيح ولكن بتفاصيلها حد قصصميترا من بالد فارس ولد من أم عذراء، نفس ال

كيومرث و آدم والخير والشر أخذت كلها من أساطير الفرس عن  صوقص!! سنة  بعدها 

 !آالف السنين قبل الديانات السماوية  أهرمن،
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أن يكون رسوله وكان يدعو إلى  اإللهقد أصطفاه  زارادشت وكان

 خلق هرمزن اإلله أو. تحريم عبادة األصنام ويدعو إلى اإلصالح

 . الدنيا فى ستة أدوار

الذى قتل فى فتنة الخير  كيومرثوأصل اإلنسان بدال من آدم هو 

والناس محاسبون على  أهرمنوالشر، وكان الشيطان أسمه 

عمال يوم مايفعلون وأعمالهم مكتوبة فى سجل محفوظ وتوزن األ

 .   القيامة

إله  اميتس مارس كان يتذكر فيه الرومان آالم اإلله  25يوم 

العذراء بغير مالمسة بشرية، وهو نفس  نانالرعاة المولود من ا

 . اليوم الذى يحتفل به المسيحيون اآلن بآالم المسيح

ومعجزة  ،وحتى العشاء الربانى كان معروفا فى عبادات المجوس

. المسيح تحول الماء إلى خمر أيضا مستوحاة من عبادات سابقة

 .اتكان سابق لكل الديان أخناتونوتوحيد 

كان . وقصص كثيرة مشابهة أيضا كانت عند الرومان والصينين

 . السماوية جميعها اتكل ذلك قبل نزول الديان

وهكذا نري مدى اجتهاد هؤالء الذين اخترعوا األديان حتى أنهم 

 .أدعوا أن األرض هى مركز الكون وأنها غاية الخلق والخالق
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ه فسحة من ليس فقط  لكى أعطي مسيو جاككان البد أن أستوقف 

الوقت لرشف بعض من قهوته ولكن أيضا ألفهم وأستوعب ما 

 .يقول

 اتإن التباين والتغاير والتمايز وحتى التكرار بين الديان: قلت 

 ،وربما لحكمة ما النستطيع إستيعابها ،السماوية اليفسد المغزى

 .  وربما لعبر ومقدمات يمكن أن نتعلم منها ونتفحصها

له القادر على إن اإل .ع فهمها من هذا المنطلقال أنا الأستطي: قال

فنحن ، كل شيئ البد أن يكون معقوال بعقولنا التى هى من صنعه

 .  ناال نستطيع أن نفهم أي شيء عنه إال من خالل كون وجود

ى نقد لنقائص الحياة، والتقبل أله التقبل ديان وبأسم اإلولكن األ

ن، وترتضى أوضاع الشك بينما أن الشك سبيل الحقيقة واليقي

الزائف بين  والرضى الحياة كما هى على عالتها إلشاعة التفاؤل

أن كل شر مسخر لتحقيق خير أكبر الندركه  هملالناس، وتوحى 

 . نحن البشر لبعده وسموه عن إدراكنا

 .مر الوقت بعد أن تطرقنا إلى عدد من جوانب الحياة اليومية

ضطر أن أتركك اآلن ليس أنا م مسيو جاك: قلت وأنا أهم بالوقوف

فقط ألن النعاس قد غالبنى ولكن ألن غدا على أن أستيقظ مبكرا 

  . لزيارة طبيبى الخاص للكشف الروتينى
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تبادلنا التحية ووعدته أن نتناول فى المرة القادمة ما إذا كانت 

وإلى أى  ،عاطفة الرحمة عند اإلنسان ترتبط بالعدالة والمساواة

  .مدى ؟
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 فمن أين! ليجد حوله جميع مظاهر القسوة والشر والالرحمة خلق اإلنسان 

 !!يتعلم الرحمة 

 

 

 



  

27 

 

 رحمة اإلله
 .مسيو جاكحقا لقد مر وقت طويل منذ لقائى مع 

ونحن على مشارف العقد الثامن من العمر يصبح المرض هو 

نا كما يحول دون أن نتقابل كلما شئيمكن أن العائق الوحيد الذى 

 .كنا نفعل من قبل

قام مؤخرا بإجراء عملية ضرورية فى الظهر، وأيضا  مسيو جاك

أنا أجريت عملية بسيطة فى القلب، ولكننا كنا على تواصل مستمر 

 .من خالل هواتفنا

بعد أن تعافينا أتفقنا أن نتقابل فى عطلة األسبوع القادم فى منزلى 

ب أحفادنا معنا الصيفى فى الجنوب، وكانت فرصة لكى نصطح

 .لقضاء بعض الوقت والتمتع بطبيعة هذا المكان الجميل

 

وبعد أن طمئن كل منا اآلخر على أحواله االجتماعية والصحية 

بادرته ما إذا كان يتذكر الموضوع الذى توقفنا عنده فى المقابلة 

األخيرة لكى نناقشه فى هذه المقابلة، وما إذا كان يستحسن 

 ؟.االستمرار فيه
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بالطيع أتذكر، أتظن أن عملية بسيطة فى الظهر : مسيو جاكل قا

لقد  .يمكن أن تؤثر على ذاكرتى، قال ذلك وهو غارق فى الضحك

عما إذا كانت عاطفة الرحمة  عندما طرح سؤال توقفنا ياعزيزى

 .عند اإلنسان ترتبط بالعدالة اإللهية والمساواة وإلى أى مدى؟

كثيرا عن أصل موضوع  تماما ولكن أرجو أال نبتعد: قلت

 .  المناقشة، أال وهو المحاكمة

لكنى أتشكك فى مدى . أؤكد لك أن المحاكمة ال تزال قائمة ،ال: قال

براهام إيقول . أرتباط عاطفة الرحمة عند اإلنسان بالعدالة

أغنى وأفضل بكثير من العدالة  اإن الرحمة تعطي ثمار: )لينكولن

 (.الصارمة

اإلله الرحمة هي صفة أساسية من صفات  أال نتفق على أن: قلت

 .النابعة من محبته األبدية للبشرية عبر عنها فى الكتب السماوية

طالق، فوفق منظمومة ال ليس كذلك على اإل: مسيو جاكقال 

األديان وقصصها فإن اإلله طرد اإلنسان من الجنة بدون رحمة، 

ميع ثم أنزله إلى األرض ليقتتل من أجل البقاء وأن يأكل ج

بل أضطر أن يأكل لحم أخيه اإلنسان  .الحيوانات حية كانت أم ميتة

فأين . وأن يتزوج من األخوة واألخوات واألبناء ،ن رحمةوبد

 .كانت رحمة اإلله ولماذا لم تنزل األديان وترسل الرسل حينذاك

 كان البد أن يرى اإلنسان كل هذا حتى يعى ويتعلم الخير: قلت

 .والخطأ والصواب والشر
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أعذرنى على المقاطعة، من أين وكيف يتعلم، لقد تفتحت عين : قال

 .اإلنسان منذ الخليقة على قسوة وعدم رحمة كل شيء حوله

بعواصفها وبراكينها وجليدها وفيضاناتها تتصارع فالطبيعة 

حتى  .وشمسها الحارقة وبردها القارس والشهب والنيازك

تل بقسوة وبدون رحمة الحيوانات تتصارع على البقاء، تقتل وتتقا

حتى النباتات تتصارع على البقاء و .وتهدد اإلنسان ليال ونهارا

 .وتتفنن فى القضاء على النباتات األخرى

واإلنسان بين كل هذا يهلك ويتضور جوعا وعليه أن يقسو 

فأين اإلله الرحيم وأين مظاهر هذه . ويتصارع من أجل البقاء

 .الرحمة حتى يتعلم منها اإلنسان

ولكن حتى تتوازن الطبيعة البد من التقلبات المناخية : لتق

الصراع كما أن  .بعواصفها وبراكينها وجليدها وفيضاناتها

 .ضرورى ليصبح البقاء لألصلح

إن اإلله القادر الرحيم البد أنه قادر على أن تتكييف الطبيعة : قال

نسان وتتوازن دون كل هذه التقلبات من أجل مخلوقاته مثل اإل

فلماذا الصراع، ولماذا اليخفف اإلله على اإلنسان قسوة  .لحيوانوا

الحياة هذه وينعم عليه برحمته حتى ينعم بحياته ويتفرغ لمزيد من 

 . اإلجتهاد من أجل سعادة ومستقبل أفضل له ولإلنسانية

سعاد مخلوقاته إاليس غاية الخالق هو . اليس هو قادرا على ذلك؟

 .بمفهومنا نحن؟



  

30 

 

اإلله أراد ذلك ليخرج منظوبة بيئية متكاملة فى دورة ولكن : قلت

أيكولوجية تحافظ على بقاء اإلنسان والحيوان، وربما هى أفضل 

ستمرار الحياة أن تكون بعض األحياء سببا لبقاء أحياء الوسائل ال

 .أخرى وهكذا

ال أرى ذلك، الدورة األيكولوجية قضت على : مسيو جاكرد 

باتات فى العصور األولى، ولوال تدخل الكثير من الحيوانات والن

اإلنسان فى هذه الدورة فى العصور الحديثة لهلكت وانقرضت 

 .الكثير من الحيوانات والنباتات

إن اإلله القادر الرحيم البد أنه قادر على خلق : واستطرد قائال

دورة أيكولوجية مختلفة اليضطر فيها استعراض القوة بهذه القسوة 

ة إلى مفترس وفرائس، عندما يأكل ويسطو قسم الحياتعندما 

 .أن اإلله غير قادر أو أنه غير رحيم مافإ. األقوى على األضعف

لقد أضطر اإلنسان أن يمر بكل هذه المعاناة من أجل البقاء وهو 

الذى علم نفسه الرحمة والعدل وهو الذى وضع القوانين اإلنسانية 

على مر العصور  للرفق بالحيوانات وأنقاذها من الهالك لتبقى

 . لتستفيد منها البشريةو

أنظر إلى كم الفيروسات التى بالطبع خلقها اإلله الرحيم وكيف هى 

 .فى محاوالت دائمة للقضاء على اإلنسان والحيوان والنبات

لقد أكتشفوا مؤخرا واحدة من الحشرات تضع بيضها داخل حشرة 

يفة أخرى وتعيش يرقاتها ببطئ على أحشاء الحشرة المستض
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نموذج بين العديد من النماذج  .لتلتهمها فى النهاية وهي حية

ألستعراض منتهى القسوة، فلماذا، وما الذى يمكن أن يتعلمه 

 .اإلنسان إال الوحشية والقسوة

اإلنسان جينات والقسوة والشرور فى  ءالعدالماذا اإلله القادر خلق 

من هل يصدق أن فقط واحدة من الف بيضة لنوع  .والحيوان

السحلفاء تنجو من األفتراس من الحيونات األخرى مما يسبب 

األنقراض لهذا النوع، هل يصدق أن أحد الطيور فى المكسيك 

مغطى ريشه بمادة سامة كافية لقتل مائة من الفئران، فهو فى 

 .دفاعه عن نفسه يقتل آخرين

أنت تعلم أن حيوان مثل الفيل يساعد فى دورة بيئية خارقة، : قلت

يخرج للطبيعة بعد هضمة لما يأكله من فاكهة ونباتات بذورا  حيث

 .تنبت فى األرض من جديد

هذا صحيح ولكنه بجانب ذلك فهو يدمر الكثير من الغابات : قال

 .ويأكل معظم الفاكهة حتى قبل أن تنضج فيحرم منها اآلخرين

البد أن رحمة وعدل اإلله موجودتان ولكن ليس : قلت متسائال

ي، وقد يكونا مختلفين جذريا عن المفهوم اإلنساني بفكر إنسان

والبد أن اإلله أراد لحكمة ما أن يفعم الحياة . للرحمة وللعدالة

ببعض القسوة والظلم حتى ال يظفر منها اإلنسان بأى خير إال 

 .بالسعى الحقيقى والجهد كنبراس للعيش فى هذه الحياة
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 !من أين يتعلم اإلنسان الرحمة 

لقاح تقوم األناث بقتل لبعض الحشرات ألجتذاب األناث وبعد ا تتزين ذكور 

 الذكور

 
 !األقتتال حتى الموت 
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ولماذا يريد الخالق القادر القوى لإلنسان كل هذه المصاعب : قال

