








































والروائيديدرو، دض انوؤخ يصدره كان الصالونهذا 
فولتتر.الشه؛ر والفيلسوف والشاعر روسو، حاك جان المعروف 

قمفللمة فكمة نححت الضيقة، الأفكار من محموعة بين من 
والديناس إن تقول الفكرة هذه اكاس, و\ن والانتشار المرور 

يؤثرانطآفيرغدالخياةرا<.
سوىعليه ايعتماد يمكن شيء يوجد لا ليدنوت ؤ دينيمِيقول 

لأكلواكربواوومواف''رت،.
علاقةمنها ملوثة، حياة يعيش شخص من تغرب مغير وهدا 

منالوقت، نفى ق الرذيلة معهما يمارس كان L-؛^crJ جعته 
كماالعلمي البحث بغرض العلاقة هذه تكون قد أ يدري؟ 
الأحلأؤ،أن يعتقد بدوره روسوكان جاك جان دائما! يدعون 

احتياجاتهمن نحد لأمما الإنسان، تعبد تالدين ممدؤها الق 
يرىكان فقد ذللث من ويالرغم الرغبةُآُا. مصدرها الق الطبيعية 

منتحلو الي العدمية قة القلهذه انتشار ق الخطهرة بعض 
زيالثلث إصابته إل النهاية ق أدت والي وهدف، معق يل 
٠.٠ الفلاسفة صالون من انسحابه م ومءن حوله، من كل 

(l)AWickedc;ompany:The Forgotten Radicalismcift

. ايابقالصدر 2(  )

Robespierre and the terror: Marisa Linton" .رLinton, Marisa (August 2006 ر3)

reviews the life and career of one of the most vilified men in history,

(Maxintilien Robespierre) (Biography)". History I'oday 8 (56): 23.

. السابقالصدر 4(  )
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انتثارمن أيضا متخوفا كان لليي• بعدائه انحاهر قولتم كذلك 
ففدثخمية، لأمباب الخوف هذا يكون قد ولكن العدمية، 

عنالمنزل 3، الخدم نحر ألا زوجته على يؤكد كان أنه عنه اشتهر 
ممتالكاتهرا؛.ينهبوا لا حق قة القلهذه 

عامالمتون ( يكو مونتبأفكار متأثرين كانوا بدورهم الثلاثة هؤلاء 
١لخماJةتقرأ أن ويكفي ١لقوانين؛ روح كتاب وصاحب ا 755ر

القمودهو اكاثر من نؤع أي لتفهم الكتاب نض من التالية 
إنلقلت السود، ١محرقاق ق المكتسب حقنا ترير مي هللب لو 

بدأنز إ ؛^؛^؛،^، أمريكا محكان أفنت أن بعد أوروبا شعوب 
البقاعتلك امحتغلأل ل لتحيرهم إفريقيا ق السود امحرقاق مجءن 

.الواسعة 

داخلالبشرية الشرور كافة حسم م الإغريقية.. لميثولوحيا اق 
بالفضولتشعر لأمما لكن بان~دورا.. اسمها لفتاة أعطي صندوق 

الفعاهذا افراف عدم مأن التحذير برغم الصندوق فتح قررت 
القالشرور أعظم تعنايرن عندها الفلروف.. مِن فئرذ أي تحت 

البشرية.إ الضءِعرفتها 
قوالإبجابية الفعالة والمساهمة للأربعة، المتقن. الفكر من بالرغم 

فكرةفان إنكارها، لا.بمكن والي، والفلسفة والأد'ب العلم محالات 
قةالقلطريق عن الفاصلة المدينة بصناعة والحلم والدين الله معاداة 

مننؤع وخروج بان—دورا، لصندوق فتح بمثابة كانت العدمية 

تخريجه.سبق )1( 
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وأكهمهاكواسسها أشد ق حق له *شلأ الشرية تمن، ل الشر 
علىتدربجأ وفلهرت، نجدت الي الكوابيس نالك فللامية، 

ا،لدابحإل البشرية ساقت الق والغاشية، والشيوعية المازية شكل 
معاداةوالاجتماعي. السياسي والإصلاح التنوير باسم الليونة 

الشرفئروس بجرؤج وتسمح بال—دورا، صندوق تفتح افه نكرة 
التغاضيبمم ما غالبا ١^٢ الخاب هو هدا الخام. ومادته 

جديالعالم ؤ؛ بالعيس الهلوسة التنوير.. عهد تناول عند عنه 
أوكماانموا)!،، بنفس كتابه ق هكسلي سماْ كما ينار وشجاع 

.وأفضل أغي ١لخلم ستجعلأن الخشية والإت١رة انغية بلوم. قال 
ثوابلا ذنوب، هناك يكون لن افد من يخلو الذي الخلم ذا هق 
الثلهلةعن الجنون البحث صوى شيء لا أخرة، لا عقاب، أو 

الخيشبإرسال روبيير تام لماذا نفهم أن يمكن هنا من والمتعة. 
لتمفيةالمقصلة معه حامجلأ القرنية والقرك، الدن إل الثوري 

