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د.إبراهيم البيومي غامن

ال تزلاث رززو  9191اجمليز هز لسا لايااززاو العز ااذ كرززا الززةالر اينياكيززل لرنيتزرهبا ،ال ززف االبنيززا ززا ،ا تاز ر الب ززو
اال اااو كن ترك الثو منة ان الكلا قبف مائل انل اإىل اليوم كن إمجاع اطين أا ما هبشبه اإلمجاع الوطين حوث الاردهبل ال ربى هلا.
امززن تاززبلر ك الززةالر اينياكيززل لرنيت زرهبا حززة اليززوم أهب س ززا ااهبززل مرللهبززل تباززم لشززنيوث ااإلهلززام االع الززل ااإلنتززا  ،ال كززن
البوصزي العزام لثزو هائرزل قامزا حز االحزبيبث االسنززا ااالازبب اد الز اخري ك آذ ااحز  ،اال كزن ملاصز ها ال زربى ،أا حزة كززن
زكنيائلا البا خييا ،اكنيا قاما به ال ئاو االسبنياكيل ااخبر ل ك صنع أح ارلا.
زرا اطنيسزا منع سزلال؟ اهزف لانزا
هف لانا رو 9191م كرنيانيل أم إايبميل؟ اهف لانا ح سًث قوميسا كربيسا إقرينييسا من ب س ا ،أم مت س
رززو مززن أسززف الب ززر الززوطين مززن اطبززف الربهب ززا  ،أم مززن أسززف بنززاني الوحز الوطنيززل بززا اااززرنيا ااالقبززا ؟ أم لانززا رززو مززن أسززف
االابليبث احل ا ي الشامف؟
هةه البااؤالو اما هبشبللا ،ال تلاث كاللل با ح َّي نعم ،اال .ا تب وذ من لل اا ا امرللهبل تبجنيزع ليلزا حتزائ الب زو
اال ا اززاو حززوث ال ريززاو ال ززربى هلززةه الثززو ك الززةالر اينياكيززل لرنيتزرهباي ليززت تبوا رلززا االسيززاث اابعاقبززل داذ أذ تعشز ليلززا
الش وك االر ل ،اداذ أذ ت ميلا اياااو تشوهبه الةالر اتلهبي البا هبخ .اال أظن أذ هةه احلالل اارحيل ازو نزبني ن مزن اجزرا
منلا ك ااابلبف اللرهبب ،ما نبني ن من معايل االاباب اليت أنبجبلا اال تلاث تعي إنباسلا.
هباع ُ نا ك البعر كرا أهم ترك االاباب مزن م زاهيم الز ا الاياازي اإلازيبميي م لومزاذ مبلزابيبذ زا «الاياازل العادلزل»
ا«الايااززل الملااززل» .أمززا االاىل للززي اززر احلززا مززن الملززا  ،ات ز لع لث ز سا مززن اامل زا  ،اتززردع أهززف ال اززاد ،اهببوصززف ززا إىل االاص ز
الشركيل .اأما الثانيل لالشرع حيرملاي الهنا ت يع احللوق ،اتع ف احل اد ،اجترئ أهف ال ااد ،اتعلز نلكاو االنلاام االعناد.
اهباع نا ك هةا ااوحوع ذاته ااح من م اهيم العروم االسبنياكيل االاياايل احل هبثل ،اهو م لوم «اياال الةالر »ي اهو مشبا
من متاد معرليل مبع د  ،منلا احللف ال را ي ،ابعض النبائج اليت لش ا كنلا معامف كرزم الزن ا العيبسزي لحالزل اازرهبض هنزري
موالهباوذ) ،اكرم الن ا االسبنياكيَ .ا َس َ هةا اا لوم طرهبله ل ث من لراع العروم االسبنياكيل االعروم الاياازل ااب زو ك ك هبز
مززن بر ز اذ العززا  ،لززيا منلززا بر ز اننا العربيززل ،اال حززة مترز ز حامززا الززيت ال ت زلاث سامعاتززا تلر ز نملززراو ايااززيل ااسبنياكيززل كبيلززل
اجت ها بع أذ ك ا كريلا اللمن منة زمن.
