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 مقدمه
  لذىا لٌوما تىؤسٌ هأن نبالحسا فى ٌكن لم

 ساحساب شبهأ اساحسا اإلنسان فٌه ٌحس

 هرب أو  لمعركةا فى تقهقر لذىا لجندىا

 . جههالموا من

 من معركة كاهن أن نبالحسا فى ٌكن لم

 فى لمعركةا من شدأو ضرىأ خرآ نوع

 لنفسا معركة وهى الأ ، لالقتا حةاس

 . لقبولاو لرفضا بٌن برةالحا
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 عن اخصٌص اباكت لٌكتب لٌوما تىاسٌ هأن لتصورا فى ٌكن لم 

 بلد لٌست ابطبٌعته ركالدنماف ، ركالدنما فى لمصرىا جرالمها

 ، لطوٌلا راستقرالا بؽرض الٌهإ لهجرها تكن لم اكم ، للمهجر

 ؼٌر صؽٌرة وحدة الإ شكلٌ لم جرٌنالمها لمصرٌٌنا وعدد

 حسرتناو جادمنالاو لهجرها هٌمامف مبٌنه افٌم تتواتف ملةامتك

 امنه جعل امم ،جراللمه وؾؤلما لمعنىا تاوصف محمبل مبٌنه

 .ملةاك ؼٌر تجربه

 ، لتجربها هذه عن بةالكتا فكرة لحتأ خٌرةألا نةوآلا فى لكن

 عدم هرةاوظ. رٌخىاوت دبىأ جبابو اجممزو حالحألا كانو

 بٌن من اتكان اربم رٌخىالتاو رىالحضا لفرقاو لتجربها ملاتك

 .ذلك من لرؼماب لعملا ابهذ ماللقٌ جذبتنى لتىا باسبالا

 ءتاج فلقد لسلٌقهاب اتباك حتى أو  امحترف اتباك لست  ىننوأل

 لزمنا ملافع بدةابف ذلك كانو ، زمنٌة حلامر عدة على بةالكتا

 من كثٌرلا وٌوضح هٌمالمفاو بجالنتا من كثٌرلا لٌصحح ءاج

 ضٌعامو ءتاجو. تهاوسلوكٌ ركىالدنما لمجتمعا بصاخص

 من لبعٌدا لبعدا اهذ على ونحن ةبلؽرا فى اتنالحٌ اساعكنإ بالكتا

 . اهٌمناومف ارتناوحض الٌدناتق

 كٌؾ ، امتعجٌ ركىالدنما لؤٌس اعندم ٌقةامض اجدها كنت

،  تافختبلالاكل هذه  رؼم اهن ٌعٌش أن ىمصرال  ٌستطٌع

 تافختبلالاف  .لتعجبا اهذ ءاور ٌخفى افٌم نتشكك دةاع اوكن

 لتحضراو لتمدٌنا تافختبلا تكون أنو بدال اهب لمقصودا

عتقد نكنا و ، ذلك لىإ اوم لتقدما رقاوف دٌةاقتصالا تافختبلالاو
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 قلمؤلتا على لمصرىا مقدرة فى تشكك هو لتعجبا نأ

 .جادمنالاو

 اهذ ءاور أن ندرك أن قبل كثٌرة اماعوأ تمر أن بدال كان

 لمصرىا اإلنسان ٌقبل أن كٌؾأال وهو  ، اراستنكإ لتعجبا

 على اطنامو ٌعٌش أن ، متمٌزة عرٌقة رةاحض ٌمثل لذىاو

 . تهاحٌ مدى اؼرٌب فٌه سٌظل  لمجتمعا مشاه

 ؾختبلالا معنى ندرك أن قبل ماعوألا هذه كل تمر أن بدال كان

 سلوك على اثٌرهمؤوت ةالنشا ؾختبلاو رىالحضا دمالتصاو

 مجتمعه عن بعٌد مجتمع فى ةالحٌا مورأل هٌمهاومف اإلنسان

 لةوامح أن كدؤلنت ماعوألا هذه كل تمر أن بدال كان ، صلىألا

 . وؼٌر واقعٌة ملةاك ؼٌر نظرٌة هى ملالكا  االندماج

 ءاستثنا بدون اجمٌع افٌن برةاؼ اطخطو لحقٌقةا هذه خطت ولقد

 اهلهاجٌت أن خرالا لبعضا عاطستاو امجبر لبعضا اقبله ،

 امنوآ لذٌنا ءهإال على لػاب نفسً ثرأ اله كان ولكن ، الٌامتع

 .فٌه  االندماج بصدق الوواوح ركىالدنما لمجتمعاب

 املهاتك عدم مع لمصرٌها  االندماج تجربة نإف ماع وبشكل

 دلببلا ابه مرت لتىا لمتؽٌرةا لظروؾا وفى حةالمتا لحدوداوب

  .لعرضاو لبحثاب جدٌرة تجربة تعتبر لمختلفةا اتهامستوٌ وعلى

 ، تالسلبٌا افٌه كان اكم تابٌاجٌالا من لكثٌرا افٌه كان فلقد

 لبلده اسفٌر ٌكون أنو حسنة قدوة ٌكون أن لبعضا عاطستا

 حرؾأنو ، للجمٌل ارفاوع بمصرٌته اومفتخر متهابكر امعتز

 .صوللؤل اكراون امتمرد ؤطلخا فى لٌقع رخآلا لبعضا
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 ةالحٌاو لعملا تالاجم جمٌع فى جحةالنا ذجالنما كاهن تكانف

 لمجرماهناك  اٌضأ سؾلؤل كانو،  سٌةالسٌاو عٌةاجتمالا

 . لالمحتاو لمتطرؾاو

 ذجالنما تكان ءاسوالحاالت  معظم فى هأن حظةلمبلاب لجدٌراو

،  لبةاؼ صفة لفرعنةا صفة تكان ، شلةالفا ذجالنما أو  جحةالنا

 اهذ على وهو حتى امنه لتخلصا لمصرىا اإلنسان ٌستطع لم

 خرىألا هى ثرتؤت اهن تؤنش لتىا لاجٌاال وحتى،  لبعٌدا لبعدا

 . لصفةا بهذه اٌضأ
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 لفرعونا فرعنة

 لمصرىا

 
 ٌتصؾ لمصرىاف ، امصرٌ لفرعونا ٌكون أن بدال كان

 بناجب ولكن لسنٌنا ؾالآ منذ لفرعونا تابصف

كل  ابه تحلى لتىاو لفرعونٌةا لعظٌمةا تالصفا

 ، تارالحضا كل ساسأو مصدر وجعلتهم نٌلمصرٌا

 . لفرعنةا وهى الأ حدةاو سلبٌة صفة كاهن تكان



 

8 

 

 جدٌدة كلمة ءتاج اهن ومن ، لفرعنةاو لفرعونٌةا بٌن ناوشت

 لتكبراو هالامبلبلاو لقسوةا احروفه تاطٌفى  تحمل للؽها فى

 مزٌج ، لعظمةا وحب هىالتباو عادفنالاو لتمرداو لؽطرسةاو

  . حدةاو كلمة تحمله تالصفا من ؼرٌب

 اهنؤكو لسنٌنا ؾالآ لخبل لصفةا هذه رثاتتو أن لعجٌبا ومن

 لواٌح أن دون لمصرىا اإلنسانب لتلتصق عنةالفرا من لعنة

 رٌخالتا من حقبة ىأ فى ٌجمع لم لمجتمعاف .امنه لتخلصا

 من افٌه الم لصفها هذه عن هبارض عدمأو  هبارضعن  حةاصر

 امن كلداخل  فى تقبع فهى لذلك .بٌةاجٌالاجوانب لا بعض

 .ام وقت فى ادٌارإال أو  ادٌارإ تخرج

 . فى كثٌر من المواقؾ  ذلك على دلل رٌخالتاو

 ثةثبل من كثرأ عشرمنذ لثةالثا سرةألا ماٌأ لٌماقألا ماحك ففرعنة

 لهكسوسا لحتبلا فى لسببا تكان ، ماع بةاوخمسم ؾالآ

 . نالزما من ونصؾ قرن ولمدة مصر لنصؾ

 لؽزوا بعده ومن رسىالفا لؽزوا مكنت كمةالحا لطبقةا وفرعنة

 . داضطهالاو لحتبلالا من طوٌلة لعهود ىنالروماو ىنالٌونا

 ابعده ومن لعربٌةا تاوحتلفا مكنت كمةالحا لسلطةا وفرعنة

 .لفرنسٌةاو جلٌزٌةنالا تالحتبلالا ثم ٌةنالعثما الفتوحات

 كثٌرة تاراتصنا ءاور كان لفرعونىا لمصرىا لشعبا أن ومع

 من ةالؽزا ضد شهٌرة ركامع فى دلببلا عن فعاد لذىا وهو

 كان هأن الإ،  وؼٌرهم كاترألاو لصلٌبٌناو لمؽولاو رالتتا
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 لمصر امستعمر كان من فى النهاٌة منه داستفا امحدود انصر

 .اعلٌه الٌاو أو 

 مصر شعب لتعوق لصفةا هذه ءتاج لحدٌثا لعصرا وفى

 مالحكا ومن دىاقتصالا راستعمالا من لتخلصا من امهاوحك

 اٌعملو اوكان بصدق نٌلذا ءالزعما ءهإال وحتى ، سدٌنالفا

 خذأ فى ٌدةالمزا تكان،  لمصرٌٌناو مصر جلأ من افحواوٌك

 لموتا حتى به شبثلتاو لحكما فى ءالبقا فى ٌدةالمزاو رالقرا

 . لحرفىا لمعنىاب

 بعد الإ دالفساو لحكما ٌترك لم جعلته روقاف مصر ملك ففرعنة 

 صرالنا عبد لاجم وفرعنة ، ةطردشر  مصر رجاخ طرد أن

 ورأن بعده اوكذ. هزٌمته على حسرة تاوم تورادكت  لىإ حولته

 فى لٌقتل طبةاخ تاساسٌ فى دلببلا دخلأو وتعنت براك تادالسا

 . مصرٌٌن ٌدىؤب صالرصاب ارمٌ ٌةالنها

 لفةامخ لحكماب لطوٌلا اوتمسكه لىالحا اوقتن فى لسلطةا وفرعنة

 تاقضالتنا فى سبب تكان ، طٌةالدٌمقرا عاوأن بسطأ بذلك

والفساد  دلببلا ابه تمر لتىا قٌةخبلالاو عٌةاجتمالاو دٌةاقتصالا

 . رجٌةالخا سهالسٌا فى لتبعٌةاو

أو  بصورة ثرتؤت الاجٌأ لظروؾا هذه كل خرجتأ لطبعاوب

 لىإ اجرواه نٌلذا ءهإال حتى زمتوال تالصفا هذهب خرىأ

 . منهم بكثٌر لفرعنةا صفة لتلتصق خرىأ تامجتمع

 ؼنىأ من لٌكون جرالمها لمصرىا لفرعونا ٌجتهد أن عدفب

 بعضهم ملكتت لمٌةالعا تالشخصٌا أشهر منأو  لمالعا ءاؼنٌأ
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 وتفقدهم بمستقبلهم فتودى تهماتصرف على وتؽلب لفرعنها صفة

 . لمصرببناو مصر صورة معهم وتهتز جزوهأن ام كل

 هذه جهةامو على اٌجرإ أن مصر فى ءالعلماو لمفكرٌٌنا على

 لمصرىا اإلنسان لتحرٌر وسٌلة اٌجدو أنو لخطٌرةا لصفها

 . امنه
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 ركالدنما

 
 

 عنه تسمع ال داتك لذىا لبعٌدا لصؽٌرا منآلا لبلدا لكذ ركالدنما

 تاوصف ةتولؽ فىالجؽرا موقعه لكثٌرا على ٌختلط ، امالم الإ

 تكان لمٌةالعا رٌرالتقاو تابٌاحصالا فى وحتى .هكانس

مع أو  فٌةاسكندنإلا لمجموعةا مع اضمنٌ تدرج ركالدنما

 ٌسلط ولم.  قطبلالا على تذكر ال أو ،  ابوروأ ؼرب مجموعة

 لسوقا دخلت أن وبعد خٌرٌنألا لعقدٌنا فى الإ لضوءا اعلٌه

 . لمشتركةا بٌةوروألا

 لمسرحا على تظهر أن هدةاج ركالدنما عملت صؽٌر بلد ىؤوك

 وتشترك ركاتش ولكى اعزلته من لتخرج لمىالعاو بىوروألا

  . لؽربٌةا بٌةوروألا جهةالوا من اجزء تكون ولكى
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 لتطبٌقا لخبل ومن اتهاهاجتإ ؾختبلاب تالحكوما عتاطستاو

 ثقة تكسب أن عٌةاجتمالا لةالعدا وتحقٌق طٌةاللدٌمقر لسلٌما

 على ركالدنما تضع لكى ةمخلص اجهود وبذلت ملةالكا لشعبا

  .مجاالتلا شتى فى مشرؾ جونموذ مثلك بٌةوروألا لخرٌطةا

 تاراتصنالاو تازاجنالاب فلاح ٌعرفه لمن ركالدنما رٌخاوت

 لتىا رجرٌتام لملكةاو فالوأالملك و بعالرا رالدٌماف لملكا منذ

 واخرأ فى كلمار واتحاد لثبلثا فٌةاسكندنإلا لكالمما حكمت

 عشر. الخامس القرن

والتارٌخ الحدٌث أٌضا حافل بالمواقؾ اإلنسانٌة المختلفة  

سورن ومساعدة الببلد الفقٌرة والشخصٌات العالمٌة مثل 

 . وؼٌرهم ونلس بور ه. س. أندرسانو  كٌركاجورد

 تشعر كنإف ةالحٌا فلك فى وتدور ركالدنما فى تعٌش اوعندم

 وسطو ثاحدألا وسط لؽربٌةا ابوروأ كل فى تعٌش كنؤكو

 أن ٌجب اكم ٌسٌر شًء فكل ، مٌنألا داجلا مالنظا ٌنةؤنطم

 اإلنسان فوق ام لىإ وترتفع ترقى تجعلك سقاوتن دقة فى ٌكون

  . دىالعا

 

فكره  علً ٌؽلب بطبٌعته ضعامتو بسٌط ناسنإ ركىالدنماو

 . ذلك ٌخفى أن لواٌح كان نإو لرٌفىا بعاطلاوتصرفاته 
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 جرينا لمهاجيل  
 

رٌخ الجٌل تا اهذلذي حمله ارٌخ التا نإ

سك ، ففً جمٌع اضح وؼٌر متماؼٌر و

 تهاط فوق حروؾ كلمالنقاءت اجته افتر

كثٌرة  امإلحقٌقة ، وال وتؤقلٌلة فت امإ

 لحقٌقة.اكل  الحروؾ ومعهالتؽرق 
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لقطع اجرٌن ، فهو بالمهاهو جٌل  اٌكون جٌلن أن ادفاتص لٌس

د ات ورماصة ، جٌل تفتحت عٌونه علً ظلمات خاٌنفرد بصف

ت ، وتخللت طفولته اربعٌنالابل اوأة فى ٌنالثالمٌة العالحرب ا

 خرى. ألازمة تلو ألا

رك امن مع اعقبهأ اوم 1948-49م امن حرب فلسطٌن ع اءبد

 1952م اٌولٌه ع 23ت. ثم ثورة ٌبلالنقب واء على ستٌبلإلا

مشكلة  امت عقود طوٌلة ، وبعدهالتى دالملكٌة احة باطالاو

 . 1954م اجلٌز عنألاء جبل

 نالعدواأو لسوٌس اءت حرب اجولم ٌكد ٌتصلب عوده حتى 

خر مرحلة اوألكً تصبح نقطة تحول فً  1956م اثً علثبلا

لذى التشرٌد القتل والظلم واعلى  اهدالجٌل لٌكون شا اطفولة هذ

 ل. القنالحق بمدن 

ل افصنالاوحتى  1958م اعوألعربٌة بٌن الوحدة اكل اتى مشاثم ت

بٌن  الٌمن ماتشترك مصر فى حرب  ا. وبعده1961م افى ع

 د مصر.اقتصاقٌة من البالبقٌة استنزفت ا، حرب  1964 -1962

لتً الحرب اد فً لببلاقحمت أقلٌلة حتى  اماعوأ الإولم تمضً 

ؾ ، استنزالاحرب  ا، وبعده 1967م النكسة عاعرفت بحرب 

تتفتح بعد لتً لم الجٌل ا اب هذاءت لكً تقتلع زهرة شباج

 ؾ منهم. الآلات اوٌموت عشر

ت ازمألادي ، فات لٌست فرازمألاءت اجك اوذ اوبٌن هذ

ع الصراسٌة والسٌات ازمألاسلحة وألادٌة بسبب دٌون اقتصالا
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لم ألاءت لكً تجعل سنٌن اجرٌة ، استعمالالقوى المرٌر مع ا

 صلة.اعب سنٌن متوالمصاو

بعد  ات مالمصرٌٌن بشكل ملحوظ فً سنواتركزت هجرة 

من  انوع تكانللهجرة بل   معٌناخذ شكبلؤ، ولم ت 1967حرب 

 ممر به الجٌل ، وبعد ما اب هذاس شبؤلٌاتملك  ام لهروب بعدا

 ب. اة وصعاانمن مع

ل امآقٌة من البالبقٌة النكسة لكً تقضً علً اءت حرب اج

لجٌل ، فهً لٌست مجرد هزٌمة لمعركة عسكرٌة ا اوتطلع هذ

دئ وزعزعة المبالقٌم واهزٌمة لكثٌر من  تكانسٌة بل اوسٌ

، لثورة ال اجتتمثل فً ر تكانلتً السلطة والشعب والثقة بٌن ا

لتً ات ازاجنالا، بل حتى  لزمناعلى لحقبة طوٌلة من ألالمثل ا

 . التحفظ حولهالتشكك واك اهن كانلفعل اب احققوه

طبة اسٌة خات سٌاباه ضحٌة لحسأنلجٌل ا اب هذاحس شباو

 . افٌه اطرف اولٌسو الهم ذنب فٌهلٌس 

 استنكرهالتضحٌة علً مضض والجٌل ا اب هذاقبل معظم شب

لحقٌقة اجهة الهروب من موا كانو ، ل مختلفةاشكؤب البعض سلبا

 ل.اشكألالمسبولٌة هو شكل من بٌن هذه الفشل واجهة اومن مو

لمشروعة وؼٌر اب اسبالابل والوساك كل استخدمت حٌنذاو

 كاند ، حٌث لببلاحة للخروج من امتالحة وؼٌر المتامشروعة ال

لنوع من ا اسهل هذ اطؾ ممالتعالتفهم والكثٌر من اك اهن

 لعصٌب.الوقت ا الهروب فً هذا
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 ابوروأصة فً ابمة خلظروؾ مبلا تكانخري أحٌة اومن ن

 وأوابل السبعٌنات تالستٌناخر اأو فىلوقت الؽربٌة فً ذلك ا

ق كبدٌل اعً علً قدم وسالصناح افتنالاء والبناحٌث مرحلة 

ل عدد كبٌر من اتقنات والمستعمرارد من الموار احسنال

ج احتٌالً إدي أ امم ابوروألً ات المستعمرات من اعالصنا

 . الهاشكأجنبٌة بجمٌع ألاملة العالقوة ا إلىشدٌد 

 أنفٌه ادنكانسإلاد لببلابٌة مثل وروألالصؽٌرة الدول اعلً  كان

لة واعً فً محالصنالركب احتى تلحق بلنهج اتتبع نفس 

 لكبري.الدول اقً اعن ب اتٌاذ اعٌاصن الستقبلاضرورٌة لتحقق 

لظروؾ ارك من تلك الدنماتستفٌد بلد مثل  أن الم ٌكن ؼرٌب

لمإهلة وؼٌر الة العمامن  اكبٌر اتجذب عدد ؤنلجدٌدة با

ك اٌن وقتذنالقوالكثٌر من ادخلت وبسطت أ اهأنحتى  .مإهلةال

لعمل وتحوٌل ارٌح امة وتصاقالاب علً ناجألالتسهل حصول 

 بمة. امة داقات عمل واشٌرؤلً تإحٌة السٌات اشٌرؤلتا

لمإهل اصة اب خناجألادة توظٌؾ العاه سمح علً ؼٌر أنحتى 

 ي شروط ، والألحكومٌة بدون ات الهٌبات وارالوزامنهم فً 

قدر من   أو د لرسمٌة للببلاللؽة احتً شرط معرفة قدر من 

 لً ذلك.إ ام وأالببلد  رٌخ امن ت أو سٌة اسألاٌن نالقوا

ح نفعً مإقت افتنامكتوبة هو السة ؼٌر السٌام والعاه اجتالا كان

لمسبولٌن اختفً علً ؤمدروس ، ف وأؼٌر مخطط  كانولكنه 

 ح.افتنالا اء هذاك من جرابق وقتذالحقاد و ابعألالكثٌر من ا



 

17 

 

ت مشتركة امح وصفتضٌؾ مبللظروؾ لكً اءت كل هذه اج

مة العات الصفالً إفة اضالاب من المهاجرٌن لجٌلا لهذاٌزة مم

لتً الحقبة ، والهجرة من مصر فً تلك اء اور تكانلتً ا

لعنؾ الهروب من اس وؤلٌالثقة وا نابٌن فقد احت مواتر

لحرٌة الً إفضل وأة الً حٌإلتعطش السعً والحرب ، وبٌن او

 طٌة. الدٌمقراو

ٌة اإلنسانت اعً للمٌزالوات هو تفهمهم الصفاهم هذه أ كان

ولقد  .اء هنالبقارهم اختٌاب اعلٌه التً حصلوالرفٌعة القٌم او

س بٌن مجموعة ناجلتاعلً كثٌر من  احقت الالصفاعدت هذه اس

 .المصرٌٌن هنا

ت فً مجتمع الطموحالكثٌر من ا ام وٌتحقق معهاعوألاوتمر  

 رىالحضاو ىفالثقادم اصتلاللهجرة ، ورؼم  لٌس مإهبل

لً ذلك فً مجتمع ٌختلؾ كل إ الٌد ومالتقات وادالعاؾ ختبلاو

 .لشرقىا اؾ عن مجتمعنختبلالا

د لببلابص هذه اكثر عن خصألكثٌر ونتعلم ام لنعرؾ اعوألاتمر 

 الؽربٌة. وبٌنما ابوروأت اقً مجتمعاعن بكثٌرا لتً تمٌزت او

  اشرة فى مقتبل عمرنامب ؼٌر أو شرة اؾ بطرٌقة مباهدألاقت تبل

ت من اربعٌنألاٌة الٌة فى بدالتات الفتراتت فى واتف اهأن الإ

 .اعمرن

 اسلوباو اشق له طرٌقوته وعمله استقر فً حٌاقد  امعظمن كان

 أنضحة والرإٌة واصبحت ألجدٌد ، والمجتمع اٌش به مع اٌتع

دبة فٌزٌد ذلك ام مستقرة هاعوألا. وتمر اهاختلؾ وضوح مدا

 .اطنارتباوواندماجنا  ابناتمأنمن 
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سمً  امأو جرٌن المهاء ابنألخلؾ ، اتً ؤخري وٌأم اعوأوتمر 

ؾ ختبلالاذلك ة الحٌا اوأر أنلٌكتب علٌهم منذ  ًنالثالجٌل اب

ر علً اقدألاؾ بصمته ختبلال ، اطفألاقً اعن ب واضحلا

 . لصؽٌرةادهم اجسأ

شك ٌعد فهم والختبلاٌكون مٌزة ، ف أنلطبٌعً امن  كانؾ ختبلا

ركى ، ولكن الدنمافٌة جدٌدة للمجتمع ارٌة وثقافة حضاضإ

دٌة فً اقتصالالظروؾ العنصرٌة والنزعة اسؾ تؽلبت لؤل

لً تشوٌه ٌإذي شعور اؾ ختبلالا المجتمع لتنقلب مٌزة هذا

 بهم ومستقبلهم. اجرٌن وٌقلقهم علً بقالمها

 .لهماجٌأكبر علً مستقبل الالقدر اب كانولكن قلقهم 

ت كل بطرٌقته ، اؼصالمناٌش مع هذه اٌتع أنلجمٌع اضطر ا

أن  أو م ألالوطن الً إٌعود  أنلبعض اضطر البعض وا اتحمله

 ءهم. ابنا اناحٌأركٌن اخر تآلً بلد إٌرحل 

بد من ال كانلعودة ، وا اختٌار من سهولهكثر أء البقا اختٌار كان

، بٌن  لاعزنالاالتعاٌش وحت بٌن وات ترزالالتنابعض 

 .لرفضالقبول وا، بٌن والتقوقع ضً التؽا
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 لرحيلا
ءت بطٌبة اجلرحٌل اقبل  ام ماٌأ

 اإلنسانءت لتثقل على اجمترددة ، 

ءت اجوحدته وتزٌد من حٌرته ، 

 اٌفكر وفٌم ابرة فٌمالتخط خطوط ؼ

 ٌقرر.