الأدبازا(.أصحاب رالهرء1قين أصح; أويمعى أعدائه، 
1792عام صيف ق أنه عنه ئروى الي الوثقة الروايات مجن 

والخيوشالمقاومة إل السعبماء انضمام مجن روبفسيير خشي 
حقالقرنية ايون بجميع قتلهم ل المرتزقة يد فاهللق الأجسية، 

نصفإعدام م أغهلس من الممادس وبجلول محاكمة، دون من 
إل ١2ل(ر.(مجن عددهم وبلغ وحدها، باريس مل.ينة ق السجناء 

يرولر هياكله وكأن اإدين. رجال من  233متهم مجعن، رالا4أ 
،1793عام فيهم" '"المشتبه قانون بإصدار فقام للدمجاء، عطشه 



الحاجةدون ومن الشبهة بمجرد الأرواح حصد مجن ليتمكن وذلك 
التاسعةق وبجاكم الثاعنة ؤ النهم على يقبض كان دليل• لأي 

رومولملسفة العملي الممليق أسميه ما وهذا العاخرْ؛ااا ق، وبمدم 
نحوالمديةالمعي ي الململة تواترت بعدها . والبارانوبا الذنب 
يوغسلافيا،بولندا، <؛^، ٥١١وااا*ينت اش مجن تحلو الي الفاصلة 

إغ.ألبانيا.. مفنوليا، رومانيا، فيتنام، كمبوديا، 
عامسالين كتبها الإنسانية تاريخ ق المشوهة الصفحات إحدى 
منمتعمد بفعل هولودمور أوعّاُيا انجاعة صربت ح؛ن 3تل،أ 

فأكانم،الجماعية، الإبادة إل يهدف الموفييتية ارلْلات قبل 
حلالنحبهم قصوا شخص مجلايض ( 10~ ر6 بين مجا أن التيجة 

فمط١تا.واحل عام 
لمانعلى المعروف غ؛ر لبين كتاب ل ُايبز ريتشارد يقول 
الاشتراكية،إل ويوصيا أهدافا إل سقربما ايؤع نفسهت لينين 

الاعتقادمنتهي بل فقمل، بالقيصر الناس اعتقاد ينهي لن قالجوع 
ليغيزإأستاذه وصية على مسالين الظلميذ مار أن فكان ُاش، 

تلقاهارسالة ، الهولودمور عن تروى الي المروعة القصص من 
فيهاتحاء الدكتورة صديقته من شخص 

.4 واميجسق ١(  )

.Peler Finn (27 April 2008". (Aftermath Ilia Soviet Famine". WashingtonFost ر2)

com. Retrieved 21 July 2012. There are no exact figures on how many died.

Modern historians place the number between 2.5 million and 3.5 million.

Yushchenko and others have said at lea.st 10 million were killed.
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أبمأ.والأخلاق بل فقط، الحد مقاومة على تقممر لا العاناه 
 iقدأكون أن أصمن لا ولكي بعد، ليس البشر، لحم تناول أ

أولئكأولأ.. ماتوا الصالحون هذه.. رّالي تشك حال فعلت 
؛.ز انحرمات يقهرفوا أو رقوا ي أن على ا،لوت فضلوا الذين 

بنشرالملحدة السوفييتية الحكومة ءامتs والتهكم المدله ق وامعانا 
ممنوع''رم.بربري عمل هو أطفالك "أكل يقول: إعلان 

اليايانيونعاشه والدين اس بعيدأعن الفاصلة المدية بصناعة الحلم 
والي،  1937عام الصث'ن ق نانحنغ مجدينة اقتحموا عندما أيضا 

كانالتاريخ.. مر على الوحشية ادانم أبشع مءن واحدة ئعد 
وقتق أكثر عددأ يقتل ممن على يتنافسون اليايانيون الضاط 

بلغحى بالاغتماب، مهوومجن كانوا قفل، الجود أما أقل•• 
أصبحم الأن لدرحة امرأة، ألف  20النساء ممن الضحايا عدد 

تتهكأن على ا،لوت يفضلن اء المو$ازت رائجة، بضاعة 
بغضيصادفونحا فتاة أي يغتصبون الجود كان لقد أعراصهمن. 

فكاناء، المعن لحثا البيوت يقتحمون وكانوا عممها، عمن المفلر 
نتيجةأو ترفض، لنر الحربة طريق عنر إما المتيجة هو الموت 

الجماصرآ-ءؤالاغتصاب 

( را  Timothy Snyder. Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin. Ba,sic Books,

2010, pp. 50-51. ISBN 0-465-00239-0.

(2) Vardy & Vardy 2007.