إن اإلله القادر على كل شيئ البد أن يكون معقوال  .والتعاسة

نستطيع أن بعقولنا التى هى من صنعه وبمفهومنا الكونى، فنحن ال 

وكان يمكن أن . جودناونفهم أي شيء عنه إال من خالل كون 

رتباك لندخر يعطينا األمثلة لنتعلم منها بدال من هذه المعاناة واال

 .التفكير لما هو أفيد للبشرية ولألرض

وهنا يمكن أن اتفق معك أن رحمة وعدل اإلله موجودتان ولكن 

اإلله فهم أن يبتلى  نساني، ألننا نرتبك والنستطيعإليس بفكر 

أو نيازك حارقة من الفضاء  األرض بعصر جليدى أو بطوفان

وكأن اإلله يتعمد أن يبتلى . فى األرض قضى على معظم الحياةلت

 !!. اإلنسان حتى يجئ إليه مرغما طالبا رحمته

ولذلك جاءت األديان واألنبياء رحمة وشفاعة وخالصا : قلت

 .الغموض اهذوعفوا للجنس البشرى ولتوضيح كل 

ديان جاءت لتحرج اإلله الرحيم، فاإلله الرحيم ن األأفى رأيى : قال

القادر على كل شيئ إذا كان له أن يرتضى كل هذه الشرور 

والعذاب، فإما أنه محدود القدرة واإلرادة أو أنه منصرف العناية 

 . إلى أمور أخرى غير اإلنسان

هو اليبالي بأي شئ أبدا وذو سلبية مطلقة، و افهو اليحرك ساكن

تجاه خلقه، ومع ذلك يلتمس له من يؤمن به أعذارا كثيرة التنتهي 

غير مقنعة وغيرمقبولة على الرغم من الشواهد الكثيرة على تخليه 
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عن خلقه وهم في أشد حاجة إليه حتى يقضوا حتفهم ولم يمد لهم 

 . أي عون على االطالق

 .ة فى ذلكإلله حكملالبد  هأن ،ومع ذلك يبرر اإلنسان

أن  نومرة أخرى يتوسط األنبياء لحسابهم الخاص عندما يزعمو

ما  .الرحمة والعدالة مصدرها اإلله وأنهم جاءوا خالصا للبشر

الذى فعله اإلنسان من شرور فى هذه الحياة وهو مسيرا حتى فى 

 .خياره، فهو لم يسأل أن يأتى إلى هذه الحياة

من أنا : "كيركاجورد سورنوكما يقول الفيلسوف الدانماركي 

؟ وكيف  وما هذا الشئ الذى يسمونه الكون ،؟ وكيف جئت هنا

تطبع أل ولماذا لم أؤهل ألفهم طبائعه وألماذا لم أس ،؟ وجدت فيه

 شتريت من محتال ألقد قذفت فى جوف الوجود وكأنما  ،؟ بها

 .!!" ملعون

أن  -ألنهم وسطاء لإلله وأنبياء له  -فإذا كان لهم أى األنبياء 

يفهموا حكمته ومقاصده، فلماذا لم يفهموا اإلنسان هذه الحكمة 

 . والمقاصد

كل ما أستطاعوه هو إبالغ اإلنسان أن يؤمن بالغيب وأن اإلله 

اليقبل أى نقد لنقائص الحياة، واليقبل الشك، وأن هناك أمورا ال 

 .يعلمها إال اإلله وال يجب التفكير فيها

 

أساسية من صفات اإلله، فمثال فى  ومع ذلك فالرحمة صفة: قلت

وأن  فإن الرحـمة اإللهية هـى قلب الكتاب الـمقدس اتبعض الديان
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أظهـر ِعظمة مـحبـتـه ورحـمته فـى تجسده وموتـه على  اإلله

أخرى فإن  اتديانوفى  .الصليب وقيامتـه ليعـطى الحيـاة األبديـة

مه من عذاب الرحمة اإللهية تعطي المغفرة لإلنسان الخاطئ وترح

 .اآلخرة

كل هذه الصفات ليست لها نصيب من المنطق والصحة، : قال

فرضت على اإلنسان وهو يرددها دون تفكير خوفا من غضب 

 . اإلله

فالتوراة والزبور واإلنجيل والقرآن وسائر الكتب اإللهية كلها 

جاءت بطريقة أو أخرى لتخلص البشر من معصية آدم التى كتب 

، (بافتراض صحة هذه القصص)الذنب له فيها له أن يرتكبها و

وجاءت بهذا الكم المتناقض من الموعظة والمغفرة والرحمة 

وتوالى توسط . والشفقة والوعيد والتخويف والتهديد والترهيب

األنبياء وسيطرتهم على البشر بطرق مختلفة، بدءا من تفاصيل 

 .لهحياتهم اليومية وحتى قرار موتهم بوعود الجنة فداءا لإل

هللا الخالق، الذي يقول للشيء كن فيكون، يصور نفسه فاقدا قدرته 

يدعو الناس للقتال لذا ومغلولة يده، وعاجز على الدفاع عن نفسه، 

 .وحتى الموت في سبيله كي يمنحهم حبه

أن معظم الحروب فى العصور القديمة والوسطى كانت حروب 

لهة بعض الشعوب دينية طاحنة فى سبيل اآللهه يتجلى فيها تفوق آ

وكأنها حروب خاصة باآللهة نفسها لبيان خر، على آلهة البعض اآل

 .تفوقها
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 .وتعقيدا أما إذا كان هناك إله واحد فتصبح المسألة أكثر غموضا

ليست  والعالم مهددا بحروب دينية 21وال يزال ونحن فى القرن 

وطائفية قد تودى بالبشرية جميعها فى  مذهبيةفقط عقائدية بل 

 .سبيل اإلله

أين رحمة القادر الرحيم عندما يعاقب اإلنسان فى شيخوخته 

بالمرض والعجز وفقدان الحواس بدال من أن يكافئه بشيخوخه 

  .مريحة جزاءا ألنه كافح وعمل وشقى من أجل بقائه وبقاء أسرته

 

ولكن حكمة اإلله أن يساعد اإلنسان على قبول الموت : قلت

 .ةجيال القادمتدريجيا من أجل مكان لأل

، البد أن هناك طرق أخرى تقنع اإلنسان ال ليس بهذه القسوة: قال

لو كانت الرحمة اإللهية رحيمة بمفهوم  .بقبول الموت فى وقت ما

ولكن لألسف لم . اإلنسان لكانت سببا جيدا ووجيها ومقنعا لإليمان

ة إشارة أو عالمة على وجود إله رحيم وعادل أيتظهر حتى اآلن 

 .بهذا العالم ويضمن العدل فيه يعتني

أنظر كيف أن الطبيعة التى يتحكم بها اإلله لم تعدل بين البشر، 

 .فليس هناك تكافؤ طبيعى بينهم فى القوة أو فى الغنى أو فى الذكاء

 ومع ذلك فإن األديان تدعو إلى قبول كل ماهو كائن على عالته

نسان ها اإللوال أن جاءت القوانين المدنية الرحيمة التى صنع

ختالل فى التوازن ولتساعد الضعيف والفقير لتعوض هذا اال

 .قل ذكاء وهكذاواأل
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يتمتم، الال أنا ال أفهم، وأسترخى فى كرسيه  مسيو جاكوأخذ 

 للهوباالتعب بعد يوم طويل تمتعنا فيه أيضا أنا وكان يبدو عليه و

 . النقاشبوالعائلة مع التنزه واألحفاد مع 

وأن تكون  .ر هذه الرحلة فى القريب العاجلوأتفقنا أن نكر

 .المناقشة القادمة حول عنصرية اآللهة
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 له ؟؟أين الحكمة فى عنصرية اإل

 

 



  

39 

 

 عنصرية اإلله
لقت عندما نادتنى زوجتى هذا الصباح لتبلغنى عن وصول ق

قلقت ألنه قلما تصلنى منه خطابات، إذ  .مسيو جاكخطاب من 

وزاد من قلقى . هاتفيا أو بالبريد االلكترونىنحن على تواصل إما 

عندما تذكرت أن خطابه األخير كان منذ عدة أعوام يبلغنى فيه عن 

حادثة له بالسيارة أثناء زيارته ألبنته فى استراليا وليطمأننى عن 

كان باقى خطابه الطويل فى وصف شيق لكن ة، وتنفسه وعائل

 .للطبيعة والحياة هناك فى استراليا

مسيو نت زوجتى أن ئت بلهف لقراءة الخطاب وبعدها طمأسرع

بخير وهو يقترح علينا أن نرافقهم فى رحلة بحرية بالعبارة  جاك

 . حيث نتوقف فى عدد من الموانئ والجزر للزيارة

كان مرفق مع الخطاب تفاصيل وصور وخط سير الرحلة وما إلى 

 .لرحلةلذلك مما شجعنا بالموافقة لتحديد تاريخ 

وفى اليوم المحدد تقابلنا  .ألبحار من مدينة برشلونه بأسبانياكان ا

 عقدجراءات المكثفة تكاد تكون أوكان علينا المرور بعدد من اإل

 هذهويبدو أنه البد من كل . جراءات رحالت الطيرانإمن 
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إذ نحن نكاد نبحر داخل مدينة متكاملة قد تحتاج إلى  ،جراءاتاإل

 .نظرا التساعها كان إلى آخرخريطة للتحرك فى داخلها من م

ستمتاع بالشمس والهواء أتفقنا على أن نقضى معظم النهار لال

النقى والقراءة على سطح العبارة العمالقة وفى الموانئ التى 

ستمتاع بالعروض الفخمة التى تقدمها سنزورها، ثم فى المساء لال

 .إدارة العبارة

ى أعلى سطح انتهزت الفرصة فى أحدى األيام ونحن نسترخى ف

العبارة بالدور الخامس عشر، حيث كنا ربما اقرب للسماء منا 

  .لألرض

 فىانتهزت الفرصة لكى أثير موضوع جدل اللقاء المتفق عليه 

 . المقابلة األخيرة، أال وهو عنصرية اإلله

قرأ ما يدور فى خلدى، وقبل أن أتفوه قال فجأة  مسيو جاكوكأن 

زى أن محاكمة األنبياء التزال أؤكد لك ياعزي: وبدون مقدمات

 . قائمة، حتى ونحن بصدد موضوع مختلف مثل عنصرية اإلله

ألن األنبياء والوسطاء إما أقروا عنصرية اإلله وروجوا لها، أو 

أنهم أخفقوا فى تفسيرها كما يريد اإلله، أو أنهم غفلوا عما جلبته 

 .على اإلنسان من مآسى ومعاناة

 .رمى اللوم على األنبياءكأنك تبرئ اإلله وت: قلت
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فمنذ بداية الخلق، . ال بالطبع فالمسئولية تقع على اإلله الخالق: قال

تعمد اإلله القدير أن يبدأ الحياة بأول تميز عنصرى عندما خلق آدم 

أوال ثم خلق حواء من ضلعه، بدال من أن يخلقهما معا وفى نفس 

 .الوقت ومن نفس المادة

اوية أن اإلله أراد أن تخرج حواء من كما تقول الكتب السم: قلت

ضلع آدم رمزا لألبوه والرعاية ورمزا لعالقة أبدية من السكن 

. كما أن اإلله أوصى بها آدم مرارا وتكرارا. والمودة والرحمة

وكان البد من التفرقة فى القدرات العقلية والبدنية والنفسية حتى 

 .يكون هناك قائد واحد يسير أمور الحياة

هذا ما كان يتمناه اإلله، ولكن ما حدث وما يحدث : يو جاكمسقال 

مثابة تشجيع له من بفخروج حواء من ضلع آدم كان . هو غير ذلك

 . اإللة ليصبح أكثر سيطرة واستبدادا وتكبرا

سم المذكر يستخدم فاال. السماوية لتؤكد ذلك اتوجاءت الديان

الذكور من ياءه محاطا بمالئكة ذكور ويختار أنب اإللهلإلشارة إلى 

وتتعرض المرأة لإلهانة والتهميش من خالل التعاليم ... وهكذا

 . الدينية التى ميزت الرجل على المرأة مرارا وتكرارا

 .تمييز واسع النطاق ضد المرأةالسماوية هناك  اتففى كل الديان

 ،وترجم أو تحرق المرأة الزانية فالرجال قوامون على النساء،

نصف الرجل، وشهادتها نصف  المرأة ترث وفى بعض الديانات

هو شهادة الرجل، بل أن شهادة الرجل كشهادة مائة أمرأة كما فى 

 .الخ...بعض الديانات فى 
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ال القوانين المدنية واإلنسانية لمساواة الرجل والمرأة لكانت لوو

