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 الملّخص

محافظة رام هللا : هجرة العرب المسيحيين من جبال فلسطين الوسطى"سعت هذه الدراسة 

العرب المسيحيين وآليات هذه ، إلى الكشف عن الدوافع الحقيقية لهجرة "حالة دراسية -والبيرة

الهجرة وأنماطها واتجاهاتها ومراحلها منذ أواخر فترة الحكم العثماني وحتى الفترة الواقعة ما 

 (.م0232 -3882)بعد االنتفاضة الثانية 

وقد ركزت هذه الدراسة عملها على التجمعات السكانية المسيحية الواقعة ضمن محافظة رام 

ة البيرة، مدينة رام هللا، بلدة بيرزيت، بلدة الطيبة، قرية عابود، قرية جفنا، مدين: هللا والبيرة وهي

حيث أن هذه المحافظة تعتبر المركز الثالث لتجمع العرب المسيحيين في . وقرية عين عريك

 .بعد محافظتي القدس وبيت لحم( الضفة الغربية وقطاع غزة)مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 

الوصفي، : ف المنشودة، اعتمدت الدراسة على أربعة مناهج بحثية هيولتحقيق األهدا

: كما أنها استخدمت عدة أدوات لجمع البيانات المطلوبة أهمها. التحليلي، الميداني، والمقارن

المقابالت الشخصية لبعض المهاجرين العائدين واألفراد المقيمين من المسيحيين في منطقة 

طويرهما من قِبل الباحثة نفسها، فكانت األولى لقياس الدوافع الحقيقية الدراسة، واستبانتْين تّم ت

وراء هجرة العرب المسيحيين وآليات ومدى اندماجهم في دول المهجر المختلفة، أما الثانية 

فكانت لقياس نتائج هجرة األفراد المسيحيين للخارج ومدى نيّة باقي األفراد المقيمين من نفس 

 .للحاق بهماألسر على الهجرة وا

شخصاً  311هذا وقد طُبقت األدوات السابقة على عينة انتقائية مقصودة متدحرجة قوامها 

عائلة مسيحية تقيم في منطقة الدراسة ولديها أفراداُ  12فرداً مهاجراً،  11: موزعين كالتالي

 .أفراد مسيحيين مهاجرين عائدين 32مهاجرين للخارج، 

اسة، فكان وجود عدة دوافع تشاركت معاً ودفعت بالعرب أما عن أهم ما توصلت إليه الدر

كما ظهرت هناك . المسيحيين على الهجرة للخارج، كان أبرزها العوامل السياسية واالقتصادية

م والنكسة 3118عدة أنماط للهجرة أبرزها الهجرة القسرية والجماعية عقب حربي النكبة عام 

أما بالنسبة التجاهات الهجرة فكانت . حاب العقولم باإلضافة إلى هجرة العمالة وأص3111عام 
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هذا . غالبيتها باتجاه الواليات المتحدة األمريكية ثم باتجاه أوروبا وأستراليا وكندا والدول النفطية

 .وقد ظهرت الهجرة كنزيف مستمر طيلة فترة الدراسة دون توقف

ية والتربوية، كذلك األفراد وعليه فقد أوصت الباحثة المعنيين من المؤسسات الكنسية والوطن

واألسر المسيحية المهاجرة والمقيمة بالعمل واتخاذ الخطوات الالزمة والممكنة للحّد من خطر 

 .هذه الهجرة على المجتمع الفلسطيني وأبنائه
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Abstract 

This study titled The Immigration of Christian Arabs from the 

Palestinian Central Mountains Abroad: Ramallah & Al-Bireh – A Case 

Study seeks to detect the real motives, mechanisms, patterns, trends, and 

phases of Christian Arabs’ immigration in the period extending from the 

Late Ottoman Period to the post-second uprising (intifada) – 1880- 2010.  

This study focuses on the Christian communities living within 

Ramallah and Al-Bireh governorate, namely Al-Bireh city, Taybeh town, 

Birzeit town, Abud village, Jifna village, and ‘Ein ‘Arik village 

considering that this governorate is ranked the third after Jerusalem and 

Bethlehem as the largest community of Christian Arabs in the West 

Bank. 

In order to achieve the intended goals, this study is based on four 

research methods; the descriptive, analytical, field, and comparative 

methods. The study utilizes many tools for collecting required data; the 

most important of which are personal interviews conducted with 

returning emigrants and two questionnaires formulated by the researcher 

herself. The purpose of conducting the personal interviews was to 

measure the real motives of the Christian Arabs’ emigration as well as 

the mechanisms and extent of their integration in the immigration 

countries. The purpose of formulating the questionnaires was to measure 

the outcomes of the immigration of the Christian Arabs abroad as well as 

the intention of the other members of the emigrants’ families to 

immigrate and join emigrant family members.  
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The aforementioned tools were applied on a selective, purposive and 

rolling sample consisting of 145 respondents; 95 emigrants, 40 Christian 

families living in the region covered by the study, and 10 returning 

emigrant Christians.  

The most important conclusions the study comes to are first that there 

are many motives for Christian Arabs to immigrate, the most notable of 

which are political and economic. Second, the study concludes that there 

are many patterns for immigration; the most significant are forced and 

mass immigration in the wake of 1948 and 1967 wars, labor immigration, 

and brain drain. The immigrants mostly immigrated to the United States 

of America, Europe, Australia, and Canada respectively. It is evident that 

immigration was an uncontrollable bleeding throughout the periods of 

study.  

The researcher recommends accordingly the concerned ecclesiastical 

institutions, public institutions, educators, immigrating individuals, and 

Christian families to mitigate the risk of immigration on the Palestinian 

community. 
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 مهيدت

تحتل دراسة الهجرات الفلسطينية بمختلف دوافعها وأسبابها ومراحلها وآلياتها وأنماطها 

لمية الحديثة اأهميةً خاصة بين الدراسات الفلسطينية والعربية والع ،واتجاهاتها ونتائجها

المشكالت العربية  عتبر إحدى القضايا والظواهر العالمية، ومن أهموالمعاصرة، كونها تُ 

 .لسطينية على وجه الخصوصوالف

ظاهرةٌ قديمةٌ مارستها الجماعات البشرية نتيجة اضطهاٍد ديني أو عنصري الهجرة وبما أن 

أو قبلي أو سياسي، أو نتيجة كوارث طبيعية، أو ألسباٍب اقتصادية، فإنها ال تزال تتكرر في وقتنا 

االستيطانية وهجرة األدمغة  الهجرة القسرية والهجرة: الحاضر بأشكاٍل وأنماٍط جديدٍة أهمها

 .وهجرة العمالة

فبشعور األفراد أو الجماعات بعدم األمان واالستقرار في موطنهم، وعجزهم عن إيجاد السبل 

الدفاعية للتغلب على األوضاع الحياتية الصعبة، يتولّد لديهم الشعور بالخوف واإلحباط، مما 

فيصبح عد انقشاع األمور التي قد تستمر طويالً، يدفعهم لمغادرة أوطانهم على أمل العودة إليها ب

 .في دول غريبة، يجهلون مصيرهم ويتخبطون ما بين اإلندماج والوطنيةهؤالء الجئين 

وألن فلسطين بلد التنوع الديني والحضاري والسياسي واالجتماعي، فإنه من المؤكد بأن 

ية أو سياسية قد تأثرت بشكٍل كبير بعض جماعاته أو شرائحه والتي شّكلت فيه أقلية دينية أو عدد

 .باألحداث التاريخية والسياسية التي مّر بها، فأّدت إلى تشتت أفراده وتفّرقهم

ومن هنا فقد جاءت دراسة هجرة العرب المسيحيين من فلسطين للخارج بكافة جوانبها 

بين أواخر العهد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية لتغطي الفترة الممتدة 

م، ضمن خمسة فصول 0232م ولغاية الفترة الواقعة ما بعد انتفاضة األقصى 3882العثماني 

 :كالتالي
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وقد تطرق إلى المنهجية من حيث أسئلة الدراسة وفرضياتها، أهميتها وأهدافها، : الفصل األول

الدراسات السابقة ذات  بعدها تّم استعراضاألدوات والمناهج والمحددات، نوع العينة وحجمها، 

 .الصلة والعالقة بمختلف أنواعها العامة والتاريخية والميدانية

، بالتركيز على تلك التجمعات (محافظة رام هللا والبيرة)وصف منطقة الدراسة : الفصل الثاني

 مدينة البيرة، مدينة: السكانية التي ال يزال العرب المسيحيون يسكنون فيها حتى يومنا هذا، وهي

موقعها : رام هللا، بلدة بيرزيت، بلدة الطيبة، قرية عابود، قرية جفنا، وقرية عين عريك، من حيث

الجغرافي، تاريخها، أصل التسمية، أهم المواقع األثرية، أصول العائالت وأعداد السكان، وأخيراً 

 .هجرة العرب المسيحيين منها

ق تركزهم وأعدادهم وصوالً إلى تحّدث عن أصل العرب المسيحيين ومناط: الفصل الثالث

أما الهجرات الفلسطينية فقد تّم سردها . هجراتهم كجزء من الهجرات العالمية واإلقليمية

أواخر العهد العثماني والحرب العالمية األولى، االنتداب : واالستفاضة فيها ضمن الفترات التالية

، االنتفاضة الشعبية األولى وتوقيع البريطاني فحرب النكبة، االحتالل اإلسرائيلي فحرب النكسة

اتفاق أوسلو فدخول السلطة الوطنية لألراضي الفلسطينية، وأخيراً انتفاضة األقصى وما بعدها، 

حيث تّم استعراض أسباب ودوافع هجرة العرب المسيحيين في كل فترة منها واتجاهاتها 

العرب المسيحيين من لبنان  إلى عرض تجربة هجرة هذا باإلضافة. وأنماطها وأعداد المهاجرين

 .وسوريا كونها كانت األقدم وبحجٍم أكبر

 :تناول أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة على شكل محاور رئيسة هي: الفصل الرابع

 .الدوافع الرئيسية لهجرة العرب المسيحيين للخارج: المحور األول -

 .لمسيحيين في دول المهجرالعوامل المساعدة في اندماج العرب ا: المحور الثاني -

 .مدى اندماج العرب المسيحيين في دول المهجر: المحور الثالث -

 .الهجرة واالنتماء للوطن والعروبة: المحور الرابع -

 اختيار دول المهجر: المحور الخامس -
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 استمرارية الهجرة: المحور السادس -

 تأثيرات الهجرة:  المحور السابع -

االستنتاجات التي خلُصت إليها الدراسة، وكذلك أهم الخاتمة وعرض : الفصل الخامس

 .التوصيات التي يمكن تطبيقها من قِبل المعنيين للحّد من مشكلة وظاهرة الهجرة المسيحية
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 :الفصل األول

 

 

 المنهجية 

 والدراسات السابقة
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 مقدمة 0.0

 قداً، فهناك العديد من الشعوب فالهجرة ليست حدثاً جديد: إن تنقل اإلنسان على األرض قديم

لو و(. 011ص، 3111اليافي، )اختلطت مع بعضها البعض وبات المعتدي مكان المعتَدى عليه 

 ،"الرزق المالئماختيار مكان العيش و" فإنها تعني واسعالعام وها الرمنظومن نظرنا إلى الهجرة 

ن هنا يهاجر اإلنسان بدافع حّب وم. يسكن حيث يشاء ويعمل فيما يشاءمن حّق كل إنسان أن فلذا 

، 3112صبّاح، )بشرية  من جماعةٍ  الطبيعة بمواردها أو بضغطٍ  األفضل والبقاء حين تشحّ 

 (. 01ص

بعد خاصةً جديدة  أشكاالً  اكتسبت إال أنهاديمةٌ قدم المجتمعات اإلنسانية، الهجرة قبما أن و

ويعتبر النمط . (لثورة الصناعيةاالعصر االستعماري وعصر ) ر االقتصادي الرأسماليالتطوّ 

 في االنتقال من موقعٍ والعدوان حيث يتم استخدام القوى  ،االستيطاني من أخطر أنواع الهجرات

  .فلسطين في الصهاينة ليهوداألمريكيتين وأستراليا وا إلىاألوروبيون كما فعل ، آلخر

الهجرة عادةً  تأتي بدافع إذن هناك تباين بين الهجرة والجالء رغم تشابههما في المضمون، ف

، أما الجالء فيأتي نتيجة كارثة (3181الماضي ويونس، )كسب المال وتحسين األحوال المعيشية 

 في أعقاب حربيسطيني كما هو حال المجتمع الفل ،طبيعية أو سياسية ال رأي للشعب فيه أو خيار

جوانب مأساوية  اً في طيّاتهكثير حملغالباً ما ي م، والذي3111النكسة عام و 3118 النكبة عام

 (.32ص، 3181السواحري، ) للسكان في عمليات الطرد الجماعي لتمثّ ت

أن فلسطين قد عرفت أنماطاً مختلفة لهجرة أبنائها ال سيما العرب المسيحيين  هال شّك فيومما 

التاسع  هجرة أهالي بالد الشام الواسعة إلى األمريكيتين في أواخر القرن ضمنجاءت أوالً  ،منهم

جماعية  هجراتٍ لت إلى تحوّ ثم ، فردي وطوعي بشكلٍ ( 11، ص3181، وآخرون سمحة)عشر 

 .م3111النكسة عام و 3118 عامإجبارية عقب حربي النكبة 

عالية المستوى إال في مطلع  موضوع الهجرة بمنهجيةٍ  الباحثون العرب لم يدرسهذا و

مشكلة المختلفة لجوانب الراسات لتشمل هذه الد تتوسعولم  ،الستينيات من القرن العشرين
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بل انحصرت في دراسة معدالت المواليد  ،(ومنها الفلسطينية بكافة آفاقها)الهجرات العربية 

السياسية  درس األسباب والنتائجتتوسع لتأيضاً ما والوفيات للمهاجرين ومناطق تجّمعهم، وهي قلّ 

 (. 11ص، 3112حساسيان، ) واالقتصادية

سكانها في أعداد ملحوظ تدريجي  تناقصٍ األراضي الفلسطينية من  ههاجما تووفي ظل 

 هجرة إلىنظار األستوّجه هذه الدراسة  ؛ فإنالناجم عن عدة عوامل وأسباب العرب المسيحيين

األخطر في طمس الوجود العامل  -أي الهجرة-عتبر ، كونها تُ للخارجسيحيين العرب الم

  .والحضور العربي المسيحي في فلسطين

 

 مشكلة الدراسة 3.0

العرب وفيها طّور  -أم الكنائس -إن فلسطين مهد الديانة المسيحية، بها نشأت كنيسة القدس

المسيحيين في أرضهم  وبوجود .تهم الشخصية والوطنية والدينية والثقافيةالمسيحيون هويّ 

. والمعاصرة على مّر العصور؛ أوجدوا لهم تاريخاً متفاعالً مع الحضارات السابقةفلسطين 

فالعرب المسيحييون جزٌء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني وأرضه في مختلف أنواع تجمعاته 

فهم عاشوا نفس الظروف التاريخية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية الصعبة، وال  ة،يالسكان

أي  - همأناليوم، باإلضافة إلى  همياتتزال مشكالت االحتالل والبطالة والفقر تشّكل أهم تحدّ 

وللخروج من . نسبتها مع تقدم الزمن نقصيشّكلون أقلية دينية ت وبشكٍل خاص -المسيحيينالعرب 

 دّوامة التحديات ومصاعب الحياة هذه، يجد الكثيرون منهم أن المخرج الوحيد هو الهجرة

  .(311ص، 0221خوري، )

، وحسب يين في فلسطينمسيحعرب الال تكمن في التناقص التدريجي للهنا المشكلة  إال أن

 :في النواحي التاليةكنتائج ما يترتب عليه بوإنما 

الهرم السكاني الخاص بشريحة العرب المسيحيين؟ وحقيقة ما هي طبيعة  ،ديمغرافياً  -

 .سّن الزواج للذكور وعنوسة اإلناث؟معدالت الخصوبة ومعدالت اإلنجاب و :ذا عنوما
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  وكياناً؟وروحاً ة المسيحية نّصاً ستبقى فلسطين مهداً للديان هلف ،اً ديني -

 ، ماذا سيحّل بالنسيج االجتماعي الفلسطيني إذا ما أصبح أحادياً؟ اجتماعياً  -

عن صناعة التاريخ أو يهّمشون أنفسهم ذر العرب المسيحيون تعهل سي ،اً تاريخي -

  .دوراً تاريخياً وقومياً في المنطقة العربية بأسرهاعلماً بأنهم قد لعبوا  المعاصر؟

 لهم دينٌ فالعرب المسيحيون ما هو مصير حلقة الوصل بين الشرق والغرب؟ ، سياسياً  -

  .ةالعربي اتالمجتمعومع الشرق وتاريخ  ولغةٌ  ثقافةٌ ، ومع الغرب المسيحي مشترك

هل ستمنع الحكومة الفلسطينية واألحزاب اإلسالمية الهجرة المسيحية فعالً؟ إسالمياً،  -

ن في مكوناتها وهم العرب المسيحيين، ألنع اضطهاد أحد في م تكمن تهامصلححيث أن 

  .لى دويالتإ هاستمرارها ولمنع تفككذلك ضمانة ال

أرض "من تحقيق مشروع الدولة اليهودية على كامل  هل ستتمكن إسرائيلإسرائيلياً،  -

 .ها في تنفيذهعثرة أمامحجر وجود العرب المسيحيين يشّكلحيث أن  ؟"الميعاد

يستمر قدوم الحجاج والسيّاح إلى فلسطين بعد تناقص أعداد العرب هل سسياحياً،  -

 .وماذا بشأن فعالية القطاع السياحي الفلسطيني؟  المسيحيين فيها؟

 

 الدراسة أسئلة  2.0

 :هي أسئلة محورية عدةعن  ستُجيبالدراسة بناًء على ما سبق، فإن هذه 

 ج؟إلى الخارراء هجرة العرب المسيحيين و افعما هي الدو -3

 ؟واتجاهاتها مراحلهاأنماطها وهذه الهجرة و( آليات) ما هي ديناميات -0

 مدى اندماجهم فيها؟ما و ،اندماج المهاجرين في دول المهجر( آليات) طرقما هي  -1
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 للحاق؟منهم ما هو مدى رضى أسر المهاجرين عن هجرة أفرادها للخارج ونيّة الباقين  -1

 ترة زمنية معينة؟ف مستمرة أم اقتصرت علىالمسيحية هل الهجرة  -1

 ؟ هذه الهجرة المترتبة علىوالمجتمعية الفردية واألسرية اآلثار ما هي  -1

 

 أهداف الدراسة 4.0

 :ما يليإلى تحقيق هذه الدراسة  تهدفوبناء على ذلك، 

 -الفلسطيني، اإلسرائيلي -العربي، البريطاني -العثماني: الوضع السياسي دور استنتاج -3

 .المسيحيينالعرب على هجرة  الفلسطيني -، الفلسطينيالفلسطيني

 .يحيينالمسالعرب هجرة  في الوضع االقتصادي استنتاج دور -0

ن والعرب المسيحيالتوصل إلى دور الجوانب االجتماعية والثقافية والدينية التي يعيشها  -1

 .في هجرتهم

 .مراحلها واتجاهاتهاووأنماطها  للخارجيات هجرة العرب المسيحيين التعّرف إلى آل -1

 .أهم آليات اندماج المهاجرين في دول المهجر المختلفة التعرف إلى -1

منها للخارج ونيّة الباقين  أفرادهادى رضى أسر المهاجرين عن هجرة م التوصل إلى -1

 .للحاق

سري األفردي والصعيد العلى هجرة هذه العن التي نتجت التوصل إلى اآلثار  -1

 .مجتمعيالو
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 فرضيات الدراسة 5.0

 :فرضيات الدراسةأهم ما يلي 

 .للخارجهجرة العرب المسيحيين  فيضع السياسي واألمني الو رثّ أ -3

 .للخارجيحيين هناك عالقة عكسية بين الوضع االقتصادي وهجرة العرب المس -0

 العرب المسيحيين إلى حياة اجتماعية عالية المستوى والرفاهية الهجرةيتطلب سعي  -1

 .للخارج

 .العرب المسيحيين للخارج هجرةفي   دورٌ ص العالي والمتخصطلب التعليم لكان  -1

   .اً خارجية أمام أكثرية مسلمة دفعهم للهجرة ددبأنهم أقلية ع نشعور العرب المسيحيو -1

 .للخارج ع على الهجرةشجّ ود شبكات األقارب في دول المهجر ساعد ووج -1

لدين حيث التشابه في ا فّضل العرب المسيحيون اختيار الدول األجنبية كدول مهجر لهم -1

 .(المسيحي)

 .المهجر المختلفة قلل من انتمائهم الوطنيدول ن في اندماج المهاجري -8

فترة ما بعد الم وحتى 3882 ةالعثماني فترةمنذ أواخر ال سارت هجرة العرب المسيحيين -1

 .نفس الوتيرة والحجم واالتجاهبللخارج م 0232الثانية  االنتفاضة

م وأسرهم على أنفسه ج سلبية وإيجابيةنتائللخارج هجرة العرب المسيحيين ل كان -32

 .ومجتمعهم

 

 هج الدراسةامن 1.0

 : وهيمناهج بحثية أربعة  اعتمدت الدراسة علىولتحقيق األهداف السابقة، 
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الذي بحث في األدب المكتوب والمتوفر عن هجرات و الوصفي، المنهج التاريخي -

، ووجهات هذه سةالدراالعرب المسيحيين، ووصف وأّرخ بداية الهجرة من منطقة 

 .الهجرة ومراحلها وأنماطها وخصائصها

الزيارات وتّم بموجبه جمع البيانات عن الهجرة والمهاجرين من خالل  المنهج الميداني، -

 .اناتاستبتعبئة شخصية و مقابالتوالتي شملت الدراسة، البيتية للمعنيين في منطقة 

مهاجرين والمناطق التي هاجروا منها التحليلي، والذي حلّل البيانات المتعلقة بالالمنهج  -

كما وبحث في أسباب الهجرة السياسية واالقتصادية  لتي هاجروا إليها،ا تلكو

 .والسلبيةيجابية منها الهجرة اإلهذه ، ونتائج والدينية االجتماعية والثقافيةو

مسيحيي لبنان وسوريا المنهج المقارن، والذي قارن بين هجرة مسيحيي فلسطين وهجرة  -

تاريخياً هجرة الفلسطينيين، وكانت في حالة  اسبقت حيث أنهمان ناحية تاريخية فقط، م

ة مسيحيي القرى والبلدات والمدن بين هجرباإلضافة إلى أنه قارن  .لبنان بمقاييس أكبر

 .في منطقة الدراسة

 

 الدراسة مبررات 1.0

  :للبحث والدراسة فهي( هجرة العرب المسيحيين)اختيار هذا العنوان ا عن أهم مبررات أم

أهمية الموضوع من ناحية تاريخية وجغرافية ودينية واجتماعية وسياسية، فهو موضوع  -

على مستوى فقط متشعب من حيث األسباب والعوامل وخِطر على صعيد النتائج، ليس 

 . شريحة العرب المسيحيين فحسب، وإنما على مستوى المجتمع الفلسطيني ككل

مستمر في أعداد العرب المسيحيين في المنطقة العربية بشكٍل عام التناقص الملحوظ وال -

 .وفي فلسطين بشكٍل خاص مقارنةً مع الفترات التاريخية السابقة
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طريقة عرض وسائل اإلعالم لموضوع هجرة العرب المسيحيين من فلسطين والمنطقة  -

 .على تحمل الصعوبات الحياتية يندربأنهم غير قاالعربية 

متطرف  إسالميٌ  ألجنبية لموضوع هجرة العرب المسيحيين وكأنه فعلٌ إثارة الدول ا -

رحبت فرنسا بالمهاجرين فعلت و، كما ولذلك فهي ترحب بالمسيحيين المهاجرين

 .المسيحيين من العراق

على الوجود والحضور المسيحي في  "ثورات الربيع العربي"ما يسّمى بـ الوقع الكبير ل -

في ظلّها تصاعد المّد األصولي اإلسالمي المتشدد  نبأسرها، ألالمنطقة العربية 

العرب ن كوْ  وعليهوالتكفيري، واستلمت األحزاب اإلسالمية الحكومات الجديدة فيها، 

 فيها، فإنهم يُجبرون ويدفعون على الهجرة أو يفضلونها لون أقلية عدديةيشكّ المسيحيون 

 .كحلٍّ أمني

 

 الدراسة محددات 8.0

 :أهمها كان لهذه الدراسة محددات

 تواجديال يزال أُجريت الدراسة على التجمعات السكانية التي حيث ، المحددات المكانية -

مدينة رام هللا، مدينة : وهي والبيرة رام هللا محافظةفيها العرب المسيحيين اليوم ضمن 

 .  عين عريكقرية جفنا، وقرية عابود، قرية الطيبة، بلدة بيرزيت، بلدة البيرة، 

رام  محافظةبحثت الدراسة في هجرة العرب المسيحيين من حيث زمانية، المحددات ال -

فترة ما بعد انتفاضة الم وحتى 3882 ةالعثماني فترةمنذ أواخر ال للخارج والبيرة هللا

 .م0232األقصى 
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مع مباشرة المحددات البشرية، حيث عمدت الدراسة على االتصال والتواصل  -

لم تؤيد ألنها ، ا كانوا في دول المهجر المختلفةمالمهاجرين من العرب المسيحيين أين

 . استجواب أسر المهاجرين بدالً من المهاجرين أنفسهم

حيث أن هذه الدراسة لم تبحث في أعداد المهاجرين (: العددية)المحددات اإلحصائية  -

المسيحيين من محافظة رام هللا والبيرة للخارج ككل، أو حتى على مستوى التجمعات 

 .المسيحية فيهاالسكانية 

 

 مجتمع وعينة الدراسة 1.0

م 3882للخارج منذ عام  والبيرة رام هللا محافظة المسيحيون المهاجرون منالعرب شّكل 

عداد أونظراً لعدم توفر إحصائيات شاملة ودقيقة ب. مجتمع الدراسة ككل م0232وحتى عام 

 311مقصودة متدحرجة قوامها  استندت على عينة انتقائيةفإن هذه الدراسة  ،المهاجرينهؤالء 

 :كالتالييمكن تصنيفها والتي فرداً وعائلة، 

 .للخارجمنطقة الدراسة من مسيحيي  فرداً مهاجراً  11شملت على  العينة األولى، وقد -

 لديها أفراداً و منطقة الدراسةفي  تقيممسيحية عائلة  12قد شملت على والعينة الثانية،  -

 .للخارج مهاجرين

ئدين من الخارج ألماكن عامهاجرين أفراد مسيحيين  32ثة، وقد تكونت من العينة الثال -

 .في منطقة الدراسة األصليةسكنهم 

 

 أدوات الدراسة 01.0

 :وهي ة أدوات لجمع البيانات المطلوبةعدّ تّم استخدام أهداف الدراسة  ولتحقيق
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 .في دول المهجرمراجعة األدبيات والدراسات المتاحة وذات العالقة بما فيها الدراسات  -3

االطالع على منشورات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فيما يتعلق بأعداد  -0

  .م0221و 3111 لعامي المسيحيين المقيمين في األراضي الفلسطينية

  :مقابالت شخصية، وقد كانت على عدة فئات أو مستويات كالتالي -1

  .المسيحيرجال الدين  -

 .اراتمؤسسات أجنبية كالقنصليات والسف -

 .(الفرندز) ومنها الكويكرزالغربية رية يرساليات التبشاإل -

 .من العرب المسيحيين نمهاجرون عائدو -

 .أفراد مسيحيون مقيمون في منطقة الدراسة -

على  ومتكاملين ينمختلفغرضين  لقياسقامت الباحثة بتطوير استبانتين حيث : استبانات -1

وعة من المحكمين اللغويين على مجم رضتا، وبعد أن عُ مقياس ليكرد الخماسي

عرفة فيما إذا كانت فقراتها تتميز بالصدق والموضوعية لم والجغرافيين واالجتماعيين

 :كالتالي اظهرت، وفي النهاية فرداً  02لى عينة تجريبية قوامها توزيعها ع، تّم والثبات

 ،مسيحيينهجرة العرب ال الدوافع الحقيقية وراء لقياساستبانة وهي األولى، االستبانة  -

وقد تّم تعبئتها من فقرة،  (18) على شملتوقد ، وآليات ومدى اندماجهم في دول المهجر

 .عبر البريد اإللكتروني المختلفةقبل األفراد المهاجرين في دول المهجر 

نتائج هجرة األفراد العرب المسيحيين للخارج،   لقياساستبانة وهي الثانية، االستبانة  -

على  وقد شملت ،راد المقيمين من نفس األسرعلى الهجرة واللحاقومدى نيّة باقي األف

في  المقيمة( األب أو األم)المسيحية بل أرباب العائالت وقد تّم تعبئتها من قِ فقرة، ( 10)

 .للخارج ولديها أفراداً مهاجرين منطقة الدراسة
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 إجراءات الدراسة  00.0

 :الخطوات التاليةب ثةقامت الباح وللوصول إلى المعلومات والبيانات المطلوبة

بعض األشخاص ذوي  رونية لألفراد المهاجرين بمساعدةالحصول على العنوانين اإللكت -

، وبعض المسيحيين المعرفة المسبقة، عائالت هؤالء المهاجرين، بعض رجال الدين

وذلك بهدف إرسال ( دائرة الجغرافيا -كلية الآلداب -جامعة بيرزيت) أساتذة الجامعة

 . من االستبانات النوع األول

حيث قدوم ( م0230حزيران، تموز، آب )العطلة الصيفية إجراء زيارات بيتية في   -

 .ول من االستباناتفقاموا بتعبئة النوع األ المهاجرين لزيارة ذويهم

 .تلنوع الثاني من االستباناتعبئة اإجراء زيارات بيتية ألسر األفراد المهاجرين ل -

 .ائدينمع مهاجرين عمقابالت إجراء  -

 

 رق معالجة البياناتط 03.0

ذات العالقة من خالل االستبانات والمعلومات المتوفرة  عملية جمعاالنتهاء من بعد 

نهاية شهر آب  وانتهت مع الثانيبداية شهر كانون  عم بدأت والتي-والمقابالت واألدب المكتوب 

صائية للعلوم حالرزمة اإل عن طريق برنامج الستباناتجرت معالجتها بتحليل ا -م0230

 والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية التكراراتخرجت استُ حيث ، (SPSS) االجتماعية

أو دعم األقوال والقضايا التي تمنها  تطنبفقد استُ أما بالنسبة للمقابالت الشخصية . والمعدالت

 .أو نتائجهامواضيع الدراسة تعارض 

 : الفصل الرابع فهي كالتالي فيرقام اإلحصائية الواردة أما عن آلية قراءة األ
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ستطلعون لكل عامل ساعد وهي مجموع العالمات التي أعطاها المهاجرون المُ : العالمة -

 .في هجرتهم للخارج، حيث شملت االستبانة على عشرة عوامل

فقرات االستبانة أو ل نستطلعيالمهاجرين المُ تأييد وهو يشير إلى درجة : لالمعدّ  -

يكون هناك ( 3)قريباً من الرقم  (0.1)أقل من الرقم ن المعدل كلما كاف معارضتهم لها،

يكون ( 1)قريباً من الرقم ( 0.1)أكبر من الرقم تأييداً كبيراً للفقرة، وكلما كان المعدل 

 .هناك رفضاً كبيراً للفقرة

 

 الدراسة أهمية 02.0

يز على عام بالترك تتميز هذه الدراسة لموضوع هجرة العرب المسيحيين من فلسطين بشكلٍ 

دراسية، بتعميق المعرفة في هذا الموضوع واستكمال الظواهر  كحالةٍ والبيرة رام هللا حافظة م

 :التي لم تتطرق لها الدراسات السابقة على النحو

التعّمق في الجانب التحليلي واالستنتاجي إلى الجانب الوصفي واإلحصائي بهدف  -

النتائج المترتبة كذلك  ،المختلفةالوصول إلى عوامل وأسباب هجرة العرب المسيحيين 

عليها على مستوى األفراد والجماعات والمجتمع ككل، بالتالي إمكانية تقديم خطط 

 .عالجية في ضوئها

من أواخر الفترة العثمانية  اً بدءالمسيحية ج التاريخي في موضوع الهجرة التدرّ  -

الذي يعطي فرصة  ، األمر(م0232)وانتهاًء بفترة ما بعد انتفاضة األقصى ( م3882)

إللقاء الضوء على موضوع الهجرة منذ بداياته وكيفية تطوره ووصوله لما هو عليه في 

 .الوقت الحالي

الوصول إلى أكبر عدد من المهاجرين الذين أدلوا بإجاباتهم وآرائهم عبر البريد  -

  .يةوموضوع أكثر صدقاً التوصل إلى نتائج بالتالي  ،اإللكتروني أو المقابالت الشخصية
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التركيز على ظاهرة الهجرة القسرية ألبناء الشعب الفلسطيني والتي خضعت لقوى  -

 (.عمليات تهجير مبرمجة)الطرد الجماعي بأساليب ووسائل مختلفة 

فيما إذا  استنتاجبالتالي والمقارنة ضمنياً بين هجرة مسيحيي القرى والبلدات والمدن،  -

 . واالتجاهم الحجاألسبقية وكان هناك اختالف بينها في 

الطوعية والقسرية، الداخلية والخارجية، : التطرق إلى الهجرات الفلسطينية بكافة أشكالها -

الفردية والجماعية، الدائمة والمؤقتة، هجرة سكان األرياف للمدن، وهجرة األدمغة 

 .للخارجوالعمالة وأصحاب الكفاءات 

رب المسيحيين، أهمها هجرة التعرض إلى بعض التجارب العربية فيما يتعلق بهجرة الع -

سوريا، وذلك من منطلق تقييم وضع المسيحيين في المنطقة مسيحيي مسيحيي لبنان و

 . العربية والمقارنة بين عوامل ومسببات كل منها

 

 الصعوبات التي واجهت الدراسة  04.0

 نوالتي من الممكن أ، للدراسة تنفيذهاإعدادها وخالل العديد من الصعوبات واجهت الباحثة 

 :وهيفي بعض قضاياها قد شّكلت نقاط ضعف  تكون

كان السابقة ومحدوديتها، حيث أن معظم المكتوب قلة المصادر األدبية والدراسات  -

 - الدراسات العلميةما مي، أعبارة عن أوراق ومقاالت قصيرة ال تعتمد أي منهج عل

 م3118عام  ةالنكب يعن هجرة العرب المسيحيين أعقاب حرب كانت تتحدثف -وهي قليلة

وتلك التي تلت  ما جعل البيانات والمعلومات عن الفترة العثمانيةم ،م3111عام  والنكسة

 .االنتفاضة األولى حتى يومنا هذا قليلة

لفترة  (مجتمع الدراسة)لعرب المسيحيين المهاجرين الحقيقية لعداد األلى عدم التوصل إ -

 : أسباب منهاوذلك لعدة ، (م0232 -3882)الدراسة المعمول بها 
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 ن والسوريون على أنهم مسيحيون سوريوناعتُبر المسيحيون الفلسطينيون واللبنانيو - أ

ة في بعض الدراسات بخصوص درن األرقام الوافإ ، وعليهفي الفترة العثمانية

 .مسيحيي فلسطين غير دقيقة

خاصة  األجنبيةبعض الدول تجاه باجرات غير شرعية للعرب المسيحيين ه تدُوج - ب

 .التي لم يتم تسجيلها ولىوقبيل الحرب العالمية األ اخر العهد العثمانيفي أو

صولهم تسجيل بعض السفارات أو القنصليات ألسماء وأعداد المهاجرين حال و عدم - ت

 .ألغراض سياسية واقتصادية تخدمهاودخولهم أراضي المهجر 

ة في منطقة لسجالت الكنسية الرئيسياكافة ألعداد المهاجرين لدى  أرقام توفرعدم  - ث

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وكذلك لدى الدراسة

، مع االستبانات الُمرسلة إليهم إلكترونياً ( المهاجرين) ب مجتمع الدراسةتجاوضعف  - ج

، مائة مهاجر من أهالي بلدة الطيبةال إلى ما يقارباالستبانة أرسلت الباحثة  حيث

تحاد أبناء رام هللا إ مسؤولةإلى و، يترب السبعين مهاجر من بلدة بيرزإلى ما يقاو

ولكن ، ما يقارب األلف مهاجرإلى  هابإرسال تقام لتيفي الواليات المتحدة وا

 .رّداً  11 كانت الباحثة في النهاية فإن الردود التي وصلتلألسف الشديد 

ما انعكس على موعليه، فإن األسباب السابقة جعلت من مجتمع الدراسة مجهول العدد، 

الدراسة حيث كانت عينة مقصودة متدحرجة من حيث النوع، لكن من حيث الحجم فإنها  عينة

ها من تبغض النظر عن النسبة المئوية التي شّكلعلى االستبانات اكتفت بما جاءها من ردود 

 .مجتمع الدراسة وعلى اعتبار أن هذه الدراسة هي دراسة حالة
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 الدراسات السابقة 05.0

ودورهم في بناء الحضارة  ثت عن العرب المسيحيين بشكٍل عامتي تحدال الدراسات تعددت

جاءت  وهي في الغالب. ن فلسطينشكٍل خاص عوبوتنوعت في موضوعاتها  ،العربية اإلسالمية

 فقد كانت قليلةالعلمية ، أما بالنسبة للدراسات دوريات وأوراق مؤتمراتمقاالت في على شكل 

 دول المهجر ودراستهم في الوصول إلى المهاجرينلصعوبة  -حسب رأي الباحثة-وذلك 

مرتبة من  التالي على النحو هايمكن تصنيففونقدها أما الدراسات التي تّمت مراجعتها  .المختلفة

 :األقدم فاألحدث

 

 السابقة تاريخية النظريةالدراسات ال: أوالً  0.05.0

 حول المسيحيين العرب(: 0111) عوني فرسخ،

 ،أهل الذّمة على العرب المسيحيين مصطلح طالقا مدى عدالةإلى تطرقت هذه الدراسة 

هذا النظام لم يقتصر على  حيث أندم اتفاقه مع ظروف العصر الحالي، عومدى اتفاقه أو 

مثّل اإلطار الشرعي للمواطنة والحقوق، حيث تّمت الدينية واالجتماعية فحسب وإنما المسائل 

 .قوق والواجباتالمساواة بين المسلم والذّمي في الح

لكنه عمل على  ،نظام أهل الذّمة ساوى بين المسلم والمسيحي في الحقوق والواجباتإن 

لذا فقد أوجدت الدولة العثمانية  .المجتمع األكبرإطار تذويب الطوائف والمذاهب واألقليات ضمن 

قت ذاتها وصانت حق من خالله ذاتياً  حكماً  قامةبإ لكل طائفة والذي فيه ُسمح المللنظام الحقاً 

، منها المسيحيةبين الطوائف وصراعات خالفات الملل  نظاممن ناحية أخرى فقد أوجد و. حقوقها

وذلك عندما أرادت كل واحدة فرض سيطرتها على األماكن الدينية في القدس في أواخر القرن 

وجود دول ظل خاصة في  كون صعباً قد ي ةالعودة لنظام الذمّ المطالبة بوعليه فإن  ،التاسع عشر

 .وفي ظل تعدد الطوائف، حديثةعلمانية رأسمالية 
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  0141 -0881المهاجرون العرب إلى الواليات المتحدة األمريكية (: 0118)سليمان، مخائيل 

الواليات المتحدة  وآلية اندماجهم فيسوريين العرب الهجرة  قصة ت هذه الدراسةسرد

االضطهاد الديني وفقدان الحرية : كانت سباب هجرتهمفأ. حتى الحرب العالمية الثانيةاألمريكية 