ا غم أ يل ال راحاو ال را يل ااالسبنياكيل ك البأصيف النملري ا لوم «اياازل الزةالر » ،إال أذ النلرزل النوكيزل االخ زر ك هزةا
ااي ز اذ س ززانيو م ززن معام ززف الب ري ززف الن ا ززي ،حي ززت اا ززبخ م الب ززاحثوذ طرهبل زلس تا ززنيا «كر ززم ايين ززاو ال ززوئي– Opto-
حت خيبا معينل كرا إلزراز
» ،geneticsامبوسب هةه ال رهبلل هببم الب ُم جيبا ك النايج احلي بواا ل ال ونيي اذلك
لنيياو معينل من ماد تانيا «االابيف لزولا» ،اك النلاهبزل اازب اكوا حزة الزةالر الزيت تازببا جزو  .ال زنلم البشز وا أهب س زا
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 أاباذ العروم الاياايل ،امابشا اارلل اللومي لرب و االسبنياكيل ااينائيل.

مززن البجربززل أذ الززةالر لل ز و ال ث ز مززن نلاهنززا ،امززن هنززاك مززركوا ك الب ززت كززن طرهبلززل أخززرى لعززيب اجززو االنززو و العتززبيل
أبااليب غ داائيل ،اأهب س ا لربأر كرا الةلراو بش ف دقيا.
اب ززف تر ززك اج ززرب ااعنيريززل االنملرهب ززل اأمثاهل ززا البش ز كرنيززاني الاياا ززل ااالسبني ززاع مرللهب ززل الززةالر ك نبر ز ال ززنملم الاياا ززيل،
دميلراطيل لانا أم دهب باتو هبل ،ل ن ليا الذ الةالر جمزرد أدا س طيعزل ك هبز الازر ل الاياازيل لبزرب زا اسودهزا اتنشزط أهبز هبولوسيبلا
هباخر أسلل ال الل االهب هبولوسيل ك
حاب ما تراه ك حوني حغو الواقع ،بف أهب س ا الهنا أح م وانو ال عف الايااي الرمسي الةي ِّ
خ مل الار ل ااخبيا اتا ،إىل احل الةي جيعرلا تب م ك رلالل البةلر االاروك الايااي الناسم كنلا أا اارتبط ا .
قائنيزا بةاتزه مزن لزراع كرزم الاياازل
زبُ س
ك م ا س العروم الاياايل ااب و خا بيبدان ،هب اد م لوم «اياال الزةالر » هبت ُ
لركزا س
االعروم ال را يل ااالسبنياكيل ،مب اخرلا ااعرليل اابع د  .اهبرسع الباحثوذ ك هةا ااوحوع ب ثر إىل لبا و لف من مو هبا هالب الا
مؤل لباب «نملرهبل الةالر اينيعيل» ،ابوث هب و مؤل لباب «نملرهبل الةالر اابيبكب زا» ،اهزو أهب س زا صزاحب لبزاب «الزةالر
ُ
البززا هبخ الناززياذ» ،ااذ أمسززن مؤلز لبززاب «نملرهبززل الززةالر احل ززا هبل» ،اهرنيززوو لززوني مؤلز لبززاب «نملرهبززل الززةالر الايااززيل»،
اا ززان ا هي ززف أا ززباذ كر ززم االسبني ززاع ك سامع ززل االهب ززل لالي و ني ززا اص ززاحبل ااؤل ززاو اابعز ز د ك نلز ز اياا ززاو ال ززنملم االا ززبب ادهبل
البواتليبا هبل.