وتستعبد ومع ذلك فهى التزال ترجم . حالة المرأة أسوأ يكثير

 .بالد العالم من كثيروتهان وتستغل فى 

إن الكتب المقدسة علمتنا أن الرجل والمرأة متساويان في : قلت

نظراإلله ولكن لديهم أدوار مختلفة في خدمته، وأن اإلله أعطى 

 .المرأة حقوقها مثل الرجل، وأمر الرجل بأن يعاملها بالمعروف

وبعد ذلك أصر اإلله على المزيد من التميز العنصري عندما : قال

 .ن االبشر على أساس اللونفرق بي

لوان في البشر مثله مثل التفاوت فى إن تفاوت األ: قلت

الكروموسومات والجينات والشكل والمظهر والذوق، أراد اإلله 

ختالف حتى ال يسود الملل والضجر، وربما لحكمة بها التنوع واال

 . النفهمها

لى عمل ومع ذلك أمر اإلله بالمساواة والمحبة، وهو بالقطع ينظر إ

 .اإلنسان ونواياه وليس إلى لونه

كل التفاوتات األخرى سواء فى السلوكيات أو فى الموروثات : قال

استطاع العلم واإلنسان أن يتحكم فيها ويطوعها من أجل ما هو 

أفضل فيما عدا تفاوت األلوان في البشر والذى هو بالقطع متعمدا 

 .من اإلله
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ستطيع فهمها بعقلنا الكونى فإن فإذا كان هذا التعمد لحكمة ما الن

فصيل كبير  تقصيرا شديدا من اإلله لما له من آثار دمرت عدذلك ي

فى ساهم األنبياء الكتب السماوية ووساهمت  .من البشرمنذ الخليقة

هذه الظلم على هذا الفصيل دون أى ذنب أرتكبوه، وكأنه نوع من 

 .العقاب

: مييز العنصرىحتى آيات الكتب المقدسة تحرض على هذا الت

ت وجوههم أكفرتم دوجوه فأما الذين اسو دوجوه وتسو ضيوم تبي"

 ". بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

ترى الذين كذبوا على هللا وجوههم : " وحتى فى يوم الحساب

فنجد أفريقيا السوداء كلها من " : 9وفي سفر التكوين  ."ةدمسو

 ."م بالعبودية بسبب خطأ حام الفظيعأبناء حام، وقد تم الحكم عليه

 .؟فأين الحكمة فى ذلك

قارة بأكملها تعاقب وتروع ويحكم عليها بالعبودية تبعا لحكم 

بتالها اإلله الفقر والمرض وقسوة إالكتاب المقدس، وفوق ذلك 

 .؟المناخ، فأين الحكمة فى ذلك

اللون األسود بقترن بالظالم وتعفن الطعام وتفسخ األجساد بعد 

 . ؟الموت وبمرض الطاعون وما إلى ذلك، فأين الحكمة فى ذلك

الطفل الصغير البرئ يولد اسود الجلد، ليجد نفسه مختلفا بين 

وال يزال السود يعاملون . ؟األطفال اآلخريين، فأين الحكمة فى ذلك

 .كمواطنين من الدرجة الثانية حتى وقتنا هذا
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فشلت في محاربة  لألسف ياعزيزى، إن جميع الديانات السماوية

. التمييز العنصري، بل كانت تشيع العبودية والرق والجواري

ولوال تدخل اإلنسان والمنظمات اإلنسانية التى تدين التمييزعلى 

ساس العرق واللون لتدهورت حالة وعالقة الشعوب أكثر مما هى أ

 .عليه اآلن

السماوية، وهى أيضا  اتثم جاءت الديان: تنهد قائال مسيو جاك

حيث أنها ظهرت جميعها بين السالالت )عنصرية فى طبيعتها 

على أصحاب  ات، وفيها يتمايز أصحاب كل دين من الديان(السامية

 . الديانات األخرى، ما يعرف بالتعصب الديني

عن نخبة مختارة من الشعب ة المنزلة معبر اتأول الديان تجاء

 . اختصها اإلله بالحب والصالح دونا عن اآلخرين

عد عدة قرون يأتى دينا جديدا ورسوال يأتى بالمعجزات وب

 . ويضحى بنفسه من أجل اإلله، بعد أن أخفق الشعب المختار

ثم عدة قرون أخرى ويأتى دينا جديدا ورسوال جديدا، هذه المرة 

 .إلى النار تباعه سيدخلون الجنة والمشركيينأهو خاتم المرسليين و

والرسل متفقة، وإنما  عزيزى جاك، أن األديان واحدة: قلت

االختالف والتنّوع هو في أنماط الممارسات العقائدية وفي 

بتكار ز على االفع إيجابي فيه ثراء يحوالطقوس والشعائر، وهو تن

ويمكن كل مجتمع من العيش حسب ما لديه من إرادة وحرية 

 .وبالطريقة التي يريدها ،واختيار
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ذه الديانات على أختالف وربما أن اإلله الذى خلق اإلنسان أنزل ه

تعددها وأختالف أزمانها وأماكنها لكى تساعد اإلنسان أن 

 .يتجاوزعدم فهم تعقيدات الحياة وأسرارها

جاءت ألنها ال، بالقطع جاءت الرسل غير متفقه، : مسيو جاكقال 

بشرائع وقوانين مختلفة حتى أنها أربكت اإلنسان وجعلته ال 

 .ها آللهة مختلفةاألخرى، وكأن اتيعترف بالديان

دفعت اإلنسان على مر العصور وحتى اآلن  هى التى ختالفاتاإل

مدعومة  أو ذاك، اآللها إلى حروب دينية طاحنة فى سبيل هذ

وكأنها ، موأنبيائه موأقوال رسلهوأحاديث السماوية  ياتاآلب

يتجلى فيها تفوق إله فحروب خاصة باآللهة نفسها لبيان تفوقها 

 . ى إله البعض اآلخرعل دياناتبعض ال

سه فى الخالق، الذي يقول للشيء كن فيكون، كيف يصور نف اإلله

فيدعو ، وعاجز على الدفاع عن نفسه كتبه المقدسة فاقدا القدرة

 .الناس للقتال وحتى الموت في سبيله كي يمنحهم حبه

إن األديان تعلن صراحة عدائها للحياة وللطبيعة : "نيتشهيقول 

 ." وإلرادة اإلنسان

إن األديان بحكم إنتمائها إلى السماء فإنها تدعو للحق : قلت

 ئونوالصالح والسلم والسالم، وإنما العائق في هؤالء الذين يسي

 .فهم األديان ويستغلّونها للتحكم في أقدار الناس ومصائرهم
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أنظر أيضا كيف أن الطبيعة التى يتحكم بها اإلله وهو الذى : قال

البشر، جاءت عنصريتها طاغية ولم سواها وطوعها من أجل 

تعدل بين البشر، فليس هناك تكافؤ طبيعى بينهم فى القوة أو فى 

ناهيك عن العيوب الخلقية التى  .الغنى أو فى الذكاء أو فى الجمال

 .طفال كل عاميولد بها ماليين األ

ومع ذلك جاءت األديان تدعو إلى قبول كل ماهو كائن على عالته 

فهل كان ذلك متعمدا من . صريا آخرعلى اإلنسانلتضيف تميزا عن

 .اإلله أو خطأ فى الصنع؟

نسان ولحسن الحظ جاءت القوانين المدنية الرحيمة التى صنعها اإل

ختالل فى التوازن، لتساعد الضعيف والفقير لتعوض هذا اال

 .قل ذكاء والمريض والمعوق وهكذاواأل

لعنصرية، فصوت حتى المخلوقات من الحيوانات لحقها شيئ من ا

ومالمسة بعضها  ،ولحم بعضها حراما ،بعض الحيوانات نشاذا

نجاسة، وهكذا يفرق اإلله بين الحيوانات ويوحى لإلنسان أن 

 .كرهها أو يتجنبهاي

أفقنا على نداء زوجاتنا يذكروننا أن نستعد للعشاء ثم لحضور 

كانت الشمس فى األفق تستعد هى . العرض المسائى للبالية

للغروب، وشعاعات الشمس تتسلل الواحدة تلواألخرى مع  األخرى

 .نسمات الهواء المنعشة
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وأتفقنا على أن تكون المقابلة القادمة خاتمة لهذه السلسلة من 

المناقشات التى امتدت لعدة سنين، ولتكون نوع من المرافعة 

وأيضا حتى نفسح المجال للجدل . لتعضيد أو رفض فكرة المحاكمة

 .رىفى مواضيع أخ
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  0881مصرى الكاتب المفكر وال         0561 فرنسيال فيزيائيالو الفليسوف 

 نشأه العقيدة اإللهية            
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 المرافعة  
 . مسبق رب صدفة خير من أى ميعاد

قارب فى المطار، قررت أن أقضى بعض بعد أن ودعت بعض األ

ستمتاع بالتجول فى صاالت المطار بين المسافرين وبين الوقت لال

جو مزدحم ملئ بالحيوبة  .الحقائب والنداءات فى المكرفونات

 .والنشاط

مسيو طئ وسط هذا الزحام لمحت عن بعد بب أتحركوبينما أنا 

توجهت . لمعلقةاكترونية لاإلحدى الشاشات إواقفا يحملق فى  جاك

 . ليه وتبادلنا التحيةإ

تصال يالها من صدفة سعيدة، فلقد كنت باألمس أفكر فى اال: قال

 .بك لنتقابل قريبا، وها أنت أمامى

 كيف حالك والعائلة، هل أنت على سفر ؟: قلت

 من أستراليا، ولكن يبدو أن ةى القادمتبنإنتظار اال أنا فى : قال

  .هناك بعض التأخير قد يصل إلى ثالثة ساعات

. أنا عندى متسع من الوقت، وبدا هو مرحبافالبأس، : قلت

وبالفعل  .ستكمال حديثنا عن المحاكمةووجدتها فرصة سانحة ال

 .أخترنا مكانا هادئا نسبيا لكى نتبادل الحديث
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أن تكون أننا اتفقنا فى المرة السابقة  مسيو جاكهل تذكر يا 

مناقشات التى امتدت لعدة الابلة القادمة خاتمة لهذه السلسلة من المق

 .لتكون نوع من المرافعة لتعضيد أو رفض فكرة المحاكمة واتسن

 

 .وربما أيضا لكى نفسح المجال لمواضيع أخرى ،نعم: قال

 

سأسرد مرافعتى إستنادا على بعض الحقائق  حسنا،: قلت

 .والمعطيات والفلسفات

أن العقل البشرى  ىوهأال أكدها العلماء،  التى حقيقةبالألبدأ 

 .ههيمان باآللمجهز جينيا لإل

 

يمان بأى إله يمد اإلنسان أن اإل:  "دال كارنجى"يقول المفكر 

 . بالثقة واألمل والشجاعة

جاءت لتدعو اإلنسان  بحكم إنتمائها إلى السماء اتإن جميع الديان

وتعلمه الثواب والعقاب ح وأخالقيات التسام والتراحم الخيرقيم إلى 

معايير ومحاذير  جاءت لترسخ الظالم،  يضئ هدى ولتكون

  .دنياوية وحياتية

وجاء الوسطاء من الرسل واألنبياء للتأكيد أن هذه القيم اإلنسانية 

ستطاعوا بالفعل نشر هذه القيم على مدى او ،إالهيا اذات معيار

 .آالف السنين

ن أنزل هذه الديانات على أختالف وربما أن اإلله الذى خلق اإلنسا

ختالف أزمانها وأماكنها لكى تساعد اإلنسان أن اتعددها و

 .يتجاوزعدم فهم تعقيدات الحياة وأسرارها
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األديان تؤمن لمعظم الطبقات من البشر الطمأنينة النفسية التي ن إ

ال يمكن أن يجدوها في أي شيئ آخر، بعيدا عن متاهات التفكير 

وبالتالي فمن غير المعقول أن يحرموا . اإللهد المعقد حول وجو

  .من هذه الطمأنينة التي ال يمكن لإلنسان أن يعيش بدونها

 

سماوية، ومعظم  اتديانولذا فإن حوالى نصف العالم يؤمنون ب

أرضيه، ربما حتى من أختراعهم،  اتالنصف اآلخر يؤمنون بديان

. إلهومنهج  ولكن فى النهايه فهى تكرس على ضرورة وجود

واليمكن لكل هذه الصلوات واإلبتهاالت ليال نهارا على مدى آالف 

 .السنين أن تكون عن عبث

 

السماوية  اتوحتى التكرار بين الديان التباين والتغاير والتمايزإن 

وربما لحكمة ما النستطيع إستيعابها، وربما لعبر  ،اليفسد المغزى

 . ومقدمات يمكن أن نتعلم منها ونتفحصها

األديان واحدة والرسل متفقة، وإنما االختالف والتنوع هو في إن 

أنماط الممارسات العقائدية وفي الطقوس والشعائر، وهو تنوع 

إيجابي فيه ثراء يحفز على األبتكار ويمكن كل مجتمع من العيش 

 .واختيار وبالطريقة التي يريدهاحسب ما لديه من إرادة وحرية 

فمثال فى  .ة من صفات اإللهفإنها صفة أساسي ،وعن الرحمة

فإن الرحـمة اإللهية هـى قلب الكتاب الـمقدس وأن  اتبعض الديان

أظهـر ِعظمة مـحبـتـه ورحـمته فـى تجسده وموتـه على  اإلله

أخرى فإن  اتوفى ديان. الصليب وقيامتـه ليعـطى الحيـاة األبديـة
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عذاب الرحمة اإللهية تعطي المغفرة لإلنسان الخاطئ وترحمه من 

