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 في البداية ال يسعني أال أف اشكر اهلل عز وجؿ الذي وقفني في إتماـ ىذه الدراسة. 

 
ات ونصػاح  وأقدـ جزيؿ الشكر إلى أستاذي المشرؼ الػدكتور عػدناف أيػوب مسػمـ عمػا قدمػو مػف توجييػ

 ومالحظات أفادتني ك يرًا في انجاز ىذه الرسالة.
 
 

دارة معيػد الدراسػات ا قميميػة ومحاضػريو وموظفيػو   كما أتقدـ بالشكر والعرفاف  دارة جامعة القدس  وار
الػػدكتور عبػػد المجيػػد سػػويمـ  والػػدكتور  بالشػػكر   وأخػػصيـ ومسػػاعدتيـالػػذيف لػػـ يبخمػػوا عمػػي بتوجييػػات

 أحمد أبو دية.
 
 

   والػػدكتور برنػػارد سػػابياللمػػدكتور جػػريس خػػوري مػػدير مركػػز المقػػاءوال يفػػوتني أف أتقػػدـ بجزيػػؿ الشػػكر 
 دارة مكتبػػة أوجػػو شػػكري  ي وسػػاعدتني فػػي انجػػاز ىػػذه الدراسػػة. كمػػاىا لػػاعمػػى المعمومػػات التػػي قػػدم

كػؿ الػزمالء الػذيف ركز المقػاء  كػذلؾ اشػكر البيرة  ومكتبة جامعة بيت لحـ  ومكتبة الكتاب المقدس  وم
 وقفوا إلى جانبي في إتماـ ىذه الدراسة. 
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   ممخصال
 

  عمومػًا  وفمسػطيف خصوصػًا مف المشرؽ العربيالعرب ىجرة المسيحييف  تناولت ىذه الدراسة موضوع
سػػيحية مػػػف المشػػػرؽ اليجػػػرة الم تسػػػميط الضػػػوء عمػػى دوافػػػ ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػى و  فخػػالؿ القػػػرف العشػػري

العربػػػي وفمسػػػطيف خػػػالؿ القػػػرف العشػػػريف  فػػػي ظػػػؿ المتميػػػرات الدوليػػػة  وا قميميػػػة  والمحميػػػة  واشػػػتداد 
التعرؼ عمى األبعاد الديممرافيػة  كما ىدفت إلى الصراعات اال نية  والدينية  وانتشار الخطاب الديني  
مسػػػطينية عمػػػى فمسػػػطيف عمومػػػًا والمسػػػيحييف الف واالقتصػػػادية  والدينيػػػة  واالجتماعيػػػة لميجػػػرة المسػػػيحية

  .خصوصاً 
نتػاح  سػمبية  مػف يترتػب عمييػالمػا  المسػيحية  ضرورة طرح موضػوع اليجػرةوترج  مبررات الدراسة إلى 

  قافػػة المنطقػػة وتنوعيػػا فػػي خمػػالً تسػػبب  دوؿ المشػػرؽ العربػػي ومنيػػا فمسػػطيف  فػػاليجرة المسػػيحيةعمػػى 
 الحضاري.

وراء ىجػػرة المسػػيحييف  ةسػػؤاؿ أساسػػي وىػػو  مػػا األسػػباب الحقيقيػػعمػػى جابػػة ا  وتسػػعى مشػػكمة الدراسػػة
 العرب مف المشرؽ العربي وفمسطيف خالؿ القرف العشريف؟ 

تقوـ الدراسة عمى تحميؿ أسباب حيث   اريخيالتالوصفي والمني  الدراسة عمى المني   عتمدتوقد ا 
يًا  وتحميؿ دوافعيا في كؿ مرحمة  ة تاريخىجرة المسيحييف العرب  مف خالؿ تتب  مراحؿ ىذه اليجر 

 م  بياف األرقاـ المتعمقة بأعداد المياجريف المسيحييف مف المشرؽ العربي وفمسطيف. 
قة المشرؽ العربي والمقصود بيا مصر  وسوريا  ولبناف  تتم ؿ بمنطف لحدود الدراسة المكانية بالنسبة و 

ي تتناوليػػػا الدراسػػػة تتم ػػػؿ فػػػي فمسػػػطيف التاريخيػػػة حتػػػى والعػػػراؽ  وأمػػػا فمسػػػطيف  فالحػػػدود المكانيػػػة التػػػ
 ـ.1967  وبعد ىذا التاريخ فحدود الدراسة األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 1948عاـ

كانػػت األوضػػاع االقتصػػادية المترديػػة فػػي البمػػداف  وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػاح  أبرزىػػا:
عػػػرب  كمػػػا شػػػكؿ عػػػدـ االسػػػتقرار السياسػػػي  واألوضػػػاع العربيػػػة عامػػػؿ رحػػػيس وراء ىجػػػرة المسػػػيحييف ال

مقراطيػػة وسياسػػة التيمػػيش فػػي بعػػض الػػبالد العربيػػة أسػػبابًا ميمػػة فػػي غيػػاب الديو  االجتماعيػػة المتأزمػػة
مػػػا أضػػػعؼ حضػػػورىـ  وخمػػػؽ لػػػدييـ شػػػعور بالمربػػػة وعػػػدـ ىجػػػرة المسػػػيحييف عمػػػى اخػػػتالؼ طػػػواحفيـ 

حية الفمسطينية  فقد اختمفػت دوافعيػا مػف مرحمػة إلػى أخػر   وفيما يتعمؽ بظاىرة اليجرة المسياالنتماء. 
ففي حيف شكمت األوضػاع االقتصػادية المترديػة  واألوضػاع السياسػية غيػر المسػتقرة أسػبابًا رحيسػة وراء 
ىجػػرة المسػػيحييف فػػي النصػػؼ ال ػػاني مػػف القػػرف التاسػػ  عشػػر  كانػػت ممارسػػات المنظمػػات الصػػييونية 

ى واالسػػتيالء عمػػ فػػي سياسػػة القتػػؿ والطػػرد تم مػػت   والتػػي 1948ـ عػػا وعمػػى ضػػد الشػػعب الفمسػػطيني
العامػػؿ الػػػرحيس وراء ىجػػرة محػػات طالؼ الفمسػػطينييف مػػػف مسػػمميف ومسػػيحييف  وقػػػد   األراضػػي العربيػػة

وحتػػى نيايػػة القػػرف  -1967أخػػذت اليجػػرة فػػي ىػػذه المرحمػػة شػػكؿ اليجػػرة القسػػرية  أمػػا الفتػػرة مػػا بػػيف 
يجرة المسيحية إلى سياسة القمػ  ا سػراحيمي  وتراجػ  األوضػاع  االقتصػادية  العشريف  فتعود أسباب ال



 د
 

وانعداـ األمف واالستقرار كأسباب رحيسة لميجرة  لذلؾ اتخػذ الػبعض قػرار اليجػرة لمبحػث عػف بيحػة أك ػر 
قػػدرة عمػػى تػػوفير حيػػاة أفضػػؿ ممػػا عميػػو الحػػاؿ فػػي فمسػػطيف  وسػػاعدىـ فػػي اتخػػاذ القػػرار وجػػود شػػبكات 

األىػػؿ واألصػػدقاء فػػي الخػػارج. وفيمػػا يتعمػػؽ بالخطػػاب الػػديني ا سػػالمي كػػداف  لميجػػرة  فقػػد  أمػػاف مػػف
أوضحت معظـ الدراسات وكذلؾ الباح يف المختصيف بموضوع اليجرة المسيحية  أنو سبب غير رحػيس 

 مسػػتمرًا طالمػػا بقػػي االحػػتالؿ  وطالمػػا بقػػي سػػيبقى نزيػػؼ اليجػػرةلميجػػرة  كمػػا توصػػمت الدراسػػة إلػػى أف 
إنيػػػػاء االحػػػػتالؿ  وعمػػػػى  والصػػػػراع العربيرا سػػػػراحيمي دوف حػػػػؿ  وأوؿ خطػػػػوة لوقػػػػؼ ىػػػػذا النزيػػػػؼ ىػػػػ

 المجتم  الدولي تق  المسؤولية األولى في إنياء ىذا الوض . 
وتوصي الدراسة بضرورة االىتماـ بتطوير بيحة مواتية اقتصاديًا واجتماعيًا و قافيًا  والعمؿ عمى التوعية 

 احتراـ التعددية وعدـ تيميش أي مكوف مف مكونات الشعب لمحد مف ظاىرة اليجرة. بقيـ المواطنة  و 
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Abstract:  
 

This study addresses the topic of emigration of Arab Christians from the Arab East in 

general and Palestine in particular during the twentieth century.  

The study aimed at identifying the true motives for the Christian emigration from the Arab 

East and Palestine in particular during the twentieth century by taking into consideration 

international, regional and local variables, increase in ethnic and religious conflicts, and 

spread of religious discourse. The study also aimed to identify the demographic, economic, 

religious and social impacts of Palestinian Christians emigration on Palestine in general 

and Christians in particular.  

 

The study justifications indicate the need for an address of Christian emigration since it 

has negative impacts on the countries of Arab East including Palestine. Christian 

emigration causes a disruption in the culture of the region and its diversity. 

  

The study problem seeks to answer a fundamental question namely, what are the actual 

causes for the emigration of Arab Christians from the Arab East and Palestine in particular 

during the twentieth century?  

This study adopted both descriptive and historical approaches; it analyzed the causes for 

the emigration of Arab Christians through a historical tracking of the different stages of 

this emigration along with an analysis of the motives for each stage. It also highlights 

figures regarding immigration of Christian emigrants from the Arab East and Palestine. 

 

As for the study geographical limitations, they cover the Arab East region, namely, Egypt, 

Syria, Lebanon and Iraq. As for Palestine, the study geographical limitations are the 

Historical Palestine until 1948. Beyond this date, the study limitations cover the 

Palestinian territories occupied in 1967. 

 

The study reached a number of conclusion, the deplorable economic conditions in the Arab 

countries were the main factors behind the emigration of Arab Christians. Moreover, 



 و
 

political instability, exasperating social conditions, absence of democracy and the policy of 

marginalization were the main causes for the emigration of different Christian 

denominations and communities. Thus, their presence was weakened, and it created a 

feeling of estrangement and not belonging among them. As for the phenomenon of 

Palestinian Christian emigration, the roots of which date back to the second half of the 

nineteenth century and throughout the twentieth century, its motives differed from one 

stage to another. The deteriorating economic conditions and unstable political 

circumstances were the main reasons for the Christian emigration in the second half of the 

nineteenth century. The practices namely, killing, expulsion and Arab land confiscation of 

the Zionist organizations headed by the Haganah  against   the Palestinian people were the 

main factors behind this emigration of hundreds of thousands of Palestinian Muslims and 

Christians. Emigration at this stage was compulsory. As for the period between 1967 until 

the end of the twentieth century, Christian emigration came as a result of the Israeli 

suppressive policies, decline of economic conditions and loss of security and stability as 

main reasons for emigration.  Therefore, some decided to emigrate in search for a more 

capable environment to provide a better life than that in Palestine. They were helped in 

their decision by the safety networks of family and friends abroad. As for the Islamic 

religious discourse as a cause for emigration, most studies along with expert scholars in 

Christian emigration indicated that it was not a main cause for emigration. The study 

concludes that emigration will not come to an end as long as there is occupation and as 

long as the Israeli - Arab conflict remains unresolved. The first step to end this emigration 

is to put an end to this occupation; the international community, as its first duty, has to put 

an end this status quo.    

 

The study recommends that it is essential to focus on developing an economically,  

socially and culturally compatible  environment and to increase awareness of the people of 

the values of citizenship and respect of pluralism; it should not also marginalize any of the 

components of its people in its endeavors to alleviate this phenomenon of emigration.   
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 الفصل األول
 خمفية الدراسة

 
 المقدمة: 1.1

 
 فيػي  أمػا روحيػاً  .العالـ قؿ نظيرىا في أية بقعة أخر  في وروحية ميزات ماديةبالمنطقة العربية   تتمت

تعػػايش المؤمنػػوف بيػػذه الػػديانات جنبػػًا إلػػى جنػػب كػػٌؿ يمػػارس  وفييػػا الػػ الث السػػماوية ميػػبط الػػديانات 
أمػػا مػػر التػػاريخ.  عمػػى الػػدياناتىػػذه شػػعاحره الدينيػػة ولػػو مقدسػػاتو  ولػػـ تخػػؿ المنطقػػة مػػف أتبػػاع إحػػد  

حافظت عمى وجودىا أك ر مف ألفي عػاـ  لكػف ىػذا الوجػود بػدأ يتعػرض  فقد المسيحية موضوع الدراسة
المشػػرؽ العربػػػي  مػػف الكبيػػػرة بػػيف أبنػػاء ىػػذه الديانػػةلمخطػػر فػػي العقػػود األخيػػرة نتيجػػة عمميػػات اليجػػرة 

 عمى ما ىو عميو. عامًة  وفمسطيف خاصًة  مما ينذر بحدوث كار ة إذا ما استمر الوض 
 
واألجنػاس   واألديػاف    وىػي تطػاؿ جميػ  األعػراؽفػي العػالـ اليجرة ظاىرة معروفة لػد  جميػ  البمػدافو 

  يف مف المنطقة العربيػة لػو خصوصػيةلكف التركيز عمى ظاىرة ىجرة المسيحي  ف است ناءمف البشر دو 
 وذلؾ لقمة عددىـ مقارنة م  المسمميف  ونوعية المياجريف.

 
روؼ المضػػػطربة التػػػي الظػػػ يعػػػود ذلػػػؾ إلػػػىو   ففػػػي عػػػدد المسػػػيحيي انحسػػػاراً  دت السػػػنوات األخيػػػرةشػػػيو 

 ػػػـ   واالسػػػتعمار األوروبػػػي  العربيػػػة منػػػذ الحمػػػالت الصػػػميبية مػػػرورًا بػػػالحكـ الع مػػػاني المنطقػػػةتعيشػػػيا 
ي عػػػاـ ومػػػا نػػػت  عنػػػو مػػػف ىػػػزاحـ متكػػػررة لمعػػػرب خاصػػػة حربػػػ  االحػػػتالؿ الصػػػييوني لاراضػػػي العربيػػػة

وكػػؿ القناعػػات التػػي طمنػػت بيػػا وكػػؿ ا مػػاؿ التػػي   األمػػة العربيػػة اىزتػػ فتػػيمال ـ(1967و ) ـ(1948)
 اً ىػػذه اليػػزاحـ بػػذلؾ بػػؿ صػػنعت شػػرخًا نػػت  عنػػو حروبػػ لػػـ تكتػػؼِ و أممػػت بتحقيقيػػا فػػي ظػػؿ المػػد القػػومي  

عمػى شػدة وقػ   ليػؿٌ وعرقية في أجزاء مف العالـ العربي  وما الحرب األىمية فػي لبنػاف إال د دينية أىمية 
 . اليزيمة
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عتبػر المسػيحيوف ركنػًا امتازت المنطقة العربية عمى مر العصور بالتنوع الحضػاري وال قػافي الػذي يُ وقد 
  ىػػػػذا التنػػػػوع الػػػػذي بػػػػدأ يتعػػػػرض لمخطػػػػر فػػػػي السػػػػنوات األخيػػػػرة نتيجػػػػة اليجػػػػرة المتزايػػػػدة منػػػػو أساسػػػػياً 

 15ماليػيف إلػى 10 ييف العرب تصؿ اليـو إلى ما بػيف "أعداد المسيحلممسيحييف  وتذكر بعض ا حصاءات أف 
إلػػػى  500,000مميػػػوف( والعػػػراؽ ) 12إلػػػى  7لبيتيـ العظمػػػى فػػػي مصػػػر والسػػػوداف  )مميػػػوف مسػػػيحي عربػػػي تتواجػػػد غػػػا

 1,5مميوف إلػى 1.3ولبناف ) (900,000إلى 750,000) ( وسوريا165,000إلى 140,000 واألردف ) *(600,000
سػػراحيؿ ) (50,000مميػػوف( وفمسػػطيف ) ذا كانػػت ىػػذه ا حصػػاءات تبػػيف أعػػداد المسػػيحييف   (1)"(130.000وار وار

التناقص في نياية القرف العشريف وبداية القرف الحادي والعشريف  فإف ىذه األعداد ستتعرض لمزيد مف 
إلػػػى  تػػؤديو   اتشػػيدى األزمػػات التػػي  بسػػبب ولبنػػاف  وفمسػػطيف فػػي بمػػداف كمصػػر  وسػػوريا  والعػػراؽ 

 مػػ  العمػػـ أف األسػػر المسػػيحية تتميػػز يسػػتقروف فييػػا.  حيػػث الػػدوؿ المربيػػة إلػػىجديػػدة مػػف اليجػػرة موجػػة 
   فيصب  مف الصعب تعويض أعداد المياجريف. لدييا عدد المواليد ضانخفاب
 

ظيػػور مشػػكمة األقميػػات فػػي وقػػد رأ  بعػػض المفكػػريف أف االنحسػػار المتزايػػد ألعػػداد المسػػيحييف ينبػػ  ب
وحصػػػوؿ خمػػػؿ فػػػي التنػػػوع ال قػػػافي. وقػػػد انقسػػػـ المفكػػػروف العػػػرب حػػػوؿ ظػػػاىرة اليجػػػرة العػػػالـ العربػػػي 

يتحدث عنيا بيمس وكأنػو خػاحؼ مػف رفػ  الصػوت حتػى ال يحػدث ىمػ  ال  قسـ إلى قسميف: المسيحية
 ةكار ػػ يػػانأخػػر يتحػػدث عػػف الظػػاىرة وكا  قسػػـمػػف البحػػث فػػي األسػػباب الحقيقيػػة  وال وفػػاً داعػػي لػػو  خ

نمػػػا اختمػػػؼ ىػػػؤالء حػػػوؿ   لػػػـ يكتفػػػوا فػػػي االخػػػتالؼ حػػػوؿ وجػػػود الظػػػاىرةو مسػػػيحي  وقعػػػت لموجػػػود ال وار
األسباب التي تدف  المسيحييف لميجرة  فػالبعض يعتبػر أف أسػباب اليجػرة اقتصػادية واجتماعيػة بالدرجػة 

   ( 2).األولى  والبعض ا خر يعتبرىا سياسية بامتياز
 
القػرف العشػريف   واسػتمرت خػالؿ  يػة القػرف التاسػ  عشػراليجػرة منػذ نيا أبناؤىافقد عرؼ   فمسطيف أما

 القميػػؿ مػػف إلػػى إضػػافة  المسػػيحييف بشػػكؿ خػػاص أوسػػاطفػػي  الموجػػة األولػػى مػػف الميػػاجريفوتركػػزت 
الظػػػروؼ السياسػػػية  فيػػػيوراء ىجػػػرة ىػػػؤالء  وأمػػػا األسػػػبابالعػػػالـ الجديػػػد   إلػػػىالمسػػػمميف الػػػذيف توجيػػػوا 

نتداب خالؿ االىجرة الفمسطينييف استمرت  .(1)ؿ الحكـ الع مانيخالالتي عاشوىا واالقتصادية الصعبة 
 ةبفعػػػؿ أعمػػػاؿ القتػػػؿ والتيجيػػػر المبرمجػػػ  ـ(1948) عػػػاـ ال سػػػيماو الصػػػييوني االحػػػتالؿ البريطػػػاني  ػػػـ 

نيايػػػة القػػػرف و  ـ(1967)عػػػاـ  الفتػػػرة مػػػا بػػػيف أمػػػاو الصػػػييونية   لمنظمػػػاتالتػػػي قامػػػت بيػػػا ا ةوالمخططػػػ

                                                 
 أي  س ينح. حس يي    ينر  اثيمسي حأن يير ر     350 -3000ذشير  تضيغ حصاظياتراخ  أييا  ايمحي حأن ير ررع اي  حأضيي حل ذري ح ب حأري    ييا تيرع  *

 .77(ي ص: 2012ي ) تر  خ:  نرمى حأنضارفي 1 جهح س  ي ؽ  -حأض ب...  أا  يع

 . 44ي ص: 2002ي حأ نح حأ اتضح اش جي حأضمي حأصاأس  حأ حتعي  جلح حألقاءت ساري  اترالي " هج ج حأن ر ررع حأض ب"ي  (1)

)تريي  خ:    يي  ي 2ؽييارل  ريي طي  ييت ر   ييرقرنح تييةا ف  رض جييح اييع حأن يير ررع حأشيي اررع  حأضالايياخ تييرع حأن يير ررع  حأن ييلنرعي ؽ (2)

 .184ي ص: 181(ي ص: 2008حأمرح اخ حأن ر رح حص ال رحي

ي )ترييد أ ييجي سشيي ج ذظييمرها حأجنضرييح حلست حسرييح حأ ر يييح  جلييح ترييد أ ييجاييمسا    ييلجي "جييه ر حأهجيي ج حأ ل ييترنرح  أييا ح  يي ي ررع"ي  (1)

 .73(ي ص: 1996 -1993حأثررل نرحي 
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ىػػػػذه العوامػػػػؿ مجتمعػػػػة أدت إلػػػػى ىجػػػػرة   االسػػػػتقرار السياسػػػػي واالقتصػػػػادي ـاانعػػػػدب العشػػػػريف فتميػػػػزت
  .والعمؿ األمفلمبحث عف   الفمسطينييف

 
 أصػػبحتفقػػد   اختياريػػة أـكانػػت قسػػرية أسػػواء   قػػد كانػػت ىجػػرة الفمسػػطينييف ظػػاىرة فريػػدة فػػي نوعيػػاو 

مقارنػػًة عػػددىـ مػػة ق نتيجػػةعمػػى المسػػيحييف بشػػكؿ خػػاص  أ ػػرتسػػمة مػػف سػػمات المجتمػػ  الفمسػػطيني  و 
  المسمميف. بعدد
 

 موضوع الدراسة:  2.1
 

يػػدور موضػػوع الدراسػػة حػػوؿ اليجػػرة المسػػيحية مػػف المشػػرؽ العربػػي  ويقصػػد بػػو المنطقػػة الممتػػدة مػػف 
مصػػر غربػػًا إلػػى بػػػالد الشػػاـ والعػػراؽ شػػرقًا  ويػػػتـ التركيػػز عمػػى اليجػػرة المسػػػيحية مػػف فمسػػطيف بشػػػكؿ 

رة مف حيث األسباب واألبعاد ليذه اليجػرة خػالؿ القػرف العشػريف  مػ  خاص. حيث تتناوؿ الدراسة اليج
ا شػػارة إلػػى دور المسػػيحييف فػػي الحضػػارة العربيػػة ا سػػالمية واليقظػػة الفكريػػة فػػي نيايػػة القػػرف التاسػػ  

 عشر.
 

 مبررات الدراسة: 3.1
     

التػػي  فػػي المنػػاطؽ خاصػػة األخيػػرة شػػيدت البمػػداف العربيػػة ىجػػرة مسػػيحية واسػػعة ازدادت فػػي السػػنوات 
االقتصػادية واالجتماعيػة  األوضػاع إلػى ولبنػاف. إضػافةالعػراؽ  و   تشيد عدـ استقرار سياسي كفمسطيف

. ويمكػػف واقتصػػادياً  وسياسػػياً  فػػي ىػػذه المنطقػػة  وىػػذه اليجػػرة تػػؤ ر عمػػى البمػػداف العربيػػة  قافيػػاً  المتأزمػػة
 :يأتيمبررات الدراسة بما  إيجاز

عمػػى نتػػاح  سػػمبية  مػػف اليجػػرة تسػػببو ىػػذهلمػػا   خػػوؼ أويجػػرة دوف تػػردد ضػػرورة طػػرح موضػػوع ال -1
 شرؽ العربي بعامة وفمسطيف بخاصة.الم
   فأغمب الدراسات تحد ت عف اليجرة الفمسطينية بشكؿ عاـ.تناولت الموضوعقمة الدراسات التي  -2
اجريف مػف المتعممػيف كانت نوعيػة الميػ إذا عمى الدولة خاصةً  تشكؿ خطراً  ربشكؿ عاـراليجرة أف -3

لكػػػوف الميػػػاجريف مػػػف ذوي   بشػػػكؿ خػػػاص الميػػػف الميمػػػة  واليجػػػرة المسػػػيحية تشػػػكؿ خطػػػراً  وأصػػػحاب
 قافػة المنطقػة وتنوعيػا  فػي خمػالً تسػبب ىجػرتيـ  با ضػافة إلػى أفمميزة مػف جيػة  الميف الشيادات و ال

 .مف جية أخر  الحضاري



4 
 

الػػذي يتعػػرض لػػو المسػػيحيوف فػػي حػػوؿ االضػػطياد  تفنيػػد ادعػػاءات الجيػػات المعاديػػة التػػي تتمحػػور -4
 م ؿ ىذا االضطياد غير موجود. أفمعظـ مم مي الكناحس  تأكيدرغـ   فمسطيف

  
 :  دراسةال أىمية 4.1

 
النسػػػي   ومكػػػوف ميػػػـ مػػػف مكونػػػات  ال قافػػػة العربيػػػة عناصػػػرمػػػف  اً رحيسػػػي عنصػػػراً يعتبػػػر المسػػػيحيوف  

 أواًل المسػيحييف عػاتؽ يق  عمى  وقؼ نزيؼ اليجرة واجباً ُيعد   لذا االجتماعي وال قافي لممجتم  العربي
 :ا تيةالدراسة مف النواحي  أىمية إلىالنظر  ويمكف والمسمميف  انياً 

تعػػال  موضػػوع عمػػى جانػػب كبيػػر مػػف األىميػػة  وىػػو ظػػاىرة ىجػػرة المسػػيحييف العػػرب مػػف المشػػرؽ  -1
 العربي.

حييف العرب مػف األراضػي الفمسػطينية وتبػيف أبعػاد ىػذه ت ير مزيد مف االىتماـ بمشكمة ىجرة المسي -2
 الظاىرة عمى المجتم  الفمسطيني بشكؿ عاـ والمسيحييف بشكؿ خاص.

سػػتعطي نتػػاح  الدراسػػة الفرصػػة لمتعػػرؼ عػػف قػػرب عمػػى واقػػ  اليجػػرة المسػػيحية  وأسػػبابيا  وكيفيػػة  -3
 مواجية نتاحجيا لمحد مف ا  ار السمبية المترتبة عمييا.

 ـ توصيات لممعنييف لمحد مف ا  ار السمبية ليجرة المسيحييف الفمسطينييف.تقد -4
 

  ىداف الدراسة:أ 5.1
 

 تتم ؿ أىداؼ الدراسة في ا تي: 
فػي  قػرف العشػريفالعربػي وفمسػطيف فػي ال الوقػوؼ عمػى حقيقػة دوافػ  اليجػرة المسػيحية فػي المشػرؽ -1

  .وانتشار الخطاب الدينيوالدينية   نيةالظؿ المتميرات الدولية واشتداد الصراعات ا
فػػي  ىػػذه السياسػػة تجػػاه الفمسػػطينييف. والػػدور الػػذي لعبتػػو ا سػػراحيميةتسػػميط الضػػوء عمػػى السياسػػة  -2

 .اليجرة إلىدفعيـ 
التعػػػػرؼ عمػػػػى األبعػػػػاد الديممرافيػػػػة  واالقتصػػػػادية  والدينيػػػػة  واالجتماعيػػػػة لميجػػػػرة المسػػػػيحية مػػػػف  -3

 فمسطيف.
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   :سةمشكمة الدرا6.1 
 

حتػى النصػؼ  بػارزاً كػاف  عمػى اخػتالؼ طػواحفيـفي المشػرؽ العربػي  حضور المسيحييفأف في ال شؾ 
مقارنػًة لمػا كػاف  فػي النصػؼ ال ػاني منػو األوؿ مف القرف العشريف  عمػى أف ىػذا الحضػور بػدأ بػالتراج 

  جرة المسيحية.أحد أسباب ىذا التراج  يتم ؿ باليو  القرف التاس  عشر.عميو في النصؼ ال اني مف 
 

 وتكمف مشكمة الدراسة في ا تي: 
 لػـ تقتصػػر عمػى المسػػيحييفو  ليسػت ظػػاىرة حدي ػة العيػػدالخػػارج  إلػىاليجػرة مػػف الػبالد العربيػػة  أفرغػـ 
نما فقط    أنيػـالمشكمة م  ىجرة المسيحييف تكمػف فػي  إال أفالمواطنيف   شممت قطاعات مختمفة مف وار

ذا مػػا قورنػػتو   كبػػر مػػف غيػػرىـأيمػػادروف بمعػػدؿ  نسػػبتيـ إلػػى حجػػـ السػػكاف  )سػػبؽ التطػػرؽ لػػػبعض  ار
  .وممحوظاً  كبيراً سمبيا ً  أ راً تترؾ     لذا فإف ىجرتيـمقارنة م  غيرىـفيي قميمة أصاًل  ا حصاءات( 

 
فػػالبعض   وفمسػػطيف ىجػػرة المسػػيحييف مػػف المشػػرؽ العربػػي أسػػبابالميتمػػيف حػػوؿ  طراءقػػد تضػػاربت و 

السياسػية  األسػباب إلييا يضيؼ ا خراالقتصادية واالجتماعية  والبعض  سباباأليجعميا قاصرة عمى 
التػي يمكػف تمخيصػيا بالسػؤاؿ  دراسػةتكمػف مشػكمة الالديني ا سػالمي. وىنػا وظيور الخطاب والطاحفية 

  :ا تي
 ؟ فخالؿ القرف العشري الحقيقية وراء ىجرة المسيحييف العرب مف المشرؽ العربي وفمسطيف األسبابما 
 

 الدراسة:  أسئمة 7.1
 

 جابة عف التساؤالت التالية: تسعى ىذه الدراسة لإل
  ما الدور الذي لعبتو النخب المسيحية في الحركة الوطنية الفمسطينية؟ -1
 لميجرة إلى الخارج خالؿ القرف العشريف؟ العرب ما الظروؼ التي دفعت العرب المسيحييف -2

  الخارج؟ إلى الفمسطينية المسيحيةاليجرة في تعزيز  ا سراحيميةما دور السياسة  -3
 يالفمسػػػطينية عمػػػى قضػػػية اليويػػػة لػػػد  مسػػػيحي األوسػػػاطكيػػػؼ ا ػػػر انتشػػػار الخطػػػاب الػػػديني فػػػي  -4

 فمسطيف؟

 ؟يفحس االنتماء لد  المسيحي إضعاؼفي  ىؿ لعبت الكنيسة دوراً  -5
 واالقتصادية واالجتماعية لميجرة المسيحية؟ ديممرافيةال األبعادما  -6
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 يات الدراسة: فرض 8.1
 

 تنطمؽ الدراسة مف الفرضيات ا تية: 
أىػـ دوافػ  المسػيحييف  وغيػاب الديمقراطيػة عػدـ االسػتقرار السياسػي تراج  األوضاع االقتصػادية  و  -1

 لميجرة مف المشرؽ العربي.
االقتصػػادية واالجتماعيػػة والسياسػػية دفعػػت الك يػػر مػػف و  ا سػػراحيمي القمعيػػةسياسػػات االحػػتالؿ أف  -2

 اليجرة. إلىييف في فمسطيف المسيح
وضػػ  إجابػػات دقيقػػة ليػػذه الفرضػػيات  فالموضػػوع لػػو تشػػعبات ك يػػرة  ممػػا يفػػرض الباح ػػة  عمؿسػػت

 التدقيؽ الجيد  وبعد النظر في خطوة تقـو الباح ة بيا.  
 

 منيجية الدراسة:   9.1
 

ي المشػرؽ العربػي ومػف التاريخي حيػث تتنػاوؿ الجػذور العربيػة لممسػيحييف فػالمني  تعتمد الدراسة عمى 
لرصػػد وتحميػؿ دوافػػ     كمػا تػـ اسػػتخداـ المػني  الوصػفيضػمنيا فمسػطيف  ودورىػػـ فػي النيضػة العربيػػة

اليجرة المسيحية  إضافًة إلى تحميؿ أبعاد ىذه اليجرة عمى المسيحي الفمسطيني خاصة والمجتم  ككػؿ 
 في عدة جوانب.

 
 : إجراءات الدراسة10.1  
 

أدوات البحػػث مػػف جمػػ  المعمومػػات والبيانػػات مػػف خػػالؿ الرجػػوع إلػػى المصػػادر  اعتمػػدت الدراسػػة عمػػى
المتػػوفرة فػػي المكتبػػات المحميػػة مػػف كتػػب ودوريػػات  كمػػا اعتمػػدت عمػػى المصػػادر االلكترونيػػة والو ػػاحؽ 

مراجعػػػة الكتػػػب والدراسػػػات السػػػابقة فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ وتشػػػمؿ الدراسػػػات العربيػػػة تػػػـ  وكػػػذلؾالمنشػػػورة  
حوؿ اليجرة المسيحية مف المشرؽ العربػي  تبا حصاءاوكؿ ما يتعمؽ   ة الحدي ة منياخاص واألجنبية
 .والدراسػات المختصػة بالموضػوع األبحاثمراكز عف  وفمسطيف بشكؿ خاص والتي تصدر  بشكؿ عاـ

إضافة إلى إجراء مقابالت مػ  مختصػيف فػي موضػوع اليجػرة المسػيحية لموقػوؼ عمػى أراحيػـ حػوؿ ىػذه 
 القضية. 
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 دود الدراسة: ح 11.1
 

 : الحدود المكانية
قػػػة المشػػػرؽ العربػػػي والمقصػػػود بيػػػا مصػػػر  بالنسػػػبة لموضػػػوع الدراسػػػة فالحػػػدود الجمرافيػػػة تتم ػػػؿ بمنط

أمػػا فمسػػطيف  فالحػػدود الجمرافيػػة التػػي تتناوليػػا الدراسػػة تتم ػػؿ فػػي و والعػػراؽ  واألردف  وسػػوريا  ولبنػػاف  
ىذا التاريخ فحدود الدراسة األراضػي الفمسػطينية المحتمػة عػاـ   وبعد 1948عاـفمسطيف التاريخية حتى 

 ـ.1967
 
   ية: حدود الزمانال

 نياية القرف التاس  وحتى نياية القرف العشريف لاسباب التالية:  ما بيف تتم ؿ الحدود الزمانية بالفترة
مػػف المشػػرؽ  فػػي العقػػود األخيػػرة مػػف القػػرف التاسػػ  عشػػر بػػدأت الموجػػة األولػػى لمميػػاجريف العػػرب -1

 العربي وفمسطيف  فكاف البد مف التعرؼ عمى الجذور التاريخية لميجرة.
فػػي القػػرف العشػػريف تعػػرض المشػػرؽ العربػػي إلػػى موجػػة  انيػػة مػػف اليجػػرة  والتػػي بػػدأت فػػي النصػػؼ  -2

ال ػػاني  وكانػػت أك ػػر أىميػػة مػػف الموجػػة األولػػى  ألنيػػا تحولػػت مػػف ىجػػرة فرديػػة إلػػى جماعيػػة. أمػػا 
إلػػى  ػػالث موجػػات مػػف اليجػػرة خػػالؿ القػػرف العشػػريف  األولػػى اسػػتمرت طػػواؿ  فمسػػطيف فتعرضػػت

  فػي 1967حيػث بػدأت الموجػة ال انيػة واسػتمرت حتػى عػاـ   1947االنتداب البريطاني حتى عػاـ
 وحتى نياية القرف العشريف الموجة ال ال ة. 1967حيف شيدت الفترة ما بيف 
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 الفصل الثاني 
 السابقة والدراسات النظري اإلطار

 
 المبحث األول: اإلطار النظري لمدراسة: 

 
 المقدمة: 1.1.2

 
 وتعػز  ىػذه الظػاىرة  ارتبطت بتاريخوو  نفسو اليجرة كظاىرة اجتماعية وديممرافية قديمة قدـ ا نساف 

أو  قػػػػافي  أو  طبيعػػػػي أو  منيػػػػا مػػػػا ىػػػػو اقتصػػػػادي  ومنيػػػػا مػػػػا ىػػػػو سياسػػػػي   متعػػػػددة أسػػػػباب إلػػػػى
  حاجاتػػو الماديػػة ر البطالػػة وعػػدـ قػػدرة الفػػرد عمػػى إشػػباعالقتصػػادية م ػػؿ انتشػػافػػالظروؼ ااجتمػػاعي  

وفي بيحة جديدة غريبة عنو   إلى األصمي إقامتواالنتقاؿ مف مكاف  إلى األحيافتدف  بو في ك ير مف 
بيحػة طػاردة لافػراد  واالضػطياد والحػروب   الظػروؼ السياسػية م ػؿ فقػداف الحريػة شكؿأحياف أخر  ت

  وقػد تحػدث اليجػرة نتيجػة الكػوارث الطبيعيػة م ػؿ والحريػة األمػفيتوفر فيو  بحث عف مكاف لمـ تدفعي
 جميعػػاً  إال أنيػػا  وراء ظػػاىرة اليجػػرة األسػػباب الكامنػػةتعػػدد رغػػـ و  الجفػػاؼ أو الفيضػػانات وغيػػر ذلػػؾ 
باتجاه البيحػة  وتكوف حركة السكاف مف البيحة الطاردة  وبيحة جاذبة تدؿ عمى وجود بيحتيف: بيحة طاردة

 الجاذبة. 
 

   باح ػػػة بػػتفحص دوافػػ  اليجػػرة المسػػيحية مػػف المشػػرؽ العربػػػيالدراسػػة فػػي إطػػار اىتمػػاـ الوتػػأتي ىػػذه 
خػػالؿ القػػرف العشػػريف فػػي ظػػؿ المتميػػرات المحميػػة وا قميميػػة والدوليػػة  وسيشػػمؿ ا طػػار النظػػري ليػػذه 

 الدراسة مدخاًل ىو: مفيوـ نظريات اليجرة. 
  

 وم اليجرة:مفي 2.1.2
 

كونيػػا ظػػاىرة ميمػػة تتػػرؾ ط ػػارًا فػػي مختمػػؼ نػػواحي الحيػػاة    العمػػوـ التػػي تػػدرس ظػػاىرة اليجػػرة تعػػددت
فقػػد أىػػتـ عمػػـ الػػديممرافيا    مفيػػـو اليجػػرةكمػػا تعػػددت التعريفػػات التػػي وضػػعتيا ىػػذه العمػػـو لتوضػػي  
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فػات لميجػرة عمػى أنيػا:   وجاءت معظػـ التعريجتماع بشكؿ خاص بوض  مفيوـ ليذه الظاىرةوعمـ اال
أو مف القرية إلػى المدينػة بقصػد تمييػر  ،عممية االنتقاؿ الفيزيقي لفرد أو جماعة مف منطقة إلى أخر 

. وقد اتفؽ ىذا التعريؼ م  تعريؼ القاموس الجمرافي لامـ المتحػدة الػذي (1)ا قامة داحـ نسبيًا لمكاف
 .(2)فية وأخر  تشمؿ تميير مكاف ا قامةنوع مف الحراؾ بيف وحدة جمرا اعتبر اليجرة: أنيا

 
مفيػػـو اليجػػرة مػػف قبػػؿ عمػػـ االجتمػػاع وعمػػـ الػػديممرافيا  يظيػػر توافػػؽ فػػي تعريػػؼ  ومػػف خػػالؿ دراسػػة

المفيػػوـ بشػػكؿ عػػاـ  لكػػف مػػ  بعػػض الخصوصػػية لكػػؿ عمػػـ  ففػػي حػػيف يركػػز عمػػـ الػػديممرافيا عمػػى 
ج موطنػو األصػمي  يالحػظ أّف عمػـ االجتمػاع المسافة التي يقطعيا المياجر  والمدة التي يقضييا خػار 

يركز إضافة ليده القضايا عمى ا  ار االجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  وال قافية عمى بمػد المنشػأ 
رة األسػباب وراء ىػذه والبمد المستقبؿ لممياجريف  لػذلؾ يضػيؼ عمػـ االجتمػاع فػي تعريفػو لمفيػـو اليجػ

تبػػار اليجػػرة: ىػػي عمميػػة انتقػػاؿ األفػػراد والجماعػػات مػػف مكػػاف إلػػى يمكػػف اع اليجػػرة  وبنػػاًء عمػػى ذلػػؾ
 طخر بشكؿ داحـ أو مؤقت تبعًا ألغراض مختمفة ىو تعريؼ أك ر شمولية ليذه الظاىرة.

 
مػػف مكػػاف  أشػػخاصويختمػػؼ مفيػػـو اليجػػرة عػػف التيجيػػر  فػػالتيجير ىػػو االنتقػػاؿ القسػػري لشػػخص أو 

بسػبب  إرادتو رغـ إليو في اختياره  ولكنو يجبر عمى االنتقاؿ ر يجّ لممُ دخؿ ال  طخرمكاف  إلى إقامتيـ
ػػػضػػػد المُ  اسػػػتخداـ أسػػػاليب عنػػػؼ  األ ػػػرتجبػػػره عمػػػى الرحيػػػؿ  وتتشػػػابو اليجػػػرة مػػػ  التيجيػػػر فػػػي  ريج 

  (3)موطف غير موطنيـ األصمي.مجموعة مف المياجريف في  النياحي  وىو إقامة
 

 نبذة عن التطور التاريخي لميجرة  3.1.2
 
نمػػا ىػػي لػػـ  تكػػف ظػػاىرة اليجػػرة وليػػدة التميػػرات التػػي ظيػػرت عمػػى المجتمعػػات فػػي الوقػػت الحاضػػر  وار

ظػػاىرة قديمػػة قػػدـ البشػػرية  فقػػد انتقػػؿ ا نسػػاف األوؿ مػػف مكػػاف  خػػر بح ػػًا عػػف الطعػػاـ فيمػػا عػػرؼ 
 بمرحمة الجم  وااللتقاط. 

 
منػاطؽ طػاردة ذات المنػاخ  واستمرت اليجرة السكانية في مختمؼ العصػور  فنجػد ىجػرات سػكانية مػف

ىجػرات بعػض يرة  ومنيػا وفالميػاه الػالجاؼ باتجاه المناطؽ ذات المنػاخ المعتػدؿ واألراضػي الخصػبة و 
 )بالد الشاـ والعراؽ(. ؿالقباحؿ العربية مف شبو الجزيرة العربية باتجاه الشما

                                                 
 .210(ي  ص: 2011ي ) انا : يحر حأن ر ج ألنش   حأر زيع  حأتثااحي 1ا ي ؽ ( ال  اثم حأ حزل جلث ي الج حجرناع حأ  1)

  )2  ( United Nations, The Departments at Population, N, Y, 1973, P: 173. 

 56ي 55 ي ص:1985ي حأ نح ح  أاي حأضمي حأصا عي  ياري  جلح حأ امج  نم أت   ا ااخي "  ةأح حأهج ج  ذقم  حأ ؽع حأض ت "ي  (3)  
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كبيػرًا  وتعػددت دوافعيػا  وم  بداية القرف السادس عشر الميالدي وحتى ا ف بدأت اليجرة تأخذ حجماً 

األمػػػريكتيف  ) وأنماطيػػػا  فظيػػػرت اليجػػػرة الدوليػػػة والتػػػي أخػػػذت شػػػكؿ االسػػػتيطاف فػػػي العػػػالـ الجديػػػد
فػػي القػػرف  حركػػة ىجػػرة عػػابرة لممحيطػػات أضػػخـاليجػػرة مػػف الجػػزر البريطانيػػة  وتعتبػػر  (1)اسػػتراليا(و 

وكانػػػت   (2)1926 – 1815 مميػػػوف نسػػػمة فيمػػػا بػػػيف 17ارب مػػػا يقػػػ يػػػا  فقػػػد بمػػػ  حجمالتاسػػػ  عشػػػر
 رولمػدة  مػاف سػنوات تاليػة قػدّ  1847  فمنذ سػنة ىجرات الجزر البريطانيةاليجرة االيرلندية مف ابرز 

القحػػػط الػػػذي  إلػػػىىجػػػرتيـ  أسػػػباب  وتعػػػود سػػػنوياً  ميػػػاجر ايرلنػػػدي (200,000ب ) عػػػدد الميػػػاجريف
لنػػاس فػػي معيشػػتيـ  فانتشػػرت يعتمػػد عمييػػا اكػػاف التػػي  األساسػػيةموسػػـ البطاطػػا وىػػي الممػػة أصػػاب 

الممكيػة  باألرض بسػبب نظػاـالمجاعة بينيـ  فضاًل عف مستو  المعيشة المتدني  وقمة ارتباط الفالح 
البحػث عػف عمػؿ (  فقػد شػكمت الظػروؼ  األبنػاءكميػا وعمػى بػاقي  األرض األكبػر) حيث يرث االبف 

شكمت الواليات المتحػدة عامػؿ جػذب  حيففي   االقتصادية الصعبة والمجاعة عوامؿ طرد لاليرلندييف
موجػات ىجػرة  1920 -1880الفتػرة مػا بػيف  كمػا شػيدت   (3)بسػبب االزدىػار االقتصػادي فييػا  ليـ

باتجاه الواليػات المتحػدة والتػي قػدر حجميػا ب  سطى والدولة الع مانيةأوروبا الجنوبية والو  مفضخمة 
  .(4)ؼ والييود والع مانييف وغيرىـ( شخص مف االيطالييف واليونانييف والسال25,000,000)
 

فػي الفتػرة مػا بػيف وقد تركت اليجػرات السػكانية األوروبيػة ط ػارًا سػمبية عمػى الػدوؿ المرسػمة  فقػد ىػاجر 
 مميػػػػوف شػػػػخص مػػػػف أوروبػػػػا إلػػػػى العػػػػالـ الجديػػػػد, أي عشػػػػر سػػػػكانيا  40مػػػػا يقػػػػارب  1914 -1850

أعػػداد الميػػاجريف خاصػػة  المسػػتقبمة مػػف % مػػف القػػو  العاممػػة لػػدييا  فػػي حػػيف اسػػتفادت الػػدوؿ25و
  .(5)القو  العاممة

 
( الناميػػةاألقػػؿ نمػػوًا )الػػدوؿ وشػػيد النصػػؼ ال ػػاني مػػف القػػرف العشػػريف  ازديػػاد حجػػـ اليجػػرة مػػف الػػدوؿ 

مػا  2000 -1995مػا بػيف يػث بمػ  عػدد الميػاجريف فيح(  المتقدمػةباتجاه الدوؿ األك ػر نمػوًا )الػدوؿ 
مميوف شػخص سػنويًا  وكانػت اكبػر  2.3ر عدد المياجريف ب قدّ ي حيف فمميوف شخص   12يقارب 

  .(6)زيادة مف نصيب أمريكا الشمالية تمييا أوروبا  ـ اقيانوسية
                                                 

 .212( ال  اثم حأ حزل جلث ي   جع  اتقي ص: 1)

 .243(ي ص: 2000ي )حص  نمريح: يحر حأنض اح حأجا ضرحي 5ار     نم  ت  غراسحي جغ حارح حأ  ا    س  ذتثرقاخي ؽ (2)

 .23ي ص: 1975ي حأنجلم حأ ا سي حأضمي حأ حتعي  جلح ااأج حأ   ( اثم حأ  يج حأراا ي "حأهج حخ  ذ   اخ حأ  ا "ي 3)

 .70( امسا    لجي "جه ر حأهج ج حأ ل ترنرح  أا ح   ي ررع"ي   جع  اتقي ص: 4)

 ؤذن  حأاله خ  حأ نر ح حأن لرح اي  ح رع حأنقم يحي حأيم رج "ي حأهج جي " سناؽ حأهج ج حأ ل ترنرح ػنع  تضايها حأضاأنرح(   لرج ذنارطي 5)

 .15(ي ص: 1991مينرح  حأر حشرح ا  ح رع حأنقم حي )حأقمس: حألقاء      حأمرح اخ حأحأ حتضحي 

  2013/ 11/ 20ي ح ر جضد تراريخ (س  ح حأ ر  سرح)ي 2000( ذق ي  حأهج ج حأم أرح أضا  6)

http://www.un.og/esa/populication/ittmigrep2002arab.doc                                                                              

http://www.un.og/esa/populication/ittmigrep2002arab.doc
http://www.un.og/esa/populication/ittmigrep2002arab.doc
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واختمػؼ البػػاح وف فػي تفسػػير ظػػاىرة اليجػرة  فظيػػرت تفسػيرات مختمفػػة غمػػب عمييػا تخصػػص الباحػػث 
 اىرة اليجرة: في تفسيره ىذه الظاىرة. وفيما يمي بعض ىذه التفسيرات لظ

 
 التفسير القتصادي لظاىرة اليجرة  4.1.2

 
يركػػز أنصػػار التفسػػير االقتصػػادي عمػػى العوامػػؿ االقتصػػادية كػػداف  أساسػػي لظػػاىرة اليجػػرة  ويمخػػص 
الػػبعض التفسػػير االقتصػػادي لظػػاىرة اليجػػرة بػػالقوؿ: إّف الميػػاجر يتػػرؾ وطنػػو أصػػاًل بح ػػًا عػػف عمػػؿ  

 ير  الباح وف االقتصاديوف: و 
إّف حػػػدوث اليجػػػرة يػػػرتبط بعوامػػػؿ طػػػاردة وعوامػػػؿ جاذبػػػة  ففػػػي الحالػػػة الطػػػاردة نجػػػد أّف الوضػػػ  - أ

االقتصػػادي الصػػعب لمميػػاجر فػػي المػػوطف األصػػمي تػػدف  بػػو إلػػى ممػػادرة بمػػده  وفػػي نفػػس الوقػػت 
 فإف الحالة االقتصادية المزدىرة في المجتم  المستقبؿ تجذب المياجر إليو.

( الذي يفترض أف Maximization Modelاحمًا عمى تعظيـ المنفعة )إّف سموؾ المياجر يقوـ د - ب
 .(1)يحصؿ عمييا المياجر مف خالؿ قيامو باليجرة

 
لميجػرة  فيظيػر فػي أدبيػات العديػد مػف المنظػريف الماركسػييف أم ػاؿ  يأما التفسير الماركسي الكالسػيك

(Bovenkaالػػػذي يعتبػػػر أف العامػػػؿ االقتصػػػادي ىػػػو الػػػداف  الػػػرحيس لم ) يجػػػرة  وىػػػذا لزيػػػادة وتعظػػػيـ
األربػػػاح والمكاسػػػػب مػػػػف خػػػػالؿ يػػػد عاممػػػػة رخيصػػػػة  فالميػػػػاجروف يعتبػػػروف جػػػػيش احتيػػػػاطي لمقطػػػػاع 

اعتبػػار اليػػد العاممػػة الميػػاجرة جػػزء مػػف بنيػػة الرأسػػمالية  ومػػف ىنػػا فاليػػد العاممػػة  الصػػناعي  إلػػى جانػػب
ى تشػػػجي  اليجػػػرة باسػػػتمرار بػػػيف   لػػػذلؾ فالرأسػػػماليوف يعممػػػوف عمػػػي خدمػػػة الطبقػػػة الرأسػػػماليةتعمػػػؿ فػػػ

رأسػػماؿ مػػف ممػػة الرخيصػػة والتػػي تسػػاعد فػػي عمميػػة تػػراكـ االػػدوؿ  بيػػدؼ الحفػػاظ عمػػى تػػدفؽ اليػػد الع
 .(2)خالؿ انخفاض تكاليفيا

 
أّف مؤيػػػػدي ىػػػػذا االتجػػػػاه يركػػػػزوف عمػػػػى الػػػػداف     يتبػػػػيفطبقػػػػًا لمتفسػػػػير االقتصػػػػادي لظػػػػاىرة اليجػػػػرةو 

قػػرار  ف النظػػر إلػػى عوامػػؿ وظػػروؼ أخػػر  تػػدف  األفػػراد إلػػى اتخػػاذاالقتصػػادي كػػداف  رحػػيس لميجػػرة دو 
اليجػػرة  م ػػؿ األوضػػاع االجتماعيػػة والسياسػػية والطبيعيػػة  فضػػاًل عػػف السياسػػات التػػي تنتيجيػػا الػػدوؿ 

 المستقبمة والتي قد تسيؿ اليجرة أو تحد منيا. 
                                                 

(ي  ص: 2002ي ) حص ي نمريح: حأن رية حأجيا ض  حأ يميسي 2( اثم هللا اثم حأغن  غياسجي حأنهياج   ي يرح يح    ير  حسص ت أ جريحي حأتثضيح 1)

 . 26ي 52

 

(2) Eytam Meyers, "theories of international immigration policy- a comparative analysis", International 

Migration Review, vol, 34, no, 4 Winter 2000, p.p. 12,14. 
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 التفسير الجغرافي لظاىرة اليجرة  5.1.2
 

طف األصمي  و انييما نقطتيف: أوليما ترتبط بتفسير سبب الطرد مف المو يقوـ التفسير الجمرافي عمى 
 مػػػة تػػػوازف بػػػيف خصػػػاحص  مجتمػػػ  االسػػػتقباؿ. أمػػػا النقطػػػة األولػػػى فتقػػػوـ عمػػػى االفتػػػراض أفّ ب يػػػرتبط

لكؿ منطقػة تسػم  المنطقة وخصاحص سكانيا. والجمرافيوف ىنا يروف أّف الظروؼ الجمرافية الفيزيقية 
ف أي زيػػػػادة فػػػػي العػػػػدد المسػػػػموح يصػػػػب  عػػػػددًا زاحػػػػدًا يخػػػػؿ حػػػػدد مػػػػف السػػػػكاف  وأاالحتفػػػػاظ بعػػػػدد مب

 بمقتضيات الظروؼ الجمرافية لممنطقة  ومف  ـ فاف المخرج الوحيد أماـ ىذا العدد ىو اليجرة. 
فيي اختيار مجتم  االستقباؿ بالنسػبة لمميػاجر  وتػر  النظريػة أّف الميػاجر يختػار  أما النقطة ال انية 

      التػػػي ييػػػاجر إلييػػػا فػػػي ضػػػوء خصاحصػػػيا الجمرافيػػػة  وفػػػي ضػػػوء تشػػػابو ظروفيػػػا الجمرافيػػػة  المنطقػػػة
التضػػاريس و المنػػاخ والنبػػات...الخ( مػػ  ظػػروؼ منطقتػػو األصػػمية. فضػػاًل عػػف عامػػؿ المسػػافة حيػػث )

يػػػرتبط عػػػدد الميػػػاجريف إلػػػى بمػػػد مػػػا عكسػػػيًا مػػػ  طػػػوؿ المسػػػافة التػػػي تفصػػػؿ بػػػيف ىػػػذا البمػػػد والمػػػوطف 
 .(1)بينما يرتبط طرديًا م  فرص العمؿ المتاحة األصمي

 
 التفسير الجتماعي والثقافي لظاىرة اليجرة:  6.1.2

 
و ال يركػز عمػى عوامػؿ الطػرد فقػط  ّنػعامػؿ وحيػد فػي تفسػير اليجػرة  كمػا أىذا التفسير ال يركز عمى 

يـ حمقة وصؿ تربط أنّ بؿ ينظر إلى اليجرة والمياجريف نظرة متكاممة. فيو ينظر إلى المياجريف عمى 
الظػروؼ السػاحدة فػي كػال المجتمعػيف تمقػي بأ رىػا عمػى  فّ تم  المرسؿ والمجتم  المستقبؿ  وأبيف المج

 . (2)اليجرة والمياجر  وتحدد قرار اليجرة واتجاىيا وعواحدىا
سأستشػيد  بعد ىذا العرض الذي يقدمػو المتخصصػوف فػي تفسػير ظػاىرة اليجػرة كػؿ حسػب تخصصػو

 ريات التي قدمتيا العموـ المختمفة.  ببعض النظ
                       

 ( Push- Pull)الجذب   –الطرد  نظرية 1.6.1.2
 

تعػػد نظريػػة عوامػػؿ الطػػرد وعوامػػؿ الجػػذب مػػف أك ػػر النظريػػات شػػيوعًا فػػي تحميػػؿ األسػػباب التػػي تػػدف  
طػػاردة ليػػـ مػػف مػػوطنيـ  بػػاألفراد إلػػى اليجػػرة. تقػػوـ النظريػػة عمػػى أف النػػاس تيػػاجر الف ىنػػاؾ عوامػػؿ

األصػػمي أو عوامػػؿ جاذبػػة ليػػـ فػػي المنطقػػة المسػػتقبمة. وقػػد ُصػػنفت العوامػػؿ الطػػاردة إلػػى عوامػػؿ طػػرد 
                                                 

 .30ي 29 :( اثم هللا اثم حأغن  غاسجي   جع  اتقي ص1)

 30ي 29اثمهللا اثم حأغن  غاسجي   جع  اتقي ص: ( 2)
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بسػػػػيطة م ػػػػؿ الفقػػػػر واالضػػػػطياد والعزلػػػػة االجتماعيػػػػة  وعوامػػػػؿ طػػػػرد صػػػػعبة تتم ػػػػؿ فػػػػي المجاعػػػػات  
 .(1)الحروب  الكوارث البيحية

 
منذ قرنيف مف خالؿ دراسة أجراىا عالـ االجتماع السويدي تعود أوؿ األفكار حوؿ اليجرة الدولية و 

ـ والذي ركز عمى عوامؿ الطرد حيث كانت السويد في ذلؾ الوقت بمدًا فقيرًا 1764كريجر عاـ 
. وقد (2)يعاني مف انخفاض األجور وغياب العدالة االقتصادية وعدـ توفر نظاـ التاميف االجتماعي

الذي اعتبر الظروؼ  (Bogue)بوج لعمماء والباح يف ومنيـ  تبنى ىذه النظرية عدد كبير مف ا
عوامؿ طرد مف بمد الميجر  أما كالحروب االقتصادية )مجاعات  قحط( والظروؼ السياسية 

   االستقرار السياسي واالقتصادي في البمد المستقبؿ تعد عامؿ جذب لممياجريف.
 

 
 ( فير  أف اليجرة تعود لعامميف:Arias Georgeأما )

أو دينيػة   وتحدث نتيجة أسػباب سياسػية تحركات بفعؿ ضرورة معينة أو بفعؿ قير أو إلزاـ معيف- أ
بحيػػث تشػػػكؿ الظػػػروؼ االجتماعيػػة والسياسػػػية والدينيػػػة عوامػػػؿ طػػرد لجماعػػػات أو طواحػػػؼ دينيػػػة 

  معينة بسبب عدـ تكيفيا في الموطف األصمي.
األصػػمي يشػػكؿ ضػػمطًا اقتصػػاديًا عمػػى تحركػػات بسػػبب الحاجػػة )اقتصػػادية( وىنػػا يكػػوف المػػوطف  -ب

   فانخفاض األجور وارتفاع معدالت البطالة بيف األفراد في(3)أبناحو في حيف يشكؿ بمد طخر قوة جذب
  جاذبة. أخر بيحة  إلى األصميةالبيحة  تيارات اليجرة مفظيور يساىـ في  األصميالموطف 

ريؼ يعتبر مقيدًا لمحريات والتنوع ال قافي وندرة وتنطبؽ نظرية الطرد والجذب عمى اليجرة الداخمية  فال
فرص العمؿ  في حيف تشكؿ المدينة عامؿ جذب لتوفر العمؿ والمؤسسات الصناعية والتجارية 

 .(4)والتعميمية والحريات المختمفة
 

 (Human Capital Model) يالمال البشر  رأسنظرية  2.6.1.2
 

مفة والعاحد عممية حساب لمتك ذ قراره باليجرة عمى ضوءتقـو ىذه النظرية عمى أساس أف المياجر يتخ
إذا كانت   يقوـ المياجر بوزف عوامؿ الجذب والطرد   ـ يتخذ القرار باليجرةف مف عممية اليجرة 

                                                 
 216: ال  اثم حأ حزل جلث ي   جع  اتقي ص (1)

 .            180(ي ص: 2008(   نم  اثرم حأ سراس   ت حهرجي حأهج ج غر  حأش ارح  حأنش الخ حلجرناارحي ) حص  نمريح: حأن رة حأض ت  حأ ميسي 2)

ي 38 (يص: 1984( حانم رتايضحي يرح اخ ا  س  يح حأهج ج   ش الذها حلجرناارح  حأصقااريحي )انيا :  نشي رحخ يحتي ج حأصقاايح  حأ ني  ي 3)

39 

 .217( ال  اثم حأ حزل جلث ي   جع  اتقي ص: 4)
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فحة  أك ر إلىالنظرية  المناف  المولدة مف عممية اليجرة تتعد  التكمفة المتصمة بيا  وير  مؤيدي ىذه
  .(1)الماؿ شباب الذيف سيقضوف فترة طويمة في جم تميؿ لميجرة ىـ فحة ال

 
    (Ravensteinنظرية رافينشتاين: ) 3.6.1.2

 
جرة العالمية  وتنص ىذه القوانيف بنى رافينشتايف نظريتو تحت عنواف "قوانيف اليجرة" في إطار الي

 ية  ويتحددالمعيش أّف الناس يياجروف مف المناطؽ محدودة الفرص إلى تمؾ المنية بالفرص عمى
اختيار منطقة الميجر عمى أساس المسافة  حيث يفضؿ المياجروف اليجرة لممناطؽ القريبة  ـ 
يتحركوف ألبعد منيا  وبالتالي وض  رافينشتايف ما يمكف أف يطمؽ عميو اليجرة متعددة المراحؿ  

ارًا مضادًا لمعودة كما ذىب رافنيشتايف أيضًا إلى أّف كؿ تيار لميجرة مف الريؼ إلى الحضر ينت  تي
لممناطؽ الريفية  كما افترض أّف سكاف الحضر اقؿ مياًل لميجرة مف سكاف الريؼ واعتبر أّف اليجرة 
كحركة تنطمؽ مف محيط الداحرة إلى مركزىا  وافترض أّف النساء ىف األك ر مياًل لميجرة قصيرة 

 .(2)المسافة
 

 نظرية اتخاذ القرار في عممية اليجرة  4.6.1.2
 
( نظريػة فػي اليجػرة تػرتبط باتخػاذ القػرار  وىػي مػف النظريػات التػي Everenit Leeّدـ ايفريػت لػي )قػ

بنّيت عمى نظرية رافنيشتايف  حيث قسـ القو  المؤ رة عمى مفيػوـ الميػاجر وقػراره لميجػرة إلػى عوامػؿ 
بطػة بمنطقػة مرتالطرد وعوامؿ الجذب  وتعتبر عوامؿ الطرد مرتبطة بمنطقػة المنشػأ  وعوامػؿ الجػذب 

عمى أّف عوامؿ الطرد أك ر أىمية بالنسبة إلى اليجرة مف عوامؿ الجذب  كما  Leeالميجر  وقد أكد 
أكد عمى أّف عوامؿ الطرد والجذب تتوقؼ عمى عوامؿ شخصية وما يكوف طاردًا لشخص معيف قد ال 

  .(3)يكوف كذلؾ بالنسبة  خر
 ممية اختيارية إذ ليس كؿ الناس يياجروف. أي أّف اليجرة تقوـ عمى قرارات شخصية  فيي ع

 
 
 
 

                                                 
اثم حأ راب  ت  ش  ي حأهج ج حأ ارجرح  ع حأؼ ح حأغثرح  اتاع غ ج  آشارها حلارظاييح  حلجرنااريحي )حأقيمس: حأنلرقيا حأ  ي ط حأض تي ي  (1)

 14 :ي ص 1990)ذن زي

 .327ي 326(ي ص: 1999  نمريح: يحر حأنض اح حأجا ضرحي ( حأ رم اثم حأنضت  حأ رمي الج حجرناع حأ  ا ي )حص2)

 .330ي 329( حأ رم اثم حأنضت  حأ رمي   جع  اتقي ص: 3)
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 نظرية التنظيم الجتماعي: 5.6.1.2
  

( نظرية التنظيـ االجتماعي لميجرة ويقوؿ فييا: أّف كؿ مجتم  يمر Manglamيقّدـ مانجالـ )
بمرحمة مف التميير االجتماعي  يوضحيا اختالؼ وض  المجتم  ونظامو االجتماعي في فترتيف 

ذلؾ بالنسبة إلى التميرات في كؿ مف أنساقو ال ال ة  ويعني بيا النسؽ ال قافي مختمفتيف  و 
واالجتماعي ونسؽ الشخصية  وفي ىذه العممية تأخذ اليجرة دورىا الرحيسي الذي يمكف تخيمو كعممية 
ر حفظ التوازف الديناميكي لمنظاـ االجتماعي عند الحد األدنى مف التمير  كما أّف اليجرة تؤ ر وتتأ 

بالنظاـ االجتماعي لكؿ مف المنطقة األصمية  والمنطقة المياجر إلييا  وكذلؾ بالقيـ ال قافية وأىداؼ 
 . (1)المياجريف ومعاييرىـ

 
 نظرية خصائص المركز الجتماعي: 6.6.1.2

 
تر  ىذه النظرية أف الميػؿ نحػو اليجػرة يختمػؼ اختالفػًا واضػحًا عمػى أسػاس المركػز الطبقػي  وحسػب 

ـ الذي وجد أف العمر ىو أك ػر خصػاحص المركػز االجتمػاعي تػأ يرًا فػي تحديػد الميػؿ  1939توماس 
نحو اليجرة  في حيف أوضحت الدراسات التي تمت دراسة توماس أّف الحالة التعميمية والوض  الميني 

 .(2)تعتبر أك ر خصاحص المركز االجتماعي تأ يرًا في السموؾ الداف  نحو اليجرة
فكؿ باحث فسػر الظػاىرة حسػب  احدة في تفسير اليجرة ليس  مة اتفاؽ عمى نظرية و مف الواض  انو 

 تخصصو.
 

 أنماط اليجرة:  7.1.2
 تصنؼ اليجرة إلى عدة أنماط حسب معايير معينة كاألتي: 

 
 اليجرة حسب التجاه )المكان(، تصنف اليجرة حسب التجاه إلى: -1
رارًا ز الميػاجر الحػدود السياسػية لمدولػة طمبػًا لمعمػؿ  أو فػوىي اجتيا  اليجرة الخارجية أو الدولية  -أ

حػديث ىجػرات رحيسػة تتم ػؿ في تحسيف مستو  معيشػتو  وشػيد العصػر ال مف اضطياد  أو رغبة منو
داخػػػؿ أوروبػػػا  اليجػػػرة األفريقيػػػة  اليجػػػػرة  ريكػػػا  واليجػػػرات األوروبيػػػةاألوروبيػػػة إلػػػى أم فػػػي اليجػػػرات

 .(3)ا سيوية
                                                 

 .  34( اثمهللا اثم حأغن  غاسجي   جع  اتقي ص: 1)

 .34( حأن جع س  هي ص: 2)

 .318( حأ رم اثم حأنضت  حأ رمي   جع  اتقي ص: 3)
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وىػػي انتقػػاؿ األفػػراد داخػػؿ حػػدود الدولػػة مػػف المنػػاطؽ ذات المسػػتو  المعيشػػي   ميــةاليجــرة الداخ -ب
المػػػنخفض وىػػػي عػػػادة األريػػػاؼ إلػػػى المنػػػاطؽ ذات المسػػػتو  المعيشػػػي األفضػػػؿ وىػػػي عػػػادة المدينػػػة  
وتتميػز اليجػػرة الداخميػػة بأنيػػا اكبػػر حجمػًا مػػف اليجػػرة الخارجيػػة بسػػبب سػيولة االنتقػػاؿ مػػف مكػػاف إلػػى 

اجػػو الميػاجر المشػػكالت التػي تواجػػو الميػاجر إلػػى الخػارج م ػػؿ اخػتالؼ الممػػة واالسػػتعداد طخػر  وال يو 
النفسػػػػي  والتكيػػػػؼ االجتمػػػػاعي  كمػػػػا تتميػػػػز اليجػػػػرة الداخميػػػػة بأنيػػػػا تيػػػػارات تأخػػػػذ اتجاىػػػػات عكسػػػػية  

 .(1)فالمنطقة الواحدة قد تكوف منطقة جذب لمجموعة  ومنطقة طرد لمجموعة أخر 
 
 فع، تصنف اليجرة حسب الدافع إلى: اليجرة حسب الدا -2
)اختيارية  طوعية(  تعتبر اليجػرة إراديػة إذا كػاف قػرار اليجػرة نابعػًا مػف الشػخص   اليجرة اإلرادية -أ

   كرغبة الفرد البحث عف أماكف جديدة لتحسيف ظروؼ معيشتو.(2)المياجر
دية  أو اجتماعيػة صػعبة والتػي تػتـ بسػبب وجػود ظػروؼ سياسػية  أو اقتصػا  ةاليجرة الضطراري -ب

أو قاىرة تجعؿ الشخص مضطرًا لميجرة. وتتميز اليجػرة االضػطرارية عػف اليجػرة القسػرية فػي أف قػرار 
وينطبػػؽ ىػػذا الشػػكؿ عمػػى اليجػػرات غيػػر  رًا اختيػػارًا رغػػـ الظػػروؼ القاسػػية الشػػخص بػػاليجرة يبقػػى قػػرا
 .(3)الشرعية والمجوء السياسي

 
باستخداـ العنػؼ  األصميعمى ترؾ موطنيـ  األشخاص إجباروىي   أو التيجير القسريةاليجرة  -ج

 ىػذا النػوع مػف اليجػرة يتميػزو  التطييػر العرقػي  أحيانػاً والقوة العسػكرية فػي عمميػة الطػرد  كمػا يتضػمف 
غيػر قػادريف حتػى عمػى  ليجػرة  فيػـ مجبػروف عمييػا  ويكونػوابعجز الفرد أو الجماعة عف اتخػاذ قػرار ا

تعػػػرض ليػػػا  اليجػػػرة القسػػػرية التػػػيواليجػػػرة القسػػػرية قػػػد تكػػػوف خارجيػػػة م ػػػؿ  .(4)تقبؿاختيػػػار البمػػػد المسػػػ
فمسػػطيني  أو قػػد تكػػوف  750,000  حيػػث قػػدر عػػدد الميػػاجريف 1948الشػػعب الفمسػػطيني فػػي عػػاـ 

داخػػؿ حػػدود الدولػػة  ويػػتـ النػػزوح بسػػػبب  أخػػر  إلػػىمػػف منطقػػة  األفػػراد  وىػػو ىجػػرة داخميػػة )النػػزوح(
 كوارث طبيعية. أو  ع داخمينزا أو  صراع مسم 

 
 اليجرة حسب حجم الحركة، وتصنف إلى:   -3
    إذا كانػػت اليجػػرة مكونػػة مػػف فػػرد أو عػػدة أفػػراد ينتقمػػوف كػػؿ بمفػػرده ولكػػؿ مػػنيـ اليجــرة الفرديــة -أ

 دواف  وأىداؼ واتجاه خاص بالفرد.
                                                 

 .211قي ص: ( ال  اثم حأ حزل جلث ي   جع  ات1)

 .107(ي ص: 2003ي ) تنغازط: جا ضح اار ي سسي 1(   نظ ر   نم حأ ر راي جغ حارح حأ  ا     ها    اتلهاي ؽ2)

(
3

 321: ص: حأ رم اثم حأنضت  حأ رمي   جع  اتق(  

 .55(   نم أت   ا ااخي   جع  اتقي ص: 4)
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المػوطف األصػمي إلػى   وىي انتقاؿ مجموعة مف األفراد مػرتبطيف ببعضػيـ مػف اليجرة الجماعية -ب
 .(1)مكاف طخر  قد تكوف داخؿ الدولة نفسيا  أو خارجيا  وقد تكوف اختيارية أو إجبارية

 
 اليجرة حسب الزمن، وتصنف إلى:  -4
م ػؿ   (2)ىي ىجرة أفراد أو جماعات مف منطقػة إلػى أخػر   وتكػوف لفتػرة محػدودة اليجرة المؤقتة، -أ

دؼ تحسػػػيف مسػػػتو  معيشػػػتيـ  وىػػػؤالء يعػػػودوف إلػػػى مػػػوطنيـ انتقػػػاؿ األيػػػدي العاممػػػة لمكػػػاف طخػػػر بيػػػ
األصمي مف فترة إلى أخر   م ؿ ىجػرة العمالػة الفمسػطينية إلػى دوؿ الخمػي  العربػي  أو ىجػرة الطمبػة 

  كماؿ دراستيـ  ـ يعودوف إلى الموطف األصمي بعد انتياء دراستيـ.
قػامتيـ األصػمي إلػى مكػاف طخػر مػ  تميػر وىي عمميػة انتقػاؿ األفػراد مػف مكػاف إ اليجرة الدائمة، -ب

دث كامػػػؿ لكػػػؿ ظػػػروؼ حيػػػاة الميػػػاجريف  والػػػذيف ال يعػػػودوف إلػػػى المػػػوطف األصػػػمي مػػػرة أخػػػر . وتحػػػ
قػػػد تكػػػوف عوامػػػؿ طػػػاردة مػػػف المػػػوطف األصػػػمي م ػػػؿ االضػػػطياد   اليجػػػرة الداحمػػػة ألسػػػباب مختمفػػػة 

تػوفر فػي المنطقػة المسػتقبمة وىػي الحروب  ندرة فرص العمؿ  أو الشػعور بالمربػة  أو عوامػؿ جاذبػة ت
 .(3)عكس الظروؼ الطاردة

 
 دوافع اليجرة الخارجية  8.1.2

 
ألسػػػباب سياسػػػية    وحػػػد تمنيػػػت بيػػػا المجتمعػػػاتيجػػػرة السػػػكانية شػػػكمت مشػػػكمة كبيػػػرة ال شػػػؾ أّف ال
نتيجػػػة الكػػػوارث والحػػػػروب واالضػػػطياد والتػػػي تعصػػػؼ بمنػػػػاطؽ مختمفػػػة مػػػف العػػػػالـ   وأواقتصػػػادية  
إلػػػػى تػػػػرؾ بمػػػػدانيـ وا قامػػػػة فػػػػي أمػػػػاكف أخػػػػر  طمبػػػػًا لتحسػػػػيف وضػػػػعيـ  مػػػػف النػػػػاس لك يػػػػرفيضػػػػطر ا

االقتصادي أو  طمب المجوء وا قامة فييا  والمجتمعات العربية لـ تكف بمنأ  عف ىذه الحركة  فشيد 
 ولعػػؿ مػػف أىػػـ العوامػػؿ الدافعػػة  العصػػر الحػػديث ىجػػرات عربيػػة إلػػى أوروبػػا  واألمػػريكتيف  واسػػتراليا 

 ميجرة إلى الخارج يمكف إرجاعيا إلى عوامؿ اقتصادية  وسياسية  واجتماعية  و قافية وىي كا تي:ل
 
 
 
 
 

                                                 
 .318( حأ رم اثم حأنضت  حأ رمي   جع  اتقي ص:  1)

 .211م حأ حزل جلث ي   جع  اتقي ص: ( ال  اث2)

 .318( حأ رم اثم حأنضت  حأ رمي حأن جع س  هي ص: 3)
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 الدوافع القتصادية:   1.8.1.2
  

إّف الدواف  االقتصادية كانت وما زالت تمعب دورًا ميما فػي ىجػرة األفػراد خاصػًة الشػباب مػف مػوطنيـ 
فػػراد إلػػى عوامػػؿ طػػرد فػػي البمػػد األصػػمي وتتم ػػؿ فػػي األصػػمي صػػوب بمػػداف جديػػدة  وتعػػود ىجػػرة األ

 ا تي:
التخمؼ االقتصادي  وندرة فرص العمؿ وما ينت  عنو انتشار واسػ  لمبطالػة خاصػة بػيف الشػباب   -

فضاًل عف تدني األجور  تدف  األفراد إلى البحث عف فرص العمؿ  ورفػ  مسػتو  معيشػتيـ بعيػدًا 
ـ ىذه المطالب. وينضوي تحت ىذا الداف  ىجػرة الكفػاءات عف الجوع والحرماف في بمداف توفر لي

 . (1)العممية مف عمماء ومفكريف وأطباء وميندسيف
ظيور الصناعة ورواج التجارة ما افقد أصحاب الميف اليدوية القدرة عمى المنافسة ودفعيـ بالتالي  -

ر وسػػاحؿ النقػػؿ يجػػرة م ممػػا حػػدث فػػي أوروبػػا بعػػد ظيػػور ال ػػورة الصػػناعية  فضػػاًل عػػف تطػػو الإلػػى 
  فأصػبحت اليجػرة سػيمة  سػريعة  واقػؿ (2)م ؿ البواخر وسكؾ الحديد والتػي سػيمت عمميػة اليجػرة

 كمفة  وغير خطيرة. 
 

