




الف�شل اخلام�س 

املمتلكات واالأوقاف امل�شيحية يف 

القد�س





247

املمتلكات واالأوقاف امل�شيحية يف القد�س

املمتلكات والأوقاف امل�شيحية يف القد�س

اأ. فادي �شامية

مقدمة:

�الأكب  �لكني�صة  لكن  تقريباً،  �لعامل  يف  �مل�صيحية  �لطو�ئف  كّل  �لقد�ض  مدينة  جتمع 

�لقد�ض �صنة  تاأ�ص�صت يف  �لتي  �الأرثوذك�صية،  �لكني�صة  �ملدينة هي  يف  �نت�صار�ً  و�الأو�صع 

 .
1
52 للميالد، و�لتي يتبعها �أكرث من 51% من م�صيحيّي فل�صطني

�لقدية  �لبلدة  م�صاحة  من   %45 يو�زي  ما  كلها  �مل�صيحية  �لطو�ئف  �أمالك  وت�صّكل 

للقد�ض، يف حني متتلك �لكني�صة �الأرثوذك�صية وحدها ما ن�صبته 18% من م�صاحة �ل�صطر 

.
2
�لغربي للقد�ض، وحو�يل 17% من �ل�صطر �ل�رشقي منها

اأوالً: الوجود امل�شيحي يف القد�س �شارب يف عمق التاريخ:

�إن �لوجود �مل�صيحي يف �لقد�ض �صارب يف عمق �لتاريخ، وال عجب يف ذلك، ففي بيت 

حلم �لقريبة من �لقد�ض، كانت والدة �ل�صيد �مل�صيح، ويف �ملدينة �ملقد�صة كانت �نطالقة �لدين 

�أتباعه لال�صطهاد، �الأمر �لذي جعل من �مل�صيحية عقيدة �رشية  �مل�صيحي، �لذي تعر�ض 

علنت ديناً عاماً لالإمب�طورية �لرومانية �لو��صعة يف عهد �الإمب�طور ق�صطنطني، 
مُ
�إىل �أن �أ

وقد  �لقيامة.  كني�صة  �صيّدت  حيث  للميالد،   320 �صنة  للقد�ض  هيالنة  �مللكة  �أمه  وزيارة 

�أن�صاأ ق�صطنطني مدينة �لق�صطنطينية ور�صم لهم بطريركاً م�صاوياً لبطاركة �الإ�صكندرية 

رف �أتباع هذه �لكني�صة بالروم �الأرثوذك�ض، ويبدو �أن �أول من  و�إنطاكية يف �ملرتبة، وقد عمُ

 .
3
�أطلق عليهم هذه �لت�صمية هم �ملوؤرخون �لعرب

�لكني�صة  �صارت  ميالدي،   11 �لقرن  يف  وغربية  �رشقية  �إىل  �لكني�صة  �نق�صام  بعد 

�ِصالَتها  على  حافظت  لكنها  �لق�صطنطينية،  بطريركية  تتبع  فل�صطني  يف  �الأرثوذك�صية 

بروما، ثّم �أخذت �لكنائ�ض ت�صتقل �صيئاً ف�صيئاً الأ�صباب دينية �أو �صيا�صية �أو قومية. وقد 

�لبيزنطية، و�لكني�صة  �ليونانية  �لكني�صة  �ليوم:  توّزع �الأرثوذك�ض على عدة كنائ�ض هي 

يف  �حلب�صية  و�لكني�صة  م�رش،  يف  �لقبطية  و�لكني�صة  �ل�رشيانية،  و�لكني�صة  �الأرمنية، 

خ�صو�صاً،  �لقيامة  كني�صة  ويف  �لقد�ض،  يف  �الآن  ممثلة  �لكنائ�ض  هذه  وجميع  �حلب�صة. 

لكن �أتباع هذه �لكنائ�ض قليلو �لعدد يف �ملدينة، عد� �أتباع �لكني�صة �ليونانية �الأرثوذك�صية 
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�أتباعها با�صم �لروم �الأرثوذك�ض، ويتبعها معظم م�صيحيي فل�صطني. وهي  �لتي يمُعرف 

كني�صة م�صتقلة تنتمي �إىل �لكنائ�ض �لبيزنطية �لتي ت�صتعمل �للغة �ليونانية، و�لتي تعود 

�لكني�صة  �ملا�صي با�صم  �إىل تقاليد بيزنطية، حيث كانت تعرف يف  �ل�صلو�ت فيها  �صيغة 

�مللكية، وكان �تباعها من �ليونان و�لعرب �ملتاأثرين باحل�صارة �ليونانية، وقد ��صتقرت 

�للغة �لعربية فيها مع �لفتح �لعربي الأن عدد�ً من بطاركة �لقد�ض و�أ�صاقفة �الأبر�صيات يف 

 .
4
فل�صطني كانو� من �ل�صوريني �أو �لفل�صطينيني، وكانو� يتقنون �لعربية و�ليونانية

ثانيًا: الكنائ�س واالأديرة داخل البلدة القدمية:

ذلك  وحجمه؛  �لقد�ض  يف  �مل�صيحي  �لوجود  �أقدمية  على  �لقوية  �ل�صو�هد  من  لعل 

�لكم �لكبري من �لكنائ�ض و�الأديرة �ملوجودة يف �لقد�ض، وال �صيّما يف بلدتها �لقدية، ويف 

كني�شة القيامة �لتي تمُعرف عند �لغربينّي بكني�صة �لقب �ملقد�ض. وهي كني�صة  مقدمتها 

�أن�صاأتها �مللكة هيالنة، �أم �مللك ق�صطنطني �صنة 335 للميالد، وبنت يف �ملكان ثالثة �أبنية، 

لة يف مكان �ل�ّصلب )ح�صب �ملعتقد �مل�صيحي(، وتقع �ليوم على يني  لجمُ �أولها كني�صة �جلمُ

�لد�خل �إىل كني�صة �لقيامة، وثانيها فوق �لقب �ملقّد�ض، وهو �ملكان �لذي يعتقد �مل�صيحيون 

�لتي  �لثالثة  �ل�صلبان  فيها  جدت  ومُ �لتي  �لبئر  فوق  وثالثها  فيه،  دمُفن  �مل�صيح  �ل�صيد  �أن 

ّدد مكان �لكني�صة من خاللها، لكن �ل�صليبيني �لذين �حتلو� �لقد�ض �صنة 1099 للميالد  حمُ

وّحدو� �لكني�صة هند�صياً على �صكل �صليب.

