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اإلنسانية ومحاكمة الحضارة الغربية
د .عطية عدالن
مع ميالد فجر النهضةةةةةةةك لأ ام لمار الإالةةةةةةراة مال لن حرب

لمار الحري عاف كم ما امنافف مع كرامة

َ
ً
ّ
الذل والقهرك ومَ نْحِ هِ
الحراة المساببة
باهظا في سإيم اسمنقاذ اإلنسان م َل ْسر
اإلنسانك ولن حدفع الثم
والمرامة المنهببةك لأ ام بإممان الإالراة لن حصإر لكثر مما صإرتك وال لن حسمت لكثر مما سممت؛ بعد
القابي
لن انحدرت منسةةانية اإلنسةةانك وانمهمت هرممه في محاكأ الم ميت المي داهمت بالحداد والنار
َ
والعقبل والضمائر والمالاعر؛ إللقاء القإض عاف كم خاطرة لو هاجسه حرالف لهباء المنيسة ومزاعمها.
حمراما
ً
واندفعت لوروبا ححمم الرااةك وانطاقت حقبد الإالةةةةةةةراة نحب فمو جداد وعهد وليدك االةةةةةةةهد
ً
وعيالةةةا كرامً اك ولم ما جري بعد الميالد السةةةعيد لأ ام ليرطر بإال
لإلنسةةةانك ورفاهية ولم ًناك وسةةةعادة
القراب وال الإعيد.
مذ ما كادت الثبرة ال رنسية حرفع شعار الحراة واإلخاء والمساواةك وما كاد مجاس الثبرة اصدر وثيقة
معالن هقبق اإلنسةةةةةةةان والمباط ؛ همف فبجم المجممع اإلنسةةةةةةةاني ب رنسةةةةةةةا حمقدر لوروبا نحب هروي
حبسةةةعية وهركات اسةةةمعماراة نم

عنها واالتك وتات مسةةةممرة في سةةةياسةةةمها االسةةةمعماراة همف بعد

اإلعالن العالمي لحقبق اإلنسةةان؛ ححت سةةمار االنمدايك وذالت الإالةةراة الباالت م هذا االسةةمعمار ملف
هد لن با ًدا واه ًدا كالجزائر َحنَالص عدد سةةةةمانه م لربعة مالاي ملف ثالثةك هذا بحسةةةةب حقدار مصةةةةادر
عسةةةمراة فرنسةةةيةك لما هسةةةب حقدار بعض الجزائراي الذا عاصةةةروا المصسةةةاة فإن المصةةةاي كان لفد
بمثير()1ك فصا شعار اإلخاء اإلنساني الذي لعانمه فرنسا؟
وما كادت لوروبا حمجاوي مع زئير الثبرة ال رنسةةيةك وحمغنف في اافاق بصنالةةبدة اإلخاء اإلنسةةاني همف
فبجم بنب اإلنسةةان بجحافم االسةةمعمار ايوربي حدوا كرامة اإلنسةةانك وحنمهه هرممهك وحضةةرر اير
م ححمه نارًا ممصججةك ولأ حسةةةةةةةم ا لوروبا م دفعمها المحمبمة حاه مال عاف ااثار المروّ عة لاحربي
ِّ
لن لهد لبطال الحري المإري "لباد جبرج" اصةةةةةةةبر المنحدر الهاب
العالميمي ايولف والثانيةك ملف
هد ّ

( )1انظر :المغرب العربي :دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة د /صالح العقاد صـ.116
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الذي انةةةةةةةزلقت مليه لوروبا فيقبل" :لب رجع سيدنا اسبع المسيو ملف العالأ لما عاش مال لايالًك منه سيري
ً
مالغبفا بالالر واإلفساد والقمم وال مه بإنةةةةةةةةي نبعه  ...سيراهأ امهيصون
اإلنسان ال ازال بعد لل ي سنة
ً
فمما وحعذا ًإاك سةةةةةةيراهأ امسةةةةةةابقبن في اخمراع ااالت الجهنميةك
لحري لشةةةةةةد هبالً م ايولفك ولعظأ
واإمدعبن وسائم المعذاب"(.)2
وفي سةةةةةةةياق حصةةةةةةةبار البهالةةةةةةةية والهمجية كمب "وليار ب اف" في صةةةةةةةحي ة "الهيرالد حراإيبن" في:
 2002/10/1مقاالً ذكر فيه لن براطانيا في الحري العالمية الثانية احرذت لرارًا بقصةةةةةةةف المدن ايلمانية
عار  1945 -1944واسةةةةةةةمهداف المدنيي بغر
اليابان صيف  1945مما نم

