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 :ملخص

تتناول هذه الرسالة البحثية دراسة حالة طبيعة العالقة التي تربط بين بطريرك المدينة 

المقدسة واإلكليروس اليوناني المتمثل بشكل خاص في أخوية القبر المقدس من جهة، وأبناء 

الرعية األرثوذكسية العربية من جهة أخرى. حيث تقوم الدراسة على تشخيص واقع 

اسة دور الهيمنة اليونانية عليها والمركزية األوروبية، إضافة الى البطريركية عن طريق در

 ةوهي1 العثمانيدور العوامل التاريخية والسلطات المتعاقبة التي حكمت  فلسطين التاريخية 

والعربية  والبريطانية  واالسرائيلية الصهيونية، وتأثيرها على استمرارية هذه العالقة. 

( ما أثر 3الدراسة اإلجابة عن التساؤالت االربعة التالية1 )ولتحقيق هذه األهداف حاولت 

العامل التاريخي على العالقة القائمة حاليا بين البطريرك األورشليمي واإلكليروس اليوناني 

( ما أثر تعاقب السلطات 1من جهة، مع أبناء الرعية العربية األرثوذكسية من جهة أخرى؟ )

يا بين البطريرك األورشليمي واإلكليروس اليوناني، مع أبناء الحاكمة على العالقة القائمة حال

( ما تأثير المركزية األوروبية على العالقة القائمة بين 1الرعية العربية األرثوذكسية ؟ )

( ما 4البطريرك األورشليمي واإلكليروس اليوناني، بأبناء الرعية العربية األرثوذكسية؟ )

بطريرك األورشليمي واإلكليروس اليوناني، بأبناء الرعية األسباب  التي تؤثر على عالقة ال

 العربية األرثوذكسية؟

ولإلجابة عن هذه االسئلة تم استخدام المنهج المكتبي والميداني الوصفي الكيفي في الدراسة. 

( مبحوثا منهم أربع كهنة عرب، وخمسة من 34حيث تم اختيار عينة الدراسة والمكونة من )

ربية األرثوذكسية وخمسة من أبناء الرعية العربية األرثوذكسية . تم اختيار أعيان الرعية الع

العينة قصديا من مجتمع الدراسة الذي اشتمل على االكليروس العربي واعيان الرعية العربية 

االرثوذكسية وابناء الرعية العربية  في مختلف مناطق فلسطين  . كما وقامت الباحثة بإجراء 

مطولة مع العينة اعتمدت على الحوار والمناقشة لعدد من األسئلة للتعرف مقابالت معمقة  و

عن كثب على الواقع الحالي للعالقات بين البطريرك واالكليروس والرعية. واشتملت 

الدراسة على زيارات ميدانية لمناطق جغرافية فلسطينية مختلفة و مقابالت عبر االنترنت . 

 السئلة على مجموعة من المحكمين.وللتأكد من صدق األدوات تم عرض ا
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Abstract 

This case study investigates the nature of the Relationship between the Jerusalem 

Greek Orthodox Patriarchate, the Greek Bishops and Members of the Orthodox 

Denomination. The study diagnosis the up to date reality of the Patriarchate by 

researching deeply the dominant role of the Greek clergy and hierarchy inside the 

Jerusalem Patriarchate, The Euro centrism, without forgetting the importance of 

the historical factors, and the successive authorities that ruled Palestine in the last 

centuries. 

The study addresses four research questions: 

 (1) The impact of the historical factor on the existing connections between the 

Jerusalem Greek Orthodox Patriarchate, the Greek Bishops and Members of the 

Orthodox Denomination?  (2) The influence of the successive authorities that 

ruled Palestine to those connections?  (3) The Euro Centrism involvement to those 

connections?  (4) The reasons that affects the connections between the 

Patriarchate and Members of the Orthodox Denomination? 

Descriptive – qualitative and librarian approach was used for this study. A series 

of in-depth and long detailed interviews were carried out on fourteen respondents, 

four Arab clergy, five public figures from the Arab Orthodox parish, and five 

Arab Orthodox members. The study involved field visits to various Palestinians in 

different geographical areas. For clarity and using the right tools in research, 

different lecturers have been involved in the working progress of this case study. 
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 دمة: مق

اسها السيد المسيح، تعد الكنيسة األرثوذكسية في القدس أم الكنائس؛ فهي الكنيسة التي وضع حجر أس

ل من ههنا من فلسطين، التبشير بكلمته ورسالته في جميع أرجاء المسكونة. وعليه أقام طلبا من الرس

للميالد. إال أن  311أول أسقف للمدنية المقدسة، وهو القديس يعقوب الملقب بأخي الرب، في عام 

، أي بعد حوالي ثالثة قرون من رسم أول 453تأسيس بطريركية القدس األرثوذكسية جاء في سنة 

أسقف، وعندها أصبح للكنيسة األرثوذكسية أربع بطريركيات، هي من حيث تدرجها الكهنوتي1 

لعثمانيين وسيطرتهم القسطنطينية، واإلسكندرية، وأنطاكية التي كانت مركز كرسيها، وأدى احتالل ا

 ، وأخيرا بطريركية القدس.3511على  المدينة إلى انتقال الكرسي البطريركي إلى دمشق بالعام 

وكان البطاركة الذين يجلسون على كرسي البطريركية منذ إنشائها من العرب. ومنهم على سبيل 

بن الخطاب، عندما المثال البطريرك صفرونيوس، الذي سلم المدينة المقدسة إلى الخليفة عمر 

 استولى المسلمون على بالد الشام.

، وإثر وفاة البطريرك عطا هللا، انتخب المجمع المقدس المطران جرمانوس، وكان 3514وفي عام 

يونانيا، ليكون بطريرك المدينة المقدسة. علما أن بعض المصادر تشير إلى أنه كان يجيد العربية 

توالها، فاختلط األمر على ناخبي البطريرك فاختاروه. وتولى  ويستعملها في المناصب الكنسية التي

عاما متتالية.  45، أي إنه حكم 3551إلى  3514البطريرك جرمانوس سدة البطريركية من عام 

وخالل فترة حكمه كبطريرك تمكن من تغيير الواقع لصالح اليونانيين؛ فأقصى رجال الدين العرب 

ها في اليونانيين فحسب؛ فغدا جميع المطارنة من اليونان، عن المناصب الكنسية المهمة، وحصر

 إضافة إلى أنه قام بتحضير خليفة له، وكان يونانيا.

، ساهم في سيطرة اإلكليروس 3531والجدير بالذكر هنا، أن استيالء العثمانيين على بالد الشام عام 

يلقى الدعم من السلطات  اليوناني على بطريركية القدس؛ ألن بطريرك األرثوذكس اليوناني كان

العثمانية، بسبب تقرب البطاركة اليونان من رجال الدولة في العاصمة، ولرغبة العثمانيين في 

 إغاظة الروس األرثوذكس، أي أعدائهم.

يقوم الخالف بين البطريرك واإلكليروس اليوناني، وأبناء الطائفة األرثوذكسية في جوهره على و

ة القدس، وما يمثله ذلك من مركزية أوروبية، ومطالب العرب هيمنة اليونان على بطريركي

األرثوذكس بتعريب البطريركية، وتحريرها من هيمنة العنصر اليوناني المتمثل بالبطريرك وأغلبية 

اإلكليروس في أخوية القبر المقدس، إضافة إلى تخليص أبناء الطائفة من الممارسات الظالمة 

ا ذلك العنصر بحق مسيحيي الشرق األوسط منذ بدايات القرن والمجحفة التي مارسها ويمارسه

التاسع عشر إلى يومنا هذا؛ فمنذ ذلك الوقت قام البطاركة اليونان وأخوية القبر المقدس في 
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، للحفاظ 3143بطريركية القدس باستغالل األوضاع السياسية السيئة، وخاصة نكبة فلسطين عام 

وجود ثالث قوى فاعلة ورئيسية، قادرة على تغيير الواقع  على وجودهم وبقائهم. وهنا نشير إلى

 الراهن لصالح الطائفة/ الكنيسة العربية األرثوذكسية، وهي1

بخجل في شؤون البطريركية؛ خوفا من فقدانها دعم  السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكنها تدخل أوال:

 أوروبا واليونان للقضية الفلسطينية.

ة الهاشمية، ولكنها ال تبالي كثيرا بأوضاع مسيحيي الشرق، بحكم أنها دولة المملكة األردني ثانيا:

 موالية للغرب، إضافة إلى رغبتها في الحفاظ على عالقات جيدة مع اليونان وإسرائيل.

االستعمار الصهيوني؛ الذي يفضل جلوس بطريرك غير عربي، وال ينتمي للقضية  ثالثا:

بهدف خدمة مصالحه االستعمارية ومنها استمالته وحثه على بيع الفلسطينية، على سدة البطريركية؛ 

 ما تبقى من ممتلكات الكنيسة األرثوذكسية في فلسطين.

وبناء على ما سبق، فإن الوقوف على هذه القضية ودراستها مهم جدا، خاصة أن هنالك ندرة في 

وناني بأبناء الطائفة الدراسات واألبحاث التي تناولت موضوع عالقة البطريرك واإلكليروس الي

األرثوذكسية، وسطحية بعضها. كما إن دراسات قليلة متوفرة لم تتعد رصد تاريخ الكنيسة 

األرثوذكسية، خاصة ما يتعلق بهيمنة العنصر اليوناني عليها. وأغلبية هذه الدراسات تناولت القضية 

السياقات السياسية المحلية أو األرثوذكسية في إطارها الكنسي، وبعدها الديني البحت، ولم تربطها ب

اإلقليمية والدولية. وبكلمات أخرى، لم تضع هذه الدراسات القضية األرثوذكسية في سياقها 

السياسي الصحيح. يضاف إلى ذلك استمرار ظهورها وبروزها كقضية جوهرية، -التاريخي

العربية في وقتنا خصوصا ما يتعلق بممتلكات الكنيسة األرثوذكسية على الساحتين الفلسطينية و

 الحاضر.

وترجع أهمية اختيار موضوع الدراسة إلى عدة اسباب أخرى، فإلى جانب الندرة وقلة الدراسات أو 

األبحاث، هنالك ارتباط القضية األرثوذكسية على نحو مباشر بالقضية الفلسطينية، وقضية تهويد 

الك الكنيسة على الساحتين القدس بشكل خاص، وتجدد طرح هذه القضية، وخصوصا ما يتعلق بأم

 الفلسطينية والعربية، مما يضيف المزيد من الحماسة للبحث ودراسته.

كما إن من أهم األسباب التي دفعت الباحثة إلى تناول هذا الموضوع، هو استمرار سوء العالقة بين 

تجددها إثر البطريرك واإلكليروس اليوناني من جهة، وأبناء الطائفة األرثوذكسية من جهة أخرى، و

تصرفات البطريرك، وتحكمه بأوقاف الطائفة األرثوذكسية العربية، وبيعها أو تأجيرها لفترات 

طويلة من الزمن لشركات استعمارية صهيونية دون إطالع أبناء الطائفة على ذلك، أو الرجوع لهم 

غنيم، أراضي مار بهذا الخصوص. واألمثلة على ذلك كثيرة وعديدة، منها1 دير مار يوحنا، جبل أبو 

إلياس، العقارات األرثوذكسية في باب الخليل بالبلدة القديمة، أرض الشمعة، واألراضي القائمة 
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عليها حديقة الجرس في القدس الغربية، وأراض في أطراف مدينة الناصرة. يضاف إلى ذلك أن 

وجود أساقفة أو كهنة  الطائفة األرثوذكسية تواجه حاليا حالة ضياع وعدم ترابط بين أبنائها؛ لعدم

المسيحية األرثوذكسية فيهم  مالتعاليعرب، يعملون لصالح الكنيسة والطائفة، ويسعون إلى غرس 

وتجديده. علما أن البطريركية اليونانية في القدس قد عمدت منذ أكثر من قرن على عدم ترقية أي 

ح النتخابات تولي أسقف عربي إلى درجة مطران؛ وهي درجة كهنوتية تمكن األسقف بالترش

منصب بطريرك. وهذا االستبعاد واإلقصاء يتفاقم مع ازدياد توتر العالقات في البطريركية بين 

 البطريرك واإلكليروس في القدس من ناحية، وأبناء الطائفة أنفسهم.
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 مقدمة:

البعود الوديني الوذي يتنواول ظواهرة  –يعالج اإلطار النظري الموضووع مون بعودين أساسويين، هموا1 أوال 

البعود  – وثانيوا، مؤسسا علما قائما بذاتوه، وهوو علوم االجتمواع الوديني. السوسيولوجيةالدين في البحوث 

االسوتعماري الووذي يصووب جول تركيووزه علووى دور المركزيوة األوروبيووة فووي اسوتمرار الهيمنووة اليونانيووة 

علوى بطريركيوة القوودس العربيوة، ودور الكنيسوة اليونانيووة المهيمنوة فوي تسووريب األراضوي والممتلكووات 

سووية إلووى جهووات اسووتعمارية صووهيونية، بهوودف تهويوود كوول فلسووطين، وعلووى رأسووها العربيووة األرثوذك

المدينووة المقدسووة. وعليووه تسووتعمل الباحثووة مووداخل متعووددة للتحليوول، بغيووة الوصووول إلووى نتووائج أصوودق 

 وأقرب إلى الحقيقة والواقع المعاش.

 

 البعد الديني: .0

قورن الثوامن عشور وبدايوة التاسوع عشور. طرح عالقة الودين بوالمجتمع رواد علوم االجتمواع فوي نهايوة ال 

ومن أبرز المدارس الريادية التي بدأت دراسة عالقوة الودين موع البنوى االجتماعيوة والسياسوية والثقافيوة 

وحتووى االقتصووادية، المدرسووة الوضووعية ألوجسووت كونووت، التووي قامووت علووى قووانون الحوواالت الووثالث؛ 

ألولووى، التوووي يتصووف فيهووا الفكوور البشوووري حيووث ينتقوول المجتمووع حسووب هوووذا القووانون موون المرحلووة ا

بووالالهوتي، أي إنووه يسووتند إلووى أفكووار ونظريووات الهوتيووة بهوودف تفسووير الظووواهر المحيطووة بووه، إلووى 

المرحلوة الثانيوة، التووي يفسور فيهووا البشور كوول الظوواهر المحيطوة بهووم عون طريووق الفلسوفة والميتافيزيقووا 

م فوي التفكيور العلموي الوضوعي. حيوث يعتقود أصوحاب المجردة، ليصل أخيرا للمرحلة الثالثة، التي تتسو

هذا التوجه النظري إلى أن المرحلة األخيورة حتميوة ونهائيوة. وهنوا يعتبور الوضوعيون أن تطوور العلووم 

راجع إلى ابتعادها عن التفسيرات الدينية الالهوتيوة والفلسوفية، وبالتوالي فهوم يودعون لدراسوة الظوواهر 

ة، علما أنهم يتعاملون موع الظوواهر الموراد دراسوتها كأشوياء؛ فيرفضوون االجتماعية لألشياء بالمالحظ

 الخوض في مسائل غير مرئية، كأصل الخلق ونشأة الكون وغيرهما.

واسوتنادا لهوذا التحليوول الوضوعي، ظهوورت نظريوات كثيورة لتفسووير الودين وعالقتووه بالنسوق االجتموواعي، 

، والفريزريووة، والدوركايميووة. وذهبووت نظريووة وموون هووذه النظريووات النظريووة السبنسوورية، والتايلوريووة

الدين والمبدأ الحيوي إلى أن أصل الدين يكمن في حب االستطالع الفكوري عنود اإلنسوان، وفوي قدرتوه 

علووى التحليوول والمقارنووة والخوورو  بنتووائج وتعميمووات. وبهوودف إرضوواء هووذا الفكوور، يووتم فووي المراحوول 

لهووة أو الكائنووات أو المخلوقووات وسوويطرتها؛ كالشوومس األولووى أو البوودايات، االعتقوواد بوجووود بعووض اآ

والقمر والمطر...الخ؛ فهي المسؤولة عون مصوير الجماعوة أو الظوواهر الكونيوة المتعوددة. بالتوالي فوإن 

أرواح هذه الكائنات تؤثر على حيواة اإلنسوان، مموا يسوتوجب استرضواءها وعبادتهوا. ويطلوق علوى هوذه 
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ألشكال األولية للدين. غير أن العالم ينتقول مون هوذه المرحلوة إلوى المرحلة اسم الطوطمية، وهي تمثل ا

موا تطلووق عليوه هووذه المدرسوة النظريووة الحيويووة، أي االعتقواد بووالقوى غيور المجسوودة المقدسوة بوودال موون 

  1األرواح المجسمة، التي وجدت في المراحل األولى. 

أموا المدرسووة الفريزريووة، فتووذهب إلوى أن السووحر سووابق علووى أي شووكل مون أشووكال الوودين، حيووث كووان 

البشوور يسووعون للووتحكم فووي العووالم، لكوونهم أدركوووا الحقووا أن الممارسووات السووحرية ال تووؤدي الواجووب 

ن المطلوب؛ فلجأوا بدال من ذلك إلوى االبتهوال والتضورع، فظهورت المعتقودات الدينيوة األوليوة، ولوم يكو

تشخيصها ضرورة. وال تعتقد هذه المدرسة خالل نقاشها ألصول الودين والسوحر فوي الجانوب االعتقوادي 

الفكوري، بوول تركوز علووى الجانوب االنفعووالي والشوعائري، أي إن النوواس عنودما يموورون بوأمور وأحووداث 

غير متوقعة؛ كانحبواس المطور فوي موسومه، ومووت المحاصويل موثال، يشوعرون بخووف وقلوق جمواعي، 

فعهم إلوى القيوام بشوعائر جماعيووة. وتؤكود هوذه المدرسوة علوى أن تقوودم العلوم يوؤدي فوي البودايات إلووى يود

 2تهذيب المعتقدات الدينية، لكنه الحقا يساهم في اندثارها واختفائها، أي عدم وجودها مطلقا. 

مون غمووض  وبناء على المدارس النظرية سابقة الذكر بموا فيهوا الدركايميوة، نجود أن أصول الودين نوابع

بعوض جوانوب الوجوود البشوري، مموا يودفع البشور إلوى تخيول وجوود قووى فووق الطبيعوة، فتسويطر علوى 

تفكيوورهم النووواحي االنفعاليووة والشووعائرية. ومووع اسووتمرار هووذه التخوويالت الناتجووة عوون أحووداث خووار  

 سيطرة اإلنسان والطبيعة المحيطة فيه، تتشكل المعتقدات الدينية.

الكبورى موضووع الودين فوي سوياقات وأطور سوسويولوجية مختلفوة، حيوث حاولوت  كما ناقشت النظريات

المدرسة الفيبيرية اإلجابة عن التساؤل التوالي1 هول هنالوك عالقوة بوين األخوالق والقويم الدينيوة، وظهوور 

علووى هوذا التسوواؤل، قامووت بتصوونيف  ولإلجابووةاألخوالق االقتصووادية المتمثلووة فووي الرأسومالية الحديثووة؟ 

دراستها على نحو مقوارن، والبحوث فوي أنسواقها القيميوة، وتوصولت إلوى أن هنالوك دورا مهموا األديان و

لإلصووالح الوووديني واألخوووالق الدينيووة البروتسوووتانتية، وخصوصوووا الكلفينيوووة منهووا، فوووي تأسووويس مبووواد  

لفوة، الرأسمالية الحديثة. وبالتوالي فوإن الفيبيوريين يعتقودون أن ماهيوة العناصور الخاصوة بالوديانات المخت

علوووى أن عقلنوووة األخوووالق هووي التوووي توووؤثر علوووى طبيعوووة الحيووواة االقتصوووادية واالجتماعيوووة. ويؤكووودون 

البروتسووتانتية؛ )اإلصوووالح الووديني البروتسوووتانتي(، هوووي التووي أدت إلوووى ظهووور روح الرأسووومالية فوووي 

 0الغرب؛ علما أن هنالك مبدأين أساسيين ساهما في ظهور هذه الروح، هما1 

 

 

                                                                 
3
 المعرفة الجامعية.(، االسكندرية1 دار 3، ط)علم االجتماع الديني ،(3131بيومي، محمد أحمد، ) 
1
 (، االسكندرية1 دار المعرفة الجامعية.3، ط)علم االجتماع الديني ،(3131بيومي، محمد أحمد، ) 
1
(، بيروت1 مركز االنماء 3، ترجمة محمد علي مقلد، ط)األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية(، 3111ماكس فيبر، ) 

 القومي.



4 
 

 

 لواجب الديني.مبدأ الدعوة ل .3

مبودأ الجبريووة1 الوذي يوودعي أنوه بسووبب خطيئوة  دم وحووواء، فوإن جميووع البشور مختووارون وموودعوون  .1

للخوالص والنجواة موون العوذاب األبوودي. وعلوى الفوورد أن يبوذل قصووارى جهوده فووي طاعوة أواموور هللا 

ى علوى األرض بإتقوان عملوه. ولتحقيوق هوذا الخوالص، يتوجوب علوى الكلفينوي الموؤمن أن يعمول علو

نحو متواصل، ويونظم حياتوه، ويتبوع الطورق السوليمة لتحقيوق األهوداف، ويزهود فوي الحيواة. فلوم تعود 

 ممارسة الشعائر الدينية واالعترافات ذات أهميه في تخليص النفس، كما يعتقد الكاثوليك.

لتفواني وبالتالي فقود عوززت هوذه األخوالق الدينيوة عنود الكلفينيوين مبودأ أهميوة العمول وضورورة إتقانوه وا

فيوه، وحووق الفوورد فووي اختيووار المهنووة التووي تناسووبه، ممووا سوواهم، حسووب هووذه المدرسووة فووي ظهووور روح 

 نتيجوةالرأسومالية الحديثوة كوذلك. فوي حوين تعتقود المدرسوة الماركسوية أن ظهوور األديوان المختلفوة، هوو 

عالقوة اإلنسوان باإلنتوا  االقتصوادي؛ فطبيعوة عمليوة اإلنتوا  وعالقتهوا بالجماعوات التوي تقووم بهوا، هوي 

التوي تهيووو لوجوود منوواف وظوروف معينووة، توؤدي الحقووا إلوى ظهووور ديون مووا. وبالتوالي حالووة االغتووراب 

ماعوة موا، توؤدي المتواصلة عن وسائل اإلنتا ، واإلنتا  نفسه، التي يعيشها أغلب أفوراد المجتموع أو ج

إلى تشكيل معتقدات دينية معينوة. ويرجوع ذلوك لالسوتجابة لمشواعر العاموة، أو كتعوويض عموا يشوعر بوه 

 هؤالء من اغتراب اقتصادي مستمر.

كما تعتقد هوذه المدرسوة أن العلوم والتقودم لوم يظهورا سووى فوي الغورب، وعليوه فوإن الرأسومالية بشوكلها 

وجوود بعوض أنماطهوا وأشوكالها فوي بقواع أخورى مون العوالم. الحديث لم تظهر سوى في الغورب، رغوم 

لكون صوفة العقلنووة كانوت تنقصووها. والعقلنوة عنوود الفيبوريين تعنوي فصوول العمول المنزلووي عون المؤسسووة، 

وإجوراء حسووابات دقيقوة قبوول القيوام بالمشووروع، مون أجوول حسواب تكاليفووه ونفقاتوه ومووردوده االقتصووادي 

النيووة(، والفصوول الشوورعي بوين المشوواريع والملكيووة الشخصووية، والموادي علووى صوواحبه )المحاسوبة العق

وتشجيع العمل الحر، وتنظيم العقالنوي الرأسومالي للعمول، وبوروز المؤسسوات الحديثوة التوي تتمثول فوي 

الدولوة واسوتقالليتها. وبالتووالي تعتبور هووذه المدرسوة موون أوائول موون أوجود مفهوووم "البيروقراطيوة"، التووي 

ظوام والتسلسول الرئاسوي فوي التنظويم. وهوذه العقالنيوة؛ أي البيروقرطيوة، تتجسود تعني بهوا االنتظوام والن

وهنا يتضح مدى عنصورية هوذا التوجوه، وتمركوزه حوول الفكور األوروبوي  5 في المؤسسات الرأسمالية.

 الغربي.

أن الوودين هوو وعوي زائووف تسوتخدمه الطبقووة الحاكموة للسويطرة علووى طبقوة العمووال.  4وتورى الماركسوية

إلووى أن الرأسومالية فووي مرحلوة الصووناعة الكبوورى، تحواول القضوواء علوى الوودين إذا اسووتطاعت ونوهوت 

ذلوك، أو تعموول علوى تزييفووه وقصقصووته بموا يخوودم مصووالحها؛ ومون األمثلووة علووى ذلوك التطهريووون فووي 

                                                                 
4
 ، مرجع ورد ذكره سابقا.البروتستانتية وروح الرأسماليةاألخالق (، 3111ماكس فيبر، ) 
5
 (، دمشق1 دار دمشق. 3، ترجمة د. فؤاد أيوب، ط)االيديولوجية األلمانية(، 3151كارل ماركس، وفريدرك انجلز، ) 
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الواليات المتحدة األمريكية. كما تؤكد المدرسة الماركسية علوى أن البرجوازيوة الرأسومالية تثوور علوى 

 طة الكنيسة، خصوصا حينما تشعر أن شوكتها قد قويت.سل

وعليه فإن االعتقاد الثابت عند أصحاب هذه المدرسة فيما يتعلق بالدين والمجتمع، هوو أن الودين يمكون 

أن يكون وسيلة لالعتراض أو القبول أو الخضووع لوضوع موا، فهوو يلعوب دورا رئيسوا فوي المجتمعوات 

ة، وقود يسوهم فوي نموو أو إسوكات الووعي الطبقوي بوين أفوراد الطبقوة التي تعاني من فوارق طبقية واضح

 3المهيمن عليها. 

واستنادا إلى ما سبق، نالحظ تناقضوا كبيور بوين كول مون الفكور الماركسوي والفيبيوري بخصووص عالقوة 

األخوالق والقويم الدينيوة بتطوور الحيوواة االقتصوادية؛ فواألول يشوير إلووى اسوتغالل الطبقوة الحاكموة للوودين، 

تجييووره لصووالحها، ولقمووع الطبقووة البروليتاريووة. والثوواني يؤكوود علووى دور األخووالق الدينيووة فووي تغييوور و

 االقتصادي، ونشوء الرأسمالية العقالنية بشكلها الحالي. -البناء االجتماعي

أن المجتمع أو الجماعوة هوي المسوؤولة عون تكووين الودين واألخوالق فيهوا،  6وترى المدرسة الدركايمية

ر عنووه علووى نحووو رمووزي، أي عبوور شووعائر أو طقوووس معينووة. وبالتووالي يعتبوور الوودركايميون أن والتعبيوو

 الدين خاص بمجتمع أو جماعة بعينها، ويتغير بتغير هذا المجتمع أو الجماعة.

ويؤكودون علووى أن عنصوور الوودين سواهم ويسوواهم فووي إيجوواد نوووع مون التضووامن االجتموواعي بووين أفووراد 

أنووه يوودعم هووذا البنوواء االجتموواعي ويمنووع تفسووخه وانحاللووه، ويموونح سوولطة المجتموع الواحوود، ممووا يعنووي 

 2مطلقة ومقدسة للقواعد والقيم الثابتة، وهذا يؤدي إلى استقرار المجتمع والحفاظ عليه.

ويرى الدركايميون أن نمو المجتمعات وتطور العلوم والتكنولوجيا، وزيادة االعتماد علوى التبوادل بوين 

فووي االنتقوال موون العبووادة الطوطميوة، وهووي الشووكل األولوي والبوودائي لألديووان، إلووى دول العوالم، يسوواهم 

مفهووم اإللوه الواحود، والخووالق الواحود؛ لتظهور األديووان التوحيديوة، التوي تحموول فوي مضومونها االدعوواء 

 بالعالمية، مع التزامها بالدفاع عن جماعات خاصة.

، تحووول المجتمووع موون الشووكل البسوويط إلووى كمووا إن موون األطروحووات الرئيسووية لهووذا التوجووه النظووري

المركب، أو العضوي؛ أي مون التضوامن اآلوي إلوى التضوامن العضووي، مموا يوؤدي إلوى تحورر أفوراد 

المجتمع من األخالق والقويم الدينيوة السوابقة، وتبنويهم قيموا وقواعود وقووانين جديودة. واألمثلوة علوى ذلوك 

 2كثيرة، منها العلمانية، والقومية، والشيوعية.

واسوتنادا إلووى مووا سوبق، نالحووظ أن أصووحاب النظريوات الكبوورى لووم يتمكنووا موون صوووغ نظريوواتهم دون 

الرجوع إلى الدين، ودور النظم الدينيوة فوي الحيواة االجتماعيوة واالقتصوادية والسياسوية وحتوى الثقافيوة. 

                                                                 
1
 المصدر ذاته 
5
 اهرة1 دار المعرفة الجامعية. (، الق3ط) ،الرواد االتجاهات المعاصرة –تاريخ الفكر االجتماعي (، 1113محمد، علي محمد، ) 
3
 المصدر ذاته 
1
 المصدر ذاته 
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اعها، أو وبالتووالي الوودين لعووب ومووا يووزال يلعووب دورا رئيسوويا فووي الووتحكم والسوويطرة بالشووعوب وإخضوو

انتفاضووها بحثووا عوون التغييوور؛ فالوودين وظووف ويوظووف فووي كثيوور موون األحيووان لتلبيووة أغووراض سياسووية 

 واقتصادية واجتماعية وثقافية.

 

 . البعد السياسي االستعماري: 3

تقووم فكورة المركزيوة األوروبيوة علوى أن أوروبوا الغربيوة ال تمثول البعود الجغرافوي القواري فحسوب، بول 

علوووى األبعوواد الثقافيووة والسياسوووية والدينيووة، التووي أوجووودت مجموعووة موون الصوووفات  تووراهن منووذ البوودء

والخصائص العرقية والحضارية والدينية التوي تشوكل ركوائز قوارة وأسوس هويتهوا. ونتيجوة لوذلك ظهور 

 مفهوم حديث ذو طبيعة إشكالية، وهو "المركزية الغربية".

ود أن يؤسوو س وجهوة نظوور حوول "الغورب"، بنواء علوى إنتووا  "تتجلوى إشوكالية هوذا المفهووم فووي أنوه تقصؤ

مكونات تاريخية، توافق رؤيته، معتبرا إياهوا جوذورا خاصوة بوه، ومسوتحوذا فوي الوقوت نفسوه علوى كول 

اإلشوعاعات الحضوارية القديموة، وقاطعوا أواصور الصولة بينهوا وبوين المحاضون التوي احتضونت نشوأتها، 

ود ذلوك المفهووم، أن يموارس إقصواء لكو ل موا هوو لويس غربيوا، دافعوا بوه إلوى خوار  الفلوك إلوى ذلوك تقصؤ

التواريخي الووذي أصوبح "الغوورب" مركووزه، علوى أن يكووون مجوواال يتمودد فيووه، وحقووال يجهوزه بمووا يحتووا  

 13إليه".

كمووا التصووقت صووفة "الحووديث" بالمضوومون األيووديولوجي الووذي أشوواعته الثقافووة األوروبيووة بمووا يوافووق 

خور"، واعتبواره مكونوا هامشويا ال قيموة لوه، إال إذا انخورط فوي منظورها، مما أدى ذلوك إلوى إقصواء "اآ

 سياق المركز األوروبي الغربي.

وعملت المركزية الغربية أوال على تنظيم تاريخ خاص لهوا؛ فأعوادت كتابوة التواريخ بموا يناسوبها، ومون 

وجهووة نظرهووا فقووط، وقوودمت مجموعووة موون الوورؤى والمواقووف والتصووورات لتفسووير أحوووال اآخوورين، 

تحديد مواقعهم في سولم التواريخ، والطورق المناسوبة التوي يتوجوب العمول بهوا للحواق بركوب الحضوارة و

 11الغربية. 

وعملوت المركزيووة األوروبيووة علووى تعمويم فكوورة الخصوصووية المطلقووة لتواريخ الغوورب، الووذي أنضووجته 

لمجتمعوات عوامل داخلية وخارجية، مموا أدى إلوى بوروز حضوارة قويوة ومتنوعوة. مموا يعنوي أن علوى ا

الراغبة في بلوغ درجة التقدم التي وصل إليها الغرب، الوتخلص مون خصوصوياتها الثقافيوة، ألنهوا هوي 

   12المسؤولة عن تخلفها وتعيق تقدمها.

                                                                 
31

بيروت1 المركز الثقافي العربي، (،0ط)، المركزية الغربية...إشكالية التكون والتمركز حول الذات (،3115إبراهيم، عبد هللا، )

 31ص
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وبالتالي فقد قودمت المركزيوة األوروبيوة مشوروعا سياسويا عالميوا، قائموا علوى تعمويم النمووذ  الغربوي، 

 بي، واستعمار العالم، وإبادة حضارات وشعوب كاملة.ساهم في تبرير وتعليل التوسع الغر

وبناء على ذلوك قسومت المركزيوة األوروبيوة العوالم إلوى "متروبوول ومسوتعمرات"؛ أي مركوز ومنواطق 

نفوذ، معتبرة نفسها المركز؛ في حوين أن "اآخور" هوو األطوراف التوي تودور حولوه. وتمكون الغورب مون 

ريوة والدينيوة والعرقيوة، عون طريوق إعوادة إنتوا  غائيوة التواريخ، إعادة كتابة تاريخوه بكول مكوناتوه1 الفك

التاريخيوة  ةالضورورواختزال العالم فوي ضورورة اسوتعمار اآخور السواكن والفاقود الحيويوة لموا تقضويه 

 10الختراقه على يد الغرب بغاية تحضيره للوصول إلى هدف سام.

سومات وخصووائص بشوورية محووددة  كموا اعتموود الغوورب فكورة الخصوصووية العرقيووة، التوي أكوودت وجووود

وعليوه أدى ظهوور الحضوارة الغربيوة الحديثوة إلوى  .وخاصة أدت إلى نشوء  الحضارة الغربيوة الحديثوة

القوول بنظريوة الطبوائع العرقيوة، بهودف تفسوير تجوانس مكونوات تلوك الحضوارة. فمارسوت هوذه النظريووة 

  خصوائص وميوزات بشورية محوددة، دورا فاعال ومؤثرا في إعادة تركيب تواريخ الغربوي علوى أنوه نتوا

والعالقوات االجتماعيوة بكول جوانبهوا تتصل بمجموعة عرقية بعينها. علما أن هذا يعنوي اختوزال الحيواة 

 15وتفاعالتها بطبائع عرقية ثابتة وغير متغيرة وأبدية ومتفوقة على غيرها. 

بنظريوة "الكيووف الطبيعيوة" التوي إال أن الغرب لم يقف عند حد نظرية الطبائع العرقيوة، فربطهوا الحقوا 

أشوار إليهووا أرسوطو فووي كتابوه "السياسووة". غيور أن العووالم الغربوي أجوورى فيهوا تغييوورات توافوق أهدافووه 

وغاياتوه؛ فعلوى سوويبل المثوال ال الحصوور، اسوتفاد هيغول موون هوذه النظريووة فوي الوربط بووين تطوور العقوول 

طرفوووة"؛ سوووواء أكانووت حوووارة أم بووواردة، ال البشووري وجغرافيوووا العووالم، مشووويرا إلوووى أن "المنوواطق المت

يستطيع اإلنسان فيها أن يكون حورا فوي حركتوه؛ ألنهوا ال تسومح للوروح أن تقويم عالموا لوذاتها. فوي حوين 

المنطقووة المعتدلووة فقووط، وخصوصووا النصووف الشوومالي منهووا، هووي التووي تشووكل الووروح وتصوونع توواريخ 

 14العالم.

م حسوب خطووط العورض؛ أي إن العوالم ينقسوم إلوى قوديم وال يتوقف هيغل عند هوذا حود، بول يقسوم العوال

وأسوتراليا. ويودعي هيغول أن الجوزء األكبور مون هوذا  ناألموريكيتيوجديد. أما العوالم الجديود فيتمثول فوي 

العووالم يحموول طووابع التكوووين الجديوود، ويووربط بووين التكوووين الطبيعووي والنفسووي؛ فيوودعي أن هووذا العووالم 

، مموا يعنووي أن التكووين النفسووي لسووكانه يتسوم "بالهشاشووة" أيضووا. "هو"" فووي طبيعتوه وتكوينووه الطبيعووي

                                                                 
31
 المصدر ذاته. 
34
 . مرجع ورد ذكره سابقا، المركزية الغربية...إشكالية التكون والتمركز حول الذات(، 3115إبراهيم، عبد هللا، ) 
35
، 1353 3، 3131، ترجمة الياس مرقص، بيروت1 دار الحقيقة، أوروبا والعالم في نهاية القرن الثامن عشر، ميشال دوفيز 

 115كما ذكره من قبل إبراهيم عبد هللا، مصدر سابق، ص 
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"الثقافةة فةةي ودليلوه علووى ذلوك انوودثار الثقافوة األصوولية بمجورد اسووتيطان األوروبيوين فيووه. حيوث يقووول1 

 13تنقضي بمجرد ما تقترب الروح منها". -ومثال ذلك المكسيك وبيرو -ناألمريكيتي

الغوورب، هوو فكوور ظالموي ومسووتبد وتنعودم فيووه الحريوة والتوواريخ. بالتوالي أي فكوور تشوكل خووار  حودود 

ويتضووح ذلووك فووي االقتبوواس التووالي لهيجوول، حيووث قووال1 "نسووتطيع تعريووف االخووتالف بووين الحريووة فووي 

الشرق والحرية في اليونان ونظيرتهوا فوي العوالم الجرمواني. فوي الشورق لويس غيور فورد أوحود هوو حور 

حورة، فوي الحيواة الجرمانيوة كول األفوراد أحورار، أي شوخص حوور )المسوتبد(، وفوي اليونوان الكثورة هوي 

 16لكونه إنسانا...".

كموووا تتقووواطع كووول هوووذه العموميوووات حوووول االسوووتبداد الشووورقي، موووع األدبيوووات الماركسوووية الكالسووويكية 

خصوصا، حيث تم تعزيوز خطواب المركزيوة الغربيوة عون طريوق العلووم اإلنسوانية التوي جواء فوي إطوار 

 ية والسبنسرية والوضعية والمادية التاريخية.النظريات الداروين

وبالتووالي فووإن للماركسووية وغيرهووا موون النظريووات الكبوورى لعبووت دورا أساسوويا فووي تكووريس المركزيووة 

الغربيوة؛ فأيديولوجيوة كوول مون مواركس وإنجلووز، ال تختلوف بتاتووا عون فكور مبشووري ومفكوري وسياسوويي 

خور" علووى أنووه غيور مووتعلم و"متووح""، ويعووي" فووي تلوك المرحلووة التاريخيوة، التووي نظوور فيهوا إلووى "اآ

ظول ديون غيور الودين المسويحي المطلوق، وتاريخوه مغواير تماموا لتواريخ أوروبوا. وهوذا فوي صولب الفكور 

االستشووراقي، الوووذي ال يسوووعى وراء متربووه االسوووتعمارية فحسوووب، بووول يسووعي لصوووهر الشوووعوب التوووي 

 رحلة ضرورية لذلك. استعمرها في تاريخ الغرب، وتقبل االستعمار على أنه م

وفووي الواقووع لووم ينقطووع كوول موون موواركس وأنجلووز معرفيووا وأيووديولوجيا عوون المركزيووة األوروبيووة، بوول 

انخرطا في ذات السياق الداعي لتحضير "اآخر" عبر االسوتعمار. وهوذا موا يفسور مواقفهموا فوي تبريور 

ى أن للبورجوازيووة مهمووة كول موون االسووتعمار الفرنسووي واإلنجليوزي فووي  سوويا وإفريقيووا. حيوث أكوودا علوو

حضووارية، أهمهووا خلوووق وتطوووير طبقووات بروليتاريوووة صووناعية تسوواعد علوووى توسوويع صووفوف األمميوووة 

العمالية في أوروبا. غير  أن ماركس لم يقف عند هذا الحد، بل ادعى بوأن ال تواريخ للهنود سووى تواريخ 

مقاوموة. وهووو  الالووتخلوف و الغوزاة المتعواقبين الوذين أقواموا مموالكهم فوي بوالد تتصوف شوعوبها بجموود

 بذلك يلغي تاريخ الشعوب اآسيوية، مؤكدا أنه ال تاريخ سوى تاريخ أوروبا الحضارية.

وعليوه بورر المستشورقون غووزوهم للشورق فوي أوائوول القورن التاسوع عشور موون خوالل العلووم اإلنسووانية، 

التووي أعطيووت صووفة الحياديووة والعالميووة. وعلووى ضوووء ذلووك أعووادت إلووى األذهووان أسووطورة "اإلنسووان 

                                                                 
 

31
، 1351 3، 3131، ترجمة الياس مرقص، بيروت، دار الحقيقة، با والعالم في نهاية القرن الثامن عشرأوروميشال دوفيز،  
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 15سابق، ص 

 



9 
 

 

الوح"" التي كانت رائجة في العصور الوسطى؛ لخدموة مصوالح دولهوا التوي كانوت تبحوث بعود الثوورة 

اعية عوون أسووواق جديوودة لتصووريف بضووائعها وتوووفير المووواد األوليووة الخووام، إضووافة إلووى تصوودير الصوون

عنف هوذه الودول إلوى الخوار . وإضوفاء صوفه "الووح"" علوى اآخور يعنوي تجريوده مون قيموة اإلنسوانية 

دلج ألول مورة عون "اآخورين"، يبورر المركزيوة ؤاعيوة. وهوذا أدى إلوى تأسويس خطواب مووالفكرية اإلبد

 12قية األوروبية وأسباب تدميرها لمجتمعات وثقافات الشعوب الشرقية.العر

وعنوود الحووديث عوون البعوود السياسووي االسووتعماري، ال بوود لنووا موون التطوورق إلووى كيفيووة اسووتفادة الكيووان 

الصهيوني الغاصب من إحودى النظريوات الصوغرى، وبعوص اإلسوهامات النظريوة فوي علوم االجتمواع، 

ة بالمراقبة والمعاقبة، وتحليول أغوامبن لحواالت االسوتثناء. وذلوك لتحقيوق وهي النظرية الفوكوية الخاص

 المزيد من التهويد والتهجير واالستيالء على ما تبقى من فلسطين التاريخية.

ات زمنيوة مختلفوة، مشويرة بور أشوكال المراقبوة والعقواب عبور حققضوية تغيو 12وتتناول المدرسة الفوكوية

ن الوسووطى بتعووذيب الجسوود وقهووره، والتنكيوول بووه بأبشووع الطوورق إلووى أن العقوواب تجسوود خووالل القوورو

الممكنووة؛ كتقطيعووه بصووورة وحشووية، وحرقووه، والتمثيوول بووه فووي الطرقووات العامووة...الخ، غيوور أن هووذا 

العقوواب مووع نهايووات القوورن الثووامن عشوور وبوودايات القوورن التاسووع عشوور، أصووبح غيوور إنسوواني وغيوور 

كويوة "بودايات العدالوة الجزائيوة"، التوي تحوتكم إلوى القووانين. مشروع. وهذا ما تطلق عليه المدرسة الفو

وعليووه أخووذ العقوواب أشووكاال أخووورى أكثوور حضووارية ومتواريووة عووون األنظووار. حيووث ابتوودعت الحداثوووة 

األوروبيووة دولووة القووانون، التووي حرمووت تعووذيب الجسوود بصووورة مباشوورة، وأحالووت كافووة أشووكال هووذا 

ذلوك اسوتخدمت طرقوا أبشوع وأفظوع؛ غيور أنهوا أخفتهوا تحوت التعذيب من الجسود إلوى الوروح. ولتحقيوق 

سوتار حقوووق اإلنسووان ومركزيووة اإلنسووان علووى الكووون. وموون هووذه الطوورق الحجووز لسوونوات طويلووة فووي 

السووجن، مووع اتبوواع برنووامج يووومي يقوووم علووى ضووبط األجسووام ومراقبتهووا علووى نحووو مسووتمر؛ بهووودف 

 23أهيلهم وتحضيرهم للحياة خار  السجن الحقا.استغالل السجناء في عملية اإلنتا ، بدعوى إعادة ت

وبالتوالي يشووير هووذا التوجووه النظووري الووى أن النظووام الوذي أوجووده "ليووون فوشووي" لسووجن األحووداث فووي 

"تراجع عن العرض واالحتفال العقابي، الذي أخذ يودخل فوي الظول، ليتحوول إلوى مجورد عمول باريس، 

وعليووه توقووف القصوواص علووى أن يكووون علنيووا بصووورة تدريجيووة، وأصووبح  . 21إجرائووي وإداري جديوود"

العقواب االستعراضووي المسورحي منبوووذا تماموا، ويقوورن بالشووجب واالسوتنكار، وأخووذ يودخل إلووى مجووال 

 الوعي المجرد، في حين أن الردع عن فعل الجريمة أخذ شكل الحتمية.

                                                                 
12

، مرشو1 353، المطبعة االجتماعية، باريس، ص نصوص مقتطفة عن ماركس وأنجلز ولينين"مجتمعات ما قبل الرأسمالية" 

  45غريغوار، مرجع ورد ذكره سابقا، ص 
31

، بيروت1 ترجمة1 د. علي مقلد، مراجعة وتقديم1 مطاع صفديلمراقبة والمعاقبة: والدة السجن،ا(، 3111فوكو، ميشيل،)

  مركز االنماء القومي. 
11
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13
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علميوة تورتبط بنظوام الجوزاء، ووظيفتهووا ومون أجول تحقيوق هوذه العقوبوات الجزائيوة تووم اسوتحداث فوروع 

العقاب دون توجيه ألم مباشر للجسد، ومنها جواء المراقبوون، واألطبواء، والكهنوة أو الشويوف، واألطبواء 

النفسيون والمربون... الخ. إال أن األخطر من ذلوك هوو تحوول كول مخالفوة أو شوذوذ عموا هوو قوائم، إلوى 

محاكمة القانونية. وهو موا ينووه إلوى دور الدولوة الحديثوة فوي نوع من المخالفة التي تستوجب العقاب وال

 22السيطرة على األجساد وضبطها بطريقة تكون فيها مطيعة ومنتجة.

وهكوذا تنتقول هووذه المدرسوة إلووى فكورة األجسوواد الطيعوة، التوي يووتم تودريبها وتكييفهووا وتطويعهوا لتصووبح 

علوى الجسود هودفا للسولطة. كموا تشووير مواهرة ومنتجوة وتسوتجيب للسولطة. ومون هنوا أصووبحت السويطرة 

النظريوة الفوكويوة الوى مفهووم "االنضوباطات"، حيوث لوم تعود مطلوبوة معالجوة الجسود ككتلوة واحودة، بوول 

العمول علوى التفصويل، وإخضوواعه إللوزام مضوبوط دقيوق. فاسووتحدثت أسواليب انضوباطية مختلفوة، منهووا 

سوي، والجوي" الحوديث، إضوافة إلوى الكنيسوة المدرسة الحديثة، والطب االستشفائي بشقيه الجسدي والنف

والمصونع...الخ. ويهوودف كوول ذلووك إلوى زيووادة السوويطرة واإلنتووا . وتطلوق علووى هووذه األسوواليب مسوومى 

"ميكروفيزيووواء" جديووودة للسووولطة، ألنهوووا تتغلغووول فوووي التفاصووويل الصوووغيرة، ولوووم تتوقوووف عووون التكووواثر 

. بأكملوهوق إلوى اجتيواح الجسوم االجتمواعي واالنتشار منذ القرن السوابع عشور إلوى يومنوا هوذا، وهوي تتو

وهذا ما يمكن لمسه في إطوار المدرسوة والثكنوة العسوكرية والمستشوفى التوي أعطيوت مضومونا علمانيوا 

 20وعقالنية اقتصادية. 

ومن أجل السيطرة على الفضاء العام والخاص، يجب ضوبط الحضوور والغيواب عون طريوق اإلحصواء 

مشوغل، ومعرفووة أيوون وكيوف يمكوون العثوور علووى األفوراد، موون خووالل السوكاني أو الوودوام اليوومي فووي ال

سجالت األحياء واألموات، وإقامة االتصاالت المفيدة، وإمكانية مراقبة كول فورد فوي كول حوين بالسوجن 

الدائري أو فضاء العمل المقسم إلى مكاتب مفتوحة على بعضها، وال تملوك أي نووع مون الخصوصوية، 

يوويم ومعاقبوة العمووال أو الموووظفين. وعلوى هووذا األسواس، تؤكوود الفوكويووة ويرأسوها موودير أو مشورف، لتق

 25دور وارتباط الهندسة المعمارية الحديثة في عملية المراقبة والمعاقبة.

؛ فهوي الظورف الوذي يموارس فيوه الحواكم سولطة مطلقوة ضود ضوحية ال 24أما حالة االستثناء عند أغامبن

 ا لتعليق جميع القوانين، واختالط كل المفاهيم.تملك أي فاعلية للمقاومة أو أي حقوق، نظر
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بالتالي يمكن القوول أن كول مون المركزيوة األوروبيوة والنظريوة فوكوو تتوربط بشوكل وثيوق موع موضووع 

الدراسة، وخصوصا فيموا يتعلوق بهيمنوة االكليوروس اليونواني علوى البطريركيوة األرثوذكسوية المقدسوية 

 هذه الهيمنة. راراستموعلى أوقافها، ودور االستعمار في 

    

 مراجعة بعض األدبيات:

موضوع الدراسة؛ علموا أن الهودف مون مراجعتهوا  األدبيات التي تناق"في هذا الفصل تعرض الباحثة 

 هو التالي1 

 أوال1 تقييمها ونقدها واالستفادة منها في البحث المكتبي.

 ثانيا1 إظهار الفجوات المعرفية الموجودة في األدبيات السابقة. 

أن الباحثووة لوم توووفر أي جهوود فووي سوبيل الحصووول علووى كافوة المراجووع واألدبيووات التووي ويجودر الووذكر 

 تتناول هذه القضية حسب أقدميتها وأهميتها التاريخية والبحثية. 

 

 11"سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني":(، 0827و 0826قسطنطين بازيلى )  .0

السياسووية التوي عاشووتها مسويحيي بووالد الشوام تحووت الحكووم الوقوائع واالحووداث التاريخيوة  ينواق" الكتوواب

العثمواني بوالقرن التاسووع عشور. حيوث يووروي الصوراعات التوي قامووت بوين األموراء واالعيووان مون اجوول 

علموا أن واليوة القودس أبقيوت تحوت إدارة باشوا دمشوق احتراموا  السويطرة علوى واليتوي دمشوق والقودس؛

المسيحيين والحجاح، الذين تزايودت أعوداد الحجوا  بعود  لمسجد عمر. كما يتناول الكاتب موضوع حج

، مموا اسووتدعى باشووات األتوراك إلووى إيجواد ضوورائب إضوافية ومنهوا علووى سوبيل المثووال ال 3313عوام 

الحصور مووا يسومى بالكفووارة، وهووي عبوارة عوون ضوريبة يوودفعها الحووا  عون نفسووه وعون زيارتووه ألموواكن 

حجة حمايوة المسوافرين والتجوار فوي األمواكن الخطورة. غيور مقدسة محددة، وأوجدتها الدولة العثمانية ب

أن هذه الكفارة أخوذت توزداد عوام بعود عوام، إلوى أن أصوبحت تجبوى لحظوة وصوول الحجوا  إلوى مينواء 

يافا، ومن ثم عند المرور في الرملة، وفي جبال اليهودية، وحينما يوذهبون إلوى الكنيسوة للصوالة، وعنود 

 15التوجه إلى األردن وغير ذلك.

دينيوة وسياسوية مون  ألسوبابويتطرق المؤرف الروسي إلى معاناة المسويحيين العورب الوذين اضوطهدوا 

 العثمانية. قبل الدولة 

                                                                 
11
في دير مار الياس الشوير في لبنان، وتم نقله إلى العربية عام  3345و 3341بازيلي، قسطنطين، الف هذا الكتاب بين عامي  

 . الكاتب طارق معصراني، 3131
15
 311المرجع ذاته، ص  



12 
 

 

؛ 3313كموا ينوواقس الكاتووب تفاصوويل الحملووة البريووة المصوورية علووى بووالد الشووام التووي وقعووت فووي سوونة 

عووالي؛ غيور ان المسوويحيين فووي مشويرا الووى  ان السوكان اسووتقبلوا المصوريين كمنقووذين مون نيوور البواب ال

فلسوطين خشوووا موون اضووطهاد أشوود موون ذلووك الووذي وقووع علوويهم فووي عهوود عبوود هللا باشووا. ولكوون أن هووذه 

المخوواوف تبووددت فووور دخووول الحاميووة المصوورية مدينووة عكووا، وجووه إبووراهيم باشووا إلووى "الموونال"، أي 

احترامووه جميوووع القاضووي األعلووى وشوويخ مسووجد عموور، والنائووب، وكوول السوولطات قوورارا يوونص علووى 

الديانات السماوية وحمايته لكافة األمواكن المقدسوة المسويحية، وإلغواء جميوع الضورائب التوي تجنوى مون 

يتنواول الكاتووب موضووع التودخل األجنبووي فوي شووؤون الدولوة العثمانيووة، والحجوا  والكنوائس واألديوورة. 

لكثيور مون اإلصوالحيات التوي الذي برز بشكل كبير في عهد عبد المجيد. ويذكر أن هوذا السولطان قودم ا

مسووت بشووكل مباشووور بحيوواة المسووويحيين، وذلووك تحوووت ضووغط كبيووور موون الووودول األجنبيووة، وبووواألخص 

 بريطانيا وفرنسا وروسيا. 

ويمكون مالحظوة أن المووؤرف الروسوي بوازيلي أرف هووذه الوقوائع واألحوداث بصووور دقيقوة، لكنوه أضووفى 

لووى أنهووا الحاميووة للمسوويحيين فووي األراضووي عليهووا صووبغة روسووية لتلميووع صووورة روسوويا، فأظهرهووا ع

المقدسووة والشوورق، وأن دورهووا ومواقفهووا فووي معظووم هووذه األحووداث التاريخيووة كووان إيجابيووا ولصووالح 

األرثوووذكس، ولوويس طمعووا فووي أي مكاسووب سياسووية. وعليووه الكاتووب تتطوورق فقووط الووى معانوواة العوورب 

صوصوا فلسوطين، لكون لوم يتطورق الوى االرثووذكس الوواقعين تحوت الحكوم العثمواني فوي بوالد الشوام وخ

حوال هووؤالء تحوت القيووادة الروحيووة اليونانيوة للكنيسووة األرثوذكسوية فووي فلسووطين، وال إلوى الوودور الووذي 

 البطريركيوة األرثوذكسوية بالقودس لعبته الدولة العثمانية فيما يخوتص بالسوماح لليونوانيين بالهيمنوة علوى

ى طبيعوة العالقوة بوين القيوادة الروحيوة اليونانيوة، والرعيوة وال إلى دور المركزية األوروبية وال حتوى الو

 العربية؛ علما أن هذه الثغرات المعرفية هي في صلب موضوع دراستي.

 

  22(، "أخوية القبر المقدس اليونانية":0892رفائيل هواويني، اسقف بروكلين، ) .3

يتطوورق الكاتووب الووى موضوووع أخويووة القبوور المقوودس اليونانيووة، حيووث يعرفهووا بوضوووح تووام علووى أنهووا 

"ظاهرة غريبة في تاريخ الكنيسة األرثوذكسية، بول فوي تواريخ سوائر الكنوائس المسويحية، وقود وصوفناها 

باليونانيوووة، ألن أعضووواءها مؤلفوووون فقوووط مووون يونوووان غربووواء اللسوووان والمكوووان قووود اختلسووووا بوووالمكر 

                                                                 
22

جمع مقاالت االسقف هواويني مضيفا إليها بعض المقاالت  "أخوية القبر المقدس اليونانية" من خالل تم تأليف كتاب  

األخرى، التي كان قد نشرها في الصحف الروسية لفضح ممارسات اإلكليروس اليوناني، والسيما أخوية القبر المقدس، بحق 

 3311ام الوطنيين األرثوذكسيين في األراضي المقدسة وأوقاف الكنيسة األورشلمية. حيث ترجمها وطبعها في بيروت ع

ووضعها تحت اسم مستعار هو "الشيخ عبد األحد الشافي".  "لمحة تاريخية في أخوية القبر المقدس"،تحت عنوان1 

 . 3114وأعادت نشره لجنة المتابعة والدعم إلنقاذ المسيحيين األرثوذكسيين في بطريركية أورشليم التي تأسست عام 
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واالحتيووال، منووذ موودة ال تزيوود عوون ثالثووة قوورون ونصووف كوول السوولطة الروحيووة واإلدارة الكنائسووية فووي 

 22الكرسي البطريركي األورشليمي من أيادي أبنائه الوطنيين، وحصروهما في أنفسهم ليس إال،...".

 03وعلى إثر ذلك، يؤكد األسقف هواويني أن الكنيسة األورشليمية انقسمت إلى قسمين هما1

 كليروس المكون جميعه من يونان غرباء اللسان والمكان.اإل .3

الشوعب األرثوذكسوي الووطني الوذي حورم حوق الرهبنووة وأهملوت واجباتوه الكنسوية والدينيوة علوى يوود  .1

 اإلكليروس اليوناني.

ويطورح الكاتوب الكثيور مون الحقوائق التاريخيووة ومنهوا أن السولطتين الروحيوة والماديوة فوي البطريركيووة 

كانوت فوي أيووادي اإلكليوروس الووطني األرثوذكسوي إلووى أن نصوب أول بطريورك يونوواني،  األورشوليمية

قضوية خوداع وغو" البطريورك اليونواني األول جرموانوس، الوذي  بإسوهابوهو جرمانوس، كما يتنواول 

اسووتولت عليووه روح الجنسوووية اليونانيووة، إلووى حووود تبديلووه جميوووع أسووافقة العوورب بيونوووان وعلووى جميوووع 

، ورفضووه سوويامة الوووطنيين ضوومن سوولك الكهنوووت والرهبنووة، بوول تعوودى ذلووك بكثيوور الكراسوي األسووقفية

 عندما جعل لنفسه خليفة يونانيا يسوس الكنيسة بعده. 

وينوواق" الكاتوووب فوووي البوواب الثالوووث مووون كتابووه موضووووع1 "أخويوووة القبوور المقووودس اليونانيوووة وواردات 

التووي جعلوت اليونووانيين يختلسوون السوولطة حيوث ينوووه إلوى أن أهووم األسوباب البطريركيوة األورشووليمية". 

الروحية في الكنيسة األورشوليمية هوو الطموع فوي واردات األمواكن المقدسوة التوي ابتودأت توزداد وتكثور 

بسنين قليلة قبل البطريرك اليوناني جرموانوس، وذلوك بسوبب األمون الوذي اسوتقر فوي فلسوطين وسوورية 

تووب فووي البوواب الرابووع موضوووع "أخويووة القبوور المقوودس بينمووا ينوواق" الكا بعوودما فتحهووا موون العثمووانيين.

اليونانية وأبناء الكنيسة األورشليمية الوطنيون". حيث يؤكود علوى أن هوذه األخويوة لوم تعمول شويئا يوذكر 

ألجل منفعوة أرثوذكسويي فلسوطين بشوكل عوام والقودس بشوكل خواص، وخصوصوا فوي الجوانبين الموادي 

 واألدبي. 

يحتووي علووى وجهووه نظور الكاتووب وموقفوه الشخصووي مون قضووية هيمنووة  ال يمكون إنكووار أن هوذا الكتوواب

اإلكليروس اليوناني علوى الكرسوي البطريركوي المقدسوي. ويرجوع ذلوك إلوى أن جوزءا كبيورا منوه يعوود 

فوووي األصووول إلوووى مقووواالت كتبهوووا األسوووقف هوووواويني الشوووامي األصووول، لكشوووف جووورائم اليونوووان بحوووق 

نشورها بشوكل مسوتمر فوي الصوحف الروسوية، إلوى أن األرثوذكس العرب في فلسطين بشوكل خواص، و

توم منعووه بوالقوة. ورغووم ذلووك يحتووي الكتوواب علوى حقووائق ودالئوول موثقوة ومحفوظووة فوي مراجووع عديوودة 

كتبهوا بطاركوة ومؤرخوون يونوان وروس. ويعود هوذا المرجوع مهموا جودا فوي مجوال البحوث، ألنوه ينواق" 

                                                                 
11
، وأعد هذه الطبعة الجديدة األب ميشال نجم، ص 3311، بيروت، المقدس اليونانيةأخوية القبر األسقف هواويني، رفائيل،  

13 
11
 المصدر ذاته 
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التوي تصوب فوي جووهر موضووع هوذا البحوث. كموا  قضية أساسية، وهي أخوية القبور المقودس اليونانيوة،

ال يمكننوا التشوكيك فوي مصووداقية هوذه الحقوائق والوودالئل التوي عرضوها الكاتوب، ألنهووا موا زالوت سووارية 

المفعول إلى وقتنا الحالي. حيث يشوعر القوار  وخاصوة األرثوذكسوي الووطني، أن جوزءا لويس بصوغير 

ف ما زال قائموا إلوى يومنوا هوذا، كأنوه يكتوب عموا يحودث من تلك الحقبة الزمنية التي يتحدث عنها األسق

موع أرثوذكسويي األراضوي المقدسووة اليووم، ولويس قبول مووا يقوارب السوتة قورون. كمووا انوه يتطورق خووالل 

عرضوووه الوووى العنصووورية والمركزيوووة األوروبيوووة اليونانيوووة عووون طريوووق طووورح الكثيووور مووون المواقوووف 

ب يناق" القضية األرثوذكسوية فوي حقبوة زمنيوة معينوة واالحداث التي تؤكد على ذلك. غير ان هذا الكتا

وهووي الحقبووة العثمانيووة، ولووم يتطوورق صووراحة الووى دور العثمووانيين فووي تعزيووز الهيمنووة اليونانيووة علووى 

رجوال الودين البطريركية المقدسية. كما لم يتطرق الى العالقة بين أبناء الرعيوة العربيوة األرثوذكسوية و

 أن هذه الثغرات المعرفية هي في صلب موضوع دراستي.؛ علما اليونان بصورة مفصلة

 01(،"تاريخ الكنيسة المسيحية": 0900أفغراف سميرنوف، ) .2

تواريخ الكنيسووة  "تةةاريخ الكنيسةة المسةةيحية"يرصود الكاتووب الروسوي أفغووراف سوميرنوف، فووي كتابوه 

ين الكبيوور، بودءا مون نشوأتها وانتشووارها فوي عهود الرسوول حتوى انتصوارها علوى الوثنيووة وتنصور قسوطنط

وحوال الكنيسووة فووي عهوود قسوطنطيين وأوالده، وموورورا بتعلوويم الكنيسووة الوذي حوودد وثبووت فووي المجووامع 

المسكونية التي عقدت للورد علوى الهرطقوات المختلفوة، ومون ثوم انفصوال الكنيسوة الغربيوة عون الكنيسوة 

ية فوي أيودي األتوراك. األم، ووصوال إلى حال الكنيسة بعد سقوط المملكوة البيزنطيوة ووقووع القسوطنطين

 كما يتناول الكاتب سريعا حال كنائس الشرق في أنطاكيا واإلسكندرية والقدس. 

ويناق" الكاتب كيفية ظهور درجات الكهنوت؛ مؤكودا أن السويد المسويح هوو الوذي أسسوها عنودما طلوب 

نواء خدموة من الرسل التبشير باسمها في كافوة أرجواء المسوكونة. وظهورت درجوات الكهنووت الدائموة أث

ة فوي الرسول الوذين الرسل فوي القورن األول للمويالد، حيوث كانوت السولطة الروحيوة واإلداريوة محصوور

. ولكوون مووع تغيوور حالووة المسوويحية فووي القوورن الرابووع للموويالد، حيووث أصووبحت ديانووة بشووروا المسووكونة

 .المملكة الرومانية، أوجدت الكنيسة وظائف ورتبا جديدة إلدارة أعمالها

الرسول أيضووا، حيوث حوددوا أوامور يجووب أن يتصوف بهوا األشووخاص  فووانينوكموا يتطورق الكاتوب الووى 

الووذين ينبغووي انتخووابهم للوظووائف الرئاسووية وكيفيووة انتخووابهم. وتحووت عنوووان1 "حووال الكنيسووة الخووارجي 

تحووت النيوور التركووي"، يتنوواول الكاتووب توواريخ سوووقوط القسووطنطينية بأيوودي االتووراك وتووأثير ذلووك علوووى 

قضووية االمتيووازات  الكاتوبويتنوواول ريركيتهوا وسووكانها المسويحيين حتووى بدايوة القوورن التاسووع عشور. بط

أن جميوع خلفوواء محموود الفواتح، لووم يعطوووا أي  والحقووق التووي منحتهووا االمبراطوريوة للمسوويحيين؛ علمووا
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 . 3133ترجمه إلى العربية مطران حمص وتوابعها، ألكسندروس جحا، عن الطبعة التاسعة الصادرة سنة  
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 ويضووغطون علوويهم مونهيضوطهدأهميوة لالمتيووازات والحقووق التووي منحهوا هووو للمسوويحيين؛ بول أخووذوا 

، مسويحيهازيوارة سوليم األول إلوى القودس بعود فتحهوا، حيوث لوم يعنوف  بكل الوسائل الممكنة. كما يناق"

بول سوولم بطريوورك القودس عطووا هللا مرسوووما خاصوا لتكووون جميووع الكنوائس واألديوورة خاضووعة لسوولطته، 

ا العطوف "ولكون هوذولتكون األولية في السيطرة وحماية األماكن المقدسة لألرثوذكس. ويقول الكاتوب1 

كان مؤقتا وألغوراض1 لقود افتتحوت سووريا مون عهود قريوب، فكوان يلوزم لسوليم فوي األوقوات األولوى أن 

 02يجذب إليه السكان المخضعون بالوعود".

يعد هذا الكتاب مرجعا مهما في تواريخ الكنيسوة ككول، بودءا مون تأسيسوها ووصووال إلوى هيمنوة األتوراك 

والوقووائع القسووطنطينية. حيووث تنوواول الكاتووب األحووداث علووى أهووم معقوول للمسوويحيين فووي الشوورق وهووو 

والتوضويحات واألمثلووة والبوراهين. غيوور أنووه ركوز بحثووة علوى دور وتووأثير الكرسووي  التاريخيوة بالشوورح

البطريركي القسطنطيني على الكنائس األخورى وخاصوة فوي عهود المملكوة الرومانيوة البيزنطيوة، علموا 

وأنطاكيوا واإلسوكندرية؛ إضوافة إلوى وضوعه وحالوه تحوت  أنه لم يؤسوس مون قبول الرسول ككرسوي روموا

نيوور الحكووم العثموواني. وبالتووالي نالحووظ أن الكاتووب عنوودما تطوورق إلووى أحوووال البطريركيووات األخوورى 

الواقعووة تحووت الهيمنووة العثمانيووة، واالحووتالل اليونووواني، موور عليهووا موورور الكوورام دون الخوووض فوووي 

ها؛ فهوووو اعتبووور البطريوورك األورشوووليمي اليونووواني التفاصوويل، وحتوووى البحووث فوووي مصوووداقيتها وصووحت

كيووورلس الثوووواني، شوووريفا ونزيهووووا وسوووعى إلووووى رفعوووة األرثوذكسووووية فوووي فلسووووطين وتحسوووين أحوووووال 

األرثوذكسويين العورب فيهوا. فووي حوين أن العديود موون المراجوع األخورى تشووير إلوى أن هوذا البطريوورك، 

والمستشوفيات والمطبعوة األرثوذكسوية لنشور رغم اإلنجازات التي حققها في فلسطين من بناء للمدارس 

المعرفة، إال أنها لم تكن بغاية نهضة الوطنيين، بقدر التخفيف مون الضوغوط الروسوية عليوه، والوتخلص 

من هيمنة البطريركية القسطنطينية على األورشوليمية وتودخلها السوافر فوي شوؤونها. بالتوالي نواق" هوذا 

م يتطوورق صووراحة الووى دور العثمووانيين فووي تعزيووز الهيمنووة المرجووع ايضووا الحقبووة العثمانيووة فقووط، ولوو

اليونانيووة علووى البطريركيووة المقدسووية. ولووم يتنوواول قضووية هيمنووة أخويووة القبوور المقوودس اليونانيووة علووى 

البطريركيووة األرثوذكسووية المقدسووية وسووعيها الحثيووث الوووى إقصوواء أبنوواء العوورب عوون إدارة الكنيسوووة. 

قووة بووين أبنوواء الرعيووة العربيووة األرثوذكسووية ورجووال الوودين اليونووان وبالتووالي هووو لووم يتطوورق الووى العال

 ؛ علما أن هذه الثغرات المعرفية هي في صلب موضوع دراستي.مطلقا
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 413سمير نوف، أفغراف، مرجع ورد ذذكره سابقا، ص
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 00لوك: -(، تقرير اللجنة برترام0930أنطون برترام )  .2

الموجووودين فووي القوودس خلووع  األسوواقفةيجوودر الووذكر أن هووذا التقريوور جوواء بعوود تجوودد محوواوالت بعووض 

البطريرك ذاميانوس، الذي خر  مع لفيف من األساقفة اليونان من القدس واتجه إلوى دمشوق بوأمر مون 

السوولطات العثمانيووة خووالل الحوورب مووع اإلنجليووز، وأرجعتووه حكومووة االنتووداب بعوود عووام موون خروجووه، 

ألوف ليورة مصورية،  551مواني إضافة إلى توراكم ديوون البطريركيوة التوي بلغوت فوي نهايوة العصور العث

وسعي حكومة اليونوان الحثيوث للتودخل فوي شوؤون البطريركيوة، عبور إقراضوها وفورض قووانين جديودة 

 على البطريركية تناسبها.

 ولعل أهم نتائج التحكيم في التقرير األول ما يلي1

فوووي ، والعوووادات المتبعوووة 3355ال يخوووول قوووانون الكنيسوووة األورشوووليمية األساسوووي الصوووادر سووونة  -

البطريركيوات األرثوذكسووية الشوورقية الحكوموة اليونانيووة حووق التوودخل فوي التحكوويم بووين البطريوورك 

والسونودس، وهنالوك شوبه حوق للبطريركيوة المسوكونية أي القسوطنطينية أن تتودخل بصوفتها األولووى 

 بين البطريركيات إذا طلب منها ذلك.

سووة األورشوووليمية ألنهووم ال يؤلفوووون ال يحووق لألسووافقة المجمعيوووين فووي القووودس التحوودث باسوووم الكني -

سنودسووا حقيقيووا كبقيووة السنودسووات الكنسووية لكووونهم أسوواقفة فخووريين. كمووا إن الهيئووة الحاكمووة فووي 

 الكنيسة ليست السنودس بل "البطريرك في السنودس". 

ال يموونح القوووانون األساسووي الصوووالحية للمجموووع المقوودس بخلوووع البطريوورك أو محاكمتوووه، كموووا إن  -

قدم من أجل خلع البطريورك ذاميوانوس ال يسوتوفي النصواب القوانوني، ألن األسواقفة االعتراض الم

الوذين قوودموا االعتووراض ال يمثلووون الكنيسووة األورشووليمية، لكوونهم تسووعة أعضوواء موون أصوول سووتة 

عشووور عضووووال. وبالتوووالي تنظووور الحكوموووة إلوووى البطريووورك ذاميوووانوس علوووى أنوووه رئووويس الكنيسوووة 

 الشرعي.

ب القووانون الوذي قدمووه منوودوب البنووك اليونواني والمتمثوول فووي إضووافة مووواد تورفض حكومووة االنتوودا -

جديوودة ال تتناسووب مووع روح القووانون األساسووي للبطريركيوووة منهووا علووى سووبيل المثووال ال الحصووور 

محاكمووة البطريوورك أمووام هيئووة تتووألف موون كنووائس القسووطنطينية واإلسووكندرية وأنطاكيووة وقبوورص 

ة وقوع خوالف بوين البطريورك والمجموع المقودس، ألنوه إضوافة ومندوب الحكومة اليونانية، في حال

                                                                 
11
اضي القضاة في سيالن، من قبل المندوب السامي بتشكيل لجنة للتحقيق بالنزاع والخالف القائم كلف الكاتب أنطون برترام، ق 

بين الطائفة األرثوذكسية في فلسطين، والبطريركية األرثوذكسية األورشليمية الممثلة في البطريرك واإلكليروس اليوناني، 

، تضمن دراسة ألسباب 3113ومة بالده؛ األول سنة ، فقد قدم تقريرين لحك3135بعد وقوع فلسطين تحت اإلنتداب سنة 

نتيجة تجدد  3115الخالف الواقع، وكيفية الخرو  من قضية أزمة ديون البطريركية المتراكمة. وأما الثاني فقدمه سنة 

 الصراع العربي اليوناني في أوائل عشرينيات القرن الماضي. وتشكلت هذه اللجنة من السير أنطون برترام قاضي قضاه

سيالن، وهو رئيسها، وهاري لوك مساعد حاكم القدس، وعضوية ممثلين عن الطائفة األرثوذكسية هما يعقوب فرا ، 

 111، وقدمت بعد ثالثة أشهر تقريرا يقع في 3113كانون الثاني سنة  5وجور  سكسك. وعقدت اللجنة أول جلسة لها في 

 .3111-3115إلى العربية الحقا الكاتب وديع البستاني سنة  صفحة ويحتوي على ثمانية ملتحق. وترجم هذين التقريرين
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علوى القوانون األساسوي. وتقتورح اللجنوة لتخطوي أزموة خلوع البطريورك صوياغة قوانون  غير قانونيوة

ينص على أن هيئة المجمع المقدس يتكون من أعضائه المعتورفين بسولطة البطريورك، إلوى أن يوتم 

 الصلح بين البطريرك وكامل هيئة المجمع.

ألوف ليورة فقوط. لهوذا تقتوورح  11ألوف ليورة مصورية، ودخلهووا السونوي  551يبلو  ديون البطريركيوة  -

اللجنووة تكوووين لجنووة مراقبووة للماليووة وتصووفية الووديون، وقوود تضووطر البطريركيووة إلووى بيووع بعووض 

 أمالكها، وإدخال بعض التعديالت على نظامها اإلداري المالي لضبط ميزانيتها وتصفية ديونها.

التقرير كما ذكرنا سبقا من أجل حل قضوية ديوون البطريركيوة فقوط، بالتوالي هوو لوم يهوتم لتنفيوذ جاء هذا 

مطالب  الوطنيين. وعليه هو يناق" القضية األرثوذكسية مون زوايوة ماليوة صورفه، كموا انوه يسوعى الوى 

شووكل فورض سويادة االنتوداب علوى هوذه البطريركيوة بعود زوال الحكوم التركوي. بالتوالي هوو لوم يتطورق ب

أساسوي الوى الخووالف الواقوع بوين الرعيووة العربيوة األرثوذكسووية والقيوادة الروحيوة اليونانيووة، ولوم يعووالج 

؛ علمووا أن هوذه الثغوورات المعرفيوة هووي فوي صوولب موضوووع يمنووة اليونوانيين علووى البطريركيوةقضوية ه

 دراستي.

 

ت اي منازعةة(، تقريةةر اللجنةةة التةةي عينتهةةا حكومةةة فلسةةطين للبحةةث فةة0935أنطةةون برتةةرام )  .5

معلومةةة قامةةت بةةين بطريركيةةة أورشةةليم االرثوذكسةةية والطائفةةة األرثوذكسةةية العربيةةة ) للجنةةة 

 ينغ(: -برترام

، فوي صووالح الرعيوة العربيوة األرثوذكسووية؛ فهوي لووم 3113لووك الصووادر سونة  -لوم يوأتي تقريوور برتورام

تصووفية ديوووون  تحصوول علووى شووويء ذي أهميووة موون حقوقهوووا. وعليووه كووان هووودف الرئيسووي موون اللجنوووة

على ميزانيتها. وبالتالي هوذا أدى الوى تجودد الصوراع  واالطالعالبطريركية ومراقبة مالية البطريركية 

بوين أبنواء الرعيووة العربيوة والقيوادة الروحيووة اليونانيوة. وكوان سووبب الخوالف  نوذاك قضووية تعيوين أسووقف 

تمووز  35سوي بحيفوا فوي تواريخ للناصرة، مموا ادى الوى تفجور الوضوع مجوددا، وعقود الموؤتمر األرثوذك

األوضوواع قووررت  ئووةنهووا. وموون أجوول تهد؛ علمووا أن هووذا المووؤتمر أثووار مخوواوف البطريوورك حي3111

، برئاسووة السووير انطووون برتوورام والسوويد ينوو  3114الحكومووة  تشووكيل لجنووة تحكوويم فووي تشوورين االول 

المستشار المالي للبطريركيوة ومفوت" وزارة الداخليوة بمصور، كموا ضومجت اللجنوة ممثلوين عون الطائفوة 

اللجنووة تقريرهوا الووى العربيوة وأخويوة القبوور المقودس؛ علمووا ان البطريورك اعاقووة عمول اللجنووة. وقودمت 

صوفحة، تشومل  131ويقوع تقريرهوا فوي · 3115حزيوران  11المندوب السوامي هربورت صوموئيل فوي 

 ·  خمسة عشر فصال وسبعة مالحق

ويناق" التقرير أسباب تعيوين اللجنوة، وتواريخ البطريركيوة فوي القورون األربعوة السوابقة، أي فوي الحقبوة 

 انشووأتعالقتهوا بالرعيوة العربيوة ومطالوب الحوزبين اللوذان العثمانيوة، وصوبغة البطريركيوة وأوضواعها و
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بسوبب الخووالف علووى تعيووين مطووران جديوود للناصوورة؛ إضووافة إلووى حووق الحكومووة فووي التوودخل فووي هووذا 

الخووالف، وموقووف البطريركيووة الحووالي، واألوقوواف والمجلووس المخووتلط والسووماح لألرثوووذكس العوورب 

· سوواقفة والمحوواكم الكنسووية وتنقوويح القووانون األساسوويبووالترهبن فووي أخويووة القبوور المقوودس، وانتخوواب األ

 على الحكومة تعديل القانون األساسي للبطريركية. اقترحتويجدر الذكر أن اللجنة 

عوالج هوذا التقريوور بشوكل أساسوي الخووالف الواقوع بووين الرعيوة العربيوة األرثوذكسووية والقيوادة الروحيووة 

لووى البطريركيوة، ونشووء أخويووة القبور المقودس اليونانيووة اليونانيوة، كموا عوالج قضووية هيمنوة اليونوانيين ع

وقوانينهوا الداخليوة. وتتطورق الووى الكثيور مون القضوايا الحساسووة والخالفيوة ومنهوا واألوقواف والمجلووس 

المختلط والسماح لألرثوذكس العرب بالترهبن في أخوية القبور المقودس، وانتخواب األسواقفة والمحواكم 

ساسوي. وعليووه يعود هووذا المرجوع مهمووا جودا فووي مجوال البحووث، ألنوه ينوواق" الكنسوية وتنقويح القووانون األ

قضايا أساسية، تصوب فوي جووهر موضووع هوذا البحوث. غيور أنوه تناولهوا ضومن حقبتوين زمنيتوين فقوط، 

وهي الحقبة العثمانية والبريطانية. كما لم يسوتعرض كافوة جوانوب وزوايوا حقبوة االنتوداب، إنموا اقتصور 

؛ إضوافة الوى أنوه لوم يتطورق الوى دور االنتوداب البريطواني فوي االنتودابولى مون على التسع سنوات األ

؛ علموا أن هوذه الثغورات المعرفيوة هوي ؛ صوهيونية اسوتعماريةكسوي إلوى جهوات تسريب الوقف االرثوذ

 في صلب موضوع دراستي.

 

 ":  خالصة تاريخ كنيسة أورشليم األرثوذكسية(، "0935المؤلفين شحادة ونقوال خوري ) .6

خالصةةةة تةةةاريخ كنيسةةةة أورشةةةليم "يتنوواول كووول مووون الموووؤلفين شوووحادة ونقووووال خوووري فوووي كتابهموووا1 

، وفيووه خالصووة توواريخ 3115الووذي  طبووع بالقوودس فووي األول موون كووانون الثوواني عووام  "األرثوذكسةةية

. كمووا تحتوووي النسووخة الحديثووة نبووذة عوون 3114كنيسووة القوودس االرثوذكسووية منووذ تأسيسووها حتووى العووام 

لمؤلفهووا د. رؤوف سووعد أبووو جووابر،  3111و 3114ية العربيووة األرثوذكسووية بووين عووامي توواريخ القضوو

رئويس جمعيوة النهضوة العربيووة األرثوذكسوية، إضوافة إلووى نوص الموذكرة التووي رفعتهوا اللجنوة التنفيذيووة 

، تواريخ الكنيسووة منوذ نشوأتها ودعوووة 3155األرثوذكسوية العربيوة إلووى مجلوس النوواب فووي األردن عوام 

لمسيح التالميذ لنشر بشارته في أرجاء المسكونة، مورورا بالحقبوة الرومانيوة الوثنيوة التوي يطلوق السيد ا

عليهووا المؤرخوووون مسووومى "العصوور الرسوووولي" الوووذي دام حووووالي ثالثووة قووورون، ومووورورا بووو "العصر 

الوذهبي" الوذي تنصوور فيوه اإلمبراطووور قسوطنطين ووالدتووه القديسوة هيالنووة، ومونح حريووة العبوادة لكافووة 

الموووواطنين، وصووووال إلوووى احووووتالل العثموووانيين لفلسوووطين، وسووويطرة الجوووونس اليونووواني علوووى مقاليوووود 

 البطريركية األرثوذكسية األورشليمية.

ويتنوواول المؤلفووان الحقبووة اإلسووالمية بعهووديها األمووووي والعباسووي، وينووتقالن إلووى الحمووالت الصوووليبية 

إلوووى أن يووتم القضووواء علوويهم مووون قبووول وسوويطرة الصوووليبيين علووى فلسوووطين، وموون ثوووم حقبوووة المماليووك 
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"حوورب العثموانيين. ولعول أكثوور موا يشودنا فووي هوذا الكتوواب هوو  فصوله الثوواني الوذي جواء تحووت عنووان1 

 (. 3551-3514األماكن المقدسة في عهد البطاركة اليونان وأولهم البطريرك جرمانوس )

اليونواني، والمتمثول علووى  يطورح الكاتبوان بالتفاصويل نضواالت األرثووذكس العوورب ضود هيمنوة الجونس

نحو رئيسي في أخوية القبور المقودس. حيوث يعورض الودور الوذي قوام بوه العورب بودعم مون الوروس فوي 

نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشورين، لمناهضوة هوذه األخويوة واسوترجاع حقووقهم المسولوبة 

ط )يونواني وعربووي( إلدارة منهوا. حيوث يناقشووان مطووالن قضوية سووعي الووطنيين لتشوكيل مجلووس مخوتل

؛ فعلوى إثور تفجور الثوورة التركيوة، صوودر 3113الكنيسوة فوي ضووء إعوالن الدسوتور العثمواني فووي سونة 

، فونهض العورب األرثووذكس مون جديودة لتطبيوق نوص الموادة 3113اإلعالن الدستوري العثماني سونة 

 ، التي نصت على ما يلي3331

وة، تنتخوب  وة، ويكوون موون يترتوب فوي كوول قضواء مجلوس لكوول ملؤ أعضوواؤه مون أفوراد تلووك الملؤ

خصائصوه النظور بموداخيل المسوقفات والمسووتغالت والنقوود الموقوفوة، لكوي تصورف بحسووب 

شروط واقفيها ومعاملتهوا القديموة، لمون لوه حوق فيهوا وللخيورات والمبورات. والمنواظرة أيضوال 

بهوا، حسووبما هووو محورر فووي وصوية الموصووي وعلووى إدارة  الموصوويعلوى صوورف األمووال 

أمووال األيتوام، وفقوال لنظامهوا الخصوصوي، أموا هوذه المجوالس فإنهوا تعورف الحكوموة المحليووة 

 05ومجالس الواليات مرجعال لها.

كموا يتنواول الكاتوب مجريووات األحوداث والوقوائع التووي ارتبطوت بالكنيسوة المقدسووية بعود انقضواء الدولووة 

 .3135ووقوع فلسطين تحت االنتداب البريطاني سنة  العثمانية،

ويتضح من هذا الكتاب أن المؤلفين خوري حواوال دراسوة حوال الكنيسوة األرثوذكسوية األورشوليمية مون 

وجهووة نظوور مسوويحية أرثوذكسووية وطنيووة. وقوود نجوود أنهمووا أظهوورا بعضووا موون مشوواعرهما األرثوذكسووية 

رة اإلكليووروس اليونوواني علووى الكرسووي البطريركووي. الوطنيووة العروبيووة عنوود تناولهمووا موضوووع سوويط

ولكن رغم ذلك يعد هذا المرجوع أساسويا وجوهريوا وقيموا للغايوة فوي مجوال بحثوي، ألنوه يعورض العديود 

مون الوثووائق والودالئل التاريخيووة التوي جوواءت حسوب مصوودرها األصولي. كمووا إنهموا يؤرخووان األحووداث 

شووهود عيوان أو نقووال عوون فوالن. كمووا تعوود المراجووع  والوقوائع موون قلووب الحودث، لوويس بنوواء علوى أقوووال

العربية القديمة في هذا المجال، عمودا فقريوا لمعرفوة الحقيقوة دون تشوويهها علوى نحوو كامول كموا فعول 

بعض الكتاب اليونوان مون أجول إثبوات أحقيوة جنسوهم فوي السويطرة علوى الكنيسوة األورشوليمية العربيوة. 

ع الوى القضوية العربيووة األرثوذكسوية إال فووي حقبتوين زمنيتووين وبوالرغم مون ذلووك لوم يتطوورق هوذا المرجوو

وهما الحقبة التركية والبريطانية. كما أنهما لم يتمكنا من مناقشة كامل حقبوة االنتوداب البريطواني، التوي 

. كما ركزا على نقل الوقائع واالحوداث التاريخيوة أكثور مون تركيزهموا 3143استمرت حتى أوائل عام 
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ها ومحتواها الروحي السياسوي االسوتعماري الموادي وحتوى االجتمواعي. بالتوالي ال على تحليل مضمون

الهيمنوة اليونانيوة  اسوتمراريظهر مون خوالل كتابهموا أيوة تحليول يشوير الوى دور االسوتعمار المباشور فوي 

؛ علمووا أن هووذه الثغوورات المعرفيووة هووي فووي صوولب موضوووع لبطريركيووة األرثوذكسووية المقدسوويةعلوى ا

 دراستي.

 

 (، "المسيحية المعاصرة في األردن وفلسطين":0992ب الدكتور حنا سعيد كلداني )األ .7

، 04"المسةةيحية المعاصةةرة فةةي األردن وفلسةةطين"األب الوودكتور حنووا سووعيد كلووداني فووي مقدمووة كتابووه 

أن أصل هذا الكتاب هو رسالة ماجستير قدمها لنيل هوذه الدرجوة فوي تخصوص التواريخ مون  فيشير إلى

، وعنوانهوا1 "إعوادة تأسويس البطريركيوة الالتينيوة 3131جامعة القديس يوسف )اليسوعية( فوي بيوروت 

". إال أن كتابووه هووذا هووو عبووارة عوون دراسووة شوواملة تلقووي الضوووء علووى 3351 – 3345األورشووليمية، 

كنائس مجتمعة وتطور بنيتها ونمو رعاياهوا. وبالتوالي هوو يسوعى إلوى تنواول كول موا طورأ علوى تاريخ ال

بنيوة الوجووود المسوويحي فووي فلسوطين واألردن خووالل القوورن التاسووع عشور. ويسوولط الكاتووب الضوووء فووي 

الفصووول األول مووون كتابوووه علوووى قضوووية البطريركيوووة األورشوووليمية األرثوذكسوووية، وهوووي محووواور هوووذه 

 بعدا من دائرة البحث كافة التفاصيل التي تتعلق بالصراع على ملكية األماكن المقدسة.الدراسة، مست

ويسورد الكاتووب سووريعا تواريخ المحطووات الرئيسووية فوي توواريخ الكنيسووة األرثوذكسوية األورشووليمية. كمووا 

كل علوى تكووين الكنوائس بشو ثورتوأتماعية التي أوجدها العثموانيون يناق" أهم الحقائق السياسية واالج

الملوول واالمتيووازات العثمانيوة. حيووث موونح  بنظوامعوام والكنيسووة األرثوذكسووية بشوكل خوواص، والمتمثلووة 

العثمووانيون القنصووليات األجنبيووة فوووي فلسووطين هبووات قانونيووة فوووي مجووال القضوواء والتجووارة، وحمايوووة 

حقووا فووي األقليووات والطوائووف المسوويحية. وهووذا أدى إلووى اختووراق نظووام الملوول العثموواني. كمووا سوواهم ال

 03صراع الطوائف على األماكن المقدسة.

ويتنووواول الكاتووووب فووووي مقدموووة فصووووله األول الووووذي جوووواء تحوووت عنوووووان1 "البطريركيووووة األورشووووليمية 

األرثوذكسية" قضية تولي البطريورك جرموانوس المنصوب البطريركوي، وتبديلوه كافوة أسواقفته ورهبانوه 

من العرب إلى الجنس اليوناني تمهيدا إلحكوام السويطرة عليوه. ويطورح الكاتوب المعلوموات المتناقضوة 

لتووي قوودمها المؤرخووون العوورب واليونووان عوون قضووية تسوولم جرمووانوس للكرسووي البطريركووي ويوننتووه ا

 للبطريركية. 
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كموا يتنوواول الكاتوب موضوووع أخويوة القبوور المقودس والوودور الوذي لعبووه جرموانوس فووي تأسيسوها. حيووث 

واألسوواقفة  "وهكوذا تموت يوننوة البطريركيوة بأخويوة القبوور المقودس، التوي منهوا ينتخوب البطريورك: يقوول

 06وهي التي تتولى المزارات،..."

كمووا يتطوورق الكاتووب إلووى الوودور الروسووي فووي فلسووطين منووذ مطلووع القوورن الثووامن عشوور، حيووث نظوور 

القياصووورة إلوووى إمكانيوووة القيوووام بووودور سياسوووي، بوصوووفهم حمووواة األرثوذكسوووية ونصوووراء المسوووويحيين 

شوليمية األرثوذكسوية، حيوث صودر فوي موضووع التشوريع فوي البطريركيوة األوركموا ينواق" العثمانيين. 

، أول قوانون للبطريركيوة األورشوليمية، الوذي اسوتمر 3355الربع األخير من القورن التاسوع عشور سونة 

. وساهم هذا القانون في وقوع الخالفوات بوين العورب واليونوان، وخصوصوا 3153العمل فيه حتى سنة 

الكاتوب سوبب إصودار هوذا القوانون إلوى خووف  فيما يتعلق في تنفيذه وتفسيره ومحاوالت تعديله. ويرجوع

األخويوة مون اسوتبعادها عون الكرسوي األورشوليمي، وخصوصوا موع زيوادة التودخل الروسوي فوي شووؤون 

 الكنيسة المقدسية.

ويلخوص األب كلووداني نهضوة األرثوووذكس العوورب فوي فلسووطين فوي نهايووة القوورن التاسوع عشوور وبدايووة 

اجوع العربيوة واألجنبيوة القديمووة. حيوث ينقول عون خوووري القورن العشورين مون خوالل اطالعووه علوى المر

وقزاقيا وبرترام وغيرهم من الكتاب تاريخ هوذه النهضوة، مون بودء تأسويس قوانون البطريركيوة فوي عوام 

 حتى وقوع فلسطين تحت نير االحتالل الصهيوني.  3355

بحثوت فوي تواريخ  مون الكتوب الهاموة التوي "المسيحية المعاصرة في األردن وفلسةطين"إذن يعد كتاب 

األرثوذكسووية فووي فلسووطين، وسوولطت الضوووء علووى أهووم القضووايا التووي عاشووتها الكنيسووة األرثوذكسووية 

المقدسووية والوطنيووون خووالل نهايووة القوورن التاسوووع عشوور وبدايووة العشوورين، وخصوصووا قضووية النفووووذ 

وذكسوية الروسي ودوره في نهضوة مسويحيي األراضوي المقدسوة. كموا سوعى إلوى التطورق للقضوية األرث

العربيوة موون عوودة زوايووا، ولووم يحصوور نفسووه بالحقوائق التووي أوردتهووا المراجووع والمؤلفووات العربيووة، بوول 

بحث في العديد من المراجع األجنبية، وخصوصوا الفرنسوية منهوا، مموا أكسوب البحوث التواريخي مزيودا 

ه الكتووب موون المصووداقية. إال أنووه جوونح فووي جووزء لوويس بقليوول موون كتابووه إلووى تلخوويص مووا جوواء فووي هووذ

والمراجع دون إضافة لمسة خاصة عليها وإبداء موقفوه وتفسويره لهوا. كموا اقتصور تحليلوه علوى حقبتوين 

زمنيووتن وهمووا العثمانيووة والبريطانيووة، ولووم يتطوورق بوضوووح الووى دور المركزيووة األوروبيووة فووي بقوواء 

لروسوووي فوووي واسووتمرار هيمنوووة اليونووانيين علوووى البطريركيووة المقدسوووية؛ مركووزا علوووى دور العنصوور ا

؛ علمووا أن هووذه الثغوورات المعرفيووة هووي فووي صوولب داث التاريخيووة أكثوور موون اليونووانيمجريووات االحوو

 موضوع دراستي.
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(، يوميةات خليةل السةكاكيني: يوميةات، رسةائل، 3112السكاكيني، خليةل، تحريةر: أكةرم مسةلم، ) .8

-0908تةةالمالت. الكتةةاب الثةةاني: النهضةةة األرثوذكسةةية، الحةةرب العظمةةى، النفةةي إلةةى دمشةةق )

0902  :)02 

-3134هذا الكتاب هو الجوزء الثواني مون يوميوات خليول السوكاكيني، إذ يغطوي الفتورة الواقعوة موا بوين 

، أي المرحلة األخيرة من الوجود العثماني في فلسطين، كما يصف دخول الجنورال أللنبوي إلوى 3133

القدس، ويتنواول بعوض مظواهر الصوراع فوي الكنيسوة األرثوذكسوية بوين الرعيوة العربيوة ورجوال الودين 

إلووى  اليونوان. كموا يتحوودث عون النهضوة األرثوذكسووية و ثارهوا، ويووروي قصوة اعتقوال السووكاكيني ونفيوه

 دمشق. 

وخواض السووكاكيني معووارك لتعريوب الكنيسووة األرثوذكسووية وعمول مووع غيووره مودة لرفووع شووأن النهضووة 

فيها، لكنه أكتشف أن العديد من شركائه في تلك المعارك تراجعوا عن مبادئهم أمام المغريوات الماديوة 

 صيب بخيبة أمل كبيرة نتيجة عدم نزاهتهم. أاو الضغوط الروحانية؛ ف

همية "يوميات خليل السكاكيني" إلى تناولها المباشر لألحداث التوي كانوت جاريوة فوي فلسوطين وترجع أ

بوالرغم مون ذلوك ال ينواق" هوذا  .في تلك الحقبوة، ومون اعتمادهوا علوى المعايشوة اليوميوة لهوذه األحوداث

علوى  الكتاب سوى الفترة األخيرة مون الحكوم العثمواني، كموا ال يشوير الوى قضوية دور تعاقوب السولطات

صوودها وتوثيقهووا موون منظووور شخصووي القضووية األرثوذكسووية، وال يقوووم بتحليوول هووذه االحووداث بقوودر ر

   ؛ علما أن هذه الثغرات المعرفية هي في صلب موضوع دراستي.بحت

 

 مراجعة بعض الدراسات السابقة: 

(،الصةراع بةين اإلكليةروس اليونةاني وطائفةة الةروم األرثةوذكس فةي 0999رنةدة سةعيد مربيةع )  .0

 02فلسطين خالل النصف األول من القرن العشرين": 

تطرح الباحثة رندة سعيد مربيوع فوي رسوالة الماجسوتير الخاصوة بهوا التوي جواء تحوت عنووان "الصوراع 

األول موون القوورن بووين اإلكليووروس اليونوواني وطائفووة الووروم األرثوووذكس فووي فلسووطين خووالل النصووف 

العشوورين" مجموعووة موون األسووئلة، أهمهووا1 هوول لسياسووة الدولووة العثمانيووة فووي اإلدارة أثوور فووي إحووداث 

األزموة؟ لموواذا نجوح العنصوور اليونواني بيوننووة البطريركيوة؟ مووا هوو دور الحكومووة العثمانيوة فووي تمكووين 

ى التسوويف والمماطلوة فوي العنصر اليوناني من رئاسة البطريركية؟ لماذا عملوت حكوموة االنتوداب علو

                                                                 
02
النهضة . الكتاب الثاني1 يوميات خليل السكاكيني: يوميات، رسائل، تالمالت(، 1114السكاكيني، خليل، تحرير1 أكرم مسلم، ) 

، رام هللا1 مركز خليل السكاكيني الثقافي ومؤسسة ( 0902-0908األرثوذكسية، الحرب العظمى، النفي إلى دمشق )

 الدراسات المقدسية. 
11
(، الصراع بين اإلكليروس اليوناني وطائفة الروم األرثوذكس في فلسطين خالل النصف األول من 3111رندة سعيد مربيع )  

 لم يتم نشرها، جامعة بيرزيت، بيرزيت، فلسطين. أطروحة ماجستير القرن العشرين"، 
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تنفيوذ توصويات لجنووة برتورام؟ هول أخووذ الصوراع بووين أبنواء الطائفوة األرثوذكسووية العربيوة واإلكليووروس 

 اليوناني بعدا دوليا؟

البحوث التواريخي للوصوول الوى إجابوات هوذه األسوئلة؛  مونهجواستنادا إلى ما سبق، تعتمد الباحثوة علوى 

األحووداث التاريخيووة والظووواهر االجتماعيووة والتحوووالت  إضووافة إلووى أنهووا تعتموود أيضووا علووى عوورض

 السياسية ذات البعد الديني والكنسي ثم تحليلها زمانيا ومكانيا. 

 وخلصت الرسالة إلى النتائج التالية1

استمرار الصراع بين الطائفة الوطنية والبطريركية األرثوذكسية إلوى يومنوا هوذا باسوتمرار سويطرة  .3

ادير البطريركيووة وانفرادهوا فووي إدارة شوؤونها الماليووة وحرموان الطائفووة العنصور اليونواني علووى مقو

الوطنيوووة مووون األراضوووي واألوقووواف األرثوذكسوووية باعتبارهوووا ملكيوووة خاصوووة للبطريركيوووة واألموووة 

 اليونانية.

فشول السولطات المدنيوة التوي حكموت فلسوطين فوي الوصوول الوى حول للقضوية األرثوذكسوية يرضووي  .1

 ئفة الوطنية.كال من البطريركية والطا

 وقوف البطريرك والسينودس صفا واحدا ضد الطائفة الوطنية بالرغم من صراعاتهم الداخلية. .1

تحيوز السولطات المدنيوة التوي حكموت فلسووطين للبطريركيوة األرثوذكسوية ضود الطائفوة الوطنيوة ولووم  .4

 تمنح الطائفة سوى بعض االمتيازات القليلة والقوانين الثانوية.

تميز المسوار التفاوضوي بتصولب مواقوف أطوراف النوزاع وذلوك لتودخل الحكوموة اليونانيوة المسوتمر  .5

 لصالح البطريركية وتمسك الطائفة الوطنية باستعادة حقوقها المهضومة. 

اتخذت القضية األرثوذكسوية بعودا قوميوا وسياسويا؛ فالحكوموة اليونانيوة سوعت للحفواظ علوى الصوبغة  .1

 في حين نجحت الطائفة بكسب دعم وتأييد الرأي العام العربي والفلسطيني. اليونانية للبطريركية 

تعتبر هذه الدراسة العلمية المحكمة، من الدراسات المهمة والمهمة جدا في مجال جمع وتورميم تواريخ 

الكنيسوة األرثوذكسوية فوي القودس؛ فهوي ركوزت علوى حقبوة تاريخيوة معينوة ودرسوت األحوداث السياسووية 

لهوذه الكنيسوة بعموق، إضووافة إلوى أنهوا اسوتندت إلوى وثووائق تاريخيوة مهموة منشوورة وغيوور واالجتماعيوة 

منشورة. غير أنها محددة فوي نطواق زمنوي معوين، وهوو النصوف األول مون القورن العشورين، وعالجوت 

األمور من منظور تاريخي بحت. وبالتالي لوم تجوب بشوكل مباشور علوى أسوباب تووتر العالقوة بوين أبنواء 

ألرثوذكسية والبطريركية في القدس. كما إنها لم تبحوث فوي أثور التطوورات واألحوداث الحاليوة الطائفة ا

رعيوة، إضوافة إلوى أنهوا لوم تبحوث ين اإلكليوروس اليونواني والأو المعاصرة علوى العالقوة أو الصوراع بو

ة هوي علموا أن هوذه الثغورات المعرفيو في دور المركزية األوروبية على وجود واستمرار هوذه العالقوة؛

 في صلب موضوع دراستي.
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القةةدس دراسةةة فةةي ضةةوء الوثةةائق  ى(، "نصةةار3117الةةدكتور أحمةةد حامةةد إبةةراهيم القضةةاة ) .1

 53العثمانية":

تتحوودث هووذه الدراسووة عوون الطوائووف المسوويحية التووي عاشووت فووي القوودس، وتنوواق" الحيوواة االجتماعيووة 

فوي اإلدارة والتعلويم. كموا تبحوث واألحوال الشخصية التي تمتعت بهوا هوذه الطوائوف ودور المسويحيين 

فووي الحيوواة االقتصووادية والدينيووة، إضووافة الووى موقوووف الدولووة العثمانيووة موون التنصووير وإسووالم بعوووض 

الوووى عالقوووة الطوائوووف المسووويحية بعضوووها بوووبعض،  ةالدارسوووالمسووويحيين وبنووواء الكنوووائس. وتتطووورق 

 وعالقاتهم بالمسلمين. 

وتتألف هذه الدراسة من تمهيد وسوتة فصوول، ومجموعوة مون المالحوق، تنواول التمهيود مفهووم الملوة أو 

الطائفة. وبحث في التطوور الوذي  حصول علوى اسوتخدام المصوطلح. وبحوث الفصول األول فوي طوائوف 

النصوارى التوي عاشووت فوي مدينوة القوودس، فتنواول أعوداد الطوائووف، حيوث تبوين أن ثلووث سوكان المدينووة 

نوا من المسويحيين. حيوث مثلوت طائفوة الوروم األرثووذكس أغلبيوة مسويحيي القودس فوي القورن التاسوع كا

عشور، وكانوت األكثوور نفووذا، وسويطرت علووى أغلوب االمواكن المقدسووة فوي القودس وجوارهووا بودعم موون 

 الدول العثمانية، وتقدمت علوى الطوائوف األخورى فوي إجوراء المراسويم الدينيوة أوقوات الحوج واالعيواد.

كما ناق" الفصل األول قضية الصراع بين الرهبان العرب واليونوانيين بسوبب سويطرة اليونوانيين علوى 

 المناصب الدينية العليا وحرمهم من إدارة شؤون البطريركية المالية وإدارية. 

فوي حوين تنواول الفصول الثواني الحيواة االجتماعيوة ، حيوث نواق" الكاتوب قضوية األحووال الشخصوية مون 

الق وغيرهووا. أمووا الفصول الثالووث فتتطوورق الووى دور المسويحيين فووي اإلدارة والتعلوويم، حيووث زوا  وطو

شغلوا عددا مون المناصوب اإلداريوة، ومنهوا فوي مجلوس الشوورى ومجلوس إدارة لوواء القودس، والبلديوة 

وحتوى فوي الجهواز القضوائي، كمووا سواهم إزديواد التودخل األجنبوي فووي شوؤون الدولوة العثمانيوة الداخليووة 

لقرن التاسوع عشور الوى فوتح مودارس مسويحية لتعلويم أبنواء الطوائوف المسويحية المختلفوة. ويسوتعرض بوا

الفصوول الرابووع الحيوواة االقتصووادية وخصوصووا دور النصووارى فووي مجووال امووتالك االراضووي وطوورق 

اسووتغاللها، والصووناعات والحوورف والمهووون وعلووى صووعيد التجوووارة، والووديون والرهووون والعقوووارات، 

ضرائب والرسوم المفروضة عليهم من قبل الدولة. أما بحوث الفصول الخوامس فوي الحيواة إضافة الى ال

الدينيووة، وخصوصووا عوون دخووول النصووارى فووي ديوون اإلسووالم والكنووائس واالديوورة واالوقوواف وزيووارة 

االمواكن المقدسوة وغيرهووا. بينموا تحوودث الفصول السووادس عون موقووف الدولوة العثمانيووة مون المسوويحيين 

اسووع عشوور، وعالقووة الطوائووف المسوويحية ببعضووها الووبعض والعالقووة بووين النصووارى خووالل القوورن الت

 والمسلمين. 

                                                                 
41
بيروت، مركز دراسات (، 3، ط)نصارى القدس )دراسة في ضوء الوثائق العثمانية(، 1115القضاة، أحمد حامد إبراهيم، )  

 الوحدة العربية. )مالحظة1 هذا الكتاب هو عبارة عن دراسة دكتوراة(
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 وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها1 

كانوت طائفوة الووروم االرثووذكس أكثوور الطوائوف نفووذا فووي المجواالت االقتصووادية بحكوم االراضووي  -

، ومشواركتهم فووي أغلوب الصووناعات والمهون مقارنووة موع أبنوواء الطوائوف األخوورى، امتلكوهوواالتوي 

 واإلدارية بتوليهم الوظائف المالية والقضائية، والدينية بسيطرتها على اغلب األماكن المقدسة. 

لووم تضووع دولووة العثمانيووة عقبووات أمووام رعاياهووا موون المسوويحيين، بوول اتاحووت لهووم قوودرا كبيوورا موون  -

 الحرية. 

( قسطا من المساواة االجتماعية وأتواح للكنوائس 3341-3313كم المصري لبالد الشام )حقق الح -

فرصوة للنموو والتطوور، ولوم يعوود بوسوع الدولوة العثمانيوة التراجوع عنهووا تاموا خصوصوا بعود توودخل 

الدول الغربية في الشؤون الدولة العثمانية الداخليوة؛ فأصودر السولطان خوط  شوريف كولخانوة عوام 

 .  3351تنظيمات الخيرية عام وخط ال 3311

ساهم المسيحيين في الحياة االقتصادية، فكان لهم دور واضوح فوي المجوال الزراعوي، إضوافة الوى  -

بإنتا  بعض الصوناعات المقدسوية ومنهوا صوناعة التحوف الدينيوة والصودفيات والشوموع  ماشتهاره

 وغيرها. 

 ي الجهاز المالي. ساهم المسيحيين في أجهزة الحكم واإلدارة من خالل عملهم ف -

تووع النصووارى بالحريووة الدينيووة موون خووالل إنشوواء الكنووائس واألديوورة وترميمهووا ووقووف األوقوواف مت -

 .ى أفرادها وكنائسهاالذرية والخيرية عل

طغت الخالفات على العالقات بين الطوائف المسيحية حول أولوية الدخول الوى األمواكن المقدسوة  -

واإلشووراف عليهووا، وسوواعدت الرشوواوى التووي كووان يوودفعها وإقامووة الطقوووس الدينيووة فووي الكنووائس 

 الى تدخل القناصل لصالح طوائفهم.  باإلضافةرؤساء الطوائف للمسؤولين العثمانيين 

تميزت العالقات بين المسلمين والمسيحيين فوي القودس بوالود فوي بعوض االحيوان مون خوالل اتفواق  -

( بتقوديم االفورنج مبلغوا 3313-3513عوام )الطرفين في مواجهة الحملة الفرنسية على بالد الشام 

مون المووال لشوراء االسوولحة والوذخائر، ولتعميوور سوور مدينووة القودس، وقامووت عالقوات تجاريووة بووين 

 الطرفين ودخل بعض النصارى في اإلسالم. 

