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 دراسةملخص ال

، يتم دراستها بعنايةقدس ظاىرة حضارية، حري أن ادل بيت التعايش اإلسالمي ادلسيحي يفإن 

وواقع  لنستفيد من ىذه التجربة، مبعرفة أشكال ذلك التسامح، والوقوف على أسبابو وآاثره يف واقع الناس

 ادلدينة ادلقدسة، مث ليكون منوذجا حيتذى بو يف العامل.

ولذذذذلك فذذذ ن ىذذذذه الدراسذذذة لبحذذذ  مولذذذوني التعذذذايش السذذذلبي بذذذ  ادلسذذذلب  وادلسذذذيحي  يف بيذذذت 

أمهيذة بيذت ادلقذدس عنذد علذى مذدى ؛ للوقوف )مظاىره، وآاثره، وحتدايلو( م1994-1897ادلقدس ما ب  

التعذذايش حجذم الوجذود اإلسذالمي وادلسذذيحي يف بيذت ادلقذدس، ومظذاىر تحقذ  مذذن السذلب  وادلسذيحي ، و ادل

، ورصذذذذد مظذذذذاىر التعذذذذايش السياسذذذذي بذذذذ  ادلسذذذذلب  وادلسذذذذيحي ، ودور بذذذذ  ادلسذذذذلب  وادلسذذذذيحي اجملتبعذذذذي 

اجلانب  يف التصدي للبشذروني الصذهيو ، ولسذليل الضذوى علذى حتذدايت وآاثر ومسذتقبي التعذايش اإلسذالمي 

 مقاومة االحتالل اإلسرائيلي.ي يف بيت ادلقدس، وانعكاس ذلك على ادلسيح

دلقابلة العلبية إلثراى إىل اكبا جلأ والوصفي،  الباح  يف دراستو على ادلنهج التارخيي وقد اعتبد 

 الدراسة. 

جنحوا يف لعزيز قيم التفاىم  ،قدسادل بيت  يف  وادلسيحي ادلسلبإىل أن  دراسةال توقد خلص

وإرساى قواعد مقاومة ادلطامع الصهيونية، ادلبنية على أسس التبسك ابحلقوق العربية، ، الوطنية والشراكة

النضال ادلشًتك على كافة األصعدة للدفاني عن ادلقدسات اإلسالمية وادلسيحية، على الرغم من التقلبات و 
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م، وما لرلب 1967سرائيلي عام قدس، خالل االنتداب الربيطا ، مث االحتالل اإلادلبيت  يفالسياسية 

 على ذلك من آاثر صعبة على سلتلف رلاالت احلياة. 
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Abstrak 

Sesungguhnya pergaulan antara Penganut agama Islam dan agama Kristian di Baitul 

Maqdis adalah fenomena yang berlaku hari ini. Tujuan kajian saya adalah meneliti 

senario ini dan mengambil manfaat darinya serta pengajaran ; dengan mengenali 

bentuk-bentuk tolak ansur dan memerhatikan akan sebab-sebab serta kesannya dalam 

realiti manusia dan realiti Bandar suci itu, kemudian dijadikan contoh oleh dunia. 

Oleh itu, kajian ini bertajuk “kehidupan harmoni antara penganut agama Islam dan 

agama Kristian di Baitul Maqdis sejak 1897-1994M (senario-senario, kesan –kesan dan 

cabarannya); untuk melihat kepada sejauhmana kepentingan Baitul Maqdis bagi orang 

Islam dan Kristian. Juga membuktikan kewujudan majoriti Orang Islam dan Kristian di 

Baitul Maqdis. Juga senario senario kemasyarakatan yang wujud antara dua masyarakat 

, selain turut menyentuh senario politik antara keduanya dan peranan kedua-dua pihak 

dalam menyekat projek Zionis serta menerangkan cabaran, kesan dan masa depan 

toleransi Muslim dan kristian di Baitul Maqdis, serta kesannya terhadap penentangan ke 

atas penjajahan Israel. 

Pengkaji telah memilih untuk menggunakan kaedah sejarah dan deskriptif dalam 

kajiannya selain memperkayakannya dengan wawancara ilmiah. 

Pengkaji merumuskan bahawa orang Islam dan Orang Kristian di Baitu Maqdis telah 

berjaya untuk mengangkat nilai persefahaman dan kerjasama kebangsaan juga 

meneguhkan langkah langkah menentang kerakusan Zionis. Terbina atas dasar hak 

Bangsa Arab, serta kebangkitan bersama di setiap penjuru bagi mempertahankan 

kesucian Islam dan Kristian, walau seburuk manapun pergolakan politik yang dilalui 

oleh al Quds, di bawah penjajahan British kemudian penjajahan Israel pada tahun 

1967M, dan perkara yang timbul selepas itu yang memberi kesan kepada kesukaran 

dalam segenap bidang kehidupan.  
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Abstract 

Muslim-Christian coexistence in the city of Bait Al-Maqdis is a sophisticated 

phenomenon that is worth a careful study in order to extract the benefits of this 

experience which can be realized by revealing the reasons and impacts on the city of Bait 

Al-Maqdis and its people, to be a role model across nations, cultures and religions.  

This study, then, analyses the harmonic coexistence, its features, effectiveness and 

challenges, between Muslims and Christians in the City of Bait Al-Maqdis between 

(1897-1994) aiming to investigate the extent of the importance of the City of Bait Al-

Maqdis to both Muslims and Christians. Moreover, it seeks to identify the Muslim and 

Christian presence in the City of Bait Al-Maqdis. It also identifies the social and political 

characters of the coexistence between Muslims and Christians. It studies the roles of 

Muslims and Christians in confronting the Zionist plan. The study examines the effect of 

challenges and future of Muslim-Christian coexistence in the City of Bait Al-Maqdis on 

the resistance to Israeli occupation.   

Therefore, historical and descriptive methods as well as interviews were applied 

for the research methodology.  

The findings reveals that Muslims and Christians of the City of Bait Al-Maqdis 

have succeeded in promoting the values of understanding and national partnership, and in 

establishing the basics of resisting the Zionist ambitions through adopting the Arab rights 
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and mutual resistance at all levels to defend the Islamic and Christian holy places despite 

the political changes that took place in the city during the British mandate and the Israeli 

occupation in 1967 that led to difficulties at all aspects of life.   
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 اإلهداء

والدي احلبيب.. الذي أفاض علي من علبو ولوالعو.. فأان مدين لو بكي حرف لعلبتو من  إىل 

 ..ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول هللاكتاب هللا وكي حدي  حفظتو م

أن لقول  اليت بسطت يل رداى احلب.. فأخذت عنها دون ..)عفاف(وإىل والديت احلبيبة الغالية 

 أن الدنيا خفض جناح ول  جانب للبسلم وغري ادلسلم ما مل يكن زلاراب..

اليت كلبا أثقلت عليها زادلين حبا.. وكلبا قصرت .. )نور رفيق أبو حليمة(زوجيت الغالية وإىل 

 يف جانبها غبرلين عطاىا.. فصربت واحتسبت على التقصري واالنشغال..

 واىل األىي واألحبة واألسالذة.. الذين كان ذلم علي سابقة خري..  

 وإىل الشهداى واألسرى وادلرابط  يف بيت ادلقدس وكي فلسط  احلبيبة.. 

إىل ادلسلب  وادلسيحي  يف فلسط .. إىل كي مدافع ومنافح عن أوىل القبلت .. عن مسرى 

 والسالم..ومهد السيد ادلسيح عليو الصالة ، ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

استبر على مدار ثالثة أعوام، سائال ريب سبحانو  ،اليت بذلت فيها جهدا أىدي ىذه الدراسة

ولعاىل أن يقبي مين ىذا العبي، وأن جيعلو خالصا لوجهو الكرمي، وأن جيد قبوال عند طلبة العلم وأىي 

 االختصاص..
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 شكر وعرفان

ادلبعوث رمحة للعادل ، سيدان دمحم وعلى آلو احلبد هلل رب العادل ، والصالة والسالم على 

 وأصحابو وأزواجو، ومن اسنت بسنتو إىل يوم الدين، أما بعد،،

 .1عن أيب ىريرة هنع هللا يضر قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "من ال يشكر الناس ال يشكر هللا"

دراسيت، حىت من هللا يف  جاني ووقف إىلوبناى عليو ف   ألقدم ابلشكر اجلزيي لكي من ساعد  

 : ه الدراسةامتام ىذعلي إب

اليت قدمت يل منحة دراسية يف ىذا البلد الكرمي، أشكر ، ادلاليزية وأخص منهم: مؤسسة حلوان

 عوام من الدراسة.سناد على مدار أربعة أالدعم واإل قيادهتا وأفرادىا مجيعا، على

، ومل يبخي ابلنصح والتوجيو دراسةاقًتح علي عنوان الاثبت أبو احلاج، الذي الدكتور وأشكر 

 واإلرشاد.

طارق لعجال الذي كان مشرفا على ىذه الرسالة، مث انتقي للعبي خارج  الدكتوركبا أشكر 

 ماليزاي.

دمحم  األستاذ ادلشاركمث ألقدم خبالص الشكر والعرفان لألستاذين ادلشرف  على رساليت، ومها: 

الو ولوجيهالو ادلستبرة، ادلتخصص يف دراسات بيت ادلقدس، وقد كان لنصائحو ومالحظ، رسالن دمحم نور

وأسأل هللا أن جيزيو خري اجلزاى على لوالعو أثر ملبوس يف االرلقاى ابلدراسة، لتلي  هبذه ادلدينة العظيبة، 

 .عبد هللا بن يوسف، الذي وقف معي جبهده ووقتوالدكتور و وسعة صدره، 

؛ للبسامهة يف خدمة ادلناقشة، اليت لفضلت مبناقشة الرسالة ولقدمي مالحظاهتاكبا أشكر جلنة 

 لقضية العادلة الشريفة، قضية بيت ادلقدس. ا

                                                           
 ، حدي  حسن صحيح.299ابب ما جاى يف الشكر دلن أحسن إليك، ص ،ملسو هيلع هللا ىلصسنن الًتمذي، كتاب الرب والصلة عن رسول هللا  1
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أشكر أمناى ادلكتبات يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، ومؤسسة القدس الدولية بغزة، على  كبا 

 ادلساعدة واالىتبام الذين حظيت هببا خالل زايرايت ادلتكررة.

  ، ولكي من دعا يل بظهر الغيب.النصيحة والتوجيويل والشكر موصول دلن قدم 
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 118.................................................(: طري  اآلالم..............10صورة رقم )

 119(: كنيسة اجلثبانية...........................................................11صورة رقم )

 124.............................موقع بيت ادلقدس على خريطة فلسط .........(: 12صورة رقم )

 126.................قليم بيت ادلقدس عند الدكتور خالد العويسي........إخريطة (: 31صورة رقم )

 196.......................................(: مظاىرة نسائية يف بيت ادلقدس ......14صورة رقم )
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 املالحقفهرس 

 326..........................................جنران.لنصارى  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب رسول هللا (: 1)رقم  ملح 

مذكرة اجلبعية اإلسالمية ادلسيحية إىل احلاكم العسكري الربيطا  ابلقدس برفض فكرة (: 2)رقم ملح  

 723...................(1919/ 8/ 20القدس  ) الوطن القومي اليهودي وفصي فلسط  عن سورية

األماكن ادلقدسة من اخلطر نداى من مسيحيي فلسط  إىل العامل ادلسيحي إلنقاذ (: 3)رقم  ملح 

293..........................................................................1936 الصهيو 

، 1969عام برقية السيد روحي اخلطيب إىل ادللوك والرؤساى واألمراى، العرب وادلسلب  (: 4)رقم  ملح 

ادلالصقة للحرم الشريف يف حول لرورة السعي لوقف مصادرة األمالك واألوقاف 

 433....................................................................................القدس

 533.................................................الدكتور انجح بكرياتصورة (: 5) رقم ملح 

 633...................................................الدكتور مجيي محامي(: صورة 6) رقم ملح 

 633........................................ابسم خوري وزير االقتصاد.....صورة (: 7) رقم ملح 

 733.....................................................األب رفي  خوري(: صورة 8) رقم ملح 

 733...................................................برانرد سابيال(: صورة النائب 9) رقم ملح 

 338................................................(: صورة الدكتور عكرمة صربي10) رقم ملح 

 339..................................................(: صورة النائب أمحد عطون11) رقم ملح 

 340..................................................(: صورة الدكتور مجال عبرو12) رقم ملح 
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 341.........................(: صورة الدكتور حنا عيسى.........................13) رقم ملح 

 342.....................(: صورة األب عيسى مصلح............................14) رقم ملح 

 343...................(: أسئلة ادلقابالت........................................15) رقم ملح 
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 دقمة ادل

، قاؿ تعاُف: ملسو هيلع هللا ىلصقدس ٔتكانة عظيمة عند أىل الشرائع السماكية، فهي مسرل رسوؿ هللا ا١تبيت تتمتع 

ـً  اٍلمىٍسًجدً  ًمنى  لىٍيلن  ًبعىٍبًدهً  أىٍسرىل الًَّذم سيٍبحىافى } رىٍكنىا الًَّذم اٍْلىٍقصىى اٍلمىٍسًجدً  ًإُفى  اٟتٍىرىا ٍولىوي  َبى تًنىا ًمنٍ  لًنيرًيىوي  حى  ًإنَّوي  آَيى

    .]1:اإلسراء[ {اٍلبىًصَتي  السًَّميعي  ىيوى 

كىي عندىم )ا١تسلموف( ا١تدينة الثالثة بعد مكة كا١تدينة، من حيث الربكة كا٠تَتية، فعن أيب الدرداء 

: "الصلة يف ا١تسجد اٟتراـ ٔتائة ألف صلة، كالصلة يف مسجدم أبلف ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا، هنع هللا يضر

 .1صلة، كالصلة يف بيت ا١تقدس ٓتمسمائة صلة"

كقد كانت ٤تط أنظار أتباع الشرائع السماكية، ذلك أهنا تضم كثَتا من ا١تقدسات، فهي ٖتوم آاثرا 

، ٦تا أىل ىذه ا١تدينة أف تلعب دكرا حضارَي، كتكوف مركزا _الصلة كالسلـ١توسى كعيسى كدمحم _عليهم 

 للستقرار كالتعايش بُت الدَيانت الثلث يف كنف اإلسلـ.

ككاف ىذا َبلفعل، حيث كانت القدس يف كنف اإلسلـ، ٪توذجا للتعددية كالتعايش بُت ٥تتلف 

 بادؿ.  الطوائف، كفق قاعدة العدؿ كالتسامح كاالحًتاـ ا١تت

حث على اإلحساف إُف الذين َف كىذا التطبيق العملي انبع من فهم ا١تسلمُت للقرآف الكرٔف، الذم 

 يقاتلوهنم يف الدين، فقاؿ تعاُف:

رًكيٍم أىف تػىبػىرُّكىيمٍ } بُّ  الى يػىنػٍهىاكيمي اَّللَّي عىًن الًَّذينى َفٍى يػيقىاتًليوكيٍم يف الدًٌيًن كىَفٍى ٮتيٍرًجيوكيم مًٌن ًدَيى كىتػيٍقًسطيوا إًلىٍيًهٍم ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي

 .]8:ا١تمتحنة[ {اٍلميٍقًسًطُتى 

                                                           
، )بَتكت، دار الفكر، ٖتقيق: حساـ الدين القدسي، رلمع الزوائم وةنبع الفوائم(، ق807)ت علي بن أيب بكر نور الدينأبو اٟتسن ا٢تيثمي،   1

 .675ص، 5873رقم اٟتديث:  ،3ىػ(، َبب الصلة يف ا١تسجد اٟتراـ كمسجد، ج1412
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 كقد اعترب القرآف الكرٔف أف النصارل ىم اْلقرب مودة للمسلمُت، فقاؿ تعاُف: 

اكىةن لًٌلًَّذينى آمىنيوٍا اٍليػىهيودى كىالًَّذينى أىٍشرىكيوٍا } كىلىتىًجدىفَّ أىقٍػرىبػىهيٍم مَّوىدَّةن لًٌلًَّذينى آمىنيوٍا الًَّذينى قىاليوىٍا ًإانَّ لىتىًجدىفَّ أىشىدَّ النَّاًس عىدى

يًسُتى كىريٍىبىاانن كىأىنػَّهيٍم الى يىٍستىٍكربيكفى   .]82ا١تائدة:[ {نىصىارىل ذىًلكى أبًىفَّ ًمنػٍهيٍم ًقسًٌ

قدس يتجلى أكثر فأكثر، ا١تبيت كمنذ بدء ا١تشركع الصهيوٓف، بدأ التقارب اإلسلمي ا١تسيحي يف 

 كيزداد العداء اليهودم للمسلمُت كا١تسيحيُت يف ا١تدينة ا١تقدسة.

: "إف ا١تسلمُت 1914كىذا ما أشار إليو تقرير بريطآف حوؿ الوضع السياسي يف فلسطُت غداة عاـ 

ف شئنا ا١تزيد من سكاف القدس كضواحيها يكنوف للمسيحُت العطف كا١تودة، كلكنهم شديدك العداء لليهود، كإ

من الدقة للصهيونيُت. فهم يعارضوف بشدة تزايد اجملتمعات اليهودية يف ا١تدف كاْلرَيؼ، كالسيما ابتياع 

 .1الصهيونيُت لألراضي، كَبلتاِف ٕتريد السكاف من ٦تتلكاهتم"

كظلت حالة التوافق كالتعايش قائمة، سواء أكاف ا١تسيحيوف ىم اْلكثرية، كما كاف بعد الفتح 

 سلمي للمدينة، أك كاف ا١تسلموف ىم اْلكثرية، كذلك يف الفًتات اللحقة.اإل

فقد بقيت مدينة القدس من قبل الفتح اإلسلمي، كحىت يومنا ىذا حافلة َبلكنائس كا١تزارات 

كا١تقدسات ا١تسيحية.. رعاىا ا١تسلموف أكمل كأفضل رعاية، عند الفتح اإلسلمي كبعده بوقت طويل... بل 

ريخ شاىد صدؽ، على أف ا١تسلمُت زادكا عليها، فوسعوا يف أرضها كأعلوا مبانيها، كأنفقوا يف سبيل ىذا إف التا

 .2ماال كثَتا من خزانة الدكلة اإلسلمية

                                                           
 .66ص، (1990تونس، دار سراس للنشر، )، جذور االستعمار الصهيوين بفلسطُت ،اجويب، علي 1
، (ـ1994ق/1415، 1ط ،القاىرة، دار الشركؽ)، الصلييب واذلجم  الصهيوني الدقمس.. الفتح اإلسالةي والغزو الكاتب، عبد اٟتميد،  2

 .156ص
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ك٢تذا فإف التعايش اإلسلمي ا١تسيحي يف القدس ظاىرة حضارية، حرم أف تدرس كتسلط عليها 

ٔتعرفة أشكاؿ ذلك التسامح، كالوقوؼ على أسبابو كآاثره يف كاقع أضواء الباحثُت، لنستفيد من ىذه التجربة، 

الناس ككاقع ا١تدينة ا١تقدسة، مث ليكوف ٪توذجا ٭تتذل بو يف العاَف أٚتع، سيما أف ا١تخططات الصهيونية َف تفلح 

 يف تغيَت تلك الصورة ا١تشرقة الناصعة.

 :مراس أسباب اختيار ال

 ىناؾ أسباب ذاتية كأخرل موضوعية:

 _ األسباب الذاتي :1

كخدمتها كاجب شرعي كإنسآف على كافة اْلصعدة: أ_ للقدس حق على كل مسلم ككل عريب،  

 ، كأان ىنا أسعى ٠تدمة ىذه القضية أكادٯتيا.كاإلعلمية، كغَتىاكاْلكادٯتية  كاالقتصاديةالسياسية 

قريب من بيت ا١تقدس، ، خاصة أنٍت ىذا ا١توضوع ا١تهمب_ كجودم يف فلسطُت سيتيح ِف دراسة 

 صحيح أٓف ال أستطيع الوصوؿ إُف ىذه ا١تدينة ا١تقدسة، لكٍت سأبذؿ كل جهد يف التواصل مع أىلها.

 _ األسباب ادلوضوعي :2

أ_ القدس قضية العرب كا١تسلمُت اْلكُف، كمهما انشغلت الدكؿ العربية كاإلسلمية بقضاَيىا ا٠تاصة، 

فإف القدس ىي القضية الوحيدة اليت ال ٮتتلف عليها اثناف، فكل اْلمة كأدل ذلك إُف االختلؼ كالتشتت، 

ٔتختلف توجهاهتا الفكرية كا١تذىبية ٣تمعة على ىذه القضية. كلذلك فإف ىذه الدراسة تسعى ٟتث اْلمة على 

 توحيد جهودىا من أجل نصرة القدس، كالدفاع عن أىلها كمقدساهتا.
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القدس مثاال عظيما للتعايش كالتسامح على مدل قركف ب_ لقد قدـ ا١تسلموف كا١تسيحيوف يف 

طويلة، كانعكس ىذا التعايش حبا ١تدينتهم، فكاف ٢تم جهود عظيمة يف الدفاع عنها، كقدموا يف سبيل ذلك 

 أغلى ما ٯتلكوف، ك٢تذا فإف ىذه الدراسة تسعى لبحث ىذه الظاىرة كالوقوؼ عند منجزاهتا.

 :مراس أمهي  ال

اإلسلمي ىو دين التسامح كالعدؿ، كقد عاش الفاٖتوف ا١تسلموف مع أىل البلد  معلـو أف الدين _

كثَت من أكلئك بسماحة   فتأثراليت فتحوىا على مدار قركف، فلم يظلموا أك يهضموا حقوؽ من ٮتالفهم الدين، 

دكلة اإلسلـ، أما من بقي على دينو، فعاش يف كنف الككاف ذلك سببا رئيسا العتناقهم ىذا الدين، 

اإلسلمية، آمنا على نفسو كمالو كعبادتو، ماَف يرتكب جرما. كقد كانت مدينة القدس أفضل مثاؿ على ذلك، 

فعاش ا١تسلموف كا١تسيحيوف يف مدينة كاحدة، ا١تسجد اْلقصى كَبلقرب منو كنيسة القيامة، كىذا أكضح كأبرز 

لى تقدٔف ٪توذج حضارم للتعايش بُت أتباع مثاؿ على التسامح كالتعايش، ك٢تذا فإف ىذه الدراسة ستعمل ع

الدَينتُت؛ ليكوف ٪توذجا يقتفى يف كل عصر كمصر، فهذه الدراسة تعطينا دليل قاطعا، أبف التعايش ٯتكن 

 ٖتقيقو يف أم مكاف؛ إذا توفرت الظركؼ اليت كفرىا ا١تسلموف لبيت ا١تقدس خلؿ تلك الفًتة.

سلـ من ٝتاحة كعدؿ اإلسلـ، فاذا أردان الدفاع عن اإلربز تيف أهنا ىذه الدراسة تكمن أ٫تية _ 

 بعباراتأف نرد نحن أماـ أسلوبُت: فإما رىاب كسفك الدماء، فجراـ كاإلالتهم اليت يوجهها لو الغرب َبإل

، كىو كذلك ليس من يكاقعتقدٔف ٪توذج ٔتنهجية علمية، من خلؿ كإما أف نرد قد يرافقها التشنج، ، ةعاطفي

 ، ما زالت آاثرىا اٟتضارية قائمة، كىذا ما تقدمو ىذه الدراسة.ا١تاضي، كإ٪تا ٕتربة حاضرةٕتارب 

أقر مكتب  1948_ تعرض ا١تسلموف كا١تسيحيوف يف القدس على حد سواء للتهجَت، ففي عاـ 

ألف(، أما َبلنسبة  900غوث كتشغيل اللجئُت )اْلكنركا( أف عدد الفلسطينيُت ا١تطركدين يصل اُف )

لمسيحيُت، فقد صرح البطريق اللتيٍت يف القدس، حوؿ خركج الكاثوليك، أف عددىم أصبح أقل من عشرة ل
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. كمن ا١تهم أف نسلط الضوء على ىذه 1ـ1948لفا قبل عاـ أأبكثر من ٜتسُت االؼ شخص، َب١تقارنة 

 قاهتا.ا١تعاانة ا١تشًتكة للمسلمُت كا١تسيحُت يف ا١تدينة اليت يتقاٝتوف فيها اٟتياة كمش

_ الشك أف عرب القدس )مسلمُت كمسيحُت(، مثل كل عرب فلسطُت، تصدكا للمشركع الصهيوٓف 

ُت ضد ا١تطامع يمنذ أف بدأت مل٤تو يف الظهور على أرض فلسطُت، ككاف لوقوؼ ا١تسلمُت كا١تسيح

كالتآمر الربيطآف كالغريب الصهيونية، أثر َبلغ يف تصليب ا١تقاكمة العربية، كتوعية الفلسطينيُت َب٠تطر الصهيوٓف 

على القضية الفلسطينية عموما، كعلى القدس خصوصا. كقد تصدل ا١تسلموف كا١تسيحيوف، يف كقت مبكر 

للمشركع الصهيوٓف، فقد اتفق ا١تسلموف كا١تسيحيوف على مقاكمة اٟتركة الصهيونية، فرفضوا االنتداب الربيطآف، 

. كىدؼ ىذه الدراسة ىو رصد 2الستقلؿ التاـ ضمن الوحدة السوريةكطالبوا إبلغاء كعد بلفور، كما طالبوا َب

  .ربية اليت تصدت للمشركع الصهيوٓفا١تواقف الع

_ نظرا لألكضاع ا٠تاصة اليت عاشتها فلسطُت يف تلك الفًتة، فقد أتسست اٞتمعيات اإلسلمية 

صدر عن اٞتمعية اإلسلمية كا١تسيحية يف كقت مبكر؛ للدفاع عن فلسطُت كالقدس، كقد جاء يف منشور 

ـ: "إننا نرفض كل الرفض السماح أبف 1919ين" إُف فلسطُت عاـ سيحية إَبف زَيرة ٞتنة "كينغ_ كر ا١ت

تتحوؿ فلسطُت إُف كطن قومي لليهود، ك٨تن ال نسمح كذلك ْلم يهودم َب٢تجرة إُف بلدان ك٨تتج بقوة على 

كانوا يقطنوف فلسطُت من قبل، فينبغي اعتبارىم مواطنُت يتمتعوف اٟتركة الصهيونية، أما اليهود اليوف الذين  

. لذلك فإننا نسعى للتعرؼ على تلك ا١تؤسسات، كدكرىا يف الدفاع عن 3َبٟتقوؽ كالواجبات اليت نتمتع هبا"

 مدينة القدس، كنقل ٕتربة العمل اإلسلمي ا١تسيحي ا١تشًتؾ. 

 
                                                           

 .48ص، (2002ىػ/1422، 3ط ،القاىرة، دار الشركؽ)، زلاكم  الصهيوني  اإلسرائيلي  ،جاركدم، ركجيو 1
 .141، ص(، ال.ت2القاىرة، دار ا١تعارؼ، ط)، اتريخ الدقمسالعارؼ، عارؼ،  2
 .، مقاؿ منشور على االنًتنت، موقع مؤسسة القدس الدكليةادلسيحي الفلسطيٍت يف ةواجه  االحتاللالمور  ،ٛتودة: سناء 3
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 :مراس ةشكل  ال

  قدس جنبا إُف جنب، ككاف ٢تم موقف موحد عربكا فيو عن ا١تبيت عاش ا١تسلموف كا١تسيحيوف يف

رفض ا١تشركع الصهيوٓف، ككقفوا صفا كاحدا يف كجو التآمر الربيطآف، كالتخطيط الصهيوٓف لتهويد 

 دينة. ا١ت

  االحتلؿ الربيطآف رغم التضييق السياسي، الذم تتعرض لو ا١تدينة منذ مطلع القرف ا١تاضي، يف عهد

)إسرائيل(؛  اهمث اإلسرائيلي، ككذلك الواقع االقتصادم ا١تًتدم يف ا١تدينة، نتيجة السياسة اليت تنتهج

لتهجَت أىل ا١تدينة من بيوهتم ك٤تلهتم، فإهنا تعطي صورة حضارية لذلك التعايش بُت ا١تسلمُت 

 كا١تسلمُت قل نظَته يف العاَف.

 كيف ٧تح ا١تسلموف كا١تسيحيوف يف ٖتقيق حالة طرحو ىذه الدراسةكلذلك فإف السؤاؿ الذم ت :

 التعايش كالتسامح رغم كافة العقبات النإتة عن االحتلؿ اإلسرائيلي؟.

 كاخر العصر العثمآف، مث ألفة يف العصر اٟتديث، ابتداء من كبعد أف مرت ىذه التجربة ٔتراحل ٥تت

سرائيلي، الذم اعتدل على حقوؽ ا١تسلمُت كا١تسيحُت، االحتلؿ الربيطآف، كختاما االحتلؿ اإل

تظهر جليا مشكلة البحث، اليت تتناكؿ تقييم ىذه العلقة التارٮتية بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، 

 قدس.ا١تبيت كالكشف عن جهود كل منهما للدفاع عن اٟتق العريب يف 

 :مراس أسئل  ال

 التالية:الدراسة اإلجابة على اْلسئلة ىذه ستحاكؿ 

 ىو مفهـو التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت؟. ما_ 1

 ؟. سلمُت كا١تسيحيُتا١تعند ما أ٫تية بيت ا١تقدس _ 2
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بُت تعايش اجملتمعي ما حجم الوجود اإلسلمي كا١تسيحي يف بيت ا١تقدس، كماىي مظاىر ال _3

 ا١تسلمُت كا١تسيحيُت؟.

ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، كما ىو دكر اٞتانبُت يف التصدم مظاىر التعايش السياسي بُت ماىي  _4

 للمشركع الصهيوٓف؟.

اإلسلمي  الظركؼ السياسية كاالقليمية كاالقتصادية اليت تؤثر على حالة التعايش_ ما ىي 5

 ؟.       ا١تسيحي

ماىي آاثر التعايش اإلسلمي ا١تسيحي على اٟتياة العلمية كالفكرية كاالجتماعية يف بيت  _6

 ا١تقدس؟، كما ىي آاثره على مقاكمة االحتلؿ اإلسرائيلي؟. 

 :مراس أىماف ال

 إُف ٖتقيق اْلىداؼ التالية:هتدؼ الدراسة 

 سلمُت كا١تسيحيُت. أ٫تية بيت ا١تقدس عند ا١تمدل اترٮتية لبياف دراسة _ 1

بُت التعايش اجملتمعي حجم الوجود اإلسلمي كا١تسيحي يف بيت ا١تقدس، كمظاىر كشف _ 2

 .ا١تسلمُت كا١تسيحيُت

مظاىر التعايش السياسي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، كدكر اٞتانبُت يف التصدم للمشركع تقييم _ 3

 الصهيوٓف.

ٖتدَيت كآاثر كمستقبل التعايش اإلسلمي ا١تسيحي يف بيت ا١تقدس، كانعكاس ذلك على ٖتليل  _4

 مقاكمة االحتلؿ اإلسرائيلي.
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 :_مراس ةنهج ال

 كا١تيدآف، ك٫تا كالتاِف: )ا١تكتيب( الواثئقيالبحث  ىذه الدراسة ٕتمع بُت نوعُت من البحوث، ٫تا: 

 _ البحث الواثئدقي:1

على ا١تصادر كالواثئق ا١تطبوعة كغَت ا١تطبوعة كالكتب كالدكرَيت كذلك ْلف الدراسة تعتمد 

، التارٮتي ُت:يف ىذا البحث ا١تنهج كقد اتبعت ، مثل: صحيفة اٟتياة اٞتديدة، كصحيفة القدس.كالنشرات

 .كاالستقرائي

  :ادلنهج التارخييأ_ 

كصف اْلحداث التارٮتية كصفا دقيقا، فيتناكؿ تلك اْلحداث َبلتحليل كا١تناقشة الذم يعتمد على 

 كالتفسَت؛ كذلك بقصد فهم اٟتاضر كالتنبؤ َب١تستقبل. 

٨تن ىنا سنرصد اْلحداث التارٮتية اليت جسدت التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف بيت ك 

ا١تقدس؛ لنقدـ تفسَتا منطقيا لسمو العلقات اإلنسانية يف بيت ا١تقدس، على الرغم من الواقع السياسي 

  الصعب، ك٨تاكؿ تقدٔف صورة مستقبلية للتعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت.

 ادلنهج االستدقرائي: ب_ 

كالفكرية بُت ا١تسلمُت  كاالجتماعيةالدقيقة للحياة الدينية اٞتوانب نتناكؿ من خلؿ ىذا ا١تنهج، 

ىذه ا٠تصوصية للتعايش اإلسلمي ا١تسيحي، يف تكوين كا١تسيحيُت يف بيت ا١تقدس، كالعوامل اليت سا٫تت 

 ا١تقاكمة اإلسلمية ا١تسيحية للحتلؿ الربيطآف كاإلسرائيلي.كمدل أتثَت ذلك كلو على الواقع السياسي، ككاقع 

فهم كَبلتاِف  للتعايش السلمي،اٟتاضنة ٖتديد معاَف البيئة  علىأنو يساعدان يف أ٫تية ىذا ا١تنهج نبع كت

 فلسفة التعايش السلمي يف بيت ا١تقدس. 
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 _ البحث ادليماين:2

كقد اتبعت يف أصحاب العلقة يف القضية موضوع الدراسة.  م يعتمد على إجراء ا١تقابلت معذال

 ىذا البحث ا١تنهج الوصفي.

 ادلنهج الوصفي:_ أ

الذم يعتمد على التحليل ا١ترتكز على معلومات دقيقة عن ا١توضوع ٤تل الدراسة؛ من أجل اٟتصوؿ 

 على نتائج عملية مت تفسَتىا بشكل موضوعي.

التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت ك٨تن ىنا بصدد التوصل إُف معرفة دقيقة كتفصيلية عن كافة مكوانت 

قيق فهم أفضل ٢تا، ٔتا يضمن تعزيز اال٬تابيات، ككضع حلوؿ ؛ لتحكا١تسيحيُت يف بيت ا١تقدس يف فًتة الدراسة

 مناسبة للتحدَيت.

 مات فكانت كالتاِف:التعامل مع ا١تعلو يف أما الطريقة اليت استندت إليها 

 :_ طريدق  رتع ادلعلوةات1

 : ادلراجع . أ

زرت العديد من ا١تكتبات يف كواال١تبور، أما يف فلسطُت فزرت مكتبات قطاع غزة فقط؛ ْلنو ليس 

بدأت ْتصر كٚتع كما ْتثت على الشبكة العنكبوتية، مث مسموحا لسكاف غزة زَيرة بقية مدف فلسطُت،  

صنفتها كفق ارتباطها ٔتوضوع دراسيت، فكاف منها مراجع تشَت إُف ك ا١تراجع ا١تتعلقة بتاريخ بيت ا١تقدس، 

ا١توضوع اشارات ضمنية، كبعضها اآلخر يذكر ذلك صراحة، كىي قليلة، كبناء على ذلك حددت ا٠تطوط 

 العامة للدراسة.
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 اليت تناكلت اتريخ بيت ا١تقدس،قاالت كالربامج التلفزيونية، كاْلْتاث كا١تاستعنت َبلعديد من الكتب كقد 

كقد احتوت بعض ىذه الكتب على معلومات قيمة، تطرقت إُف التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف 

بيت ا١تقدس، كيف كثَت من اْلحياف كاف ذكر ىذه ا١تعلومات عابرا، ذلك أهنا َف تكن يف سياؽ اٟتديث عن 

اإلسلمية ا١تسيحية، كإ٪تا ذكرا ٞتملة من ا١تواقف يف سياؽ مقاكمة االحتلؿ الربيطآف أك اإلسرائيلي  العلقات

 على سبيل ا١تثاؿ.

 وةن أةثل  ىذه الكتب:

 . 2004، الوجود ا١تسيحي يف القدس خلؿ القرنُت التاسع عشر كالعشرينأبو جابر، رؤكؼ، _ 

 .ـ1989، للنشر كالتوزيع مكتبة الفلحالكويت، ٛتداف، غساف، االنتفاضة ا١تباركة.. كقائع كأبعاد، _ 

 ، )ال.ت(.2ط ،العارؼ، عارؼ، اتريخ القدس، القاىرة، دار ا١تعارؼ_ 

 ـ.1972الغورم، إميل، فلسطُت عرب ستُت عاما، بَتكت، دار النهار، _ 

، ضوء الواثئق العثمانية، بَتكت، مركز دراسات الوحدة العربيةالقضاة، أٛتد، نصارل القدس دراسة يف _ 

 ـ.2007، 1ط

 وةن أةثل  األحباث:

عيش السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت: مدينة القدس ٪توذجا، ٣تلة اٞتناف، بَتكت، ال، اثبت ،أبو اٟتاج_ 

 .7ع ،2015

للحفاظ على يبوسية القدس، اْلعماؿ الكاملة أبو صاٌف، دمحم، التطور التارٮتي لنضاؿ الشعب الفلسطيٍت _ 

 .2ج ،ـ2007للمؤ٘تر الدكِف لنصرة القدس ا١تنعقد يف القدس كبَتكت كغزة، مركز قدس نت، يونيو )جزيراف( 
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ـ، ٣تلة شؤكف فلسطينية، راـ هللا، مركز 1948البطمة، اندية، صفحات ثقافية مقدسية مطوية قبل نكبة _ 

 .251ع ،ـ2013الفلسطينية، شتاء اْلْتاث يف منظمة التحرير 

خورم، رفيق، القدس يف الذاكرة ا١تسيحية، ْتث مقدـ ١تؤسسة القدس الدكلية )فرع غزة( لتقدٯتها يف دكرة 

 ـ.2012معارؼ مقدسية اليت نظمتها ا١تؤسسة عاـ 

 وةن أةثل  ادلدقاالت:

السياسي، السنة السابعة كالعشركف، خزمو، جاؾ، تضاؤؿ عدد ا١تسيحيُت ْلسباب كعوامل عديدة، البيادر _ 

 .928ع ،ـ2007حزيراف 

سابيل، برانرد، اٟتضور ا١تسيحي يف فلسطُت، ٣تلة فلسطُت، بَتكت، تصدر عن صحيفة السفَت العريب، _ 

 ـ.2011تشرين أكؿ )أكتوبر(  15، السنة الثانية، نشر بتاريخ السبت 18ع

الشعبية اٞتماعية"، صحيفة "اْلَيـ" الفلسطينية، راـ هللا،  عبد ا٢تادم، فيحاء، نساء مقدسيات يف الذاكرة_ 

تشرين اْلكؿ  20ْلَيـ للطباعة كالصحافة كالنشر كالتوزيع، نشر ا١تقاؿ بتاريخ اتصدر عن شركة مؤسسة 

 ـ.2013)أكتوبر( 

 التلفزيوني : أةثل  ادلوادوةن 

 ـ.2007٘توز )يوليو(  22اٞتزيرة، برانمج التآخي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف فلسطُت، قناة _ 

، قناة اٞتزيرة، _   ـ: 2000 أيلوؿ )سبتمرب( 8برانمج لقاء اليـو

 ـ.2008، خيوط ا١تؤامرة، قناة اٞتزيرة، 1فيلم النكبة، ج_ 
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 السَت الذاتي :  . ب

يف حفلت بيت ا١تقدس بكتب ا١تذكرات الشخصية لعدد من ا١تفكرين كاْلدَبء ا١تقدسيُت، كقد سطر ىؤالء 

مذكراهتم صنوفا من جوانب اٟتياة، الدينية، كاالجتماعية، كاْلدبية، كالسياسية، عربكا فيها عن مشاعرىم 

 فاء، الذم يكنو ا١تسلموف كا١تسيحيوف لبعضهم البعض.و اإلنسانية، كعن قدر كبَت من االحًتاـ كال

 :أةثلتهاوةن 

ـ، يف خضم النضاؿ العريب 1949-1916أبو غربية، هبجت، مذكرات ا١تناضل هبجت أبو غربية _ 

 ـ.1993، 1ط ،الفلسطيٍت، بَتكت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية

، القدس، مؤسسة ـ(1904-1917) ٘تارم كنصار، سليم كعصاـ، القدس العثمانية يف ا١تذكرات اٞتوىرية_ 

 .الكتاب اْلكؿ ،ـ2003الدراسات ا١تقدسية، 

يوميات، رسائل كأتملت، ٖترير أكـر مسلم، راـ هللا، مركز خليل السكاكيٍت، خليل، يوميات السكاكيٍت، _ 

 .السكاكيٍت الثقايف كمؤسسة الدراسات ا١تقدسية

مؤسسة  ـ(، القدس،1948-1914نصار ك٘تارم، عصاـ كسليم، القدس االنتدابية يف ا١تذكرات اٞتوىرية )_ 

 .الكتاب الثآف، ـ2005الدراسات ا١تقدسية، 

 الواثئق:  . ت

مت احراؽ ا١تسجد اْلقصى  يف ىذه الدراسة إُف ٣تموعة من الواثئق، فعلى سبيل ا١تثاؿ عندمااستندت  

بعثت الطوائف ا١تسيحية داخل فلسطُت كخارجها برقيات احتجاج على اٞترٯتة، كطالبت برص ا١تبارؾ، 

 الصفوؼ كالعمل اٞتاد من أجل إنقاذ بيت ا١تقدس.
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 :أةثلتهاةن و 

، 1ط، أساسية يف الصراع العريب الصهيوٓف، بَتكت، دار اٟتداثة للطباعة كالنشر كالتوزيعأيوب، ٝتَت، كاثئق _ 

 .3ج، ـ1984

ـ، )من أكراؽ أكـر زعيًت(، بَتكت، 1939-1918اٟتوت، بياف، كاثئق اٟتركة الوطنية الفلسطينية _ 

 ـ.1984، 2ط، مؤسسة الدراسات الفلسطينية

(، ٚتع كتصنيف: 5ـ، سلسلة الواثئق الفلسطينية العربية السنوية )1969لواثئق الفلسطينية العربية لعاـ _ ا

 .ـ1971، 1ط ،جورج خورم نصر هللا، بَتكت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية كاٞتامعة اللبنانية

 ادلدقابالت:  . ث

، فكاف ال 1994، كنظرا ْلف ىذه الدراسة ٘تتد حىت عاـ 1967كاف معظم الكتب يتوقف عند عاـ  

العجز يف ا١تعلومات الناتج عن توقف الكتب عند ٤تطات اترٮتية سابقة ٢تذا التاريخ، مث إنٍت  بد من تغطية 

، كمعرفة آراء النخب الدينية، كاالجتماعية، كالفكرية، لكثَت من ا١تواقفتقدٔف تفسَت مقنع كنت يف شغف ل

رىا يف الكتب كاْلْتاث، كالسياسية يف قضاَي ٘تس التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، كَف يرد ذك

  كلذلك أجريت ٣تموعة من ا١تقابلت ا١تنظمة مع ٩تب من أبناء الدَينتُت يف بيت ا١تقدس.

 ختطيط ادلدقابالت:

ٖتديد َبستشارة ٣تموعة من ذكم الرأم كا٠تربة، سواء من قطاع غزة أك بيت ا١تقدس، كبعد أف مت بدأت  

فلم أكفق يف الوصوؿ إُف بعض الشخصيات، مثل: ا١تطراف الشخصيات اتصلت بكل كاحد منهم عرب ا٢تاتف، 

دب جم، إذ كأتواضع ب مثل: الشيخ رائد صلح، الذم اعتذرعن إجراء ا١تقابلة، آخركف اعتذر عطا حنا، ك 
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مث اتفقت معو أرسلت لو اْلسئلة، ما من كافق فأ متخصصة أكادٯتيا.جراء ا١تقابلة مع شخصيات ٍت إطلب م

 ذلك أجريت معو ا١تقابلة عرب ا٢تاتف، كمت تسجيل ا١تقابلة.على موعد إجراء ا١تقابلة، كبعد 

فيما اتصلت آبخرين ( مرات، 4( أك )3كقد تطلب اجراء ا١تقابلة مع بعض الشخصيات، االتصاؿ ) 

 .أكثر من ذلك، نظرا النشغا٢تم، لكٍت كجدت ترحيبا كاىتماما َب١توضوع من اٞتميع

 ودلاذا عرب اذلاتف؟

ْلف االحتلؿ اإلسرائيلي ٯتنع سكاف قطاع غزة من السفر إُف القدس، كإُف أم مدينة فلسطينية أخرل،  

 فيحرمنا بذلك من الصلة يف ا١تسجد اْلقصى ا١تبارؾ، كالتواصل مع أبناء شعبنا. 

 الشخصيات اليت دتت ةدقابلتها:

 ـ.2015حزيراف )يونيو(  22ـ، االثنُت 1987منذ أبو خضَت، دمحم، صحفي يف صحيفة القدس _ 

 ـ.2014أيلوؿ )سبتمرب(  7بكَتات، انجح، مدير ا١تسجد اْلقصى ا١تبارؾ، اْلحد _ 

حزيراف )يونيو(  7، السبت العليا يف القدسٛتامي، ٚتيل، ٤تاضر يف جامعة القدس كعضو ا٢تيئة اإلسلمية _ 

 ـ.2014

 ـ.2015كانوف اثٓف )يناير(   3الفلسطيٍت اْلسبق، السبت خورم، َبسم، كزير االقتصاد _ 

حزيراف )يونيو(  8القدس، اْلحد  –خورم، رفيق، كاىن كالىويت فلسطيٍت، من كهنة البطريركية اللتينية _ 

 ـ.2014

 .2014كانوف اْلكؿ )ديسمرب(  6سابيل، برانرد، انئب مسيحي يف اجمللس التشريعي، السبت، _ 

نيساف  4خطيب ا١تسجد اْلقصى كرئيس ا٢تيئة االسلمية العليا يف القدس، السبت صربم، عكرمة، _ 

 ـ.2015)أبريل( 
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عطوف، أٛتد، انئب عن مدينة القدس على قائمة التعيَت كاإلصلح, اْلربعاء تشرين أكؿ )أكتوبر( _ 

 ـ.2014

تشرين اثٓف  3يت، االثنُت أستاذ ا٢تندسة ا١تعمارية يف جامعة بَتز خبَت يف شؤكف القدس ك عمرك، ٚتاؿ، _ 

 ـ.2014)نوفمرب( 

آذار )مارس(  10عيسى، حنا، أمُت عاـ ا٢تيئة اإلسلمية ا١تسيحية لنصرة القدس كا١تقدسات، الثلاثء _ 

 ـ.2015

 _ طريدق  حتليل ادلعلوةات:2

 التفسَت: - أ

كاْلحداث التارٮتية، فعلى سبيل ا١تثاؿ دفاع  َت العلقة بُت ا١تواقف اإلنسانيةحاكلت قدر االمكاف تفس

ا١تسلمُت عن مقدسات ا١تسيحيُت، كالعكس صحيح، ليس حداث اترٮتيا معزكال عن العلقات اإلنسانية 

 السامية، اليت ٖتكم علقات الطرفُت ببعضهما على مدار التاريخ ا١تشًتؾ يف بيت ا١تقدس.

 التنبؤ: - ب

ىذه ر اتريخ طويل، فإف ىذا ٯتنحك القدرة على التنبؤ ٔتستقبل عندما تطلع على ظاىرة ٦تتدة على مدا

يتيح لنا استشراؼ كبَت من التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، الظاىرة، كىنا فإف ىذا التاريخ ال

 ا١تستقبل، مع ضركرة تقدٔف رؤية كاضحة للحفاظ على ىذه الظاىرة الفريدة.  
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 :رلال المراس 

 على النحو التايل: المراس يتحمد رلال 

تقييم العلقة التارٮتية بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، كالكشف عن  تتوُف ىذه الدراسة_ اجملال ادلوضوعي: 1

 جهود كل منهما يف التصدم للمخططات الربيطانية كاإلسرائيلية لتهويد مدينة القدس اتلة.

 ـ.1994-1897من عاـ تركز ىذه الدراسة على الفًتة التارٮتية الزةٍت: _ اجملال 2

 .اتلة قدسلمدينة اتركز الدراسة على ادلكاين:  الاجمل_ 3

 :حمود المراس 

ا١تؤ٘تر الصهيوٓف ـ، كذلك ْلف 1994-1897تقتصر ىذه الدراسة على الفًتة التارٮتية ما بُت عاـ  

بسويسرا، كيف تقديرم كاف ذلك التاريخ مرحلة فارقة يف  َبؿ ، يف1897يف آب )أغسطس( عقد اْلكؿ 

مستقبل ا١تشركع الصهيوٓف يف فلسطُت، ففي ذلك العاـ مت بلورة ا١تخططات الصهيونية كترٚتتها إُف مشركع 

 عملي، كلذلك كاف البذرة اٟتقيقية اْلكُف إلقامة الكياف الصهيوٓف على أرض فلسطُت.

 )يناير( دخوؿ السلطة الفلسطينية إُف الضفة كغزة بعد توقيع فشهد يف كانوف اثٓفـ 1994أما عاـ 

 اتفاقية التسوية بُت منظمة التحرير الفلسطينية كاالحتلؿ اإلسرائيلي.
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 المراسات السابدق :

متخصصة َبلتعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف بيت  َف أجد دراساتبحث المن خلؿ 

تتطرؽ إُف الدراسات اليت العديد من لكٍت كجدت ا١تقدس، إال دراسة كاحدة للدكتور اثبت أبو اٟتاج، ك 

 : يليما كمن ىذه الدراسات ا١توضوع بشكل عاـ، دكف ٗتصيص بيت ا١تقدس َبلبحث كالتفصيل، 

 أوال: الكتب:

 م.1972دار النهار، )اجلزء األول والثاين( الغوري، اةيل ، "ستُت عاةا فلسطُت عرب" _

 التارٮتية، اليت مرت َبلقضية الفلسطينية يف عهد االنتداب الربيطآف، يعرض الكتاب لألحداث 

 الذم كااكالت الربيطانية لتصفية الوجود العريب يف القدس كفلسطُت، كجهودىا يف اقامة الكياف الصهيوٓف،

 هنب اْلرض العربية.

التحدَيت اليت كيناقش الكاتب دكر العرب، مسلمُت كمسيحيُت يف التصدم للخطر الصهيوٓف، ك  

 تواجو الوجود اإلسلمي ا١تسيحي يف بيت ا١تقدس. 

يُت، كما أنو لتعايش بُت ا١تسلمُت كا١تسيحكمع أ٫تية ىذا الكتاب فإنو ال يتعرض لكافة أشكاؿ ا 

 كىذه الدراسة سوؼ تعرض ْلشكاؿ التعايش اجملتمعي كالسياسي. ،1937يتوقف عند عاـ 

 م.1997ىنري كنت، تررت  إبراىيم الراىب، "الدقمس"، _ 

ـ، مث 1917يستعرض الكتاب اتريخ بيت ا١تقدس من العصور القدٯتة إُف االحتلؿ الربيطآف عاـ 

ض الطرؼ عن ا١تمارسات اليهودية، غؿ يتطرؽ إُف الدكر الربيطآف يف التمكُت للحتلؿ اإلسرائيلي، من خل

 كسن القوانُت اليت تساعد يف زَيدة أعداد ا١تهاجرين اليهود.
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طانية، كاالرىاب اليهودم، الذم استمر كصوال جراءات الربييتناكؿ الكاتب موقف العرب من اإلكما 

من أرضو. إضافة إُف ، كما رافقها من أعماؿ عدكانية ضد الشعب الفلسطيٍت؛ لتهجَته 1948إُف حرب عاـ 

 ـ.1967اجراءات هتويد ا١تدينة، اليت بدأت بعد عاـ 

الدكر التكاملي للمسلمُت كا١تسيحيُت يف مواجهة ىذه اإلجراءات، اليت كاٞتديد يف دراسيت أهنا تقدـ 

 هتدؼ إُف هتويد ا١تدينة، كسلخها عن كاقعها العريب.

 م.1987ن وعلي طاىر المجاين، عام "الدقمس إميان وجهاد" للمؤلفُت: عرفان نظام المي _

تئن ٖتت كطأة احتلؿ عسكرم شرس،  كىيـ، 1967منذ االحتلؿ اإلسرائيلي ١تدينة القدس عاـ 

يتهدد ىذه ا١تدينة َبلتهويد، كمقدساهتا اإلسلمية كمآثرىا العربية َبلتدمَت كسلخها كليا عن كاقعها العريب 

 اإلسلمي.

احتل٢تا، كا١تدينة صامدة يف كجو ا١تؤامرة على عركبتها كطابعها التارٮتي، كبعد مركر أربع سنوات على 

العـز على مقاكمة الغزك الصهيوٓف، معلقُت آما٢تم على صمود العرب كمساندة العاَف اإلسلمي أىلها  كقد عقد

 كا١تسيحي لقضيتهم العادلة.

قدسات اإلسلمية كا١تسيحية كيوضح الكتاب أف الصهيونية خطر على ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، فا١ت

عتداء كالتهويد، كاالحتلؿ اإلسرائيلي يريد مدينة فارغة من ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، كىو ٭تاكؿ دائما تتعرض لل

 اإليقاع بُت اتباع الدَينتُت.

كيشَت الكتاب إُف أف ا١تسلمُت كا١تسيحيُت كقفوا يف كجو ا١تشركع الصهيوٓف منذ بدايتو، كما دافعوا 

 ينة القدس بكافة الوسائل ا١تتاحة ٢تم.عن مد
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بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف القدس،   كاالقتصادية االجتماعيةيدرس تفاصيل العلقة  كلكن الكتاب ال

 ، كىذا ما أحاكؿ تعويضو يف ىذه الدراسة.1982كما أنو يتوقف عند عاـ 

_ The First Islamic Conquest of Aelia (Islamic Jerusalem): A Critical Analytical 

Study of the Early Islamic Historical Narratives and Sources, Othman Ismael Al-

Tel, Al-Maktoum Institute Academic Press, 2003. 

٭تاكؿ ىذا الكتاب إ٬تاد حل أك قراءة جديدة الختلؼ الركاَيت عن فتح بيت ا١تقدس اْلكؿ يف  

كتاَبت ا١تؤرخُت ا١تسلمُت. فيناقش الكتاب أٝتاء كتواريخ الفتح ا١تختلفة، ك٭تلل ىذه الركاَيت بطريقة نقدية 

 عن طريق فهم الركاة كأسباب اختلفهم. 

٠تطاب لفتح بيت ا١تقدس، كزَيراتو ا١تتعاقبة كأسباهبا. كيبحث ليفة عمر بن اكما يناقش زَيرة ا٠ت

 كائل إلقليم بيت ا١تقدس. ، كأساليب إدارة ا١تسلمُت اْلالتقسيمات اإلدارية اٞتغرافية

جابر، عام  "الوجود ادلسيحي يف الدقمس خالل الدقرنُت التاسع عشر والعشرين"، للمكتور: رؤوف أبو_ 

2004 . 

اٟتديث عن اْلكضاع العامة يف القدس يف بداية القرف التاسع عشر كفًتة اٟتكم كيشتمل الكتاب بعد 

ا١تصرم كعودة اٟتكم العثمآف بعد خركج ا١تصريُت من بلد الشاـ، على دراسة عن الكنائس ا١تسيحية سواء  

كاخر القرف أيدة يف قياـ النهضة الشعبية اٞتدكانت الشرقية القدٯتة كالغربية الوافدة، كاشتداد ا١تنافسة بينها، ك 

التاسع عشر، سواء يف اٟتقوؿ االقتصادية كالتعليمية كالصحية كالثقافية، ْتيث أف ا١تدينة أصبحت من مدف 

بلد الشاـ الرائدة َبلنسبة ٢تذه ا١تزاَي حىت إذا جاءت اٟترب اْلكُف تعرضت فيها القدس ١تعاانة خاصة بعد أف 
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، ٧1917تليزم للمدينة عاـ ة اٟتقيقية كقعت بعد االحتلؿ اإلا١تعاانكلكن ، ُف مزاراهتاإ٣تيء اٟتجاج  توقف

 .كترتيبات االحتلؿ ا١تخادعة لتنفيذ كعد بلفور

ـ،  1967-1948 بُتما كيعترب الكتاب أف فًتة اٟتكم اْلردٓف للقسم العريب من مدينة القدس 

 .ا١تشًتؾ بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُتدارة انجحة، ْتيث أصبحت ا١تدينة عنواانن للعيش إكانت فًتة انفتاح ك 

ىو التفكَت يف كيرل الكاتب أف ا١تسلمُت كا١تسيحيُت من أبناء ىذا البلد انطلقوا معا ٨تو ىدؼ معُت 

من حيث  ثَتاكاحد، كىو أهنم متقاربوف ككىم يسَتكف يف ىذا ا١تضمار على هنج ، مصَت كطنهم كأمتهم

نتداب الربيطآف كاالستيطاف جتماعية، كقد قاكموا اإلة كاالاْلخلؽ كالطباع، كمن حيث ا١تبادئ اْلساسي

 .اليهودم

ستبحث يف كاقع  ٯتيز ىذه الدراسة أهنا كلكن الكتاب يبحث كاقع ا١تسيحيُت فقط يف ا١تدينة، كما

 قدس.ا١تبيت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، كالتعايش بُت الفريقُت يف 

، ةؤسس  المراسات ادلدقمسي ، نصار اري وعصامدت، سليم الدقمس العثماني  يف ادلذكرات اجلوىري _ 

 م.2005، والكتاب الثاين 2003الكتاب األول 

عداد ىذين الكتابُت من مذكرات ا١توسيقار الفلسطيٍت كاصف جوىرية؛ لتغطية اْلحداث الثقافية، مت إ

خاص  من اتريخ القدس بشكل 1948-1904كاالجتماعية، كالسياسية، يف ا١ترحلة التارٮتية ما بُت 

 كفلسطُت بشكل عاـ.

كلذلك فإف القارئ ٭تيط ال يقدـ الكاتب سردا لألحداث فحسب، بل لديو القدرة على التفسَت، 

َبْلحداث كمسبباهتا كنتائجها. كيقدـ جوىرية يف مذكراتو صورة مشرقة للتسامح الديٍت بُت ا١تسلمُت 
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ككانت لعائلتو علقة كطيدة كا١تسيحيُت، فقد عمل لدل موسى كاظم اٟتسيٍت، رئيس بلدية القدس آنذاؾ، 

 بعائلة اٟتسيٍت كغَتىا من العائلت ا١تسلمة.

ستعرض مسَتة الكفاح كيتناكؿ الكتاب العادات االجتماعية يف القدس، كما يصف أحياء ا١تدينة، كي

 ٧تليز كاليهود.العريب ضد اإل

سأقدـ إضافة تعوض ماَف يذكر ىنا من مظاىر كآاثر ٘تيز كأ٫تية ما كرد يف الكتابُت، إال أنٍت  كرغم

 كٖتدَيت التعايش السلمي.

Islamic Jerusalem and its Christians, a History of Tolerance and Tensions, Maher Y. 

Abu-Munshar, Tauris Academic Studies, 2007.  

دراسة نقدية لألحداث التارٮتية يف عهد الفاٖتُت عمر بن ا٠تطاب كصلح الدين  يقدـ ىذا الكتاب

اْليويب، حيث يدرس مفهـو العدالة يف اإلسلـ، كاليت كانت ا١تنظور الذم تعامل بو عمر كصلح الدين مع 

 ا١تسيحيُت يف بيت ا١تقدس.

مث عهدة عمر  ارل ٧تراف.لنص ملسو هيلع هللا ىلصكما يناقش الكتاب موقف اإلسلـ من ا١تسيحية، كمعاملة النيب 

شكاليات يف نصوص الشركط العمرية، اليت يرل الباحث أهنا نتاج للقركف اللحقة. مث يعرض يلياء كاإلْلىل إ

مقارنة ْلعماؿ ا٠تليفة عمر مع صلح الدين، كتكمن أ٫تية ىذا البحث يف تقدٔف ٪توذجُت للسماحة كالعدالة 
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كتاب يبحث يف فًتتُت يف التاريخ اإلسلمي، ٫تا: فتح القدس يف عهد عمر بن ا٠تطاب كلكن ال

هنع هللا يضر، كٖتريرىا يف عهد صلح الدين اْليويب، بينما ىذه الدراسة ستبحث كاقع ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف العصر 

 اٟتديث.

_ Mapping Islamic  Jerusalem, A Rediscovery of Geographical Boundaries, Khalid 

El-Awaisi, Al-Maktoum Institute Academic Press, 2007.  

يناقش ىذا الكتاب إقليم بيت ا١تقدس كامتداده اٞتغرايف خلؿ العصور اإلسلمية من خلؿ إجراء  

دراسة ٖتليلية ٠تدكد ىذا اإلقليم. كتبحث الدراسة يف أبسلوب نقدم يف الركاَيت ا١تباشرة كالعامة اليت أشارت 

 بيت ا١تقدس منذ العصر اإلسلمي ا١تبكر.إُف اقليم 

كاليت يعد إقليم بيت اْلرض ا١تقدسة كاْلرض ا١تباركة، داد اٞتغرايف ١تنطقيت كيدرس الكتاب االمت

كما تشمل ْتثا تفصيليا للمصادر اإلسلمية فيما يتعلق َبإلشارة ْلٝتاء بيت   ا١تقدس جزءا مركزَي فيهما.

ة القدٯتة"، ا١تقدس على مر العصور، فتارة كانت تشَت إُف ا١تسجد اْلقصى، كاترة إُف ما يسمى حاليا "البلد

 كاترة أخرل إُف إقليم بيت ا١تقدس.

ستناقش العلقة ا١تصَتية كالتاريخ ا١تشًتؾ بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف بيت كاٞتديد يف دراسيت أهنا 

 ا١تقدس.

_  Jerusalem: From the Ottomans to the British, Roberto Mazza, 2009.  

، دخلت القوات الربيطانية القدس، منهية بذلك اٟتكم العثمآف كفتح حقبة 1917يف ديسمرب عاـ 

من اٟتكم العثمآف إُف اإلدارة الربيطانية، مع جديدة كمهمة يف اتريخ القدس. يناقش ركبرتو مازا فًتة االنتقاؿ 

كما يناقش أثر التغيَت الًتكيز على التغَتات االجتماعية كالسياسية من القرف التاسع عشر إُف القرف العشرين،  
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كيستخدـ دراسات اٟتالة لتقدٔف كجهات نظر جديدة يف ىذه الفًتة غالبا ما يتم اإلدارم على السكاف اليُت. 

 .يف اتريخ القدس إتاىله

قتصادية جتماعية كاالعاًف اٟتالة االكما أنو يكيقدـ الكتاب نظرة كاقعية ْلحواؿ ا١تسيحيُت يف ا١تدينة،  

كعلقة السكاف ببعضهم، ككذلك موقفهم من ٣تمل القضاَي السياسية اليت مرت يف القدس خلؿ ىذه الفًتة، 

 بريطانيا للقدس. َبلقدس يف فًتة الدراسة، كلكنو يتوقف عند احتلؿ

السكاكيٍت، ةركز خليل السكاكيٍت الثدقايف، ةؤسس  المراسات خليل يوةيات خليل السكاكيٍت، _ 

م، والثاةن 2009م، والسابع 2004( 2م، واخلاةس )ج2004ادلدقمسي ، الكتب التالي : الثالث 

  م.2010

السكاكيٍت يف يومياتو اْلحداث اليت ٘تثل يوميات خليل السكاكيٍت قصة صراع إنساف مع اٟتياة، دكف  

مرت هبا فلسطُت عامة كالقدس خاصة، من تطورات سياسية كاجتماعية كفكرية. كقد كاف السكاكيٍت يضيف 

 رأيو لتلك اْلحداث، فتكونت لديو أراء كثَتة يف السياسة، كاْلدب، كاللغة، كالتاريخ، كاالجتماع، كالفلسفة.

أسو، فأفرد مساحة كبَتة من يومياتو للقدس، فقد صور النشاطات اىتم السكاكيٍت ٔتدينتو كمسقط ر 

 الًتبوية، كالثقافية، كاالجتماعية، تصويرا دقيقا، يعد مرجعا للباحثُت كا١تؤرخُت.

كمع أف ىذه ا١تذكرات زاخرة َب١تواقف، اليت تظهر حقيقة العلقة اْلخوية بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، 

 التعايش السلمي بُت الطرفُت، كما أهنا ال تشمل كل فًتة الدراسة. إال أهنا ال تشمل كافة أشكاؿ
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 .2004، ةؤسس  الرسال ، بَتوت، 6طمع اإلسالةي، يوسف الدقرضاوي، _ غَت ادلسلمُت يف اجمل

عتداء ا٠تارجي، كحرية ن الظلم الداخلي كاإليوضح ا١تؤلف حقوؽ أىل الذمة، كمنها حق اٟتماية م 

العقيدة،  : ضمافىيكتوِف الوظائف يف الدكلة. كيتناكؿ ضماانت أداء ىذه اٟتقوؽ، ك التدين كالعمل، بل 

 كيبُت كاجبات أىل الذمة يف اجملتمع ا١تسلم. كاجملتمع ا١تسلم.

كيوضح الكتاب درجات التسامح عند ا١تسلمُت، كاْلسس اليت ٯتتثل ٢تا ا١تسلموف يف تسا٤تهم مع  

 اد بكرامة اإلنساف، كأف ا١تسلم ليس مكلفا ٔتحاسبة اآلخرين.ا١تخالفُت يف الدين، كأ٫تها: االعتق

كيقدـ الكاتب شواىد من التاريخ على ذلك التسامح، كيرد الشبهات اليت أثَتت حوؿ ختم رقاب 

 أىل الذمة كإلزامهم ٔتلبس معينة. 

َتىا البعض تطبيق عملي للرد عن الشبهات اليت يثأما اإلضافة اليت سيقدمها ىذا البحث، فهي تقدٔف  

حوؿ اإلسلـ، كتعامل ا١تسلمُت مع غَتىم، كذلك من خلؿ رصد علقة ا١تسلمُت َب١تسيحيُت يف بيت 

 ا١تقدس، يف اٟتياة العامة، كيف أدؽ تفاصيل اٟتياة اإلنسانية.

 اثنيا: األحباث:

 ،7اجلنان، عرلل  أبو احلاج، اثبت عيش السلمي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت: ةمين  الدقمس منوذجا، _ ال

 .2015 بَتوت،

مفهوما علميا للتعايش السلمي كالتسامح الديٍت بُت أصحاب الرساالت، كيبُت البحث قدـ ىذا ي 

اْلصوؿ الدينية للتعايش السلمي عند أصحاب الدَينتُت اإلسلمية كا١تسيحية، كما يربز مكانة القدس التارٮتية 

 كالدينية عند أصحاب الرساالت السماكية.
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البحث ٪توذجا تطبيقيا معاصرا ١تفهـو التعايش السلمي كالتسامح الديٍت بُت ا١تسلمُت  كيقدـ

 كا١تسيحيُت، يف اٞتوانب اٟتياتية ا١تختلفة.

أما اإلضافة اليت سيقدمها ْتثي، فهي أنو سيتناكؿ َبلتفصيل ٥تتلف جوانب اٟتياة، ككيف استطاع 

كاقعية من سلمي ا١تسيحي، كذلك من خلؿ تقدٔف ٪تاذج ا١تسلموف كا١تسيحيوف أف يصبغوىا بصبغة التآخي اإل

 حياة اجملتمع ا١تقدسي، على مدار فًتة الدراسة.

رلل  صاةم سابيال، برانرد _ الكنائس وادلدقمسات ادلسيحي  يف ةواجه  التحمايت اإلسرائيلي ، 

 .م2011، (كانون االولديسمرب ) ، 166-165االقتصادي، السن  الثالث  والثالثون، ع

كالظركؼ اليت  يتناكؿ ىذا البحث الوجود ا١تسيحي يف بيت ا١تقدس، من حيث الطوائف ا١تسيحية، 

 كأعداد ا١تسيحيُت، كما يتطرؽ إُف ا١تقدسات ا١تسيحية.  مرت هبا، ككاقعها ا١تعاصر،

اليت تواجو التحدَيت اإلسرائيلية العلقات اإلسلمية ا١تسيحية. كما يتناكؿ كيسلط الضوء على 

 ا١تسيحيُت كمقدساهتم، سيما التحدَيت الداخلية، ا١تتمثلة يف ىجرة ا١تسيحيُت.

 ت، كأقسمها إُف داخلية كخارجية.كيف ىذا البحث سأفصل يف تلك التحدَي 

 م. 2012، )فرع غزة( ةؤسس  الدقمس المولي خوري، رفيق الوجود ادلسيحي يف الدقمس، _ 

ا١تقدس، كعلقة ىذه الطوائف ببعضها. كيتناكؿ الباحث يركز البحث على الطوائف ا١تسيحية يف بيت  

العوامل اليت أدت إُف االنشقاقات بُت ا١تسيحيُت، كما يتناكؿ العوامل اليت تساىم يف توحيد ا١تسيحيُت 

 كٕتذرىم يف كطنهم.

 كسيفصل ىذا البحث يف أىم الطوائف ا١تسيحية يف بيت ا١تقدس. 
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 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالةي سانو، قطب ووسائل،  فن التواصل ةع اآلخر: ةعامل وضوابط_ 

 م.2006/ىـ1427، )الكويت(

على ٚتلة الضوابط اليت يسلط الضوء ، كما غَت ا١تسلمُتمعاَف التواصل ا١تنشود مع يتناكؿ الباحث 

 ذلك التواصل.ينبغي مراعاهتا عند 

  الغرب.التواصل مع ٤تاكلة عند ، رةمن الوسائل كاآلليات ا١تعاصناقش كيفية االستفادة كما ي

قدـ دراسيت أتصيل مستمدا من الكتاب كالسنة لطبيعة العلقة الصحيحة بُت ا١تسلمُت كأىل كست

 الكتاب، سيما الذين ال ٭تاربوف ا١تسلمُت يف عقيدهتم. 

 م.2006التعايش اإلسالةي ادلسيحي يف الدقمس، حنا كلماين، ةوقع إيالف، _ 

العلقة بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف بيت ا١تقدس، كيورد نصوصا تؤكد العلقة يرصد الباحث طبيعة  

اْلخوية بُت أتباع الدَينتُت، كدكر ا١تسلمُت كا١تسيحيُت ا١تشًتؾ يف التصدم للمشركع الصهيوٓف على أرض 

 فلسطُت، الذم يستهدؼ النيل من الوحدة اإلسلمية ا١تسيحية.

  قدس.ا١تبيت اقف كالنصوص، اليت ٕتسد عمق التآخي بُت أىل يرصد ا١تزيد من ا١تو  كىذا البحث 

 اثلثا: ادلدقاالت:

، 9رلل  حراء، السن  الثالث ، عدمحم عمارة، يف التعاةل ةع اآلخر الميٍت والثدقايف"، "فلسف  اإلسالم _ 

 م.2007ديسمرب(،  -)أكتوبر

يتناكؿ ا١تقاؿ فلسفة اإلسلـ يف طبيعة العلقة بُت ا١تسلمُت كغَتىم، من أىل الكتاب كالدَيانت  

 كالصحابة يف التعامل مع اليهود كالنصارل كالوفاء ْتقوقهم. ملسو هيلع هللا ىلصالوضعية، كيرصد مواقف النيب 
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تنوع الوحدانية  تعاُف، كأف الكيوضح الكاتب أف اْلسس اليت تقـو عليها ىذه الفلسفة، أف 

 كاالختلؼ سنة من سنن ىذا الكوف.

يف بيت ا١تقدس، ككيف ترجم ا١تسلموف  ا ىو رصد علقة ا١تسلمُت َب١تسيحيُتكما سيضيفو ْتثي ىذ

     ما كرثوه من تراثهم اإلسلمي إُف برانمج يومي يف اٟتياة الدينية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية.

ةوقع ةنارات، دمحم عبم رب النيب، التعايش السلمي ةع غَت ادلسلمُت يف ضوء ةدقاصم الشريع ، _ 

 م.2012/ىـ1433

تناكؿ ا١تقاؿ َبلتحليل مقاصد الشريعة من الوجود اإلنسآف، كارتباطاىا َبلعلقات اإلنسانية مع غَت ي 

  كغَتىم، كالسماحة كحسن ا٠تلق.ا١تسلمُت، كذلك بناء على قواعد رئيسة منها: العدالة بُت ا١تسلمُت

ع غَت كما يقدـ الكاتب اْلدلة من الكتاب كالسنة كأفعاؿ السلف، على مشركعية التعايش السلمي م

 ليهم.ا١تسلمُت، كضركرة اإلحساف إ

مكانية التعايش مع كما ستقدـ ٪توذجا عمليا على إقدـ مزيدا من الشواىد كاْلدلة،  كىذه الدراسة ست

 حىت يف أصعب الظركؼ السياسية كاالقتصادية، كما ىو حاصل يف بيت القدس.غَت ا١تسلمُت، 

ىذه الكتب كاْلْتاث كا١تقاالت كغَتىا، إضافة إُف االطلع على كاف من حسن حظ الباحث  

الواثئق كالربامج التلفزيونية كا١تواد ا١تنشورة يف الصحف كالشبكة العنكبوتية، إذ كاف ٢تا ٣تتمعة دكرا مهما يف 

 راء الدراسة.إث
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على تلك ا١تعلومات، اليت حصل عليها من تلك ا١تصادر كا١تراجع، كعمل على عتمد الباحث اكقد  

ٖتليلها، كالوصوؿ إُف استنتاج أكادٯتي، كرؤية كاضحة لطبيعة التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف 

 بت ا١تقدس.

طي كافة جوانب التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كرغم أ٫تية ىذه الكتب كالدراسات، إال أهنا ال تغ 

عرضا سريعا، كرٔتا مر عليو يف سياؽ  كا١تسيحيُت يف بيت ا١تقدس، بل إف كثَتا منها يعرض ٢تذا ا١توضوع

اٟتديث عن ا١تقاكمة السياسية للحتلؿ الربيطآف أك اإلسرائيلي، دكف أف يرد تلك ا١تواقف إُف حقيقة كونو 

 را يف بيت ا١تقدس.تعايشا إنسانيا متجذ

يف قالب قدمها كافة أشكاؿ اٟتياة، فتإف ىذا ما تسعى إليو ىذه الدراسة، كىو أهنا تعيد صياغة   

يزيل الفركؽ االجتماعية كالدينية، يت ا١تقدس ٘تلك سرا عجيبا، كاحد، منطلقها حقيقة كاحدة، كىي أف ب

  .للدفاع عن ا١تدينةكعزٯتة  إصرارإُف  الواقع ٖتت االحتلؿاليت يفرضها ك٭توؿ التحدَيت 
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 :لمراس ىيكل ا

كىي: مقدمة حوؿ التعايش السلمي، ، كفيو ثلثة مطالب، يف اإلسلـ التعايش السلمي: الفصل التمهيدم

أنواع التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف عهد الدكلة مبادئ التعايش السلمي يف اإلسلـ، 

 اإلسلمية.

مكانة القدس ، كينقسم إُف مبحثُت، ٫تا: عند ا١تسلمُت كا١تسيحيُتلبيت ا١تقدس ة ا١تكانة الديني :اْلكؿالفصل 

كفيو أربعة مطالب، ىي: فضائل بيت ا١تقدس يف الكتاب كالسنة، ا٠تطة النبوية لتحرير بيت ، عند ا١تسلمُت

مية ا١تقدسة يف بيت ا١تقدس. أما ا١تبحث ا١تقدس، بيت ا١تقدس يف العهود اإلسلمية ا١تتعاقبة، اْلماكن اإلسل

، كفيو أربعة مطالب، ىي: مولد ا١تسيحية يف بيت ا١تقدس، عند ا١تسيحيُتبيت ا١تقدس مكانة الثآف، ىو: 

مسيحيو بيت ا١تقدس يف العهد اإلسلمي، الطوائف ا١تسيحية يف بيت ا١تقدس كعلقتها ببعضها، اْلماكن 

  .ا١تسيحية ا١تقدسة يف بيت ا١تقدس

ـ، كينقسم 1994-1897قدس ا١تبيت يف اجملتمعي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت السلمي التعايش الفصل الثآف: 

، كفيو أربعة مطالب، ىي: نبذة عن بيت قدسا١تبيت الوجود اإلسلمي ا١تسيحي يف إُف مبحثُت، ٫تا: 

فلسفة التعايش السلمي بُت ا١تقدس، اٞتمعيات كا١تؤسسات يف بيت ا١تقدس، الواقع ا١تسيحي يف بيت ا١تقدس، 

ا١تسلمُت السلمي اجملتمعي بُت  التعايشا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف بيت ا١تقدس. أما ا١تبحث الثآف فهو: 

، كفيو ثلثة مطالب، ىي: التعايش الديٍت بُت ا١تسلمُت 1994-1897 قدسا١تبيت يف  كا١تسيحيُت

  .كا١تسيحيُت، التعايش االجتماعي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، التعايش الفكرم بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت
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قد ـ، ك 1994-1897 قدسا١تبيت السياسي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف السلمي التعايش الفصل الثالث: 

-1897يف التصدم للمشركع الصهيوٓف بيت ا١تقدس جهود مسلمي كمسيحيي مبحثُت، ٫تا: جاء يف 

كفيو ثلثة مطالب، ىي: ا١تواقف السياسية كالدينية للدفاع عن عركبة فلسطُت، النضاؿ اإلسلمي ـ، 1947

ة ا٠تطر النضاؿ اإلسلمي ا١تسيحي ١تقاكم ،1935-1917ا١تسيحي ١تقاكمة ا٠تطر الصهيوٓف يف بيت ا١تقدس 

. كتناكؿ ا١تبحث الثآف: جهود مسلمي كمسيحيي بيت ا١تقدس يف 1947-1936الصهيوٓف يف بيت ا١تقدس 

، كجاء يف ثلثة مطالب، ىي: النضاؿ اإلسلمي ا١تسيحي 1994-1948التصدم للحتلؿ اإلسرائيلي 

حتلؿ اإلسرائيلي ، النضاؿ اإلسلمي ا١تسيحي للتصدم لل1967-1948للتصدم للحتلؿ اإلسرائيلي 

 .1994-1987، االنتفاضة الفلسطينية اْلكُف 1967-1986

قدس، كينقسم إُف ا١تبيت ُت يف ا١تسيحيك  سلمُتا١تالفصل الرابع: ٖتدَيت كآاثر كمستقبل التعايش السلمي بُت 

كقد جاء يف مطلبُت، ٫تا:  قدس،ا١تبيت يف  ٖتدَيت التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُتمبحثُت، ٫تا: 

آاثر كمستقبل التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت التحدَيت الداخلية، التحدَيت ا٠تارجية. كا١تبحث الثآف بعنواف: 

يف بيت ا١تقدس، كاشتمل على مطلبُت، ٫تا: آاثر التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف  كا١تسيحيُت

 ي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف بيت ا١تقدس.بيت ا١تقدس، مستقبل التعايش السلم

 ، التوصيات.دراسةالنتائج ا٠تلصة،  ،ا٠تا٘تة، كاشتمل على: ا١تقدمةفصل ا٠تامس: ال
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 يف اإلسالمالتعايش السلمي الفصل التمهيمي: 

 

 ةدقمة  حول التعايش السلمي  ادلطلب األول:

 بادئ التعايش السلمي يف اإلسالمادلطلب الثاين: ة

 لمول  اإلسالةي أنواع التعايش السلمي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت يف عهم ا ادلطلب الثالث:
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 يف اإلسالمالتعايش السلمي الفصل التمهيمي: 

 ،لقد كضع اإلسلـ ٣تموعة من القوانُت؛ لضبط العلقات يف اجملتمع اإلسلمي، بُت ا١تسلمُت أنفسهم

اليت خط كبُت غَتىم من أىل الكتاب، كأتباع الدَيانت اْلخرل، فل يقبل من مسلم أف يتجاكز ىذه القوانُت، 

  ها العريضة القرآف الكرٔف، كحددت السنة النبوية معا١تها الدقيقة.طخطو 

ليت خاصة َبإلسلـ، إذ َف تعرفها البشرية من قبل، كلن تكوف القوانُت الوضعية، ا إف ىذه القوانُت

تنظم العلقات اإلنسانية، كٖتث على التعايش اإلنسآف، أفضل من القوانُت اإلسلمية، يف ضبط سلوؾ الفرد 

 ٕتاه اآلخرين، ذلك أف اإلسلـ يربط ىذه العلقة ٔتصَت ا١تسلم يف الدنيا كاآلخرة.   

 ادلطلب األول: ةدقمة  حول التعايش السلمي

 :السلمي ةفهوم التعايشأوال: 

 ةفهوم التعايش:أ_ 

جاء يف لساف العرب البن منظور: "العيش اٟتياة، ... كعايشو أم عاش معو، كالعيشة ضرب من 

. كيف ا١تعجم الوسيط "تعايشوا: عاشوا على اْللفة كا١تودة. 1العيش، يقاؿ: عاش عيشة صدؽ كعيشة سوء

 .2ا١تطعم كا١تشرب كالدخلكمنو: التعايش السلمي. كالعيش: معناه اٟتياة. كما تكوف بو اٟتياة من 

بية، ك٭تمل ىذا ا١تصطلح عدة كقد بدأ ركاج ىذا ا١تصطلح مع ظهور الصراع بُت الكتلتُت الشرقية كالغر 

 ، كىي على ثلث مستوَيت:معاف

                                                           
 .321فصل العُت ا١تهملة، ص ،6، ج(ىػ1414، 3ط ،بَتكت، دار صادر)، لسان العرب ،ىػ(711ت) دمحم بن مكـرابن منظور،  1
 .640-639ص ،2، ج(، ال.ت2ط ،رة، دار الفكرالقاى)، ٣تمع اللغة العربية، ادلعجم الوسيط 2
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سياسي، أيديولوجي، كيعٍت اٟتد من الصراع، أك تركيض ا٠تلؼ العقائدم بُت  ادلستوى األول:

 رة الصراع، ٔتا يفتح قنوات للتصاؿ بُت الطرفُت.ا١تعسكرين، أك التحكم يف إدا

اقتصادم، يرمز إُف علقات التعاكف بُت اٟتكومات كالشعوب، فيما لو صلة َب١تسائل  ادلستوى الثاين:

 القانونية كاالقتصادية كالتجارية.

 حضارم، كىو اْلحدث، كيشمل ٖتديدا معٌت التعايش الديٍت، أكك  ثقايفك  ديٍت ادلستوى الثالث:

التعايش اٟتضارم. كيعٍت أف تلتقي إرادة أىل اْلدَيف السماكية كاٟتضارات ا١تختلفة يف العمل من أجل أف 

 .1يسود اْلمن كالسلـ العاَف، كحىت تعيش اإلنسانية يف جو من اإلخاء كالتعاكف

َبلقصد  التعايش يف اإلسلـ ينطلق من قاعدة عقائدية، كىو ذك جذكر إٯتانية. كليس ٙتة أبلغ كأكىفك 

نىكيٍم أىالَّ نػىٍعبيدى ًإالَّ اَّللَّى كىال نيٍشرًؾى بً ﴿: قولو تعاُفمن  نىنا كىبػىيػٍ ٍيئان كىال قيٍل َيى أىٍىلى اٍلًكتاًب تىعالىٍوا ًإُف كىًلمىةو سىواءو بػىيػٍ ًو شى

يف الداللة ، ]64آؿ عمراف:[﴾ كا أبًىانَّ ميٍسًلميوفى يػىتًَّخذى بػىٍعضينا بػىٍعضان أىٍرَبَبن ًمٍن ديكًف اَّللًَّ فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فػىقيوليوا اٍشهىدي 

على عمق مبدأ التعايش يف مفهـو اإلسلـ. ذلك أف ا١تساحة ا١تشًتكة بُت ا١تسلمُت كأىل الكتاب مساحة 

كافة، ففيو من َبب أكُف، بُت الناس  كاسعة، كإذا كاف اإلسلـ قد جعل يف قلوب ا١تسلمُت متسعا للتعايش 

 .2بُت ا١تؤمنُت َب"متسع للتعايش 

 

 
                                                           

منشورات ا١تنظمة اإلسلمية للًتبية كالعلـو )الرَبط، ، اإلسالم والتعايش بُت األداين يف أفق الدقرن احلادي والعشرينالتو٬ترم، عبد العزيز،  1
 .9-8، ص(ـ1998ىػ/1419كالثقافة )إيسيسكو(، مطبعة ا١تعارؼ اٞتديدة، 

 .18ا١ترجع السابق، ص 2
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 التعايش السلمي:ب_ 

ٍلمي : منظور البن العرب لساف يف كرد  يسىاَفي : "كالسًٌ
: كسىٍلمه  ًسٍلمه  كىقػىٍوـه . سالىمىٍت ًلمىنٍ  ًسٍلمه  أىان: تػىقيوؿي . ا١ت

صاٟتةكالسَّلىمي: االٍسًتٍسلـي. كالتَّساَفيي:  .كسىٍلمه" ًسٍلمه  امرأىة كىكىذىًلكى  ميساًلموفى،
ي
ةي: ا١ت يسالىمى

 .1التَّصاٌفيي. كا١ت

فيما بينهما كفق قاعدة ٭تدداهنا،  هو اتفاؽ طرفُت على تنظيم كسائل اٟتياةأما التعايش السلمي ف

 .2اك٘تهيد السبل ا١تؤدية إليه

أسس اإلسلـ علقة ا١تسلمُت بغَتىم على ا١تسا١تة كاْلماف، فهو ال ٬تيز قتل النفس جملرد أهنا كقد  

الى ﴿تدين بغَت اإلسلـ، بل أيمر أتباعو معاملة ٥تالفيهم َبٟتسٌت كمبادلتهم ا١تنافع، كىذا كاضح من قولو تعاُف: 

بُّ َفٍى يػيقىاتًليوكيٍم يف ا يػىنػٍهىاكيمي اَّللَّي عىًن الًَّذينى  رًكيٍم أىٍف تػىبػىرُّكىيٍم كىتػيٍقًسطيوا إًلىٍيًهٍم ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي لدًٌيًن كىَفٍى ٮتيٍرًجيوكيٍم ًمٍن ًدَيى

 .3]8ا١تمتحنة:[﴾ اٍلميٍقًسًطُتى 

 اثنيا: ةدقاصم الشريع  والتعايش السلمي:

كأنفسهم  معلـو عند علماء فقو ا١تقاصد أف مقصود الشرع من ا٠تلق ٜتسة: أف ٭تفظ عليهم دينهم

كعقو٢تم كأعراضهم كأموا٢تم، كزاد على ىذه ا٠تمسة الطاىر بن عاشور: حفظ اٟترية. كما أف ا١تقاصد تعٍت 

ا١تثل العليا كٖتقيقها، كمن ا١تثل العليا العدؿ كا١تساكاة. كالتعاكف كالتعارؼ، كأف اْلصل يف اإلسلـ السلـ 

  .4كأتمُت الناس على أركاحهم كأموا٢تم

                                                           
 .293، فصل السُت ا١تهملة، ص12، جلسان العربمرجع سابق، ابن منظور،  1
 .12سابق، التو٬ترم، صمرجع  2
، ْتوث ا١تؤ٘تر الدكِف للتعايش السلمي يف اإلسلـ، الذم عقدتو رابطة العاَف التعايش السلمي يف عصور المول اإلسالةي الغرَيٓف، عادؿ،  3

 .206-205، ص(ىػ1428الرَيض، مكتبة ا١تلك فهد الوطنية، )اإلسلمي َبلتعاكف مع ا١تركز اإلسلمي يف كولومبو )سريلنكا(، 

 ـ.2012/ىػ1433، موقع منارات، يع التعايش السلمي ةع غَت ادلسلمُت يف ضوء ةدقاصم الشر عبد رب النيب، دمحم،  4

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



35 
 

لسلمي ال يتحقق إال يف جو من العدؿ كاٟترية يف ا١تعتقد كالعمل كاٟتركة مع ا١تساكاة. كأف كالتعايش ا

إف ا٠تلفة كصف عاـ، أك "ا١تقصد من كراء ذلك ىو التعارؼ لتحقيق ا٠تلفة يف اْلرض. قاؿ البهي ا٠توِف: 

، كما كاف منها غَت ما كاف منها ركحيا عليو السلـ تكليف مشل البشر كافة، فالناس يرثوف خصائص آدـ

هبذه ا١تثل فالدعوة قبل هللا كا١تسلم مطالب أف يتعبد "، ، ال فرؽ بُت شعب كشعب كال بُت جنس كجنسيركح

 .1الدكلة، كالعبادة قبل القيادة

 اثلثا: أدل  التعايش السلمي ةن الدقرآن والسن :

 أ_ أدل  التعايش السلمي ةن الدقرآن الكرمي:

٬تىٍرًمىنَّكيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىالَّ تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا ىيوى أىقٍػرىبي لًلتػٍَّقوىل كىاتػَّقيوا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى كىالى ﴿ :تعاُف هللا قاؿ

ًبَته ٔتىا تػىٍعمىليوفى﴾ ]  .]8ا١تائدة:خى

ٍحسىاًف كىًإيتىاًء ًذم اٍلقيٍرَبى ﴿: هلالج لج كقاؿ ًر كىاٍلبػىٍغًي ًإفَّ اَّللَّى أيىٍميري ًَبٍلعىٍدًؿ كىاإٍلً كىيػىنػٍهىى عىًن اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكى

 .]90النحل:يىًعظيكيٍم لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى﴾ ]

رًكيٍم أىٍف تػىبػىرُّكىيٍم  الى يػىنػٍهىاكيمي اَّللَّي عىًن الًَّذينى ﴿ :سبحانو كقاؿ َفٍى يػيقىاتًليوكيٍم يف الدًٌيًن كىَفٍى ٮتيٍرًجيوكيٍم ًمٍن ًدَيى

بُّ اٍلميٍقًسًطُتى   .]8ا١تمتحنة:[﴾ كىتػيٍقًسطيوا إًلىٍيًهٍم ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي

ككجو داللة اآلَيت أف هللا أمر ا١تسلمُت َبلعدؿ مع الناس ٚتيعا، حىت كإف كانوا ٥تالفُت يف الفكرة 

ا١تسلمُت ْتسن معاملة أىل الدَيانت اْلخرل، سواء كانوا من أىل الكتاب أـ من  هلالج لج كا١تنهج، كما أمر هللا

                                                           
 .عبد رب النيبا١ترجع السابق،  1
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: أم تعطوىم 1غَتىم، كذلك بربىم، أم: اإلحساف إليهم، بل كفوؽ ذلك درجة، كىي: ﴿كىتػيٍقًسطيوا إًلىٍيًهٍم﴾

 .2قسطا من أموالكم على كجو الصلة

 ب_ أدل  التعايش السلمي ةن السن  النبوي :

عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عن إيذاء أىل الكتاب كظلمهم أبم شكل كاف، فقد ركل البخارم  ملسو هيلع هللا ىلصهنى النيب 

ا، عىًن النَّيبًٌ  :  ملسو هيلع هللا ىلص عىٍمروك رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمى ا َفٍى يىرًٍح رىاًئحىةى اٞتىنًَّة، كىًإفَّ ر٭تىهىا تيوجىدي ًمٍن مىًسَتىًة "قىاؿى مىٍن قػىتىلى ميعىاىىدن

 .3"عىامناأىٍربىًعُتى 

ا، أىًك انٍػتػىقىصىوي، أىٍك كىلَّفىوي فػىٍوؽى " أنو قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصكركل أبو داكد بسند صحيح عن النيب  أىالى مىٍن ظىلىمى ميعىاًىدن

، فىأىانى حىًجيجيوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً  ئنا بًغىٍَتً ًطيًب نػىٍفسو يػٍ  .4"طىاقىًتًو، أىٍك أىخىذى ًمٍنوي شى

 م:رابعا: فلسف  التعايش يف اإلسال

 بُت كالعلقات كاٟتياة الكوف رؤية يف متميزة إسلمية كالسنة النبوية، لفلسفة الكرٔف القرآف يؤسس

اْلحياء، كىذه العلقة بُت البشر على اختلؼ أدَيهنم تنطلق من رؤية فلسفية، تقـو على ٣تموعة من 

 اْلسس، كىي: 

 

                                                           
 .عبد رب النيبا١ترجع السابق،  1
القاىرة، دار الكتب )ٖتقيق: أٛتد الربدكٓف كإبراىيم أطفيش،  ،اجلاةع ألحكام الدقرآن، ىػ(671)ت اْلنصارمبن أٛتد دمحم أبو عبدهللا القرطيب،  2

 .58ص ،18ج، ـ(1964/ىػ1384، 2ط ،ا١تصرية
تاب اٞتزية، َبب من قتل ك  ،4، ج(ىػ1422، 1ط ،دار طوؽ النجاة)ال.ـ، ، ٖتقيق: دمحم الناصر، صحيح البخاريالبخارم، دمحم بن إٝتاعيل،  3

، رقم اٟتديث:   .99، ص3166معاىدا بغَت جـر
كتاب ا٠تراج كاإلمارة  ،3العصرية، ال.ت(، جبَتكت، ا١تكتبة ) ،سنن أيب داودىػ(، 275السجستآف )تبن اْلشعث سليماف أبو داكد،  4

 .170، ص3052كالفيء، َبب: تعشَت أىل الذمة إذا اختلفوا َبلتجارات، رقم اٟتديث: 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



37 
 

 _ سن  االختالف:1

 إطار يف ىي التعددية ىذه كأف. ا١تخلوقات عواَف سائر يف كونية سنة ىو كاالختلؼ كالتعدد التنوع

 شعوب إُف تتنوع كاحدة نفس من هللا خلقها اليت فاإلنسانية. كتعاُف سبحانو هللا خلقو الذم اْلصل كحدة

 فيو ٗتتلف ال الذم الواحد، اإلنسآف ا١تشًتؾ إطار يف كحضارات كثقافات. كألواف كأجناس كأمم كقبائل

 1.الواحدة كالثقافة بل الواحدة، اٟتضارة داخل حىت متمايزة كأعراؼ كتقاليد عادات إُف تتنوع كما. الثقافات

ةن كىالى يػىزىاليوفى ﴿هلالج لج:  توذا التنوع كاالختلؼ "سنة" من سنكى كىلىٍو شىاءى رىبُّكى ٞتىىعىلى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدى

نَّمى ًمنى اٍٞتًنًَّة كىالنَّ ٥118تيٍتىًلًفُتى ) ىفَّ جىهى ىٍمألى ًلمىةي رىبًٌكى ْلى اًس أىٍٚتىًعُتى ( ًإالَّ مىٍن رىًحمى رىبُّكى كىًلذىًلكى خىلىقىهيٍم كى٘تىٍَّت كى

 .2كما يقوؿ ا١تفسركف: "للختلؼ خلقهم". ك ]119-118ىود:[(﴾ 119)

 ختالف يف المين:_ اقرار اال2

ختلؼ سنة من سنن ىذا الكوف، فمن ا١تستحيل أف يتفق البشر ٚتيعا يف اْلفكار ماداـ اال

عًتاؼ اإل٬تايب َبآلخر، كإقراره على أٌف اإلسلـ دين يقـو على اال كالتصورات، فضل عن الدين، كمعلـو

تكرر يف فمقٌررة ىذا ا١تبدأ اٟتضارم، ، كقد تضافرت نصوص كثَتة يف الكتاب كالسٌنة النبويٌة معتقده كدينو،

ا على اعًتاؼ اإلسلـ َبآلخر، كلعل أكضح  القرآف الكرٔف لفظ "الدين" يف أكثر من ستُت موضعا أتكيدن

                                                           
 -، )أكتوبر9اسطنبوؿ، شركة "إيشك" للنشر، السنة الثالثة، ع)، ٣تلة حراء، يف التعاةل ةع اآلخر الميٍت والثدقايف فلسف  اإلسالمعمارة، دمحم،  1

 . 54، ص(ـ2007ديسمرب(، 
 .114، ص9ج، اجلاةع ألحكام الدقرآنالقرطيب، مرجع سابق،  2
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كم كِف دين﴾ يف سورة الكافركف: ﴿لكم دين تعاُفالنصوص القرآنية اليت تؤٌصل ٢تذا ا١تبدأ قولو 

 .1]6الكافركف:[

 _ اذلماي  ةن عنم هللا واحلساب هلل:3

اىيٍم يعتقد ا١تسلم أنو ال ٯتلك ا٢تداية لكائن من كاف، فهي بيد هللا كحده، قاؿ تعاُف:   ﴿لىٍيسى عىلىٍيكى ىيدى

﴿فىًإٍف أىٍعرىضيوا فىما ، فهو مأمور فقط بتبليغ دعوة هللا، قاؿ تعاُف: ]272البقرة:[كىلىًكنَّ اَّللَّى يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي﴾ 

، كبناء على ذلك فليس ١تسلم أف ٭تاسب أحدا ]48الشورل:[ أىٍرسىٍلناؾى عىلىٍيًهٍم حىًفيظان ًإٍف عىلىٍيكى ًإالَّ اٍلبىلغي﴾

ادىليوؾى فػىقيًل اَّللَّي أىٍعلىمي  :هلالج لجَف يقبل دعوة اإلسلـ، فاٟتساب لصاحب ا١تشيئة ا١تطلقة يـو القيامة، قاؿ  ﴿كىًإٍف جى

تيٍم ًفيًو ٗتىٍتىًلفيوفى﴾ 68ٔتىا تػىٍعمىليوفى ) نىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًفيمىا كينػٍ  .]69-68اٟتج:[( اَّللَّي ٭تىٍكيمي بػىيػٍ

بربه ر الكافر، كبُت مطالبتو كهبذا يسًتيح ضمَت ا١تسلم، فل ٬تد يف نفسو صراعا بُت اعتقاده بكف 

 .2، كإقراره على ما يراه من دين كاعتقادحساف إليوكاإل

 خاةسا: ذترات التعايش السلمي:

إذا كانت ىذه ىي طبيعة العلقة بُت ا١تسلمُت كأىل الكتاب، فإف التسامح الديٍت ىو أعظم ٙترة من  

 ٙترات التعايش السلمي كالتآخي اإلنسآف.