د للرحٌل بدون استعدالابد من ال كان

 كانك ، التحرك بدون حراهب وؤت

 كتمق والفرام الآبد من طى ال

  لحنٌن.اخ اصر
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 لًإ لاتقنالا بمعنً لرحٌلا لضرورةاب لٌس لرحٌلا من بدال كان

 اهرهاظ فً لظروؾا تكان ، لنفسًا لرحٌلا ولكن خرآ كانم

 . ذلك تحتم باطنها وفً

 لًإ ادفع اإلنسان وٌدفع شا كل ٌتخلل سًفلنا مالزحا كان

 لظروؾا قسوة افٌه جتمعتا لتًا لفترةا تلك فً لهروبا

 .  ضحةالوا لرإٌةاو للثقة قداف بمامتش جٌل لتخرج ةانالمعاو

 عتاوتد باسبالا ختلطتاو لمثلا قطتاتس لفترةا تلك فً

 راهٌنألاو لهزٌمةا حقتال بصاخصتداعٌات و ، تاقٌخبلالا

  دى.اقتصالا

 لمعرفةاو لتجربةاحدٌثى و لسنا راصؽ لفترةا تلك فً اكن

 نسمع فلم لثورةا شودةؤنب اطفولتن منذ اثرنؤت،  لحسا رهٌفً

 لذلك .ؼٌرهم أو نعرؾ نري فلم لثورةا لاجبر اثرنؤوت اؼٌره

 طاحبالاب لشعورا لًإ دتأ ةؤجاومف سٌةاق لصدمةا تكان

 اماعوأو اماعوأ لجٌلاشباب هذا  حقتال محمبل ، هالامبالاوب

  .  للهروب امإو مستسبللبل امإ اقسر مدعتهو

 امن لكثٌرا عتقدا لنفسًا لرحٌلا من انوع شكوال لهروبا كان

 ٌؽٌر أن ٌمكن فٌه أن لبعضا عتقداو،  اجومخر اذمبل هأن

 أن لبعضا عتقداو،   جدٌدة تاصفح ألٌبد تهاحٌ رامس اإلنسان

 . مرهالمؽا معانى كل لهروبا فى
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 اإلنسان على لتثقل مترددة بطٌبة ءتاج لرحٌلا قبل ام ماٌأ

 وتخط اتهابصم لتلصق ءتاج ، حٌرته من وتزٌد وحدته

 . ٌقرر اوفٌم ٌفكر افٌم برةاؼ اطخطو

 دون ولكن لرحٌلا فكرة مع علالتفاو بواجلتا من بدال كان

 لتحركاو هبؤت بدون داستعدالا من بدال كانو لعمٌقا لتفكٌرا

 لحنٌنا خاصر وكتم قالفرا مالآ طى من بدال كان ، كاحر بدون

 .طفهالعا تتدخل الأ بدال كان، 

 لىإ ابقهاودق ماٌأو ماٌأ لىإ اتهاعاس لتمتد لرحٌلا لٌلة تىؤت ثم 

 مرة تحدث قد متمٌزة لٌلة .لحقٌقةاب لحلما ٌختلط داوٌك تاعاس

 رالحوا من معركة الهخبل تدور اإلنسان عمر فى حدةاو

  .خرىأ رةات زرألا وٌشد رةات ثقةلا فٌها تزعزعت متالصا

 بكل تهاحٌ شرٌط اإلنسان ٌسترجع لقلٌلةا تاعالسا هذه فى

 . لموتا قبل ام تاعاس اهنؤكو اصٌلهاتف

 لتشككاو لترددا اهذ على لسٌطرها خرآ لىإ حٌن من بدال كانو

 كان ثم،  لحقٌقةاب لحلما ٌختلط ال حتى لٌقظها من بدال كانو، 

 ادفع لتدفعك لمستقبلا منأمل  لمحاتو لإالتفا بعض من دبال

 .تاعالسا هذه من خٌرهألا تاللحظاب قالتصألا ثم لتسللا لىإ

 . لمنتظرا لرحٌلا ابعده أٌبدو خٌرةأ خرىأ اتلحظ الإ هى امف 

 من اجزء امن كل لٌصبح هاجتأ فى كل كل لجمٌعا تحركٌو

 من ٌمرومع ذلك  لٌهإ تنتمىالمنظم  صامت مازح ، مالزحا

 . توقؾ دون لجمٌعا هلخبل
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 وتنحسر مالآلا امعه وتذوبخر آلا تلو ماع ماعوألا وتتسرب

على  لمشتركا سمالقا هى لرحٌلا محمبل تبقى ولكن ، تالذكرٌا

 اناحٌأو لكبرا عٌداجت بٌن اناحٌأ رىاتتو ، اهن لمصرٌٌنا وجوه

 فىوراسخة  بعةاق اولكنه،  حاجلناو دهالسعا تامابتسا خلؾ

 .قاعمألا
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 1200 وميباسر 
 تانوس ، لزمنا من رةٌلقصا لفترةا تلك

 لتىا ؾاستنزاال حرببسنوات  عرفت

 لةوامح فى ءتاج ، لنكسةا حرب تتل

 لفترةا تلك ءتاج. لمألاب لمألا لتخفٌؾ

 الأ ، منه بدال لشر اوتمهٌد ةانو لتكون

 اطرٌق ثمة كاهن ٌكن لمف ، لحربا وهو

 لٌس لتضحٌةا من بدال كانو خرآ

 تاثبأل ولكن ماتقنألاو رؤللث لضرورةاب

 .تالذا
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 لفترةا تلك تاذكرٌ لٌستعٌد اماع ثٌنثبل كرةالذاب ٌعود اعندم

 اهأن مع اماعوأو اماعوأ ستؽرقتا اهنؤكو ٌحس داٌك ، لعصٌبةا

 اهأن ٌصدقال داٌك .قلٌلة اشهور الإ لٌست لتجربته لنسبةاب تكان

أو  حلم لىإ قربأ،  لاللخٌ قربأ تكان فهى قعةاو حقٌقة تكان

 .امنه طفةاخ تاطلقإال  ٌتذكر ال ضىالما فى اهأقر قصة

 على فحرص لفترةا هذه تاذكرٌ تتسرب أن ٌخشى ابماد كان

 .خرآل حٌن من ذكرهتٌ ام ٌسجل أن

. رىالكباو لطرقا تاشرك حدىأ فى ٌعمل لتخرجا حدٌث كان

 1967 حرب بعد دبلبلا دتاس لتىا رئالطوا ٌنناقو وتحت

 اتهاومعد امٌلٌهابع الهندسٌة تالواقملا تاشرك جمٌع تحولت

 على تالمشروعا بتنفٌذ لتقوم لمسلحةا تالقوا رةادإ تحت لتكون

 . للحرب اداستعدا لجبهةا خط

 تابراط تاهجم بعد تاراطلماممرات  ترمٌم مثل تامشروع

 ىإل اوم تالمدقاو رٌخالصوا عداوقو لدشما ءابن ومثل لعدوا

 . ذلك

 من،  خرآل كانم من لعملا مجموعة مع لاتقنألا من بدال كان

 ناص لىإ اومنه صٌنالقصا لىإو لحٌهالصا لىإ صوٌر بوأ

 .  ومبٌاسر ىلإ ثم لحجرا

 اهكانم ٌعرؾ ال اوربم قبل من اعنه ٌسمع لم اربم وقرى دببل

 ، هرهالقا عن تاعاس بضعة الإ تبعدال اهأن مع،  لخرٌطها على

 لحربا تاسنو ءاثنأ مةاه ءاسمأ كنامألا هذه صبحتأ

 . ؾاستنزالاو
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،  بطٌبة تمر تزٌدأو  تقل بٌعاسأ عدة تستؽرق عملٌة كل تكان

 تاجالمفاب مملإة فهى ، لدهرا طول تطول ماٌألاو تاعالساف

 راؼب مع وٌختلط لعرقا افٌه ٌتصبب طرالمخاب ومحفوفة

 وجوهعلى  سٌساحألاو عرالمشا وصؾ ٌصعب ، رضألا

 ملألاو سالحما ٌختلط اعندم راكسنالاو سىألا اءهاور تخفً

 . طاحبالاو سؤلٌاب

 تكان لتىا لمهمةا لتلك طلب اعندم منه تملك قد لمللا كان

 ٌعرؾ لم دهالعاوك .1970 ٌرافبر خراوأ فى انوعه من خٌرةألا

 لمحددا لوقتا من قلٌلة ماٌأ قبل الإ لٌهإ سٌنتقل لذىا كانملا سما

 لهذه اوصف تالكلما قربأ هى اربم ’مهمه’ كلمة تكان ولقد ،

 . ةؤجالمفا تالعملٌا

 حٌث قرٌه قربأ حتى دٌهالعا تصبلالموا ماستخدا من بدال كان

 لوحٌدةا لوسٌلةا فهى ، راتظنالا فى دروفرنلبلا رةاسٌ تكون

 . ممهدةال ؼٌر ٌةوالصحرا لطرقا لقطع

 ذلك مع دٌةاع ورحلة فبةالدا لمشمسةا ماٌألا من دىاع ٌوم

 وبعضهم تربطهمال،  جرهألا رةاسٌ فى سالنا من لقلٌلا لجمعا

 .رهالسٌا لٌةإ تنطلق لتىا كانملا اهذ هاجتا الإ

 ابطٌب لوقتا وٌمر خرآل حٌن من عٌلجما ادلهاٌتب مختلسة نظرة

 ءالخضرا رعالمزا لىا للنظر معظمهم ؤجل دهالعاوك،  ممبل

 .طفهاخ تمر وهى راجشألاو

 رتهانظ ءاور من ٌستطٌع رهالسٌاب لخلفىا لمقعدا فى وهو كان

 هو هأن كدؤلٌت خرآلاتلو  احداو لجمعا وجوه ٌلمح أن لشمسٌها
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 ٌسلك لذىا لوحٌدا هو هأنو،  لرحلةا هذه على لجدٌدا لوحٌدا

 من لطبٌعهاب ٌستمتع أن لواٌح لذىا ذجالسا فرالمسا سلوك

 . بوجهه ٌلفحوالهواء  رهالسٌا فذةان لخبل

 تمر لتىا ظرالمنا ءاور بعٌنٌه ٌخرج كان بهناجب لممتلاا فذلك

  .سرٌعة تمر لتىا راجشألا بعد ءاعتنألا كل ٌعتنى هنؤكو

 ٌحرك لرحلةا تأبد منذ اجماو كان بهناجب خرآلا لرجلاو

  .منه دةارإ دون فمه فى رةاجسٌ

 كبرى اختأأو  امأ تبدو حدةاو تكان بقالسا بناجب لسٌدتٌناو

 طبقة من اماع لعشرٌنا زواجتت لم بةاش وهى،  خرىلؤل

 .خرآل حٌن من اصؽٌر طفبل ندالاٌتب متوسطة

 وهى رةاجسٌ تشعل وهى بقالسا مع تتكلم بهالشا لسٌدها تأبد

 نوجرامه بقالساو همأن الحدٌث من وٌبدو،  لسنا هذه مثل فى

 جرٌنالمهاو لحربا نع لحدٌثا خلاوٌتد. دةحاو بلد من

 ذلك فى لحربا تلت لتىا ثاحدألا من ذلك وؼٌر لتشرداو

 . لوقتا

 لجمعا قىاب فٌه لٌشترك لحدٌثا تقلأنو لجمٌعا لؾآت قلٌل بعد

 .اٌعٌشونه لتىا لظروؾا عن كا البعد بعدت تاموضوع لوالٌتن

 أن وٌبدو،  تشردهم على قلقٌن سوٌل همأن على تدل تاموضوع

 قعهماوو تهماحٌ فى ٌدمجهم أن كفٌبل كان لالحا هو اوكم لوقتا

 .لجدٌدا

وجوه ،  خرآل حٌن من وجوههم ٌلمح لاٌزال هوو لوقتا وٌمر

 .خرىأ رةات وتنزعج رةات تبتهل
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 لرحلةا ءاتهنا عن ابقهاس لٌعلن جرةألا ةراسٌ توقفت اخٌرأ

 . هاجتا فى كل لجمعا وٌتفرق

 ولم خرىأ بلدة لىإ توبٌسأ رةاسٌ ٌستقل أن ذلك بعد علٌه كان

 بناجلا فىتقؾ  فهى رهالسٌا هذه ٌجد أن فى صعوبة كاهن ٌكن

 امنه ٌخرج عتٌقة رةاسٌ .كبٌر مازح وسط لطرٌقا من خرآلا

 هنؤكو وٌنخفض ٌعلو لموتورا وصوت كنامأ عدة من دمالعا

 .مالزحا من ٌستؽٌث

 هذه ، توبٌسألا رةاسٌ وجهة من كدؤٌت أن من له بدال كانو

 . " ضؽط"  كلمة الإ امقدمته على امكتوب ٌكن لم ولكن

 نفس اعلٌه مكتوب لمنطقةا هذه تاتوبٌسأ جمٌع أن كتشؾأو

 من كدؤت لكنهو،  لكلمةا هذه ىمؽز أو  تعلٌبل ٌعرؾ ولم لكلمةا

 من كوب ٌشرب وهو شجرة تحت ٌتظلل كان لذىا بقالسا

 . مات هدوء فى ىالشا

،  كانم لنفسه ٌضمن حتى مالزحا اهذ فى ركاٌش أن اربمج كان

 سالنا مازح قترنأ اعندم مةابتسا وجهه على كاحٌنذ رتسمتاو

 رةاسٌ على لمكتوبةا" ضؽط" بكلمة لبعضا همبعض وضؽط

 . افٌه حرؾ كل تعنى اهنؤكو،  توبٌسألا

 مختلفة كثٌرة وجوه لمرها هذه،  سالنا وجوهمتابعة  دتهاكع أوبد

 منهم فكل ، حدةاو محمبل فى اجمٌع ٌشتركون ولكنهم ، اماتم

  .صةالخا بطرٌقته كل ام اقلقخفى ٌ أن اهداج لواٌح

 لبعضا ٌخفق ام ناسرع ولكن ، ادباه ٌبدو أن لواٌح منهم كل

 . لافعنالا تستحق ال ءاشٌؤب ٌنفعلون اعندم اضحاو لقلقا وٌبدو



 

30 

 

 بدال حركة اهنؤكو لبعضا ضهمعب ضؽط فى مستمرون لجمٌعا

 ٌستطع لم هوأٌضا . رٌةاج تنطلق أن رةالسٌا تستطٌع حتى امنه

  .لقلقا اهذ ركهماٌش أن الإ

مدن  حدىإ علٌهاسمالا بلدة لىإ متجهة رهالسٌاف ال اولم

 امنأ كثرأ كنامإلى أ اهكانس معظم اهجره لتىاو جهةالموا

 .اموسبل

 تابراطلا تاراؼ بسبب لطرٌقا فى تامر عدة رهاٌلسا توقفت 

 تارالؽا هذه مثل تكان .لمنطقةا هذه فى قعامو اوقصفه

 ، ٌوم كل تحدث  لوقتا ذلك فى لوفةؤم ثادحأ تالهجماو

 . تهماحٌ من اءجز صبحتأ حتى اعلٌه سالنا وتعود

 لبشرا من احمولته لتفرغ" لضؽطا" رةاسٌ توقفت اخٌرأو

 لٌجدتدرٌجٌا  مالزحا ٌختفى،  كانملا عن ابعٌد مترنحة وتنطلق

  .اوحٌد نفسه

 لٌصحبه لشركها مندوب علٌه تعرؾ حتى بقادق تمر لم ولكن

 ركةات تامدقالعدد من  عبر تلقالتى أنط دروفرنلبلا رةاسٌ فى

 .ءالصحرا ىإل متجهةو ءالخضرا رعالمزا اءهاور

 مدى على لالرما من تامسطح ، وؾؤلم ؼٌر لمنظرا كان 

 تحدٌد علٌه لصعبا من صبحأو ، اله ٌةانه ال نؤكو تبدو لبصرا

 ٌنتظر أن الإ علٌه كان افم تامر عدة لطرٌقا تعرج فلقد كانملا

 تنحدرالتى أخذت  لشمسامنظر ؼروب  ءاور ارحاسمتسلما 

 . لرملٌةا نالكثبا ءاور اتدرٌجٌ
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 سهل حداو بقاط من بسٌط منزل تاجدر مامأ نفسه لٌجد قافأو

 هذه كل وسط لوحٌدا لمنزلا هو كان فلقد،  علٌه لتعرؾا

 .بٌوماسر بمنطقة لشركها حةاسترا لقطعاب هوو ءالصحرا

،  رٌخالصوا عداقو من عدد ءابنهى  لمرةا هذه ’لمهمةا’ تكان

 لمنطقةا من لقرٌبا راطلماممرات  لترمٌم تكان سبقٌةألا ولكن

 ٌحدث كان لذىا لقصؾا ذلك ، سفلتٌةألا تهاممر قصفت اكلم

 .ماٌأ عدة كل ادورٌ شبه

 طعةاس لشمساف ، لسنها من لوقتا اذه مثل فى معتدال لجوا كان

 ءالسماو ءالصحرا ءاهو اٌحمله لطٌفة اتونسم رالنها معظم

 لوال ابه ٌقوم لتىا لاعملؤل سبامن جو وهو .للٌلاب فٌةاص

 تارالؽا بسبب لجمٌعا على سٌطرٌ كان لذىا لتوتراب ساحسالا

 . خرآل وقت من لعملا سٌر تعطل تكان لتىا لجوٌةا

 خراوأ فى مهندس سهأٌر ، ام حد لىا سناجمت لعملا فرٌق كان

 نفس فى لمرحاو ناتزالاو لهدوءاب ٌتمٌز عمره من تاثٌنلثبلا

 لتوترا من لتخفؾاو للعمل لجمٌعا تؾاتك على عداس امم لوقتا

. 

 لشركها حةاسترا من تاكٌلومتر عدة ٌبعد لعملا موقع كان

 رالنهانهاٌة و لتجهٌزاو لتخطٌطا لاعمأل رالنها ٌستؽل كانو

 لتىا تابراطلا تاراؼ عن ابعٌد لعملا ماتمإل للٌلا من وجزء

  .لؽروبا دعب انسبٌ تتوقؾ تكان

 قرٌه قربأل لعملا فرٌق من ثنٌنأ بوالتناب ٌذهب ءالمسا وفى

 اعم تقرٌر ءاطعاو لشركةا بمقر لاتصبلل وذلك بٌوماسر وهى
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 تاجاحتٌالاو لعملا تعوق لتىا كلالمشا وعن لٌوما اهذ فى تم

 .ذلك لىإ اوم لمطلوبها

 لشكلاا بهذ بٌةابد قرٌة افٌه ٌرى لتىا لىوألا لمرةا هذه تكان

 زلالمنا معظم ، ةهرالقا من قلٌلة تاعاس بعد على اهأن مع

مما  هىالمقاو تآلمنشا بعض اعد افٌم ءاكهرب بدون رعالشواو

 شىاتملٌ اهلهأ وجوه على عكستنإ لقرٌةا على هتةاب الظبل خٌم

 . تارالؽاو لحربا وظروؾ ذلك

،  تآجالمفا من لكثٌرا وٌحمل قبله اعم ٌختلؾ ٌوم كل كان

 لٌوما من امحدد اوقت بٌنهم افٌم ٌعرفون اجمٌع لقرٌةا هلأ كانو

 ، رةواجلما طقالمناو قرٌتهم بقذؾ لعدوا تابراط فٌه تقوم

 تابراط أتبد حٌث،  1200 بٌومابسر ٌعرؾ لوقتا اهذ كانو

 عةالسا فى اماتم للتصوٌر لاع عارتفا على لتحلٌقا فى لعدوا

 قد اكن ام بقصؾ تقوم خرىأ تابراطتلحقها  ثم،  اظهر 12

 .بقةالسا ماٌألا فى حهصبلاو ءهابن امنتمأ

وبالطبع  لشكاو ءاستٌالاو سؤلٌاو طاحبالا من جو ٌثٌر اهذ كان

 صفوؾ بٌن لعملا على لاقبالاو سالحما على ٌإثر كان

 . ملٌنالعا

ٌفر و زلهمامن فى ءاختبلبل لقرٌةا ىلاهأ ٌفر كان ابٌنمو

 فرٌق كان ، لهم لمخصصةا باالمخا فىلؤلحتماء  لعسكرٌونا

أو ارشادات  تاتعلٌم ٌةأ وبدون حتماءلؤل كانم ىأ بدون لعملا

 للموت نومعرض ءالصحرا وسط ءالعرا فى فهمشؤن ال ههذ فى

 عن الومسإ اٌضأ ٌكون أن لعملا فرٌق على كانف ، اءاهب

  .دهافرأ ٌةاحم
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 .تهالٌوومسإ تهاصاختصأ عن لبعدا كل ابعٌد كان لذىا لشٌاا

 الصبرو لجهدا من قٌةالبا لبقٌةا لتستنفذ بطٌبة ماٌألا ومرت

هذه  مإلما حول ولكنها تركت أثرا بالؽا ماٌألا مرت ،والمثابرة 

  .اتفسٌرأو  جوابا اله ٌجد لمالتى  تارقامفال

 .بمةاق لاتز ال ءاطخألاو ٌهملون لكثٌراو ٌضحون لبعضاف

كان ولكن  سالحماب لشعورا فٌفقد اناحٌأ مرألا علٌه ٌختلط كان

 .خرىأ مرة نفسه ؤٌعب أن اهداج لواٌح علٌه أن

 فهم ، لعفوىا للموت تامر عدة ءهوزمبل هو تعرض قد كان

 اوسطه فى هم ابٌنم لعسكرٌةا لمعركةا هذه فى محسوبٌن الٌسو

أو  ؤطخ مجردلٌس إل  ٌكون سوؾ وموتهم، وتحت نٌرانها 

 . حادث

زعزع وٌ ءاستٌاالوحالة من الؽضب  فى ٌجعله اهذكل  كان

 لتلك اءافد اقلته مع نفسه لٌستخسر حوله شٌا كلفى  ةتثق

 . والبلمباالة ءاطخألا

 لوقتا ٌكن ولمالمكدسة أمامه  قاورألا عن سهأر رفع اخٌرأ

 وال لؽروبل لشمسا تسٌر اعندم،  ءالشتا أٌام اولكنه اخرؤمت

  .دسةالسا عةالسا لاتز

 ٌعبث أن لصعبا من صبحأو خلتاتد داعدألا نأل سهأر رفع

 لعٌونا تلك حوله من دىاٌتف أن صعبألا من صبحأو،  بقلمه

 لملاا لطوٌلا لٌوما ذلك ءاعن من تنتهى أن تنتظرالتى  لمرهقةا

  .تآجالمفاو لعملاب



 

34 

 

 لؽروبا ضوء فى وجوههم ٌلمح أن تاللحظا تلك فى عاطستا

 وهى لشمسا تاعاشع من تبقى ام ٌعكس همعٌنأ وبرٌق فتالخا

 ذنؤتست خرىألا هى اهنؤكو ،  خرىألا تلو حدةالوا تنسحب

 اءهاور وخرج تاعالشعا تلك مع رهافكأ حسرتأنو. لرحٌلا

 لمهامع تؽٌرت قد كانم وسط نفسه لٌجد لعملا خٌمة من

،  الظبل صبحتأ لضخمةا تالمعدا حتى ، ءاشٌألا فٌه ختفتأو

 .مهٌب رفق فى فقألا بلالتق متدتا ءالصحراو

 اتهاعاوشع لشمسا لاستقبال الاحتفا ٌتم كان فقألا عند كاهن

  .لؽروبا عند

 ٌسمع داٌك اناحٌأ .لاحتفالا اهذ نوع علٌه ٌختلط ابماد كان

 ، هناحزأو كلهامش فتذوب لموسٌقىا امعه تمتزج مرحة اتاصوأ

جار شألا تبدو،  امتاص الاحتفا لمرةا هذه تكان اكم اناحٌأو

تختبا بٌن  كانم كل فى صةامتر قبور اهنؤكوفٌه  والمعدات

 ءالهوا تانسمو ، اوتبتلعه رضألا تكتسح للظبلاو ، باعشألا

 .تضفى رهبة للمكان ردالبا

 هجعبل لسمعا ٌسترق هجعبل شدٌدٌن لصمتاو لهدوءاكان 

 بٌن لقبورا بٌن كانملا وسط نفسه لٌجد كثرأو كثرأ ٌقترب

 لخوؾا برودة بدنه فى وسرت ةالحٌا نصؾ بٌن ملظبلا نصؾ

 . كانملا برودة اولحقته

. تاللحظا تلك ستؽرقتها قد مبلاك اٌوم نؤكو قافأ اخٌرأو

 لرحٌلاب شبهأ لشًء ٌستعدون لجمٌعا ثٌح اسرٌع جعاوتر

 .قلٌلة تاعاس بعد إلى نفس المكان سٌعودون همأن لرؼماب
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 على رتسمتا مرهقة مةابتساو رةاحر فى لجمٌعا فحاتص

 . لوجوها

 كدؤت فلقد ،  تهاحٌ فىهامة  تحول نقطة هى تكان بٌوماسر

 رضألا جوؾ فى دفنت ولقد بمةاق لاتزال ءاطخألا أن كاهن

 راطمألا تمطر اعندم ستنبت اولكنه ، لقلٌلا إال امنه ٌظهر ولم

 . تٌةآ قرٌبة راطمألاو
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 لغربةا
 تلفحنى داتك لؽرٌبها لؽربةا دبال

 ابهاهو ٌخنقنى داوٌك هتةالبا اشمسه

 لعذبةا اشودتهنا وترهقنى ، لنقىا

 خاصر الإ تصلنىال .. بقةالرا

 لشمسا ٌنأ ..  بدورى صرخأو

 حسى لتوقظ الإ تكان ام رقهالحا

 الكاح جلدى لتجعل الإ تكان اوم

 ءالهوا ٌنأ..  ٌتىناسنإ ٌذكرنى

  .قوة صدرى لٌمؤل الإ كان ام لمؽبرا
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 دون ابٌاتلق اإلنسان اٌردده لتىا تالكلما تاعشر من كلمة