 . اآلخرة

ن رحمة اإلله موجودة وربما النراها والنحسها بفكرنا اإلنساني إ

 .  ألنها قد تكون أبعد وأعمق من قدراتنا

وعن الشر والقسوة، فربما أن اإلله الرحيم القادر على كل شيئ 

أن يفعم الحياة بالشرور وبالقسوة والعذاب واآلالم،  أراد لحكمة ما

لجهد يستطيع اإلنسان أن يظفر منها ولكن بالسعى الحقيقى وا

  .بالخير والسعادة

أراد اإلله ذلك ليخرج منظوبة بيئية متكاملة  ،قسوة الطبيعةوعن 

فى دورة أيكولوجية تحافظ على بقاء اإلنسان والحيوان، وربما 

ستمرار الحياة أن تكون تبدو قاسية إال أنها هى أفضل الوسائل ال

 . أخرى وهكذا بعض األحياء سببا لبقاء أحياء

، هى لحكمة من اإلله فى أن يساعد قسوة الشيخوخةوحتى 

اة من أجل ياإلنسان على قبول الموت تدريجيا والزهد فى الح

 .القادمة سالالتمكان لل

لوان في البشر مثله مثل التفاوت ، فإن تفاوت األوعن العنصرية

فى الكروموسومات والجينات والشكل والمظهر والذوق، أراد 

ختالف حتى ال يسود الملل والضجر، وربما له بها التنوع واالاإل

ومع ذلك أمر اإلله بالمساواة والمحبة، وهو . لحكمة النفهمها

 .بالقطع ينظر إلى عمل اإلنسان ونواياه وليس إلى لونه
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، أن اإلله أراد أن تخرج حواء من تقول الكتب السماويةكما  و

ضلع آدم رمزا لألبوه والرعاية، ورمزا لعالقة أبدية من السكن 

. كما أن اإلله أوصى بها آدم مرارا وتكرارا. والمودة والرحمة

وكان البد من التفرقة فى القدرات العقلية والبدنية والنفسية حتى 

 .يكون هناك قائد واحد يسير أمور الحياة

أننا مخلوقات ناقصة حادثة  " رينيه ديكارت أكد،  الفليسوف

 ". نحتاج إلى خالق أزلى كامل

 .مسيو جاك يا اآلن لك أن تلخص وجهة نظرك: قلت

عشرين الفى رأيى أن الوقت قد حان ونحن فى القرن الواحد و: قال

الناس منذ آالف السنين سعوا إلى خلق  أن ندرك أن بعض

ل ونجحوا فى إيهام اإلنسان إعتمادا على تغييب العق أديان

. الحقيقة ألنها تسمو فوق إدراكه بقصورعقله فى معرفة

بغية التحكم بمصائر  على مر العصور وأستثمروا هذه الوساطة

الناس والجماعات مستغلين حاجة اإلنسان لحماية من الظلم 

أوالقهرأوالموت أوالمرض أوالفقر، وفي سبيل السيطرة على 

 .المصادر االقتصادية والسياسيةالعقول والسلوكيات و

إما ألنهم ولدوا  ،معظم الناس دفعوا دفعا للتدين على مر العصور

وعلى تقاليد  ،المكتسب وليس المختار الموروث على دينهم

، وإما على قبولها على أنها أفضل ما فى الوجودوعادات أرغموا 

 .بسبب المعاناة وقسوة الحياة والطبيعة وشراستها وما إلى ذلك
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بقليل من القراءة والتفكير نجد أن جميع قصص األديان السماوية 

 .مستوحاة من عبادات سابقة

 .القديمة فى الفرس والهند ناتمن الديا قصة الطوفان مستوحاةف

. فى العقائد اإلسرائيلية األولى تشابه الفارسية وقصة الخليقة

والعشاء الربانى كان معروفا فى عبادات المجوس، ومعجزة 

 . لمسيح تحول الماء إلى خمر أيضا مستوحاة من عبادات سابقةا

وكان . وقصص كثيرة مشابهة أيضا كانت عند الرومان والصينين

 .السماوية جميعها اتديانال قبل نزولكل ذلك كان 

المنزلة معبرة عن نخبة مختارة من الشعب  اتجاءت أول الديان

  .اختصها اإلله بالحب والصالح دونا عن اآلخرين

وبعد عدة قرون يأتى دينا جديدا ورسوال يأتى بالمعجزات 

 . ويضحى بنفسه من أجل اإلله، بعد أن أخفق الشعب المختار

ورسوال جديدا، هذه المرة هو ثالثا ثم عدة قرون أخرى ويأتى دينا 

 .خاتم المرسليين واتباعه سيدخلون الجنة والمشركيين إلى النار

أخفقت أن تكون آصرة تربط  لهابجميع أشكا السماوية اتالديان

ختالفات والتباين والتغاير والتمايز جميع بنى اإلنسان يسبب اال

 هابينها، والذى وإن دل فيدل على تعدد اآللهة وعلى عدم كمال

  .قدرتها على كل شيئ كما تدعىوعدم المطلق 



  

55 

 

ختالفات دفعت اإلنسان على مر العصور وحتى اآلن إلى حروب إ

 وأقواله اإلله هذا سبيل هذه اآللهه مدعومة بآياتدينية طاحنة فى 

، يتجلى فيها تفوق إله بعض أو بنصوص ذلك اإلله وأوامره

الشعوب على إله البعض اآلخر، وكأنها حروب خاصة باآللهة 

 . نفسها لبيان تفوقها

، كيف يصور نفسه فى اإلله الخالق، الذي يقول للشيء كن فيكون

ومغلول األيدى، وعاجز على الدفاع عن كتبه المقدسة فاقدا القدرة 

 .للقتال وحتى الموت في سبيله كي يمنحهم حبه فيدعو الناسنفسه 

 . كيف له أن يخلق الشرور بينما هو يعانى منها

وبالتالى جاءت أقوال الرسل واألنبياء غير متفقه، جاءت بشرائع 

وقوانين مختلفة حتى أنها أربكت اإلنسان وجعلته ال يعترف 

  .األخرى، وكأنها آللهة مختلفة اتانبالدي

سماوية  تومنطق العقل يقول، أنه لو أراد اإلله أن ينزل ديانا

دون وسطاء، غير متضاربة وغير  اتلجاءت هذه الديان

لجاءت بلغة نتنفسها ال نقرئها تقبع فى الضمير حتى متصارعة، 

، ولجاءت متطورة تناسب وزمان يفهمها كل إنسان فى كل مكان

 .عصوركل ال

بدون رحمة، ثم أنزله إلى   إن اإلله طرد اإلنسان من الجنة

األرض لتتفتح عينه منذ الخليقة على قسوة وعدم رحمة كل شيء 

 . وليقتتل من أجل البقاءحوله 
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اإللهية والعدل اإللهى والمساواة وغيرها كلها صفات الرحمة 

صفات ليست منطقية أو صحيحة، فرضت على اإلنسان وهو 

  .دون تفكير خوفا من غضب اإلله يرددها

فالتوراة والزبور واإلنجيل والقرآن وسائر الكتب اإللهية كلها 

جاءت بطريقة أو أخرى لتخلص البشر من معصية آدم التى كتب 

بافتراض صحة هذه القصص )له أن يرتكبها والذنب له فيها 

  .(والحواديت

ض من الغيبيات فى تفسير هذا الكم المتناق الرسل واألنبياءوأخفق 

والموعظة والمغفرة والرحمة والشفقة والوعيد والتخويف والتهديد 

أن تؤخذ كلها على عالتها دون تفكير  أمروا الناسووالترهيب، 

 .حقالمؤمن كشرط لل

اإلله القادر خلق الجينات العدائية والقسوة والشرور فى اإلنسان 

 . والحيوان

 على أن تتكييف الطبيعة غير قادركيف أن اإلله القادر الرحيم 

اإلنسان وتتوازن دون كل هذه التقلبات من أجل مخلوقاته من 

اإلنسان قسوة  نولماذا اليخفف اإلله ع .والحيوان، فلماذا الصراع

ويتفرغ  هادئة هوينعم عليه برحمته حتى ينعم بحياالحياة هذه 

. جتهاد من أجل سعادة ومستقبل أفضل له ولإلنسانيةلمزيد من اال

 ليس هو قادرا على ذلك؟ا
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فى شيخوخته  أين رحمة القادر الرحيم عندما يعاقب اإلنسان

بالمرض والعجز وفقدان الحواس، بدال من أن يكافئه بشيخوخه 

  .مريحة جزاءا ألنه كافح وعمل من أجل بقائه وبقاء أسرته

على تقبل اإلنسان  أما حجة أن المعاناة فى الشيخوخة تساعد

إلى مقابلة  ههو من المفروض أنه فى طريقالموت، فكيف ؟، و

 .ربه العادل وإلى الجنة والسعادة األبدية

 

فشلت في محاربة لألسف ياعزيزى، إن جميع الديانات السماوية 

بل أن العديد من اآليات فى الكتب المقدسة . التمييز العنصري،

تشيع العبودية والرق و .تحرض على التمييز العنصرى

 .واريوالج

تدخل اإلنسان والمنظمات اإلنسانية التى تدين التمييزعلى ولوال 

أساس العرق واللون لتدهورت حالة وعالقة الشعوب أكثر مما 

 . هى عليه اآلن

أنظر أيضا كيف أن الطبيعة التى يتحكم بها اإلله وهو الذى 

ولم  عنصريتها طاغيةسواها وطوعها من أجل البشر، جاءت 

كافؤ طبيعى بينهم فى القوة أو فى تعدل بين البشر، فليس هناك ت

ناهيك عن العيوب الخلقية التى . الغنى أو فى الذكاء أو فى الجمال

  .يولد بها ماليين االطفال كل يوم
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ولحسن الحظ جاءت القوانين المدنية الرحيمة التى صنعها 

ختالل فى التوازن، لتساعد جاءت لتعوض هذا اال ،نساناإل

 . ء والمريض والمعوق وهكذاقل ذكاالضعيف والفقير واأل

قارة بأكملها تعاقب وتروع ويحكم عليها بالعبودية تبعا لحكم 

، وفوق ذلك أبتالها اإلله الفقر والمرض وقسوة الكتاب المقدس

 .المناخ، فأين الحكمة فى ذلك

حتى المخلوقات من الحيوانات لحقها شيئ من العنصرية، فصوت 

اما ومالمسة بعضها بعض الحيوانات نشاذا ولحم بعضها حر

ويوحى لإلنسان أن  يفرق اإلله بين الحيواناتوهكذا  .نجاسة

 .بكرهها أو يتجنبها

ألبرت العلوم الالهوتية التلميذ فى معضلة قدرة اإلله، نهر معلم 

ما الذى : قال لهفعندما رآه سارحا ينظر من النافذة  أينشتاين

رفع  اإللههل يستطيع : يشغلك عن متابعة الدرس؟، قال البرت

ويستطيع  بالطبع هو قادر: ا الحجر الضخم؟ فرد عليه المدرسهذ

القادر صنع حجر بحيث  إللهوهل يستطيع ا: فقال له البرت. ذلك

 . وبالطبع تحير المعلم ولم يجب. رفعه؟ هو ع ال يستطي

إن العقل المتحرر اليستطيع األخذ : وأستطرد مسيو جاكتنهد 

الغية للتفكير،  عالته إلى قبول كل ماهو كائن علىتدعو  اتبديان

التقبل أى نقد لنقائص الحياة والتقبل الشك وترتضى  اتديان

 اتديان .إلشاعة التفاؤل الزائف بين الناسأوضاع الحياة كما هى 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjACahUKEwjy_eXS2oLHAhWF8HIKHQicDnk&url=http%3A%2F%2Fwww.egymoe.com%2F6047%2F&ei=tQS6VbLPGoXhywOIuLrIBw&usg=AFQjCNEIFClIb6nR_7I-lz8SQ1TMtMo6Ug
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjACahUKEwjy_eXS2oLHAhWF8HIKHQicDnk&url=http%3A%2F%2Fwww.egymoe.com%2F6047%2F&ei=tQS6VbLPGoXhywOIuLrIBw&usg=AFQjCNEIFClIb6nR_7I-lz8SQ1TMtMo6Ug
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjACahUKEwjy_eXS2oLHAhWF8HIKHQicDnk&url=http%3A%2F%2Fwww.egymoe.com%2F6047%2F&ei=tQS6VbLPGoXhywOIuLrIBw&usg=AFQjCNEIFClIb6nR_7I-lz8SQ1TMtMo6Ug
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjACahUKEwjy_eXS2oLHAhWF8HIKHQicDnk&url=http%3A%2F%2Fwww.egymoe.com%2F6047%2F&ei=tQS6VbLPGoXhywOIuLrIBw&usg=AFQjCNEIFClIb6nR_7I-lz8SQ1TMtMo6Ug
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توحى لنا أن كل شر مسخر لتحقيق خير أكبر الندركه نحن البشر 

