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!اًلهسو اًلهأو ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ 

،هروضحل مكنم دحاو ّلك رّكشأو .ميدقتلاو ةيحتلا تاملك ىلع يردناس لانيدراكلا رّكشأ
.ديعب نم اوتأ نيذلا ةصاخ

تنأ” :متلقو ناميإلاب فارتعالا اًعم متدّدجو ،لوسرلا سرطب حيرض مامأ حابصلا اذه متيّلص
،ةيوبابلا يتيربح ةيادب يف سادقلا لبق هب انمق يذلا لمعلا وهو .“ّيحلا هللا نبا ،حيسملا
تسيل ،حيسملا عوسي ةسينك" ّنأ ،رشع سماخلا ستكيدنب ابابلا لاق امك ،رهظنل
عيمج ّنأو اهئانبأ نيب زييمت الو ،ةيكيلوثاك يه لب ،ةيفالس الو ةينانوي الو ةينيتال
ةماع ةلاسر) "ةيمهألا سفن مهل ىرخألا تايسنجلاو ،نيّيفالسلاو نيينانويلاو نيتاللا
سئانكلا عمجم سسؤم ناك يذلا ،وه ديّدحتلابو .(1917 ويام/رايأ 1 ،ةيهلإلا ةيانعلا ،ةيوباب
ركنتسا دقل .هتافو نم ماع ةئام دعب ،ركشب هرّكذتن ،يقرشلا يوبابلا دهعملاو ةّيقرشلا
لبق نم عومسم ريغ ههيبنت يقب .“ىودجلا ةميدع ةحبذم” اهّنأب اهفصوو برحلا ةّيشحو
سلوب انحوي سيدقلا ءادن يقب امك .ىلوألا ةّيملاعلا برحلا يف ةكراشملا لودلا ءاسؤر
.قارعلا يف عارّصلا بّنجتل عومسم ريغ يناثلا

تاوابابلا ّلك ءادنو ،ناكم ّلك يف بورحلا نم ريثكلا كانه ثيح ،ةظحللا هذه يف لاحلا وه امك
نأ بجي مالّسلل ةزئاج ربكأ ّنأ ودبي .عومسم ريغ لاز ام ةنسحلا اياونلا يوذ ءاسنلاو لاجرلاو
رختفت يتلا ،ةّيناسنإلا .يواسأم رمأ اذهو بورحلاب نوكِّسمتم نحن !ضقانت :بورحلل ىطعُت
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جسن يف عجارتت ،ةليمجلا رومألا نم ديدعلا يف ،ركفلا يفو ،ملِعلا يف اًمدق يضملاب
يّلصن نأ انيلع .لجخلاب رعشن اًعيمج انلعجي اذهو .برحلا عنصي نم وه لطبلا .مالّسلا
.فقوملا اذهل ةرفغملا بلطنو

ال كلذ عمو ،ةثلاثلا ةّيفلألا يف ةلثامم تاملك راركتل ةجاح كانه نوكت اّلأ لمأن انك           
يف تاعارصلا حباذم اندهش دقل :مالظلا يف اهقيرط سملتت اهّنأكو ودبت ةّيرشبلا لازت
حاير كانهو ،ةيبويثإلا يارغيت ةقطنم يف نوشيعي نيذلاو ،قارعلاو ايروسو طسوألا قرشلا
بولق كرتتو ،حالسلا نارينو ليتف لعشتو ،ةيقرشلا ابوروأ بوهس ىلع بهت تلاز ام ةددهم
رمتست ءانثألا هذه يفو .باسح مهل بَسحُي ال ءالؤه نكل -دربلا ةديدش ءايربألاو ءارقفلا
لمألا اودقف رابكلاو بابشلا ،زبخ الب نيريثكلا سانلا نآلا كرتت يتلا نانبل ةاسأم
ةّيقرشلا سئانكلل مألا دلبلا يه يضارألا هذه ،كلذ عمو .يضارألا كلت اورداغو
هذه ءاضعأ ،مكنم ديدعلاو ،اهيلع ظافحلا ّمتو ،ةيفلأ ديلاقت كانه تمن دقف :ةّيكيلوثاكلا
.اهتثروو يضارألا هذه ءانبأ متنأ ،ةّيسنكلا ةرئادلا