السماحة ىي سهولة ا١تعاملة فيما اعتاد الناس فيو الشدة، فهي كسط بُت الشدة كالتساىل، أم بُت ك  

رسوؿ  إُف ىذه ا٠تصلة، فقد جاء يف الصحيح عن جابر بن عبد هللا أف ملسو هيلع هللا ىلصاإلفراط كالتفريط. كقد أشار النيب 

                                                           
الكويت، كزارة اْلكقاؼ )، ْتث مقدـ للمؤ٘تر السنوم الثآف: ٨تن كاآلخر، فن التواصل ةع اآلخر: ةعامل وضوابط ووسائلسانو، قطب،  1

 .(ـ2006/ىػ1427كالشؤكف اإلسلمية، 

 .44ص(، 2004، 6ط ،مؤسسة الرسالة)بَتكت، ، ادلسلمُت يف اجملتمع اإلسالةيغَت يوسف، القرضاكم،  2
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،"قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ا رحمى هللاي رجلن . فالتسامح ينبثق من التعاليم الواردة 1"ضىاٍقت كإذا اشًتل، كإذا ،َبعى  إذا ٝتىٍحن

يف القرآف كالسنة، اليت ٖتث ا١تسلمُت على اعتماد السماحة يف معاملة بعضهم بعضا، أك معاملة من ٮتالفوىم 

 .2يف الدين

"تبدك يف حسن العشرة، ىي ركح السماحة، ك يتمتع بكإذا دققت النظر يف اجملتمع اإلسلمي كجدتو 

كرعاية اٞتوار، كسعة ا١تشاعر اإلنسانية من الرب كالرٛتة كاإلحساف. كىي اْلمور اليت ٖتتاج إليها كلطف ا١تعاملة، 

 .3اٟتياة اليومية، كال يغٍت فيها قانوف كال قضاء. كىذه الركح ال تكاد توجد يف غَت اجملتمع اإلسلمي"

ما صلة السامية، فكل كمن خلؿ دراسيت كجدت أف اجملتمع اإلسلمي يف بيت ا١تقدس يرفل هبذه ا٠ت

سلمُت كا١تسيحيُت، فالسماحة حاصل بُت ا١ت، عن ركح السماحة كرد يف كلـ الدكتور يوسف القرضاكم

لقانوف، بل إهنا سجية امساءلة معاتبة اجملتمع أك خوة ليست تكلفا ظاىرَي عابرا، كليس مردىا ا٠توؼ من كاْل

  .أىل بيت ا١تقدسعند 

ذين ٫تا من أصوؿ النظاـ االجتماعي لإصلح التفكَت كمكاـر اْلخلؽ، الكالتسامح يف اإلسلـ كليد 

يف اإلسلـ، فالفكر الصحيح السليم من التأثرات الباطلة يقود صاحبو إُف العقيدة الصحيحة، مث يكسبو ثقة 

                                                           
كتاب البيوع، َبب السهولة كالسماحة يف الشراء كالبيع، كمن طلب حقا فليطلبو يف عفاؼ، رقم ،  3ج ،صحيح البخاري البخارم،مرجع سابق،  1

 .57، ص2076اٟتديث: 
 .101دار الغرب اإلسلمي، ال.ت(، ص)ال.ـ، ، اإلسالةي أىل الذة  يف احلضارة ا١تمي، حسن،  2

3
 .40، صغَت ادلسلمُت يف اجملتمع اإلسالةيمرجع سابق، القرضاكم،  
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اء هبا، كلذلك ال يضره كجود من ٮتالفو يف الدين، كىنا أييت دكر مكاـر اْلخلؽ، فل يضيق صدره من أر 

 .  1ا١تخالفُت كأفكارىم

ٍعتيٍم أىنَّوي ًقيلى: عىٍُته ًبعىٍُتو كىًسنّّ ًبًسنٌو. كىأىمَّا "، عليو السلـي اْلخلؽ اليت اندل هبا ا١تسيح بن مرٔف كى ٝتًى

، بىٍل مىٍن لىطىمىكى عىلىى خىدًٌؾى اْلىٯٍتىًن فىحىوًٌٍؿ  لىوي اآلخىرى أىٍيضنا. كىمىٍن أىرىادى أىٍف أىانى فىأىقيوؿي لىكيٍم: الى تػيقىاًكميوا الشَّرَّ

ا فىاٍذىىٍب مىعىوي اثٍػنػىٍُتً  أيىٍخيذى ثػىٍوبىكى فىاتٍػريٍؾ لىوي الٌرًدىاءى أىٍيضنا. كىمىٍن سىخَّرىؾى ًميلن كىاًحدن . مىٍن سىأىلىكى فىأىٍعًطًو، ٮتيىاًصمىكى كى

 .2"كىمىٍن أىرىادى أىٍف يػىٍقًتىًضى ًمٍنكى فىلى تػىريدَّهي 

فل ٯتكن أف يكوف التسامح إال بعد عيش ٙترة للتعايش كنتيجة عنو،  تقد الباحث أف التسامحكيع

 مشًتؾ ٞتماعة من الناس، ٖتمل أفكارا كتصورات متباينة، ك٘تارس عادات متنوعة، كتنتمي لدَيانت ٥تتلفة.

كىو قيمة راقية ال تصدر إال عن نفوس كرٯتة، فكم من اجملتمعات ْتاجة ماسة ٢تا؛ للتخلص من كثَت 

 من ا١تشاكل اليت تكاد تعصف هبا، بينما ىي يف بيت ا١تقدس حاضرة كمتجذرة. 

سيكوف للتسامح الديٍت آاثرا على الفرد كاجملتمع، أما ما ىو أبعد من ذلك، فهو البناء اٟتضارم، 

٪تط من أ٪تاط السلوؾ اإلنسآف، يعًتؼ َبآلخر، فيؤثر فيو، كيتأثر بو، كىو ما يعٍت حضارة انطلؽ عٍت الذم ي

 قوية ك٦تتدة، لن تعصف هبا التقلبات االقتصادية كالسياسية.

إذف ىي معادلة راقية، فالتعايش السلمي، يدعو الناس إُف التسامح كالتآخي، فإذا حققوا ذلك، 

استطاع العاَف أف يرسم ملمح اٟتضارة اإلنسانية، ا١تبنية على اٟتقوؽ كالواجبات، كىذا ما أراده القرآف الكرٔف، 

                                                           
، 2ط ،ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، اٞتزائر ؛الشركة التونسية للتوزيع ،تونس)، أصول النظام االجتماعي يف اإلسالمابن عاشور، دمحم الطاىر،  1

 .229ـ، ص1985
 ، كنيسة اْلنبا تكل ىيمانوت، اإلسكندرية، مصر.42-38ا٠تامس:  ، اإلصحاحإجنيل ةىت 2
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ًئكىةً  رىبُّكى  قىاؿى  كىًإذٍ ﴿عندما قاؿ تعاُف:  ًليفىةن  اٍْلىٍرضً  يف  اًعله جى  ًإٌٓفً  لًٍلمىلى  ًفيهىا يػيٍفًسدي  مىنٍ  ًفيهىا أىٕتىٍعىلي  قىاليوا خى

 .]30البقرة:[ ﴾تػىٍعلىميوفى  الى  مىا أىٍعلىمي  ًإٌٓفً  قىاؿى  لىكى  كىنػيقىدًٌسي  ْتىٍمًدؾى  نيسىبًٌحي  كى٨تىٍني  الدًٌمىاءى  كىيىٍسًفكي 
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 اإلسالمادلطلب الثاين: ةبادئ التعايش السلمي يف 

 :السلمي يف اإلسالم ةبادئ التعايش

التعايش بُت ا١تسلمُت كغَتىم من أىل اْلدَيف، ينبغي أف ينطلق من الثقة كاالحًتاـ ا١تتبادلُت، كمن 

 .1الرغبة يف التعاكف ٠تَت اإلنسانية، يف اجملاالت ذات االىتماـ ا١تشًتؾ، كفيما ٯتس حياة اإلنساف

 كتتمثل ىذه ا١تبادئ فيما يلي:

  كراة  اإلنسان:احًتام  _ 1

فقاؿ تعاُف: الدين كالعرؽ كاللوف، بصرؼ النظر عن ، أثبت التشريع اٟتضارم الكرامة اإلنسانية للناس

ـى كىٛتىىٍلنىاىيٍم يف اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىيٍم ًمنى الطَّيًٌبىاًت كىفىضٍَّلنىاىيٍم } ثً كىلىقىٍد كىرٍَّمنىا بىًٍت آدى لىٍقنىا تػىٍفًضيلن عىلىى كى { َتو ٦تٍَّن خى

ىذه الكرامة ىي اليت تضمن للناس ٚتيعا حقهم يف اٟتياة كالعقيدة كالعلم كالعيش. ىي للناس ، ]70اإلسراء:[

 .2ٚتيعا، كمن كاجب الدكلة أف تكفلها ٢تم على قدـ ا١تساكاة بل استثناء

إتاىو كعملو. فهذه ىي الصفة اْلكُف كمن التكرٔف أف يكوف اإلنساف قيما على نفسو، ٤تتمل تبعة 

اليت هبا كاف اإلنساف إنساان. حرية االٕتاه كفردية التبعة. كهبا استخلف يف دار العمل. فمن العدؿ أف يلقى 

  .3جزاء إتاىو كٙترة عملو يف دار اٟتساب

ى ىذه كماداـ اْلمر كذلك عند هللا تعاُف، فمن َبب أكُف أف يتعامل ا١تسلموف مع كل الناس عل

 القاعدة، فل ٬ترب أحدىم على قوؿ أك عمل يتناىف مع قناعاتو كتصوراتو.
                                                           

 .31ص اإلسالم والتعايش بُت األداين يف أفق الدقرن احلادي والعشرينالتو٬ترم، مرجع سابق،  1
 .99-98، ص(ـ1999/ىػ1420 ،1ط ،بَتكت، دار الوراؽ للنشر كالتوزيع، ا١تكتب اإلسلمي)، ةن روائع حضارتناالسباعي، مصطفى،  2

 .2241ص ،4، ج(ىػ1412، 17ط ،بَتكت كالقاىرة، دار الشركؽ) ،يف ظالل الدقرآنقطب، سيد،  3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



43 
 

  _ العمل ورفع الظلم:2

إف من أىداؼ إرساؿ الرسل كإنزاؿ الكتب أف يقـو الناس َبلقسط، كمن ضركب القسط أف يسود 

التعايش بُت اْلمم كالشعوب، الذم يقـو على أساس العدؿ يف ا١تعاملة، كا١تساكاة يف العلقة. كهبذا ا١تعٌت فهم 

ًت كىأىنٍػزىٍلنا مىعىهيمي اٍلًكتابى كىاٍلًميزافى لًيػىقيوـى النَّاسي لىقىٍد أىٍرسىٍلنا ريسيلىنا ًَبٍلبػىيًٌنا﴿ا١تسلموف القسط يف قولو تعاُف: 

﴾  ًَبٍلغىٍيًب ًإفَّ اَّللَّى قىًومّّ عىزًيزه ًَبٍلًقٍسًط كىأىنٍػزىٍلنىا اٟتٍىًديدى ًفيًو أبىٍسه شىًديده كىمىناًفعي لًلنَّاًس كىلًيػىٍعلىمى اَّللَّي مىٍن يػىٍنصيريهي كىريسيلىوي 

 .]25اٟتديد:[

١تسلموف القسط على ا١تستول اللئق َبإلنساف، سواء يف معاملة من ال يؤمن َبإلسلـ كطبق ا

 .1كمبادئو، أك يف خلو اجملتمع من الفاحشة، أك يف تقدٔف ا٠تدمات للناس، أك يف التعاكف على الرب كالتقول

( ْلمة هبذا التنوع،  كعاَف هبذا االتساع، كال يتصور عاقل أف اترٮتنا هبذا الطوؿ )قرابة ٜتسة عشر قرانن

كيف ظل ٖتدَيت خارجية، ٯتكن أف ٮتلو من التوترات الدينية بُت الفرقاء الذين عاشوا على أرض اإلسلـ. 

٬تب أف يكوف يف  ا١تنهج الذم قرره القرآف كالسنة، لكن النظر إُف ىذه التوترات الدينية اليت ٘تثل خركجنا عن

يف إطار اْلسباب اٟتقيقية اليت كٌلدت ك انت عليو اٟتضارات اْلخرل، حجمها اٟتقيقي، كيف إطار مقارنتها ٔتا ك

 .2كقائعها كأحداثها

"، التوترات الدينية كالطائفية ادكدة اليت شهدىا  كيرجع الباحث كا١تؤرخ ا١تسيحي اللبنآف "جورج قـر

ضطهدكا اْلقليات كجزء من : ا١تزاج الشاذ لبعض اٟتكاـ الذين اوىاْلكؿ، عوامل، ثلثة التاريخ اإلسلمي إُف 

صلف الوزراء كاٞتباة كالقادة غَت ا١تسلمُت، كظلمهم كاضطهادىم لعامة كالثآف: اضطهادىم العاـ للرعية كلها. 

                                                           
 .20ص اإلسالم والتعايش بُت األداين يف أفق الدقرن احلادي والعشرينالتو٬ترم، مرجع سابق،  1
 .56ص ،والثدقايفيف التعاةل ةع اآلخر الميٍت  فلسف  اإلسالمعمارة، مرجع سابق،  2
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الفقراء ا١تسلمُت؛ اْلمر الذم كٌلد ردكد أفعاؿ طائفية َف تقف عند الذين ظيلموا من أبناء ىذه اْلقليات خاصة، 

_ لصلييب كاإل٧تليزم كالفرنسي_ا غواية االستعمار اْلجنيبكالثالث:  .قلياتكإ٪تا عمت البلول ٚتاىَت اْل

ضد أبناء ىذه غاضبة ردكد ٦تا أدل إُف لقطاعات من أبناء اْلقليات، كي ٘تالئ الغزاة، كٗتوف أمتها ككطنها، 

 .1اْلقليات

  احلري  الميني : _3

ل ينسب إُف النيب فأصل من أصوؿ اإلسلـ، كىي كتعٍت حرية اختيار الدين، كمزاكلة الشعائر الدينية، 

ى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيًٌ ﴿أنو ٛتل أحدا على اعتناؽ اإلسلـ. كيف ىذا يقوؿ تعاُف:  ملسو هيلع هللا ىلص الى ًإٍكرىاهى يف الدًٌيًن قىٍد تػىبػىُتَّ

يعه عىًليمه  فىمىٍن يىٍكفيٍر ًَبلطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن ًَبَّللًَّ فػىقىًد اٍستىٍمسىكى ًَبٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى ـى ٢تىىا كىاَّللَّي ٝتًى  ﴾الى اٍنًفصىا

ا أىٍنتى ميذىكًٌره ﴿كيقوؿ تعاُف: . ]256البقرة:[  .2]21الغاشية:[﴾ فىذىكًٌٍر ًإ٪تَّ

كاحًتاـ إرادتو كفكره  ،كيف ىذا ا١تبدأ يتجلى تكرٔف هللا لإلنسافيقوؿ صاحب الظلؿ يف ىذا االطار: "

كٖتميلو تبعة عملو كحساب نفسو. كىذه  ،كترؾ أمره لنفسو فيما ٮتتص َب٢تدل كالضلؿ يف االعتقاد ،كمشاعره

 .3"ىي أخص خصائص التحرر اإلنسآف

فاإلٯتاف عند ا١تسلمُت ليس عبارة عن كلمات أك طقوس، كإ٪تا أساسو إقرار القلب كتسليمو، كلذلك 

َف يعرؼ التاريخ شعبا مسلما حاكؿ إجبار أىل الذمة على الدخوؿ يف اإلسلـ كما أقر بذلك ا١تؤرخوف 

                                                           
 .57-56عمارة، صا١ترجع السابق،  1
 .221ص التعايش السلمي يف عصور المول اإلسالةي الغرَيٓف، مرجع سابق،  2
 .291، ص1ج، يف ظالل الدقرآنقطب، مرجع سابق،  3
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لة مدبرة إلرغاـ الطوائف . كمنهم ا١تؤرخ "توماس أرنولد" الذم قاؿ: "َف نسمع عن أم ٤تاك 1الغربيوف أنفسهم

 . 2من غَت ا١تسلمُت على قبوؿ اإلسلـ، أك عن أم اضطهاد منظم قصد منو استئصاؿ الدين ا١تسيحي"

أما عن التطبيق العملي ٢تذا ا١تبدأ، فقد أعطى النيب لنصارل ٧تراف جوار هللا كذمة رسولو على أموا٢تم 

 . 3كملتهم كبيعهم

"ىذا ما أعطى عبد هللا عمر أمَت ا١تؤمنُت أىل إيلياء ىل إيلياء، ككذلك كاف عهد عمر بن ا٠تطاب ْل

من اْلماف؛ أعطاىم أماان ْلنفسهم كأموا٢تم، كلكنائسهم كصلباهنم، كسقيمها كبريئها كسائر ملتها؛ أنو ال 

من أموا٢تم، كال  شيءتسكن كنائسهم كال هتدـ، كال ينتقص منها كال من حيزىا، كال من صليبهم، كال من 

 .4...رىوف على دينهم، كال يضار أحد منهميك

ككاف لذلك التسامح أثر مهم يف إقباؿ أىل الذمة على اعتناؽ اإلسلـ، إذ يقوؿ "توماس أرنولد": 

"كإذا نظران إُف التسامح، الذم امتد على ىذا النحو إُف رعاَي ا١تسلمُت من ا١تسيحيُت يف صدر اٟتكم 

أبف السيف كاف العامل يف ٖتويل الناس إُف اإلسلـ بعيدة عن اإلسلمي، ظهر أف الفكرة اليت شاعت 

 .5التصديق"

                                                           
 .85، ص(ـ2006/ىػ1426، 3ط ،نشر كالتوزيعالذىبية لل؛ ا١تنصورة، مكتبة اْلديب)الرَيض، ، مساح  اإلسالمقريشي، عمر،  1
، (ـ1969/ىػ1389القاىرة، اجمللس اْلعلى للشئوف اإلسلمية، )، الكتاب التاسع كاْلربعوف، اإلسالم وأىل الذة ا٠تربوطلي، علي،  2

 .114-113ص
 .86-85ص، مساح  اإلسالم ،قريشيمرجع سابق،  3
 .609ص ،3، ال.ت(، ج4ط ،القاىرة، دار ا١تعارؼ)، ٖتقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، اتريخ الرسل وادللوكالطربم، دمحم بن جرير،  4
 .112ا٠تربوطلي، صمرجع سابق،  5
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كقد كقعت يف التاريخ اإلسلمي بعض صور االعتداء على ىذا النوع من اٟترية، لكنها َف تدـ طويل، 

الذين  ذلك أف الرأم العاـ اإلسلمي، الذم ٯتثلو الفقهاء كا٠تلفاء ا١تنصفوف كعمـو ا١تؤمنُت، تصدكا للمعتدين،

 َف يكونوا ٯتثلوا تيارا يف اجملتمع اإلسلمي.

فمن ذلك أف الوليد بن عبد ا١تلك أخذ "كنيسة يوحنا" من نصارل دمشق، كأدخلها يف ا١تسجد، 

النصارل ما فعل الوليد يف كنيستهم، فكتب إُف عاملو أيمره برد لو شكا فلما توُف ا٠تلفة عمر بن عبد العزيز 

ٚتيع كنائس الغوطة اليت أخذت عنوة  ىميعطو ، إال أف ا١تسلمُت عرضوا عليهم أف عليهمما زاده يف ا١تسجد 

 .1فرضوا بذلك كأعجبهمبكنيسة يوحنا، على أف ٯتسكوا عن ا١تطالبة  ،كصارت يف أيدم ا١تسلمُت

 د وادلواثيق:و _ الوفاء ابلعه4

الوفاء َبلعهد ركن أساس من أخلؽ اْلمة ا١تسلمة، فهو من القيم اإلسلمية الرفيعة، كا١تسلموف عندما 

يوفوف بعهودىم إ٪تا يؤدكف عبادة  تعاُف، ذلك أنو أمر عظيم يسأؿ هللا عنو، ك٭تاسب عليو يـو القيامة، قاؿ 

 .]34اإلسراء:[﴾ والن كىأىٍكفيوا ًَبٍلعىٍهًد ًإفَّ اٍلعىٍهدى كىافى مىٍسئي ﴿تعاُف: 

 كانت أَي الناس كىذا ا٠تلق ليس مقتصرا على ا١تسلمُت فيما بينهم، بل ىي العقود كا١تواثيق ا١تربمة مع

كىأىٍكفيوا ﴿فقد ذكر الطربم يف تفسَت قولو تعاُف:  الدينية، كمعتقداهتم السياسية كمذاىبهم الفكرية مشارهبم

 .2تعقدكهنا مع الناس، يف السلم كاٟترب، كالبيوع كاْلشربة كاالجاراتأكفوا َبلعقود اليت أم : ﴾ًَبٍلعىٍهدً 

                                                           
 .127ص ،1، ج(ـ1988دار كمكتبة ا٢تلؿ، )بَتكت، ، فتوح البلمانىػ(، 279بن ٭تيي )ت البلذرم، أٛتد 1
 ؛دار القلم، دمشق)، ىذبو كقربو كخدمو: صلح عبد الفتاح ا٠تالدم، آي الدقرآنجاةع البيان عن أتويل ىػ(، 310الطربم، دمحم بن جرير )ت 2

 .72، ص(ـ1997/ىػ1418، 1ط بَتكت الدار الشامية
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: "أيكلىًئكى ًخيىاري ًعبىاًد هللًا ًعٍندى يف حق ا١توفوف بعهودىم ملسو هيلع هللا ىلصقىاؿى رىسيوؿي هللًا كىو من شيم خيار ا١تؤمنُت، 

هللًا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة اٍلميوفيوفى اٍلميًطيبيوفى"
1. 

كقد التـز ا١تسلموف بذلك ا١تبدأ، فعندما دخل صلح الدين اْليويب بيت ا١تقدس، ٝتح للفرنج َب٠تركج 

كيف كنيسة ا١تقدس على القرب من أمواؿ من القدس كمعهم الذىب كالفضة، كٚتع البطرؾ الكبَت كل ما كاف 

ما معو ليتقول بو ا١تسلموف،  بلغت مائيت ألف دينار، كعندما أشَت على صلح الدين أف أيخذكقد القيامة، 

رفض قائل: "إذا أتكلنا عليهم نسبوان إُف الغدر كىم جاىلوف بسر ىذا اْلمر، فنحن ٧تريهم على ظاىر اْلماف 

. كَف أيخذ منو غَت عشرة 2كال نًتكهم يرموف أىل اإلٯتاف بنكث اْلٯتاف بل يتحدثوف ٔتا أفضناه من اإلحساف"

 .3٭تميهم إُف مدينة صور سَت اٞتميع كمعهم منداننَت، ك 

كيرل الباحث أف ىذا ا١توقف يدحض ا١تزاعم اليت يركجها جاىلوف ْتقيقة اإلسلـ، أك مًتبصوف 

يريدكف النيل منو، كىي أف ا١تسلمُت أرادكا بفتوحاهتم القتل كالسلب كاالستيلء على اْلراضي كا١تمتلكات، 

١تغنم، فل يكًتثوف بذىاب اْلمواؿ لغَتىم، كإ٪تا مقصدىم فهذه الواقعة التارٮتية، تؤكد أهنم ال يبحثوف عن ا

أٝتى من ذلك بكثَت، فالذم يشغلهم ىو إزالة الظلم الذم ٭توؿ بُت الناس كبُت اختيار ا١تنهج القؤف، مث إقامة 

 شرع هللا يف اْلرض.

كما يدؿ على حرص ا١تسلمُت على إظهار الصورة ا١تشرقة لإلسلـ، فلو أخذ صلح الدين رٛتو هللا، 

تلك اْلمواؿ الطائلة َف يلمو أحد؛ ذلك أف ا١تاؿ ملك للمدينة كأىلها، كَبلواقع اٞتديد أصبح ملكا للمسلمُت، 

                                                           
، 1ط ،، ٖتقيق: شعيب اْلرنؤكط كآخركف، )ال.ـ، مؤسسة الرسالةةسنم اإلةام أزتمىػ(، 241بن دمحم )تأٛتد بن حنبل، أبو عبدهللا  1

 .339، ص26312، رقم اٟتديث:هنع هللا يضرَبب مسند الصديقة عائشة بنت الصديق  ،43، ج(ـ2001/ىػ1421
 .76-75)ال.ف(، ص، دار ا١تنار، الفتح الدقسي يف الفتح الدقمسي، )ىػ597ت(بن دمحم دمحم أبو عبدهللا  ، العماد اْلصفهآف 2
، 1ط ،بَتكت، دار الكتاب العريب)، ٖتقيق: عمر تدمرم، الكاةل يف التاريخ، )ق630ت(الشيبآف علي بن دمحم أبو اٟتسن ابن اْلثَت،  3

 .37ص ،10، ج(ـ1997ىػ/1417
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ا اٟتد من التسامح كالرٛتة، بل تعداه لكنو يؤثر أف يقدـ ٪توذجا يذكره التاريخ طيلة الدىر، كَف يقف عند ىذ

 إُف اإلحساف إليهم، ٤تًتما بذلك كرامتهم اإلنسانية، عندما سَت معهم من ٭تميهم حىت يبلغوا مأمنهم.
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 التعايش السلمي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت يف عهم المول  اإلسالةي أنواع : ثالثادلطلب ال

التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كغَتىم من أىل الذمة يشمل عدة أنواع، ىي: الديٍت، كاالجتماعي، 

 كالفكرم، كالسياسي، كيف ىذا ا١تبحث سنتناكؿ ىذه اْلنواع َبلتفصيل. 

 الميٍت: أوال: التعايش

عىالىٍوا ًإُفى كىًلمىةو سىوىاءو ﴿قيٍل َيى أىٍىلى اٍلًكتىاًب تػى : هلالج لج دعا القرآف الكرٔف أىل الكتاب إُف كلمة سواء، فقاؿ

َبن  ئنا كىالى يػىتًَّخذى بػىٍعضينىا بػىٍعضنا أىٍرَبى يػٍ نػىنىا كىبػىيػٍنىكيٍم أىالَّ نػىٍعبيدى ًإالَّ اَّللَّى كىالى نيٍشرًؾى بًًو شى  ًمٍن ديكًف اَّللًَّ فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فػىقيوليوا بػىيػٍ

  .1]64:عمراف آؿ[اٍشهىديكا أبًىانَّ ميٍسًلميوفى﴾ 

أكؿ من أسس ٢تذا التعايش بسنتو القولية كالعملية، فنجد أنو ٭تذر من إيذاء أىل  ملسو هيلع هللا ىلصكاف رسوؿ هللا ك 

 الذمة، بل كيتوعد من قتل ذميا َبٟترماف من اٞتنة. 

، فمنها أنو كتب إُف نصارل ٧تراف كتاَب أعطاىم فيو اْلماف، على أنفسهم ملسو هيلع هللا ىلصعملية أما سنتو ال

كانوا عليو كال يغَت حق من  م كشاىدىم كعَتىم كبعثهم كأمثلتهم ال يغَت ماكملتهم كأرضهم كأموا٢تم كغائبه

حقوقهم كأمثلتهم. ال يفنت أسقف من أسقفيتو كال راىب من رىبانيتو كال كاقو من كقايتو على ما ٖتت أيديهم 

 .2من قليل أك كثَت، كليس عليهم رىق كال دـ جاىلية، كال ٭تشركف كال يعشركف كال يطأ أرضهم جيش

 

                                                           
 .8ص، فن التواصل ةع اآلخر: ةعامل وضوابط ووسائلسانو، مرجع سابق،  1
 .78، ص1، جفتوح البلمانالبلذرم، مرجع سابق،  2
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كضمن ٢تم ذلك الكتاب حرية االعتقاد كحسن ا١تعاملة، فل ٬ترب أحد ٦تن كاف على ملة النصرانية  

. كٮتفض ٢تم ]46العنكبوت:[ ﴿كىالى ٕتيىاًدليوا أىٍىلى اٍلًكتىاًب ًإالَّ ًَبلَّيًت ًىيى أىٍحسىني ًإالَّ الًَّذينى﴾كرىا على اإلسلـ، 

 .1حيث كانوا، كأين كانوا من البلدجناح الرٛتة كيكف عنهم أذل ا١تكركه 

بلغت ىذه الوثيقة يف االعًتاؼ َبآلخر الديٍت، كالقبوؿ بو، كالتكرٔف لو، كالتمكُت ٠تصوصياتو، كقد 

كاالندماج معو، ماَف تبلغو كثيقة أخرل عرب اتريخ اإلنسانية، مع ميزة كربل، كىي جعلها ٢تذا التنوع كاالختلؼ 

 .2ا لفلسفة الدين اإلسلمي يف العلقة َبآلخر، كليس على أنقاض الدين كل دينيف إطار كحدة اْلمة، ٕتسيدن 

كيرل الباحث أف النيب ٧تح يف كضع اْلسس كالقواعد العملية للتعايش، ا١تبٍت على االعًتاؼ ْتقوؽ 

النصارل يف الدكلة، فليس للحاكم أك مؤسسات الدكلة، اٟتق يف مصادرة حقوقهم، أك االعتداء على 

ى أنفسهم كعقائدىم مكتسباهتم، كبناء على ذلك ٘تتع اجملتمع َبلسلم اْلىلي، الذم أيمن فيو كل الناس عل

ك٦تتلكاهتم، كَبلتاِف يشتغل ا١تسلموف كا١تسيحيوف يف التفكَت كالعمل، من أجل االرتقاء َبجملتمع ثقافيا كاقتصادَي 

 كسياسيا، بدؿ أف يكرسوا أكقاهتم كخرباهتم للشقاؽ كالصراع، الذم يقضي على موارد الدكلة كىيبتها. 

بيت ا١تقدس، حىت إهنم خافوا على كنائس النصارل من كلقد حافظ ا١تسلموف على تلك اٟتقوؽ يف 

عندما زار عمر بن ا٠تطاب كنيسة القيامة حاف موعد الصلة، فأشار عليو أف تؤخذ من أىلها يف ا١تستقبل، ف

البطريرؾ صفرنيوس أف يصلي داخل الكنيسة قائل: "صل مكانك"، كلكنو أَب كخرج من الكنيسة، كصلى يف 

اٞتنوب. ك١تا فرغ من صلتو قاؿ للبطريرؾ: "ايذف ِف أيها الشيخ، إنٍت لو أقمت  مكاف قريب منها ٞتهة

                                                           
 .188، ص(ـ1987/ىػ1407، 6ط ،بَتكت، دار النفائس) الراشمة،رلموع  الواثئق السياسي  للعهم النبوي واخلالف  ٛتيد هللا، دمحم،  1
 .56ص، يف التعاةل ةع اآلخر الميٍت والثدقايف فلسف  اإلسالمعمارة، مرجع سابق،  2
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الصلة يف كنيسة القيامة، لوضع ا١تسلموف عليها اْليدم من بعدم يف حجة إقامة الصلة فيها. كإٓف آلَب أف 

  .1أمهد السبيل ٟترمانكم منها، كأنتم ٢تا أحق كأكُف"

، بعض ا١تسلمُت تدمَت كنيسة القيامةاْليويب، فلم يقبل طلب سار على ذلك ا١تنهج صلح الدين ك 

 .2، حينما فتح ا١تدينة كأقر النصارل على معتقداهتمهنع هللا يضر ٔتوقف أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطابكاستشهد 

أرضا فتحها هللا عليهم، فقد أعطى وف أخلؽ اإلسلـ حينما يدخلكاستمر ا١تسلموف ٭تافظوف على 

 .3اْلماف ْلىل دمشق على دمائهم ككنائسهم أف ال تسكن كال هتدـ هنع هللا يضروليد خالد بن ال

اْلماف على أنفسهم كملتهم كأموا٢تم اىم أعط ؛ إذمصر مع أىل عمرك بن العاصىو أيضا ما فعلو ك 

 .4من ذلك كال ينتقص شيءككنائسهم كصلبهم كبرىم كْترىم، ال يدخل عليهم 

كعندما كقعت ٥تالفة مت التعامل معها على الفور، دكف أم تردد؛ ْلف اإل٫تاؿ يف كاقع كهذا ليس من 

شكت امرأة مصلحة ا١تسلمُت، إذ إنو سَتسم صورة ٪تطية سلبية عن الدكلة اإلسلمية كجيشها، فعندما 

كاف رده فعمر عن ذلك  ومسيحية ْلمَت ا١تؤمنُت أف عمرك بن العاص أدخل دارىا يف ا١تسجد رغما عنها، سأل

أف ا١تسلمُت كثركا، كا١تسجد يضيق هبم، كْتواره بيت ىذه ا١ترأة، فعرض عليها ٙتن الدار كَبلغ يف الثمن فأبت، 

                                                           
 .98-96ص، 1ج ،(ـ1999، 5ط ،القدس، مطبعة ا١تعارؼ)، ادلفصل يف اتريخ الدقمسالعارؼ، عارؼ،  1
 .82صحامد، مرجع سابق،  2
دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، )ال.ـ، ، ٖتقيق: عمرك العمركم، اتريخ دةشقىػ(، 571ابن عساكر، علي بن اٟتسن )ت 3

 .117ص ،2ج ،، َبب كيف كاف أمر دمشق يف الفتح كما أمضاه ا١تسلموف ْلىلها من الصلح(ـ1995ىػ/1415
 ،13جال.ت(، ، بَتكت، دار الكتب العلمية)، يف صناع  اإلنشاء األعشىصبح ، ىػ(821)تبن علي  أٛتدالقلقشندم ، أبو العباس  4

 .324ص
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اؿ أتخذه مىت شاءت، فأمره أمَت ا١تؤمنُت أف ا١تفهدـ دارىا كأدخلها يف ا١تسجد، ككضع قيمة الدار يف بيت 

 .1د للمرأة ا١تسيحية دارىا كما كانتيهدـ البناء اٞتديد من ا١تسجد كيعي

اتسم عهد الرشيد َبلسياسة ذاهتا ٕتاه أىل الذمة، فسمح ٢تم ببناء دير يف بغداد يف العهد العباسي ك 

٢تم إبظهار شعائرىم الدينية، فقد كانوا ٮترجوف يف يـو عيد الفصح على ىيئة كما ٝتح . 2ٝتي بدير "ٝتالو"

 . 3مواكب كأبيديهم الصلباف

 االجتماعي: اثنيا: التعايش

َبلقيم ذات الطابع السياسي )اٟترية، العدؿ، ا١تساكاة..(  ْلىل ٧تراف  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  بقدر اىتماـ ميثاؽ

َبلقيم كاْلخلؽ االجتماعية؛ إذ نص العهد على ضركرة التكافل االجتماعي كالتعاكف على أيضا اىتمامو كاف 

ا٠تَت بُت ا١تسلمُت كالنصارل، حىت يكونوا يدا كاحدة على من عاداىم؛ إذ جعل ا١تيثاؽ من كاجبات الطرفُت 

لغارمُت من الفريقُت. إذ التعاكف يف الدفاع ا١تشًتؾ على حرمات بعضهم البعض، كالتعاكف يف كفاء الدين على ا

جناية، فعلى ا١تسلمُت نصره، كا١تنع  ٍتمن ا١تيثاؽ أنو "إف أجـر أحد من النصارل أك جي  (66)نقرأ يف الفقرة 

كال  .ن عليو، أك يفادل بوعليو، فإما مي  كالذب عنو، كالغـر عن جريرتو، كالدخوؿ يف الصلح بينو كبُت من جٌت

 .4ل"لوا كال يًتكوا ٫تذيرفضوا كال ٮت

                                                           
 .136-135السباعي، صمرجع سابق،  1
 .516ص ،2، ج(ـ1995، 2ط ،بَتكت، دار صادر)، ةعجم البلمانىػ(، 626)تبن عبدهللا اٟتموم، َيقوت  2
كلية الًتبية ) ،، ٣تلة سر من رآلم946-749ىـ/334-132والثاين العاة  يف بغماد ةن العصر العباسي األول عارؼ، رفاه تقي الدين،  3

 .159، ص(ـ2011، السنة السابعة، نيساف 25العدد ، 7ّتامعة سامراء، ج

ا١تملكة ا١تغربية، ٣تلة ٤تكمة تعٌت )، ٣تلة اإلحياء، يف التعايش ةع اآلخر.. ةيثاق نصارى جنران منوذجا ملسو هيلع هللا ىلصةن ىمي النيب الناصرم، دمحم،  4
 . (َبلشأف الشرعي كالفكرم تصدر عن الرابطة امدية للعلماء
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فمن كمن صور ىذا التعايش أف العهد العباسي، شهد ارتفاع شأف عدد من النصارل عند ا٠تلفاء، 

ىؤالء جرجيس بن ٓتتيشوع، الذم كاف أحد أطباء ا٠تليفة ا١تنصور، فأمر ا٠تليفة أبف ٬تاب إُف كل ما سأؿ 

سل لو ا١تنصور ثلثة جوارم بعد أف ٧تح يف علجو من مرض أَف بو. كقد كانت لو زكجة كبَتة ضعيفة، فأر 

ف دينو ال ٬تيز لو التزكج أبكثر من كاحدة، فعظمت مكانتو ْل ؛اٞتوارملم يقبل ٠تدمتو مع ثلثة آالؼ دينار، ف

 . 1عند ا٠تليفة ا١تنصور

"كل من كانت لو إِف فيو: حىت قاؿ  منزلة ٦تاثلة عند ىاركف الرشيد، الطبيب جربائيل،كما لقي ابنو 

هبا جربيل، ْلٓف أفعل كل ما يسألٍت فيو كيطلب مٍت". فكاف القواد يقصدكنو يف كل حاجة فليخاطب 

 .3كلقي جربائيل ا١تكانة نفسها عند اْلمُت ،2أمورىم

بل إف عددا من النصارل تقلدكا كظائف عليا يف الدكلة، ففي النصف الثآف من القرف الرابع ا٢تجرم 

 . 4العزيز يف القاىرة كزيرا نصرانيا اٗتذ كل من عضد الدكلة يف بغداد، كا٠تليفة

كقد أجاز ا١تاكردم أف يتوُف الذمي كزارة التنفيذ، كىو ال يتعدل كونو سفَتا بُت ا٠تليفة كالرعية كالوالة، 

 . 5كليس لو توِف كزارة التفويض، فوزير التفويض ىو من يفوضو اإلماـ تدبَت اْلمور برأيو

                                                           
، شرح كٖتقيق: نزار رضا، )بَتكت، دار مكتبة اٟتياة، عيون األنباء يف طبدقات األطباء، )ا١تعركؼ َببن أيب أصيبعو(ا٠تزرجي، أٛتد بن القاسم  1

 .185-183ص ال.ت(،
 .188صا١ترجع السابق،  2
 .159ص، م946-749ىـ/334-132يف بغماد ةن العصر العباسي األول والثاين العاة  عارؼ، مرجع سابق،  3

 .144ص، اإلسالم وأىل الذة ا٠تربوطلي، مرجع سابق،  4
 .56-50صال.ت(، دار اٟتديث، )القاىرة، ، األحكام السلطاني ىػ(، 450)تبن دمحم  عليا١تاكردم، أبو اٟتسن  5

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



54 
 

ُت إُف دخوؿ كثَت منهم يف اإلسلـ، يقوؿ "أرنولد": "ككثَتا ما مع ا١تسيحيالعثمانيُت أدل تسامح كقد  

كمن أسبق أمثاؿ ىذه اٟتاالت ما يرجع اترٮتو إُف سنة ، ا٨تاز اْلمراء البيزنطيوف كغَتىم إُف صفوؼ ا١تسلمُت

 .1ـ، عندما أسلم ابن أخ االمرباطور "جوف كومنُت"، كتزكج إحدل بنات مسعود سلطاف قانونية"1140

فقد ٝتح ٢تم يف خلفة عمر بن ر التعايش االجتماعي مع النصارل، ىي البيع كالشراء، كمن صو 

 ،2ٜترا كال خنزيرا ايبيعو ، على أال أسواقهميبيعوف كيشًتكف يف ك  أبف يسكنوا يف أمصار ا١تسلمُت، هنع هللا يضرا٠تطاب 

 .3أعطى النصارل من العطاء كساكاىم َبلعرب كا١تواِف هنع هللا يضرككذلك النفقة على فقراءىم، ففي خلفة علي 

 اثلثا: التعايش الفكري:

 ينعزؿ ا١تسلموف عن أىل البلد اليت فتحوىا، فخالطوا أىل فارس كسورية كسواد العراؽ، كأدخلوىم َف

 .4يف أعما٢تم، حىت كانت دفاترىم َبلركمية يف سورية، كَف تغَت إُف العربية إال بعد عشرات السنُت

، دك٪تا إفراط يف ا٠تصوصية ىو ما ٯتيز اٟتضارة اإلسلمية التفاعل مع اٟتضارات كالثقافات العا١تيةف

ا١تسلموف على ثقافة مدرسة فعندما انفتح يؤدم إُف "االنغلؽ" أك تفريط يؤدم إُف "التبعية" كالتقليد، 

 .ٚتوا دَيانت مصر الوثنية أك النصرانيةكَف يًت  ،اإلسكندرية يف القرف ا٢تجرم اْلكؿ، ترٚتوا العلـو الطبيعية

نظم الدكاكين، دكف أف أيخذكا القانوف الركمآف؛ كما أخذكا ٕتارب الفرس يف الًتاتيب كأخذكا من الركماف 

أخذكا  كمافلسفتها كدَينتها؛  كتركوا فلسفات اجملوسية كعقائدىا؛ كأخذكا فلك ا٢تند كحساهبا، كأ٫تلوا اإلدارية، 

 زمن هنضتهاكاف انفتاح اٟتضارة اْلكركبية َب١تعايَت نفسها  وثنية. ك ال كليسـو الطبيعية كالتجريبية، من اإلغريق العل

                                                           
 .154ص، الذة اإلسالم وأىل مرجع سابق، ا٠تربوطلي،  1
 .140القاىرة، ا١تكتبة اْلزىرية للًتاث، ال.ت(، ص)، ٖتقيق: طو سعد كسعد دمحم، اخلراج، ىػ(182)ت اْلنصارم، يعقوب بن إبراىيم 2
 .128ص، اإلسالم وأىل الذة مرجع سابق، ا٠تربوطلي،  3
 .102، ص(ـ1988، 3ط ،دار اٟتداثة)ال.ـ، ، اإلسالم والنصراني  ةع العلم وادلمني عبده، دمحم،  4
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على اٟتضارة اإلسلمية، عندما أخذت العلـو التجريبية كا١تنهج التجريػيب، كا٠تربات اإلسلمية، دكف منظومة 

 .1القيم كالعقائد اإلسلمية

العامة، توُف كاتب نصرآف الكتابة عند أيب موسى الثقافية شئوف ال كفيما يتعلق َبالستعانة َبلنصارل يف

 .3كاتب نصرآف اٝتو سرجوف  هنع هللا يضرككاف ١تعاكية بن أيب سفياف . 2هنع هللا يضراْلشعرم 

الناس حمل ييعمل يف البحر، فككاف يف مصر رجل مسيحي من اليعقوبيُت اٝتو يوحنا النحوم، كاف 

بسفينتو، ككاف ٯتيل إُف العلم بطبيعتو، فإذا ركب معو بعض أىل العلم أصغى إُف مذكراهتم، مث اشتد بو الشوؽ 

من فلسفة كقتو أصبح حىت العديد من الفنوف، سنة، كقد أحسن  (40)فًتؾ ا١تلحة كاشتغل َبلعلم كىو ابن 

 .4كقعت بينهما ٤تبة اشتهر أمرىاكأطبائو كمناطقتو، فقربو عمرك بن العاص كأكرمو لعلمو، ك 

 رابعا: التعايش السياسي:

على الصعيد السياسي كاف صلح اٟتديبية مع ما فيو من شركط ٣تحفة فتحا للمسلمُت، بعد أف 

عندما شاع نبأ تعاىدىا مع ا١تسلمُت ٜتدت فنت ا١تنافقُت ساىم يف إهناء دكر قريش السياسي كالعسكرم، ف

َف ك بشؤكهنا التجارية،  كتبعثرت القبائل الوثنية يف أ٨تاء اٞتزيرة؛ كخصوصا أٌف قريشا اىتمتالذين يعملوف ٢تا، 

وا يف ٕتتهد يف ضٌم أحلؼ ٢تا، يف الوقت الذم اتسع فيو نشاط ا١تسلمُت الثقايف كالسياسي كالعسكرم، ك٧تح

 .5إيصاؿ دعوهتم لكثَت من القبائل

                                                           
 .58-57مرجع سابق، عمارة، ص 1
 .43ص ،1جـ(، 1925/ق1334دار الكتب ا١تصرية، )ال.ـ، ، عيون األخبار، بن مسلم الدينورم عبدهللاابن قتيبة، أبو دمحم  2
3
 .18، صغَت ادلسلمُت يف اجملتمع اإلسالةيمرجع سابق، القرضاكم،  

 .101ص، ةع العلم وادلمني  اإلسالم والنصراني عبده، مرجع سابق،  4
 .337-336، ص(ىػ1427، 1ط دار القلم)دمشق، ، فدقو السَتةىػ(، 1416)ت الغزاِف، دمحم 5
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اإلسلـ، فكاف لتلك الرسائل أثرا مهما، أدل إُف دخوؿ ا١تلوؾ كاْلمراء إُف  دعا ملسو هيلع هللا ىلص النيب مث إف 

ا١تلوؾ كاْلمراء من  بعضهم يف اإلسلـ، كإظهار الود من البعض اآلخر، كما كشفت ىذه الرسائل مواقف

الدعوة اإلسلمية، كاستطاعت الدكلة اإلسلمية من خلؿ تلك الردكد أف تنتهج هنجا سياسيا كعسكرَي 

، ككسرل ملك االمرباطورية الفارسية، كالنجاشي ملك اٟتبشة، كاضحا. ككانت الرسائل  إُف ىرقل عظيم الرـك

كا١تقوقس حاكم مصر، كا١تنذر بن اٟتارث الغسآف صاحب دمشق، كىوذة بن علي اٟتنفي، كا١تنذر بن ساكم 

 . 1العبدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ،2، ج(ـ2003/ىػ1424، 2ط ،القاىرة، دار التوزيع كالنشر اإلسلمية)، السَتة النبوي  عرض وقائع وحتليل أحماثالصليب، علي،  1

 .408-405ص
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 دقمس عنم ادلسلمُت وادلسيحيُتدلبيت اادلكان  الميني  ل الفصل األول:

 

 ادلبحث األول: ةكان  بيت ادلدقمس عنم ادلسلمُت

 عنم ادلسيحيُتبيت ادلدقمس ةكان  ادلبحث الثاين: 
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 ادلبحث األول: ةكان  بيت ادلدقمس عنم ادلسلمُت

حظيت بيت ا١تقدس ٔتكانة عظيمة يف اإلسلـ، فقد كانت كال تزاؿ ٤تط أنظار ا١تسلمُت كمهول 

من ا١تسجد اٟتراـ، كمنها كاف معراجو إُف السموات العلى، كفيها  ملسو هيلع هللا ىلصأفئدهتم، فإليها كاف مسرل رسوؿ هللا 

 ء.عاش كثَت من اْلنبياء كالرسل، كيف أرضها دفن ٚتع من الصحابة كالشهداء كاْلكليا

كبيت ا١تقدس كأكنافو ىي أرض الطائفة الثابتة على الدين، مث إهنا حاضنة ا٠تلفة آخر الزماف، ك٢تذا 

فإهنا جزء أساس من كياف اْلمة اإلسلمية، كحينما نتأمل ذكر بيت ا١تقدس يف الكتاب كالسنة، ندرؾ أف 

كا١تنهج، فهو أكثق رَبط كأقدسو، كبو  اإلسلـ أراد ربط ا١تسلمُت ببيت ا١تقدس برَبط كثيق، ىو رَبط العقيدة

ال ٯتكن لبيت ا١تقدس أف ٘تحى من الذاكرة كالوجداف اإلسلمي، حىت كإف غيبها االستعمار، كحاؿ بينها كبُت 

 أىلها ردحا من الزمن. 

كسنقف يف ىذا ا١تبحث على ا١تكانة السامية لبيت ا١تقدس، اليت جعلت ا١تسلمُت على مدار العصور، 

 ها على أهنا ا١تدينة اليت ٘تلك سرا عظيما، يف تقييم قوة اْلمة ا١تسلمة أك ضعفها.ينظركف إلي

 تشريف ذكرىا يف القرآف كالسنة.من بيت ا١تقدس فضائل تنبع و

 ادلطلب األول: فضائل بيت ادلدقمس يف الكتاب والسن 

 أشار القرآف الكرٔف كالسنة إُف ىذه ا١تكانة من خلؿ ثلثة ٤تاكر: كىي:

 األول: األرض ادلدقمس : احملور

رًكيٍم فػىتػىنػٍقىًلبي } :هلالج لج قاؿ وا َيى قػىٍوـً اٍدخيليوا اٍْلىٍرضى اٍلميقىدَّسىةى الَّيًت كىتىبى اَّللَّي لىكيٍم كىالى تػىٍرتىدُّكا عىلىى أىٍدَبى

 .(21ا١تائدة:){خىاًسرًينى 
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عىن أيب ىيرىيٍػرىة ا١تسجد اْلقصى ا١تبارؾ الذم تشد إليو الرحاؿ، فػى  حتضاهناكتعود قدسية ىذه اْلرض ال

ثىة مىسىاًجد اٍلمىٍسًجد اٟتٍىرىاـ كىمىٍسًجد الرَّسيوؿ : "قىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص عىن النَّيب  هنع هللا يضر كىمىٍسًجد  ملسو هيلع هللا ىلصالى تشد الٌرحاؿ ًإالَّ ًإُفى ثىلى

 1."اٍْلىٍقصىى

كقد كاف قبلة ا١تسلمُت اْلكُف، فقد ركل الطربم يف اترٮتو عن قتادة قاؿ: "كانوا يصلوف ٨تو بيت  

صلى ٨تو بيت ا١تقدس ستة عشر شهرا،  ملسو هيلع هللا ىلصٔتكة قبل ا٢تجرة، كبعدما ىاجر رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلصا١تقدس كرسوؿ هللا 

 .2مث كجو بعد ذلك ٨تو الكعبة البيت اٟتراـ"

ى اثلث ا١تسجدين العظيمُت يف اإلسلـ، كَبلتاِف أضاؼ القدس كاإلسلـ حُت جعل ا١تسجد اْلقص 

إُف ا١تدينتُت اإلسلميتُت ا١تعظمتُت: مكة كا١تدينة، إ٪تا أراد بذلك أف يقرر مبدأ مهم من مبادئو، كىو أنو جاء 

ليهود  ملسو هيلع هللا ىلصيب ليبٍت ال ليهدـ، فالقدس كانت أرض النبوات، كا١تسلموف أكُف الناس أبنبياء هللا كرسلو، كما قاؿ الن

 .3ا١تدينة "٨تن أكُف ٔتوسى منكم"

 ادلبارك :األرض احملور الثاين: 

 أرض فلسطُت َبلربكة يف ٜتسة مواضع من القرآف الكرٔف: هللا سبحانو كتعاُف  كصف

انيوا ييٍستىٍضعىفيوفى مىشىارًؽى اٍْلىٍرًض كىمىغىارًبػىهىا } أوذلا: ًلمىتي كىأىٍكرىثٍػنىا اٍلقىٍوـى الًَّذينى كى رىٍكنىا ًفيهىا كى٘تىٍَّت كى الَّيًت َبى

{ ا يػىٍعرًشيوفى رىبًٌكى اٍٟتيٍسٌتى عىلىى بىًٍت ًإٍسرىائًيلى ٔتىا صىبػىريكا كىدىمٍَّرانى مىا كىافى يىٍصنىعي ًفٍرعىٍوفي كىقػىٍوميوي كىمىا كىانيو 

 .]137اْلعراؼ:[

                                                           
َبب  ،7ج)بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب، ال.ت(،  ،عممة الدقاري شرح صحيح البخاريىػ(، 855)تأبو دمحم ٤تمود بن أٛتد العيٍت،  1

 .251، ص212فضل الصلة يف مسجد مكة كا١تدينة، رقم اٟتديث:
 .53ص(، ـ2003، 1ط ،كواال١تبور)، دراسات ةنهجي  يف الدقضي  الفلسطيني  ،صاٌف، ٤تسن 2
 .14ص(، ـ2002/ق1423، 1ط ،مركز اإلعلـ العريبالقاىرة، )، الدقمس قضي  كل ةسلم، القرضاكم، يوسف 3
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ٍولىوي سيٍبحىافى الًَّذم أىٍسرىل بًعىٍبًدًه لىٍيلن مً } اثنيها: رىٍكنىا حى نى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً ًإُفى اٍلمىٍسًجًد اٍْلىٍقصىى الًَّذم َبى

تًنىا ًإنَّوي ىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي   .] 1اإلسراء:[ {لًنيرًيىوي ًمٍن آَيى

 .1قاؿ ابن كثَت: الذم َبركنا حولو: أم َبلزركع كالثمار 

نىاهي كىليوطنا ًإُفى } اثلثها: رىٍكنىا ًفيهىا لًٍلعىالىًمُتى كى٧تىَّيػٍ  .]71اْلنبياء:[{ اٍْلىٍرًض الَّيًت َبى

أم ك٧تينا إبراىيم كلوطا إُف اْلرض ا١تباركة: مباركة لكثرة خصبها كٙتارىا كأهنارىا؛ كْلهنا معادف 

 .2اْلنبياء، كىي أرض الشاـ

رىٍكنىا ًفيهىا كىكينَّا ًبكيلًٌ شىٍيءو عىاًلًمُتى كىًلسيلىٍيمىافى الرًٌيحى عىاًصفىةن ٕتىٍرًم أبًىٍمرًًه ًإُفى } رابعها: { اٍْلىٍرًض الَّيًت َبى

 .]81اْلنبياء:[

رىٍكنىا ًفيهىا}  . كسخران الريح العاصفة ٕترم أبمره إُف أرض 3: يعٍت الشاـ{ٕتىٍرًم أبًىٍمرًًه ًإُفى اٍْلىٍرًض الَّيًت َبى

 .4الشاـ

نػىهيٍم كىبػىٍُتى } خاةسها: ا قػيرنل ظىاًىرىةن كىقىدٍَّرانى ًفيهىا السَّيػٍرى ًسَتيكا ًفيهىا لىيىاِفى كىجىعىٍلنىا بػىيػٍ رىٍكنىا ًفيهى اٍلقيرىل الَّيًت َبى

منا آًمًنُتى   .]18سبأ:[{ كىأىَيَّ

، اليت تمل على ةمى ملسو هيلع هللا ىلصوتتجلى برك  بيت ادلدقمس وةا حوذلا، يف الكثَت ةن أحاديث النيب 

التماسها والتشبث هبا، للنجاة ةن الفنت، والفوز بسعادة المنيا خَتي  ىذه األرض؛ حلث الناس على 

 واآلخرة، وأخلصها يف التايل:

                                                           
 ،بَتكت، دار الكتب العلمية)، ٖتقيق: دمحم مشس الدين، تفسَت الدقرآن العظيمىػ(، 774)تبن عمر الدمشقي إٝتاعيل أبو الفداء ابن كثَت،  1
 .3، ص5ج (،ق1419، 1ط
 .305ص ،11، جاجلاةع ألحكام الدقرآن، القرطيبمرجع سابق،  2
  .322ص، 11جالقرطيب، ا١ترجع السابق،  3
 .425، ص9، جلدقرآن العظيماتفسَت مرجع سابق، ابن كثَت،  4
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 _ فلسطُت أرض رابط وجهاد:1

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ٍردىاًء قىاؿى تػىهىى  : "أىٍىلي الشَّاـً كىأىٍزكىاجيهيٍم كىذىرىارًيًُّهٍم كىعىًبيديىيٍم كىًإمىاؤيىيٍم ًإُفى ملسو هيلع هللا ىلص أ_ عىٍن أىيب الدَّ مينػٍ

، أىٍك ثػىٍغرو ًمنى الثػُّغيوًر، فػىهيوى ٣تيى  طو ، فػىهيوى يف رَبى  .1اًىده"اٞتٍىزًيرىًة ميرىاًبطيوفى، فىمىٍن نػىزىؿى مىًدينىةن ًمنى الشَّاـً

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ ب_  ا  : ستجندكف أجنادا جندا ًَبلشَّاـً كىجيٍندناملسو هيلع هللا ىلص عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن حىوىالىةى قىاؿى ًَبٍلًعرىاًؽ كىجيٍندن

ًنًو كىٍليىسٍ  ٍق بًيىمى ٍن أىَبى فػىٍليػىٍلحى تىًق ًمٍن ًَبٍليىمىًن قاؿ عبد هللا فقمت فقلت خر ِف َي رسوؿ هللا فقاؿ عىلىٍيكيٍم ًَبلشَّاـً فىمى

 .2غىٍدرًًه فىًإفَّ اَّللَّى عىزَّ كىجىلَّ قىٍد تىكىفَّلى ِف َبلشاـ كأىلو"

 إلسالم وقت اشتماد احملن:_ أرض فلسطُت عدقر دار ا2

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ أ_  "ملسو هيلع هللا ىلص عىٍن سىلىمىةى ٍبًن نػيفىٍيلو قىاؿى ـً ًَبلشَّاـً ٍسلى   .3: "عيٍقري دىاًر اإٍلً

: كينَّا ًعٍندى رىسيوًؿ اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى نػيؤىلًٌفي القيٍرآفى ًمنى  ، قىاؿى ًبتو لرًٌقىاًع فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ اب_ عىٍن زىٍيًد ٍبًن اثى

: "طيوَبى لًلشَّاـً "صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  ؟ قىاؿى ًسطىةه "، فػىقيٍلنىا: ًْلىمٌو ذىًلكى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًئكىةى الرٍَّٛتىًن َبى ًْلىفَّ مىلى

ا عىلىيػٍهىا تػىهى  .4"أىٍجًنحى

: قىاؿى  ئًمه رىأىٍيتي عىميودى اٍلًكتىاًب اٍحتيًملى ًمٍن ٖتىًٍت رىٍأًسي، ملسو هيلع هللا ىلص رىسيوؿي اَّللًَّ ت_ عىٍن أىيب الدٍَّردىاًء قىاؿى نىا أىانى انى : "بػىيػٍ

ٯتىافى ًحُتى تػىقىعي  ، أىالى كىًإفَّ اإٍلً "فىظىنػىٍنتي أىنَّوي مىٍذىيوبه بًًو، فىأىتٍػبػىٍعتيوي بىصىرًم فػىعىمىدى بًًو ًإُفى الشَّاـً ي ًَبلشَّاـً  .5 اٍلًفنتى

                                                           
مكتبة ، ٖتقيق: حساـ الدين القدسي، القاىرة، رلمع الزوائم وةنبع الفوائم(، ق807)ت علي بن أيب بكر نور الدينأبو اٟتسن ا٢تيثمي،  1

 .60، ص16661جاء يف فضل الشاـ، رقم اٟتديث: ـ، َبب ما1994ىػ/1414القدسي، 
، 1ط ،دمشق، مطبوعات اجملمع العلمي العريب)، ٖتقيق: صلح ا١تنجد، فضائل الشام ودةشقىػ(، 444)ت بن دمحم الربعي ، عليابن أيب ا٢توؿ 2

 .4ص، 4َبب بسمميحرلا نمحرلا هللا ، رقم اٟتديث: ،1ج ،(ـ1950
 .60، ص16656جاء يف فضل الشاـ، رقم اٟتديث: َبب ما ،10ج، رلمع الزوائم وةنبع الفوائما٢تيثمي، مرجع سابق،  3
  ،2ط ،مصر، مكتبة كمطبعة مصطفى اٟتليب): أٛتد شاكر كآخركف، كتعليق ، ٖتقيقسنن الًتةذيق(، 279الًتمذم، دمحم بن عيسى )ت 4

 .734، ص3954اٟتديث:رقم  ،5، ج(ـ1975ق/1395
مرجع سابق، ابن  ؛289، ص12259َبب اإلقامة َبلشاـ زمن الفنت، رقم اٟتديث: ،7، جرلمع الزوائم وةنبع الفوائم، ا٢تيثميمرجع سابق،  5

الشيبآف  بن دمحم أٛتدأبو عبدهللا بن حنبل، ؛ ا8، ص11، رقم اٟتديث: َبب بسمميحرلا نمحرلا هللا  ،1، جفضائل الشام ودةشقأيب ا٢توؿ، 
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 ىل الشام ىم الطائف  ادلنصورة:_ أ3

: قىاؿى رىسيوؿي هللاً أ_  : "الى تػىزىاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيمَّيًت عىلىى الدًٌيًن ظىاًىرًينى لىعىديكًًٌىٍم قىاًىرًينى الى ملسو هيلع هللا ىلص عىٍن أىيب أيمىامىةى قىاؿى

ٍكىاءى حىىتَّ  ". قىاليوا: َيى رىسيوؿى هللًا كىأىٍينى ىيٍم؟ يىضيرُّىيٍم مىٍن خىالىفىهيٍم ًإالَّ مىا أىصىابػىهيٍم ًمٍن ْلى ًلكى ٍتًيػىهيٍم أىٍمري هللًا كىىيٍم كىذى أيى

ٍقًدًس" ٍقًدًس كىأىٍكنىاًؼ بػىٍيًت اٍلمى : "بًبػىٍيًت اٍلمى  .1قىاؿى

: قىاؿى رىسيوؿي هللاً ب_  ، قىاؿى ٍعًد ٍبًن أىيب كىقَّاصو ، حىىتَّ تػىقيوـى : "الى يػىزىاؿي أىٍىلي اٍلغىٍرًب ظىاًىرًينى ملسو هيلع هللا ىلص عىٍن سى عىلىى اٟتٍىقًٌ

 .2السَّاعىةي"

 .3: ىم أىل الشاـرٛتو هللا قاؿ اإلماـ أٛتد

"كالنيب تكلم هبذا اٟتديث ٔتدينتو النبوية، فغربو ما يغرب عنها، كشرقو ما يشرؽ عنها؛ فالتشريق  

ل الشاـ: أىل الغرب، كالتغريب من اْلمور النسبية، ككل بلد لو شرؽ كغرب...، ككاف أىل ا١تدينة يسموف أى

 .4كيسموف أىل ٧تد كالعراؽ: أىل الشرؽ"

عبادة بن على ذلك ا٠تَت، فكاف ٦تن عاش يف بيت ا١تقدس: ص كبَت الصحابة حر لدل ككاف 

كاٝتو عبد هللا بن عمرك، كمشعوف حليف ٟتضرموت أبو ر٭تانة،  ،الصامت كشداد بن أكس كأبو أيب بن أـ حراـ

 .5كسلمة بن قيصر، كفَتكز الديلمي، كذك اْلصابع اٞتهٍت، كأبو دمحم النجارم

                                                                                                                                                                                 

َبب حديث أيب  ،36، ج(ـ2001ىػ/1421، مؤسسة الرسالة، اْلرنؤكط كآخركف، )ال.ـ، ٖتقيق: شعيب ةسنم اإلةام أزتمىػ(، 241)ت
 .62، ص21733الدرداء، رقم اٟتديث: 

 .657، ص22320َبب حديث أيب أمامة الباىلي، رقم اٟتديث: ،36، جةسنم اإلةام أزتم، بن حنبلمرجع سابق، ا 1
، (ىػ1392، 2ط ،بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب) ،شرح النووي على ةسلمىػ(، 676)ت ٭تيي بن شرؼ ٤تيي الدينأبو زكرَي النوكم،  2
 .68، ص177َبب مراعاة مصلحة الدكاب يف السَت كالنهي عن التعريس يف الطريق، رقم اٟتديث: ،13ج
 .20، ص13ج ،(ـ1992ىػ/1413، 2ط ،القاىرة، ىجر)، ادلغٍتىػ(، 620عبد هللا بن أٛتد )تأبو دمحم ابن قدامو،  3
، (ىػ1398، 1ط ،بَتكت، دار العربية)، ٚتع كترتيب: عبد الرٛتن اٟتنبلي، رلموع الفتاوى، ىػ(728بن عبد اٟتليم )ت ابن تيمية، أٛتد 4
 .531ص ،28ج
، َبب ذكر من (ىػ1405، 1ط، دمشق، دار الفكر)، ٖتقيق: دمحم اٟتافظ، فضائل بيت ادلدقمسىػ(، 643)ت بن عبد الواحد ا١تقدسي، دمحم 5

 .91سكن بيت ا١تقدس من الصحابة رضواف هللا عليهم، ص
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 ةعٌت الربك  وحمودىا:

إف ا١تسلم الذم يعيش على ىذه اْلرض، يشعر هبذه الربكة يف الزركع كالثمار كاْلكقات كاْلعمار 

 يف القليل من ذلك، ماال يكوف يف بلد آخر.  هلالج لج هللاكاْلمواؿ، فيبارؾ 

. كٔتفهـو أمشل فإف الربكة تعٍت: ثبوت ا٠تَت 1كالربكة: الزَيدة كالنماء، ك )َبرؾ هللا( فيو، فهو )مبارؾ(

 .3. كىي بركة يف الدين كالدنيا2الشيءاإل٢تي يف 

ا١تقدس: حسية، كمعنوية. فاٟتسية: َب٠تصب كالثمار، كاْلشجار كاْلهنار، كعذكبة  بيت كبركة أرض

 .4ا١تاء، كالسهوؿ، كاٞتباؿ، كا١تنخفضات، كٔتوقعها ا١تتوسط، فهي قلب الوطن اإلسلمي

فأرض الشاـ )كخاصة القدس( مباركة َب١تاء كاْلشجار كالثمار كا٠تصب كالسعة، كمباركة ٔتوقعها  

 .5ًتاتيجي كمعا١تها ا١تباركةاٞتغرايف االس

كمنشأ الربكة ا١تعنوية ْلرض فلسطُت يرجع إُف عدة أمور، كىي: كوف ىذه اْلرض مبعث اْلنبياء 

كمهبط ا١تلئكة، ككوهنا العش الذم يرقد فيو اْلنبياء كاْلرض اليت يبعثوف منها، ككوهنا أرض اشر، كا١تنشر، 

 .6كاٟتساب، كموضع ا١توازين للناس

 

                                                           
َبب )ب ر ؾ(،  ،1، ج، ال.ت(بَتكت، ا١تكتبة العلمية)، ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَتىػ(، 770)تالفيومي بن دمحم  أٛتداٟتموم،  1

 .45ص
 ،الدار الشامية-كتبَت  ؛دار القلم-، ٖتقيق: صفواف داككدم، دمشقةفردات ألفاظ الدقرآنىػ(، 425)تاٟتسُت بن دمحم اْلصفهآف، الراغب  2
 .119، ص(ـ1997ىػ/1418، 2ط
 .44، ص27ج، رلموع الفتاوىابن تيمية، مرجع سابق،  3
 .14، ص(ـ1987ىػ/1407، 1ط ،الكويت، مكتبة الفلح)، حولو خصائصو العاة  وأحكاةو الفدقهي  بيت ادلدقمس وةاشبَت، دمحم،  4
 .44صـ(، 2008 ،، ال.ف)ال.ـ، الدقمس عرب العصور، دكفايف كآخركف، زَي  5
 .19ص، حولو خصائصو العاة  وأحكاةو الفدقهي  بيت ادلدقمس وةاشبَت، مرجع سابق،  6
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كتكرٯتها ٔتن كفد كأقاـ ، تعاُفإف بركتها الركحية كاجبة هببوط ا١تلئكة إليها، كما أمركا ْتملو من هللا 

 .1كىاجر إليها، كمن مات هبا من اْلنبياء

 ،ك٭تيي ،كزكرَي ،كسليماف ،كلوط، كداكد ،كيوسف ،كيعقوب ،فعلى أرضها عاش إبراىيم، كاسحق 

، كما عاش فيها كثَت من ملسو هيلع هللا ىلصكرد ذكرىم يف القرآف الكرٔف، كزارىا دمحم ٦تن  ،عليهم الصلة كالسلـ ،كعيسى

 .2عليو السلـأنبياء بٍت إسرائيل، منهم يوشع بن نوف 

أما حدكد ىذه الربكة فهي ليست مقتصرة على حدكد بيت ا١تقدس، بل ٘تتد لتشمل العاَف كلو، لكن 

 .3بيت ا١تقدسبنسب متفاكتة، حسب قرهبا أك بعدىا من مركز الربكة، كىو 

من "نظرية الدكائر"، اليت تعتمد على  تنطلق ىذه الرؤية يوضح ذلك د. عبد الفتاح العويسي، أبف ك 

ٍولىوي"، فقد كردت يف آية اإلسراء، كىذه ىي أكؿ آية يف هناية النصف اْلكؿ من القرآف ، فسورة الكرٔف كلمة "حى

 .4من ثلثُت جزءااإلسراء يف هناية النصف اْلكؿ من القرآف، الذم يتكوف 

كبناء على ىذه النظرية، فإف الدائرة اْلكُف ىي: بيت ا١تقدس، كىي ليست ٣ترد مدينة، بل إقليم  

 يتكوف من عدة مدف صغَتة ككبَتة كقرل.

أما الثانية فهي: مصر كبلد الشاـ، كبناء على اآلية الكرٯتة، فإف ىذه الدائرة تشمل كل بلد الشاـ 

 ص يف البحر ا١تتوسط.كمصر كاملة كجزيرة قرب 

كالثالثة ىي: ا١تشرؽ العريب كاإلسلمي، كتضم أجزاء مهمة من غرب آسيا: بلد الشاـ، كاٟتجاز، 

كتركيا، كالعراؽ، كقربص، كأجزاء من إيراف، كتصل إُف حدكد جورجيا كأذربيجاف كأرمينيا كبلغارَي كاليوانف. كما 
                                                           

 .44ص، الدقمس عرب العصوركفايف كآخركف، مرجع سابق،   1
 .54ص، دراسات ةنهجي  يف الدقضي  الفلسطيني صاٌف، مرجع سابق،  2
 ؛ا١تؤسسة اٞتامعية-بَتكت، تصور جميم للعالقات المولي  مناذج بيت ادلدقمس لتفسَت األحماث ادلعاصرة وتوجيهها ،العويسي، عبد الفتاح 3

 .74صـ(، 2011ىػ/1432، 1ط ،٣تمع دراسات بيت ا١تقدس-اسكتلندا
 .74العويسي، صا١ترجع السابق،  4
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مصر، كأجزاء صغَتة من السوداف. أما من إفريقيا الشمالية  تضم أجزاء مهمة من إفريقيا الشمالية الشرقية:

 .1الغربية فتضم أجزاء صغَتة من ليبيا

فإذا كانت بركة بيت ا١تقدس تشمل جزء كبَتا من العاَف كفق ىذه النظرية، أك تعم فلسطُت كما حو٢تا 

، ك٤تاكالت العاَف كلو بسط من دكؿ اٞتوار على أقل تقدير، فإننا ندرؾ سر الصراع التارٮتي على بيت ا١تقدس

نفوذه على منطقة جغرافية صغَتة، ال ٘تلك الكثَت من ا١توارد الطبيعة كغَتىا من دكؿ العاَف، لكن أتباع 

الدَيانت السماكية، يؤمنوف أف ىذه البقعة الصغَتة ٘تلك قوة ركحية، ٘تنحها ١تن بسط نفوذه عليها من 

 ا١تؤمنُت.

 دلعراج:احملور الثالث: أرض اإلسراء وا

رىٍكنىا }: تعاُفقاؿ  ٍسًجًد اٍْلىٍقصىى الًَّذم َبى سيٍبحىافى الًَّذم أىٍسرىل بًعىٍبًدًه لىٍيلن ًمنى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً ًإُفى اٍلمى

تًنىا ًإنَّوي ىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي  ٍولىوي لًنيرًيىوي ًمٍن آَيى  .] 1اإلسراء:[{ حى

بُت مسجدىا اْلقصى كا١تسجد اٟتراـ ٔتكة  هللا تعاُفكتلك مكانة عالية لبيت ا١تقدس، أف يربط 

ـى  ملسو هيلع هللا ىلص"فػىلىمَّا دىخىلى النَّيبُّ مسجدىا، ا١تكرمة، مث كاف ٢تا شرؼ صلة النيب َبْلنبياء إماما يف  اٍلمىٍسًجدى اٍْلىٍقصىى قىا

 .2أىٍٚتىعيوفى ييصىلُّوفى مىعىوي"ييصىلًٌي، مثيَّ اٍلتػىفىتى فىًإذىا النًَّبيُّوفى 

، فلما فتح عمر ملسو هيلع هللا ىلصكعرؼ الصحابة قدر تلك البقعة ا١تباركة، كحرصوا على الصلة فيها أتسيا بو 

بيت ا١تقدس، أراد أف يصلي يف ا١تسجد اْلقصى، فسأؿ كعب اْلحبار عن ا١تكاف الذم يصلي فيو،  هنع هللا يضر

                                                           
 .94-76العويسي، صا١ترجع السابق،  1
 .167، ص2324َبب مسند عبدهللا بن العباس بن عبدا١تطلب، رقم اٟتديث: ،4ج، ةسنم اإلةام أزتمبن حنبل، مرجع سابق،  2
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القدس كلها بُت يديك، فقاؿ عمر: ضاىيت اليهودية،  فقاؿ: إف أخذت عٍت صليت خلف الصخرة فكانت

 .1، فتقدـ إُف القبلة فصلىملسو هيلع هللا ىلصكلكن أصلي حيث صلى رسوؿ هللا 

وةضاعف  أجر وةغفرة ذنوب ةن أاته للصالة  ، ادلسجم األقصىوقم ورد يف فضل شم الرحال إىل

 فيو، واإلىالل ةنو ابحلج والعمرة عمة أحاديث ةنها:

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ _ عىٍن أىيب أ ٍردىاًء قىاؿى ةي يف ملسو هيلع هللا ىلص الدَّ ةو كىالصَّلى ةي يف اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً ٔتًائىًة أىٍلًف صىلى : "الصَّلى

ةو  ٍقًدًس ًٓتىٍمًسًمائىًة صىلى ةي يف بػىٍيًت اٍلمى ةو كىالصَّلى  .2"مىٍسًجًدم أبًىٍلًف صىلى

ٍقًدًس، غىفىرى  ملسو هيلع هللا ىلص _ عىٍن أيٌـً سىلىمىةى، زىٍكًج النَّيبًٌ ب ـى ًمٍن بػىٍيًت اٍلمى : "مىٍن أىٍحرى أىفَّ رىسيوؿى هللًا صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى

ـى ًمٍن ذىنًٍبًو" هللاي لىوي مىا تػىقىدَّ
3. 

ًو أيٌـً حىًكيمو ابٍػنىًة أيمىيَّةى ٍبًن اٍْلىٍخنىًس، عىٍن أيًـٌ ت ، عىٍن أيمًٌ  ملسو هيلع هللا ىلصسىلىمىةى، زىٍكًج النَّيبًٌ  _ عىٍن ٭تىٍِتى ٍبًن أىيب سيٍفيىافى اٍْلىٍخنىًسيًٌ

ٍعتي رىسيوؿى هللًا  ٍسًجًد اٍْلىٍقصىى بًعيٍمرىةو، أىكٍ  ملسو هيلع هللا ىلصقىالىٍت: ٝتًى : "مىٍن أىىىلَّ ًمنى اٍلمى ـى ًمٍن  يػىقيوؿي ًْتىجَّةو، غيًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ

لٍَّت ًمٍنوي بًعيٍمرىةو  ٍقًدًس حىىتَّ أىىى : فػىرىًكبىٍت أيُـّ حىًكيمو ًعٍندى ذىًلكى اٟتٍىًديًث ًإُفى بػىٍيًت اٍلمى  . 4"ذىنًٍبًو" قىاؿى

ن ابن عمر: "أنو وم ثلة من الصحابة اْلجلء، منهم ابن عمر، فعن ساَف عبكقد امتثل ٢تذا التوجيو النث_ 

 .5أحـر َبلعمرة يف بيت ا١تقدس"

 

 

 
                                                           

 .6، ص5871، َبب الصلة يف ا١تسجد اٟتراـ كمسجد النيب، رقم اٟتديث:4ج ،رلمع الزوائم وةنبع الفوائما٢تيثمي، مرجع سابق،  1
 .7، ص5873، َبب الصلة يف ا١تسجد اٟتراـ كمسجد النيب، رقم اٟتديث:4ا٢تيثمي، جا١ترجع السابق،  2
 .180، ص26557، َبب حديث أـ سلمة، رقم اٟتديث:44ج ،ةسنم اإلةام أزتم بن حنبل،مرجع سابق،  3
 .181، ص26558َبب حديث أـ سلمة، رقم اٟتديث: ،44بن حنبل، جا١ترجع السابق،  4
 .89َبب ذكر من أحـر من بيت ا١تقدس من الصحابة، ص ،1ج، فضائل بيت ادلدقمسا١تقدسي، جع سابق، مر  5
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 النبوي  لتحرير بيت ادلدقمس االسًتاتيجي  ادلطلب الثاين:

طة ا٠تَف يقتصر االىتماـ النبوم ببيت ا١تقدس على السنة القولية، بل تعداه إُف السنة الفعلية، فكانت 

عملي، من خلؿ تقدٔف التضحيات؛ لتحرير بقعة تقـو على ربط اْلمة ببيت ا١تقدس برَبط ، ملسو هيلع هللا ىلص لنيبا١تنهجية ل

 مهمة من أرض اإلسلـ.

تكوف مقدمة للفتح الفعلي ْتيث ؛ َبستمرار فنراه ٭ترص على إرساؿ اٞتيوش اإلسلمية إُف ٗتـو الشاـ

 لبيت ا١تقدس، بعد أف كاف الفتح الركحي يف رحلة اإلسراء كا١تعراج.

شكلُت اثنُت، عمليات عسكرية صغرل،  يت ا١تقدسَبٕتاه ب ملسو هيلع هللا ىلصللنيب كقد أخذ التحرؾ العسكرم 

كعمليات عسكرية كربل، كقد كاف ا٢تدؼ من اْلكُف استطلع الطرؽ كتدريب قادة اٞتيوش اإلسلمية. 

كيدخل يف ىذا الشكل ٚتيع السراَي اليت شارؾ فيها عدد ٤تدكد من الصحابة. اما العمليات الكربل فقد 

  .1الكربل أماـ اٞتيوش اإلسلمية َبٕتاه بيت ا١تقدس، كالتحضَت الفعلي للفتح ىدفت للتخلص من العقبات

أنو َف يكن يف العاـ ا٠تامس للهجرة، أم سرية أك غزكة َبٕتاه الشماؿ الغريب،  معركؼكيقوؿ عبدهللا  

كة يف ( سرية، كغزكتُت، كاحدة منهما كانت أكرب غز 13أم َبٕتاه بيت ا١تقدس، أما العاـ السادس فشهد )

 . 2ملسو هيلع هللا ىلصحياتو، كىي أبعد ما كصل إليو 

أما الباحث فلو رأم ٥تتلف، كىو أف العاـ ا٠تامس للهجرة، شهد أكؿ غزكة َبٕتاه بيت ا١تقدس، 

 :، كىي كما يليكسأقتصر ىنا على ذكر أىم ىذه السراَي كالغزكات

 

 

                                                           
1
 .113-112، ص2014 ،)مسودة الكتاب( ،ملسو هيلع هللا ىلصبيت ادلدقمس يف اسًتاتيجي  النيب ، عبدهللا، معركؼ 

2
 .80-79ا١ترجع السابق، ص 
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 غزوة دوة  اجلنمل:

 ،إُف دكمة اٞتندؿ يف شهر ربيع اْلكؿ ملسو هيلع هللا ىلصىجرم، حيث توجو النيب  5بدأ تنفيذ ا٠تطة العملية عاـ 

 . 1ٕتمعوا هبامن الرـك بعد أف بلغو أف ٚتعا 

أف يدنو إُف أدآف  ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ دمحم بن عمر الواقدم عن شيوخو عن ٚتاعة من السلف: أراد رسوؿ هللا 

ر هبم، ككاف الشاـ، كقيل لو إف ذلك ٦تا يفزع قيصر، كذكر لو أف بدكمة اٞتندؿ ٚتعا كبَتا كأهنم يظلموف من م

٢تم سوؽ عظيم كىم يريدكف أف يدنو من ا١تدينة. فندب رسوؿ هللا الناس فخرج يف ألف من ا١تسلمُت، فجاء 

، بساحتهم فلم ٬تد فيها أحدا، فأقاـ هبا أَيما، كبث السراَي ملسو هيلع هللا ىلصا٠ترب أىل دكمة اٞتندؿ فتفرقوا، فنزؿ رسوؿ هللا 

، فسألو عن أصحابو فقاؿ ىربوا أمس، فعرض ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  مث رجعوا كأخذ دمحم بن سلمة رجل منهم فأتى بو

 .2إُف ا١تدينة ا١تنورة ملسو هيلع هللا ىلصعليو رسوؿ هللا اإلسلـ فأسلم، كرجع رسوؿ هللا 

أف يدنو إُف أدآف الشاـ"، ندرؾ مدل ذلك االىتماـ  ملسو هيلع هللا ىلصكعندما نتأمل ىذا النص "أراد رسوؿ هللا 

يف ا١تدينة ا١تنورة، كينتظر قدـك ذلك اٞتيش، الذم  النبوم أبرض الشاـ، فقد كاف إبمكاف النيب أف يتحصن

سيصل _إف فعل_ منهكا، بعيدا عن مصادر الدعم اللوجسيت، أما اٞتيش اإلسلمي، فيعرؼ طبيعة اْلرض، 

تياجات، لكنو َف يفعل، كَف ٮتًت مكاان آخر، بل توجو إُف أقصى موقع ٯتكن أف يصلو اٞتيش حكعنده كافة اال

 ستعاد أبم ٙتن.البد أف تخاضعة للحتلؿ أرض  ،أف للمسلمُت بتلك البقاع مةلأل اإلسلمي؛ ليؤكد

 ٯتهد الطريق للفتح القادـ ٭تاكؿ من جديد أف، ملسو هيلع هللا ىلصاإلسلـ، فتعٍت أف النيب  إُفأما دعوة ذلك الرجل 

 .لبيت ا١تقدس

 
                                                           

 .564ص ،2جىػ(، 1387، 2ط )بَتكت، دار الًتاث،، وادللوكاتريخ الرسل ىػ(، 310دمحم بن جرير )تأبو جعفر الطربم،  1
، 1ط، ال.ـ، دار إحياء الًتاث العريب) ٖتقيق: علي شَتم،، البماي  والنهاي ىػ(، 774الدمشقي )تبن عمر إٝتاعيل ابن كثَت،  2

 .105ص ،4، ج(ـ1988ىػ/1408
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 :حسمىسري  

ـ، كىذه ا١تنطقة تقع 627هنع هللا يضر، يف ٚتادل اآلخرة للعاـ السادس من ا٢تجرة/ىي سرية زيد بن حارثة  

 على مشارؼ الشاـ.  

 ملسو هيلع هللا ىلصىو الرد على االعتداء الذم كقع على دحية الكليب، رسوؿ رسوؿ هللا كسببها كما ذكر ابن كثَت  

شنار. أغار عليو ا٢تنيد بن ١تا بلغ كادَي يف أرض بٍت جذاـ يقاؿ لو: يف طريق عودتو، إُف قيصر، ذلك أنو 

عوص كابنو عوص بن ا٢تنيد الصليعياف، كالصليع بطن من جذاـ، فأخذا ما معو، فنفر حي منهم قد أسلموا، 

 . 1فاستنقذكا ما كاف أخذ لدحية فردكه عليو

أقدما على فقط أنو ليس من ا١تعقوؿ أف يبعث رسوؿ هللا جيشا ليؤدب اثنُت  معركؼعبد هللا كيرل 

كيعلل ذلك أبهنا  لدحية الكليب كردكا عليو ما سلب منو.كا جذاـ انتصر نفرا من قبيلة أف خاصة ك ىذه الفعلة، 

 .2لتمهيد الطريق لتحرير بيت ا١تقدسأكؿ ٛتلة عسكرية َبٕتاه الشماؿ الغريب، 

 غزوة خيرب:

ا١تدينة ا١تنورة، إُف الطريق  إذ توجو النيب مشاؿ غربـ، 628كقعت الغزكة يف العاـ السادس للهجرة/

الواصل إُف بيت ا١تقدس. كيذكر عبدهللا عمر أف ا٢تدؼ من ىذه الغزكة ليس معاقبة يهود خيرب على خيانة 

ا١تسلمُت يف معركة ا٠تندؽ، إذ لو كاف كذلك َبلفعل ١تا أرسل جيوشو لتصل إُف أـ القرل كتيماء، فل علقة 

 . 3دفها ىو ٘تهيد الطريق لتحرير بيت ا١تقدس٢تاتُت ا١تدينتُت َب٠تندؽ، بل إف ى

 

 
                                                           

1
 .13، ص8ا١ترجع السابق، ابن كثَت، ج 

2
 .83ص ،ملسو هيلع هللا ىلصادلدقمس يف اسًتاتيجي  النيب بيت مرجع سابق، معركؼ،  

3
 .87، صمعركؼا١ترجع السابق،  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



70 
 

 ةؤتو:ةعرك  

َف يقتصر اْلمر يف نفوس ا١تؤمنُت علي ٣ترد إلقاء ا١تواعظ، كسرد خصائص بيت ا١تقدس، كال إرساؿ 

، بل توج كل ذلك َبلعمل اٞتاد كالتحرؾ الفعلي ٕتاه بلد الشاـ، فكانت مواجهة للرـك الرسل كاإلنذار النظرم

 ا١تسلمُت كالرـك يف غزكة مؤتة.حامية بُت 

إُف أرض البلقاء من أرض الشاـ. كقد عُت فيها  مقاتل، يف ٨تو ثلثة آالؼ ،كىي سرية زيد بن حارثة

، ثلثة قادة للجيش: زيد بن حارثة، كجعفر بن أيب طالب، كعبد هللا بن ركاحة، فلما كصل ا١تسلموف ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

كمائة ألف من ا١تستعربة، فثبت اٞتيش  ،آب يف مائة ألف من الرـكمعاان أبرض الشاـ، بلغهم أف ىرقل نزؿ ٔت

الذين ٝتاىم رسوؿ هللا، فأخذ الراية خالد بن  ،اإلسلمي، كقاتل قتاال شديدا، حىت استشهد القادة الثلثة

كمقدمة  َبلقـو حىت خلصهم من أيدم الكافرين، فلما أصبح كحوؿ اٞتيش ميمنة كميسرةا٨تاز ف، هنع هللا يضر الوليد

 .1كساقو، توىم الرـك أف ذلك عن مدد جاء إُف ا١تسلمُت

حاطت هبا، يتضح أف ىدؼ ىذه ا١تعركة ىو فتح سة ىذه ا١تعركة ضمن الظركؼ اليت أكمن خلؿ درا 

الطريق ا١تباشر أماـ الشاـ كأتمينو؛ ْلف ىذا الطريق يصل مباشرة داخل الشاـ من جهة تبوؾ، بدؿ الوصوؿ 

الطريق الساحلي. فالطريق الداخلي أقرب كيؤدم مباشرة إُف قلب الشاـ، أما الطريق الساحلي فيمر إليها عرب 

 .  2عرب أيلة، مث يدخل مرة أخرل إُف الصحراء

 

 

 

                                                           
 .283-275، ص4ج ،البماي  والنهاي  ابن كثَت،مرجع سابق،  1

2
 .91، صملسو هيلع هللا ىلصبيت ادلدقمس يف اسًتاتيجي  النيب ، معركؼمرجع سابق،  
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 غزوة تبوك:

، ككاف سببها أف النيب  ، بلغو أف ملسو هيلع هللا ىلصكيف السنة التاسعة للهجرة، أمر النيب الصحابة َبلتجهز لغزك الرـك

 .1كمن عنده من متنصرة العرب قد عزموا على قصده، فتجهز ىو كا١تسلموف كساركا إُف الرـكىرقل ملك الرـك 

كَف ٬تاكزىا، كَف يقدـ عليو الرـك كالعرب ا١تتنصرة، فعاد إُف  ،بتبوؾ بضعة عشرة ليلة ملسو هيلع هللا ىلصكأقاـ رسوؿ هللا 

 .2ا١تدينة

بيت ا١تقدس، فمن خلؿ دراسة  بدهللا عمر أف غاية ىذه الغزكة ىو فتح الطريق ٨تو ٖتريركيرل ع

كتب معاىدات ضمنت للمسلمُت اٟتصوؿ   ملسو هيلع هللا ىلصأحداث الغزكة يلفت النظر إُف أمرين مهمُت. اْلكؿ: أف النيب 

على ا١توارد اللزمة يف ا١تستقبل، فقد ضمن التزكد َبلسلح من مقنا كأذرح، كالتزكد َبلطعاـ من أيلة. أما الثآف 

، قاؿ: أتيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف غزكة تبوؾ كىو عن عوؼ بن مالكلنيب يف تبوؾ، فهو حديث أكرده البخارم قالو ا

. فهذه ىي ا١ترة اْلكُف 3..."الساعة: مويت، مث فتح بيت ا١تقدساعدد ستا بُت يدم "يف قبة من أدـ، فقاؿ: 

 .4اليت يذكر فيها النيب أف الزماف الذم سيتم فيو فتح بيت ا١تقدس ىو بعد كفاتو

كيضيف الباحث أف ا١تكاف الذم ذكر فيو فتح بيت ا١تقدس لو داللة تربوية، فلم أيت ذكره يف ا١تدينة 

ا١تنورة على قدرىا، بل يف موقع الغزكة، القريب أصل من بيت ا١تقدس، الشك أف ذلك يشحذ ٫تم الصحابة 

كلو يف سياؽ االسًتاتيجية النبوية   لتنفيذ الوعد النبوم، ا١تنسجم مع اٟتقيقة القرآنية يف سورة اإلسراء، كىذا

 للتحرير، كلذلك كاف ا٠تليفة اْلكؿ _كما سنرل_ أكثر كعيا كإدراكا ٢تا.

 
                                                           

 ،1ط ،بَتكت، دار الكتاب العريب)، ٖتقيق: عمر تدمرم، الكاةل يف التاريخ، )ىػ630ت( الشيبآف ابن اْلثَت، علي بن دمحم 1
 .145ص ،2، ج(ـ1997ىػ/1417

 .149، ص2جابن اْلثَت، ا١ترجع السابق،  2
3
 .101، ص4، َبب ما٭تذر من الغدر، جصحيح البخاريمرجع سابق، البخارم،  

4
 .102-101، صملسو هيلع هللا ىلصبيت ادلدقمس يف اسًتاتيجي  النيب ، معركؼمرجع سابق،  
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 إنفاذ جيش أساةو:

بقيادة أسامو بن زيد، كأمره َب١تسَت إُف ٗتـو البلقاء من الشاـ،  ،عقد اللواء ٞتيش ملسو هيلع هللا ىلصقبل كفاة النيب 

 حيث استشهد القادة الثلثة. 

إُف صحابتو من بعده، أف ما بدأه البد أف يستمر، كأنو البد من  ملسو هيلع هللا ىلصكلعل يف ىذا إشارة من الرسوؿ 

، كتتحرر بلد الشاـ _ٔتا يف ذلك بيت ا١تقدس_ من  مواصلة اٞتهاد يف سبيل هللا حىت يسقط طواغيت الرـك

 . 1االحتلؿ اْلكركيب كمن شايعو من أبناء العرب ا١تشركُت

فقاؿ الناس ْليب . اٞتيش، كارتدت العرب إما عامة أك خاصة من كل قبيلةتحرؾ ي كَف ملسو هيلع هللا ىلصكتويف النيب 

بكر: إف ىؤالء، يعنوف جيش أسامو، جند ا١تسلمُت، كالعرب _على ما ترل_ قد انتقضت بك فل ينبغي أف 

 تفرؽ ٚتاعة ا١تسلمُت عنك. فقاؿ أبو بكر: كالذم نفسي بيده لو ظننت أف السباع ٗتتطفٍت ْلنفذت جيش

 . 2أسامو كما أمر النيب، ملسو هيلع هللا ىلص

من خلؿ ىذا النص يتبُت لنا مدل شدة تلك انة على اجملتمع اإلسلمي؛ فالنيب الذم تعلقت بو 

النفوس كالقلوب رحل إُف الرفيق اْلعلى؛ مث كانت ردة كثَت من القبائل عن اإلسلـ؛ كالرـك يًتبصوف َب١تسلمُت 

يتضح أف الصديق كاف أكثر الصحابة معرفة ىنا الصديق على إنفاذ جيش أسامو، ك  الدكائر، كمع ذلك يصر

كفق شركطها؛ لتحقيق ىدؼ عمل آاثرىا ك فاقتفى بتخطيط النيب، كرؤيتو االسًتاتيجية لتحرير بيت ا١تقدس، 

 ساـ، كىو ٗتليص بيت ا١تقدس من براثن الشرؾ.

ْتقها، كٛتل اْلمانة كاملة، فالقيادة كما فهمها من النيب، ال تعٍت التقوقع يف لقد أخذ الصديق الراية 

ا١تدينة، بل إهنا تسَت يف خطُت متوازيُت: اْلكؿ: ٛتاية ا١تدينة كالذكد عنها، ك٘تكُت أركاف الدكلة ا١تدنية فيها، 

                                                           
 .54ص ،1القاىرة، دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع، ال.ت(، ج)، الطريق إىل بيت ادلدقمس "الدقضي  الفلسطيني "مسعود، ٚتاؿ،  1

 .195، ص2ج، الكاةل يف التاريخابن اْلثَت، مرجع سابق،  2
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، كإليها كانت رحلة اإلسراء كالثآف: ا١تضي قدما يف منهجية ٖترير أرض إسلمية، كانت قبلة ا١تسلمُت اْلكُف

 كا١تعراج، مث َف يفتأ النيب أف يذكرىا يف حلو كترحالو.

 ةعرك  الَتةوك:

بقيادة أحدىا يوش إُف بلد الشاـ، اٞت هنع هللا يضركجو أبو بكر الصديق  ،يف سنة ثلث عشرة من ا٢تجرة

ح كجعل لو نيابة ٛتص، كبعث عمرك بن يزيد بن أيب سفياف ككجهتو دمشق، كالثآف بقيادة أيب عبيدة بن اٞترا 

بقيادة مث بعث مددا للجيوش اإلسلمية العاص إُف فلسطُت، مث تبعو جيش رابع بقيادة شرحبيل بن حسنة، 

مث كقع قتاؿ شديد ثبت  ،هنع هللا يضر. كأثناء استعداد ا١تسلمُت للقتاؿ جاء خرب كفاة أيب بكر الصديق خالد بن الوليد

، الذم يفوقهم عددا كعدة، حىت كاف ٢تم النصر كالتمكُتفيو ا١تسلموف، يف م  .1قابل جيش الرـك

 فتح بيت ادلدقمس:

مت ذلك الفتح، مع اختلؼ ا١تصادر يف اترٮتو؛ نتيجة لعدـ كتابة  هنع هللا يضريف خلفة عمر بن ا٠تطاب ك 

ـ، يف خربه الذم نقلو 636ىػ/15التاريخ عند ا١تسلمُت آنذاؾ، فبينما يذكر سيف بن عمر أف الفتح مت يف 

ـ، استنادا إُف بعض اْلخبار اليت أكردىا البلذرم، 638ىػ/17عنو الطربم، فإف ىناؾ مصادر ٕتعلو يف سنة 

 .2ـ، كتوافقها ا١تصادر العربية ا١تتأخرة637ىػ/16بينما تذكر الركاَيت ا١تبكرة أف الفتح كاف يف سنة 

 16نة ذلك الفتح، لكنو على ما يبدك يرجح أنو مت يف السنة كمع أف الكاتب دمحم النقر َف يقطع بس

للهجرة، غَت أف العديد من ا١تصادر التارٮتية ا١تبكرة، كالطربم كابن كثَت كابن اْلثَت على أحد القولُت، تقطع 

 للهجرة.  15أبف الفتح كاف يف سنة 

                                                           
 .19-5، ص7ج، البماي  والنهاي ابن كثَت، مرجع سابق،  1
 .19-18(، ص ـ2003/ػػى1424، 1ط ،دار الرازم)عماف، ، ادلدقمس ةن الفتح العمري حىت العهم األيويب اتريخ بيت ،النقر، دمحم اٟتافظ 2
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، 16الثانية للعاـ ا٢تجرم غَت أف عثماف الطل يقرر أف فتح بيت ا١تقدس كاف يف ٚتادل اْلكُف أك 

 .1ـ637ا١توافق يونيو أك يوليو عاـ 

 اخلالص :

َبٕتاه ىي أكؿ سرية  ى، أف سرية حسمملسو هيلع هللا ىلصيف كتابو بيت ا١تقدس اسًتاتيجية النيب  معركؼيرل عبدهللا 

َبٕتاه بيت ا١تقدس َف يكن من  ٖترؾ عسكرم ؿبينما يرل الباحث أف أك الطريق الواصل إُف بيت ا١تقدس، 

 .كاف أكرب من ذلكخلؿ سرية، بل  

ه النيب لتحرير بيت ا١تقدس، كطبيعة ىذه الغزكة بدأأكؿ ٖترؾ عسكرم غزكة دكمة اٞتندؿ،  تقد كانل

كاالىتماـ هبا، انبع من االىتماـ َبلغاية ا١ترجوة منها، كىي التمهيد لفتح بيت ا١تقدس، كىذا يتضح من خلؿ 

 مايلي:

حدا من الصحابة، كال حىت من أبرع كأمهر  ىذه الغزكة، إذ َف يؤمر عليها أبنفسو يف ملسو هيلع هللا ىلص _ مشاركة النيب1

 قادتو. 