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها أول دراسوة تتنواول أحووال المسويحيين العورب بوالقرن التاسوع عشور 

نووات ومعطيوات سووجالت محكموة القوودس الشورعية بالقوودس العثمانيوة. وبووالرغم مون أهميووة فوي ضووء بيا

هذه الدراسة إال أنها اقتصرت على تناول احوال وأوضاع الطوائف المسويحية تحوت الحكوم العثموانيين 

خووالل القوورن التاسووع عشوور فقووط، كمووا انهووا لووم تتعمووق فووي دراسووة األزمووة الحاصوولة بووين أبنوواء الرعيووة 

لبطريركيووووة األرثوذكسوووية والرئاسوووة الروحيووووة اليونانيوووة، وقضوووية هيمنووووة اليونوووانيين علوووى االعربيوووة 
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ودور السوولطات المتعاقبوة والمركزيووة األوروبيووة فوي اسووتمرار سوويطرة الجوونس  األرثوذكسوية المقدسووية

 ؛ علما أن هذه الثغرات المعرفية هي في صلب موضوع دراستي.اليوناني على البطريركية

 

(، "حضور القضية األرثوذكسية فةي اإلعةالم األردنةي مةن وجهةة نظةر أبنةاء 3102) فؤاد كرشة .2

 51وبنات الكنيسة األردنيون": 

طرح الباحث فؤاد كرشة فوي رسوالة الماجسوتير الخاصوة بوه التوي جواء تحوت عنووان "حضوور القضوية ي

جموعووة موون األرثوذكسووية فووي اإلعووالم األردنووي موون وجهووة نظوور أبنوواء وبنووات الكنيسووة األردنيووون" م

األسوئلة، أهمهووا1 مووا هوي الصووورة الذهنيووة الحاضورة لوودى األرثوووذكس حوول تؤغطيووة اإلعووالم األردنووي 

للقضوية األرثوذكسووية؟ وهوول يعتقوود األرثوووذكس أن اإلعووالم األردنووي يتنوواول القضووية األرثوذكسووية فووي 

األردنيووة التووي إطارهووا الوووطني )القووومي العربووي(؟ وهوول تؤعموول التغطيووة اإلعالميووة خاصووةل الصووحفية 

 تؤتناول القضية األرثوذكسية، على ُمحاولة تغيير اتجاهات و راء األرثوذكس في األردن؟ 

البحوث الوصوفي والكموي للوصوول الوى إجابوات هوذه األسوئلة. حيوث وضوع  مونهجويعتمد الباحوث علوى 

 الباحث فرضيات الدراسة1

الفرضية األولى1 ال توجد فروق ذات داللوة إحصوائية فوي الصوور الذهنيوة الحاضورة لودى األرثووذكس  

 حول تغطية اإلعالم األردني للقضية األرثوذكسية تعزى لمتغير الجنس.

األرثوووذكس أن اإلعووالم األردنووي  اعتقووادالفرضووية الثانيووة1 ال توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية فووي 

ثوذكسووية فوي إطارهووا الوووطني )القوومي العربووي(، تعووزى لمتغيور المؤهوول العلمووي يتنواول القضووية األر

 والسن.

الفرضووية الثالثووة1 ال توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية فووي التغطيووة اإلعالميووة األردنيووة التووي تتنوواول 

القضووية األرثوذكسووية، علووى ُمحاولووة تغييوور اتجاهووات و راء األرثوووذكس فووي األردن، تعووزى لمتغيوور 

 العلمي. المؤهل

 وخلصت الرسالة إلى النتائج التالية1

ووول تغطيووة اإلعووالم األردنووي للقضووية  .3 بخصوووص الصووورة الذهنيووة الحاضوورة لوودى األرثوووذكس حؤ

األرثوذكسوووية، جووواءت منخفضوووة التقووودير والمسوووتوى بالنسوووبة لعينوووة الدراسوووة والمقصوووود بهوووذا أن 

الصووورة الذهنيووة الحاضوورة والمتشووكلة لوودى األرثوووذكس ليسووت لصووالح اإلعووالم األردنووي وهووذا 

ل التقودير والمسوتوى المونخفض بالنسوبة للعينوة التوي وجودت األغلبيوة منهوا نستطيع إدراكه مون خوال

الكنيسوة مون خوالل موا يعورض فوي وسوائل اإلعوالم المختلفوة،  بأخبوارأنها ليسوت علوى اطوالع كواف  

                                                                 
43
"حضور القضية األرثوذكسية في اإلعالم األردني من وجهة نظر أبناء وبنات الكنيسة األردنيون"، (، 1131فؤاد كرشة ) 

 لم يتم نشرها بعد، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن. أطروحة ماجستير 
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والحالووة ذاتهوووا تكوووررت فوووي عوودم دقوووة ووضووووح التصوووريحات واألخبووار الصوووادرة عووون الكنيسوووة 

تلفوة، وهوذا يعطووى داللوة لودى األرثووذكس أن هنواك نقوص فووي والمنشوورة فوي وسوائل اإلعوالم المخ

تدفق المعلومات من قبل البطريركية وغالبا ما تكون المعلومات المصرح بهوا غيور دقيقوة وبالتوالي 

سووؤولية علووى عوواتق اإلعووالم األردنوووي الووذي موون واجبووه دوام البحووث عوون الحقيقوووة  ل مؤ هنوواك دائمووا

 لمصلحة المجتمع.

عوالم األردنوي للقضوية العربيوة األرثوذكسوية فوي إطارهوا العربوي القوومي مون كانت نتيجة تناول اإل .1

ينووة الدراسووة  5موون  1311وجووه نظوور األرثوووذكس متوسووطة المسووتوى بنسووبة  أي أن األرثوووذكس عؤ

وهوم موون األغلبيووة، يؤجوودون أن اإلعووالم األردنووي يغطوى القضووية األرثوذكسووية موون بوواب المسووؤولية 

ر فيجود اإلعوالم األردنوي يبووب التغطيوة اإلعالميوة للقضوية األرثوذكسوية اإلعالمية، أما الجزء اآخ

 كجزء من القضية العربية ويقدمها كقضية عربية قومية من صلب المسائل العربية الحساسة.   

يتضح من خالل رأي األغلبية من عينة الدراسة أن اإلعالم األردني جواء خجووالل فوي تنواول قضوايا  .1

ثوووم أن  5موون  4313اصووة القضووية العربيووة األرثوذكسووية بتقوودير ُمرتفووع المسوويحيين بشووكل عووام خ

اإلعوالم ُمسويس تجواه القضوية العربيوة األرثوذكسوية بحسوب رأي العينوة ذاتهوا بتقودير متوسوط أقورب 

وهوذا يبوين أن أغلبيووة األرثووذكس يؤشوعرون باووتحكم السياسوة فوي مؤفاصوول   5موون  1341إلوى ُمرتفوع 

 اإلعالم، 

وووول قضوووايا تسوووريب األوقووواف  أموووا فيموووا يتعلوووق .4 قووووة اإلعوووالم األردنوووي فوووي كشوووف أي شوووبهات حؤ

أي أن األغلبيوة ال  5مون  1345األرثوذكسية في فلسطين فجاء التقدير متوسط أقرب إلوى مونخفض 

 تؤمن بقدرة اإلعالم األردني على كشف أي قضايا من هذا النوع. 

ميووة األردنيوووة التوووي تتنووواول القضوووية أمووا فيموووا يتعلوووق بالسوووؤال الثالووث هووول تعمووول التغطيوووة اإلعال .5

األرثوذكسوووية، علوووى محاولوووة تغييووور اتجاهووووات و راء األرثووووذكس فوووي األردن؟ جووواءت النتيجووووة 

متوسطة المستوى من وجهة نظور العينوة، أي أن بعوض األرثووذكس يشوعرون بتوأثير اإلعوالم علوى 

ر المرتفووع الوذي ظؤهوور توجهواتهم و رائهوم والووبعض اآخور ينفوي ذلووك، هوذا تبوين فووي مسوتوى التقودي

فووي اجابووات العينووة التووي أظهوورت اعتقوواد األغلبيووة بجوورأة اإلعووالم  5موون  4311بمتوسووط حسووابي 

 الجديد وتفصيالت ما يتناول من أخبار تخص الكنيسة )البطريركية( بعكس اإلعالم التقليدي. 

رثوذكسووية فووي أموا عوون افتووراض مودى اعتقوواد األرثوووذكس أن اإلعوالم األردنووي يتنوواول القضوية األ .1

إطارهووا الووووطني )القوووومي العربووي( بالنسوووبة لمتغيووور المؤهووول العلمووي و السووون، حيوووث أن جميوووع 

ووودى اعتقووواد  الُموووؤهالت العلميوووة لووودى أفوووراد عينوووة الدراسوووة ُمتفقوووين فوووي وجهوووات النظووور علوووى مؤ

األرثووووذكس بوووأن اإلعوووالم األردنوووي يؤتنووواول القضوووية األرثوذكسوووية فوووي إطارهوووا الووووطني القوووومي 

 بي. العر
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أموا بالنسووبة لمتغيور السوون، وبعوود أن أوجودت هووذه الدراسوة أن األعمووار الكبيوورة مون عينووة الدراسووة  .5

عوووام وأكثووور هوووي مووون تووورى تقصوووير تغطيوووة اإلعوووالم األردنوووي للقضوووية العربيوووة  45وهوووي مووون 

 األرثوذكسية من الزاوية الوطنية. 

 

 إشكالية البحث: 

ن بطريووورك المدينوووة المقدسوووة للوووروم األرثووووذكس يعووالج هوووذا البحوووث طبيعوووة العالقوووة التوووي تووربط بوووي

واإلكليووروس اليونووواني، المتمثووول بشوووكل خووواص فوووي أخويووة القبووور المقووودس اليونانيوووة، بأبنووواء الطائفوووة 

األرثوذكسووية العربيووة فووي فلسووطين. وسوويتناول البحووث دور العاموول التوواريخي فووي هووذه العالقووة ودور 

 تي أثرت بدورها على استمرارية هذه العالقة. السلطات الحاكمة التي تعاقبت على فلسطين، وال

 

 أسئلة البحث:

يعوالج هووذا البحووث طبيعوة العالقووة بووين البطريورك األورشووليمي واإلكليووروس اليونواني، وأبنوواء الطائفووة 

 األرثوذكسية. حيث سيجيب عن التساؤالت اآتية1 

اإلرث العثمواني االسوتعماري علوى العالقوة القائموة حاليوا بوين البطريورك األورشوليمي  موا هوو توأثير .3

 واإلكليروس اليوناني من جهة، وأبناء الرعية العربية األرثوذكسية من جهة أخرى؟ 

موا هوو تووأثير هيمنوة الكنيسووة اليونانيوة التووي تنتموي إلوى أوروبووا والمركزيوة األوروبيووة علوى العالقووة  .1

 بطريرك األورشليمي واإلكليروس اليوناني، مع أبناء الرعية العربية األرثوذكسية ؟ القائمة بين ال

هول يعتبور إهموال اإلكليوروس اليونواني للقضوايا الروحيوة الدينيوة فوي الكنيسوة العربيوة سوببا فوي هوذا  .1

 التوتر؟

با هل تعتبر قضية عدم السماح للوطنيين األرثوذكس العرب فوي دخوول سولك الخدموة الكهنوتيوة سوب .4

 في هذا التوتر؟

هل يعد اسوتبعاد وإقصواء األسواقفة العورب عون أخويوة القبور المقودس اليونانيوة سوببا وعوامال رئيسويا  .5

 في توتر العالقة؟ 

هول تعتبور قضوية تصورف البطريورك وأخويوة القبور المقودس اليونانيوة بأوقواف الطائفوة األرثوذكسوية  .1

 با رئيسيا في هذا التوتر؟ العربية وتسريبها إلى شركات استعمارية صهيونية سب
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 محددات البحث:

يعالج هذا البحث بعض المشاكل االجتماعيوة والسياسوية التوي تواجوه الرعيوة العربيوة األرثوذكسوية فوي 

 فلسطين، وال يتناول أوضاع الرعية في بقية بلدان العالم العربي. 

 

 تساؤالت البحث: 

مووا أثوور العاموول التوواريخي علووى العالقووة القائمووة حاليووا بووين البطريوورك األورشووليمي واإلكليووروس  .3

 اليوناني، مع أبناء الرعية العربية األرثوذكسية ؟ 

موووا أثووور تعاقوووب السووولطات الحاكموووة علوووى العالقوووة القائموووة حاليوووا بوووين البطريووورك األورشوووليمي  .1

 األرثوذكسية ؟  واإلكليروس اليوناني، مع أبناء الرعية العربية

مووا توووأثير المركزيووة األوروبيوووة علوووى العالقووة القائموووة بوووين البطريوورك األورشوووليمي واإلكليوووروس  .1

 اليوناني، بأبناء الرعية العربية األرثوذكسية؟

مووا األسووباب اآنيووة التووي تووؤثر علووى عالقووة البطريوورك األورشووليمي واإلكليووروس اليونوواني، بأبنوواء  .4

 األرثوذكسية؟الرعية العربية 
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 الفصل الثاني

 
 القضية األرثوذكسية وسياقها التاريخي
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 مقدمة

موورت الكنيسوووة األورشوووليمية بوووالكثير مووون األحووداث والسووويروات التاريخيوووة؛ ففوووي فجووور القووورن األول 

فوي القودس حسوب اإلنجيول، للميالد، نشوأت الجماعوة المسويحية األولوى، التوي كانوت تصولي بقلوب واحود 

ومن ثم بدأ الرسل في التبشير بيسووع المسويح فوي كافوة أرجواء فلسوطين، علموا أن الروموانيين الووثنيين 

كوانوا أصوحاب األمور والنهوي  نوذاك. وبعودها انتقول العموول الرسوولي إلوى دمشوق ومون ثوم إلوى أنطاكيووا 

ليونووان، حيوث أخووذت المسوويحية تتنشوور والمنواطق المجوواورة لهووا، و سويا ومقوودونيا وأكايووا وكافوة جووزر ا

بسورعة فووي الشوورق، غيور أن االضووطهاد األول طالهووا؛ حيووث قاموت اإلمبراطوريووة الرومانيووة بتعووذيب 

وسوجن وقتول كول مون يوؤمن بيسووع المسويح ويتورك عبوادة األوثوان الرومانيوة. واسوتمر هوذا االضوطهاد 

إيموان االمبراطوور قسوطنطين وأموه هيالنوة من بداية القرن األول حتى القرن الرابع الميالدي، أي بعد 

بالمسوويحية. وعلووى إثوور ذلووك، شوويدت الكنووائس، وهوودمت المعابوود الوثنيووة، ونظمووت الكنيسووة ألول موورة، 

 وازدهر العمل التبشيري، وظهر ما عرف بالزمن المسيحي في الشرق.

" الباحثووة  تناقسوويتم معالجووة هووذا الفصوول موون خووالل سووياق توواريخي، حيووث سووواسووتنادا إلووى مووا سووبق، 

ا مون الحقبوة الرومانيوة،  تاريخ الكنيسة األرثوذكسية في فلسطين بشكل عام، والقدس بشكل خواص، بودءل

ووصووال إلووى حكوم سووالطين  ل عثمووان، الوذي تمكوون اثنواءه العنصوور اليونوواني مون الوصووول والهيمنووة 

   على الكرسي البطريركي األورشليمي.

 

 نشوء نواة الكنيسة ( أ)

نشوأت الكنيسووة بشوكل عوام، وكنيسووة القودس بشوكل خوواص، بعود قيامووة الالهووتي،   اسوتنادا إلوى الجانووب

المسيح بخمسين يوما فقط، أي في عيد العنصرة الذي يمثل حلول الروح القودس
41
علوى القديسوة موريم  

العذراء والتالميذ اإلثنى عشر. حيث كان عدد المسويحيين قبول العنصورة قلويال جودا، إال أنوه بعود حلوول 

دس، قامووت أول كنيسووة مسوويحية فووي العووالم، وراح التالميووذ يبشوورون ببشووارة المسوويح دون الووروح القوو

 خوف.

 

                                                                 
52
بن والروح القدس. في الجوهر، وهي األب واإلاما متن أن هللا واحد في ثالثة أقانيم متساوين والروح القدس1 يعتقد المسيحي 

والمتمثل في إنارة نفوس البشر ويعد الروح القدس األقنوم الثالث. وكلمة "روح" تشير إلى عمله غير المنظور في العالم، 

وإرشادها وتجديدها وتقديسها. ويتضح ذلك بشكل جلي في حديث السيد المسيح قبل صعوده إلى السماء عن أنه سوف يرسل 

"...وأما متى جاء ذاك، روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق،  ن لنا المعزي، إذ يقول 1والروح القدس حال صعوده ليك

كل ما لآلب  ذاك يمجدني، ألنه يالخذ مما لي ويخبركم. من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به، ويخبركم بالمور آتيةألنه ال يتكلم 

في حين أن كلمة "القدس" تضفي صفة القداسة عليه،  (.02-03: 06هو لي، لهذا قلت إنه يالخذ مما لي ويخبركم..." )يوحنا 

 ي دونه في القداسة على نحو ال يقاس. وتميزه عن جميع األرواح المخلوقة األخرى، التي ه
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وينص الكتاب المقودس علوى ذلوك1 "ولموا حضور يووم الخمسوين كوان الجميوع معوا بونفس واحودة، وصوار 

بغتة من السوماء صووت كموا مون هبووب ريوح عاصوفة وموأل  كول البيوت حيوث كوانوا جالسوين، وظهورت 

قسوومة كأنهوا موون نوار واسووتقرت علوى كول واحوود مونهم، وامووتأل الجميوع موون الوروح القوودس لهوم ألسونة من

 (4-13 1وابتدأوا يتكلمون بألسنة اخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا..."  أعمال الرسل )

 

ويعوورف المسوويحيون الكنيسووة علووى أنهووا جماعووة المووؤمنين المتحوودين معووا فووي نفووس اإليمووان والتعلوويم 

. وهذه الجماعوة قائموة علوى أسوس ثالثوة1 هوي المحبوة واإليموان والرجواء علوى القياموة. والخدمة اإللهية

وبالتووالي ال يعبوور مصووطلح "كنيسووة" فووي المسوويحية عوون بنوواء عمرانووي أو وقووف، بوول يشووير إلووى أسوواس 

الكنيسووة وأعموودتها؛ أي جماعووة المووؤمنين؛ فموون دونهووا ال توجوود كنيسووة أصووال، حتووى لووو تواجوود البنوواء 

 العمراني.

 

ويعرف الكاتب الروسي سميرنوف افغوراف الكنيسوة بواآتي1 "الكنيسوة هوي جمعيوة بشورية أسسوها ربنوا 

يسوع المسيح، تتألف من أنواس متحودين موع بعضوهم بإيموان واحود بوه كإلوه فواد، وبتعلويم واحود مووحى، 

 وخدمووووة إلهيووووة، وأسوووورار واحوووودة، بووووإدارة وقيووووادة رئاسووووة أقامهووووا هللا ألجوووول بلوووووغ الكمووووال األدبووووي

والخالص".
41

 

 

وأثار التبشير بيسووع المسويح عالنيوة غضوب اليهوود فوي القودس  نوذاك؛ فقبضووا علوى القوديس بطورس، 

إال أن هللا خلصه، ورجموا القوديس اسوتفانس؛ أول شوهيد فوي المسويحية حتوى المووت. وذلوك سوعيا مونهم 

 إلسكات البشارة قبل انتشارها بين جموع اليهود، وحتى الوثنيين.

 

القديس استفانوس الذي دافع عن إيمانه بالسيد المسويح علنوا، وبوخ اليهوود علوى عودم فهمهوم  وباستشهاد

لناموس موسى وصلبهم للمسيح، وبدأ اضطهاد المؤمنين العلني في القدس، حيوث كوانوا يبحثوون عونهم 

في البيوت، ويجبرونهم على أن يجدفوا على اسوم يسووع، وإن رفضووا كوانوا يزجوون بهوم فوي السوجن، 

عد المحاكمة يقتلونهم.وب
44
وقد ساهم اضطهاد اليهود للمسيحيين في انطوالق التبشوير والكورازة خوار   

القدس؛ فانتشر المسيحيون في أرجواء فلسوطين، يبشورون اليهوود والسوامريين ودخوالء البور فقوط، علموا 

السوابق أن أن السيد المسيح أوصاهم أن يبشروا جميع األمم، ولويس اليهوود فحسوب. كموا كوان االعتقواد 

                                                                 
41
، ترجمة1 المطران الكسندروس جحا، ط )ال يوجد(، حمص، صدر تاريخ الكنيسة المسيحية (،3115) سميرنوف، أفغراف، 

 5، ص  رثوذكسية العربية الخيرية، عمانعن مطرانية الروم األرثوذكس، طبع على نفقة شبيبة النهضة األ
44
 14-11، ص المصدر ذاته 
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المسويح جواء لويخلص الشوعب اليهوودي فقوط. غيور أن بطورس الرسوول عنودما كوان فوي يافوا يصولي فوي 

بيوت سومعان الودباغ، حودثت لوه رؤيووا؛ حيوث هوبط مون السوماء وعوواء بهيئوة سوماط مربوطوا مون أطرافووه 

 األربعووة، وفيووه أنووواع كثيوورة موون ذوات األرجوول األربووع، والزواحووف وطيووور السووماء الممنوعووة فووي

"؛ فأجواب بطورس1 حاشوا يوا سويد "قم أذبة  وكةلناموس موسى أن تكون طعاما، وسمع صوتا يقول له1 

. )أعمووال "مةةا مطهةةره هللا ال تنجسةةه أنةةت"فأنووا ال  كوول قووط نجسووا. فعوواد الصوووت موورة أخوورى قووائال1 

(. وهنووا احتووار بطورس فووي مغووزى هووذه الرسووالة، وإذ بمرسول موون قائوود المئووة فووي 31الرسول، الفصوول 

ية فلسووطين، وهوو وثنووي، يوودعوه إلوى بيتووه ليسوتمع إلووى تعوواليم المسويح. وهكووذا أدرك بطوورس أن قيصور

 مغزى الرؤيا هو أن المسيح جاء ليبشر كافة األمم وليس اليهود فقط. 

 

 وينص إنجيل القديس متى في خاتمته على القول التالي للسيد المسيح1 "... فتقدم يسووع وكلمهوم قوائال1

فوي السوماء وعلووى األرض؛ فواذهبوا وتلموذوا جميووع األموم وعمودوهم باسووم اآب دفوع إلوي كول سوولطان 

واالبوون والووروح القوودس، وعلموووهم ان يحفظوووا جميووع مووا اوصوويتكم بووه وهووا أنووا معكووم كوول األيووام إلووى 

 (11 – 133  13انقضاء الدهر". متى )

رسوول، الوذي كوان فوي كما انتشر الدين المسويحي بوين األموم المختلفوة سوريعا علوى يود القوديس بوولس ال

السابق قائدا رومانيا يضطهد المسيحيين، وخالل ذهابه الضطهاد المسويحيين فوي دمشوق، أشورق عليوه 

نور أعمى بصره مدة ثالثوة أيوام، وسومع صووتا مون السوماء يقوول لوه1 "شواول شواول لمواذا تضوطهدني؟ 

ذي أنوت تضووطهده الصوووت1 أنوا يسووع الو فأجابوهفوذهل وسوقط علوى وجهوه وسوأل1 موون أنوت يوا سويدي؟ 

(. وهكوووذا أصوووبح شووواول الروموووواني 5 -13 1صوووعب عليوووك أن تووورفس منووواخس.." أعموووال الرسووول )

 المضطهد للدين المسيحي، مسيحيا غيورا على اإليمان القويم، ورسوال مبشرا لجميع األمم.

ويعتقد سميرنوف أن أسباب سورعة انتشوار المسويحية فوي الشورق1 "مون الجهوة الواحودة كثورة العجائوب 

في عصر الرسل وحياة المسيحيين األدبية السامية واالرتبواط األخووي بوين أعضواء الجمعيوة المسويحية 

وإحسانهم ومساعدتهم إلخوانهم وللوثنيين أيضا. وأخيورال التعلويم اإللهوي الوذي يتمسوكون بوه، هوذه كلهوا 

نفسوهم بحاجوة إلوى أسباب جذبت الكثيرين لكنيسة المسيح. ومن الجهة األخرى شعر اليهود والوثنيوون أ

الدخول في الكنيسة".
45

 

ويقسم تاريخ الكنيسة األرثوذوكسية فوي القورون األولوى إلوى قسومين1 القسوم األول يمثول القورون الثالثوة 

األولوى للموويالد، وسوماه المؤرخووون الكنائسويون "العصوور الرسووولي"، أموا القسووم الثواني ويمثوول القوورون 

                                                                 
45
 15، ص المصدر ذاته 
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.الثالثة التالية، وسوميت "العصور الوذهبي"
41
فوي حوين  يشوير األب كواميللو إلوى أن تنظويم الكنيسوة جواء  

فووي القوورن الرابووع الموويالدي؛ بسووبب ازديوواد عوودد الكهنووة والشمامسووة والقووراء والموورنمين. كمووا زادت 

مزارات الحج وتأسست داخول كول أبرشوية كنوائس ريفيوة. وهوذا أدى الوى انتشوار موا عورف فوي الشورق 

البطريورك الووذي يقوود البطريركيوة، يحمول درجوة تنظيميوة تفوووق المسويحي بالبطريركيوة. وعليوه أصوبح 

ورؤساء األساقفة. األساقفة
45

 

"كانوت مصور أول مون أعطوت موثال لكرسوي أسوقفي لوه سولطة علوى منطقوة  األب كاميللو بواللين1 عتقدوي

معينة كبيورة، وحودد مجموع خلقيودونيا البطريركيوات الخموس وهوي1 روموا والقسوطنطينية واإلسوكندرية، 

تابعوا لبطريركيووة  -وهووو يشومل أيضوا مقوودونيا واليونوان –وأنطاكيوا وأورشوليم، بينمووا كوان الغورب كلووه 

روما، وقد اعطى هذا التنظيم الجديد أهمية متصاعدة لمدينة القسطنطينية".
43

 

الكاتب الفلسطيني، سميح غنواردي، إلوى أن انقسوام اإلمبراطوريوة الرومانيوة إلوى غربيوة  اشارفي حين 

أدى إلووووى نشوووووء كنيسووووتين1 غربيووووة التينيووووة، وشوووورقية أرثوذوكسووووية رومانيووووة. علمووووا أن  وشوووورقية،

، وحوول مكانهووا دويووالت إقطاعيووة متصووارعة؛ 451اإلمبراطوريووة الرومانيووة فووي الغوورب تالشووت عووام 

اإلمبراطوريووة الجرمانيوووة. ورغووم ذلوووك  111كإسووبانيا وإنجلتوورا وفرنسوووا وإيطاليووا، والحقوووا فووي عوووام 

بووين شووعوب هووذه اإلقطاعيووات. وهنووا انقسوومت الكنيسووة مووع انقسووام اإلمبراطوريووة،  انتشوورت المسوويحية

لكنها حسوب الكاتوب لوم تنشوق عقائوديا وإداريوا بعود. ويقصود بانقسوام الكنيسوة أن بطريركيوة روموا بقيوادة 

البابوووا أصوووبحت خوووار  حووودود اإلمبراطوريوووة الرومانيوووة الباقيوووة فوووي الشووورق. وعليوووه بقيوووت أربعوووة 

القسووطنطينية واإلسووكندرية وأنطاكيووا وأورشووليم. بطريركيووات هووي1
41
ويجوودر الووذكر هنووا أن المملكووة  

 الرومانية في زمن المسيح، وفي زمن المسيحية، كانت أصال منقسمة إلى قسمين1 شرقي وغربي.

ويعتقود غنوادري أن "تعووض المسويحية عون هوذا االنقسوام الجغرافوي بتنصوير الكنيسوة الالتينيوة الغربيووة 

شووعوب والوودول التووي حلوت محوول اإلمبراطوريووة الغربيووة، وبوانطالق الكنيسووة الشوورقية نحووو للقبائول وال

البلقان وتنصيرها للشعوب السالفية".
51

 

سميرنوف أن األسباب الحقيقيوة وراء انشوقاق الكنيسوة كوان سوعي بابواوات روموا الحثيوث  عتقدفي حين ي

بوارهم أقودم الكنوائس التوي أسسوها القوديس لرئاسة كافة كنائس الشرق. علما أنهم برروا طلبهم هوذا باعت

بطرس الرسول نفسه؛ خليفة السيد المسيح على األرض. وبالتالي المكانوة الدينيوة الشورفية التوي تحتلهوا 

                                                                 
41
وجد(، القدس،  مطبعة بيت ط) ال ي ،كسيةوورشليم األرثوذأخالصة تاريخ كنيسة  (،3115) خوري، شحادة، وخوري، نقوال، 

 33-31ص  المقدس،
45
(، القاهرة، دار شرقيات للنشر 3ط) من فجر المسيحية إلى نهاية القرن الخامس عشر، (،1114) األب د. باللين، كاميللو، 

 111والطباعة، ص 
43
 114-111األب د. باللين، كاميللو، ص  
41
 ،(، الناصرة، مطبعة الحكيم3ط) ،المهد العربي )المسيحية المشرقية على مدى ألفي عام( (،1111) ،غنادري، سميح 

 314-311ص
51

 314مرجع سابق، ص ، غنادري، سميح  
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كنيسة رومية، التي سيطرت على كافة كنائس الغرب، تخولهوا السويطرة علوى بقيوة الكنوائس. كموا يعوود 

لى مدى عودة قورون، أموورا عقيديوة وطقسوية وقانونيوة جديودة ذلك أيضا إلى إدخال الكنيسة الغربية، وع

وغريبووة عوون الكنيسووة األم، ومخالفووة لإليمووان القووويم، إضووافة إلووى محاولووة نشوور هووذه التعوواليم الالتينيووة 

الجديوودة خووار  الغووورب، وتحويوول الكنووائس األرثوذوكسوووية إلووى التينيوووة، وهووذا مووا حاولوووت فعلووه فوووي 

بلغاريا.
53

 

ق بين ليلوة وضوحاها، بول احتاجوت لوذلك إلوى عودة قورون؛ علموا أن الخالفوات بوين ولكن الكنيسة لم تنش

الكنيسوتين بوودأت تظهور فووي القورن السووادس، إلووى أن انفصولت الكنيسووة الغربيوة بشووكل قواطع وتووام عوون 

الشرقية في منتصف القرن الحادي عشر. 
51

 

الغورب، حيوث يعوود اعتنواق  ويؤكد األب كواميللو بواللين أن الديانوة المسويحية انتشورت مون الشورق إلوى

 411االيرلنووديين للمسوويحية إلووى القووديس "باتريووك"، الووذي قووام بنشوواطه اإلرسووالي هنوواك، بووين عووامي 

، أي بعووود قووورن ونصوووف، انتشووورت المسووويحية فوووي منطقوووة "الكنوووت" جنووووب 515. وفوووي عوووام 413و

بشوووروا إنجلتوورا، عوون طريوووق مجموعووة مرسوولين، أرسووولهم البابووا غريغوووورس نفسووه موون روموووا لكووي ي

ساكسووونية. وبالفعول فووي ذات العووام اهتودى إلووى المسوويحية الملوك "أدلبوورت"، ملووك  –الشوعوب األنجلووو 

الكنت. وهكذا انتشرت المسيحية سريعا في أوروبا الشمالية، لتصل إلى كول العوالم المعوروف فوي ذلوك 

الحين.
51

 

ي األورشووليمي وفوي الشوورق نشووأت أول كنيسوة فووي أورشووليم، وانتخوب أول أسووقف نصووب علوى الكرسوو

عاموا إلوى أن استشوهد  13للميالد، وهو يعقوب أخو الرب. ورعوى هوذا القوديس كنيسوة القودس  14عام 

م، حين رماه اليهود مون علوى جنواح الهيكول ورجمووه بالحجوارة. وبعود استشوهاده انتخوب أخووه 11سنة 

يصولهم الضوورر، سومعان، الوذي ثووار اليهوود فووي أياموه ضوود السولطة الرومانيووة؛ فخشوى المسوويحيون أن 

فلجأوا الى مدينة "بيال" الواقعة في شورقي األردن مقابول بيسوان. وخوالل هوذه الحورب التوي وقعوت بوين 

م استشووهد القووديس 311م. وفووي عووام 51اليهووود والرومووان، دموور توويطس القوودس وحوورق الهيكوول عووام 

فا بعوده، وذلوك أسوق 31سمعان على يد والي اليهودية "ألتيكس" فوي "بويال"، ونصوب علوى هوذا الكرسوي 

م(. غيوور أن الكرسووي األورشوليمي بقووي خووار   314-311عامووا )موون سونة  13فوي موودة ال تزيوود علوى 

القدس في "بيال" حوالي ستين عاما.
54

 

م إلوى تركهوا 314وفي عهد القيصر هدريان، بنيت المدينوة مجوددا، مموا دفوع الموؤمنين فوي "بويال" عوام 

سوقف نصوب علوى الكرسوي األورشوليمي فوي تلوك السونة، والرجوع إلوى القودس. حيوث توم انتخواب أول أ

                                                                 
53
 111-133سمير نوف، أفغراف، مرجع سابق، ص 
51
 311، ص مرجع سابق، غنادري، سميح 
51
  111-133ص  مرجع سابق،األب د. باللين، كاميللو،  
54

 3 -5خوري، شحادة ونقوال، مرجع سابق، ص   
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وهووو القوووديس مووورقس. وفوووي تلووك الفتووورة تكووواثر المسووويحيون فووي قيسوووارية، فأصوووبحت مركوووز الديانوووة 

المسيحية. وكان عدد أسواقفة أورشوليم الوذين خودموا إلوى حوين تنصور قسوطنطين الملوك اثنوين وعشورين 

 311عواقبوا علوى الكرسوي األروشوليمي فوي مودة أسقفا، أولهم مرقس، و خرهم مكاريوس األول، وقد ت

عاما.
55

 

 

 الشرق المسيحي ( ب)

م،  موون قسووطنطين الكبيوور بالمسووويح، وانتهووى عصوور الرسووول واالضووطهاد، ودخلوووت 131وفووي سوونه 

المسيحية عصورها الوذهبي، حيوث نقول كرسوي المملكوة الرومانيوة إلوى البيزنطيوة، وأصوبحت المسويحية 

تعميموه وتحويول المعابود الوثنيوة إلوى كنوائس. وصوار المسويحيون دين الحكومة الرسومي، وأمور الملوك ب

يقيمووون شووعائرهم الدينيووة عالنيووة بعوود أن مضووى علوويهم ثالثووة قوورون متواليووة وهووم يقيمونهووا سوورا فووي 

األقبية والكهوف. وهكذا انتشرت المسيحية أيضا في الغورب، حيوث  مون بالمسويح عودد لويس بقليول مون 

ألف مسيحي. 51ألف نسمة، كان منهم  111رومية في عهده أهالي الغرب، وكان عدد سكان 
51

 

، وهوو عبوارة 131، أصودر "مرسووم ميالنوو" سونه 131ويؤكد غنادري أنوه بعود تنصور قسوطنطين عوام 

عن اتفاق بين قسطنطين المسويحي وقائود اإلمبراطوريوة فوي قسومها الغربوي، وليسوينيوس الووثني وقائود 

هوذا االتفواق علوى التسوامح الوديني إزاء المعتقودات المختلفوة  اإلمبراطورية في قسمها الشورقي. ويونص

وموونح حريووة االعتقوواد للمووواطنين. ولكوون لووم يحووظ هووذا المرسوووم أو البووراءة كمووا يطلووق عليووه بعضووهم 

، وأصووووبح 114بالنصووور الكامووول، إال عنوووودما انتصووور قسووووطنطين فوووي حربووووه علوووى ليسووووينيوس سووونة 

وشرق حوض البحر المتوسط. إمبراطورا إلمبراطورية واحدة موحدة في غرب
55

 

وبعوود تنصوور قسووطنطين الكبيوور، دخلووت الكنيسووة ألول موورة فووي اتحوواد وثيووق مووع المملكووة الرومانيووة، 

وأصووبحت جووزءا ال يتجووزأ موون مؤسسووات الدولووة والمجتمووع. ونتيجووة لووذلك أثوورت المملكووة علووى حيوواة 

ناحيوة األدبيوة. ومون أهوم هوذه الكنيسة، وفي المقابل أثرت الكنيسة على حياة المملكة، وخصوصا مون ال

التأثيرات كانت الحقوق واالمتيازات التي منحتها المملكة للكنيسة وهي1
53

 

تووأمين معيشووة الكنيسووة واإلكليووروس؛ علمووا أن الكنيسووة كانووت تعووي" فووي العصوور الرسووولي علووى  .3

 مساعدات وهبات المؤمنين التي كانت وقتية، إضافة إلى أن اإلكليوروس كوان يعمول كول عضوو فيوه

فوووي مهنتوووه مووون أجووول إعالوووة نفسوووه. وبالتوووالي خصصوووت المملكوووة أمالكوووا ثابتوووة للكنيسوووة، ومنهوووا 

 اإلقطاعيات والحقول، والمصايف واألماكن الخصبة والبيوت...الخ. 

                                                                 
55
 31-3، ص المصدر ذاته 
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 31-33، ص المصدر ذاته 
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إعفاء الكنيسة واإلكليروس من الضرائب العامة والجزية؛ إضافة إلى إعفائهم مون الجنديوة والعمول  .1

 في الوظائف العامة.

 كليروس من المحاكم المدنية.تحرير اإل .1

 حق الحماية الكنسية، أي أنه كان يحق ألي مطارد االلتجاء واالحتماء بالكنائس. .4

 

كموا أثورت الكنيسوة فوي حيوواة المملكوة، وخصوصوا فيموا يتعلوق بالرقابووة األدبيوة علوى حكوام المقاطعووات 

المدنيوة التووي كانووت تصوودر وذوي الوظوائف العاليووة، حيووث سومح لألسوواقفة التحقووق مون عدالووة األحكووام 

بحق األفراد. كما سمح لعامة الناس الذين يفضلون االلتجواء إلوى المحواكم الدينيوة بودال مون المدنيوة، أن 

يلجأوا إليها؛ علما أن أحكامها كانت قاطعة وغير قابلة لالستئناف.
51

 

ادة م حووين غووزا الفوورس اإلمبراطوريووة، تحووت قيوو134واسووتمر هووذا العصوور فووي الشوورق حتووى  سوونة 

سوواريوس. حيووث اسووتولوا علووى دمشووق، وزحفوووا علووى فلسووطين، فاسووتولوا علووى قيسووارية والسووامرة 

؛ فهودموا المدينوة وقتلووا 134أيوار  11وغيرهما، وحاصروا القدس عشرين يوموا، ودخلوهوا عنووة فوي 

نفسووووا، حسووووب تقوووودير المخطوطووووات العربيووووة المحفوظووووة فووووي مكتبووووة البطريركيووووة  55311حوووووالي 

في القدس، وهدموا كنيسوة القياموة وسوائر األديورة والكنوائس فوي فلسوطين. غيور أن هرقول األرثوذكسية 

 31الملوك هواجم الفورس فوي بالدهوم علوى ثوالث دفعوات، وغلوبهم فوي الهجووم األخيور قورب نينووى فووي 

م، واسترجع سوريا وفلسطين ومصور، وقتول كسورى أثنواء الحورب، فطلوب ابنوه 115كانون األول سنة 

فاشترط عليه ردؤ خشبة الصليب الكريم وإطالق األسرى. شيرويه الصلح،
11

 

جيوورار تروبؤووو عوون فتوورة الحكووم الفارسووي1 "خلؤووف االحووتالل الفارسووي الطويوول لبلوودان الشوورق عتقوود وي

( وإحوودى عشوورة سوونة فووي 111-133ثموواني عشوورة سوونة فووي سوووريا وفلسووطين ) –األدنووى المسوويحية 

جهوووة الدينيووة، إذ تمكنووت الجماعووات التووي تووودين  ثووارا خطيوورة الشووأن فووي الو –( 111-133مصوور )

بالطبيعووة الواحوودة موون ممارسووة عقيوودتها بحريووة تحووت سوويادة سوولطة أكثوور تسوواهال معهووم موون سووولطة 

األباطرة البيزنطيين. ومون الجوائز أن يقوال إن الفورس قود موالوا فوي كول مكوان، باسوتثناء فلسوطين، إلوى 

الخلقيدونيين اإلكليروس القائل بالطبيعة الواحدة، واعتبروا
13
حلفاء اإلمبراطورية البيزنطية". 

11
 

 

                                                                 
51
 115، ص المصدر ذاته 
11
 15-11خوري، شحادة ونقوال، مرجع سابق، ص  
13
طبيعة بشرية وأخرى  1ن نسبة إلى المجمع المقدس الذي عقد في خلقيدونية، هم الذين يؤمنون بأن للمسيح طبيعتينوالخلقيدوني 

 مبراطور البيزنطي.إلهية، وهو المذهب الرسمي لإل
11
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 المسيحية في ظل الخالفة اإلسالمية)ج(  

زحووف العوورب  114يتطوورق الكاتبووان شووحادة ونقوووال خوووري إلووى حقبووة الخالفووة اإلسووالمية، ففووي عووام 

علوى فلسوطين، حيوث جواء خالود ابون الوليود بجووي" أكثوره مون العورب المنتصورة بقبائول هوراء، وتنوووف، 

ولخم وسليم وجذام وغسان، واستولوا على البصورة. ولموا تووفي الخليفوة أبوو بكور الصوديق، خلفوه عمور 

والهوا لعوامر بون الجوراح، فاسوتولى علوى  بن الخطاب، الذي عزل خالد بن الوليد مون قيوادة الجوي"، و

دمشووق، ثووم جوواءت معركووة اليرموووك وكووان النصوور للعوورب. وبعوود فووتح دمشووق زحووف العوورب علوووى 

، واسوتولوا علوى مودنها الواحوودة تلوو األخورى، ومون ثوم زحفوووا إلوى مدينوة "إيليواء"؛ أي القوودس فلسوطين

حاليوا، وحاصووروها موودة أربعووة أشووهر. ولمووا رأى البطريوورك العربووي صووفرونيوس أن النصوور سوويوؤل 

إلوى العوورب، وأن فوتح المدينووة بووالقوة سويعود علووى المسوويحيين بالمصوائب، سوولم المدينووة إلوى عموور بوون 

ب ليحصل علوى العهوود واالمتيوازات التوي كوان يمنحهوا العورب للوبالد التوي تسولم لهوم بوال قتوال. الخطا

وبالفعل سولم عمور بون الخطواب البطريورك موا عورف بو "العهدة العمريوة"، التوي منحوت المسويحيين فوي 

زيوة، المدينة حرية العبادة واألموان علويهم وعلوى كنائسوهم وأديورتهم. كموا توم إعفواء المسويحيين مون الج

غير أن الخليفة عاد وفرضها عليهم الحقا.
11

 

"هوذا موا أعطوى : وتنص العهدة كما جاء ذكرها في كتاب "تاريخ األمم والملوك" للطبوري علوى التوالي

أهوول إيليووا مووون األمووان1 أعطوواهم أمانوووا ألنفسووهم وأموووالهم ولكنائسوووهم  الموووؤمنينعبوود هللا عموور أميوور 

ا، أنووه ال تسوكن كنائسووهم وال تهوودم، وال ينووتقص منهووا وال موون وصولبانهم وسووقيمها وبريئهووا وسووائر ملتهوو

حيزهوا، وال مون صولبهم، وال مون شوويء مون أمووالهم، وال يكرهوون علووى ديونهم، وال يضوار أحود موونهم، 

معهووم أحود موون اليهوود، وعلووى أهول إيليووا أن يعطووا الجزيووة كموا يعطووي أهول الموودائن،  إيليواوال يسوكن 

واللصووص، فمون خور  مونهم فإنوه  مون علوى نفسوه ومالوه حتوى يبلغووا وعليهم أن يخرجوا منها الوروم 

مأمنهم، ومن أقام منهم فهو  من وعليه ما على أهل إيليا من الجزية..."
14
 

إلوى أن نووص العهوود السووابق ذكوره، والووذي أورده الطبووري فوي كتابووة "توواريخ األمووم هنووا  التنبيووهويجودر 

ين. ويرجووع ذلوووك إلوووى األسووباب التاليوووة1 غنووواه والملوووك"، موووا زالووت صوووحته مووودار نقوواش بوووين البووواحث

بالتفاصيل خالفا للعهود السوابقة التوي عرفوت باالقتضواب، وتسواهله الكبيور تجواه الوراغبين فوي مغوادرة 

المدينووة وااللتحووواق بووالبيزنطيين، وتشووودده حيووال اليهوووود، إذ ال يسوومح لهوووم حسووب العهووود اإلقامووة موووع 

المسيحيين في المدينة.
15

 

                                                                 
11
 41-11، ص  المصدر ذاته 
14
 (0رقم )نص العهدية العمرية كامل في ملحق  ويمكن مراجعة، 44 -41، ص  المصدر ذاته 
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نصوص العهدة العمرية التي نشرت في الطبوري، والطرطوشوي، والوبالذري، وسوعيد بون كما إن تعدد 

بطريوق، وفوي البطريركيوة األرثوذوكسووية عودة نصووص للعهودة العمريووة أيضوا. وتقودم هوذه النصوووص 

المختلفوة معلومووات متناقضووة، فمنهوا مووا يقووول إن عموور لوم يعووط المسوويحيين مكانوة مميووزة فووي الخالفووة 

لمهم عهدها فيهوا شوروط مذلوة لمسويحيي القودس، وبعضوهم اآخور يقوول إن عمور مونح اإلسالمية، بل س

كافة األماكن المقدسة لألرثوذوكس الملكيين، في حين أن بعضوها اآخور يقودم وصوفا لألمواكن المقدسوة 

ال يتفق مع طبيعة هذه األماكن إبان الفتح اإلسوالمي.
11
إال أننوا نعتقود أن روايوة الطبوري هوي األصودق   

قووورب إلوووى الوقوووائع التاريخيوووة؛ ألنهوووا تتناسوووب وروح الفوووتح اإلسوووالمي؛ حيوووث أعطوووى الفووواتحون واأل

 المسلمون األمان والحماية لكافة المدن التي فتحت دون قتال.

الذكر أن الدور الذي لعبه المسيحيون العرب، وخاصوة فوي سووريا وبوالد موا بوين النهورين أيوام بر يوجد

يوووث توووم اسووتخدامهم مووون قبووول المسوويحيين كوسوووطاء وتراجموووة فوووي الفووتح اإلسوووالمي، كوووان رئيسوويا، ح

 مع العرب المسلمين.التي جرت بين البيزنطيين المفاوضات 

ويعتقد بعض المؤرخين المسيحيين الالحقين للفتح اإلسوالمي، ومون المعتقودين بالطبيعوة الواحودة للسويد 

لطبيعووة الواحوودة، موون سووووريين المسوويح، وهووي الطبيعووة اإللهيووة، أن العوورب المسوويحيين المعتقوودين با

ومصريين، استقبلوا العرب المسلمين استقبال المحوررين؛ بسوبب اضوطهاد البيوزنطيين للقبائول العربيوة 

المسويحية، والضورائب المرتفعووة. فوي حووين يعتقود بعضوهم اآخوور مون المعتقوودين بالطبيعوة الواحوودة، أن 

قيدة الخلقيدونية، أي العقيودة التوي توؤمن بوجوود هذا الفتح هو كان بمثابة العقوبة اإللهية على ضالل الع

طبيعتووين للسووويد المسوويح، وهموووا الطبيعووة البشووورية والطبيعووة اإللهيوووة؛ علمووا أن ملووووك بيزنطووة كوووانوا 

خلقيدونيين. كما يرجع سبب هزيمة البيزنطيين في معركة اليرموك إلوى تخواذل الغساسونة، وهوم عورب 

موون بووالد الشووام )حوووران والباديووة(، بعوود أن رفووض  مسوويحيون كووانوا يسووكنون فووي الجنوووب الشوورقي

اإلمبراطور دفع المعونات لهم عشية الفتح.
15

 

 453وهنا تجدر اإلشارة إلوى أن المسويحيين فوي بوالد الشوام انقسوموا بعود انعقواد مجموع خلقيدونيوة سونة 

قيوودة إلووى سووريان أو يعاقبووة وروم، بسووبب عوودم اتفوواق رؤسوواء األسوواقفة المسووكونيين علووى صووياغة الع

الخاصووة بطبيعتووي المسوويح البشوورية واإللهيووة واتحادهمووا. حيووث يشووير المؤرخووون علووى أن اليعقوبيووة 

انتشرت على نطاق واسع بين القبائول العربيوة، ومنهوا إيواد وربيعوة وقضواعة، فوي حوين انتشور الموذهب 

صورية فلسوطين، الخلقيدوني في المدن الرئيسية كأنطاكيوا، وسولوقية، والالذقيوة، وبعلبوك، وبيوروت، وقي

والقودس. غيوور أن انتشووار اليعقوبيووة بووين القبائوول العربيووة ال يعنوي انتشووارها علووى نحووو تووام وبووين جميووع 

                                                                 
11
 3، ص3111، ط )ال يوجد(، عمان، الصفدي، المسيحية المعاصرة في األردن وفلسطينحنا سعيد،  األب الدكتور كلداني، 
15
 411-413تروبو، جيرار، مرجع سابق، ص  
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األفووراد؛ فالغساسوونة كووانوا فووي معظمهووم موون اليعاقبووة، لكوون بعووض أفووراد العائلووة المالكووة كووانوا علووى 

المذهب الخلقيدوني.
13

 

 

لفتح اإلسالمي بعاملين هما1ويبرر سميح غنادري سبب دعم المسيحيين العرب ل
11

 

 القومية.-صلة القربى والقبلية .3

كوره القبائول المسويحية العربيوة للفورس والبيووزنطيين. ويرجوع كورهم للبيوزنطيين حسوب الكاتوب إلووى  .1

البيزنطيووة وكنيسووتها بالمسوويحيين الشوورقيين، حيووث قتلووت الكثيوور موونهم ونفووت  ةاإلمبراطوريووتنكيوول 

  خرين عن بلدهم.

عليوه المرحووم البطريورك هوزيم؛ بطريورك أنطاكيوا، حيوث يشوير إلوى أن نسوبة عاليوة مون وهذا ما يؤكد 

المووذهبي عون الحكووام وأحاسيسووهم  اخووتالفهماليعاقبوة كانووت مسوتاءة جوودا موون الحكوم البيزنطووي، بسوبب 

"القوميوة". ولكوون لووم يقتصور هووذا االسووتياء علووى اليعاقبوة، بوول تعووداهم إلوى أتبوواع المووذهب الخلقيوودوني؛ 

تزايد الضرائب المفروضة عليهم.بسبب 
51

 

غيور أن غنوادري يشودد علوى ضورورة عودم المبالغووة وتضوخيم دعوم العورب المسويحيين فوي بوالد الشووام 

وما بين النهرين للفاتحين المسولمين؛ حيوث إن الكثيور مون القبائول العربيوة المسويحية فوي العوراق وبوالد 

ى ذلوك عورب الحيورة الوذين رفضووا دعووة الشام رفضت دعم المسولمين فوي فتووحهم، ومون األمثلوة علو

قائد الجي" خالد بن الوليد للمحاربة إلى جانبه.
53

 

ويؤكوود الكتوواب غنووادري وشوووحادة ونقوووال الخوووري علوووى أن المسوولمين، وخاصووة فوووي أيووام عموور بووون 

 عتقوودالخطوواب، سوومحوا لموون يرغووب فووي الهجوورة موون الووروم والمسوويحيين العوورب بووأن يقوووم بووذلك. وي

"هكذا قامت ألوف مؤلفوة مون روموان ويونوان فوي مصور وبوالد الشوام والعوراق بوالهجرة نحوو  غنادري1

 مسويحتيهابالد الروم التي لم يتم فتحها. وهاجرت معهم مجموعوات مون قبائول عربيوة مسويحية رأت أن 

موع رفوض دفوع  مسويحتيهأهم من قرابتها العربية للفاتحين. لقد قام بعضهم بهذا من باب اإلصرار على 

لجزية. لكن أقباط مصر والغالبية الساحقة للعرب المسيحيين في البالد األخرى لم يهاجروا".ا
51

 

، أي بعود زهواء سوبعة قورون؛ فقسوم العورب فلسوطين 113وهكذا انتهى حكم الوروم علوى فلسوطين عوام 

 إلى واليتين1 شمالية وعاصمتها طبرية، وجنوبية وعاصمتها الرملة، وكانت القدس تخضع لها.
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عن الوضع القانوني لمسيحيي البالد المفتوحة في عهد الخلفواء الراشودين، فقود أخوذ يونظم تودريجيا،  أما

حيث نظم في بداية الفتوحات بمقتضى اآيوة القر نيوة التوي توأمر المسولمين بمقاتلوة أهول الكتواب إلوى أن 

ان المسويحيين عوام (، وعقد الصلح الذي أبرمه النبي محمود موع أهوالي نجور11يدفعوا الجزية )التوبة1 

، والذي سمح للمسيحيين في البقاء والعي" في مدنهم مقابول شويء معلووم مون الموؤن والخودمات. 113

وموع انتهواء الفوتح اإلسوالمي، اسوتمرت هوذه العقوود تونظم العالقوات بوين المسولمين والمسويحيين، ولكوون 

لقيوود علوى أمواكن العبوادة زالت الخدمات التي كانت تقدم مون المسويحيين للجوي" المسولم، فوتم فورض ا

المسيحية وطقوسها.
51

 

وتمكن مالحظوة ذلوك بشوكل واضوح ودقيوق فوي العهود الوذي أعطواه خالود بون الوليود لسوكان دمشوق بعود 

تفاوضهم مع المسلمين، والذي جاء على النحو التالي1 " بسم هللا الرحمن الورحيم. هوذا موا أعطوى خالود 

ل علوى نفوسوهم وأمووالهم وممتلكواتهم وسوور مودينتهم وال بون الوليود أهول دمشوق إذ دخلهوا أعطواهم أما نوا

يسكن شيء من دورهم. لهم بذلك عهد هللا وذموة رسووله )صولى هللا عليوه وسولم( والخلفواء الموؤمنين. ال 

يعرض لهم إال بالخير إذا أعطوا الجزية".
54

 

طين خموس م أصوبح معاويوة رأس الدولوة األمويوة أول خليفوة أمووي، وعصوت عليوه فلسو151وفي عام 

سونوات، غيوور أنوه سوويطر عليهوا وأقوور بعهووود عمور بوون الخطواب، واعتوورف بسويادة األرثوووذوكس علووى 

األماكن المقدسة.
55

 

ويشوير غنوادري إلوى أن الخالفوة األمويوة منحوت المسويحيين العورب حريوة االعتقواد ولوم تفورض علوويهم 

المسويحيين العورب، الوذين اعتناق اإلسالم كما يدعي بعضوهم، بول علوى العكوس، تعواي" األمويوون موع 

كانوا يشكلون األغلبية  نذاك. ويعطي الكاتب دالئل وقرائن على ذلك منها1
51

 

أن عدد المسلمين في سورية في عهد الخالفة األموية لوم يوزد عون مئتوي ألوف فوي القورن األول بعود  .3

تهم الفووتح اإلسوووالمي؛ علموووا أن عوودد سوووكانها كوووان يقووارب ثالثوووة ماليوووين ونصووف المليوووون، غوووالبي

 مسيحيون.

(، 541-155سيم في العهد األموي خمسة بطاركة علوى سوورية، ومونهم القوديس يوحنوا الدمشوقي ) .1

 وهو أعظم الهوتي عرفته الكنيسة.

عين األمويون المسيحيين العرب في عدة مناصب رفيعة، ومنهوا تعيوين معاويوة عائلوة مسويحية هوي  .1

اعر الووبالط كووان مسوويحيا وهووو األخطوول.  ل سوورجيون إلدارة الشووؤون الماليووة. إضووافة إلووى أن شوو

واستمر تعيين المسيحيين العرب في وظائف عاليا لعدة عقود بعد وفواة معاويوة، إال أن الخليفوة عبود 

                                                                 
51
 411-411تروبو، جيرار، مرجع سابق، ص  
54
 453غناطيوس الرابع هزيم، مرجع سابق، ص أالبطريرك  
55
 41-45خوري، شحادة ونقوال، مرجع سابق، ص  
51
 131-151غنادري، سميح، مرجع سابق، ص  



42 
 

 

(، استغنى عن خدمة العديد من المسيحيين في دواويون الدولوة وأحول 515-135الملك بن مروان )

 مكانهم مسلمين.

ألسووقفيات واألديوورة والكنووائس فووي العهوود األموووي. ويووذكر اسووتمرار أو تواصوول بنوواء األبرشوويات وا .4

الكاتوب منهووا أبرشويات تغلووب الحضوورية والبدويوة؛ علمووا أن الخليفوة عموور بوون الخطواب موونعهم موون 

 ذلك.

كما يؤكد جميع المراجع التاريخية إلى أن معاوية عنودما شورع فوي بنواء الدولوة ومؤسسواتها، عمود إلوى 

رقة في الجنس والدين، فاحتل المسويحيون مناصوب رفيعوة فيهوا. وعليوه للوظائف دون تف األكفاءاختيار 

أوكوول معاويووة البوون  ثووال جبايووة خوورا  حمووص
55

، بينمووا عهوود لوالوود القووديس الشووهير يوحنووا الدمشووقي، 

سرجيون بن منصوور، الشوؤون الماليوة. كموا كلوف معاويوة سورجيون موع الضوحاك بون قويس ومسولم بون 

توه إلوى أن يعوود ابنوه يزيود مون الحملوة الحربيوة التوي كوان يقودهوا فوي عقبة بتيسير شؤون الدولة بعود مو

 سيا الصغرى.
53

 

-535إال أن هذا التعاي" والتسامح الديني لم يستمرا في عهد الخليفوة األمووي عمور بون عبود العزيوز )

ال (، بول كووان هووذا الخليفووة متشوددا عقائووديا، فقوود ألووزم القبائول العربيووة المسوويحية بوودفع الجزيووة، وأ511

يطيلووووا شوووعورهم، وأن يضوووعوا زنوووارا علوووى خصوووورهم، وأال يضوووعوا السووور  فووووق خيوووولهم حوووين 

يمتطونها لتمييزهم عن المسلمين.
51

 

غنوووادري1 "يقوووود هوووذا اإلجوووراء التمييوووزي إلوووى اإلهانوووة واإلذالل وزرع شوووعور الغربوووة لووودى عتقووود وي

النصووارى إلووى الهجوورة أو النصووارى فووي وطوونهم وبووين أهلهووم العوورب، ويخلؤووف أحقووادا ويوودفع بعووض 

التأسلم".
31
 غساسنة، إلى الهجرة إلى بيزنطية.ولعل هذا ما دفع جبلة ابن األيهم،  خر ملوك ال 

يونم عون عودم رضوى  مشوعور عواكما أراد الخليفة عبد الملك تعريب لغة الدواوين، خاصوة بعود أن سواد 

إلووى اسووتمرارهم فووي توودوين  المسوولمين موون اسووتمرار تفوووق المسوويحيين العوورب ثقافيووا علوويهم، إضووافة

معامالت الدولة باللغة اليونانية.
33
   

البطريرك هزيم1 "لكن عبد الملوك لوم يسوتغن عون خودمات المسويحيين، بول اكتفوى بالتشوديد علوى  عتقدوي

إدخال العربية في قيد حسابات الدولة، واستبدل النقد البيزنطي الذهبي بالدينار العربي".
31
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حكموه سواءت أحووال المسويحيين العورب، بسوبب تفواقم العوداء بوين العورب  ولكن في النصف الثاني من

والبيوزنطيين؛ فأقوال الخليفوة عوددا ال يسووتهان بوه مون المووظفين المسوويحيين الكبوار. واسوتمر الحوال فووي 

المزيد من السوء في عهد الوليد وأخيه سليمان وعمور الثواني، الوذي قسوا كثيور علوى المسويحيين؛ فمنوع 

تسولم مناصوب عليوا فوي الدولوة فوي حوال لوم يرتودوا عون ديونهم. وطوال هوذا االضوطهاد  على المسيحيين

منصوور بوون سوورجيون، بون سوورجيون بوون منصوور، ممووا دفعووه إلوى االسووتقالة وترهووب فوي ديوور القووديس 

.511-533سوووابا فوووي فلسوووطين بوووين عوووامي 
31
ولووويس مسوووتغربا أن يصوووبح منصوووور، القوووديس يوحنوووا  

 فته الكنيسة األرثوذوكسية، و خر اآباء القديسين.الدمشقي، أكبر وأشهر الهوتي عر

ويؤكد المؤلفان خوري على أنه كلموا سواءت العالقوة بوين الوروم والعورب، كوان يوتهم مسويحيو فلسوطين 

بالتتمر موع الوروم ضودهم. وعليوه كوانوا يضوطهدون فوي أوقوات متفاوتوة، وتصودر بحقهوم أحكوام مشوددة 

ومنها
34
1 

 أن يتكلموا بالعربية فقط. .3

 تكون مالبسهم شبيهة بألبسة المسلمين. أال .1

 أال تكون أسماؤهم كأسماء المسلمين. .1

 منع عليهم التجنيد. .4

 أال يعملوا في الوظائف العامة. .5

أال يركبووووا الخيوووول، وال يحملوووون السوووالح، وال يبيعووووون الخموووور ويشوووربونها، وال يوووأكلون لحووووم  .1

بانهم، وال يوقوودون مصووابيح فووي ، وال يشووهرون صوولسعالنيووة، وال يوودقون أجووراس الكنووائ الخنزيوور

أعيووادهم، وال يرفعووون أصووواتهم فووي صوولواتهم، وال يخرجووون موون بيوووتهم فووي يوووم الجمعووة، وال 

 يسكنون بيوتا عالية، وال ترتفع قبورهم عن مساواة سطح األرض.

 يتوجب عليهم أن يستضيفوا أي مسلم في حالوة السوفر فوي بيووتهم مودة ثالثوة أيوام بلياليهوا، وأن يقفووا .5

 إكراما له.

 ان تحلق شعور أساقفتهم وكهنتهم. .3

 أن تفتح أبواب الكنائس ليال ونهارا؛ فال يمنع المسلمون من دخولها. .1

 ان تهدم كنائسهم التي لم يرد لها ذكر في العهدة العمرية. .31

( االضوطهاد عون المسويحيين، 554-551وأما في عهد الخالفة العباسية، فقد رفع أبو العباس السفاح )

سوواعد محوواربي األيقونووات؛ )الووذين ال يؤمنووون باأليقونووات المقدسووة(، علووى مسووتقيمي الوورأي؛ أي لكنووه 

اإليموان الصوحيح. وحوارب ملوك الوروم وفشول؛ فوونقم علوى مسويحيي فلسوطين ومونعهم مون اسووتعمال أي 
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لغة غير العربية، فأصوبحت اللغوة العربيوة لغوة الكنيسوة والشوعب معوا، وترجموت الكتوب الكنائسوية إلوى 

م( عقوود صوولح مووع فرنسوا؛ فجوواء بعووض الرهبووان موون 315لغوة العربيووة. وفووي عهوود هوارون الرشوويد )ال

الغوورب وأقوواموا فووي جبوول الزيتووون، إضووافة إلووى أن الحجووا  أيضووا أخووذوا يتوافوودون لزيووارة األموواكن 

المقدسة.
35

 

( هوودم بعووض المتطوورفين المسوولمين ديوور مووار يوحنووا وديوور القووديس 313-345وفووي خالفووة المتوكوول )

رياكس قرب األردن، حيث كان المسيحيون يذهبون في أسوبوع الشوعانين لجلوب سوعف النخول، إال أن ك

( أموور المسوويحيين أن يجووددوا بنوواء كنائسووهم. وينوووه الكاتبووان إلووى ضووعف 311-313الخليفووة المعتووز )

(، حيووث انشووق عنهووا أحموود بوون طولووون التركووي 311-351وتراجووع الخالفووة العباسووية مووا بووين عووام )

م. وبعود سوبعة وعشورين عاموا مون حكوم 353، فاستقل بحكم مصر، واستولى على فلسطين سنة األصل

الطولونيوة، عاشوت فيهوا الكنيسوة األورشوليمية بأمووان، انحلوت الدولوة الطولونيوة، وعواد الحكوم العباسووي 

(، أول مون توولى الخالفوة، وسوادت فوي عهوده الفوضوى، وهودمت 111-113من جديد، وكان المقتدر )

القرامطووة ديوور البصووره، وكووان رهبانووه موون العوورب القوودماء المعووروفين ببنووي صووادر، وهوودمت قبيلووة 

كنوائس الرملوة وعسووقالن وقيسوارية بتحووريض مون اليهووود، غيور أن الخليفووة عنودما بلغووه األمور غضووب 

وأمر بإعادة بنائها من جديد.
31

 

موويين لموا امتوازوا بوه مون ويؤكد غنادري أن المسيحية في البالد العربية عرفوت ازدهوارا فوي عهود األ

النفس العروبي غير المتشدد دينيا، غير أنها تراجعت وتضاءلت في عهود العباسويين. ويرجوع ذلوك إلوى 

تشدد العباسيين عقائوديا، وانتشوار العنوف فوي أيوامهم، وتحوول نظوام الحكوم الملكوي مون "األوتووقراطي" 

أيام األمويين إلى "ثيوقراطي".
35

 

"لكن الخالفة العباسية لجأت أحيانا، ليسوت بقليلوة، إلوى ممارسوات : لخصوصغنادري في هذا ا عتقدوي

ظالموة ومسوويئة ومذلووة بحووق المسوويحيين. يحوودث هوذا بسووبب التشوودد العقائوودي والفقهووي لووبعض الخلفوواء 

أو  مووا اعتموود أحوود الخلفوواء علووى عهوووود العباسوويين وبسووبب الحووروب والمناوشووات مووع بيزنطيووا. وإذا

ممارسات هذا الخليفة الراشدي أو ذاك، نراه ال يعتمد إال على جانب ممارسوة ظالموة لودى هوؤالء دون 

أن تتحلى بما تحلؤوا به، عموما، من وجوب احترام أهل الذمة وعدم التعدي على حقوقهم".
33

 

م ( الوذي فورض اإلسووال535-555ويعطوي الكاتوب عودة أمثلوة علوى ذلوك منهووا تشودد الخليفوة المهودي )

"نسةةم معةد والةةيمن علوى مسويحيي حلووب بالسويف، وهوم موون بنوي تنوووف. ويوذكر ابون الكلبووي فوي كتابوه 

أن المهوودي عنوودما زار الشووام اسووتقبله خارجهوووا نصووارى تنوووف. وعنوودما علووم الخليفووة أنهوووم  الكبيةةر"
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 نصارى، دعاهم إلى اإلسالم، ولما رفضوا قطوع عنوق كبيورهم وهوو "ابون محطوة"؛ فأسولم البواقون بقووة

السيف. كما دخلت عدة مناطق في سوريا ولبنوان فوي اإلسوالم فوي عهوده، ومنهوا تأسولم نصوارى منطقوة 

قنسوورين فووي أيامووه؛ علمووا ان المصووادر التاريخيووة ال توضووح كيووف ولموواذا تأسوولموا؟ كمووا قووام الخليفووة 

بالفصل بين المسلمين والمسيحيين من خالل إسكانهم في أحياء مختلفة.
31

 

عشوور، ضووعف العوورب كثيوورا بسووبب انقسووام خالفووتهم الواسووعة إلووى ممالووك كثيوورة وفوي القوورن الحووادي 

متخاصمة، فسعت المملكة البيزنطية بقيادة فوقا إلى استرجاع موا احتلوه العورب مونهم، غيور أن هوذا لوم 

"ألن األتووراك السولجوقيين صواروا علووى رأس العوالم اإلسووالمي  1انوه سوميرنوف عتقووديسوتمر طوويال. وي

ي نصوووف القووورن الحوووادي عشووور. وقووود صووواروا اكثووور مووون العووورب أعوووداء قسووواة فوووي الشووورق حووووال

والكنيسووة اليونانيوووة الشوورقية". ةالبيزنطيوولإلمبراطوريووة 
11
وبالتووالي اسوووتولى السووالجقة علووى منووواطق  

كثيوورة فووي  سوويا الصووغرى ومنهووا كبادوكيووا، وكيليكيووا، وإيسووفريا، وإيقونيووا، وغيرهووا موون المنوواطق فووي 

 ة. كما استولوا على مدن سوريا العربية التي كانت تحت حكم الرومان.اإلمبراطورية الروماني

سوميرنوف1 "وكانوت سولطة األتوراك السولجوقيين علوى المسويحية أشود وطوأة مون سولطة العورب؛ عتقود وي

ألن السوولجوقيين كووانوا أكثوور خشووونة موون العوورب الووذين تلطفووت أخالقهووم كثيوورا نتيجووة النتشووار الثقافووة 

حسوووب شوووهادة المعاصووورين يووودخلون عنووووة إلوووى بيووووت المسووويحيين وينهبوووون  بيووونهم. وكوووان األتوووراك

محتوياتها. ويدخلون الكنائس في أثناء الخدمة اإللهية ويقفوزون علوى الموائود ويقلبوون األوانوي المقدسوة 

ويدوسونها بأرجلهم ويشتمون الكهنة ويضربونهم...الخ".
13

 

 

 القدس والحمالت الصليبية)د( 

يشووير  المؤلفووان خوووري إلووى أنووه فووي أواسووط القوورن العاشوور اسووتولت علووى مصوور وفلسووطين وسووورية 

(، فقوورر فوقووا ملووك بيزنطيووة مقاتلووة العوورب، وجهووز 111-115موون عووام ) فحكمووتالدولوة اإلخشوويدية؛ 

ألفووا؛ فاسوتولى علوى الالذقيوة، وتوغوول فوي الوبالد حتوى دمشووق. وفوي ذلوك الوقووت  31جيشوا بلو  تعوداده 

كم بيت المقدس، محمد بن إسماعيل السنا ، مبلغا من المال من البطريرك يوحنوا فودفع لوه موا طلب حا

استطاع، غير أنه طالبه بالمزيد فشكاه إلى الملك كافور الوذي سومع شوكواه وأعطواه رسوالة بوذلك. غيور 

السونا ، أن الحاكم عاد وطالبه بالمزيد من األموال، فشكاه البطريرك إلوى حواكم الرملوة، فسوخط عليوه 

وطلب مقابلته، غير أنه رفض، فذهب الحواكم فوورا إلوى دار البطريركيوة موع عودد كبيور مون المسولمين 

واليهود، فهرب البطريرك إلى كنيسوة القياموة، واختبوأ فوي أحود صوهاريجها، إال أن مطارديوه فوي اليووم 

                                                                 
31

 113-115ص المصدر ذاته،   
11
 111-115سمير نوف، أفغراف، مرجع سابق، ص 
13
 111-115، ص المصدر ذاته 
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يسوة قسوطنطين، ونهبووا التالي اهتدوا إليه وقتلوه داخل الكنيسة وأحرقوا جثته على عموود فوي سواحة كن

كنيسة القيامة، كما حرقوا كنيسة صهيون وكنيسة القيامة.
11

 

ويؤكوودان أنووه عنوودما سوومع البابووا "سلبسووترس" فووي رومووا الخبوور، اغووتم وأخووذ يفكوور فووي تجهيووز حملووة 

صليبية على فلسطين. غير أن يوحنا ملك الروم انتهز الحورب األهليوة التوي وقعوت فوي الوبالد؛ فحوارب 

واسووتولى علوى بيووروت، ثووم زحوف إلووى القوودس واسوتولى عليهووا، إال أنووه توووفي  151طين سوورية وفلسوو

حينها، فارتد جيشه على أعقابه، فوجود جوي" الخليفوة الفواطمي المعوز لودين هللا فلسوطين وسوورية خاليوة 

فاحتلها بال مقاومة.
11

 

يتحقوق إال فوي نهايوة غير أن حلم باباوات الغرب في إقامة وإرسال الحمالت الصليبية إلوى الشورق، لوم 

، حيث أرسل البطريرك سمعان موع الراهوب بطورس الناسوك 3111القرن الحادي عشر، وتحديدا سنة 

البابوا علوى إثرهوا  فنوادىالذي جاء من الغرب لزيارة األماكن المقدسة، رسالة استغاثة للبابا أربوانوس، 

ق العبوديوة، وأعطوى غفرانوا إلى حملة صليبية من أجل تخليص المسيحيين في األرض المقدسوة مون ر

كامال لكل من يتجند فوي تلوك الحملوة. وعليوه جنودت ممالوك الغورب موا عودا جرمانيوا وإسوبانيا أربعمائوة 

، ووصوولوا إلووى أنطاكيووة وحاصووروها الووى أن احتلوهووا، وطووردوا البطريوورك 3115ألووف جنوودي سوونة 

، وتقوودموا نحووو القوودس سووونة األنطوواكي األرثوذوكسووي يوحنووا الثالووث ونصووبوا مكانووه بطريركووا التينيووا

، واحتلوها وقتلوا سبعين ألف مسلم من أهلها.3111
14

 

في حين يشير المؤرخون الغربيون إلى أن فكرة تحرير القدس لوم تكون خاصوة بالبابوا أوربوانس الثواني، 

بول كانووت مودار بحووث فوي األوسوواط البابويوة علووى امتوداد عشوورين عاموا موون االسوتيالء عليهووا، أي قبوول 

.البابويةالبابا إلى سدة  وصول هذا
15

 

ويشوير غنوادري إلووى أن هوذه الحملووة كانوت األولووى مون نوعهوا، وهووي أكبور وأهووم الحموالت الصووليبية؛ 

ألنها أدت إلى تأسيس اإلمارات الصليبية وقيام "مملكوة أورشوليم الالتينيوة". غيور أنهوا لوم تكوون الحملوة 

عسووكرية أساسووية علووى بووالد الشووام موون سوونة األولووى واألخيوورة، حيووث شوون الصووليبيون خمووس حمووالت 

.3135إلى سنة  3111
11
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 11-13خوري، شحادة ونقوال، مرجع سابق، ص  
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وبالتالي دخل الصليبيون فلسطين عبر طريق الساحل نحو قيصرية والرملوة ومون ثوم القودس فوي تمووز 

ألوف شوخص.  51وهناك ارتكبوا مجزرة رهيبة استمرت نحوو أسوبوع كامول، قتول فيهوا حووالي  3111

ينيوووة"، وقوووام الصوووليبيون بتحويووول المسوووجد األقصوووى ومسوووجد وهكوووذا تأسسوووت "مملكوووة أورشوووليم الالت

الصوخرة إلوى كنيسوتين، وعزلووا بطريورك البطريركيوة األرثوذوكسوية، وعينووا مكانوه بطريركوا التينيوا. 

كما قاموا باستيالء على األوقواف األرثوذوكسوية وتحويلهوا إلوى التينيوة، ومنعووا اليهوود والمسولمين مون 

طالبيين منهم التنصر أو الرحيل. السكن في المدينة المقدسة؛
15

 

غنوادري أن األهوداف الحقيقيوة مون وراء هوذه الحملوة كانوت أهودافا سياسوية واسوتعمارية بشووكل ظهور وي

رئيسي. حيث يرجع ذلك إلى القرائن التالية1
13

 

-3143لوم يعيودوا أنطاكيووا إلوى بيزنطيووا حسوبما وعودوا اإلمبراطووور أليكسويوس األول كومينوووس ) .3

لوووا بأهلهووا المسوويحيين األرثوووذوكس قبوول المسوولمين وأقوواموا إقطاعيووات لفرسووانهم (، بوول نك3333

 فيها.

بعد احتالل أنطاكيا، لم يواصلوا الزحف نحو األراضوي المقدسوة إال بعود انتشوار غضوب عوارم بوين  .1

 صفوف الجند. ويعود ذلك إلى تمتعهم برغد الحياة فيها واستيالئهم على إقطاعيات واسعة جدا.

 أنطاكيا المسيحية الالتينية، وقاموا بقمع المسيحيين األرثوذوكس. فرضوا على .1

أسووس لهووم خووالل هووذه الحملووة ثالثووة ممالووك غيوور مملكووة أورشووليم الالتينيووة، وهووي1 مملكووة الرهووا،  .4

 وأنطاكيا، وطرابلس.

وهوذا موا يؤكود عليوه المؤلفووان خووري حيوث يظهوران أن الحورب الدينيووة التوي جهزهوا البابوا أربووانوس1 

كانوت الغايوة الظواهرة منهوا تحريور المسويحيين أموا غايوة الكنيسوة الغربيوة فكانوت إخضواع الكنوائس  "...

الشرقية لها بالقوة...".
11
 

و نوذاك انتواب مسوويحيي الشورق بصوويص مون األموول فوي نهايوة القوورن الحوادي عشوور، عنودما علموووا أن 

أخيوورا موون اضووطهاد  الغوورب قوود جهووز حملووة لتحريوور األرض المقدسووة. واعتقوودوا أنهووم سيتخلصووون

 ويضوويفالسووالجقة لهووم، لكوونهم اكتشووفوا الحقووا أن هووذه الحمووالت جلبووت لهووم المزيوود موون االضووطهاد. 

1 "الحروب الصليبية سببت لمسويحيي الشورق كثيورا مون الشور بودال مموا ان المؤرف الروسي سميرنوف

مووا اآن فقود أخووذ انتظوروه مون تخفيووف حوالهم. إلووى هوذا الوقوت كووان يضويق علوويهم العورب واألتوراك، أ

يضيق عليهم الالتين".
311
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ولعل السبب الرئيس الوذي دفوع بابواوات الغورب إلوى الودعوة والتجهيوز للحموالت الصوليبية هوو سوعيهم 

المتواصول للسويطرة وحكوم الكنووائس الشورقية، ونشور الودعوة الالتينيووة المخالفوة مون النوواحي العقائديووة 

القووويم. والطقسوية والقانونيووة لإليمووان األرثوذوكسووي
313
وعلووى إثوور ذلووك حلووت الكنيسووة الالتينيووة محوول  

بطريركوا التينيوا خوالل حكوم الصوليبيين. كموا احتلووا  13الكنيسة األرثوذوكسية في فلسطين، حيث سيم 

دار البطريركيوة األرثوذوكسووية، واسووتولوا علووى كنيسووة القيامووة وسووائر الكنووائس واألديوورة فووي القوودس، 

من حيث أتوا، أو للمدن الساحلية في فلسطين التي كانت ما توزال تحوت  مما دفع الصليبيين إلى العودة

 سيطرتهم.

وعندما سيطر الفرنجة أو الصليبيون على سوريا العربية، أخوذوا يتعواملون موع المسويحيين علوى أسوس 

مختلفووة؛ حيووث تعوواملوا مووع األرثوووذوكس بحووذر؛ ألنهووم كووانوا يسوويطرون علووى كافووة األموواكن المقدسووة 

قدس، إضافة إلى امتالكهم مؤسسات دينية في المدن الكبرى، كدير القديسوة كواترين فوي عكوا كالقبر الم

ودير القوديس سوابا...الخ. وبالتوالي عمودوا إلوى تغييور السولطة ونقلهوا مون األرثووذوكس إلوى البيوزنطيين 

ان، إلووى الالتووين أتبوواع رومووا. وعليووه تووم اسووتبدال بطريوورك أنطاكيووة وبطريوورك أورشووليم األرثوذوكسووي

المطارنووة األرثوووذوكس بمطارنووة التووين، غيوور أنهووم  اسووتبدلواببطريووركيين التينيووين، إضووافة إلووى أنهووم 

حافظوا على الكهنة األرثوذوكس طالبين منهم االعتراف بسيادة المطارنة الالتين.
311

 

 في حين أسسوا عالقات طيبة مع السوريان، لكوونهم يشوكلون أكثريوة المسويحيين الووطنيين، إضوافة إلوى

أنهم كانوا يعدون األكثر ثقافوة بوين المسويحيين الووطنيين، والشوتهارهم  بفون العموارة والطوب. وبالتوالي 

واسوتدرجوا الموارنوة ليصوبحوا تحوت مظلوة   لوم يسوتبدلوا بطواركتهم أو مطوارنتهم برجوال ديون التوين.

والية البابا في روما.
311

 

بكول قوواهم، ورفضووا أن يصوبحوا  ةلالتينيواويذكر أن رجال الودين األرثووذوكس قواوموا هوذه السياسوة 

تووابعين. وعليووه مووارس البطاركووة والمطارنووة األرثوووذوكس دورا اسووميا موون منفوواهم فووي القسووطنطينية، 

وعمودت الكنيسووة األرثوذوكسوية إلووى تعيووين المطارنوة لألسووقفيات الشوواغرة. أموا العلمووانيون فتظوواهروا 

لوم يقيمووا لهوم أي وزن يوذكر. وبالتوالي هوذا أدى إلوى  بالطاعة للمطارنة الالتوين، غيور أنهوم فوي الواقوع

وجووود مطوورانين فووي األبرشووية الواحوودة، علمووا أن ذلووك مخووالف لمبوودأ وحوودة الكنيسووة وتقاليوود الكنيسووة 

إلوووى التهووواون قلووويال مووووع  3135المسووويحية األولوووى، مموووا حووودا بووووالالتين فوووي مجموووع التوووران لسوووونة 

يوار األشوخاص المناسوبين إلحيواء الصولوات وإدارة األرثوذوكس. حيث أكد المجموع علوى ضورورة اخت
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المقدسات، مع مراعاة االختالفات الموجودة بوين الطوائوف. غيور أن هوذا المجموع لوم يغيور الواقوع، بول 

عوزز موون سوويادة المطارنووة الالتووين فووي الموودن الكبوورى، وسوومح لووبعض المطارنووة الوووطنيين بممارسووة 

سلطتهم الدينية في األرياف.
314

 

أهداف روما المعلنة للحمالت الصليبية، كان تحريور مسويحيي الشورق مون الغوبن الواقوع  ولعل من أهم

علويهم، وإعوادة توحيود الكنيسوة، غيور أن هوذه األهوداف لوم توؤت ثمارهوا خوالل الحموالت المتعاقبوة، بول 

أعطوووت نتوووائج عكسوووية تماموووا، وبالتوووالي لوووم يحقوووق الصوووليبيون لمسووويحيي الشووورق؛ أصوووحاب األرض 

هم في التحرر من الظلم الواقع عليهم، بل اعتبروهم هراطقة. ولم يتبدل حوال المسويحيين المقدسة، حلم

الشورقيين موون الناحيووة القانونيووة. وهوذا إن دل علووى شوويء؛ فإنمووا يودل علووى أن مفهوووم تحريوور األموواكن 

مسيحيو الشرق. ريدهالصليبي، يختلف تماما عما كان ي المقدسة حسب المفهوم
315

 

يبية كوووان لصوووليبية مووون االنقسوووام فوووي الكنيسوووة الواحووودة؛ فقبووول الحوووروب الصووولكموووا زادت الحموووالت ا

خلقيودونيين وغيوور خلقيودونيين، ولكون بعود هووذه الحوروب انقسوموا إلوى ثووالث المسويحيون ينقسومون إلوى 

مجموعوات1 الكنوائس األرثوذوكسوية الشورقية، والكنوائس الالتينيوة، والكنوائس المسوتقلة المحافظوة علووى 

تووالي تكوورس تعوودد الطوائووف؛ علمووا أن هووذه الحووروب كووان موون أهوودافها المعلنووة اتحوواد تقاليوودها. وبال

المسيحيين وإعادة الوحدة.
311

 

وهكذا استمر حال الكنيسة األورشليمية  بين مد وجزر، فاستولت علوى المدينوة دولوة المماليوك البحريوة 

األتووراك فلسووطين.  حكمتهووا دولووة المماليووك الجراكسووة إلووى أن احتوول 3131، ثووم فووي سوونة 3113سوونة 

، ثووارت ثووائرة المماليووك فجووأة علووى المسوويحيين، 3451وعنوودما احتوول العثمووانيون القسووطنطينية عووام 

فهودموا أديوورة كثيوورة، وخربوووا كنيسوة المهوود وكنيسووة صووهيون، واسوتولوا علووى قبوور النبووي داود...الووخ؛ 

ه للسوولطان محموود فووذهب البطريوورك األورشووليمي أثناسوويوس خلسووة إلووى القسووطنطينية، وأعلوون طاعتوو

الفاتح، وحصل على فرمان يثبت حق سيادة البطريركيوة األرثوذوكسوية علوى األمواكن المقدسوة، ومنهوا 

التووي فيهوا، وعلووى ديور مووار يعقووب ابوون زبودى، الووذي كوان للكوور ،  تالموزاراكنيسوة القياموة، وجميووع 

والمووزارات والكنووائس داخوول القوودس وخارجهووا، وعلووى كنيسووة المهوود مووع المغووارة ومفاتيحهووا الثالثووة 

ألبوابهووا الغربووي والشوومالي والجنوووبي، وأموور بإعفوواء هووذه المووزارات وأوقافهووا موون الخوورا  وجميووع 

الرسوم.
315
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 العثماني على فلسطين والقدس:سيطرة النظام ( ـ)ه

، 3511إلوى  3511مر تاريخ الدولة العثمانية عبر مراحل متعددة، حيث نشأت كقووة عالميوة مون عوام 

ومون ثووم ضووعفت إلوى أن انوودثرت عوون طريوق تفكووك والياتهووا ومنواطق نفوذهووا فووي بدايوة القوورن التاسووع 

، واسوووتطاعت أن تتوسوووع 3111عشووور. ويؤكووود المؤرخوووون أن اإلمبراطوريوووة العثمانيوووة بووورزت عوووام 

غربوا وشورقا؛ فهزموت المملكوة البيزنطيوة، والصووربية، والبلغاريوة، وسويطرت علوى اإلموارات التركيووة 

فووي األناضووول، إضووافة إلووى أنهووا هزمووت دولووة المماليووك المتمركووزة فووي مصوور. وحوواول سووالطين  ل 

ى تهديودهم الحقيقوي ألوروبوا عثمان السيطرة على القارة العجوز، غير أنهم لم يتمكنووا مون ذلوك، وانتهو

، رغوم مون احتفواظهم بوأجزاء مون جنووب شورقي القوارة 3131الوسطى مع الحصوار الثواني لفيينوا عوام 

نحوو مئتوي سونة ومنهوا1 بلغاريوا، وصوربيا، واليونووان، ورومانيوا. أموا سويطرتهم علوى المنواطق اآسوويوية 

 واألردننوان والعوراق وفلسوطين فقد استمرت حتوى مطلوع القورن التاسوع عشور، حيوث بقيوت سوورية ولب

 والحجاز خاضعة للحكم العثماني حتى بداية الحرب العالمية األولى.

سووريا ولبنوان  مون احوتالل بوالد الشوام1 3535-3531الفترة الواقعة بين عوامي  في وتمكن العثمانيون

المؤرخوون إلوى أن متعاقبوة. ويشوير  ، والقضاء على حكم المماليك الذي دام طيلة ثالثة قرونوفلسطين

الوودوافع الحقيقيوووة موون وراء سووويطرة العثموووانيين علووى بوووالد الشووام، تكمووون فوووي توسوويع دائووورة نفووووذهم 

بالسيطرة على مناطق جغرافية مترامية، سواء فوي  سويا أم أوروبوا أم إفريقيوا. وعليوه بورر العثموانيون، 

توي جورت بوين العثموانيين وخصوصا السلطان سليم األول، حرب مر  دابق ونتائجها، وهوي الحورب ال

والمماليك في هذا المر  الذي يقع على بعد أمتار قليلة من حلوب، بعودم قودرة المماليوك علوى التصودي 

للتهديود المسوويحي، أي البرتغووالي، الووذي كوان يسووعى إلووى السوويطرة علوى المنطقووة العربيووة. إال أن هووذا 

ية الحورب ضود المماليوك، واسوتغل السبب لم يكون كافيوا لحمول علمواء الودين علوى إصودار فتووي بشورع

السولطان االتفواق بوين الصوفويين باعتبوارهم ملحودين، والمماليوك المسولمين، لشورعنة حربوه علوى حواكم 

مسلم؛ فأفتى العلماء بمشروعيتها.
313

 

لوتسووكي فووي هووذا الخصوووص1 "إن الووذي اسووتهواهم قبوول كوول شوويء هووو رغبووتهم فووي فوورض عتقوود وي

الشووعبية العربيووة، ثووم موقووع البلوودان العربيووة المالئووم فووي طوورق  االسووتغالل اإلقطوواعي علووى الجموواهير

التجووارة العالميووة".
311
فووي أعمووال  يزحمووونهمحيووث تمكنوووا موون المتوواجرة مووع األوروبيووين، وأخووذوا  

 القرصنة في البحر األبيض المتوسط.

 

                                                                 
313
-315، صوت، مركز دراسات الوحدة العربية(، بير3، ط)الدولة العثمانية في المجال العربي (،1115) بيات، فاضل، 

311 
311
ط )ال يوجد(، موسكو، دار ترجمة1 الدكتورة عفيفة البستاني،  قطار العربية الحديث،تاريخ األ (،3135)فالديمير، لوتسكى،  

 3ص  التقدم،
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يوؤد  وحرص العثمانيون علوى إظهوار تعصوبهم لإلسوالم، وأعطووا دولوتهم مظهورا دينيوا، إال أن ذلوك لوم

بعلمواء المسوولمين إلووى اعتبووار السوولطان العثموواني "أميوور المووؤمنين". وذلووك حتووى مطلووع القوورن الثووامن 

عشر، عندما سيطر السلطان سليم األول على القاهرة، وقتل  خر أموراء المماليوك، وهوو طوموان بواي، 

واصطحب الذخائر النبوية معه إلى اآستانه.
331

 

فووي التواريخ العثمواني موا يبوورر النظور إلويهم كورثوة شوورعيين  وينووه عووني فرسوخ إلووى أنوه لويس هنالوك

لدولة الخالفة؛ ألن جميع غزواتهم هدفت إلوى توسويع دائورة نفووذ  ل عثموان، بودليل أنهوا وجهوت كوذلك 

إلى اإلمارات اإلسالمية في األناضول، وأنجزت بقوات تشكلت فوي المنواطق المسويحية، ومون عناصور 

مسيحية بصورة رئيسية.
333

 

االستيالء على بالد الشام، حافظ العثمانيون على النظام االجتماعي فيها كموا هوو؛ فبقيوت السولطة وبعد 

واألرض كالسوووابق فوووي أيووودي اإلقطووواعيين المحليوووين. وكوووان اإلقطووواعي يتمتوووع بسووولطة مطلقوووة فوووي 

، ويعموول كوول موون األمووراء والشوويوف علووى تزويوود جيشووه بالفرسووان، وجمووع الضوورائب موون االقطاعيووة

ويدفعون إليه الخرا .السكان، 
331

 

كوووان اإلقطووواعيون الروحوووانيون يلعبوووون دورا كبيووورا؛ ففوووي سووووريا ولبنوووان ... 1 "انوووه لوتسوووكىعتقووود وي

وفلسوووطين، كوووان يوجووود حووووالي عشووور طوائوووف مسووويحية، وخموووس طوائوووف إسوووالمية. وهكوووذا كانوووت 

يتسوووم بصوووبغة االنفصوووالية اإلقطاعيوووة مقترنوووة باالنقسوووام الوووديني. وغالبوووا موووا كوووان النضوووال السياسوووي 

دينية".
331
 

وقام نظام الحكم في الدولة العثمانية على نظامين أساسيين هما1 نظام الملل؛ الوذي صونف السوكان فوي 

طوائوف مختلفووة سوونأتي عليوه الحقووا بالتفصوويل، ونظوام االمتيووازات الووذي منحوه العثمووانيون لألوروبيووين 

م تحووول مون شووكله األولوي القووائم علووى منوذ القوورن الرابوع عشوور للتجوار اإليطوواليين. غيور أن هووذا النظوا

تسهيالت يمنحها السلطان بصورة طوعيوة للتجوار األجانوب، إلوى نظوام جبوري يمونح األوروبيوين حقوقوا 

 وامتيازات خاصة وثابتة.

اتفاقيوة  3515وكانوت أولوى الودول األوروبيوة التوي تحصول علوى هوذه الحقووق فرنسوا التوي وقعوت سونة 

قوانوني وفرنسويس األول.ثنائية بين السلطان سوليمان ال
334
واسوتغلت الودول األوروبيوة هوذه االمتيوازات  

التجاريووة التووي تطووورت الحقووا مووع ضووعف الدولووة العثمانيووة، إلووى توودخل سووافر فووي شووؤونها الداخليووة، 

 وحمايتها األقليات المسيحية، إلى قوى استعمارية جديدة.

                                                                 
331
  313فرسخ، عوني، مرجع سابق، ص  
333
 313ص المصدر ذاته،  
331
 33-1لوتسكى، مرجع سابق، ص  
331
 31لوتسكى، مرجع سابق، ص  
334
 13، ص المصدر ذاته 
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ارنوة موع أي خالفوة إسوالمية سوابقة. العثمانية على أكبر وأوسوع تجموع مسويحي بالمقالسلطنة وسيطرت 

البيزنطيوة والبلقووان  ةوالمملكوحيوث ضومت هووذه اإلمبراطوريوة مسويحيي بووالد الشوام ومصور والعووراق، 

واليونوووان وقبووورص.
335
وبالتوووالي أصوووبح جميوووع البطريركيوووات األرثوذوكسوووية وهوووي1 القسوووطنطينية،  

وأنطاكيا، واإلسكندرية، والقدس، تحت سيطرة وحكوم العثموانيين. وتحولوت القسوطنطينية مون العاصومة 

التاريخيوة والحضووارية للمسوويحية األرثوذوكسووية والبيزنطيووة إلووى عاصوومة الخالفووة العثمانيووة. وأطلقوووا 

ول. وبانهيووار القسووطنطينية فقوودت األرثوذوكسووية سوولطتها السياسووية والمدنيووة. وهووذا عليهووا اسووم إسووطنب

 يعني بالتأكيد، أن سلطة هذه الكنيسة أصبحت مرتبطة سياسيا ومدنيا بالسلطة العثمانية اإلسالمية.

الذكر أنه خالل فترة حكم العثمانيين لبالد الشام ومصور، حول مكوان البطاركوة العورب فوي كول بر يوجد

البطريركيوات العربيووة الثالثوة، وهوي1 أنطاكيووا، واإلسوكندرية والقودس، بطاركووة يونوان. حيوث أتوواح  مون

. وعلوى إثور ذلوك 3514سالطين العثمانيين سيطرة الجنس اليونواني علوى تلوك البطريركيوات منوذ سونة 

:سادت صراعات كنسية كثيرة من أهمها
331

 

 ي" الرعية العربية.صراع سيطرة اليونان على البطريركيات العربية، وتهم .3

 صراع اإلرساليات الغربية التبشيرية. .1

صووراع بووين مختلووف المووذاهب والكنووائس والقوميووات المسوويحية للسوويطرة علووى األموواكن المقدسووة،  .1

 وخصوصا تلك الموجودة في القدس وبيت لحم.

صوراع الوصوول إلوى المناصوب الكهنوتيوة العليوا، وخصوصوا رتبوة البطريورك عون طريوق الرشووة  .4

 اد.والفس

 صراع السيطرة على األوقاف المسيحية واالغتناء الفردي لبعض رجال الكهنوت اليونان. .5

1 "هوذه أول خالفووة فوي توواريخ اإلسوالم تبطوول إلوزام العموول ان الكاتووب سوميح غنووادرياعورب فوي حووين 

حسوب الشورع اإلسوالمي إزاء الوذميين، وال تعتموده دوموا أساسوا ألحكوام القضواء بخصوصوهم فوي شوتى 

المجاالت".
335
وعليه يشير إلى أن األتراك في الحقبة األولى تعاملوا مع المسويحيين بنواء علوى الشورع  

 اإلسالمي وتقاليد وتراث الدول اإلسالمية السابقة وعهودهم الماضية بصفتهم "أهل كتاب".

عثمواني، كما لم تكون الشوريعة اإلسوالمية مصودر التشوريع الوحيود، أو األسواس القوانوني لنظوام الحكوم ال

، والنظوام الفارسوي عون السوالجقة، والنظوام البيزنطويوكوان النظوام المعتمود مزيجوا بوين مالموح النظوام 

الوذي ورثوه الغزنويوون مون العباسويين، إضووافة إلوى الخصوصوية والمووروث العثمواني.
333
ورغوم ذلووك  

                                                                 
335
 441 -445ص ، مرجع سابق، غنادري، سميح 
331
 443-445، ص المصدر ذاته 
335
 441صالمصدر ذاته،  
333
، نقال عن فرسخ، 311، ص 3131(، بيروت، دار الشروق، 1ط) ،أصول التاريخ العثمانيصالح، أحمد عبد الرحيم،  

 311عوني، مرجع سابق، ص 
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ضوومان كووان يتوجووب علووى المسوويحيين دفووع الجزيووة وضووريبة الخوورا  والقبووول بحكووم اإلسووالم مقابوول 

 السلطة الحاكمة حرية معتقدهم وأمنهم وأمن أماكنهم المقدسة.

وتجمع المصادر على أن العثمانيين عرفوا بالتسامح الديني في بداية عهودهم. إال أن هوذه التسوامح موع 

الديانات األخرى، وخصوصا المسيحية، ساهم في نفاذهم إلوى كول مون البلقوان واألناضوول.
331
كموا إن  

ني ونهوج الحريوات الدينيووة الوذي اتبعووه لووم يودم، وخصوصوا فووي القورون األولوى موون هوذا التسوامح الوودي

 حكمهم.

 

 1انه  فرسخعتقد وي

م، سوووعى محموود الفووواتح إلوووى اسوووتمالة الكنيسوووة 3451حووين فتحوووت القسوووطنطينية سووونة 

األرثوذوكسوية، والظهووور بمظهوور حوامي المسوويحيين الشوورقيين فوي مواجهووة المسوواعي 

وعمد إلى تعيين الراهب المتعصب "جناديوي" ورسومه هوو نفسوه البابوية إلخضاعهم. 

بطريركووا، كمووا كووان يفعوول أبوواطرة بيزنطووة. وألن السوولطان مسوولم لووم يصووبح رئيسووا 

للكنيسة، وإنما أخضعها لسلطة البطريرك، الذي أصبح يتمتع بصوالحيات لوم يمارسوها 

ه محكمتوه الخاصوة بطاركة العهود البيزنطوي. إذ مونح رتبوة الباشووية الشورفية، وجعول لو

وسووجنه الخوواص، وتوورك لووه أموور توزيووع الجزيووة علووى الهيئووات واألفووراد موون أتباعووه، 

وتنظوويم تحصووويلها مووونهم، بعووود أن يحووودد قووودرها موظفوووو البووواب العوووالي بالتعووواون موووع 

 311الكنيسة.

فوي حووين نوووه سووميرنوف إلوى أنووه رغووم احتقووار األتووراك للمسويحيين، واعتبووارهم كفووارا وغيوور مووؤمنين 

 ن وباإلسوالم الودين الحقيقوي الوحيوود، أصودر السولطان محمود الفوواتح بعود فتحوه القسوطنطينية أموورا بوالقر

يوودعو فيووه السووكان الرومووانيين المسوويحيين للعووودة إلووى القسووطنطينية، والعووي" فيهووا، تاركووا لهووم حريووة 

، 3454االعتقواد واإليمووان. إال أنووه أعلوون حمايتووه لإليمووان المسويحي والكنيسووة بشووكل أوضووح فووي سوونة 

عنووودما سووومح للمسووويحيين أن ينتخبووووا بطريركوووا، واعتووورف لووو "جناديوس" البطريووورك الجديووود بوظيفوووة 

بطريرك، وثبت لوه كول الحقووق البطريركيوة واالمتيوازات. كموا قودم لوه كموا كوان يفعول ملووك بيزنطيوة، 

اوموفورا وعكازا من الفضة ومانتسيا وحصانا أبيض بزينة غنية وألف قطعة من الذهب.
313

 

ا سوولم محموود الفواتح بطريوورك القسووطنطينية الجديود، فرمانووا يوضووح حالوة الكنيسووة واإلكليووروس فووي كمو

عهد اإلمبراطورية الجديدة، حيث منح البطريرك الحرية التامة بوإدارة األعموال الكنسوية ومنوع التودخل 

دولووة، فوي أواموره. وأعفووى األسواقفة والكهنووة والشمامسوة موون الجزيوة، ووضووع الكنوائس تحووت حمايوة ال

                                                                 
331
 331فرسخ، عوني، مرجع سابق، ص  
311
 334-331فرسخ، عوني، مرجع سابق، ص  
313
 415-414سمير نوف، أفغراف، مرجع سابق، ص 
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ومنع تحويلهوا إلوى مسواجد، عودا تلوك الكنوائس التوي حولوت. كموا سومح لهوم أن يقيمووا شوعائرهم الدينيوة 

بحريوة، ومنووع تحوويلهم بووالقوة إلوى اإلسووالم، إضوافة إلووى أنوه منووع تحويول ممتلكووات الكهنوة إلووى خزينووة 

الدولة في حال ماتوا ولم يتركوا وريثا، وحدد للبطريرك معاشا من الخزينة".
311

 

وعليه نظم محمود الفواتح شوؤون الطوائوف غيور اإلسوالمية بعود احتاللوه القسوطنطينية، عون طريوق نظوام 

الملل الذي يتيح ألفراد الطائفة أو الملة انتخاب رؤسوائهم الوروحيين، علوى أن يقتورن تعيوين البطريورك 

القضووائية، بصوودور البووراءة السوولطانية، كمووا موونح رؤسوواء الملوول حووق إدارة شووؤون رعايوواهم المدنيووة و

 وأعطاهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية.

ويرجع بعضهم عطف السلطان محمود الفواتح علوى المسويحيين ومونحهم كول هوذه االمتيوازات والحقووق 

 حسب سميرنوف، ألسباب سياسية بحتة، ومنها اآتي1

ليووه أن أراد أن ينشوو مملكوة تركيوة بوودال مون البيزنطيوة، تملووك كافوة مقوموات الدولووة. ولوذلك كوان ع .3

 يعيد السكان الهاربين والفارين منها إلحيائها من جديد، وإعادة الصناعة والتجارة فيها.

 خشي من ثورة اليونان ألنهم كانوا أكثر عددا من األتراك عند فتحها. .1

 سعى إلى إقامة عالقات مع الدول األوروبية. .1

يا، خاصوة خوالل الحقبوة األولووى بينموا يرجوع غنوادري ذلوك ألسووباب تتعلوق بعودم تشودد العثموانيين عقائوود

من حكمهم. حيث يشير إلى أنهم كانوا غير متعصبين عقائديا لألمور التالية1
311

 

 اتبع العثمانيون المذهب الفقهي الحنفي غير المتشدد. .3

 ال يمتلكون أي رواسب وشوائب تتعلق بالحمالت الصليبية التي شنت على بالد الشام. .1

 عهدهم؛ حيث زال منه العديد من مظاهر التشدد الديني.تغير مفاهيم العالم وقيمه في  .1

 تأثرهم بأوروبا الصاعدة وامتيازاتها. .4

 انشغالهم في كيفية دوام حكم جنسهم وعائلتهم. .5

 

 ويمكن تصنيف موقف الدولة العثمانية من طوائف المسيحية في القدس في ثالثة مراحل رئيسة هي1

 .3313إلى  3535متد من المرحلة األولى التي سبقت الحكم المصري وت .3

 .3343-3313المرحلة الثانية خالل الحكم المصري  .1

 .3135-3343المرحلة الثالثة  .1

 

                                                                 
311

 415، صالمصدر ذاته 
311
 441-445مرجع سابق، ص ،غنادري، سميح 



55 
 

 

( بتطبيوق العهوود التوي منحهوا المسولمون لمسويحيي القودس، 3313-3535وامتازت المرحلة األولوى )

الوطنيوة حوق التسولط وأضافوا عليها فرمانات سلطانية تمنح الكنيسة األرثوذوكسوية باعتبارهوا الكنيسوة 

علوى أغلبيوة األمواكن المقدسوة. كموا أكودوا علوى ضورورة تووفير الحمايوة واألموان للمسويحيين موا داموووا 

 يدفعون ضريبة الجزية.

كمووا عملووت الدولووة علووى حوول الخالفووات الطائفيووة التووي قامووت بووين الطوائووف المسوويحية المختلفووة علووى 

ويلة، والحفاظ على هذه الحالة القائموة. حيوث أوجودت موا األماكن المقدسة طبقا لما هو قائم منذ سنين ط

عوورف بوو  "السووتاتوكو"، وهووو اصووطالح التينووي معنوواه الحالووة الراهنووة، ويقوووم علووى مبوودأ الحفوواظ علووى 

الوضع كما هو، وال يحق ألحد تغييره والمس به.
314

 

ن، ومنحوتهم الحريوة ولكن هذا ال يعني أن الدولة العثمانية لم تفرض أي نوع من القيوود علوى المسويحيي

الكاملة وساوتهم تماما بالمسلمين؛ فقد فرضت الحكوموة العديود مون الضورائب علوى الكنوائس واألديورة 

بشكل خاص، والمسيحيين بشكل عام. ويعدد الدكتور القضاة هذه الضرائب في اآتي1
315

 

 ضريبة الجزية مقابل الحماية. .3

 الرعايا، وخصوصا من األديرة.عادة الدورة التي يأخذها الوالي عند تفقده  .1

 ضريبة العيدية التي تؤخذ من األديرة ألعيان القدس. .1

 رسم العبودية الذي تدفعه األديرة للدولة بعد نهاية موسم الحج. .4

 رسم عوائد سنوية يدفع للوالي ومتسلم القدس. .5

 ضريبة الغفر التي تؤخذ من الحجا  لقاء حمايتهم، وعند دخول كنيسة القيامة. .1

العوادة المعتوواد أو الخرجوة التوي تؤخووذ مون األديورة ألعيووان القودس، فوي كوول سونة مون شووهر ضوريبة  .5

 رمضان لحماية األديرة من االعتداءات.

أما فيما يتعلق بالقوانين التي فرضتها الدولة لتميز بين المسولمين والمسويحيين فوي المجوال العوام، فهوي 

مونعهم مون وضوع العموائم وارتوداء المالبووس عديودة، ومنهوا مونعهم ركووب الخيول موا عودا البطريورك، و

. ويوضوووح القضووواة ذلوووك موون خوووالل سوووجل محكموووة القووودس الووخالملونووة موووا عووودا األسوووود واألزرق... 