�لطو�ئف  من  ثالث  رعايا  فيها  �ل�صلو�ت  و�إقامة  �لقيامة  كني�صة  خدمة  على  ويقوم 

�لرئي�صة يف �لقد�ض، وهي: �لطائفة �الأرثوذك�صية، و�لطائفة �لكاثوليكية، و�لطائفة �الأرمنية 

�الأرثوذك�صية. �أما مفاتيح كني�صة �لقيامة فتتو�رثها �أ�رشتان مقد�صيّتان م�صلمتان، هما: 

طبيعة  عن  يعّب  وهذ�  للمدينة،  �لعمري  �لفتح  منذ  وذلك  جودة،  و�أ�رشة  نمُ�صيبة  �أ�رشة 

.
5
�لت�صامح �الإ�صالمي - �مل�صيحي يف �ملدينة �ملقّد�صة

ومن �ملعامل �مل�صيحية يف �لبلدة �لقدية �أي�صاً: 

من  �لقيامة  كني�صة  �صاحة  يف  ويقع  �الأرثوذك�ض،  للروم  وهو  اإبراهيم:  اأبينا  دير   .1

�جلهة �جلنوبية �ل�رشقية. وقد تاأ�ص�ض �صنة 335 للميالد، وفيه كني�صتان؛ �إحد�هما 

�الإثني  �لر�صل  �إبر�هيم، و�الأخرى كبرية تعرف با�صم  �أبينا  �صغرية تعرف با�صم 

 .
6
ع�رش
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دير مار يوحنا املعمدان: وهو للروم �الأرثوذك�ض، ويقع جنوب �صاحة عمر بن   .2

�خلطاب، وي�صم كني�صتني؛ و�حدة حتت �الأر�ض طر�زها بيزنطي بنيت �صنة 450 

.
7
للميالد، و�الأخرى فوقها بنيت �صنة 1048 للميالد

بمُني  دير �صتنا مرمي، وقد  �أي�صاً  �الأرثوذك�ض، وي�صمى  للروم  العذراء: وهو  دير   .3

كني�صة  �صاحة  على  يطّل  وهو  للميالد،   494 �صنة  �الأول  �إليا�ض  �لبطريرك  عهد  يف 

 .
8
�لقيامة

بطريركية ودير الروم الأرثوذك�س: وي�صمى �أي�صاً �لدير �لكبري �أو دير ق�صطنطني،   .4

وقد �أن�صاأه �لبطريرك �إليا�ض �الأول �صنة 494 للميالد، وقد مثّل مركز �أديرة �لروم 

هيالنة،  �لقدي�صة  كني�صة  هي:  كنائ�ض  ثالث  ي�صم  وهو  فل�صطني،  يف  �الأرثوذك�ض 

معبد�ن  �الأخرية  �لكني�صة  ويف  يعقوب.  مار  وكني�صة  تقال،  �لقدي�صة  وكني�صة 

 .
9
يب �صغري�ن؛ و�حد با�صم �ل�صهد�ء �الأربعني، و�لثاين با�صم حامالت �لطِّ

دير البنات: وقد بناه �لبطريرك �إليا�ض �الأول للروم �الأرثوذك�ض، وفيه كني�صتان؛   .5

�إحد�هما �أر�صية تعرف با�صم �لقدي�صة ميالنيا، و�الأخرى فوقها تعرف با�صم مرمي 

.
10

�لكبرية �أو �لعذر�ء �لبكر

.
11

دير مار تادر�س: وهو للروم �الأرثوذك�ض، يقع قريباً من دير �لكاز�نوفا لالتني  .6

�إىل  �لقيامة،  كني�صة  قرب  ويقع  �الأرثوذك�ض،  للروم  وهو  كرالمبو�س:  مار  دير   .7

 .
12

�لغرب من طريق �الآالم

�أمتار من �خلانقاه  �الأرثوذك�ض، ويقع على بعد ب�صعة  للروم  ال�شيدة: وهو  دير   .8

 .
13

�ل�صالحية

 .
14

دير مار اأفتيمو�س: وهو دير �صغري للروم �الأرثوذك�ض، مال�صق لدير �ل�صيدة  .9

 .
15

دير مار ميخائيل: وهو دير �صغري لالأرثوذك�ض، يقع بباب �خلليل  .10

.
16

دير مار دميرتي: وهو دير �صغري لالأرثوذك�ض، يقع يف �حلّي �مل�صيحي  .11

مار  دير  قرب  يقع  لالأرثوذك�ض،  �صغري  دير  وهو  كاترين:  القدي�شة  12. دير 

.
17

ميخائيل
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�لالتني  �لرهبان  �حتله  وقد  بالقد�ض،  �لقدية  �الأديرة  من  وهو  ال�شلطان:  دير   .13

بعد ��صتيالء �ل�صليبيني على �ملدينة، ولكن �صالح �لدين �الأيوبي �أرجعه لالأقباط 

�ل�صلطان.  دير  با�صم  وقتها  من  فعمُرف  �ملقد�ض،  بيت  حترير  بعد  �الأرثوذك�ض 

يال�صق هذ� �لدير �صطح كني�صة �لقيامة من �جلهة �ل�رشقية، ولدير �ل�صلطان �أهمية 

خا�صة عند �الأقباط الأنه طريقهم �ملبا�رش للو�صول �إىل كني�صة �لقيامة. وقد �دعى 

�الأثيوبيون )�الأحبا�ض( ملكيتهم لهذ� �لدير بت�صجيع من �لبيطانيني �أثناء �حتاللهم 

لفل�صطني، ويف منت�صف ليلة عيد �لف�صح يف 1970/4/20 قام �ليهود بتغيري مفاتيح 

�لدير وت�صليمها لالأثيوبيني، وعلى �لرغم من نيل �لكني�صة �لقبطية حكماً ق�صائياً 

�صلطات  �أن  �إال   ،1971 �صنة  لالأقباط  �لدير  مبلكية  �لعليا  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  من 

