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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ 

سراح ركشأ .(La Terra Santa) “ةسدقملا ضرألا” ةلجمل ةيوئملا ىركذلا ةبسانم يف مكب بّحرأ
اذه حاتتفا يف هتاملك ىلع ،(Francesco Patton) نوتاب وكسيشنارف بألا ،ةسدقملا يضارألا
تاغللا يف ةلجملا هذه ريرحت يف نولمعت نيذلا متنأ اًعيمج مكركشأو مكيّيحأو .ءاقللا
لئاسوو ةينورتكلإلا عقاوملا يف نيلماعلا اًضيأ ركشأو يّيحأو .ةفلتخملا تارادصإلاو
يتلا ةمدخلا .(Christian Media Center) يحيسملا يمالعإلا زكرملا يفو ،ةيعامتجالا لصاوتلا
يفيلاتويد ودنانيدرف بألا سراحلا دشرأ يذلا سدحلل رارمتسا يه مويلا اهنومدقت
(Ferdinando Diotallevi) لجأ" نم ،ةلجملا نم لّوألا ددعلا يف بتك امك ،لمعتو ،ماع ةئام لبق
،اهمِّركن يتلا ةسدقملا نكامألاو ،ةيحيسملا دهمو ،هللا ضرأ ،ةسدقملا ضرألاب فيرعتلا
."يرشبلا سنجلا ءادف اهيف َّمت يتلاو

ةيفارغجلاو ةيخيراتلا ةئيبلا يأ ،“سماخلا ليجنإلا” لقن ينعي ةسدقملا ضرألاب فيرعتلا
.انصالخ لجأ نمو انلجأ نم ،يرصانلا عوسي يف دّسجت ّمث ،هللا ةملكب اهيف يِحوُأ يتلا
فلتخم نم نييحيسملا ةايحب ،مويلا كانه نوشيعي نيذلا سانلاب فيرعتلا اًضيأ ينعيو
يف ،يوخأ عمتجم ءانب ةلواحم لجأ نم ،نيملسملاو دوهيلا ةايح اًضيأو ،تاعامجلاو سئانكلا
.طسوألا قرشلا طيحم وه امك بعصو دّقعم طيحم

ةرابعب وأ ،تاعامجلا ءانب يف دعاسي نأ بجي ،ةيعامتجالا لاصتالا تاكبش نمز يف ،لصاوتلا
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.(2019 ةّيعامتجالا لصاوتلا لئاسول يملاعلا مويلا ةلاسر عجار) ،ةيِوَخألا تاعامجلا ،لضفأ
تاعامجلاو سئانكلا يف نييحيسملا نيب ةّوُخألا :ةنكمملا ةّوُخألا نع ثيدحلا ىلع مكعجشأ
تاوطخلا ضعب تطخ اهّنأ ،ةسدقملا ضرألا يف ،رهاظلا نكل ،ةلصفنم فسألل تلاز ام يتلا
ءانبأ عيمج نيب ةنكمملا ةّوُخألا نع ثيدحلاو .كلذ ىرأ نأ ةصرفلا يل تحيتأ امك ،ةدحَولا وحن
حتفنت يتلا ةيسنكلا ةّوُخألا نع ثيدحلاو .نيملسملاو نييحيسملاو دوهيلا ،ميهاربإ
امدنع اهنم اومِرُح يتلا ةماركلا مهل دوعت يك ،نيحزانلاو نيدرشملاو نيرجاهملا لابقتسال
.عقاولا اذه نع اوثدحت .مهئانبألو مهل لبقتسم نع اًثحب مهنطو ةرداغم ىلإ اوُّرُطضا

امنيأ ،صاخشألا ةلباقمل نيدهاج نْوَعست ،ةسدقملا ضرألاب فيرعتلل ،مكّنأل مكركشأ
يف .(2021 ةّيعامتجالا لصاوتلا لئاسول يملاعلا مويلا ةلاسر عجار) اوناك امفيكو اوناك
قطانملا دنع نوفقوتت ال ،مكتاروشنمو مكتالباقم يفو ،مكتامدخ قيقحتل ،عقاولا
نيطسلفو نانبلو ايروس لثم ،ريثك ملألا ثيحو ةبعصلا قطانملا نوروزت لب ،ةئداهلا
صصقو ،برحلا ّرشل ةطشن ةمواقم صصقو ،ريَخ َثيداحأ ميدقت نولواحت مكّنأ ملعأ .ةزغو
نكلو مهيسآمب نيئجاللا صصقو ،مهتلوفط اوبِلُس نيذلا لافطألل ةمارك ةداعإو ،ةحلاصم
لاعن اورخَّدت مل ،ةقيرطلا هذهب مكلمعب مايقلل ،مكّنأل اًركش .مهلامآو مهمالحأب اًضيأ
هذه ّلك ةياور نم اونكمتت ىتح ،اًضيأ لبقتسملا يف اهورفوت نل مكّنأ ملعأ انأو ،مكتيذحأ
.رومألا