ححطيأ اإلرادة ايلمانيةك ولن لمراما هذت هذوها في

عنه لمم عدد م المدنيي ا بق الذا ماحبا في هيروشيما ونجازاكي(.)3

لما لمراما المي لالت لاناا :منها الراعية لحقبق اإلنسةةةةةةةان والمدافعة ع هراات الإالةةةةةةةر فالةةةةةةةصنها مع
اإلنسان واإلنسانية عجيب ومراب! ولصمها معه ايسرة الإالراة دامية ومإمية .من الذي ابماي به سمان
هذا المبكب عاف اد السةةادة ايمرامان لأ ام ليقع عايهأ بهذه القسةةبة لب لنهأ حعراةةبا لغزو م كبكب
خارجي م مثم ما حصبره لنا السينما ايمرامية.
والق صة طبااة وف صبلها داميةك ولمننا نرمزلها في هذه اإل شارات ال سراعة :في عار 1664ر صدر كماي
بعنبان "العمالق" لةةةةةةةةةةةةةة"ابر دجاك" امضةةةةةةم نصةةةةةةائو لاقبات اينجابسةةةةةةمسةةةةةةبنية الممزعمة لامهاجرا
الإروحسةةةةةةةمانت ملف القارة ايمرامية الجدادةك جاء فيه" :من مبادة الهنبد الحمرك والرالص منهأ لرخص
لي محاولة لمنصةةةيرهأ لو حمدانهأ؛ فهأ هم
بمثير م
ّ

عراة ...ووسةةةائم ححقيا االنمصةةةار عايهأ كثيرة:

بالقبةك بالم اجئةك بالمجباعك بحرْ ق المحاصةةةةةةيمك بمدمير القباري والإيبت بممزاا ِشةةةةةة َإاك الصةةةةةةيدك وفي
المرهاة ايخيرة بالمطاردة بالجياد السراعة والمالي المدربة المي حنهت لجسادهأ"(.)4
وفي عار 1730ر لصةةةةةةةدرت الجمعية المالةةةةةةةراعية حالةةةةةةةراعً ا اق ّن عماية مبادة ما حإقف م الهنبد الحمر
ً
جنيها مقابم كم فروة مسةةةةةةةابخة م رلا هندي لهمر و40
فصصةةةةةةةدرت لرارًا بمقداأ ممافصة لدرها 40
ً
جنيها مقابم لسر كم واهد منهأك ثأ ارح عت الممافصة بعد  15سنة .وفي عار 1763ر لمر القائد ايمرامي
"ج ري آهرسةةت" برمي بطانيات مابثة بالجدري لاهنبد الحمر في حجمعاحهأ؛ مما لدي ملف مبت عالةةرات

( )2ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين صـ ،92ألبي الحسن الندوي.
( )3حديث األحداث ،خالد أبو الفتوح صـ.168
()4انظر مقال د /عبد العزيز كامل بمجلة البيان عدد 175صـ.60
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ايلبف منهأك ثأ حمرر هذا منهأ فيما بعدك ولمنها كانت هذه المرة مابثة بإممراا المبليراك فماقاها الهنبد
الحمر عاف لنها مباد ملاثة؛ مما لدي ملف ال مه بقإائم بصكماها(.)5
واسممر هذا المساسم الدنيء همف آل لمر لمة م الإالر بصكماها ملف ما االإه ال ناء واالنقرا
كانبا هأ لصحاي اير

؛ مع لنهأ

.

لمس الحاجة ملف اد عاماة حسة ن
ةةةةرر لإناء وحالةةةةةييد ممإراطبراة السةةةةةيد
وبعدها فبجئت لمراما بصنها في
ّ
الجدادك فمبجهت ملف لفراقيا لمقع مصسةةةاة منسةةةانية ثانية ال حقم بالةةةاعة ع سةةةابقمهاك وكالةةة ت بعد ذله
منظمة اليبنسمب ع هجأ المصساة عندما لصدرت في عار 1987ر حقرارًا اصبّ ر هبل ما هدث لألفارلة
عاف اد ايمرامان وعاف اد حجار الرليا الذا كانبا اَجاإبن لألمرامانك جاء فيه لن لفراقيا فقدت م
لبنةائهةا في حجةارة الرليا واصةةةةةةةطيةادهأ نحب  210مايبنةاك ولن مةا ال اقةم ع  25مايبن منهأ لةد هاةه
ومالقة الرهاة ملف ال َ
ّ
عالأ الجداد.
لكثرهأ لإم لن اصابا؛ م سبء المعاماة
وفي لول تهبر يمراما عاف ساهة الصراع العسمري الدولي كان ال زع ايكإر الذي روّ ع الإالراةك لهدثه
صةةة َد َحا م بني اإلنسةةةان في
السةةةيد الجداد برميمي مهداهما فبق هيروشةةةيما والثانية عاف نجازاكيك َه َ
لداة واهدة مئات ااالفك سةةةةةةةبي عالةةةةةةةرات ااالف م الجرهف والمالةةةةةةةبّ هي ك وجميعهأ م المدنيي
ايبرااء.
ّ
المعذبة جهادها؛ واسةةةةةممدت م مرارة
لم برلأ كم هذه المإبات وكم هذه النمإات واصةةةةةات الإالةةةةةراة
الحربي المإيرحي ك وم دماء المالاي م ايبرااءك وم لشةةةةةةةالء المالاي م ايط ال طالة وولب ًدا؛
لمثب وثإمها المإري وحصةةةةةةةدر  -م خالل عصةةةةةةةإة ايمأ -اإلعالن العالمي لحقبق اإلنسةةةةةةةان .ومرة ثانية
امصة ّدر العالأ الغربي واحمم الرااةك ولأ ال؟ لليس هب سةةيد العائاة الإالةةراة عاف هذا المبكب؟ لليس هب
صةةةانع الحضةةةارة والمدنية؟ لليس هب المإالةةةر بعهد جداد سةةةعيدك حالةةةرق فيه شةةةمس اإلنسةةةانية؟ فايصخذ
ال رصة لامرة الثانيةك شاءت الإالراة لر لبت.