إذًا العوامػػؿ االقتصػػادية تمعػػب دورًا ىامػػًا فػػي التشػػجي  عمػػى اليجػػرة  فالتبػػايف االقتصػػادي بػػيف الػػدوؿ 
  أبناء ال انية عمى اليجرة بمية تحقيػؽ مسػتو  معيشػي تدف  يخمؽ ىوة بيف الدوؿ المنية والدوؿ الفقيرة

والتػػػاميف   كالضػػػماف الصػػػحي  جيػػػد واالسػػػتفادة مػػػف تػػػوفر فػػػرص العمػػػؿ وبعػػػض القػػػوانيف والتشػػػريعات
 .وىو ما يعرؼ بالعوامؿ الجاذبة في البمد المستقبؿ ونظاـ التقاعد  االجتماعي

 
  الدوافع السياسية: 2.8.1.2

  
  نػػت  عػػالميتيفؿ انػػدالع حػػربيف ف العشػػريف الك يػػر مػػف التحػػوالت السياسػػية  م ػػشػػيد العػػالـ خػػالؿ القػػر 

  جبػػار  الحػػروبىػذه  الػدوؿ المتحاربػػة أحػػداثبعػػض واسػتممت  فادحػػة وماديػػة خسػػاحر بشػرية  عنيمػا
 وخيػػر م ػاؿ عمػػى ذلػػؾ  أخػر   أمػػاكف إلػى األصػػمي االدينيػػة واال نيػة عمػػى اليجػرة مػػف موطنيػ األقميػات

  األتػراؾعمػى يػد  1915عػاـ  مػف مػذاب  جماعيػة ؿناضو القاطنوف في شرؽ األ ألرمفاما تعرض لو 
 إلػػىنصػػؼ مميػػوف ارمنػػي  فػػي حػػيف تػػـ تشػػريد مػػا يقػػارب ارمنػػي مميػػوف  رب مػػفمػػا يقػػ اذىػػب ضػػحيتي

  حيػػث دخميػػا مػػا فمسػػطيففػػي ىػػذه الفتػػرة  ومػػف الػػدوؿ التػػي قصػػدىا األرمػػفروسػػيا والمشػػرؽ العربػػي  
                                                 

 .117(  نظ ر   نم حأ ر راي   جع  اتقي ص: 1)

 .22ي 21( اثم حأ  يج حأراا ي   جع  اتقي ص: 2)
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 نفػػػػس الفتػػػػرة .  فػػػػي  (1)ارمنػػػػي ألػػػػؼ 100 لبنػػػػاف فقػػػػد لجػػػػأ إلييػػػػا حػػػػوالي أمػػػػا ارمنػػػػي  ألػػػػؼ 20 يقػػػػارب
اسػتمرت التحػوالت فػػي النصػؼ ال ػاني مػػف القػرف العشػػريف  فشػيدت دوؿ العػالـ ال الػػث حركػات تحػػرر 

ولػػـ يمػػض وقػػت طويػػؿ حتػػى انػػدلعت فػػي الك يػػر منيػػا حػػروب نػػت  عنيػػا حصػػوليا عمػػى االسػػتقالؿ  
مػػا عػػرض   ووصػػوؿ حكومػػات ديكتاتوريػػة إلػػى سػػدة الحكػػـ فػػي بعضػػيا عسػػكرية أىميػػة  أو انقالبػػات 

لالضػػػطياد السياسػػػي والػػػديني  عمػػػى أّف التحػػػوؿ األىػػػـ كػػػاف فػػػي تسػػػعينات القػػػرف  مػػػف النػػػاس الك يػػػر
العشػػريف عنػػدما انيػػارت الكتمػػة الشػػرقية االشػػتراكية مػػا اخػػؿ بػػالتوازف الػػذي كػػاف قاحمػػًا  وأصػػب  العػػالـ 

الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة  فانتشػػرت الحػػروب العرقيػػة والدينيػػة فػػي  يحكػػـ مػػف قبػػؿ قطػػب واحػػد ىػػو
. كؿ ىذه التحوالت أ رت تأ يرًا قويػًا فػي حركػة السػكاف فػي اتجاىػات مختمفػة ناطؽ مختمفة مف العالـم

 .(2)ىربًا مف األوضاع القاسية التي تشيدىا بمدانيـ األصمية
 

 الدوافع الجتماعية والثقافية:  3.8.1.2
 
أنيا في معظميا دوؿ تعاني تخمفػًا اقتصػاديًا يمقػي  لى المناطؽ المرسمة لممياجريف يالحظإ د النظرعن

ب قمو عمى األوضاع االجتماعية وال قافية  فالواق  االقتصادي المتخمؼ في منطقة ما يقود إلى انتشار 
مػف المشػكالت النفسػية البطالة والفقر  فيصب  تأميف حياة كريمة مف األمور الصعبة ما يخمؽ الك يػر 

 واالجتماعية لد  الفرد م ؿ الشعور باالغتراب وا حباط واليأس.
 

ورغػػػـ كػػػوف اليجػػػرة ظػػػاىرة قديمػػػة إال أنيػػػا اشػػػتدت فػػػي العصػػػر الحػػػديث بسػػػبب تطػػػور وسػػػاحؿ النقػػػؿ 
واالتصػػػاؿ  والتػػػي سػػػيمت بػػػدورىا نقػػػؿ المعمومػػػات عػػػف الػػػدوؿ المسػػػتقبمة مػػػا شػػػج  اليجػػػرة إلييػػػا  كمػػػا 

نجاحػػػات التػػػي حققيػػػا الميػػػاجروف األواحػػػؿ فػػػي دفػػػ  ا خػػػريف إلػػػى اليجػػػرة  فضػػػاًل عػػػف قيػػػاـ أسػػػيمت ال
 .(3)المياجريف أنفسيـ في تحفيز أقرباحيـ وأصدقاحيـ عمى اليجرة

أسػػيمت طبيعػػة الػػنظـ السياسػػية السػػاحدة )االسػػتبدادية( فػػي بعػػض الػػدوؿ  وغيػػاب الحيػػاة الديمقراطيػػة  و 
قوؽ والحريػػات العامػػة المنصػػوص عمييػػا فػػي الموا يػػؽ الدوليػػة  وعػػدـ وعػػدـ تمتػػ  النػػاس بالحريػػة وبػػالح

احتراـ حقوؽ ا نساف  وغياب المساواة بػيف المػواطنيف  وتنػامي التطػرؼ الػديني وممارسػة العنػؼ كمػا 
 يحدث في البالد العربية في دف  الناس إلى اليجرة.

 
 

                                                 
 262(ي ص: 2003لتثااح  حأنش ي .صي ي )حأناط ج: حأ  رج أ1اؤحي ا بي حأ جارج حأ رح حأن ر ر   حأض ب ا  حأميار حأنقم حي ؽ (1)

 .119(  نظ ر   نم حأ ر راي   جع  اتقي ص: 2)

 .26( اثم حأ  يج حأراا ي   جع  اتقي ص: 3)
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 اآلثار والنتائج التي تترتب عمى اليجرة  9.1.2
 

اليجػرة السػػكانية الك يػر مػف العممػػاء والبػاح يف لدراسػتيا والبحػث فػػي أسػبابيا وط ارىػا فػػي  جػذبت ظػاىرة
ألىمية ىذه الظاىرة وأىمية ما يترتب عمييا مف نتػاح  تطػاؿ األفػراد الميػاجريف  والػدوؿ   كؿ العصور

 المرسمة والمستقبمة عمى حد سواء.
 
 اآلثار القتصادية والديمغرافية: -أ
 
ة إلى استنزاؼ جزء ميـ مف القو  العاممة خاصًة الماىرة منيا مف الدوؿ المرسػمة إلػى تؤدي اليجر  -

مػػا يترتػػب عميػػو ط ػػارًا سػػمبية فػػي مجػػاؿ التنميػػة االقتصػػادية لقمػػة    (1)منػػاطؽ تتػػوفر فييػػا فػػرص العمػػؿ
 األيدي العاممة الماىرة  ما يؤدي إلى زيادة الفقر والتخمؼ في بمد المنشأ. 

واضػػحة فػػي ىجػػرة الكفػػاءات العمميػػة مػػف موطنيػػا األصػػمي إلػػى طخػػر  والنتيجػػة ىػػي تبػػدو ا  ػػار  -
"إّف  2002تراج  عمميػة التنميػة. يػذكر تقريػر األمػـ المتحػدة لمتنميػة البشػرية فػي الػوطف العربػي لعػاـ 

.. بممػت أك ر مف مميوف خبير عربي مخػتص مػف حممػة الشػيادات العميػا والفنيػيف الميػرة يعممػوف فػي الػدوؿ المتقدمػة.
مميػػار دوالر  فيمػػا يقػػدر  11الخسػػاحر التػػي منيػػت بيػػا البمػػداف العربيػػة مػػف ىجػػرة األدممػػة العربيػػة فػػي عقػػد السػػبعينات 

كمػا يػذكر التقريػر ا قميمػي "ىجػرة العمػؿ" والػذي  .(2)مميػار دوالر" 200الخبراء تمؾ األضرار اليـو بػأك ر مػف 
أف فرنسػػا  2009مػػـ المتحػدة لمسػػكاف فػي حزيػػراف أعدتػو جامعػػة الػدوؿ العربيػػة بػدعـ مػػف صػندوؽ األ

% وتكشػػػػؼ دراسػػػػات أخػػػػر  10% وكنػػػػدا 23%مػػػػف العقػػػػوؿ العربيػػػػة الميػػػػاجرة وأمريكػػػػا 40تسػػػػتقبؿ 
 .(3)% مف الطالب العرب الذيف يدرسوف في الخارج ال يعودوف54  لمجامعة العربية أف

 
   العمميػة ال تقتصػػر عمػػى تراجػػ  عمميػػة  إّف الخسػاحر التػػي تمحػػؽ بالػػدوؿ العربيػة نتيجػػة ىجػػرة الكفػػاءات -

نمػا تطػاؿ الخسػاحر الماديػة التػي أنفقتيػا الػدوؿ عمػى إعػداد تمػؾ الكفػاءات دوف الحصػوؿ  التنميػة فقػط  وار
نما استفادت منيا الدوؿ المستقبمة ما زاد في تطورىا.   عمى أي مردود  وار

 
 ا أعبػػػاًء اقتصػػػادية ناتجػػػة عػػػف تػػػوفيرتتػػػرؾ اليجػػػرة أ ػػػارًا سػػػمبية عمػػػى الػػػدوؿ المسػػػتقبمة بسػػػبب تحمميػػػ -

 .(4)المساكف والتعميـ والتأمينات الصحية واالجتماعية لممياجريف الوافديف إلييا
 

                                                 
 .351( حأ رم اثم حأنضت  حأ رمي   جع  اتقي ص: 1)

 2013/ 11/ 20يخ ي ح يييير جضد ترييييار(س يييي ح حأ ر  سرييييح)(  جلييييح حأ  يييي  حأض تيييي ي ح ي غييييح حأض ترييييح حأنهيييياج ج:  يييي ض  أييييج يضييييمي 2)

http://arabthought.org                                                                                                              . 

 ( حأن جع س  ه.3)

 .351( حأ رم اثم حأنضت  حأ رمي   جع  اتقي ص: 4)
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تحدث تمييرات في التوزي  السػكاني  حيػث يػزداد عػدد الميػاجريف فػي الػدوؿ المسػتقبمة بشػكؿ مطػرد   -
الميػػاجريف بشػػكؿ لػػـ يسػػبؽ لػػو م يػػؿ  يبػػيف ارتفػػاع عػػدد 2002ففػػي تقريػػر لمنظمػػة اليجػػرة الدوليػػة لعػػاـ 

مميػوف  أي أك ػر  175ويبم  اليـو عدد األشػخاص المقيمػيف خػارج البمػداف التػي ولػدوا فييػا رقمػا لػـ يسػبؽ لػو م يػؿ وىػو "
ىذه األرقاـ الكبيرة في أعداد المياجريف تؤ ر سمبًا عمى التركيػب  "(1)مف ضعؼ ما كاف عميو منذ جيؿ مضى

دوؿ المرسػػمة  حيػث ترتفػ  أعػداد األطفػاؿ والمسػػنيف كػوف أغمبيػة الميػاجريف مػػف الػ العمػري لمسػكاف فػي 
 األعباء االقتصادية الممقاة عمى عاتؽ الدوؿ المرسمة.  مف الشباب  مما يزيد

 
 أما ا  ار االيجابية فتكمف في: 

رؤوس يعمػػؿ الميػػاجروف عمػػى تنميػػة المػػوطف األصػػمي مػػف خػػالؿ التحػػويالت الماليػػة لػػذوييـ واسػػت مار  -
 مما يسيـ في تنشيط االقتصادي المحمي.  (2)أمواليـ في الوطف األـ

بسػػػبب زيػػػادة األيػػػدي العاممػػػة خاصػػػة مػػػف   زيػػػادة االسػػػت مار فػػػي المػػػوارد الطبيعيػػػة فػػػي الػػػبالد المسػػػتقبمة -
 .(3)الذكور الشباب

 
 اآلثار الجتماعية والثقافية:  -ب
 

الجتماعيػػة  حيػػث يظيػػر عػػدـ التجػػانس بسػػبب وجػػود تمتػػد ا  ػػار السػػمبية لميجػػرة لتػػؤ ر فػػي الجوانػػب ا -
أقميػػػات عرقيػػػة مختمفػػػة فػػػي الػػػدوؿ المسػػػتقبمة مػػػا يػػػؤدي إلػػػى ظيػػػور مشػػػكالت م ػػػؿ التفرقػػػة العنصػػػرية  

 .(4)وتعرض ىذه األقميات لالعتداءات م مما يحدث في بعض الدوؿ األوروبية م ؿ  فرنسا
 الروابط العاحمية لممياجريف الذيف قد يحمموف أفكارًا تترؾ اليجرة ط ارًا سمبية عمى العالقات االجتماعية و  -

وأنمػػاط سػػموكية جديػػدة تختمػػؼ عػػف المجتمػػ  األصػػمي مما يعرضػػيـ لمػػرفض وعػػدـ القبػػوؿ فيولػػد لػػدييـ 
 .(5) شعورًا بالمربة وعدـ االنتماء لمعاحمة ولممجتم

 
ففػػي حػػػيف يػػزداد عػػػدد   (6)تػػؤ ر اليجػػرة عمػػػى التركيػػب العمػػػري والنػػوعي فػػػي الػػدوؿ المرسػػمة والمسػػػتقبمة -

الذكور في الدوؿ المستقبمة  تقؿ ىػذه األعػداد فػي الػدوؿ المرسػمة وتػزداد أعػداد ا نػاث مػا يترتػب عميػو 
 باألجنبيات. وفتزوجاء غير المتزوجات  خاصة أّف الك ير مف المياجريف يبروز ظاىرة النس

-  
                                                 

 ي   جع حأ ر  س   اتق.2002ذق ي  حأهج ج حأم أرح أضا   (1)

 .351( حأ رم اثم حأنضت  حأ رمي   جع  اتقي ص: 2)

 .227( ال  اثم حأ حزل جلث ي   جع  اتقي ص: 3)

 .227( حأن جع س  هي ص: 4)

 .125(  نظ ر   نم حأ ر راي   جع  اتقي ص: 5)

 .227( ال  اثم حأ حزل جلث ي   جع  اتقي ص: 6)
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والسياسػػية  فقػػد اتسػػعت ىػػذه الظػػاىرة لقػػد شػػكمت ظػػاىرة اليجػػرة أىميػػة متزايػػدة فػػي األوسػػاط األكاديميػػة 
بشػػكؿ ىاحػػؿ خػػالؿ العقػػود األخيػػرة مػػف القػػرف العشػػريف  حيػػث شػػكمت أنماطػػًا عديػػدة فػػي العػػالـ  سػػواًء 

داخؿ ا قميـ الواحد أو دوليًا إلػى خػارج الحػدود  وميمػا تعػددت النظريػات المفسػرة ليػذه  األفرادتنقالت 
وراءىػػػا سػػػواًء كػػػاف ذلػػػؾ لتحسػػػيف دخػػػؿ الفػػػرد  أو العمػػػؿ الظػػػاىرة  نجػػػد أّف ىنػػػاؾ عػػػددًا مػػػف الػػػدواف  

 بالتجارة  أو التعميـ  أو الحصوؿ عمى األمف. 
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 المبحث الثاني: الدراسات السابقة 

 
  لكف مف خػالؿ البحػث والتنقيػب لكتب والدراسات التي تناولت ظاىرة اليجرة المسيحيةىناؾ ندرة في ا
( دراسػػػات 8( دراسػػات سػػابقة منيػػا )9  حيػػث استعرضػػت الباح ػػػة )بعػػػض الدراسػػات تػػـ الع ػػور عمػػى

رضت ىذه الدراسات وفػؽ الترتيػب الزمنػي مػف ودراسة عربية  وعُ منيا دراسة بالممة االنجميزية  محمية 
األقػدـ إلػػى األحػػدث  وتػػـ االسػػتفادة منيػػا فػػي إ ػراء ا طػػار النظػػري  وفيمػػا يمػػي عػػرض ليػػذه الدراسػػات 

 تاحجيا والتوصيات التي خرجت بيا. واىـ ن
 

  -ومن أىم ىذه الدراسات:
أعمال مؤتمر الالىوت والكنيسة المحمية في األرض المقدسة بعنوان "اليجرة"، )القـدس: مركـز  -1

 (    1991المقاء لمدراسات الدينية والتراثية في األرض المقدسة، 
ألراضػي المقدسػة مػف حيػث أسػبابيا  وأبعادىػا ىدفت الدراسة إلى تنػاوؿ ظػاىرة اليجػرة المسػيحية مػف ا

مػػػف جميػػػ  النػػػواحي االجتماعيػػػة  والسياسػػػػية  والتاريخيػػػة  واالقتصػػػادية والدينيػػػة  واألدبيػػػة. اعتمػػػػدت 
 ا اعتمػدت عمػػى الدراسػة عمػى المػػني  التػاريخي مػػف خػالؿ جمػػ  المعمومػات مػف مصػػادرىا األوليػة  كمػػ

قاـ بيما المركػز   حية  مف خالؿ دراستيف ميدانيتيف العاحالت المسي مفوصؼ وتحميؿ أراء مجموعة 
األولػػى فقػػد  ةوتناولتػػا ظػػاىرة اليجػػرة فػػي كػػؿ مػػف منػػاطؽ بيػػت لحػػـ وراـ اهلل والقػػدس وحيفػػا  أمػػا الدراسػػ

اعتمػػدت عمػػى توزيػػ  اسػػتمارة لمحصػػوؿ عمػػى معطيػػات دقيقػػة حػػوؿ ىػػذه الظػػاىرة فػػي كػػؿ مػػف القػػدس  
عينػات مػف العػاحالت المسػيحية فػي كػؿ منطقػة بحيػث تم ػؿ اكبػر  وبيت لحـ  وراـ اهلل  وقد تـ اختيار

أسػرة. أمػػا الدراسػة ال انيػة فركػزت عمػى ظػاىرة اليجػرة فػػي  550عػدد ممكػف مػف الطواحػؼ  وتػـ مقابمػة 
)اسػػػتمارة  فعاحمػػة  وأداة البحػػػث كانػػت عبػػارة عػػف اسػػتمارتيف متكػػاممتي 487مدينػػة حيفػػا  وتػػـ مقابمػػة 

 ممياجر(. اليجرة  واستمارة شخصية ل
 

 جاءت نتائج الدراستين عمى النحو اآلتي: 
 % مف الذيف مازالوا يعيشوف في فمسطيف يرغبوف باليجرة.22أف حوالي  -1
مف األراضي الفمسػطينية  فـ ىاجر حوالي عشريف ألفًا مف المسيحييف الفمسطينيي1967منذ العاـ  -2

 ـ.1967التي احتمتيا إسراحيؿ عاـ 
باليجرة مف مناطؽ القدس  وبيت لحػـ  وراـ اهلل ىػو البحػث عػف فػرص إّف السبب الرحيس لمتفكير  -3

 %.46.3عمؿ بنسبة 
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% مػػػف العػػػرب المسػػػيحييف بحيفػػػا ينػػػووف اليجػػػرة إلػػػى خػػػارج الػػػبالد  وتتػػػراوح أعمػػػار 28إّف نحػػػو  -4
 عامًا. 30 -20أغمبيتيـ ما بيف 

لمتحػػدة األمريكيػػػة  إّف المالبيػػة العظمػػى ممػػف ينػػػووف اليجػػرة مػػف حيفػػا سػػػيتوجيوف إلػػى الواليػػات ا -5
ّف  % منيـ ليـ أقربػاء أو أصػدقاء فػي الػبالد التػي ينػووف اليجػرة إلييػا  فػي 77وكندا  واستراليا  وار

 % ممف ينووف اليجرة ال يوجد ليـ معارؼ في البالد التي ينووف اليجرة إلييا.23حيف أّف 
  واالسػتقرار السياسػي إّف توفر إمكانية التعميـ العالي المتخصػص  وتحسػيف الظػروؼ االقتصػادية -6

 تعتبر شروط أساسية يجب توفرىا لوقؼ نزيؼ اليجرة.
 

 أما نتائج مجموع الدراسات التي قدمت لممؤتمر فجاءت: 

% مػف المسػيحييف 85إف نزيؼ اليجرة الذي بدأ منذ نياية القرف التاس  عشػر جػرؼ معػو حػوالي  -1
 .حتى تسعينات القرف العشريف فالفمسطينيي

 صادي )ندرة فرص العمؿ وازدياد البطالة( سبب رحيس ليذه اليجرة. إف العامؿ االقت -2

 
 :أىم توصيات الدراسة

 إعداد برنام   لمتنمية االجتماعية  رشاد المواطف. -1

إعداد برنام  لمتنمية االقتصادية مف خالؿ التركيز عمى النيوض باألنشطة االقتصػادية المختمفػة  -2
ضافًة إلى إقامػًة مشػروعات إنتاجيػة مختمفػة تضػمف ارتفػاع مسػتو  كالزراعة  والصناعة  والخدمات. إ

 ا نتاج القومي  وزيادة فرص العمؿ مما يساعد المواطف في تحسيف مستو  معيشتو بكرامة. 

 التركيز عمى مدينة القدس العربية التي تتعرض لالستيالء عمى عقاراتيا.  -3
  
مـن نيايـة القـرن التاسـع  أمريكـا إلـىفمسـطينية دراسة: جمـال نـايف عـدوي، بعنـوان "اليجـرة ال -2

 (.1993"، )الناصرة: المطبعة الشعبية بيت الصداقة، 1945عشر حتى عام 
   األمريكيػػة الضػػوء عمػػى تػػاريخ اليجػػرة العربيػػة الفمسػػطينية لمواليػػات المتحػػدة إلقػػاء إلػػىىػػدفت الدراسػػة 

كمػا  ىجػرة الم قفػيف. الدراسػات عمػى حيث ركػزت معظػـ  بسبب قمة الدراسات التي تناولت ىذه اليجرة
اعتمػد    وقػدأمريكػا إلػىالطػرد وعوامػؿ الجػذب المػؤ رة عمػى ىجػرة الفمسػطينييف  عوامؿالدراسة  تناولت

الميػاجريف فػي الفتػرة التػي  أعػدادتظير  إحصاءاتالدراسة    م  تضمفالباحث عمى المني  التاريخي
 تناولتيا الدراسة.
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 نتائج التالية:ال إلىوقد خمصت الدراسة 
  (1876مػػػف القػػػرف التاسػػػ  عشػػػر ) األخيػػػركانػػػت نقطػػػة البدايػػػة لميجػػػرة مػػػف فمسػػػطيف فػػػي الربػػػ   -

 .الفمسطينييف التجار وتركزت في أوساط
بنػػػػاء قاعػػػػدة  أرادوافحػػػػة الشػػػػباب الػػػػذيف  خاصػػػػةً و   لميجػػػػرة رحيسػػػػاً  شػػػػكؿ العامػػػػؿ االقتصػػػػادي دافعػػػػاً  -

  كالتجنيػد ا جبػاري  ريكية  إلى جانب الدواف  األخػر األمفي الواليات المتحدة  ألنفسيـاقتصادية 
 وزيادة الضراحب. والمجاعات 

 أصػػاببسػػبب االزدىػػار االقتصػػادي الػػذي  األدممػػة" ىجػػرة "شػػيدت فتػػرة الحػػرب العالميػػة ال انيػػة  -
 الدوؿ النفطية. إلىميجرة لبسبب اكتشاؼ النفط ما دف  الك ير مف الفمسطينييف  العربية  المنطقة

 
خــارج  إلــىاليجــرة الفمســطينية الة ماجســتير لمطالــب: مفيــد عمــر اســعد صــالح، بعنــوان، "رســ -3

الفمســطينية، جامعــة النجــاح  ، )نــابمس،1948 -1917 فمســطين خــالل عيــد النتــداب البريطــاني
  م(.1998

  ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى دواف  اليجرة الفمسطينية السياسية  واالجتماعيػة  واالقتصػادية
وما كاف لذلؾ مف ا ر عمى طبيعة الحيػاة االجتماعيػة والبنػى السياسػية واالقتصػادية فػي الفتػرة مػا بػيف 

  كما تناولت دور القو  المحمية وا قميمية والدولية في ىذه اليجرة  وكاف ىػذا الػدور 1948 -1917
نقػػؿ  فػي كيفيػة  غيػر مباشػر لبعضػيا ومباشػر لبعضػيا ا خػر  م ػػؿ دور سػمطات االنتػداب البريطػاني

 مػػػ الً ف د بيعيػػػا وانتقاليػػػا لمييػػػو   لتسػػػييؿ كمرحمػػػة أولػػػى أراضػػػي ممػػػؾ إلػػػىوالمشػػػاع  األميريػػػة األراضػػػي
ممػػػؾ  أراضػػػي إلػػػى% 65مميػػػوف دونػػػـ أي حػػػوالي  12المشػػػاع ومسػػػاحتيا  األراضػػػيحولػػػت الحكومػػػة 

ؿ مػػػا بأيػػػدييـ بوضػػػ  اليػػػد عمػػػى تسػػػجي أوالمػػػالؾ باالسػػػتيالء  وأجبػػػرت  تخضػػػ  لقػػػانوف البيػػػ  والشػػػراء
ف. وقد اعتمدت الدراسة تباع وال ترى المشاع ال األرضالف  األراضيكأراضي ممؾ في داحرة  تسجيؿ 

 عػػػف   فضػػػالً و ػػػاحؽ الحركػػػة الفمسػػطينيةو  مػػػف كتػػػب ودراسػػات عربيػػػة وعبريػػة  عمػػى مراجعػػػة األدبيػػات
 . المجاف الممكية تقارير

 
  وقد خمصت الدراسة لمجموعة من النتائج أىميا:

االقتصػادية  األوضػاعبسػبب وعيػة فػي نيايػة القػرف التاسػ  عشػر اليجرة  الفمسطينية  بػدأت ط أف -1
 إلػػىتحولػػت اليجػػرة   األولػػىأمػػا بعػػد الحػػرب العالميػػة   فػػي فمسػػطيف الصػػعبةواالجتماعيػػة والسياسػػية 

 وطوعية.قيرية 

افعيف الرحيسػيف وراء ىجػرة كانػا الػد أراضػييـأكدت الدراسة أف طرد السكاف بالقوة واالستيالء عمى  -2
 .عمى ىذيف العامميف ترتبتفقد  األخر أما العوامؿ  الفمسطينييف 
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 األصـلكـان فـي "، : النشـوء والتطـوراألرجنتـينالعرب في دراسة: د. عبد الواحد اكمير بعنوان " -4
ى، الطبعــة األولــ ،م1991الجامعـات الســبانية نشـرت بالســبانية عـام  إحــدىدكتــوراه فـي  أطروحـة

           .2000) )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، تشرين األول/ أكتوبر، 
ىدفت الدراسة إلى تتب  الحضور االجتماعي العربي في األرجنتيف  حيث مر مف مرحمة التيميش م  
مد اليجرة األولى إلى مرحمة االندماج في الجيؿ ال اني  ـ مرحمة االنصيار في الجيؿ ال الث. وقد اعت

الكاتب عمى المني  الوصفي مف خالؿ إجراء دراسة ميدانية تضػمنت توزيػ  اسػتمارات عمػى عػدد مػف 
العربيػػة الصػػادرة فػػي  أفػػراد الجاليػػة  وحػػوار مػػ  عناصػػر فييػػا  كمػػا رجػػ  إلػػى أدبيػػات تناولػػت الصػػحافة

نتػػػيف  مػػػا بػػػيف مطمػػػ  القػػػرف العشػػػريف ومنتصػػفو  وو ػػػاحؽ تػػػؤرخ لمحضػػػور العربػػػي فػػػي األرج األرجنتػػيف
 والبيانات ا حصاحية لمسمطات األرجنتينية. 

 
 وقد خمصت الدراسة لمجموعة من النتائج أىميا:

كانت دواف  اليجػرة العربيػة باألسػاس دوافػ  اقتصػادية  فػي حػيف جػاءت اليجػرة ألسػباب سياسػية   -1
لػػػدواف   وطاحفيػػػة فػػػي درجػػػة  انيػػػة  وتمػػػت فػػػي وقػػػت متػػػأخر بالمقارنػػػة مػػػ  األولػػػى  وقػػػد طالػػػت اليجػػػرة

 سياسية النخبة الم قفة.
رغـ أّف أواحؿ العػرب وصػموا إلػى األرجنتػيف منػذ سػبعينيات القػرف التاسػ  عشػر  إال أّف اليجػرة لػـ  -2

تأخػػذ أبعػػادًا عدديػػة ميمػػة إال منػػذ مطمػػ  القػػرف العشػػريف  ويمكػػف اعتبػػار الفتػػرة الممتػػدة مػػا بػػيف عػػامي 
مف الناحية العدديػة  حيػث أصػبحت اليجػرة العربيػة أىـ مرحمة ميزت اليجرة العربية  1930 -1900

تحتؿ المرتبة ال ال ة بعػد اليجػرة االيطاليػة واالسػبانية. بعػد ىػذه المرحمػة لػـ يعػد التزايػد العػددي لمجاليػة 
 ناجمًا عف وفود مياجريف جدد بؿ عف الوالدات داخؿ الجالية.

لػػذكور  حيػػث تجػػاوزت نسػػبة ىػػؤالء تميػػزت اليجػػرة فػػي بدايػػة عيػػدىا بكونيػػا ىجػػرة مؤقتػػة تطػػاؿ ا -3
بشكؿ واض  النسبة المسجمة لد  اليجرات ذات األصوؿ األوروبية التي أخذت طاب  االستقرار الداحـ 
منذ نياية القرف الماضي  واف اكبر نسبة لد  المياجريف العرب طاولت أولحؾ الذيف يتراوح سنيـ بيف 

مسػػتقبؿ باليػػد العاممػػة النشػػيطة عمػػى حسػػاب البمػػد عشػػريف و ال ػػيف سػػنة  وىػػو مػػا يعنػػي إغنػػاء البمػػد ال
  األصمي.

تمػػػػت اليجػػػػرة العربيػػػػة بشػػػػكؿ تمقػػػػاحي وكػػػػاف محركيػػػػا الػػػػرحيس رسػػػػاحؿ الميػػػػاجريف إلػػػػى األصػػػػدقاء  -4
واألقارب  وكذلؾ دعاية سماسرة شركات المالحة التي كانت تميؿ داحمًا إلى المبالمة في وصؼ غنى 

 ال روة.العالـ الجديد وسيولة الحصوؿ عمى 
شيد الحضور العربي في األرجنتيف تطورًا كبيرًا في مختمؼ المجاالت  منذ ال ال ينيات مف القرف  -5

 العشريف وحتى ا ف  بعد أف عانوا مف التيميش في سنوات اليجرة األولى. 
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رن صــفحات مطويــة مــن تــاريخ فمســطين المحمــي فــي القــدراســة: د. عــدنان مســمم بعنــوان " -5
العشــــرين تطــــورات سياســــية واجتماعيــــة وصــــحفية وفكريــــة فــــي مدينــــة بيــــت لحــــم فــــي العيــــد 

مركـــــز وئـــــام الفمســـــطيني لحـــــل الطبعـــــة األولـــــى، )بيـــــت لحـــــم:  ،"1948 -1917يالبريطـــــان
 (.2002،النزاعات

ىدفت الدراسة إلى المحافظة عمى المناخ ال قػافي والسياسػي واالجتمػاعي الحيػوي فػي بيػت لحػـ بشػكؿ 
مسطيف بشكؿ عاـ في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف في ظػؿ غيػاب األرشػيفات والو ػاحؽ خاص وف

  إضػػافًة إلػػى وفػػاة أفػػراد كػػانوا مصػػادر 1948 -1917الخاصػػة بمرحمػػة الدراسػػة  وىػػي الفتػػرة مػػا بػػيف 
أو بسبب ىجرتيـ إلػى األمػريكتيف  وقػد تناولػت الدراسػة إضػافة إلػى  أولية لممعمومات حوؿ ىذه الفترة 

 ذلؾ ىجرة المسيحييف الفمسطينييف مف مدينة بيت لحـ.
 اعتمدت الدراسة عمى المني  التاريخي في جم  المعمومات وتحميميا. 

 
 وقد خمصت الدراسة لمجموعة من النتائج أىميا:

أدت أحداث النكبة إلى لجوء ا الؼ إلى منطقة بيت لحػـ  والػى ازديػاد غيػر مسػبوؽ لعػدد سػكاف  -1
% عمػػػػػا كػػػػػاف عميػػػػػو ىػػػػػذا العػػػػػدد قبػػػػػؿ بػػػػػدء اليجػػػػػرة 2.9ـ بمعػػػػػدؿ 1952ازداد عػػػػػاـ المدينػػػػػة  حيػػػػػث 

 الفمسطينية.
ـ تأخذ شكؿ ىجرة جماعية طوعية عمى خالؼ ما عميػو الوضػ  1967عاـ أصبحت اليجرة بعد  -2

 في أحداث النكبة.
 

 التوصيات التي خرجت بيا الدراسة لمحد من اليجرة: 
 رار النفسي لمفرد.توفير الفرص االقتصادية واالستق -1
 .  لمحد مف اليجرة بمورة تربية وطنية ودينية في البيت والمدرسة والمؤسسات المختمفة -2
 
بعنــوان "ىجــرة الشــوام إلــى مصــر خــالل  لمطالــب مــاىر محمــد ســعيد درويــش: رســالة ماجســتير -6

، ةاح الوطنيـجامعة النجـ)نابمس،  .وبدايات القرن العشرين" النصف الثاني من القرن التاسع عشر
(2003. 

ىػدفت الدراسػػة إلػػى تسػػميط الضػوء عمػػى مسػػالة اليجػػرة مػف بػػالد الشػػاـ إلػػى مصػر  مػػف خػػالؿ محاولػػة 
الباحػػث ا جابػػة عمػػى العديػػد مػػف التسػػاؤالت المرتبطػػة ارتباطػػًا و يقػػًا بيػػا  م ػػؿ األسػػباب الموضػػوعية 

ي  االنعكاسػات االيجابيػة ليجػرة الكامنة وراء اليجرة مف بالد الشاـ  ودواف  اليجرة إلػى مصػر  وتوضػ
سػياماتيـ المعرفيػة فػي  الشواـ مف خالؿ تناوؿ حضورىـ االقتصادي  وعالقتيـ بالمجتم  المصري  وار
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الحياة الفكرية وال قافية في مصػر والمنطقػة العربيػة  وقػد اعتمػدت الدراسػة فػي منيجيتيػا عمػى مراجعػة 
 األدبيات التي كتبت بيذا الشأف.  

 
 راسة لمجموعة من النتائج أىميا: وقد خمصت الد

 إّف تدىور األوضاع االقتصادية  والسياسية  واالجتماعية كانت وراء ىجرة الشواـ إلى مصر. -
 م مت مصر منطقة جذب لمشواـ بسبب االستقرار السياسي واالزدىار االقتصادي.  -
والتاريخ المشترؾ بيف سيولة اندماج الشواـ م  المصرييف بسبب الممة المشتركة والعادات الشرقية  -

 الشواـ والمصرييف. 
 
ـــوان "دراســـة مســـحية حـــول الســـكان  -7 ـــز الســـبيل المســـكوني لالىـــوت والتحـــرر بعن دراســـة مرك

ــة  ــي الضــفة الغربي ســرائيلالمســيحيين ف  بيل المســكوني لالىــوت والتحــرر،، )القــدس: مركــز الســوا 
2008) 

سػػراحيؿ و تمكػػيف الكنػػاحس فػػي فمسػػطيف  إلػػىىػػدفت الدراسػػة  ؼ البحػػث عػػف طػػرؽ لوقػػفػػي الخػػارج مػػف وار
مػػات معمو تقػديـ و   ديممرافيػة واقتصػادية و قافيػة إحصػاحيات  وبيػاف حركػة تضػاؤؿ الحضػور المسػيحي

  وعمػى التحػديات التػي تجابػو وأسػبابياالتركيز عمػى اليجػرة حوؿ ىجرة السكاف المسيحييف  مف خالؿ 
المقارنػة بػيف  إلػىقدسة  كما ىدفت الدراسة الم األرضالمسيحييف الفمسطينييف واستمرار حضورىـ في 

سػراحيؿالمسيحييف في الضػفة المربيػة  أوضاع مجموعػة  أراء. اعتمػدت الدراسػة عمػى وصػؼ وتحميػؿ وار
سػراحيؿكبيرة مف العػاحالت المسػيحية فػي الضػفة المربيػة  الخػارج والػدواف   إلػىحػوؿ تفكيػرىـ بػاليجرة  وار

قسػػػمت بالتسػػػاوي بػػػيف المنطقتػػػيف وشػػػممت عاحمػػػة   1500مسػػػ  العينػػػة عمػػػى  إجػػػراءذلػػػؾ  وتػػػـ وراء 
  مسػيحية مػف جميػ  الطواحػؼعاحمة  750فكانت حصة فمسطيف مقابمة  واألرياؼ المناطؽ الحضرية 

مسػيحيي قطػاع العينػة لػـ تشػمؿ    في حػيفالضفة المربية ومنيا القدس الشرقية وشممت جمي  مناطؽ
.  إلػػى. كمػػا تطرقػػت الدراسػػة إسػػراحيؿفػػي  مسػػيحية عاحمػػة 750و غػػزة بسػػبب الوضػػ  السياسػػي المتػػأـز
   والتطورات الديممرافية لممسيحييف.ةنواح عدة م ؿ التركيبة السكانية  واليجر 

 
 :أىميا وقد خمصت الدراسة لمجموعة من النتائج

 مف اليجرة اقؿ مف معاناة المسيحييف في الضفة المربية. إسراحيؿيعاني المسيحيوف في  -1
 :ا تيعمى النحو المسيحييف مف الضفة المربية جرة ى أسبابجاءت  -2

( يرغبػػػوف فػػػي 42,6ىػػػدفيـ الحصػػػوؿ عمػػػى عمػػػؿ  و)أّف %( مػػػف الػػػذيف يسػػػعوف لميجػػػرة 44,7عبػػػر )
( يريػػدوف ممػػادرة الػػبالد بيػػدؼ 8,5والسياسػػية السػػيحة  و) االقتصػػادية األوضػػاعبسػػبب   ممػػادرة الػػبالد

رغبػػتيـ فػػي اليجػػرة بيػػدؼ العمػػؿ والدراسػػة  وفػػي سػػؤاؿ %( فعبػػروا عػػف 4,2االلتحػػاؽ بالعاحمػػة  أمػػا )
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% مف المستطمعيف في الضفة المربية والقدس الشرقية 7حوؿ دور التطرؼ الديني كداف  لميجرة عبر 
التطػرؼ الػديني وراء رغبػتيـ فػي  فّ إسػراحيؿ بػأ% مػف مسػيحيي 14انو سبب ليجػرتيـ  فػي حػيف عبػر 

 اليجرة.
 طراحيـ في الضػفة المربيػة والقػدس الشػرقية% مف المستطمعة 90يقارب ما  فّ بأ جاالستنتامف ذلؾ يتـ 
 الصعبة التي يعيشيا المسيحيوف.   والسياسيةبسبب الظروؼ االقتصادية   يسعوف لميجرة

 
دراســة عــوض مطريــة و خــرون، بعنــوان: "ىجــرة األدمغــة مــن المجتمــع الفمســطيني مــع دراســة  -8

الي"، الطبعــة األولــى، )القــدس: معيــد أبحــاث السياســات استكشــافية لقطــاعي الصــحة والتعمــيم العــ
 (.2008القتصادية الفمسطيني ماس، 

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تسػػميط الضػػوء عمػػى ظػػاىرة ىجػػرة األدممػػة فػػي كػػؿ مػػف قطػػاعي الصػػحة والتعمػػيـ  
العالي الفمسطينييف  وتقوـ منيجية الدراسة عمى وصؼ وتحميؿ أراء مجموعة مػف العػامميف فػي قطػاع 

حة والتعمػػيـ العػػالي فػػي الضػػفة المربيػػة وقطػػاع غػػزة حػػوؿ تفكيػػرىـ بػػاليجرة إلػػى الخػػارج الػػوطف  الصػػ
( 8( مبحوث  كما تتطرؽ الدراسة إلى عػرض التجربػة الذاتيػة لػػ)240والدواف  وراء ذلؾ وبم  عددىـ )

ار ميػػاجريف فمسػػطينييف مػػف كػػال القطػػاعيف  والػػى تحميػػؿ أراء مجموعػػة مػػف المشػػاركيف فػػي صػػن  القػػر 
ذات العالقػة حػوؿ أىميػة وط ػار ظػاىرة اليجػرة الخارجيػة  والخطػوات  تعمى مستو  الوطف مف الػوزارا

المعموؿ بيا لتنظيميا والسيطرة عمييا  كما تـ إجراء مس  العينة مم مة مف األسر الفمسػطينية المقيمػة 
ييػػـ بػػاليجرة  وعػػف ىجػػرة ( أسػػرة لسػػؤاليـ عػػف رأ850فػػي محافظػػة راـ اهلل والبيػػرة وبيتونيػػا بمػػ  عػػددىا )

 أحد أفراد أسرتيـ.
 

 وقد خمصت الدراسة لمجموعة من النتائج أىميا: 
% ىجػػػػرة مؤقتػػػة  وكػػػػاف 23.8% ىجػػػرة داحمػػػة  و7( عػػػف رغبػػػػتيـ فػػػي اليجػػػػرة  30.8%عبػػػر ) -1

%  والرغبػة فػػي التطػور العممػي فػػي 79.7السػبب الػرحيس وراء ذلػػؾ الوضػ  السياسػي واألمنػػي السػي  
 %.77.2 مجاؿ التخصص

بالنسبة لدراسة الحالػة لمميػاجريف الفمسػطينييف المقيمػيف فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة  وأوروبػا   -2
ودوؿ عربية. عبر أولحؾ عف صعوبات كانوا يواجيونيا في إيجاد عمؿ  يتوافؽ م  تخصصيـ الدقيؽ 

 ـ.وبمردود منخفض نسبيًا  كما أنيـ لـ يتمتعوا بأي أماف وظيفي قبؿ ىجرتي
% مػػف 7.3( أسػػرة فػػي تجمعػػات راـ اهلل والبيػػرة وبيتونيػػا  وجػػد أّف 850فػػي المسػػ  الػػذي شػػمؿ ) -3

 عامػػًا فػػأك ر يفكػػروف بػػاليجرة وبشػػكؿ أساسػػي لتحسػػيف وضػػعيـ 15أفػػراد العينػػة البػػالميف مػػف العمػػر 
غػادر  ميػاجراً  138المادي  أو بسبب الوض  السياسي واألمنػي  وبينػت الدراسػة أّف لػد  اسػر العينػة 
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  وقػػد عػػزت اسػػر األفػػراد الميػػاجرة السػػبب فػػي 2000% مػػنيـ بعػػد بػػدء االنتفاضػػة فػػي العػػاـ  61.6
 %. 52.9ىجرة أبناحيـ إلى األمؿ في تحسيف الوض  المادي في أك ر مف نصؼ الحاالت 

 وكان أىم ما أوصت بو الدراسة: 
ميػػػة والصػػػحية المواتيػػػة لجػػػذب ضػػػرورة السػػػعي إلػػػى خمػػػؽ البيحػػػة االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة والتعمي -1

 الكفاءات والحفاظ عمييا.
العمػؿ عمػى تحديػد ىويػة الجامعػػات المحميػة  والػدور الػذي يجػب أف تحتمػػو فػي مسػيرة التنميػة مػػف  -2

ناحيػػػػة البػػػػرام  المطروحػػػػة  ونوعيػػػػة األداء بحيػػػػث تصػػػػب  الجامعػػػػات مصػػػػدرًا يخػػػػرج الكفػػػػاءات بػػػػالكـ 
 والنوعية التي يتطمبيا سوؽ العمؿ.

العمػػؿ عمػػى إعػػداد دواحػػر متخصصػػة بػػالوزارات تيػػتـ بشػػؤوف الميػػاجريف ومتػػابعتيـ وتػػوفير قاعػػدة  -3
 بيانات شاممة لمختمؼ الجوانب المتعمقة بالكفاءات المياجرة.

 
دراسـة بالمغـة النجميزيـة لمبـاحثين رانيـة القــاص كـولينز، ورفعـت عـودة قسـيس، والقـس متــري  -9

طينيون فــي الضــفة الغربيــة: حقــائق، أرقــام، تحــديات"، الطبعــة الراىــب بعنــوان "المســيحيون الفمســ
 ( 2012األولى، )بيت لحم: مؤسسة ديار لمنشر، 

وطماليػػا  لممسػاىمة فػي فيميمػا وفيػـ تطمعاتيػا   المسػيحييففحػػة الضػوء عمػى  إلقػاء إلػىىػدفت الدراسػة 
افزًا لممسػػيحييف تقػػدمي مػػف ناحيػػة  ولتكػػوف حػػ يديمقراطػػجػػؿ المسػػاىمة فػػي بنػػاء مجتمػػ  موحػػد مػػف أ

دفت الدراسػة عمػػى التركيػػز عمػػى . كمػػا ىػػأخػػر فػػي ىمػـو المجتمػػ  وتطػػويره مػػف ناحيػة  أك ػػرلالنخػراط 
سياماتيـنقاط القوة عند المسيحييف الفمسطينييف  واعتمدت منيجية الدراسة عمى وصػؼ   المجتمعية وار

ودراسػػة   السػػبيؿكػػز مر م ػػؿ دراسػػة  أخػػر :ت بيػػا مؤسسػػات تحميػػؿ مػػا جػػاء فػػي دراسػػات سػػابقة قامػػو 
ودراسة مؤسسة ديار حوؿ واق  المسيحييف والمؤسسات المسيحية فػي   مركز القدس لمعالقات الكنسية

 .اليجرة المسيحية الفمسطينيةو   الضفة المربية
 :أىميالعدة نتائج وقد خمصت الدراسة 

  1961قص منػػذ عػػاـ الفعميػػة لػػـ تتنػا أعػدادىـ أفّ  إال  بػالرغـ مػػف التنػػاقص فػي نسػػبة المسػػيحييف -1
مسيحي نتيجة حرب  42,494 إلىمسيحي انخفض  45,855كاف عدد المسيحييف  1961ففي سنة 

اليجػػرة  أسػػبابوتعػػود   2008مسػػيحي فػػي عػػاـ  51,710عمػػى عػػددىـ واسػػتقر  1967حزيػػراف عػػاـ 
بب % فقػط بػاف سػ0,8مػا نسػبتو  أفػادواالسػتقرار السياسػي  فػي حػيف  األمفانعداـ  إلىحسب الدراسة 

 دينية. ألسبابرغبتيـ باليجرة يعود 
بينيػػا   مؤسسػػة مسػػيحية 260المؤسسػػات المسػػيحية العاممػػة فػػي الضػػفة المربيػػة والتػػي بممػػت  ك ػرة -2

فػي  األىميػة% مف مجمؿ المؤسسػات 45مف  أك ردولية تشكؿ ما نسبتو  مؤسسة مسيحية 40حوالي 
 عميـ والصحة.ية في مجاالت الت% مف ىذه المؤسسات تقدـ خدمات حيو 70مف  وأك ر  فمسطيف
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ومػػف الدراسػػة عمػػى اىتمػػاـ السػػمطة الوطنيػػة بالحضػػور المسػػيحي عمػػى المسػػتو  السياسػػي   أكػػدت -3
ولمتواصػػؿ بػػيف   لمتابعػػة شػػؤوف المسػػيحييف ومؤسسػػاتيـ  تشػػكيؿ المجنػػة العميػػا لمشػػؤوف المسػػيحية ذلػػؾ

عػف التم يػؿ المسػيحي التشػريعي  سػطينية والمؤسسػات المسػيحية  فضػالً مؤسسات السمطة الوطنيػة الفم
وىنػػاؾ   خمسػػة فػػي الضػػفة المربيػػة وواحػػد فػػي قطػػاع غػػزة  حيػػث حصػػؿ المسػػيحيوف عمػػى سػػتة مقاعػػد

حيػػػػث يشػػػػمؿ العديػػػػد مػػػػف والوظػػػػاحؼ العميػػػػا   وفػػػػي السػػػػمؾ الدبموماسػػػػي  وزارتػػػػيف يشػػػػمميما مسػػػػيحييف
 ىذه المناصب العميا. المسيحييف

 
 التعميق عمى الدراسات السابقة: 

( دراسػػات ذات صػػمة بموضػػوع الدراسػػة  ويالحػػظ اخػػتالؼ كػػؿ دراسػػة عػػف األخػػر  9ـ اسػػتعراض )تػػ
بحسػػػب اليػػػػدؼ الػػػػذي تسػػػعى تحقيقػػػػو  والمنيجيػػػػة التػػػػي تتبعيػػػا  واألدوات المسػػػػتخدمة لتحقيػػػػؽ ىػػػػدؼ 

 الدراسة  والنتاح  التي تـ التوصؿ إلييا. 
 

 تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في: 
  (2002  د. مسـمم) ودراسػة  (1991مركز المقاء، تتفؽ الدراسة الحالية م  دراسة ) يجرة:دوافع ال
فػي أىػـ دوافػ  (، 2012، و خـرون، كـولينز )رانية القـاص ودراسػة (،2008)مركز السبيل، ودراسة 

اليجػػرة المسػػيحية مػػف فمسػػطيف  حيػػث لعػػب عػػدـ االسػػتقرار السياسػػي النػػات  عػػف االحػػتالؿ ا سػػراحيمي 
  أمػا 1967 -1948ميمًا في دف  الفمسطينييف المسيحييف إلى اليجرة خاصة في الفترة مػا بػيف  دوراً 

  أمػا دراسػة 1990 -1967العامؿ االقتصادي فظيػر بشػكؿ واضػ  كػداف  لميجػرة فػي الفتػرة مػا بػيف 
مػ  الدراسػة الحاليػة    فتتفؽ(1993)عدوي، ودراسة (  2003درويش، (  ودراسة )2000اكمير، )

  واحتػػؿ ف العشػػريف بدايػػة القػػر  أىػػـ دوافػػ  ىجػػرة العػػرب منػػذ منتصػػؼ القػػرف التاسػػ  عشػػر وحتػػىفػػي 
 الداف  االقتصادي الداف  الرحيس ليذه اليجرة يميو الداف  السياسي والطاحفي. 

)مركـز و (2000)د. مسـمم، و  (1991مركز المقاء، ) الدراسة الحالية م  دراسة كؿ مػف كما اتفقت
في الفحة المستيدفة مف الدراسػة ( 2012)رانية القاص كولينز، و خرون،  ودراسة (،2008السبيل، 

 وىـ المسيحيوف.
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 تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في: 
ىجػرة المسػيحييف العػرب مػف المشػرؽ العربػي  لضػوء عمػىإلػى تسػميط االحاليػة  الدراسػةىدفت  اليدف:

 إلػػى  إلييػػاالمنطقػػة المشػػار  فػػي تشػػابو أسػػباب اليجػػرة إلػػىؾ يعػػود ذلػػ  و عمومػػًا وفمسػػطيف خصوصػػاً 
فػرص الجماعػة المسػيحية لميجػرة تكػوف اكبػر  أفوالتي تكمف فػي   اليجرة المسيحية خصوصيةجانب 

المسػػيحيوف مػػف تعمػػيـ ومسػػتو  اقتصػػادي عػػالي  ويرجػػ  ذلػػؾ لعوامػػؿ بػػو مػػف غيػػرىـ  بسػػبب مػػا تميػػز 
سػػة  عػػدا عػػف الخصػػاحص ال قافيػػة التػػي تسػػيؿ ليػػـ االتصػػاؿ تاريخيػػة سػػتتطرؽ ليػػا الباح ػػة فػػي الدرا

 بالعالـ المربي.
ىػدفت إلقػاء الضػوء عمػى اليجػرة الفمسػطينية  والتػي( 1993) عـدوي، دراسػة ك الدراسات األخر   أما

 فػػي حػػيف ركػػزت  1945عشػػر وحتػػى عػػاـ   إلػػى الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة منػػذ نيايػػة القػػرف التاسػػ
دراسػػػة و   1948 -1917عػػػاـ بيػػػاف دوافػػػ  اليجػػػرة الفمسػػػطينية مػػػف  عمػػػى (1998)صـــالح، دراسػػػة 

ىػػدفت  ي فػػي األرجنتػػيف  فػػي حػػيفعمػػى الحضػػور العربػػ ىػػدفت إلػػى التعػػرؼالتػػي ( 2000اكميــر، )
إلى المحافظة عمى المناخ ال قافي والسياسي واالجتماعي الحيوي في بيت  (2002د. مسمم، دراسة )

درويـش، دراسػة )أمػا  ؼ األوؿ مػف القػرف العشػريف فػي النصػ لحـ بشكؿ خاص وفمسػطيف بشػكؿ عػاـ
 رة مػػف بػػالد الشػػاـ إلػػى مصػػر  فػػي حػػيف ىػػدفتإلػػى تسػػميط الضػػوء عمػػى مسػػالة اليجػػفيػػدفت ( 2003
إلػػى إلقػػاء الضػػوء عمػػى ظػػاىرة ىجػػرة األدممػػة فػػي كػػؿ مػػف قطػػاعي الصػػحة  (2008مطريــة، دراسػػة )

 كـــولينز رانيـــة القـــاص)( و دراسػػػة 2006الســـبيل،  مركـــز) دراسػػػة أمػػػا والتعمػػػيـ العػػػالي الفمسػػػطينييف.
اليػػػػدؼ  وىػػػػو تسػػػػميط الضػػػػوء عمػػػػى ىجػػػػرة فػػػػي ( فاشػػػػتركت مػػػػ  الدراسػػػػة الحاليػػػػة 2012و خــــرون، 
  م  اختالؼ الدراسة الحالية عف الدراستيف السابقتيف في الفترة الزمنية  حيػث فييفمسطينالمسيحييف ال

 السػابقتيف فتيتناولػت الدراسػحػيف   فػي القػرف العشػريف الدراسة الحالية ىجػرة المسػيحييف خػالؿتناولت 
 دي والعشريف. في القرف الحا فالمسيحييىجرة 

                                      تم الستفادة من الدراسات السابقة في التالي: 
نييف  والفمسػػطيعمػػؽ بموضػػوع ىجػػرة المسػػيحييف العػػرب زيػػادة الرصػػيد المعرفػػي لػػد  الباح ػػة فيمػػا يت -

ودوافعيػػا  وأبعادىػػا عمػػى الػػبالد العربيػػة مػػف جيػػة وعمػػى المسػػيحييف مػػف جيػػة أخػػر   وا ليػػات التػػي 
 يمكف مف خالليا الحد مف تأ يراتيا السمبية.

التعػػرؼ عمػػى الجوانػػب التػػي تػػـ دراسػػتيا ومناقشػػػتيا فػػي الدراسػػات السػػابقة ممػػا سػػاعد الباح ػػة فػػػي  -
 دراستيا الحالية. التركيز عمى بعض الجوانب الميمة في 

 المساعدة في إعداد الخطة وبناء ىيكؿ الدراسة وار راء ا طار النظري.  -
التأكيد عمى بعض التوصيات في الدراسات السابقة  والتي ارتأت الباح ة أىميتيا في المساىمة في  -

 الحد مف ىجرة المسيحييف.
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 الفصل الثالث 
 يالحضور العربي المسيحي في المشرق العرب

 
 :المقدمة 1.3

 
فكاف حمقة وصؿ بيف  القديـ  أىمية خاصة لموقعو االستراتيجي في قمب العالـب يمتاز المشرؽ العربي
 مناخػػػو وخصػػػوبة تربتػػػو ووفػػػرة مياىػػػو البيحػػػةَ  وأوروبػػػا. كمػػػا وفػػػر اعتػػػداؿُ   إفريقيػػػا  قاراتػػػو الػػػ الث طسػػػيا

جسػرًا لمقوافػؿ التجاريػة  شػكؿو   البشػريالمناسبة لنشأة الحضارات البشػرية فػي وقػت مبكػر مػف التػاريخ 
. خاصػة مبكػراً أسػيمت ىػذه الظػروؼ فػي اكتسػابو أىميػة اقتصػادية وسياسػية وقػد   بيف الشرؽ والمرب

بؿ شاءت األقدار أف يكوف المشرؽ  طنفة الذكر عمى أف أىمية ىذه المنطقة لـ تقتصر عمى الجوانب 
وا سالـ  التي تعايشت جنبًا إلى جنب فػي سػالـ   يةالمسيحو   العربي ميبط الديانات ال الث الييودية

مف التوتر والتشػن  وصػمت فػي  ما خمؽ حالة العالقات بينيا شيدت سوءباست ناء بعض الفترات التي 
 بعض األحياف إلى االحتراب.

 
القرف األوؿ لمميالد كانت منطقة اليالؿ الخصيب  مصر  و شماؿ إفريقيا تخض  لسيطرة  أعندما بدو 

التي سيطرت عمى العراؽ في الشرؽ  وا مبراطورية البيزنطية التي اطورتيف كبيرتيف ىما الفارسية إمبر 
فػي و حتػى تخػـو الحجػاز.  جنوبػاً  عمػى بػالد الشػاـ ومصػر وشػماؿ إفريقيػا فػي المػرب وامتػدت تسيطر 

مػف  العديد ياتاعتنق حيث ىذه الفترة بدأت المسيحية باالنتشار بيف القباحؿ العربية منطمقة مف فمسطيف
الساسػػػػانييف لػػػػردىـ عػػػػف الػػػػديف الجديػػػػد  لكػػػػنيـ تعرضػػػػوا الضػػػػطياد وعنػػػػؼ مػػػػف قبػػػػؿ  القباحػػػػؿ العربيػػػػة

خضػػاعيـ لسياسػػتيـ المجوسػػية عػػف الفػػرس فػػي إتبػػاع سياسػػة  وفالو نيػػ وفالبيزنطيػػ لػػـ يختمػػؼو   (1)وار
انتشػار  وعنػ  نػت  (2)ىذا االضطياد مدة  ػالث قػروف استمر إذ ضد سكاف بالد الشاـ ومصر العنؼ 

  لكف ما لبث أف تمير الوض  وشيدت المسيحية السابقةضعيؼ لممسيحية في أوساط سكاف المناطؽ 
صػػداره  انتشػػارًا واسػػعًا بػػيف السػػكاف بسػػبب اعتنػػاؽ ا مبراطػػور البيزنطػػي قسػػطنطيف الديانػػة المسػػيحية وار

                                                 
 .99(ي ص: 1981ي )تر  خ: يحر حأ امج ألتثااح  حأنش ي 1( ار ر ر   ابي  ع ي ن  حأن ر ررع حأض بي حأتثضح 1)

 .9( اؤحي ا ب,   جع  اتقي ص: 2)
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الرومانيػػػة يسػػػم   ـ الػػػذي اعتبػػػر فيػػػو المسػػػيحية إحػػػد  ديانػػػات ا مبراطوريػػػة313ـمرسػػػـو مػػػيالف عػػػا
 .(1)الدينية بصورة عمنية ـبموجبو  تباعيا ممارسة شعاحرى

 
ويمقػػي ىػػذا الفصػػؿ الضػػوء عمػػى الحضػػور العربػػي المسػػيحي  حيػػث يسػػتعرض المبحػػث األوؿ الجػػذور 
العربية لمسػيحيي المشػرؽ العربػي فيبػيف األصػوؿ العربيػة لممسػيحييف  وبيػاف أىػـ القباحػؿ العربيػة التػي 

. الميةيحية. ويوضػػ  المبحػػث ال ػػاني دور المسػػيحييف العػػرب فػػي الحضػػارة العربيػػة ا سػػاعتنقػػت المسػػ
ويسػػتعرض الفصػػؿ ال الػػث دور المسػػيحييف العػػرب فػػي النيضػػة الفكريػػة فػػي نيايػػة القػػرف التاسػػ  عشػػر 

 حيػػػاءييف ال قػػػافي والسياسػػػي فػػػي حركػػػة إوينػػػاقش ىػػػذا المبحػػػث دور المسػػػيح  وبدايػػػة القػػػرف العشػػػريف
مف خالؿ إنشاء المدارس الوطنية  والجمعيػات السياسػية وال قافيػة  وتأسػيس المطػاب   عربيةالحضارة ال

صدار الصحؼ  وصياغة الفكرة القومية العربية.  وار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
ي )تري  خ: 1ي ؽ 3ي حأنجليم 2(  رشرل طيثابي "حأ  ي  حأن ير  "ي حأن  ي اح حأ ل يترنرحي حأمرح ياخ حأ اطيحي يرح ياخ حأ ؼيارجي حأق يج 1)

 .     498(ي ص: 1990
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 ي المشرق العربي يالمبحث األول: الجذور العربية لمسيح

 
 المسيحية في بالد الشام قبل اإلسالم  1.2.3

 
يالد ىاجرت بعض القباحؿ العربية التي اعتنؽ بعضيا المسػيحية مػف شػبو الجزيػرة منذ القرف ال اني لمم
فاستوطنت سوريا لخصوبة أراضييا واعتداؿ مناخيا وأنشأوا إمارات فػي كػؿ مػف   العربية تجاه الشماؿ

ومف ىذه القباحػؿ بيػراء  سػمي   كمػب  تنػوخ  لخػـ  جػذاـ   .(1)تدمر  بترا  لبناف  جنوب سوريا  حمص
  وكانػػػت المسػػػيحية قػػػد وصػػػمت إلػػػى ىػػػذه القباحػػػؿ بسػػػبب قربيػػػا مػػػف تخػػػـو (2)  كنػػػدة  وقضػػػاعةعػػػذرة

ا مبراطوريػػة البيزنطيػػة والفارسػػية مػػف جيػػة  والنسػػاؾ والرىبػػاف الػػذيف عممػػوا عمػػى التبشػػير بالنصػػرانية 
الشػاـ عمى أف أشير ىذه القباحؿ المساسنة الذيف ىاجروا مف الػيمف إلػى بػالد   (3)بينيـ مف جية أخر 

فػي القػرف الرابػ  المػيالدي رض حوراف. تنصر المساسنة أفي أواخر القرف ال الث لمميالد واستقروا في 
مػػػتيـ العربيػػػة فكػػػانوا يتحػػػد وف بمواتخػػػذوا ا راميػػػة لمػػػة ليػػػـ مػػػ  احتفػػػاظيـ  *عمػػػى المػػػذىب المونػػػوفيزي

 .(4)الممتيف
 
احتفظػػوا بممػػتيـ  مػػف عػػرب الجنػػوب أنيػػـ  غسػػاف قبيمػػة عربيػػة يمػػف المؤشػػرات والػػدالحؿ عمػػى أف بنػػو 

قػوي  بانتمػاءالعربية رغػـ اسػتخداميـ الممػة ا راميػة بعػد أف اسػتوطنوا الشػاـ  كمػا أف المساسػنة تمتعػوا 
لميوية العربية ويظير ذلؾ مف خالؿ النقش العربي المسيحي الذي وجد في حّراف  إضافًة إلى الع ور 

خػتالؼ وجػود ارغػـ  (5)ة العربية كمػا يػذكر عرفػاف شػييدعمى كتاب )قراءات مف الكتاب المقدس( بالمم
  تمؾ الحقبة حوؿ وجود ترجمة عربية لمكتاب المقدس. ارسيد يفب
 
ويعػود السػبب فػي ذلػؾ   عمػى عكػس مػا ىػو متوقػ  اً محدود فييا فكاف انتشار المسيحية  أما فمسطيفو 

. يفمانيػة الو نيػة ضػد المسػيحياخذوا يحرضوف السػمطات الرو  حيثإلى الوجود الييودي الك يؼ فييا  
                                                 

 .73(ي ص:1992ي ) حأقاه ج: يحر حأصقااحي 2( ج رض ش اذه ان حذ ي حأن ر رح  حأ ؼارج حأض ترحي ؽ 1)

(ي  ص: 2009آذحر ألنشيي ي آبي  30حأناطي ج:  طيمحر ي )2 (  ينر  غنيايرطي حأنهيم حأض تي  حأن ير رح حأنشي ارح اليا  ييمى  أ ي  ايا ي ؽ2)

169. 