ة والمدنية في ظل نظام عثماني ظالم، الحاجة االقتصادية والتقدم الشخصي، تسهيالت يالسياس

قد امتاز و .رساليات األمريكيةلمواصالت وتطور المالحة التجارية، ونشاط عمالء اإلالنقل وا

ولم يكونوا مدربين على أية  ،أّميين في اللغات ،مينمتعلالغير ، فقراءال :من بأنهم المهاجرون

انخراط هؤالء في المجتمع  أما عن مدى. اضطرهم للعمل كبائعين جّوالينمر الذي األ ،مهنة

لبالد من ير امن أجل الوحدة وتحرونادوا  ،بين الطوائف وضمن الجاليةالجديد فقد نشطوا سياسياً 

فقد  المهاجر ن أبناء الجيلعأما  .لتبرعات والمؤنا الرساالحتالل العثماني وعملوا على ا

 .وكافحوا لكي يصبحوا أمريكيين نجليزيةكي وكانت لغتهم اإليروا كلياً في المجتمع األمرانصه

من حيث ( 3181)ودراسة خوري ( 3112)هذه الدراسة مع دراسة سابيال  تتعارض

تعليم الجيّد للعرب المسيحيين أوردتا بأن مستوى ال حيث، المذكورة أعاله خصائص المهاجرين

أن على وهذا ما يؤكد  .تهم هي التي ساعدت على هجرتهماومعرفتهم باللغات األجنبية ومهار

 .هجرة العرب المسيحيين تختلف عبر الزمان والمكان إلى حٍد ما

 العوامل الدافعة وتحديات البقاء. هجرة المسيحيين العرب(: 3113)سابيال، برنارد 

الدراسة العوامل الدافعة لهجرة العرب المسيحيين من فلسطين في أعقاب  ت هذهاستعرض

 :هيوم 3111النكسة عام و م3118النكبة عام حربي 

 .العامل األول، يرتبط بالظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية -

 .العامل الثاني، له عالقة بالخصائص الثقافية والمهنية للمهاجرين -

 .بجاذبية البلدان التي استقبلت المهاجرينالعامل الثالث، يتعلق  -
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ما مكما وتطرقت الدراسة إلى اآلثار السلبية للهجرة والمتمثلة في تغيير التركيبة السكانية 

العمل  مؤسسات الدولة والقانونقد أوصت أخيراً فو كس سلباً على النشاطات المجتمعية،ينع

  .للتخفيف من هذه اآلثار

. تأًثير أكبر على هجرة العرب المسيحيين لهكان اً من هذه العوامل يأأن لم تبين هذه الدراسة 

التي ( عوامل الجذب)أما بالنسبة لجاذبية بلدان المهجر فإنه لم يتم توضيح خصائص تلك الدول 

 . ساهمت في هجرة العرب المسيحيين إليها دون غيرها

  لمقدسةالوجود المسيحي بالشرق األدنى واألراضي ا(: 3112)سعيد، رشدي 

ظهور  :إلىفي بالد الشام الكبرى تزايد مشاكل األقليات المسيحية  عت الدراسة أسبابأرج

فشل الدولة الحديثة في تطبيق و، يةدمج الكيانات العرقية والدين ة الذينظام الدولة الحديث

تماعي، تقدم االقتصادي واالجتأخرها عن سلم ال بالتاليوالديمقراطية والفصل بين الدين والدولة 

 .نظهور دولة إسرائيل التي اتصفت بعدائها السافر وخططت إلبعاد المسيحييكذلك 

فصل تى اآلن لم تستطع حخاصة العربية واإلسالمية الحديثة كاتب في أن الدول التفق مع أ

التاريخ تقويم  ونحاولون بين المفهومين فيخلطالكثير من األفراد والجماعات يف ،الدين عن الدولة

 .ى ظهور ما يسّمى باألصولياتما أدى إل، ساس ديني وهذا خطأعلى أ

مستجدات األخيرة على أن الأكد ( 0221)منصور  فإنسرائيل العداء السافر إل أما من حيث

منهجية ، اإلرهاب، الحرب األمريكية على العراق: أهمهاالشرق األوسط  التي حصلت في

 كانت ،وغيرها األقباط وقانون حماية األقليات، قإفقار الشر، منهجية التهميش، اإلقصاء الغربية

وتصفية  ،في مسعى لخلخلة أسس التوازن واالستقرار في الشرق األوسط من صالح إسرائيل

 .سالميسطينية منتهزة الهجمة األمريكية على ما يسّمى باإلرهاب العربي واإلالقضية الفل

 جي اقتالع تدري... القدس ومسيحيوها (: 3111) بدوان، علي

التي تقوم بها سلطات اإلحتالل عرقي التطهير الجالء واإلتهويد والعرض هذا المقال سياسة 

اجتياح المؤسسات الدينية كدير  :منها م في مدينة القدس ومحيطها3111سرائيلي منذ عام اإل
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 ،آالف32م إلى 3118ألف قبل عام 311 منتقليص عدد المسيحيين ، البنديكت في جبل الزيتون

مقابل التوسع  التوسع العمراني العربي الحّد من، م3111قانون الدخول الصهيوني عام  إصدار

 .إصدار أوامر الهدم وعدم الموافقة على ترميم البيوت وإعطاء رخص جديدةو ،في االستيطان

عدم السماح لمسيحيي الضفة : يومياً بطرق وأشكال أخرى منهاالممارسات  تتكرر هذه

إال بتصاريح، اإلعتداءات المتكررة على األماكن الدينية المسيحية  والقطاع الدخول للقدس

مصادرة التهديد بالعمل على و م0230بالكتابات المسئية عام  نسيسكانكاالعتداء على دير الفر

مقصود  افتعال، وهذا إن دّل على شيء فإنه يدّل على م0231خالل العام  زانميكردير أراضي 

، نظراً ألهمية المدينة المقدسة عند اليهود حيث أنها برأيي مسيحييها لتفريغ المدينة المقدسة من

 .تشّكل بؤرة الصراع

 

 السابقة الدراسات الميدانية: ثانياً   0.05.3

 أوضاع المهاجرين وربطهم بالوطن: (0111) الزغبي، سليم

لوس وريال ي مونتمن المهاجرين الفلسطينيين فمقابلة العديد  منتها ااستقت هذه الدراسة بيان

 :هي نتائجإلى عّدة توصلت وقد  .بنماوبيدرو  سانو أنجلوس

ذات بعض اإلمتيازات )تركز المهاجرون الفلسطينيون في دول من المستوى الثاني  -

كالواليات المتحدة وكندا ( غنيةالدول ال)كتشيلي، أما دول المستوى األول ( االقتصادية

 . فرص العملرت وفّ لت العالم الجديد وشكّ األكثر استقباالً للمهاجرين كونها  فكانت

المال، طلب العلم،  الخوف والهرب، طلب :للهجرة المهاجرين الفلسطينيين دوافعكانت  -

 .والمغامرة والشعور بالملل
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إثارة وفرح، : مراحل هي في عدةفي دول المهجر  عملية اندماج المهاجرينجاءت  -

التعب والوحدة ب عند الشعورحذر وحرص ياء جديدة، فضول المهاجر الكتشاف أش

 .مصير غامضجاح، وأخيراً العيش في لناأو الفشل ثم واأللم والخيبة 

فيما يتعلق  ، لكنبالمعلومات غناهاثالثة أدوات لجمع البيانات مما أاستخدمت هذه الدراسة 

ذا لمعرفة إ (عينة الدراسة) دد األشخاص الذين جرت مقابلتهمبالمقابالت فإنه لم يتم تحديد ع

 .كذلك لم يتم توضيح خصائص الُمقابلين ،كانت تمثّل مجتمع الدراسة أم ال

 هجرة العرب المسيحيين من حيفا إلى خارج البالد (: 0182) خوري، حاتم

فا العرب المسيحيين بهدف من سكان حي 181على عينة عشوائية قوامها هذه الدراسة  أُجريت

وللوصول إلى البيانات قام أفراد  ،المهاجرين منهم أوضاعكذلك على الهجرة لى نيّتهم التعرف إ

 :، وقد أظهرت النتائج ما يليتعبئة استمارتين متكاملتينالعينة ب

 .من العرب المسيحيين بحيفا ينوون الهجرة إلى خارج البالد% 08 -

  .كليات المعلمينمن خريجي % 10.1و الجامعيين منهم من الذين ينوون الهجرة % 18 -

 .سنة 12-02بين  همت أعمارحتراوينوون الهجرة من الذين % 11 -

 .وا من العازبينكانمن الذين ينوون الهجرة % 12 -

 .من الذين ينوون الهجرة بسبب البحث عن عمل مناسب% 18.1 -

 .كنداإلى منهم  %01و لواليات األمريكيةل من الذين ينوون الهجرة سيتوجهون% 11 -

   .ي البالد التي يرغبون بالهجرة إليهاممن ينوون الهجرة لهم أقارب أو معارف ف% 11 -

 .م3181 -3181من المهاجرين قد هاجروا في الفترة الممتدة بين أعوام % 00.8 -

 .من المهاجرين يتصلون بأقاربهم هاتفياً % 01.1 -
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 .للبالد ال ينوون العودةبالتالي و، عن وضعهم نراضو من المهاجرين% 83 -

يمكن لها  شروطاً اقترحوا سنة  مكوث أقلهان الذين عادوا بعد فترة من المهاجري% 18 -

توفير ، واالستقرار السياسي في المنطقة ،توفر فرص عمل: أهمهاة، من الهجر الحدّ 

 .التعليم العالي المتخصص

 تقم، فإن هذه الدراسة لم ةيمللكن من ناحية ع إلى العديد من النتائج الهامة،الدراسة  وصلت

لم يتم توضيح صلة القرابة بين المجيب عن  ، كذلكومقيمينتصنيف العينة إلى أفراد مهاجرين ب

    . النتائج يةقاصدما ينعكس على م ،شخص المهاجراالستمارة وال

المراحل التكوينية لهجرة الفلسطينيين إلى األمريكيتين من الربع (: 0111) مسلم، عدنان

 م 0148األخير من القرن التاسع عشر وحتى عشية نكبة عام 

 فترةأواخر ال منذمن فلسطين  لهجرة المسيحييناالتجاهات الرئيسية الدراسة  هذه ناقشت

اب البريطاني، كما وتطّرقت إلى قضية عودة الالجئين والظروف داالنت حتى نهايةالعثمانية 

حيّاً نموذجاً  اضاستعر المهجر فمنعتهم من العودة، من خالل الصعبة التي واجهوها في دول

 عائلة فلسطينية وهي عائلة يعقوب صالح جقمان العلي من بيت لحم هجرة خمسة أجيال منل

، حيث قام أبناء الجيل الثالث والذي مثّله المهاجر جريس نقوال جقمان المقيم (م3112 -3812)

 في البرازيل برواية مسيرة هجرتهم على مّر الخمسة أجيال، حيث عملية االنصهار الكامل في

 .بع والخامسللجيلين الرا مجتمعات المهجر

لألفراد المهاجرين  االندماج واالنصهاررائدة في مجال توضيح عملية تعتبر هذه الدراسة 

والعوامل التي  ذه األجيال في المجتمعات الجديدةاندماج ه آليةلكن الدراسة لم تعرض  ،وأبنائهم

 . أم سلبية؟ة ، وهل يعتبر هذا االندماج خطوة إيجابيفيهامدى اندماجهم  ساعدتهم في ذلك، كذلك
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في مناطق القدس ورام  الفسطينيين المسيحيينبين ما دراسة للهجرة (: 0111) سابيال، برنارد

  هللا وبيت لحم

 من مجمل العائالت% 1 مثّلتعائلة  112على عينة مكونة من هذه الدراسة جريت أُ 

ائج تنكانت  والتي ،تمارةاس حيث قام أحد أفراد العائلة بتعبئة، نذاكآ المسيحية في الضفة الغربية

 : كالتاليتحليلها 

  .من المجيبين أبدوا نيّتهم للهجرة%  11.1 -

 من بيت جاال% 13.1والذين أبدوا نيّتهم للهجرة كانوا من القدس  من% 10.3 -

 .من رام هللا% 11.3و

 .الذكورفئة من  لهجرة كانواالذين ينوون ا من% 11.1 -

 .سنة 01 -02 أعمارهم بين تترواحمن الذين ينوون الهجرة % 11.1 -

 .من الذين ينوون الهجرة من العائالت% 18.0 -

من حملة % 01و البكالوريوسشهادة كانوا من حملة لذين ينوون الهجرة من ا% 01.1 -

 .الثانوية العامةشهادة 

 .لهجرةعن نيّتهم لأعربوا عاطلين عن العمل ال من%  18.3 -

 .ول المهجردفي ارب أق ملهالذين ينوون الهجرة من % 18.1 -

 .إلى أستراليا% 02.3و مريكيةالواليات المتحدة األ إلىبالهجرة  ونرغبي% 11.3 -

  .م بسبب الظروف االقتصادية3181-3118ن وطنهم بين أعوام غادر معظم المهاجري -

 .بهدف الدراسة% 38.8ومن المهاجرين كانوا قد هاجروا للبحث عن عمل % 01.8 -

 .واليات المتحدة األمريكيةفي الُوجدوا من المهاجرين % 12.0 -



39 

 

 .عن أوضاهم في دول المهجر المهاجرين راضونمن % 11.1 -

منهم قد عاد للوطن بعد فترة % 32نيّتهم للعودة، علماً بأن  من المهاجرين أبدوا% 00.1 -

 .مكوث سنة واحدة على األقل

ج التي النتائو في الجوانب التي تطرقت لها( 3181)تشابهت هذه الدراسة مع دراسة خوري 

لكنها اختلفت معها في منطقة الدراسة فهذه الدراسة كانت في مناطق مختلفة من توصلت لها، 

ومن ناحية أخرى كانت هذه . الضفة الغربية أما دراسة خوري فتخصصت في مدينة حيفا

التي  لمجاالت، لكنها لم تأِت بشيٍء جديد فالمجتمع الدراسة العينةالدراسة ناجحة من حيث تمثيل 

 . في كلتا الدراستين كانت متشابهةإليها تقريباً والنتائج التي تّم التوصل ّم فحصها ت

مقارنة بين أوضاعهم في فلسطين . المسيحيون في األرض المقدسة(: 3111) سوداح، رومل

 وإسرائيل

مقيمة في منطقة الدراسة عائلة مسيحية  3122أُجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من 

كما أنها شملت المناطق الريفية والحضرية يحيي غزة بسبب الظروف السياسية، باستثناء مس

 : ما يلي وكانت النتائج .وكافة الطوائف المسيحية

ا أقل من مجتمع لديهبأن معدل الوالدات  يلفي فلسطين وإسرائكل من العينتين  تظهرأ -

اة يُعزى ألسلوب الحيوهذا  ارتفاع نسبة كبار السنّ  مقابل انخفاض فئة الشبابو ،الدراسة

 .والتغذية والرعاية الصحية

في المدارس ن مسيحيي إسرائيل هم طالب م% 10.3و ينفلسط من مسيحيي% 11.1 -

 .والجامعات

 بينما  عن العمل، نعاطلي% 33.1من مسيحيي فلسطين يعملون مقابل % 88.1 -

 .إسرائيل في عن العمل عاطلين% 1.1و منهم يعملون% 11.1
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ل ضعف في فلسطين يعّدون أوراقهم للهجرة وهي نسبة تشكّ  العينةأفراد من % 1.1 -

 . معدل نمو السكان المسيحيين السنوي

 مسيحيو، أما %322من إسرائيل بسبب ظروف المعيشة بنسبة  يهاجر المسيحيون -

، األوضاع %11.1العمل بنسبة : أهمهالهجراتهم فلسطين فقد ظهرت أسباب عدة 

، والدراسة %8.1، االلتحاق بالعائلة بنسبة %10.1ة بنسبة السياسية واالقتصادية السيئ

  %. 1.1والعمل بنسبة 

ع المسيحيين الذين يعيشون في المناطق اوضتعتبر هذه الدراسة بمثابة استطالع عام أل

الحالة و من ناحية التركيبة السكانيةمتقاربة قد أظهرت العينتان نتائج و ،الفلسطينية وإسرائيل

العاملين نسب تعليم، لكنها أظهرت فروقات لصالح مسيحيي إسرائيل من حيث الواالجتماعية 

مفادها أن تناقص أعداد  نتيجةوهذا يقودنا إلى  .دوافع الهجرةو نوايا والعاطلين عن العمل بالتالي

سياسية بسبب الهجرة المرتبطة بالظروف ال يةاألراضي الفلسطينيكون واضحاً في المسيحيين 

، وهذا ال يعني بالضرورة بأن أوضاع العرب المسيحيين في إسرائيل أفضل عبةالصقتصادية االو

 .السابقة تؤكد ذلك( 3181)تهم على الهجرة أقّل، فدراسة خوري بالتالي نيّ و

تطورات ديمغرافية تاريخية، السياسات : الفلسطينيون المسيحييون(: 3111)سابيال، برنارد 

 .تمع وحقوق اإلنسانالحالية والمواقف تجاه الكنيسة، المج

عائلة منها تقيم في 112 ،عائلة مسيحية 3122أُجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من 

 :كانت ما يلي أبرز النتائجأخرى تقيم في إسرائيل، وقد  112الضفة الغربية و

منهم في % 31شاقل مقابل  1222من دخول مسيحيي الضفة الغربية تقل عن % 81 -

 .إسرائيل

إسرائيل إلى دور األسباب السياسية الدافعة للهجرة مقابل  مسيحيي من% 12أشار  -

 . منهم في الضفة الغربية% 10
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% 00ل أهم أسباب الهجرة مقاب الضفة الغربية بأن التشغيل هو من مسيحيي% 11أيّد  -

 .منهم في إسرائيل

 ، التعليم%1مسرات الحياة بنسبة : على هجرة المسيحيين عتشجّ ثانوية أسباب  هناك -

 %.1ئلة بنسبة االلتحاق بالعاو ،%8لديني بنسبة ، التطرف ا%8بنسبة 

: فهي على التوالي الضفة الغربية وإسرائيل التحديات كما يراها المسيحيون في أما -

 %:1) التطرف الديني، (%01%: 1) العدالة والسالم ،(%33 %:11) فرص العمل

 .(%31 %:1)التعليم ، (%00%: 31) سكانمشاريع اإل، (31%

من طائفة الروم األرثوذكس بأنه ال توجد عالقة وثيقة بين الكنيسة وغالبية % 18أعرب  -

 .من الطوائف األخرى% 81، الالتين من% 18من الروم الكاثوليك، % 11البالغين، 

الدور الذي تلعبه وسائل  في إسرائيلمنهم % 11و الضفة الغربيةمن مسيحيي % 13أيّد  -

وأن الرئاسات الدينية ال تبدي ، بصرية في االبتعاد عن الدينالتكنولوجيا السمعية وال

 .إسرائيلفي % 11في الضفة الغربية و% 18اهتماماً في تثقيف البالغين بنسبة 

خصائص المسيحيين أنها قارنت بين حيث  ،من أكثر الدراسات شموليةتعتبر هذه الدراسة 

إلى دوافع الهجرة لكٍل منهم والتي كانت  ما سهّل الوصولمفة الغربية وإسرائيل المقيمين في الض

 . بنسٍب متفاوتةلكن أسباباً اقتصادية وسياسية  لدى الطرفين 

الضوء على دور وسائل التكنولوجيا السمعية والبصرية  فهو إلقاءالجديد في هذه الدراسة أما 

زعزع يقد لثقافات غريبة،  تعرضاالستماع والالمشاهدة وأن حيث ، في االبتعاد عن الدين

  .أو الخروج عن المألوف النحرافقود ليو اإليمان

فإنه لم يتم ، تثقيف الرئاسات الدينية للبالغين ضعف مستوىحول لكن فيما أوردته الدراسة 

توضيح المقصود بالتثقيف وجوانبه وأشكاله، فالكنيسة في العادة تقوم بالوعظ واالرشاد الديني 

س التربية الدينية في تدرّ  ،ت على األقل مرة واحدة في السنةلعائالتزور ا ،أيام اآلحاد واألعياد

األشخاص المقبلين على )كما أنها تعطي دورات إرشادية للخطّاب  ،الحكوميةوالمدارس الخاصة 
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غين روحياً الفعاليات الرعوية والشبابية والتي من خاللها تعمل على تثقيف البالوتنّشط ، (الزواج

 .وثقافياً واجتماعياً 

 

العربية المشرقية جاءت لعدة  لهجرة المسيحية من الدولبأن ا ،تنتج من الدراسات السابقةنس

األنظمة المتشددة دينياً،  نظام الدول الحديثة الذي أذاب األقليات، األصوليات: أسباب منها

عات مشجّ أما . ، فترّدي األوضاع االقتصادية واالجتماعية للسكانالحروبالسياسية الظالمة، 

رساليات التبشيرية، ، نشاط الشركات السياحية واإلتطور وسائل المواصالت :نتاكرة فالهج

 . في الدول العربية المختلفة المهجردول في  توفر عناصر الجذبو

 ةقتصادياو ةسياسي أسباب نتيجة كانتأما فيما يتعلق بهجرة العرب المسيحيين من فلسطين ف

 همب دفعمما  ،م3111عام  والنكسة م3118عام  بةأعقاب حربي النك وقعها اشتدّ  ةاجتماعيو

كانت ف ،مقبولالاالجتماعي االقتصادي وو منياألللبحث عن أماكن أخرى توفر لهم المستوى 

الجديدة  لمجتمعاتن في االمهاجروهذا وقد انخرط . مواألمريكية المالذ اآلمن لهوروبية الدول األ

م وذويهم إما عن طريق االتصال الهاتفي أو ألى استمرارية تواصلهم مع بلدهم امع حرصهم عل

كليّاً فقد انصهر منهم أما البعض . وضاع، على أمل العودة والرجوع بعد تحّسن األالزيارات

  .وذاب في تلك المجتمعات
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 :ثانيالفصل ال

 

 

 منطقة الدراسة

 (فظة رام اهلل والبيرةمحا)
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 محافظة رام هللا والبيرة 0.3

 والبيرة وسط السلسلة الجبلية الوسطى على خط تقسيم المياه الفاصل بين تقع محافظة رام هللا

كم 811حوالي  غور األردن والسهل الساحلي الفلسطيني، وتبلغ مساحتها
0

، وهي بذلك تشّكل ما 

 1منها  تجمعاً سكانياً، 11 وتضم المحافظة. من إجمالي مساحة الضفة الغربية% 31.3نسبته 

مخيم الجلزون، مخيم األمعري، مخيم قّدورة، مخيم دير : طينيين وهيمخيمات لالجئين الفلس

جهاز ال)عّمار، ومخيم سلواد، أما التجمعات السكانية الباقية فتنحصر ما بين الحضر واألرياف 

 (.01، ص0232، حصاء الفلسطينيلإل مركزيال

لقضاء يقع بين أقضية اهذا م، وكان 3120قضاء رام هللا ابتداًء من عام ب ُعرفت المنطقةقديماً 

  كانت تضم ثالث نواحيوفي العهد العثماني ُذكر أن بالد رام هللا. نابلس والرملة والقدس وأريحا

ناحية قرية، و 01عبوين وتضم ناحية رام هللا وتتألف من خمسة قرى وثالثة قبائل، ناحية : هي

كم 182111لي م حوا3111فقد بلغت عام القضاء أما مساحة . قرية 00صفّا ويتبعها 
0

في و. 

ثم قرية،  18البريطاني أصبح قضاء رام هللا يضم مدينتي رام هللا والبيرة واالنتداب  فترةأواخر 

كم 822أصبحت مساحته ف م3118نكبة عام القرية بعد  11أصبح يحتوي على 
0

، وبذلك فقد 

فهي تسمية إدارية ، أما تسميتها بالمحافظة (031-031، ص3188الدباغ، )رام هللا لواء برت اعتُ 

 . م3111سطينية عام لخدمت بعد دخول السلطة الوطنية لألراضي الفاستُ 

تحتل المحافظة اليوم موقعاً جغرافياً مهماً في مجال النقل والمواصالت، خاصةً بعد سيطرة 

إسرائيل على منطقة القدس والتي كانت قد شّكلت باألساس معبراً برياً وتجارياً بين المدن 

نية، فهي تصل بين محافظات الشمال ومحافظات الجنوب، ومحافظات الشرق بمحافظات الفلسطي

في ظّل ويرتبط بهذا الموقع الجغرافي المميز نشاط تجاري وصناعي وخدماتي خاصةً . الغرب

دخول  واألجنبية والدولية فيها على إثرمعظم المؤسسات الوطنية والدوائر الرسمية  وجود

 .  م3111عام إليها  السلطة الوطنية
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 الموقع الجغرافي لمحافظة رام هللا والبيرة بالنسبة لمحافظات الضفة (: 0)الخريطة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مات ، دائرة نظم المعلوالفلسطينية وزارة الحكم المحلي: الخريطة مصدر

 .0230إنتاج هديل فواضلة، ، ، رام هللا0232الجغرافية، 

واالقتصادية واإلدارية لمحافظة رام هللا والبيرة، فإن لمدينة  وباإلضافة إلى األهمية الجغرافية

التجمعات السكانية رام هللا أهمية على الصعيد الدينّي، حيث أنها تعتبر نواة لواحدة من أقدم وأكبر 

القدس محافظتي في األراضي الفلسطينية، لذا فهي تحتل المركز الثالث للمسيحيين بعد  المسيحية

هذا باإلضافة إلى وجود بعض التجمعات السكانية التابعة  (.Sabella, 2005) وبيت لحم

 .يومنا هذا ولى وحتىيقيمون فيها منذ القرون األال يزال العرب المسيحيون والتي  لمحافظة،ل
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 التجمعات السكانية المسيحية في محافظة رام هللا والبيرة(: 3)الخريطة رقم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

، ، رام هللا0232مات الجغرافية، ، دائرة نظم المعلوالفلسطينية المحلي وزارة الحكم :مصدر الخريطة

 .0230إنتاج هديل فواضلة، 

المسيحية الظاهرة في الخريطة ، فإنه سيتّم الحديث عن التجمعات السكانية على ما سبقوبناًء 

د، قرية جفنا، ابوالبيرة، بلدة بيرزيت، بلدة الطيبة، قرية عمدينة رام هللا، مدينة : وهيالسابقة 

تاريخها، تسميتها، أهم مواقعها األثرية، أعداد سكانها، وأخيراً : وقرية عين عريك، من حيث

 .هجرة العرب المسيحيين منها
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 مدينة البيرة: أوالً   3.3

 الموقع الجغرافي : 

م عن سطح البحر، 882تقع مدينة البيرة ضمن السلسلة الجبلية الوسطى على ارتفاع يبلغ 

طريق المواصالت الرئيسي وهو ما  هايخترق دونماً من األراضي، 00211يقارب  وتمتلك ما

 (. 1، ص3182أبو ريّا، )يميزها عن مدينة رام هللا 

 أهمية المدينة : 

ة الرئيسية التي تربط يتتمتع البيرة بموقع استراتيجي هام نتيجة وقوعها على الطرق التجار

عين البيرة وعين القصعة : عيون الماء فيها مثل ثرةكشمال فلسطين بجنوبها، كما أنها تتميز ب

لقَي عتقد البعض بأن مدينة البيرة تُنسب إلى البئر الذي أُ يحيث لملك وغيرها، وعين جنان وعين ا

نذاك على اإلكثار راحة واستجمام، مما حفّز السكان آمحطّ است لذا فقد كان البلدفيه سيدنا يوسف، 

 . افرين بحاجاتهممن بناء المساكن لتزويد المس

 أصل التسمية : 

 :التي ُدعيت بها عبر العصور أما األسماء. بمعنى القلعة أو الحصن( بيرتا)البيرة لفظٌ آرامّي 

لبوان أو بيت لبوان، بمعنى بيت اللبؤة، وهي مدينة كانت قائمة هناك في مكان ما  -3

 .بالبيرة

 . الً من لبوانبيت برئي، بمعنى بيت خليقتي وهي المدينة التي بُنيت بد -0

بيئروت، بمعنى اآلبار، وهو االعتقاد األكثر صحة بأن مدينة البيرة بُنيت مكان مدينة  -1

 (. 011، ص3188الدباغ، )ئروت الكنعانية األصل بي
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 تاريخ المدينة:  

الجهاز المركزي ) التاليةيمكن استعراض تاريخ مدينة البيرة من خالل الفترات التاريخية 

 (:13 -01، ص0232ني، حصاء الفلسطيلإل

سم بيريه، وأصبحت مهمة منذ انتشار ُعرفت المدينة بإ: مان والمسيحيينزمن الرو -

الديانة المسيحية، حيث أن السيّدة العذراء ويوسف النجار فقدوا السيّد المسيح فيها وهو 

ُشيّد في خالل طريق عودتهم من القدس إلى الناصرة، ولذا  عمرهفي الثانية عشرة من 

 .ثارالتي هي اليوم آ بكنيسة العائلة المقدسة ترفعُ كان كنيسة بيزنطية الم

حّل بها الخليفة عمر بن الخطاب في طريقه من المدينة  :في العهد اإلسالمي المبّكر -

من البيزنطيين، وقد أُقيم في المكان الذي  خيرةالمنورة إلى القدس الستالم مفاتيح األ

م، وهو ال يزال يُستخدم 3311عام وذلك العمري  صلّى فيه عمر مسجد يُعرف بالمسجد

 . للصالة حتى وقتنا هذا

 فرنجكانت البيرة مهمة لقربها من مدينة القدس التي استولى عليها ال: يفرنجفي العهد ال -

 هي وبعض القرى من فرنجأوقفها الثم . مركزاً للمقاومة اإلسالمية فكانتم، 3211عام 

م تعّربت 3381لصالح الدين األيوبي عام  بعد استسالمهمكنيسة القيامة، ومنطقة القدس ل

 .المدينة من جديد

كانت البيرة مركزاً إدارياً وسياسياً، سكنها المتصرف العثماني، : في العهد العثماني -

في  كان له دورٌ قد و ،وكان فيها طابور عسكري ُعرف بطابور البيرة تشّكل من أبنائها

 .فرنجالدفاع عن عكا أمام حملة ال

في الثورات قاوم السكان سلطات االنتداب واشتركوا : في عهد االنتداب البريطاني -

  .بإبعاد شيوخ البيرة إلى مصر خيرة بدورهااألقامت سطينية، فلالف
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 المدن والقرى الفلسطينية، فأُبِعد كبقية 3111عام  احتُلت: االحتالل اإلسرائيليفي عهد  -

وبين سنوات . تسلّم بدالً منه أحمد درويشو بلديتها عبد الجواد صالح لألردنرئيس 

م ُعين ضابط إسرائيلي عسكري مسؤول بعد صدور قرار بحّل كافة 3181 -3180

 .المجالس البلدية

أصبحت البيرة مع رام هللا مركزاً لمحافظة رام هللا : السلطة الوطنية الفلسطينيةفي عهد  -

نيروز، )ّرات الوزارات الفلسطينية والبيرة، ففيها مقّر الرئاسة في المقاطعة ومعظم مق

0221 ) 

 المواقع األثرية في المدينة: 

تل البيرة،  (:011، ص3188الدباغ، )ومن أهم البقاع األثرية في مدينة البيرة وضواحيها 

 .والبالوعالنصبة، 

 أصول عائالت المدينة وأعداد السكان: 

  (:البيرة الخيرية جمعية أبناءموقع  )تُقسم عائالت مدينة البيرة إلى قسمين 

 .الزعاربة، الجبرة، الغزاونة، واليعاقبة: وتضم( أصلية عريقة)عائالت سابقة  -3

عائالت وافدة، ومن أهمها عائلة حسين الذي قدم من الحجاز في القرن السابع عشر  -0

للميالد، وعندما تعاظم أمره هو وأبناؤه، اشتّد خطره على العشائر التي استضافته، 

ارك أّدت إلى رحيل بعض العائالت األصلية وتكتّل من تبقّى من فوقعت بينها مع

 : العائالت إلى أن أصبحت حمائل البيرة على الشكل التالي

 .أبو سالمةوحّماد، عطا، أبو حّسان، عطا هللا، احسينه، :  العابد وتضم عوائل -

اتيم،  أبو نايفة، جبريل، بحور، ناصر، جاد هللا، دعاس، عميرة،: الطويل وتضم عوائل -

أبو خلف، عامر، مزيد، خلف، زايد، عوض هللا، ابزيع، عبد الرسول، أبو تينة، أبو 

 .العباس، والنسر
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أبو عيد، جبر، شبلي، عيسى، عبد الفتاح، أبو شحاده، : القرعان وتضم عوائل -

 .أبو موسى غنيموصرصور، 

 .و عبيدأبوعويس، حميده، أبو عاصي، الشالوه، المالكية، : الكراكرة وتضم عوائل -

الجبرة، اليعاقبة، عبد الوهاب، صمرين، قاهوق، أبو حموده، : الحمايل وتضم عوائل -

 .الخطيبودرويش، طريش، عطا، 

 لذين نزحوا إلى بالد الشام، فسكنتاالرفيدي، ويرجع أصلها إلى مسيحيي نجران و -

 توصلفعلى خلفية صراع عائلي وجريمة قتل ثم نزحت منها م، 3112رفيديا عام 

نال مكانة عند أهل البيرة نظراً وقد كان جد العائلة حائكاً ف. إلى جفنا ثم إلى البيرة اهبدور

 .بالكتابة ولمعرفتهللخدمات التي كان يقدمها لمشايخ البلدة 

 :أما عدد سكان مدينة البيرة فقد كان كالتالي

 م3111 -0103عدد سكان مدينة البيرة بين أعوام  (:0) الجدول رقم

الكلي  العدد السنة

 للسكان

عدد 

 المسلمين

عدد 

 المسيحيين

/ غير ذلك

 غير مبين

- - -  نسمة 3222 م3130

-  **10 3121 نسمة 3111 م3100

-  018 0211 نسمة 0010 م3113

-  082 0112 نسمة 0102 م3111

-  181 31201 نسمة 31132 م3113

-  128 01118 نسمة 01811 *م 3111

 0181 111 10118 نسمة 11818 *م 0221

 حصاء الفلسطيني،لمركزي لإلالجهاز ا*  ،01، ص3188الدباغ، : المصادر

 Bagatti, 2002, Pp30** ، 0221و3111 ،إحصاءات السكان
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 البيرة من هجرة المسيحيين: 

وأرضه ومزرعته،  العديد منهم قد ترك زوجته وأوالدهفتأثرت مدينة البيرة بهجرة أبنائها، 

زالوا يرتبطون بمسقط رأسهم، فهناك  مالكنهم ه إلى دول المهجر، اءأخذ يسحب أقاربه وأصدقثم 

المدرسة الهاشمية، مدرسة المغتربين، : العديد من المشاريع ُشيّدت بدعم من أبناء المهجر مثل

 .ر وغيرها من المشاريع االقتصاديةمدرسة بنات البيرة الثانوية، ومدرسة بنات بنت األزو

بيل الحرب العالمية األولى وكانت البيرة فيُذكر بأنها بدأت قُ أما عن تاريخ اإلغتراب من 

نذاك الشقيقان عبد شخاص الذين هاجروا آمتجهة نحو الواليات المتحدة األمريكية، ومن أهم األ

ثم دخلوا مجال األعمال متجولين في البداية  ذْين عمال كباعةٍ لهللا وعلي جودة خلف الطويل، ال

 فيهذا وقد أثرت هجرة أبناء البيرة على مجتمعاتهم (. Abdel Jawad, 2009)التجارية 

 : ناحيتين هما

العائدون امتالك مساحات استطاع المهاجرون أسعار األراضي في البيرة حيث  اضانخف -3

لبلد عن قصص نجاح سهلة في فكرة ألهالي اما أعطى م ،جميلةوبناء منازل  واسعة منها

 .المهجر

ألرض حسب ملكية ا)المحلية من الطريقة التقليدية  ل طريقة اختيار الزعاماتتحوّ  -0

استلم إدارة البلد إبراهيم  ، وعليه(حسب المؤهل العلمي)إلى تكنوقراطية ( ورعوات الغنم

 (.0221زكريا، ) حنا الرفيدي الذي كان شخصاً متعلماً دمثاً وخطه جميل

رتهم بدأت تقريباً عام فيُذكر بأن هج ،أما بالنسبة لهجرة المسيحيين الرفايدة من البيرة

استقر قد وم، ويُعتبر خليل الرفيدي من أوائل المهاجرين إلى الواليات المتحدة األمريكية، 3121

 10 في وقٍت من األوقات فيها ُوجد التي في واليتي أوهايو وياجستون منهمن معظم المهاجري

الرفايدة التي ال تزال تسكن حصاء الشعبي فإن عدد أسر وبحسب اإل. عائلةهذه المحاالً تجارياً ل

مقابلة مع )أسرة منهم في دول المهجر  11أسرة مقابل وجود  31مدينة البيرة حتى اآلن هو 

 (.0230رفيدي، 
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 مدينة رام هللا: ثانياً  2.3

 الموقع الجغرافي: 

، 3182أبو ريّا، )مدينة القدس شمال كم  31سطين على بعد لتقع مدينة رام هللا وسط ف

 ،م812ترتفع عن سطح البحرجانب الغربي لطريق القدس نابلس، فوق عدة تالل على ال ،(1ص

تمتلك رام هللا ما يعادل . عين مصباح وعين الكرزموعين منجد : منها تتخللها أودية قليلة العمق

دونماً من األراضي والتي كانت باألساس خربة حرجية من أمالك عائلة الغزاونة سكان  3811

أما اليوم فتطغى على أراضيها المنشآت (. 1، ص3180شاهين، )ليين مدينة البيرة األص

 .والمباني العمرانية بكافة استخدامتها أهمها السكنية والتجارية

 أصل التسمية: 

يعتقد البعض بأن كلمة رام هللا هي عربية األصل بمعنى هللا أراد أو هللا قصد، وذلك بسبب 

الشق  -، أما البعض اآلخر فيقول بأن كلمة رام (1، ص3111قدورة، )وجود كلمة هللا كفاعل 

هي كلمة آرامية وتعني المنطقة المرتفعة، وهناك العديد من القرى  -األول من اسم مدينة رام هللا

سطينية التي يطلق عليها اسم رام أو رامة، وهذا ليس غريباً حيث أنه في فترة من الفترات لالف

 .(30، ص3182أبو ريّا، )لسطين كانت اللغة اآلرامية هي السائدة في ف

 ين وتكوين مدينة رام هللا الحاليةأسطورة رحيل راشد الحداد: 

يُذكر بأنه في أوائل القرن السادس عشر للميالد، هاجرت قبيلة بني عمر من الحجاز هرباً 

من دفع الضريبة السنوية لشريف مكة متجهةً إلى شرقي األردن، وقد استطاعت بعد فترة وجيزة 

السهل األعلى وقد كان حصة الشيخ : ستولي على المنطقة وأن تقّسمها لثالثة أقسام هيأن ت

مزايق، غور أبو عبيد وكان نصيب الشيخ سفيان، ومنطقة الكرك والشوبك التي كانت من نصيب 

وقد كان هذا األخير شيخاً مستبّداً بخيالً عنيداً يسكن الخيام أكثر من . الشيخ ذياب بن قيصوم

 . الكرك، ولم يكن على وفاق مع أبناء عّمه آل عمرعاصمته 
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ضيفاً  -وهو ابن عّم الشيخ ذياب بن قيصوم -ويُقال بأنه ذات يوم حّل الشيخ سيف بن زهير 