حتال ززا كر زلُ االَديززل مززع كرززل االاززبب اد ك لهبززا البوصززي العززام لثززو  9191ك الززةالر اينياكيززل لرنيت زرهباي بززا لوهنززا رززو
كرنيانيزل ك أي الززبعض ،اإازيبميل ك أي الززبعض ابخززر .ابزا لوهنززا أحززخم كامزف لعززاث ك بنزاني اللوميززل ااتزرهبل ،الوهنزا حلملززل جترززي
اهلوهبل اإلايبميل ايامعل لرنيترهبا.
امن االا االاي أذ أغرزب أازاتة العرزوم االسبنياكيزل االاياازيل ك ايامعزاو ااتزرهبل االعربيزل ازبثنانياو قريرزلي هب ر زوا
حززة ابذ ك ت زوهبر ل ززر أصززيرل ك هززةا اجملززاث لي اززوه ا ل يب ززم ،ال الاززبناد إىل اارسعيززل ااعرليززل ال اريززل الززيت ترلززل كرززا م لززومي
الع ز ث ،االملرززم ،اال لرسززوع إىل طراحززاو «ايااززل الززةالر » ك م ز ا س العرززوم االسبنياكيززل االايااززيل االا ابيززل ااالمرهب يززل ،بززف إذ
أااااي النه ال هبلاث مابغرقسا ك النلف اال مجل من ليباي ياو
أغربلم ق ال هب وذ مسع كن م لوم اياال الةالر ات بيلاته الاياايل س
ترززك العرززوم مززن أمثززاث مززالا ،ادالززا ،،امززالا ليززرب ،امززو هبا دالرسيززه ،ا هببززو ،امواز ا ،اميشززرل ،اغرامشززي ،اأاونز  ،ادهب يز
إهبابوذ ،اهرم سرا من أمثاهلم.
أان أبع ما ألوذ -الاباب لث مرحبُلا ك منااباو أخرى -كن ال كو لبلري طراحاو أااتة العروم االسبنياكيل االاياايل
خا بر اذ االمل اإلايبميل اجمبنيعاتا ،ات ا أحوالنا بنلف نملراتم .اهلةا غالبسا ما أق م اا اهيم االصيرل اااشزبلل مزن ااقزع جمبعاتنزا
أبازا مزن توظيز بعزض اا زاهيم الوالز إذا لانزا ألثزر مبامزر ،
ااعاصر كرا غ ها من اا اهيم الوال أا ااابو د  .ا س
أحياان ال أ ى س
ابشر أذ تب ا مع اا اهيم االصيرل ك ت ا الملواهر اتعريرلا اطرح ب ائف اعايبلا.
ا لعود إىل حالل رو 9191م ك الةالر اينياكيل اليوم ،تازع نا م زاهيم «اياازل الزةالر » ،ا«الاياازل العادلزل» ا«الاياازل
الملاال»  ،ك ت ا اتعريف هةه احلالل الازابا اصز لا .للزةه احلالزل الزيت ت بلز اإلمجزاع الزوطين ،ات بلزر حزة اليزوم إىل ازردهبل لزربى ال
منازكل ليلا بشأذ ترك الثو  ،مردها إىل كربا ملمنبا كرل االديل ،اكرل االابب اد .اق لعرا هااتذ العرباذ لعرلنيا ك لبابل ات هبخ
الثو  ،اال تلاالذ ت عيبذ لعرلنيا ك لبابل اقائع البا هبخ ااتري من رو 9191م إىل رو 5199م.