 .164( حأن جع س  هي ص: 3)

حأنههة حأن سي ار ط: حايم حأنيهحهة حأن ير رح حأيهط حارنقيه جي ء  يع حأن ير ررعي   ذثاايه يض اي   تاأرضااثيح س يثحل  أيا يضقي ب حأثي يط  هيج  *

" حأن ير رح اثي  ذاري هيا اي  "حأن ير رح اي  حأضقي ي حص يال رح ح  أيا يؤ ن   تاأتثرضح حأ حامج  ط حأتثرضح حصأهرحي حس   جري حر ذ  تي ي

ي ) تر  خ:  جلس  نياتس حأشي ل ح   يؾي  حأضمييم  يع  نياتس حأننتقيح 2  ي  اثرة تمري  ضاي  لرجي ج زي   ت  سه  ي ؽ حأنش لي ذ

 .447(ي ص: 2000 تضغ حأنؤ  اخ حأصقاارح حأن لرح  حصالرنرح  حأم أرحي 

 .102(ي ص:1958ش   حأتثااح  حأر زيعيي ) تر  خ: يحر حأ شاف ألن3( ارلرة ار ي  آ    ي ذاريخ حأض ب ) ت ل(ي حأج ء ح  لي ؽ4)

ي حأن ر رح اث  ذاري هيا اي  حأنشي لي ذ  يي  اثرية تيمري  يضاي  يلرجي ج زيي   تي  سهي  ي "حأن ر رح اثل ظه ر حص ال "(ا اا  شهرمي 5)

(ي ص: 2002أريحي ي )  جلس  ناتس حأش ل ح   ؾ  حأضمييم  يع  نياتس حأننتقيح  تضيغ حأنؤ  ياخ حأصقااريح حأن لريح  حصالرنريح  حأم 2ؽ

434. 
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ـ الػذي حػث 68صدر زمػف نيػروف عػاـ قد وكاف أوؿ تشري  ضد المسيحييف ويحث عمى اضطيادىـ 
لكػػف األوضػػاع  .(1)""ال يجػػوز عمػػى المسػػيحييف أف يوجػػدواعمػػى القضػػاء عمػػى المسػػيحييف فػػي ا مبراطوريػػة 

و مؤقتػػػًا بعػػػد أف أصػػػبحت الصػػػعبة التػػػي عػػػانى منيػػػا المسػػػيحيوف خاصػػػة فػػػي فمسػػػطيف قػػػد توقفػػػت ولػػػ
  ـ.313المسيحية دينًا رسميًا لإلمبراطورية الرومانية عاـ 

 
 ومػ  العمػـ أفّ   االسكاف فيي لمة و قافة وم  وصوؿ الحكـ العربي ا سالمي إلى بالد الشاـ تـ تعريب

عػود أصػوليـ كانوا عرقيًا عربًا تالذيف ومنيـ مسيحيي بيت لحـ   كانوا عربًا أصالً  يامف مسيحيي قسماً 
إلػػى قباحػػؿ المساسػػنة م ػػؿ حامولػػة الفرحيػػة الػػذي قػػدـ جػػدىـ فػػرح مػػف الشػػاـ الجنوبيػػة )األردف حاليػػًا( 
وحامولة النجاجرة التي تعود أصوليـ إلى العرب الذيف قدموا مف نجراف  وكذلؾ حامولة العناترة وتعود 

 .(2)إلى فباحؿ عربية مسيحية ىاجرت إلى فمسطيف
 

 ي العراق قبل اإلسالمالمسيحية ف 2.2.3
 

شػػيدت ىػػذه المنطقػػة  وقػػد خضػػعت منطقػػة بػػالد الرافػػديف لسػػيطرة ا مبراطوريػػة الفارسػػية قبػػؿ ا سػػالـ.
 .(3)نجـ يوبن إياد يانتشارًا لممسيحية في أواحؿ القرف الراب  الميالدي بيف بعض القباحؿ العربية م ؿ بن

ا المسػػيحية كانػػت قبيمػػة المنػػاذرة التػػي اتخػػذت اعتنػػؽ بعػػض أىميػػعمػػى أف أشػػير القباحػػؿ العربيػػة التػػي 
  وكػاف المنػاذرة كالمساسػنة مزدوجػي الممػةبالعّبػاد )أي عّبػاد عيسػى(  أىميػا  لقػبالحيرة عاصػمة ليػا و 

مف الدالحؿ عمى انتشار المسيحية بيف أىميا ك رة األديرة في الحيرة و فاستعمموا الممة ا رامية والعربية. 
وىػػػو ديػػػر بنتػػػو ىنػػػد أـ عمػػػرو أميػػػرة غسػػػانية وزوجػػػة المنػػػذر ال الػػػث ممػػػؾ  ومػػػا حوليػػػا م ػػػؿ ديػػػر ىنػػػد 

بنػػت "بنػػت ىػػذه البيعػػة ىنػػد بنػػت الحػػارث بػػف حجػػر الممكػػة ووجػػد فػػي الػػدير كتابػػة عربيػػة جػػاء فييػػا    (4)الحيػػرة
عمييػا وعمػى  وأـ عمرو بف المنذر  أمُة المسي  وأـ عبده وبنت عبيدة... فا لو الذي بنت لػو ىػذا الػدير يتػرحـ األمالؾ

  .(5)معيا وم  ولدىا الدىر الداىر"ا لو ة الحؽ  ويكوف إقامولدىا ويقبؿ بيا وبقوميا إلى 
يبػَؽ مػنيـ  ولػـ بعد الفت  ا سالمي لمعػراؽ تقمػص عػدد المسػيحييف لػدخوؿ الك يػر مػنيـ فػي ا سػالـ و 

ياد ةمجموعات صميرة توزعت عمى عرب تكريت وكند سو    .(6)وار
 

                                                 
 .22( اؤحي ا بي    جع  اتقي ص: 1)

 ح يير جضد (يس يي ح حأ ر  سرييح)( اييمسا   ييي ب   ييلجي حأ ييرال حأريياري    حأ را يي  أنشييا ل حأقتيياع حأ ييراا    يحرذييه ايي   مينييح ترييد أ ييجي 2)

       10/2/2014 يخ    اررت

http://bethlehem-holyland.net/Adnan/bethlehem/Historical%20and%20Political%20context.htm 

 131 (ي ص:2012ي ) تر  خ:  نرمى حأنضارفي 1 جهح س  ي ؽ  -(  نر  اثمسي حأن ر ر   حأض ب...  أا  يع3)

 .80( ج رض ش ايس ان حذ ي   جع  اتقي ص: 4)

 .436( ا اا  شهرمي   جع  اتقي ص: 5)

 . 134(  نر  اثمسي   جع  اتقي ص: 6)
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 ية في شبو الجزيرة العربية قبل اإلسالمالمسيح 3.2.3
والجنػوب  وصمت المسيحية إلى مناطؽ عدة مف شػبو الجزيػرة العربيػة حيػث اعتنقتيػا قباحػؿ فػي الشػرؽ

وكػػانوا   الحيػػرة ا مػػفؤو والشػػماؿ والوسػػط  أمػػا فػػي الشػػرؽ فقػػد وصػػمت المسػػيحية عػػف طريػػؽ مبشػػريف جػػا
تممػػػػب بػػػػف  يب فتنصػػػػرت عمػػػػى يػػػػدىـ قباحػػػػؿمػػػػف السػػػػرياف الػػػػذيف سػػػػكنوا اليػػػػالؿ الخصػػػعمػػػى األغمػػػػب 
المسػيحية  الحجػاز  فػي حػيف اعتنػؽ عػدد مػف قباحػؿ .(1)بكػر بػف واحػؿ يشػيباف  وبنػ يربيعة عقيؿ  بن

أمػا   (2)كمػا وجػدت المسػيحية فػي دومػة الجنػدؿ  معػاف  تيمػاء  وادي القػر   تبػوؾ .م ؿ طيمػة )العقبػة(
إلييا لكف عمى نطاؽ محدود بسبب قرب النسػب بػيف ي رب )المدينة المنورة( فيعتقد بوصوؿ المسيحية 

وما يؤكد وجود مسيحييف في ي رب ورود ذكرىـ فػي ر ػاء شػاعر الرسػوؿ عميػو  (3)األزدييف والمساسنة 
 الصالة والسالـ حساف: 

 (4)فرحت نصارى يثرب وييودىا          لما توارى في الضريح الممحد

منيا اعتنؽ المسيحية باست ناء وجود بعض ا  ػار المسػيحية في حيف ال يعرؼ عف قباحؿ مكة أّف أّيًا 
 .(5)م ؿ مقبرة النصار   وبعض األفراد النصار  م ؿ ورقة بف نوفؿ

 
 المسيحية في اليمن قبل اإلسالم ) جنوب شبو الجزيرة العربية( 4.2.3

 
قػػد الرابػػ  كػػاف نػػو مػػ  بدايػػة القػػرف أاختمفػػت الروايػػات حػػوؿ دخػػوؿ المسػػيحية إلػػى الػػيمف. لكػػف المؤكػػد 

تعرض فييا النصار  إلػى مذبحػة عمػى  واألخيرةاعتنقيا بعض سكاف اليمف خاصة في حمير ونجراف 
. وقػػد وصػػمت أخبػػار ىػػذه المذبحػػة مػػف بعػػد أف احتميػػايػػد الممػػؾ الحميػػري يوسػػؼ ذو نػػواس الييػػودي 

 شػػياداتاألوؿ شػػيادات جمعيػػا أسػػقؼ مػػف الػػذيف نجػػوا مػػف تمػػؾ المذبحػػة وجػػاء فػػي ىػػذه ال :مصػػدريف
وا القسػس والشمامسػة ومسػاعدييـ والقػراء وأبنػاحيـ ؤ حضروىا إلى الكنيسة كوموىا وجاأ"جم  الييود كؿ عظاـ الشيداء و 

الكنيسػػة مػػف الحػػاحط إلػػى الحػػاحط حػػوالي ألفػػي شػػخص... وفػػي األسػػبوع التػػالي ؤوا والبنػػات المػػواتي كػػف فػػي الػػدير مػػال
ؿ تعػػذيب مػروع عنػدما رفضػف إنكػار المسػي   ػـ حفػرت ليػـ أخاديػػد وفػييـ نسػاء تقيػات قػتمف خػاليف استشػيد محػات طخػر 

 .(6) عميقة زودت بمادة حارقة  ـ أشعمت"
 

ِبْسـِ الم ِو  " .سورة البروجفي ىذه المذبحة أخبار ف الكريـ الذي تحدث عف طأما المصدر ا خر فكاف القر 
إذ ىـ عمييا   (5)الّنار ذاِت الوقوِد  (4)قتؿ أصحاُب  األخدودِ  (3) ( وشاىٍد ومشيودٍ 2) لموعودِ ( واليـو ا1) الر ْحَمِف الر ِحيـِ ) والسماِء ذاِت الُبروجِ 

                                                 
 .298(ي ص: 2000ي  شاتق ذاري رحي )حأ تاؽي ي. ي 1917-1517اريخ ترد أ ج ا  حأضهم حأضصناس  (  لرل ش  حي ذ1)

 .81ي 80( ج رض ش ايس ان حذ ي   جع  اتقي ص: 2)

 439(  ا اا  شهرمي   جع  اتقي ص: 3)

 43(ي ص: 2005ثح حأث أر رحي ي )تر  خ:  نش رحخ حأن ر1(  ح ب  هرل ااشاي ط  اخ  ع ذاريخ حأن ر ررع حأض ب اثل حص ال ي ؽ4)

 .    439( ا اا  شهرمي حأن جع حأ اتقي ص: 5)

( حأ ؼ ر حأن ر   ا  ح رع حأنقم حي ذ  ي  سضرج اررقي  رمر يارثسي )حأقمس:  نش رحخ      حأ ثرل حأن ي  س  أالهي خ حأر ي ري 6)

 .        64ي ص: 63(ي ص: 2008
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الذي لو ممؾ السموات واألرض واهلل ( 8) وما نقموا منيـ إال أف يؤمنوا باهلل العزيز الحميدِ  (7)وىـ عمى ما يفعموف بالمؤمنيف شيوٌد  (6) قعودٌ 
 .(1)" (10) الحريؽِ فتنوا المؤمنيف والمؤمنات  ـ لـ يتوبوا فميـ عذاب  جينـ وليـ عذاب  إف الذيف (9) شيء شييدٌ كؿ عمى 

وانتيػػى األمػػر بسػػيطرة الحبشػػة   نػػت  عػػف المذبحػػة أف  ػػارت بيزنطػػة والحبشػػة النصػػرانية ألىػػؿ نجػػراف
  .(2)ما أد  إلى سرعة انتشار المسيحية بيف السكاف خالؿ القرف السادس الميالدي  عمييا

 
 لمسيحية في مصر قبل اإلسالما 5.2.3

 
أي  إلػى ا فوالػذي لػـ ي بػت حتػى   حامييف أـف يىؿ ىـ سامي  األقباط أصؿحوؿ  وفرخالمؤ اختمؼ 
ارتبطػوا بعالقػات و يقػة مػ   األقبػاط أف تؤكد ك ير مف المصػادر التاريخيػة لكف  ينتموف األصمييفمف 

لػػى مصػػػر مػػا دفػػ  بعػػػض ار روب واليجػػػرات مػػف و الحػػ بسػػبب  العػػرب فػػي بػػػالد الشػػاـ والجزيػػرة العربيػػػة
 ظيػػرت أمػػا المسػػيحية فقػػد  الـ.إلػػى االعتقػػاد أف األقبػػاط تعربػػوا فػػي فتػػرة سػػبقت ظيػػور ا سػػ يفالمػػؤرخ

وبػدأت تنتشػر فػي   (3)في مصر في النصؼ ال اني مف القرف األوؿ المػيالدي عمػى يػد القػديس مػرقس
األمر الػذي   عة لإلمبراطورية البيزنطية الو نيةفي ىذه األ ناء كانت مصر خاض .مناطؽ واسعة منيا

ومػف تبعػو مػف   وصؿ ذروتػو فػي عيػد نيػروف الذي الضطيادل )أىؿ مصر(أد  إلى تعرض األقباط 
ـ 313عػاـ  ىذا االضطياد إال عندما أعمف ا مبراطور قسطنطيف عف مرسـو ميالف لـ ينتوِ و أباطرة  

يػػة بحريػػة بعػػد أف اعتػػرؼ بالمسػػيحية ديانػػة رسػػمية فػػي وسػػم  فيػػو لممسػػيحييف بممارسػػة شػػعاحرىـ الدين
  .(4)ا مبراطورية
 

منػػوا طبسػػبب الخػػالؼ المػػذىبي الحػػاد الػػذي نشػػب بينيمػػا  فػػالرـو   عػػادت بيزنطػػة الضػػطياد األقبػػاطو 
وقتػػؿ عنػػؼ  ألعمػػاؿمػػف األقبػػاط بالطبيعػػة الواحػػدة لػػو  فعرضػػيـ ذلػػؾ طفػػي حػػيف   لممسػػي  فبػػالطبيعيتي

  .(6)بيزنطة وىذا ما يفسر الترحاب بالمسمميف الفاتحيف  نقاذىـ مف حكـ  (5)ساقفةوتشريد القسس واأل
 

ورغـ ما تعرض لو المسيحييف مف اضطياد خالؿ القروف الستة األولى مػف ظيػور المسػيحية إال أنيػا 
أربػػػػ  فػػػػي فتػػػػرة الحقػػػػة المنػػػػاطؽ العربيػػػػة  ونتيجػػػػة ليػػػػذا االنتشػػػػار ظيػػػػرت  شػػػػيدت انتشػػػػارًا واسػػػػعًا فػػػػي

 ركيات كبر  ىي بطريركية أنطاكية  بطريركية القسطنطينية  بطريركية ا سكندرية  وبطريركيةبطري
 

                                                 
 10 أا حآليح  1  رج حأث  ضي  ع حآليح  1))

 .443ي 442( ا اا  شهرمي   جع  اتقي ص: 2)

ي 52ي51(ي  ص: 1992ي )ي شيق: ح هياأ  ألتثاايح  حأنشي   حأر زييعي سر يا ي 1( ا رع حأض يحخي حأض ب حأنظارىي اي ع ذياري  ي ؽ3)

55. 

 .51ي 47( ج رض ش ايج  ان حس ي   جع  اتقي ص: 4)

 .54( ا رع حأض يحخي حأن جع حأ اتقي ص: 5)

 .145ثمسي   جع  اتقي ص: (  نر  ا6)
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 .(1)أورشميـ القدس
    

ف كاف موجزًا لجذور القباحؿ التي اعتنقت المسيحية   ؿ البعض ىػؿ ءقد يتساوفي نياية ىذا العرض وار
ك يػػرًا ممػػف اعتنقػػوا  بػػأف الجػػـز مكػػف؟ أـ ىػػـ دخػػالء عمييػػا؟ يالمسػػيحيوف فػػي ىػػذه المنطقػػة عربػػًا أصػػالً 

  كما اعتنقيا طخروف لـ يكونػوا عربػًا كػالبيزنطييف الػذيف عاشػوا فتػرة طويمػة أصالً  المسيحية كانوا عرباً 
ف كانوا ينتسبوف ار شرؽ العربي ال شؾ فييا و مي الي. إف عروبة مسيحولكنيـ تعّربوا في فترة الحقة يافي

األشورييف  والسرياف  فكؿ ىذه األعراؽ تعود إلى ساـ بػف نػوح  يف ا راميكالعرب  إلى أعراؽ مختمفة 
                                                                                     )السامييف(.
 

وفضػػػاًل عػػػف العػػػرؽ  ىنػػػاؾ ال قافػػػة العربيػػػة التػػػي جمعػػػت المسػػػيحي والمسػػػمـ فػػػي ىػػػذه المنطقػػػة خػػػالؿ 
فالممػػة العربيػػة ُعرفػػت قبػػؿ  مقومػػات ىػػذه ال قافػػة الممػػة العربيػػة  والتػػاريخ المشػػترؾ  عػػاـ  وأىػػـ 1400
لكػػػف   بػػػدليؿ وجػػػود شػػػعراء عػػػرب نصػػػرانييف أم ػػػاؿ امػػػرؤ القػػػيس والنابمػػػة الػػػذبياني وغيرىمػػػا  ا سػػػالـ

  التمييػػر الػػذي أحد ػػو ا سػػالـ جعػػؿ الممػػة العربيػػة أداة التواصػػؿ بػػيف الشػػعوب التػػي اعتنقػػت ا سػػالـ
السكاف الذيف وجدوا تحػت الحكػـ ا سػالمي فػي المنطقػة التػي تمتػد مػف الخمػي  العربػي حتػى المحػيط و 

نسػبًة إلػى وىػو مػا عػرؼ باسػـ المنطقػة العربيػة   ومف البحر المتوسط حتى المحيط اليندي  األطمسي
      كانوا مسمميف أـ مسيحييف.أوشعوبيا ُعرفت بالشعوب العربية سواًء   الناطقيف بيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .81( ار ر ر   ابي   جع  اتقي ص: 1)
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 حضارة العربية اإلسالميةالمبحث الثاني: دور المسيحيين العرب في ال
 

ووصػمت ذروتيػا فػي  يف  األولى بدأت في العيد األمػويعربيت يفشيد التاريخ العربي ا سالمي نيضت
ت بممػا لمػا امتمكػوه مػف  قافػة واسػعة ومعرفػةٍ   فييػا فعػاؿٌ  كاف لممسػيحييف العػرب دورٌ و   العيد العباسي

في التعريب  والحوار. أما النيضة ال انية التي ظيرت و الطب  و الفمسفة  و فبرعوا في الترجمة    عديدة
 العشػريف  فقامػت فػيمف القػرف  األوؿالنصؼ ال اني مف القرف التاس  عشر واستمرت خالؿ النصؼ 

رس األجنبيػة التػي التحػاقيـ بالمػدابسػبب  بدايتيا عمى أكتاؼ المسيحييف  لما امتمكػوه مػف عمػـ ومعرفػة
ممػػا سػػاعدىـ عمػػى معرفػػة حقػػوقيـ والمطالبػػة بيػػا  لػػذلؾ تييػػأت ليػػـ   ا رسػػاليات التبشػػيريةافتتحتيػػا 

فػي فتػرة  الشروط الموضوعية لقيادة النيضة العربية ال انية وشاركيـ بالطب  في ذلؾ مفكروف مسمموف
 الحقة.

 
حتػػى   األنبيػػاء والرسػػؿ واعتػػرؼ برسػػاالتيـّجػػؿ أنظػػر ا سػػالـ نظػػرة احتػػراـ إلػػى األديػػاف السػػماوية و 

عمييما  . أما بالنسبة لمسيد المسي  ووالدتو مريـمف أركاف ا يماف اً أساسي اً جعؿ ا يماف بالرسؿ ركن
"إذ قالػت  :كمػا فػي قولػو تعػالى  ويظير ذلؾ في عدة طيات قرطنيػةفنظر إلييما نظرة إيجابية    السالـ

ـُ إّف اهلَل ا كما تحد ت ا ية  .(1)صدؽ اهلل العظيـ" صطفاِؾ وطّيرِؾ واصطفاِؾ عمى نساِء العالميفَ المالحكُة يا مري
ـُ إّف اهلَل يبشرِؾ بكممػٍة ّمنػُو اسػمُو المسػيُ  عيسػى  :عف السيد المسي  قاؿ تعالى ا تية "إذ قالِت المالحكُة يا مري

 .(2)العظيـ ابُف مريـَ وجييًا في الّدنيا وا خرِة ومَف المقّربيف". صدؽ اهلل

 
جبػارىـ عمػى اعتنػاؽ الػديف الجديػدإلػى ا سػالـ  دعوومف جية أخػر  لػـ يػ    اضػطياد المسػيحييف وار

ذا مػػػا اختػػػاروا ال انيػػػة ُسػػػم  ليػػػـ  نمػػػا خيػػػرىـ بينػػػو وبػػػيف البقػػػاء عمػػػى ديػػػنيـ مقابػػػؿ دفػػػ  الجزيػػػة. وار وار
كػر ليـ وأعراضػيـ  وقػد ذممارسة شعاحرىـ الدينية واالحتفػاظ بكناحسػيـ واألمػاف عمػى أرواحيػـ وأمػواب

التػػػػي ضػػػػمنت حمايػػػػة و والمسػػػػيحييف  التػػػػي وّقعػػػػت بػػػػيف المسػػػػمميف معاىػػػػداتالعديػػػػد مػػػػف المػػػػؤرخيف ال
 بػػػيف النبػػػي  ـ التػػػي عقػػػدت613ومػػػف ىػػػذه المعاىػػػدات  معاىػػػدة نجػػػراف عػػػاـ المسػػػمميف لممسػػػيحييف  

  د صػػم  مػػ  المسػػمميفالمدينػػة لعقػػ إليػػو فػي قػػِدـالػػذي  ي نجػػرافيوفػػد مػف مسػػيحو  (صػمى اهلل عميػػو وسػػمـ)
            أىؿ حماية فمنحيـ معاىدة كفؿ فييا   ا سالـ فرفضوا ()صمى اهلل عميو وسمـفعرض عمييـ النبي 

 
                                                 

 .42(   رج آل ان ح : حآليحي 1)

  .45(   رج آل ان ح : حآليحي 2)
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 اـعػػػػدد مػػػػف الخػػػػدمات كتػػػػاميف الطعػػػػ مقابػػػػؿ سػػػػالمة أرواحيػػػػـ وأمػػػػواليـ وديػػػػانتيـ وضػػػػماف نجػػػػراف
  .(1)لممقاتميف

تنظػػيـ العالقػػة بػػيف المسػػمميف وسػػكاف الػػبالد التػػي  اعتمػػدوبعػػد وفػػاة الرسػػوؿ عميػػو الصػػالة والسػػالـ  
" قاتموا الّػذيَف ال يؤمنػوَف بػاهلِل وال بػاليوـِ  ا تيةاألوؿ ا ية القرطنية : فتحوىا مف أىؿ الكتاب عمى أساسييف

ا الجزيػة عػف يػٍد وىػـ ا خِر وال يحّرموَف ما حّرـَ اهلُل ورسولُو وال يدينوَف ديَف الحؽ مَف اّلذيف أوُتوا الكتػاَب حتّػى ُيعطػو 
 .        (2)صاغروَف" صدؽ اهلل العظيـ

وأىؿ نجراف والتي اعتمد  ) صمى اهلل عميو وسمـ(أما األساس ال اني فيو المعاىدة التي وقعت بيف النبي 
المعاىدات العيػدة العمريػة  ي البالد التي فتحوىا  ومف أشير ىذهيم  مسيح وفعمييا الخمفاء الراشد

 .(3)القدس مر بف الخطاب م  البطريرؾ صفرونيوس بطريرؾالتي عقدىا ع
    
وذلػػػؾ   ليػػػـ مػػػ  انتقػػػاؿ الخالفػػػة إلػػػى بنػػػي أميػػػة انتقػػػؿ مركزىػػػا إلػػػى الشػػػاـ واتخػػػذوا دمشػػػؽ عاصػػػمةً و 

ألسػػػباب سياسػػػية تعمقػػػت بالخالفػػػات بػػػيف المسػػػمميف حػػػوؿ أحقيػػػة بنػػػي أميػػػة بالخالفػػػة. رغػػػـ القالقػػػؿ 
والحروب الخارجية وتوس  الدولة شرقًا حتػى الينػد وغربػًا حتػى   يةالداخمية التي واجيت الدولة األمو 

حذا باألموييف إلى االىتماـ ببناء الدولػة  مما   عاشت الدولة نوعًا مف االستقرار واالزدىار  الممرب
لمػػا ليػػـ مػػف درايػػة وخبػػرة   ليػػـ مػػف االعتمػػاد عمػػى أىػػؿ الكتػػاب وخاصػػة المسػػيحييف مػػنيـ فكػػاف البػػدّ 

خاصػػة فػػي مجػػاؿ الحكػػـ وا دارة واألمػػور الماليػػة التػػي اكتسػػبوىا خػػالؿ عمميػػـ فػػي  بػػدقاحؽ األمػػور
 .(4)تأسيس الدولة الخمفاء األموييف فيالدولة البيزنطية والفارسية األمر الذي ساعد 

 
  اعتنقوا  قافتيػافػكما ىو معروؼ كاف المسيحيوف العرب قبػؿ ا سػالـ أبنػاء ا مبراطوريػة البيزنطيػة و 

وا بنػاء دولػتيـ كػاف ؤ ممات التي أتقنوىا وبرعوا بالعموـ المختمفة  وعندما أتػى المسػمموف وبػدوتعددت ال
وغيػػر ذلػػؾ مػػف   والعمػػارة  والتعريػػب  والطػػب  والفمسػفة  لممسػيحييف مسػػاىمًة فػػي ىػػذا البنػػاء بالترجمػػة

الفػروع يصػعب تصػنيفيـ بحسػب  فظيرت مجموعة مف العمماء واألدباء والمفكػريف الػذيو بحور العمـ. 
مػف ىػؤالء عمػى سػبيؿ نػذكر   و نفسػو ف معظميـ برعوا في عمػوـ عػدة فػي الوقػتإإذ   التي برعوا فييا

 ال الحصر:  الم اؿ
 

                                                 
ا  حأنش لي ذ  ي  اثرة تمري  ضاي  يلرجي ج زيي   تي   ي " حأن ر رح ا  حأضق ي حص ال رح ح  أا" حأن ر رح اث  ذاري ها( جر حر ذ  ت 1)

) تر  خ:  جلس  ناتس حأش ل ح   ؾي  حأضميم  ع  ناتس حأننتقح  تضغ حأنؤ  اخ حأصقاارح حأن لريح  حصالرنريح  حأم أريحي ي 2سه  ي ؽ 

 .454(ي ص: 2000

 .29(   رج حأر تح: حآليحي 2)

ح حأنظي يحي ب. خ(ي ي ) تري  خ: حأتثضيح حأ  يرنر1ي ؽ 4ي حأجي ء 2(  ت  جض     نيم تيع ج يي  حأتثي طي ذياريخ ح  يج  حأنلي لي حأنجليم 3)

 .160ي 159ص: 

 .391ي ص: 79(ي ص: 1975ي ) تر  خ: يحر حأ   ي 3ي ؽ 2( سثره ااالي ذاريخ  الاح تن    رحي حأج ء 4)
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ـــن اســـحق وأولده، - ـــين ب برعػػػوا فػػػي الفمسػػػفة والترجمػػػة والطػػػب  فقػػػد أتقػػػف حنػػػيف الممػػػة العربيػػػة  حن
كتابػػًا إلػػى   39نيػػة إلػػى السػػريانية  وتػػرجـ كتابػػًا ِؿ جػػالينوس مػػف اليونا 95والسػػريانية واليونانيػػة  تػػرجـ 

 العربػي( العربية. ويستشيد الدكتور جورج قنواتي بما ذكره المستشرؽ الدكتور لوكمير في كتابو )الطب
شد رجػاؿ التػاريخ ذكػاًء وأحسػنيـ خمقػا... وىػو أ"يعد حنيف  أقو  شخصية أنجبيا القرف التاس  بؿ  في وصؼ حنيف

  ."(1)في الشرؽ إال أف أحدًا لـ يشارؾ مشاركة فعالة وراسخة وم مرة كما فعؿ حنيف ف لـ يكف باعث الحضارةار و 
 خػػدموا الخمفػػاء العباسػػييف بالترجمػػة والطػػب. اشػػتير مػػنيـ جػػورجس بػػف جبريػػؿ بػػف:  ل يخيتيشــوع  -

 لمخميفػػة المنصػػور  يخيتيشػػوع بػػف جػػورجس  جبريػػؿ بػػف يخيتيشػػوع وغيػػرىـ مػػف يخيتيشػػوع وكػػاف طبيبػػاً 
  ه العاحمة. عمماء ىذ

كمفػو ىػاروف الرشػيد بترجمػة الكتػب القديمػة  كػاف طبيبػًا مػاىرًا ولػو حظػوة عنػد  :يوحنـا بـن ماسـوية -
  .الخمفاء العباسييف ىاروف الرشيد  األميف  والمأموف

طبيب وفيمسػوؼ متػرجـ وعػالـ باليندسػة أجػاد العديػد مػف الممػات فتػرجـ العديػد مػف  :قسطا بن لوقا -
  بية. مف مؤلفاتو عمى سبيؿ الم اؿ ال الحصر كتاب ) أوجاع النقرس(.الكتب إلى العر 

 .(2)اً وفيمسوف اً كاف سريانيًا طبيب :أبو يحي المروزي -
  وابػػػف البيطػػػار أوالد العسػػػاؿكمػػػا بػػػرع الك يػػػر مػػػف المسػػػيحييف ومػػػف مختمػػػؼ الطواحػػػؼ فػػػي العمػػػـو كػػػ

 .(3)وغيرىـ
 

ذا كانت النيضة العربية بدأت زمف األموييفو  د ارىا وتطورىا وصؿ ذروتو في العيف ازدىإف  ار
 العباسي األوؿ في عيد ىاروف الرشيد الذي عمؿ عمى إحياء العموـ وا داب المختمفة وسّف قانوف

حتى أضحت الحضارة ه األميف والمأموف ؤ سار عمى خطاه أبناو.(4)نبني مدرسة" اً "حي ما نبني جامع
مح   لوسطى  كما أصبحت بمداد واألندلسفي العصور ا العربية ا سالمية أعظـ حضارة في العالـ

 .أوروبامف طالب العمـ 
 
مف سوء معاممة كما تذكر بعض المصادر ورغـ ما تعرض لو المسيحيوف في عيد بعض الخمفاء  

عمى المسيحييف  الذي فرض قيودًا مشددة و   عمر بف عبد العزيزالتاريخية  م ؿ عيد الخميفة األموي 
ـ لالضطياد زمف الحاكـ بأمر اهلل , وتعرضي(5)ومنعيـ مف قرع أجراس الكناحس  اسشممت المب

                                                 
 .205( ج رض ش ايج ان حذ ي   جع  اتقي ص: 1)

 .214ي 223ي 222ي 201ي 193ي 192( حأنظمر س  هي ص:  2)

 .35( اؤحي ا بي   جع  اتقي ص: 3)

ي ) تري  خ:    ي  1918 -1840ي 1ى حانم   ن ي سظر حخي حأن ر ر   حأض ب  ا  ج حأق  رح حأض ترح اي  تيالي حأشيا    ظي ي ؽ ( ام 4)

 .83(ي ص: 2009يرح اخ حأ امج حأض ترحي 

 .48(  نر  اثمسي   جع  اتقي ص: 5)
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 أمر ذيوال  (1)وىدـ الكناحس ومنيا كنيسة القيامة  الخميفة الفاطمي الذي ألـز المسيحيوف لبس السواد
الندماج وا  ا سالميةالمشاركة في بناء الدولة العربية  يتأخروا عفلـ  أنيـ إال بناحيا بعد عاـ  بإعادة
. يف لـ يولوا الديانة أىمية كبيرةالخمفاء األموييف والعباسييف الذأغمب انفتاح  ساعدىـ في ذلؾ  بيا
قياـ  العمماء والمكانة المرموقة التي حظي بيا   أىؿ الكتابتجاه  التسام  الديني سياسة شجعتكما 

   بدورىـ في نقؿ العمـو مف الحضارات السابقة.النصار  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                
                                                 

 .735(ي ص: 1953اف ألنش   حأتثااح  حأر زيعي ي ) تر  خ: يحر حأ ش2ارلرة ار ي  آ    ي ذاريخ حأض ب  ت لي حأج ء حأصاأسي ؽ (1)
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 دور المسيحيين العرب في النيضة الفكرية في القرن التاسع عشرالمبحث الثالث: 
  وبداية القرن العشرين

                                                                                   

ىػذا  اسػتمرو   الجمػود الفكػري تراجػ  العمػـو والمعرفػة وانتشػارلعربية فترة الحكـ الع ماني لمبالد اشيدت 
الجمػػود والتػػأخر حتػػى منتصػػؼ القػػرف التاسػػ  عشػػر حيػػث كػػاف العػػرب عمػػى موعػػد مػػ  نيضػػة جديػػدة 

  ومػف المسػمميف يفولعب بيا المسيحيوف دورًا رياديًا إلى جانػب المفكػر   افرت عدة عوامؿ لظيورىاضت
 ىذه العوامؿ:

 
 )نظام الممل( اع المسيحيين في الدولة العثمانيةأوض 1.4.3

 
ـ ا ػػر انتصػػارىـ فػػي معركػػة مػػرج دابػػؽ عمػػى 1516خضػػعت الػػبالد العربيػػة لمحكػػـ الع مػػاني فػػي عػػاـ 

ـ نتيجة ىزيمة الدولة الع مانية في الحػرب 1918المماليؾ  واستمر حكميـ أربعة قروف  وانتيى عاـ 
  العالمية األولى.

 
العػػرب إلػػى بيػػة خػػالؿ الحكػػـ الع مػػاني لك يػػر مػف األحػػداث التػػي غّيػػرت مػػف نظػػرة تعرضػت الػػبالد العر 

شػعور بػاالعتزاز بقػوميتيـ العربيػة والتػي تميػزىـ عػف لػدييـ الدولة الع مانية دولة الخالفة  وبدأ يظيػر 
األتػػراؾ. بػػدأ ىػػذا الشػػعور بػػالنمو التػػدريجي منػػذ نيايػػة القػػرف ال ػػامف عشػػر ووصػػؿ ذروتػػو فػػي النصػػؼ 

التػػي بػػدأت فكريػػة  ني مػػف القػػرف التاسػػ  عشػػر  فظيػػر مػػا عػػرؼ تاريخيػػًا باليقظػػة الفكريػػة العربيػػةال ػػا
تػػدرجت ىػػذه و اجتماعيػػة  واقتصػػادية. و سياسػػية  و مػػا لب ػػت أف تحولػػت إلػػى يقظػػة فكريػػة  لكنيػػا  قافيػػة 

قامػة الحركة مف المطالبة بإصالحات داخؿ الدولة الع مانيػة إلػى المطالبػة باالنفصػاؿ عػف األسػتان ة وار
 دولة عربية مستقمة. 

 
مسػػػمميف وغيػػػر  ضػػػمت الدولػػػة الع مانيػػػة رعايػػػا متبػػػاينيف فػػػي األعػػػراؽ واألديػػػاف قامػػػت بتقسػػػيميـ إلػػػى

 .(1)نظاـ الممةعمى غير المسمميف مسمميف وطبقت 
ف الكػػريـ وكػػاف يعنػػي الػػديف ويظيػػر ذلػػؾ فػػي عػػدة طألوؿ مػػرة فػػي القػػر  *ظيػػر اسػػتخداـ مصػػطم  الممػػة

"ُقؿ صدَؽ اهلُل  فػاّتِبعوا ِممػَة إبػراىيـَ حنيفػًا ومػا كػاَف مػف المشػركيَف" صػدؽ اهلل  نذكر منيا: قاؿ تعالى طيات قرطنية
                                                 

 .855ي   جع  اتقي ص: 2ي ؽ 3( ارلرةي ار ي  آ    ي ذاريخ حأض ب ) ت ل(ي حأج ء 1)

حأنلح: أ ظ يتليق اليا جناايح يينريح ينرني   ا حيهيا  أيا س يس حأنيههة حأيمين ي  س يا  حأنليح  جيم اي  حأضهيم حأضصنياس  ألرنرري  تيرع حأني حؽنرع  *

 حأ اايا غر  حأن لنرعي  ي ل  حأ لتا  حأ ترس حأ  ا  ألتات ح حأمينرح اق راايح شيؤ   راايياهج حأضا يح  حأش ظيرح  ا ييح حأن لنرع 

 .64ي ص:63 نار ح شضات هج حأمينرحي   ا  يتلق الره )  لرد تاش ( حس  : حانم اا م  ت حهرج حأقؼاجي سظارى حأقمسي ص: 
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كػػاف و   (2)(1581-1451وأوؿ مػػف اسػػتخدمو فػػي الدولػػة الع مانيػػة السػػمطاف محمػػد الفػػات  ) (1)"العظػػيـ
الػرـو  ممػة األرمػف  وممػة عدد الممؿ غير ا سالمية بعد فت  القسػطنطينية  ػالث ممػؿ فقػط  ىػي ممػة 

      .(3)الييود  بعد ذلؾ اخذ عدد الممؿ يزداد ليصؿ إلى أرب  عشر ممة
 
فنظػػاـ الممػػة سػػاعد عمػػى عزلػػة كػػؿ طاحفػػة    المسػػيحييف حيػػاةكػػاف ليػػذا النظػػاـ تػػداعيات أ ػػرت فػػي و 

وفػي المقابػػؿ  تتمتػػ  بنػوع مػػف ا دارة الذاتيػة فيمػػا يخػص شػػؤونيا الدينيػة والمدنيػػة  كػػؿ منيػا  وأصػبحت
كمػا كانت الدولة تتولى حمايتيـ ونادرًا ما تتدخؿ في شؤونيـ الداخمية ما داموا ممتزموف بػدف  الجزيػة  

المشػاركة  م ػؿيتمتعػوف بكامػؿ الحقػوؽ  الاعتبر ىذا النظاـ أىؿ الذمػة فػي درجػة أدنػى مػف المسػمميف 
  وظاحؼ عميا في الحكومة.   يالسياسية وتول

                               
عمى حياة وتطور المسػيحييف إيجابية ترؾ نظاـ الممة الذي انتقده ك ير مف المفكريف المسيحييف أ ارًا و 

المجػػػػاؿ  فقػػػػد تمتعػػػػوا بموجػػػػب ىػػػػذا النظػػػػاـ بدرجػػػػة مػػػػف الحريػػػػة خاصػػػػة فػػػػي  العػػػػرب ولػػػػو دوف قصػػػػد
ايػا األجانػب والتػي ُشػمؿ بيػا االقتصادي وال قافي بعد االستفادة مف االمتيػازات األجنبيػة الممنوحػة لمرع

فكػػانوا وسػػػطاء بػػيف التجػػػار األوروبيػػيف والمػػػواطنيف   المسػػيحييف العػػػرب بضػػمط مػػػف الػػدوؿ األوروبيػػػة
بسػبب    راحيـ  في حػيف تراجعػت أوضػاع التجػار والحػرفييف المسػمميف مما أد  إلى زيادةالمستيمكيف 

اسػػتفاد المسػػيحيوف مػػف التحػػاقيـ بالمػػدارس  كمػػا  المنافسػػة الشػػديدة التػػي قامػػت بيػػا الشػػركات األجنبيػػة 
 األمػػر .(4)التبشػػيرية التػػي سػػاىمت بتقػػدميـ ال قػػافي والعممػػي ومكنػػتيـ مػػف التعػػرؼ عمػػى ال قافػػة المربيػػة

والػػّذي لتكػػويف اتجػػاه فكػػري سياسػػي سػػينمو عبػػر الجمعيػػات والمجػػالت والصػػحؼ   منطمقػػاً كػػاف الػػذي 
   والعممانية. تميز بطروحاتو القومية ودعواتو الميبرالية

 
 التغمغل األوروبي في البالد العربية  2.4.3

 
شيدت المنطقة العربية منذ نياية القرف ال امف عشر صراعًا مف أجؿ السيطرة عمييا مف قبػؿ الػدوؿ 
االسػػتعمارية  وظيػػر ىػػذا الصػػراع بشػػكؿ خػػاص بػػيف بريطانيػػا وفرنسػػا عنػػدما قامػػت األخيػػرة بتوجيػػو 

( إلػػػى مصػػر وبػػالد الشػػاـ  وجمبػػت معيػػػا 1801 -1798وف بونػػابرت )حممػػة عسػػكرية بقيػػادة نػػابمي
                                                 

 95(   رج آل ان ح ي حآليح: 1)

ي ) تري  خ:    ي  يرح ياخ حأ ايمج حأض تريحي  يلي ل/ 1نمي اا م  ت حهرج حأقؼاجي سظارى حأقمس يرح ح ا  ػي ء حأ شياتق حأضصناسريحي ؽ( حا2)

 . 67(ي ص: 2007 ثرنث ي 

 يلرجي "ي حأن ي رح اثي  ذاري هيا اي  حأنشي لي ذ  يي  اثرية تيمري  يضاي "حأن ر رح  الل حأضظ  حأضصناس  حأصاس ( ح ب ارن ن  ي ت يج ي 3)

ي ) تريي  خ:  جلييس  نيياتس حأشيي ل ح   ييؾي  حأضميييم  ييع  نيياتس حأننتقييح  تضييغ حأنؤ  يياخ حأصقاارييح حأن لرييح 2ج زييي   تيي  سهيي  ي ؽ 

                    657(ي   ص: 2000 حصالرنرح  حأم أرحي 

 . 50ي 49ي 48ص:  ( ام ى سظر حخي   جع  اتق4)
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إضافًة إلى الجػيش العممػاء فػي مختمػؼ العمػوـ. ورغػـ فشػؿ الحممػة فػي تحقيػؽ أىػدافيا العسػكرية إال 
األفكػػار  خاصػػًة حػػوؿ  (1)أنيػا نبيػػت العػػرب إلػػى مػػا ىػػـ عميػػو مػػف تخمػؼ ومػػا عميػػو المػػرب مػػف تقػػدـ

  ا عمػػى طبيعػػة الدولػػة المعاصػػرة مػػف حيػػث سػػمطاتيا وتم يميػػا لمشػػعبالمتعمقػػة بنظػػاـ الحكػػـ  فتعرفػػو 
كما نبيت ىذه الحممة إلى أىمية موق  المنطقة العربية  .(2)وتوفير الحريات المختمفة  واحتراـ ا خر

عمى طرؽ المواصالت العالمية  فأصبحت ميدانًا لمتنافس االستعماري بيف الدوؿ األوروبية  خاصًة 
سعت لمسيطرة عمى مصر ألىمية موقعيا عمى طرؽ المواصالت إلى مستعمراتيا في بريطانيا التي 

 اليند. 
 

قامػػػػت الػػػػدوؿ األوروبيػػػػة  بتعزيػػػػز نفوذىػػػػا السياسػػػػي وال قػػػػافي فػػػػي مصػػػػر وبػػػػالد الشػػػػاـ عػػػػف طريػػػػؽ و 
ا رساليات التبشيرية  واستممت عالقاتيا الوّدية م  محمد عمي حاكـ مصر  وابنػو إبػراىيـ باشػا حػاكـ 

د الشػػػاـ الػػػذي فػػػت  األبػػػواب عمػػػى مصػػػراعّييا أمػػػاـ البع ػػػات األجنبيػػػة  والتػػػي لعبػػػت دورًا ميمػػػًا فػػػي بػػال
 ظيور النيضة الفكرية العربية. 

 
بدأ نشاط ا رساليات التبشيرية خاصة فػي بػالد الشػاـ فػي فتػرة مبكػرة ) القػرف السػادس عشػر(  قادتػو و 

قامة عالقات مػ  مسػيحيي الشػرؽ  وتأسػيس معيػد كنيسة روما بإرساؿ المرسميف اليسوعييف وغيرىـ  
   شػرقي فػػي رومػػا لتنشػػحة اكميػروس كػػا وليكي شػػرقي  وبػػرز مػنيـ البطريػػرؾ المػػاروني اسػػطفاف الػػدوييي 

( وغيػرىـ  وعمػؿ ىػؤالء كحمقػة وصػؿ بػيف 1768 – 1687( ويوسػؼ السػمعاني )  1704-(1670
 .(3)الشرؽ والمرب

إلػػػػى بػػػػالد الشػػػػاـ ومصػػػػر منػػػػذ القػػػػرف السػػػػاب  عشػػػػر ومػػػػف ىػػػػذه قػػػػدـو ا رسػػػػاليات التبشػػػػيرية  وازداد
 ا رساليات: 

 

ومنيػػا إرسػػاليات اليسػػوعييف والعػػازارييف والتػػي قػػدمت إلػػى المنطقػػة فػػي أواحػػؿ  :اإلرســاليات الكاثوليكيــة
افتتحػػت العديػػد مػػف القػػرف السػػاب  عشػػر  وطػػورت نظامػػًا تعميميػػًا لخدمػػة أبنػػاء الطواحػػؼ الكا وليكيػػة  ف

يوسػػػؼ فػػػي بيػػػروت   ـ التػػػي تحولػػػت إلػػػى جامعػػػة القػػػديس1843شػػػيرىا مدرسػػػة غزيػػػر عػػػاـ المػػػدارس أ
مػا  التػي خرجػت الفتػرةـ 1883. كما أنشحت كمية الطب والصيدلة عػاـ (4)وخرجت أجيااًل مف الم قفيف

                                                 
 جليح رع ا  طراغح حأن ر ررع حأ   ج حأق  رح ا  حأق   حأرا ع اش     حتل حأقي   حأضشي يع"ي ( امسا   ي ب   لجي " ي ر حأض ب حأن ر ر1)

 .79ي ص: 1993ي حأ نح حأصاسرحي حأضمي حأ حتعي حألقاء

 .183( ا رع حأض يحخي   جع  اتقي ص: 2)

  حأرا يع اشي     حتيل حأقي   حأضشي يع "ي امسا   ي ب   يلجي " ي ر حأضي ب حأن ير ررع اي  طيراغح حأن ير ررع حأ  ي ج حأق  ريح اي  حأقي  (3)

 .78حأن جع س  هي ص: 

ي ) تري  خ: يحر حأضلييج 2جي رض حست سري سي يق يح حأضيي ب ذياريخ ا  يح حأضي ب حأق  رييحي ذ جنيح  ساطي  حأيميع ح  ييمي  ا يا  اث ياسي ؽ  (4)

 .108( ص: 1966ألناليرعي 
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. وأسػػػس رىبػػػاف الفرنسيسػػػكاف عػػػاـ (1)طالبػػػًا مػػػف سػػػوريا  لبنػػػاف ومصػػػر 313ـ 1908 -1883بػػػيف 
  .(2)المجمدات طالؼمكتبة تحوي  وضمة الكتاب المقدس في القدس ـ مركزًا لدراس1850

 

  اسػػطنبوؿ ـ  ػػـ امتػػد إلػػى 1820: فبػػدأت نشػػاطيا فػػي مدينػػة القػػدس عػػاـ اإلرســاليات البروتســتانتية
عمى يد مسيحي عربي يػدعى  ـ1824مدارسيا في بيروت عاـ  أولى وأسست  (3)لبناف سوريا  مصر

اىتماميػػا بإنشػػاء مػػدارس لإلنػػاث إلػػى  البروتسػػتانتية ا رسػػالياتز مػػا يميػػ أىػػـ عمػػى أف  طنػػوس حػػداد
ا رساليات فػي تأسػيس الكميػات م ػؿ الكميػة السػورية ا نجيميػة جانب مدارس الذكور. كما نشطت ىذه 

 . الجامعات في القاىرة وتركياكما أسسوا  .ـ ودرست مختمؼ العموـ1866في بيروت عاـ 
 

 افتتحػت قنصػميتيا فػي القػدس أفطيا التبشػيري فػي مدينػة القػدس بعػد بدأت نشػا: اإلرساليات الروسية
وبعػض المػدف الفمسػطينية التػي يتواجػد بيػا مدارس فػي القػدس إقامة شبكة مف الاتبعتيا ب ـ1840عاـ 

  .(4)ومجانيوكاف التعميـ بالممة العربية  مسيحيوف وبشكؿ خاص األر وذكس
 

األجنبػػػي فػػػي المنطقػػػة  إال أنيػػػا تعتبػػػر مػػػف  ؿوجػػػو التمممػػػواف كػػػاف نشػػػاط ا رسػػػاليات التبشػػػيرية أحػػػد أ
العوامػػؿ التػػي سػػاعدت فػػي تكػػويف اليقظػػة الفكريػػة العربيػػة  فيػػي سػػاعدت عمػػى تعمػػـ الممػػات األوروبيػػة 
الحدي ػػة  كمػػا ركػػزت عمػػى العمػػوـ الحدي ػػة م ػػؿ الطػػب واليندسػػة والقػػانوف  ولعبػػت دورًا فػػي تخػػري  مػػف 

مػػف مرّوجػػي فكػػرة ا صػػالح فػػي الشػػرؽ  وا الحضػػارة المربيػػة وأضػػحوا أعػػداٍد مػػف الم قفػػيف الػػذيف تشػػرب
  وظيور األفكار القومية  والميبرالية  والعممانية.

 
األجنبيػػػة  بػػػؿ انضػػػمت إلييػػػا مػػػدارس محميػػػة  ولعبػػػت  لػػػـ تقتصػػػر مؤسسػػػات التعمػػػيـ عمػػػى المػػػدارسو  

بالتعميـ ركزت اىتماميا بدايًة و المدارس الوطنية  الكناحس المحمية دورًا في تأسيس عدد ال بأس بو مف
أدخمت عمومًا أخر  إلى مناىجيا منذ نياية القرف ال امف عشػر  فبػدأت تػدرس     ـ ما لب ت أفالديني

مػار عبػدا   ـ1789عػيف ورقػة   الحقبػة الزمنيػة ىػذه مػدارس العموـ والممة العربية وطدابيا. ومػف أشػير
  ـ وأسسػػيا الػػروـ الكا وليػػؾ.1828يػػر المخمػػص ـ  ود1811وأسسػػيا الموارنػػة  وعػػيف تريػػزا   ـ1830

بسبب الفتنة الطاحفية التي شيدتيا سوريا ولبناف لكف  ـ1860 -1845 عاميبينما تراج  التعميـ بيف 
تمػػؾ فػػي  المحميػػة مػػدارسالومػػف أىػػـ  . (5)مػػا لبػػث أف عػػاد بػػوتيرة أكبػػر مػػ  انتيػػاء أحػػداث ىػػذه الفتنػػةو 

                                                 
  ذاري ها ا  حأنش لي ذ  ي  اثرة تمري  يضاي  يلرجي ج زيي   تي  سهي  ي حأن ر رح اث " حأن ر ر    حأنهؼح حأض ترح"يجر    شاهرعي (1)

ي )تريي  خ:  جلييس  نيياتس حأشيي ل ح   ييؾي  حأضميييم  ييع  نيياتس حأننتقييح  تضييغ حأنؤ  يياخ حأصقاارييح حأن لرييح  حصالرنرييح  حأم أرييحي 2ؽ 

                                                                      .802(ي ص: 2000

 .68ي 67ام ى سظر حخي   جع  اتقي ص:  (2)

 .801جر    شاهرعي حأن جع حأ اتقي ص:  (3)

 .73ي 70ي 69 ( ام ى سظر حخي   جع س  هي ص: 4)

 .800ي 799( جر    شاهرعي   جع  اتقي ص: 5)
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التسػام   وكانػت تقػـو عمػى أسػاس التي أسسػيا بطػرس البسػتانيـ و 1863الفترة المدرسة الوطنية عاـ 
لمبنػات  ـ1880عػاـ  ا حسػافمدرسػة زىػرة ـ  و 1856حأصالشح  انيار ايا  ُأسست مدرسة  كما (1)الديني

   .(2) ـ مدرسة الحكمةـ  1865مدرسة البطريركية عاـ و 
 
غيػػػر أف بالمػػػة السػػػوء   القػػػرف التاسػػػ  عشػػػر أواحػػػؿ حتػػػى كانػػػت أوضػػػاعيا التعميميػػػةف  أمػػػا فمسػػػطيفو 

  القػرف التاسػ  عشػر أواسػطمنػذ  بعػد إعالنيػا ا صػالحات السمطات الع مانية قررت النيوض بالتعميـ
ة تػدرس بالممػ مدرسػة ابتداحيػة  وكانػت 95شر ففتحت مدارس حكومية بممت في نياية القرف التاس  ع

 اف الوضػػػ  عنػػػدىا مختمػػػؼ  فقػػػدفكػػػالطواحػػػؼ المسػػػيحية  أمػػػا  المسػػػمميف التركيػػػة  وطالبيػػػا مػػػف أبنػػػاء
التػػػي انتشػػػرت فػػػي جميػػػ  المػػػدف و   والمػػػدارس المسػػػيحية المحميػػػة  اعتمػػػدت عمػػػى المػػػدارس التبشػػػيرية

وكانػػػت تتمتػػػ      والناصػػػرةالرحيسػػػة م ػػػؿ القػػػدس وضػػػواحييا  حيفػػػا  ويافػػػا  ونػػػابمس  وعكػػػا الفمسػػػطينية
ومػف أىػـ المػدارس التبشػيرية مدرسػة  بمستو  تعميـ عالي  إلى جانب اىتماميا بتدريس الممػة العربيػة 

ومدرسػػة   السػػورية األيتػػاـومدرسػػة صػػييوف التػػي كانػػت تتبػػ  البع ػػات الالتينيػػة  ومدرسػػة دار   الفريػػر
  وجمعيػػات األر وذكسػػيةجانػػب الجمعيػػة  إلػػى  األلمانيػػةتتبػػ  البع ػػات  يالييكمػػيف التػػطاليتػػا  ومدرسػػة 

التي قامػت بػو المػدارس المسػيحية أف انتشػرت ال قافػة مي الروـ الكا وليؾ  ونت  عف ىذا النشاط التعمي
بػػػػيف المسػػػػيحييف عمػػػػى نحػػػػو أفضػػػػؿ ممػػػػا حققػػػػو المسػػػػمموف  وبػػػػرز مػػػػف الم قفػػػػيف المسػػػػيحييف خميػػػػؿ 

 .(3)السكاكيني  ونجيب نصار  وحنا العيسى  واسكندر الخوري  وخميؿ بيدس
 

   :إصالحات الدولة العثمانية 3.4.3
 

          كتػػابلمدولػػة الع مانيػػة مػػف إجػػراء تمييػػر فػػي معاممتيػػا ألىػػؿ ال كػػاف البػػدّ  مػػ  بدايػػة القػػرف التاسػػ  عشػػر
كحممػػة نػػابميوف   تحػػت ضػػمط التطػػورات واألحػػداث التػػي تعرضػػت ليػػا الدولػػة وخاصػػة النصػػار  مػػنيـ

واسػػتفراد محمػػد عمػػي والػػي مصػػر بحكميػػا  (  1801-1798بونػػابرت عمػػى مصػػر وبػػالد الشػػاـ عػػاـ )
التػي قػاـ بيػا  واسػعة ال نتيجػة ا صػالحات  سياسية وعسػكرية واقتصػادية و قافيػة والتي شيدت تميرات

إصػػػدار مرسػػػوـ عػػػاـ  إصػػػالحاتو ومػػػف  قويػػػة وعصػػػرية عمػػػى النمػػػوذج الفرنسػػػيجػػػؿ إنشػػػاء دولػػػة أمػػػف 
أكد فيو عمى فصؿ الديف عف الدولة  كما قاـ بتحقيؽ المساواة بيف المػواطنيف عمػى اخػتالؼ  (1822)

وا داريػة لمػا يتمتعػوف   أراد دولة عصرية فقد اعتمد عمػى األقبػاط فػي الوظػاحؼ الماليػةطواحفيـ  وألنو 
                                                 

ي ) تر  خ: يحر حأ قرقيح ألتثاايح 1(ي ؽ 1918(  نر     اي حأ    حأض ت  ا  حأضظ  حأ ميس )   رياي  ع حأق   حأصا ع اش  ارا حأضا  1)

 .190(ي ص: 1973 حأنش ي 

 .800( جر    شاهرعي حأن جع س  هي ص: 2)

(   نيي ي زحيييمي حلذ ييايحخ  حأجنضريياخ  حأيي  حتؾ  حأنتيياتع  ح سميييح   ؤ  يياخ حأث يي ز حأ ل ييترنرح    ح  هيياي حأن  يي اح حأ ل ييترنرحي 3)

ي حس    ا يل حأض يل ي حأرضليرج اي  ال يترع 181(ي ص: 1991ي )تر  خ: 1ي ؽ3ي حأنجلم 2 ج ارجي حأقحأمرح اخ حأ اطحي يرح اخ حأ ؼ

 26 ع حأ ر  حص ال    ارا تمحيح حأضظ  حأ ميسي حأن   اح حأ ل ترنرحي حأن جع حأ اتقي ص: 
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  ـ(1831) أمػػا بػػالد الشػػاـ التػػي خضػػعت لمحكػػـ المصػػري عػػاـ .(1)ميػػارة وخبػػرةمعرفػػة عمميػػة و بػو مػػف 
صدر المراسػيـ التػي تؤكػد أف  فنالت حصتيا مف ا صالحات التي قاـ بيا إبراىيـ باشا ابف محمد عمي

. (2) ـ(1839عػػػاـ ) رسػػػومووالواجبػػػات م ػػػؿ م عمػػػى المسػػػاواة بػػػيف المسػػػمميف والمسػػػيحييف فػػػي الحقػػػوؽ
لمػػػاء مدينػػػة الضػػػراحب التػػػي فرضػػػت عمػػػى النصػػػار  خاصػػػة التػػػي كانػػػت تؤخػػػذ مػػػنيـ عنػػػد زيػػػارتيـ ل وار
 ألمػى القػوانيف الخاصػة بمبػاس الػذمييف  فسػم  ليػـ بمػبس المالبػس الممونػة وأعفػاىـ مػفكما . (3)القدس

  .(4)النزوؿ عف الدابة عند مصادفة مسمـ في طريقيـ
 

مػ  مػد عمػي عمػى االنسػحاب منيػا  انتيى الحكـ المصري  لبالد الشاـ بعد إرغػاـ الػدوؿ األوروبيػة مح
بػػػػدأت بالضػػػػمط عمييػػػػا  جػػػػراء ف ىػػػػذه الػػػػدوؿ حالػػػػة الضػػػػعؼ التػػػػي دبػػػػت فػػػػي الدولػػػػة الع مانيػػػػة  إدراؾ

نػػو مػػف أأدركػػت الدولػػة الع مانيػػة كمػػا ـ بيػػا محمػػد عمػػي. إصػػالحات عمػػى غػػرار ا صػػالحات التػػي قػػا
مػػا دفعيػػا إلػػى إصػػدار عػػدة مراسػػيـ   الصػػعب العػػودة إلػػى مػػا قبػػؿ حممػػة محمػػد عمػػي عمػػى بػػالد الشػػاـ

الػذي أكػد   (ـ1839تناولت فييا إصالح أوضاع رعاياىا المسيحييف وىي خط شريؼ كولخانػة عػاـ )
"تمتػػاز سػػاحر تبعيػػة وجػػاء فيػػو   مالكيػػـأعمػػى حيػػاتيـ و   دولػػةلجميػػ  رعايػػا ال الحمايػػةعمػػى ضػػرورة تػػوفير 

دولتنا العميا مف المسمميف وساحر الممؿ األخر  بمساعداتنا ىذه بدوف است ناء  وقد أعطيت مػف طرفنػا الممػوكي األمنيػة 
إصػدار تب  خط  شريؼ كولخانػة و  .(5)القامة في الروح والعرض والناموس والماؿ لكؿ أىالي ممالكنا المحروسػة"

( والذي أكد عمى ما جاء في خط كولخانة مف مساواة جمي  المواطنيف أماـ 1856خط ىمايوف عاـ )
"... وال ينبمػي تػرميـ كناحسػيـ وحريػة ممارسػة شػعاحرىـ الدينيػة  إضافًة إلى حػؽ المسػيحييف فػي القانوف 

نشػػاحيا عمػى بابنػػا أف يقػ  موانػػ  فػي تعميػػر وتػرميـ األبنيػػة المختصػة بػػإجراء العبػادات عمػػى أف تعػ رض صػػورة رسػميا وار
تػػػولي وظػػػاحؼ حكوميػػػة  وحػػػؽ  كتػػػابكمػػػا سػػػم  ألىػػػؿ ال  (6)"العػػػالي لكػػػي تقبػػػؿ تمػػػؾ الصػػػورة المعروضػػػة...

  ومن  استخداـ ألفاظ تحػط مػف قػدر غيػر المسػمميف  انتخابيـ في المحاكـ النظامية ومجالس الواليات
ورغػـ ذلػؾ   ًا ليـ االلتحػاؽ بالمػدارس العسػكريةوأصب  مسموح  الختالؼ دينيـ أو لمتيـ أو جنسيتيـ

  .(7)*العسكري تـ إعفاؤىـ مف الخدمة العسكرية مقابؿ البدؿ
 

                                                 
 .60 ( اؤحي ا بي   جع  اتقي ص:1)

 .878ع س  هي ص: ي   ج2ي ؽ 3( ارلرة ار ي  آ    ي ذاريخ حأض ب ) ت ل(ي حأج ء 2)

 .445( حانمي اا م  ت حهرج حأقؼاجي   جع  اتقي ص: 3)

(4) James Finn, Stirring Time, 2vols.(London; C.K. Paul and Co,1878), P. 201   . 

 .62( ام ى سظر حخي   جع  اتقي ص: 5)

 .453ي 452( حانم اا م  ت حهرج حأقؼاجي   جع  اتقي ص: 6)

 . 63ي 62جع  اتقي ص: ( ام ى  سظر حخي   7)

   طيمرخ حأم أيح حأضصناسريح 1909حأثمل حأض   ط:  ثلغ  يع حأنيال يماضيه غري  حأن يلنرع  قاتيل  ا ياتهج  يع حأ م يح حأض ي  يحي  اي  حأضيا   -*

   ا شيا ا  اسال جضلد اره ياع حأثمل حأض   ط الا اش ج  ا اؽ ذماع حترمحءل  ع شه  آذحر  ع  ل  ينح   يا   قيمحر حأثيمل  ن يح  اشي 

ي )   ي  1اا يالي حس ي    نيم اقيلي  شياتق   لريح  يع ال يترع حأضصناسريح  يرح ياخ ذ شرقريحي ؽ  60اا يال    18الا جنرع حأه  ر  ا تيرع 

 .30(ي ص: 2005ا ع: يحر حأهمى ألتثااح  حأنش ي 
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( والػذي أكػد فيػو ـ1874صدر السمطاف عبد العزيز خط التنظيمات الجديدة )ألإلصالحات  استكماالً و 
ر إصػػدار الدسػػتو   ػػـ أعمػػف السػػمطاف عبػػد الحميػػد ال ػػاني عػػف  مػػا جػػاء فػػي خطػػي كولخانػػة وىمػػايوف

( الػػذي أصػػب  بموجبػػو كػػؿ مػواطف فػػي الدولػػة الع مانيػػة يػػدعى ع مػػاني بمػػض ـ1876الع مػاني عػػاـ )
  .(1)كما أبقى عمى االمتيازات التي منحت لجمي  الممؿ  النظر عف الديف

 
ىػػػذه  سػػػبؽولػػػـ يكػػػف تحسػػػف أحػػػواؿ العػػػرب المسػػػيحيوف وليػػػد ا صػػػالحات الع مانيػػػة طنفػػػة الػػػذكر  بػػػؿ 

فمنػػػذ بدايػػػة القػػػرف التاسػػػ  عشػػػر رفضػػػت الدولػػػة الع مانيػػػة تعػػػرض النصػػػار  لمسػػػرقة أو  ات ا صػػػالح
ىانػػػة  فكػػػاف السػػػمطاف الع مػػػاني ال يتػػػوانى فػػػي إصػػػدار فرمػػػاف يطمػػػب فيػػػو معاقبػػػة مػػػف االعتػػػداء أو ا 
قامػػة شػػعاحرىـ الدينيػػة  كمػػا كفػػؿ تعػػرض ليػػـ  . م ػػاؿ عمػػى ذلػػؾ عػػزؿ الدولػػة بحريػػةليػػـ حريػػة العبػػادة وار

   (2)امة.د نسيبة بواب كنيسة القيامة عندما شتـ النصار  أ ناء زيارتيـ كنيسة القيمحم
 
ألنيػا سػاوت بيػنيـ  موقؼ السواد األعظـ مػف المسػمميف تجػاه ىػذه ا صػالحات فجػاء رافضػًا ليػا  أماو 

جػرت الحاد ػة التػي  وتعتبػر  فبػدأوا بمخالفتيػالصػالحيـ   كما استمميا المسػيحيوف غير المسمميفوبيف 
روجػرس البريطػاني عندما توجو القاضي الشيخ أميف برفقػة القنصػؿ   دليؿ عمى ذلؾخير في الناصرة 

لزيارة احد أبناء القرية )الناصػرة( وكػاف فػت  بيتػو لعقػد حمقػات لقػراءة وشػرح الكتػاب المقػدس  كػاف مػف 
"أف جاللػػة  الرجػػؿ فتػػدخؿ القنصػػؿ قػػاحالً  الشػػيخ إال أف ىػػددضػػمف الحضػػور رجػػؿ مسػػمـ  فمػػا كػػاف مػػف 

أف يػديف بمػػا أراد بحيػث يحػػؽ لكػؿ مػػف شػاء تمييػػر  وبعيػػاالسػمطاف كتػػب فرمانػًا )يقصػػد التنظيمػات( يػػولي كػؿ فػػرد مػف ت
ىػذه الحاد ػة تظيػر مػد  اسػتياء  (3)مذىبو عف اعتقاد أف يفعؿ... فرد القاضي عميو  بأف السػمطاف يأكػؿ بطيخػًا"

فػػي أوسػػاطيـ  وقػػد اسػػتمؿ ىػػذا  قمػػؽ اجتمػػاعي  كمػػا سػػاىمت فػػي ظيػػور المسػػمميف مػػف ا صػػالحات
  راح ضحيتيا ا الؼ.والتي طاحفية بيف الدروز والموارنة في لبناف الفتنة ال االستياء خالؿ أحداث

   
 والسياسية: الجمعيات األدبية  4.4.3

 
شػػكمت المػػدارس الوطنيػػة واألجنبيػػة بيحػػة حاضػػنة لنيضػػة فكريػػة عربيػػة عنػػدما أدرؾ منتسػػبوىا  الفػػرؽ 

ولمنيػوض بالوضػ  ال قػافي العربػي  مف تخمؼ وما عميػو المػرب مػف تقػدـ  بيف ما عميو العرب الشاس 
بػػػدأ الم قفػػػوف العػػػرب وعمػػػى وجػػػو الخصػػػوص المسػػػيحيوف مػػػنيـ  يعػػػاونيـ عػػػدد مػػػف رجػػػاؿ المػػػدارس 

 م ؿ جمعية ا داب والعمـو في  التبشيرية األجانب بإنشاء الجمعيات األدبية والسياسية العمنية والسرية
                                                 

 .460ي 459( حانم اا م  ت حهرج حأقؼاجي   جع  اتق ص: 1)

 .440ي ص: حأن جع س  ه( 2)

 . 455ي 454ن جع س  هي ص: ( حأ3)
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 150وبمػػػ  عػػػدد أعضػػػاؤىا  1857والجمعيػػػة العمميػػػة السػػػورية فػػػي سػػػنة   (1852 -1847بيػػػروت )
األدبػي     والمنتػد1908وجمعيػة ا خػاء العربػي الع مػاني عػاـ   (1)عضوًا وكانوا مف جمي  الطواحػؼ

فػػػي نشػػػر ال قافػػػة أساسػػػيًا دورًا  ىػػػذه الجمعيػػػاتلعبػػػت و  وغيرىػػػا الك يػػػر   (2)1909الػػػذي تأسػػػس عػػػاـ 
التػػي أصػػبحت كػػرة القوميػػة العربيػػة  قفػػيف العػػرب  كمػػا أسػػيمت فػػي ظيػػور فعربيػػة وصػػارت مػػالذًا لممال

  الميمػػة ي القػػرف العشػػريف. وكػػاف مػػف أىػػداؼ الجمعيػػاتأحػػد أىػػـ سػػمات النظػػاـ السياسػػي العربػػي فػػ
 ـ 1860بعػػػد المػػػذاب  عػػػاـ التصػػػدي لمنزاعػػػات الطاحفيػػػة والمذىبيػػػة خاصػػػة و  (3)إحيػػػاء الممػػػة العربيػػػة 

تػػػدرج األمػػػر إلػػػى المطالبػػػة   ػػػـ (4)وتػػػذكير العػػػرب بأمجػػػادىـ  كمػػػا سػػػمطت الضػػػوء عمػػػى ظمػػػـ األتػػػراؾ 
  وعصرية. ستقمةباالنفصاؿ عف الدولة الع مانية والمطالبة بإنشاء دولة عربية م

                                                                                                                                                                                                         
  المطابع والصحف: 5.4.3

 
لـ يكف لمجمعيػات العربيػة ال قافيػة والسياسػية أف تػؤدي دورىػا النيضػوي لػوال وجػود المطػاب  والصػحؼ 

درجة كبيرة فػي إ ػارة الػوعي القػومي العربػي وتقويتػو  إلىوساىمت   والتي سايرت عمؿ ىذه الجمعيات
 . وتوجييو

 
  لكنيا كانت تطب  باألحرؼ 1610في الشرؽ في دير مار قزحيا عاـ كاف أوؿ ظيور لمطبعة و 

 سو البطريرؾ ا ناسي عمى يد ـ1706عاـ في حمب فظيرت عربية السريانية  أما أوؿ مطبعة 
عمى العربية بشكؿ تدريجي والتي اقتصر عمميا في بداية األمر ا نطاكي  بعد ذلؾ انتشرت المطاب  

الرىباف الفرنسيسكاف  سسفأ  في انتشار المطاب ساىمت البع ات التبشيرية   (5)طباعة الكتب الدينية
ـ  1847مطبعة ليـ عاـ  أوؿاليسوعيوف ـ  في حيف أسس 1846أوؿ مطبعة في القدس عاـ 

واقتصر  لياالبروتستانتية مطبعة  ا رساليات أسستكما   (6)يـوعممت عمى طباعة كتب التراث القد
المطاب   إنشاءلـ تقتصر حركة و  الخاصة با رسالية  واألدبيةالدينية  األعماؿطباعة  عمميا عمى

مطبعة دمشؽ "يا ومنالخاصة مطابعيـ  بإنشاءالعرب  المسيحيوف   بؿ بدأالتبشيرية ا رسالياتعمى 
 نجار    براىيـ  ـ1858 لخميؿ الخوري  المطبعة الشرقية ـ1857 روماني  المطبعة السوريةحنا ال لصاحبيا ـ1855

  ـ 1867لجرجس شاىيف  مطبعة المعارؼ  ـ 1865ليوسؼ سمفوف  المطبعة الوطنية  ـ1861المطبعة العمومية 
 

                                                 
 .119ي ص: 117ج رض حست سر سي   جع  اتقي ص:   (1)

ي )انيا :    ي  1ي ؽ1948 – 1918ال    اا حي حأ    حأ را   ا  ال ترع  ع سهايح حأ  ج حأضصناس  ارا سهايح حلسريمحب حأث يتياس   (2)

 .17ي16(ي ص: 1989حأ رة ح ريس ي 

 .78ام ر سظر حخي   جع  اتقي  (3)

 .120ي 119ج رض حست سر سي   جع  اتقي ص:  (4)

 .803ي 802( جر    شاهرعي   جع  اتقي ص: 5)

 .69( ام ى سظر حخي حأن جع س  هي ص: 6)
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 .(1)"لخميؿ سركيس ـ 1874األدبية   المطبعة عززونيلحنا جرجس  ـ1869لبطرس البستاني  المطبعة المبنانية 
 

العػػػرب خاصػػػة  وفالم قفػػػ التػػػي اسػػػتممياظيػػػور الصػػػحؼ والمجػػػالت و  فػػػيانتشػػػار المطػػػاب   وقػػػد أسػػػيـ
حياحيػا موضوعاتيا عمى ضرورة التمسؾ بالممة العربية  أفكارىـ وأكدتعمى نشر  المسيحييف  ألنيػا وار

ورفعػػوا شػػعار حػػب  ينينبػػذ التعصػػب الػػدكمػػا ركػػزت عمػػى   (2)ميػػـ مػػف عوامػػؿ الوحػػدة العربيػػة ؿعامػػ
 وميدت كتاباتيـ لظيور الوعي القومي وحركة القومية.    ا يماف الوطف مف

 
ومف الصحؼ والمجالت التي ظيرت فػي ىػذه الفتػرة جريػدة "حديقػة األخبػار" لصػاحبيا خميػؿ الخػوري 

ُأسسػت وصػحيفة "األىػراـ" التػي   (3)في بيروت  ومجمة "الجناف" لصاحبيا بطرس البستاني في بيروت
  وأسػػػػس أديػػػػب إسػػػػحؽ مجمػػػػة "مصػػػػر" (4)ـ فػػػػي ا سػػػػكندرية عمػػػػى يػػػػد سػػػػميـ وبشػػػػارة تقػػػػال1875عػػػػاـ 

وصحيفة "التجارة" المتػيف تػـ منعيمػا مػف النشػر ألنيمػا صػحيفتاف تنويريتػاف  إضػافًة إلػى مجمػة البيػاف 
            .                                                 (5)التي أصدرىا إبراىيـ اليازجي

 
 القومية العربية الفكرة  6.4.3

 
فػي القػرف التاسػ  عشػر ظيػور اتجػاه قػومي يمجػد  العربػي كاف مف نتػاج النيضػة الفكريػة فػي المشػرؽ

األمػر وكػاف ىػذا االتجػاه فػي بدايػة  ا سػالمية العنصر العربي ويعتز بممتػو وترا ػو وحضػارتو العربيػة 
فػػي  األمريكيػػةف المفكػػريف المسػػيحييف مػػف خريجػػي الجامعػػة مجموعػػة مػػ إلييػػادعػػا   حركػة فكريػػة بحتػػة

بح وا في    كماالعربي القديـ باألدب ىدفوا إلى التحرر مف نظاـ الممؿ  فكاف اىتماميـالذيف و بيروت 
  .(6)ا سالمي   ـ ما لبث أف تحوؿ إلى فكر قومي يدعو إلى االعتزاز بالجذور العربيةالتاريخ 

 
مػف العوامػؿ الحاسػمة  توكانػ فكريػة النيضػة ال ثلقػرف التاسػ  عشػر انبعػاشيد النصؼ ال ػاني مػف او 

االحتكػاؾ ال قػافي بػيف الشػرؽ والمػرب والػذي بػدأ مػ  قػدـو جانػب  في بمورة الفكرة القومية العربية  إلى
الحممة الفرنسية عمى مصػر وبػالد الشػاـ  والبع ػات التبشػيرية التػي فتحػت المػدارس والكميػات وأسسػت 

فضػػػاًل عػػػف انتشػػػار الصػػػحؼ  عمػػػى أف أحػػػداث الفتنػػػة الطاحفيػػػة الداميػػػة التػػػي وقعػػػت عػػػاـ المطػػػاب   
بػػيف الػػدروز والموارنػػة دفعػػت بعػػض الم قفػػيف العػػرب المسػػيحييف إلػػى الكفػػاح ضػػد الطاحفيػػة    1860

                                                 
 .803( جر    شاهرعي حأن جع س  هي ص: 1)

 .16( ام ى سظر حخي حأن جع س  هي ص: 2)

 .881جع  اتقي ص: ي   2ي ؽ3ذاريخ حأض ب حأنت لي حأج ء ( ارلرة ار ي  آ    ي 3)

 .48(ي ص: 2004ي ) تر  خ: يحر حأش  ل 1(  نر   لرل  نر  حأر  ا ي ي ر حأن ر ررع حأصقاا  ا  حأضاأج حأض ت ي ؽ4)

 .202ي 201( ا رع حأض يحخي   جع  اتقي ص: 5)

 .889( ارلرة ار ي  آ    ي ذاريخ حأض ب حأنت لي حأج ء حأصاأس   جع  اتقي ص: 6)
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والدعوة إلى الوحدة الوطنية  ويأتي في مقدمتيـ بطرس البستاني الذي أصدر صحيفة أسػبوعية "نفيػر 
عا مف خالليا إلى نبذ الطاحفية والتعصب الديني  وضرورة االتحػاد والتعػاوف فػي طمػب العمػـ سوريا" د

والمعرفػػػة  والتركيػػػز عمػػػى مػػػا يجمػػػ  العػػػرب كالممػػػة العربيػػػة والعػػػرؽ والتػػػاريخ المشػػػترؾ  وتعتبػػػر ىػػػذه 
 الػػدعوات بدايػػػة ظيػػػور فكػػػره القػػومي  ولػػػـ يتوقػػػؼ البسػػػتاني عنػػػد الػػدعوات النظريػػػة  بػػػؿ قػػػاـ بتأسػػػيس

 .(1)"المدرسة الوطنية" وجعؿ أبوابيا مفتوحة لجمي  الطمبة مف كافة الطواحؼ
 

واقتصرت دعوة الفكر القػومي العربػي فػي منتصػؼ القػرف التاسػ  عشػر عمػى مطالبػة الدولػة الع مانيػة 
بإجراء إصالحات لتحسيف أوضاع العػرب  والمسػاواة بيػنيـ وبػيف األتػراؾ فػي الحقػوؽ والواجبػات. أمػا 

ات مػػػف القػػرف التاسػػػ  فمػػـ تظيػػػر إال  فػػي نيايػػػة السػػبعين إلػػػى االنفصػػاؿ عػػػف الدولػػة الع مانيػػػةالػػدعوة 
عشػػر  وتبنتيػػا الجمعيػػة العمميػػة السػػورية  وكػػاف أىػػـ المطػػالبيف باالنفصػػاؿ إبػػراىيـ اليػػازجي  ويظيػػر 
ذلػػؾ فػػي قصػػيدة ألقاىػػا فػػي أحػػد اجتماعػػات الجمعيػػة  ونػػذكر منيػػا بيػػت الشػػعر التػػالي  ويظيػػر فيػػو 

 الرغبة في االنفصاؿ عف الدولة الع مانية: 
ــــــــــــّبن بحــــــــــــد الســــــــــــيف م ربنــــــــــــا  لنطم

 

 فمــــــــــن يخيــــــــــب لنــــــــــا فــــــــــي جنبــــــــــو أرب 
 

 
ـ  وانتيػاج سياسػة التتريػؾ 1908وبعد وصوؿ جمعية االتحاد والترقي إلػى حكػـ الدولػة الع مانيػة عػاـ 

مػػػف الم قفػػػيف  عػػػدد كبيػػػر ىػػػذه الفكػػػرةضػػػد العػػػرب  انتشػػػرت فكػػػرة االنفصػػػاؿ عػػػف الدولػػػة  وقػػػد تبنػػػى 
بػػػػراىيـ اليػػػػازجي  وفػػػػارس نمػػػػر  وجػػػػورجي زيػػػػداف  وغيػػػػرىـ   المسػػػػيحييف  أم ػػػػاؿ بطػػػػرس البسػػػػتاني  وار
ومفكػريف مسػمميف أم ػاؿ عبػد الػػرحمف الكػواكبي  كمػا تبنػت ىػذه الفكػػرة جمعيػات عربيػة كػاف مؤسسػػييا 

م قفيف المسمميف فكرة وكاف لتبني ال .(2)ومعظـ روادىا مسمموف  م ؿ الجمعية القحطانية وجمعية العيد
 القومية العربية دورًا ميمًا في زيادة قوتيا. 