 مدةاج تقلٌدٌة هٌمابمف لؽربةا كلمة رتبطتا .دقٌقت  أو  نامعإ

 هذه حروؾ اتحمله لتىا لحقٌقٌةا هٌمالمفا عن اخرجتهأ الماط

 . لكلمةا

 وصفه ٌصعب اصاخ اساحسإ لؽربةاب ساحسإلا كان لذلك

 ٌطفو قد ، عدٌدة تابسومبل ظروؾ حسب تواٌتف ، لتحدٌداب

 ىإل ولوأحٌانا أخرى  قاعمألا فى ؤٌختب وقد اناحٌأ لسطحا لىإ

 . حٌن

 عن ابعٌد اإلنسان ٌكون اعندم فقط لٌس  دةاع ٌحس ساحسإ

 هاجت أو  نفسه هاجت اؼرٌب ٌكون اعندم اٌضأ بل ، هلهأو وطنه

 . ذلك هو جاحتأ اكلم اٌضأو منعزال ٌكون اوعندم ، خرٌنآلا

 فى تؤثٌره ولكن خرآل ناسنإ من ساحسإلا اهذ  حجم ٌختلؾ وقد

 ختلفتأ امهم مشترك اسماق كونٌ داكٌ لنفسىا لعمقا

 .تافالثقا  أو  تانالدٌا  أو  تالجنسٌا  أو  تارالحضا

 كثٌر فى اإلنسان على اهؤوعب لؽربةاب ساحسإلا معانى ترددت

 دٌثاحالا وفى رٌخالتا فى ابه ستشهداو ، مثلةألاو لاقوألا من

  .لدٌنٌها

 فى لجندىا كموت اداستشها ٌعد لؽربةا فى لؽرٌبا فموت

 (. ات شهٌدام ات ؼرٌبا)من م لحربا

لصؽٌر حتى ا: ل ادك قوالأعز أ من هللارسول اقٌل ،  ٌ اوكم

 فر حتى ٌعود.المسالمرٌض حتى ٌشفى واٌكبر و
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 ، ةانالمعا تخفٌؾ فى اماه ادور ٌلعب لؽربةا كانم أن شكال

للؽة او تانالدٌاو تادالعاو لٌدالتقا رباوتق رىالحضا ربالتقاف

 ؤلعبا من كثٌرلا وتقلل  االندماج على لكثٌرا عداتس ءاشٌأ اكله ،

 . للؽربة لنفسىا

 لنسبةاب ءاشٌألا هذه من ىأ افٌه فراتتو ال ركالدنما أن ومع

 شكبل خذتأ اهن لؽربةا أن الإ ، لعربٌةا دلببلا من جرٌناللمه

 . تالسبعٌناو تالستٌنا فى صةاخ ، اصاخ

 مثل ركىالدنما لمجتمعا فى بصٌةالخصا تالمٌزا همتاس فلقد

 خرٌنآلا خصوصٌة ماحتراو لاعزنالاو لتفرقةا وعدم ضعالتوا

 على ٌحصل أن للمؽترب لفرصةا ءاطعا فى همتاس ، اوؼٌره

 اوبعده ، حوله لمجتمعا على لتعرؾا فى لنفسىا لهدوءا بعض

  االندماج عملٌة أبدكى ٌل سبٌنالمنا لظروؾاو لوقتا راٌخت

 .لمجتمعا فى طاخرنالاو

 معظم فى راختٌالا فى لحرٌةا هذة دتأ خرىأ حٌةان من ولكن

 اضهاجهإ لىإ اناحٌأ بل،   االندماج عملٌة خٌرؤت لىإ تالالحا

 منذ  االندماج عملٌة تحدث أن رجحألا من كان حٌث ، اماتم

 . ٌةالبدا

 من كثٌر ىناتع ام الباؼ خرةؤمت مرحلة فى  االندماج لةوافمح

 جدٌد هو ام على حافتنالاو لتؽٌٌرا قبول أن ذإ ، عبالمصا

  ذلك لىإ اوم جدٌده رافكأ وتبنى تادالعا بعض عن زلالتناو

 . راستقرالا من لقلٌلا بعد بلةالمسا تحت ءاشٌأ اكله تصبح
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 تختلؾ حٌث ، نسبٌة لةؤمس لمجتمعا فى لمؽتربا جادمأن نإ

 تالقدرا تختلؾ حٌث ، خرآل ناسنإ من الٌهإ جاحتٌالا درجة

 لقبول لمطلوبا لنفسىا زنالتوا لىإ للوصول سٌهالحساو

 رٌةاستقرالاو دٌةاقتصالاو عٌةاجتمالا لةالحا وحٌث ، لتجربةا

 . ذلك لىإ اوم

 لمحٌطا لمجتمعا تامتؽٌر تىؤت تالمتؽٌرا هذه كل بناجوب

 ، معقدة لةؤمس  االندماج لةؤمس ٌةالنها فى لتصبح الهاشكأ بجمٌع

 لكل تصبححتى  اسٌاوسٌ امٌعبلإ ءاضولؤل سلطت لو صةاخ

 . افٌه اٌأر لمجتمعا فى بةاد

  كهمادرإ عدم  أو  هلهماجت هو نٌلمسبولا فٌه وقع لذىا اطلخا

 اطبٌعٌ تحدث أنو بدال اهأنو ،  االندماج ةؤلمس خصوصٌة

 دارشالاو لنقدا من لكما اهذ وبدون ، ءالضوضا هذه كل وبدون

 اهنؤكو لمجتمعا اٌضعه أن وبدون ، ٌفهم وال ٌفهم من كل من

 تسهٌبل تكون أن من بدال ، لمؽتربا به ٌثقل أن بدال وثمن بلامق

 . له

 لافشإ فى انناحٌأو بل تعطٌل فى اسبب كان شكوال ؤطلخا اوهذ

  . االندماج عملٌة

 لهجرةا دببل من بلد لٌست ركالدنما أن لمسبولونا نسى لقد

 جادمنبلل لتقلٌدٌها تالنظرٌاو هٌمالمفا ناف ولذلك ، لتقلٌدٌةا

 لحقٌقىا رالمعٌاوأ سالمقٌا هى ركالدنما مثل بلد لةاح فى لٌست

 فى لنظرا دةاعإو بل ، خرىأ ٌٌراومع ٌٌسامق داجٌإ من بدوال ،

 . وكوسٌلة ٌةاكؽ اهمٌتهأو  االندماج لةؤمس مفهوم
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 اهدف وستظل تكان  االندماج عملٌة عرقلة أن ٌخفًال هأن ومع

 ركىالدنما لشعباا من معارضة صؽٌرة لشرٌحة اهراظ اسٌاسأ

 كبٌرة نسبة تفضله اهراظ ؼٌر اهدف لازت وال تكانها أن الإ ،

 . لشعبا من

 لكثٌرا  ٌشجع قد لمجتمعا فً لمؽتربٌنا جادمنا إذ أن إعاقة

  .، وهذا هو المطلوب دهمببل لًإ لعودها لًإ منهم

 ؼربته من لٌزٌد لمؽتربا علً اجدٌد ؤعب شك وال ذلك كل كان

 لذيا لمجتمعا وبٌن بٌنه فةالمسا ولٌعمق قهؽبلنا من ولٌزٌد

 .فٌه ٌعٌش

 ، عبالمصا هذه رؼم اسلوباو اطرٌق ٌجد أن للمؽترب بدال كان

 وعلٌه ، لظروؾا اسوأل  داستعدا لةاح فً ٌكون أن بدال كانو

 له لموجهةا ماتهالا صبعأل مستمرة عادف لةاح فى ٌكون أن

 له بدال كان لوقتا نفس وفً ، شرةامب ؼٌر أو  شرةامب بطرٌقة

 .لهاجٌأ ومستقبل لمستقبله وٌخطط وٌفكر وٌعمل تهاحٌ ٌعٌش أن

 سٌساحاو ءاتمأن علً كله ذلك ٌإثر أن لطبٌعًا من كانو

 .لمحٌطا لمجتمعا هاجت لمؽتربا

 تخذاو ، لشروطا بهذه لمجتمعا مع ٌشاتعٌ أن لبعضا عاطستا

 فً لٌعٌش ٌتقوقع أن لبعضا فضل ابٌنم ، ابٌاعد اموقف لبعضا

 . حوله ٌحدث ام كل عن عٌنٌه امؽمض" جٌتو"

 فهو ، تاقضالمتنا هذه كل بٌن لضحٌةا هو ًنالثا لجٌلا كان

 هتزاو ، اله اسبب ٌكن لم تاساوسٌ ءاطخأل لثمنا ٌدفع لذيا

منذ  ساوحس بمامتش ناسنإ لًا ولٌتحول مهامأ قطالٌتس مستقبله

 . تهؤنش
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 ، كاهن أو  اهن ؤٌنش أنأو  ٌولد أن فً رالخٌا له ٌكن لم فهو

 تاذ نفس ، لحرا لمجتمعا الهذ ابنا هأن طفولته فً عتقدأو

 . ةالحٌا فً حقوقه نألا علٌه ٌنكر لذيا لمجتمعا

 فً ٌكن لم ، متحضر محامتس مجتمع فً ٌعٌش هأن عتقدا

 . عنصرٌة كلابمش ٌصتدم لذيا لٌوما تًؤسٌ هأن هناحسب

 ، لوألا لجٌلا مثل لبدٌلا ٌملكال هنأل ضريأو شدأ لصدمةاو

 زرهأ من ٌشد أن افٌاك لٌس بوٌهأل صلًألا لوطنا نحو إهاتمؤنف

وأن ٌعطٌه  اوتفهم امحاتس كثرأ هجعلٌ أنو لمختلفةا قؾالموا فً

 .بعض الثقة فى نفسه

 علٌه تنكر أنأو ،  مختلفة ملةامع ملاٌع أن ٌقبل ال ًنالثا لجٌلا

  أو  شكله  أو  سمهأ ؾختبلإل ٌمٌز أنأو  ، لحقوقا بعض ولو

مشاعره  فً ٌتشكك أنأو ،  ، دٌنه  أو  صلهأ  أو  لونه

 .وإمكانٌاته

 لجٌلا لمستقبل لنسبةاب وكبٌرة كثٌرة ؾوالمخاو تإالالتسا نا

 لرفضا بٌن ابراوح اوحٌد ٌقؾ فهو ، اهن للمؽتربٌن ًنالثا

 هٌةاو بحجج ٌديألا مكتوفً لمسبولونا ٌقؾفٌما ، لقبولاو

 مكتوفً اٌضأ ءابألا وٌقؾ ، ناحٌألا معظم فً مقنعة وؼٌر

 جنوه ام ٌحملهم معذب بضمٌر بهمابنأ مستقبل علً قلقٌن ٌديألا

 .علٌهم
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 عيةاجتمل ا ةالحيا
 عاطب فى لممٌزةا لخصوصٌةا ةفص تلعب خرىأ مرة

فى  جرٌناللمه عٌةاجتمالا ةالحٌا فى اماه ادور ركٌٌنالدنما

 .لبعضا بعضهم بٌن اٌضأو،  ركىالدنما لمجتمعابقتهم عبل

 هذه أن من لنظرٌٌنا حثٌنالبا بعض ٌعتقده ام عكس على

 لخصوصٌةا صفة ناف ،  االندماج لعملٌة ابقاع تكون قد لصفةا

 عملٌة صاخو تاذ صفة ابقاس اله شرتأ اكم ركٌٌنالدنما عند

للعبلقة داخل  علٌه ومتفق رؾامتع شبه مارعاطإ تحدد اهأن حٌث

 . المجتمع

 ضرورة دون اوبعضه سالنا بٌن قةعبل ؤتنش أن ٌمكن وعلٌه

 لخلفٌةاوا عٌةاجتمالا لخلفٌةاوأ لدٌنا مثل ضٌعامو ىإل لتطرقا

 ءاشٌألا هذه مثل أن على اوؤنش همنأل،  ذلك لىإ اوم سٌةالسٌا

أو  تقلل الن مثل هذه األعتبارات أو صةالخا اخصوصٌته اله

 . ناسنإك لحقٌقٌةا اإلنسان قٌمة من دٌتز

 لقبولا حسببٌن الناس  قةلعبلا تتطورٌمكن أن  وبعدها

 . اوهكذ خرآ ثم لىات راطإ اله فٌوضع،  قاتفالاو
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 من لكثٌرا على ةالحٌا سهلت شكوال عالطبا من لجزبٌةا هذه

 جعلت همناطوأ عن ابعٌد وجودهم طبٌعة أن حٌةان من بناجألا

  .عهماطب فى مةاوه لبةاؼ صفةعلى خصوصٌاتهم  لتحفظا

 أنو بدال لجوءهم أو  هجرتهم باسبا ناف خرىأ حٌةان ومن

أو  دٌةاقتصاأو  سٌةاسٌأو  عرقٌةأو  دٌنٌةإما  باسبتكون ال

 ابه لجهرا اإلنسان ٌودال ضٌعامو اوجمٌعه،  عٌةاجتما

 فى عٌةاجتمالا صةالخا قتهعبل ٌةابد فى صةاخ اقشتهاومن

 قد تاشكلٌ على امقدم قةلعبلا تبنىال حتىو لجدٌدا لمجتمعا

 . قةلعبلاهذه  على تإثر

 عٌةاجتما تاقعبل عمل ام فترة فى اعواطستا جرٌنالمها معظم

 لكثٌرا لهم سهل وذلك،  ركىالدنما لمجتمعا مع سطحٌة

 وعلى لمجتمعا تاداوع لٌداتق على لتعرؾا على عدهماوس

 . بعد على من حولهم عىاجتمالا لتطورا ٌرةامس

 لىإ اوتطوٌره قةلعبلا هذه تعمٌق ٌستطع لم معظمهم ولكن

 لمجتمعا من فىالكا لتشجٌعا اٌجدو لم همنأل ذلك لٌةات مرحلة

 سنة عشر لخمسةا لخبل عبلقةلا طبٌعةهى  هذه تكانو،  حولهم

 .خبرةألا

 ءاضوألا تسلٌطب دةاهو دونالمربى والمكتوب  معبلالاقام  فلقد 

 مارقأ ذلك فى ستخدماو،  كلهماومش جرٌنالمها وءامس على

 وتوتر فتور لىإ دىأ امم ملفقة اناحٌأو مؽرضة تابٌاحصاو

 ملكبلا اٌتجنبو أو  فوهماٌخ امإ فهم ، ركٌٌنالدنما عند وكوشك

 .معهم كاحتكالاو
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 جرٌناللمه تنظر صبحتأ لمجتمعا بحاشر بعضولؤلسؾ فإن 

 . ةنٌود نظرة

 جرٌنالمها لوجود رضةالمعا باحزالا بعض ذلك من تداستفاو

 بٌع من معبلالا داستفا لطبعاوب،  بٌةاتخنالا تاصوألا لكسب

 .لصحؾا من لمزٌدا

 ٌحدث الم همةاوف عٌةاو لمجتمعا من نسبة ظلت ذلك ومع

 لضوءا وتلقى عنهم فعاتد،  جرٌنالمها مع كبٌر بقدر طفةامتع

 على تعود أن ٌمكن لتىا تالمٌزاو بٌةاجٌالا بنالجوا على

 .هممن دةاستفالاومن وجودهم  ركىالدنما لمجتمعا

 لمجتمعا فى كثرأ تندمج أن عتاطستامن المهاجرٌن  قلٌلة قلة

( الدنماركٌٌنوالمهاجرٌن بٌن  تاجزٌال من مؼلبهأ) ركىالدنما

 فى ماه ملاوع سٌةاسأ ةانو لتصبح تاقلعبلا هذه ثمرتأو

 جرٌنالمها بٌن فىالثقاو رىالحضا دمالتصا من لتخفٌؾا

 . مةاع بصفة ركٌٌنالدنماو

 وبعضهم جرٌنالمها بٌن عٌةاجتما تاقعبل تؤنش لطبعاوب

 مثل ءاشٌأل دافتقاو ملالكا  االندماج عدم غالفر كتعوٌض

ٌن جرامهال بٌنالحاالت  معظم فى تكان ، ركةالمشاو ءاتمنالا

 ، لمشتركةا لٌدالتقاو تادالعاو للؽةا حٌث ،الواحد  لبلدا سفن من

 هموم وحٌث،  لمختلفةا تاسبالمنا فى للوطن لحنٌنا وحٌث

   .ءابنألا ومستقبل لؽربةا كلاومش لوطنا
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 متنوعة تكان افبٌنم ، حلامر عدة لخبل تاقلعبلا هذه مرت

 لمرحلةا فى تطورت،  اتهاٌابد فى راخٌ وبدون ٌةعستطبلا

 لاطفألا كان حٌث اوبعضه سرألا بٌن قةعبل لىإ لٌةالتا

 بٌنهم. امشترك اماه اموضوع

 باطستقا فى دٌةنألاو بطالروا نجحت لمرحلةا ذههفى 

 مرحلة لىإ طبقاتهم ، وتطورت بعد ذلك بجمٌع جرٌنالمها

 تالمجموعا بٌن لمشتركةا تاماهتمالا تاذ لمستقرةا تاقلعبلا

  .استقلوا أو  بناءألا كبر أن بعدحتى  لمختلفةا

 تاطلسلاب لٌةاجلا قةعبلوتحسنت بعض الشٌا  تطورت

 من رجالخا فى اٌمثله من أو  مصر فى تكان ءاسو لمصرٌةا

 تكانحٌث ،  لشكاو لرٌبةا شوبهات قةعبلبعد أن كانت  تاراسف

 داوفس لفكراو ىألرا حرٌة مثل ضٌعامو فى ملكبلا سٌةاحس

 لحدوث فٌةاككانت  ة ،اوالمسا وعدم لستؽبلالاو لحكومةا

 . بٌنهم عدالتبا

محاوالت  فشلت ولكن تاقلعبلا بعض ستقرتا تاٌنالثما وفى

 للمجتمع ادامتدا اوجعله لٌةاجلا باطستقا فى تارالسفا

 لذىاو اهن جرٌنالمها جٌل نأل ذلك،  مألا لوطنا فى لمصرىا

 تالخمسٌناو تاربعٌنالا تاقٌخبلاو ثوورحمل معه م

 لوطنا فى لنظٌره حدث اكمفى تفكٌره  تطورٌ لموالستٌنٌات 

 . توالتفابعض  ءاج اهن ومن،   مألا

  اسهاسأ قةعبل تؤونشحدث بعض التقارب  تالتسعٌنا وفى

  فى لمصرٌٌنا من دةاستفالا أمبد قرأو،  لنظرا تاوجه دلاتب
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 اماه ابعد بىاجٌالا لتطورا اهذوأضاؾ ،  مةاع بصفة رجالخا

  . ركةالمشاو ءاتمنالا غافر من اجزء لٌمؤل عٌةاجتمالا ةالحٌا فى
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 مايألا تلك
 

 تالبص  ماو وتركن  ى ص  دٌقى فراس  

 عل  ىأ ف  ى لش  ٌباو بس  ى م  بل تح  ت

 لح   بنا ب   ٌن قلٌل   ة تاب   اطوخ س   ىأر

 . لحٌناو
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 من لوقتا نفس وحتً لمقعدا ونفس كانملاا نفس جلسأ اأن اه

 فوق ءالبٌضا تالشعرا هو لمختلؾا لوحٌدا لشىءا، رالنها

 على كثٌره احق،  كثٌره سنٌن مرور تإكد لتىاو سىأر

 . نآلا بخلدى تدور لتىا تالذكرٌا

 راجشألا فروع بٌن تالثؽرا لاتزوال بةافلدا ءالشتا ماٌأ من اٌوم

 اماتم مىامأ لطرٌقا فى سالنا حركة بعاتأ أن ستطٌعا تجعلنى

 ال منذ عشرات السنٌن. لوقتا ذلك مثل فى فعلأ أن تعودت اكم

 وسرعة لكثٌرا وعددهم عرفهمأ ال داكأ لٌوما سانإف اماتم لٌس

 . فعلأ كنت اكم بدقه بعتهمامت فى لفضولا فى تثٌر لم حركتهم

 تلك فى سٌمر من خمنأ أن ستطٌعا كنت ، ةبدها ماٌأ تكان

 بعد سٌحضر صدٌقى أن ٌقٌن على كنت بل رالنها من عهالسا

 عرؾأ وكنت. لجمعها ةلصبل فقهارأ لكى ٌفعل أن تعود اكم قلٌل

 ابعٌد امعاج راختأن أأو  عزٌمته من حبطأ أن لواحؤس ىنأن

 .اٌقأنو

 من ابعض لجمعةا ةصبل فى ٌرى كان ولكنه امتدٌن ٌكن لم وهو

 نفضل اكن خرىأ اناحٌأو بالذهاب نهم اكن اناحٌأ ، حارتٌالا

 . لتحدثاو لجلوسا

 هالحٌا مورأ حول قشاونتن نتحدث، تطول  اتناجلس تكان

 تكان ، لمستبقبلا حولو لصؽٌرا المناع حول،  ابتهاوؼر

 سنكون انأن على تدل تكان اولكنه امعظمه فى دةاجؼبر دٌثاحأ

 . لمستقبلا فى مورألا هذه لمثل جدال كثرأ

 هالحٌا مورأ فى صهالخا فلسفته له صبحأ انفكبل حدث ام اوهذ

 بدةاف نعى اكن ، ابصم  ةالحٌا افٌن بصمته ام جانت وهو لمختلفةا
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 ادناجسأ تكان اعندم حتى هالحٌا تالبصم ادناجسأ نعرض أن

 . صؽٌرة

 فى لشٌباو بسىمبل تحت تالبصماو وتركنى صدٌقى فراس 

  . لحٌناو لحٌنا بٌن منه تصل قلٌلة تاباطوخ سىأر علىأ

 كنت،  تالذكرٌا الإ ملكأ ال صبحتأو ماعوألا هذه كل تسربت

 . هالحٌا عاصر خضم فى اٌضأ هى تتسرب أن خشىأ

 ةالحٌا بتسرب شبهأ افتسربه تالذكرٌا تتسرب أن امخٌف اشٌب

 لسنٌنا جوبا نفسى مع جلست ستطعتا اكلم فكنت ، انفسه

 . كاهن ومن اهن من ابه لملمأ أن الوامح تالذكرٌا تخللأو

 مكتبى حجرة ثاثأ بترتٌب حدأ ٌعبث أن كرهأ كنت كٌؾ تذكرأ

 ذلك ٌعرؾ لجمٌعا كانو ، كهمتبلإب حسأ لذىا لحقٌقىا لشاا ،

  لترتٌبا  ابهذ  اهأن رددأ كنت  ىأن ؼٌر ضحاو سبب دون ولكن

 لكثٌرا ٌعنى ذلك أن حدا ٌعرؾ لم.  حةالرا ببعض تشعرنى

 من طوٌلة سنٌن تاذكرٌ على ءابقإلا ٌعنى بل لى  لنسبةاب

 . لمستقبلا على وقلق وهموم دةاسع من اخللهت ام بكل قةالصدا

 شا كل سٌقلق لحجرها هذه فى تؽٌٌر ىأ أن خشىأ كنت

 لمقعدا نفس الساج تخٌلهأ أن تعودت لذىا صدٌقى وٌحرمنى

 . اقتناصد سنٌن علٌه لجلوسا تعود لذىا

 .تالذكرٌا الإ تبقىٌ ولم صدٌقى وذهب لسنٌنا تلك ذهبت 

 ثاثأ  ترتٌب  دةاعإ من بدال كان  لذىا لٌوما ءاج اعندم تذكرأ

 ثاثألا من خرىأ اقطع ٌحشر أن بدال  كانو،  مكتبى حجرة

 من لثةالثا زتواج لتىا الطفلتنمناسبة  حجرة تصبح لكى
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 اهذ أن أشعر كنت ، ابعده  ماٌأ عدة ابثاع وجهى ظل. اعمره

  فى هالقا أن عهدت لذىا صدٌقى لىإو تاللذكرٌ ءاسأ قد لتؽٌرا

 . رحٌله بعد حتى اماعوأو اماعوأ لحجرها هذه

،  لشاا بعض ذلك حنىارأو،  باطخ له كتبأ ابعده وهممت

  .حدث اعم راعتذا بةابمث هنؤكو كان

 ءتاب فلقد لكثٌرا تحوي خٌرةألا لفترةا فى اتناباطخ تعد لم

 قةالصدا ءانق ابماد تحمل تكان  اقلته مع ولكن،  قلٌلة سطور

 . اربطتن لتىا

 على تختلط داتكف تالذكرٌاكل هذه  تذكرأو جلسأ اعندمأتعجب 

 تربطه ال طوٌبل احلم الإ تكن لم تالذكرٌا نؤكو لحقٌقةا

 ام ناسرعلكن فى خضم الحٌاة و ، لحجرها هذه الإ لحقٌقةاب

 . تؽٌر من حدث ام على تعودت

 لمحة اقتناصد ماٌنا ألمح فلقد ، لالخٌاب الحقٌقة ختلطت ال ولم

 فى حدةاو  مدرسة اجمعتن.  حدةاو جرعة اهاوتجرعن طفةاخ

 اعدام شٌا وكل  للهوا الإ افٌه نعرؾ لم تاسنو ، اطفولتن ٌةانه

 حتى امنه نتخلص أن نستطع فلم اطفولتن متدتاو. لمسإلٌةا

 ا نحن فىفه،  ذلك من بدال كانف وٌةنالثا لمدرسةا لىا اتقلنأن

 . الاجر ابعده سنصبح لتىا دةاجلا لمرحلةا

 قلٌلة شهور الإ هى ام ولكن ، لجدٌدا لوضعا لتقبل استعددناو

 لحنٌنا اهذ لخبل ومن. لطفولها بعض لىإ لحنٌنا ادنواع حتى

 تالهوٌا نفس الن كانتأن وتصادؾ  فلقد. كثرأ وصدٌقى تقربت

 لسنا هذه فى عٌةاو قةاصد تكوٌن  على عداس امم تالقدراو

 . ءالنقاو صخبلإلا لىإ تنتمى لصؽٌرا
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 وكٌؾ،  صخبللئل اجدٌد امعن صدٌقى من تعلمت قد كنت