1 "كموا منعوتهم مون ركووب الخيول والحميور، وقود حظور علوى النصوارى ركووب جواء بوهالشرعية، حيث 

المطايوا إال بطريوركهم فهوذا كووان يسومح لوه بووالركوب"
311

بووزي المسولمين حيوث فوورض  نالتوزيي، ومون 

عليهم لبس اللون األسود واألزرق، ومنعهم من لبس العمائم
315

، وعودم مخالطوة المسولمين فوي الحموام 

                                                                 
314
 33ع سابق، ص األب كلداني، مرج 
315
 141-115القضاة، أحمد حامد إبراهيم، مرجع سابق، ص  
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 0861بالد الشام في القرن التاسع عشر: روايات تاريخية معاصرة لحوادث عام ، نقال عن 441، ص المصدر ذاته 

 . 55(، ص 3131، دراسة تحقيق سهيل زكار )دمشق1 دار حسان للطباعة والنشر، ومقدماتها في سورية ولبنان
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 35، الصادر بتاريخ 113، نقال عن سجل محكمة القدس الشرعية، رقم 441القضاة، أحمد حامد إبراهيم، مرجع سابق، ص  

 .41-11، ص 3315تشرين األول/ أكتوبر  35 -ه   3111شعبان 



56 
 

 

رجاال ونساء
313

، ومون اقتنواء الجوواري والرقيوق
311

، ومون حمول السوالح
311

، وقورع أجوراس الكنوائس 

بصوت مرتفع
313

إال فوي مقوابرهم، ، ووضعت قيوود علوى دفون المووتى مون النصوارى بحيوث ال يودفنون 

ومن أراد أن يدفن في مكان له قدسويته عنودهم فعلويهم دفوع ضوريبة، كموا يجوب إبوالغ الودوائر الرسومية 

وأخذ إذن بالدفن
311
" 

وعنوود الحووديث عوون سوويطرة النظووام العثموواني علووى فلسووطين والقوودس، ال يمكننووا تجاهوول فتوورة الحكووم 

المرحلوة الثانيوة حسوب تصونيفنا السوابق  ، وهوي تمثول3343و  3313أعووام  المصري لبالد الشام بوين

ذكووره. حيووث تمكوون علووي باشووا بمسوواعدة ابنووه إبووراهيم باشووا موون السوويطرة علووى منوواطق واسووعة موون 

اإلمبراطوريوة العثمانيوة. علمووا أن أطماعهموا لوم تتوقووف عنود حودود عكووا، بول ألحقوا بهووا دمشوق وحلووب 

سوكندرون، وأضونه، واجتواز موع جيشوه وحمص ومرتفعوات بويالن الواقعوة بوين بحيورة أنطاكيوة وخلويج إ

إلووى طووووروس، متجهوووا إلووى قونيوووة. حيوووث هووزم هنووواك الووووزير األعظووم وجيووووش السووولطان محموووود، 

واسوتدعي للتوجووه نحووو القسووطنطينية. ولكون بفضوول التوودخل الخووارجي، يعودل محموود باشووا عوون إقووراره 

لوي عون سوورية لمحمود ويجري مفاوضات مع السولطان. واسوتنادا عليوه يضوطر البواب العوالي إلوى التخ

 علي باشا.

 

 بازيلي واصفا حملة علي باشا على سوريا1كتب و

عبوورت صوحراء السووويس قوووة خيالووة  3313فوي أواخوور تشوورين األول )اكتووبر( عووام 

 الف فووارس، وبطوواريتين لمدفعيووة الميوودان،  1نظاميوة مشووكلة علووى نحووو ممتوواز تضوم 

اهيم باشوا ابون اخوي محمود علوي. وألف بدوي. كانت هذه الحملة تحت قيادة كوجوك إبور

مون المراكوب الحربيوة  11 الف فرقاطوة و 5وابحر إلى الشاطو السوري اسوطول مون 

 الف شوخص ومدفعيوة حصوار. وكوان فيوه  5األخرى ووسائل النقل، وقووة إنوزال مون 

إبووراهيم باشووا، القائوود العووام للجووي"، وكانووت األركووان مكونووة موون ضووباط اختبووروا فووي 

 311العرب ومورة.حملتي شبه جزيرة 

 

                                                                 
313
 35 -ه   3111رمضان  35، الصادر بتاريخ 115عن سجل محكمة القدس الشرعية، رقم  ، نقال441، ص المصدر ذاته 

حسر اللثام عن نكبات الشام: وفيه مجمل أخبار الحرب األهلية ، ومؤلف مجهول، 15م، ص 3313حزيران/ يونيو 

 .44(، ص 3315، }د.ن {)القاهرة1  ، مع تمهيد في وصف البالد الجغرافي والسياسي0861المعروفة بحوادث سنة 
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 31ه  ، 3111، الصادر في أواسط ذو الحجة 113، نقال عن سجل محكمة القدس الشرعية، رقم 441، ص  المصدر ذاته 

 .333م، ص 3314 ب/ أغسطس 
311
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 . 11 ، ص3313مايو 
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، الصادر في أواخر 113، نقال عن سجل محكمة القدس الشرعية، رقم 441، ص  ، و المصدر ذاته34، ص 3333أبريل 
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ويؤكوود المؤرخووون أن فلسووطين اسووتقبلت المصووريين كمنقووذين موون نيوور البوواب العووالي، حيووث وصوولت 

الحملة البرية إلى مدينة حيفا الواقعة على مقربة مون عكوا دون أي مقاوموة. علموا أن مسويحيي فلسوطين 

الفرحوة غموورتهم خشووا مون اضوطهاد أشوود مون ذلوك الووذي وقوع علويهم فووي عهود عبود هللا باشووا. غيور أن 

عنودما أعلون فوور دخوول الحاميووة المصورية مدينوة عكوا األمور التووالي، والوذي وجهوه إبوراهيم باشوا إلووى 

 وينص األمر على اآتي1  "المنال"؛ أي القاضي األعلى وشيخ مسجد عمر، والنائب وكل السلطات.

وب المسويحية في القدس معابد واديرة واماكن للحج تأتي إليها من أبعود البلودان كول الشوع

واليهوديووة مووون مختلوووف الطوائووف الدينيوووة. وكانوووت ترهووق هوووؤالء الحجوووا  إلوووى اآن 

ضوورائب ضووخمة فووي أداء نووذورهم وفوورائض ديوونهم. ورغبووة منووا فووي استئصووال هووذا 

العسف، نأمر كل فتسولمى ايالوة صويدا وسونجقى القودس ونوابلس بإلغواء هوذه الضورائب 

ة القودس وكنائسوها رهبوان ومتعبودون لقوراءة على كل الطرق بال استثناء. يقيم في أديور

اإلنجيل وأداء الطقوس الدينيوة لمعتقوداتهم. والعودل يقتضوي أن تعفوى مون كول الضورائب 

التي فرضتها عليها السلطات المحلية بشكل تعسفي. ولهذا نأمر بأن تلغى إلوى األبود كول 

ي القودس مون الضرائب التي تجبوى مون أديورة ومعابود كول الشوعوب المسويحية المقيموة فو

يونوانيين وفرنجووة وأرموون وأقبوواط وغيوورهم، وكووذلك الضوورائب القديمووة والجديوودة التووي 

يدفعها الشعب اليهودي. ومهما كانت الذريعة أو التسمية التي تؤخوذ بهوا هوذه الضورائب 

هديووة عاديووة وطوعيووة أو إلووى خزينووة الباشوووات أو فووي مصوولحة القضوواة والمتسوولمين 

إنها جمعيا ممنوعة معنا باتا. وتلغوى علوى حود سوواء الكفوارة والديوان وما شابه ذلك، ف

التوي تجبووى مون المسوويحيين عنوود دخوول كنيسووة السويد المسوويح أو عنوود التوجوه إلووى نهوور 

الشووريعة )األردن(. وعلوويكم، مووا إن نقوورأ هووذا البيورلوودى )األموور(، أن تسووارعوا إلووى 

رة أعوواله وغيرهووا موون تنفيووذه كلمووة كلمووة وتوقفوووا فووورا جبايووة كوول الضوورائب المووذكو

الضوورائب القائمووة علووى العووادة وكوول مطلووب موون أديوورة القوودس ومعابوودها العائوودة إلووى 

مختلف الشعوب المسيحية واليهودية، شأن الكفارات، كأمر منواف للقوانون. بعود إعوالن 

هذا األمور سويعاقب بصورامة كول مون يطلوب أقول إتواوة مون المعابود واألديورة الموذكورة 

 314لدى عن ديوان )مجلس( قيادتنا العليا. ذه أصدرنا هذا البيوروالحجا ؛ ولتنفي

وهوذا موا يؤكود عليووه الكاتوب أبوو جوابر موون خوالل مخطوطوة لراهوب يونوواني يودعى "اسوبيريدون"، كووان 

". ويبورر الكاتوب رجوعوه إلوى هووذه 3343-3313يورأس ديور موار سوابا، وسوميت بوو "حوليات فلسوطين 

المخطوطة قوائال1 "وعلوى الورغم مون أن ذلوك قود خالطوه بعوض التعواطف موع وجهوة نظور أخويوة القبور 
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 334ص المصدر ذاته،  
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ليونانيوة التوي كوان اسوبيريدون عضووا فيهوا، فوإن مون المفيود إعطواء فكورة عون الخوواطر التوي المقدس ا

كانت تراود أذهان السكان في القدس في تلك األيام القلقة والمليئة بالمفاجتت".
315

 

ويشووير الراهووب إلووى أن سووكان القوودس علووى اخووتالف أديووانهم وطوووائفهم احتفلوووا بسووقوط عكووا فووي يوود 

تمروا في إظهار مشاعر الفرح مودة خمسوة أيوام متتاليوة. حيوث ازدانوت مدينوة القودس إبراهيم باشا، واس

بوواألنوار والمشوواعل وعزفووت الموسوويقى ورقووص النوواس فووي كافووة  شوووارع وأحيوواء المدينووة. علمووا أن 

الجميع فرح ألن انتصار إبراهيم باشا يعني الحرية للجميع، غيور أن المسولمين وحودهم لوم يتمكنووا مون 

هم، ولوو أنهوم رقصووا موع اآخورين. ويرجوع أبوو الجوابر ذلوك إلوى معورفتهم الجيودة بأسولوب إخفاء حوزن

حكمه في مصر، القائم على الطريقة األوروبية، والبعيودة عون التعواطف الوديني، علموا أنوه خوار  علوى 

 السلطان الذي يعتبرونه الخليفة، إضافة إلوى أنوه صوادر األسولحة مون أهوالي القودس، وجنود أبنواءهم فوي

الجي".
311

 

ويرجع بازيلي تسامح إبراهيم باشا إلى عاملين هما1
315

 

ضمان حب مسبق له من قبل السكان المسويحيين الكثيورين فوي جبوال لبنوان، الوذين اعتبورهم دعاموة  .3

 وسندا لطموحاته.

علمتووه التجربووة فووي كوول موون مصوور وشووبه الجزيوورة العربيووة، أن التعصووب الووديني هووو أول شوورط  .1

 الشرعية، ولنجاح تحوالت النظامين الحكومي والعسكري. لخضوع المسلمين للسلطة

ر الكاتب أحمد القضواة إلوى أن ذلوك يعوود لرغبتوه فوي كسوب ود الودول األوروبيوة وضومان اشافي حين 

عوودم وقوفهووا إلووى جانووب السوولطان، ولووذلك أكوود لقناصوول الوودول األوروبيووة أنووه سوويأخذ بعووين االعتبووار 

ا، وتعامول موع الطوائوف غيور المسولمة معاملوة حسونة وأفضول مصالحهم في المناطق التي سيطر عليهو

من معاملة العثمانيين.
313

 

، تمتوع المسويحيون بحقووق متسواوية بالسوكان 3343إلى  3313وخالل فترة حكم المصريين، بين عام 

المسلمين. حيث تم فرض الضريبة على المسلمين ألول مرة، وألغيت الضرائب التوي كانوت تجبوى مون 

حيين عنوود زيووارتهم األموواكن المقدسووة المسوويحية بشووكل تووام وقوواطع، إضووافة إلووى كافووة الحجووا  المسووي

الضوورائب والرسوووم العثمانيووة التووي كانووت تفوورض علووى الكنووائس واألديوورة وعامووة الشووعب المسوويحي 

ومنهووا العوائوود السوونوية، ورسووم العبوديووة، ورسووم الغفوور، والخراجووة. وأموور الباشووا السوولطات المدنيووة 

حل القضايا الخالفيوة بوين المسويحيين والمسولمين فوي المحواكم الدينيوة، وأن تحكوم بالعودل باالبتعاد عن 

 بين المواطنين دون التمييز بين األديان.
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كما أمر إبراهيم باشا المسيحيين بأن يرتدوا العمائم البيضاء وأي مالبوس يرغبوون فيهوا دون التقيود فوي 

ه كووان فووي عهوود البوواب العووالي، يمنووع علووى لووون محوودد، وتجووول علووى الخيووول فووي دمشووق، علمووا أنوو

المسويحيين ارتووداء األلوووان الزاهيووة عودا األسووود، ووضووع العمووائم علوى رؤوسووهم، فأثووار ذلووك غضووب 

المسلمين في دمشق.
311

 

 

 1 قسطنطين بازيلياعرب و

إن علماء وفقهاء دمشوق، الوذين أهوانتهم عموائم المسويحيين البيضواء بدرجوة ال تقول عون 

تجاسروا على سؤال إبراهيم عون كيفيوة التمييوز والحالوة هوذه بوين الموؤمن سواد الناس، 

والكوافر، لكوي ال يرتكوب اثوم عنود إلقواء التحيوة المباركوة )السوالم علويكم( التوي ال تجووز 

لكافر حسب الشريعة. بيد أن ابراهيم، الوذي قلموا كوان يهوتم بهوذه الودقائق الدينيوة، ولكنوه 

ن علمواء الودين، أجواب بصوورة قاطعوة أن الخلفواء كان يعرف تاريخ اإلسوالم أفضول مو

األوائل، دعاة الشريعة، كوانوا أنفسوهم يرتودون عموائم سووداء بسويطة عوضوا عون هوذه 

العمامات العجيبة والملونة التوي تتوزين بهوا اآن رؤوس مفسوري الشوريعة، وأنوه تجوب 

وخووار  معرفوة المسولم فووي المسوجد فقووط، والمسويحي فوي الكنيسووة، أموا خووار  المسوجد 

 341الكنيسة فال فرق بينهما في نظره.

كد أبو جابر على ذلوك مشويرا إلوى أنوه خوالل حكوم إبوراهيم باشوا، ألغيوت العوادات التوي كانوت سوارية او

بالنسبة لركوب الدواب، وألوان المالبس، ومنعوت الرشووة أو أخوذ أي موال بودعوى العوائود أو ضوريبة 

لنصوارى الخورا  مقابوول التجنيود لوودى المسولمين. كمووا الغفور، وتوم إلغوواء نظوام الجزيووة، وفورض علووى ا

سمح لألجانب البيع والشراء داخل البالد.
343
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وعموول علووى إشووراكهم فووي إدارة القوودس، فبعوود إنشوواء مجلووس : "وفووي هووذا الخصوووص ينوووه القضوواة

الشووورى ضوومؤ أعضوواء موون النصووارى
341

، كمووا أعفووى النصووارى موون عووادة النووزول عوون الدابووة إذا مووا 

ل فوي طوريقهم، وسومح لهوم لوبس الحوذاء األحمور، وقبول ذلوك كوانوا يجبورون علوى ارتوداء صادفوا  مسلما

المالبس السوداء والزرقاء
341

، كما سمح لهم بحمل السالح"
344
 

345
 

غير أن تسوامح إبوراهيم باشوا الوديني سواهم فوي زيوادة حقود القبائول العربيوة عليوه، وخصوصوا أنوه أعفوى 

مواكن المقدسوة وسواوى المسولم بالمسويحي فيموا يتعلوق بالضوريبة، المسيحيين مون األتواوة عنود زيوارة األ

وأعفى المسيحيين من التجنيد، معتقدا أنه عن طريق الخطوات السابقة سووف يلجوم تعصوب المسولمين، 

ويضعف الشعور الديني لوديهم، وهوو أسواس النفووذ السياسوي للسولطان. غيور أن حسواباته كانوت خاطئوة 

ية السورية المزيد من الشعور الديني المهان واإلخالص للسلطان.ألنه أثار في القبائل العرب
341

 

وأدى ذلووك إلوووى قيوووام عووودة ثووورات فوووي منووواطق مختلفوووة مووون فلسووطين بتحوووريض مووون البووواب العوووالي 

والمحافظين في الوبالد الوذين أخوذوا عليوه وعلوى أبيوه محمود التعواون موع الودول األوروبيوة، والمسواواة 

 مسيحيين واليهود.التي طبقها بين المسلمين وال

وخالل فترة حكم إبراهيم باشا حدث في فلسطين زلزال قوي أودى بحيواة الكثيورين، ومجاعوة، وانتشور 

المسواعي والجهووود  كموا سوواهمتمورض الطوواعون، مموا سوواهم فوي وجووود حالوة موون عودم  االسووتقرار. 

ريووا وألمانيووا بحجووة الدبلوماسووية والعسووكرية التووي قامووت بهووا كوول موون بريطانيووا وفرنسووا والنمسووا وهنغا

مساعدة السلطان إلعادة بسط سويطرته علوى بوالد الشوام وفلسوطين مون جديود، فوي نهايوة المطواف، إلوى 

أبوو جووابر1 "ال عتقوود . وي3341شون حورب علووى الحكوم المصوري فووي فلسوطين والقضواء عليووه فوي عوام 

ينسوحب مون ديوارهم  شك في أنهم تنفسوا الصعداء عندما شاهدوا الجي" المصري بقيوادة إبوراهيم باشوا

بعد أن قضى مدة عشر سونوات حاكموا فوي ربووعهم، إال أنوه مون الضوروري أن نشوير  3341في نهاية 

مع ذلك كله إلى التغيير الكبير الوذي أحدثوه الوجوود المصوري فوي بوالد الشوام، وعلوى األخوص بالنسوبة 

إلى الوجود المسيحي في القدس".
345

 

 

                                                                 
341
األحكام كشف اللثام عن محيا الحكومة و، نقال عن نوفل  نعمة هللا نوفل، 445القضاة، أحمد حامد إبراهيم، مرجع سابق، ص 

أوجزه جرجي يني؛ قدم له وحققه وأعد مالحقة وفهارسه ميشال أبي فاضل وجان نخول  في إقليمي مصر وبر الشام،

 . 115(، ص 3111)طرابلس، لبنان1 جروس برس، 
341
 :James Finn, Stirring Times, 2 vols. (London، نقال عن 445القضاة، أحمد حامد إبراهيم، مرجع سابق، ص  

K. Paul and Co., 1878), p. 201. 
344
مقاصد   المحفوظات الملكية المصرية: بيان بوثائق الشام وما يساعد على فهمها ويوض عن، نقال 445ص  المصدر ذاته، 

نقلها إلى العربية  ،0825 -0822رحلة كنغليك إلى المشرق،  ، وألكسندر وليم كنغليك،434، ص 1   محمد علي الكبير،

؛ وبعد الثورة الفلسطينية جمعت األسلحة منهم، انظر1 11(، ص 3153محمود عابدين )عمان1 جمعية المطابع التعاونية، 

 .11(، ص 3343 – 3313اسبيريدون، "حوليات فلسطين )
345
 445القضاة، أحمد حامد إبراهيم، مرجع سابق، ص  
341
 315-314بازيلى، قسطنطين، مرجع سابق، ص  
345
 14أبو جابر، رؤوف سعد، مرجع سابق، ص  



61 
 

 

د البواب العوالي لويحكم سوورية مون جديود، لكون هوذه المورة عوا 3141ومع انتهاء الحكوم المصوري عوام 

بمساعدة الدول الغربية. وبمجرد عوودة حكوم السولطان إلوى سوورية تفجورت فيهوا الفوضوى التوي لجموت 

بصعوبة في عهد الحكوم المصوري. وتموت مالحقوة المسويحيين، وخصوصوا فوي المنواطق ذات األغلبيوة 

 المسلمة.

م مون جديود بودأت المرحلوة الثالثوة مون موقوف الدولوة العثمانيوة موون وموع عوودة البواب العوالي إلوى الحكو

، وتوولي عبود المجيود مكانوة؛ 3313(، وبمووت السولطان محموود فوي عوام 3135 – 3341النصوارى )

كان ال بد له من إعادة النظر في األوضاع التي تعيشها اإلمبراطوريوة، وخاصوة لمواكبوة الونهج الجديود 

م المصري في بالد الشام وفلسطين. وهذا دفعه إلى طلوب المسواعدة مون والحديث الذي استخدمه الحك

 3311الدول الغربية بهدف التغلب على الحكم المصري. وبالتوالي أصودر عبود المجيود فوي بدايوة عوام 

الخط الشريف )خط شريف كولخانة(، الذي اعتبر بدايوة عصور التنظيموات فوي الدولوة العثمانيوة. وأهوم 

ضورورة صوون حيواة وشورف وممتلكوات الرعايوا بغوض النظور عون معتقوداتهم  ما نص عليه هذا الخوط

الدينية. وحسب أبو جابر هذا زاد من غضب مسلمي القدس الوذين شوعروا أنهوم أقليوة. كوذلك سومح هوذا 

الخوط للودول الغربيوة التوي كانوت تتنوافس علوى أخوذ مواقوع لهوا فوي القودس بالحصوول علوى المزيود موون 

ن الحمايوة علوى الطوائوف المسويحية المختلفوة واليهوديوة، إضوافة إلوى بودء االمتيوازات، مون خوالل إعوال

عصر تأسيس القنصليات وشراء العقارات من قبل األجانب.
343

 

ر فالديميوور لوتسووكي إلووى اآتووي1 "واجووه بيووان كلخانووة السوولطاني رغووم اعتدالووه وإنصووافه حلولووه، اشوواو

المووظفين وممثلوي رجوال الودين. ولوم يتحور  مقاومة عنيفة من جانب اإلقطاعيين األشود رجعيوة وكبوار 

السلطان عبد المجيد نفسه من إبوداء اسوتيائه مون اإلصوالحات المرسوومة، إذ إنوه كوان وقوع علوى البيوان 

مكرها".
341

 

وفوي حوين يبورر الكاتوب قسووطنطين بوازيلي تودخل الودول األوروبيوة فووي شوؤون الودول العثمانيوة بقولووه1 

رغبوتهم جزئيوا فوي جوذب عطوف أبنواء عقيودتهم بالمسواهمة فوي  "إن تقصير وعجز الحكام الجودد وحتوى

االنفعوواالت المضووطربة فووي الشووعب بووررت تمامووا توودخل ممثلووي الوودول المتحالفووة فووي شووؤون اإلدارة 

الداخليوة، حينموا بورزت ضوورورة درء المصوائب التوي تهودد المسوويحيين. والتودابير الجريئوة والحاسوومة، 

ثيوورة، كانووت تخوول بحقوووق السوولطة الشوورعية، ولكوون السوولوك التووي اتخووذتها القنصووليات فووي حوواالت ك

اإلجرامووي لممثلوووي هوووذه السووولطة بررهوووا".
351
مؤكووودا علووى صووودور قووورار مووون البعثوووة الروسوووية فوووي  

القسووطنطينية يؤكوود علووى ضوورورة حمايووة ورعايووة المسوويحيين السوووريين مووع التشووديد علووى ضوورورة 
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م المصوري، وخصوصوا فوي القودس، ومنوع أي استمرار االمتيازات التي تمتعت بها الكنيسة تحت الحك

غرامة تفرض على األديرة والحجا .
353

 

وبناء على هذا الخط الشريف سومحت الدولوة للمسويحيين بإعوادة تورميم الكنوائس واألديورة التوي خربوت 

أو حرقت على أيدي المسلمين، ومنحت المسيحيين حريوة الودخول إلوى كنيسوة القياموة دون دفوع رسووم 

.3345ابق، كما سمح بإعادة فتح البطريركية الالتينية في القدس من جديد سنة كما كان في الس
351

 

، وتحت ضغط الدول األوروبية التي سواعدت السولطان عبود المجيود فوي حورب القورم، 3351وفي سنة 

التي وقعت بين الدولة العثمانية وروسيا، أعلن السلطان فرمانوا  خور عورف باسوم "الخوط الهموايون" أو 

التنظيمات الخيرية". وشدد هذا الخوط علوى ضورورة تووفير المسواواة لجميوع رعايوا الدولوة بغوض "خط 

النظر عن دينهم أو عرقهم.
351

 

وبناء عليه سمح للمسيحيين ببناء الكنائس بعود أن يعورض مخططهوا الهندسوي علوى البواب العوالي لكوي 

ن، حيوث تشوير السوجالت الشورعية يتم قبولها، ومنع استعمال الكلمات التي تحط من قيمة غير المسولمي

في القدس إلى النصارى بالهالك عند الموت
354

للمسويحيين الودخول فوي المعاهود الحكوميوة  . كما سمح

العلمية وجميع الوظائف الحكومية والخدمة الجنديوة. وأكود القورار علوى حمايوة حريوة االعتقواد حيوث ال 

فوي إدارة الكنيسوة والملوة المسويحية، بحيوث يجبر أحد على تغييور دينوه، إضوافة إلوى إدخوال تعوديل هوام 

تصير ليس بواسطة اإلكليروس فحسب، بل مون خوالل مجلوس مخوتلط يتوألف مون روحوانيين وعلموانيين 

.منتخبووين
355
كمووا إن هووذا الخووط حصوور اختصاصووات رجووال الوودين موون الطوائووف المسوويحية المختلفووة  

فوي القضوايا الجنائيوة والمدنيوة إلوى  بالقضايا الروحية واألحوال الشخصية فقوط. وحوول الحكوم والفصول

المحاكم المختلطة.
351

 

ورغم صدور هذه التنظيمات التي نصت علوى المسواواة التاموة بوين المسولمين وغيور المسولمين، قاموت 

الحكومووة العثمانيوووة نفسوووها بغووض النظووور عووون العديووود موون الشوووكاوى التوووي تصوول إليهوووا عووون مخالفوووة 

التنظيمووات.
355
كمووا لقووي هووذا الفرمووان معارضووة شووديدة موون المسوولمين القوواطنين فووي الدولووة العثمانيووة  

 باعتباره تعديا على الشريعة اإلسالمية وحقوقهم األساسية.

 

                                                                 
353
 135بازيلى، قسطنطين، مرجع سابق، ص  
351
 451القضاة، أحمد حامد إبراهيم، مرجع سابق، ص 
351

 531سمير نوف، أفغراف، مرجع سابق، ص  
354
 454القضاة، أحمد حامد إبراهيم، مرجع سابق، ص 
355

 531سمير نوف، أفغراف، مرجع سابق، ص  
351

 131كواترت، دونالد، مرجع سابق، ص   
355
 454القضاة، أحمد حامد إبراهيم، مرجع سابق، ص 



63 
 

 

قانون التبعية العثماني الذي شودد علوى اعتبوار جميوع القواطنين فوي الواليوات  3311كما صدر في عام 

ي الجنسوية، وهوذا حودد عالقوة األفوراد فوي نهم وعورقهم عثموانبغض النظر عون ديوالعثمانية المختلفة، و

 الدولة الحقا؛ وخصوصا رجال الدين اليونان.

 

 تغير قوانين الملكية ونشوء األديرة والكنائس: )و( 

في أيدي األتوراك، ومونح السولطان محمود الفواتح المسويحيين بشوكل  3451بعد سقوط القسطنطينية سنة 

امتيوازات وصوالحيات عديودة، ضومن نظوام الملول، اتجوه البطريركوي عام واألرثوذوكس بشوكل خواص 

( إلوى القسوطنطينية، وقودم الطاعوة للسولطان، وعورض 3411-3451األورشليمي أثاناسيوس الرابوع )

عليه العهود المختلفة التي أعطاهوا العورب المسولمون للنصوارى مون أيوام النبوي محمود، والخليفوة عمور 

معروفوة بالعهودة العمريوة، وطلوب منوه تثبيوت حقووق األرثووذوكس فوي بن الخطاب بعد فوتح القودس، وال

األماكن المقدسة؛ فمنحه السلطان فرمانا ينص على حمايوة البطريورك والرهبوان فوي المدينوة المقدسوة، 

ويمنع التعدي عليهم من قبل الغير، ويحافظ على الطائفة األرثوذوكسية.
353

 

جواء السولطان سوليم إلوى القودس، واسوتقبله البطريورك وفوور وقووع بوالد الشوام ومصور فوي يود األتوراك، 

م، نظيوور العهوودة العمريووة، اعتوورف لووه فيووه بحووق سوويادة 3535عطووا هللا؛ فمنحووه فرمانووا سوولطانيا سوونة 

بطريرك الروم األرثوذوكس على المزارات المقدسوة، وأعطوى الحريوة التاموة لألرثوذوكسويين ليقيمووا 

صلواتهم بال معارضة.
059
 

061
 

جلوس سوليمان القوانوني علوى عورش السولطنة، فوأقر العهوود التوي منحهوا والوده سوليم،  3531وفي عوام 

وزاد عليهوووا أن للبطريووورك األرثوذوكسوووي الحوووق بووووإجراء حفلوووة سوووبت النوووور وتووورميم القيامووووة ودق 

أجراسووها. كمووا أخووذ مفوواتيح كنيسووة القيامووة موون البطريوورك األرثوذوكسووي وأعطوواه لعائلووة "نسوويبة" موون 

سة باب الكنيسة. وما زال أبناء هذه العائلة يتوارثون هذا االمتياز.مسلمي القدس لحرا
313

 

1 "وأعطى السلطان للبطريورك عطوا هللا عودا الفرموان الوذي ذكرنواه عودة ما يلي ويؤكد المؤلفان خوري

 3511، وبشوأن ديور موار سوابا وأمالكوه سونة 3511خطوط شريفة بشأن دير موار إليواس وأمالكوه سونة 

ممووا يوودل علووى أن  3514الرهبووان األرثوووذوكس فووي بسوواتينهم وكوورومهم سوونة وألجول عوودم معارضووة 

الرهبوان العورب فووي عهود المماليوك كانووت لهوم أموالك وقفيووة".
311
علموا أن العديود موون الكتواب اليونووان  

                                                                 
353
 313خوري، شحادة ونقوال، مرجع سابق، ص 
351
 15-11،  ص 3111، نقال عن كتاب تاريخ كنيسة أورشليم في االربعة القرون االخيرة، اثينا، 333-331ص المصدر ذاته، 

 451، وكتاب تاريخ  خريسوستومس، ص 
311
م / 0507(: نص الفرمان السلطان سليم الذي سلمه للبطريرك عطا هللا، بطريرك الملة األرثوذكسية، بتاريخ 3ملحق رقم ) 

 هـ 932
313
 335-334ونقوال، مرجع سابق، ص  خوري، شحادة 
311
 415، نقال عن كتاب تاريخ كنيسة أورشليم، تأليف خريسوستومس، ص 311، صالمصدر ذاته 
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الووذين أرخوووا تلووك الفتوورة ادعوووا أن الكنيسووة األرثوذوكسووية العربيووة  نووذاك، أي قبوول سوويطرة اليونووان 

 جدا، وال تملك حتى قليال من المال لشراء خبز القربان. عليها، كانت فقيرة

وترجووع معظووم المؤلفووات العربيووة إلووى أن نشوووء الصووراع علووى األموواكن المقدسووة، كأحقيووة امتالكهووا 

لطائفوووة دون أخووورى، وأولويوووة الووودخول إليهوووا وإقاموووة الشوووعائر الدينيوووة فيهوووا، بعووود هيمنوووة البطريووورك 

لبطريركيووة األرثوذوكسووية العربيووة األورشووليمية. علمووا أنووه جرموانوس اليونوواني الجوونس علووى كرسووي ا

عمول جاهودا وبشوكل دؤوب علوى نفواذ جنسوه إلووى المناصوب العليوا فوي البطريركيوة، وبالتوالي سوويطروا 

تدريجيا على كافوة مقاليود السولطة فيهوا، سوواء أكانوت روحيوة أم إداريوة ماديوة. ونتيجوة تووالي بطريورك 

البطريركيوة، وسوعيهم المتواصول إلوى يوننتهوا )أي جعلهوا يونانيوة(، من أصل غير عربي "وطني" سدة 

دخلت الكنيسة فوي صوراعات كثيورة. وسواهم ذلوك فوي تحقيوق مسواعي كول مون الالتوين واألرمون بشوكل 

خوواص، عبوور الحقبووات العثمانيووة المتتاليووة، لنيوول حقوووق متسوواوية تقريبووا مووع األرثوووذوكس فووي امووتالك 

شراف على هذه األماكن المقدسة، وخصوصا في كنيسة القيامة.وإقامة الشعائر الدينية، واإل
311

 

كما يمكن إرجاع ذلك إلى أطماع الدول الغربية فوي السويطرة علوى األمواكن المقدسوة، وخصوصوا كوال 

حاميووة الالتووين فووي األراضووي المقدسووة، وروسوويا  3511موون فرنسووا التووي اعتبوورت نفسووها منووذ سوونة  

 ة األرثوذوكسية في الشرق والبالد السالفية.القيصرية التي اعتبرت نفسها حامي

وينووه شووحادة ونيقوووال خوووري فوي هووذا الخصوووص1 "... فوودخلت الكنيسوة األورشووليمية فووي دور جديوود؛ 

دور المشاحنات والمخاصمات على أمواكن الزيوارة؛ ألن الالتوين الوذين لوم يكون لهوم حوق السويادة علوى 

لهووم زيارتهووا إال مووع مفوووض موون قبوول البطريوورك تلووك األموواكن لكووونهم غربوواء، بوول لووم يكوون ليجوووز 

األرثوذوكسوووي، لموووا رأوا اليونوووان، وهوووم غربووواء أيضوووا، قووود تولووووا الرئاسوووة العليوووا، واسوووتبدوا بهوووا، 

وحصووروها فووي عنصوووريتهم، اعتقوودوا أنووه يجووووز لهووم هوووم أيضووا ان يشوواركوهم فوووي حووق اموووتالكهم، 

الحرب المقدسة!". فصاروا ينازعونهم عليها منذ ذلك الوقت، وظلت نيران هذه
314

 

ويؤكوود علوووى ذلوووك ابوووو جوووابر؛ مشووويرا إلوووى تفووواقم الخالفوووات بوووين الطوائوووف المسووويحية المختلفوووة مووون 

األرثوذوكس والالتين واألرمون واألقبواط واألحبواش واإلفورنج، وفوي مرحلوة متقدموة الوروم الكاثوليوك؛ 

1 انهووم الكاتووب عتقوودراك. ويللسويطرة وامووتالك األموواكن المقدسوة. وعليووه كووانوا يتبوارون فووي رشوووة األتو

"كانوا دائما يحاولون الحصوول علوى امتيواز موا ألنفسوهم أو ألخوذه مون منافسويهم، وكول فئوة كانوت تقووم 

                                                                 
130
 ، مصور، مطبعوة المقتطوف والمقطوم، وأبوو جوابر، رؤوف سوعدتةاريخ الكنيسةة الرسةولية األورشةليمية(، 3114)قزاقيا، خليل،  

ت، مركووز دراسووات الوحوودة (، بيوورو3، ط)القةةرنين التاسةةع عشةةر والعشةةرينالوجةةود المسةةيحي فةةي القةةدس خةةالل (،1114)

والقضوواة، أحموود حاموود إبووراهيم، مرجووع سووابق، واألب كلوداني، حنووا سووعيد، مرجووع سووابق، و خوووري، شووحادة ونقوووال،  العربيوة،

 مرجع سابق. 
314
 333خوري، شحادة ونقوال، مرجع سابق، ص 
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بالوشاية عن أي أخطاء يرتكبها اآخرون، مثول إصوالح كنيسوة سورا، أو اسوتمرار مسويرة امتودت أكثور 

باب المخصص عادة لدخوله".من الحدود المرسومة، أو أن حاجا زائرا دخل في باب غير ال
315

 

ومموا عوزز اسوتمرار هوذا الصوراع العقويم، رغبوة األتوراك فوي االسوتفادة مونهم وجنوي األربواح الماديووة؛ 

فعائدات متسلم القدس السنوية من المسيحيين، كانت تزيد على المائوة ألوف قورش )حووالي أربعوة  الف 

جينة ذهبا(.
311
العثمانيين في إذكواء حودة الخالفوات بوين  كما ساعدت الرشاوى التي كانت تدفع للحكام 

الطوائف المسيحية المختلفة. علما أن موقف السالطين من ذلوك كوان متناقضوا وغيور ثابوت عبور زمون، 

وخصوصا مع استمرار تدخل الدول الغربية في شؤونها الداخلية، والعمول فوي نظوام االمتيوازات الوذي 

ا نتيجووة انحطوواط الدولووة العثمانيووة ليشوومل حمايووة منحووه العثمووانيون لهووذه الوودول، والووذي تطووور الحقوو

 األقليات المسيحية.

ويؤكوود الكاتوووب غنووادري علوووى ذلووك1 "اسوووتغلت القيووادة السياسوووية العثمانيووة، الفاسووودة والمفسوودة، هوووذه 

األوضاع حتى الثمالة واستفادت منها. إذ ناورت بوين مختلوف اإلرسواليات والكنوائس الشورقية والغربيوة 

ة الراعيووة، واسووتنفذت الجميووع فووي طلووب الرشوووة لتقوورر لصووالح هووذا أو ذاك، وحتووى ودولهووا األوروبيوو

تجيز انتخاب هذا البطريرك أو ذاك وتمنحه هذا االمتياز أو ذاك".
315

 

ويحفل تاريخ العثمانيين برشوة السوالطين ورؤسواء الووزارات والباشووات المحليوين بوأموال طائلوة مون 

وذلووك بهوودف الحصووول علووى شوورعية االنتخوواب والترشووح، قبول رجووال الوودين علووى اخووتالف طوووائفهم. 

 وشرعية الحقوق على كنائس ومزارات، وملكيتها وحق ترميمها.

كموا سوواهمت الخالفوات بووين الطوائوف، كموون سويعيد توورميم كنيسوة القيامووة بعود أن حرقهووا األرمون سوونة 

ثيور، فووي تعزيوز جووو ، أو مون سوينفرد فووي القيوام بالحفلوة الخاصووة بيووم سوبت النووور، وغيرهوا الك3313

الفساد الذي كان سائدا في العصر العثمواني. حيوث يشوير أبوو جوابر1 "ومون المالحوظ أن هوذه المعركوة، 

مثول موا سوبقها وموا لحوق بهوا مون معوارك، إنموا كانوت بوين الرهبوان الوذين يسويطرون علوى البطريركيووة 

، بينموا لوم وإسوبانيافرنسوا وإيطاليوا واألديرة، وكانوا من جنسيات بلدان مختلفة، منها اليونوان وأرمينيوا و

يكووون للعووورب مووون أتبووواع الكنوووائس المختلفوووة أي دور حقيقوووي سووووى رفوووع الصووووت عنووودما يوووتم تأليوووب 

واستنهاض همتهم بداعي أن اعتداء قد حصل على المقدسات والمزارات الخاص بطائفتهم".
313

 

 

                                                                 
315
وت، (، بير3، ط)يحي في القدس خالل القرنين التاسع عشر والعشرينالوجود المس (،1114) أبو جابر، رؤوف سعد 

 33ص  مركز دراسات الوحدة العربية،
311
 31ص المصدر ذاته، 
315
 443مرجع سابق، ص  ،غنادري، سميح 
313
 31-35أبو جابر، رؤوف سعد، مرجع سابق، ص 
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م الخارجيوة موع السولطنة إذ لوم كما أخذ السفراء األجانب يهوددون السولطان فوي اآسوتانة بقطوع عالقواته

يمونحهم السوويطرة علووى األمواكن المقدسووة. ويرجووع هوذا التنووافس الشووديد بوين الوودول الغربيووة والكنووائس 

المختلفة إلى رغبة هذه الدول في احتالل مواقع متقدمة دينية وسياسية وعسوكرية فوي الدولوة العثمانيوة، 

الحقوا أدى ذلووك إلوى تفتيوت هوذه اإلمبراطوريووة التوي بوات يطلوق عليهوا  نووذاك اسوم "الرجول الموريض". 

وتقسيمها بينها. وهكذا انتزعوت األمواكن المقدسوة مون الووطنيين، وتوم تقسويمها بوين الطوائوف المختلفوة، 

 التي تنتمي إلى جنسيات أجنبية وغريبة عن قيم وعادات وثقافة الشعب المسيحي في فلسطين.

 

العربيووة معقوودا، حيووث قسوومت الدولووة العثمانيووة جميووع و نووذاك كووان نظووام ملكيووة األرض فووي األقوواليم 

وهي1 خالل القرن السادس عشر إلى الثامن عشر، األراضي إلى ثالثة أصناف
311

 

األراضي األميرية )ميري( التوي كانوت ملوك الدولوة والبواب العوالي، وكانوت أكثور أنوواع األراضوي  .3

نووت ملكووا جماعيووا للفالحووين انتشووارا. حيووث عموول األتووراك علووى نووزع األراضووي المشوواعية التووي كا

والبدو عنوة، وتحويلها إلى أميرية، أي ملك للدولوة، وجعلوهوا ملكيوة فرديوة عائودة إلوى اإلقطواعيين 

العشائريين )األمراء والشيوف(. كما قسمت هذه األراضي إلوى نووعين؛ هموا1 الخاصوات التوي كوان 

التوي كانوت تعطوى للفرسوان مودى يتصرف بها السلطان نفسه وينتفع منها. واإلقطاعيات العسكرية، 

 العمر لقاء تأديتهم الخدمة العسكرية.

أراضوي األوقوواف التووي تعووود إلووى المؤسسووات الدينيووة، وكانووت ذات مسوواحات شاسووعة، ومصوودرها  .1

لوتسووكى1 "ويعتبوور رجووال الوودين اإلسووالمي عتقوود تبرعووات الشووعب، وهووي معفوواة موون الضوورائب. وي

قطاعيين يهبوون العقوارات الكبيورة للمؤسسوات اإلسوالمية... دعامة النظام اإلقطاعي، وكان كبار اإل

لوودعم النظووام اإلقطوواعي".
351
كمووا كووان الفالحووون يوقفووون أراضوويهم بهوودف الووتخلص موون بطوو"  

اإلقطاعيين وضرائبهم الكثيرة؛ علموا أن هوؤالء الفالحوين كوان يحوق لهوم التصورف بهوذه األراضوي 

 رائب لألوقاف.حتى انقراض ذريتهم، وما كان عليهم سوى دفع الض

األراضووي الخاصووة أي الملوووك الصوورف، وكانوووت قليلووة جوودا. وكانوووت الدولووة تتقاضوووى علووى هوووذه  .1

األراضوي الخورا ، الوذي كوان يبلو  نصوف غلووة األرض أحيانوا. كموا كانوت تجبوي مون غيور المسوولم 

عووالوة علوووى الخووورا  الجزيوووة. كووان يقووووم علوووى زراعوووة هووذه األراضوووي الفالحوووون علوووى أسووواس 

 المحاصصة.

األراضوي المشواعية التووي كانوت موا زالووت موجوودة فوي بعووض الودول العربيوة بووالرغم مون محاولووة  .4

 الدولة العثمانية تحويلها إلى أراض  أميرية.

                                                                 
311
 31-1لوتسكي، فالديمير، مرجع سابق، ص  
351
 31ص المصدر ذاته،  
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وتزيود تامووار غوجانسووكي فوي كتابهووا "تطووور الرأسومالية فووي فلسووطين" علوى هووذا التصوونيف األراضووي 

أحد". الموات "وهي األرض القفر التي ال يمتلكها وال يزرعها
353

 

)خووط  3351ولكون فوي منتصوف القوورن التاسوع عشور، ومووع إعوالن التنظيموات فوي فترتهووا الثانيوة سونة 

، الوذي نوص 3353همايون(، وإصدار سلسلة من القوانين الجديود بعوده، ومنهوا قوانون األراضوي لسونة 

ن كبوار علوى حوق تملوك األراضوي وألغوى نظوام اإلقطاعيوات العسوكرية وتبعيوة الفالحوين للفرسوان، تمكو

اإلقطاعيين من شراء هذه األراضي من الدولة، في حين لم يتمكن الفالحون من ذلك.
351

 

وبالتالي لوم تعود األرض ملكوا للسولطان والدولوة كموا فوي السوابق، غيور أن غوجانسوكي تؤكود أن قوانون 

نونيوة األراضي )الطابو( ال يعني مطلقا إلغاء ملكيوة الدولوة لوألرض. وهوو يعنوي فقوط إعطواء موافقوة قا

لجعل األرض خاضعة للبيع والشوراء، ولكنهوا تبقوى مون الناحيوة القضوائية، أرض دولوة تخضوع لجميوع 

القيود بما فيها دفع الضريبة من الغلة.
351

 

ويشير أحمد سعد إلى أن أهم القوانين التي شملها اإلصالح هوي1 قوانون الطوابو، أي تسوجيل األراضوي 

األراضوي الميريوة.باسم األفوراد، وقوانون األراضوي البوور، و
354
ويشوير العديود مون الموؤرخين إلوى أن  

الفالحين الفلسوطينيين الصوغار كوانوا يسوجلون أراضويهم فوي الطوابو باسوم الموالكين الكبوار أو األوقواف 

 خوفا من دفع ضرائب كبيرة، ولعدم قدرتهم على دفع رسوم التسجيل في الطابو.

التاسوووع عشووور ممووواثال تماموووا للوضوووع  وكووان الوضوووع االقتصوووادي فوووي فلسوووطين فوووي منتصوووف القووورن

تحت عوبء التخلوف االقتصوادي بسوبب  ترزحاالقتصادي في اإلمبراطورية العثمانية ككل، التي كانت 

علووى أسوواس ملكيووة األرض.  االقتصوواديةاتباعهوا وتمسووكها بالنظووام اإلقطوواعي. حيووث قامووت العالقووات 

لموجوووودين فوووي داخووول فلسوووطين وانحصووورت ملكيوووة األراضوووي فوووي هوووذه الفتووورة بكبوووار اإلقطووواعيين ا

 وخارجها، بينما كان يعمل الفالحون فيها على أساس المحاصصة. 

 

 نظام الملل والوضع القانوني للطائفة األرثوذوكسية خالل الحكم العثماني: )ز(  

يعتبور عنصوور الوودين أحود مميووزات وخصووائص هويوة الفوورد فووي المجتموع العثموواني؛ علمووا أن األغلبيووة 

الساحقة لم تكن تميز بين الدين واالنتماء العرقي. ويعطي الكاتوب النمسواوي كوواترت موثال علوى ذلوك، 

ارة إلووى قووائال1 "ففووي البلقووان واألناضووول مووثالل، كووان عامووة النوواس يسووتخدمون لفووظ "أتووراك" عنوود اإلشوو

ل أم ألبانوووا )باسوووتثناء العووورب(. واليوووزال  المسووولمين سوووواء أكوووان هوووؤالء المسووولمون أكووورادال أم أتراكوووا

المسيحيون الصرب حتى اليوم يطلقوون لفوظ "تركوي" علوى البوسوني المسولم، علموا ان مسولمي البوسونة 
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مسولمين األلبوان ينتمون إلى العرق السالفي. وكذلك العرب بصفة عاموة يطلقوون كلموة "تركوي" علوى ال

والشراكسة الوافدين من خار  البالد".
355

 

، أعطوووى كافوووة 3451ويؤكووود المؤرخوووون أن السووولطان محمووود الفووواتح بعووودما فوووتح القسوووطنطينية سووونة 

الطوائف المسيحية كاألرثوذوكسوية والقبطيوة واألرمنيوة حكموا ذاتيوا فوي المسوائل الدينيوة. واعتمود علوى 

" رئويس ورجوال ديون يتولوون، إلوى جانوب األموور الدينيوة، الفصول نظام "الملل"، بحيث أصبح لكل "ملة

فوي العالقوات الشخصووية بوين أتباعهووا، إضوافة إلوى إدارة أمووالك وأمووال الكنووائس واألديورة ومدارسووها 

ومؤسساتها االجتماعية، والثقافية، والقضائية، والتعليمية.
351

 

سوس إسوالمية؛ فمونح الحريوة الدينيوة وعلى هذا األساس تشكل ما عرف بنظام الملول، الوذي بنوي علوى أ

لكافة الطوائف بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية. وعندما اسوتقرت األوضواع فوي القسوطنطينية، اسوتدعى 

الفاتح رجول الودين "جينواديوس"، ونصوبه بطريركوا علوى البطريركيوة القسوطنطينية األرثوذوكسوية، كموا 

القسوطنطينية، وصوالحيات وامتيوازات عودة، منهوا  منحه الحماية واألمان لكافوة النصوارى القواطنين فوي

 الفصل القضائي بين أتباعه.

وعليووه يؤكوود العديوود موون المووؤرخين أن الكنيسووة األرثوذوكسووية نالووت فووي عهووده رعايووة خاصووة، ألنهووا 

كنيسة اإلمبراطورية السابقة، مما ساهم فوي زيوادة ونموو نفووذ البطاركوة واألسواقفة األرثووذوكس بشوكل 

 دى الحقا إلى فساد السلطة الدينية وتحولها إلى سلطة بط" ونهب.مطرد. كما أ

غيور أن الموؤرف سوميرنوف، ينووه إلوى أن هووذه الحقووق واالمتيوازات التوي منحهوا السولطان للبطريوورك 

غير ثابتة. وكان أول من انتهكها الفاتح نفسوه، واألمثلوة علوى ذلوك كثيورة، منهوا تحويول كنيسوة القديسوين 

لجزية والضرائب على البطاركة واإلكليوروس بعود أن كوان أعفواهم منهوا. إضوافة إلى مسجد، وفرض ا

إلى ما عرف بضريبة عشر األوالد، حيث أمر السلطان بأن يوتم كول خموس سونوات اختيوار أوالد بعمور 

السووابعة أو أقوول، ومووون ذوي الصووحة والجمووال، وبمعووودل العشوور موون السوووكان المسوويحيين، لينضوووموا 

شارية. علما أن األوالد يربوون فيوه علوى أسواس الودين اإلسوالمي، ويمنعوون مون وينظموا في سلك االنك

التعرف والتواصل مع ذويهم.
355

 

كما إن خلفاء محمد الفاتح، لم يعطوا أي أهمية لهذه االمتيوازات والحقووق؛ فجعلوهوا محودودة نوعوا موا 

ومون ثوم ألغوهوا نهائيوا، أخوذوا يضوطهدون المسويحيين ويضوغطون علويهم بكول الوسوائل الممكنوة. ومون 

، إليمانوه ( الذي نسوب انتصواراته مكافوأة مون هللا3511-3531األمثلة على ذلك السلطان سليم األول )
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355

 411سمير نوف، أفغراف، مرجع سابق، ص 
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باإلسوالم. وبالتووالي أجبوور المسوويحيين علووى الوودخول فووي اإلسووالم، لتحقيووق ذلووك اسووتولى علووى الكنووائس 

وحرق الكتب المقدسة وأجبرهم بالقوة على الدخول في اإلسالم، ومن يرفض كان يجلد ويقتل.
353

 

وة"، فوي حوين أن الصوفة ( Milletوتعني كلموة ) ومي أو شوعب. تعنوي قو( Milli)فوي اللغوة التركيوة "أمؤ

موون الكلمووة العربيووة "ملؤووة". ويوورجح أن أصوول هووذه الكلمووة لوويس  (Milletالتركيووة ) واشووتقت الكلمووة

السوريانية التوي تماثول كلموة ( Meltaاآرامية، القريبة من كلمة ) (Mella)عربيا، بل يرجع إلى كلمة 

(Logos) م، ويورجح أنهوا أدخلوت إلوى اليونانية. علما ان كلمة "ملؤوة" لوم توجود فوي العربيوة قبول اإلسوال

العربية في الحقبة النبوية.
351
حيث وردت كلمة ملؤة في القر ن الكريم خموس عشورة مورة، وهوي تحمول  

معنى الدين.
331

 

"الملوة جماعوة تتوألف مون الموواطنين المحليوين ال مون األجانوب خاضوعة للبوواب يعتقود االب كلوداني ان و

عرقوووي واحووود، وتكوووون وحووودة سياسوووية اجتماعيوووة  العوووالي، لهوووا ديانوووه محوووددة، وال تنتموووي إلوووى أصووول

مستقلة".
333

 

ويعتمد العديود مون الموؤرخين والكتواب التعريوف اآتوي للملوة فوي العصور العثمواني1 هوي جماعوة دينيوة 

تنظمهوا رابطووة مذهبيوة واحوودة، بغووض النظور عوون الجونس أو اللغووة أو القوميووة، ويخضوع أفرادهووا إلووى 

رن تنصويبه بصودور البوراءة السولطانية التوي تمونح البطريورك حوق زعيم ديني ينتخبوه أفوراد الملوة، ويقتو

إدارة شووؤون الكنيسووة وعوودم التعوورض للمسوويحيين، كمووا تموونح رؤسوواء الطوائووف حووق رعايووة شووؤون 

رعاياهم العامة والشخصية، وحرية ممارسة شعائرهم الدينية.
331

 

كوانوا يقصوودون بمصووطلح ملووة فوي حووين ينوووه الكاتوب النمسوواوي، دونالوود كوواترت، إلووى أن العثمووانيين 

"العثموانيين غيوور المسولمين"، وهووو تعبيور حووديث العهود واسووتخدمه السولطان محمووود الثواني فووي أوائوول 

القرن التاسع عشر. بينما يرجوع اسوتخدام هوذه اللفظوة إلوى موا قبول القورن التاسوع عشور لودى العثموانيين 

للتعبير عن المسلمين ضمن اإلمبراطورية حصرا.
331

 

الكاتب أحمد القضواة إلوى هوذه القضوية، مشويرا إلوى أن المصوطلح بوزغ مون القور ن الكوريم كما يتطرق 

حيووث اسووتعمل مصووطلح "ملووة" لإلشووارة إلووى جاليووة مووا قبوول اإلسووالم، أي اليهووود والنصووارى. ولكوون 

استخدم هذا المصطلح فوي العصوور الوسوطى لإلشوارة إلوى المسولمين واليهوود والنصوارى. وتوم الحقوا 
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ل العصووور العثمووواني الوووذي سوووبق فتووورة االنحووودار واإلصوووالح للتمييوووز بوووين المسووولمين اسووتخدامه خوووال

والذميين، حيث كوان يطلوق علوى المسولمين العثموانيين فقوط، بينموا كوان يطلوق علوى اليهوود والنصوارى 

، أصوبح يشوار بمصوطلح 3351مصطلح ذميين أو أهول الذموة. ولكون موع صودور خوط التنظيموات عوام 

رى العثمانيين.الملة إلى جميع النصا
334

 

ويؤكود الكاتووب بنيوامين بوورد أيضوا علووى فكورة أن مصووطلح ملؤوة هووو تعبيور حووديث النشوأة واسووتخدم فووي 

القرن التاسع عشر فقط. وعليوه يسوتنتج أن نطوام الملؤوة الوذي يتغنوى العثموانيون بتسوامحه، هوو أمور أتوى 

ها.متأخرا، وأسقط عبر مقارنة تاريخية، على مرحلة سابقة ال عالقة له ب
335
   

ولم يتم استخدام مصوطلح ملوة بمعنوى القوميوة أو األموة إال فوي فتورة متوأخرة جودا مون الحكوم العثمواني، 

، الوذي نووص علوى اعتبوار جميوع القوواطنين 3311وخصوصوا بعود صودور قوانون التبعيووة العثمواني سونة 

عون أصوولهم  في حدود الدولوة العثمانيوة، موواطنين عثموانيين يحملوون الجنسوية العثمانيوة بغوض النظور

العرقية، في حين اعتبر األفراد غير التابعين لها أجانب.
331

 

وال يمكن الحديث عن مصطلح ملؤة من دون التطورق إلوى مصوطلح ذميوين أو أهول الذموة، الوذي يقصود 

بووه المسوويحيون واليهووود بحسووب القوور ن الكووريم. ويمكوون القووول إن صووفة ملووي توووازي صووفة ذمووي؛ ألن 

مة لم تثبت في القر ن، بول هوي تحمول معنوى الودين.ترجمة ملؤة بالشعب أو األ
335
علموا أنوه أطلوق علوى  

غير المسلمين في السلطنة العثمانية مصطلح "أهل الذمة"، كما توم التعامول معهوم علوى كافوة األصوعدة 

 وفق الشرع اإلسالمي، الذي ينص على تقديم المسلمين الحماية واألمان لهم مقابل دفعهم الجزية.

ينسوونزو بوووديجي1 "بعوود فوووتح القسووطنطينية كانووت الملوول ثالثوووا فقووط1 ملؤووة الووروم، وملؤوووة ويعتقوود األب ف

يين إلوووى "ملوووت باشوووي" أو الممثووول الشووورعي، يوووتم عبووور  األرمووون، وملؤوووة اليهوووود. وكوووان احتكوووام الوووذمؤ

البطريركين األرثوذوكسي المسكوني والغريغووري األرمنوي، إضوافة إلوى الناسوي وهوو المسوؤول عون 

ودي. مما يعني أن المعيار المميز داخل الدين المسيحي كان مجموع خلقيدونيوة الوذي عقود المجتمع اليه

أو األموة. وبعود  االثنيوةفوي "الخريسوتولوجيا" بودال مون  نالهووتيي، وهو الخط الفاصل بوين 453في عام 

ملؤة". 34ذلك، أخذ عدد الملل باالرتفاع تدريجيا ليصل 
333
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ى الطوائوف المختلفوة، التوي يرأسوها البطريورك المسويحي أو الناسوي وبالتالي قام المجتمع العثمواني علو

)األمير اليهودي(، بدال من األفوراد. وهوذا سواهم فوي انقسوام سوكان المودن إلوى قسومين1 مسولمين وغيور 

مسلمين، غير أن هذا التقسيم بحسب خليل إينالجيك لم يكن يعبور عون التقسويم االقتصوادي واالجتمواعي 

 ي المجتمع العثماني.الحقيقي والواقعي ف

 

  1الى التالي ويشير المؤرف التركي، خليل إينالجيك

فقد كان التجار وأصحاب الحرف المسولمون وغيور المسولمين ينتموون إلوى طبقوة واحودة 

ويتمتعوون بحقوووق واحوودة، بينمووا كووان التجووار األغنيوواء موون اليهووود واليونووان واألرموون 

 خور كوان السوالطين يحواولون تطبيوق يلبسون ويتصورفون كالمسولمين. ومون حوين إلوى 

قواعود الشووريعة، وذلووك بإصودار مراسوويم تمنووع غيوور المسولمين موون اللبوواس كالمسوولمين 

وامووتالك العبيوود وركوووب الخيوول، إال أن هووذه المراسوويم لووم تكوون تطبووق بالفعوول. وكانووت 

األصناف الحرفية أيضا تحواول فوي بعوض األحيوان أن تميوز غيور المسولمين باالسوتناد 

 331شريعة، إال أن هذا كان بدافع التنافس االقتصادي.إلى ال

كموا إن أفوراد الجماعوات الدينيوة المختلفوة كوانوا يقطنوون فوي حوارات منفصولة عون بعضوها فوي الموودن، 

وتحت قيادة زعمائهم الودينيين. وكانوت محوالت أو دكواكين المسولمين منفصولة عون محوالت المسويحيين 

زعيم الووديني هووو الشويخ، أمووا "الكتخوودا" فكوان بمثابووة الممثوول واليهوود. وفووي الحوارات المسوولمة كووان الو

المدني لهم. وبالنسبة لغيور المسولمين فقود كوان يقووم بهوذا الودور اإلكليوروس والحاخاموات، الوذين كوانوا 

يمثلون جماعاتهم أمام الحكومة. ويمكن مشاهدة ذلك بوضوح فوي القودس العتيقوة، حيوث تنقسوم األحيواء 

سوويحي الوووذي يطلووق عليهووا اسووم "حوووارة النصووارى"، والحووي األرمنووي والحوووي داخلهووا إلووى الحووي الم

اإلسالمي. ولكن رغم هوذه التسوميات يؤكود الودكتور القضواة أن المسويحيين أقواموا فوي أحيواء ومحوالت 

أقاموا في أحياء المسيحيين. واشتملت حارة النصوارى علوى سووق يعورف  المسلمينالمسلمين، كما إن 

نا هذا، وضمن  نذاك عوددا مون الودكاكين التجاريوة التابعوة للنصوارى واليهوود بسوق النصارى إلى يوم

والمسلمين. حيث تشير السجالت العثمانية على سبيل المثال ال الحصر إلى وجوود دكوان للحوا  محمود 

أسعد أفندي العلمي. كما أقام المسيحيون في أحياء المسلمين في باب العامود، ومنهم المعلم عيسى بن 

م القسيس الرومي.إبراهي
311
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ويعتبر دونالد كواترت تمركز الطوائف فوي أحيواء خاصوة دلويال علوى مودى التواصول االجتمواعي لهوذه 

الطوائف. حيث قسمت أغلبية المدن الخاضعة للحكم العثمواني إلوى منواطق سوكنية منفصولة يشوار إليهوا 

الحوي اإلسووالمي".بعبوارة "الحووي اليهوودي" و"الحووي المسوويحي" أو "الحوي األرثوذوكسووي"، و"
313
غيوور  

-3511أنه يعتقد أن توزع السكان في المدن لم يكون دائموا ذا صوبغة طائفيوة خوالل الفتورة الواقعوة بوين 

1 "ففووي المقاطعوووات األوروبيووة موووثال نجوود أن المسووولمين فووي مدينوووة ريسووون اضوواف كوووواترت. و3111

Resen كوس ذلوك فوي مدينووة لوم يكونووا يسوكنون فوي أحيواء خاصوة بهوم. فووي حوين كوان الوضوع علوى ع

.Ohrid" أوهرد 
311

 

كمووا إن األسوور الثريووة كانووت تميوول إلووى السووكن بووالقرب موون قصوور السوولطان، فووي حووين أن الطبقووات 

1 "وفوي اضوافاالجتماعية األخرى كانت موزعة توزيعوا ال يعكوس وضوعها المعيشوي أو االقتصوادي. و

لعدة قرون...". بعض أحياء أنقرة بقي المسلمون والمسيحيون يعيشون جنبا إلى جنب
311

 

غير أن المراجع التاريخية المختلفة تظهر وجود حي خواص بوالبيزنطيين األغنيواء األرسوتقراطيين يقوع 

بطريركيوة  على مقربة من القصر السولطاني فوي إسوطنبول، ويودعى حوي الفنوار. وقود كوان أيضوا مركوز

، ونفووذ دينوي، الدولوة العثمانيوة ، وكوان لعوائالت هوذا الحوي نفووذ سياسوي داخولالقسوطنطينية المسوكونية

ويكتوب سوميرنوف فوي  .انيوةالدولوة العثم ؛ الوزعيم المسويحي فويالبطريرك خصوصا فيما يتعلق بتعيين

إحدى الحواشي واصفا الفناريين، أي الذين يقطنون في الفنار باآتي1 "دعوا فنواريين مون اسوم حوي فوي 

القسووطنطينية فنووار سوووكنه بعوود سووقوط العاصووومة بعووض العووائالت اليونانيوووة الشووريفة، وبانتقووال مركوووز 

أعيووان خاصووة عرفووت فووي محوويط  البطريركيوة إليووه تقووووا وأحوورزوا الغنووى وشووكلوا موون نفوسووهم طبقووة

السكان اليونان باسم فناريين. وهؤالء اجتهدوا بأن يكونووا ممثلوين للجونس اليونواني، وكثيورا موا تودخلوا 

 314باألعمال الكنيسة وأحدثوا مرارا تشويشا في البطريركية".

أغلبيووة أمووا فيمووا يتعلووق بالوضووع القووانوني للمسوويحيين األرثوووذوكس بعوود سووقوط القسووطنطينية، فيؤكوود 

المؤرخين أن السلطان محمد الفاتح أعطاهم حقوقا وامتيازات تفوق حتى تلك التي كانوت لهوم فوي عهود 

البيووزنطيين. حيووث يوضووح سووميرنوف ذلوووك قووائال1 "فضووال عوون ذلووك فقووود خووول محموود الثوواني حقوقوووا 

ى لبطريوورك القسووطنطينية لووم تكوون لووه فووي زموون األبوواطرة البيووزنطيين. فأعطيووت لووه سوولطة مدنيووة علوو

المسيحيين لينظر في أمورهم بموجب القوانين اليونانية القديموة مسوتقال عون المحواكم التركيوة. وأعطوى 

له لقب ملة باشي )رأس القومية( بما يتفق ومكانة البطريرك الهامة في اإلدارة المدنية".
315

 

                                                                 
313
 135-134كواترت، دونالد، مرجع  سابق، ص  
311

 135ص المصدر ذاته،   
311
 135ص المصدر ذاته،  
314
 515سمير نوف، أفغراف، مرجع سابق، ص 
315

  415صالمصدر ذاته،  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


73 
 

 

داخوول  واسوتنادا علووى مووا سووبق، أصووبح البطريوورك األرثوذوكسووي فووي عهوود العثمووانيين الحوواكم واآموور

نطاق الملة فقوط؛ فهوو الوذي يحكوم ويفصول فوي القضوايا المدنيوة التوي تتعلوق فوي المسويحيين فقوط، وهوو 

الوذي يودير شوؤون الكنيسوة والقضوايا الروحيووة فيهوا. بالتوالي أصوبحت قووانين العائلوة والووزوا  واإلرث 

 والوصاية على القاصر وغيرها، من اختصاص البطريرك ومعاونيه.

، فلووم يكوون يحووق للمسوويحي تقووديم شووهادته فووي ومحاكمهووا اإلسووالمية دولووة العثمانيووةأمووا علووى صووعيد ال

المحكمة ضد مسلمين، وفي حال وقع خالف بين مسيحي ومسلم، كوان ينظور فيهوا القاضوي التركوي أي 

المسلم. وبما ان المسيحيين ال يحق لهم الشهادة أو حتى  تقديم اإليضواحات، كوان المسولم يوربح القضوية 

يث يشكك سميرنوف في نزاهة الحاكم التركي الذي كان يحكم دائما لصوالح المسولم ويضوطهد دائما. ح

المسيحي. ويعطوي الكاتوب الكثيور مون األمثلوة علوى ذلوك ومنهوا علوى سوبيل المثوال ال الحصور القووانين 

الخاصة بإجبار المسيحيين على اعتناق اإلسالم. حيث أوجود قانونوان، األول1 يتعهود تخلويص المسويحي 

مون الحكووم القضوائي المحكوووم عليووه حتوى ولووو كووان الحكوم الصووادر هوو اإلعوودام، فووي حوال رغووب فووي 

اعتنواق اإلسوالم. اموا الثواني1 الحكوم باإلعودام علوى موون يرتود عون اإلسوالم أو علوى مون يشوتمه فقووط.
311
 

وبالتووالي هووذا فووتح المجووال أمووا القضوواة للتالعووب فووي مصووداقية الحكووم، وإصوودار أحكووام مشووددة علووى 

 سيحيين من أجل إرغامهم على الدخول في اإلسالم. الم

 

 كواترت إلى اآتي1  بينما نوه دونالد

كان النظام القضائي حتى القرن التاسع عشر يعكس التعدديوة الطائفيوة. بمعنوى أنوه كوان 

لكول طائفوة دينيووة محاكمهوا الخاصووة وقضواتها. ولكوون المحواكم اإلسووالمية كانوت أيضووال 

بووين المسوولم وغيوور المسوولم باعتبووار أن الواليووة كانووت بيوود تنظوور وتبووت فووي أي قضووية 

المسولمين. وعلووى ذلوك لووم يكوون جوائزال لغيوور المسولم أن يشووهد ضوود الفورد المسوولم إال فووي 

حاالت استثنائية. كانت الدولة تتعامل مع مختلوف الطوائوف علوى الصوعيد الرسومي مون 

 315خالل رؤساء هذه الطوائف أو ممثليهم.

 

وعلوى موودى قوورون طويلوة اضووطهد العثمووانيون المسويحيين موون خووالل إصودار قوووانين مجحفووة بحقهووم، 

منها قانون إعدام المرتدين عن اإلسالم إلى المسيحية ورفض شهادتهم أموام المحواكم المدنيوة، وقوانون 

يود إعفاء المذنب المسيحي من جرموه مهموا كوان فوي حوال اعتنوق اإلسوالم؛ غيور أن السولطان عبود المج
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( في أواسط القرن التاسوع عشور ألغوى بعوض هوذه القووانين المجحفوة بحوق المسويحيين 3311-3313)

ومنها1
313

 

 القانون الخاص بإعدام المرتدين من اإلسالم إلى المسيحية. 3341ألغى في سنة  .3

رفض شهادة المسيحيين في المحاكم المدنية، ومنحهم حوق تقوديم الشوهادة فوي  3354ألغى في سنة  .1

 الجنائية مع أو ضد المسلمين. القضايا

 ضريبة الخرا  وبدلها باالنخراط في الخدمة الجندية. 3355ألغى في سنة  .1

 

وتابع عبد المجيد هذه اإلصالحات بحيث مس النواحي الهامة والمختلفة فوي حيواة المسويحيين؛ فاصودر 

لتورا وفرنسووا، ، أي بعوود انتهواء حوورب القورم مووع روسويا، وذلوك بإلحوواح كول موون انج3351فرموان سونة 

عرف بالخط الهمايون، وينص على تساوي المسيحيين تماموا بوالحقوق موع المسولمين، وأهمهوا موا جواء 

فيه1
311

 

تصوووير إدارة المسووويحيين لووويس بواسوووطة اإلكليوووروس فقوووط، بووول بمجلوووس يتوووألف مووون روحووووانيين  .3

 وعلمانيين منتخبين.

 تعيين معاش للبطاركة ورجال اإلكليروس. .1

 رميم القديمة منها.تسهيل بناء الكنائس وت .1

 حرية االعتقاد حيث ال يجبر أحد على تغيير دينه. .4

يسوومح للمسوويحيين الوودخول فووي المعاهوود الحكوميووة العلميووة وجميووع الوظووائف الحكوميووة والخدمووة  .5

 الجندية؛ علما أنه كان ال يسمح لهم في السابق االلتحاق بها.

لقانونيوة )التنظيموات( تمتوع الجميوع، أي كافوة ويعتقد كثير من المؤرخين أنه مع بدء تنفيذ اإلصوالحات ا

الرعايا، بنفس الحقوق والواجبات، بما فيها الخدمة العسكرية، إضوافة إلوى أنهوم نوالوا حقووقهم المدنيوة، 

ومنها ما يتعلق بقانون اللباس على سبيل المثال ال الحصر. حيث كوان ممنوعوا علوى المسويحيين وضوع 

لكن السوؤال الوذي يطورح نفسوه أن األخضر هو لون النبي محمد.  العمامات البيضاء والخضراء؛ علما

هل تحقق هذا فعال؟ فقد بني المجتموع العثمواني بكافوة مؤسسواته علوى أسواس طوائفي ملوي، وصوالحيات 

 وامتيازات ملية ال تمت لدولة القومية بأي صلة.

ئوف المسويحية، ومع بدء عهد التنظيمات، تقلصت سولطات وصوالحيات رجوال الودين فوي مختلوف الطوا

وانحصرت في األحوال الشخصية، حيوث أنيطوت المسوائل المدنيوة والجنائيوة بمحواكم الدولوة العثمانيوة. 
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ويشير كواترت إلى أن المحاكم الشرعية أخوذت فوي االضومحالل، وحول مكانهوا المحواكم "المختلطوة"، 

لمدنية.المحاكم المدنية للنظر في القضايا الجنائية وا 3311إلى أن ظهرت في سنة 
111

 

ورغوم ذلووك، يشووير دونالوود كووواترت1 "وال نسووتطيع أن نجوزم بموودى جوودوى هووذه التغييوورات فووي صوويانة 

ل. ويورى بعضوهم أن حقووق النسواء بوجوه عوام قود  ل، أم مسولما ل، أم يهوديوا حقوق الفرد سوواء أكوان مسويحيا

تراجعت بعد "علمنة" القوانين، إال أن هنالك من يخالف هذا الرأي".
113

 

نظام التنظيمات حق العلمانيين المسيحيين في التودخل وإدارة شوؤون كنيسوتهم علوى اخوتالف كما شرع 

المجوووالس المختلطوووة التوووي تجموووع بوووين رجوووال  333الطوائوووف، وعليوووه شوووكلت حسوووب نوووص الموووادة 

اإلكليوروس والعلموانيين "... التوي اسووتهدفت الدولوة مون تشوكيلها إيجوواد سولطة الرقابوة علوى صووالحيات 

نيوة بحيوث صوار باإلمكوان كوبح سووء اسوتخدامهم للسولطة المطلقوة، والمدعوموة بسوولطان البطاركوة الزم

الدولة بموجب نظام الملل".
111

 

هنا يجدر التوذكير أن عاموة النواس كوانوا واعوين تماموا للفروقوات بوين المسولمين والمسويحيين. حيوث إن 

كثيور مون السوالطين كوانوا السالطين والطبقات الحاكمة عموموا كوانوا مون المسولمين، إضوافة إلوى أن ال

يطلقون على أنفسهم مجاهدين في سوبيل هللا، ويحواول إعوادة إحيواء منصوب الخليفوة. كموا كانوت الخدموة 

ألووزم المسوويحيين بالخدمووة فووي  3351العسووكرية حكوورا وواجبووا علووى المسوولم فقووط. إال أن قووانون عووام 

ن الخدمة، غيور أن هوذا البودل النقودي الجي"، ولكن أصبح المسيحيون يدفعون بدال نقديا لقاء إعفائهم م

ألغوى ذلوك، مموا دفوع  3351تحول الحقا إلى ضريبة خاصة. ولكن القانون الوذي صودر الحقوا فوي سونة 

باآالف إلى الهرب خار  البالد.
111

 

ويهزأ سميرنوف من هذه الفرمانات؛ مؤكودا أنهوا كانوت بمثابوة وعوود فارغوة وحبور علوى ورق، قودمتها 

 سبب الضغوط الخارجية األوروبية ليس أكثر. الدولة العثمانية ب

 

 1ما يلي سميرنوفواضاف 

فوالخط شوريف الوذي أدهو" األتوراك ألول وهلووة بإنسوانيته نبوه فويهم بسورعة التعصووب 

ألنهووم لووم يسووتطيعوا أن يهضووموا الفكوورة بووأن الكووافرين المحتقوورين صوواروا مووواطني 

أعوداء اإلسووالم دون مسووؤولية. المملكوة وأنووه لوم يعوود مون الممكوون نهووبهم وقوتلهم كعبيوود و

وبسبب ذلك بدأت االضطرابات في أمواكن مختلفوة مون الدولوة التركيوة ضود المسويحيين 
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فوي أدريووانوبول وإزميوور وفووي كثيور موون موودن  سوويا الصوغرى قووام األتووراك بأعمووال  –

 114جنونية ضد المسيحيين.

 

 سيطرة اليونان على بطريركية القدس:)س( 

تركز كافة المؤلفات العربية التي تتناول قضوية اسوتيالء اليونوان علوى الكرسوي البطريركوي فوي القودس 

على الكيفية التوي تموت فيهوا عمليوة االسوتيالء. حيوث تجموع هوذه المراجوع إلوى أنوه فوي عهود البطريورك 

ا تعلوم عطا هللا، العربوي األصول، جواء إلوى القودس شواب يودعى جرموانوس، وهوو يونواني األصول، بعودم

وأتقوون اللغووة العربيووة فووي مصوور. وأخووذ يخوودم فووي الكنيسووة األرثوذوكسووية فووي القوودس إلووى أن سووامه 

 3514البطريرك عطا هللا شماسا. ومن ثم أخذ يرتقي فوي درجوات اإلكليوروس إلوى أن أصوبح فوي عوام 

نصور عاموا، حصور األسوقفية فوي الع 45بطريركا للكرسي األورشليمي. وخالل فتورة جلوسوه الوذي دام 

اليوناني فقط. حيث كان يسم أسقفا يونانيا مكان كل أسقف عربي يتوفى. 
115

 

ويؤكود خوووري علووى أن البطريورك عطووا هللا كووان حيوا يوورزق عنوودما نصوب جرمووانوس بطريركووا علووى 

القودس، حيووث قورر عطووا هللا التنحووي بسوبب شوويخوخته ومرضوه. فووي حووين يودعي األسووقف هووواويني أن 

فووي ذلووك1 "ولكووون بعوود مووا تووووفي كتوووب وس البطريوورك جرمووانوس. واألخيوور كووان قووود توووفي قبوول جلووو

البطريرك عطا هللا المثلث الرحمات وخلفه بسماحا إلهوي البطريورك جرموانوس اليونواني الوذي موا لبوث 

أن استبدل جميع األساقفة الوطنيين بيونان".
111

 

رك القسوطنطينية ويذكر أحد المراجع األجنبية أن جرمانوس رشح لهذا المنصب الجديد مون قبول بطريو

أرميوا األول؛ فزكوواه لودى الحكووام العثموانيين لتسوولم المنصوب البطريركووي فوي القوودس.
115
وهووذا إن دل  

فووي  نيالقسوطنطيكمووا الكرسوي البطريركووي علوى شويء فهووو يودل علوى أن البطاركووة اليونوان الووذين ح

نيوة مكانهوا إلوى تثبيوت عهود الدولوة العثمانيوة سوعوا منوذ انهيوار اإلمبراطوريوة البيزنطيوة وصوعود العثما

وجووود العنصوور اليونوواني علووى جميووع كراسووي البطريركيووة المعروفووة باسووتثناء رومووا، وهووي الكرسووي 

األنطواكي، واألورشووليمي واإلسوكندري. علمووا أن الكرسووي األنطواكي خوواض صوراعا شرسووا بمسوواعدة 

سوترداد الحقوووق الوروس فوي نهايوة القوورن التاسوع عشور لتخليصووه مون نيور وهيمنوة الجوونس اليونواني، وا

الوطنيووة. كمووا لووم يكتووف اليونووان بالسوويطرة علووى هووذه البطريركيووات األربعووة، بوول سووعوا أيضووا إلووى 
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السويطرة علوى كافوة الشوعوب األرثوذوكسوية، وذلوك عون طريوق السويطرة علوى رأس الكنوائس المحليوة 

 لغارية.وشؤونها اإلدارية والمالية. ومن أبرز األمثلة على ذلك القضية األرثوذوكسية الب

ويؤكد على ذلك األسقف هواويني، حيث يشير إلوى أن رهبوان الفنوار اليونوان فوي القسوطنطينية سواعدوا 

أبناء جنسهم في األخوية على اختالس السولطة الروحيوة فوي الكنيسوة األورشوليمية. وذلوك نظورا لقوربهم 

كبيورة علوى جميوع  من الباب العوالي  نوذاك، وخصوصوا السولطان محمود الثواني الوذي مونحهم امتيوازات

األمم األرثوذوكسية الموجودة ضمن نطاق السلطنة العثمانية. وعليوه تمكنووا عون طريوق ذلوك مون منوع 

اسووتقالل كنيسووتي صووربيا وبلغاريووة، وسوويطروا عليهمووا أيضووا. ومكنوووا أبنوواء جنسووهم فووي القوودس موون 

ي كيوورلس، أي السوويطرة علووى الكرسووي األورشووليمي وجعلووه وراثيووا حتووى عهوود البطريوورك األورشووليم

حينموا تأكود العنصور اليونواني مون ضوعف وانعودام العنصور األرثوذوكسوي الووطني. وعليوه ألغووا عووادة 

الوراثوة وصواروا يعينووون البطريورك بواسووطة االنتخواب المحصوور فووي أخويوة القبوور المقودس اليونانيووة 

فقط.
113

 

ليونواني علوى الكنيسووة ولكون السوؤال الوذي يطورح نفسووه، موا هوو األثور الوذي تركووه جرموانوس وجنسوه ا

األورشووليمية؟ ولعوول اإلجابووة تكموون فووي حصوور كافووة المراكووز الكنسووية العليووا فووي الجوونس اليونوواني، 

الموؤرف  خليول قزاقيوا فوي ذلوك1 كتوب والسيطرة على كافة األماكن المقدسة وتسليمها لليونانيين فقط. و

لمقدسووة موون كنووائس وأديوورة وأمووالك "االسووتئثار بووالمراكز الكنسووية العليووا واالسووتيالء علووى األموواكن ا

وتسليمها غنيمة باردة لبني جنسه اليونان".
111

 

مون روح الجنسوية اليونانيووة  مملووءهووواويني1 "فجرموانوس اليونواني الموذكور إذ كووان  اعوربفوي حوين 

المنافي لروح اإليمان األرثوذوكسي والدين المسيحي، فحالما تمكن مون ارتقواء السودة البطريركيوة، لوم 

ن حوورم األرثوذوكسوويين الوووطنيين موون جميووع الوظووائف الكنائسووية العليووا، وحصوورها فووي أيووادي يلبوث أ

أبناء جنسه". 
131

 

وتؤكوود المراجووع العربيووة أنووه نتيجووة هيمنووة الجوونس اليونوواني علووى البطريركيووة األورشووليمية، وسووعي 

البطريوورك الووودائم إلوووى يوننوووة
133
سوووعور الكنيسوووة العربيوووة، بووورز علوووى السووواحة الفلسوووطينية صوووراع م 

ومتواصول بكافووة الطوورق المشووروعة وغيور المشووروعة، بووين الرهبووان اليونوان وبقيووة األمووم المسوويحية، 

 بهدف السيطرة على األماكن المقدسة، وخصوصا في كل من القدس وبيت لحم والناصرة.  
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ن األسقف هوواويني فوي ذلوك1 "فلموا رأت بقيوة األموم المسويحية أن األمواكن المقدسوة قود سولبت موعتقد وي

المتملكين الشرعيين عليها ودخلت في حوزة شرذمة من اليونان غرباء اللسان والمكوان هبوت كول أموة 

في تلك األمم الغربية أيضا تطلب لنفسوها حوق التسولط علوى األمواكن المقدسوة...".
131
علموا أن الكنيسوة  

موا ذكرنوا  نفوا، األرثوذوكسية المقدسية استرجعت كافة األماكن المقدسة التي سويطر علوى الصوليبيون ك

وخاصووة القبوور السوويدي، فووي عهووود صووالح الوودين األيوووبي. وذلووك بعووود فتحووه المدينووة وتطهيرهووا مووون 

الصليبيين، وسمح بعوودة البطريورك األرثوذوكسوي فوي القودس، وذلوك برجواء مون إمبراطوور بيزنطيوة، 

إسحاق أنكل، الذي كانت تربطه به عالقات ودية.
131

 

فاسوتولى الالتوين علوى القبور  3111الصوليبيون علوى أورشوليم سونة هواويني1 "هذا ولما تملوك اعرب و

 3333المقوودس وبعووض األموواكن الشووريفة إلووى أن طووردهم منهووا سوولطان مصوور يوسووف صووالح الوودين 

فثبوت عهودة عمور بون الخطوواب وأرجوع القبور المقودس موع سووائر األمواكن الشوريفة إلوى األرثوذوكسوويين 

ل نظرال لسيا دة اللغة العربية في جميع فلسطين وسورية".الوطنيين الذين يدعون عربا
134

 

، وموون ثووم الحقووا فووي عهوود اإلمبراطوريووة 3131كمووا ثبووت هووذا العهوود فووي عهوود دولووة الجراكسووة سوونة 

العثمانية. حيث أقر وثبت السلطان سليم العهدة العمرية، وأضاف عليها حقوقا أخرى..
135

 

ية العربيووة فووي انتقووال العديوود موون كمووا سوواهمت سوويطرة الجوونس اليونوواني علووى الكنيسووة األرثوذوكسوو

مسوووويحيي األرض المقدسووووة الوووووطنيين موووون الملووووة األرثوذوكسووووية إلووووى ملوووول أخوووورى كالكاثوليكيووووة 

 والبروتستنتية، وخصوصا في أواسط القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

سوووس وموون أجوول إحكوووام السوويطرة علوووى الكرسووي البطريركووي وكافوووة مقدسوواته وممتلكاتوووه وأوقافووه، أ

بغايوة الحفواظ علوى سويطرة الجونس اليونواني  3514البطريرك جرمانوس أخوية القبر المقدس في سنة 

على البطريركيوة. ويقويم األسوقف هوواويني مقارنوة بوين هوذه األخويوة وأخويوة الجزويتيوة الالتينيوة، التوي 

لوى أقيموت بهودف تأسست في ذات العام على يد الراهب اإلسباني إغناطوس ليوال؛ مشددا على أن األو

سيطرة جنس على األماكن المقدسة. ويتضوح ذلوك مون خوالل عودم قبولهوا فوي سولك الرهبنوة والكهنووت 

أعضواء غيور يونووان، فوي حوين أن الثانيووة تهودف الوى الوودفاع عون الكرسوي البووابوي فوي روموا، وهووذا ال 

يمنعها من قبول أي كان من كافة األمم الخاضعة لرئاسة البابا في رهبنتها.
131

 

 

                                                                 
131
 331-311األسقف هواويني، رفائيل، مرجع سابق، ص  
131
 113مير نوف، أفغراف، مرجع سابق، صس 

 

134
 315-314األسقف هواويني، رفائيل، مرجع سابق، ص  
135
 315مصدر ذاته، ص  
131

 11-11يني، رفائيل، مرجع سابق، ص األسقف هواو 



79 
 

 

وتودعي أخويوة القبور المقوودس اليونانيوة بوأن الكرسوي البطريركووي األورشوليمي هوو يونواني األصوول، أي 

أن جميع البطاركة الذين جاءوا من بعد القديس يعقوب أخوو الورب، أول أسوقف لمدينوة القودس، هوم مون 

ذوكسوية اليونان. وهوذا يعنوي أنوه ال وجوود ألي دور يوذكر لعورب فلسوطين المسويحيين فوي كنيسوة األرثو

األورشليمية. ويمكننا دحض ذلوك عون طريوق اقتبواس أقووال وكتابوات البطاركوة اليونوان أنفسوهم؛ حيوث 

كتوب البطريوورك اليونواني دوسوويثاوس؛ أحوود أعضواء أخويووة القبور المقوودس فووي كتابوه "توواريخ البطاركووة 

ان البطاركوة األورشليميين"1 "بما أن السلطة علوى أورشوليم كانوت فوي أيوادي السوالطين المصوريين، كو

في أورشليم من العرب وليس من اليونانيين. وهكذا أخذت مون ذلوك الحوين تتقووى سولطة الووطنيين فوي 

األمور الكنائسية".
135

 

وبالتوالي هوذا االدعوواء غيور صوحيح، وال يمووت بالوقوائع التاريخيوة بووأي صولة؛ ألن الجمهوريوة اليونانيووة 

اإلمبراطوريوة الرومانيوة التوي أخوذت تتوسوع فوي سقطت قبل ميالد المسيح بمدة قصويرة، وحول مكانهوا 

كوول االتجاهووات. وهووذا يعنووي أن اإلمبراطوريووة الجديوودة تضووم قوميووات وأعراقووا مختلفووة. ويظهوور هووذا 

بشوكل قواطع فوي سووفر أعموال الرسول، اإلصوحاح الثوواني الوذي يتحودث عون حلووول الوروح القودس علووى 

"ولموا حضور يوووم الخمسوين كوان الجميوع معووا التلميوذ والقديسوة موريم العوذراء. حيووث يشوير اإلصوحاح1 

بونفس واحوودة. وصووار بغتووة موون السوماء صوووت كمووا موون هبوووب ريوح عاصووفة، ومووأل  كوول البيووت حيووث 

كانوا جالسين. وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كول واحود مونهم واموتأل الجميوع 

اهم الوروح أن ينطقووا. وكوان يهوود رجوال من الروح القدس. وابتدأوا يتكلمون بألسونة أخورى كموا أعطو

أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم؛ فلما صار هذا الصوت اجتموع الجمهوور وتحيوروا 

ألن كل واحد كوان يسومعهم يتكلموون بلغتوه. فبهوت الجميوع وتعجبووا قوائلين بعضوهم لوبعض أتورى لويس 

واحود منوا لغتوه التوي ولود فيهوا فرتيوون ومواديون جميع هؤالء المتكلمين جليليين. فكيف نسمع نحون كول 

وعيالميوون والسواكنون مووا بوين النهورين واليهوديووة وكبدوكيوة وبنوتس و سوويا وفريجيوة وبمفيليوة ومصوور 

ونواحي ليبية التي نحوو القيوروان والروموانيون المسوتوطنون يهوود ودخوالء كريتيوون وعورب، نسومعهم 

لجميوع وارتووابوا قوائلين بعضووهم لوبعض موا عسووى أن يكوون هووذا يتكلموون بألسونتنا. بعظووائم هللا. فتحيور ا

 (.31-3وكان  خرون يستهزئون قائلين إنهم قد امتألوا سالفة". )أعمال الرسل، اإلصحاح الثاني1 

وبنواء علوى هوذا الونص اإلنجيلوي نالحوظ أن الروموانيين ورثوة اليونوانيين وصوفوا بالمسوتوطنين الغربوواء 

علوى هوذه األرض؛ فكيوف يمكون االدعوواء إذن أن سوكان القودس كوانوا موون اليونوانيين أصوال. كموا يشووير 

قبول  النص بوضوح إلى وجوود العورب فوي القودس  نوذاك. كموا يتوجوب التوذكير إلوى أن مدينوة أورشوليم

القرن الخامس للمويالد كانوت تتبوع لبطريركيوة أنطاكيوا فوي سوورية، فوي حوين كوان أسوقف مدينوة القودس 
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يتبع وينصاع ألوامر وأحكام أسقف مدينة قيصرية القريبوة مون اللود؛ إضوافة إلوى أن أول أسواقفة القودس 

 كان من أصول يهودية.

الجونس اليونواني، ويطلقوون علويهم فوي  كما يدعي المؤرخون اليونان أن أصل العورب الفلسوطينيين مون

كتابووواتهم مصوووطلح "المتعوووربين". حيوووث يفترضوووون أن أرثووووذوكس فلسوووطين هوووم أصوووال مووون الجووونس 

. بالتوالي هوم ال ينكورون وجوود بطاركوة عورب قبوول وابمورور الوزمن وتعربو هماليونواني، لكنوه فقود قووميت

أقحاحوا إنموا "متعوربين"، أي أن سلسولة بدء الحكم العثماني لفلسطين، ولكنهم يودعون أنهوم ليسووا عربوا 

البطاركوة اليونووان علووى الكرسووي األورشووليمي حتووى فووي فتوورة اسووتالم المتعووربين السوولطة الروحيووة لووم 

تنقطع.
133

 

ويبورر البطريوورك دوسوويثاوس هيمنووة اليونووان علووى بطريركيووة القوودس باالدعوواء بووأن العوورب منحطووون 

موووؤهلين إلدارة شوووؤون الكنيسوووة الروحيوووة  ويهتموووون فقوووط بمصوووالحهم الشخصوووية. بالتوووالي هوووم غيووور

1 "بموا أن العورب السولطة علوى أورشوليم كانوت كتوبوالدنيوية. حيث ينقل األسقف هواويني عنه ذلك إذ 

فوي أيووادي سووالطين مصور فالبطاركووة فيهووا لوم يكونوووا أروامووا )يونوانيين( بوول أبنوواء عورب، ولووذا تقوووى 

العورب أنواس أدنيواء يراعوون مصوالحهم الخصوصوية  الوطنيون إذ ذاك في األموور الكنائسوية. وبموا أن

أكثوور موون الواجووب كووان البطاركووة العوورب يتوودبرون اإلدارة مووع أقربووائهم وأبنوواء وطوونهم كيووف اتفقووت 

الحال. ولموا كوان بعود ذلوك مون البطاركوة األروام )اليونوان( مورتبكين بالخصوومات موع األموم )أي مون 

مون القوديم بحيوث  اعتوادواركوا أبناء العرب جارين على ما األرمن والالتين بشأن األماكن المقدسة( فت

أن جميع واردات الكرسي واالهتمام بحاجاتوه الضورورية كانوت علوى األغلوب فوي أيوادي أبنواء العورب 

المحليين الذين ال ينظرون إال إلى صالحهم الخصوصي".
131

 

، أعطووى 115دس عوام كموا ادعووت أخويوة القبوور المقودس أن الخليفووة عمور بوون الخطواب عنوودما فوتح القوو

العهدة العمرية إلى األمة اليونانيوة، ألن البطريورك صوفرونيوس وشوعبه كوانوا يونوانيين، ولوذلك دعواهم 

الخليفوة "باألموة الملكيوة". غيور أن األسووقف هوواويني يفنود ويودحض هووذا االدعواء الباطول الوذي ال يمووت 

ت المملكوة الرومانيوة، وكوانوا يطلقوون للحقوائق التاريخيوة بشويء بوالقول إن السولطة الحاكموة  نوذاك كانو

عليه أيضا اسم بيزنطيوة، فوي حوين كوانوا يطلقوون علوى سوكانها مصوطلح روموانيين أو بيوزنطيين ولويس 

يونانيين.
111

 

 

                                                                 
133
 11األب كلداني، حنا سعيد، مرجع سابق، ص 
131

ريرك األورشليمي دوسيتاوس، تاريخ البطاركة ، نقال عن البط11-11األسقف هواويني، رفائيل، مرجع سابق، ص   

 .  3، عدد 1، فصل 31األورشليميين، كتاب 
111
 313-11األسقف هواويني، رفائيل، مرجع سابق، ص  
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ي هواويني قصة هوذا المصوطلح الوذي تالشوى عون السواحة وأما فيما يتعلق بمسمى "األمة الملكية" فير

ن الخليفوة طلوب مون البطريورك صوفرونيوس اختيوار اسوم لطائفتوه بعد انتهاء حكوم العباسويين؛ إذ يؤكود أ

المتمثلوة فوي المسوويحيين األرثووذوكس، وذلوك عنوودما علوم أن المسويحيين يقسوومون إلوى طوائوف مختلفووة 

ومنها األرمن والموارنة والنساطرة واليعاقبة. وعليه طلب البطريورك مون الخليفوة أن يمهلوه ثالثوة أيوام 

انكووب البطريوورك علووى الصووالة، طلبووا ومتوسووال موون هللا ان يلهمووه إلووى اسووم  إلعطائووه جوابووا. وخاللهووا

يكوون جامعوا لكول الشوعوب المسوويحية األرثوذوكسوة ويوروق للخليفوة. وبينمووا كوان يصولي بحوارة أوحووي 

إليه أن يسمي شوعبه بوأول كلموة يسومعها فوي الصوالة، وإذ بالشوماس يقورأ المزموور الخوامس الوذي يبودأ 

لهي". وهكذا أطلق على األرثوذوكسيين فوي كول مون فلسوطين وسووريا بو "الملكيين" بعبارة "يا ملكي وإ

أو "األمة الملكية" إلى أن زال الحكم العربي عن البالد.
113

 

رهبوووووانوتتووووألف أخويوووووة القبووووور المقووووودس اليونانيوووووة موووون 
111
برتبوووووة متروبوليوووووت 

111
، وأسووووواقفة

114
 ،

وأرشوومندريتية 
115

والبطريوورك
111
رئيسووها، ومنهووا يتشووكل السوونودس، أي المجمووع المقوودس الووذي يعوود  

الهيئووة العليووا فووي الكنيسووة، وهووو يخووتص فووي البحووث والبووت فووي القضووايا الكنسووية العالقووة والالهوتيووة. 

األب كلوداني إنوه "مون خصوائص هوذه األخويوة الفريودة التوي تتميوز بهوا عون الرهبنوات الغربيوة اعورب و

ل موون البطريركيوووة )الكاثوليكيووة، أن الرهبووان  (، ويتقلووودون 3115جنيهووا سوونة  55-31يتقاضوووون راتبووا

الوظوووائف الكنسوووية، ويمتلكوووون العقوووارات ويسوووتأجرونها ويسوووتثمرونها، وهوووم غيووور ملوووزمين بالحيووواة 

، موا عودا عضووال 311الجماعية ويعي" بعضهم مع ذويه. وجميع أفراد األخوية مون اليونوان، وعوددهم 

ل )سنة  (".3115واحدال بلغاريا
115

 

ولوم ينتوه عهوود هيمنوة اليونووان بانتهواء عهود البطريوورك جرموانوس، بوول إنوه ثبوت وتمووت المحافظوة علووى 

 3554الكاتبوان خوووري1 "وسوونة اعوورب بقائهوا عوون طريوق انتخوواب وتوليوة بطاركووة يونوان بعووده. حيوث 

الكرسوي  أسواقفةتوجه البطريرك جرمانوس إلى اآستانة فشهد المجمع الذي عقد فيها مؤلفا مون جميوع 

                                                                 
113

 311-11ص  المصدر ذاته،  

الشماسمباشراالراهب:222 التيتليرتبة األولية الكهنوتية زواجإحدىالرتبالكنسية عدم ومنشروطها بحيثيحافظ؛.

هبفيالديراوعادةمايعيشالر،علىبتوليتهالراهب  أويعيشمتوحدبالبرية.
111
متروبوليت1 مصطلح معرب من اليونانية وهو لقب كنسي يمنح لألساقفة في الكنيسة األرثوذكسية. ويقع في سلم الرتب بين  

 (. 13، صكلداني، حنا سعيد، مرجع سابقاألب رتبتي البطريرك ورئيس األساقفة. ) حسب ما ورد في كتاب 
225
المطران أو األسقف1 أعلى الرتب الكهنوتية في المسيحية، حيث يكون االسقف مسؤول عن عدد من الكنائس داخل إقليم معين 

 ويترأس الكهنة القائمين على تلك الكنائس. 
تب الكنسية الكهنوتية المتقدمة التي تلي مباشرا األرشمندريت1 مصطلح معرب عن اليونانية معناه رئيس الدير، هي إحدى الر224

 رتبة الكاهن المتوحد، والتي تتطلب البتولية. 
223
ح معرب عن اليونانية ومعناه األب الرئيس. ومن يحمل هذا اللقب يكون صاحب أعلى سلطة كنسية حسب صطلمالبطريرك1  

، إال إذا كان يحمل درجة منصب البطريركارثوذكسي لالنظام الكنسي االرثوذكسي؛ علما انه ال يمكن انتخاب أي رجل دين 

 أسقف. 
115
تقرير اللجنة، تعريب وديع البساتي، القدس  نطون1 أ، نقال عن برترام، 11األب الدكتور كلداني، حنا سعيد، مرجع سابق، ص 

 54-41، ص 3115-3111
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القسوطنطيني... وعوواد البطريورك جرمووانوس موون اآسوتانة مصووحوبا بالكوواهن صوفرنيوس موون مواطنيووه 

لغايووة أن يجعلووه خليفووة لووه قبوول وفاتووه، فتسووتمر الرئاسووة الكنسووية العليووا فووي قبضووة العنصوور اليونوواني، 

ايوا البطريورك يتوالها الواحد بعد اآخر بحكم التعيين مون السولف إلوى الخلوف، مموا يودل علوى حسون نو

العربي". اإلكليروسجرمانوس وإخالصه نحو أمته، وعلى سوء اعتقاده 
113

 

مجلوودا 31ن البطريوورك دوسوويثاوس، الووذي ألووف عوونقوول هووواويني  هووذا االموور،وعوون 
111
يحتوووي علووى  

، أي بعود اعوتالء أربعوة بطاركوة يونوان 3111تاريخ البطاركة اليونان؛ علما أنوه أصوبح بطريركوا سونة 

1 "حينموا كوان البطريورك جرموانوس فوي القسوطنطينية وجود فوي ، موا يلويألورشليمي فقوطقبله للكرسي ا

كنيسوة القووديس نيقووالوس الكائنووة خووار  سوور المدينووة فوي موضووع يوودعى باليونانيوة والتركيووة ) يوواقبو( 

فأخووذه بمعيتووه إلووى أورشووليم وألبسووه األسووكيم  –أي ابوون وطنووه  –كاهنووا علمانيووا بيلوبونيسووي األصوول 

ي وقبل وفاته جعله خليفة له".الرهبان
111

 

اسووووتدعى البطريووورك عليووووة الشوووعب واإلكليوووروس كبووووارا وصوووغارا، وصووووارحهم  3551وفوووي سووونة 

ألنووه لووم يعوود قووادرا بسووبب شوويخوخته علووى تحموول كافووة المسووؤوليات  االسووتقالةبخصوووص رغبتووه فووي 

وم مكانوه؛ فوافقوه واألعباء التي تقع على عاتقة كبطريورك. كموا طلوب مونهم انتخواب بطريورك غيوره ليقو

الجميع علوى طلبوه، غيور أن جرموانوس أرسول وراء بطريورك اإلسوكندرية "سيلفسوتروس"، وطلوب منوه 

بحضووور المطووران روروثوواوس، والمطووران نيكتوواريوس، وأسووقف سووينا أفجووانيوس، وسوومعان أسووقف 

سومه القديسة حنة في دمشق على أن ينتخب صفرونيوس بطريركا. وبالفعول اتفوق الجميوع علوى سوحب ا

ليحل مكان جرمانوس.
113
   

ولعله من المسوتغرب جودا تغييور البطريورك جرموانوس للطقوس الكنسوي المتبوع منوذ قورون طويلوة فيموا 

يختص بانتخاب البطريرك، حيث استدعى إلى جمعيوة االنتخواب )السونودس المقودس( بطريركوا غريبوا 

عمليوة االنتخواب، إضوافة  عن الكنيسة األورشليمية، وغير عضوو فوي السونودس المقودس للمشواركة فوي

إلى أن بطريرك اإلسكندرية حفظ األوراق التوي كتبوت عليهوا أسوماء المرشوحين الثالثوة فوي قاليتوه مودة 

يوم، وفي اليوم التالي المخصص لالنتخاب جلبها إلى الكنيسة ووضعها علوى المائودة المقدسوة دون أن 

سووم البطريوورك الجديود، وهووي جلووب يتفحصوها أحوود. كموا اسووتحدث جرمووانوس طريقوة جديوودة النتخواب ا

                                                                 
113
   315-311خوري، شحادة ونقوال، مرجع سابق، ص 
111
" مون مكتوب بطريركيوة تةاريخ البطاركةة األورشةليميين" تمكنت مون الحصوول علوى نسوخة مون كتابوه1 إلى أننيهنا يجدر التنبية  

صوفحة لوم يتورجم بعود إلوى  3111كس في القودس باللغوة اليونانيوة؛ علموا أن هوذا الكتواب الوذي يتوألف مون حووالي ولروم األرثوذا

 اللغة العربية. 
111

، نقوال عون األسوقف هوواويني، 1، عودد 5، فصول 33األورشوليميين، كتواب  البطريرك األورشليمي دوسيتاوس، تاريخ البطاركوة  

 311-313، وخوري، مرجع سابق، ص 51-51رفائيل، مرجع سابق، ص 
113

،  نقوال عون األسوقف هوواويني، 4، عودد 5، فصول 33البطريرك األورشليمي دوسيتاوس، تاريخ البطاركة األورشوليميين، كتواب   

 .  51-51رفائيل، مرجع سابق، ص 

نيوس، ترجمهةةا و(: محضةر االجتمةةاع الةذي صةةار فةةي اسةتعفاء جرمةةانوس وارتقةاء صةةفر2ملحةةق رقةةم )ويمكةن االطةةالع علةى *

 لى اليونانية.إالبطريرك دوسيثاوس من العربية 
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طفوول لسووحب إحوودى األوراق الووثالث؛ علمووا أن هووذا األموور ال مثيوول لووه فووي توواريخ الكنووائس المسوويحية. 

ويرجوع هووواويني ذلووك إلووى رغبوة فووي اسووتمالة مشوواعر الوووطنيين ومونعهم موون التشووكيك فووي مصووداقية 

العملية االنتخابية.
111

 

ة مخططووووة ومرسووووومة مسووووبقا لخووووداع الشووووعب وبالتوووالي يتضووووح موووون السووووابق ذكووووره، وجووووود عمليوووو

األرثوذوكسوي فوي فلسووطين، بهودف تنصويب بطريوورك يونواني  خور علووى الكرسوي األورشوليمي، وذلووك 

 لضمان استمرار حكم الجنس اليوناني.

وإثر هذا االنتخواب انوتفض أعيوان الشوعب األرثوذوكسوي فوي القودس، وقواموا علوى البطريورك الجديود، 

أن يقضووي بقيوة حياتووه فوي اللوود والرملوة بعيوودا، إال أن أعيوان الشووعب  فغضوب وحوزن جرمووانوس وقورر

حسووب المووؤرخين اليونووان نوودموا علووى فعلهووم وأعلنوووا رضوواهم بخليفتووه، والتمسوووا منووه أن يبقووى فووي 

القودس. ووافوق جرموانوس علوى ذلوك بشورط أن يتعهوودوا لوه بموجوب صوك بقبوول خليفتوه وبرفوع أيووديهم 

تبوا صكا له محفوظا في مكتبة البطريركية.عن واردات جميع المزارات؛ فك
111

 

 

 وينص الصك على اآتي1

إن أعيووووان المسوووويحيين فوووووي القوووودس بحضووووور سلبسوووووترس بطريوووورك اإلسوووووكندرية 

والميتروبوليوت نكتوواريوس وأفجووانيوس أسوقف سوويناء يعترفووون أنوه ال حووق ألحوود موون 

وبيونهم شورط مسيحيي القدس الكبار والصغار عند البطريرك صفرونيوس وليس بينه 

ولويس لوه حوق كلوي او جزئوي مون واردات القبور المقودس وسوائر األوقواف ال مون ذهوب 

وال من فضة وال من شيء  خور غيور ذلوك وقود قبلووا الحورم ألنفسوهم مون اآب واإلبون 

والروح القدس ومن اآباء الثالثمائة والثمانية عشر وجميع القديسين الحاضرين كتابوة 

يعارضوون البطريورك الموذكور فوي إدارتوه أو يرفعوون عليوه  هذا الصوك فيموا إذا كوانوا

دعوى أو يسببون له تكديرال ما بإرادتهم الذاتية، وهم1 الخووري نصور هللا ابون القنودلفت، 

وأخوووه خليوول، ويعقوووب بوون الووزراد، ومخائيوول ابوون الصووبان، وسووليمان بوون رزق هللا، 

مدينووة، وأشوورطوا علووى وأخووه، وابوون اإلبراهيمووي، وحنوا بوون لطيووف، وسووائر أعيوان ال

انفسوهم أنهوم إذا تعودوا عليوه أو رفعووا عليوه دعووى للحكوموة أن يودفع كول مونهم خمسوين 

غرشوا صواغال بحسووب القضواء ألن البطريوورك جرموانوس نوزل عوون الكرسوي برضوواه 

وأخذ على عاتقه أن يراقوب البطريورك صوفرونيوس فوي إدارة شوؤون الكنيسوة ويكوون 

                                                                 
111
 55-51األسقف هواويني، رفائيل، مرجع سابق، ص  
111
 311خوري، شحادة ونقوال، مرجع سابق، ص 
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ة تكوون موع أبنواء الطاعوة بشوفاعات سويدتنا والودة اإللوه له بمنزلة أب ومستشار والبرك

 114الدائمة البتولية مريم والقديس المجيد يعقوب الرسول أخي الرب وجميع القديسين.

 

غير أن شحادة ونيقوال خوري يشككان في السوبب الموذكور سوابقا الوذي دفوع الووطنيين إلوى توقيوع مثول 

وقوع علويهم ضوغط شوديد مون قبول الحكوام المحليوين". 1 "... اللهوم إال أن يكوون قودكتبواهكوذا صوك، و
115
 

فلويس مون المنطقوي والمعقوول أن يتنوازل أصوحاب الحوق عون حقووقهم وامتيوازاتهم بسوبب تكودر خواطر 

البطريرك اليوناني غير المرغوب فيه أصال. كما إنه من غيور المعقوول أن يكتوب هوؤالء األعيوان علوى 

بب قووي وإشووكالي وقوود يوؤذي بمصووالحهم أو نفوووذهم أو أنفسوهم مبووال  طائلوة موون المووال دون وجوود سوو

حياتهم الشخصية. ويتضح من خالل نوص هوذا الصوك أن هنالوك عالقوة غيور سووية وضوبابية بوين رأس 

الكنيسة األرثوذوكسية فوي القودس وبوين الشوعب. حيوث تعبور هوذه الصوياغة عون انفصوال وانفصوام حواد 

وس اليونوواني، وأبنوواء الطائفووة األرثوذوكسووية العربيووة، وتوام بووين الكنيسووة الممثلووة بووالبطريرك واإلكليوور

وعوودم ثقوووة بوووين الطووورفين، وهيمنووة طووورف علوووى اآخووور، دون النظوور فوووي مطالوووب الشوووعب الروحيوووة 

والدنيويووة. كمووا تظهوور عوودم احتوورام واسووتخفاف بأعيووان الشووعب، وعوودم اكتووراث بووأي حقوووق تخووص 

 المسيحيين العرب.