 . لبعده وسموه عن إدراكنا

ندي منذ ثالثة قرون أن الفيلسوف الهول " سبيونوزا "عندما قال 

يراهى هللا، كان قوله  ةالطبيع نظرا لضعف حجة العلم فى  مح

 . ذلك الوقت

ة ثابتليست  فى الحقيقة قد تبدو مستقرة ولكنها ألن ثوابت الطبيعة

ذكية متغيرة وعشوائية ومسببة ونسبية، ومع ذلك أدت إلى دقة  بل

ية هذه الثوابت ولو تغيرت عشوائ. متناغمة نسبيا فى تصميم الحياة

دقة مختلفة ذكية ومتناغمة بالنسبة لنا، أيضا ومسبباتها ألخرجت 

ربما ستكون أفضل أو أسوأ من حياتنا . وكنا سنعتبرها أنها الحياة

وستكون فقط، الحالية، اليهم ذلك ألننا لن نعرف إال واحدة منها 

 . دائما أفضل ما عرفناه

تستغرق أزمانا  نهاأل ومستقرة وقد تبدو هذه العشوائية منظمة

 أثبت أن قد الكون، إال أن العلم منطويلة وتشمل أطرافا مترامية 

كائنات انقرضت آالف العشوائيا و ماليين النجوم تحترق

ر جليدية أو يصاعأوستنقرض عشوائيا على مدة العصور بسبب 

 . بركانية عشوائيةزالزل 

روض أن فإن من المف ولكن بالنسبة لإلله القادر على كل شيئ

الكون بالنسبة له ليس كيانا عشوائيا بل محسوبا بدقة ومقدرا 

 القسوة والظلم وعدمو العشوائيةفهل أن اإلله تعمد هذه بعناية، 

 .   ؟ذلك كل لم يفسر لنا ولماذا .تفرقة بين من خلقهمالالرحمة و
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إذا كان البد من وجود إله لهذا الكون فسيكون إله أفالطونى 

المنزلة من السماء  اتليس له عالقة بالديان ،نافتراضي فى عقولإ

يحتاج أية وساطة لن  فتراضىاإلهذا اإلله  .وال النابعة من األرض

ألنه عندما صنع اإلنسان صنع معه الضمير وهو الشيئ المشترك 

 . بين جميع البشر

الصحيحة العملية  ظاهرةفى رأيى أن الضمير اإلنسانى هو ال

 . يات اإلنسانوالعلمية التى تفسر سلوك

نه ئويسعده ويطم ،فالضمير يؤنب ويحذر اإلنسان عندما يخطأ

أن اإلنسان نفسه هو محل المعايرة حيث  ،عندما يعمل الخير

 .والتقييم والفعل

 حتكمواا هؤالء الذينل ممتناسيكون  فتراضيإلافالطونى األله اإل

 لهأن اإل هذا العقل عن طريق واوتيقنالعقل الذى وهبهم أياه  إلى

على هؤالء الذين  راضياسيكون و، اليحتاج شيئ من اإلنسان

من  دون أنتظار مقابل لوا الخير وعملو الصالح فى األرضفع

  .الثواب والحسنات

 

من أين أتى هذا  -وعاجال أم آجال البد من طرح السؤال المنطقى 

 .  -ومن خالق خالقة ؟ اإلله ومن خالقة

، وهى معانا ال تعيها والالشيئالالنهاية  معانا مثل وسنصل إلى

إذا كان هناك  " ،جابة الوحيدة المتاحةوستصبح اال. عقولنا الكونية

خلق بالصدفة من و نهايةالالفى يقبع  إله عشوائى فهو إله للكون

  ".بأى من الديانات  وال عالقة له الشيئ
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أن  ،صدقاء التى تقولردا لنظرية وفلسفة أحد األقد يكون وهذا 

من كائنات جاءت من كوكب آخر تسبقنا صمم وخلق اإلنسان 

  .علميا وحياتيا بماليين السنين

ومن خالق من خلقهم، هذه الكائنات  قلاويظل السؤال، من خ

كون خلق بالصدفة عشوائيا من  .وهكذا لنصل إلى نفس النتيجة

 .   الالشيئ الذى يقع فى الالنهاية

 

وهم يعيشون  سماويةال بالديانات إن حوالى نصف العالم اليؤمن

أكثر سالمنا وأمنا مع شعائرهم وطقوسهم التى تحولت مع الوقت 

ودون كتب أنزلت من  اءإلى مجرد عادات وتقاليد دون وسط

 .السماء

من البشر تعيش بدون الحاجة إلى إله، فقط  وماليين أخرى

ثقل على يبمواقفهم العقلية والوجودية وتوازنهم النفسى الذى ال 

شعور بالذنب والعذاب من جراء عدم اإليمان بهذا اإلله حياتهم بال

 .أو ذاك

ه هأقول فى النهاية، أن الرسل واألنبياء بعد أن صنعوا اآلل

اخترعوا األديان ودعوا وروجوا لها على أنها منزلة من السماء 

. حتى تضيف قدسية لوساطتهم كوكالء لآلله فيصبحون هم الدين

حروب طاحنة  عصور فىتسببت هذه األديان على مدى ال

وصرعات عقائدية وطائفية ومذهبية وعرقية حتى داخل الدين 

العالم وربما دماء تنزف فى الكثير من بقاع زال توال. الواحد

لذلك أطالب  .لعشرات السنين بسبب هذه الحروب والصراعات

 .بمحاكمتهم
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هذه  راءبهذه الكلمات أعلن األنتهاء من المرافعة، ولنحتكم لق: قلت

 . النهائى همحكمعن  واعلنيلالمحاكمة 

 .  حسن الحوار واالستماعبادلنا الشكر لتو

، مسيو جاكعالن وصول طائرة عائلة مرت الساعات ولم نلتفت إل

  .لسالمة الوصول وتعانق الجميعإليهم  اتوجهنوبعد دقائق 

شة قأن نتقابل فى القريب لمناأن تواعدنا   بعد مسيو جاكدعت و

 . مواضيع جديدة
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 آراء أخرى
 (ومن الخيال العلمى فيةفلس)
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 3261 - بليز باسكال

"Blaise Pascal"  الفيزائى والفليسوف الفرنسى 
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ما بين رهان باسكال  
 ورهان العق ل

 
والفيلسوف الالهوتي  الفيزيائي) بليز باسكاليعتمد       

، فى رهانه وحجتة المبنية على نظرية (1662 -1623 الفرنسي

 .االحتماالت، على أن الخالق إما موجود أو غير موجود

: زعم المنجم والطبيب كالهما : " أبو العالء المعريومن قبله قال 

ا فلست بخاسر، أو إليكما إن صح قولكم: ال تبعث األموات ، قلت 

 ".صح قولي فالخسارة عليكما 

فسيكون جزاؤك الخلود فى  وآمنت به االخالق موجودفإن كان 

ا وإن كان موجود. الجنة ولن تعاقب، وهذا مكسب مادى المحدود

به فسيكون جزاؤك الخلود في جهنم، وهذه خسارة مادية  ولم تؤمن

 .المحدودة

ت وقتك عبثا ألنك لن ضعأ، فقد وآمنت به اموجودإن لم يكن 

 .خسارتك غير مهمة ألنها محدودةو ،تجزى على ما فعلت

ولن تعاقب  ا، فلن تخسر شيئولم تؤمن به الم يكن موجودوإن 

 .ألنه محدود وربحك غير مهم ،وستكون قد عشت حياتك
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الخيار ب رهان من حجته أن اإليمان بالخالق هو باسكالواستنتج 

 .ن بهاألفضل مقارنة مع عدم اإليما

اليقين وليس يجب أن يكون أن شرط اإليمان  حجةال هونقد هذ

وأن الخالق  .الرهان والترجيح، وليس الطاعة بسبب الخوف

 .نتهازية وتملق قلب هذا المراهن ومحاولة خداعهإسيكتشف 

أن الغرض من تعبده وتسبيحه للخالق وعمل الخير سيكتشف و

مكتسبات الجنة والصالح هو فقط لجمع الحسنات للحصول على 

بدية المادية من نعيم وحوريات وأنهار من اللبن والخمر وما األ

 .إلى ذلك، وأن هذا المراهن ال يقدم حسنات بدون مقابل

ممتنا فإنه سيكون  اإن كان الخالق موجودرهان العقل يقول، بينما 

أواآلتيست بإدخاله الجنة لألسباب * وراضيا وسيكافئ الملحد

 :اآلتية

أن  بهذا العقلم إلى العقل الذى وهبه له الخالق وتيقن أنه أحتك -

الخالق اليمكن أن ينزل أن و الخالق اليحتاج شيئ من اإلنسان،

عدة أديان مختلفة تتصارع وتتناقض مع بعضها البعض ثم يترك 

 .اإلنسان لكى يراهن على واحدا منها

أنه أحتكم إلى العقل وأكتشف أن الخالق اليمكن أن يحرم على  -

 .نسان أشياء فى الحياة ثم يحللها له فى جنة اآلخرةاإل

أنه أحتكم إلى ضميره بعد أن أكتشف أن الضمير هو المكون  -

 .الفيزائى التوازنى فى تصميمه

أنه فعل الخير وعمل الصالح لآلخرين المحتاجين على األرض،  -

وأدى بالءا حسنا فى الحياة، ولم تكن له أى أغراض سوى الرقى 
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نتظار انسانية وترسيخ حياة أفضل على األرض دون بالعالقات اإل

 .وما إلى ذلكوالحوريات من الثواب والحسنات  مقابل

جتهاد فى تطوير الحياة على أنه استخدم عقله ونعمة التفكير واال -

تتشكك  حتى التى نظريات التطور العلميةوأستفاد من رض، األ

يتشكك به أحد  أن الخالق القادر لن يتأثر بأنلتأكده فى الخالق، 

 .على األطالق

أو اآلتيست يكون  *، فإن الملحداكان الخالق غير موجودأما إذا 

عاش حياة سوية واستمتع بما أعطته الطبيعة من نعم ومن علم 

وجمال وخيال وموارد بعيدا عن كل هذه الخزعبالت التى تربك 

يدا وهو يتقبل الموت كنهاية طبيعية لدورة حياة الكائنات بع .الحياة

نبياء واستغالل الدعاة والوعيد والعقاب عن سيطرة األديان واأل

 .وعذاب القبر وما إلى ذلك

شيئ سوى المعاناة الحياتية  وعليه ففى الحالتين لن يخسر اإلنسان

أو أتيست بين مؤمنين يهددونه بالشرك والقتل والردة  *كونه ملحدا

 .وما إلى ذلك

 

يؤمن باألديان السماوية ولكن يؤمن بوجود الملحد بالتعريف العلمى هو من ال* 

والأعتقد أن له  .خالق، أما اآلتيست فهو من اليؤمن بوجود خالق على األطالق

 .مرادف بالعربية؟
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 نحن لم نولد أحرارا
نا وأمهاتنا ولم ءنحن جميعنا بدون استثناء ولدنا على دين آبا      

وكنا  ،نا أى حرية فى أختيار عقيدتناجميعنا لم يكن ل .نختار ديننا

مرغمين على قبول ما قدم لنا على أنه أفضل ما فى الوجود، 

 . بنا ومرغمين على أن نتبنى الثقافة والبيئه االجتماعيه التى تحيط

جميعنا بدون استثناء نشأنا تلقائيا متأثرين بعادات وتقاليد النستطيع 

  . نعرف غيرهارفضها أو تغيرها ألنها مفروضة علينا وال

نحن لم نولد أحرارا والمتساوين كما نردد، ولدنا مرغمين على 

تشكلت هويتنا على . من نحب وعلى من نكره وعلى من نعادى

أسس ربما خاطئة وعلى أسس ربما ال تستجيب لها جيناتنا 

ولكن مع الوقت تدهس هذه  .طبيعة تركيبتنا البيولوجيةوالوراثية 

سا لتتكيف مع المحيط الذى أرغمنا أن الجينات والتركيبات ده

 . نعيش فيه

ألننا نولد في  ،عندما ننضجومذاهبنا نحن ال نختار حتى طوائفنا 

معينا لنجد أنفسنا  فقهيا أومذهبابيئه اجتماعيه تتبنى رأيا طائفيا 

مرغمين على تشرب هذا الفكر بشكل تلقائي الرتباطنا الوثيق 

  .تي ننشئ في محيطهاوالعاطفي بالمجموعه اإلنسانيه ال
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لقد قذفت فى ": الدانماركي سورن كيركاجورديقول الفيلسوف 