( )5راجع" :حديث األحداث" خالد أبو الفتوح صـ.74
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وال راةةب لن هةةذا اإلعالن كةةان لةةه لثر كإير في داخةةم المجممع ايوروبي خةةاصةةةةةةةةة والغربي عةةامةةةك لم
اإلنسةةانية لأ حنمه عند شةةاطم لوروبا ولمراماك والذي لصةةدر اإلعالن ليس عصةةإة الغري ومنما عصةةإة لمأ
اير

ك فهم سعدت لمأ اير

بهذا اإلعالنك وهم ححقا لها ما طال انمظارها له؟ لننظر..

رفعت لمراما شةةعار هقبق اإلنسةةان بقإضةةة ماطرة بدماء المالاي م بني اإلنسةةانك وما هي مال سةةنبات
همف صةةةةةةدق ت اإلنسةةةةةةانية المعذبة فيها؛ هيا بدلت لمراما  -المي خرجت م الحري العالمية الثانية
ولخس جهاز عرفمه اإلنسةةانية واكمبت
تافرة -حمحرش بدول العالأ ولنظممهك مسةةمردمة لخإا ولبالةةع
ّ
بناره وجحيمهك لال وهب جهاز المرابرات المركزاة ايمرامية "."CI A
ولقد حبسةةع هذا الجهاز الاعي في م هبر ايم القبمي ايمراميك وفي مجراءات همااة لمراما والدفاع
ع لمنها ملف هد لفقد الإالةةةةةراة لمنها وسةةةةةالممها وسةةةةةاإها كراممها وهرامها "فمنذ نهااة الحري العالمية
الثانية همف اان هناك  75هربًا وحدخالً عسةةمر ًاا ودعمً ا النقالي عسةةمريك وكاها ال عاللة لها بالدفاع ع
الن س ومنما لامبسع والسيطرة"(.)6
ولأ اجري العالأ عاف زعيمة الدنيا صة ً
ةةةةةدلا ل ّ ك فمأ م مرة حمدخم باسةةةةةةأ همااة هقبق اإلنسةةةةةةان ثأ
حمبن النميجة هي االنمهاك الصةةةارح لحقبق اإلنسةةةانك وكأ م مرة حمدخم باسةةةأ الدامقراطية ثأ حمبن
ّ
مساطي فبق رلاي الإالر بسيبف لمرامية الصنع؛ اقبل نعبر حالبمسمي
النميجة هي مهالل عمالء لها
ةةةةةةي في كبلبمإيا مال لايالً م اهمجاج همبمة البالاات
ٌ
الماحب ايمرامي الالةةةةةةةهير" :لأ اثر
انقالي فاشة ل
الممحدةك بينما لأ حهمأ بانقالي عسةةةمري في فنةةةةةةةةةةةزواال وال بعبدة السةةةاطة لامعجب بال اشةةةية في بنما"

واقبل" :لعالت همبممنا بعض الحمبمات الإرلمانيةك ولسقطت بعضهاك كما هدث في ماران عار 1953ر
وجباحيماال عار 1945ر وحالةةةةةةةياي عار 1972رك ولأ ام القمم العادي هب عمم القبات المي هركناها في
نيماراجباك لو عمم وكالئنا اإلرهابيي في السةةةةةةةا ادور لو جباحيماال  -ولمنه كان بصةةةةةةة ة وااةةةةةةةحة لمم
ّ
وفض بمارحه ك ولطع الرسوا
القسةةبة والمعذاب السةةادي :حعايا النسةةاء م للدامه بعد لطع لثدائه
()7

وحعايقها في الربازااك ورطأ ايط ال بالجدران همف امبحبا" ...