نسبيا الذم شارؾ يف ىذه الغزكة، صحيح أنو ليس كبَتا جدا مقارنة ٔتعارؾ أخرل، لكنو يعد  كبَتالعدد ال_ 2

 أكرب من غَته يف ذلك العاـ.

 

 

                                                           
1 Al-Tel, Othman, The First Islamic Conquest of Aelia (Islamic Jerusalem): A Critical Analytical Study 
of the Early Islamic Historical Narratives and Sources, Al-Maktoum Institute Academic Press, 2003, p. 118. 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



75 
 

كلذلك داللة عظيمة فهمها البيزنطيوف، كىي أف اٞتيش  أقرب منطقة من بيت ا١تقدس،كصوؿ اٞتيش إُف _ 3

، لن يقبل يف ا١تستقبل أبقل من القريبة من أماكن السيطرة كالنفوذ البيزنطي الفيت الذم كصل إُف ىذه البقعة

علموف جيدا مكانة ىذا اال٧تاز، كىذا سيفتح شهيتو للتقدـ أكثر، كالوصوؿ إُف بيت ا١تقدس، فالبيزنطيوف ي

 ٮتفى عليهم خرب رحلة اإلسراء كا١تعراج. فلن بيت ا١تقدس عند ا١تسلمُت، 

على مدل ال يدؿ فقط بداية تنفيذ اسًتاتيجية فتح بيت ا١تقدس هبذا ا١تستول، كيرل الباحث أف 

على اسًتداد بيت ا١تقدس، كإعادهتا إُف حكم اإلسلـ، بل يدؿ على اٟتنكة النبوية،  االىتماـ كاإلصرار النبوم

كالتعظيم لشأف بيت ا١تقدس. نعلم أنو من البديهي أف تبدأ أم اسًتاتيجية عظيمة بوتَتة متصاعدة شيئا فشيئا، 

فليس لذلك إال ٖتليل ا، ها١تستول، من حيث طبيعة ا١تشاركة، كقواـ اٞتيش، كموقعبغزكة هبذا لكن أف تبدأ 

دشن مرحلة فتح بيت ا١تقدس بنفسو، كأنو كاف يتوؽ لذلك الفتح، كما  ملسو هيلع هللا ىلص، كىو أف النيب كاحد عند الباحث

يتوؽ ٘تاما لفتح مكة. أما كإف علم بعد ذلك أف الفتح لن يتم يف حياتو، فقد أعطى ىذه القضية بعدا دينيا 

 كإدارَي كتربوَي عظيما يف نفوس الصحابة.
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 مس يف العهود اإلسالةي  ادلتعاقب دقادلبيت ادلطلب الثالث: 

 _ الدقمس يف العهم الراشمي:1

بعد الفتح اإلسلمي أخذت ىذه اْلرض تكتسب من جديد ىويتها اإلسلمية؛ إذ دخل أىلها يف 

 ا١تقدس.اإلسلـ، ككاف للصحابة الذين عاشوا فيها أثر َبلغ يف تعميق مفاىيم اإلٯتاف يف نفوس أىل بيت 

كمن الصحابة الذين سكنوا بيت ا١تقدس: إبراىيم بن أيب علة العقيلي، كيزيد بن سلـ، كعبدهللا بن 

 .٤1تَتيز اٞتمحي، كزَيد بن أيب سودة

كمنهم: عبادة بن الصامت، كشداد بن أكس، ككاثلة بن اْلسقع كمنهم من توُف إمارهتا أك دفن فيها، 

ـ(، كمسعود بن أكس 672ىػ/53اْلنصارم، كفَتكز الديلمي )ت  ـ(، كأبو ر٭تانة مشعوف704ىػ/85)ت 

، كأبو أيب ابن أـ حراـ، كىو آخر 2أبو دمحم النجارم، كذك اْلصابع التميمي اليمٍت، كسلمة بن قيصر اٟتضرمي

 .3من مات من الصحابة يف بيت ا١تقدس

( من 9) ،العهود اإلسلمية عياف ا١تتوفُت يف بيت ا١تقدس يفمن بُت اْلأف  ،كتظهر إحصائية معاصرة 

( من اْلكلياء كالصاٟتُت، 66( من العلماء ك )167( من ا١تلوؾ كاْلمراء كأرَبب اٟتكم، ك )60الصحابة، ك )

 .4( من القضاة53ك )

 

 

 
                                                           

 .78، ص(ـ2012/ىػ1433، 5ط ،الزيتونة للدراسات كالنشربَتكت، مركز )، الطريق إىل الدقمسصاٌف، ٤تسن،  1
2
 .16، ص(ـ1981 ،عماف، اجملمع ا١تلكي لبحوث اٟتضارة اإلسلمية) ،أجمادان يف ثرى بيت ادلدقمسكامل، العسلي،   
ٖتقيق: عدانف نباتة، )عماف، مكتبة ، الدقمس واخلليل بتاريخاألنس اجلليل ، ىػ(928عبد الرٛتن بن دمحم العليمي )ت َت الديناٟتنبلي، ٣ت 3

 .266ص ،1جدنديس، ال. ت(، 
 .79، صالطريق إىل الدقمسصاٌف، مرجع سابق،  4
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 _ العهم األةوي والعباسي:2

 ،سفيافزارىا كل من معاكية بن أيب فيف عصر بٍت أمية أبدل ا٠تلفاء اىتماما خاصا بيت ا١تقدس، 

كسليماف بن عبدا١تلك. كقد أخذ البيعة من  ،كالوليد بن عبدا١تلك ،كعمر بن عبدالعزيز ،كعبدا١تلك بن مركاف

 .1كسليماف بن عبدا١تلك ،كعبدا١تلك بن مركاف ،خلفاء بٍت أمية يف القدس كل من معاكية

قدس مرتُت، كأمر إبعادة كاستمر العباسيوف يف تعظيم بيت ا١تقدس، فقد زار أبو جعفر ا١تنصور بيت ا١ت 

ـ. كشهدت 748-747/ػى130كقع سنة  الذم زلزاؿالإثر  ،بعد سقوط أجزاء منو ،بناء ا١تسجد اْلقصى

بيت ا١تقدس، ليف زَيرة عدد كبَت من اْلئمة كالعلماء  ت٘تثل ،اٟتركة العلمية يف ظل العباسيُت انتعاشا كبَتا

 .2كالليث بن سعد، كدمحم الشافعيمنهم: عبدالرٛتن اْلكزاعي، كسفياف الثورم، 

 _ العهم الطولوين واإلخشيمي:3

دخلت القدس كفلسطُت يف حوزة الطولونيُت سنة  ،عندما بدأ الضعف يف السلطة ا١تركزية ببغداد  

ـ(، 969-939/ىػ327-359) ـ(، كتلىم يف حكمها اإلخيشديوف سنة905-878/ػى292_ 265)

 .3ين، إذ أكصى ٚتيع ملوكهم أبف يدفنوا فيهاككاف للقدس منزلة خاصة عند اإلخشيد

 _ العهم الفاطمي والسلجوقي:4

ـ سيطر الفاطميوف على القدس، كخلؿ تلك الفًتة تعرض نصارل القدس 969/ػى359عاـ  

ـ( حيث أمر 1020-996/ ػى386-411) ضطهاد، ككاف أكثر ا١تضايقات يف عهد اٟتاكم أبمر هللالل

٦تا أدل إُف ىجرة بعضهم إُف  ،ـ، كما اتبع ضدىم سياسة التشديد1009/ػى400هبدـ كنيسة القيامة سنة 

                                                           
 .24-23، صـ(1988ارة الشباب، عماف، كز )، ةكان  الدقمس يف اتريخ العرب وادلسلمُتالعسلي، كامل،  1
 .26-25العسلي، صا١ترجع السابق،  2

 .17، صالعيش السلمي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت: ةمين  الدقمس منوذجاأبو اٟتاج، اثبت،  3
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ٝتح ٢تم إبعادة إعمار كنيسة القيامة، ك تراجع عنها، بدليل أنو كَف تكن تلك السياسة قاعدة اثبتة،  .1بلد الرـك

 .2كرد إليهم أديرهتم ككنائسهم

قادة السلجقة على القدس، مث  كىو أحد ،ـ سيطر أتسز بن أكؽ ا٠توارزمي1070/ىػ463كعاـ  

 .3ـ1098ىػ/491عادت القدس إُف السيطرة الفاطمية عاـ 

بيت ا١تقدس بنهضة علمية يف الفقو كالعلـو  ت٘تتع، ( عاما28حكم السلجقة الذم داـ )خلؿ ك  

 ،رسكفا ،من أقطار عديدة منها: اْلندلس، الذين توافدكا العلماءمقاـ كاف ا١تسجد اْلقصى فاإلسلمية، 

 . 4كغَتىا ،كما كراء النهر ،كاٟتجاز

ـ، 1099تعرضت للحتلؿ الصلييب عاـ  ،كبعد عاـ كاحد من عودة القدس للسيطرة الفاطمية 

 .5كظلت كذلك حىت ٖتريرىا يف معركة حطُت

 _ العهم األيويب وادلملوكي:5

الصخرة، كرفع فيها ـ، أزاؿ صلح الدين الصليب عن قبة 1187ىػ/583بعد ٖترير القدس عاـ  

 .6ا١تنرب الذم أمر نور الدين ٤تمود بن زنكي بصنعو ،كعُت ٢تا اْلئمة ككضع يف ا١تسجد اْلقصى ،ا١تصاحف

 

                                                           
 . 132ص ، الدقمس عرب العصوركفايف، مرجع سابق،   1
 .62، ال.ت(، ص2ط ،القاىرة، دار ا١تعارؼ)، اتريخ الدقمسالعارؼ، عارؼ،  2
 . 136-135ص ، الدقمس عرب العصوركفايف، مرجع سابق،   3
 .28ص، ةكان  الدقمس يف اتريخ العرب وادلسلمُتالعسلي، مرجع سابق،  4
 .28العسلي، صا١ترجع السابق،  5
 .17ص، العيش السلمي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت: ةمين  الدقمس منوذجاأبو اٟتاج، مرجع سابق،  6
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كأمر ْتفر كما أقاـ انشاءات عديدة، فأنشأ سورا كأبراجا حربية من َبب العامود إُف َبب ا٠تليل، 

بيمارستاف الصلحي )اثٓف أكرب مستشفى يف ا١تدينة(، كشارؾ يف البناء بنفسو. كما أنشأ الزاءه، خندؽ عميق إ

 .1للصوفية )رَبط( كا١تدرسة الصلحية، كخانقاه

من السلطُت،  ـ، فحظيت َبىتماـ كبَت1253ىػ/651 مث دخلت القدس يف حوزة ا١تماليك سنة 

كغَتىم، كأقاموا فيها  ،كاْلشرؼ قايتبام ،كالناصر دمحم بن قلككف ،كسيف الدين قلككف ،الظاىر بيربس فزارىا

كا١تسجد القبلي، كمن تلك ا١تنشآت زىاء  ،قبة الصخرةمسجد كثَتة يف   عماراتمنشآت دينية ٥تتلفة، كأجركا 

 .2كعشرات الزكاَي، ( ربط70ك ) ،( مدرسة50)

كقد أخذ اىتماىم َب١تدينة صورا عديدة، أبرزىا: االىتماـ بتعمَت ا١تدينة عموما، كاْلماكن الدينية  

بشكل خاص، ككقف االكقاؼ عليها. كلذلك فإف معظم اآلاثر اإلسلمية الباقية حاليا ىي آاثر ٦تلوكية، 

 .3(153) أثرا من ٣تموع( 81)

كمن أعماؿ ا١تماليك أيضا إجراء اصلحات عديدة للمسجد اْلقصى، كإيصاؿ ا١تاء إُف القدس من  

 .4عُت العركب، كإلغاء عدة مظاَف يف ا١تدينة

 

 

 
                                                           

1
 .31-30ص، ةكان  الدقمس يف اتريخ العرب وادلسلمُتالعسلي، مرجع سابق،  

 الربط: ٚتع رَبط، كقد أنشئت يف اْلصل إليواء اجملاىدين، لكن الصوفيُت استعملوىا فيما بعد للتعبد على أساس أهنم ٮتوضوف جهادا ركحيا  ،
. )معاَف البلدة القدٯتة، قسم اإلعلـ كاْلْتاث، مؤسسة كما استعملت إليواء الغرَبء كالفقراء القادمُت لزَيرة القدس كخاصة يف العهد ا١تملوكي

 (.30القدس الدكلية، ال.ت، ص

 .18ص، العيش السلمي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت: ةمين  الدقمس منوذجاأبو اٟتاج، مرجع سابق،  2
3
 .34-33ص، ةكان  الدقمس يف اتريخ العرب وادلسلمُتالعسلي، مرجع سابق،  

 . 238-237ص، الدقمس عرب العصوركفايف، مرجع سابق،   4
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 عهم العثماين:_ ال6

سليماف كمن ضمن االصلحات العثمانية، أف ـ حكمها العثمانيوف، 1516/ىػ922كيف سنة  

بناء سور القدس، الذم استغرؽ بناؤه ٜتس سنوات، كبلغ طولو أربع كيلو مًتات، كارتفاعو اثٍت  أعاد القانوٓف

كتوسعت خارج السور، كبقيت ٖتت حكم  عشر مًتا، كلو ٙتانية أبواب رئيسة، كاستمر تقدـ ا١تدينة كازدىارىا،

 .1ة اْلكُفيانية يف اٟترب العا١تمـ، عندما احتلها الربيطانيوف، بعد ىزٯتة الدكلة العث1917العثمانيُت حىت عاـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .27، ص(ـ1987ػ/ىػ1408، 1ط ،ار الفرقاف للنشر كالتوزيععماف، د)، الدقمس يف الصراع العريب اإلسرائيليرَببعة، إٝتاعيل،  1
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 ادلطلب الرابع: األةاكن اإلسالةي  ادلدقمس  يف بيت ادلدقمس

تتمتع بتعظيم ا١تسلمُت، كقد خاض عرب  ضم بيت ا١تقدس العديد من اآلاثر اإلسلمية، اليتت 

 فلسطُت ثورات متعددة دفاعا عن ىذه ا١تقدسات. 

( زاكية كمقربة 40( مدرسة، ك )46(، تشمل )219كيبلغ اجملموع اإلٚتاِف لآلاثر اإلسلمية )

( 34( أثرا داخل ا١تسجد اْلقصى، ك )35( سبيل كٛتاما، ك )22( مسجدا كمأذنة، ك )25كضر٭تا، ك )

 .1( أسوار كأبواب القدس القدٯتة8( أسواؽ، ك )9قا، ك )طري

 كمن أبرز تلك اآلاثر ما يلي:

 أوال: ادلساجم:

 _ ادلسجم األقصى ادلبارك:1

: َيى رىسيوؿى اَّللًَّ  ، قىاؿى قػيٍلتي ىو اثٓف مسجد كضع يف اْلرض بعد ا١تسجد اٟتراـ، فػىعىٍن أىيب ذىرٌو اٍلًغفىارًمًٌ

ٍم أىمُّ مىٍسًجدو كيًضعى  : كى : "مثيَّ اٍلمىٍسًجدي اٍْلىٍقصىى" قػيٍلتي : مثيَّ أىمّّ؟ قىاؿى ـي" قىاؿى قػيٍلتي : "اٍلمىٍسًجدي اٟتٍىرىا ؟ قىاؿى أىكَّؿي

ةي" : "أىٍربػىعيوفى عىامنا، مثيَّ اٍْلىٍرضي لىكى ميصىلِّى، فىصىلًٌ حىٍيثي مىا أىٍدرىكىٍتكى الصَّلى نػىهيمىا؟ قىاؿى بػىيػٍ
2. 

قاؿ ابن حجر: "كقد ، عليو السلـهناؾ ركاَيت تشَت أف الذم بناه ىو آدـ أما عن الذم بناه، ف

كجدت ما يشهد كيؤيد قوؿ من قاؿ: إف آدـ ىو الذم أسس كل من ا١تسجدين، فذكر أف ابن ىشاـ قاؿ يف  

 . 3كأف يبنيو، فبناه كنسك فيو ،كتاب "التيجاف": أف آدـ ١تا بٌت الكعبة أمره هللا َبلسَت إُف بيت ا١تقدس

                                                           
 .33، ص(ـ2001ىػ/1421، 1ط ،دمشق، دار ا١تكتيب)، ةكان  الدقمس يف األداين السماوي الزحيلي، كىبو،  1
، (ـ1952، دار إحياء الكتب العربية، )ال.ـٖتقيق: دمحم عبد الباقي،  ،سنن ابن ةاجوىػ(، 273القزكيٍت )تابن ماجو، أبو عبد هللا دمحم بن يزيد  2
 .248، ص753َبب أم مسجد كضع أكؿ، رقم اٟتديث:  ،1ج
، (ـ2003ىػ/1424بَتكت، مؤسسة القدس، )(، 5، سلسلة أْتاث القدس )الدقمس ةن ادلسجم احلرام إىل ادلسجم األقصىبرزؽ، ٥تلص،  3

 .23ص
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كيف كتاب: "اٞتامع ْلحكاـ القرآف"، كرد احتماؿ آخر: "ك٬توز أف تكوف ا١تلئكة أيضا بنتو بعد 

ا١تلئكة ببناء بيت يف اْلرض هللا بنائها البيت إبذف هللا؛ ككل ٤تتمل، كهللا أعلم. كقاؿ علي بن أيب طالب: أمر 

ٌت كطاؼ بو، مث اْلنبياء بعده، مث استتم بناءه كأف يطوفوا بو، ككاف ىذا قبل خلق آدـ، مث إف آدـ بٌت منو ما ب

 .1"عليو السلـإبراىيم 

: ملسو هيلع هللا ىلص عن رسوؿ هللا ،كىنا يربز تعارض بُت اٟتديث السابق كىذا اٟتديث، كحديث عبد هللا بن عمرك

حكما يصادؼ  خلال ثلثة: سأؿ هللا  تعاُف١تا بٌت بيت ا١تقدس، سأؿ هللا  عليو السلـ"أف سليماف بن داكد 

 ،حُت فرغ من بناء ا١تسجد هلالج لجملكا ال ينبغي ْلحد من بعده فأكتيو، كسأؿ هللا  تعاُفحكمو فأكتيو، كسأؿ هللا 

 .2أف ال أيتيو أحد ال ينهزه إال الصلة فيو أف ٮترجو من خطيئتو كيـو كلدتو أمو"

يم كسليماف آمادا طويلة. كيعلق على ذلك القرطيب بقولو: "فجاء إشكاؿ بُت اٟتديثُت؛ ْلف بُت إبراى

قاؿ أىل التواريخ: أكثر من ألف سنة. فقيل: إف إبراىيم كسليماف عليهما السلـ إ٪تا جددا ما كاف أسسو 

 .3غَت٫تا

 ،كىذا يدؿ على أف ا١تسجد اْلقصى كاف موجودا قبل بٍت إسرائيل، كقبل نزكؿ التوراة، كقبل موسى

، كيؤكد حق ا١تسلمُت فيو، ْلهنم كرثة إبراىيم  ،كداكد ككل  عليو السلـكسليماف، كىو أقدـ من ا٢تيكل ا١تزعـو

                                                           
 .138، ص4ج، اجلاةع ألحكام الدقرآنالقرطيب، مرجع سابق،  1
، (ـ1997ىػ/1418، 4ط ،بَتكت، دار ا١تعرفة)، شرح السيوطي على النسائيىػ(، 911)ت عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، جلؿ الدين 2
 .364ص ،2ج

 .138، ص4ج، اجلاةع ألحكام الدقرآنالقرطيب، مرجع سابق،  3
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ا كىمىا كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى }اْلنبياء، قاؿ تعاُف: " ًنيفنا ميٍسًلمن { مىا كىافى ًإبٍػرىاًىيمي يػىهيوًدَيِّ كىالى نىٍصرىانًيِّا كىلىًكٍن كىافى حى

 .1(67آؿ عمراف:)

 كماسجد القبلي ا١تسقوؼ، كا١ت ،الصخرةقبة كيضم ا١تسجد اْلقصى كل اآلاثر اإلسلمية، مسجد 

مًتا، كمن  (490)مًتا، كمن الناحية الغربية  (474)بينهما من منشآت حىت اْلسوار، كطوؿ اٞتهة الشرقية 

 .2(2ـ140.900مًتا، كا١تساحة الكلية تبلغ ) (283)مًتا، كمن الناحية القبلية ( 321)مالية شالناحية ال

 كمن بُت ىذه ا١تعاَف اليت يضمها ا١تسجد اْلقصى ا١تبارؾ، ما يلي:

 أ_ اجلاةع الدقبلي ادلسدقوف:

-ق90، كأ٘تو ابنو الوليد بن عبد ا١تلك حواِف سنة 3شرع يف بنائو ا٠تليفة عبد ا١تلك بن مركاف 

ا١تسجد اْلقصى، الذم بٍت بو ا١تنرب كاراب الكبَت. كيبلغ طولو من كىو اٞتامع الكبَت ا١تبٍت جنويب  .4ـ708

( سارية مربعة من 49( عمودا من الرخاـ، ك )53ـ(، كيقـو اآلف على )55ـ(، كعرضو )80الداخل )

كأكسطها  يف كاجهة ا١تسجد، أحد عشر َبَب: سبعة منها يف الشماؿلو يف صدر اٞتامع، ك كالقبلة اٟتجارة، 

 .5ب كاحد يف الشرؽ، كاثناف يف الغرب ككاحد يف اٞتنوبأعلىا، كَب

، كذلك أف سائر بقاع 6كا١تستحب أف يصلي ا١تسلم فيو، كىو الذم بناه عمر بن ا٠تطاب للمسلمُت

 .7ا عن بعض، إال ما بٌت عمر ١تصلى ا١تسلمُتا١تسجد ال مزية ٢ت

                                                           
غزة، )، القدس اترٮتا كثقافة، أْتاث ا١تؤ٘تر ا٠تامس لكلية اآلداب، ةكان  ادلسجم األقصى وةا حولو عنم شيخ اإلسالم ابن تيمي ٛتاد، انفذ،  1

 .342، ص(ـ2011اٞتامعة اإلسلمية، 
 .11ص، ام إىل ادلسجم األقصىالدقمس ةن ادلسجم احلر برزؽ، مرجع سابق،  2

 .15ـ، ص2000ىػ/1421، ٚتعية إحياء الًتاث اإلسلمي )ٞتنة العاَف العريب(، إصدار خاص ٔتناسبة أسبوع اْلقصى الثآف، الدقمس لنا 3
 .24ص، ةكان  الدقمس يف اتريخ العرب وادلسلمُتالعسلي، مرجع سابق،  4
 .15، صالدقمس لنامرجع سابق،  5
 .150، ص26ج، رلموع الفتاوىابن تيمية، مرجع سابق،  6
 .338، صةكان  ادلسجم األقصى وةا حولو عنم شيخ اإلسالم ابن تيمي ٛتاد، مرجع سابق، 7 
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 ب_ ةسجم قب  الصخرة:

سنة سبعُت من ا٢تجرة، كٛتل إُف بنائو خراج مصر سبع سنُت،  ،بناه ا٠تليفة عبد ا١تلك بن مركاف 

 .٨1تو ثلث سنُتكاستمر البناء 

كالصخرة تشكل أعلى بقعة يف ا١تسجد اْلقصى، كأسفل الصخرة يوجد كهف مربع تقريبا طوؿ ضلعو  

كإ٪تا  ـ(، كيوجد يف سقف ىذا الكهف ثقب قطره مًت كاحد تقريبا، كىي ليست معلقة،1,5ـ(، بعمق )4,5)

يبلغ طوؿ ضلعو  ،يف مركز شكل ٙتآف ،متصلة َبْلرض من أحد اٞتوانب. كتقع القبة اليت فوؽ الصخرة

( شبابيك، كما أف ىناؾ أربعة 5ـ(، كيوجد يف اٞتزء العلوم من كل جدار )9,5ـ(، كارتفاعو )20,59)

 داخلية كخارجية، كل منهما يف أربعة جدراف خارجية، كالقبة صنعت من ا٠تشب، كىي عبارة عن قبتُت ،أبواب

 .2( ضلعا، كتغطي القبة من ا٠تارج ألواح من الرصاص، مث ألواح من النحاس اللمع32مكونة من )

 ت_ ادلصلى ادلرواين:

( ركاقا، تبلغ مساحتها 16يقع يف اٞتهة اٞتنوبية الشرقية من ا١تسجد اْلقصى، كيتكوف من ) 

ليكوف مدرسة فقهية  ؛٪تات. خصص زمن عبد ا١تلك بن مركاف( مًتا مربعا، أم ما يقارب أربع دك 3775)

استخدـ مربطا  ،متكاملة، كمن ىنا أطلق عليو اسم ا١تصلى ا١تركآف، كعند احتلؿ الصليبيُت للمسجد اْلقصى

 . ٠3تيو٢تم كدكاهبم، ك٥تازف ذخَتة، كأطلقوا عليو "اسطبلت سليماف"

 

 

                                                           
-قربص)، ٖتقيق: عيسى القدكمي كخالد نواصره، اإلصدار الثالث كالعشركف، حتصيل األنس لزائر الدقمسىػ(، 761اْلنصارم، عبد هللا )ت 1

 .133، ص(ـ2009ىػ/1430ا١تقدس للدراسات التوثيقية،  نيقوسيا، مركز بيت
 .16، صالدقمس لنامرجع سابق،  2
 .17، صالدقمس لناا١ترجع السابق،  3
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 ث_ حائط الرباق:

الذم ركبو ليلة اإلسراء، كما جاء يف الصحيح من الرباؽ، ربط عنده  ملسو هيلع هللا ىلصالرباؽ؛ ْلف النيب ْتائط ٝتي 

كىىيوى دىابَّةه أىبٍػيىضي طىًويله فػىٍوؽى اٟتًٍمىاًر، كىديكفى أيتًيتي ًَبٍلبػيرىاًؽ، "قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصحديث أنس بن مالك أف رسوؿ هللا 

تػىهىى طىٍرًفًو" اًفرىهي ًعٍندى مينػٍ : "فػىرىبىٍطتيوي ًَبٟتٍىٍلقىًة الَّيًت اٍلبػىٍغًل، يىضىعي حى ٍقًدًس"، قىاؿى تيوي حىىتَّ أىتػىٍيتي بػىٍيتى اٍلمى : "فػىرىًكبػٍ ، قىاؿى

.. ، فىصىلٍَّيتي ًفيًو رىٍكعىتػىٍُتً، مثيَّ خىرىٍجتي  .1اٟتديث" يػىٍرًبطي بًًو اٍْلىنًٍبيىاءي"، قىاؿى "مثيَّ دىخىٍلتي اٍلمىٍسًجدى

ـ(، كارتفاعو حواِف 50، كيبلغ طولو حواِف )اْلقصى جدار ا١تسجدكىو اٞتزء اٞتنويب الغريب من 

 . 2ـ(، كىو جزء من ا١تسجد اْلقصى20)

كىو ملك للمسلمُت، ككذلك الرصيف أماـ اٟتائط، الذم يقف عليو اليهود عندما يزكركف اٟتائط 

نع ا١تسلموف ( قدما مربعا، فهو كقف إسلمي. كٯت120للبكاء، كيبلغ عرضو أحد عشر قدما، كمساحتو )

اليهود من جلب ا١تقاعد كالكراسي كالستائر أك أية أداة من اْلدكات: سواء تلك اليت تستخدـ للجلوس أك 

للطقوس التلمودية. كال يسمحوف ٢تم إال َبلوصوؿ إُف ا١تكاف. ككقعت خلفات شديدة بُت ا١تسلمُت كاليهود 

 .3مُتحوؿ الرباؽ من ىذه الناحية. انتهت كلها َبنتصار ا١تسل

كما يضم ا١تسجد اْلقصى ا١تبارؾ العديد من القباب، منها: السلسلة، كا١تعراج، كالنيب، كبعض 

اْلسبلة، منها: سبيل شعلف أك الشعلف، كقايتبام، كحوض الكأس، ككذلك ٣تموعة من اآلَبر، يبلغ عددىا 

 .4( بئرا، كلها عامرة، عدا اثنُت منها27)

 
                                                           

، بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب)، ٖتقيق: دمحم عبد الباقي، صحيح ةسلمىػ(، 261)ت بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتم النيسابورم، مسلم 1
 .145كفرض الصلوات، ص ملسو هيلع هللا ىلصٯتاف، َبب اإلسراء برسوؿ هللا كتاب اإل ،1جال.ت(،  

 .18، صالدقمس لنامرجع سابق،  2

 .498ص ،1، ج(ـ1999، 5ط ،القدس، مطبعة ا١تعارؼ)، ادلفصل يف اتريخ الدقمسالعارؼ، عارؼ،  3
4
 .13ص ،الدقمس ةن ادلسجم احلرام إىل ادلسجم األقصى برزؽ،مرجع سابق،  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



86 
 

 

 

 (1رقم ) صورة

 األقصى ادلباركادلسجم 

 ادلصمر: ةوقع فلسطُت سؤال وجواب

(http://www.palqa.com/) 
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 (2رقم ) صورة

 ةوقع ادلسجم الدقبلي وةسجم قب  الصخرة

 ادلصمر: ويكبيماي ادلوسوع  احلرة

(https://ar.wikipedia.org) 
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 (3صورة رقم )

 حائط الرباق

 وفا -ادلصمر: وكال  األنباء وادلعلوةات الفلسطيني 

(http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4239) 
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 _ ةسجم عمر بن اخلطاب:2

مسجد ا١تلك اْلفضل، نسبة ١تن جدد بناءه، كىو ا١تلك اْلفضل بن صلح الدين سنة  يسمى أيضا

 .1ـ، كيقع مقابل كنيسة القيامة، كقد أضاؼ عليو السلطاف العثمآف عبداجمليد1193ق/ 589

 

 
 

 (4رقم ) صورة

 ةسجم عمر بن اخلطاب

 وفا -وكال  األنباء وادلعلوةات الفلسطيني ادلصمر: 

(http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4239) 
                                                           

 .18، صالدقممي ةعامل البلمة مرجع سابق،  1
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 _ ةسجم ادلئذن  احلمراء:3

ـ، عرؼ َبٝتو يف 1533ق/940بناه الشيخ علء الدين علي بن مشس الدين دمحم ا٠تلويت سنة  

عليو أىل القدس اسم مسجد ا١تئذنة اٟتمراء، نسبة إُف شريط النصف اْلكؿ من القرف السادس عشر، مث أطلق 

أٛتر كاف ٭تيط شرفة مئذنتو من أعلى، يقع يف حارة السعدية، كىو من أىم ما بٍت يف العهد العثمآف، كتعترب 

مئذنتو من أركع ا١تآذف يف القدس، أٟتقت بو مؤخرا مدرسة فتيات اتبعة ١تدارس اْلقصى يف القدس، كيقاـ فيو 

 .1بوعيا ٕتمع لنخبة من علماء القدسأس

 
 (5رقم ) صورة

 ةسجم ادلئذن  احلمراء

 ادلصمر: ويكبيماي ادلوسوع  احلرة

(https://ar.wikipedia.org) 

                                                           
 .11، صةعامل البلمة الدقممي ا١ترجع السابق،  1
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 :اثنيا:_ الزوااي

 ىناؾ العديد من الزكاَي، منها: 

 _ الزاوي  الندقشبنمي :1

يف حارة الواد َبلقرب من الزاكية الشمالية الغربية للمسجد اْلقصى، كعلى  تقع ،زبكيةاْلتسمى ك  

، الشيخ دمحم هباء الدين نقشبند البخارم. بناىا بضعة أمتار من َبب الغوا٪تة. بناىا مؤسس الطريقة النقشبندية

 . 1كإطعاـ الفقراء من مسلمي ٓتارا كجاكا كتركستاف ،إليواء الغرَبء

 

 
 

 

                                                           
 ذا اجملاؿ. الزكاَي: مكاف للعبادة، ٭تمع فيو أحد ا١تتصوفة ٣تموعة من اْلتباع من حولو للعبادة كالذكر، كقد شهد عهد ا١تماليك ازدىارا خاصا يف ى
 (.30الدكلية، ال.ت، ص، قسم اإلعلـ كاْلْتاث، مؤسسة القدس ةعامل البلمة الدقممي )

  مرجع سابق، ن ذًٍكًر اَّللًَّ". )أسست ىذه الطريقة خلؿ القرف الثامن للهجرة، كمن مبادئها العمل بقولو تعاُف: "رًجىاؿه الَّ تػيٍلًهيًهٍم ًٕتىارىةه كىالى بػىٍيعه عى
 (.499، صادلفصل يف اتريخ الدقمسالعارؼ، عارؼ، 

 .499ص، العارؼا١ترجع السابق،  1
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 (6رقم ) صورة

 الزاوي  الندقشبنمي 

 ادلصمر: ادلركز الفلسطيٍت لإلعالم

(https://www.palinfo.com) 

 _ زاوي  الشيخ جراح: 2

، كذكر ٣تَت الدين اٟتنبلي أهنا تقع يف اٞتهة 1تقع يف حي الشيخ جراح، كفيها مسجد كلو مئذنة 

 اٟتسُت الدين حساـ اْلمَت كتنسب الزاكية ١تن أكقفها، كىو مرتبة، ككظائف كقف القدس، ك٢تا الشمالية من

 ٚتاعة قبور القبلة جهة من الزاكية ا١تذكورة، كبظاىر بزاكيتو كقد دفن الدين، صلح ا١تلك أمراء أحد اٞتراحي،

 .2اجملاىدين من

 _ زاوي  النيب داود:3

، كا١تسجداف عليو السلـمن اْلماكن اليت ٬تلها ا١تسلموف يف مدينة القدس، ضريح النيب داكد  

ا١تكاف الذم يعرؼ حاليا ٔتقاـ النيب داكد. كيقع  ،ا١تلصقاف لو. كيؤلف ىذه اجملموعة من الضريح كا١تسجدين

اليت تتألف منها مدينة القدس. كيسموهنا: جبل صهيوف. كٖتيط بو أبنية   ،ا١تكاف على ربوة مرتفعة من الرَب

 .3كثَتة، يقيم فيها أفراد عائلة سدنة ا١تكاف، كىي عائلة الدجآف

 .4انيةثمَبلبيت ا١تقدس عند اٞت ،دفنا يف قرب كاحد، كداكد ،كذكر ٣تَت الدين اٟتنبلي أف سليماف 

 

                                                           
 .499العارؼ، صا١ترجع السابق،  1
 .48، ص2ج ،الدقمس واخلليل بتاريخاألنس اجلليل  اٟتنبلي،مرجع سابق،  2
 .503-502ص، ادلفصل يف اتريخ الدقمسالعارؼ، مرجع سابق،  3
  .131، ص1ج، الدقمس واخلليل بتاريخاألنس اجلليل اٟتنبلي، مرجع سابق،  4
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 اثلثا:_ ادلدقابر:

العديد من ا١تقابر، منها ماَف يعد مستعمل، كمنها مازاؿ مستعمل حىت اآلف،  يوجد يف بيت ا١تقدس 

  كأبرزىا:

 _ ةدقربة ةاةال:1

كتسمى أيضا "مأمن هللا". كىي أكرب مقابر بيت ا١تقدس. مساحتها تقرب من مئيت ألف مًت مربع.  

أثناء  ،كعلى بعد كيلو مًتين من َبب ا٠تليل. دفن فيها عدد كبَت من الصحابة كالتابعُت ،غرب ا١تدينة تقع

يف معركة اسًتداد القدس من الصليبيُت عاـ  ،ـ. كفيها عسكر صلح الدين636الفتح اإلسلمي عاـ 

 .1ـ1187

 _ ةدقربة الساىرة:2

ا١تعركؼ َبلساىرة. كمن أٝتائها "مقربة عند سور ا١تدينة من الشماؿ، كعلى بعد بضعة أمتار من الباب 

 . 2قد دفنوا فيها، ٖترير بيت ا١تقدس مع صلح الدينمعركة يف استشهدكا اجملاىدين الذين  اجملاىدين"؛ ْلف

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .506-505ص، الدقمسادلفصل يف اتريخ العارؼ، مرجع سابق،  1
 .509العارؼ، صا١ترجع السابق،  2
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 دقمس عنم ادلسيحيُتادلبيت ادلبحث الثاين: ةكان  

من كوهنا مكاف الوحي اإل٢تي على مر العصور حىت قبل ا١تسيحية،  ،تستمد مدينة القدس مكانتها

. كىذا ما أكصى بو السيد ا١تسيح 1كىي يف ا١تسيحية مكاف الفداء كا٠تلص، كمكاف انطلقة إُف العاَف أٚتع

 .2ُفى أىٍقصىى اْلىٍرًض"قائل: "كىتىكيونيوفى ِف شيهيودنا يف أيكريشىًليمى كىيف كيلًٌ اٍليػىهيوًديًَّة كىالسَّاًمرىًة كىإً 

بينما يرد ذكر ، كىي ٖتتل ا١ترتبة اْلكُف يف اإل٧تيل، فعليو السلـ مدينة السيد ا١تسيحىي القدس 

 .3عشرة مرة، يرد ذكر القدس كاحدا كتسعُت مرة اثنيتمدينة بيت ٟتم يف العهد اٞتديد ٙتآف مرات، كالناصرة 

 :دقمسادلبيت ادلطلب األول: ةولم ادلسيحي  يف 

وي لًيػىٍنطىًلقى ًإُفى أيكريشىًليمى"  ـي الٍرتًفىاًعًو ثػىبَّتى كىٍجهى ، 4كجو ا١تسيح نظره إُف بيت ا١تقدس: "كىًحُتى ٘تىًَّت اْلىَيَّ

ا كىمىا يىًليًو، ْلىنَّوي الى ٯتيًٍكني أىٍف يػىٍهًلكى نى  بىًغي أىٍف أىًسَتى اٍليػىٍوـى كىغىدن ا عىٍن ككانت مسَتة حياتو إليها: "بىٍل يػىنػٍ يبّّ خىارًجن

أيكريشىًليمى!
5." 

فقد زار القدس منذ نعومة أظفاره، ككانت على عهده تدعى أكرشليم. مث زارىا ثلث مرات بعد نشر 

ـ. كالثانية يف ديسمرب من العاـ نفسو. كيف الثالثة 28رسالتو: اْلكُف يف الثامن عشر من تشرين أكؿ )أكتوبر( 

 .6م عليو َب١توتاعتقل كسيق إُف ااكمة، كحك

                                                           
 .18، مؤ٘تر يـو القدس العاشر، صمسدقاإلرث العريب ادلسيحي يف الاؿ، خضر، ٚت 1
 كنيسة اْلنبا تكل ىيمانوت، اإلسكندرية، مصر.،  8، اإلصحاح اْلكؿ:أعمال الرسلسفر  2
 .19ص، مسدقاإلرث العريب ادلسيحي يف الخضر، مرجع سابق،  3
 كنيسة اْلنبا تكل ىيمانوت، اإلسكندرية، مصر.،  51، اإلصحاح التاسع:لوقاإجنيل  4
 . 33، اإلصحاح الثالث عشر:لوقاإجنيل مرجع سابق،  5
، 2ج، (ـ2009اْلردف، كزارة الثقافة، _عماف)، اتريخ احلرم الدقمسي، ادلسيحي  يف الدقمس، األعمال ادلدقمسي  الكاةل العارؼ، عارؼ،  6

 .8ص
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"كقد ارتبطت حياة السيد ا١تسيح َبلقدس ارتباطا ليس لو مثيل، فظلت بصماتو عالقة على حجارهتا، 

كيف كل شرب منها أقيمت معاَف تشهد لشخصو كتذيع رسالتو. فبواَبت القدس تشهد لدخولو إليها دخوؿ 

 . 1فيها ليأكل مع تلميذه عشائو اْلخَت" ا١تلوؾ إُف عواصمهم، كبيوهتا مازالت تتحدث عن ا١تائدة اليت أعدت

: كقد كاف عليو الصلة كالسلـ يصطحب تلميذه إليها، كفعل ذلك مع اثٍت عشر تلميذا، كقاؿ ٢تم

تػىبىًة، فػىيىٍحكيمي " نىًة كىاٍلكى  .2"عىلىٍيًو ًَبٍلمىٍوتً  وفى ىىا ٨تىٍني صىاًعديكفى ًإُفى أيكريشىًليمى، كىاٍبني اإًلٍنسىاًف ييسىلَّمي ًإُفى ريؤىسىاًء اٍلكىهى

كصل ا١تسيح بصحبة تلميذه ك٤تبيو إُف مدينة القدس، كىناؾ استقبلو أىلها ْتفاكة كبَتة، فتسابقوا يف 

إكرامو. كفعلوا ما يفعلونو عادة يف أَيـ عيد ا١تظاؿ عندما يطوفوف حوؿ ا١تذبح حاملُت سعف النخل، كشارات 

 .  3وا أغصاان من الشجر فرشوىا يف الطريق، كما فرشوا فيو ثياهبمالنصر صارخُت "أكصنا" أم: خلصنا، كقطع

كعندما كقع بصر ا١تسيح على مدينة القدس، رآىا بصورة غَت اليت ظهرت عليو، كَف يكًتث للحتفاؿ، 

فقد علم كىو النيب الذم يوحى إليو، أف ا٠تراب كالدمار سيحل هبذه ا١تدينة، فارتفع صوتو َبلراثء كالبكاء 

ا، مىا ىيوى ًلسىلىًمًك! كىلًكًن ، كخاطب القدس قائل: 4دالشدي "ًإنًَّك لىٍو عىًلٍمًت أىٍنًت أىٍيضنا، حىىتَّ يف يػىٍوًمًك ىذى

اؤيًؾ ٔتًتػٍرىسىةو، كى٭تيًٍدقيوفى ًبكً  يطي ًبًك أىٍعدى ـه كى٭تًي نػىٍيًك. فىًإنَّوي سىتىٍأيت أىَيَّ كى٭تيىاًصريكنىًك ًمٍن كيلًٌ  اآلفى قىٍد أيٍخًفيى عىٍن عىيػٍ

ريكيوفى ًفيًك حىجىرنا عىلىى حىجىرو، ْلىنًَّك َفىٍ تػىٍعًريف زىمىافى اٍفًتقى   .5اًدًؾ"ًجهىةو، كىيػىٍهًدميونىًك كىبىًنيًك ًفيًك، كىالى يػىتػٍ

                                                           
 .19ص، مسدقاإلرث العريب ادلسيحي يف الخضر، مرجع سابق،  1
 كنيسة اْلنبا تكل ىيمانوت، اإلسكندرية، مصر.،  18اإلصحاح العشركف: ،إجنيل ةىت 2
 .48، ص6أ١تانيا، نداء الرجاء، ال.ت(، ج)، سَتة ادلسيحفورد، جورج،  3
 .50، ص6ا١ترجع السابق، فورد، ج 4
 .44-41اإلصحاح التاسع عشر:، إجنيل لوقامرجع سابق،  5
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بدأ ا١تسيح يف نشر النصرانية يف عهد االمرباطور الركمآف تيباريوس اْلكؿ، يف ظل حكم ىَتكدكس  

يباس كحاكم اٞتليل بلطس النبيطي، فواجو ا١تصاعب، كٓتاصة من اليهود، فوصفهم يف أقوالو: "ما أرسلت أنت

 . 1إال إُف ا٠تراؼ الضالة إُف بيت إسرائيل"

كرغم صلف أىلها كقتلهم لألنبياء، فإنو جاء ليوحد صفوفهم ك٬تمع كلمتهم على التسامح كالعدؿ 

ٍم مىرَّةو أىرىٍدتي أىٍف َيى : "2كنبذ الكراىية كالظلم أىٍٚتىعى أيكريشىًليمي، َيى أيكريشىًليمي! َيى قىاتًلىةى اْلىنًٍبيىاًء كىرىاًٚتىةى اٍلميٍرسىًلُتى إًلىيػٍهىا، كى

يػٍهىا، كىَفٍى تيرًيديكا! ىيوىذىا نىاحى ةي ًفرىاخىهىا ٖتىٍتى جى تيكيٍم يػيتػٍرىؾي لىكي  أىٍكالىدىًؾ كىمىا ٕتىٍمىعي الدَّجىاجى . ْلىٌٓفً أىقيوؿي لىكيٍم: بػىيػٍ ٍم خىرىاَبن

!  .3"ًإنَّكيٍم الى تػىرىٍكنىٍت ًمنى اآلفى حىىتَّ تػىقيوليوا: ميبىارىؾه اآليت ًَبٍسًم الرَّبًٌ

، كأصبحت عملية الصلب ٖتتل ركنا لذا انصبو اليهود العداء حىت كصل إُف صلبو عليو السلـ 

 .4اْلانجيل كالكتب الدينية ا١تسيحية متجذرا يف العقيدة ا١تسيحية، حيث كردت يف كل

ـ(، كىي الفًتة 95_ 30كما كانت بيت ا١تقدس ا١تركز اْلكؿ للجماعة ا١تسيحية يف "عصر الرسل" )

 .5اليت تلت عهد ا١تسيح مباشرة

                                                           
، ترٚتة: كىبة هللا صركؼ، ٖتقيق كدراسة كتعليق سليم ا١تبيض، م(420-395تررت  حياة الدقميس بَتفَتيوس )أسدقف غزة مرقس، مشاسة،  1
 .12، ص(ـ2004فلسطُت، ال.ف، _غزة)
 .85، ص(ـ2010، 1ط ،للنشر كالتوزيععماف، دار كمكتبة اٟتامد ، )الدقمس يف الصراع العريب اإلسرائيلي، ا٢تزاٯتة، دمحم 2
 .39-37، اإلصحاح الثالث كالعشركف: إجنيل ةىتمرجع سابق،  3
 سىى اٍبنى مىٍرٔفىى رىسيوؿى اَّلٌلً كىمىا قػىتػىليوهي كىمىا صىلىبيوهي نؤمن أبف ا١تسيح ملسو هيلع هللا ىلص َف يقتل كَف يصلب كإ٪تا رفعو هللا، قاؿ تعاُف: }كىقػىٍو٢تًًٍم ًإانَّ قػىتػىٍلنىا اٍلمىًسيحى ًعي

ٍنوي مىا ٢تىيم ًبًو ًمٍن ًعٍلمو ًإالَّ اتًٌبىاعى الظَّنًٌ كىمىا قػىتػىليوهي يىًقيننا }كىلىًكن شيبًٌوى ٢تىيٍم كىًإفَّ الًَّذينى اٍختػىلىفيوٍا ًفيًو لىفً  { بىل رَّفػىعىوي اَّلٌلي إًلىٍيًو كىكىافى اَّلٌلي عىزًيزنا 4/157ي شىكٌو مًٌ
 .] 158-157النساء:[حىًكيمنا{ 

 .12ص ،م(420-395تررت  حياة الدقميس بَتفَتيوس )أسدقف غزة  مرجع سابق، مرقس، 4
، 1ط ،القاىرة، مكتبة جزيرة الورد)، ةوجز اتريخ فلسطُت ةن أقمم العصور حىت الدقرن احلادي والعشرينالدبش، أٛتد )ٖترير(،  5

 .380-379، صـ(2010ىػ/1431
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فانطلق تلميذ السيد ا١تسيح من فلسطُت، يبشركف َبلدَينة اٞتديدة، كعلى الرغم من مقاكمة اليهود 

حية من جهة، كالتعصب الوثٍت من جهة أخرل، ككذلك االضطهاد العاـ للمسيحيُت، فقد النتشار ا١تسي

 . 1انتشرت ا١تسيحية يف الضواحي كالقرل

كَف تكتسب القدس تلك القداسة عند ا١تسيحيُت، الحتضاهنا ا١تسيح كرسالتو فحسب؛ بل ْلهنا أيضا 

ي يوجد يف القدس بركة ينزؿ إليها ملؾ فيحرؾ تعد يف نظرىم مركزا للشفاء كالربكة، فحسب االعتقاد ا١تسيح

ا١تاء، فمن نز٢تا أكال بعد ٖتريك ا١تاء برأ من مرضو، كالنص التاِف يصف حاؿ أحد ا١ترضى الذين زاركىا طلبا 

ا رىآهي يىسيوعي ميٍضطىًجعن "للشفاء:  ًثَتنا، كىكىافى ىينىاؾى ًإٍنسىافه بًًو مىرىضه ميٍنذي ٙتىىافو كىثىلىًثُتى سىنىةن. ىذى ا، كىعىًلمى أىفَّ لىوي زىمىاانن كى

:« أىتيرًيدي أىٍف تػىبػٍرىأى؟»فػىقىاؿى لىوي:  ابىوي اٍلمىرًيضي اءي " أىجى فقاؿ لو  ."َيى سىيًٌدي، لىٍيسى ِف ًإٍنسىافه يػيٍلًقيًٍت يف اٍلربٍكىًة مىىتى ٖتىىرَّؾى اٍلمى

 .2"بىرًئى اإًلٍنسىافي كىٛتىىلى سىرًيرىهي كىمىشىى. كىكىافى يف ذًلكى اٍليػىٍوـً سىٍبته فىحىاالن " قيًم. اٛتًٍٍل سىرًيرىؾى كىاٍمشً " :ا١تسيح

ـ، 70كيف القرف اْلكؿ ا١تيلدم ضعف انتشار ا١تسيحية؛ بسبب تعرض القدس للدمار الشامل عاـ 

أ على ـ، كأنش135على يد القائد تيطس ، كمن بعده االمرباطور فسباسياف مث دمر ىدرَيف ا١تدينة عاـ 

 . 3أنقاضها مدينة "إيليا كابيتولينا"

ككاف لذلك أثر سليب على سكاهنا العرب ا١تسيحيُت، كبعض اليهود الذين ىجركىا، كما أثر على  

 .4الكنيسة ا١تقدسة، فأصبحت مدينة القدس مدينة يواننية ٔتعابدىا الوثنية

                                                           
 .65، ص(ـ1991بَتكت، دار االستقلؿ للدراسات كالنشر، )، فلسطُت.. الدقضي .. الشعب.. احلضارةاٟتوت، بياف،  1
 ، كنيسة اْلنبا تكل ىيمانوت، اإلسكندرية، مصر.9-5، اإلصحاح ا٠تامس:يوحنا إجنيل 2
 .13ص ،م(420-395تررت  حياة الدقميس بَتفَتيوس )أسدقف غزة مرجع سابق، مرقس،  3
 .13ا١ترجع السابق، مرقس، ص 4

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



98 
 

ـ مرسـو 313رية، أصدر سنة كبعد مدة من اعتلء االمرباطور قسطنطُت الكبَت عرش االمرباطو  

ميلف، الذم يقضي َبلتسامح الديٍت، فأصبحت ٔتوجبو الدَينة ا١تسيحية على قدـ ا١تساكاة مع الوثنية 

 .1كاليهودية، كأصبح لكل فرد اٟترية يف اختيار دينو، كما أنو رد كل اْلمواؿ كالكنائس ا١تصادرة إُف ا١تسيحيُت

كىذا أاتح للمسيحيُت  .2ـ324اعتبارا من عاـ  ،بيزنطيةللة اَب١تسيحية دينا رٝتيا للدك  مث اعًتؼ

 .3اْلكائل فرصة اٟتركة ْترية، كا١تناداة بدَينتهم اليت توسعت كثَتا يف عهده

٘تتعت القدس َبلعمراف كاالزدىار، يف عهد قسطنطُت اْلكرب، الذم اعتنق ا١تسيحية، ككذلك كالدتو 

 .5ينا( كأزاؿ اآلاثر الوثنية عنهاو . فقد أعاد بناء مدينة )إيليا كابيتول4دينة)ىيلنة(، اليت أبدت اىتماما كبَتا َب١ت

مدينة القدس إُف مدينة عظيمة اْل٫تية، بسبب سياؽ مسيحيتها ككمركزىا للحجاج. قسطنطُت حوؿ 

كذكر بعض ا١تؤرخُت أهنا كجدت القدس، مدينة كأىم أعمالو ىو العناية ٔتدينة القدس. كقد زارت ىيلنو 

كيف ذلك ا١تكاف شيد . 6، حيث صلب كالقرب الذم دفن فيوشبة اليت صلب عليها ا١تسيح كجبل اٞتلجثةا٠ت

كما شيدت كنيسة ا١تهد يف بيت ٟتم، كبذلك انتشرت ا١تسيحية يف فلسطُت   .7قسطنطُت كنيسة القيامة اْلكُف

 .8بعد ميلد ا١تسيح بثلثة قركف

                                                           
، 1ط، للدراسات الدينية، بيت ا١تقدس للنشر كالتوزيعقل عراـ هللا، مكتبة ا١تطراف عقل )، كشف ادلفدقود ةن كنائس عابودنَتكز، إبراىيم،  1

. )عابود قرية تقع إُف الشماؿ من مدينة راـ هللا، ككاف ٢تا أ٫تية كبَتة، فهي ٘تتد على إحدل الطرؽ الرئيسة اليت تصل اٞتليل 15، ص(ـ2001
 (.7نفسو، ص َبلقدس، كىي الطريق اليت سلكها ا١تسيح مرارا يف ٕتوالو بُت اٞتليل كالقدس، ا١ترجع

 .35ص ،الدقمس عرب العصور مرجع سابق، كفايف كآخركف، 2
 .16ص، كشف ادلفدقود ةن كنائس عابودمرجع سابق، نَتكز،  3
 .137، ص(ـ2010، 1ط ،عماف، دار كنوز ا١تعرفة العلمية للنشر كالتوزيع)، اتريخ الدقمس عرب العصوررَبح، إسحاؽ،  4
 .80ص، العصور الدقمس عربمرجع سابق، كفايف كآخركف،  5
  ،يف ، 2، القسم9، جبالدان فلسطُتاٞتلجثة أك اٞتلجلة: اسم الصخرة اليت كما يعتقدكف، صلب عليها ا١تسيح عليو السلـ. )الدَبغ، مصطفى

 (.75صـ، 2003-2002بيت ا١تقدس، كفر قرع )فلسطُت(، دار ا٢تدل، 
 .75، ص2، القسم9رجع سابق، الدَبغ، جا١ت 6
 .137ص، اتريخ الدقمس عرب العصورح، مرجع سابق، رَب 7
 .65، صفلسطُت.. الدقضي .. الشعب.. احلضارةمرجع سابق، اٟتوت،  8
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ألغى ٚتيع القوانُت اليت اٗتذت ضد اليهود، فجاء اليهود ـ، 360ك١تا اعتلى جولياف اٞتاحد العرش  

إُف ا١تدينة من كل مكاف، كأمر إبعادة بناء ا٢تيكل، كعندما بدأكا ْتفر اْلساس اندلعت النار من ٖتت اْلرض 

ـ، اقتسم كلداه ا١تملكة، فحكم 395فتوقف العمل. مث مات جولياف، فخلفو ثيودكسيوس، ك١تا تويف عاـ 

انقسمت الكنيسة إُف شرقية كغربية، ككانت  451ملكة الشرقية، كىونوريوس الغربية. كيف عاـ أركاديوس ا١ت

 .1إيليا اتبعة للثانية

ـ( أقيمت العمارات الكثَتة يف فلسطُت كالقدس، من 565-527كيف عهد االمرباطور جستنياف )

مآف يبٍت كنيسة ك خر ملك ر . كىو آ2ذلك َبب الذىب يف القدس، كمازاؿ يسمى هبذا االسم حىت ىذا الوقت

ـ، كضمت الكنيسة مستشفيُت ٭تتوَيف على مائة 540ككاف بناؤىا سنة  ،يف القدس، كىي كنيسة العذراء مرٔف

كمائة أخرل للسكاف اليُت، كلكنها دمرت نتيجة زلزاؿ ضرب ا١تدينة، كاكتشفت  ،ضىر ر للحجاج ا١تيسر 

 .3ـ1970أساساهتا يف اٟتفرَيت عاـ 

يهود َبنتشار ا١تسيحية، فاغتنموا قدـك جيش كسرل ابركيز للقضاء على ا١تسيحية، فساعدكا َف يسلم ال

اٞتيش الفارسي يف احتلؿ القدس، كأحرقت كنيسة القيامة، كنقل الصليب إُف فارس، كىدمت الكثَت من 

لفرس، من اْلديرة كالكنائس، كقتل تسعوف ألف مسيحي، كاشًتل اليهود من نصارل فلسطُت الذين سباىم ا

 .4ٙتانُت ألفا إُف تسعُت ألفا كذْتوىم

                                                           
 .39-38، صاتريخ الدقمسمرجع سابق، العارؼ،  1
 .126ـ، ص2003ق/1423، عماف، دار صفاء للنشر كالتوزيع، 1، طةوسوع  الدقمساٞتوابرة، فاطمة،  2
 .64ـ، ص2000ىػ/1420، عماف، دار نعمة للطباعة، 1، ط(م1917ق.م_  3000)الدقمس اتريخ وحضارة ا١تهتدم، عبلة،  3
 .65ص، فلسطُت.. الدقضي .. الشعب.. احلضارةاٟتوت، مرجع سابق،  4
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ـ، رفع الصليب يف القدس، بعد 627كعندما عاد ىرقل إُف البلد بعد تغلبو على الفرس يف نينول 

ـ، كمازاؿ ىذا اليـو عيدا للمسيحيُت، كيعرؼ بعيد الصليب. كأعيد 628أيلوؿ )سبتمرب(  14استعادتو يف 

 .1بناء كنيسة القيامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .65اٟتوت، صا١ترجع السابق،  1
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 دقمس يف العهم اإلسالةيادلبيت ادلطلب الثاين: ةسيحيو 

بعد أف كلف عمر بن ا٠تطاب أَب عبيدة بن اٞتراح َب١تسَت إُف بيت ا١تقدس، كتب أبو عبيدة ْلىلها 

منكم  كإف أبيتم ذلك سرت إليكم بقـو ىم أحٌب للموتيدعوىم إُف اإلسلـ أك القتاؿ، كجاء يف كتابو: "

كأكل ٟتم ا٠تنزير، مث ال أرجع عنكم أبدا إف شاء هللا تعاُف حىت أقتل مقاتلتكم كأسيب  شرب ا٠تمورللحياة ك 

أبوا ما عرض عليهم من اإلٯتاف كَف  ا كتابوفلما قرأك  ،...كاحدة من اثنتُت ذريتكم كأقسم أموالكم، فاختاركا

  .1ا٢تزٯتة على أىل إيلياءككقعت ، فاقتتل الفريقاف، ٬تيبوه إُف شيء، فسار إليهم حىت نزؿ بساحتهم

أف يصاٟتهم ، يطلبوف ا١تسلمُت بعثوا إُف أيب عبيدةٔتواجهة أدرؾ أىل إيلياء أنو ال طاقة ٢تم كعندما 

، فكاف ْلىل القدس ما أرادكا، إذ أعطى 2على صلح مدف الشاـ، كأف يكوف ا١تتوِف للعقد عمر بن ا٠تطاب

 . 3أمَت ا١تؤمنُت عهد اْلماف للمدينة كأىلها

كما أكردت بعض ا١تصادر ا١تتأخرة نص الصلح، مع إشارة إُف ا٠تراج الذم ٬تب دفعو، فابن اٞتوزم   

منتكم على دمائكم أإٓف قد ـ( ذكر يف فضائل القدس: كتب عمر ْلىل بيت ا١تقدس: 1201ق/597)ت

و فلو اْلماف. كأف منكأموالكم كذراريكم كصلتكم كبيعكم كال تكلفوا فوؽ طاقتكم. كمن أراد منكم أف يلحق ْل

 .4"عليكم ا٠تراج كما على مدائن فلسطُت

                                                           
 .222ص ،1، ج(ـ1991ىػ/1411، 1ط ،اْلضواءبَتكت، دار )، ٖتقيق: علي شَتم، الفتوحىػ(، 314ابن أعثم، أٛتد بن دمحم )ت: ٨تو  1
بَتكت، )، فتوح البلمانىػ(، 279 البلذرم، أٛتد بن ٭تيي )تمرجع سابق، ؛ 608ص، 3ج، اتريخ الرسل وادللوكالطربم، مرجع سابق،  2

 .140ص ،1، ج(ـ1988دار كمكتبة ا٢تلؿ، 
 .36هيدم: التعايش السلمي يف اإلسلـ، صانظر الفصل التم 3
 ،(ـ1980ىػ/1400، 1ط ،بَتكت، دار اآلفاؽ اٞتديدة)جربائيل جبور،  :، ٖتقيقفضائل الدقمسأبو الفرج عبد الرٛتن بن علي، ابن اٞتوزم،  4
 .123ص  ،1ج
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كانت تلك الوثيقة مقدمة الندماج ا١تسيحيُت يف اٟتياة اٞتديدة، كىو ما مت من خلؿ، تبٍت اللغة 

ر العربية يف اٟتياة اليومية كاإلدارة الكنسية، كا١تسا٫تة يف بلورة الثقافة العربية اإلسلمية عن طريق الًتٚتة، كتطوي

فكر عريب مسيحي اليزاؿ معظمو على شكل ٥تطوطات. كلذلك ساىم ا١تسيحيوف يف النهضة كاٟتضارة العربية 

 .1على أساس أهنم مسيحوف عرب

كمع أف ا١تسلمُت اجتهدكا يف تطبيق العهدة العمرية، لكن كقعت بعض اٟتوادث ا١تخالفة ١تفهـو 

ل ا١تثاؿ كاف إبمكاف اٟتاج أركوؼ، أحد أساقفة الغاؿ التسامح كالتعايش الديٍت يف مدينة القدس، فعلى سبي

ـ، أف يتجوؿ ْترية اتمة يف كل فلسطُت من غَت أم كثيقة، لكن 670)فرنسا(، الذم زار القدس حواِف سنة 

ـ.  724اْلمر كاف ٥تتلفا مع اٟتاج اال٧تليزم فيليبالد، الذم تعرض ١تضايقات عديدة يف زَيرتو للمدينة سنة 

ـ، أبمر من ا٠تليفة الفاطمي اٟتاكم أبمر هللا، علما أبنو ىو 1009سة القيامة للتدمَت عاـ كما تعرضت كني

أعاد بنائها على نفقة بيت ا١تاؿ. كقد كاف مرد تلك اْلحداث إُف مزاج بعض ا٠تلفاء، أك توتر العلقة بُت 

، أك ْلسباب سياسية داخلية  .2ا١تسلمُت كالرـك

ا من ا١تضايقات، اليت تعرض ٢تا ا١تسيحيوف يف القدس، َف تكن كللحقيقة فإف تلك اْلحداث كغَتى

سياسة كمنهجا عند ا١تسلمُت، سواء العامة أك اٟتكاـ، بل كانت أحدااث ٤تدكدة، كال تقابل ٔتوافقة أك أتييد من 

ـ، أما االتفاؽ 1021ق/411أحد، حىت أف اٟتاكم أبمر هللا ىو نفسو تراجع عن تلك االجراءات عاـ 

                                                           
نيساف دكرة معارؼ مقدسية اليت نظمتها ا١تؤسسة، ل، ْتث مقدـ ١تؤسسة القدس الدكلية _فرع غزة، الدقمس يف الذاكرة ادلسيحي خورم، رفيق،  1

 .11صـ، 2011)أبريل( 

 .11سابق، خورم، صالرجع ا١ت 2
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إلعادة بناء كنيسة القيامة، فكاف بُت ا٠تليفة ا١تستنصر َب الفاطمي كاالمرباطور البيزنطي ميخائيل النهائي 

 .1ـ1035ا٠تامس عاـ 

كٝتح للمسيحيُت بتلقي مساعدات خارجية من االمرباطورية البيزنطية؛ لًتميم أجزاء من السور الذم 

اقامتو االمرباطورية البيزنطية، كقد عرؼ ْتي البطريرؾ، ٭تيط َب١تدينة، كما مت انشاء حي خاص هبم، اشًتطت 

تشكل كنيسة القيامة مركزه الرئيس. كما منحتهم الدكلة الفاطمية قطعة أرض جنوب كنيسة القيامة، فأقيم 

 .2عليها دير القديسة مارم اللتينية، كدير القديسة مرٔف اجملدلية، كمأكل ككنيسة القديس يوحنا

التسامح ٕتاه ا١تسيحيُت يف بيت ا١تقدس، السماح ٢تم ٔتمارسة شعائرىم الدينية،  ككاف من أبرز مظاىر

 .3"كال ٗتلو كٌل يـو من غريبفظلت ا١تدينة مفتوحة أماـ اٟتجاج النصارل، حىت قاؿ ا١تقدسي "

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .40-38ص ، اتريخ بيت ادلدقمس ةن الفتح العمري حىت العهم األيويبمرجع سابق، النقر،  1
 .132ص، الدقمس عرب العصوركفايف، مرجع سابق،   2
 .166، ص(ـ1991ىػ/1411، 3ط ،مدبوِفالقاىرة، مكتبة )، أحسن التدقاسيم يف ةعرف  األقاليما١تقدسي، دمحم بن أٛتد،  3
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 وعالقتها ببعضها دقمسادل بيت الطوائف ادلسيحي  يفادلطلب الثالث: 

 دقمس:ادلبيت أوال: الطوائف ادلسيحي  يف 

 ىي:  ،يف القدسالرئيسة الطوائف ا١تسيحية 

 : لروم األرثوذكس_ ا1

كاف أتسيس البطريركية عاـ   .1ىي أقدـ طائفة عاشت يف القدس، منذ السنوات اْلكُف للمسيحية

ـ، ككاف سكاف القدس من ا١تسيحيُت اْلرثوذكس يف غالبيتهم، كىم الذين اتفق بطريركهم صفرنيوس على 451

 . 2تسليم ا١تدينة لعمر بن ا٠تطاب

أتلفت ىذه الطائفة إُف حد كبَت من العرب، كمن الرىباف اليواننيُت الذين سيطركا عليها. كقد 

أغلب اْلماكن ا١تقدسة يف القدس كجوارىا بدعم من الدكلة العثمانية، كما حرصت  سيطرت الطائفة على

٘توز )يوليو(  7ق/1224ٛتادل اْلكُف  25الدكلة العثمانية على توفَت اْلمن كاٟتماية ْلتباعها، فأصدرت يف 

 .3فرماان إُف متسلم القدس مصطفى آغا ٯتنع التعدم عليها 1809

 

                                                           
 اؿ ىذه لفظة "أرثوذكس" لفظة يواننية تعٍت "ا١تستقيم الرأم". كأخذت تعٍت يف ا١تصطلحات الدينية ا١تسيحية "أتباع اإلٯتاف القؤف". بدأ استعم

انقساـ الكنيسة إُف شرقية كغربية يف القرف اٟتادم اللفظة يف القركف اْلكُف لتمييز أتباع ا١تذىب اْلرثوذكسي من غَته من ا١تذاىب ا١تسيحية. كبعد 
فظة عشر ا١تيلدم، أصبحت الكنيسة الشرقية تعرؼ َبسم "الكنيسة اْلرثوذكسية" كالكنيسة الغربية َبسم "الكنيسة الكاثوليكية". كىذه أيضان ل

 (.141، ص1ج ،(ـ1984، 1ط ،ا١توسوعة الفلسطينيةدمشق، ىيئة )، القسم العاـ، ادلوسوع  الفلسطيني ) يواننية تعٍت "الكنيسة اٞتامعة".
، 1ط ،القاىرة، مكتبة الشركؽ الدكلية)، القدس معرفة يف سبيل التحرير، ٖترير: عبد القادر َيسُت، كنائس الدقمسعبد الظاىر، إسلـ،  1

 .161، ص(ـ1010
، 1ط ،للدراسات كالبحوث اإلنسانية كاالجتماعيةالقاىرة، عُت )، عروب  الدقمس ةن واقع واثئق األوقاف ادلدقمسي عطا، زبيدة،  2

 .61، ص(ـ2007ىػ/1427
 .88-86، ص(ـ2007، 1ط ،بَتكت، مركز دراسات الوحدة العربية)، نصارى الدقمس دراس  يف ضوء الواثئق العثماني القضاة، أٛتد،  3
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 الروم الكاثوليك: _ 2

كقد كانت أعدادىم قليلة، ككانت ٢تم كنيسة القديسة حنة بُت  .1مقر بطريركيتهم يف حارة ا١توارنة يقع

 . 2َبب حطة كَبب اْلسباط، إُف الشماؿ من ا١تسجد اْلقصى

حصل أتباع ىذه الطائفة على االستقلؿ التاـ عن الرـك اْلرثوذكس، بعد ٤تاكالت استمرت عشر 

، كما استطاع أف ٭ترر طائفتو من سلطة بطريرؾ اْلرمن سنوات، بفضل البطريرؾ مكسيمو  س الثالث ا١تظلـو

ـ، بعد أف حصل من السلطاف عبد اجمليد على براءة بسلطتو ا١تدنية على الرـك 1848ق/ 1265ا١تدٓف، عاـ

 .3الكاثوليك

  الالتُت:_ 3

بينها كبُت فرنسا، ـ، عندما عقدت معاىدات 1535قويت علقات اللتُت َبلدكلة العثمانية عاـ 

، عندما عقدت معاىدة 1740أيدت حقوؽ اللتُت يف القدس، كأقرت ٢تم حقوؽ الزَيرة كا١تكوث، حىت سنة 

 . 4كاْلديرة اثنية منح اللتُت ٔتوجبها حقوؽ أساسية يف اْلماكن ا١تقدسة، مثل حق التجوؿ، كأتسيس الكنائس

يف القدس، حىت أكاسط القرف التاسع عشر،  كانت الطائفة ٤تركمة من رئيس كنسي )بطريرؾ( مقيم

 .5ـ1847ق/1264إُف أف نصب الباَب بيوس التاسع، يوسف فالَتكا بطريركا للقدس عاـ 

                                                           
 .161ص، كنائس الدقمسعبد الظاىر، مرجع سابق،  1
 .63ص، واقع واثئق األوقاف ادلدقمسي  عروب  الدقمس ةنعطا، مرجع سابق،  2
 .98ص، نصارى الدقمس دراس  يف ضوء الواثئق العثماني القضاة، مرجع سابق،  3
، (ـ2004بَتكت، مركز دراسات الوحدة العربية، )، الوجود ادلسيحي يف الدقمس خالل الدقرنُت التاسع عشر والعشرينأبو جابر، رؤكؼ،  4

63. 

 .109ص، الدقمس دراس  يف ضوء الواثئق العثماني نصارى القضاة، مرجع سابق،  5
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قدـ يوسف طنوس أفندم، الرئيس الركحي لطائفة اللتُت، طلبا إلقامة كنيسة كدير يف جهة َبب  

. كيف 1لوردية اللئي يقمن بتعليم كتربية اإلانثا٠تليل خارج قصبة القدس؛ إلقامة الراىبات الوطنيات َبسم ا

 .2استطاعت ىذه الطائفة بناء كنيسة َبلقرب من سور القدس 1892ق/1310عاـ 

  األرةن:_ 4

ـ ٨تو ٜتسة آالؼ، 1945ينقسموف إُف أرمن كاثوليك، كأرمن أرثوذكس، ككاف عددىم سنة 

دٯتة تعيش يف دير ماركنجل، شرقي دير كينقسموف من حيث أقدمية كجودىم يف ا١تدينة، إُف طائفة ق

 .3(ـ1914-1918) ماريعقوب، كطائفة حديثة، أتت إُف القدس خلؿ اٟترب العا١تية اْلكُف

  األقباط:_ 5

يرتبط كجود اْلقباط يف القدس كاْلراضي ا١تقدسة، ٔتجيئ ا١تلكة ىيلنة يف رحلتها اْلكُف لألرض 

. توقفت زَيراهتم للقدس يف العهد الصلييب، ك١تا جاء صلح الدين 4ا١تقدسة يف بداية القرف الرابع ا١تيلدم

انتشعت حركتهم، كخصوصا أنو أراد مكافئتهم على إخلصهم، فرد إليهم معظم اْلملؾ كاْلديرة كالكنائس 

 . 5اليت كانت ٢تم بعد ٖترير بيت ا١تقدس

                                                           
 .273، صم1922-1869الكنائس العربي  يف السجل الكنسي العثماين أبو حسُت كسعداكم، عبدالرحيم كصاٌف،  1
 .279أبو حسُت كسعداكم، صا١ترجع السابق،  2
 .162ص، كنائس الدقمسعبد الظاىر، مرجع سابق،  3
منظمة _ دائرة شؤكف القدس)، ا١تشهد الثقايف ١تدينة القدس، وادلدقمسات ادلسيحي  يف ةواجه  التحمايت اإلسرائيلي الكنائس سابيل، برانرد،  4

 .83، ال.ت(، صالتحرير الفلسطينية
 .57، صالوجود ادلسيحي يف الدقمس خالل الدقرنُت التاسع عشر والعشرينأبو جابر، مرجع سابق،  5
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سمائة ٜتا٠تمسينات كصل عددىم إُف ٨تو فًتة تعيُت أكؿ مطراف قبطي، كيف شهد  ـ1236عاـ 

 .1رجل دين

  األحباش:_ 6

جاءكا للقدس بعد القرف الرابع ا١تيلدم، ككاف ٢تم فيها كنائس كأديرة كثَتة، لكنهم فقدكىا، كآخرىا 

كينتمي اْلحباش إُف الكنيسة اْلرثوذكسية  .2مع اْلقباطبعد خوض نزاع على أحقية ملكيتو دير السلطاف، 

 .3ككانوا يتبعوف البطريركية القبطية الشرقية،

  السراين:_ 7

، كينقسموف إُف زاد عددىميف أَيـ الفر٧تة القرف اْلكؿ ا١تيلدم، ك يعود اترٮتهم يف القدس إُف 

 .4السرَيف اْلرثوذكس، كالسرَيف الكاثوليك قسمُت:

لى الرغم من قلة عاشوا ٔتحلة خاصة هبم تعرؼ ٔتحلة السرَيف، بُت َبب ا٠تليل كحارة الشرؼ، كع

عددىا، إال أهنا أشرفت على جزء من كنيسة القيامة، كغَتىا من الطوائف اْلخرل، ككاف ٢تا كنيسة قدٯتة، 

كىي كنيسة القديس مارؾ، ك٢تا تقدير عظيم عندىم، كتقع بُت اٟتي اليهودم كاٟتي اْلرمٍت، لذلك تركز 

 .5كجودىم حو٢تا

 

                                                           
 .162ص الدقمس،كنائس عبد الظاىر، مرجع سابق،  1
 .162عبد الظاىر، صا١ترجع السابق،  2
 .116ص، نصارى الدقمس دراس  يف ضوء الواثئق العثماني القضاة، مرجع سابق،  3
 .162ص ،كنائس الدقمس عبد الظاىر،مرجع سابق،  4
 .121ص، نصارى الدقمس دراس  يف ضوء الواثئق العثماني القضاة، مرجع سابق،  5
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 لربوتستانت:_ ا8

ـ، عندما بدأكا َبلتبشَت يف القدس، ككانوا يف كضع 1820ق/1236إُف عاـ ترجع بداَيت ظهورىم 

صعب؛ ْلف عقيدهتم َف يكن معًتفا هبا رٝتيا، كظلوا كذلك إُف أف حكم دمحم علي بلد الشاـ 

ـ، فسمح ٢تم ٔتمارسة نشاطهم التبشَتم. ككاف ظهورىم اٟتقيقي يف القدس عاـ 1831ق/1247

اليت جرت بُت ملك بركسيا فريدريخ فيلهلم الرابع كملكة بريطانيا، كرئيس  ـ، بعد ا١تفاكضات1841ق/1257

 .1أساقفة كانًتبرم كلياـ ىاكِف، كأدت إُف أتسيس أسقفية بركتستانتية مشًتكة يف القدس

  ادلوارن :_ 9

ـ يف حارة ا١توارنة، بُت سوؽ علوف كحارة اْلرمن، ك٢تم بطريركية 1895يعيشوف يف ا١تدينة منذ عاـ 

كاف ٢تم نفوذ يف القرنُت السابع كالثامن ا١تيلديُت، كأيتوف بعد الفر٧تة من حيث اْل٫تية، كلكنهم   .2ٝتهمَب

 .3أصبحوا أقلية، كليس ٢تم منها سول الدير

 اثنيا: عالقات الطوائف ادلسيحي  يف الدقمس ببعضها:

يف ا١تدينة الواحدة  ّتميع طوائفهم عاشوا متجاكرين يف القدس منذ أجياؿ، فهم عاش ا١تسيحيوف 

كاٟتارة الواحدة، كالكنيسة الواحدة. فعلى سبيل ا١تثاؿ ىناؾ ٜتس طوائف مسيحية موجودة كمتحاذية يف  

 .4كنيسة القيامة

                                                           
 .126-124ص القضاة،ا١ترجع سابق،  1
 .162ص، كنائس الدقمسعبد الظاىر، مرجع سابق،  2
 .62ص، عروب  الدقمس ةن واقع واثئق األوقاف ادلدقمسي عطا، مرجع سابق،  3
اليت نظمتها ا١تؤسسة  ْتث مقدـ ١تؤسسة القدس الدكلية )فرع غزة( لتقدٯتها يف دكرة معارؼ مقدسية ،الوجود ادلسيحي يف الدقمس رفيق، خورم، 4

 .12ص ،ـ2012عاـ 
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 ىناؾ ٣تموعة من العوامل السلبية كاإل٬تابية، اليت تؤثر يف ىذه العلقة، كىي كالتاِف: لكن 

 العواةل السلبي :

 _ االنشدقاقات الطائفي :1

اتريخ االنشقاقات بُت ا١تسيحيُت اتريخ مؤَف، كقد حصل يف ظركؼ اترٮتية كضعت ىذه الطوائف يف  

صراع مع بعضها. كىذا ترؾ ترسبات نفسية كاجتماعية، حالت دكف إقامة علقات مثمرة بُت ا١تسيحيُت. كمع 

العلقات بُت  أف تلك االنشقاقات كا٠تلفات حصلت خارج اْلرض ا١تقدسة، إال أهنا انعكست على

 .1ا١تسيحيُت يف القدس

 _ الصراع على األةاكن ادلدقمس :2

من الطبيعي أف تسعى كل كنيسة أف يكوف ٢تا حضور يف اْلماكن ا١تقدسة، كلكن ىذه الرغبة كانت 

. إذ نشب صراع عنيف بُت طوائف النصارل يف القدس حوؿ 2مصدر خلؼ كنزاع بُت الطوائف ا١تسيحية

 .3امة الصلوات يف الكنائس، كخاصة كنيسة القيامةأكلوية الدخوؿ كإق

 _ العدقلي  الطائفي :3

البحث عن اٟتقوؽ كاالمتيازات أكجد العقلية الطائفية، اليت ٔتوجبها انغلقت كل طائفة على نفسها، َبحثة عن 

: مصاٟتها كلو على حساب الطوائف اْلخرل، كيصف بطاركة الشرؽ الكاثوليك العقلية الطائفية ٔتا يلي

"أصبحت كنائسنا ْتكم ىذه النزعة الطائفية ٚتاعات حصرت معظم ٫تها يف ذاهتا.. كنتج عن ذلك نقص بعد  
                                                           

 .13ا١ترجع السابق، خورم، ص 1
 .13ا١ترجع السابق، خورم، ص 2
 .460ص، نصارى الدقمس دراس  يف ضوء الواثئق العثماني مرجع سابق، القضاة،  3
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كنسي آخر، كىو االنفتاح كابة. فالطائفية تؤدم إُف االنغلؽ على الذات دكف اآلخر سواء كاف مواطنا أك 

 .1مؤمنا. فأصبح اآلخر موضوع جهل كٕتاىل كإما خصما أك منافسا.."

 _ التنافس بُت الطوائف:4

كاف بعض النصارل يثَتكف القلئل َبنتقا٢تم من ملة إُف أخرل، طلبا ١تنافع سياسية، أك ٟتماية  

 .  2أجنبية

 العواةل اإلجيابي :

 _ االنتماء الوطٍت الواحم:1

كالًتاثية كاللغوية صحيح أف الطوائف ا١تسيحية يف القدس كثَتة، كلكل منها مرجعياهتا الدينية كالتارٮتية 

 .3كالطقسية، لكن الغالبية العظمى منها ىم من العرب الفلسطينيُت، كىذا عنصر جامع يساعد على التواصل

 _ االنمةاج االجتماعي:2

يعيش ا١تسيحيوف يف فلسطُت بشكل عاـ كيف القدس بشكل خاص يف أحياء كحارات كاحدة، كيلتقوف يف 

 .4ف الطوائف ا١تختلفة ترتبط ببعضها بعلقات مصاىرةا١تؤسسات التعليمية كغَتىا، كما أ

 

 
                                                           

 .13ص ،يف الدقمس الوجود ادلسيحيخورم، مرجع سابق،  1
 .460ص، ضوء الواثئق العثماني نصارى الدقمس دراس  يف القضاة، مرجع سابق،  2

 .14، صيف الدقمس يف الدقمس، الوجود ادلسيحيخورم، مرجع سابق،  3
 .14خورم، صا١ترجع السابق،  4
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 األةاكن ادلسيحي  ادلدقمس  يف بيت ادلدقمسادلطلب الرابع: 

 يف البلمة الدقممي :ادلسيحي  أىم ادلدقمسات أوال: 

 _ كنيس  الدقياة :1

أعظم الكنائس يف العاَف، من حيث قدسيتها كمكانتها يف قلب  يتقع َبلقرب من َبب ا٠تليل، كى

ال ٗتص طائفة بعينها، فكل الطوائف ا١تسيحية يف القدس تعتربىا أقدس مكاف َبلنسبة  كىيالعاَف.  يمسيحي

. بنتها ا١تلكة ىيلنة أـ ٢1تا. إضافة إُف أهنا تضم العديد من الكنائس كاْلديرة اليت ٗتص ٥تتلف الطوائف

ـ، يف ا١توضع الذم اكتشف فيو الصليب الذم صلب عليو ا١تسيح عليو 335اطور قسطنطُت عاـ االمرب 

 . 2السلـ

كيصف دانياؿ الراىب كنيسة القيامة أبهنا "تتخذ شكل دائرَي، كٖتتوم على اثٍت عشر عمودا ، على 

ر عمودا، كٖتت شكل مسلت، كستة أعمدة مغطاة َبلرخاـ اٞتميل، كىناؾ ستة مداخل كأركقة بستة عش

يتمثل اْلنبياء الطاىركف ككأهنم أحياء، كتعلو ا١تذبح صورة للمسيح مصنوعة من ، السقف فوؽ اْلعمدة

الفسيفساء. أما القرب ا١تقدس فإنو عبارة عن كهف صغَت منحوت يف الصخر، كلو مدخل منخفض. كعند 

ى عليها جثماف السيد دخولو ٯتكن للشخص أف يرل أريكة ٤تفورة يف الصخر، كاليت كاف قد سج

 .3..."ا١تسيح

                                                           
 .162-161ص، كنائس الدقمسعبد الظاىر، مرجع سابق،  1
 .517ص، يف اتريخ الدقمس ادلفصلالعارؼ، مرجع سابق،  2
 .379ص، ضوء الواثئق العثماني نصارى الدقمس دراس  يف القضاة، مرجع سابق،  3
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تعرضت الكنيسة للحريق، فسقطت القبة كٖتطم ىيكل القرب ا١تقدس، مث ٝتح  1808كيف عاـ 

ـ، كشاركت الدكؿ اْلكركبية يف البناء، فأصبح ٞتميع 1810السلطاف العثمآف للمسيحيُت إبعادة بنائها سنة 

 .1الطوائف ا١تسيحية نصيب فيها

 

 

 (7رقم ) صورة

 كنيس  الدقياة  وادلسجم األقصى ادلبارك

وفا  -وكال  األنباء وادلعلوةات الفلسطيني ادلصمر: 

(http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4240) 

 

                                                           
 .120-119، ص(ـ2004عماف، منشورات أمانة عماف الكربل، )، حدقيدق  الدقمس٤تاسنة، دمحم،  1
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 (8رقم ) صورة

 كنيس  الدقياة واجه   

 ادلوسوع  احلرةويكبيماي ادلصمر: 

 _ دير أبينا إبراىيم: 2

 335كىو للرـك اْلرثوذكس، كيقع يف ساحة كنيسة القيامة من اٞتهة اٞتنوبية الشرقية. أتسس سنة 

كيف الطابق العلوم ٢تذا الدير كنيستاف: إحدا٫تا صغَتة كىي: كنيسة أبينا إبراىيم، كالثانية كبَتة  .1للميلد

                                                           
بَتكت، مركز الزيتونة للدراسات )، دراسات يف الًتاث الثدقايف دلمين  الدقمس، ادلمتلكات واألوقاف ادلسيحي  يف الدقمسشامية، فادم،  1

 .248، ص(ـ2010/ىػ1431، 1ط كاالستشارات
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عشر. كفيو أيضا نزؿ للزائرين من الرـك اْلرثوذكس. يدير ىذا الدير رئيس كنيسة كاٝتها: كنيسة الرسل االثٍت 

 .1ـ1887القرب ا١تقدس. كالذم بٌت القسم العلوم ىو اْلرمشندريت افتيميوس رئيس كنيسة القيامة سنة 

 _ دير السلطان:3

ا١تلؾ ككنيسة اٟتيواانت ملصق لكنيسة القيامة من الناحية اٞتنوبية الشرقية. كفيو كنيستاف: كنيسة 

٢تذا الدير أ٫تية ك . 2اْلربعة. اغتصبو الصليبيوف من اْلقباط، فرده إليهم صلح الدين، ك٢تذا أٝتوه دير السلطاف

 .3خاصة عند اْلقباط؛ ْلنو طريقهم ا١تباشر للوصوؿ إُف كنيسة القيامة

، كيف منتصف ليلة عيد الفصح يابريطانادعى اْلثيوبيوف )اْلحباش( ملكيتهم ٢تذا الدير، بتشجيع من 

ـ، غَت اليهود مفاتيح الدير كسلموىا لألثيوبيُت. كرغم نيل الكنيسة القبطية حكما 1970نيساف )أبريل(  20

االحتلؿ ترفض قوات ـ، يقضي ٔتلكية الدير لألقباط، إال أف 1971قضائيا من اكمة اإلسرائيلية العليا عاـ 

 .4تنفيذ القرار

 

 

 

 
                                                           

عماف_ اْلردف، كزارة الثقافة، )، اتريخ احلرم الدقمسي، ادلسيحي  يف الدقمس، األعمال ادلدقمسي  الكاةل العارؼ، عارؼ، مرجع سابق،  1
 .41ص، 2ج، (ـ2009

 .534ص، يف اتريخ الدقمس ادلفصلالعارؼ، مرجع سابق،  2
 .250ص، دراسات يف الًتاث الثدقايف دلمين  الدقمس، الدقمسادلمتلكات واألوقاف ادلسيحي  يف شامية، مرجع سابق،  3
 .24، صةعامل البلمة الدقممي مرجع سابق،  4
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 ر أنطونيوس:_ دير ةا4

ـ، 1875كَبلقرب من دير السلطاف، كقد جدد بناؤه عاـ  ،يقع ىذا الدير فوؽ مبٌت كنيسة القيامة 

ـ، كفيو توجد مساكن الرىباف 1912كترجع أ٫تيتو إُف أنو صار مقرا للبطريركية القبطية اْلرثوذكسية منذ عاـ 

 .1كمقر رائسة الدير كالكلية اْلنطونية ،اْلقباط

 جرجس:_ دير ةار 5

. فيو كنيسة 2يقع يف حارة ا١توارنة، على مقربة من َبب ا٠تليل، كيرجع اتريخ بنائو للقرف السابع عشر 

من ىيكل كاحد، يقاـ فيها قداس كل يـو ٜتيس لألقباط، بينما يقيم بو اْلرمن قداسا يف يـو االحتفاؿ بعيد 

 .3مارجرجس من كل عاـ

 يعدقوب: _ دير ةار6

كمدرسة للىوت، كمطبعة، كمكتبة فيها أربعة آالؼ ٥تطوط، كثلثوف ألف كتاب  فيو دار البطريركية،

 .4ـ، مث أعيد بناؤىا يف أكاسط القرف الثآف عشر614مطبوع. كاف فيو كنيسة قدٯتة ىدمها الفرس عاـ 

 

 

 

                                                           
 .250شامية، صمرجع سابق، ؛ 24، صةعامل البلمة الدقممي مرجع سابق،  1
 .165ص، كنائس الدقمسعبد الظاىر، مرجع سابق،  2
 .250ص، دراسات يف الًتاث الثدقايف دلمين  الدقمس، ادلمتلكات واألوقاف ادلسيحي  يف الدقمسشامية، مرجع سابق،  3
 .533ص، يف اتريخ الدقمس ادلفصلالعارؼ، مرجع سابق،  4
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 _ كنيس  الدقميس  توةا:7

دىا الصليبيوف كقت تقع يف موقع مواجو لقلعة القدس، شيك لسرَيف اْلرثوذكس، ل تعود ملكيتها 

احتلؿ القدس على أنقاض مسجد قدٔف، ك١تا حرر صلح الدين القدس حو٢تا إُف مسجد، مث ىدـ ا١تسجد، 

 .1كبنيت مكانو كنيسة ٔتساعدة اْل١تاف يف القرف التاسع عشر

 _ دير السراين:8

اليهود، كيف الدير  بُت حارة اْلرمن ك  ،دير السرَيف أك )مارمرقص(، كيقع يف القدس يف حارة اٞتواعنة

. 2ـ1880/ىػ1298ـ، ك٘تت توسعتو عاـ 1855/ىػ1272سنة الدير كنيسة العذراء كدار اْلسقفية، بٍت 

 .3مت تشييده يف ا١تكاف الذم يعتقد السرَيف أف السيد ا١تسيح أقاـ فيو عشاءه اْلخَتقد ك 

 _ كنيس  الدقميس  حن  )الصالحي (:9

تقع بُت َبيب حطة كاْلسباط، أم مشاؿ ا١تسجد اْلقصى. ك للرـك الكاثوليك، الكنيسة ملك لطائفة 

 أصلو معبد كثٍت، كبٌت البيزنطيوف فوقو كنيسة يف القرف ا٠تامس ا١تيلدم يف ا١تكاف الذم يعتقد مكاهنا يف

صليبيوف يف ـ، مث بٌت ال614الفرس عاـ  ىاا١تسيحيوف أنو منزؿ يواكيم كحنة، كالد ككالدة مرٔف العذراء. دمر 

مدرسة لتدريس الفقو الشافعي، مكاهنا ـ. كيف عهد صلح الدين بٌت 1099ا١تكاف كنيسة كديرا للراىبات عاـ 

                                                           
 .27، صةعامل البلمة الدقممي مرجع سابق،  1
 .382-381ص، نصارى الدقمس دراس  يف ضوء الواثئق العثماني القضاة، مرجع سابق،  2
 .251ص، دراسات يف الًتاث الثدقايف دلمين  الدقمس، ادلسيحي  يف الدقمسادلمتلكات واألوقاف شامية، مرجع سابق،  3
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كأضافوا إليها متحفا ، عادىا الربيطانيوف كنيسةأ 1917يف عاـ كاكتسبت شهرة كبَتة. ك عرفت َبلصلحية 

 . 2أعيد ترميمها، مث ـ1967، كتعرضت للخراب أثناء احتلؿ اليهود للقدس عاـ 1كمكتبة

 

 

 (9رقم ) صورة

 كنيس  الدقميس  حن 

 وفا -وكال  األنباء وادلعلوةات الفلسطيني ادلصمر: 

(http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4240) 

 

 
                                                           

 .29، صةعامل البلمة الدقممي مرجع سابق،  1
 .252ص، دراسات يف الًتاث الثدقايف دلمين  الدقمس، ادلمتلكات واألوقاف ادلسيحي  يف الدقمسشامية، مرجع سابق،  2
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 :اآلالم _ طريق10

السيد ا١تسيح سلك ىذا الطريق حامل صليبو، عندما ساقو اٞتنود الركماف إُف يعتقد ا١تسيحيوف أف 

. تبدأ ا١ترحلة 1موقع صلبو، كىو عبارة عن أربع عشر مرحلة: تسع منها خارج كنيسة القيامة كٜتس داخلها

 .2لقيامةاْلكُف من ا١تدرسة العمرية، حيث ا١توقع الذم أصدر منو اٟتاكم الركمآف حكمو كصوال إُف كنيسة ا

 

 (10رقم ) صورة

 طريق اآلالم

 ةؤسس  الدقمس للثدقاف  والًتاث ادلصمر: 

(http://alqudslana.com/print.php?id=2779) 

                                                           
 .523ص ،يف اتريخ الدقمس ادلفصلالعارؼ، مرجع سابق،   1
 .30، صةعامل البلمة الدقممي مرجع سابق،   2
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 اثنيا: أىم ادلدقمسات ادلسيحي  خارج البلمة الدقممي :

 _ كنيس  اجلثماني :1

ا١تسيح، صلى كبكى كنيسة أرثوذكسية، بنيت فوؽ صخرة االالـ، اليت يعتقد ا١تسيحيوف أف السيد 

ـ، كأعاد 614ـ، كقد دمرىا الفرس سنة 389عليها قبل أف يعتقلو اٞتنود الركماف. كيعود اترٮتها إُف سنة 

ـ أعيد بناء الكنيسة على يد ا١تعمارم االيطاِف 1924الصليبيوف بناءىا يف القرف الثآف عشر. كيف سنة 

 .1تعرؼ َبسم "كنيسة كل اْلمم"( دكلة، لذلك صارت 16انطونيو َبرلوزم، بتمويل من )

 

 

 

                                                           

1 Gethsemane and Church of All Nations, Jerusalem,  in: 
http://www.atlastours.net/holyland/gethsemane_and_church_of_all_nations.html. 
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 (11صورة رقم )

 كنيس  اجلثماني 

 وفا -ادلصمر: وكال  األنباء وادلعلوةات الفلسطيني 

(http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4240) 

 _ كنيس  الصعود:2

ـ، فأعاد الركماف بناءىا، ككفق 614ـ، دمرىا الفرس عاـ 392أرثوذكسية، بنيت سنة كىي كنيسة 

 .1االعتقاد ا١تسيحي فإف السيد ا١تسيح صعد من ىذا ا١تكاف إُف السماء

 _ كنيس  ةرمي اجململي :3

 مارَي، اإلمرباطورة ْلمو ٗتليدان  الثالث؛ الكسندر اإلمرباطور ركسيا، أبمر من قيصر ىذه الكنيسة بنيت

 اْلراضي يف العبادة مواقع أٚتل من اجملدلية مرٔف القديسة كنيسة ـ، كتعد1888 العاـ يف تدشينها مت كقد

القدٯتة،  القدس بلدة على كتطل اٞتثمانية، حديقة قلب يف الزيتوف، جبل منحدر على تقع حيث ا١تقدسة؛

 .2كتتميز بقباهبا الذىبية

                                                           
1 Chapel of the Ascension, Jerusalem, in http://www.sacred-destinations.com/israel/jerusalem-chapel-of-
ascension. 

 
2
 CHURCH OF SAINT MARY MAGDALENE ,in http://www.christusrex.org/www2/baram/B-

magdalene.html. 
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ا٠تارجي, حيث ٘تتلك قباَبن على شكل مصابيح منظرىا يلفت الكنيسة ّتماؿ منظرىا ىذه ٘تتاز 

كلكنها يف  ،هنا مصنوعة من الرخاـأكُف للوىلة اْلتبدك الزخارؼ اليت من إضافة لوجود ٣تموعة متنوعة  االنظار,

القديسة كىي شهر القديسات يف ركسيا, أقرب احدل ها يوجد فيك بيض ا١تزخرؼ. الواقع مصنوعة من الرمل اْل

 .1كقتها لكنيسة مرٔف اجملدليةكرست ك  ،بيث، اليت تبنت الدَينة اْلرثوذكسيةاليزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 CHURCH OF SAINT MARY MAGDALENE. 
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دقمسادل بيت يفاجملتمعي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت السلمي التعايش  الفصل الثاين:  

م1897-1994   

 

 دقمسادلبيت الوجود اإلسالةي ادلسيحي يف ادلبحث األول: 

 يف بيت ادلدقمس ادلسلمُت وادلسيحيُتادلبحث الثاين: التعايش السلمي اجملتمعي بُت 

 1897-1994 
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 دقمسادل بيت الوجود اإلسالةي ادلسيحي يفادلبحث األول: 

 دقمسادل بيتادلطلب األول: نبذة عن 

 ادلوقع وادلساح :

من الغرب. كىي قسماف: القدس  ىي مدينة جبلية، تقع بُت البحر ا١تيت من الشرؽ، كالبحر ا١تتوسط 

-1536، يفصل بينمها سور جدده السلطاف العثمآف سليماف القانوٓف بُت عامي 1القدٯتة، كالقدس اٞتديدة

ـ( كاٞتنويب 1197.8ـ(، كالشماِف )635.8ـ(، كالغريب )839.4ـ، كيبلغ طولو الشرقي )1540

كٮتتلف ارتفاعو من منطقة ْلخرل، إذ يرتفع (. 3660.20ـ(، ك٣تموع ٤تيط السور أبضلعو اْلربعة )989)

( برجا لغاَيت ا١تراقبة 24ـ يف مناطق أخرل، كيقـو عليو )40-17ـ يف بعض ا١تناطق، كبُت 12-11بُت 

 .2كالدفاع عن ا١تدينة

( دك٪تا داخل السور )أم أقل من كيلو 868. منها )( دك٪تا19.331تبلغ مساحة مدينة القدس ) 

(، كالباقي كىو 4835(، كاليهود )11.191( خارجو، ٯتلك العرب منها )18463)مًت مربع كاحد(، ك 

 .3( دك٪تا، فهو عبارة عن طرؽ كميادين عامة3305)

 

                                                           
 .430ص، 1ج، يف اتريخ الدقمس ادلفصلمرجع سابق، العارؼ،  1

 .394ص ،2، ج(ـ2012ىػ/1433، 1ط ،عماف، مطابع أركل)، ةعامل الدقمس احلضاري  وسياس  التهويم الصهيوني أبو علياف، عزمي،  2
  ،(.430ص ،يف اتريخ الدقمس ادلفصلالدكّف الفلسطيٍت عبارة عن ألف مًت مربع. )مرجع سابق، العارؼ 
 .430ص، 1جسابق، العارؼ، الرجع ا١ت 3
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%(، فيما تشكل أملؾ الكنائس 43.7كتشكل اْلكقاؼ اإلسلمية من مساحة البلدة القدٯتة ) 

 . 1%( من مساحتها45.3كاْلكقاؼ ا١تسيحية )

 
 

 

 
                                                           

 .4، صةعامل البلمة الدقممي مرجع سابق،  1
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 (12رقم )صورة 

 خريط  فلسطُت ةوقع بيت ادلدقمس على 

 (58صـ، 2003، 1، طدراسات منهجية يف القضية الفلسطينية، كواال١تبور)ا١تصدر: صاٌف، ٤تسن، 

 

كىنا ٬تـز خالد العويسي أف بيت ا١تقدس ليس ٣ترد مدينة ٤تاطة أبسوار، بل ىي إقليم يتكوف من 

اليت "عليك بفلسطُت كإيلياء"،  :يقدمها على ذلك ىي عبارةعدة مدف كبَتة كصغَتة كقرل, كأحد اْلدلة اليت 

، كقد عندما عقد ألوية اٞتيوش اْلربعة من كبار القادة لفتح الشاـلعمرك بن العاص،  هنع هللا يضرأبو بكر الصديق قا٢تا 

 . 1يف فتوح البلداف الواقدمانفرد هبذه الركاية 

تمييز بُت شيئُت ٥تتلفُت، كبناء على ذلك يقوؿ كمعلـو أف "الواك" تستخدـ يف اللغة للجمع، كلل

 .2طوال، كمثلها عرضاميل  40حواِف  تالعويسي إف بيت ا١تقدس كما كرد عند العلماء االكائل كان

كىو ما أكرده ا١تقدسي: "كحد القدس ما حوؿ إيليا إُف أربعُت ميل... كىذه اْلرض مباركة كما قاؿ 

السهوؿ من غَت سقي كال أهنار، كما قاؿ الرجلف ١توسى ابن عمراف: كجدان هللا تعاُف مشجرة اٞتباؿ زريعة 

 .3بلدا يفيض لبنا كعسل"

   

                                                           
1
 El-Awaisi, Khalid, Mapping Islamic  Jerusalem, A Rediscovery of Geographical Boundaries, Al-Maktoum 

Institute Academic Press, 2007, p. 107-108.  