وأثناء تقديم واجب الضيافة  -عميد عشيرة الحدادين المسيحية في الكرك -على راشد الحدادين 

فلة، فإذا بالشيخ ذياب يغتنم الفرصة ويطلب يدها له، جاء خبر لراشد الحدادين بأنه قد ُرزق ط

من راشد تسليم عشر عاماً حضر الشيخ ذياب وطلب  وبعد مرور إثنا. نذاكوافق راشد آإلبنه، ف

ابنته كزوجة إلبنه، فرفض راشد مبرراً ذلك بأنه كان يمزح عندما وافق على طلبه في المرة 

بينهما فال يجوز تزويج ابنته المسيحية بإبن  ة إلى أن هناك اختالف في الديانةاألولى، إضاف

وعندما شعر راشد بأن القصة لم تعد مزاحاً فّر إلى فلسطين هو وعائلته . الشيخ ذياب المسلم

وقد أصبح )والشيخ طناش وعائلته، أما طناش فقد ألقى عصاه في قرية تسكنها عشيرة الغزاونة 

، أما راشد فراقت (القرعان، الطويل، وعابد: لفيما بعد جد حمولة حسين والتي من أفخاذها حمائ

وبعدما سمع راشد خبر وفاة . ، والتي ابتاعها فيما بعد من الغزاونة"رام هللا"له خربة كانت تدعى 

موا البقاء في خربة رام هللا صمفه الخمسة ياره الكرك، أما أبناءالشيخ ذياب قرر الرجوع إلى د

 (.30 -8، ص3111قدورة، )وحسان قير وش وجريس وإبراهيم( حداد)صبره : وهم

 تاريخ المدينة: 

للمؤرخ " تاريخ المستعمرات الفرنسية في سورية"لمدينة رام هللا في كتاب  كان أول ذكرٍ 

كانت مستعمرة فرنسية في القرن الثاني عشر للميالد، وقد  Ramelieإذ ورد بأن  Rayالفرنسي 

منطقة خالية إلى أن جاء راشد الحدادين من حوالي مئة عام، بعدها أصبحت  فرنجمكث فيها ال

 (.31، ص3111قدورة، )الكرك 

  :من خالل الفترات التاليةتاريخ مدينة رام هللا ويمكن استعراض 

لم يكن هناك ذكر لمدينة رام هللا، إال أن بعض الباحثين يقولون بأن : يالرومان في العهد -

قرية جبعون : صغيرتين همارومانيتين ن رام هللا الحالية ما هي إال تالحم والتقاء قريتي

 .وقرية إلياسا، بدليل وجود آثارات رومانية في المنطقة من قبور وطرق 
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كفر شهدت  كما بلدة القديمة،بناء برج في حّي صالة حنّة في التّم : في العهد البيزنطي -

ي نُقل ، والذم131عام  دفن أول شهيد في المسيحية وهو استيفانوس( الطيرة اليوم)غمال 

 .رفاته فيما بعد إلى كنيسة الرسل في جبل صهيون بالقدس

برج : منها ،تشير اآلثارات الباقية إلى وجود فرنجي في المدينة: الفرنج في عهد -

 (.كنيسة فرنجية)مقام والحراسة، المعصرة، 

خضعت رام هللا لنظام حكم العشائرية وحكم الكراسي المحلية لغاية : في العهد العثماني -

وقد كانت تتألف وقتذاك من  ،م فتحولت من بلدة إلى قضاء وُعين لها مدير ناحية3120

 .البلدة وخمسة قرى وثالثة قبائل

بعد مقاومة عنيفة، وقد دارت تحت االنتداب وقعت رام هللا : االنتداب البريطانيفي عهد  -

رام هللا وظلت رام هللا قضاء يضم المدينتين . أقوى المعارك( في بيتونيا)على أرضها 

 .قرية 18والبيرة و

 .بفندق عودة يطر عليها الجيش اإلسرائيلي مبتدئاً س: االحتالل اإلسرائيليفي عهد  -

أصبحت البيرة مع رام هللا مركزاً لمحافظة رام هللا : السلطة الوطنية الفلسطينيةفي عهد  -

 .يةلوزارات الفلسطينوالبيرة، ففيها مقّر الرئاسة في المقاطعة ومعظم مقّرات ا

 المواقع األثرية في المدينة: 

البرج، مقام الخليل،  (:33 -1، ص3182أبو ريّا، )آثارات مدينة رام هللا أشهر ومن 

 .عين أبو الكرزموخربة العدس، ، (القصعة)معصرة الزيتون ، (الطيرة)كفرغمال 

  وأعداد السكانالمدينة عائالت أصول: 

: ما أدى إلى تكوين حامولتين كبيرتين همامراضي بين أوالد الحدادين الخمس انقسمت األ

أما الحددة فهي أربع حمائل تنسب إلى أبناء  (.31 -31، ص3180شاهين، )الحددة والحمايل 

عواد ، (جد آل يوسف)يوسف ، (الشراقة آلجد )عيسى ، (جد آل جغب)خليل : حداد الخمس وهم
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جوا مع آل جغب، فيكون عدد اندم الذين( ل عزوز وفرحات وغنامجد آ)عزوز ، و(جد آل عواد)

 .شقير، حسان، وجريس، إبراهيم :ل فهم نسبة إلى أخوة حداد األربعةأما الحماي .الحمائل أربعة

 :أما عدد سكان مدينة رام هللا فقد كان كالتالي

 م3111 -0828رام هللا بين أعوام عدد سكان مدينة  (:3) الجدول رقم

العدد الكلي  السنة

 للسكان

عدد 

 المسلمين

عدد 

 المسيحيين

/ غير ذلك

 غير مبين

 - 3222   م3818

 - 0222   م3811

 1 0110 301 نسمة 1321 *م3100

 3 1111 131 نسمة 1081 *م3113

-  1112 112 نسمة 1282 *م3111

-  8012 1111 نسمة 31111 *م3113

-  1101 30001 نسمة 31813 **م3111

 0280 1181 38281 نسمة 01112 **م0221

الجهاز * * ،01، ص3188الدباغ،  *، Bagatti, 2002, Pp124  :صادرالم

 0221و 3111إحصاءات السكان، حصاء الفلسطيني، لمركزي لإلا

  رام هللاإلى مدينة الهجرة: 

 ة واندمجتنيجديدة للمد عائالتوفدت باإلضافة إلى هجرة راشد الحدادين إلى المدينة، فقد 

 :(بلدية رام هللاموقع )أشهر العائالت الوافدة ، ومن (أوالد راشد)األصلية عائالت المع 

واندمجوا مع عائلة آل م، 3112عام هجرة آل الصفدي وآل حشمة من منطقة الجليل  -3

 .عّواد وصاهروهم
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 بينهجرة عائلة األعرج وزغروت وشهال من مسيحيي قرية دير أبان قرب القدس  -0

 .بين عائلة الشراقةالنسب بينهم ووم وقد حدث التجاور 3831 -3832 أعوام

 .سبوا على حمولة الشراقةاحتُ وم، 3832 -3821ال من رفيديا بين أعوام هجرة آل نزّ  -1

 .م إلى الجانية فرام هللا3801هجرة آل الريفي من عجلون شرقي األردن عام  -1

م، وقد 3882عام هجرة آل الدبيني من قرية دبين شرقي األردن إلى الناصرة فرام هللا  -1

 .ائلة أول رئيس لمجلس بلدي رام هللاكان من هذه الع

 .م وهي عائلة مسلمة3101هجرة آل الجاعوني عام  -1

م ليسكنوا في مخيمات أُحيطت 3118هجرة الفلسطينيين أعقاب حرب النكبة عام  -1

 .بالمدينة

م إثر تدمير هذه القرى من قِبل 3111هجرة أهالي قرى يالو وعمواس وبيت نوبا عام  -8

  .السلطات اإلسرائيلية

 من رام هللا جرة المسيحيينه: 

عرف أهل رام هللا الهجرة الداخلية، فأول من هاجر منهم إبراهيم الحساسنة وابنه خليل بين 

 122يزيد عن ما م دون علم ما هو السبب، وقد أصبح عدد أحفاده اليوم 3122 -3112أعوام 

، هجرة لخارج البالدأما ال .يسكنون حالياً في قريتي عسفية والجلمة وينتمون آلل هلون شخص

م حيث 3818هاجر مع الحجاج اليونانيين إلى استنبول عام  أول منفكان حنا إبراهيم الصاع 

 .فتح محالً تجارياً هناكنتوجات البالد المقدسة، فكان يبيع م

نذاك، فكانت عندما قامت طائفة الفرندز ببناء أول بنايٍة لها في أما عن طرق وآليات الهجرة آ

عن  كان هؤالء يتحدثون، وللعملأحضرت بنائين وحرفيين من بيت لحم وبيت جاال رام هللا، 

إلى الواليات  م3811نجاح أبناء بلدهم في دول المهجر، وعليه تحّمس يوسف الدبيني وسافر عام 
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رازيل عام ، وكذلك سافر كل من عيسى اسحق عيدة وحنا عازر حشمة إلى البالمتحدة األمريكية

 .م3818

م، وكان من 3121م ثم عام 3123المتحدة عام الواليات مجموعات المهاجرين إلى توالت ثم 

حشمة وإلياس طوطح وعبد حنا و وعيسى خشان وعيسى جغب عيسى عيدة: بين المهاجرين

ومن العوامل  .جولي وداوود بالطوحنا دعيبس وسالم شطارة وصليبا ع حطرس طوطركب وب

هالي رام هللا للغة اإلنجليزية خاصة في فترة االنتداب اتقان أ :نذاكآالتي ساعدت على الهجرة 

وعليه فقد بلغ  ة ذاتها،تسهيالت معامالت السفر وجمع الشمل من قبل الواليات المتحدوالبريطاني 

نسمة، ووصل عدد  0182م 3111إلى الواليات المتحدة عام  عدد المهاجرين من رام هللا

 نسمةآالف  32 م وصلوا إلى3118وفي عام نسمة،  0201م 3113المهاجرين للخارج عام 

 3122من هؤالء السكان األصليين سوى  أما اليوم فلم يتبقَ  (.03 -31، ص3180شاهين، )

مصادر بلدية رام في الواليات األمريكية حسب  ألف شخص منهم12ويقيم حوالي  شخص فقط

 .(0221فراج، )هللا 

 

 بلدة الطيّبة: ثالثاً  4.3

 الموقع الجغرافي: 

م من ك 1كم وعلى بعد  30ع بلدة الطيّبة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام هللا على بعد تق

تحيط بها أراضي . م عن سطح البحر131ترتفع بمقدار و ،(113، ص3188الدباغ، )بيتين 

قريتي النويعمة والعوجا إلى الشرق، وأراضي بلدتي سلواد وعين يبرود من الغرب، أما من 

تمتلك الطيّبة . أراضي قرية دير جرير، ومن الجنوب أراضي قرية رّمون الشمال فتلتصق بها

( البلدة القديمة)حوضاً باستثناء منطقة الوسط  01دونماً مقسمة إلى  01222أراضي مساحتها 

تفتقر البلدة . دونماً، وهي مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات والتين 122والتي تبلغ مساحتها 

وادي : ترق أراضيها أهمهاوالينابيع، لكنها تحتوي على بعض األودية التي تخإلى المياه الجوفية 
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حنا وطايع، )وادي البطم، وادي القسيس، وادي األبيض، وادي أبو غوينم وغيرها الحبيس، 

، لذا فإن أهالي الطيّبة اعتمدوا على مياه آبار الجمع قديماً، علماً بأن هذه (11 -11،ص3111

وال يمكن استخدامها أو االستفادة منها سوى في أوقات المطر فقط، كما أنها وم الي قد جفّتاألودية 

 . بعيدة عن المساحات المبنية

 بلدةتاريخ ال: 

ه الجزيرة يرجع تاريخ بناء بلدة الطيبة الحالية إلى زمن الكنعانيين الذين هاجروا من شب

يها قلعة حصينة وكنيسة تُعرف أقاموا فالعربية، ثم سكنها الرومان، وعند غزو الفرنج للبالد 

 (.113، ص3188الدباغ، )اسم الخضر اليوم ب

انهيار سّد مأرب وظهور التعصب الديني في المناطق  إثروعند هجرة بنو غّسان من اليمن 

واختلطوا مع ( نا، والطيبةبيرزيت، عابود، جف)ذات األغلبية اإلسالمية، قدموا إلى هذه المناطق 

ممراً الطيبة كانت أما في العصور اإلسالمية فقد (. 03 -31، ص3111حنا وطايع، ) أهلها

عركة حطين ليحرر القدس من بعد فوزه في ماأليوبي للقدس حيث مّر بها السلطان صالح الدين 

خالل الحرب العالمية األولى سقطت بعض قنابل الحلفاء على البلدة وأصابت إحدى و. الفرنج

ضطر أهل البلدة للتفكير بالهجرة إلى الكهوف أو امة مما وهي كنيسة الالتين القدي الكنائس

 .جنين والقدس وغيرهاكالبراري، ومنهم من لجأ إلى أماكن بعيدة 

 أصل التسمية: 

 :حقبٍة تاريخية تسمية معينة كالتاليلطيبة خالل كل حدٍث وكان ل

يم زمن العهد القدكر في لبلدة، كما أنه اإلسم الذي ذُ الكنعاني ل ُعفرة، وهو اإلسم -3

رة التي جاء مالك الرّب وجلس تحت البطمة التي في عف:" العبرانيين حسب اآلية التالية

بضّم العين يكون : ة معانٍ سم عدّ ولهذا اإل(. 30 -33: 1 العبرانيين" )ليوآش االبيعزري

معناها غزالة، وبفتح العين يكون معناها التراب، وإذا ُكتبت عفرا فإنها تعني الطيب 

 (.08 -01، ص3111نا وطايع، ح)والبهج 
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 (11- 11: 33 يوحنا)سم الذي ُوجد في الكتاب المقّدس أي العهد الجديد أفرائيم، وهو اإل -0

حيث زار السيّد المسيح البلدة وأقام فيها مع تالميذه عندما كان ذاهباً إلقامة إليعازر من 

 .سم يّدل على الثمر المضاعف، وهذا اإلالموت

سم العربي لها، حيث ذكر التاريخ أن القبائل العربية وهو اإل(: المطيّبة بني س)لطيّبة ا -1

، كفر مالك، دير جرير: ومنهم بنو سالم سكنوا أربعة مناطق هيالتي هاجرت من اليمن 

من المسيحيين الذين  182نذاك ألفي نسمة، منهم رمون، والطيبة، وقد كان عددهم آ

 (.12، ص3111حنا وطايع، )قاطبة ( الطيّبة)سكنوا فيها 

 المواقع األثرية في البلدة: 

- 11، ص3111حنا وطايع، )طيّبة من اآلثار التي ما تزال ماثلة حتى يومنا هذا في بلدة ال

، مغارة مار إلياس، البرج، (قلعة صليبية)، البويرية (كنيسة بيزنطية)كنيسة الخضر (: 12

خربة الديسي : الخرب أهمها، والفسيفساء الماثلة على أرضية وجوانب كنيسة الروم األرثوذكس

 .خربة تشيليا وخربة زعيترو

 د السكاناعدأو أصول عائالت البلدة: 

 ت ازداد بالتدريج الحقاً يذكر الرواة أنه كان في الطيّبة عائلتان فقط، وأن عدد العائال

 (:10، ص3181علوش، )

ى الطيّبة تل الصافي إل منمولة الديوك، والتي تُنسب إلى يعقوب الديك الذي نزح ح -3

وتزوج إمرأته الثانية من الساحل وانجب منها ثالثة أوالد أصبحوا جدوداً لعائالت 

: وقد انضمت عائالت أخرى لحمولة الديوك أهمها .ساحليةصالح ومسلم و: رئيسية هي

 . المناصرة والسراحين والرددة
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، وهي تضم حمولة الكونة، والتي تكّونت نتيجة نزوح عائالت مختلفة من حوران ومادبا -0

: مصيص، العواودة، الطبابزة، حنا، خليل، فرحات، جوده، وتضم: اليوم العائالت التالية

 .المشرقيخورية، و، (حليس) جودة، الدرارجة

 :خالل الفترات التاريخية التالية تناقص واضح عدد سكان البلدة فكان فيأما 

 م3111 -0828عدد سكان الطيبة بين أعوام : (2) الجدول رقم

 عدد الكليال لسنةا

 للسكان

عدد 

 المسلمين

عدد 

 المسيحيين

 022-   م3818

 113-  نسمة 113 *م3100

 3238 81 نسمة 3301 *م3113

 3382 312 نسمة 3112 *م3111

 3311 123 نسمة 3111 *م3113

 3181 332 نسمة 3111 **م 3111

 3011 11 نسمة 3111 **م 0221

،  110، ص3188الدباغ، *  ، Bagatti, 2002, Pp42 :المصادر

إحصاءات السكان، حصاء الفلسطيني، لمركزي لإلالجهاز ا **

 0221و 3111

 من الطيبةالمسيحيين  هجرة : 

عندما  الحرب العالمية األولىبلدة الطيبة في أواخر الفترة العثمانية وقبيل  هاجر بعض أفراد

سف صقلها وعواد منصور وغيرهم أُجبروا على الخدمة العسكرية في الجيش العثماني أمثال يو

ا باآلخرين نعمة إلى تركيا إجبارياً، مما حد ، كما وقيد صالح أبو(0230مقابلة مع منصور، )

ادي السيء، ومن أوائل على الهرب خارجاً نتيجة لالضطهاد العثماني والوضع االقتص

ي، ثم حنا جاسر م إلى تشيل3130م وأسعد أعرج عام 3121نذاك قسطندي نّزال عام المهاجرين آ
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ففي إلى مناطق مختلفة من فلسطين، العائالت  وهاجرت بعض م، كما3131إلى األرجنتين عام 

منها أسلم، كما  األكبرم هاجرت عائلة من دار نّزال إلى قباطية وقلقيلية والقسم 3810عام 

 لة المسالمةوعائم، 3812ورحلت عائلة الحنادسة إلى الناصرة، وعائلة إدعيبس إلى الزبابدة عام 

أما في العشرينيات من القرن العشرين، فقد . (0230مقابلة مع األعرج، ) سنجل وغيرها إلى

هاجر جريس مصيص ويوسف مصيص ويوسف ذياب وصبري ذياب وموسى العبد ويوسف 

مقابلة مع )نيس مصيص الثلجي، وفي الخمسينيات هاجر كل من صالح مصيص وشوقي ذياب وأ

 (.0230مصيص، 

 .وعائلة أبو زيبار وعائلة فرنسيس عائلة أبو خضر: مثل اختفى ذكر بعض العائالتوعليه 

مقابلة مع )أما على صعيد الحمائل، فتعتبر حمولة الديوك األقل عدداً اليوم نتيجة هجرة أفرادها 

من سكانها الذين % 12م فإن البلدة فقدت 3118وبحلول حرب النكبة عام (. 0230األعرج، 

 ,Collings, Kassis, & Raheb)األردن والواليات المتحدة وكندا ودول الخليج هبوا باتجاه ذ

2012, Pp48)،  م كان 3112مين في الطيبة للعام يبعض االحصاءات بأن عدد المق توردأوقد

، 3111حنا وطايع، )نسمة  1112كان لنفس السنة نسمة، أما عدد المقيمين في الخارج  3010

 .(11 -11ص

  

 بلدة بيرزيت: رابعاً  5.3

 الموقع الجغرافي: 

. كم شمال مدينة رام هللا 1كم شمال مدينة القدس وعلى بعد  01تقع بلدة بيرزيت على بعد 

-األول يأتي من الجنوب الغربي من رام هللا، والثاني يتصل بطريق القدس : يتصل بها طريقان

م 182حوالي عن سطح البحر ترتفع البلدة . مهماً نابلس من الشرق ما أكسبها موقعاً جغرافياً 

نبع عين الحمام، نبع عين : يوجد في البلدة ينابيع كثيرة منها. م838وفيها جبل الخربة الذي يرتفع 

دونماً  31288 تبلغ مساحة البلدة الكلية حوالي(. 1، ص3181علوش، )الفيلة، ونبع عين القوص 
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والعنب، أما اليوم فقد لحقها التمدد كانت قديماً مزروعة بأشجار الزيتون والتين واللوز والخوخ 

تحيط بالبلدة أراضي قرى جفنا وعين . دونماً  120العمراني بأنواعه، أما المساحة المبنية فتبلغ 

سينيا من الشرق، عطارة من الشمال، برهام وكوبر من الغرب، أبو شخيدم والمزرعة القبلية من 

 (.138، ص3188الدباغ، )الجنوب 

 تاريخ البلدة: 

ثني عشر وهو أحد أبناء يعقوب اإل" بيرذاتو"اعتبرنا أن اسم بيرزيت هو تحريف السم إذا 

من ، ف(حيفا) الكرملحتى و( لبنان) المنطقة الممتدة من فنيقية على من قبيلة أشير التي سيطرت

الممكن أن تكون هذه القبيلة قد اندمجت مع قبيلة أفرائيم التي كانت تسيطر على منطقة بيرزيت 

عين ) كانت تمتد من األركيين( منطقة قبيلة أفرائيم)ولها، حيث يُذكر أن حدود تلك المنطقة وما ح

إلى أن تصل ( جماعة يفلط) طييننزل نحو الغرب من جهة حدود اليفلإلى عطاروت وت( عريك

 (.1-3: 31سفر يشوع بن نون ( )تابيت عور التح) حدود حورون السفلى

الذين استقروا في  فرنجى في بيرزيت لحين مجيء الجماعة المسيحيين األولوقد عاشت 

مزرعة بأنها بقايا قلعة أو  التي يُعتقدالخربة ، فضموا البلدة لحكمهم ومن األثار التي تركوها جفنا

إال  ،عاشت البالد أياماً رائعة زمن األتراك خاصة زمن السلطان سليمان القانوني وقد.  أو خان

حيث قّل عدد سكان البالد  ،ت حالة من الفوضى العارمةأن الصراعات بين قيس ويمن خلق

  (. 01، ص0221مدابييل، )مسيحي  31082والسكان المسيحيين ليصل عددهم في الضفتين إلى 

 أصل التسمية: 

إنتاج زيت الزيتون الذي كان يُحفظ في  ةعلى البلدة بسبب كثر( بيرزيت)أُطلق هذا اإلسم 

ن محفورة داخل بعض بار زيت ال تزال موجودة حتى اآلآلآبار زمن الرومان، وهناك آثار 

 :فهي تاريخيةالفترات ال أما األسماء التي ُدعيت بها البلدة خالل. البيوت

3- Berrzetho(.3:1سفر المكابيين األول )في العهد القديم  د هذا اإلسم، وقد ور 
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عشرة التي ثنتي أبناء رؤساء القبائل العبرية اال بيرذاتو، وهو اسم أحد أحفاد أو -0

 .استوطنت البالد وتقاسمت أراضيها

سم الذي أُطلق على البلدة القديمة، وال يوجد ما يؤكد هذا سوى سجالت مامسية، وهو اإل -1

 (.31 -31، ص3181علوش، )الدولة العثمانية في أواخر القرن السادس عشر الميالدي 

1- Berzethe3188لدباغ، ا)سم الحالي ، وهو اإلسم الروماني الذي اشتُق منه اإل ،

 (.131ص

 األثرية في البلدة عالمواق: 

-102، ص3188الدباغ، ) من آثارات بيرزيت القديمة التي ال تزال موجودة إلى يومنا هذا 

 .رجوم الرجمان، ودير العقبان، خربة الرأسرأس طرفين، ، (فرنجية)  خربة بيرزيت(: 103

  د السكاناعدأعائالت البلدة وأصول: 

ن معظم عائالت بلدة بيرزيت أساللة أهل عين عريك وبيرزيت، حيث ن هناك عالقة بي

. بهم إلى الهجرة لبلدة بيرزيت دفعتكانت قاطنة في منطقة عين عريك إال أن حروب قيس ويمن 

 (:01 -08، ص0221مدابييل، )هي ف اليومأهم العائالت التي تتكون منها البلدة أما عن 

قطاطو من  دار الناطور ودار: لهاة، وقد انضم لالكيوصايج وغنيم : دار إم عيد وتضم -3

 .بيت لحم، ودار مجج من اللد

 .، ناصر، قسيس، عرنكي، عابد، زيادة، ومزيد(الدوارة)مسلم: دار مسلم وتضم -0

ومنهم  سعادة، دار شحادة، دار أبو غياظ،دار عبد هللا، دار جاسر، دار ياسر، دار  -1

 .زهرانوسمندر، حلوة، أبو الحاج، نمر، 

 .دار داوود بن عقلودار سعد، دار خوري، دار سليمان، : شاهين وتضمدار  -1

  :الجدول التاليفهو كما مبين في عدد سكان بلدة بيرزيت أما 
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 م3111 -0828بين أعوام  بلدة بيرزيتعدد سكان (: 4)الجدول رقم

العدد الكلي  السنة

 للسكان

عدد 

 المسلمين

عدد 

 المسيحيين

/ غير ذلك

 غير مبين

-  12   م1838

-  122   م1904

-  111  نسمة 811 *م3100

-  813 110 نسمة 3011 *م3113

-  112 112 نسمة 3112 *م3111

-  3101 3801 نسمة 1011 *م3113

-  3188 0113 نسمة 1111 **م 3111

 331 3111 0111 نسمة 1011 **م0221

هاز الج **،  138، ص3188الدباغ، *  ،Bagatti, 2002, Pp140 :المصادر

 0221و 3111إحصاءات السكان، حصاء الفلسطيني، لمركزي لإلا

 من بيرزيتالمسيحيين  هجرة: 

ت هجرة أبناء بيرزيت هرباً من الحكم التركي الذي عمد على خوض معارك في أماكن جاء

م هاجر كل من إبراهيم ربيع وعيسى 3132، ففي عام ول البلقان وهذا يعني عدم العودةبعيدة كد

فريد مزيد واسحق عبد هللا وبطرس والية كونيكيتكت، و إلى ركيلة ويعقوب السمندحلوة وصقر 

، إال أن بعضاً قسيس إلى ماساشوستس، واسحق جريس العتيق وأيوب بربار إلى أمريكا الجنوبية

علوش، )سالمة عبد هللا الصايج وعيسى خليل ياسر وحنا موسى علوش : قد عاد أمثالمنهم 

 وثوقهم بإرادةولى عاودت الهجرة من جديد لعدم الحرب العالمية األ وبانتهاء(. 32، ص3113

: همهاي تركت آثاراً سلبية على البلدة أالتمن الضائقة االقتصادية االنتداب على تخليص األهالي 

، تغيرات في العادات والتقاليد، ونقص في ةق طبقياألراضي، ضعف التمسك باألرض، فرو بيع

 (. 31، ص3113علوش، )األيدي العاملة 
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أن وكالة الغوث كانت تدفع  قد كانت الهجرة بهدف التعليم خاصةأما في العهد األردني ف

د خليل أديب أنيس منصور وأسع: نذاكالذين هاجروا آ ، ومنتكاليف السفر ألبناء الالجئين

عصفور وجاسر يعقوب جاسر وسليم خليل الصايج وفهد سالمة الحاج وموسى يوسف ناصر 

عد السيد عرنكي حيث يُ  ،باتجاه الكويتبدايةً العربية كانت أما الهجرة باتجاه الدول . وغيرهم

أما  ،وديع عرنكي وزوجته من أوائل المهاجرين وذلك بسبب ظهور النفط ورخص تكاليف السفر

م فقد انتقل العديد من مهاجري الكويت للعمل في السعودية واألردن حيث 3111بعد حرب 

، وهكذا نرى بأن أجياالً عديدة نشأت في (01 -01، ص3113علوش، )مل مجاالت متنوعة للع

، 3113علوش، )أبناء أيوب بربار وأبناء موسى ناصر وأبناء حنا عبد هللا جاسر : المهجر منها

 (.10ص

 

 قرية عابود: خامساً  1.3

 الموقع الجغرافي: 

كم، وهي تقع  12صل إلى على مسافة ت رام هللاتقع قرية عابود إلى الشمال الغربي من مدينة 

تحيط بالقرية أراضي قرى اللبن . م112على التالل المطلة على الساحل الفلسطيني على ارتفاع 

 112أما مساحة القرية المبنية فتبلغ . الغربي ورنتيس ودير أبو مشعل ودير غسانة وبيت ريما

جار الزيتون والتين بأش غالبيتها مزروعدونماً 31221دونماً ومساحة أراضيها الكلية تبلغ 

 (.081، ص3188الدباغ، )والعنب 

، (وهي التسمية التوراتية للمقاطعة الجنوبية من فلسطين)كانت عابود تابعة لمقاطعة اليهودية 

ومنهم من اعتبرها تابعة لمقاطعة السامرة ضمن جنوب جبال نابلس،
 

وقد جاء هذا الخلط نتيجة 

ومن ناحية أخرى تقع (. Enlert, 1925,Pp 2)  وقوع القرية على الحدود بين المقاطعتين

وهو  - كما تقع على طريق رأس العينكم عنها،  1-1عابود قرب وادي الصريدة الذي يبعد نحو 

الطريق القديم القادم من القدس مروراً بالبيرة وجفنا وبيرزيت منتهياً إلى الساحل ويمكن للقادم أن 
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قام فيه ت تُ والذي كان" الزرقاء"نجد قرب عابود نبع و .يسلكه إلى الطيبة فعابود فالساحل أيضاً 

 (. 032، ص3118كنعان، )احتفاالت بموسم الولي في نفس يوم عيد اللد المعروف بعيد الخضر 

 تاريخ القرية: 

 Albrightإن أقدم ذكر لقرية عابود يعود إلى الفترة ما قبل الميالد وجده العالِم األمريكي 

أن ذكر عابود ورد في مخطوطات المغارة الخامسة من مغائر خربة حيث قاال ب Milikواألب 

وفي العصر البيزنطي أصبحت القرية ذات أهمية، حيث دخول (. 12، ص0223نيروز، )قمران 

أهلها الديانة المسيحية وما يدل على ذلك الكنائس الجديدة التي قام أهالي القرية ببنائها في القرون 

م من 3812 -3811بين سنوات  Guerin.Vها من قِبل عالِم اآلثار األولى والتي تّم الكشف عن

، علماً بأن هناك من يقول بأن (Guerin, 1874, Pp87)خالل حفريات قام بها في المنطقة 

، (Schick, 1995, 12-13)عابود في األصل بلدة يهودية لكنها اعتنقت المسيحية منذ بدايتها 

إبان الفتح اإلسالمي " عبرانية ُعّربت"كر أن عابود وقد أكد على ذلك ياقوت الحموي حين ذ

 (. 11، ص3111الحموي، )

وإخاء بين المسيحيين  عالقات هدوء وسالم هذا وقد عرفت الفترة اإلسالمية المبكرة

ما انعكس على سكان القرية، لكن منذ عهد الفاطميين خاصة بعد اعتالء الخليفة موالمسلمين 

، مما ان كان أهمها تدمير بعض الكنائسفة قام بأعمال اغضبت السكالحاكم بأمر هللا كرسي الخال

، 0223نيروز، )لى أنطاكيا اضطر بعض سكان القرية للهرب ومنهم إلياس الراهب الذي هرب إ

( المستشفى الفرنجي)أثناء الغزو الفرنجي ُضمت قرية عابود إلى أوقاف المورستان و(. 10ص

 . كنيسة المهد في بيت لحمفي القدس، بعدها ُحولت إلى أوقاف 

حتى الفترة وعلى الصعيد الكنسي، أشارت ملفات الكنيسة األرثوذكسية إلى أن عابود 

 .كانت تابعة كنسياً إلى أسقفية مدينة اللّد اإلسالمية المتأخرة
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 أصل التسمية: 

من  ، أو قد تكون مشتقة"الصانع"أو " الخالق"يُقال بأن عابود كلمة أرامية األصل معناها 

 (:11 -11ص، 0223نيروز، ) أما األسماء التي ُعرفت بها القرية عبر العصور. الفعل َعبَد

قرية القديسة مريم أو ستي مريم، اعتقاداً أن السيدة العذراء مّرت مع السيّد المسيح من   -3

سم حتى القرن الثاني عشر خدم هذا اإلالقرية أثناء مروهما من الناصرة للقدس، وقد استُ 

 .دللميال

عابود، وهو اسم مشتق من كلمة معينة أو نسبة إلى شخص ما، فقد ينسبه البعض إلى  -0

النبي عوبديا وهو أحد أنبياء العهد القديم، فهناك كنسية مار عوبديا األثرية، أو من 

 .المحتمل أن هذا اإلسم يرجع إلى كنيسة العابودية وهي كنيسة للروم األرثوذكس

 المعالم األثرية في القرية: 

" المقاطع، وتدعى أيضاً بـ  :(081، ص3188الدباغ، ) من أشهر آثارات قرية عابود  

ة منقورة في الصخر منقوشة ، وهي عبارة عن أضرحة وقبور رومانية ضخم"تبنة"أو " تمنة

وهي كنيسة للروم )كنيسة العذراء مريم : تسع كنائس أثرية قديمةبزخارف، باإلضافة إلى 

، كنيسة القديس عوبديا، كنيسة القديس ثيودوسيوس، كنيسة (صلى فيهااألرثوذكس ال يزال يُ 

 .بربارة، كنيسة وديرالقديسة انسطاسيا، كنيسة ودير مار إلياس القديسةالميسة، كنيسة ودير 

 السكاند اعدأو أصول عائالت القرية: 

 :هي (18، ص3181علوش، )ينتمي سكان القرية إلى خمس حمائل رئيسية هي 

 .دي وحمولة المعيدي وحمولة دار البالص وتضم العائالت المسلمةحمولة الجني -3

، معلم، مسعد، عيسى، زعرور، سّواد، وسمرين: عائالت، وتضم حمولة الفواضلة  -0

  .سابا، وأبو خليل
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 .، عازر، وسليمخوريحميد، عنفوص، شاهين، : عائالت ، وتضمحمولة البشارية -1

 :اآلخر كالتاليأما عدد سكان القرية فقد تأرجح بين الحين و

 م3111 -0828عدد سكان قرية عابود بين أعوام : (5) الجدول رقم

الكلي عدد ال السنة

 لسكانل

عدد 

 المسلمين

عدد 

 المسيحيين

 312-   م3818

 112 322 112 م3811

 122-   م3121

 111-  نسمة 111 *م3100

 112 112 نسمة 3282 *م3111

 131 821 نسمة 3103 *م3113

 811 123 نسمة 3118 ** 3111

 811 3333 نسمة 3118 **م 0221

، 138 ، ص3188الدباغ، * ، Bagatti, 2002, Pp148 :المصادر

إحصاءات السكان، حصاء الفلسطيني، لمركزي لإلالجهاز ا **

 0221و 3111

  عابودمن  نمسيحييالهجرة: 

لتعمل في مدينة  عرفت قرية عابود الهجرة قبل حرب النكبة حيث أُفرغت طاقاتها الشبابية

وبحلول حرب . يافا، مما ساعد على تطور وتقدم القرية مع بقاء العالقة بين المهاجرين وذويهم

من سكان القرية إلى األردن والواليات المتحدة وكندا ودول الخليج % 12النكبة هاجر 

(Collings, Kassis, & Raheb, 2012, Pp48 .) أما المهاجرين في يافا، فبعد الحرب

لعالمية الثانية عاد الكثير منهم بعد أن غارت الجيوش المعادية على مدن الساحل، فعاودا للعمل ا
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حديثاً بعد اندالع انتفاضة األقصى وعلى إثر بناء جدار الفصل العنصري،  . الزراعي في قريتهم

 (. 0221الرأي نيوز،موقع )عائلة مسيحية على الرحيل إلى رام هللا  11أُجبرت 

 

 قرية جفنا: ساً ساد 1.3

 الموقع الجغرافي: 

ينة كم من مد8م على بعد 112سطح البحر حوالي  تقع جفنا في منطقة منخفضة ترتفع عن

كم شمالي مدينة القدس على طريق نابلس، واعتُبر هذا الموقع زمن 01رام هللا شماالً وعلى بعد 

-Avi)رقاً إلى الطيبة وأريحا الرومان مفترقاً للطرق يتفرع غرباً عبر التالل إلى رأس العين وش

Yonah, 1945, Pp43- 45 .) دونماً، وتحيط بها  1231تبلغ مساحة القرية الكلية حوالي

، 3188الدباغ، )أراضي قرى وبلدات بيرزيت وعين سينيا وأبو قش وصردا ودورا القرع 

يصل هذا ويتوسط القرية وادي يمتد من غرب البلدة ويشق طريقه إلى الشرق حتى (. 101ص

 .أراضي قرية عين سينيا

 تاريخ القرية: 

تعد قرية جفنا من المناطق التي أنشأها اليبوسيون كمراكز للدفاع ولصّد غزوات الجيران 

، وعندما سيطر العبرانيون على (13 -12، ص3188الدباغ، )األقوياء أو غارات البدو الرحل 

أي في زمن الرومان )لثالث للميالد وفي القرن ا. المنطقة أصبحت القرية من نصيب سبط بنيامين

وأثناء . حلّت جفنا بدالً من تمنة مركزاً ومقراً إدارياً للمناطق في فترة هيرودس( واليونان

 .  الحروبات بين الرومان واليهود جعل تيطس من جفنا مخبأً للكهنة

جرة القبائل وصوالً إلى العصر البيزنطي وبالتحديد في أواخر القرن الثالث الميالدي أثناء ه

العربية، هاجرت عدة قبائل كانت تسكن اليمن ومنها بنو غّسان إلى الشام وأسسوا فيها دولة 
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الغساسنة وكان مؤسسهم شخص يدعى جفنة بن عمرو وقد ُعرف أتباعه بآل جفنا واعتنقوا 

 (.01 -03، ص3181علوش، )موا األرامية الديانة المسيحية بمذهب اليعاقبة وتكلّ 

فيما بعد للغزو الفارسي كباقي المدن والقرى المسيحية حيث ُدّمرت الكنائس،  تعرضت جفنا

ة التي ال تزال فرنجيوحتى العباسي عاودت أهمية جفنا فأُقيمت فيها القلعة ال فرنجيومنذ العهد ال

سالمي لم يطرأ أي تغير على وفي العصر اإل(. 01، ص0221زهران، )موجودة حتى اآلن 

ظّل الناس على دينهم إال أثناء فترة الحاكم بأمره الذي فرض قيوداً مذلة على جفنا وسكانها، فقد 

وخالل . وفي زمن العثمانيين أصبحت جفنا تابعة لدير الروم األرثوذكس في القدس. السكان

، إلى مصر رجالً من كهنة الطائفة األرثوذكسية 01م نُفي 3811االضطرابات التي حدثت عام 

كاثوليكية حيث تم بناء كنيسة الالتين عام ال قدوم الكنيسةعي مما ساعد في فأصبحت القرية بال را

 (.10 -01، ص0221زهران، ) 3811

الذين للقرية، وقراها ألف شخصاً غالبيتهم من اللد  31 م لجأ3118وبسبب حرب النكبة عام 

 األديرة،ي خيّموا تحت الشجر وصوالً إلى قرية عين سينيا، أما المسيحيين منهم فقد أقاموا ف

دونماً من أراضي  011لتأجير بين مخاتير البلدة  اتفاقعت وكالة الغوث الدولية وعلى إثر ذلك وقّ 

 . اليوم بمخيم الجلزونهذه المنطقة عرف وتُ  ،قرشاً أردنياً سنوياً  12ل جفنا مقاب

 أصل التسمية: 

 ،Gofnaناني  بـ يعني الكرمة، فقد ُذكرت في كتاب هيرودون اليو Ophniجفنا لفظٌ آرامي 

ي فرنجوفي العصر ال. وهو لفظ له جذور عبرية ويعني دالية العنب Gefenكما وُذكرت أيضا بـ 

اعتقاداً بأن أطلق على القرية جفنية، وابتداًء من بداية القرن الرابع للميالد أُطلق على القرية جفنا 

هذا ويمكن أن يُستدل على  .رجع إلى مؤسس دولة الغساسنة جفنة بن عمروالكلمة أصلها عربي ت

 (.18 -11، ص3113والعزيزي، سابا)اسم وموقع القرية من خريطة مادبا 

 عالم األثرية في القريةمال: 

 .ةفرنجيالقلعة الالكنيسة البيزنطية األولى، كنيسة الخضر، و: من أشهر اآلثارات في جفنا
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 د السكاناعدأأصول عائالت القرية و: 

كامل، المخالفة، : ثماني عائالت تنقسم إلى فندات وهيوم على يقعتقد بأن أصل القرية يُ 

الت ما العائأ .، دار القوس، المشارقة، والمبيّض(عائالت غسانية األصل)معّدي، القطمة 

 (:12 -11، ص0221زهران، )ئالت الكبيرة السابقة فكانت غيرة المندمجة ضمن العاالص

 .لة عّوادمي لعائتعائلة أبو خضر، أصلها من السلط، وتن -3

 .دار الزغلول، أصلها من نابلس، وتنتمي لعائلة المبيّض -0

 .دار الشمالي ودار غنّام، أصلهما من جنين، وتنتميان لعائلة قّواس -1

 . دار نصر، أصلها من الطيبة، وتنتمي لعائلة المبيّض -1

 .دار دركجيان، وأصلها من أرمينيا، وتنتمي لعائلة عّواد -1

 :فكان كالتالي أما بالنسبة لعدد سكان القرية

 م3111 -0851عدد سكان قرية جفنا بين أعوام : (1) الجدول رقم

الكلي عدد ال السنة

 للسكان

عدد 

 المسلمين

عدد 

 المسيحيين

 /غير ذلك

 غير مبين

-  122   م3811

-  122   م3811

-  122 _ نسمة 122 *م3130

-  111 _ نسمة 111 *م3100

-  182 12 نسمة 132 *م3111

-  111 001 نسمة 118 *م3113

-  110 011 نسمة 111 **م 3111
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 01 111 128 نسمة 3132 **م 0221

الجهاز  **، 101، ص3188الدباغ، * ، Bagatti, 2002, Pp135 :المصادر

 0221و 3111 إحصاءات السكان، حصاء الفلسطيني،لمركزي لإلا

  جفنامن  نمسيحييالهجرة: 

 ، حيثم3111عقاب حرب النكسة عام أفي  تحديداً ين من جفنا حيظهرت هجرة المسي

رئيسي، ثم إلى دول الخليج واألمريكيتين بعد  بشكلٍ ألردن اإلى  العائالتهاجرت العديد من 

عائلة للكويت مما ساعد في تنشيط الحركة العمرانية  312حيث هاجرت  ،م3181انتفاضة عام 

وبذلك فقد فقدت  م3111ا بعد عام كة الهجرة من جفنحر تحديثاً، اشتدّ (. 0221زهران، )للقرية 

 & ,Collings, Kassis)نصف سكانها األصليين الذين ذهبوا للبحث عن وظائف أفضل 

Raheb, 2012, Pp49) .1222بأنه من أصل  ،هذا وقد أعرب زهران في مقابلة أُجريت معه 

ألف تضم ا علماً بأنه يوجد في األردن رابطة ألهالي جفنشخص فقط،  822مسيحي يوجد اليوم 

أما على مستوى العائالت، فتُعتبر عائلة عواد هي من أكثر العائالت تضرراً . شخص تقريباً 

بسبب الهجرة فهي أقلية اليوم، كذلك عائلة كامل والتي اضطرت للسكن في القدس المتالك 

 .(0230مقابلة مع زهران، ) ات مقدسيةأفرادها هويّ 

 

 قرية عين عريك: سابعاً  8.3

 رافيالموقع الجغ: 

. م عن سطح البحر 112كم غرب مدينة رام هللا وترتفع  8تقع قرية عين عريك على بعد 

تبلغ مساحة القرية المبنية . تحيط بالقرية أراضي قرى وبلدات عين قينيا ودير إبزيع وبيتونيا

وتغطي (. 112، ص3188الدباغ، ) دونماً  1111دونماً أما مساحتها الكلية فتبلغ  10حوالي 

 .يها أشجار الزيتون والرّمانأراض
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 تاريخ القرية : 

 ضٍ لى أرافي أعقاب حرب النكبة عالالجئين مخيم  قيمأن أُ لم يكتب عن هذه القرية إال بعد 

استئجارها من  ، حيث تمّ األصليين سكانراضي وقف واآلخر للنصفها أ دونما 01 -02مساحتها 

اللد، : ا منمن سكان القرية الذين نزحو %12يم ويشكل سكان المخ. قِبل وكالة الغوث الدولية

م هاجر 3111د حرب وبع. الرملة، أبو شوشة، السوافير، ساريس، عاقر، صرعة جمزو وغيرها

أكاديمية موقع )العديد من أبناء المخيم إلى األردن وإلى المناطق المجاورة أهمها رام هللا وبيتونيا 

 (.دراسات الالجئين

 أصل التسمية:  

 :بعدة أسماء منهادعيت القرية 

3- Archi وهو مكان يقع بين بيتين وبيت عور الفوقا ،(Bagatti, 2002, Pp129.) 