( )6منير شفيق "الحياة" .2002/2/24
( )7مجلة البيان عدد  175صـ.61
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ولقد خااةةةةةةةت لمراما هروبًا دامية اةةةةةةةد بالد لأ حطرف لها عي ك وكان م للسةةةةةةةف هذه الحروي هري
وهمف منمصةةةةةةةف عار 1936ر في مق مم  160للف

فيم نارك ح اه الحري المي حسةةةةةةةإ إت في بداام ها فق

لهياء ومهراق
ً
شةةرص وحعذاب وحالةةباه  700للف شةةرص والمصةةاي  31للف امرلة وبقر بطبن  3آالف
لربعة آالف لهياء ومهاجمة  46لراة بالمباد السةةةةامة .لما العدد النهائي لضةةةةحااا الحري ال يمنامية فمان
لكثر م سةةةمة مالاي ( )8ولقد اعمرف "وليار كبلمإي" المالةةةرف عاف برنام

"في امس" في فيمنار في

شةةةةةةةهادة لدلف بها لمار المبنجرا بصنه لمم  20587م نالةةةةةةةطاء "لل يت كبن " لما الذا اسةةةةةةةمجبببا
بصسةةاليب مرعإةك منها دق الربابير الرالةةإية في لدمغمهأك ومدخال المناتير الممهربة في مسةةمهأك ولطع
ايصابع وااذان ثأ اإللقاء م الطائرات فمانبا  29لل ً ا.
لما ما جري لخيرًا عاف اد لمراما وها ائها م انمهاكات لحقبق اإلنسان في العراق ولفغان سمان وسبراا
لن البصف ابفيه هقه بعد لن عاانمه ايبصار.
وليرها فصمر احماج لن ا رد له ممان لوسعك ولست لري ن
لمننا نراد اان لن نراص ملف ما هب لخطر م ما سةةةةةةةإاك وهب محاولة حقايص النظراة ذاح ها وحالةةةةةةةباه
ادي ملف نظراة هقبق اإلنسةةةةةةةةان عاف اد زعيممي الحراة والدامقراطية في
م عالم هاك هذا الرطر بدل
ّ
العالأ :براطانيا ولمراماك وذله م خالل َسةةةة ّ لباني مرال ة إلعالن هقبق اإلنسةةةةانك ومحاولة ح سةةةةير
بعض بنبد هقبق اإلنسةةان ح سةةيرًا ارالف رو

اإلعالن وابافا رو

العدوانك وهذا ما دعا منظمة الع ب

الدولية في حقرار لها نالر في لندن  -ملف انمقاد الحمبمة الإراطانية في لن ما س ّن ْمه م لباني لممافحة
ً
انمهاكا لحقبق اإلنسةةانك ولنها ليدت سةةاطة المحاكأك ولاةةع ت الحظر عاف القإبل بايدلة
اإلرهاي امثم
ً
لاضةةةةةةةا لابالاات لممحدة ايمراميةك
المي امأ الحصةةةةةةةبل عايها ع طراا المعذابك كما وجهت انمقادها
وذله في حقرار لها نالةةةةةةةر ْحه مؤخرًا ع واةةةةةةةع اإلنسةةةةةةةان في العالأ عار 2004ر وكان وجه االنمقاد لن
البالاات الممحدة للرت اسةةمردار لسةةاليب اسةةمجباي حنمهه االح الية الدولية لمناهضةةة المعذابك ولنها
حإذل جهب ًدا كإيرة إلعادة حعراف م هبر المعذاب الذي هددحه اح الات جنيف()9ك وفي الجماة كما لال
نبرمان ميار" :لمراما لصةةةةإحت لكثر فظاتةك وربما لصةةةةإو العالأ كاه اسةةةةير في هذا الطراا؛ ينها حقبر
بمصدار هذه ال ظاتة"(.)10

(( )8نيويورك تايمز) .1997/11/8
( )9الشرق األوسط .2005/5/26
( )10النيوزويك .2003/2/4
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وبعد هذا العر

المبجز السةةراع؛ احا لإلنسةةانية لن حسةةمبلف الراهاة لمحاسةةإها؛ لذله لجدها عاف ها

من دعت ملف( :محاكمة الحضةةةةةةةارة الغربية) ال مرة مطروهة لانقاشك فمرة مجراء محاكمة عانية ارافع
فيها ممثابن ع جميع الالةةعبي المي حضةةررتك لمار منصةةة م الم مرا المحاادا ؛ لعم الإالةةراة حمعاأ
الدرا وهي عاف مالارف المحبل الحضاري القادرك وم ّنه لقراب (.)11

( )11اآلراء الواردة تعبر عن كتابها ،وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر املعهد املصري للدراسات
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