(3) Paragraph 2, p. 101 2, Judgment International Military Tribunal for the Far East.
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يعلمونوهم طويلة "لسنوات الأسترالية: "١^■،؛" جريدة ذكرت 
فقدم ومن الأعراق، بقية عن بعيدأ تهلوروا قد بانحم اليابان؛ين 

يرامحان_■؟،؛ اليابانيون العلماء قام كما المفضل، العرق صاروا 
الوحشيةأسياب أحد يكون قد وهدا ٠ ء عاليه وتؤكد ذلك نشت 

ابباني"را<.الحدي U اثئهر الق ليررة اض 
ماكالومءم حيمم  ١٠٢٥١١كتب  1937ديسمبر  19بتاريخ 

حيالل أز ل؛ هذا، متننهي مى أعرق لا عيان(؛ )شاهد 
هناككان اغتصاب، اغمماب، اغمماب، الوحشية، هذه مثل 

يعيثونالسكان كان لقد اليوم، ق اغتصاب حالة ألف معدل 
ُ~ُ.والمنع الهمتقريا منؤ الة حل 

آخرين..ومكان زمان ق الفاصالة المدينة نحو السعى ويتواصل 

رزعيميهت بول الملحد مليشيات اجتاحتج  1975عام ففي 
بنومالتمبودية العاصمة الخمرإ بالحمير المعروفة الشيوعية الحنكة 

الأريافإل الانتقال على محكامما وإجبار المدن تفريغ وقررت ينه، 
منيحنوان ثلاث زراعية. مثارع ق للعمل إجيارية مسيرات عير 

نخص،ملأيثن ثلاثة على بالقضاء انحرمكانتكف.يالة هذا حكم 
١^■؛!يصدقه يكاد لا ء قي تقريبا! السكان ثلث، أي 

.وAustralian time magazine - 14 Aiig 195 (ا)

Hua-ling Hu, American Goddess at the Rape of Nanking: the Courage of ر2)

Minnie Vautrin, 2000, p. 97.

(.١) William Shaweross, "Ihe Quality of Mercy: Cambodia, Holocaust, and

Modern Conscience (Touchstone, 1985), pi 15-6.
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نحتجرت الق ا محربرتجمدبجة أيضا المشؤهة الصفحات من 
آلافثمانية ضحيتها وراح الهولندية لام الحففل قوة ر  ١١٥١

عاميوليو شهر حلال والهرمحك البومنة مسلمي من شخص 
القارةشهدمما الق المدابح أبشع من واحدة ثعد والق؛ ، 1995

كانتالكرى الحميمة هده الثانية. اإعا.لية الحرب يعد الأوروبية 
الذيالكيرى، صربيا الفاضلة المدينة حلم من حزءأ بدوؤها 
والحنرالالبومة، صرت زعيم كالأدص رادوفان اللحد عاشه 

لهماالتابعة المليشيات قامت حيث مالاديتس، رادكو اللحي. 

تعريتهم،يعد الغلال ومحازن المراؤع ق والأهلفال الرحال يجمع 
والسكاكينوالذبح الرصاص بإطلاق الخماعي القتل بدأ م ومن 

شديدبدفء شعر إنه الناحين أحد يقول اليدوية. القنابل وإلقاء 
مكان.مزكل يه أحاطت الي؛ الدماء بب بالحثث تحت وهو 

يتفحصونمالاديتس حنوي بدأ والذبح القتل توقف أن وبعد 
تفناهربينما الحياة، قيد على ياق شختس أي عن بجنا الحشث 

بعيدأوفر الشباك من قفز م التال، اليوم صباح حق بالموت هو 
ءنالكانرا<.

النقيةصربيا بعنوان كان كابوس إن تحول الذي الحلم هذا 
العرقيالتفاضل قوامها بامتياز إلحادية داروينية نف1رة هي و، 

البشرية.الأجناس بين 

( را  Institute for War and Peace Reporting. Tribunal Update: Briefly Noted (TU

No . ,89آ  18 March 2005).
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كاراديتسإل وجهت للصسلم؛ن الحماعية بالإيادة نحمة  66
عمالقتلة انحرمثن أكثر قائمة ل مكانه أخد ومعها ومليشياته، 

بلاالملاحية عليها يسعلر الي القائمة وهي البشري، التاربخ 
٠لين لالوأالقتلة أشهر قوائم على يميهلرون كما منانع، 

زفل1ما 28ظهر  2007إل 7أ9أ الأعوام ما مريعة، بمحصلة 
مليون 148حلالها ئل ملحين. زعيما  89رئاستها تول حكوميا، 
أضعافبثلاثة أكثر وهذا حاكما،  89ال من  52يد على فخص 

المستقلةوالخرائم الأهلية والخروب الحربتن صحابا مجن 
العشرين.رل؛القرن خلال محتمعة الأنهابية و١إعملياءن، 

لعلهالقلنا أنظمة ثلاثة حق أو نظامان أو واحد ^١١٢ أنه لو 
ادعاءفان المسبة هده أمام لكث ملحدة، تكون أن صدفة محرد 

الذيالوحيد المنقلقي والنمير للعقل. إهانة يصبح الصدفة 
بوقودير نكانت الأنظمة هذه كل أن هو الكثيرون عنه يتعامى 

منوبمحرك ، المش-رى، للجسس الموضوعية القيمة احتقار نؤع من 
اليالفاصلة الميتة إل الوصول نجدف الأخلاق،" "نسبية >از 
أوديةخلال من يمر بالدماء معتد محلريق ل والدين افه من نحلو 

والخثث؛الأشلأء ماث وحبال 
بيةنممارس عندما للالحادت العملية الممارسة هي وهذه 

( را  Rummel, RJ (December 15. 2(104). "The killing machine that is Marxism".

