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تعتعة

هل يولد اإلنسان إنسانا أم أنه يوجد مشروعا الحتمال أن
؟ ما هى احلقوق الطبيعية واحلقوق"بشرا سويا"يكون 

املوضوعة، والفرص املتاحة، واألنظمة املنضبطة، والرتبية
الصحيحة الىت تتيح الفرصة هلذا الكائن احليوى البادىء، أن

الوعى: ثلحيقق مشروعه، فيتخلق إنسانا يتمتع بسمات أعلى م
االعرتاف: والكرامة واالختيار، آما يعيش حقوقا أرقى مثل

 به، واحرتام رأيه، وإقامة العدل بينه وبني أفراد نوعه؟

تبدأ خطوات حتقيق هذا املشروع بأن يولد اإلنسان من ُأم
تتمتع هبذه الصفات، ىف أسرة متارس هذه الصفات، هى وحدة ىف

جمتمع هو جزء من عاّلم يسعى جمتمع يعرف وينمى هذه الصفات،
"إنسانا"إىل حتقيق هذه الصفات، فيتخلق الوليد مبرور الزمن 

 .له قيمة وآرامة ومعىن

 أين هذا مما حنن فيه اآلن ىف مصر احملروسة؟

لن أتعرض حلكم احملكمة ىف جرمية العبارة، فليس هذا هو
موضوعى ، وال هو من حقى، آما لن أتعرض آلالم الفقد، وال
لفجيعة األهل، وال للشعور بالظلم، وال لالشتباه ىف خلل

،"هنا واآلن"الضمائر، لكنىن أتساءل عن موقفنا حنن األحياء 
وما تبقى من الضحايا فينا، هل ماتوا وانتهْوا، أم أهنم

 مازالوا داخلنا؟

ما هى الرسالة الىت وصلت إلينا؟ آيف يتلقى أوالدنا 
هل يدفعنا ذلك، دون قصٍد، أن معىن اجلارى، قضاًء وإعالما؟

 أنفسنا أمام أنفسنا وأمام اهللا ؟ آيف؟" قيمتنا"نراجع 

من أساتذتى املستشارين أثناء" علم العقاب"تعلمُت من 
إسهامى ىف إعداد رجال القضاء املبتدئني أن للعقاب وظيفتني

أن يرتدع اجملرم فال يعود إلجرامه،": اخلاصالردع : "مها
سائر الناس أن اجلرمية ال تفيد،  حىت يعلم: والردع العام

وأن من يرتكبها منهم سوف يلحق به نفس اجلزاء الذى حلق
باجملرم اُملدان، ومن هنا جاءت حكمة عالنية احملاآمات إال

  للضرورة القصوى، هكذا يتعلم الناس من القانون وتطبيقه
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حتت مسعهم وبصرهم آيف يسهم العدل أن يقّومنا لنواصل
اإلنسان"ىف جمتمع سليم، ويظل " بشرا أسوياء"مسريتنا لنكون 

، حىت لو آانت تلك"على نفسه بصرية، ولو ألقى معاذيره
 .املعاذير هى حكم احملكمة

شغلىن ردحا من الزمن اهتمام اإلسرائيليني باسرتداد رفات
لون حفنة من الرتاب وبعض العظام ومججمهموتاهم، وآيف يتباد

اخلطرين األقوياءبعشرات أو مئات األحياء من أْسرانا األحياء 
، ما هى الرسالة الىت تبلغها حكوماهتمعليهم فور عودهتم

وإعالمهم هكذا إىل ناسها من األحياء مهما آانت مبنية على
 خرافات غبية وأساطري فوقية؟

بادل األخري بني حزب اهللافهمت مؤخرا، خاصة بعد الت
تقول للمواطن -بذلك  –وإسرائيل أن احلكومة االسرائيلية 

أنت عندنا لك آل هذه: -ولو إيهاما وغرورا  –االسرائيلى 
القيمة حيا وميتا، ومن َثمَّ يتشكل انتماؤه لألرض الىت يعيش

، وللناس الذين) مع أنه اغتصبها من أهلها(عليها 
 .حقيته ىف ذلكاحرتموه، ولو دون أ

ما هى: رجعت للتأمل املقارن وسألت نفسى ذات السؤال
الرسالة الىت ميكن أن تصل املواطن املصرى، خاصة األصغر

قضاًء وإعالما؟ أنا: فاألصغر، من املشهد اجلارى هذه األيام
شخصيا وصلتىن رسالة خشيت منها على صغارنا، رسالة مؤملة،

علك عبء علينا بوجودكأنت ال تساوى شيئا، بل ل: تقول
وإصرارك على إجناب أمثالك، أنت لسَت من حقك أن تواصل

 .مسريتك بشرا، أنت بال قيمة وال آرامة وال شىء

:حضرىن مصطفى آامل يغيظىن وهو يربم شاربه ساخرا ويردد
، فتقفز إىل"إىن لو مل أولد مصريا لوددت أن أآون مصريا"

جلوالة إىل الشام بأعلىوعيى أغنية غنيتها يومًا مع فريق ا
اسلمى يا مصر إنىن" 1954أصواتنا ىف شوارع بريوت سنة 

إن رمى الدهر سهامه،".. ، ألتوقف عند مقطع "الفدا
، آنا نغنيها بأعلى"أفتديها بفؤادى، واسلمى ىف آل حني

 .صوت، فتهتز الراحلة، ويصفق لنا الناس ىف الشوارع

وهذه هى قيمتهآيف يفتدى شبابنا اليوم مصر بفؤاده 
 آما تصل إليه من آل اجلارى دون استثناء؟

هل عرفنا اآلن ملاذا يتزوج الشباب املصرى إسرائيليات، 
وملاذا ينتحر على شواطئ إيطاليا دون حاجة جلهود أصحاب

 !!العبارات

 وبعد

الرسائل الىتأخشى ما أخشاه أن ترتاآم أآثر فأآثر تلك 
تصل شبابنا خاصة من مثل هذه التجاوزات والصفقات
والرتبيطات واإلهانات والظلم، فيمتلىء وعيه بشعارات

 :وهواجس عكسية، حضرىن منها مثال
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إنىن لو مل أولد مصريا، لكانت أمامى فرصة أن أآون" 
 ..."بشرًا سويا 

 ....."إنىن لو مل أولد مصريا، لفّضلت أن أآون "

 :أن أمتادى ألتقمص شابا مصريا آخر يقول أرفض

هل هذا!! يا خرب...."!! إنىن لو ولدت إسرائيليا" 
 !!ممكن؟

 .وال حوة وال قوة إال باهللا العلى العظيم

 هكذا أبدًا،" هذا"لن يستمر .. ال 

 .أبدًا 
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