 لشعورا  كمتبلاب ٌتمتع أن لمجرد فقط امخلص ٌكون أن ناسنلئل

 . رقىلاو ءالنقاب

 يأ بدون بسٌطة مرحة وٌةنالثا سةالدرا ماعوأ مرت كٌؾ تذكرأ

 سبوعألا ماأٌ معظم بلانتق عنً اكثٌر ٌبعد ال وصدٌقً تامسإلٌ

 . كرةاللمذ  أو  ٌهللترف ءاسو

 داعدلئل طوٌلة اماوأع امن خذتأ أن بعد معةاجلل ذلك بعد اتقلنأنو

 حققأ أن دون تحٌل أن لظروؾا ءتاش ولكن .اونفسٌ افكرٌ اله

 لشعورا كان لذلك ، افضلهأ كنت معٌنة سةادر فً رؼبتً

 ولم،  معٌهاجلا سةالدرا تاسنو ءاثنأ لباؼ بعاطهو هالامبلبلاب

 من ءاتهنالا لمجرد خٌرةألا تالسنوا فً الإ اماهتما منً خذؤت

 .لتلمٌذا صورة من لتخلصاو سةالدرا قٌد

،  نبوغ يأ ٌبؽً لم ولكنه ستهابدر اعاقتنا كثرأ صدٌقً كان

 اوجدن وبذلك هالامبلبلا من ببعض اٌضأ دهاجتها متزجا لذلك

 ؾختبلا مع لمرحلها تلك فً اجمعتن مشتركة صفة خريأ مرة

 . استنادر

 لم اهذ ولكن لشاا بعض اتنببلامق تقل أن لطبٌعًا من كانو

 شكبل اقتنعبل تخذتاو،  همالتفاو قةالصدا راستمرا علً ٌإثر

 ابلدن ظروؾ فرضته لوعًاو لعمقا منولكن بشٌا  امختلف

 . تالستٌنا سنٌن فً دٌةاقتصالاو سٌةالسٌا الهاحوأو

 علً اتهابصم سطرت لظروؾا هذه أن فٌه شك ال اومم 

 ةاللحٌ نخرج لم ونحن إمٌةاتش نظرة اعلٌن وفرضت ارنافكأ
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 نفس وفً إمالتشا اهذ ءاخفإ لصعبا من كان. بعد لعملٌها

 مورأ مزج لةوامح تكان لذلك علٌنا ، ثقٌبل ؤعب كان لوقتا

هروب من واقع الحٌاة لل لةوامح هً لسخرٌها من بشا هالحٌا

  .لسلبًا ضاعتربلشكبل لو

 صراوأ لٌشد ءاج جدٌد ومشترك فلسفة سلوبالا اهذ كان

 . خريأ مرة اقتناصد

 قبل قلٌلة ماٌأ ، سٌةاق ةؤجامف صدٌقً سفر خبر كان كٌؾ تذكرأ

 هذه ٌرفض خلًابد اءجز كان ابعده طوٌلة ماعووأل لرحٌلا

. وتتبخر تنقطع أن اقتناصد علً افرض فرضت لتًا لحقٌقها

 لًإ حٌن من له ارسلهأ كنت لتًا تاباطلخا علً ذلك عكسناو

 . بالعتا من انوع اهنؤكو تكان ، آخر

 فقدت لقد صدٌقىاٌ حقٌقة ’  سفره من قلٌلة اماعوأ بعد له كتبت 

 لوجود جىاحتبا داٌزد ماٌألا مرور ومع ، رجاللخ بسفرك لكثٌرا

 ’.ود.........لمفقا لصدٌقا

 شرفة فى جلسأ أحٌانا عزٌزىاٌ تصور ’ له كتبت خرىأ ومرة

 بقادق بعد كأنو حلمأ نىأن حساو ضىالما تذكرأو لقدٌما امجلسن

 لكمونىا ءالصفرا كتهاجلا اومرتدٌ رتكاجسٌ مشعبل تىؤت سوؾ

 ...........’. عزٌزىاٌ كراف، 

 بٌن وتحمل قةالصدا ءانق تحمل اقلته مع هو تهاباطخ تكانو

 لم هأن تإكد سطور ، صخبلإلاو لودا من تالمس اسطوره

 . جذوره ٌنسى
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 شٌا حدث مسأ لوا ’  سفره من قلٌلة اماعوأ بعد مرة لى كتب

 لستروٌنا رتكاسٌ اماتم تشبه رةاسٌ مىامأ مرت اعندم اعجٌب

 كل فٌه ابقهاس ٌكون أن لقدرا ءاوٌش،  اهن لوجودا درةان وهى

 فلقد تتحرك أن ضعفت ىاقدم أن لحقا لك قولأ،  منك لشبها

 بعض تخرج دتاوك لزمنا من لحظة لمدة عقلى فى لبس حدث

 فقأل للحظها مرت ولكن،  منى شعور دون سمكأ من طعامق

 امعه وطفرت للحظةا مرت .لامٌألا ؾالآ بعد على انأن على

 لهاب خدش ام صدٌقى ٌمكن لنفسى وقلت لشوقاو لحنٌنا دموع

 تالذكرٌا مع وسرحت لمتؤوت وضحكت،  مستعجل هأنأو 

 ........’..تجؾ لم ودموعى

  .اقتناصد ٌفتقد اٌضأ هأن كدتؤوت باطلخا ابهذ اجد ثرتؤت

 أن وبعد وحتى ، ماعوألا لاطو بالعتا اهذ فى امستمر وظللت

     لٌها كتبا نفسى وجدت اماع عشرة خمسة من كثرأ مر

 ، نفسى لىإ تحدثأ أن ردتأ اكلم لصدٌقا اٌهاأ تذكركأ نىأن’ 

 كذلك ، لصدٌقا اإلنسان ٌعوض أن لصعبا من عزٌزىاٌ ولكن

 لامٌالا ؾالآ بعد على وهو بصدٌق ظاحتفالا صعبألا من

 بعد لصدٌقا ٌعود أن فى ملألا فقدت نىنؤكو......." . 

 . بسةاٌ تالوامح

 لمرةا هذه ، لزمنا مع قاسب فى اهنؤكو تمر،  خرىأ وتمرسنٌن

 من دسالسا عقد لا فى ونحن اوجوهن على برةاؼ اخطوط ترسم

 . اعمرن

 مشؽول كل مختصرة تاءالق لسنوٌةا رتهازٌ فى لقاءتنا تكان 

 نلمح اوكن ، ذلك لىإ اوم لمستقبلاو دهالوأو تهاوحٌ ؼلهابمش
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 على سىألا من تاولمح للوما من تالمح اتنانظر قىتتبل اعندم

 . ٌتسرب أبد لذىا لعمراو رىاتتو بدأتالتى  تالذكرٌا

 تحت تالبصماو خرىأ مرة لٌتركنى صدٌقى فراسٌس قلٌل بعد

 بٌن منه تصل قلٌلة تاباطوخ سىأر علىأ فى لشٌباو بسىمبل

  . لحٌناو لحٌنا
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 ءاللبق   اثمن

 للعودة  اوثمن       

لضرورة اك ثمن لكل شًء. ولٌس باصبح هنأ اهذ اعصرن فً

 ببلامق أو  امعنوٌ ا، ولكن قد ٌكون ثمن ادٌام اٌكون ثمن أن

ء ارتقالالطموح واو ءاتمنالاق وخبلالادئ والمباخري كأء اشٌأل

 لً ذلك. إ اوم

كل خطوة له قبل  اإلنسانٌزن  أنلعصر ات اصبح من متطلبأو

تكون مفروضة علٌه من  ام الباٌٌس ؼابمق اهاطٌقدم علً خ أن

بد الفواٌقدر وٌحسب  أنلذي ٌعٌش فٌه ، وعلٌه المجتمع ا

 لخطوة. اء هذه اقب جرالعواو

ب تحدث الحسالتفكٌر والسلسلة من اهذه  أنلمرء اٌدري  وقد ال

مختصرة  اناحٌأعً ، وتحدث ولبلافً  اكلٌ أو  اجزبٌ ادٌارإال

 لتجربة.الخبرة وانتٌجة 

لفحص الكثٌر من الً إمر ألاٌقتضً  ناحٌألاولكن فً بعض 

ت ارب وخبراجدة من تاستفلنظر لبلات ادل وجهاوتب دقٌقلتاو

 لمصٌراٌتعلق علٌه  اماه ارامر قرألاٌكون  اعندمخرٌن آلا

 لمستقبل.او
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ته حسب ابه ومسبباسبألعودة تختلؾ اأو ء البقار اقر نوأل

دٌة اقتصالالة الحا اكثٌرة ومتشعبة ، منهظروؾ مختلفة 

لجذور اء واتمنالالشخصً والطموح النفسٌة واعٌة واجتمالاو

 اماه ٌصعب تمنإلً ذلك ، فإ الوطنٌة وماسٌة والحسالٌد والتقاو

ٌس اشروط ومق أو ت وفروض معٌنة اك معطٌاتكون هن أن

 لعودة. اء والبقار بٌن اختٌالافضلٌة أ اعلٌهتقع  ابعٌنه

ب اسبالالتعرؾ علً ال هو اجلما الذي ٌمكن عمله فً هذاو

 تحلٌبل الة تحلٌلهوار ومحالقرا اء هذالمختلفة ورات المسبباو

م امأم وعون لمن ٌقؾ ابة توضٌح عاحتى تكون بمث  اموضوعٌ

 ر.القرا اهذ

لتؽٌٌر ا ؤلعودة ، فعبار اسهل بكثٌر من قرأء البقار اقر أنشك  ال

رق اف ؤلمصري ، وعبالمجتمع اعً بعد ؼٌبة طوٌلة عن اجتمالا

ت الخدمام والنظال من التعود علً مستوى عالتمدٌن بعد ا

كل المشاهٌك عن ادي ، ناقتصالا ؤلعباء بعد اعبألاثقل أ نٌشكبل

 لعودة.الً من وألالفترة اصة فً اخالعادٌة لٌومٌة ا

لكثٌر ، ال تجذب اتز وال تكانلعودة افكرة  نإومع ذلك ف

شعر  السن وكلمافً  اإلنسانتقدم  اكلم التفكٌر فٌهاد اوٌزد

 لعزلة.اأو لتفرقة ا  أو لوحدة اب

قت ، بمعنً إلما  أو لمعلق اء البقار اكثٌرون ٌستهوٌهم قر

ر افً قر التفكٌر جدٌار حتى ٌحدث شًء ٌستدعً اتظنالا

فً مرحلة من  ابل نفعٌ ار منطقٌاختٌالا العودة. وقد ٌكون هذا

لعمر بدون افً مقتبل  اإلنسانٌكون  العمر عندماحل امر
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لوقت للتجربة اك متسع من اٌكون هن ابلة ، وعندمالعامسبولٌة 

 لتؽٌٌر.او

سبة ومستقرة لهم اة مناحٌ ناء وضمابنألامستقبل  أنشك  وال

،  اجمٌع اة هو هدؾ مشترك بٌننالحٌالً معترك إ احتى ٌخرجو

  أو ء البقار التً تإثر علً قراسٌة اسألاء اٌشألاوهو من بٌن 

همٌة وبترتٌب قد ٌختلؾ من شخص ألاوٌلً ذلك فً  .لعودةا

ت الحرٌادي والمار استقرالاء واتمنالاء مثل اشٌأخر آل

 . الطموح وؼٌرهالنفسً وار استقرالاركة والمشاو

 اثمن التضحٌة بهابد من ال اء منهاجزأأو ء اشٌألابعض هذه 

لة افً ح أو ء البقالة اء فً حا، سو جبلآأو  جبلاع امدفوع

 لعودة.ا

لوقت اتً ؤٌ سري ، فبلألابط الترا ناء ٌقتضً ضمالبقار افقر

الحق لعودة فً وقت الً إسرة ألاد افرألذي ٌضطر بعض من ا

تفكك مما قد ٌإدى إلى لعودة ، اء قبول ابنألاٌصعب فٌه علً 

 خر.ألالبعض اوعودة  اء بعضهاسرة ببقألا

ٌتمسك  أنلعربٌة و اللؽة اء ابنألاٌتعلم  أنء ٌقتضً البقار اوقر

تكمل  أنلتً ٌمكن المصرٌة واصلٌة الادئ المبالٌد والتقاببعض 

هم صورة أنء علً ابنألاة ؤلة تنشوامح نوتقوي هوٌتهم ، ذلك أل

تكون  اهنإف اب صعوبتهناجصل بألاركٌٌن الدنماء ابنؤلطابقة لم

لجٌل اء من ابنألاقل بٌن ألاٌة صورة ممسوخة )علً النهافً 

 (. ًنالثا
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فٌه  جادمنالالمجتمع واح علً افتنالاء ٌقتضً البقار اوقر

لتوجٌه امكن ذلك ، ولكن مع أ ات مالحرٌاء نفس ابنألاء اطعاو

 لمستقبل.افً  ابقاتكون ع الأ علىزم ولبلا

بدٌلة خري أت اتعوٌض اإلنسانٌجد  أنء ٌقتضً البقار اوقر

ء           اطلعاء ورؼبة اتمنالاس باحسالامة ، مثل ات هالضرورٌ

 لً ذلك.إ اعٌة وماجتمالاة الحٌاركة والمشاو

 امحاكٌؾ ٌكون متس اإلنسانٌتعلم  أنء ٌقتضً البقار اوقر

لعنصرٌة ، وٌتعلم كٌؾ ات اٌقالمضاعن بعض  اضٌاومتؽ

من هم ضد  افٌه المختلفة بمالمجتمع ابح امل مع شراٌتع

ة ، ٌنالثالدرجة اطن من الموافكرة  اماٌرفض تم أنب ، وناجألا

لعنصرٌة ات اجلهواه اجدٌة تاسٌة ؼٌر عاٌكون له حس ال أنو

 خر. لتً تحدث من حٌن آلا

به اجر ببقالمها ؤنٌقترن ب أنء ٌجب البقار اقر ناف اخٌرأو

ت ارالحضارب ات ، ومن ثم تقالمجتمعارب افً تق اهم كثٌراٌس

 .ىرالحضام دالصافً تخفٌؾ  اماه اٌناسنإ ا، وٌلعب دور

 نإلمستقبل ، فاقبه فً اء تتركز معظم عوالبقار اقر ابٌنم

لً من وألالفترة افً  العودة تتركز معظمهار اعب قرامص

 لعودة.ا

 اٌضأه ناة ، فألجرالً بعض إج اه ٌحتأنب ناجلعودة بار اقر

 اعب عدة  ، منهابهة مصاجلنفسً لمادي والمالسند الً إج اٌحت

س افً قٌ اقعٌات ، ووارنالمقالػ فً عمل اٌب فبل اقعٌاٌكون و أن

 كل.المشاحجم 
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ج احتٌاك شعور قوي واٌكون هن أنلعودة ٌقتضً ار اوقر

ت ادالعالٌد والتقاء واطلعاركة والمشاء واتمنالات مثل المسمٌ

لتً الدرجة ابذلك لً إ ام ومألالوطن اه اجلوطنً تاجب الواو

تعود  سٌفقدها بعد أنخري أء اشٌأل اتعوٌض اولو جزبٌ اتجعله

ة الحٌالسهلة وات الخدمالحرٌة واهٌة والرفافً مجتمع  اهن اعلٌه

 لمٌسورة.ا

ج احتٌالالتقلٌدي حول المعنً اٌقترن ب أنلعودة ٌجب ار اوقر

 أنلمصرٌة ، حٌث الته رٌة سبلاستمرال ناسنلطبٌعً لئلا

لتحقٌق لضرورة ارج تصبح صعبة الخافً  ارهاستمرافرصة 

لهجرة فً وقت من افً مجتمع  نالذوباو  االندماجوأهمٌة 

 .احقت الاقوالا

ٌٌر مختلفة اس بمعاص ٌقار خار هو قرالقرا ناٌة فالنهاوفً 

خر لنفس خر ، بل من وقت آلمن شخص آل اسٌتهاتختلؾ حس

 ت. ابسلمبلافع والدوالظروؾ والعدٌد من الشخص حسب ا
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 لغربا ايفهمهل ءاشيأ

 ايفهمه أن يحبل ءاشيوأ
 تارالحضا من ىأل شرةامب تنتمىال لؽربٌةا رةالحضا نإ

 نإف لذلك ، لحدٌثةا تارالحضا اعلٌه بنٌت لتىا لقدٌمةا لعرٌقةا

 على ثقٌبل ؤعب وستظل تكان لتقلٌدىا ابمفهومه رةالحضا

 . لؽربا

 داجٌإل لحدٌثةا لعصورافى  صلةامتو تالوالمحا تكانومن هنا 

 جدٌدة هٌمابمف لٌقترنو ؤلعبا اهذ ٌخفؾ رةاللحض جدٌد مفهوم

 لحدٌثةا رةالحضا ٌٌسامق على هامعظم وفى ةٌالنها فى عتمدت

 . افٌه لسبقا للؽرب شكوال لتىاو

 بدالسا لمفهوما صبحأ نالزما من قلٌلة حقبة مدى وعلى

 دٌةاقتصالا سبالمكا فى فقط ٌنحصر لؽربا فى رةاللحض

 مدى اومإخر،  لوجىولتكنا لتقدماو دىالما رازدهالا وتحقٌق

 اوم لقدٌمةا تارالحضا دور ٌنحسر . وبذلكطىالدٌمقرا لتطبٌقا

  على اثٌرهؤت وٌحجب تاقٌخبلاو دئاومب قٌم من حملته
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 من لٌهإ راٌش رٌخالتا من اءجز فقط لتصبح حقةلبلا تارالحضا

 . خرآل حٌن

 فى هماٌس أن لمتنوعةا ٌتهكانمإب لؽربىا معبلالا عاطستا

 لتشكٌكاب اناحٌأو رٌخىالتا لخلطاب اناحٌأ لمفهوما اهذ تعضدٌد

 .  لنقداب خرىأ اناحٌأو لقدٌمةا تارالحضا فى

 عن لقلٌلاأو  لكثٌرا تعلم ال لؽربىا لمالعا فى لاجٌأ تؤونش

 قتصرأو اذكره تقلص أن بعد لعرٌقةاو لقدٌمةا تارالحضا

 ، امشوه اتورٌارٌكاك اسرد اناحٌأ بل،  امختصر اسرد اسرده

 .لحدٌثها رٌخالتا كتب وحتى لاطفألا مفبلأو كتب  من اءبد

 من تخلصت  الاجٌأ ٌخرح أن فى فلحأ قد هأن للؽرب ٌبدو وقد

 ٌبدو وقد،  لثقٌلا ؤلعبا اهذ من وتخففت لعرٌقةا تارالحضا عقد

 دىاقتصالا رازدهالاو لتقدما أن على شك بدون كدأ هأن له

 امهم ولٌس،  رةالحضا هرامظ كل هى لعسكرٌةا لقوةاو لؽلبهاو

 تلك كل امهم ولٌس،  رازدهالاو لتقدما اهذ لىإ لوصولا كٌفٌة

 تارالحضا اومصدره اسهاسأ لتىا ئادلمباو لقٌماو تاقٌخبلالا

 . لقدٌمةا

 نأل لقدٌما رٌخالتاو لقدٌمةا تارالحضاٌتذكر أن ٌودال  لؽربا 

 لحدٌثةا رتهاحض من بة سؤب ال ابعض ؤنب سٌذكرة لقطعاٌ ذلك

 كثٌرة ءاشٌأ باحس على تكان دىاقتصالا رازدهالاو سبالمكاو

 .رٌخالتا اسجله
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 لستؽبلالاو لعبٌدا رةاجوت دىاقتصالاو ىناطستالا راستعمالاف 

 فى دبللبا لادخإو،  مٌةالنا دلببلا تاثرو صامتصاو لظلماو

 وجنوب لاوشم وؼرب شرق لىا حدالوا لبلدا وتقسٌم لحروبا

كلها أو  تكان،  لمعرفةاو لعلما راحتكاو حلسبلا فى راجتالاو، 

 . لحدٌثةا لؽربا رةالحض ساسأ شكوال بعضها

 ضفتأ لقدٌمةا تارالحضا أن كٌؾ  ٌفهم أن ٌستطٌعال لؽرباو

 ظلت لعصورا مدى على للشرق ٌٌراومع هٌمامف فتاضأو

 فهم عدم فى سىاسألا لسبباو سىاسألا ؾختبلالا لاتزوال

 .للشرق لؽربا

 دىالعا فوق اتمسك اتهانابدٌ لشعوبا تتمسك أن ٌقرال لؽرباو

  .لقدٌمةا تارالحضا من أٌتجزال جزء تانالدٌا نأل

 تاقلعبلا مفهوم فى هو لشرقاو لؽربا بٌن ٌناتب ضحوأ نإ

 لتقلٌدىا ؾختبلالا فى اسبب ٌنالتبا اهذ كانو ، ٌةاإلنسان لقٌماو

 لاشعإل ناحٌألا من كثٌر فى ستؽلا طوٌلة قرون مدى على

 اشهده لؽرباو لشرقا بٌن لحروباو تاحناطلتاو تامزألا

 . لاٌزوال رٌخالتا

 لكى اماتم مقلوبة تكون أن لضرورةاب لٌست لمقلوبةا عاضوألاف

 معوجة تكون أن ٌكفى بل لشرقا عند لوصؾا ابهذ توصؾ

 ٌعتمدو .لوؾؤلما عن تحٌد اهأنأو  للوقوع ٌلةآأو  لشاا بعض

 مكتوبة ؼٌر تاوتسنٌن تاوتحدٌد سٌساحأ على لوصؾا اهذ

 تاطسل اجمٌعه تعتبر لدٌنىا زعالواو تادالعاو لٌدالتقاا حٌث

 لةوامح فى نامأ ماكصم وتعمل لشرعٌةا تاطللسل زٌةامو مةاه
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 لوقوعا على توشك لتىا عاضوألا لاستعدال أمكن ما بمةاد

      .ذلك تبدو لتىا حتى أو 

 تعرؾ أو  توصؾ أن ٌمكنال عاضوالاف للؽرب لنسبةاب ولكن

 بكل عقب على اسأر مقلوبة لفعلاب تكان اذإ الإ مقلوبة اهؤنب

أو  لاجم وال بدقة محسوب شٌا فكل .لكلمةا وحرفٌة معانى

 وكل .ابهقبلنا فى ٌشتبه لتىاأو  لمقلوبةا لنصؾا ءاشٌلؤل كانم

 ال هرةاظ ٌعتبر اماتم لمنقلباو اماتم لمعتدلا مفهوم بٌن هو ام

 . اتفسٌره لةوامح فى لالماأو  لجهداأو  لوقتا عةاضإ ٌجب

 فسالتنا نتٌجة لؽربٌها تالمجتمعا على فرضت هٌمالمفا هذة

 اعملٌ اطنم فرض بدورة لذىاو خٌرألا لقرنا فى دىاقتصالا

 . اونفعٌ

 لمفهوماف ، خرآلا عن امفهوم ٌفضل اتفسٌر اعلمٌ كاهن ولٌس

 لوسٌلةا اهؤنب ٌإمن بالصواو ؤطلخا تجربة راٌخت لذىاو لؽرٌىا

 جٌبل لتجربها خذتأ لو حتى لحقٌقةا لىا للوصولالصحٌحة 

 . ٌعتمد علٌها فى المستقبل اقعٌاو اساسأ تكون لكى الاجٌأ أو 

 على ملةالكا للتجربة لاجلما ٌفسحال لشرقىا لمفهوما نإف وكذلك

 امنه ٌتعلم أن ٌمكن لتىا رباجلتاب ملا رٌخالتا أن ساسأ

 . بدال من إضاعة الوقت اإلنسان

 فى خذؤت أنو ٌٌسالمقاو هٌمالمفا رباتتق أن لمستقبلا فى ملألاو

 امنه دةاستفالاو افهمه لةواومح خرىألا لنظرا تاوجه راعتبألا

. 
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 على بنٌت لتىا لقدٌمةا تهانظرٌ من لؽربا ٌتخلص أن ملالاو

 مرونة لشرقا ٌكتسب أن ملالاو ، ساجنألا ؾختبلاو لسموا

 لتخلصاو صلحلؤل اتطوٌره لةواومح هٌمالمفا من كثٌر فى كثرأ

 . لؽربا عقدة من

 ٌتبنى أنو لشرقا تانظرٌ من بعض لؽربا ٌتبنى أن ملألاو

 .لؽربا تانظرٌ من بعض لشرقا
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 طيتهماديمقر 

 اطيتناوديمقر             
الدٌمقراطٌة تلك الكلمة التً ٌتفنن فً تردٌدها الجمٌع ،  كلمة

ٌجهر بها البعض وٌتؽنى بها بعض آخر ، وٌتاجر وٌساوم بها 

البعض األخٌر. ٌحبها البعض وٌعشقها بعض آخر وٌخاؾ منها 

 البعض األخٌر. 

تختلؾ مقاٌٌسها ومفاهٌمها ورإٌتها وتفسٌراتها حسب الزمان 

والمكان والظروؾ وحسب التقالٌد والعادات ، وحسب عشرات 

 أخرى من العوامل والمبلبسات. 

ختصر علٌنا الكثٌر ، فالرإٌة أووجودنا فً المجتمع الدنماركً 

هنا واضحة بالنسبة لمقاٌٌس ومفاهٌم الدٌمقراطٌة ، حٌث التطبٌق 

وبسٌطا مما هٌؤ  واضحابل ٌمقراطً ٌكاد ٌكون نموذجٌاً وكامدال

لنا فرصة رابعة فً االشتراك معهم فً ممارسة نوع من الحٌاة 

 . اأجٌد فٌها مزج الحرٌة والعدالة مزجا متوازن

هذه اإلجادة هً نتاج أعوام طوٌلة من العمل المخلص اشتركت 

الصعٌد فٌه جمٌع طبقات الشعب بكل حرفٌة االشتراك على 

 الفكري والعملً إلنجاح تجربتهم الدٌمقراطٌة. 
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بالوصول  اوأخٌر إن سبلمة الدٌمقراطٌة ٌرتبط ارتباطا وثٌقا أوال

إلى هذا التوازن الدقٌق بٌن الحرٌة والعدالة ، فبل أن ٌكون العدل 

تابع للحرٌة وال أن تكون الحرٌة نافلة تتحقق إن سمح العدل 

 بتحقٌقها. 

