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نانويلاو صربق ىلإ ةّيلوسرلا ةرايزلا
سيسنرف ابابلا ةسادق ةملك
ّيسامولبدلا كلّسلاو ّيندملا عمتجملاو تاطُلُّسلا عم ءاقللا يف
نانويلا  -انيثأ يف يسائرلا رصقلا يف
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،ةيروهمجلا ةسيئر ةرضح
،ةيسامولبدلا تائيهلاو ةموكحلا ءاضعأ
،ةيندملاو ةينيدلا تاطلسلا
،ةفاقثلا ملاعو عمتجملا يلثمم
،يتداسو يتاديس
َّيلإ اهتهجو يتلا بيحرتلا تاملك ىلع ةسيئرلا ةديسلا ركشأو ،يبلق ميمص نم مكيّيحأ
هذه يف مكعم نوكأ نأ يل ريبك فرشل هّنإ .نيينانويلا نينطاوملا عيمج مسابو مكمساب
ةنيدملا يه انيثأ" :يزنايزانلا سويروغيرغ سيدقلا تاملكب لوقأو .ةديجملا ةنيدملا
تئج  43، 14).ةالصلا( "ةداعسلا تدجوف ،ةغالبلا نع اهيف تثحب ...تاريخلا ةيطعُمو ةيبهذلا
ةداعسلا نم يوترأل ،ةراضحلاو ةفاقثلاو ةيناحورلاب ضيفَت يتلا نكامألا هذه ىلإ اًّجاح
ةكراشملاو ةمكحلا ةيمنت يف هحرف ناك .رابكلا ةسينكلا ءابآ دحأ تفقوتسا يتلا اهسفن
،ةياهناللا ىلإ عزنتو شاهدنالا نم عبنت لب ،ةلزعنم الو ةيدرف تسيل هتداعسو .لامجلا يف
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انيثأ نودب :ناكم ّلك ىلإ انه نم ترشتنا يتلا ،ةمكحلا ةداعس اهّنإ .ةعامجلا ىلع حتفنتو
.ةداعس لقأو ةمكح لقأ اوناكل .مويلا هيلع مه ام ملاعلاو ابوروأ تناك امل ،نانويلاو
اهَتِّبثأل َّ،ينيع عفرأ نأ ىلإ اًّوُعدم يسفنب رعشأ اًضيأ انأ .ةيناسنإلا قافآ تعستا انه نم
،نينسلا فالآ لاوط ،ديعب نم ىءارتي ّلظ يذلا ،سيلوبوركألا يف ،ةنيدملا نم ءزج ىلعأ يف
ةوعد اهّنإ .ةّيهولألا ىلإ ةحضاو ةروصب ريشي وهو ،ةنيدملا هذه اودصق نيذلا نيرفاسملل
دالب ،سوثآ لبج ىلإ سيلوبوركألا ىلإ سوبميلوألا لبج نم :ىلُعلا وحن قافآلا عيسوتل
انّنأل ،هللا وحن ،ىلُعلا وحن ةايحلا ةلحر هِّجويل ،رصعو نمز ّلك يف ،ناسنإلا وعدت نانويلا
أشن يذلا برغلا ،مويلا امنيبو .اًرشب يأ اًقح نحن ام نوكنل ،نحن ام قوف يلاعتلا ىلإ ةجاحب
تاطاشنلا فولأ نونجب عوفدم هّنأل ،ءامسلا ىلإ ةجاحلا بييغت ىلإ ليمي ذخأ ،انه نم
شهدنن نأ ىلإ نكامألا هذه انوعدت ،هل هجو الو ةيصخش ال كالهتسال مهنلا عشجلاو ،ةيضرألا
قرشلا تدحو يتلا ليجنإلا قرط تّرم انه نم .ناميإلا حرفو دوجولا لامجو يهانتماللا مامأ
ىرشبلا ملاعلا ىلإ تلقن يتلا ليجانألا .امورو سدقلاو ابوروأو ةسدقملا نكامألاو برغلاو
– ةملكلا اهمدختسا يتلا ةدلاخلا ةغللا ،ةينانويلا ةغللاب تبتُك ،رشبلل ّبحم هلإل ةراسلا
.ةّيهلإلا ةمكحلا َتوص ةيرشبلا ةمكحلا ةغل تراصف ،هسفن نع ريبعتلل  Logos -سوغوللا
كلذب انرّكذي .رخآلا وحن اًّيئاقلت اًضيأ عفدنيو ،ىلُعلا ىلإ رظنلا عفتري ،ةنيدملا هذه يف