 ".جوف الوجود وكأنما اشتريت من محتال ملعون

فى البالد األسكندنافية يدرس االطفال فى مراحل التعليم المختلفة  

تاريخ جميع الديانات السماوية واألرضية بدرجات متساوية تسمح 

 . للدين الذى يرغبه عندما ينضج تيارخللطفل حرية اال

بالطبع هذه التجربة لم تنجح نجاحا كامال لضرورة التخلص تماما 

ختيار، وربما من المحيط الذى يمكن أن يؤثر على حرية هذا اال

يحتاج ذلك لعشرات من السنين عندما يرقى الوعى اإلنسانى لهذه 

 اتديانعندها يمكن للعائلة الواحدة أن تمثل أطياف ال .الدرجة

المختلفة ليتمتع كل فرد فيها بدين مختلف عن أبوه أو عن أمه أو 

تماما كما يتمتع كل . وهكذا...عن أخته وأخيه وعن عمه وجده 

مختلف عن  فرد بتذوق موسيقى أو ملبس أوخيال خاص به

 . اآلخرمن ودون اإلنقاص  اآلخر

بة وبالقطع سيؤدى ذلك إلى تعايش العائلة الواحدة فى سالم ومح

 . ختالفاتوأحترام بأفضل المشتركات بينها، والتغاضى عن اال

وإذا عاشت العائلة فى سالم فحتما سينجح المجتمع وستنجح األمم 

فى تعايش سلمى بدون صراعات أو حروب بسبب هذه 

 .هكذا هم يطمحون فى المستقبل. ختالفاتاال

كثير من خبراء االجتماع والمحللين يرون أن جميع األديان 

لمكتوبة وغير المكتوبة، المنزلة من السماء أو النابعة من ا

األرض، كلها جاءت لتدعو اإلنسان إلى الخير وتعلمه الثواب 
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والعقاب ولتكون نبراسا ومعيارا يضئ دهاليز الظالم، جاءت 

لترسخ قوانين ومعايير ومحاذير دنياوية وحياتية فى تلك الفترات 

 لحديثة من القوانين المدنيةالزمنية كبديل لما هو فى العصور ا

 .وغيرها  والدساتير الحقوقية

وال ينكر أن األديان ساهمت ولعصور طويلة فى كثير من التوازن 

النفسىى اإلنسىانى، واسىتطاعت رسىاالتها خلىق معنىى للحيىاة ونشىر 

 .مبادئ واخالقيات وقيم إنسانية سامية فى هذه الفترات

  

عنىىىدما أسىىىتطاع سىىىاوئ ولكىىىن فىىىى المقابىىىل خلفىىىت الكثيىىىر مىىىن الم

أسىىىتثمارها علىىىى مىىىر العصىىىور بغيىىىة الىىىتحكم  مؤسسىىىى الىىىديانات

بمصىىائر النىىاس والجماعىىات مسىىتغلين حاجىىة اإلنسىىان لحمايىىة مىىن 

الظلم أوالقهرأوالموت أوالمرض أوالفقر، وفي سبيل السيطرة على 

وخلفىىت . العقىىول والسىىلوكيات والمصىىادر االقتصىىادية والسياسىىية

مىىدى العصىىور والصىىراعات بىىين األديىىان الحىىروب الطاحنىىة علىىى 

والمذاهب وبين طوائف الدين الواحد، وحتى بين جماعات الطائفىة 

 .الواحدة في كل جزء من أنحاء العالم

ورغم ذلك يصرالخبراء على أستمرارالتمسك باألديان على أنها 

صمام ألمان العالم حتى اليفقد المؤمنون توازنهم النفسى وأيمانهم 

ليه، وحتى ال يفقد البسطاء والفقراء األمل فى حياة الذى ولدوا ع

أفضل فى الجنة التى وعودوا بها مقابل تحمل كل هذه المعاناه 

 .والمصاعب فى حياتهم الدنيوية
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ولكن ونحن فى القرن الواحد والعشرين، عصر التكنولوجيا 

والحقائق العلمية، حيث أصبح هناك وعى يفرق بين المكون 

لذى يستند إلى الديانات والمعجزات والغيبيات الدينى العقائدى ا

وبين المكون الوجودى األخالقى الذى يستند إلى العلم والعقل 

أصبح من الواجب اإلنساني واألخالقي أن نعمل على . والضمير

تحريراإلنسانية من الجهالة الدينىة والخزعبالت والخطاب الدينى 

 .قل وال العصرالذى عفى عنه الزمن والذى ال يتوافق مع الع

 

. نقاذ هؤالء البسطاء من األوهام التى يعيشونهاإبمعنى أنه البد من 

. هؤالء المخدوعين الذين يعيشون الجهالة بعيدا عن واقع الحياة

 ،الذين يعتقدون أن هللا أختارهم خصيصا دون شعوب الدنيا

 . وبكاءهم امام حائط المبكى سيقربهم من هللا

 

 ،ن عيسى جاء بغير مالمسة بشريةهؤالء الذين يعتقدون أ

ويعيشون صورة مكررة من أساطير الفرس وقدماء المصريين 

 . قرونا قبل نزول الديانات السماوية

 

هؤالء الذين يحملون رموزا وايقونات دينية وبعتقدون أنها 

 . ستحميهم من الشرور والمؤامرات

هؤالء الذين يشعلون شموع فى دور العبادة ويعتقدون أنهم 

  . غسلون زنوبهمي
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هؤالء الذين يتواكلون ويعتقدون أن هناك من سيرزقهم ويسهر 

هؤالء الذين يعتقدون أنهم يتخلصون من الشياطين . على سالمتهم

 . برميهم بالحصى

 

هؤالء الذين ينجبون المزيد من االطفال ويعتقدون أن رزقهم 

هم هؤالء الذين يعتقدون أنهم سيموتون شهداء ألن. سيولد معهم

 . يدافعون عن الدين وعن هللا

 

هؤالء الذين يعتقدون أن الموت والمرض قدر ال يتدخل فيه 

  .اإلنسان

بينما  ،هؤالء الذين يصرون أن الخلق بدأ منذ ستة آلالف عام

 . الحفريات أثبتت وجوده منذ أكثر من مليون عام

هؤالء الذين يعتقدون أن دينهم هو أفضل وآخر األديان، ثم هؤالء 

 .الذين يصدقون أنهم ولدوا أحرارا

 

على المجتمع العالمى أن يختار بين أن يولد اإلنسان حرا من جديد 

 ،ختيار لدينه متى شاء وكيفما شاءعندما يصبح له حرية اال

ولتكون عالقته مع هللا الذى يختاره عالقة خاصة الجهر فيها وال 

 .لحال اآلنأو أن يولد عبدا ويموت عبدا كما هو ا. تكفير لآلخر
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 تف اقية الكبرىاال
ألول مرة ومنذ مليارات السنين ظهر الصراع على منابع      

وألول مرة ظهر بعض الخالف بين الكبار . إمدادات إكسير الحياة

إلخفاق وا هابنودفى بعض  التراجعحول واالتفاقية الكبرى حول 

 .فى تطويرها

نصف الكتشاف منابع كان العمل على قدم وساق منذ مليار سنة و

كان . جديدة إلكسير الحياة أو توليد المزيد منه ولكن دون جدوى

المفترض أن تسرى هذه االتفاقية حتى نهاية الحياة الشمسية عندما 

عندها  ...تحترق الشمس تماما بعد حوالى أربعة مليارات سنة

ستختفى الحياة من على هذه المجرة باحتراق األرض والكواكب 

تنتقل الحياة إلى مجرة أخرى يعتمد فيها مصدر أو إكسير جميعها ل

الحياة على األشعة الحسية، حيث يخلق فيها إنسان آخر متجرد من 

 .المادة، أي إنسان روحي على أساس فكرة الروح فقط

ولقد انقسم الكبار فيما بينهم بين أن تسرى االتفاقية كما هي أو أن 

يعيش فيها اإلنسان  بأن تجرى تجربة مرحلية مشتركة تتطور

المادة واإلنسان الروحي في نفس الوقت، وحينها سيتبين ويتحدد 

 .كيفية تقسيم منابع إكسير الحياة
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عرض الفريق الذي يرجح فكرة تطويراالتفاقية الكبرى األسباب 

قد  يةإلنسانالتجربة اكان في مجملها أن ، التي تساند هذه الفكرة

في  ةمتأخر تسية وأصبحفي عدد من المعايير األسا تأخفق

 .االجدول الزمني المحدد له

من القوة الدماغية %  17لم يستطع استغالل أكثر من اإلنسان ف

المتاحة له، واليزال يفكر بمنطق العقل فقط دون ملكة وعي 

الضمير، ولم يصل إلى قناعة أن ضميره هو المرجع الوحيد 

من الفيروسات تخلص يجتهد كما ينبغى فى اللم كما أنه  .النهائى

 .المسببة لكثير من األمراض المستعصية

يضا أضاع اآلالف من السنين في اعتقاده وتمسكه باألديان أ 

والمعتقدات والروحانيات التي اخترعها هو ثم صدقها، ولم 

بعد أن خاض العديد من الحروب مؤخرا يتخلص منها إال 

 .الطاحنة

تى اآلن أيضا لم يستطع اكتشاف صناعة المادة الحية ح

 .الستخدامها في صيانة أعضاء جسمه وصناعة إنسان آخر

وهي أسباب كثيرة مقلقة كانت بالقطع السبب األساسي في إخراج 

 . التجربة عن جدولها الزمني المحدد

باإلضافة إلى أن التجربة اإلنسانية أصبحت مملة، حيث كان من 

والسفر المتوقع لها أن تحدث تقدما ملموسا في استغالل الفضاء 

  .عبرالزمن واكتشاف األشعة الكونية واالستفادة منها

  

أما الفريق المعارض لفكرة تطوير االتفاقية الكبرى، فيذكر 

الحاضريين بأهمية استكمال التجربة اإلنسانية حتى يتعرف على 
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مواقع الخطأ، كما أنه ال ينكر أن اإلنسان قد فاجأنا ببعض 

 .عن إيجابياتها أو سلبياتهاالسلوكيات المختلفة بصرف النظر 

سلوكيات مثل تطوير تذوقه للحب والجنس والجمال، حيث أضاف 

ونذكر . الكثير من المفاهيم والمقاييس لها لم تكن في حساباتنا

ته الذاتية على تنمية حواس وملكات جديدة اجميعا إعجابنا بمقدر

 .للحب والفن والموسيقى خاصة

قية في اإلنسان وفي بعض أيضا اكتشافه لبعض األخطاء الخل

وال  .الكائنات الحية وما ترتب عليها من انحراف في السلوكيات

أقصد تلك األخطاء التي تعمدنا خلقها إلغناء التجربة، ولكن أيضا 

 .أخطاء غابت عنا وعن فريق التصميم

أما بالنسبة لتخوف بعض الكبار من استهالك اإلنسان للمزيد من  

ترح توفير بعضها بتخفيضها بين بعض إكسير الحياة، فإننا نق

الكائنات الحية األخرى مثل الكائنات المائية األرضية في أعماق 

سة   البحار ساد ، وبين الكائنات الموجية في أعماق المجرات ال

 .188، وفي معامل التجارب في المجرة 7و  3

 .يةتجربة اإلنسانالحتى اآلن لم ينتهي الجدل بين الكبار حول 

ها ستحتل األوليات في الحقبة القادمة ما لم يفاجئنا اإلنسان ويبدو أن

بشئ مختلف عما تعودنا عليه وأكبر بكثير من مقدراته حتى ينقذ 

 .لستقبله ومستقبل البشرية من الزوام

  .بهذه الكلمات أختتمت جلسة الكبار 
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 التق اط ذاكرة الزمن
، كما  أد. دديقى عندما قابلته فى المرة األولى منذ عامين كان ص