  
مػرًة  ولعػب الم قفػوف العػرب المسػيحيوف  وفي النصػؼ األوؿ مػف القػرف العشػريف تطػور الفكػر القػومي

دورًا في ىذا التطور  فظيرت أحزاب قومية م ؿ حزب البعث عمػى يػد ميشػيؿ عفمػؽ  والحػزب   أخر 
سػطينييف مسػمميف ومسػيحييف دورًا مػؤ رًا وكػاف لمم قفػيف الفم (3)ى يػد أنطػوف سػعادة القومي السوري عم

عوني عبد اليادي احد رواد الحركة  فقد انضـ عدد منيـ إلى عضويتيا  م ؿفي التنظيمات القومية  
                                                 

 يلجي " ي ر حأضيي ب حأن يير ررع اي  طييراغح حأن يير ررع حأ  ي ج حأق  رييح ايي  حأقي   حأرا ييع اشيي     حتيل حأقيي   حأضشيي يع"ي ( ايمسا   ييي ب  1)

  .84  جع  اتقي ص: 

 92ي ص: 87(  حأن جع س  هي ص: 2)

رع حأنقم ييحي حأييم رج  ييؤذن  حأالهيي خ  حأ نر ييح حأن لرييح ايي  ح  " حأن يير ر   حأ ل ييترنر   تييرع حأق  رييح  ح طيي أرح "(   ريي ط حأ حهييةي 3)

 .98(ي ص: 1991ذن زي  13 -11حأ ا  حي )حأقمس:      حألقاء ألمرح اخ حأمينرح  حأر حشرح ا  ح رع حأنقم حي 
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   وقسطنطيف زريؽ (1)في مطم  القرف العشريف  ورفيؽ التميمي  وعبد المني العريسي القومية العربية
العربيػة بشػكؿ عػاـ وفمسػطيف بشػكؿ  األمػةييػدد  أصػب لخطر الػذي غير أف ا ونجيب نصار وغيرىـ 

 يكرسػػوف جػػزءًا مػػف جيػػودىـ فػػي التصػػدي ليػػذا الخطػػر جعميػػـ   خػػاص والمتم ػػؿ بالحركػػة الصػػييونية
بعػػػد خضػػػوع فمسػػػطيف لالحػػػتالؿ  ديػػػد مػػػف التنظيمػػػات السياسػػػية الفمسػػػطينية مباشػػػرةً الع فبػػػدأت تظيػػػر

ومػػف ىػػذه التنظيمػػات الجمعيػػة والتػػي تعنػػى بالشػػأف الفمسػػطيني بالدرجػػة األولػػى  ري البريطػػاني  العسػػك
الػذي كػاف شػعاره "باسػـ  األدبػيالمسيحي  والنادي العربي  والمنتػد   ا خاءفي يافا  وجمعية  األىمية

 -1918التنظيمات التػي ظيػرت فػي الفتػرة مػا بػيف  أشيرأف  لعرب نحيا وباسـ العرب نموت"  عمىا
ىػػػذه الجمعيػػػات وفػػػؽ قػػػانوف الجمعيػػػات  وتأسسػػػتالمسػػػيحية   – ا سػػػالميةكانػػػت الجمعيػػػات  1928
البريطػاني  وقػد اعترفػت  سياسي المنظـ فػي ظػؿ الحكػـالمحاوالت في العمؿ ال أولى   فم متالع ماني
حية التػي المسػي – ا سػالميةمم مػة لمسػكاف العػرب  وكانػت الجمعيػة  ات البريطانية كييحػاتبيا السمط

 أفىػػذه الجمعيػػات  ونػػص النظػػاـ السياسػػي ليػػذه الجمعيػػات عمػػى  أوؿ 1918تكونػػت فػػي يافػػا عػػاـ 
المسػيحية فػي عػدد  – ا سػالميةالعضوية فييا مفتوحػة لكػؿ مسػمـ ومسػيحي  وقػد انتشػرت الجمعيػات 

خمػػس عشػػرة جمعيػػة  وكانػػت الصػػمة بػػيف ىػػذه  إلػػىعػػددىا  وصػػؿمػػف المػػدف والقػػر  الفمسػػطينية حتػػى 
النضاؿ السممي سبياًل لتحقيؽ المطالب العربية  وقد انتيت ىذه  أسموبالجمعيات ضعيفة  واعتمدت 

 (2)سياسية جديدة. أحزابوحؿ مكانيا  1928الجمعيات في عاـ 

 
ظيػػػرت بعػػػض   الػػػدوؿ العربيػػػة الحدي ػػػة فػػػي بدايػػػة النصػػػؼ ال ػػػاني مػػػف القػػػرف العشػػػريف إنشػػػاءبعػػػد و 

م ػؿ حػزب البعػث فػي كػؿ مػف الحكػـ  سػدة إلػىفكػر القػومي ووصػمت ال توالحركات التي تبنػ األحزاب
ا نشػط المسػيحيوف فػي تأسػيس حركػة القػومييف ر  كمػومصر بقيػادة جمػاؿ عبػد الناصػ  سوريا والعراؽ

 .(3)خاصة في فمسطيف م ؿ جورج حبش العرب
 

فسػاىموا  ا ف  لعربيػة منػذ ظيورىػا وحتػىلقد لعب المسػيحيوف العػرب دورًا بػارزًا فػي الحركػة القوميػة ا
عػػػادة  فػػػي نشػػػر الػػػوعي عبػػػر الجمعيػػػات والصػػػحؼ كمؤسسػػػييف الممػػػة العربيػػػة فػػػي مواجيػػػة  إحيػػػاء وار

  وكانػػت غايػػة الك يػػر وقػػدموا شػػيداء فػػي سػػاحات دمشػػؽ وبيػػروت فػػي نيايػػة الحكػػـ الع مػػاني  التتريػػؾ
عمػػػى مبػػػدأ صػػػفة أىػػػؿ الذمػػػة عبػػػر السػػػعي  نشػػػاء دولػػػة قوميػػػة أو ليبراليػػػة تعتمػػػد  فمػػػنيـ التحػػػرر مػػػ

المواطنػػػة والعدالػػػة االجتماعيػػػة  أمػػػا بعػػػد الحػػػرب العالميػػػة ال انيػػػة وظيػػػور الػػػدوؿ الوطنيػػػة فقػػػد انخػػػرط 
غيػر مف خالؿ تأسيس األحزاب العممانية والحركات الوطنيػة.   المسيحيوف في مجمؿ الحراؾ الوطني

                                                 
 46(ي ص: 1990ي ) تر  خ:  ؤ  ح حأض ترح ألمرح اخ  حأنش ي 10( اثم حأ هاب حأ راأ ي ذاريخ ال ترع حأ ميسي ؽ 1)

 216ي 215ي 214ي 213( ال    اا حي   جع  اتقي 2)

 98ص:  "ي   جع  اتقي" حأن ر ر   حأ ل ترنر   ترع حأق  رح  ح ط أرح (  ر ط حأ حهةي 3)
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يتراجػ  لصػال  التيػارات ات القػرف العشػريف جعمتػو جو العديد مػف التحػديات منػذ سػبعينأف ىذا الفكر وا
ـ  مػػػا أبعػػػد النػػػاس عػػػف 1967اليزيمػػػة التػػػي منػػػي  بيػػػا العػػػرب فػػػي حػػػرب    ومنيػػػاالدينيػػػة ا سػػػالمية

 األنظمػػة الشػػعارات القوميػػة  إلػػى جانػػب انتشػػار النعػػرات الطاحفيػػة  والمذىبيػػة  وا قميميػػة بتشػػجي  مػػف
التػي  األىميػةالحػروب  وخطيرة  م ػؿ جديدة إلى مواجية تحدياتالعربية العربية  مما عّرَض الشعوب 

واالقتصػػػػادية  ة  وتفػػػػاقـ المشػػػػكالت االجتماعيػػػػوالجزاحػػػػر  والػػػػيمف  والعػػػػراؽ  لبنػػػػاف شػػػػيدتيا كػػػػؿ مػػػػف
  والسياسية بسبب إىماؿ الحكومات في إيجاد حموؿ الناجعة ليا.
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 الفصل الرابع
 العشرين خالل القرن العربي اليجرة المسيحية من المشرق 

 
 المقدمة  1.4

 
يتناوؿ المسيحييف في المشرؽ العربي يدور حػوؿ مسػتو  الذي الحديث  كاف منذ سنوات ليست ببعيدة
ف الحػديث عػف أوضػاع إأمػا اليػـو فػ .في االقتصاد والسياسة والنضػاؿ الػوطنيو حضورىـ في ال قافة  

أ ارًا سمبية عمػى  تترك ذه اليجرة التينتاحجيا وأبعادىا  ىو أسبابيا  و المسيحييف يتمحور حوؿ اليجرة 
أسبابًا ىناؾ وصحي  أف   المسيحي. صحي  أف اليجرة تشمؿ المسمميف والمسيحييفالعربي الحضور 
  اليجرة  إال أف لميجرة المسيحية رمزية خاصةب تدف  الجمي  لمتفكيرواجتماعية   وسياسية  اقتصادية

ذاو  لقمػة عػددىـ مقارنػًة بأعػػداد المسػمميف  وىػو لػػيس ) اسػػتنزاؼ الوجػود المسػيحي فسػػيأتي يػوـ اسػتّمر ار
وىػػو التنػػوع ال قػػافي الػػذي ال يكػػوف الشػػرؽ شػػرقًا إال بيػػذا   الشػػرؽ قػػد فقػػد مػػا يميػػزه يكػػوف فيػػو (بالبعيػػد
  التنوع.

 
ويتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ  دوافػػ  اليجػػرة المسػػيحية مػػف المشػػرؽ العربػػي مػػف خػػالؿ  ػػالث مباحػػث  حيػػث 

الػػدواف  السياسػػية لميجػػرة  منػػذ نيايػػة القػػرف التاسػػ  عشػػر وحتػػى نيايػػة القػػرف  يسػػتعرض المبحػػث األوؿ
العشػػػريف  أمػػػا المبحػػػث ال ػػػاني فيتنػػػاوؿ الػػػدواف  االقتصػػػادية فػػػي نفػػػس الفتػػػرة الزمنيػػػة  ويمقػػػي المبحػػػث 
ال الث الضوء عمى الدواف  الطاحفية  إلى جانب ذلؾ يتناوؿ ىػذا المبحػث العوامػؿ الجاذبػة فػي البمػداف 

 ستقبمة ليذه اليجرة.الم
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 المبحث األول: الدوافع السياسية لميجرة المسيحية
 

عند تناوؿ دواف  اليجرة العربية المسيحية مف المشرؽ العربػي خػالؿ القػرف العشػريف  كػاف ال بػد مػف 
القػػرف التاسػػ  عشػػر حيػػث بػػدأت  ىػػذه اليجػػرة  أي العػػودة إلػػى الربػػ  األخيػػر مػػف العػػودة إلػػى جػػذور

وكػاف )ى لممياجريف  والذيف أشير إلييـ بعدة أسماء منيا: تركػي  أو أسػيوي  أو سػوري الموجة األول
يطمػػؽ عمػػى المبنػػاني والسػػوري والفمسػػطيني(  واخػػتالؼ التسػػميات أ ػػر فػػي عػػدـ إعطػػاء إحصػػاحيات 

ت بعػض الدراسػات ر قدّ والعراؽ. و  ـدقيقة حوؿ أعداد المياجريف العرب  وبشكؿ خاص مف بالد الشا
مياجر مف  7010مياجر  منيـ  29763ـ 1898روف الذيف مروا بميناء مرسيميا عاـ عدد المياج
سػوريا الكبػر  باتجػاه األمػريكتيف فػي الفتػرة مػا بػيف في حػيف قػّدر عػدد الميػاجريف مػف   (1)بالد الشاـ

  كانت غالبيتيـ مف المسيحييف العرب. .(2)مياجر 330000بحوالي  1914 -1860
 
القػرف التاسػ  عشػر  سػبعينات جتيف مػف اليجػرة الواسػعة امتػدت األولػى مػفشيد المشرؽ العربػي مػو و 

ت الموجػػػة ال انيػػػة مسػػػتمرة مػػػف ـ  فػػػي حػػػيف مػػػا زالػػػ1918الحػػػرب العالميػػػة األولػػػى عػػػاـ  حتػػػى نيايػػػة
 العوامػػؿ الطػػاردة والعوامػػؿ الجاذبػػة فػػي المػػػوجتيف وقػػد تباينػػت. القػػرف العشػػريف وحتػػى ا ف اتسػػتين

ف الميػػاجريف المسػػمموف كػػانوا أك ػػر عػػددًا مػػف ف مػػا يميػػز الموجػػة ال انيػػة أأ عمػػى  مسػػببييا واختمػػؼ
 .المياجريف المسيحييف

 
كانػػػػت تتجػػػػاذب  ولػػػػى مػػػػف الميػػػػاجريف إلػػػػى الخػػػػارج  حيػػػػثلقػػػػد أعطيػػػػت أسػػػػباب عديػػػػدة لمموجػػػػة األ

االقتصػػادي  الميػػاجروف عوامػػؿ دفػػ  وعوامػػؿ جػػذب  مػػ  إعطػػاء عوامػػؿ الػػدف  وزنػػًا أكبػػر. وقػػد أرجػػ 
ي شػارؿ عيسػاوي أسػباب اليجػرة العربيػة إلػػى العػالـ الجديػد منػذ منتصػؼ القػرف التاسػ  عشػػر السياسػ

واالجتماعيػػػة  االقتصػػػادية"التػػػوترات التػػػي ترافقػػػت مػػػ  التميػػػرات : إلػػػى األسػػػباب التاليػػػةوبدايػػػة القػػػرف العشػػػريف 
احؿ النقؿ وأخيػرًا نتيجػة المجػازر ونتيجة لفرض التجنيد ا جباري وانتشار ال قافة األجنبية والتحسف الذي طرأ عمى وس

 .(3)"1860التي حد ت في عاـ 
 
ي الشػػػرؽ مػػػف بالدىػػػـ صػػػوب األمػػػريكتيف  يخػػػالؿ ماحػػػة وخمسػػػيف سػػػنة مضػػػت بػػػدأت ىجػػػرة مسػػػيحو 

المسػػػيحيوف أف أوضػػػاعيـ  ف ونصػػؼ تقريبػػػًا اعتقػػػد العػػػرب وفػػي مقػػػدمتيـوأوربػػا  واسػػػتراليا. فقبػػػؿ قػػػر 
                                                 

حأنجليح ( اناي ا رعي هج ج حأ ل ترنررع أل لياخ حأنر مج  سشاؽهج حأ را    حصاال    حلارظايط هنيال اي  حأضشي يناخ  يع هيهح حأق  ي1)

(ي 2003نجليم ح  لي حأضيمي حأصاأيسي )رح  هللاي حأجنضريح حأ ل يترنرح ألمرح ياخ حأراري ريحي  ياس   حأصياس ي ي حأحأ ل ترنرح ألمرح اخ حأراري ريح

 176ص: 

 .70( امسا   ي ب   لجي جه ر حأهج ج حأ ل ترنرح  أا ح   ي ررعي   جع  اتقي ص: 2)

ساشيي   ي  -ي ) تريي  خ: حأييمحر حأض ترييح ألضليي  1ؽ( غ يغيي رط   راليي ي  ذيياريخ ح  يي ي ررع ذ ط  طيي ل ا ترييحي ذ جنييح  ييضرم حأ  يينرحي 3)

 .        103(ي ص: 2006
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 بوضػ  دسػتور يكفػؿ المسػاواةل اني ووعػوده التػي قطعيػا ستتحسف م  وصوؿ السمطاف عبد الحميد ا
تعطيمػػػو  تالشػػػت بعػػػد أفلكػػػف ىػػػذه ا مػػػاؿ مػػػا لب ػػػت  بػػػيف العػػػرب واألتػػػراؾ  فػػػي الحقػػػوؽ والواجبػػػات

 .(1)عاماً  30 الدستور بعد عاـ مف إعالنو بذريعة الحرب م  روسيا والذي استمر معطالً 
 
جّميػـ مػف المسػيحييف  كريػة قادىػا عػدد مػف الم قفػيفف في ىذه األ ناء كانت بالد الشاـ تشيد نيضةو 

الػػػذيف احتكػػػػوا بال قافػػػػة المربيػػػة مػػػػف خػػػػالؿ التحػػػاقيـ بالمػػػػدارس والكميػػػػات التػػػي أسسػػػػتيا ا رسػػػػاليات 
التبشػػػيرية  إلػػػى جانػػػب ىػػػذه ا رسػػػاليات ظيػػػرت المػػػدارس المحميػػػة التػػػي أسسػػػتيا الكنػػػاحس الشػػػرقية 

بية  ما أسيـ في تكويف اليقظػة الفكريػة  كمػا لعػب انتشػار واتسمت مناىجيا بالتركيز عمى الممة العر 
المطػػاب   والكتػػػب  والصػػػحافة دورًا فػػػي تعميػػػؽ الػػػوعي السياسػػػي والفكػػػري لػػػد  العػػػرب  األمػػػر الػػػذي 

 .(2)ساعدىـ في المطالبة بإجراء إصالحات داخؿ الدولة الع مانية
 

خؿ الدولة الع مانية إلى المطالبة غير أف دعوات الم قفيف العرب تطورت مف المطالبة با صالح دا
باالنفصػػاؿ عنيػػا  دفعيػػـ إلػػى ذلػػؾ سياسػػة عبػػد الحميػػد ال ػػاني االسػػتبدادية والتػػي تم مػػت فػػي تعطيػػؿ 

عمػى ذلػؾ  شػجعوو   ـ1880عػاـ صدر فػي أتعطيمو فرماف النشر الذي كاف قد  فضاًل عف الدستور 
يػذه لفأحرقػت طالؼ الكتػب نتيجػة   ةالتقاء رغباتو م  رغبات بعض المحافظيف في السػمطات الكنسػي

 .(3)  وتـ التعرض لمصحفييف المخالفيف بالسجف أو ا بعادالسياسة
 
العديد مف الم قفيف العرب وبخاصة الكتّاب والصػحفييف لميجػرة إلػى وجيتػيف   ةدفعت السياسة القمعيو 

ألنيػا كانػت تػنعـ قفػيف  مصر  واألمريكتيف الشمالية والجنوبية  أما مصر فقد توجو إلييا عدد مف الم 
اسػتطاعوا ممارسػة نشػاطيـ الصػحفي رنة ببالد الشاـ والعراؽ  فمف حرية التعبير مقابقسط ال بأس بو 

يف أسسا صحيفة بحرية أكبر والتعبير عف مشاكميـ وأمانييـ الوطنية  ومف ىؤالء سميـ وبشارة تقال الذَ 
يفتي مصػر وأسسػيا فػي ا سػكندرية   وأديػب اسػحؽ صػاحب صػح1876األىراـ فػي ا سػكندرية عػاـ 

  وجػػورجي زيػػداف صػػاحب صػػحيفة اليػػالؿ والتػػي 1879  و صػػحيفة مصػػر الفتػػاة عػػاـ 1877عػػاـ 
بػػراىيـ اليػػازجي صػػاحب صػػحيفتي البيػػاف والضػػياء وأسسػػيما فػػي  1892تأسسػػت عػػاـ  فػػي القػػاىرة  وار

فػي  1882د عرابي عاـ غير أف أحداث  ورة أحم .(4)1898وال انية عاـ  1897القاىرة  األولى عاـ 
ة األمريكيػة  إلى األمريكتيف وخاصة الواليات المتحدالسورييف لميجرة مصر دفعت العديد مف الم قفيف 

                                                 
 .130ي 130( ج رض حست سر سي   جع  اتقي ص: 1)

( ايمسا   ييي ب   يلجي " ي ر حأضيي ب حأن يير ررع اي  طييراغح حأن يير ررع حأ  ي ج حأق  رييح ايي  حأقي   حأرا ييع اشيي     حتيل حأقيي   حأضشيي يع"ي 2)

 .80  جع  اتقي ص: 

 128رط   رال ي   جع  اتقي ص:.( غ يغ 3)

 .  805( جر    شاهرعيي   جع  اتقي ص: 4)
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رية التعبير  وىو ما كانوا يفتقدوه في الحريات وعمى رأسيا حر بسبب انتشار مباديء الديمقراطية وتوف
" لصػػاحبيا نسػػيب عريضػػة الػػذي ىػػاجر ويظيػػر ذلػػؾ فػػي قصػػيدة " حكايػػة ميػػاجر سػػوري  الػػوطف األـ

   فيقوؿ: 1905إلى نيويورؾ عاـ 
 

 غريبـــــــــًا مــــــــــن بــــــــــالد الشــــــــــرق جئــــــــــت
 

ــــــــــاب عشــــــــــت ــــــــــى األحب ــــــــــدًا عــــــــــن حم  بعي
 

ــــــــــــــزًا                  ــــــــــــــًا عزي ــــــــــــــا وطن  تخــــــــــــــذت أميرك
 

ـــــــــــت لـــــــــــي ك حســـــــــــن مـــــــــــا اتخـــــــــــذت  فكان
 

نـــــــــــــــي                    أتاىـــــــــــــــا لمغنـــــــــــــــى غيـــــــــــــــري، وا 
 

 كمــــــــــــا جــــــــــــاءوا مــــــــــــع اإلقــــــــــــدام  جئــــــــــــت
 

ـــــــــــــــاة                   و  ـــــــــــــــت بيـــــــــــــــا  حي ـــــــــــــــي طمب  لكن
 

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــى، فنم ـــــــــــــــة المثم ـــــــــــــــع الحري    (1)م
 

 
اسػتمرت بعػػد وصػوؿ جمعيػػة االتحػاد والترقػػي  سػػتبداد عمػى العيػػد الحميػدي  بػػؿولػـ تقتصػػر سياسػة اال
مػػ  انتيػػاج  ارة الدولػػة نحػػو المركزيػػة المطمقػػةفاتجػػو االتحػػاديوف فػػي إد  ـ1908إلػػى سػػدة الحكػػـ عػػاـ 

ومػ  انػدالع الحػرب    (2)ريؾ  أي سيادة العنصر التركػي عمػى العناصػر األخػر  فػي الدولػةسياسة التت
أوضاع العرب ك يػرًا  بسػبب سياسػة القمػ  وا رىػاب وا عػدامات ساءت ـ 1914العالمية األولى عاـ 

 جماؿ باشا قاـما كادت الحرب تبدأ حتى ف التي نفذت بحؽ النشطاء الذيف عارضوا سياسة االستبداد 
وتػػّوج أعمالػػو   الم قفػػيف العػػرب ونفػػي بعضػػيـنخبػػة والػػي الشػػاـ باعتقػػاؿ و  قاحػػد الجػػيش الرابػػ  الع مػػاني

فػي سػاحة البػرج )سػاحة الشػيداء  ـلػبعض ا خػر اعػدوا  دمشػؽالمرجػة فػي  ةفي سػاح بعضيـ بإعداـ
 . مػػا دفػػ  الك يػػر مػػف(3)بسػػبب مطػػالبتيـ  بحقػػوقيـ  ـ1916و  1915 يبيػػروت فػػي عػػام( فػػي ا ف

 . خارج البالد الم قفيف لمفرار
 

تراج  حجـ اليجرة مف بالد الشاـ باتجاه العالـ الجديد   1914وم  بداية الحرب العالمية األولى عاـ 
فإضػافًة إلػى ظػروؼ  وتعود أسباب ىذا التراج  إلى عدة ظروؼ تتعمؽ بالميػاجريف والػدوؿ المسػتقبمة 

  شػػكمت التشػػريعات التػػي وضػػعتيا الػػدوؿ المسػػتقبمة (4)وخطػػورة ا بحػػار فػػي المحػػيط األطمسػػي الحػػرب
اليجػرة التػي سػببت الواليات المتحدة األمريكيػة    قيودًا عمى حجـ اليجرة الوافدة إلييا  ومف ىذه الدوؿ

يعات لتقييػد اليجػرة الوافػدة  ومػف عدد سكانيا  ما دفعيػا إلػى إصػدار عػدة تشػر في  اً ارتفاعإلييا الوافدة 
 : ىذه التشريعات

                                                 
ي ) حأناطي ج: حأنتثضيح حأشيضثرح تريد 1ي ؽ 1945( جنال ساي  ام طي حأهج ج حأ ل ترنرح  أا    ي ا  ع سهايح حأق   حأرا ع اش  ارا اا  1)

 .29(ي ص: 1993حأظمحاحي 

 .181( ج رض حست سر سي   جع  اتقي ص: 2)

(  نر   ت حها ي سثرل  ت حها ي حأض ب ا     ي اي يرح اخ اع حأجاأراخ حأض ترح ح   ي رحي ذ جنح  نرح حأجالأي ي )حأقياه ج:  ؤ  يح  يجل 3)

 .65(ي ص: 1985حأض بي 

 .42(ي ص: 2000ي ) تر  خ:      يرح اخ حأ امج حأض ترحي 1( اثم حأ حام   نر ي حأض ب ا  ح رجنررع حأنش ء  حأرت ري ؽ 4)
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يمنػػػػ  فيػػػػو قبػػػػوؿ دخػػػػوؿ المجػػػػرميف  األمريكػػػػي  وىػػػػو تشػػػػري  أصػػػػدره الكػػػػونجرس 1882ري  عػػػػاـ تشػػػػ
والمخبوليف والشحاذيف والمرضى واألمييف  وقبؿ ىذا التاريخ كانت اليجرة مفتوحة لمجمي   كما منعت 

انخفػاض    ونتيجة ليػذه التػدابير طػرأ(1)دخوؿ الشباب دوف سف السابعة عشرة إال إذا كانوا برفقة الوالد
 كما يظير في الجدوؿ التالي:   جريف السورييف إلييا واض  في عدد الميا

 

 عدد المياجرين السنة
1915 1767 
1916 676 
1917 976 
1918 210 
1919 231 

 
الذي وض  كوتا سنوية لممياجريف  ـ 1924م ؿ تشري  عاـ  واستمر وض  التشريعات المقّيدة لميجرة

األمريكيػة  وحصػمت الشػعوب األنجمػو ر  سكسػونية أعمػى نسػبة مػف الميػاجريف  إلػى الواليػات المتحػدة
 المسموح ليـ بدخوؿ الواليات المتحدة  في حيف جاءت منطقة الشرؽ األوسط في ذيؿ القاحمة. 

 
 أما األسباب األخر  لتراج  اليجرة  فتعود إلى:و  
يمػًا فػي إصػدار تشػريعات تحػد مػف انتشار حركػات عنصػرية اسػتيدفت المربػاء  والتػي لعبػت دورًا م -

 اليجرة إلى الواليات المتحدة. 
% مػػػف مجمػػػوع الميػػػاجريف 25رغبػػػة بعػػػض الميػػػاجريف العػػػودة لمػػػوطف األـ  فقػػػد عػػػاد مػػػا يقػػػارب  -

 ـ. 1910 -1908السورييف في الفترة ما بيف 
ادي لميجػرة فػي ـ  فتراجػ  الػداف  االقتصػ1929األزمة االقتصادية العالمية والتي بممت أوجيا عػاـ  -

 وىو تحسيف األوضاع االقتصادية لمراغبيف في اليجرة إلى العالـ الجديد.  ىذه الفترة
 .(2)صعوبة عممية االندماج والتأقمـ في المجتم  األمريكي -

 
 سػػواءً مػػف دولػة إلػػى أخػػر   فػػي المشػرؽ العربػػي تباينػػاً  الحضػػور المسػػيحي وخػالؿ القػػرف العشػػريف شػيد

 مػػ  تراجػػ  واضػػ  ليػػذا الحضػػور فػػي النصػػؼ ال ػػاني منػػو   مشػػاركة السياسػػيةال أو  مػػف حيػػث العػػدد
كاف مف المنتظر أف يطرأ تحسػف عمػى  لعربيةفم  نشوء الدوؿ ا والذي ترتب عميو موجة ىجرة جديدة 

                                                 
 .117( جنال ساي  ام طي حأن جع حأ اتقي ص: 1)

 .120ي 119ي 118(  حأن جع س  هي ص: 2)
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أوضػػاع المسػػيحييف العػػرب نظػػرًا إلػػى الطروحػػات العممانيػػة والمسػػاواة التػػي نػػادت بيػػا بعػػض األحػػزاب  
بعػػػػض  إليػػػػو التػػػػي مػػػػرت بيػػػػا ىػػػػذه الػػػػدوؿ جػػػػاءت عكػػػػس مػػػػا طمحػػػػت السياسػػػػيةطػػػػورات غيػػػػر أف الت
  ففي مصر شارؾ األقباط في الحياة السياسػية والحركػة الوطنيػة فػي بدايػة القػرف العشػريف الجماعات 

وضـ حزب الوفد )الحزب األوس  انتشارًا وقاحد الحركة الوطنية في تمؾ الفترة( في صفوفو أعػدادًا مػف 
سػكرتير حػزب  عمى أف أىميـ مكـر عبيد اصؼ بطرس غالي وجورج خياط وغيرىـ المسيحييف م ؿ و 
مػػػ  سػػػعد زغمػػػوؿ إلػػػى جزيػػػرة سيشػػػؿ فػػػي الفتػػػرة مػػػا بػػػيف  والػػػذي نفػػػيّ  1942 –1927الوفػػػد فػػػي الفتػػػرة 

"إف لاقبػاط مػا لنػا وعمػييـ بقولػو  . أما موقؼ الحزب مف األقباط فعبػر عنػو سػعد زغمػوؿ1923 -1920
 تاألولػػى وزيػػريف قبطيػػيف  ػػـ أصػػبحالوفديػػة ضػػمت الػػوزارات و   (1)ت عمػػى قػػدـ المسػػاواة"مػػا عمينػػا مػػف واجبػػا

 .(2)في الحياة السياسية اً مشاركة األقباط في الحكومات المصرية تقميد
 

  تراجػػ  الحضػػور المسػػيحي فػػي مصػػر مقارنػػة بالمرحمػػة السػػابقة ليػػذه ـ1952عػػاـ  بعػػد  ػػورة يوليػػوو 
نػػو عمػػؿ عمػػى تيمػػيش دورىػػـ فػػي الحيػػاة أجمػػاؿ عبػػد الناصػػر  لػػرحيسا خػػذ األقبػػاط عمػػىأ ال ػػورة  فقػػد

 بػػداًل مػػف اختيػػارىـ عػػف طريػػؽ السياسػػية متػػذرعيف بأنػػو قػػاـ بتعيػػيف مم مػػيف عػػف األقبػػاط فػػي البرلمػػاف
فيو الذي وعمى األرج  أف الرحيس الراحؿ لـ يكف ييدؼ إلى التقميؿ مف شأف األقباط   .(3)االنتخابات

ء عمػييـ أو عمػى فػي عيػده لػـ ُتسػجؿ حػاالت اعتػدااومػة االحػتالؿ البريطػاني  و اعترؼ بدورىـ فػي مق
نػو لػف يسػم  لممتعصػبيف بإقامػة أ" بيػذا الخصػوصصػرح  قػدو   نبػذ التعصػب الػدينيفكػاف داحمػًا ي  كناحسيـ

 .(4)العقبات أماـ الناس في نضاليـ"
 
رغػـ أنيػا   التػأميـ وا صػالح الزراعػي قيامو بعمميات أما المأخذ ال اني الذي أخذه األقباط عميو  فيوو 

نما ضػد  اً لكػف صػادؼ أف ك يػر   ا قطػاعييف بمػض النظػر عػف طػاحفتيـ لـ تكف موجية ضد األقباط وار
 .(5)التأميـعمميات مف األقباط كانوا مف كبار مالؾ األراضي وخسروا أمالكيـ في 

 
 إلػػى صػػعيد الػػداخمي أدتشػػيدت مصػػر فػػي عيػػد الػػرحيس محمػػد أنػػور السػػادات تميػػرات ميمػػة عمػػى الو 

قػات تسػوء بػيف بػدأت العال واألقباط نت  عنو أحداث عنؼ بيف الطرفيف.طاحفي بيف المسمميف  احتقاف
عػػاـ منػػذ  لبابػػا شػػنودة ال الػػثا وبػػيف الػػرحيس السػػادات بػػيف ةسػػاءت العالقػػ أفبعػػد  واألقبػػاط المسػػمميف 

يظير العداء  بدأ ات.ية  في السبعينالجماعات ا سالم عنؼ  النتقاده عدـ معالجة الحكومة ـ1971
                                                 

 .194ي 192ي190(ي ص: 1993ي )حأقاه ج: يحر حأصقااحي 1(  يية سجرة  ال ح حصسجرلر    حأضنل حأق   ي يرح ح ذ شرقرحي ؽ 1) 

ي ) حأقيياه ج: 1ح  ييثاب حأنؤييييح أالس جيياري ذ جنيح ذ اييا  ا ايي ؽي ؽ( أ رحسيد شييات طي آسيي  شييات طي  را ياخ   الريياخ ايي  حأشيي ل ح يسيا 2)

 .                                                                                                                409(ي ص: 1991  رثح  مت أ ي 

 .152(  نر  اثمسي   جع  اتقي ص: 3)

 .149تقي ص: ( اؤحي ا بي   جع  ا4)

 .410( أ رحسد شات طي آس  شات طي حأن جع حأ اتقي ص: 5)
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وردًا عمػى   ةالقميوبيػالخانكػة فػي  كنيسػة إسػالميةجماعػة  أحرقتعندما  1972بشكؿ واض  في عاـ 
 احتجاجػػاً  (1)فػػي مسػػيرة طويمػػة باتجػػاه الكنيسػػة األر ػػوذكستجمػػ  عػػدد كبيػػر مػػف الكينػػة  ىػػذا االعتػػداء

الػػػرحيس انػػػتي   ما  عنػػػد1973ـ عػػػا تػػػوبرأكبعػػػد حػػػرب  زادت األمػػػور تعقيػػػداً  .عمػػػى مػػػا تعرضػػػت لػػػو
 يػػادةز  والقطػػاع الخػػاص األمػػر الػػذي ترتػػب عميػػو عمػػى المػػرباالقتصػػادي السػػادات سياسػػية االنفتػػاح 

 األوضػػاعوفػػي ظػػؿ ىػػذه   وانفجػػر التػػديف  والفقػػراء األغنيػػاءزادت الفجػػوة بػػيف فػػ  ال ػػروة نحػػو الطمػػوح
أفػػراد مػػف  التػػي نسػػبت إلػػى واالعتػػداءات قاتلك يػػر مػػف المضػػاي األقبػػاطو  ت العديػػد مػػف الكنػػاحستعرضػػ

حتضػػػػػانو لمتيػػػػػارات إظيػػػػػار تدينػػػػو وافػػػػػي  السػػػػادات يتػػػػػردد الػػػػػرحيس   كمػػػػػا لػػػػـ(2)ا سػػػػػالميةالجماعػػػػات 
رغبػػة منػػو فػػي تشػػكيؿ حمػػؼ مضػػاد لمقػػو  السياسػػية التػػي ارتبطػػت ب ػػورة يوليػػو ولمتيػػارات   ا سػػالمية
لذي يزيد االحتقاف الطاحفي وا أف وكاف مف الطبيعي  األقباطونسي الرحيس انو بيذا يخيؼ  (3)اليسارية

طػػرح بعػػد  1977فػػي عػػاـ  ازداد التػػوتر بػػيف الطػػرفيف.ممقػػة مػػف الطػػرفيفنظيػػور جماعػػات مإلػػى  أد 
 فيما يخص األقباطوتطبيقيا عمى  المصدر الرحيس لمتشري  ا سالميةمشروع اعتبار الشريعة الرحيس 

بخالؼ حاد بيف البابا وانتيى األمر البابا شنودة  رأسيـوعمى  طاألقباقمؽ  أ ارما  الشخصية  يـحوالأ
    .(4)في الصحراءوادي النطروف ونفيو إلى دير  ـ1981عاـ  وبخمعوالرحيس انتيت 

 
السادات تاركًا وراحو أر ًا كبيرًا مف األزمػات االقتصػادية  واالجتماعيػة  والسياسػية  ومنيػا الرحيس حؿ ر 

قبػػاط والجماعػػات ا سػػالمية  وكػػاف عمػػى الػػرحيس محمػػد حسػػني مبػػارؾ إيجػػاد التػػأـز الطػػاحفي بػػيف األ
 حموؿ جذرية ليذه األزمات.

 
عيػػػد الػػػرحيس مبػػػارؾ بعػػػض التحسػػػف فػػػي أوضػػػاع األقبػػػاط السياسػػػية  واالقتصػػػادية   فػػػازدادت شػػػيد 

ف كانػػت بشػكؿ ضػػحيؿ  كمػا ظيػرت بعػػض العػاحالت التػػي لمػ  اسػػميا  مشػاركتيـ فػي الحيػػاة العامػة  وار
أف    وغبػػػػور و ػػػػروت باسػػػػيمي وغيػػػػرىـ  عمػػػػىي المجػػػػاؿ االقتصػػػػادي والمػػػػالي م ػػػػؿ عاحمػػػػة سػػػػاويرسفػػػػ

ولعػػؿ   االعتػداءات اسػػتمرت ضػػد األقبػػاط وزادت حػدتيا فػػي السػػنوات األخيػػرة مػف عيػػد الػػرحيس مبػػارؾ
 ينػاير 1 ةقبطيػًا فػي كنيسػة القديسػيف ليمػة رأس السػنة الميالديػ 24أشيرىا المذبحة التي راح ضػحيتيا 

2011(5). 
 

                                                 
 85(ي ص: 2012(  ر ط حأ حهةي حأ ترع حأض ت     ر ر  حأش ل ح   ؾي )ترد أ جي ييار ألنش ي 1)

  414( أ رحسد شات طي س  شات طي   جع  اتقي ص: 2)

  154( نر  اثمسي   جع  اتقي ص: 3)

 85حأض ت     ر ر  حأش ل ح   ؾي حأن جع حأ اتقيص: (  ر ط حأ حهةي حأ ترع 4)

ر حأم ير ر ألني  ج (  نا      اثرمي " ح اثاؽ  حأث س اع ذنصرل  نا ة  نه اظ    نم ال  "   ذا " ل تم     يل  هيا ح1)  أم ير ر  نيا اي  

(ي س ي ح حأ ر  سريح )ي 14ي ص: 17457ضيميي ي رايج حأ2011/ 10/ 2بي ج يمج حأ راجي حأثابي اؼاياي ذياريخ حأنشي ي  2 ع  2 حأ الارع 

 .http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat INT/2011/1/20ي  2014/ 2/ 2 ح ر جضد تراريخ 
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 عديػدعوامػؿ دفػ  لم  التي تعرضت ليا مصر في النصػؼ ال ػاني مػف القػرف العشػريف ألحداثا شكمتو 
  صػػػعود التيػػػار القػػػومي لسػػػدة الحكػػػـب بػػػدءاً إلػػػى الخػػػارج   مػػػف المصػػػرييف مسػػػمميف ومسػػػيحييف لميجػػػرة

 إلػػىمسػػيحييف  ومػػنيـ ال األغنيػػاء ييفالمصػػر عمػػى  أ ػػرتوقػػد  قامػػت بيػػا ال ػػورةوعمميػػات التػػأميـ التػػي 
  بعد اليزيمػةالمصري التي سادت المجتم   واليأس ا حباطـ وحالة 1967جانب ىزيمة حزيراف عاـ 

عػدد الػذيف ىػاجروا  قػدرّ وقػد   وضاع االقتصادية في التراجػ األ اراستمر  وتآكؿ الطبقة الوسطى نتيجة
حسػػب بعػػض  قبطػػي( 700.000ػػػ) ب األخيػػرة مػػف القػػرف العشػػريف خمسػػيف عامػػاً الخػػالؿ  األقبػػاطمػػف 

واستراليا وأعػدادًا قميمػة فػي أوروبػا.   وكندا  الواليات المتحدةفكانت أماكف تواجدىـ  أماو   ا حصاحيات
وتعتبر اليجرة القبطية حدي ة مقارنًة م  ىجرة المسيحييف مف بالد الشػاـ التػي مضػى عمييػا أك ػر مػف 

  .(1)سنة 150
 
نتيجػػػة   راقييف )ا شػػوريوف( خػػالؿ الحػػرب العالميػػة األولػػىىجػػرة المسػػيحييف العػػػ فبػػدأت  أمػػا العػػراؽو 

تراجػ  بعػد وصػوؿ حػزب لكػف ىػذا االضػطياد   االضطياد الذي تعرضػوا لػو مػف قبػؿ الدولػة الع مانيػة
أف اليجػرة اسػتمرت وبأعػداد  عمػى  (2)البعث لمسمطة الذي ساو  بيف المواطنيف في الحقوؽ والواجبات

فػػي دفػػ  العػػراقييف لميجػػرة  م ػػؿ الحػػرب  ميمػػاً  يا العػػراؽ لعبػػت دوراً ولعػػؿ الحػػروب التػػي خاضػػت  كبيػػرة
مػػا  1990يػػة عػػاـ لكويتلاراضػػي اوالتػػي اسػػتمرت  مػػاف سػػنوات  واجتيػػاح العػػراؽ  ا يرانيػػة - العراقيػػة
اسػػتتبعت بفػػرض حصػػار اقتصػػادي اسػػتمر لمػػدة عشػػر  دولػػة 30العػػراؽ لحػػرب شػػاركت بيػػا عػػرض 
اغمػػب  إلييػػاالطبقػػة الوسػػطى والتػػي ينتمػػي  ت ر وتػػأ  بالد اقتصػػادياً تراجػػ  الػػ إلػػى أد والػػذي   سػػنوات

 وبشػكؿ خػاص مخػارج ودفعيـ لاالقتصادية  أوضاعيـما ا ر عمى   بيذا التراج المسيحييف في العراؽ 
   األمريكية.الواليات المتحدة  إلى
 

ميػـ  دورٍ بػالمػرب قػاـ  ولـ تقتصر دواف  اليجرة السياسية عمى الظروؼ الداخمية لمبمداف المشػرقية  بػؿ
 كػػؿفػػي تشػػجي  ىجػػرة العػػرب المسػػيحييف مػػف الشػػرؽ  واف حػػدث بصػػورة غيػػر مباشػػرة  فكػػاف يسػػتمؿ 

 الظػػروؼ والمتميػػرات التػػي تتعػػرض ليػػا البمػػداف العربيػػة لخمػػؽ انطبػػاع بػػاف األقميػػة المسػػيحية تتعػػرض
 قميػػة المسػػيحية  وىػػوحمايػػة األبحجػػة  حتػػى يبػػرر تدخمػػو فػػي المنطقػػة  األغمبيػػة المسػػممة الضػػطياد 

 عنػػػػدما اسػػػػتممت الػػػػدوؿ القػػػػرف التاسػػػػ  عشػػػػر فػػػػي األسػػػػموبأسػػػػموب قػػػػديـ جديػػػػد  فقػػػػد اسػػػػتخدـ ىػػػػذا 
  حيفف  الموارنة ودعموا وفتدخؿ الفرنسيـ في لبناف  ف1860الفتنة الطاحفية عاـ  االستعمارية أحداث

 داحيػػػػة بػػػػيف المسػػػػمميفعممػػػػت الػػػػدولتاف عمػػػػى تػػػػأجي  المشػػػػاعر العو   نجميػػػػز ودعمػػػػوا الػػػػدروزتػػػػدخؿ ا 
 في بؿ مارست سياستيا تمؾ  بريطانيا في المعب عمى وتر الطاحفية في لبناف لـ تكتؼِ و والمسيحييف  

                                                 
 .143(   نر  اثمسي   جع  اتقي ص: 1)

 .   139ي 138(  حأن جع س  هي ص: 2)
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 .(1)غضب األغمبية المسممةألاقباط مما  اً مساند اً مصر عندما أخذت موقف
 
كمػػا شػػكؾ   ـف العربػػي ىػػو المسػػمأو   لمعروبػػة ء المسػػيحييفومػػا زاؿ عمػػى التشػػكيؾ بانتمػػا دأب المػػربو 

نجػػ  المػػرب فػػي وقػػد  .عمػػى اعتبػػار أف المسػػيحي الحقيقػػي ىػػو المسػػيحي المربػػي ة العربػػيفػػي مسػػيحي
 كػاف ليػـ فييػاتأسػيس دولػة عمػى ربو عند بعض المسيحييف كالموارنة في لبناف الػذيف عممػوا آتحقيؽ م

ض معظػػػـ فقػػػد رفػػػعمػػػى حسػػػاب الطواحػػػؼ األخػػػر  خاصػػػة المسػػػمميف   الحظػػػوة السياسػػػية واالقتصػػػادية
لكػػف  .(2)ىـ الطػػاحفي عمػػى انتمػػاحيـ القػػوميءالتعػػاطي مػػ  مشػػاري  الوحػػدة العربيػػة وغمبػػوا انتمػػا الموارنػػة

بػػدليؿ انػػدالع الحػػرب   ىػػذه التجربػػة التػػي ىػػدفت إلػػى حمايػػة الوجػػود المسػػيحي فػػي لبنػػاف أضػػرت بػػو
مميف إلػى تفضػػيؿ ودفعػػت المسػيحييف والمسػػ  فييػا عشػرات ا الؼ قتػػؿ ـ التػي1975يػو عػػاـ األىميػة ف

  .كبيراً سياسيًا واقتصاديًا وطاحفيًا اليجرة إلى الخارج عمى البقاء في الوطف الذي شيد تفسخًا 

 
لػػدف  المسػػيحييف الشػػرقييف عمػػى االنسػػالخ عػػف العروبػػة  ةا سػػالمي ظيػػور التيػػاراتاسػػتمؿ المػػرب كمػػا 

المػػرب  ولػـ يكتػؼ   سػػالميوااللتحػاؽ بػالمرب بػدعو  الخػػوؼ عمػى مسػتقبؿ المسػػيحييف مػف العنػؼ ا 
مػػف اجػػؿ السػػيطرة عمػػى المنطقػػة العربيػػة   عمػػى زرع الكيػػاف الصػػييوني فػػي فمسػػطيفبػػذلؾ  بػػؿ عمػػؿ 

ضػػعافيا   والتحػػريض عمػػى الوجػػود  األىميػػة المتم مػػة فػػي الحػػرب  ومػػا األحػػداث التػػي شػػيدتيا لبنػػافوار
لزعزعػػػػة االسػػػػتقرار فػػػػي  يالصػػػػييونحمقػػػػة مػػػػف سمسػػػػمة حمقػػػػات يقػػػػـو بيػػػػا الكيػػػػاف  إالالفمسػػػػطيني فييػػػػا 

مػا يخمػؽ دافعػًا قويػًا لػد  الك يػريف فػي البحػث عػف عػالـ طخػر يسػتقروف فيػو وينعمػوف  وىػو .(3)المنطقة
 باألمف والرفاىية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .25(   نر   ت حها ي سثرل  ت حها ي   جع  اتقي ص: 1)

 .87ي 85ص:  حأن جع س  هي  (2)

ح رجنريرعي  -حأثيارغ حط -حأثري   -حأث حزييل -حأرشيرل  -حأن  ير  -يرح يح ايالخ -(  جن اح  ؤأ رعي حأجاأراخ حأض ترح ا     ي يا حأالذرنريحي3)

  .258(ي ص: 2006ي )تر  خ:      يرح اخ حأ امج حأض ترحي 1ذ جنح اثم حأ حام ح نر ي ؽ 
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   لميجرة المسيحية ةيالقتصاد افعو الدالمبحث الثاني: 
 

خػاذ الفػرد قػرار اليجػرة  فاالسػتقرار الشؾ أّف العامؿ االقتصادي يعتبر مف العوامؿ األك ػر تػأ يرًا فػي ات
االقتصػػادي وتػػوفر مصػػادر الػػرزؽ تػػدف  الفػػرد لمبقػػاء فػػي وطنػػو  فػػي حػػيف تراجػػ  الوضػػ  االقتصػػادي 
وعجز الدولة عػف تػوفير المتطمبػات األساسػية التػي يحتاجيػا الفػرد يعػد سػبب كػاؼ لبػدء الفػرد بالبحػث 

 عف مكاف طخر يؤمف لو متطمبات حياتو ومعيشتو. 
 

ت أوضاع السكاف العرب االقتصادية باألوضاع االقتصادية لمدولة الع مانية والتػي شػيدت تػدىورًا تأ ر 
 ممحوظػػًا فػػي النصػػؼ ال ػػاني مػػف القػػرف التاسػػ  عشػػر  حيػػث عانػػت مػػف أزمػػات ماليػػة متتاليػػة  نتيجػػة

انيا    مػػا أد  إلػػى عجػػز ميزانيتيػػا فػػي ا يفػػاء بالتزاماتيػػا تجػػاه سػػكالحػػروب التػػي خاضػػتيا مػػ  روسػػيا
عمنػت إفالسػيا ىا  وبيػذا أعػف سػداد تعجػز التػي طمب القروض مػف الػدوؿ األوروبيػة و  فاضطرت إلى

 قامػػت الدولػػة بػػإجراءات اقتصػػادية تعسػػفية  كرفػػ ولتعػػويض ىػػذا العجػػز فػػي الخزينػػة  .(1)ـ1878عػػاـ 
ترافقػػت ىػػذه   المفروضػػة عمػػى السػػكاف وبشػػكؿ خػػاص عمػػى الفالحػػيف أسػػعار السػػم  وقيمػػة الضػػراحب

األمر الذي زاد مف استياء السكاف  وقد عبػر البطريػرؾ  ا جراءات م  انتشار الفساد ا داري والرشوة 
"إف بعض الضراحب واجبة إنما عمى قدر ال روة. إف الماروني الياس بطرس الحويؾ عف ىذا االستياء فصرح 

مػا زاد األمػور و  (2) دؿ الػخ..."تقميؿ الوظاحؼ وتخفيؼ بعػض الضػراحب ضػروري ال سػيما رسػـو القضػاء وكتػاب العػ
 .مزيد مف الضراحب وفرضتعقيدَا دخوؿ الدولة الع مانية الحرب العالمية األولى 

 
الضػراحب المرتفعػة التػي فرضػتيا الدولػة إلػى  يرج  الك ير مف مياجري الموجة األولػى سػبب ىجػرتيـو 

نيػػػة وكػػػاف ىػػػاجر فػػػي العػػػاـ حػػػد الميػػػاجريف مػػػف مرجعيػػػوف المبناأألبػػػرت رشػػػيد  ومػػػف ىػػػؤالءالع مانيػػػة. 
"لػػـ يظيػػر األتػػراؾ ا نصػػاؼ وال ا نسػػانية تجػػاه السػػكاف. تعػػّود محصػػمو فيقػػوؿ ـ إلػػى الواليػػات المتحػػدة 1920

لػػـ نسػػتط  تقػػديـ م ػػؿ ىػػذه الكميػػة بسػػبب   الضػػراحب أف يػػأتوا ألرضػػنا ويقولػػوا أننػػا مػػدينوف بماحػػة بوشػػؿ )مػػد( مػػف القمػػ 
                        ومف الضراحب التي فرضت عمى السكاف:  (3)احتياط أسرتنا ويتركوننا نجوع"الجفاؼ وىكذا كانوا يستولوف عمى 

% 10وىي ضريبة سنوية فرضت عمى األراضي والمباني  وتراوحت نسبتيا ما بػيف  ضريبة الويركو:
  بألؼ. 4إلى 
 

                                                 
 .19ي حأض ب ا  ح رجنررع حأنش ء  حأرت ري   جع  اتقي ص: ( اثم حأ حام   نر 1)

 .38( جنال ساي  ام طي   جع  اتقي ص: 2)

  .123ي ص: 122( غ يغ رط   رال ي   جع  اتقي ص: 3)
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ف الجػػدوؿ التػػالي وىػػي ضػػريبة فرضػػت عمػػى التجػػار والتػػي ارتفعػػت باسػػتمرار  ويبػػي ضــريبة التمتــع:
 ارتفاع قيمة ىذه الضريبة المتصاعد خالؿ عدة سنوات: 

 
 قيمة ضريبة التمتع السنة
 باالؼ 0.030 1879ما قبؿ عاـ 
 باالؼ 0.040 1879
 باالؼ 0.050 1905

 

 4فرضػػت عمػػى الماشػػية والػػدواب  وبممػػت قيمتيػػا عمػػى األغنػػاـ والمػػاعز  ضــريبة األغنــام والمواشــي:
 .(1)قروش عمى كؿ رأس 10أس  أما الجماؿ واألبقار والخنازير فبممت قروش عمى كؿ ر 

 
ونػػت  عػػف ىػػذه الضػػراحب تضػػرر األنشػػطة االقتصػػادية المحميػػة  فقػػد تراجػػ  إنتػػاج بعػػض المحاصػػيؿ 

  وكػػػاف  نتػػػاج الحريػػػر  وتربيػػػة دودة القػػػزّ   م ػػػؿ زراعػػػة القطػػػف الزراعيػػػة والصػػػناعات المرتبطػػػة بيػػػا 
  مػػا بصػػناعة الحريػراجػًا فػػي األسػواؽ األوروبيػػة خاصػًة فرنسػا التػػي اشػتيرت رو الحريػر الشػامي يمقػػى 

لكػػف إنتػػاج ىػػذا الصػػنؼ  .(2)لموارنػػة  فشػػكموا طبقػػة برجوازيػػةاأسػػيـ فػػي رفػػ  مسػػتو  المعيشػػة خاصػػة 
  1871 -1865فػي الفتػرة مػا بػيف  ال سػيما بسبب ا فات التػي ضػربت المحصػوؿ  تعرض لنكسات

ولـ تكػف ا فػات ىػي السػبب الوحيػد . (3)ف انتيت ىذه الصناعة لنفس األسبابوم  بداية القرف العشري
تػػـ افتتاحيػػا عػػاـ حأ يي يس حأريي   شػػؽ قنػػاة وراء تراجػػ  ىػػذه الصػػناعة  بػػؿ وجػػدت أسػػبابًا أخػػر   م ػػؿ

مػا وحولت حركة النقؿ العالميػة مػف سػوريا إلػى مصػر   ـ وسيمت االتصاؿ بيف المرب والشرؽ1869
فكسػػدت  .(4)ة بسػػرعة وبأسػػعار رخيصػػةلصػػناعي الوصػػوؿ إلػػى األسػػواؽ األوروبيػػمكػػف حريػػر اليابػػاف ا

بسػبب غػالء أسػعاره مقارنػًة مػ  الحريػر الصػناعي األمػر الػذي   في بالد الشػاـصناعة وتجارة الحرير 
 ػػـ ىػػاجر الػػبعض   ميجػػرة أواًل إلػػى مصػػرل العػػامميف بيػػذه الصػػناعة ي لبنػػافيدفػػ  الك يػػريف مػػف مسػػيح

 .(5)جإلى الخار منيـ 
 

لػػى جانػػب األوضػػاع االقتصػػادية الصػػعبة     السػػكاف فػػي بػػالد الشػػاـ أوضػػاعًا صػػحية مزريػػة انىعػػوار
األمػػػر الػػػذي دفػػػ  الحمفػػػاء   دخػػػوؿ الدولػػػة الع مانيػػػة الحػػرب العالميػػػة األولػػػى إلػػػى جانػػػب ألمانيػػا نتيجػػة

                                                 
 .41( جنال ساي  ام طي   جع  اتقي ص: 1)

 .416( أ رحسد شات طي آس  شات طي   جع  اتقي ص: 2)

 .121 اتقي ص: ( غ يغ رط   رال ي   جع 3)

ي )تري  خ:    ي  يرح ياخ 1(  ت حهرج اراس ي  آ    ي حأضي ب اي     ي يا طي حع حأغ تيح  حلسيم اضي ذ  يي   ر اتريل  يييع  يلرنا ي ؽ 4)

 .18(ي ص: 2003حأ امج حأض ترحي 

 .249(ي ص: 2009ي )حأقاه ج: يحر حأش  لي 1(   ض ي ػاه ي هج ج حأش ح  حأهج ج حألثناسرح  أا  ظ ي ؽ 5)
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فضػاًل  لمسػكاف ومنػ  وصػوؿ المػوارد المذاحيػة   لسػواحؿ بػالد الشػاـ فػرض الحصػار فرنسا وبريطانيا()
إلػػػى جانػػػب تراجػػػ  مسػػػاحة  اسػػػتيالء الع مػػػانييف عمػػػى محاصػػػيؿ القمػػػ  لضػػػماف المػػػذاء لجيشػػػيـ  عػػػف

ما أد  إلى انتشار   (1)يدىجر الفالحيف أراضييـ خوفًا مف الضراحب والتجن بسبب  األراضي المزروعة
   ػث القتمػى مػف يػدفنيالػـ تجػد جو   (2)رب  سكاف سػوريا تقريبػاً  ت عمىقضوالتي المجاعة بيف السكاف 

أمػاـ ىػذه األوضػاع المترديػة لػـ يبقػى أمػاـ  .(3)األمراض م ؿ الطاعوف والتيفوحيد بػيف السػكاف فانتشرت
 البعض سو  اليجرة إلى الخارج. 

 

 دوراً  ـ1908 لعب التجنيد ا جباري الػذي فرضػتو الدولػة الع مانيػة عمػى المسػيحييف اعتبػارًا مػف عػاـو 
مػف ىػذه الخدمػة مقابػؿ البػدؿ  يػيفلمخارج  فقبؿ ىذا التاريخ كاف المسػيحيوف معف ميمًا في ىجرة ىؤالء

العسػػكري  لكػػف دخػػوؿ الدولػػة الع مانيػػة الحػػرب العالميػػػة األولػػى فػػرض عمييػػا تجنيػػد العػػرب مسػػػمميف 
يسػػتطيعوا الػػذيف لػػـ الفقػػراء مػػنيـ خاصػػة ضػػر باألوضػػاع االقتصػػادية ليػػـ  أاألمػػر الػػذي   ومسػػيحييف
ة لمحصػوؿ عمػى ا عفػاء فكػاف مصػيرىـ الػذىاب لمقتػاؿ فػي الحػرب وتػرؾ أعمػاليـ  وتقػدر تقديـ الرشو 

مجنػػد عربػػي بعػػد وضػػعيـ فػػي الصػػفوؼ  240.000خسػػاحر العػػرب البشػػرية بػػأربعيف ألفػػًا مػػف أصػػؿ 
لتجنػػب إرسػػاليـ أمػػاميـ  فػػي اليجػػرة المخػػرج الوحيػػد العػػرب. فوجػػد الك يػػر مػػف (4)األماميػػة فػػي المعػػارؾ

 . قد ال يعودوف منيالقتاؿ والتي بيات اإلى ج
 

المػػػػوارد المتػػػػوفرة فػػػػي المنطقػػػػة  و تناسػػػػب تشػػػػيدت بػػػػالد الشػػػػاـ خاصػػػػة لبنػػػػاف زيػػػػادة سػػػػكانية كبيػػػػرة ال و 
فاألراضي الزراعية ال تكفي أف تعيػؿ سػو  فػرد واحػد مػف الػذكور  مػا يعنػي أف عمػى بػاقي الػذكور أف 

يصػؼ أحػد الميػاجريف إلػى الواليػات و فضؿ حااًل  يعيموا أنفسيـ بأنفسيـ  ولـ يكف ا نتاج الصناعي أ
ف جبؿ لبنػاف أل "لـ تكف الحالة مرضية بالكامؿأوضاع العرب قبؿ الحرب العالمية األولى  المتحدة األمريكية

 صػيدا. أمػػا مناطقػو فكانػػت جبميػة فػػيو كػاف محرومػا مػػف عمقػو الخصػػب إلػى سػػيؿ البقػاع با ضػػافة إلػى سػيمي صػػور 
 نظػراً  متفجراً  يصم  لمزراعة  أصبحت اليجرة بم ابة صماـ األماف يحمي ما يمكف أف يكوف وضعاً  المالب والقميؿ منيا

وتعػػود الزيػػادة السػػكانية إلػػى  .(5)"لنسػب الػػوالدات العاليػػة أو القميػػؿ مػػف النشػاطات الزراعيػػة وبميػػاب الصػػناعة فعميػػا
 ما قمػؿاألطباء األمريكييف  توفر األودية لمك ير مف األمراض بفضؿتحسف األوضاع الصحية  نتيجة 

 مسػتو  المعيشػة لممسػيحييف بعػد حصػوليـ عمػى فػرص عمػؿ فػي تحسف رافؽ ذلؾو ات  معدالت الوفي
ال ال ينيػػات مػػف القػػرف  فػػيالسػػكاف فػػي سػػوريا عػػدد تضػػاعؼ  لػػذلؾ  ونتيجػػة (6)فػػي الشػػركات األوروبيػػة
أمػا منطقػة   .(7)ميػوف نسػمةم 2.7تقريبػًا إلػى  ـ مميػوف نسػمة 1.3مػف  1890التاس  عشر حتػى عػاـ 

                                                 
 .68ي 64(  نر   ت حها ي سثرل  ت حها ي   جع  اتقي ص: 1)

 .132( غ يغ رط   رال ي   جع  اتقي ص: 2)

 .89(  نر   ت حها ي سثرل  ت حها ي حأن جع س  هي ص: 3)

 .126( غ يغ رط   رال ي   جع  اتقي ص: 4)

 .121(  حأن جع س  هي ص: 5)

 . 93ي ص:   جع  اتق( ؽارلي  ر طي 6)

 .121رط   رال ي   جع  اتقي ص: ( غ يغ 7)
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ىػػذه الزيػادة السػػكانية الكبيػػرة أ ػػرت  نسػػمة. 442.000 بػػ  1880جبػؿ لبنػػاف فقػػدر عػدد سػػكانيا عػػاـ 
مػف اجػؿ الحصػوؿ عمػى فػرص إلػى الخػارج يجػرة لممػا دفػ  الك يػريف   سمبًا عمى األوضاع االقتصادية

اليجرة  بفعؿ نسمةألؼ  100ؿ عف ما ال يق 1914سنة    فمبناف م اًل فقدما حدث بالفعؿ وىوعمؿ  
لـ تقتصر ىذه الزيادة عمى نياية القرف التاسػ  و والمقصود ىنا أمريكا الشمالية والجنوبية    إلى أمريكا

فػػرص عػػدـ كفايػػة إلػػى  أد مػػا   طػػواؿ القػػرف العشػػريف وفػػي كػػؿ المشػػرؽ العربػػي تعشػػر بػػؿ اسػػتمر 
 .(1)البحث عف فرص عمؿ في الخارج فبدأ وخاصة الشباب منيـ في  وانتشار البطالة  العمؿ

 
وشػػػػكمت المنطقػػػػة العربيػػػػة خػػػػالؿ القػػػػرف العشػػػػريف بيحػػػػة طػػػػاردة لافػػػػراد  بسػػػػبب األوضػػػػاع السياسػػػػية 

ات وصػػؿ إلػػى الحكػػـ فػػي الػػبالد العربيػػة يات والسػػتينيمنػػذ بدايػػة الخمسػػينواالقتصػػادية التػػي عاشػػتيا  ف
ىػػذا جميػػػًا فػػػي مصػػر  والعػػػراؽ  وسػػػوريا    ويظيػػػرقيػػادات عربيػػػة اتبعػػت سياسػػػات اقتصػػػادية اشػػتراكية

ومسػيحييف.  مػف مسػمميف األ ريػاء عندما قامت أنظمة ىػذه الػدوؿ بعمميػات تػأميـ واسػعة طالػت أمػالؾ
ىػػذه  الػػذيف اعتبػػرواف و المسػػيحي ومػػنيـىػػذه الطبقػػة  أبنػػاء القػػت ىػػذه السياسػػة معارضػػة شػػديدة مػػفوقػػد 

مػػػا زاد األمػػػر سػػػوءًا و   ىػػػذا بػػػالطب  غيػػػر دقيػػػؽو  (2)ا جػػػراءات موجيػػػة ضػػػد الطبقػػػة ال ريػػػة المسػػػيحية
أنظمػػػة الحكػػػـ العربيػػػة خاصػػػة نظػػػاـ ىػػػذه ا جػػػراءات   ػػػارة المسػػػيحييف ضػػػد الػػػدوؿ المربيػػػة  الؿاسػػػتم

    الرحيس جماؿ عبد الناصر.
 