ةداهش نمو مكيضام وه يذلا نيمثلا بهذلا رابغ نم اًجيزم هبشت ةيمويلا مكتايح ّنإف كلذل
لمحتن يذلا سؤبلا ناوه عم بنج ىلإ اًبنج ،رضاحلا تقولا يف نيريثكلل يلوطبلا ناميإلا
روذب متنأ ،ىرخأ ةرم .ةيجراخلا ىوقلا لبق نم مكل بّبستي يذلا ملألاو اًضيأ هتيلوؤسم
:اهروصت نكمي ال دودح ىلإ حايرلا اهلمحت ،نورق اهرمع تاتابن ناصغأو ناقيس ىلع ةعوضوم
اوربعو تاطيحملاو راحبلا اوربع دقو ،دوقع ذنم ةديعب تاراق يف نويقرشلا كيلوثاكلا شاع
ابوروأو ةّينيتاللا اكيرمأو ةدحتملا تايالولاو ادنك يف تايشربألا تئشنُأ دقو .لوهسلا
تقولا يف لقألا ىلع ،اهب دهُعو ،ىرخألا تايشربألا نم ديدعلاو ،يسلطألا طيحملا قطانمو
نيلسرملا ةنهكلا لالخ نم يوعرلا لمعلا نوقسني نيذلا نيتاللا ةفقاسألا ىلإ ،يلاحلا
وأ نْيَلعألا ةفقاسألا وأ ةكراطبلا ،نيّيسنكلا مهئاسؤر لبق نم ةحيحصلا تاءارجإلل اًقفو
.صاخلا ّقحلا يوذ تيلوبورتملا

،اهئازجأ عيمج يف ةسينكلا ةيوه نِّوكت يتلا ،ةراشبلا عوضوم مكلامعأ تلوانت ببسلا اذهل
.ةفلتخملا ديلاقتلا ىنغ ىلإ ءاغصإ دادزن نأ بجي ةلاسرلا لجأ نمو .دَّمعم ّلك ةوعد يه لب
ةئشنتلا رارسأب لافتحالا ىلع صّنت يتلا ،نيغلابلل ةيظوعوملا ةريسم يف ،اًلثم ،رّكفأ
سئانكلا اًضيأ اهتسرامو اهيلع تظفاح ةداع يهو :دحوم لكش يف ةسدقملا ةيحيسملا
قفارت نأ بجي يتلا ةميكح ةيرارسأ ةزارك ةيمهأ ىَرُت ،نيراسملا الِك يف .لافطألل ةّيقرشلا
ةسينكلا يف .ةيحيسملا ةعامجلا ىلإ حِرفو جضان ءامتنا لجأ نم رمع ّلك يف نيدمعملا
يف ةفلتخملا تامدخلا ،قيرطلا اذه ىلع .يرارسألا ميلعّتلا اذه ىلإ رقتفن ،ةينيتاللا
اًقفو نولمعي نيذلا تابهارلاو نابهرلا عم تاقالعلا يف ماجسنالا كلذكو ،ةنيمث ةسينكلا
هذه يف بناوجلا هذه ّلك ىلع متزّكر دقل .اًضيأ مكسئانك راطإ يف ىتح ةبسانملا مهبهاومل
.مايألا

الو ،ةبلقتملا ءارآلاب سيل كلذو ،نَّوكتت نأ نم انِتّيناسنإ “َةَلبِج” ُنِّكَمت ةربخ كانه
.تاومألا نيب نم مئاقلا حيسملا حوربو هللا ةملكب لب ،ةيرورضلا ةيعامتجالا تاليلحتلاب
يف لب ،سدونيسلا يف اًعم ريسلا يف رّكفن انلعجي اًضيأ اذهو .ايجروتيللا يه ةربخلا هذه
،ةفلتخم ءارآ انضعبل انُضعب َلوقنل ،اًناملرب سيل يدونيسلا راسملا .يدونيسلا راسملا
يف ،متنأو ،سّدقلا حوّرلا داشرإ تحت اًعم ريسلا وه يدونيسلا راسملا .ال .تِّوصنو صِّخلن مث