، حزينا مكتئبا ألن مشروعه العمالق لم أدواردكنا نسميه بدال من 

يحظى القبول ورفض بغالبية األصوات من مجلس إدارة 

 . المشاريع العليا

ولكن فى هذه المرة قابلته إنسانا مختلفا مرحا ومتفائال، فلقد اجتاز 

أن توفر   عدوب ،المرحلة األخيرة بعد الموافقة باإلجماع همشروع

وعليه فلقد توفر الشرطان . من الميزانية المقررة له 30%

 . األساسيان لمثل هذه المشاريع العمالقة

أخيرا تحققت أمنية حياتة وعين المدير المنفذ للمشروع ليكلل 

مجهودا أختلط . عام من األبحاث والتجارب 25مجهود أكثر من 

باط مرارا وتكرارا لهذه فيها الحلم والخيال والحقيقة واألمل واالح

الفكرة الرائعة لتتحول أخيرا من الخيال العلمى إلى حيز التحقيق 

 .العملى

كنا جميعا قرأنا وسمعنا ولسنين طويلة مقاالت ونقاشات 

ولكن الشيئ . وحوارات وتفاصيل كثيرة عن هذه الفكرة الغريبة

مختلف عندما تأتى الفرصة أن تسمع هذه التفاصيل والحقائق 
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لذا اجتمعنا . أد.دشرة من صاحب هذه الفكرة صديقنا العالم مبا

 . اليوم هنا مع أصدقاء وعلماء للوقوف على آخر األخبار

لن أدخل : بعد أن بادرناه بالتهنئة تركنا له المجال للتحدث، قال  

فى التفاصيل العلمية المعقدة فسيأتى دورها فى الوقت المناسب إذا 

 . أقتضى األمر

ت طارئة فى منتصف القرن الواحد والعشرين لتنتقل الفكرة جاء

من الخيال العلمى البحت إلى الخيال الذى يمكن تحقيقه، وكنت 

أحيانا أتعجب كيف فاتت هذه الفكرة علينا جميعا بينما هى منطقية 

 . جدا

وأستطرد بعد أن رشف بعض من قهوته، ربما النشغالنا كعلماء 

وربما بسبب التكاليف  .ومفكرين بأشياء كثيرة هامة أخرى

المقدرة لهذا المشروع فى ذلك الوقت والمدة الطويلة جدا  باهظةال

 . للحصول على بعض النتائج

. أين تذهب صورة اللحظة التى تمر بمجرد أن تأتى لحظة الحقة

إذا أغمضت عينيك عن منظر متحرك للحظة واحدة ثم فتحتها 

راءه المنظر مرة أخرى فإنك ستكون أمام منظر جديد يخفى و

 .السابق

البد أن صورة هذه اللحظة السابقة إما أنها قد سجلت فى مكان ما 

فى ذاكرة التاريخ بعين الطبيعة، أو أنها تحللت وتناثرت عبر 

 . األثير
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كانت الخطوة األولى هى كيفبة العثور على هذه الصورة اللحظية 

اللحاق ثم تحليلها ثم ترتيبها وتصنيفها، قال ذلك وكأنه يحاول 

 .  بشيئ ما سيفلت منه عبر األثير

الحظ التساؤل على بعض الوجوه فتوجه إلى إحدى  أد.دصديقنا  

معذرة نحن نعرف أن األبحاث تقدمت : الصديقات، فقالت له 

كثيرا فى العثور على مكونات هذه اللحظة وهى مبعثرة بشكل 

تيبها عشوائى فى األثير، ما يثير الترقب واالندهاش هو كيفية تر

 .زمنيا لتتوافق مع تردد الصوت

وكان يتوقع مثل هذا السؤال، لقد أستغرق البحث والعمل  أد.د قال

فى هذه الجزئية معظم الوقت إذ أنها أدق وأكثر المراحل 

فترتيبها يعنى ربط ذبذبة أو تردد اللحظة بالمكان، وهو  .حساسية

دد شيئ ليس سهل كما يبدو إذ أن كل جزء من اللحظة له تر

. خاص منفرد يجب التعرف عليه قبل تحويله إلى صورة مرئية

ولكن لحسن الحظ فلقد تم أكتشاف المنحنى المشترك الذى تمر به 

 . هذه الترددات المنفردة

حتى اآلن لم نستطع إال إستحداث ذاكرة التاريخ القريب فى حدود 

ولكنها مسألة وقت وجهد، ألن التقاط هذا النوع من . متواضعة

وجات تتداخل فيه أعداد هائلة من الموجات المختلفة التى الم

اكتشفها اإلنسان أو استنبطها منذ اختراع الكهرباء، أى منذ حوالى 

 . القرن الثامن عشر
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أهذا يعنى أن التقاط ذاكرة التاريخ لما قبل : قال أحد المجتمعين 

مثال صور للفراعنة المصريين وهم يبنون  ،ذلك سيكون أسهل ؟

 .امات، أو كيف كان يعيش اإلنسان فى العصر الحجرىاألهر

ال بل على العكس، ألن مكونات الموجات  :رد قائال

الكهرومغناطسية وغيرها من المكونات التى اخترعها اإلنسان 

مؤخرا هى التى ستكون الوسيط األساسى لتقنية إستحداث أو 

القديم التقاط ذاكرة التاريخ الحديث بينما نفتقد الوسيط اللتقاط 

 . منها

ولذلك تجرى األبحاث لدراسات موسعة للتعرف على الموجات 

الكهرومغناطسية الطبيعية الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل 

الزالزل والبراكين واألعاصير وغيرها التى حدثت فى العصور 

األكثر قدما حتى يمكن التعرف عليها وإعادة استخدامها كوسيط 

 .    ذاكرة التاريخ القديمعند إستحداث أو التقاط 

وال أخفى عليكم أن هناك آمال تتعلق بتقنيات جديدة قد توفرها لنا 

الموجات العاكسة الناجمة عن االنشطار الشمسى الذى حدث 

 . مؤخرا

ورب ضارة نافعة كما نقول، إذ أن الموجات العاكسة وكما نعرف 

ة ضرار جسيمة على كل مظاهر الحياة والمحاوالت جاريألها 

للتخلص منها أو تجنب وصولها إلى األرض، ولكن علميا يمكن 

 .خرى كثيرةأأن تكون نافعة فى أغراض 
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إذا تحقق نجاح الجوانب المتبقية من هذا المشروع العمالق 

فسنكون أمام عصر جديد من العلم والمعرفة ينقلنا نقلة نوعية 

أكون  ال أود أنومع ذلك فأنا . تعود بالفائدة على الجنس البشرى

متفائال لهذه الدرجة، ألن مشروع التقاط ذاكرة الزمن له أبعاد 

 . متشعبة وغاية فى التعقيد

وألن الوقت اليتسع للتفاصيل فسأتناول بعيدا عن النواحى 

 .االجتماعية والسياسية فقط الناحية التاريخية

إذا نجحنا تماما فى هذا المشروع فإن هذا يعنى أننا سنعيد رؤية 

ولكن ماذا لو لم يتطابق ماحدث بالفعل عما . التاريخالماضى و

 .سماويةأورخ وكتب وتعلمناه فى كتب التاريخ أو فى الكتب ال

ماذا عن ما ترتب  .هل سيعدل ما كتب ليحذف ما به من أخطاء

مات وظلم ور من حروب وأزعلى هذه األخطاء عبر العص

جد من  هل سيعاد تقسيم العالم من جديد بناء على ما .وتعديات

وهل سيلتزم اإلنسان أخالقيا وعلميا عندما يقوم بتصحيح . حقائق

 . هذه األخطاء

إن مجرد التفكير فى مثل هذه األمور ربما يؤدى إلى إشعال 

حروب بين الدول ويثير مواجع اإلنسان مرة أخرى تجاه أشياء 

 .كان قد عفى عنها الزمان، فهل سيعفى عنها العلم والعلماء

يع الدول بهذه التقنية الحديثة وهل ستوافق على هل ستعترف جم

تطبيقها، وكيفية ذلك، وما هى الحدود، ومن المسئول، ومن له 
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الحق فى التنفيذ، وماهى اآلليات، وما هى ضمانات عدم 

 . من األسئلةوالكثير وهكذا الكثير . االستغالل

عشرات بل المئات من التعقيدات واالعتبارات البد من التدقيق 

تمحيص فى كل تفاصيلها قبل التصديق على مثل هذا المشروع وال

 .الهام

متعة سرح بعض الشيئ وكأنه ندم على أنه أفسد علينا  أد. د

العواقب كم  سرد تشاؤماته عن  عندما قيتشوالاالسترسال و

مع أنه صاحب الفكرة وهو الذى أفنى حياته فى سبيل  محتملةال

 . تحقيقها

بنبرة متفائلة وبضرورة أن ينتصر  خرىمرة أولكنه عاود الكالم 

 . العلم فى النهاية وأن يتحقق هذا المشروع

يتم دقيقة ولكن أكد أيضا بضرورة االلتزام بمواثيق وشروط 

 .االتفاق عليها

فساح ولو القليل من خيالكم للبحث عن أهمية إاآلن يمكنكم 

وميزات وعيوب هذا المشروع، وهل يمكن أن يعود على البشرية 

هذا على فرض  .عض من التقدم واالستفادة من أخطاء الماضىبب

  .أن بالماضى أخطاء

 . ندوته مداعبا بهذه العبارة أد.دوأختتم  
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 العق ل  شيخوخة
خرج العقل من رحم الحياة فى ظروف خارقة غير عادية، وبدون 

د الجرداء وعلى الجبال يأم ثاكلة رحيمة ليلقى به بين الجالم

وتمر مئات اآلالف من السنين .  اء القاحلةالسحيقة ووسط الصحر

ومع الوقت  ،وهو اليزال رضيعا نحيفا ليس له من يرعاه أو يكلؤه

 .تزداد آفاقه وتمنياته وأيضا تزداد آالمه ألن الزوال يهدده لحداثته

غوار البعيدة ويلفظه كالنهر ويجرفه إلى األولكن حبه للحياة يتدفق 

ول أن يفطم عنوة وقصرا بعد أن بين العواصف العاتية، وعليه قب

 . نه وحيدا فى هذه الحياةأتأكد 

وهاهو ينمو ليتعلم المشى ويجرى فى زهو هنا وهناك التسعه كل 

لى صهوات العواصف ويترامى فى عهذه األرض، يود أن يقفز 

 . لجات البحار

من تجربة الخطأ والصواب، فى هذه المرحلة ه أن يتعلم يلعوكان 

لهو ال يكى يخاف النار وتتكسر أضالعه لكى فتحترق أصابعه ل

ويتحلى بالحرص حتى ال  طراف الجبال وحواف البراكين،أعلى 

، ومن ثم تعلم كيف يساوم الطبيعة ويراوغها .يقع فريسة للحيوانات

ة المطاف بين نهايفى ينال منها تارة وتنال منه تارات لينام 

 .قبل النوم تاديوأحضانها مستسلما لح
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اآلالف من السنين وإذا العقل شاب فى مقتبل العمر،  وتمر مئات

قلته الحياة ومنحته التعرف على الخير والشر وأكسبته الخيال صأ

والتصور ليتعلم كيف يردع الشر بالقوة ويراهن على إرادته  

  .ولكن بعيدا عن منطق األشياء فهو لم ينضج بعد  ،المتسلطة

ستعراض امتالك وعنفوان الشباب، ويستهويه حب اال ويغريه

فإذا به يلقى بنفسه فى حروب طائلة مستهزءا  .القسوة والسيطرة

كتشاف ذاته، بدءا من الحروب من أجل البقاء ال .بمآسى الحياة

الحروب ثم  .كتشاف مقدراتهستعمارية اللحروب االومرورا با

الحروب حتى األديان والمذاهب، ووتباين الدينية نتيجة اختالف 

وأخيرا الحروب من أجل  .أجل البذخ واألسرافاالقتصادية من 

 . التفوق

والتزال هذه المرحلة هى التى يعيشها العقل اآلن وربما لمئات 

 .بين العقل واإلرادة اآلالف من السنين، أال وهى  مرحلة الصراع

وستمر مئات اآلالف من السنين بعدها سينضج العقل بعض الشيئ 

األسرة الذى يسعى إلى  لينتقل إلى مرحلة الرجل العاقل رب

يتوقف عن الخوض فى الحروب والعمل لخير جميع ل ستقراراال

 . بشريةال

لطبيعة استغالل إفى هذه المرحلة سيدرك العقل أهمية عدم 

 .ويتوقف عن تجاربه النووية على الكواكب األخرى تخريبهاو

 . وسيدرك أن الحقيقة المطلقة تكمن داخل الضمير اإلنسانى
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ر بالحياة وسينعم بالهدوء وسيخلف ذرية نابهة تستطيع سيتمتع أكث