2
 El-Awaisi, Khalid, p. 68_ 72. 

3
 .173، ص1، جاألقاليمأحسن التدقاسيم يف ةعرف  مرجع سابق، ا١تقدسي،  
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 (13رقم ) صورة

 عنم المكتور خالم العويسي بيت ادلدقمساقليم خريط  

-El-Awaisi, Khalid, Mapping Islamic  Jerusalem, A Rediscovery of Geographical Boundaries, Alادلصمر: 

Maktoum Institute Academic Press, 2007. 
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 أحياء الدقمس:

 تتألف البلدة القدٯتة من اْلحياء التالية: 

_ اٟتي اإلسلمي: كيشمل ا١تساحة اْلكرب من البلدة القدٯتة، كٯتتد يف ٤تيط ا١تسجد اْلقصى ا١تبارؾ، من 1

 اٞتهات الشمالية كالغربية، كاٞتنوبية الغربية.

ا١تسيحي اْلرثوذكسي: كيشمل حي النصارل، كاٟتي ا١تسيحي اْلرمٍت، كٯتتداف إُف الغرب من اٟتي _ اٟتي 2

 .1اإلسلمي يف ٤تيط كنيسة القيامة

كأما اْلحياء العربية خارج السور، أم يف القدس اٞتديدة، فمنها: َبب الساىرة، الشيخ جراح، كادم  

ثور، كادم النباح، البقعة الفوقا، البقعة التحتا، الطالبية، النمرية، اٞتوز، ا١تصرارة، النيب داكد، مامل، دير أيب 

 . 2القطموف، الشيخ بدر

كليس معٌت ذلك أف اْلحياء اإلسلمية أك ا١تسيحية مقصورة ٤تصورة على أتباعها، كال يوجد فيها 

كجد يف كل حي أبناء الدَينة اْلخرل، بل إف ىناؾ تداخل كاختلط بُت السكاف مسلمُت كمسيحيُت، فقد 

 .3منها مسلموف كمسيحيوف، كلكن ٝتي كل حي ٔتا غلب عليو من السكاف

 

 

                                                           
 .397، ص2ج، ةعامل الدقمس احلضاري  وسياس  التهويم الصهيوني مرجع سابق، أبو علياف،  1

 .431ص، 1ج، يف اتريخ الدقمس ادلفصلمرجع سابق، العارؼ،  2
 Khamaisi et al., Rassem, Jerusalem؛ 408، ص2ج ةعامل الدقمس احلضاري  وسياس  التهويم الصهيوني أبو علياف، مرجع سابق،  3

The Old City, The Urban Fabric and Geopolitical Implications, Jerusalem, The International Peace and 

Cooperation Center, 2009, p 21. 
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، ، مثل مسجد اٟتيات1كبلغ التعايش أكثر من ذلك، إذ يوجد ستة مساجد يف اٟتي ا١تسيحي

 .2الصلحية كمسجد عمر بن ا٠تطاب، كمسجد قلككف، كمسجد ا٠تانقاه

إذ يوجد فيها دٯتة أكثر من ا١تساجد، قالكنائس يف البلدة الىو أف عدد أعظم دليل على التسامح ك 

 . 3( كنيسة70( مسجدا، ك )13)

كأما اْلحياء اليهودية فهي يف داخل السور: حارة اليهود. كيف خارجو: ركميما، رحافيا، تل بيوت، 

 .4آرفوان، ٯتُت موشو )منتفيورم(، جبعات شاؤؿ، كغَتىا

زء من أحياء البلدة القدٯتة أمر طارئ، فقد بدأ كجود اليهود يف كاطلؽ اسم "اٟتي اليهودم" على ج

تلك ا١تنطقة على ٨تو مساكن كمرافق ٕتارية، استأجركىا يف حارة الشرؼ الواقعة يف اٟتي اإلسلمي، بعد 

ـ، كقد كانت تلك البيوت كا١تتاجر متقاربة، اْلمر الذم جعل ا١تسلمُت يطلقوف 1492سقوط اْلندلس عاـ 

التجمع "حارة اليهود"، كىو أمر طبيعي أف يسمى أم ٕتمع للسكاف َبسم من يقطنوف فيو، سواء  على ىذا 

 .5كانوا من أىل البلد اْلصليُت، أـ من ا١تهاجرين إليو

                                                           
1
 Ibid., Khamaisi et al., p 21. 

 ( .18، صةعامل البلمة الدقممي مرجع سابق، يعود إُف زمن الفتح العمرم، كاختلفت تسميتو بُت اٟتيات أك اٟتياة، كال يعرؼ سبب ذلك.) 
  ،ك١تا ذكرت بعض ا١تصادر أف أصل مكاف ا٠تانقاه كاف منزاله لبطارقة اْلرثوذكس كدارا للقسيس استوُف الصليبيوف عليو عند احتلؿ بيت ا١تقدس
، كمقابل ما قاـ بو صلح الدين أىدل الرـك اْلرثوذكس ىذا ا١تكاف لصلح الدين، ليكو ح ف ررىا صلح الدين، أعاد ىذا ا١تكاف ْلصحابو الرـك

سالةي  ةن آاثران العربي  واإلمقرا لو أثناء اقامتو يف بيت ا١تقدس، فقبل صلح الدين ا٢تدية كجعل ا١تكاف رَبطا للعلماء كالصوفيُت. )يوسف، ٛتد، 
 (.223ص ،1ـ، ج2000ىػ/1420، كزارة اْلكقاؼ كالشؤكف الدينية، السلطة الوطنية الفلسطينية، يف بيت ادلدقمس

ةعامل البلمة مرجع سابق، ؛ 8-7، ص(ـ2006القدس، مؤسسة الرؤَي، )، حاريت النصارى واليهود )الشرف(كآخركف،  انصر الدين، ىبة 2
 .18-15، صالدقممي 

3 Ibid., Khamaisi et al., p 14. 

 .431، ص1ج، يف اتريخ الدقمس ادلفصلالعارؼ، مرجع سابق،  4
 .400، ص2ج، ةعامل الدقمس احلضاري  وسياس  التهويم الصهيوني أبو علياف، مرجع سابق،  5
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كأما ما يف القدس "ككانت ىذه ا١تنطقة كما كصفها ٣تَت الدين اٟتنبلي تقع كسط حارات ا١تسلمُت، 

كىي ّتوار سور ا١تسجد من جهة الغرب كنسبتها اُف ا١تغاربة  فمنها حارة ا١تغاربةالشريف من اٟتارات ا١تشهورة 

كابر البلد أكحارة الشرؼ كىي ّتوارىا من جهة الغرب كنسبتها لرجل من  ،لكوهنا موقوفة عليهم كسكنهم هبا

الشرؼ من جهة كحارة العلم نسبة لرجل اٝتو علم الدين سليماف كىي ّتوار حارة ، اٝتو شرؼ الدين موسى

من جهة  ،كحارة الصلتُت ّتوار حارة الشرؼ ،كضمنها حارة اٟتيادرة نسبة لزاكية هبا لطائفة اٟتيادرة ،الشماؿ

كحارة صهيوف  ،كضمنها حارة الريشة ،كحارة اليهود ّتوار حارة الصلتُت من جهة الغرب ،القبلة اُف الغرب

كحارة بٍت اٟتارث كىي  ،ي ّتوار حارة صهيوف من الشماؿكحارة الضوية كى ،اٞتوانية كىي غريب حارة اليهود

 .1"خارج البلد عند القلعة

 عمد السكان: 

( نسمة، كيف عاـ 9000( نسمة، كا١تسلموف )8000ـ )1890عاـ بلغ عدد ا١تسيحيُت يف القدس 

ـ ارتفع عدد 1910(، ككذلك كاف عدد ا١تسلمُت، كيف عاـ 10.000ـ، بلغ عدد ا١تسيحيُت )1900

كقد كانت النسب يف تلك الفًتة . 2(12.000(، أما عدد ا١تسلمُت فبلغ )13.000ا١تسيحيُت ليصل إُف )

 .3%2، اليهود %8، ا١تسيحيُت %90  كالتاِف: ا١تسلموف 

                                                           
 .52-51، ص1ج، الدقمس واخلليل بتاريخاألنس اجلليل مرجع سابق، اٟتنبلي،  1

 .98ص، ادلسيحي يف الدقمس خالل الدقرنُت التاسع عشر والعشرين الوجودمرجع سابق، أبو جابر،  2

، (ـ1995/ىػ1415الرَيض، دار ا١تريخ، )، (م1980-1492/ىـ987-1400) اتريخ العامل اإلسالةي احلميث وادلعاصرَيغي، إٝتاعيل،  3
 .152ص، 1ج
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أما اليهود (، 14.699) كا١تسيحيُت (،13.413 )ُتا١تسلم بلغ عددـ 1922كْتسب إحصاء 

 ، كا١تسيحيُت(30.630 )ُتا١تسلم، فبلغ عدد 1945اء يف إحصارتفعت أعدادىم بينما (، 33.971)

( من العرب يف البلدة القدٯتة، 33.600(. ككاف التوزيع حسب ا١تناطق )97.000كاليهود )(، 29.350)

( يهودم يف 97.000( من اليهود يف البلدة القدٯتة، ك )2400( يف البلدة اٞتديدة، يقابلها )31.500ك)

 .1السكاف ا١تسيحيُت كانوا من اْلرثوذكس العربالبلدة اٞتديدة. كمعظم 

ألف نسمة؛ بسبب اْلكضاع اٟتربية اليت  27إُف  1947كىبط عدد ا١تسيحيُت يف القدس عاـ 

. كىؤالء كاف ٬تب أف 1947 تشرين الثآف )نوفمرب( 29نشأت يف فلسطُت عشية صدكر قرار التقسيم يف 

 .2ألفان يف تلك السنة 12لكن عددىم الفعلي َف يتجاكز ـ، 2000يصَت عددىم مئة ألف، على اْلقل، عاـ 

لشتات ما يزيد على الثلثُت من ا١تسيحيُت الفلسطينيُت خارج كطنهم. ـ سببا 1948كانت حرب مث  

كْتسب ا١تؤرخ الفلسطيٍت سامي ىداكم، فإف أكثر من نصف مسيحيي القدس ىٌجركا من بيوهتم يف القدس 

من ا١تسلمُت أصبحوا الجئُت. كتعزل % 17بيحيُت يف القدس مقارنة من ا١تس %37كيقدر أف . الغربية

مت ىذه النسبة ا١ترتفعة بُت ا١تسيحيُت إُف حقيقة أف اْلحياء الغربية اليت كانت تسكنها غالبية من ا١تسيحيُت 

يف لت من اْلراضي اليت احت %34. كإضافة إُف ذلك، فإف 1949ك 1948يف اٟترب بُت عامي احتل٢تا 

 .3الغربية كانت ٘تتلكها الكنائس ا١تسيحية كَف تتلق أم تعويض عنها القدس

 

                                                           
 .120ص، والعشرينالوجود ادلسيحي يف الدقمس خالل الدقرنُت التاسع عشر مرجع سابق، أبو جابر،  1
 ، ٣تلة الرأم اآلخر.7، عبالد ادلسيح بال ةسيحيُتأبو فخر، صقر،  2

، السنة الثانية، نشر بتاريخ 18بَتكت، تصدر عن صحيفة السفَت العريب، ع)، فلسطُت٣تلة  ،احلضور ادلسيحي يف فلسطُتسابيل، برانرد،  3
 .(ـ2011تشرين أكؿ )أكتوبر(  15السبت 
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  الدقمس:   يفصناعال

ليست القدس من ا١تدف الصناعية، فقد كانت تعتمد على صناعات ا١تدف اْلخرل، كمع ذلك كاف 

 هبا بعض الصناعات، كمنها ما يلي:

 صناع  الصابون:_ 1 

أخذكا ذلك عن الكنعانيُت، فاىتموا بزراعة الزيتوف، ككاف عندىم اىتم ا١تقدسيوف بزراعة الزيتوف، كقد  

معاصر كثَتة، ككانوا يستعملوف زيت الزيتوف لألكل كالضوء كالعلج. مث راجت بينهم صناعة الصابوف فكاف 

، 1867رائجا يف بقية فلسطُت كأسواؽ الشرؽ اْلدْف سيما مصر. غَت أف ىذه الصناعة تضعضعت بعد عاـ 

ا١تدينة، فأتت على قسم كبَت من أشجار الزيتوف، كَف يبق يف القدس سول سبع أسراب اٞتراد ت ىاٚتعندما 

مصابن: ٜتسة للمسلمُت كاثنتاف للمسيحيُت. كفقدت ا١تدينة مزيدا من تلك اْلشجار خلؿ اٟترب العا١تية 

 .1اْلكُف، كَف تعد ٘تلك بعدىا مصبنة كاحدة

 _ صناع  النسيج:2

كاف يف القدس أثناء اٟترب العا١تية اْلكُف بضع مئات من اللجئُت اْلرمن، كهبدؼ تشغيلهم 

كاالستفادة منهم أسست ٢تم ٚتعية الصليب اْلٛتر اْلمريكية أنواال، فانتعشت صناعة الغزؿ كالنسيج يف 

أف تقـو ىذه الصناعة ا١تدينة. كعندما غادرت ىذه اٞتمعية القدس، تولت أعما٢تا ٚتعية ٤تيب القدس، كقررت 

                                                           
 .463-462ص، 1ج، يف اتريخ الدقمس ادلفصلمرجع سابق، العارؼ،  1
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. مث انتعشت تلك الصناعة خلؿ اٟترب العا١تية الثانية، فأسست 1919يف سوؽ القطانُت بعد تعمَته عاـ 

 .1عدة مصانع للغزؿ كالنسيج، منها عريب كافر٧تي كيهودم

 _ صناع  الدقاشاين:3

جيعها، إذ كانت على إحياء ىذه الصناعة كتش ،عملت ٚتعية ٤تيب القدس، ٔتساعدة مصلحة ا١تعارؼ

من الصناعات ا١تعركفة يف القدس. كقد عمل عدد من صناع ا٠تزؼ كالقاشآف ا١تسلمُت بصناعة البلط 

 .2ـ1922-1920القاشآف ا١تلوف، الذم احتاج إليو اجمللس اإلسلمي لعمارة الصخرة 

 _ الصناعات السياحي : 4

أدل إُف ارتفاع حاد يف انتاج  ،اْلكركبيُتتزايد االىتماـ الديٍت َبلقدس كبيت ٟتم من ا١تسيحيُت  

 .3َبك ، اليت كانت تباع للحجاج كتصدر كذلك إُف أكر للمتدينُتالصنائع التذكارية 

كما اشتهرت يف القدس الصناعات السياحية التقليدية مثل صناعة الشمع كالنقش كاٟتفر على  

 .5كبَتةكقد حققت ا١تصنوعات اٟترفية التذكارية أرَبحا  . 4الزيتوف خشب

 

 

                                                           
 .464ا١ترجع السابق، العارؼ، ص 1
 .464العارؼ، صا١ترجع السابق،  2

 .87صـ(، 2003، 1، طمركز دراسات الوحدة العربية)بَتكت، ، ترٚتة: عطا عبد الوىاب، فلسطُت والفلسطينيونفرسوف، ٝتيح،  3

 .465ص ،1ج، يف اتريخ الدقمس ادلفصلالعارؼ، مرجع سابق،  4
  .89ص، فلسطُت والفلسطينيونفرسوف، مرجع سابق،  5
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 دقمسادلبيت ادلطلب الثاين: اجلمعيات وادلؤسسات يف 

حىت هناية عاـ  ،بدء االحتلؿ الربيطآف ذبلغ عدد اٞتمعيات كالنوادم اليت سجلت يف القدس، من

من الناحية الدينية، كاف َتم، ك كا٠ترَيضي، كالثقايف، كتنوعت بُت اْلديب كالـ، ألفُت كثلثة كعشرين. 1945

% 15% من تلك اٞتمعيات كالنوادم فلسطينية، ك85إسلمية أك مسيحية أك يهودية. كٚتعيات منها 

 . 1% يهودية35% مسيحية، ك20% إسلمية، ك30أجنبية، كمن اٞتمعيات كالنوادم الفلسطينية 

خلؿ مرحلة االحتلؿ الربيطآف كاإلسرائيلي، كاشًتؾ فيها ا١تسلموف اٞتمعيات اليت أتسست أىم كمن  

 كا١تسيحيوف، ما يلي:

 أوال: اجلمعيات األدبي :

 _ رتعي  اآلداب الزاىرة:1

ككاف من بُت أعضائها عيسى  .2أسس داكد الصيدكاكم ٚتعية اآلداب الزاىرة يف القدس 1898عاـ 

 .3العيسى، كفرج فرج هللا، كأفتيم مشبك، كشبلي اٞتمل، كٚتيل ا٠تالدم، ك٩تلة ترزم، كخليل السكاكيٍت

 

 

 
                                                           

 .452، ص1، جيف اتريخ الدقمس ادلفصلمرجع سابق، العارؼ،  1

، 2ط ،الفلسطينيُتراـ هللا، االٖتاد العاـ للكتاب كاْلدَبء )، الرواد ادلدقمسيون يف احلياة الفكري  واألدبي  يف فلسطُتصاٌف، جهاد أٛتد،  2
 .58-56ص ،1، ج(ـ2011

 .63، ص2، جعاـ، القسم الادلوسوع  الفلسطيني مرجع سابق،  3
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 النادي العريب:_ 2

، كاختَت لرائستو دمحم أمُت 1918ىو أكؿ اندم أديب كسياسي يف القدس يف تلك الفًتة، أتسس عاـ  

 .1اٟتسيٍت، ككاف ال يزاؿ شاَب كمعلما يف كلية ركضة ا١تعارؼ الوطنية

تلخصت اْلىداؼ السياسية للنادم العريب، يف الوحدة مع سورَي، كمكافحة الصهيونية، كشعاره يف  

كلمتُت: "أرضنا لنا". كقد اكتسب شعبية كبَتة من خلؿ جريدة "سورَي اٞتنوبية" لصاحبيها عارؼ العارؼ، 

 .2كحسن البديرم، كقد اختارا ٢تا ىذا االسم، الذم كاان يقصداف بو فلسطُت

ء اٞتيل أما اْلىداؼ اْلخرل اليت سعى لتحقيقها، فهي بعث اٟتياة يف اللغة العربية كآداهبا، كتربية أبنا 

اٞتديد على ا١تبادئ الوطنية، اليت تتفق مع تقاليد العرب كاترٮتهم كتراثهم. كما أسهم يف العمل االجتماعي من 

 .3خلؿ انشاء معهد أيب العلء ا١تعرم يف القدس لتعليم فاقدم البصر الصناعات اليدكية

ـ، كيوزع اٞتوائز 1924ككاف يقيم ا١تسابقات اْلدبية، كيسميها "سوؽ عكاظ"، كما فعل يف عاـ 

 .4على الفائزين يف الشعر يف مواسم النيب موسى

 

                                                           
، ـ(2003، 1ط ،بَتكت، ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر)، م(1917-1920) الدقمس واحلكم العسكري الربيطاينا١تهتدم، عبلة،  1

 .180ص
، (ـ1986، 3ط ،بَتكت، دار ا٢تدل للنشر كالتوزيع)م(، 1917-1948) يف فلسطُت الدقيادات وادلؤسسات السياسي ، اٟتوت، بياف 2

 .86ص
 .180، صم(1917-1920) الدقمس واحلكم العسكري الربيطاينا١تهتدم، مرجع سابق،  3

 .64، ص2، جعاـ، القسم الادلوسوع  الفلسطيني مرجع سابق،  4
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كقد دعا الشباب اُف عقد مؤ٘تر انتخبوا لو ٞتنة أطلقوا عليها "اللجنة التنفيذية ١تؤ٘تر الشباب العريب 

ة. الفلسطيٍت"، ككانت تشرؼ على النشاطات اْلدبية كالرَيضية كغَتىا، اليت تعترب غطاء لألعماؿ السياسي

 .1ككاف من بُت أعضاءه: حسن أبو السعود، كبولس شحادة، كفخرم اٟتسيٍت، كعارؼ العارؼ، كغَتىم

 ادلنتمى األديب:_ 3

ـ، كقد أطلق عليو ىذا االسم تيمنا َب١تنتدل اْلديب الذم أنشأه 1918أسس يف القدس عاـ  

 .2عبدالكرٔف ا٠تليل يف االستانة

حزب الدفاع قوات ائو البارزين فخرم النشاشييب )زعيم ترأس ا١تنتدل ٚتيل اٟتسيٍت، كمن أعض

، 3مرآة الشرؽ(، كحسن صدقي الدجآف، كإسعاؼ النشاشييب صحيفة الحقا(، كبولس شحادة )صاحب

كَف تكن أىدافو مغايرة للنادم اْلديب، فقد اشًتؾ االثناف كيوسف ا٠تطيب، كفؤاد النشاشييب، كصليبا اٞتوزم، 

 .4"َبسم العرب ٪توت كَبسم العرب ٨تيا" ه، كمكافحة الصهيونية، ككاف شعار لوحدة مع سورَييف ىدؼ ا

كيرل الباحث أف اْلكقات اليت أتسست فيها اٞتمعيات اْلدبية، كاْلىداؼ الكبَتة اليت تبنتها، يوحي 

ذلك أف ونية، كالدعم كالتأييد الربيطآف، أبف النشاط اْلديب كاف ستارا ٮتفي أعماؿ ا١تقاكمة للمطامع الصهي

، أم بعد كعد بلفور، الذم أظهر حقيقة النواَي 1918أتسيس النادم اْلديب كا١تنتدل اْلديب جاء يف عاـ 

 االستعمارية الغربية.

                                                           
 .86صم(، 1917-1948) فلسطُتالدقيادات وادلؤسسات السياسي  يف اٟتوت، مرجع سابق،  1
 .87صاٟتوت، ا١ترجع السابق،  2
، 76، ٣تلة الدراسات الفلسطينية، عةع انق  هللا يف سيبَتاي: عارف العارف يف األسر الروسي خالل احلرب العادلي  األوىل٘تارم، سليم،  3

 .119ـ، ص2008بَتكت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
 .87صم(، 1917-1948) الدقيادات وادلؤسسات السياسي  يف فلسطُتاٟتوت، مرجع سابق،  4
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مث إف كجود شخصيات إسلمية كمسيحية يف ىذه اٞتمعيات، مثل دمحم أمُت اٟتسيٍت، كخليل 

اٟتق العريب يف القدس، يؤكد أف استقلؿ فلسطُت، السكاكيٍت، كغَتىم، ٦تن كاف ٢تم جهود كطنية يف تثبيت 

ىو ا٢تم اْلكرب ٢تذه اجملموعة من ا١تثقفُت العرب، كما أنو يقدـ صورة مشرقة عن دكر ا١تثقفُت، يف توعية 

اٞتماىَت العربية َب١تخاطر ادقة َبلقدس، كفضح ا١تمارسات كا١تخططات الصهيونية كالربيطانية، َبعتبارىم أقدر 

 م على االضطلع هبذا الدكر.من غَتى

كىذا ال ٯتنع من كجود رغبة حقيقية يف نشر الًتاث كالثقافة العربية، لكن ذلك ليس ىو السبب 

 الوحيد، لتأسيس ىذه اٞتمعيات.

 اثنيا: اجلمعيات السياسي :

 :رتعي  اإلخاء العريب_ 1

كاف عنواف ٖتركهم أف العرب، ىب ا١تثقفوف العرب يف القدس لدرء ا٠تطر الصهيوٓف ا١تًتبص بوطنهم، ك 

كضمن ىذا ا١تفهـو أسست للدفاع عن كياهنم ككجودىم يف بلدىم.  ،مسلمُت كمسيحيُت يف خندؽ كاحد

ـ ٚتعية اإلخاء العريب، برائسة داكد الصيداكم، كعضوية عيسى العيسى، ٣1898تموعة من الشباب عاـ 

 .1لدم، ك٩تلة ترزم، كخليل السكاكيٍتكفرج فرج هللا، كأفتيم مشبك، كشبلي اٞتمل، كٚتيل ا٠تا

إنشاء على أشرؼ شكرم اٟتسيٍت ـ بتأسيس فركع ٢تا يف الدكؿ العربية، ك 1908بدأت اٞتمعية عاـ 

كخليل السكاكيٍت. إال أنو مت إلغاء ىذه  ،كحنا عيسى ،كاف من أعضائها إٝتاعيل اٟتسيٍتك فركع ٢تا يف القدس، 

                                                           
 .87-86ص، الوجود ادلسيحي يف الدقمس خالل الدقرنُت التاسع عشر والعشرينمرجع سابق، أبو جابر،  1
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كاف أعضاؤه ٭ترصوف على ك  ،اٟتميد، فتم إنشاء ا١تنتدل اْلديب )يف االستانة(اٞتمعية بعد خلع السلطاف عبد 

 .1كالرغبة يف توثيق الرابطة بُت العرب كاْلتراؾ ،إبراز كالئهم للدكلة العثمانية

كىنا نرل أف عددا من النخب الفكرية، ٦تن كانوا أعضاء يف اٞتمعيات الثقافية، كانوا أيضا أعضاء يف 

عيسى العيسى، كفرج فرج هللا، كأفتيم مشبك، كشبلي اٞتمل، كٚتيل ية، فمن ىؤالء: اٞتمعيات السياس

، كىذا يدؿ أف ا١تثقف َف يكن ٔتعزؿ عن كاقعو السياسي، كلذلك ا٠تالدم، ك٩تلة ترزم، كخليل السكاكيٍت

 سا٫توا بفعالية يف توعية اٞتماىَت العربية َب١تخطط الصهيوٓف كالغريب للستيلء على فلسطُت.

 اجلمعي  اإلسالةي  ادلسيحي :_ 2

كتوجيو العمل  ،إُف ضركرة توحيد الصف الوطٍت ،ـ تداعى زعماء ككجهاء عرب فلسطُت1918عاـ 

الوطٍت العاـ يف السعي للستقلؿ كالتصدم للصهيونية، من خلؿ تشكيل ٚتعية عرفت َبسم "اٞتمعية 

. كقد اعتربت من أىم 2اإلسلمية ا١تسيحية الفلسطينية"، كمت اٟتصوؿ على موافقة بريطانيا على أتسيسها

الفلسطينية، ككاف ٢تا دكر طليعي يف مقاكمة  اٞتمعيات ا١تقدسية، اليت لعبت دكرا مهما يف اٟتياة السياسية

 .3السياسية الربيطانية الداعمة لألىداؼ الصهيونية

                                                           
الشبكة العربية بَتكت، ) ةفهوم الدقيادة السياسي  يف فلسطُت يف عهم االنتماب الربيطاين )قيادة احلاج أةُت احلسيٍت(،ٛتودم، سناء،  1

 .69ـ، ص2008، 1ط ،لألْتاث كالنشر
 .80صم(، 1917-1948) الدقيادات وادلؤسسات السياسي  يف فلسطُتمرجع سابق، اٟتوت،  2
 .180ص، م(1917-1920) الدقمس واحلكم العسكري الربيطاينمرجع سابق، ا١تهتدم،  3
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كانت العضوية مفتوحة للجميع، فكل مواطن مسلم أك مسيحي، لو اٟتق يف أف يكوف عضوا فيها، 

٢تذه اٞتمعيات، كما  كقد كاف ا١تثقفوف، كالعلماء، كااموف، كالتجار، كهوال كشباب، ىم ا١توجهوف اٟتقيقيوف 

 .1كاف ىناؾ عدد من القركيُت أعضاء فيها ٯتثلوف القرل التابعة لكل مدينة

كانت خَت من ٯتثل الشعور العاـ بُت السكاف، ككاف من أعضائها ا١تسلمُت: عارؼ الدجآف، 

نشاشييب، كموسى كاظم اٟتسيٍت، كدمحم يوسف العلمي، كٚتيل اٟتسيٍت، كالشيخ طاىر أبو السعود، كجودة ال

كمن ا١تسيحيُت اْلرثوذكس: خليل السكاكيٍت، كيعقوب فراج، كالياس مشبك، كأنطوٓف الغورم، كإبراىيم 

مشاس، كمن ا١تسيحيُت اللتُت: شكرم الكارمي، كبطرس اٟتلؽ، كلطفي أبو صواف، كمن الربكتستانت: شبلي 

 .2اٞتمل، ككاف عدد اْلعضاء فيها يزيد على اْلربعُت

ـ ٖتدل العرب عندما 1918شكيل ىذه اٞتمعية إُف أف اٞتنرااؿ بولز يف خطابو عاـ كيعود سبب ت

قاؿ: إف اليهود سَتجعوف قريبا إُف كطنهم القومي، كعٌت بذلك فلسطُت. فغضب العرب ا١تسلموف 

 . 3كا١تسيحيوف، كشكلوا ىذه اٞتمعية ٖتدَي لإل٧تليز كاليهود معا

يز تشجيع الفرقة كا٠تلؼ بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، فكاف كما أهنا كانت ردا على ٤تاكالت اال٧تل

 .4للعمل معا يف مقاكمة الصهيونية كاالنتداب ؛نشاء اٞتمعيات اإلسلمية ا١تسيحيةإبالرد على ذلك 

                                                           
 .81صم(، 1917-1948) الدقيادات وادلؤسسات السياسي  يف فلسطُتمرجع سابق، اٟتوت،  1

 .112ص، الوجود ادلسيحي يف الدقمس خالل الدقرنُت التاسع عشر والعشرينمرجع سابق، أبو جابر،  2

 .40، ص(ـ1995/ىػ1415)ال.ـ، دار الفرقاف، ، م(1921-1937) احلاج دمحم أةُت احلسيٍت دراس  يف نشاطو الميٍتجبارة، تيسَت،  3

، 1ط ،بَتكت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية)، صالة حتت احلراب، ةذكرات الشيخ عبم احلميم السائحفلسطُت ال السائح، عبد اٟتميد،  4
 .31، ص(ـ1994
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التعبَت ىي: يف القدس كا١تدف اْلخرل،  ا١تسيحية اإلسلميةكلذلك كانت اْلىداؼ ا٠تفية للجمعية 

أما ، 2كاٟتيلولة ّتميع الوسائل ا١تمكنة، دكف شراء اليهود لألراضي ،1الصهيونية عن معارضة شعبية للحركة

اافظة على حقوؽ أبناء الوطن ا١تادية كاْلدبية كترقية شؤكف الوطن الزراعية كاالقتصادية اْلىداؼ ا١تعلنة فهي: 

 . 3كالتجارية كإحياء العلم كهتذيب الناشئة الوطنية

كيعترب تشكيل تلك اٞتمعيات اإلسلمية ا١تسيحية إحدل الظواىر ا١تهمة اليت برزت مع بداية النهضة 

 .4نعزاؿ ا١تسيحيُت عن اٟتياة العامةاالقومية العربية الفلسطينية، فهي ظاىرة جديدة كمعاكسة ١تقولة 

 _ ةؤسس  بيت الشرق:3

يف  1897بناه إٝتاعيل موسى اٟتسيٍت سنة يف اٞتهة الشرقية الشمالية من القدس، بيت الشرؽ يقع 

. كقد استخدـ مضافة لزكار القدس كخاصة من الشخصيات السياسية، شارع أيب عبيدة ٔتنطقة َبب الساىرة

كمنذ ذلك  ،استأجر فيصل اٟتسيٍت جناحان من البيت ليكوف مقران ٞتمعية الدراسات العربية 1980عاـ كيف 

ا٠تَتية يف ك كإنشاء كدعم ا١تؤسسات االجتماعية ية القدس، اظ على ىو حفاٟتُت بدأ بيت الشرؽ َبلعمل لل

 . 5القدس، كركز جهدان كبَتان على ترميم البيوت كا١تساجد يف البلدة القدٯتة

كشكل بيت الشرؽ التمثيل الرئيس كالوحيد للمؤسسات السياسية الفلسطينية يف ا١تدينة، ككاف ٭تظى 

. كما أف حكومة 1991َبعًتاؼ كل القول الدكلية اليت ٢تا علقة ٔتفاكضات السلـ منذ مؤ٘تر مدريد سنة 

                                                           
 .111-110ص ةفهوم الدقيادة السياسي  يف فلسطُت يف عهم االنتماب الربيطاين )قيادة احلاج أةُت احلسيٍت(،مرجع سابق، ٛتودم،  1
 .98، ال.ت(، ص10ط ،بَتكت، ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر)، احلميثاتريخ فلسطُت الكياِف، عبد الوىاب،  2
 .111ص ةفهوم الدقيادة السياسي  يف فلسطُت يف عهم االنتماب الربيطاين )قيادة احلاج أةُت احلسيٍت(،مرجع سابق، ٛتودم،  3
4 Y. porath, the emergence of the palestinian-arab national movement, 1918-1929. (London: Frank cass, 

1974) p. 293. 
  /http://www.palestinapedia.net: على االنًتنت ا١توسوعة الفلسطينية، الدقمس -بيت الشرق 5
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و كزير ا٠تارجية اإلسرائيلي االحتلؿ اإلسرائيلي تعهدت َبحًتاـ ىذه الشرعية يف خطاب الضماانت الذم أرسل

تشرين اْلكؿ )أكتوبر(  11آنذاؾ، مشعوف بَتيز، إُف نظَته النرك٬تي الراحل، يوىاف يورغن ىولست، يف 

 .1ـ1993

٣تلس أمناء يضع الدراسات العربية، اليت تعد أْتااث يف العديد من اجملاالت، كيشرؼ على ٚتعية 

ٯتثلوف القطاعات كالفعاليات ، ( عضوان برائسة فيصل اٟتسيٍت )قبل كفاتو(25يتكوف من ) ،السياسة العامة ٢تا

كتتكوف من ٙتانية أعضاء: الرئيس  ،ا١تختلفة يف مدينة القدس. كتتوُف ىيئة إدارية اإلشراؼ على اٞتهاز التنفيذم

ندكؽ ١تيس ١تعي، كا١تدير سر حسن السلوادم، كأمُت الصالفيصل اٟتسيٍت، كانئب الرئيس أٛتد بكر، كأمُت 

 . 2العاـ للجمعية إسحاؽ البديرم، كاْلعضاء َبسل اٟتسيٍت، كٝتية فرحات، كعلي اٞترَبكم

رمزان فلسطينيان  تصاعد الدكر السياسي لبيت الشرؽ، الذم أصبح اإلسرائيليَف يرؽ لقوات االحتلؿ 

آب )أغسطس(  10 يف ، إُف أف أغلقتو، كبدأت َبلتضييق عليوقناصل الدكؿ كسفراؤىا كزكار القدستزكره 

. كتضم بعض ىذه ا١تواد معلومات سرية فيو من كاثئق كمستندات كأْتاث كدراسات، كصادرت ما 2001

 . 3تتعلق َبلقدس

 

 

 

                                                           
1
ـ(، 2002، ربيع 50الدراسات الفلسطينية، ع، )بَتكت، ٣تلة الدراسات الفلسطينية، مؤسسة أرشيفات بيت الشرق ادلنهوب  )افتتاحي ( 

 .111ص

 /http://www.palestinapedia.net: على االنًتنت ا١توسوعة الفلسطينية، الدقمس -بيت الشرق 2
ـ(، 2002، ربيع 50مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ع ٣تلة الدراسات الفلسطينية،)بَتكت،  أرشيفات بيت الشرق ادلنهوب  )افتتاحي (، 3

 .112-111ص
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 اثلثا: اجلمعيات النسائي :

 :االحتاد النسائي العريب_ 1

كيف  االٖتاد النسائي العريب،ت ٣تموعة من نساء القدس إُف أتسيس ، َبدر 1929 عاـ إثر ثورة الرباؽ

كشاركها يف التأسيس: خد٬تة الراغب اٟتسيٍت، كأرنستُت الغورم، كسعدية إحساف  ،مقدمتهن زليخة الشهايب

اٞتابرم، كهبَتة نبيو العظمة، ككحيدة حسُت فخرم ا٠تالدم، كنعميت ٚتاؿ اٟتسيٍت، كطرب عوٓف عبد ا٢تادم، 

، كميليا السكاكيٍت، كعائشة سعيد اٟتسيٍت، كفطـو كماؿ ككًتين شكرم ديب، كأنيسة صبحي ا٠تضرة

 .1البديرم، كشاىندة الدزدار، كزىية النشاشييب، ككلَت انسطاس حنانيا

كىنا ٧تد أف كل اٞتمعيات ا١تقدسية اشًتكت يف ىدؼ رئيس، كىو مقاكمة الصهيونية، كالدفاع عن 

على اٞتمعيات السياسية، بل إف للجمعيات عركبة القدس ككل فلسطُت، فاْلدكار السياسية، ليست حكرا 

اْلدبية كالثقافية، كالنسائية، نصيب منها، كإف بنسب متفاكتة، كذلك نظرا للواقع الذم كانت تعيشو البلد، 

 كالذم ٭تتم على اٞتميع أف يدافع عن ا١تصاٌف العربية بكافة أشكاؿ النضاؿ.

 

 

 

 

                                                           
 /http://www.palestinapedia.net: على االنًتنت ا١توسوعة الفلسطينية، رتعي  -االحتاد النسائي العريب 1
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 الدقمسبيت : الواقع ادلسيحي يف ادلطلب الثالث

 الكنيس  األرثوذكسي  والمور اليوانين:

عقب الفتح اإلسلمي للمدينة، عاش أىل البلد متمتعُت َبٟتقوؽ، معتمدين يف ذلك على نصوص  

 الشريعة اإلسلمية، ككذلك على نص العهدة العمرية.

، كمنذ ذلك اٟتُت ظل منصب بطريركية القدس كاْلراضي ا١تقدسة بيد النصارل العرب من أىل البلد

ـ، الذم 1099ىػ/492ككانت اللغة العربية ىي اللغة ا١تستعملة يف الكنائس، حىت جاء االحتلؿ الصلييب 

نصب بطاركة من اللتُت على كنائس القدس كاْلراضي ا١تقدسة، كحـر العرب ا١تسيحيُت من توِف أم مناصب 

 .1ئسهمدينية، كطرد البطاركة العرب إُف القسطنطينية كصادر ٚتيع أديرهتم ككنا

ـ، أعاد صلح الدين اْليويب للمسيحيُت العرب ا١تزارات 1187ىػ/583كعندما مت ٖترير القدس عاـ 

كاْلديرة كالكنائس، اليت سلبت منهم، كأعاد للمسيحيُت العرب اْلرثوذكس حقهم يف رائسة بطريركية القدس 

 .2كاْلراضي ا١تقدسة

كيف الوقت اٟتاضر يرأسها رجاؿ الدين اليوانف،  كتعترب الكنيسة اْلرثوذكسية يف القدس ىي اْلكرب،

. كقد بدأت سيطرة رجاؿ الدين اليوانف على رائسة بطريركية 3% من رعاَيىا من العرب90رغم أف أكثر من 

ـ يف عهد السلطاف العثمآف سليم اْلكؿ، كيف ذلك العاـ مت تعيُت 1534القدس عرب ٚتعية القرب ا١تقدس سنة 

                                                           
 .1305، ص4ج، التهويم الصهيوني ةعامل الدقمس احلضاري  وسياس  أبو علياف، مرجع سابق،  1
 .1305، ص4أبو علياف، جا١ترجع السابق،  2
 .253ص، ادلمتلكات واألوقاف ادلسيحي  يف الدقمس، دراسات يف الًتاث الثدقايف دلمين  الدقمسشامية، مرجع سابق،  3
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 كنيسة القدس، كىو البطريرؾ جرمانس، الذم انتهج سياسة إقصاء العناصر العربية عن أكؿ بطريرؾ يوانٓف يف

 .1إدارة البطريركية، كعن ا١تناصب الكنسية العليا

كأماـ ىذا التسلط بدأت الطائفة العربية اْلرثوذكسية، ا١تطالبة ْتقوقها منذ القرف التاسع عشر، 

ـ اضطر البطريرؾ دميانس إُف تقدٔف بعض التنازالت، 1908، كيف عاـ 2فحصلت على بعض ا١تكاسب اٞتزئية

فكوف ٞتنة ٥تتلطة من اليوانف كالعرب؛ لإلشراؼ على قسم من شؤكف الكنيسة، لكنها َف تكن كافية, إذ َف 

تعط العرب أم سلطة يف انتخاب بطريرؾ الكنيسة. كظل اٟتاؿ كذلك يف عهد االحتلؿ الربيطآف، فقاطع 

 . 3ـ1936ليت أدت إُف تعيُت البطريرؾ تيمواثكس عاـ العرب االنتخاَبت ا

ـ، 1967-1950كاستمر انتخاب البطريرؾ من الرجاؿ اليوانف يف فًتة اٟتكم اْلردٓف بُت عامي 

كاستمر أيضا يف عهد االحتلؿ اإلسرائيلي للمدينة، مع مصادقة االحتلؿ على التعيُت، كأتصل ذلك يف 

 .4ـ1994اإلسرائيلية عاـ معاىدة السلـ اْلردنية 

( أسقفا 18كيف الوقت اٟتاِف يتم اختيار البطريرؾ من أعضاء اجملمع ا١تقدس يف الكنيسة، الذم يضم )

أك أرمشندريتا )اْلرمشندريت ىو رئيس الدير( ككلهم من اليوانف، ك٬تب أف يكوف البطريرؾ ا١تنتخب كاحدا من 

 .5ىؤالء ْتيث يرقى إُف رتبة بطريرؾ

 

                                                           
 .142، ص1، القسم اْلكؿ، جادلوسوع  الفلسطيني مرجع سابق،  1
 .1306، ص4ج، ةعامل الدقمس احلضاري  وسياس  التهويم الصهيوني أبو علياف، مرجع سابق،  2
 .142، ص1، القسم اْلكؿ، جادلوسوع  الفلسطيني مرجع سابق،  3

 .1307، ص4مرجع سابق، أبو علياف، ج 4
 .254ص، ادلمتلكات واألوقاف ادلسيحي  يف الدقمس، دراسات يف الًتاث الثدقايف دلمين  الدقمسمرجع سابق، شامية،  5
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ف يكوف البطريرؾ يوانٓف اْلصل، حاملن اٞتنسية اْلردنية، كعضوان يف ٚتعية القرب ا١تقدس، ك٬تب أ

 ،يساعده يف إدارة الكنيسة مطراف يف الناصرة، كآخر يف عماف، َبإلضافة إُف اجملمع ا١تقدس أك السينودس

جمللس ا١تختلط ١تدة ثلث كلهم من رجاؿ الدين برتبة أسقف أك أرمشندريت، كا  ،ا١تكٌوف من ٙتانية عشر عضوان 

سنوات. كيف دار البطريركية يف القدس ٤تكمة كنيسة تنظر يف شؤكف الرعاَي اْلرثوذكس ٔتوجب قانوف اْلحواؿ 

، كٚتيع طلهبا من اليوانف. كيف دير القديسة ىيلنة 1855الشخصية، كمدرسة الىوت أتسست عاـ 

  .1الثمينةكقسطنطُت مكتبة قدٯتة ٖتتوم على عدد من ا١تخطوطات 

 :دقمسادلبيت النشاط الميٍت والثدقايف ادلسيحي يف 

ـ، على مدينة القدس كبعض القرل 1918-1831بُت  اقتصر الوجود ا١تسيحي خلؿ الفًتة ما

اجملاكرة ٢تا، إذ كانت ٢تم ٤تلت خاصة هبم مثل: ٤تلة النصارل، كالزراعنة، كاٟتدادين، كاٞتوالدة، ككاف ٢تم 

مثل: راـ هللا، كالبَتة، كبيت ٟتم، كبيت ساحور، كبيت جاال، كالعيزرية، كالطيبة، كجبل كجود يف القرل، 

 . 2الطور، كجفنة، كعُت عريك، كأرطاس

قد شيد اْلكركبيوف مدارس كمستشفيات فكانت القدس مركزا للنشاط الديٍت عند ا١تسيحيُت، 

كإدامتها، كرٔتا كاف ىذا من الدكاعي اليت مسيحية، كأديرة ككنائس كمؤسسات خَتية، كعملوا على رعايتها 

 . 3حفزت ا١تسيحيُت العرب من أىاِف فلسطُت على أف ٭تذكا حذك ا١تسيحيُت اْلكربيُت يف ىذا الصدد

                                                           
 .143، ص1، القسم اْلكؿ، جادلوسوع  الفلسطيني مرجع سابق،  1
، 1ط ،عماف، ا١تؤلف)، (م1918-1831/ىـ1336-1246) ةمين  الدقمس وجوارىا يف أواخر العهم العثماينا١تدٓف، زَيد،  2

 .217، ص(ـ2004ىػ/1425
 .89ص، فلسطُت والفلسطينيونمرجع سابق، فرسوف،  3
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( مدرسة اتبعة ٢تا، كبلغ عدد 24( دير ك )100بلغ عدد اْلديرة يف القدس ما يقرب من )كقد 

يف الوقت الذم . ك ـ، سبعة كعشرين ألف1947حيُت عاـ ( مؤسسة، كبلغ عدد ا١تسي47ا١تؤسسات ا٠تَتية )

فيو ا١تسيحيوف من ٕتار ا١تدف يف فلسطُت من الفاعلُت ا١تهمُت يف ٖتريك االقتصاد، غدا أعياف ا١تسلمُت  حأصب

 .1العهد العثمآف أكاخرأقوَيء سياسيا يف 

اء كا١تهندسُت. كعلى قلة كظهرت أعداد قليلة من أصحاب ا١تهن اٟتديثة كالصحفيُت كاامُت كاْلطب

يف أكساط النخبة ا١تثقفة الناشئة كالطبقات ، فإهنم كانوا أكثر عددا من الناحية النسبية ،ا١تسيحيُت إُف السكاف

  .2ا١تهنية؛ كذلك بسبب التعليم الذم تلقوه يف معاىد التبشَت اْلكركبية

مشلت اٟترؼ كا١تهن كالوظائف اإلدارية، فعلى صعيد  ،كاف للمسيحيُت مشاركة فعالة يف اٟتياة العامةك 

ا١تهن عمل ا١تسيحيوف َب١تهن ا١تختلفة، مثل: التجارة كالصناعة. كعمل بعض ا١تسيحيُت يف الوظائف اٟتكومية 

 .3كاإلدارية

 

 

 

 

 
                                                           

 .99صفرسوف، ا١ترجع السابق،  1
  .100فرسوف، صا١ترجع السابق،  2

 .218-217ص، (م1918-1831/ىـ1336-1246) ةمين  الدقمس وجوارىا يف أواخر العهم العثماينا١تدٓف، مرجع سابق،  3
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 فلسف  التعايش السلمي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت: ادلطلب الرابع

بدأت منظومة جديدة من العلقات اإلسلمية ا١تسيحية، يف شىت لبيت ا١تقدس، بعد الفتح اإلسلمي 

اجملاالت اٟتياتية، أساسها االعًتاؼ كاالحًتاـ ا١تتبادؿ، كمع مركر الزمن تبلورت حضارة عربية، كانت فيها 

 القدس مركزا للستقرار كالتعايش بُت الدَينتُت يف كنف اإلسلـ.

قائمة، سواء أكاف ا١تسيحيوف ىم اْلكثرية، كما كاف بعد الفتح السلمي كظلت حالة التوافق كالتعايش 

 اإلسلمي للمدينة، أك كاف ا١تسلموف ىم اْلكثرية، كذلك يف الفًتات اللحقة.

فقد بقيت مدينة القدس حافلة َبلكنائس كا١تزارات كا١تقدسات ا١تسيحية.. رعاىا ا١تسلموف أكمل 

وقت طويل.. بل إف التاريخ شاىد صدؽ، على أف ا١تسلمُت زادكا كأفضل رعاية، عند الفتح اإلسلمي كبعده ب

 .1عليها، فوسعوا يف أرضها كأعلوا مبانيها، كأنفقوا يف سبيل ىذا ماال كثَتا من خزانة الدكلة اإلسلمية

كقد قامت فلسفة التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت على ثلثة عوامل، كىي: الديٍت، 

 ؿ ا١تشًتؾ.كالتارٮتي، كالنضا

 رالنيب ْتق اٞتوا ىصأك ، ك خَتا ىل الذمةأبى القرآف الكرٔف كصأكؿ ىذه العوامل ىو الديٍت، فقد أ

، بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف مدينة القدس يف تعميق التناغمككاف لتلك الوصاَي دكر ٤تورم كمهم للذمي، 

  .2كالتعايش معو خرقبوؿ اآلكانت منطلقا ٨تو ك 

 

                                                           
 .156ص(، ـ1994ق/1415 ،1ط ،قاىرة، دار الشركؽال)، الدقمس.. الفتح اإلسالةي والغزو الصلييب واذلجم  الصهيوني الكاتب، عبد اٟتميد،  1

 ـ.2014أيلوؿ )سبتمرب(  7اْلحد  ، مقابلة خاصة:ةمير ادلسجم األقصى ادلباركانجح، بكَتات،  2
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 التارٮتية، فتتمثل فيما يلي:أما العوامل 

العهدة العمرية اليت منحت للمسيحيُت يف القدس اْلماف كاحًتاـ مقدساهتم _ أتيت يف مقدمة ىذه العوامل، 

ن ا٠تطاب، الذم امتاز َبلقيم االنسانية النبيلة بسماحة ا٠تليفة عمر ، كاليت كانت نتاجا لك٦تتلكاهتم ككجودىم

الذم ذىب ١تقابلة ا٠تليفة عمر كسلمو مفاتيح ا١تدينة، ٦تا أاتح  ،صفركنيوسشخصية البطريرؾ ، كلكالسامية

، فكاف ذلك التاريخ مرحلة ٖتوؿ يف العلقات اإلسلمية للمسلمُت دخوؿ القدس بدكف سفك أية قطرة دـ

 .1ا١تسيحية

الواحد آبالمو  كجود ا١تسيحيُت يف أماكن سكن مشًتكة يف ا١تدف مع غَتىم من ا١تواطنُت يشاركوهنم العيش_ 

كيف تلك ا١تناطق الريفية كاٟتضرية حيث يعيش ا١تسيحي جنبان إُف جنب مع ا١تسلم، فإف التجارب  .كآبمالو

ا١تسيحيُت يف كقد ساعد اندماج  2.ا١تشًتكة كالتحالفات القبلية كالعشائرية قد قٌوت من ٕتربة اٟتياة ا١تشًتكة

 .نميتها كتقدمها. على خلؼ ما ٭تدث يف غَت منطقة عربيةيف ت، يف ا١تسا٫تة سلمية اٞتديدةالبيئة اإل

 .3ىوية أخرليبحثوف عن أم  ىذا االنتماء جزءا من ىويتهم، كالفالفلسطينيوف ا١تسيحيوف يعتربكف 

نظاـ ا١تلة العثمآف، الذم اعًتؼ َبستقللية الكنائس ا١تسيحية يف إدارة شؤكهنا الذاتية، خصوصان تلك _ 

 .4الدينية كا١تدنية العائلية ا١تتعلقة َبْلمور

                                                           
مرجع ـ؛ 2014حزيراف )يونيو(  8اْلحد ، مقابلة خاصة: الدقمس –ني  يكاىن والىويت فلسطيٍت، ةن كهن  البطريركي  الالت، رفيقخورم،  1

آذار  10: الثلاثء ، مقابلة خاصةأةُت عام اذليئ  اإلسالةي  ادلسيحي  لنصرة الدقمس وادلدقمساتعيسى، حنا،  سابق، بكَتات، مقابلة خاصة؛
 ـ.2015)مارس( 

 .احلضور ادلسيحي يف فلسطُتمرجع سابق، سابيل،  2
 مقابلة خاصة.، خوريمرجع سابق،  3
 .احلضور ادلسيحي يف فلسطُتمرجع سابق، سابيل،  4
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مسا٫تات ا١تؤسسات ا١تسيحية، اليت بدأت كمؤسسات غربية يف اْلصل مث تعربت مع مركر الزمن، يف _ 

 ٣.1تاالت التعليم كالصحة كا٠تدمات ا١تختلفة

فقد كاف كٓتصوص عوامل العصر اٟتديث، فهي النضاؿ ا١تشًتؾ للحصوؿ على اٟتقوؽ العربية،  

الواحد كالتطلعات َف . لقد ٚتعهم اْلمع إخواهنم ا١تسلمُت جنبا إُف جنب يف ىذه النضاؿ ا١تسيحيوف دكما

كاف ا١تسيحيوف من أشد ا١تعارضُت للحركة الصهيونية يف فلسطُت، كمن ا١تعركؼ أهنم من أكائل ، فقد  الواحدة

يف ك  اثر حفيظة الصهاينة عليهم.أالذين لفتوا النظر إُف ٥تاطر اٟتركة الصهيونية منذ بداية القرف العشرين، ٦تا 

خليل )أمثاؿ ، شخصيات مسيحية َبرزة شاركت يف ىذا النضاؿىناؾ ٚتيع مراحل النضاؿ الفلسطيٍت، 

 .2غَتىم( كفككثَت  ،حجار السكاكيٍت، كاميل اٟتوت، كا١تطراف غريغوريوس

وىا الصليبية كرفض مسيحي، أربعة عشر قران ، قبلالقدسكمنذ أف آتخى ا١تسلموف كا١تسيحيوف يف 

كل مل بركات ا١تدينة يف نفسو. أما ا١تقيم فا١تدينة  ٭تالزائر ٬تيئ كيركح ك فَبتت مقرا لذكيها كليس للحجاج. 

 . 3حياتو. كبذلك النضاؿ ا١تشًتؾ أصبح مصَت ا١تدينة مشًتكا

، كالفرقة دفع ا١تسلمُت كا١تسيحيُت للعمل سوَي، فهم يتقاٝتوف أرضا مباركة مقدسةىذا ا١تصَت ا١تشًتؾ  

تصب يف مصلحة عدكىم ا١تشًتؾ، سيما أف ٦تارسات االحتلؿ اإلسرائيلي، ال تفرؽ بُت مسلم كمسيحي، 

يف الوقت ـ بقوة السلح، ك 1948 من أرضهم عاـ ُت كا١تسيحيُتا١تسلم ت العصاَبت الصهيونيةفقد ىجر 

لتحقيق  ؛يف بيت ا١تقدس كبقية ا١تدف الفلسطينية الراىن ٯتارس االحتلؿ إجراءات قمعية ْتق أبناء الدَينتُت

  اٟتلم الصهيوٓف، أبف تكوف فلسطُت دكلة يهودية خالصة، بعد تفريغها من أىلها العرب.

                                                           
 . احلضور ادلسيحي يف فلسطُتا١ترجع السابق، سابيل،  1
 مقابلة خاصة.، خوريمرجع سابق،  2
 .95، ص(ـ1992عماف، ٞتنة يـو القدس، )، يـو القدس )الندكة الثالثة(، ضمَت ادلسيحيُت العربخضر، جورج،  3
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 م1994-1897دقمس ادلبيت يف  بُت ادلسلمُت وادلسيحيُتادلبحث الثاين: التعايش السلمي اجملتمعي 

ا أسس كطبيعة العلقة بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، ككقفنا يف رأينا أف القرآف الكرٔف كالسنة النبوية، حدد

ا١تباحث السابقة عند مظاىر ىذه العلقة بُت أتباع الدَينتُت يف جوانبها ا١تختلفة، كىنا سنتوقف عند ٕتربة 

مهمة للتعايش اْلخوم، طرفاىا ٫تا: ا١تسلموف كا١تسيحيوف، أما القدس فهي اٟتاضنة كالراعية ٢تذه ا١تبادئ 

 القيم، اليت تنطلق من ٝتاحة اإلسلـ كا١تسيحية. ك 

كقد سار أىل بيت ا١تقدس على هنج أسلفهم، فًتٚتوا النصوص اليت كردت يف كتبهم ا١تقدسة، إُف 

 كاقع عملي، يف كافة جوانب اٟتياة.

يف مدينة القدس، اجملتمعي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت حث بدراسة التعايش السلمي بكٮتتص ىذا ا١ت

 الذم يضم اٞتوانب اٟتياتية التالية، ىي: الديٍت كاالجتماعي كالثقايف.ك 

 الميٍت بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت السلمي ادلطلب األول: التعايش

حظيت اٟتياة الدينية يف القدس يف العهود اإلسلمية ا١تتعاقبة بكامل اٟترية، فلكل دَينة اٟتق يف بناء 

 ْترية اتمة. لدينيةأماكن العبادة، ك٦تارسة الشعائر ا

كيشهد التاريخ أف ا١تسيحيُت عاشوا يف ا١تدينة طيلة العهود االسلمية ا١تتعاقبة شركاء متساكين يف 

Univاٟتكم كالقضاء كالتمثيل النيايب كالبلدم، ك٘تتعت طوائفهم ككنائسهم كمدارسهم، كٚتعياهتم ا٠تَتية، 
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مثلها أَيـ حكم االنتداب الربيطآف، كأدت كمستشفياهتم، ككافة مؤسساهتم برعاية، قل أف حصلت على 

 .1التسهيلت اليت كفرهتا اٟتكومة اْلردنية إُف ارتفاع عدد اٟتجاج ا١تسيحيُت كسواحهم للمدينة

 ادلدقمسات اإلسالةي  وادلسيحي  يف الدقمس:

١تبارؾ،  تضم القدس العديد من اآلاثر اإلسلمية، اليت تتمتع بتعظيم ا١تسلمُت، أبرزىا ا١تسجد اْلقصى ا

 .ـ335عاـ  شيدت ، اليتمن اآلاثر ا١تسيحية، أ٫تها كنيسة القيامةكما أف فيها ٣تموعة 

كإذا أردان أف ننزؿ نصوص الكتاب كالسنة، اليت كفلت اٟترية الدينية لكل ملة داخل البلد ا١تسلم، 

كحرية كل فريق يف ٦تارسة شعائره الدينية، على الواقع يف مدينة القدس، فإننا ٧تد أف ا١تسلمُت حفظوا 

ذكسية َبْلذاف ا١تنبعث من ، ٗتتلط أصوات أجراس الكنيسة اْلرثو ففي حي ا١تصرارةللمسيحيُت ىذا اٟتق، 

 .2ا١تساجد اجملاكرة

عرؼ ا١تسلموف حق إخواهنم ا١تسيحيُت يف ا١تدينة، فحافظوا على كَف يتوقف اْلمر عند ذلك، فقد 

ترميم قبة الصخرة ا١تشرفة، بكلفة زادت على السبعمائة ألف دينار، ٚتعت من العاَف فعندما مت ، مقدساهتم

                                                           
 .106ص، الدقمس يف الصراع العريب اإلسرائيليا٢تزاٯتة، مرجع سابق،  1
  تقع َبلقرب من َبب ا٠تليل يف القدس، كىي أعظم الكنائس يف العاَف، من حيث قدسيتها كمكانتها يف قلب مسيحيي العاَف. كىي ال ٗتص

ٗتص  طائفة بعينها، فكل الطوائف ا١تسيحية يف القدس تعتربىا أقدس مكاف َبلنسبة ٢تا. إضافة إُف أهنا تضم العديد من الكنائس كاْلديرة اليت
 (.162-161ص، كنائس الدقمس، عبد الظاىرمرجع سابق، الطوائف. ) ٥تتلف

 يف القسم الشماِف من القدس، مشاِف حي الشيخ جراح، على الطريق ا١توصلة إُف راـ هللا. كٚتيع سكانو من العرب، ك٬تاكره حي  يقع حي ا١تصرارة
ـ، فقتل سبعة من العرب كجرح أربعوف، 1948آذار )مارس(  27ىاكف يف مياشوـر اليهودم. أطلق اليهود على حي ا١تصرارة حواِف عشرين قذيفة 

اضلوف فقصف ا١تناضلوف العرب مرابض ا٢تاكانت اليهودية يف حي مياشوـر ٔتائة قنبلة أدت إُف مقتل كجرح الكثَتين كنزكح أىل اٟتي، فاندفع ا١تن
 (.226، ص4ج، ، القسم العاـادلوسوع  الفلسطيني بق، مرجع سايبغوف اقتحاـ اٟتي، لكن القوات اإل٧تليزية حالت دكف ذلك. )

 .41، ص(ـ2008، 1ط ،عماف، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع)، ترٚتة: دمحم برادة، ذكرايت ةن الدقمسشهيد، سَتين،  2
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مت أيضا صيانة بناية كنيسة  ،ـ1958عاـ  رئيس بلدية القدس ركحي ا٠تطيبيف عهد  العريب كاإلسلمي،

القرب ا١تقدس، بتكلفة زادت على نصف مليوف دينار ٚتعت من ا٢تيئات ا١تسيحية الثلث، كىي: اْلرثوذكس، 

 . 1كاللتُت، كاْلرمن

بناء كنيسة  كساعدت اٟتكومة اْلردنية يف إصلح كترميم التصدعات يف كنيسة القيامة، كاكماؿ

 . 2ـ غَت مستكملة البناء1924اٞتثمانية، اليت بقيت منذ عاـ 

كانت ا١تساعد اْلكؿ يف كل ما   فأسرة ا٠تالدمكما قدـ ا١تسلموف العوف للمقدسات ا١تسيحية، 

ذا يتعلق ٔتصلحة البطريركية اْلرثوذكسية، فالفضل يف شراء اْلملؾ ٢تذه البطريركية كاف يتم بنفوذ العائلة، ك٢ت

علقت يف البطريركية صورة الشيخ دمحم علي ا٠تالدم، كىو مفيت الشافعية َبلقدس، كرئيس كتبة ااكم الشرعية، 

 .3اليت كاف بيدىا اٟتل كالربط يف بيع كشراء ا١تمتلكات بواسطة اٟتجج الشرعية

                                                           
 انتخبو سكاف القدس  1951، عمل معلما يف مدرسة دار اْليتاـ اإلسلمية َبلقدس، كيف سنة ـ1914ركحي ا٠تطيب يف القدس عاـ  كلد

ـ اختارتو اٟتكومة اْلردنية رئيسا لبلدية القدس، كبعد 1957يناير )كانوف اثٓف(  19عضوا يف أكؿ ٣تلس بلدم منتخب للمدينة بعد النكبة، كيف 
رائيلي مهاـ ا٠تطيب، استبداؿ اسم "بلدية القدس" إُف "أمانة القدس" أطلق عليو لقب "أمُت القدس"، كبعد احتلؿ القدس أهنى االحتلؿ اإلس

الرواد ادلدقمسيون يف ، صاٌفمرجع سابق، ـ تويف كدفن يف القدس. )1994( يوليو) ٘توز ـ كنفتو إُف اْلردف. كيف ا٠تامس من1968كاعتقلتو عاـ 
 (.415-411ص، 2ج احلياة الفكري  واألدبي  يف فلسطُت

 .139ص،  التاسع عشر والعشرينالوجود ادلسيحي يف الدقمس خالل الدقرنُت ، أبو جابرمرجع سابق،  1

 .106ص، الدقمس يف الصراع العريب اإلسرائيليا٢تزاٯتة، مرجع سابق،  2
 ف يعود نسب عائلة ا٠تالدم إُف الصحايب اٞتليل خالد بن الوليد، كقد لعب رجاؿ ىذه العائلة دكرا مهما زمن اٟتكم العثمآف، كتقلدكا كظائ

سامية، منهم: بدر ا٠تالدم، كيوسف ضياء ا٠تالدم، كدمحم علي ا٠تالدم، كغَتىم. ككاف مقر ىذه اْلسرة من أكرب دكر القدس، كفيها الغرؼ 
 ،الكتاب الثآفم(، 1914-1948) الدقمس االنتمابي  يف ادلذكرات اجلوىري  ،عصاـ كسليم ،اعات كااكم كحىت السجن. )نصار ك٘تارمكالق

 (.380ص ،ـ2005، مؤسسة الدراسات ا١تقدسية ،القدس
 .381ص، نصار ك٘تارما١ترجع السابق،  3
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انت، كنظرهتم كالسر يف ذلك كما يعتقد ا١تسلموف، يعود إُف إرثهم العظيم يف علقتهم أبصحاب الدَي

للمسيحيُت على أهنم مواطنوف ٢تم كامل اٟتقوؽ، كينبغي أف يكوف التعامل معهم انبعا من الفهم الديٍت لآلخر 

 .1كاحًتامو

كيف الوقت اٟتاضر زار اْلب عطا حنا ا١تسجد اْلقصى أكثر من مرة، كعندما كاف ٯتنع من دخولو،  

ت مع االحتلؿ اإلسرائيلي، فيدخل رغم أنف الشرطة إُف كاف يشارؾ يف كقفات احتجاجية، يعقبها مصادما

 .2االحتلؿ، أنو ال ٬توز للمسيحي الدخوؿ إُف اْلقصىادعاءات داخل ا١تسجد، متحدَي 

إف حرص ا١تسيحيُت على ا١تقدسات اإلسلمية كاف إعلميا فقط؛ ذلك يقوؿ انجح بكَتات لكن 

اهتم، فضل عن الدفاع عن مقدسات ا١تسلمُت؛ مث إف عليهم أهنم ال ٯتلكوف القوة اليت يدافعوف هبا عن مقدس

 .3أف يعيدكا ا١تقدسات اإلسلمية للمسلمُت، حىت ٮترج ىذا القوؿ إُف أرض الواقع

ال ٯتلكوف القوة ا١تادية، لكنهم ٯتلكوف القوة  ٕف الباحث رأَي ٥تالفا، نعم إف ا١تسيحيُت يف فلسطُتك 

الواقع على الشعب الفلسطيٍت، فعلى سبيل ا١تثاؿ َف يكن للمسيحيُت قوة مادية ليعلنوا رفضهم للظلم الفكرية 

، لكنهم كقفوا مدافعُت عن ا١تسجد اْلقصى ا١تبارؾ خلؿ ثورة الرباؽ، فقدموا عددا من أبناءىم 1929عاـ 

اٟترب  أثناء، قوة مادية يف الوقت اٟتاضر أيضالقبلة ا١تسلمُت اْلكُف، كما سنرل الحقا. كَف يكن لديهم  فداء

ـ، إال أهنم قدموا العوف كالسند لشعبهم، ففتحوا بيوهتم ككنائسهم إليواء 2014اْلخَتة على قطاع غزة عاـ 

 للبيوت كا١تساجد كا١تدارس كا١تستشفيات. يسرائيلالعائلت ا١تسلمة اليت شردت من بيوهتا؛ بسبب القصف اإل

 
                                                           

 ـ.2014حزيراف )يونيو(  7السبت  ، مقابلة خاصة:وعضو اذليئ  اإلسالةي  العليا يف الدقمس زلاضر يف جاةع  الدقمسٛتامي، ٚتيل،  1
 مقابلة خاصة.، بكَتاتمرجع سابق،  2
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اْلب مانويل مسلم يف اٟترب، فكاف موقف لقد توقف اآلذاف من بعض تلك ا١تساجد اليت دمرت 

)ا١تتمثلة يف ا١تساجد  عن مقدسات ا١تسلمُتىو الدفاع _الراعي السابق لكنيسة اللتُت يف قطاع غزة_ 

 ".إذا ىدموا مساجدكم ارفعوا اآلذاف من كنائسنا"قاؿ ف، كاآلذاف(

% من بيوت 54أف إكَتات حوؿ نسبة اْلملؾ اإلسلمية كا١تسيحية يف بيت ا١تقدس، يقوؿ بك 

% تقريبا، أما ا١تسلمُت 1القدس ملك للمسيحيُت، مع أف نسبتهم ىي يف كأراضي البلدة القدٯتة  كعقارات

. كقد عملت اٟتكومة الربيطانية على نقل كثَت من أملؾ مع أهنم ىم الغالبية العظمى %38فيملكوف 

العثمانية، كجهل كثَت من ا١تسلمُت، كحىت ا١تسلمُت إُف الطوائف ا١تسيحية، كساعد على ذلك ضعف الدكلة 

ىذا التاريخ َف نلحظ أف كنيسة أك طائفة أعادت ىذه اْلكقاؼ اإلسلمية. كَف يستغل ا١تسلموف كثرهتم 

 .1الستعادة ىذه العقارات"

، إال أف اْلمر َف يتجاكز حدكد اللياقة يف طرح القضية، لكن اٟتديث عن ىذا ا١توضوعكعلى الرغم من 

حاؿ فمن اْلنسب أف يتم نقاش ىذه ا١تسألة، كغَتىا من ا١تواضيع اٞتدلية بُت القيادات من على كل 

عن ٝتع كبصر االحتلؿ اإلسرائيلي، كإذا ثبتت ملكيتها للمسلمُت فمن اْلجدر إعادهتا ٢تم، الدَينتُت، كبعيدا 

 لدرء أم خلؼ قد ينشأ يف ا١تستقبل.
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 األعياد اإلسالةي  وادلسيحي :

ا١تسيحيوف كل عاـ بعيد الفصح اجمليد، كىو العيد الكبَت َبلنسبة للمسيحيُت، كٕترم فيو  ٭تتفل

االحتفاالت ١تدة أسبوع أك أكثر، كما يزيد ىذه االحتفاالت هبجة ىو اقًتاهنا ٔتوسم النيب موسى، الذم بدأه 

 .1ادىم بكل كائـصلح الدين اْليويب بعد ٖترير القدس، فكاف ا١تسلموف كا١تسيحيوف ٭تتفلوف أبعي

كانت ىذه اْلعياد اليت ٭تضرىا االالؼ من ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، مناسبة لتبادؿ اْلخبار ا١تختلفة 

 .2كعرض ا١تنتجات ا١تتنوعة كحل النزاعات كترتيب الز٬تات أيضا

كقد جلبت احتفاالت موسم النيب موسى كثَتا من ا١تسلمُت، من ٥تتلف أ٨تاء فلسطُت، للمشاركة يف 

وكب ا١تتجو إُف قرب النيب موسى يف كادم اْلردف. كَف تكن ىذه االحتفاالت مناسبة للباعة كالتجار ا١توٝتيُت ا١ت

فقط، بل أيضا فرصة للقادمُت من اْلرَيؼ لزَيرة أسواؽ القدس. كقد استمر كثَت من ىذه االحتفاالت حىت 

 .3إُف اْلماكن ا١تقدسة أمرا مستحيل، عندما أدل تشريد السكاف كتقسيم البلد إُف جعل السفر 1948عاـ 

كبلغ من حب شباب النصارل للمفيت كتعلقهم بو أهنم كانوا يهتفوف َبٝتو يف احتفا٢تم ٔتوسم سبت 

النور، حيث كانوا كىم يف كنيسة القيامة ٭تيوف اٟتاج أمُت كيهتفوف بقو٢تم: "حاج أمُت َي مفتينا"، كما كانوا 

 . 4كا١تظاىرات، اليت كانت تنظم يف ا١تيداف اْلرثوذكسي العريبيفعلوف ذلك يف ٚتيع االجتماعات 

                                                           
 .310ص، احلياة االجتماعي  يف الدقمس يف الدقرن العشرينغوشة، مرجع سابق،  1
 .104، صفلسطُت والفلسطينيون، فرسوفمرجع سابق،  2
ٖترير:  ،1، طم1948.. األحياء العربي  وةصَتىا يف حرب 1948الدقمس ، الدقمس العثماني : منو ادلمين  خارج األسوارديفيس، ركشيل،  3

 .24ـ، ص2003، (بديلالقدس )ـ، 2002 (مؤسسة الدراسات الفلسطينيةبَتكت )سليم ٘تارم، 
 .84ـ، ص1972بَتكت، دار النهار،  ،1، جفلسطُت عرب ستُت عاةاالغورم، إميل،  4
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كيف اْلسواؽ يلتقي التجار ا١تسلموف كا١تسيحيوف، كيشًتم ا١تسيحيوف يف أعيادىم من التجار 

من ديسمرب )كانوف اْلكؿ( من كل عاـ حسب التقؤف الغريب،  25ا١تسلمُت، ففي أعياد ا١تيلد اليت تبدأ يف 

لرابع عشر من يناير )كانوف الثآف( حسب الطوائف الشرقية، كانت االستعدادات ٢تا تبدأ قبل كيف السابع أك ا

 . 1عدة أسابيع من موعدىا، فيزين التجار ا١تسلموف كا١تسيحيوف متاجرىم كيعرضوف بضائعهم

ككاف ا١تسيحيوف يشاركوف ا١تسلمُت يف احتفاالت شهر رمضاف ا١تبارؾ، كمن بينها عائلة جوىرية 

: "كنت يحية( اليت كانت تشارؾ العائلت ا١تسلمة يف سهرات رمضاف، كيف ذلك يقوؿ كاصف جوىرية)مس

 .2كإخوآف نشارؾ يف حفلة الذكر يف مقاـ الشيخ ر٭تاف اجملاكر لدار اٞتوىرية كننشد معهم اْلانشيد الدينية"

ؼ عليو الطوائف كيف كل سنة تقيم مدرسة الفرير افطارا ٚتاعيا يف شهر رمضاف ا١تبارؾ، تشر 

عبدالعظيم ، الذم يرأسو كقاؼ٣تلس اْلدأب كل من: كيف ا١تقابل ، ْلكقاؼا١تسيحية، كتدعو إليو ٣تلس ا

للمسيحيُت للمشاركة يف صربم، على توجيو دعوات الشيخ عكرمة كا٢تيئة اإلسلمية، اليت يرأسها  ،سلهب

 .3القدسص قضاَي اليت ٗتْتث ال

                                                           
 .317ص، احلياة االجتماعي  يف الدقمس يف الدقرن العشرينغوشة، مرجع سابق،  1

 حيث ـ(1912-1914) كلد يف القدس لعائلة مسيحية، درس يف مدرسة ا١تطراف عامُتـ(، 1897-1973) كاصف جرجس جوىرية ،
تغل أغلقت ا١تدرسة بسبب اٟترب، ككاف قد أهنى الصف الرابع الثانوم، كبو أهنى دراستو الرٝتية دكف اٟتصوؿ على شهادة ا١تدرسة الثانوية. اس

قدس، كخلؿ انتهاء دراستو فتعلم الغناء كالعزؼ على اآلالت ا١توسيقية، بعد كفاة كالده كفلو حسُت اٟتسيٍت، كأكجد لو كظيفة كاتب يف بلدية ال
عمل يف قسم ا١تالية يف دائرة اْلراضي، حيث أسند إليو منصب "مدير مالية"،  1919اٟترب العا١تية اْلكُف مت ٕتنيده يف البحرية العثمانية، كيف عاـ 

 (.85-83، ص2ج، الرواد ادلدقمسيون يف احلياة الفكري  واألدبي  يف فلسطُتكاستمر فيو أكثر من عقدين. )مرجع سابق، صاٌف، 

الكتاب اْلكؿ، القدس، مؤسسة الدراسات م(، 1904-1917) الدقمس العثماني  يف ادلذكرات اجلوىري ٘تارم كنصار، سليم كعصاـ،  2
 .77، صـ2003ا١تقدسية، 
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ا١تولد النبوم الشريف، بل إف شعراء مسيحيُت عاشوا يف فلسطُت  كما حضر ا١تسيحيوف احتفاالت

. فقد شارؾ الشاعر كديع البستآف اللبنآف اْلصل، ملسو هيلع هللا ىلص من أىلها كمن غَتىا صاغوا القصائد ٘تجيدا للنيب

كاسكندر ا٠تورم البيتجاِف، كإبراىيم طوقاف، كغَتىم بقصائدىم يف االحتفاالت الدينية لدل ا١تسلمُت 

 .1كا١تسيحيُت

 كما شارؾإُف معانيها الدينية،  ، فضل مناسبات كطنية اْلعيادكاف ا١تسيحيوف يعتربكف أف تلك 

استقباؿ النور يف عيد الفصح، كيف اْلعياد : يف اْلعياد ا١تسيحية عن طريق الفرؽ الكشفية مثل وفا١تسلم

ككاف لذلك أثر َبلغ يف تدعيم القيم كالعادات اليت يشًتؾ فيها اٞتميع، كشجعت على ظهور ىوية  .2ا١تيلدية

 .3فلسطينية مشًتكة

اميل . ٯتدح الرسوؿ اجد مسيحيأف أستغرب أال كَف يستغرب ا١تسلموف ذلك، يقوؿ ٚتيل ٛتامي: "

نو كبُت ا١تسلم، كاف منصفا، يتحدث فرؽ بيأٝتعو ال أصية ٢تا كزهنا يف اجملتمع ا١تسيحي، عندما خالغورم ش

مرات، كاف يتكلم بركح الوحدة كركح عدة بو جابر التقيت َبلدكتور رؤكؼ أك  بركح اجملتمع الواحد ا١تتعدد.

 .4لكنها تبقى أصوات ضعيفة"جندات خاصة، أصحاب ا٢تم الواحد، كىذا ال يلغي كجود بعض من ٢تم أ

 

 

                                                           
 .30، ص1ج، الرواد ادلدقمسيون يف احلياة الفكري  واألدبي  يف فلسطُتصاٌف، مرجع سابق،  1

 مقابلة خاصة.، خوريمرجع سابق،  2
 .104ص، فلسطُت والفلسطينيونفرسوف، ٝتيح، مرجع سابق،  3
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 شَتي :دور ادلسيحيُت يف التصمي للمخططات التب

التآخي اإلسلمي ا١تسيحي مؤسسا على قاعدة إخلص كل فريق لآلخر، ك٦تا يدؿ على ذلك كاف 

حىت  1928آذار )مارس(  24اإلخلص، أف ا١تسيحيُت العرب قاطعوا ا١تؤ٘تر التبشَتم الثآف، الذم عقد يف 

دكلة يف ( 51)٦تثل من ( 240) هبريل( من العاـ نفسو، على جبل الزيتوف يف القدس، كحضر أنيساف ) 7

 .1الربكتستانتية، ككاف ىدفو غزك اإلسلـ يف عقر داره، كغزك ا١تذاىب غَت العاَف

 حسب، بل إهنم اٗتذكا مع ا١تسلمُت خطوات عملية ضد ا١تؤ٘ترفا١توقف ذلك كَف يقف ا١تسيحيوف 

اٗتاذ اإلجراءات اللزمة يٍت أمُت اٟتسمن ا١تفيت  ،ا١تسلموف كا١تسيحيوف يف فلسطُتإذ طلب ، أدت إُف افشالو

عقد ا١تؤ٘تر يف كأرسل الشعب الفلسطيٍت برقيات االحتجاج إُف كزارة ا١تستعمرات الربيطانية على  ،ولوقف

 . 2القدس

كلعل ا١تسيحيُت أدركوا خطر تلك السياسة، اليت هتدؼ إُف سلخ ا١تسيحيُت من عركبتهم، إذ كاف 

ليهود يف فلسطُت مع اْلىداؼ الدينية كاالقتصادية لربيطانيا نتاجا لسياسة قدٯتة التقت فيها أطماع ا

)ا١تسيحية(، فقد أطلق اللورد "اشيلي" فكرة أف ٖتتل الربكتستانية اإل٧تليزية مركزا ٤تورَي بُت الكنائس ا١تسيحية 

عد على يف فلسطُت، عرب أتسيس كنيسة يهودية _مسيحية يف القدس، تنشر تعاليم اإل٧تيل َبللغة العربية، كتسا

 .3هنضة اليهود اجتماعيا كدينيا

                                                           
 .117ص ،1، ج(ـ1937، 1ط ،َيفا، مكتبة فلسطُت اٞتديدة)، فلسطُت العربي  بُت االنتماب والصهيوني السفرم، عيسى،  1
 .118ص، م(1921-1937) أةُت احلسيٍت دراس  يف نشاطو الميٍت احلاج دمحمجبارة، مرجع سابق،  2
، ـ(Edito Creps, INT ،1998-1999بَتكت، )، قص  واتريخ احلضارات العربي  بُت األةس واليوم.. فلسطُتعيد، عاطف،  3

 .105ص
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 للعركبة،ء ا١تسيحيُت ، ىو انتماططات التبشَت٥تالسبب الرئيس الذم أفشل أف كيرل مسيحيو القدس 

إذ يقوؿ رفيق خورم إف اٞتهات ا١تسيحية اليت كانت تنظم مثل ىذه ا١تؤ٘ترات ىي فئات بركتستنتية، تنظر إليها 

كاٟتذر، فكلما اشتٌم ا١تسيحيوف العرب أية مبادرة هتدؼ إُف إبعادىم عن ٣تتمعاهتم كنائس الشرؽ بعُت الريبة 

 .1العربية كعن ا١تسلمُت، كانوا كال يزالوف أيخذكف منها موقفا سلبيا

مرده التجربة التارٮتية، فقد رأل ا١تسيحيوف العرب الفرؽ الواضح بُت اٟتكم ا١تسيحي إف ذلك ا١توقف 

 سلمي للمدينة يف عهد صلح الدين.الصلييب، مث اٟتكم اإل

كالنوادم،   ،كالعيادات ،قامة ا١تدارسإ :عماؿ ا٠تَتية مثلحركة التبشَت اليت استغلت اْلكلذلك فإف 

، (الكاثوليكية)الكنيسة الغربية  يتبعبعضهم كاف فانقسم ا١تسيحيوف، . كقد كانت غريبة على ا١تواطن ا١تقدسي

كلكل فريق أجندتو رثوذكس(، ة اليواننية )اْلساف، كالقسم الثآف مع الكنينتماء لباَب الفاتيكككاف ىذا اال

بتلك  ٭تتفلكاف كثر من مرة يف زَيرة البابوات للقدس، فمن ينتمي للكنيسة الغربية  أكىذا ظهر يف ا٠تاصة، 

 .2عادية جدا لكنيسة الشرقيةبينما يراىا أتباع ا، الزَيرات

 دور الدقضاء يف تعزيز حال  التعايش:

كاف ا١تسلموف حريصُت على ٦تتلكات ا١تسلمُت كا١تسيحيُت كاليهود، فلما عُت الشيخ عبد اٟتميد 

ـ، الحظ أف سجلت اكمة كانت مًتاكمة كدكف ترتيب، 1939السائح قاضيا كمة القدس الشرعية عاـ 

أرقامها، لصوف فبذؿ جهدا لصنع خزائن حديدية ٖتتوم على ٚتيع سجلت ٤تكمة القدس، ْتسب أنواعها ك 

                                                           
 ، مقابلة خاصة.خوريمرجع سابق،  1
 خاصة.مقابلة ، زتاةيمرجع سابق،  2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



159 
 

تلك السجلت، كخاصة أهنا ا١ترجع الوحيد إلثبات حق ا١تلكية، أك الوقف، أك أم شأف آخر من شؤكف 

 .1ا١تسلمُت كا١تسيحيُت كاليهود

أما الشيخ ٤تمود سعود السعودم، فكاف يشغل منصب قاضي القدس الشرعي، زمن اإلدارة العسكرية 

ـ، ككاف ينظر يف قضاَي الزكاج، كالطلؽ، كاإلرث، كالنفقة، 1920كحىت  1917الربيطانية، ا١تمتدة من عاـ 

كالوصاَي، كالتوكيلت العامة للمسلمُت، كيف قضاَي اإلرث، كالوصاَي، كالتوكيلت العامة لدل كافة أبناء الطائفة 

 .2ا١تسيحية من اللتُت، كالرـك اْلرثوذكس، كالرـك الكاثوليك، ككذلك بُت أتباع الطائفة اليهودية

كمن دالئل ٘تيز تلك العلقة يف ىذا ا١تيداف، أف ا١تسيحي جريس جوىرية )كالد كاصف جوىرية( ترافع 

أماـ القضاء مدافعا عن مسلم شتم دين رجل مسيحي، فلما رأل جريس جوىرية أنو على كشك اإلفلس يف 

كلذلك فإف موكلي ليس مذنبا القضية، قاؿ للقاضي: "ألفت نظركم لآلية الكرٯتة )إف الدين عند هللا اإلسلـ( 

كأطلب رٛتتو"، فسر القاضي لسرعة بديهتو كصدر حكم برباءة ا١تسلم، كخرج ٚتيع اٟتضور يثنوف على دىاء 

 .3اٞتوىرية

 

 

                                                           
 .21ص، فلسطُت ال صالة حتت احلراب، ةذكرات الشيخ عبم احلميم السائحالسائح، مرجع سابق،  1

 .44-43ص، م(1917-1920) الدقمس واحلكم العسكري الربيطاينا١تهتدم، مرجع سابق،  2
 .175صم(، 1904-1917) الدقمس العثماني  يف ادلذكرات اجلوىري ٘تارم كنصار، مرجع سابق،  3
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كمن ٙترات ىذا اللوف من التعايش كالتآخي أنو َف يؤسس يف القدس حزب على أساس ديٍت، فعندما 

ـ، فكرة 1914عاـ  العيسى )أرثوذكسي( على خليل السكاكيٍتعرض فرنسيس ا٠تياط )التيٍت( كحنا 

تشكيل حزب للمحافظة على حقوؽ ا١تسيحيُت، سيما أهنم أقلية يف البلد، رفض االقًتاح، كاعترب أف اْلفضل 

ىو تشكيل حزب كطٍت ٞتمع كلمة الفلسطينيُت، كتعميق الشعور الوطٍت، سواء كاف من سيتوُف قيادتو مسلم 

 .1أـ مسيحي

ك١تاذا يبحث ا١تسيحي عن حقوؽ أعطاىا لو اإلسلـ كأىلو، دكف طلب أك عناء، كىذا ما سطرتو  

كتاَبت بعض ا١تسيحيُت، الذين أثبتوا ا٠تَتية للمسلم على ا١تسيحي، فقد كتب السكاكيٍت يف مذكراتو "ال 

ة، كجدت أف ا١تسلمُت قيمة إلنساف إال أبخلقو كعقلو، فإذا عرضنا ا١تسيحيُت كا١تسلمُت على ىذه القاعد

أجل شأان كأعلى قدرا. أما من جهة اْلخلؽ فا١تسلم أعز جانبا كأكفر مركءة كأشد أبسا كأسرع ٧تدة كأكـر 

نفسا كأكثق عهدا كذماما، لكوهنم أصحاب البلد، كأكثر عددا من غَتىم، إضافة إُف أثر أدبيات اللغة العربية 

    .2يف تكوين أخلقهم"

 

                                                           
 فعمل معلما يف ا١تدرسة ـ1893مسيحي أرثوذكسي ٗترج من الكلية اإل٧تليزية عاـ ـ(، 1878-1953) خليل قسطندم السكاكيٍت ،

عاد إُف فلسطُت، فبدأ ٔتباشرة نشاطو اْلديب،  ـ1908، كبعد اقرار الدستور العثمآف عاـ ـ1907اْلرثوذكسية، ارٖتل إُف أمريكا أكاخر عاـ 
اٞتوزاء لطلبة دار ا١تعلمُت. تقلد العديد من ا١تناصب يف إدارة معارؼ فلسطُت، كاف آخرىا مفتشا عاما فشارؾ يف ٖترير ٣تلة اْلصمعي كأنشأ ٣تلة 

ىا. )صاٌف للغة العربية. من مؤلفاتو: االحتذاء ْتذاء الغَت، كمطالعات يف اللغة كاْلدب، كالنهضة اْلرثوذكسية يف فلسطُت، كذا أان َي دنيا، كغَت 
-61صـ، 2010ىػ/1431 ،1طالزيتونة للدراسات كاالستشارات، مركز بَتكت، ، لًتاث الثدقايف دلمين  الدقمسدراسات يف اكآخركف، ٤تسن، 

75.) 
 .104ص، الوجود ادلسيحي يف الدقمس خالل الدقرنُت التاسع عشر والعشرينأبو جابر، مرجع سابق،  1

راـ هللا، مركز خليل السكاكيٍت الثقايف كمؤسسة )ٖترير: أكـر مسلم، ، يوةيات السكاكيٍت، يوةيات، رسائل وأتةالتالسكاكيٍت، خليل،  2
 .236صالكتاب الثآف، ، ـ(2004الدراسات ا١تقدسية، 
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 االجتماعي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُتالسلمي دلطلب الثاين: التعايش ا

ٕتاكر بيوت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت بعضها البعض يف القدس، ففي اْلحياء اإلسلمية تعيش عائلت  

. لذلك فليس غريبا أف ٭تظى ا١تسيحيوف ْتب ا١تسلمُت 1تعيش عائلت مسلمة مسيحية، كيف حارة النصارل

كلياـ أكرمسيب يف تقريره بتاريخ لكنهم شديدك العداء للصهاينة، كىذه شهادة الكابنت الربيطآف كاحًتامهم، ك 

 .2ـ1917كانوف اثٓف )يناير(   12

كمنها أف ا١تسيحيُت كا١تسلمُت كىذا االختلط يف أماكن السكن جعل العادات االجتماعية كاحدة، 

العادة من أبناء طائفة الرـك اْلرثوذكس: جورج أبو كانوا يرتدكف الطربوش، ك٦تن كانوا ٭تافظوف على ىذه 

زخرَي، كإلياس ا١تشبك، كخليل السكاكيٍت، كمن طائفة اللتُت كالرـك الكاثوليك: متيا سركفيم، كأنطوف 

سركفيم، كحنا بطاطو، كمن ا١تسلمُت: عبد السلـ طوقاف اٟتسيٍت، كعارؼ الدجآف، كموسى كاظم اٟتسيٍت، 

 .3كراغب النشاشييب

، سبب رئيس لقبوؿ كل طرؼ لآلخر، فهم ٚتيعا أبناء العلقة ا١تمتدة على مدار مئات السنُتىذه  

 ىذا الوطن، كَف أيت فريق منهم مع ا١تستعمر اْلجنيب.

 

                                                           
  دك٪تا، كيف الناحية اٞتنوبية من اٟتارة يقع سوؽ الدَبغة. ٝتيت  192تقع حارة النصارل يف الناحية الغربية من مدينة القدس، تبلغ مساحتها

، حاريت النصارى واليهود )الشرف(انصر الدين، مرجع سابق، السم لكوهنا تشكل مركزا سكانيا ْلبناء القدس من ا١تسيحيُت العرب. )اٟتارة هبذا ا
 (.3ص

 .132ص ،م(1917-1920) الدقمس واحلكم العسكري الربيطاينا١تهتدم، مرجع سابق،  1

 .87ص، اتريخ فلسطُت احلميثالكياِف، مرجع سابق،  2
 .570-568الكتاب الثآف، صم(، 1914-1948) الدقمس االنتمابي  يف ادلذكرات اجلوىري نصار ك٘تارم، مرجع سابق،  3
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فإف قاؿ قائل أف ا١تسلمُت كانوا مستعمرين، فقد دخلوا ىذه اْلرض كاستوطنوىا. فالرد ىو: أف 

اْلَيـ، ذلك أنو أنل بنفسو عن أمرين اثنُت، ٫تا: إخراج الناس من أرضهم،  اإلسلـ َف يكن استعمارا يوما من

 كإجبارىم على تغيَت دينهم.

الطائفة السامرية، كىي  سلمُت كا١تسيحيُت يف فلسطُت يتعايشوف معكدليل إضايف على ما أقوؿ، أف ا١ت

منذ  كحولوف انبلسمدينيت ش يف تعيَف أتت مع ا١تستعمر الصهيوٓف، بل تنتمي لبٍت إسرائيل، طائفة يهودية 

 عاـ، كىي أيضا تتعرض ١تضايقات االحتلؿ اإلسرائيلي. ؼأكثر من ثلثة آال

 العالقات االجتماعي : 

ٯتكن ك  ،العلقات الوطيدة بُت العائلت ا١تقدسية العريقة، دائمة ك٘تتد جذكرىا إُف أجياؿكانت 

 .1كغَتىا ،يف اٟتياة االجتماعيةالقوؿ إف كل عائلة مسلمة كاف ٢تا رديفا مسيحيا، 

كمن ذلك أهنم كانوا يتزاكركف فيما بينهم، ففي رسالة من خليل السكاكيٍت البنو سرم عندما كاف 

. كأف عادؿ جرب كموسى العلمي زاركه، 2يدرس يف أمريكا، أف موسى العلمي كزكجتو كرجائي اٟتسيٍت زاركا بيتو

 .3اجمللس اإلسلمي اْلعلىمث انطلقوا إُف بيت كماؿ إٝتاعيل عضو 

كيف ا١تناسبات يقفوف مع بعضهم، كىذا ما  ككانوا يتقاٝتوف الطعاـ كالشراب يف اْلكقات الصعبة،

حدث مع عائلة جوىرية )ا١تسيحية(، حيث كاف الرجاؿ كالنساء من العائلت ا١تسلمة اليت كانت ٕتاكرىم 

د القواس الداكدم، كمصطفى الصاٟتآف، كالسماف، يزكركهنم يف اْلفراح كاْلتراح، كىذه العائلت ىي: عب

                                                           
 مقابلة خاصة.، خوريمرجع سابق،  1
 .81، ص2الكتاب ا٠تامس، ج، 2004، يوةيات السكاكيٍت، يوةيات، رسائل وأتةالتالسكاكيٍت، مرجع سابق،  2

 .412، ص2009الكتاب السابع، السكاكيٍت، ا١ترجع السابق،  3
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كمصطفى اٞتبشة، كاْلنصارم، كأبعد منها قليل: عبد ربو، كعمر دركيش، كالشيخ دمحم صاٌف، كعاطف 

 .1دركيش، كغَتىم

ككاف ا٢تدؼ من ىذه الزَيرات إما التعليم أك التباحث يف الشؤكف العامة، من ذلك ما كتبو السكاكيٍت  

: "زارٓف قبل الظهر عارؼ الداككدم كعبد القادر طهبوب كيعقوب ابن 1919مايو )أَير(  4يـو اْلحد 

 . 2خاليت، فجعلنا نتكلم يف اْلحواؿ اٟتاضرة"

ـ، 1945بيت خليل السكاكيٍت عاـ  ككذلك مناقشة القضاَي السياسية، فلما زار حسُت ا٠تالدم

 .3هود العرب لدفع ذلك ا٠تطر غَت ٣تديةقاؿ حسُت ا٠تالدم إف ا٠تطر على فلسطُت يشتد يوميا، كج

ـ زار اٟتاج أمُت 1919كانت تلك الزَيرات على مستول النخبة يف اٟتركة الوطنية، ففي عاـ ك 

 .4اٟتسيٍت بيت خليل السكاكيٍت، كمت خلؿ الزَيرة تباحث أحواؿ فلسطُت السياسية

التزاكر بُت ا١تسلمُت كغَتىم، لو أصل يف فكالواقع أف ا١تسلمُت يف بيت ا١تقدس أتثركا ٔتوركثهم الثقايف، 

جاء يف صحيح اليت تلقاىا ا١تسلموف عن رسوؿ هللا، فقد كاالجتماعية، السنة، كىو من ا١تبادئ الًتبوية 

 مرض.فاة، كزار الغلـ اليهودم ١تا أَب طالب عندما حضرتو الو زار  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب البخارم، أف 

 
                                                           

 .20-19صم(، 1904-1917) الدقمس العثماني  يف ادلذكرات اجلوىري ٘تارم كنصار، مرجع سابق،  1
 .143الكتاب الثالث، ص ـ،2004، يوةيات السكاكيٍت، يوةيات، رسائل وأتةالتالسكاكيٍت، مرجع سابق،  2
 التحق ْتكومة ا١تلك فيصل اْلكؿ بدمشق، كعاد إُف القدس بعد أف أطاح كلد يف القدس، ـ(: 1894-1962) حسُت فخرم ا٠تالدم

ـ رئيسا لبلدية القدس إثر فوز قائمتو يف االنتخاَبت البلدية حىت عزلو االنتداب كنفاه إُف جزيرة 1934ـ، عُت عاـ 1920الفرنسيوف ْتكمو عاـ 
مرجع سابق، ـ. )1936أبريل )نيساف(  25ة العليا اليت أتلفت يف ـ حزب اإلصلح، كاختَت عضوا يف اللجنة العربي1935سيشل، أسس سنة 

 (.175ـ، ص2010السكاكيٍت، الكتاب الثامن، 
 .175ـ، الكتاب الثامن، ص2010، يوةيات السكاكيٍت، يوةيات، رسائل وأتةالتالسكاكيٍت، ا١ترجع السابق،  3
 .170، الكتاب الثالث، ص2004السكاكيٍت، ا١ترجع السابق،  4
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يحية بعلقات ٛتيمية، كىذا بدا كاضحا من خلؿ علقة ارتبطت العديد من العائلت ا١تسلمة كا١تس

. كزاد اْلمر 1عائلة جوىرية بعائلة اٟتسيٍت )ا١تسلمة(، فكانت عائلة جوىرية تتمتع ٓتَتات بيارات عائلة اٟتسيٍت

على ذلك أف أصبح ا١تسلموف كا١تسيحيوف عائلة كاحدة، عندما ربطت بينهم علقة النسب، اذ حرص بعض 

 .2اٟتسيٍت كالنشاشييب على الزكاج من فتيات مسيحيات شباب عائليت

كيف مناسبات الزكاج ظهر حب ا١تسلمُت كا١تسيحيُت للقدس، من خلؿ اْلىازيج الشعبية، كرغم أهنا  

 كانت ذات صبغة اجتماعية يف مناسبات الزكاج، لكنها كانت ٖتمل معآف دينية، كدالالت سياسية، كمنها:

 َي حلو َي مزيوف                          قلي كين أزفك           

 عالصخرة الشريفة                                  يف فام الزيتوف

 قلي كين أزفك                                     َي ١تدلل كين

 عالصخرة الشريفة                                 كبُت اٟترمُت

 َي بو العيوف السود                    قلي كين أزفك               

 عالصخرة الشريفة                                كالنيب داكد

 

 

                                                           
 .27صم(، 1904-1917) الدقمس العثماني  يف ادلذكرات اجلوىري ٘تارم كنصار، مرجع سابق،  1
2
 ـ.2014تشرين اثٓف )نوفمرب(  3 االثنُت مقابلة خاصة: ،ستاذ اذلنمس  ادلعماري  يف جاةع  بَتزيتأخبَت يف شؤون الدقمس و عمرك، ٚتاؿ،  
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 كيغٍت ا١تسيحيوف اْلغنية نفسها، كلكن بذكر اْلماكن ا١تسيحية ا١تقدسة.