رمانوس بخداع الشعب ومخالفوة وصوايا الكنيسوة التوي اشوترطت كما يؤكد هذا الصك قيام البطريرك ج

اختيار األساقفة والكهنوة والشمامسوة مون األشوخاص المعوروفين لودى أغلبيوة الشوعب وبموافقوة الشوعب 

علوويهم، ودون التفريووق بووين أعجموووي وعربووي. وبالتووالي سووعى البطريووورك إلووى تحقيووق مووترب دنيويوووة 

 عد اإليمان القويم.وعنصرية تخص هيمنة جنسه، متناسيا قوا

أمووا فيمووا يخووتص بكيفيووة انتخوواب الوودرجات الروحيووة الرئاسووية، فيشووير توواريخ الكنيسووة، وخاصووة فووي 

القرون األولى إلوى ضورورة انتخواب الودرجات الروحيوة المختلفوة عون طريوق جماعوة الموؤمنين. علموا 

 أن هذه الجماعة تتألف من كال الطرفين1 اإلكليروس والعلمانيين.

 

 1على الوجه التالي لى ذلكعسميرنوف اكد و

مع ذلك فوي الكنوائس، التوي بسوبب كثورة عودد أعضوائها أو ألسوباب أخورى لوم يكون مون 

الممكوون للجميوووع أن يعطووووا أصوووواتهم فوووي االنتخووواب، تعوووين ألجووول ذلوووك مووون الشوووعب 

أشخاص خاصون شيوف يمثلون بشخصهم كل الجمعية. هكذا حصل في بعض كنوائس 

اسوم المنتخوب معلوموا إذ يعلنوه األسوقف أو القسووس فوي غالووب الغورب. وعنودما يصوير 
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األحيان كان لكل واحد من أعضاء الكنيسة الحوق أن يصووت موع الشوخص المنتخوب أو 

ضده، وصووته يقبول بواحترام، وهوذا الترتيوب كوان ممكنوا فوي ذاك الوقوت ألن المنتخوب 

هوا، ولوذلك يجوب أن يجب ان يكون من كل بد منتسبا إلى تلك الجمعيوة التوي ينتخوب ألجل

يكون معروفا لكل فورد. ثوم عنودما تجود الكنيسوة بوأن الشوخص المنتخوب حسوب القووانين 

الرسووولية يسووتحق أن يشووغل درجووة رئاسووية عندئووذ يرتفووع إعووالن عمووومي "مسووتحق" 

 111وتتبع الرسامة.

بطريركووا علووى الكرسووي األورشووليمي، علمووا أنووه كووان ال  3551وهكووذا أصووبح صووفرونيوس فووي عووام 

م العربية وال يعرف عادات وتقاليد العرب، وال حتوى كيفيوة الحفواظ علوى سويطرة العنصور اليونواني يتكل

على البطريركية في وجه انتفاضوة الووطنيين. وعليوه اسوتمر البطريورك جرموانوس بوالرغم مون مرضوه 

يعاونووه ويوودير شووؤون البطريركيووة.
115
ويبقووى السووؤال الووذي يووراود الووذهن، هوول سوومع هووذا البطريوورك  

 فاؤه الحقا كلمة "أكسيوس" باليونانية أو "مستحق" بالعربية من قبل أبناء الطائفة األرثوذكسية؟ وخل

عاموا، ثوم اتفوق موع المطارنوة اليونوان  11وبقي البطريورك صوفرونيوس علوى سودة البطريركيوة حووالي 

 31تقودر بو  على التخلي عن الكرسي بسبب شيخوخته والديون الكثيرة التي أورثهوا للبطريركيوة، التوي 

ألف ذهبا. وذلك بسبب صراعه مع الالتين حوول مون سيسويطر علوى األمواكن المقدسوة. وعليوه توم تعوين 

ابن جنسه اليوناني الشاب كير ثيوفانس بطريركا.
113

 

واستمر خلفاء جرمانوس فوي تهموي" وإبطوال العمول بتعواليم الرسول واآبواء القديسوين مون خوالل القفوز 

سووية، منهووا تعيووين البطريوورك موون قبوول المجمووع المقوودس اليونوواني، وتوودخل عوون القوووانين والقواعوود الكن

البطريركية القسطنطينية السافر في هوذا التعيوين، بودال مون انتخابوه. حيوث بودأ مسلسول تعيوين البطاركوة 

. 3345اليونووان موون عهوود البطريوورك صووفرونيوس، وانتهووى فووي عهوود البطريوورك كيوورلس الثوواني سوونة 

لتدخل الروسي.ويعود الفضل بذلك إلى ا
111

 

ويظهوور ذلووك جليووا كيووف قوووام البطاركووة اليونووان عنوود شووويخوختهم بتسووليم الكرسووي األورشووليمي إلوووى 

بطريرك يوناني شاب للحفاظ علوى بقواء جنسوهم وسويطرتهم علوى الكرسوي األورشوليمي، مموا أدى إلوى 

ى أن اسووتبعاد الوووطنيين عوون الكرسووي البطريركووي لفتوورة طويلووة موون الووزمن. حيووث يشووير خوووري إلوو
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الكنيسة األرثوذوكسية األورشليمية حكمت لمدة مائوة وإحودى عشورة سونة مون قبول ثالثوة بطاركوة فقوط، 

وذلك بدءا من عهد جرمانوس إلى عهد ثيوفانس الذي عينه صفرونيوس خلفا له قبل وفاته.
141

 

 

 

 

 الصراع بين الطائفة العربية واإلكليروس اليوناني:)ش( 

ع التاريخية التي مورت علوى الكنيسوة األرثوذوكسوية العربيوة منوذ توولي بالرغم من كل األحداث والوقائ

، إال أنها تتخوذ شوكال صوداميا بوين الطورفين إال فوي نصوف 3514جرمانوس سدة البطريركية في العام 

القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ولعل من أهم األسباب التي أدت إلوى تشوكيل وعوي جمواعي 

رثوذوكسويين خوالل النصوف األخيور مون القورن التاسوع عشور هوو ضوعف الدولووة قوومي لودى العورب األ

العثمانيوة وتوودحرجها نحوو الهاويووة، واسوتمرار توودخل الوودول الغربيوة فووي شوؤونها الداخليووة والخارجيووة 

بشووكل ملمووووس وواضوووح للعيوووان، ونخوووص هنوووا التووودخل الروسوووي فوووي شوووؤون الكنيسوووة األورشوووليمية 

وطنيين، ومسواعدتها عوورب أنطاكيوة علوى تعريوب الكنيسوة األنطاكيووة األرثوذوكسوية ودعمهوا لحقووق الو

األرثوذوكسوية، وتحريرهووا موون نيور الجوونس اليونوواني فووي نهايوة القوورن التاسووع عشور، علمووا أنهووا كانووت 

تعتبر نفسها قبل الثورة البلشفية حامية األرثووذوكس فوي العوالم، ووريثوة المملكوة القسوطنطينية، إضوافة 

فووي العوالم الغربووي علوى نحووو خوواص، ومون ثووم انتشوارها فووي أرجواء العووالم. كمووا  إلوى بووروز القوميوات

سواهمت األحووداث والوقووائع الداخليووة المحليووة كعووزل وخلووع البطريوورك كيوورلس اليونوواني األصوول سوونة 

موون قبوول األخويووة، ومحاولووة األخويووة وضووع قووانون أساسووي للبطريركيووة علووى عجوول بعوود خلووع  3351

فقودان سوويطرتها علوى الكنيسووة وتعريبهوا أو اسووتيالء الوروس عليهووا فووي البطريورك كيوورلس، خوفوا موون 

 انتفاضة الوطنيين واحتجاجهم بصورة علنية على ما يحدث داخل كنيستهم.

واسووتنادا إلووى مووا سووبق، يمكننووا طوورح سووياق انتفاضووة األرثوذوكسوويين العوورب علووى سوولطة البطريوورك 

ث قضوايا متشوابكة ومتصولة بعضوها بوبعض، وبودأت األورشليمي وأخوية القبر المقدس اليونانية في ثوال

واسوتمرت فصوولها موع انهيوار الدولوة العثمانيوة وحلوول االنتوداب البريطواني  3351صفحاتها في عوام 

مكانها، ومن ثم وقوع فلسطين تحت االستعمار الصهيوني1
143

 

 .3351خلع األخوية للبطريرك كيرلس سنة  .3

، يخودم اسوتمرار هيمنتهوا 3355سعي األخوية إلى إيجواد قوانون أساسوي للبطريورك صودر فوي سونة  .1

 ومصالحها العنصرية. 
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سوعي الووطنيين إلوى تشوكيل مجلوس مخوتلط )يونواني وعربوي( فوي ضووء إعوالن الدسوتور العثموواني  .1

 .3113لسنة 

 

 

 

 .0873أوال:  خلع األخوية للبطريرك كيرلس الثاني سنة 

ليخلوف البطريورك أثناسويوس الخوامس الوذي وافتوه المنيوة  3345البطريرك كيرلس الثواني سونة نصب 

؛ علموووا أنوووه شوووغل منصووب مطوووران اللووود قبووول اسوووتالمه هووذا المنصوووب وهوووو الوووذي قابووول 3344سوونة 

األرشومندريت الروسووي بروفيريوووس أوسبنسوكي، وتحوودث عوون الكهنووة العورب وأبنوواء الطائفووة العربيووة 

 ر، واعتبرهم برابرة وأشرار ال إيمان لهم.بالسوء وباالحتقا

و نذاك كان البطريرك األورشليمي يتم انتخابه فوي القسوطنطينية، وكوان نفووذ البطريركيوة القسوطنطينية 

علووى األورشووليمية كبيوور ومووؤثر. غيوور أن وزارة الخارجيووة الروسووية بعوود وفوواة البطريوورك أثناسوويوس 

ورة انتخوواب البطاركووة فووي القوودس ولوويس فووي الخووامس، سووعت إلووى تغييوور ذلووك، وعملووت علووى ضوور

القسوطنطينية. وفووي الوقووت الووذي رشوحت فيووه أخويووة القبوور المقودس بيروثوووس مطووران طووابور ليصووير 

خلفوا ألثناسوويوس، رشوح أوسبنسووكي كيوورلس لشوغل هووذا المنصوب. وبالتووالي تعيووين كيورلس كووان نتيجووة 

ن حالوة الكنيسوة األرثوذكسوية الوذي تدخل الروس في شؤون الكنيسة وضغطهم في اتجاه تعوديل وتحسوي

وصفه جميع الزوار الروس في تقواريرهم مون مرسولين مون قبول الحكوموة وشخصويات اعتباريوة بمتورد 

وخطير.
141

 

، ولووم يكوون للكرسوووي 3345 ذار سووونة  31وعليووه نصووب كيووورلس الثوواني بطريركووا علوووى القوودس فووي 

رثوذكسوية األورشوليمية مون سويطرة القسطنطيني أي دور فوي هوذا التعيوين. وبوذلك تحوررت الكنيسوة األ

ونفووذ البطريركيوة القسوطنطينية، وأخوذت الحقووا تنتخوب بطاركتهوا فوي القوودس ومون خوالل أخويوة القبوور 

المقودس اليونانيووة. وبعود تنصوويبه قورر البطريوورك الجديوود نقول مقوور إقامتوه الوودائم مون القسووطنطينية إلووى 

. نين ونصفالقدس، بعد أن هجره البطاركة اليونان ما يقارب قر
141

 

األسووقف هووواويني فووي ذلووك 1"وأمووا خلفوواء جرمووانوس مووا عوودا صووفرونيوس حتووى البطريوورك  اعووربو

ل، ألنهووم كووانوا يفضوولون  كيوورلس فكووانوا ينتخبووون بطاركووة ويموتووون بوودون أن ينظووروا رعيووتهم مطلقووا

مقودس ذات اإلقامة في األمطوش األورشليمي في القسطنطينية، ليكونوا على مقربة مون أموالك القبور ال
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الوواردات الجسوويمة فووي بووالد الفوالف، والبغوودان وبسووارابيا، فكووان كول اهتمووامهم منحصوورال فووي مراقبووة 

وإدارة هوذه األمووالك والجوووالن فوي الووبالد الروسووية )ثيوفووانيس وبائيسويوس ودوسوويثاوس( ألجوول جمووع 

الحسنات".
144
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يوورلس إلووى اإلقامووة فووي ويختلووف المؤرخووون فووي رأيووي حووول السووبب الوورئيس الووذي دفووع البطريوورك ك

 القدس، ويرجعون ذلك إلى التالي1

رغبة البطريرك في التمتع باالستقالل التام عن البطريركية القسطنطينية. .3
145

 

بسبب إنشاء األسقفية األنجليكانية ونمو النفوذ الالتيني في فلسطين. .1
141

 

رغبة البطريرك في التخلص من مطامع إكليروس الفنار. .1
145

 

روسيا تدخلت في هذا الشأن، وضغطت عليه لإلقاموة فوي القودس لمتابعوة شوؤون  كما يجوز االعتقاد أن

الرعيووة؛ علمووا أن تقريووري بروفيريوووس الووذي قوودمهما إلووى السووفير الروسووي فووي إسووطنبول فووي عووامي 

،  يشويران إلوى هووذه النقطوة. حيووث شودد علووى أن البطريورك يقوويم بعيودا عوون الرعيوة فووي 3345 3344

ر قانوني، وأن العرب ال ينظرون إليه كرئيس لهم. إسطنبول، معتبرا إياه غي
143

 

كما خالف هذا البطريورك البطاركوة اليونوان السوابقين لوه والالحقوين فوي قضوية اهتماموه بوالتعليم ونشور 

المعرفوة. حيووث أنشووأ مدرسوة إكليريكيووة ومطبعووة فووي ديور الصووليب، وفووتح مودارس ابتدائيووة فووي أنحوواء 

لبطريركيوة، وأحضوور إلوى القوودس طبيبوا روسوويا، وافتوتح صوويدلية، البطريركيوة، وأنشووأ مستشوفى تابعووة ل

وعالج المرضى مجانا.
141

 

وقد يرجع ذلك أيضوا إلوى المسواعي الروسوية فوي تحسوين حالوة األرثوذوكسويين فوي فلسوطين، علموا أن 

الموودارس التوي تهووتم فوي تعلوويم الووطنيين، فووي الوقوت الووذي  انعودامبروفيريووس نووه فووي تقواريره علووى 

الكنيستان الالتينية والبروتستنتية في فتح المدارس لتعليم وتثقيف أبناء رعيتهما.  تنشط فيه
151

 

ويعوود السووبب الوورئيس فووي خلووع وعووزل األخويوة لكيوورلس وتنصوويب بروكوبيوووس الثوواني إلووى الكنيسووة 

البلغارية، التي سعت في القرن التاسع عشر إلى التخلص من الحكوم اليونواني وسويطرته علوى الكنيسوة 

البلغارية؛ علما أن العثمانيين كموا ذكرنوا سوابقا منحووا البطريركيوة القسوطنطينية التوي يسوسوها اليونوان 

امتيووازات تخولهووا بسووط نفوذهووا علووى بوواقي البطريركيووات والشووعوب األرثوذوكسووية. وهووذا مووا فعلتووه 

نوة ورهبانوا مون بالفعل مع الكنيسة البلغارية، حيث همشت الوطنيين وجلبت إلى الكنيسة اسواقفة ومطار

الجنسية اليونانية، سيطرت على كافة مقاليد الكنيسوة الروحيوة والدنيويوة. ويمكون االدعواء أن موا حصول 

موون يوننووة الكنيسووة البلغاريووة هووو شووبيه تمامووا بمووا حصوول فووي البطريركيووة األورشووليمية.  يووافووي بلغار

يووة موون نى يوننووة الشووعوب البلقانووه يسووعى إلوواألب كلووداني1 " ... واتؤهووم اإلكليووروس اليونوواني بأاعوورب و
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 Hopwood: Cit. P, 42، نقال عن 41األب كلداني، حنا سعيد، مرجع سابق، ص 
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151
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خووالل الكنيسوووة، وتموووت هوووذه اليوننووة فوووي القووودس فوووي مطلوووع العصوور العثمووواني علوووى يووود البطريووورك 

جرمانوس".
153

 

، أي بعد صدور خط همايون مون قبول الدولوة العثمانيوة، 3351وتعود جذور القضية البلغارية إلى عام 

إلووى الحكومووة  يينقوووقهم. وبالتووالي توجوه البلغووارأساسووا قانونيووا للمطالبوة بح يينالوذي وجوود فيووه البلغوار

التركية طالبين تعيين راتب محدد لرؤساء الكهنوة حسوب نوص الخوط الهموايون، وذلوك بودال مون قيوامهم 

بوودفع الضوورائب والجمووع الووذي كووان يفوورض علوويهم موون أجوول إعالووة رؤسوواء الكهنووة اليونوووان. إال أن 

إلوى الحكوموة العثمانيوة  وام إليهوا. وبنواء عليوه توجهوقدالمهم قسطنطينية رفضت تنفيذ طلبالبطريركية ال

طووالبين مووونحهم حكمووت كنسووويا ذاتيوووا ومسووتقال عووون البطريركيوووة القسووطنطينية، أو أن يصوووير انتخووواب 

بدال من اليونان. ييناألساقفة ورؤساء الكهنة من البلغار
151

 

إلووى  التنويوهوهنوا يجودر االنفصوال رسوميا عون القسوطنطينية. وا بوالرفض التوام؛ فقورر هموقوبلوت مطوالب

أن الووروس وخصوصووا التيووار السووالفي القووومي الووذي نشووط فووي القوورن التاسووع عشوور، الووذي اعتبوور أن 

، وروسيا هي زعيمته، رعى هذا االنفصال.أرثودوكسي -الشرق هو عالم سالفي
151

 

عقوود فوي القسووطنطينية مجمووع يعنوى بحوول القضووية البلغاريوة، حضووره أربعووة بطاركووة  3351وفوي عووام 

يونووان فقووط، فووي حووين أن بقيووة الكنووائس األرثوذوكسووية فضوولت عوودم الحضووور والمشوواركة، لعلمهووا أن 

.ييناليونان عازمون على الحكم ضد البلغوار
154
و نوذاك وقوف البطريورك كيورلس ضود رغبوة اليونوان،  

وخصوصووا رهبووان الفنووار، فيمووا يتعلووق بشووق الكنيسووة البلغاريووة وحرمانهووا، كمووا رفووض التوقيووع علووى 

 ات المجمع؛ فاعتبروه خائنا ومتعصبا للسالف، وعزموا على عزله.قرار

ويؤكود علوى ذلوك األسوقف هووواويني  مشويرا إلوى أن البطريورك كيوورلس صووت بعكوس موا أراده جنسووه 

واألخويوة اليونانيوة "... لويس محبوة منوه بالعودل، والحوق، بول خوفوا مون أن تتكودر منوه الكنيسوة الروسووية 

لقبر المقدس في بسارابيا والقوقاس".فتحجز دولتها على أمالك ا
155

 

، الووذي نووص علووى 31/33/3351ي تواريخ فووسوبق جوواء قوورار المجموع األورشووليمي واسوتنادا إلووى مووا 

، 3311كوانون الثواني سونة  14اآتي1 "بما أن غبطته خالف محتويات التحريور المجمعوي الموؤرف فوي 

ف بطريقووة اسوتبدادية لوويس فقوط فووي والوذي أرسول إلووى كنيسوة المسوويح الكبورى )القسووطنطينية(. وتصور

القسطنطينية حيث لوم يوافوق مقوررات المجموع المقودس الكبيور المنعقود فوي "مسواخوريون" ) محلوة مون 

إسوتنبول تودعى أورطووة كووبي(، بوول وهنوا فوي أورشووليم امتنوع عوون التفواهم معنوا نحوون أعضواء المجمووع 
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 51األب كلداني، حنا سعيد، مرجع سابق، ص  
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جتمواع محلوي. فبنواء عليوه ووفقوا للقوانون المقدس وأخوية القبر المقدس وعن موافقتنا فيموا قررنواه فوي ا

نعتبر غبطته تحوت المجوازاة ومنقسوما عون الكنيسوة. ونحسوب ذواتنوا مفكووكين عون يموين الطاعوة الوذي 

ل  أقسومناه لووه. ومنووذ اآن نقطووع بيننووا وبينوه كوول عالقووة، فووال نشووترك معوه فووي القووداس، وال نعتبووره راعيووا

ل قانونيال". ورئيسا
151

 

لت الكنيسة البلغارية استقاللها التوام عون البطريركيوة القسوطنطينية، وطوردت نا 3351في عام فوهكذا 

اإلكليروس اليوناني إلى خار  البالد، واستردت الممتلكات التي وهبهوا الشوعب لإلكليوروس اليونواني، 

وشرعت في تأسيس إكليروس وطني من البلغاريين، علموا أنهوا حوازت علوى اسوتقاللها السياسوي الحقوا 

. وبالتووالي خلووق نجووح البلغووار بمسوواعدة الووروس وعيووا عربيووا أرثوذوكسوويا بضوورورة 3353فووي عووام 

استرداد الحقوق الوطنية، وتخلص من ظلم وجور البطاركوة اليونوان ومون خلفهوم أخويوة القبور المقودس 

 اليونانية.

ف" وكان الدور الروسوي فوي فلسوطين  نوذاك قويوا وفعواال، حتوى إن السوفير الروسوي فوي  سوتانة "أغنواتي

سوعى إلووى تعبئووة العورب ضوود األخويووة ودفعهووم إلوى المحاموواة عوون البطريورك كيوورلس، ورفووض قوورار 

عزلووه. وبالفعوول عنوود صوودور قوورار العووزل هوووب الشووعب العربووي األرثوذوكسووي فووي القوودس لنصووورة 

 البطريرك وتثبيته. غير أنهم فشلوا في ذلك.

د، اسوتمر العوورب فوي مقواطعتهم لووه، وبوالرغم مون اعتوراف اآسووتانة ومون ثوم روسوويا بوالبطريرك الجديو

حتى إنهم استولوا علوى الكثيور مون األديورة وأبطلووا الصوالة فوي كنيسوة موار يعقووب المالصوقة لكنيسوة 

القياموووة كووووي يقطعوووووا االتصووووال بووووين الرهبووووان الموجوووودين فووووي كنيسووووة القيامووووة وفووووي ديوووور الووووروم 

)البطريركيووة(.
155
علووى عوووزل كيووورلس وتعيوووين كموووا أرسووول الشوووعب وفوودا إلوووى اآسوووتانة لالحتجوووا   

 بروكوبيوس.

 

 1ما يلي األب كلدانيؤكد وي

وتوابع العورب مقواطعتهم للبطريركيووة بودعم مون القنصول الروسووي، الوذي نقلوه أغنوواتيف 

( القنصول الروسوي فوي دمشوق. فوألحؤ Yusefovichوقتيوال وعويؤن بودالل منوه بوسوفوفي" )

والعلموانيين لوه دور فوي انتخواب العرب على ضرورة تشكيل مجلس مختلط مون الكهنوة 

البطريرك واألساقفة ومراقبة مالية البطريركيوة، كموا طوالبوا بالسوماح لهوم باالنضومام 

إلى أخوية القبر المقدس، وصرف رواتب منتظمة للكهنوة وفوتح مودارس للطائفوة. ونقول 

 153هذه المطالب وفد من الوطنيين إلى اآستانة.

                                                                 
151
 355قزاقيا، خليل، مرجع سابق، ص  
155
 353ص المصدر ذاته،  
153
 15األب كلداني، حنا سعيد، مرجع سابق، ص  



92 
 

 

طوراف علوى ضورورة الخورو  مون هوذه األزموة؛ فصودر فوي عوام وبعد مناوشات عديدة اتفقوت كافوة األ

 قانون البطريركية األساسي. 3355

 

 0875سعي األخوية إلى إيجاد قانون أساسي للبطريرك سنة  -

قووانون خوواص يحكووم عملهووا، بوول كانووت تسووير  3355لووم يكوون فووي البطريركيووة األورشووليمية قبوول سوونة 

الكنسوووية والعوووادات المتبعوووة فوووي البطريركيوووات بحسوووب القووووانين الكنسوووية الصوووادرة عووون المجوووامع 

األرثوذوكسووية. وجوواء هووذا القووانون نتيجووة األحووداث المتتاليووة فووي البطريركيووة، غيوور أن األخويووة بعوود 

استشووعارها موودى خطوور النفوووذ الروسووي علووى مكانتهووا فووي القوودس، وبوودء يقظووة العوورب األرثوووذوكس 

مول البطريوورك ويثبوت وجودهووا ويودعم بقوواء ووعويهم بحقووقهم المسوولوبة، قوررت وضووع قوانون يحكووم ع

الجنس اليوناني في البطريركية األورشليمية. 
151

 

الوذي يتووألف مون أربعوة فصووول وسوبع عشورة مووادة. ولعول أهوم هووذه  3355وبالفعول صودر قووانون عوام 

الفصووول يتمثوول فووي كيفيووة انتخوواب البطاركووة والشووروط المطلوبووة لترقيووة األسوواقفة وكيفيووة انتخووابهم. 

ن اليونانية1عترجم الذي نص بعض فصول القانون كما وردت في كتاب خليل قزاقيا وإليكم 
111
   

المادة السادسة1  بعد انتهواء األجول المضوروب يجتموع المودعوون فوي ديور الوروم فوي أورشوليم وينوتظم 

المجلس الروحي مشكالل من جميع المطارنة واألساقفة ثم يسلم كل مونهم إلوى قوائم مقوام الكرسوي رقعوة 

يووة موون ممضواة باسوومه ومتضومنة اسووم الشووخص الوذي ينتخبووه ويورى فيووه اللياقووة واالسوتحقاق للبطريرك

المطارنوووة أو األسووواقفة أو األرشووومندريتية التوووابعين للكرسوووي األورشوووليمي سوووواء أكوووان حاضووورال فوووي 

 أورشليم أم موجودال في الخار . 

ل للموادة السوابقة تجتموع الهيئوة االنتخابيوة المتشوكلة مون  المادة التاسعة1 بعود تبلو  أمور البواب العوالي وفقوا

الموجووودين فووي أديوورة أورشووليم ومعهووم المتووولي وظيفووة  أعضوواء المجمووع وموون بقيووة األرشوومندريتية

البروتوسوينكليوس. وموون الكهنووة الوووطنيين الحاضوورين موون الخووار  بالوكالووة عوون رعايوواهم ويسووتدعى 

ل كاهنان ينتخبان من القدس عن األهالي. ثم تباشر هيئة االنتخواب العمول كموا يلوي1 يصوير انتخواب  أيضا

م ذكوورهم بطريقووة سوورية تجووري بووين هيئووة المنتخبووين )بكسوور ثالثووة موون األشووخاص المرشووحين المتقوود

الخاء( بأكثرية األصوات. بعود هوذا يأخوذ أعضواء المجلوس مون الرهبوان الورقوة المحتويوة علوى أسوماء 

الثالثة المنتخبين )بفتح الخاء( ويذهبون إلى كنيسوة القياموة. ثوم بحضوور بقيوة أعضواء الهيئوة يصوير فوي 

المرشحين الثالثوة وفقوا للتقاليود الدينيوة المرعيوة فوي اإلجوراء مون القوديم  الكنيسة انتخاب البطريرك من
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بعد إقامة االحتفوال الوديني ويجورى بواالقتراع السوري فمون حواز أكثريوة األصووات يكون هوو البطريورك 

للكرسي األورشليمي. واذا تعادلت األصوات بوين المنتخبوين الثالثوة فصووت قوائم مقوام الكرسوي يورجح 

 النتخاب. أحدهم فيتم ا

المووادة العاشووورة1 الووذين يووودعون مووون المطارنووة واألسووواقفة لتشوووكيل هيئووة االنتخووواب وال يحضووورون ال 

ل  ل كوان أم كاهنوا أصوات لهم ويجب أن يوافقوا علوى االنتخواب الواقوع. وكول مون يحضور االنتخواب راهبوا

ل واحدال فقط.   يحق له أن يعطي صوتا

 في نص المواد التالية1أما عن األسقف وكيفية انتخابه فقد جاء 

الموادة السادسووة عشوورة1 يصووير انتخوواب أسووقف ألسوقفية منحلووة وتعيينووه بوواقتراع وتنسوويب موون المجمووع. 

وذلك بوأن يونظم المجموع جودوالل باألشوخاص الوذين يورى فويهم األوصواف المطلوبوة ويرشوحهم لألسوقفية 

رف عونهم االقتودار وصودق وذلك برخصة من البطريرك. ثم من هؤالء المرشحين يعوين ثالثوة ممون يعو

الخدمة للكنيسة. ثم يذهب بهؤالء الثالثوة إلوى الكنيسوة وبعود إقاموة الطقووس المعينوة والفوروض المتبعوة 

في مثل هذا الوقت يصير تعيين أحد هؤالء المرشحين الثالثوة بواسوطة االقتوراع لألسوقفية المنحلؤوة وإذا 

 تساوت األصوات فصوت البطريرك يرجح إحدى الجهتين. 

المادة السابعة عشرة1  عند وفاة أسقف ما يجري انتخاب خلفوه بعود أن يورد اعتوراض مون المدينوة التوي 

 كانت مركزال لألسقف المتوفى ويمضيه الرهبان أو الكهنة واألهالي المعتبرين في تلك المدينة. 

بور المقوودس وفوي ضووء البنوود المووذكرة أعواله، يتضوح للقووار  مون خوالل الموادة السادسووة أن أخويوة الق

والمطارنوة فقوط؛ فمون هوذه  األسواقفةحصرت انتخاب البطريرك الجديد فوي اللجنوة األوليوة المؤلفوة مون 

اللجنة تخر  األسماء الثالث المرشحة الستالم الكرسوي البطريركوي. حيوث يوتم الحقوا انتخواب شوخص 

الووطنيين تماموا عون واحد منهم عن طريق االقتراع السري. وبالتوالي هوذا يعنوي أن األخويوة اسوتبعدت 

المشوواركة فووي ترشوويح أسووماء األشووخاص الثالثووة. كمووا إنهووا اسووتبعدت مشوواركتهم فووي انتخوواب أسووقف 

 مدينتهم، وحصرت انتخابه في المجمع المقدس. 

ل بحقووقهم". ويؤكود األب كلوداني "وجود الوطنيوون فووي القوانون إجحافوا
113
وبووالرغم مون إقوراره لوم يقتنووع  

ه وتعديله ونيل المزيد من الحقوق؛ فتوجهووا مورارا إلوى البطريورك وإلوى الشعب به، وسعوا إلى تحسين

البواب العوالي، لكووي يضوغطوا علوى أخويووة القبور المقودس. ويتضووح ذلوك بشوكل جلووي فوي الكتواب الووذي 

(، إلووى متصوورف القوودس يفسوور فيووه القووانون الصووادر 3331 – 3355أرسووله البطريوورك إيروثيوووس )

ا نقله قزاقيا التالي1حديثا، ولعل أهم ما جاء فيه كم
111

 

                                                                 
113
 51األب كلداني، حنا سعيد، مرجع سابق، ص  
111
 331قزاقيا، خليل1 مرجع سابق، ص  

إلى متصرف القدس  6/00/0875يروثيوس في تاريخ إنص الكتاب الرسمي الذي أرسله البطريرك (1 1* راجع ملحق رقم )

 يشرح ويفسر فيه القانون األساسي للبطريركية الذي صدر في ذات العام.
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بخصووص انتخوواب البطريوورك، شودد إيروثيوووس علووى وجووب تطبيووق المووادة السادسوة موون القووانون  .3

فقووط.  واألسواقفةاألساسوي، والوذي يوونص علوى تشووكيل مجلوس روحووي موألوف موون جميوع المطارنووة 

وموون الواضووح أن هوووذا المجلووس هوووو عبووارة عووون اللجنووة الترشووويحية التووي سوووتقوم بتحديوود أسوووماء 

لمرشووحين الووذين سيخوضووون االنتخابووات النهائيووة الحقووا. وهووذا يعنووي أن البطريوورك وموون خلفووه ا

األخوية رفضوا مطالوب العورب األرثووذوكس المتعلقوة فوي تحديود أسوماء األسواقفة واألرشومندريتية 

 الذين سيدخلون االقتراع السري الحقا.

األساسوي ورفوض مطالوب  بخصوص انتخاب األسقف، أصر البطريرك على موا صودر فوي القوانون .1

 العرب األرثوذوكس المتعلق بالسماح ألبناء الطائفة في المشاركة في اختيار أساقفتهم.

أما بخصوص مطالب األرثووذوكس العورب السوماح للووطنيين الودخول فوي سولك الرهبنوة والترقوي  .1

قودس( في جميع الدرجات الكهنوتية، والسوماح لهوم فوي الودخول بعضووية السوينودوس )المجموع الم

 بموجب استحقاقهم. ادعى البطريرك أن هذه األمور "لم تمنع عن الوطنيين في أي زمان قط".

طنيين قورر البطريوورك تشووكيل هيئووة عموميووة تحووت رئاسووته فووي القوودس موون الرهبووان والكهنووة والووو .4

رفات. واستثنى البطريرك من ذلك المدرسوة الالهوتيوة العليوا الموجوودة لتهتم بإدارة ومراقبة المص

فوي ديوور المصوولبة، وجميووع المؤسسووات الخيريووة موع األوقوواف المختصووة، التووي بقيووت تحووت سوولطته 

المباشرة. ولعل الهدف من هذه الهيئة هو إسكات العرب قلويال فيموا يتعلوق بوواردات القبور المقودس 

 وتقديمات األمم األرثوذوكسية المختلفة، وحياة الترف والبذف الذي يعيشها رهبان األخوية.

 

الوطنيين إلى تشكيل مجلس مختلط )يونةاني وعربةي( فةي ضةوء إعةالن الدسةتور العثمةاني سعي  -

 :0918في سنة 

، فووونهض أو 3113علووى إثوور وقوووع الثووورة التركيووة، صوودر اإلعووالن الدسووتوري العثموواني فووي سوونة 

انووتفض العووورب األرثووووذوكس موون جديووود بعووود أن كووانوا قووود اسوووتكانوا بعوود صووودور منشوووور أو كتووواب 

ونوووص هوووذا الدسوووتور علوووى تووووفير حقووووق متسووواوية لكافوووة الملووول والقوميوووات والطبقوووات  إيروثيووووس.

االجتماعية التي تعي" في ظل السولطنة العثمانيوة. وكوان مون أهوم موواده بالنسوبة لألرثووذوكس العورب 

، التي نصوت علوى موا يلوي1 "يترتوب فوي كول قضواء مجلوس لكول ملؤوة، تنتخوب 333في فلسطين، المادة 

اد تلوك الملؤوة، ويكوون مون خصائصوه النظور بموداخيل المسوقفات والمسوتغالت والنقوود أعضاؤه مون أفور

الموقوفووة، لكووي تصوورف بحسوووب شووروط واقفيهووا ومعاملتهوووا القديمووة، لموون لوووه حووق فيهووا وللخيووورات 

ل علووى صووورف األموووال  بهووا، حسوووبما هووو محووورر فووي وصوووية  الموصووويوالمبوورات. والمنوواظرة أيضوووا
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ل لنظامهووا الخصوصووي، أمووا هووذه المجووالس فإنهووا تعوورف الموصووي وعلووى إدارة أموووال األ يتووام، وفقووا

ل لها". الحكومة المحلية ومجالس الواليات مرجعا
111

 

ل من أربعين عضوال، تنفيذال لموا جواء فوي الموادة  ل األرثوذوكس العرب مجلسا ويشير األب كلداني1 "فشكؤ

بوودا للوووطنيين أن المووادة  وفوود موونهم البطريوورك، وقود 3113أيلوول  35مون الدسووتور، وقابوول فووي  333

ل جوواء فيهوا1  تويإلوى نوص المووادة ال مانتبوواههقابلوة للتنفيوذ فووي البطريركيوة. فلفووت البطريورك  333 "وفقووا

لنظامهووا الخصوصووي"،..."
114
وعليووه كووان نظووام البطريركيووة الووداخلي ال يسوومح بتشووكيل مثوول هكووذا  

ة للبحوث فوي تنفيوذ الموادة ( تشوكيل لجنوة مشوترك3113-3315مجلس؛ فواقترح البطريورك ذاميوانوس )

. وبعد عدة جلسات وافق البطريرك على تشكيل لجنة مختلطة بدال مون مجلوس مخوتلط للنظور فوي 333

قضايا البطريركية على أن تجتمع برئاسة ترجمان البطريركية.
115

 

عقدت الجلسوة الرابعوة فورفض البطريورك فيهوا كول مطالوب  3113سنة  3ت 1خوري1 "وفي اعرب و

أن األعضوواء العلمووانيين صوورحوا للبطريوورك أن ال غايووة لهووم موون وراء ذلووك إال ترقيوووة  الوووطنيين إال

ر تووأليف مجلووس  ل وموون ثووم طلبوووا مسوواعدته بعوود مووا اطمووأن خوواطره، فتقوورل ل وماديووا الشووعب وتقدمووه أدبيووا

ل أساسيال فصادق  علوى ذلوك، وكوان علوى هوذا  سالسوينودومختلط للنظر في هذه المسائل وألفوا له قانونا

المجلس أن يجتمع مرة في األسبوع...".
111

 

غيور أن األخووين خووري يشوويران الحقوا إلوى أن أعضوواء المجموع المقودس نوودموا علوى ذلوك، ورفضوووا 

توأليف المجلوس المخوتلط، مموا أثوار الشارعو  وهودد الوطنيوون بوأنهم سويتظاهرون فوي عيود موار يعقووب 

جاجوا علوى رفوض مطووالبهم. وبالفعول تمكنووا مون ذلوك وأقفلووا كنيسووة تشورين األول احت 11الواقوع فوي 

قووام الوطنيووون بمظوواهرة علووى أبووواب سووراي الحكومووة  3113تشوورين الثوواني  33مووار يعقوووب. وفووي 

المحلية، ومن ثم قرروا إرسال بعثة إلى اآستانة.
115

 

لوب الووطنيين. رفوض مطا 3113تشرين الثاني  35ورغم كل ذلك قرر المجمع المقدس الذي عقد في 

جاء أمر من اآستانة إلى متصورفية القودس بوإجراء تحقيوق فوي القضوية،  3113تشرين الثاني  31وفي 

ورفووع حينهووا البطريوورك عريضووة إلووى كاموول باشووا الصوودر األعظووم شوودد فيهووا علووى ضوورورة تطبيووق 

اتح وسووليم االمتيووازات الممنوحووة للبطريركيووة األورشووليمية موون العهوودة العمريووة والسوولطان محموود الفوو

ل أن الموادة  موون الدسوتور ال تنطبوق علوى أوقوواف الودير ألنهوا ليسوت أوقافووا  333األول. وشورح لوه أيضوا

وطنية بل عمومية.
113

 

                                                                 
111
 115خوري، شحادة ونقوال، مرجع سابق، ص  
114
 334األب كلداني، حنا سعيد، مرجع سابق، ص  
115

 334ص المصدر ذاته،   
111
 141-111خوري، شحادة ونقوال، مرجع سابق، ص  
115
 141ص  المصدر ذاته،  
113
 141-143ص المصدر ذاته،  
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غير أن الالفت في األمر هو أن رد الحكومة العثمانيوة علوى مطالوب الووطنيين األرثووذوكس، جواء فوي 

األرثوووذوكس ولووم ينووالوا إال بعووض صووالح األخويووة واإلكليووروس اليونوواني. فووي حووين هموو" العوورب 

، أعلن قورار الحكوموة مون قبول القوميسوون المشوكل للبحوث فوي 3131أيار  35المطالب الثانوية. ففي 

مطالب العرب األرثوذوكس، وجواء علوى شوكل رد علوى أحود عشور مطلبوا. وإلويكم ملخوص الورد علوى 

قله خوري كما هو1مطالب الوطنيين حسب صورة الرد األصلي الذي وصل من اآستانة ون
111

 

الرد على الطلب األول الذي كان بخصوص تشكيل المجلس المختلط1 تموت الموافقوة علوى تشوكيل  .3

مجلووس مخوووتلط ولكوون ال يحوووق لووه ولووويس موون صوووالحياته النظوور فوووي قضووية أوقووواف البطريركيوووة 

األورشوليمية، بوول يتعووين عليووه النظور فقووط فووي قضووايا الوزوا  والطووالق وإدارة األموووال واألمووالك 

، وتوزيووع والموودارسوالمحتوواجين واألهووالي بشووكل عووام ومنهووا المستشووفيات المخصصووة للفقووراء 

اإلعانووات علووى الفقووراء والمحتوواجين وإسووكانهم. حيووث جوورى تخصوويص ثلووث واردات البطريركيووة 

علوى أن يكوون دون الثالثوين ألووف ليورة وذلوك نسووبة إلوى كميوة الوواردات الحاليووة. ويوتم تشوكيل هووذا 

 الرئيس تعينهم البطريركية وستة علمانيين ينتخبهم الشعب.المجلس من ستة رهبان بمن فيهم 

جواء الوورد علووى الطلووب الثوواني الووذي كووان بخصووص تعووديل نطووام البطريركيووة علووى أسوواس نظووام  .1

، 333بطريركية القسطنطينية، حيث تشوكل فوي القسوطنطينية فوي مطلوع القورن العشورين وفقوا للبنود 

ان مون الشووعب وينتخوبهم الوطنيووون ضومن نطوواق مجلوس مخوتلط ثلثووه مون الرهبووان والثلثوان اآخوور

البطريركية األورشوليمية. ويكوون لوه الحوق فوي إدارة المودارس والكنوائس وجميوع األوقواف وضوبط 

وإدارة الووواردات المختلفووة وأن يكووون إليووه مرجوووع خصوصوويات االبرشوويات التابعووة للبطريركيوووة 

المطلقوة فوي ضوبط والتصورف  اآتي1 رفض هوذا الطلوب بشودة وتحوت حجوة أن للبطريورك السولطة

بهووذه األوقوواف المختلفووة، وهووو حووق نالووه منووذ القوودم، بالتووالي لوويس موون حووق أهوول الطائفووة المحليووة 

المطالبووة بووذلك، كمووا إن جميووع األديوورة والزيووارات بالقوودس لوويس لهووا صووفة محليووة بوول هووي متعلقووة 

 بعموم األرثوذوكس العثمانيين.

وطنيين في سولك الرهبانوة وتورقيتهم فوي حوال أهليوتهم فوي الرد على الطلب الثالث الخاص بقبول ال .1

، وعدم قبول أحد في الرهبنة ما لم يصوادق عليوه المجلوس المخوتلط1 لوم تورفض الكهنوتيةالدرجات 

البطريركية في أي زمن كان دخول أبناء الطائفة إلى الرهبنة، وأما بخصووص عودم قبوول أحود فوي 

لط؛ فهووو إجوراء غيوور متبوع فووي أي مون البطريركيووات الرهبنوة مووا لوم يصووادق عليوه المجلووس المخوت

 األرثوذوكسية المختلفة، وبالتالي هو مرفوض.

                                                                 
111
 155-111ص المصدر ذاته،  
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الرد على الطلب الرابع الخاص بتعوديل نظوام البطريركيوة فيموا يتعلوق بانتخواب البطريورك، بحيوث  .4

يتم توسيع نطاق مشواركة الووطنيين الموجوودين ضومن نطواق البطريركيوة المقدسوية، وحصور مهوام 

لس المقدس في األمور الروحية وإدخال الكهنوة العورب المعوروف فوي المجموع1 رفوض طلوب المج

زيووادة مشوواركة الشووعب فووي انتخوواب البطريوورك، وانحصووار عموول المجمووع فووي األمووور الروحيووة، 

وانضمام الكهنوة العورب فيوه، تحوت ذريعوة ان المجموع مؤلوف مون المطارنوة واألرشومندريتية فقوط، 

 تبع.وهذا يخالف النظام الم

الورد علوى الطلوب الخووامس الخواص بإقاموة كوول مطوران ضومن دائوورة أبرشويته ورعيتوه، وال يجوووز  .5

تعيين مطران أو أرشمندريت أو كاهن أو شماس ما لم يجور انتخابوه مون طورف األهوالي المحليوين1 

في البطريركية هوم فخريوون فقوط، ولكون ال موانع  األساقفةرفض الطلب أيضا، وجاء تبرير ذلك أن 

البطريركيووة أن يقوويم األسوواقفة فووي مراكووزهم األسوقفية. كمووا رفووض الطالووب المتعلووق بانتخوواب  لودى

 األساقفة من قبل األهالي، وشدد الرد على أن انتخابهم من حقوق المجمع المقدس فقط. 

الرد على الطلب السادس الخاص بمنع الرهبان من التعاطي مع األشغال الدنيوية على موا يقتضويه  .1

رثوذوكسويين العثموانيين1 كوان امتيوازات لجونس علوى اآخور بوين األكنائسي وعدم إعطواء القانون ال

الورد كالتوالي1 "إن النقطوة القابلوة لإلجابوة مون هووذه الموادة مون البوديهي أنهوا توتم بوإجراء التشووكيالت 

واتخاذ التدابير المبينة أعاله".
151

 

ل ومنوع إدخوال غيور الرد على الطلب السوابع الخواص بنوزع موا يدعيوه الرهبوان مون اال .5 متيوازات كليوا

العثمووانيين فووي سوولك الرهبنووة1 رفووض العثمووانيون المووس بامتيووازات الرهبووان القديمووة والمثبتووة فووي 

 العهود والفرمانات، وقبل طلب منع غير العثمانيين بسلك الرهبنة.

الرد علوى الطلوب الثوامن الخواص بعودم فصول البطريورك موا لوم يكون هنالوك موا يوجوب عزلوه، أخوذ  .3

رأي وموافقووة وكوووالء الطائفووة فوووي أمووور انتخوواب وإسوووقاط البطريووورك1 ال يووذكر القوووانون األساسوووي 

أو هيئوة مون صوالحياتها عوزل البطريورك. وبالتوالي يبقوى النظوام كموا  جهوةالموضووع شويئا عون أي 

 هو عليه في السابق.

كشووف الوورد علووى الطلووب التاسووع الخوواص بتوحيوود الووواردات الووواردة موون مصووادر مختلفووة ونشوور  .1

مطبوع بالواردات والمصروفات في كل سنة على نسق الئحوة1 رفوض طلوب توحيود واردات الودير 

 ونشر كشف سنوي لها.

                                                                 
151
 151ص المصدر ذاته،  



98 
 

 

الورد علووى الطلووب العاشوور الخوواص بجعوول جوقووة ترتول باللغووة العربيووة فووي كنيسووة القيامووة وكافووة  .31

وطنيوة للتورنيم  الكنائس التي يقام فيها قداديس باللغة اليونانية1 رفض طلوب اشوتراك جوقوة عربيوة

 في كنيسة القيامة وغيرها من المزارات باللغة العربية، ويبقى الوضع على ما هو قائم.

الرد علوى الطلوب الحوادي عشور الخواص بتسوجيل األوقواف علوى اسوم الطائفوة األرثوذوكسوية فوي  .33

نطواق سولطة الكرسوي األورشوليمي1 رفوض الطلوب أيضوا وجواء الورد غامضوا كموا يلوي1 "إن هووذا 

يترتووب علووى تعووديل القووانين الحاضوورة المتعلقووة بالتصوورف بواألمالك وعوون كيفيووة التصوورف إمور 

وقيود األموالك علوى اسوم معنووي والسوير علوى مقتضواه، فعنود إجوراء التعوديالت الالزموة، يوتم قيوود 

مثول هووذه األوقوواف علووى اسووم مون هووي عائوودة عليووه، فووإن كانوت عائوودة علووى األديوورة والمووزارات 

ها عليها، وإن كانت مختصة ومشوروطا بهوا منفعوة األهوالي يمكون قيودها علوى والكنائس يمكن قيد

اسم الطوائف. أما اآن فال حاجة التخاذ التدابير ومعاملة بهذا الصدد غير ما هو جار".
153

 

وبووالطبع وافقووت األخويووة علووى هووذا قوورار، فووي حووين اعتوورض وكووالء الطائفووة علووى مووا جوواء فيووه موون 

ى موون قوورارات موع مطووالبهم مووع أنهووا شوبه معدومووة وباهتووه وغامضووة. إجحواف، لكوونهم قبلوووا موا تماشوو

وذهبووووا إلوووى المتصووورفية ومعهوووم عريضوووة تبوووين أسوووباب اعتراضووواتهم؛ مؤكووودين أنهوووم سيواصووولون 

تدرائيوة موار ااحتجاجواتهم علوى الموواد المجحفوة بحقووقهم. وعليوه اسوتمر قفول بعوض الكنوائس، ومنهوا ك

والبطريركيوووة، ولووووم تفوووتح إال بوووأمر موووون العثموووانيين فووووي  يعقووووب، التوووي تووووربط بوووين كنيسوووة القيامووووة

، علما أن الوطنيين أقفلوها مودة خموس سونوات متتاليوة. وبوالرغم مون البودء فوي تشوكيل 13/13/3134

المجلووس المخووتلط، غيوور أن خالفووا عوواد موون جديوود للسوويطرة علووى الوقووائع والمجريووات، تعلووق بقضووية 

غيوور الفعوال أصووال، واضووطر الحكوموة العثمانيووة إلووى  األوقواف والميزانيووة، مموا عطوول عموول المجلوس

 .3131التدخل ثانية بين الطرفين سنة 

ويتضح من خالل رد الحكومة على مطالب الشوعب األرثوذوكسوي العربوي، أن وقووف العثموانيين إلوى 

جانووب اليونووان ودعمهووم السووتمرار هيمنووتهم علووى البطريركيووة األرثوذوكسووية وتهمووي" أبنوواء الطائفووة 

يوة، وسولبهم حقووقهم الوطنيوة، ولكون هوذه المورة مون خوالل إصودار قورارات إلزاميوة تثبوت الواقوع العرب

 القائم وتمنع حدوث أي تغيير يذكر فيه.

حكم العثمانيين لبالد الشوام وفلسوطين لوم يودم طوويال بعود إصودار دسوتورهم؛ حيوث بودأت الحورب ولكن 

. وبنوواء علووى ذلووك تغيوورت 3135اني سوونة البريطوو االنتوودابالعالميووة األولووى، ووقعووت فلسووطين تحووت 

قواعوود اللعبووة السياسووية واإلداريووة والماليووة فووي البطريركيووة، حيووث فقوود اليونووان النظووام الووذي سوواندهم 

 ودعمهم منذ قرون طويلة في بقاء هيمنة جنسهم على البطريركية األرثوذكسية األورشليمية.
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 154ص المصدر ذاته،  
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 بعض االستنتاجات:

العربيووة المقدسووية إلوى هيمنووة العنصوور اليونوواني علووى الكنيسووة تعوود جووذور القضووية األرثوذوكسووية  .3

األورشليمية ويوننتها بطرق غير شرعية عقائديا ودنيويوا، وذلوك باسوتخدام أسواليب الحيلوة والخوداع 

 والنفوذ والمال.

يعود إهموال وتهموي" البطريورك واإلكليوروس اليونواني للطائفوة األرثوذوكسوية العربيوة الوطنيوة مون  .1

 الروحية والمادية، أمرا مقصودا ومتعمدا منهما.الناحيتين 

ترجووع أسووباب سوويطرة الطوائوووف المسوويحية األخوورى وخصوصووا الالتينيوووة واألرمنيووة )وهووي مووون  .1

أصوووول أجنبيوووة وغيووور وطنيوووة( علوووى األمووواكن المقدسوووة إلوووى هيمنوووة اليونوووان علوووى البطريركيوووة 

 نية.األرثوذوكسية العربية في القدس، وادعاء ملكيتها لألمة اليونا

يرجع سبب إنشاء أخوية القبر المقدس إلى سوعي الجونس اليونواني إلوى يوننوة البطريركيوة وتفريغهوا  .4

من كل محتواها المسيحي العربي، والوقوف في وجه أي محاولوة اسوتبعاد لهوذا الجونس عون مقاليود 

 ومقدرات هذه الكنيسة. 

بووالرغم موون صووراعاتهم وقوووف البطريوورك والمجمووع المقوودس صووفا واحوودا ضوود الطائفووة الوطنيووة  .5

 الداخلية.

تحيز الحكام العثمانيين لصوالح البطاركوة اليونوان ضود الطائفوة الوطنيوة. حيوث لوم يمونح العثموانيون  .1

 الطائفة سوى بعض االمتيازات القليلة والقوانين الثانوية.

فشل النهضة العربية األرثوذوكسية فوي إحوداث إي تغييور جوذري ورئيسوي فوي شوؤون البطريركيوة  .5

 ورشليمية الروحية واإلدارة المالية.األ

اسوتمرار الصووراع القوائم بووين الطائفوة الوطنيووة والبطريركيوة األرثوذوكسووية نتيجوة اسووتمرار هيمنووة  .3

العنصوور اليونوواني علووى المناصووب الروحيووة الدينيوووة العليووا فووي البطريركيووة وانفرادهووا فوووي إدارة 

واألوقواف األرثوذوكسوية والتصورف فيهوا شؤونها الماليوة وحرموان الطائفوة الوطنيوة مون األراضوي 

 كما يحلو لها باعتبارها ملكية خاصة للبطريركية واألمة اليونانية.
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 مقدمة

يتناول هذا الفصول عوددا مون المواضويع، وهوي1 مظواهر األزموة؛ علموا أن الباحثوة جزأتهوا إلوى أربعوة  

مظواهر أساسوية، وهوي1 الجنسوية اليونانيوة وتعصوب الرهبوان اليونوان لجنسوهم وأموتهم اليونانيوة، وفسواد 

ي تثبيوت حكوم ، ودور السولطات الحاكموة والمتعاقبوة فووالدنيويوةبعوض الرهبوان اليونوان الدينيوة  أخوالق

 أيضوووا ينوواق" هووذا الفصوولو اليونووان علووى الكرسووي األورشووليمي، ونهضووة األرثوذكسوويين الوووطنيين.

الهيمنووة، كمووا هووذه نتووائج وموضوووع وجووود هيمنووة مركزيووة يونانيووة أوروبيووة علووى بطريركيووة القوودس، 

  طرحها. ق بيطرح نموذ  حي لتوضيح القضايا السا

 

 مظاهر األزمة:  ( أ)

تقوووم مظوواهر األزمووة بووين بطريوورك المدينووة المقدسووة لألرثوووذكس واالكليووروس اليونوواني وبووين أبنوواء 

 الطائفة األرثوذكسية في فلسطين على النقاط  التالية1 

 أوال1 الجنسية اليونانية وتعصب الرهبان اليونان لجنسهم وأمتهم اليونانية. 

 .  والدنيويةالرهبان اليونان الدينية  بعض ثانيا1 فساد أخالق

 ثالثا1 دور السلطات الحاكمة والمتعاقبة في تثبيت حكم اليونان على الكرسي األورشليمي. 

 رابعا1 نهضة األرثوذكس الوطنيين. 

 

 وفي ما يلي شرح مفصل للنقاط السابق ذكرها1 

 أوال: الجنسية اليونانية وتعصم الرهبان اليونان لجنسهم وأمتهم اليونانية:

، 3514سودة البطريركيوة منوذ سوونة  ىهيمنووا علومون خوالل مراجعوة تواريخ البطاركوة اليونوانيين الووذين 

يمكننا القوول أنهوم عملووا بجود وحوزم مون أجول تثبوت بقواء سويطرة اليونوان علوى الكرسوي األورشوليمي، 

ون وعلوى مدعين أنه ملك لهم والمتهم منذ نشأة المسيحية فوي القودس. وعليوه فهوم كوانوا وموازالوا يخشو

نحوو رهووابي موون وصووول أحوود أبنوواء الطائفووة العربيووة األرثوذكسووية إلووى سوودة البطريركيووة علووى عكووس 

معظوم  التوزمالبطاركة العرب الوذين قوادوا الكنيسوة المقدسوية لقورون عودة قبول الحقبوة العثمانيوة. وعليوه 

أه البطريورك السوابق متابعوة واسوتكمال موا بودبالبطاركة اليونان الذين جاءوا بعد البطريرك جرمانوس 

 واسووتيرادذكوره موون يوننوه للكنيسووة الوطنيوة عوون طريوق عوودم قبوول أبنوواء الطائفوة العربيووة فوي الرهبنووة 

إكليوروس مون يونوانيين إلقوامتهم مكووان اإلكليوروس العربوي الوذي كووان موجوودا، إضوافة إلوى السوويطرة 

ثور عربووي علووق فيهووا. وموون الشوريفة وتغييوور معالمهووا لطمووس إي أ توالمووزاراعلوى األموواكن المقدسووة 
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كرسوي القووديس يعقووب أخوو الورب، المصونوع مون الرخوام والمنقوووش  اختفواءاألمثلوة القليلوة علوى ذلوك 

 262، من كاتدرائية مار يعقوب بالقدس. والسريانية عليه باللغة العربية

انيس الوذي واألمثلة على ما ورد سابقا كثيره منها على سبيل المثال ال الحصر ما فعلوه البطريورك ثاوفو

خلووف صووفرونيوس، ثالووث بطريوورك يونوواني فووي عهوود االمبراطوريووة العثمانيووة،  ومكوثووة علووى سووودة 

عاما. حيث اسوتمر فوي اتبواع سياسوة حصور االكليريكيوة فوي جنسوه، غيور أنوه زاد علوى  15البطريركية 

يبه ذلووك انووه أخووذ يرسووم إكليووروس موون أقاربووه؛ فسووام أبوون عمووه أثناسوويوس اسووقفا علووى بيووت لحووم، ونسوو

بائيسويوس رئيسوا علووى ديور غلطووة فوي بوواش؛ علموا أن األخيور أصووبح بطريورك للمدينووة المقدسوة بعووده؛ 

فزاد على القوانون الوذي وضوعه جرموانوس بخصووص خدموة الووطنيين فوي الكنيسوة التوالي1 " ... ان ال 

ت يسوومح فووي المسووتقبل قبووول أي كوووان موون أبنوواء الكنيسووة األورشوووليمية الوووطنيين لوويس فقووط للووودرجا

الرهبانيوة حتوى وال إلوى درجوة مبتود  أو وظيفوة خووادم ل وأليوة درجوة أخورى مون الوودرجات األسوقفية، بو

 260في أحد األديار". 

ان  لألسوووقفعلموووا أن القوووانون السوووادس والسوووبعون مووون قووووانين الرسووول، يؤكووود علوووى أنوووه "ال يجووووز 

لويس مون العودل بوان يجعول  ألنوهليرضوي اخواه او احود اقاربوه  في درجوة االسوقفية مون يشواء 265يشرطن

وارثين واهبا ما هلل لغرض بشري فال ينبغي لوه ان يضوع كنيسوة هللا تحوت ارث فمون فعول ذلوك  لألسقفية

 264.فلتكن تلك الشرطونية غير ثابتة واما هو فليعاقب عقوبة االفراز"

 " الووذي ادعووى أنووه عووينتوواريخ البطاركووة األورشووليميينأمووا البطريوورك دوسوويثاوس، صوواحب كتوواب "

بطريركووا علووى الكرسووي األورشووليمي موون قبوول السوولطان، قووام بتثبيووت القووانون الووذي وضووع موون قبوول 

جرمانوس وبائيسيوس بخصوص عدم قبول الووطنيين فوي الرهبنوة. كموا أنوه حوول مسوار األخويوة التوي 

كان يطلق عليها اسم "أخوية القبر المقدس"، من أخوية ال تنتموي إلوى جونس أو عورق معوين إلوى أخويوة 

تألف جميع أعضاءها من الرهبان اليونان الموجوودين فوي الكنيسوة األورشوليمية. ووضوع لهوا قووانين، ي

بمقتضواها ال يمكون قبوول أحود مون أرثوذكسويي القوودس وفلسوطين فوي عضوويتها، كموا ال يجووز انتخوواب 

 263أسقف أو مطران أو بطريرك إال من أعضائها. 

ويضاف إلى كل ذلك تجاهل أغلبية البطاركة اليونان الوذين اسوتولوا علوى مقاليود الكرسوي البطريركوي 

بالعهود العثمواني، قوووانين الرسول والقوووانين المجوامع المسوكونية، وايجوواد قووانين جديوودة غيور متعووارف 

                                                                 
151

، 3113(، 33، مجلة االسوار، ع )اليوناني على قيادة الكنيسة األرثوذكسية-العربيقصة الصراع نصر هللا، إلياس،   

 53-51ص
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 34-31سقف هواويني، رفائيل، مرجع سبق ذكره، ص األ  
154

 يشرطن تعني يسام أو يرسم   
155

، منتدى الشباب األرثوذكسي، "قوانين الرسل االطهار وهي خمسة وثمانون قانونا"منتدى الشباب األرثوذكسي،   
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ومون أهووم  عليهوا فووي الكنيسوة االرثوذكسووية المسوكونية، بهوودف تحقيوق مصووالحهم وغايواتهم العنصوورية.

 266القوانين التي تم تجاهلها هي قوانين الرسل، وهم مؤسسو الكنيسة في العالم، ومنها البنود التالية1 

  االهتموام فوي جميووع امتعوة الكنيسووة وليودبرها بمراقبووة هللا  لألسووقفالقوانون الثوامن والثالثووون1 لويكن

فامووا اذا كووانوا محتوواجين  قاربووهألوتقووواه وال يجوووز لووه ان يخووتلس شوويئا منهووا لذاتووه وال يهووب مووا هلل 

 .فليعطهم كمعوزين اال انه ال يبيع متاع الكنيسة بحجتهم

  القوانون االربعوون1 لويكن موال االسووقف الوذي يخصوه مميوزا بينوا ان كووان يوجود لوه اي شويء يخصووه

ومال الكنيسة ايضا فليكن مميزا لكوي يكوون االسوقف مسولطا علوى موا يخوص نفسوه بوان يتركوه لمون 

ا يشاء ولكيال يضيع مال االسقف بحجة موال الكنيسوة النوه ربموا يكوون لوه امورأة واوالد يشاء وحسبم

واقووارب او خوودام وهووذا هووو لعوودل مقسووط عنوود هللا والنوواس وهووو انووه ال يصوويب الكنيسووة او يصووير 

 .مقاوالت بشأنه تفضي الى سوء ذكره بعد موته

 1نوأمر بوان االسوقف يكوون مسولطا علوى متواع الكنيسوة النوه ان كوان مون  القانون الحوادي واالربعوون

بووان يكوون اموره نافووذا فوي االموووال  الواجوبالواجوب بأنوه يووؤتمن علوى نفوووس النواس الكريموة فموون 

ايضووا حتووى تسوواس هووذه االشووياء كلهووا بسوولطانه وتوووزع علووى المحتوواجين بخوووف هللا وكوول تقوووى 

كووان محتاجووا فليتنوواول مووا يحتووا  اليووه فووي حاجتووه  بواسووطة القسوووس والشمامسووة وهووو ايضووا اذا

الضرورية وحاجات االخوة الضويوف عنوده حتوى انهوم ال يكونوون معووزين بحوال مون االحووال الن 

نوواموس هللا قوود فوورض بووان المووواظبين علووى خدمووة المووذبح يعيشووون موون المووذبح موون حيووث انووه وال 

 .ةالجندي يحمل اسلحة على المحاربين بجراية من ماله البت

قضوايا مسولم بهوا  واعتبرتهواوأكودت أغلبيوة المجوامع المسوكونية علوى ضورورة التمسوك بهوذه القووانين، 

وال يجوز مخالفتها، وإال نال من خالفها أشد العقوبات، ومن هذه المجامع، المجموع المسوكوني السوابع، 

شويئا مون عقوارات الذي نص على ما يلي1 إذا باع اسقف او ايكونومووس )رئويس تودبير اموور الكنيسوة( 

الكنيسوة او الوودير الوى اميوور او شوخص  خوور. فهوذا البيووع يكووون بواطال. وذلووك وفقوا لمووا جواء فووي قووانون 

الرسول... وال يجووز لوه ان يبيوع العقوار الوى االموراء مودعيا ان هوذا العقوار ال يوأتي بفائودة وال يوجود مون 

يكيين. واذا بيووع الووى احوودهم ونقوول يبتاعووه بوول فليبووع )اذا ظهوورت ضوورورة لبيعووه( للفالحووين او لالكليوور

بالحيلة الى امير فالبيع يكون فاسدا ويرجوع العقوار للكنيسوة او الودير. واالسوقف او االيكونومووس الوذي 

يفعول ذلووك فامووا االسووقف فيطوورد موون وظيفتووه والوورئيس موون ديووره النهمووا يبووددان بصووورة قبيحووة مووا لووم 

    262يجمعاه.
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تعيوين االيكونومووس )رئويس تودبير اموور الكنيسوة( فوي كافووة فوي حوين قورر المجموع المسوكوني الرابوع 

االسوقفيات موون االكليووروس المحلووي الووطني، لمنووع تصوورف األسووقف بممتلكوات الكنيسووة كمووا يحلووو لووه 

 ولصون الكهنوت. 

غيور منقولوة هوي ملوك للكنيسوة ام  منقولوةسوواء أكانوت واستنادا إلى ما سبق، يتضوح أن أمووال الكنيسوة 

ة، وليسووت ملكوووا شخصوويا لألسووقف أو أقاربووه أو عائلتوووه أو جنسووه. وهووو غيوور مخوووول المحليووة الوطنيوو

التصوورف فيهووا كمووا يحلووو لووه، بوول يتوجووب مراقبتووه موون قبوول اإلكليووروس المحلووي ومعاقبتووه إذا اسوواء 

أن موون التصورف بهوا. كمووا أنوه ال يجوووز لوه الخلووط بوين مووا يخصوه موون موال ومووا يخوص الكنيسووة خوفوا 

والعكوووس صوووحيح. إال أن موووا يجوووري فوووي الكرسوووي  262ة موووال الكنيسوووة""يضووويع موووال االسوووقف بحجووو

األورشليمي هو مخالفوا تماموا وكليوا لهوذه القووانين، فالبطاركوة اليونوان لوم ينفكووا منوذ تسولمهم الكرسوي 

عن بيع أموالك الكنيسوة ومحتوياتهوا وحتوى أوانيهوا المقدسوة خدموة لموتربهم الدنيويوة واألرضوية، ولويس 

 فقراء والمعوزين. إحتياجا أو حبا بال

، المنقولووة وغيوور األروشووليميوعليووه أدعووى هووؤالء البطاركووة أن جميووع أمووالك الكرسووي البطريركووي 

هووي ملوك خوواص للرهبووان اليونوان، وهووي تخصوهم وحوودهم وال تخووص الرعيوة الوطنيووة أبوودا.  ،المنقولوة

ات الموزارات وبالتالي يحق لهم التصورف بهوا كموا يشواءون ودون أن يقودموا أي كشوفوت توضوح وارد

الشووووريفة وأمووووالك الكنيسووووة المنتشوووورة فووووي فلسووووطين وأرجوووواء المسووووكونة، والتووووي كووووان يتبوووورع بهووووا 

األرثوذكسويين لخدموة الكنيسوة الوطنيوة ورفعووة شوأنها. ولعول خيور مثوال علووى ذلوك موا حصول فوي عهوود 

لوبة مون حقووقهم المسو السوتردادالبطريرك ذاميانوس، الذي انتفض في زمانه األرثوذكسيين الووطنيين 

، وخاصوة الحقوووق 3113إيودي اليونوان. حيوث طوالبوا الدولوة العثمانيووة بتطبيوق دسوتورها الجديود لسونة 

، علوووى البطريركيووووة األورشووووليمية أيضوووا أسوووووة بالبطريركيووووة 333و 331المندرجوووة فووووي المووووادتين 

لطورق غيور القسطنطينية، غير أن البطريرك اآنوف ذكوره وأخويوة القبور المقودس اليونانيوة سوعوا بكول ا

 المشروعة واألخالقية لمنع تطبيقها عليهم. 

ويجودر التوذكير أن هاتوان المادتوان تنصوان علوى ضورورة تشوكيل  مجلوس لكول ملؤوة، وينتخوب أعضواؤه 

مون أفوراد تلوك الملؤوة، ويعموول علوى مراجعوة الموداخيل المختلفوة، لكووي تصورف بحسوب شوروط واقفيهووا 

 موال. وعلى من تحق لهم، ومتابعة كيفية صرف األ

، رشوووة بحووذافيرهوأخويووة القبوور المقودس لمنووع تنفيوذ هووذا البنود  البطريوركومون الحيوول التوي أسووتخدمها 

رجوال هيئووة التحكوويم التووي أرسوولت موون االسووتانة إلووى القوودس لتحقيووق فووي الخووالف الحاصوول بووين أبنوواء 

 223الرعية العربية والبطريرك اليوناني. 
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 ويقول قزاقيا بخصوص ذلك ما يلي1 

لمطووالع هنووا لنووورد شوويئا موون كثيوور موون المخووابرات السوورية الثابتووة التووي كووان يجريهووا غبطووة نقووف با

البطريوورك داميووانوس مووع المراكووز االيجابيووة العليووا كالصوودارة العظمووى ونظووارات العدليووة ومركووز 

متصورفية القوودس ليقووف منهوا علووى تلووك الدسووائس التوي كووان يجريهووا غبطتووه ضود الملووة... فووان غبطتووه 

لمعلومووة )الرشوووة( اسووتمال اليووه وكيوول المتصوورفية فووي القوودس القومنوودان العسووكري عبوود بواسووطته ا

 221الرحيم، واتفق معه على تنفيذ متربه.... 

كما أدعى المؤرخوون اليونوان أن جميوع البطاركوة الوذين جلسووا علوى كرسوي يعقووب أخوو الورب، أول 

الفصول الثواني يشوير األب حنوا كلوداني  أساقفة أورشليم، هم يونوانيين لكون "متعوربين". وكموا أشوارنا فوي

إلوى ذلوك حيووث كتوب 1 " يوودعو المؤرخوون اليونوان العوورب الفلسوطينيين "بووالمتعربين"، حسوب النظريووة 

ب".  مقووميتهفقود  نالقائلة بأن أرثوذكس فلسطين أصال مون الجونس اليونواني، الوذي بمورور الوزمن وتعورؤ

222 

غيور ان الكاتوب عرفوان شوهيد كتووب تحوت عنووان "المسويحية قبول ظهووور اإلسوالم" عون القورون الثالثووة 

التي سبقت ظهور اإلسالم في القرن السابع، أي الفترة التي اعتنق فيهوا االمبراطوور قسوطنطين الديانوة 

تنصوير معظوم  المسيحية؛ مؤكدا على أنهوا كانوت الفتورة الذهبيوة فوي تواريخ المسويحية العربيوة. حيوث توم

المسويحيين العوورب، الووذين أخوذوا علووى عوواتقهم التبشوير بالمسوويح فووي الشورق األدنووى. علمووا أن الديانووة 

المسيحية انتشر بين العرب في عهد الرسول، أي خوالل القورون الثالثوة االولوى مون المويالد، لكون تفتقور 

لمتووفرة عون تلوك الفتورة، إال أننوا تلك الفترة إلى وجود الوثائق الكافيوة. وعلوى الورغم مون قلوة الوثوائق ا

المسويحية ومنهوا األبجور األكبور ملووك الرهوا، الوذي  مون بالمسويح سوونة  اعتنقوووانعلوم عون اشوخاص كثور 

رومواني مسويحي.  إمبراطوورللميالد، والعربي يوليوس فيليبس، المولد بالشهباء، الوذي غودا أول  111

 القتصووارة الرومانيووة إلووى المسوويحية، وذلووك غيوور أنووه لووم يووتمكن موون تحويوول الديانووة فووي االمبراطوريوو

(. باإلضوافة إلوى ذلوك تمتواز هوذه الفتورة باستشوهاد رجلوين 141-144سنوات حكمه علوى خمسوة فقوط )

   220عربيين، وهما القديسان كوسماس ودميانس.

 المسيحية1  انتشارعن  ما يليويضيف الكاتب عرفان شهيد 

الدرع الواقية لموا كوان فوي  –ا كانت في أشد الحاجة إليه "وقد اتاح أبجر للمسيحية في الشرق األدنى م

الواقوع ديانووة مضووطهده فوي االمبراطوريووة الرومانيووة الوثنيوة. يضوواف إلووى ذلوك أن تنصوور أبجوور جعوول 

، وقد ازدهورت فيهوا المسويحية والثقافوة لمودة قورون  الرها العاصمة الروحية للمشرق المسيحي الساميؤ
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أنطاكيوة، العاصومة الروحيوة للمسويحية اليونانيوة فوي الشورق األدنوى".  مديدة. فقد أصبحت الرها نظيورة

225 

ومن الجودير ذكوره ان غالبيوة البواحثين يشويرون إلوى أن معظوم العورب الوذين تنصوروا غيوروا اسومائهم 

العربية إلى اسماء توراتية متأثرين فوي اللفوظ والنطوق الرومواني لتلوك االسوماء. بالتوالي هوذا سواهم فوي 

 224على تحديد انتماءهم ودورهم في نمو وانتشار المسيحية. عدم القدرة 

ويمكن القول أن المسيحية انتشرت بسرعة في صفوف العورب فوي بوالد الشوام، وخصوصوا عنود تنصور 

الرومانيووة. علموووا أن العديوود موون القبائووول العربيووة المسوولحة جووواءت موون شووبة الجزيوووزة  اإلمبراطوريووة

سووتوطنت فيهووا واعتنقووت المسوويحية، وأصووبحت الحقووا مووون العربيووة، وعبوورت األراضووي الرومانيووة وا

. وقود عرفووت بيزنطيووة ثوالث فئووات موون العورب الووذين سوولطتهم علوى بقيووة العوورب اإلمبراطوريووةحلفواء 

 223األحالف في تلك الفترة وهم1 

التنوخيووون وهووم الفئووة المسوويطرة فووي القوورن الرابووع، وكووانوا يقطنووون علووى األغلووب فووي القسووم  .3

 لشام. الشمالي من بالد ا

السووليحيون وهووم الفئووة الجديوودة المسوويطرة فووي القوورن الخووامس، والووذين حلوووا محوول التنوخيووون.  .1

ويورتبط اعتنواقهم المسويحية بالرهبنوة والحيواة الكنيسوة. حيوث كوان أشوهر ملووكهم داود الوذي تورك 

 بالرهبنة.  والتحقملكه االراضي 

واألهم في تاريخ المسيحيين العرب في بالد الشوام، التوي سوادت فوي  ةالغساسنة  وهم الفئة األخير .1

( وأبنووه المنووذر 511-511القوورن السووادس. ولعوول أشووهر ملوووك الغساسوونة، الحووارث بوون جبلووة )

(. وكووان للحووارث دور رئيسووي، بمعاونووة االمبراطووورة ثيووودورا، فووي سوويامة أسووقفين 511-531)

، وثيوودورس علوى كنيسوة العورب 226المونوفيزيوة  عربيين وهما1 يعقووب البرادعوي علوى الكنيسوة

، وعرب الحجواز. وفوي الحفواظ علوى الكنيسوة المونوفيزيوة قاطبوة، ومون اإلمبراطوريةالحلفاء مع 

جملتهوا الكنيسوة فووي مصور. كمووا كوان الغساسوونة مون أشوهر المعموواريين، حيوث شوويدوا العديود موون 

ة. واليوووم بقووي موون هووذه المبوواني مبنيووان األبنيووة فووي الباديووة الممتوودة موون الفوورات إلووى خلوويج العقبوو

 ضخمان وهما1  بر  الدير في قصر الحير الغربي بين دمشق وتدمر، واإليوان بالرصافة.

أموا عنود مراجعوة سلسولة أصووول البطاركوة األورشولميين، نجود أن أغلووبهم مون العورب االقحواح، الووذين 

ترعرعوا في القدس أو المناطق المجاورة لهوا، ومونهم علوى سوبيل المثوال ال الحصور1 البطريورك ايليوا 
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رومواني للميالد( ، وهو عربي من بالد نجود، أصوبح بطريورك للمدينوة المقدسوة فوي العهود ال 414)سنة 

، والبطريوورك صوووفرونيوس، عربوووي دمشوووقي، وكوووان بطريوورك للمدنيوووة المقدسوووة عنووودما فوووتح العووورب 

القوودس، وسوولم المدينووة إلووى الخليفووة عموور بوون الخطوواب، والبطريوورك يوحنووا، أصووبح بطريوورك للمدينووة 

 المقدسة في عهود الوليود بون عبود الملوك، الوذي منوع المسويحيين مون اسوتعمال اي لغوة غيور العربيوة فوي

الكنائس، البطريرك ايليوا الثواني، أصوبح بطريورك للمدينوة المقدسوة فوي عهود أبوو العبواس السوفاح الوذي 

منع استعمال أية لغة غير اللغة العربية، وعلى أثر ذلوك ترجموت فوي عهود هوذا البطريورك كافوة الكتوب 

دينوووة (، عربوووي مقدسوووي، أصوووبح بطريووورك للم315الكنائسووية الوووى العربيوووة، والبطريووورك توموووا )سوونة 

المقدسة في عهود أحمود بون طولوون، والبطريورك الطبيوب يوسوف، وخلفوه البطريورك العربوي اغوابيوس 

، أثر وفاتوه فوي مصور خوالل ادائوه مهموة كنائسوية؛ علموا ان البطريورك اغوابيوس كوان عربيوا 131سنة 

ميووة. مون قيسواوية بانيوواس. يجودر الووذكر انهموا جلسووا علوى الكرسوي االورشووليمي فوي عهوود الدولوة الفاط

(، وفي زمانوه انضوم العورب المسويحيون فوي الوبالد الوى جوي" صوالح 3313والبطريرك مرقس )سنة 

الوودين لمحاربووة الصووليبيين، والبطاركووة سووليمان بوون حسوون المغربووي، أسووقف غووزة، والبطريوورك ايليووا، 

أسوقف بيوت لحوم، والبطريورك يوواكيم، والبطريورك يعقووب والبطريورك إبوراهيم، جمويعهم مون العورب، 

جلسوا على الكرسي االورشليمي في عهد المماليك البحريوة، والبطريورك مورقس الثالوث، الوذي لقوب و

برئيس اساقفة بيت لحوم، وبطريورك المدينوة المقدسوة، وسووريا العربيوة وعبور األردن، واسوتطاع خوالل 

مووة فتوورة حكمووه أن يحصوول علووى أموور يخووول البطريركيووة األرثوذكسووية باالحتفوواظ بمفوواتيح كنيسووة القيا

بيودها، وذلوك فوي عهود قانصووه الغووري، والبطريوورك عطوا هللا الوذي خلوف البطريورك مورقس الثالووث، 

ونوال مون السولطان التركوي سووليم فرموان مماثول للعهودة العمريوة، واعتوورف لوه فيهوا بحوق سويادته علووى 

كمووا ال نسووتطيع أن ننكوور أنووه خووالل الحكووم العثموواني لفلسووطين، جلووس علووى الكرسووي  222المووزارات. 

لبطريركوي األورشووليمي، بطريركوان عووربيين وهموا1 صووفرونيوس مون كلووس بقورب حلووب، وأنثيموووس ا

 222من مدينة أنطاكية. 

 

 : والدنيويةثانيا: فساد أخالق الرهبان اليونان الدينية 

يرجع ذلك على نحو رئيس إلى سيطرة الروح الوطنيوة اليونانيوة العنصورية علويهم، والتوي دفعوتهم إلوى 

التخلي عن إيمانهم المسيحي القويم، الوذي يونص علوى المحبوة  وعودم التفرقوة بوين يونواني أو عربوي أو 

 احتقووار، ألننووا كلنووا فووي المسوويح واحوود بحسووب القووديس بووولس الرسووول. وأدى ذلووك إلووى الووخوثنووي... 
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من كتاب1 " ، 3111و 3115أبو جابر، سعد رؤوف، "نبذة عن تاريخ القضية االرثوذكسية في فلسطين واألردن بين   
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أنهوم برابورة ومتخلفوين، وال يوجود لوه إيموان، وغيور  االدعواءوالتقليل من شأن األرثوذكسيين الوطنيين، 

قادرين على قيادة البطريركية والحفاظ على االماكن المقدسة فيها. ويتضوح ذاك بشوكل جلوي عنود ذكور 

موون عهوود أول بطريوورك اسوماء البطاركووة المتوووفيين فووي القووداس اإللهووي. حيووث تبوودأ سلسوولة البطاركووة 

يوناني، وهو جرمانوس. وبالتالي يتم تجاهل ذكر أسماء البطاركة العرب الوذين قوادوا الكنيسوة للقورون 

 223عديدة.

الوطنية روحيا، وعودم االلتفوات إلوى قضواياها ومشواكلها وهمومهوا، مموا  الرعيةساهم ذلك في اهمال و

. ويمكون مالحظوة ذلوك بشوكل كبيور وبوارز فوي أدى إلى انفصال البطريركية عن الرعيوة العربيوة تماموا

األعياد المسيحية كعيود الفصوح. حيوث يقويم البطريورك القوداس اإللهوي باللغوة اليونانيوة، وتتوألف حاشويته 

مون الحجوا  اليونوانيين. ونوادرا مووا يشوارك األرثووذكس العورب فوي مثوول هوذه القوداديس. فوي حوين يقوويم 

 221العرب قداديس خاصة بهم باللغة العربية!

ايموا اسوقف او أنوه1 " علما ان ذلك ال يتوافق مع قوانين الرسل، حيوث يونص القوانون الثوامن والخمسوون

قس يتهاون باالكليروس او بالشعب وال يهذبه على حسون العبوادة فليفورز وان قوام مصورا علوى التوواني 

 222.والكسل فليقطع"

 ي نص على ما يلي1 كما يتناقض هذا الوضع القائم مع القانون السادس والثالثون الذ

كول موون سوويم اسوقفا وموون ثووم موا اقتبوول خدمووة الشوعب الووذي أوتموون عليوه وأبووي االهتمووام بوه هووذا فلوويكن 

مفروزا حتى يقتبول ذلوك ومثلوه ايضوا يجوري االمور فوي القوس والشوماس واموا اذا مضوى هوو الويهم وموا 

سوقفا واموا اكليوروس المدينوة قبله اولئك ليس من تلقاء رأيه بول مون تلقواء رداءة الشوعب اموا هوو فلويكن ا

 220فليفرز النه لم يقم بتأديب شعب عاص مثل هذا.

وامتوواز البطاركووة اليونووان عبوور توواريخهم الطويوول عوون غيوورهم موون البطاركووة الوووطنيين بحووب المووال  

بهلنيووة األموواكن المقدسووة وسوويطرتهم علووى عائووداتها  ادعوائهموالسولطة. ويمكوون تلمووس ذلووك موون خووالل 

ملووك شخصوي ال تموت للطائفووة االرثوذكسوية بشويء، إضووافة إلوى االسوتخفاف فووي  والتصورف بهوا كأنهوا

 أوقاف الكنيسة األرثوذكسية والتفريط بها مقابل الحصول على األموال. 

كما يمتاز البطاركة اليونانيين بسمات غيور أخالقيوة منهوا الخوداع والغو" والمكور والكوذب. ولعول خيور 

يوناني في الحقبة العثمانية، جرموانوس، مون أجول الوصوول إلوى مثال على ذلك ما قام به أول بطريرك 

منصووبه الكنسووي؛  اسوتخدام، حيووث أدعوى العروبووة، وأسوواء األورشووليميةسودة البطريركيووة األرثوذكسوية 
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فتصرف على نحو مخوالف لمبواد  المسويحية. حيوث عمول هوذا البطريورك خوالل سونوات جلوسوه علوى 

المووح هووذه البطريركيووة وهلينتهووا )أي جعلهووا هيلنيووة( عوون الكرسووي األورشووليمي إلووى تغييوور معووالم وم

طريق اقصاء االكليروس العربي وتهمي" دوره فوي الكنيسوة، وإهموال الرعيوة. واليووم يمكون مالحظوة 

ذلك بشكل جلي في تصرفات وسلوكيات ومواقوف وتصوريحات البطريورك الحوالي، ثيوفيلووس الثالوث، 

أخويوة القبور المقودس اليونانيوة بالتعواون موع جهوات محليوة الذي وصل إلوى سودة البطريركيوة بعود تنفيوذ 

وإقليميووة مووؤامرة وخطووة محكمووة لعووزل وإقسوواء البطريوورك السووابق إيرنيوووس عوون سوودة  واسووتعمارية

   1115.225البطريركية سنة 

ويضوواف إلوووى ذلووك وهوووم وكووذب الوعوووود التووي أطلقهوووا هووذا البطريووورك قبوول تسووولمه مقاليوود الكرسوووي 

األورشوووليمي، حيوووث تعهووود أموووام الحكوووومتين االردنيوووة والفلسوووطينية بتنفيوووذ بنوووود قوووانون البطريركيوووة 

، ومنهووووا تشووووكيل المجلووووس المخووووتلط، ومنووووع تسوووورب األوقوووواف 3153لعووووام  15األرثوذكسووووية رقووووم 

الشوووركات االسوووتعمارية الصوووهيونية، واسوووترجاع عقوووارات بووواب الخليووول، وتعيوووين  األرثوذكسوووية إلوووى

عورب. غيور أن البطريورك أكتفوى بعود تسولمه المنصوب بترقيوة األرشومندريت عطواهللا حنوا إلوى  مطارنة

 جمووععضووو العربوي الثوواني فوي المالدرجوة مطووران، وبتعيوين االرشوومندريت اليواس عووواد "غالكتيوون" 

عضوا، وبتشكيل مجلس مختلط، بل اقدم علوى نحوو مفواجو بتواريخ  33من أصل المقدس، الذي يتألف 

بطريوورك، علووى إلغوواء الوودعوى القضووائية ضوود الحكومووة  انتخابووه، أي بعوود أيووام موون 1115أيلووول  15

بخصووص أرض الشوماعة التوي  3115اإلسرائيلية، التي كان قود تقودم بهوا البطريورك ثيوذويووس سونة 

قووع فووي قلووب مدينووة القوودس مقابوول بوواب الخليوول قبوول يوووم واحوود موون انعقوواد دونمووا وت 13تبلوو  مسوواحتها 

 224المحكمة. 

فوي بدايوة  خالل استقباله لكهنة األرثوذكس من مختلوف محافظوات الووطنكما أدعى البطريرك الحالي 

، أنه قام بتشكيل المجلس المختلط. حيث نشرت صحيفة القودس المحليوة فحووى هوذا اللقواء 1131العام 

قووام بتسوومية أعضوواء المجلووس وإبووالغ الجهووات فيووه أن البطريوورك ثيوفيليوووس الثالووث1 "... الووذي جوواء

الرسوومية الفلسووطينية واألردنيووة بهووم. وعبجوور غبطووة البطريوورك عوون أسووفه لعوودم قيووام أعضوواء المجلووس 

االنتقوالي باتخوواذ أيوة خطوووة عمليوة ممووا أدى إلوى شوول هوذا الجسووم الهوام الووذي نوؤمن بضوورورة تشووكيله 

قه البعض".بخالف م  223ا يسوج

 

                                                                 
225

 سيتم تناول هذا الموضوع وبشكل مفصل في البندين الثاني والثالث من هذا الفصل.   
224

"ما هي تفاصيل االتفاق بين الحكومة اإلسرائيلية ومحامي البطريركية وعائلة الشماع؟ لماذا شطبت محمد أبو خضير،   

، صحيفة القدس،  البطريركية األرثوذكسية الدعوى الستعادة ارض الشماع في باب الخليل قبل يوم من النظر فيها؟"

www.alquds.com ،31/31/1115  1131،تم الدخول الى الموقع بتاريخ ا نيسان . 
223

، الموقع االلكتروني "البطريرك ثيوفيلوس الثالث: سنستمر في الدفاع عن العقارات األرثوذكسية"صحيفة القدس،   

 .1131.  تم الدخول الى الموقع بتاريخ ا نيسان 1131كانون الثاني  www.alquds.com ،31للصحيفة، 

http://www.alquds.com/
http://www.alquds.com/
http://www.alquds.com/news/article/view/id/146683
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 : دور السلطات الحاكمة والمتعاقبة في تثبيت حكم اليونان على الكرسي األورشليمي:اثلاث

لعبت السلطات الحاكموة والمتعاقبوة منوذ أوائول القورن السوادس عشور دورا رئيسويا ومفصوليا فوي تثبيوت 

البريطواني،  واالنتودابحكم اليونانيين علوى الكرسوي األورشوليمي؛ فقاموت كول مون السولطنة العثمانيوة، 

غوووم واألردن، وإسوورائيل، عبوور مووا يزيووود عوون خمسووة قووورن متتاليووة بوودعم واسوووتمرار هووذا السوويطرة ر

 مناهضة الرعية العربية األرثوذكسية لها. 

 

 طاني: العثمانية واالنتداب البريالدولة  .0

وقوام السوالطين العثموانيين والقيووادات العثمانيوة المحليوة بتثبيوت حكمهووم والمحافظوة علوى بقوائهم مقابوول 

عشوور الحصوول علوى األموووال الطائلوة والرشوووات. ويتضوح ذلووك بشوكل جلوي فووي نهايوة القوورن التاسوع 

وبدايووة العشوورين عنوودما ثووارت الرعيووة األرثوذكسووية ضووود هيمنووة اليونووانيين وسووعت إلووى نيوول أبسوووط 

حقوقهووا. ونووذكر علووى سووبيل المثووال ال الحصوور توجووه أبنوواء الطائفووة األرثوذكسووية إلووى اسووطنبول بعوود 

، للمطالبووة بحقوووقهم وفووق الدسووتور الجديوود الووذي نصووت فيووه 3113صوودور الدسووتور العثموواني لسوونة 

 على حق تشكيل مجلس مختلط. 333و 331لمادتين ا

 

 وكتب الكاتب قزاقيا ما يلي في هذا الخصوص1

... فهبت الملة األرثوذكسية الوطنية في فلسطين مدفوعة بذلك التيار الهائول تطالوب الحكوموة 

برفع الظلم عون اعناقهوا واسوترجاع حقوقهوا التوي سولبها اياهوا الرهبوان الغربواء المغتصوبون. 

االستدعاءات واالحتجاجوات تنهوال علوى الصودارة العظموى فوي االسوتانة مون االفوراد  واخذت

والجمعيووات يطرقوووون بهوووا بووواب الحريوووة والرحمووة المفتووووح علوووى مصوووراعيه. ولوووم يكتفووووا 

 226بمراجعة الصدارة بل عرضوا ظالمتلهم على وزارة الداخلية وعلى مجلس المبعوثان.

سووتماع إلوى تظلموات الشوعب والرهبوان، غيور أن البطريوورك وبنواء علوى ذلوك ارسولت االسوتانة هيئوة لال

ذاميانوس استمال إليه عن طريوق الرشووة القومنودان العسوكري عبود الورحيم، وكيول متصورفية القودس، 

الذي يصفه خليل قزاقيا بالدهاء الشديد، ألنه كان يظهر للشعب أنه يقوف إلوى جانبوه، غيور ان مخابراتوه 

   222عكس ذلك.  مع الحكومة التركية تشير إلى

ويتضوح  ذلوك فووي طلوب الحكومووة العثمانيوة موون متصورفية القوودس توضويحا بشووأن البرقيوة التووي وردت 

هوو ، التوووي يطووالبون فيهوووا 3115حزيوووران سوونة  33إليهووا موون الووووطنيين فووي القوودس، والمؤرخوووة فووي 

تكوون لووه بحقووقهم، فورد عبود الورحيم عليهوا بالتوالي1 "ان الووروم الووطنيين يطلبوون تشوكيل مجلوس ملوي 
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الصوالحية بالمخوابرة موع الحكوموة رأسووا ألجول اجوراء تسووية االمووور الواقوع فيهوا االخوتالف. فمجلووس 

 222كهذا ال يجوز االعتراف به النه يتولد عنه كثير من المحذورات". 

بوالرغم مون تشوكيلها لجنوة برتورام األولوى  االنتودابأما في عهد االنتوداب البريطواني، فنجود أن حكوموة 

للتحقيوق ودارسوة القضوية األرثوذكسوية وأسوباب التووتر واالضوطراب الواقعوة بوين االكليووروس  والثانيوة

اليوناني والطائفة األرثوذكسية، غير أنها لم تأخذ بتوصيات اللجنتوين إال موا تناسوب موع متربهوا. ونوذكر 

س، أوصوت بسون قووانون جديود خواص ببطريركيوة القوودعلوى سوبيل المثوال ال الحصور أن اللجنووة األولوى 

والوذي بموجبووه تتحودد كيفيووة تعيووين البطريورك وعزلووه عنود الضوورورة، ويوونظم طريقوة عموول مؤسسووات 

البطريركية، والمجمع المقودس... الوخ. غيور أن الحكوموة لوم تبوادر إلوى سون قوانون جديود بالبطريركيوة، 

 العرب خير من وراء هذه اللجنة.  بالرغم من استبشار

إلووى بيووع بعووض  ودعوواواالدهووى موون ذلووك أن االسووتعمار البريطوواني اسووتغل عجووز البطريركيووة المووالي 

ممتلكوووات البطريركيوووة تحوووت عنووووان تصوووفية  ديونهوووا، علموووا أنهوووا سوووربت هوووذه الممتلكوووات للحركوووة 

  033 الصهيونية التي سعت منذ نشأتها إلى شراء أكبر عدد ممكن من األراضي لتثبيت وجودها.

يون   التي شكلتها حكومة االنتداب علوى أثور تجودد الخوالف بوين  -برترام الثانية أو برترام كما أن لجنة

اشووارت بكوول صووراحة إلووى حقوووق األرثوذكسوويين  اليونوواني وأبنوواء الطائفووة، سو اإلكليووروالبطريوورك 

العرب المهضومة والمسلوبة، وأوصت الحكومة بسون قوانون جديود للبطريركيوة يحموي حقووق الرعيوة. 

 031أهم نتائج التقرير هي1 ومن 

عضوا منه عشرة اعضواء علموانيين تنتخوبهم الجوالس  35ضرورة تشكيل مجلس مختلط يتألف من  .3

المحلية في المدن واربعة إكليركيين يعينهم البطريرك ويكوون هوو رئويس المجلوس. ولهوذا المجلوس 

األرثوذكسوية، ضوبط حالووة صوالحيات عديودة اهمهوا تنظويم تعلويم أبنواء الطائفوة فوي جميوع المودارس 

الكهنة الرعويين مون حيوث االهليوة والكفواءة والواجبوات والمعواش وكيفيوة انتخوابهم، وإدارة أوقواف 

الطائفووة، ووضوووع نظووام لتنظووويم عمووول المحوواكم الكنسوووية، واشوووتراك اعضوواء المجلوووس العلموووانيين 

وثلووث وارادات بانتخواب البطريوورك، ويتصوورف المجلوس المخووتلط بجميووع واردات اوقواف الطائفووة 

 القبر المقدس، ويحق للمجلس النظر في الميزانية العامة وتعديلها قبل اعتمادها...الخ.

أعضوواء علمووانيين، والووورئيس  5إلووى  5موون  تتووألفتشووكيل مجووالس محليووة فووي الموودن الرئيسوووية،  .1

الروحي والكواهن الرعووي، ومون واجبوات هوذا المجلوس االشوراف علوى المودارس وإدارتهوا وبنواء 
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ائس الرعويووة، وتعيووين وكووالء الكنوووائس، والمصووادقة علووى تعيووين الكهنووة الرعوووويين، وإدارة الكنوو

المحليوة، وجموع األمووال  لألغوراضاوقاف المجلس المحلي والهبات المقدموة واسوتخدام وارداتهوا 

 الخاصة بالمجلس المختلط وغيرها... . 

باالنضوومام إلووى اخويووة القبوور ة رعيووال ألبنوواءالروحيووة، يتوجووب السووماح  بوواألمورأمووا فيمووا يتعلووق  .1

المقدسة، أي السماح لهم في االنضمام إلى الرهبنة، والتدر  في مراتب الكهنوتية حسوب الكفواءة 

واالهلية، ويشوترط علوى مون ينخورط فوي سولك األخويوة أن يكوون حامول للجنسوية الفلسوطينية. كموا 

وتقديموه إلوى المجموع المقودس يسمح للطائفة في مراكز االسوقفية الخاليوة تسومية اسوم اسوقف جديود 

يتوجووب تشووكيل محكمووة للنظور فووي كفاءتووه وأهليتوه. أمووا فيمووا يخوتص بقووانون المحكمووة الكنسوية، ف

عضوواء اكليووريكيين موون كنووائس القوودس، القسووطنطينية، االسووكندرية، انطاكيووة، اكنسووية موون سووتة 

المطووران أو  وأثينووا وقبوورص. وبموجووب انظمووة هووذه المحكمووة تنفوورد المحكمووة الكنسووية بمحاكمووة

االسووقف أو البطريوورك فووي حووال خووالف القووانون الكنسووي، لكوون فووي حووال إهمووال أحوودهم واجباتووه 

الروحية واإلدارية، فيشوترك موع المحكموة فوي محاكمتوه المجلوس المخوتلط، علوى أن ال ينفوذ عليوه 

 الحكم إال بموافقة ثلثي أعضاء المجلس المختلط.  

ات الشووريفة واوقوواف القبوور المقوودس بصووفة "المتووولي" تسويطر أخويووة القبوور المقوودس علووى المووزار .4

وهووي تمثوول العووالم األرثوذكسووي صوواحب الحووق فيهووا، عليووه توقووف أموووال هووذه األوقوواف علوووى 

المقاصوود الخيريووة والدينيووة فووي البطريركيووة المقدسووة، ولووذلك يخصووص ثلووث وارادتهووا للمجلووس 

 المختلط.  

ا فيموا يتعلوق بحووق البطريورك بزيووادة يعتبور كول مطووران وأسوقف عضوو فووي المجموع المقودس، أموو .5

 اعضائه أو انقاصهم او عزلهم أو توليهم، فيتناول فقط ارشمندريتية المجمع. 

كمووا أكوود هووذا التقريوور أن البطريركيووة المقدسووية مؤسسووة وطنيووة خاضووعة للحكومووة، وليسووت مؤسسووة 

يادة علوى الوبالد اصودار يونانية كما يدعي رجال الدين اليونوانيين. وبالتوالي يحوق للحكوموة صواحبة السو

وبالتوالي يمكننوا مالحظوة أن نتوائج هوذ التقريور صوبت فوي مصولحة . القوانين الالزم لحماية أبناء الرعية

األرثوذكسووويين العووورب، وكوووان تنفيوووذه يعنوووي تغييووور المعادلوووة علوووى األرض تماموووا ونجووواح النهضوووة 

التوي حرمووا منهوا بسوبب سوويطرة األرثوذكسوية فوي فلسوطين، ونيول أبنواء الطائفوة لحقوووقهم المشوروعة، 

عنصر غريوب علوى البطريركيوة، إال أن المنودوب السوامي تجاهول نتوائج  وتوصويات هوذا التقريور، ولوم 

 يقر شيء منها. 

، فأقوودم االكليوروس اليونواني علوى انتخوواب 3113وتوالوت األحوداث إلوى ان توووفى البطريورك فوي سونة 

البطريوورك تيموثوواوس، مطووران عمووان، خلفووا لووه، غيوور أن الطائفووة رفضووت االعتووراف فيووه، وأقامووت 

دعووى لوودى محكمووة العودل العليووا، تطلووب تأجيول انتخوواب بطريوورك جديود إلووى حووين حول الخووالف بووين 
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حكمهوا بفسوخ االنتخواب العتبوارات مختلفوة منهوا  فأصدرتليروس اليونانيين وأبناء الطائفة؛ رجال اإلك

عدم تعديل قوانون البطريركيوة بعود تغييور الرئاسوة الروحيوة، وذلوك بموا يتناسوب موع االوضواع الجديودة. 

هووو قووانون  3355كمووا اشووارت المحكمووة فووي قرارهووا إلووى أن قووانون  البطريركيووة األرثوذكسووية لسوونة 

   032غامض وناقص وال يتماشى مع روح العصر. 

 14وبالتالي خشيت حكومة االنتوداب مون االعتوراف بوالبطريرك الجديود، وأصودرت بشوكل مفواجو فوي 

(، فثوار العوورب األرثووذكس عليووه 15موا سوومي بو "قانون البطريركيوة األرثوذكسووي" رقوم ) 3115 يوار 

ودعووا إلوى مقاطعوة االنتخابوات. ونتيجوة اعتوراض العورب واتخواذهم مجموعوة مون القورارات، خشوويت 

االنتووداب االعتووراف بووالبطريرك الووذي انتخوواب للموورة الثانيووة موون قبوول المجمووع المقوودس سوونة  حكومووة

رضوواء اليونووان التووي قبيوول الحوورب العالميوة الثانيووة، إل بووه اعترفوتمودة أربووع سوونوات، إال أنهووا  3115

 030اعلنت وقوفها إلى جانب الحلفاء. 

نون جديود يلغوي القووانين والتعوديالت ، على نحوو مفواجو للمورة الثانيوة، قوا3143كما اصدرت في سنة 

السابقة، ويمنح البطريورك واإلكليوروس اليونواني حوق السويطرة علوى البطريركيوة وأوقافهوا. وأدى هوذا 

إلووى إثووارة الشووارع موون جديوود، وعقوود المووؤتمر األرثوذكسووي الثالووث الووذي حوواز علووى تأييوود كافووة قووادة 

 035ى تجميده. األحزاب السياسية في فلسطين، مما أضطر الحكومة إل

البريطوواني أيضووا تووواطو مووع االسووتعمار اليونوواني  االنتوودابواسووتنادا إلووى مووا سووبق، يمكوون القووول أن 

للبطريركيووة المقدسوووية، موون أجووول تحقيووق مكاسوووب ومووترب اسوووتعمارية وسياسووية حربيوووة بحتووة، منهوووا 

حورب العالميوة مساعدة ودعم الحركة الصوهيونية، وجلوب الدولوة اليونانيوة الوى صوفوف الحلفواء قبيول ال

الثانيوة. كموا ال يمكوون تجاهول دور المركزيووة األوروبيوة فووي دعوم وتثبيووت هيمنوة اليونووان علوى الكرسووي 

البطريركوي، حيوث بورزت هووذه النظورة بشوكل جلووي فوي بدايوة القورن التاسووع عشور، فوراح األوروبيووون 

اء بهووذه يوودعون تفوووق عوورقهم علووى بقيووة شووعوب األرض ويوودعون إلووى اسووتعمارها موون أجوول االرتقوو

 الشعوب، وهذا عزز وجود اليونان على الكرسي. 

يونو ، كتوب رؤوف أبوو جووابر  -لجنوة برتوورام اتوبخصووص مماطلوة حكوموة االنتوداب فووي تنفيوذ توصوي

موا يلووي 1"... ان حكومووة االنتوداب تلكووأت فووي تنفيوذ التواصووي ألسووباب شوتى. أهمهووا اعتبووارات سياسووية 

 034لطائفة أو أمانيها المشروعة". استعمارية، ال صلة لها بعدالة قضية ا
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 :األردن .3

ولكن ماذا عن االردن؟ لماذا لوم تنصوف المملكوة األردنيوة الهاشومية القضوية األرثوذكسوية؟ لمواذا ابقوت 

 وحافظت األردن على هيمنة اليونان في البطريركية المقدسة؟ 

العربيووة  ةاألرثوذكسوي، دعوا رئوويس جمعيوة النهضووة 3151وعلوى أثور وفوواة البطريورك تيموثوواوس سونة 

لتوودارس  اجتموواع، السوويد سووعد أبووو جووابر، رجووال الطائفووة إلووى 3111التووي تأسسووت فووي عمووان سوونة 

الخطووات التوي يجوب إتباعهوا مون أجول الوصووول إلوى حقووق الطائفوة العربيوة األرثوذكسوية. ونوتج عوون 

ي عقود فوي القوودس االجتمواع تشوكيل لجنوة تحضويرية تودعو إلوى عقوود الموؤتمر األرثوذكسوي الرابوع، الوذ

شوباط  11البطريورك الجديود فوي  انتخواب، وتتخذ كافة اإلجراءات التي تراها مناسوبة لمنوع 3151سنة 

، 3151شوباط  31. بالفعول اسوتطاعت هوذه اللجنوة توقيوف قورار انتخواب البطريورك الجديود فوي 3151

ن القضوووية وتقووديم موووذكرة عووس الووووزراء  نووذاك، سوومير الرفووواعي، موون خووالل عقووود اجتموواع موووع رئووي

  033األرثوذكسووية العربيوووة، واقناعووه بضووورورة دراسوووة القضووية األرثوذكسوووية قبووول اتخوواذ إلوووى إجوووراء.

وبالتووالي جوواء قوورار الحكومووة بتأجيوول االنتخوواب البطريوورك موون أجوول دراسووة القضووية وموون ثووم اتخوواذ 

 الخالف بين الطائفة والبطريركية.  إلنهاءاإلجراءات الضرورية 

 1036 3151  ذار 11المؤتمر الذي عقد في القدس بتاريخ ومن أهم نتائج هذا 

ضرورة مواصلة العمل الستصدار قوانين تقوم مقوام جميوع القووانين العثمانيوة واالنتدابيوة بموا يكفول  .3

 تأمين مطالب وحقوق الطائفة.

اعطى المؤتمر البطريركية فرصة لحل الخوالف بينهوا وبوين الطائفوة بطريقوة وديوة خوالل شوهر مون  .1

 قد المؤتمر، على أن تضمن حقوق الطائفة.تاريخ ع

 شكل المؤتمر لجنة تنفيذية تمثل الطائفة أمام الحكومة وجميع الجهات في شؤونها المالية العامة. .1

أقر المؤتمر أن مطالب الطائفة التي تضمنتها مذكرة اللجنة التحضيرية للحكوموة هوي الحود األدنوى  .4

 لمطالبها. 

قوانون يوأتي فوي صوالح الطائفوة  أقورري تواريخ القضوية األرثوذكسوية، ويجودر الوذكر أنوه توم ألول مورة فو

العربيوة األرثوذكسوية. وحودث ذلوك فوي عهود أول حكومووة أردنيوة وطنيوة حزبيوة، وهوي حكوموة سووليمان 

 .  3155نيسان  31واستقالت في تاريخ  3151تشرين األول  11النابلسي، التي تألفت في 
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تطوورات السياسوية متالحقووة، إدت إلوى تغييور الحكومووة  3151-3151وعاشوت االردن موا بوين أعوووام 

خوالل الفتوورة الموذكورة أربعووة مورات. بالتووالي تعاقوب علووى الحكوم أربووع رؤسواء وزراء وهووم1 سووليمان 

 النابلسي، والدكتور حسين فخري الخالدي، وإبراهيم هاشم، وسمير الرفاعي.  

، بعود أن صووادق 3155وهوذا أدى إلوى نسوف مشوروع قوانون البطريركيوة األرثوذكسوية المقدسوية لسونة 

، وإصودار مشوروع قوانون جديود، يحورم الطائفوة األرثوذكسوية باألجمواععليه مجلسي النوواب واألعيوان 

نة ( لسو15من حقوقهوا األساسوية،  وأطلوق عليوه "قوانون بطريركيوة الوروم األرثووذكس المقدسوية" رقوم )

ه وانجووره تووورجعي وطنيتووه. ولعوول مسوومى القووانون وحوودة يعطووي القووار  فكوورة اوليووة عوون عوودم 3153

وراء أهووواء االسوووتعمار ومركزيتووه األوروبيوووة. حيوووث وافقووت الحكوموووة األردنيوووة علووى اضوووافة كلموووة 

"روم" علووى مسوومى القووانون، معطيووة الشوورعية لهيمنووة اليونووان علووى البطريركيووة العربيووة المقدسووية، 

هوم فووي السويطرة علووى االمواكن المقدسووة وأوقوواف الطائفوة العربيووة األرثوذكسوية؛ علمووا أن حكومووة وحق

 .  اإصدارتهاالنتداب رفضت بشكل قاطع إضافة كلمة روم على مسمى القوانين التي 

وعلوى أثور ذلووك رفعوت اللجنووة التنفيذيوة األرثوذكسووية العربيوة موذكرة إلووى مجلوس النووواب شورحت فيووه 

ريركية المقدسية إلوى هيمنوة أخويوة القبور المقودس اليونانيوة، واثبتوت عروبوة البطريركيوة كيف  لت البط

المقدسوية، وشوورحت فيهوا االسووباب الموجبوة التووي تقودمت بهووا الحكوموة عنوودما أحالوت المشووروع األول 

إلوى مجلوس األمووة، و األغوراض الرئيسووية مون هووذا المشوروع، وأهمهووا1 إنشواء مجلووس مخوتلط يشوورف 

اف واالموووالك األرثوذكسووية ويحووول دون بيوووع ورهوون هووذه األموووالك إال بموافقووة المجلوووس علووى األوقوو

والمجمع المقدس معا، وتشكيل مجالس طائفية محلية، وتثبيوت حوق الطائفوة بثلوث إيورادات البطريركيوة 

العاموة، وحصور صوالحيات المجموع المقودس فوي األموور الدينيوة والروحيوة، مونح الطائفوة العربيوة حووق 

ك فوي انتخوواب البطريورك علوى أن يكووون االنتخواب فووي مرحلوة األخيورة بيوود المجموع المقوودس، االشوترا

وتحسين تنظيم عمل المحواكم الكنسوية، مونح أبنواء الطائفوة حوق الودخول فوي أخويوة القبور المقودس علوى 

  032قدم المساواة مع األرثوذكس اليونانيين، وتعيين اسقفين رعويين عربيين. 