اًرسج نوكتل طسوتملا ضيبألا رحبلا بلق يف اهتوعد هّجوي وهو ،انيثأ ههجاوت يذلا ،رحبلا
حيرصتل اًقفو ،انه .ةديعبلاو ةبيرقلا بوعشلا خيراوت اْوَوَر رابك نوخرؤم انه .بوعشلا نيب
ملاعلا يف نطاوم لب ،هنطول طقف سيل ،نطاوم هّنأب رعشي ءرملا أدب ،ريهشلا طارقس
،وطسيرأ عجار( “ّيسايس ناويح” هّنأ انه كردي ناسنإلا حبصأ ،نينطاوملا ّلك عمو .هّرسأب

مهعم ،نينطاوم لب ،نيعضاخ نيرخآلا يف َري مل ،ةعامج نم ءزج هّنأ امبو ، 1، 2)،ةسايسلا
اًتيب ،اًتيب حبصأ ،نينسلا فالآ دعب ،دهملاو .ةيطارقميدلا تدلو انه  ( polis).ةنيدملا مَّظنُت
بوعشلا نيب ةّوُخألاو مالسلا ملحو يبوروألا داحتالا ىلإ ريشأ :ةيطارقميدلا بوعشلل اًريبك
.ةديدعلا
سيلو ،ةيطارقوميدلا يف اًعجارت كانه ّنأ قلقب مويلا ظحالي نأ اّلإ ءرملا عسي ال ،كلذ عمو
يلاتلابو ،عيمجلا لبق نم اًمازتلاو ةكراشم يضتقت يهف .ةيبوروألا ةراقلا يف طقف
تانيمطتلاو ،اًعيرس اًرمأ ودبي دادبتسالا امنيب .دقعم رمأ اهّنإ .ربصو ٍدهج ىلإ جاتحت
نمألا ىلع قلقلا ،ةريثك تاعمتجم يفو .ةيرغم ودبت اهمدقي يتلا ةيوبعشلا ةلهسلا
يف كيكشتلا” نم عون ىلإ عفدي كلذ لك ،ءايتسالاو قاهرإلاو ،ةيكالهتسالا ريدختو
فادهأ قيقحتل طقف سيل ّ،يساسأ بلطم عيمجلا ةكراشم ّنإف ،هّلك كلذ عمو “.ةيطارقميدلا
هتازيم هل دحاو ّلك ،ةيعامتجا تانئاك انّنأ :انتعيبطل بيجتسي رمأ اذه ّنأل نكلو ،ةكرتشم
.ضعبب انضعب نوطبارتم ،هسفن تقولا يف انّنكلو ،ةصاخلا
،ةيوهلا نادقف نم فوخلاو ،تاسسؤملا دعُب نع ةجتان ةيطارقميدلا هاجت كوكش اًضيأ كانه
،روهظلا ىلإ شطعتلا وأ ،ةيبعشلا نع سووهملا ثحبلا يف جالعلا نمكي الو .ةيطارقوريبلاو
ةسايسب موقي لب ،دَّرجم يجولويديأ رامعتساب كسمتلا وأ ،ةليحتسملا دوعولا نالعإ وأ
ىلعأ اهرابتعاب ،اهتسرامم يف نوكت نأ بجي اذكهو ،حلاص رمأ ةسايسلا ّنأل .ةحلاص
ةيقيقح ةكراشم لجأ نمو .ماعلا ريخلا قيقحت نف اهرابتعابو ،نطاوملا اهسرامي ةيلوؤسم
وا سانلا رثكأل ةيولوألا ءاطعإ بجي هّنإ لوقأ لب ،صاخ مامتها ءاليإ بجي ،ماعلا ريخلا يف
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نيسسؤملا ءابآلا دحأ هيلإ راشأ يذلاو ،هعابتا بجي يذلا هُّجوتلا وه اذه .اًفعض تائفلا
،اهرمدت نأ كشوتو ةيطارقميدلا كّرحت يتلا تاباطقتسالل اًّداضم اًقايرت هرابتعاب ،ابوروأل
ريسلاو ،مامألا ىلإ ريسلا وه مساحلا ءيشلا نكلو ،راسيلاو نيميلا نع ريثك مالكلا" :لاق
،وناليم يف هاقلأ باطخ نم " (A. De Gasperi،ةيعامتجالا ةلادعلا ىلإ ريسلا ينعي مامألا ىلإ
ّلك فواخملا دادزت امنيب ،هاجتالا اذه وحن ةريسملا رييغت نم دب ال  1949).ليربأ/ناسين 23