حتال ززا كر زلُ االَديززل مززع كرززل االاززبب اد ك لهبززا البوصززي العززام لثززو  9191ك الززةالر اينياكيززل لرنيت زرهباي بززا لوهنززا رززو
كرنيانيزل ك أي الزبعض ،ارززو إازيبميل ك أي الززبعض ابخزر .ابزا لوهنززا أحزخم كامززف لعزاث ك بنزاني اللوميززل ااتزرهبل ،ك أي مززؤ
لب مثف أمح كلو كب ال ر ،،الوهنا حلملل جتري اهلوهبل اإلايبميل ايامعل لرنيترهبا لنيا ك أي مؤ لبز آخزر هزو زلزرا ازرينياذ
بيومي ،النيا ك أي ُلباب لبا أهب س ا مثف حمني حمني حاا ،اأنو اين ي .ابا لوهنا حلملل توهج الوطنيل ااترهبل اجالتزل مزن أي
مثيب .ك حا أذ
مثيب ،الوهنا حلملل البعب كن االنبنياني اللومي االااع اتر لنيا صو ها الرالعي س
انبنياني آخر لنيا صو ها لوهبا كوض س
النملززر ااوحززوكي هب ززي بتززاحبه إىل أهنززا رززو ح ززا هبل مززامرل ،تعززرب كززن اهلوهبززل احل ززا هبل ،اال رامززل الثلاليززل ،ااحلرهبززل ،ااالا ززبليبث
معا لنيا أاح نا ك ملالنا الاابا.
البشرهبعي االايااي س
اهزةا احلرز ُ بزا كرَّزيت االديزل ااالاززبب اد هزو الزةي م َّزوه أهب س زا زكنيزاني الثززو ك ذالزر ااتزرهبا ،اك مل مزل مزن سزرى تشزوهبللم
اع ما زغروث .اكنيرا «اياال الةالر » أبدااتا الع اانيل كرا حة ما هبشل له إلخيبص ااإلمياذ إلايبم ،ابعملنيزل الزنملم
مثيب ،ادلاكه اجملي كن نملام الوق ك الربااذ ،اقيامه هزو ن ازه بوقز مجيزع أميبلزه مبزا
اإلايبميل امنلا نملام اجيبلل ،انملام الوق
س
ك ذلك بيا االمل ،لي هبتبُ بيا االمل كرا ح م مرك هللا تعاىل ،لف ما من هةا اللبيف سرى حةله .لنيا كنيرا اياال الةالر
أهب س ا أبدااتا االابب ادهبل اإلقتائيل كرا تنلهبه اع من لف كيب انلص ،اسعربه لوق مابوى البشر اال جيوز كريه اج أ.
إذ أغربيززل النخبززل مززن االلززادمييا اااثل ززا ااالد ني ااإلكيبميززا االايااززيا اال نززانا تززنجُ حززة اليززوم ك أذ جت ز ح ايااززل
لرةالر اينياكيل تبام لع الل ااالابلامل.
زومه الايااززيا منززة انلاززام الول ز ااالحزرا ال اززبو هبا َمز دزوهُ ب ززف نليتززل ،اأذ اززع س ا ن اززه اأنتززا ه
االززةي حز هززو أذ ختز َ
ب ا هم هبولراا من ختوملم أحز س ا .اكنيز لزف لرهبزا إىل مز ب ال رهبزا ابخزر مزن الزوكي العزام ب زف اازيرل اصزرا إليلزا هبز هي لرنيزا
اصززف هززو إىل الاززر ل طزواث العل ز اار ززي ،حززة إذا قززام انلززيبب /رززو هبوليززو /ززوز 9125م تولززا اينياكزلُ احلالنيززل اي هبز ملنيززل
م ب اينييع ،اإزاحل لف الاابلا ،اب ني لبابل البا هبخ من ليرل  53هبوليو .ااظ ا أسلل ال الل االهب هبولوسيل لرلا من تعريم ارلالل
كامززل ،اإكززيبم امبززاح  ،اأكيززاد ،ااحب ززاالو املرسززاانوي لززف ذلززك مززن أسززف إربززاو ذاو ااح ز للززط حرززا م ززاذ مززرلاني رززو
مجيعا ،اهةه الةاو هي مخص اللكيم ،حة لو سربا زكامبه لروطن هلميل لجم لا رل 9191م.