.
18

�الحتالل ترف�ض تنفيذ �لقر�ر

دير مار اأنطونيو�س: وهو فوق مبنى كني�صة �لقيامة، وترجع �أهميته �إىل �أنه �صار   .14

مقر�ً للبطريركية �لقبطية �الأرثوذك�صية منذ �صنة 1912، وفيه تقع م�صاكن �لرهبان 

 .
19

�الأقباط ومقر رئا�صة �لدير و�لكلية �الأنطونية

وفيه كني�صة من هيكل و�حد يقام فيها قد��ض كل يوم خمي�ض  دير مار جرج�س:   .15

بعيد مارجرج�ض من كل  �الحتفال  يوم  يف  قد��صاً  �الأرمن  به  يقيم  بينما  لالأقباط، 

.
20

عام

.
21

دير القدي�شة مرمي: وهو للر�هبات �لقبطيات، ويقع قرب �لباب �جلديد  .16

ما  �آخر  وهو  �ل�صليب،  مغارة  فوق  �لقيامة  لكني�صة  مال�صق  وهو  احَلَب�س:  دير   .17

تبقى لطائفة �الأحبا�ض �الأرثوذك�ض يف �لبلدة �لقدية من �أبنية دينية، ويعّده �الأقباط 

 .22
جزء�ً من دير �ل�صلطان �لذي تعود ملكيته لهم

�لر�صول  كني�صة  تقع  �لدير  هذ�  ويف  لالأرمن،  وهو  الكبري:  يعقوب  القدي�س  دير   .18

�أن  1165 للميالد يف مكان مقتله. ويعتقد �الأرمن  يعقوب �لكبري �لتي �صيّدت �صنة 

ر�أ�ض �لقدي�ض يعقوب قطعت �صنة 44 للميالد باأمر من �مللك هريودو�ض �أغريبا�ض 

�الأول Herod Agrippa حفيد هريودو�ض �لكبري Herod the Great I، وباإيعاز 

من �ليهود. وي�صم �لدير، ف�صالً عن �لكني�صة، مطبعة، ومنزالً للغرباء، ومد�ر�ض 

للبنني و�لبنات، وم�صكناً لطلبة �لالهوت، ومتحفاً �صغري�ً، وكني�صة �أخرى تدعى 

.
23

مار ثيودور Saint Theodore. ويف �لدير دهليز يتّد باجتاه باب �لنبي د�ود



251

املمتلكات واالأوقاف امل�شيحية يف القد�س

�أي�صاً  ويعرف  الأرمنيات،  للراهبات  �لقدمي  �الأرمني  �لدير  وهو  الزيتونة:  دير   .19

 .
24

با�صم دير مار �آركنجل

كني�شة حب�س امل�شيح: وهو يقع يف حارة �ل�صعدية، وقيد �صيد يف �ملكان �لذي يعتقد   .20

�أطالل  على  �لكني�صة  هذه  �الأرمن  �صيد  وقد  به،  وحب�ض  جلد  قد  �مل�صيح  �ل�صيد  �أن 

.
25

كني�صة قدية كانت تعرف با�صم كني�صة �لقدي�ض بطر�ض يف درب �الآالم

�مل�صيحي  �حلي  يف  تقع  وهي  �الأرثوذك�ض،  لالأرمن  وهو  املعمدان:  يوحنا  دير   .21

 .
26

مقابل دير �ملو�رنة

بطريركية الأرمن الكاثوليك وكني�شة اأوجاع العذراء: وهما لالأرمن �لكاثوليك،   .22

ت�صييد دير وكني�صة على قطعة  �لقد�ض، وقد جرى  يف  ن�صبياً  وهي طائفة حديثة 

�الأر�ض �ملعروفة بـ“حّمام �ل�صلطان” يف حارة �لو�د بالقرب من �لز�وية �الأفغانية 

 .
271872 �صنة 

لقلعة  �الأرثوذك�ض، وتقع يف موقع مو�جه  وهو لل�رشيان  القدي�س توما:  23. كني�شة 

 .28
�لقد�ض

 .
29

دير العد�س: وهو لل�رشيان، يقع يف حارة �ل�صعدية قرب حب�ض �مل�صيح  .24

دير مارمرق�س: وهو من ممتلكات �ل�رشيان �الأرثوذك�ض، وقد �صيد يف �ملكان �لذي   .25

بعد  على  وهو  �الأخري،  ع�صاءه  �ملكان  يف  �أقام  �مل�صيح  �ل�صيد  �أن  �ل�رشيان  يعتقد 

 .
30

ع�رشين مرت�ً، �صمال �رشقي كني�صة �لقدي�ض توما

دير الكازانوفا: وهو من مقد�صات �الإر�صاليات �لكاثوليكية، يقع بالقرب من �لباب   .26

 .
31

�جلديد

دير املوارنة: بمُني �صنة 1895، وهو يعود للطائفة �ملارونية �لكاثوليكية، ويقع يف   .27

 .32
حارة �الأرمن، بالقرب من باب �خلليل

�أق�صى  يف  تقع  وهي   ،1863 �صنة  تاأ�ص�صت  �لتي  الكاثوليك:  الالتني  بطريركية   .28

غرب �حلي �مل�صيحي �صمال قلعة �لقد�ض. 

دير املخل�س: وي�صمى �أي�صاً دير �لالتني �لكاثوليك، وقد �أن�صئ �صنة 1559، وهو   .29

 .
33

يقع �صمال غرب �حلي �مل�صيحي، بالقرب من �لباب �جلديد
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�لقرن  يف  �لبيزنطيون  بناها  وقد  �لكاثوليك،  للروم  وهي  حنا:  القدي�شة  كني�شة   .30

و�لد  وحنا،  يو�كيم  منزل  �أنه  �مل�صيحيون  يوؤمن  �لذي  �ملكان  يف  �مليالدي  �خلام�ض 

مرمي �لعذر�ء وو�لدتها، وقد تعر�صت �لكني�صة للخر�ب �أثناء �حتالل �ليهود للقد�ض 

 .
34

�صنة 1967، و�أعيد ترميمها

كني�شة القدي�شة فريونيكا: وهي تقع بالقرب من كني�صة �أوجاع �لعذر�ء. تاأ�ص�صت   .31