.نيرخآلا ةهجاومل ةفلتخملا تايرظنلا أشنتو ،ةيضارتفالا لاصتالا لئاسو اهُمِّخضتو ،موي
هدرفمب دحاو ّلك مازتلا نمو ،ةكراشملا ىلإ “صيصحتلا” نم لاقتنالل كلذ لدب نواعتنل
.عيمجلا مّدقت لجأ نم عيمجلا لبق نم يِّدجلا مازتلالا ىلإ ،ةصاخلا هدوهجب
ركفأ :ةفلتخم تاهبج ىلع انعفدي نأ بجي يذلا عفادلا وه اذه .ةكراشملا ىلإ “صيصحتلا” نم
تايدحت هذه .رقفلا راشتنا يف ،هّلك كلذ قوفو ،ةكرتشملا قوسلاو ،ةحئاجلاو ،خانملا يف
مالس قرط حتفت ىتح ،كلذ ىلإ ةجاحب ةيلودلا ةرسألا .لاّعفلاو يلمعلا نواعتلا اّنم بلطتت
ىتح ،كلذ ىلإ ةجاحب ةسايسلاو .ةطرفم ةيموق تاءاعدا اهقنخت اّلأ بجي يتلا ةيددعتلا يف
لمأ ريغ نم ةلحر وأ اًلايخ كلذ ودبي دق .ةصاخلا حلاصملا ىلع ةماعلا تايضتقملا لِّضفت
رحب يف ةلحرلا ّنإف ،كلذ عمو .لانملا ةبعصو ةليوط “ةيسيدوأ” ةلحر لثم ،برطضم رحب يف
فدهلا ىلإ لصتسو .ةديحولا قيرطلا اًبلاغ يه ،ةريهشلا سوريموه ةصق انمِّلعُت امك ،جئاه
.يضاملا ىلإ نينحلاب اًعم مامألا ىلإ ريسلل دهجلاو ،نطولا ىلإ ةدوعلا يف ةبغرلا اهتّكرح نإ
“ابسيرب قافتا” ىلإ تّدأ يتلا ةبعصلا ةريسملل يريدقت دّدجأ نأ ّدَوأ ،دّدصلا اذه يفو
.ةيلامشلا اينودقم ةّيروهمجو ةّيروهمجلا هذه نيب عَّقوملا
هئطاوش يف ركفأ ،رخآلا ىلع انحتفي يذلا رحبلا ،طسوتملا ضيبألا رحبلا ىلإ اًضيأ رظنأ
لبق اهرامث فاطق مت يتلا ،نوتيزلا ةرجش :اهل اًزمر حبصت نأ نكمي يتلا ةرجشلاو ةبصخلا
ىرن نأ نزحملا نم .دحاولا رحبلا ىلع لطت يتلا ةفلتخملا يضارألا دّحوت يتلاو ،ةليلق مايأ
،اًنورق اهرمع غلبي يتلا نوتيزلا راجشأ نم ديدعلا ،ةريخألا تاونسلا يف قرتحا فيك
رّيغت اهببس ناك يتلاو ،ةئيسلا ةيوجلا فورظلا اًبلاغ اهتببس يتلا قئارحلا اهتمهتلا
ةدارإ ىلإ زمرت نأ نوتيزلا ةرجشل نكمي ،ليمجلا دلبلا اذهل حيرجلا دهشملا مامأ .خانملا
يأ ،سدقملا باتكلا اهيوري يتلا ىلوألا ةثراكلا دعب .رامد نم لمحت امو خانملا ةمزأ ةحفاكم
اًزمر كلذ ناك  8، 11).نيوكت( "ءارضخ نوتيز ةقرو اهمف يفو" حون ىلإ ةمامح تداع ،نافوطلا
قلاخلا عم تاقالعلا ديدجتبو ،ةايحلا طمن رييغتب ديدج نم ءدبلا ةوقلو ،ةديدج ةقالطنال
ةحفاكم يف اهب دهعتلا مت يتلا تامازتلالا مساقت دادزيو متي نأ لمآ .ةقيلخلاو قئالخلاو
ال ىتح ،لمعلا عبتيل لوقلا دعب .ةيدجب ذَّفنُت لب ،اًّيحطس اًلمع نوكت الف ،خانملا رّيغت
اهعضو يتلا تاملكلا ديدج نم عمسنل ،ىنعملا اذهب .مهئابآ ةاءارم نمث ءانبألا عفدي
اًئيشو ،ءيشب قطني نَم ،ميحجلا باوبأل يتيهارك ،هركأ يّنإ" :سِليخأ هافش ىلع سوريموه
، 312 - 313).عساتلا ءزجلا ،ةذايلإ( "هبلق يف يِفخُي رخآ
ال نيذلا هاجت ةصاخ ،نماضتلا ىلإ ةوعد اًضيأ ،سدقملا باتكلا يف ،نوتيزلا ةرجش لثمت