،ةيصخشلا ةربخلا لحم لحي نأ نكمي ءيش ال ،نّيعم عقاو نع ربخلا ليصوتل ،عقاولا يف
،هللا ةملك هيف دّسجت يذلا ناكملا سفن يف نولمعتو نوشيعت متنأو .كانه شيعلا ةربخ
لب ،هتاملك يف طقف سيل ،حيسملا عوسي يف “ءاقلل اًلباق” راصو ،ةيصالخلا هتلاسر عم
لصاوتلا لئاسول يملاعلا مويلا ةلاسر عجار) هتاكرح يفو ،هتوص يفو ،هينيع يف
امل ةلعافلا ةّوقلاو ،هتزارك يف ةقيقحلا" وه عوسي يف بذجي ناك يذلا .(2021 ةّيعامتجالا
نكي مل .هتمص نع ىتح ،هتافرصتو هتارظن نع اًلصفنم نكي مل هلوق ّنأل ،لوقي
،عقاولا يف .مّلكتي وهو هيلإ نورظني اوناك مهّنكل ،طقف هتاملك ىلإ نوعمتسي ذيمالتلا
،ىَرُي نأب هسفنل حمس روظنملا ريغ هلإلاو ،اًهجو ةملكلا تراص ،دّسجتملا ةملكلا وه ،هيف
اذإ طقف ،“ةروظنم” تراص اذإ طقف لعفت ةملكلا .(3-1 ،1 انحوي 1 عجار) [...] سَملُيو عَمسُيو
.(هسفن عجرملا) "راوح يفو ةربخ يف كتلخدأ

هيلع قلطأ امب فيرعتلا ىلإ نووعدم متنأ ،ةسدقملا ضرألا ةسارح يف نييمالعإلا يئازعأ
ليجنإلا” بقل ،رشع سداسلا ستكيدنب ابابلا ّمث (2008) هللا ةملك نع سدونيسلا
ةديدج ةءارقب حمستو ،صالخلا ايفارغجو خيرات يقتلي اهيف يتلا ضرألا يأ ،“سماخلا
سملن نأ لب ،ىرن نأ اننكمي" كانه .ليجنإلا صوصن امّيس الو ،سدقملا باتكلا صوصنل
ةايح نكامأ ىلإ ميهاربإ ةايح نكامأ نم اًءدب ،رشبلا عم هللا هعنص يذلا خيراتلا ةقيقح
هذه هللا لخد ،معن .تاومألا نيب نم ةمايقلا ةمالع ،غرافلا ربقلا ىلإ دّسجتلا نمو ،عوسي
17 ،ءامسلا ةكلم اي يحرفإ ةالص ،رشع سداسلا ستكدنب) "ملاعلا اذه يف انعم لمعو ،ضرألا
ةريسمل ،اًضيأ مويلا خيراتلل ىنعم يطعيو ريني حصفلا ّرس لاز امو .(2009 ويام/رايأ
حارجلاب فسألل ةئيلم ةريسم اهّنأ ولو ،مويلا ضرألا كلت يف شيعت يتلا بوعشلا
ةّوُخألا ءاجر ،ءاجرلا ىلع اًمئاد اهحتفت هللا ةمعن نكل ،مويلا ىتح لازت ال يتلا تاعارصلاو
متنأ ،ةسدقملا ضرألا ةصق نوُورَت امدنع ،اًضيأ ىنعملا اذهب .(هسفن عجرملا عجار) .مالّسلاو
.خيراتلا يف هبتكي هللا لاز ام يذلا وهو ،“سماخلا ليجنإلا” نوُورَت

2



حاتت ال نيذلا ىتح ،نيريثكلا ناميإ ءارثإ مكّنكمي ةيعامتجالا لصاوتلا لئاسو لالخ نم
،ينهملا مكمازتلا لالخ نم كلذب مايقلا مكّنكمي .ةسدقملا نكامألا ىلإ جحلا ةصرف مهل
ءاحنأ عيمج يف نينمؤملل نيمث رمأ اذه .ليجنإلا ةمدخ يف ةءافكب موي ّلك هب نوموقت يذلا
نأ ديرأو ،عوسي ضرأ يف نوشيعي نيذلا نييحيسملا معدي ،هسفن تقولا يفو ،ملاعلا
،مكلضف نمو .ةالّصلا يف اًمئاد مهُرُكذأ يّنإ .مهنم يبرق نع ريبعتلل ةصرفلا هذه منتغأ
ضرألا يف ةيحيسملا تاعامجلاو تالئاعلل يتكربو يتايحت اوُغِّلب ،مكتويب ىلإ مكتدوع دنع
.ةسدقملا

ةيامحو عوسي ّبّرلا ةيانع مكطاشن يف اًمئاد مكقفارت نأ وجرأ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
مل نيذلا مكينواعملو ،اًعيمج مكل يتكرب يبلق ّلكب مكحنمأ .ءارذعلا ميرم ةسيدقلا
!اًركش .ةسدقملا ضرألا يف ،اًضيأ يلجأ نم ًةالص مكلأسأ انأو .مكعم روضحلا نم اونكمتي
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