 9191س
ااحلرز ُ ذاتززه بززا كرززيت االديززل ااالاززبب اد ،هززو الززةي قززام كرززا تشزوهبه أداا اللززوى االسبنياكيززل الززيت مززالا ك رززو 9191م،
احخم أخرى .لال ا اارللي الةي لعببزه ااازاس االز كو إىل ايلزاد حز اطبزف االسنزا ،اإازلاماو نازاني متزر مزن
نيا أداا سا َّ
ل َ
نبر ال ئاو ااسبنياكلن ك ااااس ب وث متر اكرحلا ،الوذ طربل االزهر الشرهب هزم أاث مزن احزع التزريب إىل سزوا اهلزيبث
زثيب ك هبوميززاو الشززيخ كب ز الوهززاب النجززا كززن الثززو ك لبابززه «االام احلني زراني»ي ق ز طنياززه
ك كرززم ااح ز  ،اغ ز ذلززك اززا و ز ه مز س
ااؤ خززوذ العرنيززانيوذ احززةلوه حززةلسا ،ك حززا قززام بعززض الزةهبن لببززوا كززن دا االقبززا ك الايااززل ااتزرهبل بب ززخيم مشززالبلم ك رززو
 ،9191ليا ل وهنم من كنيوم ااترهبا ،اإمنا ل وهنم أقباطسا ،اهةا خبيب ااقزع احلزاث لنيزا نلزرأه ك ال بزا و البا خييزل الزيت اببعز و
كززن االديززل ،االبلمززا ايااززل الع الززل ك بنززاني الززةالر اينياكيززل كززن الثززو  ،اهززي لبززا و اند  ،اهززي تؤل ز كرززا أذ حززة مشززالل
االقبا ك الثو أا تنييشلا ليا ك سال ،بف هو مناقض لررؤهبل الاياايل اإلايبميل ذاتا ،ال ن ت خيم ترك ااشالل احة مشالل
قوى اسبنياكيل أخرى هو كا الملرم ،النه تلهبي لروكي اتشوهبه لرةالر .

اأه ززم ه ززةه ال ب ززا و البا خيي ززل احل يني ززل كر ززا اإلط ززيبق لب ززا و احل ززيم ط ززا ق البش ززري ،امنل ززا لبب ززه «ا ززع زغر ززوث هب ززااض
االابعنيا »« ،احلرلل الاياايل ك متر  ،»9125 ،9192ا«ااارنيوذ ااالقبا ك إطا اينياكل الوطنيل» ،اغ ها من مؤل اته اليت
ال تلاث تل احي مع ك د قريف من ال اازاو الزيت انبلجزا اياازل كادلزل ك بنزاني الزةالر ااتزرهبل مزن خزيبث الوقزائع ال زربى بز نيسا
بثو  9191م .احة كن ما معر ااابشا البشري أنه ق غابا كنزه حليلزل إازلاماو إحز ى مجاكزاو احلرلزل الوطنيزل خزيبث العلز
اار ززي ك ق ززيل االاززبليبث االب ززر مززن االاززبعنيا  ،كززاد اصز َّزوب موق ززه ،ك حالززل اند الوقززوع ب زا ااززؤ خا ،اأكززاد إص ز ا لبابززه
اارسعززي كززن احلرلززل الايااززيل ك متززر مبل مززل س هب ز  ،تشززل أبذ لاتبلززا « سززف كززر زمانززه اااززبلاما طرهبلبززه» لنيززا هبلززوث أهززف
البتو .