هذا التوازن فإن التجربة الدٌمقراطٌة تكون ؼٌر وبدون الوصول ل

 كاملة واإلؼفال عن أهمٌة هذا التوازن ٌعرقلها وٌإخرها. 

أما إذا كان هذا اإلؼفال مقصوداً فإن التجربة تكون قد خرجت 

عن قواعدها األساسٌة فً هذه المرحلة لتتحول إلى تجربة أشبه 

مولً أو إلى واحدة من تجارب النظام الدكتاتوري أو الش

اإلحتكاري ، حتى لو وصلت إلى أحسن صورها عندما ٌضحى 

 بالحرٌة الشخصٌة من أجل العدالة اإلجتماعٌة الكاملة أو العكس. 

وجودنا فً المجتمع الدنماركً وفر لنا رإٌة واضحة لؤلمور. 

ودرجة الوضوح هذه تعتمد على درجة الوعً والنضج 

لوضوح كثٌراً ما كان االجتماعً والسٌاسً وما إلى ذلك. هذا ا

وفً ا حمبل ثقٌبل علٌنا كؤؼراب فً مجتمع دٌمقراطً ألننا تلقابٌ

معظم األحٌان ال نكؾ عن المقارنات بٌن مجتمعنا األصلً 

 والمجتمع هنا. 

ومع األخذ فً اإلعتبار كل الظروؾ والفوارق فً العادات 

من والتقالٌد والدٌانات واإلختبلفات الثقافٌة والحضارٌة ، كان 

السهل لنا أن نرى أن تجربة مصر وبعض الببلد العربٌة ما زالت 

خارج حدود التجربة الدٌمقراطٌة الكاملة بمقاٌٌسها الحقٌقٌة ، 

حٌث لم ٌتوفر قدر كاؾ من الحرٌة وال آخر من العدالة وهما 

 طرفا التوازن وشرطا التجربة الكاملة الناجحة. 
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بعض العدالة فً هذه وهذا لٌس معناه عدم وجود بعض الحرٌة و

 الببلد ولكن وجودهما ال ٌكفً لتحقٌق الدٌمقراطٌة المطلوبة. 

والذي وصلت إلٌه هذه الببلد التً تمارس بعض الدٌمقراطٌة هو 

بعض الحرٌات المحاصرة المشروطة وبعض من العدالة 

 اإلجتماعٌة النظرٌة والؽٌر شاملة. 

الخطؤ التقلٌدي ٌكمن فً أن الطبقة الحاكمة فً هذه الببلد والطبقة 

التً فً صالحها هذا النوع من الحكم تحاول جاهدة إقناع طبقات 

الشعب أنه ٌمكن اإلنطبلق مباشرة إلى التطبٌق الدٌمقراطً ، ثم 

تحقٌق طرفً التوازن فً مراحل الحقة ، أو عندما تسنح الفرصة 

 لذلك. 

واضحة ألن الطرٌق إلى الدٌمقراطٌة له مراحل والرإٌة هنا 

بعٌنها ، وكل مرحلة محفوفة بمعالم ونتابج متعارؾ علٌها مهما 

اختلفت ظروؾ التطبٌق ومهما اختلفت الشعوب وحضارتها 

 ودٌاناتها وحاالتها اإلقتصادٌة ..... إلخ. 

معالم ونتابج ولؽة مشتركة تلتصق باإلنسان فً كل خطوة من 

كره فً حٌاته فً عمله وفً آماله ، لتشكل فً خطواته فً ف

النهاٌة حقابق ٌمكن بالنظر إلٌها التعرؾ على المسار الصحٌح 

 والدٌمقراطٌة السلٌمة. 

فعدم وجود الفساد ومحاربته الجادة ما هو إال حرص السلطة على 

 تكافإ الفرص وعدم التحاٌل على القانون. 

 فرص التعلٌم.  وانخفاض نسبة األمٌة ما هو إال مزٌد من

 وانخفاض معدالت الوفاة ما هو إال مزٌد من الرعاٌة الصحٌة. 
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 وارتفاع مستوى المعٌشة ما هو إال نجاح اقتصادي.

والمزٌد من حرٌة الصحافة ما هو إال ثقة النظام الحاكم بنفسه 

 بتقبله النقد من أجل الصالح العام. 

لشعب المختلفة والسماح بالمزٌد من النقابات التً تراعً فبات ا

ما هو إال مزٌد من العدالة االجتماعٌة ومزٌداً من التعرؾ على 

 الحقوق والواجبات. 

والمزٌد من سماع الرأي اآلخر وعدم إقامة عقبات فً سبٌل 

إنشاء األحزاب المعارضة ما هو إال اشتراك عدد أكبر من 

طبقات الشعب فً إبداء رأٌه ، وبالتالً إلى فرصة االشتراك 

 لحكم وهكذا .....  فً ا

الذٌن اتخذوا الطرٌق الصحٌح للدٌمقراطٌة لٌسوا ؼافلٌن عن 

المصاعب التً ٌمكن أن ٌصطدموا بها ، ولٌسوا نادمٌن على 

التضحٌات التً ٌمكن أن ٌضحوا بها من أجل تصحٌح المسار من 

 حٌن آلخر.    

 

 

 

 



 

73 

 

 وديمقراطيتهم

              
 وزير العدل السابق        رئيس وزراء الدنمارك

 بول شلوتا                         نين هانسن       
 

 14/1/1993" ٌوم  بول شلوتاإضطر ربٌس وزراء الدنمارك "  

نٌن بسبب محاولة وزٌر العدل السابق "  االعتزال من منصبه 

بخصوص ما  " إخفاء بعض الحقابق أمام البرلمان  هانسن

 " ، وبعدها بؤٌام سقطت الحكومة بؤكملها بملف التامٌلٌسمى " 

. 

نٌن دأت األزمة قبلها بؤربعة سنوات عتدما تعمد وزٌر العدل "ب 

)الحزب المحافظ ( وأعضاء وزارته التباطا فى   " من هانسن

، مما  سرٌالنكاالتامٌل من  جراءات اللجوء الخاصة بالبلجبٌن إ

أدى إلى عدم ممارسة حقوقهم فى استدعاء باقى أسرهم 

  .سرٌالنكا من 



 

74 

 

أسفرت تحقٌقات اللجان البرلمانٌة إدانة وزٌر  1990وفى سنة 

منصبه ، ورفعت الحالة إلى القضاء  العدل وطلب عزله من 

 العالى للتحقٌق مع باقى الحكومة. 

حقٌق ٌوم القضٌة حوالى عامٌن وظهرت نتٌجة الت إستؽرقت 

آالؾ صفحة ٌدٌن ربٌس  فى تقرٌر ٌحتوى على ستة  14/1/1993

الوزراء وعدد من الوزراء وأعضاء البرلمان وموظفى 

بالتواطا مع وزٌر العدل السابق بطرٌقة ؼٌر مباشرة  الحكومة 

   . هذه الحالة فى إخفاء بعض الحقابق بخصوص 

بلفٌة أدى إعتزال ربٌس الوزراء إلى سقوط الحكومة اإلت

المحافظٌن والٌسار بعد أكثر من  الٌمٌنٌة المكونة من حزب 

 عشرة أعوام فى الحكم. 

الحكومة الجدٌدة برباسة الحزب  جرى تكوٌن أوبعدها بؤٌام 

الدٌمقراطى اإلشتراكى باالشتراك مع حزب الوسط والردٌكال ، 

األولى للببلد ،  على أمل أن ٌساعد هذا التؽٌٌر على حل المشكلة 

من  % 10 وهى مشكلة البطالة التى كانت تمثل أكثر من أال

 .ملٌارات كرونة سنوٌا 3العاملة ، والتى تكلؾ الحكومة  القوى 

" ، وهو بول نٌروب راسموسنرشح للرباسة الجدٌدة وقتها "

،  1987وعضو البرلمان فقط منذ عام   1941إقتصادى من موالٌد 

 وقبلها كان ربٌسا لنقابة العاملٌن.
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" ظلت فى الحكم حتى كتابة بول نٌروب راسموسنوزارة ")

العدٌد من اإلنجازات من بٌنها خفض  هذا الكتاب ، وأحرزت 

 (.المٌزانٌة وتقلٌص العجز فى  % 6نسبة البطالة الى 
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        لتأخيراثمن 
 1981  

إنه "آنكر هل تعرؾ من هو الشخص الذى ٌزحؾ تحت المابدة؟

 جونسون" ربٌس وزراء الدنمارك.

وصل الربٌس متؤخرا عن الحفل الذى أقامه الحزب األشتراكى  

إلٌه ، وذلك بعد أن إتخذ كل المدعوٌٌن  الدٌمقراطى الذى ٌنتمى 

مكانه زحؾ تحت  مقاعدهم. وحتى ال ٌزعج أحد لكى ٌصل إلى 

  . المابدة للوصول إلى كرسٌه
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 جوردا كيرك سورن
Soren Kierkegaard 

غريب الدين محيى:  وتقديم دراسة )  ) 

 

 :سورن كٌركاجورد ٌقول

الهدؾ من البحث عن الحقٌقة هو  

 !   ن تفكر فٌهاأفٌها ال  ن تعٌشأ

لقد قذفت فى جوؾ الوجود وكؤنما 

 !   شترٌت من محتال ملعونأ
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 - 1813 ) سورن كٌركاجوردالفلٌسوؾ الدنماركى  ٌعتبر 

األعظم فى وجودٌة القرن العشرٌن ومن أعظم  المإثر  (1855

 .تارٌخ األدب الحدٌث الساخرٌن العقلٌٌن والناقدٌن الفلسفٌٌن فى

 هتمام به منذ الحرب العالمٌة الثانٌة وبظهور مبدأظهر اال

 . الوجودٌة وبعد موته بما ٌزٌد عن نصؾ قرن

 نٌوتورففى منطقة  1813فى سنة  سورن كٌركاجوردولد 

وهو أصؽر سبعة أخوات ،  ، Nytorv københavn – كوبنهاجن

 أطل على الحٌاة بصحة سٌبة وبساق مشلولة ، كان نحٌبل

نه ورث عنه أتؤثر بؤبٌه كثٌرا حتى  .دٌنى الطبع   مهزوزا

  .استقراره فى الحٌاة وعدم العصبى وخللهنقصه العاطفى 

 وأالٌثق فى الحٌاة فجاءت فلسفته  تمكن منه البإس فشب

 .البصٌرة النافذة والزٌؾ الهوتٌته( مزٌجا ؼرٌبا من(

" فتاة فى السابعة عشر ثم أولسن رجٌناخطب " 1840فى سنة 

لم ٌكن  ن تركه لهاأانفصبل بعد سنة بسبب حالته ، وكتب مبررا 

براهٌم إإال نوع من التضحٌة ، وقارن هذه التضحٌة بتضحٌة 

 .باإلبن إسماعٌل( نجٌل أن التضحٌة كانتاإل )الٌقرسحاق إبؤبنه 

 وتقززه من العالم فى نقدهنٌتشه مع  كٌركاجورد  ٌشترك

البرجوازى المنافق التقدمى ، وفاق نٌتشه فى تحامله على 

نها أالتارٌخٌة )وهو المإمن بالمسٌحٌة( بوصفها  المسٌحٌة

 .الروحى للفرد المسٌحى مجرد نظام رسمى ٌقؾ فى وجه التقدم

 

 نظرٌة واضحة ٌدافع عنها أو مذهب لسورن كٌركاجوردلم ٌكن 

محدد ٌعرضه بقدر ما لدٌه من مسلك فى الحٌاة ٌحاول التعبٌر 

نه له أعظم األهمٌة إلى أٌعتقد  حساس واقعى عن موقؾإب
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من كونه  الخبلص الفردى. فكان ما ٌهمه هو داللة الحٌاة أكثر

معنى الوجود حٌث تنتهى نتابج مذهبه األنتولوجٌه )مبحث 

 فلسفته ٌبعد ما عملى ال نظرى ، وهذا إلى موقؾالوجود( 

 . بعض الشا عن الفلسفة الوجودٌة

 

أن المرأ الٌدرك معنى ومؽزى وجوده  كٌركاجورد رأىففى 

العنٌفة ، أو فى فترات  نفعالٌةالخاص إال فى حالة األزمة اال

 عندما ٌواجهالتوتر الشدٌد عندما ٌصبح القلق مٌتافٌزٌقٌا ، 

مكانٌة إنعدام مجرد ن هذا اإلأ، ال من حٌث  نعدامهإالمرأ خطر 

 نأواقعة وعندبذ فقط ٌقرر المرأ نهابٌا  نه حقٌقةأ، بل من حٌث 

 . و الٌكونأن ٌكون أو ٌموت ، أٌعٌش 

 

مركزا على العقلٌة المتؤزمة ، لٌس  كٌركاجوردكان اهتمام 

إذ أنه هتمام دٌنى ومٌتافٌزٌقى ، اأدبٌا وإنما هو  هتماما نفسٌا أوا

الشدٌدة هى الوسٌلة الوحٌدة  ٌرى أن تعرٌض النفس لؤلزمات

 . لمعرفة ما ٌعنٌه وجود المرأ من عدم وجوده

 

بأن الهدف من البحث عن الحقٌقة هو أن تعٌش كان ٌإمن 

. وألنه كان دٌنى الطبع فإنه رفض أى  فٌها كرففٌها ال أن ت

اده بؤن إلعتق فلسفة بإسم الدٌن ، دٌن متشابم من صنعه هو

المسٌحى هو الذى ٌعى أن التصاقه الشدٌد باهلل ٌعنى اإلساءة 

  إلى نفسه ،

فأن تكون مسٌحٌا هذا ٌعنى أن تموت من أجل العالم ثم تصلب 

 . 1851 ، من " مذكرات ٌومٌة " سنة
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: "ٌضع اإلنسان منا  كٌركاجوردكتب   "مراجعةفى رواٌته "

التى ٌنتمى إلٌها األرض فٌتعرؾ على األرض  صبعه فى تربةأ

فى الوجود فٌؤتى  صبعىأضع أنا أمن الرابحة التى ٌشمها ، و

فؤٌن أنا ؟ ومن أنا وكٌؾ جبت هنا ؟ وما هذا ، عبٌره بالبلشا 

الذى ٌسمونه الكون ؟ وكٌؾ وجدت فٌه ؟ لماذا لم أسؤل  الشا

لقد قذفت فى جوؾ   واتطبع بها ؟ ولماذا لم أإهل ألفهم طبابعه

مرؼما  اشترٌت من محتال ملعون !! واذا كنت الوجود وكؤنما

  ."أراه  أن  فؤٌن هو المخرج ؟ كم أود  على تمثٌل دور ما فٌه ،

ذ أنها إوٌمكن اعتبار هذه الكلمات بداٌة الفلسفة الوجودٌة  

ساسى الذى تناوله فبلسفة آخرون بعده مثل السإال األ تطرح

 . "سارتر" ثم" هٌدجر" و"هورسل" و"هٌجل"

". صادؾ هٌجلٌعتبر العدو األول لفلسفة "كٌركاجورد كان 

محل لبٌع الكتب المستعملة فقرأها بطرٌقة  " فىهٌجلكتب "

ن الروح أببل قلب و ؼٌر مباشرة ، وبعدها اتهمه بؤنه عقبلنٌا

الموضوعٌة فى فلسفته تستند على التضلٌل األنتولوجى الذى 

تعٌن علٌهم ساسٌة التى ٌالناس عن مواجهة الحقٌقة األ ٌصرؾ

 . الواعى ال وهى وجودهمأمواجهتها ، 

" إنما هى هٌجلن فلسفة القانون عند "أ كٌركاجوردوفى رأى 

إلنسان آلى جامد فقد االحساس بصفته الذاتٌة ،  إنجٌل ٌصلح

الدولة والكنٌسة  إنسان قنع بالعٌش سلبٌا كمجرد موظؾ فى

 . واألسرة

    هاجم حرٌة الصحافة بالنسبة للمسابل العامة. وهاجم بعنؾ  

  " الفتقادالعب واحد فقط" خاصة فى كتابه "أندرسن .ه. س" 

 .  حاسة الحٌاه رأٌه
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إن سنه الكبٌر لم ٌكن شا آلهى مبروك وإنما " كتب عن أبوه

 قدرتنا الروحٌة السوداوٌة فى سرتنا فىأكان اللعنة التى حملتها 

  ." بعضنا البعضفى تجرٌح 

وأوهامه فى طرٌق كتاباته  العصبى كٌركاجوردلم ٌقؾ مرض 

 العبقرٌة التى تعتبر جدٌرة باالهتمام بالرؼم من عدم

موضوعٌتها تماما ، ومع ذلك فهو عبقرى ألنه جاء بفلسفة 

الفلسفات مإكدا نفوره من البلهوت  ترمى إلى القضاء على كل

 . والمٌتافٌزٌقٌا العقلٌٌن

المرضٌة ألنه الٌحاول إثبات وجهة نظر  تهم بالنزعةأولقد 

خطؤ فى فهم أألنه  معٌنة ، وألنه ال ٌدعم رأٌه بؤى حجج وأٌضا

 . "هٌجل"

صبػ فلسفة القرن العشرٌن  كٌركاجوردومع ذلك فإن مجٌا 

الثنابٌة اإلؼرٌقٌة القدٌمة ولم ٌكن ؼموضه الدٌنى  لٌعٌدها إلى

ٌزعم فٌه أن الجسد عدو التفكٌر   ، " إال رأٌا مقنعا " لسقراط

 . الموت الخالص ، لهذا إعتبر أن الهدؾ السامى للفلسفة هو

 كٌركاجوردوما زال الجدل دابرا حول المزاٌا الكامنة ألفكار 

 . الفلسفٌة
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 شخصيات

  Leif Panduro ندورواب ليف

 (ؼرٌب الدٌن محٌى وتقدٌم دراسة)

 

  

 

 شهادة ونال درس 1923 سنة فى باندورو الٌف الكاتب ولد

 الحٌاة تتناول التى بالكتابة هتما. 1957 فى أسنان طبٌب

 فى برز الذى الوحٌد وٌعد الدنمارك فى والسٌاسٌة االجتماعٌة

 . المجال هذا
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طفال بعد األ اعاش طفولة صعبة حٌث تربى فى أحدى مبلج

نفصال والدٌه. كان أبوه متعاطفا مع النازٌة ولذلك أؼتٌل على ا

 أٌدى المقاومة الدنماركٌة أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة. 

 وجدٌة هزلٌة ٌدمج أن استطاع ولكنه بالواقعٌة مإلفاته تمٌزت

 الذٌن الدرامٌٌن قبلبل من وهو،  التفاإل من بشًء الحٌاة

 وجوه لٌحرك فابقة دقةب الدرامى الموقؾ تصعٌد استطاعوا

 اختبلفها. على الحٌاة

 أن والمشاهد القارئ فٌستطٌع ببساطتها تتمٌز مإلفاته أن ومع

 إذا والتعقٌد التساإل من الكثٌر تحتوى أنها إال هدفها ٌستوعب

 . اإلنسان فٌها تؤمل

 المبلمح ٌفسر أن مإلفاته خبلل من بأندورو الٌف  نجح لقد

،  التلفزٌونٌة مإلفاته فى خاصة والدنماركٌٌن للدنمارك الحقٌقٌة

 بؤحسن ٌنقدهم أن ٌستطٌع أنه ومشاهدٌه قاربٌه أقنع أن بعد

 أن استطاع وبذلك،  أنفسهم بها ٌنقدوا أن ٌودون هم طرٌقة

 . حرج بدون داخلهم الى ٌتسلل وأن رضاءهم ٌكسب

 أال الثقة وهذه االتصال بهذا ٌحتفظ لكى باندورو الٌف على كان

 قساواتها بكل الحقٌقٌة اإلنسان مشاكل كتاباته مسرح من ٌخفى

سطور  بٌن ٌتٌح أن دابمة محاولتة كانت لذلك،  وخصوصٌتها

 مع ٌتحاور أن والمشاهد للقارئ فسحة ولقطات مشاهده كتاباته

 عنه ٌرضى الذى بالمفهوم المعنى صٌاؼة ٌعٌد أو حتى،   نفسه

 . وٌقبله
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 أنها وجدوا ندوروبا الٌف مإلفات لبعض الخبراء تحلٌل فى

 القٌمة نفس على تقرٌبا ٌحصل أومشاهدها قاربها بؤن تتمٌز

 ذلك وٌبدو. الشخصٌات متابعة دقة ونفس االنطباع ونفس الفنٌة

 .توماس وداعا و آدم عالم  كتابٌه فى واضحا

 المستوى على نجاحا القت قد باندورو الٌف مإلفات كانت واذا

 عمق فى تفاصٌل تتناول ألنها عالمٌا التصلح أنها الإ،  المحلى

 بتقالٌد ٌرتبط معٌن مجتمع على ومؽلقة الدنماركٌة الشخصٌة

 ٌصعب فهو ، لذلك الؽربٌة أوربا باقى عن حتى مختلفة وعادات

 . الكافٌة بالدقة عالمٌا وشخصٌاتها مفهومها ترجمة

 ؼٌر جراءة فى ٌتناول المإلؾ فإن الموضوع ناحٌة من وأٌضا 

 وحتى العالم أنحاء باقى فى الناس معظم ٌعتبرها تفاصٌل عادٌة

 . جدا خاصةتفاصٌل  الؽربٌة أوربا باقى معظم فى

 لتىا طةالبسا بنفس لجنسا موضوع لاوٌتن مثبل فهو

 خرىألا لنفسٌةاو عٌةاجتمالا ضٌعالموا افٌه لاوٌتن

 تعرٌته الاوومح،  اإلنسان خلاد بحرٌة لتؽلؽلا الاومح

 اٌضأ لموضوعا نإف لذلك ، لمجتمعا مامأو نفسه مامأ

 . المٌاع لٌس
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 لتحلٌلٌةا حٌةالنا من فقط تهامإلف من دةاستفالا وٌمكن

 زجاولتا وببعض ركٌةالدنما لشخصٌةاب لتعرٌؾاو

 . فٌةاسكندنالا لشخصٌةا

  . 7711فى سنة  اليف تاّذوروتوفى 
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 الدنمارك والعنصرية
الدنمارك عن باقى أوربا  هاإنعزال ببلد الشمال ومن بٌن كان

حد أوببلد العالم ، وخوفهم على حضارتهم وعلى تقالٌدهم 

األسباب األساسٌة للتصادم الحضارى. فانعزالهم جعل من 

الصعب علٌهم فهم الحضارات األخرى وفهم أهمٌة العادات 

 والتقالٌد لآلخرٌٌن لٌرفضوا كل ما هو مختلؾ.

ا سلوكا طبٌعٌا ومقبوال لوال أن ذلك كان ٌتنافى مع كان هذ

مبادىء وقٌم كثٌرة أخرى أكتسبوها وتمٌزوا بها دون عن باقى 

 رفضوا أنأوربا من خبلل صراعات طوٌلة ، تمسكوا بها و

 . ٌفقدوها

والدٌن والعقٌدة وحق والتعبٌر كانت مبادىء مثل حرٌة الرأى 

وما الى ذلك هى  كل إنسان فى حٌاة عادلة آمنة ومقبوله

 المبادىء والمثل التى بنوا علٌها دٌمقراطٌتهم المتمٌزة . 

كانت هذه المبادئ والمثل تقبع فى أعماقهم وتقؾ حاببل ببل شك 

 . إلى حد كبٌر أمام تفشى ظاهرة العنصرٌة

ٌرجع تارٌخ العنصرٌة فى الدنمارك لٌس إلى قرون بعٌدة ، 

ربا لم ٌسمح أٌضا بحدوث بلد الجؽرافى عن باقى أوبفانعزال ال
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الهجرة التقلٌدٌة والتى عادة ماتجلب أقلٌات للببلد ، تختلؾ 

  . عاداتهم وتقالٌدهم ودٌاناتهم عن باقى الؽالبٌه

ولكن حدث ذلك مإخرا فى القرن السابع عشر مع بداٌة هجرة 

الٌهود من باقى أوربا ، ثم تبلها هجرات ألقلٌات مختلفة تحت 

األزمات والحروب العالمٌة والحروب ظروؾ مختلفة أثناء 

 . األهلٌة وما شابه ذلك من ظروؾ

فى المابة  ، فإن  15باستثناء حفنة قلٌلة  قد ال تزٌد عن 

الحقٌقى  الدنماركى بطبٌعته لٌست له صفات عنصرٌة بالمعنى

لؤلسباب التى ذكرتها سالفا ، مما جنبهم الكثٌر من وٌبلت هذه 

 . الصفة الرذٌلة

قتصادٌة األعوام العشرٌن األخٌرة ومع حدوث الطفرة االى ف

ة ومتمٌز ةمرموق ةأفاق الدنماركى لٌجد نفسه ٌحتل مكان

جتماعٌا بٌن مجتمعات الببلد الصناعٌة اأقتصادٌا وعلمٌا و

المتقدمة ، بعد أن كانت  الدنمارك نظرا لصؽرها وانعزالها تكاد 

ؼٌرها ، بل أحٌانا كان ال تذكر فى أي من المناسبات الدولٌة أو 

   . ٌؽفل عنها جؽرافٌا

وبات علٌهم أن  ٌحافظوا على مكانتهم فى هذا الركب العظٌم ، 

تلك المكانة التى طالما كانوا ٌحلمون بها بعد الحرب العالمٌة 

وكان علٌهم كشرط أساسى للحفاظ على هذه المكانة أن  .الثانٌة

تقدمة بكل ٌتجنسوا بصفات وخصابص ومظاهر الببلاد الم

حتى ال ٌخرجوا عن  أٌضا بالكثٌر من المساوءحتى معاٌرها ، 

 هذا الركب العظٌم. 
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وكان هذا إختٌارا صعبا بالنسبة للكثٌر من الدنماركٌٌن ، وكان 

السٌاسٌٌن المعتدلٌن أن ٌخوضوا الكثٌر من المعارك.  على

 .ولكن فى النهاٌة لم ٌكن هناك فى الحقٌقة إال هذا اإلختٌار

 . ت إحدى هذه المساوء هى العنصرٌةكان

استؽلت حفنة قلٌلة من السٌاسٌٌن واإلعبلمٌٌن المتطرفٌن  صفة 

الحٌاد والصموت ، حٌث أن شرٌحة كٌٌرة من المجتمع 

الدنماركى بطبٌعتها مترددة ضعٌفة الثقه بنفسها تفضل اإلنتظار 

وتفضل الحٌاد والصموت أحٌانا ، حتى تتضح األمور ، وحتى 

  فى الخطؤ. ال تقع

ستؽلت هذه الشرٌحه بالكٌفٌة التى تحقق إما أؼراضا سٌاسٌة أو أ

إعبلمٌة أو عنصرٌة بالدرجات وفى األوقات التى تناسبهم تحت 

  . حماٌة الدٌمقراطٌة

فالذى ٌإخذ فى االعتبار فى المجتمعات الدٌمقراطٌة هو رأى 

مكن الؽالبٌة. فإن كانت الؽالبٌة صامتة أو محاٌدة فإن ذلك ٌ

حتماالت ، فهو إما نوع من القبول ؼٌر تقوٌله الى العدٌد من اال

المعلن ، وإما نوع من اإلعتراض ، أو أن القضٌه ؼٌر كاملة أو 

 .ؼٌر واضحة وهكذا

ولكن والشك كان هناك دابما العناصر الجٌدة الجرٌبة والتى 

الفضل فى تهم هإالء وحاولت الوقوؾ ضد التٌار العنصرى ، 

النسبى الموجود حالٌا بالمقارنة لبعض الببلد األوربٌة اإلعتدال 

 األخرى.
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إن الخطؤ الذى وقع فٌه اإلعبلم الؽربى وبالتالى معظم عامة 

والحضارة  العرٌقة الشعب ، هو الخلط بٌن التمدٌن والحضارة

المعاصرة والسلوك الحضارى والثقافة  ، ثم خلط كل ذلك 

 بالتقالٌد والعادات. 