، يقوووول أبووو جوووابر1 "ولووم تكشوووف 3155وعوون االسووباب التوووي أدت إلووى نسوووف المشووروع األول لسوونة 

الحكوموة النقوواب عون األسووباب التوي حملتهووا علووى اصودار هووذا القورار إذ لووم ترفوق بمشووروعها الجديوود 

 032األسباب الموجبة وفق أحكام الدستور". 

ى جاللوة الملوك حسوين  نوذاك طالبوت فيهوا "... برقيوة إلو بإرسوالكما قامت اللجنة التنفيذية االرثوذكسوية 

وأيضووا   013بوقووف مشووروع القووانون الجديوود حتووى يتوواح للطائفووة أن تطلووع عليووه وتبوودي رأيهووا فيووه...".
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اللجنة برقية إلى دولة رئيس الوزراء  نذاك، إبراهيم هاشم، أهم موا جواء فيهوا1 " علموت اللجنوة  أرسلت

بمعرفوة واطوالع البطريركيوة ودون علوم الطائفوة التوي تورى  فوق ذلك ان المشروع الجديد للقانون أعودج 

فيه غبنا فاحشا يلحق بقضويتها الوطنيوة أبلو  األضورار ويعوود بهوا سونوات إلوى الووراء، إلوى حالوة تزيود 

 011سوءا عما كانت عليه أيام االنتداب البريطاني". 

 1 3153نيسان  1ولكن بحسب افتتاحية جريدة فلسطين الصادرة في 

ق اللجنة التنفيذية األرثوذكسية أي رد على برقياتها من أي مصدر كوان. إنموا أصودرت المديريوة لم تتل 

العامة للمطبوعات والنشر بيانا رسميا ردا على الحملوة الصوحفية أعلنوت فيوه بوأن المشوروع سويعرض 

موة تورى على مجلس األمة في دورته الحالية للمناقشوة شوأنه شوأن جميوع المشواريع القانونيوة وان الحكو

انه ليست هنالوك أيوة مبوررات للتسورع فوي إثوارة هوذا الموضووع فوي الصوحف مون قبول أيوة جهوة كانوت 

 012قبل أن يطرح مشروع القانون للمناقشة في مجلس األمة.

واستنادا إلى ما سوبق، أعتبور أبنواء الطائفوة األرثوذكسوية الوذي كوان يصول عوددهم  نوذاك إلوى مئوة ألوف 

يوواف الوطنيووة، والجهوات القانونيووة الحوورة، أن قووانون بطريركيووة "الووروم" نسومة، إضووافة إلووى كافووة االط

، الوذي أقور، هووو قوانون مجحوف بحووق الووطنيين االرثووذكس. حيووث 3153األرثووذكس المقدسوية لسوونة 

 010أخذوا على القانون العلل التالية1 

السوولطنة اقحووام كلمووة "الووروم" فووي تسوومية هووذا القووانون؛ علمووا أن هووذه الكلمووة اسووتخدمت فووي عهوود  .3

العثمانيوة لتعبوور عون مجموووع الملووة األرثوذكسوية المنتشوورة فوي إرجوواء السوولطنة بغوض النظوور عوون 

الجنسية أو اللغة. بالتالي لم يقصود بهوا اليونوانيين مطلقوا، إال أن االكليوروس اليونواني يوزعم أن هوذه 

لتسومية أثنواء حكوم البطريركيوة هوي تابعوة للدولوة اليونانيوة. كموا حواول هوذا االكليوروس اقحوام هوذه ا

االنتووداب البريطوواني لفلسووطين، غيوور أن جميووع محاوالتووه بوواءت بالفشوول. حيووث أصوودرت حكومووة 

عليهوا جميعهوا تسومية "قوانون البطريركيوة األرثوذكسوية". وعليوه  اطلوققوانين متالحقة،  3فلسطين 

ن صوبغتها المحليوة قاوم االنتداب بشدة فكرة تبعية البطريركية المقدسوية لدولوة أجنبيوة وتجريوديها مو

الوطنيووة العربيووة. كمووا أن ترجمووة كلمووة "الووروم" موون العربيووة إلووى االنجليزيووة تعنووي فووي الترجمووة 

"، وهووذا إن دل علوووى Greek"، غيوور أن البطريركيووة تقووووم باسووتبدالها بكلمووة "Romanالحرفيووة "

 شيء فهو يعني أنها تنسب البطريركية المقدسية العربية إلى اليونان. 
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عطا هللا أنطون، مذكرة قدمت من اللجنة التنفيذية األرثوذكسية العربية الى معالي رئيس مجلس النواب األردني، وجاءت   

أبو جابر، نقال عن  ،"3153تحت عنوان1 "القضية األرثوذكسية ومشروع بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية لسنة 

   . 441-411سعد رؤوف، مرجع سبق ذكره، ص 
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( من القانون المعمول فيه إلوى أن لفظوة "البطريركيوة" تعنوي ديور القبور المقودس، او 1ادة )تشير الم .1

اخويووة القبوور المقوودس او القبوور المقوودس او ديوور الووروم االرثوووذكس. غيوور ان مشووروع قووانون سوونة 

يشوير بوضوح إلوى أن هوذه اللفظوة تشومل أخويوة القبور المقودس والمجموع المقودس والمجلووس  3155

 المختلط. 

( هو  إلوى أنوه مون 4) 1ص الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان "واجبوات البطريورك" فوي مادتوه ين .1

صالحيات البطريرك " تمثيل الطائفة األرثوذكسوية فوي جميوع شوؤونها لودى الحكوموة". بالتوالي هوذا 

 يعطي الحق في التدخل في الشؤون اإلدارية والمالية، ويخرجه عن واجباته الروحية والدينية. 

( علوى اآتوي1 " يكوون المجموع الهيئوة االداريوة للبطريركيوة ولوه 1المادة الرابعوة فوي الفقورة ) تنص .4

صووالحية اموووتالك األموووال المنقولوووة وغيووور المنقولووة وتسووولم الميوووراث والوقفيووات والتصووورف بهوووا 

ى ويمووارس البطريوورك والمتووولي صووالحيات البطريوورك فووي المجمووع االدعوواء والوودفاع باسوومه لوود

صوالحياته وواجباتوه". بالتوالي توم اعتبوار المجموع الهيئوة اإلداريوة  والقيام بأي عمل تقتضيالمحاكم 

الوحيودة التووي تمثوول البطريركيووة، حيووث اسووتبعد المجلوس المخووتلط تمامووا عوون السوواحة.  أمووا المووادة 

الخامسووة بووالفقرة )د( توونص علووى "أن يقوووم البطريوورك فووي المجمووع بووإدارة كافووة األمووالك التابعووة 

رة للبطريوورك فووي المجمووع". وموون الواضووح أن هووذا الوونص القووانوني غيوور سوووي، ويووراد بووه مباشوو

االلتفاف على القانون وعلى حقوق الطائفة؛ فجميع األموالك العقاريوة والوقفيوة المسوجلة لودى دائورة 

األراضي مسوجلة باسوم البطريركيوة األرثوذكسوية أو باسوم البطريورك والبطريركيوة معوا.  وعليوه ال 

علوى اآتوي1 "  3155مالك تابعوة للبطريورك فوي المجموع. ولوذلك نوص مشوروع قوانون سونة يوجد ا

يكون البطريرك في المجمع شخصية معنوية لها صالحية اموتالك األمووال المنقولوة وغيور المنقولوة 

وتسولم الميوراث والوقفيوات والتصوورف بهوا بصوفته المتووولي مون أجول أيووة غايوة متصولة بصووالحيات 

 جمع أو بواجباته". البطريرك في الم

، حيوث تونص1 " تنواط جميوع األمووال 3153( من القانون سونة 11كما تخلف المادة السابقة المادة )

المنقولووة مهمووا كووان نوعهووا العائوودة الووى البطريركيووة بووالبطريرك وتسووجل باسووم بطريركيووة الووروم 

 االرثوذكس المقدسية".

نص الموادة العاشورة ) / د( علوى اآتوي1 يتناول الفصل الرابع موضوع المجلس المخوتلط، حيوث تو .5

"يؤلووف مجلووس مخووتلط موون خمسووة أعضوواء اكليووريكيين اردنيووين يعيوونهم المجمووع المقوودس" و "سووتة 

اعضاء علمانيين اردنيين ينتخبهم اهوالي االردن االرثووذكس بالطريقوة التوي تعوين وفوق احكوام هوذا 

العلموانيين؛ علموا أن الصوواب هوو وجووب القانون". وبالتالي ساوى القانون بين عدد االكليريكيين و

تفووق عودد العلمووانيين عون االكيووريكيين، مون أجوول ضومان رعايووة شوؤون الطائفووة العربيوة وتحسووين 

احوالهم الثقافية واالجتماعية. في حين نصت المادة الحادية عشر مون الفقورة )أ( أن للبطريورك فوي 
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ألمووالك التابعووة مباشوورة للبطريوورك فوووي المجلووس الصووالحيات والواجبووات التاليووة1 " إدارة كافوووة ا

المجلووس...". ويعوود هووذا الوونص غيوور قووانوني، النووه كمووا ذكرنووا سووابقا ال يوجوود أمووالك مسووجلة باسووم 

 البطريرك في المجلس. وبالتالي تعتبر هذه الصالحية وهمية. 

 كما لم تنص المادة السابقة في فقرتهوا المتعوددة علوى صوالحية المجلوس فوي االشوراف علوى شوؤون .1

البطريركيوة الماليووة، ووضووع الموازنوة السوونوية العامووة للبطريركيوة والموافقووة عليهووا، وإدارة كافووة 

تقييوود بيووع أو رهوون هووذه االموووالك  أو   األمووالك واألوقوواف العائوودة للبطريركيووة والتصوورف بهووا،

 إيجارها مدة تزيد على ثالث سنوات إال بموافقوة كول مون المجموع المقودس والمجلوس المخوتلط؛ فوي

 .   3155حين نجد هذه الفقرات موجودة وحاضرة بقوة في مشروع قانون سنة 

تنوواول الفصووول السووابع موضووووع "انتخوواب وتعيوووين البطريوورك والمطارنوووة واألسوواقفة الرعوووويين".  .5

البطريورك عنود شوغور الكرسوي البطريركوي المقدسوي إلوى ثوالث،  انتخابحيث قسم القانون عملية 

 وهي1 

  قائمقوووام الكرسووووي البطريركوووي بووودعوة جميووووع المطارنوووة واألسوووواقفة المرحلوووة األولوووى1 يقوووووم

األرثووذكس التوابعين للكرسوي البطريركووي المقدسوي ممون ليسووا أعضوواء فوي المجموع المقوودس 

لحضووور مجلووس الترشوويح لالشووتراك بعمليووة الترشوويح قبوول انقضوواء واحوود وعشوورين يومووا موون 

ن يبعووث بالطريقووة نفسووها كتبووا صوودور تلووك الوودعوات. كمووا يتوجووب علووى قائمقووام البطريوورك ا

دورية الى المجالس الطائفية المحلية التي يعينها المجلس المختلط يدعو فيه هذه المجوالس الوى 

انتخاب كاهن متزو  لحضور مجلس الترشويح علوى أن ال يزيود عوددهم عون أثنوى عشور كاهنوا. 

والكهنوووة  ويتوووألف مجلوووس الترشووويح مووون المجموووع المقووودس واالسووواقفة والمطارنوووة المووودعوين

 المتزوجين.

  المرحلة الثانية1 يعقد مجلس عوام مؤلوف مون المجموع واالرشومندريتين البروتوسوتكليين المقيوين

في األديرة في القدس والكهنة المتزوجين المنتخبوين لمجلوس الترشويح، لينتخوب ثالثوة مرشوحين 

مووون االشوووخاص المدرجوووة اسوووماؤهم فوووي قائموووة االشوووخاص الوووذين رشوووحهم مجلوووس الترشووويح 

 بالصورة التي أقرها رئيس الوزراء. 

  المرحلووة الثالثووة1 ينتخووب أعضوواء المجمووع المقوودس موون بووين المرشووحين الثالثووة شخصووا واحوودا

 األصوات. وبأكثريةللكرسي البطريركي، ويجري انتخابه بطريقة االقتراع السري 

وعليه نستنتج مون هوذا الفصول القوانوني الوى أن األردن سواعد البطريركيوة فوي تهموي" وتقليول دور 

المجلس المختلط، الذي يمثول الطائفوة األرثوذكسوية العربيوة، فوي عمليوة انتخواب رئيسوهم الروحوي. 

، اللتوان تحوددان قائموة 13و 11ويتضح ذلك بجالء عون طريوق عودم اشوتراط القوانون فوي الموادتين 

مرشووحين االوليووة، والحقووا المرشووحين الثالثووة الووذين ينتخبووون موون المجلووس العووام. وبالتووالي يعوود ال
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أن  زال يجووالصوت العربي الوحيود فوي هوذه العمليوة االنتخابيوة، هوو صووت الكهنوة العورب، الوذي 

كاهنوا؛ علموا أن تحديودهم فوي هوذا العودد يونم عون رغبوة بأضوعف الصوووت  31يتجواوز عوددهم عون 

 وحيد وتحيده. العربي ال

( فووي فقرتهووا الثانيووة الوونص 13تنواول الفصوول الثووامن موضوووع "األخويووة". حيووث جوواء فووي المووادة ) .3

اآتي1 " مع مراعاة الحالوة الراهنوة السوائدة منوذ القودم حتوى اليووم فوي أخويوة القبور المقودس ال يقبول 

عنوي جملوة " موع مراعواة أحد في األخوية إال مون كوان أردنيوا أو تجونس بالجنسوية األردنيوة". فمواذا ت

الحالة الراهنة السوائدة  منوذ القودم حتوى اليووم..." حسوب القوانونيين؟. وجواء فوي الموذكرة التوي رفهوا 

أنطوون عطوا هللا، عون اللجنوة التنفيذيوة االرثوذكسوية العربيوة، التوضويح التوالي لمعوزى هوذه العبوارة 

ة الحالوة الراهنوة السوائدة منوذ القودم حتوى عبارة " مع مراعا إلقحام1 " ... ال يوجد أي معنى المبهمة

اليووم" إال إذا كوان قصود البطريركيوة أن تودخل فووي األخويوة العشورات مون الفتيوان اليونوانيين الووذين 

استقدمتهم من بالد اليونان والجزر اليونانية قبل ان يحصلوا علوى الجنسوية األردنيوة وبوذلك تضومن 

ح للسوولطات المختصووة فرصووة درس كوول حالووة موون دخووولهم وبقوواءهم فووي هووذه الووبالد دون أن تسوون

 هؤالء للتحقق ان كان بقاؤهم في البالد مرغوبا فيه أم ال". 

 015( منها اآتي1 11جاء في الفصل التاسع واألخير، وخاصة في المادة ) .1

تعورض الميزانيووة السونوية قبوول اقرارهوا النهووائي علوى المجلووس المخوتلط لالطووالع عليهوا والنظوور  

ه المجلس اي اعتراض على عدم تووفر العدالوة فوي قسومة االمووال الموضووعة تحوت فيها، فاذا وج

تصرفه أو عدم كفايتها يقووم بوالتحقيق فوي المسوألة خبيور موالي يعنيوه مجلوس الووزراء ويكوون قورار 

مجلس الوزراء في الخالف نهائيا. غيور أنوه لويس فوي هوذه الموادة موا يخوول المجلوس المخوتلط حوق 

فوووي طريقوووة انفووواق أيوووة أمووووال مووون أمووووال البطريركيوووة خوووالف األمووووال االعتوووراض أو البحوووث 

تحوت تصورفه. واسوتنادا إلوى نوص هوذه الموادة نودرك تماموا أن القوانون يقوف إلوى جانوب  الموضوعة

السويطرة علوى مقودرات الكنيسوة األرثوذكسوية العربيوة، وتصورف فيهوا  أحقيوةالعنصور اليونواني فوي 

نضووال ابنواء الطائفووة األرثوذكسوية  العربيووة الطويول موون أيووام  االعتبواركموا يشوواء دون األخوذ بعووين 

العثمانيين إلى يومنا هذا، من أجل بناء مجلس مختلط ذو صالحيات إداريوة وماليوة واسوعة كموا هوو 

الحال في بواقي البطريركيوات األرثوذكسوية المنتشورة فوي انحواء العوالم. وبالتوالي خلوط القوانون بوين 

روس الدينيوووة والروحيوووة، وأكووود علوووى نفووواذ سووولطة البطريووورك فوووي صووالحيات البطريووورك واالكليووو

 الشؤون اإلدارية والمالية. 
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كما عمد القانون إلى حصر دور المجلس المختلط في الشوؤون الماليوة بقضوية ثلوث االيورادات السونوية  

التووي تحووت تصووورفه وإدارتووه، ومنعوووه موون البحوووث أو حتووى االعتووراض فوووي الكيفيووة التوووي تنفووق فيهوووا 

البطريركيووة األمووووال؛ إضوووافة إلوووى أنووه ال يجووووز للمجلوووس المخوووتلط أن يشووارك فوووي عمليوووة صوووياغة 

فقووط ال غيوور. بالتووالي  اإقرارهوزانيوة السوونوية للبطريركيووة؛ فهوي حسووب القووانون تعورض عليووه قبوول المي

 ( من القانون تصاغ فقط من قبل المجمع المقدس. 5فهي حسب المادة )

وجاء في المذكرة التي رفعها أنطوون عطوا هللا، عون اللجنوة التنفيذيوة االرثوذكسوية العربيوة، إلوى رئويس 

 ني في هذا الشأن1 مجلس النواب األرد

ترى الطائفة انه طالما هوي شوريكة فوي ايورادات البطريركيوة ولهوا مصولحة فوي تنظويم  

عوادال فلهوا كول الحوق ان تشوترك فوي وضوع  تأمينوامون توأمين حصوتها  للتأكيودالموازنة 

الموازنة ومناقشة أرقامها وأقالمها وليس من العدل حرمانها من هوذا الحوق. وان احالوة 

خبيور موالي موا هوو إال مضويعة للوقوت واقحوام الحكوموة فوي أموور هوي فوي الخالف الى 

الوى ان صووالحيات الخبيور ال تتنواول األمووور الرئيسوية  فووي  باإلضوافةغنوى عنهوا هووذا 

الموازنة وانحصرت فوي األموور الفرعيوة التوي جواءت مبهموة وغامضوة. ونتيجوة لهوذه 

ضمنان حوق اشوتراك المجلوس بشكل ت 11و 5األسباب تطلب الطائفة ان تعدل المادتان 

المختلط في وضع الموازنة ومناقشتها واقرارهوا عنود وضوعها ال عون طريوق عرضوها 

 014عليه بعد وضعها. 

يالحظ المطلع على أحكام هذا القانون أنه لم ينص على مادة تنفيذية تجبر جميوع األطوراف علوى   .31

مشوروع القوانون القوديم لسونة  االنصياع لها وتطبيقوه وفوق لوذلك. حيوث اسوتبعد القوانون الجديود مون

التي خولت مجلوس الووزراء تعيوين لجنوة إلدارة جميوع شوؤون البطريركيوة فوي  11المادة  3155

حالة امتناع أو عرقلة أي فريق مون الفوريقين تنفيوذ أحكوام هوذا القوانون أو أي نوص مون نصوصوه. 

فقوط ال أكثور. ولعول بالتالي هذا يؤكد علوى أن احكوام هوذا القوانون وضوعت لتبقوى حبور علوى ورق 

ذلك يتضح جليوا فوي عودم تشوكيل المجلوس المخوتلط إلوى يومنوا هوذا، ومخالفوة البطريركيوة أغلبيوة 

( مون القووانون 11نصووص هوذا القوانون، ومنهوا علووى سوبيل المثوال ال الحصور عوودم تنفيوذ الموادة )

لقووانون التوي تونص علوى "يقوووم البطريورك فوي المجموع خووالل ثوالث سونوات مون توواريخ نفواذ هوذا ا

بسيامة مطرانين أو أسقفين أردنيين عربيين وحالما توتم سويامتهما يعتبوران عضووين إضوافيين فوي 

،  دون وجووود ادنوى ردة فعوول أو محاسوبة موون قبول السوولطات األردنيوة لووذلك. 013المجموع المقودس"
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 إسرائيل:  .2

تاريخيووة، غيوورت موون شوهدت فلسووطين مووع نهايوة عهوود االنتووداب البريطواني أحووداث سياسووية وعسوكرية 

طابعهوا العربوي الفلسووطيني إلوى يومنوا هووذا. فموع انسوحب قوووات االنتوداب إلوى خووار  فلسوطين، قامووت 

العصووابات الصووهيونية المسوولحة بعمليووات قتوول جمووواعي وترهيووب وترويووع للسووكان اآمنيووين، بهووودف 

هجور أكثور مون  تهجيرهم قسرا من بيوتهم وقراهم ومدنهم، وتشوريدهم وتشوتيتهم خوار  وطونهم. وعليوه

نصف سكان فلسطين إلى الدول العربية المجواورة، وأصوبحوا الجئوين فيهوا، وال يحوق لهوم العوودة إلوى 

% موون مسووواحة فلسووطين التاريخيوووة، 53ديووارهم، واحتلوووت هووذه العصوووابات االرهابيووة موووا يزيوود عووون 

نائهوا، سوواء . وهكوذا حلوت نكبوة فلسوطين علوى كافوة أب3143 يوار  35واعلنت قيام دولوة إسورائيل فوي 

أكوانوا مسولمين أو مسويحيين. غيوور أن هوذه التطوورات تركووت أثورا بوال  االهميووة علوى حضوور ووجووود 

% مون مجمووع السوكان 31الفلسطينيين المسيحيين بشكل خاص؛ علموا أن عوددهم كوان يشوكل حووالي 

 ، أن السووبب الرئيسووي لتنوواقص أعووداد012 نووذاك. حيووث أظهوورت دراسووة علميووة أجرتهووا مجموعووة ديووار

% مون السوكان فوي فلسوطين 31كان  3114المسيحيين في فلسطين هو النكبة، ويليه الهجرة. ففي عام 

%. غيووور أن هووذه النسووبة انخفضووت فوووي 3التاريخيووة مسوويحيين، وغووداة النكبوووة كانووت نسووبتهم حوووالي 

 012%.134%  إلى 3غضون ليلة وضحاها من 

كانوووت نكبوووة الشوووعب الفلسوووطيني عاموووة وبالتوووالي يعتبووور الفلسوووطينيين المسووويحيين أن نكبوووة فلسوووطين 

وللمسيحيين خاصة. ويؤكد القس الدكتور نعيم عتيوق فوي ورقتوه التوي قودمها بوالمؤتمر الودولي السوادس 

 -لمركوز السووبيل، الووذي جوواء تحووت عنوووان1 "الحضووور المسوويحي فووي األرض المقدسووة... شووهادة وفوواء

ب حموول ذات العنوووان، علووى أن ، ونشوورت فووي كتووا1111تشوورين  1و 1مسويرة ثبووات"، وعقوود مووا بووين 

هنالك عوامول تاريخيوة أثورت بشوكل مباشور علوى حضوور المسويحيين الفلسوطينيين فوي فلسوطين. وقسوم 

المختلفوة عون الكنيسوة  تواالنشوقاقاهذه العوامل إلى قسمين، عوامل داخلية تتعلوق بالقضوايا الالهوتيوة 

ة خارجيوة تتعلوق بوالفتح اإلسوالمي الوذي الواحدة وقودوم الصوليبيين واالرسواليات، وأخورى سياسوية دينيو

لوم يكوون فتحووا سياسويا فحسوب بوول دينيوا أيضوا، والحقووا االسوتعمار الصوهيوني، الووذي يتبنوى ايديولوجيووة 
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دولوة يهوديوة بحتوة خاليووة مون أي موواطنين مسولمين أو مسوويحيين. وعليوه وضوع سياسوات خاصووة  أقاموه

 023ضمهم المسيحيين. لتخفيض عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية ومن 

وأضاف القس عتيق1 " لم تفرق الحركة الصهيونية بين المسويحيين والمسولمين الفلسوطينيين، فقود كوانوا 

 021جميعهم فلسطينيين وكان عليها اخراجهم من بالدهم حتى ينجح المشروع الصهيوني". 

الفلسووطينيين ، أدى إلووى تهجيور 3143بالتوالي أن إحوالل دولووة إسورائيل مكووان فلسوطين التاريخيووة سونة 

قسورا موون وطوونهم، وتشوريدهم فووي الوودول المجوواورة. وعليوه أصووبح كوول موون غوادر فلسووطين خوفووا موون 

 إرهاب العصابات الصهيونية، الجئا ولم يسمح له بالعودة إلى أرضه ووطنه حتى يومنا هذا. 

يما يتعلق بمن بقي في أرضه  سواء أكان مسلما أو مسيحيا، عمول الكيوان الصوهيوني علوى تضويق أما ف

الخناق عليهم، من خوالل اتبواع سياسوات التمييوز العنصوري علوى كافوة االصوعدة، وخاصوة االقتصوادية 

ا مون منها؛ مما دفع الكثير من الفلسطينيين المسيحيين إلى الهجرة للغرب بحثا عن حيواة كريموة، وهربو

هووذه السياسوات العنصوورية1 فوورض الحكوم العسووكري علوويهم  ابوورزسياسوات إسوورائيل العنصوورية. ومون 

سوونة، وتقييوود حركوواتهم، ومصووادرة أراضوويهم، أو مونعهم موون الوصووول إليهووا، وارتفوواع نسووبة  33لفتورة 

 البطالوة بيونهم نتيجوة فقودان اموواكن عملهوم، مموا سواهم فوي انخفووض مسوتوى معيشوتهم و خلوق حالوة موون

 022االحباط واليأس في نفوسهم. 

ما تبقى من فلسوطين التاريخيوة؛ فاحتلوت القودس  استعمارولم تكتفي إسرائيل بهذا القدر، بل عمدت إلى 

 ، إعادة تكرار نكبة فلسطين. 3115الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة سنة 

ئيل، أزموة ين فوي إسوراواليوم يعي" مون حوافظ علوى وجووده وبقواءه وجوذوره مون الفلسوطينيين المسويحي

خوانهم المسوولمين. حيووث يشووير المطووران بووولس موواركوزو، مطووران الووروم إهويووة وانتموواء، تمامووا كوو

الكاثوليك في الجليل، إلى أن العرب في إسرائيل يصنفون مواطنون مون الدرجوة الثانيوة، وبوالرغم مون 

ان المسيحيين العرب يتمتعوون رسوميا بحريوة العبوادة والتنقول والتعبيور، وحوق التصوويت....الخ، إال أن 

 020ماما عن النصوص.  الواقع يختلف ت

 

ويعتقد المطران ماركوزو1 " يتمثل المبدأ األساس إلسرائيل فوي أنهوا دولوة يهوديوة، ولوذا يصوبح النواس 

من صنف  خر أو طبقة أخرى. وطبعا، ويودعى مبودأ أسواس  خور أن إسورائيل بلود  مواطنينغير اليهود 
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ديمقراطيوة. وأحيانوا يسوود المبودأ  ديمقراطي. ولذا، يسوتمر الصوراع بوين كوون إسورائيل يهوديوة وكونهوا

األول، وأحيانا أخرى يسود المبدأ الثاني، ولكون فوي أحيوان كثيورة يسوود مبودأ يهوديوة الدولوة علوى مبودأ 

 025الديمقراطية. إذا، نحن نعاني من مشكلة عدم المساواة، ألننا لسنا بالضبط كالمواطنين اليهود". 

ربوي المسويحي يعوي" حالوة مون االغتوراب وأزموة فوي ويؤكد المطران ماركوزو علوى أن الموواطن الع

هويتوه الوطنيووة وانتمائووه. حيوث يصووعب عليووه الجموع بووين كونووه فلسوطيني، وعربووي، ومسوويحي، وكونووه 

موواطن إسوورائيلي.  ويعتبور هووذه المعضولة إحوودى المشووكالت األساسوية التووي تسوبب للمسوويحي العربووي 

   024أزمة الهوية.

زو هذه األزموة علوى الوجوه التوالي1" فكموواطنين إسورائيليين، ويلخص ويوضح طبيعة المطران ماركو

لسنا منخورطين فوي صوراعات األراضوي الفلسوطينية مباشورة. ورغوم ذلوك، إننوا منخرطوون ألننوا نعوي" 

فوووي إسووورائيل. وكووول شووويء يتعلوووق بإسووورائيل يشوووملنا ايضوووا. وألننوووا فلسوووطينيون، كووول شووويء يتعلوووق 

فوووي مووا يحصوول ألخواتنوووا الفلسووطينيين، ولكننووا نخووووض  بالفلسووطينيين يشووملنا أيضوووا. إننووا منخرطووون

مشووكلة رعويوووة، صووراعا خاصووا بنووا أنفسوونا. وهووذه مسووألة داخليوووة، مشووكلة فلسووفية، مشووكلة الهوتيووة، 

 023".  اومشكلة أنثروبولوجي

 026وتنتهج الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة فيما يتعلق بالعرب سياسة تعتمد على االركان التالية1 

عمل على عزل السكان العرب وتطويقهم وفصلهم عن بعضهم البعض عون طريوق إقاموة التهويد1 ت .3

 مستعمرات مجاورة للمدن والقرى العربية، ذلك بهدف منع أي اتصال جغرافي متكامل بينها. 

التبعية االقتصادية1 اي جعل المواطن العربي توابعين اقتصواديا إلوى اليهوود، وذلوك مون خوالل عودم  .1

لمشوواريع االقتصووادية الخاصووة بووالعرب، وعوودم تقووديم المسوواعدات الكافيووة لتنميووة اتاحووة اسووتقاللية ل

 البنية االقتصادية العربية، وتحويل العرب إلى عمال يخدمون االقتصاد اليهودي. 

يهوديووة الدولوووة1 تقووووم دولوووة إسوورائيل علوووى مبووودأ يهوديوووة الدولووة، الوووذي يتنووواقض تموووام موووع روح  .1

عيها. وهذا المبدأ هو اساس التشريع في إسرائيل، ونلموس ذلوك بقووة الديمقراطية والعلمانية التي تد

فوي قووانون العوودة والجنسووية ليهوود العووالم وقوانون تخلوويص األرض وغيورهم. ويعتقوود الكاتوب فووؤاد 

 فرح1 

فالصهيونية التي كانت في االساس حركة تحرر قومي علماني لوم تونجح حتوى اآن فوي 

فصل الدين عن الدولة، بل ظهرت تناقضات سوف تؤدي، في غيواب اعتمواد المواطنوة 

اساسا للنظوام السياسوي والتمسوك بمبودأ الدولوة فوي خدموة المصوالح اليهوديوة فوي العوالم، 

                                                                 
025

 315المصدر ذاته ، ص   
024

 315-314المصدر ذاته، ص   
023

 315االمصدر ذاته، ص   
026

 15-11فرح، فؤاد، مرجع سبق ذكره، ص   



124 
 

 

موون العلمانيووة الدمقراطيووة الووى صووبغة يغلووب  الووى تحووول فووي االيديولوجيووة الصووهيونية

  022عليها الطابع الديني والعنصري المتزمت،... 

الهيمنة اليهودية والتمييزي العنصري1  اتباع سياسة تؤدي إلى هيمنوة اليهوود علوى كافوة األصوعدة،  .4

مما يؤدي الى حدوث التمييزي العنصري بكافة اشكاله اتجواه كول موا هوو غيور يهوودي. وعلوى هوذا 

ع االساس يتم اقصاء العرب عن المناصب والوظائف االدارية الهامة في القطاع العام، وعون مواقو

اتخوواذ القووورار، وتووودني الميزانيوووات المخصصوووة لتطووووير وتحسوووين الخووودمات والبنيوووة التحتيوووة فوووي 

 المناطق العربية...الخ. 

واليوم نتيجة لهذه السياسة التمييزية العنصورية يخشوى الوبعض مون إنقوراض المسويحيين فوي األراضوي 

سوول سوووببا رئيسووويا فوووي المقدسووة، ويووورون فوووي اسووتمرار هجووورة المسووويحيين إلووى الخوووار ، وتحديووود الن

انودثارهم. غيور أن القوس نعويم عتيوق، يتبنوى وجهووة نظور أكثور تفواؤال. حيوث يورى أن الشوباب والشووابات 

المسيحيين في إسرائيل لم يعودوا يتجهون إلى الواليات المتحودة كموا كوانوا يفعلوون فوي السوابق. وذلوك 

المسوووتوى االقتصوووادي  بسوووبب تنوووامي الشوووعور العووودائي تجووواه العووورب هنووواك، وأيضوووا بسوووبب تحسووون

 022للمسيحيين في إسرائيل نسبيا، ووجود االستقرار السياسي.

وخووالل العقووود السووتة الماضووية سووعت إسوورائيل إلووى دمووج العوورب فووي كيانهووا الغاصووب عوون طريووق 

المؤسسة العسكرية، وقود نجحوت فوي جوزء مون دفوع البودو والودروز بالودخول فوي الجوي"؛ لويس راغبوة 

اة االجتماعيووة والسياسووية واالقتصووادية والثقافيووة اإلسوورائيلية، وال خوفووا موون منهوا فووي انخووراطهم بالحيوو

الودواعي االمنيووة، بوول عموال بمقولووة1 "فوورق تسوود". حيوث عموول الكيووان الصوهيوني منووذ اللحظووة األولووى 

لوجووووده علوووى تفريوووق وحووودة العووورب الفلسوووطينيين فوووي الوووداخل، وجعلهوووم فرقوووا وطوائفوووا متنازعوووة 

 هم كل على حدة. ومتصارعة، للتعامل مع

الصوووهيوني تراجوووع دور المسووويحيين العووورب فوووي كافوووة جوانوووب الحيووواة، خاصوووة  لالسوووتعمارونتيجوووة 

والسياسية منهوا؛ فتنواقص أعودادهم بصوورة مخيفوة، سواهم فوي قووقعتهم وعوزلهم علوى نحوو  االجتماعية

ى موون ذلووك عوون طريووق تشووجيع حوودوث اعتووداءات علوو االسووتفادةواضووح. وعليووه سووعت إسوورائيل إلووى 

المسولمين والوودروز والوقوووف متفرجوة دون تحريووك إي سوواكن أو  نهماخووواالمسويحيين موون بعوض قبوول 

 حتى معاقبة الجناة الحقا.
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االعتوداءات علوى المسويحيين فوي كفور  حووادثويذكر الكاتوب فوؤاد الفورح عودة أمثلوة علوى ذلوك ومنهوا 

المتاخموة لمقووام شووهاب  ياسويف، وطرعووان، والخالفووات التوي وقعووت فووي الناصورة علووى خلفيووة االرض

 003الدين. 

، وهوي قريوة 3133نيسوان  33ولو أخذنا على سبيل المثال ال الحصر، قضية كفر ياسويف التوي وقعوت 

لكورة القودم بوين  ةمبواراعربية تقع في الجليل، أغلبية سكانها مون المسويحيين، نجود أن شوجار عوام أثنواء 

فريقوي كفور ياسويف وجووولس، أدى إلوى إصوابة سووت شوبان مون كوال الطوورفين بإصوابات مختلفوة، ومقتوول 

أظهر على نحو جلوي هشاشوة الوضوع القوائم بوين الطوائوف   001 خر، وهو شاب درزي من قرية جولس

صوة موع غيواب المختلفة في إسرائيل، إضافة إلى امكانية استضعاف المسويحيين واالسوتقواء علويهم، خا

 الحماية األمنية الالزمة لهم من قبل الحكومة اإلسرائيلية على نحو مقصود. 

قنبلوة باتجواه مجموعوة مون ابنواء  بإلقواءولوم يتوأخر الورد علوى مقتول الشواب الودرزي، حيوث قوام مجهوول 

 كفر ياسيف خالل عودتهم من ساحة الملعب، مموا أدى إلوى مقتول تلميوذ واصوابة سوتة أخورين. وبوالرغم

 002من ذلك تم إرسال جاهة صلح إلى قرية جولس، إال أن سكان جولس رفضوا وساطة الجاهة. 

 

 1انه ويروي الكاتب فؤاد فرح

تحسوبا لوقووع تعوديات، كموا جورى اتصوال خواص موع وزيور  باألمرتم ابالغ الشرطة 

الشورطة وابالغوه بالوضوع المشوحون بوالتوتر وعون امكانيوة وقووع حووادث انتقوام ضود 

، اال ان الشرطة لم تقم باتخاذ اية اجراءات مانعة فوي الوقوت الوذي تواصولت كفرياسيف

الصلح دون أي نجواح. خوالل اليوومين التواليين لوحظوت تحركوات  إلحاللفيه المساعي 

مشبوهة تشير الى وجود تخطيط لهجوم مدبر على كفرياسيف وأبلغوت الشورطة مجوددا 

 000شغب او اعتداء. بادرة لمنع حدوث  بأيةبذلك، اال انها لم تقم 

وبالفعل وقع االعتداء على القريوة واسوتمر حووالي سواعتين، واسوتعملت فيهوا االسولحة الناريوة والقنابول 

اليدويووة، والمووواد الحارقووة، ممووا أدى إلووى وقووووع قتيلووين، وعشوورة جرحووى، وتخريووب ونهووب وحووورق 

سوويارة. وبووالرغم موون ابووالغ الشوورطة، غيوور أنهووا لووم تحوورك  11محووال تجاريووا، و 35بيتووا،  15حوووالي 

وهوذا أن دل علوى شويء فهوو يؤكود سياسوة الدولوة  005سواكنا، بول منعوت أحود مون الوصوول إلوى القريوة. 

العبرية القائمة على مقولة "فورق تسود". وتقووم هوذه السياسوة علوى تجوزأت العورب فوي الوسوط العربوي، 

 وجعلهم مجتمعات غير متحابة ومتجانسة، وتعزيز الطائفية المبنية على المذهبية. 
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إسوورائيل جهووودا حثيثووة لودمج العوورب المسوويحيين فووي الجووي" أيضوا، غيرهووا أنهووا لووم تحقووق كموا بووذلت 

% موون أصوول 1مكاسوب كبيوورة فووي هووذا المجووال. واليوووم تصوول نسوبة العوورب المسوويحيين فووي الووداخل  

% موون مجموووع السوووكان العوورب. وبووالرغم مووون ذلووك تسوووعى إسوورائيل إلووى تطوووويعهم موون خوووالل 35

تخدام شوووتى الطووورق المتاحووة، وحتوووى لوووو كانووت منوووابر دور العبوووادة المؤسسووة العسوووكرية، وذلوووك باسوو

والصوالة. وحووديثا تبوين ذلووك جليووا، عون طريووق فضووح توورط األب جبرائيوول نووداف، أحود كهنووة الكنيسووة 

األرثوذكسية المقدسية في الداخل، بالمشروع الصهيوني الهادف إلوى دفوع الشوباب العربوي المسويحيين 

 ي. لالنخراط في الجي" اإلسرائيل

عوون عقووود موووؤتمر سوووري خوواص بموووا يووودعى "منتووودى الطائفوووة  004وكشووف موقوووع "بكووورا" االلكترونوووي 

الموؤتمر خواص  ا أن هوذا؛ علمويافوة الناصورة فوي  1131حزيران  34المسيحية" يوم الجمعة الموافق 

بتجنيود الشوباب العربوي المسويحي فوي الخدموة العسوكرية. وجواء فوي نوص الودعوة إلوى أن هوذا المنتودى 

سيقام على شرف األب جبرائيل نوداف! غيور أن النواطق باسوم المنتودى الوذي لوم يصورح حسوب الموقوع 

ه عوودد موون الخووادمين عون اسوومه وتحفووظ عليووه، قووال إلوى ان هووذا اللقوواء هووو عبووارة عنود  منتوودى حضوور

 003بالجي" االسرائيلي، وليس مؤتمرا ، وتم عقده على نحو سري خوفا من االضطهاد والتهديد.

 

                                                                 
 

004
 www.bokra.net ه  ياإللكترون،  هو موقع ع ، يُدار من قبل شركة "بكرا لالتصاالت م.ض" ومقرج إخباري وتفاعلي متنوج

مدينة الناصرة. ويضم الموقع العديد من الزوايا التي تتناول قضايا المواطنين العرب وتشكجل موضع اهتمامهم، في جميع 

اويتين يعتبرهما رئيسيتان وهما األخبار مناحي حياتهم، االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية. كما يشمل الموقع  ز

جة والسياسة. كما يخصص زوايا عديدة للشباب ضمن زاوية "شباب بكرا".   المحلي

 
003
، نشر www.bokra.netموقع بكرا،   "الجمعة القريم: مؤتمر تجنيد المسيحيين في يافة الناصرة"،مصالحة، خلود ،  

 .1131 ب  1، وتم الدخول الى الموقع بتاريخ 31/1/1131بتاريخ 

http://www.bokra.net/Tags/%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.bokra.net/Tags/%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.bokra.net/
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 ب  1وبعد شوهرين مون الموؤتمر الموذكور، أمور رئويس الحكوموة اإلسورائيلية، بنيوامين نتنيواهو، بتواريخ 

، بتشوكيل هيئوة مشووتركة خوالل أسوبوعين تضووم ممثلوين مون الحكومووة والمسويحيين العورب لوودفع 1131

ونشورت صوحيفة هوترتس  .بوالجي" اإلسورائيلي والخدموة المدنيوة دالتجنيوالشباب العربي المسيحي إلوى 

، مووع األب جبرائيوول نووداف، 1131 ب  5اإلسوورائيلية أن هووذا القوورار جوواء بعوود لقوواء جمعووه فووي توواريخ 

علموا  006وناجي عبيد، رئيس المجلوس األرثوذكسوي فوي يافوا الناصورة، والعقيود احتيواط، شوادي حلوول. 

فلسوطيني الوداخل فووي أن هوذه الهيئوة سوتعمل حسوب هوترتس علوى "دموج أبنواء الطوائوف المسويحية مون 

قوووانون "تقاسوووم العوووبء" ومعالجووووة الجوانوووب اإلداريوووة والقانونيوووة الالزمووووة لحمايوووة مؤيووودي التجنيوووود 

والمتجنووودين مووون خطووور االعتوووداء علووويهم، وتكثيوووف فووورض القوووانون ومالحقوووة مووون أسوووماهم نتنيووواهو 

 002.بالمشاغبين والمحرضين على العنف"

مووع األب جبرائيول نوداف، حوول هوذا الموضوووع،  002يااللكترونو TV وفوي مقابلوة اجراهوا موقوع إحنوا

رفووض نوووداف اإلجابووة عووون سووؤال جووووهري1 "هووول انووت موووع تجنيوود العووورب المسوويحيين فوووي الجوووي" 

اإلسرائيلي... نعم او ال؟".  كما برر ما قام فيوه مون دعووة الشوباب المسويحي الوى االنخوراط فوي الجوي" 

ولقائوووه رئووويس الووووزراء اإلسووورائيلي، أن  تتعلوووق بوووذات القضوووية، بموووؤتمراتاإلسووورائيلي، ومشووواركته 

المسويحيين يعيشوون فووي الدولوة حوورة، وبالتوالي هووم أحورار فوي االنضوومام إلوى هووذا الجوي" أو ال. وهووو 

يحترم الحرية وال اقدس من الحرية، وهذا ال يخوالف االيموان. وأضواف أن قضوية التجنيود هوو موضووع 

بون إلى االندما  والتعاي" موع مجوتمعهم تاموا كموا اختيار وانتماء. وأشار أيضا إلى أن المسيحيين يص

وخالل المقابلة حاول نداف اللعب على وتر االيمان المسويحي الوذي دعوا إلوى  053فعل غيرهم من قبل. 

مسوامحة اإلعوداء، مون أجوول إقنواع الشوباب بضوورورة الخدموة فوي الجوي" اإلسوورائيلي. كموا أنوه أكوود أن 

الشخصووي.  رأيوهس الثالوث، لووم يحرموه مون الكهنووت نتيجوة البطريورك االرثوذكسوي المقدسوي، ثيوفيلوو

 بخصوص تنحيته.  اإلخباريةبالتالي هو فند ما نشر على المواقع االلكترونية 

ولكن ما موقف الرئاسة الروحيوة للكنيسوة األرثوذكسوية المقدسوية مون تصوريحات ومواقوف األب نوداف 

 لي؟ بخصوص خدمة المسيحيين الفلسطينيين في الجي" اإلسرائي

                                                                 
006

،  لألنباءموقع وطن ، "بالفيديو ...نتنياهو يالمر بتشكيل هيئة لتجنيد المسيحيين ويحرج جبرائيل نداف"، لألنباءوطن   

www.wattan.tv 1/3/1131ى الموقع  بتاريخ ، وتم الدخول إل1131 ب  1، نشر بتاريخ . 
002

 المرجع ذاته  

 
002
والهدف من الموقع هو إيجاد  ." هو اول تلفزيون عربي مستقل داخل الخط األخضر، ويبث عبر شبكة االنترنت TV"إحنا  

 تلفزيون يمثل عرب الداخل ويوصل صوتهم الى العالم. 
053

  www.ehna.tv 1  " على الرابطTVلمشاهدة المقابلة بجزأيها الرجاء الدخول إلى موقع "إحنا   

http://www.wattan.tv/
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صرح األب عيسى مصلح، المتحدث الرسمي باسم البطريركيوة األرثوذكسوية المقدسوة، لموقوع العورب 

وصووحيفة "كوول العوورب" فووي بدايووة االزمووة بووأن "موقووف الكنيسووة واضووح وصووريح فيمووا يتعلووق بقضووية 

 143في الجي" اإلسرائيلي". االنخراطتجنيد الشباب المسيحي، وهو رفض 

. ويجووب علووى األب جبرائيووول نووداف أال يتوودخل فوووي أمووور سياسوووية وأضوواف األب عيسووى مصووولح ".. 

وأمور خارجة عن نطاق رجل دين يقووم بواجباتوه الرعويوة والكنسوية فقوط، ونحون بصودد أخوذ قورارات 

مهمة باتجاه األب الموذكور ألننوا كبطريركيوة الوروم األرثووذكس أم الكنوائس، ال نسومح لرعواة الكنوائس 

وطنيوة خوار  عوون مبودئنا الووطني والروموي واألرثوذكسوي الوذي نعتووز  بالتودخل بوأمور سياسوية وأموور

 052ونفتخر به". 

وطالب األب عيسى مصولح، نوداف توضويح موقفوه للبطريركيوة فوي أسورع وقوت ممكون. غيور ان نوداف 

 عقب على هذه التصريحات على نحو غير مبالي بها ومكترث لها، حيث قال1 

هوا داخول البطريركيوة ولويس عبور وسوائل اإلعوالم، وقود تصريحات األب عيسى مصولح سويتم التوداول ب

تحدثت هاتفيا مع األب عيسوى ولوم تطلوب منوي البطريركيوة كول هوذه الفتورة توضويحا ألننوي شورحت أن 

هذا االجتماع كان لقاءل رعويا وليس مؤتمرا كما يدعون وليس بالضرورة أن يصودق كول موا يقوال عبور 

حووديث أنووا مووع البطريركيووة وهووذه أمووور داخليووة معووي ومووع وسووائل اإلعووالم المنتشوورة"، مضوويفا1 "لووي 

 050الرئاسة الروحية. 

، األروشوووليميوتوووداولت وسوووائل اإلعوووالم العربيوووة واإلسووورائيلية خبووور عوووزم البطريووورك األرثوذكسوووي 

ثيوفيلوس الثالث، إقالة األب نداف من منصوبه، وذلوك ردا علوى دعوتوه الشوباب الفلسوطينيين المسويحي 

 نخراط في الجي" اإلسرائيلي. في الداخل إلى اال

وعلى أثر هذه القضية أيضا، ها  الشارع الفلسطيني المسيحي في الداخل ضد الودعوة للتجنيود، وعبور 

الكثيرين جهرا عن رفضهم لتجنيد المسيحيين في الجي" اإلسورائيلي ورفضوهم الخدموة المدنيوة أيضوا، 

يووق معهوم وقمعهووم وتهديوودهم، بهوودف تكموويم األموون اإلسورائيلية إلووى اسووتدعائهم وتحق بووأجهزةمموا دفووع 

أفواههم. ومن أبورز هوذه الشخصويات1 الودكتور عزموي حكويم، و الناشوطة السياسوية عبيور قبطوي، التوي 

تووم التحقيووق معهووا عوون طريووق وحوودة التحقيقووات المركزيووة فووي شوورطة عكووا، وتمحووور التحقيووق حووول 

 055مقاالت كتبتها ضد تجنيد المسيحيين في الجي".

                                                                 
051

"بطريركية الروم األرثوذكس: سنتخذ قرارات حاسمة ضد األب جبرائيل نداف ونرفض موقع العرب وصحيفة كل العرب،   

، وتم الدخول 1131حزيران  33، تم نشره في تاريخ Linga ،www.linga.orgعن موقع  تجنيد المسيحيين للجيش"،

  3/3/1131إلى الموقع في تاريخ 
052
 موقع العرب وصحيفة كل العرب، مرجع سبق ذكره. 
050

 المرجع ذاته  
055

 خلود مصالحة، مرجع سبق ذكره.  

http://www.linga.org/
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جلووس الطائفووة العربيووة األرثوذكسووية فووي الناصوورة بيووان تحووت عنوووان1 "بشووأن محوواوالت كمووا أصوودر م

أهووم مووا جوواء فيووه  054المسوويحيين فووي جووي" االحووتالل". تجنيوودسولطوية لوودس الفرقووة واصوودار دعوووات ل

 التالي1 

الطائفووة فووي  ألبنوواءأن مجلووس الطائفووة العربيووة االرثوذكسووية هووو الممثوول الشوورعي والوحيوود المنتخووب 

الناصرة ونتسويرت عيليوت وهوو المالوك الوحيود لكنيسوة البشوارة االرثوذكسوية فوي الناصورة، فقود قررنوا 

عوالن منع الكاهن جبرائيل نوداف مون مزاولوة الكهنووت داخول هوذه الكنيسوة بوأي شوكل مون األشوكال وا

الحرمان الكامل عليه من قبل جميع مؤسسات الطائفوة ونودعو الجميوع الوى مقاطعتوه ومقاطعوة كول مون 

شارك في هذا المؤتمر المهزلة ليكون عبرة للجميع ويكون درسا لكل من يفكر فوي المسوتقبل ان يحوذو 

 حذوهم. 

 كما خاطب البيان الشباب قائال1 

توجووه إلووى الشووباب والشووابات العوورب عامووة، والمسوويحيين إن مجلووس الطائفووة العربيووة األرثوذكسووية ي

خاصة كونهم يواجهون محاولة تجزئة سلطوية، إلى صود هوذه الودعوات المشوبوهة ودحرهوا، واعادتهوا 

الرسوومية تحوواول موون جديوود تطبيوق مووا فشوولت بووه فووي الماضووي، حينمووا سووعت  فإسوورائيلإلوى أوكارهووا، 

المسيحيين العرب، ولم تجد من يوقع لها على ما تريود، ومون البوديهي أنهوا لون تجود اليووم موا  تجنيد إلى

 لم تجده في الماضي رغم هذا النفر الذي ال يمثل اال نفسه. 

سورائيل علوى ومؤخرا أقر البرلمان اإلسرائيلي  قوانون عنصوري يفورق بوين الموواطنين العورب داخول إ

اسوواس دينووي  طووائفي. ووفووق القووانون الجديوود، يكووون "مفوضووية المسوواواة فووي فوورص العموول" بوووزارة 

وبالتووالي يهودف هووذا القووانون إلووى  053االقتصواد علووى أسوواس االنتمواء الطووائفي للعوورب داخول إسوورائيل.

ل العوورب علووى اسوواس دينووي طووائفي، وسوولخ المسوويحيين العوورب داخووو المووواطنينإحووداث تفرقووة بووين 

إسوورائيل عووون مجتمعووواتهم المحليوووة وعوووزلهم عوون وسوووطهم العربوووي ودمجهوووم بوووالمجتمع الصوووهيوني، 

 ليسوا عرب، مما سيساهم في تشوية الهوية العربية للفلسطينيين في إسرائيل.  موإقناعهم أنه

واسووتنادا إلووى السووابق، يمكوون القووول إن تنوواقص اعووداد المسوويحيين وتراجووع دورهووم القيووادي بعوود نكبووة 

فلسوطين، سواهم فوي غوزلتهم وقووقعتهم، إضووافة إلوى أن إتبواع الحكوموات اإلسورائيلية المتعاقبوة سياسووة 

بوين  "فرق تسد" أدت إلى استضعاف المسيحيين فوي إسورائيل، ونشووء حالوة مون عودم التعواي" السولمي

الطوائف الدينية المختلفة داخل المجتمع العربي الفلسطيني. وعلى الرغم من اتباع هوذه السياسوة علوى 

                                                                 
 

054
 http://www.bokra.netموقع "بكرا" على الرابط االلكتروني التالي1 على نص البيان الكامل عبر  االطالعيمكن  
053

"الفلسطينيون في إسرائيل يرفضون قانون لثمثيل الطائفي: يسلخ المسحيين عن شعبهم ويطبق سياسة اسعد تلحمي،   

، تم الدخول الى الموقع بتاريخ www. alhayat.com، 1/11/1134صحيفة الحياة الجديدة، نشر بتاريخ  تسد"،

11/4/1134 
 

http://www.bokra.net/Tags/%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF
http://www.bokra.net/Tags/%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF
http://www.bokra.net/Tags/%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF
http://www.bokra.net/Articles/1187018/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A_%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8_%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%81.html
http://alhayat.com/
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مدى العقوود السوابقة، إال أن الحكوموات اإلسورائيلية المتعاقبوة حتوى يومنوا هوذا، فشولت فوي مسوخ وسولخ 

 صهيونية. انتمائهم عن هويتهم األصلية، ودمجهم على نحو تام في الحضارة والثقافة ال

 

 السلطة الوطنية الفلسطينية:   .2

دور السوولطة الوطنيووة الفلسووطينية بالقضووية لألسوف الشووديد ال توجوود دراسووات كافيووة ومستفيضووة تنوواق" 

 األرثوذكسية. وعليه ستقوم الباحثة بدراسة ومناقشة هذا الباب بالفصل الميداني من هذه الدراسة. 

 

 الوطنيين:  رابعا: نهضة األرثوذكس

الووطنيين تفاوتوت فووي قوتهوا وتأثيرهوا مون حقبووة إلوى أخورى. حيووث  ناألرثوذكسوويييبودو جليوا أن نهضوة 

بزغوت فوي نهايووة القورن التاسووع عشور وبدايووة القورن العشوورين، أي فوي نهايووة عهود االتووراك. وفوي هووذه 

الحقبوة اسوتيقظ األرثوذكسويين الووطنيين بعود سوبات طويول، دام حووالي ثالثوة قورون ونصوف، السووترداد 

كليووروس اليونوواني علووى كافووة األصووعدة سووواء أكانووت الدينيووة التعليميووة حقوووقهم المسوولوبة موون قبوول اال

التثقيفية أو القيادية الروحية أو الملكيوة الماديوة. وعليوه خاضووا معوارك مسوتمرة ومتواصولة علوى مودى 

م فيهووا اربعووة عقووود مووع الرئاسووة الروحيووة فووي البطريركيووة والسوولطات العثمانيووة الحاكمووة، وناصووره

العرب. وخالل هذه الحقبة من نضال االرثووذكس العورب عبور ثوالث وسوائل وهوي1 خوانهم المسلمين ا

االرسواليات والبعثوات الرسومية التووي ارسولها إلوى االسووتانة لشورح موقوف الملووة مموا يحودث والبرقيووات 

الرسمية التي كانت تبعث مون قبول اعيوان الطائفوة الوى االسوتانة للضوغط علوى الحكوموة هنالوك، إضوافة 

الوسائل، وهي الهبات الشعبية واالعتصامات وإغالق الكنوائس المتواصولة ولفتورة طويلوة إلى أهم هذه 

 من الزمن؛ علما أن هذا اثار الخوف في نفوس االتراك، ودفعهم إلى البحث عن حلول. 

غيور أن تغيور السولطة الحاكموة وسويطرة االنجليوز علوى فلسوطين موع بدايوة القورن العشورين، نسوف كوول 

سترداد هذه الحقووق المسولوبة، خاصوة تمكونهم مون تحقيوق مكسوب غايوة فوي االهميوة، الجهود السابقة ال

وهو تأسيس المجلس المختلط. ومع ذلك لم ييأس األرثوذكسيين العرب ابودا، وحواولوا مجوددا معتقودين 

أنهوم مون خوالل النظوام الجديود يسوتطيعون تحقيوق أهودافهم. إال أن واقوع الحوال لوم يكوون فوي صووالحهم، 

لطة االنتداب إلوى االسوتفادة مون القضوية األرثوذكسوية لتحقيوق متربهوا ومصوالحها منهوا دعوم وعمدت س

االسوتعمار الصووهيوني، عون طريووق بيعوه ممتلكووات تووابع للكنيسوة األرثوذكسووية المقدسوية فووي فلسووطين، 

داب وحث اليونان على االنضمام إليها في الحرب العالميوة الثانيوة كموا ذكرنوا سوابقا. وخوالل عهود االنتو

نشووطت الحركووة االرثوذكسووية، وعقوودت عوودة مووؤتمرات ومنهووا1 المووؤتمر العربووي األرثوذكسووي األول 

، والموؤتمر 3113، والموؤتمر األرثوذكسوي الثواني المنعقود فوي يافوا لسونة 3111المنعقد في حيفا لسونة 

شوعبية  . وترافق موع عقود هوذه الموؤتمرات هبوات3144األرثوذكسي الثالث المنعقد في القدس في سنة 
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وطنيووة منعووت السوولطات الحاكمووة موون إقوورار قووانون خاصووة بالبطريركيووة يكووون منحوواز لالكليوووروس 

 اليوناني. 

ولكن هذه النهضة الوطنية التي سعت جاهدة الى احقاق الحوق خوالل العقوود الماضوية ، اجهضوت تاموا 

بنوواء الشووعب . حيووث جوواءت نتووائج و ثووار هووذه النكبووة موودمرة علووى كافووة أ3143علووى أثوور نكبووة عووام 

الفلسطيني، الذي عانى من االضطهاد والقتل والتشريد والتهجير القسري من مدنه وقوراه. وهوذا سواهم 

كما ذكرنا سابقا إلى انقاص أعداد المسيحيين بشوكل مخيوف، وخاصوة المسويحيين األرثوذكسويين الوذين 

الفلسوطينيين لوم يتخلصوووا كوانوا يشوكلون أكبور طائفوة مسويحية فوي فلسوطين التاريخيوة. كموا أنهوم كبواقي 

بسووورعة وسوووهولة مووون  ثوووار الصووودمة التوووي سوووببتها النكبوووة علوووى كافوووة جوانوووب حيووواتهم االجتماعيوووة 

واالقتصوووادية والتعليميوووة والسياسوووية وحتوووى الثقافيوووة الحضوووارية والمكانيوووة الوجوديوووة. حيوووث لوووم يفقووود 

مجتمعوه المحلوي الصوغير  الفلسطيني االرض التي هي مصدر رزقه الرئيسي فقط، بل فقود انتمائوه إلوى

الووذي كووان يسووكن فيووه، ويقوويم فيووه عالقاتووه االنسووانية، وهجوور خارجووه قسوورا إلووى أموواكن أخوورى داخوول 

فلسطين التاريخيوة أو دول عربيوة مجواورة. وهوذا أدى إلوى هودم البنيوة المجتمعيوة الفلسوطينية. واالمثلوة 

ان تقعوان فوي الجليول، والتوي عمودت على ذلوك كثيورة، ومنهوا قريتوا إقورث وكفور بورعم المسويحيتين اللتو

مون سوكانهما األصوليين وتهجيورهم قسورا إلوى قورى أخورى  أفرغهمواالصهيوني إلوى  االحتاللسلطات 

مجاورة، ضمن سياسات التطهير العرقي. علما أن هذه السياسة لوم تتوقوف بعود نكبوة فلسوطين مباشورة، 

 بل استمرت إلى ما بعدها بسنوات قليلة. 

أمور قائود الجوي" المودعو "موشويه إيورم"، سوكان القريوة الرحيول إلوى قريوة  3143ني تشرين الثا 5ففي 

الراموة لمودة أسووبوعين، مبوررا ذلوك بالمحافظووة علوى سوالمتهم. وبالفعوول توم ترحيول السووكان فوي توواريخ 

بواسوطة شواحنات الجوي" اإلسورائيلي للراموة، لووم يسومح لهوم بوالعودة إليهوا مجوددا حتووى  1/33/3143

وبعود إخوالء السوكان مون  .اعلن وزير الدفاع عن إقرث منطقة أمنيوة مغلقوة 3141في سنة يومنا هذا. و

. 056بيوتهم تم نهب وسرقة محتويات البيووت ومون ثوم تفجيور البيووت وسورقة حجارتهوا واقوتالع كرومهوا

 ولم يبقي االحتالل من معالم القرية سوى كنيسة الروم الكاثوليك ومقبرة القرية. 

دخلووت  3143تشوورين األول  11ريووة كفوور بوورعم كثيوورا عوون أختهووا إقوورث، ففووي وال تختلووف حكايووة ق

العصابات الصهيونية القرية دون أي مقاومة، وأمر قائدة الوحدة الرجوال بالتوجوه إلوى الكنيسوة وتسوليم 

العوودة لممارسوة  بإمكوانهم ح، توم اخوالء سوبيلهم وإخبوارهمسالحهم. وبعد المصادقة على اسوتالم السوال

توم إحصوواء سووكان القريووة المتواجوودين علووى أنهووم  3143تشوورين الثوواني  5وميووة. فووي توواريخ حيواتهم الي

، أي بعود أقول مون اسوبوع مون إحصوائهم، 3143تشورين الثواني  31مواطنو الدولة الجديودة. ولكون فوي 

                                                                 
145

، تم الدخول إلى الموقع بتاريخ http://www.iqrit.org، موقع جمعية أهالي إقرث، لمحة تاريخيةجمعية أهالي إقرث،   

31/31/1131. 
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 43حضر ضابط إسرائيلي إلى القريوة وأمور سوكانها، دون توضويح ايوة اسوباب، بمغوادرة القريوة خوالل 

كوم شوماال داخول األراضوي اللبنانيوة، وإال سيعرضوون أنفسوهم لعقواب الجوي". غيور  5مسافة ساعة إلى 

أن أبنواء القريوة لووم ينصواعوا تاموا لألموور، وتفرقووا فوي أراضووي القريوة علوى أموول السوماح لهوم بووالعودة 

 052قريبا. 

 نوه موووعواجتموووع وزيوور االقليوووات  نووذاك، "بيخوووور شوويطريت"، ومعوووا 3143تشووورين الثوواني  11وفووي 

ممثلي عن أهالي كفر برعم في قرية الج" المجاورة، مدعين أنه قد حدث لغط في األمور الصوادر فوي 

بخصوص مغادرتهم الوبالد نحوو لبنوان، أن علوى االهوالي أن يخلوهوا لمسوافة  3143تشرين الثاني  31

كووم جنوبووا داخوول األراضووي التووي أصووبحت تحووت سوويطرة الكيووان الصووهيوني، أي نحووو قريووة الجوو"  5

كوم جنوبوا. ووعوودوا األهوالي بالسوماح لهووم بوالعودة إلوى قووريتهم بعود أسووبوعين  4جواورة، التوي تبعوود الم

فقط؛ معلل سبب إخالئهم الخشية من هجوم عسكري وشويك مون لبنوان. غيور أنوه لوم يسومح لهوم بوالعودة 

مووت حتوى يومنوا هوذا، بوول قاموت السولطات اإلسوورائيلية بإنشواء كيبووتس مجواور سوومي "بارعوام"، كموا قا

بتووأجير أراضووي ومحاصوويل القريووة إلووى شووركة يهوديووة. وعليووه قووام ممثلووي أبنوواء القريووة برفووع دعوووى 

، يطالبون فيها إصودار أمور للحكوموة بالسوماح لهوم 3153 ب  11قضائية إلى محكمة العدل العليا في 

 ، وبعوود مماطلووة وتأجيوول أصوودرت3151كوانون الثوواني  33. وفووي موأراضوويهفوي العووودة إلووى قووريتهم 

المحكمووة القوورار التووالي1 "يحتووا  الموودجعون )أبنوواء كفوور بوورعم( كووي يعووودوا إلووى قووريتهم إلووى التووزود 

أن السوولطة العسوكرية لووم تصوودر هووذا التصووريح حتووى  اال 052بتصوريح خوواص موون السوولطة العسووكرية".

، عنووودما أقووودمت حكوموووة 3151أيلوووول  35و 31يومنوووا هوووذا، غيووور أن الجريموووة الكبووورى حووودث فوووي 

 043حجة األمن، بقصف ونسف بيوت القرية من األرض والجو.إسرائيل، ب

كول مونهم فوي قضووايا شخصوية ومون أهمهوا كيفيووة  وانشوغالوهكوذا خمودت نهضوة األرثووذكس العوورب، 

التأقلم مع الواقع الجديد، وكيفية تقبل النسيج االجتماعي واالنخراط فيوه. فوي الوقوت الوذي انشوغلت فيوه 

 عالقتها مع الكيان الغاصب، لتمكين بقائها واستمراريتها.  توطيدالرئاسة الروحية األرثوذكسية في 

% موون أراضووي فلسووطين التاريخيووة، بقيووت القوودس الشوورقية والضووفة 51وموع احووتالل مووا يتجوواوز عوون 

األرثووذكس العوورب خيوورا؛  تفوواءلالغربيوة تحووت حكوم المملكووة األردنيوة الهاشوومية. وخوالل هووذه الفتورة 

كسية المقدسة أصبحت تحت حكوم عربوي مون جديود. مموا يعنوي أن امكانيوة علما أن البطريركية األرثوذ

التغييوور واسوووترجاع حقوووق االرثووووذكس العووورب المهضووومة منوووذ قوورون، أصوووبحت واردة بقووووة اآن. 

وعليووه ناصووروا قضوويتهم عوون طريووق إتبوواع الوسووائل القانونيووة البرلمانيووة. وعلووى أثوور وفوواة البطريوورك 
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وحظوي هووذا المووؤتمر علووى ، 3151ثوذكسووي الرابوع فووي القوودس سوونة األورشوليمي، عقوود المووؤتمر األر

علووى نووص  باإليجووابدعوم وإجموواع وطنووي موون كافووة القوووى الوطنيووة والحزبيوة فووي المملكووة، ممووا أثوور 

. علموا 3155مشروع القانون الذي تقدمت فيها الحكومة األردنية وأقره مجلوس النوواب واالعيوان سونة 

الح الطائفووة العربيوة األرثوذكسووية. لكون سوورعان موا نسووف نووص أن هوذا كووان أول قوانون يكووون فوي صوو

( 15الوذي جواء فوي صوالح الطائفوة، وأقور مكانوه علوى نحوو درامواتيكي قوانون رقوم ) 3155قانون عام 

. وهذا األخير قانون مجحف وال يلبوي مطالوب الطائفوة التوي سوعت إلوى تثبيتهوا منوذ قورون. 3153لسنة 

رثوذكسوية مون جديود، ورضويت إلووى حود موا بواألمر الواقوع، علووى وعلوى أثور ذلوك تراجعوت النهضووة األ

 أمل أن يلوح شيء جديد في االفق السياسي. 

1" يجوب مناقشوة عالقوة رئاسوة كنيسوة الوروم األرثووذكس بكهنتهوا ورعاياهوا انوه القس نعيم عتيوقعتقد وي

الكنيسوة موؤجال إذا كنا نرغب في تقوية الحضوور والشوهادة المسويحية. فطالموا اسوتمر موضووع رئاسوة 

ولووم يووتم مواجهتووه بصووراحة وبوووروح المحبووة فسوووف تبقووي المووورارة واالسووتياء موجووودين فووي قلووووب 

 041المسيحيين األرثوذكس". 

، ووفوواة البطريوورك ذيوووذورس فووي بدايووة األلفيووة 3114ومووع قوودوم السوولطة الوطنيووة الفلسووطينية سوونة 

الجديدة، وترأس البطريورك ايرينيووس، علقوت  موال جديودة مون قبول أبنواء الطائفوة وممثليهوا. وفوي سونة 

تبلورت بذور نهضوة أرثوذكسوية جديودة. وعمول البطريورك خوالل فتورة رئاسوته القصويرة، ألول  1115

طنيين، واالهتموام بهوم مون النوواحي الروحيوة الدينيوة، مرة منذ قرون إلى االستجابة لوبعض مطالوب الوو

بعووزل  انتهووتوحتوى دعمهووم ومسوواعدتهم فووي بنوواء كنووائس أو توسويعها وصوويانتها. إال أن هووذه النهضووة 

 042البطريرك "ايرينيوس"، وجلب البطريرك الحالي، "ثيوفيلوس". 

 

 هيمنة مركزية يونانية أوروبية على بطريركية القدس )ب( -

تعتبر اليونان جزء ال يتجزأ من القوارة األوروبيوة مون الناحيوة الجغرافيوة، غيور أنهوا تعود أيضوا مصودرا 

ثقافيا وحضاريا اساسويا فوي الثقافوة الغربيوة. ويجودر الوذكر أن مصوطلح "أوروبوا الغربيوة" لوم يعود يودلل 

ية والسياسووية علووى البعوود الجغرافووي القوواري فحسووب، بوول أخووذ ابعوواد أخوورى منهووا الثقافيووة والحضووار

والدينية، مما ساهم في تشكيل هويتها. ونتيجة لذلك ظهر ألول مرة فوي التواريخ البشوري مفهووم حوديث 

سمي ب  "المركزية الغربية". وعمل أصحاب هوذا المفهووم علوى محاولوة ايجواد مكونوات تاريخيوة ثقافيوة 

ول العوالم. كموا أنهوم لوم حضارية دينية خاصة فيه، وينفرد بهوا عون غيوره مون الحضوارات الموجوودة حو

يتوقفوا عند هذا الحد، بل اعتبروا أن عجلة التاريخ بدأت من الغورب، وال تواريخ سووى تواريخ الغورب. 
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بالتالي اقصاء المفهوم كل ما هو ليس غربي، أعتبره هامشيا متخلفا ال قيموة لوه، إال إذا انودمج فقوط فوي 

جديووود يتناسوووب موووع ثقافوووة ورؤى  سوووياق الغووورب. وضووومن هوووذا السوووياق نضوووج مضووومون ايوووديولوجي

 .  ولألخروتصورات أوروبية لذاتها 

وقامووت المركزيووة االوروبيووة علووى تعموويم فكوورة الخصوصووية المطلقووة لتوواريخ الغوورب، الووذي انضووجته 

عوامول داخليوة وخارجيوة، ممووا أدى الوى بوروز حضووارة قويوة ومتنوعوة، واختووزال العوالم فوي ضوورورة 

وبالتالي على المجتمعات الراغبة في بلووغ درجوة التقودم التوي وصول استعمار اآخر الساكن الرجعي. 

إليهووا الغوورب، الووتخلص موون خصوصووياتها الثقافيووة، ألن تلووك الخصووائص هووي المسووؤولة عوون تخلفهووا 

كما لم يتوقوف الغورب عنود هوذا الحود فقوط، بول أوجود نظريوات تظهور تفوقوه عرقيوا علوى  وتعيق تقدمها.

لعرقيووة، وذلووك بهوودف تفسووير تجووانس مكونووات تلووك الحضووارة. وينوووه اآخوور، ومنهووا نظريووة الطبووائع ا

إبوراهيم أن هوذه النظريوة مارسوت دورا فواعال وموؤثرا فوي إعوادة تركيوب تواريخ الغورب علوى أنوه نتوا  

إال أن الغورب لووم يقووف عنوود  040خصوائص وميووزات بشوورية محووددة، وتتصول بمجموعووة عرقيووة بعينهووا. 

الحقووا فووي الموقووع الجغرافوي ودوره فووي إحووداث هووذا التفوووق  نظريوة التفوووق العرقووي فقووط، بول ربطهووا

 والتقدم. 

وهوذا سواعد الغورب إلوى فوورض نفسوه علوى اآخور بوالقوة، مقترحووا مشوروعا سياسويا عالميوا، قوائم علووى 

للعالم، وإبادة حضوارات وشوعوب عون بكورة  استعمارهتعميم نموذجه، ومستخدما إياه في تبرير وتعليل 

قسووم الغوورب العوالم إلووى مركووز وأطوراف، معتبوورا نفسووه المركوز؛ فووي حووين أن  أبيهوا. وبنوواء علووى ذلوك

"اآخر" هو األطراف التي تدور حوله. وهذا ساهم في تمزيق الونظم الثقافيوة المحليوة، عون طريوق منوع 

 .  ءشيعلى اتباع النموذ  الغربي في كل  واجبرهاالنمو الطبيعي لها 

التووي خلقووت المركزيووة األوروبيووة وأوجوودتها علووى سوولوك  ولوو حاولنووا تطبيووق هووذه المفوواهيم والعناصوور

االكليووروس اليونوواني الووذي يسوويطر علووى البطريركيووة المقدسووية، نجوود أن نموووذ  المركزيووة األوروبيووة 

الذي هيمن علوى العوالم وعمول علوى بتور النموو الطبيعوي للمجتمعوات التوي تقوع خوار  المركوز، يتجلوى 

اليونوواني منووذ اسووتالمه البطريركيووة فووي العهوود العثموواني. ويتمثول فووي فكوور واسوولوب عموول االكليووروس 

 ويتضح ذلك من خالل العناصر التالية1

  الخصوصية التاريخية: .3

يدعي البطاركة اليونان وبعض الموؤرخين اليونوان أن ال تواريخ للبطريركيوة األرثوذكسوية المقدسوية إال 

شويء عوداه. وبالتوالي هوذا موا مبورر وشورعن التاريخ اليوناني، أن هذا التاريخ هوو البدايوة والنهايوة وال 

كافوة جوانوب الحيواة فوي البطريركيوة و"تطهيرهوا" مون كول موا  -أن صوح التعبيور –" استعمارهيمنة او "
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هو ليس يوناني نقي خالص. وكنا قد ذكرنا سابقا كيوف توم الوتخلص مون االكليوروس العربوي الوذي كوان 

يخودم بكافوة االسوقفيات، واسوتيراد اكليووروس يونواني مون خوار  البلود ليحوول محول الووطني "ابون البلوود"؛ 

ئيسويوس" إضافة إلى وضع قوانين تمنع الوطنيين مون االنضومام الوى الرهبنوة. حيوث زاد البطريورك "با

على القانون الذي وضعه جرمانوس بخصووص خدموة الووطنيين فوي الكنيسوة التوالي1 " ... ان ال يسومح 

في المستقبل قبول أي كان مون أبنواء الكنيسوة األورشوليمية الووطنيين لويس فقوط للودرجات األسوقفية، بول 

خووادم فووي أحوود  وال أليوة درجووة أخوورى موون الوودرجات الرهبانيووة حتووى وال إلووى درجووة مبتوود  أو وظيفووة

 045األديار". 

كموا قووام أول بطريورك يونوواني فوي العهوود العثمواني، جرمووانوس، بتوريوث المنصووب البطريركوي، لمنووع 

وصول إي عربي أو غير يوناني إليه، وقلده في ذلك جميع البطاركوة اليونوان الوذين خلفوه حتوى شوعروا 

ى طريقوة الترشوويح واالنتخواب موون أنهوم همشووا تمامووا الووطنيين وأبعودوهم عوون البطريركيوة، عووادوا إلو

 جديد. 

يمكوون مالحظووة ذلووك بقوووة عوون طريووق إخوورا  أخويووة القبوور المقوودس موون مضوومونها األصوولي،  وأيضوا 

ووضعها في سياق عنصري بحوت يسوعى إلوى السويطرة علوى كافوة مقودرات الكنيسوة األرثوذكسوية مون 

ز انتخوواب أسووقف أو مطووران أو خوالل رهبنووة يتووألف كافوة اعضووائها موون الجونس اليونوواني، كمووا ال يجوو

أخويوة القبور المقودس أن الخليفوة عمور بون الخطواب  ادعواءإلوى ذلوك  ةإضوافبطريرك إال من أعضائها. 

، اعطوى العهودة العمريوة إلوى األموة اليونانيوة، ألن البطريورك صوفرونيوس 115عندما فتح القدس عام 

 ية". وشعبه كانوا يونانيين، ولذلك دعاهم الخليفة "باألمة الملك

الخصوصوية التاريخيوة هوو حسوب االسوقف رفائيول  ادعوائهمواالمثلة كثيرة لكن لعل أوضح مثوال علوى 

هواويني1 "... هو إحداثهم في الطلبات الكنائسية المودعوة "باالكتواني" ذكور أسوماء جميوع المتووفين مون 

ي األخيور موونهم... البطاركوة األورشوليميين ) قول رؤسواء األخويوة( موون جرموانوس اليونواني إلوى المتووف

ممووا يوودل بصووراحة  علووى أن األخويووة غربيووةُ إذ إنهووا تعتبوور بوودء سلسوولة بطاركتهووا بوول رؤسووائها موون 

إذا يتضووح ممووا سووبق، أنووه سوويطرت علووى اإلكليووروس اليونوواني منووذ   044البطريوورك جرمووانوس فقووط". 

لتواريخ بمووا يتناسوب مووع العهود العثمواني روح القوميووة اليونانيوة األوروبيوة، ممووا دفوع إلوى إعووادة كتابوة ا

مركووزيتهم، وإلغوواء اآخوور وتهميشووه وتوودمير بنووى السووابق تشووكيلها. وهووذا يماثوول مووع إدعوواء مفكووري 

ومؤسسوووي المركزيوووة األوروبيوووة، بخصوصوووية الغووورب وتفووورده الكلوووي عووون غيوووره مووون الحضوووارات 

 اإلنسانية. 
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  نظرية الطبائع العرقية وتفوق األوروبي األبيض: .1

 واالدعوواءيمكون مشوواهدة ذلوك فووي السياسووة التوي اعتموودوها لتقليول موون شووأن األرثوذكسويين الوووطنيين، 

بووأنهم برابوورة ومتخلفووين، وال يوجوود لهووم إيمووان، وغيوور قووادرين علووى قيووادة البطريركيووة والحفوواظ علووى 

بوأن  اءباالدعواالماكن المقودس. ويبورر البطريورك "دوسويثاوس" هيمنوة اليونوان علوى بطريركيوة القودس 

العوورب هووم منحطووين ويهتمووون فقووط بمصووالحهم الشخصووية. بالتووالي هووم غيوور مووؤهلين إلدارة شووؤون 

 الكنيسة الروحية والدنيوية. 

وينقل األسقف هواويني عنوه إذ يقوول1 "بموا أن السولطة علوى أورشوليم كانوت فوي أيوادي 

سالطين مصر فالبطاركة فيها لم يكونوا أرواما )يونانيين( بل أبناء عرب، ولوذا تقووى 

الوطنيوووون إذ ذاك فوووي األموووور الكنائسوووية. وبموووا أن العووورب أنووواس أدنيووواء يراعووووون 

ان البطاركوة العورب يتودبرون اإلدارة مووع مصوالحهم الخصوصوية أكثور مون الواجووب كو

أقربوائهم وأبنواء وطونهم كيووف اتفقوت الحوال. ولموا كووان بعود ذلوك مون البطاركووة األروام 

)اليونوان( موورتبكين بالخصووومات مووع األمووم )أي موون األرموون والالتووين بشووأن األموواكن 

ع المقدسووة( فتركوووا أبنوواء العوورب جووارين علووى مووا اعتووادوه موون القووديم بحيووث أن جميوو

واردات الكرسوي واالهتموام بحاجاتووه الضورورية كانووت علوى األغلوب فووي أيوادي أبنوواء 

 043العرب المحليين الذين ال ينظرون إال إلى صالحهم الخصوصي". 

الوطنيوة روحيوا وماديوا، مموا أدى إلووى انفصوال الكنيسوة عون الرعيووة  الرعيووةويضواف إلوى ذلوك اهموال 

لوى رغبووتهم فووي انوودثار الرعيوة العربيووة  والووتخلص منهووا العربيوة تمامووا. وقوود يرجوع السووبب فووي ذلووك إ

كعيوود  يةألعيوواد المسوويحية السوويدإلثبووات يونانيووة البطريركيووة. ويتضووح ذلووك بشووكل كبيوور وبووارز فووي ا

الفصح. حيث يقيم البطريورك القوداس اإللهوي باللغوة اليونانيوة، وتتوألف حاشويته مون الحجوا  اليونوانيين. 

عورب فووي مثول هوذه القووداديس، فوي حوين يقيمووون قوداديس خواص بهووم ونوادرا موا يشووارك األرثووذكس ال

باللغة العربية. وهذا يعني أنه تم تحويل للغة الصلوات والقداديس الوى اللغوة اليونانيوة متجواهلين وجوود 

الرعية التي تتكلم اللغة األم العربية، إضافة إلى طمسهم كافة المعالم العربية في الكنوائس والموزارات 

باللغووة اإلنجليزيووة  ”Greek“خلووق أخوورى يونانيووة، وإقحووام كلمووة "روم" باللغووة العربيووة أو الشووريفة، و

 في مسمى البطريركية المقدسية. 

غير أنهم لم يكتفوا عند حد اإلهمال الروحي والمادي، بل سعوا حسب الكثيور مون الموؤرخين إلوى دفوع 

والبروتسووتانتينية. وينقوول هووواويني عووون الوووطنيين األرثوذكسوويين نحووو االنتقووال إلووى الطائفووة الالتينيووة 

الكاتوب الروسووي "ميخائيوول إسووالفيوق"1 "إن روح الجنسووية اليونانيووة قوود أعمووى بصووائر أعضوواء أخويووة 

القبوور المقوودس إلووى درجووة أمسوووا يرغبووون فيهووا انحيوواز جميووع األرثوذكسوويين الوووطنيين إلووى الالتووين 
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لين مثول األرمون بودون رعيوة محليوة فيتسونى والبروتستانت كي يجعلوا أنفسهم في اورشليم بصوفة مرسو

 046لهم حينئذ التسلط المطلق على جميع واردات القبر المقدس وسائر األماكن الشريفة". 

وينوووه القووس نعوويم عتيووق إلووى أن الكنيسووة االرثوذكسووية برئاسووتها الروحيووة، لووم توووفر 

الفرص لمعظم الكهنة األرثووذكس لكوي يحصولوا علوى التعلويم الالهووتي المناسوب، مموا 

جعل دورهم محصورا بإجراء الطقوس الدينية كوالزوا  أو العمواد أو دفون المووتى. فوي 

قوص حواد فوي العمول الرعووي والروحوي، والعمول الوقت الذي تعواني فيوه الكنيسوة مون ن

 042على تنشئة ابناء الكنيسة روحيا ودينيا. 

 

كما تجاهلت األخوية عن قصود تلبيوة بعوض االحتياجوات األساسوية للرعيوة العربيوة األرثوذكسوية خوالل 

 القرون الماضية إلى يومنا هذا ومنها1 

 نيات خاصة بذلك.بناء أي كنائس جديدة لخدمة أبناء الطائفة وتوفير ميزا .3

ترميم الكنائس القديمة والتي تحتا  إلى إعادة تأهيل، ليتمكن الوطنيين مون إداء شوعائرهم الدينيوة  .1

 فيها. 

االمتنواع عوون فووتح البوواب أمووام الوووطنيين لالنضوومام إلووى مدرسووة روحيووة إكليريكيووة لتأهيوول خوودام  .1

 وكهنة جدد.

 االبتعاد عن إنشاء أية مدارس جديدة تخدم أبناء الطائفة سواء أكانت ابتدائية  أو إعدادية.  .4

 

كول ذلوك يؤكوود علوى فكوورة تفووق األوروبووي األبويض الووذي يعتقود انووه يمتلوك الحضووارة والثقافوة والتقوودم 

بورر اسوتعمار والدين على اآخر الملوون، حتوى لوو كوان الطورفين يودينون بنفسوه الديانوة. وبالتوالي هوذا ي

اآخر الرجعي من أجل تحضيره، ولكن التحضير فوي هوذا الحالوة هوو مصووغ لالسوتعمار فقوط، ولويس 

هودفا منشووودا. ويتضووح ذلوك عوون طريووق سووعي اليونوان إلووى تجهيوول الوووطنيين دينيوا، دفعهووم بعيوودا عوون 

وصوول إليهووا  الكنيسوة األم. كمووا يؤكود علووى فكوورة أن المجتمعوات الراغبووة فووي بلووغ درجووة التقوودم التوي

 الغرب التخلص من خصوصياتها الثقافية، ألنها في الغالب مسؤوله عن تخلفها. 
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 تعميم النموذج اليوناني األوروبي الغربي على كافة البطريركيات األرثوذكسية حول العالم:  .2

 سعى اليونان بعود سوقوط القسوطنطينية علوى يود األتوراك إلوى السويطرة علوى مقاليود جميوع البطريركوات

األرثوذكسوووية واقوووع تحوووت الحكووووم العثمووواني ومنهوووا1 القسووووطنطينية ذاتهوووا، والمقدسوووية، واالنطاكيووووة، 

واالسوكندرية، إضووافة إلووى البلغاريووة والرومانيووة. وموون أجوول تحقيووق ذلووك، اسووتخدموا الحيلووة والرشوووة 

عدوا أبنواء والنفوذ والجاه. حيث يؤكد االسقف هواويني بوأن رهبوان الفنوار اليونوان فوي القسوطنطينية سوا

جنسهم في األخوية علوى اخوتالس السولطة الروحيوة فوي الكنيسوة األورشوليمية. وذلوك نظورا لقوربهم مون 

الباب العالي  نذاك، وخصوصوا السولطان محمود الثواني الوذي مونحهم امتيوازات كبيورة لجميوع الشوعوب 

ك موون منوووع األرثوذكسووية الموجووودة ضوومن نطوواق السوولطنة العثمانيووة. وعليووه تمكنوووا عوون طريووق ذلوو

اسوتقالل كنيسوتيي صووربيا وبلغاريوة وسوويطروا عليهموا. ومكنوووا أبنواء جنسووهم فوي القوودس مون السوويطرة 

علوى الكرسوي األورشوليمي وجعلوه وراثيوا حتوى عهود البطريورك االورشوليمي كيورلس، أي حينموا تأكوود 

راثوووة العنصوور اليونوواني موون ضووعف وانعوودام العنصووور األرثوذكسووي الوووطني. وعليووه ألغوووا عووادة الو

 042وصاروا يعينون البطريرك بواسطة االنتخاب المحصور في أخوية القبر المقدس اليونانية فقط.

غيور أن جميوع هوذه البطريركيوات تخلصوت مون حكوم اليونوان ونالوت اسوتقاليتها وأصوبحت تعود مؤسسوة 

يووم، وطنية بعد تنوامي فكورة القوميوات فوي العوالم، غيور أن هوذا الوضوع لوم يتحقوق فوي فلسوطين حتوى ال

 ألسباب متعددة، أهمها إختالف أو تعدد وتالحق السلطات السياسية غير وطنية. 

ويظهر ذلك على نحو جلي من خالل المواقف والخطوات التوي قوام بهوا البطريورك الحوالي ثيوفيليووس 

وأطماعه بالسيطرة ومد نفوذه على منواطق جغرافيوة غيور خاضوعة للكرسوي البطريركوي األورشوليمي. 

ألخيوور بتعوودي علووى منوواطق نفوووذ بطريركيووة أنطاكيووة وسووائر الشوورق للووروم األرثوووذكس حيووث قووام ا

؛ علموا أن هوذا 1131العربية، عن طريق تعيين األرشومندريت مكواريوس "رئويس أسواقفة قطور" بوتذار 

يخووالف القووووانين الكنسوووية األرثوذكسوووية الجامعوووة، ألنهووا تاريخيوووا وقانونيوووا تابعهوووا لنفووووذ البطريركيوووة 

 سية األنطاكية.األرثوذك

 اآتي1  1131 ذار  31الذي صدر عن المجمع األنطاكي المجمع بتاريخ  033وجاء في البيان 

...إذ، بعود االتصوال بكافوة المطارنووة أعضواء المجموع األنطوواكي المقودجس، قوام فووي مرحلوة أولوى بتبليوو  

ة خطيوة لهموا عبور رسالة شفهية لغبطة بطريرك أورشوليم وقداسوة البطريورك المسوكوني، أتبعهوا برسوال

فيها عن تفاجئه "بقرار المجمع األورشليمي المقدجس برفع األب المرسل إلوى مدينوة الدوحوة إلوى درجوة 

األسقفيجة وإعطائه لقوب "رئويس أسواقفة قطور"، وذلوك بمعوزل عون البطريركيجوة األنطاكيوة التوي تقوع دولوة 
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سوقؤف عليهوا مطوران توابع لكنيسوة قطر ضمن حدود موداها الجغرافوي القوانوني. حيوث أنوه ال يسووغ أن ي

أرثوذكسية أخرى، خاصة وأن للبطريركية األنطاكية مطرانا شرعيا علوى كول منطقوة الخلويج العربوي، 

سوويادة المتروبوليووت قسووطنطين". وقوود رجووا صوواحب الغبطووة فووي رسووالته المعنيووين بووأن يعيوودوا النظوور 

ولي ال يمكنووه قبوووول أي أسووقف علوووى بقوورارهم "وأال تووتمج هوووذه الرسووامة، ألن كرسووينا األنطووواكي الرسوو

أرضووه، موون خووار  نطوواق سوولطته الكنسووية القانونيووة..." ... وإذ لووم يتلووق صوواحب الغبطووة أي رد علووى 

رسالتيه، قام في مرحلوة الحقوة بتعمويم هوذه الرسوالة علوى رؤسواء الكنوائس األرثوذكسويجة المسوتقلجة. وقود 

وت الرسوامة يووم أبلو  صواحب الغبطوة المجتمعوين أنوه وبوالرغم مون كول الج هوود والمسواعي األخويوة تما

 031....األحد في العاشر من  ذار الجاري

بالتووالي توووأخر رد البطريوورك ثيوفيليووووس علوووى رسووالة البطريووورك االنطووواكي يوحنووا العاشووور، والقيوووام 

بتجاهل االمر وإتمان رسامة مكاريوس وكأن شويء لوم يكون، هوو بحود ذاتوه تعودي سوافر وغيور أخالقوي 

و نمووذ  يشوير إلوى سوعي القيوادة الروحيوة اليونانيوة المتواصول لفورض هيمنتهوا مون جديود وقانوني، وه

 على البطريركية االنطاكية العربية. 

ولو حاولنا فهم ذلك في ضوء أحدى المقاالت التي نشرت في مجلة نوور المسويح، التوي تصودر فوي قانوا 

ن جواورجيوس ميتووالينوس، اسوتاذ كليووة الجليول، وتووزع علووى أبنواء الطائفووة األرثوذكسوية مجانوا، للكوواه

الالهوت في جامعة أثينا، التوي جواء تحوت عنووان1 " امبراطوريوة روموا الجديودة ومواطنيهوا"؛ نجود أنوه 

غيور قووادر علووى اإلقوورار بوجووود كنيسووة أرثوذكسووية وطنيوة بعيوود عوون الهيميووة اليونانيووة كحووال الكنيسووة 

نانيووة علووى سووبيل ال الحصوور، وبوجووود رعيووة عربيووة البلغاريووة أو الرومانيووة أو الروسووية أو حتووى اليو

أرثوذكسوووية ال تنضووووي تحووووت الرعايوووة اليونانيووووة وال تنتموووي إلووووى القوميوووة اليونانيووووة. حيوووث يعوووورف 

 "اليونانيين" باآتي1

منوذ القورن الرابوع ق.م أطلوق اسوم "يونوان" علوى كول جونس نواطق باللغوة اليونانيوة أينموا وجود. واصووبح  

ني لجميع هذه االجناس اليونانية. ومن ذلك الحوين إلوى اليووم لوم يتغيور هوذا االسوم هذا الحقا االسم الوط

قلوب  032)الوذين مون أصول يونواني(الوطني وبقي ثابتا ألنه يدل على منبتهم واصولهم. لقود شوكل اليونوان 

وروح االمبراطوريوووة الروميوووة، حيوووث كانوووت التربيوووة اليونانيوووة، واللغوووة اليونانيوووة، والفكووور اليونووواني، 

لحضارة اليونانية إرثا مشتركا بوين جميوع الشوعوب والقوميوات فوي الشورق والغورب كوي توتمكن هوذه وا

الشعوب بالمعنى االوسع للكلمة من أن يدعى كل واحود مون الناحيوة الحضوارية والروحيوة يونانيوا... لوم 

يقوموووا بإخضوواع شوووعوب اإلمبراطوريووة اآخووورين تحووت سووولطتهم ...، لكوون بفعووول اإليمووان المسووويحي 
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نجحوووا بنشوور الوحوودة واإلخوواء بووين جميووع النوواس وجعلوووهم عائلووة كبيوورة، وجنسووا واحوود إلمبراطوريووة 

 030واحدة.

ولو دققنا قليال في هذا التعريف نجد أن تعريفه نوابع مون صولب المركزيوة األوروبيوة، التوي تعتبور ذاتهوا 

ارة اليونانيوة اإلغريقيوة التوي أنها وريثة الحضارة اليونانية العريقية، كما أنوه ال يفورق بوين تواريخ الحضو

سبقت الحضارة الرومانية، وبين الحضارة الرومانية التي حلوت مكوان اليونانيوة منوذ القورن الرابوع ق.م 

إلى حين سقوطها على يود العورب فوي القورن السوابع مويالدي. ويعتبور أن كوال الحضوارتان هوم حضوارة 

ن أن الحضوارة الرومانيوة أخوذت مون الكثيور واحدة ال غير؛ علما أن هذا غير صحيح البت. وبالرغم مو

مون الحضووارة اإلغريقيووة، إلووى أنهووا اسسووت عليووه فكور وثقافووة وعلوووم وفنووون وعمووارة جديوودة ومختلفووة 

بعض الشيء، كما أنها اعتنقت في القرن الثالث للميالد الديانوة المسويحية، ونبوذت عبوادة االوثوان التوي 

تغييور العبوادة والعقيودة، تغييورات تودريجيا كافوة جوانوب سوادت فوي زموان الحضوارة اليوناينوة. وبمجورد 

 الحياة الفكرية والثقافية والعمارنية. 

في حين يرجع الكاتب سميرنوف انتشار المسيحية والكنيسة بسورعة ونجواح فوي عهود الرسول إلوى عودة 

اليونانيووة إلووى أسووباب، هووي أحوووال النوواس السياسووية والدينيووة واألدبيووة. وبالتووالي تحولووت الجمهوريووة 

إمبراطورية رومانية، واستبد األبواطرة بأعضواء مجلوس الشويوف والطبقوة العاليوة مون الشوعب، وهوؤالء 

عاموا، حيوث حودث خوالف  14استبدوا بالشعب. كما إن حالة اليهود السياسية تبدلت قبل مويالد المسويح 

، فاتجهوا إلوى القائود الرومواني في عائلة المكابيين بين الشقيقين هركوانوس الثواني وأريسوتوفولس الثواني

بمبيوس أحدهما ضد اآخر. فوأعلن بمبيووس الحورب علوى اليهوديوة وضومها إلوى اإلمبراطويوة، وألغوى 

أموا حالوة الووثنيين الدينيوة  035استقالل الشعب اليهودي وحكمهوم الوذاتي، وألوزمهم بودفع الجزيوة لروموا.

عنودما انتشورت الثقافوة فوي العوالم اليونواني األدبية فقود تزعزعوت، وبودأت أركوان هوذه العبوادة تتزعوزع 

لدرجووة أنهووا لووم تعوود تقبوول بتأليووه مووا تخترعووه مخيلووة البشوور. وظهوورت الفلسووفة التووي هوودفت إلووى تفسووير 

وإدراك وجوود العوالم واألشوياء؛ فوضوعت الديانوة الشوعبية تحووت النقود. علموا أن هوذا حودث قبول مجوويء 

يانة المسويحية كانوت هنواك رغبوة عارموة فوي معرفوة اإللوه المسيح بثالثة أجيال، وبالتالي عند ظهور الد

الحقيقووي. وعنوود سوويطرة الرومووان علووى الحكووم، بقيووت الديانووة الشووعبية اليونانيووة المتشووابهة مووع الديانووة 

اليونانية موجودة، إضافة لإلمبراطوريوة التوي كانوت تسوعى للسويطرة علوى العوالم، وفوي المعابود صوور 

ا ومنحتهوا حوق الوطنيوة، مموا جعول النواس يفقودون احتورامهم لوديانتهم  لهة جميع الشعوب الخاضعة لهو

 034الوطنية الشعبية. وبسقوط الديانة كان من الطبيعي أن تسقط اآداب أيضا.
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، قانا الجليل، اصدار 11الجديدة ومواطنيها"، مجلة نور المسيح، عدد الكاهن ميتالينوس، جاورجيوس، "امبراطورية روما   
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إال أن الكواهن جواورجيوس ميتوالينوس يلغوي وجوود القوميووات ومنهوا األوروبيوة والشورقية التوي عاشووت 

مظلوة الودين. وهوو بوذلك يبورر اسوتعمار اآخور وإلغواءه  تحت الحكم الروماني بالكامل، ويوحودها تحوت

تحوت شووعار التمودين والتحضووير، وهووذا تماموا مووا فعلتووه المركزيوة األوروبيووة، عنوودما شوددت علووى أنووه 

جووذورها تعووود إلووى المووورث الحضوواري اليونوواني العريووق حتووى لووو كووان هووذه غيوور صووحيح وال يمووت 

 للحقيقة بشيء، والديانة المسيحية. 

، اثنووان منهووا 033كاتووب حسوون حنفووي إلووى أن هنالووك أربعووة مصووادر مختلفووة للوووعي األوروبوويويشووير ال

معلنة، وهما 1 المصودر اليونواني الرومواني ، المصودر اليهوودي المسويحي، واثنوان غيور معلنوة، وهموا1 

المصودر الشورقي القوديم و مصودر البيئوة األوروبيوة نفسوها. وفيموا يتعلوق بالمصودر اليونواني الرومواني، 

ي وهووو يعبوور عوون الوافوود وهوو مصوودر معلوون، يؤكوود حنفووي أنووه يمثوول الرافوود العلموواني للوووعي األوروبوو

 036الغربي. وعليه هنالك نمطين في التعامل مع اليونانيين، وهما1 

o  ."النمط االول1 نمط التشكل الفعلي أو "الجوهري 

o ."النمط الثاني1 نمط "التشكل الظاهري" أو "الكاذب 

 

 ويضيف الكاهن "ميتالينوس" في موقع  خر التالي1 

اؤالت التي تعد استفزارية عندما يسومعها الوروم ... علينا أن نوضح بعض النقاط والتس

اآخرون في أيامنا هذه والذين يعيشون في دولهم الخاصة ويسوتخدمون اسومها الووطني 

الخوواص بهووم، )فلسووطيني، لبنوواني، أردنووي...( بحووق، انهووم عنوود سووماع كلمووة )يونوواني( 

الي. وهوذا أموور بسوهولة يمكونهم ربطهووا بالدولوة اليونانيوة الحاليووة والشوعب اليونواني الحوو

منطقووي وعقلووي، ألنووه فووي أيامنووا الحاضوورة فووي اللغووة الدبلوماسووية وتعابيرهووا، تعووود 

 وترتبط الكلمات 

) يونوواني، يونوووانيين، أو يونوووان( بالدولووة اليونانيوووة الحاليوووة، ولكوون عنووودما نوووتكلم عووون 

االمبراطورية )الرومية/ البيزنطية(، يختلف األمر كليا، ولبحوث موضووع السويادة فوي 

                                                                 
033

بين لفظة "الوعي" و"الشعور"؛ مشيرا إلى أن الوعي هو  مقدمة في علم اإلستغرابيميز الكاتب حنفي، حسن في كتابه1   

حضاري، في حين أن الشعور هو نفسي. ويعرف الوعي على انه "الوعي وعي بالذات أي أنه شعور مزدو  في حين أن الشعور 

وعي خالص" 
033

عليه . أما الشعور فهو "الشعور شعور بشيء خار  الشعور في حين أن الوعي وعي الذات داخل الشعور". و

لفظة "أوروبي" ال تدل على الموقع الجغرافي السياسي بقدر ما تدل وتؤكد على المعنى "التاريخي الحضاري". واستنادا على 

ذلك، فإن "الوعي األوروبي" بحسب حنفي "يدل على معنى ونمط في حين أن التراث األوروبي يشير إلى حصيلة إنتا  تم في 

لغرب صفة للتراث مثل التراث الغربي، وأوروبا صفة للوعي أو الشعور مثل الوعي الغرب وفي زمان العصور الحديثة. ا

األوروبي. الغرب واقع وأوروبا ماهية، التراث الغربي كم والوعي األوروبي كيف. األول يشير إلى البدن في حين أن الثاني يشير 

 إلى الروح".
036
(، )بيروت1 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 5ط ) ،القديم موقفنا من التراث -التراث والتجديد (، 1113حنفي، حسن ) 

 331-351والتوزيع( ص 
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دولوووة اليونوووان نسوووتخدم المصوووطلح "االذيكووووون"، أموووا كلموووة "هيلينوووي" فتعوووود إلووووى ) 

 032الحضارة، واللغة، والتربية ( التي تخص كل األمبراطورية الرومانية.

 

ويتووابع1 " هكووذا يجووب علينووا ان نفهووم الووذي يقووال موون قبوول "اليونووانيين / االيالذيووتس" دائمووا بأنووه يجووب 

يوة أورشوليم. لووو ان كلموة "يونانية"هوذه تسوتخدم بوالمعنى الوذي تحملووه المحافظوة علوى "يونانيوة" بطريرك

فوي أيامنووا هووذه، لكانووت عندئووذ اسووتفزازية حقووا، النهوا تعنووي أن البطريركيووة هووي ملووك لليونووان وللدولووة 

اليونانيووة الحاليوووة. ولكووون األصوووح أن نقوووول أن البطريركيوووة هوووي روميوووة حتوووى ولوووو كانوووت "حضووواريا 

 032يونانية".

ى مووا ورد، نوورى جليووا أن اسووتاذ الالهوووت فووي جامعووة أثينووا، يبوورر اسووتعمار االكليووروس واسووتنادا إلوو

اليونوواني للبطريركيووة المقدسووة، وهيمنووتهم علووى كافوووة مقوودرات الكنيسووة المحليووة الوطنيووة، واسوووتبعاد 

االكليوروس العربوي عون رأس الكنيسوة، وإهموال الرعيووة العربيوة روحيوا وماديوا، بمبوررات غيور سوووية 

؛ فجميعنووا نعلوم أن األرثوذكسووية هوي عقيوودة إيمانيوة وتعنووي الورأي أو اإليمووان المسوتقيم، وهووي ومنطقيوة

منتشره حول أرجاء العالم سواء أكان الشورقي أو الغربوي. وأن هوذه الكنيسوة هوي وليودة وسوليلة عصور 

حية فوي الرسول القديسين األطهوار، أي القورون األولوى للمويالد، الوذين أسسووا الكنيسوة وبشوروا بالمسوي

كافووة إرجوواء المسووكونة. وخووالل هووذه الفتوورة تنصوورت الكثيوور موون القبائوول العربيووة، قبوول تنصوور الملووك 

قسطنطين بقرون، غيور أن تنصور الملوك قسوطنطين وأموه القديسوة هيالنوة ببدايوة القورن الرابوع للمويالد، 

عووب علووى سوواهم فووي نشوور العقيوودة وأعطهووا طووابع شوورعي ومؤسسوواتي إمبراطوووري. وبالتووالي فووإن الل

الكلمات والمصطلحات، ال يحل االشكالية الحاصولة فوي البطريركيوة المقدسوية، وال ينفوي تودخل الدولوة 

اليونانيووة الحديثوووة السوووافر فوووي شووؤون ومقووودرات وأحووووال البطريركيوووة المقدسووة منوووذ عهووود االنتوووداب 

إلى األموة اليونانيوة فوي البريطاني إلى يومنا الحالي. ولعل محاولة نقل ملكية الكنيسة المقدسية الوطنية 

بدايوة عصوور االنتووداب خيوور مثووال علووى ذلووك. بالتووالي تبوورري سوويطرة اليونووان علووى الكنيسووة المقدسووية 

بحجوة أنهوا روميوة حضواريا، والتغواطي الصوريح عون مطالوب ومشواكل وقضوايا أبنواء هوذه الكنيسووة، ال 

ألرثوذكسووية حووول العووالم يعنووي سوووى تكووريس هووذه الهيمنووة البغيضووة؛ علمووا أن جميووع البطريركيووات ا

ومنهوا االنطاكيوة وحتوى الروسوية التوي أدنوت باألرثوذكسوية فوي وقوت متوأخرة نسوبيا، فوي القورن التاسووع 

الميالدي، هي تحمل ذات العقيدة األرثوذكسية التوي إزدهورت تحوت ظول الحضوارة الرومانيوة. بوالرغم 

 ة أبنائها. من ذلك هذا لم يمنعها ككنيسة من أن تحمل طابع قومي وطني لخدم
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 كما أن الكاهن ميتالينوس يزود القار  بحقائق تاريخية مغلوطة ومنها1

؛ علموا أن هوذا القوديس هوو مون اصووول 063أن القوديس يوحنوا ذهبوي الفوم، ذات اصوول قوميوة يونانيووة .3

 061دمشقية عربية معروفة، وكان يدعى منصور بن سرجيون.

عود إلوى حقبوة االمبراطويوة الرومانيوة وهوي أن كلمة "ملكيين" التي تطلق على أرثوذكسي الشرق ت .1

توووازي كلمووة " إمبراطوووريين". حيووث يعتبوور ان كوول االسووماء اآتيووة1 " رومووان، )روم(، وملكيووين، 

)إمبراطوووريين(" تحموول ذات المعنووي، وهوووي جميعهووا اسووما واحووودا. ويقووول1 " إذن الملكيووون هوووم 

قديموووة بيوووونهم وبوووين عاصوووومة أرثوذكسووويو الشووورق األوسووووط، ويعبووور هووووذا االسوووم عووون العالقووووة ال

االمبراطوريوة،...". غيوور أن ذلووك غيوور صووحيح، ألن هووذا المصوطلح اسووتخدم لووألول موورة بعوود فووتح 

العرب المسلمين للقدس. حيث طلب الخليفة عمر بون الخطواب مون البطريورك صوفرونيوس اختيوار 

يقسوومون إلووى  اسوم لطائفتووه المتمثلووة فووي المسويحيين األرثوووذكس، وذلووك عنوودما علوم أن المسوويحيين

طوائووف مختلفووة، ومنهوووا األرموون والموارنووة والنسووواطرة واليعاقبووة. وعليووه طلوووب البطريوورك مووون 

الخليفوة أن يمهلوه ثالثوة أيووام إلعطائوه جوابوا، وخاللهووا انكوب البطريورك علووى الصوالة، وبينموا كووان 

رأ يصوولي بحووارة أوحووي إليووه أن يسوومي شووعبه بووأول كلمووة يسوومعها فووي الصووالة، وإذ بالشووماش يقوو

المزمور الخامس الي يبتدأ بعبارة "يا ملكي وإلهي". وهكذا أطلق علوى األرثوذكسويين فوي كول مون 

 062فلسطين وسوريا ب "الملكيين". 