�صنة 1894، وهي للروم �لكاثوليك وقد �أقيمت يف �ملكان �لذي يعتقدون �أن �لقدي�صة 

 .
35

فريونيكا م�صحت فيه وجه �ل�صيد �مل�صيح

�صنة  تاأ�ص�صت  �لبوت�صتانت،  ممتلكات  من  وهي  )الفادي(:  املخل�س  كني�شة   .32

 .
36

1898، مبنا�صبة زيارة �الإمب�طور �الأملاين غليوم �لثاين

و�إ�صافة �إىل هذه �لكنائ�ض و�الأديرة، فاإنه يوجد يف �لبلدة �لقدية للقد�ض طريق �الآالم، 

�لذي يعتقد �مل�صيحيون �أن �ل�صيد �مل�صيح قد �صار عليه حامالً �صليبه، عندما �صاقه �جلنود 

�لقيامة  كني�صة  خارج  منها  ت�صعاً  مرحلة،   14 من  ويتكون  �صلبه،  موقع  �إىل  �لرومان 

وخم�صاً د�خلها، تبد�أ من �ملدر�صة �لعمرية حيث �ملوقع �لذي �أ�صدر منه �حلاكم �لروماين 

.
37

حكمه و�صوالً �إىل كني�صة �لقيامة

ثالثًا: الكنائ�س واالأديرة خارج البلدة القدمية:

من  �لعديد  فثمة  �لقدية،  �لبلدة  على  �لتاريخية  و�الأديرة  �لكنائ�ض  وجود  يقت�رش  ال 

�ملعامل �مل�صيحية �ملهمة و�لتاريخية خارج �أ�صو�ر �لبلدة �لقدية للقد�ض؛ نذكر �أهمها: 

كني�شة اجلثمانية )اأرثوذك�س(: وهي �لكني�صة �لتي بنيت فوق “�صخرة �الآالم”،   .1

�لتي يعتقد �مل�صيحيون �أن �ل�صيد �مل�صيح عليه �ل�صالم، �صلى وبكى عليها قبل �أن 

وقد  للميالد،   389 �صنة  �إىل  �لكني�صة  هذه  تاريخ  ويعود  �لرومان.  �جلنود  يعتقله 

دمرها �لفر�ض �صنة 614 للميالد، ولكن �ل�صليبيني �أعادو� بناءها يف �لقرن 12. وقد 

بارلوزي  �نطونيو  �الإيطايل  �ملعماري  يد  على   1924 �صنة  �لكني�صة  هذه  بناء  �أعيد 

Antonio Barluzzi، وقد �أ�صهمت 16 دولة بتمويل بنائها، ولذلك �صارت تعرف 

�لفرتة  من  زيتون  �أ�صجار  ثماين  حديقتها  وت�صّم  �الأمم”.  كل  “كني�صة  با�صم 

، و�للوحة �ملر�صومة على و�جهة �لكني�صة “لوحة يوم �لقيامة” للر�صام 
38

�لرومانية

.
39Leonardo da Vinci ل�صهري ليوناردو د�فن�صي�
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�إمر�أة  طريق  عن  للميالد   392 �صنة  بنيت  وقد  )اأرثوذك�س(:  ال�شعود  كني�شة   .2

رومانية غنية، وقد دمُمرت الحقاً �صنة 614 للميالد على يد �لفر�ض، فاأعاد �لرومان 

�ل�صيد �مل�صيح  ووفق �العتقاد �مل�صيحي فاإن  1102 للميالد.  بناءها، ورمُممت �صنة 

.
40

�صعد من هذ� �ملكان �إىل �ل�صماء

�صنة  بمُنيت  وقد  )اأرثوذك�س(:  الرو�شية  الكني�شة  اأو  املجدلية  مرمي  كني�شة   .3

1888 من قبل �لقي�رش �لرو�صي �لك�صندر �لثالث Alexander III، وتقع على جبل 

 .
41

�لزيتون وتتميز بقبابها �لذهبية

�لدير  بنى  �لذي  �إن  يقال  حيث  �لبناء،  قدية  وهي  )اأرثوذك�س(:  �شابا  مار  دير   .4

هو �لقدي�ض �صابا �صنة 484 للميالد، وهي على مقربة من �صلو�ن �رشقي �لقد�ض، 

 .
42

وت�صم كني�صة �أن�صئت �صنة 503 للميالد

ودير  حلم  بيت  بني  �لو�قع  وهو  )اأرثوذك�س(:  تيودو�شيو�س  القدي�س  دير   .5

 .
43

مار�صابا، وقد �أن�صئ �صنة 484 للميالد

�أيام  �لكرجي  ماريام  �الأمري  هو  بناه  �لذي  �إن  يقال  )اأرثوذك�س(:  امل�شلّبة  دير   .6

�الإمب�طور  هو  بناه  �لذي  �إن  �آخر  قول  ويف  للميالد،   330 �صنة  ق�صطنطني  �مللك 

 .
44

�صو�صتنيانو�ض �صنة 565 للميالد

 610 دير مار اليا�س )اأرثوذك�س(: وهو دير قدمي �أ�ص�صه هرقل ملك �لروم �صنة   .7

.
45

للميالد

لتالميذه  ظهر  �مل�صيح  �ل�صيد  �أن  �مل�صيحيون  ويعتقد  )اأرثوذك�س(:  اجلليل  دير   .8

بعد قيامه الأول مرة يف هذ� �ملكان، وهو ي�صم كني�صة قدية ي�صميها �لروم غاليليا 

 .
46

وي�صميها �ملقد�صيون �إيليا

.
47

دير القطمون )اأرثوذك�س(: وهو دير كبري فيه كني�صة ت�صم قب �لقدي�ض �صمعان  .9

رابعًا: الكني�شة االأرثوذك�شية:

1. اأ�شل الكني�شة العربي والدور اليوناين:

ير�أ�ض �لكني�صة �الأرثوذك�صية حالياً، وهي �الأكب كما ذكرنا، رجال دين يونان، على 

. لكن رئا�صة �لكني�صة من قبل 
48

90% من رعاياها هم من �لعرب �أكرث من  �أن  �لرغم من 
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رجل دين يوناين مل تكن هي �الأ�صل، فقد بد�أت �صيطرة رجال �لدين �ليونان على رئا�صة 