فػػػي الفسػػػاد ا داري   والمتم مػػػة انظمػػػة السياسػػػية العربيػػػة بعػػػد االسػػػتقالؿنتيجػػػة لمممارسػػػات السػػػيحة لو 

 األمػر الػذي البطالة بيف الفحات المتعممة   ة والتعميمية  فانتشرتاألوضاع االقتصادي تتراجع والمالي 
العمميػة  تدف  الكفاءات العمميػة إلػى البحػث عػف حيػاة أفضػؿ فػي الخػارج. وتعػود جػذور ىجػرة الكفػاءا

ة إلػػػى نيايػػػة القػػػرف التاسػػػ  عشػػػر والسػػػيما مػػػف سػػػوريا ولبنػػػاف وفمسػػػطيف ومصػػػر  ولكنيػػػا شػػػيدت زيػػػاد
 ممحوظة خالؿ القرف العشريف  وكانت وجيتيا الدوؿ المربية وعمى رأسيا الواليات المتحػدة األمريكيػة 

عػػة الػػدوؿ اموج  منظمػػة العمػػؿ العربيػػة ؿم ػػ  بعػػض المنظمػػات العربيػػة الميتمػػة بيػػذه الظػػاىرة ظيػػروتُ 
 حجـ ىذه الظاىرة وىي عمى النحو ا تي: العربية 

 المتقدمة. ىجرة الكفاءات العممية مف البمداف النامية إلى البمداف يساىـ الوطف العربي في  مث -
مػػػػف  ف%( مػػػػف العممػػػػاء المتخرجػػػػو 15%( مػػػػف الميندسػػػػيف و )23%( مػػػػف األطبػػػػاء و ) 15إف )  -

 الجامعات العربية يياجروف إلى أوروبا والواليات المتحدة وكندا.
 وع األطباء العامميف فييا.%( مف مجم34يشكؿ األطباء العرب العامموف في بريطانيا ) -

                                                 
 .131ي 277(  جن اح  ؤأ رعي حأجاأراخ حأض ترح ا     ي ا حأالذرنرحي   جع  اتقي ص: 1)

يحأ ينح حأصاأصيح  حأضشي   ي حأضيمي حأصاأيسي  جلح حألقاء( ج رض ا  يحأ ؼ ر حأن ر   ا  حأش ل  حأظ حااخ حأ را رح: حأناارح حلارظاييحي 2)

 .138  ي ص:2008
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 %( مف الطالب العرب يدرسوف في الخارج وال يعودوف إلى بمدانيـ.54إف نسبة ) -
%( مػػػف الميػػػػاجريف 75إف  ػػػالث دوؿ غنيػػػة وىػػػي الواليػػػػات المتحػػػدة وبريطانيػػػا وكنػػػػدا تسػػػتقطب ) -

   .(1)العرب
 
وتػوفر البيحػة   ادية الممريػة فػي المػربفتعود بالدرجة األولى إلى العواحد الم  أما دواف  اليجرة العمميةو 

فػػي حػػيف تعػػاني   مريػػات تفتقػػر ليػػا الػػبالد العربيػػةوىػػي م   وحريػػة التعبيػػر عػػف الػػرأيالعمميػػة المناسػػبة
سياسػػػػات اقتصػػػػادية وتعميميػػػػة انتيػػػػاج جانػػػػب  إلػػػػى  الػػػػدوؿ العربيػػػػة مػػػػف غيػػػػاب االسػػػػتقرار السياسػػػػي

إىمػػاؿ  كػػافي واسػػتمالؿ طاقػػاتيـ  بػػؿ عممػػت عمػػىتػػولي الكفػػاءات العمميػػة االىتمػػاـ ال ال  واجتماعيػػة
تعميـ فػي بعػض الػدوؿ العربيػة كمصػر  مجانية الل كاف إلى جانب ىذه الدواف   .(2)وتيميش المبدعيف

سػػابقًا قصػػرًا  توتبػػوأىـ مراكػػز مينيػػة ميمػػة كانػػ جيػػدة  فػػرص تعمػػيـعمػػى المسػػمميف  حصػػوؿ دور فػػي
  وبالتػػػالي (3)دورىػػػـ ال قػػػافي واالجتمػػػاعي والسياسػػػيبتراجػػػ  مػػػا ولػػػد لػػػدييـ شػػػعورًا   عمػػػى المسػػػيحييف

. وفػي ىػذا الخصػوص يشػير سػمير عبػده العمميػة المسػيحية تأصبحت اليجرة ىدفًا لك ير مف الكفػاءا
نصػػؼ مسػػيحي الموصػػؿ ىجروىػػا  وتكمػػف الخطػػورة فػػي أف "خطػػورة ىجػػرة العقػػوؿ المسػػيحية مػػف العػػراؽ  إلػػى

 , (4)في الخارج بعكس المسمميف الذي يعود نسبة كبيرة منيـ" المسيحيوف عندما يياجروف يفضموف البقاء
 

وتعتبر األوضاع ال قافية السيحة في بمداف العالـ ال الث  ومنيا دوؿ المشػرؽ العربػي مػف عوامػؿ الػدف  
التػػي تقػػود إلػػى ىجػػرة الخبػػرات العمميػػة وبالػػذات الدارسػػيف مػػنيـ بالخػػارج  وذلػػؾ الف المسػػتو  ال قػػافي 

ف الخبػػراء يؤىميػػا أف تحتػػؿ مراكػػز القيػػادة لمشػػعب  ولكػػف الواقػػ  يجعميػػا تشػػعر بالمربػػة لتمػػؾ النخبػػة مػػ
داخػػؿ موطنيػػا  فػػالفجوة فػػي المسػػتو  ال قػػافي بػػيف النخبػػة وعامػػة الشػػعب تجعميػػا منعزلػػة  وىػػذا يػػدفعيا 

 إلى محاولة اليرب.
 

 
 
 
 
 

                                                 
/ 2/ 2ح ير جضد تريياريخ  (يس يي ح حأ ر  سريح)ااتيمج اي خي هجي ج حأضقيي ل حأض تريحي  يع  نشيي رحخ  زحرج حأظينااح  حأرجيارج حأنظي يحي  (1)

2014. 

http://site.iugaza.edu.ps/aelholy/files/2010/02/ 

 .199ي ص: (2008ي ) انا :  نرمى حأ    حأض ت ي 1( سؼال   نم حأضظاا جي حأشثاب حأض ت  ا  حأنهج يؽ 2)

 . 141( ج رض ا  ي   جع  اتقي ص: 3)

 81ي 80(  نر  اثمسي   جع  اتقي ص: 4)
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 ةلميجرة المسيحي ةافع الطائفيو المبحث الثالث: الد
 
غيػػر  ياعمػػى مقاليػػد األمػػور فػػي المنطقػػة العربيػػة عممػػوا عمػػى تقسػػيـ سػػكان وف مػػانيسػػيطر العأف نػػذ م

  وشػعورىـ باالضػػطياد نػػت  عنػو عزلػة الطواحػػؼ غيػر ا سػالمية داخػػؿ طػواحفيـو إلػى ممػؿ   المسػمميف
الػػذي مارسػػػو بعػػض الػػػوالة تم ػػػؿ بشػػكؿ واضػػػ  فػػي فػػػرض بعػػػض الضػػراحب عمػػػييـ  إلػػى جانػػػب سػػػوء 

فكػاف المسػيحي ينعػت بالكػافر   يا في بعض األحياف مف قبؿ عامػة المسػمميفالمعاممة التي تعرضوا ل
ذا كاف مسمـ يمر بمسيحي ر عمى الشػماؿ وكػاف عمػى المسػيحي يسيأمره  بال ويشتـ صميبو ويصف   وار

كمػا منػ   .(1)أف يحمؿ عمػى ظيػره كػيس الحاجػة ليحمػؿ بػو حػواح  المسػمميف وال يخػرج مػف داره بدونػو
والعمامػػة السػػوداء االلتػػزاـ بػػالموف األزرؽ عمػػى اجبػػروا و د المسػػمميف فػػي لباسػػيـ  المسػػيحيوف مػػف تقميػػ

 .(2)"كما فرض عمى المرأة الذمية انتعاؿ خؼ مف لونيف مختمفيف لتمييزىا عف المرأة المسممة"  لسوداءوالنعاؿ ا
خضػعت دما عنفي بالد الشاـ   غير مباشر في زيادة اضطياد المسيحييف حكـ المصري دورللعب او 

وضػػػ  إبػػػراىيـ باشػػػا نظامػػػًا جديػػػدًا يقػػػوـ عمػػػى المسػػػاواة الدينيػػػة والمدنيػػػة لجميػػػ     حيػػػثلػػػوبػػػالد الشػػػاـ 
لماء القوانيف االست ناحية ما أ ار حسد وحقد المسمميف عمى النصار   و المواطنيف  .(3)ار

 
  د الشػاـصؼ القرف التاس  عشر بدأت تظير حركات انفصالية عف الدولػة الع مانيػة فػي بػالتمنذ منو 

ولمتممػػػب عمػػػى ىػػػذه   والضػػػعؼ الػػػذي بػػػدأ يػػػدب فييػػػا  مسػػػتممة انشػػػماؿ الدولػػػة فػػػي حروبيػػػا الخارجيػػػة
جػػؿ تمكػػيف الدولػػة مػػف إعػػادة أالحركػػات لجػػأ السػػالطيف الع مػػانييف إلػػى نشػػر الفػػتف بػػيف الطواحػػؼ مػػف 

 و 1845يف سػػيطرتيا عمػػى ىػػذه المنػػاطؽ  وأشػػير ىػػذه الفػػتف كانػػت فتنػػة الػػدروز والموارنػػة فػػي العػػام
1860(4). 

  
حتػى انػدلعت الفتنػة وطرد الحكـ المصػري منيػا عادت بالد الشاـ إلى سيطرة الدولة الع مانية  أف فبعد

الػػدروز لصػػال  وممػػا زاد فػػي حػػدة التػػوتر بػػيف الطػػاحفتيف كػػاف تػػدخؿ بريطانيػػا   بػػيف الػػدروز والموارنػػة
مػدادىـ بالسػػالح فػػي  الػػدولتيف ظػؿ المنافسػػة الشػػديدة بػيف وذلػػؾ فػػي  الموارنػةلصػػال  وتػدخؿ فرنسػػا   وار

نػت  عنيػا وقػوع عػدد التػي  ـ1845فكانت الفتنة األولػى عػاـ   السيطرة عمى ممتمكات الدولة الع مانية
عمى الرغـ مف أف بيف الموارنة والدروز  ـ 1860كبير مف القتمى بيف الطرفيف  أما الفتنة ال انية عاـ 

عنػػدما قػػاـ الكينػػة الموارنػػة بتحػػريض الفالحػػيف الموارنػػة ضػػد ذلػػؾ و   طبقيػػة بػػؿ  دينيػػةلػػـ تكػػف دوافعيػػا 
عنػػدما   إلػػى منػػاطؽ أخػػر  مػػف لبنػػاف حتجاجػػاتشػػرارة اال ومػػا لب ػػت أف انتقمػػت  ا قطػػاعييف الموارنػػة

                                                 
 .53( ام ى  سظر حخي   جع  اتقي  ص: 1)

 .19(  نر     اي   جع  اتقي ص: 2)

 .92ي 91( ج رض حست سر سي   جع  اتقي ص: 3)

 .864قي ص: ي   جع  ات2ي ؽ3( ارلرة ار ي  آ    ي ذاريخ حأض ب )  ت ل(ي حأج ء 4)
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التػػي تحولػػت إلػػى ال انيػػة  الفتنػػة تفنشػػب  انػػتفض الفالحػػوف الموارنػػة ضػػد أسػػيادىـ ا قطػػاعييف الػػدروز
وقػّدرت بعػض   لكػف الضػحايا المسػيحييف كػانوا أك ػر عػدداً   كبيػرة مػف الطػرفيف دادٌ ؿ فييا أعػتِ دينية وقُ 

لػـ يكػف ليػا أف ىػذه الفػتف و   .(1)إضافة إلى تدمير الممتمكات  قتيؿ 11.000 ب عدد القتمىالمصادر 
فرنسػػا وبريطانيػػا والدولػػة الع مانيػػة بػػالتحريض تقػػ  وتحصػػد أرواح طالؼ األبريػػاء  لػػوال تػػدخؿ كػػؿ مػػف 

  مف انتفاضة اقتصادية وسياسية إلى فتنة طاحفية. تلحوّ فتمداد الطرفيف بالسالح وار 
 
مختمفػػة مػػف إلػػى منػػاطؽ  ولبنػػاف  سػػوريا مسػػيحييىجػػرة العديػػد مػػف   كػػاف مػػف نتػػاح  ىػػذه األحػػداثو 

عمػػى أف   (2)العػػالـ  ومنيػػا مصػػر التػػي ىػػاجر إلييػػا العديػػد مػػف الموارنػػة بسػػبب انتشػػار حريػػة التعبيػػر
ـ وىاجروا إلػى فرنسػا  أمػا بعػض 1882حمد عرابي عاـ أء ترؾ مصر بسبب أحداث  ورة بعض ىؤال

نجمتػرا لمعمػؿ بتجػارة النسػي   وقسػـ طخػر توجػو إي سػوريا خاصػة التجػار فيػاجر قسػـ مػنيـ إلػى يمسيح
 .(3)إلى قبرص

 
حفيػة دور االضػطرابات الطا حػوؿ الدارسوف لموضوع ىجرة المسيحييف مػف المشػرؽ العربػي لقد اختمؼ

يقمػؿ  حػيف ففػي  التاسػ  عشػر كداف  رحيسي في اليجػرة خاصػة مػف سػوريا ولبنػاف منػذ منتصػؼ القػرف
 مػث إلػى نصػؼ "أف منيـ الباحث األلماني أ. روبػيف الػذي كتػب و ىمية ىذا العامؿ أ بعض الباح يف مف

 (4)اء ىجػرتيـ فممػاذا يعػودوف؟"المياجريف كانوا يعودوف إلى أوطانيـ ويست مروف أمػواليـ ىنػاؾ فػإذا كػاف االضػطياد ور 

لمسػػيحييف خاصػػة مسػػيحيي فػػي دفػػ  ا دورًا ميمػػاً  لعبػػتلكػػف ىػػذا االعتقػػاد ال ينفػػي أف الفػػتف الطاحفيػػة 
بعػد أحػداث عػػاـ  اً تزايػدوىػذا مػػا يؤكػده بػاح وف طخػروف فػي أف اليجػػرة شػيدت   إلػى اليجػرة جبػؿ لبنػاف

ىػػػػػذه عايشػػػػػوا ممػػػػػف كػػػػػاف الك يػػػػػر  وأف .(5)ميػػػػػاجر سػػػػػنويا 3000بمعػػػػػدؿ  ـ 1900وحتػػػػػى  ـ 1860
طخروف يعترفػوف بػذلؾ أو عمػى األقػؿ  لكف بالتأكيد ىناؾاألحداث ال يقروف بأنيا كانت وراء ىجرتيـ  

وىػػذا مػػا تؤكػػده إحػػد  الناجيػػات مػػف المػػذاب  وىػػاجرت إلػػى الواليػػات المتحػػدة فكػػروا بػػاليجرة بسػػببيا  
تراؾ أنفسيـ بقي رجاؿ ونساء قريتنا يدافعوف عنيػا لمػدة  ػالث ىاجمنا الدروز والسوريوف المحمديوف  مدعوميف مف األ"

أياـ  فت  زوجي النار عمى ا نيف منيـ وقتميما وكنت أساعده في حشػو البنػادؽ  تمكػف الميػاجموف مػف قتػؿ عػدد كبيػر 
ي مػػػف جيراننػػػا قبػػػؿ أف نػػػتمكف مػػػف اليػػػرب صػػػممت حينيػػػا  وأنػػػا أـ لسػػػتة أوالد صػػػمار  أف أغػػػادر الػػػبالد إف أتيػػػت لػػػ

 .(6)الفرصة"
                                                 

 .125ي 122( ج رض حست سر سي   جع  اتقي ص: 1)

 .115( غ يغ رط   رال ي   جع  اتقي ص: 2)

 .22(  جن اح  ؤأ رعي حأجاأراخ حأض ترح ا     ي ا حأالذرنرحي   جع  اتقي ص: 3)

 .76(  نر   ت حها ي سثرل  ت حها ي   جع  اتقي ص: 4)

 .75( حأن جع س  هي ص: 5)

 .114رال ي   جع  اتقي ص: ( غ يغ رط   6)
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لكػػف   نػػو انتيػػى مػػ  مػػرور الػػزمفأأحػػد ت ىػػذه المػػذاب  جػػدارًا نفسػػيًا بػػيف الطواحػػؼ اعتقػػد الػػبعض ولقػػد 
عندما حاصرت وحدة مف الكتاحب  ـ1982األحداث أ بتت أف ذلؾ كاف بعيدًا بدليؿ ما حدث في عاـ 

األعيػاف الػدروز سػمير  سػأؿ بعػض"منطقة دير القمر الدرزية فػي أعقػاب غػزو إسػراحيؿ لمبنػاف   () الموارنة
 "1860جعج  وىو قاحد وحدة الكتاحب ىناؾ عما يفعمو في ىذه المنطقة فأجاب: إنني أرد إليكـ زيارتكـ ألينا فػي العػاـ 

الػذي تم ػؿ  عانى سكانيا الػدروز مػف انتقػاـ مػف الموارنػةدير القمر لمحصار مدة عشرة أياـ  وتعرضت
أكػدت ا حصػاحيات فػي البرازيػؿ  إلػى جانػب ذلػؾ .(1)ـ لممحاصػريفبالقتؿ  ومن  وصوؿ الميػاه والطعػا

ف األتػراؾ ألالمسػيحييف   كػانوا مػف ييػاأف الميػاجريف العػرب إل  والتي أجريت في بداية القرف العشريف
 .(2)ىـ ألسباب دينيةو كانوا قد طارد

 
كمػػا حػػدث  عشػػريفال االختالفػػات الطاحفيػػة فػػي المنطقػػة العربيػػة وخاصػػة لبنػػاف فػػي القػػرف اسػػُتممت وقػػد

مف قبؿ دوؿ وجماعات منظمة وتحت شعارات مختمفة لتحقيؽ أىدافيا السياسػية    القرف التاس  عشر
  واسػتمر (3)يػوتسػييؿ سػيطرتيا عملففرنسا بعد فرض انتدابيا عمى لبناف استممت االختالفات الطاحفيػة 

 بعػضرجػ  ويُ  عشػر عامػًا  عندما انػدلعت الحػرب األىميػة واسػتمرت خمسػة ـ 1975 عاـالمشيد في 
الػػذي لػػـ يكػػف منصػػفًا  ـ1943إلػػى الدسػػتور المبنػػاني الػػذي وضػػ  عػػاـ  ىػػذه الحػػرب أسػػباب خيفالمػػؤر 
 تركت ىذه الحرب ط ارًا كار يػةو  .(4)الرحاسةفضاًل عف مجمس النواب  أعطى الموارنة سيطرة فيعندما 
قتصػػاد المبنػػاني  مػػا دفػػ  عشػػرات النسػػي  االجتمػػاعي فرسػػخت االنقسػػاـ الطػػاحفي  كمػػا انيػػار اال عمػػى

وقدر عدد المياجريف المسيحييف في الرب  األخيػر مػف   إلى الخارجلميجرة طالؼ المسيحييف المبنانييف 
 .(5)لبناني 650.000القرف العشريف بحوالي 

 
حػػدىما يم ػػؿ المشػػروع الػػوطني أالحقيقػػة أف الحػػرب المبنانيػػة كانػػت حربػػًا سياسػػية بامتيػػاز بػػيف فػػريقيف و 

المقػػاـو وضػػـ فػػي صػػفوفو مسػػمميف ومسػػيحييف م ػػؿ جػػورج حػػاوي  جػػورج عبػػد اهلل السػػجيف فػػي فرنسػػا 
لمشاركتو في المقاومة الفمسطينية  سيى بشارة  وغيرىـ الك ير  والفريؽ ا خر يم ؿ المشروع الرافض 

ا لب ػت مػ األحػداث المرب  لكفإسراحيؿ و اختارت التحالؼ م  متعصبة لممقاومة وضـ أغمبية مسيحية 
  أف أخذت الطاب  الطاحفي.

 
                                                 

 .113( غ يغ رط ح رال ي   جع  اتقي ص: 1)

ي ) ي شيق: يحر ؽيالس ألمرح ياخ  حأر جنيح  حأنشي ي 1ي ؽ1986-1870(  اجم ريح طي  ظت ا ؽالسي حأهج ج حأض تريح  أيا حأث حزييلي 2)

 .48(ي ص: 1989

 .15(ي ص: 1980حص  نمريح: يحر حأنضارفي  ( جالل ي  ي   نم سؼ   هناي  ش الخ ح الراخ ا  حأ ؽع حأض ت ي )3)

 .111( غ يغ رط   رال ي   جع  اتقي ص: 4)

 .121( اؤحي ا بي   جع  اتقي ص: 5)
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ال بػػػاس بيػػػا مػػػف المسػػػيحييف العػػػراقييف ) ا شػػػوريوف( خػػػالؿ الحػػػرب  ىػػػاجرت أعػػػدادٌ قػػػد أمػػػا العػػػراؽ فو 
خضػوع العػراؽ  بعػدو   (1)نتيجة االضطياد الذي تعرضوا لػو مػف قبػؿ الدولػة الع مانيػة  العالمية األولى

م ػػػؿ األقميػػػة  سػػػتممت بريطانيػػػا األقميػػػات فػػػي العػػػراؽا  لالنتػػػداب البريطػػػاني فػػػي بدايػػػة القػػػرف العشػػػريف
التػػي القضػػاء عمػػى  ػػورات القباحػػؿ العربيػػة مػػف أجػػؿ  لمعمػػؿ فػػي صػػفوؼ الجػػيش البريطػػاني  ا شػػورية
المسػػػيحية  –ضػػػد االحػػػتالؿ البريطػػػاني مػػػا خمػػػؽ أجػػػواء مػػػف التػػػوتر فػػػي العالقػػػات ا سػػػالمية انػػػدلعت 

 .(2)وانعداـ ال قة
 

الػذي سػاو  بعد وصوؿ حزب البعػث إلػى سػدة الحكػـ استقرت ف في العراؽ المسيحيي أف أوضاع عمى
وتػػػولى   الحقوؽ والحريػػػات التػػػي تمتػػػ  بيػػػا المسػػػمـ العراقػػػيبػػػ المسػػػيحي تمتػػػ ف بػػػيف جميػػػ  المػػػواطنيف 

أعمػاؿ  النظػاـ لػـ يمػارس بعضيـ وظاحؼ حكومية ميمة م ؿ طارؽ عزيػز وزيػر خارجيػة العػراؽ  كمػا
الػػذيف  بػػؿ ضػػد األكػػراد ىـ ضػػد ةاء بعػػض األحػػداث التػػي لػػـ تكػػف موجيػػباسػػت ن ضػػد المسػػيحييف عنػػؼ

وىػذه المنطقػة الكرديػة   لقربيػا مػفشػورية لمتػدمير طصػراع مػ  الدولػة العراقيػة فتعرضػت قػر   كانوا في
لمدولػػة فشػػعر المسػػيحي إيجابػػًا عمػػى نظػػرة  النظػػرة ا يجابيػػة مػػف الدولػػة تجػػاه الطواحػػؼ المختمفػػة أ ػػرت

ورغـ ذلؾ شيد العراؽ ىجرة واسعة لمكػدانييف بعػد وصػوؿ حػزب البعػث إلػى الحكػـ عػاـ  .(3)بالوالء ليا
لػػدواف  اقتصػػادية ولػػيس نتيجػػة  اليجػػرة بفعػػؿ إجػػراءات التػػأميـ التػػي قػػاـ بيػػا الحػػزب  فكانػػت ـ 1968

ترافػػؽ ذلػػؾ مػػ  تخفيػػؼ القيػػود التػػي فرضػػت عمػػى اليجػػرة فػػي الواليػػات المتحػػدة بعػػد   اضػػطياد دينػػي
الحػروب التػي خاضػيا العػراؽ ضػد عػدـ االسػتقرار السياسػي بفعػؿ المية ال انيػة  فضػاًل عػف الحرب الع

يرافو   (4)األكراد   .والكويت  ار
 

 فاألحػداث  واجييا شعوب المشرؽ العربيازدادت التحديات التي ت وم  بداية القرف الحادي والعشروف
المنطقػة العربيػة  ألوضػاع المتأمػؿدف  التي شػيدتيا بعػض الػدوؿ العربيػة فيمػا يعػرؼ بػالربي  العربػي تػ

ذكر الربيػ  العربػي كحركػة وىػؿ سػيُ  العػرب؟ فالمسيحييىؿ نحف أماـ موجة جديدة ليجرة  :لسؤاؿإلى ا
 المشرؽ العربي؟ بعض مكوناتساعدت في اختفاء 

 
عرضػػػػة  أك ػػػػر األقميػػػػاتعنػػػػدما تتعػػػػرض منطقػػػػة مػػػػا الضػػػػطرابات و ػػػػورات تكػػػػوف أنػػػػو  مػػػػف المعػػػػروؼ

 وتعتبر سوريا األك ر تعبيرًا عف ذلؾ  فقد   مفمما يدفعيا لمبحث عف مكاف طغيرىا  مفايقات لممض
 ُىّجر عدد كبير مف أبناحيا بسبب الصراع القاحـ ىناؾ  ومف ىؤالء: المسيحيوف السوريوف فقد بم 

                                                 
 .138(  نر  اثمسي   جع  اتقي ص: 1)

 .143( ج رض ا  ي   جع  اتقي ص: 2)

 .139ي 138(  نر  اثمسي   جع  اتقي ص: 3)

 .316( غ يغ رط   رال ي   جع  اتقي ص: 4)
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  .(1)عدد المياجريف منيـ ما يقرب مف نصؼ مميوف مسيحي
 

اليجمػػػات األقبػػػاط  قػػػرار اليجػػػرة  منيػػػا بعػػػض اتخػػػاذ  يدورًا فػػػ متطػػػورات السياسػػػية فػػػي مصػػػروكػػػاف ل
 ا سكندريةتفجير كنيسة القديسيف في مدينة  م ؿ:  2011يناير  وكناحسيـ منذ األقباطالطاحفية عمى 

صػػابة مسػػيحياً  21ونػػت  عنػػو مقتػػؿ  2011السػػنة الميالديػػة  رأسفػػي  مػػرورًا بانتخػػاب   (2)العشػػرات وار
 أقصػػػتالتػػػي  2013 يونيػػػو 30 ػػػورة  إلػػػىوصػػػواًل  المسػػػمميف ا خػػػوافمحمػػػد مرسػػػي مرشػػػ  الػػػرحيس 
يػة  امقىجمػات انت إلػى األقبػاط ممػا عػرض  والكنيسػة األزىػرمػف  بتأييػد المسمميف عػف الحكػـ ا خواف
 . موقفيـ الداعـ لمجيشبسبب 

 
شػيد العػراؽ  2003ولـ يكف مسيحيو العراؽ بمنأ  عف العنؼ الداحر في المنطقػة العربيػة  فمنػذ عػاـ 

جػػرة واسػػعة فػػي أوسػػاط المسػػيحييف  بسػػبب الحػػرب األمريكيػػة عمػػى العػػراؽ  والصػػراع الطػػاحفي الػػذي ى
انػػدل  فػػي أعقػػاب ىػػذه الحػػرب  حيػػث تعرضػػت الكنػػاحس لمتػػدمير م ػػؿ تفجيػػر كنيسػػة سػػيدة النجػػاة فػػي 

 . (3)  وتعرض بعض الكينة والرىباف لمخطؼ والقتؿ2010أكتوبر 
  
يػ  العربػي عمػى ىشاشػة الوضػ  السياسػي العربػي  بػؿ انسػحب األمػر لػـ تتوقػؼ ط ػار الربفي الواق  و  

  المعيشػػية عمػػى الوضػػ  االقتصػػادي الػػذي تراجػػ  بفعػػؿ االضػػطرابات  مػػا أد  إلػػى انخفػػاض مسػػتو 
مميف دفػػ  المسػػيحييف والمسػػ إلػػى كػػؿ ذلػػؾوزادت معػػدالت الفقػػر  إلػػى جانػػب االنقسػػاـ الطػػاحفي الحػػاد  

 مف أبناء الطبقة الوسطى  وشجعيـ عمى ذلؾ وخاصػًة المسػيحييفلميجرة  وبشكؿ خاص فحة الشباب 
الكنسػػية  األمػػر الػػذي  تتػػوفر شػػبكة أمػػاف ليػػـ فػػي الخػػارج: م ػػؿ األقػػارب واألصػػدقاء والمؤسسػػا مػػنيـ

 في نجاح تجربة اليجرة لدييـ. بالتاليساىـ منيـ الحصوؿ عمى فرص عمؿ وسكف  و  سيؿ لمك ير
  

القتصػادية والطاحفيػة السػابقة  وجػدت عوامػؿ عرضػية  سػيمت وشػجعت إلى جانب الدواف  السياسػية وا
اليجرة إلى الخارج  منيا ظيور السفف البخارية التي جعمت الرحالت البحرية أقصر وأك ػر أمانػًا  إلػى 
جانب انتشار شػبكات نقػؿ المسػافريف م ػؿ الخػط الفرنسػي  والخػط النمسػاوي  والخػط الروسػي  إضػافًة 

وبريطانيػػػة  وألمانيػػػة كانػػػت تمػػػر بمػػػوانيء مصػػػر وحيفػػػا ويافػػػا  وتنقػػػؿ التجػػػار إلػػػى خطػػػوط ايطاليػػػة  
والمياجريف العرب  وبشكؿ خاص الفمسطينييف  والمبنانييف إلى أوروبا  وأمريكا. ونتيجة اتساع اليجرة 

                                                 
 .2014/ 7/ 23اؼ  حأنجلس حأرش يض  حأ ل ترن ي اث  حلسر سدي ي   ح رتضاءي حأن حاق ت ساري  اترالي  قاتلح  ع ي. ( 1)

س ي ح )ي19(  أرس  نال سظ ح يعي انايح اق ل ح الراخ حأمينرح ا  ظل حأ تريع حأض تي ي  ن نيح حأض ي  حأم أريحي حأنجليح حلأ ر  سريحي حأضيمي 2)

   2014/ 7/ 1 جضد تراريخ ح ر (يحأ ر  سرح
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فػػي أوسػػاط العػػرب  بػػدأت الصػػحؼ المحميػػة تنشػػر إعالنػػات لػػوكالء السػػفف  لتشػػجي  المػػواطنيف عمػػى 
. (1)ذه الصحؼ  جريدة فمسػطيف التػي نشػرت إعػالف لوكيػؿ سػفف يػدعى اليػاس روفاحيػؿالسفر  ومف ى

نمػا ا ػر سػمبًا عمػى   عمػى مػا ذكرنػا طنفػا يقتصػر ا ػر تطػور وسػاحؿ النقػؿولػـ  1)انظر الممحػؽ رقػـ ) وار
 .(2)الشديدة لمصناعة األوروبية ا نتاج الصناعي المحمي لبالد الشاـ بسبب المنافسة

 
  ة منذ القرف الساب  عشر أدت إلى ظيور النظاـ الرأسػماليي ورة صناع شيدت أمريكاأوروبا و  وكانت

 ىػذا التطػور الصػناعي ظيػر أ ػره .الذي أصب  بحاجػة إلػى أيػدي عاممػة رخيصػة لمعمػؿ فػي الصػناعة
تحتاجيـ الصناعة خاصة فػي الواليػات  ذيفبسماسرة األفراد لتأميف العماؿ ال ما عرؼفيفي بالد الشاـ 

 األمر الذي شج  ىجرة الك يريف خاصة الفقراء  بيدؼ تحسيف ظروؼ حياتيـ. . (3)دةالمتح
 
نمػا قابميػا عوامػؿ جػذب و  لـ ترتبط اليجرة العربية المسيحية مف المشرؽ العربػي بعوامػؿ الطػرد فقػط  وار

دىػار االز التطػور الصػناعي خاصػًة فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة  و ساىـ في البمداف المستقبمة  فقد 
بػدأ األمػر وقػد  .(4)فػي خمػؽ فػرص عمػؿ ك يػرة لمميػاجريف ووجػود المؤسسػات االقتصػادية  االقتصادي

عندما شج  السمطاف عبد الحميػد ال ػاني التجػار فػي بػالد الشػاـ عمػى المشػاركة فػي المعػارض الدوليػة 
لػػػـ تكػػػف  .(5)فالتػػي أقيمػػػت فػػي الواليػػػات المتحػػدة فػػػي نيايػػة القػػػرف التاسػػ  عشػػػر وبدايػػة القػػػرف العشػػري

لكنيػا كانػت ـ  1876 عػاـ التجار العرب خاصة في المعرض األوؿ فيالدلفياقبؿ المشاركة كبيرة مف 
سػػػػياب فػػػػي مػػػػدح تمػػػػؾ ا مػػػػف بػػػػالد الشػػػػاـ بعػػػػد  كفيمػػػة بتشػػػػجي  اليجػػػػرة مػػػػف المنطقػػػػة العربيػػػػة خاصػػػػةً 

 احديف إلى بالدىػـ.مف قبؿ التجار الع  وتطور المؤسسات االقتصادية في الواليات المتحدة  المعارض

وكػػاف أوؿ ميػػاجر كمػػداني وصػػؿ إلػػى الواليػػات المتحػػدة   يػػوفالعراق وفدانيمػػالكتبػػ  الشػػواـ فػػي اليجػػرة  
و مجموعػػػات صػػػميرة مػػػف تػػػ ػػػـ تبع  حػػػد المشػػػاركيف فػػػي معػػػرض فيالدلفيػػػاأنػػػو أـ ويعتقػػػد 1889عػػػاـ 

دانييف مػة حتػى بمػ  عػدد الكبػؿ اسػتمرت اليجػر   لػـ يتوقػؼ األمػر عنػد ىػذا الحػدو   الكدانييف في البدايػة
كمداني يتوزعوف عمى عدة  150.000ما يقارب في نياية القرف العشريف في الواليات المتحدة وحدىا 

 .(6)مدف أمريكية
 

                                                 
 .83ي 82ي 81( جنال ساي  ام طي   جع  اتقي ص: 1)

 .313(  جن اح  ؤأ رعي حأجاأراخ حأض ترح ا     ي ا حأالذرنرحي   جع  اتقي ص: 2)

 . 26(  نر   ت حها ي سثرل  ت حها ي حأن جع س  هي ص: 3)

 .94( جنال ساي  ام طي   جع  اتقي ص: 4)

 .73(  نر   ت حها ي سثرل  ت حها ي   جع  اتقي ص: 5)

 .315ي 123( غ يغ رط   رال ي   جع  اتقي ص: 6)
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الرسػػاحؿ التػػي بعػػث بيػػا الميػػاجروف العػػرب إلػػى ذوييػػـ يتحػػد وف فييػػا عػػف نجػػاحيـ فػػي جمػػ   شػػكمتو 
عامػؿ جػذب إضػافي لمػراغبيف  (1)وييـ خير دليؿ عمى ذلؾبع وا بيا إلى ذ وكانت األمواؿ التي  ال روة
 .باليجرة

 
تعرفػػوا  والمػذيف  مػف الميػػاجريف العػرب المسػيحييف. اً كبيػر  اً جػذبت الواليػات المتحػدة األمريكيػػة عػددوقػد 

بفضػؿ ا رسػاليات التبشػيرية البروتسػتانتية التػي فتحػت   عمى األمريكييف في بداية القرف التاس  عشػر
  الفقػراءخػدماتيا إلػى  المراكػز الطبيػة التػي قػدمت توأقامػ  المطػاب  تدخمػأ  و بػالد الشػاـ المدارس فػي

 خاصة بعدما وقػؼ المبشػروف األمريكيػوف موقفػاً   لد  العرب تجاه األمريكييف اً يجابيإ اً ما ترؾ انطباع
انييف الػذيف ـ  عمػى خػالؼ البريطػ1860 طاحفية بيف الموارنة والػدروز عػاـمحايدًا مف أحداث الفتنة ال

قويػػػت الػػػروابط بيػػػنيـ وبػػػيف الػػػدروز والفرنسػػػييف مػػػ  الموارنػػػة بعػػػد ىػػػذه األحػػػداث مػػػا اكسػػػب المبشػػػريف 
 .(2)فيف المتنازعياألمريكييف المصداقية أماـ الطرف

 لمعػػػرب وحقػػػوؽ ا نسػػاف وانتشػػػارىا فػػي المػػرب عامػػػؿ جػػذب  والحريػػات  المسػػاواة مبػػػادئشػػكمت كمػػا 
  . المبادئر الشرؽ العربي ليذه   في حيف افتق(3)لمسيحييفا
 

عطيت أسبابًا عديدة لميجرة العربية عامة والمسيحية بشكؿ خاص  والتي بدأت منذ الربػ  األخيػر لقد أُ 
مػػف القػػرف التاسػػ  عشػػر واسػػتمرت خػػالؿ القػػرف العشػػريف مػػ  زيػػادة ممحوظػػة فػػي النصػػؼ ال ػػاني منػػو  

سػػيما الػػداف  االقتصػػادي  عمػػى أف الػػدواف   وال ف عوامػػؿ دفػػ  وعوامػػؿ جػػذبوكانػػت تتجػػاذب الميػػاجري
األخر  ال تقؿ أىمية عنػو خاصػة الػداف  السياسػي المتم ػؿ فػي عػدـ االسػتقرار السياسػي الػذي تميػزت 
بو المنطقة العربية طواؿ القرف العشريف. إضافًة إلى ما سبؽ برز عامؿ طخر ساىـ إلى حد كبير فػي 

شػج  المسيحييف الذيف استقروا في المرب منذ وقت طويػؿ كبيرة مف  عدادٍ تشجي  اليجرة  وىو وجود أ
اسػػػػتقرارًا سياسػػػػيًا عػػػػاحالتيـ وأصػػػػدقاحيـ فػػػػي الػػػػوطف األـ إلػػػػى اليجػػػػرة اعتقػػػػادًا مػػػػنيـ أف المػػػػرب أك ػػػػر 

كمػػا  بعػػض العػػاحالت تػػزوؿ تػػدريجيًا مػػف السػػجالت المحميػػة نتيجػػة اليجػػرة أسػػماءفأخػػذت واقتصػػاديًا  
  ومػػف ىػػذه العػػاحالت عمػػى سػػبيؿ ال الحصػػر  عاحمػػة قمنػػدري  يةمدينػػة بيػػت لحػػـ الفمسػػطينحػػدث فػػي 

أبػو فحيمػة  وعاحمػة أبػو شػقرة عػاـ    وعاحمػة1896 سجالت المدينة كاف في سػنةفي ليا تسجيؿ  وطخر
  ولمتعرؼ عمى المزيد مف العاحالت التي اختفت مف سجالت بيت لحـ خالؿ القػرف العشػريف  1914

 .(4)(2انظر الممحؽ رقـ )
 

                                                 
 .27(  نر   ت حها ي سثرل  ت حها ي   جع  اتقي ص: 1)

 .108(  حأن جع س  هي ص: 2)

 .80(  نر  اثمسي   جع  اتقي ص: 3)

 .61(ي ص: 2007ي ) ترد أ ج:       تا  أ ل حأن حااخي 1(  ج رض  ارأ س جاي هللا  ن ري ترد أ ج اث  حأراريخي ؽ 4)
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 صل الخامسالف
  اليجرة المسيحية من فمسطين خالل القرن العشرين 
 

 المقدمة:  1.5
     
قميميػػػة أ ػػػرت عمػػػى مجمػػػؿ   شػػػيدت فمسػػػطيف منػػػذ القػػػرف التاسػػػ  عشػػػر وحتػػػى ا ف متميػػػرات دوليػػػة وار

األوضاع السياسػية  واالقتصػادية  واالجتماعيػة  فقػد تعػاظـ اىتمػاـ الػدوؿ األوروبيػة فػي فمسػطيف منػذ 
قػػت  ولعبػػت عػػدة أحػػداث فػػي زيػػادة ىػػذا االىتمػػاـ منيػػا: الحممػػة الفرنسػػية عمػػى مصػػر وبػػالد ذلػػؾ الو 

(  المتػػػػػاف أظيرتػػػػػا أىميػػػػػة الموقػػػػػ  1840 – 1831الشػػػػػاـ  وسػػػػػيطرة محمػػػػػد عمػػػػػي عمػػػػػى فمسػػػػػطيف )
فييػػا نػػت  عنػػو تشػػتيت أبنػػاء  إسػػراحيؿ ذا االىتمػػاـ أوجػػو بإقامػػة دولػػةاالسػػتراتيجي لفمسػػطيف  وقػػد بمػػ  ىػػ

الفمسػػطينية شػػيدت تعاظمػػًا أحيانػػػًا  سػػطيني فػػي كػػػؿ بقػػاع األرض. عمػػى أّف حركػػة اليجػػػرةالفم الشػػعب
 المستقبمة.    خر   تبعًا لظروؼ فمسطيف  والدوؿوتراجعًا أحيانًا أ

حيػث يسػتعرض ، دوافػ  اليجػرة المسػيحية مػف فمسػطيف خػالؿ القػرف العشػريف الخامسالفصؿ  ويتناوؿ
التػي بػدأت تظيػر بشػكؿ ممحػوظ فػي الربػ  األخيػر نية المسػيحية ذور اليجػرة الفمسػطيالمبحث األوؿ جػ

مػػػف القػػػرف التاسػػػ  عشػػػر  أمػػػا المبحػػػث ال ػػػاني فينػػػاقش اليجػػػرة الفمسػػػطينية المسػػػيحية الفتػػػرة مػػػا بػػػيف 
اليجػػػػػرة  ـ  وتوضػػػػي  دور بريطانيػػػػػا فػػػػػي ىػػػػػذه اليجػػػػػرة  ويسػػػػػتعرض المبحػػػػػث ال الػػػػػث1947 -1920

حيث شيدت اليجرة الفمسطينية شكؿ النػزوح الجمػاعي   ـ1967 -1947المسيحية في الفترة ما بيف 
الصييونية  فػي حػيف يتنػاوؿ المبحػث الرابػ : دوافػ   ت التيجير التي قامت بيا المنظماتبسبب عمميا

قػػرف العشػػريف  وحتػػى نيايػػة ال  1967عػػاـ مػػا بػػيف اليجػػرة المسػػيحية مػػف الضػػفة المربيػػة وقطػػاع غػػزة 
واالقتصػػػادية واالجتماعيػػػة التػػػي عاشػػػيا الشػػػعب الفمسػػػطيني  وينػػاقش ىػػػذا المبحػػػث الظػػػروؼ السياسػػػية

بسػبب االحػػتالؿ ا سػػراحيمي لمضػػفة المربيػػة وقطػػاع غػػزة  ودور ىػػذه األوضػػاع فػػي تشػػجي  اليجػػرة إلػػى 
فػػػػي حػػػػيف يمقػػػػي المبحػػػػث الخػػػػامس الضػػػػوء عمػػػػى دور المؤسسػػػػات الفمسػػػػطينية فػػػػي اليجػػػػرة  الخػػػػارج.

السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية  والكنيسػػػة  والحركػػػات المسػػػيحية  ويسػػػتعرض ىػػػذا المبحػػػث حقيقػػػة دور 
ا سػالمية الفمسػطينية فػػي تشػجي  اليجػرة  أمػػا المبحػث السػػادس فيوضػ  أبعػاد اليجػػرة المسػيحية عمػػى 

 الوجود المسيحي في فمسطيف. 
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   المبحث األول: جذور اليجرة المسيحية من فمسطين 
  

الشاـ إلى الخػارج  الف فمسػطيف شػكمت جػزءًا مػف ارتبطت اليجرة مف فمسطيف بحركة اليجرة مف بالد 
تعاظمت اليجرة مف فمسطيف إلى األمريكتيف في كؿ مػرة كانػت  الشاـ خالؿ الحكـ الع ماني  وقد بالد

تسػػوء فييػػا األوضػػاع السياسػػية  واالقتصػػادية  واالجتماعيػػة  وبػػدأت طالحػػ  الميػػاجريف األواحػػؿ خػػالؿ 
 لحـ. القرف التاس  عشر وبشكؿ خاص مف بيت 

   
 فصػؼ القػرف التاسػ  يتكػوف مػف أتبػاع  ػالث ديانػات الييػود  المسػيحييكاف الشعب الفمسطيني في منت

والمسمميف  أما المسمموف والمسيحيوف  فكانوا يعيشوف جنبًا إلى جنب في عدد كبير مف القر  والمدف 
يػت لحػـ  ويافػا  والمػد  الفمسطينية  م  تركز واض  لممسػيحييف فػي مػدف القػدس والمنػاطؽ المجػاورة  ب

 .(1)والرممة  وحيفا  وعكا  والناصرة
  
تباينت أعداد الفمسػطينييف فػي نيايػة الحكػـ الع مػاني  مػا بػيف االرتفػاع واالنخفػاض. وكػاف وراء ذلػؾ و 

رت المصػادر الع مانيػة أف عػدد عوامؿ ساعدت عمى الزيػادة وأخػر  أدت إلػى النقصػاف  ففػي حػيف قػدّ 
 ر مػف نصػؼ مميػوف نسػمة منتصػؼ القػرف التاسػ  عشػر  تراجػ  ىػذا العػدد فػيسكاف فمسطيف بم  أك ػ

% مػف السػكاف  والمسػيحيوف 80ألؼ نسمة  وقد شكؿ المسػمموف  466ـ  فبم  ما يقارب 1882عاـ 
 ُقّدرتوكانت أعداد المسيحييف قد شيدت تراجعًا كبيرًا  ففي حيف   (2)%6% في حيف شكؿ الييود 10

% فػي  مانينػات 10  تراجعػت إلػى (3)% مف سػكاف فمسػطيف فػي بدايػة الحكػـ الع مػاني30ِب نسبتيـ 
القػػرف التاسػػ  عشػػر  ويعػػود ذلػػؾ لعػػامميف: األوؿ انخفػػاض معػػدالت الػػوالدة لػػد  األسػػر المسػػيحية مػػف 

                  طيف عاد وارتف  في الفترة ما بيفجية واليجرة مف جية  انية. عمى أف عدد سكاف فمس
ـ إلػػى 1896عػاـ ألػؼ نسػػمة فػي  640ـ إلػى 1883ألػؼ نسػمة عػػاـ  466ـ مػف 1914 -ـ 1896
ـ  وتعود أسباب ىذه الزيادة فضاًل عف الزيادة الطبيعيػة إلػى اليجػرة 1914ألؼ نسمة في العاـ  689

 األلمانيػةخاصػة الجاليػة  األوروبيػةبعػض الجاليػات  واسػتقرارالوافدة والتػي تم مػت فػي اليجػرة الييوديػة 
. كمػا شػيدت (4)ـ1914% عػاـ 16% إلػى 10مػف المسػيحييف  ارتفػاع نسػبة إلػى أد ي القدس  ما ف

                                                 
 يل ي يرح ياخ اي ل حأرتي ر حلارظيايط  حلجرنياا   حأ را ي ي ذ جنيح  ا1882 -1856( حأ  حسمر ش أشي ذ  لخ جهريح ا  ال ترع 1)

 .328(ي 1993ي )انا :  نش رحخ انايج حأث س حأضلن  حأجا ضح ح ريسرحي 2جنرل حأض ل ي ؽ 

ي حأمرح يياخ 1( ا ييع اثييم حأقيياير طيياأ ي ح  ػيياع حأمينغ حارييح ألشييضة حأ ل ييترن ي حأن  يي اح حأ ل ييترنرحي حأمرح يياخ حأ اطييحي حأنجلييم 2)

 .281(ي ص: 1990ي ) تر  خ: 1حأجغ حارحي ؽ

 .152  جع  اتقي ص:  ( اؤحي ا بي3)

 .281( ا ع اثم حأقاير طاأ ي   جع  اتقي ص: 4)
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مدينة القدس والمنػاطؽ المحيطػة بيػا زيػادة سػكانية كبيػرة خػالؿ القػرف التاسػ  عشػر كمػا يبػيف الجػدوؿ 
 :(1)التالي

 
 1880 1860 1840 1800 المدينة / السنة

 30.000 20.000 13.000 10.000 القدس
 3.500 3.000 2.500 2.000 م اهللرا

 3.750 3.570 2.500 1.500 بيت لحم
 4.500 3.000 3.000 2.000 بيت جال

 
 األوضػػػاعالسػػػكاف بمختمػػػؼ طػػػواحفيـ دليػػػؿ عمػػػى التحػػػوالت االيجابيػػػة فػػػي  أعػػػداد ارتفػػػاع أفّ ال شػػػؾ و 

الدولػة  أدخمتيػالتػي ا ا صػالحاتبفضػؿ   واالجتماعية التػي شػيدتيا فمسػطيف  االقتصاديةالسياسية  و 
المسػاواة  مػتت ا داري عيدالصػ ىباشػا مػف بػالد الشػاـ  فعمػ إبػراىيـالع مانية في والياتيا بعػد انسػحاب 

 ا داريػة األجيػزةالمسيحييف والييػود المشػاركة فػي  يعندما سم  لمم م وغير المسمميف  بيف المسمميف
 األجنبيػػػةاسػػػتفاد المسػػػيحيوف مػػػف االمتيػػػازات  . أمػػػا اقتصػػػاديًا فقػػػد(2)(والبمػػػديات ا دارةم ػػػؿ )مجػػػالس 

  ـ1870عػػاـ  منػػذخاصػػة  األوروبيػػةبيػػا بعػػد ضػػمط مػػف الػػدوؿ  امو مِ والتػػي ُشػػ لاوروبيػػيف الممنوحػػة 
كالضػػراحب  مػػا  أوروبػػامػػف  المسػػتوردةفرفعػت عػػنيـ القيػػود المفروضػػة عمػػى التجػػارة الداخميػة والبضػػاح  

 .(3)زاد مف  راحيـ وشكموا طبقة برجوازية
 
بعػد التحػاقيـ بالمػدارس التبشػيرية دورًا فػي حصػوليـ عمػى   كاف لحصوؿ المسػيحييف عمػى تعمػيـ راؽو 

  إلى يفالمسيحي أك ر ىوانتم  الطباعة وأعماؿ  كالعمؿ في الخدمات األجنبية وظاحؼ في الشركات 
كػػف كػػذلؾ تالمزدىػػرة التػػي عاشػػتيا فمسػػطيف لػػـ  األوضػػاع أفعمػػى  .(4)وسػػكنوا المػػدف ىالطبقػػة الوسػػط

عدـ استقرار سياسي  وتدىور اقتصادي  والتي لعبػت دورًا ال بػاس بػو فػي الػدف  ت مف عانفقد داحمًا  
 إلى اليجرة.

 
السكاف مػف المجاعػات فػي فتػرات ى عان في األوضاع الصحية والمذاحية  فقدشيدت فمسطيف تراجعًا و 

الػتيـ قسػمًا الػذي و   ـ1915  ـ1869ـ  1866 األعػواـبعد تعرض البالد لزحؼ الجراد فػي   مختمفة
                                                 

 .47( جنال ساي  ام طي   جع  اتقي ص: 1)

ي )تريي  خ:  ؤ  ييح حأمرح يياخ حأ ل ييترنرحي 1:  ايي حءج جميييمجي ؽ 1918 -1700( اييايل  نيياعي ذيياريخ ال ييترع ايي    ح يي  حأضهييم حأضصنيياس  2)

 .207(ي ص: 1999

 32ي ب.ؽي) ب. يي ب. خ(ي ص: 1983 -1876ل ترع  حأ ل ترنر   ( تا رال آ  شنرسي ا3)

 .36ي 35( تا رال آ  شنرسي   جع  اتقي ص: 4)
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كػالكوليرا التػي انتشػرت   الفتاكػة األمراضمف  دكما تعرض السكاف لعد  المحاصيؿ الزراعيةكبيرًا مف 
بيػت  بمػدةالك ير مف المواطنيف ال سيما فػي  أدت إلى وفاة ـ 1905عاـ ـ  و 1865 األعواـبينيـ في 

  وخػػالؿ الحػػرب العالميػػة (1)أطفػػاؿ البمػػدة الحصػػبة التػػي حصػػدت أرواح الك يػػر مػػف إلػػى جانػػبلحػػـ  
جانػب وفيػػات  إلػػىمػػف الوفيػات  أعػداداً  فأضػػافتلمكػػوليرا والتيفوحيػد   أخػر تعرضػػت الػبالد مػػرة  األولػى

الم مػػرة مػػف اجػػؿ  واألشػػجار األحػػراشالمجاعػػة الناتجػػة عػػف مصػػادرة القػػوات الع مانيػػة لممواشػػي وقطػػ  
 .(2)الوقود

 
تراجعػت عمػى المسػتو  االجتمػاعي واالقتصػادي    مسػتو  الصػحيعمػى ال األوضػاعكمػا تراجعػت و 

ومػا زاد الطػيف بمػػو الحػروب التػي خاضػتيا الدولػػة   (3)والفوضػى ا داريفقػد انتشػرت الرشػوة والفسػػاد 
فػرض المزيػد  إلػىمػا دفعيػا   تيػاخزين إفػالس إلػى وأدتروسيا  ضدالع مانية في القرف التاس  عشر 
التػي  األمػواؿبسػبب  أصاًل سيحة  يعانوف مف أحواؿ واكان ذيفال حيفمف الضراحب خاصة عمى الفال

 فالح فمسطيني وضعو السػي  ويصؼ الممتزميف ما زاد غضبيـ عمى الدولة الع مانية  إلىيدفعونيا 
 أخذتالحكومة الع مانية التي و ىذا سبب أف يفقر  إلى "انظروؿ قفيلد  الدولة الع مانية   لمقنصؿ البريطانيي

 .(4)لكي تواصؿ حروبيا  ال حربنا  بينما ىي ال تفعؿ شيحًا لحمايتنا مف البدو المتوحشيف الناأمو كؿ 
 

 :(5)ومف الضراحب التي فرضت عمى الفمسطينييف
 

 الجية التي فرضت عمييا نوع الضريبة
% مػػػف المحاصػػػيؿ 10فرضػػػت عمػػػى المحاصػػػيؿ الزراعيػػػة وتعػػػادؿ  ضريبة العشر

 %12التاس  عشر بممت الزراعية  وم  انتياء القرف 
 فرضت عمى األراضي ضريبة الويركو
 فرضت عمى الماشية ضريبة األغناـ

 مقابؿ ا عفاء مف الجندية ضريبة البدؿ العسكري
 فرضت عمى مسقفات المدارس سنوياً  ضريبة المعارؼ

 
                                                 

 .105ي 104(ي ص: 2008ي )ترد أ ج:       تا  أ ل حأن حااخي 1( سظ ط تشارج ج يس ا ت  ي ترد أ ج ذاريخ  ذ حزي ؽ 1)

  259( اايل  ناعي   جع  اتقي ص: 2)

 .72لجي جه ر حأهج ج حأ ل ترنرح  أا ح   ي ررعي   جع  اتقي ص: ( امسا   ي ب   3)

 .293( حأ  حسمر ش أشي   جع  اتقي ص: 4)

 .39( جنال ساي  ام طي   جع  اتقي ص: 5)



81 
 

األسواؽ ت االقتصادية  وخم األنشطةحتى توقفت   ـ1914عاـ  األولىالحرب العالمية بدأت  أفما و 
 األمػاكفالسػياح والحجػاج عػف القػدـو لزيػارة  توقػؼبعض السم   كما توقػؼ النشػاط السػياحي بعػد  مف

الدولػػة الع مانيػػة  ومػػا زاد األمػػر سػػوءًا اسػػتدعاء  (1)المقدسػػة  وتعرضػػت الػػبالد لعمميػػات السػػمب والنيػػب
د أف فُػػرض عمػػييـ التجنيػػد الشػػباب العربػػي لمخدمػػة العسػػكرية ا جباريػػة بمػػا فػػييـ الشػػباب المسػػيحي بعػػ

وا ـ في أعقاب وصوؿ االتحادييف إلى الحكـ  وكاف عمى الفمسػطينييف أف يشػارك1909ا جباري عاـ 
لػػؾ )الحػػرب العالميػػة األولػػى(  وقػػد ظيػػر أ ػػر الحػػرب  فػػي ر ب فػػي حػػرب ليسػػت حػػربيـ  حػػرب السػػفر

 األغاني الشعبية: 
 بيـــــــــــــدي تفاحـــــــــــــة وبيـــــــــــــدك تفاحـــــــــــــة

 

ــــــــــن ســــــــــفر ــــــــــا البر  م ــــــــــا ذقن ــــــــــك م   (2)راحــــــــــةل
 

 
تػػػبعيـ الشػػػػباف و عمػػػػى اليجػػػرة  لميػػػروب مػػػف الجنديػػػة  لفمسػػػطينيوف المسػػػيحيوف أنيػػػـ مجبػػػروفووجػػػد ا

شػػيدت بمػػدة بيرزيػػت ىجػػرة واسػػعة بػػيف  1914 -1908لػػنفس السػػبب  ففػػي الفتػػرة مػػا بػػيف  المسػػمميف
صػادية  أبناحيا ىربًا مف التجنيد  وطمعًا في الحصوؿ عمػى فػرص عمػؿ  بسػبب تػردي األوضػاع االقت

وكانت اليجرة تتـ في المالب عبر ميناء يافا. وقد ُقّدر عدد الميػاجريف الفمسػطينييف إلػى الخػارج حتػى 
نسػمة معظميػـ  3.000ب  وأمػا مدينػة القػدس فقُػّدر عػدد مياجرييػانسمة   50.000ِب  1914عاـ 

 .(3)مف الشباب ومف مختمؼ الطواحؼ
 
بػػػدأت منػػػذ منتصػػػؼ القػػػرف الفمسػػػطينية اليجػػػرة  أف  خيفكػػػاف االعتقػػػاد السػػػاحد لػػػد  العديػػػد مػػػف المػػػؤر و 

 الشػمالية فػي أمريكػا إلػىخميػؿ مػرقص  وبيت لحـ ى أىاليمف ىاجر كاف مف  أوؿ فّ أو   التاس  عشر
 أفـ )بعػػػض المصػػػادر تػػػذكر 1895عػػػاـ وصػػػميا فػػػي التػػػي المكسػػػيؾ  إلػػػى ػػػـ توجػػػو  (4)ـ1851عػػػاـ 

عمػى   (5)ىنػاؾ مػف بيػت لحػـمصػنوعات لعػرض  ـ(1870المكسيؾ كاف في عػاـ  إلىوصوؿ مرقص 
لممػواطف انػدريا   عشػرمف ىجرة بدأت في نياية القرف ال ا أف أوؿتؤكد   بعض المصادر التاريخية أفّ 

ـ كما جاء في سجالت خورانية 7/9/1796الالتينية بتاريخ  أمريكافرنسيس حنا داود والذي توفي في 
أف اليجػػػرة الفمسػػطينية إلػػى الخػػػارج  تيػػػة  لكنيػػا ت بػػ. ويبػػدو أف ىػػذه الحالػػػة ىػػي ظػػاىرة فرد(6)الالتػػيف

 سبقت م يالتيا مف بالد الشاـ خاصة المبنانية.
 

                                                 
 .265( اايل  ناعي   جع  اتقي ص: 1)

 .72(امسا   ي ب   لجي جه ر حأهج ج حأ ل ترنرح  أا ح   ي ررعي   جع  اتقي ص: 2)

 .48ي 86ي 37ساي  ام طي   جع  اتقي ص:  ( جنال3)

ي     ص: 1989ي حأ نح حأ حتضحي حأضيمي ح  لي  جلح حألقاء(  اي  ج رض  لنا ي حأهج ج   ش ها ا  حسق حع حأضميم  ع حأضاتالخ حأثررل نرحي 4)

54. 

 حجرنااريح  طي  رح  ا  ييح اي   مينيح ( امسا    لجي ط  اخ  ت يح  ع ذاريخ ال ترع حأن ل  ا  حأقي   حأضشي يع ) ذتي رحخ  را يرح 5)

 .42(ي ص: 2002ي ) ترد أ ج:       تا  حأ ل ترن  أ ل حأن حااخي 1(ي ؽ 1918 -1917ترد أ ج  ا  حأضهم حأث يتاس  

 .61( ج رض  ارأ س جايهللا  ن ري   جع  اتقي ص: 6)
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ولعبت عدة عوامؿ في جذب المسيحييف الفمسطينييف إلى اليجػرة  منيػا مكانػة فمسػطيف الدينيػة  والتػي 
والتعميميػػػة  جػػذبت الحجػػػاج المسػػػيحييف مػػػف كػػػؿ أنحػػػاء العػػالـ  فضػػػاًل عػػػف انتشػػػار المؤسسػػػات الدينيػػػة

والتعػػرؼ مػػف خالليػػـ عمػػى  بالمسػػيحييف األجانػػبالمحميػػيف األجنبيػػة  مػػا أد  إلػػى اخػػتالط المسػػيحييف 
والممػػػامرة  لػػػد  الك يػػػريف خاصػػػًة ممػػػف   وحػػػب االسػػػتطالع  الرغبػػػة العػػػالـ الجديػػػد  األمػػػر الػػػذي ولّػػػد

 .(1)وبيت لحـ  زيارتيـ لمقدس أ ناء األجانببالحجاج  اختمطوا
 

فمسػطيف مػواطني دورًا في جذب  األمريكية في الواليات المتحدة  أقيمتمعارض الدولية التي كاف لم و 
واشنطف لممشاركة  إلى مف بيت لحـ مف طؿ حنضؿ أفرادـ سافر  ال ة 1854ففي العاـ  إلييا لميجرة 

 والػػذيف حققػػوا  ػػراًء بسػػبب  والمسػػاب   والتحػػؼ  مػػف الصػػدؼ منتوجػػاتيـفػػي المعػػرض الػػدولي وعػػرض 
والمشػػاركة فػػي المعػػارض   (2)العػػالـ الجديػػد إلػػى ا خػػريف لمتوجػػو أمػػاـ  مػػا فػػت  الطريػػؽ ييػػاعم ا قبػػاؿ
ومعػػػرض سػػػاف   ـ1893شػػػيكاغو  ومعػػػرض  ـ1876معػػػرض فيالدلفيػػػا عػػػاـ  :م ػػػؿ األخػػػر الدوليػػػة 

 .(3)  واستقر بعض ىؤالء في المدف األمريكية المختمفةـ1906 لويس عاـ
 
بدأت مف مدينة بيت لحـ  وما لب ت أف انتقمت إلى مناطؽ أخر  م ؿ  ة فرديةكانت اليجرة في البدايو 

بيت جاال  وراـ اهلل  والبيرة  وبير زيت  والجميؿ  والناصػرة  أمػا أوؿ ميػاجر مػف راـ اهلل فكػاف يوسػؼ 
ـ اعتقػػادًا منػػو أنيػػا الواليػػات المتحػػدة   ػػـ توالػػت بعػػد ذلػػؾ ىجػػرة 1895عػػودة الػػذي وصػػؿ انجمتػػرا عػػاـ 

 ػـ انػتقال إلػى الواليػات  ـ 1900ناحيا ومنيـ عيسى عبده  وحنا حشمة المذاف سافرا إلى البرازيؿ عػاـأب
  والتػي انعكسػت ىجػرة جماعيػة إلػىتحولػت  أفمػا لب ػت  أف ىػذه اليجػرة عمػى  (4)1901المتحدة عاـ 

 :(5)في األغاني الشعبية م ؿ
 يــــــــــومن ســــــــــافروا ســــــــــربة وراء ســــــــــربة

 

ـــــــــــــروا الغ ـــــــــــــم وعم  ربـــــــــــــةدشـــــــــــــروا بالدى
 

ــــــــوح ــــــــديوان حطــــــــاتيم بتم  مــــــــن بــــــــاب ال
 

 شــــــــــباب البيــــــــــا عمــــــــــى الغربــــــــــة بتــــــــــروح
 

 مــــــــن بــــــــاب الــــــــديوان حطــــــــاتيم لحــــــــت
 

ـــــــــت ـــــــــة راح ـــــــــى الغرب ـــــــــوطن عم  شـــــــــباب ال
 

 
واألمواؿ التي أرسموىا إلى ذوييـ في دف  المزيد  األواحؿ  وفحققو المياجر  وساىـ النجاح وال راء الذي

مواؿ المرسػمة فػي بنػاء البيػوت الفخمػة م ػؿ دار جاسػر ودار مف الشباب إلى اليجرة  وقد است مرت األ
جقمػػاف فػػي بيػػت لحػػـ  ودار شػػيواف ودار األعػػرج فػػي بيػػت جػػاال  فضػػاًل عػػف بنػػاء الفنػػادؽ والمػػدارس 

                                                 
 .73ص:  ( امسا   ي ب   لجي جه ر حأهج ج حأ ل ترنرح  أا ح   ي ررعي   جع  اتقي1)

 .296(  لرل ش  حي   جع  اتقي ص: 2)

 .100ي ص: 97( جنال ساي  ام طي   جع  اتقي ص: 3)

 .68 -62(  جنال ساي  ام طي   جع  اتقي ص: 4)

 .75( امسا   ي ب   لجي جه ر حأهج ج حأ ل ترنرح  أا ح   ي رررعي حأن جع حأ اتقي ص: 5)
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الجنوبيػػة م ػػؿ  وأمريكػػا ى الوسػػط أمريكػػامػػف الميػػاجريف فػػي  األولػػىتركػػزت الموجػػو و   (1)وشػػؽ الطػػرؽ
 .(2)المكسيؾ وغيرىاو لومبيا  كو و بوليفيا  و التشيمي  و البيرو  

والجنوبيػػػة  ىيبػػػيف الجػػػدوؿ التػػػالي أواحػػػؿ الميػػػاجريف الفمسػػػطينييف الػػػذيف وصػػػموا إلػػػى أمريكػػػا الوسػػػطو 
 .(3)ياواستقروا ب

 
 الدولة          السنة السم الرقم
 المكسيؾ          1870 حنا خميؿ مرقص 1
 دوراألكوا          1870 سالمة ا خواف             2
 البرازيؿ          1874 باسيؿ حجار             3
 التشيمي          1880 جبراف دعيؽ             4
 فنزويال           1880 وجورجي لوبية إسحاؽ 5
 البيرو           1884 سعيد ساحورية             6
 اليندوراس           1885 جاد اهلل وكرت وسميماف جاسر 7
 جميورية الدومينيؾ      1890 قوب المقدسييع 8

 
التػػي سػػادت فمسػػطيف منػػذ الربػػ  األخيػػر مػػف  زريػػةاالقتصػػادية الم األوضػػاعيمكػػف اعتبػػار ممػػا سػػبؽ  

  وعػػػػدـ األولػػػػىالحػػػػرب العالميػػػػة  وبشػػػػكؿ خػػػػاص خػػػػالؿالقػػػػرف التاسػػػػ  عشػػػػر وبدايػػػػة القػػػػرف العشػػػػريف 
 دي وانتشػػػارالتطػػػور االقتصػػػايف شػػػكؿ فػػػي حػػػاالسػػػتقرار السياسػػػي شػػػكال عػػػامال طػػػرد مػػػف فمسػػػطيف  

وقطػػ  طػػرؽ  األولػػى ظػػروؼ الحػػرب العالميػػة  أف عمػػىعػػامال جػػذب ليػػـ   األمػػريكيتيفالحريػػات فػػي 
قمؿ مف عدد المياجريف ولػو مؤقتػًا   المسافروف في البحار ليا المواصالت والمخاطر التي قد يتعرض

أك ػػر مأسػػاوية عاشػػيا الشػػعب  ألسػػبابلكػػف   تعػػود اليجػػرة تطػػؿ برأسػػيا فػػي القػػرف العشػػريف أفعمػػى 
 الفمسطيني.

 
 
 
 
 

                                                 
 .64( جنال ساي  ام طي   جع  اتقي ص: 1)

 .43امسا    لجي ط  اخ  ت يح  ع ذاريخ ال ترع حأن ل  ا  حأق   حأضش يعي   جع  اتقي ص: ( 2)

 .20(  جن اح  ؤأ رعي حأجاأراخ حأض ترح ا     ي ا حأالذرنرحي حأن جع س  هي ص: 3)
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 1947 -1920المبحث الثاني: اليجرة المسيحية في الفترة ما بين 
 

االقتصػػػادية إلػػػى  سػػػوء األوضػػػاع حكػػػـ الع مػػػاني  مػػػفتعػػػددت دوافػػػ  اليجػػػرة الفمسػػػطينية فػػػي نيايػػػة ال
عيػػػد البريطػػػاني فقػػػد لعبػػػت أمػػػا ال  والتجنيػػػد ا جبػػػاري  واألوضػػػاع السياسػػػية المضػػػطربة  االضػػػطياد

الظػػػروؼ السياسػػػية غيػػػر المسػػػتقرة دورًا رحيسػػػًا فػػػي ىجػػػرة أبنػػػاء فمسػػػطيف  تمتيػػػا الظػػػروؼ االقتصػػػادية 
 المتردية. 