كما انه ينفي صفة الملكيين و"روم" عند الوروم الكاثوليوك، الوذين انشوقوا عون الكنيسوة األم بسوبب هيمنوة 

بط بطقوس دينوي معووين وهوو البيزنطوي الروموي، ال بوول اليونوانيين عليهوا. ويؤكود أن هوذه المسووميات تورت

أنهووا توورتبط بااليمووان باالرثوذكسووية فقووط؛ علمووا أن الووروم الكاثوليووك مووازالوا يسووتخدموا ذات الطقووس 

البيزنطوي فوي صوولواتهم . فوي حوين يوودعو األب عتيوق الووى تعريوب الكنيسوة االرثوذكسووية والسوعي الووى 

لألرثووذكس والرئاسوة الروحيوة للوروم الملكيوين الكاثوليوك،  إقامة عالقات أقرب بوين الرئاسوة الروحيوة

موضووحا أن األخيوورة انفصوولت عوون الكنيسووة األرثوذكسووية بسووبب رفضووها اسووتمرار هيمنووة االكليووروس 

 060اليوناني على البطريركية األرثوذكسية المقدسية. 

ويجودر الوذكر أن الكواهن "ميتوالينوس" يهوودف مون وراء هوذه المقواالت التوي نشوور فوي مجلوة النوور إلووى 

قرنوا إلوى نبوذ قوميواتهم  31اقناع االرثوذكسيين الذين كانوا سوكان االمبراطوريوة الروميوة قبول حووالي 
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حووود والعوووي" فووي إطووار رومووي وا 065المختلفووة والعووودة إلووى احضوووان" إمبراطوريووة رومووا الجديوودة "

ومشوووترك. وكأنوووه يريووود أن يقوووول أن األرثوذكسوووية مرتبطوووة فقوووط بالحضوووارة الروميوووة، وبووودون هوووذه 

 الحضارة ال يوجد أرثوذكسية.

 

 يمكن تلخيص أهم نتائج الهيمنة اليونانية بالتالي:)ت( 

  .االهمال الروحي والمادي واالجتماعي لالبناء الرعية العربية األرثوذكسية 

  السماح لألبناء العرب االنضمام الى الرهبنة أي الى أخوية القبر المقدس. عدم 

 .عدم السماح بترقية رجال دين العرب إلى درجة مطران وبطريرك 

 .تسريب أمالك الطائفة لجهات إستعمارية صهيونية 

  إرتبووواط الرئاسوووة الروحيوووة اليونانيوووة باالسوووتعمارات المتالحقوووة التوووي حلوووت علوووى فلسوووطين

 ة. التاريخي

 نشوء أزمة في العالقة بين الطائفة األرثوذكسية واالكليروس اليوناني 

 

نموذج مصغر عن واقع وحال بطريركية الةروم األرثةوذكس المقدسةية ينةاقش وقةائع وحيثيةات   ( ث)

الصفقة التي عرفت باسم "صةفقة بةاب الخليةل"، والتةي أدت إلةى عةزل البطريةرك "إيرينيةوس 

 064:األول"

، توم انتخواب البطريورك إيرينيووس األول بطريركووا 1111يووذوروس األول عوام بعود وفواة البطريورك ذ

، غيور أنووه رئاسوة هوذا البطريورك لموا توودم طويول، حيوث توم اتهاموه فووي 1113علوى مدينوة المقدسوة عوام

، بتهمووة تسوريب أوقوواف أرثوذكسووية بسواحة عموور بوون الخطواب بالقوودس القديمووة إلووى 1115أوائول عووام 

ان هووذه األوقوواف شووملت مبنووى فنوودق امبيريووال ومبنووى فنوودق بتوورا. حيووث  مسووتوطنيين مطوورفين؛ علمووا

، علوووى صوووفحاتها أولوووى سوووبق صوووحفي للصوووحفي 1115 ذار  31نشووورت صوووحيفة معووواريف بتووواريخ 

االسورائيلي "كلموات ليبسوكيند"، يتضومن وثوائق تشوير إلوى أن البطريورك المعوزول بواع أوقواف الكنيسووة 

ى جهووات اسووتيطانية إسوورائيلية. وعليووه راح االعووالم العربووي األرثوذكسووية المقدسووية ببوواب الخليوول الوو

ينوواق" قضووية البيوعووات موون وجهووة نظوور اإلعووالم اإلسوورائيلي، الووذي فجوور قنبلووة بالشووارع الفلسووطيني 

عموما، دون البحث والتدقيق بمدى مصداقية هذه المعلومات والوثائق المكشوفة. هذا أدى الوى غليوان 
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، قانا الجليل، جمعية 14ح، عدد الكاهن ميتالينوس، جاورجيوس، "امبراطورية روما الجديدة ومواطنيها"، مجلة نور المسي 
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كسوووية، وخوووروجهم بمظووواهرات بباحوووة كنيسوووة القياموووة وخارجهوووا ضووود أبنووواء الرعيوووة العربيوووة االرثوذ

 البطريرك.

وعليوه قوام االردن باسووتدعاء البطريورك مون أجوول اسوتجوابه لمعرفووة التفاصويل، فوي حووين قورر مجلووس 

الووزراء الفلسوطيني تشوكيل "اللجنووة الفلسوطينية لتقصوي حقووائق ووقوائع موا يسوومى بصوفقة بواب الخليوول/ 

 31/1/1115.063األورثوذوكس" بتاريخ وبطريركية الروم 

وبالرغم من الخطوات التي اتخذتها السلطتين األردنية والفلسوطينية لمعرفوة الوقوائع والحقوائق، موازال 

هنالك مجموعة من األسئلة التي  تدور في أذهوان أبنواء الرعيوة العربيوة األرثوذكسوية حتوى اآن؛ علموا 

هوذه الصوفقات عقودها البطريورك واقرهوا المجموع المقوودس  أن أغلبيوتهم ال يعرفوون إجاباتوه ومنهوا، هول

وهوي قانونيوة، أم أنهوا صوفقات موزورة ووهميوة ال اسوواس قوانوني لهوا؟ موا هوي تفاصويل هوذه الصووفقات؟ 

وكيووف تمووت؟ وهوول هوووي عبووارة عوون مووؤامرة حكيوووت ضوود البطريوورك إيرينيوووس األول لعزلوووه أم أن 

 البطريرك متورط فيها؟ 

 ئلة علينا معرفة الحقائق والوقائع التالية1 لمعرفة إجابات هذه األس

اليونواني الجنسوية،  066قدم الملحق العسكري للسوفارة اليونانيوة فوي تول ابيوب "نيكووالس بابواديموس" .3

والمتووزو  موون إسوورائيلية والمقوويم فووي توول أبيووب، إلووى المطووران كيريوواكوس، اسووقف الناصوورة عووام 

. حيوث ادعوى الملحووق أن "بابواديموس" كوان تقوودم بطلوب للتوظيووف فوي السوفارة غيوور أنوه لووم 1111

اني توجوود وظيفووة شوواغرة فيهووا. وطالووب الملحووق موون المطووران مسوواعدة "بابووا ديموووس" كونووه يونوو

للحصول على وظيفة في البطريركية األرثوذكسوية المقدسوية؛ فوافوق المطوران علوى مسواعدته وتوم 

تحديود ذلووك موع البطريوورك وخاللوه طالووب المطووران كيريواكوس توظيفووه؛ موضوحا اهتمووام السووفارة 

اليونانيووة فووي توول أبيووب بتوظيفووه. بالفعوول وافووق البطريوورك علووى توظيفووه وعينووه محاسووب فووي ماليووة 

ويؤكوود تقريوور اللجنووة الفلسووطينية أنووه لووم يعتوورض أحوود، سووواء أكووانوا مسووؤولين أو  062ركيووة.البطري

مستشووارين داخوول البطريركيووة، علووى توظيووف بابوواديموس فووي أي وقووت وحتووى موعوود هربووه، ولووم 

يووذكر أحوود موونهم للبطريوورك أي عيووب فووي أدائووه أو اسوولوبه فووي إدارة أموووال البطريركيووة أو حتووى 

 062ي يلتقيها أو يتعامل معها. بالنسبة للشخصيات الت
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حيث يقول األرشومندريت إيرينيووس، رئويس قسوم الماليوة السوابق فوي البطريركيوة األرثوذكسوية فوي 

هووذا الخصوووص1 "فووي البدايووة أظهوور بابوواديموس نفسووه علووى أنووه شووخص نشووط ومجتهوود، ويعموول 

مون مدينوة القودس  لصالح الكنيسة وأقنوع البطريورك بقدرتوه علوى شوراء ممتلكوات فوي البلودة القديموة

لصوالح البطريركيووة؛ حيووث اشووترى البطريورك فنوودق جووور  ديووب؛ إضوافة إلووى عوودة دكوواكين لبيووع 

التحووف واآثووار، وقطعوووة أرض قوورب فنووودق حيوواة ريجنسووي، كانوووت موون األموووالك الوقفيووة وسوووبق 

 023بيعها". 

عرف بابواديموس وصوديق لوه يودعى مواكس سوموري، لوه عالقوة موع جهوات مختلفوة حكوميوة وكوان  .1

موظف برتبة عالية في وزارة الماليوة اإلسورائيلية، علوى المحوامي شوير، وأقنعووه ان هوذا المحوامي 

نتيجووة عالقاتوووه المتشووعبه موووع سياسووويين إسوورائيليين هوووو الشوووخص المناسووب لمسووواعدته لتحصووويل 

اعتوراف الحكوموة اإلسوورائيلية فيوه. وعليوه كفلووه البطريورك بعوود حوين هوذه المهمووة وقضوايا أخوورى. 

حواول هووذا المحوامي إقنوواع البطريورك بوإجراء صووفقات عقاريوة لتووأجير أو تطويرهوا، وكووان والحقوا 

العقار الواقع بساحة عمر بن الخطاب بباب الخليل من بوين هوذه العقوارات التوي عرضوها عليوه. إال 

أن البطريورك رفووض هوذه العووروض، كموا رفووض عروضووا طرحهوا عليووه المحوامي لتسوووية قضووية 

عوود للكنيسوة كانوت دائوورة أراضوي إسورائيل اسوتأجرتها وأقاموت عليهوا حووي تمديود ايجوار عقوارات ت

رحافيا وجزء من الطالبية في القدس الغربية. كما أن المحوامي بوادر فوي إعوداد مسوح كامول لجميوع 

 021أمالك وأموال البطريركية غير انه لم يسلم هذا المسح للبطريركية واحتفظ فيه. 

الى البطريرك ومعه نوص لوكالوة باللغوة اإلنجليزيوة اعوده حضر باباديموس  1114في شهر نيسان  .1

مسوبقا وطلوب منوه التوقيووع عليهوا؛ علموا أن البطريورك ال يجيوود اللغوة اإلنجليزيوة مطلقوا. وإدعووى أن 

هوذه الوكالوة هوي تخولوه لتوأجير دكوان بالبلودة القديموة، وعليوه وقوع البطريورك عليهوا. وعلوم محوامي 

ذه الوكالوة لكنووه لوم يبوودي اي مالحظووة او تحفوظ بشووأنها، كمووا البطريورك بتوقيووع البطريورك علووى هوو

حفظوت فوي بروتوكووالت المجموع المقودس، ولوم يبودي أحود مون أعضواء المجموع مالحظوة او تحفوظ 

وعنوود سووؤال األرشووومندريت إيرينيوووس، رئوويس قسووم الماليوووة السووابق فووي البطريركيوووة  022عليهووا. 

لتووي منحووت لبابواديموس موون البطريوورك تخولووه األرثوذكسوية، عوون هووذه الوكالووة؟ أجواب1 "الوكالووة ا

بالتعامل مع الطابو، وإغوالق حسوابات البطريركيوة فوي البنووك وموا الوى ذلوك. وال نعلوم حتوى اليووم 

كيف استطاع باباديموس الحصول على الوكالة التي باع فيه الممتلكوات! وهوذه الوكالوة مفقوودة مون 

موس علووى البطريوورك شووراء دكووان فووي منطقووة البطريركيووة، لكننووا نعتقوود انووه عنوودما عوورض بابووادي
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الدباغة من البلدة القديمة، وافق البطريرك على ذلك. ووقع له على وثيقوة باللغوة االنجليزيوة، ادعوى 

 020انها وكالة شراء الدكان، علما بأن البطريرك ال يعرف اللغة اإلنجليزية". 

يورك بضورورة قبوول بعوض إقنواع البطر 1114حواول بابواديموس فوي شوهري تشورين األول وثواني  .4

العوروض العقاريووة المطروحووة علوى محووامي البطريوورك مون اجوول تحسووين الوضوع المووالي السوويء 

الذي تواجهه البطريركية، غير ان البطريرك لم يوافق علوى هوذه العوروض ورفضوها وأصور علوى 

يوث قاموت التوجه للحكومة اليونانية لتقديم المساعدة المالية. ومن ثم تعرض البطريورك للحوادث، ح

سوويارة مجهولووة بصوودم سوويارته موون الخلووف وفوورت هاربووه، وموون ثووم بعوودها بأيووام اتصوولت وزارة 

الخارجيووة اليونانيوووة بوووالبطريرك وأبلغتوووه بأنهوووا أوقفوووت زوجوووة بابووواديموس اثنووواء دخولهوووا اليونوووان 

ألووف يووورو ومجوووهرات، وعلووى أثوور ذلووك اختفووى بابوواديموس  311وقبضووت بحوزتهووا علووى مبلوو  

  025ة غير معلومة. وهرب الى جه

اثنوواء حفوول اسووتقبال رسوومي حضووره البطريوورك فووي قلعووة داوود ببوواب الخليوول بالقوودس، تقوودم إليووه  .5

شووخص إسوورائيلي عوورف علووى نفسووه باسووم "السوويد كوووهين"، وتحوودث مووع البطريوورك بالعديوود موون 

 قضووايا التووي تتعلووق بالبطريركيووة ممووا أثووار اهتمووام البطريوورك، وأشووار الووى البطريوورك أنووه تربطووه

عالقووات وثيقووة وقويووة مووع جهووات إسوورائيلية حكوميووة يمكنووه اسووتخدامها موون أجوول محاولووة مسوواواة 

وضع البطريركية القانوني بمؤسسات الفاتيكوان. وبعود حووالي اسوبوعين ذهوب البطريورك موه لفيوف 

موون المطارنوووة والكهنوووة لتهنئتوووه قائوود شووورطة القشووولة الجديووود، "يووورام ليفوووي"، فووو "صدف" كووووهين 

جددا في مكان عام، وابلغه انه تحدث مع محوام خبيور لوه عالقوات متشوعبة موع الجهوات البطريرك م

اإلسرائيلية الحكومية ذات التأثير وأنه سويرتب لوه لقواء قريوب موع ذلوك المحوامي. بالفعول توم ترتيوب 

اللقواء وعورف كووهين البطريورك وكواهنيين قودموا حووديثا مون اليونوان علوى المحوامي، الوذي عوورف 

م "ايتوووان". والحقووا اكتشوووف األرشوومندريت ارينيووووس أن هووذا المحوووامي هووو نفسوووه علووى نفسوووه باسوو

ويقووول  024محووامي الشووركات االسووتعمارية التووي تواصوول مووع بابوواديموس وحووذر البطريوورك فووورا. 

االرشوومندريت1 "... خووالل الحووديث نووادى المحووامي جيفووع مووارتي دان باسووم موواتي، وهووذا مووا لفووت 

وجودت ورقوة فوي قسوم الماليوة بخوط بابواديموس تحمول اسوم مواتي،  انتباهي، ألنني قبل أيوام كنوت قود

وعلوى الفوور أخبوورت البطريورك أن هووذا الشوخص علوى صوولة بالبطريركيوة. وقووررت التحودث إليووه 

علووى انفووراد، وسووالته عوون صوولته بالبطريركيووة األرثوذكسووية اليونانيووة، فاسووتغرب معرفتووي بووذلك، 

موس ولوووم يووذكر أي معلوموووات أو تفاصووويل عووون واخبرنووي أنوووه عقووود بعوووض االتفاقيووات موووع بابوووادي
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الممتلكات التي تضمنتها في هذه الصوفقات... ثوم دعواني جيفوع إلوى مكتبوه، وأخبرنوي أن البطريورك 

ال يعلوم عوون هوذه الصووفقة، وأن االوراق والعقووود الخاصوة بهووا لووم تصول إلووى قسووم الماليوة، بوول إلووى 

 023مكان  خر!". 

أنووه هنالوووك صووفقات عقوودها بابوواديموس، طلووب كووووهين وبعوود معرفووة البطريوورك واألرشوومندريت ب .1

"مواتي" وليفوين موون البطريورك واألرشومندريت ارينيوووس التعواون معهوم النهوواء الصوفقات، غيوور أن 

البطريرك رفض بحث أو التفاوض بشوأن صوفقة تموت موع بابواديموس واصور علوى طلبوه بواالطالع 

، وإال فوإن "قنبلووة 35/1/1115دها بو  علوى المسوتندات، فووتم تهديود واعطائوه مهلووة لتعواون توم تحديوو

نشوورت صووحيفة معووواريف  33/1/1115ذريووة" ستسووقط فووي سوواحة البطريركيووة. وبالفعوول بتوواريخ 

   026خبر الصفقة. 

 

وبنواء علوى الوقووائع السوابق ذكرهووا وغيرهوا الكثيوور، خرجوت اللجنووة الفلسوطينية بمجموعووة مون النتووائج 

 022حول هذه القضية وأهمها1 

يانات التوي جمعناهوا ال يوجود أي دليول يودين البطريورك إيرينيووس األول، فيموا وفق المعلومات والب .3

 يتعلق بعلمه بالصفقة قبل توقيعها أو مرورا بتوقيعها وحتى تاريخ هرب "باباديموس" من البالد. 

 لم يشارك البطريرك في أي مرحلة كانت في مجرياتها. .1

كامول المبوال  المدفوعووة حولوت لحسوواب  لوم يسوتلم البطريوورك أي مبلو  مون قيمووة الصوفقة؛ علمووا أن .1

 البطريركية. 

لوم تطورح الصووفقة علوى مجموع القبوور المقودس لعودم علووم البطريورك بهوا، بالتووالي لوم يصوادق عليهووا  .4

 المجمع، مما يعني عدم قانونيتها. 

خطووة مدروسووة محكمووة حاكتهووا مجموعووة موون رجووال ديوون معارضووين للبطريوورك ووجهووات يمنيووة  .5

 إسرائيلية متطرفة التقت مصالحها للتخلص من إيرينيوس. 

عمول المشوتري / المسوتأجر بسووء نيوة مسوتخدما اسواليب غيور قانونيوة البتوزاز البطريورك الرغامووة  .1

 على التعاون التمام الصفقة. 

لم تقدم الجهة المشترية تصاريح بشأن الصفقة لدائرة الضريبة خوالل المودة المحوددة بالقوانون وهوي  .5

يوموا مون تواريخ توقيووع الصوفقة، وهوذا يشووكل مخالفوة جزائيوة ويضويف الووى سووء نيوة األطووراف  45

 التي تقف وراء هذه الصفقة المدعى. 
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لى علم بالصوفقات القديموة وقود حاولوت الجهة التي ابرمت الصفقات الجديدة مع باباديموس كانت ع .3

استخدامها وفق ادعاء ممثلها لتحسين واصالح مواقعها. بالتوالي مون غيور المنطقوي أن يوقوع أو أن 

يشوارك أو أن يوافووق عاقول علووى توقيوع أربووع صوفقات الربعووة مواقوع لقوواء مبلو  مليوووني دوالر فووي 

واحودة، األمور الوذي يعوزز عود ضولوع  الوقت الذي كانت فيه عروض لمبال  مالية أكبر لقواء صوفقة

 البطريرك إيرينيوس في الصفقات المذكورة. 

يتحمول بعوض مون اعضواء المجموع المقودس وفوي طليعوتهم نائوب البطريورك وسوكرتير البطريركيووة  .1

 وسكرتير المجمع المسؤولية بقدر  مساو  للبطريرك. 

ية شوهر أيوار قورار بعوزل البطريورك وبالرغم من ذلك أصدرت الحكومتين الفلسطينية واألردنية في بدا

إيرينيوووس األول عوون نصووبه؛ علمووا أن موقووف الحكومووة األردنيووة كووان بعوود اسووتجواب البطريوورك كووان 

إيجابيوا اتجواه، لكوون السوؤال العووالق هوو مواذا حوودث بعود عووودة البطريورك الوى القوودس؟ ولمواذا أصوودار 

 أن للجنة التحقيق أثبتت عدم تورطه؟ الرئيس الفلسطيني قرر بتنحية البطريرك إيرينيوس بالرغم من

يرجووع تنحيووة البطريوورك إيرينيوووس األول، الووذي ثبتووت برئتووه وعوودم تورطتووه فووي هووذه الصووفقات، الووى 

 الدور الذي لعبته األطراف التالية1 

 دور رجال الدين المعارضيين للبطريرك إيرينيوس:  .3

تضوليل البطريورك وخداعوه خوالل  لعب بعض رجال الدين اليونوان داخول البطريركيوة دور رئيسويا فوي

فتوورة تقلووده للكرسووي البطريركووي، وهووذا يتضووح جليووا بتقريوور اللجنووة القانونيووة الفلسووطينية. حيووث اشووار 

التقرير إلى أن نائب البطريرك وسكرتير البطريركية وسوكرتير المجموع المقودس وغيورهم، لموا يقودموا 

رة شووؤون البطريركيووة وخصوصووا الماليووة إي مسواعدة أو نصووح أو إرشوواد للبطريوورك فيمووا يتعلوق بووإدا

منها، فعلى سبيل المثال تجاهلوا أمر الوكالة التي وقعها البطريورك للبابواديموس. بالتوالي هوذا يبوين أن 

هووؤالء وغيوورهم كووانوا علووى علووم بووالمؤامرة  وتواطئوووا مووع بابوواديموس والجهووات االسووتعمارية ضوود 

 لمقدسية.البطريرك وضد مصلحة البطريركية األرثوذكسية ا

وقوال المحوامي إليواس خووري1 "... إن التحقيوق أثبوت بوأن هنالوك عنصورا يونانيوا، ومطارنوة منوة داخوول 

البطريركية، حاكوا مؤامرة ضود البطريورك المعوزول إيرينيووس، وفكوروا بوالتخلص منوه، عبور إيقاعوه 

 022ة سليمة". في مطبات عديدة... عليه لم يكن باستطاعة البطريرك  نذاك إدارة الكنيسة بطريق

وأكود المحوامي إليواس خووري، أحود أعضواء اللجنووة القانونيوة الفلسوطينية، دور بعوض رجوال الودين فووي 

تغلووويط البطريركيوووة وعووودم تنبوووه بشوووأن نوووص الوكالوووة التوووي وقعهوووا لبابووواديموس؛ إذ قوووال1 "أن توقيوووع 

                                                                 
022

عطا هللا، رانية  وفريج، عماد، "الحقيقة كما لم نقرأها من قبل1 االوقاف األرثوذكسية بين مطرقة مجلس الوزراء وتقرير   

 31، ص 1111(،  ب/ايلول 45اللجنة القانونية"، صحيفة ال يوث تايمز؛ صوت الشباب الفلسطيني، العدد )
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جالت سووو 023البطريوورك علووى التوكيوول "كووان نتيجووة تغلوويط بابووواديموس لووه... وسووجل هووذا فووي الهوودف

 021اريستراخوس"؛ سكرتير البطريركية".  البطريركية بخط يد األب "

فووي  وأجواب االرشوومندريت ايرينيووس عنوود سوؤاله، برأيووك، هول لوو "ثيوفيلوس" دور فوي هووذه الموؤامرة؟

بداية األزمة ظهر علوى السواحة رجول إسورائيلي بأسوماء متعوددة منهوا يوسوف، ومنواحيم، وديفيود، وكوان 

لهم فوي البطريركيوة. ويطلوب مونهم دعوم البطريورك الجديود ثيوفيلووس. وقود اتصوول يتصول بالكهنوة ويقواب

بي شخصيا، وطلب مني مقابلوة فوي أحود الفنوادق، وبعود استشوار محوامي، اجتمعوت بوه  وكتبوت محضور 

اجتماع، وطلوب منوي دعوم البطريورك الجديود مقابول دعموي، فقموت فوورا بإرسوال النسوخة األصولية مون 

قسطنطينية، إلعالموه بوالمؤامرة التوي تحواك ضود الكنيسوة، كموا أرسولت نسوخة المحضر الى بطريرك ال

 022الى محامي. وعليه اعتقد أن ثيوفيلوس استعان باشخاص من خار  البطريركية لتحقيق أهدافه. 

 ، أجاب1 ذاته وعند سؤال المحامي إلياس خوري السؤال

العقيدة المسيحية األرثوذكسية تلزم "ثيوفيليوس" شكر هللا وحمده كول صوباح، ومون ثوم 

شكر البطريرك إرينيوس، ألنه رسمه مطران قبل شهرين فقط من االنقالب عليوه، إال 

ويتسوأل1" كيوف يتقوودم  020أن قلوة إيمانوه بعقيدتووه تشوير إلوى انووه شوريك فوي المووؤامرة". 

المحوواكم اإلسووورائيلية لتووأجير عقوووارات تابعوووة  ثيوفيلوووس فوووي عشوورات القضوووايا اموووام

الكنيسة، في الوقت الذي يدعي فيه بانه عاجز عن اتخواذ أي خطووات عمليوة فوي قضوية 

تسريب ممتلكات باب الخليل أمام محكموة العود العليوا اإلسورائيلية؛ مودعيا عودم اعتوراف 

  025الدول العبرية به كبطريرك حتى اآن. 

جنووة التحقيووق القانونيووة تمكنووت موون الكثيوور موون االسووباب التووي دفعووت وأوضووح المحووامي خوووري ان  لل

مطارنووة يونووانيين داخوول البطريركيووة الووى معارضووة ايرينيوووس والتووتمر عليووه عديوودة ومنهووا محاولوووة 

البطريورك تصوحيح األوضوواع  الماليوة فوي البطريركيووة. حيوث طالوب البطريوورك مون  رؤسواء الكنووائس 

ويووول موودخوالتها الوووى صوووندوق البطريركيووة وبعووود ذلووك يوووتم تحويووول واالديوورة التابعوووة للبطريركيووة تح

ميزانيات من صندوق البطريركية الى الكنوائس واالديرة؛علموا أن الوضوع فوي السوابق، كوان يتويح لكول 

رئووويس ديووور او كنيسوووة إبقووواء هوووذه المووودخوالت فوووي صوووندوقه دون أن يعلوووم البطريركيوووة بحجوووم هوووذه 

.الموودخوالت
115

واضوواف ان هنوواك "مسووؤولين متنفووذين داخوول البطريركيووة ابرموووا فووي الماضووي بيووع  

                                                                 
023

 المقصود بكلمة "الهدف" هنا التوكيل.   
021

 رانية وفريج، عماد مرجع سبق ذكره.عطا هللا،  
022

 عطا هللا، رانية و عطا هللا، نيقوال، مرجع سبق ذكره.  
020

 عطا هللا، رانية و فريج، عماد مرجع سبق ذكره.  
025

 المرجع ذاته.  
024

اد، دنيا الوطن، "لجنة التحقيق الفلسطينية تبريء البطريرك ايرينيوس بشكل مطلق من صفقة بيع العقارات"، ملفات الفس 

. تم الدخول الى الموقع 13/15/1115، ، نشر بتاريخ  /http://www.alwatanvoice.comموقع دنيا الوطن اإللكتروني

 .14/4/1134بتاريخ 

http://www.alwatanvoice.com/
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عقووارات وتووأجير مسوواحات واسووعة موون االراضووي التووي تملكهووا البطريركيووة لجهووات اسوورائيلية بينهووا 

 023جهات حكومية اسرائيلية".  

يين"؟ إذ وهوذا مووا أكود عليووه األرشومندريت إيرينيوووس عنود سووؤاله "كيوف تعوورف بابواديموس بالمسووتوطن

قال1 "تعرف باباديموس على المحامي إيتوان جيفوع والمسوتوطنين مون خوالل مجموعوة مون الكهنوة؛ فقود 

كوان لوألب قسوطنطينوس سوابقا عالقوات قويوة معهووم... واألب قسوطنطينوس، هوو الوذي قوام بتواجير ديوور 

راق رسوومية موار يوحنووا، وفنوودق "بتورا"، وممتلكووات أخوورى للمسووتوطنين. وتتووافر لوودى البطريركيووة أو

 026تحمل توقيعه وتثبت تورطه". 

كموووا ان هوووؤالء المعارضووويين للبطريووورك أخوووذوا فوووي التحوووريض ضوووده، حيوووث اجتمعووووا فوووي تووواريخ 

وأعودوا عريضووة دونوووا فيهووا مطووالبهم، والتووي تووتلخص فووي تنحيووة البطريوورك ومقاطعتووه.  4/5/1115

ارنوه للتوقيوع علوى العريضوه؛ كموا أنوه ضوغطوا علوى المؤيودين للبطريورك مون الكهنوة والرهبوان والمط

مونهم كوانوا قود وقعوووا عريضوة أخورى تأييود البطريوورك وتدعموه، وارسولوها الوى الوورئيس  55علموا ان 

اليونان طالبين منه اتخاذ إجراءات وتدخل ضود بعوض رجوال الودين الوذين يحرضوون ضود البطريورك. 

بطريوورك موون األشووتراك كمووا ان قووادة المحرضوويين منعوووا أعضوواء المجمووع المقوودس المؤيووديين لل 022

 .  1/5/1115باالجتماع الذي دعى إليه البطريرك بتاريخ 

وقووع عوودد كبيوور موون اعضوواء السووينود  1/5/1115ويكتووب محققوووا اللجنووة القانونيووة التووالي1 "بتوواريخ 

والرهبان والكهنة مون ضومنهم العديود موم وقعووا علوى عريضوة التأييود طوالبوا فيهوا مقاطعوة البطريورك 

اليونووان  واقالتوه هون سودة البطريركيوة. كوان هوذا بدايووة التحورك اليونواني البوارز والمعلون لرجوال الودين

  022داخل البطريركية لالطاحة بالبطريرك". 

ويتضوح موون هوذه الوقووائع أن بعووض رجوال الوودين اليونوانيين المتنفووذين داخوول البطريركيوة علووى عالقووة 

وثيقوة باالسووتعمار الصووهيوني والمسوتوطنين المتطوورفين الووذين يسوعون الووى تهويوود القودس. كمووا يتضووح 

يوووا. ويظهووور ان البطريوورك الحوووالي "ثيوفيليوووس"، توووم تعيينوووه جليووا فسووواد هووؤالء ماليوووا وإداريووا وأخالق

وفرضووه موون قبوول الكيووان الصووهيوني علووى الكنيسووة األرثوذكسووية، وذلووك لخدمووة مصووالحها وأهوودافها 

التهويديوة واالسوتعمارية؛ علموا ان هوذا األخيور وقوع علووى تمديود عقود ايجوار صوفقة رحافيوا التوي رفووض 

ر أن هوذه الصووفقة الجديوودة تتضوومن تغييور أحوود بنودهووا الرئيسووية إيرينيووس األول التوقيووع عليهووا. ويووذك

حق المأجر اعادة تقييم العقار أو استرجاعه بما عليوه، بونص  خور يؤكود أن قضوية تقيويم التي تؤكد على 

العقار أو استرجاعه بموا عليوه بعود انتهواء العقود مون قبول البطريركيوة، يرجوع الوى لجنوة مختصوة تشوكل 

                                                                 
023

 راجع تقرير اللجنة القانونية للحصول على المزيد من التفاصيل حول هذه الصفقات التي أبرمها هؤالء مع الكيان الصهيوني.   
026

 عطا هللا، رانية و عطا هللا، نيقوال، مرجع سبق ذكره.  
022

 31مجلس الوزراء الفلسطيني، مرجع سابق، ص  
111

 المراجع ذاته.  
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دور دولوة اليونوان فوي مسوألة اإلطاحوة بوالبطريرك إيرينيووس ولوو بشوكل  أيضوا ويتبوين 533لهوذا الهودف.

 طفيف. 

 

 دور بطريرك القسطنطينية:  .3

خوالل األزموة تودخلت البطريركيوة المسوكونية الكوائن فووي اسوطنبول علوى نحوو مباشور فوي قضوية عووزل 

البطريووورك إيرينيووووس، حيوووث اتصوووال بطريووورك القسوووطنطينية بوووالبطريرك إيرينيووووس وطالوووب منووووه 

علمووا أن البطريورك قبوول عزلوه قووام بحرمووان   531االمتنواع عوون طورد معارضوويه مون المجمووع المقودس. 

اليونانيين الوذين يعتقود انهوم توتمروا عليوه وحرضووا ضوده، كنسويا ومونهم البطريورك  بعض رجال الدين

الحووالي "ثيوفيليوووس". كمووا تقوورر الحقووا اسووتدعى البطريوورك إرينيوووس الووى اسووطنبول، وهنالووك بوورغم 

 المعطيات والبيانات التي ظهرت، تم إصدار قرار عزل البطريرك بصور نهائية. 

ت إيرينيووس كوان قوود تواصول بطريورك القسوطنطينية فوي بدايوة األزمووة، وكنوا قود ذكرنوا أن األرشومندري

وخصوصا عندما ظهر على الساحة رجل إسرائيلي بأسماء متعددة، وكوان يتصول بالكهنوة ويقوابلهم فوي 

البطريركية، ويطلب مونهم دعوم البطريورك الجديود ثيوفيلووس. وقوام بإرسوال نسوخة أصولية مون محضور 

 532طريرك القسطنطينية.إجتماع هذا الرجل معه الى ب

 

 دور دولة اليونان:  .2

الملحووق العسووكري للسووفارة اليونانيووة فووي توول ابيووب  هووو الووذي عوورف "نيكوووالس  قوود ذكرنووا سووبقا ان

. وادعووى أن "بابوواديموس" كووان 1111بابوواديموس" إلووى المطووران كيريوواكوس، اسووقف الناصوورة عووام 

رة فيهوا، وطالوب مون المطوران مسواعدته تقدم بطلب لتوطيف في السفارة غيور أن ال يوجود وظيفوة شواغ

كونووه يونوواني للحصووول علووى وظيفووة فووي البطريركيووة األرثوذكسووية المقدسووية. كمووا أن األرشوومندريت 

أرينيووس قوال فووي هوذا الخصوووص1 "أراد البطريورك إيرينيووس أن يجوود مؤسسوة ماليووة تودبر ممتلكووات 

ليسوووا عربوا، والعوورب؛ سووواء أكووانوا الكنيسوة بأمانووة، خصوصووا أن مون يوودير هووذه األموالك يونووانيون و

أردنيوين أم فلسوطينيين، يطووالبون بوإدارة البطريركيووة مون قوبلهم للحفوواظ علوى ممتلكووات الكنيسوة. وهووذه 

                                                                 
533

وحائز على درجتي دكتوراة بعلم النفس  لقاء مع األرشمندريت ميلتيوس بصل، رئيس دير القديسين يواكيم وحنة في القدس،  

المحامي شكري العابودي، أمين ، و لقاء اخر مع 1134كانون الثاني  33. وتم اللقاء بتاريخ ودرجة ماجستير في الالهوت

رام هللا والبيرة، ورئيس لجنة وكالء الكنيسة في قرية عين عريك. وتم اللقاء  سر الجمعية العربية األرثوذكسية بمحافظتي

 .1134مارس  11بتاريخ 
531

 11مجلس الوزراء الفلسطيني، مرجع سبق ذكره، ص  
532

 عطا هللا، رانية و عطا هللا، نيقوال ، مرجع سبق ذكره.  
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المطالبوة لوم تلوق ترحيبووا مون قبول الحكومووة اليونانيوة، واعتبرتهوا سوولبية بحوق البطريورك إيرينيوووس...". 

530 

ليونوواني السووابق، سووكاند أاليووس بهووذه المووؤامرة. حيووث كمووا أن هنالووك عالقووة لنائووب وزيوور الخارجيووة ا

وضوح االرشومندريت أن األخيور أصودر أوامور للقنصولية اليونانيووة فوي القودس تونص علوى دعووة رجووال 

الدين الى القنصلية إلقناعهم بأن البطريرك مذنب، ويتوجوب علويهم اتخواذ إجوراءات فوريوة ضوده، وان 

ند أاليوس قووام بزيوارة االردن وادعووى أنوه لوويس مون مصوولحة الحكوموة اليونانيوة سووتدعمهم. كموا ان سووكا

العرب أو الكنيسة بقاء إيرينيوس في منصبه، كما انوه قودم الوى االراضوي السولطة الوطنيوة الفلسوطينية، 

شدد على ضرورة أن تسوحب السولطة اعترافهوا بوالبطريرك وإال سوتوقف الحكوموة اليونانيوة مسواعدتها 

 535لق مكتب السلطة في اليونان، وتوقف تأشيرات السفر إليها. المالية للشعب الفلسطيني، وتغ

"السولطة مووا زالووت تتووردد فووي اعووالن موقفهووا موون  صوورح انالمحووامي خوووري، إذ  يووهوهوذا مووا اكوود عل

 534التنحية بسبب ضغوط تمارسها الحكومة اليونانية على السلطة الفلسطينية".

كما شدد على ذلك سمير حليلة، أمين عام مجلس الوزراء السابق، وأمين سر لجنوة التحقيوق فوي قضوية 

تسريب الممتلكات التابعة للبطريركية األرثوذكسية في البلودة القديموة بالقودس. حيوث أجواب عنود سوؤاله 

ريوورك1 عوون االسووباب وذرائووع التووي دفعووت بالسوولطة الوطنيووة الفلسووطينية تسووحب االعتووراف موون البط

"كانوت هنالوك ضوغوط سياسوية يونانيووة ودوليوة كبيورة علوى السوولطة الوطنيوة الفلسوطينية، خصوصوا اننووا 

 خووور طووورف سوووحب اعترافوووه بوووالبطريرك إيرينيووووس، ووافوووق علوووى إجوووراء انتخابوووات جديووودة، بعووود 

 533الحكومتين اليونانية واألردنية". 

يورك إيرينيووس، وعملوت علوى اإلطاحووة إذا يتضوح مموا سوبق أن الحكوموة اليونانيوة توتمرت علوى البطر

فيووه. وهووذا يؤكوود فكوورة المركزيووة األوروبيووة اليونانيووة التووي تهوويمن علووى معظووم أعضوواء اخويووة القبوور 

 المقدس.  

 

 دور الكيان الصهيوني:  .2

يتضوووح الووودور الصوووهيوني جليوووا مووون خوووالل اسوووتخدام بابووواديموس كجاسووووس وعميووول سوووري داخووول 

البطريركيوة، يسووعى الووى تحقيوق متربهووا االسووتعمارية. حيوث كانووت وظيفتووه االساسوية أقنوواع البطريوورك 

بضورورة عقوود صووفقات مووع جهووات اسووتيطانية، وعنوودما فشوول فووي ذلووك، أحاطتووه بشخصوويات صووهيونية 

ختلفووة، وتوظيووف محووامي الشووركات االسووتعمارية نفسووها كمحووامي للبطريوورك. لتحايوول عليووه بطوورق م

                                                                 
411

 المصدر ذاته. 
414

 المصدر ذاته  
415

 دنيا الوطن، مرجع سبق ذكره.  
411

 عطا هللا، رانية وفريج، عماد، مرجع سبق ذكره. 
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وعندما فشل هذا ايضوا فوي إقنواع البطريورك بضورورة عقود بعوض الصوفقات إلخورا  البطريركيوة مون 

أزمتها المالية، كشف عن وجه اآخور وحواول الضوغط علوى البطريورك مون أجول اتموام الصوفقات التوي 

لما ان هذه الصفقات غير قانونيوة ألن البطريورك لوم يوقوع عليهوا، ولوم يوتم وقعها باباديموس بالوكالة؛ ع

ناقشووها فوووي إجتماعوووات المجموووع المقوودس حسوووب القوووانون؛ فقوووام بتهديوود البطريووورك. وسووواهم اإلعوووالم 

الصهيوني في حبك خيوط هذه المؤامرة، من خوالل نشور صوحيفة معواريف موادة صوحفية تشوير الوى أن 

كات اسوتيطانية فوي البلودة القديموة فوي القودس، مموا أثور غضوب الشوارع البطريرك عقد صفقات مع شور

الفلسوطيني والعربووي. وبعود نشوور الخبوور اسوتمرت فووي الضوغط علووى البطريوورك، فقاموت بحسووب تقريوور 

اللجنة القانونية باالتصال فيوه فوي محاولوة البتوزازه. ويفيود التقريور1 "وراحوت تخبوره مسوبقا بكول اجوراء 

وي المعارضوة عقوده وموا سويؤدي إليوه االجتمواع مون نتيجوة؛ فوابلغوه مسوبقا عون أو خطوة أو اجتماع تنو

التقريوور الصووحفي الثووواني الووذي نشووورته صووحيفة معووواريف يوووم الجمعوووة العظيمووة عشوووية سووبت النوووور 

11/4/1115."...536 

في المقابل اعلنت الحكومة االسرائيلية انها لن تصادق على تنحية البطريورك، مموا زاد الشوكوك حوول 

رطه في هذه الصوفقات. حيوث قوال خووري فوي هوذا الخصووص 1"... الموقوف االسورائيلي يبودو اشوبه تو

"بعنواق الوودب" كوون تأييوود اسورائيل اليرينيوووس يزيود موون شوكوك الفلسووطينيين ضوده حووول ضولوعه فووي 

 532.صفقات بيع العقارات"

 

 الهاشمية: االردنية دور المملكة  .5

، السووتجوابه حوول مووا  1115كانوت الحكوموة االردنيووة قود اسوتدعت البطريوورك ايرينيووس أواخور  ذار 

نشر في صحيفة "معاريف"، تم االتفاق علوى تزويود الحكوموة االردنيوة بكافوة الوثوائق التوي تثبوت ابطوال 

اللغواء أي الوكاالت الممنوحة الشخاص للتصرف بوأموال الكنيسوة المنقولوة وغيور المنقولوة، باالضوافة 

والحقوووا وافقوووت الحكومووة االردنيوووة فوووي بدايوووة  يووار علوووى قووورار المجموووع المقووودس  532صووفقات تموووت. 

لبطريركية الروم االرثوذكس في القودس بعوزل البطريورك ايرينيووس االول عون منصوبه. ومون المؤكود 

إنتهواء أن هنالك ضغوط اقليمية مورست على المملكة لسحب إعترافها بالبطريرك، ألن قرر أتوى قبول 

المهلة التي أعطتها األردن للبطريرك لتوضويح الحقوائق؛ علموا ان هوذه المهلوة كانوت حتوى نهايوة شوهر 

  يار. 

                                                                 
415

 11مجلس الوزراء الفلسطيني، مرجع سبق ذكره، ص  
413

 دنيا الوطن، مرجع سبق ذكره.   
532

البوابة، "الحكومة االردنية تصادق على قرار عزل البطريرك ايرينيوس األول"، موقع البواية األخباري،  

http://www.albawaba.com/  14/4/1134.  تم الدخول الى الموقع بتاريخ 1115 يار  33، نشر الخبر بتاريخ . 
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 دور السلطة الوطنية الفلسطينية: .6

منوذ لحظوات االولوى لو  "انفجوار القنبلوة" سوعت السولطة الوطنيوة الفلسوطينية التوأني فوي إصودار األحكووام 

ا إلوى تشوكيل للجنوة لتقصوي الحقوائق، فوي الوقوت الوذي اكتفوت فيوه والبحث عون الحقيقوة. وهوذا موا دفعهو

األردنوى باسوتجواب البطريورك. وقامووت اللجنوة القانونيوة المشوكلة موون المحواميين جوواد بوولس وإليوواس 

خوووري، بدراسووة خلفيووات القضووية ومجرياتهووا وأحووداثها، كافووة مووا يتعلووق فيهووا موون بيانووات ومسووتندات، 

دا فيه عدم توورط البطريورك إيرينيووس بقضوية الصوفقات المعقوودة. ولكون وتوصلوا الى تقرير شامل أك

السؤال العالق، هو ما الذي دفع السلطة الوطنيوة الوى سوحب اإلعتوراف بوالبطريرك؟ قوال سومير حليلوة 

فووي هووذا الخصوووص "فضوول مجلووس الوووزراء السووابق، والرئاسووة الفلسووطينية، اتخوواذ إجوووراءات دون 

وقووف الفلسوطيني؛ خوفوا مون توووتير عالقاتنوا موع األطوراف اإلقليميووة، أو إصودار بيانوات، أو توضويح للم

 خلق مشكلة كبيرة مع إسرائيل".

بالتالي مورست ضغوط هائلة من قبل جهات إقليمية  ودولية علوى السولطة الوطنيوة الفلسوطينية لسوحب 

 إعترافها بالبطريرك. ولالسف أنصاعت هذه السلطة للضغوط. 
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 منهج البحث:أوال: 

 اعتمدت هذه الدراسة أساليم البحث الميداني، واستخدمت األدوات التالية لتحقيق ذلك:

العالقة بين قليمية ذات العالقة بالموضوع، بهدف دراسة طبيعة دبيات المحلية واإلألمراجعة ا أوال:

 رثوذكسيةمع الطائفة األ من جهة، رثوذكس واإلكليروس اليونانيبطريرك المدينة المقدسة للروم األ

 لهذه العالقة، تاريخيالوذلك لفهم واستيعاب السياق االجتماعي والسياسي و من الجهة األخرى؛

 الحقا. تساؤالت البحثن ذلك يساهم في تحديد وتركيز اإلطار النظري وإحيث 

لى عينة قصدية ثانية تتألف من إدراسة عينة قصدية من اإلكليروس اليوناني والعربي، إضافة  ثانيا:

تم رثوذكسية. وألأعيان الرعية العربية األرثوذكسية، وعينة ثالثة تتألف من أبناء الرعية العربية ا

، ومالحظة ئهابناأية وعيان الرعأمطولة مع كل من الكهنة والاستخدام أداة المقابلة بالبيانات جمع 

 على هذه العالقة المتوترة. تحداث والتغييرات التي طرأمجريات األ

 

كانون الثاني  3المقابالت في الفترة الواقعة بين  يتجر1 أالمدة الزمنية إلجراء المقابالت مع العينات

 .1134 ذار  11و  1131

أداة لجمع البيانات الميدانية، لتوافقهما مع المطولة كوقد جرى اختيار البحث الكيفي، واعتماد المقابلة 

س وكليرالتعرف على العالقة بين البطريرك واإلهو البحث  هدفمشكلة البحث وهدفه. علما أن 

، ةسعاو ةضمن حقبة تاريخيتحليلها تفسيرها و، وقارنتهامو، رثوذكسيةأبناء الطائفة األ، مع اليوناني

استخدام أدوات علم االجتماع ب واألردني، واإلسرائيلي،، والبريطاني، الحكم العثماني تمتد على

 لى التعميم.سعى هذه الدراسة إال تو التاريخي المقارن.

نجاعة األداة، وطبيعة ويرجع سبب اختيار أداة المقابلة المطولة لجمع البيانات الميدانية إلى 

في الميدان، ن تجمع عنه أحساسية موضوع البحث ودقة المعلومات التي يجب الموضوع، و

أو من عهد بطريرك آخر؛ إضافة  ،من فترة زمنية ألخرى باتتقلب والتغير وعدم الثالواتسامه ب

والرعية ين من جهة كليروس اليونانيإلى أنها تعطي صورة أفضل للعالقة بين البطريرك واإل

ومواقفهم في هذا ، ومعرفة أعمق بوجهة نظرهم من الجهة األخرى رثوذكسية في فلسطينالعربية األ

 .الخصوص

حيث ستستخدم  ،بدراسة وتحليل هذه المقابالت عن طريق تحليل مضامينها ةثحكما ستقوم البا

الباحثة وحدة المضمون في التحليل، التي تركز على جملة من األفكار الخاصة بموضوع البحث، 

 .الردود بينهم، واالختالفات والتوافق بالرأي وبوالعبارات المكررة من قبل المبحوثين
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 ثانيا: مشكلة البحث:

يعالج هذا البحث طبيعة العالقة التي تربط بين بطريرك المدينة المقدسة للروم األرثوذكس 

بأبناء الطائفة  خوية القبر المقدس اليونانية،أواإلكليروس اليوناني، المتمثل بشكل خاص في 

عامل التاريخي في هذه العالقة، ودور وسيتناول البحث دور الاألرثوذكسية العربية في فلسطين. 

 السلطات الحاكمة التي تعاقبت على فلسطين، وأثرت بدورها على استمرارية هذه العالقة.

 

 ثالثا: تساؤالت الدراسة:

كليووروس مووا أثوور العاموول التوواريخي علووى العالقووة القائمووة حاليووا بووين البطريوورك األورشووليمي واإل .3

 العربية األرثوذكسية؟رعية أبناء المع اليوناني، 

 العالقة؟ما أثر تعاقب السلطات الحاكمة على هذه  .1

 عالقة؟هذه الما تأثير المركزية األوروبية على  .1

 عالقة؟هذه الألسباب اآنية التي تؤثر على اما  .4

 

 رابعا: عينة الدراسة وأسلوب جمع البيانات

عرب، وخمسة من أعيان الكهنة من ال ةأربعتتألف عينة الدراسة من أربعة عشر مبحوثا منهم1 

ن حسب ومن أبناء الرعية العربية األرثوذكسية. وهم موزع خمسةو ،الرعية العربية األرثوذكسية

 الناصرة.وها، ؤورام هللا وقضا ،هاؤالتالية1 القدس وقضا ةالمناطق الجغرافي

 

 ة مكونة من ثالثة أجزاء هي:عينة قصديتم اختيار 

رجال دين عرب، تتفاوت رتبهم الكنسية بين مطران  ةوتتألف من أربع1 513كليروس العربيعينة اإل

عين عريك يتي القدس، ونابلس، ورام هللا وقر علىرشمندريت وكاهن رعية، موزعين جغرافيا أو

 .فيها وعابود

1 وتتألف من خمسة مبحوثين، جميعهم ذكور، 511رثوذكسيةعينة ممثلي وأعيان الرعية العربية األ

 هممجالس للرعية وقيادات أرثوذكسية في مؤسسات أرثوذكسية عربية، وبعض رؤساء همبعضكان 

 ،كتب ودراسات في هذا الخصوص ورثوذكسية، ومؤلفن بشؤون القضية العربية األواآخر مهتم

 .لندنوقضائها قرية عين عريك، و رام هللاوالناصرة،  علىن جغرافيا يموزع

                                                                 
431

 (1ملحق رقم )  
433

 (31ملحق رقم )  
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، وثالث إناث، ينتتألف من خسمة مبحوثين، ذكر1 512عينة أبناء الرعية العربية األرثوذكسية

 علىوموزعين جغرافيا  ،وملتزمين بالذهاب إلى الكنيسة والتعبد ،مهتمين بالقضية األرثوذكسية

 القدس وقضائها بيت حنينا، ورام هللا.

 510فيما يختص باإلكليروس العربي : خصائص عينة الدراسة(0)جدول 

منطقة  الكهنة 

 الخدمة

الدرجة 

 الكهنوتية

عدد سنوات الخدمة 

 الكهنوتية

 درجة التعليم الالهوتي

دكتوراه ماجستير في الالهوت و  11 مطران نابلس   .3

 في الالهوت

 ماجستير في الالهوت 23 أرشمندريت  القدس  .1

 بكالوريس في الالهوت  14 كاهن رعية  عابود   .1

ال يحمل درجة علمية في  14 كاهن رعية  عين عريك  .4

 الالهوت 

 

 

  

                                                                 
431

 (33ملحق رقم )  
431
يجب التنوية الى أن الباحثة حاولت مرارا وتكرارا إجراء مقابالت مع عدد ال بأس به من االكليروس اليوناني،  مالحظة:  

رجال دين عرب من اصول  1غير أنهم رفضوا طلبي لحساسية الموضوع. كما أنها حاولت االتصال وإجراء مقابالت مع 

اق الكرسي االورشليمي. وذلك بسبب رفض بطاركة المدنية فلسطينية واردنية رسموا في درجات أسفقية مختلفة خار  نط

المقدسة دعوتهم الرهبانية وضمهم ألخوية القبر المقدس. وعليه اضطر هؤالء اللجوء الى الخدمة والترهبن في بطريركيات 

نائس أخرى أخرى غير االورشليمية كبطريركية الكرسي االنطاكي و المسكوني، أو باسقفية اليونان، أو  الترهبن ضمن ك

 كالكاثوليكية. 
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 فيما يختص بممثلي الرعية وأعيانها : خصائص عينة الدراسة(3)جدول 

التعليم  الجنس ابن الطائفة

 الجامعي

 مكان السكان العالقة بالقضية األرثوذكسية

صحفي وكاتب مهتم بالقضية األرثوذكسية ويكتب  نعم ذكر  .3

 عنها في الصحف 

 لندن 

وكيل مساعد للشؤون المسيحية في وزارة االوقاف  نعم  ذكر  .1

في رام  يوالشؤون الدينية، رئيس النادي األرثوذكس

هللا سابقا، رئيس مجلس الفعاليات العربية 

مجلس األرثوذكسي في الرثوذكسية، ونائب األ

 فلسطين واألردن

 رام هللا

رئيس مجلس الطائفة العربية األرثوذكسية بالناصرة  نعم  ذكر  .1

، رئيس اللجنة التنفيذية 3131 - 3115الفترة في 

، وكاتب 1115للمؤتمر األرثوذكسي حتى العام 

مختص بالقضية األرثوذكسية والحضور المسيحي 

في األراضي المقدسة، حائز على ميدالية تكريم من 

الرئيس الروسي فالديمير بوتين، وله مجموعة 

 مؤلفات باللغتين العربية واإلنجليزية.

 

 الناصرة

مجلس الطائفة العربية األرثوذكسية لرئيس السابق ال نعم  ذكر   .4

 بالناصرة 

 الناصرة 

رام ة أمين سر الجمعية العربية األرثوذكسية بمحافظ نعم  ذكر   .5

 .هللا والبيرة، ورئيس لجنة وكالء الكنيسة

 قضاء رام هللا
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 فيما يختص بالبناء الرعية العربية األرثوذكسية : خصائص عينة الدراسة(2)جدول 

التعليم  ذكر/ أنثى ابن الطائفة

 الجامعي 

الحالة 

 االجتماعية

موظف في 

مؤسسة 

 مسيحية

 مكان السكان العمر

 

 رام هللا  في العقد الخامس من عمرها  ال  متزوجة  نعم  أنثى   .1

 هللارام  في العقد الثالث من عمرها ال  عزباء نعم  أنثى   .5

 قضاء القدس في العقد الثالث من عمرها ال  عزباء نعم  أنثى   .3

 القدس في العقد الثالث من عمره ال  عازب نعم  ذكر   .1

 قضاء القدس في العقد الثالث من عمره نعم  عازب نعم  ذكر   .31

 

 خامسا: نتائج البحث الميداني وتحليل البيانات ونقاشها

والمواضيع التي تم طرحها على مجموعة المبحوثين، فقد تم تناول نتيجة الختالف طبيعة األسئلة 

األجزاء الثالثة للعينة كال على حدة، وتمت معالجة أسئلة النقاش والتحليل الخاصة بكل جزء على 

 حدة. وسوف أبدأ بالمجموعة األولى من العينة، فالثانية، فالثالثة.

 

 1كليروس العربياإلعينة 

كليروس العربي، وجدت القواسم باإل المبحوثين في العينة األولى، التي تمثلتعند مقارنة إجابات 

 المشتركة واالختالفات التالية1

 

 السؤال األول:

ورشليمية بأبناء الطائفة األرثوذكسية كيف تهتم البطريركية األرثوذكسية األتم طرح السؤال التالي1 "

 المبحوثين؛ فجاءت ردودهم كالتالي1 من النواحي الروحية والمادية؟" على

ورشليمية البطريركية األرثوذكسية األربعة في هذه العينة، على عدم اهتمام ن األيالمبحوثكافة يتفق 

 1سباب أهمهاأ، مرجعين ذلك إلى عدة البتة بأبناء الطائفة األرثوذكسية من النواحي الروحية والمادية

وتعصبهم كليروس اليوناني وعنصرية اإل ،اهوعناصرالكنيسة سعيهم إلى هلينة كافة مظاهر 

لحفاظ على لها البطريركية بتقوم  مخططوأن هنالك عملية إهمال ممنهج إلى  وا. وأشارملقوميته

 العنصر اليوناني عليها. هيمنةهلينة الكنيسة و

كليروس 1 "مشكلتنا هي في عنصرية اإلقائال الذي رفض كشف هويته ،أحد المبحوثين وصرح

عن سياسة إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وال تقل  االيوناني، هذه العنصرية التي ال تقل سوء
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ساليب متنوعة؛ فاليونان خالل أفريقيا، وبإرتهايد التي مورست في جنوب ابعن سياسة األ اسوء

ال بمقدراتها، استطاعوا بالم همراثئهذه الكنيسة، واستل همرااستعمالتي مضت على مئات السنين  

 515والدبلوماسية ووسائل كثيرة أن يبسطوا هيمنتهم عليها".

كليروس العربي عن وشرح ثالثة من أصل أربعة مبحوثين أهم عواقب هذه العنصرية بإقصاء اإل

أخرى  اسبابأ 514أضاف أحد المبحوثينوكليروس اليوناني. بينه وبين اإلكبير الكنيسة والتمييز بشكل 

عن بيئتنا وثقافتنا  تينكليروس اليوناني إلى بيئة وثقافة مختلفلهذا اإلهمال المتعمد ومنها1 انتماء اإل

ى ما تقوم به الرئاسة الروحية في عل هموصمتالعرب األرثوذكس ، وعدم تحرك تينالعربي

نه و ألأأصال،  نهم ال يريدون معرفة ماذا يحدثنهم ال يعرفون ما يحدث أو ألألإما  ؛البطريركية

ليس من مصالحهم أن يعرفوا ما يحدث، وربما بعضهم مستفيد من الرشوات الناتجة عن بيوعات 

. ىمن أموال البيوعات والصفقات للرشاو ان البطريركية تخصص قسمأعلما  .ممتلكات الرعية

لعبته  أخرى منها1 دور العامل التاريخي الذي اأسباب 513رشمندريت ميليتوس بصلوضح األأبينما 

بر عالبطريركية المقدسة  علىمبراطورية العثمانية في تعزيز وتمكين هيمنة العنصر اليوناني اإل

ية السلطة األعلى في الكنيسة، أي المجمع المقدس، الذي يعاني لعامئات السنيين، وضعف وعدم ف

 أعضاء فيه. واومؤهلين ليكونأه غير متعلمين ءمن مشاكل متعددة، أهمها أن أعضا

نه إ، أي افئوي ، أصبح عمالايانالمادي أحو ،وأكد ثالثة مبحوثين من أصل أربعة أن العمل الروحي

وفي هذا  .516ب عمانوئيل مصطلح "الكاهن المكاني"كاهن المحلي، الذي أطلق علية األالمنوط ب

بالهرم حين يتعلق األمر رثوذكسية الكنيسة األأن1 " إلى رشمندريت ميليتوسالخصوص أشار األ

الكنسي هي كنيسة نايمة؛ بحيث ال يوجد أي اهتمام في النواحي الرعوية الروحية وال حتى 

 512المادية".

، ويعتمد على االعمل المادي أيضا أصبح فئويأن  512خر هو األب نيقوال شاهين كما أكد مبحوث 

جهد كاهن الرعية فقط. وفي حال قامت البطريركية بأي نشاط مادي أو روحي فهو ينصب ضمن 

ها البطريركية لتجميل صورتها ال غير. حيث قال بالنشاطات الدعائية الترويجية التي تقوم 

... كل األمور المالية في يد البطريرك مباشرة، وعليه ال يتم تنفيذ أي رشمندريت ميليتوس1 "األ

لكنها ال اء أو عشاء هنا وهناك، دمأدبة غبالدعوة لنهم قاموا أبناء الرعية، ونسمع نشاطات رعوية أل

                                                                 
434
 . 1134كانون الثاني  11خ تاري، وتم برفض نشر اسمه، إكليريكي عربيلقاء مع  
435
 المصدر ذاته. 
431
وحائز على درجتي دكتوراة بعلم النفس لقاء مع األرشمندريت ميلتيوس بصل، رئيس دير القديسين يواكيم وحنة في القدس،  

 . 1134كانون الثاني  33وتم بتاريخ  ودرجة ماجستير في الالهوت،
435
وتمبتاريخعوادعمانوئيلباأللقاء مع   والدةاإللهفيعابود،  .2315كانونالثاني15،راعيكنيسةرقاد
433
 لقاء مع األرشمندريت ميليتوس بصل، مصدر سبق ذكره. 
431
 . 1134شباط  11ب الشعبي، وتم بتاريخ لقاء مع األب نيقوال شاهين، راعي كنيسة عين عريك، والمعروف كمعالج بالط 
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على جهد  امعتمد انها تقام إلرضاء مصالح فئوية. وعليه يبقى النشاط فئويإتعد نشاطات رعوية، 

 523شخصي وليس له أي دعم من البطريركية".

في تمويل  ان من أصل أربعة إلى أنهما توجها إلى الرئاسة الروحية لطلب مساعدتهامبحوث هوينو

 ،أنها تمر بأزمة مالية خانقةبدعت ا انهأبعض النشاطات الروحية أو المادية كترميم الكنيسة، إال 

وهذا يعتبر ميزانيات إلجراء أي نشاطات رعوية ومادية ألبناء الكنيسة، ال تتوفر لديها بالتالي و

 نوعا من أنواع اإلهمال الممنهج.

 

 1حظات التاليةالمالتسجيل  يمكنتحليل هذه النتائج بو

همال روحي ومادي متعمد وممنهج، وذلك بسبب عنصرية إيعاني أبناء الرعية األرثوذكسية من  .3

 كليروس اليوناني تجاه أبناء الرعية.الرئاسة الروحية واإل

الرئاسة الروحية لهذه الكنيسة ؛ ألن مع أبناء الرعية الطريركية هنالك خلل كبير في تعاطي .1

 اليونانيين. على محتكرة

ة التمييز العنصري الصارف؛ مما يقلل من إمكانية خدمتهم أكليروس العربي تحت وطوقوع اإل .1

 يعتمد على جهد شخصي.  ابناء رعيتهم، ويصبح عملهم الروحي أو المادي فئويأل

مبراطورية العثمانية في تعزيز وتمكين هيمنة العنصر يظهر دور العامل التاريخي الذي لعبته اإل .4

 البطريركية المقدسة. علىيوناني ال

دور النظام االستبدادي البطريركي الذي يعتمد على شخص  ،ولو بصورة غير جلية ،يتضح .5

في إدارة كافة شؤون الكنيسة الروحية والمادية، وعدم فعالية المجمع المقدس األوحد البطريرك 

 على اإلطالق.

 التالية1الحاالت  فييمر أبناء الرعية األرثوذكسية العربية  .1

 كيفية إدارة الرئاسة الروحية لشؤون الكنيسة  حولالصمت لدى أغلبية أبناء الرعية  حالة من

 سباب متعددة منها فقدان األمل في إحداث تغيير.المادية ألوالروحية الرعوية 

 مباالة بالقضية األرثوذكسية وما يحصل في الكنيسة حاليا، تصل لدرجة عدم العدم  حالة من

ستمرار هيمنة العنصر اسباب تتلعق بمعرفة ما يجري داخل البطريركية؛ أل الرغبة في

دون الرجوع إلى الرعية، وتعمد إهمال  ،وتصرفه بمقدراتها كما يشاء ،اليوناني على الكنيسة

حتياجاتها الرعوية والمادية، ووجود سلطات سياسية مستفيدة وداعمه االبطريركية للرعية و

 لروحي.لهذا االستعمار الديني ا

                                                                 
411
 لقاء مع األرشمندريت ميليتوس بصل، مصدر سبق ذكره. 
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 وبين  اوجود مصالح مشتركة بينهل لدى فئة معينة؛ حالة من الصمت والسكوت المتعمد

ستمرار الوضع الراهن؛ علما أن البطريركية تقدم الكثير في ا امصلحتهوتكمن البطريركية. 

إلسكات هذا الفئة المستفيدة، عند عقد صفقات جديدة أو بيوعات للممتلكات  وىمن الرشا

 ية.وة والرعيالكنس

تختلف معاناة المواطنين العرب األرثوذكس عن أقرانهم المسلمين، في أنهم يعانون من عنصرية  .5

ديني هو  -خر روحي عسكري هو االستعمار اإلسرائيلي، و - سياسياألول  1استعمارين

 االستعمار اليوناني للكنيسة األرثوذكسية العربية.

 

 السؤال الثاني:

برشيتك؟" على أاذكر أهم النشاطات الروحية والمادية التي تقيمها كنيستك/ تم طرح السؤال التالي1 "

 ؛ فجاءت ردودهم كالتالي1ربعةاألالمبحوثين 

أنهم يفعلون ما في وسعهم لخدمة الكنيسة وأبناء الرعية، على  في هذه العينة جميعهمن وأكد المبحوث

عات الروحية كمدارس األحد؛ وذلك عن طريق تنفيذ برنامج من الصلوات والمواعظ واالجتما

 نن من أصل أربعة أنهما يعمالاة. كما أكد مبحوثيف وتعليم رعاياهم العقيدة األرثوذكسيبهدف تثق

 ة والنقدية لتحقيق التالية1يالعين اتعلى جمع التبرع

 مساعدة ميسوري الحال من أبناء الكنيسة األرثوذكسية في نطاق رعيتهم المحلية. .3

تتعلق بترميم الكنيسة من الداخل والخار ؛ علما أن البطريركية ترفض  ةعمرانيالقيام بأنشطة  .1

صالح إأو حتى  ها،أو تعبيد مدخل ،عملية ترميم من هذا النوع، أو بناء قاعة للكنيسة يتمويل إ

 الخ.  الجراسية...

 تنفيذ مشاريع تجارية أو سكانية تعود بالخير على أبناء الرعية األرثوذكسية. .1

الثالث األولى من خدمتي السنوات ستطعت خالل ايل عواد1 "وئناالخصوص قال األب عم وفي هذا

حداث تغيير... أصبح إفرد،  111بكنيسة عابود، وهي كنيسة فقيرة جدا وال يتجاوز عدد أبنائها 

بنائنا في عابود. حيث قمت مع لجنة الكنيسة بتنفيذ مشروع للكنيسة دخل مادي وفرص عمل جديدة أل

فتح منجرة تم بناء الرعية في عابود. وعليه أقائم على بناء محال تجارية وتأجيرها لصالح تجاري 

نتا  المواد الغذائية التي تزرع في عابود... مشاغل صغيرة إلو ومصنع تغليف وتعبئة ومحل خياطة

صرف نللكنيسة  نتا  مواد التنظيف... الخ. وهكذا شكلنا دخالنشاء مصنع إلفي إألخ، كما اجتهدنا 
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كما حاولت كنيسة  ."غيره مكان البطريرك أأنا ألحد، سواء ييدأوال نمد  ،على أسر مستورةمنه 

 521نجح بذلك.تسكان، ولكن لألسف لم إ أن تطور المشروع ليصبح مشروععابود 

، سافرت إلى االردن في بداية 3134قال األب نيقوال شاهين1 "أنا كاهن رعية عين عريك منذ عام و

علما ورممت قاعة الكنيسة دون علم البطريركية.  ،التبرعات من أبناء الرعية هناكخدمتي لجمع 

هذا الخصوص وجاء ردها1 "غدا وبعد غد وبعد بتقدمت بطلب للبطريركية بأنني قبل سفري كنت قد 

سلوب المماطلة المستمرة كي ال يفكروا أضح أنها تتبع مع رجال الدين العرب يتبالتالي وشهر". 

 522ها مجددا".بالطلب من

المؤتمرات في نه يهتم بالمشاركة أأشار مبحوث واحد من أصل أربعة، رفض ذكر اسمه، إلى و

 قاءات الوطنية والحقوقية، التي تتعلق بالقضية األرثوذكسية.للاو

االنتماء على أساس  ضده كليروس العربي في ظل ظروف صعبة للغاية، نتيجة التمييزويعمل اإل

يا كان نوعه. وعليه أي نشاط ألتنفيذ  ي دعم ومساعدة من البطريركيةأال يتلقون أعضاءه القومي؛ ف

لى الدور المنوط بالبطريركية إيحاول كل كاهن رعية من موقعه أن يقوم بدوره ككاهن، إضافة 

 والرئاسة الروحية قدر المستطاع، وذلك لسد احيتاجات الكنيسة والرعية المختلفة.

ذكر اسمه أن رجال الدين العرب محاصرون ومستهدفون ومهددون وأضاف المبحوث الذي رفض 

يضا مستهدفون أ"نحن نتيجة عملنا مع الرعية ومن أجل الرعية والكنيسة. ويوضح ذلك بالقول1 

هنالك ألن فأنا كمطران فلسطيني أرى أن عدوي المشترك هو اليوناني واإلسرائيلي؛  ومهددون؛

اض علينا والتشهير بنا ضية والمخابرات اإلسرائيلية لالنقبين البطريرك اومشترك اكبير اتعاون

 واإلساءة لنا، بهدف المس بنا".

ن البطريركية األرثوذكسية المقدسية تسعى للتخلص من كافة على أرشمندريت بصل كد األويؤ

نشاطات كانت تقوم اي وقف عقد  عبر الرعية األرثوذكسية العربية، هواجباتها الروحية والمادية تجا

لصالح الرعية. وفي حال لم  امنشتت كانت تنفق عليها سابقلغالقها بإأو  ،ها سابقا لصالح الرعيةب

إدارة سيئة أو ظروف غير جيدة.  تحتنفاق عليها ولكن تستمر في اإلإنها ف ،تتمكن من التخلص منها

غلقت  أالتعليم. حيث يقول1 "... في أوائل القرن العشرين، في  يتمثلال حيا على ذلك اويعطي مث

تقريبا في كل  بنائنا، حيث كان هنالكألتعليم  تغلبية المدارس األرثوذكسية التي وجدأالبطريركية 

المدرسة الوحيدة، إذ لم يكن هنالك مدارس هي كانت  احيانأنة مدرسة أرثوذكسية. ويومد يةقر

دير التي كانت في نها أغلقت أول جامعة الهوت في العالم وإ سالمية. كماإحكومية أو حتى 

ن يسافر أدراسة الالهوت عليه بيرغب  منو .لى العلم والثقافةإصبحنا اليوم نفتقر أالمصلبة؛ ف

                                                                 
413

 لقاء مع قدس األب عمانوئيل عواد، مرجع سبق ذكره.
411
 لقاء مع قدس األب نيقوال شاهين، مرجع سبق ذكره.  
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للخار  ويتأثر بالفكر الخارجي. ورغم ذلك يوجد لدينا بعض المدارس في رام هللا وبيت ساحور 

، ةهذه المدارس غير جيد اتية بالصرف عليها، ولكن إداروعمان والقدس، وتقوم البطريرك

 520عدد طالبها قليل".ومنخفض،  ومستوى التعليم فيها

سواء تحسين حال الكنيسة وأوضاع الرعية بعمل فئوي بحت، المخلصين على يقوم بعض لذلك و

سستها أولعل خير مثال على ذلك المدارس األرثوذكسية التي  ؤها.أبنا مكاهن الرعية أأكان ذلك 

 ،الرعايا في مناطق مختلفة، ومنها على سبيل المثال ال الحصر مدرسة كفر ياسيف، والرملة

 .هاطقامن أفضل المدارس على مستوى من، وتعتبر رثوذكسية في عمانوالمدرسة األ

 ة1المالحظات التاليتسجيل يمكن تحليل هذه النتائج بو

من جهة أبناء الرعية  مالتأكيد على مفهوم فئوية العمل سواء أكان من جهة كاهن الرعية أ .3

بحيث  الرئاسة الروحية على الجانبين؛ها مارستي تالقمع السياسة رجاع ذلك لإأنفسهم. ويمكن 

 ؛مادية للكهنة وللرعايام ترفض تقديم أي مساعدة أو عون أو مساندة سواء أكانت روحية أ

 من االرتقاء بهم، وتحسن أحوالهم.خوفا 

على حياة أبناء الرعايا ويثبتهم في  اجذري اعمل الكهنة الحقيقي في رعاياهم قد يحدث تغيير .1

غراءات اإل عبرإما  ،العقيدة األرثوذكسية، ويمنع انتقالهم إلى طوائف أخرى تسعى القتناصهم

 أو تقديم الخدمات التعليمية المجانية لهم وألبنائهم. نالمالية أو توفير السك

تخلص من واجباتها تجاة الكنيسة والرعية األرثوذكسية لساليب متعددة لأاتباع الرئاسة الروحية  .1

 منها1و ،العربية

  مل في تحقيق كاهن والرعية األاليفقد  حتىالمماطلة في تتنفيذ مطالب الكهنة والرعية

 .قطوعةالوعود الم

 وجد ميزانيات لتنفيذ أي نشاط كان توقوع البطريركية في أزمة مالية. وبالتالي ال  ذريعة

 .امادي مأ اروحي

 من  م به، لكن مع عدم االهتمااروحي أم االستمرار في دعم نشاط معين سواء أكان ماديا

 وفشله في كثير من الحاالت. هإضعاف فيالناحية اإلدارية والمالية، مما يساهم 
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سقف سقفيتك؟ ولماذا ال يملك األأبرشيتك/ أما هي صالحياتك في نطاق كنيستك/ " السؤال الثالث:

 سقفياته؟"أأي صالحيات في نطاق 

بطريركيات والكنائس الالقائم في كافة  525برشياتي العينة على أن نظام األفربعة األالمبحوثون  يتفق

منذ هيمنة اليونان على  األرثوذكسية المقدسية لم يعد قائما في كنيستنا األرثوذكسية حول العالم،

ما يعرف بالنظام البطريركي، وهو نظام ديكتاتوري  الكرسي البطريركي. حيث تم تحويله الى

 ديرة،ساقفة والكهنة وكافة الرهبان الموجودين في األوبالتالي فإن جميع المطارنة واأل استبدادي.

جد أي صالحيات كنسية للمطارنة، بحيث ال يمكنهم لسلطة البطريرك. كما ال يو ةيخضعون مباشر

ن وبرشيما المطارنة األأذ إجراء أو قرار في أي أمر كان دون أخذ بركة وموافقة البطريرك. ااتخ

ون إذن دتهم ابرشيأشماس أو كاهن في  ةماال يحق لهم حتى سيفكمطران الناصرة أو عمان، 

 الرسل وتقاليد اآباء القديسين. ليماهذا النظام مخالف لتعووموافقة البطريرك. 

نه نظام بطريركي صارم، وكان من الممكن أن يكون إ" 1اسمهكشف وقال المبحوث الذي رفض 

نظاما طيبا لو أن البطريرك شخص مسؤول ويهمه مصلحة الكنيسة، ولكن كيف يمكن لبطريرك 

 ا النظام...".أن يقود الكنيسة وفق هذ فاسد وعميل وساقط ومتعاون مع سلطات االحتالل،

ناس أإدارة شؤون الكنيسة من اليونان هم على وتابع حديثه قائال1 "كارثتنا الكبرى أن من يقومون 

لى مزبلة إلى هنا؛ فتحولت بطريركية القدس إجأوا لفاسدون وفاشلون ومطرودون من اليونان... 

 نا".ياليونان، فكل شخص مرفوض باليونان يبعثونه إل

خاضعة  ،برشيات صوريةأبرشيات في فلسطين التاريخية وشرق األردن، هي واليوم جميع األ

تبرير  علىبرشية القدس التي يرأسها البطريرك. حيث يتفق كافة المبحوثين أبرشية واحدة هي أل

تجسيد كافة أشكال بذلك بأن الهدف هو الحفاظ على هيمنة العنصر اليوناني على بطريركية القدس، 

 احد هو البطريرك.السلطة في يد شخص و

نتزاع بعض الصالحيات، يتوجب على ا، أنه من أجل 524وأكد األرشمندريت ميليتوس بصل

وجد فئة أهذا وجدا من شخص البطريرك.  اسقف أو حتى الراهب، أن يكون قريبالمطران أو األ

لبطريركي اعتماد النظام ا لمجرد قربها من البطريرك. كما أشار إلى أنه تمة داخل البطريركية متنفذ

ديرة الواقعة تحت نفوذ البطريركية كدير مار سابا، إلى سلطة البطريرك تحويل إدارة كافة األل

 .ء اآخرينرا و من مواقف كليروس اليوناني المهيمنالمباشرة، بسبب خوف اإل
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ربعة أن لكاهن الرعية صالحيات إدارية محدودة جدا، لكن أن من أصل ان اثناويتفق مبحوث

ن أنهما يخضعان للرئاسة الروحية في اواسعة جدا. ووضح المبحوث في الخدمة الروحيةه صالحيات

ال يتواصالن معها،  الكن رغم ذلك ال أحد يتواصل معهما من الرئاسة الروحية، وهموالبطريركية، 

نها خاضعة للبطريركية وليس للرعية. في هذا الخصوص أل ؛مالكإال في قضايا محددة تتعلق باأل

ه فقط أن تكون الرئاسة اتمنأتبع في النهاية، ما ألى من إب عمانوئيل1 "... أنا ال يهمني يقول األ

أي عالقة كعرب تربطنا يؤكد األب نيقوال شاهين على ذلك قائال1 "ال و 523الروحية مسؤولة".

 تامة بين الكهنة والرهبان العرب والبطريركية المتمثلة في ةأرثوذكس مع البطريركية، هنالك قطيع

البطريرك والمجمع المقدس، وبين الرعية والبطريركية". كما نوه إلى أن البطريرك يحاول 

ومنهم على سبيل المثال ال الحصر،  ،باستمرار تحجيم وتقليص صالحيات الرهبان العرب

رشمندريت خريستوفورس عطا هللا... األرشمندريت ميلتيوس، والمطران عطا هللا حنا، واأل

صل أربعة أنه بسبب هذا النظام المجحف أصبحت البطريركية مخترقة من أن من ابين مبحوثو

من يقود البطريركية األرثوذكسية المقدسية اليوم هم و. "CIA المخابرات اإلسرائيلية واألمريكية "

مريكي الخاص بإفراغ المنطقة العربية من على عالقة وثيقة مع االستعمار الصهيوني والمخطط األ

 ن لصالح يهودية الدولة العبرية.المسيحيي

 

 المالحظات التالية1تسجيل يمكن تحليل هذه النتائج بو

يحكم الكنيسة األرثوذكسية المقدسية نظام دكتاتوري استعماري عميل، هدفه األول والوحيد  .3

 استمرار حكم العنصر اليوناني.

 ئارثوذكسية الوطنية، بل يشكل عبال يأخذ هذا النظام في عين االعتبار مصالح الرعية العربية األ .1

 أبناء هذه الرعية، وخصوصا أولئك الذين يقعون تحت االستعمار الصهيوني. هلعلى كا اإضافي

ن البطريرك غير مهتم أل ؛وجود قطيعة بين البطريرك ورجال الدين العرب على وجه التحديد .1

ال يستطيع فإنه ات خارقة، رضنا حسن النية، نجد أنه مهما كان يتمتع بقدرتفالو و .بذلك أصال

 .ومتابعتها برشيات الواقعة تحت نفوذهكافة شؤون األباالعتناء 

تفعة بسبب النظام القائم، يطلق عليها "جماعة البطريرك"، وهي صاحبة نفوذ كبير ننشوء فئة م .4

 داخل البطريركية، ويمكن لذلك أن يضر بشكل مباشر بالكنيسة.
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أن الرئاسة الروحية المتمثلة في البطريرك والمجمع المقدس، تعمل  همبعض يدعي السؤال الرابع:

 ؟كليروس العربي من الوصول إلى درجات كهنوتية عالية، ما تعليقكم على ذلكعلى حرمان اإل

 ولماذا؟

كليروس العربي ربعة في العينة، على أن الرئاسة الروحية تعمل على حرمان اإلن األواتفق المبحوث

رجات كهنوتية عالية؛ مؤكدين أن هذا الحرمان ال يقتصر على ترفيعهم في من الوصول إلى د

الدرجات الكهنوتية، بل رفض انضمام الراغبين من أبناء الرعية األرثوذكسية العربية إلى سلك 

المبحوث الذي رفض كشف اسمه1 "أصبح الحرمان حقيقة واقعة". كما أرجع  وقال الرهبنة.

البطريركية من وراء منع العرب األرثوذكس الراغبين في الرهبنة من ربعة هدف ن األوالمبحوث

الدخول فيها إلى خوفهم من ارتقاء هؤالء في الدرجات الكهنوتية، وصوال إلى رتبة بطريرك. كما 

أن هذا الحرمان المفروض على أبناء الرعية األرثوذكسية العربية، يوضح جليا تعصب وا أكد

 ي لجنسهم وقوميتهم.كليروس اليونانوعنصرية اإل

حدى نتائج رفض البطريركية لدعوة الراغبين بالرهبنة، هي أن إإلى  هممبحوثين من ةشار ثالثأو

. وعليه قال رغبةهذه اللهم توجه هؤالء إلى كنائس أرثوذكسية أخرى حول العالم حتى يلبوا 

ر أمامه الكثير من من يريد أن يلتحق بالحياة الرهبانية ي المبحوث الذي رفض كشف اسمه1 "...

العقبات والصعوبات الجمة الناتجة عن رفض البطريركية لدعوته. لذلك نجد اليوم الكثير من 

صول فلسطينية أو أردنية، يخدمون في كنائس أمون إلى تكليريكيين األرثوذكس العرب الذين يناإل

في أوروبا وأمريكا  رثوذكسية المقدسية، ومنهامختلفة حول العالم، وغير تابعة للبطريركية األ

لى درجات كهنونية عاليه في أماكن إوصل  ستراليا وحتى في اليونان. علما أن الكثير منهمأو

خدمتهم". في حين نوه األب عمانوئيل إلى أن هذه النزعة دفعت الكثير من شبابنا إلى التوجه إلى 

مثال األب الكثير من األكنائس غير أرثوذكسية، واالنخراط الحقا في سلك الرهبنة فيها. ويعطي 

ومنها حسب قوله1 "... هنالك شاب يدعى حنا سالم من عابود، أخذه كاهن الرعية  ،الحية على ذلك

الشاب هو خادم الكنيسة، ... عنده  ان والد هذإ، وقال له ذيوذوروس لى مثلث الرحمات البطريركإ

جابه الكاهن1 "هو ال أف .تزو "يجابه البطريرك1 "ال ال يروف أف ا.ن يصبح راهبأويرغب في  ،دعوة

". فقال له البطريرك1 "روف حبيبي اتزو  شوف بنت اهو يريد أن يصبح راهب ،يريد أن يتزو 

وبعد فترة اختطفته بطريركية  ،حلوة وبعدين تعال بسويك خوري". طبعا الشاب لم يرد أن يتزو 

في االردن  ويتابع األب عمانوئيل1 "... 522يخدم في بيت لحم".واآن هو راهب كاثوليكي  ،الالتين

أرثوذكسيتها، وهؤالء بأغلبية كهنة الكنيسة الكاثوليكية، ينحدرون من عائالت أرثوذكسية ومتمسكة 
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ن فقد إذ 522"ال ال روف حبيبي اتزو ". جابة1تنا، لكنهم سمعوا ذات اإليلى بطريركإلتجأوا اأيضا 

تبعوا طوائف مسيحية أخرى نتيجة رفض الرئاسة ارثوذكسي ون األيماكثيرون عن اإل انحرف

 رغبتهم.الروحية ل

رثوذكسية الفلسطينية بناء العائالت األأمن  اربعة أن هنالك  كثيراألكما يوضح مبحوثان من 

لكن يتم رفض وون إليهما ككهنة رعية طالبين منهم مساعدتهم في االنخراط في سلك الرهبنة، ئيلتج

في بواب شددا على أن البطريركية تغلق األوبهم من الرئاسة الروحية في البطريركية. طلبنا وطل

 بناء العرب.هؤالء عن طريق عدم توفير مدرسة الهوتية لأل أوجه

رشمندريت بصل أنه ال يلوم أبناء الطائفة األرثوذكسية العربية على وفي هذا الخصوص أوضح األ

كليروس اليوناني رثوذكسية العقائدية، قائال1 "... ذلك ألن اإلعدم مباالتهم واهتمامهم بالتوعية األ

رثوذكس العرب الكثير من األلذلك فإن استطاع بطريقة ممنهجة تعليمنا عدم المباالة واالهتمام. و

ض النظر عن غن بو"يكفي أننا مسيحي 1أصبحنا اليوم نقولحتى  .رثوذكسأاليوم ال يعرفون لماذا هم 

كليروس اليوناني بسبب عنصريته، ولكن ال يعجبه من ناحية العقيدة ال يعجب اإلطائفتنا". وهذا الح

."503 

رثوذكسية، ولم ويجدر الذكر أنه قبل مئة عام، كان كافة العرب المسيحيين، ينتمون إلى العقيدة األ

يكن يوجد في فلسطين التاريخية  نذاك أي مسيحي غير تابع للكنيسة األرثوذكسية المقدسية. ولكن 

 لية نسبة إلى الطوائف المسيحية األخرى.قاليا يعد األرثوذكس العرب أح

ألسنة بطاركة القدس اليونان، عند طلب  إلى العبارة الشهيرة التي تتردد على ثالثة مبحوثينوأشار 

سلك الرهبنة، وهي1 "روف حبيبي اتزو  شوف بنت حلوة بحاق تي شاب عربي أرثوذكسي االلأ

من المعروف أن الكنيسة األرثوذكسية، تسمح  زى هذه العبارة؟غما مفي". وبعدين تعال بسويك خور

ال يسمح للكاهن المتزو  الترفع ووتكوين عائلة.  الزوا ب عرافها وتقاليدهاأللكاهن حسب قوانينها و

ويذكر أن الدرجات الكهنوتية هي ثالث1  في الدرجات الكهنوتية التي تلي درجة الشماس والكهنوت.

الكاهن المتزو  أن يترقى إلى الدرجة التالية ال يستطيع بالتالي وسقفية. والكهنوت، واألالشموسية، 

 يقود البطريركية الحقا كبطريرك.أن سقفية، التي تمكنه من وهي األ

رشمندريت بصل، إلى أهمية دور العامل التاريخي في إقصاء كما أشار مبحوث واحد، وهو األ

إضافة إلى اعتماد أبناء الرعية على  ،إدارة البطريركية نع كليروس العربي وأبناء الرعيةاإل

مما ساهم في حرمانهم من االنضمام  ،يجاد حل للقضية األرثوذكسيةالسلطات السياسية المختلفة إل

أي مناصب إدارية داخل البطريركية. وقال  ؤهم عن تبوؤبعادهم وإقصاإإلى سلك الرهبنة، وحتى 
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 وأغير مفعل  3153ن القانون األردني لعام أنالحظ  "... جال1األب ميليتوس بصل في هذا الم

ن بالسماح للعلمانيين من االشتراك يلبطريركية والحكومة األردنية، فالجهتان غير معنيتامطبق من 

 501مع رجال الدين في إدارة الكنيسة األرثوذكسية المقدسية، وذلك من خالل المجلس المختلط".

 ليم الكنيسة.اة في البطريركية هو إكليريكي، وهذا ال يتماشى مع تعوعليه نجد أن مسؤول المالي

 1المالحظات التاليةتسجيل يمكن تحليل هذه النتائج بو

كليروس العربي من الوصول إلى درجات كهنوتية تعمل الرئاسة الروحية على حرمان اإل .3

 عالية.

الرهبنة خوفا من تكاثر رثوذكسي إلى ألى منع انضمام أي عربي إتسعى الرئاسة الروحية  .1

 الحقا. وبالتالي تعريب الكنيسة األرثوذكسية المقدسية. امقدس اعددهم وتشكيلهم مجمع

دفع أبناء الرعية األرثوذكسية العربية الراغبين في ساهم هذا الحرمان واإلقصاء المتواصل  .1

 البحث عن خيارات بديلة منها1إلى  بالترهبن،

o ورشليمي.ثوذكسية غير تابعة للكرسي األااللتحاق والترهبن في كنائس أر 

o كاثوليكية مثال، والترهبن والخدمة فيها.الالتحول الى طائفة مسيحية أخرى ك 

مبراطورية العثمانية، التي ساهمت في أهمية دور العامل التاريخي المتمثل في اإل ةتضح جليت .4

لهم بقيادة وإدارة الكنيسة بالتالي السماح وترسيخ وتعزيز عنصرية اإلكليروس اليوناني لجنسهم، 

 األرثوذكسية األورشليمية بالطريقة التي تحلو لهم.

يجاد حل إل عدم وجود نية حقيقية لدى السلطات السياسية المتعاقبة على القدس والبطريركية، .5

 للقضية األرثوذكسية أو حتى تعريب الكنيسة.

 

الكنيسة األرثوذكسية األورشليمية من قبل المجمع المقدس الذي يرأسه  تدار السؤال الخامس:

 ؟البطريرك، كيف ترى عمل هذا المجمع

ن األربعة في العينة على أن المجمع المقدس صوري وغير قانوني وغير شرعي وال واتفق المبحوث

هو صوري ألن النظام المتبع في إدارة الكنيسة، هو نظام بطريركي فيتمتع بأي شفافية. 

"ديكتاتوري" حسب وصف األرشمندريت بصل. وهو غير قانوني ألنه يخالف بنود القانون األردني 

الذي ينص على وجود مطرانين عربيين في المجمع على األقل، غير أن  3153لعام ل( 15رقم )

بي واحد فقط. وهو غير شرعي أيضا ألنه يخالف تعاليم الرسل المجمع الحالي يوجد فيه مطران عر
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نعقاده، وال اوالمجامع المسكونية المقدسة. وهو ال يتمتع بأي شفافية ألنه ال يتم اإلعالن عن مواعيد 

 تخذها المجمع.اامي يعلن فيه للعامة عن القرارات التي تي بيان خأيتم حتى نشر 

توقف عند حد وصفه بالصفات السابق ذكرها، يهويته، لم  كشف عنالإال أن المبحوث الذي رفض 

بل زاد على ذلك عدم قدسية هذا المجمع، إذ قال1 "أنا شخصيا ال أعترف أن هذا المجمع مقدس. ال 

وكافة قراراتهم غير  ،ي عالقة بالقداسةأيوجد عندنا مجمع مقدس، هؤالء ليسوا مقدسين وليس لهم 

لحاق الضرر إعلى صفقات بيع االراضي وكل ما من شأنه  قانونية. مجمع يصادقال شرعية و

من يعاقب  اإطالقا. ال يمكن أن يكون مقدس اعتباره مقدسارثوذكسية، ال يمكن بالكنيسة األ

الذي يؤيد سياسة البطريرك الحالي  اقولهم كلمة الحق، وال يمكن أن يكون مقدسبسبب كليريكيين اإل

 .نه ال يحرك ساكنا..."أل اسن يكون مقدأليوس"، وال يمكن ي"ثيوف

وال يوجد لدينا  ،... ال يوجد لدينا مجمع فعال وحقيقيوشدد األب نيقوال شاهين على ما سبق قائال1 "

نه ال يقف لك 502.أعضاء مجمع حقيقيين، يقفون في وجه البطريرك ضد أي قرار يرونه غير صائب"

عبارة عن مخطط خارجي، يقوم ف1 "ما يحصل في البطريركية حاليا هو يضيهذا الحد، ل دعن

ر البطريركية حاليا أشخاص متعاونون مع ين من يدإيريد القول وكأنه  500البطريرك بتنفيذه".

 المخابرات اإلسرائيلية واألمريكية.

ومن المعروف أن كافة المجامع األرثوذكسية المنتشرة حول العالم، قائمة على تعاليم الرسل 

ساقفة أو مطارنة، يتولون أها من متروبوليتية أو ئتشكل كافة أعضايووقرارات المجامع المسكونية. 

وال  ،عضاء في مجامع كنائسهم بصورة تلقائيةأبرشيات في نطاق نفوذ كنائسهم. ويصبحون أ

ئهم بحرية ودون خوف من ار إبداء بعضاء المجمع يستطيع أحد استبعادهم. وهذا النظام يسمح أل

رثوذكسية حول العالم فعالة وتصدر قراراتها باالجماع. ولو امع األقصائهم. إذ نجد أن أغلبية المجإ

عقدنا مقارنة بسيطة بين هذه المجامع والمجمع التابع للبطريركية المقدسية، نجد أنه يخالفها في كل 

برشيات، أساقفة أو المطارنة، الذين يتولون ما سبق. حيث ال يتم احتساب المتروبوليتية أو األ

يقصي من يشاء ويعين من  فإنهمن البطريرك. وبالتالي  همينيفي المجمع، بل يتم تع كأعضاء تلقائيا

 يشاء، مما يؤدي إلى فقدان مصداقية وشفافية وفعالية وقانونية وشرعية هذا المجمع.

رشمندريتية، بعضهم غير مؤهل أولو نظرنا إلى تركيبة المجمع الحالي نجد أن معظم أعضائه هم 

من لم ينه تعليمه  ممنها أنهم يحسبون من "جماعة البطريرك"، ومنه ،عددةسباب مت، أليتهلعضو

 الالهوتي بعد.
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ن العضوين إ، قائال1 "... حتى هكشف عن هويتاللمبحوث الذي رفض اوفي هذا الخصوص نوه 

هذا المجمع.  ويةهلهم لعضؤأدنى الصفات التي تبالعربيين الموجودين في هذا المجمع ال يتحلون 

 ...".هوالمطران العربي الفلسطيني الوحيد في الكنيسة ليس عضوا في

نعقاد ونشر قرارات المجمع المقدس، قال األب عمانوئيل1 "نحن الكهنة نسمع فيه اأما فيما يتعلق ب

ه وال نعرفه، ولكن بالنسبة لنا المجمع المقدس فيوال اجتمعنا  ،فقط، نحن لم نره ينعقد اسمع

ريرك هم الرئاسة الروحية التي توجهنا. وهذا كل ما نعرفه عن المجمع المقدس، لكن ماذا والبط

. هي ال تنشر، ئاوال نعلم بها شي هيفعل المجمع المقدس؟ ما هي القرارات التي يتخذها؟ نحن ال نفق

 505نني ال أعرف كل أعضائه".إطي الكتمان. وأنا بكل صراحة أقول  تبقىو

ن أن المجمع قائم على كولسات وتجاذبات سياسية وعرقية وحتى مناطقية؛ كما أكد ثالثة مبحوثي

فيه لمجرد أنه قبرصي. حيث يتم  اكليريكي القبرصي من أن يكون عضوفعلى سبيل المثال يمنع اإل

 كالعربي. اكليريكي القبرصي تماماضطهاد اإل

 

 1التالية تسجيل المالحظات يمكنتحليل هذه النتائج بو

صة من الخصائص التي يجب أن يكون عليها من الناحية اي خأال يتمتع ب المجمع المقدس .3

 العقائدية والكنسية. وهو صوري وغير قانوني وغير شرعي وال يتمتع بأي شفافية.

بداء الرأي إالمجمع المقدس يخالف تعاليم الرسل وقرارات المجامع المسكونية، القائمة على  .1

 شهار.والشفافية واإلجماع في اتخاذ القرارات، بحرية، واإل

البطريركية، أي النظام البطريركي به في المجمع المقدس يتأثر بشكل سلبي بالنظام المعمول  .1

 القائم على شخص البطريرك فقط.

عضاء فيه وحتى عامة ال يوجد أي نوع من التواصل بين المجمع المقدس ورجال الدين غير األ .4

 الناس.

 سياسية وعرقية وحتى مناطقية.المجمع قائم على كولسات وتجاذبات  .5

 

هل تعتقد أن أخوية القبر المقدس وجدت لخدمة مصالح فئة معينة من الرهبان؟  السؤال السادس:

 ؟ولماذا

 ةاتفق جميع المبحوثين على أن اليونان هيمنوا على أخوية القبر المقدس، التي وجدت قبل سيطر

جميعنا يعلم أن العنصر اليوناني على البطريركية األرثوكسية المقدسية. حيث قال األب عمانوئيل1 "
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وأكد المبحوث الذي رفض  504قيمت منذ قدم التاريخ ولكن تم هلينتها".أهذه األخوية هي رهبنة 

يعتبرون أن نهم إدها روحانياتها المسكونية. أي افقإإلى  تكشف عن هويته، أن يوننة األخوية أدال

من مسؤوليتهم ومهامهم الحفاظ على القبر المقدس، ولذلك يطلقون على أنفسهم "حراس القبر 

دعاء غير صحيح مطلقا؛ حيث قال ن من أصل أربعة أن هذا االاالمقدس". ولكن نوه مبحوث

ماكن المقدسة ليست كشف عن هويته1 "إن الحفاظ على القبر المقدس واألاللمبحوث الذي رفض ا

كل الشعوب األرثوذكسية كالروس والصرب والرومان ... فكل  ةنما مسؤوليوإؤولية يونانية، مس

 503مسؤول ومن واجبه أن يدافع عن القبر المقدس واألماكن المقدسة".منهم 

حرف لى علم البطريركية نجد أنهم يترجمون األإأشار األرشمندريت بصل1 "... ولو نظرنا و

 ،الف( يترجمونها على أنهم حراس القبر المقدس -تاء  -اي  -)تاف  اليونانية المكتوبة عليه وهي

ويأخدونها من كلمة "فيالكس"؛ علما أن ذلك غير صحيح إطالقا، فالقديس كيرلس في القرن الرابع 

ن هنالك ترجمات أخرى تفيد معنى إ"القبر المعطي الحياة". كما بمعنى ميالدي، استخدم هذه الكلمة 

 506ليوم القيامة"."القبر الذي يعود 

ي تمبراطورية العثمانية، المبحوثين إلى أهمية دور العامل التاريخي المتمثل باإل ةوأشار ثالث

روسيا... ألخ. حيث  مي عنصر  خر أكان عربيا أأفي يوننة األخوية، وطمس ومحو دور  تساهم

الدير المركزي  ىسم أنها دير، وأطلقوا علاأصبحت إدارة البطريركية بمجيء اليونان تعد على 

خوية تاريخيا كانت موجودة قبل األ... " أخوية القبر المقدس. ووضح األرشمندريت بصل ذلك قائال1

عن البطريركية  منفصال اكانت تعتبر دير، التي الهيمنة اليونانية على الكنيسة، في كنيسة القيامة

ولكن عندما اصبحت السلطة في يد أول بطريرك يوناني في  .ديرة األخرىوعن جميع األ ،تماما

 اديرة بعكس ما كان موجودديرة إليه، وأصبح يدير جميع األعهد العثمانيين حول إدارة كافة األ

رشمندريتية عام، بدأوا يستبدلون كافة  المطارنة واأل 511سابقا. ومع مجيء اليونانيين منذ حوالي 

ثم أطلقوا على البطريركية مسمى الدير المركزي.  ،س بيونانيينالعرب في أخوية القبر المقد

غير عربي، عليه أن  مأ اسواء أكان عربي ،في الكنيسة ابالتالي أصبح كل من يريد أن يصبح راهبو

فرض سيطرته على أن يكليروس اليوناني هكذا استطاع اإلو 502يدخل أوال في أخوية القبر المقدس".

بأخوية القبر ة علما أنه ربط قضية الرهبن ،نيسة األرثوذكسية األورشليميةكافة مناحي الحياة في الك

ون االلتحاق باألخوية أوال. دالمقدس فقط، وبالتالي ال يستطيع أحد االنضمام للكنيسة المقدسية 

 في استبعاد العرب من االلتحاق بالحياة الرهبنية، وإدارة البطريركية والكنيسة. ذلك وساهم
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ن القسطنطينية، تحولت الحكومة فيها من ووال على ذلك قائال1 "عندما احتل العثمانيوأكد األب نيق

 ،وهو يوناني ،تراك بالمسيحيين، ففوضوا البطريرك المسكونيلم يهتم األومسيحية إلى إسالمية، 

 ،بناء جلدتهمن أ ةبمساعد ،قامف ،مبراطوريةاإل في أنحاءرثوذكسية بإدارة باقي البطريركيات األ

، ومنع العرب االرثوذكس اليونانيين بالعربواستبدال الرهبان  ،السيطرة على البطريركية المقدسيةب

قفلوها في أكليريكية األرثوذكسية والحقا نه منعهم من التعلم في المدرسة اإلإمن االلتحاق بها، حتى 

يشبهون طغمة  أنهم يطلقون على أنفسهم مسمى "حارس القبر المقدس"، إال أنهم ومعوجه العرب. 

 502".هاعسكر، ولكنها طغمة خائنة وشيطانية، تحرم وتحلل وفق رغباتها ومترب

ي راهب رثوذكسية المقدسية؛ فال يحق ألأخوية القبر المقدس على كافة أمور البطريركية األتهيمن 

 خر ضمن ي مكان أقيمت أخوية شبيهة لها في ألو و ،غير منتم إليها التنافس على منصب البطريرك

ال يحق لها ترشيح أي عضو من أعضائها لمنصب البطريرك. وعليه ينتخب فنفوذ البطريركية، 

عضاء األخوية فقط، ومنهم فقط يتم تشكيل المجمع المقدس. ويجدر الذكر أن هنالك أالبطريرك من 

ي أن وال صالحيات لهم وال يتمتعون بوخوية، لكنهم مهمشاألعضاء العرب الموجودين في بعض األ

 وق.حق

ن من أصل أربعة إلى موضوع الخداع والتزوير الذي مارسه اليونان لتغيير اوهنا أشار مبحوث

ولم تكون  ،هاووجداليونان فقط هم الذي أ نأدعاء بهذه األخوية، كااللبعض الحقائق التاريخية 

 هاوخترعارشمندريت بصل1 "هم ال األقسابقا كما تظهر الحقائق التاريخية. وفي هذا  ةموجود

 553إلحكام السيطرة على كافة مقاليد السلطة الروحية والمادية في الكنيسة األرثوذكسية المقدسية".

مبحوثين إلى أن أعضاء هذه األخوية ال يعيشون حياة رهبنة كما يدعون؛ ألن  ةونوه ثالث

اء، كما ال يطبق الحياة الرهبانية بحذافيرها، بل ينتقي منها ما يش ،أي الدير المركزي ،البطريركية

أشاروا إلى عدم معرفتهم بقوانين هذه األخوية البتة، مؤكدين أنهم لم يروا أي مادة منشورة تتناولها. 

ن لديهم قوانين تحكمهم، ولكن أنا عضو في هذه إ ونرشمنديت بصل1 "يقولواستنادا عليه قال األ

ضع له توجسم ينشأ األخوية ولم أر قط حتى اآن أي قانون خاص باألخوية. ومن المؤكد أن أي 

ن هذه ألو دققنا النظر جيدا، نجد وقوانين تحكمه، ولكن بما أنها دير فإن أنظمة الدير معروفة. 

نظمة الدير؛ فصلواتنا غير مشتركة رغم وجود قداس صباحي وصالة أحسب  ااألخوية ليست دير

ال يوجد عندنا  نإذالخ.  وال اجتماعات روحية مشتركة... ،وجد لدينا مائدة مشتركةتال وغروب، 

"القانون ينص على  ي موضوع، يجيبوك1أحياة دير ولكن يطلق علينا مسمى دير. وعندما تناق" 

                                                                 
411
 لقاء مع األب نيقوال شاهين، مرجع سبق ذكره. 
441

 مرجع سبق ذكره.لقاء مع األرشمندريت ميليتوس بصل، 



176 
 

 

والقانون الوحيد الذي وقعنا عليه هو أن كافة ما نملك بعد وفاتنا يعود  .ال نعلم ؟ي قانونأ !ذلك"

 551للبطريركية".

رهبنة... فالرهبنة حياة زهد ونسك وصالة وطهارة. حياة ال يعيشون " 1أما األب نيقوال شاهين فقال

هم سوى على اروحية تغذيه روحيا ليس براهب. هؤالء الرهبان ال تر اوالراهب الذي ال يقتني كتب

ليتابعوا البرامج لواقط فضائية مواقع التواصل االجتماعي، وجميعهم يملكون هواتف ذكية و

، وهذه حياة "، ويصنعون نظارات من ذهبOMIGAالترفيهية، ويرتدون أفخم ساعات اليد ك "

 552".رفاهية ال حياة رهبنة

 اإذ قال1 "... صحيح أن البطريركية تعتبر دير لف مبحوث واحد، رفض الكشف عن هويتهاخو

ن يرها... ألفلكنها مؤسسة في ذات الوقت. ولذلك ال يمكن تطبيق الحياة الرهبانية فيها بكافة حذا

 واجبات ومسؤوليات خار  الدير المركزي...".معظم الرهبان فيها لديهم 

كما يستغرب أحد المبحوثين وهو األب عمانوئيل من تصرفات هذه األخوية المبنية على العنصرية 

يهودي... الخ،  روسي أو عربي أو نا نزعة يوناني أويدلوجد تكمسيحيين ال  نحن ...اليونانية قائال1 "

تماء أعضاء أخوية القبر المقدس الشخصية ننتحدث هنا عن ا ننالكواحد،  هوف يماننا،إفال فرق في 

تز أعإليمان المسيحي. أنا اخالف تهذه و ،ي عن عنصريتهم لهلينيتهم وعرقهمأيمانية، إلوليس ا

 550رثوذكسي".أبقوميتي العربية وفلسطينيتي، ولكن قبل كل شيء أنا مسيحي 

 1التالية تسجيل المالحظاتيمكن تحليل هذه النتائج بو

اس القبر المقدس" يحرم رهم أنهم "حؤدعااهيمنة اليونان على أخوية القبر المقدس وهلينتها، و .3

الشعوب األرثوذكسية األخرى من االنضمام إليها والدفاع عن القبر المقدس وكافة األماكن 

 المقدسة.

كليروس اليوناني أنه مؤسس هذه األخوية، يكشف خداعهم وتزويرهم للكثير من دعاء اإلا .1

 ثبات يونانية هذه البطريركية.إللحقائق التاريخية، ا

حتكرت إدارة البطريركية والكنيسة ايتضح مدى استبداد وديكتاتورية هذه األخوية التي  .1

بعينة يخر  منه فقط  اقبل هيمنة اليونان لم تحدد الكنيسة ديرو ،غير قانونية ةبصور

فقد بالتالي والبطريرك، ولم تقم تاريخيا بحصر أعضاء المجمع المقدس في أخوية بعينها. 

أوجدت هذه األخوية إلحكام السيطرة على كافة مقاليد السلطة الروحية والمادية في الكنيسة 

 األرثوذكسية المقدسية.
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من الجوانب حسب العقيدة األرثوذكسية، نظمة وقوانين الدير في الكثير أتخالف هذه األخوية  .4

 وعليه ال يمكن إطالق مسمى دير عليها.

 

الكنيسة األرثوذكسية األورشليمية، ما  ة"يوننة" أو هلين تأنه تم همبعضيدعي  السؤال السابع:

 تعليقكم على ذلك؟

 اأال تكون حكر ىيتوجب على الكنيسة أن تكون جامعة للجميع، بمعن ن األربعة أنهواتفق المبحوث

نجيل المقدس ال يفرق في اإليمان والعقيدة بين يهودي أن اإلو ةصاخ ،على جنس أو قومية معينة

ن أن الذي رفض الكشف عن هويته1 "نحن ال نريدها يل أحد المبحوثقاالخ. و ويوناني وعربي...