لى رإٌة مختلفة وتعرٌفات مختلفة عما هو إ  أدى هذا الخلط

متعارؾ علٌه فى الشرق وباقى العالم ، بل أٌضا عما هو 

متعارفا علٌه فى أوربا الشرقٌه وهذه الرإٌة المخلوطة كانت 

حصابٌات الؤلسؾ أساسا لمعظم أراء وفلسفات ودراسات و

قتصادٌا لتقلٌص جهود استؽلت سٌاسٌا وإعبلمٌا وأالؽرب ، 

 . ات والمصالح المعارضة لسٌاسة ومصالح الؽربالسٌاس

وسواء كان ذلك مقصودا أو ؼٌر مقصود ، أو بسبب الخوؾ 

من الحضارات األخرى ، أو نزعات حب التفوق عند السٌاسٌٌن 

إلرضاء شعوبهم ، فإن ذلك أدى فى النهاٌة وعلى مدى عشرات 

المشوشة عن المجتمعات األخرى ،  السنٌن إلى هذه الرإٌة

دت فى األقلٌات المهاجرة وكؤنهم صورة تمثل سلبٌات تجس

 . وأخطاء مجتمعاتهم األصلٌة

حتى أصبحت الفكرة السابدة بٌن معظم عامة الشعب ، أن 

هو إال إنسان مستؽل ، جاء إما هربا من الفقر  المهاجر ؼالبا ما

ستفادة من التؤمٌنات اإلجتماعٌة التى توفرها الببلد ، فى ببلده لبل

، وإما لئلتجار وتروٌج  ىم الضرٌباستؽبلل النظوإما ال

تهمات مسبقة كانت لها اوكلها أفكار و. المخدرات والممنوعات

كبر األثر فى خلق التٌار العنصرى ومضاعفات التصادم أ

 . الحضارى
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جتماعٌا اختبلؾ أقلٌات المهاجرٌن حضارٌا وعرقٌا واومع 

أمام التٌار  وثقافٌا ، إال أنهم كانوا جمٌعا فى جعبة واحدة

داٌة بالعنصرى الذى بدأ ملحوظا مع بداٌة الثمانٌنات ومع 

 . ظهور الجٌل الثانى للمهاجرٌن

، وتجربة الجٌل األول لم تكن فى معظمها وفى أحسن أحوالها 

لم تكن تجربة ناجحة ، فالؽالبٌة منهم لم ٌفهموا األسباب وراء 

 ا.نومالتفرقه العنصرٌة ، ولم ٌقبلوها قالبا ومض

هروبا من المشاكل  كان الرد فى معظم األحوال هو التقوقع

مزٌد من اللى المزٌد من االنعزال وإوالمواجهة ، أدى ذلك 

نتماء الى الكراهٌة وعدم التسامح والسلبٌة ، وما تبع ذلك من اال

نشاء مدارس خاصة ألبناءهم امنظمات ونقابات خاصة بهم ، و

 . نعزالٌةا لى ذلك من ظواهرإ، وما 

أما الجٌل الثانى للمهاجرٌن فلقد نشؤ وترعرع فى مجتمع 

دٌمقراطى ٌكاد ٌكون مثالٌا فى كل شا ، ٌدعو بصدق للعدالة 

االجتماعٌة ولعدم التفرقة بٌن ؼنى أو فقٌر بٌن عالم وعامل بٌن 

قوى وضعٌؾ ، وٌدعوا لعدم التفرقة العنصرٌة ، مجتمع ٌدعو 

 . م والفسادلمساندة الشعوب النامٌة ومحاربة الظل

نشؤ الجٌل الثانى بٌن كل هذه المبادئ والقٌم لٌتعلمها وٌتذوقها 

ولذلك كانت الصدمة قاسٌة ورد الفعل شدٌد عندما  .وٌإمن بها

ٌتعرضوا إلى مواقؾ من اإلضطهاد والكراهٌة والتفرقة ، 

وكانت النتٌجة إما إلى كراهٌة متبادلة وعدم ثقة فى المجتمع ، 

 التقوقع ، وإما الى التطرؾ. وإما الى الهروب و
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نصهار فى واال ندماجعها نتابج سلٌبة تعوق فكرة االٌوجم

ال وهو أ، نتاج المجتمع وتفقد الببلد مصدر هام من مصادر اال

قدرات هإالء الشباب من جٌل المهاجرٌن والتى وال شك 

 والبعٌد. ستحتاجها الببلد فى الستقبل القرٌب
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 الدنماركأطف ال  
هكذا ٌتعرؾ الطفل الدنماركى منذ نشؤته األولى على األطفال 

من ببلد العالم الثالث من خبلل  كتب األطفال واألفبلم 

واإلعبلنات التى تصورهم فقراء وبإساء ومتخلفٌن وفى حاجة 

إلى العطؾ والمساعدة ، لتلتصق هذه الصورة بذهنهم حتى وهم 

ألطفال المهاجرٌن فى كبار وتصبح بداٌة عنصرٌة ظالمة 

 . المجتمع الدنماركى

ٌعتقد  ،  Mogens G. Stryhn واحد من هإالء الكتاب هو

بصدق أنه ٌحارب العنصرٌة بعرضه مثل هذه الصور ألطفال 

العالم المتخلؾ. الشك أن مثل هإالء  الكتاب ٌفتقد إلى الواقعٌة 

  والخٌال.

تصلح  والكتاب لٌس إال مجموعة صور فوتوؼرافٌة معبرة 

كتاب للجمع التبرعات لصالح الفقراء ولٌس كما هو عنوان ا

 .لمحاربة العنصرٌة
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 Mogens G. Stryhn صور من كتاب لؤلطفال لمإلفه

 لم الثالثافى عرضه ألطفال الع
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 وهكذا ٌلعبون

 

 

  وهكذا ٌطهون



 

98 

 

 

 وهكذا ٌستحمون
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 هولم بورن الى الطريق
 أٌام فٌها نودع التى األٌام تلك الهادبة سبتمبر أٌام من ٌوم 

 الؽٌوم ببعض تتشح ولكنها صافٌة تكون تكاد السماء ، الصٌؾ

 . بقدوم الخرٌؾ تنذر وكؤنها

 الى السوٌد جنوب من تبحر التى العمبلقة المعدٌه هو المكان

 الطبٌعٌةها مناظرالمعروفة ب" هولم بورن" الصؽٌرة الجزٌره

 . الخبلبة

 عن كثٌرا وتبعد السوٌد لىإ جؽرافٌا تنتمى الجزٌره أن ومع

 عدة ملكٌتها تبدلت فلقد .الدنمارك تتبع أنها إال الدنمارك حدود

 عدد خبلل من والدنمارك السوٌد بٌن األخٌرة القرون فى مرات

 عن عددهم الٌزٌد الذٌن سكانها أصبح حتى الحروب من

 وبمفردات سوٌدٌة لكنةب الدنماركٌة ٌتكلمون نسمة الؾ خمسٌن

 هاتٌن وتقالٌد عادات فٌها وتختلط،  صلاأل سوٌدٌة كثٌرة

 . البلدٌن

 هناك المإتمرات التى تتصل بعملى حدىا إلى طرٌقى فى كنت

 أن جاهدا أحاول ، وأستدرت فى مقعدى إلى واجهة البحر وأنا

 من عدد ٌسببه كان الذى والهرج الصخب من هربا أزوغ

 أنهم ٌبدوا ، عاما 14 و 12 بٌن أعمارهم راوحتتن ٌالذ طفالاأل

 . القبٌل هذا من شٌا أو  الجزٌره إلى مدرسٌة رحلة فى
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 األمواج متابعة الكبٌرة الزجاجٌة النافذة خبلل من أحاول كنت

 على ٌنعكس الؽروب وضوء البعض بعضهامع  بلطمتت وهى

 بعٌدا لبلسترخاء فرٌدة فرصة كانت .فى لوحة رابعة حوافها

 . الٌومى العمل ومشقة روتٌن عن

 هإالء إلى واآلخر الحٌن بٌن األلتفات مقاومة استطٌع ال كنت

 للسعاده حدود ال ، وٌمرحون ٌضحكون ٌمرجون وهم األطفال

 عن البعد كل بعٌدا لحظة بكل ٌتمتعون وهم تؽمرهم التى

 . ناآل حتى شٌا عنها نٌعرفو ال التى والمسبولٌة المشاكل

،  طفالاأل هإالء منا واحد قلٌلة أمتار بعد وعلى نظرى ولفت

 للمهاجرٌن الثانى الجٌل من أو  أجنبى صلأ من أنه كان واضحا

 الصؽٌر وجهه على ترتسمو اآلخرٌن عن دونا ساكنا ٌجلس ،

 . التعاسة من هابلة كمٌة

 ، آخر عالم فى به فإذا عٌنى ركن من أتابعه أن حاولت

 أنه مع،  معهم ٌتفاعل حتى وال اآلخرٌن مع ٌتكلم ال الٌتحرك

  . وسطهم وفى بٌنهم

 ولماذا ضحكاتهم على الٌضحك لماذاو ٌفكر ماذا ٌاترى

 مدى وعلى جلست.....  .ولماذا السعادة من الكم هذا الٌشاركهم

 . التعٌس الطفل هذا أتامل وأنا ساعة من أكثر

 من ٌتحرك أو حتى بشٌا هو ٌنبس أو  أحد ٌكلمه أن تمنٌت

 عقلى فى ٌدور فٌما خطؤمو تقدٌرى فى خطؤم أكون حتى مكانه

 فلٌس .الطفل هذا تعاسه وراء سبابمن ا كونٌ قد مام ناآل

 الدرجة لهذه تعٌسا العمر هذا مثل فى طفل ٌكون أن من أصعب
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 التى بالمقاٌٌس مادى شٌا الٌنقصه معافى سلٌم ٌبدو كما وهو، 

 . الدنمارك فى نعرفها

 كان األخٌرة األعوام فى الببلد أصابت التى العنصرٌة موجة إن

 المهاجرٌن جٌل أطفال على أكبر وأثرا،  الجمٌع على ثرهاأ لها

 حولهم تحدث شارةإ لكل بل كلمة لكل حساسٌتهممن  زاد مما ،

 . ذلك فى العذر ولهم

 عنصرٌة إلهانة قصد أو بؽٌر بقصد تعرض أنه البد هذا وطفلنا

 مع واالندماج التآلؾ ٌستطع لم جعلته المعاملة فى أو تفرقة

 .  زمبلإه

 . ةلالعز هذه علٌه فرض الذى العنصرى المجتمع ضحٌة هو هل

 إلى واعً تفكٌر بدون تسارعوا الذٌن باءاآل ضحٌة هو هل

ٌختلؾ اختبلفا كبٌرا من الناحٌة الثقافٌة  مجتمع لىإ الهجرة

 فؤخرجوا فٌه  االندماجهم  عواٌٌستط لمواالجتماعٌة ، مجتمع 

 وهل،  اخرى  أو  بدرجة الصفات نفس لهم أطفاال الحٌاة لىإ

 ...... وهل
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 الدنمارك يهود
 بؤى فبل ٌمكنك الؽربٌة أوربا فى خاصة مهاجرا تكون عندما

 فى خرواآل الحٌن بٌن جدٌا التفكٌر تتجنب أن األحوال من حال

 من ٌضاأ بل السٌاسٌة الناحٌة من فقط لٌس. الٌهودى الشعب

 . الناحٌة اإلنسانٌة

 خبلل طوٌله سنٌن مدى على أؼبللها أحكمت التى الذنب فعقدة

 أن مجبرة بٌهواألور الشعوب جعلت بتنوعها االعبلم وسابل

، الذنب  هذا عبؤ من تخففا ٌهودٌا هو ما كل مع تلقابٌا تتعاطؾ

 ومنذ مضت لقرون ولكن الثانٌة العالمٌة الحرب منذ فقط لٌس

 . باوألور الٌهود هجرة

 فهم،  الٌهود لهجرة عقلٌا تلتفت أن البد مهاجرا تكون وعندما

 حالة فى فهم،  الهجره لمسؤلة فهما الشعوب أعرق والشك

دولة  إقامة بعد وحتى،  السنٌن آالؾ منذومستمرة  دابمة هجرة

 وبعد وقبل،  العالمٌة واألزمات الحروب وأثناء،  إسرابٌل

 .الشٌوعى النظام سقوط

 الواقع فى فهم،  الهجره هذه إحصاء تماما الصعب منف لذلك

 رسمٌة أوراق أٌة فىة ٌهودٌهوٌتهم ال تثبت لم مختلفة جنسٌات

 لهم حدث الذى بعد اثباته عدم على تماما حرصوا الذى الشا، 

 . ذلك فى الحق ولهم،  الثانٌة العالمٌه الحرب وأثناء قبل

 وما العنصرى واالضطهاد للتفرقة المهاجرٌن ٌتعرض وعندما

 األزمات أثناء قلٌاتاأل لها ٌتعرض التى شٌاءاأل من ذلك إلى



 

104 

 

 ٌستطٌع من أكثر، فهم  مبلذ خٌر هى الٌهودٌة األقلٌات فإن

 ذلك كان سواء،  االضطهاد والتعسؾ هذا مجابهة فى الوقوؾ

 . أنفسهم على اأو خوف مبادئال أجل من

 ، حٌث آخر بلد أى ٌهود عن كثٌرا نٌختلفو اسكندنافٌا وٌهود

 بنى الذى الدٌمقراطى سلوبواال الشمال شعوب بساطة اكتسبوا

 نؽبلقنعزالى واالاال حٌاتهم اسلوب أكتسبوا. مجتمعاتهم علٌه

 . والحٌاد الخصوصٌة وصفة

 بالقدر الدنماركى المجتمع فى ٌندمجوا أن للٌهود أتاحت صفات

 وٌهودٌتهم هوٌتهم من الكثٌر ٌفقدوا أن دون المحسوب

 . اآلخرٌٌن تدخل ، ودون وخصوصٌتهم

 بدأ،  سنه 400 حوالى الى الدنمارك فى الٌهود تارٌخ ٌرجع

 من المطرودٌن الفقراء( األشكانزي) الٌهود بعض  نزح عندما

 طرٌق عن وأٌضا. المختلفة زماتاأل ثناءأ الوسطى باوورأ

 تسلٌؾأو  الفاخرة البضابع بتروٌج( السفاردٌم) الٌهود بعض

 . كؤطباء بتواجدهم أو  المالكه للعابله المال

 كوبنهاجن فى( شكانزيألا) ٌهود من عدد تجمع 1684 سنة فى

أو  ٌروا أال بشرط الٌهودٌه دٌانتهم ٌمارسوا بؤن لهم وسمح

 . نٌالمسٌحٌ جٌرانهم من ٌسمعوا

 وأن كوبنهاجن خارج ٌضاأ ٌسكنوا أن لهم سمح 1700 سنة وفى

 من ٌتزوجوا وأن ومدافنهم ومدارسهم مساجدهم ٌبنوا

 نٌمسٌحٌ الزٌجات هذه طفالأ ٌظل أن على،  نٌالدنماركٌ

  . نةاالدٌ
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 فرمانا السادس فردرٌك الملك أصدر 1814 سنة وفى

(Anordningen) كان" ، الدنماركٌٌن للٌهود الحرٌه خطاب" سماب 

 مراقبة تحت واوضع وبالتالى وواجباتهم لحقوقهم توضٌح فٌه

 .أكثر من قبل قانونٌة

،  ضطهاداال بعض إلى الدنمارك ٌهود تعرض األزمات وأثناء

 فى أخرى مرة ثم 1728  سنة فى للحرٌق مساجدهم فتعرضت

 األضطهاد إلى وتعرضوا. ذلك بعد بناءها وأعادوا 1795 سنة

 1905 فى ثم،  1880, 1830, 1819 السنوات فى للسامٌة والعداء

 بسبب الجدٌده المانٌا فى تأبد التى االضطهاد موجة جراء

 . روسٌا من الٌهود آالؾ لجوء

 5  فى األساسى القانون ضمن للدنماركٌٌن العقٌدة حرٌة بإعبلن

 بعدم تمتعوا حٌث الشا بعض الدنمارك ٌهود تحرر 1849 ٌونٌو

 . رسمٌة أوراق أى فى عقٌدتهم تسجٌل

 منهم ، جعلت حٌاتهم فى ؼابرة سطورمستمرة المعاناه كانت

 بعقٌدة تجهر ، ال صمت فى وتجتهد تعمل وحرٌصة حذرة أقلٌة

  بشكل أكبر. المجتمع فى  االندماج فى ذلك ومكنهم،  دٌن أو 

 مناصب ٌحتلوا أن استطاعوا السنٌن من مبات مدى وعلى

 ألكبر وأصحاب وسٌاسٌن وزراء فؤصبحوا،  الببلد فى ربٌسٌة

 لخدمة قوى مراكز بذلك ، وكونوا الصحؾ وأشهر البنوك

 سرابٌلىاإل الكٌان ومساعدة قضاٌاهم عن والدفاع مصالحهم

 بعض الجهر حتراساب ولكن واستطاعوا مإخرا،  ومادٌا معنوٌا

 . ودٌانتهم عقٌدتهم عن الشا
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 مٌزات هناك كان،  والثقافه النشؤه دنماركٌون ألنهم لكن

،  الهادبه الحٌاه وحب الموضوعى والتفكٌر والممسالمه عتدالاإل

  . العالم ٌهود باقى عن عام بشكل اسكاندنافٌا ٌهود مٌزت أشٌاء
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 مختارات

 للكاتب

رسلت للجرائد المصرٌة والعربٌة والناطقة بالعربٌة فى أ)مقاالت مختلفة 

 سكندنافٌة(البالد اإل
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 ستاذ / مصطفى أمينلألخطاب  
 عزٌزي األستاذ / مصطفى أمٌن 

 تحٌة طٌبة وبعد ..

 ، وكنت قد 28/4/1977مقالكم تحت عنوان "فكرة" بتارٌخ  قرأت

تعودت أال أكون ناقداً لما ٌحدث فً وطننا وأنا على هذا البعد 

 البعٌد ، حٌث أننً لم أجد جدوى من ذلك. 

ولكنً أرسل هذه المرة ألن كاتب المقال كاتب ٌإثر بقلمه 

 وبتفكٌره على الرأي العام. 

أحسست بما جاء فً المقال وكؤنه دعوة لبلستسبلم لما نحن فٌه 

 من متناقضات وأخطاء. 

وكؤن المعاناة من الجوع والجهل والمرض تتحول إلى نوع من 

 اقترنت بكلمة حلوة  أو مواساة أو معاونة. السعادة إذا ما

أقول لكم إن هذه الرإٌة وهذه الفلسفة هً التً تترك المجتمع 

متخلفاً ٌعٌش فً متاهات بعٌدة عن الواقع ، وتضعؾ من طموح 

 اإلنسان.
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فهو ٌتؽاضى عن حقوقه ألن هناك من ٌمسح دموعه ، وهو ال 

ٌعتمد على نفسه وال ٌحس باالستقبلل ألن هناك من ٌمد له ٌد 

المساعدة ، وهو حتى ال ٌمانع أن ٌعٌش وسط أكوام الزبالة 

 طالما أوصال المحبة موجودة. 

وأنا ال أتعجب عندما أسمع أن الزابر ألوربا أو المؽترب فٌها 

وحدة وٌفتقد وطنه األم ، فهذا طبٌعٌاً الختبلؾ الثقافة ٌشعر بال

 والعادات والتقالٌد وما إلى ذلك. 

أن لفترة قصٌرة ولكنً أتعجب كٌؾ ٌستطٌع الزابر أو المؽترب 

ٌقرر أن الشعور بالوحدة والؽربة فً أوربا هو شعور عام دون 

مجتمع وٌكتسب قدرة قٌاس أمور هذا الأن ٌندمج مدة كافٌة فً 

 ألن بعدها ستختلؾ وجهة النظر هذه. .حٌاة بمقاٌسهمال

كلما ازداد  سٌعرؾ أنه من الطبٌعً كلما ازداد اإلنسان استقبلال

شعوره بالوحدة ولكن بالقدر الذي ٌحتاجه هو لتطوٌر نفسه 

 لؤلمام. 

وذهابه على سبٌل المثال للعٌادة النفسٌة لٌس بالضرورة بسبب 

ثابة الفحص والصٌانة ، مرض نفسً خطٌر ، ولكن ؼالبا بم

 تماما كالذهاب لعٌادة األسنان من حٌن آلخر. 

والمعروؾ أن اإلنسان األوروبً أكثر طموحا وتطلعا للعٌش 

 حٌاة سعٌدة وٌبذل قصارى الجهد لتحقٌق ذلك ، فلو أنه وجد أى 

سعادة بٌن أكوام الزبالة وطوابٌر الجمعٌة وفلتان األعصاب ، 

ا توانى لحظة واحدة فً أن ٌعٌش كما تفضلت فى مقالك ، لم

 هذه السعادة ، ولكنه أختار الطرٌق اآلخر. 
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عندما عرضت المقالة على بعض األصدقاء بعد ترجمتها ، علق 

"إن من حكمة الطبٌعة وجود هذا التوازن الفكري  ساخراأحدهم 

وإال صارت مطالب اإلنسان أكثر مما تستطٌع األرض أن 

 تقدمه". 

ر فً الفلسفة فقال " لو أن نصؾ العالم وعلق آخر وهو دكتو

 استحسن التفكٌر بهذه الطرٌقة لعاش النصؾ اآلخر فً هدوء". 

كان األجدى ٌا سٌدي شؽل مساحة جرٌدتكم بمشاكل الساعة 

والتً تعد بالعشرات سواء كانت اجتماعٌة أو اقتصادٌة أو 

 سٌاسٌة.

ن ، أو ألم ٌلفت نظركم مشكلة تزاٌد السكان ، أو مشاكل اإلسكا

التناقض فً شمول الدستور بندا لؤلستفتاء الشعبً ، بٌنما نسبة 

 .% 40 األمٌة تزٌد عن

ألم ٌلفت نظركم التعسؾ فً بنود القرارات األخٌرة بعد أحداث 

والتً ال تتناسب مع الدٌمقراطٌة التً نتطلع  (ٌناٌر 19و  18)

 إلٌها. 

قً معروؾ أن ألم ٌلفت نظركم أن ببلدنا تقوم بمساعدة بلد أفرٌ

النظام القابم فٌه نظام دٌكتاتوري ، بٌنما نحن فً حاجة للمساعدة 

 ...... واألمثلة كثٌرة. أخٌراً أرجو من هللا لكم وللجمٌع التوفٌق .

 

 

 28/4/1977 فكرة 
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 رد على مق الة

 د.  مصطفى محمود

 " إلى الوراء سر "

 (27/12/1986) أخبار الٌوم 

"إلى الوراء سر" قضت على البقٌة د. مصطفى محمود مقالة  إن

الباقٌة من أمل أن ٌلعب المثقفون فً مصر دورا هاما وعادال 

 ولو فً أبسط صوره ، أال وهو سرد الحقابق وتحلٌلها تحلٌبل

لتتكون رإٌة واضحة عند القارئ تساعده على فهم األمور  علمٌا

ً األسلوب األكثر بطرٌقة محاٌدة ، وتساعده فً النهاٌة على تبن
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الختٌار النظام الذي ٌتبلبم مع  الٌكون أساساً سلٌمومبلبمة 

 الؽالبٌة العظمى. 

هكذا تبنى المجتمعات السلٌمة فً العصر الحدٌث وهكذا بنٌت 

 فً العصور السابقة. 