WorldNetDaily. Retrieved May 19, 2010. The God Solution Book by James

Beverley.

28



الاؤهابمثل مصطلحات . تثت\ج\ الإلحاد نمارس فأنت ا'لآحلأيى 
العملطوابير المنفلمة، اليرقى التطه؛ر عمليات الجماعي، 
ل؛الليونية، والإبادات القتل حقول ايعمدة، انحاعات المصري، 

لبررة وكلهاكانت الملحدة، الأنظمة مع محوي البشرية تعرفها 
الفاصلة.الل.؛نة نحو السعي 

الأكثرالرعب رواية سلسلة من معدودة سطور محرد كان محبق ما 
بإصدارنعود المأوية نفس •• العقا عبادة وعنوانحا التاريخ ق دموية 

الفاصلةالمدينة بمناعة يعد اكي الحلم ونفس خملورة، أكثر فعي 
•جديد من يعود الكابوس أخرى.. مرة الظهور يعاود 
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اسانيةالأصولية 

وحوشبل الأطفال، يتصور كما المخالب ذات الوحوش لمست 
تتعرفلن بتراعة، وسثرون هشة ملابس يرتدون بشرية، بملامح 

'.االأوانءفوات بعد إلا إليهم 
لمصلحةتصنف وسياسية اجتماعية حنكة هو الحديد الإلحاد 
الملحدسالكتاب من محموعة لها ويروج والعلمانية، الإلحاد 

يبغيلا انه: تفيد نظر وجهة إل يدعون الدين المعا»؛__ 
لهوالتعرض وانتقاد0 له التصدي غب با الدين، مع التسامح 

٠والأستهراء Jالاخرأة 
واللأألوهية،العلمانية الإنسانية مع الحديد الإلحاد حنكة تتداحل 

المدهبJالتلقين الملحدون ميه يلما انتقادها ق ميما ولا 
للمرةالحديد الإلحاد ممطالح ظهر . الوراثة إبمان للأطفال 

ظهوربعد وذلك ، Wired magazine j 2006عام الأول 
ماالفترة خلال مبيعا( رالأَكتر صمن محن مصنفة ستةَكتب 

أهمها:كان ( 2008- 2004)
ا1 أحداث س امثلهم الدي الإئن"، "محاية هارص: سام 

.المسيحية الأمة إل رسالة بكتاب: أتبعه م الإؤهايية، سبتمير 
الدينوثائقي: محللة بعل وحمج ، الإله وهم دوكز: ريتشارد 

الكتمج،صمن أسبوعا  51لمدة الكتائب واستمر ، السر جدر 
٠تايمر نيويوؤل تصنيثل حب مثيعأ( يثر رالأ 

.Miss Peregrines Home for Peculiar Children Ransom Riggs (ا)

30



"كسردانيت: دالهل م عظيما"، ليس "الإله هتثنز: كريستوفر 
,التمياJة 

هتشنزالملحدُيستوفر ( jjjالشهيرة اداظرة أثناء وق ، 2010عام 
م(، The God debate)داسوزا دينمش السيامي والكاتب 

ودوكرهارص على الأربعة" القيامة "محرمان مجصهللح إهللاق 
الإصحاحق يكروا محرمان يأرمة تيمنا وذلك ودالهتح؛ وهتشنر 

وهمالمسيحي، ا،لقدص الكتاب ق يوحنا رويأ لسفر السادس 
والموت.وانجاعة والخرب ^١٤ ٥١١محرمان 
منهممختالفة، يالأت ق مح٠وءةكدرة تضم الحيل الملاحية محائمة 
لورانسالفممحام البجولوجيا"؟؛؛/^،كوين، أصتاذ الئاوت ميل على 

ملمؤمان،ديفيد الأمويكيين الملاحية مجنفلمة ربمس كراومن، 
ديلهوني•لمات ماهمر محل، والإعلاميان 

أزكليهماق الجديد الإلحاد مع بمقاطع اعلأسيأكي يمعناه الإلحاد 
بل^٧٠؛.,، يكتفي لا ا'لأحدر أن غير الإلهي، بالوجود للإيمان يفتقد 
افهتمعاتمن يمفيه تْلالسا للدين معادية تشهلة ح^ة إل نحول 

الدينأن أذهانحم ق وتزؤع ذلك، إل الماص وتدعو محاربته وتروج 
الأمرهذا الفللأم. ق غارقة ويجعلها البشرية يواجه مجا أحْلر هو 

حانةإل الكلاسيكي الإلحاد حانة من الجديد الإلحاد بمقل 
مجلالذي المصهللح وهو للإيمان، العادي أو التشدد الإلحاد 