 قلي كين أزفك                                    َي حلو َي زين

 كبُت ا٢تيكلُت                     يف الصخرة الشريفة          

 قلي كين اكليلك                               َي حلو َي منيح

 1يف الصلة الشريفة                             قداـ ا١تسيح

 تبادل التهاين والتعازي:

كهتنئة عائلة  عندما توُف اٟتاج أمُت منصب مفيت القدس، جاء كثَت من ا١تسلمُت كا١تسيحيُت لتهنئتو

 .2اٟتسيٍت هبذا ا١تنصب

كذكر كاصف جوىرية أنو حصل على ٣تموعة من ا٢تداَي بعد زكاجو من فكتورَي صليبا سعد، ككاف 

عدد كبَت منها من مسلمُت، أمثاؿ: راغب النشاشييب كفخرم النشاشييب ك٤تيي الدين اٟتسيٍت كٚتيل اٟتسيٍت 

 . 3كمن القاضي دمحم يوسف ا٠تالدم، كغَتىم

 

                                                           
)راـ هللا، مركز اْلْتاث يف منظمة التحرير شؤكف فلسطينية، ٣تلة ، م1948 صفحات ثدقافي  ةدقمسي  ةطوي  قبل نكب البطمة، اندية،  1

  .275، ص(ـ2013 شتاء ،251عالفلسطينية، 
 .65ص، م(1921-1937) احلاج دمحم أةُت احلسيٍت دراس  يف نشاطو الميٍتجبارة، مرجع سابق،  2
 .402-401صم(، 1914-1948) الدقمس االنتمابي  يف ادلذكرات اجلوىري نصار ك٘تارم، مرجع سابق،  3
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، كشارؾ ا١تسلموف يف 1كيف العزاء تضامنت عائلة جوىرية مع عائلة اٟتسيٍت، بوفاة اٟتاج سليم اٟتسيٍت

ـ، كبُت ا١تشاركُت صديقو الشيخ علي الرٯتاكم، الذم عمل القرب على 1914جنازة كالد كاصف جوىرية عاـ 

 .3زكجتو سلطانة. كما قدـ ا١تسلموف العزاء ٠تليل السكاكيٍت يف كفاة 2نفقتو ا٠تاصة

 العمل يف ادلؤسسات احلكوةي :

٦تا يدؿ على عظم التسامح بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، ىو عملهم مع بعضهم أك عمل بعض أتباع 

الدَينتُت يف مكاف ٮتص الدَينة اْلخرل، كمن ذلك أف جريس جوىرية كاف ٤تاميا يف ااكم الشرعية 

 .4للمسلمُت

ا يف بلدية القدس، فقد أتلف ٣تلس بلدم مدينة القدس سنة ككاف ىذا العمل ا١تشًتؾ أيض 

كيف السنة  .5ـ، من عشرة أعضاء: ستة منهم مسلموف، كاثناف مسيحيوف، كاثناف يهود1908ق/ 1326

 . 6يهودم (200)مسيحي ك  (300)مسلم ك  (700)مواطن يف االنتخاَبت:  (1200)نفسها اشًتؾ 

 

                                                           
 .42صم(، 1904-1917) الدقمس العثماني  يف ادلذكرات اجلوىري ٘تارم كنصار، مرجع سابق،  1
 .172٘تارم كنصار، صا١ترجع السابق،  2
 .38، الكتاب السابع، ص2009، يوةيات السكاكيٍت، يوةيات، رسائل وأتةالتالسكاكيٍت، مرجع سابق،  3

 .29صم(، 1904-1917) الدقمس العثماني  يف ادلذكرات اجلوىري ٘تارم كنصار، مرجع سابق،  4
 .239ـ، ص2003ىػ/1423، عماف )دار حنُت للنشر كالتوزيع(، بَتكت )مكتبة الفلح(، ٤1تاسنة كآخركف، دمحم، اتريخ مدينة القدس، ط 5
عماف، منشورات اٞتامعة )، ترٚتة: كامل العسلي، التاريخالدقمس يف ، م1917-1831الدقمس يف الدقرن التاسع عشر شولش، الكزاندر،  6

 .290، ص(ـ1992اْلردنية، 
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ـ 1918عاـ ، أصبح اجمللس البلدم يضم 1(2( إُف )6من )كهبدؼ تقليل عدد اْلعضاء ا١تسلمُت 

. مث اتسع 2ستة أعضاء، عضوين من كل دَينة، اإلسلـ كا١تسيحية كاليهودية، ككاف رئيس اجمللس مسلما

 .3اجمللس، فأصبح يتكوف من أربعة أعضاء مسلمُت كثلثة مسيحيُت كثلثة يهود، كظل رئيسو مسلما

َبختيار الرئيس من بُت اْلعضاء ا١تسلمُت، كما بدأت بتعيُت انئبُت لو،  كاستمرت اٟتكومة الربيطانية

ـ، عندما تويف الرئيس 1944أحد٫تا عن اليهود كاآلخر عن ا١تسيحيُت، كظلت على ذلك اٟتاؿ، حىت عاـ 

ا١تسلم، فعينت انئبو اليهودم مكانو، ككانت أكؿ مرة يعُت فيها شخص يهودم رئيسا لبلدية القدس، فاستقاؿ 

 .4اْلعضاء العرب ا١تسلمُت كا١تسيحيُت احتجاجا على ذلك القرار

كىنا ٧تد أف ا١تسيحيُت عربكا عن ركح كطنية عالية، فلم يستغلوا ىذا الظرؼ، يف التقرب من اٟتكومة 

الربيطانية؛ لتحسُت مكانتهم يف اجمللس، أك زَيدة عددىم، كتفسَت ذلك أف ا١تسيحي فهم خطط بريطانيا، فهي 

 للتخلص منو.ستفرد َب١تسلم، كغدا لن ترد فرصة اليـو ت

كيف الوقت اٟتاِف ضمن ا١تسيحيوف رائسة عدة بلدَيت دكف انتخاَبت، كما ٭تدث يف بيت ٟتم 

كبيت جاال كبيت ساحور كراـ هللا كالطيبة، كأماـ ىذه ا١تعطيات تشهد السلم اجملتمعي؛ ْلف ثقافة ا١تسيحيُت يف 

 .5فلسطُت ىي ثقافة إسلمية

                                                           
 .92ص ،م(1917-1920) الدقمس واحلكم العسكري الربيطاينمرجع سابق، ا١تهتدم،  1

 .602، صـ(1998 ، )ال.ـ، ال.ف،، ترٚتة: فاطمة نصر كدمحم عنآفالدقمس: ةمين  واحمة وثالث عدقائمأرمسًتكنج، كارين،  2

 .607-606ا١ترجع السابق، أرمسًتكنج، ص 3
-203، ص(ـ2003_2002كفر قرع، دار ا٢تدل، )، 2، القسم الثآف، يف بيت ا١تقدس10، جبالدان فلسطُتالدَبغ، مصطفى مراد،  4

204. 
 مقابلة خاصة.، عمرومرجع سابق،  5
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 التكافل االجتماعي: 

يظهر جليا أتثر ا١تسلمُت بتعاليم اإلسلـ، اليت ٖتثهم على مساعدة اتاج كا١تلهوؼ، سواء كاف  

مسلما أـ ال، فلما شعر سليم اٟتسيٍت أف كالد كاصف جوىرية يعيش ظركفا اقتصادية صعبة خلؿ عيد 

 .1العيدالفصح، أرسل إليو مؤكنة البيت، اليت مشلت حاجيات كملبس 

ا١تسلمُت استجابوا للتعاليم اإلسلمية، اليت ٖتث على مساعدة اتاج  يتضح من ىذا النص أف

قدس، كىو ا١تبيت كا١تلهوؼ، سواء كاف مسلما أـ ال، كقد ٕتلى ذلك من خلؿ صور التكافل االجتماعي يف 

 بل شك منهج تربوم يستفاد من السنة النبوية كالتاريخ اإلسلمي.

ـ قاؿ خليل السكاكيٍت يف مذكراتو، إنو كاف مع عائلتو يعيشوف 1919اْلكؿ من حزيراف )يونيو( كيف 

حالة من الفقر الشديد، بدا ذلك على حالة ثياهبم الرثة كقلة طعامهم، فزاره موسى العلمي، مث خرج معو لزَيرة 

ا١تساء زاره مصطفى عبد ا٢تادم، ، كيف الطريق أعطاه نصف لَتة، فاشًتل هبا طعاما، كيف أستاذه ٩تلة زريق

 .2فطلب منو ٜتسة عشر قرشا، فدفع إليو اثٍت عشر قرشا، كىي آخر ما بقي لديو

 

                                                           
 .28-27صم(، 1904-1917) الدقمس العثماني  يف ادلذكرات اجلوىري ٘تارم كنصار، مرجع سابق،  1
  سية، كيف مدرسة بطرس البستآف، فأتقن العربية كاال٧تليزية. ك، درس يف مدارس طائفتو اْلرثوذ 1859كلد ٩تلة جريس زريق يف بَتكت ٨تو سنة

تسلم  1892اإل٧تليزية. كيف عاـ  لإلرسالياتليُت فتسلم إدارة ٥تزف بيع الكتب الدينية التابع يبطلب من ا١تبشرين اإل٧ت 1889جاء إُف القدس عاـ 
ا إُف أف تويف عاـ إدارة مدرسة الشباف اإلعدادية، اليت عرفت َبلكلية اإل٧تليزية، كعلم فيها اللغة العربية، إضافة إُف عملو اإلدارم، كبقي يف مركزه ىذ

 .(181ص ،1، جـ2011، يف فلسطُت الرواد ادلدقمسيون يف احلياة الفكري  واألدبي صاٌف، مرجع سابق، ) ـ يف بيت ا١تقدس.1921

 .164-163، الكتاب الثالث، ص2004، يوةيات السكاكيٍت، يوةيات، رسائل وأتةالتالسكاكيٍت، مرجع سابق،  2
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كلو أتملنا ىذا النص لوجدان أنو قمة يف الداللة على عمق التعايش االجتماعي بُت ا١تسلمُت 

قدس، فهذا موسى العلمي )مسلم( كا١تسيحيُت، كعلى عظمة القيم اليت ٭تملها ا١تسلموف كا١تسيحيوف يف بيت ا١ت

 يهدم خليل السكاكيٍت )مسيحي( نصف لَتة، كأظنهنا كانت شيئا ذا قيمة يف ذلك الوقت، مث يهدم اْلخَت

 مصطفى عبد ا٢تادم )مسلم( آخر ما تبقى لديو من ذلك ا١تبلغ.صاحبو  رغم الفاقة،

د كاصف جوىرية إبعادة ترميم أملؾ كنتيجة العلقة ا١تتينة بُت عائليت جوىرية كاٟتسيٍت، َبدر كال

 .1حسُت ىاشم اٟتسيٍت يف خربة دير عمرك دكف معرفتو، عندما كاف حسُت ىاشم يف َبريس

ـ خسرت عائلة نسيبة أملكها يف حي القطموف، كبعد انتقاؿ استديوىات 1948كخلؿ معركة  

 .2شهرإذاعة القدس إُف ذلك اٟتي، مكث حاـز نسيبة مع عائلة مسيحية لبضعة أ

 الرايض  يف الدقمس:

ـ، أقيمت مباراة يف كرة 1919كاف ْلىل القدس أكقات للًتفيو، ففي كانوف اْلكؿ )ديسمرب( عاـ  

 .3القدـ على ملعب كلية ركضة ا١تعارؼ، بُت فريقها كفريق مدرسة ا١تطراف، كفاز فيها فريق ا١تطراف

ثقافيا كرَيضيا كترفيهيا لشباب القدس ا١تسلمُت ككانت دائرة اْلكالد يف ٚتعية الشباف ا١تسيحية صرحا 

كا١تسيحيُت، كقلة قليلة من اليهود، تعكس نسبتهم كقتئذ، إذ كانت تلقى يف قاعاهتا ااضرات كالندكات 

 .4كاٟتفلت ا١توسيقية، كٯتارس فيها الشباب اْللعاب الرَيضية ا١تختلفة

                                                           
 .31صم(، 1904-1917) الدقمس العثماني  يف ادلذكرات اجلوىري ٘تارم كنصار، مرجع سابق،  1
، نسيبة،  2  .111ص، (ـ2010، 1ط ،بَتكت، رَيض الريس للكتب كالنشر) ذكرايت ةدقمسي  "سَتة ذاتي "،حاـز
 .43، ص1ج، فلسطُت عرب ستُت عاةاالغورم، مرجع سابق،  3
 .21ص ذكرايت ةدقمسي  "سَتة ذاتي "،نسيبة، مرجع سابق،  4
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يعٍت ٣تددا أف ا١تسلمُت عية الشباف ا١تسيحية، كجود الشباب من ا١تسلمُت كا١تسيحيُت كاليهود يف ٚت

مع اليهود، الذين يعيشوف يف فلسطُت منذ القدـ، فالعداء ليس لليهودية، إ٪تا العداء  كا١تسيحيُت ليس ٢تم عداء

 للمستعمرين الصهاينة، الذين دخلوا فلسطُت قبل كبعد قياـ الكياف الصهيوٓف.

ـ انتظم هبجت أبو 1927-1926الكشفية، ففي عاـ ككاف لدل الطلب شغف َبلرحلت كاٟتياة  

يف فرقة أشباؿ مدرسة التمرين َبلقدس، ككاف معلم كقائد الفرقة الكشفية اْلستاذ ا١تسيحي فخرم  غربية

 .1جوىرية

 كمن اْلمور ا١تميزة يف القدس، أف أنديتها َف تكتف َبلنشاط الرَيضي، بل إنو انبثق عنها ٞتاف

كمسيحيُت، ىدفهم ىو تقدٔف ا٠تدمات االجتماعية ْلبناء الدَينتُت، كمن ىذه  مسلمُتاجتماعية؛ ٕتمع شباَب 

 .2القدٯتة البلدة كاندم اللقلق، برج كاندم ا٢تلؿ، اْلندية: اندم

 

 

 

 
                                                           

  ـ، كأمضى معظم حياتو يف القدس، كاشًتؾ يف ٚتيع مراحل النضاؿ الفلسطيٍت ا١تسلح خصوصا ثورة 1916كلد يف خاف يونس بقطاع غزة عاـ
ـ، حيث كاف أحد "قادة جيش اٞتهاد ا١تقدس". خاض معارؾ كثَتة منها معركة القسطل، اليت 1949-1947ـ، كحرب 1936-1939

-1949) ةذكرات ادلناضل هبجت أبو غربي ٍت، كما جرح مرات عدة كدخل السجوف. )أبو غربية، هبجت، استشهد فيها عبد القادر اٟتسي
 ـ(.1993، 1ط ،، بَتكت، مؤسسة الدراسات الفلسطينيةيف خضم النضال العريب الفلسطيٍتم(، 1916

 .20ا١ترجع السابق، أبو غربية، ص 1
2
 ـ.2015نيساف )أبريل(  4، مقابلة خاصة: السبت االسالةي  العليا يف الدقمسخطيب ادلسجم األقصى ورئيس اذليئ  صربم، عكرمة،  
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 الفكري بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت السلمي ادلطلب الثالث: التعايش

 كا١تسيحيُت من خلؿ: التعليم، كالثقافة.ٯتكن تتبع ىذا النوع من التعايش بُت ا١تسلمُت 

 أوال: احلياة التعليمي : 

: دار اْليتاـ اإلسلمية، كمدرسة البنات اإلسلمية، منها؛ اصةالقدس مدارس إسلمية خيوجد يف 

: الكلية منهاحكومية عربية )إسلمية مسيحية(؛ ارس مدك ككلية ركضة ا١تعارؼ الوطنية، كالكلية اإلبراىيمية. 

العربية، كدار ا١تعلمات، كا١تدرسة البكرية، كمدرسة ا١تصرارة، كا١تدرسة العمرية، كالكلية الرشيدية، كمدرسة الشيخ 

 .1جراح

كما يوجد فيها مدارس مسيحية خاصة؛ منها: ا١تدرسة االستعدادية للرـك اْلرثوذكس، ا١تدرسة 

االبتدائية، كلية اللىوت اْلرمنية، مدرسة  اْلرثوذكسية للبنات، مدرسة السرَيف اْلرثوذكس، مدرسة اْلرمن

، مدرسة مار ، مدرسة الفرير للبنُت، كلية الفريرتراسانطو للبنُت، مدرسة تراسانطو للبنات، كلية تراسانطو

 .2يوسف

                                                           
دمشق، دار اْلكائل للنشر ) الكايف يف اتريخ الدقمس "دراس  حول اتريخ الدقمس ةنذ عصور ةا قبل التاريخ حىت العصر احلاضر"،عرايب، رجا،  1

 .614، صـ(2009، 1ط كالتوزيع كا٠تدمات الطباعية
  ـ، مث كضعت ٖتت رعاية ٚتعية اْلرض ا١تقدسة الفرنسية، تقع الكلية عند 1929، كافتتحت عاـ 1926أسستها ٚتعية القديس بولس عاـ

مًت،  300ملتقى شارع ا١تلك جورج بشارع مأمن هللا، ك٭تيط ٔتبٌت الكلية ساحة كاسعة ٥تصصة ١تمارسة اْللعاب الرَيضية، تبعد عن بركة ماميل 
الكايف يف اتريخ الدقمس "دراس  حول اتريخ الدقمس ةنذ عصور ةا قبل التاريخ حىت العصر عن ا١تقربة اإلسلمية. )مرجع سابق، عرايب،  غَت بعيد
، القدس، أكراؽ ا١تؤ٘تر الدكِف عن القدس، عماف، كزارة كلي  تراسطانو منوذجا، ادلمارس األجنبي  يف الدقمس؛ أبو الشعر، ىند، 615ص، احلاضر

 (.614، ص1ج ـ،2009ىػ/ 1430ة، الثقاف
  الكايف يف اتريخ ، تدرس فيها اللغات الثلث: الفرنسية كالعربية كاإل٧تليزية، كيتبعها مكتبة قيمة. )مرجع سابق، عرايب، 1893أسست سنة

 (.615ص الدقمس "دراس  حول اتريخ الدقمس ةنذ عصور ةا قبل التاريخ حىت العصر احلاضر"،

 .615ا١ترجع السابق، عرايب، ص 2
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ضياء الدين ا٠تطيب، كجورج بًتك عمل ف معا يف مدرسة كاحدة،كعمل ا١تعلموف ا١تسلموف كا١تسيحيوف 

خليل بيدس، كشريف النشاشييب، ك٧تيب . ك 1يف دار ا١تعلمُت ي، كركبرت تلحميٜتيس، كطلعت السيف

كماؿ ا٠تطيب، كحسُت الدجآف، كفخرم جوىرية . كعمل  2مسيحية( )مدرسة، يف مدرسة ا١تطراف جرمانوس

 .3يف مدرسة التمرين اٟتكومية

كمنها مدرسة ا١تطراف، أما الطلب فدرسوا أيضا مع بعضهم، فدرس ا١تسلموف يف ا١تدارس ا١تسيحية، 

. كما التحق 4، كرجائي اٟتسيٍت، كداكد اٟتسيٍت، كإبراىيم بيدس، كفؤاد ساَبفكاف منهم: إميل الغورم

 . 5ـ َب١تدرسة الليلية ٞتمعية الشباف ا١تسيحية1934هبجت أبو غربية )مسلم( عاـ 

                                                           
 .82-76، ص(ـ2007، 1ط ،بَتكت، دار صادر)، دار ادلعلمُت والكلي  العربي  يف بيت ادلدقمس٧تم، دمحم يوسف،  1
 .34، ص1ج، فلسطُت عرب ستُت عاةاالغورم، مرجع سابق،  2
 .4ص، النضال العريب الفلسطيٍتيف خضم م(، 1916-1949) ةذكرات ادلناضل هبجت أبو غربي أبو غربية، مرجع سابق،  3
 التحق ٔتدرسة ا١تطراف )ساف جورج(، كيف هناية عاـ  1918يف أكاخر عاـ ك ، يف القدسـ(، كلد 1907-1982) إميل الغورم

ـ اجتاز االمتحاف السنوم النهائي، كبقي يف صف خاص قررت اإلدارة انشاءه للطلبة ا١تتفوقُت، لكنو طرد من الصف ْلسباب 1920/1921
سياسية، كبعد طرده رفض قبوؿ كظيفة حكومية، فعمل يف شركة "توماس كوؾ" السياحية، ا٩ترط يف اٟتركة اْلرثوذكسية، اعتقل يف أحداث ثورة 
الرباؽ. سافر إُف أمريكا كٗتصص يف التاريخ كالعلـو السياسية. كبعد عودتو أسس عدة صحف مصل: االٖتاد العريب، ك٣تلة الشباب، كالوحدة 

انتخب َبلتزكية انئبا للقدس يف  1966ـ، كيف عاـ 1965ة، كغَتىا. كبعد ىجرة قسرية فرضت عليو لسبعة عشر عاما عاد إُف القدس عاـ العربي
عُت كزير دكلة لشؤكف رائسة  1971ـ عُت كزيرا للشؤكف االجتماعية كالعمل يف اٟتكومة اْلردنية، كيف عاـ ٣1969تلس النواب اْلردٓف، كيف عاـ 

 (.300-297ص ،2ـ، ج2011، 2ط، الرواد ادلدقمسيون يف احلياة الفكري  واألدبي  يف فلسطُتصاٌف، مرجع سابق، ء اْلردنية. )الوزرا

  ـ، درس يف اثنوية الفرير كمدرسة الرـك الكاثوليك كا١تدرسة 1902فؤاد صاٌف ساَب، كلد لعائلة مسيحية يف بلدة شفا عمر )قرب الناصرة( عاـ
فا، كأمت دراستو الثانوية يف مدرسة ا١تطراف َبلقدس، كدرس ١تدة سنة يف الكلية اإلنكليزية َبلقدس، حصل على بكالوريوس ٕتارة من ا١تاركنية يف حي

، عُت بعد ٗترجو أستاذان يف كلية كرديناؿ فرارم )كلية تراسانطا فيما بعد( كيف ٚتعية الشباف ا١تسيحية 1924اٞتامعة اْلمَتكية ببَتكت سنة 
ةوقع ةؤسس  الدقمس للثدقاف  ا٢تيئة العربية العليا( سكرتَتان ٢تا بعد اعتقاؿ سكرتَتىا عوٓف عبد ا٢تادم. )عينتو ) 1937كيف أعقاب عاـ  .َبلقدس
 (./http://www.alqudslana.com: والًتاث

 .35ص، 1ج، فلسطُت عرب ستُت عاةاالغورم، مرجع سابق،  4
 .36ص، يف خضم النضال العريب الفلسطيٍتم(، 1916-1949) ةذكرات ادلناضل هبجت أبو غربي أبو غربية، مرجع سابق،  5
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ا كاف اٟتاؿ يف مدرسة كاف أساتذة ا١تدارس من ٥تتلف الدَيانت، مسيحيوف كدركز كمسلموف، كىذك 

 . 1البنات اإلسلمية يف القدس، اليت فتحها اجمللس اإلسلمي اْلعلى

كرغم ىذه اٟتالة من االنسجاـ بُت الفريقُت يف ا١تؤسسات التعليمية اليت تتبع لكل منهما، فإف ىناؾ 

مسيحية( أف ٘تنع بعض اٟتاالت الشاذة اليت عكرت صفو ىذه العلقة، فقد حاكلت مدرسة راىبات الوردية )

كغَتىم من ، يف ا١تدرسة لكن ميشيل صباح، كا١تعلمات ا١تسيحياتالطالبات ا١تسلمات من ارتداء اٟتجاب، 

 .2كأعلنوا تضامنهم مع ا١تسلمُتا١تسيحيُت، عربكا عن رفضهم ٢تذه ا٠تطوة، 

)اْل١تانية( أف ٘تنع الطالبات من ارتداء اٟتجاب، أما ا١تستشفى  كما حاكلت مدرسة مشيدت

أف ا١تسيحيات اللوايت يعملن فيو رغم  مسلمات ٤تجبات، ُتفإف إدارتو الفرنسية ال تقبل اطلقا تعي الفرنسي

 يرتدين اٟتجاب. كقد كاف موقف العقلء من ا١تسيحيُت أهنم اعتربكا ذلك ٥تالف للحرية الدينية، كمن بُت

 .3ىؤالء الدكتور حنا عيسى، رئيس ا٢تيئة اإلسلمية ا١تسيحية لنصرة القدس كا١تقدسات

 

                                                           
 .32ص، ذكرايت ةن الدقمسشهيد، مرجع سابق،  1
 ، مقابلة خاصة.بكَتاتمرجع سابق،  2
 تضم رَيض اْلطفاؿ كا١تراحل الثلث: االبتدائية كا١تتوسطة ، 1886 عاـ الشرقية القدس يف أتسست للبنات، كاثوليكية  أ١تانية مدرسة ىي

ا١تسائل كالثانوية، يدرس فيها الطالبات ا١تسيحيات كا١تسلمات، ١تا ٢تا من ٝتعة عالية بُت ا١تسيحيُت كا١تسلمُت؛ بسبب التسامح الذم تبديو يف 
 ( /http://www.schmidtschule.org: ةوقع ةمرس  مشيمت على االنًتنتالدينية. )

  ـ، كيقع مشاِف ا١تدينة القدٯتة، كعلى بضع خطوات من السور عند الباب اٞتديد، ٘تده 1880يطلق عليو أيضا مستشفى القديس لويس، بٍت عاـ
اتريخ الدقمس "دراس  حول اتريخ الدقمس ةنذ عصور ةا قبل التاريخ حىت العصر  الكايف يفاٟتكومة الفرنسية َب١تاؿ. )مرجع سابق، عرايب، 

 (.631ص احلاضر"،
 ، مقابلة خاصة.عمرومرجع سابق،  3
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على ما يبدك أف ىذه القرارات انبعة من رؤية غربية، كسواء كانت ىذه ا١تؤسسات ا١تسيحية، اتبعة 

، البعيدة عن قيم َبلكلية لدكؿ أجنبية، أك ٖتظى بتمويل أجنيب، فليس مقبوال التسليم ٢تذه الضغوط أك القرارات

 اجملتمع الفلسطيٍت.

ق أف يتم لقد رأينا أف ا١تسلمُت كا١تسيحيُت درسوا كعملوا معا يف مؤسسات بعضهم البعض، فل يلي

 هنا ترتدم اٟتجاب، أك منع توظيف سيدة مسلمة يف مؤسسة مسيحية.حرماف طالبة من التعليم؛ ْل

فهي مواقف مقدرة، كلكن ا١تطلوب ىو إعلء ىذه أما مواقف ا١تسيحيُت، كمنهم الدكتور حنا عيسى، 

 اْلصوات؛ إليقاؼ أم ٦تارسة ٯتكن أف تسيئ إُف التسامح اإلسلمي ا١تسيحي.

 كا١تستشفى كا١تسلمُت، ٬تمع ا١تسيحُت الشرؽ بيت فمثل أفضل، فاْلمور ا١تؤسسات َبقي أما

 .1ا١تسلمُت من ا١تستشفى مرضى من%  95 كرٔتا ،اْل١تآف

 

 

 

 

                                                           
  ـ، كيسميو أىل القدس: مستشفى 1894ىو من أكرب ا١تستشفيات يف القدس، يقع عند مفًتؽ الطرؽ ا١تؤدم إُف َبب العامود. بٍت عاـ

مريض يدخلو كاف عليو أف يدفع رَيال ٣تيدَي عثمانيا. أغلق يف اٟتربُت العا١تيتُت، االكُف كالثانية. ففي اٟترب اْلكُف استعملو اجمليدم؛ ذلك ْلف كل 
الكايف يف اتريخ الدقمس "دراس  حول اتريخ اإل٧تليز مستشفى ٞتنودىم، كيف اٟترب العا١تية الثانية ثكنة عسكرية ٞتنودىم. )مرجع سابق، عرايب، 

 (.632ص ةنذ عصور ةا قبل التاريخ حىت العصر احلاضر"، الدقمس
 ، مقابلة خاصة.عمرومرجع سابق،  1
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 اثنيا: احلياة الثدقافي :

، فعل ذلك خليل السكاكيٍت كمعركؼ العامة يف اٟتدائققراءة الكتب كاف أىل القدس يلتقوف ل

كيلتقوف للستماع للغناء العريب يف ا١تقاىي، كما كاف يفعل كاصف جوىرية مع  ،1البلدية الرصايف يف حديقة

 . 2اٞتوىريةفخرم عاصم، كٖتسُت ا٠تالدم، كداكد الفتيآف، كعبد القادر العلمي، كمصطفى السرية يف مقهى 

 كنظرا لكوف ا١تقاىي بعيدة عن العيوف إُف حد ما فقد فتح اجملاؿ أماـ رجاؿ السياسة كالفكر ٦تن

كجدكا الوضع مناسبا الرتياد ا١تقاىي دكف مواعيد مسبقة كاٗتاذىا كمحطات اسًتاحة حينما تدعو اٟتاجة إُف 

 . 3ذلك

كقد عقدت يف قهوة ا١تختار )ا١تعركفة ٔتقهى الصعاليك فيما بعد( اليت كاف ٯتلكها عيسى الطبة، 

٭تضركف ىذه اٟتلقة إضافة إُف خليل اجتماعات أدبية دكرية عرفت ب "حلقة اْلربعاء" كمن ٚتلة من كانوا 

السكاكيٍت، عادؿ جرب، كإسعاؼ النشاشييب، كعيسى العيسى )٤ترر صحيفة ألف َبء(، كداكد العيسى 

)صاحب صحيفة فلسطُت(، كإسحق موسى اٟتسيٍت، ك٨تلة زريق، كمن خارج فلسطُت أٛتد زكي، كخليل 

 .4مطراف

فقد كاف ٩تلة زريق )مسيحي(، صديقا ٛتيما آلؿ  ككانت تلك اللقاءات تناقش فنوف اْلدب العريب،

اٟتسيٍت، فكاف حسُت اٟتسيٍت يزكره مع كامل اٟتسيٍت )مفيت القدس آنذاؾ(، كيبحثوا معا يف اللغة كالشعر، مث 

                                                           
 .140ص ،م(1917-1920) الدقمس واحلكم العسكري الربيطاينا١تهتدم، مرجع سابق،  1

 .328صم(، 1914-1948) الدقمس االنتمابي  يف ادلذكرات اجلوىري نصار ك٘تارم، مرجع سابق،  2
 .34ص (،ـ2004القدس، مؤسسة الدراسات ا١تقدسية، )، 2، حوليات القدس، عةدقهى الصعاليك وإةارة البطال  ادلدقمسي ٘تارم، سليم،  3

 .40-39٘تارم، صا١ترجع السابق،  4
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. ككاف عادؿ جرب )مسلم( يزكر خليل السكاكيٍت )مسيحي( 1يغٍت ٢تم كاصف جوىرية بعض ا١توشحات

 .2اف، كيتدارساف فنوف الشعر كأحواؿ الشعراء، خلؿ مطالعة الكتبفيبحثوف النحو كالصرؼ كالبي

 دور اجلمعيات الثدقافي  يف تعزيز التعايش السلمي:

كانت ا١تؤسسات الثقافية تؤدم دكرا تثقيفيا كتوعوَي، فتعمل على استضافة الكتاب كا١تثقفُت  

ضافت ٚتعية الشباف ا١تسيحية ـ است1936كانوف اثٓف )يناير(   22 كا١تفكرين من القدس كغَتىا، ففي

الكاتب ا١تصرم أٛتد أمُت، فألقى ٤تاضرة بعنواف "اإلسلـ كعامل يف اٟتضارة"، حضرىا مسلموف 

ـ خليل طوطح، ككاف موضوع اللقاء "مشاكل يف الًتبية"، ككاف 1942. كما استضافت عاـ 3كمسيحيوف

 . 4السكاكيٍت مقدـ اللقاء

 دقمس:ادلبيت الصحاف  يف 

الصحافة جزء من اٟتياة الثقافية، كقد كانت الصحافة ا١تقدسية، منربا ينشر من خل٢تا ا١تسلموف تعد 

 كا١تسيحوف مواقفهم الوطنية، ك٭تذركف من ا١تخططات الرامية لسلب اٟتقوؽ العربية.

أتسست يف القدس العديد من الصحف كاجمللت، اليت كحدت أقلـ كلتحقيق ىذا ا٢تدؼ السامي، 

توعية الرأم العاـ، ككشف حقيقة النواَي الربيطانية كالصهيونية، كحث العرب ١تسلمُت كا١تسيحُت، لالكتاب ا

 على ضركرة مواصلة النضاؿ للتصدم على كياهنم ككجودىم كمقدساهتم.  

                                                           
 .247صم(، 1904-1917) الدقمس العثماني  يف ادلذكرات اجلوىري ٘تارم كنصار، مرجع سابق،  1
 .135، الكتاب السابع، ص2009، السكاكيٍت، يوةيات، رسائل وأتةالتيوةيات السكاكيٍت، مرجع سابق،  2

 .203-202، ص3، الكتاب السادس، ج2006السكاكيٍت، ا١ترجع السابق،  3
 .44ـ، الكتاب الثامن، ص2010السكاكيٍت، ا١ترجع السابق،  4
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كىي ٣تلة أدبية كاترٮتية ، ـ1913عاـ كمن ىذه الصحف كاجمللت، ٣تلة "ا١تنهل"، اليت أتسست 

در شهرَي، استقطبت الكتاب ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، منهم: علي الرٯتاكم، كإسعاؼ كاجتماعية كانت تص

 .1، كغَتىمكعارؼ العارؼ النشاشييب، كحبيب خورم، كخليل السكاكيٍت،

ـ صحيفة "بيت ا١تقدس"، ككاف صاحب امتيازىا بندِف إلياس مشحور 1919كصدرت عاـ 

)مسلم(، لكن اٟتكومة أكقفتها عن الصدكر بعد صدكر )مسيحي(، كرئيس إدارهتا حسن صدقي الدجآف 

 . 2عددين منها فقط

ـ أتسست صحيفة "اللواء"، كىي صحيفة يومية سياسية، صاحبها ٚتاؿ اٟتسيٍت، 1933كيف عاـ 

 .3كقد أشرؼ إميل الغورم على ٖتريرىا مث خَتم ٛتاد

يل الغورم، كدمحم ٖتسُت  ـ، ككاف صاحباىا كرئيسا ٖتريرىا إم1934كأتسست ٣تلة "الشباب" عاـ 

 .4كماؿ

                                                           
 ـ، 1913كلد يف القدس، درس اْلدب يف جامعة استانبوؿ فحصل على شهاداتو اٞتامعية عاـ ـ(، 1892-1973) ارؼ شحادة العارؼع

الثورة  حارب يف صفوؼ اٞتيش العثمآف يف القفقاس، فاعتقل يف إحدل ا١تعارؾ، كأمضى ثلثة أعواـ يف اْلسر يف سيبَتَي، عاد إُف الوطن فشارؾ يف
اْلردف. من مؤلفاتو: ا١تفصل يف اتريخ القدس، كاتريخ اٟتـر القدسي، كا١تسيحية يف القدس،  ضد بريطانيا، كتوُف مناصب حكومية يف حكومة شرؽ

، ٣تلة الدراسات الفلسطينية، ةع انق  هللا يف سيبَتاي: عارف العارف يف األسر الروسي خالل احلرب العادلي  األوىل)٘تارم، سليم، كغَتىا. 
، دراسات يف الًتاث الثدقايف دلمين  الدقمس؛ صاٌف كآخركف، ٤تسن، 112-111ـ، ص2008، بَتكت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 76ع

 (.109-98ـ، ص2010ق/1431 ،1مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات، طبَتكت، 
 .24، ص(ـ2000ىػ/1420، 1ط ،غزة، مكتبة اْلمل للطباعة كالنشر كالتوزيع)، دراسات يف الصحاف  الفلسطيني الدلو، جواد،  1
 .184ص ،م(1917-1920) الدقمس واحلكم العسكري الربيطاينا١تهتدم، مرجع سابق،  2

، (ـ2009 ،1ط، عماف، دار كنوز ا١تعرفةم(، )1917-1948) ةمين  الدقمس حتت االحتالل واالنتماب الربيطاين، الشورة، صاٌف 3
 .251ص

 .251الشورة، صا١ترجع السابق،  4
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ـ، 1945تشرين اثٓف )يناير(  21أما ٣تلة ا٢تدؼ فهي ٣تلة اجتماعية، صدر العدد اْلكؿ منها يف 

كاستمرت يف الصدكر لبضعة أشهر، صاحب االمتياز كارر ا١تسؤكؿ جايب ديب، كككيل رئيس التحرير علي 

 . 1الدجآف

، أدبية اٝتها "ا١تنتدل"، كاستكتب فيها كبار الكتاب كاْلدَبء٣تلة  1948كأسس حاـز نسيبة عاـ  

كعلي الدجآف، : إسعاؼ النشاشييب، كخليل السكاكيٍت، كإسحق اٟتسيٍت، كإسكندر ا٠تورم البيتجاِف، منهم

 .2كغَتىم

ككاف كتاب الصحف يكتبوف عن بعضهم البعض، فكتب السكاكيٍت بتكليف من صاحب صحيفة 

 .3السلـ اٟتسيٍت، مقاال عن عادؿ جرب؛ لينشر يف عدد ٦تيز للصحيفةاسحق عبد  "الوحدة"

: إبراىيم عبد العاؿ، كدمحم عيطة، ، فكاف منهمكما عمل ا١تسلموف كا١تسيحيوف يف إذاعة القدس

كآرتُت ، كاسكندر الفلس، ك٭تيي السعودم، كرامز الزاغة، ككاظم السباسي، كميلد فرح، كتوفيق جوىرية

 .4 سانتورجي

                                                           
عمرك، دار  شفا)، م1948-1930العربي  الفلسطيني  يف هناي  عهم االنتماب الربيطاين على فلسطُت اتريخ الصحاف  يهوشع، يعقوب،  1

 .59، ص(ـ1983ا١تشرؽ للًتٚتة كالطباعة كالنشر، القدس، معهد ىارم تركماف لألْتاث اٞتامعية العربية، 
 .124ص ذكرايت ةدقمسي  "سَتة ذاتي "،نسيبة، مرجع سابق،  2
  يوةيات السكاكيٍت، يوةيات، السكاكيٍت، مرجع سابق، ـ يف القدس، صاحب امتيازىا اسحق عبد السلـ اٟتسيٍت. )1945أتسست عاـ

 (.163ـ، الكتاب الثامن، ص2010، رسائل وأتةالت
 .179ـ، ص2010السكاكيٍت، الكتاب الثامن، ا١ترجع السابق،  3
  ـ، كأتسست بثلثة أقساـ: 1934ـ بعد عامُت من فقط من إنشاء أكؿ إذاعة عربية رٝتية يف القاىرة منتصف 1936انطلقت إذاعة القدس عاـ

إ٧تليزم كعريب كعربم. توُف رائسة القسم العريب خلؿ عمرىا القصَت كل من: إبراىيم طوقاف، كعجاج نويهض، كعزمي النشاشييب. )سحاب، 
 (.63-62ـ، ص2004، القدس، مؤسسة الدراسات ا١تقدسية، 2، حوليات القدس، عالدقمس.. إذاع  فلسطُت االنتمابي ىنا إلياس، 

 .540صم(، 1914-1948) الدقمس االنتمابي  يف ادلذكرات اجلوىري نصار ك٘تارم، مرجع سابق،  4
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كمن بُت من عملوا يف اإلذاعة مسيحيُت كلدكا خارج القدس، لكن العمل داخل القدس كيف إذاعتها 

ىو الذم ٚتعهم، فكاف من أشهر مذيعيها: راجي صهيوف )مسيحي كلد يف حيفا(، كعلي مراد، كعقيل 

 .1ىاشم

ل على نفسو، ك٦تا ميز علقة ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، أف كل طرؼ كاف يؤثر أخيو من الدَينة اْلخر 

ـ، عرضت اٟتكومة الربيطانية على خليل السكاكيٍت منصب مدير القسم العريب يف إذاعة 1936ففي عاـ 

القدس، فنصحهم أف يبحثوا عن شخص مسلم كرشح ٢تم عادؿ جرب، كبعد اصرار قبل ا١تشاركة، فلما كجد 

قولو: "أجل نفسي أف أزاحم أحدا عادؿ جرب كرفيق التميمي، عـز على االنسحاب من ا١تقابلة، معلل ذلك ب

على مورد عيش كلو سدت كل اْلبواب يف كجهي، بل إٓف أفضل أف أموت جوعا من أف أنتزع لقمة من فم 

 .2أحد.."

كٕتلت كطنية السكاكيٍت كحبو لوطنو خلؿ عملو يف اإلذاعة، فقد انسحب من العمل، عندما كاف 

كعلى إثر ذلك القرار أعلنت اٟتكومة أهنا منعت اليهود من  اسم فلسطُت يًتجم يف اإلذاعة أبرض )إسرائيل(،

 .  3ذكر تلك التسمية

كقد استمرت ىذه العلقة يف الوقت اٟتاضر، كذلك خلؿ عمل ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف صحيفة 

 ـ يف مدينة القدس.1908"القدس"، اليت بدأت َبلصدكر عاـ 

                                                           
 .64ص، ىنا الدقمس.. إذاع  فلسطُت االنتمابي سحاب، مرجع سابق،  1
 .197-194ص ،3، الكتاب السادس، ج2006، يوةيات السكاكيٍت، يوةيات، رسائل وأتةالتالسكاكيٍت، مرجع سابق،  2

 .232-230ص ،3، ج2006السكاكيٍت، الكتاب السادس، ا١ترجع السابق،  3
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ية جدا، إبراىيم دعيبس علمٍت يف مدرسة ا١تطراف، كيصف طبيعة ىذه العلقة، بقولو: "إهنا علقة قو 

كعلقتنا ا١تهنية ٦تيزة، فبيننا احًتاـ متبادؿ. كىناؾ مسيحوف آخركف يف الصحيفة، منهم نبيل خورم رئيس قسم 

التصوير، كمساعده عيسى توما، كعيسى حبيب، كالكس حبيب، كبُت اإلخوة ا١تسلمُت كا١تسيحيُت انسجاـ 

 .1يقة للقارئ"كتعاكف لتقدٔف اٟتق

كيقوؿ دمحم أبو خضَت إنو يتناكب على كتابة "حديث القدس" كتاب مسلموف كمسيحيوف يف 

الصحيفة، من بينهم الكاتب ا١تسيحي إبراىيم دعيبس، الذم يشارؾ يف ىذه الزاكية بكتاَبتو، منذ أكثر من 

 .2عاما كحىت اآلف، كما أف لو مقاؿ أسبوعي يف الصحيفة 25

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 ـ.2015حزيراف )يونيو(  22 ثنُتاال مقابلة خاصة:، م1987ةنذ  صحفي يف صحيف  الدقمسأبو خضَت، دمحم،  

 مقابلة خاصة.، أبو خضَتمرجع سابق،  2
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 السياسي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُتالسلمي التعايش  الفصل الثالث:

 م1994-1897 دقمسادلبيت يف 

 

ادلبحث األول: جهود ةسلمي وةسيحيي بيت ادلدقمس يف التصمي للمشروع الصهيوين 

 م1897-1947

ادلبحث الثاين: جهود ةسلمي وةسيحيي بيت ادلدقمس يف التصمي لالحتالل اإلسرائيلي 

1948-1994 
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 م1947-1897مي للمشروع الصهيوين الدقمس يف التص يجهود ةسلمي وةسيحيادلبحث األول: 

ـ، من 1948-1897ٯتكن تتبع جهود مسلمي كمسيحي القدس يف التصدم للمشركع الصهيوٓف  

النضاؿ اإلسلمي ا١تسيحي ، ك ا١تواقف السياسية كالدينية للدفاع عن عركبة فلسطُتثلثة مطالب، كىي: خلؿ 

ا٠تطر الصهيوٓف النضاؿ اإلسلمي ا١تسيحي ١تقاكمة ، ك ـ1935-1917ا٠تطر الصهيوٓف يف القدس ١تقاكمة 

 .ـ1948-1936يف القدس 

 ادلطلب األول: ادلواقف السياسي  والميني  للمفاع عن عروب  فلسطُت

ا١تسيحية ا١تختلفة ٤تدكدة يف بعض ا١تناطق،  بينما كانت الصلة بُت الغالبية اإلسلمية السنية كاْلقليات

فقد كاف الوضع يف القدس ٥تتلفا للغاية. إذ كاف من ا١تستحيل تقريبا أف ٯتتنع الوجهاء ا١تسلموف الذين أشغلوا 

كظائف ٤تلية عن االتصاؿ بصورة منتظمة َبلعرب ا١تسيحيُت، كقد كاف ذلك ٔتثابة حجر زاكية يف تنظيم العرب 

 .1 كالصهيونيُت بعد اٟترب العا١تية اْلكُفضد الربيطانيُت

 احملاوالت الربيطاني  لتمرير وعم بلفور:

مارست بريطانيا ضغوطا على ا١تثقفُت العرب؛ للتطبيع مع الصهاينة، إذ كانت تعمل يف فلسطُت ٞتنة 

السياسة اليت انطول صهيونية ّتانب اإلدارة العسكرية الربيطانية؛ ْلجل تنظيم التدابَت اليت من شأهنا أف تضع 

ـ كصل إُف القدس كفد ٯتثل اللجنة 1918عليها كعد بلفور موضع التنفيذ. كيف شهر نيساف )أبريل( 

 .2الصهيونية يف لندف برائسة حاييم كايزماف

                                                           
)راـ هللا، ا١تركز الفلسطيٍت للدراسات اإلسرائيلية، ، ترٚتة: دمحم ٛتزة غنأف، الفلسطينيون صَتورة شعبكمرلنغ، كمفداؿ، َبركخ كيوئيل،   1

 . 101صـ(، 2001

 .230ص، 2، القسم الثآف، يف بيت ا١تقدس10ج، بالدان فلسطُتالدَبغ، مرجع سابق،  2
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كأجرب اٟتاكم العسكرم الربيطآف يف القدس الكولونيل ركانلد ستورز، كجهاء ا١تدينة من مسلمُت 

، ك٦تا جاء يف تقرير اٟتاكم العسكرم عن ذلك 1ع َبللجنة اليهودية الصهيونيةكمسيحيُت على االجتما 

ـ،: "ا١تسيحيوف كا١تسلموف ال يشعركف أبم طمأنينة َبلنسبة 1918االجتماع الذم عقد يف نيساف )أبريل( 

لصهيونية، ١تستقبلهم. كال يزالوف ٮتشوف أف يتم التعدم على حقوقهم يف حالة ٖتقيق ما يتصوركنو من اْلمآف ا

 . 2ىم يندفعوف اآلف إُف أتسيس اٞتمعيات للسهر على مصاٟتهم..."

قوة لكالسؤاؿ ا١تهم ىنا: مادامت الصهيونية قادرة على فعل ما تريد َبلتواطئ الربيطآف كالغريب أكال، كَب

 اثنيا، فلماذا تريد أف ٕتلس مع العرب؟. عسكريةال

إف ملك البلد كٖتكم َبلعباد بقوة السلح، إهنا إف اللص على يقُت أبنو ليس صاحب حق، حىت ك 

تريد التطبيع مع العرب؛ النتاج عريب يقبل بفكرة تقاسم اْلرض، كالتعايش مع الصهيونية، اليت ستصبح عما 

ٖتظى بتأييد كتعاطف القول الدكلية، لذلك فل طاقة للعرب قريب أمرا كاقعا، سيما أهنا ٘تلك ا١تاؿ كالسلح، ك 

؛ قتا٢تا، كىذه السياسة ذاهتا، اليت ٖتاكؿ الصهيونية تطبيقها يف الوقت اٟتاضر مع العرب كا١تسلمُتٔتعاداهتا ك 

 لفتح العواصم كاْلسواؽ العربية كاإلسلمية أماـ السفارات كالبضائع الصهيونية.

جراءات الصهيونية يف ٘تهيد الطريق للمشركع الصهيوٓف، فقد كاف َف تنجح الضغوطات الربيطانية كاإل

ا١تثقفوف العرب يواجهوف تلك ا١تخططات بشىت الوسائل، كمن ضمنها الفن الذم أكدكا من خللو على عركبة 

                                                           
 .139، ص(ـ2000ىػ/1421الرَيض، دار ا١تريخ، )، الدقمس دراس  اترخيي  حول ادلسجم األقصى والدقمس الشريفأبو علية، عبد الفتاح،  1
 .232، ص2، القسم الثآف، يف بيت ا١تقدس10ج، بالدان فلسطُتالدَبغ، مرجع سابق،  2
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فلسطُت، ففي الشهر ذاتو قاـ فريق من أدَبء القدس بتمثيل ركاية "فتاة عدانف كشهادة العرب"، يف ا١تدرسة 

 .1يدية، ككضعت خريطة كبَتة لفلسطُت، كتب عليها: "ىذه َي قـو فلسطُت مقربة أجداد العرب العظاـ"الرش

 دقمس:ادلبيت أتسيس اجلمعي  اإلسالةي  ادلسيحي  يف 

ردا على تلك ااكالت الربيطانية، اليت سعت بقوة للتطبيع بُت العرب كاليهود من جهة، كزرع بذكر 

ُت كا١تسيحيُت من جهة أخرل، مت أتسيس اٞتمعية اإلسلمية ا١تسيحية يف القدس الفتنة كالشقاؽ بُت ا١تسلم

 .2ـ1918عاـ 

كانت اْلىداؼ ا٠تفية للجمعية اإلسلمية يف القدس كا١تدف اْلخرل، ىي: التعبَت عن معارضة شعبية 

، أما اْلىداؼ ا١تعلنة فهي: 4كاٟتيلولة ّتميع الوسائل ا١تمكنة، دكف شراء اليهود لألراضي ،3للحركة الصهيونية

اافظة على حقوؽ أبناء الوطن ا١تادية كاْلدبية كترقية شؤكف الوطن الزراعية كاالقتصادية كالتجارية كإحياء العلم 

 . 5كهتذيب الناشئة الوطنية

كيعترب تشكيل اٞتمعيات اإلسلمية ا١تسيحية إحدل الظواىر ا١تهمة اليت برزت مع بداية النهضة 

 .6العربية الفلسطينية، فهي ظاىرة جديدة كمعاكسة ١تقولة انعزاؿ ا١تسيحيُت عن اٟتياة العامة القومية

كىنا ظهر التآخي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، كذلك من خلؿ مشاركة الطرفُت يف ا١تؤ٘تر العريب 

س، كىي ـ، كاف ثلثة منها يف مدينة القد1928ك  1919الفلسطيٍت، الذم عقد سبع دكرات بُت عامي 
                                                           

 .230الدَبغ، صا١ترجع السابق،  1
 .31ص، سطُت ال صالة حتت احلراب، ةذكرات الشيخ عبم احلميم السائحفلالسائح، مرجع سابق،  2
 .111-110ص ةفهوم الدقيادة السياسي  يف فلسطُت يف عهم االنتماب الربيطاين )قيادة احلاج أةُت احلسيٍت(،ٛتودم، مرجع سابق،  3
 .98ص، اتريخ فلسطُت احلميثالكياِف، مرجع سابق،  4
 .111ص الدقيادة السياسي  يف فلسطُت يف عهم االنتماب الربيطاين )قيادة احلاج أةُت احلسيٍت(،ةفهوم مرجع سابق، ٛتودم،  5
6 Y. porath, p. 293. 
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كا١تؤ٘تر العريب ىو مؤسسة كطنية تشبو  .1ـ1928ـ، كالسابع عاـ 1921ـ، كالرابع عاـ 1919اْلكؿ عاـ 

اجملالس النيابية يف بلد حـر أبناؤه العرب من ٦تارسة حقهم االنتخايب. ككاف اختيار ا١تندكبُت لدكرات ا١تؤ٘تر يتم 

رل؛ أك بعرائض انتخابية تقدمها ا١تؤسسات كا١تدف من خلؿ اٞتمعيات اإلسلمية ا١تسيحية كا٢تيئات اْلخ

 .2كالقرل الفلسطينية

 ةوقف العرب ةن سياس  التحيز الربيطاين للصهيوني :

ـ عن مؤ٘تر ساف رٯتو عينت 1920نيساف )ابريل(  20بناء على قرار االنتداب الذم صدر يف 

، ككاف التحيز يف عهده على أشده لليهود، 3مندكَب ساميا على فلسطُت اٟتكومة الربيطانية ىربرت صموئيل

منع العرب من ذلك، كفتح َبب ا٢تجرة لليهود، بينما فتم تزكيد اليهود َبلسلح كتدريبهم على استخدامو، 

ـ( ٜتسوف ألف يهودم، فأصبحوا مائة ألف، كاختار 1925-1920فدخل فلسطُت يف ٜتس سنوات )من 

_ 6لليهود بشراء اْلراضي، فتضاعفت ٦تتلكاهتم، كأصبحت بنسبة معظمهم اإلقامة يف بيت ا١تقدس. كما ٝتح 

 .4%، من ٣تموع أراضي فلسطُت، كزادت مساحة اْلراضي اليت ٘تلكوىا يف القدس7

. 5كردا على تعيُت صموئيل كسياستو ا١تعادية للعرب استقاؿ خليل السكاكيٍت من إدارة دار ا١تعلمُت

ـ، كقرر ا١تؤ٘تركف رفض 1921حزيراف )يونيو(  25ر كبَت، يف كعلى إثر تلك السياسة عقد يف القدس مؤ٘ت

                                                           
 .310ص، الدقمس عرب العصوركفايف، مرجع سابق،   1
 .368ص ،4، القسم العاـ، جادلوسوع  الفلسطيني مرجع سابق،  2
  اليت استقرت يف ا٧تلًتا بعد ىجرهتا من أ١تانيا 1870كلد سنة ، ، نشأ كسط عائلة متمسكة َبلتقاليد اليهودية، يعود أصلها إُف اليهود اْلشكناـز

 ، أم قبل لقائو الزعيم الصهيوٓف حاييم1914ـ. يرل بعض الباحثُت أف أفكار ىربرت صموئيل حوؿ الصهيونية قد تبلورت قبل عاـ 1775سنة 
 (.14-11ص ىربرت صموئيل،كايزماف. )الزعيب، أ٣تد، 

3 Palestine Papers: 1917-1922, comp. and Annotated by Doreen Ingrams (London: John Murray, 1972), pp. 

187-188. 
 .144-143، صاتريخ الدقمسالعارؼ، مرجع سابق،  4
 .139، ص(ـ1988مؤسسة الدراسات الفلسطينية، )بَتكت، ، دراسات فلسطينية، الكلي  العربي  يف الدقمسنشابو، ىشاـ،  5
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االنتداب كإلغاء كعد بلفور، كطالبوا َبستقلؿ فلسطُت، كأقاموا حكم نيايب دٯتقراطي فيها على أف تتحد مع 

 . 1البلد العربية اْلخرل. كسافر كفد منهم إُف أكركَب، لكنو كجد كل اْلبواب مغلقة

، كيف عهده اشتد ا٠تلؼ بُت ا١تسلمُت الفيلد مارشاؿ َبركف بلومركبعد ىربرت صموئيل جاء 

ـ، إذ ادعى اليهود أف من حقهم جلب الكراسي 1925كاليهود على حائط الرباؽ يف شهر أيلوؿ )سبتمرب( 

كا١تقاعد كالستائر، كعارضهم ا١تسلموف، فا١تكاف كقف إسلمي، ككاد ا٠تلؼ يؤدم إُف القتاؿ، لوال أف 

 .2كومة، كأصدرت قرارا تؤيد فيو الوضع القائم، كٖتظر على اليهود جلب أم شيء إُف الرباؽتدخلت اٟت

 دور ادلسلمُت وادلسيحيُت يف احلفاظ على األرض العربي :

ٞتأت اٟتكومة الربيطانية إُف سياسة ضرب العرب اقتصادَي كافقارىم؛ إلجبارىم على التنازؿ عن  

ـ تزيد 1934فعمدت إُف زَيدة الضرائب كالرسـو تدر٬تيا حىت غدت عاـ أراضيهم كأملكهم كبيعها لليهود، 

ـ زادت بنسبة 1935%( على مثيلهتا يف البلد العربية كإيراف كتركيا كاليوانف. كيف مطلع العاـ 32بنسبة )

 .3%( عن الضرائب كالرسـو ا١تفركضة على أقطار الشرؽ اْلدْف102تصل إُف )

                                                           
 .144، صاتريخ الدقمسالعارؼ، مرجع سابق،  1
  ـ. َف ٮتتلط َبلشعب، ككاف ٫تو الوحيد توطئة اْلمن كالنظاـ يف البلد. فأدارىا إدارة عسكرية 1925عُت يف اْلكؿ من آب )أغسطس( عاـ

أكثر ٦تا ىي مدنية. كأكثر من توظيف اال٧تليز يف ٥تتلف مصاٌف اٟتكومة. كطغى سيل ا٢تجرة على عهده، كحصل اليهود على امتياز الستغلؿ 
 (.١147تيت. )ا١ترجع السابق، العارؼ، صالبحر ا

 .147العارؼ، صا١ترجع السابق،  2
 .31-30ـ، ص1973، 2الغورم، جمرجع سابق،  3
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تتواُف الدعوات للحفاظ على اْلرض العربية، فأصدر ا١تنتدل اْلديب بياان كللتصدم ٢تذا ا٠تطر بدأت 

يذكر فيو العرب بقدسية أرضهم، ك٭تذرىم من التفريط فيها، رغم كل االغراءات  1919يف أَير )مايو( 

 . 1ا١تادية

ف كَف تكن اٞتهود السياسية ٔتعزؿ عن ا٠تلفية الدينية للقضية الفلسطينية، فقد استحضر ا١تسلمو 

كا١تسيحيوف قدسية ىذه اْلرض كمكانتها يف الدَينتُت، كلذلك ٧تد بركز دكر العلماء ا١تسلمُت كرجاؿ الدين 

 ا١تسيحي، يف التصدم ٠تطر تسرب اْلرض العربية لليهود.

كمن بُت القيادات الدينية ا١تسيحية، مطراف الرـك الكاثوليك غريغوريوس حجار، الذم قاؿ يف خطاب 

ـ: "٨تن نصارل فلسطُت عرب، نتمسك أبرضنا كندافع عنها، ك٨تن 1924يف حسُت عاـ ألقاه أماـ الشر 

سكاف اْلرض اْلصليُت، كقد عشنا مع إخواننا ا١تسلمُت طيلة قركف أبمانة ك٤تبة، كنريد أف نكمل ىذه اٟتياة 

عاملوننا معاملة معا لنجاىد ضد ا١تؤامرات اليت ٖتاؾ على كطننا. لقد كاف إسلمكم من أَيـ عمر بن ا٠تطاب ي

 . 2اْلخ ْلخيو، كال نريد أف يتغَت شيء فيها"

ـ، اجتمع 1934من آب )أغسطس(  7مث انتقلت ىذه الدعوات لتصبح اٚتاعا دينيا ككطنيا، ففي 

من علماء الشريعة يف فلسطُت، من قضاة كمفتُت كخطباء كأئمة ككعاظ كمدرسُت، بدعوة من اٟتاج  ٨400تو 

 . 3ر اْلمر َب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر الذم عقد يف القدسأمُت اٟتسيٍت، يف مؤ٘ت

                                                           
 .181ص ،م(1917-1920) الدقمس واحلكم العسكري الربيطاينمرجع سابق، ا١تهتدم،  1

 .130ص، والعشرينالوجود ادلسيحي يف الدقمس خالل الدقرنُت التاسع عشر  أبو جابر،مرجع سابق،  2

-1926)صحيفة مصرية إسلمية كانت تصدر أسبوعيا يف الفًتة ما بُت  .15ـ(، ص1935ىػ )1353، 431، ع 19الفتح، ـصحيفة  3
1947.) 
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كخلص ا١تؤ٘تر إُف أف من َبع اْلرض لليهود يف فلسطُت، سواء كاف ذلك مباشرة أك َبلواسطة أبم 

شكل كاف، فل ينبغي أف يصلى عليو كال يدفن يف مقابر ا١تسلمُت، ك٬تب نبذه كمقاطعتو كاحتقار شأنو كعدـ 

 .1رب منوالتودد اليو كالتق

ـ( عقد يف القدس مؤ٘تر "الكهنة اْلرثوذكس العرب يف 1934من الشهر كالعاـ ذاتو ) 29كيف 

فلسطُت"، فقرر كجوب مقاكمة بيع اْلراضي كمناىضة مساعي اليهود للستيلء عليها، كاعترب كل مسيحي 

نو يف مقابر ا١تسيحيُت. كقوبلت يبيع أرضا لليهود أك يسمسر عليها ٟتساهبم، خائنا ال ٕتوز الصلة عليو كال دف

 .2قرارات ذلك ا١تؤ٘تر بًتحيب شديد من ا١تسيحيُت كا١تسلمُت

ف ٣تموع ىذه التصر٭تات كاإلجراءات من ا١تسلمُت كا١تسيحيُت؛ للحفاظ على اْلرض أكيرل الباحث 

رفض كافة كسائل الًتغيب كالًتىيب، اليت ك العربية، كما صاحبها من حرص من عامة الناس على أراضيهم، 

مارستها الصهيونية، حقيقة دامغة على أف الفلسطيٍت َف يفرط أبرضو مطلقا، كأف كل ما كاف يشاع عن بيع 

 ٤تض افًتاءات، ركجت ٢تا اٟتركة الصهيونية.  ىيالفلسطيٍت ْلرضو، 

 

 

 

 
                                                           

، 2ط ،بَتكت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية) م، )ةن أوراق أكرم زعيًت(،1939-1918واثئق احلرك  الوطني  الفلسطيني  اٟتوت، بياف،  1
 .389، ص(ـ1984

فلسطُت عرب ستُت الغورم، إميل، ؛ 130ص، الوجود ادلسيحي يف الدقمس خالل الدقرنُت التاسع عشر والعشرينمرجع سابق، أبو جابر،  2
 .34-33ص، عاةا
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 م1935-1917دقمس ادل بيت يوين يفاخلطر الصهادلطلب الثاين: النضال اإلسالةي ادلسيحي دلدقاوة  

عندما استمرت السياسة الربيطانية، لتطبيق كعد بلفور، كازدادت االعتداءات الصهيونية على 

 .1ا١تقدسات، قرر ا١تسلموف كا١تسيحيوف أف ٮتوضوا الثورة الشعبية؛ للحفاظ على مقدساهتم ككياهنم

 م:1919ةظاىرات عام 

إُف فلسطُت الستفتاء الشعب حوؿ مطالبهم، أذاعت اٞتمعية كرين   -مع اقًتاب كصلوؿ ٞتنة كنغ 

ـ يف مدينة القدس بياان َب١تطالب 1919اإلسلمية ا١تسيحية يف اْلسبوع اْلكؿ من شهر آذار )مارس( عاـ 

الوطنية، ضمنتو احتجاجها على كعد بلفور كاستمرار االحتلؿ الربيطآف، كدعت إُف قياـ مظاىرات سلمية يف 

 . 2البلد؛ لإلعراب عن ٘تسك الشعب ٔتطالبو كعركبة كطنو ٚتيع أ٨تاء

اجتمع ا١تسلموف يف ساحة ا١تسجد اْلقصى ا١تبارؾ، كبعد خركجهم انضم كاستجابة لذلك النداء،  

إليهم ا١تسيحيوف، فطافت ا١تظاىرة شوارع القدس الرئيسة، كشارؾ فيها عدد من طلبة مدرسة ا١تطراف، ككلية 

ة، كا١تدرسة الرشيدية، كمدرسة الفرير، كالكلية اإل٧تليزية، كمدرسة صهيوف، كانضم الطلب ركضة ا١تعارؼ الوطني

 . 3إُف حلقات اْلىازيج الشعبية كاْلانشيد الوطنية اليت كانت تتقدـ ا١تتظاىرين

كانت القنصليات اإليطالية كالبلجيكية كاإلسبانية تقع يف أكاسط اْلحياء اليهودية، ككاف ٚتيع سكاهنا 

ود، فاخًتقت ا١تظاىرة شوارع تلك اْلحياء دكف أف يتعرض ٢تا أحد من اليهود، كبعد تقدٔف ا١تذكرات اليت يه

 ،كاإلسبانية ،كاإليطالية ،كاْلمريكية ،ٛتلت مطالب البلد إُف القنصليات اْلجنبية يف ا١تدينة، كىي: الفرنسية

                                                           
 .105ص، اتريخ فلسطُت احلميثمرجع سابق، الكياِف،  1
 .185ص ،م(1917-1920) الدقمس واحلكم العسكري الربيطاينا١تهتدم، مرجع سابق،  2

 .40-39، ص1ـ، ج1972، فلسطُت عرب ستُت عاةاالغورم، مرجع سابق،  3
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حيث تفرقت بعد كلمة ألقاىا موسى  ،العمودحىت ساحة َبب  ،كالبلجيكية، سارت ا١تظاىرة عرب حي ا١تصرارة

 .1اٟتسيٍت

لتوعية الطلب َبْلىداؼ الصهيونية، كحشدىم يف أَيـ ا١تظاىرات، ؛ ٞتنة سريةشكل الطلب ك 

من عشرة طلب، طالباف عن كل من مدارس: ا١تطراف، تكونت كإعدادىم للمسا٫تة يف اٟتركة الوطنية، ك 

الشباب، ككاف عضوا ىذه اللجنة السرية من طلبة مدرسة ا١تطراف ٫تا: كالركضة، كالرشيدية، كصهيوف، ككلية 

 .2داككد اٟتسيٍت، كإميل الغورم

كشارؾ طلب معهد "دار ا١تعلمُت" يف اإلضراب، فتعطلت الدراسة، كتضامن اْلساتذة معهم، ككاف 

زريق، كحبيب ا٠تورم، مدير الدار آنذاؾ خليل طوطح، أما اْلساتذة فكاف منهم: دركيش ا١تقدادم، كجلؿ 

 .3كجورج معمر

ـ، دعت اٞتمعية اإلسلمية ا١تسيحية إُف مظاىرة أخرل، كيف ىذه ا١تظاىرة 1919كيف نيساف )أبريل( 

ٕتلت متانة العلقة بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، ففي اليـو ادد احتشد ا١تسلموف كا١تسيحيوف يف ساحة ا١تسجد 

من اْلكُف، طافت عددا من الشوارع، كٖتدث فيها خليل بيدس، ك٤تمود  اْلقصى، مث خرجوا يف مظاىرة أضخم

عزيز ا٠تالدم، كعبد الفتاح دركيش، كألقى الشاعر العراقي معركؼ الرصايف قصيدة، كاختتمت بكلمة ألقاىا 

 .4موسى كاظم اٟتسيٍت

                                                           
 .40-39الغورم، صا١ترجع السابق،  1
 .41الغورم، صرجع السابق، ا١ت 2

 . 139ص، الكلي  العربي  يف الدقمسنشابو، مرجع سابق،  3
 .42-41صر ،1ـ، ج1972، فلسطُت عرب ستُت عاةاالغورم، مرجع سابق،  4
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 4رسالة بتاريخ بعث النادم العريب يف ىذه ا١ترحلة امتزج النضاؿ الشعيب َبلعمل السياسي، فقد 

َب١تطالب الوطنية،  ـ برقية إُف اْلمَت فيصل بن اٟتسُت يف دمشق تؤكد ٘تسك عرب فلسطُت1919)أكتوبر( 

ان نؤكد مطالبنا اليت قدمناىا للجنة اْلمريكية )ٞتنة كنغ كرين(، كال نقبل التجزئة كاالنفصاؿ عن إجاء فيها: "ف

 .1ؿ، ك٨تتج على طلب اليهود أبف تكوف لغتهم رٝتية كلغة البلد"سورَي كال ا٢تجرة الصهيونية كيفما كانت اٟتا

مذكرة إُف معتمدم الدكؿ كاٟتاكم العسكرم يف القدس  ،اٞتمعية اإلسلمية ا١تسيحيةكما بعثت 

ـ، تطالب أف يكوف لفلسطُت حكومة دستورية مستقلة استقلال داخليا 1919آذار )مارس(  24بتاريخ 

 الوطنيُت، كتسن لنفسها قوانُت خاصة هبا كفقا لرغبات سكاهنا، كما تطالب تتأسس على اختيار اْلىاِف

 .2بوقف ا٢تجرة الصهيونية إُف فلسطُت

كغَتىا اٞتمعية اإلسلمية ا١تسيحية،  أعلنت إُف اٟتاكم العسكرم الربيطآف َبلقدس كيف مذكرة أرسلتها 

 ، كجاء يف ا١تذكرة:كفصل فلسطُت عن سوريةرفض فكرة الوطن القومي اليهودم ؤسسسات الفلسطينية، من ا١ت

كنطلب أيضنا أف تقـو الدكلة ا١تنتدبة يف سورَي  ،نطلب عدـ فصل فلسطُت عن سورية ْتاؿ من اْلحواؿ"

 .3"كفلسطُت َب١تساعدة فعلن فًتفض السماح بصَتكرة فلسطُت كطننا قومينا لليهود

 

 

 

                                                           
 .181-180ص ،م(1917-1920) الدقمس واحلكم العسكري الربيطاينمرجع سابق، ا١تهتدم،  1
 .22ص م، )ةن أوراق أكرم زعيًت(،1939-1918واثئق احلرك  الوطني  الفلسطيني  مرجع سابق، اٟتوت،  2
 

 /http://www.mohamoon.net: ةوقع شبك  احملاةُت العرب على االنًتنت3
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 جلن  كنغ كرين:

ـ، كىي ٞتنة أمريكية بعث هبا 1919حزيراف )يونيو(  10 كصلت ٞتنة كنغ كرين إُف فلسطُت يف

نتداب الربيطآف ككعد بلفور. ككانت نتيجة ستفتاء السكاف حوؿ موقفهم من االال ؛٣تلس اٟتلفاء اْلعلى

نتداب الربيطآف، كطلبوا كمة اٟتركة الصهيونية، فرفضوا االاالستفتاء، أف اتفق ا١تسلموف كا١تسيحيوف على مقا

 .1بلفور، كما طلبوا االستقلؿ التاـ ضمن الوحدة السورية إلغاء كعد

أيدت اللجنة ٥تاكؼ العرب، فقد اقتنعت من أحاديثها مع ٦تثلي اليهود أف الصهيونيُت يتوقعوف أف 

يعملوا على إجلء السكاف غَت اليهود عن فلسطُت. كأكصت اللجنة يف ختاـ تقريرىا بتحديد ا٢تجرة إُف 

ا٠تطة اليت ترمي إُف جعل فلسطُت دكلة يهودية. ككاف موقف بريطانيا كفرنسا حياؿ فلسطُت. كالعدكؿ عن 

 .2تلك اللجنة موقفا عدائيا

أجرب الصمود اإلسلمي ا١تسيحي يتضح ٦تا سبق أف الًتاجع الغريب َف يكن صحوة ضمَت، بل إف 

 دكلة يهودية. فلسطُت َبعتباىا ، ا١تتعلقة َب٢تجرة الصهيونية، كالنظر إُفاعلى تعديل مواقفه ةالغربيالدكؿ 

كقد كاف ذلك نتيجة أمرين مهمُت، تفاعل مع بعضهما البعض، ككمل كل منهما اآلخر، ٫تا: 

الضغط الشعيب، ا١تتمثل يف ا١تظاىرات، كاٟتراؾ السياسي، الذم ٘تثل يف مذكرات االحتجاج للقنصليات 

 .عربيةاْلجنبية، ككذلك البياانت الوطنية، اليت كضحت اٟتقوؽ ال

 

                                                           
 .142-141، صاتريخ الدقمسالعارؼ، مرجع سابق،  1
 .142العارؼ، صا١ترجع السابق،  2
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يستمعوف للدكؿ اليت أهنم ال كىي ، كاحدة َف تتبدؿ ستعمار الغريب كاٟتركة الصهيونيةالتجربة مع االإف 

، فهم اليهتموف إال ٔتصاٟتهم، فكيف ٬تركف استفتاء، إلسلميةكا يةالعربتقع يف نطاؽ ٥تططاهتم، كمنها الدكؿ 

 اسًتاتيجية؟.قضاَي كيًتاجعوف عن مواقف تعترب َبلنسبة ٢تم 

السر يف كحدة كافة مكوانت اجملتمع، مسلمُت كمسيحيُت، إسلميُت ككطنيُت، شعبا كقيادة، أفرادا 

كأحزاَب كمؤسسات، فإذا كاف أم ٣تتمع كذلك، فلن يستطيع ا١تعسكر الغريب الصهيوٓف، الذم ترأسو أمريكا يف 

 دتو على الشعوب. إراىذه ا١ترحلة من التاريخ، أف ٯتلي 

إُف كيلسوف قالت فيها: "إف عرب فلسطُت  1919حزيراف )يونيو(  20سلت اللجنة رسالة يف كأر  

من مسلمُت كمسيحيُت متحدكف يف جبهة كاحدة يف معارضة كاحدة ال تقبل جدال كتساؤال ضد ا٢تجرة 

مقتنعوف  كاف كا٧تليزياليهودية، كضد إنشاء الوطن قومي لليهود، كما جاء يف كعد بلفور. كالكل ىنا من أمر 

 .1أبف سياسة بلفور ال ٯتكن أف تنفذ إال بقوة السلح"

آب )أغسطس(  28ككذلك كانوا متحدين ٓتصوص مقدساهتم، ففي تقرير للجنة ذاهتا بتاريخ 

ـ كرد نص يف تعليقها على حائط الرباؽ جاء فيو: "كمن ا١تستحيل أف يرضى ا١تسلموف كا١تسيحيوف 1919

 .2اية اليهود مهما حسنت مقاصد ىؤالء"بوضع اْلماكن ا١تقدسة ٖتت رع

 :م1920ةوسم النيب ةوسى عام ثورة 

ـ حسب عادهتم الستقباؿ أىل ا٠تليل الذين 1920نيساف )أبريل(  4ىرع ا١تقدسيوف يـو اْلحد  

أبناء يف االستقباؿ شارؾ ك القدس يف مثل ذلك اليـو من كل عاـ، قاصدين زَيرة مقاـ النيب موسى. يزكركف 
                                                           

 .241-240، القسم الثآف، ص10ج، بالدان فلسطُتالدَبغ، مرجع سابق،  1
 .112، ص(ـ2002االسكندرية، مركز االسكندرية للكتاب، )، الدقمس الشريف وةاذا عن تل أبيبعنآف، إبراىيم،  2
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كرفض ا٢تجرة  ،ينادكف َبلوحدة العربية كاالستقلؿ ،كالطوائف ا١تسيحية ا١تختلفة ،كأبناء انبلس ،كقراىا ،القدس

 .1الصهيونية

ٖتوؿ موسم النيب موسى إُف مواكب كطنية، كمظاىرات شعبية تعلن فيها مطالب ذلك العاـ كيف 

خليل بيدس خطبة ٛتاسية انشد فيها  كألقى، 2البلد، كبلغ من عمق ا١تظهر الوطٍت أف ا١تسيحيُت شاركوا فيو

كدعا العرب  .3الشعب ببذؿ اْلركاح كا١تهج للدفاع عن فلسطُت كصيانة عركبتها كٖتقيق حريتها كاستقل٢تا

 .4لإلجهاز على كعد بلفور، فهجمت اٞتماىَت على اليهود كقتلت عددا منهم

( عربيا. 21( يهودَي ك )250ح )( عرب، كجر 4( يهود ك )9ككانت نتيجة تلك االضطراَبت مقتل )

فأعلنت على إثره اْلحكاـ العرفية. كاعتقلت السلطة عددا من الزعماء كالشباف، فزجتهم يف السجوف. كأتلفت 

٤تكمة عسكرية بعدئذ حكمت عليهم َبلسجن مددا تًتاكح بُت الشهر كا٠تمسة أعواـ. ككاف نصيب عارؼ 

 .5َبإلعداـ، مث خفض اٟتكم إُف السجن عشر سنُتالعارؼ كأمُت اٟتسيٍت أف حكم عليهما أكال 

يطآف كا١تشركع كىنا نلحظ أف ا١تسيحيُت َف ٬تدكا غضاضة يف أف يكوف عنواف ا١تقاكمة للحتلؿ الرب 

ٖتت امرة قيادات سلمي، كىو ىنا "موسم النيب موسى"، كَبلتاِف أف يشاركوا يف ا١تقاكمة الصهيوٓف، عنواف إ

                                                           
 .47ص، 1ج، فلسطُت العربي  بُت االنتماب والصهيوني السفرم، مرجع سابق،  1
 .459ص، اٟتياة االجتماعية يف القدس يف القرف العشرينغوشة، مرجع سابق،  2
 .34ص، (ـ1998ىػ/1419، 1ط عماف، مطبعة الصخرة)، فلسطُت ومساح  ادلفيت األكرب احلاج دمحم أةُت احلسيٍت٤تسن، عيسى،  3
، راـ هللا، ا١تركز الفلسطيٍت خليل بيمس..رائم الدقص  الدقصَتة احلميث  يف فلسطُت وأول سفَت لألدب الروسي يف الثدقاف  العربي صاٌف، جهاد،  4

 .3ص ،ـ2005، 1، طللدراسات كالنشر كاإلعلـ

 
 .142، صاتريخ الدقمسالعارؼ، مرجع سابق،  5
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َبٟتاج ، الذم كاف على اتصاؿ إميل الغورم سكرتَت النادم اْلرثوذكسيفهـو الراقي كيسطر ىذا ا١ت، مسلمة

 .1ٖتت قيادتو عملأمُت ك 

 م:1925 عام ةظاىرة

زادت ا٢تجرة الصهيونية إُف فلسطُت، فبعد أف كاف اليهود  ،يف عهد ا١تندكب السامي ىربرت صموئيل

(، كما زادت اْلراضي اليت ٘تلكها 103,000(، أصبحوا عند خركجو منها )53,000يـو دخولو فلسطُت )

ـ، 1925-1921بُت  اليهود، فبيع لليهود على عهده مئيت ألف دكّف من أراضي مرج ابن عامر يف الفًتة ما

( قرية، 22بية من سكاهنا العرب، من ٣تموع القرل اليت كانت ىناؾ كعددىا )( قرية عر 21فأخليت )

فانطلقت ا١تظاىرات القوية اليت شارؾ فيها ا١تسلموف كا١تسيحيوف يف طوؿ البلد كعرضها، سيما يف مدينة 

 .2القدس

ـ، أراد زَيرة ا١تسجد 1925كعندما زار بلفور مدينة القدس؛ للمشاركة يف افتتاح اٞتامعة العربية عاـ 

خليل السكاكيٍت، ألقى خطاَب أف اْلقصى، فمنعو ا١تسلموف كا١تسيحيوف من دخوؿ ا١تسجد اْلقصى، حىت 

 .3ٛتاسيا يف ساحة ا١تسجد اْلقصى قاؿ فيو: "إف على بلفور مغادرة فلسطُت فورا"

 

                                                           
 .84ـ، ص1972، 1ج، عاةافلسطُت عرب ستُت الغورم، مرجع سابق،  1
 .391صر ،1، جـ1999، يف اتريخ الدقمس ادلفصلالعارؼ، مرجع سابق،  2
 .109ص، م(1921-1937) احلاج دمحم أةُت احلسيٍت دراس  يف نشاطو الميٍتجبارة، مرجع سابق،  3
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كتظاىرت سيدات مسلمات كمسيحات مقابل بيت ا١تندكب السامي احتجاجا على الزَيرة، منهن 

سيدة بثلثة أغطية على كجهها من ا٠تليل، كسيدة بغطاء كاحد من القدس، كأخرل غَت ٤تجبة كىي 

 .1مسيحية

 

 (14م )صورة رق

 ةظاىرة نسائي  يف بيت ادلدقمس 

 )ا١تصدر: قناة اٞتزيرة(

                                                           
أَير )مايو(  16، قناة اٞتزيرةخيوط ا١تؤامرة، ، 1فيلم النكبة، ج ،رئيس اجلمعي  الفلسطيني  األكادميي  للشؤون المولي عبد ا٢تادم، مهدم،  1

 ـ.2008
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 م:1929عام الرباق ثورة 

ٕتدد ا٠تلؼ بُت ا١تسلمُت كاليهود بشأف حائط الرباؽ، فأحضر  يف عهد السر جوف تشانسلور

اليهود يف يـو )الغفراف( بعض اْلدكات، فاعترب ا١توظف ا١تسؤكؿ ذلك من اداثت، كرفعها َبلقوة، كتواجو 

ـ، عقد ا١تسلموف مؤ٘ترا إسلميا يف القدس، تقرر فيو 1928تشرين الثآف )نوفمرب(  1ا١تسلموف كاليهود. كيف 

االحتجاج على أم ٤تاكلة هتدؼ إُف إ٬تاد أم حق لليهود يف الرباؽ. كعلى إثر ذلك أرسل كزير ا١تستعمرات 

أكصت فيو بضركرة االحتفاظ ك الربيطانية ٞتنة ٖتقيق إُف القدس، فرفعت اللجنة تقريرىا )الكتاب اْلبيض(، 

 .1َبلوضع الراىن

َبلضغط على اٟتكومة الربيطانية، كنتيجة لتلك  َف يقبل اليهود ٔتا جاء يف الكتاب اْلبيض، فشرعوا

ـ، يتضمن تراجعا عما كرد يف الكتاب 1929الضغوط أصدرت بريطانيا، بياان يف تشرين أكؿ )أكتوبر( 

اْلبيض، لكن هتديد العرب َبإلضراب العاـ جعل اٟتكومة ٕتمد الوضع على حالو حىت يعاد تنظيم قوة الشرطة 

 .2اليت كانت مكشوفة كٛتاية ا١تستعمرات اليهودية

ك  12كاحتجاجا على ذلك النكوص الربيطآف، درست اللجنة التنفيذية العربية يف اجتماعها يومي 

 .3ـ اقًتاحا إبغلؽ ا١تساجد كالكنائس1929تشرين أكؿ )أكتوبر(  13

 

                                                           
  ـ، عقب إصدار رمزم مكدكانلد بياان ألغى فيو 1931من آب )أغسطس( عاـ  31ا١تندكب السامي الثالث، كقد استقاؿ من منصبو يف

 (.153، صاتريخ الدقمسالعارؼ، مرجع سابق، الكتاب اْلبيض، مث اعتقاد العرب أف النضاؿ ٬تب أف يوجو ضد إ٧تلًتا قبل اليهود. )
 .148-147، صالدقمس اتريخالعارؼ، مرجع سابق،  1
 .103ص، الدقمس الشريف وةاذا عن تل أبيبعنآف، مرجع سابق،  2
 .104-103ص عنآف،ا١ترجع السابق،  3
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نسائي يف ىذا العاـ، كذلك بتأسيس االٖتاد اللمرأة الفلسطينية، فبدأت اٟتقيقي لنضاؿ الأما مسَتة 

كا٠تركج  ،ٖتصُت فتيات فلسطُت َبلعلم كا١تعرفة الدعوة إُفك ، طليعي يف نشر الوعي، كقد كاف لو دكر العريب

إُف العمل كصوالن إُف مهنة شريفة ٘تكنهن من أداء كاجب العطاء ْلسرىن كعائلهتن كلرفع مستول اجملتمع 

 .1اقتصادَين كاجتماعيان كعلميان 

اٞتمعية ركز على اٞتانب ا٠تَتم كاالجتماعي، كقد سا٫تت بقوة يف دعم كا١تلحظ أف نشاط ىذه 

 ـ، كما كاف ٢تا بعض النشاطات السياسية.1948صمود الشعب الفلسطيٍت بعد عاـ 

، إذ عقد اجتماع نسائي شاركت فيو يف ىذه ا١ترحلة كَف يكن موقف ا١ترأة العربية يف القدس سلبيا

، كعنربة ا٠تالدم، كطرب عبدا٢تادم. كقد أسفر عن ٚتلة قرارات، مسلمات كمسيحات، منهم: ماتيل مغنم

كعن انتخاب كفد منهن ١تقابلة ا١تندكب السامي الذم استقبلهن ْتضور قرينتو. ك١تا عاد الوفد النسائي اُف بقية 

النساء انطلقت ا١تظاىرة النسائية الضخمة يف مائة سيارة ٕتوب شوارع القدس. كقد أاثرت ىذه ا١تظاىرة 

النسائية يف حينها ٛتاسا شعبيان كبَتان، فقد كانت نقطة انطلؽ للقطاع النسائي الذم كاف منصرفان للعمل 

 .2االجتماعي كي يبدأ العمل السياسي

ُف اللجنة ا١تنتخبة أبف تتماشى ّتهودىا مع اللجنة التنفيذية اليت سبق إكبعد ىذا االجتماع عهد 

كأتلفت من الرجاؿ، كاعًتفت هبا اٟتكومة، فأصبحت تسمى اللجنة التنفيذية للسيدات العربيات، كبدأت 

                                                           
  الوجود اإلسلمي ا١تسيحي يف القدس.انظر 
 .االحتاد النسائي العريبمرجع سابق،  1
، مركز بديل، اذلوي  الوطني  الفلسطيني دور التاريخ، دور التاريخ الشفوي يف احلفاظ على أبو الريش، رفعة،  2

article19-alawda/item/199-http://www.badil.org/haq 
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ا١تتاجر  بتنظيم االحتجاجات، كا١تظاىرات، كا١تطالبة َبٟتقوؽ العربية. كقد اٗتذ النساء قراران مع القسم ٔتقاطعة

 . 1اليهودية مقاطعة اتمة

ـ، 1929استمر مسلسل ٕتاىل العرب كاالستجابة ١تطالب اليهود، فحصل اليهود يف حزيراف )يونيو( 

على امتياز الستثمار البحر ا١تيت، كاستخراج البواتسيـو كسائر اْلملح ا١تعدنية فيو، كالذم كقع االتفاؽ ككلء 

 فلسطُت كشرؽ اْلردف، كاثناف من رجاؿ اْلعماؿ اليهود، ٫تا: نوفومسكي التاج يف لندف َبلنيابة عن حكوميت

كتولوخ، َبسم "شركة البواتس الفلسطينية". كازداد عدد ا١تهاجرين إُف فلسطُت ْتجة كجود فرص العمل، كنشط 

 .2اليهود يف شراء اْلراضي

القدس كغَتىا من مدف كعلى إثر ذلك اندلعت ثورة ضد اٟتكومة، كضد الوطن القومي اليهودم، يف 

 4مسلم ك  87(  عربيا )91( يهودَي، ك )133فلسطُت، فاصطدـ العرب كاليهود حيث التقوا، فقتل )

( عربيا. ككانت أكثر إصاَبت العرب من اٞتنود كالبوليس 181( يهودَي، ك )339مسيحيُت(، كجرح )

 .3( مستعمرات يهودية تدمَتا كامل6الربيطانيُت، كدمرت )

ىي ا١ترة اْلكُف، أك على اْلقل أكؿ مرة يوثق فيها سقوط قتلى من ا١تسيحيُت، كىذا يعٍت أف لعل ىذه 

القضية العربية كاحدة، كمع أف حائط الرباؽ، الذم اندلعت الثورة من أجلو معلم إسلمي، إال أف ا١تسيحيُت 

غَت مباشرة، ىدفها االستفراد رجاال كنساء كقفوا مع إخواهنم ا١تسلمُت، فأفشلوا بذلك كل ٤تاكلة مباشرة أك 

َب١تسلمُت أك ا١تسيحيُت، فعندما يقدـ ا١تسيحي ركحو، كىي أغلى ما ٯتلك، من أجل ا١تقدسات اإلسلمية، 

                                                           
 ا١ترجع السابق، أبو الريش، رفعة.  1
 .148، صاتريخ الدقمسالعارؼ، مرجع سابق،  2
 .148، صاتريخ الدقمسالعارؼ، مرجع سابق،  3
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بيت خوة اإلسلمية ا١تسيحية، ٘تاما كما فعل ا١تسلموف يف ٤تطات سابقة من اتريخ فإنو بذلك يقوم ركابط اْل

 قدس.ا١ت

( منهم 20(، حكم على )792حكم عليهم يف تلك االضطراَبت )بلغ عدد العرب الذين كقد 

( يهودَي، منهم كاحد فقط حكم عليو َبإلعداـ كاٝتو )خانكيز(، كىو من رجاؿ الشرطة 92َبإلعداـ، مقابل )

كقد ثبتت عليو هتمة قتل العائلة العربية يف أبو كبَت بيافا. كقد استأنف العرب أحكاـ اإلعداـ إُف  ،الفلسطينية

، 1لس ا١تلك ا٠تاص يف لندف، فأبدؿ حكم اإلعداـ َبلسجن ا١تؤبد على اكـو عليهم، ماعدا ثلثة منهم٣ت

، كأٛتد عطا الزير  .2ىم: فؤاد حسن حجازم، كدمحم خليل ٚتجـو

 م:1930انتفاض  عام 

، رأل 1930بعد تشانسلور جاء السر آرثر كاكهوب، ك١تا جاء إُف القدس يف أكؿ أيلوؿ )سبتمرب( 

لدا على ٚتر الثورات كالقلقل، كشعبا مثقل َبلضرائب، كاستياء يشمل ٚتيع الطبقات، فأبدل اىتماما ب

إُف  َب٢تجرة لليهودٝتح عينو َبلفلحُت، فخفض عنهم الضرائب كأمدىم َبلقركض الزراعية، كيف الوقت 

ا، كعلى عهده نشط اليهود فلسطُت، فدخلها يف السنوات ا٠تمس اليت قضاىا يف فلسطُت مائتاف كٜتسوف ألف

 .3يف شراء اْلراضي

كانوف اْلكؿ   7كاحتجاجا على تلك السياسة عقد ا١تؤ٘تر اإلسلمي الثآف للدفاع عن الرباؽ، يف 

فلسطُت كاْلردف، كسورَي، مسلمي: ـ، يف رحاب ا١تسجد اْلقصى، فحضره عدد كبَت من 1931)ديسمرب( 

                                                           
 .128-127السفرم، صمرجع سابق،  1
كزارة ـ، 1987، 1ط )دار بويصَت(، منشورات كزارة الثقافة الفلسطينية)ال.ـ، ، جهاد شعب فلسطُت خالل نصف قرن ،بويصَت، صاٌف 2

 .158ص، (ـ2001، 2طالثقافة، 

 .153ص ال.ت(،، 2طالقاىرة، دار ا١تعارؼ، )، اتريخ الدقمسالعارؼ، عارؼ،  3
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كاٟتجاز، كتونس، كبرقة، كفارس، كاٞتزائر، كا١تغرب اْلقصى، كتركيا، كلبناف، كاليمن، كالعراؽ، كمصر، 

 .1كتركستاف الصينية، كا٢تند، كالقفقاس، كيوغسلفيا، كنيجَتَي، كجاكا، كسيلف

كقد كانت أ٫تية ا١تؤ٘تر يف نوعية اْلعضاء ا١تشاركُت فيو، فكاف منهم: العلمة الشيخ دمحم رشيد رضا، 

يز الثعاليب، كشاعر اإلسلـ دمحم اقباؿ، كاْلمَت سعيد اٞتزائرم، كشكرم القوتلي، كالزعيم التونسي عبدالعز 

 .2كشوكت علي زعيم مسلمي ا٢تند

إسلمية حائط على كما أكد إنشاء جامعة يف القدس َبسم "جامعة ا١تسجد اْلقصى"،  كقرر ا١تؤ٘تر 

كمساعدة الفلحُت كأصحاب اٟترؼ، الرباؽ كالتعاىد َبلدفاع عنو، كأتسيس شركة زراعية إلنقاذ اْلراضي 

 .3كإ٬تاد شركات تعاكنية للتسليف

تقف سدا منيعا أماـ مطامع اليهود يف اْلرض ا١تقدسة،  ،إ٬تاد كتلة عربية إسلميةكما قرر ا١تؤ٘تر 

اء كمقاطعة ٚتيع ا١تصنوعات الصهيونية يف ٚتيع اْلقطار اإلسلمية، كتنبيو العاَف اإلسلمي إُف ا٠تطر الكامن كر 

صد تيار ا٢تجرة اليهودية، كمقاكمة بيع اْلراضي لليهود، كدعوة العاَف اإلسلمي لشرائها، ضركرة الصهيونية، ك 

كاستنكار االستعمار يف أم قطر من اْلقطار اإلسلمية، كاعتبار قضية العرب اْلرثوذكس جزءا من القضية 

 . 4العربية

                                                           
 .154، صاتريخ الدقمسالعارؼ، ا١ترجع السابق،  1
 .67عماف، دار الفرقاف، ال.ت(، صم(، )1920-1939) شعب فلسطُت أةام التآةر الربيطاين والكيم الصهيوينجرار، حسٍت،  2
 .68ا١ترجع السابق، جرار، ص 3

 .154، صاتريخ الدقمسالعارؼ، مرجع سابق،  4
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ـ، مؤ٘ترا 1931أبَيـ، يف تشرين الثآف )نوفمرب(  ككاف العرب اْلرثوذكس قد عقدكا يف َيفا قبل ذلك

أيدكا فيو ا١تطالب الوطنية. كقرركا أف يكوف البطريرؾ عربيا كليس يواننيا أجنبيا كما ىو اٟتاؿ. كأف ال يعًتفوا 

 .1أبم بطريرؾ ال يشارؾ الشعب يف انتخابو

القرارات، قيقة أف معظم تلك لكن اٟتما صدر عنو من توصيات، ، ك اإلسلمي الثآف كمع أ٫تية ا١تؤ٘تر

، كانت إحدل القرارات، ىي ، فعلى سبيل ا١تثاؿىاإذ َف يتم اٟتديث عن آليات تنفيذظلت حربا على كرؽ، 

 ن العكس ىو الصحيح.صد تيار ا٢تجرة اليهودية، لك

  ـ:1936-1920أعداد ا١تهاجرين اليهود منذ عاـ  اٞتدكؿ التاِف يوضح

 السن  ادلهاجرينعمد  النسب  ادلئوي 
1.95 5514 1920 
3.24 9149 1921 
2.77 7844 1922 
2.63 7421 1923 
4.55 12856 1924 

11.96 33801 1925 
4.63 13081 1926 
0.96 2713 1927 
0.77 2178 1928 
1.86 5249 1929 
1.75 4944 1930 
1.44 4075 1931 
3.38 9553 1932 

                                                           
 .154صالعارؼ، ا١ترجع السابق،  1
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10.73 30327 1933 
14.98 42359 1934 
21.88 61854 1935 
10.52 29727 1936 
 اجملموع 282.645 100%

 

 (ككالة اْلنباء الفلسطينية "كفا" )ا١تصدر:

زاد (، ك 4075دكؿ أف أعداد ا١تهاجرين اليهود يف العاـ الذم عقد فيو ا١تؤ٘تر، بلغ )ٞتيتضح من ىذا ا

ـ، إذ كصل إُف 1933كتضاعف مرات عاـ ( مهاجرا، 9553) فبلغيف العاـ التاِف  العدد على الضعف

(30327.) 