هَّنِإ ،ناصْغَألا يف َيِقَب ام ْعِجارُت الف َ،كَنوتيَز َتطَبَخ اذِإو" .هسفن بعشلا ىلإ نومتني
،هتفايضب فورعملا ،دلبلا اذه  24، 20).عارتشالا ةينثت( "نوكَي ِةَلَمرَألاو ِميتَيلاو ِليزَّنلِل
،مهسفنأ ناكسلا ددع مهددع قوفي نيرجاهملا تاوخألاو ةوخإلا نم ددع لوصو ،هرزج ضعب يف ىأر
ةلطامملاو .ةيداصتقالا ةمزألا بعاصم نم نوناعي اولاز ام نيذلا سانلا بعاتم نم دازف
،ةيموقلا تاينانألا هقزمت يذلا ،يبوروألا عمتجملاف :ةرمتسم تلاز ام ،اهتهج نم ،ةيبوروألا
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،ىضم نمز يف .قَّسنم ريغو اًعنام اًفقاو اًنايحأ ودبي ،نماضتلل ةعفاد ةّوق نوكي نأ نم اًلدب
ةيضق تحتف مويلاو ،اهبرغو ةراقلا قرش نيب روسجلا ءانب نود ةيجولويديألا تاعازنلا تلاح
مامأ ةلماش ةيعمتجم ةيؤر نيوكت ىلع ىرخأ ةرم ّثحأ نأ ّدوأ .لامشلاو بونجلا نيب تارغث ةرجهلا
مهب بيحرتلا متي ىتح اًجايتحا سانلا دشأب مامتهالا ىلع سانلا عيجشتو ،ةرجهلا ةيضق
مهقوقحل لماكلا مارتحالا عم ،دلب ّلك تايناكمإل اًقفو مهجامدناو مهزيزعتو مهتيامحو
نكتلو ،لبقتسملل نامض اهّنإ ،رضاحلل ةبقع ةيضقلا هذه تسيل .مهتماركو ةيناسنإلا
نع اًثحب رارفلا ىلإ ديازتم لكشب نورطضي نيذلا ّلك عم مالسب اًعم شيعلا ىلع ةمالع
لصو امدنع هّنأ رّكذتأ نأ ينرسي .ةبيهر ةثيدح “ةيسيدوأ” ةمحلم لاطبأ مهّنإ .لمأو نطو
نكل ،هتاكلتممو هتيب اوبصتغا نيذلا ،لحملا دايسأ هيلع فّرعتي مل ،اكاثيإ ىلإ سِسيلوأ
.هحارج بودن تأر نيح ةيبرملا هتفرع .هب ينتعت تناك يتلا ةيبرملا هيلع تفّرعت
اهسفن ةفيعضلا ةيناسنإلا ىلإ انئامتناب فارتعالاو ،اندحوت يتلا يه ةاناعملاف
ىلإ ةهوركم ةنحم هّنأ انل ودبي ام لِّوحنلف .اًمالسو اًلماكت رثكأ لبقتسم ءانب يف اندعاسي
!ةئيرج ةايح ةصرف
اذه يف .نيرخآلا ىلإ انتجاحو انفعض فاشتكا ديعن انتلعج دقف .ىربكلا ةنحملا يه ةحئاجلا
ةلمح ةرورض يف رّكفأ  -تاطلسلا لبق نم اًبسانم اًلُّخدت يضتقي ٍّدَحت اهّنإ ،اًضيأ دلبلا
اذه ّلك مضخ يفف ،كلذ عمو .نينطاوملا لجأ نم ةبجاولا ةريثكلا تايحضتلا ىلإو – ميعطتلا
نوكت نأ ةّيلحملا ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا دعسيو ،نماضتلاب ظوحلم ساسحإ رهظ ،دهجلا
اّلأ يغبني ثرإ وه نماضتلا اذه ّنأب اهنم اًناميإ ،هيف ةمهاسملا يف رارمتسالا ىلع ةرداق
ةبوتكم طارقبأ مَسَق تاملك ضعب ّنأ ودبي .ءيطبلا ةفصاعلا ءوده رظتنن اميف ،عيضي
ببستلا نع عانتمالا”و “،ىضرملا حلاصل ةايحلا ريس ميظنت” ـب مازتلالا لثم ،مويلا اذهل
يدلاولا محرلا يف ةصاخو ،ةظحل ّلك يف ةايحلا ىلع ظافحلاو ،نيرخآلل “ةءاسإلاو ىذألا يف