علىتحقق م ^١،، ل 833عامأكسفورد قاموس ل له ظهور أول 

ا Ihc Shorter OED (970 ر1) reprint) page 78.
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كفيلذلإط محرد الشخصيات، من محموعة بأيدي الواغ أرض 
دمّولءىوّتاأين ومح، روبميتر ُثلت الموس و الرعب بإثارة 
وغثرهم•بون وبول نسي وماد 

جديدبأنه الأن المنتشر للإلخاد العض وصف فان 
العاديبالإلحاد ريطه يتم لا حق وذلك التضليل، من نؤع فيه 

القا-إءراوم أبشع من لة يالالرتبهJ الم|اةا، رصق للأيمان 
فيهاالدين معاداة كانت والق التاريخ، مجر على البشرة عرفتها 

الإلحادكوجهةو؛و التفريق إل نتوصل هنا من انحرك. الونود بمثابة 
رالإلحادالأديان يمهاجمة محتم ولا لها الترويج يجب لا شخصية نفلر 

للإلخادوالترويج الإيمان معاداة يمعف الإلحاد وبتن السالي(، 
الإيجاي(.)الإلحاد 

الفرقلهدا أشار الجديد بالإلحاد نمق مجا أيقونات إحدى هتشغز 
للأيمان"راا.معاديا بمدركود ملحدا ف "أنا قال: عندما 

يقولمإ، ليس الدين معاداة خانة ق الجديد الإلحاد تصنيف 
مجن١لتخالصرؤ بين وحترت سحرية عصا لوامجتلكت، هاريس؛ مام 

رأ"ا.الدين من التخلص ق أتردد لن فاني الاغتصاب، أو الدين 
مجنمعقولة درجة مع متشدد، ملحد أنا فيقول: دوكنز أما 

عثرة،السائمة من ق بدأت العدائية هده الدين، صد العدائية 
عدتلكي والثلاثينيات، العشرينيات ق وأنا أتل اك كم 

(!) Letters to a Young Contrarian (2001).

.The sun .SEPTEMBER 2006 I ISSUE 369 ر2)



والشهرة(.للمال احتاج يكون )قد را؛. جديد من للتثدد 
إلالوصول ق ثدكر مشقة بجد لن الحديد الإلحاد ق يبحث من 
الإلحاديةالقلمان عليها قامت الي الهجية نفس إل يدعو أنه 

الإلحادا'عصة اكال: سيل على الشيوعية، الدول ل الأصولية 
وكانتأ،  929عام أنفشت الق الوفييق، الاتحاد ق الثدي" 

آنذاكأعضائها عدد للدين، معادية ربجية غير ملحدة منظمة 
محالفة،حنمية  100من شخص الليون ونصف ملاض ثلاثة نحو 
حلالمن وتونعت، والأقفين، والعلمّاء والياامّياآن العمال من 
'نوفرحيث، السوفييق، الاتحاد أرجاء كافة ق مكتب ألمح،  29

الإلحادرت؛.لقضية والإعالامي السيامي الدعم 
رذا.للالحاد الزويج يالضرورة يتضمن برنامحا إينين،ت يقول 

الفلمةهذه ظهور ؤ، اللينينية الماتكية الأيديولوجية ساهمت، 
الوفسي،للأتحد الرسمي هوالمذهب الإلحاد جعلت، لكونحا الشددة 

والقضاءوقمعها، الأديان محاربة عانقها على أخذت فقد م ومن 
والكناس،اجد المتدمير فيها بما الدينية المعتقدات كافة على 

أذربيجان،ل  Bibi heybatالتاربجي الجامع رأسها وعلى 

(1) Bass, Ihomas A. ( ل994ر . Reinventing the future: Conversations with the

World's Leading Scientists.

Daniel Peris, Storming the Heavens: 'I he Soviet League of the Militant ر2)

Godless Cornell University Press, 1998.

(3) Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1965, Moscow, Volume 10,

pages 83-87.
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موسكو،ق التاربخية المسح ؤكاتدرائية ، 13ال القرن ق وايي 
الدينيةللقيادات التعرض وكيلك . باليبناميت.نسفها م الق 

١J صحابارأشهر الإعدام، أحكام والاختطاف اضايقات
جهازاعتقله الذي نيكولأيكامارا القس الميامحاتكان هده 

حقالوت(.وتعذيبه بقهلعلسانه وقام KGBالسوفييتية الخامات 
الإلحاد،بتعاليم والحامعات والمدارس الإعلام وسائل اغرقن، كما 

وكانتقبلها، امحتمع على يجعج، الق الحقيقة انه على له ورو"جت 
التعصةالأيديولوجية لهذه صحابا والمسلمين اذسيحيين ملايين 

للالحاد.