أراد أن ٌبالػ بعض الشًء فجاءت  د.مصطفى محمودٌبدو أن 

وأصبح مضمون المقال  المبالؽة نوع من المؽاالة ؼٌر المنطقٌة

د. شًء ال ٌستحق التعلٌق علٌه أو االلتفات إلٌه ، لوال أن 

 كاتب مرموق ٌحق علٌنا محاسبته.  مصطفى محمود

فً المقال أراد الكاتب تسطٌح الظواهر والشواهد والحقابق 

 لدرجة االستهزاء بعقلٌة القارئ. 

 ولو كان الؽرض من المقال هو االتجاه بالشعب بعٌداً عن

الشٌوعٌة ، فإن ذلك لم ٌتحقق بل على العكس جعل الذٌن ٌتبنون 

ذلك لكثرة . والشٌوعٌة أو االشتراكٌة ٌتمسكون بها أكثر

المؽالطات والمتناقضات التً تضمنها المقال سواء فً الهجوم 

 على الشٌوعٌة أو فى الدفاع عن الرأسمالٌة. 

 

ذه األنظمة وفً الحقٌقة فإن مصر لم تمر بتجربة بذاتها بٌن ه

وحتى اآلن لٌس  عبد الناصروكل ما حدث فً مصر منذ حكم 

إال تخبطات بٌن االشتراكٌة والرأسمالٌة ، ولقد كانت تخبطات 

فً عقل  ألن عمق الفكرة وراء هذه األنظمة لم ٌكن واضحا

للمجتمع سوى  امفٌد ٌبافٌن بالدرجة التً تسمح لهم نقل شالمثق

 النظرٌات فقط. 
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الدولة لوسابل اإلنتاج هو شًء أساسً أٌضا فً إن ملكٌة 

األنظمة الرأسمالٌة حٌث تستبدل الملكٌة االشتراكٌة بسٌطرة 

 ورقابة الدولة على وسابل اإلنتاج لتإدى نفس الؽرض.

ستخدام الملكٌة كما فً بعض األنظمة الشٌوعٌة اوقد ٌساء 

 فتتحول إلى أنظمة دٌكتاتورٌة.

طرة والرقابة كما فً بعض األنظمة وأٌضا قد ٌساء استخدام السٌ

الرأسمالٌة فتكون نتٌجتها تلك األنظمة الشمولٌة الدٌكتاتورٌة كما 

فً بعض ببلد أمرٌكا الجنوبٌة أو جنوب أفرٌقٌا الؽارقة فً 

 الدٌون والطبقٌة والعنصرٌة والبطالة. 

إن الفكر الماركسً لٌس بالضرورة أن ٌنحسر ولكنه قد ٌتطور 

ر ، وما ٌحدث اآلن من تطور سواء فً لكً ٌناسب العص

الصٌن أو االتحاد السوفٌتً والببلد االشتراكٌة هو دلٌل صحة 

 هذا االتجاه. 

والتطبٌق الحرفً المتشدد الذي بدأت به هذه الببلد ربما كان 

لظروؾ الحرب العالمٌة وما تبعها من أزمات وموت  االزم

قٌق العدالة لضمان تح اوتشرد لعشرات المبلٌٌن ، وكان الزم

 وقبل كل شًء.  االجتماعٌة أوال

الذي بدأ ٌحدث فً اآلونة األخٌرة هو محاولة تحقٌق المزٌد من 

الحرٌة الشخصٌة ، وهً مرحلة إنتقالٌة دقٌقة حتى ال ٌجًء 

تقدٌم الحرٌة الشخصٌة على حساب العدالة االجتماعٌة أو على 

 حساب مكاسب أخرى اشتراكٌة الطابع. 
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تب برنامج ومطالب عمال التضامن فً بولندا ولو قرأ الكا

لعرؾ أن مطالبهم ال تخرج عن محاولة اإلسراع للوصول إلى 

توازن مناسب بٌن الحرٌة الشخصٌة والعدالة االجتماعٌة ، 

 واألزمة هناك فقط هً بسبب االختبلؾ على الوسٌلة والتوقٌت. 

 وعدم وضوح الفكرة عند الكاتب أدت لهذا التضارب والتناقض

فً المقال. فالحقٌقة المعروفة أن ظاهرة الحقد والصراع الطبقً 

وإن كانت موجودة بدرجات متفاوتة فً الطبٌعة البشرٌة ، إال 

أنه مما ال شك فٌه أنها ازدادت بصورة مرضٌة مع سٌاسة 

 االنفتاح وفً عهد السادات. 

وهً السٌاسة الخاطبة التً أدت مباشرة إلى ما نحن فٌه اآلن 

 راع النفعً والخلل االقتصادي والتبعٌة.من الص

وال شك أن الفشل االقتصادي بسبب هذه السٌاسة هو أكثر بكثٌر 

 مما كان بسبب القوانٌن االشتراكٌة بعد الثورة. 

فلٌس من المعقول أن تتجه بلد نامٌة )وبالتعرٌؾ العلمً بلد 

فقٌر( إلى نظام رأسمالً وتطمع فً توفٌر الحرٌات قبل أن 

كبٌرا من العدالة االجتماعٌة كؤساس ألي نظام ،  اسطتحقق ق

ناهٌك عن أن إمكانٌات مصر وظروؾ اقتصادها بسبب 

الحروب التً خضناها ال تتماشى مع هذا النوع من االنفتاح قبل 

 تخطى عقبات اقتصادٌة كثٌرة. 

وكان على المفكرٌن والمثقفٌن والكتاب فً مصر أن ٌدركوا 

 ذلك فً وقت مبكر. 
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وضوح الفكرة جعل الكاتب ٌنسى أن استتباب نظام ما وعدم 

ٌحتاج إلى إجتٌاز مراحل مختلفة قبل أن ٌؤتً بنتابجه ، وأن 

أن تتبنى نظم  ىسعتالببلد التً تتبنى النظم االشتراكٌة حالٌاً لم 

مان ، فهً على األقل أخرى ال تبلبمها وال ٌتوفر فٌها عامل اآل

أن تتخطى فترة التشدد  تتحرك فً االتجاه الدٌمقراطً بعد

 الضرورٌة. 

بٌنما الببلد التً تتبنى نظم رأسمالٌة وسٌاسات االنفتاح 

االقتصادي ٌصعب علٌها تحقٌق مكاسب اشتراكٌة عادلة ، 

 خاصة إذا كانت هذه الببلد محدودة اإلمكانٌات وفً مرحلة نمو. 

د وحتى الببلد الؽنٌة المتقدمة مثل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ق

حتى أن ،  حادت عن االتجاه الدٌمقراطً فً اآلونة األخٌرة

اللٌبرالٌٌن والعلماء فً محاولة مستمرة لتطوٌع الرأي العام 

هناك وتروٌض المجتمع األمرٌكً بعد أن تصاعدت الصراعات 

االجتماعٌة والعرقٌة والعنؾ السٌاسً واإلجرامً ، والتً على 

ً فً هذه الفترة ، حٌث لم حسابها كان المد واإلبداع التكنولوج

ٌستطع المذهب اللٌبرالً أن ٌقدم أٌة قٌم تضمن تماسك المجتمع 

وسٌاسٌا وأصبح ٌحتاج إلى تطور  امما أدى إلى جموده عقابدٌ

)مقابل لما ٌحتاجه وٌحدث فً الفكر الماركسً( حتى ال ٌإدي 

 فً النهاٌة إلى مجتمع فاقد للحرٌة. 

االنفتاح فً أوربا الؽربٌة والسبب األساسً فً أن سٌاسات 

تبلفت الكثٌر من المشاكل التقلٌدٌة فً النظم الرأسمالٌة ، أن 

على ببلد السوق  ادراسة دقٌقة وكان مؽلقا انفتاحها كان مدروس

المشتركة أو ببلد الشمال ، وأنها حرصت كل الحرص على 
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التوازن بٌن العدالة االجتماعٌة والمبادئ االشتراكٌة والحرٌة 

صٌة ، وتعً أن ٌكون الحكم لؤلؼلبٌة من خبلل مإسسات الشخ

محددة بدقة ، ثم فوق كل ذلك تعً أهمٌة إعطاء الفرصة لجمٌع 

 شتراك فً الحكم. االتجاهات واألحزاب لؤل

عندما ٌحاول تنظٌم  اوال انزعاج ابا الؽربٌة ال اندهاشووفً أور

أو دٌنً فً الظهور ، فلٌس معنى ذلك أن هذا  ٌمٌنًأو  شٌوعً

الحزب الجدٌد هدفه قلب نظام الحكم أو ٌطمع فً السٌطرة علٌه 

، ولكن أقرب المنطق أن هذا الحزب ٌطمع فً أن ٌحقق الجزء 

من برنامجه بالقدر الذي ٌتناسب مع عدد مإٌدٌه من الشعب 

 ومن خبلل القنوات الشرعٌة. 

عن نظام دون اآلخر ولكن الرإٌة  ولست أنا هنا بصدد الدفاع

بالنسبة لً واضحة ألنً أعٌش هنا وسط األحداث ، حٌث 

أمضٌت حوالً نصؾ عمري فً مجتمع ؼربً نموذجً ساعد 

 على إعطاء هذا الوضوح.  اكثٌر

فهنا ٌتمتع المجتمع بنظام دٌمقراطً تقول جمٌع التقارٌر 

، ومع ذلك الرسمٌة أنه أنجح النظم الدٌمقراطٌة على اإلطبلق 

فإن هذا النظام الناجح ٌخرج عن حكم ابتبلفً بٌن الٌسار 

وجنب إلى جنب وفً وجود أحزاب  والٌمٌن وحزب دٌنً

 وفً وجود حزب شٌوعً .  اوأكثر ٌمٌن اً معارضة أكثر ٌسار

 %37فً هذا النظام الناجح ٌسٌطر القطاع العام على أكثر من 

ٌلتزم بقوانٌن دقٌقة من وسابل اإلنتاج وأن القطاع الخاص هنا 

 لكً تإول فً النهاٌة ملكٌة اإلنتاج للشعب. 
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وهذا ٌعنً أنه لٌس بالضرورة االنؽبلق على نظام معٌن بٌنما 

هناك العدٌد من التكوٌنات بٌن هذه األنظمة تتسع لجمٌع 

ولكن هذا ٌحتاج بالقطع إلى الوعً السٌاسً ، االحتماالت 

 وبالتالً إلى وضوح الفكرة. 

فإنه مما ال شك فٌه أن وجود األحزاب المختلفة  اوأخٌر

المعارضة فً التجربة المصرٌة هو وجود صحً على الطرٌق 

الدٌمقراطً ، وٌحتاج إلى تفهم أكثر من ناحٌة الحزب الحاكم 

ومن ناحٌة الشعب ، وٌجب على المثقفٌن واإلعبلمٌٌن والكتاب 

لشعب ، فهو والمفكرٌن تدعٌم هذا االتجاه لرفع الوعً السٌاسً ل

 الحلقة المفقودة فً التجربة المصرٌة.
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 الرهاب
 10/3/1891إسكندنافٌا  أخبار  مجلة

إن ممارسة اإلرهاب كاسلوب فً عبلقات الشعوب والجماعات 

واألفراد وبعضها ٌرجع إلى زمن بعٌد من الصعب تحدٌد أٌن 

ومتى بدأ ومن أول من استخدمه  كوسٌلة لئلخضاع والضؽط 

 واالبتزاز. 

مختلفة إختلفت من عصر آلخر  اأخذ هذا االسلوب صور

لة السٌاسٌة بإختبلؾ العقلٌات والمسببات واألهداؾ والحا

 واالقتصادٌة ... إلخ. 

وكذلك حدثت تطورات كثٌرة السالٌب اإلرهاب خاصة فً 

العصر الحدٌث حتى أصبح من السهل استخدامه بطرٌق ؼٌر 

مباشر تحت أسماء مختلفة بعٌدة الشبه ، ولكنها تإدي نفس 

 األؼراض. 

ولٌس من المبالؽة أن نقول بشكل عام أن الجانب الذي ٌقوم 

ب فً صوره التقلٌدٌة ، هو إما جانب ٌمثل أقلٌة أو باإلرها

 جانب ضعٌؾ ٌعتقد أنه ٌقع علٌه نوع من الظلم لسبب أو آخر. 

وحتى إذا نظرنا للنماذج المعكوسة من اإلرهاب مثل إرهاب 

إرهاب ٌمارس من  االحكومات الدٌكتاتورٌة لشعوبها فهو أٌض

شعب قد الجانب الضعٌؾ الذى ٌخشى ثورة أو انتفاضة من ال

 تطٌح به. 
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وفً مرحلة من المراحل ٌبدأ مجموعات من أفراد الشعب فً 

مقاومة إرهاب الحكومات اإلرهابٌة بإرهاب مضاد ، وٌطلق 

علٌه فً هذه الحالة مسمٌات أخرى مثل حركة التحرٌر أو 

 الثورة المضادة أو مقاومة الطؽٌان وما إلى ذلك.

اإلرهاب على مستوى األفراد وإذا أخذنا النماذج المتطرفة من  

عندما ٌستخدم كوسٌلة للضؽط واالستؽبلل واالبتزاز ، فهذا 

ٌصدر من الجانب الضعٌؾ بمعنى  االنوع من اإلرهاب أٌض

 الجانب المرٌض الذي ٌحتاج إلى احتواء ومعالجة. 

سبابه ومبرراته ولٌس بالضرورة قبول هذه اواإلرهاب دابما له 

ن البد من تحلٌلها وفهمها لمحاولة االسباب والمبررات ، ولك

 تبلفٌه. 

ومع الفارق األدبً فً التشبٌه فإن المظاهرات واإلضرابات 

الشرعٌة التً تنظمها النقابات ألعضابها ما هً إال وسٌلة ضؽط 

فبة ما. وٌمكن أن لطبقة أو لحقوق بعض الللحصول على 

 فً تهدٌد حٌاة بعض اٌسمٌها البعض إرهابا عندما تكون سبب

ألموال ، وٌسمٌها اتبدٌد فى إلنتاج أو ا تعطٌلفى الناس أو 

البد منه فً حالة الظلم أو  ىدٌمقراطق تطبٌاآلخر البعض 

 التفرقة. 

نه أ، حٌث  افعاال وحساس اعبلم باختبلؾ أشكاله موقفوٌقؾ اال

بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة ٌستطٌع أن ٌسٌطر على إخراج 

وقٌتها ، فهو عادة ٌستطٌع أن ٌقلل الحقابق من ناحٌة حجمها وت

أو ٌضخم أو ٌإخر الحقٌقة أو ٌشكك فٌها ، كل على حسب 

لمصالح واألهداؾ والمبادئ التً ٌخدمها والتً ٌتبناها 

 المهٌمنون على هذا اإلعبلم. 
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معظم دول العالم تحاول السٌطرة على اإلعبلم بطرٌقة أو أخرى 

ق لخدمة مصالحها أو وأحٌانا تسًء استخدامه فً إخفاء الحقاب

 ضد مصالح اآلخرٌن. 

ففً الحكومات الدٌكتاتورٌة لحماٌة بقابها وتعمٌم الشعب عن 

الحقابق. وفً الحكومات االشتراكٌة لحماٌة النظام والمصالح 

 العلٌا واألمن العام. 

وحتى فً الحكومات الدٌمقراطٌة والتً تتمٌز بحرٌة اإلعبلم ، 

 فهناك أٌضا محاولة السٌطرة لخدمة أٌدٌولوجٌات معٌنة وبالتالً 

خرى. تعتبر األخٌرة إذا نجحت ألمصلحة فبة على حساب فبة 

أسوأ النماذج حٌث أنها تتوارى خلؾ الشعارات الدٌمقراطٌة 

 وحرٌة الصحافة.

فً إعطاء انطباع خاطا لموقؾ ما  ااإلعبلم سببكثٌراً ما ٌكون  

نتٌجة تلك المناورات المعقدة فً إخراج الحقابق ، ونتٌجة 

 اختبلؾ المقاٌٌس والمفاهٌم حول نفس الحقٌقة. 

ففً الوقت التً تدٌن فٌه بعض الدول بعض أعمال العنؾ على 

أنها أعمال إرهابٌة أو إجرامٌة ، تعتبرها دول أخرى أعمال 

ة أو ثورٌة ووسٌلة لجذب االنتباه لرفع ظلم أو اضطهاد تحرٌرٌ

 أو تفرقة. 

وفً الوقت التً تبارك وتإٌد فٌه بعض الدول أعمال القمع 

البولٌسً أو الردع العسكرى على أنها أعمال تؤدٌبٌة البد من 

استخدامها من حٌن آلخر لحفظ األمن ونشر السبلم ، تقوم دول 

للقوانٌن الدولٌة والمعاهدات  أخرى بإداناتها واعتبارها خرق
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وانتهاكا للمبادئ اإلنسانٌة. وقد تتبدل هذه المواقؾ وتتبدل معها 

 هذه االعتبارات من خبلؾ إلى آخر ومن زمن إلى آخر. 

ولقد ساهمت الدول االستعمارٌة واالحتكارٌة فً العصور 

تلك الدول ذات ، الوسطى المتؤخرة ، ثم فً العصور الحدٌثة 

ارٌخً والعرقً مثل إسرابٌل ، وذات الطموح الطموح الت

العنصري مثل جنوب أفرٌقٌا ، والدول ذات التطرفات الدٌنٌة 

 العقابدٌة والطابفٌة مثل العراق وإٌران ولبنان. 

ساهمت هذه الدول فً نشر استخدام اإلرهاب والعنؾ وتطوٌر 

من الحٌاة الٌومٌة مما زاد  اأسالٌبه ، حتى أصبح اإلرهاب جزء

حدة التوتر بٌن االتجاهات المختلفة فً البلد الواحد وبٌن من 

 الببلد وبعضها. 

وال شك أن انتشار اإلرهاب بهذه الصورة المخٌفة فً هذه األٌام 

ورد فعل للمتناقضات والمفارقات التً سببتها  ا، لٌس إال إنعكاس

 وتسببها هذه الدول الطموحة. 

ه هو فكرة اإلرهاب إن أسوأ ما جلبه اإلرهاب بجانب كل مساوب

الدولً عندما تقوم دولة باإلؼارة على دولة أخرى صؽٌرة 

مستخدمة فً ذلك أحدث األسلحة وأحدث االسالٌب الحربٌة 

ولكن بدون إعبلن حرب كما تقتضٌه المعاهدات الدولٌة ، وكؤنها 

عودة للعصور المتؤخرة عندما كان ٌطبق قانون الؽاب لتصبح 

 الؽلبة للقوة المطلقة. 

إسرابٌل كانت هً أول من بدأ هذا التقلٌد التعسفً للحفاظ على 

األراضً التً اؼتصبتها فً محاولة إلرهاب الدول المجاورة ، 

 وفً محاولة الستعراض القوة وجذب إعجاب الدول الكبرى. 
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 ثم تبعتها جنوب أفرٌقٌا ثم دول أخرى ألؼراض مشابهة.

ثل الوالٌات ولكن أسوأ ما حدث هو أن تمتثل دولة عظمى م

 المتحدة األمرٌكٌة لهذا األسلوب. 

وٌبدو أن االستعراض اإلسرابٌلً استحوذ إعجابها ولم تكتفً 

اإلدارة األمرٌكٌة بالمساعدات المادٌة والتسهٌبلت الفنٌة 

المباشرة وؼٌر المباشرة لهذا األسلوب ، بل قامت هى بنفسها 

 . بمثل هذه االعمال ولكن أكثر إتقانا وأكثر تطرفا

ومن الؽرٌب أن هذه الدول ال تخجل المرة بعد المرة من اختبلق 

أعذار واهٌة ؼٌر مفهومة وؼٌر منطقٌة تبرر بها أفعالها 

اإلرهابٌة ، وتجند فً ذلك وسابل اإلعبلم المختلفة لتؤٌٌد 

افتراضاتها وتضلٌل الرأي العالمً. فهً تقوم بالتعدي وبؤعمال 

الجوٌة داعٌة أنها تقاوم  التخرٌب والتجسس وأعمال القرصنة

 اإلرهاب أو تنشر الدٌمقراطٌة وما إلى ذلك. 

وهً بقٌامها بهذه األعمال تخرق عشرات القوانٌن والمعاهدات 

الدولٌة وتسبب فً قتل وتشرٌد العدٌد من األبرٌاء معتمدة على 

حقها أو حق حلفابها فً االعتراض )الفٌتو( عندما تدان بواسطة 

 األمم المتحدة. 

سالٌب النتٌجة أنه بدال من أن ٌقاوم اإلرهاب والعنؾ باالو

الصحٌحة وبالتعاون بٌن الدول لمعالجة أسبابه وتبلفٌه ، زاد 

انتشاره وتحول إلى حرب ؼٌر معلنة بٌن الدول وبعضها بسبب 

 هذه الدول الطموحة.
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 المعونات التي

 ل تعين 
أصبح فً اآلونة األخٌرة بٌن ببلد أوربا الؽربٌة المانحة  لقد

للمعونات المادٌة للببلد النامٌة ، نوع من التنافس على كٌفٌة 

الحصول على أقصى أستفادة من هذه المعونات لتعود بالفابدة 

سواء بفرض شروط الستخدام هذه المعونات فً  .على ببلدهم

اء أجهزة أو معدات أو مشارٌع معٌنة ، أو فرض استخدام أو شر

 مواد معٌنة. 

وأحٌانا تستؽل هذه المساعدات فً الضؽط على حكومات الببلد 

أو ، الفقٌرة بطرٌقة ؼٌر مباشرة فً قبول شروط أو تنازالت 

 على األقل تحٌدها فً بعض المواقؾ السٌاسٌة. 

من  %80ستفادة إلى أكثر من وصلت اال الدنماركففً بلد مثل 

حجم المساعدة الممنوحة ، بمعنى أن الذي ٌصل بالفعل إلى 

 مما هو متفق علٌه رسمٌا.  %20مستحقً المعونة شًء أقل من 

ولكً ٌتحقق ذلك فبلبد من استؽبلل الفساد الموجود فً هذه 

الببلد النامٌة ، بل والتشجٌع علٌه أحٌانا ، وبالطبع فإن هذا 

 . ٌقتطع جزء آخر من البقٌة الباقٌة
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وعلٌه فإن المعنى األدبً واإلنسانً وراء إعانة ومساعدة الببلد 

النامٌة لم ٌتحقق ، وتتحول المساعدة إلى صفقة تجارٌة 

 .استؽبللٌة بكل المقاٌٌس

والتً ٌرتبط اسمها بحضارة عرٌقة وممٌزة أصبحت  مصرإن 

بنجالدٌش تصنؾ بٌن عشرة ببلد هم أفقر ببلد العالم مثل 

.... ولٌس فً ذلك شًء فمصر  اوغندا وكٌنٌاونٌبال وبوتان و

وال شك تحتاج إلى مساعدات كثٌرة ، إال أن المعونة المادٌة 

من بلد مثل  لجمهورٌة مصر العربٌةالسنوٌة المخصصة 

ملٌمات لكل مصري فً الٌوم ،  3هً  مساعدة بواقع  الدنمارك

ال تتعدى قٌمتها ثبلث من العمارات الفارهة التً ترتفع 

نه ٌمكن توفٌرها إذا ما اات منها كل عام فً القاهرة ، بل العشر

استؽنى كل مدخن مصري عن سٌجارة واحدة فقط لمدة شهرٌن  

 كل عام. 

 هل ٌصدق أو ٌقبل ذلك؟. 

نه بحسبة بسٌطة ٌمكن توفٌر حتى المعونة اعلى ذلك ف اوقٌاس

قرشاً فقط لكل مصري فً الٌوم ،  15األمرٌكٌة والتً هً بواقع 

سجابر  4ستؽنى كل مدخن فً مصر عن اذا ما إٌمكن توفٌرها 

ملٌون مدخن ٌدخنون السجابر  20فً الٌوم ) بفرض أن هناك 

 ولٌست المستوردة(.  االمصنوعة محلٌ

ستفادات أخرى بجانب اذا قلنا أن هناك إوٌصبح من السذاجة 

النامٌة مثل تنشٌط التبادل  المعونة ٌمكن أن تعود على الببلد

التجاري والسٌاحً وما إلى ذلك ألنها فً الحقٌقة تعود أٌضا 

معظمها على الببلد المانحة للمعونة بما أن لها الٌد العلٌا فً 

 وضع الشروط. 
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وٌصبح من السذاجة أن نعتقد أو نصدق أن الببلد األوروبٌة 

ألي  تمنح هذه المساعدات كنوع من الزكاة أو الصدقة أو

 أعتبارات إنسانٌة أو أدبٌة. 

عتبار الوحٌد هو المصلحة أن اال فالشواهد والتجارب تثبت

قتصادٌة ، ناهٌك المادٌة وإرضاء المظهرٌة ورؼبة السٌطرة اال

 عن اإلذالل والمهانة. 

إن على مصر أن تعٌد النظر بشؤن هذه المساعدات بمنظور 

جدٌد ٌعود بالفابدة على الببلد وٌعٌد الكرامة ، حتى ال ٌصبح 

، المواطن المصري ٌستجدي دون أختٌار منه لو سبل فً ذلك 

 وحتى ال تتحول المعونة إلى عبء ال ٌعٌن . 

 لجرٌدة االهرام واالسبوع والنداء الجدٌد 30/1/2000
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 لماذا نرفض

 الوساطة المريكية

وساطة أمرٌكا وفلسفتها فً حل النزاعات بٌن الدول ٌعتمد  إن

على احتكار النزاع. فتقدٌم المساعدات العسكرٌة  أساسً اعتماد

، ومن ثم الضؽط على  واالقتصادٌة ألحد أطراؾ النزاع

الطرؾ اآلخر والذي ٌتراءى ضرورة الضؽط علٌه لٌتبلءم ذلك 

مع سٌاسات وطموحات معٌنة فً منطقة النزاع ، هو كل ما 

 قدمته الوساطة األمرٌكٌة خبلل النصؾ قرن األخٌر. 