 :1933انتفاض  عام 

بعد ازدَيد ا٢تجرة الصهيونية إُف فلسطُت، كرفض اٟتكومة الربيطانية كضع حد ٢تا، دعت اللجنة 

( ألفا من 30ـ، ٨تو )1933تشرين أكؿ )أكتوبر(  13التنفيذية العربية إُف مسَتة، فاجتمع يـو اٞتمعة 

مُت كا١تسيحيُت يف ساحة ا١تسجد اْلقصى ا١تبارؾ، مث توجهوا إُف كنيسة القيامة. كقد استعملت الشرطة ا١تسل

 . 1الربيطانية القوة لتفريق ا١تتظاىرين، فجرح عدد من العرب، كٜتسة من رجاؿ الشرطة الربيطانية

                                                           
 .15_14ـ(، ص1933ىػ )1352، 367، ع 15ـ "الفتح"،مرجع سابق،  1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



204 
 

كقررت اللجنة التنفيذية كشكرهتم على تضحياهتم، ، رحىككاف دكر ا١ترأة العربية ىو الطواؼ على اٞت

إقامة مظاىرة كربل يف أَيـ اٞتمعة، على أف تقاـ كل مرة يف مدينة معينة تقصدىا الوفود من ٚتيع أ٨تاء 

 .1يف َيفا 1933تشرين أكؿ )أكتوبر( عاـ  27فلسطُت، كتقرر أف تكوف ا١تظاىرة التالية يف 

احتجاجية على زَيرة مسؤكلُت  ـ، شاركت نساء القدس يف مظاىرة1933نيساف )أبريل(  15كيف 

بريطانيُت إُف البلد، ٫تا: "اللورد اللنيب" كاللورد "سوينتوف". سارت النساء رغم ىطوؿ اْلمطار، كعربف شوارع 

القدس إُف مسجد عمر، حيث ألقت ماتييل مغنم )مسيحية(، كلمة من منرب ا١تسجد، كسارت ا١تظاىرة إُف 

  .2م )مسلمة(، كلمة أماـ مقربة ا١تسيحألقت طرب عبد ا٢تادفالقرب ا١تقدس، 

كىنا يتجلى كعي ا١ترأة الفلسطينية أب٫تية التوحد يف ميداف ا١تقاكمة، فهذا التناغم فيو إشارة للحكومة 

الربيطانية كاٟتركة الصهيونية، أف ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، مستعدكف للدفاع عن مقدسات بعضهم البعض، فكل 

 اما كما ٭تمي مقدساتو. فريق سيحمي مقدسات اآلخر، ٘ت

كيف تلك الثورة، مت ٖتقيق أحد أىم أىدؼ القيادة الوطنية الفلسطينية، كىو مقاطعة البضائع 

ـ. كيف 1933 )٘توز(يوليو  7كا١تنتجات الصهيونية كاْلجنبية، فتم افتتاح ا١تعرض العريب اْلكؿ َبلقدس يف 

ا١تعرض الثآف شارؾ مائة كٙتانوف شركة عربية من مصر، كسورَي، كالعراؽ، كشرؽ اْلردف، كا١تغرب، كالسعودية، 

ككقفت بريطانيا ضد ا١تعرض، فحظرت على الطائرات ا١تصرية التحليق فوؽ القدس، كامتنعت القنصليات 

 .3لوافدين العرب إُف ا١تعرضاإل٧تليزية يف العواصم العربية عن منح التأشَتة آلالؼ ا

                                                           
 .15_14ـ(، ص1933ىػ )1352، 367، ع 15"الفتح"، ـا١ترجع السابق،  1
راـ هللا، تصدر عن شركة مؤسسة اْلَيـ )، صحيفة "اْلَيـ" الفلسطينية، نساء ةدقمسيات يف الذاكرة الشعبي  اجلماعي  عبد ا٢تادم، فيحاء، 2

 .(ـ2013تشرين اْلكؿ )أكتوبر(  20للطباعة كالصحافة كالنشر كالتوزيع، نشر ا١تقاؿ بتاريخ 
 .526ـ، الكتاب الثآف، ص2005م(، 1914-1948) الدقمس االنتمابي  يف ادلذكرات اجلوىري نصار ك٘تارم، مرجع سابق،  3
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كلعل مشاركة العديد من الشركات العربية يف ىذا ا١تعرض، ىي إحدل ٙتار ا١تؤ٘تر اإلسلمي الثآف عاـ 

 ـ، لكن اٟتكومة اإل٧تليزية ضيقت على ا١تشاركة العربية.1931

مة أما مسلمو كمسيحو القدس فشاركوا يف ا١تعرض العريب، الذم يعد شكل من أشكاؿ ا١تقاك 

للمشركع الصهيوٓف كالغريب يف فلسطُت، اذ اشًتل كاصف جوىرية العديد من اْلغراض من ا١تعرض اْلكؿ 

 .1كالثآف، منها: أكآف شرقية، كأقمشة من صنع ٛتص، كمقتنيات مصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .527سابق، نصار ك٘تارم، صالرجع ا١ت 1
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 م1947-1936دقمس ادلبيت اخلطر الصهيوين يف النضال اإلسالةي ادلسيحي دلدقاوة  ادلطلب الثالث: 

تزايدت ا١تقاكمة الشعبية يف ىذه ا١ترحلة، كما أهنا ٘تيزت ْتمل السلح يف كجو بريطانيا كالصهاينة، 

كخاصة بعد أف أدرؾ العرب أف االبقاء على السياسة اليت مت انتهاجها سابقا، كا١تتمثلة يف العمل السياسي 

م، سيما أف العاَف تنكر طويل ٟتقوقهم، كالدبلوماسي، كا١تقاكمة الشعبية، لن تنجح كحدىا يف درء ا٠تطر الداى

أما الدكؿ العربية فلم تثبت لعرب فلسطُت أهنا جادة يف كسب معركة اٟتفاظ على القدس كبقية ا١تدف 

 الفلسطينية.

 :م1936إضراب عام 

عندما استمرت السياسة الربيطانية، لتطبيق كعد بلفور، كازدادت االعتداءات الصهيونية على 

، للحفاظ على مقدساهتم ككياهنم. كقد مع بقاء الثورة الشعبية العرب أف ٮتوضوا الثورة ا١تسلحةا١تقدسات، قرر 

أشار إُف ىذا تقرير أعده الكابنت كامب من دائرة االستخبارات الربيطانية، جاء فيو: "لقد ٝتعت شخصيا 

ة ٤تاكلة إلقامة دكلة الكثَتين من العرب من مسيحيُت كمسلمُت يصرحوف علنا أبهنم سيقاكموف َبلقوة أي

  .1يهودية"

أنو ذىب إُف ، ـ1935تشرين أكؿ )أكتوبر(  26يف ككاف من أكلئك خليل السكاكيٍت، الذم كتب 

 .2اإلدارة الربيطانية كىو غاضب على اليهود كبريطانيا، فقدـ طلبا إلعطائو رخصة ٟتمل السلح

                                                           
 .105ص، فلسطُت احلميثاتريخ الكياِف، مرجع سابق،  1
 .166ص ،3، الكتاب السادس، ج2006، يوةيات السكاكيٍت، يوةيات، رسائل وأتةالتالسكاكيٍت، مرجع سابق،  2
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شارؾ يف الثورة من خلؿ اٟتزب العريب  كا٩ترط آخركف يف ا١تقاكمة، منهم اْلب إبراىيم عياد، الذم

 .2، ككاف من ضمن من قاتلوا مع عبدالقادر اٟتسيٍت1الفلسطيٍت، كىو حزب اٟتاج أمُت كٚتاؿ اٟتسيٍت

أشد قوة من الثورات السابقة، كلذلك بدأ  ،شها العرب مواتية لبدأ ثورة جديدةيكانت الظركؼ اليت يع

ـ تشكلت قيادة موحدة من ا١تسلمُت 1936أبريل( ( نيساف 25ي ففاالستعداد العريب ٠توض ىذه الثورة، 

إذ أتلفت اللجنة العربية العليا من عشرة أشخاص ٯتثلوف ٚتيع اْلحزاب، كىم: أمُت اٟتسيٍت كا١تسيحيُت، 

رئيسا، كالفريد ركؾ، كحسُت فخرم ا٠تالدم، كدمحم يعقوب الغصُت، كحلمي َبشا، كراغب النشاشييب، 

د اللطيف صلح، كٚتاؿ اٟتسيٍت، كعوٓف عبد ا٢تادم، كانضم إليها فيما بعد: دمحم عزت كيعقوب فراج، كعب

 .3دركزة، كفؤاد ساَب

أَير  7الشعب إُف مؤ٘تر عاـ، عقد يف القدس بتاريخ عمـو كاف بداية عمل ىذه اللجنة، ىو دعوة 

أَير  15ابتداء من فنفذكا ذلك . فقرر ا١تؤ٘تركف إعلف اإلضراب، كاالمتناع عن دفع الضرائب. 1936)مايو( 

 .4كعززت قواهتا العسكرية يف البلد ،فأعلنت اٟتكومة قانوف الطوارئ، كاعتقلت عددا من الفلسطينيُت ،)مايو(

ٚتاع ة ظلت متماسكة كموحدة، إذ كاف اإلكمع تزايد البطش َبلعرب، فإف اٞتبهة الداخلية العربي

لجنة العليا؛ من أجل ٖتقيق ا١تطالب العربية، يؤكد ىذا قوؿ على االلتزاـ بقرارات ال سلميا كمسيحياإ

عن دفع الضرائب فسأكوف أكؿ من ٯتتنع، كإذا قررت اشًتاؾ ا١توظفُت يف  االمتناعالسكاكيٍت: "إذا قررت اْلمة 

                                                           
 ـ.2011كانوف اْلكؿ )ديسمرب(   25، ، صحيفة القدس على االنًتنتاألب إبراىيم عياد فارس الكنيس  يغيب عن احتفاالت أعياد ادليالد 1
2
 ـ.2007٘توز )يوليو(  22قناة اٞتزيرة،  ،التآخي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت يف فلسطُتفؤاد كوكلي،  

 .538ص ـ، الكتاب الثآف،2005م(، 1914-1948) الدقمس االنتمابي  يف ادلذكرات اجلوىري نصار ك٘تارم، مرجع سابق،  3

 .157، صاتريخ الدقمسالعارؼ، مرجع سابق،  4
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. فاستجابت البلد للنداء، كبدأت ا١تظاىرات كالصدامات مع الشرطة 1اإلضراب فسأكوف أكؿ من يضرب..."

 .2انية، كانطلقت ا٠تطب اٟتماسية يف ا١تساجد كالكنائسالربيط

رسالة ت الطوائف ا١تسيحية يف القدس كسعيا إلنقاذ اْلماكن ا١تقدسة من ا٠تطر الصهيوٓف، أرسل

كقد أظهرت الرسالة صورة مشرقة لذلك اإلضراب، فوصفتو أبنو طالبوا فيها إبنقاذ القدس، ١تسيحيي العاَف، 

كالتجارية كالنقليات الربية كالبحرية، كاشًتؾ فيو سكاف ا١تدف كالقرل كالبدك،  شامل لكل مرافق اٟتياة،

 .3كا١تسلموف كا١تسيحيوف، كالشيوخ كالشباب كتلمذة ا١تدارس، كالرجاؿ كالنساء

إف ٧تاح ذلك اإلضراب جاء ٙترة اإلنصياع التاـ ١تطالب الثورة كتوجيهاهتا، كىذا َف يكن، لوال 

ا١تسيحي على اٟتقوؽ ا١تشًتكة، كالتوافق على التصدم للمشركع الصهيوٓف، إذف َف يكن االلتفاؼ اإلسلمي 

قرار ا١تواجهة حكرا على دَينة بعينها، أك حزب سياسي، أك ٚتعية ثقافية، كإ٪تا كاف قرارا كطنيا، شاركت فيو  

 كافة مكوانت اجملتمع الفلسطيٍت.

سيحيُت، فقدموا للنتداب الربيطآف مذكرة أما كبار موظفي حكومة فلسطُت العرب من مسلمُت كم

ـ، طالبوا فيها اٟتكومة َبلتوقف عن سياسة التحيز للصهيونية، كأف تعمل على 1936بتاريخ آب )أغسطس( 

 .4استعادة ثقة العرب، عرب إهناء اْلزمة اليت تعيشها البلد

                                                           
 .247، ص3، الكتاب السادس، ج2006، السكاكيٍت، يوةيات، رسائل وأتةالتيوةيات السكاكيٍت، مرجع سابق،  1

 .110ص، ذكرايت ةن الدقمسشهيد، مرجع سابق،  2
 .34ص ،3، ج(ـ1984، 1ط ،بَتكت، دار اٟتداثة للطباعة كالنشر كالتوزيع)، واثئق أساسي  يف الصراع العريب الصهيوينأيوب، ٝتَت،  3
 .535ـ، ص2005الكتاب الثآف، نصار ك٘تارم، مرجع سابق،  4
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اؿ الضركرية كاإلدارية كقد اىتم العرب بشرح قضيتهم للعاَف، فشكلوا دكائر خاصة للقياـ َبْلعم

: ٚتاؿ يضمكبريطانيا. ككاف كفد لندف  ،العربيةالدكؿ إُف تضم مسلمُت كمسيحيُت كالسياسية، كأرسلوا عدة 

 .1اٟتسيٍت، كشبلي ٚتل، كعزت طنوس، كإميل الغورم

كٕتلت معآف الوطنية عند ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، بتعاطف الناس مع أىاِف شهداء الثورة، فزار 

، بعد أف كمن ؛ الذم قتل مفتش الشرطة اإل٧تليزم سيكريستا١تسلموف كا١تسيحيوف بيت سامي اْلنصارم

 . 2لو مع شاب آخر على الطريق بُت َبب اْلسباط كَبب الساىرة

بينما أظهر الطرفاف العداء للحكومة الربيطانية، ففي نقاش حضره عوٓف عبد ا٢تادم كخليل السكاكيٍت  

دم كأٛتد ا٠تالدم كيوسف ىيكل كالصحفي اْلمريكي فشر، قاؿ السكاكيٍت للصحفي كأمُت عبد ا٢تا

اْلمريكي معلقا على السياسة الربيطانية، "فالعرب رأكا أف اإل٧تليز ٭تاكلوف أف يقضوا على العرب يف فلسطُت 

ْللوؼ، كحكم ـ( ىدمت قرل العرب، كأعدـ ا1936كأف يعطوا بلدىم لليهود، كيف الثورة اْلخَتة )ثورة عاـ 

كأف  شيءعلى عدد منهم َبلسجن ا١تؤبد، ككل ذلك يف سبيل اليهود، أفينتظر بعد ىذا أف ينسى العرب كل 

 .3يقفوا ّتانب اإل٧تليز"

                                                           
 .538نصار ك٘تارم، صا١ترجع السابق،  1
  ـ، كعاش كدفن فيها، درس يف مدارسها اإلبتدائية كالثانوية، ٗترج من ا١تدرسة الرشيدية، 1917سامي إبراىيم اْلنصارم: كلد يف القدس سنة

١تدرسة الرشيدية، خلؿ نقلو للمستشفى كاف جنود الربيطانيوف يضربونو إُف أف كاتبع دراستو العليا يف الكلية العربية، كبعد ٗترجو عُت معلما يف ا
 (.262، ص2006، 3السكاكيٍت، الكتاب السادس، جمرجع سابق، فارؽ اٟتياة، كشيع جنازتو اآلآلؼ من أبناء القدس. )

  العاـ يف فلسطُت، كاف استعمارَي حاقدا، كاف على  إ٧تليزم من أصل يهودم، عينتو اٟتكومة الربيطانية لوظيفة النائبشرطة سيكريست: مفتش
إثر أم تظاىرة يسَت يف الشوارع حامل بيده سوطا يضرب كل من يشاىده، ككاف يفتش بيوت العرب فيعتدم َبلضرب على اْلطفاؿ كالنساء. 

 (.263السكاكيٍت، صا١ترجع السابق، )
 .263السكاكيٍت، صا١ترجع السابق،  2

 .86_ 85ـ، ص2010السكاكيٍت، الكتاب الثامن، مرجع سابق،  3
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فقد عرب فلسطُت يف تلك الفًتة من الثورة أكثر من ثلثة آالؼ شهيد، كسبعة آالؼ جريح، كاعتقل 

كأثبتت الثورة كعي ا١تسلمُت كا١تسيحيُت كتضامنهم ضد العدك اإل٧تليز حواِف ألفُت من الشباب العريب. 

 .1ا١تشًتؾ، فقد حاكؿ اإل٧تليز كاليهود أف يبذركا بذكر الفتنة بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، كلكنهم أخفقوا

كلكن ىذه ا١ترة يف صورة عمل عسكرم، خاضتو ٚتعية زىرة كمن جديد يربز دكر ا١ترأة النضاِف، 

َبلعمل ا٠تَتم كاالجتماعي، كمساعدة الطلبة اٞتمعية  نشاطفقد بدأ مهيبة خورشيد، اليت أسستها ، اْلقحواف

على يد مهيبة خورشيد الفقراء، مث تطور اُف عمل عسكرم منظم، بعد حادثة مقتل طفل فلسطيٍت برمء أماـ 

 .2جندم يف اٞتيش الربيطآف

يُت؛ ٠تدمة القضية الفلسطينية؛ كالدفاع كاف ىدؼ خورشيد أف توحد جهود ا١تسلمُت كا١تسيحكقد  

 .3عن اٟتقوؽ العربية

 

 

                                                           
 .270، صـ(1979، 3ط ،بَتكت، ا١تكتب اإلسلمي)، خطر اليهودي  العادلي  على اإلسالم وادلسيحي التل، عبد هللا،  1
  يف ربوع فلسطُت، كىي ترمز اُف ىذا االسم مستوحى من الزىرة القرمزية يف الثورة الفرنسية، علكة على دالالتو الية، إذ تنتشر الزىرة بكثافة

م مهيبة ٚتاؿ الطبيعة كاٟترية، اليت يسعى إليها الشعب الفلسطيٍت. كقد نفذ شعار اٞتمعية يف ا٢تند، بتعليمات من ا١تها٘تا غاندم، كىو من تصمي
، السنة الرابعة، نشر 39عريب، ع، ٣تلة "فلسطُت"، بَتكت، تصدر عن صحيفة السفَت الحكاايت البماايت اجملهول الشايب، يوسف، خورشيد. )

  (.دور التاريخ، دور التاريخ الشفوي يف احلفاظ على اذلوي  الوطني  الفلسطيني ـ؛ مرجع سابق، أبو الريش، 2013٘توز )يوليو(  15بتاريخ 

السنة الرابعة، نشر بتاريخ ، 39بَتكت، تصدر عن صحيفة السفَت العريب، ع)، ٣تلة "فلسطُت"، حكاايت البماايت اجملهول الشايب، يوسف،  2
 .(ـ2013٘توز )يوليو(  15

 .دور التاريخ، دور التاريخ الشفوي يف احلفاظ على اذلوي  الوطني  الفلسطيني مرجع سابق، أبو الريش،  3
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 اللجن  ادللكي  واستئناف الثورة:

(، فاستمعت إُف أقواؿ زعماء اليهود، Peelـ شكلت بريطانيا ٞتنة ٖتقيق برائسة بيل )1936عاـ 

ـ، 1937)يوليو( ٘توز  7كقاطعها العرب يف َبدئ اْلمر، مث مثلوا أمامها بعد توسط زعماء العرب. كيف 

نشرت اللجنة تقريرىا، ككاف يتضمن مشركعا لتقسيم فلسطُت. القسم اليهودم كيشمل أخصب أراضي 

فلسطُت، كالقسم العريب كفيو اٞتباؿ اٞترداء، كالقسم الربيطآف كفيو القدس كبيت ٟتم. كاقًتحت اللجنة ضم 

 .1ا١تنطقة يف القسم العريب إُف شرؽ اْلردف لتتسع رقعة النفوذ الربيطآف

 1937كحينما نشر التقرير اثر عرب فلسطُت من جديد، فقتل العرب يف أكؿ شهر أيلوؿ )سبتمرب( 

من الشهر ذاتو أقدـ ٣تهولوف على قتل "اندركز"  26ثلثة يهود، مث قتلت منظمة أرغوف ثلثة عشر عربيا. كيف 

ٛتلة اعتقاالت مشلت مائة كستة فبدأت حاكم اٞتليل، كاستغلت اٟتكومة الربيطانية تلك اْلحداث، 

 .2مواطنُت

كمن بُت الزعماء الذين مت اعتقا٢تم: أٛتد حلمي َبشا، كيعقوب الغصُت، كفؤاد ساَب، كالدكتور حسُت 

ا٠تالدم، كرشيد اٟتاج إبراىيم، كنفوىم إُف جزيرة سيشل. كحاكلت بريطانيا قمع الثورة، فنسفت القرل 

أف امتدت الثورة لتعم ٚتيع أ٨تاء البلد، كنفذت عصبة القساـ عمليات ، فكاف رد العرب 3كأحرقت ا١تزارع،

تشرين الثآف  22، كمت اعدامو كىو صائم يف فدائية ضد القوافل اليهودية، فاعتقل الشيخ فرحاف السعدم

                                                           
 .271، صـ(1979، 3ط ،بَتكت، ا١تكتب اإلسلمي)، خطر اليهودي  العادلي  على اإلسالم وادلسيحي التل، عبد هللا،  1

2
 Hadawi. John. Robert and Sami. The Palestine Diary. Vol. 2: 1945-1948, Beirut: PLO, Research center. 

1970, p. 278. 
 .272-271ص، خطر اليهودي  العادلي  على اإلسالم وادلسيحي التل، مرجع سابق،  3
 ا بتلقي كلد الشيخ فرحاف السعدم يف قرية ا١تزار من أعماؿ قضاء جنُت، كتلقى علومو يف كتاب القرية كمدرسة جنُت االبتدائية، إال أنو كاف مولع

لف عصبة أ 1929الدركس الدينية يف ا١تساجد، كَبالجتماع مع العلماء. شارؾ السعدم يف ا١تؤ٘ترات الوطنية، كا١تظاىرات ضد اٟتكومة، كيف ثورة 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



212 
 

خلؼ ، لكن النتائج جاءت على إبعاد الناس عن الثورةـ، كقد كانت بريطانيا ترغب يف 1937)نوفمرب( 

ـ التخلي 1938ْلف الثورة اشتدت كَف تنجح يف إٜتادىا، فلجأت إُف طريقتها يف ا١تكر، كأعلنت عاـ  ؛1ذلك

 .2عن فكرة التقسيم

كىنا ٧تد أف الزعماء ا١تسلمُت كا١تسيحيُت ظلوا اثبتُت على الطريق الذم اختاركه، كىو مقارعة ا١تشركع 

ضح من ىذه اْلحداث أف بريطانيا كالصهيونية  الصهيوٓف، كيف سبيل ذلك تعرضوا لكل صنوؼ اْلذل، فالوا

 كانوا ٭تاربوف ا١تسلمُت كا١تسيحيُت دكف ٘تييز.

دعت بريطانيا إُف مؤ٘تر لندف، فحضره ٦تثلوف عن الدكؿ العربية كعرب فلسطُت كزعماء اليهود. مث 

رد ركؾ، كأمُت ككاف كفد فلسطُت يضم كل من: ٚتاؿ اٟتسيٍت، كعوٓف عبد ا٢تادم، كراغب النشاشييب، كالف

شباط )فرباير(  7التميمي، كموسى العلمي، كجورج أنطونيوس، كيعقوب الغصُت، كفؤاد ساَب. افتتح ا١تؤ٘تر يف 

ـ، كَف تكن ٤تاداثت مباشرة بُت العرب كاليهود، بل كانت بُت كل فريق كبُت اإل٧تليز على حدة. كبعد 1939

 .  3ـ1939آذار )مارس(  17يف أكثر من شهر أخفق ا١تؤ٘تر، كاختتم أعمالو رٝتيا 

كىنا نرل أف بريطانيا كالصهيونية فشلوا يف اخًتاؽ الصمود اإلسلمي يف ميداف النضاؿ الشعيب، 

 ككذلك يف ميداف ا١تقاكمة السياسية.

 

                                                                                                                                                                                 

اؾ من اجملاىدين يف قضاء جنُت للتصدم للمشركع الصهيوٓف، فاعتقلتو اٟتكومة كقضى ثلثة أعواـ يف السجن، كبعد خركجو انتقل إُف حيفا، كىن
 (.376صم(، 1917-1948) الدقيادات وادلؤسسات السياسي  يف فلسطُتاٟتوت، مرجع سابق، التقى َبلشيخ عز الدين القساـ. )

1 John and hadawi. Op. cit. p. 279. 
 .384صم(، 1917-1948) الدقيادات وادلؤسسات السياسي  يف فلسطُتاٟتوت، مرجع سابق،  2

 .273ص، خطر اليهودي  العادلي  على اإلسالم وادلسيحي التل، مرجع سابق،  3
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ككانت الثورة الفلسطينية تشتد أحياان، كتضعف أكقاات أخرل، كذلك تبعا لعدة عوامل، منها: شعور 

الظلم الواقع عليهم، كاجتماع كلمة العرب ٚتيعا على ا١تقاكمة، بعدما اتضح ٢تم فشل  الفلسطينيُت ٔتدل

ا١تساعي السياسية؛ يف ٖتقيق مطالبهم، ا١تتمثلة يف كقف ا٢تجرة، كمنع تسريب اْلراضي لليهود، كاٟتصوؿ على 

 االستقلؿ.

انية كاٟتركة الصهيونية، ىي اْلقول كاْلكثر إزعاجا للحكومة الربيط 1936لكن ا١تؤكد أف ثورة عاـ 

 تليها ثورة الرباؽ.
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 سرائيلياإللالحتالل يف التصمي دقمس ادلبيت جهود ةسلمي وةسيحيي ادلبحث الثاين: 

 م1948-1994 

-1948للحتلؿ اإلسرائيلي جهود مسلمي كمسيحي القدس يف التصدم سيدرس ىذا ا١تبحث 

اإلسلمي ا١تسيحي للتصدم للحتلؿ اإلسرائيلي ثلثة مطالب، كىي: النضاؿ من خلؿ  ـ1994

، ـ1986-1967اإلسلمي ا١تسيحي للتصدم للحتلؿ اإلسرائيلي كالنضاؿ ـ، 1948-1967

 .ـ1994-1987اْلكُف االنتفاضة الفلسطينية ك 

 م1967-1948 النضال اإلسالةي ادلسيحي للتصمي لالحتالل اإلسرائيليادلطلب األول: 

كاف العمل العسكرم ىو الرد الطبيعي للعرب، بعد أف اتضحت معاَف ا١تشركع الصهيوٓف، كَبت 

كاضحا أف العمل السياسي كالدبلوماسي، لن يوقف ا١تطامع الصهيونية يف االستيلء على كل فلسطُت، كأف 

ت االستعدادات أتخَت ا١تواجهة ليس من مصلحة العرب، بل إهنم سيكونوف لقمة سائغة لليهود، كلذلك بدأ

 الفلسطينية للقتاؿ ٔتا توفر ٢تم من امكاانت. 
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 م:1948ةعرك  عام 

بدأت االستعدادات العربية قبل بدء ا١تعركة، كذلك من خلؿ تقوية كتدعيم اٞتبهة الداخلية، ففي حي 

اللجنة(، كالصيدِف خليل ا١تصرارة اجتمع هبجت أبو غربية بلجنة اٟتي، ككاف منها: الدكتور شاغورية )سكرتَت 

طليل )أمُت الصندكؽ(، كدمحم سبيتآف )ا١تسؤكؿ عن النواحي العسكرية_ أشبو بضابط ارتباط(، كالدكتور 

  .1إبراىيم طليل، كا١تهندس نقوال اٟتليب، كخليل البشييت ٥تتار اٟتي

ـ كجو 1948مارس  3رفض ٚتيع مسيحيي فلسطُت قرار تقسيم فلسطُت، كطالبوا َبستقل٢تا، كيف 

٦تثلو إحدل عشرة طائفة مسيحية يف فلسطُت ىي: البطريركية اْلرثوذكسية، كبطريركية اللتُت، كبطريركية 

اْلرمن اْلرثوذكس، كالقيم على اْلرض ا١تقدسة، كالبطريركية القبطية، ك٦تثلية البطريركية ا١تلكية، كمًتكبوليتاف 

يركية اْلرمنية الكاثوليكية، كأسقفية الطائفة العربية الربكتستانتية، الطائفة السرَينية اْلرثوذكسية، ك٦تثلية البطر 

ك٦تثلية البطريركية السرَينية الكاثوليكية، كالطائفة اللوثرية العربية يف فلسطُت، كجهوا نداء إُف اْلمم ا١تتحدة كإُف 

 .2ا٢تيئات العا١تية الدينية كالسياسية أعلنوا فيو رفضهم قرار التقسيم

٠تطاب: "إننا نؤمن أنو ال ٯتكن تكليل ااكالت ا١تبذكلة لتعزيز السلـ يف القدس َبلنجاح، كجاء يف ا

ماَف تعمل تلك ا٢تيئات اليت أتخذ على عاتقها تقرير مستقبل فلسطُت على إزالة اْلسباب اليت حولت اْلرض 

ٔتوجب ميثاؽ منظمة اْلمم ا١تقدسة إُف ساحة حرب، كماَف تعد توطيد مبادئ العدؿ كصوف حق تقرير ا١تصَت، 

                                                           
 .181ص، العريب الفلسطيٍتيف خضم النضال م(، 1916-1949) ةذكرات ادلناضل هبجت أبو غربي أبو غربية، مرجع سابق،  1
 .137ص، الدقمس إميان وجهاد نظاـ الدين كالدجآف،مرجع سابق،  2
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ا١تتحدة. كيرغب االٖتاد ا١تسيحي يف أف يعلن بشكل قاطع، أنو يشجب مشركع التقسيم، كيؤمن إٯتاان راسخا 

 .1أبف ىذا ا١تشركع يتضمن انتهاكا لقدسية اْلماكن ا١تقدسة"

دينتهم، كعندما مت ٕتاىل تلك النداءات، بدأ ا١تسيحيوف َبلبحث عن سبل أخرل يدافعوف هبا عن م 

ففي حي القطموف حاكؿ ا١تسيحيوف شراء السلح فلم ٬تدكا، فشكلوا ٣تموعات اٟتراسة، كجعلوا لكل ليلة 

 . 2شعارا

خذؿ مسيحيي فلسطُت، فعندما يتعارض الدين مع ا١تصاٌف ١تواضح أف العاَف ا١تسيحي كاف من ا

الدين، كلن يهمهم ما ٭تدث بعد ذلك االستعمارية للدكؿ الغربية، فإف أحدا من أكلئك لن يلتفت إُف 

إلخواهنم يف ا١تلة، فالقرار الغريب ىو تعاكف اسًتاتيجي مع اٟتركة الصهيونية، ْتيث يقدـ الغرب ا١تاؿ كالسلح، 

للكياف الذم سيزرع يف قلب اْلمة العربية، بينما تتوُف الدكلة اٞتديدة منع قياـ كحدة سياسية كاقتصادية يف 

 أـ ال. كانت ىذه الدكلة ستضطهد ا١تسيحيُت  يس مهما بعد ذلك إذا ماالعاَف العريب، كل

إذف يتضح ّتلء أف حديث الدكؿ الغربية الكربل، عن حقوؽ ا١تسيحيُت ىنا أك ىناؾ، كالتلويح 

كتلك اٟتماية مع  ،َبلتدخل ٛتاية لتلك اٟتقوؽ، ماىي إال كذبة كبَتة، يلوحوف هبا إذا توافق ذلك التدخل

 صاٟتهم فقط.  مصاٟتهم، كم

يف العمليات الفدائية، فقد كاف أنطوف داكد  واشارككبعد أف اتضحت ىذه الرؤية عند ا١تسيحيُت، 

. كاف أنطوف كىو من سكاف مدينة 3عربيا مسيحيا يعمل سائقا للقنصل اْلمريكي العاـ َبلقدس مسًت ميكايت

                                                           
 .137ص، الدقمس إميان وجهادنظاـ الدين كالدجآف، ا١ترجع السابق،  1
 .238ـ، الكتاب الثامن، ص2010، يوةيات السكاكيٍت، يوةيات، رسائل وأتةالتالسكاكيٍت، مرجع سابق،  2

 .371ص، جهاد شعب فلسطُت خالل نصف قرنبويصَت، مرجع سابق،  3
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الوكالة اليهودية ضمن اٟتقيبة الدبلوماسية بيت ٟتم، مفوضا من القنصل بنقل الربيد يوميا بسيارتو إُف دار 

اْلمريكية، كبعدما اطمأف لو حراس اليهود كاإل٧تليز يف الوكالة، ذىب إُف مقر القائد عبد القادر اٟتسيٍت، ككاف 

على اتصاؿ دائم بو، فتم ٖتضَت السيارة َبْللغاـ، كأكقفها أماـ مكاتب الوكالة، مث أطلق النار على اٟترس، 

 .1العلج، فقدـ لو إُف العربأف يصل رة، كاستطاع أنطوف كفجر السيا

ـ، كقد دمر االنفجار اٞتناح الشماِف للوكالة 1948آذار )مارس(  11كانت ىذه العملية يف 

( كجرح الكثَتكف، ككاف ٢تا أثر كبَت 36اليهودية تدمَتا كامل، كتصدعت َبقي أقساـ البناء، كقتل يف العملية )

كىبوط معنوَيت اليهود؛ ْلف الوكالة يف منزلة دار الوزارة الصهيونية أم حكومة  ،ربيف رفع معنوَيت الع

. ككاف بُت القتلى "َيفة" مؤسس الكَتف 2ا١تستقبل. ككاف القتلى كاٞترحى من كبار الشخصيات الصهيونية

 .3كمشويل دكب، كَيئيل متسي، كغَتىم من كبار زعماء اليهود ،ىايسود، كبن زيف

أف الكاريزما، اليت ٯتلكها القائد ا١تسلم، فيجمع حولو كافة أطياؼ اجملتمع، كال يستثٍت كيرل الباحث 

أحدا، كفيلة أبف تدفع ا١تسلمُت كا١تسيحيُت للمشاركة يف ا١تقاكمة، سواء من خلؿ تنفيذ أعماؿ فدائية، أك 

أك ٛتاية رجا٢تا، فقد رأينا كيف ا١تشاركة يف ا١تظاىرات كالفعاليات الوطنية، أك دعم ا١تقاكمة َب١تاؿ كالسلح، 

توحد ا١تسلموف كا١تسيحيوف ٖتت إمرة اٟتاج أمُت اٟتسيٍت، كىنا نراىم يقاتلوف معا ٖتت قيادة عبد القادر 

 اٟتسيٍت.

 

 
                                                           

 .596-595ص م(،1914-1948) الدقمس االنتمابي  يف ادلذكرات اجلوىري نصار ك٘تارم، مرجع سابق،  1
 .197ص، يف خضم النضال العريب الفلسطيٍتم(، 1916-1949) ةذكرات ادلناضل هبجت أبو غربي أبو غربية، مرجع سابق،  2
 .372ص، جهاد شعب فلسطُت خالل نصف قرنبويصَت، مرجع سابق،  3
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كاصل العرب قتا٢تم ٔتا توفر ٢تم من سلح، فخاضوا معركة القسطل يف القدس بقيادة عبد القادر 

نيساف  9، شارؾ ا١تسلموف كا١تسيحيوف يف جنازتو بتاريخ تلك ا١تعركةاٟتسيٍت يف اٟتسيٍت، كحينما استشهد 

. كمن 1ـ، ، ككانت أجراس الكنائس تقرع كأصوات الناس ترتفع َبلتهليل كالتكبَت كطلب الثأر1948)أبريل( 

 .2قصىبُت ا١تسيحيُت خليل السكاكيٍت الذم ذىب إُف بيت الشهيد، مث توجو مع اٟتشود إُف ا١تسجد اْل

أبدكا تضامنهم مع كَف تقتصر ا١تشاركة يف الواجب النضاِف على العرب، بل إف ا١تسيحيُت اْلرمن، 

ٖتملوا يف قدموا كل التسهيلت ا١تمكنة للجنود العرب. ك ، ف1948خاصة أثناء حرب  ،العرب يف فلسطُت

ساحة دير اْلرمن يف مدينة خاصة عندما أقدـ اليهود على قصف يف اْلركاح كا١تمتلكات، ك  خسائرسبيل ذلك 

  .3كىو ما أدل إُف مقتل كجرح عدد من اْلرمن ،القدس

حباط قرار التقسيم، كمنع قياـ دكلة صهيونية، ٟتركة الوطنية الفلسطينية حاكلت إكعلى الرغم من أف ا

 من خلؿ شن حرب عصاَبت ضد العصاَبت الصهيونية ٔتساعدة ا١تتطوعُت العرب، الذين جاءكا من ٥تتلف

اْلقطار العربية بقيادة فوزم القاكقجي، كاستمرارىا يف القتاؿ ١تدة ٜتسة أشهر كنصف، حىت كصلت اٞتيوش 

، إال أهنا فشلت كما فشلت اٞتيوش العربية يف اٟتفاظ على 1948أَير )مايو(  14العربية إُف فلسطُت بتاريخ 

 فلسطُت من الضياع، كذلك لألسباب التالية:

 ياسية بتعبئة كاملة ٞتميع القول السياسية، كالعسكرية، كاالقتصادية.عدـ قياـ القيادة الس .1

سيطرة اْلاننية كا١تصاٌف الذاتية على بعض قيادات اٟتركة الوطنية، كانقسامها إُف تيارين: يطالب اْلكؿ  .2

 . 4ىاَبلتهدئة كيقبل َبلوعود الربيطانية، بينما يدعو الثآف إُف الثورة كعدـ الركوف إُف بريطانيا ككعود

                                                           
 .602ص م(،1914-1948) الدقمس االنتمابي  يف ادلذكرات اجلوىري نصار ك٘تارم، مرجع سابق،  1
 .256ـ، الكتاب الثامن، ص2010، يوةيات السكاكيٍت، يوةيات، رسائل وأتةالتالسكاكيٍت، مرجع سابق،  2
3
  الفلسطيٍت يف ةواجه  االحتالل.المور ادلسيحي مرجع سابق، ٛتودة،  

 .58، ص(ـ2006، 1ط ،عماف، دار الشركؽ)، الدقمس.. بواب  الشرق األوسط للسالمالعضايلة، عادؿ،  4
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فشل القيادة العربية يف اٗتاذ التدابَت االقتصادية اللزمة لتعبئة اٞتماىَت، كتنظيم موارد مالية، عرب فرض  .3

 الضرائب أك الرسـو على الفلسطينيُت، كما فعلت الوكالة اليهودية.

عدـ كجود قيادة عسكرة موحدة، ٦تا أدل إُف غياب التنسيق على صعيد العمليات كا١تعلومات بُت  .4

 القوات الفلسطينية كاٞتيوش العربية.

َف يكن لدل القيادة الفلسطينية اسًتاتيجية كاضحة ك٤تددة، نظرا لعدـ كجود قيادة مؤىلة قادرة على  .5

 ٖتديد اْلىداؼ، كالعمل لتنفيذىا، يف الوقت الذم استطاع فيو الصهاينة ٖتديد أىدافهم بدقة.

اليهود، فقد عانت القوات الفلسطينية من ٤تدكدية إُف جانب ما ذكر، فإف ميزاف القول كاف لصاٌف  .6

اٟتجم، كاالعتماد على قوات غَت نظامية، كغَت مدربة، كمن نقص يف ا١تعدات الفنية، كاْلسلحة، 

 .1كالذخَتة، كعدـ توفر اْلليات كأجهزة االتصاالت

حىت  1948أيلوؿ )سبتمرب(  30ـ، عقد اجتماع اجمللس الوطٍت يف غزة من 1948كبعد حرب عاـ 

تشرين أكؿ )أكتوبر( من العاـ نفسو، كمت اختيار خليل السكاكيٍت رئيسا للمجلس، كمن بُت أعضائو  3

 .2أمُت اٟتسيٍت كأٛتد حلمي

كعلى أ٫تية ماذكر، فإنٍت أرل أف السبب اْلىم، ىو غياب العامل الديٍت يف ا١تعركة، صحيح أف اٞتنود 

مسلمُت، ككثَت منهم يقاتل إبٯتاف كشجاعة، كقد ٝتعنا من أجداداان كقرأان، عن بطوالت فردية يف ميادين 

عركة نظرة مادية ْتتة، كيكفي ظرت إُف ا١تالقتاؿ، لكٍت أتكلم عن قيادات اٞتيوش، اليت غيبت الدين، كن

                                                           
عماف، مؤسسة صامد، )، ٣تلة صامد االقتصادم، دور اجملاىمين الفلسطينيُت ةن قرار التدقسيم إىل دخول اجليوش العربي الشنطي، انتصار،  1

 .64-62، ص(ـ1998أيلوؿ -آب-، ٘توز113العشركف، عالسنة 
 .276ـ، الكتاب الثامن، ص2010، يوةيات السكاكيٍت، يوةيات، رسائل وأتةالتالسكاكيٍت، مرجع سابق،  2
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جوف َبغوت غلوب )غلوب  ،٧تليزماإلضابط للتدليل على ذلك، التذكَت أبف قائد اٞتيش اْلردٓف ىو ال

 حكومة بلده يف تلك اٟترب؟.إرادة  ضد، فهل نتوقع أف يقف ىذا الضابط، َبشا(

فلسطُت، فا١تسألة سياسية، لكن أان مؤمن أبننا ال ٨تارب اليهود ليهوديتهم، بل ْلهنم ٭تتلوف أرض 

السياسة ٗتتلط َبلدين، عندما يتم اإلعتداء على ا١تقدسات كاٟترمات، فل ٯتكن أف نغفل الدين، أك أف 

 ٨تيده عن ا١تعركة.

فعلى سبيل ا١تثاؿ، َف يستطع اٞتيش اإلسرائيلي الدخوؿ إُف قطاع غزة، يف اٟترب اْلخَتة عاـ 

، ا١تتمثلة يف كقف إطلؽ الصورايخ، كالقضاء على ا١تقاكمة، َف يفعل ـ، كَف ٭تقق أىداؼ ا١تعركة2014

كيف ا١تقابل ذلك مع أنو يواجو شعبا ٤تاصرا، ٯتلك إمكاانت ال تذكر مقارنة َبإلمكاانت اإلسرائيلية، 

 ـ.1948انتصرت العصاَبت الصهيونية على ستة جيوش عربية يف حرب عاـ 

 سطيٍت:دور ادلرأة يف دعم صمود اجملتمع الفل

َف يتوقف دكر ا١ترأة الفلسطينية خلؿ ىذه ا١ترحلة، فدكر ا١ترأة ا١تسلمة كا١تسيحية كاف مكمل لدكر 

( طفلن 55ٔتساعدة عدانف أمُت التميمي ) اٟتسيٍت ىند، ٚتعت 1948الرجل، فبعد ٣تزرة دير َيسُت عاـ 

( 138كطفلة من أيتاـ دير َيسُت، ككضعتهم يف غرفتُت يف البلدة القدٯتة، كَف يكن يف جعبتها يـو ذاؾ سول )

 .1أقسمت إما أف تعيش معهم أك ٘توت معهمجنيهان فلسطينيان، ك 

                                                           
(، مؤسسة القدس للثقافة كالًتاث: 1994 -1916يعقوب، أكس، ركاد مقدسيوف.. ا١تقدسية الرائدة ىند اٟتسيٍت ) 1
(http://www.alqudslana.com/.) 
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ية ٠تدمة اْلطفاؿ اْليتاـ ٚتعية خَت  ىندأسست ـ 1948بريل( أنيساف )من يف ا٠تامس كالعشرين ك 

مؤسسة دار "كأطلقت عليها اسم  ،كاتاجُت الفلسطينيُت من خلؿ توفَت الرعاية كاإلقامة كالغذاء كالًتفيو ٢تم

 .1"الطفل العريب

كىي تضم كافة ا١تراحل الدراسية، ابتداء من اٟتضانة كالركضة حىت ا١ترحلة الثانوية، كما تضم متحف 

ثقايف، كقسم داخلي ١تبيت الطالبات. كقد تضامن مع ىذه ا١تؤسسة ا١تسلموف كا١تسيحيوف، للًتاث، كمركز 

فحصلت على تربعات من اٞتانبُت، كمن ىؤالء: عائلة "الشايع" يف الكويت، كالكنائس اللوثرية اْل١تانية، 

 . 2فاستطاعت بناء مرافقها ا١تتنوعة

( يتيمة، لكن بفعل االجراءات االسرائيلية، 300كيف بداية التسعينات كاف القسم الداخلي يضم )

ا١تتمثلة يف منع أىل قطاع غزة من الوصوؿ إُف الضفة الغربية، كفصل القدس عن مدف الصفة، تضاءؿ العدد 

 .3( يف القسم ا٠تارجي93( يتيمة يف القسم الداخلي، ك )20ليصل إُف )

، كاف العدد فيها مناصفة بُت اٞتانبُت  اليت ،ا١تدرسةعاش اْليتاـ ا١تسلموف كا١تسيحيوف معا يف ىذه 

 .4اْلطفاؿ ٭تتفلوف معا أبعياد ا١تيلد كأبعياد ا١تسلمُتفقد كاف 

 

 

                                                           
 .ا١ترجع السابق، يعقوب 1
 .(ـ2012القدس، مؤسسة دار الطفل العريب، دعم مؤسسة التعاكف، )، فيلم ىنم احلسيٍت وحكاي  دار الطفل العريباٟتسيٍت، ىداية،  2
 .وحكاي  دار الطفل العريبفيلم ىنم احلسيٍت ا١ترجع السابق، اٟتسيٍت،  3
مؤسسة القدس للثقافة كالًتاث:  م(،1916-1994) رواد ةدقمسيون.. ادلدقمسي  الرائمة ىنم احلسيٍتمرجع سابق، يعقوب،  4
(http://www.alqudslana.com/.) 
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ؿ على تنبو اجملتمع الفلسطيٍت مبكرا، ْل٫تية أتسيس اٞتمعيات اليت تعٌت َبْليتاـ، يدأف  كيرل الباحث

، فعندما  الرعاية االجتماعية كالنفسية، فهي َبب من أبواب ا١تقاكمة، ك٢تا دكر مهم يف استمرارية العمل ا١تقاـك

يدرؾ ا١تقاـك أف ىناؾ من سيعتٍت بعائلتو يف حاؿ كقوعو يف اْلسر، أك استشهاده، فإف ذىنو سيكوف مراتحا، 

 كما كنوعا.  ا١تقاـك كسينعكس ذلك على اْلداء

زرية كجبل الزيتوف يف إعداد مستشفيات طوارئ يف العيفسا٫تت  أما ٚتعية االٖتاد النسائي العريب

يف  ، كما سا٫تت، إضافة إُف إعداد كجبات طعاـ للمناضلُت١1948تعاٞتة جرحى النضاؿ الفلسطيٍت عاـ 

 .1رعاية عدد من أبناء الشهداء كاْليتاـ يف ا١تدارس اْلىلية على نفقتها

مقرىا يف َبب كذلك يف ، يف معاٞتة آاثر النكبة يف العمل االجتماعي كا٠تَتمجهدىا كتركز معظم 

للعناية  امركز ، مث افتتحت افتتاح ركضة أطفاؿ كمركز لرعاية اْلطفاؿ 1950حيث مت يف عاـ  ،الساىرة

عضوات اٞتمعية كطالباهتا يف مقاكمة . كما شاركت أنشأت داران للمسنُت ٝتيت دار اْلمافك َبٟتوامل، 

 .2ا١تدرسة عدة مرات ٦تا أدل إُف إغلؽ ،االحتلؿ الصهيوٓف َب١تظاىرات كاالعتصامات

ىند اٟتسيٍت، ك زليخة الشهايب، أسست ٔتشاركة  ،إليزابيث انصرف أكذكرت سامية خورم من القدس، 

تلك الدار لعبت فدار للفتيات ا١تشردات، اللوايت يكسنب لقمة العيش من خلؿ ظاىرة التسوؿ، ـ 1952عاـ 

دكرا رئيسا يف كضع حد ٢تذه الظاىرة، حيث أمنت للفتيات حياة كرٯتة، بتوفَت ملذ آمن، كأكسبتهن مهارات 

كنظرا  1967تساعدىن على العمل يف مؤسسات، أك ليصبحن زكجات صاٟتات. كتدر٬تيان بعد العاـ 

                                                           
  الوجود اإلسلمي ا١تسيحي يف القدسانظر. 
 (.http://www.palestinapedia.net) :الفلسطيني  على االنًتنت ادلوسوع  1

 .ادلوسوع  الفلسطيني  على االنًتنتا١ترجع السابق،  2
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ت ا١تؤسسة تدر٬تيان لتصبح طور الحتياج القدس إُف مدارس كطنية، كرغبة اْلىاِف يف توفَت تعليم رٝتي لبناهتن، ت

 . 1بتدائية ٥تتلطة، مع قسم لرَيض اْلطفاؿإمدرسة 

 انشاء ةنظم  التحرير الفلسطيني :

عن قياـ الكياف اإلسرائيلي، كترحيل الشعب الفلسطيٍت من أرضو، كىو ما  1948٘تخضت حرب 

لنقابية الفلسطينية، كَف تستعد ىذه البٌت أدل إُف تقوض البٌت االقتصادية، كاالجتماعية، كالسياسية، كالثقافية، كا

قليمي كالعا١تي، فنجحت الفئات كاستقرت ىذه البٌت َبلعاملُت اإل عافيتها، إال بعد زىاء عقد من الزمن،

الوسطى الفلسطينية يف أتسيس عدة فصائل فدائية، مث سارعت اْلنظمة العربية إُف أتسيس منظمة التحرير 

 . 2الحتواء تلك الفصائل الفدائيةالفلسطينية، يف ٤تاكلة 

ـ، عقدكا مؤ٘ترا عاما يف القدس ضم ٦تثلُت عن ٥تتلف ٕتمعاهتم، من كجهاء 1964ففي أَير )مايو( 

كمثقفُت، كما ضم رؤساء كأعضاء البلدَيت كالغرؼ التجارية كالصناعية، كقد انتخب يف ىذا ا١تؤ٘تر أٛتد 

حرير الفلسطينية، اليت كاف مقرىا القدس، كشكل ا١تؤ٘تر ٣تلس الشقَتم، رئيسا للجنة التنفيذية ١تنظمة الت

للصندكؽ القومي الفلسطيٍت كاختار رئيسا لو، ككضع ا١تؤ٘تر ميثاقا فلسطينيا كنظاما أساسيا للمنظمة. كاعترب 

لجنة ذلك ا١تؤ٘تر كاجمللس الوطٍت الفلسطيٍت اْلكؿ الذم تقرر على أف ٬تتمع دكرَي كأصبح ٔتثابة الرب١تاف، كال

 .3التنفيذية ٔتثابة اٟتكومة الفلسطينية يف ا١تنفى

 

                                                           
مؤسسة اْلَيـ للطباعة كالصحافة راـ هللا، تصدر عن شركة )، صحيفة "اْلَيـ" الفلسطينية، حنو توىج الذاكرة اجلماعي عبد ا٢تادم، فيحاء،  1

 .(ـ2013تشرين اْلكؿ )أكتوبر(  27كالنشر كالتوزيع، نشر ا١تقاؿ بتاريخ 
السنة التاسعة عشرة، )عماف، مؤسسة صامد، ٣تلة صامد االقتصادم، م(، 1918-1997) ادلدقاوة  الوطني  يف الدقمسمنصور، ىالة،  2
 .142، ص(ـ1997كانوف أكؿ -، تشرين أكؿ110ع
القدس  ةاْلعماؿ الكاملة للمؤ٘تر الدكِف لنصر )، التطور التارخيي لنضال الشعب الفلسطيٍت للحفاظ على يبوسي  الدقمسأبو صاٌف، دمحم،  3

 .779، ص(ـ2007زيراف( ح، مركز قدس نت، يونيو )2ا١تنعقد يف القدس كبَتكت كغزة،ج
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 م1986-1967 النضال اإلسالةي ادلسيحي للتصمي لالحتالل اإلسرائيليادلطلب الثاين: 

ـ، تراجع دكر اْلنظمة العربية، كتزعزعت ثقة الشعب الفلسطيٍت هبا، خاصة 1967يف أعقاب حرب 

كٖتوؿ أىل ا١تدينة إُف الجئُت، كانتقلت ا١تدينة إُف السيادة بعد سقوط بقية فلسطُت كالقدس الشرقية، 

و طابعها العريب، من خلؿ مصادرة اْلرض العربية، كىدـ أحياء  اإلسرائيلية، كتعرضت لعملية هتويد

أبكملها، كإغلؽ ا١تؤسسات الوطنية، كاالعتداءات ا١تتكررة على اْلماكن ا١تقدسة، إضافة إُف العديد من 

 .1، اليت ٖتدد كفق الرؤية اإلسرائيلية من ىو ا١تقدسي، كمن ٯتكن أف يفقد ىذا اٟتقالقوانُت

 الواقع اإلنساين يف ظل االحتالل اإلسرائيلي:

بعد أف أحكم االحتلؿ اإلسرائيلي سيطرتو على مدينة القدس، ٞتأ إُف تنفيذ عدة خطوات، ىدفها  

، كاالقتصادية، كالتعليمية، للمسلمُت كا١تسيحيُت يف مدينة زَيدة ا١تعاانة النفسية، كالسياسية، كاالجتماعية

 القدس، ٘تثلت يف اْلمور التالية:

 _ ىمم البيوت:1

تعددت صور ااربة ا١تعيشية للمقدسيُت، كتضييق ا٠تناؽ عليهم، كأبرزىا سياسة ىدـ البيوت،  

كمصادرة اْلراضي، كاصدار قانوف التصرؼ، كامتلؾ اْلراضي، كاقامة بؤر استيطانية، ٦تا يعٍت استمرار حالة 

 التوتر بُت العرب كا١تستوطنُت. 

، أم بعد أربعة أَيـ على احتلؿ 1967يونيو( حزيراف ) 11كقد بدأت سياسة ىدـ البيوت يف 

( دارا للسكن يف حي ا١تغاربة، 135ا١تدينة، كيف أقل من أسبوع أزيل من الوجود العريب يف ا١تدينة ما يلي: )
                                                           

 هتويد القدس: ىي ٣تموعة االجراءات، كاْلساليب، كالسياسات اليت يتبعها االحتلؿ اإلسرائيلي للسيطرة على القدس، كٖتويل طابعها العريب ،
لدقمس عرب اكآخركف،  كفايفمرجع سابق،  ) كطمس ىويتها الثقافية العربية، كتغيَت معا١تها، كبعبارة موجزة تثبيت الصفات اليهودية للمدينة كتعميقها.

 (.371ص، العصور
 .142صم(، 1918-1997) ادلدقاوة  الوطني  يف الدقمسمرجع سابق، منصور،  1
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( شخصا، كمسجداف أحد٫تا مسجد الرباؽ، كاالخر ملصق لو، كمصنع للبلستيك قرب حي 650يسكنها )

 .1ة كعامل عريب، إضافة اُف ىدـ مائيت منزؿ ك٥تزف يف ا١تدينةاْلرمن، يعمل فيو مائيت عامل

( بناء، منها 7554، )1969تشرين اثٓف )نوفمرب(  15كقد بلغ عدد اْلبنية اليت نسفت حىت يـو 

 .2( يف القدس342)

 _ التهويم المميغرايف:2

عريب يف ا١تدينة، سنت بلدية القدس على مدار سنوات طويلة، تشريعات ٖتوؿ دكف التزايد السكآف ال

بل كيرغم على ا٢تجرة خارج حدكد البلدية، ٦تا يهدد حقهم يف ا١تواطنة ا١تقدسية. فقد حرصت بلدية القدس 

على اٟتفاظ على أكثرية يهودية، من خلؿ منح التسهيلت لليهود يف اقامة اْلحياء االستيطانية داخل ا١تدينة 

قدس، كمعالو أدكميم شرقي ا١تدينة، كجبعات زئيف مشا٢تا، كأبو كعلى مشارفها، فمستوطنة النيب يعقوب مشاؿ ال

غنيم جنوب القدس، كلها أقيمت إلكماؿ حلقات التضييق كتشديد ا٠تناؽ على ا١تدينة كأىلها. أما ىدؼ 

 .3ـ2020%(، ْتلوؿ عاـ 30%(، كالعرب )70ىذه ا١تخططات فهو أف تكوف نسبة اليهود )

 _ ةصادرة اذلوايت:3

إُف ا١تواطن العريب، على أنو ٣ترد مقيم مؤقت يف القدس، فهو ال يتمتع أبية حقوؽ، يقوؿ  ينظر اليهود 

كزير الداخلية اإلسرائيلي اْلسبق إيلي يشام، كىو من حركة "شاس": "٬تب علينا زَيدة اْلكثرية اليهودية يف 

                                                           
1

، ٣تلة شؤكف فلسطينية، عدد خاص، بَتكت، منظمة التحرير م1975-1965االجراءات اإلسرائيلي  لتهويم الدقمس بُت ٠تطيب، ركحي، ا 
 .98ـ، ص1975شباط -ة، كانوف اثٓفالفلسطيني

2
 .159ص، الدقمس إميان وجهادنظاـ الدين كالدجآف، مرجع سابق،  

أعماؿ اللقاء الذم عقد يف  ،الدقمس وةاذا ميكن أن ندقمم ذلا، استشراف ةستدقبل قضي  الدقمس يف ضوء التطورات الراىن ٛتامي، ٚتيل،  3
 .55-54ـ، ص2006ـ، برانمج جوار اٟتضارات، الفريق العريب للحوار اإلسلمي ا١تسيحي، القاىرة، 2005آذار )مارس(  22القاىرة يف 
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قط رأسهم، ك٢تذا ٞتأت %، كإيقاؼ العودة العشوائية للسكاف الفلسطينيُت إُف مس 80القدس، إُف ما فوؽ 

 .1إسرائيل يف حاالت عديدة ١تصادرة ىوَيت ا١تقدسيُت"

 _ الضرائب:4

تكاد تكوف الضرائب ا٢تاجس ا١تخيف للمقدسيُت، أبرزىا ضريبة "اْلرنوان"، كىي كسيلة من كسائل  

ساحتو، كتضاعف اثبات كجود ا١تواطن العريب يف ا١تدينة، يدفعها العريب أبرقاـ خيالية، حسب موقع العقار كم

%( من ا١تبيعات، كتذىب 60بشكل دكرم كلما أتخر عن دفعها، إضافة إُف ضريبة الدخل، اليت تصل إُف )

 . 2لصاٌف تنفيذ ا١تشاريع للمستوطنُت

 _ إغالق ادلؤسسات واجلمعيات اخلَتي :4

يعمل االحتلؿ اإلسرائيلي على إغلؽ ىذه ا١تؤسسات، اليت تساىم يف دعم صمود الشعب 

 .3الفلسطيٍت يف مدينة القدس، ككذلك مصادرة ٦تتلكاهتا، كاعتبارىا ٚتعيات غَت شرعية

 التصمي العريب حملاوالت هتويم الدقمس:

على مصادرهتا كضمها مباشرة بعد  ،بدأت ا١تضايقات يف القدس عندما أقدـ االحتلؿ اإلسرائيلي

كاف فـ، 1993الضفة الغربية عاـ ـ، كتصاعدت ىذه ا١تضايقات بعد عزؿ القدس عن 1967حرب عاـ 

أتثَت مباشر على ا١تسيحيُت ككنائسهم، حيث أف القدس ىي مركز ا١تؤسسات الكنسية ٔتختلف أنواعها  ذلكل

                                                           
 .55ا١ترجع السابق، ٛتامي، ص 1
 ـ.2015٘توز )يوليو(  25، قناة اٞتزيرة، 1ح، االقتصاد ادلدقمسي برانمج االقتصاد كالناس، 2
3
 .55ص، الدقمس وةاذا ميكن أن ندقمم ذلا، استشراف ةستدقبل قضي  الدقمس يف ضوء التطورات الراىن مرجع سابق، ٛتامي،  
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)ااكم الكنسية، اإلدارة الكنسية، ا١تؤسسات ا١تختلفة،..( فاإلغلؽ كضع حاجزا بُت الكنائس كشعبها 

 .1م يعد إبمكاهنا أف تواصل عملها كرسالتها بشكل طبيعيلفكمؤمنيها كمراكز ٕتمعها، كشل حركتها 

كقد كاجو العرب ىذه السياسة، بتبٍت طريقتُت يف ا١تقاكمة: اْلكُف: اتباع سياسة شبو ٚتاعية بعدـ 

التعاكف كليا مع سلطات االحتلؿ على الصعيد الوطٍت كالبلدم، كالثانية: التصدم للمحاكالت اإلسرائيلية اليت 

سيطرة على مؤسساهتم، عن طريق ا١تقاكمة اليت أخذت أشكاال عدة، سواء كانت قانونية، أك هتدؼ إُف ال

إعلمية، ككذلك العصياف ا١تدٓف، ٔتا يف ذلك االضراَبت، كا١تظاىرات، للحفاظ على ا١تؤسسات االقتصادية، 

 .2كالسياسية، كاالجتماعية، كالثقافية، كالدينية خارج السيطرة اإلسرائيلية

يل ا١تثاؿ رفض اٞتهاز القضائي العريب، قرار إغلؽ ااكم العربية كاستبدا٢تا ٔتحاكم فعلى سب

التعامل مع سلطات االحتلؿ عن إسرائيلية، كامتنع ااموف كالقضاة ا١تدنيوف كالشرعيوف كالعاملوف يف القضاء، 

 . 3أك الظهور أماـ ااكم كا٢تيئات القضائية اإلسرائيلية

بلدية القدس ركحي ا٠تطيب كأعضاء اجمللس انضمامهم إُف بلدية القدس ا١توحدة كما رفض رئيس 

اإلسرائيلية، اْلمر الذم أدل إُف حل اجمللس البلدم كد٣تو َبلقوة كإبعاد رئيس البلدية إُف اْلردف، كرفضت 

ية اكالت الغرؼ التجارية يف القدس الشرقية ضمها إُف ا١تؤسسات اإلسرائيلية، كتصدت ا١تؤسسات التعليم

 . 4فرض منهج عريب إسرائيلي على ا١تدارس العربية

                                                           
 ةْتث مقدـ ١تؤسسة القدس الدكلية )فرع غزة( لتقدٯتها يف دكرة معارؼ مقدسية اليت نظمتها ا١تؤسس، الدقمس يف الذاكرة ادلسيحي خورم، رفيق،  1

 .18صـ، 2012عاـ 
2
 .143صم(، 1918-1997) ادلدقاوة  الوطني  يف الدقمسمنصور، مرجع سابق،  

3
 .62ص، الدقمس.. بواب  الشرق األوسط للسالمالعضايلة، مرجع سابق،  

 .62سابق، العضايلة، صالرجع ا١ت 4
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رة اْلدَيف اإلسرائيلية للسيطرة على الشؤكف الدينية كاالسلمية يف القدس الشرقية اكجرت ٤تاكلة من كز 

كالضفة الغربية، كعلى اثر ذلك مت تشكيل ا٢تيئة اإلسلمية. كترافقت ىذه ا١تقاكمة مع انشاء مؤسسات كطنية 

إُف دة، حيث مت تشكيل ٞتنة التوجيو الوطٍت، برائسة الشيخ عبد اٟتميد السائح، كلعبت ىذه اللجنة جدي

 .1ٖتاد النسائي العريب دكرا مقاكما مهما داخل القدسجانب اإل

كقد كاف أىم عوامل ا١تقاكمة االقتصادية رفض دفع ضريبة اْلرنوان، كالصراع على شركة كهرَبء القدس، 

ياسة االحتلؿ اإلسرائيلي االقتصادية، أرسل مواطنو القدس رسالة اُف اٟتاكم العسكرم، فاحتجاجا على س

درة امتياز شركة اأعلنوا اعًتاضهم على القوانُت كاْلنظمة، كرفض دفع الضريبة. كما كقف العرب أماـ ٤تاكلة مص

 .2الكهرَبء، كهتويدىا كغَتىا من ا١تؤسسات االقتصادية اْلخرل

على ىذا الشكل من أشكاؿ ا١تقاكمة، بل إف العرب استخدموا أسلوب االنتفاضات  كَف يقتصر اْلمر

كا١تظاىرات كاالضراَبت، كاصدار البياانت، إضافة إُف بعض النشاطات ا١تسلحة، حيث شهدت القدس 

آب  21سلسلة من ا١تظاىرات كاالضراَبت كالصدامات مع قوات االحتلؿ، أبرزىا االضراب العاـ بتاريخ 

ـ، كاضراَبت كمظاىرات يـو اْلرض اليت تعم ا١تدف الفلسطينية كل عاـ، كما شهدت 1967س( )أغسط

 .3ـ1987ـ كحىت انتفاضة عاـ 1981القدس انتفاضات متكررة منذ عاـ 

ـ كجو ركحي ا٠تطيب برقيتُت، إحدا٫تا للملك حسُت كاْلخرل 1969حزيراف )يونيو(  26كيف 

قدٔف شكول عاجلة جمللس اْلمن؛ إليقاؼ أعماؿ مصادرة اْلملؾ للرؤساء كا١تلوؾ يدعوىم فيهما إُف ت

                                                           
 .144-143صم(، 1918-1997) ادلدقاوة  الوطني  يف الدقمسمرجع سابق، منصور،  1
 .62ص، الدقمس.. بواب  الشرق األوسط للسالممرجع سابق، العضايلة،  2
 .63ا١ترجع السابق، العضايلة، ص 3
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كاْلكقاؼ ا١تلصقة للمسجد اْلقصى كداخل سور ا١تدينة؛ كإليقاؼ عمليات البناء على اْلراضي العربية 

 .1ا١تغتصبة خارج أسوار ا١تدينة، اليت ٬تريها االحتلؿ اإلسرائيلي

ج أىاِف ا١تدينة ا١تقدسة، مسلمُت كمسيحيُت؛ ـ، خر 1969عندما مت إحراؽ ا١تسجد اْلقصى عاـ ك 

ا تيسر لديهم من ٔتإلطفاء اٟترائق اليت اندلعت يف ا١تسجد اْلقصى. ككانوا يطفئوف النَتاف بوسائل بسيطة، 

الوسائل ا١تتاحة؛ ْلف االحتلؿ اإلسرائيلي منع اإلطفائيات كالناس من الوصوؿ لألقصى، كمن استطاع من 

 .2أف يصل إُف القدس كصل للمسا٫تة يف إطفاء اٟتريقسكاف البلدة القدٯتة 

ـ كجو ركحي ا٠تطيب مذكرة أخرل للسلطات اْلردنية ا١تختصة، كاستعرض فيها 1971كيف عاـ 

 االعتداءات التالية: 

ـ، حيث حطم قناديل 1971شباط )فرباير(  24اعتداء يهودم أمريكي على كنيسة القيامة يف  .1

 لقرب ا١تقدس، مث اعتلى القرب ا١تقدس، كداس عليو بقدميو.الزيت كالشموع ا١تقامة على ا

مصادرة قطعة أرض كبَتة لبطريركية الرـك اْلرثوذكس، تقع بُت فندؽ ا١تلك داكد ك٤تطة سكة اٟتديد  .2

 َبلقدس.

مصادرة عمارة فندؽ "فاست" التابعة لبطريركية اْلرمن اْلرثوذكس، ْتجة عدـ صلحيتها للستعماؿ،  .3

 مث َبعت اْلرض لشركة اسرائيلية، بغية انشاء فندؽ جديد عليها. كىدمت العمارة،

 جراء عملية بيع مزكرة يف نيويورؾ استهدفت نقل ملكية دير النوترداـ للجامعة العربية يف القدس.إ .4

                                                           
(، ٚتع كتصنيف: جورج خورم نصر هللا، بَتكت، 5، سلسلة الواثئق الفلسطينية العربية السنوية )م1969الواثئق الفلسطيني  العربي  لعام  1

 .249-248ـ، ص1971، 1ط ،للبنانيةمؤسسة الدراسات الفلسطينية كاٞتامعة ا
، ىيئة تنشيط السياحة يف ٤تافظة أر٭تا عناق الصليب واذلالل ةسيحيون وةسلمون ةعا ةن أجل الدقمسصربم كحنا، عكرمة كعطا،  2

 ، مقابلة خاصة.خوري؛ مرجع سابق، 37، ص(ـ2003أر٭تا، مطبعة ا١تنار اٟتديثة، )كاْلغوار، 
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 االستيلء على ٚتيع أبنية مدرسة شنللر اْل١تانية. .5

ا١تدينة، كىي ا١تعركفة "َب١تسكوبية"، كتضم االستيلء على أملؾ الكنيسة اْلرثوذكسية الركسية، كسط  .6

عددا من العمارات الضخمة، منها ا١تستشفى اٟتكومي، كعمارة ااكم، كالبوليس، كالسجن ا١تركزم، 

 .1زمن االنتداب الربيطآف

كىنا نلحظ أف مذكرة ركحي ا٠تطيب، كانت ٥تصصة للعتداءات اإلسرائيلية على ا١تقدسات ا١تسيحية، 

يل دامغ على حرص ا١تسلمُت على ا١تقدسات ا١تسيحية، كسعيهم إلنقاذىا من ٥تططات التصفية، كيف ذلك دل

 فل غضاضة عند ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، أف ٭تمل فريق منهم لواء الدفاع عن مقدسات الفريق اآلخر.

 بعاد عن الدقمس:اإل

مت : 1967ففي عاـ القدس،  كيف سبيل الدفاع عن الوطن تعرض ا١تسلموف كا١تسيحيوف لإلبعاد عن مدينة

أما  اٟتميد السائح، )رئيس اجمللس اإلسلمي اْلعلى، رئيس ٤تكمة االستئناؼ الشرعية( ، الشيخ عبدإبعاد 

رئيسة اٖتاد اٞتمعيات ا٠تَتية افظة القدس، كمؤسسة ٚتعية )زليخة الشهايب، فهم:  1968ا١تبعدكف عاـ 

كاامي كالوزير السابق كماؿ الدجآف،  ،2(أمُت القدس)، كركحي ا٠تطيب ،(االٖتاد النسائي العريب يف القدس

كالنائب كالوزير السابق داكد اٟتسيٍت، كا١تعلم سليماف حنا جريس، كا٠تياط نبيل دمحم قبآف، كالطالب غازم 

زير السابق بعاد كل من: الو مت إ 1969تور نبيو معمر، كيف عاـ اٟتسيٍت، كا١توظف نبيل عصماف النمرم، كالدك

انطواف عطا، كعلي عويضة، كالطالب فحرم ابراىيم النشاشييب، كاسحق عمر حجاكم، كا١تعلمة عبلة طلو، 

                                                           
1
 .135-134ص، الدقمس إميان وجهادنظاـ الدين كالدجآف، مرجع سابق،  

ككالة اْلنباء الفلسطينية "كفا":  ،1987حىت  1967ةبعمون فلسطينيون ةن العام  2
(http://www.wafa.ps/arabic/index.php(. 
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أما  ،(ا١تطراف ا١تساعد يف مطرانيو القدس كالشرؽ اْلكسط)، كا١تطراف إيليا خضر خورم، 1كا١تعلم خليل حسن

فاطمة دمحم علي برانكم، )أكؿ أسَتة ، مت ابعاد 1978كيف عاـ ـ، 1974 ، فقد أبعد عاـ٤تمود شقَتا١تعلم 

مطراف كنيسة الرـك ) ىيلريوف كابوتشيكا١تطراف (، 1967اعتقلت عاـ اليت فلسطينية يف سجوف االحتلؿ 

  .2(الكاثوليك يف القدس

مواقفو ا١تناىضة ـ نتيجة 1974، اعتقل عاـ ا١تطراف ىيلريوف كابوتشيكمن بُت ا١تناضلُت ا١تسيحيُت، 

، ككجهت لو هتمة هتريب السلح للمقاكمُت الفلسطينيُت 3للحتلؿ، كا١تتضامنة مع حقوؽ الشعب الفلسطيٍت

َبَب بناءن على تدخل كخرج ، أعواـ 4قضى منها  ،5عاما 12حكم عليو َبلسجن ، ف4يف صندكؽ سيارتو

كأطلق يف خطر،  وحياتا، ككانت يوم ١37تدة  عن الطعاـبعد أف خاض اضراَب بولس الثالث،  الفاتيكاف

  .7ركمايف نفاه ، كىو يعيش ٔت6ابعاده عن القدسشرط سراحو 

                                                           
 .161-160، صإميان وجهادالدقمس مرجع سابق، نظاـ الدين كالدجآف،  1
  ـ، أصبح مطراانن لكنيسة الرـك الكاثوليك يف القدس 1922ا١تطراف ىيلريوف كابوتشي رجل دين مسيحي من أصل سورم، كلد يف حلب عاـ

م الثورة الفلسطينية، كقد من دع  ـ، كقد عرؼ ا١تطراف كابوتشي ٔتواقفو الوطنية كانتمائو للقضية الفلسطينية، ْتيث َف ٯتنعو منصبو الديٍت1965عاـ 
، اللجنة ادلطران ىيالريون كابوتشياستثمر علقاتو مع الفاتيكاف لتوضيح ا١تمارسات كاالعتداءات اإلسرائيلية ْتق الشعب الفلسطيٍت للعاَف. )

 /(.HCC( :)http://www.hcc-plo.psالرائسية العليا لشؤكف الكنائس يف فلسطُت )

 ، ككالة اْلنباء الفلسطينية "كفا".1987حىت  1967فلسطينيون ةن العام ةبعمون مرجع سابق،  2

ـ: 2000 أيلوؿ )سبتمرب( 8، قناة اٞتزيرة، برانةج لدقاء اليوم، ا١تطراف ىيلريوف كابوتشي 3
(http://www.aljazeera.net/programs .) 
 .178، صعشر والعشرينالوجود ادلسيحي يف الدقمس خالل الدقرنُت التاسع مرجع سابق، أبو جابر،  4
 (.HCC، اللجنة الرائسية العليا لشؤكف الكنائس يف فلسطُت )ادلطران ىيالريون كابوتشيمرجع سابق،  5

، قناة اٞتزيرة. ادلطران ىيالريون كابوتشيمرجع سابق،  6  ، برانمج لقاء اليـو
 (.HCCكنائس يف فلسطُت )، اللجنة الرائسية العليا لشؤكف الادلطران ىيالريون كابوتشيمرجع سابق،  7
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كقد التحق بعدىا ٔتنظمة التحرير الفلسطينية، حيث أصبح عضوا يف اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت، كبدأ فضح 

بريدية ٖتمل صورتو يف كل من ا١تمارسات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيٍت، كتقديرا ٞتهوده صدرت طوابع 

 .1السوداف كمصر كالعراؽ كليبيا كسورَي

، فكاف من بُت من أبناء الدَينتُت من خلؿ ما سبق ندرؾ أف سياسة اإلبعاد مشلت كافة شرائح اجملتمع

 اعية، كمعلمُت، كطلب، كموظفُت.ا١تبعدين قيادات دينية، كسياسية، كنقابية، كاجتم

حدا٫تا َبتباع اسًتاتيجيتُت أساسيتُت، إ ،1987كحىت  1975كَبلتحديد منذ اتسمت تلك ا١ترحلة، 

ا١تقاكمة السلبية، اليت كانت امتدادا للفًتة السابقة، كشكل من أشكاؿ التكيف ٖتت االحتلؿ من أجل 

اٟتركة البقاء، كأتكيد ا٢توية الوطنية، كىي اسًتاتيجية النخبة كمنظمة التحرير، أما ا١تناضلُت كالشباب يف 

الطلبية الفلسطينية، فقد طوركا أسلوب ا١تقاكمة النشطة يف مواجهة التنظيم السليب، فأسسوا بنية ٖتتية يف 

 . 2ميادين: الصحة، كالتعليم، كالزراعة، ضمن اطار ا١تقاكمة اٞتماىَتية

اعتبارىا مركزا ُف ، كالثقافية، يف القدس، ٦تا أدل إكخلؿ تلك الفًتة تركزت ا١تنظمات االجتماعية

للنشاطات الفلسطينية، كقد كاف لتلك ا١تؤسسات أتثَتىا على ا١تدينة، كما أف الصحف كا١تسارح كغَتىا، 

 .3اختارت القدس الشرقية مركزا رئيسا لنشاطاهتا، فساىم ذلك يف اٟتفاظ على ا٢توية العربية

 

 

 

 
                                                           

1
 .179-178ص، الوجود ادلسيحي يف الدقمس خالل الدقرنُت التاسع عشر والعشرينأبو جابر، مرجع سابق،  

 .144صم(، 1918-1997) ادلدقاوة  الوطني  يف الدقمسمرجع سابق، منصور،  2
 .144ا١ترجع السابق، منصور، ص 3
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 م1994-1987األوىل ادلطلب الثالث: االنتفاض  الفلسطيني  

ـ نتاجا لسلسلة من الًتاكمات الكمية كالنوعية على الصعيد 1987انتفاضة اٟتجارة عاـ  كانت

الفلسطيٍت طواؿ سنوات االحتلؿ، فاالستيطاف كاالعتقاالت، كاْلكامر العسكرية، كعمليات القتل، كإغلؽ 

اإلبعاد، كل ذلك أدل البيوت كىدمها، كالقيود على اٟتركة كالسفر، كاالعتداء على االماكن ا١تقدسة، كسياسة 

 .1إُف حالة من االحتقاف الشعيب، الذم انفجر يف كجو االحتلؿ اإلسرائيلي

 انطالق االنتفاض  يف الدقمس:

ـ، كٟتقت القدس بركب 1987كانوف اْلكؿ )ديسمرب(   8كلذلك اندلعت شرارة االنتفاضة يف 

َي شامل، كتظاىر ١تدينة اضراَب ٕتار كانوف اْلكؿ )ديسمرب( شهدت ا  12االنتفاضة مبكرا، ففي يـو السبت 

طارات ا١تشتعلة على الطرؽ الرئيسة، كرشقوا قوات ىيمية، ككضعوا حواجز اٟتجارة كاإلبراطلبة الكلية اإل

االحتلؿ َبٟتجارة، فأطلق جيش االحتلؿ قنابل الغاز على ا١تتظاىرين، كىدد اٞتيش بفتح الت التجارية 

 .2َبلقوة

ثبات أف القدس ىي جزء من القدس، تتمثل يف أمرين: اْلكؿ: إ تداد االنتفاضة إُفكقد كانت أ٫تية ام

دعاءات ضمها كهتويدىا كاعتبارىا عاصمة للحتلؿ اإلسرائيلي ـ، كأف ا1967لسطينية اتلة عاـ ا١تناطق الف

                                                           
ـ(، 2012، ٣تلة شؤكف فلسطينية، )بَتكت، منظمة التحرير الفلسطينية، فلسطُت منوذجاادلدقاوة  السلمي : اتريخ وآفاق.. عودة، أٛتد،  1

 .75-74، ص250-249العدداف 
 . 46ـ(، ص1989، )ال.ـ، مكتبة الفلح، االنتفاض  ادلبارك .. وقائع وأبعادٛتداف، غساف،  2
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يف اجملالُت اإلعلمي ٣ترد مزاعم تنايف الواقع. كالثآف: االستفادة من كضع القدس الشرقية القانوٓف؛ للنشاط 

 .1كالدبلوماسي، ّتعلها حلقة اتصاؿ االنتفاضة مع العاَف ا٠تارجي

لذلك كانت االنتفاضة ردا قوَي على ا١تنادين بضركرة التكيف مع كاقع االحتلؿ، عن طريق ا١تشاركة 

 .2يف االنتخاَبت البلدية يف ا١تدينة، كىو ما رفضو عمـو أىاِف القدس

كانوف اْلكؿ )ديسمرب( انطلقت مظاىرة كبَتة من كلية اْلمة، رفع خل٢تا  13كيف يـو اْلحد 

ا١تتظاىركف علم فلسطُت، كرشقوا السيارات العسكرية ٞتيش االحتلؿ َبٟتجارة كالزجاجات اٟتارقة، كاعًتؼ 

نو سرائيليا كاف ٯتر يف شارع صلح الدين، كلكنو ادعى أت َبصا إاالحتلؿ أبف احدل ىذه الزجاجات أصاب

َف يقع اصاَبت. كخاض طلبة كلية العلـو يف أبو ديس يف اشتباكات عنيفة مع جيش االحتلؿ، الذم أطلق 

 .3صابة عدد منهم ّتراح ٥تتلفةاص اٟتي َبٕتاه الطلبة، ٦تا أدل إُف إالرص

ضراب الشامل مدينة القدس، فأغلقت الت التجارية، كيف ا٠تامس عشر من الشهر ذاتو عم اإل

ُف العمل، احتجاجا على اعتزاـ شاركف االقامة بشكل إالدراسة يف ا١تدارس، كامتنع العماؿ عن التوجو  كتعطلت

دائم يف اٟتي اإلسلمي قريبا من ا١تسجد اْلقصى، فحطم الشباب سيارة للحتلؿ، كحاصركا ا١تنزؿ الذم 

 .4استوُف عليو شاركف

                                                           
عماف، مؤسسة صامد، السنة الثالثة عشرة، )، ٣تلة صامد االقتصادم، الدقمس يف خضم االنتفاض  الشعبي .. خلفيات وأبعادالكايد، أٛتد،  1

 .66، ص(ـ1991أيلوؿ( -، ٘توز )آب85ع
 .145صم(، 1918-1997) ادلدقاوة  الوطني  يف الدقمسمرجع سابق، منصور،  2

3
 . 48ص، االنتفاض  ادلبارك .. وقائع وأبعادٛتداف، مرجع سابق،  

4
 . 55ٛتداف، صا١ترجع السابق،  
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من ا١تسجد اْلقصى يف مظاىرة ضمت  من ذلك الشهر خرجت ٚتوع ا١تصلُت 18كيف يـو اٞتمعة 

عشرات االالؼ، فهاٚتت َبٟتجارة جنود االحتلؿ اإلسرائيلي عند َبب العامود كالساىرة، ٦تا أدل إُف 

استشهاد خليل حسٍت بسبب الغاز، كاصابة عدد من ا١تشاركُت َبلرصاص. كما ميز ذلك اليـو مشاركة عائلت 

 .1يف ا١تظاىرةأبكملها من آَبء كأمهات كفتية كفتيات 

كْلكؿ مرة يف اتريخ ا١تدينة فرضت الشرطة اإلسرائيلية منع التجوؿ على بعض اْلحياء العربية، ففي 

كانوف اثٓف )يناير( فرض منع التجوؿ على حي الطور يف جبل الزيتوف، كجلبت قوات من اٞتيش   22

هنا فشلت يف مواجهة أحداث اإلسرائيلي، كحرس اٟتدكد، إُف القدس الشرقية، ١تساعدة الشرطة؛ إال أ

 .2االنتفاضة

االنتفاضة اليت انطلقت بوسائل بدائية جدا، تتمثل يف اٟتجارة كالزجاجات اٟتارقة )ا١تولوتوؼ(، 

أزعجت قوات االحتلؿ، كأرقت قيادة اٟتكومة اإلسرائيلية، الذين ظنوا ٧تاح خطتهم، الرامية لسلخ القدس عن 

عب ٯتلك إرادة الصمود كا١تقاكمة، كيتمتع بوحدة كانسجاـ بُت كافة ٤تيطها العريب، كىذا يدؿ أف أم ش

مكوانتو الدينية كالثقافية كاالجتماعية، ٯتكن أف ينتصر على بطش االحتلؿ، الذم ٯتلك القوة العسكرية 

 كالتكنولوجيا اٟتديثة، ككافة كسائل القمع.

هة بُت ا١تسيحيُت كقوات االحتلؿ ـ فشهد أكؿ مواج1988 )يناير( كانوف الثآف 31أما يـو اْلحد 

منذ بدء االنتفاضة، فقد أقاـ ا١تسيحيوف صلة خاصة يف كنيسة القيامة تضامنا مع اجملاىدين، كاحتجاجا على 

                                                           
1
 . 62ٛتداف، صا١ترجع السابق،  

2
 .145صم(، 1918-1997) ادلدقاوة  الوطني  يف الدقمسمرجع سابق، منصور،  
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اجراءات االحتلؿ من قمع كابعاد كتعذيب، كخرجت مظاىرة نسائية من الكنيسة، فرشقن جنود االحتلؿ 

 . 1الحتلؿ ٨توىن قنابل الغاز ا١تسيلة للدموع، كاعتقلت عددا منهناإلسرائيلي َبٟتجارة، فأطلقت قوات ا

كىنا ٧تد أف ا١تسيحيُت شاركوا يف فعاليات االنتفاضة بعد أكثر من شهر كنصف من انطلقتها، 

فماىي أسباب ذلك التأخَت؟، ىل أنل ا١تسيحيوف أبنفسهم عن االنتفاضة، أـ أف مرد ذلك للظركؼ اليت  

 ا١تسيحي؟. كانت ٖتيط َبلواقع

من خلؿ ما سبق عرضو من ا١تواقف ا١تسيحية على مدار الثورة الفلسطينية، يظهر أف ا١تسيحيُت 

عايشوا الثورة كا١تقاكمة الفلسطينية يف كافة مراحلها، فكانوا يشعركف بنبض الشارع العريب، كينحازكف للعركبة 

هيوٓف، لكٍت أعتقد أف الشارع ا١تسيحي كاف كالتاريخ ا١تشًتؾ يف كل ٤تطة من ٤تطات الصراع مع العدك الص

َبنتظار إشارة البدء من قيادتو الدينية كالسياسية، فلما جاءت االشارة من الكنيسة اْلكُف يف فلسطُت، شارؾ 

ا١تسيحيوف رجاال كنساء بقوة، فعاد الزخم للمقاكمة ضد االحتلؿ، ٔتشاركة مكوف فاعل، كما عاد للعلقات 

 ، إذ إف الصلة اليت أقيمت يف كنيسة القيامة كانت تضامنا مع اجملاىدين ا١تسلمُت. اإلسلمية ا١تسيحية

كىنا رٔتا يثَت البعض شبهة عدـ ا٩تراط ا١تسيحيُت يف االنتفاضة، كيرد عليها اْلب عطا حنا بقولو: 

 كيف ا١تقاكمة، كيف الشوارع، يف أصيبوا ٦تن جرحى االنتفاضة، كىنالك الشهداء يف من لقد قدـ ا١تسيحيوف عددان 

 . 2بيوهتم يف فقط كليس االشتباكات،

 ال %، فإف ىذا 2.5 أك 2 من أكثر ليس ا١تقدسة اْلراضي يف ا١تسيحيُت عدد كيضيف حنا "مع أف

 ىو االنتفاضة، مع يبتدأ َف الفلسطيٍت ا١تسيحي دكر يف االنتفاضة. النضاؿ لنا يكن َف أبنو اإلطلؽ على يعٍت
                                                           

1
 . 148ص، االنتفاض  ادلبارك .. وقائع وأبعادٛتداف، مرجع سابق،  

2
 ـ.2000تشرين اثٓف )نوفمرب(  22، قناة اٞتزيرة، برانةج "بال حمود"حنا، عطا،  
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 الفلسطينيُت، ا١تسيحيُت القياديُت ا١تسيحية، الفلسطينية الشخصيات. كبعدىا كقبلها الفلسطينية النكبة منذ

اْلخَتة )انتفاضة  االنتفاضة ىذه يف كٖتديدان  الفلسطيٍت، الوطٍت النضاؿ يف سا٫توا كلهم الوطنيُت الدين رجاؿ

 جانب إُف كقوفنا عن كأعربنا اْلقصى، ا١تسجد َبحات إُف ذىبنا الساحة، يف كنا اْلكؿ اليـو منذ اْلقصى(،

 االجتماعات من سلسلة عقدان ا١تستشفيات، زران اْلقصى، ا١تسجد قدسية عن يدافعوف الذين أكلئك

 .1ا١تتحدة" اْلمم إُف جنيف، إُف ذىبنا اإلعلـ، كسائل مع ٖتدثنا االستنكارية،

يف ىذه االنتفاضة، فتم التعبَت عن الغضب  تنوعت كسائل ا١تقاكمة اليت اتبعها ا١تسلموف كا١تسيحيوف

الشعيب من خلؿ ا١تظاىرات كاالضراَبت التجارية، ككانت أشكاؿ ا١تواجهة مع االحتلؿ ىي: اٟتجارة، 

كالزجاجات اٟتارقة، كحرؽ سيارات الشرطة كا١تستوطنُت، كا١تنشآت اإلسرائيلية، مث تطورت فبدأت عمليات 

 . 2ع العبوات الناسفةطعن ا١تستوطنُت َبلسكاكُت، ككض

، كقد  3أما ا١تقاكمة االقتصادية، فتمثلت يف مقاطعة البضائع اإلسرائيلية، كاالمتناع عن دفع الضرائب

كانت البياانت ىي الوسيلة اإلعلمية اليت يعتمد عليها ا١تسلموف كا١تسيحيوف يف نشر أخبار االنتفاضة، كتوعية 

ات اإلسرائيلية، كقد كانت ىذه البياانت تصدر عن ٞتنة التوجيو اٞتماىَت العربية بضركرة التصدم لإلجراء

 .   4الوطٍت، كا٢تيئة اإلسلمية، كالفصائل الفلسطينية

٠تطَتة يف كما كاف ا١تسلموف كا١تسيحيوف يعقدكف ا١تؤ٘ترات الصحفية؛ لفضح ا١تمارسات اإلسرائيلية ا

كا١تسيحية، ككانت كل ا١تؤ٘ترات الصحفية اليت عتداءات على ا١تقدسات اإلسلمية القدس، كالتحذير من اإل

                                                           
1
 .ةدقابل  ةع قناة اجلزيرة يف برانةج "بال حمود"حنا، عطا، ا١ترجع السابق،  

 .67ص، الدقمس يف خضم االنتفاض  الشعبي .. خلفيات وأبعادمرجع سابق، الكايد،  2
 .145صم(، 1918-1997) ادلدقاوة  الوطني  يف الدقمسمنصور، مرجع سابق،  3
 .63ص، الدقمس.. بواب  الشرق األوسط للسالممرجع سابق، العضايلة،  4
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عقدت هبذا ا٠تصوص تضم متحدثُت من ا١تسيحُت، إُف جانب إخواهنم ا١تسلمُت، سواء كانوا سياسيُت، أك 

رجاؿ دين مسيحي، كنتيجة ٢تذه الوحدة اإلسلمية ا١تسيحية، كاف الشعب الفلسطيٍت يهب كلو للوقوؼ يف 

 . 1اء على مسجد أك كنيسةكجو االحتلؿ سواء كاف االعتد

كمن بُت القيادات اإلسلمية كا١تسيحية، اليت تقود ىذا اٟتراؾ ا١تشًتؾ: عكرمة صربم، كدمحم حسُت، 

كعطا حنا، كحنا عيسى، كما أف الوفود اليت تزكر الدكؿ؛ للدفاع عن القضية الفلسطينية، تكوف مشًتكة من 

 . 2ا١تسلمُت كا١تسيحيُت

 ادلسيحي يف االنتفاض :التضاةن اإلسالةي 

أدرؾ االحتلؿ اإلسرائيلي منذ بداية االنتفاضة الدكر الرئيس للمسجد كالكنيسة، كلذلك بدأ  

 ٔتحاربتهما، فاعتدل على العلماء ا١تسلمُت كرجاؿ الدين ا١تسيحي، كعلى دكر العبادة.

الشهر اعتدت  ـ، ٚتلة من االعتداءات، ففي اْلكؿ من ذلك1988فقد شهد شهر نيساف )أبريل( 

من الشهر اعتقلت  13قوات االحتلؿ على الشيخ سعد الدين العلمي مفيت القدس بعد صلة اٞتمعة، كيف 

اقتحمت اكمة الشرعية، كيف ذلك العاـ مت تقدٔف خطيب  17عددا من حراس ا١تسجد اْلقصى، كيف 

 .  3للدفاع عنوا١تسجد اْلقصى للمحاكمة بتهمة توجيو نداء للمسلمُت من مآذف اْلقصى 

ـ، رفع 1988عتداءات، استمر النضاؿ اإلسلمي ا١تسيحي، ففي عيد الفصح عاـ كرغم تلك اإل

ا١تسيحوف اْلعلـ السوداء على أسطح البناَيت حدادا على شهداء االنتفاضة، كأعلنوا أف ا٠تطر ال يتهدد 
                                                           

 ـ2015 (أبريلنيساف ) 4، مقابلة خاصة: السبت خطيب ادلسجم االقصى ادلبارك ورئيس اذليئ  االسالةي  العليا يف الدقمسصربم، عكرمة،  1
2
 ـ.2014مقابلة خاصة: اْلربعاء تشرين أكؿ )أكتوبر(  ،انئب عن ةمين  الدقمس على قائم  التعيَت واإلصالحعطوف، أٛتد،  

 .72ص، الدقمس يف خضم االنتفاض  الشعبي .. خلفيات وأبعادمرجع سابق، الكايد،  3
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يسة ا١تهد: "إف القدس ستظل حزينة، ا١تسلمُت كحدىم، كأماكن عبادهتم يف ا١تدينة. فقاؿ القس يوحنا يف كن

 .1كستواصل ذرؼ الدموع إُف أف يزاؿ عن كاىلها االحتلؿ العنصرم"

ـ، ٕتلت أركع صور التضامن بُت ا١تسجد كالكنيسة، كاف ذلك حينما 1990نيساف أبريل  11كيف 

( 150دما استوُف )مت االعتداء على بطريرؾ القدس للرـك اْلرثوذكس مع عدد من رجاؿ الدين ا١تسيحيُت، عن

مستوطنا على دار الضيافة اليت ٘تلكها كنيسة الرـك اْلرثوذكس )دير ماريو حنا اجملاكر لكنيسة القيامة(، يف 

لدين قضية االستيطاف الشهَتة اليت شغلت الرأم العاـ العا١تي ١تدة أشهر، كردا على ذلك االعتداء أعلن رجاؿ ا

كُف منذ ة يف فلسطُت ١تدة يومُت للمرة اْلاْلماكن ا١تسيحية ا١تقدس غلؽ ٚتيعا١تسيحيُت من كافة الطوائف إ

 .2ٙتانية قركف، كتضامن معهم العلماء ا١تسلموف إبغلؽ ا١تسجد اْلقصى كقبة الصخرة أماـ الزكار كالسياح

أما موقف ا١تسيحيُت من قتل ا١تسلمُت كانتهاؾ مقدساهتم، فمثالو التعقيب على ٣تزرة ا١تسجد 

( شهيدا فلسطينيا، كأكثر من 23ـ، اليت ذىب ضحيتها )1990تشرين اْلكؿ )أكتوبر(  8 اْلقصى يـو

، إذ أعلن ميشيل صباح بطريرؾ اللتُت، يف بياف صادر عن رؤساء الطوائف ا١تسيحية يف 3( جريح300)

 .4القدس، إدانة ٣تزرة ا١تسجد اْلقصى، كخلق اْلجواء االستفزازية اليت تقود إُف الصراع كا١تواجهة

ـ شارؾ صباح مع الشيخ سعد الدين العلمي، مفيت القدس؛ 1992آب )أغسطس(  10كيف 

كالشيخ دمحم حسُت، إماـ ا١تسجد اْلقصى؛ كا١تطراف لطفي ٟتاـ، أسقف الرـك الكاثوليك؛ كا١تطراف ٝتَت 

حيُت ا١توجودين يف قفعييت، أسقف الكنيسة اْلنغليكانية؛ بتوجيو رسالة إُف الفاتيكاف نيابة عن ا١تسلمُت كا١تسي

                                                           
 .72ا١ترجع السابق، الكايد، ص 1

 .72الكايد، ص ا١ترجع السابق، 2

3
 .73الكايد، ص ا١ترجع السابق، 

 .173ص، الوجود ادلسيحي يف الدقمس خالل الدقرنُت التاسع عشر والعشرينمرجع سابق، أبو جابر،  4
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، يطالبوه فيها بعدـ نسياف قضيتهم، كعدـ تبٍت سياسة ٯتكن أف تسيئ يف ا١تستقبل 1948فلسطُت منذ عاـ 

 .  1إُف كضع ا١تدينة

كفشلت يف  بعاد٫تا عن الصراع،يلي يف ٖتييد ا١تساجد كالكنائس كإَف تنجح اجراءات االحتلؿ اإلسرائ

ا١تس َبلركح النضالية للبطاركة كالقساكسة كالشيوخ كالعلماء، فا١تلحظ أهنا كلما اعتدت على دكر العبادة أك 

الرموز الدينية ْلبناء الدَينتُت، ازدادت جذكة ا١تقاكمة، كالتف الناس حوؿ قياداهتم الدينية؛ ١تواصلة الدفاع عن 

 اث من اْلرض كا٢توية. مقدساهتم كحقوقهم يف كجو ٤تاكالت االجتث

كرغم ذلك فإف االنتفاضة َف ٖتقق أىدافها اليت انطلقت من أجلها، أك اليت كاف أيمل الفلسطينيوف  

ٖتقيقها، كذلك لعدة أسباب، منها: الظركؼ اإلقليمية كالدكلية اليت رافقت سنوات االنتفاضة، خاصة بعد 

نية، كالصراعات الفلسطينية الداخلية بُت الفصائل ا١تختلفة، اهنيار ا١تعسكر االشًتاكي كاندالع حرب ا٠تليج الثا

كتوجو تيار كبَت داخل منظمة التحرير الفلسطينية ٨تو التسوية السياسية، مث توقيع اتفاقية أكسلو اليت أضعفت 

 . ٢2تيب االنتفاضة

فلسطيٍت يف كيرل الباحث أف اجملتمع ا١تقدسي، َف يكن ينقصو االستعداد للتضحية، إذ قدـ الشعب ال

القدس صورا بطولية مشرقة، لكن ما توفر ١تراحل الثورة الفلسطينية يف الثلثينيات، َف يتوفر يف ىذه ا١ترحلة، فقد  

، ككذلك قيادات إسلمية دية عليا ٕتمع ا١تسلمُت كا١تسيحيُتكانت القدس تفتقر إُف كجود ىيئة قيا

 كمسيحية، ذات حضور كأتثَت يف اجملتمع ا١تقدسي.

                                                           
1
 .173سابق، أبو جابر، صالرجع ا١ت 

 .65-64ص، الدقمس.. بواب  الشرق األوسط للسالممرجع سابق، العضايلة،  2
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مثل دكر ا٢تيئة القيادية ا١توحدة يف ما يلي: استنفار الطاقات اإلسلمية ا١تسيحية يف مواجهة تكي

االحتلؿ اإلسرائيلي، كٖتديد أىداؼ مرحلية كاسًتاتيجية للنتفاضة، يتم العمل على ٖتقيقها، كتعريف الرأم 

 ورة يف اافل العربية كالدكلية.العاـ العا١تي ْتقيقة االنتفاضة كأىدافها، كارساؿ الوفود اليت ٘تثل الث
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ُت ادلسيحيو  سلمُتادلحتمايت وآاثر وةستدقبل التعايش السلمي بُت  الفصل الرابع:  

دقمسادل بيت يف  

 

 يف بيت ادلدقمس ادلبحث األول: حتمايت التعايش السلمي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت

 بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت يف بيت ادلدقمس آاثر وةستدقبل التعايش السلميادلبحث الثاين: 
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 دقمسادلبيت التعايش السلمي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت يف حتمايت  ادلبحث األول:

يواجو اجملتمع العريب يف القدس العديد من التحدَيت، كٯتكن ادراجها ٖتت قسمُت رئيسُت، ٫تا: 

تشكل عائقا أماـ علقة سليمة بُت أبناء البلد ٖتدَيت داخلية، كٖتدَيت خارجية. كمع أف ىذه التحدَيت 

الواحد، إال أف ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف القدس، تكيفوا مع الواقع الصعب، كانتصركا عليو، فحافظوا على 

 مكتسبات التعايش السلمي.