دلييب لةلك كرا أذ أغربيل
دلييب كرا اابب ادهبل الثلالل الاياايل الاائ ك احليا ااترهبل احل هبثل اااعاصر  .اهبلوم س
ما ابا هبلوم س
النخبززل مززن االلززادمييا اااثل ززا ااالد ني ااإلكيبميززا االايااززيا اال نززانا تززنجُ حززة اليززوم ك أذ جتز ح ايااززل لرززةالر اينياكيزل
تبازم لع الززل ااالاززبلامل .اال هززي و ززا ك أذ جتعززف مززن ايااززل الزةالر ززةا الوصز اياازلس كنيوميززل ،معيا هززا الع الززل ك اللززوث،
صا ُلم به لَ َعرَّ ُ دم تَ َة َّلُرا َذ لاالنعام .من ابهبل
اك لُوا َالَ دو َلا َذ َذا قُز درَ َٰب ۖ َاب َع دل َّ
اَّلل أ دَالُوا ۚ َٰذل ُ دم َا َّ
اابجابل للوث هللا تعاىل « َاإ َذا قُز دربُ دم لَ د
.)925
تنجُ ترك النخبل ك ميني من هةا إال اللريف الناد  .اان سا أبغرب م وانتا ك اياااو ك اانيل كرا الزةالر اينياكيزل.
اقز أااززا الاززر ل االاززبب ادهبل هلززةه الايااززل اااززبنيرأتا هززي االخززرى مززن أسززف احب ززا الايااززاو الرمسيززل لبنززاني الززةالر اإحاطبلززا
سجا ب زف أنزواع أازر ل الن زاق االبلهبيز ي حزة غز و أغربيزل أدااو بنزاني
حرازا مز س
جب ا مسيك من الرهبل اال هيب ،ااحزعا كريلزا س
الةالر العنيوميل مثف االكياد اللوميل ،ااالحب االو ،اااباح  ،البب البا هبخ ك اا ا س ،اال نوذ االراااو ااالليبم الوًثئليل ،لرلزا
موظ ل ك اياااو ك اانيل كرا اهلوهبل اينياكيل ،اكرا ما هو مش ك با أبناني اجملبنيع.
اقززائع البززا هبخ احل ز هبت اااعاصززر أرببززا أذ ايااززاو الع ز ااذ كرززا اهلوهبززل االززةالر اينياكيززل الي مززعب ،مبززا ك ذلززك الشززعب
ااتريي مي ن أذ تبوني ل شف الة هبع ك هناهبل اا ا .
طابعززا
لاالحب زاث أا العيز أا ال زيرم أا االزر ال اازي أا ااناازبل اللوميزل الززيت حتزرص الازر ل االازبب ادهبل كرزا أذ ت ز ي كريلزا س
مليبسا ،هي تعرب كن اجمل لنابل لربعض ،اتعرب كن ااةلل ااإلهانل لرزبعض ابخزر الزةهبن ذ حزةللم أا تنييشزلم هزاب االهب هبولوسيزل
او ااب ياو أذ هبن زرد حزلب الولز الحب زاث بعيز ايلزاد إلحيزاني ذلزرى رزو  9191ك
ابايا االابب اد .حة صا من اا
غرلل مغ رلل من غر ملر احللب! الةلك احلاث لنابل لةلرى اع ما ،انهيك كن إالا جمرد إما إىل زكنياني آخرهبن من أمثاث
اال الشيخا أمح احمنيود ،أقت الشيخ حمني مالر اليف االزهر اقائ الثو ك م ااحاتا مزع ااعبنيز الربهب زا أرنزاني غيزاب ازع
ما ك اان ا.