 
التاسػػ   والػػذي بػػدأ منتصػػؼ القػػرف  واسػػتيطاف قامػػت بػػو الحركػػة الصػػييونية  تعرضػػت فمسػػطيف لمػػزو 

تعػػػػرض  الػػػػذي   الشػػػػعب الفمسػػػػطيني أنقػػػػاضعمػػػػى  إسػػػػراحيؿدولػػػػة  ـ بإقامػػػػة1948وتػػػػوج عػػػػاـ   عشػػػػر
والتػي ال تقػ  مسػؤوليتيا عمػى   فػي القػرف العشػريف إنسػانيةكبػر كار ػة أوشكمت ىذه الجريمة لمتيجير  

نمػا  ؽ الحركة الصييونية فقطتعا ت عػوالتػي بػدونيا مػا وق اسػتعمارية  شػاركتيا الجريمػة دوؿ غربيػة وار
 والشػػػػعب الفمسػػػػطيني بمسػػػػممي مباشػػػػر فػػػػي تيجيػػػػروغيػػػػر   دورًا مباشػػػػراً  ىػػػػذه الػػػػدوؿلعبػػػػت و   الكار ػػػػة
 .وومسيحي

 
عمػػى  تكػػف وليػػد النتػػاح  السياسػػية والعسػػكرية التػػي ترتبػػتلػػـ   يالء عمػػى فمسػػطيفتالرغبػػة فػػي االسػػ إفّ 

ـ 1916بيكػػو  منيػػة المتم مػػة فػػي اتفاقيػػة سػػايكس روال االتفاقيػػات السػػرية والع األولػػى الحػػرب العالميػػة 
نما1920وساف ريمو  عماري عنػدما تعرضػت فمسػطيف لتنػافس اسػت  إلى القرف التاس  عشرعود ت ـ  وار

عمػػى كانػػت فرنسػػا أوؿ مػػف وطػػدت نفوذىػػا فػػي فمسػػطيف بعػػد حصػػوليا و  خاصػػًة بػػيف فرنسػػا وبريطانيػػا 
ىػػػذه الػػػدوؿ  لػػػـ تكتػػػؼِ و   وألمانيػػػابريطانيػػػا و مػػػف الدولػػػة الع مانيػػػة  تبعتيػػػا روسػػػيا   األجنبيػػػةاالمتيػػػازات 
طػػػدت نفوذىػػػا عػػػف طريػػػؽ ا رسػػػاليات التبشػػػيرية  وفػػػت  القنصػػػميات فػػػي بػػػؿ و  بيػػػة األجنباالمتيػػػازات 

 .ـ1838القدس  وكانت أوليا القنصمية البريطانية عاـ 
 

فمسػػطيف عنػػػدما قػػادت حممػػػة عسػػكرية لالسػػػتيالء عمػػػى  إلػػػىالييػػػود  مػػػف نبػػو أوؿأيضػػًا وكانػػت فرنسػػػا 
لصػػػػمود  ا فػػػي احػػػػتالؿ عكػػػ (  وكانػػػت واجيػػػت صػػػػعوبة1799فمسػػػطيف عػػػػاـ وبػػػالد الشػػػػاـ )  مصػػػر
وطػف  عامة وفرنسا خاصة بإقامػةالعالـ في وبسالة مقاومتيا  حينيا وجو نابميوف نداًء لمييود  ا سكاني

شػرقي حتػى الييػودي الالة وزيػر ماليػة وتمػويف عكػا موكػاف ييػدؼ مػف وراء ذلػؾ اسػت  ليـ في فمسطيف
 إقامػػػةتنفيػػػذ مشػػػروع  إلػػػىليػػػدؼ نػػػابميوف تعػػػدت ىػػػذا ا أطمػػػاعلكػػػف   (1)ايػػػتمكف مػػػف كسػػػر صػػػمود عكػػػ

دولػػػة ييوديػػػة فػػػي  إنشػػػاء وقطػػػ  طػػػرؽ مواصػػػالت بريطانيػػػا مػػػف خػػػالؿ  رة فرنسػػػية فػػػي الشػػػرؽعممسػػػت
                                                 

 .24ي 23( اثم حأ هاب حأ راأ ي   جع  اتقي ص: 1)
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 ووانسػحاب  ـ1801بسبب ىزيمػة نػابميوف عػاـ  ت ىذه الدعوة فشم لكففمسطيف تابعة لمنفوذ الفرنسي  
 وبالد الشاـ.  مف مصر

 
 .وطف قومي لمييود فػي فمسػطيف إنشاءالذيف تبنوا فكرة  ظير عدد مف زعماء الييودوبعد عدة سنوات 

 و ـ ليوف بينسكر في كتابـ  1861 "البحث عف صييوف" عاـ وىيرش كاليشر في كتاب منيـ الحاخاـ
الػذي حػوؿ األفكػار إلػى  جػاء  يػودور ىرتسػؿ أف إلػى غيػرىـ الك يػروف  ـ1882"التحرير الذاتي" عاـ 

ـ  والتػي كػاف 1897ييونية في مؤتمر بازؿ  الذي عقد في عاـ واق   فأعمف عف تأسيس الحركة الص
  وتحديد الوساحؿ التي مف خالليا يمكػف تحقيػؽ ىػذا أىـ أىدافيا إقامة وطف قومي لمييود في فمسطيف

"... فػي  المشروع الصييوني إقامة إمكانيةوقد عبر ىرتسؿ في مذكراتو بعد مؤتمر بازؿ حوؿ  .اليدؼ
ولكػف بعػد خمػس سػنوات عمػى   اليػـو ذلػؾ لقػابمني العػالـ بالسػخرية والػتيكـ أعمنػت ويونية. ولػبازؿ أسست الدولة الصي

وىػػذا مػػا تػػـ بالفعػػؿ فبعػػد  .(1)وجػػو االحتمػػاؿ وبعػػد خمسػػيف سػػنة عمػػى وجػػو التأكيػػد سػػير  ىػػذه الدولػػة جميػػ  النػػاس"
  .إسراحيؿالصييونية قياـ دولة الحركة خمسيف عامًا أعمنت 

 
لحركػػة الصػػييونية فػػي الحصػػوؿ عمػػى وعػػد مػػف بريطانيػػا بإقامػػة وطػػف قػػومي نجحػػت جيػػود زعمػػاء او 

موجيػػة مػػف  فػػي رسػػالة 1917/ 11/ 2لمييػػود فػػي فمسػػطيف وىػػو مػػا ُعػػرؼ بوعػػد بمفػػور الصػػادر فػػي 
أ ػػرت يػذا الوعػد نتػاح  كػاف لو    (2)الرأسػمالي الييػودي روتشػيمد إلػىبمفػور  طر ػروزيػر خارجيػة بريطانيػا 

مػػػف مػػػوطنيـ  الفمسػػػطينييف طالؼتشػػػريد محػػػات  نػػػتكا أشػػػدىا قسػػػوةيني  الشػػػعب الفمسػػػط فػػػي مصػػػير
 . العالـ أنحاء إلى جمي  األصمي

 
بدأت بريطانيا بتنفيذ وعد بمفور بعد فرض االنتداب البريطاني عمى فمسطيف  بموجػب قػرارات مػؤتمر و 

ودوؿ   وسػػيامػػف ر لمييػػود اليجػػرة  أبػػواب  ـ  باتخاذىػػا عػػدة إجػػراءات منيػػا  فػػت1920سػػاف ريمػػو عػػاـ 
بشػكؿ ممحػػوظ   ترتفعػػاالييػود التػي  أعػػدادويظيػر ذلػػؾ مػف خػالؿ  ـ 1918 الشػرقية منػػذ عػاـ أوروبػا

نسػػمة فػػي  ألػػؼ 88إلػػى ييػػودي  ارتفػػ  ىػػذا العػػدد  ألػػؼ 65ـ 1918فقػػد كػػاف حجػػـ الييػػود فػػي العػػاـ 
                                                                                                                    .(3)ـ1922العاـ 

 
يقيموف عمييػا مسػتوطناتيـ  فمنػػذ )المػادة( التػػي سػاألرض  إلػىكػػانوا بحاجػة   مشػروعيـ ولتنفيػذ الييػود

  غيػػر أّف المسػػاحة التػػي اسػػتطاعوا الحصػػوؿ عمييػػا العربيػػة األراضػػيبػػدأ الييػػود بشػػراء   1882عػػاـ
                                                 

 .31ي ص: 25( اثم حأ هاب حأ راأ ي   جع  اتقي ص: 1)

 .579(ي ص: 1982 . خ. في  -ي ) تر  خ:      ح ت از1 اع  جرم    رقثل تاه ي حأج ء ح  لي ؽ  -( ا خ ؽن سي حأ ل ترنر  2)

ي ) تري  خ: حأنضهيم حأض تي  ألريمرية  حأث ي ز حصاظياترحي يحر حأنؼيال ألتثاايح 1 ( حأ ظاتض حأمينغ حارح ألشضة حأض ت  حأ ل يترن ي ؽ3)

 .333(ي ص: 1985 حأنش   حأر زيعي 
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 ألسػرومعظميػا تعػود  يفلمػالؾ غػاحب إمػافكانػت   المباعػة لمييػود راضياألمصدر  أماو كانت ضحيمة  
الفالحػػيف العػػاجزيف عػػف دفػػ  الضػػراحب المتراكمػػة  أراضػػيالحكومػػة الع مانيػػة التػػي باعػػت  أولبنانيػػة  

  يفكبار المالؾ الفمسطيني إلى إضافةالييود   أيدي إلىوالتي وجدت طريقيا   عمييـ في المزاد العمني
األراضي المباعػة  % مف مساحة7 نسبتوأي ما   مـ يبيعوا سو   الث قر ف الفمسطينيوف وفالفالح أما

 .(1)لمييود
 

اسػتمرت عمميػات نقػؿ األراضػي العربيػة إلػى  ـ 1920م  خضوع فمسطيف لالنتػداب البريطػاني عػاـ و 
  عمى سبيؿ الم اؿ: ومف ىذه القوانيفالييود بموجب قوانيف أصدرتيا حكومة االنتداب  

 

كػػـ عػػف المدينػػة ولػػـ يجػػر  2.5 : ويقضػػي بمصػػادرة كػػؿ أراضػػي تبعػػد1922 قػػانوف المػػوات لعػػاـ -
 تسجيميا في داحرة األراضي باسـ أصحابيا.

أصػػحابيا بتسػػجيميا فػػي عيػػدي  ـ  وىػػي األراضػػي التػػي لػػـ يقػػ1927 قػػانوف تسػػوية األراضػػي لعػػاـ -
حػػؽ يأرضػػًا أميريػػة  فػػاعتبرتالضػػراحب   مػػف دفػػ ىربػػًا   الدولػػة الع مانيػػة وحكومػػة االنتػػداب البريطػػاني

 لمدولة التصرؼ بيا.
ـ: وىػػػي األراضػػػي التػػػي تصػػػادر  قامػػػة مشػػػاري  حيويػػػة 1943المصػػػادرة لاغػػػراض العامػػػة لسػػػنة  -

   كالمدارس والمستشفيات مقابؿ دف  تعويضات.
حفػاظ : وبمقتضاىا يتـ مصادرة األراضي ألغػراض ال1945-ـ 1937ـقوانيف وأنظمة الطوارئ لعا -

 .(2)عمى األمف العاـ وامف الدولة
 

ولػػـ تكتػػِؼ بريطانيػػا بيػػذه ا جػػراءات بػػؿ عمػػدت إلػػى جعػػؿ حيػػاة الفمسػػطيني  وخاصػػة الفػػالح قاسػػية 
  جباره عمى التخمي عف أرضو  وممتمكاتو واليجرة ومف ذلؾ:

 
ومػػػة الميريػػػة التػػػي كانػػػت تابعػػػة لمحك األراضػػػيجميػػػ   تبعػػػد سػػػيطرت بريطانيػػػا عمػػػى فمسػػػطيف طلػػػ -

 إلػىوالتػي نقمتيػا بػدورىا   الحكومػة البريطانيػة إلى (3)دونماً  12.000.000 وبممت مساحتيا الع مانية
  .الييود

 
                                                 

 .330( حأ ظاتض حأمينغ حارح ألشضة حأض ت  حأ ل ترن    جع  اتقي ص: 1)

 ييؤذن  حأهجيي جي  "ي1948" حأييم حاع حأ را ييرح  حلارظيياييح أهجيي ج حأضيي ب حأ ل ييترنررع  ييع ال ييترع  نييه اييا  حأن ثييح (  نا يييل ا ا ييرا ي 2)

) حأقيمس:    ي  حألقياء ألمرح ياخ حأمينريح  حأر حشريح اي  ح رع حأنقم يحي ي حأاله خ  حأ نر ح حأن لرح ا  ح رع حأنقم حي حأم رج حأ حتضيح

 .68ي 67(ي ص: 1991

 .77ي ص: 1998ي ) ا اي  ؤ  ح ح   حر(ي 1948 -1918(   نم حأ   ا طي  ل رح ح رحػ  ا  ال ترع 3)
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بيعيػا  إلػىوالمجػوء  بأرضػواالحتفػاظ بحيػث يصػعب عميػو فػي وضػ  سػيء  الفمسػطيني الفالح جعؿ -
 إلػػىواحػػدة دوف النظػػر  الفالحػػيف عمػػى دفػػ  الضػػراحب المتراكمػػة عمػػييـ دفعػػة إجبػػارم ػػؿ   فػػي النيايػػة
 ا نتاج.مستو  

قامػةالقر  ولـ تعمؿ عمى تطويرىػا  أىممت - مػف القػر   الفالحػيف إنتػاجكات طػرؽ لتسػييؿ نقػؿ بشػ وار
 األسواؽ. إلىتمؼ المحاصيؿ الزراعية قبؿ وصوليا إلى  أد ما   المدف إلى
 .(1)والرعاية الصحية  حرمت القر  مف التعميـ -

 
طانية القاحمة عمى فت  أبواب اليجػرة لمييػود  وتسػريب األراضػي العربيػة إلػييـ  السياسة البري دفعتو 

والقػػػوانيف الجػػػاحرة بحػػػؽ الفػػػالح إلػػػى ال ػػػورة عمػػػى ىػػػذه األوضػػػاع  فكانػػػت  ػػػورة فمسػػػطيف الكبػػػر  عػػػاـ 
ـ وكػػػاف الفػػػالح عمادىػػػا  لكػػػف ال ػػػورة أجيضػػػت بعػػػد  ػػػالث سػػػنوات مػػػف انػػػدالعيا  1939 -1936

يؿ عمػػى شػػعب وة بػػيف عػػرب فمسػػطيف وأعػػداحيـ  ذلػػؾ انػػو كػػاف مػػف المسػػتحبسػػبب فقػػداف تػػوازف القػػ
بكػػؿ قوتيػػا  ا مبراطوريػػة البريطانيػػةمواجيػػة التحػػالؼ القػػاحـ بػػيف  والعػػدة فمسػػطيف الفقيػػر قميػػؿ العػػدد

فػػالييود السياسػػية والعسػػكرية واالقتصػػادية والحركػػة الصػػييونية ذات النفػػوذ السياسػػي والمػػالي الكبيػػر  
 األحػداث   بعكػس قيػادة الشػعب الفمسػطيني التػي لػـ تكػف عمػى مسػتو  ة واعيػة لمػا تريػدامتمكوا قيػاد
بػػؿ عممػػت عمػػى تمذيػػة النزعػػات القبميػػة والعشػػاحرية    لبريطانيػػا ميادنػػةاألفػػؽ والبضػػيؽ  ولػػـ تكتفػػي

 .يتناسب والمعركة م  الحركة الصييونية تنظيماً وا حجاـ عف تنظيـ الجماىير 
 
لفمسػػػطينية فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة  وافتقارىػػػا إلػػػى مشػػػروع وطنػػػي يضػػػ  العمػػػؿ القيػػػادة ا سػػػاعد ضػػػعؼو 

الصػييونية فػي دفػ  الميػاجريف الييػود مػف  العسكري في خدمة إستراتيجية تحقؽ االسػتقالؿ  الحركػة
  وا عداد لممرحمة التالية وىي السيطرة عمى فمسطيف. (2)فمسطيف إلىلمقدـو  أوروبا

 
لػـ متقدمًا عمى قيادتو في مواجيػة الخطػر الصػييوني  و  كافوناتو بجمي  مك الشعب الفمسطينيوأما 

اتخذ الحضور المسيحي في و   المشاركة في مواجية ىذا الخطريتأخر المسيحيوف الفمسطينيوف عف 
وا عالمػػػي دوف المشػػػاركة فػػػي الكفػػػاح   شػػػكؿ النضػػػاؿ السياسػػػيفػػػي ىػػػذه المرحمػػػة الحركػػة الوطنيػػػة 

  والعربػػػػي  نشػػػػط المسػػػػيحيوف فػػػػي إ ػػػػارة الػػػػرأي العػػػػاـ العػػػػالميو  المسػػػػم  إال بشػػػػكؿ محػػػػدود وفػػػػردي 
عػاـ مػف  بػدءاً  فمسػطيف تػزداد إلػىاليجرة الييودية  أخذتفمنذ   ضد الحركة الصييونية  والفمسطيني

إلػػػى طػػػاب  اسػػػتعماري واسػػػتيطاني. بػػػدأ الم قفػػػوف المسػػػيحيوف بتنبيػػػو  وتحػػػوؿ ىػػػذا الوجػػػود  ـ1882
                                                 

 .300( ا ع اثم حأقاير طاأ ي   جع  اتقي ص: 1)

 314ي 313ص: ( اثم حأ هاب حأ راأ ي   جع  اتقي 2)
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ومقاومػة بيػ    ا الوجػود ومناىضػة اليجػرة الييوديػة إلػى فمسػطيفإلى خطػر ىػذ يفوالفمسطيني  العرب
 األراضي.

 
بإقامػة وطػف قػومي  اً بريطانيا الييػود وعػد من  شكمت األنباء التي نشرت في الصحؼ البريطانية عفو 

مسيحيوف تم مت مسمموف و بيا الفمسطينيوف  النضاؿ السياسي  التي قاـليـ في فمسطيف بداية حركة 
والتػي بمػ  عػددىا خمػس عشػرة جمعيػػة   المسػيحية فػي المػدف الرحيسػػة –عيػات ا سػالمية بتشػكيؿ الجم

ومػػف أوؿ األعمػػاؿ التػػي  .(1)عشػػريفتولػػت قيػػادة الحركػػة الوطنيػػة حتػػى نيايػػة العشػػرينات مػػف القػػرف ال
لمنبػػػي عػػػاـ اشػػػديدة الميجػػػة إلػػػى الجنػػػراؿ البريطػػػاني احتجػػػاج رسػػػالة  قامػػػت بيػػػا ىػػػذه الجمعيػػػات توجيػػػو

 .(2)عمى وعد بمفورـ 1918
   
  وبيػ  األراضػي لمييػود  وىػي اليجػرة  الوعػد اكانت مقاومة وعد بمفور تعني مقاومة طليات تنفيذ ىػذو  

وممػف تػولى ىػذه القضػية نجيػب   وىنا برز نشاط المسػيحييف بشػكؿ خػاص ضػد بيػ  األراضػي لمييػود
  تحسػػيف أوضػػاع الفالحػػيفبيػػدؼ إقامػػة تعاونيػػات ل  الػػذي أسػػس جميعػػو التطػػوير االقتصػػادي  نصػػار

  وحػػػاوؿ إقنػػػاع الكنػػػاحس خاصػػػة الفاتيكػػػاف لشػػػراء األراضػػػي الميػػػددة بػػػالبي  لمييػػػود  ودعػػػـ صػػػمودىـ
بقاحيػػا لمعػػرب  كمػػا تػػولى وديػػ  البسػػتاني  والػػذي عػػاش فػػي فمسػػطيف قضػػية مػػن   (لبنػػاني األصػػؿ) وار

ذي يعنػي إنشػاؤه سػيطرة الييػود   والػبػرغ( فػي المحػاكـنالييود امتياز شركة توليد الكيربػاء )مشػروع روت
 .(3)مزيد مف أراضي العرب ىعم
 
المسػيحيوف الفمسػطينيوف فػي المشػاركة الفعالػة فػي األحػزاب السياسػية التػي ظيػرت فػي ىػذه  افَ لـ يتػو و 

 % 30-%25 وكاف حضورىـ العددي كبيرًا  فقد شكمت النخبة السياسية المسيحية ما نسػبتو  المرحمة
  ويظيػر ذلػؾ جميػًا السػكاف حجػـ% مػف 9فمسطينية رغـ أف عػددىـ لػـ يتجػاوز مف النخبة السياسية ال

%  30العربػي  بحػز  فػي المسػيحييف فقد تجػاوزت نسػبة  السياسية في حضورىـ العددي في األحزاب
الدفاع  كمػا شػارؾ المسػيحيوف فػي الييحػة  %  وكذلؾ كاف ليـ حضور في حزب40وحزب ا صالح 

 3 واألربعينيػػات فم ػػؿ المسػػيحيوف  ال ال ينيػػات  يػػادة الحركػػة الوطنيػػة فػػيالعربيػػة العميػػا التػػي تولػػت ق
 .(4)أعضاء 10 أصؿأعضاء مف 

 
                                                 

 .64ي ص: 2006ي حأ نح حأ اييح  حأضش   ي حأضمي حأصاأس  حأ حتعي  جلح حألقاء( ج س   نظ ري " حأن ر ر    حأق  رح حأض ترح "ي 1)
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  كمػػا لػػػـ يتخمػػػؼ المسػػػيحيوف مػػف المشػػػاركة فػػػي الوفػػػود الفمسػػطينية إلػػػى المػػػؤتمرات السياسػػػية المحميػػػة
فػػي النشػػاط  رٌ والدوليػػة لمعالجػػة القضػػية الفمسػػطينية  ومػػف الشخصػػيات المسػػيحية التػػي كػػاف ليػػا حضػػو 

كتاحػػب الجيػػاد المقدسػػي   حػػد مؤسسػػيأميػػؿ المػػوري إالسياسػػي والحزبػػي  ىنػػري كػػتف  وديػػ  البسػػتاني  
  فؤاد سابا الذي نفتو سمطات االنتداب إلى جزيرة سيشؿ بسبب نشاطو ضػد سياسػة حكومػة االنتػدابو 
جػػػورج و عػػػيس  عيسػػػى الو وناحػػػب رحػػػيس الييحػػػة العربيػػػة    حػػػد مؤسسػػػي حػػػزب الػػػدفاعأاج رّ يعقػػػوب فػػػو 

انطونيوس الذي انتخب سكرتيرًا لموفود العربي لمؤتمر الطاولػة المسػتديرة فػي لنػدف. كمػا أوكػؿ لػبعض 
المسػػيحييف بػػإدارة المؤسسػػات القوميػػة: م ػػؿ المكتػػب العربػػي فػػي لنػػدف  والمجنػػة العميػػا لصػػندوؽ األمػػة  

 .(1)ويورؾوالمشروع ا نشاحي العربي  والبنؾ العقاري  والييحة العربية في ني
 

كنيسػة ال األر وذكسي في الحركة الوطنية منػذ بػدايتيا  رغػـ مػا كانػت تعانيػو وتميز الحضور المسيحي
والػػػذي صػػػبتو عمػػػى الييػػػود   حكومػػػة االنتػػػداب إىمػػػاؿالكنػػػاحس الشػػػرقية مػػػف عػػػف  األر وذكسػػػية فضػػػالً 

   الرىباف اليونافوالكناحس واألديرة المربية خاصة في القدس مف جية  وانشماليـ في النضاؿ ضد 
كػرس جػزء كبيػر رغػـ ذلػؾ   (2)مف جيػة  انيػة وسيطروا عمى مقدرات الكنيسة  الذيف اغتصبوا حقوقيـ

ف األر ػوذكس مػف ينشاطيـ السياسي ضد الحركة الصييونية  ويعود ذلؾ إلى قرب المسػيحي ىؤالء مف
تػػآلؼ التػػي كانػػت تػػربطيـ عالقػػات التػػرابط والو   الفكػػر القػػومي الػػذي انتشػػر فػػي المػػدف حيػػث تواجػػدوا

 .(3)المربي والحركة الصييونية عمارمف الشعور القومي لدييـ ومعاداة االست  قوّ وىذا   بالمسمميف
 

فػػي  رنيايػػة القػػرف التاسػػ  عشػػ منػػذ دورًا ميمػػاً  لعػػب المسػػيحيوف الفمسػػطينيوفوعمػػى المسػػتو  ال قػػافي  
  وعمػى لتػي تبنػت القضػايا الفمسػطينيةلعديػد مػف الصػحؼ اا  فقػد أسسػوا مناىضة المشروع الصييوني

التػػي  سػػىعيال سػػىلصػػاحبيا عي م ػػؿ صػػحيفة فمسػػطيف  مييػػودوبيػػ  األراضػػي لرأسػػيا اليجػػرة الييوديػػة  
س شػركة وطنيػة فمسػطينية تعنػي بشػراء األراضػي الميػددة ياقترحػت الصػحيفة تأسػو  ذه القضية ت ىنتب

 .(4)ييودخوفًا مف انتقاليا لم م ؿ شراء األراضي غير المزروعة
 
 
 
 

                                                 
 . 97 ( اؤحي ا بي   جع  اتقي ص:1)

 .118( رؤ ف  ت  جات ي   جع  اتقي ص: 2)

 .101( اؤحي ا بي حأن جع س  هي ص: 3)
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 :(1)اومف األم مة عمى الصحؼ التي نشطت في فترة االنتداب البريطاني نذكر مني
 

سنة  صاحبيا اسم الصحيفة الرقم
 ت سيسيا

 تصنيفيا

   ية  اقتصاديةجريدة سياسية  اجتماع 1908 نجيب نصار جريدة الكرمؿ 1
   اجتماعيةأدبيةجريدة  1908 حنا عيس األصمعيصحيفة  2
 أدبيةجريدة  1908 خميؿ بيدس ة النفاحس العصريةمجم 3
خميؿ  ىايحرر  مجمة الدستور 4

 السكاكيني
 مجمة عممية   قافية 1910

حنا فضوؿ  وعيةاألسب األخبارصحيفة  5
 صباغة

   اجتماعيةأدبيةجريدة  1911

 أدبيةجريدة سياسية   1911 عيس العيس جريدة فمسطيف 6
 
فبػرز مػنيـ نجيػب   والتربويػة  والفنيػة يػة والفكر   ي إلػى السػاحة األدبيػةامتد الحضور المسػيحي ال قػافو 

العربية  خميؿ السكاكيني  صةميؿ بيدس راحد القخنصار ولو عدة كتب ىاجـ فييا الحركة الصييونية  
زيادة وجورج  نقوال  سينماحييفولو عدة مؤلفات أدبية  فايز الصاي  مفكر فمسطيني  إبراىيـ وبدر الما 

وغيرىـ في إيقاظ الشػعور القػومي الفمسػطيني وعػدـ االسػتكانة. أمػا   أسيـ ىؤالءو نيوس مؤرخاف  انطو 
بإنشػػػاء مؤسسػػات تربويػػػة وطنيػػة م ػػػؿ خميػػػؿ  وفالمسػػيحي وفعمػػى الصػػػعيد التربػػوي فقػػػاـ بعػػض الم قفػػػ

وفي مراحؿ الحقة استمر المسيحيوف في القياـ بدورىـ  النيضة في القدس مدرسة السكاكيني مؤسس 
حرامي مؤسػس كميػة األمػة  شكريو ودي  الطرزي مؤسس كمية غزة   الريادي في مجاؿ التعميـ  فأسس

 .(2)حنا ناصر مؤسس جامعة  بيرزيت أوؿ جامعة في فمسطيفو في القدس  
 
فأحيانػػػًا   مػػػف حكػػػـ بريطانيػػػا خػػػالؿ ال ال ػػػيف عامػػػاً  فقػػػد تباينػػػت االقتصػػػاديةالفمسػػػطينييف  أوضػػػاع أمػػػاو 

 شػيدت تراجعػػاً  وأحيانػاً   بسػبب تػػوفر فػرص العمػؿ إلييػا فػي زيػػادة اليجػرة الوافػدة  أسػيـشػيدت تحسػنًا 
العامػة التػي قامػت بيػا  حكومػة االنتػداب  األعمػاؿرغػـ بعػض و   الخػارج إلػىالمػواطنيف لميجػرة  دفعت

  لمػوانيء والسػكؾ الحديديػةاكإنشػاء   لمػدفافي بداية حكميا لفمسػطيف م ػؿ تطػوير البنيػة التحتيػة فػي 
  المػػدف لمعمػػؿ فػػي ىػػذه المشػػروعات إلػػىلميجػػرة مػػف القػػر   فالفمسػػطينييوفػػر فػػرص عمػػؿ دفعػػت  مػػا

مػف المسػمميف فػي حصػوليـ  أفضػؿالمسػيحييف  حػظكػاف و فمسػطيف   إلػىوشجعت عمى اليجرة الوافدة 
الػذي  يالعممػي وال قػافي العػال التجػارة  بسػبب التحصػيؿو الحكومية   ا داريةفي الوظاحؼ  أعماؿعمى 

                                                 
ي )تريي  خ:  ؤ  يح حأمرح ياخ حأ ل يترنرحي حلذ ياي حأضيا  أل ريياب 2ي ؽ 1948 -1876 ي رطي حأظي ااح حأض تريح اي  ال يترع  ( ي  ي  ل.1)

 .21ي 20ي 19ي 14ي 9ي 7(ي ص: ص: 1986 حأظ  ررع أ ل ترنررعي 

 .99( اؤحي ا بي   جع  اتقي ص: 2)
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بعػض  أف إال .(1)بالمػدارس التبشػيرية التحػاقيـ نتيجػة الممة االنجميزية إتقانيـفضاًل عف   وا عميوحصم
فحػػػات الشػػػعب  بسػػػبب منافسػػػة الييػػػود  االقتصػػػادية شػػػيدت تراجعػػػًا واضػػػحًا فػػػي نفػػػس الفتػػػرة األنشػػػطة

العرب مػف   وقد نقؿ تشرشؿ وزير المستعمرات البريطانية استياء األعماؿالمختمفة في الحصوؿ عمى 
كػػاف تمقاىػػا مػػف حػػاكـ   فػػي رسػالة وزعيػػا عمػػى مجمػػس الػػوزراء البريطػاني ةاالقتصػػادي األوضػػاعتراجػ  

م ؿ سكاف   االقتصادية األوضاعوالقر  مف تردي   سكاف المدف لواء حيفا التي عبر فييا عف معاناة
يفػػا  كمػػا عانػػت العػػرب فػػي ح أربػػاحوتراجعػػت   فييػػا األعمػػاؿوشػػفا عمػػرو حيػػث توقفػػت   مػػدينتي عكػػا

والطبقػات الػدنيا   فالطبقػات الميسػورة مػف تجػار  االقتصػادية األحػواؿمختمؼ طبقات الشعب مف سوء 
فػرض  نتيجػة  وحمػاليف وغيػرىـ كميػـ بػدأوا يعيشػوف فػي ضػاحقة بعػد تراجػ  التجػارة العربيػة  مف عماؿ

ما وضػ  ك يػر مػنيـ أمػاـ   ـوبقية بالد الشا  بيف فمسطيف تزينرسوـ جمركية مرتفعة عمى تجارة الترا
  .(2)خياريف  إما ا فالس أو اليجرة

 
لػػػى جانػػػب العواحػػػؽ االقتصػػػادية التػػػي وضػػػعتيا بريطانيػػػا فػػػي وجػػػو الفمسػػػطيني لدفعػػػو إلػػػى اليجػػػرة   وار

منػػػػػ  الميػػػػػاجريف واالضػػػػػطرابات المسػػػػػتمرة بػػػػػيف الييػػػػػود والعػػػػػرب  عممػػػػػت الحكومػػػػػة البريطانيػػػػػة عمػػػػػى 
مف خالؿ قياميا بإصدار قانوف الجنسػية الفمسػطينية   فمسطيفإلى ودة في الخارج مف الع فالفمسطينيي
عمػػى الجنسػػػية الميػػاجروف إلػػى فمسػػػطيف تسػػػييؿ حصػػوؿ الييػػػود  إلػػىوالػػػذي ىػػدؼ  ـ1925فػػي عػػاـ 
 إلييػػاورغبػػوا بػػالعودة  ـ1920قبػػؿ عػػاـ  الػػبالدغػػادروا  الػػذيف فمسػػطينيوفال وفالميػػاجر    أمػػاالفمسػػطينية

سػػافروا  أتراكػػاً اعتبػػرتيـ  ألنيػػا مػػنحيـ إياىػػا فمسػػطينية  فرفضػػت بريطانيػػا والحصػػوؿ عمػػى الجنسػػية ال
فمسطيف  وىذا الموقػؼ يتنػاقض مػ  المػادة الرابعػة مػف معاىػدة لػوزاف إلى خارج خالؿ الحكـ الع ماني 

 ا مبراطوريػةمت عػف خالبمػداف التػي سػ ألبنػاءوالتي نصت عمى وجوب من  الجنسية 1924 / طب/ 6
 .(3)1926/ 8/ 6إلى  1924/ 8/ 6عاميف ابتداًء مف  خالؿالع مانية 

  
ـ  1925إف تأخر حكومة فمسطيف في سف قانوف الجنسية  وعػدـ نشػره فػي الجريػدة الرسػمية إال سػنة 

ترتب عميو حرماف الك ير مف الفمسطينييف المياجريف مف الحصوؿ عمى الجنسية  بسبب قصػر الفتػرة 
ؿ معامالتيـ  كما لـ يقـ سفراء بريطانيػا فػي األمػريكيتيف بنشػر التي منحت ليـ في الخارج في استكما

نشػرت حكومػة فمسػطيف إعالنػًا تقػوؿ  1927القانوف في الصحؼ ليطمػ  عميػو الميػاجروف  وفػي عػاـ 
 ةفيػػو: إف الجنسػػية الفمسػػطينية تعطػػى لمميػػاجريف الػػذيف غػػادروا الػػبالد وعاشػػوا فييػػا سػػتة أشػػير  ونتيجػػ

وردًا عمػى  طمػب حصػوؿ عمػى الجنسػية  9000طمب مف أصػؿ  100ة عمى ليذه السياسة تـ الموافق
                                                 

 .103 ( حأ ظاتض حأمينغ حارح ألشضة حأض ت  حأ ل ترن ي   جع  اتقي ص:1)

 .161ي 160( اثم حأ هاب حأ راأ ي   جع  اتقي ص: 2)

ي 1ي ؽ1939 -1909( اناي ا رعي  جن اح  شاتق ا ل ذاريخ ال ترع حأ را    حلارظايط  حأرضلرني   يالل اري ج حلسريمحب حأث يتياس  3)

 .168(ي ص: 2003)جنرعي حأن    حأ ل ترن  ألصقااح  حصاال ي 
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ـ " لجنػػػػػة الػػػػػدفاع عػػػػػف حقػػػػػوؽ الميػػػػػاجريف فػػػػػي الجنسػػػػػية 1927تأسسػػػػػت عػػػػػاـ السياسػػػػػة البريطانيػػػػػة  
الفمسػطينية"  بقيػادة عػيس مػرقص مػف بيػت لحػـ  وعطػػاهلل حنػا النجػار مػف بيػت جػاال  وعيسػى خػػوري 

ت ىػذه المجنػة نقػدًا شػديد الميجػة لسياسػة بريطانيػة التػي وجيػندؾ صاحب جريدة "صوت الشػعب"  و الب
أتاحت لممياجريف الييود دخوؿ فمسطيف والحصوؿ عمى الجنسية الفمسػطينية بشػروط سػيمة  فػي حػيف 

  غيػػػػػر أف ىػػػػػذه الجيػػػػػود ذىبػػػػػت أدراج الريػػػػػاح مػػػػػا دفػػػػػ  وضػػػػػعت العراقيػػػػػؿ أمػػػػػاـ عػػػػػودة الفمسػػػػػطينييف
نسػػية الػػبالد التػػي يقطنػػوف فييػػا  لمػػتخمص مػػف الظػػروؼ الفمسػػطينيوف فػػي بػػالد الميجػػر إلػػى اعتنػػاؽ ج

 .(1)الصعبة التي كانوا يتعرضوف ليا
  

( زيادة ممحوظة  بسبب اليجرة الييودية 1944 -1922وشيد عدد سكاف فمسطيف في الفترة ما بيف )
جػرة صػافي اليففػي حػيف أسػيـ فمسطيف  وتفاوتت نسبة ازدياد السكاف حسب الفحة الدينية   إلىالوافدة 
%  4% بالنسػبة لممسػيحييف و29% مف الزيادة العامة لمييود  أسػيـ صػافي اليجػرة بنسػبة 74بنسبة 

بالنسبة لممسػمميف  ويرجػ  سػبب الزيػادة السػكانية لمييػود إلػى سياسػة بريطانيػا بفػت  أبػواب اليجػرة أمػاـ 
ف إجمػػػالي  % مػػ67% إلػػى 89الييػػود  وشػػيدت أعػػداد العػػرب تناقصػػًا ممحوظػػًا فػػػي نفػػس الفتػػرة مػػف 

 .(2)%33% إلى 11سكاف فمسطيف في حيف زادت نسبة الييود مف 
 
خػػالؿ فتػػرة االنتػػداب البريطػػاني عػػف المعػػدالت التػػي شػػيدتيا  ت أعػػداد الميػػاجريف الفمسػػطينييفتراجعػػو 

فقػػد ىػػاجر  بسػػبب تػػوفر فػػرص العمػػؿ فػػي بعػػض األحيػػاف  إال أنيػػا لػػـ تتوقػػؼ   نيايػػة الحكػػـ الع مػػاني
إلػػى منػػاطؽ مختمفػػة مػػف العػػالـ وبشػػكؿ خػػاص إلػػى دوؿ أمريكػػا الالتينيػػة   فمسػػطينييعػػدد كبيػػر مػػف الف

كالسمفادور  وتشيمي  والبيرو  وىنػدوراس  أمػا الواليػات المتحػدة األمريكيػة  فقػد وصػميا عػدد قميػؿ مػف 
 :(3)كما يظير في الجدوؿ التالي 1940 -1922الفمسطينييف في الفترة ما بيف 

 

 عدد المياجرين السنة
1922- 1930 12.808 
1931- 1940 4.296 

 17.104 المجموع
 
 
 

                                                 
 . 78ي 77ي 76ج حأ ل ترنرح  أا ح   ي ررعي   جع  اتقي ص: ( امسا    لجي جه ر حأهج 1)

 .288( ا ع اثم حأقاير طاأ ي   جع  اتقي ص: 2)

 .120( جنال ساي  ام طي   جع  اتقي ص:  3)
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 أما أسباب تراج  اليجرة في ىذه الفترة  فتعود إلى األزمة المالية التي شيدىا العالـ  وال سيما 
 .(1)الواليات المتحدة  وظروؼ الحرب العالمية ال انية

 
ذه الفترة  إلى عدـ االستقرار السياسي  ويمكف إجماؿ دواف  اليجرة الفمسطينية ومنيا المسيحية في ى

نتيجة سياسات بريطانيا الميادنة لمييود  واالضطرابات المسػتمرة بػيف الييػود والعػرب وأشػيرىا ال ػورة 
األمػػاف فػي بػػالد الميجػػر  ب الضػاحقة االقتصػػادية  ووجػػود شػبكاتإلػى جانػػ  1936الفمسػطينية عػػاـ 

اؿ تعميمػو فػي الخػارج وغالبػًا لػـ يعػد مػف ىػؤالء إال م ؿ األقارب واألصػدقاء  ورغبػة الػبعض فػي إكمػ
  القميؿ.

 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .121( جنال ساي  ام ط   جع  اتقي ص:  1)
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  1967 -1947المبحث الثالث: اليجرة المسيحية في الفترة ما بين 
 

قيػاـ دولػة  وبػر األخطػر فػي تاريخيػا الحػديث  وىػعتي اً مصػيري حػد اً ـ 1948عػاـ  شيدت فمسطيف فػي
إلػػى خػػارج ىػػذه  نصػػؼ سػػكانيا   وتيجيػػر مػػا يزيػػديف التاريخيػػة% مػػف مسػػاحة فمسػػط78إسػػراحيؿ عمػػى 

نمػا   المنطقة  عمى أف التيجير لـ يكف وليد الصدفة أو نتيجة ظروؼ طارحة تعرضت ليا فمسطيف  وار
مؤسػس كتػب ىرتسػؿ   فقػد إلػى بػدايات الحركػة الصػييونية *(بالترانسػفير) تعود ىذه الفكرة التي ُعرفت

 أفالخاصة مف منطقة البالد سيجري تسميميا لنا ينبمي  "األراضيـ 1895تو سنة في يومياالحركة الصييونية 
ضػجي  بواسػطة مػنحيـ  نقميـ خمؼ الحػدود دوف إلىوالسكاف الفقراء  سنسعى  أصحابيا أيدينستمميا رويدًا رويدًا مف 

عػاد بػف غوريػوف وأكػد فػي  ."(1)عماًل في البمداف التي سينتقموف إلييا لكف في بالدنا سنمن  عنيـ إمكانية أي شػمؿ
فػي أنحػاء ك يػرة مػف الػبالد لػف  "عمى ما صرح بو ىرتسػؿ سػابقًا  1937المؤتمر الصييوني العشريف عاـ 

يكػػوف االسػػتيطاف الييػػودي الجديػػد ممكنػػًا إال بواسػػطة نقػػؿ الفالحػػيف العػػرب.. نقػػؿ السػػكاف ىػػذا يجعػػؿ خطػػة االسػػتيطاف 
ـ فػي خطػاب 1947عمػى ىػذه الفكػرة فػي العػاـ  أخػر  لمتأكيػد مػرةيعود بف غوريوف و   (2)الشاممة ممكنة"

% مف غير الييود في المناطؽ المخصصة لمدولة 40"ىناؾ لو أماـ حزب مباي )حزب عماؿ ارض إسراحيؿ( 
% 80ف ميزانًا ديممرافيًا كيذا يطرح عالمة استفياـ بشأف قدرتنا عمى المحافظة عمى سيادة ييوديػة... فقػط إالييودية. 
 .(3)عمى األقؿ ييود يمكف أف تكوف قابمة لمحياة ومستقرة" انيامف سك

 
المتم ؿ في إقامة دولة لمييود   الوساحؿ الواجب اتخاذىا لتنفيذ مشروعيالقد حددت الحركة الصييونية 

ف العػرب مػف اجػؿ دفعيػـ والتضػييؽ االقتصػادي عمػى المػواطني  باالستيالء عمى األراضػي الفمسػطينية
 ادة الحركػة الصػييونيةوغيرىا الك يػر التػي صػدرت عػف كبػار قػ  ىذه التصريحاتأف    كماإلى اليجرة
( الصػػػادر عػػف الجمعيػػة العامػػػة لامػػـ المتحػػدة عػػػاـ 181كيػػؼ اسػػتمؿ الييػػػود قػػرار التقسػػيـ ) توضػػ 
 ىػػذه التصػػريحات وأصػػبحت  وأخػػر  عربيػػة  والقاضػػي بتقسػػيـ فمسػػطيف إلػػى دولتػػيف ييوديػػة  ـ1947

إعالف    والتي نت  عنيافي الحرب في ذلؾ العاـ يةالعربالجيوش عمى ا ر ىزيمة ـ 1948واقعًا عاـ 
  نييف.مف الفمسطيتيجير محات ا الؼ قياـ دولة إسراحيؿ  و 

 
                                                 

هر س   حأيهط يهيمف  أيا ؽي ي حأ ل يترنررع  يع حأر حس  ر :  ظتل  يضن  حأر ارل حأق ي طي  هي   يع حأنظيتل اخ حأنهنيح اي  حأ  ي  حأظي *

 رحػيرهج ت يل حأ  ياتل حأنن نيح  يع حجيل  اا يح حأنشيي  ع حأظيهر س  )ي أيح   ي حترل(ي حس ي ي  جن ايح  يؤأ رعي    ي اح حأنظييتل اخ 

 .143(ي ص: 2008 حأن اهرج حأ ل ترنرحي ذ  ي    نم حشررحي )حأثر ج: حأن    حأ ل ترن  ألمرح اخ حصالرنرحي 

(ي 2008ي ) تري  خ:    ي  يرح ياخ حأ ايمج حأض تريحي1 أرج سجرة ج رض سظاري   ه   حأجي حتج ػيم حصس ياسرح اي  حأقياس   حأيم أ ي ؽ  (1) 

 .449ص: 

 .452حأن جع س  هي ص:  (2)

 .58ي ص: (2007ي) تر  خ:  ؤ  ح حأمرح اخ حأ ل ترنرحي 1 يال  تايرهي حأرتهر  حأض ا  ا  ال ترعي ذ جنح  انم  لر حي ؽ  (3)
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لمسيطرة عمى اكبر مساحة مف األراضػي الفمسػطينية  وطػرد خطط الوض  بدأ قادة الحركة الصييونية 
داؿ ىػػذه الخطػػط كانػػت الخطػػة  أشػػير أفعمػػى   1947منػػذ عػػاـ ف الفمسػػطينيياكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف 

 وىػػػي النسػػخة الرابعػػة لػػ الث خطػػػط  التػػػي وضػػعتيا منظمػػة الياغانػػاة )دالػػت حسػػب الحػػرؼ العبػػري(
طػػرد اكبػػػر عػػػدد ممكػػػف مػػػف وىػػػدفيا   تفصػػػيالً  أك ػػػر بأنيػػػاعػػػف سػػابقاتيا وتميػػػزت ىػػػذه الخطػػػة  سػػابقة 

ر  العربيػػة مػػػف اجػػؿ الحصػػػوؿ عمػػػى شػػػف ىجػػـو واسػػػ  النطػػاؽ عمػػػى المػػدف والقػػػالسػػكاف  مػػػف خػػالؿ 
 حػد عشػرأ اجتمػ  ـ 1948/ مػارس طذار 10. فػي إسػراحيؿدولػة   قامػة  المساحة الجمرافيػة المناسػبة

بػػػف غوريػػػوف رحػػػيس الوكالػػػة الييوديػػػة فػػػي ذلػػػؾ الوقػػػت  لوضػػػ   يرأسػػػيـ أبيػػػبفػػػي تػػػؿ  ضػػػابطًا وجنػػػدياً 
محاصرة وقصؼ و  الرعب  إ ارة  ؿالطرد: م أساليب تفاصيؿ وتضمنت  ةخطالعمى  األخيرةالممسات 
وتػػـ إلػػى منػػازليـ   لمنػػ  السػػكاف مػػف العػػودة األنقػػاض  وسػػط العػػاـزرع و   وأمػػالؾحػػرؽ منػػازؿ و قػػر   

استمر تنفيذ الخطة سػتة و . احياء في المدف المراد تطبيؽ الخطة فييتزويد كؿ وحدة بأسماء القر  واأل
 . 1948 عاـوىي أوس  ىجرة شيدىا   نيألؼ فمسطي 750ونت  عنيا تيجير ما يقارب   (1)أشير

 
العديػػد  التػي ارتكػب  المػػذاب  عمػى أسػػاليب عػدة منيػا: فضػػد الفمسػطينيي الصػييونية العمميػاتشػممت و 
 ـ 1948ومػػا بعػػد أحػػداث النكبػػة عػػاـ   ـ1947الفتػػرة الممتػػدة مػػا بػػيف إصػػدار قػػرار التقسػػيـ  فػػي يػػامن

بػػػيف الشػػػيود الػػػذيف بقػػػوا أحيػػػاء بعػػػد المػػػذاب  وأكػػػدت عػػػدة مصػػػادر حػػػدوث ىػػػذه المػػػذاب   فتنوعػػػت مػػػا 
  وتقػارير مراقبػي م ؿ إيػالف بابيػو )مصدر شفيي(  وأبحاث المؤرخيف ا سراحيمييف خاصة الجدد منيـ

إّف تعػدد المصػادر التػػي  .(2)اليدنػة الػذيف حققػوا فػي ىػذه المػذاب   وشػػيادات منػدوبي الصػميب األحمػر
دوليػة  ومػؤرخيف إسػراحيمييف  يؤكػد أّف فظػاح  تعػرض ليػا تحد ت عف ىذه المذاب   وبعضيا منظمات 

 الفمسطينيوف أجبرت الك ير منيـ عمى الرحيؿ خوفا مف تعرضيـ لنفس المصير. 
 
الطنطػػورة  ب  عمػػى سػػبيؿ الم ػػاؿ ال الحصػػر  لممػػذاالتػػي تعرضػػت  المػػدف  والقػػر  الفمسػػطينية  مػػفو 

 المنظمػػاتالمػػذاب  تػػتـ عنػػدما تػػدخؿ انػػت وك   الصفصػػاؼ  البصػػة العباسػػية  الدوايمػػة  ديػػر ياسػػيف
عمػييـ القرية  وتقوـ بتجمي  الرجاؿ في الساحة العامة  وتختار عددًا مف الرجاؿ وتطمػؽ  الصييونية

الناجيػات مػف إحد  جدتو  عفنقاًل  *البصة مجزرةأحداث في وصفو  الحّنانزار  يؤكده و  وىالنيراف
جمي  الشػباف فػي  بإيقاؼالبصة  ا سراحيميوفلمراىقة عندما دخؿ "كانت جدتي المي صبية في سف اىذه المذبحة 

                                                 
 .23ي 22(  يال  تايرهي   جع  اتقي ص: 1)

 .112(  أرج سجرة ج رض سظاري   جع  اتقي ص: 2)

ي  الل انلرح تع اني ي   اسيد حأثظيح ا ييح 1948 اي   14حأثظح: ا يح ال ترنرح ذقع ا  اؼاء ا اي ذج حارلرها حأضظاتاخ حأظهر سرح ا   *

س نح. حس ي :  أريم حأ اأيمطي  ي  ل سن ياي ذ جنيح ا ين   4000تن    1948  اسها اا    رلتح ي  نها   لنرع    ر ررعي  امر امي 

 .467(ي ص: 1997ي )تر  خي  ؤ  ح حأمرح اخ حأ ل ترنرحي 1زينحي ؽ
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عامًا وا خر  21ه إحد  الكناحس وشاىدت جدتي الياغاناة وىي تعدـ شقيقيف ليا احدىما عمر  أماـ وأعدموىـصؼ 
 .(1)عامًا وكاف متزوجًا حدي ًا" 23
 
نيايػة وحتػى  1947اية العاـ ني مف رافؽ عمميات القتؿ تيجير قسري لمسكاف العرب  والذي استمرو  

لـ تتـ في فترة  ير  عمى أف عمميات التيج1949 الصييونية منظماتميات الحربية بيف العرب والالعم
نما وقعت   زمنية محددة  عدة مراحؿ:عمى وار

ــ واسػػتمرت   بعػػد صػػدور قػػرار التقسػػيـ بفتػػرة قصػػيرة  ـ1947بػػدأت مػػف كػػانوف أوؿ   ى:المرحمــة األول
وكػػػاف  ى األولػػػ  ـ  وضػػػمت ىػػػذه المرحمػػػة فحتػػػيف مػػػف الميػػػاجريف الفمسػػػطينييف1948عػػػاـ حتػػػى طذار 

 فػػا ويا  الميمػػة كالقػػدس والتػػي كانػػت تعػػيش فػي المػػدف  ريػػةوال ى معظميػـ ينتمػػوف إلػػى الطبقػػة الوسػط
نما اختاروا الرحيؿ حتى ت اليجرةوحيفا  ولـ تجبر ىذه العاحالت عمى  ودخػوؿ الجيػوش  نتيي الحربوار

وبعض أحياء المػدف الػذيف   فكانوا سكاف القر   . أما الفحة ال انية(2)دىـ إلى مدنيـ وقراىـالعربية لتعي
تعرضػػوا ليجمػػات متفرقػػة لكنيػػا عنيفػػة أجبػػرتيـ عمػػى الرحيػػؿ  وبمػػ  عػػدد الميػػاجريف فػػي ىػػذه الفتػػرة مػػا 

 .(3)فمسطيني 75000– 6000بيف 
ــة: ــة الثاني ىػػذه    وتعتبػػر1948أواسػػط حزيػػراف  – 1948طذار  10وىػػي الفتػػرة الممتػػدة مػػف   المرحم

بمذبحة  اً بدء  ـ1948م  أواحؿ نيساف  الداؿ خطر مراحؿ التيجير ففييا تـ تنفيذ الخطةأالمرحمة مف 
ونسؼ منػازؿ والتػي قامػت بيػا   وتشريد  اح  تجاه الفمسطينييف مف قتؿفظال ارتكاب تالىادير ياسيف  

معظػػـ المنػػػاطؽ الممنوحػػػة  عنيػػػا سػػيطرة الييػػػود عمػػػى  واألرغػػوف  ونػػػت  ؿايتسػػػو   عصػػابات الياغانػػػاة
 .(4)فمسطيني إلى الخارج 300.000 -200.000لمييود وفؽ قرار التقسيـ وتيجير ما يقارب 

والرممػة بعػد احتالليػا عػاـ   استكممت إسراحيؿ عمميات طرد الفمسطينييف مف مدف المد المرحمة الثالثة:
 ـ.1948

وىو يوـ توقيػ  اليدنػة  1949/ 2/ 24 -1948/ 10/ 15ممتدة مف وىي الفترة ال المرحمة الرابعة: 
  .(5)ألؼ فمسطيني 175ونت  عنيا تيجير ما يقارب   الداحمة م  مصر

 
ألػػػؼ  750نػػػت  عنيػػػا ترحيػػػؿ مػػػا يقػػػارب   مػػػني  ضػػػد الفمسػػػطينييفم تيجيػػػرعمميػػػات وقعػػػت  لقػػػد 

الفمسػطينية عػاـ  األراضي في عربت أعدادًا قميمة مف البقيفي حيف   إلى الجحيف ليتحولوافمسطيني 
 .(6)ألؼ فمسطيني 156ما يقارب أي )إسراحيؿ(  1948

                                                 
 .154(  يال  تايرهي   جع  اتقي ص: 1)

 .37(ي ص 1995ب حأ ؽنرحي ي ) ساتلس: جا ضح حأنجا1( ساج  ج حري حأهج ج حأق  يح حأ ل ترنرحي ذ جنح  نر    ن يي ؽ 2)

 .50(  يال  تايرهي   جع  اتقي ص: 3)

 .38( ساج  ج حري   جع  اتقي ص: 4)

 .588( ا خ ؽن سي   جع  اتقي ص: 5)

(  جن ايح  ييؤأ رعي    يي اح حأنظييتل اخ  حأن يياهرج حأ ل ييترنرحي ذ  ييي    نيم حشييررحي ) حأثريي ج: حأن  يي  حأ ل ييترن  ألمرح يياخ حصالرنرييحي 6)

 .143: (ي ص2008
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 المنػػاطؽداخػػؿ  بػػدليؿ بقػػاء عػػدد مػػنيـ  لػػـ تػػنج  لفمسػػطينييفخطػػة الييػػود بترحيػػؿ جميػػ  اأّف  ورغػػـ 
 عػػػف محاولػػػة طػػػرد الفمسػػػطينييف تكػػػؼّ  إسػػػراحيؿ لػػػـ يجعػػػؿىػػػذا الفشػػػؿ  ولكػػػف  الفمسػػػطينية التػػػي احتمػػػت

تحديػػد  لجنػػة ترحيػػؿ الفمسػػطينييف"  كػػاف ىػػدفيا ـ لجنػػة ُعرفػػت "1948بعػػد عػػاـ  فقػػد شػػكمت  البػػاقيف
 فمسػطينييفة ا سػراحيمية بالتضػييؽ عمػى البػدأت الحكومػوبنػاًء عميػو مصير مف بقي مف الفمسػطينييف  

 فيمػا ىجمػ  سػكاف األولػعنػدما  وعسػقالف  مدينتي المجػدؿفي م ؿ ما حدث فييا في المدف التي بقوا 
  .ا(1)الخروج إال بإذف مف الجيش ا سراحيمي أووال يسم  ليـ بالدخوؿ   يتو محاصريف بسياجميشبو ال

 
 عمػى مػا سػبؽ فقػط  بػؿ شػكؿ ممػادرة مػدنيـ وقػراىـ إلػى فالفمسطينييالتي دفعت  األسباب ولـ تقتصر

 خاصػةً   سػرليػا النسػاء سػببًا ميمػًا لمممػادرة عنػد بعػض األ تعػرضقػد ت اغتصػابالخوؼ مف عمميات 
وىػػػذا مػػػا تؤكػػػده   مػػػف قبػػػؿ جنػػػود االحػػػتالؿ النسػػػاء لالغتصػػػاب تعػػػرض بعػػػضورود أخبػػػار عػػػف بعػػػد 

 .(2)ا سراحيمية والصميب األحمر  واألرشيفات  مصادر مختمفة م ؿ المنظمات الدولية كاألمـ المتحدة
  
مػف خػالؿ   ميػة اليجػرةلعبت الحرب النفسية التي استخدمتيا المنظمات الصييونية دورًا ميمًا فػي عمو 

 دفػػ مػا    جبػار الفمسػطينييف عمػى الممػادرة    التػي حػد ت فػي ديػر ياسػػيف وغيرىػانشػر أخبػار المػذاب
  .(3)مصيرالخوفًا مف تعرضيـ لنفس  إلى اليربالفمسطينييف  طالؼمحات 

 
جػػانس ضػػعاؼ التػػرابط والتإىػػو   مبػػدأ فػػرؽ تسػػد  واليػػدؼ ومػػف األسػػاليب التػػي لجػػأت إلييػػا إسػػراحيؿ 

ضعاؼ الشعور القومي لػد  العػرب الفمسػطينييف  االجتماعي  وقػد  .عمػى الرحيػؿ ىـجػؿ إجبػار أمػف   وار
عنػدما   يف الػدروز مػف جيػة أخػر وبػ  بيف المسمميف والمسيحييف مف جيػةفي البداية ز يستخدـ التميأُ 
  بقػت عمػييـ فػي قػراىـوأ ظير الدروز رغبًة في التقارب م  الييود  فزودتيـ الدولة الجديػدة باألسػمحةأ

عػػاد الييػػود  .التعػػاوف إلػػى لبنػػاف فػي حػػيف تػػـ ترحيػػؿ سػػكاف القػػر  المسػػمميف والمسػػيحييف الػػذيف رفضػػوا
بػؿ روا منيػا مقاقػراىـ التػي ىّجػ إلػىعمػى العػودة الذيف ىجروا داخػؿ الػبالد وبدأوا يساوموف المسيحييف 

ى عمػػ يـمػػوقف لػػـ يقتصػػرو   عػػالف الػػوالءالمسػػيحييف رفضػػوا إ أف عمػػى  دولػػة إسػػراحيؿإعالنيػػـ الػػوالء ل
نما تعد  األمررفض تقديـ الوالء فػي  في نفس المصػير مميفإلى جانب إخوانيـ المس إلى الوقوؼ   وار

جػػؿ عػػودة المسػػيحييف الػػذيف ىربػػوا مػػف المجػػدؿ إلػػى أـ عنػػدما تػػدخؿ البابػػا مػػف رومػػا مػػف 1950عػػاـ 
قػد   فمسػطيني 2000والبػال  عػددىـ   حييفوكاف معظـ سكاف المجدؿ مف المسػمميف والمسػي  الناصرة

                                                 
 .431(  أرج سجرة ج رض سظاري   جع  اتقي ص: 1)

 .238ي 237ي 236(  يال  تايرهي   جع  اتقي ص: 2)

 .19 ( ساج  ج حري   جع  اتقي ص:3)
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فمػػا   مسػمميف بػػالعودة أيضػاً لمم  فػرفض المسػػيحيوف العػودة إلػى بيػػوتيـ مػا لػػـ يسػ  ىربػوا إلػى الناصػػرة
 .(1)كاف مف حكومة إسراحيؿ أف أمرت بتدمير نصؼ بيوت القرية

   
ه الفتػػرة  بػػؿ سػػاىمت نييف فػػي ىػػذولػػـ تكػػف حكومػػة إسػػراحيؿ الوحيػػدة التػػي دفعػػت باتجػػاه ىجػػرة الفمسػػطي

الػػػذيف ىػػػاجروا قبػػػؿ توحيػػػد  وفالفمسػػػطينيعنػػػدما رغػػػب ف فػػػي ذلػػػؾ  بشػػػكؿ غيػػػر مباشػػػر حكومػػػة األردف
         قػػػػػانوف الجنسػػػػػية األردنػػػػػيب متذرعػػػػػةبػػػػػذلؾ  السػػػػػمطات األردنيػػػػػة  ليػػػػػـتسػػػػػم  لػػػػػـ   بػػػػػالعودة الضػػػػػفتيف

 مػا  توحيػد الضػفتيفاألردف عنػد  يوالذي يرفض من  الجنسية لكؿ شخص لـ يتواجد فػ  1949/ 56
  .(2)مصالحيـفمسطينييف الذيف أمموا أف يقـو األردف بحماية خيب أمؿ الك ير مف ال

 
 1948دور المسيحيين في حرب عام 

 
منػذ قػرار  أطيافػوالوجػود الفمسػطيني بكػؿ عمػى  تشكؿ تيديػداً  في فمسطيفأصبحت التطورات السياسية 

أو قصػر   تحتمػؿ الوقػوؼ مكتػوفي األيػدي لػـ تعػد األوضػاعف  1948حػرب عػاـ  إلػى وصوالً التقسيـ 
كػػػاف البػػػد مػػػف المجػػػوء إلػػػى العمػػػؿ العسػػػكري ف  وا عالمػػػي  النشػػػاط الػػػوطني عمػػػى الجانػػػب السياسػػػي

ب بعمميػػػػات تطييػػػػر عرقػػػػي ضػػػػد الشػػػػع التػػػػي بػػػػدأت تقػػػػوـالصػػػػييونية  المنظمػػػػاتلموقػػػػوؼ فػػػػي وجػػػػو 
   لمسيحييف.خيار المسمميف كاف أيضا خيار ا الفمسطيني  وكما كاف ىذا 

 
منيـ ميشػيؿ  وبرزوالعرب    الصييونية منظماتي المعارؾ التي دارت بيف الشارؾ المسيحيوف فقد و 

الػػذي قػػاد مجموعػػة مػػف المتطػػوعيف لمػػدفاع عػػف مدنيػػة يافػػا سػػاعدىـ فػػي ذلػػؾ بعػػض فرسػػاف  ىالعيسػػ
مقػر الوكالػة الييوديػة ونسؼ أنطػواف داود   (3)في فترة سابقة استقروا في فمسطيف فالييكؿ األلماف الذي

ة باسػػـ الحركػػة طقػػبوسػػت النا سػػتايفمقػػر جريػػدة البالي جنحػػو فػػي القػػدس  فػػي حػػيف نسػػؼ عبػػد النػػور
قيػػادة فػػوج فػػي جػػيش ا نقػػاذ  كمػػا التحػػؽ بالقتػػاؿ عنػػدما بػػدأت  ىالصػػييونية  وكمػػؼ رجػػا ميشػػيؿ عيسػػ

الشػرطة وحػرس الحػدود  مػف أفػراد دـ إليػو عػدضػفي البػوليس وان اً ضابط كاففاضؿ و  أبوالحرب منير 
  .(4)المسيحييف

 
فمػػػـ تتػػػأخر الكنػػاحس عػػػف تقػػػديـ المسػػػاعدات ا نسػػػانية خػػػالؿ الحػػػرب    أمػػا عمػػػى المسػػػتو  ا نسػػػانيو 

كؿ مػا يحتاجونػو مػف ب ىـومد  الصييونية منظماتال سطينييف الفاريف مف وجوففتحت أبوابيا أماـ الفم
                                                 

 .210ي ص: 182(  يال  تايرهي   جع  اتقي ص: 1)

 .50 ( امسا    لجي ط  اخ  ت يح  ع ذاريخ ال ترع حأن ل  ا  حأق   حأضش يعي   جع  اتقي ص:2)

 .114(  يال  تايرهي   جع  اتقي ص: 3)

 107(  اؤحي ا بي   جع  اتقي ص: 4)
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 نقػػػاذ  العمػػػؿالعػػػالـ المسػػػيحي الكنػػػاحس المحميػػػة بػػػة عػػػف مطال   فضػػػالً سوطبيػػػة ومالبػػػ  مػػػواد غذاحيػػػة
 .(1)الشعب الفمسطيني

 
   1948نتائج حرب عام

 
وبيػذا   إسػراحيؿ دولػة ـقيػا ـ  أعمنػت الحركػة الصػييونية1948بمػوغ الخػامس عشػر مػف أيػار عػاـ  م 
% 78مسػاحة  الدولػة عمػىاليدؼ الذي خططت لو ىذه الحركة منذ خمسيف عامًا. أقيمت ىػذه  ؽتحق
% مػػػف مسػػػاحة 56 تبمػػػ و   قػػػرار التقسػػػيـ إياىػػػامنحيػػػا ممػػػا  بػػػروىػػػي أك  ف مسػػػاحة فمسػػػطيف الكميػػػةمػػػ

عمػػى  نسػػمة ألػػؼ 900أصػػؿ ألػػؼ فمسػػطيني مػػف  156سػػو   فمسػػطيف  وتػػـ تيجيػػر سػػكانيا فمػػـ يبػػؽَ 
وأصػبحوا الجحػيف بػيف ليمػة وضػحاىا  ومػف الػذيف عػانوا حالػة   (2)1948عػاـ قبؿا يسكنوى كانوا األقؿ

  فمسػطينيألػؼ مسػيحي  60–ألػؼ  50فقػد ُىّجػر مػنيـ مػا بػيف  وفلمواطنوف العػرب المسػيحيالمجوء ا
ضػػػمف حػػػدود دولػػػة  ىلػػػـ يبقػػػو ـ. 1944وكػػػانوا يشػػػكموف أك ػػػر مػػػف  مػػػث السػػػكاف المسػػػيحييف فػػػي عػػػاـ 

والػػػذيف عػػػانوا كميػػػرىـ مػػػف   ألػػػؼ فمسػػػطيني 156 أصػػػؿمػػػف  .(3)ألػػػؼ مسػػػيحي 34 )إسػػػراحيؿ( سػػػو 
كبيػرة  اً م ؿ  قريتي أقرت وكفػر بػرعـ  وأجبػرت أعػداد يوتيـ  ودمرت بعض قراىـفقدوا بالفمسطينييف  ف

إلػى داخػؿ الػبالد وخارجيػا    % مػف المسػيحييف(50منيـ عمى الرحيؿ مف أماكف سكانيـ )مػا يقػارب 
  فقػػػد اسػػػتولت (4)1948االسػػػتيالء عمييػػػا خػػػالؿ عػػػاـ  ولػػػـ تسػػػمـ األوقػػػاؼ المسػػػيحية مػػػف التػػػدمير أو

ونية عمػػػػى ديػػػػر القػػػػديس جػػػػاور جيػػػػوس لمػػػػرـو األر ػػػػوذكس  وديػػػػر راىبػػػػات القربػػػػاف المنظمػػػػات الصػػػػيي
أما األوقاؼ التي تعرضت لمتدمير كميًا أو جزحيًا  بسبب ضربيا بقذاحؼ الياوف فكانت تتب  و المقدس  

وىيالنة المالصقة لكنيسة القبػر المقػدس  وبطريركيػة  لكؿ الطواحؼ  ومنيا كنيسة القديسيف قسطنطيف
األر ػػوذكس التػػي أصػػيبت بماحػػة قذيفػػة مػػف مػػداف  اليػػاوف  وأصػػيبت كػػذلؾ بطريركيػػة الالتػػيف  األرمػػف

  (.5)وبطريركية الروـ الكا وليؾ بقنابؿ الياوف وسببت خساحر فادحة بالمباني
 
أحػداث    فقد ُىّجر نتيجةكبر تجم  مف المسيحييف في فمسطيفأوالتي كانت تضـ   أما مدينة القدسو 

م ػػؿ القػػدس  % مػػف مسػػيحي القػػدس المربيػػة  والػػذيف انتقمػػوا إلػػى منػػاطؽ متفرقػػة88تو النكبػػة  مػػا نسػػب
                                                 

 .108( اؤحي ا بي   جع  اتقي ص: 1)

ي ) انييا : يحر حأجلرييل ألنشيي   حأمرح يياخ  ح ت يياز 1ي ؽ1965 -1882( تييم    ؤأيي ي   يياب شييضة ال ييترع    يير ج ا  رييه حأ ؽنرييح 2)

 .104(ي ص: 2006حأ ل ترنرحي 

 .45ي   جع  اتقي ص:  جلح حألقاء اترالي " هج ج حأن ر ر   حأض ب "ي  ( ت ساري3)

( ج يس  ضم   رطي  م ل  أا حأر   حأمرح  ي  ؤذن  حأاله خ  حأ نر ح حأن لرح ا  ح رع حأنقم يحي حأيم رج حأ ا  يحي )حأقيمس:    ي  4)

 .15ي ص: (1991ذن زي  13-11حألقاء ألمرح اخ حأمينرح  حأر حشرح ا  ح رع حأنقم حي 

ي 33ي 32(ي ص: 1993ي )تر  خ: يحر حأتلرضح ألتثااح  حأنشي ي 1(  يلرا  ت  حأ  سي حأره ييح حأضاأنرح  ا تها حأن رن ج الا حأن ر رحيؽ5)

34  
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  عممػًا بػأف عػدد المسػيحييف فػي مدينػة القػدس بمػ  فػي الشػرقية  والضػفة المربيػة  وخػارج حػدود الػوطف
  .(1)% مف سكاف المدينة19.3أي ما نسبتو  تقريبًا  ألؼ نسمة 32ـ 1946عاـ 
 
انتيػػػت   فقػػػد سياسػػػيًا واجتماعيػػػاً  عمػػػى المجتمػػػ  الفمسػػػطيني خطيػػػرة أ ػػػرت  ألحػػػداث النكبػػػة نتػػػاحكػػاف و 

قامة دولػة إسػراحيؿ  وبنػاًء عميػو  وحػدات سياسػية  الوحػدة  إلػىتجػزأت فمسػطيف الحرب بخسارة العرب وار
والوحػدة ال انيػة الضػفة المربيػة   % مػف فمسػطيف 78قامت عمييا دولة إسراحيؿ وتبم  مساحتيا  ىاألول

ويفصػػؿ بػػيف ىػػذه الوحػػدات  والوحػػدة ال ال ػػة قطػػاع غػػزة تحػػت ا دارة المصػػرية   األردنػػيتحػػت الحكػػـ 
 تفكػؾ أ ػره فػي .*ألؼ فمسػطيني فػي جميػ  أنحػاء العػالـ 750ت ما يقارب يتشتوكاف ل الخط األخضر 

فيػػـ   القػدرة عمػى تكػويف مجتمػ  متماسػؾ هفقػداألمػر الػذي ا الفمسػطيني التركيبػة االجتماعيػة لممجتمػ  
ربمػػا ول .(2)و قافيػػة متباينػػة  وسياسػػية  واجتماعيػػة  ع ػػروا فػػي منػػاطؽ مختمفػػة ذات أنظمػػة اقتصػػاديةتب

وجػػػػود كيػػػػاف متجػػػػانس  فميػػػػاب تسػػػػعى إليػػػػو إسػػػػراحيؿ  مػػػػااح  االجتماعيػػػػة والسياسػػػػية ىػػػػي كانػػػػت النتػػػػ
 ي.سيؿ عمى ا سراحيمييف استكماؿ مشروعيـ في السيطرة عمى كامؿ التراب الفمسطينيلمفمسطينييف 

 
  جؿ إجبارىـ عمى اليجرةأالضمط عمى الفمسطينييف الباقيف تحت سيطرتيا مف  فيإسراحيؿ  واستمرت

حالؿ ييود العالـ مكانيـ  فأصدرت قانوني العودة والجنسػية مػف  إضػفاء الطػاب  الييػودي عمػى  جػؿأوار
لعػودة إلػى العػالـ ا أعطػى الحػؽ لكػؿ ييػودي فػي 1950الصػادر فػي عػاـ قػانوف العػودة  أمػا فمسطيف.
عاحػػد إلػػى إسػػراحيؿ الجنسػػية  كػػؿ ييػػودي 1952قػػانوف الجنسػػية الصػػادر عػػاـ  فػػي حػػيف مػػن إسػػراحيؿ  
قامػت باالسػتيالء    ومػف اجػؿ اسػتيعاب ىػذه األعػداد مػف الييػودتطأ قدماه البالد بمجرد أفّ ا سراحيمية 

السنوات األخيرة بدأت  وفي .(3)ليـ. مستوطناتال قامة   عمى مساحات واسعة مف األراضي الزراعية
حكومة إسراحيؿ تطالب السمطة الوطنية الفمسطينية االعتراؼ بييودية دولة إسراحيؿ  وىػو مػا يعنػي أف 

مػػػف الجماعػػػات  دولػػػة ييوديػػػة نقيػػػة إسػػػراحيؿلتصػػػب   عمػػػى العػػػرب مسػػػمميف ومسػػػيحييف ممػػػادرة الػػػبالد
   األخر .

 
 
 
 

                                                 
ص:     (ي1995ي ) ترد أ ج:   رية حأناشي  أل   ثري ذ ي 1( ا يمري  هاي ي ذاريخ حأ نر ح ا  ح رع حأنقم حي ذ جنح اهم  ت  غ حأحي ؽ 1)

240. 