ملحدوومنظمه المشدد الإلحاد عصبة بين بسيطة بمقارنة 

منالعلءيد ق تشركان أممما منجد المال، سبيل على أمريكا" 
،إله يوجد لا الإلحادية الطر وجهة تتبى فكلتاهما الحوانب، 

أنترى ؤكلماهما للالحاد، •نروج ؤكلتاهما للدين، العداء نحمل ؤمماشما 
بالعلموية،يعرف ما وهو للمعرفة الوحيد المصدر هو شمي العلم 

والعلمالدين إن تقول الق المقلية الصورة لتكرير عى نوكلتاهما 

الشيوعية العلموية الترويج
للإلحاد

الدينمعاداة  الإلحاد

Y العصبة

X •/ •/ •/ ملحدو

أدلكا
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عندتقف ب الإلحاد ونشر الدين بمحاربة الملتزمة الأيديولوجية هذه 
والأنظمةالدول من العديد إل امتدت بل فقط، الموفييق الاتحاد 

وصولومع الشعيية \مذن جهورية إعلان عند فمثلأ الملحدة، 
مباشرةالحزن قام ، 1948عام السلطة رأس إل الشيوعي الحزب 
بالكامل،وتدميرها الأديان انتشار على للسيهلرة منهجية يتنفيد 
والكنائساحي المدمرت حيث الدينية، الممارسات كافة ومنع 
كتبأي اقتناء الصينية الحكومة واعتيرت العبادة، دور وكافة 
أكثرذهب كما القانوزرا؛، عليها يعاقب الق الحميمة بمثابة دينية 

التهجيةرّ؛.لهده صحايا شخص المليون ونصف ملأ ثلاثة من 
لطة،الإل الحمر الحمير وصول فعند فيك٠بودبا، ظهر آخر مثال 

العبادة،يمارس شخص أي بإعدام الفور على الأوامر صدرت 
والسحيينالسألمين من الألأف عشرات سيق لدلك ونتيجة 

ايْاءىرذدالقتل وٌيادين، الإعدام حقول إل وغترهم 
،1941للعام وصولأ الفرنسية الثورة قيام ومنذ فقط، وروبا أق 
وهدهمجيره؛. ألف و52 كنسة ألف  40وإغلاق دمير تم 

لهاليت الملحدة الشيوعية جرائم إن المائل للادعاء صفعة 
الشيوعيةتقوم إذ التطور، نفلرية السيامي وتوأمه بالإلحاد علاقة 

(1)ThePriceofFreedomDenied:RcligiousPcrsecutionan

First Century (Cambridge Studies in Social Theory, Religion and Politics).

(2) 1999) Encyclopedia of Genocide, Volume 1.

(3) Chronology, 1994-2004 - Cambodian Genocide Program - Yale University.

(4) Cambridge u press, "Orgins and developments", Allan Todd.
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نظريةس حعاب الذي الأمر المرع، ي الحدي المفهوم على 
العلميالدعم بمائة الطيعة ل الصولع لمفهوم وتكريمها التعلور 

قال؛عندما تروتمكي إليه أخار ما وهدا الملحدة، للشيوعية 
الجدلللمنهلق نالكامل انتصار أعلى هو داروين اكتشاف 

بنظريةمعجبا كان ماتكس أن كما ، العضوية المائة ال حمل 
هذاأنكالز1 فريدريك صديقه إل رصالة ق قال حيث داروس 

ا؛.ر لأواننا الطبيعي التاريخ أمس على بجتوي الذي الكتاب هو 
قنثرها يعاد أن قبل متالثن عهد إبان يثرن وثيقة ل حاء 

قوله؛متالين حياة ق معالم كتاب 
موفّافرصلشكتادأ إله، هناك ليس حدءوذا، لقد تعلم؟ هل 

تتخيل،عتنا محتلفون الحية الكائنات وكل ١لعالم أن كيف يريك 
له.معي لا افه عن الكلام هدا كل أن وكيف 
تقصد؟أيكتاب سألته؛ 

رت؛.تقرأه أن لأبد داروين•• أجاب؛ 
الأدلةنقصان حق أو الإلهي بالوجود الإيمان عدم يعي الإلحاد عد يب 

ونحرضبالإهانة تحتفل سوقية فلسفة إل تحول بل ذلك، على 
متكامالآعدائيا منهجا وتضع للانتقام، وتروج الكراهية على 
الحديدالإلحاد واجه لدك الديانات. يعتنق من وكل الدين صد 

(!) Alan Woods and Ted Grant. "Marxism and Darwinism", Reason in Revolt:

Marxism and Modern Science, London, 1993.

(2) E. Yaroslavsky, Landmarks in the Life of Stalin (.Vloscow: Foreign Languages

Publishing house, 1940), pp. 8-12.
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منوحى بل فقط، الألبان أهل مءن ض الاققادات، من العديد 
الكاتب، Chris Hedgesومنهم أشهم، اللاحدة 
والناشط، نايمز نيويورك حب مبيعا الأكثر الكتب صاحب 

منظمةجائزة ومنها الخوائز، مجن العديد على الحاصل السياسي 
إلالإلحاد يتحول عندما فيكتابه الإنسان لحقوق الدولية العفو 
الذيالمملرف يهاجم وفيه ، الجديدة الأمريكية الأصولية ليرن، 