0-  Beth Arik  ، سجل موقع )في العصور الوسطى  فرنجدعاها به الوهو اإلسم الذي

 (.رواق للمباني التاريخية في فلسطين

 .كثرة العيون: ، وهي تسمية رومانية تعني"تيسور أرك"  -1

 رية في القريةقع األثالموا: 

خربة كفر شيان، خربة دوبين، خربة : من الشواهد األثرية التي ال تزال قائمة في القرية

عيد إعمارها باسم كنيسة رقاد ، ثم أُ فرنجدمت زمن الاورجيوس التي هُ ، وكنيسة القديس جالحافي

 .والدة اإلله

  د السكاناعدأوالقرية عائالت أصول: 

سياسية في حوران  ف القرن الرابع عشر الميالدي حدثت فتنٌ في منتص هتؤكد الروايات بأن

لبنان حيث لهجرة إلى مر الذي اضطر ببعض القبائل لحين كانت تحت سيطرة المماليك، األ
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وأثناء االحتالل العثماني للدول العربية المشرقية، احتل . سم بيت الخازنعرفوا هناك فيما بعد بإ

فرح وصالح وخليل ونمير : ربعة أشقاء أوالد نمر الخازن وهمالسلطان سليم األول لبنان، فقام أ

بالرحيل إلى الكرك ثم إلى فلسطين، فسكن نمر الخازن في بلدة الطيبة إال أنه وبسبب حادثة قتل 

قام بها أخوه نمير اضطر للرحيل إلى قرية المزرعة الشرقية، ثم إلى عين قينيا فالجانية، وألنه 

امه في أي مكان، فقد أعطاه أحمد الريحاني أراضي وخرائب كان غير قادر على رعي أغن

معارك الطاحنة بين قيس إال أن ال ،فيها كانت تدعى عين عريك ليستقر ويرعى مهجورة لقرية

مدابييل، )نزوح بعض العائالت من ذرية فرح في عين عريك إلى بيرزيت ويمن أدت إلى 

عائلة حرب، عائلة العسليني، وعائلة  عائلة شكري، عائلة وهدان، :منها (01 -08، ص0221

 .الكردي

 :أما بالنسبة لعدد سكان القرية فكان كالتالي

 م3111 -0821عدد سكان قرية عين عريك بين أعوام : (1) الجدول رقم

العدد الكلي  السنة

 للسكان

عدد 

 المسلمين

عدد 

 المسيحيين

/ غير ذلك

 غير مبين

-  312   م3812

-  022 311 نسمة 111 *م3100

-  002 011 نسمة 111 *م3113

-  012 112 نسمة 132 *م3111

-  012 3301 نسمة 3181 *م3113

-  101 811 نسمة 3022 **م 3111

 3 121 3211 نسمة 3111 **م 0221

الجهاز  **، 113، ص3188الدباغ، * ، Bagatti, 2002, Pp128 :المصادر

    0221و 3111إحصاءات السكان، حصاء الفلسطيني، لمركزي لإلا
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  عين عريك ن منمسيحييالهجرة: 

وألن هذه القرية قليلة السكان، حيث أن ثلث سكانها الحاليين هم من الالجئين الذي قدموا في 

أعقاب حرب النكبة، فأنها لم تتأثر بحركة الهجرة كباقي التجمعات السكانية السابقة، فخالل 

 واألمريكية مسيحي منهم للدول األوروبية شخص 122األربعين سنة الماضية هاجر ما يعادل 

(Collings, Kassis, & Raheb, 2012, Pp48.) 

 

، ضمن محافظة رام هللا والبيرة المسيحية الواقعةبعد العرض السابق للتجمعات السكانية 

، لكن قائمة فيهاالتي ال تزال ثارات بدليل اآل طويلةمنذ عصور ها قد اعتنقت المسيحية بأنتبين 

االقتصادية واالجتماعية  هاأوضاعأثرت على  تعرضت له فلسطين من أحداث سياسيةما بسبب 

هاجر العديد من سكانها على شكل أفراد وجماعات وأسر إما إلى مناطق داخل فلسطين أو ، سلباً 

ستراليا وكندا وبعض الدول العربية المجاورة كاألردن وأللخارج باتجاه األمريكيتين وأوروبا 

واختفت دها، كما أفرا وبهذا فقد فقدت بعض العائالت المسيحية العديد من، ج العربيودول الخلي

 .نهائياً  بعض العائالت
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 :ثالثالفصل ال

 

 

 لهجرة  اإلطار التاريخي والنظري

 العرب المسيحيين
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 العرب المسيحيون 0.2

بحكم انتشار  ال جدل فيه سواء كان ذلك عن طريق النسب أو إن عروبة المسيحيين أمرٌ 

منبت الساميين األصلي هي العروبة كلغة وثقافة وهوية، على اعتبار أن شبه الجزيرة العربية 

فالسيّد (. 3183رباط، )والعبريون  األنباطواألراميون والفنيقيون والكنعانيون واألكاديون : وهم

ي الطريق المستقيم ، وفالمسيح بّشر باللغة األرامية، وفي بيت لحم الكنعانية بدأت المسيحية

تلقّى بولس الرسول اإلنذار اإللهي وراح يبشر في حوران ( شارع مدحت باشا اليوم)بدمشق 

أبو فخر، )بسوريا، كما وقد ُعرف أتباع السيد المسيح ألول مرة بالمسيحيين في أنطاكيا بسوريا 

0228 .) 

اطور الروماني قسطنطين عالن الديانة المسيحية ديانة رسمية فقد تّمت زمن اإلمبرإأما عن 

م، ثم انتشرت في بالد الشام ومصر وإفريقيا الشمالية، وتسللت أفكارها إلى الحجاز 131عام 

م 3211الحقاً وبسبب اإلنشقاق الكنسي الكبير عام . نذاكآكانت راسخة في الوثنية التي ( مكة)

المسيحيون في العالم إلى  وبسبب الحكم البيزنطي في القرنين الخامس والسادس الميالديين، انقسم

الطوائف الشرقية المستقلة عن كل سلطة دينية خارجة عنها، والطوائف الغربية : فئتين هما

 .(3183رباط، )الكاثوليكية التي خضعت للكنيسة الرومانية والتي اتحدت معها الطائفة المارونية 

يتواجدون في مناطق عدة، هذا وال يستقر العرب المسيحيون في المنطقة العربية فقط، وإنما 

حيث تعتبر البرازيل أكبر تجمع سكاني للعرب المسيحيين، وتعتبر مصر أكبر تجمع سكاني 

عتبر التجمع السكاني األعلى للعرب يداخل الوطن العربي، أما لبنان ف للعرب المسيحيين

 (.Luxner, 2005, Pp18- 23)المسيحيين من حيث النسبة 

 

 ينتاريخ العرب المسيحي 3.2

  :تاريخاَ متبايناً خالل فترات كالتاليعاش العرب المسيحيون 
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  في العصر ما قبل اإلسالم: أوالً  0.3.2

لكن  ،(101، ص3100شيخو، ) لم يكتب العرب تاريخهم قبل القرن التاسع للميالد

في كتابة تاريخ  تساهم االكتشافات األثرية بما ُوجد عليها من مدلوالت وعبارات مكتوبة،

د حلول الروح القدس على الكتاب المقدس يذكر صراحة وجود عرب في القدس عنأما . سيحيةالم

، وقد ذكر أيضاً القديس بولس في رسالته إلى أهل غالطية (13:0أعمال الرسل سفر ) التالميذ

، وأغلب (31:3غالطية الرسالة إلى أهل )راً قسطاً من الزمن مبشّ " بالد العرب"أنه أقام في 

بالد العرب هذه هي الوالية العربية التي تشمل حالياً األردن وحوران وسائر جنوب  الظّن أن

سوريا وكانت عاصمتها بصرى الشام، وقد أكد على ذلك ما رواه كل من الطبري وابن خلدون 

رين بالمسيحية، فاعتنقت والمسعودي بأن تالميذ المسيح هم من انتشروا في الجزيرة العربية مبشّ 

: ُرسم العديد من الكهنة واألساقفة العرب منهم، ووقبيلة بني غّسان المسيحية ضاعةقبيلة ق

: الحارث وعبد هللا ووهب هللا، حيث أن أسماؤهم كانت موقعة على أعمال المجامع المسكونية

 . كمجمع نيقية ومجمع أفسس ومجمع القسطنطينية

االستدالل عليها من كثرة  قوة انتشار المسيحية حتى القرن العاشر للميالد فيمكنعن أما 

دير أيوب ودير بونا ودير سعد في األردن، دير : األديرة وانتشارها، فقد ذكر ياقوت الحموي

وفي هذه الفترة أيضاً تّمت . الجماجم في الحيرة، دير يونس ودير الصليب قرب الكوفة وغيرها

ن وفتح البالد حتى حدود الذي حارب الروما -ترجمة الكتاب المقدس إلى العربية، وُعين طيطس 

هذا وقد القت المسيحية معارضة . رئيساً ألساقفة بصرى وإيليا رئيساً ألساقفة القدس -مصر

شهيداً مسيحياً في سيناء خالل غارة قام  12سقط  م121ل الوثنين واليهود، ففي عام شديدة من قب

 (.003 -31، ص 3100شيخو، )بها الوثنيون على صوامعهم في جبل موسى 

 في صدر اإلسالم وعهد الراشدين: ثانياً  3.3.2

بظهور اإلسالم في القرن السابع للميالد، استخدم القرآن الكريم ألفاظاً للداللة على العرب 

نصرانية، حواريين، عيسى بن مريم، رهبانية، ونسك وغيرها، وقد ُسمي رجال : المسيحيين منها

لنبي محمد والعرب المسيحيين كانت وديّة، حيث ويُذكر بأن العالقة بين ا. الدين العرب قسساً 
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سمح لهم بالبقاء على دينهم مقابل دفع الجزية، لكن بعد وفاة النبي عادت عدة قبائل مسيحية كانت 

قد اعتنقت اإلسالم إلى دينها السابق، مما اضطر المسلمين لمحاربتهم، وكان ذلك بمثابة أول 

 . (ع كنيسة القديسة تيريزيا بحلبموق)حرب أهلية بين المسيحيين والمسلمين 

أما في العهد الراشدي، فقد قام الخليفة عمر بن الخطاب بإصدار مرسوم مفاده أنه ال يجتمع 

في جزيرة العرب دينان، لذلك ُخيرت القبائل العربية بين اإلسالم والهجرة، فأسلم بعضها واآلخر 

ه باقي الخالفاء الراشدين، بدليل وجود هاجر لبالد الشام واألناضول، لكن هذا المرسوم لم ينفذ

أما . م يرأسهم أسقف صنعاء3021 -188خمسة أساقفة للمشارقة في نجران ما بين أعوام 

ساهموا في طرد الفرس والبيزنطيين وبالنسبة لمسيحيي العراق وبالد الشام فكانوا أكثر انفتاحاً، 

 (.313، 311، ص3118 صالح،)في معركة الجسر ومعركة البويب من خالل اشتراكهم 

لكن وبالرغم من ذلك فقد ارتُكبت مجازر بحّق العرب المسيحيين تمثّل أهمها في قتل 

، (1، ص3181حتّي، ) ألف شخص منهم 12يوم عيد الفصح وإسالم  الغساسنة في مرج راهط

ألف مقاتل عربي مسيحي من نجران خشية تنامي نفوذهم وقوتهم، ومع ذلك بقيت  12وإجالء 

 .حية قوية حتى القرن العاشرالميالديالمسي

 والفرنج في عهد األمويين والعباسيين: ثالثاً  2.3.2

كانت الدولة األموية دولة مدنية بمرجعية إسالمية بعكس الدولة الراشدة الدينية، وكانت 

عاصمتها دمشق المتعددة الطوائف والمذاهب والعرقيات، وفيها اعتُمدت التنظيمات السريانية 

، ومن هنا أخذت المسيحية بالتحّول (311، ص3118صالح، )نطية اإلدارية والعسكرية والبيز

وترميمها وبناء الجديد منها، األمويون باإلبقاء على كافة الكنائس  وسمح ،إلى طابع اجتماعي

فكانوا كتبة الدواوين وأطباء البالط : انخرطت أعداد كبيرة من المسيحيين في صفوف الدولةو

خت ولما ترسّ  -دولة األمويين -ولوالهم لما قامت الدولة العربية األولىلشعراء، واألدباء وا

 (.0228أبو فخر، )دعائمها في الشام وامتدت من األندلس غرباً وحتى السند وبخارى شرقاً 
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وقد استمر العباسيون بنفس السياسة التسامحية في عصرهم األول مع العرب المسيحيين، 

، ولُقب اتدرائيتان عند بناء مدينة بغدادون باألعياد المسيحية، كما بُنيت كحيث كان الخلفاء يحتفل

، لكن هذا الوضع لم يدم (311، ص3111بشور، ) الخليفة أبو جعفر المنصور بأبي النصارى

عياش، )هللا والخليفة الفاطمي الحاكم بأمر هللا  ىقام الخليفة العباسي المتوكل عل طويالً، حيث

فرض ب مير الكنائس وعلى رأسها كنيسة القيامة، واضطهاد المسيحيينبتد( 128، ص3111

منع وضع شواهد لقبورهم، مضاعفة الجزية، واسقاط : م منها811بعض القوانين عليهم عام 

، وبذلك تحّول المسيحيون إلى وغيرها عقوبة المسلم الذي يقتل مسيحياً واالكتفاء بنصف ديّته

المسيحيين للهجرة من الريف للمدن بثة، األمر الذي اضطر رعايا من الدرجة الثانية والثال

، 3111بشور، )والجبال، وهكذا أخذ المورانة بالنزوح من وادي العاصي باتجاه جبال لبنان 

 (.311ص

طائفية بين الّشيعة والسنّة واإلسماعلية ال صراعاتالوبسبب الحروب األهلية بين السالجقة و

في الحمالت الفرنجية  نجحتعشر والثاني عشر الميالديين، خالل القرنين الحادي والعلوية 

 تشييد الكنائس الذين استفادوا منها في العرب المسيحيين معهامن وتعاطف بعض السكان القدوم 

والبشارة وجبل ترميم وتوسعة كنيسة القيامة والمهد و يذاناً بالصالةوإدخال قرع األجراس إ

 (.0233رزق، )ية قيام البطريركية الالتينو الزيتون،

  في عهد الدولة العثمانية :رابعاً  4.3.2

العثمانية، حيث  بداية الفترةعاش العرب المسيحيون أوضاعاً سياسية واجتماعية صعبة في 

وقد تبّدل هذا . لذلك فقد لجأوا إلى االعتماد على التجارة في حياتهم بروا من الدرجة الثانية،اعتُ 

حيث أُصدرت فرمانات  ،ثم ابنه إبراهيم حكم بالد الشام ومصر الوضع باعتالء محمد علي باشا

م وخط االصالحات 3811م والهمايوني عام 3811وقوانين مثل الخط الكولخاني عام 

والتنظيمات التي شددت على حسن معاملة المسيحيين وااللتزام باالمتيازات التي ُمنحت لهم 

في سبيل انفتاح الدولة العثمانية على  كان، كل ذلك (031-038، 88-18، ص0221العزاوي، )

رأت الدول األروربية أن في ذلك ، وقد (1-1ص ،0232 نصيرات،)الغرب األوروبي 
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، 3118شوفاني، )، فتنافست في تقديم األموال واألسلحة والعتاد للدولة العثمانية أيضاً  لمصلحتها

 .، وظهرت حالة من الصراع بينها(011ص

 : مرحلة فهيأما عن أهم ميزات هذه ال

 االمتيازات األجنبية - أ

كان أولها وهي تسهيالت قّدمتها الدولة العثمانية للدول األوروبية لالستثمار في مناطقها، و

بعدها ، م3111بين ملك فرنسا فرانسوا األول والسلطان العثماني سليمان القانوني عام  االتفاق

م، 3181إنكلترا عام  :، أهمهاباب العاليبادرت الدول األجنبية األخرى إلى عقد معاهداتها مع ال

م، بروسيا 3111، الدنمارك عام م3111م، السويد عام 3138سا عام م، النم3131هولندا عام 

م، بلجيكا 3812م، الواليات المتحدة عام 3181م، روسيا عام 3180م، إسبانيا عام 3113عام 

 . م3811م، وأخيراً اليونان عام 3818عام 

معاهدة باريس، معاهدة لندن، معاهدة برلين، امتياز  :هدات الموقّعة فكانتأما عن أهم المعا

 .قناة السويس وغيرها

 النظام القنصلي - ب

، مع العلم بأن أول وبالد الشام تمّكنت دول أوروبا من فتح قنصليات لها في فلسطين

(. 11، ص0221الوعري، )م 3811القنصليات كانت قد افتتحتها المدن اإليطالية الساحلية عام 

إقامة وقد عملت القنصليات أثناء وجودها على إثارة الفتن الداخلية، فمثالً حرصت فرنسا على 

مع الموارنة في جبل لبنان أما بريطانيا فقد واجهت تلك العالقات عبر تحالفها مع تحالفية عالقات 

م، 3812 ع صراع طائفي بينهما عاماندالدى إلى أمما ( 01 -38، ص3188بازيلي، )الدروز 

 ،وقد تكرر هذا الصراع بين الزعماء المحليين في جبال نابلس من عائلتي عبد الهادي وطوقان

أما عن األسس التي (. 12- 12، ص3111شولش، )و غوش واللحام بوفي القدس بين عائلتي أ

 :استندت عليها القنصليات األوروبية داخل فلسطين فكانت

 .ماريةحماية المصالح الحيوية للدول االستع -
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االدعاء بحماية األقليات المسيحية في المنطقة، وكذلك الرعايا من اليهود والمسيحيين  -

 .(312 -318، ص3111اع، منّ )الوافدين 

 -311، ص0221الوعري، )وفيما يلي عرض ألهم أعمال القناصل األوروبية في فلسطين 

318:) 

 :قناصل بريطانيا -0

 .صدير القطن من حيفامراقبة الموانىء البحرية واإلشراف على ت -

 .سةمطالبة الحكومة العثمانية بحماية اليهود الوافدين إلى فلسطين بذريعة الرحالت المقدّ  -

لذين لم لفلسطين، وإلى ر بريطانية لمساعدتهم في المجيء منح اليهود جوازات سف -

  .وإعفائهم من الضرائب محاكمتهمتولّي مسؤولية كذلك  ،همديتمكنوا من العودة لبال

 :اصل فرنساقن -3

أعقاب األحداث الطائفية عام  اللبنانيين فيلحماية المسيحيين  ينعسكريإرسال مبعوثين و -

 .م، وإلنشاء مدارس وكنائس للمسيحيين فيها3812

م، كذلك شراء ثالثة آالف دونم من 3811شراء قرية الخضيرة وبيعها لليهود عام  -

 .فوقهايهودية المغتصبات البناء لقرية قطرة بقضاء الرملة، أراضي 

 .محاولة منع الصالة واآلذان بالقرب من الكنيسة الكاثوليكية في رفيديا بنابلس -

 :قناصل روسيا -2

 . مساعدة الحجاج األرثوذكس -

 .حماية مصالح رعاياها اليهود والمسيحيين من الروس في التجارة والحج -
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  :قناصل ألمانيا -4

 . م3813القدس عام فتح كنيسة أسقفية إنجيلية مشتركة مع بريطانيا في  -

 .م3811تقديم مساعدات لليهود زمن القحط والجوع الذي عصف بفلسطين عام  -

 . شراء ست قطع من أراضي قرية الطور القريبة من القدس الشرقية -

 اإلرساليات التبشيرية  - ج

ارتبط قدوم اإلرساليات التبشيرية بالنظام القنصلي حيث اعتمدت الدول األوروبية في 

وبالتالي فقد كان هذا دافعاً  -ُذكر سابقاً  -سألة حماية األقليات المسيحية في المنطقةسيطرتها على م

 (:32 -1ص، 0232نصيرات، )لقدوم بعض اإلرساليات أهمها 

اليسوعيين واللعازاريين التي قدمت في أوائل  ةمنها إرسالي: اليات الكاثوليكيةاإلرس -3

ونية والكاثوليكية، فافتتحت العديد من القرن السابع عشر للميالد لخدمة الطائفة المار

 .المستشفيات والمؤسسات الخيريةوالمطابع والمدارس والجامعات 

عملت على تأسيس الكلية وم، 3802للقدس عام وقد قدمت : اإلرساليات البروتستانتية -0

دينية مطبعة لطباعة الكتب الافتتاح و ،م3811السورية اإلنجيلية في بيروت عام 

 .C.M.Sتأسيس جمعية و ،للغة العربيةوالتعليمية با

طين جمعية فلس تأقام، فم3881في القدس عام  تحيث بدأ: اإلرساليات الروسية -1

دعم النشاط الديني والثقافي الروسي، وتبنّت برنامجاً لتعليم لم 3811اإلمبراطورية عام 

 .األرثوذكس باللغة العربية

ئف المتواجدة في القدس وأصبح لكل منها ت الطواعددديد من اإلرساليات تبتوافد العهكذا و

 :تشمل اليومحيث ( 11، ص0221أبو جابر، )مركزاً ُسمي بالمطرانية أو البطريركية أو المجمع 
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الروم األرثوذكس، السريان األرثوذكس، األرمن األرثوذكس، : الطوائف الشرقية وهي -

 . األقباط، األحباش، والكنيسة الروسية وكنيسة الكرج

الالتين، الروم الكاثوليك، السريان الكاثوليك، األرمن الكاثوليك، : لغربية وهيالطوائف ا -

والكلدان الكاثوليك، الموارنة، البروتستانت، األنجليكان، المشيخيون، اللوثريون، 

 .الهيكليون، السبتيون، األصدقاء، واإلرساليات األلمانية

 الخصومات الطائفية -د

خاصة ، (81، ص0221العزاوي، ) ةالطائفي تالتكتالت زادالعثماني  نظام المللبوجود 

م أصدر السلطان محمود 3812وفي عام . منذ القرن السابع عشر بين الكاثوليك واألرثوذكس

جاء االعتراف ، ثم ك مدني يدير شؤون كاثوليك الدولةيقضي بتعيين بطرير اً الثاني فرمان

 هم، تبع3811ية وباقي الطوائف األقل عدداً عام الرسمي من الباب العالي بالملّة الملكية الكاثوليك

  .طوائفهمم يمنح البطاركة الكاثوليك حّق القضاء المدني ألبناء 3818عام  فرمانإصدار 

( حامية الكاثوليك)وفرنسا ( حامية األرثوذكس)حرب القرم بين روسيا  وعليه نشبت

قبل المساواة مع الدول األخرى م، واضطرت األولى ألن ت3811عام ( تركيا)والدولة العثمانية 

 الالتين الفرنسيسكانو بحت مقّسمة بين الروم األرثوذكسفي حماية األماكن المقدسة التي أص

، 3118مجموعة مؤلفين، )السريان األرثوذكس واألقباط األرثوذكس و األرثوذكس األرمنو

 (. 10-18ص

ين رؤساء الكنائس واألديرة ت عن الخالفات بعبرّ  الطائفيةحقيقة إن هذه الحوادث وفي ال

في هذه  حقيقيٌ  دورٌ طوائف الذين كانوا من جنسيات مختلفة ولم يكن للعرب من أتباع هذه ال

ن من تعدد الطوائف المسيحية في يحية أخرى، كان العثمانيون مستفيدومن نا. الصراعات

قدم للوالي أو رشوة تُ فلسطين ومن الخالفات بينهم على ملكية األماكن المقدسة أو توسعتها مقابل 

وكان على كل حاج دفع مبلغ كما ، (30، ص0221و جابر، بأ)الموظفين لتحقيق األرباح 

  .وكان على كل دير دفع ضريبة سنوية كذلك محاالت السنتواري ،كدخولية
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  بداية الهجرة اليهودية إلى فلسطين -هـ

الهجرة لفلسطين  فيدة اليهود استغلت الدول األوروبية نظامي االمتيازات والقنصليات لمساع

وكانت أوهل  ،كانت بدايات العمل الصهيوني االستيطاني إقامة كيانات منعزلةوقد واالقامة فيها، 

، تالها إنشاء (18، ص0221الوعري، )م 3811موشيه أول مغتصبة صهيونية في القدس عام 

كل علني تحت حماية م الستقبال اليهود المهاجرين بش3880مركز يهودي ومصنع للنسيج عام 

 .دول األوروبية باعتبارهم رعاياهاال

  في عصر النهضة العربية: خامساً  5.3.2

هام في النهضة  دورٌ بعد خروج محمد علي باشا من بالد الشام، كان للعرب المسيحيين 

العربية وتشكيل الثقافة العربية اإلسالمية، حيث كانت بيروت ودمشق والقاهرة وحلب مراكزها 

تأسيس المدارس والجامعات والمسرح : وقد شملت هذه النهضة عدة مظاهر أهمها. اسيةاألس

رافقها ميالد " الجمعيات"والصحافة وأول مجمع للغة العربية، ونشوء حركات سياسية نشطة 

 (. 0233عثمان، )الدولة القومية 

ّكلوا وال يزالوا أما عن سبب استالم العرب المسحيين الدور الريادي في هذ النهضة؛ فألنهم ش

ومن أبرز أعالم هذه . يشّكلون النخبة المثقفة والطبقة البرجوازية في الوطن العربي والمهجر

، ، لويس المعلوفولويس شيخ، جرجي زيدان، براهيم اليازجيإزجي وناصيف اليا: الحقبة

طرس ب، خليل السكاكيني، مي زيادة، إيليا أبو ماضي، ميخائيل نعيمة، جبران خليل جبران

 . (0228أبو فخر، )وغيرهم وأنطون سعادة  ،جورج حبش ،قسطنطين زريق، البستاني

  العرب المسيحيون أقلية اليوم؟؟هل يعتبر : سادساً  1.3.2

يميل الكثيرون اليوم لنعت العرب المسيحيين بأنهم أقلية، وفي الحقيقة فإن استخدام هذا 

ال عن المجتمع العربي اإلسالمي الذي أسهموا في من األشك المفهوم يعني بأنهم أغراباً بأي شكلٍ 

تقّدم العلوم عملوا على في الفتوحات اإلسالمية ضد الغرب، و واكاشترو ،بناء تاريخه وحضارته

 . يهوالطب ف
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وواجب، وعندما يتمتع كافة  وبما أن الدولة العربية الحديثة هي دولة قانون، فالمواطنة حق  

بية ألن المعيار الحقيقي ، تنتفي تعابير األقلية واألغلات المواطنةفي الدولة بامتياز المواطنين

 (.0230عبيد،)هو االنتماء للوطن  والوحيد

مفهوم األقلية هو نتاج االختراق الغربي االستعماري لمفهومي أهل الذمة ونظام الملّة،  أما

 ،(0230الصراف، )نواحي هي  في ثالث يخطىءبحّق العرب المسيحيين  واستخدامه

األول، أنه يتجاهلهم كعرب، والعرب أغلبية في أوطانهم، وأقلنة المسيحيين إنما أقلنة  -

 . عروبتهم وتصغيرها

 . وا في قلبهذين ظلّ ه يضعهم على هامش التاريخ وهم الالثاني، أن -

الثالث، أنه يعزلهم عن الدور السياسي الوطني الذي لعبوه في كل مشروع تحرر  -

 . واستقالل

 العرب المسلمين نسبةن إلى يالمسيحي العرب نسبةاألمر إلى الرقم العددي، فإن  لكن إذا نُسب

 :كما يلي قليلة

 أعداد المسيحيين في بلدان مختارة في الشرق األوسط(: 8)الجدول رقم 

عدد  الدولة

 المسيحيين

العدد الكلي 

 للسكان

النسبة المئوية 

 للمسيحيين

 %32 83131222 8322222 مصر

 %1 11111222 3118112 السودان

 %12 1113113 3313180 لبنان

 %1 31111181 181111 سوريا

 %1 08033222 811112 العراق

 %1 1318111 381112 األردن
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 %3.1 122181 181111 إسرائيل

األراضي 

 الفلسطينية

12222 1311311 3.0% 

 %1.3 381813111 31112128 المجموع

 Collings, Kassis, & Raheb, 2012, Pp13: المصدر                 

، %12على أعلى نسبة للعرب المسيحيين وهي  ن الجدول السابق، بأن لبنان تحتوينالحظ م

ثم % 3.1، بينما تقل في إسرائيل واألراضي الفلسطينية لتصل إلى نسبة %32تليها مصر بنسبة 

ونها مهد السيّد المسيح كفيها أعلى ما يمكن على التوالي، والتي من المفترض أن تكون % 3.0

من العرب  للمؤمنين تشكل مراكز حجٍ وحياته وآالمه، وفيها أهم المقدسات المسيحية التي 

الكنيسة  :في ثالثة طوائف أو كنائس كبرى هيويندرج العرب المسيحيون اليوم هذا  .واألجانب

 .(0230عبيد، ) األرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية

ئة سنة ات واضطرابات وحروب في المضت له المنطقة العربية من ثوربسبب ما تعرّ و

فإن ذلك  -عماري واليهودي الصهيونيكونها أصبحت بؤرة الصراع العالمي االست -األخيرة 

فتفّرق أبناؤها وتشّردت ، لفروقات واالختالفاتا من خالل افتعالعمل على تفكيكها داخلياً 

عددية في بالدهم في ظّل عمليات القتل  وأصبح العرب المسيحيون أقليةً  طالئعها المفّكرة،

 .الهجرة على البقاءآثروا والتشريد والشعور بالخوف وتدهور األوضاع االقتصادية، ف

 

 : الهجرات العالمية وأثرها على الهجرات الفلسطينية 2.2

، جاءت ددة من الهجراتمتعوأنماط شهدت المجتمعات اإلنسانية على مّر التاريخ مستويات 

الهجرات حركة نتيجة التطور االقتصادي الرأسمالي، والتي بدورها ساعدت في نشوء 

 :الفلسطينية على النحو التالي
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 على المستوى العالمي: أوالً  0.2.2

م من دول أوروبا الجنوبية والوسطى 3131 -3812انطلقت الهجرات الكونيّة ما بين أعوام 

ية باتجاه دول العالم الجديد كالواليات المتحدة األمريكية وكندا والبرازيل ومن الدولة العثمان

مليون شخصاً  12واألرجنتين واستراليا، وقد قُدرت أعداد المهاجرين في هذه الفترة بـ 

(Worsely, 1984, Pp173) مليون شخصاً للواليات المتحدة تحديداً  01، منهم(Musallam, 

1981, Pp6 .)لبنان وفلسطين واألردن وسوريا )ون العرب من سوريا الطبيعية أما العثماني

وهنا كانت العوامل . ألفاً  012فقد قُدر عدد المهاجرين منهم في هذه الفترة أيضاً بـ ( اليوم

االقتصادية بمثابة عوامل جذبت المهاجرين للواليات المتحدة، حيث الطلب على األيدي العاملة 

أصبحت مراكز المهاجرين المختلفة في األمريكيتين عامل جذب وارتفاع األجور، وعليه فقد 

 م3121 -3128رئيسي ألفراد عائلة المهاجر وأقاربه الذين بدأوا باللحاق بذويهم بين أعوام 

(Karpat, 1985, Pp186 .) 

وتطور وسائل  معات الرأسمالية والتطور الصناعيكان لظهور المجتومن ناحية أخرى، 

في حّل مشكلة نقص العمالة وذلك من خالل استيراد العمال من  دورٌ  المواصالت واالتصال

وبحسب منظمة العمل الدولية فإن حركة انتقال العمالة عبر الحدود الدولية شملت على . الخارج

بر الواليات تماليين شخصاً سنوياً خالل عقد التسعينيات للقرن العشرين، وتع 32ما يزيد عن 

تليها روسيا بنسبة %( 02)ثر الدول استقباالً للمهاجرين بنسبة المتحدة األمريكية من أك

(1.1)% .  