�لعثماين  �ل�صلطان  عهد  يف   1534 �صنة  �ملقد�ض  �لقب  جمعيتهم  عب  �لقد�ض  بطريركية 

�صليم �الأول. �أما يف �حلقبة �ملمتدة من ع�رش �ملماليك �إىل تاريخ �صيطرة جمعية �أو �أخوية 

�آخرهم  وكان  عرباً،  و�الأ�صاقفة  �لرهبان  معظم  كان  فقد  �الإكلريو�ض،  على  �ملقد�ض  �لقب 

 ،)1534-1505( Dorotheus II �لثاين  دوروتاو�ض  با�صم  �ملعروف  �هلل  عطا  �لبطريرك 

لكن �لرهبان �ليونان كانو� يتو�فدون على �لقد�ض بكرثة �أيام �لدولة �لعثمانية. وقد كانت 

يف  �الأرثوذك�صية  �لبطريركية  مركز  وكان  �حلني،  ذلك  يف  �لدولة  هذه  من  جزء�ً  �ليونان 

�لق�صطنطينية، وبطاركتها من �ليونان، ورويد�ً رويد�ً �صّكلو� �أغلبية �لرهبان و�الأ�صاقفة 

�لقب  جمعية  خالل  من  �لبطريركية،  على  و�ل�صيطرة  �حلكم  مقاليد  وتولو�  �لقد�ض،  يف 

�ملقد�ض، وقد نقل �لبطريرك كريل�ض �لثاين Cyril II )1845-1872( مقر �لبطريركية من 

 .
49

�لق�صطنطينية �إىل �لقد�ض

لكن  �لكني�صة  يف  �الأو�صاع  ت�صحيح  �لعثمانية  �لدولة  حاولت   1908 �صنة  نهاية  يف 

�أّجلت �الإ�صالحات، ثّم جاءت �حلرب �لعاملية �الأوىل )1914- تدخالت �ليونان و�لرو�ض 

.
50

1918( و�نهيار �لدولة لتق�صي على عملية �الإ�صالح تلك

 )Synod �أع�صاء �ملجمع �ملقد�ض )�ل�صينود�ض  �ختيار �لبطريرك حالياً يكون من قبل 

�لدير(  رئي�ض  هو  )�الأر�صمندريت  �أر�صمندريتاً  �أو  �أ�صقفاً   18 ي�صّم  �لذي  �لكني�صة،  يف 

بحيث  هوؤالء  من  و�حد�ً  �ملنتخب  �لبطريرك  يكون  �أن  ويجب  حالياً،  �ليونان  من  كلهم 

. ووفقاً للقانون �لذي 
51

يرّقى �إىل رتبة بطريرك، على �أن يكون حامالً للجن�صية �الأردنية

يحكم �لكني�صة �الأرثوذك�صية �ليوم، ي�صادق على هذ� �النتخاب كل من �الأردن و�ل�صلطة 

بكاملها  �لتاريخية  فل�صطني  ت�صمل  �لقد�ض  بطريركية  �أن  باعتبار  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

�لبطريرك باعتباره  �ليونان بانتخاب  �أن ترحب  �لعادة  �الأردنية، وقد جرت  و�الأر��صي 

�العرت�ف  بحّق  لنف�صها  حتتفظ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أن  كما  جن�صيتها،  يحمل 

تقدمي  على  وحمله  البتز�زه  �حلق  هذ�  ت�صتعمل  ما  غالباً  وهي  �ملنتخب،  بالبطريرك 

تنازالت. 

والية �لبطريرك �ملنتخب تكون مدى �حلياة، حيث ال يجوز تنحيته �إال يف حال �صذوذه 

�أو  �لدينية،  بو�جباته  �لقيام  من  ينعه  مبر�ض  �إ�صابته  �أو  �الأرثوذك�صية،  �لعقيدة  عن 

 .
52

بت�صويت ثلثي �أع�صاء �ملجمع �ملقد�ض على تنحيته
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وي�صاعد �لبطريرك يف رئا�صة �لكني�صة مطر�ن يف �لنا�رشة و�آخر يف عّمان، باالإ�صافة 

�أر�صمندريت(  �أو  �أ�صقف  برتبة  18 ع�صو�ً  )�ملكون من  �ل�صينود�ض  �أو  �ملقد�ض  �ملجمع  �إىل 

جمل�ض خمتلط مكّون من 15 ع�صو�ً من �لعرب و�ليونان يمُنتخب ملدة ثالث �صنو�ت، ويف 

مبوجب  �الأرثوذك�ض  �لرعايا  �صوؤون  يف  تنظر  كن�صية  حمكمة  �لقد�ض  يف  �لبطريركية  د�ر 

جميع   ،1855 �صنة  تاأ�ص�صت  الهوت  مدر�صة  �إىل  �إ�صافة  �ل�صخ�صية،  �الأحو�ل  قانون 

 .
53

طالبها من �ليونان، ودير �لقدي�صة هيالنة، ومكتبة قدية حتوي خمطوطات ثمينة

2. اأوقاف الكني�شة الأرثوذك�شية وال�شيطرة الإ�رصائيلية:

مربع،  كليومرت  قر�بة  �لبالغة  �لقدية  �لقد�ض  ربع  �الأرثوذك�صية  �لكني�صة  متتلك 

�لقد�ض، ف�صالً عن  �لقدية يف  �لبلدة  �أر��صي �صا�صعة و�أديرة ومقابر، خارج  كما متتلك 

ّبت �إىل �ليهود  عقار�ت يف مدن فل�صطينية كبى، لكن ق�صماً ال باأ�ض به من هذه �الأمالك �رشمُ

.
54ً

�ملحتلني، عن طريق �لبيع �أو �الإيجار طويل �الأمد ملدة 99 عاما

حلم،  بيت  يف  مار�صابا  دير  و�أر��صي  مقبتها،  �الأرثوذك�صية  �لكني�صة  فقدت  وهكذ� 

با�صم  �إىل م�صتوطنة �صهيونية كبرية،  �لتي حتولت  �لقد�ض،  �أبو غنيم يف  و�أر��صي جبل 

�أكب ماأوى  �لقد�ض عن بيت حلم. كما فقدت  Har Homa، وهي تكمل ف�صل  هارحوما 

�مل�صكوبية  معتقل  �ليوم  يقوم  وعليه  مو�صكو،  �أهل  �أو  “�مل�صكوب”  من  �لقد�ض  حلجاج 

�صيء �لذكر، و�أر��صي جبل �أبي طور، و�أخري�ً �صاحة عمر بن �خلطاب يف �لبلدة �لقدية 

يف �لقد�ض. 