لَمهُي ال ىتح ،عيمجلل جالعلاو ةياعرلا قح نامض بجي ).ميدق صن ،طارقبأ مَسَق عجار(
ةبسنلاب نولضفملا صاخشألا مه نسلا رابك نوكي اّلأ :نسلا رابك ةصاخو ،نوفعضألا
،هلبقن توملا ،توملا ال ،انل قح ةايحلا .بعشلا ةمكح زمر مه نسلا رابك .ءاصقإلا ةفاقثل
.ناسنإلا ةرادإ يف حبصي ال هّنكل
ةليوط ةايح ىلع طسوتملا ضيبألا رحبلا نوتيز راجشأ ضعب دهشي ،ءاّزعألا ءاقدصألا اهّيأ
ىلع ظافحلا ةيمهأب انرِّكذتو نمزلا تمواق ،ةيقاب يهو نورق اهرمع .حيسملا روهظ لبق ىتح
 ابوروأ ةركاذ متنأو  -ابوروأ ةركاذ هّنأب دلبلا اذه فيرعت نكمي .ةركاذلا اهيِّذغت ًةَّيوق روذجلايفو ،يناثلا سلوب انحوي ابابلل ةيخيراتلا ةرايزلا دعب اًماع نيرشع دعب هروزأ نأ يندعسيو
دقل” :سينورتوكولوك لارنجلا تاملك ةريهش ىقبت .هلالقتسال ةّيناثلا ةّيوئملا ىركذلا
تقو يأ يف ،ناسنإلا ةّيّرح ىلع رورسب هللا عقوي “.نانويلا ةيرح ىلع هعيقوت هللا عضو
نأ وه هيضري ام رثكأو ،اًرارحأ هللا انقلخ .ريدقت ربكأ اهردقن نحنو ،هنم ةبه مظعأ اهّنإ .ناكمو
ىلع ةيبرتلا اًضيأ نكلو ،كلذ يف مهاست نيناوقلا .بيرقلا بحنو هبحن اًرارحأ هيلإ ريسن
ةعامجلاب ماعلا فارتعالل يركش دّدجأ نأ دوأ ،دّدصلا اذه يف .مارتحالا ةفاقث ومنو ةيلوؤسملا
يهو ،ينانويلا عمتجملا يف ماعلا ريخلا زيزعت ىلع لمعلا يف اهتبغر دكؤأو ،ةيكيلوثاكلا
ةمزاللا طورشلا اًمئادو اًّيلمع اهل نَمضُت نأ لمأ ىلع ،هاجتالا اذه يف عماجلا اهعباطب ريست
.بجي امك اهتمدخ ءادأل
:ةرثؤم تاملكب انه كيلوثاكلا دالبلا يف ةتقؤملا ةموكحلا ْتَبطاخ ،ماع يتئام لبق
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ضعب دوجو مغر ،نينطاوملا انتوخإ ،مكنم انيلإ برقأ وه نمو .بيرقلا ّبحب ىصوأ حيسملا”
روذجلا يف ةوخإ  -ةوخإ نييحيسملا نحن .دحاو بعش نحنو ،دحاو نطو انل ؟سوقطلا يف قورفلا
دلبلا اذه يف ،بيلصلا ةمالع تحت ةوخإ نوكن نأ “.سدقملا بيلصلا لجأ نم  -رامثلاو ومنلاو
ةيمنت ىلع حيسملاب نينمؤملا عيمج ثحي رمأ اذه ،ةّيحيسملا هديلاقتو ناميإلاب كرابملا
ةوخإلا اهّيأ .هتمحرب عيمجلا قناعي يذلا هلإلا كلذ مساب ،تايوتسملا ّلك ىلع ةكرشلا
عيمجلا لومشو حاتفنالا وحن دلبلا اذهب ريسلا ىلع مكثحأو ،مكمازتلال مكركشأ ،تاوخألاو
وحن هِّجوت ،اًمئاد عفترتلو ،ةلاسر تعفترا ،انه ةراضحلا دهم نم ،ةنيدملا هذه نم .لدعلاو
ةالابماللا ىلعو ،دادبتسالا تاءارغإ ىلع ةيطارقوميدلاب بيجت ةلاسر يهو .رخآلا وحنو ىلُعلا
،ةديدج ةّيناسنإ ةيؤر زئاكر يه هذه :ةقيلخلابو ريقفلابو رخآلاب مامتهالاب درت ةيدرفلا
.ابوروأ اهيلإ جاتحتو ،اننمز يف اهيلإ جاتحن
]!نانويلا هللا كراب[ !O Theós na evloghí tin Elládha
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