الكثيرين من سكان األرياف لإلنتقال والسكن في المدن نتيجة وجود بهذا الوضع الجديد دفع 

ثم فقط من سكان العالم في المدن، % 3م كان يعيش حوالي 3822ففي عام ، هاعوامل جاذبة في

وألن عملية االنتقال هذه  .م3181في العام % 12، ثم م3122عام الفي  %31أصبحت نسبتهم 

صفت بعض هذه الهجرات بغير الشرعية، وخير بحاجة إلى أوراق تأشيرات ومصاريف فقد وُ 

 . تشهدها دول المغرب العربي باتجاه أوروباال تزال مثال عليها تلك الهجرة التي 

 



89 

 

 على المستوى اإلقليمي  :ثانياً  3.2.2

مناطق اقتصادية ذات الدخل المتدني إلى  منل هذا المستوى من الهجرات بالهجرة وقد تمثّ 

هجرات العربية إلى دول الخليج العربي في ال يهاعل تلك ذات الدخل المرتفع، ولعل أقرب مثال

واعتمدت الزراعة وجني المحاصيل في كما ، يات والثمانينيات للقرن العشرينبداية السبعين

شبكة النبأ موقع )عمال الصينيين والهنود والفلبينيين وحديثاً على المكسيكيين كليفورنيا على ال

وفتحت الواليات المتحدة أبوابها أمام العمال المهاجرين من المكسيك بين أعوام ، (المعلوماتية

  .م3111 -3110

لة كيل قاعدة عامتش فهي وايجابيات، فبالنسبة لإليجابيات لهذا النوع من الهجرات سلبياتو

تماري، ) دول الغرب ودول الخليج العربيفي  ظهور شرائح مهنية ومثقفةو في قطاع الخدمات

 المهاجرين المستقبِلة في إهمال حقوقاستمرار الدول  فهي أما عن السلبيات(. 03، ص3112

يعملون به أو عندما يصلون  وث نكسة اقتصادية في المجال الذيالمدنيّة واالجتماعية في حال حد

التقاعد، وخير مثال على ذلك ما قامت دولة الكويت من إنهاء لخدمات العمال الفلسطينيين سّن 

عملية ترييف المدن العربية وذلك بطغيان ، باإلضافة إلى م3112حرب الخليج الثانية عام  عقب

-12أنماط السلوك الريفية على العالقات االجتماعية، حيث يقّدر علماء االجتماع بأن ما نسبته 

 فيمما يعيق ( Costello, 1977)من سكان المدن العربية الرئيسية هم من أصول ريفية % 12

 .عملية تطور العالقات والوعي المدني

ويمكن لنا أيضاً إدراج شكال آخر من الهجرات اإلقليمية يتمثل في تلك الهجرات الطارئة 

، تفكك الدولو العرقية الصراعاتو الحروب األهليةو االحتاللو حروب االستقاللالناتجة عن 

السيء إلى تلك ذات الوضع حيث يهاجر السكان من المناطق ذات الوضع السياسي األمني 

والنكسة  م3118عام هجرة الفلسطينيين أعقاب حربي النكبة ، وخير مثاٍل عليهاواآلمن المستقر

  .م3111عام  وهجرة اللبنانيين أعقاب الحرب األهليةم 3111عام 
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 (فلسطينيال)المحلي على المستوى : ثالثاُ  2.2.2

من الهجرات العالمية واإلقليمية السابقة، باإلضافة إلى أنها  اً الهجرة الفلسطينية جزء كانت

وللحديث عن ذلك سيتم عرض المراحل التاريخية . اكتسبت خصائص ميّزتها عن سابقتيها

اسي منها، مبيناً األسباب للهجرات الفلسطينية بالتركيز على هجرة العرب المسيحيين كجزء أس

 . ، إتجاهات وآليات الهجرة، وأعداد المهاجرين في كل مرحلة والعوامل الدافعة

 

 المسيحيين من فلسطينالعرب المراحل التاريخية لهجرة  4.2

 : ما يليالمسيحيون من فلسطين في أعقاب فترات تاريخية مختلفة كالعرب هاجر 

 (م0101 -0881)ثمانية في أواخر الدولة الع: أوالً  0.4.2

، حيث أن األرض الزراعية اعتُبرت ملكاً خاصاً قطاعيةإ بأنها دولةٌ ت الدولة العثمانية اتسم

للسلطان وله الحّق في أن يوّزع قسماً منها على القادة العسكريين وأن يُخضع القسم اآلخر 

لى ذلك الضرائب أضف إ، (03، ص3181رداوي، )ما أنهك الفالح وأفقره ملضريبة االلتزام، 

ية ثم نظام الباهظة ومسألة التسليف والديون ونشاط السماسرة والمرابين والبيع في المزادات العلن

  (120، ص3111شولش، )الفالحين من العبء الواقع على طبقة  التجنيد االجباري زاد

تمدت التجارة، حيث أن عملية التصنيع اعالصناعة وفي تراجع  كان هناكومن ناحية أخرى، 

باألساس على المواد الخام الزراعية والحيوانية، أضف إلى ذلك الضرائب الباهظة ومنافسة 

بمجيء الحرب العالمية و(. 01، ص3181رداوي، )البضائع األجنبية للعربية والفلسطينية 

األولى، أُوقِفت كافة األنشطة الصناعية والتجارية المحلية، فارتفعت أسعار المواد األساسية 

وضع أهالي  ، األمر الذيآالف السكان على الهالك من الجوعتفى بعضاً منها وقد أوشك واخ

 .(301 -301، ص3180صبري، )البالد في حالة من االرباك والفوضى 
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إلى جانب ذلك، عانت فلسطين من انتشاٍر واسٍع لألمية كمثيالتها من الدول العربية، وقد 

في مسيرتهم التعليمية فأرسلوا أوالدهم للمدارس حاول الفلسطينيون االندماج مع األتراك 

ن في تلك البيئة في ظل عدم وجود فائدة حقيقية لتلك يية، لكنهم سرعان ما أصبحوا معزولالترك

 (.1، ص3181الحوت، )المدارس 

الكثير من  هاجر ،وبناًء على ما تّم ايضاحه من ظروف معيشية واقتصادية وسياسية وفكرية

منهم وصل إلى  علماً بأن القليل، نحو األمريكيتينيما من العرب المسيحيين ال سفلسطين  أبناء

كان أول من فتح باب الهجرة ثالثة أخوة من آل حنضل من و .م3882دة قبل عام الواليات المتح

م نحو الواليات المتحدة األمريكية لحضور معرض واشنطن الدولي 3811بيت لحم عام 

ن حنا مرقص من بيت كافباتجاه البرازيل  أما ،(11، ص3112حمودة وآخرون، )للصناعات 

، 3181رداوي، )م 3811شخصان آخران من عائلة زكريا وصال عام تاله  م3813لحم عام 

ترك المنطقة للخارج حيث م 3131عام  فكانتمنطقة القدس أما عن هجرة أهالي (. 18ص

القرن   فقد كانت في أواخرأما هجرة أهالي رام هللا ،(81، ص3180ياسين، )شخص  االي ألفحو

 (.121، ص3112حموده وآخرون، ) التاسع عشر بقصد التجارة

بتراود أخبار الثروات المكتسبة وقصص النجاح أدى ببعض المهاجرين إلى االستقرار في و

ستقّر تلك البالد مثل جريس أنطون أبو العراج الذي توجه مع زوجته وأوالده إلى غواتيماال وا

قبل الحرب  لواليات المتحدةكما أسهمت تسهيالت الهجرة ل .مهنة التجارةهناك وعمل في 

مرض )شهادة خلو أمراض حيث كان يُطلب فقط  زيادة أعداد المهاجرين،في العالمية األولى 

لوجود األماكن المسيحية المقدسة في فلسطين وانتشار ومن جهة أخرى كان  .(التراخوما

وباعة  مترجمينألجانب دوراً في عملية التبادل الثقافي بين الالمؤسسات الدينية وقدوم الحجاج ا

المتاحف العرب المسيحيين وبينهم، فزادت معلوماتهم عن أوروبا والعالم الجديد مما ولّد فيهم 

  (.12-11، ص3112مسلم، )الغيرة لمشاهدة تلك البالد 
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ين فحسب بل على المسيحيالعرب بأن ظاهرة الهجرة لم تقتصر على ومن الجدير ذكره، 

 :الفلسطينيين مسيحيين ومسلمين كما هو موّضح في الجدول التالي

 م0133تشرين األول  02عدد الفلسطينيين المغتربين حتى (: 9)الجدول رقم 

 المسيحيون المسلمون القطر

 إناث ذكور إناث ذكور 

 31 31- -  استراليا

 30 00-  0 فرنسا

 01 18-  0 ألمانيا

 1011 1012 1 118 مريكاجنوب ووسط أ

 1 30 31 18 تركيا

 081 3211 31 130 الواليات المتحدة

 89 139 31 71 دول أخرى

 2111 1141 52 814 المجموع

 1، ص3111سماره، : المصدر                  

ثالثة أضعاف المسلمين  كان حيين المهاجرينات السابقة بأن عدد المسيءحصاتبين اإل

أقل مقارنة مع الرجال حيث تقترب إلى كانت أن نسبة النساء المهاجرات  ، كماالمهاجرين

 .أكبر تمركز للمهاجرين تشّكلاألمريكية الواليات المتحدة  ، كما نجد بأنالنصف

بين أعوام  عدد اليهود الوافدين إلى فلسطين وفي خضم هذه األوضاع الصعبة، وصل

 . (11ص ،0232 أبو النمل،)ألفاً 12 -11م حوالي 3131 -3880

، بأن هجرة الفلسطينين وبخاصة المسيحيين منهم في أواخر الفترة العثمانية مما سبق نستنتج

بالد الشام  ألهالي تين كجزء من حركة الهجرة الواسعةهجرة طوعية باتجاه األمريكيكانت 

ة الهجرسارت وقد . في تحسين أوضاعهم االقتصادية رغبةً ، (11، ص3181سمحة وآخرون، )
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حيث اندالع الحرب العالمية  ،م3138 -3128إلى أن جاءت األعوام  ةبدايالبطيئاً في  راً سي

التي ، وغيرها وقلة العناية الطبية( خاصة التيفوس)األولى والتجنيد االجباري وانتشار األوبئة 

بعد و. (1، ص3181الحوت، ) ارتفعت أعداد المهاجرينفإلى جماعية قسرية الهجرة  تحّول

أهمها  أسباب جديدة لهجرة الفلسطينيين عثمانيين في الحرب العالمية األولى ظهرتخسارة ال

 (:301، ص3181ناف، )

 .الفرار من السلطة الرسمية -3

 .قصص نجاح المغتربين -0

 .االقبال على التعليم -1

 .اللحاق باألقارب واألصدقاء -1

 .الطلب على األيدي العاملة في أمريكا وأوروبا -1

 .ا األراضي أو قّدموا المال للمهاجرينوجود المرابين الذين رهنو -1

 . الصحافة ودورها في نشر مقاالت عن المجتمع األمريكي -1

 (م0148 -0101) زمن االنتداب البريطاني: ثانياً  3.4.2

لتقسيم الوطن العربي بعد خسارة الدول االستعمارية البريطانية والفرنسية اتفاقيات  وقّعت

بة على وبحسب هذه االتفاقيات كانت بريطانيا الدولة المنتدِ لى، العثمانيين في الحرب العالمية األو

. فلسطين وعليها تنفيذ وعد بلفور القاضي بإقامة وطن قومي لليهود على األراضي الفلسطينية

ولتحقيق ذلك اتبعت بريطانيا عدة وسائل من خاللها عملت على مصادرة األراضي الفلسطينية 

 : وتوطين المهاجرين الصهاينة داخل فلسطين وتهجير سكانها األصليين للخارج، ومن أهمها
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 ازة األرض وانتقال ملكيتها لليهودنظام حي 

م والذي سهّل ظهور 3818في عام ( الطابو)كانت الدولة العثمانية قد وضعت قانون التمليك 

مالكاً وإقطاعياً عربياً  012م كان هناك 3103االقطاعيين ومالك األراضي، ففي إحصائية لعام 

حّول معظم الفالحين  ، مما(31، ص3188يوسف، )دونماً في فلسطين  1311222يمتلكون 

لقبائل البدوية األراضي كما سّجل شيوخ ا، مرابين أو مستأَجرين أو حّراثينالصغار إلى 

. قطاعيين والمرابين والسماسرة إلى اليهودقد آلت معظم هذه األراضي بفعل اإلوعليه ف ،بأسمائهم

ئيل بتمكين الوكالة قام المندوب السامي هربرت صموقصيرة  زمنيةٍ  مدةٍ خالل و وبهذه الطريقة

التي انتهت بإزالة معالم عشرات القرى العربية وطرد عقد أكبر صفقات األراضي اليهودية من 

 (.01، ص3111دروزة، )آالف المزارعين والسكان منها 

 إصدار قوانين جديدة 

ستيالء على األراضي الفلسطينية وتفريغها من سكانها األصليين، ومن اإل هاكان الهدف منو

 :حالتها لليهود الصهاينة، ومن أهم هذه القوانينثم إ

ن العرب الذين هاجروا قبل هذا التاريخ اعتبروا يأن المهاجر" :م3102قانون عام  -

 ."أتراكاً، وعليه فإن معظم المهاجرين الفلسطينيين لم يستطيعوا العودة

أن  كل من نقب أرضاً مواتاً أو زرعها دون": م3103قانون األراضي الموات لعام  -

يحصل على موافقة مدير األراضي ال يحق له أن يحصل على سند ملكية بشأن تلك 

حبيب هللا، " )األراضي، ويعّرض نفسه فضالً عن ذلك للمحاكمة لتجاوزه على األرض

 .(11، ص3110

إعطاء الصالحية للمندوب السامي بانتزاع ملكية أي " :م3101قانون نزع الملكية لعام  -

 (.01، ص3188يوسف، ) "مته المرافق العامةأرض تحت شعار ما أس
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فرض عشرة أضعاف ما كانت تدخله عقارات " :م3101قانون العقارات لعام  -

 (.11، ص3111أحمد، ) "الفلسطينيين ألصحابها

تسوية حقوق الملكية في األراضي الواقعة ": م3108قانون تسوية حقوق األراضي لعام  -

 ، (01 ، ص3188يوسف، " )في أي منطقة وتسجيلها

فق م وِ 3108قد بلغ مجموع األراضي التي صارت بحوزة الصهاينة في عام عليه فو

 .(330، ص3112حوراني، )دونماً  3211222تقديرات لجنة بيل الملكية البريطانية 

 إضعاف المجاالت االنتاجية والخدماتية الفلسطينية 

 : المجال االقتصادي -0

القتصاد االقتصاد الفلسطيني بعزله عن ا ضعافإت حكومة االنتداب البريطاني إلى عمد

 م الجمركية على الواردات، فتراجعنتاج في أيدي اليهود وزيادة الرسواليهودي وتركيز وسائل اإل

روع عام مش 112م إلى 3131مشروع عام  101عدد المشاريع االقتصادية الفلسطينية من 

م 3111مشروع عام  1331إلى مشروع  122لدى الجانب اليهودي من ها م، مقابل ارتفاع3111

وفي مجال الزراعة استوردت حكومة االنتداب القمح (. 11، ص3111جبريل ونزال، )

 . األسترالي مما اضطر الفالح الفلسطيني لبيع محصوله من القمح بأسعار زهيدة

 : مجال الصحة -3

ى في البالد، فقد اقتصرت عل متوازن عة بشكلٍ مة وموزّ لم تكن الخدمات الصحية منظّ 

المستشفيات في القدس ونابلس، أما باقي الخدمات فقد تّم توفيرها عن طريق البعثات التبشيرية 

في أوقات عانت فيها البالد من مرض المالريا الناتج عن مستنقعات الحولة، إذ بلغ حجم 

باإلضافة إلى  .(Granovsky, 1937, Pp55)من السكان % 82 -%12اإلصابة بها ما بين 

في  112: 3أصبحت شرينيات ثم في الع 3112: 3طباء العرب إلى السكان كانت أن نسبة األ



96 

 

: 3مقابل  1222: 3نسبة القابالت عند العرب  ، كما كانت1:3كانتفعند اليهود أما الثالثينيات، 

 .عند اليهود3122

 : مجال التعليم -2

بريطانيا  ف وجهل، أحكمتمن باب اإلبقاء على المجتمع العربي الفلسطيني في حالة تخلّ 

على نظام التعليم الفلسطيني مقابل إعطاء استقاللية فعلية تامة للنظام التعليمي اليهودي، لذا فقد 

بين % 10وبين المسلمين % 18عانت فلسطين طيلة فترة االنتداب من أمية واسعة بلغت 

ت وبما أن المدراس الثانوية الستة التي أنشأتها سلطا(. 38، ص3111علوش، )المسيحيين 

ينيات كانت في مدن القدس وحيفا ونابلس والخليل وغزة ثاالنتداب في العشرينيات والثال

م وأتقن اللغات ، أماكن تواجد العرب المسيحيين فإن الكثير منهم قد تعلّ (8، ص3181محافظة، )

الصحفي عيسى داوود العيسى من : منهم ،ظهور عدد كبير من المثقفين ساعد فياألجنبية مما 

، السياسي ي، البروفسور فرحات زيادة، المربي خليل السكاكين"فلسطين"احب جريدة يافا ص

، 0221أبو عيد، )إميل توما، الطبيب صليبا سعيد، ورجل األعمال سعيد خوري وغيرهم 

 011مدرسة للبنات و 31قرية عربية كان هناك  122أما التعليم في القرى، ففي (. 13-11ص

 (.13، ص3181حمودة، )فال مدارس فيها ( قرية 131)باقية أخرى للصبيان، أما القرى ال

 : األيدي العاملة -4

ها الزراعية تانفي البداية استخدمت الوكالة اليهودية العمال الفلسطينيين للعمل في مستوط

، ثم عملت على إقصائهم لربط المهاجرين اليهود ولقلّة أجورهم لخبرتهم في أمور الزراعة

م تحت شعار 3102تحاد العام للعمال اليهود في فلسطين عام اإلتّم تأسيس  حيثبأرضهم، 

على تهجير  ، وهكذا فإن تهويد العمل الزراعي عمل(312، ص3181الجندي، " )عبرية العمل"

 .انضم إلى صفوف العاطلين عن العمل والفقراء هاجر نحو الخارج نالفالحين للمدن، ومَ 
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 االمتيازات اليهودية في فلسطين 

يهود بامتيازات لالستيالء على فلسطين بدعم من الحكومة البريطانية، حيث أن هذه تمتع ال

زراعية من أيدي أصحابها الفلسطينيين، ومن  زات عملت على انتزاع ملكيات أراضٍ االمتيا

 (:11 -11، ص3118صالح، )أهمها 

 .م3103عام  امتياز كهرباء فلسطين -3

 .م3101عام  هت الستثمارامتياز البحر المي -0

 .عائلة عربية من قراها3122تّم طرد  على إثره ذيامتياز تجفيف بحيرة الحولة وال -1

 .امتياز ميناء تل أبيب بهدف ضرب عمليات االستيراد والتصدير عن ميناء يافا العربي -1

فقار البريطانية واإلالتضييق  بممارساتتأثراً شديداً  الديمغرافي في فلسطينوقد تأثر العامل 

من البؤر االستيطانية في مختلف أنحاء  العديدبحماية بريطانية بزرع  اليهودم ايقأضف إلى ذلك 

فقد هاجر نحو الخارج حوالي وعليه  ،من أراضيهم ومصادر رزقهم ينما حرم الكثيرمفلسطين 

حوالي ألفي مواطن على األقل معظمهم للواليات و، م3112 -3102بين أعوام شخصاً  3112

انتقل أكثر من ، كما و(310، ص3180أبو لغد، )م 3111 -3118مي بين عاالمتحدة األمريكية 

نصف سكان أرياف فلسطين االنتدابية للعمل في بيارات مدن الساحل ومعسكرات الجيش 

م بلغت 3118وهكذا وبحلول شهر مايو عام  (.Carmi & Rosenfeld, 1974)البريطاني 

من مساحة فلسطين % 18ي بنسبة دونماً أ مليون 0.3مساحة األراضي المصادرة صهيونياً 

 (. 8، ص3112، عبد الرحمن والزرو)التاريخية 

فلسطين إبان إعالن الدولة  إلىفقد وصل عدد اليهود  ،أما فيما يتعلق بالهجرة اليهودية

ضيف عدد المهاجرين غير القانويين والمقيمين غير نسمة وإذا أُ  111122اإلسرائيلية حوالي 

 :عبر عدة مراحل كالتالي( 11ص ،0232 أبو النمل،)ألفاً 182لعدد القانونيين منهم يصبح ا
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 م0148  -0881موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين  (:10)الجدول رقم 

عدد  الفترة الموجة

 المهاجرين

 جهة القدوم

 روسيا، بولندا، رومانيا 01222 م3121 -3882 األولى

 روسيا، شرق أوروبا 11222 م3131 -3121 الثانية

 البلطيق، روسيا، بولندا 11322 م3101 -3131 الثالثة

 بولندا، رومانيا، الشرق األوسط 18818 م3113 -3101 الرابعة

 ألمانيا، أوروبا الغربية، بولندا 001181 م3111 -3110 الخامسة

 وسط أوروبا، البلقان، بولندا 338122 م3118 -3112 السادسة

 0228السهلي، : المصدر         

د إلى فلسطين كانت بين أعوام والحظ من الجدول السابق بأن أعظم فترة توافد فيها اليهن

م وهي الفترة التي صعدت فيها النازية في أوروبا، كما أن غالبية المهاجرين 3111 -3110

. ذه الدوله اليهود الخاصة عندلمكانة لندا وألمانيا وروسيا وهذا يعود الوافدين كانوا من دول بو

 11111م حوالي 3111 -3138فكان بين أعوام  اليهود الوافدين من الدول العربيةأعداد أما 

الدولة اإلسرائيلية قامت على اليهود  برهن على أني ، وهذا(001، ص3188كامل، )شخصاً 

 .وليس على الشرقيين منهم الغربيين

نسمة  3111222عدد السكان العرب عشية حرب النكبة في فلسطين  كانوكنتيجة عددية، 

 %. 13.8نسمة من اليهود أي بنسبة  111122مقابل من مجموع السكان، % 18.0بنسبة 

 (0112 -0148)تحت اإلحتالل اإلسرائيلي : ثالثاً  2.4.2

 م0148حرب النكبة عام  - أ

، عن الجمعية العامة لألمم المتحدةم 3111إثر فشل تنفيذ قرار تقسيم فلسطين الصادر عام 

م، أعلنت الحكومة 3118وات البريطانية من فلسطين في أيار للعام وعلى إثر انسحاب الق
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اإلسرائيلية قيام دولة إسرائيل فوق األراضي الفلسطينية، والذي ترتب عليه نشوب الحرب 

 :والتي كان من أهم نتائجها -حرب النكبة -العربية اإلسرائيلية األولى 

ى التي قامت عليها دولة إسرائيل الوحدة األول: تقسيم فلسطين إلى ثالث وحدات سياسية -

طلق عليها مصطلح الضفة الغربية ، والوحدة الثانية التي أُ ²كم02112وتبلغ مساحتها 

، والوحدة الثالثة وهي ²كم1818لحقت إدارياً بالحكومة األردنية وتبلغ مساحتها وأُ 

ضعت تحت إشراف وأكثفها سكاناً وعرفت بقطاع غزة ووُ  ²كم111أصغرها مساحة 

 (. 12، ص3112حساسيان، )كومة المصرية الح

إلى داخل وخارج % 1يعادل ألف مسيحي أو ما  12ألف فلسطيني منهم  131تشريد  -

ذكر هنا بأن وقع حرب النكبة كان أعظم على يُ و(. 11، ص3112 سابيال،) فلسطين

رت المسيحيين كونهم انتموا للطبقة الوسطى والبرجوازية وسكنوا المدن الكبرى فتدمّ 

خوانهم إهاجروا للدول العربية المجاورة كوتهم في األحياء الراقية بالقدس، وعندما بي

المسلمين، لم يكن لهم أقارب مما زاد في معاناتهم وشعورهم بالغربة والعزلة، فانتقلوا 

 (.13، ص0221أبو عيد، )من جديد للمهجر األمريكي واألوروبي 

رة التي تلت حرب النكبة، قامت إسرائيل ولحمل المواطنين على مغادرة بالدهم في الفت

 :بممارسات عدوانية تعسفية نذكر منها

 ىم قض3112قانون سنّته إسرائيل عام  مصادرة الهوية الفلسطينية وذلك بمساعدة -3

المواطنة، أما غير اليهود فال  بإعطاء كل يهودي عائد للبالد الجنسية اإلسرائيلية وحقّ 

 . حّق لهم في ذلك

كمجزرة كفر قاسم وحوسان ونحالين والعدوان الثالثي وتدمير القرى  رارتكاب المجاز -0

 (.381، ص3181الجرباوي، )والمدن العربية 

 . 18لعرب الداخل أو فلسطينييوالمدنية  مصادرة الحقوق السياسية  -1
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ن العرب إلى عمال مأجورين يتحّول المزارعو الزراعي تبعية االقتصاد الفلسطيني -1

 من مجموع القوى العاملة% 02إلى  ارتفعت نسبة البطالةذلك وبداخل الخط األخضر، 

 (.11، ص3112حساسيان، )

 02.1قد هيمنت إسرائيل على فلبناء المغتصبات، الفلسطينية  يضااألربقية مصادرة  -1

مليون دونم من مساحة فلسطين الكلية، إضافة إلى تلك الممتلكات واألراضي التي آلت 

إلعطاء الصبغة التي سنّتها  سلسلة من القوانين ك بمساعدة، وذلبعد الحرب مباشرة إليها

 (:11-11، ص3181مصالحة، )الرسمية للمصادرة أهمها 

 .م3111و 3113األوقاف اإلسالمية عامي  يقوانين مصادرة أراض -

 . م3111قوانين المصادرة لألغراض العامة لعام  -

 .م3112قانون أمالك الغائبين لعام  -

 .م3118قانون مرور الزمن لعام  -

ن العرب للعمل في مناطق وق العمال الفلسطيني، تدفّ سابقةممارسات والقوانين اللل وكنتيجةٍ 

وفي محاولة لتفسير (. 00، ص3112تماري، )وداخل مدن الضفة الغربية ( إسرائيل)م 3118

عيه لتحقيق أهدافها االقتصادية واألمنية والسياسية اذلك قامت إسرائيل بفتح سوقها على مصر

ي مستوى المعيشة م االقتصادية وارتفاع نسبة البطالة وتدنّ هام الفلسطينيين مستغلةً سوء أوضاعأم

لوضع منع بعض العائالت واألفراد ويُعتقد هنا بأن هذا ا(. 0، ص0230سعيد، )واألجور 

في أسواق  فإن انغماس الفلسطينيينلتصدي لالحتالل اإلسرائيلي لمنفعته لهم، ومن جهة أخرى ا

مجتمع ع الفلسطيني إلى مجتمالل اإلسرائيلية عمل على تحطيم بنية العائلة الفلسطينية وتحوّ  العمل

 .للمالبس والمأكوالت واألدوات واللغات واللهجات مستورد

 :من ناحيتينالفلسطينيين السكان على القوانين والممارسات  رت هذهوقد أثّ 
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فُرضت عليهم الجنسية مع أنه هود لصالح الي عرب الداخل ممارسة التمييز بحقّ : ىاألول -

 إلىم 0233وصل مع نهاية عام وألفاً 311م 3118عام  عددهمقُدر الذين و ،اإلسرائيلية

 . مليون3.11

مشكلة الالجئين الفلسطينيين الذين عاشوا في مخيمات داخل فلسطين  روظه: ةالثاني -

لجمعية العامة الصادر عن ا( 311)أعطوا حّق العودة ضمن قرار مع أنهم ، وخارجها

بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى األونروا وقد  م3111لألمم المتحدة عام 

كتاب االحصاء ) مليون 0مليون، أما غير المسجلين فقد بلغ عددهم حوالي  1.1حوالي 

  (.0221، (8)الفلسطيني السنوي رقم 

ذكر بأن عدد فيُ ( م3111 -3118)أما عن الفترة الواقعة ما بين الحربين النكبة والنكسة 

ألف فلسطيني باتجاه األردن والدول  122د عن زاج للخار بالدالالمهاجرين الذين غادروا 

نجد ، وعليه (10، ص3112حساسيان، )اليا وكندا العربية المجاورة واألمريكيتين وأستر

رام هللا إلى  أحياء كاملة انتقلت من بيت لحم إلى سانت ديغو ومن البيرة إلى شيكاغو ومن

بعض أسماء العائالت الكبيرة من  ، واختفت(03، ص3112تماري، ) سكوينساسان فر

عائلة الجدع والعالول وأبو جارور وعفانة : السجالت المحلية نتيجة الهجرة الجماعية مثل

باإلضافة إلى تهجير فلسطينيي مدن  (.13 -11، ص3112سلمان، )وأبو شقرة من بيت لحم 

 .لسطين إلى مدن الوسط كهجرة أهالي يافا وحيفا واللد إلى منطقة رام هللاشمال وساحل ف

فالحرب ذاتها جعلت من  ،أدى الوضع السابق إلى انقالب ديمغرافي في سكان فلسطين

وأقلية % 82.1ذات غالبية يهودية بنسبة ( 18مناطق )المنطقة التي أُقيمت عليها دولة إسرائيل 

، وفُتح الباب شرعياً أمام الهجرة فزاد عدد (11ص ،0232 مل،أبو الن% )31.1عربية بنسبة 

 :الوافدين من اليهود كالتالي
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 م0114 وحتى العامعقب حرب النكبة إلى فلسطين أعداد اليهود الوافدين  (:10)الجدول رقم 

 عدد المهاجرين الفترة

 181111 م3113 -3118

 11211 م3111 -3110

 311111 م3111 -3111

 11181 م3112 -3118

 008211 م3111 -3113

 0311222 المجموع

 310، ص3112جبر، : المصدر                                     

 م0111 النكسة عامحرب  - ب

فمن خاللها استطاعت إسرائيل  ،سوءاً  جاءت حرب حزيران لتزيد أوضاع الفلسطينيين

القدس الشرقية حيث قامت بإعالن احتالل باقي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها 

الموحدة عاصمة أبدية لها، األمر الذي ساهم في تهويد القدس وطرد ( الشرقية والغربية)القدس 

 .(، األمانة العامةالفلسطيني رئاسة مجلس الوزراء موقع) السكان العرب منها وهدم منازلهم

سابيال، )قب هذه الحرب وجد أكثر من ربع مليون فلسطيني أنفسهم خارج البالد عوهكذا 

م تمّكن اإلسرائيليون من 3181م إلى 3111، أضف إلى ذلك أنه ما بين أعوام (82، ص3112

، 3112حساسيان، )ع ألف من القطا 321ألف فلسطيني من الضفة الغربية و 311تهجير 

، وبذلك وصلت أعداد الالجئين ألف شخص 12نذاك سوى آالمسيحيين من  ولم يتبقَ ( 10ص

 .م0232مليون نسمة حسب إحصاءات عام 1.1إلى  نكسةربي النكبة والعقب ح

م 3111لمغتصبات، فمنذ العام لع يتوسعملية وخالل هذه الفترة شهدت األراضي الفلسطينية 

م حيث اعتالء حزب 3111بعد عام خاصة ، مغتصبة إسرائيلية303م أقميت0221 ولغاية عام
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راضي المصادرة من الضفة والقطاع وقد بلغت نسبة األ الليكود المتطرف سّدة الحكم اإلسرائيلي،

 (. 31، ص3181عايد، % )11نذاك آ

لمجتمع ما جعل من امعلى االقتصاد الفلسطيني،  هاوقد كان لهذه السياسات السابقة أثر

لت التجمعات السكانية الفلسطينية إلى بتزايد بناء المغتصبات تحوّ ف .الفلسطيني سوقاً مستهلكاُ 

رافق ذلك تقييد ، الداخليةحركة النقل والتجارة  فصل بينها طرق التفافية مما قلل منكنتونات ت

لحركة العمال الفلسطينيين في سوق إسرائيل عبر فرض نظام التصاريح، األمر الذي أفقد عدد 

مما زاد من نسبة البطالة والفقر بين أبناء  كبير من العمال عملهم داخل المناطق اإلسرائيلية،

 . الفلسطينيالشعب 

بدوره على الجانب التعليمي التربوي الفلسطيني، حيث تولّى الجيش الوضع السابق انعكس 

شحادة وجوناثان، ) ااٍلسرائيلي السلطة والقضاء وعمل تحت ستار القوانين األردنية والمصرية

عمليات القمع والردع كالسجن واالعتقال والتوقيف والنفي لخارج  تموِرسف، (38، ص3180

البالد بحّق األساتذة والطلبة وحتى إغالق المدارس والجامعات، حيث يُذكر بأن جامعة بيرزيت 

م مدة ستة أشهر كاملة، وكذلك جامعة النجاح لمدة 3180/ 3183أُغلقت خالل العام الدراسي 

وعليه فقد تأرجحت نسبة الطلبة المتقدمين المتحانات . م3181ثالثة أشهر خالل العام الدراسي 

 .ثانوية العامة وبالتالي المنتسبين للمعاهد والجامعاتال

ئل العمالة الفلسطينية للخارج في أوا جرةهبدأت امة األوضاع السابقة، وللخروج من دوّ 

في العربية البترولية الدول إلى  ثم ،العالم الصناعيدول إلى  الخمسينيات من القرن العشرين

كما ، ةتفاع مستويات المعيشة قياساً باألجور المحليبداية السبعينيات والثمانينيات في ظل ار

فردي في عقد الثمانينيات من  هجرة النساء ضمن إطار العائلة في السبعينيات ثم بشكلٍ  وظهرت

مركز دمشق للدراسات موقع )القرن العشرين على اعتبار أن المرأة عامل أساسي في التنمية 

  (.النظرية والحقوق المدنية

في الهجرة هروباً من واقعهم ( الكفاءاتأصحاب )ون العرب والفلسطينيون فوجد المثق ماك

، فقد وصل عدد المهاجرين (038، ص0221البيرق، )السياسي واالجتماعي واالقتصادي المّر 
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العرب من ذوي الكفاءات العلمية في عقد الثمانينيات من القرن العشرين للواليات المتحدة 

 (. 10، ص3181ناف، )فلسطين من % 1.1منهم ألف شخص،  322خصيصاً إلى ما يزيد عن 

أما عن أهم أسباب هجرة الكفاءات العربية والفلسطينية، فهناك عوامل جذب وأخرى طرد، 

 المرتبات العالية، ارتفاع مستوى: أما عن عوامل الجذب من قِبل الدول المتقدمة والصناعية فهي

أما عن أهم عوامل الطرد من قِبل  ،(11ص ،3180، كرم) المعيشة، تسهيالت النشر العلمي

الفقر العام، وجود األنظمة : لمواطنيها أصحاب الكفاءات فهي( ومنها فلسطين)الدول العربية 

، البطالة أعرج خريج آالف الجامعيين بتعليمٍ التقليدية التعليمية، العجز في بعض التخصصات، ت

لعمل، غياب نظام الحوافز، البيروقراطية في س الجامعي، التبعية للخبراء األجانب في اوالتكدّ 

 . العمل والتوظيف وغيرها

تهم قدوم اليهود إلى فلسطين بالرغم من إعالن دولياُلحظ زال ال ي وعلى صعيد ديمغرافي،

على أساس  العنصرية والتهجيريتميز بالصهيوني  ن باب أن االحتاللمم، وهذا 3118عام 

، عبد الرحمن والزور) وتدمير القرى يب كاإلرهاب واإلفقارالعدة أسوبانتهاج  ،رقيالتفوق الع

 .(11، ص3112

 م0181عشية حرب النكسة وحتى العام إلى فلسطين أعداد اليهود الوافدين (: 03)الجدول رقم 

 عدد المهاجرين الفترة

 83111 م3118 -3111

 331181 م3113 -3111

 310111 م3111 -3110

 301801 م3111 -3111

 81111 م3181 -3182

 13120 م3181 -3181

 101543 المجموع

  310، ص3112جبر، : المصدر                                          
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م حيث 3112خاصة بعد عام إلى فلسطين نالحظ من الجدول السابق استمرارية توافد اليهود 

الفترات نت هذه األعداد مع ، لكن إذا قورد المتطرف لسدة الحكم في إسرائيلاعتالء حزب الليكو

 .الحظ تراجعهاالسابقة فيُ 

 م0112عام أوسلو  م  واتفاق0181 عام ولىاالنتفاضة الشعبية األ - ج

اتسمت االنتفاضة األولى بأنها انتفاضة جماهيرية منظّمة من قِبل القيادة الوطنية الموّحدة 

ن في الضفة الغربية وقطاع ومنظمة التحرير الفلسطينية، حافظت على العالقات بين الفلسطينيي

، (مؤسسة شهيد فلسطينموقع ) والتعليمية وطنيةالمؤسسات الغزة والداخل، كما وشاركت فيها 

لذا فقد كانت آلية لتحريك العمل السياسي واستقطاب أنظار دول العالم إلى حقيقة ومأساة الشعب 

 :(0228حسن، )وقد كان من أهم نتائجها . الفلسطيني

م، والذي بموجبه ُسحبت الجنسية األردنية من مواطني 3188األردني عام فّك االرتباط  -

، وأُخرج األعضاء الغربية ألف موظف في الضفة03الضفة والقطاع، وأُنهيت خدمات 

 .طينيين من مجلس األعيان األردنيالفلس

 إسرائيل في الوجود مقابل التزام إسرائيل بإيجاد حلّ  اعتراف منظمة التحرير بحقّ  -

 .للشعب الفلسطيني اً ووحيد اً شرعي ممثالً  للنزاع واعترافها بمنظمة التحريرسلمي 

رف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة م، والذي فيه اعتُ 3111توقيع اتفاق أوسلو عام  -

 . حكم ذاتي، وانتخاب مجلس تشريعي لهم ضمن شروط وخطوات إسرائيلية أمريكية

ينيين بشكٍل عام ل موقف تفاؤل ومخرج للفلسطشك   -توقيع اتفاق أوسلو -هذا التحول السياسي 

خاص، فقد تطلع الجميع إلى مستقبل آمن ترتفع فيه المؤشرات االقتصادية  والمسيحيين بشكلٍ 

جهة أخرى فإن هذا االتفاق عمل على تفكيك منظمة التحرير  لكن من ،واالجتماعية والمعيشية

 .(0221رفيدي، )ة الشعب وطنية ووحدبالتالي تفكيك الهوية الوالفلسطينية 

نشطت حركة الهجرة العائدة حيث بلغ عدد المهاجرين العائدين إلى  فقد ،لكن رغم ذلك 

ألف مهاجر 10.3ما يعادل % 01.0م ما نسبته 3111 -3113األراضي الفلسطينية بين أعوام 
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 تهبنسأن ما ات ءحصارت اإلحيث قدّ  مقابل استمرار الهجرة للخارج، (12، ص0228دريدي، )

هاجر م، 0230سابيال لعام  م، وبحسب تقديرات3111 -3112بين سنوات قد هاجرت % 31.1

صعوبة ، وهذا ما يعكس حقيقة عدم االستقرار وم3110 -3181 بين أعوام مسيحي 1122

 .األوضاع

 (م0111 -0114)دخول السلطة الوطنية الفلسطينية بعد : رابعاً  4.4.2

دخلت السلطة الوطنية ألراضي الضفة الغربية وقطاع غزة  ولما جاء في اتفاق أوسل وكتنفيذٍ 

للسلطة )لكن هذا الدخول . الدولتين والذي كان بمثابة نواة الدولة الفلسطينية المقبلة في إطار حلّ 

على زيادة إسرائيل حرصت فقد لم يرافقه نقل المسؤوليات والصالحيات بالكامل، ( الفلسطينية

موقع )الغربية وقطاع غزة وذلك من خالل  ةية ضد أبناء الضفلقمعية واإلجرامممارساتها ا

 (:المجلس التشريعي الفلسطيني

 .أ، ب، ج: تقسيم األراضي الفلسطينية إلى -

 .وقلنديا ةوحوار حاجز عطارةسكرية الدائمة على مداخل المدن كاجز العالحو -

 .تصاريحإال ببها ال يسمح التي د حرية الحركة والتنقل والتجارة ويتقي -

 .لها تجميد أموال السلطة المستحقةو ة على أموال الجمارك الفلسطينيةالسيطر -

 .بروز الصراعات السياسية بين حركتي حماس وفتح -

اقتصادياً لمعظم  هذه الممارسات جعلت من محافظة رام هللا والبيرة مالذاً آمناً ومرفأً 

في ظل وجود  القطاع، خاصةً ظات الضفة الغربية ومحافباقي فين والعمال من ظالخريجين والمو

 (. Abdullah, 2011) وزاراتات المقرّ والرسمية للسطلة مكاتب ال

ألف نسمة، 11فمدينة رام هللا من المدن الفلسطينية الصغيرة إذ ال يتجاوز عدد سكانها عن 

ألف 312في النهار إلى  هايصل عدد سكانو، المسيحيين األصلييننها سكانسمة من  3122منهم 

إلى وجود معظم المؤسسات الرسمية  وهذا يرجع. ألف في الليل11تراجع إلى نسمة وي
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، 0221فّراج، )تعددية النفتاح والتتمتع با فهي، فيها الثقافية والتعليميةواالقتصادية واألجنبية و

فقدت طابعها المعماري العريق، وظهرت أحياء البؤس  رام هللا لكن مقابل ذلك فإن .(301ص

 . ييفهاترجرون وحاول المها، رافهاأط والضواحي على

م، فقد بلغ عدد المهاجرين داخلياً بين أعوام 0228المركزي لعام  جهازالوبحسب إحصاءات 

من الخارج ألف شخص، أما المهاجرين العائدين 11أي بمعدل % 31.0م حوالي 0223 -3111

قد % 11.8قابل ألف شخص، م11.1أي ما يعادل % 13.1لنفس الفترة فقد بلغت نسبتهم حوالي

م فإن عدد 0230م، وبحسب تقديرات سابيال لعام 3111 -3111هاجروا للخارج بين سنوات 

 .شخص 3122م بلغ حوالي 3111 -3111 المهاجرين المسيحيين بين أعوام

 (م3101 -3111)االنتفاضة الثانية وما بعدها : خامساً  5.4.2

حباط العام للشعب الفلسطيني وجّراء بسبب اإل( انتفاضة األقصى)لثانية جاءت االنتفاضة ا