�لوزر�ء،  لرئي�ض  �لر�صمي  و�لبيت  �الحتالل،  دولة  رئي�ض  مقر  باأن  �لتذكري  ويجدر 

ومبنى وز�رة �لرتبية و�لتعليم �الإ�رش�ئيلية، و�ملتحف �الإ�رش�ئيلي، كلها من�صاآت ر�صمية 

وهي  �لقد�ض،  غربي  يف  �الأرثوذك�صية  للبطريركية  تابعة  �أر��ض ٍ على  قيمت 
مُ
�أ �إ�رش�ئيلية 

�أر��صي حي �لنكفورية )�لطالبية(، ودير �أبو طور، و�أبو غو�ض، ودير �ل�صليب، و�صلطات 

.
55

�الحتالل تريد منذ مدة �أن تتملكها ب�صورة نهائية

�لقد�ض  غربي  “رحافيا” �لو�قعة  �أر�ض  على  �أقيم  فقد  )�لكني�صت(  �لبملان  مبنى  �أما 

بعد �أن ��صتاأجرتها “هيئة �أر��صي �إ�رش�ئيل” �صنة 1952 من �لكني�صة �الأرثوذك�صية، ملدة 

99 عاماً، وبح�صب �لعقد �لذي �أبرمت �ل�صفقة مبوجبه فاإن لدولة �الحتالل �حلق تلقائياً 

بتمديد مدة �لعقد. كما �أن �لعقد ينح رئي�ض �ملحكمة �لعليا يف دولة �الحتالل حّق تعيني 
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حمّكم لو�صع �رشوط متديد �لعقد مبا ير�ه منا�صباً وبدون �لرجوع للبطريركية �لتي يف 

.
56

هذه �حلالة عليها �اللتز�م �لقانوين بالقبول!

�لقد�ض ت�صل م�صاحتها  �لو�قعة غربي  �الأر��صي  �أن جمموع هذه  �إىل  �الإ�صارة  جتدر 

520 دومناً )مبنى �لبملان، ومنزل رئي�ض دولة �الحتالل، ومنزل رئي�ض حكومتها،  �إىل 

وقد  دوالر.  مليار  ن�صف  من  باأكرث  قيمتها  وتقدر  �أخرى(،  و�صكنية  حكومية  ومباٍن 

عر�ض “�ل�صندوق �لد�ئم الإ�رش�ئيل” يف 2008/5/9 جتديد ��صتئجارها ملدة 999 عاماً بدالً 

.
57

من 99 عاماً مقابل ت�صعة ماليني دوالر فقط

ومن �الأر��صي ذ�ت �الأهمية �لعالية �لتي “��صتاأجرتها” بلدية �الحتالل ملدة 250 عاماً 

من �لبطريركية �الأرثوذك�صية؛ �أر�ض �الأن�صاري �لتي تبلغ م�صاحتها �أكرث من 25 دومناً، 

�لتي  �الأر�ض  وهي  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  من  فقط  �الأمتار  مئات  بعد  على  و�لو�قعة 

بد�أت بلدية �الحتالل موؤخر�ً باإقامة “حد�ئق تور�تية” عليها، يف حماولة تهدف �إىل �إمتام 

 .
58

�ل�صيطرة على ما ي�صمى بـ“�حلو�ض �ملقد�ض” لتهويد �لقد�ض

كما �أنه من �ملفيد �الإ�صارة �إىل �أن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صادرت �أر��ض ٍوقفية 

�أقيمت  �لتي  �الأر��صي  وهي  �لقد�ض،  �رشق  دي�ض،  و�أبو  �لعيزرية  قرب  كثرية  م�صيحية 

عليها م�صتعمرة معاليه �أدوميم Ma'ale Adumim �ل�صهرية، ف�صالً عن حتويل بع�صها 

�إىل منتزهات و�صاحات �صيار�ت، كما يف �أر��صي �لوقف بباب �لعمود يف �صارع �الأنبياء يف 

 .59
�لقد�ض

ويتّهم �مل�صيحيون �لعرب رئا�صة �لبطريركية �رش�حة باأنها مل تكن �أمينة على �أمالك 

�لكني�صة، حيث مّت �كت�صاف عمليات بيع وتاأجري �أر��ض ٍكن�صية فل�صطينية ملدة طويلة �إىل 

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية منذ قيامها، وخا�صة �أيام �لبطريرك “فينادلتو�ض” يف �خلم�صينيات 

�الأب  مثل  �لكني�صة  د�خل  �لوطنية  �ل�صخ�صيات  م�صايقة  عن  ف�صالً  �ملا�صي،  �لقرن  من 

عطا �هلل حنا.

�لقانون  بتعديل  و�الأردنية  �لفل�صطينية  �ل�صلطتني  �ليوم  �لعرب  �مل�صيحيون  ويطالب 

�الحتالل  �صلطات  وترى  عنها.  �ليونانية  �لهيمنة  رفع  يتيح  مبا  بكني�صتهم،  �خلا�ض 

�لكني�صة  على  �ليونانية  �ل�صيطرة  على  �الإبقاء  م�صلحتها  من  �أن  �ليوم  �الإ�رش�ئيلي 

�الأرثوذك�صية، وبغياب حترك فاعل يكنه تغيري و�قع �ل�صيطرة �ليونانية على �لكني�صة 

 .
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�الأرثوذك�صية، فاإن �لو�صع �صيبقى خطر�ً من ناحية بيع �أو تاأجري �أمالك هذه �لكني�صة
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ومن �جلدير بالذكر �أن �الأردن هو �صلطة �لو�صاية قانوناً على �ملقد�صات �الإ�صالمية 

بال�صفة  و�لقانوين  �الإد�ري  �الرتباط  �الأردن  فّك  عندما  �أنه  ذلك  �لقد�ض،  يف  و�مل�صيحية 