ال يترن ي ارنيا  70.000 أي  س ينحي   يا ح ري  ا طيلها  260 أ  س ينح يح يل   ي حترلي  سي ب  أيا حأؼي ح حأغ تريح  156اقم تق  ا حأ   *

لجي،ي   يا  ظي   حأضي حل اني ب   209.194 أي  ال يترن ي   طيل  أيا اتياع غي ج  85 أ  ال ترن ي  حأا  ي ريا  100 طل أثنا  

 .104أ ل  نهناي  تؼع اش حخ ح أ   أا تقاع   رل ح  ع حأضاأج"ي حس  :   اب شضة    ر ج ا  رهي ص:  أرها  ثضح ح أ  

 .105ي   جع  اتقي ص: 1965 -1882(   اب شضة ال ترع    ر ج ا  ره حأ ؽنرح 2)

 .64ي 62(  اس يل ا ا را ي   جع  اتقي ص: 3)
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عــام مــا بــين الغربيــة وقطــاع غـزة  اليجـرة المســيحية مــن الضـفةالمبحـث الرابــع: دوافــع 
 قرن العشرينوحتى نياية ال 1967

 
 دور الحتالل اإلسرائيمي 1.5.5

 
كاف مف الصعب أف تشيد فمسطيف استقرارًا سياسيًا وأمنيًا بعد أحداث النكبة  فيوؿ الكار ة حاؿ دوف 

 تم مػػػت و   الوضػػػ  اضػػػطراباً  خػػػر  زادتكار ػػػة أ الفمسػػػطينييف كػػػانوا عمػػػى موعػػػد مػػػ  عمػػػى أف. ذلػػػؾ
يجػػة ضػػاع مػػا تبقػػى مػػف   وبيػػذه النت1967مػػرة جديػػدة عػػاـ لجيوش العربيػػة بػػا التػػي لحقػػتيزيمػػة الب

. رغـ أف ليذه فمسطيف بعد خضوع الضفة المربية  وقطاع غزة  والقدس الشرقية لالحتالؿ ا سراحيمي
فػػي المنػػاطؽ التػػي  إزالػػة الحػػواجز بػػيف أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطينيواحػػدة تم مػػت بالحػػرب كانػػت ايجابيػػة 

 .ء الوطففعاد التواصؿ بيف أبنا ـ 1967وسكاف المناطؽ التي احتمت عاـ  ـ 1948احتمت عاـ 
  
بسػػبب ظػػروؼ   واسػػعة تشػػيد منػػاطؽ الضػػفة المربيػػة وقطػػاع غػػزة حركػػة نػػزوحأف كػػاف مػػف الطبيعػػي و 

لمربيػػة وقطػػاع الضػػفة ا أفالعديػػد مػػف المصػػادر    وتػػذكرمسػػتقبؿ مجيػػوؿ المعػػالـالقمػػؽ مػػف الحػػرب  و 
الحػرب  وتؤكػد ىػذه المصػادر  التػي تمػت األولػى األشيرخالؿ لمسكاف غزة شيدت حركة نزوح واسعة 

 400 بمػػ  عػػددىـ أف أخػػر رت مصػػادر نػػازح  فػػي حػػيف قػػدّ  ألػػؼ 200رت ب قػػدّ  حيفالنػػاز  أعػػداد أف
بمػا فييػا القػدس  مػف الضػفة المربيػة يفعػدد النػازح أففيػذكر شػكر  أبػوعبد الفتػاح  أما  و (1) نازح ألؼ

مػػف االحػػتالؿ ا سػػراحيمي )الفتػػرة مػػا بػػيف حزيػػراف وكػػانوف أوؿ مػػف  ىاألولػػ أشػػيرخػػالؿ السػػتة  الشػػرقية
ألػػؼ  31الفتػػرة نفسػػيا  وفأمػػا قطػػاع غػػزة فبمػػ  عػػدد النػػازحو   ألػػؼ شػػخص 213 قػػدر ب( 1967عػػاـ

قػد تراجعػت ف  1967 المحتمػة عػاـ األراضػيمسػيحيي  أمػا .(2)% مػف السػكاف8شخص أي ما يعػادؿ 
 .(3)1967مسيحي عاـ  42,494 إلى 1961مسيحي عاـ  45,855مف أعدادىـ 

 
الحرب تم ؿ في سياسة االحتالؿ ا سراحيمي  ف 1967السبب الرحيس ليجرة الفمسطينييف منذ عاـ  فّ ار و 

لسػكاف  والػدمار  أعػادت ذكريػات أليمػة كالقتػؿ  ا سػراحيميجػيش الالتي لـ تسػتمر طػوياًل بػيف العػرب و 
 المريرة  فالخوؼ دف   المخيمات الذيف مروا بيذه التجربة  فبعضيـ لـ يرغب بتكرار ىذه التجربة

 
                                                 

  90(ي ص: 1990غ جي ذ  ي  أر ح ذ ح  ي )ا اي يحر حل  حري  (    ا حأثمي طي  آ    ي حأنجرنع حأ ل ترن   اتاع1)

 .5( اثم حأ راب  ت  ش  ي   جع  اتقي ص: 2)

 حأ ل ييترنر   حأن يير ر  : ذتيي رحخ يينغ حارييح ذاري رييحي حأ را يياخ حأ اأرييح  حأن حايي  ذجيياس حأ نر ييحي حأنجرنييع  اقيي ل( ت سيياري  يياترالي "3)

  45(ي ص: 2008)حأقمس:      حأ ثرل حأن   س  أاله خ حأر  ري  ي 2006سي  ؤذن  حأ ثرل حأم أ  حأ ايي حصس ا "
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سػػر قػػرار اليجػػرة ال بعػػض األُ اتخػػاذ والخػػوؼ أيضػػًا سػػاىـ فػػي   (1)*ا الؼ إلػػى النػػزوح لمضػػفة الشػػرقية
ف االحػتالؿ مػ ىوظيػر ذلػؾ بوضػوح فػي الػ الث السػنوات األولػ  سيما تمؾ التي ليا أقارب فػي الخػارج

ىاجر إلى كندا  ومنيـ مف  الواليات المتحدة كأىالي راـ اهلل والبيرة   فمنيـ مف ىاجر إلى(2)ا سراحيمي
 ىواسػػتراليا  أمػػا أىػػالي بيػػت لحػػـ وبيػػت جػػاال وبيػػت سػػاحور فيػػاجر الك يػػر مػػنيـ إلػػى أمريكػػا الوسػػط

 .(3)والجنوبية
 
الك ير مف طمبػات لػـ  مف جية  ورفض لمسكافعادت سمطات االحتالؿ إلى سياسة التيجير القسري و 

مػف جيػة  حػرب حزيػراف عنػد انػدالعالشمؿ لمذيف تواجػدوا خػارج األراضػي الضػفة المربيػة وقطػاع غػزة 
إصػػدار قػػوانيف مصػػادرة مػػف خػػالؿ بػػذلت إسػػراحيؿ كػػؿ الجيػػود لتفريػػ  األرض مػػف سػػكانيا  انيػػة. كمػػا 
وحػوالي  مػث   % مػف مسػاحة الضػفة المربيػة40 مػف قػربيستيالء عمى مػا اال مف اما مكّنياألراضي 

مسػػتوطنة التػي سػكنيا مػا يقػػارب  160  وأقامػت مػا ال يقػؿ عػف 1983مسػاحة قطػاع غػزة حتػى عػػاـ 
إقامػة كػؿ مسػتوطنة كػػاف  إفّ  .(4)ألػؼ مسػتوطف والػذيف تركػزوا بشػكؿ أساسػي فػػي منطقػة القػدس 128

نييف فقػدوا مصػدر رزقيػـ بعػد االسػتيالء عمػى الخارج  فػالك ير مػف الفمسػطي إلىيقابميا ىجرة فمسطينية 
بحجػػػة ضػػػماف  عمػػييـ والتضػػػييؽ  فضػػػاًل عػػف االحتكػػػاؾ اليػػومي بػػػيف العػػػرب والمسػػتوطنيف  أراضػػييـ
  المستوطنيف.أمف حماية 

 
الشػعب  أبنػاءبؿ تػـ ممارسػتيا ضػد  ىا مجموعة سكانية دوف غير ضد لـ تكف ىذه السياسات موجية و 

 تواجػػػػػدىـ فػػػػػي المػػػػػدف والقػػػػػر  والمخيمػػػػػات  ضػػػػػد المسػػػػػمميف أمػػػػػاكففػػػػػي جميػػػػػ  و الفمسػػػػػطيني كافػػػػػة  
 لسياسات قمعية مف قبؿ وفالمسيحي  ومنيـ فالفمسطينيو طواؿ سنوات االحتالؿ تعرض ف  والمسيحييف

المسػػيحية  تالمقدسػػا   ولػػـ يسػػمـ منيػػا البشػػر  أو الحجػػر  فقػػد تعرضػػتجنػػود االحػػتالؿ والمسػػتوطنيف
  وفػػػي شػػباط عػػػاـ (5)ـ1969مػػػف كنيسػػة القيامػػػة عػػاـ العػػذراء  ونػػػةأيق ةسػػرقم ػػػؿ  الحػػوادث فلك يػػر مػػػ
نييف فػػػي القػػػدس داعمػػػموأحرقػػػت مكتبػػػة ال ـ أشػػػعمت النيػػػراف فػػػي دار نشػػػر مسػػػيحية فػػػي القػػػدس 1973

نيػػػػة فػػػػي القػػػػدس داعممكمػػػػا أحرقػػػػت الكنيسػػػػة ال  (6)ـ1974بتحػػػػريض مػػػػف الحاخػػػػاـ كيانػػػػا فػػػػي العػػػػاـ 
رشمندريت فيمومينوس وقتمػو فػي في منطقة نابمس لا متطرفةة ييودية عماوتعرضت ج ـ. 1982عاـ

                                                 
 أ  لج،. حس  :  جن ايح  يؤأ رعي    ي اح حأنظيتل اخ  حأن ياهرج  100أقم امر امي حأنازارع  ع حأن رناخ اقؾ  أا ح ري   ا يقارب  *

 .608حأ ل ترنرحي   جع  اتقي ص: 

 .433ص: (  أرج سجرة ج رض سظاري   جع  اتقي 1)

 .6( اثم حأ راب  ت  ش  ي حأن جع س  هي ص: 2)

 .107( سظ ط تشارج ج يس ا ت  ي   جع  اتقي ص: 3)

 .215ي 208 ( حأ ظاتض حأمينغ حارح ألشضة حأض ت  حأ ل ترن ي   جع  اتقي ص: 4)

ي حأ ينح حأصاسريح  حأضشي   ي ح حألقياء جليالا حأضالااخ حص يال رح  حأن ير رح اي  ال يترع"ي  1967( ج يس  ضم   رطي " ذمحاراخ ا ب 5)

 .205ي ص: 2007حأضمي حأ حتعي 

 .227( ا يمري  هاي ي   جع  اتقي ص: 6)
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المسػػػمميف  وكػػػإخوانيـ .(1)ـ1983 قتمػػػت راىبتػػػاف روسػػػيتاف فػػػي عػػػيف كػػػاـر فػػػي العػػػاـو   1979عػػػاـ 
  وىػدـ البيػوت كمػا حػدث فػي يتشػريػوف كبو ايالتعرض المسػيحيوف لالعتقػاؿ كمػا حػدث مػ  المطػراف 

 .(2)1982مدينة بيت ساحور عاـ 
 

وتم مت في   الشعب الفمسطيني ـ  زادت حدة السياسة القمعية تجاه1987نتفاضة عاـ وم  اندالع اال
التػػي طالػػت  االعتقػػاالتالمحػػات مػػف المػػواطنيف  إضػػافة إلػػى  ظػػر التجػػواؿ لمػػدد طويمػػة وقتػػؿفػػرض ح
عتقػاؿ ا داري غيػر الالمواطنيف خاصة فحة الشػباب  واسػتحد ت سػمطات االحػتالؿ مػا يعػرؼ با طالؼ

 .(3)1993 - 1987شخصًا في الفترة ما بيف  45.240ذي طاؿ القانوني ال
 
الشػعب الفمسػطيني  أبنػاءوحاوؿ خمػؽ الشػقاؽ والفرقػة بػيف  األولىاستمؿ االحتالؿ ظروؼ االنتفاضة و 

مف خالؿ من  المسيحي بعض التسػييالت م ػؿ حريػة العبػور عمػى الحػواجز   مف مسمميف ومسيحييف
ينية عف القدس  في حيف حـر المسمـ دخوؿ المدينة  واليػدؼ مػف العسكرية التي تفصؿ المدف الفمسط

ذلؾ ىو خمؽ الشكوؾ في عقؿ الفمسطيني المسمـ بأف المسيحي ليس بفمسطيني  كما عمػدت سػمطات 
توزيػػػ  بطاقػػػات  بالتعػػػاوف مػػػ  بعػػػض الجماعػػػات المسػػػيحية المربيػػػة المواليػػػة  سػػػراحيؿ إلػػػىاالحػػػتالؿ 
يف الم قفػػػػ يتصػػػػدتسػػػػيؿ مػػػػرورىـ عمػػػػى الحػػػػواجز  وكػػػػاف ل يحييفعمػػػػى بعػػػػض الشػػػػباف المسػػػػ خضػػػػراء

ة ا سػراحيميفشػؿ المحاولػة  إلػى خطورتيػابتوعية الشباب المسيحي  مف خالؿ ليذه الحاد ة  المسيحييف
 يذه البطاقات.ب وانتيى التداوؿ

 
 والتصػري اسػتمالؿ ظيػور حركػة حمػاس   إلػىعمػدت   بػؿ  ولـ تتوقؼ محاوالت االحتالؿ عند ذلػؾ 

دولػة  إقامػة إلػى  وتيدؼ إسالمية انتفاضةىي  الفمسطينية المربية باف االنتفاضة ا عالـساحؿ عبر و 
وال يتمت  بالمواطنة  وىذا شكؿ تحريض   م  المسمـ متساوي الحقوؽ المسيحي فييا ال يكوف إسالمية
  .(4)لممسيحييف عمى اليجرة رمباشوغير  رمباش
  

  األوضػػاع االقتصػػادية واالجتماعيػػة سػػمبًا عمػػى اط ػػر  ار السياسػػيانعػػداـ االسػػتقر سياسػػة االحػػتالؿ و إّف 
فػػػي الضػػػفة   والتضػػػييؽ ا سػػػراحيمي عمػػػى االقتصػػػاد الفمسػػػطيني فتػػػردي األوضػػػاع السياسػػػية واألمنيػػػة

  زراعػة والصػناعة والتجػارة والبنػاءأدت إلػى تراجػ  قطاعػات ا نتػاج المختمفػة كال  المربيػة وقطػاع غػزة
                                                 

 .205الا حأضالااخ حص ال رح  حأن ر رح ا  ال ترع"ي   جع  اتقي ص:  1967( ج يس  ضم   رطي " ذمحاراخ ا ب 1)

 .227( ا يمري  هاي ي   جع  اتقي ص: 2)

ي ) تري  خ:  ؤ  يح 1حأنجرنع حأ ل ترن  ا  غ ج  حأؼ ح حأغ ترح  حأقمس حأض ترح ) ت يس اي  ح  ػياع حأ راذريح(ي ؽ  (  جن اح  ؤأ رعي3)

 .27(ي ص: 1994حأمرح اخ حأ ل ترنرحي 

  .2014/ 7/ 8 ي ي   حلشنرعي حأن حاق ألمرح اخ حأمينرح  حأر حشرح ا  ح رع حأنقم ح مي       حألقاء ج يس   رطي  قاتلح  ع ي.( 4)
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  والتػػي عانػػت مػػف   وبشػػكؿ خػػاص الكفػػاءات العمميػػةالفمسػػطينييف ت طالؼكؿ عامػػؿ طػػرد لمحػػامػػا شػػ
  ومف ا جراءات التي قامت بيا حكومة االحتالؿ  ضعاؼ االقتصاد الفمسطيني: .البطالة

 

الطبيعيػة  وال ػروات  عدة قوانيف لمسيطرة عمى األراضي الزراعية 1967أصدرت إسراحيؿ منذ العاـ  -
وبموجػب ة عسػكري ألسػباب  قػانوف مصػادرة األراضػيو ادرة أمالؾ المػاحبيف  ومنيا: قانوف مص هكالميا

وغيرىا مف القوانيف التي صدرت فػي الفتػرة مػا  .(1)ىذا القانوف تـ مصادرة مميوف دونـ العتبارات أمنية
قطػػػاع  و الضػػػفة المربيػػػة ة واسػػػعةت إلػػػى اسػػػتيالء إسػػػراحيؿ عمػػػى مسػػػاحوأد ( 1983 -1967) بػػػيف
 .(2)غزة
 ة االقتصػػاد الفمسػػطيني باالقتصػػاد ا سػػراحيمي مػػف خػػالؿ السػػيطرة عمػػى األسػػواؽ الفمسػػطينيإلحػػاؽ  -

غراقيا بالسم  ا سػراحيمية المعفيػة مػف  فػي حػيف حرمػت البضػاح  الفمسػطينية مػف ىػذه المنػاف  داخػؿ  وار
 .(3)السوؽ ا سراحيمية

  كمػا عانػت المصػان  فإلػى إغػالؽ الك يػر مػ  فرض الضراحب عمػى الصػناعات الفمسػطينية مػا أد -
وضػريبة   الصناعة السياحية مف ىذه الضراحب التي فرضت عمييا م ؿ ضريبة االستيراد لممػواد الخػاـ

مػػف الجيػػؿ  إقبػػاالً  فمػػـ يعػػد يشػػيد  إلػػى تراجػػ  ىػػذا القطػػاع  وضػػريبة التصػػني  مػػا أد  القيمػػة المضػػافة
اصػػػة فػػػي مدينػػػة بيػػػت لحػػػـ مقصػػػد إلػػػى تراجػػػ  النشػػػاط السػػػياحي خ هبػػػدور   الجديػػػد لمعمػػػؿ فيػػػو  مػػػا أد

 .(4)الحجاج المسيحييف مف جمي  إنحاء العالـ
إلػى  ػالث منػاطؽ   وتقسيـ منػاطؽ الضػفة المربيػة وقطػاع غػزة سياسة إغالؽ المناطؽ الفمسطينية  -

(  منطقة جنوب الضفة وشممت )الخميػؿ وبيػت  منطقة شماؿ الضفة وضمت )راـ اهلل  نابمس  طولكـر
األوضػاع  عزلػت ىػذه المنػاطؽ عػف بعضػيا الػبعض لفتػرات مختمفػة حسػبو غػزة.  حـ(  منطقة قطػاعل

بسػػبب صػػعوبة وصػػوؿ البضػػاح  والمحاصػػيؿ الزراعيػػة إلػػى   باالقتصػػاد الفمسػػطيني رضػػأ األمنيػػة ما
 أسواؽ المدف الفمسطينية.

سياسػػة فػػرض حظػػر التجػػواؿ  عػػف. فضػػاًل طالؼ الشػػباف الفمسػػطينياالعتقػػاؿ ا داري والػػذي طػػاؿ  -
مػا أد  مدة طويمة حالت دوف وصوؿ العامميف في األنشطة االقتصادية المختمفة إلى مراكز عمميػـ  ل

 .(5)المستو  المعيشي لمسكاف إلى تراج 
فقػد   اً مػا زاد األمػور سػوء 1991عػاـ  ىفي ظؿ ىذه األوضاع الصعبة اندلعت حرب الخمي  األولػ -

  حمضيات إلى الخارج وخاصة إلى دوؿ الخمي تراج  تصدير المحاصيؿ الزراعة م ؿ الخضروات وال
                                                 

 .69(  اس يل ا ا را ي   جع  اتقي ص: 1)

 .215( حأ ظاتض حأمينغ حارح ألشضة حأض ت  حأ ل ترن ي   جع  اتقي ص: 2)

 .25(  جن اح  ؤأ رعي حأنجرنع حأ ل ترن  ا  غ ج  حأؼ ح حأغ ترح  حأقمس حأض ترحي   جع  اتقي ص: 3)

 .71( ج رض  ارأ س جايهللا  ن ري   جع  اتقي ص: 4)

 .26 جن اح  ؤأ رع حأنجرنع حأ ل ترن  ا  غ ج  حأؼ ح حأغ ترح  حأقمس حأض ترحي حأن جع حأ اتقي ص:   (5)
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بسػػبب القيػػود التػػي فرضػػت عمػػى عمميػػات التصػػدير  كمػػا تراجػػ  مسػػتو  معيشػػة السػػكاف بسػػبب توقػػؼ 
  .(1)الكويت بشكؿ خاص مفالية القادمة مف دوؿ الخمي  و التحويالت الم

 
 الحػاؿ ال يختمػؼ عنػدو  في ظؿ ىذه األوضاع  لـ يجد الك ير مف الفمسػطينييف أمػاميـ سػو  اليجػرة و 

  وتدؿ الدراسات التػي قػاـ بيػا بعػض البػاح يف وقطاع غزة  في الضفة المربية فالفمسطينييالمسيحييف 
  مػواطف مسػيحي  600يترؾ الػوطف سػنويًا مػا ال يقػؿ عػف المعنييف بالموضوع كالدكتور سابيال: انو 

ذا عممنا أّف عدد المسػيحييف فػي األراضػي الفمسػطينية ال يتجػا فػإّف ىػذا الػرقـ  .(2)نسػمة 50.000وز وار
األراضػي الفمسػطينية يعتبر كبيرًا جدًا إذا قارناه بعددىـ  ما يؤشر إلى تعرض الحضػور المسػيحي فػي 

 إلى خطر حقيقي وعمى الجمي  العمؿ  يقافو. 
 
 1967منػػذ عػػاـ  ُتظيػػر معظػػـ الدراسػػات التػػي تناولػػت الوضػػ  الػػديممرافي فػػي األراضػػي الفمسػػطينيةو 

حجـ اليجرة الفمسطينية الكبيػر فػي أوسػاط الفمسػطينييف م ػؿ دراسػة د. سػايبال   ى بداية التسعيناتوحت
 أالؼ شػػػخص مػػػف قطػػػاع غػػػزة أي أك ػػػر مػػػف 5أالؼ شػػػخص مػػػف الضػػػفة المربيػػػة و  8ألػػػؼ نسػػػمة سػػػنويًا   13" أف 

ألػؼ مسػيحي  11رب ىػؤالء مػا يقػا  ـ ومػف1993 -1967فمسطيني قد تركػوا فمسػطيف فػي الفتػرة مػا بػيف  338.000
  .(3)غزة" % مف مجموع المسيحييف الفمسطينييف مف الضفة المربية وقطاع20فمسطيني أي 

 
 ا سػػػراحيمية  فالفمسػػػطينيوفالتعسػػػفية سػػػكانيا مػػػف ا جػػػراءات  ىيتعمػػػؽ بمدينػػػة القػػػدس  فقػػػد عػػػان فيمػػػاو 

  مػا الباىظةالمتعددة  ويقاسوف مف الضراحب  ممنوعوف مف بناء بيوت جديدة أو ترميـ بيوتيـ القديمة
       الػػػػذي اجػػػػري فػػػػي مدينػػػػة القػػػػدس  الفمسػػػػطيني ا حصػػػػاء ويؤكػػػػد عمػػػػى ىػػػػذه الحقيقػػػػةيػػػػدفعيـ لميجػػػػرة  

 مػا يقػاربـ ب1944 عػاـ ىـأعػداد أعػداد المسػيحييف  ففػي حػيف قػدرت تراجػ  فيو ظيرو ـ 1997عاـ 

   .(5)ـ1997 سمة عاـن 14.105ىذا العدد إلى وصؿ  (4)نسمة 39.350
تور برنػارد سػايبال بدراسػة ميدانيػة قػاـ الػدك فالفمسػطينييىجػرة المسػيحييف  حجـ ودوافػ  وقوؼ عمى ولم

حوؿ أسػباب  جاءت النتاح و   1990في تموز   وبيت لحـ  في القدس وراـ اهلل بدعـ مف مركز المقاء
 اليجرة عمى النحو األتي:

 
 

                                                 
 .27ي 26(  جن اح  ؤأ رع حأنجرنع حأ ل ترن  ا  غ ج  حأؼ ح حأغ ترح  حأقمس حأض ترح   جع  اتقي  ص: 1)

 .48: ي   جع  اتقي ص جلح حألقاء( ت ساري  اترالي هج ج حأن ر ررع حأض بي 2)

 .46( حأن جع س  هي ص: 3)

 ي ( انايح ح  ا ع حأنقم ح حص ال رح  حأن ر رح اي  ال يترعي ) اياتع حأنيؤذن  حأيم أ  حأصياس (ي )انيا : حأنن نيح حص يال رح ألر تريح  حأضلي 4)

 .79(ي ص: 2004س انث   25 -23

 .163( اؤحي ا بي   جع  اتقي ص: 5)
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 اليجرة. وفمف الذيف ينو  % 46.3 :البحث عف عمؿ
 % 17 :     لداحمةاليجرة ا

  % 12.8 :أسباب عاحمية
  (1)%11.7 :مواصمة الدراسة

 يتبيف مف نتاح  الدراسة أف األسباب االقتصادية ىي الداف  األىـ لميجرة المسيحية.
 
ف كانػػت ىجػػرة السػػكاف مػػف األراضػػي الفمسػػطينية تبػػدو اختياريػػة فػػي مظيرىػػا العػػاـ  إال أنيػػا ىجػػرة وار 

 األسػػػس 1967رًا الفتقػػػار اقتصػػػاد الضػػػفة المربيػػػة وقطػػػاع غػػػزة منػػػذ عػػػاـ قسػػػرية فػػػي مضػػػمونيا  نظػػػ
  ويتحمػػػؿ االحػػػتالؿ ا سػػػراحيمي االقتصػػػادية السػػػميمة التػػػي تؤىمػػػو كػػػي يصػػػب  اقتصػػػادًا مسػػػتقاًل بذاتػػػو

 المسؤولية عف ذلؾ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ييؤذن  حأالهيي خ  "يحأهجيي جي ا تييرع حأ ل ييترنررع حأن يير ررع ايي   نيياؽق حأقييمس  ترييد أ ييجي  رح  هللا" يرح ييح ألهجيي ج  يي( ت سيياري  يياترالي 1)

(ي 1991) حأقيمس:    ي  حألقياء ألمرح ياخ حأمينريح  حأر حشريح اي  ح رع حأنقم يحي   حأ نر ح حأن لرح ا  ح رع حأنقم حي حأم رج حأ حتضيحي

 .88ص: 
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 ةالمبحث الخامس: دور المؤسسات الفمسطينية في اليجرة المسيحي
 

عامػػػًا  60ياسػػات االحػػتالؿ ا سػػراحيمي القمعيػػة تجػػػاه الشػػعب الفمسػػطيني منػػذ أك ػػر مػػف أّف س ال شػػؾ
ىػػؿ يتحمػػؿ التػػالي:  السػػؤاؿ ال بػػد مػػف طػػرح ومػػ  ذلػػؾ  فكانػػت السػػبب الػػرحيس وراء ىجػػرة الفمسػػطينيي

 االحتالؿ وحده ىذه المسؤولية؟ أـ تتحمؿ المؤسسات الوطنية دورًا في ىذه اليجرة؟ 
 

 الفمسطينية في اليجرة المسيحية: الوطنية السمطةدور  1.6.5
 

ـ  عقػػد مػػؤتمر مدريػػد مػػف أجػػؿ إيجػػاد حػػؿ 1987كػػاف مػػف نتػػاح  االنتفاضػػة الفمسػػطينية األولػػى عػػاـ 
ا سراحيمي  ترتب عميو مفاوضات سرية في أوسمو أنتجت اتفاؽ  أوسمو  الػذي أقػر  –لمصراع العربي 

وبعػد إنشػاء السػمطة  الضػفة المربيػة وقطػاع غػزة. إقامة سمطة وطنية فمسػطينية عمػى جػزء مػف أراضػي
ـ  بػػدأت تفػػرض نفوذىػػا عمػػى المنػػاطؽ الفمسػػطينية  وكػػاف فػػي انتظارىػػا العديػػد 1994الفمسػػطينية عػػاـ 

مػف التحػديات  منيػا بنػاء دولػة المؤسسػات والقػػانوف  وتطػوير المجتمػ  الفمسػطيني  حتػى يصػب  قػػادرًا 
 ر الذي يشمؿ كافة أطياؼ المجتم  الفمسطيني.عمى النيوض  ومواكبة العصر  ىذا التطو 

 
 أوضاع المسيحيين في ظل السمطة الوطنية الفمسطينية: 

تػػولي السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية أىميػػة خاصػػة لممسػػيحييف الفمسػػطينييف  عمػػى اعتبػػار أنيػػـ جػػزء ال 
أي انتياؾ  ظيرف الشعب الفمسطيني  ويظير ذلؾ في مسودة الدستور الفمسطيني  فمواده لـ تُ يتجزأ م

لحقوؽ األقميات الدينية بؿ أكدت عمػى المسػاواة بػيف أبنػاء الشػعب بمػض النظػر عػف ديػانتيـ  ويظيػر 
 ذلؾ في المواد التالية:  

.  والواجبات"  كانت عقيدتيـ الدينية المساواة في الحقوؽ اً "... يكفؿ الدستور لممواطنيف أي (5المادة: )
الرسػػػاالت السػػػماوية تنظػػػيـ  وألتبػػػاع  مصػػػدر رحػػػيس لمتشػػػري  سػػػالميةا مبػػػادئ الشػػػريعة " (7):المـــادة
 .الشخصية وشؤونيـ الدينية وفقًا لشراحعيـ..." أحواليـ
ي برلمػػاني ديمقراطػػي ويكفػػؿ لممػػػواطف بىػػػو نظػػاـ نيػػا  النظػػاـ السياسػػي فػػي فمسػػطيف إف" (8المــادة )
                          ."الديف أوالجنس  أودوف تميز بسبب الرأي السياسي  األحزابتكويف 

ممزمػػة وواجبػػة االحتػػراـ وتعمػػؿ الدولػػة عمػػى كفالػػة  األساسػػيةوحرياتػػو  ا نسػػافحقػػوؽ " (20المــادة: )
 الحقػػػػوؽ والحريػػػػات الدينيػػػػة والمدنيػػػػة والسياسػػػػية واالقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة وال قافيػػػػة لكػػػػؿ المػػػػواطنيف

 . "مبدأ المساواة وتكافؤ الفرض.. أساسوتمتعيـ بيا عمى 
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يكػوف حػاماًل الجنسػية الفمسػطينية  أفيشترط في المرش  لشمؿ منصب رحػيس الدولػة " (114المادة: )
واف يكػػػػوف متمتعػػػػًا بػػػػالحقوؽ المدنيػػػػة  الترشػػػػي سػػػػنة ميالديػػػػة يػػػػـو  أربعػػػػيفعػػػػف  ويقػػػػؿ سػػػػن وأالوحػػػػدىا 

 .(1)والسياسية"
 

ميػػر المسػػمميف بػػإدارة أحػػواليـ مسػػودة الدسػػتور تعطػػي الحريػػة الكاممػػة ل وفػػي تحميػػؿ ليػػذه المػػواد  فػػإفّ 
عنػي تطبيػؽ ي ىػو ديػف الدولػة الرسػمي  ال ا سػالميالػديف اعتبػار  الشخصية حسب شراحعيـ  كمػا أف

نمػا االنتقػاص مػف حقػوقيـ  أو  عمى غيػر المسػمميف ا سالميةالشريعة  مػف  ىالعظمػ األغمبيػة كػوف وار
 وف الديف الرسمي ىو ا سالـ.تديف بالديف ا سالمي فمف الطبيعي أف يك الشعب الفمسطيني

فػػوارؽ فػػي أيػػة  هكمػػا لػػـ تحمػػؿ مػػواد  يكػػوف الػػرحيس مسػػمماً  أفعمػػى المقتػػرح  وال تػػنص مػػواد الدسػػتور
  بػػػػؿ جػػػػاءت مؤكػػػػدة عمػػػػى مبػػػػدأ المسػػػػاواة فػػػػي الحقػػػػوؽ والحريػػػػات تبعػػػػًا لمديانػػػػة  والواجبػػػػات  الحقػػػػوؽ

                                                              دوف تمييز.  كما أكد عمى حقوؽ المواطنيف السياسية  والحزبية والواجبات.

 
نمػا حرصػت عمػى  ولـ يقتصر اىتماـ قيادة السمطة الفمسطينية حوؿ وض  المسيحيوف في الدسػتور  وار
تػػولي مسػػيحييف فمسػػطينييف مناصػػب ىامػػة فػػي السػػػمطة  م ػػؿ نبيػػؿ أبػػو ردينػػة المستشػػار ا عالمػػػي  

مي لمرحيس الراحؿ ياسػر عرفػات  ورمػزي خػوري مػدير مكتػب الػرحيس  وجػريس األطػرش والناطؽ الرس
مػػدير مكتػػب الػػرحيس فػػي بيػػت لحػػـ  وسػػامي مسػػمـ المػػدير العػػاـ مكتػػب أريحػػا  وحنػػاف عشػػراوي وزيػػرة 
التعمػػيـ العػػالي  كمػػا حرصػػت عمػػى تػػولي منصػػب رحػػيس بمديػػة فػػي كػػؿ بيػػت لحػػـ  وبيػػت جػػاال  وبيػػت 

 يرزيت مف المسيحييف. ساحور  والزبابدة  وب
 

عمى تيميش دور المسيحييف  بؿ حرصت عمى فت   ومف ذلؾ يالحظ أف السمطة الفمسطينية لـ تعمؿ
قنػػػوات اتصػػػاؿ بينيػػػا وبػػػيف الطواحػػػؼ المسػػػيحية المختمفػػػة  لمتابعػػػة أحػػػواليـ واحتياجػػػاتيـ  ومػػػف ذلػػػؾ 

ىػو أمػر ال تتمتػ  بػو الطواحػؼ   و (2)ـ1994السماح بتأسيس كنيسة إنجيمية في مدينة أريحا في العػاـ 
 المسيحية في معظـ الدوؿ العربية. 

 
لكػف المتتبػ  لاوضػاع وف  ورغـ تأكيد السمطة الوطنية منذ نشأتيا عمػى سػيادة دولػة المؤسسػات والقػان

مػػا أد  إلػػى بػػروز لممؤسسػػات والقػػانوف   يػػر  غيابػػاً فػػي السػػنوات األولػػى لنشػػأتيا الداخميػػة الفمسػػطينية 
                                                 

 .2013/  11/ 11 ر جضد تراريخ ح (يس  ح حأ ر  سرح)(    يج حأم ر ر: 1)

http://www.miftah.org/arabic/Docs/ConstitutionDraft2.pdf . 

ي )حأقييمس: حأجنضرييح حأ ل ييترنرح أ نايييح اقيي ل حصس ييا  1(  جن اييح  ييؤأ رعي   ه تييح حػييتهاي حأن يير ررع  ييع اثييل حأ ييلتح حأ ل ييترنرحي ؽ 2)

 .18ي 17(ي ص: 1998 حأثرئحي 
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كمػا حػدث فػي عػدة أمػاكف   (1)  ارة النعرات الطاحفية  استمميا بعض المأجوريف والتيني  الفمتاف األم
م ؿ مدينة بيت لحـ  وبيت جاال غير أّف موقؼ رجاؿ الديني المسػيحي  الػذيف وضػعوا ىػذه األحػداث 
فػػي إطػػار األعمػػاؿ الصػػبيانية  وال يتحمػػؿ مسػػؤوليتيا جميػػور المسػػمميف فػػي ىػػذه المػػدف التػػي شػػيدت 

مف ايشًا  وانسجامًا بيف أبناحيا. إذف المسيحيوف ال يتعرضوف الضطياد موجو  وىو ما أكده العديد تع
ميشػػيؿ صػػباح بطريػػرؾ الالتػػيف السػػابؽ فػػي حػػديث لػػو مػػ  جريػػدة القػػدس  رجػػاؿ الػػديف المسػػيحي م ػػؿ 

في ىذه الحاالت وسطاء   ىناؾ .يمكف ألحداث فردية بيف المسمميف والمسيحييف أف تتخذ أبعادًا عمى مستو  المجتم "
ي فمسػػطيف ال تػػذىب إلػػى أسػػر معروفػػة بحكمتيػػا وسػػمطتيا  قػػادرة عمػػى حػػؿ النزاعػػات. وأسػػتطي  أف أشػػيد أف األمػػور فػػ

لـ تكف ىناؾ في يـو مف األياـ مجازر أو ىجمات إرىابية ضد الكناحس. لـ أسم  أبدًا في يـو مف األياـ ؾ أبعد مف ذل
  .(2)"غزة  تقـو حماس بحماية المسيحييف عف اضطياد لممسيحييف. حتى في

 
ضػػػػػعؼ السػػػػػمطات الػػػػػ الث التشػػػػػريعية  والتنفيذيػػػػػة  ويعػػػػػود انتشػػػػػار الفمتػػػػػاف األمنػػػػػي  والبمطجػػػػػة  إلػػػػػى 

كػػاف طرفاىػػا  إذاعمػػى الضػػعيؼ  وتتحػػوؿ المشػػكالت االجتماعيػػة  القػػوي يتطػػاوؿ أصػػب ف  القضػػاحيةو 
ونػت  عػف   الضعؼ في تنفيػذ القػانوف إلىعود كمو ي اىذو مشكالت طاحفية   إلىمسيحي  وا خرمسمـ 

  .وا حباطالشعور باليأس    وتسربالضموط التي يتعرض ليا المواطف ذلؾ زيادة
 

أف  رأ   مػف السػمطة الفمسػػطينية يالمسػيح المػػواطف الػدكتور جػػريس خػوري حػوؿ توقعػاتوعنػد سػؤاؿ 
  فكػػاف مػػنيـ الػػوزراء  مختمفػػةلمشػػاركة المسػػيحية فػػي مؤسسػػاتيا الحرصػػت عمػػى ا السػػمطة الفمسػػطينية

 مشػػاركة بػػؿ فػػاؽ حجػػـ ىػػذه ال ي  ورؤسػػاء بمػػديات فػػي المجمػػس التشػػريعي  والسػػمؾ الدبموماسػػ وأعضػػاء
  طخر يتطم  إلى مساواتو في الحقوؽ  واف تحفظ كرامتو كأي إنساف المواطف المسيحيلكف و   عددىـ

وحتػى يتحقػؽ ذلػؾ   جميػ  المػواطنيفل تكػوف فمسػطيف دولػة أفيريد و  وليس مواطف مف الدرجة ال انية 
لجذور ناضجة  ومناى  تعميمية تبيف ا مف خالؿ وساحؿ إعالـ  بيف المواطنيفتوعية ال ال بد مف نشر

دورىػػـ فػػػي و   نيضػػة الفكريػػة  والا سػػػالميةالحضػػارة العربيػػة  العربيػػة لممسػػيحييف  وتظيػػر دورىػػػـ فػػي
المسػػيحي شػػريؾ فػػي  أفالمسػػمـ  لكػػي يعمػػـ  مػػد  قػػرف مػػف الزمػػاف عمػػى النضػػاؿ الػػوطني الفمسػػطيني

وانو مكػوف أصػيؿ مػف العربية   حضارتويعي المسيحي بجذوره العربية  ودوره في الوطف مف ناحية  و 
وليػػذا  االنتمػػاء ليػػذا الشػػعبب وىػػو مػػا سػػيعزز الشػػعورمػػف ناحيػػة أخػػر    مكونػػات الشػػعب الفمسػػطيني

 .(3)كوف قرار اليجرة سياًل.المسيحي في لد االنتماء يضعؼ سالجيؿ بيذا التاريخ  أماو   الوطف
                                                 

 209الا حأضالااخ حص ال رح  حأن ر رح ا  ال ترع"ي   جع  اتقي ص:  1967ذمحاراخ ا ب  ( ج يس  ضم   رطي "1)

 2014/ 12/1ح ر جضد تراريخ  (يس  ح حأ ر  سرح) 2010-4-24اي ذقالل اع ج يمج حأقمسي   حجنحأثت ي ل  رشرل حأظثابي ( 2)

http://www.sirajuna.com/EachArticle.aspx?aId=2000 

   جع  اتق. ج يس   رطي  قاتلح  ع ي. ( 3)

http://www.sirajuna.com/EachArticle.aspx?aId=2000
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ومػػػف المؤكػػػد أّف السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية  ال تتحمػػػؿ كامػػػؿ المسػػػؤولية عػػػف األوضػػػاع التػػػي تػػػدف  
 الظواىر السػمبيةالمواطف الفمسطيني مسممًا  أو مسيحيًا إلى اليجرة  لكنيا تستطي  أف تحد مف بعض 

تفعيػػػؿ السػػػمطات الػػػ الث  كػػػي يشػػػعر المػػػواطف لػػػى جانػػػب إالتػػػي يعػػػاني منيػػػا المجتمػػػ  الفمسػػػطيني  
 . باالطمحناف

 
 دور الحركات اإلسالمية في اليجرة المسيحية 2.6.5

 
ولػػـ يعكػػر صػػفو  آلؼ عبػػر التػػاريخ بالتػػآخي والتػػالفمسػػطينية المسػػيحية  - تميػػزت العالقػػات ا سػػالمية

 لكف لـ يصؿ العداء بيفو ريخية  بعض األحداث التي وقعت في بعض الفترات التا إالالعالقات ه  ىذ
وأف حػد ت ولبناف منتصؼ القرف التاس  عشػر    الفتف الطاحفية كما حدث في سورياحد  إلىالطرفيف 

 كانت تحؿ بتدخؿ العقالء مف الطرفيف.ما سرعاف ف
 
األرض  ف المسػػيحييف فػػيأوا سػػراحيمية تػػدعي بػػ  فػػي السػػنوات األخيػػرة بػػدأت وسػػاحؿ األعػػالـ المربيػػةو 
واليجػػرة  ىػػذه  تػػرؾ الػػبالد إلػػىمػػا يػػدفعيـ   قدسػػة يتعرضػػوف لالضػػطياد مػػف قبػػؿ األغمبيػػة المسػػممةالم

يحييف مػػػػف المسػػػػ إلػػػػى أي حػػػػد تمعػػػػب الحركػػػػات ا سػػػػالمية دورًا فػػػػي ىجػػػػرة تسػػػػاؤؿاالدعػػػػاءات تػػػػدف  لم
 فمسطيف؟ 

 
اف نشػػاطًا كػػ أفد عػػب ـ 1977عػػاـ سػػالمية فػػي الػػبالد العربيػػة منػػذ النشػػاط السياسػػي لمحركػػات ا  أبػػد

شػكمت اليزيمػة صػدمة لكػؿ  فقد التحوؿ.ىذا في  دورًا ميماً  ـ1967عاـ دعويًا  وكاف ليزيمة حزيراف 
سػػدة الحكػػـ فػػػي  إلػػػىلفمسػػطينييف  فمنػػذ وصػػػوؿ جمػػاؿ عبػػد الناصػػر ا لخصػػػوصالعػػرب وعمػػى وجػػو ا

بقػدرة الجيػوش مصر شيد المد القػومي انتشػارًا واسػعًا بػيف العػرب  وارتفعػت ا مػاؿ والطموحػات لػدييـ 
اليزيمػػػة  أفّ لصػػػييوني. عمػػػى اإلحػػػاؽ اليزيمػػػة بالعػػػدو  ىوعمػػػى رأسػػػيا الجػػػيش المصػػػري عمػػػ  العربيػػػة
الحركػػات ا سػػالمية  العربيػػة. اسػػتممت مػػةاألوا حبػػاط أبنػػاء   وأصػػاب الػػذىوؿ  ظيػػر العػػربقصػػمت 

االشتراكية والميبرالية  وا يديولوجيات األخر  ك  لفكر القوميا لفشؿ واعتبرت أنيا نتيجة  ىذه اليزيمة
    .(1)ولمخروج مف حالة اليزيمة البد مف العودة إلى ا سالـ

 
العربية منيا: عدة متميرات تعرضت ليا المنطقة  وقد زادت القاعدة الشعبية لمتيارات ا سالمية  نتيجة

ال ػػػورة وتوقيػػػ  اتفاقيػػػة كامػػػب ديفيػػػد  ونجػػػاح   مصػػػر بإسػػػراحيؿ اعتػػػراؼ  و 1967ىزيمػػػة حزيػػػراف عػػػاـ 
                                                 

(ي ص: 1990ي )حأقيمس:    ي  حأ هي حء ألمرح ياخ  ح ت يازي 1(  ياي حأث غ ش ي ح  لنح  حأ را ح اي  ح رحػي  حأ ل يترنرح حأن رليحي ؽ 1)

 .53ي 52
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عػػػف العربيػػػة الػػػدوؿ مػػػف أبنػػػاء ابتعػػػاد شػػػريحة كبيػػػرة  مػػػا أد  إلػػػى ـ 1979إيػػػراف عػػػاـ  ا سػػػالمية فػػػي
 .(1)واالنضماـ إلى الحركات ا سالمية  األنظمة العممانية

      
عاـ  ىم  اندالع االنتفاضة األولبشكؿ ممحوظ  فيياالحركات ا سالمية  فمسطيف  فقد برز نشاط وأما

خمسػػيف عامػػًا  ومػػف ىػػذه الحركػػات  حركػػة جػػود بعضػػيا يعػػود إلػػى مػػا يزيػػد عػػف أف و  رغػػــ  1987
  وفشػػؿ عمميػػة 1967العػػرب فػػي حػػرب  ىزيمػػة وأدت  حػػزب التحريػػرو الجيػػاد ا سػػالمي  و حمػػاس  

إلػػى تعزيػػز شػػعبية الحركػػات   األقصػػىالسػػالـ  وتػػدىور الوضػػ  االقتصػػادي  وال سػػيما فػػي انتفاضػػة 
اس  ومػػػػف ناحيػػػػة أخػػػػر  فػػػػاف تراجػػػػ  األحػػػػزاب الفمسػػػػطينية بعػػػػد أوسػػػػمو ا سػػػػالمية بقيػػػػادة حركػػػػة حمػػػػ

 وخصوصًا أحزاب اليسار عزز اليوية الدينية في المجتم  الفمسطيني. 
 
وتميز موقؼ   يو موقؼ ا سالـ الشرعي )أي أىؿ ذمة(ف  يحييفمف المس أما موقؼ ىذه الحركاتو  

  بػػػيف المسػػػيحييف المحميػػػيف ية بػػػالتمييزعػػػف غيرىػػػا مػػػف الحركػػػات ا سػػػالم حركػػػة الجيػػػاد ا سػػػالمي
 .(2)ولمقضية الفمسطينية الصييونية فاعتبرت ال انية معادية لإلسالـ ةوالمسيحي

 
التعدد الطػاحفي    ػارة النعػرات الطاحفيػة   ؿاستمالالمتتالية قياـ دولة إسراحيؿ  حاولت حكوماتيا منذ و 
 بػيف  ةكانػت تسػتمؿ كػؿ حاد ػة تقػ    ػارة الفتنػو   والمسػيحييف  اتبعت سياسة فرؽ تسد بيف المسػمميفف

ومػف األحػداث التػي اسػتممتيا الحػرب األىميػة فػي   حػدا ياإلػى إالطرفيف  واف لـ تقػ  الحػوادث عمػدت 
عمػػػػػى أنيػػػػػا حػػػػػرب بػػػػػيف المسػػػػػمميف  ا سػػػػػراحيميةـ وأظيرتيػػػػػا فػػػػػي وسػػػػػاحؿ األعػػػػػالـ 1975لبنػػػػػاف عػػػػػاـ 
 .في الداخؿ ء الشعب الفمسطيني  لضرب الوحدة الوطنية بيف أبنا(3)والمسيحييف

 
فبػدأت   وخاصػة حركػة حمػاس  فػي بدايػة االنتفاضػة ا سػالميةاستممت إسػراحيؿ ظيػور الحركػات  وقد
التي وقعػت   ادعت أف حركة حماس تقؼ وراء األحداثو ف االنتفاضة ىي انتفاضة إسالمية  أب روجت

حػػدىا أأف كػاف  صػدؼو   نػابمس م ػؿ حػرؽ محػػالت تجاريػة فػي مدينػة فػي بعػض المنػاطؽ الفمسػطينية
 .(4)وطخر لسامري  لمسيحي

 
المسػيحييف يتعرضػوف لالضػػطياد    بػأفّ وسػاحؿ إعالميػا فػػي إشػاعة األكاذيػب إلػى إسػراحيؿكمػا لجػأت 
  وليػػذا السػػبب ييػػاجر المسػػيحي  وأعطػػت السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينيةالحركػػات ا سػػالمية و مػػف قبػػؿ 

                                                 
 .202الا حأضالااخ حص ال رح حأن ر رح ا  ال ترعي   جع  اتقي ص:  1967( ج يس  ضم   رطي ذمحاراخ ا ب 1)

 .39(  ياي حأث غ ش ي حأن جع س  هي ص: 2)

 . 202الا حأضالااخ حص ال رح حأن ر رح ا  ال ترع حأن جع حأ اتقي ص:  1967( ج يس  ضم   رطي ذمحاراخ ا ب 3)

 .138(  ياي حأث غ ش ي   جع  اتقي ص: 4)
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اليجػرة  فػاف ا سػالـ سػبب ىػذه  وحسػب ادعاءاتيػا ىػا مسػيحّيوىابيت لحػـ التػي ىجر مدينة م ااًل عمى 
 .إسراحيؿوليس 

 
لكػػف فػػي السػػنوات األخيػػرة  رغػػـ أف ىػػذه االدعػػاءات غيػػر صػػحيحة بشػػيادة رجػػاؿ الػػديف المسػػيحي  و و  

إلػػى يمجػػأوف المشػػايخ شػػيدت السػػاحة الفمسػػطينية خطابػػًا دينيػػًا بعيػػدًا عػػف الخطػػاب الوسػػطي  فػػبعض 
يػػتـ كمػػا  (1)م ػػؿ نعػػت النصػػار  بػػالكفرة   مصػػطمحات التػػي ت يػػر حفيظػػة المسػػيحياسػػتخداـ بعػػض ال

مػا يحػوؿ  وك يػراً  الف الطرفػاف يػديناف بالمسػيحية  تحميؿ المسيحي المحمي تبعػات السياسػات المربيػة 
والطاحفيػػة فػػي العػػالـ إلػػى سػػمبيات فػػي العالقػػات الداخميػػة مػػ    الشػػارع الفمسػػطيني الصػػراعات القوميػػة

عمػػػػى القضػػػػية  وخطػػػػراً    مػػػػ  المعتػػػػديشػػػػريكًا  بػػػػآخر أوبشػػػػكؿ  فيعػػػػد الجػػػػار المسػػػػيحي  ييفالمسػػػػيح
 .(2)وىكذا تتعمؽ الشكوؾ وتزداد المخاوؼ لد  المسيحي  الفمسطينية

 
 ا سػراحيمي  -ومف جية أخر  ا ر الخطاب الديني في تراج  الحضػور المسػيحي فػي الصػراع العربػي

وا الفكر القومي العربي  بؿ ىـ المؤسسػوف ليػذا الفكػر الػذي كػاف نتب يفالمعروؼ تاريخيًا أف المسيحيف
بعػػد و وكػػاف المسػػمـ والمسػػيحي يعػػرؼ كػػٌؿ منيمػػا نفسػػو بأنػػو عربػػي  شػػعاره الػػديف هلل والػػوطف لمجميػػ   

عالنيػػاال تػػؤمف بيػػذا الفكػػر والتػػي سػػالميةا حركػػات الظيػػور   الصػػراع العربػػي ا سػػراحيمي ىػػو بػػأف   وار
وبالتػػالي   عػػف دورىػػـ فػػي ىػػذا الصػػراع متخمػػيل وفالمسػػيحي دفػػ   ًا قوميػػعًا صػػراولػػيس  يدينػػ صػػراع

   وىو ما ا ر سمبًا عمى قضية االنتماء لجذورىـ العربية.(3)تيميشيـ
 
سيحييف  فالمسػيحي ال فا سالـ حسب الدكتور جريس خوري ال يتحمؿ مسؤولية ىجرة الم  ذلؾ وم  

مسػػيحي فػػي فمسػػطيف مػػف الوصػػوؿ إلػػى  لػػـ يمنػػ  أي وفػػي ىػػذا ا طػػار  يعػػاني مػػف اضػػطياد إسػػالمي
مدرسػػػة مػػػف المػػػدارس المسػػػيحية  تتعػػػرض أي لػػػـكمػػػا يمنػػػ  مػػػف بنػػػاء كنيسػػػة  أو ديػػػر   ـكنيسػػػتو  ولػػػ

بػػؿ يتشػػارؾ المسػمـ والمسػػيحي الدراسػػة فػي نفػػس المػػدارس والجامعػات  وكػػذلؾ يعمػػالف معػػًا   (4)لمعنػؼ
الخطػػاب  أفبػػ  دراسػػات الميدانيػػةالمػػف ك يػػر  تبػػنفس المؤسسػػات  ويتشػػاركاف نفػػس المكتػػب  وقػػد أكػػد

والوضػػ  االقتصػػادي   بػؿ سياسػػية االحػػتالؿ ا سػراحيمي المسػػيحييف  ليجػرةرحيسػػًا لػػـ يكػف سػػببًا  الػديني
 .(5)اليجرة ىذه وراء ىي األسباب الرحيسة   وعدـ االستقرار السياسي السي 

 
                                                 

   جع  اتق. ج يس   رطي ي.   قاتلح  ع( 1)

   جع  اتق.ت ساري  اترالي  قاتلح  ع ي. (  2)

 .72( ج س   نظ ري   جع  اتقي ص: 3)

 ج يس   رطي حأن جع حأ اتق. قاتلح  ع ي. ( 4)

 ن جع حأ اتق.حأت ساري  اترالي  قاتلح  ع ي. ( 5)
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 ة سػػن يفلفمسػػطينية أك ػػر مػػف عشػػر مضػػى عمػػى ظيػػور الحركػػات ا سػػالمية عمػػى السػػاحة السياسػػية ا
ف سػجمت ار نػو و أ غيػرىػذه الحركػات  مػف قبػؿ دعاءات االحتالؿ بتعرض المسيحييف الضػطياد إورغـ 

 ولتفويػػت الفرصػػة عمػػى  فيػػي ليسػػت ظػػاىرة تجتػػاح المجتمػػ  الفمسػػطيني  بعػػض الحػػوادث ىنػػا وىنػػاؾ
أف تفصػػػ  عػػػف نظرتيػػػا  يجػػػب عمػػػى الحركػػػات ا سػػػالمية  االحػػػتالؿ مػػػف بػػػث بػػػذور الفتنػػػة الطاحفيػػػة

المسػػيحيوف مواطنػػوف  ىػػؿو   وتحػػدد بشػػكؿ واضػػ  مػػا ىػػي العالقػػة التػػي قػػد تربطيػػا بيػػـ  لممسػػيحييف
وضػػوح الخطػػاب السياسػػي ليػػذه إّف عػػدـ  ؟فمسػػطينيوف يتمتعػػوف بالمواطنػػة الكاممػػة كأبنػػاء ليػػذا الػػوطف

الخػػػوؼ والقمػػػؽ مػػػف انتشػػػار إلػػػى خاصػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بالعالقػػػة مػػػ  غيػػػر المسػػػمميف  يػػػؤدي   لحركػػػات
. ولمخروج مف داحرة الشؾ والقمؽ والخوؼ البد مف انتشار خطاب دينػي وسػطي في صفوفيـ المستقبؿ

يعترؼ بالروابط التي تجم  بيف المسمـ والمسيحي  فالخطاب الوسػطي ىػو الكفيػؿ فػي إبقػاء الحضػور 
التجمعػػػات ا سػػػالمية و   القيػػػاـ بعمميػػػة توعيػػػة فػػػي المػػػدارس  والجامعػػػات المسػػػيحي قويػػػًا. كمػػػا يجػػػب

والمسػيحية عمػى الوحػػدة الوطنيػة  وعػدـ تحميػػؿ المػواطف المسػيحي تبعػػات السياسػة المربيػة واألمريكيػػة 
 الفمسػطيني ال يتحمػؿ تبعػاتالتعسفية  والتي ال شػاف ليػا بػالمواطف المسػيحي العربػي  كمػا أف المسػمـ 

 مطمب روحي وأخالقي و قافي.عية ىي لعالـ ا سالمي  ىذه التو األخطاء السياسية التي ترتكب في ا
 

 المسيحية دور الكنيسة في اليجرة  3.6.5
 

بمدارسػيا التػي  وسػاىمت  يتجػزأ مػف الشػعب الفمسػطيني ال جػزءاً  اعتبرت الكنيسة المحمية نفسػيا دومػاً 
خدمػة أبنػاء فػي  األخػر ومؤسسػاتيا الخدماتيػة   ومستشػفياتيا  منتصػؼ القػرف التاسػ  عشػر إلىتعود 
  .مف كافة الطواحؼ الوطف

 
التي تعرضػت ليػا فمسػطيف خاصػة عمػى الصػعيد  األحداثتباينت مواقؼ الكنيسة المحمية مف تطور و 

والبع ػػات التبشػػيرية المسػػيحية   ـ قامػػت الكنيسػػة المحميػػة1948النكبػػة عػػاـ  أحػػداثفخػػالؿ   السياسػػي
يػواحيـ   مسػاعدة النػػازحيف :كبيػػر مػف حيػػث إنسػانيبػػدور  األجنبيػة  األمػػرتعػد   .ديـ المػذاء ليػػـوتقػػ وار
 اً والعالميػػة موقفػػ  ففػػي حػػيف اتخػػذت الكنػػاحس المحميػػة  موقػػؼ سياسػػي واضػػ  إلػػى ا نسػػانيالموقػػؼ 
 إسػراحيؿرفػض الفاتيكػاف االعتػراؼ بدولػة و   ـ1947ورفض قرار التقسيـ عاـ   وعد بمفور تجاه رافضاً 
ة لمشػػػعب عمػػػاتيكػػػاف عمػػػى مواقفػػػو الدا بػػػت الف  (أوسػػػموقياميػػػا )اعتػػػرؼ بيػػػا بعػػػد اتفاقيػػػة  أعقػػػابفػػػي 

التػػػي طالبػػػت بػػػاالعتراؼ بحقػػػوؽ الشػػػعب  تالبابػػػاوا  وعظػػػات  وظيػػػر ذلػػػؾ فػػػي رسػػػاحؿ  الفمسػػػطيني
 .(1)الفمسطيني

                                                 
   ذييمحاراخ هييهس حأ يي ب الييا حأضالايياخ حص ييال رح 1967تضييم ايي ب  ( ح ب جنيال  ؼيي ي " ي ر حأ نر ييح حأن لرييح ايي  حأقؼييرح حأ ل ييترنرح1)

 .196 ي ص: 2007ي حأ نح حأصاسرح  حأضش   ي حأضمي حأ حتعي  جلح حألقاء حأن ر رح"ي 
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والواليػات  الكنػاحس الكا وليكيػة فػي أوروبػا المربيػة  اتخذتولـ يقتصر ىذا الموقؼ عمى الفاتيكاف  بؿ 
القمعيػػػة التػػػي يقػػػـو بيػػػا االحػػػتالؿ ا سػػػراحيمي بحػػػؽ الشػػػعب المتحػػػدة موقفػػػًا مشػػػابيًا ضػػػد الممارسػػػات 

الفمسػػػػطيني  وطالبػػػػت بػػػػاالعتراؼ بحقػػػػوؽ الشػػػػعب الفمسػػػػطيني كحػػػػؽ إقامػػػػة دولتػػػػو الفمسػػػػطينية عمػػػػى 
   أما الكنيسة المحمية  فآ رت الصمت بعد االحتالؿ ا سػراحيمي لمضػفة المربيػة  وقطػاع غػزة. (1)أرضو

  مػنيـبيف المسيحييف  وخاصة العممػانييف  وأداحيامف الكنيسة   حباطبا ما وّلد شعوراً   وشرقي القدس
يقػػـو بيػػا  جانبػػو فػػي وجػػو االنتياكػػات التػػي إلػػىفالمسػػيحي كػػاف بحاجػػة مػػف رحاسػػتو الروحيػػة الوقػػوؼ 

نمػػا  والتػػي لػػـ تقتصػػر عمػػى المػػواطف  االحػػتالؿ بالقتػػؿ فػػي كػػؿ مػػف  والراىبػػاتطالػػت رجػػاؿ الػػديف  وار
  .(2)أخر  وحرؽ كناحس وسرقة  كاـروعيف   والقدس  نابمس

 
بعػض رجػاؿ الػديف العممػانييف و ظير الموقؼ الوطني لممسيحييف   في مقابؿ الموقؼ السمبي لمكنيسةو 

 إلػىكبيػرة مػنيـ  أعػداداً فانضػمت   يكونوا م  شػعبيـ فػي مقاومػة االحػتالؿ أفّ المسيحي الذيف اختاروا 
تريػػػزا و مػػػة  تنػػػايؼ حواو حنػػػا ناصػػػر  و ناصػػػر   كمػػػاؿو جػػػورج حػػػبش   م ػػػؿحركػػػة التحػػػرر الفمسػػػطينية 

عمػػى أف .(3)اد  وغيػػرىـ الك يػػرعّيػػ إبػػراىيـ واألبالمطػػراف اريالريػػوف كبوتشػػي  و لينػػا طنػػوس  و ىمسػػي  
نما تعػود بداياتػو إلػى الخمسػينات بعػد أحػداث   1967حزيراف عاـ  ىزيمةلـ يكف وليد  ختيارىذا اال وار

ضػد  مف المنظمات التػي اتخػذت أسػموب الكفػاح المسػم  اً دالنكبة  عندما أسس بعض الفمسطينييف عد
  مؤسسػػييا وديػػ  حػػداد أحػػدوالتػػي كػػاف   العػػرب القػػومييفىػػذه المنظمػػات حركػػة ومػػف ابػػرز   االحػػتالؿ
يػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف بتأسػػيس الج فنػػت  عنيػػا ـ 1967عػػاـ ىزيمػػة  وأمػػا  (4)زريػػؽيف وقسػػطنط

لجبية الديمقراطية لتحريػر فمسػطيف بقيػادة نػايؼ حواتمػة أردنػي بقيادة جورج حبش   ـ افي العاـ نفسو 
 .(5)األصؿ

 
وقطاع غزة لـ يتخمؼ المسػيحيوف عػف   في الضفة المربية 1987عاـ  ىم  اندالع االنتفاضة األولو 

  مػا بػيف شػييد مػنيـالعديػد سػقط حيث الشعبية   أوالمشاركة فييا سواًء عمى مستو  الرحاسة الروحية 
مدينػػة بيػػت سػػاحور  الػػذي خاضػػتو  وكػػاف لمعصػػياف المػػدني إداريػػاً  عػػف اعتقػػاؿ المحػػات فضػػالً  وجػػري  

عمػػى المسػػتو  المحمػػي  اً كبيػػر  عنػػدما امتنػػ  المواطنػػوف عػػف دفػػ  الضػػراحب لسػػمطات االحػػتالؿ صػػد ً 
  كانػػت المشػاركة سياسػػيةو   المشػاركة فػػي االنتفاضػة اختػػار مػنيـ جػػاؿ الػديف فك يػػر. أمػا ر (6)والعػالمي

                                                 
 يحي  ؤذن  حأالهي خ  حأ نر يح حأن لريح اي  ح رع حأنقم " حأن  ج حأن ر رح حأغ ترح أل ج ي حأن ر   حأض ت  ا  ال ترعي" رر  تنرا ي  (1)

 .121(ي ص: 1991ذن زي  13 -11حأم رج حأ ا  حي )حأقمس:      حألقاء ألمرح اخ حأمينرح  حأر حشرح ا  ح رع حأنقم حي 

( ج تس  ضم   رطي ا ب   ر ر    طاأح.. اؼ ر.. حس رابي ) حأقيمس:    ي  حألقياء ألمرح ياخ حأمينريح  حأر حشريح اي  ح رع حأنقم يحي 2)

 .112ي 111(ي  ص:2006
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عال والقػس نعػيـ عتيػؽ     والمطراف الياس شقور  والمطراف منيػب يونػافبمية م ؿ القس متري الراىوار
 .(1)ةالقضية الفمسطيني مف خالؿ كتاباتيـ وعالقاتيـ م  المرب في توضي 

 
دور كػػػؿ مػػػف االرشػػػمندريت عطػػػا اهلل حنػػػا  إلػػػى ا شػػػارةلنػػػا مػػػف  البػػػدفػػػي الحػػػديث عػػػف رجػػػاؿ الػػػديف و 

ىػػػو االرشػػػمندريت عطػػػا اهلل حنػػػا النػػػاطؽ الرسػػػمي باسػػػـ الكنيسػػػة  فػػػاألوؿ  صػػػباح ؿميشػػػيوالبطريػػػرؾ 
 األر ػػػوذكس حمػػػؿ لػػػواء الػػػدفاع عػػػف المسػػػيحييف الػػػذي المقدسػػػة  و  واألراضػػػيفػػػي القػػػدس  األر وذكسػػػية

  إضػػافًة إلػػى مواقفػػو الوطنيػػة ضػػد االحػػتالؿ والعمػػؿ عمػػى اسػػتعادة الحضػػور المسػػيحي فػػي ىػػذه الػػبالد
منصػػػب بطريػػػرؾ  ليتػػػولى 1988الػػػذي تػػػـ اختيػػػاره عػػػاـ و   ريػػػرؾ ميشػػػيؿ صػػػباحالبط أمػػػا  ا سػػػراحيمي

وضػػوحًا عمػػى البطريركيػػة الالتينيػػة منػػذ  أك ػػرىػػذا االختيػػار حضػػورًا أضػػفى الالتػػيف لممدينػػة المقدسػػة  
 أبنػػػاءالتػػي يتعػػرض ليػػا  واأللػػػـ  وشػػاىد المعانػػاة  فػػالبطريرؾ صػػباح عربػػػي عػػاش  بدايػػة التسػػعينيات

مواقػػػػػؼ داعمػػػػػة لمفمسػػػػػطينييف والػػػػدفاع عػػػػػف الحقػػػػػوؽ الوطنيػػػػػة يتبنػػػػى مػػػػػا جعمػػػػػو   الشػػػػعب الفمسػػػػػطيني
 .(2)الفمسطينية

   
  وظيػر ىػذا بعد تعريػب بعػض الكنػاحس تدريجي خاصةً ال ربالتمي أموقؼ الكناحس المحمية بد أفعمى 

ا أسػػباب أمػػ  (3)بالممارسػػات القمعيػػة التػػي تقػػـو بيػػا قػػوات االحػػتالؿ منػػدداً  اتخػػذت موقفػػاً  التميػػر عنػػدما
 نتيجػةالكنيسػة فػي الماضػي ليػا االنشقاقات التي تعرضػت  فتعود إلى  ضعؼ مواقؼ الكنيسة المحمية

فالكنيسة ما زالت تعػيش حالػة التشػرذـ   يومنا ىذا إلىالخالفات حوؿ القضايا الالىوتية والذي استمر 
دي الجديػػد الػػذي يػػؤ ر عػػف التحػػ فضػػالً   ممػػا يضػػعؼ التنسػػيؽ بينيػػا  واالنقسػػاـ الطػػاحفي بػػيف الكنػػاحس

مواقػػؼ تسػػاند  اتخػػذتوالتػػي   ويتم ػػؿ فػػي المسػػيحية الصػػييونية  ىػػذه الكنيسػػة وأتبػػاع  عمػػى الكنيسػػة
مػػف الكتػػاب المقػػدس لتمريػػر مواقفيػػا  بآيػػات ةمسػػتعين أرضػػيـالصػػييونية فػػي اقػػتالع الفمسػػطينييف مػػف 

 .(4)األرضىذه  عمىلموجود الفمسطيني  ةالسياسية المناىض
 

ىػػذه معظػػـ رحاسػػات  أىػػـ األسػػباب التػػي تجعػػؿ الكنيسػػة المحميػػة تتسػػـ بالضػػعؼ  ىػػو كػػوف أّف  عمػػى
بالفعػػؿ م ػػؿ رحاسػػة الكنيسػػة األر وذكسػػية  ومػػا زاؿ بعضػػيا قاحمػػاً  األجانػػب فػػي فمسػػطيف مػػف  الكنػػاحس
نمػا  ومشػاكؿ المسػيحييف المحميػيف  لـ تيتـ ىذه الرحاسات بشؤوف )اليوناف(. السػيطرة عمػى جيػدت ب وار

 المسػػػيحييف وـاسػػػتخداـ الىػػػوت غربػػػي ال يعبػػػر عػػػف ىمػػػفضػػػاًل عػػػف   وممتمكاتيػػػا  رات الكنيسػػػةمقػػػد
مػػػا سػػػاعد عمػػػى تسػػػرب الشػػػعور بػػػاالغتراب بػػػيف المػػػواطف   محاولػػػة عالجيػػػا أوومشػػػاكميـ  المحميػػػيف 
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لكػػف  أتباعيػػا تفريػػ  الكنيسػػة مػػف مؤمنييػػا وىجػػرة  إلػػى أد  بػػدورهوىػػذا   ورحاسػػتو الروحيػػة  المسػػيحي
 إعػػػادةفػػػي  كػػػاف سػػػبباً  واألسػػػقفية   والمو ريػػػة  بعػػػض رحاسػػػات الكنػػػاحس م ػػػؿ الكنػػػاحس الالتينيػػػة تعريػػب

 .(1)المقدسػػػػة فػػػػي األراضػػػػي المسػػػػيحي رحاسػػػػاتيا بالحضػػػػور اىتمامػػػػات نتيجػػػػةالحيويػػػػة ليػػػػذه الكنػػػػاحس 
ويػة اليوكػاف داحمػًا يؤكػد عمػى   وحػدوياً  انػتي  خطابػاً  بطريرؾ الالتيف السػابؽفالبطريؾ ميشيؿ صباح 

ذا مػػا اسػػتمر  (2)ال قػػة بػػالنفس لممسػػيحييف الفمسػػطينييف أعػػادالعربيػػة الفمسػػطينية لمكنيسػػة المحميػػة ممػػا  وار
 ىذا الخطاب فانو سيقوي ارتباط المسيحي باليوية العربية الفمسطينية. 

 
لكػػػؿ  اعتػػػزازمػػػف المؤسسػػػات الوطنيػػػة  وىػػػي مصػػػدر  الكنيسػػػة المحميػػػة فيػػػو تعتبػػػرفػػػي الوقػػػت الػػػذي و 

كونيػػا المتػػأ رة   اليجػػرة المسػػيحية  مػػف الحػػدتتحمػػؿ بػػدورىا كبػػاقي األطػػراؼ مسػػؤولية فيػػي   فمسػػطيني
أف تػػولي ىػػذه المشػػكمة أىميػػة  اليجػػرة  وعمييػا بالدرجػة األولػػى بالنتػػاح   وا  ػػار التػي تترتػػب عمػػى ىػػذه

ة خاصػػػة  وتقػػػـو بكػػػؿ الجيػػػود الواجػػػب اتخاذىػػػا  والتنسػػػيؽ مػػػ  األطػػػراؼ األخػػػر  لوقػػػؼ نزيػػػؼ اليجػػػر 
ال تحولػت الكنيسػة إلػى مجػرد حجػارة بػدوف بشػر   الفمسطينية بشػكؿ عػاـ  والمسػيحية بشػكؿ خػاص  وار

 وتصب  مجرد مزارات  وتحؼ معمارية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .253ي 252( ا يمري  هاي ي   جع  اتقي ص: 1)

 .195( ج يس  ضم   رطي ا ب   ر ر    طاأح.. اؼ ر.. حس رابي   جع  اتقي ص: 2)
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 المبحث السادس: أبعاد اليجرة المسيحية من فمسطين
 

ف المشػػرؽ العربػػي يترتػػب عمػػى اليجػػرة أبعػػادًا تػػؤ ر عمػػى مختمػػؼ منػػاحي الحيػػاة. فػػاليجرة المسػػيحية مػػ
ط ػػارًا سػػمبية عمػػى المجتمػػ  لمػػا ليػػؤالء مػػف ا ػػر فػػي النسػػي  االجتمػػاعي  خاصػػة تتػػرؾوفمسػػطيف   عامػػة

  والتنوع ال قافي في المنطقة.
 