2



يف .كلذ ىلع دوهش متنأو ،ةميدق ةيدونيس ديلاقتو ،تاسدونيس مكيدل ،مكسئانك
نكل ،يأر عالطتسا وأ ناملرب كانهف ،حوّرلا دجوي ال امدنعو .حوّرلا دجوي ،يدونيسلا راسملا
امك ،ايجروتيللا يف لاقي اذهو ،ضرألا ىلع ءامسلا يه - ُتلق - ةربخلا هذه .سدونيس سيل
وأ بورهلل ةحاو هِنوك نع دعبلا ّلك ديعب ةيقرشلا سوقطلا لامج نكل .رّركي نأ قرشلا ّبحي
اهنأل لب ،عامتجالا ىلإ اهسفن وعدت اهّنأل سيل ُفَرعُت ةيجروتيللا ةعامجلا .ةظفاحملل
ديّدحتلاب ببسلا اذهلو ،هيلإ ةهجوتم ةعامجلا ىقبتو ،هللا وه ،اهوعدي رخآ ِتوص ىلإ عمتست
كلت ىتح .حيسملا ىرشب امهل لمحتل تخألاو خألا ىلإ بهذت نأ ىلإ ةحلملا ةجاحلاب رعشت
يذلا باجحلا وأ ،يكلملا بابلا عم ،ساطسنوقيألا مادختسا ىلع ظفاحت يتلا ديلاقتلا
وأ ةيرامعملا رصانعلا هذه نأ انمّلعت ،سوقطلا تاظحل ضعب يف سدقملا لكيهلا يفخي
(syncatabasi) لزانتلا ّرس دّجمت اهّنإ ،سكعلا ىلع لب ،هللا ِدعُب ةركف لمحت ال ةيسقطلا
.ملاعلا ىلإ ءاجو ،ةملكلا ءاج هيف يذلا

قيبطت يف ميلعتلل نيرشعلاو ةسماخلا ىركذلاب لافتحالل ،يجروتيللا رمتؤملا
انُضعب فّرعتلل ةصرف وه ،ةّيقرشلا سئانكلا نيناوق ةعومجمل ةيجروتيللا تاميلعتلا
ىلإ ةوعد اهّنإ ،صاخلا نوناقلا تاذ سئانكلا فلتخمل ةيجروتيللا ناجللا لخاد ضعب ىلع
هدّدح يذلا راسملا بسح ،هيراشتسمو (Dicastero) ةيسنكلا ةرئادلا هذه سيئر عم ريسلا
ٍنِّوكم ّلك ىقبي نأ ديفملا نم ،ةريسملا هذه يف .ينوكسملا يناثلا يناكيتافلا عمجملا
ديلاقتلا ىلإ ءاغصإ ةلاح يف اًمئاد ةيكيلوثاكلا ةسينكلا يف ةدحاولا ةينوفميسلل
ةنامألا .هتلاصأ ىلع دحاو ّلك ظفاحي هسفن تقولا يفو ،مهتاحالصإو مهثاحبأ ىلإو ،ىرخألا
نأ اننكمي ،لاثملا ليبس ىلع .ينوفمسلا ةيقرشلا سئانكلا ىنغ نِّوكي ام وه ةلاصألل
اهيف رشتنا يتلا نادلبلا تاغلب ةيجروتيل تاعبط لاخدإ ةيناكمإ نع انسفنأ لأسن
تاسُدونيسلا هترقأ امل اًقفو ةدحَولا شيعن نأ يرورضلا نم لافتحالا يف نكلو ،نونمؤملا
رهظُت يتلا ةيجروتيللا تايصوصخلا بنجتو ،يلوسرلا يسركلا لبق نم اهيلع قفاوملاو
ةوخإلا ّنأ سنن ال ،كلذ ىلع ةوالع .ةينعملا سئانكلا لخاد رخآ عون نم تاماسقنا عقاولا يف
نم نّكمتن مل ول ىتح :انيلإ نورظني ةّيقرشلا ةّيسكذوثرألاو ةّيسكذوثرألا سئانكلا نم
صوصنلا سفنب يّلصنو اًمئاد لفتحن انّنإف ،ةّيتسراخفإلا ةدئاملا سفن ىلع سولجلا
ةّيئرملا ةدحَولا وحن ةريسملاب رضت نأ نكمي يتلا براجتلا ىلإ هّبنتنل كلذل .ةّيجروتيللا
تارثعلاو كوكشلا انمدق نإ :ةكرشلا ةداهش ىلإ ملاعلا جاتحي .حيسملا ذيمالت عيمجل
وه نم ةبعل يف لخدن انّنإف ،- اًرخؤم اهنم ضعب كانه ناك فسأللو - ةّيجروتيللا تاعازنلاب
.(ناطيشلا يأ) ماسقنالا مّلعم

يف مكنم بيرق اًمئاد انأ .مايألا هذه يف مكلمع ىلع مكرّكشأ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
.يلجأ نم اوّلصت نأ اوَسنت ال مكلضف نمو .مكينمؤم ىلإ يتكربو يعيجشت اوغِّلب .ةالّصلا
.اًركش
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