ن كنيستنا تتجاوز تكون عربية صرفة، كما ال نريدها يونانية صرفة، بل نريدها كنيسة للجميع، أل

هي مدينة مقدسة ولها أهمية خاصة لدى ، والقوميات،... خصوصا عندما نتحدث عن كنيسة  القدس

علما أننا نعتز  ..بها.ن تستأثر جهة معينة أكافة الكنائس حول العالم ولدى كافة المسيحيين، فال يمكن 

، هي مفهوم حضاري ثقافي انصريع امفهوم تعروبتنا وقوميتنا العربية، ولكن القومية عندنا ليسب

 555ح على كافة الناس".ومفت

أحد حتى لليونان، فالشعب  تجاهوشدد األب عمانوئيل على ما سبق بالقول1 "... ليس لدينا أي عداء 

ة أكثر أهمية يها للقومية الهلينءوجد فئة في البطريركية تعتبر انتماتاليوناني محب ونحن نحبه. ولكن 

ضرورة الحفاظ على بليها إدهى أن هذه الفئة تعلم أي شخص ينتمي رثوذكسية. واألنتمائها لألامن 

ن هنالك بعض العرب تهلينوا إاالنتماء لألرثوذكسية، حتى  لىة وتفضيلها دائما عيهذه النزعة الهلين

 554!نفسهم، ونسوا إيمانهم األرثوذكسي"أأكثر من اليونان 

طماع سياسية ألكنيسة عملية ممنهجة تهدف لتحقيق ربعة، أن يوننة ااألن من أصل اأكد مبحوثو

طماعهم سياسية سواء أكان أزالت  رشمندريت ميليتوس إلى ذلك قائال1 "... ماشار األأبحتة. حيث 

سطنبول ستعود لهم إسطنبول، فالكثير من القديسين اليونان يؤكدون أن إحتى في  مهنا  في القدس أ

 553نية سيعود".أي أن مجد القسطنطي كما كانت سابقا،

ائال1 "يطلق على بطريركية القدس باللغة العربية، بطريركية الروم قذلك بونوه األب نيقوال على 

 الى روما الجديدة أي القسطنطينية، لكن اليونان أعطوا هذا المصطلح بعدإرثوذكس. وهنا ننسب األ

نهم استصدروا جنسية يونانية إيتمحور بنسبته إلى أبناء جلدتهم فقط... حتى  ا، وعنصريابحت اسياسي

 556ذلين اللذين وضعهما البطريرك في المجمع المقدس الحالي ...".اللعضوين العربيين المتخ
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كليريكيين العرب ويتضح جليا من التحليل أن جميع المبحوثين أشاروا إلى وجود فئة من اإل

هناك من  ب عمانوئيل1 "...سباب قد يكون أحدها حسب األذلين، الذين أصبحوا "متهلينين"، ألاالمتخ

نهم تهلينوا رغبة في الحصول على المال إي أ !أن يمد يده ليقبض من تحت الطاولة"نفسه قبل ل

ن يب نيقوال شاهين على ما سبق1 "أحد هذمقابل خداعهم للناس وسكوتهم عن الحق. وأضاف األ

ببيع أو  صفقة تتعلقنه أول شخص يوقع على أي إمالك في البطريركية، أي العضوين مسؤول األ

الجواز األردني بل بوال يسافر  ،تنكر لجنسيته الفلسطينيةية، وهو يمالك الكنستأجير البطريركية لأل

ا عضوين عربيين في المجمع، وينإنهم ععندما قالوا لنا  اخدعون لقديوناني...  ناليوناني، فهو إذب

 !فالعربي ال يقاس بتكلمه اللغة العربية فقط"

 

 1التالية تسجيل المالحظاتيمكن تحليل هذه النتائج بو

نجح اليونان في هلينة أو يوننة الكنيسة األرثوذكسية المقدسية، بطرق وأساليب تعتمد على  .3

 غير عربي. مكان عربيا أأالعنصرية وإقصاء اآخر، سواء 

ريرك يوناني أو كليروس العربي ال يعادي اليونان، وال يهتم إذا قاد البطريركية بطيتضح أن اإل .1

بطريرك ال ينتمي إلى القومية العربية، ولكنهم يتمنون أن يقود الكنيسة بطريرك ال يفتخر 

يحيد عن العقيدة واإليمان المسيحي الذي يعتبر جميع ف ؛ويعتز بقوميته أكثر من أرثوذكسيته

 الناس متساوين في المسيح يسوع.

ين العرب، وضمهم لصفهم، لتحقيق مترب استطاع رجال الدين اليونان هلينة بعض رجال الد .1

سكات الصوت العربي المطالب بتطبيق القانون إمن  واومصالح عنصرية ومادية. كما تمكن

، الذي ينص على تعيين عضوين عربيين في المجمع على 3153( لعام 15األردني رقم )

 األقل.

 

أزمة في العالقة بين البطريرك يدعي بعض أبناء الطائفة األرثوذكسية أن هنالك  السؤال الثامن:

كليروس اليونانيين من جهة، وأبناء الطائفة األرثوذكسية من الجهة االخرى، ما مدى دقة ورجال اإل

 أو صحة ذلك؟ وما أسباب أو مبررات هذا االدعاء؟

كليروس اليونانيين من جهة، عالقة بين البطريرك ورجال اإلتفق جميع المبحوثين على وجود أزمة ا

هناك من أكد على وجود ما هو أسوأ من األزمة. و .اء الطائفة األرثوذكسية من الجهة االخرىوأبن

دعينا غير أن األب عمانوئيل فضل أن يطلق عليها مصطلح "صراع" وليس "أزمة"، حيث قال1 "

 ويمان واحد وراسخ. لكن أصح تعبير هيمان بصلة؛ فاإلإللنها ال تمت ال نطلق عليها "أزمة"، أل
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ع" قائم بين أبناء الرعية والبطريركية، بخصوص سعي الرعية لنيل حقوقها المهضومة، في "صرا

 552ها هذه الحقوق".ءكليروس اليوناني ترفض إعطاالرئاسة الروحية المتمثلة في اإلأن حين 

تجاوزنا  لقدالمبحوث الذي رفض الكشف عن اسمه، أننا تجاوزنا مرحلة األزمة، قائال1 "ويؤكد 

أي االستمرار في الوضع القائم  ؛ووصلنا إلى مرحلة تدعى "الهيكلية" ،مرحلة األزمة منذ عقود

هذه الهيكلية فاسدة، والشعب األرثوذكسي فقد األمل في  أنويعتبر  ".دون محاولة مقاومته وتغييره

ا انتقال من هنأبالتالي نحن نمر في مرحلة جمود تدل حسب المبحوث "على  552صالحها.إمكانية إ

رثوذكس العرب ال ن األألمرحلة الفاسد وعدم وجود ثقة إلى مرحلة عدم المباالة واالهتمام، 

 543يتوقعون حصول أي تغيير".

لمبحوث الذي رفض الكشف احيث نوه  ومبرراتها، ختلفوا حول أسباب هذه األزمةاالمبحوثين ولكن 

د البطريركية ورجال الدين اليونانيين اأي فسد الهيكلية، اأن هذه األزمة ناتجة عن فس ،عن هويته

عدم وجود تواصل بين  إلى رشمندريت بصلعلى كافة المستويات والصعد. بينما أشار األ

إضافة لعدم وجود تواصل بين  ،كليروس اليوناني من جهة والرعية من جهة أخرىالبطريرك واإل

ية سيامة كهنة رعايا غير متعلمين كهنة الرعية والرعية نفسها. ويرجع ذلك إلى تعمد البطريرك

أغلبية الكهنة فإن ومثقفين، إضافة إلى أنها ال تسعى لتطويرهم وتعليمهم قبل سيامتهم وبعدها. بالتالي 

حيث قال1 "... هذا يؤدي إلى أن يتم نبذهم من البطريركية الالهوت مطلقا. علمهم العرب لم ت

وعظة روحية عقائدية ملقاء بإنهم غير قادرين على التواصل مع الرعية حتى المجتمع، أل

 541متماسكة".

نجد أن  ،من موضوع ما اف1 "... عندما يذهب كاهن الرعية إلى البطريركية متذمريضوي

غلق فمك أتماما كأنه نادل بأحد المطاعم، ويقول له بما معناه " ؛البطريرك يضع في يده نقودا

هذا شوه صورة و 542كليروس إلى درجة الحضيض".األمر أدى إلى وصول اإلذهب". وهذا او

 ".اإلكليريكي في نظر أبناء الرعية

 يتعلقيرجع األب عمانوئيل سبب هذه األزمة إلى صراع دائر بين البطريركية وأبناء الرعية و

ا نسمع أن عندموبناء رعية، أأوقاف وأمالك الكنيسة والرعية. حيث قال1 "نحن نطالب بحقوقنا كب

 مأ اسرائيليإسواء أكان  ؛لى "سين" من الناس، بغض النظر عن قوميتهإهنالك أراضي سربت 

حد لى الكنيسة، وال يحق ألعنا وأجدادنا ؤوقفة  باأ، نشعر بالغبن. هذا ما اتركي مأ ايوناني مأ افلسطيني
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رث وال نرغب أن نسحب أت هبة من المريخ! ونحن نعتز بهذا اإلتف لم اوقاأل هه. هذبالتفريط 

ن هذه األوقاف والممتلكات ملك أيا صاحب الغبطة، لكن مطالب الرعية هي  منهاصالحياتك 

رثوذكس، ويجب أن تستغل بحيث تدر المنفعة على كنيستنا وأبناء الرعية األرثوذكسية. علما أن لأل

في القرى الفلسطينية، هم المشاكل التي تواجه أبناء رعيتنا اليوم هي أزمة السكن، وخصوصا أمن 

 540لدينا أراض ال تقدر بثمن".وغنى بطريركية أونحن  والقدس...

فيما علل األب نيقوال سبب األزمة بممارسة الرئاسة الروحية القمع على الرهبان اليونان، الذين 

عين إلى ممارسة قمع أشد وعنصرية مفرطة علينا نحن ويعدون من أبناء جلدتهم، مما يؤدي بالمقم

 رب، قائم على أساس القومية.الع

 

 1التالية تسجيل المالحظاتيمكن تحليل هذه النتائج بو

كليروس اليونانيين من جهة، وأبناء الطائفة بين البطريرك ورجال اإلوجود أزمة عالقة  .3

كليروس سباب تعود جذورها الرئيسة إلى عنصرية اإلخرى، ألألاألرثوذكسية من الجهة ا

 بناء الرعية.داري والمالي، وإهماله الروحي ألده اإلااليوناني، وفس

استمرار هذه األزمة لعقود طويلة وعدم إيجاد حلول ومخار  لها، ساهم في حدوث حالة من عدم  .1

 المباالة في القضية األرثوذكسية لدى أبناء الرعية بسبب فقدانهم األمل في إحداث تغيير حقيقي.

 

كليروس خاصة اليونانيين منهم، البطريرك ورجال اإلذكر أبرز الخالفات بين االسؤال التاسع: 

 وأبناء الطائفة األرثوذكسية؟

كليروس خاصة ربعة أن أبرز الخالفات بين البطريرك ورجال اإلأمبحوثين من أصل  ةاتفق ثالث

الكنسي والرعوي  لنشاطلاليونانيين منهم، وأبناء الطائفة األرثوذكسية تعود إلى إهمال البطريركية 

ل1 وقفيه تجاه أبناء الكنيسة. ويعطي األب نيقوال مثال على ذلك، بالذي يتوجب عليها القيام  الروحي

"... عدم تمكين العرب األرثوذكس من الحضور والمشاركة في قداس يوم سبت النور وظهور النور 

المقدس. حيث تضع الشرطة حواجز على طول الطريق لمنع المسيحيين من الوصول إلى كنيسة 

ر هذا الواقع المرير، بل يلتغي ئان الرئاسة الروحية ال تفعل شيأمة في ذلك اليوم، في حين القيا

ن مسيحيي إبالعكس تقوم بتعزيزة، بل تعطي أوامر للشرطة اإلسرائيلية لالستمرار في ذلك... حتى 

ال داخل القدس ال يستطيعون المشاركة في هذا االحتفال الديني وتقمعهم الشرطة. ولو نظرنا إلى الح
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كنيسة القيامة في باقي أيام السنة، نجد أن البطريركية تفضل زيارة "الجروبات" السياحية على أبناء 

 545الرعية".

بناء العرب بالترهبن. حيث قال لى أن من أبرز الخالفات عدم السماح لألع همن مناكما اتفق مبحوثي

الروحية إلنشاء مدرسة إكليركية لتثقيف لبطريركية والرئاسة ا لدىوجد نية تا أنه ااألب نيقوال1 "

نهم لخدمة الرعية والكهنة وأبناء الرعية الراغبين في الترهبن... علما أن أغلبية الكهنة الذين يختار

تسعى الرئاسة الروحية إلى رسم كهنة ونهم لم يكملوا تعليمهم الثانوي. إغير مثقفين روحيا، حتى 

 544هم خوفا من تمردهم أو توعية رعاياهم...".عرب غير متعلمين وإقصاء المتعلمين من

بالعقارات خاصة حول القضايا ال تتمحوربرز الخالفات أأكد مبحوث واحد من أصل أربعة، أن و

برز الخالفات هي تلك أن أعتبر مبحوث واحد وا 543استثمار أوقاف الكنيسة. يةرثوذكسية وكيفاأل

الرعية األرثوذكسية من كافة حقوقهم الروحية الناتجة عن العنصرية، التي تؤدي إلى إقصاء أبناء 

 والمادية.

 

 1التالية تسجيل المالحظاتيمكن تحليل هذه النتائج بو

كليروس خاصة اليونانيين منهم، وأبناء الطائفة بين البطريرك ورجال اإليعد أبرز خالف  .3

دل على ن إلنشاط الكنسي الرعوي الروحي. وهذا لهمال الرئاسة الروحية إ ،األرثوذكسية

بناء الرعية األرثوذكسية العربية لمثل هذه أكليروس العربي وشيء فهو يدل على تعط" اإل

 نشطة، للحفاظ على العقيدة األرثوذكسية وعي" الروحانيات.األ

يأتي رفض الرئاسة الروحية النضمام أبناء العرب للحياة الروحية في المرتبة الثانية، مما يدل  .1

 1ينعلى أمر

o ر والظلم الواقع عليهم.شعورهم بالقه 

o  رغبتهم في التخلص من هذا الحكم االستبدادي الديكتاتوري القائم على سيطرة عنصر واحد

بناء العرب في إدارة أالسماح بمشاركة المزيد من  عبرعلى كافة نواحي ومقدرات الكنيسة، 

 إكليريكيين. مالكنيسة، سواء أكانوا علمانيين أ

هتمام مبحوث واحد فقط. اقضية بيع الممتلكات والعقارات األرثوذكسية  من المستغرب أن تنال .1

األمور والقضايا الروحية، أكثر من  علىكليروس العربي ينصب دل على أن اهتمام اإليوهذا 

 القضايا المادية.
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 ،البطريرك والمجمع المقدس 1سس/ مباد  تتصرف القيادة الروحيةأعلى أي السؤال العاشر: 

 سة وأمالك الطائفة األرثوذكسية في فلسطين وشرق األردن؟بأوقاف الكني

ساس هيمنتها وسيطرتها أمالك الطائفة على أن األربعة أن القيادة الروحية تتصرف بواتفق المبحوث

رثوذكسية العربية عن كل ما يختص بإدارة هذه قصاء أبناء الرعية األإلى إدائما  ىعليها. وتسع

نا ؤجدادنا و باأأوقفه  اللبطريركية، وليست وقف اعتبرها ملكتعية. واألمالك وأوقاف الكنيسة والر

مبراطورية العثمانية. وبالتالي ال اإل ةها من غطرسيرثوذكسية المقدسية، لكي يحملصالح الكنيسة األ

 خالقية أو روحية أو حتى وطنية.أسس قانونية أو أمالك على أي بهذه األ ونيتصرف

مثل باإلمبراطورية ترشمندريت بصل على دور العامل التاريخي الموشدد األب نيقوال واأل

مالكهم للكنيسة، أ نقفوورثوذكس العرب يحيث قال بصل1 "منذ أيام العثمانيين كان األ ،العثمانية

 ،رثوذكسيةن الطابو توحدت جميع هذه األوقاف تحت اسم الكنيسة األولكن عندما أوجد العثماني

ء سجلوا أمالكهم باسم الكنيسة لعدم قدرتهم على دفع ضرائبها للعثمانيين، ضافة إلى أن بعض الفقراإ

ن أمالك مسجلة باسم البطريركية، ومن المعروف هذه األنجد أن ولكن نسبة هؤالء قليلة... اليوم 

 546المتصرف في البطريركية هو البطريرك في المجمع...".

وقاف الكنيسة؟ أنا أطريركية بممتلكات وسس تتصرف البأي أ1 "على ائالاألب عمانوئيل قويتعجب 

أبناء رعية، نعرف عن الصفقات التي تعقد عن  مسواء أكهنة أ ،ننا جميعناأال أعرف بتاتا! علما 

ي كائن كان عالم فقط! لكن الشيء الوحيد الذي نعرفه، هو أنه ال يحق ألطريق الصحف ووسائل اإل

فرط ليستغلها وليس يعليها ل لبطريرك قائم؛ فاهب لأن يتصرف بأموال وممتلكات الوقف وكل ما يتص

لبطريرك وال للمجمع المقدس أو أي كان التفريط ولو بذرة تراب واحدة من أراضي لال يحق و. بها

 542وممتلكات الوقف".

خيرة، باعت أو أن الرئاسة الروحية خالل العقود األ ،رفض الكشف عن اسمه الذي مبحوثالأكد و

عتقد أن أ والعقارات األرثوذكسية، لدرجة أنه لم يبق الكثير، ونوه قائال1 "...جرت معظم األمالك أ

مطلوب من البطريرك اليوناني الحالي بالتعاون مع محامي البطريركية، رامي المغربي، الذي هو ال

واجهة مشروع استعماري استيطاني عنصري، هو تصفية ما تبقى من هذه العقارات. والكارثة ال 

الفلسطينية  تانالبطريركية فقط، بل في الصمت المطبق الذي تمارسه السلط بهتقوم تكمن في ما 

 542في الجريمة". اوليس اشتراك انا أتمنى أن يكون هذا صمتأواألردنية حول ذلك. و
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رثوذكسية العربية أشار األب ميلتيوس إلى أننا نعاني من مشكلة خطيرة جدا، وهي أن  الرعية األو

 قيقيين، ال يسعون وراء تحقيق مصالح شخصية أو رشوة على حسابنا.تفتقر لوجود قادة ح

الضغط على البطريرك لتقديم المزيد بدور الذي تلعبه الحكومة اإلسرائيلية الال يمكننا التغافل عن و

وقع على مجموعة ن يأمن التنازالت لصالحها؛ فهي ترفض االعتراف بأي بطريرك منتخب إال بعد 

ل انيربع صفقات لأرشمندريت بصل أن البطريرك الحالي وقع على األ كدوقد أمن الصفقات. 

رض رحافيا التي وأدايفيد وما فوقها،   االعتراف به، وهي أرض الطوري، والشماع التي تشمل كين

ية. وعليه قد درض الصالحية ليقيموا عليها حديقة تلموألى إ، إضافة ادونم 111تتألف من حوالي 

 اسية دور في كيفية تصرف البطريرك بأمالك الكنيسة األرثوذكسية.كون لبعض الضغوط السيي

 

 1التالية تسجيل المالحظاتيمكن تحليل هذه النتائج بو

بأوقاف وممتلكات وأراضي وعقارات الكنيسة  ،الرئاسة الروحيةبممثلة  ،تتصرف البطريركية .3

الرعية إدارتها أو ال يحق ألبناء و. لها ساس أنها ملك شخصيأوالرعية األرثوذكسية على 

 استغاللها لمصالح الكنيسة والرعية.

قانونية، ووطنية.  –روحية، وأخالقية  –سس دينية أي أال يتم التصرف بهذه األمالك على  .1

بالتالي يدعي بعض رجال الدين العرب أن البطريرك الحالي، "ثيوفيلوس" هو رجل مخابرات و

مريكية، ونصب كبطريرك بهدف تنفيذ مخطط ية" األإي أباك اإلسرائيلي وال "سي اتابع للش

أمريكي، يهدف لتصفية ما تبقى من أمالك الرعية األرثوذكسية لصالح الكيان -صهيو

بهدف تحقيق  ،االستعماري الصهيوني، وتهجير ما تبقى من مسيحيين في األراضي المقدسة

 مخطط يهودية الدولة العبرية.

ى أي بطريرك ينصب حديثا دور في كيفية تصرف ضغوط السياسية اإلسرائيلية علللقد يكون  .1

 البطريرك بأمالك الكنيسة األرثوذكسية.

ا في هذه الظروف الحرجة هتفتقر الرعية األرثوذكسية العربية إلى وجود قادة حقيقيين يقودون .4

 جدا من حياتها، كما تفتقر تماما لوجود سلطات سياسية تعمل لصالح هذه القضية.

 

منذ نشوء الكيان الصهيوني، عقدت الرئاسة الروحية صفقات وعمليات بيع السؤال الحادي عشر: 

ما عالقة  .ستيطانية"امالك وأراض أرثوذكسية مع الدولة العبرية وجهات إسرائيلية استعمارية "أل

 كليروس اليوناني باالستعمار والكيان الصهيوني؟اإل

اإلكليروس اليوناني والكيان الصهيوني. ربعة على وجود عالقة وثيقة بين األأكد ثالثة مبحوثين من 

العالقة قوية ومتينة جدا، فالبطريرك حيث قال المبحوث الذي رفض الكشف عن هويته1 "
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أن رهم. في حين ونه ويزوهم بشكل يومي في فنادق بالقدس الغربية ويزورب"ثيوفيلوس" يجتمع 

ة. أما العالقة مع إسرائيل فتتجاوز مع المسؤولين الفلسطينيين واألردنيين صورية بروتوكولي هلقاءات

وقاف والمواقف سيما مسألة األ جدا ال ةلى تعاون حول أمور كثيرإالبروتوكوالت واألمور الظاهرية 

 533السياسية".

على ذلك قائال1 "هنالك عالقة وثيقة جدا بين البطريركية والكيان الصهيوني، األب نيقوال شدد وي

 531الرعية، تبعها برضاها وبكامل وعيها".فعندما تبع البطريركية أمالك 

ن البطريركية ال تتخذ أي موقف سياسي معاد وناقد أوفيما يتعلق بالمواقف السياسية، نجد 

بل تتحدث عن  .للممارسات اإلسرائيلية الوحشية العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة

 السالم بصورة  دبلوماسية.

عمانوئيل، على عدم معرفته بمدى قوة أو ضعف هذه العالقة، أشار مبحوث واحد، هو األب و

عالم فقط، ال البطريركية تقول لنا وال وأضاف1 "... كل ما نعرفه هو ما يتم تناقله عبر وسائل اإل

المجمع المقدس يعلن لنا وال الطائفة تعلم بذلك ال من خاللنا وال من خالل البطريركية. وأنا شخصيا 

هات، وخصوصا عندما نكون في طور بناء الحياة الروحية؛ اعية في هذه المتدخل الرأن أال أحب 

ثر على جذبه ؤالنوع ستهزه وت اي صدمة من هذفإن أبالتالي وروحيا،  احيث يكون المؤمن ضعيف

ثر سلبا على ؤي صفقة تتم تأطة مهمة جدا وحساسة، وهي أن قوهنا أشار إلى ن 532نحو الكنيسة".

ية الروحية، ألن حب الكنيسة ال يقتصر على العقيدة فقط، بل على حب أبناء الرعية من الناح

 رجاالتها أيضا.

أن هذه العالقة تتجدد مع كل عملية تنصيب لبطريرك جديد للبطريركية إلى مبحوثين  ةكما أشار ثالث

لضغط لحيث تستغل إسرائيل ورقة نيل االعتراف بالبطريرك الجديد  ،ورشليميةاألرثوذكسية األ

إال  ةقانونييمنحه البطريرك ال انتخاب الكنيسة لل نإلتقديم تنازالت. حيث قال األب نيقوال1 "...  عليه

الموافقة بنيل االعتراف به، يقدم الطاعة ول على انتخابه، بعد نيل رضا وموافقة الكيان الصهيوني

ن والتهويد، عملية االستيطافي هدف لالستمرار تعلى عقد صفقات وبيوعات لصالح االستعمار... 

 وخصوصا في القدس وضواحيها".

وأكد مبحوث واحد أن هذه البيوعات والصفقات لها تاريخ طويل، يمتد من أيام الحكم العثماني 

"... بعد سيطرة اإلكليروس اليوناني على الكنيسة  لفلسطين. حيث قال األرشمندريت بصل1

وثم الحقا أخذوايتنازلون عن  جان،يتالك نةياألورشليمية، بدأ ببيع التحف الكنسية والهدايا الثم
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سياسة البيع،  اتبعوا وقاف والمزارات لصالح طوائف أخرى، وخالل أيام االنتداب البريطاني،األ

 530يتبعون ذات السياسة".زالوا  افكان أول بيع تم في زمن البطريرك ذيمانيوس... وم

، كان يعاني من مشكلة رئيسة 3143ويجدر الذكر أن الكيان الصهيوني عندما استعمر فلسطين عام 

علما أن القانون ينص على عدم إمكانية شراء أي أرض إال إذا كانت  ،ألرضاعدم ملكية تتمثل في 

نها عبارة عن قرى وليست مجرد أل ؛رثوذكسية ذات أهميةراضي الكنيسة األأوكانت  موروثه.

دولة العبرية. وهذا ما دفع الدولة هي مناطق حساسة جدا بالنسبة لل أراض أو جبال فارغة. بالتالي

 سيطرة عليها.لالعبرية للتخطيط ل

"كانت أول صفقة عقدها البطريرك تيموتيوس مع الكيان الصهيوني  1وأضاف األرشمندريت بصل

سرائيلي تأجير أراضي رحافيا أو "طرحة" باللغة العربية، التي يوجد عليها البرلمان اإلتتمثل ب

عاما. وكان هنالك بند جيد في هذه الصفقة،  11الصفقة لمدة  راضي بحسبحاليا، وتم تأجير هذه األ

رض وما عليها ( الذي نص على اآتي1 "بعد انتهاء الصفقة تعود األ33يتمثل في البند رقم )

 يجار جديدإوقع على عقد  ،سيادهأيرضي لللبطريركية". ولكن البطريرك الحالي "ثيوفيلوس" 

ر يتغيلولكن الحكومة اإلسرائيلية ضغطت عليه . 1154 عامينتهي سابق أن العقد الس رغم ،لرحافيا

لى إمالك 1 "بعد أنتهاء عقد اإليجار ال تعود هذه األالتالي ( لينص على33البند رقم ) بالذاتالصفقة و

 535نظر في أمرها لجنة مختصة".تالبطريركية، بل 

 

 التالية1 تسجيل المالحظاتيمكن هذه النتائج  تحليلبو

تجاوز البروتوكوالت واألمور ، تعالقة وثيقة بين اإلكليروس اليوناني والكيان الصهيونيهنالك  .3

 .وقاف والمواقف السياسيةسيما مسألة األ ال ،جدا ةتعاون حول أمور كثيراللى إالظاهرة 

البطريركية أي موقف سياسي معاد وناقد للممارسات اإلسرائيلية الوحشية العنصرية  ال تتخذ .1

 .جدا بل تتحدث عن السالم بصورة  دبلوماسية ،لشعب الفلسطيني وشعوب المنطقةبحق ا

 ،ورشليميةتتجدد هذه العالقة مع كل عملية تنصيب لبطريرك جديد للبطريركية األرثوذكسية األ .1

 لضغط عليه لتقديم تنازالت.لحيث تستغل إسرائيل ورقة نيل االعتراف بالبطريرك الجديد 

جديدة، -ة اليونانية واإلكليروس اليوناني باالستعمار الصهيوني قديمةعالقة الرئاسة الروحي .4

 تتجدد مع كل استعمار جديد لفلسطين التاريخية.
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رشمندريت/ مطران، ما مدى رضاك عن كيفية إدارة أأنت كاهن رعية/ السؤال الثاني عشر: 

 الكنيسة األرثوذكسية المقدسية من البطريرك والمجمع المقدس؟

 دكليروس العربي نفوهذا دليل قاطع على أن اإل .داأب نغير راضيبأنهم أجاب كافة أفراد العينة 

الكنيسة األرثوذكسية المقدسية من البطريرك والمجمع  صبره ولم يعد يطيق الكيفية التي تدار فيها

 ألسباب التي وضحناها سابقا في التحليل. لالمقدس، 

 

 وأعيانها رثوذكسيةالرعية العربية األ وممثلالعينة الثانية: 

، كيف تصف هذا 3153( لعام 15يحكم البطريركية منذ عقود القانون األردني رقم ) السؤال األول:

 القانون؟

، هو 3153( لعام 15القانون األردني رقم )ن الخمسة، أي كافة أفراد العينة، على أن واتفق المبحوث

حف بحق الرعية العربية األرثوذكسية، ويساهم في تعزيز قانون صوري، وغير مطبق، وجائر ومج

ستعمارية. وتمكين الهيمنة اليونانية على البطريركية المقدسية، ويخدم باألساس مصالح إسرائيل اال

حيث قال المحامي شكري العابودي
415

ن أإال  ذلكقانون مجحف وظالم ومدفوع ثمنه... ورغم ال1 "

لم و، يتعلق بانتخاب البطريرك والحصول على المباركة... اواحد االبطريركية لم تطبق منه إال شق

ما هو ببرشيات لم تقم األوتقم بإنشاء المجلس المختلط، ولم تدفع الحقوق المتوجبة عليها للرعية، 

 من استحقاق". أييه، ولم تنفذ منه علمنصوص 

أهمها ما يختص بالبطريرك  ه البطريركية،بقامت  اقانوني اخرق 33ويتابع العابودي1 "هنالك حوالي 

برشيات، وحقوق أبناء الرعية، ومنها ما والبطريركية والمجمع، ومنها تشكيلة المجمع وعمل األ

تصل بما يجب على ينظمه القانون بما يختص بالمجلس المختلط الذي لم يعقد سوى مرتين، وما 

ب وجود مطرانين عربيين في وجبناء القدس من مبال  مالية، ومنها ما يتعلق بوالبطريركية دفعه أل

رشمندريت وليس أحدهما ألمجمع، ولكن لن ان عربيانه يوجد حاليا عضوأدنى، علما أالمجمع كحد 

غاية في لى قضية إنوه و 533إضافة إلى مسألة الرهبنة وفتح باب الترهبن للعرب...". ا.مطران

إن البطريركية تقوم بجملة من همية، وهي أن األمر ال يتوقف فقط على عدم نفاذ القانون، بل األ

حترامها لواضعي القانون، ااحتقارها وعدم وكتراثها، ايدل على عدم مما  ،المخالفات القانونية

 لسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية األردنية.او

                                                                 
534

رام هللا والبيرة، ورئيس لجنة وكالء ة ية العربية األرثوذكسية بمحافظالمحامي شكري العابودي، أمين سر الجمعلقاء مع 

 .1134 ذار  11، وتم بتاريخ عين عريكقرية الكنيسة في 

411
 المصدر ذاته. 
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يقصد الوقائع واالحداث السياسية فإنه لقانون بأنه "مدفوع الثمن"، للعابودي حول وصف او

علما أن حكومة سليمان النابلسي الوطنية، أقرت  ،ية القانونية التي رافقت إقرار هذا القانونوالبرلمان

قانونا وطنيا يأخذ بعين االعتبار حقوق المواطنيين العرب األرثوذكس، إال أن الحكم الملكي في 

ن األول ردن لم يعجبه ذلك، وخالل فترة زمنية قصيرة تم استبدال حكومة النابلسي، ونص القانواأل

ي مبررات أو توضيحات حول سبب أنص القانون الحالي، دون إعطاء على ذات ، 3155لعام 

غير وطني  اعتبر قانونا، الذي 3153قر القانون الثاني لعام أإلغاء إقرار نص القانون األول، و

 بحق المواطنين العرب األرثوذكس. اومجحف

الصحفي إلياس نصر هللا يعربو
415
ع سيطرة القيادة 15األردني رقم ) القانونأن "...  1 ( شرج

وعقد الصفقات  هااليونانية على إدارة الكنيسة ومقدراتها، وساعد على تكريس نهج التفريط بأمالك

ن القيادة اليونانية تمادت حتى في ضرب بعض بنود هذا القانون عرض إحولها مع إسرائيل، بل 

ية أو الطائفة في المجلس المختلط إلى جانب الحائط، خاصة البنود التي تعترف بدور أبناء الرع

كليروس الذين هم في غالبيتهم الساحقة من اليونانيين. وهو النهج ذاته الذي ما زال قائما رجال اإل

 إلى اليوم".

وأضاف مروان الطوباسي
413
ن تكون أ"أن البطريركية بحكم هذا القانون والقوانين األخرى يجب  

إسرائيل  ومر هلكن لألسف المستفيد الوحيد من هذا األويادة، مؤسسة أهلية تخضع لسلطة ذات س

منهم اليونان  ان هنالك العبين كثرأل ؛القضية غاية في التعقيد ويعتبر أن. "حتاللوحكومة اال

لى منابع جغرافية إردن وإسرائيل ودولة فلسطين، إضافة إلى الجماعات المختلفة التي تنتمي واأل

 .."..صراعات داخليةوتؤدي إلى وتتمركز داخل البطريركية،  ،مختلفة باليونان

وهذا ما شدد عليه عزمي الحكيم
411
دوات السياسية أن "األمعتبرا شار إلى صورية القانون، أالذي  

ثة اإلسرائيلية واألردنية والفلسطينية، تقيد البطريرك وليس القانون. الالموجودة عند الحكومات الث

ن أعلما  ،ثة بالبطريرك المنتخبالوهو وجوب نيل اعتراف الحكومات الثعلى ذلك،  ويعطي مثاال

 ."إسرائيل لم تعترف بالبطريركين األخيرين، أرينيوس وثيوفيلوس، إال بعد ما يقارب ثالث سنوات
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هذا يعني أن البطريركية تستفيد من قضية كثرة الالعبين السياسيين الذين يمتلكون أجندات و

قضية تنفيذ القانون،  منمنحها مساحة للتهرب يفهذا  ،وقد تكون متضاربة ،ومصالح سياسية مختلفة

أوقاف الكنيسة األرثوذكسية المقدسية، بللتصرف بالبطريركية و اكبير اساهم في إعطائها هامشيكما 

 التي تحلو لها، دون وجود رقيب وحسيب وقوة تنفيذية تردعها عن ذلك. ةبالطريق

 1ومنهاالظروف التاريخية والزمنية التي تم سن القانون فيها، مؤثرات تطرق نصر هللا إلى و

( لم يأت من فراغ وسبقه جدل على الساحة األردنية حول 15القانون رقم )أن ... 

السيطرة على الكنيسة روحيا باستئثار القيادة اليونانية داخل الكنيسة األرثوذكسية 

وماديا، خاصة فيما يتعلق بأمالك الوقف األرثوذكسي. وتعود جذور هذا الجدل إلى 

فترة االنتداب البريطاني على فلسطين وشرقي األردن، حيث شهدت تلك الفترة 

ثر إقدام البطريرك إاحتقانا شديدا بين القيادة اليونانية للكنيسة والرعية العربية، على 

على بيع أو تأجير سلسلة عقارات من أمالك الوقف للحركة  3111وناني عام الي

الصهيونية. وظل العرب األرثوذكس في فلسطين وشرقي األردن عاجزين عن إرغام 

ألن  ؛أو إقناع القيادة اليونانية بضرورة أخذ رأيهم في إدارة شؤون الكنيسة واألوقاف

هللا بن الحسين.  تداب البريطاني واألمير عبدالقيادة اليونانية كانت تحظى بحماية االن

هللا ملكا على شرقي  وأصبح عبد 3141فعندما حصل األردن على استقالله عام 

األردن تنفس العرب األرثوذكس الصعداء وظنوا أنهم أصبحوا قادرين على فرض 

مع بسط  إرادتهم أو احترامهم على القيادة اليونانية للكنيسة. وزاد هذا الشعور بالتفاؤل

. كانت تلك فترة عصيبة نتيجة 3143األردن لسيطرته على الضفة الغربية في عام 

ات على األخبار يلكن فجأة استفاق الناس في عقد الخمسينولسقوط فلسطين والنكبة. 

التي جرى تناقلها عن صفقات بيع وتأجير مساحات واسعة جديدة من أمالك الوقف 

ة، وبضمنها قطعة األرض التي أقيم فوقها مبنى األورثوذكسي للحكومة اإلسرائيلي

البرلمان اإلسرائيلي الحالي )الكنيست( الذي بدأ تشييده في منتصف 

 563".الخمسينات...

 

 1التالية مالحظاتالتسجيل يمكن تحليل هذه النتائج بو

، المسمى قانون بطريركية الروم األرثوذكس 3153( لعام 15ردني رقم )يعد القانون األ .3

تنفيذ تفرض تطبيقه بالقوة، اجلية  وجد أييال والبطريركية،  هطبقال ت اصوري ااألورشليمية، قانون

 لكثير من حقوقها.اتقص نمجحف بحق الرعية العربية األرثوذكسية ألنه يهو قانون و
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تصرف بمقدسات ليعزز القانون الهيمنة اليونانية على البطريركية، ويعطيها فسحة كبيرة ل .1

 كنيسة والرعية العربية األرثوذكسية كما تشاء، دون حتى استشارة ممثلي الرعية. وأوقاف ال

بعده كل و كليروس اليوناني،نصوصه المنحازة للبطريرك اليوناني واإلإن عدم تطبيق القانون، و .1

االستعمار اإلسرائيلي المستفيد ، يجعل من البعد عن الوطنية والخشية على المقدسات المسيحية

 الرئيس.

السلطات وكثرة الالعبين بالقضية األرثوذكسية سببا رئيسا في واقع  دعتبر قضية تعدت .4

 البطريركية الحالي.

ال يمكن ويعد العامل التاريخي سببا رئيسا في استمرار هيمنة اليونان على البطريركية المقدسية.  .5

قر فيه أي الزمني الذي لى السياق التاريخإفهم عدم التزام البطريركية بتنفيذ القانون دون العودة 

 القانون.

 

منذ عقود يخالف المجمع المقدس معظم بنود هذا القانون، منها على سبيل المثال ال  السؤال الثاني:

عضائه اللغة العربية قراءة أ، وأن يتحدث جميع يانن عربان أردنيان يكون فيه مطرانأالحصر، 

  قانونية هذا المجمع؟وعضائه الجنسية األردنية وغيرها... ما مدى شرعية أن يحمل جميع أوكتابة، و

 سباب التالية1ن الخمسة على أن المجمع غير شرعي وغير قانوني لألوتفق كافة المبحوثا

. حيث 3153عام ل( ل15ألن البطريركية األرثوذكسية المقدسية ال تطبق القانون األردني رقم ) .3

ضمن مطرانين أو تالمجمع المقدس الحالي غير قانوني ألنه ال يعن أن طوباسي أعرب ال

هناك أعضاء ال يتمتعون بما نص عليه القانون من المؤهالت وأسقفين عربيين على األقل، 

من  تهالمجمع المقدس فاقد لشرعيته، فأغلبيأن ووضح المحامي العابودي  561.الالزمة للعضوية

 ن كحد أدنىان عربيامحادثة وكتابة، وال يوجد مطران تقنون العربيةيكليروس اليوناني ال اإل

ساقفة والمطارنة ثم رشمندريتية، علما أنه يجب أن يكون جله من األجل المجمع من األو، فيه

اللغة والتشكيل وإقامة في جوانب لشرعية االمجمع فقد وهذا يعني أن رشمندريتية. األ

برشيات وصدور القرارات، حتى في السيامة عندما يشكل المجمع يجب أن يؤخذ رأي األ

 562.ةواإلداري ةوالمالي ةخالقيعضائه من النواحي األأغلبية بأفاسد  . كما إنهعضائهأالرعية في 

المجمع المقدس هو هيئة مجموعات تحكم البطريركية األرثوذكسية المقدسية، لكن ما حصل  .1

ن أعلما  ،ة الوحيدة التي تحكم وتدير شؤون البطريركية والرعيةئالهيل يشكاليوم، هو أنه 

الهيئات األخرى هي1 المجلس المختلط وأخوية القبر المقدس. وفي هذا الخصوص أكد ثالثة 
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ال 1 "عن أنه إلياس نصر هللاأعرب مبحوثين من أصل خمسة على أهمية هذه القضية، حيث 

أنه مفروض فرضا من جانب قيادة الكنيسة،  شرعية قانونية للمجمع المقدس، سوى

والمفروض أنه هيئة داخلية تعنى بالقضايا الكنسية والروحية والتعيينات في سلك اإلكليروس 

والترقيات وما شابه ذلك. فطالما واصلت القيادة اليونانية تنكرها لحقوق أبناء الرعية في 

يل مجلس مختلط من رجال الدين المشاركة في إدارة شؤون الكنيسة والوقف، ورفضها تشك

وأبناء الرعية للقيام بهذا الغرض، تظل أنشطة القيادة اليونانية والمؤسسات التابعة لها مثل 

غير قانوني... أنه  ...لى1 "إفي حين نوه مروان الطوباسي  560المجمع المقدس غير قانونية".

، علما أنني ال أعتقد أن لعدم وجود مجلس مختلط، وهو وفق القانون أحد األجسام الضرورية

 565أو هئيات مشكلة بحكم القانون". اهنالك أجسام

أن البطريركية حسب القانون هي مؤسسة أهلية إلى ربعة مبحوثين من أصل خمسة، أأشار  .1

 وليست دينية؛ إال أن الواقع يشير إلى عكس ذلك.

، فضفاض 3153( لعام 15ردني رقم )اعتبر ثالثة مبحوثين من أصل خمسة أن القانون األ .4

؛ بطرق مختلفة، ويناقض نفسه في عدة مواقع هوغير واضح ويمكن تفسير الكثير من نصوص

لمصطلح "البطريركية"، على أنها القبر المقدس وأخوية القبر  افضفاض ايضع تعريففهو 

هذا يتناقض مع جوهر ما يتوجب أن وليست أهلية. ومؤسسة رهبانية،  مما يعني أنهاالمقدس. 

 الهيئات المختلفة داخل البطريركية.ويه القانون، وخصوصا في قضية تشكيل األجسام يكون عل

لحفاظ على لينه يسة، عدم قانونية وشرعية المجمع لسبب تعماعتبر أربعة مبحوثين من أصل خ .5

الهيمنة اليونانية على الكنيسة األرثوذكسية المقدسية، ولتحقيق مكاسب مادية انتفاعية شخصية. 

لمسألة بالمجمع المقدس الحالي أو أال عالقة لطوباسي1 "... يرى الخصوص وفي هذا ال

البطريرك الحالي  ثيوفيلوس أو البطريرك المعزول إيرنيوس، إنما مسألة لها عالقة بالعقلية 

ت أخوية القبر المقدس... ئأنش هاسباب التي من أجلالسائدة داخل أخوية القبر المقدس، واأل

وهذا يعني أن نيسة وفق اهواء شخصية وسياسة ممنهجة عبر التاريخ، المجمع الكبحيث يدير 

 564".ساس لألخوية هو إضفاء الصبغة الهلينية على البطريركية وكل ما يختص فيهاالهدف األ

"المجمع باطل  اعتبر مبحوث واحد، وهو المحامي العابودي أن المجمع الحالي باطل، حيث قال1 .1

هلية بالسيامة كونهم سيامتهم ممن ال يملكون األ تساقفة تمأن هناك بل أكثر من باطل، أل

ن من قبل البطريرك المعزول إيرنيوس، وقد تم هذا الحرمان عندما استدعي البطريرك يمومحر
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عضاء أكافة  انحيث قام قبل ذهابه بحرم ،سطنبول الستجوابهإلبطريرك المسكوني بلإرنيوس 

 ،البطريرك الحالي ثيوفيلوس وعدد من المطارنة منهوم -كما سماهم –المجمع الذين تتمروا ضده

سقف من قبل محروم هي باطلة، وعليه ي سيامة ألأرستوخورس وغيرهم. وبالتالي أكالمطران ا

 563يماني ينسحب على الجانب القانوني".فسيامة البطريرك ذاته باطلة، فالجانب اإل

لف تعاليم الرسل والمجامع نه يخان المجمع المقدس غير شرعي ألأاعتبر ثالثة مبحوثين  .5

المسكونية في الكثير من القرارات والممارسات التي تناقض بشكل واضح هذه التعاليم الكنسية 

كافة بطريركيات العالم األرثوذكسية، إال البطريركية المقدسية. حيث يقول في ها بالمعمول 

بل هنالك مخالفات عقائدية،  امي العابودي1 "... ال يقتصر األمر على المخالفات القانونية،حالم

تنص التعاليم الكنسية على أن رجال الدين الذين حيث نها مخالفة... أساس قانوني على ألها 

أشخاص ال يصلحون لقيادة الكنيسة، ويجب أن يبتروا  ميتصرفون بأموال وممتلكات كنائسهم، ه

وجدت لخدمة مصالح دد الكاتب فؤاد فرح على ذلك، قائال1 "هذه األخوية شا نوه 566منها".

ديني ألبناء الرعية العربية  –ي نشاط روحاني أنهم قاموا بأفقط، ال أذكر  ينكليروس اليونانياإل

 ونال يتواصلون بتاتا مع الرعية، بل يعزلون أنفسهم داخل البطريركية ويتصرفو ،رثوذكسيةاأل

ن على وهيمنيء غربا شخاصهؤالء بالنسبة للرعية أوكما يحلو لهم، دون رقيب أو حسيب. 

هم الشخصية والعرقية العنصرية. حألهوائهم ومصال اأوقاف وأمالك الكنيسة ويتصرفون بها وفق

تدر  التي ،كيفية استمرار سيطرتهم على األوقاف والممتلكات األرثوذكسيةبكل همهم وينحصر 

المليون  فنصتدر كنيسة البشارة األرثوذكسية، ما يقدر سنويا بمليون و؛ حيث طائال عليهم دخال

 562شيقل".

 

 1اليةتالمالحظات التسجيل يمكن تحليل هذه النتائج بو

قانوني، لعدة غير يعد المجمع المقدس في البطريركية األرثوذكسية المقدسية غير شرعي و .3

ئة من مجموعات يه حيث تقود .3153( لعام 15ردني رقم )سباب منها أنه ال يطبق القانون األأ
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كليروس اليوناني، ن البطريرك واإلإهيئات الكنيسة األرثوذكسية، ويخالف تعاليم الكنيسة، كما 

 تحقيق مصالح عنصرية سياسية ومادية شخصية.ليستغلونه 

من البطريرك الحالي وبعض أعضائه، محرومون من  ألن كال يعتبر المجمع الحالي باطال .1

 ما يخر  عنه هو باطل وغير قانوني. هذا يعني أن كلونيوس. يالبطريرك المعزول إير

 

 برأيك ما هي أهم التحديات التي تواجه العرب األرثوذكس من الناحية القانونية؟ السؤال الثالث:

اتفق جميع المبحوثين في العينة على وجود عدة تحديات تواجه أبناء الرعية العربية األرثوذكسية في 

وجد سلطة تال  هنإالتحدي السياسي القانوني، أي  اأحد أهمهو ،كل من إسرائيل وفلسطين واألردن

سياسية وقانونية وقضائية واحدة تحكم البطريركية، بل يمتد نفوذها إلى ثالث دول مختلفة غير 

كان من السهل اإلجابة عن هذا السؤال لو " 1أنهلياس نصر هللا حيث يرى إمتجانسة إن صح التعبير. 

مجموعة بلدان مختلفة لكنها ذات نظم حكم محددة وأجهزة  أننا نتعامل مع بلد محدد أو حتى مع

قضائية وقوانين واضحة المعالم. لكن المسألة وإن كانت واضحة نوعا ما بالنسبة لألردنيين، تظل 

معقدة بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون تحت نير االحتالل ونظم قانونية مختلفة. فالمواطنون 

لكون القدرة الكافية للتأثير على طريقة سن القوانين اإلسرائيلية. الفلسطينيون في إسرائيل ال يم

والقوانين اإلسرائيلية بالنسبة لهم ال توفر أي فرصة للتصدي للقيادات الدينية المسيحية وحتى 

اإلسالمية وثنيها عن اتخاذ أي قرار. فاحتمال أن يناضل الفلسطينيون مواطنو إسرائيل من أجل سن 

ة أوقاف الكنائس بعيد، خاصة وأن القانون اإلسرائيلي يعترف بالقوانين الكنسية قانون جديد لحماي

وبالشريعة اإلسالمية وبالمحاكم الكنسية والشرعية. بينما الحال مختلف في أماكن أخرى، خاصة في 

 562األردن".

 ةوالذاتي ةعلى وجود التحديات التالية1 السياسي ونحليلنا للعينة، أن الجميع يتفقمن تونالحظ 

انطالقا من بيئته  اتعلى الفكر الهليني، لكن كل مبحوث يحاول تفسير التحدي ةالقائم  ةوالعنصري

من الضفة الغربية،  ااثنين علما أن هنالك مبحوثين ،وواقعه السياسي االجتماعي الحضاري

دي السياسي ر الحكيم إلى التحيشييقيم خار  فلسطين. و امن "إسرائيل"، ومبحوثاثنين ومبحوثين 

كمسيحي أرثوذكسي يعي" في دولة إسرائيل، ال يوجد هنالك ما يميزني عن المسيحي  بالقول1 "

شكاليات القانونية التي نعاني منها هي إشكاليات يعاني منها كل عربي الكاثوليكي أو المسلم، اإل

 لىة إسرائيل علمسيحي العربي تفضيل داخل دوللن إن الحقيقة تقول إموجود داخل إسرائيل. كما 

، صودرت تحت 43نجد أن كافة األوقاف اإلسالمية الموجودة في حدود ال حيث  ،المسلم العربي
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تم فيه مصادرة أي عقار أو كنيسة تتبع للكنائس المسيحية. تالوقت الذي لم في مالك الغائبين، أغطاء 

ولم تكن ترغب في معركة دولية،  تخوض تاستعمرت فلسطين  نذاك، كانإسرائيل التي  علما أن

بالتالي لم يكن لديهم القدرة وشكاليات مع الدول األوروبية ومنها فرنسا وألمانيا... الخ. إالدخول في 

مالك أليس من قبيل الصدفة أنهم لم يصادروا وعلى الدخول في خالف مع الدول المسيحية  نذاك، 

ي القرى التي دمرت وهدمت ومنها الكنائس المسيحية، ما عدا الكنائس والمزارات التي كانت تقع ف

، حيث دمروا هذه المزارات والكنائس ن هدم. وقد خشي اإلسرائيليون موكفر برعم ةمعلول والبص

نهم منعوا الناس من كدروا الكنيسة فيها، لالم يهدموا أو يصو، ةالجامع في قرية معلول المهجر

 523".عسكريةعتبروا هذه القرى مناطق االصالة فيها، ووالدخول إليها 

أنا كفلسطيني مسيحي أرثوذكسي ال أعاني قانونيا أكثر من الفلسطيني المسلم، ال بل وتابع قائال1 "

، حيث ينظر دولة فضلتني عليه في بعض الزوايا القانونية، نتيجة سياسة التفرقة العنصريةال

اجتهدوا  وقد. الصهيوني للمسلم على أنه العربي، في حين ال ينظر إلى المسيحي بنفس الطريقة

في إيجاد "قومية" درزية،  3151نجحوا في وعلى اساس طائفي،  43إلحداث تفرقة بين عرب ال 

 ةاآونة األخير في "المسيحي اإلسرائيلي"؛ علما أنهمهي خرى أغير أنهم فشلوا في إيجاد قومية 

 521مجددا إلى إحيائها". نيسعو

اطن العربي المسيحي والمسلم والدرزي الذي رغم محاولة الدولة الصهيونية التفرقة بين الموو

يعي" في ظلها، وشرذمتهم إلى طوائف وملل مختلفة غير متجانسة، إال أنها تمارس ذات السياسات 

طى مع القضية االقيادة السياسية الفلسطينية ال تتعنوه العابودي إلى أن "ويم. هالعنصرية تجاه

ن هذا رجل دين وال يحق لنا إناورة بداعي القول من الم اهامش ااألرثوذكسية بجدية، وال تعطيه

طى مع القضية األرثوذكسية من منظور رسمي االسلطة الوطنية الفلسطينية تتعف 522المساس بهيبته".

ن وشكال، علما أنهم مواطني شكل من األأرثوذكسية بضيق صرف، وال تدعم الرعية العربية األ

 نطبق عليهم شروط المواطنة.ت

غير لكنهم  ،ن في مواقع صنع القرار الفلسطيني كممثليين للرعيةون سياسيومستشاروتابع1 "هنالك 

. وهذا يؤثر على عمل أبناء الرعية الغيورين تهمغيورين على القضية األرثوذكسية ومصالح رعي

 520على مصالح الكنيسة، وعلى مشروعنا النهضوي العربي األرثوذكسي".

لى فشل العرب األرثوذكس إر يشيي من منظور  خر، حيث هللا التحدي السياس نصرإلياس يتناول و

التصدي في ، 3115في الضفتين الشرقية والغربية اللتين كانتا خاضعتين للحكم األردني حتى عام 
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ألن المعركة من أجل قانون  "... وهما1 السياسي والذاتي. حيث قال عن األول1 ينساسيألن ايللتحدي

األردن ، فقد كان مباشرة لب الصراع بين إسرائيل والعالم العربيالكنيسة كانت وما زالت تمس 

متواطئا مع إسرائيل، ولم يعد ذلك خافيا على أحد وفقا لدراسات عديدة من ضمنها كتاب البروفيسور 

ن إسرائيل كانت تعمل علنا وبجد إفي جامعة أكسفورد أفي شاليم، "تواطؤ عبر األردن"... إذ 

لتصفية القضية الفلسطينية، والسيطرة على أمالك الوقف األرثوذكسي  واجتهاد وبوسائل مختلفة

كل من أشكال هذه التصفية. فكان من الطبيعي أال يقف األردن المتواطو مع إسرائيل ضد هذه ش

السياسة اإلسرائيلية. عالوة على أن العائلة الهاشمية المالكة في األردن اعتقدت أو رأت أن تصفية 

اعتقدت أنها ورثت  ، حيثفي محصلتها النهائية كانت خدمة لسياسة األردن القضية الفلسطينية

النضال لتغيير أو تعديل قانون الكنيسة انطوى على بُعد فلسطيني والضفة الغربية لفلسطين إلى األبد. 

إسرائيلي كان محرما على المواطنين األردنيين، في تركيبة بلدهم السياسية وغير الديمقراطية،  -

أصبحت مقسومة إلى قسمين1  ،وبعده 3115اب منه... أما على الساحة الفلسطينية، قبل عام االقتر

كال وغزة. قطاع الضفة الغربية و ي، وفلسطيني3143ن داخل إسرائيل بحدود يالفلسطيني

المجموعتين، مهما تفاوتت الظروف أو اختلفت بينهما، كانتا وما زالتا تعيشان في ظروف غير 

سرائيلي اقتالع اإلحتالل وهدف االيختلف عن الوضع المستقر نسبيا في األردن.  طبيعية على نحو

ين يفانشغلت هاتان المجموعتان من الفلسطين ،الفلسطينيين من وطنهم وتصفية قضيتهم بالكامل

لتشبث باألرض والوطن ومقاومة االحتالل، فكان من الطبيعي أن التي تتمثل بابالمعركة األكبر 

مع ذلك رفع أبناء وعن سيطرة إسرائيل على أمالك الكنيسة األرثوذكسية.  ينشغل أفرادها

المجموعتين أصواتهم ضد التصرف اليوناني بأمالك الوقف وما زالوا، ومن الصعب اتهامهم 

 525لكن من دون أدوات قانونية ناجعة سوى القانون اإلسرائيلي والمحاكم اإلسرائيلية".وبالتقصير، 

أنه تحدي قائم نتيجة عدم وجود قيادات  علىاتفق أربعة مبحوثين فقد دي الذاتي، أما فيما يتعلق بالتح

حقيقية، وضعف الرعية العربية األرثوذكسية وعدم تماسكها. حيث قال المحامي  أرثوذكسية

رثوذكسية غير منتفعة من الوضع الراهن، تعمل لصالح أبخلق قيادات  يتمثل التحديالعابودي1 "

غير مؤهلين إلدارة  اأن القيادة السياسية في فلسطين تنصب أشخاصويرى  524الكنيسة والرعية".

تمثل بضعف الرعية العربية يالتحدي الذاتي  "أنشار فرح إلى وأالقضية األرثوذكسية. 

زحف الفكر الشيوعي إلى عقول إبنائنا وانصرافهم و ،األرثوذكسية، وانحرافها عن الطريق الصحيح

انتخبت الرعية حيث النتخابات السابقة لمجلس الطائفة بالناصرة، ا لمشير. "عن اإليمان القويم
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مسؤولين عن مجلس الطائفة  واالخلفية، ليكون يالعربية األرثوذكسية أعضاء ورئيس مجلس شيوعي

 523."ختفاء النشاط الروحياأدى الى مما بالناصرة...، 

إلى التحدي، هذا للتصدي باتين رثوذكسية في الضفجع نصر هللا فشل أبناء الرعية العربية األوير

"... فشل الشعبين الفلسطيني واألردني في النظر إلى مشكلة الكنيسة األرثوذكسية أو الصراع بين 

القيادة اليونانية للكنيسة والرعية العربية على أنها مشكلة وطنية تخص جميع الفلسطينيين مسلمين 

السيطرة اليونانية على جزء عزيز وغير بسيط من ومسيحيين. ونتج عن هذا الفشل أن ظلت مقاومة 

تراث فلسطين وأمالكه حكرا على أبناء الطائفة األرثوذكسية، ونأت باقي الطوائف بنفسها عن 

وهو خطأ  .المشاركة في هذه المعركة، معتبرة أن مشاركتها ستكون تدخال في شؤون طائفة أخرى

 526قاتل أوصلنا إلى ما نحن عليه  اليوم".

أهم تحد مبحوثين على وجود تحد وجودي قائم على التمسك باالرض. حيث قال الحكيم1 " ةالثأكد ثو

لى هذا عإسرائيل حيث تلعب  ،هو تحدي األرض والسكنحاليا للشباب العربي داخل إسرائيل 

العنصر من خالل الترويج لفكرة التجنيد والخدمة العسكرية مقابل الحصول على السكن بأسعار 

لى أن هذا التحدي هو األخطر على اإلطالق، قائال1 "... عشدد العابودي وضة". مناسبة ومخف

% من مساحة 31بوجود هذه القيادة الهلينية لم يبق أوقاف ومقدسات؛ علما أن كنيستنا كانت تملك 

جهاز على كل إللجندة أعتقد أن هنالك أوقاف، وجهاز على هذه األفلسطين التاريخية، ولكن تم اإل

تاريخي للكنيسة األرثوذكسية. ونحن ال نتحدث عن الحجر فقط؛ فالقيادة الحالية ال يهمها رث الاإل

يمان صحابها واإلأوقاف وعلى حساب األ ىثرتن أالحجر وال البشر، كل ما يهمها هو 

لكثير امشكلة، ففي مجلة نور المسيح  هناكيمانية والعقائدية األرثوذكسي...". وحتى في المسائل اإل

رثوذكسية أن يعوا أن هذه الكنيسة أأبناء الرعية، كما يجب  هان يعيألطات اإليمانية. ويجب اغممن ال

 ،نهم في التحليل ينسبون "رومية" إلى اليونانإوليست رومية. وهذا يدل على هيلينية التفكير، حتى 

ن هذه القيادة أمنهجية التحليل الهليني مما يعزز اعتقادنا  ههذوعلما أنها يجب أن تنسب إلى روما. 

 ."هيلينية

اعتقد مبحوث واحد، هو المحامي شكري العابودي، بوجود تحد عقائدي ديني، قائم على وجود و

البطريركية وتوزع على أبناء  امجلة نور المسيح التي تصدرهفي يمانية لطات اإلاغمالكثير من ال

 الرعية باللغة العربية. 
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 1التالية حظاتمالالتسجيل يمكن تحليل هذه النتائج بو

تواجه الرعية العربية األرثوذكسية في كل من إسرائيل وفلسطين واألردن عدة تحديات منها1  .3

التحدي والتحدي الوجودي، والتحدي الهليني، والتحدي الذاتي، والتحدي السياسي القانوني، 

 اإليماني العقائدي. 

واألردن وفلسطين أغلب هذه تواجه كافة الرعايا األرثوذكسية الموجود في "إسرائيل"  .1

 لنجد تفسيرات متعددة لكل تحد. ؛منها تفرض عليها صبغة مختلفة ةدولكل إال أن  ،التحديات

 

ناضل العرب األرثوذكس منذ قرون للحصول على أبسط حقوقهم، ومنها تشكيل  السؤال الرابع:

  مجلس مختلط، لماذا ترفض البطريركية تشكيل هذا المجلس؟

يوننة بسباب تتعلق ن البطريركية ترفض تشكيل المجلس المختلط ألألى عاتفق أربعة مبحوثين 

لقوميتهم، إضافة إلى المكاسب وتعصبهم البطريركية المقدسية وعنصرية رجال الدين اليونان 

هم على كافة مقدرات الكنيسة األرثوذكسية. حيث قال تالمادية التي يحققها هؤالء من وراء هيمن

ن إ"في لقاء صحفي للبطريرك المقدسي السابق ذيوذوروس مع صحيفة "معاريف" قال  1هللا نصر

ن العرب في فلسطين مهاجرون جاءوا إليها من البلدان العربية، ولمسيحياو ،الكنيسة المقدسية يونانية

ن لمدرسة ما تقول الحركة الصهيونية. فذيوذوروس والقيادة اليونانية للكنيسة المقدسية ينتموكتماما 

ل ، بمن القوميين اليونانيين المتعصبين الذين يحلمون بإعادة أمجاد اإلمبراطورية البيزنطية

سكندر المقدوني، وال يعترفون بأن الوجود اإلغريقي والبيزنطي في منذ عهد اإل ،اإلغريقية القديمة

على هذه البالد شرق المتوسط ومصر كان احتالال اجنبيا. وينظرون إلى العرب على أنهم دخالء 

ضم العرب إلى المجلس المختلط يتنافى مع ما يؤمن أفراد القيادة ووجاءوا من الجزيرة العربية. 

 ،على مدى المائة عام السابقةوومن الناحية األخرى  ،هذا من ناحية ،اليونانية به ويحلمون بتحقيقه

ن الوضع القائم داخل الكنيسة منتفعين ماليا مالتشكلت فئة من اليونانيين المستفيدين شخصيا أو 

شكيل مجلس مختلط والسماح له وتالمقدسية مع انعدام أي رقابة على طريقة إدارة الكنيسة. 

باإلشراف على إدارة الكنيسة، سيؤدي إلى تقييد حرية هذه الفئة المنتفعة ووضع حد للصفقات 

مواال طائلة مقابل تمريرها. فهم أفراد القيادة اليونانية للكنيسة أبموجبها المشبوهة التي يتقاضى 

يعرقلون أي محاولة لتشكيل مجلس مختلط أو أي خطوة من شأنها أن تضع العرب في موقع يمكنهم 

ال  امكنون اوحساباتها وأمالكها سرالتي تعتبر  ،طالع على ما يجري في إدارة البطريركيةمن اال

 522يعرفه غير نفر قليل من أفراد القيادة اليونانية".

                                                                 
433
 لقاء مع إلياس نصر هللا، مرجع سبق ذكره 



197 
 

 

نهم ال إال أن هذا المجلس شكلي، والكلمة الفصل للبطريرك، أرغم المحامي العابودي1 "ويقول 

تقديم بعلما أن القانون يلزمهم  ،حد أن يشاركهم في صنع القرار، وال أن يتابع ما يفعلونأليريدون 

ضع بوالقانون  هميلزمى اآن. كما حتميزانية، غير أنهم لم يقدموا أي ميزانية منذ إقرار هذا القانون 

 ؛ن لمشاركتنا في إدارة الكنيسةيهم غير مستعدوهذا الخصوص. ب ئاميزانية تقديرية، ولم يفعلوا شي

في هذه النظرة الفوقية االستعالئية هي السائدة ونهم يعتبرون أنفسهم فوق كل الناس. أل

 522البطريركية".

مشيرا إلى  ،شكال االستعمار الدينيشدد الطوباسي على أن ما هو قائم في البطريركية شكل من أيو

"... تساهم  ه، حيث قال1فينهاء وجودهم الشرق إل يقضية تكالب الدول االستعمارية على مسيحي

رثوذكسي باألراضي هذه العقلية في البطريركية بمحاوالت إنهاء الوجود العربي المسيحي األ

وسوريا خير دليل على ذلك...  المقدسة والمشرق العربي، فما يحدث في فلسطين والعراق ومصر

واليوم تسعى الدول االستعمارية الغربية والمسيحية الصهيونية إلى حصر الصراع في الشرق بين 

محورين، هما الخير والشر؛ علما أن الخير يتمثل في اليهود والصهيونية المسيحية، والشر يتمثل في 

 523هذا الصراع".جب استبعاد المسيحيين من ويمما اإلسالم والمسلمين. 

عضوا، ثمانية منهم من  35ويذكر أن المجلس المختلط حسب ما نص عليه القانون يتكون من 

أعضاء من الضفة الغربية وأربعة  خرين من الضفة  ةالعلمانيين العرب، وينقسمون إلى أربع

من رجال الدين، ويرأس هذا  5الشرقية، وينتخبهم أبناء الرعية العربية األرثوذكسية، ويقابلهم 

أي قرار، إال  ارأن المجلس ال يستطيع إقرأشار إلى المجلس البطريرك ذاته. ولكن هذا القانون 

 المجلس غير مؤهل التخاذ أي قرار. يتضح أن ل عضاء إلى جانبه.أ 1بتصويت 

لى سبب  خر وراء رفض البطريركية إنشاء المجلس إشار مبحوث واحد هو مروان الطوباسي وأ

قوية بين الرئاسة الروحية في العالقة اليدل على مما  ،المختلط، وهو عدم رغبة إسرائيل في تشكيله

ل على خدمة المصالح والسياسيات ن هذه الرئاسة تعمحتى إالبطريركية والدولة الصهيونية، 

 الصهيونية االستعمارية.

كما أكد مبحوث واحد، هو عزمي الحكيم، على أن السبب الوحيد وراء عدم إنشاء المجلس المختلط 

تتمثل التي الذاتية،  -لى العوامل الداخليةإذاتي. حيث قال1 "يرجع عدم تطبيقه  -الحالي هو داخلي

تقف في ردنية الجذور، ألى مجموعتين، واحدة إردن األفي رثوذكسية نقسام الرعية العربية األاب

البطريرك ثيوفيلوس، ومجموعة أخرى فلسطينية الجذور أو األصول، ضد البطريرك صف 
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ردن والسلطة الوطنية الفلسطينية اتفقوا، ن العرب األرثوذكس في األأثيوفيلوس". وأضاف1 "... لو 

 521.ا"غدفرض المجلس المختلط فبإمكانهم 

من الواضح أن هذا الطرح منحاز وتهكمي، ويعبر عن قراءة غير دقيقة لتاريخ القضية األرثوذكسية 

ن بعض العرب إمنذ بداية القرن العشرين، إلنشاء هذا المجلس، حتى ت رعيتها التي ناضل

 لب بإنشاء هذا المجلس.ااألرثوذكس استشهدوا أثناء مشاركتهم بمظاهرات تط

 

 1التالية مالحظاتالتسجيل يمكن ذه النتائج هتحليل بو

سباب تتعلق باالستعمار اليوناني للبطريركية ترفض البطريركية تشكيل المجلس المختلط أل .3

على القومية. ويتضح الدور الذي تلعبه المركزية  ةالمقدسية وعنصرية رجال الدين اليونان القائم

لى إعزيز فكرة تفوق الغربي، والحاجة األوروبية في التقليل من شأن اآخر المختلف، وت

 ره.يالسيطرة عليه لتهذيبه وتحض

مالية نتيجة ال -مثل بأخوية القبر المقدس المكاسب الماديةتكليروس اليوناني الميحقق معظم اإل .1

هم على كافة مقدرات الكنيسة األرثوذكسية، سواء أكانت األماكن المقدسة التي تدر لهم تهيمن

 وعقارات وممتلكات الكنيسة والرعية. اافأوق م، أطائال دخال

عدم إشراك العرب في قد يكون للدول االستعمارية الغربية، وللمسيحية الصهيونية العالمية، دور  .1

الدول تحاول حاليا تنفيذ مخطط استعماري  ههذو ،األرثوذكس في إدارة شؤون الكنيسة المادية

في لى خلق حالة من الفوضى إجديد، قائم على أساس ديني عنصري متعصب ومتطرف، يهدف 

 معظم الدول العربية، والقضاء على الوجود المسيحي في الشرق.

ترفض البطريركية تشكيل المجلس المختلط لعدم وجود قوة تنفيذية تجبرها على تطبيق القانون  .4

 .3153( لعام 15ردني رقم )األ

 

ن منذ قرون ترقية رجال الدين العرب إلى درجة ويرفض البطاركة اليوناني السؤال الخامس:

 مطران، برأيك ما السبب وراء ذلك؟

البطاركة اليونانيين منذ بعضهما وراء رفض بن على وجود سببين رئيسين مرتبطين والمبحوث اتفق

رغبتهم في الحفاظ على الطابع  - درجة مطران، وهما1 أوالقرون ترقية رجال دين عرب إلى 

ه من أبناء العرب إلى بخشيتهم من انضمام عدد ال بأس  - الثانيو .الهليني للبطريركية المقدسية

لى تعريب البطريركية الحقا. حيث إقد يؤدي  بشكلوصولهم إلى مقاليد الحكم،  مما يعنيخوية، األ
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.. منع وصول عدد كبير من العرب إلى المجمع المقدس وأخوية القبر 1 ".بقوله شرح نصر هللا ذلك

في عضاء أألن الرهبان يصبحون  ؛المقدس التي تضم مجموعة من اليونانيين المتعصبين قوميا

األخوية بمجرد ترهبنهم، ثم الحقا بعد ترقيتهم في الدرجات الكهنوتية، يمكنهم أن يصبحوا أعضاء 

 522ليس في صالح القيادة اليونانية للكنيسة". وهذانظام الكنيسة الداخلي. المجمع المقدس، وفقا لفي 

تسيرهم البطريركية كما  اقطيع وان هؤالء العرب لم يعودأ"يعني أن السماح بذلك العابودي عتبر وي

تشاء، بل أصبحوا ضمن الرهبنة يعلمون بالالهوت وتعاليم الدين، وليس هنالك من مانع أن يصبحوا 

هم يخشون من تغيير الديمغرافية في البطريركية والرئاسة وهذا يعني أأساقفة وأصحاب قرار. 

 520الروحية، وسحب البسط من تحتهم".

ة التي تتعامل فيها الرئاسة الروحية اليونانية مع الشباب العربي مبحوثين إلى الطريق ةنوه ثالثو

ألن انضمامهم  ؛ن أبناء العرب غير مرغوب فيهم باألخوية مطلقابأيفيد  525الراغب في الترهبن،

 يعني إمكانية تدرجهم في الدرجات الكهنوتية وصوال إلى درجة بطريرك. اإليه

العامل التاريخي في تعزيز هذه األفكار العنصرية، حيث  لى الدور الذي لعبهإشار ثالثة مبحوثين أو

 امع تنصيب أول بطريرك يوناني، جرمانوس، ومن ثم اتبعههذه القضية ظهرت  قال العابودي1 "...

صدر بعضهم قوانين لحرمان ومنع العرب من الترهبن. أه. حيث وبقية البطاركة اليونان الذين خلف

 524ما يتعلق بالرئاسة الروحية وإدارة البطريركية".بعاد العرب عن كل إاألول  موهدفه

 خر يتمثل بعدم وجود رغبة لدى الشباب المسيحي  اوأضاف مبحوث واحد، هو عزمي الحكيم، سبب

غير صالحين للرهبنة. إذ قال1 "... يوجد عنصر ذاتي، حيث  ابالترهبن، وفي حال وجودهم هم غالب

ألف  11السلم الكهنوتي. ففي "نتصيرات عليت"  اءقترل هم من يقررون االنخراط بالرهبنة وائقال

الغ" برشمندريت ألى درجة إنه وصل أعلما  ،سوى راهب عربي واحد ممسيحي، ولم يترهبن منه

والخداع،
411
 526سالمي".إشهر ألى درجة مطران فسإوهو من جماعة التجنيد، وفي حال رقي  

الرئاسة الروحية ف ،لصورة رجال الدين العرب هذا تبريرغير مقبول وفيه الكثير من التشويهو

هي المسؤولة الوحيدة عن سيامة هذا و ،اليونانية تتعمد إهمال أبناء الرعية العربية األرثوذكسية

معاقبته بق برجال دين، وهي المخولة الوحيدة يرشمندريت، الذي يصفه الحكيم بصفات ال تلاأل

ي إجراء فعلي بحق الكاهن نداف، أخذ تعلما أنها لم تن كانت صحيحة؛ إيجة أفعاله هذه تن هوتأديب
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الذي نادى ورو  لقضية تجنيد أبناء المسيحيين العرب بالجي" اإلسرائيلي. وعليه ال يمكن تعميم 

 هذا السبب.

 

 1التالية مالحظاتالتسجيل يمكن  تحليل هذه النتائجبو

ترقية رجال الدين العرب إلى درجة مطران، إلى ليرجع رفض البطاركة اليونانيين منذ قرون  .3

 كبيررغبتهم في الحفاظ على الطابع الهليني للبطريركية المقدسية، وخشيتهم من انضمام عدد 

لى تعريب إبالتالي وصولهم إلى مقاليد الحكم، مما قد يؤدي وخوية، من أبناء العرب إلى األ

 البطريركية الحقا.

 ساسيا في تعزيز األفكار العنصرية للرئاسة الروحية اليونانية.يلعب العامل التاريخي دورا أ .1

تتصرف الرئاسة الروحية اليونانية مع قضية الشباب العربي الراغب في الترهبن على نحو  .1

على الزوا  بدال من الترهبن لخدمة الكنيسة  همنها تشجعإغير كنسي رعوي مطلقا، إذ 

 والرعية.

سية المتخاذلة والمتعاونة مع البطريركية، التي تحاول يتضح وجود بعض القيادات األرثوذك .4

 تلميع صورة القيادة الروحية اليونانية على حساب أبناء الرعية العربية األرثوذكسية.

 

تتبع البطريركية سياسة ممنهجة فيما يتعلق بالتفريط بممتلكات الرعية  السؤال السادس:

لى جهات صهيونية استعمارية )استيطانية( إحيث تقوم بتسريبها  ،األرثوذكسية في فلسطين واألردن

ما هي وما عالقة اإلكليروس اليوناني باالستعمار؟  .منذ بداية االنتداب البريطاني إلى يومنا هذا

 سباب والدوافع التي تدفع البطريركية إلى التفريط بهذه األوقاف؟األ

كليروس اليوناني واالستعمار على البطريركية واإل اتفق أربعة مبحوثين على وجود عالقة وثيقة بين

االستعمار اليوناني الديني للكنيسة وتغذى من ، حيث قويت شوكة مر القرون الخمسة الماضية

رتباطه بالسلطات السياسية االستعمارية التي حكمت فلسطين عبر هذه الحقبات المتالحقة. حيث قال ا

كليروس اليوناني، واالستعمار عبر ئاسة الروحية واإلفؤاد فرح1 "هنالك عالقة وثيقة بين الر

سطنبول إوجودهم في لطورية العثمانية مع السلطات الحاكمة؛ امبرحيث كانوا زمن اإل ،التاريخ

علما أن العثمانيين فرضوا عليهم قضية االعتراف  ،للسالطين والوالة ىالرشاوكانوا يقدمون و

على مبدأ من يدفع أكثر يصبح  ةلعبة قذرة قائم واعبل ويعتبر أن األتراك. "بالبطريرك المنتخب

 واتراك كانن األإكليروس اليوناني معهم في ذلك األمر... كما وتعاون اإل ،بطريركا للكنيسة المقدسية

 نألنها كانت تدر عليهم الكثير من المال، حيث كانوا ينقلو ؛معنيين باألوقاف المسيحية األرثوذكسية

العالقة قائمة على الفساد اإلداري كانت خرى غربية. وألى كنائس إملكيتها من الكنيسة األرثوذكسية 
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يوما معنيين بالحفاظ الفعلي  واعبر التاريخ، ألنهم لم يكون هاليونان في استمرار، الذي ساهم والمادي

 522المنفعة المادية.وقاف األرثوذكسية، بقدر ما كان همهم الهيمنة وماكن المقدسة واألعلى األ

للوقف األرثوذكسي  ةتابع يخالل حقبة االنتداب باعت القيادة الروحية اليونانية أراضووتابع فرح1 "

استمر مسلسل ثم ستعمارية صهيونية كانت حكومة االنتداب تدعمها. البية لجهات افي رحافيا والط

القدس بعمليات في اليونان  البطريركية قنصل وكلت 3151في عام ف ،الصفقات، بعد نكبة فلسطين

البيع، فباع العديد من الممتلكات األرثوذكسية لجهات استعمارية صهيونية، ومن ثم جاء البطريرك 

زالت القيادة الروحية اليونانية تنتهج ذات  بيع بطريقة هستيرية... واليوم مايذيوذورس، وأخذ 

 522السياسة".

... تواطأت القيادة اليونانية مع حكومة االنتداب قائال1 "ويشرح نصر هللا هذه العالقة أيام االنتداب، 

 حدعالقة هذه القيادة باالستعمار وجه  خر ظل غائبا أو مخفيا إلى للكن والبريطاني على فلسطين، 

 ،هذه العالقة نشأت بعد الحرب العالمية الثانيةويوضح أن . ا"طبيعي أمراكبير، فيما اعتبرت 

 ،خاصة بريطانيا والواليات المتحدة ،وتعززت خالل الحرب الباردة، نظرا الهتمام الدول الغربية

بإبقاء قيادة الكنيسة المقدسية في صفهم في حربهم ضد الشيوعية. ومع أن العالقة بين الطرفين كانت 

لقيادة ووفر لها ، إال أن االهتمام الغربي بقيادة الكنيسة عزز مكانة هذه افحسب على هذا المستوى

 433دعما مهما في معركتها ضد العرب األرثوذكس.

 ،تحدي االستعمار الصهيوني 1كد المحامي العابودي على هذه العالقة قائال1 "نواجه تحديينوأ

هذه السياسة ليست جديدة؛  ". ويرى أن...ابعض اوتحدي العصابة الهلينية، والطرفين يكمل بعضهم

 431لعملة واحدة. فالهلينية واالستعمار وجهان

االستعمار العثماني لفلسطين، ولكنها  ءنشأت عالقة البطريركية المقدسية باالستعمار مع بد ن فقدإذ

نتهاء هذا االستعمار، بل تم ترسيخها وتجديدها مع وقوع فلسطين تحت االنتداب الم تتوقف ب

المجال أمام قدوم استعمار بها وفتح االبريطاني في نهاية الحرب العالمية األولى، ومن ثم انسح

 إحاللي جديد هو اإلسرائيلي.

وبناء عليه، اتفق أربعة مبحوثين من أصل خمسة على وجود عالقة وثيقة بين البطريركية 

أنه ال يعتقد نصر هللا  إن، بل من جهة أخرى واالستعمار الصهيوني من جهة، كليروس اليونانيواإل

ني التصفوية والتهويدية لفلسطين، ولكل ما يتعلق يوجد فرق بين سياسات االستعمار الصهيو

... ليس بالتراث الوطني الفلسطيني األرثوذكسي، وسياسات القيادة الروحية اليونانية. حيث قال1 "
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القيادة وحقيقة أنها عملية حاقدة ولئيمة.  منمهما من يقف وراء عملية التصفية، فهويته ال تغير 

هذا عن قيادة الحركة الصهيونية التي قامت بهدم وجرف ما يزيد عن اليونانية للكنيسة ال تختلف في 

. لكن إسرائيل التي باشرت في مشروع هدم تلك القرى بعد "3143قرية فلسطينية بعد عام  511

ال  ، التيتابعة للوقف األرثوذكسيال يراضاألبنية وواألعقارات الاصطدمت بمشكلة  3143عام 

قدت صفقة مع البطريركية المقدسية التي تنازلت فع ،كما تشاء يمكنها أن تصادرها وتتصرف بها

. وأبل  تفسير لتصفية أمالك الوقف األرثوذكسي في فلسطين ما ورد على لسان هاإلسرائيل عن

ن العرب األرثوذكس أناس غير إالبطريرك ذيوذوروس ذاته الذي قال إلحدى الصحف اإلسرائيلية 

حزاب الشيوعية، واهتمامهم بالكنيسة راجع لطمعهم بأمالك متدينين، بل هم ملحدون وينتمون لأل

وسيلة كالتخلص من أمالك الوقف وتصفيتها  قوم علىرأيه يإن نه اهتمام مادي. لذلك فإالوقف، أي 

فعندما تنتهي األوقاف سيتوقف هؤالء عن االهتمام ؛ للقضاء على أطماع العرب األرثوذكس

 432بالكنيسة، وفقا لذيوذورس".

وأكد طوباسي على قضية مشاركة الرئاسة الروحية اليونانية في عملية تصفية القضية الفلسطينية 

وتهويد فلسطين، وخصوصا القدس، من خالل تصفية الوقف األرثوذكسي وتسريبه لجهات 

ل1 "... قامت البطريركية عبر العقود الماضية بتسريب األراضي وقياستعمارية صهيونية. حيث 

لى حد ما إرثوذكسية بالقدس على مسارين1 األول داخل البلدة القديمة، مما ساهم وقاف األواأل

له فتشجيع االستيطان اليهودي داخل أسوار القدس، ونذكر هنا تحديدا دير مار يوحنا. أما الثاني ب

تسريب الكثير من بقامة حزام استيطاني حول المدنية، إعالقة بمحيط مدينة القدس، حيث ساهمت ب

وجبل أبو  ،راضي الواقعة عليها مستوطنة "جيفعات هاماتوس"الخان األحمر واألفي لكات الممت

لى االراضي التي إإضافة  ،وغيرها ،واألراضي الواقعة على طريق بيت لحم وبيت جاال ،غنيم

 430رض الكنيست ومبنى رئيس الدولة... ".أالقدس الغربية، ومنها في سربت 

ئم داخل الكنيسة األرثوذكسية المقدسية، مرتبط على نحو مباشر نستنتج مما سبق أن الصراع القا

ن المستفيد الوحيد من هذا الصراع أاإلسرائيلي، وخاصة القضية الفلسطينية. و -بالصراع العربي

 حتالل اإلسرائيلي.هو اال

ن هذه أخذة بالتراجع، حيث قال1 "أعتقد  عتبر مبحوث واحد هو عزمي حكيم، أن هذه العالقة وا

طات الشعبية التي مورست وأو بسبب الضغ ،بق هنالك شيء لبيعهيألنه لم  1تراجع لسببنتعالقة ال

 435ألخيرة...".السنوات الخمس والعشرين ا على البطريركية خالل
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إال أن الوقائع الجديدة على األرض تثبت عكس ذلك تماما، حيث نوه ثالثة مبحوثين من أصل خسمة 

يلوس، قام بتجديد عقد صفقة أراضي رحافيا، التي بني عليها الكنيست إلى أن البطريرك الحالي ثيوف

ر أحد يبة الحكومة اإلسرائيلية بتغيغرلاإلسرائيلي؛ علما أن العقد القديم ينتهي بعد أربع عقود؛ 

خيرة التي الصفقات األ ىحدإنصوص بنود هذه الصفقة. وفي هذا الخصوص قال العابودي1 "... 

 41وقع عليها البطريرك الحالي، صفقة تجديد العقد الخاص بأراضي الكنيست، الذي بقي النتهائه 

( الذي ينص على حق 31ر البند )يغيتلى تجديد العقد لإعاما... علما أن الحكومة اإلسرائيلية سعت 

لى إهذا يدفعنا و. 434العقد" جر بإعادة تقييم العقار أو استرجاعه بما عليه من ممتلكات بعد انتهاءؤالم

 فيراضي سعار األأتجديد اآن؟ ولمصلحة من؟ وكيف تتم عملية تخمين الالتساؤل، لماذا 

 البطريركية؟

سة أن مكد ثالثة مبحوثين من أصل خفيؤالبطريركية للتفريط بهذه األوقاف، أما فيما يتعلق بدوافع 

اف التابعة للكنيسة هي جزء من التراث الوطني القيادة اليونانية للكنيسة ترفض االعتراف بأن األوق

خوية القبر المقدس والبطريركية هي التي اشترت هذه األوقاف أالفلسطيني، ويصرون على أن 

ال نصر هللا1 قهي ملك للبطريركية وال شأن للرعية العربية األرثوذكسية فيها. وفوالممتلكات، 

األوقاف التابعة للكنيسة جزء من التراث الوطني  "ترفض القيادة اليونانية للكنيسة االعتراف بأن

من الصحة س لها الفلسطيني، ويصر أفراد القيادة اليونانية للكنيسة على ترديد كذبة ممجوجة وال أسا

أن البطريركية هي التي اشترت هذه األوقاف. فالكنائس والمقابر وغيرها من األبنية التابعة للكنيسة 

شواهد و ".شعب الفلسطيني وحضاراته على مر ألفين من السنينتشكل جزءا هاما من تراث ال

لكنها شردت بعد عام  ،القبور تحمل أسماء عائالت فلسطينية عاشت في فلسطين منذ قديم الزمان

 433. فتصفية هذا التراث تلحق ضررا بقضية الشعب الفلسطيني الوطنية".3143

األرثوذكسي على أنه جزء من التراث لكن ال يتوقف األمر عند مجرد عدم االعتراف بالوقف و

الوطني الفلسطيني بسبب الخالف على ملكيته أو من قام بشرائه، ولكن يتعداه إلى وجود سياسة 

جندة سياسية، أكليروس اليوناني لديه اإلدعاء. حيث قال المحامي العابودي1 "وراء هذا اال ةممنهج

 تا  العام لسياسة الصهيونية العالمية".هم جزء في النفتم ترتيبها وفق أجندة ماسونية، ... 

كليروس اليوناني من سة إلى العائد المالي الضخم الذين يجنيه اإلمربعة مبحوثين من أصل خأنوه و

وقاف األرثوذكسية. حيث قال نصر هللا1 "اكتشف أفراد القيادة اليونانية للكنيسة وراء تصفية وبيع األ

عليهم أرباحا طائلة، فجيوبهم وجيوب أقاربهم في اليونان  أن تصفية أمالك الوقف األرثوذكسي تدر
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كل صفقة، مما خلق سباقا بين أفراد القيادة اليونانية للوصول إلى المواقع التي  ل بعدكانت تنتفخ بالما

 436يمكن من خاللها عقد الصفقات المربحة".

ن ونهم فقراء أو منبوذوا إما ألوقال العابودي1 ".... هؤالء اليونان الذين يأتون إلى الرهبنة هنا، جاء

 432غنياء...".أ اكثير منهم لقطاء، لكنهم جاءوا لغاية أهم هي أن يصبحوو ،مجتمعهم المحلي في

حيث تقوم الدولة العبرية بإمساك  ،لى وجود دافع شخصي قائم على االبتزارإأشار ثالثة مبحوثين و

على ذلك،  فرح مثاال يعطويمنهم عند الحاجة.  ةكليروس لتطويعهم واالستفادمماسك على هؤالء اإل

 افي بداياته وطني هنني أذكرأطريقة هستيرية، علما ببيع ي... البطريرك ذيوذورس، أخذ قائال1 "

حدى إنه في إوصاحب شخصية كارزماتية، إال أن االحتالل تمكن من مسك ممسك عليه، حيث 

ومخدرات. ال نعرف  اضبطوا في سيارته ذهب ردن إلى القدس،من األ االمرات التي كان فيها عائد

، إما أن تتعاون معنا هاد أن يوصل له رسالة مفاداعتقدي أن االحتالل أراهي مدسوسة أم ال؟ ولكن بأ

ن هذه القضية كانت نقطة تحول كبيرة في مواقف البطريرك، أعتقد يو ".خذ إجراءات بحقكتأو أن ن

 432األرثوذكسية بصورة مهولة.بيع الممتلكات يبعدها حيث أخذ 

عتقد مبحوث واحد، هو عزمي الحكيم، أن الدافع الوحيد وراء التفريط بالوقف العربي وا

ن القانون الدولي أ"رغم  1لاألرثوذكسي لجهات استعمارية هو الواقع السياسي المعاش. حيث قا

لمفروض عكس ذلك تماما؛ ال أن الواقع اإيؤكد على أن القدس الشرقية غير خاضعة لدولة إسرائيل، 

ن جهاز الشرطة إسرائيلي، والخدمات البنكية إفالقانون اإلسرائيلي هو الساري والمعمول فيه، كما 

المنطق يقول ألن  ؛ر األموريمنطلق القوة وتسي منالبطريركية االنصياع تقبل بالتالي و... الخ. كذلك

ن تعي" أو أال تستطيع  هااألردنية، ولكنعاما من دون السلطة  11أن تعي" ستطيع ن البطريركية تإ

 413تتعاي" دون السلطة اإلسرائيلية".

يظهر وفيه الكثير من االنحياز للقيادة الروحية اليونانية، و غير سليموتعتقد الباحثة أن هذا المنطق 

 حتاللالللقيادة الروحية المحابية لوطنية التبرير للمواقف والقرارات والتصرفات غير وكأنه 

 .رائيلياإلس

لى دافع  خر يتمحور حول كون القيادة إشار مبحوث واحد وهو المحامي شكري العابودي وأ

ال يهمها أمر الوقف األرثوذكسي، و ،األرض هجنبية غريبة عن هذأهي فالروحية للكنيسة يونانية، 

 ويسهل عليها التفريط فيه.

 

                                                                 
515
 لقاء مع إلياس نصر هللا، مرجع سبق ذكره.  
513
 لقاء مع شكري العابودي، مرجع سبق ذكره.  
511
 لقاء مع فؤاد فرح، مرجع سبق ذكره.  
531

 مرجع سبق ذكره.لقاء مع عزمي الحكيم، 



205 
 

 

 1التالية مالحظاتالتسجيل يمكن تحليل هذه النتائج بو

من الجهة األخرى واالستعمار من جهة  كليروس اليونانيعالقة وثيقة بين البطريركية واإلوجود  .3

 هذه العالقة ال تقتصر على االستعمار الصهيوني.وعلى مر القرون الخمسة الماضية. 

بالسلطات السياسية  ارتباطهالن القيادة اليونانية للكنيسة استمدت قوتها وعززت وجودها أيتضح  .1

 المتالحقة التي حكمت فلسطين عبر حقبات تاريخية مختلفة. االستعمارية

بالتراث العربي الوطني  ةمخيف االقضية الفلسطينية، وتلحق أضرارعلى هذه العالقة تؤثر سلبا  .1

 األرثوذكسي.

تقوم البطريركية األرثوذكسية المقدسية بتنفيذ سياسات االستعمار الصهيوني التصفوية  .4

صفية التراث الوطني الفلسطيني األرثوذكسي، الذي كان يشكل ت عبروالتهويدية لفلسطين، 

 % من مساحة فلسطين التاريخية.31حوالي 

 أما الدوافع فمتنوعة أهمها1 .5

  ترفض القيادة اليونانية للكنيسة االعتراف بأن األوقاف التابعة للكنيسة جزء من التراث الوطني

صر على أن أخوية القبر المقدس والبطريركية هي التي اشترت األوقاف تالفلسطيني، و

هي ملك للبطريركية وال شأن للرعية العربية األرثوذكسية فيها. وهنا يلعب فوالممتلكات، 

الحفاظ على هذا الموروث على ال يقتصر  الذي ،في هذا الرفض ارئيسي االدافع السياسي دور

هدفها خدمة المصالح  ةلى سياسة ممنهجإدى ع، بل يتالحضاري ألسباب تتعلق بالملكية

 االستعمارية الغربية والصهيونية.

 وقاف كليروس اليوناني من وراء تصفية وبيع األالعائد المالي الضخم الذين يجنيه اإل

 .األرثوذكسية

 حيث تقوم الدولة العبرية بإمساك مماسك على  ،وجود دافع شخصي فئوي قائم على االبتزار

 منهم عند الحاجة. ةروس اليوناني لتطويعهم واالستفادكلياإل

 جنبية وغريبة روحية أألن الرئاسة ال ؛البعد الوطني في الكنيسة األرثوذكسية المقدسية مفقود

 ال يهمها أمر الوقف األرثوذكسي، ويسهل عليها التفريط فيه.و ،عن هذه األرض

 

 والفلسطينية على حياد من القضية األرثوذكسية؟ن األردنية الماذا تقف الحكومتالسؤال السابع: 

تتعامل لم مع القيادة الروحية اليونانية، و أتردنية تواطأن الحكومة األعلى اتفق كافة أفراد العينة 

ردني رقم بشفافية ووضوح فيما يتعلق بالقضية األرثوذكسية، سواء على مستوى تطبيق القانون األ

الوقف لممتلكات تسريبها والصفقات التي تعقدها هذه القيادة، ، أو فيما يختص ب3153( لعام 15)
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القيادة اليونانية للكنيسة تتصرف كما يحلو لها األرثوذكسي لالستعمار الصهيوني. وهذا يعني أن 

عتبر مبحوث واحد، هو إلياس نصر هللا، أن او الجانب األردني.من نتيجة إدراكها التام بأنها محمية 

... من الكنيسة األرثوذكسية ابدا، إذ قال1 "في  تقف على الحياد مما يجري الحكومة األردنية ال

الخطأ اعتبار الحكومة األردنية على الحياد مما يجري في الكنيسة المقدسية؛ فأنا أتحدى أي مسؤول 

حتى اليوم مع بطاركة  3143أردني للكشف عن أرشيف لقاءات المسؤولين األردنيين منذ عام 

 اأو تحذير اسية وما دار فيها. بل أتحدى الحكومة األردنية أن تكون أصدرت تهديدالكنيسة المقد

للقيادة اليونانية بسبب صفقة بيع أو تأجير أرض أو عقار من عقارات الوقف األرثوذكسي 

أن اإلسرائيليين  اعلمئيلية، إلسرائيل... فما نعرفه عن عالقة األردن بإسرائيل جاء من مصادر إسرا

 411حتى اآن". ةيحتفظون بالكثير من ملفاتهم سريما زالوا 

 

 لعدة أسباب، هي1 ؤرجع كافة أفراد العينة الخمسة هذا التواطوي

عتبر أربعة مبحوثين من أصل خمسة أن الطريقة التي تم بها تشريع قانون الكنيسة األردني عام  ا .3

 .ؤأكبر دليل على هذا التواط 3155

علما أن  ،قتصادية وسياسية مع دولة اليونانابمصالح  يردنأرتباط ا وجودمبحوثين  ةأوضح ثالث .1

حيث ال تتدخل اليونان بشؤون الكنيسة  ،عتبار واه وغير صحيحالطوباسي يعتقد أن هذا اال

لمملكة األردنية الهاشمية مصالح ل" 1األرثوذكسية المقدسية مطلقا. في حين قال عزمي الحكيم

"عندما  ، حيث قال1احي في حين أعطى فؤاد فرح مثاال 412دولة اليونان وغيرها...".مع سياسية 

تم استجواب البطريرك المعزول، إرينيوس، من قبل الحكومة األردنية، قال البطريرك لهم1 "أنا 

لى المحكمة وأي صفقة الغية". كانوا قبل االستجواب قد سحبوا إنا سأذهب أبع،... وألم 

قبل أن يصل  نهمأ، إال بهعادوا االعتراف أ ه كبطريرك، ولكنهم بعد هذه الجلسةباالعتراف 

تضح أن اليونان هددت اه مجددا. لماذا هذا التناقض؟ بلى القدس، سحبوا االعتراف إالبطريرك 

مريكية  نذاك، تدخلت على نحو مباشر في هذا الموضوع، األخارجية الاألردن، كما أن وزيرة 

 اي تمارسهت"من الضغوط ال وأضاف قائال1 410ه".بعتراف طلبت من األردن سحب االو

تلويح بطرد العمال الفلسطينيين الها الفلسطينية واألردنية، يالحكومة اليونانية على نظيرت

 415واألردنيين منها".
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لمهيمنة، واتباعها أسلوب اربعة مبحوثين إلى ارتباط الرئاسة الروحية باألنظمة الحاكمة أ شارأ .1

ارتبطت البطريركية مروان الطوباسي1 "الرشوة لتحقيق متربها ومصالحها. حيث قال 

سلطات التي حكمت فلسطين، البكافة  ،ن عليهاومنذ أن هيمن اليوناني ،األرثوذكسية المقدسية

سياسية التي سيطرت على فلسطين التاريخية السلطات الوقامت على شراء الذمم في كل هذه 

 414عبر الحقبات المختلفة".

وتعاون بعض أبناء الرعية العربية األرثوذكسية نوه أربعة مبحوثين إلى قضية تخاذل  .4

الموجودين بمناصب سياسية وقيادية حساسة مع القيادة اليونانية للكنيسة ضد مصالح الرعية. 

قها البطريركية عليهم، أو وجود مصالح شخصية دسباب منها الرشوات التي تغأوذلك لعدة 

ادة السياسية من قضية ية يخيف القبعض أبناء الرعيي1 "ومشتركة... الخ. إذ قال الطوباس

الصراع، ألنه قد يؤثر على عالقتها السياسية والدبلوماسية مع دولة اليونان،  االتدخل في هذ

"عندما  عطى المحامي العابودي مثال على ذلك قائال1أو 413وهذا اعتبار واه وغير صحيح...".

لوس"، قام هؤالء االعتراف بالبطريرك "ثيوفي 1115ردنية عام سحبت الحكومة األ

تأثير على مصدر القرار السياسي باألردن وحثه على عدم سحب االعتراف الالمنحازون ب

لو ... ون هذا الحديث غير دقيقأعلما  ،تحت غطاء عدم رغبتهم في إغضاب دولة اليونان

ردن في األ اتفاعلت هذه المجموعة المنحازة مع نبض ونفس الناس هنا والنفس الذي كان سائد

اسية لب القيادة السياطو... "لحكومة األردنية لتغير الشيء الكثيرا تهالقرار الذي اتخذ مع

 416بهذه الصفات. ضع الشخص المناسب في المكان المناسب وال تنصب علينا رجاالبو

 اداخليا كنسي اأن الحكومة تعتبر هذا الصراع شأنإلى شار مبحوث واحد هو مروان الطوباسي أ .5

مسيحي  -ال دخل لها فيه. حيث قال1 "تشعر السلطات السياسية أن هذا الصراع صراع مسيحي

نتدخل  نونحن ل ،نا كمسلمين ال شأن لنا في هذا الصراعإنال شأن لها فيه، وهذه مشكلة، أي 

يتوجب على وداخل كنيسة،  اعلما أن ليس خالف "،في موضوع حساس وخالف داخل كنيسة

قال فرح1 و 412.عبهامواطنيها، وليس مصالح من يتحكم بمقدرات أبناء ش الدولة خدمة مصالح

داخل الرعية العربية األرثوذكسية األردنية تعمل ضد مصالح الرعية كثيرة "هنالك عناصر 

 412العربية األرثوذكسية".

                                                                 
535
 لقاء مع مروان الطوباسي، مرجع سبق ذكره. 
531
 المصدر ذاته.  
535
 لقاء مع شكري العابودي، مرجع سبق ذكره.  
533
 لقاء مع مروان الطوباسي، مرجع سبق ذكره.  
531
 لقاء مع فؤاد فرح، مرجع سبق ذكره. 
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ضية لم تول القأنها اتفق كافة أفراد العينة على فقد أما فيما يتعلق بالسطلة الوطنية الفلسطينية، 

 لى العوامل التالية1إذلك  وااألرثوذكسية االهتمام الكافي والسليم. وأرجع

همية القضية األرثوذكسية، وعدم ألك القائمين على السلطة اكد كافة أفراد العينة عدم إدرأ .3

من  لكستمرار الوضع الراهن. ويتضح ذفي اساهم مما بشكل سليم، وتقصيرهم،  هامتابعتهم ل

 النقاط التالية1

 لقضية األرثوذكسية هي أن الى عدم إدراك السلطة الوطنية الفلسطينية إ وثينمبح ةشار ثالثأ

الحكومة الفلسطينية غير ما زالت قضية تراث عربي وطني، حيث قال نصر هللا1 "... 

المسألة مسألة تراث وطني، وتعتقد أن التركيز على مسألة الكنيسة ليس هذه مدركة بأن 

 423من أجل قضية أكبر وأوسع...".مناسبا ألنها تناضل 

 الدفاع عن  تفاقيةامبحوثين أيضا أن توقيع الرئيس محمود عباس على تجديد  ةعتبر ثالثا

وهو يعني التفريط بحقنا كفلسطينيين بالدفاع عن  ،، أمر غير مقبول421القدس والمقدسات

 13ن هذه االتفاقية وقعت بين السلطة الوطنية الفلسطينية واألردن، في أمقدساتنا؛ علما 

رعاية الف واشرتعطي المملكة مسؤولية اإلو، بالعاصمة األردنية عمان، 1131 ذار 

الملك عبد هللا الثاني  ماكن المقدسة بالقدس بما فيها البطريركية األرثوذكسية. حيث اعتبرلأل

ة م األماكن المقدسة في القدس. وبررت هذه االتفاقية عدبن الحسين، صاحب الوصاية وخاد

نطلقات منها1 "بناء على دور الملك الشريف الحسين بن علي في حماية ورعاية األماكن م

صل في وا، واستمرار هذا الدور بشكل مت3114المقدسة في القدس وإعمارها منذ عام 

علي حتى اليوم؛ وذلك انطالقا من  المملكة األردنية الهاشمية من ساللة الشريف الحسين بن

البيعة التي بموجبها انعقدت الوصاية على األماكن المقدسة للشريف الحسين بن علي، 

وقد  لت  .من قبل أهل القدس وفلسطين 3114 ذار سنة  33والتي تأكدت بمبايعته في 

لحسين؛ بما في الوصاية على األماكن المقدسة في القدس إلى جاللة الملك عبدهللا الثاني بن ا

لسنة  15ذلك بطريركية الروم األورثوذكس المقدسية التي تخضع للقانون األردني رقم 

3153."422 

لحكومات الفلسطينية المتعاقبة التي لم لالوضع الراهن  يةستمرارمسؤولية اويحمل مروان الطوباسي 

تابع القضية كما يجب ... السلطة الوطنية الفلسطينية لم ت" لى حل هذا الصراع. حيث قال1إتسع 

                                                                 
511
 لقاء مع إلياس نصر هللا، مرجع سبق ذكره.  
421

وقع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والعاهل األردني الملك عبد هللا الثاني، اليوم األحد، اتفاقية الدفاع عن "وكالة وفا، 

. 13/1/1131تاريخ ب ، www.wafa.psعلى  الموقع االلكتروني1 ، نشرت"القدس والمقدسات

511
 المرجع ذاته.
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تتحمل بالتالي و( عليها مسؤولية تنفيذ القانون،... 15سليم، ووفق القانون الفلسطيني رقم )الوبالشكل 

تاحت أبقاء هذا الصراع دون حلول، مما خلق بيئة مناسبة إالحكومات الفلسطينية المتعاقبة مسؤولية 

عندما يصدر و. "الممتلكات األرثوذكسيةللمجمع المقدس اتخاذ قرارات تتعلق بتسريب المزيد من 

ن أل ة؛يمارس سيادة شكلي فإنهقرار من الرئيس الفلسطيني بالمصادقة على انتخاب البطريرك، 

 منه.... االسيادة الحقيقية تعني تنفيذ كل بنود هذا القانون وليس جزء

يني،  للخوض مراكز صنع القرار الفلسطفي شخاص غير مؤهلين أن تعيين ثين أمبحو ةأكد ثالث .1

في غمار القضية األرثوذكسية، ساهم بإلحاق أضرار جسيمة بهذه القضية الوطنية. حيث قال 

ن بعض أللرئاسية لشؤون المسيحيين تتحمل مسؤولية كبيرة اعتقد ان اللجنة أ الطوباسي1 "...

 نومع قضية ال يدرك نطواعندما يتعوالقائمين عليها ال يدرك خلفيات القضية وال جوهرها. 

هنالك " فاشار إلى أنلى نتائج غير صحيحة". أما شكري العابودي إ نتها، قد يصلوياكافة حيث

صين على مصالحها، خالفا لمن ينصبون من قبل السلطة يحرالبناء هذه الرعية أالكثير من 

، وهذا تحد جدي يؤثر على عمل أبناء الرعية ومشروعنا ن لهاالوطنية الفلسطينية كممثلي

 420األرثوذكسي العربي".النهضوي 

قتصادية وسياسية مع دولة اليونان. حيث قال ارتباط فلسطين بمصالح امبحوثين  ةأوضح ثالث .1

حرص الحكومة الفلسطينية على عالقاتها الدبلوماسية مع الحكومة اليونانية التي تنصر هللا1 "... 

وناني متعاطف كليا مع الشعب أن الشعب الي اعلم ،تدعم بشدة القيادة اليونانية للكنيسة المقدسية

،... "الفلسطيني ومدرك لخيانة رجال الدين اليونانيين لألمانة الفلسطينية الموضوعة حول عنقهم

الحكومة الفلسطينية في استخدام التعاطف الشعبي اليوناني مع القضية الفلسطينية قد قصرت ف

 االوزير اليوناني أو ذاك. علم وفضلت الركون لحسن نية هذا ،ومسألة الكنيسة المقدسية بالذات

 ،أن شكوكا كثيرة حامت حول دور وزارة الخارجية اليونانية في صفقة الفندق في باب الخليل

وهناك حديث عن أن دائرة المنتفعين من صفقات الوقف األرثوذكسي في فلسطين اتسعت لتشمل 

وهم مطلعون  ،سة المقدسيةبعض المسؤولين في الحكومة اليونانية الذين لهم عالقة بشؤون الكني

على حجم األموال التي يجنيها أفراد القيادة اليونانية للكنيسة، فراودتهم أنفسهم الستخدام مواقعهم 

 425من أجل الحصول على حصة من هذه الصفقات".

 اداخليا كنسيا أن الحكومة تعتبر هذا الصراع شأنإلى شار مبحوث واحد هو مروان الطوباسي أ .4

 ال دخل لها فيه.
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 لقاء مع شكري العابودي، مرجع سبق ذكره.  
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أكد مبحوث واحد هو إلياس نصر هللا، أن السلطة1 "... تخشى من أن تدرك أن تدخلها بقوة في  .5

هذه المسألة سيغضب بعض األطراف، خاصة الحكومة األردنية التي تخشى فضح دورها أو 

 424ها في هذه المسألة...".أتواط

 

 1التالية مالحظاتالتسجيل يمكن تحليل هذه النتائج بو

كامل  ؤ، بل هو تواطاردنية تجاه القضية األرثوذكسية حيادعتبار تصرف الحكومة األاال يمكن  .3

م اعل( 15بقانون رقم ) 3155مع القيادة الروحية اليونانية، والدليل على ذلك تغيير قانون عام 

ن إعين، وعدم السعي لتطبيق القانون األخير رغم كل عيوبه وسيئاته. كما رمشة ب 3153

ومة األردنية ال تحرك ساكنا تجاه أي صفقة تعقدها هذه القيادة، وال تمتلك سياسة واضحة الحك

 الوقف األرثوذكسي لالستعمار الصهيوني. لممتلكات للضغط على البطريركية لمنع تسريبها 

ه كسلطة وطنية تجاه ب القيامعليها ال تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بالدور الذي يتوجب  .1

درك أهمية القضية األرثوذكسية، وال تقوم المسيحيين، وتمارس السيادة شكليا، وال ت مواطنيها

ستمرار الوضع الراهن. ولعل أكبر دليل على ذلك في ابمتابعة القضية بالشكل السليم، وهذا ساهم 

 اتفاقية حماية المقدسات التي وقعها الرئيس محمود عباس مع العاهل األردني.