 الماخلي تحمايت ادلطلب األول: ال

 اذلجرة ادلسيحي  ةن الدقمس:أوال: 

تناقص اْلعداد كتغيَت يف طبيعة العلقات داخل الكنيسة الواحدة، كيف تؤدم ا٢تجرة من البلد إُف 

علقاهتا مع الكنائس اْلخرل كمع اجملتمع ككل. كىنا لن يتطرؽ ىذا ا١تبحث للهجرة القسرية، اليت تعرض ٢تا 

ساس ، كإ٪تا عن ا٢تجرة ا١تسيحية الطوعية، كالناٚتة يف اْل1948ا١تسلموف كا١تسيحيوف على حدا سواء عاـ 

 بفعل االجراءات اإلسرائيلية.

 حمل  عن ىجرة ادلسيحيُت:

، فمع اٟترب العربية على اٟتضور ا١تسيحي يف القدساثره السلبية آالصراع العريب اإلسرائيلي ترؾ 

Univن أرضهم، كمن بُت السكاف مألف فلسطيٍت  (750) من ىجر ما يقرب، 1948 عاـاإلسرائيلية اْلكُف 
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الذين كانوا أكثر من ، من ا١تسيحيُت العرب( 50.000)إُف ( 40.000)الذين عانوا  ٕتربة اللجوء ما بُت 

 .1ـ1948 ثلث السكاف ا١تسيحيُت يف فلسطُت سنة

كٔتعادلة إحصائية مستندة إُف  ,2(30.000ـ ٕتاكزت أعداد ا١تسيحيُت يف القدس )1944كيف عاـ 

، ككفق ا١تعادلة 1979( عاـ 60.000ب أف تصل أعدادىم إُف )%(، كاف ٬ت2٪تو سكآف مسيحي بنسية )

قل من أأصبحوا ، غَت أهنم 20143( عاـ 120.000ذاهتا، يفًتض أف يصبح ا١تسيحيوف يف القدس )

  .4ـ2012 أكاخريف ( 5000)

بقي ىذا العدد على حالو ك ، 1961عاـ ( 982.10) صبحواكتفسَت ذلك أف عدد ا١تسيحيُت أ

 1961كتعزل عدـ الزَيدة السكانية بُت العامُت ، 1967دكف زَيدة، بعد االحتلؿ اإلسرائيلي للمدينة عاـ 

يف العاصمة اْلردنية ىل القدس قد انتقلوا للسكن أف الكثَتين من أُف إك  ،اُف العوامل الدافعة، 1967ك 

 .5القدس كثر بكثَت منها يفأحيث توفرت الفرص ، عماف

، ٧تد أف طائفة 1975كحىت  1967كحوؿ نسب ا١تهاجرين من أبناء الطوائف ا١تسيحية، منذ عاـ 

( 7000(، أما الكاثوليك فكاف عددىم )4500( فأصبح )5000الرـك اْلرثوذكس كاف عدد أفرادىا )

                                                           
 منشور على االنًتنت.، النكب  طالت ةسيحيي فلسطُت أيضاعيسى، حنا،  1
 .يسىعا١ترجع السابق،  2
 .256، صاإلسرائيلي الكنائس وادلدقمسات ادلسيحي  يف ةواجه  التحمايت سابيل، مرجع سابق،  3
 .مقابلة خاصة، عيسىمرجع سابق،  4
، 2002شباط )فرباير(  11، ادلؤدتر العام للعرب ادلسيحيُت يف األردن وفلسطُت ادلنعدقم يف عمان حتت الرعاي  ادللكي سابيل، برانرد،  5

 ـ.2002آذار )مارس(  27صحيفة البياف، 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



245 
 

ائف اْلخرل (، فيما كاف عدد أتباع الطو 2000( فأصبحوا )3000(، كاْلرمن كانوا )4000فا٩تفض إُف )

 .1(، كذلك نتيجة سياسة تضييق ا٠تناؽ على ا١تسيحيُت2360( فوصل إُف )3300)

كقد أاثرت تلك اْلرقاـ كبار رجاؿ الدين ا١تسيحي، كيف مقدمتهم القاصد الرسوِف يف القدس رئيس 

حية فيها اْلساقفة "اليف"، الذم قاؿ إف نزكح السكاف ا١تسيحيُت العرب من القدس، سيؤدم إُف نزكح ا١تسي

 .2معهم

لكن ذلك َف يكن كافيا، يف ظل ىجرة ٚتاعية، فقد كاف اْلجدر ىو التنبو لذلك ا٠تطر، كالبحث عن 

حلوؿ مناسبة لتثبيت ا١تسيحيُت يف أرضهم رغم كل ا١تضايقات، حىت يتم اافظة على التفوؽ الدٯتغرايف العريب 

 داد ا١تهاجرين ا١تسيحيُت.يف القدس، سيما أف اْلعواـ اللحقة شهدت زَيدة يف أع

 عدد ا١تسيحيُت ـ، كاف1993 هناية ، كحىت1967 عاـ االحتلؿ بدء كىو َبلفعل ما حدث، فمنذ

. 3غزة ( من5000) الضفة، ك ( من8000)(، منهم 13.000) يقارب ما غزة كقطاع الضفة ا١تهاجرين من

ا١تسيحيُت يًتكوف البلد بنسبة الضعفُت ، أبف 1990كتشَت احصاءات ا٢تجرة من مسوحات ٥تتلفة منذ العاـ 

 . 4مقارنة ببقية السكاف

                                                           
 .110ص، م1975-1965لتهويم الدقمس بُت االجراءات اإلسرائيلي  ا٠تطيب، مرجع سابق،  1
 .110ا٠تطيب، صا١ترجع السابق،  2

 .النكب  طالت ةسيحيي فلسطُت أيضاعيسى، مرجع سابق،  3
4 Fargues, Philippe, "Demographic Islamization: Non-Muslims in Muslim countries", SAIS Review 21, No.2, 

P.P 103-16, Summer/Fall 2001. 
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كقد ٧تح االحتلؿ إُف حد ما يف هتويد ا١تدينة، كطرد السكاف العرب، كاحلؿ اليهود بدال منهم، 

( ألف مستوطن يهودم، كالباقي عرب، فيما كاف 750فحاليا عدد السكاف أكثر من مليوف، منهم أكثر من )

 .1(105.000(، كالعرب )100.000) 1947عدد اليهود عاـ 

كاذا استمر ىذا النزيف فلن يكوف الوجود ا١تسيحي يف القدس ىو ا١تهدد فحسب، بل إف القضية 

خراج ا١تسيحيُت كا١تسيحية يف العاَف من دائرة الصراع مع االحتلؿ ك إالفلسطينية مهددة؛ ْلف معٌت ذل

 .  2اإلسرائيلي

 أسباب اذلجرة:

ـ، ككاف 1967بداية ا٢تجرة ا١تسيحية الطوعية، بعد االحتلؿ اإلسرائيلي للمدينة عاـ كانت 

 .3بكثَت منها يف القدس؛ لتوفر فرص العمل أكثر إُف اْلردفمقصدىا 

كىنا تتضح أسباب ا٢تجرة، فهي يف الغالب سياسية كاقتصادية، فهي مرتبطة بعوامل اٟترب كالسلـ، 

ستمرار االحتلؿ كآاثره االقتصادية ا١تدمرة، كالتساؤؿ دائما عن مستقبل اجملتمع كعدـ االستقرار الناتج عن ا

 .  4الفلسطيٍت، كمصَت مؤسساتو السياسية كاالجتماعية

الكبَت الذم لتهويد ا١تدينة، كا٬تاد طابع يهودم بدؿ الطابع العريب، ىو التحدم فا١تخطط اإلسرائيلي 

االعتقاالت، كمصادرة عرض ا١تسيحيوف ٞتملة من اإلجراءات، منها: يواجو ا١تسيحيُت، كلتحقيق ذلك ا٢تدؼ ت

                                                           
 .، مقابلة خاصةعيسىمرجع سابق،  1
 ـ.2015نيساف )أبريل(  15، مقابلة خاصة: اْلربعاء الناطق الرمسي لبطريركي  الروم األرثوذكس ادلدقمسي مصلح، عيسى،  2
 عيسى، حنا، النكبة طالت مسيحيي فلسطُت أيضا، منشور على االنًتنت. 3
4 Fargues, Philippe, "Demographic Islamization: Non-Muslims in Muslim countries", SAIS Review 21, No.2, 

P.P 103-16, Summer/Fall 2001. 
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اْلراضي، كىدـ ا١تنازؿ، كفرض الضرائب الباىظة، كتدٓف اْلجور، كمنع الناس من الوصوؿ إُف دكر العبادة، 

 . 1كاالعتداء على ا١تقدسات، كاغلؽ ا١تؤسسات، كالتمييز العنصرم

َبالحتلؿ اإلسرائيلي، فتعدد ا١ترجعيات ا١تسيحية كضعفها كيرل مسيحوف أف اْلمر ليس دائما متعلقا 

عامل يضاؼ إُف عوامل ا٢تجرة، فشعور ا١تسيحي أنو ال ٭تظى ّتهة ٤تددة ٘تثلو كتدافع عن حقوقو، يشجعو 

 .2على ا٢تجرة إُف ا٠تارج؛ للبحث عن العدالة االجتماعية، كعن ىامش أكرب من اٟترية

إ٫تاؿ القيادات أحد اْلسباب الرئيسة للهجرة ىو "يرل أف  الذمحنا عيسى، من ىؤالء أيضا، ك 

جباهتا يف تقوية انتماء ا١تسيحيُت للكنيسة الوطنية كارتباطهم الو  _كمعظمها غريبة عن سكاف البلد_الركحية 

 .3"هبا، كٚتعهم حوؿ مؤسساهتا االجتماعية

أيلوؿ  22ة يف القدس قاؿ بتاريخ ليس ىذا فحسب، بل إف البطريرؾ اليوانٓف يف البطريركية اْلرثوذكسي

ـ: "ىذه الكنيسة ىي كنيستنا، فهذه الكنيسة ىي كنيسة اليوانف، كإذا كاف العرب ال يقبلوف 1992)سبتمرب( 

 .4بقانوننا، فليس ٢تم من بديل إال اختيار كنيسة أخرل، كنيسة يقيموهنا ىم"

                                                           
 .، مقابلة خاصةعيسىمرجع سابق،  1
، البيادر السياسي، السنة السابعة اذلجرة إىل اخلارج.. العواةل االجتماعي  وغياب ادلمثل أو السنم الدقوةي للوجود ادلسيحيخزمو، جاؾ،  2

 .20ـ، ص2007، حزيراف 927عكالعشركف، 
عيسى، حنا، ىجرة ا١تسيحيُت الفلسطينيُت كٖتدَيت البقاء، موقع حركة الشبيبة اْلرثوذكسية،  3
-10-20-02-2012-16/5957-32-09-29-12-011http://www.mjoa.org/cms/index.php/others/2

26-09 

 .147أبو جابر، الوجود ا١تسيحي يف القدس خلؿ القرنُت التاسع عشر كالعشرين، صمرجع سابق،  4
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ذكس َبلغربة يف كطنهم، كيف كىو موقف خطَت من أكرب كنائس القدس، فشعور ا١تسيحيُت اْلرثو 

الكنيسة اليت يفًتض أف تدافع عن حقوقهم، كتسعى لتحسُت أكضاعهم االجتماعية كاالقتصادية، ٯتكن أف 

 يدفع كثَتين منهم للهجرة.

كرغم ىذه اْلسباب الواضحة للهجرة ا١تسيحية، فإف االحتلؿ اإلسرائيلي كا١تتعاطفوف معو، حاكلوا أف 

ذلك، إذ ركجوا أف سبب ا٢تجرة ا١تسيحية انتج عن تصاعد التيار الديٍت اإلسلمي.  يظهركا اْلمر على عكس

كىذا مناؼ للحقيقة. فحسب ا١تسوح كاْلْتاث ا١تختلفة، أٚتع ا١تسيحيوف الفلسطينيوف الذين جرل أخذ 

لى العاَف رأيهم فيها، أف العامل الديٍت ليس لو علقة بقرار ىجرهتم. كقد كاف النفتاح ا١تسيحيُت العرب ع

 . 1ا٠تارجي، كاستعداد اٟتكومات الغربية الستقبا٢تم، دكرا مساعدا يف ا٢تجرة

إذف يؤكد ا١تسيحيوف أف ىجرة بعضهم ليست نتيجة اضطهاد أك مضايقة من ا١تسلمُت، كمع ذلك 

فا١تطلوب كقوؼ ا١تسلمُت مع ا١تسيحيُت؛ من أجل كضع حلوؿ جادة لوقف ا٢تجرة، أك اٟتد منها، ذلك أف 

 ا١تستفيد الوحيد ىو االحتلؿ اإلسرائيلي.

كمع أف ا٢تجرة سلوؾ بعض ا١تسلمُت أيضا، لكنها تظهر عند ا١تسيحيُت بوضوح أكرب نظرا لقلة 

، كىذا مرده إُف عزكؼ كثَت من الشباب ا١تسيحيُت 2من سكاف ا١تدينة %(2)أعدادىم، فنسبتهم ال تتعدل 

                                                           
1 Prince EL Hassan bin Talal, "Jordanian Christians are Fully Integrated," The Middle East Quarterly, Winter 

2001, Volume 8: Number 1. 
 ، مقابلة خاصة.صربي؛ مرجع سابق، مقابلة خاصةعيسى، مرجع سابق،  2
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ا٩تفاض معدؿ ا١تواليد بُت ا١تسيحيُت بسبب ، ككذلك 1ياسيةعن الزكاج، بسبب اْلكضاع االقتصادية كالس

 .2ارتفاع مستواىم االقتصادم كاالجتماعي

ىذا الواقع يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل مدينة القدس، فا١تسلموف كا١تسيحيوف يشكلوف اجملتمع 

ئيلية لتهويد ا١تدينة، كلذلك العريب يف ا١تدينة، كيفًتض أف يعضد كل منهما االخر، يف مقاكمة اإلجراءات اإلسرا

فإف غياب أحد٫تا، أك حدكث خلل يف تركيبتو حىت مع كجوده، سيؤدم إُف شرخ يف جدار الصمود العريب يف 

ا١تدينة، سيما أف ا١تسيحيُت أقدر من ا١تسلمُت على ٥تاطبة الرأم العاـ العا١تي، إضافة إُف أف ا٢تجرة تعطي 

 تفوقا دٯتوغرافيا لليهود.

دات مسيحية ٢تذا اْلمر، فقد قاؿ ا١تطراف ثيموثيوس سكرتَت البطريركية اْلرثوذكسية: "إف تنبهت قيا

الكنيسة اْلرثوذكسية مدعوة مع َبقي الكنائس يف القدس، إُف مزيد من التعاكف كالعمل ا١تخلص من أجل 

 .  3كقف نزيف الدـ، كالدفاع عن اٟتق، كالوقوؼ يف كجو الظلم..."

لكنها تبقى دعوات، َف ترتق بعد إُف برامج عمل، ْتيث تشارؾ فيها الطوائف ا١تسيحية، كيتم فيها 

التنسيق كالتعاكف على أعلى ا١تستوَيت، بُت مؤسسات ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، الدينية كاالقتصادية كالثقافية 

 كاالجتماعية. 

 

 
                                                           

ـ، 2007، حزيراف 928، البيادر السياسي، السنة السابعة كالعشركف، عتضاؤل عمد ادلسيحيُت ألسباب وعواةل عميمةخزمو، جاؾ،  1
 .20ص

 .النكب  طالت ةسيحيي فلسطُت أيضاعيسى، مرجع سابق،  2
 .148، صالوجود ادلسيحي يف الدقمس خالل الدقرنُت التاسع عشر والعشرينأبو جابر، مرجع سابق،  3
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 ادلسيحي  لالحتالل اإلسرائيلي: تسريب ادلدقمسات اثنيا: 

 أةالك الكنيس  األرثوذكسي :

اْلكقاؼ استهدفت من االحتلؿ  البطريركية اْلرثوذكسية ىي اْلكرب رعية كأكقافا كأملكا، إال أف ىذه

ـ، فتم بيع قسم كبَت منها أك أتجَته 1948سرائيلي منذ أكاخر اٟترب العا١تية اْلكُف، كخاصة منذ حرب اإل

  .1عاما 99لفًتات طويلة تصل إُف 

خسرت الكنيسة اْلرثوذكسية مقربهتا، كأراضي دير مارساَب يف بيت ٟتم، كأراضي جبل أبو  كبذلك

غنيم يف القدس، اليت ٖتولت إُف مستوطنة كبَتة تدعى "ىارحوما"، كىي تكمل فصل القدس عن بيت ٟتم.  

سكوبية، كما فقدت أكرب مأكل ٟتجاج القدس من "ا١تسكوب" أك أىل موسكو، كعليو يقـو حاليا معتقل ا١ت

 .2كفقدت أيضا أراضي جبل أبو طور، كساحة عمر بن ا٠تطاب يف البلدية القدٯتة َبلقدس

كقد أقيم مقر الرئيس اإلسرائيلي، كالبيت الرٝتي لرئيس الوزراء، كمبٌت كزارة الًتبية كالتعليم، كا١تتحف 

حي النكفورية )الطالبية(، كدير  اإلسرائيلي، على أراض اتبعة للبطريركية اْلرثوذكسية غريب القدس، كىي أراضي

 .3أبو طور، كأبو غوش، كدير الصليب، كاالحتلؿ يريد ٘تلكها بصورة هنائية

أما مبٌت الرب١تاف )الكنيست(، فأقيم على أرض "رحافيا"، الواقعة غريب القدس بعد أف استأجرهتا "ىيئة 

عاما. كْتسب العقد فإف لدكلة االحتلؿ  99ـ من الكنيسة اْلرثوذكسية ١تدة 1952أراضي اسرائيل" سنة 

                                                           
 .55، صالوجود ادلسيحي يف الدقمس خالل الدقرنُت التاسع عشر والعشرينأبو جابر، ا١ترجع السابق،  1
 .255، صدقمسادلمتلكات واألوقاف ادلسيحي  يف الدقمس، دراسات يف الًتاث الثدقايف دلمين  الشامية، مرجع سابق،  2

 /http://www.rcja.org.jo، موقع اللجنة ا١تلكية لشؤكف ا١تقدسات: اجلرائم واالعتماءات اإلسرائيلي  على ادلدقمسات ادلسيحي  3
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رائيلية، حق تعيُت ٤تكم لوضع شركط اٟتق تلقائيا بتمديد مدة العقد. كما أنو ٯتنح رئيس اكمة العليا اإلس

 .1٘تديد العقد ٔتا يراه مناسبا، كدكف الرجوع للبطريركية، اليت ٬تب عليها ا١توافقة

كتبلغ مساحة ىذه اْلراضي )منزؿ رئيس دكلة االحتلؿ، كرئيس حكومتها، كمبٌت الرب١تاف، كمباف 

أبكثر من نصف مليار دكالر. كقد عرض  دك٪تا، كتقدر قيمتها 250حكومية كسكنية( الواقعة غريب القدس 

عاما،  99بدال من  999ـ ٕتديد استئجارىا ١تدة 2008أَير )مايو(  9"الصندكؽ الدائم إلسرائيل" يف 

 . 2مقابل تسعة مليُت دكالر

عاما،  اليت  250كما استئجرت بلدية االحتلؿ من البطريركية اْلرثوذكسية، أرض اْلنصارم ١تدة 

دك٪تا، كتقع ىذه اْلرض على بعد مئات اْلمتار من ا١تسجد اْلقصى ا١تبارؾ، كقد  25ر من تبغ مساحتها أكث

أقامت قوات االحتلؿ يف ا١تكاف "حدائق توراتية"، يف ٤تاكلة ىدفها اكماؿ السيطرة على ما يسمى "اٟتوض 

 .3ا١تقدس" لتهويد القدس

يس جيورجوس )ا٠تضر( قرب بيت فأقاـ عليها مبٌت الكنيست كا١تتحف اإلسرائيلي، كأراضي القد

ٟتم، لشق طريق التفايف، كما مت ٖتويل الكثَت من بناَيت الوقف ا١تسيحية يف كسط القدس إُف مباف ككزارات 

 .4كدكائر حكومية، كاُف متنزىات كساحات سيارات، كما يف أراضي الوقف بباب العامود يف شارع اْلنبياء

 

                                                           
 .2، ص4478ىػ، السنة الثالثة عشرة، ع1429ربيع اآلخر  8 /ـ2008نيساف )أبريل(  14، راـ هللا، جريمة احلياة اجلميمة 1

 .256، صادلمتلكات واألوقاف ادلسيحي  يف الدقمس، دراسات يف الًتاث الثدقايف دلمين  الدقمسمرجع سابق، شامية،  2
 .256ا١ترجع السابق، شامية، ص 3

 .، موقع اللجنة ا١تلكية لشؤكف ا١تقدساتاجلرائم واالعتماءات اإلسرائيلي  على ادلدقمسات ادلسيحي مرجع سابق، 4  
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الرىباف اليوانف ا١تسيطرين على البطريركية، كبُت اْلرثوذكس كقد أدل ذلك إُف كقوع خلؼ كبَت بُت 

 .1العرب، الذين نبهوا الشعب العريب للمخاطر الناٚتة عن فقد ىذه اْلكقاؼ

كعلى اٞتانب اإلسلمي أدل ىذا التفريط يف بداية اْلمر، إُف شعور َبلغضب ٕتاه ا١تسيحيُت، لكن 

٘تزيق ىذه العلقة، عادت العلقات إُف طبيعتها، كخاصة عندما ٔتجرد أف أدرؾ ا١تسلموف أف االحتلؿ ٭تاكؿ 

مت التفكَت بشكل موضوعي، فالبطاركة الذين سربوا العقارات شخصيات غربية، تعترب استمرار للحملت 

 .2الصليبية بشكل أك آبخر، ككانت منبوذة من اجملتمع العريب يف القدس

كمن يفرط بذرة تراب  ،واطأ مع االحتلؿ اإلسرائيليمن يتكمع أف الكنيسة اْلرثوذكسية اعتربت أف 

فإهنا َف تتخذ أم  وطٍت،خارج عن كحدة الصف اْلرثوذكسي، كعن كحدة الصف ا١تسيحي كالمن فلسطُت، 

 . 3اجراءات ضد الذين فرطوا هبذه اٟتقوؽ، سواء على الصعيد ا١تسيحي أك الصعيد الوطٍت

، شكلت بطريركية الرـك اْلرثوذكس ٞتنة من  2008عاـ لكن بعد قرار البطريرؾ ثيوفيلوس الثالث 

كبار رجاؿ الدين ا١تسيحي؛ لبحث قضية أرض "رحافيا"، كذكرت البطريركية أف ْتث القضية سيكوف على 

 .4أعلى ا١تستوَيت الكنسية، كيتحلى بكامل الشفافية نظرا ٟتساسيتو

ية، بتعديل القانوف ا٠تاص بكنيستهم، كيطالب ا١تسيحيوف العرب حاليا السلطتُت الفلسطينية كاْلردن

بقاء على السيطرة اليواننية اليواننية عنها. أما االحتلؿ اإلسرائيلي فَتل أف من مصلحتو اإلٔتا يتيح رفع ا٢تيمنة 

                                                           
 .55، صالوجود ادلسيحي يف الدقمس خالل الدقرنُت التاسع عشر والعشرينر، أبو جابمرجع سابق،  1
 .، مقابلة خاصةعمرومرجع سابق،  2
 ـ. 2000تشرين اثٓف )نوفمرب(  22، ةدقابل  ةع قناة اجلزيرة يف برانةج "بال حمود"حنا، عطا،  3
 .2، صجريمة احلياة اجلميمةمرجع سابق،  4
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على الكنيسة اْلرثوذكسية، كبغياب ٖترؾ قوم يستطيع تغيَت كاقع السيطرة اليواننية على الكنيسة اْلرثوذكسية، 

  . 1لكها ستظل يف خطريعٍت أف أم

كيرل الباحث أف ىذه قضية خطَتة للغاية، تستلـز كقفة فلسطينية شاملة، يشارؾ فيها ا١تسلموف 

كا١تسيحيوف، على ا١تستول الشعيب كالرٝتي كالفصائلي كالنقايب؛ ْلف تسريب العقارات ا١تسيحية، ال يضر 

 َب١تسيحيُت فقط، كإ٪تا َبجملتمع ا١تقدسي عموما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .256، صادلمتلكات واألوقاف ادلسيحي  يف الدقمس، دراسات يف الًتاث الثدقايف دلمين  الدقمسشامية، مرجع سابق،  1
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 ادلطلب الثاين: التحمايت اخلارجي 

كأقصد َبلتحدَيت ا٠تارجية، ىي التحدَيت النإتة عن االجراءات اإلسرائيلية ْتق ا١تدينة، كاال٫تاؿ 

 العريب للقدس، كالتدخلت من الدكؿ الغربية.

 أوال:_ التحمايت اليت يفرضها االحتالل اإلسرائيلي:

 يحيُت:زلاوالت االيدقاع بُت ادلسلمُت وادلس_ 1

بدأت سياسة التفريق بُت أىل ا١تدينة، مع بداية ا١تشركع الصهيوٓف يف فلسطُت، إذ عملت بريطانيا  

كالصهيونية ّتدية لفتح ثغرات يف جدار التآخي اإلسلمي ا١تسيحي، كذلك من خلؿ إاثرة النعرات الدينية 

 كاالقتصادية.  

نظرا لكوهنا دكلة عندما احتلت بريطانيا فلسطُت، كانت تظن أف ا١تسيحيُت سيقفوف إُف جانبها، ف

 بعثات. كلذلك اعتقدت أهنا كمن خلؿ الا١تسيحيُت كراىية دينيةبُت ا١تسلمُت ك أف مسيحية، ككانت تظن 

ٯتكن أف اْلكساط ا١تسيحية،  تعمل َبلدرجة اْلكُف يفاليت كانت  ا١تختلفة، ؤسساتا١تتبشَتية ك الدارس ا١تك 

فوجئت بوقوؼ ا١تسيحيُت إُف جانب ا١تسلمُت  ها. لكن، مث أتييدىابسياستهاتكسب كد ا١تسيحيُت كتربطهم 

 .1يف كجو سياستها، فبدأت ٔتحاكلة بذر بذكر الفتنة بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت

ـ، من سعي بريطانيا 1948خليل السكاكيٍت عاـ كقد تنبو مثقفوف مسيحيوف ٢تذا ا٠تطر، فحذر 

 .2كأمريكا ٔتعاكنة من البعض؛ إلعادة نغمة ا١تسلم كا١تسيحي كا١تدٓف كالفلح ككذلك نغمة اْلحزاب

                                                           
 .216-215ص، 1ج، فلسطُت عرب ستُت عاةاالغورم، مرجع سابق،  1
 .255-254ـ، الكتاب الثامن، ص2010، ، يوةيات، رسائل وأتةالتيوةيات السكاكيٍتالسكاكيٍت، مرجع سابق،  2
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كاف معلوما أف ا١تسيحيُت متقدمُت اقتصادَي   االقتصادما١تيداف كَبلفعل بدأ ذلك ا١تخطط، ففي 

تغلت بريطانيا كاليهود ذلك الوضع اسفكشجعوىم؛ معهم كٕتارَي على ا١تسلمُت، كقد تعاكف ا١تسلموف 

إلاثرة ا١تسلمُت ضد ا١تسيحيُت، كاستطاعوا ٕتنيد بعض ا١تسلمُت؛ إلاثرة الفتنة بُت ا١تسلمُت  االقتصادم؛

لكن تلك ا٠تطة فشلت ّتهود قيادات ا١تسلمُت، الذين بينوا خطر تلك الفتنة، كما كاف لوعي كا١تسيحيُت، 

بهة اإلسلمية ا١تسيحية، فقد تطوع عدد منهم ٟتماية ا١تتاجر كا١تمتلكات الشباب ا١تسلمُت دكر يف ٛتاية اٞت

 .1ا١تسيحية

كحينما فشلت ىذه ا١تكيدة، مت ااثرة قضية أخرل، كىي زَيدة أعداد ا١توظفُت ا١تسيحيُت على 

ات كحدثت بعض ا١تناكشفدفعوا بعض ا١تسلمُت للمناداة ْتقوؽ ا١تسلمُت، ا١تسلمُت يف الوظائف اٟتكومية، 

 .2بُت الطرفُت، لكن الوحدة اإلسلمية ا١تسيحية انتصرت، بعد أف تصدل زعماء الدَينتُت للفتنة

السبب بسيط كعميق يف الوقت عينو، كىو أف ا١تسلمُت لقد انتصرت الوحدة اإلسلمية ا١تسيحية، ك 

منذ فليها الوجود الفلسطيٍت. إالوطنية ىي الركيزة اليت يستند  أف الوحدة كاللحمة ،منذ البداية أدركواكا١تسيحيُت 

 ، شرخ يف التلحم ا١تسيحي ٬تاد إ كثَتة كمتنوعة، حاكلت٤تاكالت   فشلتهناية القرف التاسع عشر كحىت اليـو

 .3سلمياإل

كالت، كلكن على ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، أف يدركوا أف كجود االحتلؿ، يعٍت َبلضركرة تكرار ىذه اا

أبشكاؿ ككسائل ٥تتلفة بطبيعة اٟتاؿ، كلذلك البد من ايقاظ الوعي العريب على الدكاـ، كعلى القيادات الدينية 

                                                           
 .220-219ص، 1ج، فلسطُت عرب ستُت عاةاالغورم، مرجع سابق،  1
 .224-220ص، 1جالغورم، ا١ترجع السابق،  2
 .مقابلة خاصة، رفيقخوري، مرجع سابق،  3
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كالثقافية كالسياسية، بذؿ جهود دائمة لتقوية مناعة ا١تسلم كا١تسيحي، من أجل صد أم ىجـو إسرائيلي، 

 يستهدؼ النيل من ىذه العلقة التارٮتية.

 _ هتويم الدقمس:2

، شرعت قوات االحتلؿ بسلسلة من 1967منذ االحتلؿ اإلسرائيلي الكامل ١تدينة القدس عاـ 

 اإلجراءات لتهويد ا١تدينة.

كا١تقصود بتهويد القدس، ىي ٣تموعة االجراءات كاْلساليب كالسياسات اليت يتبعها االحتلؿ 

ا الثقافية العربية، كتغيَت معا١تها، كتثبيت اإلسرائيلي للسيطرة على القدس، كٖتويل طابعها العريب، كطمس ىويته

 . 1الصفات اليهودية كتعميقها

كأبرز تلك االجراءات تتمثل يف ىدـ البيوت كمصادرة اْلراضي، كهتويد معاَف القدس اٞتغرافية، 

 كالقضاء على النشاط االقتصادم العريب، كالعزؿ كاإلغلؽ، اضافة إُف ٚتلة من القوانُت، اليت هتدؼ لتفريغ

 ا١تدينة من أىلها العرب.

كيهدؼ االحتلؿ من خلؿ ىذه ا١تخططات اُف ٖتقيق أىداؼ أمنية، كاقتصادية، كسياسية، 

 كدٯتوغرافية، كدينية.

كلعل أخطر ىذه اْلىداؼ، ىي اْلىداؼ الدٯتوغرافية، اليت يسعى من خل٢تا االحتلؿ لزَيدة عدد 

بارىم على بناء مناز٢تم يف أماكن أخرل. كاْلىداؼ الدينية اليت السكاف اليهود، كعرقلة ٪تو السكاف العرب، كاج

                                                           
 .371، صالدقمس عرب العصورزَيد كآخركف، مرجع سابق،  1
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تتمثل يف طمس معاَف اٟتضارة العربية كاإلسلمية يف القدس، كإقامة ا٢تيكل ا١تزعـو على أنقاض ا١تسجد 

 .1اْلقصى ا١تبارؾ

 كليس ىذا ا٠تطر مقتصرا على ا١تسلمُت كدينهم كمقدساهتم فحسب، كإ٪تا ىو كذلك كَبلقدر نفسو

على ا١تسيحيُت كدينهم كمقدساهتم، إذ َف يسلم العلماء ا١تسلموف كرجاؿ الدين ا١تسيحي من االرىاب، كَف 

تتوقف االعتداءات اإلسرائيلية من اٟتكومات اإلسرائيلية كا١تنظمات اليهودية، على ا١تقدسات كا١تؤسسات 

 اإلسلمية كا١تسيحية.

ل ا٢تيئة العربية العليا لفلسطُت يف نيويورؾ، حوؿ كىو ما أثبتتو دراسة للمحامي عيسى ٩تلة، ٦تث

٤تاكالت اليهود و ا١تسيحية من القدس، كقد جاء فيها: "لقد خطط الصهاينة إلقامة دكلة يهودية يف 

فلسطُت، ْتيث ٬تب أف تكوف يهودية مئة َب١تئة، أما ا١تسيحية كاإلسلـ فيجب القضاء عليهما، كأما ا١تسلموف 

اقصاؤىم عن الدكلة اليهودية. كيدعو ا١تخطط الصهيوٓف إُف طرد كل من ىو غَت يهودم  كا١تسيحيوف فيجب

 .2من فلسطُت، كإُف تدمَت اْلماكن ا١تقدسة ا١تسيحية كاإلسلمية"

كيرل الباحث أف ىذه اٟتقيقة تفرض ٖتدَي على ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، كىي أف يوحدكا جهودىم؛ 

كالثقايف، فإذا ٗتلى أحد الفريقُت أك قصر يف أداء كاجبو النضاِف، فإنو يدع  للحفاظ على ىويتهم كتراثهم الديٍت

شريكو الذم تعايش معو على مدار قركف، فريسة سهلة للمطامع اإلسرائيلية، اليت لن تستثٍت أحدا من شرىا، 

 الدَينتُت. مث إنو سيكوف لذلك التقاعس، من ىذا الطرؼ أك ذاؾ، أثر خطَت على السلم اجملتمعي بُت أبناء 

                                                           
 .67-65، ص(ـ2009/ىػ1430، 1ط ،الرَيض، ٣تلة البياف)، السياس  الصهيوني  جتاه ةمين  الدقمسأبو عامر، عدانف،  1

 .136-135، ص(ـ1987، 2ط ،بَتكت، ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر)، الدقمس إميان وجهادنظاـ الدين كالدجآف، عرفاف كعلي،  2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



258 
 

كلذلك فإف ىناؾ لقاءات دكرية، ٕتمع رؤساء الكنائس بقيادات ا١تسلمُت، كا١تسؤكلُت عن اْلكقاؼ 

 . 1اإلسلمية، كيتم فيها التحاكر بشأف ىذه االعتداءات، كأخذ القرارات ا١تناسبة للتصدم اكالت هتويد ا١تدينة

الذم كصل  ،الذم يقـو بو اْلرمن يف القدس لوقف الزحف الصهيوٓف ،الدفاع ا١تستميتكمن ذلك 

 .2إُف أطراؼ حارة اْلرمن

كعليو فإهنم  ،ىوية القدس العربية اعتداء على م،قدساهتٔتيعترب ا١تسيحيوف كا١تسلموف أف ا١تساس 

ىي تكثيف الوجود  ، كىذه الوسائل ا١تتاحة يف فلسطُت،التهويد بكل الوسائل ا١تتاحة لديهماكالت يتصدكف 

البشرم يف ا١تقدسات اإلسلمية كا١تسيحية، كخاصة يف ا١تسجد اْلقصى، ككنيسة القيامة، كشد الرحاؿ من 

ـ، إُف القدس، على الرغم من كثرة اٟتواجز كا١تعيقات، فهذا سيوفر أمنا 1948داخل فلسطُت اتلة عاـ 

 ١تقدساهتا، ك٭تيي اقتصادىا.

 :والسياسي  ي المين ادلرجعيات _ غياب3

 رمزية ٯتثل الشرؽ بيت ككاف القدس، يف الرمزية السياسية ا١ترجعيات آخر اٟتسيٍت فيصل الراحل كاف

 كا١تسيحية، اإلسلمية كالسياسية الدينية ا١ترجعيات غياب من ا١تقدسي اجملتمع يعآف كاليـو العاَف، لدل سياسية

ا١تدينة،  عن القدس نواب كإبعاد القدس، عن صلح رائد الشيخ إبعاد مت إذ اإلسرائيلية، االجراءات نتيجة

 .3الوطنية مواقفو نتيجة القضاَي، بعض يف اْلرثوذكسية الطائفة رئيس حنا عطا ا١تطراف كملحقة

                                                           
 ، مقابلة خاصة.ةصلحمرجع سابق،  1
 .مقابلة خاصةرفيق، ، خوريمرجع سابق،  2
 ، مقابلة خاصة.عطونمرجع سابق،  3
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كما أدت السياسة اإلسرائيلية إُف فقداف مرجعية دينية مسيحية موحدة، فهناؾ مرجعيات دينية كل 

أدل ىذا الشتات إُف ضياع ا١تواقف كاٞتهود، اليت ٯتكن أف تقاـك ٥تططات  منها ٤تسوب على بلد ما، كقد

 . 1االحتلؿ اإلسرائيلي

، من أف غياب ىذه ا١ترجعية القيادية، اليت ٬تتمع حو٢تا يف موضع سابقكىنا أتيت أ٫تية ما ذكرتو 

،  قيادة حكيمة ككاعية كمؤثرةا١تسلموف كا١تسيحيوف، سيضيع ا٧تازات كثَتة، كاف ٯتكن أف تتحقق يف ظل كجود 

أف يستفرد، َب١تسلمُت كا١تسيحيُت كل كما أف ذلك الغياب للقيادات الوطنية، سيغرم االحتلؿ اإلسرائيلي 

 على حده.

 اثنيا: التحمايت اليت يفرضها الواقع العريب واإلسالةي:

 _ تصاعم ادلم الميٍت يف العامل العريب:1

ا٢توية الدينية على حساب ا٢توية القومية، كإف كاف يف ىذا بعض تشهد ا١تنطقة العربية ازدَيد 

اال٬تابيات، لكنو يؤدم إُف تقوقع كل يف دينو، لكنو َف يقف عند ىذا اٟتد، بل أدل إُف اندالع صراعات 

دينية يف ا١تنطقة العربية، ترتب عليو اعتداءات على ا١تسيحيُت، كىو ما يثَت ٥تاكؼ بعض ا١تسيحيُت يف القدس، 

 . 2أبف يتعرضوا ١تثل ىذه االجراءات

 

                                                           
 ، مقابلة خاصة.عطونا١ترجع السابق،  1
 ، مقابلة خاصة.سابيالمرجع سابق،  2
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لقد أدل ذلك التعصب من أتباع الدَينتُت يف دكؿ عربية، إُف استهداؼ دكر العبادة للمسلمُت 

، كال أحد ينكر ىذا، 1كا١تسيحُت، لكن ذلك ليس منهج الشعب الفلسطيٍت على اختلؼ الدين كالرؤل

 .2فمسيحيو القدس يعيشوف ٝتاحة اإلسلـ على مدار قركف

علج قادرين على يكونوا أف  ،تطورلكن على ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، إذا أرادكا لعلقاهتم الرسوخ كال

يف  ةسلمية ا١تسيحيكإال فإف العلقات اإلىذه الظاىرة كمواجهة أسباهبا اٟتقيقية، ككضع حلوؿ مناسبة ٢تا، 

كلكنها ال ٕتد صداىا  ،كاللقاءات الرٝتية تتحوؿ إُف شعارات فارغة تغذم ا١تؤ٘تراتس ،فلسطُت كالعاَف العريب

 .3اٟتقيقي يف الشارع الفلسطيٍت كالعريب

إال أف ما ٯتيز اٟتالة الفلسطينية، ىو الوعي كالًتابط اْلخوم الذم ٭تظى بو الشعب الفلسطيٍت، الذم 

فض الفتنة، ككل ساىم يف التصدم ٢تذه ا١تخاطر. ككاف للفصائل السياسية اإلسلمية كالوطنية، دكر َبرز يف ر 

أشكاؿ التمييز بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، كقد بذلت جهودا ١تنع كقوع أم صراعات، سيكوف ا١تستفيد منها 

عدك الشعب الفلسطيٍت. أما القيادات الدينية اإلسلمية كا١تسيحية، فيعملوف على نشر ثقافة الوحدة كالتلحم، 

 .4كيهبوف لوأد أم حدث ذم خلفية طائفية

 ر وغياب المعم العريب:الفدق_ 2

ـ أصدرت "ٞتنة القدس" كثيقة مشلت برانمج عمل ١تواجهة االحتلؿ اإلسرائيلي، كمن 1981عاـ 

ضمن توصياهتا: التأكيد على اعتبار قضية فلسطُت، القضية اْلكُف لألمة اإلسلمية، كااللتزاـ بتحرير كل 

                                                           
 .20، صاذلجرة إىل اخلارج.. العواةل االجتماعي  وغياب ادلمثل أو السنم الدقوةي للوجود ادلسيحيمرجع سابق، خزمو،  1
 مقابلة خاصة. سابيال،مرجع سابق،  2

 ، مقابلة خاصة.خوريمرجع سابق،  3
 .20، صاذلجرة إىل اخلارج.. العواةل االجتماعي  وغياب ادلمثل أو السنم الدقوةي للوجود ادلسيحيخزمو، مرجع سابق،  4
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لك القدس، كمواصلة دعم منظمة التحرير الفلسطينية ـ، ٔتا يف ذ1967اْلراضي العربية اتلة منذ عدكاف عاـ 

كتعزيز استقل٢تا، كاستمرار االتصاالت مع الفاتيكاف، كاٖتاد الكنائس العا١تي، كا١تؤسسات ا١تسيحية؛ لضماف 

 . 1كقوفها إُف جانب إعادة السيادة العربية الكاملة على القدس

ف من توصيات اللجنة يف اٞتانب االقتصادم، كخلؿ جلستها ا٠تامسة لعزؿ االحتلؿ اإلسرائيلي، كا

حث الدكؿ اإلسلمية على تغطية رأٝتاؿ صندكؽ القدس، الذم بلغ مائيت مليوف دكالر ٔتبلغ ال يقل عن 

ـ(؛ ١تواجهة ا١تسؤكليات ا١تتزايدة؛ كلتحقيق أىدافو ا١تقررة يف دعم 1981ٜتسُت مليوف دكالر يف ذلك العاـ )

 .2ٍتصمود كنضاؿ الشعب الفلسطي

%، كالفقر  75لكن اٟتقيقة أف دعم القدس متوقف منذ فًتة طويلة، حىت أصبحت نسبة الفقر 

%، كال شك أف ٢تذه النسب آاثرىا على طبيعة العلقة بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، فالفقر شكل  25ا١تدقع 

 . 3تماعيةمن أشكاؿ العنف، كىذا يؤدم اُف خلل يف العلقة بُت الناس، كيضر َبلعلقات االج

لدعم صمود ا١تقدسيُت )مسلمُت كمسيحيُت(، يتمثل يف سد العجز  كلذلك فإف الدكر العريب ا١تطلوب

مليوف دكالر(، كىو اٟتد اْلدْف كي  30السنوم للمؤسسات الصحية كالًتبوية اْلساسية ) الذم يقدر بنحو 

 من خلؿ: ال تغلق ىذه ا١تؤسسات أبواهبا، كتدعم الوجود السكآف العريب، كذلك

 

                                                           
 . 46-44، ص(مركز الواثئق كالدراسات_ أبو ظيب ؛مؤسسة الدراسات الفلسطينية_ بَتكت)، م1981الواثئق الفلسطيني  العربي  لعام  1
 . 185، بصم1981العربي  لعام الواثئق الفلسطيني  ا١ترجع السابق،  2
 .، مقابلة خاصةعيسىمرجع سابق،  3
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اعتبار ا١توظفُت ا١تقدسيُت العاملُت يف الدكائر اٟتكومية يف الدكؿ العربية، ك٦تن ٭تملوف ىوية القدس  .1

 موظفُت متقاعدين يتمتعوف بكافة اٟتقوؽ شريطة عودهتم لتثبيت إقامتهم يف القدس.

 إ٬تاد الربامج السياحية كاالقتصادية لدعم صمود ا١تقدسيُت. .2

العربية يف القدس الوقفية منها كا٠تاصة ملكا كطنيا ال يباع لغَت مستحقيو، كتتوُف اعتبار اْلملؾ  .3

مؤسسات مالية عربية كإسلمية رصد أم تسرب ْلم عقار لتقـو بشرائو كحفظو كترميمو كاستخدامو 

أبفضل الصيغ ا١تمكنة، كإقامة مصرؼ عقارم عريب يقدـ القركض لإلسكاف الفردم كمشاريع 

 .1ة على اْلراضي الوقفية كا٠تاصة بشركط كتسهيلت معينةاإلسكاف العام

سلبيا على حالة التعايش، كلكنو يؤثر سلبا كبشكل عميق غياب الدعم العريب كاإلسلمي ؤثر يال  كقد

 ، كىو مابقضاَي أخرلأشغل بينما العاَف العريب مشغوؿ أك يد العرب، فالقدس تضيع من  ،على كضع القدس

 .2سلميةيف ا٢تمـو العربية كاإل ،ا١تنسي مرجعل من القدس اْل

كرغم قلة الدعم ا١تادم اإلسلمي، فإف ىناؾ حرصا من مسلمي القدس، على ترميم بيوت ا١تسيحيُت 

كا١تسلمُت، ككذلك ترميم الكنائس كا١تكتبات ا١تسيحية، مع أف ا١تسلمُت ىم اْلشد فقرا يف ا١تدينة، إذ يعيش 

 . 3قر% من مسلمي القدس ٖتت خط الف83

 

 

                                                           
 .123-122، ص(ـ1997، 1ط ،اْلكركيب ، مركز الدراسات العريب، )ال.ـالدقمس ةن بن غوريون إىل نتنياىوالقرعي، أٛتد،  1
2
 .مقابلة خاصةرفيق، ، خوريمرجع سابق،  

 .، مقابلة خاصةعمرومرجع سابق،  3
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 اثلثا: التحمايت اليت يفرضها التمخل الغريب: 

ت ٖتت عآف القدس من تدخل الدكؿ كا١تؤسسات الغربية يف شؤكهنا الداخلية، كأتيت ىذه التدخلت

 دارية كسياسية، كقد يكوف لذلك أثر سليب على طبيعة العلقة اإلسلمية ا١تسيحية.عناكين اقتصادية كثقافية كإ

 االقتصادي:_ المعم 1

لمسيحيُت، كمع أف عندما أييت الدعم اْلكركيب الكبَت للقدس، فإف ا١تساعدات تكوف حصرَي ل

مستحيل يف عرؼ  ذلك على جزء من ىذه ا١تساعدات، لكن مسيحيي القدس يرغبوف يف حصوؿ ا١تسلمُت

م كتركوا القدس ىذه ا١تؤسسات، كقد تسببت سياسة تدفق ا١تساعدات، َبلضرر للمسيحيُت، فقد سافر بعضه

 . 1بل عودة، إذ إهنم تعودكا على رغد العيش

 العريب ا١تسيحيُت كمؤسساهتم يف القدس، لكن الغريب أف يكوف الدعم فالدكؿ الغربية تريد استقطاب

 ال لكن الدعم، ىذا ا١تسلمُت، كمع أف ا١تسلمُت ليسوا ضد من أكثر أيضا فيو ٤تاَبة للمسيحيُت كاإلسلمي

 .2اإلسلمية ا١تؤسسات حساب على يكوف أف ٬توز

كمع ذلك فإف ىناؾ مؤسسات مسيحية ال ٘تارس ساسة التحيز، منها مؤسسة اٖتاد الشبيبة ا١تسيحية، 

اليت تنفذ مشاريع مدعومة أكركبيا ١تن يتقدـ إليهم من أىل القدس، سواء كاف مسلما أك مسيحيا، شريطة أف 

 .3ألف دكالر 15ة مكاف ا١تشركع، ٭تصل على يكوف لديو فكرة مشركع، كبعد تقدٯتها كزَير 

 
                                                           

 .مقابلة خاصة عمرو،ا١ترجع السابق،  1
 .، مقابلة خاصةزتاةيمرجع سابق،  2

 .، مقابلة خاصةعمرومرجع سابق،  3
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 _ العمل والوظائف:2

ٖترص مؤسسات اجملتمع ا١تدٓف كالسفارات الغربية، على تعيُت عناصر مسيحية، كٖتاكؿ التغطية على 

(. undpىذه السياسة، فتعُت سائق أك حارس أك عامل نظافة مسلم، كعلى سبيل ا١تثاؿ انظر إُف مؤسسة )

%، ا١تفركض أف يتم تعيينهم يف ا١تؤسسات ا١تسيحية كفق ىذه النسبة  5يحيوف يف فلسطُت عندما يكوف ا١تس

أك أكثر منها قليل، ال أف يكوف نصف عدد ا١توظفُت أك أكثر من ا١تسيحيُت، كىذا ما تفعلو ا١تؤسسات 

١تسيحي على ا١تسلم، اإليطالية كاْل١تانية كالربيطانية، ككذلك االٖتاد اْلكريب، إذ ٭ترصوف بشدة على تفضيل ا

 .1ىذه التفرقة صناعة أكركبية، كىي عقبة يف طريق التعايش السلمي الكامل"

كيعتقد الباحث أف ىذه السياسة، تؤدم إُف ترسبات نفسية عند ا١تسلمُت، رٔتا ال تظهر على سطح 

كتسبب نزيفا يف اٞتسد العلقة بُت أتباع الدَينتُت، لكنها قد ٕتد مناخا جيدا عند أم منعطف، فتظهر بقوة 

العريب، كإذا َف يتداركها العقلء من خلؿ نقاشات جدية كصر٭تة، فرٔتا يعرب عنها بعض ا١تسلمُت بسلوكيات 

 اجتماعية خاطئة ضد ا١تسيحيُت.

كيرل د. ٚتاؿ عمرك أف ا١تؤسسات اْلمريكية، ليست َب١تطلق كا١تؤسسات اْلكركبية يف ىذا اٞتانب، 

 . 2افا للمسلمُت، كىي معنية أف تعُت على أسس الكفاءة كالشفافيةفهي أكثر عدال كإنص

 _ السفارة ادلسيحي  المولي :3

ترتبط ا١تسيحية الصهيونية ٔتقولة تشكل عندىم مبدأ ديٍت عاـ كىو، أف ا١تسيح سيعود مرة اثنية، ك٢تذه 

إال يف صهيوف، لذلك البد من  العودة شركط ال بد من توافرىا، فهو لن يعود إال إُف ٣تتمع يهودم، كلن يظهر
                                                           

 .، مقابلة خاصةعمروا١ترجع السابق،  1
 .مقابلة خاصة عمرو،ا١ترجع السابق،  2
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ٕتميع اليهود يف فلسطُت حىت يظهر ا١تسيح بينهم، كىكذا يتم التعجيل بنهاية العاَف. ككانت بريطانيا ٘تثل ىذا 

 .1االٕتاه ٘تثيل فكرَي كعمليا، كقد ساد يف الوالَيت ا١تتحدة يف القرف الثامن عشر ا١تيلدم

 30ة الصهيونية يف القسم الغريب من مدينة القدس يف كعلى ىذا اْلساس أسست السفارة ا١تسيحي 

 القدس من سفاراهتا بنقل آنذاؾ، دكلة عشرة ثلث اٗتذتو الذم القرار ردا على 2ـ،1980أيلوؿ )سبتمرب( 

  .3أبيب تل إُف

 االعًتاؼ اْلمم كل ككفقا للبياف ا٠تتامي الصادر عن ا١تؤ٘تر التأسيسي للسفارة ا١تسيحية، فإف "على

 السوفيايت، كاالٖتاد كإسبانيا، الفاتيكاف، حكومة َبلذكر ك٩تص. معها دبلوماسية علقات كإقامة إبسرائيل،

 .4الثالث" العاَف كدكؿ العربية الدكؿ عن فضل الشرقية، كالكتلة

أصدر رؤساء الكنائس ا١تسيحية يف القدس، بياان السفارة ا١تسيحية، كيف موقف مسيحي كاضح من 

ثة ـ، اشتمل على ثل1988 نيساف )أبريل( 13نشر يف صحيفة القدس الصادرة يف ا١تدينة ا١تقدسة بتاريخ 

عًتاؼ َبلسفارة ا١تسيحية الدكلية، كنشاطاهتا كمؤ٘تراهتا، كالثآف: رفض أم ٤تاكر مهمة: اْلكؿ: ىو عدـ اإل

ب ا١تقدسة، كالثالث: طلب إحلؿ السلـ كالعدالة ٞتميع شعوب العاَف، كخاصة تفسَتات سياسية للكت

 .  5شعوب ا١تنطقة، مع رفض كل أنواع العنف كالتمييز العنصرم

كيف مقابلة أجرهتا قناة اٞتزيرة مع ا١تطراف عطا حنا قاؿ إف الكنيسة اْلرثوذكسية ال تعًتؼ َبلكنيسة 

قضا كبَتا بُت تعاليم ا١تسيحية، اليت ٖتمل قيما ركحية كدينية، كبُت أعماؿ ا١تسيحية الدكلية؛ ْلف ىناؾ تنا
                                                           

 .1406، ص4، جةعامل الدقمس احلضاري  وسياس  التهويم الصهيوني مرجع سابق، أبو علياف،  1
 http://int.icej.org: ادلسيحي  المولي ةوقع السفارة  2
 http://www.aljazeera.net/portal، موقع قناة اٞتزيرة: السفارة ادلسيحي  المولي  3
 ، موقع قناة اٞتزيرة.السفارة ادلسيحي  المولي ا١ترجع السابق،  4
 .3، ص6694عىػ، 1408شعباف  26ـ/ 1988نيساف )أبريل(  13، القدس، اْلربعاء جريمة الدقمس 5
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الصهيونية من احتلؿ ك٦تارسات على اْلرض، كاعترب أف ىذه اٞتماعات ىي أدكات مسخرة يف خدمة ا١تشركع 

 .1ظهارىا ككأهنا حليف للصهيونيةوٓف؛ الخًتاؽ ا١تسيحية، ك٤تاكلة إالصهي

لطوائف ا١تسيحية كانت دائما، تعطي انطباع أهنم غَت متفقُت مع السياسة أما ا١تسلموف فَتكف أف ا

هنم انضلوا ٖتت لواء ا١تنظمات الفلسطينية اليسارية، فقد كاف الصوت ة كالربيطانية كاالستعمارية، بل إاْلمريكي

 . 2اسيةا١تسيحي، متجاكَب مع الصوت اإلسلمي ا١تدافع عن حقوؽ العرب، الدينية، كاالقتصادية، كالسي

ٗتالف تعاليم أنت بنفسها أف  ذإف مؤقف الكنائس ا١تسيحية يف بيت ا١تقدس، موقف كطٍت، إ

ٍت رفض الظلم، تعًتؼ َبلسفارة ا١تسيحية، اليت تقف مع القاتل ضد الضحية، فا١تسيحية تعا١تسيحية، ك 

، كما جاء يف سفر أشعياء:  . اٍنًصفيوا تػىعىلَّميوا فػىٍعلى "كالوقوؼ مع اٟتق، كنصرة ا١تظلـو ا٠تٍىٍَتً. اٍطليبيوا اٟتٍىقَّ

 ".اٍلمىٍظليوـى. اٍقضيوا لًٍليىًتيًم. حىاميوا عىًن اْلىٍرمىلىةً 
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 دقمسادلبيت ادلبحث الثاين: آاثر وةستدقبل التعايش السلمي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت يف 

مي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف يستطيع الزائر أك ا١تراقب ١تدينة القدس، أف يلحظ آاثر التعايش السل

ىذه ا١تدينة، فهي نتاج طبيعي لعقود طويلة من االنسجاـ كالتفاعل اٟتضارم، الذم انعكس على حياة أىل 

ا١تدينة، فكوف ركنقا خاصا كمظهرا راقيا للتآخي اإلنسآف، الذم ال يقف عند عرؽ، أك لوف، أك دين، كإ٪تا 

ىذا ا١تبحث سيتناكؿ: آاثر كمستقبل التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت  ٭تًـت الكرامة اإلنسانية. كلذلك فإف

 كا١تسيحيُت يف القدس.

 دقمسادلبيت ادلطلب األول: آاثر التعايش السلمي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت يف 

 آاثر التعايش السلمي على الصعيم الميٍت: .1

ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، فقد ارتضى تعد كنيسة القيامة أكرب شاىد على آاثر التعايش الديٍت بُت 

مؤ٘تنة منذ أجياؿ عديدة بيد عائلتُت مسلمتُت، ٫تا:  ،فاتيح كنيسة القيامةا١تسلموف كا١تسيحيوف أف تكوف م

 .1نسيبة كجودة، كذلك بناء على طلب ٚتيع الطوائف ا١تسيحية

يويب مفاتيح فمن َبب حرص ا١تسلمُت على اْلمن كاالستقرار يف ا١تدينة، سلم صلح الدين اْل

الكنيسة إُف عائلة غضيو "جودة" للحتفاظ َب١تفتاح، كآؿ نسيبة لفتح الباب كإغلقو، مث إعادة ا١تفتاح آلؿ 

 .2غضيو

                                                           
 .131، صالدقمس إميان وجهادنظاـ الدين كالدجآف، مرجع سابق،  1

 .453، صاحلياة االجتماعي  يف الدقمس يف الدقرن العشرينغوشة، مرجع سابق،  2
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 الدين صلح السلطاف دخل "عندما: القدس يف القيامة كنيسة مفتاح جودة أمُت القادر يقوؿ عبد

مسلمة  مع عائلة ا١تفتاح يكوف أف فقرر ا١تسيحية، الطوائف بُت صراعا ىناؾ أف كجد ا١تقدس بيت اْليويب

 صلح السلطاف مع القدس مدينة دخل الذم غيب، بن هللا عبد للشيخ فسلمو القدس، عائلت من عريقة

 نعرؼ ٨تن القيامة. كنيسة مفتاح أمُت اآلف كأان ىذا، يومنا اآلَبء إُف اْلبناء حىت من ا١تفتاح كقد كرثنا الدين،

 لألرمن ىي ا١تنطقة ىذه أف نشهد ٨تن خلؼ حصل فإذا طائفة، ْلم تتبع القيامة كنيسة يف بلطة كل

 . 1على سبيل ا١تثاؿ" اْلرثوذكس للرـك كليست

كَف يقتصر دكر العائلة على فتح كنيسة القيامة كإغلقها، بل تعداه كيف فًتات طويلة من اٟتكم 

 . 2الطوائف ا١تسيحيةاإلسلمي إُف حل ا٠تلفات ا١تستعصية بُت ٥تتلف 

علمة من علمات التآخي بُت ا١تسلمُت على أنو كينظر ا١تسيحيوف كا١تسلموف إُف ىذا الواقع 

، كا١تسيحيوف يت "نسيبة" ك "جودة"عائلفا١تسلموف يفتخركف هبذا اْلمر، سيما  ،قدسا١تبيت كا١تسيحيُت يف 

 .3سلمي ا١تسيحييركف فيو مظهرا من مظاىر التعايش اإل

أمن ا١تسيحيوف شركائهم ا١تسلمُت على دينهم، أمنوىم على أعظم مقدس مسيحي، فكاف  لقد

ف عند حسن الظن، كىذا أٝتى دليل على طبيعة العلقة بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، إف ىذه الركح تفتقر و ا١تسلم

ظهرانيها مسيحيوف، لكن بيت ا١تقدس ٖتمل  اليت يعيش بُتكحىت اجملتمعات اإلسلمية، ٢تا كثَت من الدكؿ، 

بركة عجيبة، كبركاهتا تشمل ذلك التلقي اإلسلمي ا١تسيحي، فيؤمن ا١تسيحي جاره ا١تسلم على ركحو كدينو 

 كمالو، كيتحمل ا١تسلموف اْلمانة رغم مشقتها، استجابة للهدم النبوم، يف معاملة أىل الكتاب.

                                                           
 .، قناة اٞتزيرةبُت ادلسلمُت وادلسيحيُت يف فلسطُتالتآخي مرجع سابق،  1
 .35ص ذكرايت ةدقمسي  "سَتة ذاتي "،نسيبة، مرجع سابق،  2

 مقابلة خاصة.رفيق، ، خوريمرجع سابق،  3
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 جتماعي:آاثر التعايش السلمي على الصعيم اال .2

يستطيع ا١تراقب أف يلمس ىذه اآلاثر، كخاصة يف البلدة القدٯتة، ففي حارة النصارل على سبيل 

ا١تثاؿ، ال تستطيع أف تفرؽ بن ا١تسلم كا١تسيحي، سواء يف العادات كالثقافة، أك يف اٟتياة العامة، يف ا١تدارس، 

 .1كا١تؤسسات، كالت التجارية

ففي اٞتامعات ٕتد من بُت الطلب سلم من ا١تسيحي حىت يف اْلٝتاء، بل كيصعب أحياان ٘تييز ا١ت

 .2ا١تسيحيُت أٝتاء "عمر" ك"خالد" ك "طارؽ"

 مالذم يدفع مسيحيا أف يسمي ابنو َبسم كاحد من أكلئك الفاٖتُت ا١تسلمُت؟.

عدة قركف، فقادتو التجربة  عايش اإلسلـ على مداريف بيت ا١تقدس اٞتواب يف ظٍت: أف ا١تسيحي 

ا١تمتدة، إُف أف اإلسلـ دين الفطرة السوية، إنو يعٍت انسجاما بُت الفكر كالعبادة، مث تصدؽ ذلك ا١تعاملت 

مع عباد هللا، دكف أم اعتبار للدين أك العرؽ أك اللوف، إنو السلوؾ اإلنسآف اٟتضارم يف جوانب اٟتياة 

، كمن بعده هنع هللا يضرمن التاريخ، بل إنو اتريخ طويل، منذ عهد عمر بن ا٠تطاب ٣تتمعة، كليس ىذا يف فًتة منبتة 

 صلح الدين اْليويب، مث يف التاريخ اٟتديث كا١تعاصر، فأْف ١تنطقة يف العاَف ٔتثل ذلك؟.

كمن ىذه اآلاثر السلوؾ الذم انعكس على اٟتياة اليومية، كمنو االمتثاؿ للقيم اإلسلمية كا١تسيحية، 

يت تدعو إُف احًتاـ كتوقَت كمساعدة اٞتَتاف ككبار السن، يقوؿ أٛتد عطوف: "ىناؾ أخ يدعى "أكليك" كيتبع ال

                                                           
 ، مقابلة خاصة.عطونمرجع سابق،  1
 مقابلة خاصة.، عمرومرجع سابق،  2
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: "الشباب  للكنيسة االرثوذكسية، تربطٍت بو علقات طيبة، كبيننا زَيرات متبادلة، كقد قاؿ ِف ذات يـو

 .1ا١تسلموف عنما يركف كالديت ٭تملوف ٢تا سلة ا٠تضار بكل أدب كلطف"

كمن ىذه اآلاثر بناء جسور متينة من اإليثار كالثقة ا١تتبادلة بُت الطرفُت، فعندما أراد َبسم خورم 

)مسيحي(: شراء أرض يف القدس، دلو بعض أصدقاءه على أرض ْلحد ا١تسلمُت يدعى ٤تمود كرشاف، كمع 

احة كالتآخي كرقي العلقة أنو َف يلتق بو إال مرة كاحدة، إال أف موقفو كاف نبيل كراقيا، يدؿ على السم

 .2اإلسلمية ا١تسيحية، يف شىت ا١تيادين اٟتياتية

يقوؿ َبسم خورم: "كاف االتفاؽ أف أدفع لو نصف ا١تبلغ، كأستلم التنازؿ عن اْلرض، مث أقسط لو 

 النصف اآلخر، فكانت ا١تفاجئة أف الرجل قد َبدر كسلمٍت التنازؿ عن اْلرض، قبل أف أدفع لو قرشا كاحدا،

مث أعطيتو شيكات ٖتفظ حقو يف بقية ا١تبلغ، فمزؽ الشيكات، كقاؿ: أان أعلم أنك ستدفع، كإذا أتخرت فمن 

 .3ا١تؤكد أنو سيكوف لسبب خارج عن ارادتك"

 آاثر التعايش السلمي على الصعيم الفكري: .3

سلمُت، إف ما تزخر بو مكتبات القدس من ذخائر تتعلق أبدَيف كأفكار كفلسفات ا١تسلمُت كغَت ا١ت

كاليت كتبت َبلعربية، كالسرَينية، كاليواننية، كاٟتبشية، كاللتينية، كالعربية، كالفارسية، كالًتكية، كاْلردية، 

                                                           
 ، مقابلة خاصة.عطونمرجع سابق،  1
 ـ.2015كانوف اثٓف )يناير(   3مقابلة خاصة: السبت  ،2012-2009ةابُت  االقتصاد الفلسطيٍت األسبقوزير خورم، َبسم،  2
 ، مقابلة خاصة.خوريا١ترجع السابق،  3
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كاإل٧تليزية، كاْل١تانية، كالركسية، كاإلسبانية، كاإليطالية؛ دليل ساطع على عا١تية ثقافة مدينة القدس، كىو أعظم 

 .1كا١تسيحيُت على الصعيد الفكرم آاثر التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت

 كيوجد يف القدس أربعة أنواع من ا١تكتبات، كىي كالتاِف:

 أ_ ادلكتبات العاة : 

كمنها: مكتبة ا١تسجد اْلقصى، كا١تكتبة ا٠تالدية العمومية، كمكتبة ا١تتحف اإلسلمي، كمكتبة 

 .2متحف اآلاثر الفلسطيٍت

 ب_ ةكتبات ادلمارس والزوااي:

مدينة القدس يف عهد صلح الدين، كحىت سقوطها بيد االحتلؿ اإلسرائيلي عاـ منذ ٖترير  

( زاكية 55( مدرسة، ك )70( خزانة كتب ملحقة ب )125ـ، قدمت مدينة القدس أكثر من )1967

 .4ـ1945، كبقي من ىذا العدد أربعُت مكتبة حىت سنة 3كرَبط

 ت_ ادلكتبات اخلاص : 

مكتبة خاصة، منها: مكتبة ابن ٚتاعة، كمكتبة البديرم، كمكتبة آؿ ( 30يوجد يف القدس أكثر من ) 

 .5قطينة، كمكتبة إسعاؼ النشاشييب، كمكتبة عارؼ العارؼ

                                                           
، دراسات يف الًتاث الثقايف ١تدينة القدس، بَتكت، مركز الزيتونة للدراسات ادلؤسسات التعليمي  وادلكتبات يف الدقمسالبلوم، سلمة،  1

 .295، ص(ـ2010ىػ/ 1431، 1ط كاالستشارات
 .306-296ا١ترجع السابق، ص 2
 .306ا١ترجع السابق، ص 3
 .451-449ص ،1ـ، ج1999، يف اتريخ القدس مرجع سابق، العارؼ، ا١تفصل 4

 .315-308ص، ادلؤسسات التعليمي  وادلكتبات يف الدقمسمرجع سابق، البلوم،  5
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 ث_ ادلكتبات غَت اإلسالةي :

  ، كتضم مكتبات اْلديرة كالكنائس، كمنها: مكتبة الفرانسيسكاف، كالبطريركية اْلرثوذكسية )دير الرـك

 .1النوادم كاٞتمعيات، كمنها: مكتبة ا١تركز الثقايف الفرنسي، كٚتعية الشباف ا١تسيحيةكدير اْلرمن، كمكتبات 

 آاثر التعايش السلمي على الصعيم السياسي: .4

 عاشتو الذم السياسي اٟتراؾ معا يف شاركوا فقد السياسية، اٟتياة من جزء ا١تسلموف كا١تسيحيوف كاف

 ا١تاضي، القرف كأربعينيات ثلثينات خلؿ الصهيوٓف للمشركع التصدم يف فاعل دكر ٢تم فكاف القدس، مدينة

 اإلسرائيلي. االحتلؿ مقاكمة مث يف

االسلمية،  الشخصيات من( هللا رٛتو) القيق كحسن عرفة أبو يقوؿ أٛتد عطوف: "كنت أان كخالد

 يضم ككاف ـ،2006 عاـ التشريعية االنتخاَبت قبل اإلسلمي، ا١تسيحي التجمع اليت كانت ٢تا عضوية يف

 .2حنا" عطا اْلب ىؤالء ضمن كمن ا١تختلفة، ا١تسيحية للطوائف كالقساكسة ا١تطارنة معظم

 الشراكة السياسية، فقد رشحت قائمة لقد انعكست العلقة اْلخوية بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، على

 أصوات من اْلكرب النسبة ضمن قائمتها يف القدس شخصية مسيحية، كحصلت القائمة على كاإلصلح التغيَت

 ا١تسيحيُت. 

كحسب شهادة النائب عطوف: "فعندما أصدر االحتلؿ اإلسرائيلي قرارا يقضي إببعاد النواب 

اإلسلميُت عن مدينة القدس، بذؿ النائب برانرد سابيل جهودا كبَتة، يف ٛتل ىذه القضية إُف اافل الدكلية، 

                                                           
 .320-315ا١ترجع السابق، ص 1
 ، مقابلة خاصة.عطونمرجع سابق،  2
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أثناء كجودان يف خيمة ف ،ضيتناسيحيُت دكر فاعل يف التضامن مع قا١تخوة عدد من اإلككاف لألب عطا ك 

عتصاـ يف الشيخ جراح، كاف التواصل معنا كبَتا من الطائفة ا١تسيحية، من ٥تتلف القيادات كالنخب الثقافية اإل

 .1، كأصدركا بياانت كعقدكا مؤ٘ترات ضد القرار اإلسرائيلي"ةكالسياسي
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 .، مقابلة خاصةعطونمرجع سابق،  
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 دقمسادل بيت ةستدقبل التعايش السلمي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت يفادلطلب الثاين: 

ال ٭تتاج ا١تراقب إُف سوؽ الكثَت من اْلدلة، ليربىن على انعداـ االسًتاتيجية العربية ٕتاه مدينة 

القدس، كىذا سيكوف لو نتائج عكسية على التعايش اإلسلمي ا١تسيحي يف ا١تدينة ا١تقدسة، كمع أف تعزيز 

السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف القدس، ىو مهمة أىل ىذه ا١تدينة َبلدرجة اْلكُف، غَت أف التعايش 

 العلقات اإلنسانية يف بلد ما، تؤثر كتتأثر ٔتا حو٢تا من كقائع كأحداث. 

 أوال: سلاطر هتمد ةستدقبل التعايش السلمي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت:

 ل التعايش اإلسلمي ا١تسيحي يف القدس، كىي:ىناؾ عدة عوامل تشكل خطرا على مستقب

 وجود االحتالل اإلسرائيلي: .1

ٯتثل كجود االحتلؿ اإلسرائيلي عائقا أماـ تطوير علقات اجتماعية سليمة يف فلسطُت، كتطوير العلقات 

اإلسلمية ا١تسيحية، كقد جاء يف خطاب البطريرؾ ميشيل صباح بطريرؾ القدس اللتُت، يف مؤ٘تر ا١تسيحيُت 

ـ: "مازالت الدماء تسيل 2002 (فرباير) شباط 11العرب، الذم عقد يف عماف ٖتت الرعاية ا١تلكية يف 

إف مهمتنا  ... بغزارة، تستصرخ من يوقفها. كالعدؿ ىو الذم يوقفها. كاٟتق العريب كالفلسطيٍت ىو الذم يوقفها

ل مظلـو كفقَت. إُف جانب كل مظلـو يطالب أبرضو كحريتو، كف نقف إُف جانب  أككنائس مسيحية ىي 

وعت، كمهمتنا ىي أف نبقي اْلمل حيا يف نفوس الناس حىت ٭تق لنكوف صوات كٛتى لو، مهما طالت انة كتن

 .1اٟتق"

                                                           
: 2006ديسمرب( كانوف اْلكؿ ) 10، موقع إيلؼ، اْلحد التعايش اإلسالةي ادلسيحي يف الدقمسكلدآف، حنا،   1

http://elaph.com/Web/AsdaElaph/2006/12/196713.htm?sectionarchive=AsdaElaph  
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 غياب اسًتاتيجي  إسالةي  وةسيحي  جتاه الدقمس: .2

غياب االسًتاتيجية اإلسلمية كا١تسيحية، ىي السمة اْلبرز ٕتاه مدينة القدس، كإذا أخذان على سبيل 

آب )أغسطس(  21ا١تسجد اْلقصى ا١تبارؾ يف  ا١تثاؿ أكرب حدث شهدتو ا١تدينة يف القرف ا١تاضي، كىو حريق

ـ، اتضح لنا مدل التخبط الرٝتي كا١تؤسسايت اإلسلمي كا١تسيحي، كافتقاره إُف سياسة كاضحة 1969

 كموحدة، ٕتاه مدينة القدس.

بعد اٟتريق كجهت ا٢تيئة اإلسلمية يف القدس، إُف العرب كا١تسلمُت رسالة مؤثرة، نعت فيها ا١تسجد 

 .1بارؾ، كطلبت منهم العمل لدفع اْلذل عن القدساْلقصى ا١ت

كأماـ ىذا اٟتدث ا٠تطَت ٧تد اختلفا كاضحا يف ا١توقف الرٝتي للدكؿ العربية، كعدـ اتفاؽ على آليات 

دعم القدس كا١تسجد اْلقصى، فبينما كاف موقف ا١تلك فيصل كمطلبو كبَتا، كىو الدعوة إُف "اٞتهاد ا١تقدس" 

دسات، كأيدت دعوتو رابطة العاَف اإلسلمي، ٧تد أف ا١تلك حسُت كالرئيس اٞتزائرم ىوارم لتحرير اْلرض كا١تق

بومدين قد ككل اْلمم ا١تتحدة بفعل ما تراه مناسبا، إذ طلبا منها يف بياف على حدة لكل منهما "اٗتاذ التدابَت 

البديل كال أمل كال طريق إال القوة اللزمة إلدانة كمعاقبة ىذا العمل"، أما الرئيس ٚتاؿ عبد الناصر فقاؿ: "

العربية بكل ما تستطيع حشده كبكل ما ٘تلك توجيهو كبكل ما تستطيع الضغط بو حىت يتم نصر هللا حقا 

 .2كعزيزا"، كمع أهنا كلمات قوية، لكن ا١توقف كاف غامضا، إذ إنو َف ٭تدد ماىية ىذه القوة كآليات تنفيذىا"

                                                           
(، ٚتع كتصنيف: جورج خورم نصر هللا، بَتكت، 5سلسلة الواثئق الفلسطينية العربية السنوية ) م،1969الواثئق الفلسطيني  العربي  لعام  1

 .329ـ، ص1971، 1ط ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية كاٞتامعة اللبنانية
 .332-330، صم1969الواثئق الفلسطيني  العربي  لعام ا١ترجع السابق،  2
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الفلسطيٍت فاكتفى َبلطلب من الفلسطينيُت كالعرب االلتحاـ مع الثورة، أما موقف حركة التحرير الوطٍت 

 .1كمساندهتا ك٘تويلها

كعند استعراض بياانت الطوائف ا١تسيحية يف لبناف كاْلردف، نلحظ تباينا فيما بينها، فبينما كانت بعض 

كافة امكاانهتم للدفاع عن ا١تواقف قوية، مثل برقية البطريرؾ ثيودكسيوس السادس من بَتكت اليت أعلنت كضع  

تراث اآلَبء كاْلجداد كاْلرض ا١تقدسة، كدعوة رؤساء الطوائف ا١تسيحية يف اْلردف العاَف اإلسلمي كا١تسيحي 

بتوحيد الصفوؼ إلنقاذ القدس، نلمس ضعفا كاضحا يف بياف ٣تمع أساقفة طائفة الرـك الكاثوليك يف لبناف، 

 . 2ماؿ اليت تسيئ إُف اْلماكن ا١تقدسةالذم اكتفى َبستنكار العمل ككل اْلع

 اثنيا: سبل تعزيز التعايش السلمي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت يف الدقمس:

إف ذلك ا٠تيار االسًتاتيجي ْتاجة إُف جهود من ا١تسلمُت كا١تسيحيُت لتطوير ىذه العلقة كتعزيزىا، 

 كذلك من خلؿ ما يلي:

 احلوار اإلسالةي ادلسيحي: .1

يعترب اٟتوار اإلسلمي ا١تسيحي، ضمانة لعلقات إسلمية مسيحية قائمة على قاعدة صلبة، كإٯتاان أب٫تية 

 11ٖتت الرعاية ا١تلكية يف ، ا١تؤ٘تر العاـ للعرب ا١تسيحيُت يف اْلردف كفلسطُت ا١تنعقد يف عمافاٟتوار أصدر 

فكاره أجواء اٟتوار ك أتبقى مي ا١تسيحي، كأال ، دعوة إُف ضركرة استمرار اٟتوار اإلسلـ2002)فرباير(  شباط

كسع نطاؽ ٦تكن يف ا١تدارس، أكادٯتية كالكتب، فل بد من تعميمها على طر اْلكنتائجو حبيسة الندكات كاْل

                                                           
 .333، صم1969الواثئق الفلسطيني  العربي  لعام ا١ترجع السابق،  1

 .334-331ـ، ص1969ا١ترجع السابق، الواثئق الفلسطينية العربية لعاـ  2
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بُت الشباب ك٥تتلف شرائح  ةأتكيد قيم الشراك، كاٟتوار كالتفاىملنشر ثقافة كيف كسائل االعلـ، كذلك 

 .1اجملتمع

ا١تسيحية  اليت ٖتد من ا٢تجرة الرئيسة العوامل، ىو أحد سلمي ا١تسيحياٟتوار اإلكيقوؿ ميشيل صباح إف 

ُف إفضل، تؤدم أ، كىو حوار العيش معا، كالبناء معا، كمواجهة التحدَيت معا، كىو معرفة متبادلة يف فلسطُت

 .2خر على اختلفواآلقبوؿ 

 اخلطاب الميٍت: .2

 ا١تدرسة يف ا١تستعملة اللغة إُف أيضا يصل بل العلمية، ا١تمارسات عند فقط يتوقف ال الديٍت ا٠تطاب إف

 تثقيفي منهل كىي كالتعليم، الًتبية مناىج"ٟتاـ:  ماركف يقوؿ اْلب. اٍف...كالكنيسة كاٞتامع كاإلعلـ كالبيت

 مسيحي_، بزميل بلده يف أك مدرستو يف ٮتتلط َف من سيما _كال ا١تسلم، الطالب ٖتمل ال اْلكؿ، الطراز من

 إف مث. الديٍت معتقده عن النظر بغض شيء، كل يف لو مساكَي كمواطنا أخا ا١تسيحي الفلسطيٍت اعتبار على

 يف للخوض اللزمة الشجاعة إُف بعد تتوصل َف ا١تساجد يف كاإلرشاد الوعظ كمنابر اإلسلمية الدينية الًتبية

. مرات التحريض َبب كمن مرة، التسامح َبب فمن إليو تطرقت إف كإما تتجاىلو، أف إما فهي. ا١توضوع ىذا

 متعدد، الفلسطيٍت اجملتمع أف يعلم الفلسطينية ا١تدرسة من العلم ينهل من أف ىو الفلسطيٍت ا١تسيحي يطلبو كما

 .3كاحدة" بوتقة يف كا١تسلم ا١تسيحي تضع العركبة كأف

 

                                                           
 .وفلسطُت ادلنعدقم يف عمان حتت الرعاي  ادللكي ادلؤدتر العام للعرب ادلسيحيُت يف األردن مرجع سابق،  1
 ا١ترجع السابق. 2

 التعايش اإلسالةي ادلسيحي يف الدقمس.مرجع سابق، كلدآف،  3
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كيرل الباحث أف ىذا الدكر منوط بدرجة أساسية، َب١تؤسسات الدينية كالتعليمية كالثقافية للمسلمُت،  

كوهنم ىم اْلغلبية، لكنو أيضا دكر ا١تسيحيُت كمؤسساهتم الدينية كالثقافية، فل يعقل أف ٖتـر مدرسة مسيحية، 

ا إضافة إُف كونو اعتداء على الشعائر طالبة مسلمة من حقها يف التعليم؛ كالسبب ىو ارتداء اٟتجاب، فهذ

 الدينية، فهو اعتداء على حق التعليم، مع ما فيو من إاثرة ركح الطائفية كالبغضاء يف اجملتمع. 

مث إٓف ال أظن أف تنجح ا١تؤسسات التعليمية الرٝتية، يف أداء ىذا الدكر على أكمل كجو، فمن ا١تعلـو أف 

ليم يف القدس، فيحذؼ من ا١تواد الدراسية، كل ما يتعرض للحتلؿ، االحتلؿ اإلسرائيلي يتحكم يف التع

ككذلك كل ما يبعث على االعتزاز َبلقيم كالثقافة العربية كاإلسلمية، ك٢تذا فعلى ا١تؤسسات التعليمية كالثقافية 

الدَينتُت، يف القدس، أف تعمل على إ٬تاد برامج بديلة، لتعريف الطلب ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، بقيم كٝتاحة 

 اللتُت دعتا إُف نبذ التعصب، كبث ركح اٟتب كالتسامح.
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 اخلادت  الفصل اخلاةس:

 

 ادلدقمة 

 اخلالص  

 مراس النتائج  

 التوصيات 
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 ادلدقمة :أوال: 

تبحث اجملتمعات كالدكؿ عن االستقرار السياسي، الذم إف ٖتقق يف أم ٣تتمع فإنو يعٍت ٪توا 

 مث عدالة اجتماعية كرقيا ثقافيا، كانتشارا للفكرة الدينية يف أقطار جديدة.اقتصادَي، كمن 

كيستطيع ا١تراقب لواقع أم دكلة أك مدينة، تشهد اضطراَبت سياسية، كظركفا اقتصادية قاسية، أف 

يستنتج ٖتوؿ اْلحداث إُف اقتتاؿ داخلي، أك على اْلقل كقوع عمليات هنب كسلب، كىو ما ٭تدث يف 

لكن ذلك َف ٭تدث مطلقا يف القدس كيف عمـو فلسطُت، فكلما زادت صعوبة اْلكضاع السياسية الغالب، 

كاالقتصادية يف القدس، ازدادت العلقات بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت متانة كقوة كتوحدا يف مواجهة ا١تصَت 

 ا١تشًتؾ. 

، يف كاقع سياسي كيف استطاع ا١تسلموف كا١تسيحيوف التعايش يف القدس اتلةكالسؤاؿ ىو:  

فعلى مدار سنوات االحتلؿ الربيطآف كمن بعده اإلسرائيلي َف تعرؼ فلسطُت استقرارا متأرجح؟،  كاقتصادم

سياسيا، نتيجة ا١تمارسات العدكانية على ا١تقدسات اإلسلمية كا١تسيحية، كسياسة هنب اْلراضي العربية، 

أما عن سياسات االحتلؿ االقتصادية، فمنها: حرماف  إضافة للغتياؿ كاالعتقاؿ ا١تتكرر للعرب، كغَتىا،

العرب من اٟتصوؿ على الوظائف، كالتضييق عليهم يف أعما٢تم كٕتاراهتم ا٠تاصة، كفرض الضرائب الباىظة 

  .عليهم

اٞتواب على السؤاؿ الذم ذكرتو يف ا١تقدمة، يكمن يف أف التعايش اإلسلمي ا١تسيحي يف بيت 

اسًتاتيجي، عند القاعدة الشعبية، كالنخب الفكرية، ال ٯتكن التفريط بو، أك العدكؿ عنو، ا١تقدس، ىو خيار 

 ذلك أنو أرقى ما أنتجو الًتاث اٟتضارم العريب، ا١تستمد من القرآف الكرٔف، كالسنة النبوية، كالكتاب ا١تقدس.
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ا القدس؛ ْلف البديل كىو يف رأيي قرار مصَتم، على الرغم من ٣تمل التحدَيت كا١تخاطر اليت تعيشه

عنو ىو التسليم إبرادة االحتلؿ اإلسرائيلي، اليت تعٍت االختلؼ كالنزاع، كَبلتاِف ضعف الشوكة، كىزٯتة 

 ا١تشركع العريب يف القدس، كانتصار ا١تشركع الصهيوٓف.

 الذم أصدره بطاركة" كرسالة شهادة الشرؽ يف ا١تسيحي اٟتضور" بياف نص كيف ىذا السياؽ يعد

 البطاركة رسالة يف كجاء. ا١تسيحي اإلسلمي التعايش علقات دراسة يف مرجعيا نصا الكاثوليك، شرؽال

 :يلي ما الكاثوليك

 مشيئة من كجزء عنها، عودة ال أساسية خربة يشكل طويلة قركف مدل على بيننا ا١تشًتؾ العيش إف"

 اْلرضية الصعوَبت، كل من َبلرغم يشكل، طويلة قركف على ٯتتد الذم ا١تشًتؾ عيشنا إف... كعليهم علينا هللا

 أنو أحد فيو يشعر ال كمتكافئ متساك ٣تتمع سبيل يف كمستقبل، حاضرا ا١تشًتؾ عملنا عليها نبٍت اليت الصلبة

 عبقريتو من انطلقا صياغتو يف منا كل أسهم كقد نتقاٝتو كاحد حضارم تراث من ننهل إننا. منبوذ أك غريب

 يكوف كي كتفعيلو كٕتذيره كتطويره عليو اافظة على نصر الذم التارٮتي إرثنا ىي اٟتضارية قرابتنا إف. ا٠تاصة

 اٟتضارية ا٢توية عن ينفصل ال جزء ىم الشرؽ يف ا١تسيحيُت إف. اْلخوم كتعاكننا ا١تشًتؾ عيشنا أساس

 ا١تنطلق ىذا كمن. للمسيحيُت اٟتضارية ا٢توية عن ينفصل ال جزء ىم الشرؽ يف ا١تسلمُت أف كما للمسلمُت،

 .1"كالتاريخ هللا أماـ بعض عن بعضنا مسؤكلوف فنحن

 

 

                                                           
 مرجع سابق، كلدآف، التعايش اإلسلمي ا١تسيحي يف القدس. 1
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 اثنيا: اخلالص :

التسامح قيمة إنسانية راقية، كىي خلق قؤف معظم عند اإلسلـ كا١تسيحية، كلقد رأينا يف أخلؽ دمحم  

، مواقف كثَتة تؤيد ىذا ا٠تلق كتعضده، كال ريب أف التسامح نتيجة للتعايش عليو السلـ، كالسيد ا١تسيح ملسو هيلع هللا ىلص

كذلك انفتاح االستجابة لتعاليم الدين، ك حقيقتو ا١تشًتؾ كقبوؿ اآلخر، فهو إذف يعرب عن انضباط ديٍت، 

 اجتماعي، كحقيقتو قبوؿ اآلخرين كالبحث معهم عن قواسم مشًتكة للحياة.

ش السلمي اليت قررىا اإلسلـ، مث أضحت حقائق ك٪تاذج يشار إليها، بعد أف إننا نفتخر ٔتبادئ التعاي 

 طبقها أسلفنا ا١تسلموف يف البلد اليت كصلت إليها راية اإلسلـ.

كلعل من أىداؼ اٞتهاد يف اإلسلـ، ىي ٖترير الناس من الظلم، كرفع الوصاية عنهم، كبعدىا ٢تم  

، كال ٭تق ٟتاكم أك ادكا اإلسلـ كانوا أىل كإخوة، كإال فلهم كافة اٟتقوؽحرية االختيار كاٗتاذ القرار، فإف أر 

 ٤تكـو أف ٬تربىم على قوؿ أك عمل خارج إطار ىذه ا١تبادئ.

كلقد قدـ ا١تسلموف اْلكائل ٪تاذج مشرفة للتعايش السلمي مع أىل الكتاب، فكانت البداية يف عهد  

قوال كعمل، فأخذه ا١تسلموف دينا، ال ٬توز التفريط بو، أك  أسس ىذا التعايش ملسو هيلع هللا ىلصالنبوة، إذ إف رسوؿ هللا 

 التغاضي عنو.

فأمن الناس ٖتققت أنواع التعايش الديٍت، كاالجتماعي، كالفكرم، كالسياسي يف الدكلة اإلسلمية،  

على دينهم، كأركاحهم، كمقدساهتم، كمكتسباهتم االقتصادية، فكاف ىذا ٤تفزا لإلنتاج الفكرم كاٟتضارم، بل 

 اْلطباء كالوزراء. إف النصارل حازكا مكانة سامية عند ا٠تلفاء يف عهد الدكلة العباسية، فكاف منهم 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



283 
 

ثالثة بعد مكة ا١تكرمة كا١تدينة ا١تنورة، مث كانت إف منزلة بيت ا١تقدس يف اإلسلـ عظيمة، فهي ا١تدينة ال 

إليها رحلة اإلسراء، كمنها كاف ا١تعراج، كقد ذكرت يف مواضع شىت يف القرآف الكرٔف كالسنة النبوية، ك٢تذا كانت 

٤تط اىتماـ النيب الكرٔف، فكانت خطتو يف حياتو، كحىت عند اْلَيـ اْلخَتة من حياتو، ىي ٖترير بيت ا١تقدس، 

على انفاذ اٞتيش، على الرغم  مر إبنفاذ جيش أسامو، ككاف االصرار أيضا من خليفتو أبو بكر الصديق فأ

 من ا١تخاطر الكبَتة اليت تصاحب ذلك، كلعل البعض يرل فيو مغامرة خطَتة قد تعصف َبلدكلة اإلسلمية.

لصرؼ أنظار   نيبكيرل الباحث أف ذلك َف يكن إال حرصا على بيت ا١تقدس، كرغبة كبَتة من ال 

الشاـ، كٖتديدا بيت ا١تقدس، كَف يكن ا١تضي قدما من الصديق، إال نتيجة منطقية ١تن حظي ا١تسلمُت َبٕتاه 

 دائما َبلفهم اْلكسع كاْلمشل عن النيب.

كرعاية دينية، كعمرانية،  اكقد كجدت بيت ا١تقدس ا١تكانة ذاهتا يف العهود اإلسلمية، فشهدت اىتمام 

 فشهدت تقدما علميا كفكرَي.كثقافية، ككفد إليها ا١تسلموف كا١تسيحيوف من كل مكاف، 

قدمت الدراسة اْلماكن الدينية ا١تقدسة عند ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، فمن أىم مقدسات ا١تسلمُت:  

ي، كمسجد قبة الصخرة، كا١تصلى ا١تسجد اْلقصى ا١تبارؾ، كىو كل ا١تساحة ا١تسورة، كفيها ا١تسجد القبل

 ا١تركآف، كحائط الرباؽ، كغَتىا من ا١تعاَف.

، كفيها كانت حياتو كدعوتو، أما أما بيت ا١تقدس عند ا١تسيحيُت، فهي مدينة السيد ا١تسيح  

ا١تسيحيوف يف العهد اإلسلمي يف بيت ا١تقدس، فتمتعوا َبحًتاـ ا٠تلفاء كالرعية، كَف ينتقص من حقهم أك 

 عتدل على أركاحهم كأموا٢تم، كبعض التعدَيت اليت كقعت كانت ٕتاكزات مت العدكؿ عنها.ي
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من أبرز اْلدلة على التعايش اإلسلمي ا١تسيحي يف بيت ا١تقدس، ىو كجود العديد من الطوائف ك  

ا إبراىيم، كدير ، كدير أبين، كأبرزىا: كنيسة القيامةا١تسيحية ا١تقدسة ماكنا١تسيحية، إضافة إُف العديد من اْل

 السلطاف.

 اْلدبية، كالسياسية، كالنسائية، معياتيف كقت مبكر، اٞت عرفت بيت ا١تقدستوصلت الدراسة إُف أف  

مت أتسيس ٚتعية اآلداب الزاىرة، ككاف من بُت  1898، ففي عاـ أسسها كعمل فيها مسلموف كمسيحيوفاليت 

 .أعضائها مسلموف كمسيحيوف

ـ، كقد 1918أما اٞتمعيات السياسية، فأشهرىا اٞتمعية اإلسلمية ا١تسيحية، اليت أتسست عاـ  

، يف مقاكمة السياسة الربيطانية، اليت تدعم أىداؼ اٟتركة الصهيونيةك لعبت دكرا مهما يف اٟتياة السياسية، 

من أجل مات كا١تسيحيات؛ دكر االٖتاد النسائي العريب، الذم أسستو ٣تموعة من النساء ا١تسلككذلك كاف 

 كالدفاع عن عركبة بيت ا١تقدس. ؛مقاـك الصهيونية

كتوصل الباحث إُف أف الكنيسة اْلرثوذكسية ىي اْلكرب يف بيت ا١تقدس، كيرأسها رجاؿ الدين  

اليوانف، رغم أف معظم رعاَيىا من العرب. كقد بدأت الطائفة العربية اْلرثوذكسية ْتقوقها، فحصلت على 

 زئية.مكاسب ج

ا١تنسجم  :إف فلسفة التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحُت، تقـو على ثلثة عوامل، ىي: الديٍت 

كمنها كجود العهدة العمرية،  ي:لتارٮتكامع اْلكامر الشرعية، اليت تدعو إُف اإلحساف إُف أىل الكتاب، 

 كالنضاؿ ا١تشًتؾ: الذم خاضو ا١تسلموف كا١تسيحيوف للحصوؿ على اٟتقوؽ العربية.
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الباحث أف التعايش السلمي اجملتمعي يف بيت ا١تقدس، الذم ضم اٞتوانب التالية: الديٍت، استنتج ك  

١تمتدة منذ مئات السنُت، كأعظم اشتمل على مظاىر متنوعة، سطرت ىذه العلقة اكاالجتماعي، كالفكرم، 

شاىد على ذلك، ىو كجود ا١تسجد اْلقصى ا١تبارؾ، كَبلقرب منو كنيسة القيامة، ك٫تا أعظم أثرين مقدسُت 

للمسلمُت كا١تسيحيُت يف بيت ا١تقدس، إضافة إُف سكن ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف حارات بعضهم البعض، 

 اٞتمعيات الثقافية، كالصحف.ك  ،دارسكعمل ا١تسلمُت كا١تسيحيُت مع بعضهم يف ا١ت

عنواف التعايش السياسي، ىو مقاكمة االحتلؿ الربيطآف، كالتصدم ١تخططات الصهيونية، ك٘تثل كاف ك  

ذلك يف إقامة ا١تظاىرات السلمية، كاالحتجاجات كاالشتباكات مع القوات الربيطانية كالصهيونية، ككاف 

،  1948أت ْترب عاـ ، مث كانت مقاكمة االحتلؿ اإلسرائيلي، كاليت بد1936أعظمها االضراب الكبَت عاـ 

، كخاصة بعد ىزٯتة اْلنظمة العربية، فكانت 1967كاف للرجل كا١ترأة دكر فيها، مث استمرت ا١تقاكمة بعد عاـ 

كقفات التصدم لإلجراءات اإلسرائيلية من قيادات ا١تسلمُت مثل ركحي ا٠تطيب، كا١تسيحُت مثل ىيلريوف  

قدس يف االنتفاضة اْلكُف، كرٔتا يلحظ يف ىذه االنتفاضة كما شارؾ الشعب الفلسطيٍت يف بيت ا١تكابوتشي،  

أف أعداد ا١تسيحيُت ا١تشاركُت فيها أقل من ا١تسلمُت، كيرد بعض قيادات ا١تسيحيُت ردا منطقيا أبف عدد 

 %(.2.5%( أك )2ا١تسيحيُت يف بيت ا١تقدس ليس أكثر من )

دَيت خارجية، اخلية، كٖتكتوصل الباحث إُف أف ٖتدَيت التعايش السلمي، ىي ٖتدَيت د

كالتحدَيت الداخلية تتمثل يف: ا٢تجرة ا١تسيحية، كتسريب ا١تقدسات ا١تسيحية، كالتحدَيت ا٠تارجية انٕتة عن 

 االجراءات اإلسرائيلية، كاال٫تاؿ العريب، كالتدخلت ا٠تارجية.

تفظوف ٔتفاتيح كنيسة تعايش السلمي على الصعيد الديٍت: فا١تسلموف ىم الذين ٭تتقدـ الدراسة آاثر ال

: كمنها أنك ال تستطيع يف كثَت من اْلحياف التمييز بُت ا١تسلم كا١تسيحي يف بيت كاالجتماعيالقيامة، 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



286 
 

: كتتمثل يف انتشار ا١تكتبات يف ا١تدينة، كالسياسي: إذ إف ا١تسلمُت كا١تسيحيُت شاركوا يف ، كالفكرما١تقدس

 سرائيلي.النضاؿ ا١تشًتؾ ضد االحتلؿ الربيطآف كاإل

كاستنتج الباحث أف ا١تخاطر اليت هتدد مستقبل التعايش السلمي، ىي: كجود االحتلؿ اإلسرائيلي، 

س. أما سبل تعزيز التعايش السلمي، فتكمن يف: استمرار كغياب اسًتاتيجية اسلمية كمسيحية ٕتاه بيت ا١تقد

 بيت ا١تقدس. اٟتوار اإلسلمي ا١تسيحي، كالتجديد يف ا٠تطاب الديٍت حسب كاقع
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 :نتائج المراس اثلثا: 

 توصل الباحث للعميم ةن النتائج، أمهها ةا يلي:

  ،ىناؾ ٣تموعة من اْلسس اليت تقـو عليها فلسفة التعايش اإلسلمي ا١تسيحي، منها: اور العقائدم

ىي أحسن، كمن  الذم أاتح لإلنساف حرية االعتقاد، كأمر ٔتعاملة أىل الكتاب ك٣تادلتهم َبليت

جانب آخر فهناؾ أعراؼ كعادات كنضاؿ مشًتؾ بُت اٞتانبُت، فكل منهما شارؾ اآلخر يف اٟتياة 

الدينية كاالجتماعية، إضافة إُف اور التارٮتي ا١تتمثل يف العهدة العمرية، اليت كضعت أساسا للتسامح 

 اإلسلمي ا١تسيحي.