اال هبابار ُم حتال االديل ااالازبب اد ك االنملنيزل اللنيعيزل بازلولل لاياازاو إصزيبح الزةالر اينياكيزل كنز ما تمللزري بزف حيشز
لززف أاززر به مززن أسززف ااززبنيرا احب ززا كنيريززاو صززنعلا اتاز يه دكززااى ااعا حززا كززن اااحززي اكززن احلاحززر أهب س ززا ،اكززرب ايااززاو
زييب ،احزة لزو أدى ذلزك إىل اازبنيرا حزراب الزةالر
اإلبلاني كرا اااحي اللائ ي حة لو أدى ذلك لبشوهبه اهلوهبل الوطنيزل مجرزل ات ت س
با أبناني اجملبنيع الواح  ،احة لو اابنللا ار او االابب اد لف موا د ال الل لبنيوهبف أدااتزا اأسللتزا االهب هبولوسيزل ك وهبزف اياازل
الع ز ااذ كرززا الززةالر ااهلززوس االحب ززايل وازاتززا الو يززل ،اتغييززب أمسززاني بعززض أب ززاث االح ز ا  ،ااالمززالن ،اطنيززا بعززض ااعززا

البا خييل ،احملر خ اب بعينه ،الرض تعاليم اطنيل ادهبنيل معينل ،اما إىل ذلك من اياااو متنينيزل ،ختيتزسا ،الخ اع ذالر ب هبرل،
ال رض النازياذ لعن كرا اجملبنيع أباره.
االبش ز ا اززر او االاززبب اد أهب س ززا أذ الب نولوسيززا الرقنييززل مي ززن أذ تاززلم ب اكريززل ك إتززيب الززةالر اينياكيززل لرززم تب زواذ كززن
تاززخ ها هززي االخززرى ل ززرض الناززياذ للززو  ،ك حمالززا مأاززااهبل اكرززا ن ززاق جمبنيززع أباززره اززا ح ز مززع اا زرهبض الن اززي هنززري
موالهباوذ.
ال ن اقائع البا هبخ احل هبت اااعاصر أرببا أذ اياااو الع ااذ كرا اهلوهبل االةالر اينياكيل الي معب ،مبا ك ذلزك الشزعب
ااتريي مي ن أذ تبوني ل شف الة هبع ك هناهبل اا ا  ،اذلزك كنز ما تزنلض قزوى اإلصزيبح االصزيرل امجاه هزا ك مواسلزل اياازاو
أي نملام قنيعي هبعب ي كرا الةالر اينياكيل ،اذلك إما جبلود ت إلكاد البشا قتص اااحي اتتزوهبب ازردهببه البا خييزل ،أا
ت ل حض اال طيف اليت اسبلا الار ل ك اقا ما ،أا إلزاحل ما أح ربه من تلهبي اتشوهبه .للف هبب لا هةا احلرم كرزا االقزف
زوكا لبززأاهبيبو تبتززادم
لناززبل اززو ا الززةالر ااشززوهل كززن رززو 9191م ،حززة ال هبملززف اااحززي البززا خيي هلززةه الثززو العملينيززل موحز س
احت ب لينيا بينلا اتغةي اياااو الع ااذ كرا الةالر اينياكيل لرنيترهبا؟
اك هةا اإلطا  ،لل مل و الااحل الثلاليل ااإلكيبميل ااترهبل احب انياو مبع د مبئوهبل الثو منة هناهبل العزام اااحزي 5192ي
قاما كريلا مؤاااو ك كرا أالا ازا الثلالل بل اكاتا اهيئاتا ،امنزابر صز يل قريرزل ا قيزل اإل انيزل ،احزلب الولز كببزا ه
حززلب الثززو  ،امززن ايامعززاو تمللززر أي سامعززل مت زرهبل ك لعاليززل مززن ذلززك إمنززا احب ززا بززه سامعبززاذ غ ز اطنيبززا االمرهب يززل الززيت
حرصا كرا أذ تربط مئوهببلا مبئوهبل الثو اأقاما ح يب غنائيزا احب زاني لثزو  ،االربهب انيزل الزيت مبزا هبنببزه أحز إىل أذ سنازيبلا هزي
سنايل دالل االحبيبث اليت قاما ح ها رو  ،9191اق ح رو قياداو حلب الول ك ااؤاال الربهب انيل.