اللاحدةيقدمها الق الحجج أن ويبين الجديد، الإلحاد يكو 
العلمحإل وأقرب جدأ سهإحية حجج هي الألبان صد الجدد 

الطفول.
والباحثالاجماع علم أساذ  Stephen LeDrewكيلك 

لالسويد ل  Uppsalaلجامعة التابع وانحتمع الألبان نكن مل 
يصّفوالدي، ، الجديدة الحنكة مياسة الإلحاد، تطور كتابه 

الجديد.الإلحاد وجه ل يقف ملحد بانه فيه ه نف
السياميوالماخط اللحد الأسترال اوكاب أيضا ومنهم 

الملحدين"محييي 'كابه ل  CJ Werlemanوالأجت٠اءي 
أنفيه وينكر ، اليانية للاصولية الحعلير الشروق الجدد، 

غيرهمحن أكثر الإسلام كراهية بفوبيا مصابون الجدد الملاحية 
ممنالإرهابيثن ايطرفتن نحدم أعمالهم أن إل ويشتر الأديان، مجن 

للإرهابكبيرة خدمات أيضا وتقدم جهة، مجن للإسلام بنتمون 
الكتابمن وغيرهم . ثانية,جهة من الفالسهليني؛ان صد الإسرائيلي 

انحالأت.تلف خمق 
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الوجهفنفس للعلمانمة؛ البشع الأصول الوجه هو الحديد الإلحاد 
يعود 20ال القرن بدابات وق ية القرنالثورة قيام مع ظهر الذي 

منفلمةعملية ق انتشاؤا أومع بشكل ولكن جديد، من للفلهور 
أتباعاونعنع الفكري، والتحجر والبلتنجة العدائية ثمافة تشر 

•انيا إنوحى بل واجتماعيا، وثقافيا ذهنيا مختل^ن 
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نفسيا""مختل محايكوياث 

الرعبروايات ق الشربرة الأرواح لهلرد ة بجلشبيها المنفلر كان 
شخحءىأمام يمر أمريكى •لراهق فيديو مقطع شاهدت . الشهيرة. 

هذابدأ إنذار ابق ّدون ومجن وفجاة لدينه.. تدعو لوحة بجمل 
بلالشخص، هدا وشتم محتتري يثكل الصراخ ق المراهق 
بالقوة.لإبعاده المارة يتدخل أن قبل عليه الأنمحداء وحاول 

الشي(رالاختلأل السايكوباثية صفة ق أبجث حعالي ما إن 
الشهيررييستا *ّوءع على مأته مفتوح حوار هو الملحدين عند 

وفيه؟ ممايكوياث كراوس لورانس هل بيوان; ملحد ناؤلر 
إذاأشهر. لعدة الموصؤع هدا حول الأعضاء بجن الحيل احتدم 

متكونهم؟ أنفالملاحية نجا يصف كلمة أكثر مجا سألتك: 
٠القراءة. وأكمل قومن بن ضعها رااعقلأسةا١. هي الإجابة 
مقالأبموان: 2014أبريل 6 ناريخ ل التليجراف جريدة نشرت 

أننعض- نحن فيه؛ جاء ، أحدهم؟ مميز كيض مايكويات، 
يكونونقد أممم هي الحقيقة لكن فقمل.؟ القتلة هم ايكويامحثح ان
 jأكثرأم يعتقدون هم الزل. الأصدقاء، اوكلية، محال: ي أ

القال:نكمل الكلمة؟ااُ لاحفلم، رهل الاحربن من رءقلأنيةآ 
مراوغة،وقحة، ذكية، جاJابة، أنحا الشخصية هده سمات أهم من 

تأخذبالحهلا.ّ تعترنح لا تحجل، لا بالميم، تشعر لا نرجسية.. 
١لاخرين ا مشاعر يجتمح تمتع تقاسية للمجتمع، مضادا طزكأ 
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يعتقد١لمايكويات هثرت ؤوبرت الخنائى النفس علم أستاذ ذكر 
•الاحرين من رعقلأنية( أكثر أنه 

تكمنانحتمع مع مشكلته إن ل قال احدهم مع جلّت عندما 
ماقائلأت بسخرية أكمل م عواهلفه، من أكثر بعقله يفكر نه أل 

.اللموع؟إ"أذرف أن ينبغي هل ذلك؟! تجاه فعله يمكني الذي 
إلالتعرف ق وصعوبة تعقيدأ الثخميات أكثر ياحتمار هى 

العاقل،ان الأتدور تمثيل نميا؛محيي المختل إن حيث صاحبها، 
بافكارهم.والتلاعب الاحرين ق التاير على قدرة وله 

عمياءايكوياثية ان. الحديد!.الإلحاد مشاه؛ر يصف وكأنه 
فهي ٠١أركاىاوترفع قواعدها تضع اللحد مع ولكنها تميز، لا 

البشريالجسآى إهانة وأعي الإلحادية، الشر مجادة نفس تستخدم 
الاJاياتق وانحصارها الوجود من الغانية ممميص الذات، وإعلاء 