عة بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي والمماطلة في المفاوضات عدم تطبيق االتفاقيات الموقّ 

تدمير مؤسسات : النتائج التالية وقد ترتب على نشوب هذه االنتفاضة. الداعية لحّل الدولتين

في بناء جدار الفصل العنصري والذي  الشروع، ولكات المواطنين والبنية التحتيةالسلطة وممت

هدف لمنع دخول سكان الضفة إلى إسرائيل أو داخل الخط األخضر ووقف الهجمات الفدائية 

 . وترسيم حدود دولة إسرائيل

بالغة الخطورة ذه في ثالثة مراحل آثاراً سلبية وقد كان لجدار الفصل العنصري الذي تّم تنفي

 (: لسطينيالمجلس التشريعي الفموقع )ساته نذكر أهمها على أبناء الشعب الفلسطيني ومؤس

من % 12فقد و، الغربية الضفة في% 32أراضي زراعية ومأهولة بنسبة ام الته -

 .بئر من المياه 12كم من شبكات الري و30األراضي المروية و

اآلف رأس من 32 منع، وصناعة زيت الزيتون تدمير االقتصاد الزراعي وخاصةً  -

 . صول للمراعيالماشية من الو

 .عدد العاطلين عن العمل زيادةبالتالي  وظيفة 1122خسارة  -
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تراجعت نسبة االلتحاق طفال في األراضي الفلسطينية، فهدم المدارس ورياض األ -

 -3118على التوالي للعام الدراسي % 11.1، %11.1ارس األساسية والثانوية من بالمد

المركز الفلسطيني موقع  )م 0223 -0222للعام الدراسي % 11، %13.1م إلى 3111

 (. لإلرشاد

بذلك بقي من العرب المسيحيين و ،ينالمقدسيالعرب ن ألف نسمة م312ما يقارب  طرد -

 (. 0ص، 0221 بدوان،)  م0232مع نهاية العام آالف نسمة  8 (القدس) هافي

اه ظهرت الهجرة الداخلية من محافظات الشمال والجنوب باتج، فقد بناًء على ما سبقو

الهجرة عاودت و، %01.1م 0221للعام ( رام هللا والقدس) إليهابلغت نسبة المهاجرين الوسط، ف

شخص بين  1122للتصاعد من جديد، حيث بلغ عدد المهاجرين المسيحيين حوالي الخارجية 

أما بالنسبة للهجرة العائدة فقد . م0230م حسب تقديرات سابيال لعام 0221 -0222أعوام 

م حوالي 0221 -0223نة مع الفترة السابقة حيث بلغت نسبتها بين أعوام تراجعت مقار

األردن بنسبة : من أربعة مناطق هي بالترتيبالعائدة هذه الهجرات  جاءتألف، وقد 13.1

، يفلسطينحصاء الإلل المركزي جهازال)، إسرائيل، ثم الكويت %01.0، السعودية بنسبة 11%

  (.12-18، ص0233

نسمة  1111001م حوالي 0221لسكان العرب في فلسطين التاريخية عام ن عدد اوبذلك كا

، علماً بأن أعداد اليهود هذه قد (81ص ،0232 أبو النمل،)نسمة من اليهود  1118022مقابل 

ي من خاللها عية التنتجت عن الهجرة إلى فلسطين، أما أعداد العرب فكانت نتيجة الزيادة الطبي

 .في األرض حافظوا على تواجدهم األصيل
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فإن أعداد العرب المسيحيين في فلسطين كانت في ، وكاستنتاج للعرض التاريخي السابق

شّكل العرب المسيحيون السكان األصليين لفلسطين قبل فقد : تناقص سريع وملحوظ كالتالي

في % 1.1، ثم %31م أصبحت نسبتهم حوالي 3812، وفي العام %11مجيء اإلسالم بنسبة 

، لتصل في %8م غدت نسبتهم 3118م، وفي العام 3113في العام % 8.8م، تاله 3131العام 

في % 3.1، وإلى (0233مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان،موقع % )3.1م إلى 0222عام 

  .م0228في العام % 3.0، ثم إلى (11، 0221سابيال، )م 0221عام 

لهجرة خارجاً، فكانت الظروف ا بالعرب المسيحيين علىوقد تداخلت العوامل التي دفعت 

دخول الطوائف كان لو يسية للهجرة،السياسية واالقتصادية التي مّرت بها فلسطين عوامل رئ

الغربية الكاثوليكية والبروتستانتية وتأسيس المدارس التبشيرية وافتتاح القنصليات األوروبية 

المسيحيون بوضع ثقافي  وعلى صعيد آخر، تميّز العرب .أيضاً  في هجرتهم اً مساعد اً دور

واجتماعي أفضل من المسلمين، حيث غالبيتهم من األسر النووية الصغيرة، ثلثهم ينتمي للطبقة 

التعليم الثانوي كحدِّ أدنى،  واالوسطى، كما أن غالبيتهم قد أنه البرجوازية والثلثين اآلخرين للطبقة

 .  أيضاً  مفي هجرتهمما ساعد ، فة إلى معرفتهم باللغات األجنبيةإضا

المسيحيين فقد كانت فردية ذكورية مؤقتة قبل الحرب العرب أما من حيث أشكال هجرة 

وصوالً إلى حرب م 3118عام لت إلى جماعية قسرية بعد حرب النكبة ولى، ثم تحوّ األ العالمية

وبحلول ، (18مناطق ) داخل المناطق اإلسرائيليةظهرت هجرة العمالة كما ، م3111عام  النكسة

للدول النساء هجرة ونوات السبعينيات والثمانينيات ظهرت هجرة األدمغة والعقول والعمالة س

استمرارية  في ظلّ و، لكن كانت هناك هجرة عائدةلو ودخول السلطة بعد توقيع أوسأما . النفطية

 .للخارج بعد االنتفاضة الثانية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي غادر المهاجرون البالد من جديد

وعليه، فقد توّزع المهاجرون الفلسطينيون من العرب المسيحيين على مناطق جغرافية 

 .، مع التنويه إلى أن هذه األعداد الواردة غير دقيقةكالتالي مختلفة
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 التوزيع الجغرافي للمسيحيين الفلسطينيين وأعدادهم (:02)الجدول رقم 

 عدد المسيحيين المنطقة

المناطق المحتلة 

 للسلطةوالخاضعة 

11222 

 311222 إسرائيل

 312222 األردن

 12222 الدول العربية

 322222 الواليات المتحدة

 31222 كندا

 002222 أمريكا الالتينية

 1222 أستراليا

 1222 أوروبا

 150111 المجموع

 11، ص0221أبو عيد، : المصدر                                       

في أمريكا  بأن مسيحيي الشتات يتواجدون بتركيز عالٍ ول السابق، من خالل الجدنالحظ 

 .منطقة عربيةوفي دولة األردن ك الالتينية ثم الواليات المتحدة األمريكية كمناطق أجنبية،

، أما جنبية يعود إلى توفر عناصر الجذبفي المناطق األالكبير فإن التواجد التوزيع،  هذاتفسير ول

 ةاألردن هو الدولة العربية الوحيدو مرتبط بحربي النكبة والنكسة حيث أن التواجد في األردن فه

 .افة إلى قرب المسافة بين البلدينالذي أعطى الالجئين الفلسطينيين جنسيات أردنية باإلض
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 الدول العربية المجاورة منالهجرة المسيحية  5.2

لمثيلتها من فلسطين وبحجم وبما أن هجرة العرب المسيحيين من سوريا ولبنان كانت أسبق 

 .أكبر أيضاً، فقد وجب الحديث عن هاتين الهجرتين باختصار

 هجرة العرب المسيحيين من لبنان 0.5.2

عرف المجتمع اللبناني هجرة أبنائه منذ منتصف القرن التاسع عشر الميالدي، والتي شكلّت 

م اعتمد على 3102عام وال تزال تشّكل جوهر األزمة الحالية فيه، حيث أن نظامه السياسي منذ 

بالتالي فإن أي تغيير في والتركيب الديمغرافي للسكان حسب الطوائف والمذاهب المكِونة له، 

لف السلطات في التوازن السياسي يرافقه إعادة توزيع لمخت حدث خلالً سيُ التركيبة السكانية 

طائفة دينية  38 على عيتوز الشعب اللبنانيعلماً بأن  ،دارية والحكوميةالسياسية والوظائف اإل

من المجموع الكلي لسكان  المسيحيينت نسبة م بلغ0221وبحسب إحصاء  .مسيحية وإسالمية

شبكة موقع )% 11( زمن االنتداب الفرنسي)م 3110في إحصاء نسبتهم  ت، بينما بلغ%11لبنان 

يين والذي نتج وهذا يعني بأن هناك تناقصاً واضحاً في أعداد المسيح. (0221 النبأ المعلوماتية،

 .عن عوامل عّدة أهمها الهجرة للخارج

 :وقد جاءت هجرة مسيحيي لبنان على عدة مراحل تاريخية هي

نقسامات الالهوتية الداخلية في صفوف نتيجة اإلوذلك ، في القرن الرابع الميالدي -3

في المناطق الجبلية  واستقريموارنة إلى مغادرة وادي العاصي لالمسيحية اضطر ال

 . م111 -113لية بلبنان بين أعوام الشما

في  الموارنة على إنشاء بطريركية مستقلةأقدم  ن، حيم185زمن البيزنطيين عام  -0

رسال العساكر إلباإلمبراطور يوستيانوس  دفعمما ، عن البيزنطيين أنطاكيا بمعزلٍ 

 راضطُ ومن رهبانه،  122مارون وقتلوا  رم فخّربوا دير ما111لمحاربتهم عام 

 .من وادي العاصي إلى جبال لبنانللهجرة نة الموار



112 

 

جبل لبنان القوا مواجهة شرسة من الموارنة في ل، م0351عند اجتياح المماليك عام  -1

م نتيجة الضعف 3121كن في عام ل، م3011معركة مثلث الفيدار جبيل عام 

نقسامات الداخلية في صفوف المسيحيين وعظمة الجيش المملوكي، انتصر المماليك واإل

م وحرق مزروعاتهم، مما اضطر على المسيحيين وعمدوا إلى ذبحهم وهدم بيوته

علماً بأنه قد ، (التنظيم اآلرامي الديمقراطيموقع ) للهجرة إلى قبرص وبيزنطةبعضهم ب

 .أيضاً سالمية اإلطوائف لل حدث اضطهاد

هجرة من متصرفية جبل لبنان انطلقت  ،م0104 -0811بين أعوام زمن العثمانيين  -1

 : ن ألسباب أهمهااألمريكيتينحو مصر ثم حو ن

 .والدروزالموارنة أنه قام بتغذية الصراع بين فساد الحكم العثماني، حيث  -

 . مقابل ثقل الضرائب على فالحي كسروان هيمنة الطبقة اإلقطاعية -

أقدم الدروز على قتل الموارنة ضمن  نم، حي3812الدرزية عام  -لمسيحية الحروب ا -

مجزرة دير القمر ومجزرة الدامور : دعم مسلّح من القوات التركية منهامجازر عّدة ب

ألف  33مقتل نتيجة هذه األحداث ومجزرة بيت مري وحاصبيا وزحلة، وقد كانت 

تدمير ثالثمائة قرية، واعتناق وألف،  322تهجير وآالف من الجوع،  1هالك ومسيحي، 

 (. 100، ص3118مجموعة مؤلفين، )قرى بأكملها لإلسالم خوفاً من اإلبادة الجماعية 

المصالح التجارية فتح جبل لبنان أمام ، والذي م3812عام متصرفية جبل لبنان قيام نظام  -

 .(012، ص3112أوين، )ال قيود السعي وراء الربح الخاص باألجنبية و

 ،3112 عيساوي،)ألف 30 م3122 -3812عدد المهاجرين بين أعوام  وعليه، فقد بلغ

فيجمع البعض على أنهم  ،في جنسيات هؤالء المهاجرينيختلفون ن يلمؤرخا لكن، (12ص

 فقد تزايدت حركة الهجرة ،م3131 -3122أما عن الفترة الواقعة بين أعوام . سوريون لبنانيون

هذه األرقام شملت المهاجرين من المسيحيين آالف مهاجر، لكن 032 الخارجية لتصل إلى

القنصل البريطاني في بيروت بأن عدد  وعليه فقد ذكر، يينناللبنانيين والسوريين والفلسطي
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حسب العالِم الديمغرافي األتات أما ب، ألف 82كان  3122 -3810بين أعوام المهاجرين من لبنان 

 (.0223الجيش اللبناني، موقع )ألف شخص 112ذكر بأن عدد المهاجرين اللبنانيين هو ف

ل الحرب العالمية األولى بسبب الحصار ، توقفت الهجرة خالم0114 -0101بين أعوام  -1

عدد كان ف، م3102البحري، لكنها اشتّدت من جديد حين تّم إنشاء دولة لبنان الكبيرعام 

، وبسبب اً شخص 1122 هوم 3118 -3131أعوام  المغادرين سنوياً من لبنان بين

 1122الحرب العالمية الثانية توقف نزيف الهجرة ثم عاود بمتوسط سنوي مقداره 

م، وعليه فإن عدد المهاجرين الكلي من لبنان بين 3111 -3111شخص بين أعوام 

  (.0223الجيش اللبناني، ) ألف شخص111م وصل إلى 3111 -3812أعوام 

، حيث شّكلت الحرب األهلية اللبنانية عامالً رئيسياُ للهجرة، م3111 -0115بين أعوام  -1

ها الستغاللها في الصراع في ترة مشككٌ ة للمهاجرين في هذه الفبيد أن األرقام الوارد

بأن عدد المهاجرين  أشارتحد المصادر أي فضالً عن اختالف مصادرها، لكن السياس

م، 3181اتفاق الطائف عام  وبعد توقيع. ألف شخص12م بلغ 3182 -3111ام بين أعو

سيطرعلى المسيحيين جّو من اليأس بسبب إقصائهم عن المراكز الحساسة ووظائف 

قاطرجي، ) نهمألف م 122 اجرفعمدوا إلى بيع جزء كبير من أراضي البقاع وه ،ةالدول

م بلغ 0222م ولغاية عام 3110م، ومنذ عام 3112ألف شخص عام 322، تاله (0232

مليون، وعليه تكون حصيلة المهاجرين لهذه الفترة ما 3.10عدد المهاجرين منهم حوالي 

 (.0223الجيش اللبناني، ) مليون شخص 0يزيد عن 

 جراء القصفحيث بلغ عدد المهّجرين اللبنانيين  م،3111في أعقاب حرب عام  -1

ألفاً، توجهت غالبيتهم إلى مدينة صيدا، كما واستقبلت مدينة 122حوالي اإلسرائيلي 

% 31، وال بّد أن نذكر هنا بأن نازح من شيعة الجنوب 1122جّزين المسيحية أكثر من 

 (. 0232عالم، )قد غادر لبنان على إثر هذه الحرب من الشباب المسيحي اللبناني 

م، فقد بلغ عدد المهاجرين 0221 -3111وكحصيلة ألعداد المهاجرين اللبنانيين بين أعوام 

حوالي فكان العدد ن يالمسيحيمن ، أما %11شخصاً أي بنسبة  0112110من المسلمين 
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لبكي، )ذه الفترة كانت إسالمية ، وهذا يُظِهر بأن الهجرة في ه%01شخصاً أي بنسبة  120211

م، فقد ذكرت وزاة اإلعالم اللبنانية في 0221أما بخصوص الفترة الواقعة ما بعد حرب (. 0233

موقع )من المسلمين % 80من المسيحيين مقابل % 38م بأن الهجرة كانت بنسبة 0232عام 

 (. 0232 عالم اللبنانية،وزارة اإل

، تأتي محافظة جبل لبنان في مسيحيين من لبنانحول هجرة العرب ال وكخالصة رقمية

، ومن حيث الطوائف فقد بلغت نسبة الهجرة بين أبناء الطائفة %11.0المرتبة األولى بنسبة 

كد النقطة ؤ، األمر الذي ي%12.1بنسبة ، كما وارتفعت لدى الشيعة %12 بنسبة المارونية

 . السابقة بتحول الهجرة اللبنانية إلى إسالمية

الطائفية وجود الصراعات همها لبنان فكان أمن  نمسيحييالعرب الث دوافع هجرة ن حيأما م

ة الحكم والسياسية التي يتم تغذيتها من قبل الدول االستعمارية الغربية بهدف السيطرة على سدّ 

 .أثرت على الوضع االقتصادي واألمني واالجتماعيبدورها التي و، والموارد

 من سوريا ينهجرة العرب المسيحي 3.4.2

األرمن والسريان والروم األرثوذكس، : ينتمي مسيحيو سوريا اليوم إلى عدة طوائف أهمها

من % 32 -8يتركزون في دمشق وحمص والالذقية والجزيرة الفراتية، ويشكلون ما نسبته و

المركز موقع )م 0232مليون نسمة حسب إحصاءات عام  01عدد السكان الكلي البالغ نحو 

، علماً بأن نسبتهم في أواخر الحكم العثماني بلغت (دراسات االستراتيجية والسياسيةالسوري لل

وكنتيجة لهجرتْين مسيحيتْين . من مجمل السكان% 12، وفي مطلع القرن العشرين كانت 01%

األولى كانت إثر المجازر بحّق األرمن في تركيا، والثانية إثر المجازر بحّق األشوريين : وافدتْين

ن في سوريا لكنه عاود لإلنخفاض نتيجة تسارع وتيرة هجرتهم في يراق، زاد عدد المسيحيالعفي 

  :المسيحيين من سورياهجرة وفيما يلي عرض لموجات . منتصف القرن العشرين
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حيث اتُهم المسيحيون من قِبل المسلمين بوقوفهم إلى جانب ، فرنجيةزمن الحروب ال -3

مما اضطرهم للهجرة فتناقص  مارات اإلسالمية،بدعمهم لإلفرنج الغزاة، ومن قِبل ال

 .عددهم إلى النصف

زحلة ، التي امتدت إلى م0811الدرزية في لبنان عام  -فترة الحروب المسيحية  -0

ألف مسيحي وُحرقت الكنائس وُدمرت 01قُتل ما يقارب فسوريا، والالذقية ودمشق ب

المتنفذين من المسلمين ، وقد قام بعض (Shaw, 1977)حارة النصارى بدمشق القديمة 

واهم في مقر إقامته وفي قلعة آبرزهم عبد القادر الجزائري الذي بإنقاذ المسيحيين، ومن أ

  .دمشق

شهدت اضطرابات  حيث، م0133 -0818في أواخر القرن التاسع عشر بين أعوام  -1

ب قطاع والتجنيد اإلجباري والضرائاإل جور، رافقها ياسية وانحالل الدولة العثمانيةس

فالتالعب بأسعار الطعام إضافة  ،م3131الباهظة والمجاعات التي ضربت البالد عام 

وقد . (0221سرياني، )متيازات األوروبية، كانت جميعها عوامل رئيسية للهجرة اإللى إ

، التي (م3131 -3882)جاءت هذه الموجة ضمن سياق الهجرة الدولية العالمية الثالثة 

صادية اختلطت بعوامل سياسية وثقافية، واتجهت نحو مصر كانت دوافعها باألساس اقت

ألف  022األمريكيتين إذ قُدر عدد الواصلين إلى أمريكا من أصول سورية بنحو نحو ثم 

إلى أمريكا الشمالية عام  المسيحيين نطونيوس البشعالني أول المغتربينوكان أ. نسمة

اضي األمريكية عام أسرة يوسف عربيلي أول أسرة سورية وطئت األرو، م3811

 (.0221درويش، )م 3818

من المسيحيين ، ظهرت هجرة منذ منتصف الخمسينيات وحتى منتصف السبعينيات -1

ض السنوات بين والمدارس والكهرباء، وتعرّ األرياف باتجاه المدن بعد توفر الخدمات 

م إلى جفاف، فأصبحت القرى ذات األغلبية المسيحية خالية من السكان 3113 -3118

م 3111عام ثورة الثامن من آذار وبعد (.0221درويش، )السويداء وحوران  مثل

أي تجريد الُمالك من أمالكهم الخاصة  ،شتراكيةالسياسة اإلنحو  ريةاتجهت الدولة السو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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ما أدى إلى هجرة الطبقة موإنهاء المبادرات الفردية في السوق مقابل سيطرة الدولة، 

 . ثم  نحو المهجر البعيد لبنان باتجاه ثراًء وتهريب أموالها معهاألكثر ا

إلى اقتتال طائفي بين  تحّولتالتي ، م 1975التي اندلعت عام الحرب األهلية اللبنانية -1

عموماً  فتح باب الهجرة األمر الذيوز، يحيين وسنة وشيعة ودرمكونات البالد من مس

مسيحيي لبنان خصوصاً، الذين تربطهم بمسيحيي سوريا عالقات قرابة هجرة و

  .وتجاور، لذلك فإن الهجرة اللبنانية دفعت بشكل أو بآخر إلى تشجيع الهجرة السوريّة

اعد التطرف الديني لدى تص في الثمانينات، اإلخوان المسلمين في سوريا بعد تمرد -1

 أمنيةشكل متسارع نحو أوروبا وأمريكا للبحث عن أوضاع الهجرة ب فسارت، الحركة

خروج الثمانينات بمنع إصدار تأشيرات أن الدولة السوريّة قامت في أواسط مع أفضل، 

م ظهرت هجرة العمالة السورية إلى 3181وبعد اتفاق الطائف عام . لمسيحيي البالد

 (.0221سرياني، )ألف  112لبنان بحجم 

إلى ة ودول الخليج العربي اد المغتربين السوريين في الدول العربيأعد وعليه، فقد وصلت

م، وأن عددهم في الدول األوروبية والواليات المتحدة بعد 0221حسب إحصاءات  مليون شخص

 .شخصاً  0211222م بلغ 3100عام 

طبيعة النظام السياسي  نتيجة ، فإنهاوكاستنتاج عام حول هجرة المسيحيين من سوريا

ظهور ما يسّمى باألصوليات،  تسارعت في ظلّ أمنية سياسية  ألسبابٍ بدايةً، ثم  اإلشتراكي

  .بشكٍل غير مباشر لفلسطينيةباألوضاع اللبنانية واالمجتمع السوري  تأثرباإلضافة إلى 

 

 الهجرة تفسير نظريات  1.2

ك فهناخاص،  لمسيحيين بشكلٍ العرب االسكان بشكٍل عام وونظراً الختالف أسباب هجرة 

  : ليما ييمكن استعراضها كهذه الهجرات والعديد من النظريات التي تفّسر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1975
http://ar.wikipedia.org/wiki/1975
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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االختيار  :مثل للهجرة تركز على منطلقات اقتصاديةو :نظرية االقتصاد النيوكالسيكية -0

، وغيرها العائد المتوقع، تغليب المنفعة، والفروق في األجور -الرشيد، تحليل التكلفة

تساب الشخص لتكاليف الهجرة التي سيتحملها في حالة حيث يأتي قرار الهجرة بعد اح

انتقاله من بلده األصلي إلى بلد المهجر مقابل المنافع التي سيجنيها من هذا االنتقال 

 (. 1 -1، ص0221صالح، )

وتقوم على أن الهجرة ال يدفعها حسابات : نظرية االقتصاديات الجديدة لهجرة العمالة -3

ت على مستوى العائلة أو الجماعة وذلك بتنويع مصادر اقتصادية صرفة، وإنما تقديرا

 (.Douglass, 2005, Pp23- 24)الدخل، ومن ثم بهجرة البعض إلى أسواق أخرى 

فالدول  ،لمجتمعية التي تشهدها دولة معينةوتربط الهجرة بالتطورات ا :النظرية الهيكلية -2

 غير الوضع الطبقي لبعضالت في هياكلها االقتصادية واالجتماعية قد تالتي تشهد تحوّ 

 (.Douglass, 2005, Pp25- 26)األشخاص، ومن ثم تدفعهم للهجرة 

وتقوم على أن مجموعة الروابط التي تربط المهاجرين الذين سبق  :نظرية شبكة الهجرة -4

لهم الهجرة وغير المهاجرين في الموطن األصلي كروابط القرابة والصداقة واألصل 

الحصول  أس المال االجتماعي، حيث يعتمد عليه الناس فيالمشترك، تشّكل شكالً من ر

مخاطر االنتقال وات يقلل تكاليف اتساع الشبك كما أن، جديدعلى العمل في المجتمع ال

 (.0 -3، ص0221صالح، ) يؤدي إلى احتمالية زيادة الهجرةمما 

ها خاللتصف الهجرة بأنها عملية اجتماعية، يتخطى و :نظرية تخطي الحدود الدولية -5

وتؤكد على أهمية تضييق المسافة  ،د الجغرافية والسياسية والثقافيةالمهاجرون الحدو

االجتماعية بين مجتمعات الطرد والجذب من خالل تحسين وسائل المواصالت 

التي تنقل األفكار والتصورات وحّب الناس  ،السريعة والرخيصةوتصاالت الحديثة واال

األقطار الغنية، مع العلم بأن المهاجرين الوافدين لالنتقال من األقطار الفقيرة إلى 

 .(1-1، ص0221صالح، ) يحافظون على عالقتهم بمجتمعاتهم األصلية
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ومفادها أن كل مجتمع يمّر بمراحل من التغير االجتماعي، : نظرية التنظيم االجتماعي -1

تماعي لكل وفي هذه العملية تأخذ الهجرة دورها في حفظ التوازن الديناميكي للنظام االج

 مهاجرين أثناء الهجرةمن منطقتي الجذب والطرد، وكذلك تتغير القيم الثقافية وأهداف ال

  .نمنطقتيالالهجرة تؤثر وتتأثر بالنظام االجتماعي لكل من ألن 

الذي يربط بين وتهتم باإلطار الثنائي (: الحركة من الريف إلى الحضر)نظرية التحديث  -1

، وتفترض أن انتقال الناس من المناطق (جذب والطردمجتمع ال) مجتمعين متباعدين

التي بها وفرة في قوة العمل ولكن ينقصها رأس المال إلى المناطق الغنية برأس المال 

، وأن ينمجتمعالمن  ولكن ينقصها قوة العمل سيسهم في التنمية االقتصادية لكلٍ 

 ،الريفية ممجتمعاتهاجرون سيتم ممارستها في يكتسبها المهسالمهارات والمهن التي 

  (.1-1، ص0221صالح، )يصبحون أدوات للتغير في مجتمعاتهم األصلية سبالتالي و

 

وثقافية،  ةواجتماعي ةاقتصادي اتمنطلق منتحدث الهجرة  ، بأنالسابقة النظريات مننالحظ 

قة عال اكان لهفهجرة العرب المسيحيين في أواخر الدولة العثمانية  .حيث عوامل الطرد والجذب

 هجرةرها نظرية التحديث، بينما فتفس، أما هجرة سكان األرياف إلى المدن بنظرية تخطي الحدود

أما النظرية و، لنظرية النيوكالسيكية الجديدةفتفسيرها يعود لالفلسطينيين إلى الدول النفطية كافة 

، أما وجود عد تحول نظامها إلى نظام اشتراكير هجرة مسيحيي سوريا بيتفس هامكنأالهيكلية ف

 .مرتبط بنظرية شبكة الهجرةمئات العائالت واألقارب في دول المهجر المختلفة فهذا 

في أعقاب حربي منهم ال سيما المسيحيين ين يهجرة الفلسطين رلم تفسلكن هذه النظريات 

بل الحركة الصهيونية قِ من جرة سكان القرى المدّمرة وهم 3111عام والنكسة م 3118عام النكبة 

 هذه النظريات في أن تفسر الهجرة المسيحية من منظور سياسي أمنيشلت فإذن، . ستيطانيةاال

، ولكنها نجحت في تفسيرها من منظوٍر اقتصادي اجتماعي ومن منظور استعماري استيطاني

 .فقط
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 :رابعالفصل ال

 

 

 النتائج والمناقشة
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 :ليما ية كلدراسة الرئيسعرض نتائج الدراسة عبر عدة محاور تعكس أسئلة ا لقد تمّ 

 الدوافع الرئيسية لهجرة العرب المسيحيين للخارج: المحور األول 0.4

من منطقة الدراسة هجرة العرب المسيحيين دوافع مختلفة ومتداخلة أدت إلى ظهرت هناك 

كل مهاجر ُمستَطلع بيّن عدة دوافع لهجرته وليس عامالُ واحداً، لكن الباحثة  ، علماً بأنللخارج

الشكل التالي يبيّن هذه الدوافع . إلبراز أهميته بشكٍل مستقلت الحديث عن كل عامٍل فّضل

 . ومجموع العالمات التي حصلت عليها

 دوافع هجرة العرب المسيحيين من محافظة رام هللا والبيرة للخارج(: 04)رقم الجدول 

 مجموع العالمات  األسباب/ الدوافع

 121 أسباب اقتصادية

 112 ةأسباب سياسي

 011 طلب التعليم العالي والمتخصص

اللحاق بباقي أفراد األسرة 

 المهاجرين

012 

 001 الزواج بأشخاص مهاجرين

 311 التمييز الديني اإلسالمي

 11 مغامرة

البحث عن حياة عالية المستوى 

 والرفاهية

11 
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 األوضاع االقتصادية -0

ما  حيث حصل علىعرب المسيحيين ال ةي المرتبة األولى في هجرداحتل الوضع االقتصا

أن  حيثالصعبة،  السياسية هذا الوضع الخانق إنما جاء نتيجة للظروف .عالمة( 121)مجموعه 

هجرة ذكورية وأصحاب الصناعات خلقت  ية الباهظة على الفالحين والتجارالضرائب العثمان

 . يالعثمان في أواخر العهدفردية طوعية مؤقتة نحو أوروبا واألمريكيتين 

الزراعية، مصادرة األراضي اإلنتاج الزراعي و بضربقيام سلطات االنتداب البريطاني وب

مناطق وإغالق أبواب العمل في  المغتصبات بزرع االحتالل اإلسرائيليكذلك قيام سلطات 

؛ ضعفت القطاعات اإلنتاجية وقلّت راد والتصديريوفرض صعوبات أمام عمليتي االستالداخل 

 هماضطرنّت مستويات الدخول واألجور واألرباح، فشعر المواطنون بالفقر ما فرص العمل وتد

 . لهجرةا على

م وإثر نشوب االنتفاضة األولى عام 3111عام  م والنكسة3118بعد حربي النكبة عام أما 

باتجاه الدول العربية  أسرية جماعية قسريةالهجرة أصبحت م، 0222م فالثانية عام 3181

الدول العربية البترولية إلى  ية، كما وظهرت هجرة العمالة وأصحاب العقولالمجاورة واألجنب

رافق  يات في ظل ارتفاع مستويات المعيشة هناك قياساً باألجور المحلية،نفي السبعينيات والثماني

فردي في الثمانينيات من القرن  ذلك هجرة النساء ضمن إطار العائلة في السبعينيات ثم بشكلٍ 

 .العشرين

وضاع األإذا أردنا فهم الوضع االقتصادي هذا على حقيقته، بمعنى كيف كانت  لكن

 قد أظهرت النتائج بأن ، فمن ناحية العمل بيل هجراتهمقُ  الُمستَطلعين لمهاجريناالقتصادية ل

 : منهم ال يعملون كما هو مبيّن في الجدول التالي %(1.1)و منهم كانوا يعملون، (10.1%)
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 قُبيل هجراتهمطبيعة عمل المهاجرين (: 05)رقم جدول ال

 %نسبة العاملين فيه  قطاع العمل

 %1.1 بدون عمل

 %33.1 القطاع الحكومي

 %31.1 قطاع الخدمات 

 %31.8 القطاع المهني

 %13.1 المؤسسات األجنبية

 

  ؟النتائجهذه تفسير  إذن كيف يمكن لنا

ال تكفي  ،في الغالب متدنيةهي والمهني  يمكن القول بأن رواتب القطاع الحكومي والخدماتي

 هم من العازبين الُمستَطلعينمن المهاجرين %( 18.1)ما نسبته ف المتعددة،لسّد حاجات األفراد 

 من المتزوجينمنهم كانوا %( 12)، وما نسبته أو التعليمن التحضير للحياة الزوجية والذين ينو

 أما بالنسبة للعمل .واإلدخار للمستقبل المختلفةسرهم ت أفراد أتوفير متطلبا الذين يعملون على

م 3111عام  ة الوطنيةطلسبعد دخول ال نشأالمؤسسات قد هذه ن معظم فإ في المؤسسات األجنبية

، أما عن طبيعة العمل فيها فيكون ضمن مشاريع تنموية ألهداف معينة انقضى معظمها حالياً 

يتم أشهر وسنة أو قد  1ع الذي قد يمتد بين قصيرة أي ينتهي عقد العمل فيها بانتهاء المشرو

وهذا يعني بأن الدخول التي حصل عليها المهاجرون  .في حال رغبة المؤسسة تجديده

الُمستَطلعون لم تكن كافية لسّد الحاجات اليومية المختلفة أو إلقامة أي مشروع مستقبلي في ظّل 

 .ن الوظيفيارتفاع مستوى المعيشة وعدم ثبات الوظائف وانعدام األم
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في إقامة  همساعدوالذي تهم االمال الكافي عند هجر الُمستَطلعونن لكن هل امتلك المهاجرو

؟ أظهرت اإلجابات بأن وبالتالي سّرع من عملية اندماجهم نذاكآمشروع اقتصادي حّر 

منهم عبّروا عن عدم %( 11.0)مقابل  من المهاجرين الُمستَطلعين امتلكوا هذا المال%( 01.1)

بهدف كسب في دول المهجر  منهم قد عمل في أكثر من مهنة%( 13)بدليل أن  متالكهم لها

 . المال

بما سبق هو  قصودربما يكون الم للهجرة؟ العامل األول ييف احتل العامل االقتصادإذن ك

وجعله أكثر استقراراً وثباتاً وذلك من خالل الحصول على رواتب تحسين الوضع االقتصادي 

اح عالية مضمونة يمكن مضاعفتها مع مرور الزمن بسبب توفر العديد من األعمال وأجور وأرب

دراسة  وهذا يتفق مع. والوظائف في دول المهجر المختلفة بالتالي إمكانية الحراك االجتماعي

من العرب المسيحيين الذين يهاجرون هم بدافع %( 11)م بأن ما نسبته 0221سابيال عام 

الضفة الغربية )الدخول لألسر المسيحية في األراضي الفلسطينية التشغيل، حيث أن معدل 

 .شاقل 1222أقل من ( وقطاع غزة

 

 األوضاع السياسية -3

فلسطين منذ أواخر العهد العثماني وحتى عام  اي مّرت بهتال ةع السياسياوضاأل تلعب

 (112)ما مجموعه  حصلت علىرة العرب المسيحيين، حيث م العامل الثاني في هج0232

 وما رافقها من الحرب العالمية األولى فبسبب نظام التجنيد اإلجباري العثماني ثم نشوب. عالمة

على التركية ألوضاع األمنية، واالعتداءات المتكررة من قبل السلطات العسكرية في ااضطراب 

لي وضع أهاوالداخلية، تعطّل حركة النقل والمواصالت الخارجية والمحال التجارية والصناعية، 

 -301، ص3180صبري، ) مما عمل على تهجير بعضهم رباك والفوضىالبالد في حالة من اإل

301) . 
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م، حيث الممارسات التعسفية 3111والنكسة عام م 3118ثم بسبب وقوع حربي النكبة عام 

اإلسرائيلية بحّق أبناء الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في مصادرة األراضي والهوية واإلنتماء، 

ات تدمير للعديد من القرى والمدن العربية الفلسطينية، وزرع المغتصبات، وتنفيذ خطط وعملي

 .الترحيل والتهجير وغيرها، تشّرد اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني وظهرت مشكلة الالجئين

هذه الممارسات العثمانية والبريطانية فاإلسرائيلية حرمت الشعب الفلسطيني من حقوقه 

منهم، حيث بيّنت النتائج بأن  المسيحيين بأبنائه على الهجرة خارجاً خاصة الثابتة ودفعت

منهم إثر %( 13.3)م، 3118من المهاجرين الُمستَطلعين قد هاجروا إثر النكبة عام %( 31.1)

%( 31.1)م، و3181منهم إثر نشوب االنتفاضة األولى عام %( 31.8)م، 3111النكسة عام 

 . م0222ثانية عام منهم إثر نشوب االنتفاضة ال

والبّد من اإلشارة هنا إلى حقيقة ديمغرافية مفادها، أنه وفي كل فترة تاريخية سابقة دفعت 

كما  -بالعرب المسيحيين على الهجرة خارجاً، وفد اآلالف من اليهود الصهاينة إلى فلسطين 

م  0221ام عالذين استوطنوا البيوت واألراضي والقرى، وأصبح عددهم  -عرض الفصل الثالث

( 81، ص0232أبو النمل، )نسمة من الفلسطينيين  1111001نسمة مقابل حوالي  1118022

، األمر الذي يدلل على أن هجرة العرب المسيحيين جاءت ضمن خطٍط مسيحيين% 3.0منهم 

 .استعمارية مبرمجة

خطيئة ضد "هو أن االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين ومن هنا وصف واضعو وثيقة كايروس 

والمسيحيين في جميع أنحاء  والعالم المسيحي الكنائس دعوا ، وعليه فقد وضد اإلنسانية" هللا

 .(0221وقفة حّق، ) إلى مقاطعة إسرائيلالعالم للنظر فيه والدعوة 

 

 العالي والمتخصص مالعلطلب  -2

عالمة كإحدى دوافع هجرة العرب المسيحيين، وقد بيّنت ( 011)حصل طلب العلم على 

 : النتائج مستويات التعليم للمهاجرين الُمستَطلعين قُبيل هجراتهم فكانت حسب الجدول التالي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A
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 قُبيل هجراتهمم للمهاجرين مستويات التعلي(: 01)ل رقم الجدو

 %نسبة الحاصلين عليه  المستوى التعليمي

 %3.3 أميين

 %32.1 أقل من الثانوية العامة

 %10.1 توجيهي 

 %30.1 دبلوم

 %33.1 بكالوريوس

 %1.1 ماجستير أو دكتوراة

 

، %(81.1)تكون النتيجة ( التوجيهي فأعلى)فإذا قمنا بجمع المتعلمين من كافة المستويات 

وهذا يعني أن الغالبية العظمى من المهاجرين الُمستَطلعين كانت من المتعلمين بغض النظر عن 

العرب  المهاجرينبأن ( 3118)مؤهالتهم العلمية، وهذا يتعارض مع ما جاء في دراسة سليمان 

ذا وربما ه .ّميين في اللغاتواأل ،غير المتعلمين ،الفقراء م كانوا من3112 -3882بين أعوام 

 . يعود للفترة الزمنية لكل من الدراستين

من المهاجرين الُمستَطلعين كانوا من أصحاب %( 11.1)وإذا تفحصنا األمر جيداً نرى بأن 

، فبهجرة هؤالء (حملة شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراة)العقول والكفاءات 

لساسة واالقتصاديين المسيحيين الذين عملوا مجموعة من األدباء وا( فلسطين)خسرت الدولة األم 

: على تطوير مجتمعات دول المهجر المختلفة ورفع مكانتهم االجتماعية واالقتصادية، نذكر منهم

نائب رئيسة جمهورية )، سيرجيوا بيطار (الرئيس الحالي لجمهورية السلفادور)أنطونيو سقا 