 ـ كرامة اإلنساف، كالعدؿ كرفع الظلم، كاٟترية الدينية، تتمثل أسس التعايش السلمي، فيما يلي: احًتا

 . الوفاء َبلعهود كا١تواثيقك 

  التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كغَتىم من أىل الذمة يف التاريخ اإلسلمي عدة أنواع، كىي: أخذ

 التعايش الديٍت )الكتاب الذم كتبو النيب لنصارل ٧تراف(، كاالجتماعي )منزلة الطبيب النصرآف

جربائيل ابن الطبيب جرجيس بن ٓتتيشوع عند ىاركف الرشيد(، كالثقايف )التفاعل مع اٟتضارة ا٢تندية 

كالفارسية كالركمانية كغَتىا(، كاالقتصادم )كانت الدكلة تضمن اْلعطيات للنصارل(، كالسياسي 

 )رسائل النيب للملوؾ كاْلمراء كدعوهتم لإلسلـ(. 

  يرل الباحث أف الصورة ا١تشرقة من التعايش بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت اليت امتدت على مدار ٜتسة

عشر قران، عكرت صفوىا اعتداءات على حقوؽ ا١تسيحيُت من بعض ا١تسلمُت سواء من اْلمراء أك 

ا من العامة، لكنو ليس سياسة عامة يف الدكلة اإلسلمية، كليس مرتبطا بعقيدة أك منهج، كإ٪ت
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٦تارسات ليس من الغريب أف تظهر يف أمة كبَتة كمتنوعة، مث إهنا تظل ٤تدكدة كعابرة، كسرعاف ما 

 أنكرىا العقلء يف ٥تتلف العصور، كَف ٕتد من يثٍت عليها أك ٯتجدىا. 

  قلوب ا١تؤمنُت ببيت ا١تقدس، كذلك من خلؿ السنة القولية كالفعلية، فجاءت ٙتار  ملسو هيلع هللا ىلصربط النيب

الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصعندما مت فتح ا١تدينة يف عهد عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر، ففي حياتو كجو النيب  تلك السياسة

ق بغزكة 5عاـ كانت بداية ىذه السياسة العسكرية َبٕتاه بيت ا١تقدس،   العديد من السراَي كالغزكات

النيب  ،كقيادة الدكلةاليت ٛتلت يف طياهتا دالالت كثَتة، إذ كانت ٔتشاركة رأس الدعوة دكمة اٞتندؿ، 

مث كاصل أبو بكر كأمر أف يتم انفاذ اٞتيش لغايتو، أسامة، ، مث كاف آخر عمل لو ٕتهيز جيش ملسو هيلع هللا ىلص

كاف الفتح يف عهد عمر بن أف  فأرسل أربعة جيوش إُف بلد الشاـ، إُف  و،على ا١تنهج ذاتالسَت 

 ا٠تطاب هنع هللا يضر. 

 فة للدكلة اإلسلمية، فرحل إليها العلماء، كزارىا ا٠تلفاء، احتلت القدس مكانة سامية يف العهود ا١تختل

فشهدت هنضة علمية كحضارية كعمرانية، كعاشت أزىى عصورىا يف العهد الراشدم، كالعهدين 

 اْلموم كالعباسي.

  ،توجد يف القدس العديد من الطوائف ا١تسيحية، منها: الرـك اْلرثوذكس، الرـك الكاثوليك، اللتُت

 باط، اْلحباش، السرَيف، الربكتستانت، ا١توارنة.اْلرمن، اْلق

  عاشت الطوائف ا١تسيحية أجواء سلبية أثرت على علقتها ببعضها، فقد أتثرت َبالنشقاقات ا١تتكررة

نشبت صراعات حادة بينها حوؿ أكلوية اليت تركت ترسبات نفسية كاجتماعية فيما بينها، كما 

. أما العوامل اإل٬تابية اليت ٕتمع ىذه صة كنيسة القيامةالدخوؿ كإقامة الصلوات يف الكنائس، كخا

كالًتابط االجتماعي، اذ يعيشوف يف القدس يف أحياء كحارات الطوائف، فهو االنتماء الوطٍت الواحد، 

 كاحدة.
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  تنكرت بريطانيا ٟتقوؽ العرب، كىي أكؿ من عمل لتهويد القدس كفلسطُت، فعند صدكر كعد بلفور

ألف نسمة فقط(، بينما كاف عدد ا١تسلمُت  83يزيد على أحد عشر َب١تائة )َف يكن عدد اليهود 

%. أما يف أكاخر العهد العثمآف فكانت 8ألفا، كتعادؿ نسبتهم  60، كعدد ا١تسيحيُت 697000

 %.2%، اليهود 8%، ا١تسيحيوف 90النسب كالتاِف: ا١تسلموف 

 ة ا١تمارسػػات اإلسػػرائيلية ْتقهػػم، ففػػي عػػاـ اجملتمػػع ا١تسػػيحي يف القػػدس ٣تتمػػع متنػػاقص َبسػػتمرار نتيجػػ

( ألف نسمة؛ بسبب اْلكضاع اٟتربية اليت نشأت يف فلسطُت عشية صػدكر 27كاف عددىم )  1947

. ككػػػػػاف ٬تػػػػػب أف يصػػػػػَت عػػػػػددىم مئػػػػػة ألػػػػػف، علػػػػػى اْلقػػػػػل، عػػػػػاـ 29/11/1947قػػػػػرار التقسػػػػػيم يف 

يف ا١تئػػػػة مػػػػن  50خسػػػػر ألفػػػػان يف تلػػػػك السػػػػنة، كمػػػػا  12ـ، لكػػػػن عػػػػددىم الفعلػػػػي َف يتجػػػػاكز 2000

% مػػن  30. مث صػػادر االحػػتلؿ اإلسػػرائيلي 1948مسػػيحيي القػػدس منػػاز٢تم يف القػػدس الغربيػػة عػػاـ 

 ـ. 1967اْلراضي اليت ٯتلكها مسيحيوف بعد االحتلؿ عاـ 

 تسمية حي من اْلحياء ليس معٌت عاش مسلمو كمسيحيو مدينة القدس يف أحياء بعضهم البعض، ف

، كال يوجد فيها أبناء الدَينة ىذه الدَينة مقصور على أتباعا١تسيحي، أبنو َبٟتي اإلسلمي أك 

اْلخرل، بل إف ىناؾ تداخل كاختلط بُت السكاف مسلمُت كمسيحيُت، فقد كجد يف كل حي منها 

مساجد يف بل إنو يوجد ستة  مسلموف كمسيحيوف، كلكن ٝتي كل حي ٔتا غلب عليو من السكاف.

 اٟتي ا١تسيحي.

  غم مػػػن أف اجملتمػػػع الفلسػػػطيٍت ٣تتمػػػع مثقػػػف، كرغػػػم أف ا١تسػػػلمُت كا١تسػػػيحُت ىػػػم اْلكثريػػػة يف علػػػى الػػػر

اجملتمع، إال أف اليهود كانوا اْلكثر أتثَتا مػن حيػث عػدد اٞتمعيػات الػيت أسسػوىا، فمنػذ بػدء االحػتلؿ 

 ـ، بلػػػػغ عػػػػدد اٞتمعيػػػػات كالنػػػػوادم الػػػػيت سػػػػجلت يف القػػػػدس، ألفػػػػُت1945الربيطػػػػآف حػػػػىت هنايػػػػة عػػػػاـ 

% مػػػن تلػػػػك اٞتمعيػػػػات كالنػػػػوادم 85كثلثػػػة كعشػػػػرين. منهػػػػا اْلديب، كالثقػػػايف، كالرَيضػػػػي، كا٠تػػػػَتم. 
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% مسػيحية، 20% إسػلمية، ك30% أجنبية، كمػن اٞتمعيػات كالنػوادم الفلسػطينية 15فلسطينية، ك

 .% يهودية35ك

 فكاف ٢تا مسا٫تة كاف أتسيس اٞتمعيات اإلسلمية ا١تسيحية نقلة نوعية يف العمل السياسي ا١تشًتؾ ،

كتوجيو العمل الوطٍت العاـ يف السعي للستقلؿ كالتصدم  ،الصف الوطٍتفاعلة يف توحيد 

. كقد اعتربت من أىم اٞتمعيات ا١تقدسية، اليت لعبت دكرا مهما يف اٟتياة السياسية للصهيونية

 لألىداؼ الصهيونية.الفلسطينية، ككاف ٢تا دكر طليعي يف مقاكمة السياسة الربيطانية الداعمة 

   اْلكقات اليت أتسست فيها اٞتمعيات اْلدبية، كاْلىداؼ الكبَتة اليت تبنتها، يوحي أبف النشاط اْلديب

كاف ستارا ٮتفي أعماؿ ا١تقاكمة للمطامع الصهيونية، كالدعم كالتأييد الربيطآف. مث إف كجود 

ٟتسيٍت، كخليل السكاكيٍت، شخصيات إسلمية كمسيحية يف ىذه اٞتمعيات، مثل دمحم أمُت ا

كغَتىم، ٦تن كاف ٢تم جهود كطنية يف تثبيت اٟتق العريب يف القدس، يؤكد أف استقلؿ فلسطُت، ىو 

ا٢تم اْلكرب ٢تذه اجملموعة من ا١تثقفُت العرب، كما أنو يقدـ صورة مشرقة عن دكر ا١تثقفُت، يف توعية 

ا١تمارسات كا١تخططات الصهيونية كالربيطانية، اٞتماىَت العربية َب١تخاطر ادقة َبلقدس، كفضح 

َبعتبارىم أقدر من غَتىم على االضطلع هبذا الدكر. كىذا ال ٯتنع من كجود رغبة حقيقية يف نشر 

 الًتاث كالثقافة العربية، لكن ذلك ليس ىو السبب الوحيد، لتأسيس ىذه اٞتمعيات.

 فلسطُت من الفاعلُت ا١تهمُت يف ٖتريك  فيو ا١تسيحيوف من ٕتار ا١تدف يف حيف الوقت الذم أصب

االقتصاد البلد، غدا أعياف ا١تسلمُت أقوَيء سياسيا يف أكاخر العهد العثمآف، حىت ىيمنوا على اٟتياة 

 السياسية يف فلسطُت.

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



291 
 

  ت ٣تموعة من نساء َبدر بعد أف ، 1929 عاـ إثر ثورة الرباؽانضمت ا١ترأة الفلسطينية النضاِف

  .االٖتاد النسائي العريب القدس إُف أتسيس

  آتخي الفريقُت كاف مؤسسا على قاعدة من مظاىر التعايش الديٍت بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت أف

إخلص كل فريق لآلخر، ك٦تا يدؿ على ذلك اإلخلص، أف ا١تسيحيُت العرب قاطعوا ا١تؤ٘تر التبشَتم 

بريل( من العاـ نفسو، على جبل أنيساف ) 7حىت  1928آذار )مارس(  24الثآف، الذم عقد يف 

، ككاف ىدفو غزك اإلسلـ يف عقر دكلة يف العاَف( 51)٦تثل من ( 240) هالزيتوف يف القدس، كحضر 

كقد كاف مسيحيو الشرؽ كال زالوا ينظركف إُف ىذه ا١تؤ٘ترات  الربكتستانتية.داره، كغزك ا١تذاىب غَت 

إُف العركبة اليت سا٫توا يف بلورهتا يف القدس ينتموف فا١تسيحيوف العرب كخصوصا عُت الريبة كاٟتذر. ب

كيف ىذا اٞتانب إضافة للدفاع  غَتىا(.ك  ،كتنميتها يف كل اجملاالت )السياسية، كالثقافية، كاالقتصادية

عن دينهم فإهنم دافعوا عن كجودىم كمستقبلهم الذم كاف مهددا بفعل ىذه ا١تخططات الربيطانية. 

ت كبرامج ا١تسيحي الكاثوليكي )الغريب( عن ا١تسيحي اْلرثوذكسي اضافة إُف اختلؼ أجندا

 )الشرقي(.

  الزَيرات على ٕتلى التعايش االجتماعي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف التواد كالًتاحم، فمن ذلك

بيت خليل السكاكيٍت  ار اٟتاج أمُت اٟتسيٍتز  ـ1919مستول النخبة يف اٟتركة الوطنية، ففي عاـ 

 خل٢تا تباحث أحواؿ فلسطُت، ككذلك تقدٔف التهآف كالتعازم يف ا١تناسبات كمت، )مسيحي(

ا١تختلفة، فقد ذكر كاصف جوىرية )مسيحي( أنو حصل على ٣تموعة من ا٢تداَي بعد زكاجو من 

فكتورَي صليبا سعد، ككاف عدد كبَت منها من ا١تسلمُت، أمثاؿ: راغب النشاشييب كفخرم النشاشييب 

 سيٍت كٚتيل اٟتسيٍت كمن القاضي دمحم يوسف ا٠تالدم، كغَتىم.ك٤تيي الدين اٟت
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  يف التعػػػػايش الفكػػػػرم، ٧تػػػػد أف ا١تعلمػػػػُت ا١تسػػػػلمُت كا١تسػػػػيحيُت عملػػػػوا يف مػػػػدارس مشػػػػًتكة، كمػػػػا درس

الطػلب مػػن الػػدَينتُت يف مػػدارس بعضػػهم الػػبعض، ككػػانوا يلتقػػوف مػػع بعضػػهم لبحػػث الشػػعر، كمػػا كػػاف 

كمعػػػركؼ الرصػػػايف )مسػػػلم(، كيلتقػػػوف للسػػػتماع للغنػػػاء العػػػريب يف خليػػػل السػػػكاكيٍت )مسػػػيحي(  يفعػػػل

ا١تقػػػػاىي، إذ كػػػػاف يلتقػػػػي كاصػػػػف جوىريػػػػة )مسػػػػيحي( مػػػػع فخػػػػرم عاصػػػػم، كٖتسػػػػُت ا٠تالػػػػدم، كداكد 

كمػا ، الفتيآف، كعبد القادر العلمي، كمصطفى السرية )مسلموف(، كما شاركوا يف الكتابة يف الصػحف

 كغَت٫تا.، السكاكيٍتإسعاؼ النشاشييب، كخليل  فعل

  بذؿ عرب القدس جهودا كبَتة يف مناكئة ا١تشػركع الصػهيوٓف علػى الصػعيد السياسػي، فشػاركوا يف ا١تػؤ٘تر

ـ، كىػو مؤسسػة كطنيػة تشػبو 1928ك  1919العريب الفلسطيٍت، الػذم عقػد سػبع دكرات بػُت عػامي 

ـ احتجاجػػا 1919آذار عػػاـ  اجملػػالس النيابيػػة؛ للتصػػدم للمشػػركع الصػػهيوٓف، كمػػا شػػاركوا يف مظػػاىرة

 على كعد بلفور كاستمرار االحتلؿ الربيطآف، اليت انطلقت من ا١تسجد اْلقصى ا١تبارؾ.

  عمل عرب القدس بكل طاقتهم من أجل اٟتفاظ على أراضيهم، كمنع تسرهبا لليهود، فقد أعلنوا يف

ـ الكاثوليك غريغوريوس غَت مرة ٘تسكهم أبرضهم كالدفاع عنها، كىذا ىو الذم أعلنو مطراف الرك 

ـ، قاؿ: "٨تن نصارل فلسطُت عرب 1924حجار، يف خطاب ألقاه أماـ الشريف حسُت عاـ 

نتمسك أبرضنا كندافع عنها، ك٨تن سكاف اْلرض اْلصليُت، كقد عشنا مع إخواننا ا١تسلمُت طيلة 

ٖتاؾ على كطننا. لقد  قركف أبمانة ك٤تبة، كنريد أف نكمل ىذه اٟتياة معا لنجاىد ضد ا١تؤامرات اليت 

 كاف أسلفكم من أَيـ عمر بن ا٠تطاب يعاملوننا معاملة اْلخ ْلخيو، كال نريد أف يتغَت شيء فيها". 

  َف ٬تد ا١تسيحيوف حرجا يف أف يكوف عنواف ا١تقاكمة للحتلؿ الربيطآف كا١تشركع الصهيوٓف، عنواف

ٖتت امرة قيادات تاِف أف يشاركوا يف ا١تقاكمة سلمي، يف "موسم النيب موسى"، على سبيل ا١تثاؿ، كَبلإ
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، الذم كاف على اتصاؿ إميل الغورم سكرتَت النادم اْلرثوذكسيكيسطر ىذا ا١تفهـو الراقي ، مسلمة

 ٖتت قيادتو. عملَبٟتاج أمُت ك 

  ال يعٍت كجود قلة قليلة جدا من ا١تسيحيُت سهلت عملية نقل اْلراضي للحتلؿ اإلسرائيلي أف

فرطوا يف أرضهم، فهناؾ قليل أيضا من ا١تسلمُت فعلوا ذلك، كيف ا١تقابل ىناؾ كثَت من  ا١تسيحُت

 ا١تسيحيُت كقفوا سدا منيعا ١تنع تسرب اْلراضي ليهود، كمنهم رؤكؼ أبو جابر. 

  تطور العمل اإلسلمي ا١تسيحي دفاعا عن القدس، فانتقل من العمل السياسي كالدبلوماسي إُف

كاختلط الدـ ا١تسلم اصطدـ العرب كاليهود حيث التقوا، ـ 1929لرباؽ عاـ الثورة، ففي ثورة ا

( 339مسيحيُت(، كجرح ) 4مسلم ك  87عربيا ) (91( يهودَي، ك )133قتل )َب١تسيحي، إذ 

( 6( عربيا. ككانت أكثر إصاَبت العرب من اٞتنود كالبوليس الربيطانيُت، كدمرت )181يهودَي، ك )

 كامل.  مستعمرات يهودية تدمَتا

  شاركت ا١ترأة الفلسطينية )ا١تسلمة كا١تسيحية( يف مسَتة النضاؿ على كافة اْلصعدة، فبدأت َب١تقاكمة

، 1927مث انتقلت إُف العمل ا٠تَتم كاالجتماعي عاـ ـ، 1925السلمية للمشركع الصهيوٓف عاـ 

ياسي، مث شاركت يف من خلؿ أتسيس االٖتاد النسائي العريب، كتطور أدائها لتشارؾ يف العمل الس

، كفيها أظهرت نساء القدس كعيا كبَتا، حيث جسدف 1933االنتفاضة ضد ا١تشركع الصهيوٓف عاـ 

كعند ، عمر ، خطبة من منرب مسجد(مسيحية)الرائدة "ماتييل مغنم"، إذ ألقت ، أهبى صور التعايش

  ة ا١تسيح.، خطبة أماـ مقرب (مسلمة)الرائدة "طرب عبد ا٢تادم"،  القرب ا١تقدس ألقت

  َبلعمػػػػل العسػػػػكرم ضػػػػد العصػػػػاَبت  1967_ 1948٘تثػػػػل النضػػػػاؿ اإلسػػػػلمي ا١تسػػػػيحي منػػػػذ عػػػػاـ

الصػهيونية، لكػن اٟتركػة الوطنيػة الفلسػطينية فشػػلت يف إدارة ا١تعركػة كمػا فشػلت اٞتيػوش العربيػة، كذلػػك 

 ْلسباب سياسية كعسكرية كاقتصادية.
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 كإف كػػانوا ىػػم اْلكثريػػة الػػيت ٘تػػارس العمػػل ا١تسػػلح، َف يقتصػػر تنفيػػذ العمليػػات الفدائيػػة علػػى ا١تسػػلمُت ،

ـ شػػػػارؾ ا١تسػػػػيحيوف يف العمليػػػػات الفدائيػػػػة، كمػػػػن ىػػػػؤالء أنطػػػػوف داكد، الػػػػذم ٧تػػػػح 1947ففػػػػي عػػػػاـ 

َبلتنسيق مع القائد عبد القادر اٟتسيٍت، يف تفجَت دار الوكالة اليهودية، فقتل كأصاب عشػرات اليهػود.  

 جػب النضػاِف علػى العػرب، بػل إف ا١تسػيحيُت اْلرمػن، كقفػوا إُف جانػب،َف تقتصػر ا١تشػاركة يف الوا كما

ٖتملػػوا يف سػػبيل ذلػػك ك  ،قػػدموا كػػل التسػػهيلت ا١تمكنػػة للجنػػود العػػرب، ف1948خاصػػة أثنػػاء حػػرب 

 يف اْلركاح كا١تمتلكات. خسائر

  خلؿ ، ١تمارسة دكرىا يف دعم صمود اجملتمع، من 1948عادت ا١ترأة الفلسطينية بعد نكبة عاـ

 العمل ا٠تَتم كاالجتماعي.

  أخذت ا١تقاكمة الفلسطينية للحتلؿ اإلسرائيلي يف البداية 1986-1968يف الفًتة ما بُت عاـ ،

شكل ا١تقاكمة السلبية، كذلك بعدـ التعاكف مع سلطات االحتلؿ يف الشؤكف اٟتياتية، مث طور 

طينية ٔتجاهبة ٥تططات تصفية الوجود الشعب الفلسطيٍت أساليب ا١تقاكمة، فبدأت ا١تؤسسات الفلس

العريب، من خلؿ العمل القانوٓف كاإلعلمي، مث انتقل الفلسطينيوف إُف تطبيق خطة العصياف ا١تدٓف، 

 ككاف أحد صورىا االمتناع عن دفع الضرائب.

   ٕتلت معآف التعايش كالتآخي اإلسلمي ا١تسيحي، يف أهبى صورىا، عندما شارؾ ا١تسيحيوف يف

ء حريق ا١تسجد اْلقصى، أما ا١تسلموف فكاف ٢تم دكر َبرز يف فضح االنتهاكات اإلسرائيلية اطفا

 للمقدسات ا١تسيحية، كليس أدؿ على ذلك من مذكرة ركحي ا٠تطيب إُف السلطاف اْلردنية.

  شكلت ا١تقاكمة ىاجسا مؤرقا للحتلؿ اإلسرائيلي، كلذلك حاكؿ التخلص من ا١تثقفُت، الذين كانوا

كحىت عاـ  1967بة كقود للثورة، فأبعد عددا من القيادات اإلسلمية كا١تسيحية، منذ عاـ ٔتثا

1978. 
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  جاءت مشاركة ا١تسيحُت يف أحداث انتفاضة اٟتجارة متأخرة عن اخواهنم ا١تسلمُت أبكثر من شهر

سياسية، كنصف، كيرجح الباحث أف الشارع ا١تسيحي كاف َبنتظار إشارة البدء من قيادتو الدينية كال

فلما جاءت االشارة من الكنيسة اْلكُف يف فلسطُت، شارؾ ا١تسيحيوف يف االنتفاضة بفعالية، فعاد 

 الزخم للمقاكمة ضد االحتلؿ اإلسرائيلي.

  تنوعت أشكاؿ ا١تقاكمة يف انتفاضة اٟتجارة، فقد أضاؼ ا١تسلموف كا١تسيحيوف إُف ثوراهتم السابقة يف

ئل مقاكمة عديدة، كمع أهنا بدأت بوسائل بدائية كىي اٟتجر ظل االحتلؿ اإلسرائيلي، كسا

كا١تولوتوؼ، لكنها كانت فاعلة كمؤثرة، مث تطورت ىذه الوسائل فدخل السلح اْلبيض، كالعبوات 

الناسفة، إُف ا١تواجهة. كقد أبقى الفلسطينيوف على كسائل ا١تقاكمة االقتصادية، اضافة إُف تطوير 

 خطاهبم اإلعلمي.

  ٖتقق انتفاضة اٟتجارة أىدافها ا١ترجوة، كمع أف اجملتمع ا١تقدسي، َف يكن ينقصو االستعداد َف

للتضحية، إذ قدـ الشعب الفلسطيٍت يف القدس صورا بطولية مشرقة، لكن ما توفر ١تراحل الثورة 

ة قيادية الفلسطينية يف الثلثينيات، َف يتوفر يف ىذه ا١ترحلة، فقد كانت القدس تفتقر إُف كجود ىيئ

عليا ٕتمع ا١تسلمُت كا١تسيحية، ككذلك قيادات إسلمية كمسيحية، ذات حضور كأتثَت يف اجملتمع 

 ا١تقدسي.

  ،شكلت ا٢تجرة ا١تسيحية أحد أبرز التحدَيت اليت تواجو التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت

إُف شرخ يف جدار الصمود العريب  سيما أهنا تسبب يف خلل يف تركيبة اجملتمع العريب يف القدس، يؤدم

كرغم كجود ٤تاكالت مسيحية لوقف ىذا النزيف ا١تستمر، إال أهنا تبقى دعوات، َف ترتق يف ا١تدينة، 

بعد إُف برامج عمل، ْتيث تشارؾ فيها الطوائف ا١تسيحية، كيتم فيها التنسيق كالتعاكف على أعلى 

 دينية كاالقتصادية كالثقافية كاالجتماعية. ا١تستوَيت، بُت مؤسسات ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، ال
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  ا١تقدسات اإلسلمية كا١تسيحية ارث حضارم للعرب، ككذلك للعاَف كلو، كبناء عليو ال ٬توز ْلتباع

دَينة التفريط يف مقدساهتم؛ ْلف ذلك يعٍت ٧تاح ٥تططات االحتلؿ اإلسرائيلي يف االستفراد 

يس ا٢تيئة اإلسلمية ا١تسيحية لنصرة القدس ٔتقدسات كل دَينة على حدة، كلذلك فإف أتس

، خطوة متقدمة يف الدفاع عن ا١تقدسات اإلسلمية 2008كا١تقدسات، ٔترسـو رائسي عاـ 

 كا١تسيحية. 

  ،لن تتوقف اإلجراءات اإلسرائيلية لتهويد مدينة القدس، كىذا يستدعي من ا١تسلمُت كا١تسيحيُت

م الديٍت كالثقايف، فإذا ٗتلى أحد الفريقُت أك قصر يف توحيد جهودىم؛ للحفاظ على ىويتهم كتراثه

أداء كاجبو النضاِف، فإنو يدع شريكو الذم تعايش معو على مدار قركف، فريسة سهلة للمطامع 

اإلسرائيلية، اليت لن تستثٍت أحدا من شرىا، مث إنو سيكوف لذلك التقاعس، من ىذا الطرؼ أك ذاؾ، 

  أبناء الدَينتُت. أثر خطَت على السلم اجملتمعي بُت

  التعايش اإلسلمي ا١تسيحي يف القدس، متعلق َبْلساس أببناء الدَينتُت، لكن ىذا التعايش يتأثر

ٔتحيطو، فمن الواجب أف تساىم الدكؿ العربية كاإلسلمي يف تعزيزه، كدعم أشكاؿ الصمود اإلسلمي 

ادية كاالعلمية، كمن أجل ضماف ا١تسيحي، على ٥تتلف اْلصعدة؛ السياسية كالدبلوماسية كاالقتص

استمرار العلقات اْلخوية بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، فيتوجب على أىل القدس، كٔتعاكنة الدكؿ 

كا١تؤسسات اإلسلمية كا١تسيحية ابة للسلـ، العمل بكافة السبل لوقف تدخل بعض الدكؿ 

  .وكا١تؤسسات الغربية يف الشأف ا١تقدسي، أك على اْلقل اٟتد من

  التعايش اإلسلمي ا١تسيحي خيار اسًتاتيجي، عند القاعدة الشعبية، كالنخب الفكرية، ال ٯتكن

التفريط بو، أك العدكؿ عنو، ذلك أنو أرقى ما أنتجو الًتاث اٟتضارم العريب، ا١تستمد من القرآف 

لتحدَيت الكرٔف كالسنة النبوية كمن الكتاب ا١تقدس. كىو قرار مصَتم، على الرغم من ٣تمل ا
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كا١تخاطر اليت تعيشها القدس؛ ْلف البديل عنو ىو التسليم إبرادة االحتلؿ اإلسرائيلي، اليت تعٍت 

االختلؼ كالنزاع، كَبلتاِف ضعف الشوكة، كىزٯتة ا١تشركع العريب يف القدس، كانتصار ا١تشركع 

 الصهيوٓف.
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 رابعا: التوصيات:

  ،كخاصة ا١تسيحيُت، كذلك من خلؿ أتسيس مشاريع اقتصادية ٤تاكلة اٟتد من ىجرة الشباب

 كثقافية كرَيضية.

  موحدة، تضطلع ٔتهمة حل مشاكل دينية كسياسية ضركرة عمل االخوة ا١تسيحيُت على انشاء مرجعية

  حيُت، كحثهم على الصمود يف القدس، كالدفاع عن ا١تقدسات ا١تسيحية، ك٤تاسبة ا١تتلعبُت هبا.ا١تسي

  كال بد من ، 2008أتسيس ا٢تيئة اإلسلمية ا١تسيحية لنصرة القدس كا١تقدسات ٔترسـو رائسي عاـ مت

توسيع اطارىا، كردفها بشخصيات فاعلة من ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، على أف يكوف دكرىا ٤تورَي يف 

 مواجهة التهديدات اإلسرائيلية للمقدسات اإلسلمية كا١تسيحية.

  الت؛ اسيحيُت على ا١تستول الشعيب كالقيادم، كيف كافة اجملا١تسلمُت كا١تابقاء حالة التواصل بُت

 كذلك ٟتل أم خلؼ أك سوء فهم، كْتث سبل مواجهة االجراءات اإلسرائيلية لتهويد ا١تدينة.

 ( مليار لتهويد القدس، بينما ال تقدـ اْلنظمة العربية 2االحتلؿ اإلسرائيلي ٮتصص حواِف )

كلذلك ينبغي أف تعمل اٟتكومات العربية كاإلسلمية، للمدينة ا١تقدسة،  كاإلسلمية شيئا يذكر

، لدعم صمود كا١تؤسسات اإلسلمية، على ٘تويل ا١تشاريع التعليمية كالثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية

 .  ا١تسلمُت كا١تسيحيُت، كتعزيز التعايش السلمي

 العربية الدكؿ يف مثيلهتا مع التوأمة بوسائل كا١تسيحيُت، ا١تسلمُت ٕتمع اليت ا١تقدسية ا١تؤسسات دعم 

 .كاإلسلمية

  التصدم للتدخل الغريب يف القدس، كىذا ال يتأتى إال بتوفَت موارد مالية غَت مسيسة للقدس، ىدفها

 دعم صمود ا١تقدسيُت.
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  كسائلها يف تسليط الضوء عليتعزيز الركح اْلخوية بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف القدس، من خلؿ 

 .كاإلسلمية كالعربية الية اإلعلـ

 من يف ا١تناىج التعليمية يف الدكؿ العربية كاإلسلمية؛  القدس، يف السلمي التعايش بقضية التوعية نشر

     بُت أسوارىا دَيانت متعددة. أجل استنساخ ىذه التجربة الفريدة يف الدكؿ اْلخرل، اليت ٕتمع
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 وادلراجع: ادلصادر

 الدقرآن الكرمي:

 أوال: ادلصادر:

، ٖتقيق: صلح ا١تنجد، دمشق، فضائل الشام ودةشقىػ(، 444ابن أيب ا٢توؿ، علي بن دمحم الربعي )ت

 ـ.1950، 1ط ،مطبوعات اجملمع العلمي العريب

، 1ط ،، ٖتقيق: علي شَتم، بَتكت، دار اْلضواءلفتوحىػ(، ا314ابن أعثم، أٛتد بن دمحم )ت: ٨تو 

 .1ج، ـ1991ىػ/1411

، ٖتقيق: عمر تدمرم، بَتكت، دار الكتاب الكاةل يف التاريخ، )ق630ت(ابن اْلثَت، علي بن دمحم الشيبآف 

 ـ.1997ىػ/1417، 1ط ،العريب

، ٖتقيق جربائيل جبور، بَتكت، دار اآلفاؽ فضائل الدقمسابن اٞتوزم، أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي، 

 .ـ1980ىػ/1400 ،1ط، اٞتديدة

، ، ٚتع كترتيب: عبد الرٛتن اٟتنبلي، بَتكت، دار العربيةرلموع الفتاوىابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم ، 

 .28-27ق، ج1398، 1ط

ٖتقيق: شعيب اْلرنؤكط  ،ةسنم اإلةام أزتمىػ(، 241آف )تابن حنبل، أبو عبدهللا أٛتد بن دمحم الشيب

 ـ.2001ىػ/1421، 1ط، كآخركف، )ال.ـ(، مؤسسة الرسالة

دار الفكر للطباعة ، )ال.ـ(، ٖتقيق: عمرك العمركم، اتريخ دةشقىػ(، 571ابن عساكر، علي بن اٟتسن )ت

  .ـ1995ىػ/1415كالنشر كالتوزيع، 

 .1ج، ـ1925/ىػ1334دار الكتب ا١تصرية، )ال.ـ(، ، عيون األخبارابن قتيبة، عبدهللا، 
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 ـ.1992ىػ/1413، 2، القاىرة، ىجر، طادلغٍتىػ(، 620ابن قدامو، عبد هللا بن أٛتد بن دمحم )ت

، ٖتقيق: دمحم مشس تفسَت الدقرآن العظيمىػ(، 774ابن كثَت، أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر الدمشقي )ت

 .5ج، ىػ1419، 1ط، الدين، بَتكت، دار الكتب العلمية

، )ال.ـ(، ٖتقيق: علي شَتم، البماي  والنهاي ىػ(، 774)تن عمر الدمشقي ابن كثَت، أبو الفداء إٝتاعيل ب

  .ـ1988ىػ/1408، 1ط، دار إحياء الًتاث العريب

)ال.ـ(، ، ٖتقيق: دمحم عبد الباقي، سنن ابن ةاجوىػ(، 273ابن ماجو، أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيٍت )ت

 ـ.1952دار إحياء الكتب العربية، 

 )ال.ت، ، بَتكت، ا١تكتبة العصرية،سنن أيب داودىػ(، 275أبو داكد، سليماف بن اْلشعث السجستآف )ت

 .3ج

، ٖتقيق: عيسى القدكمي كخالد نواصره، حتصيل األنس لزائر الدقمسىػ(، 761اْلنصارم، عبد هللا )ت

 ـ.2009/ىػ1430التوثيقية، نيقوسيا، مركز بيت ا١تقدس للدراسات _اإلصدار الثالث كالعشركف، قربص

 .6جىػ، 1414، 3ط، ، بَتكت، دار صادرلسان العرباْلنصارم، دمحم بن مكـر )ابن منظور(، 

، ٖتقيق: طو سعد كسعد دمحم، القاىرة، ا١تكتبة اْلزىرية للًتاث، اخلراجىػ(، 182اْلنصارم، يعقوب )ت

 )ال.ت(.

  .ىػ1422، 1ط، دار طوؽ النجاة، )ال.ـ( الناصر، ، ٖتقيق: دمحمصحيح البخاريالبخارم، دمحم بن إٝتاعيل، 

 .1ج، ـ1988، بَتكت، دار كمكتبة ا٢تلؿ، فتوح البلمانق(، 279البلذرم، أٛتد بن ٭تيي )ت

، ٖتقيق كتعليق: أٛتد شاكر كآخركف، مصر، مكتبة سنن الًتةذيق(، 279الًتمذم، دمحم بن عيسى )ت

 .5جـ، 1975ق/1395، 2ط ،كمطبعة مصطفى اٟتليب
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، بَتكت، ا١تكتبة ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَتىػ(، 770اٟتموم، أٛتد بن دمحم بن علي الفيومي )ت

 العلمية، )ال.ت(.

 ـ.1995، 2ط، ، بَتكت، دار صادرةعجم البلمانىػ(، 626اٟتموم، َيقوت )ت

، ٖتقيق: تاريخ الدقمس واخلليلاألنس اجلليل بىػ(، 928اٟتنبلي، ٣تَت الدين عبد الرٛتن بن دمحم العليمي )ت

 .1ت(، جنباتة، عماف، مكتبة دنديس، )ال. عدانف

، شرح كٖتقيق: نزار عيون األنباء يف طبدقات األطباء، )ا١تعركؼ َببن أيب أصيبعو(ا٠تزرجي، أٛتد بن القاسم 

 )ال.ت(.رضا، بَتكت، دار مكتبة اٟتياة، 

 ،2ط، ٖتقيق: صفواف داككدم، ةفردات ألفاظ الدقرآنىػ(، 425الراغب اْلصفهآف، اٟتسُت بن دمحم )ت 

 ـ.1997ىػ/1418دمشق )دار القلم( بَتكت )الدار الشامية(، 

، بَتكت، دار لنسائيشرح السيوطي على اىػ(، 911السيوطي، جلؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر )ت

 ـ.1997ىػ/1418، 4ا١تعرفة، ط

، ىػ1387، 4ط، ، بَتكت، دار الًتاثاتريخ الرسل وادللوكىػ(، 310الطربم، أبو جعفر دمحم بن جرير )ت

 .3، ج2ج

، ىذبو كقربو كخدمو: جاةع البيان عن أتويل آي الدقرآنىػػ(، 310الطربم، أيب جعفر دمحم بن جرير )ت

 ـ.1997/ىػ1418، دمشق )دار القلم(، بَتكت )الدار الشامية(، 1صلح عبد الفتاح ا٠تالدم، ط

، بَتكت، دار عممة الدقاري شرح صحيح البخاريىػ(، 855دمحم ٤تمود بن أٛتد )ت العيٍت، بدر الدين أيب

 )ال.ت(. ،1ط ،الفكر
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، ٖتقيق: أٛتد الربدكٓف كإبراىيم اجلاةع ألحكام الدقرآنىػ(، 671القرطيب، أبو عبدهللا دمحم بن أٛتد )ت

 .1964ىػ/1384، 2ط، أطفيش، القاىرة، دار الكتب ا١تصرية

، بَتكت، دار الكتب العلمية، )ال.ت(، صبح األعشى يف صناع  اإلنشاءىػ(، 821القلقشندم، أٛتد )ت

 .13ج

 ، )ال.ت(.، دار اٟتديث، القاىرةاألحكام السلطاني ىػ(، 450ا١تاكردم، علي دمحم )ت

ىػ/ 1411، 3ط، ، القاىرة، مكتبة مدبوِفأحسن التدقاسيم يف ةعرف  األقاليما١تقدسي، دمحم بن أٛتد، 

 ـ.1991

، ٖتقيق: دمحم فضائل بيت ادلدقمس ،ىػ(643ا١تقدسي، دمحم بن عبد الواحد بن أٛتد ا١تقدسي اٟتنبلي )ت

 ىػ.1405، 1ط، اٟتافظػ، دمشق، دار الفكر

، بَتكت، دار إحياء شرح النووي على ةسلمىػ(، 676النوكم، أبو زكرَي ٤تيي الدين ٭تيي بن شرؼ )ت

 ىػ.1392، 2ط، الًتاث العريب

، ٖتقيق: دمحم عبد الباقي، صحيح ةسلمىػ(، 261، مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتم )تالنيسابورم

 )ال.ت(.بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب، 

، 2بَتكت، دار الكتاب، ط، رلمع الزوائم وةنبع الفوائم ،ىػ(807ا٢تيثمي، نور الدين علي بن أيب بكر )ت

 ـ.1967
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 اثنيا: ادلراجع:

، تونس )الشركة التونسية للتوزيع(، 2، طأصول النظام االجتماعي يف اإلسالمابن عاشور، دمحم الطاىر، 

 .ـ1985اٞتزائر )ا١تؤسسة الوطنية للكتاب(، 

، بَتكت، مركز الوجود ادلسيحي يف الدقمس خالل الدقرنُت التاسع عشر والعشرينأبو جابر، رؤكؼ، 

 ـ.2004، 1ط، دراسات الوحدة العربية

، م1922-1869الكنائس العربي  يف السجل الكنسي العثماين أبو حسُت كسعداكم، عبدالرحيم كصاٌف، 

 ـ. 1998، 1عماف، ا١تعهد ا١تلكي للدراسات الدينية، ط

 ـ.2009/ىػ1430، 1ط ،، الرَيض، ٣تلة البيافالسياس  الصهيوني  جتاه ةمين  الدقمسأبو عامر، عدانف، 

، 1ط، ، عماف، مطابع أركلمس احلضاري  وسياس  التهويم الصهيوني ةعامل الدقأبو علياف، عزمي، 

 ـ.2012ىػ/1433

، الرَيض، دار الدقمس دراس  اترخيي  حول ادلسجم األقصى والدقمس الشريفأبو علية، عبد الفتاح حسن، 

 .ـ2000ىػ/1421ا١تريخ، 

النضاؿ العريب ، يف خضم م1949-1916ةذكرات ادلناضل هبجت أبو غربي  أبو غربية، هبجت، 

 ـ.1993، 1ط، الفلسطيٍت، بَتكت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية

 ، كنيسة اْلنبا تكل ىيمانوت، اإلسكندرية، مصر.إجنيل لوقا

 ، كنيسة اْلنبا تكل ىيمانوت، اإلسكندرية، مصر.إجنيل ةىت

 ، كنيسة اْلنبا تكل ىيمانوت، اإلسكندرية، مصر.إجنيل يوحنا

 .6ىػ، ج1414، 3ط، ، بَتكت، دار صادرلسان العربق(، 711ر )تاْلنصارم، ابن منظو 
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،  1ط، ، بَتكت، دار اٟتداثة للطباعة كالنشر كالتوزيعواثئق أساسي  يف الصراع العريب الصهيوينأيوب، ٝتَت، 

 .3ج، ـ1984

مؤسسة (، بَتكت، 5، سلسلة أْتاث القدس )الدقمس ةن ادلسجم احلرام إىل ادلسجم األقصىبرزؽ، ٥تلص، 

 ـ.2003/ىػ1424القدس، 

، ، منشورات كزارة الثقافة الفلسطينية، دار بويصَتجهاد شعب فلسطُت خالل نصف قرنبويصَت، صاٌف، 

 ـ، )ال.ـ(.2001 ،2ط، ـ، كزارة الثقافة1987، 1ط

 .1979، 3ط، ، بَتكت، ا١تكتب اإلسلميخطر اليهودي  العادلي  على اإلسالم وادلسيحي التل، عبد هللا، 

القدس، مؤسسة ، م(1904-1917) الدقمس العثماني  يف ادلذكرات اجلوىري ٘تارم كنصار، سليم كعصاـ، 

  ـ.2003، ب اْلكؿالكتا، الدراسات ا١تقدسية

، منشورات ا١تنظمة اإلسالم والتعايش بُت األداين يف أفق الدقرن احلادي والعشرينالتو٬ترم، عبد العزيز، 

 ـ.1998/ىػ1419كالثقافة )إيسيسكو(، الرَبط، مطبعة ا١تعارؼ اٞتديدة، اإلسلمية للًتبية كالعلـو 

 .2002ىػ/1422، 3، طالقاىرة، دار الشركؽ، زلاكم  الصهيوني  اإلسرائيلي جاركدم، ركجيو: 

)ال.ـ(، دار الفرقاف، ، م(1921-1937) احلاج دمحم أةُت احلسيٍت دراس  يف نشاطو الميٍتجبارة، تيسَت، 

 ـ.1995ىػ/1415

عماف، دار ، م(1920-1939) شعب فلسطُت أةام التآةر الربيطاين والكيم الصهيوينجرار، حسٍت، 

 الفرقاف، )ال.ت(.

 ـ.2003/ىػ1423، 1ط، ، عماف، دار صفاء للنشر كالتوزيعةوسوع  الدقمساٞتوابرة، فاطمة، 

 .ـ1989، للنشر كالتوزيع مكتبة الفلحالكويت، ، االنتفاض  ادلبارك .. وقائع وأبعادٛتداف، غساف، 
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ةفهوم الدقيادة السياسي  يف فلسطُت يف عهم االنتماب الربيطاين )قيادة احلاج أةُت ٛتودم، سناء، 

 ـ.2008، 1ط، ، بَتكت، الشبكة العربية لألْتاث كالنشراحلسيٍت(

، 6ط، النفائس، بَتكت، دار رلموع  الواثئق السياسي  للعهم النبوي واخلالف  الراشمةٛتيد هللا، دمحم، 

 ـ.1987/ىػ1407

، بَتكت، دار م(1917-1948) الدقيادات وادلؤسسات السياسي  يف فلسطُتاٟتوت، بياف نويهض، 

 ـ.1986، 3ط، ا٢تدل للنشر كالتوزيع

، بَتكت، دار االستقلؿ للدراسات كالنشر، فلسطُت.. الدقضي .. الشعب.. احلضارةاٟتوت، بياف، 

 ـ.1991

، )من أكراؽ أكـر زعيًت(، بَتكت، م1939-1918رك  الوطني  الفلسطيني  واثئق احلاٟتوت، بياف، 

 ـ.1984، 2ط، مؤسسة الدراسات الفلسطينية

، الكتاب التاسع كاْلربعوف، القاىرة، اجمللس اْلعلى للشئوف اإلسلمية، اإلسالم وأىل الذة ا٠تربوطلي، علي، 

 ـ.1969/ىػ1389

 عماف، كزارة اْلكقاؼ، )ال.ت(.، هتويم ةمين  الدقمسا٠تطيب، ركحي، 

، القسم 10ج، ـ2003-2002، كفر قرع )فلسطُت(، دار ا٢تدل، بالدان فلسطُتالدَبغ، مصطفى مراد، 

 ، القسم الثآف.9؛ ج2الثآف، يف بيت ا١تقدس

، القاىرة، 1، طةوجز اتريخ فلسطُت ةن أقمم العصور حىت الدقرن احلادي والعشرينالدبش، أٛتد )ٖترير(، 

 .2010ىػ/1431مكتبة جزيرة الورد، 
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، غزة، مكتبة اْلمل للطباعة كالنشر كالتوزيع، 1، طدراسات يف الصحاف  الفلسطيني الدلو، جواد راغب، 

 ـ.2000ىػ/1420

، ترٚتة: دمحم بدراف، بَتكت )دار اٞتيل للطبع كالنشر كالتوزيع(، تونس )جامعة قص  احلضارةديورانت، كؿ، 

 .ت(.الدكؿ العربية(، )ال

، عماف، دار الفرقاف للنشر كالتوزيع، 1، طالدقمس يف الصراع العريب اإلسرائيليرَببعة، غازم إٝتاعيل، 

 ـ.1987/ىػ1408

 ـ.2010، 1ط، ، عماف، دار كنوز ا١تعرفة العلمية للنشر كالتوزيعاتريخ الدقمس عرب العصوررَبح، إسحاؽ، 

 .ـ2001/ىػ1421، 1ط، ، دمشق، دار ا١تكتيبةكان  الدقمس يف األداين السماوي الزحيلي، كىبو، 

مركز الكتاب اْلكادٯتي م(، 1920-1925) ىربرت صموئيل وأتسيس إةارة شرق األردنالزعيب، أ٣تد، 

 ـ.2002)عماف(، 

، مذكرات الشيخ عبد اٟتميد السائح، بَتكت، مؤسسة فلسطُت ال صالة حتت احلرابالسائح، عبد اٟتميد، 

 ـ.1994، 1ط، الدراسات الفلسطينية

، 1ط، ، بَتكت، دار الوراؽ للنشر كالتوزيع، ا١تكتب اإلسلميةن روائع حضارتناالسباعي، مصطفى، 

 ـ.1999/ىػ1420

 ، كنيسة اْلنبا تكل ىيمانوت، اإلسكندرية، مصر.سفر أعمال الرسل

 ـ.1937، 1ط، ، َيفا، مكتبة فلسطُت اٞتديدةفلسطُت العربي  بُت االنتماب والصهيوني السفرم، عيسى، 

، ٖترير أكـر مسلم، راـ هللا، مركز خليل يوةيات السكاكيٍت، يوةيات، رسائل وأتةالتالسكاكيٍت، خليل، 

 .الكتاب الثالثـ، 2004السكاكيٍت الثقايف كمؤسسة الدراسات ا١تقدسية، 
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مركز خليل  ، ٖترير أكـر مسلم، راـ هللا،يوةيات السكاكيٍت، يوةيات، رسائل وأتةالتالسكاكيٍت، خليل، 

 .(2الكتاب ا٠تامس )ج، ـ2004السكاكيٍت الثقايف كمؤسسة الدراسات ا١تقدسية، 

، ٖترير أكـر مسلم، راـ هللا، مركز خليل يوةيات السكاكيٍت، يوةيات، رسائل وأتةالتالسكاكيٍت، خليل، 

 .السابع، الكتاب ـ2009السكاكيٍت الثقايف كمؤسسة الدراسات ا١تقدسية، 

، ٖترير أكـر مسلم، راـ هللا، مركز خليل يوةيات السكاكيٍت، يوةيات، رسائل وأتةالتيل، السكاكيٍت، خل

 .الثامن، الكتاب ـ2010السكاكيٍت الثقايف كمؤسسة الدراسات ا١تقدسية، 

، 1ط، ، الكويت، مكتبة الفلححولو خصائصو العاة  وأحكاةو الفدقهي  بيت ادلدقمس وةاشبَت، دمحم، 

 ـ.1987/ىػ1407

، 1ط، ، عماف، اْلىلية للنشر كالتوزيعالدقمس أسسها العرب ورفع قواعمىا ادلسلمونشراب، دمحم، 

 ـ.2006

، 1ط، ، ترٚتة: دمحم برادة، عماف، دار الشركؽ للنشر كالتوزيعذكرايت ةن الدقمسشهيد، سَتين اٟتسيٍت، 

 ـ.2008

، عماف، دار كنوز 1948-1917 ةمين  الدقمس حتت االحتالل واالنتماب الربيطاينالشورة، صاٌف علي، 

 .ـ2009، 1ط، ا١تعرفة

مركز الزيتونة للدراسات ، ، بَتكتدراسات يف الًتاث الثدقايف دلمين  الدقمسصاٌف كآخركف، ٤تسن، 

 ـ.2010ىػ/1431 ،1كاالستشارات، ط

العاـ للكتاب  ، راـ هللا، االٖتادالرواد ادلدقمسيون يف احلياة الفكري  واألدبي  يف فلسطُتصاٌف، جهاد أٛتد، 

 .اٞتزء اْلكؿ كالثآف، ـ2011، 2ط، كاْلدَبء الفلسطينيُت
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خليل بيمس..رائم الدقص  الدقصَتة احلميث  يف فلسطُت وأول سفَت لألدب الروسي يف الثدقاف  صاٌف، جهاد، 

 .ـ2005، 1ط، ، راـ هللا، ا١تركز الفلسطيٍت للدراسات كالنشر كاإلعلـالعربي 

 ـ.2012/ىػ1433، 5ط، ، بَتكت، مركز الزيتونة للدراسات كالنشر الدقمسالطريق إىلصاٌف، ٤تسن، 

 ـ.2003، 1ط، )ال.ف(، ، كواال١تبوردراسات ةنهجي  يف الدقضي  الفلسطيني صاٌف، ٤تسن، 

 ، أر٭تا،عناق الصليب واذلالل ةسيحيون وةسلمون ةعا ةن أجل الدقمسصربم كحنا، عكرمة كعطا، 

 ـ.٤2003تافظة أر٭تا كاْلغوار، مطبعة ا١تنار اٟتديثة، ىيئة تنشيط السياحة يف 

، 2ط ، القاىرة، دار التوزيع كالنشر اإلسلميةالسَتة النبوي  عرض وقائع وحتليل أحماثالصليب، علي دمحم، 

 .2ج، ـ2003/ىػ1424

ردف، اْل_، عمافاتريخ احلرم الدقمسي، ادلسيحي  يف الدقمس، األعمال ادلدقمسي  الكاةل العارؼ، عارؼ، 

 .2ـ، ج2009كزارة الثقافة، 

 .1ج، ـ1999، 5ط، ، القدس، مطبعة ا١تعارؼادلفصل يف اتريخ الدقمسالعارؼ، عارؼ، 

 ، )ال.ت(.2ط، ، القاىرة، دار ا١تعارؼاتريخ الدقمسالعارؼ، عارؼ، 

 ـ.1988، 3ط، دار اٟتداثة)ال.ـ(، ، اإلسالم والنصراني  ةع العلم وادلمني عبده، دمحم، 

الكايف يف اتريخ الدقمس "دراس  حول اتريخ الدقمس ةنذ عصور ةا قبل التاريخ حىت العصر عرايب، رجا، 

 ـ.2009، 1ط، ، دمشق، دار اْلكائل للنشر كالتوزيع كا٠تدمات الطباعيةاحلاضر"

 .1988، عماف، كزارة الشباب، ةكان  الدقمس يف اتريخ العرب وادلسلمُتالعسلي، كامل، 

 .ـ2006، 1ط، ، عماف، دار الشركؽالدقمس.. بواب  الشرق األوسط للسالم العضايلة، عادؿ،
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، القاىرة، عُت للدراسات كالبحوث اإلنسانية عروب  الدقمس ةن واقع واثئق األوقاف ادلدقمسي عطا، زبيدة، 

 ـ.2007ىػ/1427، 1ط، كاالجتماعية

 .2014 (،مسودة الكتاب) ،ملسو هيلع هللا ىلصبيت ادلدقمس يف اسًتاتيجي  النيب عمر، عبدهللا، 

 .ـ2002، االسكندرية، مركز االسكندرية للكتاب، الدقمس الشريف وةاذا عن تل أبيبعنآف، إبراىيم، 

 ـ.2007، 1ط، ، عماف، أمانة عمافم1948-637احلياة الثدقافي  يف الدقمس العنآف، جاسر، 

ادلعاصرة  تصور جميم للعالقات المولي  مناذج بيت ادلدقمس لتفسَت األحماثالعويسي، عبد الفتاح، 

 .ـ2011/ىػ1432 ،1ط، ا١تؤسسة اٞتامعية )بَتكت(، ٣تمع دراسات بيت ا١تقدس )اسكتلندا(، وتوجيهها

 ,Edito Creps، بَتكت، قص  واتريخ احلضارات العربي  بُت األةس واليوم.. فلسطُتعيد، عاطف، 

INT ،1998-1999. 

أاتسي كميشيل كاكيم، دمشق، طلس  ، ترٚتة: قصيفلسطُت أرض الرساالت السماوي غاركدم، ركجيو، 

 ـ.1991للدراسات كالًتٚتة كالنشر، 

، ْتوث ا١تؤ٘تر الدكِف للتعايش السلمي يف التعايش السلمي يف عصور المول اإلسالةي الغرَيٓف، عادؿ، 

الرَيض، اإلسلـ، الذم عقدتو رابطة العاَف اإلسلمي َبلتعاكف مع ا١تركز اإلسلمي يف كولومبو )سريلنكا(، 

 ىػ.1428مكتبة ا١تلك فهد الوطنية، 

 ىػ.1427، 1ط، دار القلم ىػ(، فقو السَتة، دمشق،1416الغزاِف، دمحم )ت

 ـ.2005، 3ط، ، القاىرة، هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيعصيح  حتذير ةن دعاة التنصَتالغزاِف، دمحم، 

 ـ.1972النهار، ، بَتكت، دار فلسطُت عرب ستُت عاةاالغورم، إميل، 
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، ، بَتكت، ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشراحلياة االجتماعي  يف الدقمس يف الدقرن العشرينغوشة، صبحي، 

 ـ.2010، 1ط

، ، ترٚتة: عطا عبد الوىاب، بَتكت، مركز دراسات الوحدة العربيةفلسطُت والفلسطينيونفرسوف، ٝتيح، 

 ـ.2003، 1ط

 يا، نداء الرجاء، )ال.ت(.، أ١تانسَتة ادلسيحفورد، جورج، 

 ـ.2002ق/1423، 1ط، ، القاىرة، مركز اإلعلـ العريبالدقمس قضي  كل ةسلمالقرضاكم، يوسف، 

 ـ.2004، 6ط، مؤسسة الرسالة ، بَتكت،غَت ادلسلمُت يف اجملتمع اإلسالةيالقرضاكم، يوسف، 

، 1ط، اْلكركيب-الدراسات العريب، )ال.ـ(، مركز الدقمس ةن بن غوريون إىل نتنياىوالقرعي، أٛتد يوسف، 

 .ـ1997

 (، الذىبية للنشر كالتوزيعا١تنصورة ) (، مكتبة اْلديبالرَيض )، 3، طمساح  اإلسالمقريشي، عمر عبد العزيز، 

 ـ.2006/ىػ1426

، 1ط، ، بَتكت، مركز دراسات الوحدة العربيةنصارى الدقمس دراس  يف ضوء الواثئق العثماني القضاة، أٛتد، 

 ـ.2007

 .1ىػ، ج1412، 17ط، ، بَتكت كالقاىرة، دار الشركؽيف ظالل الدقرآنقطب، سيد، 

، ، القاىرة، دار الشركؽالدقمس.. الفتح اإلسالةي والغزو الصلييب واذلجم  الصهيوني الكاتب، عبد اٟتميد، 

 ـ.1994ق/1415، 1ط

 ـ.1997، 1ط، كالنشر، ترٚتة: إبراىيم الراىب، دمشق، دار كنعاف للدراسات الدقمسكنت، ىنرم، 

 ـ.2008 )ال.ف(، ، )ال.ـ(،الدقمس عرب العصوركفايف، زَيد كآخركف، 
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، ترٚتة: دمحم ٛتزة غنأف، راـ هللا، ا١تركز الفلسطينيون صَتورة شعبكمرلنغ، كمفداؿ، َبركخ كيوئيل، 

 .ـ2001الفلسطيٍت للدراسات اإلسرائيلية، 

 .، )ال.ت(10ط، بَتكت، ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر، اتريخ فلسطُت احلميثالكياِف، عبد الوىاب، 

 .ـ1986ىػ/1406، 1ط، ، بَتكت، دار اقرأفلسطُت واحلاج أةُت احلسيٍتمارديٍت، زىَت، 

، 1ط، ، عماف )دار حنُت للنشر كالتوزيع(، بَتكت )مكتبة الفلح(اتريخ ةمين  الدقمس٤تاسنة كآخركف، دمحم، 

 ـ.2003ىػ/1423

 ـ.2004، عماف، منشورات أمانة عماف الكربل، حدقيدق  الدقمس ٤تاسنة، دمحم،

 ـ.1990تونس، دار سراس للنشر، ، جذور االستعمار الصهيوين بفلسطُت ،اجويب، علي

، 1ط، ، عماف، مطبعة الصخرةفلسطُت ومساح  ادلفيت األكرب احلاج دمحم أةُت احلسيٍت٤تسن، عيسى، 

 .ـ1998ىػ/1419

، (م1918-1831/ىـ1336-1246) الدقمس وجوارىا يف أواخر العهم العثماينةمين  ا١تدٓف، زَيد، 

 (.ـ2004ىػ/1425، 1ط ،عماف، ا١تؤلف)

، ترٚتة: كىبة هللا صركؼ، م(420-395تررت  حياة الدقميس بَتفَتيوس )أسدقف غزة مرقس، مشاسة، 

 ـ.2004فلسطُت، )ال.ف(، -ٖتقيق كدراسة كتعليق سليم ا١تبيض، غزة

 ـ.1961، 1ط، ، بَتكت، منشورات دار مكتبة اٟتياةالصحاف  العربي  نشأهتا وتطورىامركة، أديب، 

، ، القاىرة، دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيعالطريق إىل بيت ادلدقمس "الدقضي  الفلسطيني "مسعود، ٚتاؿ، 

 ، )ال.ت(.1ج
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ا١تؤ٘تر الدكِف للتعايش السلمي يف ، ْتوث أسس التعايش السلمي يف اإلسالم وةرتكزاتوا١تصلح، عبد هللا، 

اإلسلـ، الذم عقدتو رابطة العاَف اإلسلمي َبلتعاكف مع ا١تركز اإلسلمي يف كولومبو )سريلنكا(، الرَيض، 

 ىػ.1428مكتبة ا١تلك فهد الوطنية، 

 .، قسم اإلعلـ كاْلْتاث، مؤسسة القدس الدكلية، )ال.ت(ةعامل البلمة الدقممي 

 .2ج، )ال.ت(، 2ط، مع اللغة العربية، القاىرة، دار الفكر، ٣تادلعجم الوسيط

 دار الغرب اإلسلمي، )ال.ت(.)ال.ـ(، ، أىل الذة  يف احلضارة اإلسالةي ا١تمي، حسن، 

، 1986، 1ط، ، القدسم(1918 -1800أعالم فلسطُت يف أواخر العهم العثماين )مناع، عادؿ، 

  .ـ1995، 2ط ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بَتكت

، 1ط، ، عماف، دار نعمة للطباعةم(1917-ق.م3000الدقمس اتريخ وحضارة )عبلة،  ا١تهتدم،

 .ـ2000ىػ/1420

بَتكت، ا١تؤسسة العربية ، م(1917-1920) الدقمس واحلكم العسكري الربيطاينا١تهتدم، عبلة، 

 ـ.2003، 1ط، للدراسات كالنشر

 .4ـ، ج1984، 1ط، ا١توسوعة الفلسطينية ، القسم العاـ، دمشق، ىيئةادلوسوع  الفلسطيني 

 ـ.2006، القدس، مؤسسة الرؤَي، حاريت النصارى واليهود )الشرف(انصر الدين، ىبة، كآخركف، 

 ـ.1983ىػ/1403، 1ط، ، ايطاليا، منظمة ا١تدف العربيةكنوز الدقمس٧تم، رائف، كآخركف، 

 ـ.2010، 1ط، الريس للكتب كالنشر ، بَتكت، رَيضذكرايت ةدقمسي  "سَتة ذاتي "نسيبة، حاـز زكي، 

 مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بَتكت، ، دراسات فلسطينية،الكلي  العربي  يف الدقمسنشابو، ىشاـ، 

 .ـ1988
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القدس، مؤسسة م(، 1914-1948) الدقمس االنتمابي  يف ادلذكرات اجلوىري نصار ك٘تارم، عصاـ كسليم، 

 ـ.2005، الكتاب الثآف، الدراسات ا١تقدسية

، 2ط، ، بَتكت، ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشرالدقمس إميان وجهادنظاـ الدين كالدجآف، عرفاف كعلي، 

  .ـ1987

 ،1ط، دار الرازم عماف، ،اتريخ بيت ادلدقمس ةن الفتح العمري حىت العهم األيويب ،النقر، دمحم اٟتافظ

  .ـ2003/ىػ1424

قل للدراسات عفلسطُت، مكتبة ا١تطراف عقل -، راـ هللاعابود كشف ادلفدقود ةن كنائسنَتكز، إبراىيم، 

 ـ.2001، 1ط، وزيعتالدينية، بيت ا١تقدس للنشر كال

،  1ط، عماف، دار كمكتبة اٟتامد للنشر كالتوزيع ،الدقمس يف الصراع العريب اإلسرائيليا٢تزاٯتة، دمحم عوض، 

 .ـ2010

(، ٚتع كتصنيف: 5لواثئق الفلسطينية العربية السنوية )، سلسلة ام1969الواثئق الفلسطيني  العربي  لعام 

 .ـ1971، 1ط، جورج خورم نصر هللا، بَتكت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية كاٞتامعة اللبنانية

، بَتكت )مؤسسة الدراسات الفلسطينية(، أبو ظيب )مركز الواثئق م1981الواثئق الفلسطيني  العربي  لعام 

  .كالدراسات(

 .ـ1983ىػ/1403، الرَيض، دار ا١تريخ للنشر، اجلذور التارخيي  للدقضي  الفلسطيني ل، َيغي، إٝتاعي

لرَيض، ، ام(1980-1492ىـ/1400-987) اتريخ العامل اإلسالةي احلميث وادلعاصرَيغي، إٝتاعيل، 

 .1ج، ـ1995ىػ/1415دار ا١تريخ، 
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االنتماب الربيطاين على فلسطُت اتريخ الصحاف  العربي  الفلسطيني  يف هناي  عهم يهوشع، يعقوب، 

، شفاعمرك، دار ا١تشرؽ للًتٚتة كالطباعة كالنشر، القدس، معهد ىارم تركماف لألْتاث م1930-1948

 ـ.1983اٞتامعية العربية، 

لوطنية ، كزارة اْلكقاؼ كالشؤكف الدينية، السلطة اةن آاثران العربي  واإلسالةي  يف بيت ادلدقمسيوسف، ٛتد، 

 .1ج، ـ2000ىػ/1420 الفلسطينية،

 األحباث:اثلثا: 

كت، ، ٣تلة اٞتناف، بَت عيش السلمي بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت: ةمين  الدقمس منوذجاالأبو اٟتاج، اثبت، 

 .7، ع2015

، القدس، أكراؽ ا١تؤ٘تر الدكِف عن ادلمارس األجنبي  يف الدقمس، كلي  تراسطانو منوذجاأبو الشعر، ىند، 

 .1ج، ـ2009ىػ/1430الثقافة، اف، كزارة القدس، عم

، اْلعماؿ الكاملة التطور التارخيي لنضال الشعب الفلسطيٍت للحفاظ على يبوسي  الدقمسأبو صاٌف، دمحم، 

 .2ج، ـ2007للمؤ٘تر الدكِف لنصرة القدس ا١تنعقد يف القدس كبَتكت كغزة، مركز قدس نت، يونيو )جزيراف( 

 .7ع ،٣تلة الرأم اآلخر ،بالد ادلسيح بال ةسيحيُتأبو فخر، صقر، 

، ٣تلة شؤكف فلسطينية، راـ هللا، مركز م1948صفحات ثدقافي  ةدقمسي  ةطوي  قبل نكب  البطمة، اندية، 

 .251ع، ـ2013اْلْتاث يف منظمة التحرير الفلسطينية، شتاء 

 م.. األحياء العربي  وةصَتىا يف حرب1948: ادلمين  ادلهجرة، الدقمس 1948الدقمس ٘تارم، سليم، 

ـ، القدس )بديل(، 2002، بَتكت )مؤسسة الدراسات الفلسطينية(، 1، ٖترير: سليم ٘تارم، طم1948

 ـ.2003
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 ،٣تلة الدراسات الفلسطينية ،م1917-1904حماث  الدقمس العثماني ، ادلذكرات اجلوىري  ٘تارم، سليم، 

 ـ.2000، )بَتكت( مؤسسة الدراسات الفلسطينية، )القدس( مؤسسة الدراسات ا١تقدسية، 44ع

، ٣تلة ةع انق  هللا يف سيبَتاي: عارف العارف يف األسر الروسي خالل احلرب العادلي  األوىل٘تارم، سليم، 

 .76ع، ـ2008ؤسسة الدراسات الفلسطينية، الدراسات الفلسطينية، بَتكت، م

مؤسسة الدراسات  ، حوليات القدس، القدس،ةدقهى الصعاليك وإةارة البطال  ادلدقمسي يم، ٘تارم، سل

 .2ع، ـ2004ا١تقدسية، 

، القدس اترٮتا كثقافة، أْتاث ةكان  ادلسجم األقصى وةا حولو عنم شيخ اإلسالم ابن تيمي ٛتاد، انفذ، 

 ـ.2011ا١تؤ٘تر ا٠تامس لكلية اآلداب، غزة، اٞتامعة اإلسلمية، 

الدقمس وةاذا ميكن أن ندقمم ذلا، استشراف ةستدقبل قضي  الدقمس يف ضوء التطورات ٛتامي، ٚتيل، 

ـ، برانمج حوار اٟتضارات )كلية 2005آذار )مارس(  22، أعماؿ اللقاء الذم عقد يف القاىرة يف الراىن 

 ـ.2006يحي، القاىرة، االقتصاد كالعلـو السياسية ّتامعة القاىرة(، الفريق العريب للحوار اإلسلمي ا١تس

منشور ْتث  ،موقع مؤسسة القدس الدكلية، المور ادلسيحي الفلسطيٍت يف ةواجه  االحتاللٛتودة، سناء، 

 على االنًتنت.

جامعة النجاح الوطنية، انبلس، ، مؤ٘تر يـو القدس العاشر، اإلرث العريب ادلسيحي يف الدقمسخضر، ٚتاؿ، 

 ـ. 2009شباط )فرباير( 

، يـو القدس )الندكة الثالثة(، عماف، ٞتنة يـو القدس، الدقمس ضمَت ادلسيحيُت العربخضر، جورج، 

 ـ.1992
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، ٣تلة شؤكف فلسطينية، م1975-1965االجراءات اإلسرائيلي  لتهويم الدقمس بُت ا٠تطيب، ركحي، 

 ، عدد خاص.ـ1975شباط -بَتكت، منظمة التحرير الفلسطينية، كانوف اثٓف

، ْتث مقدـ ١تؤسسة القدس الدكلية )فرع غزة( لتقدٯتها يف دكرة الذاكرة ادلسيحي الدقمس يف خورم، رفيق، 

 ـ.2012معارؼ مقدسية اليت نظمتها ا١تؤسسة عاـ 

، ْتث مقدـ ١تؤسسة القدس الدكلية )فرع غزة( لتقدٯتها يف دكرة الوجود ادلسيحي يف الدقمسخورم، رفيق، 

  ـ.2012معارؼ مقدسية اليت نظمتها ا١تؤسسة عاـ 

م، الدقضي  1947األوضاع االقتصادي  واالجتماعي  الفلسطيني  عشي  التدقسيم ديب، ماريوس، 

 .1ج، ـ1983، الرَيض، اْلمانة العامة الٖتاد اٞتامعات العربية، الفلسطيني  والصراع العريب الصهيوين

العربي  وةصَتىا  .. األحياء1948الدقمس العثماني : منو ادلمين  خارج األسوار، الدقمس ديفيس، ركشيل، 

ـ، القدس 2002، بَتكت )مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 1طٖترير: سليم ٘تارم، ، م1948يف حرب 

 .ـ2003)بديل(، 

، ٣تلة صامد االقتصادم، الكنائس وادلدقمسات ادلسيحي  يف ةواجه  التحمايت اإلسرائيلي سابيل، برانرد، 

 .166-165ع ،ـ2011وز_ كانوف االكؿ، عماف، مؤسسة صامد، السنة الثالثة كالثلثوف، ٘ت

، ْتث مقدـ للمؤ٘تر السنوم الثآف: فن التواصل ةع اآلخر: ةعامل وضوابط ووسائلسانو، قطب مصطفى، 

 ـ.2006/ىػ٨1427تن كاآلخر، الكويت، كزارة اْلكقاؼ كالشؤكف اإلسلمية، 

مؤسسة الدراسات  القدس، ، حوليات القدس،ىنا الدقمس.. إذاع  فلسطُت االنتمابي سحاب، إلياس، 

 .2ع، ـ2004ا١تقدسية، 
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، دراسات يف الًتاث الثقايف ١تدينة القدس، بَتكت، ادلمتلكات واألوقاف ادلسيحي  يف الدقمسشامية، فادم، 

 ـ.2010/ىػ1431، 1ط، مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات

، ٣تلة صامد دخول اجليوش العربي  دور اجملاىمين الفلسطينيُت ةن قرار التدقسيم إىلالشنطي، انتصار، 

 .113ع ،ـ1998أيلوؿ -آب -االقتصادم، عماف، مؤسسة صامد، السنة العشركف، ٘توز

، ترٚتة: كامل م، الدقمس يف التاريخ1917-1831الدقمس يف الدقرن التاسع عشر شولش، الكزاندر، 

 .ـ1992العسلي، عماف، منشورات اٞتامعة اْلردنية، 

، م946-749ىـ/334-132العاة  يف بغماد ةن العصر العباسي األول والثاين عارؼ، رفاه تقي الدين، 

 .25ع ، 7ـ، ـ2011السنة السابعة، نيساف كلية الًتبية ّتامعة سامراء،   ،٣تلة سر من رآل

القاىرة،  ، القدس معرفة يف سبيل التحرير، ٖترير: عبد القادر َيسُت،كنائس الدقمسعبد الظاىر، إسلـ، 

 ـ.2010، 1ط، مكتبة الشركؽ الدكلية

منظمة ، ٣تلة شؤكف فلسطينية، بَتكت، ادلدقاوة  السلمي : اتريخ وآفاق.. فلسطُت منوذجاعودة، أٛتد، 

 .250-249العدداف ، ـ2012التحرير الفلسطينية، 

، ترٚتة: العثماني : أعيان فلسطُت يف ةواجه  اإلدارة 1911حادث  احلرم الشريف سن  فشماف، لويس، 

 .8ع، ـ2010-2009ٝتيح ٛتودة، حوليات القدس، القدس، مؤسسة الدراسات ا١تقدسية، 

، ٚتعية إحياء الًتاث اإلسلمي )ٞتنة العاَف العريب(، إصدار خاص ٔتناسبة أسبوع اْلقصى الثآف، الدقمس لنا

 ـ.2000/ىػ1421

، ٣تلة صامد االقتصادم، ٣تلة صامد يات وأبعادالدقمس يف خضم االنتفاض  الشعبي .. خلفالكايد، أٛتد، 

 .85ع، ـ1991أيلوؿ( -االقتصادم، عماف، مؤسسة صامد، السنة الثالثة عشرة، ٘توز )آب
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ديسمرب( كانوف اْلكؿ ) 10، موقع إيلؼ، اْلحد التعايش اإلسالةي ادلسيحي يف الدقمسكلدآف، حنا، 

2006. 

 منظمة التحرير الفلسطينية، )ال.ت(.، القدس، دائرة شؤكف ادلشهم الثدقايف دلمين  الدقمس

، ٣تلة صامد االقتصادم، عماف، مؤسسة 1997-1918ادلدقاوة  الوطني  يف الدقمس منصور، ىالة، 

 .110ع، ـ1997كانوف أكؿ -تشرين أكؿصامد، السنة التاسعة عشرة، 

 دقاالت:رابعا: ادل

 ، مركز بديل، بيت ٟتم.الوطني  الفلسطيني  دور التاريخ الشفوي يف احلفاظ على اذلوي أبو الريش، رفعة، 

، ٣تلة الدراسات الفلسطينية، بَتكت، مؤسسة الدراسات أرشيفات بيت الشرق ادلنهوب  )افتتاحي (

 .50ع، ـ2002ربيع الفلسطينية، 

، اذلجرة إىل اخلارج.. العواةل االجتماعي  وغياب ادلمثل أو السنم الدقوةي للوجود ادلسيحيخزمو، جاؾ، 

 .927ع، ـ2007حزيراف ادر السياسي، السنة السابعة كالعشركف، البي

 ، البيادر السياسي، السنة السابعة كالعشركف،تضاؤل عمد ادلسيحيُت ألسباب وعواةل عميمةخزمو، جاؾ، 

 .928ع، ـ2007حزيراف 

ريب، ، ٣تلة فلسطُت، بَتكت، تصدر عن صحيفة السفَت العاحلضور ادلسيحي يف فلسطُتسابيل، برانرد، 

 .18ع، ـ2011تشرين أكؿ )أكتوبر(  15سبت السنة الثانية، نشر بتاريخ ال

، ٣تلة "فلسطُت"، بَتكت، تصدر عن صحيفة السفَت العريب، حكاايت البماايت اجملهول الشايب، يوسف، 

 .39ع، ـ2013٘توز )يوليو(  15ر بتاريخ السنة الرابعة، نش
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، صحيفة "اْلَيـ" الفلسطينية، راـ هللا، تصدر عن شركة اعي حنو توىج الذاكرة اجلمعبد ا٢تادم، فيحاء، 

 ـ.2013تشرين أكؿ )أكتوبر(  27مؤسسة اْلَيـ للطباعة كالصحافة كالنشر كالتوزيع، نشر ا١تقاؿ بتاريخ 

، صحيفة "اْلَيـ" الفلسطينية، راـ هللا، نساء ةدقمسيات يف الذاكرة الشعبي  اجلماعي عبد ا٢تادم، فيحاء، 

تشرين اْلكؿ  20شركة مؤسسة ْلَيـ للطباعة كالصحافة كالنشر كالتوزيع، نشر ا١تقاؿ بتاريخ تصدر عن 

 ـ.2013)أكتوبر( 

، موقع منارات، التعايش السلمي ةع غَت ادلسلمُت يف ضوء ةدقاصم الشريع عبد رب النيب، دمحم، 

 ـ.2012/ىػ1433

، ٣تلة حراء، اسطنبوؿ، شركة "إيشك" الثدقايففلسف  اإلسالم  يف التعاةل ةع اآلخر الميٍت و عمارة، دمحم، 

 .9ع ،ـ2007ديسمرب، -شر، السنة الثالثة، أكتوبرللن

 على االنًتنت.منشور ، النكب  طالت ةسيحيي فلسطُت أيضاعيسى، حنا،  

 ، موقع حركة الشبيبة اْلرثوذكسية على االنًتنت.ىجرة ادلسيحيُت الفلسطينيُت وحتمايت البدقاءعيسى، حنا، 

، ٣تلة اإلحياء، ةن ىمي النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف التعايش ةع اآلخر.. ةيثاق نصارى جنران منوذجارم، دمحم، الناص

 ا١تملكة ا١تغربية، ٣تلة ٤تكمة تعٌت َبلشأف الشرعي كالفكرم تصدر عن الرابطة امدية للعلماء.

 م(.1916-1994) رواد ةدقمسيون.. ادلدقمسي  الرائمة ىنم احلسيٍتيعقوب، أكس، 

 دقابالت:خاةسا: ادل 

حزيراف )يونيو(  22، مقابلة خاصة: االثنُت م1987صحفي يف صحيف  الدقمس ةنذ أبو خضَت، دمحم، 

 ـ.2015

 ـ.2014أيلوؿ )سبتمرب(  7، مقابلة خاصة: اْلحد ةمير ادلسجم األقصى ادلباركبكَتات، انجح، 
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 7، مقابلة خاصة: السبت   اإلسالةي  العليا يف الدقمسوعضو اذليئ زلاضر يف جاةع  الدقمسامي، ٚتيل، ٛت

 ـ.2014حزيراف )يونيو( 
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 (1)رقم ملحق 

 لنصارى جنران ملسو هيلع هللا ىلصكتاب رسول هللا 

 78-77البالذري، فتوح البلمان، ص

ىذا ما كتب النيب رسوؿ هللا دمحم لنجراف إذ كاف لو عليهم حكمة يف كل ٙترة كصفراء  بسمميحرلا نمحرلا هللا .

كبيضاء كسوداء كرقيق، فأفضل عليهم كترؾ ذلك ألفى حلة حلل االكاقى. يف كل رجب ألف حلة كىف كل 

درع صفر ألف حلة. كل حلة أكقية، كما زادت حلل ا٠تراج أك نقصت عن االكاقى فباٟتساب، كما قضوا من 

أك خيل أك ركاب أك عرض أخذ منهم َبٟتساب، كعلى ٧تراف مثواة رسلي شهرا فدكنو، كال ٭تبس رسلي فوؽ 

أم إذا كاف كيد  -شهر، كعليهم عارية ثلثُت درعا كثلثُت فرسا كثلثُت بعَتا، إذا كاف كيد َبليمن ذك مغدرة 

 ن حىت يردكه إليهم.كما ىلك ٦تا أعاركا رسلي من خيل أك ركاب فهم ضم -بغدر منهم 

كلنجراف كحاشيتها جوار هللا كذمة دمحم النيب رسوؿ هللا على أنفسهم، كملتهم، كأرضهم، كأموا٢تم، كغائبهم، 

، ال يغَت ما كانوا عليو كال يغَت حق من حقوقهم كأمثلتهم، ال يفنت اىدىم، كغَتىم، كبعثهم، كأمثلتهمكش

ال كاقو من كقاىيتو، على ما ٖتت أيديهم من قليل أك كثَت، أسقف من أسقفيتو، كال راىب من رىبانيتو، ك 

كليس عليهم رىق كال دـ جاىلية، كال ٭تشركف كال يعشركف، كال يطأ أرضهم جيش، من سأؿ منهم حقا فبينهم 

النصف غَت ظا١تُت كال مظلومُت بنجراف، كمن أكل منهم رَب من ذل قبل فذميت منو بريئة، كال يؤخذ منهم 

ر، ك٢تم على ما يف ىذه الصحيفة جوار هللا كذمة دمحم النيب أبدا حىت أييت أمر هللا، ما نصحوا رجل بظلم آخ

 .يما عليهم، غَت مكلفُت شيئا بظلمكأصلحوا ف

شهد أبو سفياف ابن حرب كغيلف بن عمرك كمالك بن عوؼ من بٌت نصر كاالقرع ابن حابس اٟتنظلي كا١تغَتة 

 ككتب.
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 (2) رقم ملحق

اجلمعي  اإلسالةي  ادلسيحي  إىل احلاكم العسكري الربيطاين ابلدقمس برفض فكرة الوطن الدقوةي ةذكرة 

 (1919/ 8/ 20الدقمس  ) اليهودي وفصل فلسطُت عن سوري 

 ةوقع شبك  احملاةُت العرب

يف مكاتباتنا السابقة طلبنا عدـ فصل فلسطُت عن سورية كاحتججنا على ما ينول من ٖتويل فلسطُت إُف 

 .قومي لليهود كطن

كعندما زارت اللجنة اْلمريكية ىذا البلد أتكد لديها أف ٚتيع سكاف سورية من اٞتنوب إُف الشماؿ يرفضوف 

 .َبإلٚتاع قبوؿ اٟتركة الصهيونية كالسماح لفلسطُت أبف تصبح كطننا قومينا ٢تم

اٟتائط كتؤيد طلب عدد ك٨تن متأكدكف من أف عدالة الدكؿ اٟتليفة لن تضرب ٔتطلب مليُت السكاف عرض 

 .قليل من الصهيونيُت

كنلحظ أف بعض الصحف ينقل ىذه الفكرة اليت تؤدم إُف فناء السكاف اْلصليُت لذلك جئنا هبذا مكررين 

 .طلبنا السابق

كنطلب عدـ فصل فلسطُت عن سورية ْتاؿ من اْلحواؿ كنطلب أيضنا أف تقـو الدكلة ا١تنتدبة يف سورَي 

Univ .فعلن فًتفض السماح بصَتكرة فلسطُت كطننا قومينا لليهود كفلسطُت َب١تساعدة
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ككما ذكران سابقنا فإف ٚتيع سكاف فلسطُت بوجو عاـ ال ٯتكن أف يقبلوا هبذا ا١تشركع كىم على استعداد 

 .للتضحية أبنفسهم يف سبيل مقاكمتو. كنلتمس أف تتكرموا بعرض ىذا على حكومتكم اٞتليلة كنشكركم سلفنا

 عية اإلسلمية ا١تسيحية(.)خامت اٞتم
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 (3) رقم ملحق

 نماء ةن ةسيحيي فلسطُت إىل العامل ادلسيحي إلندقاذ األةاكن ادلدقمس  ةن اخلطر الصهيوين

1936 

 ةوقع شبك  احملاةُت العرب

أتقياء ٨تن ا١تسيحيوف العرب سكاف كأىاِف فلسطُت اْلرض ا١تقدسة نوجو ىذا النداء إُف العاَف ا١تسيحي إُف 

ا١تسيحيُت أينما كجدكا كإُف كل مسيحي يؤمن بتعاليم اإل٧تيل الطاىر الفتُت أنظارىم إُف السياسة القائمة يف 

البلد ا١تقدسة كاُف اْلخطار اليت ٕترىا كراءىا كاليت هتددان َبٞتلء عن بلدان كتعرض اْلماكن ا١تقدسة 

 . للحتقار كاالمتهاف

ا لوعد جائر ظاَف أيٍعطي من اللورد بلفور َبسم اٟتكومة الربيطانية يف إف حكومة االنتداب  الربيطانية تنفيذن

ظركؼ شاذة كْلسباب أاننية مادية أخذت تعمل لتأسيس ٦تلكة يهودية ٖتت اسم كطن قومي لليهود يف 

فتحت فلسطُت فسنت القوانُت الشاذة كفرضت الرسـو كالضرائب الباىظة كسهلت بيع اْلراضي لليهود ك 

أبواب البلد ٞتموعهم ا١تتدفقة فأموىا من ٚتيع أطراؼ ا١تعمورة جالبُت معهم ا١تبادئ ا٢تدامة من شيوعية 

 .كفوضوية كإَبحية ا١تغايرة لكل اْلدَيف السماكية

حصل يف ىذه البلد التعسة عدة اضطراَبت كمظاىرات احتجاجنا على الظلم الفادح النازؿ هبا ٗتلل بعضها 

شدة قمعتها اٟتكومة بقوة السلح مث ظلت راكبة رأسها ال تلوم إُف تشكياتنا كال تصغي إُف أعماؿ عنف ك 

احتجاجاتنا اليت َف تنقطع طيلة الثمآف عشرة سنة ا١تاضية. كقد نسيت نفسها أهنا ليست إال منتدبة من كاجبها 

حرية ككضعت نفسها يف مقاـ أف ٗتدـ ىذه البلد كتثقف أىلها كي يصلوا إُف ما يصبوف إليو من استقلؿ ك 
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ا١تأجور لليهودية العا١تية فل ىم ٢تا إال إرضاءىا كال أت٘تر إال أبكامر زعمائها كال تنفذ إال رغائبهم. كاٟتكومة مع 

علمها اْلكيد َبْلخطار اليت يستهدؼ ٢تا شعبنا العريب من جراء السياسة ا١تتبعة َف تقم لآلف بعمل كاحد 

 . ٞتلء عن بلدان أك ٮتفف من غلواء الصهيونيُت كغركرىمحاسم يزيل ٥تاكفنا من ا

نعم إهنا عينت لآلف عدة ٞتاف زارت البلد يف ظركؼ ٥تتلفة كدرست أحوا٢تا كقدمت تقارير نزيهة كَبلرغم من 

ا بتسيَت دفة السياسة يف البلد مستنَتة كمسًتشدة آبراء ىذه اللجاف كنا نراىا يف   أف اٟتكومة كانت تعد دائمن

  .كل مرة تراكغ كتتملص من كعودىا كتضرب هبذه التقارير عرض اٟتائط

حولو ا١تسًت ماكدكنلد إُف أسود؛ إرضاءن لغريزة الدكتور  1930فكتاب َبسفيلد اْلبيض الذم صدر سنة 

 . كايزمن كاستبقاء ١تا ٬تلبو ىذا الزعيم من خَت على اإلمرباطورية كرجا٢تا

ا دخل برضاه كبدكف أم أتثَت خارجي يف إضراب َف يرى لو التاريخ فهل يعجب العاَف إذا ٝتع أف شعبن 
ن
ا آمننا مسا١ت

مثيلن. نعم إف اإلضراب اٟتاِف عاـ شامل كل مرافق اٟتياة من صناعية كٕتارية كنقليات برية كْترية يشًتؾ فيو  

م كرجا٢تم كل السكاف العرب سكاف ا١تدف كالقرل كالبدك مسلمهم كمسيحيهم شيوخهم كشباهبم كأطفا٢ت

كال يزاؿ مستمرنا ابتغينا بو إظهار  1936نيساف سنة  19كنساؤىم كتلمذة ا١تدارس. ابتدأ ىذا اإلضراب/ يف 

شعور السخط ا١تستحوذ على نفوسنا من سياسة غامشة تعمل على إجلئنا عن بلد آَبئنا كأجدادان كرجوان أف 

أهنا كَي لألسف اتبعت أىواءىا فأمعنت يف إرىاقنا ك٘تادت يكوف سببنا لتثوب اٟتكومة ا١تنتدبة إُف رشدىا. غَت 

يف ٖتدينا كاستفزاز شعوران فانقلب اإلضراب السلمي الذم كنا نتوخاه إُف ثورة دموية حولت البلد ا١تقدسة 

اليت بشر فيها ا١تلئكة َبلسلـ إُف بلد تسودىا الفوضى كاالضطراَبت كتعمها أعماؿ العنف كالشدة من ىدـ 

كإتلؼ كتقتيل نفوس بريئة. كنصدقكم القوؿ إنو لو َف نشعر أبف ا٠تطر الداىم الذم يهدد كياننا كينذر  كحرؽ
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ّتلئنا عن أكطاننا قد ابتدأ أف يتحقق ١تا كنا أقدمنا على إضراب كهذا ك١تا كنا كطدان النفس على أف ٕتاب 

 . طلباتنا اٟتقة

 :أيها ا١تسيحيوف

تدبة إال أف تعطينا حقنا ا١تهضـو كتعيد لنا حريتنا ا١تسلوبة فتوقف ا٢تجرة اليهودية إننا َف نطلب من اٟتكومة ا١تن

 . كقفنا اتمنا َباتن كتشكل يف البلد حكومة نيابية أسوة إبخواننا أبناء العراؽ كسورَي

 :أيها ا١تسيحيوف

شباب اليهود كشاَبهتم إُف  إف احتقار كامتهاف أماكنكم ا١تقدسة قد ظهرت بوادره يف السنة ا١تاضية عندما دخل 

كنيسة ا١تهد يف بيت ٟتم ٤تل مولد ا١تسيح لو اجملد كدنسوه أبعماؿ مغايرة لآلداب اْلمر الذم أدل إُف تدخل 

 . القوة إلخراجهم

 :أيها ا١تسيحيوف

ف إف مشركع ركتنربج قد غَت ٣ترل هنر اْلردف يف بعض أقسامو كشوه ٚتاؿ ْتَتة طربَي الطبيعي أفل ٭تق لنا أ

 . نفسر ىذا العمل أبنو ٤تاكلة و أثر من اآلاثر اليت تذكران ْتياة السيد ا١تسيح

 :أيها ا١تسيحيوف

إننا نرل من كاجبنا أف ننبهكم إُف اْلخطار ادقة ببلدان اليت ٖتوم مقدساتكم من مغارة ا١تهد اليت كلد فيها 

سليمو إُف الصلب من قبل اليهود إُف طريق اآلالـ ا١تسيح إُف بستاف اٞتثمانية حيث أدل صلتو اْلخَتة قبل ت

إُف مكاف اٞتلجلة حيث صلب كقرب إُف كل بقعة كطأهتا قدماه الطاىراتف يف القدس كبيت ٟتم كأر٭تا كالسامرة 
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كالناصرة كقاان اٞتليل كسائر مدف كقرل كْتَتات فلسطُت كنتوسل إليكم أف تعملوا ما يف كسعكم ١تساعدتنا 

بلد بيد أىلها الشرعيُت خوؼ أف تطغى عليها ا٢تجرة اليهودية فيؤسسوف ا١تملكة اليهودية على حفظ ىذه ال

اليت طا١تا حلموا هبا كعندىا تتعرض لإل٫تاؿ كالتلف كل اآلاثر اليت تذكركم بذلك الناصرم الذم أمت كل 

 . النبوءات َبرتفاعو على الصليب

 :التواقيع

التنفيذية العربية اْلرثوذكسية كعضو اللجنة العربية العليا. الدكتور توفيق  يعقوب فراج رئيس اللجنة  -القدس 

كنعاف انئب رئيس ٚتعية اٖتاد الشباف ا١تسيحية. الدكتور فوتى فريج عضو يف ا٢تيئة اْلرثوذكسية الوطنية. مغنم 

 .الياس مغنم سكرتَت نقابة اامُت العرب كسكرتَت حزب الدفاع الوطٍت

معية ا١ترقصية للسرَيف اْلرثوذكس. الدكتور حنا عطا هللا دكتور طب. شكرم ديب رئيس  عبود ىزك عضو اٞت

كنيسة مار يعقوت اْلرثوذكسية. جورج شرب مهندس معمارم. الياس توما جلد من كجوه طائفة اللتُت. 

 . بولس سعيد من كجوه الربكتستانت

عضو اجمللس ا١تلي لطائفة الرـك الكاثوليك كككيل  سليم بركات من كجوه الطائفة ا١تاركنية. رفوؿ عبود -َيفا 

اْلكقاؼ. كديع انطوْف ا٠تورم أحد ككلء كنيسة القديس جاكرجيوس. الفرد ركؾ عضو اللجنة العربية العليا. 

 . عيسى العيسى انئب رئيس اللجنة التنفيذية اْلرثوذكسية. حنا صلح عضو عمدة الطائفة الربكتستانتية

 . رئيس مؤ٘تر الشباب اْلرثوذكس. توفيق انصر عضو عمدة الطائفة الربكتستانية جورج كتو -الرملة 

 . فرج فرج هللا سكرتَت اٞتمعية ا١تسيحية ْتيفا -حيفا 
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حنا ميلد كجيو. عيسى البندؾ رئيس البلدية. عيسى ساَب جحا عضو اللجنة التنفيذية  -بيت ٟتم 

 . ية اْلرثوذكسيةاْلرثوذكسية. سليماف قنوايت رئيس اٞتمعية ا٠تَت 

 . اندرَي منصور رئيس البلدية. جورج أيوب عضو اجمللس البلدم -بيت جاال 

. حنا جريس انئب رئيس اجمللس الي. َبسيل شوملى رئيس  -بيت ساحور  ٩تلو عبد هللا ٥تتار طائفة الرـك

 . اجمللس الي
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 (4) رقم ملحق

حول ضرورة ، 1969عام برقي  السيم روحي اخلطيب إىل ادللوك والرؤساء واألةراء، العرب وادلسلمُت 

  السعي لوقف ةصادرة األةالك واألوقاف ادلالصدق  للحرم الشريف يف الدقمس

 ةوقع شبك  احملاةُت العرب

لس اْلمن الدكِف القدس تستصرخكم كاإسلماه، كترجوكم االشًتاؾ مع اْلردف يف تقدٔف شكول فورية جمل

إليقاؼ أعماؿ مصادرة اْلملؾ كاْلكقاؼ ا١تلصقة للحـر الشريف كداخل سور ا١تدينة ا١تقدسة كىدمها، 

كإليقاؼ عمليات البناء على اْلراضي العربية ا١تغتصبة خارج أسوار ا١تدينة من قبل السلطات اإلسرائيلية اتلة، 

كاإلدارية على عرب القدس خلفا لقرار ٣تلس اْلمن الصادر يف  كإليقاؼ تطبيق قانوف التنظيمات القانونية

21 /5 /1968 . 

اْلقصى كالصخرة ا١تشرفة، كمسرل الرسوؿ يلحوف يف ا١تطالبة، َبلتشاكر مع اْلردف، يف توجيو دعوة مستعجلة 

كاإلسلـ يف جدا لعقد مؤ٘تر قمة عريب إسلمي جملاهبة ا٠تطر السريع الذم يستهدؼ تصفية عرب القدس 

 . ا١تدينة ا١تقدسة، كالتاريخ سيسجل لكم ا١تبادرة كا١تسعى النبيل
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 (5) رقم ملحق

 ةمير ادلسجم األقصى ادلبارك انجح بكَتات مكتورال
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 (6) رقم ملحق

 زلاضر يف جاةع  الدقمس وعضو اذليئ  اإلسالةي  العليا يف الدقمس رتيل زتاةيمكتور ال

 

 (7) رقم ملحق

 2012-2009وزير االقتصاد الفلسطيٍت األسبق  خوري ابسم
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 (8) رقم ملحق

 الدقمس –كاىن والىويت فلسطيٍت، ةن كهن  البطريركي  الالتيني  األب رفيق خوري  

 

 (9) رقم ملحق

 برانرد سابيال انئب يف اجمللس التشريعي عن ةمين  الدقمس
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 (10) رقم ملحق

 خطيب ادلسجم األقصى ادلبارك ورئيس اذليئ  اإلسالةي  العليا يف الدقمس عكرة  صربي مكتورال
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 (11) رقم ملحق

 انئب يف اجمللس التشريعي عن ةمين  الدقمس أزتم عطون

 

 

 

 

 

 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



340 
 

 (12) رقم ملحق

 خبَت يف شؤون الدقمس وأستاذ اذلنمس  ادلعماري  يف جاةع  بَت زيت المكتور رتال عمرو
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(13) رقم ملحق  

أةُت عام اذليئ  اإلسالةي  ادلسيحي  لنصرة الدقمس وادلدقمساتالمكتور حنا عيسى   
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(14) رقم ملحق  

الناطق الرمسي لبطريركي  الروم األرثوذكس ادلدقمسي األب عيسى ةصلح   
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(15) رقم ملحق  

 أسئل  ادلدقابالت

ىذه ىي اْلسئلة الرئيسة، كىناؾ أسئلة أخرل كضعها الباحث من خلؿ القراءة، كأسئلة تولدت أثناء 

كل حسب ٗتصصو، فذكر ا١تظاىر الدينية للعلماء ،  للشخصياتاْلسئلة اجراء ا١تقابلة، كقد كجو الباحث 

 كىكذا. ا١تسلمُت، كرجاؿ الدين ا١تسيحي، كاالجتماعية للشخصيات ذات الصبغة االجتماعية،

 أوال ةظاىر التعايش السلمي:

  ؟.  بيت ا١تقدسماىي الفلسفة اليت بٌت عليها ا١تسلموف كا١تسيحيوف أسس التعايش كالتسامح يف 

  ماىي مظاىر التعايش )الديٍت، كاالجتماعي، كالفكرم، كالسياسي( بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف بيت

 ا١تقدس؟.

 اثنيا: حتمايت التعايش السلمي:

  اليت تواجو التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف بيت ا١تقدس؟.الداخلية ما ىي التحدَيت 

  اليت تواجو التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف بيت ا١تقدس؟.ا٠تارجية ما ىي التحدَيت 

 .كيف يواجو ا١تسلموف كا١تسيحيوف معا ىذه التحدَيت؟ 

 آاثر التعايش السلمي:اثلثا: 

  ،ما ىي آاثر التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف بيت ا١تقدس على اٟتياة )الدينية

 كاالجتماعية، كالفكرية، كالسياسية(؟.
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 رابعا: ةستدقبل التعايش السلمي:

  مستقبل التعايش السلمي بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف بيت ا١تقدس؟.ما ىي ا١تخاطر اليت هتدد 

 بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف بيت ا١تقدس؟.عايش السلمي كيف ٯتكن تعزيز الت 
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