ينجدوموف ابقة الوالصفات العقلانية ب،ن اجمع الشخصية. 
انحوس!عالما إل الافتراضي العال( من وبمتقل أمامك الإلحاد 

للنخضهالنموذج بمثابة هو سى ماو الصؤ^ الديكتاتور 
الالسايكوباثية، للدين العادية أو للدين العادية ايكوياثية ان

مليون 40الختل هدا قتل عندما الأحرى.. تعضد فكلتاهما فرق،، 
ؤحصبة. الأرض صارت الزراعي بالإصلاح يعد وهو شخص 

حيدأمجمدا تعدوكومحا لا الجشث، لأن بالدم؛ ملونا الثمر فخمج 
صزْعلى الثناء إلا تملك لا الإلحاد ^ ق، . الأرض!.لخصوبة 

الاقتصادية!قة القل
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نزما مياممار ق الحكم تول الذي خوي، تان الملحد الدنمحتاتور 
المنميةذذ\ءو\ؤة آخر نموذج هو ، ١201 إل  1992الأعوام 
الاختلالمن فريد نؤع القوانين. وفشرع السلطة تملك عندما 

شخمرب 900أندم حنن  1978عام ظهر الإلحادية الطريقة على 
ناون،جونز ~ غيانا ل جاعي انتحار على وأطفال( اء ن)بينهم 
القيامعلى جونز جيم المنمي زعيمهم أج؛رهم أن بعد وذلك 
إلندعو طائفة أمحس أن بعد وذلك الثوري، الانتحار بعملية 

صربوهذا ر'آ. الشاوء_ا معبد عليه أطلق مقرأ لها وأقام الإلحاد، 
مرنانه.تصور ولا.بمكأن له مجتيالأ البشرية تشاهد ل الحنون من 
قلتلماذا محواله: محي بون بول المنمي أجاب كيف تعلم هل 

أنيستطع من مرتاح، ضميري قالت كمٍودباآ سكان ثلث 
منطق^. ١٠٨٥^يالمنطق الأمر يتعلق خدما العكس يشت 

.رت؛العا>ة'أ!" المصلحة 

خطاه؟يشت أن تهليع يمءن الإلحاد عان ق الحق! كا ومعه 
منا"البعض دوكنز: قال كما أو عرضي؟ حادت مجرد ألتا 

الشر، لا خثر، لا محظوظا، محيأكون الأخر والبعض محيتاذى، 
ونحنمحتم ولا تعلم لا الجينات شفقة، بلا اللامبالاة محوي شيء 
الحقيقيالمعي تجد محيفة كلمات 'رآل أنغامهاعلى نرقص فعقل 

Jonestown Audiotapc Primary Project". Alternative Considerations of  '4ا(ا(

Jonestown and Peoples Temple. San Diego State University.

New Y'orls Time (2)/؛؛23-10-1997.

.133ص / ءون من نهر - دوكنز )3( 
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رمالتهق حليا ظهرت الق وة القتلك القلب، وغلاظه للموة 
كلمن حلت والق عممها، من العاشمه ق كانت عندما ابنته إل 

والعاطمةرا؛|والخنان الأبوة مصطلحات 
بلالقسوة، نمير ق هؤلاء يمدد لن المملور، دين إنات مبتل ؤ، 

إذاالمقامحس• بكل اجتماعية وخلولكرتة الإجرام مير j حق 
الممامننحاكم فلماذا الخينات، فيها تتحكم روبوتات مجرد كنا 
جالةإ بقصيدته؟ يتغق وهو الشاعر يولد كما قتلة ولدوا وقد 

للإعدام..طريقه ق وهو  H.H.Holmesالثفاح يرددها كان 
غلطةا'نحن :  Andrieالئفاح0لخدءلأإء مخ عندما ؤكذللث، 
حولهمن الخرس فرائص اؤتعدت ، غاصبة وحوش نحن ٠ الطيعة. 

القيمكافة من نجرد انتقاليا كائنا أو مسخا أمامهم يرون وهم 
الحرة.بالاؤأدة يعآرف ولا للأنسانية قيمة يرى لا لأنه انية الأن
أبشعتعجز فسوِف عفنامك، نجتاح بار؛-ة برعشة شعرت إذا 

الإلحاداجتياح نمور من بجزء ولو تشعرك أن عن التكوابيس 
علىالهلفولة منن ينشا حيلأ تحيل • فقط. البشرية. للمجتمعات 

حه1ااسمه ثيء يوحد لا وأنه الأحلاق، بية ونالعدمية فكرة 
ص.راعثقافة العوام احتاحت، إذا سميحين اليتم، ما ا موضوعي 

الخام،الشر مادة هي هذه ان؟ لونالحيواق والأصل البقاء 
وانحممونوالقتلة المعاتيه المفرطة. الوحشية إنتاج معمل وهذا 

نعم....الإسلامي، انحتمع ق حق انحتمعات، ؤ،كل موجودون 
أيضا.معاتيهنا لدينا تحن 

(1) 'Ihe Irrational Atheist. Chapter VIII DARWIN'S JUDAS by Vox Day.
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