عتبار ألي وزن أو ثقل ابالكنيسة وأوقافها، ودون لها انية للكنيسة كما يحلو القيادة اليونتتصرف  .1

الجانب األردني، وأن الجانب من دراكها التام بأنها محمية إلألبناء الرعية العربية األرثوذكسية، 

األردن أحقية  تعطأاألردني يقف إلى جانبها، وأن السلطة ال حول لها وال قوة، وهي أصال 

 اكن المقدسة اإلسالمية واألرثوذكية بالقدس.حماية األم

 ردن لعدة أسباب، هي1األ ؤيرجع تواط .4

  من ثم استبداله بالقانون 3155الطريقة التي تم بها تشريع قانون الكنيسة األردني عام ،

 الحالي.

 قتصادية وسياسية مع دولة اليونان.ارتباط األردن بمصالح ا 

 اكمة وخاصة المهيمنة منها، واتباعها أسلوب الرشوة ارتباط الرئاسة الروحية باألنظمة الح

 لتحقيق متربها ومصالحها.

  تخاذل بعض أبناء الرعية العربية األرثوذكسية الموجودين بمناصب سياسية وقيادية حساسة

 مع القيادة اليونانية للكنيسة ضد مصالح الرعية.

  دخل لها فيه.ال  اكنسي اداخلي اهذا الصراع شأنالفلسطينية الحكومة تعتبر 

                                                                 
515
 المصدر ذاته.  
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 لى العوامل التالية1إهمية القضية األرثوذكسية أليرجع عدم إدراك السلطة الوطنية الفلسطينية  .5

 فقط. اأرثوذكسي اإدراكها أنها قضية تراث عربي وطني، وليس مسيحي معد 

  ؤغير مقبول في ظل التواط اعتبر أمرتي تالدفاع عن القدس والمقدسات، ال تفاقيةاتجديد 

الدفاع في ردني مع القيادة الروحية اليونانية، وهو يعني أيضا التفريط بحقنا كفلسطينيين األ

 عن مقدساتنا.

  مراكز صنع القرار الفلسطيني، للخوض في غمار القضية في شخاص غير مؤهلين أتعيين

 األرثوذكسية.

 فيه.لسلطة الوطنية الفلسطينية  لال دخل  اداخلي ا كنسياعتبر هذا الصراع شأنا 

 األردن  ؤفضح تواطيمكن أن ي قد تخشى السلطة من أن تدخلها بالقضية األرثوذكسية

 رى.أخ اطرافأويغضب 

 

ومن عدم  ؟3153عام لل( 15ردني رقم )كيف تستفيد إسرائيل من القانون األ السؤال الثامن:

 تطبيقه؟

وضح وي ،إسرائيلهو من هذا الوضع اتفق جميع المبحوثين على أن المستفيد األول والوحيد 

تعلق األمور تن كل أسرائيل من هذا القانون إلالفائدة األولى المحامي العابودي ذلك بالقول1 "

ل في اللجنة الوزارية التي ئس مابشخص البطريرك؛ فهو المسؤول عن كل شيء، ومع ذلك عند

اإلسرائيلي"، 1 "أخضع للقانون ؟ أجابثيوفيلوس، إلى أي قانون تخضع ياعترفت بالبطريرك الحال

 423...".3153لعام ل( 15للقانون األردني رقم )البطريرك الحالي تنكر مما يعني 

تتمحور حول غياب المجلس المختلط،  القانون دة الرئيسية من عدم تطبيقئالفاأن أشار الحكيم إلى و

دسية. إدارة شؤون الكنيسة األرثوذكسية المقعن غياب دور أبناء الرعية العربية األرثوذكسية و

حيث قال1 "الكيان الصهيوني استفاد من هذا القانون بكل ما يتعلق بقضايا األراضي والعقارات؛ 

مالك حسب أهوائهم، مكانية التصرف باألإلبطريرك والمجمع المقدس ل تيحفغياب المجلس المختلط ي

ن غياب إ، كما "طالع على أي صفقة قبل نفاذهاالمجلس المختلط باال خولعلما أن القانون ي

لى جانب رجال الدين، يعطي البطريرك فرصة أخرى إالعلمانيين المثقفين عن إدارة شؤون الكنيسة 

 426كما يحلو له.بالممتلكات تصرف لل
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ثبجت أقدام شريكتها في عقد  "الذيمن القانون األردني  اليسرائيل استفادت طوإ أن نصر هللاويرى 

ولم يقدر  ،في الكنيسة المقدسية. فالصفقات لم تتوقف يوماأي القيادة اليونانية  ؛صفقات أمالك الوقف

 422أحد على محاسبة الذين عقدوا هذه الصفقات أو المسؤولين عنها".

 1التالية مالحظاتالتسجيل  يمكنذه النتائج هتحليل بو

إلكليروس لالقانون للقيادة اليونانية للكنيسة و االكيان الصهيوني هو المستفيد الوحيد من انحياز هذ .3

 .الممتلكاتعدم تطبيقه وتعطيله، ألنها بذلك تستطيع السيطرة على اليوناني، ومن 

 

 الكنيسة األرثوذكسية المقدسية؟ فيكيف تقيجم عمل الرئاسة الروحية اليونانية  السؤال التاسع:

في ية كافة أفراد العينة، أنهم غير راضين عن عمل الرئاسة الروحية اليونانردود يتضح من تقييم 

بسبب إهمال واجباتها الدينية العقيدية، وهيمنتها على  ؛الكنيسة األرثوذكسية المقدسية مطلقا

صف فؤاد يلوقف األرثوذكسي. وأمالك االبطريركية لتحقيق منافع مالية مادية ال غير، وتفريطها ب

هؤالء فغاية، لل ولها سي يتقييمفرح الرئاسة الروحية اليونانية ب "جمعية أمالك وأوقاف"، إذ قال1 "

ماكن المقدسة لجمع األعلى و يهاليسوا كنيسة، بل جمعية أمالك وأوقاف، وكل همهم السيطرة عل

خرق  أيعليهم بوحشية في  ونخرى، ويعتدكليروس من الطوائف األحتى اإل نالمال. وال يحترمو

 فرح حدث معما اعتهم ظ. ومن األمثلة الحية على ف"و غير قصدألعن قصد للوضع الراهن 

طلب منه توحيد ليذهب للبطريرك ثيوفيلوس حين شخصيا خالل عيد الميالد المجيد الماضي، 

 ،خصوصا عيد الميالد المجيد 422،جتماعي فقطاعياد على نحو ديني كنسي وليس على نحو األ

نحن اسكروا مع بعض ما الذي يمنعكم"؟ فأجبته1 " نن تسكروا مع بعض، إذأنتم تريدون أ1 "هفأجاب

د مناقشتهم في قضية بسيطة فمجرن نصلي مع بعض". أريد أن نسكر مع بعض، نحن نريد نال 

 403.على اإلطالق امجدي ليسكهذه، 

ل1 "... وقيقيم المحامي شكري العابودي الرئاسة من نواح إيمانية وعقيدية وأخالقية وإنسانية، إذ وي

م تنشر حتى كتاب واحد ل، الرئاسة الروحية اليونانية متدهورة جدا؛ فخالل العقد األخير ايمانيإ

عالقتها مع أبناء وثقيف أبناء الرعية العربية األرثوذكسية. ليتحدث عن أصول الدين وتعاليمه 

اسة فالرئ ،ألوقافل بالنسبةعلى أساس عالقة السيد بالعبد. أما  تقومالرعية العربية األرثوذكسية 

                                                                 
513
 المصدر ذاته.  
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ول أكانون  14وفق الطقس الغربي أي بتاريخ  مبعضه ةبمعايد ونجتماعيا، أن الناس يقوماعياد مالحظة1 يقصد بتوحيد األ 

بعيد الميالد  ةدينية الخاصمن كل عام، إال أنها ال تحتفل دينيا وكنسيا بالعيد. حيث ال تقيم الكنائس األرثوذكسية الشعائر ال

 كانون الثاني من كل عام.  5المجيد إال حسب التقويم األرثوذكسي أي بتاريخ 
511

 لقاء مع شكري العابودي، مرجع سبق ذكره.
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نها تريد االستثمار بالوقف األرثوذكسي وجمع المال، أ، بمعنى اوال تريد بشر االروحية تريد حجر

 401جماعة المؤمنين". هيوال ترغب في وجود رعية تخدمها كباقي كنائس العالم؛ علما أن الكنيسة 

واجباته  ليس مهما إن كان الرئيس الروحي للكنيسة يصلي صبح مساء ويؤديفما إلياس نصر هللا أ

رئيس فاشل هذا برأيي ويقول1 "ر قادر على حماية مقدرات كنيسته، ولكنه غي ،الدينية بال انقطاع

 402استمراره في منصبه يشكل خطرا إضافيا على مقدرات الكنيسة". ،وينبغي عزله حاال

 

 أبناء الرعية العربية األرثوذكسيةالعينة الثالثة: 

 همالثة منث ،مبحوثين، يمثلون أبناء الرعية العربية األرثوذكسيةتتألف العينة الثالثة من خمسة 

بين  ةينتمون إلى رعية القدس المتمثلة بكاتدرائية مار يعقوب بالقدس وكنيسة مار إلياس الواقع

دير تجلي ن إلى رعية رام هللا المتمثلة بكنيسة واخرن اآاتمي المبحوثنيومدينتي القدس وبيت لحم، 

من ضواحي  بيت حنينافي يقطن ثالثة مبحوثين ورام هللا. في رثوذكس بالبلدة القديمة الرب للروم األ

العقد في ربعة مبحوثين أبرام هللا. وفي منطقة الماصيون ن اخرن اآا، بينما يقطن المبحوثالقدس

. من العمر العقد الخامسفي مبحوث واحد و، عاما 11و 11بين  هموح أعماراترت، الث من العمرالث

ماجستير، وواحد درجة اليحملون درجة  منهمحمل جميع المبحوثين شهادات جامعية، ثالثة وي

اإلعالم والتعليم يعملون في ن أربعة مبحوثين من أصل خمسة إا كم .بكالورس، و خر درجة دبلوم

 بة منزل.رمبحوثة واحدة ووالتجارة والهندسة، 

 وجدت القواسم المشتركة واالختالفات التالية1وعند مقارنة إجابات المبحوثين في العينة الثالثة، 

 400كنيستك المحلية؟ إلىصالة بصورة دائمة لهل تذهب ل السؤال األول:

كنيستهم المحلية، خصوصا أيام في  الصالة دائملأكد أربعة مبحوثين من أصل خمسة أنهم يذهبون 

نينة أالتقوية الروحية والتعبد هلل، والشعور بالراحة والطم 1عياد، لعدة أسباب أهمهااآحاد واأل

باالنتماء لكنيستهم والتنشئة التي تربيا عليها  ان األول والثاني أن شعورهماالداخلية. وأضاف المبحوث

تقد المبحوث الخامس أنه ويعلصالة في الكنيسة األرثوذكسية. لمواظبة على االعائلة تدفعهم ل في

رثوذكسي، ويؤدي إلى على التراث العربي األ يساهم في الحفاظ اته المحلية دائملى كنيسإبذهابه 

 الى أنه يذهب للكنيسة بصورة متقطعة، مبررإشار المبحوث الثالث وأتواصله اجتماعيا مع الرعية. 

 ؛أشعر أن حال كنيستي ليس على ما يرام يولكن ،الكنيسةبط أكثر ارتبالارغب بأ "... ذلك بالقول1

دينية متماسكة  –خطبة روحية  اءقإلعلى  اقادر ولم يعد ،ومسن ،فكاهن الرعية غير مثقف روحيا

                                                                 
513
 المصدر ذاته.  
511
 لقاء مع إلياس نصر هللا، مرجع سبق ذكره.  
511
عليه سيتم التعامل مع المبحوثين على النحو اآتي1 جميع المبحوثين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، وإبقائها طي الكتمان، و 

 المبحوث األول، المبحوث الثاني، المبحوث الثالث، المبحوث الرابع، المبحوث الخامس.
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ن الكنيسة أا وال بأبناء الرعية، ويعتقدون هن وكالء الكنيسة غير مهتمين بوبالنسبة له فإ ".وجذابة

د كثير اتعبالى إ به هذا أدىوليق بهيبة المكان. يال شكل ملك خاص ويتصرفون مع عامة الشعب ب

 المسنين. منمعظم المصلين مما يجعل من  الشباب عن الكنيسة، 

 

 1التالية تسجيل المالحظاتيمكن تحليل هذه النتائج بو

أن  رغم كافة المعيقات التي تضعها الرئاسة الروحية أمام أبناء الرعية العربية األرثوذكسية، إال .3

والشعور بالراحة النفسية  ،حاجة روحيةشباع زالت تذهب للكنيسة إل شريحة ال بأس بها ما

رثوذكسية، وحاجتهم للمزيد من الرعاية بالعقيدة األ ميدل على تمسكه مما ،نينة الداخليةأوالطم

الروحية. وهذا يفسر استمرار وجود المسيحي األرثوذكسي في األراضي المقدسة رغم الواقع 

 تعيشه الكنيسة.ذي المرير ال

الذهاب للكنيسة على نحو دائم، ولكن بالستمرار افي  اأساسي اة دورتلعب التنشئة داخل العائل .1

في غياب هذا العامل ال وها على ذلك، ءبناأ والكثير من العائالت األرثوذكسية ال تنشفإن لألسف 

ها ءأي نشاطات تشجع أبنانظم ألن الكنيسة ال ت ؛أو يسد الفراغ الناتج عنه ه خر يوازي نجد عامال

 وجد لديها مدارس األحد.تلبية الكنائس المحلية ال اغو ،ةعلى الحضور للصال

تمارسه الرئاسة الروحية على ذي همال الروحي الديني المتعمد الباإل ةيتأثر بعض أبناء الرعي .1

قد كاهن الرعية ألنه غير مثقف الهوتيا، تين همبعضو ،الهوتيا هملى تجهيلإفئة الكهنة مما يؤدي 

برجعية الوكالء وغطرستهم، وخصوصا  هميتأثر بعضومما يساهم في ابتعادهم عن الكنيسة. 

ال يقيمون أي وزن للرعية و مالها ولحفاظ على مراكزهم ومصالحهم، لأولئك الذين يسعون 

 تها وتطلعاتها.اوطموح

 

 ة بك كمسيحي أرثوذكسي من النواحي الروحية؟كيف تهتم كنيستك المحلي السؤال الثاني:

حيث قال المبحوث  ،الناحية الروحية مطلقابكد ثالثة مبحوثين أن الكنيسة األرثوذكسية ال تهتم أ

ه بكل ما يقوم وي نشاطات دينية لصقلي روحيا... أال تهتم كنيستي بي روحيا وال توفر لي الرابع1 "

عود لكون الرئاسة تباب تبر أن لهذا اإلهمال أسع. ويغير"لهي ال الكاهن هو خدمة القداس اإل

ن اآباء الروحيين ليسوا جميعا مؤهلين إ"أجنبية"، كما  الروحية ال تنتمي للكنيسة المحلية؛ فهي

 ا المنصب الروحي.هذليتسلموا 

 لعرب عن الكنيسةااالستعمار اليوناني للكنيسة، واستبعاده  لى "... إرجع المبحوث الخامس وي

بعاد أبناء الرعية العربية عن النمو الروحي والنهضة األرثوذكسية، إوإدارتها، ومحاوالته المستمرة 

كليريكية تخر  كهنة رعويين مثقفين الهوتيا، فمعظمهم لم إإضافة إلى عدم وجود كليات وجامعات 
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وكالء الرعية لتغيير  دىصرار وعزيمة لإعدم وجود بيمكن القول ويدرسوا الالهوت أصال". 

 الروحي.تثقيف ا وبأبنائها، وخصوصا فيما يختص بالهمهملين بحقال الكنيسة

نشطة الروحية ال يأتي من فراغ، بل يعتمد بشكل رئيس على أن االهتمام باأل همن مناوضح مبحوثوي

كدا أبنائه. وعن إهمال األب الروحي أل مهمال هذه النشاطات ناجوإ ،األب الروحي للكنيسة المحلية

ن الرئاسة الروحية لم يعجبها األمر، كهم روحيا سابقا، لبنه كان يوجد في كنيستهم من يهتم أ

نها تفتقد كل ...نشطةللكثير من األ افاستبدلت األب الروحي لكنيستهم بأب روحي يبدي اهتمام

 للروحانيات.

ين الحين نشطة الروحية كالندوات بتقوم كنيستي ببعض األ حالياالمبحوثة األولى1 " وأضافت

لى إالروحي. وقد يرجع السبب  ئهاشعر بعمقها وثراأواآخر، ولكنني ال أذهب إليها ألنني ال 

كاهن الرعية الذي كنا على عالقة كاهن  خر بتصرف الرئاسة الروحية، التي عمدت إلى استبدال 

ساهم في  نتا  عمل مثمر ومتواصل لألب الروحي، تهذه العالقة الطيبة جاءترى أن . و"طيبة معه

األنشطة الكنسية الروحية  ، عن طريق مجموعة مناومادي انهضة الكنيسة والرعية روحي

، مما استبداله بالقوة والعنف ودون موافقة ورضا الرعية المحليةتم واالجتماعية والمادية وغيرها. و

ن يعيد أ أن الكاهن الجديد يحاول المع، وخلقت جوا غير مريح... ى الرعيةلد ءجفاالسبب حالة 

 الروحانيات... حياء الكثير من األنشطة، ولكن تنقصإ

حيث عمل األب الروحي وبات يفتقدها،  ،سابقا د عليهااعتاألنشطة التي االمبحوث الثاني  ويعدد

طفال تلتحق فئة األ، وكانت السابق على تقسيم األنشطة الروحية بناء على فئات عمرية مختلفة

 فكان ونلمراهقامعلمة متطوعة لتعليمنا تعاليم الكنيسة وطقوسها. أما وكان فيها  ،حدبمدارس األ

اجتماعات دينية متنوعة. وكان لفئة الشباب  مشخصيا، ويعقد له مهناياهن ورئيس الدير يرعالك

نجيل، ومناقشة مواضيع دينية واجتماعية نشطة الروحية األسبوعية ومنها1 قراءة اإلمجموعة من األ

كان هنالك ويقول1 " عمال التطوعية، والخدمة، إضافة إلى الصلوات الجماعية.األ، ومختلفة وحياتية

ويشير إلى أن أنشطة ... "لى الكنيسةإ قدومالعنا على يشجبت ب الروحيألوا ةم من المعلماالتز

ما وأحيانا قليلة جدا... والندوات الروحية وعظة الرعوية أيام اآحاد، منحصر بالالكنيسة حاليا ت

مشبعة بالروحانيات؛ وغالبا البعض اللقاءات الدينية غير في طفال والشبان ترعى األالكنيسة  زالت

 ها طابع الترفية.يما يغلب عل

 

 

 

 



216 
 

 

 1التالية تسجيل المالحظات يمكنتحليل هذه النتائج بو

همال الرئاسة إعن  مروحي متواصل، ناج لهماإيعاني أبناء الرعية العربية األرثوذكسية من  .3

 بنائهم روحيا.أل همهمال معظمإالروحية للكهنة الرعويين، مما يؤدي إلى 

عتمد بشكل أساس وي، افئويا ويعد العمل والتنمية الروحية في الكنيسة األرثوذكسية المقدسية فردي .1

كون هنالك أنشطة روحية في بعض الكنائس األرثوذكسية المحلية، إال ، فقد تعلى كاهن الرعية

التحضير لها ألسباب قد تتعلق بالعمل في ضعف هناك لى االستمرارية، وأحيانا إا تفتقر هأن

 األنشطة.عن يب العنصر الفردي الفاعل يغياب أو تغ، مما يؤدي إلى الفئوي

لى عنصرية الرئاسة إهمال يرجع هذا اإلو، اال تهتم الكنيسة األرثوذكسية المقدسية بأبنائها روحي .1

 هذه العنصرية من تبعات. ىترتب عليس اليوناني، وما كليروالروحية واإل

، يعمل على تنمية وتثقيف رعيته روحيا دال كل كاهن رعوي ناجحاستب تتعمد الرئاسة الروحية .4

لى تحويل مسار هذه األنشطة من إتسعى و. ةوروحاني ابكاهن رعوي  خر أقل نشاطوتأتي 

 لترفية والتعارف ال غير.لى التسلية واإ يالروحي التثقيفي التوعوي التهذيب

 األرثوذكسية، سعياسياسة تجهيل الرعية العربية  ،ممثلة بالرئاسة الروحية ،تنتهج البطريركية .5

 لطمسها والسيطرة عليها.

 

 أو ها كاهن رعيتكى بن يتحلأبرأيك، ما هي الصفات أو الخصائص التي يجب  السؤال الثالث:

 سقف؟أو األ هل هي متوفرة في كاهن رعيتكوسقف؟ األ

معرفة كاهن الرعية تعمق لى ضرورة ع جمعواحيث أ ،متقاربة نسبياجاءت إجابات المبحوثين 

وقال المبحوث رثوذكسية، وضرورة إطالعه الكامل على سير القديسين و باء الكنيسة. بالعقيدة األ

يكون ليتوجب على الكاهن الرعوي أن يتحلى بالصرامة في تطبيق تعاليم الكنيسة والعقيدة، " الثاني1

رضاء إو الناس أرضاء بعض و جزء منها إلأهنالك احترام تام لها وال يتم التنازل عن بعضها 

يسة يام احتفال الكنأغير  فيد قديسين معينين اعيأبأحيانا حاليا يحتفل  هعلما أن كاهن رعيت ".الذات

زات ن تعاليم الكنيسة تنص على أال تقام الجناإتقليل عدد الخدمة اللوتورجية والقداديس! كما لهم؛ ب

يام أربعيني، بل أيام السبت فقط، إال أنه يخالف هذه التعاليم ويقيمها يام الجمع في الصوم األأ

 الجمع...

هتمام بأبناء الرعية من الناحيتين الروحية واالجتماعية، والقداسة والقدوة الحسنة، اال انالت صفتو

ربعة مبحوثين أن صفة القيادة والمبادرة والقدرة على أإجماع كافة أفراد العينة. في حين اعتبر 

لى ضرورة إالثاني والثالث  انالخدمة والعطاء من صفات كاهن الرعية األساسية. وأشار المبحوث

يجب أن المبحوثة الثالثة1 " تفر صفتي الحكمة والكريزما بالكاهن. وفيما يتعلق بالكريزما، قالتو
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رشاد، وليس بالمعرفة فقط؛ ب الروحي في الكنيسة كاريزما جذابة في الوعظ واإلاأليمتلك 

نوه المبحوث وع كلمة هللا". افالشخصية تفرض حضورها على الرعية، بل تشجعهم وتستميلهم لسم

 لى ضرورة توفر صفة االنفتاح وتقبل اآخر لدى كاهن الرعية.إامس الخ

هم، وأنهم بحاجة للمزيد من تكهنة رعيفي غلبية هذه الصفات أواتفق كافة المبحوثين على عدم توفر 

المبحوثة األولى1 "ال تتوفر فيه كافة الصفات التي ذكرتها، وأنا  تقالفالعمل الجدي للوصول إليها. 

عتقد أن تلك الصفات ال تنقص كاهن الرعية أقال المبحوث الخامس1 "وئه". اأد غير راضية عن

هذا يدل على حالة عدم رضى أبناء الرعية ولدينا، لكنه بحاجة إلى تأهيل أكاديمي وروحي ومهني". 

 العربية األرثوذكسية بمؤهالت أغلبية الكهنة الرعويين على الصعيدين الروحي الالهوتي والرعوي.

 

 1التالية تسجيل المالحظات يمكنتحليل هذه النتائج بو

-كليريكيةمؤهالت أغلبية الكهنة الرعويين على كافة الصعد اإل نرضى عالحالة من عدم هنالك  .3

، ألسباب تتعلق بعدم المعرفة التامة والعميقة لكاهن ةوالرعوي ةالالهوتي ةوالروحي الكهنوتية

باء القديسين؛ إضافة إلى اآفي تطبيق تعاليم الكنيسة و وبصرامتهرثوذكسية، الرعية بالعقيدة األ

 رشاد.الوعظ واإلضعف قدرتهم على وبناء الرعية، على تقديم قدوة حسنة ألهم عدم قدرة بعض

 

ما مدى رضاك عن إدارة الكنيسة األرثوذكسية المقدسية من البطريرك والمجمع  السؤال الرابع:

 المقدس؟

عن إدارة الكنيسة األرثوذكسية المقدسية من البطريرك هم اعلى عدم رض يناتفق كافة المبحوث

نا غير أ" بالنواحي الروحية العقائدية. حيث قالت المبحوثة األولى1 لعدم اهتمامهم ،والمجمع المقدس

رجع وأإنما سياسية". ودينية،  -ن اهتمامات الرئاسة الروحية بالكنيسة ليست روحيةراضية؛ أل

استمرار رفض رهبنة أبناء العرب لخدمة الكنيسة والرعية، وعدم ربعة مبحوثين عدم رضاهم إلى أ

صدار أي كتب أو كتيبات تعليمية إالسعي لتعليم وتثقيف كهنة الرعايا الهوتيا، وعدم االهتمام ب

. همابين العلمانيالمصداقية، مما أدى إلى فقدان ثقة بروحية، وعدم تحلي البطريرك والمجمع المقدس 

حالة من الكراهية وعدم  سادتهوة بينهم وبين الرعية، و تقالت المبحوثة الثانية1 "... تشكل فقد

 وللمجمع". همل الرعية احترام

عدم قدرة البطريرك لإدارة الكنيسة األرثوذكسية المقدسية  نوأكدت المبحوثة الثانية عدم رضاها ع

البذل والعطاء والرعاية. خصوصا فيما يتعلق بقيم  وأعضاء المجمع المقدس على التمثل بالمسيح،

و سيقدم عظة أو سيقيم ندوة أن البطريرك سيتفقد رعية أسمع ولو كذبا أن أشتهي أحيث قالت1 "كم 

كيف له أن فتعليمية روحية في مكان ما". وتتابع قائلة1 "البطريرك ال يتكلم لغة رعيته العربية، 



218 
 

 

السيطرة الهلينية العنصرية على الكنيسة العربية  لى قضيةإ تشير حيث ؟"اصل معهايتو

 األرثوذكسية.

سعيها وراء تحقيق مترب و خالقيا وماديا،أإلى قضية فساد القيادة الروحية  ينشار ثالثة مبحوثوأ

البطريرك يدير ممتلكات الكنيسة ومصالح شخصية وفئوية. حيث قال المبحوث الخامس1 "... 

عالن نه ال يتم اإلإي نوع من الشفافية المالية، حتى أفال يوجد  شرعية؛ال بطريقة غير صحيحة و

ضعف المؤسسات أشار إلى وعن أي ميزانيات أو كشوفات خاصة بدخل البطريركية". 

دم وجود أي دعم مالي من عا يدل على مم ،رثوذكسية التابعة للبطريركية من مدارس ونواد...الخاأل

 الرعية.تطوير مؤسسات لالبطريرك للخدمة و

 

 1التالية تسجيل المالحظات يمكن تحليل هذه النتائجبو

المقدسية من  تهمعن كيفية إدارة كنيسكد النتائج عدم رضى أبناء الرعية العربية األرثوذكسية، ؤت .3

 عوامل أهمها1لالبطريرك والمجمع المقدس، 

  1استبعاد وعليم وتثقيف كهنة الرعايا الهوتيا، تيتمثل بعدم السعي لوالعامل الروحي العقائدي

أبناء الرعية العرب عن إدارة الكنيسة، ورفض رهبنة أبناء العرب، وعدم نشر وإصدار كتب 

ي نشاطات روحية ألبناء الرعية، واالبتعاد عن حياة أروحية باللغة العربية، وعدم عقد 

 ص المسيح.خالتمثل بشعدم القداسة و

  مالك الرعية أالمجمع على معظم أوقاف ووالعامل المادي1 يتمثل في سيطرة البطريرك

العربية األرثوذكسية، والتصرف بها على نحو غير قانوني ومخالف للقانون األردني رقم 

لى جهات استعمارية الصهيونية، بهدف تحقيق إتسريبها بأسعار زهيدة و، 3153( لعام 15)

 مترب ومصالح شخصية.

 بط بالعامل المادي على نحو وثيق، حيث يعتبر أي انتفاع شخصي بأمالك تل أخالقي1 يرعام

تمانه على ئموال الكنيسة والرعية، وبالتالي ال يمكن االرعية العربية األرثوذكسية، سرقة أل

أموال ومصالح الكنيسة. كما يوضح تدني مستوى القيم اإلنسانية لديهم، وارتباطها بالخداع 

 نجرار وراء الشهوات الجسدية والدنيوية.والغ" واال
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هل تعاني الكنيسة األرثوذكسية المقدسية من أزمة بين رجال الدين وأبناء الرعية  السؤال الخامس:

 العربية  األرثوذكسية؟

بين رجال الدين وأبناء الرعية العربية األرثوذكسية؛  اتفق جميع المبحوثين على وجود أزمة عميقة

همال الروحي العقائدي المتعمد من البطريرك ورجال الدين اليونان للكهنة لى اإلإمرجعين ذلك 

تحقيق مطامع سياسية ومكاسب مادية دنيوية. حيث لبناء الرعية، والسعي ألالعرب الرعويين، و

ولى األ ؛من أزمات الكنيسة األرثوذكسية المقدسية تعاني" 1لةشددت المبحوثة األولى على ذلك قائ

ثالثة البناء الرعية العربية األرثوذكسية، وأثانية بين رجال الدين والنفسهم، وأرجال الدين  قائمة بين

 ..."بناء الرعية العربية األرثوذكسيةأرابعة بين البطريرك والبين البطريرك ورجال الدين العرب، و

 جتماعي.هتمام الروحي والمادي وااللى روح المحبة والرعاية واالإ وتعتبر أن الكنيسة تفتقر

الكهنة  بنقلالبطريرك  يقوموعن األزمة القائمة بين البطريرك ورجال الدين العرب، قالت1 "... 

من نقل المعرفة العقائدية الروحية ليمنعهم أقل حيوية،  ىخرأكن امى ألإكن خدمتهم امأالعرب من 

روحيا وعقائديا، تماما يسعى إلى تجهيل الرعية كما لى أبناء رعاياهم. إالصحيحة التي يمتلكونها 

منع أي محاولة ل ؛وقاف والممتلكات األرثوذكسيةجهيلها بكافة القضايا المتعلقة باألتكما يسعى ل

نقل هؤالء البطريرك عند لم يتوقف وحسب المبحوثة . "الراهن ضعللنهوض أو تغيير الو

كنائس في خدمة و الأمن المشاركة في القداديس والتقديس  تجرأ على حرمانهمبل وتهميشهم، 

 معينة".

مع  من ناحية، بين البطريرك ورجال الدين اليوناناتفق جميع المبحوثين على عدم وجود تواصل و

مالك أتفريط الرئاسة الروحية بلو ،للعنصر اليوناني اتعصبأبناء الرعية العربية األرثوذكسية، 

 رعية االجتماعية والمادية.همال احتياجات أبناء الإرثوذكسية، ووعقارات الرعية العربية األ

 أشار مبحوث واحد، هو المبحوث الخامس، إلى انتها  البطريركية سياسة "فرق تسد"، حيث قال1و

صفوف أبناء  فيفعال البطريرك ومحاوالته المتواصلة لبث الفرقة أ"... الرعية مفككة بسبب 

 الرعية".

 

 1التالية تسجيل المالحظاتيمكن  تحليل هذه النتائجبو

 1وأسبابها هي ،بين رجال الدين وأبناء الرعية العربية األرثوذكسيةأزمة حقيقية  وجدت .3

 .سياسة البطريركية القائمة على التجهيل والتفريق، وتحقيق المصالح السياسية والشخصية 

 همال الروحي لرجال الدين العرب وأبناء الرعية العربية األرثوذكسية.اإل 
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  أبناء الرعية العربية مع بين البطريرك ورجال الدين اليونان من جهة غياب التواصل

رثوذكسية، ممتلكات وعقارات الرعية العربية األبلتفريط لعنصرية واألرثوذكسية، ألسباب 

 همال االجتماعي والمادي.واإل

 

 

 االستنتاجات العامة:

 وتوصلت الباحثة الى النتائج التالية1 

جاءت إجابات السؤال األول1" ما أثر العامل التاريخي على العالقة القائمة حاليا بين البطريرك 

األورشليمي واإلكليروس اليوناني من جهة، مع أبناء الرعية العربية األرثوذكسية من جهة أخرى؟" 

 على النحو اآتي1 

لرئاسة الروحية اليونانية. يلعب العامل التاريخي دورا أساسيا في تعزيز األفكار العنصرية ل .3

يبدو العامل التاريخي في الدور الذي لعبته اإلمبراطورية العثمانية لتعزيز هيمنة العنصر حيث 

 اليوناني على البطريركية المقدسة وكافة مقدراتها.

وقع اإلكليروس العربي تاريخيا تحت وطأة التمييز العنصري الصارف؛ مما يقلل من إمكانية  .1

ء رعيتهم، ويصبح عملهم الروحي أو المادي فئويا يعتمد على الجهد الشخصي. خدمتهم ألبنا

يرجع رفض البطاركة اليونان منذ قرون لترقية رجال الدين العرب إلى درجة مطران، بالتالي 

إلى رغبتهم في الحفاظ على الطابع الهليني للبطريركية المقدسية، وخشيتهم من انضمام عدد من 

خوية، مما يعني وصولهم إلى مقاليد الحكم، مما قد يؤدي إلى تعريب أبناء العرب إلى األ

 البطريركية الحقا.

نجح اليونان في هلينة أو يوننة الكنيسة األرثوذكسية المقدسية تاريخيا بأساليب تعتمد على  .1

العنصرية وإقصاء اآخر، سواء أكان عربيا أم غير عربي، وهيمنتهم على أخوية القبر المقدس، 

تها بادعاء أنهم "حراس القبر المقدس" وحرمانهم الشعوب األرثوذكسية األخرى من وهلين

 االنضمام إليها والدفاع عن القبر المقدس وكافة األماكن المقدسة.

تاريخيا تم تغيير النظام القائم في البطريركية إلى نظام استبدادي بطريركي، يعتمد على شخص  .4

كنيسة الروحية والمادية. ويهدف هذا النظام الديكتاتوري البطريرك فقط في إدارة كافة شؤون ال

االستعماري إلى استمرار حكم العنصر اليوناني للبطريركية المقدسية. علما ان هذا النظام ال 

يأخذ في عين االعتبار مصالح الرعية العربية األرثوذكسية الوطنية، بل يشكل عبئا إضافيا على 

 الواقعين تحت االستعمار الصهيوني.أكتاف أبناء هذه الرعية، خصوصا 
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السيطرة على أخوية القبر المقدس تاريخيا؛ علما انها تعتبر هيئة من هيئات إدارة البطريركية  .5

المقدسية، لكن اليونان احتكروا هذه األخوية حفاظا على الطابع الهليني للبطريركية وسيطرة 

ادها وديكتاتوريتها باحتكارها إدارة على مقدرات الكنيسة األرثوذكسية. وهذا يكشف مدى استبد

 البطريركية والكنيسة بصور غير قانونية.

ترفض البطريركية تشكيل المجلس المختلط تاريخيا، ألسباب تتعلق باالستعمار اليوناني  .1

 للبطريركية المقدسية وعنصرية رجال الدين اليونان القائمة على التعصب للقومية اليونانية. 

 

في حين جاءت إجابات السؤال الثاني1 "ما أثر تعاقب السلطات الحاكمة على العالقة القائمة حاليا 

بين البطريرك األورشليمي واإلكليروس اليوناني، مع أبناء الرعية العربية األرثوذكسية؟" على 

 النحو اآتي1 

جديدة، تتجدد  -قة قديمةعالقة الرئاسة الروحية اليونانية واإلكليروس اليوناني باالستعمار عال .3

مع كل استعمار لفلسطين التاريخية. ويتضح أن القيادة اليونانية للكنيسة استمدت قوتها وعززت 

وجودها من خالل ارتباطها بالسلطات السياسية االستعمارية المتالحقة التي حكمت فلسطين عبر 

 حقبات تاريخية مختلفة.

تتجاوز البروتوكوالت توجد عالقة وثيقة بين اإلكليروس اليوناني والكيان الصهيوني، وهي  .1

 واألمور الظاهرية إلى تعاون حول أمور كثيرة جدا ال سيما مسألة األوقاف والمواقف السياسية.

ال تتخذ البطريركية أي موقف سياسي معاد أو ناقد للممارسات اإلسرائيلية الوحشية العنصرية  .1

 ق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، بل تتحدث عن السالم بصورة  دبلوماسية جدا.بح

تتجدد هذه العالقة مع كل عملية تنصيب لبطريرك جديد للبطريركية األرثوذكسية األورشليمية،  .4

 حيث تستغل إسرائيل ورقة منح االعتراف للبطريرك الجديد للضغط عليه لتقديم تنازالت.

من قضية كثرة الالعبين السياسيين الذين يمتلكون أجندات ومصالح سياسية البطريركية تستفيد  .5

مختلفة، وقد تكون متضاربة أيضا، مما منحها مساحة للتهرب من تنفيذ القانون، كما ساهم في 

إعطائها هامشا كبيرا للتصرف بالبطريركية وبأوقاف الكنيسة األرثوذكسية المقدسية، بالطريقة 

 رقيب وحسيب وقوة تنفيذية تردعها عن ذلك.التي تحلو لها، دون 

، المسمى قانون بطريركية الروم األرثوذكس 3153( لعام 15يعد القانون األردني رقم ) .5

األورشليمية، قانونا صوريا غير مطبق من البطريركية، وال توجد أي قوة تنفيذ تفرض تطبيقه، 

 ثير من حقوقها.وهو مجحف بحق الرعية العربية األرثوذكسية ألنه ينتقص الك

يعزز القانون الهيمنة اليونانية على البطريركية، ويعطيها فسحة كبيرة للتصرف بمقدسات  .1

 وأوقاف الكنيسة والرعية العربية األرثوذكسية كما تشاء، دون حتى استشارة ممثلي الرعية.
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بسبب  المستفيد الرئيس من هذا القانون، بتطبيقه وعدم تطبيقه، هو االستعمار اإلسرائيلي، .5

نصوصه المنحازة للبطريرك واإلكليروس اليونانيين، ولبعده كل البعد عن الوطنية والخشية على 

 المقدسات المسيحية.

هذه العالقة تؤثر سلبا على القضية الفلسطينية، وتلحق أضرارا مخيفة بالتراث العربي الوطني  .3

ذ سياسات االستعمار تساهم البطريركية األرثوذكسية المقدسية بتنفيحيث األرثوذكسي، 

الصهيوني التصفوية والتهويدية لفلسطين، بتصفية التراث الوطني الفلسطيني األرثوذكسي، الذي 

 % من مساحة فلسطين التاريخية. 31كان يشكل حوالي 

ال يمكن اعتبار تصرف الحكومة األردنية تجاه القضية األرثوذكسية حيادا، بل هو تواطؤ كامل  .1

( عام 15بقانون رقم ) 3155اليونانية، والدليل على ذلك تغيير قانون عام مع القيادة الروحية 

، وعدم السعي لتطبيق القانون األخير رغم كل عيوبه وسيئاته. كما إن الحكومة األردنية 3153

ال تحرك ساكنا تجاه أي صفقة تعقدها هذه القيادة، وال تمتلك سياسة واضحة للضغط على 

 لممتلكات الوقف األرثوذكسي لالستعمار الصهيوني.البطريركية لمنع تسريبها 

ال تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بالدور الذي يتوجب عليها القيام به تجاه مواطنيها  .31

درك أهمية القضية األرثوذكسية، وال تقوم بمتابعتها المسيحيين، وتمارس السيادة شكليا، وال ت

الراهن. ولعل أكبر دليل على ذلك اتفاقية حماية  بالشكل السليم، وهذا ساهم في استمرار الوضع

 المقدسات التي وقعها الرئيس محمود عباس مع العاهل األردني.

 

كما جاءت إجابات السؤال الثالث1 "ما تأثير المركزية األوروبية على العالقة القائمة بين البطريرك 

األورشليمي واإلكليروس اليوناني من جهة، بأبناء الرعية العربية األرثوذكسية من جهة أخرى ؟" 

 على النحو اآتي1 

العالقة القائمة بين البطريرك األورشليمي  تلعب المركزية األوروبية اليونانية دور اساسيا في .3

واإلكليروس اليوناني من جهة، بأبناء الرعية العربية األرثوذكسية من جهة أخرى، ويظهر ذلك 

 في االمور التالية1 

  التقليل من شأن اآخر "العربي" واعتباره جاهل متخلف، وتعزيز فكرة تفوق الغربي

عليه لتهذيبه وتحضره والحفاظ على المقدسات اليوناني عليه، والحاجة الى السيطرة 

 المسيحية. 

  تمكن االكليروس اليوناني خالل فترة الحكم العثماني من تغيير نظام البطريركية، معتمدين

على أساليب ترتكز على العنصرية وإقصاء اآخر، سواء اكان عربيا أو غير عربي. وذلك 
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نتها، واإلدعاء بأنهم "حراس القبر عن طريق السيطرة على أخوية القبر المقدس وهلي

 المقدس". 

  سعى االكليروس اليوناني من تزيف الكثير من الحقائق التاريخية من أجل إحكام هيمنتهم

 على البطريركية األرثوذكسية المقدسية، ومحو إي أثر للعرب فيه. 

 

ريرك األورشليمي بينما جاءت إجابات السؤال الرابع1 " ما األسباب  التي تؤثر على عالقة البط

واإلكليروس اليوناني من جهة، بأبناء الرعية العربية األرثوذكسية من جهة أخرى؟" على النحو 

 اآتي1 

بين البطريرك ورجال اإلكليروس اليونانيين من جهة، وأبناء الطائفة وجود أزمة في العالقة  .3

صرية اإلكليروس األرثوذكسية من الجهة االخرى، ألسباب تعود جذورها الرئيسة إلى عن

 اليوناني، وفسادهم اإلداري والمالي، وإهمالهم الروحي ألبناء الرعية.

توجد قطيعة بين البطريرك ورجال الدين العرب وأبناء الرعية العربية األرثوذكسية على وجه  .1

 التحديد، ألن البطريرك ليس مهتما بهم، كما إن الرعية ال يتبعونه روحيا على أقل تقدير.

اناة المواطنين العرب األرثوذكس الفلسطينيين عن أقرانهم المسلمين، في أنهم يعانون تختلف مع .1

 -عسكري هو االستعمار اإلسرائيلي، و خر روحي -من عنصرية استعمارين، واحد سياسي

 ديني هو االستعمار اليوناني للكنيسة األرثوذكسية العربية.

 من الحاالت الثالث التالية1 يعي" أبناء الرعية األرثوذكسية العربية من واحدة .4

  حالة الصمت1 لدى أغلبية أبناء الرعية حول كيفية إدارة الرئاسة الروحية للشؤون الكنسية

 الروحية الرعوية والمادية بسبب فقدهم األمل بإحداث تغيير.

  حالة من عدم المباالة بالقضية األرثوذكسية وما يحصل في الكنيسة حاليا1 تصل لدرجة عدم

في معرفة ما يجري داخل البطريركية، الستمرار هيمنة العنصر اليوناني على الرغبة 

الكنيسة، وتصرفه بمقدراتها كما يشاء دون الرجوع إلى الرعية، وتعمد إهمال البطريركية 

للرعية واحتياجاتها الرعوية والمادية، ووجود سلطات سياسية مستفيدة وداعمه لهذا 

 االستعمار الديني الروحي.

  من الصمت والسكوت المتعمد1 لوجود مصالح مشتركة بينهم وبين البطريركية، حالة

ومصلحتهم تكمن في استمرار الوضع الراهن، علما أن البطريركية تقدم الكثير من الرشاوى 

 إلسكات هذه الفئة، عند إتمام أي صفقة بيع لممتلكات الكنيسة والرعية.
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جال اإلكليروس، خاصة اليونانيين منهم، وأبناء الحاصلة بين البطريرك ورتعد أبرز الخالفات  .5

 الطائفة األرثوذكسية على القضايا التالية1

  .إهمال الرئاسة الروحية للنشاط الكنسي الرعوي الروحي 

 .مخالفة الرئاسة الروحية جملة من المفاهيم اإليمانية والعقائدية 

 ترهبن.رفض الرئاسة الروحية انضمام أبناء العرب للحياة الروحية وال 

 .تسريب ممتلكات الوقف األرثوذكسي لجهات استعمارية 

تتبع الرئاسة الروحية اليونانية أساليب متعددة للتخلص من واجباتها تجاه الكنيسة والرعية  .1

 األرثوذكسية العربية، ومنها1

 .المماطلة في تنفيذ مطالب الكهنة والرعية حتى يفقدوا األمل في تحقيق الوعود المقطوعة 

  االدعاء باألزمة المالية التي تعاني منها البطريركية، وعدم وجود ميزانيات لتنفيذ أي نشاط

 كان روحيا أم ماديا.

  االستمرار في دعم نشاط معين سواء أكان ماديا أم روحيا، مع عدم االهتمام فيه من الناحية

 اإلدارية والمالية، مما يساهم في إضعافه وفشله في كثير من الحاالت.

تواجه الرعية العربية األرثوذكسية في كل من إسرائيل وفلسطين واألردن عدة تحديات منها1  .5

التحدي السياسي القانوني، والتحدي الذاتي، والتحدي الهليني، والتحدي الوجودي، والتحدي 

اإليماني العقائدي. وكل دولة تفرض عليها صبغة مختلفة، مما يعني وجود تفسيرات متعددة 

 لى حدة.لكل تحد ع

رغم كافة المعيقات التي تضعها الرئاسة الروحية أمام أبناء الرعية العربية األرثوذكسية، إال  .3

أن شريحة كبيرة ما زالت تذهب إلى الكنيسة إلشباع حاجة روحية وللشعور بالراحة النفسية 

ن الرعاية والطمأنينة الداخلية، مما يدل على تمسكهم بالعقيدة األرثوذكسية، وحاجتهم للمزيد م

الروحية. وهذا يفسر أيضا سبب استمرار الوجود المسيحي األرثوذكسي في األراضي المقدسة 

 رغم الواقع المرير التي تعيشه الكنيسة.
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 (: 0ملحق رقم )

" هذا ما اعطى عبد هللا عمر أمير المؤمنيين اهل ايليا من االمان1 اعطاهم امانا النفسهم واموالهم  

ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها. انه ال تسكن كنائسهم وال تهدم، وال ينتقض منها 

م، وال يضار احد وال من حيزها، وال من صلبهم وال من شيء من اموالهم، وال يكرهون على دينه

 منهم، وال يسكن بايليا معهم احد من اليهود.

وعلى اهل ايليا ان يعطوا الجزية كما يعطي اهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص  

فمن خر  منهم فانه  من على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن اقام منهم فهو  من وعليه ما على 

ة، ومن أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم، ويخلي بيعهم اهل ايليا من الجزي

وصلبهم، فإنهم  منون على أنفسهم وعلى بيعهم، وصلبهم، هتى يبلغوا مأمنهم. ومن كان بها من أهل 

األرض قبل مقتل فالن  فمن شاء منهم قعد، وعليه ما على أهل إيليا من الجزية. ومن شاء سار مع 

  405ء رجع إلى أهله. فإنه ال يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم".الروم، ومن شا
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ط) ال يوجد(، القدس، مطبعة  ،خالصة تاريخ كنيسة أورشليم األرثوذوكسية(،  3115خوري، شحادة، وخوري، نقوال، ) 

 44 -41ص بيت المقدس.
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 (: 3ملحق رقم )

نص الفرمان السلطان سليم الذي سلمه للبطريرك عطا هللا، بطريرك الملة األرثوذكسية، بتاريخ 

 404ه 1 111م / 3535

"بحسب تحديدي هذا المقدس ليعمل. وكل من يخالفه ليقع تحت سيف هللا العادل. بمعونة هللا العلي 

صفر. فمثل امامي بطريرك  15ورسوله الحبيب جئت الى بيت المقدس مدينة إلهي وامتلكتها في 

رشليم ملة الروم المدعو "عطا هللا" مع رهبانه وحاشيته والتمس ان تكون لهم الكنائس التي ضمن او

وخارجها مع االديرة والمزارات كما كانت قبال في ملكيتهم وتحت تصرفهم بمقتصى العهد الشريف 

المعطى لهم من عمر بن الخطاب )رضه( واوامر الملوك السابقين. فامرت أنا ايضا بهذا الفرمان ان 

لوي والسفلي يستولوا على المغتسل مع الشمعدانين القديمين والقناديل وعلى طابقي الجلجثة الع

المحتويين على اربع غرف، وعلى الغرف السبع العلوية والسفلية الواقعة في المكان المعروف 

"بالسيدة مريم" وعلى كنيسة القبر المقدس الكبرى، والقبر وقبته، مع كل المزارات، والكنائس 

مقابل هذه، وكنيسة الثالث الواقعة خار  كنيسة القيامة وفي ساحتها، وكنيسة القديس يوحنا الواقعة 

القديسة هيالنة التي فوق الدر ، وكنيسة القديسة تقال وصيدنايا، وأديرة القديسين1 افتيميوس، 

وجيورجيورس، واديرة القديسين باسيليوس، ونيقوالس، وديمتريوس، ودير ستنا مريم ودير القديس 

لذي للكر  ودير القديس يوحنا زبدي الذي للكر  مع كنيسته وبستانه وزيتونه، ودير ما يعقوب ا

جيورجيوس والجسمانية، وكنيسة صهيون وحبس المسيح، وبيت القديسة حنة والقبور التي في القبو 

ودير الصليب الذي للكر  مع بستانه وزيتونه ودير القديس سمعان ودير مار الياس مع كروم العنب 

ارة ميالد سيدنا عيسى )عليه والزيتون ودير مار سابا ودير ما جرجس الواقع بقرب بيت جاال ومغ

السالم( ومفتاحي البابين الشمالي والجنوبي وقطعتي البستان الذي حولها وزيتونه والمقبرة واالديرة 

والكنائس التي في القرى وعلى الكر  والحب" والسرب الخاضعين للبطريرك مع كل اوقافهم. وان 

رسومات الجمارك والبا  في دخولهم  يمتلك مخلفات المطارنة والقسوس والرهبان وان يعفوا من

الى المدينة وخروجهم منها وكذلك عند الماء الماء المدعو بماء زمزم وعند اخذ الجزية من زوار 

العرب وعلى الدر  ولدى اجراء الكشف وان يعفوا من كل رسم اجباري وال تعتدي عليهم امة 

ية والتقدم على غيره. فاني بناء أخرى بموجب امري هذا المقدس بل يكون لبطريرك الروم االول

على عهد عمر بن الخطاب وبحسب اوامر الملوك الذين قبلي هكذا انا اعطيت وحددت في امري 

هذا المقدس لكي يعمل بموجبه على الوجه المذكور اعاله وان كان احد من اآن فصاعدا من الملوك 

تولي االوقاف أو . أو . أو )الخ( حتى أو الوزراء أو العلماء أو القضاه أو رؤساء بيوت المال أو م

خدم وعبيد بالطي الملوكي يريدون ان يغيروا او يحوروا هذا التحديد المعطى من قبلي فمثل هؤالء 

مهما كانت وظيفتهم ورتبتهم فليكونوا مسؤولين امام غضب هللا العلي وعذاباته وما دام هذا الفرمان 

 .  في ايديهم فيجب ان يظهروا كل خضوع وطاعة"

  

                                                                 
515
، نقال عن كتاب تاريخ كنيسة أورشليم في االربعة القرون االخيرة، اثينا، 333-331ي، شحادة ونقوال، مرجع سابق، صخور 

 451، وكتاب تاريخ  خريسوستومس، ص  15-11،  ص 3111
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(: محضر االجتماع الذي صار في استعفاء جرمانوس وارتقاء صفرنيوس، ترجمها 2ملحق رقم )

 : 511البطريرك دوسيثاوس من العربية إلى اليونانية، وهذا تعريبها

 

للمسيح( نهار الثالثاء استدعى البطريرك كير جرمانوس إلى  3551) منتدم =  5135"في سنة 

ورشليمي مع لفيف األكليروس كبارال وصغارال وقال لهم1 يا اوالدي، قاليته جميع أراخنة الشعب األ

هللا يبارك عليكم! أنا ال أقدر فيما بعد أن أقيم في البطريركية، إذ إنني صرت رجال شيخال وال 

استطاعه لي على البقاء فيها فانتخبوا واحدال غيري ليكون بطريركال محلي. فقبل الجميع كالمه هذا 

عوا سيلفستروس بطريرك االسكندرية إلى القالية حيثما كان المطران روروثاوس وأرسلوا واستد

والمطران نيكتاريوس واسقف سينا افجانيوس وسمعان أسقف القديسة حنة من دمشق واتفق الجميع 

أي البطريرك االسكندرس مع المطارنة وسائر األساقفة أن ينتخبوا بطريركال محلؤ البطريرك 

دته. فقدموا أصواتهم بموجب الناموس المقدس وكتبوا ثالثة أسماء على ثالث جرمانوس طبقال ألرا

أوراق ثم بعد ذلك أخذ البطريرك األسكندري هذه االوراق، وفي اليوم التالي أتى بها مع سائر 

ل في ذلك اليوم وتضرعوا  رؤساء الكهنة إلى الكنيسة ووضعوها على المائدة المقدسة وقدلسوا جميعا
د نهاية القداس أدخلوا طفال أي ولدال صغيرال إلى الهيكل المقدس فأحضر إحدى تلك غلى هللا وبع

 األوراق واتفق أنها كانت الورقة المكتوب عليها اسم الكاهن صفرونيوس". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
511
وأعد هذه الطبعة الجديدة األب ميشال نجم، ص  بيروت،أخوية القبر المقدس اليونانية، (، 3311األب رفائيل هواويني )  

 .4، عدد 5، فصل 33، نقال عن البطريرك األورشليمي دوسيتاوس، تاريخ البطاركة األورشليميين، كتاب 51-54
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(: الحوار الذي دار في مقابلة األرشمندريت الروسي بروفيريوس اوسبنسكي مع 2ملحق رقم )

 406: 0825مطران اللد كيرلس، الذي اعتلى الكرسي األورشليمي البطريركي سنة 

 المطران1 أنتم ال تحبوننا فتحامون عن العرب.

ومستعد للمحاماة عنهم أمام كل بروفيريوس1 هللا يعلم مقدار محبتي لكم اما العرب فأنا اشفق عليهم 

 الورى. 

 المطران1 العرب ال إيمان لهم النهم برابرة وأشرار.

بروفيريوس1 إذا كان كالمكم هذا حقا فلماذا انتم ال تعلمونهم االيمان؟ لماذا ال تجعلونهم خرافا وديعة 

 ألستم أنتم رعاتهم؟

 المطران1 هم ال يسمعون لنا.

نتم ال تحبونهم ال بل تحتقرونهم أيضا فهم والحالة هذه شعب شهيد بروفيريوس1 وال عجب في ذلك ا

مضطهد من الجميع فأية تعزية يجدون عندكم؟ ليس لهم مكان يصلون فيه ألن كنائس القرى في 

 حالة يرثى لها. 

 المطران1 قد سهي الظاهر عن بالكم اننا عائشون تحت نير االتراك. 

كم عن ترميم الكنائس ال بل ايضا يسمحون لكم ببناء كنائس بروفيريوس1 على أن االتراك ال يمنعون

جديدة على أساس الكنائس القديمة. واما من جهة تجميل الكنائس بااليقونات وغيرها فاالتراك ال 

يتداخلون في هذا األمر البتة. ومع هذا كله فال يوجد في كنائسكم في القرى ال ايقونات وال بدالت 

 وال...

لنا المصورون؟ ومع ذلك فنحن نعطي كل كاهن بعد شرطونيته استيخارة وزو  المطران1 من أين 

 أكمام وبطرشيال وافلونية وصينية وكأسا اما هم فال يحفظون هذه االشياء. 

بروفيريوس1 ) اراد كما يقول في دفتره اليومي أن يجاوب المطران بأن البدالت التي يعطونها 

للكهنة العرب عتيقة مستعملة وال يعطونهم غيرها حتى مماتهم وإن االفضل لو كانوا يعطونهم أواني 

كنسية من خشب وليس من قصدير على أنه سكت عن ذكر االمور وانتهز الفرصة لكي يتكلم مع 

لمطران عن حالة الكهنة األدبية فقال(1 كهنتكم ال يعرفون واجباتهم فيتممون االسرار بدون ورع ا

ويزربون مواشيهم في الكنائس فبدال عن أن تعلموهم وترشدوهم فانتم تطردونهم من قالياتكم كأنهم 

جيبونهم "روف عبيد أذالء، وحينما يطرقون أبواب عليكم قائلين1 "بصلوات  بائنا القديسين"، فانتم ت

 من هون تقلع يا خمار!" 

المطران1 نحن ال نسمح للكهنة العرب أن يواجهونا حذرا من ان نسقط حيثية رئاسة الكهنوت. واما 

 عن مطالبهم فيعلمنا عنها الترجمان. 

                                                                 
515
، بيروت، وأعد هذه الطبعة الجديدة األب ميشال نجم، أخوية القبر المقدس اليونانية(، 3311نقال عن األب رفائيل هواويني ) 

 353-345ص 
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يا  –بروفيريوس1 )أول مرة في حياتي اسمع بأن مواجهة الكهنة تسقط حيثية رئاسة الكهنوت؟(  

الكالم؟ كل اسقف هو قيثارة أوتارها الكهنة. وهذا قول ال أقوله انا بل يقوله القديس  سيدنا نا هذا

 اغناطيوس المتوشح باهلل. فانظروا عظم الرباط الذي يربط االساقفة بالكهنة حسب تعليم  باء الكنيسة. 

 المطران1 نحن ال نفهم لسانهم.

م هو سبب عدم محبة ابناء العرب لكم. بروفيريوس1 فلماذا ال تتعلمونه؟ الن جهلكم لسان رعيتك

ولكن لنفرض أن سنكم اآن ال يساعدكم على تعلم اللسان المحلي فليبلغكم الترجمان عن مطالب 

 الكهنة على األقل في حضورهم.

 المطران1 ال يمكننا اآن أن ندخل عوائد جديدة.

ارس الجل تربية أوالد الكهنة بروفيريوس1 فإذال هكذا سيبقى عندكم القديم على قدمه؟ فال تبنون مد

وال تسمحون لالرامل واليتامى والعاجزات من بنات العرب أن يجدن ملجأ النفسهن في أديرة 

ل في الدير؟  ل أو خادما  الراهبات وال تسمحون ايضال البن العرب أن يصير اسقفال حتى وال راهبا

 المطران1 هذا أمر ال يعنينا النه من متعلقات البطريرك...
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 0875402(: قانون البطريركية األساسي لعام 5ملحق )

لدى فراغ كرسي البطريركية األورشليمية ينعقد المجمع وينتخب قائم مقام للكرسي  المادة الرابعة:

البطريركي من المطارنة أو األساقفة الموجودين في القدس بشرط أن تكون متوفرة فيه شروط 

ل  اللياقة المطلوبة. وتنظم الئحة مبينة المسئلة المتوقعة مع ذكر الشخص الذي  سيعين قائم مقاما

قدم هذه الالئحة إلى متصرف القدس وهذا حاالل يبلغها لمركز الصدارة العظمى أما للكرسي وت

ل أو في البريد حسبما تقتضيه الظروف. ويجرى المتقضى بموجب األوامر المرسلة  تلغرافيا

ل للقانون.   بخصوص اقامة قائم مقام البطريركية أو باجراء انتخاب وفقا

ادة السابقة ترسل تحارير من قائم مقام البطريركية إلى بعد اجراء أحكام الم المادة الخامسة:

المطارنة واألساقفة التابعين لكرسي البطريركية يبلغهم بها أن ينوجدوا في أورشليم في مدة ال تزيد 

ل بطريقة خصوصية لكي يرسلوا إلى القدس عن كل  ل. ويبل  الشعب أيضا عن واحد وعشرين يوما

ل ليكون بالوكالة عن الشعب في اللجنة االنتخابية النتخاب ميتروبوليتية أو أسقفية كاهنال  متزوجا

 البطريرك. 

بعد انتهاء األجل المضروب يجتمع المدعوون في دير الروم في أورشليم وينتظم  المادة السادسة:

المجلس الروحي مشكالل من جميع المطارنة واألساقفة ثم يسلم كل منهم إلى قائم مقام الكرسي رقعة 

اسمه ومتضمنة اسم الشخص الذي ينتخبه ويرى فيه اللياقة واالستحقاق للبطريركية من ممضاة ب

المطارنة أو األساقفة أو األرشمندريتية التابعين للكرسي األورشليمي سواء أكان حاضرال في 

 أورشليم أو موجودال في الخار . 

ل للمادة السابقة  المادة التاسعة: تجتمع الهيئة االنتخابية المتشكلة من بعد تبل  أمر الباب العالي وفقا

أعضاء المجمع ومن بقية األرشمندريتية الموجودين في أديرة اورشليم ومعهم المتولي وظيفة 

البروتوسينكليوس. ومن الكهنة الوطنيين الحاضرين من الخار  بالوكالة عن رعاياهم ويستدعى 

ل كاهنان ينتخبان من القدس عن األهالي. ثم تباشر هي ئة االنتخاب العمل كما يلي1 يصير انتخاب أيضا

ثالثة من األشخاص المرشحين المتقدم ذكرهم بطريقة سرية تجري بين هيئة المنتخبين )بكسر 

الخاء( بأكثرية األصوات. بعد هذا يأخذ أعضاء المجلس من الرهبان الورقة المحتوية على أسماء 

القيامة. ثم بحضور بقية أعضاء الهيئة يصير في  الثالثة المنتخبين )بفتح الخاء( ويذهبون إلى كنيسة

الكنيسة انتخاب البطريرك من المرشحين الثالثة وفقا للتقاليد الدينية المرعية االجراء من القديم بعد 

اقامة االحتفال الديني ويجرى باالقتراع السري فمن حاز أكثرية األصوات يكون هو البطريرك 

األصوات في المنتخبين الثالثة فصوت قائم مقام الكرسي يرجح للكرسي األورشليمي. واذا تعادلت 

 احدهما فيتم االنتخاب. 

الذين يدعون من المطارنة واألساقفة لتشكيل هيئة األنتخاب وال يحضرون ال  المادة العاشرة:

ل  ل كان أو كاهنا أصوات لهم ويجب أن يوافقوا على االنتخاب الواقع. وكل من يحضر االنتخاب راهبا

ل واحدال فقط.  يحق  له أن يعطي صوتا
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أما عن األسقف وكيفية انتخابه وذكر ما يجم أن يكون متحليا  به من الصفات فقد جاء في نص 

 المواد التالية: 

يصير انتخاب أسقف ألسقفية منحلة وتعيينه باقتراع وتنسيب من المجمع.  المادة السادسة عشرة:

لذين يرى فيهم األوصاف المطلوبة ويرشحهم لألسقفية وذلك بأن ينظم المجمع جدوالل باألشخاص ا

وذلك برخصة من البطريرك. ثم من هؤالء المرشحين يعين ثالثة ممن يعرف عنهم االقتدار وصدق 

الخدمة للكنيسة. ثم يذهب بهؤالء الثالثة إلى الكنيسة وبعد اقامة الطقوس المعنية والفروض المتبعة 

هؤالء المرشحين الثالثة بواسطة االقتراع لألسقفية المنحلؤة واذا  في مثل هذا الوقت يصير تعيين أحد

 تساوت األصوات فصوت البطريرك يرجح احدى الجهتين. 

عند وفاة أسقف ما يجري انتخاب خلفه بعد ان يرد اعراض من المدينة التي  المادة السابعة عشرة:

 هالي المعتبرين في تلك المدينة. كانت مركزال لألسقف المتوفي ويمضي من الرهبان أو الكهنة واأل
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إلى  6/00/0875(: نص الكتاب الرسمي الذي أرسله البطريرك ايروثيوس في تاريخ 6ملحق )

 402متصرف القدس يشرح ويفسر فيه القانون األساسي للبطريركية الذي صدر في ذات العام: 

حضرة سيدي صاحب العطوفة. صار االطالع  315" لمقام متصرفية القدس الشريف العالي نمرو  

مالية  3113أيلول سنة  13ه الموافق  3111رمضان سنة  31على تحرير عطوفتكم المؤرف في 

ومعه صورة  األوامر السامية للصدارة العظمى فتشرفنا بها وهي تتضمن  315المرقوم بنمرة 

سبب عدم ازالة الخالف الواقع بيننا وبين األهالي الروم الوطنيين الذين عرضوا  االستعالم عن

شكواهم بهذا لمقام الصدارة العظمى ويتضمن كذلك األوامر الكريمة من متصرفيتكم المؤرخة في 

مع صورة المعروض  11مالية والمرقومة بنمرة  3113أيلول سنة  31ه أو  3111شعبان سنة  13

تصرفيتكم سابقا من قبل األهال المذكورين بذلك الخصوص. فكما هو معلوم لدى المقدم لمقام م

م لي من قبل وكالء طائفة الروم  مقامكم العالي أنه بعد ارتقاء الداعي لبطريركية الروم في القدس قدؤ

الوطنيين بيان يحوي مطاليبهم وراجعواني بأمرها وتذاكرنا بها مرارال. فلكي نضع حدال لهذه األمور 

المسببة التعب والتعجيزات للباب العالي ولمتصرفيه القدس الشريف. وألجل أن يحصل مسيحيونا 

على الراحة الدائمة قد قررنا حل هذه المشاكل مع االحتفاظ باالمتيازات )أوال( الخصوصية 

الممنوحة لنا والمحسن بها للبطريركية على الصورة اآتية1 بخصوص انتخاب البطريرك فقد 

اد بهذا الخصوص مدرجة في النظامات التي وضعتها بطريركية القدس وصدقت بارادة وضعت مو

عالية من حضرة صاحب التا  الملكي. أما بشأن جمعية االنتخابات وتفريق األصوات فقد صار 

اضافة المادة السادسة في تلك النظامات المحسن بها بناء على األمر التلغرافي السامي المنعم به من 

ل  3113نيسان سنة  11اب العالي المؤرف في مقام الب مالية )ثانيا( بخصوص انتخاب األسقف أيضا

سيجرى ذلك طبقا لالحكام التي وضعت في الئحة النظامات المذكورة وبموجب قوانين كنيستنا 

)ثالثا( أما بخصوص طلب الوطنيين أن يسمح لمن أحب من أبنائهم الدخول في سلك الرهبنة 

على جميع الدرجات الكهنوتية ويصير له الحق بالدخول في عضوية  ويحصل حسب أهليته

السينودوس )المجمع المقدس( بموجب استحقاقه. فهذه كلها لم تمنع عن الوطنيين وال في زمان قط 

ولن نمنعها عنهم بشرط أن يحافظ الطالب على األنظمة والقواعد المرتبة في ديرنا )رابعا( سيصير 

رئاستي في القدس من الرهبان والكهنة والوطنيين ومن األهالي الروم  تشكيل هيئة عمومية تحت

الوطنيين أنفسهم لتهتم وتعتني بادارة منظمة وترتيب حسن في مراقبة المصارفات. مع جميع ما 

يحتا  اليه من اللوازم للمدارس الموجودة في االبرشيات الروحانية للبطريركية في القدس ويستثنى 

هذه الهيئة المدرسة الالهوتية العليا الموجودة في دير المصلبة. وأيضا جميع  من مراقبة واهتمام

المؤسسات الخيرية مع األوقاف المختصة بها فتبقى كما كانت تحت ادارتي وسلطتي المطلقة. وكما 

هو معلوم أن المدرسة الالهوتية المذكورة قد تأسست لتعليم وارشاد جميع أوالد ملة الروم باألمور 

انية. ومع ذلك سيصير قبول عدد كاف من الطلبة مع جميع أبناء طائفة الروم الموجودة في الروح

األبرشيات التابعة لكرسي بطريركيتنا )خامسا( إن أساقفة األبرشيات التابعة للبطريركية سوف ال 

قدوا تقطع زياراتها ألبرشياتها واالقامة في كل محل فيها في األوقات التي يرونها مناسبة لكي يتف

األحوال وما تحتاجه الرعية من األمور الدينية وغيرها. وسيصير انتخاب وكالء من رجال الطائفة 

المعتبرين ألجل المخابرة والبحث مع الرئيس الروحي المحلي في شؤون الكنائس الموجودة ضمن 

الموجودة داخل األبرشيات. ولكن يستثنى منها الكنائس المقدسة والمختصة بالزيارة )!!( أما الكنيسة 
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ل( فيحق للوكالء  دير يافا مع كنيسة اللد فلكونها لها عائدات تأتيها من الزوار )ومن أوقاف لها أيضا

أن يأخذوا تحت ادارتهم واردات الكنيستين المذكورتين مستثنى منها الواردات والنذورات اآتية من 

رشية بشرط أن تكون هذه تابعة الزوار. )!!!( وستشكل ادارات في كل المراكز األولى من كل أب

للنظارة العمومية التي مركزها القدس الجل مراقبة وادارة وحسن انتظام المدارس الموجودة في تلك 

األبرشيات وجميع هذه االدارات يجب أن تكون تحت سلطة ونظارة الرئيس الروحي المحلي 

لسطين لزيارة األماكن )سادسا( سيصير قبول جميع الزوار الذين يأتون من أطراف سوريا وف

الشريفة في أورشليم. واضافتهم في األديرة والمضافات المعينة كباقي الزوار. ويعتني بهم تمام 

 االعتناء اذا هم جروا بموجب العوائد والترتيبات المتبعة عند ملة الروم. 

النقياد والطاعة إن هذه الترتيبات صار تفهيمها لوكالء طائفة الروم في القدس. فان أظهر مسيحيونا ا

الالزمة المطلوبة منهم نحو الهيئات الروحانية فأنا مستعد لمباشرة العمل على قدر الوسع واالمكان 

واتمام ما مرؤ ذكره بالطريقة المشروحة. فلكي يصدر أمركم ببيان هذه األمور للوطنيين ولكي بعد أن 

في الباب العالي. تجاسرت بتقديم هذه يتفهموها بواسطة جنابكم األفخم تعرضوها إلى المقام السامي 

تشرين أول سنة  1ه وفي  3111رمضان سنة  35العريضة. وبكل حال األمر لمن له األمر. في 

 مالية".  3113

 

 الداعي

ايروثيوس بطريق ملة الروم في القدس الشريف وتوابعها                                مطابقا لالصل 

 مجلس ادارة القدس الشريف

 موضع الختم
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 541  بيان صادر عن المجمع األنطاكي األرثوذكسّي المقّدس (:7ملحق رقم ) 

بدعوة من صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر، وفي ظل الظروف العصيبة واآالم التي 

تعصف بمنطقتنا والتي يعاني أبناؤنا منها، اجتمع مطارنة الكرسي األنطاكي المقدجس في الوطن بعد 

أن تداولوا مع إخوتهم مطارنة االنتشار الجرح الذي سببه انتخاب ورسامة األرشمندريت مكاريوس 

بصفة "رئيس أساقفة قطر"من قبل البطريركية األورشليمية، وقد استهلا صاحب الغبطة االجتماع 

تصال باستعراض الخطوات التي قام بها فور سماعه خبر االنتخاب عبر وسائل االعالم. إذ، بعد اال

بكافة المطارنة أعضاء المجمع األنطاكي المقدجس، قام في مرحلة أولى بتبلي  رسالة شفهية لغبطة 

بطريرك أورشليم وقداسة البطريرك المسكوني، أتبعها برسالة خطية لهما عبجر فيها عن تؤفاُجئه 

األسقفيجة  "بقرار المجمع األورشليمي المقدجس برفع األب المرسل إلى مدينة الدوحة إلى درجة

وإعطائه لقب "رئيس أساقفة قطر"، وذلك بمعزل عن البطريركيجة األنطاكيجة التي تقع دولة قطر 

. حيث أنه ال يسوغ أن يُسؤقاف عليها مطراٌن تابٌع لكنيسة  ضمن حدود مداها الجغرافيج القانونيج

ة وأن للبطريركيجة األنطاكيجة مطرانلا شرعيلا على  ، أرثوذكسيجة أخرى، خاصج كلج منطقة الخليج العربيج

سيادة المتروبوليت قسطنطين". وقد رجا صاحب الغبطة في رسالته المعنيين بأن يُعيدوا النظر 

بقرارهم "وأال تتمج هذه الرسامة، ألن كرسينا األنطاكيج الرسوليج ال يمكنه قبول أيج أسقف على 

ر أنج "قلوبنا مفتوحة للقائكم ومعالجة أرضه، من خار  نطاق سلطته الكنسيجة القانونيجة..." وقد عبج 

 ".هذا األمر، وأيج أمر  خر، كإخوة  بروح المسيح الذي وحده يجمعنا

وإذ لم يتلقج صاحب الغبطة أي ردج على رسالتيه، قام في مرحلة الحقة بتعميم هذه الرسالة على 

أنه وبالرغم من كل رؤساء الكنائس األرثوذكسيجة المستقلجة. وقد أبل  صاحب الغبطة المجتمعين 

 .الجهود والمساعي األخوية تمات الرسامة يوم األحد في العاشر من  ذار الجاري

أثنى اآباء على جهود صاحب الغبطة، وعبجروا بإجماع الحاضرين وموافقة جميع مطارنة االنتشار 

 :عن الموقف التالي

تُْعتؤبؤر كنسيلا تابعة للكرسيج قرار البطريركيجة األورشليميجة بإنشاء رئاسة أساقفة على أرض  .3

األنطاكيج المقدجس، يعتبر، بشكل ال يقبل الجدل، تدخالل عن غير حقج من قبل الكنيسة 

ا للقوانين الكنسيجة التي ترعى  ل تجاوزل األورشليميجة على أرض الكنيسة األنطاكيجة، وبالتالي يشكج

خرى، الرعيجة األرثوذكسيجة في من ناحية أ .عالقات الكنائس األرثوذكسيجة إحداها باألخرى

نة من أرثوذكس من جنسيجات مختلفة. وقد سهر قدس األرشمندريت  الدوحة، في دولة قطر، ُمكؤوا

ا، على تأمين حاجاتها الرعائيجة، دون أن يخر  ذلك عن إطار التدبير  مكاريوس، مشكورل

، ال  أكثر وال أقل. وبالتالي ال الكنسيج المؤقجت الذي يهدف إلى تسهيل العمل الرعائيج الكنسيج

، من أيج نوع كان، للبطريركيجة  يحتمل هذا التدبير الرعائيج أيج تأويل لجهة منح أيج حق كنسيج

األورشليميجة أو أليجة كنيسة أرثوذكسيجة أخرى، على هذه المنطقة من الخليج العربيج التي تقع 

 .ة وسائر المشرق للروم األرثوذكسضمن نطاق السيادة الكنسيجة القانونيجة لبطريركيجة أنطاكي
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لذلك، ترفض الكنيسة األنطاكيجة خطوة البطريركيجة األورشليميجة، ولن تعترف بأسقف على 

، وتطلب من البطريركيجة  أرض دولة قطر من خار  نطاق سيادة الكرسيج الرسوليج األنطاكيج

خاذ مواقف تصل إلى األورشليميجة إصالح الوضع في أسرع وقت. وتأمل أن ال تضطرج إلى ات

، وإلى إعادة النظر في العالقات األرثوذكسيجة وفي  قطع الشركة مع الكرسيج األورشليميج

اتفاقيجات جنيف الحاصلة من قبل اللجان التحضيريجة للمجمع األرثوذكسيج الكبير المقدجس، ومن 

 .ضمنها ما يعود إلى االنتشار األرثوذكسيج 

 

نطقة يحتجم علينا العمل على تفادي كل ما من شأنه أن يهدد الوضع الذي يعانيه مسيحيجو الم .1

وحدة المؤمنين وشهادتهم. فالمسيحيون العرب مدعوون لتدعيم التواصل بينهم لمواجهة 

ة. وتعي  ا على أوطانهم، فيكونون خميرة سالم، وأخوج ل خطرل يات الكثيرة التي تشكج التحدج

ا، ولن  الكنيسة األنطاكيجة الدور التاريخيج والرياديج  الذي تلعبه في هذا المجال، وطنلا ومهجرل

ا   .تتخلجى عنه أبدل

 

إن االستمرار في تجاهل الواقع الذي أحدثته رسامة األرشمندريت مكاريوس رئيسؤ أساقفة   .1

على قطر، سيحتم على البطريركية األنطاكية أن تتخذ مضطرةل إجراءات في المستقبل تودج أن 

ي تريد أن ترعى العالقات بين الكنائس األرثوذكسيجة. ولذلك تستبعدها بسبب المحبجة الت

ل في المجال أمام المساعي 4131كور  3وبسبب هذه المحبة التي "تتأنجى وترفق" ) (، وإفساحا

السالمية التي نرجو أن تعيد األمور إلى نصابها القانوني، فإن الكنيسة األنطاكية ستكثجف 

وقفها، علجها تتفادى ما يمكن أن يتهدد الكنيسة الجامعة تواصلها مع الكنائس الشقيقة لشرح م

  .من مخاطر

 (3102آذار  02صدر عن المقّر البطريركّي في البلمند، في )
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 451(: بيان صادر عن أمانة سر المجمع األنطاكّي المقّدس8ملحق رقم )

 البلمند

 11/14/1134تاريخ1 

في معهد القديس يوحنا  1134نيسان  11استثنائية  بتاريخ انعقد المجمع األنطاكيج المقدجس في دورة  

الدمشقي في البلمند برئاسة صاحب الغبطة البطريرك يوحنجا العاشر، وحضور كل من أصحاب 

السيادة1 جاورجيوس )جبل لبنان(، يوحنا )الالذقية(، الياس )بيروت(، إيليا )حماه(، سابا )حوران(، 

(، أفرام )طرابلس(، إغناطيوس )فرنسا( واسحق جاورجيوس، )حمص(، باسيليوس )عكار

 (.)ألمانيا

وشارك األساقفة1 موسى الخوري، غطاس هزيم، كوستا كيال، أثناسيوس فهد، ديمتري شربك، إيليا 

طعمة، نقوال بعلبكي والوكيل البطريركي األسقف أفرام معلولي أمين سر المجمع المقدس، مع كاتب 

 .المجمع اإليكونوموس جور  ديماس

واعتذر عن الحضور كل من أصحاب السيادة1 اسبيريدون )زحلة(، قسطنطين )بغداد والكويت(، 

الياس )صور وصيدا(، أنطونيوس )المكسيك(، سرجيوس )تشيلي(، دمسكينوس )البرازيل(، سلوان 

)األرجنتين(، بولس )أستراليا( ، وقد حضر المطران بولس )أبرشيجة حلب واالسكندرون 

 .غيجب بفعل األسر، في صلوات  باء المجمع وأدعيتهموتوابعهما(، الم

وبعد الصالة، استذكر اآباء المثلث الرحمة المطران فيليبس بكل ما قدمه إلى كنيسة المسيح من 

 .أتعاب  وصلوا إلى سيد القيامة أن يسكنه في ضياء نوره

كدين أنهم إلى جانب واستعرض  باء المجمع للواقع األليم الذي تعيشه منطقتنا وخاصةل سوريا مؤ

شعبنا الذي "سيمسح هللا كل دمعة من عينه"، وجددوا الدعوة للحفاظ على مباد  العي" المشترك، 

مسلمين ومسيحيين، في سوريا وفي لبنان وفي كل بقاع المشرق مؤكدين على المواقف التي سبق 

نهم مطرانا حلب بولس وأعلنوها. وجدد  باء المجمع مناشدتهم للعالم بإطالق المخطوفين، ومن بي

 .ويوحنا المخطوفان منذ سنة وسط صمت عربي ودولي مخز  

ودعا اآباء إلى إتمام االستحقاقات الدستورية في سوريا وفي لبنان في موعدها وضمن مهلها 

الدستورية بما يكفل صون كل ركائز الدولة المدنية من سيادة  واستقرار  وعي"  مشترك  يقود إلى 

 .ان ونمو إنسانها ورفاههخير هذه البلد

 .وتناول اآباء الشأن الكنسي العام مستعرضين  خر مستجدات الخالف مع البطريركية المقدسية

                                                                 
543
المقرج صدر عن ) بيان صادر عن أمانة سر المجمع األنطاكّي المقدّس،بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس،  

 http://www.antiochpatriarchate.org، (11/14/1134البطريركيج في البلمند، في تاريخ 

 

 

http://www.antiochpatriarchate.org/
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بانتخاب األرشمندريت  1131 ذار/مارس  4ولما كانت بطريركية القدس قد قامت بتاريخ 

حدود أبرشية  مكاريوس مطرانال على أبرشية قطر، بعد استحداث هذه األبرشية، التي تقع ضمن

 بغداد والكويت والجزيرة العربية وتوابعها والتي تعود إلى بطريركية أنطاكية؛

 1131 ذار/مارس  31ولما كانت هذه البطريركية قد قامت برسامة األرشمندريت المذكور بتاريخ 

"مطرانال" على هذه األبرشية المستحدثة، بالرغم من اعتراض البطريرك األنطاكي على إنشائها 

وعلى االنتخاب، والذي عبر عنه باتصال هاتفي بغبطة بطريرك القدس وبقداسة البطريرك 

 المسكوني؛

ولما كان غبطة البطريرك األنطاكي، قد أرفق اعتراضه الشفهي، برسالتين خطيتين مؤرختين 

إلى كل من غبطة بطريرك القدس وقداسة  1131بتاريخ السادس والثامن من  ذار/ مارس 

 مسكوني، لم يلق عليهما أي جواب؛البطريرك ال

بدورة استثنائية لبحث  1131 ذار/مارس  31ولما كان المجمع األنطاكي المقدس قد انعقد بتاريخ 

هذه المسألة وتبعاتها؛ حيث قرر اعتبار ما قامت به كنسية القدس تعديال على حدود البطريركية 

سرع وقت" كي "ال تضطرج )الكنيسة األنطاكية، وطلب من بطريركية القدس "إصالح الوضع في أ

، وإلى إعادة النظر في  األنطاكية( إلى اتخاذ مواقف تصل إلى قطع الشركة مع الكرسيج المقدسيج

العالقات األرثوذكسيجة وفي اتفاقيجات جنيف الحاصلة من قبل اللجان التحضيريجة للمجمع األرثوذكسيج 

 ر األرثوذكسيج"؛الكبير المقدجس، ومن ضمنها ما يعود إلى االنتشا

ولما كانت وفود أنطاكية قد زارت الكنائس األرثوذكسية الشقيقة لعرض هذه المسألة عليها وإلفساح 

ل لما "يمكن أن يتهدد الكنيسة الجامعة من مخاطر"؛  المجال أمام الحلول السالمية تفاديا

قد استعرض  1131ولما كان المجمع األنطاكي المقدس في دورته العادية األولى في حزيران 

الرسائل المتبادلة مع بطريركية القدس بشأن هذه المسألة، وقرر قبول مبادرة البطريركية المسكونية 

لعقد لقاء  بين البطريركية األنطاكية والبطريركية المقدسية وبحضور البطريركية المسكونية في 

 ؛1131 /1/ 13وزارة الخارجية اليونانية، في أثينا يوم الجمعة الواقع فيه 

ولما كان هذا االجتماع قد انعقد في التاريخ المتفق عليه، وأدى إلى االتفاق على مبادرة ثالثية النقاط 

قوامها إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الرسامة األسقفية، ومن ثمج تدارس الحضور الرعائي 

 لبطريركية القدس في قطر وفقلا للتقليد الكنسي المستقر؛

يركية القدس قد تنصلت من االتفاق المذكور وأمعنت في تعديها، بالرغم من جميع ولما كانت بطر

المبادرات والوساطات التي قامت بها البطريركية المسكونية والحكومة اليونانية لحل هذه األزمة 

ل للقوانين الكنسية وبروح سالمية، ناق" المجمع األنطاكي في دورته العادية الثانية المنعقدة في  وفقا

ا، وبهدف تغليب الحل السالمي على غيره من  1131تشرين األول/أكتوبر  هذه المسألة مجددل

الحلول قرر ضرورة " إيجاد حل لهذه األزمة في مدة أقصاها شهران من تاريخ المجمع وفوض إلى 

صاحب الغبطة في حال عدم استجابة كنيسة القدس لمطلب الكنيسة األنطاكية المحق بإزالة التعدي 

 ى حدودها القانونية باتخاذ اإلجراءات الالزمة بما فيها قطع الشركة؛عل
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ولما كان البطريرك األنطاكي قد تلقى دعوة النعقاد لقاء رؤساء الكنائس األرثوذكسية في 

فقد علق تنفيذ هذا القرار وطلب  1134 ذار/مارس  1و 1البطريركية المسكونية في الفنار ما بين 

سكوني في رسالته الجوابية العمل على إيجاد حل لهذه المسألة قبل انعقاد من قداسة البطريرك الم

 لقاء رؤساء الكنائس؛

ولما لم تتم معالجة هذه المسألة في االجتماعات التحضيرية للقاء الكنائس األرثوذكسية؛ ولم تدر  

 على جدول أعمال االجتماع بالرغم من طلب الوفد األنطاكي؛

 هذه المسألة اصطدمت بحائط الفشل؛ وحيث أن جميع محاوالت حل

قررت البطريركية األنطاكية تعليق توقيعها على البيان الختامي للقاء رؤساء الكنائس وعدم 

 المشاركة في القداس االحتفالي بمناسبة أحد األرثوذكسية؛

البطريركية وبناءل على كل ما تقدم، وأمام تعنجت بطريركية القدس واستمرارها في التعدي على حدود 

األنطاكية بالرغم من كل المبادرات السالمية التي اتخذتها هذه األخيرة لتجنب قطع الشركة مع 

ل  بطريركية القدس، وأمام عجز الكنائس األرثوذكسية عن المساهمة في حل هذه األزمة وفقا

 لمقتضيات القانون الكنسي؛

والتي ُسلمت إلى الوفد  1134شباط  11وأمام تشبث البطريرك المقدسي في رسالته المؤرخة في 

البطريركية المسكونية، بتجديد ادعائه بأن "سوريا والعربية" تقعان -األنطاكي في اجتماع الفنار

 ضمن نطاق البطريركية المقدسية؛

 فإن المجمع األنطاكي المقدس

ن أبرشيات إذ يعيد التأكيد أن أبرشية بغداد والكويت والجزيرة العربية وتوابعها، هي أبرشية م

الكرسي األنطاكي تشمل حدودها الدول التالية1 إيران، العراق، الكويت، البحرين، المملكة العربية 

السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، قطر، سلطنة عمان واليمن. وأن أي وجود أرثوذكسي في أي 

نسي الذي يرعى عالقة من هذه الدول يجب أن يراعي التقليد األرثوذكسي المستقر وقواعد الحق الك

 .الكنائس بين بعضها البعض

 : قرر ما يلي

الطلب من البطريرك األنطاكي عدم ذكر البطريرك المقدسي في الذيبتيخا )الئحة رؤساء  .3

 الكنائس األرثوذكسية( في معرض ذكره للبطاركة ورؤساء الكنائس األرثوذكسية؛

المتخذ في الدورة المجمعية المنعقدة في  1131/  5-1إلغاء الفقرة الثانية من القرار رقم ع  .1

لتحقيقها الغاية المبتغاة من اتخاذها؛ وإعادة الحضور األنطاكي بشكله  1131تشرين األول 

 .السابق للقرار المذكور إلى "مجالس األساقفة" في بالد االنتشار

حيثيات هذا الطلب من غبطة البطريرك مخاطبة رؤساء الكنائس األرثوذكسية الشقيقة إلبالغهم ب .1

القرار والطلب منهم التحرك لحل هذه األزمة التي ستؤدي تداعياتها إلى إعاقة الشهادة للوحدة 

 .األرثوذكسية
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تفويض صاحب الغبطة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار أو وقف مفاعيله فيما لو  .4

 .زالت أسباب اتخاذه

سوا مسألة تشكيل المجلس التأديبي اإلكليريكي وتابع اآباء القضايا الكنسية األخرى فتدار

ل أصيالل،  االستئنافي، وأقروا هيئتيه األصيلة والرديفة بالشكل التالي1 الياس متروبوليت بيروت رئيسا

ل، األسقف أثناسيوس فهد مستشارال أصيالل، األسقف ديمتري  ل رديفا اسحق متروبوليت ألمانيا رئيسا

ل، األسقف إيليا طعمة مستشارال رديفال، شربك مستشارال أصيالل، األسقف  نقوال بعلبكي مستشارال رديفا

ل للسر، األرشمندريت ابراهيم داود مساعدال ألمين السر، وأقروا  األرشمندريت يوحنا بط" أمينا

ل في هذا المجلس. كما أقروا الالئحة السنوية لألهلية  ل عاما ل كنسيا تعيين األستاذ الياس نقوال موسي نائبا

 .1134قفية لسنة لألس

وفي الختام رفع  باء المجمع الصالة من أجل السالم في المشرق وفي كل العالم وتوجهوا بالتحية 

الفصحية لكل أبنائهم في الوطن وبالد االنتشار طالبين منهم الصالة لكي يسكب هللا سالمه في 

القبر ويمسح بنور قيامته  الربوع األنطاكية ويجلو النفوس بقوة ورجاء المسيح المتألم والناهض من

 .المجيدة كل براياه
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 عينة األولى: اإلكليروس العربي(: سئلة ال9ملحق )

كيف تهتم البطريركية األرثوذكسية األورشليمية بأبناء الطائفة األرثوذكسية من النواحي  .3

 الروحية والمادية؟

 أبرشيتك؟"اذكر أهم النشاطات الروحية والمادية التي تقيمها كنيستك/  .1

ما هي صالحياتك في نطاق كنيستك/ أبرشيتك/ أسقفيتك؟ ولماذا ال يملك األسقف أي  .1

 صالحيات في نطاق أسقفياته

بعضهم أن الرئاسة الروحية المتمثلة في البطريرك والمجمع المقدس، تعمل على حرمان  يدعي .2

 ى ذلك؟ ولماذا؟اإلكليروس العربي من الوصول إلى درجات كهنوتية عالية، ما تعليقكم عل

الكنيسة األرثوذكسية األورشليمية من قبل المجمع المقدس الذي يرأسه البطريرك، كيف  تدار .5

 ؟ترى عمل هذا المجمع

 ؟هل تعتقد أن أخوية القبر المقدس وجدت لخدمة مصالح فئة معينة من الرهبان؟ ولماذا .1

األورشليمية، ما تعليقكم على بعضهم أنه تمت "يوننة" أو هلينة الكنيسة األرثوذكسية يدعي  .5

 ذلك؟

يدعي بعض أبناء الطائفة األرثوذكسية أن هنالك أزمة في العالقة بين البطريرك ورجال  .3

اإلكليروس اليونانيين من جهة، وأبناء الطائفة األرثوذكسية من الجهة االخرى، ما مدى دقة أو 

 صحة ذلك؟ وما أسباب أو مبررات هذا االدعاء؟

فات بين البطريرك ورجال اإلكليروس خاصة اليونانيين منهم، وأبناء الطائفة ذكر أبرز الخالا .1

 األرثوذكسية؟

على أي أسس/ مباد  تتصرف القيادة الروحية1 البطريرك والمجمع المقدس، بأوقاف الكنيسة  .31

 وأمالك الطائفة األرثوذكسية في فلسطين وشرق األردن؟

 

الروحية صفقات وعمليات بيع ألمالك وأراض منذ نشوء الكيان الصهيوني، عقدت الرئاسة  .33

أرثوذكسية مع الدولة العبرية وجهات إسرائيلية استعمارية "استيطانية". ما عالقة اإلكليروس 

 اليوناني باالستعمار والكيان الصهيوني؟

أنت كاهن رعية/ أرشمندريت/ مطران، ما مدى رضاك عن كيفية إدارة الكنيسة األرثوذكسية  .31

 لبطريرك والمجمع المقدس؟المقدسية من ا
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 ممثلو الرعية العربية األرثوذكسية وأعيانهااسئلة العينة الثانية: (: 01ملحق )

 ، كيف تصف هذا القانون؟3153( لعام 15يحكم البطريركية منذ عقود القانون األردني رقم ) .0

ال الحصر، أن  منذ عقود يخالف المجمع المقدس معظم بنود هذا القانون، منها على سبيل المثال .1

يكون فيه مطرانان أردنيان عربيان، وأن يتحدث جميع أعضائه اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن 

 يحمل جميع أعضائه الجنسية األردنية وغيرها... ما مدى شرعية وقانونية هذا المجمع؟

 

 برأيك ما هي أهم التحديات التي تواجه العرب األرثوذكس من الناحية القانونية؟ .1

ناضل العرب األرثوذكس منذ قرون للحصول على أبسط حقوقهم، ومنها تشكيل مجلس مختلط،  .4

  لماذا ترفض البطريركية تشكيل هذا المجلس؟

يرفض البطاركة اليونانيون منذ قرون ترقية رجال الدين العرب إلى درجة مطران، برأيك ما  .5

 السبب وراء ذلك؟

بالتفريط بممتلكات الرعية األرثوذكسية في فلسطين  تتبع البطريركية سياسة ممنهجة فيما يتعلق .1

واألردن، حيث تقوم بتسريبها إلى جهات صهيونية استعمارية )استيطانية( منذ بداية االنتداب 

البريطاني إلى يومنا هذا. ما عالقة اإلكليروس اليوناني باالستعمار؟ وما هي األسباب والدوافع 

 هذه األوقاف؟التي تدفع البطريركية إلى التفريط ب

 لماذا تقف الحكومتان األردنية والفلسطينية على حياد من القضية األرثوذكسية؟ .5

 ؟ ومن عدم تطبيقه؟3153( للعام 15كيف تستفيد إسرائيل من القانون األردني رقم ) .3

 كيف تقيجم عمل الرئاسة الروحية اليونانية في الكنيسة األرثوذكسية المقدسية؟ .1
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 أبناء الرعية العربية األرثوذكسيةالعينة الثالثة: (: 00ملحق )

3.
هل تذهب للصالة بصورة دائمة إلى كنيستك المحلية؟ 

 

 

 كيف تهتم كنيستك المحلية بك كمسيحي أرثوذكسي من النواحي الروحية؟ .1

كيف تهتم برأيك، ما هي الصفات أو الخصائص التي يجب أن يتحلى بها كاهن رعيتك أو  .1

 متوفرة في كاهن رعيتك أو األسقف؟األسقف؟ وهل هي 

 

 كنيستك المحلية بك كمسيحي أرثوذكسي من النواحي الروحية؟ .4

 

 ما مدى رضاك عن إدارة الكنيسة األرثوذكسية المقدسية من البطريرك والمجمع المقدس؟ .5

هل تعاني الكنيسة األرثوذكسية المقدسية من أزمة بين رجال الدين وأبناء الرعية العربية   .1

 األرثوذكسية؟

 

 

 

 

 

 

 

  



244 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 
 

 

 كتم: 

، ط )ال المسيحية المعاصرة في األردن وفلسطين(، 3111األب الدكتور كلداني، حنا سعيد، ) .3

 يوجد(، عمان، الصفدي.

(، 3ط) من فجر المسيحية إلى نهاية القرن الخامس عشر،(، 1114األب د. باللين، كاميللو، ) .1

 .شرقيات للنشر والطباعةالقاهرة، دار 

 (،0ط)، المركزية الغربية...إشكالية التكون والتمركز حول الذات(، 3115إبراهيم، عبد هللا، ) .1

 .بيروت، المركز الثقافي العربي

الوجود المسيحي في القدس خالل القرنين التاسع عشر  (،1114أبو جابر، رؤوف سعد ) .4

 .العربية (، بيروت، مركز دراسات الوحدة3، ط)والعشرين

رثوذكسية في فلسطين واألردن بين نبذة عن تاريخ القضية األأبو جابر، سعد رؤوف،  .5

شحادة  ،0935رثوذكسية الصادر سنة ورشليم األأتاريخ كنيسة من كتاب ، 0993و 0935

صداره بهذه الطبعة الحديثة من خالل جمعية النهضة العربية إعيد أونيقوال خوري، 

 .3111عمان، مطبعة الشرق األوسط، األرثوذكسية الخيرية، 

حاالت االستثناء في الفضاءات الفلسطينية، وديناميات الصمود (، 1131أبو جدي، نورهان ) .1

 مركز دراسات الوحدة العربية.  للتدمير الممنهج للمكان: نابلس كحالة دراسية،

 ، بيروت.  أخوية القبر المقدس اليونانية(، 3311األسقف هواويني، رفائيل ) .5

(، بيروت، مركز دراسات 3، ط)الدولة العثمانية في المجال العربي (،1115بيات، فاضل، ) .3

 الوحدة العربية.

سكندرية، دار المعرفة (، اإل3، ط)علم االجتماع الديني( 3131بيومي، محمد أحمد، ) .1

 الجامعية.

صفقة باب  ى(، اللجنة الفلسطينية لتقصي حقائق ووقائع ما يسم1115) تقرير اللجنة القانونية .31

 .س، مجلس الوزراء الفلسطينيكالخليل/ وبطريركية الروم األورثوذو

 ،خالصة تاريخ كنيسة أورشليم األرثوذوكسية(،  3115خوري، شحادة، وخوري، نقوال، ) .33

 ط)ال يوجد(، القدس، مطبعة بيت المقدس.

، رينالوجود المسيحي في القدس خالل القرنين التاسع عشر والعش(، 1114رؤوف سعد، ) .31

 (، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية.3ط)

، ط )ال يوجد(، حيفا، دار االتحاد التطور االقتصادي في فلسطين(، 3135سعد، أحمد ) .31

 للطباعة والنشر.

يوميات خليل السكاكيني: يوميات، رسائل، (، 1114السكاكيني، خليل، تحرير1 أكرم مسلم، ) .34

-3133ذكسية، الحرب العظمى، النفي إلى دمشق )الكتاب الثاني1 النهضة األرثو ،تالمالت

 (، رام هللا، مركز خليل السكاكيني الثقافي ومؤسسة الدراسات المقدسية.3134

لكسندروس أ، ترجمة1 المطران تاريخ الكنيسة المسيحية (،3115) سميرنوف، أفغراف، .35

بيبة جحا، ط )ال يوجد(، حمص، صدر عن مطرانية الروم األرثوذكس، طبع على نفقة ش

 النهضة األرثوذكسية العربية الخيرية، عمان.

، 3131(، بيروت، دار الشروق، 1ط) ،أصول التاريخ العثمانيصالح، أحمد عبد الرحيم،  .31

 ، نقال عن فرسخ، عوني.311ص 
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(، 3ط) ،المهد العربي )المسيحية المشرقية على مدى ألفي عام( (،1111)، غنادري، سميح .35

 الناصرة، مطبعة الحكيم.

، ط )ال يوجد(، حيفا، مطبعة تطور الرأسمالية في فلسطين(، 3135غوجانسكي، تامار ) .33

 االتحاد التعاونية.

الناصرة، الحجارة الحية )المسيحيون العرب في الديار المقدسة(، )(، 1111فرح، فؤاد، ) .31

 دون ذكر لدار النشر(. 

د. علي مقلد، مراجعة  ترجمة1 ،المراقبة والمعاقبة: والدة السجن(، 3111فوكو، ميشيل،) .11

 نماء القومي.، بيروت، مركز اإلوتقديم1 مطاع صفدي

، مصر، مطبعة المقتطف تاريخ الكنيسة الرسولية األورشليمية(، 3114قزاقيا، خليل، ) .13

 والمقطم، وأبو جابر. 

ثرت على المسيحيين الفلسطينيين، أالعوامل التاريخية التي ( 1113القس د. عتيق، نعيم، ) .11

كتاب1 "الحضور المسيحي في األرض المقدسة.. شهادة وفاء... مسيرة ثبات"، نشر في 

(، )القدس، منشورات مركز السبيل المسكوني 3تحرير1 القس نعيم عتيق وسيدر دعيبس، ط )

 لالهوت التحرر(.

(،  نصارى القدس )دراسة في ضوء الوثائق العثمانية، 1115القضاة، أحمد حامد إبراهيم، ) .11

 مركز دراسات الوحدة العربية (، بيروت،3ط)

، ترجمة د. فؤاد أيوب، يديولوجية األلمانيةاأل(، 3151نجلز، )إكارل ماركس، وفريدرك  .14

 (، دمشق، دار دمشق.3ط)

، تحرير1 حبيب بدر، سعاد سليم، المسيحية عبر تاريخها في المشرقكتاب متعددون،  .15

 .1113 (، لبنان، مجلس كنائس الشرق األوسط،3جوزيف أبو نهرا، ط)

ترجمة1 الدكتورة عفيفة  تاريخ األقطار العربية الحديث، (،3135فالديمير، )لوتسكى،  .11

 .البستاني، ط )ال يوجد(، موسكو، دار التقدم

، ترجمة محمد علي مقلد، األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية(، 3111ماكس فيبر، ) .15

 نماء القومي.(، بيروت، مركز اإل3ط)

(، 3ط) الرواد االتجاهات المعاصرة، –تاريخ الفكر االجتماعي (، 1113محمد، علي محمد، ) .13

 القاهرة، دار المعرفة الجامعية. 

أزمة الهوية عند المواطنين العرب المسيحيين في (، 1113المطران ماركوزو، بولس،) .11

وفاء... مسيرة "الحضور المسيحي في األرض المقدسة.. شهادة نشر في كتاب1 إسرائيل، 

(، القدس، منشورات مركز السبيل 3تحرير1 القس نعيم عتيق وسيدر دعيبس، ط ) ثبات"،

 .المسكوني لالهوت التحرر
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 الكتم باللغة اإلنجليزية: 

1. Mitri Raheb (Author), Rifat Odeh Kassis (Editor), Rania Al Qass 

Collings (Editor) (2012), ( Palestinian Christians in the West Bank: 

Facts, Figures and Trends, second edition, Diyar Publisher, Latin 

Patriarchate Press. 
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 دراسات علمية 

الصراع بين اإلكليروس اليوناني وطائفة الروم األرثوذكس في " (،3111رندة سعيد مربيع ) .3

، جامعة نشرها لم يتمأطروحة ماجستير ، فلسطين خالل النصف األول من القرن العشرين"
 بيرزيت، بيرزيت، فلسطين. 

"حضور القضية األرثوذكسية في اإلعالم األردني من وجهة نظر أبناء (، 1131) فؤاد كرشة .1

بعد، جامعة الشرق األوسط، عمان،  لم يتم نشرهاأطروحة ماجستير ، ن"يوبنات الكنيسة األردني

 األردن.

، دس )دراسة في ضوء الوثائق العثمانيةنصارى الق(، 1115القضاة، أحمد حامد إبراهيم، ) .1

. )مالحظة1 هذا الكتاب هو عبارة عن رسالة (، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية3ط)

 دكتوراة(
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 الصحف 

المحاسم األسبق للبطريركية األرثوذكسية بالقدس: أعضاء رانية عطا هللا ونيقوال عطا هللا،  .3

أجروا الممتلكات لتحقيق مآرب شخصية... للحكومة اليونانية دور في أخوية القبر المقدس 

المؤامرة ضد إيرينيوس... ثيوفيليوس استعان بالشخاص من خارج البطريركية لتحقيق 

(، نشرت بتاريخ  ذار/ 41، صحيفة "اليوث تايمز؛ صوت الشباب الفلسطيني"، العدد )أهدافه

 . 1111نيسان 

وقاف األرثوذكسية بين الحقيقة كما لم نقرأها من قبل: األ، رانية عطا هللا، وعماد فريج .1

صحيفة ال "يوث تايمز؛ صوت الشباب  مطرقة مجلس الوزراء وتقرير اللجنة القانونية،

 . 1111يلول أ(،  ب/45الفلسطيني"، العدد )

الصحفي محمد أبو خضير، صحيفة القدس، ما هي تفاصيل االتفاق بين الحكومة اإلسرائيلية  .1

 ةمي البطريركية وعائلة الشماع؟ لماذا شطبت البطريركية األرثوذكسية الدعوى الستعادومحا

رض الشماع( في باب الخليل قبل يوم من النظر فيها؟ صحيفة القدس، الصفحة األولى، أ)

31/31/1115 ،www.alquds.com . 

، الثالث: سنستمر في الدفاع عن العقارات األرثوذكسيةالبطريرك ثيوفيلوس صحيفة القدس،  .4

 ،1131كانون الثاني  31لكتروني للصحيفة، الموقع اإل

http://www.alquds.com/news/article/view/id/146683 . 
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 مجلة:

، مجلة نور المسيح، ها"ومبراطورية روما الجديدة ومواطنإ"الكاهن ميتالينوس، جاورجيوس،  .3

 . 1115، قانا الجليل، جمعية نور المسيح، تموز 11مجلة شهرية، عدد 

، مجلة اليوناني على قيادة الكنيسة األرثوذكسية-قصة الصراع العربينصر هللا، إلياس،  .1

 3113(، 33االسوار، ع )
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 لكترونية: إمواقع 

مجلة اإلخاء  خاء )تقرير السير برتران(،ملحق لمجلة اإلإبراهيم، شحادة الخوري،  .3

لكتروني قضايا أرثوذكسية، نقال عن الموقع اإل 3111رثوذكسية لسنة األ

http://www.orthodoxissues.com/arabic/default.asp?iId=JFDHM . 

 TV ،-http://www.ehna.tv/Media/2، موقع إحنا المقابلة األب جبرائيل ندافإحنا،  .1

1754 

يسلخ  مثيل الطائفي":تالفلسطينيون في إسرائيل يرفضون قانون "الاسعد تلحمي،  .1

، الحياة الجديدة، نشر في تاريخ حيين عن شعبهم ويطبق سياسة "فرق تسد"يالمس

1/11/34 ،http://alhayat.com/ 

صدر عن المقرج البطريركيج في ، البيانبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس،  .4

 http://www.antiochpatriarchate.org، 1131 ذار  31البلمند، في 

، موقع البواية يرينيوس األولإردنية تصادق على قرار عزل البطريرك الحكومة األالبوابة،  .5

 . /http://www.albawaba.com، 1115 يار  33خباري، نشر الخبر بتاريخ اإل

 http://www.iqrit.org، موقع جمعية أهالي إقرث، لمحة تاريخيةجمعية أهالي إقرث،  .1

يرينيوس بشكل مطلق إالبطريرك  ئلجنة التحقيق الفلسطينية تبردنيا الوطن، ملفات الفساد،  .5

لوطن اإللكتروني، نشر بتاريخ ، موقع دنيا امن صفقة بيع العقارات

13/15/1115،http://www.alwatanvoice.com/  

، موقع الجمعة القريم: مؤتمر تجنيد المسيحيين في يافة الناصرةالصحفية خلود مصالحة،  .3

 . 31/1/31، نشر في تاريخ ra.nethttp://www.bokبكرا،  

، 3151رثوذكسي الرابع/ القدس قضايا أرثوذكسية، المؤتمر األ .1

http://www.orthodoxissues.com . 

موقع كفر برعم األرض واإلنسان  قضية كفر برعم ومهجريها،لجنة أهالي كفر برعم،  .31

   http://edenorion.com/biremوالجذور الباقية،

، منتدى طهار وهي خمسة وثمانون قانوناقوانين الرسل األمنتدى الشباب األرثوذكسي،  .33

 .www.orthodoxonline.orgالشباب األرثوذكسي، 

( 37نص قانون بطريركية الروم األرثوذكس األورشليمية رقم ) األرنية،موقع التشريعات  .31

ردنية )نظام المعلومات الوطني(، موقع التشريعات األ ،0958لسنة 

http://www.lob.gov.jo . 

مة ضد بطريركية الروم األرثوذكس: سنتخذ قرارات حاسموقع العرب وصحيفة كل العرب،  .31

، Linga، عن موقع األب جبرائيل نداف ونرفض تجنيد المسيحيين للجيش

news/NTI2NA-http://www.linga.org/local حزيران  33، تم نشره في تاريخ

1131  

 المسيحيين ويحرج جبرائيل نداف،نتنياهو يالمر بتشكيل هيئة لتجنيد  بالفيديو...نباء، وطن لأل .34

 .1131 ب  1، نشر في تاريخ http://www.wattan.tvلكتروني، نباء اإلموقع وطن لأل
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