�الأوقاف  ذلك  ي�صمل  مل   1988 �صنة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  مل�صلحة  �لغربية 

من  وبطلب  و�صيانتها،  وخدمتها  عليها  �حلفاظ  على  �الأردن  من  حر�صاً  و�ملقد�صات، 

ف�صتنقل  �ملقد�صة،  �ملدينة  على  للفل�صطينيني  �ل�صيادة  �نتقال  وعند  �لفل�صطيني،  �جلانب 

.
61

م�صوؤولية �الأوقاف و�ملقد�صات فيها من �لعهدة �الأردنية �لها�صمية �إىل �لعهدة �لفل�صطينية

3. �شفقة باب اخلليل و�شياع الأمالك الأرثوذك�شية:

�صفقة  عن  �لنقاب  �لعبية   Maariv معاريف  جريدة  ك�صفت   2005/3/18 بتاريخ 

�لكني�صة  تخلت  ��صتيطانيتني،  يهوديتني  وجمموعتني  �الأرثوذك�صية  �لكني�صة  بني  �رشّية 

مبوجبها عن �الأر��صي �لتي يقوم عليها فندق �إمبيال Imperial Hotel وفندق �لبرت�ء 

�لبطريركية �الأرثوذك�صية يف �صاحة عمر بن �خلطاب مبنطقة  و27 حمالً جتارياً متلكها 

باب �خلليل يف �لبلدة �لقدية بالقد�ض. 

وفندق �إمبيال هذ�، عقار عريق، ت�صل م�صاحته �إىل 1,600 مرت مربع وفيه 55 غرفة، 

�ملهمة،  و�لفعاليات  �للقاء�ت  من  �لكثري  تنظيم  فيه  ومّت  �ملقد�صة،  �ملدينة  معامل  من  وهو 

وتديره حالياً عائلة �لدجاين منذ �صنة 1949، �أما �لفندق �لثاين، فندق �لبرت�ء، فهو باإد�رة 

 .
62

عائلة قّر�ض

2005/4/29 �لوثائق �الأ�صلية لل�صفقة،  وقد ن�رشت جريدة معاريف نف�صها بتاريخ 

ر  �أجَّ  Irineos I �الأول  �إرينيو�ض  �الأرثوذك�صية  �لكني�صة  بطريرك  �أن  �أظهرت  و�لتي 

ملدة   2004/8/16 بتاريخ  يهودية  جلهات  �ملحتلة  �لقد�ض  يف  للكني�صة  تابعة  ٍ �أر��ض 

198 عاماً. 

وبعد ن�رش ذلك �خلب باأيام، وحتديد�ً يف 2005/5/15 ظهرت تفا�صيل جديدة تبني �أن 

 Mattityahu بت �إليه �أمالك �لكني�صة �الأرثوذك�صية يمُدعى متتياهو د�ن �ل�صخ�ض �لذي �رشمُ

Dan، وهو نا�صط يف منظمة عطريت كوهانيم Ateret Kohanim �ليهودية، وقد قام يف 

�ل�صنو�ت �الأخرية ب�رش�ء بيوت فل�صطينية يف �حليني �الإ�صالمي و�مل�صيحي، ويف �الأحياء 

�لفل�صطينية �الأخرى يف �لبلدة �لقدية يف �لقد�ض. 

و�لو��صح �أن �لبطريرك �إرينيو�ض �الأول، �لذي �نتخب بطريركاً يف 2001/8/13، وجد 

يف �لتعاون مع �الحتالل �صبيالً لتخفيف �ل�صغط عليه، ولو كان ذلك على ح�صاب �أوقاف 
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�لكني�صة �الأرثوذك�صية و�أمالكها �لتاريخية يف �لقد�ض. وقد �صكلت �لر�صالة �ل�رشّية �لتي 

بعث بها رئي�ض وزر�ء �الحتالل �ل�صابق �أريل �صارون �إليه يف 2001/10/1 �حلل �ل�صحري 

�إق�صاء  بو�صوح  منه  تطلب  كانت  �صارون  ر�صالة  مبوقعه.  �الحتفاظ  من  يّكنه  �لذي 

�الأرثوذك�صية  �لكني�صة  با�صم  ر�صمي  كمتحدث  من�صبه  عن  حنا  �هلل  عطا  �الأر�صمندريت 

�لفل�صطينية، مقابل �العرت�ف �الإ�رش�ئيلي به، وقد جنحت خطة �صارون وبد�أ �لبطريرك 

تاأبني  يف  للم�صاركة   2001/10/26 بتاريخ  �لكني�صت  فز�ر  بالتنفيذ،  �الأول  �إرينيو�ض 

خا�ض �أقيم للوزير �ل�صهيوين رحبعام زئيفي Rehavam Zeevi �لذي �غتالته �ملقاومة 

�لفل�صطينية، ولدى ت�صاعد �الحتجاج على ت�رشفه من قبل �الأب عطا �هلل حنا �لناطق با�صم 

يف  �الأرثوذك�صية  �لعربية  للطائفة  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�ض  �لطوبا�صي  ومرو�ن  �لكني�صة، 

فل�صطني، �أقدم �لبطريرك على �إقالة �الأب حنا من موقعه بتاريخ 2002/7/3 متخًذ� لنف�صه 

مكتباً �إعالمياً جديد�ً، وقد قام هذ� �ملكتب �جلديد باإ�صد�ر بيانات با�صم �لبطريرك ترف�ض 

�النتحارية”. و�لعمليات  �لفل�صطيني،  “�لعنف 

ثمنها  يكون  بخطوة  �لقيام  موعد  حان  �ملجانية،  �خلدمات  من  �ل�صل�صلة  هذه  بعد 

�لبطريرك  وجهها  �لتي  �ل�رشية  �لر�صالة  فكانت  بالبطريرك،  �الإ�رش�ئيلي  �العرت�ف 

�لر�صالة  وهي   2002/8/5 يف  عنها  �لنقاب  �صف  كمُ و�لتي  �صارون،  �إىل  �الأول  �إرينيو�ض 

�أر��ض وعقار�ت تابعة للطائفة �لعربية �الأورثوذك�صية” مقابل  “�رش�ء  �لتي عر�ض فيها 