كتشاف الفضاء والتنقل بين المجرات وتطوير واخلق المادة الحية 

 .  نسانإلما بعد ا

وستمر مئات اآلالف وربما الماليين من السنين فإذا بالعقل رجال 

وبعد أن ، نتصارا كامالإدتة اصر على إرنتإوقورا متعقال بعد أن 

فيزهد فى الحياة ليكون همه  .ه وتحققت أحالمه وأمانيهكتشف ذاتا

السير إلى األغوار البعيدة إلدراك سر التكامل فى الذات بعد أن 

 .مع رب األربابوتعاهد تصالح 

وستمر مئات اآلالف وربما الماليين من السنين فإذا بالعقل كهال 

على عصاه ويعانى من أمراض الشيخوخة  مستسلما  ئعجوز يتك

 .عبر األحقاب التي مر بهاخيرة الالنهاية وليلقى النظرات األإلى 

وأخيرا يحتضر العقل ثم يموت، ربما لينبعث من جديد ليخرج من 

رحم جديد فى عالم آخر فى مجرة أخرى من بين مليارات 

 .المجرات فى الكون الالنهائى
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 لو كنت اإلله الق ادر
 لو كنت اإلله القادر،

تدعو إلى و، على تغييب العقل تعتمد ات سماويةديان تخلقلما كنت 

تضاربة بشرائع وقوانين م ، وتجيئقبول كل ماهو كائن على عالته

  .لتناقض بعضها

 . غير سماوية من عبادات سابقة أستوحيتهالما كنت و

ولكنت أنزلتها فى كل مكان وزمان وليست قاصرة على سالالت 

وبلغة غير مكتوبة،  ورمتطورة تناسب كل العص اتديان .معينة

إنسان  كل عقلهاتقبع فى الضمير حتى يبلغة  ،نتنفسها ال نقرئهالغة 

 .أينما كان

، تكون آصرة تربط جميع بنى اإلنسان اتديان تخلقلكنت 

  .دين على آخر يتجلى فيها تفوق هافى سبيلوالتدعو لحروب 

 .لما كنت خيرت أمة أو شعبا وفضلتهما على العالمينو

 

 اإلله القادر،لو كنت 

فاقدا القدرة ومغلول األيدى، وعاجز على لما كنت صورت نفسى 

أن دعو الناس للقتال وحتى الموت في سبيل أفى، الدفاع عن نفس

 .المقدسة كما هو فى الكتب .ىحبأمنحهم 

ولما كنت اخترت وسطاء من البشر لنشر رسالتى، ليتحولوا إلى 

 .يصبحون هم الدينأنصاف آلهة  و
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 اإلله القادر، لو كنت

القسوة والشر فى اإلنسان نزعة الجينات العدائية و تخلقلما كنت 

 . والحيوان

الغير رحيمة القاسية طاغية قت هذه الطبيعة العشوائية اللولما كنت خ

التى يفترس فيها األقوى األضعف، وتعصف فيها األعاصير 

 . تقضى على االخضر واليابسوالبراكين والزالزل ل

عة التى تعلم منها اإلنسان القسوة والجبروت وعدم الرحمة تلك الطبي

 .وكل ماهو غير إنسانى

 

 ،لو كنت اإلله القادر

 ،الكتب المقدسة تحرض على التمييز العنصرىفى آيات لما جئت ب

 .تشيع العبودية والرق والجواريو

ولما كنت أخرجت حواء من ضلع فى آدم، بل أخرجت آدم من ضلع 

 . كثر منطقيا واقناعافى حواء، وهو األ

 

 .لكنت أختصصت بنى آدم بميزات تختلف عن الحيوانات والحشرات

ميزات تتناسب مع ميزة العقل، فال يكون بقاءه مرهوانا بالحصول 

على األكل والشرب واألقتتال من أجل البقاء بمنطق القوة والشراسة، 

 . ميزات تتحلى باالتسامى والروحانياتببل 

على بنى اإلنسان  ترهيبعيد ووحكام تهديد وولما كنت أصدرت أ

 ....ولكنت ........... الذى هو من صنعى
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 ...!!من يضطهد من  
      

ما الهدف من انتقاد األديان السماوية مع أنها جاءت تدعو : قلت له 

اإلنسان إلى قيم الخير وأخالقيات التسامح ولترسخ قوانين 

 .ومعاييرومحاذير دنياوية

 ......ال لهذه األغراض السامية ؟فهل هناك بدي
بديال عن   الجهالة والتخلفمن عصور فى  جاءت األديان :قال

القوانبن المدنية، جاءت إنتقائية ومتباينة ومستوحاة من عبادات 

وعادات سابقة وتعتمد على الغيبيات وعلى تغييب العقل فى معرفة 

ة تربط وبينما أخفقت األديان السماوية أن تكون آصر. الحقيقة

أن تقوم المدنية ستطاعت القوانين اإلنسانية اجميع بنى اإلنسان، 

 .بذلك إلى حد كبير

مان البسطاء الذين يعيشون إيمن أعطاك الحق فى زعزعة  :قلت

فى طمأنينة نفسية من خالل إيمانهم بعيدا عن متاهات التفكير 

 أال تعى خطورة ذلك فى استقرار العالم .المعقد حول وجود اإلله

مليار مسيحى  2.2مليار مسلم، أو  1.5عندما تتزعزع عقيدة 

 .بسبب ذلك؟

الحروب الطاحنة فى سبيل العقيدة كانت والتزال بسبب إيمان  :قال

 . لهمدعاة الدين ستغالل االبسطاء المغلوط و
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إن معرفة الحقيقة وتنوير األذهان مقابل زعزعة األيمان ستكون 

ن هللا معتقدا أإنجاب تسعة اطفال لهذا الذى يقوم ب ،شريةبلل أجدى

شعال شمعة للعذراء إ، أوهذا الذى يقوم بوسيرزقهم سيطعمهم

نها ستشفى مرضاه، أو هذا الذى يغتصب أرضا مؤمنا أن أمتيقنا 

 . هللا اختصه بها

 ونشر عندما يقوم المسلمين على المنابر وفى االعالم بنصرة

اسا على ما تقول فهم بذلك قيوبتكفير غير المسلمين، اإلسالم 

من شعوب العالم ( مليار 5.9% ) 75يزعزعون إيمان أكثر من 

 وعندما يدعو القساوسة فى الكنيسة .هم من المشركيين والكفار

من  (مليار 5.2% ) 70فهم يزعزعون إيمان  ويبشرون بدينهم،

 .....  شعوب العالم

وب نصف شععقيدة تمثل  التى وبناء عليه فإن األديان السماوية و

تزعزع وتروع عقيدة النصف اآلخر، هؤالء الذين اليؤمنون  العالم

ويعيشون فى سعادة  فى السماء، باألديان السماوية وال بوجود آله

 . وبدون حروب

األديان السماوية روعت وقتلت على مدى العصور منذ أن 

والتزال تهدد وتقتل المرتدين، بينما معظم العالم يسمح ظهرت، 

 .....وأن ال إكراة فى الدين بحرية العقيدة

 : ........قلت

 : ........قال
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 صدر للكاتب محيى الدين غريب

 1968تخرج عام  . 1944محيى الدين غريب ولد فى القاهرة عام 

هندس وعمل م 1970هاجر إلى الدنمارك . من كليه الهندسة

 .2006 حتى عام بهيئة السكك الحديدية الدنماركية  كبارى

وله العديد من المقاالت باللغة  السياسى نقدهوايته الكتابة وال

 .العربية والدنماركية

 :صدر له 

1991  Egypten .1   
ISBN 87-12-02072-9 

egyptisk navnestof 

Book about Egypt in Danish language 

نماركية عن السياحة فى مصر، أعيد فيه تصحيح بعض كتاب باللغة الد

 .سالمخطاء عند الغرب عن العادات والتقاليد فى مصر وعن اإلأللمفاهيم واا

**** 

  0December 200  فراعنة فى الدنمارك 2.
  ISBN: 87-90265-40-8 

، يعرض 1970منذ  كتاب عن تجربة المصريين المهاجرين فى الدنمارك

 .والعنصرية واالندماج وتصادم الثقافاتمشاكل المهاجرين 

 الغالف

لى عنان السماء وهبط بى إلى األرض ظلم اإلنسان إرفعتنى الموسيقى " 

إنسان يود أن يستولى على الوجود وهو اليدرى أنه وجود  -ألخيه اإلنسان 

إنسان يضطرم شوقا للخلود واألبدية وهو اليدرى أن  -قاحل ال غاية له 

 ".الدوائر حيث يصبح اإلنتهاء عودة الى االبتداء األبدية هى دائرة

 

**** 
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   October 2006ملف دمحم  . 3
 ISBN-13: 9788799161904 

  الرسوم هذا الكتاب يروى رؤية واقعية لتسلسل األحداث قبل وبعد نشر

واألسباب الحقيقية وراء األزمة التى  -فى الدنمارك ( ص)المسيئة للرسول 

الدنمركية األسوأ سياسيا وإقتصاديا منذ الحرب العالمية إعتبرتها الحكومة 

  .الثانية

وتجربة حياة الكاتب الطويلة فى الدنمرك أتاحت له إمكانية أن يكون شاهدا 

 .شهد من أهلها

**** 

 

 

.4 The Danish caricatures of prophet 

Mohammad 

ISBN-13: 978-87-991619-1-1  June 2007 

This book chronicles the events before and after the 

publication of the offensive caricatures about prophet 

Mohammad (GPPH)  in Denmark and the true reasons 

behind the crisis what the Danish government has 

considered as the worst in political and economical terms 

since World War II. The book’s author is an Egyptian 

born Danish citizen for more than three decades that gave 

him the opportunity with his long experience in Denmark 

to be a testimony by one of their own. 

**** 
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     September 2008هكذا تكلمنا5.
ISBN : 978-87-991619-2-8  

هذا الكتاب هو برهان جديد يؤكد والء المهاجر وحقه فى أن يشترك فى بناء 

وطنه األم حتى وهو على هذا البعد البعيد، ليس فقط بالمساهمة المادية 

ففى اآلونة االخيرة كان . المعنوية بل أيضا بالمساهمة الفكرية والنقديةو

ق فى نقد وطنه األم التشكك فى والء المهاجر ووطنيته، وما إذا كان له الح

من منظور خارجى، وما إذا كان إنتماؤه حقيقيا وهو يعيش فى برج عاجى 

 . بعيدا كل البعد عن المعاناة وعن ما يحدث فى الواقع

ولكن الحقيقة أن هموم الوطن األم كانت وستظل تقبع على أولويات هموم 

 ونالمهاجرين، يحملون وطنهم بين ضلوعهم ويحلمون به كل يوم يفرح

لفرحه ويحزنون لحزنه ويتفاعلون مع مشاكله وكأنهم هم المسئولون وهم 

ولم . المنقذون، يتوارون فى أحضانه كلما أحسوا بالقلق وكلما افتقدوا األمان

يقصروا سواء بأقالمهم او بأفعالهم، واستطاع الكثير منهم اإلرتقاء إلى طاولة 

ى أرض الوطن رغم الحوار والمشاركة المسئولة لمتابعة ما يحدث عل

 .الصعوبات التى يعيشونها فى مجتمعهم الجديد

 

**** 

 

  September 2011  وقصص أخرى الزيارة. 6
ISBN :  978-87-991619-4-2 

الزيارة رواية من الخيال العلمى المحتمل حدوثه ، أحداثها تقع فى نهاية القرن 

شمس أدى إلى حدوث أنشطة بركانية عنيفة داخل قرص ال. الواحد والعشرين

، ليستقر فى الجانب ىانفصال جزء مشتعل منها، ما سمى بالشمس الصغر

اآلخر من الكرة االرضية ومتخذا مسارا حول األرض خلف مسار الشمس ب 

التزامن فى ورتباك فى دورة الشمس إدقيقة مما أدى إلى  53ساعة و 11

، حيث تسطع الشمس الصغرى بمجرد غروب الكهرومغناطبسى العاكس
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الشمس الكبرى، وبدال من أن يسدل الليل ستاره على نصف الكرة األرضية 

لنصف ا علىبينما تشرق الشمس الكبرى  ىالشمس الصغرعليه تشرق 

 . تماما ويختفى الليلتصبح االرض بنصفيها نهارا طوال اليوم ل، اآلخر

 ....فيما عدا شريط صغير من األرض ال يتجاوز  

**** 

 

 January 2016  خرىأمحاكمة وآراء ال. 7

هذا الكتاب يجمع سلسلة من الحوارات حول الوسطاء من األنبياء والرسل 

ممن أدعوا الوساطة بين اآللهة واإلنسان، بعد أن أخترعوا أديان أدعوا أنها 

منزلة من السماء حتى تضيف هيبة وقدسية وقوة لوساطتهم فيصبحون هم 

محكمة لمحاكمات جاءت وساطتهم جعلتهم متهمون على منصة ال. الدين

خلق بالصدفة عشوائيا من الالشيئ  لتشكك بل تنفى وجود هذه اآللهة لكون

 .   الذى يقع فى الالنهاية

 

 الكتاب القادم

 أنين الصمت. 8
**** 

 

 

 

 

 

من  وأ هذه الكتب يمكن استعارتها من مكتبات الكميون بكل انحاء الدنمارك*
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