والذي تطلبه أمرٌكا نظٌر هذه المساعدات لٌس مقابل طبٌعً 

مثل بعض التعاون أو المساندة فً المواقؾ اإلنسانٌة أو األدبٌة 

، وإنما عادة نوع من الوالء أو التحالؾ للسٌطرة واالحتكار 

ولمزٌد من الضؽط على الببلد األخرى التً ال تنسجم سٌاستها 

 مع السٌاسات األمرٌكٌة. 

" بٌن مصر أٌزنهاورٌخ ٌدلل على ذلك ، فتوسط إدارة "والتار

وبرٌطانٌا بعد الثورة كان بهدؾ ربط مصر بمشروع حلؾ 
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بؽداد وتورٌطها فً تكتبلت عسكرٌة أجنبٌة للسٌطرة على 

 الشرق األوسط.

وفً احتكارها للنزاع العربً اإلسرابٌلً ، كان أساس تسوٌتها  

تفوق عدوانً للضؽط  للنزاع ٌعتمد أوال على إعطاء إسرابٌل

على الببلد العربٌة ، ثم التهدبة بعد ذلك من خبلل إعطاء 

مساعدات بطرٌقة محسوبة للطرفٌن تضمن بها أمرٌكا 

 استمرارٌة النزاع ومن ثم الوساطة.

عندما قدمت المساعدات للمؽرب كان بهدؾ الضؽط على 

 الجزابر.

خل وعندما تدخلت لوقؾ العدوان الثبلثى كان خوفا من تد

 االتحاد السوفٌتى. 

" كان لتهدٌد لٌبٌا انورالساداتوعندما قدمت المساعدات لنظام "

 عسكرٌا. 

وظلت تقدم المساعدات العسكرٌة لكل من العراق وإٌران فً 

احترق  .نفس الوقت لكً تظل الحرب ناشبة بٌنهم ثمانٌة أعوام

قتصاد البلدٌن ومعه مبات األلوؾ من القتلى والجرحى ، افٌها 

 زٌادة هابلة فى مبٌعات األسلحة األمرٌكٌة والؽربٌة.  اومعه أٌض

وحتى فً توسطها فً النزاعات داخل البلد الواحد ، فإنها تنحاز 

لطرؾ دون اآلخر والنتٌجة تكون زعزعة االستقرار كما حدث 

فً اثٌوبٌا والصومال ، أو تقسٌم البلد الواحد إلى شمال وجنوب 

 والٌمن وؼٌرها.  كما حدث فً فٌتنام وكورٌا

وإذا لم تنجح فً أي من هذه الوسابل فهناك التدخل العسكري 

المباشر ، أو استخدام أعمال القرصنة بحجة إنقاذ الدٌمقراطٌة 
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كما حدث فً جرانادا وبنما ، خارقة بذلك جمٌع القوانٌن الدولٌة 

 والمبادئ اإلنسانٌة. 

منطقة من وتوسط أمرٌكا فً أزمة الخلٌج وتخوٌفها لببلد ال

ستعماري ، هو توسط ؼٌر مفهوم فهو ال الخطر العراقً اإل

نه اٌعتمد على تهدبة األزمة ومن ثم التوصل إلى حل لها ، بل 

ٌعتمد مرة أخرى على احتكار األزمة بدفع هذا الكم الهابل من 

من إمكانٌاتها ، ذلك الذي  %30التجهٌزات العسكرٌة وصلت إلى 

ٌة الثانٌة ، ثم شؽل اإلعبلم لتسلٌط لم ٌحدث منذ الحرب العالم

 الضوء على هذا العرض المسرحً الكبٌر. 

والنتٌجة كانت محسوبة لصالح أمرٌكا ، فلقد وضعت أٌدٌها 

نهابٌة على مصادر البترول بعد أن كان ٌقلقها أن تكون فً أٌدي 

 ضمنت بٌع أسلحتها المكدسة بعد سقوط الشٌوعٌة. ، كما عربٌة 

فً الدفاع عن الظلم والمبادئ صحوة ؼٌر إن صحوة أمرٌكا 

مفهومة ، فؤمرٌكا هً نفس ذات أمرٌكا التً ساعدت على 

تحرٌض العراق فً حربها مع إٌران. وهً التً ساعدت 

 إسرابٌل على استمرار اؼتصابها لؤلراضً المحتلة. 

بٌنما لم تتحرك المشاعر اإلنسانٌة على سبٌل المثال عن ما 

ضى الفلسطٌنٌة المحتلة أو عندما احتلت ٌحدث كل ٌوم فى األرا

 أو تجاه ما ٌحدث فً الشٌشان اآلن. ، سورٌا لبنان فً الماضً 

والبد أنها ستختلق األسباب لمعاقبة الهند لعدم قبولها التوسط 

 األمرٌكً لحل النزاع بٌنها وبٌن باكستان.

ال ٌبقى ؼٌر مفهوم واحد لوساطة أمرٌكا أال وهو رؼبتها 

فً السٌطرة واالحتكار من أجل الحفاظ على وطموحاتها 
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مصالحها المتعددة باستخدام القوة العسكرٌة تارة ، وبالضؽوط 

 االقتصادٌة تارة وبالقٌام بدور رجل البولٌس تارة أخرى. 

إن سٌطرة واحتكار أمرٌكا للتكنولوجٌا ولمصادر البترول هو 

 ابنٌتناء وؼالسبٌل إلى بقابها أقوى وأؼنى بلد فً العالم ، قوة 

فً الماضً والحاضر على حساب األزمات والصراعات 

 شعال الحروب وتقسٌم الببلد. إو

لٌس أمام شعوبنا إال أن تتكاتؾ وتتعاون حتى تتخلص من 

ثم  افكري اذلك الذي ٌقتضً استقبلال داخلٌ، السٌطرة واالحتكار 

 . اوسياسي ا.. ثم اقتصادي افكري

 واالسبوع والنداء الجدٌدلجرٌدة االهرام  2000 ابرٌل
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 نحن على حافة الهاوية !
أمٌل دابما أن تكون لً صفات االعتدال بما فً ذلك  كنت

الصفات الوطنٌة والقومٌة ، وكان نزاعا دابما بٌنً وبٌن نفسً 

وكم كان صعبا هذا فً عصر  .االعتدال هذا من فقدان اخوف

ؼلبت علٌه سمات التطرؾ وؼلبت علٌه المساومة والمضاربة 

واإلتجار أحٌانا فً المبادئ األساسٌة ، حتى اختلطت مقاٌٌس 

التطرؾ واالعتدال وأصبح ؼاصب الحق محقا وطالب الحق 

 .مخبل

قد تعلمنا هنا من المجتمع الذي نعٌش فٌه بعض التؤنً  كنا

مور السٌاسٌة امة ، وبصفة خاصة فً األوالتروي بصفة ع

 ومشاكل وطننا العزٌز مصر. 

ٌام ، صدٌق عزٌز أصدٌقنا الذي تعود أن ٌزورنا كل عام بضعة 

راءه ونتمتع بحكاٌاته واسلوبه الشٌق أنؤنس لمجلسه ونحترم 

وعن المفارقات والمناؼصات التً ، وهو ٌروي لنا اخبار بلدنا 

 ٌقابلها هناك. 

     مصطفى بكريبلهجة ال تدعً للشك ، أن الصحفً قال صدٌقنا 

"ربٌس تحرٌر جرٌدة االسبوع" هو عمٌل للنظام الحاكم اشتراه 
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كٌدا لذلك ؤالنظام لكً ٌمثل دور المعارضة بحساب محسوب. وت

أو وزارة  صفوت الشرٌفن جرٌدته ٌملكها وٌنفق علٌها إف

  .االعبلم

ة ؤألننا من وقع المفاج صدٌقنا استمر فى الكبلم وعاد ٌزٌد فٌه ،

بتنا ساكتٌن لوهلة وجٌزة ، استؽلها صدٌقنا لٌإكد لنا دناءة هذا 

 النوع من الناس المرتشٌن سٌاسٌا.

خٌرة ومن خبلل قراءتنا للجرابد ومشاهدتنا كنا فً الفترة األ 

ستاذ مصطفى بكري قد تكونت لعدد من المقاببلت التلفزٌونٌة لؤل

درنا محاوالته المخلصة لبلصبلح رإٌة لنزاهة هذا الشخص وق

مثاله أالوطنً والمعارضة البناءة. وتمنٌنا من هللا أن ٌكثر من 

 لٌها. إحتى تتحقق الدٌمقراطٌة التً نسعى 

ٌضا أكثر من العادي ، ولكن أوكنا قد الحظنا أنه ناصري بشكل 

  الحظنا ومما ال ٌدعى للشك أنه ال ٌمكن أن ٌكون عمٌبل أو 

 شًء من هذا القبٌل.  أى ه بٌع للحكومة أو أن  ممثبل أو 

كنا نعرؾ بشًء من المنطق أن مبلحظاتنا ورإٌتنا المتواضعة 

ونحن فً العقد السادس من عمرنا ولنا من الخبرة الحٌاتٌة 

ربعون عاما فً ؼربة الؽرب ، البد أن تكون لها من أقرابة 

نا ساس والصحة ما ٌجعلها تإخذ فً االعتبار ، ولكن صدٌقاأل

 ثار معها الكثٌر. أثار هذه الزوبعة وأ

ن لم إٌقنت ساعتها أننا فً مصر على حافة الهاوٌة ال محالة ، أ

نكن قد وقعنا بالفعل من الهاوٌة ، ألن هذه الواقعة تإكد احتمالٌن 

ن الحٌاة السٌاسٌة فً إفقط ال ثالث لهما ، وفً كبل االحتمالٌن ف

 مل فٌها وال رجاء منها. أمصر ال 



 

137 

 

أن ما قاله صدٌقنا الزابر هو حقٌقة وهو ول فاالحتمال األ

تقنت أصحٌحة ، وعلٌه فمصرنا تصحى وتنام فً نفاق مبٌن 

ن بعقلٌة اإلنسان المصري لهذه اصبح ٌستهأشكاله حتى أ

 الدرجة. 

ول( أن الخبر لٌس صحٌحا سوا من األأنً )وهو اواالحتمال الث

صبح فً االمكان التشكٌك فً نزاهة الخلق أوهذا ٌعنً أنه 

والتشهٌر بهم وتلفٌق االتهامات لهم بهذه الدقة االحترافٌة 

المتناهٌة ، حتى أن صدٌقنا المحنك والذي له من الدراٌة قدر 

 لى هذا الحد وصدق ما قٌل. إعظٌم قد ؼرر به 

لى حٌراتنا إخرى لنضٌفها أسافر صدٌقنا وترك لنا حٌرة  

 مور مصر. أالكثٌرة فً 
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إنسانية الشيطان
 قصة قصيرة 

 مقدمه

أٌن آلهتى الصؽٌره التى صنعتها كم 

كم كادت تلهب  ،كادت تستؽرق حٌاتى 

كم كنت سعٌدا بها  ،أصابعى  أطراؾ 

حتى إذا ؼضبت حتى إذا شربت مابى 

أصابعى . أشعر  وحتى عندما ألهبت 

بالخوؾ عندما أرى أصابعى كم هى 

وكؤنها لم  ملساء ال أثر علٌها مما عانت 

تستسٌػ  تمس آلهة قط . بؽٌضة آلهتى أال

قبلت  بؽٌضة نفسى أن  ،مابى مرة ثانٌة 

المساومة . ذهبت آلهتى ولكن لٌس ببعٌد 

  .فٌوم ستعود
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االتفاق عندما رضخ الشٌطان إلى إؼراء اإلنسان وقبل مؽامرة 

لم ٌكن ضعفا وإنما هو كل  وهمست له نفسه أن رضوخه ، معه 

وأن قبوله أن ٌفكر بالعقلٌة اإلنسانٌة سٌسهل ، الحكمة 

شٌطان لٌكتشؾ السر وراء التفكٌر ممارسة عمله ك علٌه 

حد ذاته هو تحقٌق  اإلنسانى . ثم أن قبوله المؽامره فى 

  .تهٌلشٌطان

لقد ؼفل الشٌطان لحظة واحدة فوقع فى إؼراء اإلنسان . ؼفل 

كان منه وإلٌه وأن نفسه ألهمته سببا  عندما أعتقد أن الهمس 

مس كان من اله مقنعا وماكرا لكى ٌقع برؼبته . لم ٌكتشؾ أن 

لم ٌكتشؾ أن اإلنسان قد تعلم وتطور وأستطاع  ،صنع اإلنسان 

  .حتى الهمس أن ٌصنع 

، أما اإلنسان فلم ٌلتفت لما حدث وكؤنه شا الٌستحق اإللتفات له 

نتقام وبدافع رؼبته األزلٌة فى أن بدافع اال وكؤن ما حدث لم ٌكن 

الحرج حتى ٌصفى  لٌضعه فى هذا الموقؾ له وٌرضخ الشٌطان 

 معه تلك الحساب بٌنهم منذ الخلٌقة األولى. 

  .التجاهل أن ٌبدو متواضعا وحكٌما أراد اإلنسان بهذا 

وٌكتشؾ الشٌطان وعن طرٌق الصدفة نصبا تذكارٌا صنعه له 

تخوؾ من فعلة لٌجعله أكثر شإم  عتبر ذلك نذٌر ااإلنسان ف

أما اآلن فلقد ، حد مصاببه منذ الخلٌقه اإلنسان الذى كان أ

وعلٌه من اآلن أن ٌزٌد كل  ،اإلنسان ٌشكل كل مصاببه  أصبح 

ٌشعر بمرارة الذنب والخطؤ  ما حدث حتى  ضخمشا تعقٌدا وٌ

  . المؽامرههذه وقع فٌه بقبوله ربما الذى 

  .ولكن ٌهدأ  الشٌطان قلٌبل لٌعٌد ترتٌب تفكٌره
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أكان هناك حبل آخر ؼٌر القبول وكٌؾ ٌكون ذلك وهو الشٌطان 

باألرتٌاح عندما ٌتذكر ذلك ألٌس هو  نعم الشٌطان. وٌشعر 

أن ٌعصى اآلله  ألٌس هو الذى جرأ  ،العقلٌة الشٌطانٌة الخارقة 

ألٌس هو من ذكر أسمه مبات المرات وضربت به  ،األعظم 

 ،ٌة  لتحذٌر اإلنسان المرات فى الكتب السماو األمثال عشرات 

التفكٌر بالعقلٌه اإلنسانٌه . ثم  وفوق كل ذلك  قدرته الجدٌده على 

 .   أن المؽامره فى حد ذاتها هى من صمٌم عمله كشٌطان

وأن اإلنسان ، ثبات خطؤ فكرة خلق اإلنسان إألٌست الؽاٌه هى 

 .نسانٌه التى منحها هللا لهاإلنعمة ٌكتفى ب سٌتمرد على خالقه ولن 

 لى إلٌس المطاؾ أن ٌحصل الشٌطان على مؽفرة هللا وٌرفع أ

  .السماوات مع صفوة المبلبكه

وؼٌرها فى مخٌلته محاوال  فكارالشٌطان ٌمرر تلك األ ظل

لعلها تساعده على أن ٌمسك بؤطراؾ  عادة ترتٌبها إترتٌبها و

لترتسم  رتٌاح اموقفه الجدٌد. ومن حٌن آلخر كان ٌتنفس ب

ولكن سرعان ما تزول لٌعود وجهه ، فى ركن وجهه بتسامة إ

و أن أفلٌس من حقه أن ٌبتسم  ، أى تعبٌر  جامدا ٌابسا خالٌا من 

التزال تتملكه وراء سر  ٌرتاح فالمشكلة التزال قابمة والحٌرة 

  .فكٌراإلنسانىته مقدره العطاءإاإلنسان موافقة 

نشطته الٌومٌه لكى اعتكؾ الشٌطان فى معتكفه بعٌدا عن او

هذا التكوٌن ومن  وضعه الجدٌد  ٌضع خطتة وكٌؾ ٌستفٌد من 

  .واإلنسانى الذى ٌجمع بٌن التفكٌر الشٌطانى والرابع الذى ٌملكه 
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لى إلوصول لكٌؾ ٌحل معضلة التوازن بٌن هذٌن التفكٌرٌن 

ٌرد به على لنسان مهما كانت الظروؾ الٌتوقعه اإل  شٌطانٌاحبل 

  .تهزاءه بهساة وتسخرٌ

كافه وتوقفه نسبٌا عن ممارسة تعاوٌتنبه الشٌطان فجؤة ان 

ذلك  أنتباه اإلنسان لما ٌحدث وقد ٌجعله أعماله الشٌطانٌة سٌثٌر 

السخرٌة منه كما ولتهكم المزٌد من اأكثر حذرا بل ربما محاولة 

  .التذكارى فعل عندما أقام النصب 

ماشى حٌاته كما ٌجب بؤن تتظاهر وأستقر الرأى بالشٌطان أن ٌت

  .الجاد أن ٌكون ثم ٌختلس الوقت للتفكٌر 

أما اإلنسان فلم ٌتوقؾ عن الحركة الداببة فهو دابما مشؽول 

الٌكؾ عن إٌجاد الحلول وال ٌقبل  ،  بؤمور ومشاكل الحصر لها 

  .وؼروره ه حأقل من النجاح الفابق فى كل شًء. وال حد لطمو

فهو ٌمشى بخٌبلء وبكبرٌاء وبثقة  ،اإلنسان كثٌرا حقا لقد تؽٌر

 ،فى قبضته وكشؾ عن جمٌع أسرارها  تامة كؤنه ملك الحٌاة 

كما  حتى مشاكله مع اآلله األعظم أصبحت التشكل عبؤ خاصا 

  .كانت فى الماضى

ٌحظى   لٌس هو نفس اإلنسان ومنذ أبد اآلباد وهو دأوبا على  أن أ

أستخدم فى ذلك و ،له والتقرب الٌه اء اآلبؤقل القلٌل من رض ولو

فتارة كانت الشمس ، ٌحقق ذلك  كل الوسابل والحٌل لكى 

وتارة كانت ، وتارة كانت األسبلؾ ، والنجوم والكواكب 

ومرات ، له األعظم واألنبٌاء لكى تتوسط  بٌنه وبٌن اآل الرسل 

  . لهفى تمجٌد ذكرى اآل أخرى أخذ ٌسطر القصص واألحادٌث 
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، ما  أما اآلن فما علٌه ومن حٌن إلى آخر وفى بعض المناسبات

أنه صنٌعته وأنه الؼنى له  أن ٌتودد لآلله وٌكرر إلٌه  علٌه إال

أمور  فى معظم  امسٌر افما هو إال إنسان، عن المساعدة واأللهام 

مرؼما أن ٌولد ومرؼما أن ٌحٌا وحتى مرؼما أن  ،الحٌاة 

  .بات لٌست إال من عمل الشٌطانمن سٌ  فعلن ما ٌاو، ٌموت 

تؤكد الشٌطان أن اإلنسان أصبح أكثر مكرا وخبثا ٌحسب 

أنه ٌفكر بالعقل اإلنسانى  وٌحاسب وٌدبر وٌتقن كل شًء مع 

تؤكد أن اإلنسان و .الذى هو من المفروض دون هذا المستوى

فهو ٌفعل ما ٌلذ له من األخطاء ثم ، داخله ٌهزأ باآلله فى أصبح 

  .للشٌطان ها ٌلصق

له أكثر بهذه البساطه الظاهره أستطاع اإلنسان أن ٌتقرب لآل

وكان ذلك ٌثٌر حسد  ،أحٌانا ساذجا  ٌبدو هادبا بل  ،وأكثر 

  . محاولة اإلنسان تجاهلهكثٌرا الشٌطان وٌقلقه 

أن وسابل اإلنسان التزال عندما ٌتذكر ٌتنهد الشٌطان الصعداء 

داخله ال ٌقبل أن ٌسٌر على النهج  فى بدابٌة بالنسبة له وهو 

فهو  ،فمطلقا ستكون هذه عاقبة قبوله المؽامرة ، نسانى اإل

ولكنه مع ذلك البد أن ٌستفٌد من ، الٌزال الشٌطان بداخله 

ولٌس كما توهم اإلنسان  ،ن ٌثبث شٌطانٌته أ إنسانٌة اإلنسان فى 

شٌطان بعد بٌنه وبٌن ال الذى ٌتوقع مزٌدا من التقارب والسبلم 

 .تفاقهذا اال

  كان البد أن تمر أزمانا لكى ٌتعرؾ الشٌطان على كل الجوانب

كان البد أن تتكامل معرفته  ،اإلنسانى  الخفٌة فى المعنى 

لكى ٌكتشؾ  الشٌطان كان البد أن ٌنسى أحٌانا أنه  ،وتجربته 

  .نسانالعمق اإلنسانى وفلسفة اآلله فى صنع اإل
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أخرى فى الفحص والتمحٌص أستؽرقت معظم وتمر أزمانا 

  .نسانإدوره كممارسة أستمرأ  أوقاته حتى بدا وكؤنه قد 

كان بٌن الحٌن والحٌن ٌتعجب كٌؾ أنه بدأ ٌستهوٌه هذا الدور 

األستقرار والهدوء بعٌدا عن واجباته  فلقد بدأت حٌاته فى 

نسانٌة كما أن اإل الشٌطانٌه المرهقة المعقدة . ٌكتشؾ أثناءها 

وهو الٌزال ٌحٌره سلوك  ،له تعد رابعة الصفات خلقها اآل

 وتمرده على هذه الصفات.  اإلنسان 

أكثر  كان ٌجن جنونه عندما ٌواجه هذه الحقٌقة ولكن ٌجن جنونه 

 هذا االتفاقعندما ٌسترق السمع لداخلة نفسه وهى تود لو أن  

  .أخرى أمتد أزمانا 

و لما ال فهو الٌزال  ،تهمس له نفسه وعندما ٌهدأ بعض الشا 

ولما ال  ،موضوعا ولٌس هذا بالسٌا  الشٌطان شكبل واإلنسان 

هذه المؽامره اإلنسانبه  ألٌس من بٌن األحتماالت أن تكون قبول

لة إٌاها لكى ٌؽفر ربما فرصة أعطاه األ، أو هى صفقة العمر 

  .وٌرفعه الى السماوات له 

 ن لتفكٌره بٌن الماضى والحاضر والمسقبل ترك الشٌطان العنا ،

فى وفى حٌرة من مفارقات الحٌاة  ةاآلخر بٌن الحٌاة والحٌاة 

قوته األسٌره  نسان الذى أصبح كالسارق من حٌرة من أمر اإل

 .فى ضعفه الجابر

الوجود   ٌشفق علٌه تارة عندما ٌراه وهو ٌود أن ٌستولى على 

وتارة عندما ٌراه واثقا  ،وهو الٌدرى أنه وجود قاحل ال ؼاٌة له 

صامدة التزعزع ولكنها فى الحقٌقة تتماوج  أن أؼواره 

ٌضطرم شوقا للخلود  ثم تارة أخرى عندما ٌجده  ،بالمعمٌات 
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هى دابرة الدوابر حٌث وهو الٌدرى أن األبدٌة ، واألبدٌة 

  .اإلنتهاء عودة الى األبتداء ٌصبح 

ٌلعب  وٌحنق علٌة عندما ٌرى أن ؼروره وصلفه وصبل به أن 

 .دور اآلله

ٌحٌى الموتى وٌخلق المخلوقات وٌسكن السماوات اآلن فهو 

  .الطبٌعه والكون كما ٌشاء وٌتحكم فى 

فلقد  ،فجؤة ٌفوق الشٌطان من تفكٌره العمٌق لٌبدو سعٌدا هادبا 

حٌث ٌستمتع  هناك  ،تعود أن ٌذهب إلى هناك  حان الوقت الذى 

 بعٌدا عن مشاكله.  كإنسانبوقت الؽروب ونسمات الهواء الهادبة 

فرصة أعطاه هللا إٌاها قبوله االتفاق  نعم البد أن  ،وأخذ ٌتمتم 

  .البد ذلك وٌرفعه إلى السماوات ....  نعم لكى ٌؽفر له 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

147 

 

 فهرس الكتاب

 

 الصفحة       الموضوع     

 3     ٍقذٍه 

 4   فرعْح اىفرعىُ اىَصري 

 11     ىذَّارك ا 

 ِ13    جيا اىَهاجري 

 11     ىرحيوا 

  ً12    1111سرايثى 

 34     اىغرته 

 33    اىحياج األجتَاعيح 

  36    األ ياًتيل 

 24   ثَْا ىيثقاء وثَْا ىيعىدج 

 33   أشياء اليفهَها اىغرب 

 36   ديَقراطيتهٌ وديَقراطيتْا 

 46    سىرُ ميرماجىرد 

 



 

148 

 

 

 الصفحة                   الموضوع

 52    شخصياخ 

 56   اىذَّارك واىعْصريح 

 62    أطفاه اىذَّارك 

  ٌ66   اىطريق اىً  تىرُ هىى 

 113    يهىد اىذَّارك 

 ٍختاراخ ىيناتة

 ِ116  خطاب ٍفتىح ىألستار / ٍصطفً أٍي 

 113 رد عيً ٍقاىح اىذمتىر ٍصطفً ٍحَىد 

 

 111     أألرهاب 

 ِ114   اىَعىّاخ اىتً ال تعي 

 131  ىَارا ّرفض اىىساطح االٍرينيح 

 !! 132   ّحِ عيً حافح اىهاويح 

 ُ136    إ ّساّيح اىشيطا 

 

 



 

149 

 

 

 

 2000 دٌسمبر  لىوالا  لطبعةا

Regnbue Tryk 2000 

ISBN 87-90265-40-8 

 2011 كتوبر ا عة  الثانٌة لطبا

 محيى الدين غريب

By 

Mohey Eldin Gharib  

First edition  Des 2000 

Second  edition  Oct 2011 

Printed in Denmark  

mgharib@mail.dk 

Copyright © Mohey Eldin Gharib 2000-2011 

 

 

 



 

150 

 

 

ISBN 87-90265-40-8 