رجل )، خوسيه سعيد (لبنك أنترارئيس سابق )، يوسف بيدس (مؤرخ)، حنا بطاطو (تشيلي
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، وإدوارد (مالك أكبر المؤسسات المصرفية)، ألفارو صايغ (أعمال ومالك أكبر شركة للعقارات

 .وغيرهم( مفّكرين)سعيد وشقيقته روز ماري 

مؤهالتهم العلمية في دول المهجر المختلفة؟ بيّنت  الُمستَطلعونلكن هل رفع المهاجرون 

 : بقة قد تغيرت وهي حالياً حسب الجدول التاليالنتائج بأن النسب السا

 (حالياً )بعد هجراتهم مستويات التعليم للمهاجرين (: 01)ل رقم الجدو

 %نسبة الحاصلين عليه  المستوى التعليمي

 %2 أميين

 %1.1 أقل من الثانوية العامة

 %13.1 توجيهي 

 %31.1 دبلوم

 %01.1 بكالوريوس

 %31.8 ماجستير أو دكتوراة

 

هذه النتائج تعكس ارتفاع نسبة حملة شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراة من 

، وهذا بالفعل يشير إلى أن طلب التعليم العالي والمتخصص كان أحد (10.11)إلى %( 11.1)

 . دوافع الهجرة
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 اللحاق بأفراد األسرة المهاجرين -4

منهم والمقيمين  األفراد الباقينالتي دفعت باألسباب أحد المهاجرين كان اللحاق بأفراد األسرة 

حصول المهاجرين  حيث سهولة، عالمة( 012)في البلد األصلي على الهجرة الحقاً بمجموع 

 السفر التي تّم إنفاقها،من تكلفة  كذلك التقليل ،عمل مناسبوتأشيرة سفر ومسكن الجدد على 

تهم اهجر بيلقُ في دول المهجر  أقارب ستَطلعينالمُ من المهاجرين %( 81.1) لدى وعليه فقد كان

زوج، زوجة، أب، أم، أخ، أخت، ابن، )من الدرجة األولى أقارب منهم كانوا %( 11: )كالتالي

%( 30.1)من الدرجة الثانية ال سيما األعمام، كما أعرب أقارب كانوا منهم %( 11.1)، (وابنة

وعليه فقد أصبحت مراكز . المهجر منهم عن وجود أكثر من قريب بنفس الوقت في دولة

اجر وأقاربه الذين رئيسي ألفراد عائلة المه عامل جذبٍ المختلفة  دول المهجرالمهاجرين في 

 .رأس المال االجتماعيأشكال شكالً من  وهذا يُعتبر، بدأوا باللحاق

 

 الزواج بأفراد مهاجرين -5

عالمة، فقد كان ( 001)ى أن الزواج كان أحد أسباب الهجرة حيث حصل علأظهرت النتائج 

منهم من %( 12)هم من العازبين والعازبات و الُمستَطلعينمن المهاجرين %( 18.1)

المتزوجين والمتزوجات، لكن هذه النسب قد تغيرت بعد الهجرة، حيث أصبحت نسبة المتزوجين 

أعداد ، األمر الذي عمل على زيادة %(1.1)ونسبة العازبين والعازبات %( 81.0)والمتزوجات 

من المهاجرين %( 13.1)فإن ومن ناحية أخرى، . نسل العائالت العربية في دول المهجر

الُمستَطلعين العازبين والعازبات الذين تزوجوا بعد هجراتهم قد تزوجوا بفلسطينيي أو فلسطينيات 

سلوك أما هذا ال. الجنسية، األمر الذي زاد من نسبة المهاجرين في دول المهجر المختلفة الحقاً 

فإنه قد يدل على استمرارية تمّسك الشاب العربي بالعادات والتقاليد العربية وتفضيله الزوجة 

 . الشرقية على الغربية، لقدرتها على تربية األبناء ضمن أصول الدين والقيم المجتمعية
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 التمييز الديني اإلسالمي  -1

عالمة كسبٍب لهجراتهم،  (311)أعطى المهاجرون الُمستَطلعون التمييز الديني اإلسالمي 

فإذا رجعنا للتاريخ نرى بأن اإلسالم احترم حرية االعتقاد . لكنهم لم يوضحوا طبيعة هذا التمييز

، كما صان لغير "ال إكراه في الدين: "والتعبّد ولم يجبر أحداً على ترك دينه خاصة أهل الكتاب

 .المسلمين معابدهم ورعى حرمة شعائرهم

ذه الفترة هو تصاعد المّد األصولي اإلسالمي والتكفيري في الدول لكن ما هو جديد في ه

العربية واإلسالمية، الذي يحتكر اإليمان والطريق إلى هللا ويلغي كل ما هو خارج عن هذا 

الطريق، رافق ذلك ظاهرة اإلسالموفوبيا التي أشاعتها الدول الغربية، وقد ألحقت هاتان 

عّرضت المجتمعات المشرقية إلى التفسخ، ووظّفت : دين هماالظاهرتان ضرراً حقيقياً على صعي

األول، : الهجرة المسيحية بشكل يوحي بأن اإلسالم يضيق ذرعاً بالمسيحيين، وهذا مرتبط بأمرين

ضعف الشعور اإلسالمي العام بأبعاد الهجرة المسيحية من الشرق وبالتالي ما ينعكس على سمعة 

ني، تنامي قوة الشعور الغربي المتعاطف مع المسيحيين إلى حد والثا. اإلسالم وصورته في العالم

 .(السّماك، موقع كنيسة القديسة تيريزيا) المطالبة بتسهيل هجراتهم وتوطينهم في دول المهجر

إن عدم تدّخل الحكومات واألحزاب العربية واإلسالمية بشكٍل فّعال وجاّد وواضح فوعليه 

 صحة الشعور بوجود تمييز دينيعزز من وسوريا، قد يق مصر والعرافيما يحدث بحّق مسيحيي 

هجرة )بشكٍل عام ومسيحيي فلسطين بشكٍل خاص، وأن في ذلك  في نفوس العرب المسيحيين

 .مصلحة للمسلمين في إقامة ِخالفات إسالمية بحتة( العرب المسيحيين

ن إلى مناصب أما إذا كان الشعور بوجود تمييز ديني نابع عن قلة وصول العرب المسيحيي

سياسية وإدارية عليا في الدولة، فهناك العديد من األفراد المسيحيين الذين احتلوا وال يزالون 

يحتلون بعض المناصب بالرغم من قلة أعدادهم أو ربما عدم تمثيلهم إحصائياً لشريحة العرب 

، حنا ناصر، نبيل أبو ردينة، نبيل قسيس: المسيحيين، فعلى سبيل المثال ال على سبيل الحصر

حنا عيسى، حنان عشراوي، جواد بولص، خلود دعبيس، وبرنارد سابيال، عفيف صافية، وهند 

 .خوري  وغيرهم
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إال أنني أعتقد بأن شعور العرب المسيحيين بوجود تمييز يُمارس بحقّهم على أساس الدين له 

تلف في الدين والحزب عالقة بقيم التسامح والتعددية، حيث ال تزال فكرة عدم تقبّل اآلخر المخ

 . والعائلة سائدة في مجتمعنا الفلسطيني

 

 رفاهية وال جتماعية عالية المستوىاحياة السعي وراء  -1

في ظل األوضاع السياسية واالقتصادية اآلنفة الذكر، فإن حياة المسيحي والمسلم الفلسطيني 

جور مقابل ارتفاع صعبة العيش على السواء، فقلة فرص العمل والتشغيل، وانخفاض نسبة األ

مستوى المعيشة، وصعوبة االدخار للمستقبل، واالعتماد على القروض البنكية ذات الفوائد العالية 

في أي مشروع مستقبلي كالتعليم أو البناء أو الزواج، والحّد من مظاهر الحياة الترفيهية كالسفر 

حباط فآثر الهجرة والرحالت وغيرها، جعل المسيحي على وجه الخصوص يشعر بالملل واإل

( 11)وعامل الرفاهية على عالمة ( 77)على البقاء، وعليه فقد حصل عامل المغامرة على 

حيث أظهرت نتائج دراسته بأن ( 0221)وهذا يتفق مع دراسة سابيال . عالمة كدوافع للهجرة

 %(.1) هناك أسباباً ثانوية ساعدت على هجرة المسيحيين منها البحث عن مسّرات الحياة بنسبة

 

 اندماج العرب المسيحيين في دول المهجر المساعدة فيالعوامل  :المحور الثاني 3.4

لمهاجرين من العرب المسيحيين في دول اك عدة عوامل ساعدت في اندماج اظهرت هن

وتكيّفهم في المجتمعات الجديدة، وهي كما هو قلمهم دورها إلى تأأدت ب ، وقدالمهجر المختلفة

 :تاليمبيّن في الجدول ال
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 العوامل المساعدة في اندماج المهاجرين في دول المهجر المختلفة(: 08)ل رقم الجدو

 نسبة تأثيره  في  العامل المساعد

 %اندماج المهاجر 

 %81.1 وجود شبكات األقارب في المهجر

 %18.1 المعرفة باللغات األجنبية

 %11.8 تسهيالت دول المهجر

 %11.1 التشابه في الدين المسيحي

 %01.1 الزواج بمن يحملون جنسيات أجنبية

 

 األقارب وجود شبكات -0

من المهاجرين الُمستَطلعين كان لهم أقارب في دول %( 81.1)ذكرنا سابقاً أن ما نسبته 

المهجر قُبيل هجراتهم، مما سّرع من اندماجهم وتأقلمهم في المجتمعات الجديدة وقلل من تكلفة 

من هؤالء المهاجرين ذويهم على الهجرة الحقاَ، وهذا يتفق %( 11.0)سفرهم، هذا وقد ساعد 

، وأن المهاجرين يشّكلون مراكز (0 -3، ص0221صالح، )مرة أخرى مع نظرية شبكة الهجرة 

 .جذب لذويهم في بلدان المهجر

 

  باللغات األجنبيةمعرفة ال -3

تلك الدول، حيث  ومما ساعد على اندماج المهاجرين في دول المهجر أيضاً معرفتهم بلغات

الُمستَطلعين، فالمعرفة باللغات األجنبية كاإلنجليزية والفرنسية  من المهاجرين%( 18.1)أيد ذلك 
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وغيرها إنما جاء بفعل اإلرساليات والمدارس التبشرية الكاثوليكية والبروتستانتية والروسية التي 

ات القديمة والحديثة افتتحت العديد من الجامعات والمدراس وعملت على التدريس باللغ

 .(32 -1ص، 0232نصيرات، )

في رام هللا خالل مقابلة أُجريت  أحد مؤسسي طائفة الفرندز Donn Hutchisonوقد ذكر 

الطائفة ساعدت العديد من العائالت التي انتسبت إليها من مدينة رام ، بأن (0230شباط، )معه 

لى السفر والهجرة للخارج لطلب العلم أو هللا في المعيشة، كذلك ساعدت أبناء تلك العائالت ع

البحث عن فرص عمل خاصة بعد تعلّمهم واتقانهم للغة اإلنجليزية في مدراسها، وبذلك توالى 

 .المهاجرون المسيحيون من أبناء هذه الطائفة لدرجة أنها أصبحت اليوم تعّد شخصين فقط

ين وانتشار المؤسسات لوجود األماكن المسيحية المقدسة في فلسطومن جهة أخرى كان 

ة المتاحف وباع مترجمينلية التبادل الثقافي بين الفي عم وقدوم الحجاج األجانب دورٌ الدينية 

، فزادت معلوماتهم عن أوروبا والعالم الجديد مما ولّد فيهم الغيرة لمشاهدة تلك العرب المسيحيين

 (.12-11، ص3112مسلم، )البالد 

 

 تسهيالت دول المهجر -2

من المهاجرين الُمستَطلعين بأن دول المهجر قّدمت لهم تسهيالت للحصول %( 11.8)أشار 

وهذا يتفق مع ما . منهم ذلك%( 12.1)على تأشيرات سفر لدخول أراضيها، في حين عارض 

بأن القنصلية األمريكية قد ( 01/1/3112-08نقالً عن صحيفة الحياة، لندن، )ذكره المدهون 

م، 3181ن وعائالت مسيحية ألراضيها منذ بدء االنتفاضة عام تأشيرة دخول لشبا 1813أعطت 

كما وذكرت مسؤولة في هذه القنصلية بأن هناك عشرين ألف تأشيرة سفر تُمنح سنوياً 

للفلسطينيين لكنه ال يتم اعتمادها جميعها بسبب عدم مالئمة الملتمسين للشروط المطلوبة، وأن 

مؤقت والتي سرعان ما تتحول إلى دائمة بعد تجديدها معظم التأشيرات تُمنح لطلبة العلم بشكل 

هذا وقد حاولت الباحثة مراراً من خالل البريد اإللكتروني واالتصال الهاتفي . عدة مرات
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الترتيب إلجراء مقابالت مع أحد المسؤولين في أهم السفارات والقنصليات والممثليات األجنبية 

لتعرف إلى آليات إعطاء تأشيرات دخول خاصة لألفراد بهدف ا( األمريكية واألسترالية والكندية)

واألسر المسيحية، كذلك نسبة التأشيرات المعطاة لهم مقارنة مع المسلمين، لكنه تّم رفض جميع 

 . المحاوالت

 

 (المسيحي)التشابه في الدين  -4

ماجهم في اند دورٌ للدين المسيحي كان  هأن من المهاجرين الُمستَطلعين( %11.8) أيّد ما نسبته

فبالنسبة للمؤيدين فقد كان ذلك من باب أن  ذلك، منهم%( 10.1) في دول المهجر، بينما رفض

دول المهجر التي قصدوها كانت غالبيتها تدين بالمسيحية وهذا َضِمن لهم العيش في جّو ديني 

 فالصلوات واألعياد واالحتفاالت والطقوس واحدة وإن اختلفت اللغة، كذلك: واجتماعي مشابه

 . إمكانية الزواج بأجانب

أما عند سؤال المهاجرين الُمستَطلعين عن عالقتهم بالكنيسة في دول المهجرالمختلفة، فقد 

منهم على عالقة وثيقة بالكنيسة من حيث مشاركتهم وحضورهم %( 10.1)وِجد بأن ما نسبته 

غالب يحافظ على لصلوات اآلحاد واألعياد والمناسبات، وهذا يعكس أن اإلنسان الشرقي في ال

انتمائه الديني والروحي أينما ذهب، فاإليمان في مفهومنا هو جزء موروث وعنصر من ثقافة 

من المهاجرين الُمستَطلعين على حضور الصلوات %( 11.1)هذا وقد حرص . المجتمع

 واالحتفاالت والمناسبات الدينية باللغة العربية، وهذا مرتبط بنشاط البطريركيات والمطرانيات

واإلرساليات المحلية التي تُرسل كهنة وأساقفة عرب لخدمة رعاياها في دول المهجر المختلفة، 

 .األب لبيب قبطي واألب سامي طوطح واألب ديمتري خوري وغيرهم: أمثال

 

 

 



133 

 

 من جنسيات أجنبية الزواج  -5

هم، من المهاجرين الُمستَطلعين إلى زواجهم بأجنبيات بعد هجرات%( 31.8)أشار ما نسبته 

منهم كانوا قد تزوجوا بأجنبيات قبل هجراتهم، بمعنى أن نسبة المهاجرين %( 8.1)وأن 

، وهي نسبة مرتفعة ومؤثرة، فنحن نعلم بأن %(01.1)الُمستَطلعين المتزوجين بأجنبيات بلغت 

بقاء العرب الفلسطينيين في الدول األجنبية يحتاج بطاقة إقامة دائمة وجنسية والتي يمكن 

وهنا ال بّد من اإلشارة إلى أن معظم . عليها في حالة التعليم أو الزواج بأجنبي أو أجنبيّةالحصول 

األجانب الذين نتحدث عنهم، هم في الغالب من أصل عربي أو فلسطيني يشّكلون أبناء الجيل 

 .أجانب ويعتبرون مواطنونالثاني والثالث لألفراد المهاجرين وأصبحوا يحملون جنسيات أجنبية 

 

 مدى اندماج العرب المسيحيين في دول المهجر المختلفة: لمحور الثالثا 2.4

جوا في المجتمعات الجديدة من هاجرين من العرب المسيحيين اندمأظهرت النتائج بأن الم

 :التاليةة خالل ممارسة حقوقهم السياسية والمدنيّ 

 المشاركة في عمليات االقتراع -0

في دول  يةعمليات االنتخابالفي  ُمستَطلعينمن المهاجرين ال%( 13.3)شارك ما نسبته ي

بسط دليل على اندماج المهاجرين وحصولهم على حقوقهم السياسية أ، وهذا هو المهجر المختلفة

والمدنية، ومن هنا فقد وصل بعض المهاجرين المسيحيين إلى مراكز سياسية عليا في دول 

، كارولس فاكوس (البريطانية هندوراس -الرئيس الحالي لبليز)سعيد موسى : المهجر منهم

، جون سنونو (نائب رئيسة تشيلي)، سيرجيو بيطار (الرئيس األسبق لجمهورية هندوراس)

سناتور )، جون سنونو االبن (حاكم سابق لوالية نيو هامشير ورئيس سابق لجهاز البيت األبيض)

 .وغيرهم( قائد قوات حلف شمال األطلسي في أوروبا)، جورج جلوان (أمريكي
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 االنتساب إلى أحزاب سياسية أجنبية أو قومية عربية   -3

من المهاجرين الُمستَطلعين إلى أنهم انتسبوا ألحزاٍب سياسية في بلدان %( 03.3)أشار 

منهم عن عدم انتسابهم لمثل هذه األحزاب، وفي محاولة لتفسير %( 12)المهجر بينما أعرب 

م 3112 -3882لواليات المتحدة بين أعوام بأن مهاجري سوريا إلى ا( 3118)ذلك ذكر سليمان 

البالد من ونادوا من أجل الوحدة وتحرير  الواحدة قد نشطوا سياسياً بين الطوائف وضمن الجالية

وهذا يعني بأن اإلنتساب لألحزاب السياسية أو القومية قد اقتصر على أوائل . االحتالل العثماني

 .العثماني واالحتالل البريطانيالمهاجرين الذين هربوا من الظلم واالضطهاد 

روا كلياً في المجتمع األجنبي وثقافته وكانت لغتهم فقد انصهالثاني والثالث أما أبناء الجيل  

جانب، أما المهاجرون الجدد، فإنهم يعزفون عن المشاركة في نجليزية وكافحوا لكي يصبحوا أاإل

 .هم المعيشية واالجتماعيةالحياة السياسية ويصبّون جّل اهتمامهم في تحسين أوضاع

" الرابطة"أو " اإلتحاد"أو " النادي"أو " الجالية"هذا وال بّد من اإلشارة هنا إلى ما يسّمى بـ 

رابطة آل : التي أعتقد بأنها قد حلّت محّل األحزاب السياسية والقومية العربية مؤخراً، نذكر منها

بناء رام هللا في الواليات المتحدة خوري في األردن، جمعية بيرزيت للمغتربين، وإتحاد أ

 .األمريكية وغيرها، حيث أنها ترّكز على العمل االجتماعي والخيري أكثر من السياسي

 

 االنتماء للوطن والعروبة: المحور الرابع 4.4

يزالون يشعرون ويعربون عن انتمائهم للوطن  بأنهم ال  الُمستَطلعونأعرب المهاجرون 

ك من خالل السلوكيات أو الممارسات التالية التي يقومون بها في فلسطين ولألمة العربية، وذل

 : دول المهجر المختلفة
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 تهنسبفلسطينيون، حيث أظهرت النتائج أن ما عرب ت فلسطينيات أو الزواج بعربيا -3

من المهاجرين الُمستَطلعين قد تزوجوا بفلسطينيات قبل هجراتهم %( 13.1)

 %(.11.1)بعد هجراتهم أي بما مجموعه  منهم قد تزوجوا بفلسطينيات%( 11.1)و

، فقد أعرب ما نسبته عربية فلسطينيةأو نوادي وابط أو جمعيات االنتساب إلى ر -0

-من المهاجرين الُمستَطلعين عن انتسابهم لمثل هذه الجمعيات أو النوادي %( 11.8)

لتواصل ُذكرت أسماؤها سابقاً، حيث يلتقي فيها المغتربون وأبناؤهم، فيتم التعارف وا

فيما بينهم، كما ويتم جمع التبرعات المالية لدعم الكنائس أو مؤسسات المجتمع المحلي 

 . في البلد األم

بين  يخلق تقارباً فكرياً وثقافياً واجتماعياً استمرارية التواصل باللغة العربية الذي  -1

%( 12.1)المهاجرين الفلسطينيين والعرب في دول المهجر، وقد أشاد بذلك ما نسبته 

منهم بتدريس أبنائهم اللغة %( 01.1)من المهاجرين الُمستَطلعين، كما وقام ما نسبته 

 . العربية ضمن برامج مدرسية أو دورات إضافية

من المهاجرين الُمستَطلعين عن %( 11)االحتفاظ بالهوية الفلسطينية، حيث أعرب  -1

األجنبية، في حين أعرب احتفاظهم بهوياتهم الفلسطينية إضافة إلى امتالكهم الجنسيات 

: منهم عن عدم امتالكهم لهوياتهم الفلسطينية، وهذا يعود لعدة أسباب أهمها%( 01.1)

م من الهوية من قِبل سلطات االنتداب وكذلك 3102حرمان كل مهاجر لم يعد للبالد بعد 

، األمر بالنسبة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي

 .إضافة إلى قيام بعض الدول كاألردن بإلزام المهاجرين على حمل جنسيتها

من %( 08.1)وضح حيث أتقديم مساعدات مادية ودعم مشاريع تنموية في البلد األم،  -1

 . المهاجرين الُمستَطلعين ذلك، بالرغم من أن هذه النسبة قليلة جداً 

م مع ذويه الُمستَطلعينن من المهاجري%( 11.1)التواصل مع األهل، حيث يتواصل  -1

طرق التواصل االجتماعي الحديثة مثل فيس بوك  عبر االتصال الهاتفي يضاف إليه



136 

 

منهم على أنهم قاموا بزيارة %( 13.1)وسكايب، أما على صعيد الزيارات فقد أعرب 

 .سنوات الماضية 1خالل الـ األم ذويهم في البلد 

أنهم يفكرون بالعودة إلى  الُمستَطلعينين من المهاجر%( 13.3)عبّر التفكير بالعودة،  -1

، هناك عن وضعهم ألنهم راضونمنهم بالعودة %( 03.3)مقابل عدم رغبة  بلدهم األمّ 

 %(11.1) كانم حيث 3112سابيال عام إليه قارنة هذه النتائج مع ما توصل مفإذا قمنا ب

منهم %( 00.1)عن أوضاهم في دول المهجر، وأن  راضون الُمستَطلعينمن المهاجرين 

ن هذه النسب قد تغيرت لصالح العودة وهذا نابع عن ، فإننا نالحظ بأأبدوا نيتهم للعودة

 .ة العالميةيسياتغير األوضاع االقتصادية والس

 

 دول المهجراختيار : المحور الخامس 5.4

 اختار المهاجرون الُمستطلعون دوالً مختلفة إما حسب فرص العمل فيها، أو بسبب قربها من

البلد االم، أو حسب اللغة أو الدين، أو حسب تسهيالت السفر إليها وغيرها، لكن بالنتيجة احتلت 

 :الدول األجنبية النسبة األكبر من بين هذه الدول كالتالي

 لهم الدول التي فّضلها المهاجرون كدول مهجر(: 01)رقم  جدوللا

 %نسبة المهاجرين إليها  القارة/ الدول

 %11.8 دة األمريكيةالواليات المتح

 %1.1 دول أمريكا الجنوبية

 %1.1 كندا

 %1.1 دول أوروبا
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 %3.3 أستراليا

 %3.3 الدول العربية

 

األولى بغض  بالدرجةجنبية الدول األنالحظ بأن المهاجرين الُمستطلعين قد اتجهوا نحو 

ية المرتبة األولى من األمريك الواليات المتحدة، وقد احتلت الهجرةأو سنوات عن فترات ر النظ

دة لواليات المتحاذلك، تعتبر ن عوفي الحديث . منهم%( 11.8)بينها، حيث هاجر إليها ما نسبته 

فرص العمل، : منها كثير من عوامل الجذبفيها ال ،العالم الجديدمن أهم مناطق األمريكية 

وعليه . تعدد واالنفتاحاألجور المرتفعة، سهولة السفر، إمكانية الحراك االجتماعي، الحرية وال

تطور وسائل : فقد فّضل معظم المهاجرون الُمستطلعون التوجه إليها، وقد ساعدهم في ذلك

 العرب المسيحيينمن وباعة المتاحف  مترجمينالتبادل الثقافي بين الالت، المواصالت واالتصا

ول المهجر في وجود شبكات األقارب في دول المهجر، إضافة إلى سياسات د، والحجاج األجانب

 .إعطاء تأشيرات سفر

من المهاجرين  %(3.3)أما فيما يتعلق بالهجرة نحو الدول العربية والتي توجه إليها ما نسبته 

فإن األحوال االجتماعية واالقتصادية والسياسية فيها كانت  -وهي نسبة قليلة جداً  -الُمستطلعين 

م 3111م والنكسة عام 3118لنكبة عام بنفس الدرجة لمثيالتها في فلسطين، لكن عقب حربي ا

اتجه المهّجرون بفعل العصابات الصهيونية نحو األردن ولبنان وسوريا على وجه الخصوص 

لكن منذ السبعينيات من . حيث قرب المسافة المقطوعة وعلى أمل العودة للوطن في أي وقت

رزها الكويت والسعودية القرن العشرين انطلقت الهجرة نحو الدول العربية النفطية كان من أب

م 3112وذلك لتوفر فرص العمل وارتفاع مستوى األجور فيها، لكن بعد حرب الخليج الثانية عام 

تّم إنهاء خدمات العديد من الموظفين والعّمال الفلسطينيين في الكويت، وهذا يدل على أن بقاء 

 . ناكالمهاجرين في دول المهجر مرتبط باألوضاع السياسية واالقتصادية ه
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م، فقد رجع العديد من المهاجرين إلى أرض الوطن ال 3111أما بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 

الجهاز )، والكويت (إسرائيل)األردن، السعودية، مناطق الداخل : سيما من بلدان أربعة هي

، وهذا يدل على أن االستقرار السياسي (12 -18، ص0233المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 .  ي لعودة المهاجرينمطلب رئيس

 

 استمرارية الهجرة: المحور السادس 1.4

ظهرت هجرة العرب المسيحيين من منطقة الدراسة للخارج طيلة فترة الدراسة المعول بها 

لكن بنسٍب متفاوتة وأحياناً متقاربة ارتبطت غالباً باألحداث السياسية التي ( م0232- 3882)

 .ّضح ذلكالجدول التالي يو. مّرت بها فلسطين

 الفترات التاريخية لهجرة العرب المسيحيين للخارج(: 31)رقم  جدولال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %نسبة المهاجرين  الفترة الزمنية

 %2 م3131 -3882

 %2 م3111 -3131

 %31.8 م3111 -3118

 %13.3 م3181 -3111

 %31.8 م3110 -3181

 %32.1 م3111 -3111

 %31.1 م0232 -0222
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 -3131بين أعوام و م 3131 -3882هاجرة بين أعوام أو أسراً م ة أفراداً لم تجد الدراس

حتى عام  مسيحياً  32011الحديث في الفصل الثالث عن هجرة ما يقارب  علماً بأنه تمّ ، م3111

عدد المهاجرين حتى ذلك  ردم قُ 3111دم عام حسب تقرير قُ بو ،(1، ص3111سمارة، )م 3100

، 3180أبولغد، )م 3111 -3118تاله هجرة ألفي مواطن بين عامي  ألفاً 12العام من الفلسطينيين 

الجديدة وسحبوا باقي أفراد أسرهم  مجتمعاتاندمجوا في ال نولكن هؤالء المهاجر، (310ص

عائلة يعقوب صالح جقمان العلي من بيت و جريس أنطون أبو العراج :ووافتهم المنية هناك أمثال

قِبل سلطات االنتداب البريطاني أو االحتالل اإلسرائيلي أو  منرم من العودة ومنهم من حُ  .لحم

 . دول المهجر نفسها

 الُمستَطلعينمن المهاجرين %( 31.8)فقد هاجر ما نسبته   أما بخصوص الفترات الالحقة

عوام أبين %( 31.8)م، 3181 -3111وام عأبين %( 13.3)م، 3111 -3118ام بين أعو

 -0222 أعوام بين%( 31.1)م، وأخيراً 3111 -3111م بين أعوا%( 32.1)م، 3110 -3181

فبلغ ذروته إثر حربي النكبة  ،وهذا يدلل على أن نزيف الهجرة مستمر ولم يتوقف بعد. م0232

م، ثم بعد االنتفاضة الشعبية األولى التي انطلقت شرارتها عام 3111م والنكسة عام 3118عام 

م ودخول السلطة الوطنية لألراضي الفلسطينية، 3111م، لكنه بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 3181

استشعر الفلسطينيون المهاجرون بمستقبٍل آمٍن مستقر خاصة في ظّل بناء العديد من المؤسسات 

الحكومية واألهلية واألجنبية في محافظة رام هللا والبيرة، وعليه فقد انخفضت نسبة المهاجرين 

أي ما % 13.1فس الفترة فقد بلغت نسبتهم حواليأما المهاجرين العائدين لن، %(32.1)إلى 

م 0222عام  -انتفاضة األقصى-، لكن باندالع االنتفاضة الثانية ألف شخص11.1يعادل 

تسارعت وتيرة الهجرة من جديد، وهذا ما يدعم مرة أخرى بأن حجم الهجرة مرتبط بالظروف 

 .السياسية فاالقتصادية
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 تأثيرات الهجرة : المحور السابع 1.4

بية على أخرى سلن لهجرة العرب المسيحيين من محافظة رام هللا والبيرة آثاراً إيجابية وكا

 :هي ةعدة أصعد

 

 يصعيد الفردالعلى  -0

أجمع المقابَلون من المهاجرين العائدين بأن هناك تأثيرات عديدة للهجرة قد لمسوها خالل 

 :فترة هجراتهم كان أبرزها

ية تتمثل في بناء بيت واستئجار محل وشراء سيارة، تحقيق فائدة اجتماع: نتائج إيجابية -

تأمين المستقبل، الحصول على راتب تقاعد، تعليم األبناء، التعرف إلى عالم جديد، تعلّم 

لغات جديدة، االحتكاك واالختالط مع الشعوب والثقافات األخرى، الحرية الشخصية 

 .واالنفتاح، والعيش براحة واستقرار وأمان

 

فقدان سنوات طويلة من العمر بعيداً عن األهل، قضاء فترة طويلة في  :نتائج سلبية -

، المهجر دون تطور، التعّرض للثقافات األجنبية الغريبة، سحب باقي أفراد األسرة

األبناء عدم المقدرة على االنجاب الرتفاع مستوى المعيشة، زواج  خسارة اللغة العربية،

طبيعة العالقات تغير في نتيجة ك أسري صعبة، تفكللبالد  إذن عودتهممن أجانب 

 .والشعور بالمذلة في الغربة، ماعيةاالجت
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 على الصعيد األسري -3

من وجهة نظر األسرة التي ال تزال تقيم في الدولة األم، فقد الحظت عدة نتائج لهجرة أحد 

 : أفرادها للخارج تتمثل في التالي

، العيش بأمان وراحة واستقرار (3.10)اكتساب خبرات جديدة بمعدل : نتائج إيجابية -

، زيادة (0.33)، رفع المستوى المعيشي للمهاجر نفسه وألسرته بمعدل (0.32)بمعدل 

، إكمال التعليم والتخصص في (0.12)الدخل الشهري للفرد المهاجر وألسرته بمعدل 

ة أو ، إعالة أفراد األسرة الباقين في مجال التعليم أو المعيش(0.12)مجال معين بمعدل 

 (.0.11)العالج أو الزواج بمعدل 

 

، البعد المكاني (3.10)انسالخ الفرد المهاجر عن أسرته األم بمعدل : نتائج سلبية -

، (0.10)، خسارة أو فقدان الهوية الفلسطينية بمعدل (0.21)والزماني للمهاجر بمعدل 

 (.1.22)شعور المهاجر بالوحدة والعزلة بمعدل 

على قناعة ورضى تام بهجرة أفرادها للخارج؟ أظهرت النتائج ما لكن هل كانت هذه األسر 

، شعرت بالفرح حين (0.30)شجعت األسرة أفرادها على هجرة مؤقتة ال دائمة بمعدل : يلي

، ألنه برأيها مكان سكن اإلنسان أو (0.11)حصل المهاجر من أفرادها على تأشيرة سفر بمعدل 

 (.0.81)ى المعيشي بمعدل إقامته غير هام وإنما الراحة والمستو

 

 يصعيد المجتمعالعلى  -2

 :رأت األسر المقيمة، أن المجتمع الفلسطيني قد تأثر هو أيضاً بهجرة أفرادها كالتالي

التخفيف من حّدة البطالة في المجتمع  ،(0.11)خلق مواطن منتج بمعدل : نتائج إيجابية -

، التقليل من أوساط (1.28)، زيادة تحويالت الدخول بمعدل (1.21)الفلسطيني بمعدل 
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، إيجاد تكامل (1.30)المحسوبية والتمييز الملحوظ في المجتمع الفلسطيني بمعدل 

، ودعم المشاريع (1.31)ودول المهجر بمعدل ( دولة المهاجر)اقتصادي بين فلسطين 

 (.1.10)التنموية في الدولة األم بمعدل 

 

، تغير ديمغرافي في (3.18)عدل اضمحالل شريحة العرب المسيحيين بم: نتائج سلبية -

، تأخر سّن الزواج لدى الشباب المسيحي (0.33)بمعدل  شريحة العرب المسيحيين

 (.0.11)، وانخراط المهاجر في ثقافة غريبة بمعدل (0.03)بمعدل 
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 :خامسالفصل ال

 

 

 والتوصيات ،االستنتاجاتالخاتمة، 
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  الخاتمة 0.5

لبيرة بشكٍل لعرب المسيحيين من فلسطين السيما من محافظة رام هللا وابرزت ظاهرة هجرة ا

العثمانية باتجاه العالم الجديد وأوروبا رغبة في تحسين  طوعي ذكوري فردي في أواخر الفترة

نذاك، لكن سياسات االنتداب البريطاني العودة ألرض الوطن آ على أملووضاع المعيشية األ

ال المواطنين  ت، أجبريومنا هذا يلي التي ال تزال تُمارس حتىسرائاالحتالل اإلتالها سياسات 

لت الهجرة الفلسطينية وبذلك تحوّ ن رجعة، سيحيين منهم على مغادرة البالد دوالمالعرب سيما 

نه قد ثم باتجاه الدول النفطية، علماُ بأ العربية المجاورة اتجاه الدولقسرية جماعية بهجرة  إلى

 م3111تفاق أوسلو عام د توقيع اظهرت هجرة عائدة بع

بالترتيب من فكانت ، الدوافع الرئيسية لهجرة العرب المسيحيين للخارجب فيما يتعلق اأم

، تخصصمالعالي وال ميعلتالوضع االقتصادي، الوضع السياسي، طلب ال: األكثر فاألقل تأثيراً 

، وأخيراً اإلسالمي دينيبشخص مهاجر، التمييز ال اللحاق بأفراد األسرة المهاجرين، الزواج

 .السعي وراء حياة اجتماعية عالية المستوى والرفاهية

فكانت  اندماج العرب المسيحيين في دول المهجر فيلعوامل التي ساعدت أما بالنسبة ل

لمهجر، المعرفة باللغات وجود شبكات األقارب في دول ا: من األكثر فاألقل تأثيراً  بالترتيب

دخول، التشابه في الدين حصول على تأشيرات الللمقّدمة من دول المهجر ل، التسهيالت ااألجنبية

 .، وأخيراً الزواج بأصول أجنبية أو ممن يحملون جنسية أجنبية(المسيحي)

كان ذلك في ممارسة المسيحيين في دول المهجر المختلفة، فقد مدى اندماج العرب  عنأما 

قتراع واالنتخاب المشاركة في عمليات اال ثلة فيالمهاجرين لحقوقهم السياسية والمدنيّة والمتم

 .اب سياسية أجنبية أو قومية عربيةنتساب إلى أحزاالو، والترشيح

من خالل عدة ممارسات أو  لعروبةول( فلسطين)للوطن  يحافظ المهاجرون على انتمائهم

ة، زواج المهاجرين أو أبنائهم من فلسطينات أو عربيات الجنسي: مظاهر يقومون بها هي

استمرارية استخدام اللغة العربية كلغة تواصل، االحتفاظ بالهوية الفلسطينية، االنتساب إلى 
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المقيمين في البلد نوادي عربية فلسطينية، التواصل مع األهل واألقارب  وأجمعيات  وأروابط 

 .دعم وتنفيذ مشاريع في البلد األمثّم ، األم هاتفياً ومن خالل الزيارات

وكانت حيث توفر عناصر الجذب فيها،  لهم مهجرٍ دول ون الدول األجنبية كالمهاجرار اخت

ي والبرازيل، الواليات المتحدة األمريكية، دول أمريكا الجنوبية أهمها كولومبيا وتشيل: بالترتيب

 . دول النفطيةالستراليا، وأخيراً الدول العربية أهمها األردن وكندا، دول أوروبا، أ

سيحيين كنزيٍف مستمر منذ أواخر الحكم العثماني وحتى الفترة التي ظهرت هجرة العرب الم

حداث السياسية نسبتها ارتبطت باألدون توقف، إال أنها ( م0232 -3882)تلت االنتفاضة الثانية 

 إثر حرب النكبة، م3111عام  إثر حرب النكسة: التي مّرت بها فلسطين فكانت كالتالي بالترتيب

وأخيراً ، م0222عام  االنتفاضة الثانيةإثر ثم ، م3181عام  ىاضة األولإثر االنتف، م3118عام 

 .م3111و 3111عامي  لألراضي الفلسطينيةالسلطة الوطنية توقيع أوسلو ودخول إثر 

 .المجتمعسلبية وايجابية على صعيد الفرد واألسرة وتأثيرات كان لهجرة العرب المسيحيين 

  :ما يليتمثّل أهمها في فقديجابية ما فيما يتعلق بتلك االأ 

على راتب  تأمين المستقبل، الحصول ،مستوى الدخلرفع : على مستوى الفرد المهاجر - أ

واالنفتاح، العيش براحة تعلّم لغات جديدة، الحرية الشخصية تقاعد، تعليم األبناء، 

 .أمانو واستقرار

الشهري رفع المستوى المعيشي لألسرة، زيادة الدخل : على مستوى أسرة المهاجر - ب

 . واجفي التعليم أو العالج أو الز إعالة أفراد األسرة الباقينولألسرة، 

التخفيف من حّدة البطالة في المجتمع الفلسطيني، زيادة تحويالت : على مستوى المجتمع - ت

دعم المشاريع التنموية والدخول، التقليل من أوساط المحسوبية في المجتمع الفلسطيني، 

 .في الدولة األم
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 :همها ما يليالنتائج السلبية فكان أأما 

فترة  فقدان سنوات طويلة من العمر بعيداً عن األهل، قضاء: على مستوى الفرد المهاجر - أ