  الديمغرافية أوًل: األبعاد
 

 ألسػػباب خػػالؿ القػػرف العشػػريف أعػػدادىـفػػي  حػػاداً  شػػيدت ديممرافيػػة المسػػيحييف فػػي فمسػػطيف ىبوطػػاً 
قامة  ـ1948حرب  أفّ مى ع  مختمفة  رِجػفقد ىُ   في ىذا االنخفاض رحيساً  سبباً  تكان إسراحيؿدولة  وار

داخػػػؿ  ؽَ ولػػػـ يبػػػ  بقميػػػؿ السػػػكاف المسػػػيحييف يزيػػػد عػػػف  مػػػث أي مػػػا  ألفػػػاً  60 إلػػػى ألفػػػاً   50بػػػيف  مػػػا
 2003فػػي حػػيف بمػػ  عػػددىـ عػػاـ  .(1)تقريبػػاً  مسػػيحي ألػػؼ 34 سػػو ـ 1948المحتمػػة عػػاـ  األراضػػي
مػػػػواطف  6.900.000 أصػػػػؿمسػػػػيحي مػػػػف  115.7 لإلحصػػػاء ا سػػػػراحيميلمكتػػػػب المركػػػػزي حسػػػب ا
 (2)% مف نسبة السكاف العرب الفمسطينييف.9و  إسراحيمي

 
حركة   الفمسطينية )الضفة المربية وقطاع غزة( األراضيفشيدت   1993 -1967الفترة ما بيف  وأما

 ألػؼ 11 ومػف ىػؤالء  فمسػطيني 338ب  قػدرت الشػعب الفمسػطيني أبنػاءطالػت مختمػؼ واسعة نزوح 
  ومػف (3)مسيحي 600أما حاليًا فيصؿ عدد المياجريف سنويًا مسيحي   50.000 أصؿمسيحي مف 

 فػػػي ظػػػؿ عػػػدة سػػػنواتيمكننػػػا تخيػػػؿ الوضػػػ  الػػػديممرافي لموجػػػود المسػػػيحي بعػػػد  ا حصػػػاحيات السػػػابقة
 إّف لـ نقؿ منخفضة فيي  ابتة.مسيحي معدالت نمو سكاني 

 
تشػػػير   يتعمػػػؽ بمدينػػػة القػػػدس وىػػػي العاصػػػمة الروحيػػػة لممسػػػيحييف مػػػف كػػػؿ الكنػػػاحس الشػػػرقية فيمػػػاو 

وقػػد   سػػبب سياسػػية االحػػتالؿ ضػػد الفمسػػطينييفتالشػػي المسػػيحييف المقدسػػييف تػػدريجيًا ب إلػػىالدراسػػات 
 1945عدد المسيحيوف في منطقة القدس وكانت تضـ بيػت لحػـ وبيػت جػاال وبيػت سػاحور عػاـ قدر 

 ألػػػؼ 32 إلػػػى المػػػذكورةانخفػػػض العػػػدد فػػػي المنػػػاطؽ  2005وفػػػي عػػػاـ   مسػػػيحي 46,130 بحػػػوالي
مسػػيحي فػػػي  ألػػػؼ 12مسػػػيحي فػػي بيػػػت لحػػـ وبيػػػت سػػاحور وبيػػػت جػػاال  و ألػػؼ 22مسػػيحي مػػػنيـ 

                                                 
       .113ي 112ي حس   اؤحي ا بي   جيع  ياتقي ص: 45 جع  اتقي ص:   جلح حألقاءي ( ت ساري  اترالي " هج ج حأن ر ررع حأض ب " 1)

       

 201/ 3/ 25ح ييييييييييير جضد ترييييييييييياريخ  (يس ييييييييييي ح حأ ر  سريييييييييييح)( حأ ييييييييييي ا  اييييييييييي  ال يييييييييييترع حأراري ريييييييييييحي انييييييييييياج حأج يييييييييييي جي 2)

adc6-43ed-e142-azeera.net/specialfiles/pages/e8810bdbhttp://www.aljf98f18626423 -   

 .48ي ص: 46( ت ساري  اترالي حأن جع س  هي ص: 3)

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/e8810bdb-e142-43ed-adc6
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/e8810bdb-e142-43ed-adc6
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ذاعػػرب  الغيػػر مػػف  مسػػيحي 2000مػػنيـ  حسػػب ا حصػػاء ا سػػراحيمي  القػػدس نسػػبة النمػػو  طبقػػت وار
فػاف التعػداد السػكاني فػي المنػاطؽ %  2يحييف بنحػو لعشريف لممسمف القرف ا األربعيناتالطبيعي في 

 .بدوف حدوث أية ىجرة  2007مسيحي عاـ  137,400 إلىسيتضاعؼ كاف  المذكورة
 
إلى انخفاض أعػداد المسػيحييف   ففػي  2007فالتقديرات تشير عاـ  ما باقي مناطؽ الضفة المربيةأو  

عػدد المسػيحييف فػي  فػي حػيف قػّدرمسػيحي   450مػف  مػا يقػرب (2007)عػاـ  يوجد بيا حاليػاً  أريحا
بحػوالي  2007وبمدة بيرزيػت عػاـ   والطيبة  وجفنا  وعيف عريؾ  راـ اهلل والقر  المجاورة وىي عابود

ذا  مسػػيحي 12,950  أف% فكػػاف مػػف المفتػػرض 2طبقػػت معادلػػة النمػػو الطبيعػػي المسػػتخدمة وىػػي  وار
وجود ما  إلى في نابمس تشير التقديراتكما   مسيحي 25,230 إلى ييفالمسيح نيفيصؿ عدد المواط

مػا يقػرب  مػدة الزبابػدة قضػاء جنػيف يوجػدوفػي ب  مسيحي يعيشوف في ضاحية رفيديا 1000يقرب مف 
ذا  مسيحي 2000مف  فػي  طبقت معادلة النمو الطبيعي فكاف مف المفترض يصؿ عدد المسيحييف وار

     اليػػػػػػًا ب حع غػػػػػػزة فيقػػػػػػدر عػػػػػػدد المسػػػػػػيحييف قطػػػػػػا وأمػػػػػػا  2007مسػػػػػػيحي عػػػػػػاـ  3,630الػػػػػػى الزبابػػػػػػدة
  .(1)مسيحي 3000 -2500

 
حػوؿ بيػت لحػـ عشػية  *وحسػب دراسػة لوليػد مصػطفى  المسػي السػيد مدينة بيت لحـ مدينػة ل وبالنسبة
 1946   ففػػي عػػاـ1948أف المدينػػة تعرضػػت لتميػػرات ديممرافيػػة كبيػػرة منػػذ النكبػػة عػػاـ "  جػػاء فييػػا 2000عػػاـ 

 البػال  عػددىـ نسػمة  مػف مجمػوع السػكاف6490 ت لحػـ أغمبيػة سػكانية  حيػث قُػّدر عػددىـ بحػوالي شػكؿ مسػيحيو بيػ
 19,155البػال   نسػمة  مػف إجمػالي سػكاف المدينػة 5785شػكؿ مسػيحيو المدينػة  1952نسمة  وبحموؿ عػاـ  9140

 المسػيحييف فػي فػي انخفػاض أعػداد يف دورًا رحيسػاً تنسمة  أي تحولوا مف أغمبية إلى أقمية  ولعبػت اليجػرة إلػى األمػريكي
ويتركػػػػز مسػػػػيحي   ألػػػػؼ 100بحػػػػوالي  أبناحيػػػػار عػػػػدد المسػػػػيحييف الممتػػػػربيف بػػػػيف قػػػػدّ وقػػػػد   (2)"المدينػػػػة

المياجروف الفمسطينيوف بأعداد كبيرة فػي أمريكػا الالتينيػة  حيػث تضػـ أكبػر جاليػة فمسػطينية  وتصػؿ 
 ا حصػاءات% مػنيـ  وحسػب 80 يشػكؿ المسػيحيوف نسمة حسب بعض المصادر إلى نصؼ مميوف

ألػػػػؼ مسػػػػيحي  350يتواجػػػػد فييػػػػا  حيػػػػث  فػػػػي التشػػػػيميالفمسػػػػطينية عػػػػددًا توجػػػػد الجاليػػػػات فػػػػاف اكبػػػػر 
  .(3)فمسطيني

                                                 
  حأن حا  ذجاس حأ نر حي حأنجرنع  اق ل "حأ ل ترنر   حأن ر ر  : ذت رحخ يينغ حارح ذاري رحي حأ را اخ حأ اأرح ( ت ساري  اترالي1)

 .42ي 41ي 40ي 39ص:  اتقي  جع  ي حصس ا "

  أرم  ظت اي   اػ  ا  جا ضح ترد أ ج. *

 ي   جع  اتق.    (س  ح حأ ر  سرح)( امسا   ي ب   لجي حأ رال حأراري   أنشا ل حأقتاع حأ راا    يحرذه ا  ترد أ جي 2)

     ح يير  جد تريياريخ (يس يي ح حأ ر  سريح) ( ار أريد حأ حهييةي  يؤذن  حأ ؼيي ر حأن ير   ايي  ال يترع  حأشييراخ:  اظياتراخي ذ ييمياخي آايالي3)

7  /7 /2014   

http://www.diyar.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=501:-q-&catid=17:news& 

ltemid=67                                          
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حيػث تشػير التقػديرات   الفمسػطينية األراضيالمسيحييف في  أعدادانخفاض  أسباب وتشكؿ اليجرة أىـ
 أراضػػيمسػػيحي فػػي  110,000 إلػػى 2007وصػػمت فػي عػػاـ  المسػػيحييف الفمسػػطينييف أعػػداد أف إلػى
السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية بمػػا  أراضػػيمسػػيحي يتواجػػدوف فػػي  50,000(  و إسػػراحيؿ) 1948عػػاـ 

خػػارج فمسػػطيف  أي  مسػػيحي 500,000 -240,000 يتواجػػد مػػا بػػيففييػا القػػدس الشػػرقية  فػػي حػػيف 
السػػػػبب ال ػػػػاني ليػػػػذا  اوأمػػػػويبػػػػدو   (1) م ػػػػي مسػػػػيحيي فمسػػػػطيف يعيشػػػػوف خػػػػارج وطػػػػنيـأك ػػػػر مػػػػف أف 
 المسيحية. األسرانخفاض معدؿ الوالدات لد   إلىنخفاض فيعود اال
 
الديممرافية لممسيحييف في  األوضاعاليجرة عمى  تأ يرفداحة األرقاـ الواردة في الدراسة حجـ و  تظيرو 

ىجػرة  إلػى تحػوؿي أف ثلكنو ما يمب  قرار اليجرة ىو قرار فردي أفّ المقدسة  ومما ال شؾ فيو  األرض
 أعمالػػػو بمدتػػػو لمسػػاعدتو فػػي  أبنػػاء وأحيانػػاً  وأصػػػدقاحو عاحمتػػو  أفػػرادفكػػؿ ميػػاجر يسػػػتدعي   جماعيػػة
 إلػىيتحولػوف مػ  مػرور الوقػت  ىجرة الفرد تضعؼ البقية الباقية الذيفو ة  الميف الحر  أصحابخاصة 
 تفضؿ اليجرة عمى البقاء. أقمية
 

  دينياً اليجرة  ثانيًا: أبعاد
 

لعػب كمػا   الكنػاحس أـكنيسػة القػدس  وأصبحت  جماعة مسيحية في العالـ أوؿطيف نشوء شيدت فمس
كػاف عمػى المسػيحي و   في نشوء صراعات عمييا عمى مػر الػزمف الدينية دوراً  وأىميتيا  موق  فمسطيف

ويتم ػػػؿ فػػػي قػػػو  االسػػػتعمار المربػػػي  وؿاأل  يواجػػػو نػػػوعيف مػػػف الممتصػػػبيف أفالمقدسػػػة  األرضفػػػي 
  عمػى الكنيسػة المحميػة فػي فمسػطيف أجانػبوال اني ىو سيطرة رجػاؿ ديػف   حركة الصييونيةوطخرىا ال

كػػػاف عمػػػى و   وأراضػػػي أمػػػواؿ واسػػػتمالؿ ىػػػؤالء مقػػػدرات الكنيسػػػة مػػػف وخاصػػػًة الكنيسػػػة األر وذكسػػػية  
فػػي االنضػػماـ  يتػػأخرفمػػـ وقػػد نجػػ  فػػي التحػػدي األوؿ   يواجػػو ىػػذاف التحػػدياف أفالمػػواطف المسػػيحي 

ا ف  أمػػػا التحػػػدي ال ػػػاني  وفػػػي ظػػػؿ وحتػػػى   المقاومػػػة الفمسػػػطينية منػػػذ بدايػػػة القػػػرف العشػػػريفلحركػػػة 
االسػػػتمرار فػػػي مواجيػػػة ىػػػذا لػػػف تسػػػتطي  فػػػاف القيػػػادات الروحيػػػة المسػػػيحية  معػػػدالت اليجػػػرة الحاليػػػة

فػػي الػػوطف سػػو  جماعػػات قميمػػة ىامشػػية  يبػػؽَ  لػػفو   تسػػتنزؼ الوجػػود المسػػيحي اليجػػرة الفالتحػػدي  
 .(2)غير قادرة عمى حمؿ ىذا العبء مسنة
 

                                                 
 حأ ل ييترنر   حأن يير ر  : ذتيي رحخ يينغ حارييح ذاري رييحي حأ را يياخ حأ اأرييح  حأن حايي  ذجيياس حأ نر ييحي حأنجرنييع  اقيي ل"( ت سيياري  يياترالي 1)

 44ي   جع  اتقي ص: حصس ا "

حأييم رج   ييؤذن  حأالهيي خ  حأ نر ييح حأن لرييح ايي  ح رع حأنقم ييحيي حأهجيي جي "ع"ح تضيياي حأمينرييح  حأ نر ييح أهجيي ج حأن يير رر( رارييق  يي رطي 2)

 .180ي 179ي 178(ي ص: 1991) حأقمس:      حألقاء ألمرح اخ حأمينرح  حأر حشرح ا  ح رع حأنقم حي حأ حتضحي 
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إسػػراحيؿ والتػػي تسػػاند   يتم ػػؿ فػػي الصػػييونية المسػػيحية  جديػػداً  تحػػدياً حاليػػًا تواجػػو الكنيسػػة المحميػػة و 
الواليػػػات  ىػػػذا التيػػار الجديػػد المػػػدعـو مػػف قػػو  متنفػػذة فػػػي المػػرب ال سػػيما  وتػػدعـ مواقفيػػا السياسػػية

مػػػػف الكتػػػػاب المقػػػػدس لتبريػػػػر مواقفيػػػػا مػػػػف دعػػػػـ  وطيػػػػات  تسػػػػتخدـ مفػػػػاىيـ دينيػػػػة األمريكيػػػػةالمتحػػػػدة 
 األراضػػػػػيعمػػػػػى الوجػػػػػود المسػػػػػيحي فػػػػػي  الصػػػػػييونية المسػػػػػيحية تػػػػػؤ ر سػػػػػمباً  أفال شػػػػػؾ و   (1)إسػػػػػراحيؿ

فك يػػر مػػف المػػواطنيف قػػد ال يفرقػػوف بػػيف المسػػيحي   سػػراحيؿ والمشػػرؽ بمواقفيػػا المنحػػازة   الفمسػػطينية
وبػػيف المسػػيحي الصػػييوني الػػرافض لموجػػود الفمسػػطيني  متػػو وأالمحمػػي الػػوطني المتبنػػي لقضػػايا وطنػػو 

وتحميمػػو مسػػؤولية مواقػػؼ ىػػذا   مػػا قػػد يترتػػب عميػػو سػػوء الظػػف بالمسػػيحي المحمػػي  األرضفػػي ىػػذه 
  اليجرة. إلىالمسيحي المحمي الشعور بالمربة يدفعو  إلىيتسرب  فيبدأالتيار العدواني 

 
مػف  اً لخسػارة المنطقػة جماعػة دينيػة ميمػة  شػكمت جػزءىجرة المسػيحي المحمػي لمخػارج سػوؼ تػؤدي  إفّ 

   وبمد المسي  ستخمو مف المسيحييف. وسوؼ تصب  الكناحس مجرد حجارة بال بشر األمة حضارة ىذه 
 

 ثالثًا: األبعاد القتصادية والجتماعية
  

بب رغػػػـ مػػػا تحممػػػو اليجػػػرة الخارجيػػػة لافػػػراد مػػػف ايجابيػػػات خاصػػػة عمػػػى المسػػػتو  االقتصػػػادي  بسػػػ
 التحويالت المادية التي يرسميا ىؤالء إلى ذوييـ إال أّف ا  ار السمبية تفوؽ تمؾ الحسنات. 

 
ـ  والتػي كػاف دافعيػا فضػػاًل 1967عػاـ موجػة ىجػرة جديػدة ألبناحيػػا بعػد  شػيدت األراضػي الفمسػطينية

الػػػػذكور عػػػػف تػػػػردي األوضػػػػاع السياسػػػػية  واألمنيػػػػة أسػػػػبابًا اقتصػػػػادية  ويظيػػػػر ذلػػػػؾ جميػػػػًا فػػػػي نسػػػػبة 
أو   % مف إجمالي عدد الميػاجريف  وكػاف أغمبيػا إمػا إلػى الػدوؿ النفطيػة72المياجريف  والتي بممت 
التػػي شػػيدت سػػمبية عمػػى أعػػداد القػػو  العاممػػة ىػػذه اليجػػرة تػػداعيات وتركػػت   (2)إلػػى الواليػػات المتحػػدة

بػػرام  التنميػػة  ألنيػػا انخفاضػػًا كبيػػرًا خاصػػة ىجػػرة ذوي الميػػارات  والكفػػاءات العمميػػة مػػا يػػؤ ر عمػػى 
تعنػػي انتقػػػاؿ رأس المػػاؿ البشػػػري المؤىػػؿ واالسػػػتقرار فػػي مػػػوطف طخػػر  ومػػػا يزيػػد األمػػػر خطػػورة قػػػرار 

فػػي دفػػ  عجمػػة والتػػي لػػو عػػادت سػػتفيد الفمسػػطينيوف   الكفػػاءات عػػدـ العػػودة إلػػى الػػوطف أغمبيػػة ىػػذه
ت الالزمػػػة  حػػػداث ىػػػذه التنميػػػة خاصػػػة أّف ىػػػذه الكفػػػاءات تكػػػوف قػػػد حصػػػمت عمػػػى الخبػػػرة  والميػػػارا
 .(3)التنمية  وبذلؾ تتحوؿ ىذه الخسارة إلى كار ة اقتصادية يتحمميا البمد األصمي

                                                 
  لريح اي  ح رع حأنقم يحي حأيم رج حأ ياتضحي يؤذن  حأالهي خ  حأ نر يح حأن"ي  "ر اأح حأ نر ح حأن لرح  حأر مياخ حأ را يرح( ج سصا   رابي 1)

 .94(ي ص: 1994ي ذن زي 24 -22)حأقمس:      حألقاء ألمرح اخ حأمينرح  حأر حشرح ا  ح رع حأنقم حي 

 ح رع  حأنقم يحياي   حأن لريح  يؤذن  حأالهي خ  حأ نر يحي حأهجي جي "" ح تضاي حلارظاييح أهج ج حأن ر ررع حأ ل ترنررع(  نر  ا ت  ي 2)

 .186(ي ص: 1991)حأقمس:      حألقاء ألمرح اخ حأمينرح  حأر حشرح ا  ح رع حأنقم حي   أم رج حأ حتضح

 .167( اؤحي ا بي   جع  اتقي ص: 3)
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فػػػي المشػػػرؽ العربػػػي  أو  وعمػػػى الصػػػعيد ال قػػػافي  فػػػاف التنػػػاقص الكبيػػػر فػػػي أعػػػداد المسػػػيحييف سػػػواءً 
ذ ألفػي عػاـ جػزءًا فمسطيف سيترؾ بصماتو عمى النسي  االجتماعي ليذه األمػة  فالمسػيحيوف شػكموا منػ

ميمًا في التركيبة االجتماعية  وال قافية في المجتم  العربي  فقد عمؿ ىؤالء عمى إحياء الفكر العربي 
المػػػدارس  منػػػذ منتصػػػؼ القػػػرف التاسػػػ  عشػػػر مػػػف خػػػالؿ المؤسسػػػات المختمفػػػة التػػػي أسسػػػوىا  وخاصػػػة

  وشػػكموا حمقػػة الوصػػؿ بػػيف (1)والجامعػػات والتػػي خػػدمت أبنػػاء األمػػة دوف النظػػر إلػػى طاحفتػػو أو ديانتػػو
  الشرؽ والمرب.

 
أـ   وشكؿ تراج  الدور ال قافي لممسيحييف في الرب  األخير مف القرف العشريف سواء في المجاؿ العػاـ

داخػػػؿ الطاحفػػػة التػػػي ينتمػػػي إلييػػػا دافعػػػًا لميجػػػرة  التػػػي إذا مػػػا اسػػػتمرت سػػػتترؾ أ ػػػرًا سػػػمبيًا عمػػػى التنػػػوع 
 . ال قافي في المنطقة وفمسطيف

 
أّف  السػػكانية ليػػذه الجماعػػة خاصػػةوأمػػا عمػػى الصػػعيد االجتمػػاعي  فػػإف اليجػػرة سػػتؤ ر عمػػى التركيبػػة 

أغمبيػػة الميػػاجريف ىػػـ مػػف الشػػباب الػػذكور مػػا يتػػرؾ أ ػػره عمػػى التركيػػب العمػػري لمفحػػة الباقيػػة  حيػػث 
حية ىػػذا مػػػف ماعػػة المسػػػيا يػػؤ ر عمػػػى نشػػاطات  وفعاليػػػة الجمػػػسػػتبقى الفحػػة األكبػػػر سػػنًا فػػػي الػػبالد م

أخػػر   فتػػؤ ر اليجػػرة عمػػى التركيػػب النػػوعي فسػػتزداد أعػػداد النسػػاء مقارنػػة بأعػػداد ناحيػػة  ومػػف ناحيػػة 
ـ أّف نسػػػبة العزبػػػاوات فػػػوؽ سػػػف  1988ولقػػػد أشػػػارت بعػػػض الدراسػػػات التػػػي أجريػػػت عػػػاـ   (2)الػػػذكور
لفتيػػات العزبػػاوات %  أمػػا فػػي مدينػػة القػػدس فػػاف نسػػبة ا16وال ال ػػيف لػػد  المسػػيحيات تبمػػ    الخامسػػة

 .(3)أعزب 83عزباء مقابؿ  100المسيحيات ىي 
 
 
 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .65ي ص: 2002ي حأ نح حأ اتضح اش جي حأضمي حأصاأس  حأ حتعي  جلح حألقاء( ااذج   رطي ي ر حأن ر ررع حأض بي 1)

 49ي   جع  اتقي ص:  جلح حألقاءج حأن ر ررع حأض ب"ي ( ت ساري  اترالي" هج 2)

 173( اؤحي ا بي   جع  اتقي ص: 3)
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  الستنتاجات والتوصيات 
  

 إلػػػى العػػػالـ بعػػػد احتضػػػاف المشػػػرؽ العربػػػي ليػػػا  وانطمقػػػت مػػػف القػػػدس  المسػػػيحية فػػػي فمسػػػطيف ولػػػدت
 و في الخمسيف سنةاج  ويخبو وىجوبقيت حاضرة فيو منذ عشريف قرنًا  غير أف ىذا الحضور بدأ يتر 

 األخيرة  ما دف  محات طالؼ المسيحييف المشرقييف  لميجرة إلى الخارج. 
 

مػػػف القػػػرف التاسػػػ   نصػػػؼ ال ػػػانيفػػػي المػػػف المشػػػرؽ العربػػػي  بػػػرزت ظػػػاىرة ىجػػػرة المسػػػيحييف العػػػرب
فػي النصػؼ  بػدأت الموجػة األولػى .انقسمت إلػى مػوجتيف ىػامتيفقد و واستمرت طواؿ القرف العشريف  

كيجػػرة ذكػػور كػػاف روادىػػا الشػػباف  لقػػرف العشػػريف بدايػػة ااسػػتمرت حتػػى القػػرف التاسػػ  عشػػر و  نيال ػػا
المسػػيحييف ممػػف اتصػػموا بػػالمرب عػػف طريػػؽ ا رسػػاليات التبشػػيرية   ػػـ تحولػػت بعػػد الحػػرب العالميػػة 

االقتصػػػػػادية والسياسػػػػػية  األزمػػػػػاتبفعػػػػػؿ  الت بأكمميػػػػػا  تبعيػػػػػا أبنػػػػػاء القريػػػػػة.األولػػػػػى إلػػػػػى ىجػػػػػرة عػػػػػاح
الزيػػػػادة السػػػػكانية الكبيػػػػرة مقابػػػػؿ ف  عمػػػػى مختمػػػػؼ نػػػػواحي الحيػػػػاة وانعكاسػػػػاتياوالطاحفيػػػػة الجتماعيػػػػة وا

 والسػػيما أدت إلػػى تػػدني مسػػتو  المعيشػػة  والحػػروب التػػي خاضػػتيا الدولػػة الع مانيػػةمحدوديػػة المػػوارد  
مالحقػػة الم قفػػيف  وسياسػػة االسػػتبداد التػػي اتبعتيػػا الدولػػة الع مانيػػة ومقػػدمتيا  ميػػة األولػػىالحػػرب العال

 عمى المسيحييف ألوؿ مػرة فػي التػاريخ ا سػالمي  إضػافًة إلػى الفتنػة ا جباريالعرب  وفرض التجنيد 
 يحييفدف  المس األمر الذي  عدـ االستقرار السياسي إلى تكريس حالة مف أد   1860الطاحفية عاـ 

يػة  والتػي م مػت بيحػة جاذبػة ليػـ لطرؽ أبواب اليجرة صوب األمريكيتيف  وبشػكؿ خػاص أمريكػا الالتين
 نتيجة توفر فرص العمؿ  وانتشار الحريات فييا  وتمتعيا باستقرار سياسي.   

 
  إال أف الػداف  الطػاحفي ةورغـ أف الدواف  الرحيسة لميجرة المسيحية تعود إلى دواف  سياسػية  واقتصػادي

 عشر. شكؿ عامؿ طرد ميـ لممسيحييف في النصؼ ال اني مف القرف التاس 
 
 والتػػي أخػػذت  اسػػتمر نزيػػؼ اليجػػرة فػػي النصػػؼ ال ػػاني مػػف القػػرف العشػػريف  فبػػدأت الموجػػة ال انيػػة و 

ويعود سببيا إلى  شكؿ النزيؼ الجماعي  مما يشكؿ خطرًا عمى الوجود المسيحي في المشرؽ العربي.
 سػػػػطينية ي النػػػاجـ عػػػف تأسػػػيس دولػػػػة إسػػػراحيؿ عمػػػى جػػػزء مػػػف األراضػػػي الفمعػػػدـ االسػػػتقرار السياسػػػ

مربيػػة وقطػػاع لاراضػػي العربيػػة )ىضػػبة الجػػوالف  صػػحراء سػػيناء  جنػػوب لبنػػاف  الضػػفة ال اواحتالليػػ
  )حػرب العػراؽ مػ  يػةالعراقوب حر ال  كػىميػةيميػة  وأإقمواندالع حػروب   1967بعد حرب عاـ غزة(  
دتيػػا الواليػػات التػػي قا 2003    ػػـ حػػرب الخمػػي  ال ال ػػة سػػنة1991وحػػرب الخمػػي  ال انيػػة سػػنة  إيػػراف 

حيػث اسػػتمرت الحػػرب نػػاف فػي لب   فكػاف أقسػػاىاب األىميػػةو الحػػر أمػا   (ضػد العػػراؽالمتحػدة األمريكيػػة 
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عشػرات ا الؼ مػف  مقتػؿإضػافًة إلػى نػت  عنيػا  ( 1990 -1975األىميػة فييػا خمػس عشػر عامػا )
 مسيحية واسعة. ىجرة شيدت لبناف  األبرياء

 
 في تراج  األوضاع االقتصادية  وبشكؿ خاص فتم ؿ في  ة المسيحيةوأما الداف  ال اني لميجرة العربي

  والبطالة  والمحسوبية  الفساد المالي وا داري   حيث انتشرال الث األخيرة مف القرف العشريفالعقود 
 كمػا .العػرب والتػي ينتمػي ليػا معظػـ المسػيحييف الوسػطى حجـ الطبقة تو  المعيشة  وتآكؿوتدني مس

لػدوؿ العربيػة فػي المسػيحيوف فػي بعػض امنيػا عػانى  التي وسياسة التيميش  يمقراطيةساىـ غياب الد
دفعيػػػـ   األمػػػر الػػػذي لميويػػػة العربيػػػة حضػػػورىـ  وخمػػػؽ لػػػدييـ شػػػعور بالمربػػػة وعػػػدـ االنتمػػػاء إضػػػعاؼ

بيحة  شكمت الدوؿ المستقبمة ) أوروبا واألمريكتيف(مبحث عف حياه أفضؿ في مكاف أخر. في المقابؿ ل
جانػب تػوفر شػبكات  إلػى ليـ  حيػث يتػوفر األمػف واالسػتقرار واالزدىػار االقتصػادي والحريػات جاذبة 
  والكناحس والتي تجعؿ تجربة اليجرة ناجحة لدييـ. واألصدقاء األىؿمف  األماف

      
انػػت نتيجػػة األزمػػات فػػي القػػرف التاسػػ  عشػػر  فك حية مػػف فمسػػطيفاليجػػرة المسػػي فيمػػا يتعمػػؽ بػػدواف و 

السياسية المتم مة بحالة عدـ االستقرار السياسي وبشكؿ خػاص  األزماتيا تمت بشكؿ رحيس  اقتصادية
أف  عمػى فم مت ىذه اليجرة الموجػة األولػى.ا جباري  وسياسة التجنيد خالؿ الحرب العالمية األولى  
عػػػؿ حػػػد ت بف  و (ومنيػػػا اليجػػػرة المسػػػيحية)خػػػالؿ القػػػرف العشػػػريف  توالػػػت موجػػػات اليجػػػرة الفمسػػػطينية 

وتعػػػد ىجػػػرة   القػػػرف العشػػػريف منػػػذ بدايػػػة االنتػػػداب البريطػػػاني وحتػػػى نيايػػػةالسياسػػػي المتػػػأـز الوضػػػ  
 التي قامت بيػا المنظمػات والطرد القتؿ بسبب عممياتاكبر موجات اليجرة   1948الفمسطينييف عاـ 

         كاف مػف بيػنيـ دفعت محات طالؼ الفمسطينييف لميجرةوالتي   منظمة الياغاناة رأسياوعمى  الصييونية
شػكؿ اليجػرة فػي ىػذه المرحمػة أخػذت  قػدو   ألؼ مسػيحي 90ألؼ مسيحي مف أصؿ  60 –ألؼ  50

 .اليجرة القسرية
 
ب رحػيس كسػب  فجػاءت الػدواف  االقتصػادية 2000 -1967اليجرة المسػيحية فػي الفتػرة مػا بػيف أما و  

تالؿ ا سػراحيمي لاراضػي الفمسػطينية  بشكؿ أساسي بػاالح وىو عامؿ مرتبط لميجرة في ىذه المرحمة 
مػف خػالؿ االسػتمرار فػي  ـ اقتصػادياً الفمسطينييف  فضيؽ عميي ذي استمر في سياستو القمعية تجاهوال

غالؽ األراضي مصادرة  قامػة الحػواجز العسػكرية بػيف  وار الضػفة المربيػة وقطػاع غػزة لفتػرات طويمػة  وار
قامػػة جػػدار الضػػـ الػػذي فصػػؿ سػػكاف الضػػفة المربيػػة عػػف  المػػدف األمػػر الػػذي أعػػاؽ حركػػة السػػكاف  وار

 .مدينة القدس  وحـر البعض مف الوصوؿ إلى أراضييـ  ففقد ك ير مف الفمسطينييف مصدر رزقيـ
سػػػراحيؿ   السياسػػػية  األوضػػػاع توجػػػاء كػػػداف   ػػػاف لميجػػػرة  ففشػػػؿ عمميػػػة السػػػالـ بػػػيف الفمسػػػطينييف وار

  أدت إلػػى انتشػػار حالػػة 2000نتفاضػػة ال انيػػة عػػاـ واسػػتمرار االعتػػداءات ا سػػراحيمية وخاصػػة فػػي اال
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مستمرًا طالمػا بقػي االحػتالؿ  وأوؿ سيبقى نزيؼ اليجرة وعميو ف  مف اليأس وا حباط بيف الفمسطينييف
إنيػاء االحػتالؿ  وعمػى المجتمػ  الػدولي تقػ  المسػؤولية األولػى فػي إنيػاء  وخطوة لوقؼ ىذا النزيؼ ى

 .ىذا الوض 
 
خػػر  لميجػػرة فكانػػت الرغبػػة فػػي إكمػػاؿ الدراسػػة  والتحػػاؽ بالعاحمػػة  ولكنيػػا كانػػت وراء أمػػا الػػدواف  األو  

فيمػػػا يتعمػػػؽ بالخطػػػاب الػػػديني ا سػػػالمي كػػػداف  لميجػػػرة  فقػػػد ىجػػػرة أعػػػداد ضػػػحيمة مػػػف المسػػػيحييف. و 
أوضػػحت معظػػـ الدراسػػات وكػػذلؾ البػػاح يف المختصػػيف بموضػػوع اليجػػرة المسػػيحية  أنػػو سػػبب غيػػػر 

 رحيس لميجرة.
 
المسػػػػيحية تتػػػػرؾ نتػػػػاح  سػػػػمبية عمػػػػى فمسػػػػطيف كبمػػػػد مرسػػػػؿ  اليجػػػػرة كمػػػػا توصػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى أف 

ويتم ػػؿ ذلػػؾ فػػي خسػػارة مكػػوف  قػػافي ميػػـ مػػف مكونػػات الشػػعب الفمسػػطيني إذا اسػػتمرت   لمميػػاجريف
أّف أغمبيػػػة  السػػػكانية ليػػػذه الجماعػػػة خاصػػػةسػػػتؤ ر عمػػػى التركيبػػػة  اليجػػػرة إفمسػػػيحيًا فػػػ أمػػػااليجػػػرة. 

اجريف ىـ مف الشباب الذكور ما يترؾ أ ره عمى التركيب العمري لمفحػة الباقيػة  حيػث سػتبقى الفحػة المي
ماعة المسيحية ىذا مف ناحية  ومف ناحيػة ا يؤ ر عمى نشاطات  وفعالية الجماألكبر سنًا في البالد م

ولقػد أشػارت   ذكورأخر   فتؤ ر اليجرة عمى التركيػب النػوعي فسػتزداد أعػداد النسػاء مقارنػة بأعػداد الػ
وال ال ػػيف لػػد    ـ أّف نسػػبة العزبػػاوات فػػوؽ سػػف الخامسػػة 1988بعػػض الدراسػػات التػػي أجريػػت عػػاـ 

 100%  أمػػا فػػػي مدينػػة القػػدس فػػاف نسػػػبة الفتيػػات العزبػػاوات المسػػيحيات ىػػػي 16المسػػيحيات تبمػػ  
 .أعزب 83عزباء مقابؿ 

 
قافيػة  واجتماعيػة لمحػد واتيػة اقتصػادية  و العمؿ عمى تطوير بيحػة م بضرورة ومف ىنا توصي الدراسة

مػف   ولممسػيحييف المحميػيف لمكنيسػة عربيػةعؿ اليوية ال التأكيد كما يجب .مف ظاىرة اليجرة المسيحية
انتفػاء  إلػىمػا يػؤدي م  وسػاحؿ ا عػالـو ومناى  التعميـ  والمدرسة والجامعة  في البيت   خالؿ التربية

 . باليجرة   المسيحييفويقمؿ الرغبة لد   والقمؽ والخوؼ الشعور بالعزلة
مػػػف  التػػػي تنػػػاقش ظػػػاىرة اليجػػػرة المسػػػيحيةو وأيضػػػًا ال بػػػد مػػػف عمػػػؿ المزيػػػد مػػػف الدراسػػػات واألبحػػػاث  

 .فمسطيف  وكيفية الحد منيا
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 المراجع العربية
 
 القراف الكريـ - أ
 الكتب - ب

                        
  دراسػات عػف الجاليػات العربيػة األمريكيػة  ترجمػة أمريكالعرب في ا  نبيؿ أبراىاـ  سمير أبراىاـ  -

 (.1985سنية إجاللي  )القاىرة: مؤسسة سجؿ العرب  
  
  )ا سػػػكندرية: اليجـــرة غيـــر الشـــرعية والمشـــكالت الجتماعيـــةإبػػػراىيـ  محمػػػد أعبيػػػد الزنتػػػاني   -

 (.2008المكتب العربي الحديث  
  
  1ط  الوجـود المسـيحي فـي القـدس خـالل القـرنين التاسـع عشـر والعشـرين رؤوؼ أبو جابر   -

 (.2004)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية  
 

   )بيروت: دار1 طالييودية العالمية وحربيا المستمرة عمى المسيحية  إيميا أبو الروس  -
 .(1993اعة والنشر  الطميعة لمطب

 

بيــة وقطــاع غــزة و ثارىــا القتصــادية ر مــن الضــفة الغ اليجــرة الخارجيــة  عبػػد الفتػػاحأبػػو شػػكر   -
 .1990)  تموز)القدس: الممتقى الفكري العربي    والجتماعية

 

المعرفة    )ا سكندرية: دار5  طجغرافية السكان أسس وتطبيقات  فتحي محمدأبو غيانة   -
 .(2000الجامعية  

 

    )بيروت: مركز دراسات الوحدة 1ط   العرب في األرجنتين النشوء والتطور  إكمير  عبد الواحد -
 (. 2000العربية  

 

  ترجمة  ناصر الديف األسد  إحساف يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية جورج  انطونيوس  -
 (.  1966  )بيروت: دار العمـ لممالييف  2عّباس   ط 

 

  )بيػروت: 1  طترجمػة سػعيد الحسػنية  تاريخ األمريكيين ذوي أصـول عربيـة اورفمي  غريموري  -
 (. 2006ناشروف    -الدار العربية   لمعموـ
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 )بيروت: مؤسسة  1ط  ترجمة أحمد خميفة   التطيير العرقي في فمسطينيالف  باييو  إ-  
 .  (2007 الدراسات الفمسطينية 

 

   تحرير ليزا وقطاع غزة في الضفة الغربية المجتمع الفمسطينيموسى  وطخروف  البديري   -  
 (. 1990  األسوارر راكي  )عكا  دات
 

   )القدس: مركز1  ط األسممة والسياسة في األراضي الفمسطينية المحتمةإياد   البرغو ي   -
 .(1990الزىراء لمدراسات واألبحاث  

 

المسحية عبر تاريخيا في   "المسيحية خالؿ العصر الع ماني ال اني"فينسنزو  األب بودجي   -
مجمس كناحس بيروت:   )2ط   بدر  سعاد سميـ  جوزيؼ أبو نيروتحرير حبيب ، المشرق

والعديد مف كناحس المنطقة وبعض المؤسسات ال قافية المحمية وا قميمية الشرؽ األوسط  
 (.2000والدولية  

 

  المسيحية عبر تاريخيا في المشرق  "ي العقود ا سالمية األولىفلمسيحية "ا تروبو  جيرار  -
مجمس كناحس الشرؽ بيروت:   )2ط   جوزيؼ أبو نيرو سعاد سميـ  تحرير حبيب بدر 

والعديد مف كناحس المنطقة وبعض المؤسسات ال قافية المحمية وا قميمية والدولية  األوسط  
2000) . 

 

  )نػابمس: جامعػة النجػاح 1ترجمػة سػمير محمػود  ط   اليجرة القسرية الفمسطينيةناج   جرار   -
 (.1995الوطنية  

   

  )عمػػػػاف: دار المسػػػػيرة لمنشػػػػر والتوزيػػػػ  1عمػػػػي عبػػػػد الػػػػرازؽ  عمػػػػـ اجتمػػػػاع السػػػػكاف  ط ي  جمبػػػػ -
 .(2011والطباعة  

 

دار الكشػاؼ لمنشػر بيػروت:   )3  طاألوؿ  الجػزء (مطـول)تاريخ العـرب فيميب  وطخروف  حتي   -
  (.1958 والطباعة والتوزي  

 

  )بيػػروت: دار الكشػػاؼ لمنشػػر 2  ط 3  الجػػزء تــاريخ العــرب )مطــول(وطخػػروف  فيميػػب   حتػػي  -
 (.  1953والطباعة والتوزي   

 

  )بيػػػت لحػػػـ: مركػػػز وحػػػاـ لحػػػؿ 1ط   بيـــت لحـــم تـــاريخ وتـــراثحزبػػػوف  نصػػػري بشػػػارة جػػػريس   -
 (.2008النزاعات  

 



127 
 

  )عكػػػا  مؤسسػػػة األسػػػوار  1948 -1918ممكيـــة األراضـــي فـــي فمســـطين الحزمػػػاوي  محمػػػد   -
1998.)  

ــ  حسػػيف  حمػػاد - ــائق ت ــرةمجموعــة وث  اريخ فمســطين السياســي والقتصــادي والتعميمــي خــالل فت
ــــداب البريطــــاني    )جنػػػػيف: المركػػػػز الفمسػػػػطيني لم قافػػػػة وا عػػػػالـ  1  ط 1939 -1909النت

2003.) 
 

)القػػدس: منشػػورات  تحريػػر نعػػيـ عتيػػؽ  سػػيدر دعيػػبس  لحضػػور المسػػيحي فػػي األرض المقدسػػة ا -
  (2008 المسكوني لالىوت التحرر  السبيؿ مركز

 

ــي إبػػراىيـ  وطخػػروف   حيػػاني  - ــة والنــدماج أمريكــاالعــرب ف تحريػػر ميخاحيػػؿ وديػػ    صــراع الغرب
 (. 2003  )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية  1سميماف  ط 

 

  )بيػروت  مؤسسػة الدراسػات الفمسػطينية  1  ترجمػة حسػني زينػة  طكي ل ننسىالخالدي  وليػد   -
1997.) 

 

  )بيػػػػػروت: المعيػػػػػد العربػػػػػي لمتػػػػػدريب 1شػػػػػعب العربػػػػػي الفمسػػػػػطيني  طالخصػػػػػاحص الديممرافيػػػػػة لم -
 (. 1985والبحوث ا حصاحية  دار النضاؿ لمطباعة والنشر والتوزي   

 

  )القدس: مركز المقاء لمدراسػات أصالة.. حضور.. انفتاح عرب مسيحيونس سعد  يجر خوري   -
 (.2006الدينية والترا ية في األرض المقدسة  

   
  )بيػروت: مؤسسػة 2   ط1948 -1876الصـحافة العربيـة فـي فمسـطين ؽ.   يوسػؼخػوري   -

  (.1986الفمسطينية  االتحاد العاـ لمكتاب والصحفييف لفمسطينييف   الدراسات
 

)بيت لحـ  ديار لمنشر    1ط   الربيع العربي ومسيحيو الشرق األوسطمتري   الراىب  -
2012.) 

 

ــي نظريــة اليجــرةربايعػػة  احمػػد   - ــة دراســات ف ــة والثقافي )عمػػاف:   1ط   ومشــكالتيا الجتماعي
 (. 1984منشورات داحرة ال قافة والفنوف 

 

  )دمشػؽ: 1  ط1986-1870البرازيـل،  العربيـة إلـىاليجـرة ماجد  مصطفى طػالس   رداوي  -
 (. 1989دار طالس لمدراسات والترجمة والنشر  
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 األندية ومؤسسـات البحـوث الفمسـطينيةالتحادات والجمعيات والروابط والمطابع و زايد  محمود   -
  1  ط3المجمد   2صة  دراسات الحضارة  القسـ   الموسوعة الفمسطينية  الدراسات الخااومراكزه

 (. 1991)بيروت: 
 

  )بيػػروت: دار الوحػػدة لمطباعػػة والنشػػر  1 ط  مــن يحمــي المســيحيين العــربفيكتػػور   سػػحاب  -
1981.)  

 

  )القػاىرة: دار ال قافػة  1  ط العمـل القـومي، دراسـة توثيقيـةاإلنجيميـون و سالمة  أديب نجيػب   -
1993.) 

 

  ) بيػػت لحػػـ: مركػػز وحػػاـ لحػػؿ 1  ط بيــت لحــم عبــر التــاريخسػػمور  جػػورج كػػارلوس جػػاداهلل   -
 .(2007النزاعات  

 

 (. 1999  )ا سكندرية: دار المعرفة الجامعية  عمم اجتماع السكانسيد  السيد عبد المعطي  ال -

 

    فـي الشـرق األدنـى األسـباب المؤديـة لالنفجـار سياسات وأقميـاتلورانت  طني شػابري   شابري  -
   (.1991  )القاىرة: مكتبة مدبولي  1ترجمة ذوقاف قرقوط  ط

 

  تحريػػر المســيحية عبــر تاريخيــا فــي المشــرق "،" المسػػيحيوف والنيضػػة العربيػػة جيػػروـشػػاىيف   -
  )بيػػػروت: مجمػػػس كنػػػاحس الشػػػرؽ األوسػػػط  2حبيػػػب بػػػدر  سػػػعاد سػػػميـ  جوزيػػػؼ أبػػػو نيػػػرو  ط 

                                                                      .(2000والعديد مف كناحس المنطقة وبعض المؤسسات ال قافية المحمية وا قميمية والدولية  
  
 .  ب.ط  )ب. د  ب. ت(1983 -1876 فمسطين والفمسطينيون  باميال طفشميث   -
 

  تحريػػر المســيحية عبــر تاريخيــا فــي المشــرق  "المسػػيحية قبػػؿ ظيػػور ا سػػالـ"عرفػػاف  شػػييد   -
  )مجمػػس كنػػاحس الشػػرؽ األوسػػط والعديػػد مػػف 2حبيػػب بػػدر  سػػعاد سػػميـ  جوزيػػؼ أبػػو نيػػرو  ط 

  (.2002كناحس المنطقة وبعض المؤسسات ال قافية المحمية وا قميمية والدولية  
 

  الربػاط  )، وثـائق تاريخيـة1917-1517ت لحـم فـي العيـد العثمـاني تاريخ بيـخميػؿ  شوكة   -
 (. 2000د.ف  

 

ــــي فمســــطين شػػػػولش  الكزانػػػػدر   - ــــة ف   دراسػػػػات حػػػػوؿ التطػػػػور 1882 -1856تحــــولت جذري
الجامعػػػػػة   )عمػػػػػاف: 2االقتصػػػػػادي واالجتمػػػػػاعي والسياسػػػػػي  ترجمػػػػػة كامػػػػػؿ جميػػػػػؿ العسػػػػػمي  ط 

  (.1993  دة البحث العمميمنشورات عمااألردنية  
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  الموسػػػوعة الفمسػػػطينية  األوضـــاع الديمغرافيـــة لمشـــعب الفمســـطينيصػػػال   حسػػػف عبػػػد القػػػادر   -
     (.1990  )بيروت: 1ط  1المجمد الدراسات الجمرافية الدراسات الخاصة  

 

دراسػات الحضػارة     الموسوعة الفمسطينية  الدراسات الخاصػة "الفكر المسيحي"  ميشيؿ صباح  -
 .(1990  )بيروت: 1  ط 3د  المجم2القسـ 

  )القػػػاىرة: دار الشػػػروؽ  1  ط اليجـــرة المبنانيـــة إلـــى مصـــر -ىجـــرة الشـــوامضػػػاىر  مسػػػعود   -
2009 .) 

 

  )بيػروت: 1  ط 4  الجػزء 2المجمػد  تاريخ األمم والمموك،  الطبري  أبي جعفر محمد بف جرير -
 المطبعة الحسينية المصرية  ب. ت(.

 

  )بيػػروت: مركػػز 1  ط 1  الجػػزء ض مجيــد ومســتقبل بــاىرمــا -الفمســطينيونطنػػوس  عػػزت   -
 (. 1982ـ. ت. ؼ   -األبحاث

 

         . (1975  )بيروت: دار الفكر  3ط   2الجزء   تاريخ خالفة بني أميةنبيو   عاقؿ  -
  
منتػػد  المعػػارؼ  بيػػروت:   )1  ط وجيــة نظــر -المســيحيون العــرب... إلــى أيــن  سػػميرعبػػده   -

2012.)  
 

 اليجرة الفمسـطينية إلـى أمريكـا مـن نيايـة القـرن التاسـع عشـر حتـى عـامؿ نػايؼ  عدوي  جما -
 (. 1993  )الناصرة: المطبعة الشعبية بيت الصداقة  1  ط 1945
 

  الموسػوعة التعميم في فمسطين من الفتح اإلسالمي وحتى بداية العصر الحـديث حأض ل ي  ا لي -
 (. 1991  )بيروت: 1  ط3المجمد   2ة  القسـ صة  دراسات الحضار الدراسات الخاي الفمسطينية

 

منتػػد  الفكػػر العربػػي     )عمػػاف:1  ط الشــباب العربــي فــي الميجــرنضػػاؿ محمػػد  العصػػافرة   -
2008 .) 

 

ــ  دمحمػػعقػػؿ   - ــائق محميــة مــن فمســطين العثماني دار   )كفػػر قػػرع: 1ط   ودراســات توثيقيــة ةوث
 (.          2005  لمطباعة والنشر اليد 

 

ــاريخيحسػػيف    العػػودات - لمطباعػػة والنشػػر  األىػػالي  )دمشػػؽ: 1ط   العــرب النصــارى، عــرض ت
 . (1992والتوزي   نيساف  

 

  )ا سػػكندرية: 2  الطبعػػة الميــاجرون، دراســة سوســيو انثربولوجيــةغػانـ  عبػػد اهلل عبػػد المنػػي   -
  (2002المكتب الجامعي الحديث  
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)الناصػػػرة:   2ط عمـــى مــدى ألفـــي عـــام المســـيحية المشـــرقية :الميــد العربـــيسػػػمي   غنػػادري   -
 (. 2009طذار لمنشر  طب   30إصدار 

 

ــديار المقدســة  فػػؤاد فػػرح  - ــة المســيحيون العــرب فــي ال   )الناصػػرة: الحكػػيـ 1ط   الحجــارة الحي
 (.2003لمطباعة والنشر ـ. ص  

 

 ت  )بيروت: منشورا1  طصفحات من تاريخ المسيحيين العرب قبل اإلسالم  سييؿاألب قاشا   -
 .(2005المكتبة البوليسية  

 

ـــة :نصـــارى القـــدساحمػػػد  حامػػػد إبػػػراىيـ  القضػػػاة   - ـــائق العثماني ـــي ضـــوء الوث           1ط  دراســـة ف
 (. 2007  / سبتمبرالوحدة العربية  أيموؿ مركز دراسات) بيروت: 

 

 .(1992) القاىرة: دار ال قافة    2ط   المسيحية والحضارة العربية  جورج شحاتو قنواتي  -
 

دار الجميػؿ لمنشػر   ) عمػاف: 1  ط1965 -1882كفاح شعب فمسطيف ومسيرة حركتػو الوطنيػة  -
 (.2006والدراسات واألبحاث الفمسطينية  

 

مؤسسػػة العربيػػة لمدراسػػات ال  )بيػػروت: 10ط   تــاريخ فمســطين الحــديثعبػػد الوىػػاب  الكيػػالي   -
 (. 1990والنشر  

 

  )بنمػازي: جامعػة قػار يػونس  1  طأسسـيا ووسـائميا جغرافيـة السـكانالكيخيا  منصور محمد    -
2003    .) 

 

    ســطور مســتقيمة بــ حرف متعرجــة عــن المســيحيين الشــرقيين والعالقــات بــينطػػارؽ  متػػري   -
  (.2008 )بيروت: مركز الدراسات المسيحية ا سالمية   2ط  المسيحيين والمسممين

 

  )القػػدس: 1  ط الســمطة الفمســطينية أكذوبــة اضــطياد المســيحيين مــن قبــلمجموعػػة مػػؤلفيف   -
 (. 1998الجمعية الفمسطينية لحماية حقوؽ ا نساف والبيحة  

 

 -التشـيمي -المكسـيك -دراسـة حـالت -الجاليات العربية في أمريكا الالتينيـةمجموعة مؤلفيف   -
  )بيػػػروت: مركػػػز 1  ترجمػػػة عبػػػد الواحػػػد إكميػػػر  ط األرجنتـــين -البـــارغواي -البيـــرو -البرازيـــل

 (. 2006دراسات الوحدة العربية  
 

 بحــث فــي -غــزة والضــفة الغربيــة والقــدس العربيــةالمجتمــع الفمســطيني فــي مجموعػػة مػػؤلفيف   -
 (. 1994  )بيروت: مؤسسة الدراسات الفمسطينية  1  ط األوضاع الحياتية
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رة: تحريػػػر محمػػػد اشػػػتية  )البيػػػ  موســـوعة المصـــطمحات والمفـــاىيم الفمســـطينيةمجموعػػػة مػػػؤلفيف   -
 (. 2008  ا قميميةالمركز الفمسطيني لمدراسات 

 الفكر السياسي في فمسطين من نياية الحكم العثماني حتى نياية النتدابعمي  محافظة   -
 .(1989الكتب األردني     )عماف: مركز1  ط1948 – 1918البريطاني 

 

شـرين )تطـورات صفحات مطوية من تاريخ فمسطين المحمي فـي القـرن الع  أيػوبعدناف مسمـ   -
ــت لحــم  فــي العيــد البريطــاني  ــة بي ــي مدين ــة ف ــة وصــحفية وفكري  -1917سياســية واجتماعي

 (.2002  )بيت لحـ: مركز وحاـ الفمسطيني لحؿ النزاعات  1ط ،(1918
 

  1  طقـراءة جديـدة : 1918 -1700 تاريخ فمسطين في أواخر العيد العثماني  عػادؿمناع   -
 (.1999سطينية  مؤسسة الدراسات الفم )بيروت:

 

 الفكـر العربـي فـي العصـر الحـديث )سـوريا، مـن القـرن الثـامن عشـر حتـى العـاممنير  موسى   -
  (.1973)بيروت: دار الحقيقة لمطباعة والنشر    1ط   (1918

 

  )بيػروت: 1  ط مفيـوم الجـرائم ضـد اإلنسـانية فـي القـانون الـدولي  نجيػب جػورجوليـ نصار   -
  (.2008بية مركز دراسات الوحدة العر 

 

  المسيحيون العرب وفكرة القومية العربية في بـالد الشـام ومصـر،  احمد محمودفدو  نصيرات   -
 (. 2009)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية    1  ط1918) -(1840

 

  )بيػت لحػـ: 1  ترجمػة فيػد أبػو غزالػة  ط تـاريخ الكنيسـة فـي األرض المقدسـةفريدريؾ  ىاير   -
 (. 1995مكومبيوتر  مكتب الناشر ل

 

ـــاتمشـــكالت جػػػالؿ  محمػػػد نضػػػر مينػػػا   يحػػػي  - ـــ األقمي ـــوطن العرب ـــي ال   )ا سػػػكندرية: دار يف
        (.1980المعارؼ  

 

  )بيػػروت: دار 1  طدور المســيحيين الثقــافي فــي العــالم العربــيسػػمير خميػػؿ سػػمير  اليسػػوعي   -
 (.2004الشروؽ 

 
 دوريات    
 لموليات المتحدة ونشاطيم السياسي واإلعالمي والقتصادي ىجرة الفمسطينيين  حماد حسيف   -

  المجمد األوؿ  العدد المجمة الفمسطينية لمدراسات التاريخية ىناك في العشرينات من ىذا القرن
 .(2003ال الث  )راـ اهلل  الجمعية الفمسطينية لمدراسات التاريخية  كانوف ال اني  
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م 1967حميـــة فـــي القضـــية الفمســـطينية بعـــد حـــرب "دور الكنيســـة المجمػػػاؿ   األب خضػػػر  -

  السػػػنة ال انيػػػة مجمػػػة المقػػػاء"  والمســـيحية اإلســـالميةىـــذه الحـــرب عمـــى العالقـــات  وتـــداعيات
 .2007والعشروف  العدد الراب   

  
 عمى العالقات اإلسالمية والمسيحية في فمسطين"، 1967"تداعيات حرب خوري  جريس سعد   -

 .2007ية والعشروف  العدد الراب     السنة ال انمجمة المقاء
 

السػنة السػابعة عشػرة  العػدد ال الػث والرابػ     مجمة المقاء"  "دور المسيحيين العربخوري  حاتـ   -
2002. 

 

  السػػػنة السػػػابعة عشػػػرة  العػػػدد ال الػػػث مجمػػػة المقػػػاء"  "ىجـــرة المســـيحيين العـــرب  برنػػػاردسػػػابيال   -
 .2002والراب   

 

  مجمػة المقػاء  "رة وأثرىا في انقـراض العديـد مـن العـائالت البيتمحميـةاليج"مايؾ جػورج  سمماف   -
 .1989األوؿ   السنة الرابعة  العدد

 

  السنة األولى  العدد مجمة الوحدة  "مس لة اليجرة وتقدم الوطن العربي"  محمد لطفيفرحات   -
   1985ال امف  أيار  

 

مجمػة   ياسـية: الناحيـة القتصـاديةالحضور المسيحي فـي الشـرق والصـراعات الس جػورج قـر   -
 .2008 السنة ال ال ة والعشروف  العدد ال الث  المقاء

 

  )بيػت لحػـ  مجمػة بيػت لحػـ"  "جذور اليجـرة الفمسـطينية إلـى األمـريكتينمسمـ   عدناف أيوب   -
 . 1996)-1993نشرة تصدرىا الجمعية االنطوانية الخيرية البيتمحمية  

 

 العرب المسيحيين في صياغة الفكرة القومية في القرن التاسع عشر"دور مسمـ  عدناف أيوب   -
 . 1993  السنة ال انية  العدد الراب   مجمة المقاء"  وأوائل القرن العشرين

 

  السػػنة الحاديػػة والعشػػروف  العػػدد مػػة المقػػاءمج  "المســيحيون والقوميــة العربيــة" جػػوني منصػور   -
   2006ال الث والراب   

 

المجمد الخػامس  العػدد الرابػ     الفكر عالـمجمة   اليجرات وتحركات السكانلكريـ  اليافي  عبد ا -
1975.  
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 مؤتمرات      
مػػػؤتمر  " "النظـــرة المســـيحية الغربيـــة لموجـــود المســـيحي العربـــي فـــي فمســـطين سػػػتيؼ بنيػػػاف   -

مدراسػات   )القػدس: مركػز المقػاء لالػدورة الخامسػة  المقدسػة األرضوالكنيسة المحمية فػي  الالىوت
 (.  1991تموز   13 -11الدينية والترا ية في األرض المقدسة  

 

 مػػؤتمر الالىػػػوتاليجػػرة  "  "أنمــاط اليجـــرة الفمســطينية ضــمن أبعادىـــا العالميــةتمػػاري  سػػميـ   -
دراسػػػات الدينيػػػة لم المقػػػاء مركػػػز  الػػػدورة الرابعػػػة  )القػػػدس  والكنيسػػػة المحميػػػة فػػػي األرض المقدسػػػة

 (. 1991المقدسة   والترا ية في األرض
 

  مػؤتمر الالىػػوت "  اليجػػرة "األبعــاد القتصــادية ليجـرة المســيحيين الفمسـطينيينحزبػوف  سػمير   -
)القػػػدس: مركػػػز المقػػػاء لمدراسػػػات الدينيػػػة الػػػدورة الرابعػػػة    المقدسػػػة األرضوالكنيسػػػة المحميػػػة فػػػي 

 (. 1991والترا ية في األرض المقدسة  
 

 السياسية والقتصادية ليجرة العرب الفمسطينيين مـن فمسـطين منـذالدوافع "مناويؿ  حساسياف   -
الػػػدورة   المقدسػػػة األرضوالكنيسػػػة المحميػػػة فػػػي  الالىػػػوت مػػػؤتمر اليجػػػرة   "1948عـــام النكبـــة 

 (.   1991  المقدسة األرضمركز المقاء لمدراسات الدينية والترا ية في )القدس: الرابعة  
 

  (وقػػػاح  المػػػؤتمر الػػػدولي ال ػػػانية والمسػػػيحية فػػػي فمسػػػطيف  )حمايػػػة األمػػػاكف المقدسػػػة ا سػػػالمي -
 (.2004نوفمبر  25 -23  ا سالمية لمتربية والعموـ المنظمة: عماف)

 

مػػؤتمر الالىػػوت والكنيسػػة المحميػػة فػػي األرض   مــدخل إلــى اليــوم الدراســيجػػريس سػػعد  خػػوري   -
نيػػة والترا يػػة فػػي األرض المقدسػػة  )القػػدس: مركػػز المقػػاء لمدراسػػات الدي المقدسػػة  الػػدورة الخامسػػة 

 (. 1991 تموز  11-13
 

 والكنيسػة الالىػوتمػؤتمر اليجػرة  "  "األبعـاد الدينيـة والكنيسـة ليجـرة المسـيحيينخوري  رفيػؽ   -
)القػػدس: مركػز المقػػاء لمدراسػػات الدينيػػة والترا يػػة فػػي الػػدورة الرابعػػة    المقدسػػة األرضالمحميػة فػػي 

 (. 1991األرض المقدسة  
  

مػؤتمر الالىػوت والكنيسػة "  "المسـيحيون الفمسـطينيون بـين القوميـة واألصـوليةالراىب  متػري   -
)القدس: مركز المقاء لمدراسػات الدينيػة والترا يػة فػي  المحمية في األرض المقدسة  الدورة الخامسة 

 (. 1991تموز   13 -11األرض المقدسة  
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طينيين المسـيحيين فـي منـاطق القـدس وبيـت لحـم، دراسة لميجرة ما بـين الفمسـ"  برناردسابيال   -
الػػػػػدورة الرابعػػػػػة    المقدسػػػػػة األرضوالكنيسػػػػػة المحميػػػػػة فػػػػػي  الالىػػػػػوتمػػػػػؤتمر اليجػػػػػرة  "  ورام اهلل

 (.1991)القدس: مركز المقاء لمدراسات الدينية والترا ية في األرض المقدسة  
 

                 ية تاريخية، السياسات الحالية"الفمسطينيون المسيحيون: تطورات ديمغراف  برناردسابيال   -
      2006مؤتمر السبيؿ الدولي السادس  "  تجاه الكنيسة، المجتمع وحقوق اإلنسان والمواقف

 .(2008كوني لالىوت التحرر )القدس: مركز السبيؿ المس
 

لكنيسػػػة وا مػػػؤتمر الالىػػػوت"   "رســـالة الكنيســـة المحميـــة والتحـــديات السياســـيةكتػػػاب  جون ػػػاف   -
  )القػدس: مركػز المقػاء لمدراسػات الدينيػة والترا يػة فػي   الدورة السػابعةالمحمية في األرض المقدسة

 (. 1994  تموز  24 -22األرض المقدسة  
 

 منشورات الكترونية:    
"  معيد العربية الخروج الثالث لممسيحيين -"تداعيات الربيع العربي وشبكات األمانألفي  أكـر   -

                  2014/ 7/ 1استرجعت بتاريخ   (نسخة الكترونية)سات  لمدرا
studies.arabiya.net/ hot-issues                                                                                        

 

  .20/11/2013  )نسخة الكترونية(  استرجعت بتاريخ 2002 لعاـ الدولية اليجرة تقرير -
                

http://www.un.org/esa/population/publications/ittmig2002/ittmigrep2002arab.doc        
 

ف والشتات: إحصاحيات  تحديات  طفاؽ"  الراىب  فيوليت  "مؤتمر الحضور المسيحي في فمسطي -
   2014/ 7/ 7استخرجت بتاريخ   (نسخة الكترونية)

                                           

-q-/index.php?option=com_content&view=article&id=501:http://www.diyar.ps

                                                                               &catid=17:news&ltemid=67   
 

  )نسػخة الكترونيػة( 2010-4-24  جريدة القػدس  تقاًل عف "سراجنا"  ميشيؿصباح   لبطريرؾا -
 .12/1/2014ريخ استرجعت بتا

                   http://www.sirajuna.com/EachArticle.aspx?aId=2000                             

 

 أف األقباط والبحث عف تم يؿ مناسب منذ عصر محمد عمي "كوتا" ال بدّ "منى مكـر  عبيد  -
  جريدة الحياة  الباب  قضايا  تاريخ "ب 2مف  2 والفالحيف لممرأةيمحظيا الدستور كما قّرر الدستور 

       )نسخة الكترونية(  استرجعت بتاريخ14  ص: 17457  رقـ العدد  2011/ 10/ 2النشر  
2    /2 /2014       . 

 http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat INT/2011/1/2                    

http://www.un.org/esa/population/publications/ittmig2002/ittmigrep2002arab.doc
http://www.un.org/esa/population/publications/ittmig2002/ittmigrep2002arab.doc
http://www.diyar.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=501:-q-&catid=17:news&ltemid=67
http://www.diyar.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=501:-q-&catid=17:news&ltemid=67
http://www.sirajuna.com/EachArticle.aspx?aId=2000
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  مف منشورات وزارة الصناعة والتجارة المصرية  )نسخة "ىجرة العقوؿ العربية"عاحدة   عزت  -
 . 2014/ 2/ 2الكترونية(  استرجعت بتاريخ 

 

http://site.iugaza.edu.ps/aelholy/files/2010/02/                                                                      
         

           استرجعت بتاريخ( نسخة الكترونية)  "السكاف في فمسطيف التاريخيةقناة الجزيرة  " – 
25/3 /2013                                                       

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/e8810bdb-e142-43ed-adc6-f98f18626423       
           

 

ة الكترونية(  استرجعت   ) نسخ"األدممة العربية المياجرة: خرج ولـ يعد"مجمة الفكر العربي   -8
            .20/11/2013بتاريخ  

http://arabthought.org                        
 

دارتو في مدينة بيت  -9 مسمـ  عدناف أيوب  "السياؽ التاريخي والسياسي لمشاكؿ القطاع السياحي وار
                                                                                                           . 2014/ 2/ 10رجعت بتاريخ است  لحـ"  )نسخة الكترونية(

http://bethlehem 

holyland.net/Adnan/bethlehem/Historical%20and%20Political%20context.htm 
 

 .2013/  11/ 11  )نسخة الكترونية(  استرجعت بتاريخ "لفمسطينيا مسودة الدستور" -10
            http://www.miftah.org/arabic/Docs/ConstitutionDraf                                                                    

 

  منظمة العفو "لعربيحماية حقوؽ األقميات الدينية في ظؿ الربي  ا"نصراويف  ليث كماؿ   -11
   2014/ 7/ 1استرجعت بتاريخ  ( نسخة الكترونية)  19الدولية  المجمة االلكترونية  العدد 

www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue19/Protectionof 

MinoritiesArabsPring.aspx?articaleID=1082 
 
 

 : مقابالت شخصية
يـو األربعاء  التشريعي الفمسطيني  عبر االنترنت   نارد سابيال  عضو المجمسمقابمة م  د. بر  -

 .    2014/ 7/ 23بتاريخ  

  
مقابمة م  د. جريس خوري  مدير مركز المقاء لمدراسات الدينية والترا ية في االرض المقدسة   -

 . 2014/  7/ 8يـو اال نيف  بتاريخ 
 

http://site.iugaza.edu.ps/aelholy/files/2010/02/
http://site.iugaza.edu.ps/aelholy/files/2010/02/
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/e8810bdb-e142-43ed-adc6-f98f18626423
http://arabthought.org/
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 (1ممحق )

 

 إعالن  )ليفربول(

 

"نعمػػػػػػف لعمػػػػػػوـ أبنػػػػػػاء الػػػػػػوطف الميػػػػػػاجريف إلػػػػػػى جميػػػػػػ  الجيػػػػػػات وخصوصػػػػػػًا إلػػػػػػى أمريكػػػػػػا المتحػػػػػػدة            
)نيويورؾ ونواحييا( إننا نظرًا لما رأيناه مف ك ػرة الركػاب المسػافريف لتمػؾ النػواحي وتػأخرىـ عػف السػفر 

عػػداد كػػؿ مػػا يمػػـز لػػراحتيـ مػػف التسػػييالت ال كافيػػة لسػػفرىـ ألي بػػالد لميػػر داع  فتحنػػا محػػاًل لقبػػوليـ وار
كانت. والذيف مروا بنا مف المياجريف مف ابتداء أشمالنا لالف والتسييالت التي صػادفوىا م ممػا يتعمػؽ 
بأمر سفرىـ كؿ ذلؾ يشيد لنا والحمد اهلل بأننا قد حصمنا عمى  قة العمـو فنمنا وكاالت أعظـ شركات 

يوف لػيف" و"اميركػاف لػيف" و"الػيف لػيف" و" رويػاؿ ىذه البالد م ؿ " ىويت ستارليف" و"ىويت ستار دومن
 .(1)مايؿ باكت كومباني" وقد جعمنا اتكالنا عمى اهلل فيو حسبنا"

 

 الياس روفاحيؿ                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 

                                                 
ي )حأناطي ج: حأنتثضيح 1ي ؽ 1945حأنظمر: جنال ساي  ام طيي حأهج ج حأ ل ترنرح  أا    ي يا  يع سهاييح حأقي   حأرا يع اشي  اريا ايا   (1)

 .84(ي ص: 1993حأشضثرح ترد حأظمحاحي 
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 (2رقم )محق الم                                          
 

  (1)خالل القرن العشرينبعض العائالت التي انقرضت في بيت لحم 
 بعض العاحالت التي انقرضت في بيت لحـ خالؿ الحكـ الع ماني 

 
  خر تسجيل ليا في المدينة اسم الحارة اسم العائمة الرقم
 1896 تراجمة قمنداري 1
 1903 فراحية زيتون األعمى 2
 1911 حريزان ارورجأبو  3
 1913 فراحية صالح موسى 4
 1914 تراجمة أبو فحيمة 5
 1914 فراحية نقولي 6
 1914 فراحية أبو شقرة 7
 1914 فراحية الجدع 8

 
 .1916بعض المصادر تذكر أف طخر تسجيؿ لعاحمة الجدع ىو

 
 

 االنتداب البريطاني العاحالت التمحمية التي انقرضت خالؿ
 

 أخر تسجيل ليا في المدينة رةاسم الحا اسم العائمة الرقم
 1918 فراحية قباضو )موسى( 1
 1918 فراحية عويس 2
 1930 فراحية دعيبس 3
 1932 فراحية بركة 4
 1933 تراجمة طمماس 5
 1934 فراحية الجدي 6
 1940 تراجمة سمعان 7
 1943 تراجمة طارود 8
 1945 فراحية بخيت 9
 1945 فراحية يونس 10
 1945 ةفراحي دكرت 11

 
 
 

                                                 

(
1
 61اي هللا  ن ري ترد أ ج اث  حأراريخي   جع  اتقي ص: ج رض  ارأ س ج (
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 (1)األردنيالعاحالت التمحمية التي انقرضت خالؿ الحكـ 

 
 أخر تسجيل ليا في المدينة اسم الحارة اسم العائمة الرقم
 1950 تراجمة الزميري 1
 1950 تراجمة حريزي 2
 1960 تراجمة أبو العرّاج 3
 1967 تراجمة داود 4
 1967 فراحية ميالدة 5

 

 
 فترة االحتالؿ ا سراحيمي لمضفة المربية وقطاع غزةانقرضت  العاحالت التمحمية التي

 
 أخر تسجيل ليا في المدينة اسم الحارة اسم العائمة الرقم
 1979 فراحية دويري 1
 1982 فراحية جاسر 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(
1
 62  جع  اتقي ص: ج رض  ارأ س جاي هللا  ن ري  (
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