كلز و ازا الثلالززل نز ا ك دهباززنيرب  5192لززبعض ااززؤ خا ،اأكرنززا أهنززا أكز و خ ززل مب امرززل ليبحب ززاث ززةه اائوهبززل طزواث
ملر ما س ،اق مل هةا الشلر ...ا ل عف قاما لعالياو مبنوكل رلاليل النيل نملنيبلا ق اكاو الوزا  ،منلا احب اليل غنائيل ب ا
االابرا ااترهبل ان ا أقاملا ق اع صن اق البننييل الثلاليل ..لاذ ااؤ ر ال ايل لليزه سرازل ااحز ح زرها إخزو كزرب مزن زو 52
سراززل متزرهبل خالتززل) الززةي ااززبغرق ريبرززل أام  92-99مززا س اقز ما ليززه ززو مززن أززانا ا قززل أتززا كرززا أمززياني لثز مززن ق ززاا
الاياال ااجملبنيع االثلالل ،دامنا أمزرهبن ارنزا لأهننيزا هب زن هلنيزا اسزود ك الثزو اال ك هبومنزا الزراهن مرسعيزل اإلازيبم اهوهببزه ،احتز ي
االابب اد ق ميا اح هبثا .ل اسع مر لا ةا االمر ك هناهبل ال تريل).
لل حاالا بعض هةه ال عالياو ااب كاني سلئياو مبنوكل كن الثو بز و الأهنزا مزن ب النزواد اال رائز ااازريل ألثزر منلزا
نلاطا لام ل كن هوهببنا اختوصيبنا اما طرأ كريلا من س هب  ،ل ن لعالياو اجملرا االكرا لرثلالل ااهليئزل العامزل للتزو الثلالزل كرزا
اسززه اجتززوص مثرززا ت بي سلززا ااح ز س ا لايااززاو الززةالر الززيت أم زران إليلززا حززنين الع ز ااذ كرززا اهلوهبززل االززةالر اينياكيززل لرنيت زرهبا،
امراسعل ارهبعل لعنااهبن ايرااو ااالا اق اال مل ك ااؤ ر ااةلو ا اائُ توسلاتا ...تب لألاا أبنه ال س هبز لز ى ترزك النخبزل
هبعن هلا أا حتااث أذ ت رحه كريه.
اليت تتر كرا أال تلرأ ات خيلا اتابرلنيه بل ما تُلرئه هي ما ِّ
للز ذ تعملززيم مززأذ الغنززاني اال نززوذ البشز يريل االن ززا االززراااو ااااززرحياو اااللززيبم ادا اازرأ "اي هبز " ااالحب ززاني لوطنيززل
اي هب ااهلواو اابوال اااواطنل اي هب اليت ذ إلتاقلا بثو  91الأذ ما ابللا هب ن هبعر احللوق االركاهبل ااببادلل با لئزاو
الززوطن ،ا هبززرد ذلززر ل ئززاو اجملبنيززع احلليليززل الرلززم إال اامززا حززة إذ االا اق اززلط منلززا دا ال ززيبب اااز ا س مززثيب ،أمززا دا االزهززر

اكرنيائززه اخ بائززه ،ادا ال ززرق ااينيعيززاو االب وهبن زاو االهريززل ،ادا اطاززنا أباقززاللم اإن اقززاتم ك صززناكل الثززو اتعلهبززل لعالياتززا
اازؤرر  ،لززيب ذلزر هلززةا لرززه م رلزا ،إمنززا اسز ان هزؤالني اطب رززا هبازب كوذ لرززةالر  ،مززا هب زن ليلززا اال ك الواقززع ازاكبلا اهبل ززم كريلززا
ك ا أهب هبولوسي اايااي هبانيا إلايبم الايااي! اب ال من مواسلل االابب اد احلليلي اانيب من االابعنيا ااار يل إىل هبومنا هةا
تُ رد د اال ااح لرب ت كنه ك ريبريل ويب حم وظ الأنه لاذ ملا ال حليلل أا خياال ال ااقعا!
إننا بةلك امن ابذ لتاك ا لاسل ماال إىل إكاد أت هبخ ما أ ره لاتبو هةا البا هبخ!