، عدم المقدرة على االنجاب ، سحب باقي أفرد األسرةطويلة في المهجر دون تطور

ة الحياطبيعة العالقات في تغير في نتيجة الرتفاع مستوى المعيشة، تفكك أسري 

 .الشعور بالمذلة في الغربةوماعية، االجت

البعد المكاني وعن أسرته األم،  انسالخ الفرد المهاجر: على مستوى أسرة المهاجر - ب

 .والزماني للمهاجر

اضمحالل شريحة العرب المسيحيين، تغير ديمغرافي في شريحة : على مستوى المجتمع - ت

 .يحيالزواج لدى الشباب المس تأخر سنّ والعرب المسيحيين، 

 

 االستنتاجات 3.5

صل السابق، فإن فبناًء على القضايا المحورية المتعددة التي تّم عرضها ومناقشتها في ال

 : ستنتاجات التاليةلت لالالباحثة قد توصّ 

، هأرضالفلسطيني والشعب أبناء اإلسرائيلي على  العدوانسات استمرار ممار في ظلّ  -

إدارة  الحكومة الفلسطينية انتهاجوفي ظّل  ،وفي ظل االنقسامات الحزبية الفلسطينية

للخارج  العرب المسيحيينهجرة لحلول الجذرية؛ فإن هذا سيزيد من وتيرة ال ااألزمات 

المستثمرين من عودة المهاجرين  أو حتى يمنع ق ويؤجليسيعو، على وجه الخصوص

وعدم فوضى وانتشار الانعدام األمن  إلى البلد األم، حيثوأصحاب العقول والكفاءات 

 .الوضع االقتصادي الفلسطيني ونمّوه استقرار

 ،مؤسساتنا التعليمية األسلوب التقليدي في التعليموفي ظّل استمرار انتهاج معظم  -

 ،وغيرهاوالجيولوجيا والمناخ كالزراعة لبعض التخصصات الهامة  افتقارهاو
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فإن ، مي والميدانيأعرج ال يستند إلى البحث العل آالف الجامعيين بتعليمٍ وتخريجها 

تدني واقع  ما يعكسم جنبيةرون بالتوجه للدراسة في الدول األسيستم طلبةالعديد من ال

فنصبح  ،في الكوادر والخبرات والمؤهالت المحلية نقصٍ يؤدي إلى التعليم الجامعي و

 .األجنبية كباقي الدول العربيةوالعمالة ستقبلين للخبرات مُ 

وفي " الربيع العربي"قة العربية حالياً من ثوراٍت تسّمى بـ أما في ظّل ما تواجهه المنط -

خاصة  بها األكثر تأثراً  العرب المسيحيين هم فإنلها، اآلمنة ظّل انعدام الرؤية المستقبلية 

األحزاب  تموالتكفيري، واستلالمتشدد في ظلّها قد تصاعد المّد األصولي اإلسالمي  وأن

شعور العرب المسيحيين بأنهم أقلية عددية فإن وعليه  اإلسالمية الحكومات الجديدة فيها،

لهم دين الهجرة إلى دول ومناطق  فيتوجهاتهم ورغباتهم  يدعمأمام أكثرية مسلمة س

 .مشترك معها

 الباقينهجرة األفراد في  دوٌر كبيرٌ قارب في دول المهجر المختلفة كان لشبكات األ  -

مراكز كلما زاد عدد  هأنمفادها ة إلى نتيج هذاربما يقودنا في البلد األم، والمقيمين و

ارات بالتالي اختفت العديد من الحوجرة سارعت وتيرة الهجرين في دول المهجر تالمها

  .وعائلة عواد في جفنا الطيبة فيعائلة نّزال  أو قّل عدد أفرادها، مثل والعائالت

على المهاجرين صول حلالمختلفة مة من دول المهجر أما فيما يتعلق بالتسهيالت المقدّ  -

دول )ية في غالبيتها تدين بالمسيحكانت ه الدول ن هذكوْ  ، وألراضيهاتأشيرات دخول 

ركة في تهجير وترحيل العرب الدول مشتهذه فإن هذا قد يدلل على أن  ؛(أجنبية

إجراء مقابالت مع في  فشل محاوالت الباحثة يعزز ذلكقد ، وما ن ديارهمالمسيحيين م

والممثليات األجنبية المتواجدة في األراضي الفلسطينية، كذلك  نصلياترات والقافالس

الرئيس األسبق  -مسيحياً من العراق، حيث نّوه ساركوزي  3122استقبال فرنسا نحو 

بأن فرنسا تكفل الحماية لرعاياها من أتباع كافة الديانات في الشرق األوسط، "  -لفرنسا

" أو مجموعة العتداٍء بسبب معتقداته الدينيةتعّرض أي شخص  عندولن تتساهل أبداً 

 (.0233أون إسالم، )
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كبير على الهجرة  وقعٌ م 3111عام نكسة لحرب ام ول3118عام لنكبة حرب اكان ل -

من ة وتفريغها والمدن المسيحي ، حيث تدمير العديد من القرىمن فلسطين المسيحية

 .جماعية مبرمجة قسريةوبيت جبرين وغيرها، فكانت الهجرة عمواس  :السكان، مثل

سيؤدي هذا ، فإن %(11.8%: 11.0)أكبر من هجرة اإلناث كانت هجرة الذكور  وألن -

إلى تغيير في التركيب النوعي لشريحة العرب المسيحيين، فيزيد من أعداد اإلناث ويقلل 

من أعداد الذكور، األمر الذي سيقود إلى عنوسة اإلناث وقلة أعداد األسر المسيحية 

 . في المستقبل الشابة

سنة بنسبة ( 01-31) تحت الفئة العمريةاندرجت أكثر األعمار المهاجرة  وألن -

سنة بنسبة ( 12-01)، ثم بين %31.8سنة بنسبة ( 38-31)بين تالها ، 11.1%

هذا ، فإن وهي األعمار التي تكون في أوج طاقتها وانتاجها واندفاعها للعمل، 32.1%

ومن ناحية  .كثير من الطاقات اإلبداعية والعاملة والمثقفةسيُفقد المجتمع الفلسطيني ال

وللسكان بشكٍل خاص غير التركيب العمري لشريحة العرب المسيحيين أخرى سيُ 

 .(من حيث السنّ )صغيراً أو كبيراً بحيث سيكون مجتمعاً بشكٍل عام الفلسطينيين 

ة، قليل ةٍ بنسنية ولكن بأوسلو ودخول السلطة الوط بعد توقيع اتفاقعائدة الهجرة الظهرت  -

عكس نوهذا ما يؤكد بأن عودة المهاجرين تتطلب باألساس استقراراً سياسياً وأمنياً ي

 . بدوره على الوضع االقتصادي

فإن بين هجرة العرب المسيحيين من المدن والبلدات والقرى، وعلى صعيد المقارنة  -

تالها ، م3818منها عام  ةهجرحيث كان أول  ،األقدم تالهجرة من مدينة رام هللا كان

حيث توفر خدمات  م3130 -3121بين أعوام  مدينة البيرة وبلدة الطيبة وبلدة بيرزيت

قرية عابود أما  .وكانت باتجاه الدول األجنبية ،المواصالت واالتصاالت والتعليم وغيرها

 ، أمام3111عام  النكسةفم 3118فقد ظهرت فيها الهجرة بوضوح بعد حرب النكبة عام 

بالنسبة لقرية عين عريك ، وم3111فجاءت بعد حرب النكسة عام  قرية جفناهجرة أبناء 

حيث طبيعة العالقات االجتماعية وصالت القرابة فقد تأخرت الهجرة فيها عن مثيالتها، 
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لنسيج االجتماعي فيها لوقت متأخر، علماً بأن االتجاه ساعدت في الحفاظ على وحدة ا

 .القرى كان الدول العربية والنفطيةاألول لهجرة أبناء هذه 

هجرة العرب المسيحيين الدافع األساسي ل الصراعات الطائفية والسياسيةكانت وأخيراً،  -

، أما  أمنية سياسية سبابٍ طبيعة النظام االشتراكي ثم ألأما من سوريا فكانت ل، من لبنان

  .ياتيةالحع افكانت ألسباب سياسية استعمارية أثرت على األوض فلسطينمن 

 

 التوصيات 3.5

في النهاية توصي الباحثة بما يلي أمالً منها بالحّد من هجرة العرب المسيحيين وعودة 

 :الغائبين منهم

وأصحاب العقول ال عودة المهاجرين وخاصة رؤوس األمووتسهيل تشجيع العمل على  -

جرين العائدين أحد المهافقد ذكر ، من ناحية قانونية وعملية من قِبل الحكومةوالكفاءات 

سمها إضافة إلى بإالمستثمر العائد مشروع ل نصف تسجّ  لحكومةبأن افي مقابلة معه، 

فضل إعادة ومن األ غير مشجع على العودة بتاتاً، قانونأخذ نسبة من األرباح، وهذا 

 .(إن صحّ )النظر فيه 

أرضه من  تكثيف األنشطة الكنسية الرامية لتعزيز ثبات الشباب المسيحي فيالعمل على  -

( 0221)حيث دعا حنا  ،الروحية واإليمانية خالل الندوات والمحاضرات واللقاءات

ً وواعياً وف ، اعالً في الحياةالكنيسة ومؤمنيها إلى إحياء اإليمان كي يكون حقيقياً وحيّا

ال يجب أن بحاث والمنشورات والمحاضرات األذكر بأن هذه ( 0231)علماً بأن خوري 

في هذه  وأن المشاركين خصوصاً  تأثيرها يظهر على المدى الطويل، ألن يستهان بها،

 .ثير على الرأي العامألهم تبالتالي و اللقاءات هم من المثقفين

دياب، )العمل على تنمية الروح الوطنية لدى الشباب المسيحي، وهذا يتطلب من الكنيسة  -

 .بة والشراكة في الوطنالمح المطالبة بحقّ و روح الخدمة عند المسيحيينتنمية (: 0221
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، وفرص العمل من قِبل الحكومة ة والتشغيليةالمشاريع التنموي عددالعمل على زيادة  -

قامت وما تزال تقوم بعدة مشاريع علماً بأن الكنيسة الكاثوليكية على وجه الخصوص 

السكن لدى الشباب المسيحي،  إسكانات في رام هللا وبيرزيت لحّل مشكلة بناء: منها

مقابلة مع )ها لبعض العائالت المسيحية هناك يكملتمنزالً في القدس و 12 رإعماو

ما  هذا باإلضافة إلى أن ،من المدينة المقدسة تهجيرهم منعفي سبيل ، (0230صباح، 

يعملون في ككل على مستوى الضفة الغربية من المسيحيين العاملين %( 01.1)نسبته 

ا هو دور الكنيسة الفعلي أم واجب الدولة؟ ال لكن هل هذ. للكنيسةأعمال ووظائف تابعة 

بأنه يمكن للكنيسة وكافة دور العبادة المساعدة في تثبيت الشباب المسيحي  شكّ 

  .ذلك والفلسطيني في أرضه، لكن ينبغي على الحكومة ومؤسسات الدولة العمل على حلّ 

آلخر، خاصة دعم الحوار اإلسالمي المسيحي الذي يساعد في التقارب والتعرف على ا -

التفرقة  وأننا نعيش في هذه األيام مرحلة من نتائج العولمة والتشدد واألصولية التي تثير

العمل على إعادة بناء الثقة  وهذا يتطلب من القيادات الفلسطينية، بين أبناء الشعب الواحد

في الهوية الفلسطينية المسيحية لدى المسيحي من خالل التعليم لمفهوم التعايش في 

 .(0221 ،روك) المجتمع المتعدد الطوائف واألديان ذو االنتماء الواحد

العمل على تفعيل دور األندية والروابط والجمعيات الفلسطينية في دول المهجر المختلفة  -

العروبة  عرى والتي يمكن من خاللها دعم البلد األم في إقامة مشاريع مختلفة وتوصير 

ك العديد من المنشآت تّم دعمها من قِبل المهاجرين من ، علماً بان هنااالنتماء الوطنيو

 .ونجله شاهينعزيز من بتبرع بجامعة بيرزيت  مبنيان: رب المسييحيين نذكر منهاالع

ُذكر في الفصل  -من ناحية أخرى، ونظراً لصعوبة وصول الباحثة إلى مجتمع الدراسة   -

ذلك من الجهاز المركزي فإنها ترجو وتطلب من الكنائس والقائمين عليها ك -األول

ين بالمهاجرخاصة محّدثة  بناء قاعدة بياناتلإلحصاء الفلسطيني والقائمين عليه 

 .من المسيحيين والمسلمين في كافة دول المهجر المختلفةالفلسطينيين 
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ومن ناحية دراسية، تدعو الباحثة المهتمين والعاملين في مجال البحث العلمي القيام  -

 في تناقص أعداد العرب المسيحيين في دورٌ  لهاجوانب أخرى  بدراسات للتعرف على

 وسنّ  المقيمة، معدالت الوالدات لدى األسر المسيحية: األراضي الفلسطينية أهمها

  .لدى الشباب المسيحي الزواج
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 قائمة المصادر والمراجع

 باللغة العربية: أوالً 

 :أسفار وفصول الكتب المقدسة

 .1-3: يات، اآل31، الفصل (العهد القديم)ون نسفر يشوع بن  -

 .3: ية، اآل1، الفصل (العهد القديم)ول سفر المكابيين األ -

 .11 -11: يات، اآل33، الفصل (العهد الجديد)نا إنجيل القديس يوح -

 .13: ية، اآل0، الفصل (العهد الجديد)رسل سفر أعمال ال -

 .31: يةآل، ا3، الفصل (العهد الجديد)طية الرسالة إلى غال -

 .30-33: يات، اآل1، الفصل (العهد الجديد)يين الرسالة إلى العبران -

 :الكتب والمطبوعات

الوجود المسيحي في القدس خالل القرنين التاسع . 3113. أبو جابر، رؤوف سعد -

 .مركز دراسات الوحدة العربية: ، بيروت3، الطبعة عشر والعشرين

االتحاد األمريكي لرام : فلسطين -أمريكا ، وحديثاً  رام هللا قديماً . 3182. أبو ريّا، خليل -

 .هللا

، ترجمة زياد الطبيعة الديموغرافية للشعب الفلسطيني. 3180. أبو لغد، جانيت -

 .الحسيني، جمعية الدراسات العربية

، الدار القومية (العرب في إسرائيل)المعذبون في األرض المقدسة . 3111. أحمد، حامد -

 .للطباعة والنشر
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، ترجمة 0104 -0811الشرق األوسط في االقتصاد العالمي . 3112. ين، روجرأو -

 .مؤسسة األبحاث العربية: سامي الرزاز، بيروت

ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي من الناحتين  سوريا. 3188. بازيلي، قسطنطين -

 .دار الحداثة: ، ترجمة يسر جابر، بيروتالسياسية والتاريخية

 .دار اليازجي: دمشق، 3، الطبعة سوريا صنع دولة ووالدة أّمة. 3111. بشور، وديع -

كتاب في أنماط الهجرة الفلسطينية ضمن أبعادها العالمية، . 3112. تماري، سليم -

مركز اللقاء للدراسات الدينية والتراثية في األراضي : ، القدس01-31ص الهجرة،

 .ةالمقدس

دراسة في التركيب الطبقي )حين قرى بال فال. 3111. جبريل، محمد، وواصف نّزال -

 .مركز الزهراء للدراسات واألبحاث: ، القدس(48الفلسطيني 

دار المعرفة : ، اإلسكندريةعلم اجتماع السكان. 3181. جلبي، علي عبد الرازق -

 .الجامعية

سياسة االنتداب البريطاني االقتصادية في فلسطين . 3181. الجندي، إبراهيم رضوان -

 .منشورات دار الكرمل: ن، عّما0121 -0133

 .المطبعة الحديثة: بيروت، تاريخ سوريا ولبنان. 3181. حتّي، فيليب -

الدوافع السياسية واالقتصادية لهجرة العرب الفلسطينيين . " 3112. حساسيان، مناويل -

مركز اللقاء : ، القدس11-12ص الهجرة،كتاب في ". 3118من فلسطين من عام النكبة 

 .ةالتراثية في األراضي المقدسللدراسات الدينية و

: ، عمان1، الطبعة إلى القضية الفلسطينيةالمدخل . 3111. حمد، جواد وآخرونال -

 .مركز دراسات الشرق األوسط
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دراسة في حياة الشيخ عز الدين القسام . الوعي والثورة. 3181. حمودة، سميح -

 .دار الشروق للنشر: ، عّمان0125 -0883

 .دار بيروت ودار صادر: بيروت، 1، مج عجم البلدانم. 3111. الحموي، ياقوت -

مطبعة منصور : البيرة، الطيبة عبر العصور. 3111. حنا، أندراوس، ونعيم طايع -

 .الحديثة

-0101القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين . 3181 .الحوت، بيان نويهض -

 .دار الهدى: بيروت، 0148

ترت : ، قبرص0148 -0108يني جذور الرفض الفلسط. 3112. حوراني، فيصل -

 .برس

مركز : القدس، أصالة حضور انفتاح. عرٌب مسيحيون. 0221. خوري، جريس سعد -

 .اللقاء للدراسات الدينية والتراثية في األراضي المقدسة

كتاب في هجرة العرب المسيحيين من حيفا إلى خارج البالد، . 3181. خوري، حاتم -

لقاء للدراسات الدينية والتراثية في األراضي مركز ال: ، القدس311 -11ص الهجرة،

 .ةالمقدس

 الهجرة،كتاب في ، األبعاد الدينية والكنسية لهجرة المسيحيين. 3112. رفيقخوري،  -

 .ةمركز اللقاء للدراسات الدينية والتراثية في األراضي المقدس: القدس 380 -311ص

فلسطين وتاريخها عرض موجز لقضية . مأساة فلسطين. 3111. دروزة، محمد عزة -

 .اليقظة العربية للنشر: ، سورياوتطورها

لى واقع عأثر األوضاع السائدة في األراضي الفلسطينية (. 0228)دريدي، محمد  -

معهد : جامعة بيرزيت، 3، الطبعة قضايا الهجرة واللجوءالهجرة فيها، في كتاب 

 .إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية
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 .دار الحديث: ، القاهرةمختار الصحاح. 0221. الرازي، محمد بن أبي بكر -

دار طالل : دمشق، 0181 -0111الهجرة العربية إلى البرازيل . 3181. رداوي، ماجد -

 .للنشر

، الهجرةأوضاع المهاجرين وربطهم بالوطن، في كتاب . 3112. الزغبي، سليم -

 .المقدسة مركز اللقاء للدراسات الدينية والتراثية في األراضي: القدس ،311 -311ص

دراسات في التاريخ اإلجتماعي المعاصر : أوراق عائلية. 0221. زكريا، محمد -

 .مؤسسة الدراسات المقدسية: ، القدس3، الطبعة لفلسطين

 .جفنا برج في التاريخ. 0221. زهران، فرح عوده -

، مطبعة اآلباء في حياة البادية. 3113. سابا، جورج، وروكي بن زائد العزيزي -

 .الفرنسيين

دراسة للهجرة ما بين المسيحيين الفلسطينيين في مناطق . " 3112. سابيال، برنارد -

مركز اللقاء : ، القدس11 -11، صالهجرةكتاب في ". القدس ورام هللا وبيت لحم

 .للدراسات الدينية والتراثية في األراضي المقدسة

تاريخية، تطورات ديموغرافية : الفلسطينيون المسيحيون. 0221. سابيال، برنارد -

مركز : القدس، المجتمع وحقوق اإلنسان، السياسات الحالية والمواقف تجاه الكنيسة

 .السبيل المسكوني لالهوت التحرر

 .، بيت لحمبيت لحم المدينة الخالدة. 3112. سلمان، مايك، وجريس العلي -

 -0104)السكان والهجرة في فلسطين المحتلة . 3181. سمحة، موسى وآخرون -

 .اللجنة األردنية الفلسطينية المشتركة: انعمّ ، (0182
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مقارنة بين أوضاعهم في . المسيحيون في األرض المقدسة. 0221. سوداح، رومل -

 .مركز السبيل المسكوني لالهوت التحرر: القدسفلسطين وإسرائيل، 

جامعة ، كشف النقاب عن الجدود واألنساب في مدينة رام هللا. 3180. شاهين، عزيز -

 .رات مركز الوثائق واألبحاثمنشو: بيرزيت

دار الكلمة : بيروت، الضفة الغربية وحكم القانون. 3180. جوناثان كتاب، شحادة، رجا -

 .للنشر

الموجز في تاريخ فلسطين السياسي منذ فجر التاريخ حتى . 3118. شوفاني، إلياس -

 .مؤسسة الدراسات الفلسطينية: ، بيروت0141

دراسات . (0883 -0851)رية في فلسطين تحوالت جذ. 3111. شولش، ألكزاندار -

، 0حول التطور االقتصادي واالجتماعي والسياسي، ترجمة كامل جميل العسلي، الطبعة 

 .دار الهدى: عمان

المطبعة : بيروت، النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية. 3100. شيخو، لويس -

 .الكاثوليكية

 .دار الطليعة: بيروت، راتهاالمسيحية العربية وتطو. 3118. صالح، سلوى بالحاج -

كتاب في ". موقف الكنيسة من الهجرة في مجتمعنا الفلسطيني. " 3112. صباح، ميشيل -

مركز اللقاء للدراسات الدينية والتراثية في األراضي : ، القدس13 -01، صالهجرة

 .المقدسة

 -0104فلسطين خالل الحرب العالمية األولى وما بعدها . 3180. صبري، بهجت -

 .جمعية الدراسات العربية للدراسات والنشر: القدس، 0131

، الطبعة 0185 -0111االستعمار االستيطاني خالل عهد الليكود . 3181. عايد، خالد -

 .مؤسسة الدراسات الفلسطينية: ، نيقوسيا3
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صراع البقاء  -موجات الغزو الصهيوني. 3112. عبد الرحمن، أسعد، ونواف الزرو -

 .دار اللوتس: عّمان، 0111 -0883واإلجالء 

، الطبعة قراءة جديدة لعوامل االنحطاط: الدولة العثمانية. 0221. العزاوي، قيس جواد -

 .الدار العربية للعلوم: بيروت، 0

 .، سلسلة كتب تراث بيرزيتتاريخ مدينة بيرزيت. 3181. علوش، موسى -

 .، مكتبة بيرزيتالمهجريون. 3113. علوش، موسى -

دار : ، بيروت(0148 -0101)اومة العربية في فلسطين المق .3111 .علوش، ناجي -

 .الطليعة للنشر

 .دار األهالي: دمشق، حضارة وادي الفرات. 3111. عياش، عبد القادر -

، ترجمة 0104 -0811التاريخ االقتصادي للهالل الخصيب . 3112. عيساوي، شارل -

 .منشورات مركز الوحدة العربية: رؤوف عباس حامد، بيروت

 .مطبعة رفيدي: رام هللا، 0، الطبعة تاريخ مدينة رام هللا. 3111. سف جريسقدورة، يو -

، ترجمة نمر سرحان، األولياء والمزارات اإلسالمية في فلسطين. 3118. كنعان، توفيق -

 .منشورات وزارة الثقافة الفلسطينية: رام هللاتحرير حمدان طه، 

 .المطبعة الكاثوليكية: تبيرو، تاريخ الكنيسة في الشرق. 3118. مجموعة مؤلفين -

من نهاية الحكم العثماني حتى  -الفكر السياسي في فلسطين. 3181. محافظة، علي -

 .مركز الكتاب األردني: ، عّمان0148 -0108نهاية االنتداب البريطاني 

، ترجمة وإعداد عزيز بيرزيت تاريخ الموقع ورعيته الالتينية. 0221. مدابييل، بطرس -

 .ة البطريركية الالتينيةمطبع: القدسحالوة، 
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المراحل التكوينية لهجرة الفلسطينيين إلى األمريكيتين من الربع . " 3112. مسلم، عدنان -

، الهجرةكتاب في ". 3118األخير من القرن التاسع عشر وحتى عشية نكبة عام 

 .مركز اللقاء للدراسات الدينية والتراثية في األراضي المقدسة: ، القدس11 -11ص

 .منشورات مكتبة القبس: ، الناصرةاألرض دراسة وتحليل. 3181. ، محمدمصالحة -

 -0111)تاريخ فلسطين السياسية في أواخر العهد العثماني . 3111. منّاع، عادل -

 .مؤسسة الدراسات الفلسطينية: ، بيروت(0108

 ، ترجمة فؤاد أيوب،تجربة الهجرة الباكرة إلى أمريكا -المغتربون. 3181. ناف، أليكسا -

 . دار دمشق للنشر والتوزيع والطباعة: تقديم محمد المحفل، دمشق

مكتبة : رام هللا، 3، الطبعة كشف المفقود من كنائس عابود. 0223. نيروز، إبراهيم -

 .المطران عقل عقل للدراسات الدينية

مكتبة : رام هللا، 3، الطبعة حضارة -تاريخ  -جغرافيا  -رام هللا . 0221. نيروز، إبراهيم -

 .ار الشروقد

دور القنصليات األجنبية في الهجرة واالستيطان اليهودي في . 0221.الوعري، نائلة -

 .دار الشروق: عمان، م0104 -0841فلسطين 

، 0141 -0121قراءة في وثائق الوكالة اليهودية في فلسطين . 3180. ياسين، بو علي -

 .دار الحداثة للطباعة والنشر: بيروت

 .مطبعة جامعة دمشق: دمشق، في علم السكان. 3111. اليافي، عبد الكريم -

: ، دمشقالغزوة الصهيونية والمقاومة. فلسطين األرض. 3188. يوسف، يحيي -

 .منشورات الهدف

 :الدوريات
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المسيحيون الفلسطينيون ودورهم في المجتمع الفلسطيني، . 0221 .أبو عيد، عبد هللا -

 .11 -11، ص1، ع1مجمجلة تسامح، 

النمّو السكاني والتوازن الديمغرافي بين العرب واليهود في . 0232 .أبو النمل، حسين -

 .81 -11، ص 112، ع 10، مج مجلة المستقبل العربيإسرائيل وفلسطين التاريخية، 

، مجلة المعرفةهجرة األدمغة ودورها في اختالل الهرم السكاني، . 0221. البيرق، علي -

 .008 -030، ص111، ع 18مج 

، مجلة الكاتب الفلسطيني، "إسرائيل"أفاق الهجرة المستقبلية إلى . 3112. جبر، عزيز -

 .310 -301، ص 31ع 

المجلة العرب في األرض المحتلة وتحديات االحتالل، . 3181. الجرباوي، علي -

 .381، ص3، عالتربوية للعلوم السياسية

ة مجل، 3118 -3138فترة االحتالل واالنتداب البريطاني . 3110. حبيب هللا، غانم -

 .32، ع كنعان

-3 ع، 03 مجمجلة اللقاء، تحديات الهوية الفلسطينية المسيحية، . 0221. حنا، عطا هللا -

 .322 -11ص :1

-3 ع، 03 مجمجلة اللقاء، تحديات الهوية الفلسطينية المسيحية،  .0221. روك، ماري -

 .330 -328ص  :1

مجلة عة وتحديات البقاء، العوامل الداف. هجرة العرب المسيحيين. 0220. سابيال، برنارد -

 .11 -10ص :1 -3ع، 31 مجاللقاء، 

، 02 مجمجلة اللقاء، الحضور المسيحي العربي في فلسطين، . 0221. سابيال، برنارد -

 .10 -11ص: 0-3ع
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مجلة الوجود المسيحي بالشرق األدنى واألراضي المقدسة، . 0221. سعيد، رشدي -

 .81 -80ص: 1-3، ع 333مج الهالل، 

 -3882المهاجرون العرب إلى الواليات المتحدة األمريكية . 3118. يخائيلسليمان، م -

 .13-38ص :012ع مجلة المستقبل العربي، ، 3112

 .0، ع 3، مج مجلة التراث والمجتمعمالمح الهجرة الفلسطينية، . 3111. سمارة، عادل -

تى عام اتجاهات التطور االقتصادي والديمغرافي في إسرائيل ح. 0228. السهلي، نبيل -

 .018 -011، ص311، ع12، مجمجلة صامد االقتصادي، 0202

مجلة الفلسطينيون، التهجير القسري والرعاية االجتماعية، . 3181. السواحري، خليل -

 .32ص: 8ع صامد االقتصادي، 

، مجلة الدراسات الفلسطينيةقرية عالمية فيها كل شيء، : رام هللا. 0221. فّراج، خالد -

 .311 -301، ص10ع 

 :001ع مجلة المستقبل العربي، حول المسيحيين العرب، . 3111. فرسخ، عوني -

 .11 -11ص

مجلة صامد الحركة الصهيونية في العالم العربي، . 3188. كامل، أنس مصطفى -

 .001 -311، ص 32، مج االقتصادي

، سلسلة عام المعرفةالعرب أمام تحديات التكنولوجيا، . 3180. كرم، أنطونيوس -

 .11ص

مجلة المناطق المحتلة، . هجرة المسيحيين ومخاطرها. 3112. ون، ربيعيالمده -

 .311 -311ص :021عالشؤون الفلسطينية، 
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المستجدات الدولية وتأثيرها على أحوال المسيحيين العرب في . 0221. منصور، جوني -

 .81 -18ص  :0-3، ع02مج مجلة اللقاء، الشرق األوسط، 

المسيحيون العرب وفكرة القومية العربية في . 0232. نصيرات، فدوى أحمد محمود -

 -1، ص 118، ع 10، مج مجلة المستقبل العربي، (3138 -3812)بالد الشام ومصر 

01. 

 : الموسوعات

 .8 ج، دار الهدى للنشر والتوزيع، موسوعة بالدنا فلسطين. 3188. الدبّاغ، مصطفى -

دائرة : ، دمشقلسطينيةموسوعة المدن الف. 3112. حموده، عبد الرحمن أحمد وآخرون -

 .الثقافة لمنظمة التحرير الفلسطينية

 :األبحاث ورسائل الماجستير

اتجاهات آراء الطالب حول القضايا . 0232. زايد، أميرة عبد الرؤوف وآخرون -

دراسة حالة مطبقة على طالب الفرقة . المرتبطة بظاهرة الهجرة للخارج في مصر

جامعة : ، بحث بكالوريوس منشورمعة القاهرةالنهائية بكليتي اآلداب والعلوم بجا

 .م12/3/0230، تاريخ الزيارة www.fepslutc.org: القاهرة، الموقع اإللكتروني

األبعاد االجتماعية والقافة لهجرة المصريين . 0221. صالح، ربيع كمال كردي -

، رسالة ولوجية في قرية تطوان بمحافظة الفيومدراسة أنثروب. الريفيين إلى إيطاليا

،  www.alnodom.com: جامعة عين شمس، الموقع اإللكتروني: دكتوراة منشورة

 .م12/3/0230تاريخ الزيارة 

الهجرة الفلسطينية إلى خارج فلسطين خالل عهد . 3118. صالح، مفيد عمرأسعد -

 .جامعة النجاح الوطنية: ، رسالة ماجستير منشورة0148 -0101بريطاني االنتداب ال

 :المنشورة األوراق العلمية

http://www.fepslutc.org/
http://www.alnodom.com/
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الدولة /حركة السكان الداخلية والخارجية وأثرها على السلطة. 0230. سعيد، آصف -

معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات : جامعة بيرزيتورقة مقدمة تعقيب، ، الفلسطينية

 .م00/1/0230، تاريخ الزيارة www.birziet.edu : لكتروني، الموقع اإلالدولية

أنماطها، : الهجرة إلى فلسطين والتهجير منها. 3181. الماضي، يوسف، وأحمد يونس -

اآلثار الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية  :ندوةورقة مقدمة ل، خصائصها، وأبعادها

: ، الموقع اإللكترونيالجامعة األردنية: عّمان ولية في الوطن العربي،للهجرة الد

www.birehlibrary.org  م1/1/0232، تاريخ الزيارة. 

 :المقاالت العلمية عن مواقع اإلنترنت

: موقع اإللكتروني، الالهجرة الخارجية واالنتشار اللبناني في العالم. األتات، أسعد -

www.lebarmy.gov.ib م01/3/0230، تاريخ الزيارة. 

موقع ، مصائر مجهولة في بالد مضطربة: المسيحيون العرب. 0232. أبو فخر، صقر -

 .م1/1/0232 اريخ الزيارة، تwww.mafa.asia :الموقع اإللكتروني، السفير

: ، الموقع اإللكترونياقتالع تدريجي..القدس ومسيحيوها. 0221. بدوان، علي -

www.aljazeera.netم01/1/0232: ، وقد تّمت زيارة الموقع بتاريخ. 

: الموقع اإللكتروني، هذه نتائج أوسلو. 32/1/0228. حسن، حسن -

thawra.alwehda.gov.sy  ، م1/1/0231تاريخ الزيارة. 

الهجرة الواسعة للمسيحيين المشرقيين وتهميش حضارة . 0221 .درويش، منير -

، تاريخ moharer.net-www.al: ، محاضرة منشورة، الموقع اإللكترونيالمنطقة

 .م01/3/0230الزيارة 

http://www.birziet.edu/
http://www.birziet.edu/
http://www.birehlibrary.org/
http://www.lebarmy.gov.ib/
http://www.mafa.asia/
http://www.aljazeera.net/
http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=48287805120081013223835
http://www.al-moharer.net/moh252/m_darwish252.htm
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جريدة النهار، ، 0222 -3113واقع هجرة اللبنانيين من . 0223. الدولية للمعلومات -

، تاريخ الزيارة .orgwww.ulcm : ، الموقع اإللكترونيم31/00/3110

 .م02/8/0230

المسيحيون المشرقيون من هاجس العدد إلى دينامية الحضور، . 0221. ياب، عيسىد -

، تاريخ www.bintbeil.com : ، الموقع اإللكترونيم4/5/3112جريدة النهار، األحد 

 .م01/1/0232الزيارة 

المسيحيون : م، في كتابالمسيحيون في الشرق قبل اإلسال. 3183. رباط، أدمون -
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يُقصد به ترك األفراد أو الجماعات الموطن الذي تنتمي إليه خوفاً من : اللجوء -

 االضطهاد أو الخطر بسبب العنصر أو الدين أو عضوية جماعة اجتماعية أو سياسية أو

خوفاً من العمليات الحربية أو االعتداء الخارجي أو االحتالل أو السيطرة األجنبية أو 

" االضطرابات الداخلية، وال ترغب وال تستطيع الرجوع لموطنها بسبب ذلك الخطر

 (.عالم التطوع العربي، األندية المجتمعية السكانيةموقع )

إلى منطقة أخرى، يترتب عليه  هو الشخص الذي يغير مكان إقامته المعتاد: المهاجر -

 .بالضرورة نقل حياة اإلنسان المهاجر برّمتها

ذلك الشخص الذي يدخل دولة ما للبحث عن عمل بدون وثائق : المهاجر غير الشرعي -

وتصاريح الزمة أو بوثائق مؤقتة تجاوز مدتها أو بتصاريح مزورة، دون الخضوع 

الشرعي المعمول بها في الدول الُمهاجر  للضوابط واإلجراءات الرسمية السليمة للتواجد

 (.0221صالح، )إليها 

هو الشخص الذي ينتقل من بيت إلى آخر حتى ولو اضطره ذلك إلى تخطي : المتنقّل -

 (.088،  ص3181جلبي، )حدود بلده، ويظل يمارس حياته كلها في مكان السكن األول 

جبر على ترك مكان هو كل شخص كان مكان إقامته األصلية فلسطين وأُ : الالجىء -

إقامته بسبب الخوف أو االضطهاد أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلية أو خرق عام 

لحقوق اإلنسان أو أحداث أخلّت بالنظام، سواء في جزء أو كل فلسطين التي ينتمي إليها 

بأصله أو مولده، ولم يعد باستطاعته العودة إلى مكان إقامته األصلية وفقد نتيجة ذلك 

 ( زقوت)اته وعاش في المنفى سواء داخل حدود فلسطين أو خارجها ممتلك

وهو الشخص الذي لم يحصل على تصريح إقامة، ولكنه ينوي البقاء لمدة سنة أو : زائرال -

 .أقل دون ممارسة ألية مهنة، ودخله مستمد من داخل الدولة أو من يعوله
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 صليمكان إقامته األ رجع إلىهو الشخص الذي  :(تعريف إجرائي) المهاجر العائد -

ويريد أن يقضي بقية ، بغض النظر عن الفترة الزمنية التي قضاها خارج حدود دولته

 .حياته في بلده األم

ويُقصد بها هجرة أحد أفراد العائلة نحو الخارج بهدف العمل لتلبية  :الهجرة الفردية -

 .حاجات األسرة ولتقوية المراكز االقتصادية

انتقال عدد من أفراد المجتمع أو إحدى جماعاته إلى مجتمع  وتعني: الهجرة الجماعية -

وفي العادة يرتبط هذا النوع من الهجرات . آخر طلباً للعمل أو فراراً من االضطهاد

 .بالهجرة القسرية

وتكون على شكل مبادرات فردية ترغب في االنتقال إلى  :(االختيارية)الهجرة الطوعية -

 (. الجمعية العربية السوريةموقع )وطٍن جديد من أجل األفضل 

وتتم بواسطة قوة خارجية ضاغطة طبيعية كالكوارث أو : (اإلجبارية)الهجرة القسرية -

موقع )بشرية كالحروب والصراعات السياسية تجبر األفراد أو الجماعات على الجالء 

 .(الجمعية العربية السورية

الجمعية موقع )رجعة هي ترك األفراد والجماعات أوطانهم دون  :الهجرة الدائمة -

 (.العربية السورية

حيث يهاجر األفراد أو الجماعات إلى وطن جديد بشكل مؤقت بغية : الهجرة المؤقتة -

التحصيل العلمي أو تحسين الوضع المعيشي أو ألسباب سياسية، ولكنها تعود إلى وطنها 

 (.الجمعية العربية السوريةموقع )األصلي في نهاية المطاف 

موقع )وهي انتقال السكان من مكان آلخر داخل حدود الدولة نفسها : ليةالهجرة الداخ -

 . بصرف النظر عن المسافة التي يقطعها المهاجر( شبكة النبأ المعلوماتية
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وتتم بعبور المهاجر حدود دولة أخرى غير دولة إقامته المعتادة سواء : الهجرة الخارجية -

عالم التطوع العربي، موقع )لمي كان ذلك ضمن اإلقليم الواحد أو على مستوى عا

 (. األندية المجتمعية السكانية

وهي انتقال المتعلمين والمؤهلين تأهيالً علمياً وفنياً من الدول : هجرة األدمغة والعقول -

 (.الجمعية العربية السوريةموقع )النامية إلى الدول المتقدمة والصناعية 

كاً للقانون بدون ضحايا، كما وتعكس وتُعتبر انتها: (غير الشرعية)الهجرة السّرية  -

العمال اليدويين : ضعف سيطرة الدولة مما يضفي صفة التجريم على بعض الشرائح مثل

 (.مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجيةموقع )وطالبي حّق اللجوء 

وتتم من المناطق التي يتزايد فيها العرض على العمال وينخفض فيها : هجرة العمالة -

مستوى األجور إلى المناطق التي يزداد فيها الطلب على العمال ويرتفع فيها مستوى 

 . األجور

انتقال الكثير من سكان األرياف للعيش والسكن في : الهجرة من األرياف إلى المدن -

رسملة ومكننة الزراعة )المدن بسبب ظهور المجتمعات الرأسمالية والتطور الصناعي 

 (.يةوتفكك العالقات الزراع

مقر تمارس فيه البعثة القنصلية اختصاصاتها ومهامها في نطاق اإلعمال  :القنصلية -

القنصلية، يقف في قمتها مبعوث قنصلي يكون مسؤوالً عن إحدى وظائف العمل 

 (.0221الوعري، )القنصلي 

ظاهرة محاولة القضاء على وطن ودخول عنصر أجنبي بهدف االستيالء  :االستيطان -

 (.3111الحمد وآخرون، )رض على قسم من األ

 

 