�الأورثوذك�صية، وهو ما ح�صل فعالً، فما  �لكني�صة  ر�أ�ض  به على  �الإ�رش�ئيلي  �العرت�ف 

يف  �خلطاب  بن  عمر  �صاحة  يف  جتارياً  حمالً  و27  فندقني  بيع  على  �لبطريرك  و�فق  �إن 

�لقدية للقد�ض حتى �صدر �العرت�ف �الإ�رش�ئيلي به بعيد�ً عن �الأ�صو�ء، حتى ال  �لبلدة 

يثري �أي �صبهة، وقد بقي �الأمر طي �لكتمان �إىل �أن ح�صلت جريدة معاريف على وثائق 

�أطاحت  �لثقيل،  �لعيار  من  �إعالمية  قنبلة  مفجرة   2005 مار�ض  �آذ�ر/  يف  ون�رشتها  �لبيع 

.
63

بالبطريرك، وعززت من ح�صور �لرموز �الأرثوذك�صية �لد�عية �إىل تعريب �لكني�صة

متثلت خطورة هذه �ل�صفقة يف كونها ت�صتهدف �إيجاد �متد�د بني �لوجود �ال�صتيطاين 

�لقدية،  �لقد�ض  د�خل  �ملوجودة  �الأخرى  �ال�صتيطانية  و�لبوؤر  �ملنطقة،  تلك  يف  �ليهودي 

لليهود  جديدة  طريق  وفتح  ماريوحنا،  دير  مبنى  حيث  �لدباغة،  �صوق  يف  وحتديد�ً 

�الأرمني،  �حلي  ناحية  من  حالياً  �لقائم  �لطريق  عد�  �لقدية،  �لبلدة  باجتاه  �مل�صتوطنني 

و�صوالً للحي �ليهودي. �أ�صفل �ل�صورة. 
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البلدة القدمية يف القد�س

4. التنازل عن الأرا�شي �رصط لالعرتاف بالبطريرك:

حاول  �لذي   ،2006/5/5 يف  �الأول  �إرينيو�ض  بالبطريرك  �خلليل  باب  �صفقة  �أطاحت 

�لطعن بالقر�ر �أمام حمكمة �لعدل �الأردنية �لعليا، لكنه خ�رش �لدعوى بتاريخ 2005/10/20. 

تعهد  وقد   ،2005/8/23 يف  جديد�ً  بطريركاً   Theophilos III �لثالث  ثيوفيلو�ض  �نتخب 

ما  ال�صرتجاع  جهده  يعمل  و�أن  �الأرثوذك�صية،  �الأوقاف  على  يحافظ  �أن  �نتخابه  لدى 

فقدته �لكني�صة يف عهود �أ�صالفه، وال �صيّما يف عهد �إرينيو�ض �الأول. و�صاأنه �صاأن �أ�صالفه 

مل يحَظ ثيوفيلو�ض �لثالث باعرت�ف دولة �الحتالل، ذلك �أن �ل�صيا�صة لدى �الحتالل تقوم 

على �ملعادلة �الآتية: ت�صهيل تاأجري �الأر��صي �الأرثوذك�صية وبيع �ملزيد منها يعني ت�صهيل 

�صدور �العرت�ف �الإ�رش�ئيلي بالبطريرك وت�رشيعه. 
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على  و��صحاً  �صاهد�ً  به  �العرت�ف  على  للح�صول  �لثالث  ثيوفيلو�ض  معاناة  وت�صّكل 

�صحة �ملعادلة �لتي �أوردناها �أعاله، فمنذ �نتخابه �أعلن ثيوفيلو�ض �لثالث �أنه غري مكرتث 

بعدم �عرت�ف �صلطات �الحتالل به، لكنه وكاأي بطريرك يوناين كان يريد هذ� �العرت�ف، 

متاماً كما يريد دو�م �ل�صيطرة �ليونانية على �لكني�صة. هذ�ن �لعامالن �أ�صهما ب�صكل جدي 

يف توتري عالقة ثيوفيلو�ض �لثالث مع بع�ض �أع�صاء �ملجمع �ملقد�ض، ومع �ملطر�ن عطا �هلل 

حنا على وجه �لتحديد. 

يف �صهر �أيار/ مايو 2007 ت�صاعدت �الحتجاجات �صّد ثيوفيلو�ض �لثالث، حيث �صّكل 

وفل�صطني  �الأردن  من  �أرثوذك�صية  �صخ�صية  مئة  من  �أكرث  عقدته  �لذي  عّمان  �جتماع 

“ب�صحب  �لفل�صطينية و�الأردنية  �ملجتمعون �حلكومتني  ذروة هذه �حلركة، حيث طالب 

بع�ض  �إعادة  �أجل  من  بالعمل  ف�صله  ب�صبب  �لثالث  ثيوفيلو�ض  بالبطريرك  �عرت�فهما 

�لعقار�ت �الأرثوذك�صية �لتي �رشبت مل�صتوطنني يهود، ولعدم م�صاوة رجال �لدين �لعرب 

.
�أ�صوة باليونان من حيث �لرتقية و�ل�صعود يف �ل�صلم �لكن�صي”64

ويف ��صتجابة �رشيعة لهذ� �لطلب �صحب جمل�ض �لوزر�ء �الأردين بتاريخ 2007/5/12 

و�الأر��صي  �لقد�ض  يف  �الأرثوذك�ض  �لروم  بطريرك  �لثالث،  بثيوفيلو�ض  �الأردن  �عرت�ف 

. وبعد �صهر و�حد على هذ� �لقر�ر عاد جمل�ض �لوزر�ء �الأردين عن قر�ر �صحب 
65

�ملقد�صة

�الأردنيّة  تاأكد للحكومة  “باأّنه قد  ذلك  �لثالث مّبر�ً  �لبطريرك ثيوفيلو�ض  �العرت�ف من 

�أن  . ويبدو 
66”2005 �لتز�ماته �لتي تعهد بها عند توليه مهامه عام  �إيفاء �لبطريرك بكل 

�لبطريرك عمل بقوة بعد هذ� �لتاريخ على ��صتعادة �أمالك �صفقة باب �خلليل، لكن دون 

جدوى حتى تاريخ �إعد�د هذ� �لتقرير. 

على  �لقائمة  �الحتالل  معادلة  لك�رش  �لثالث  ثيوفيلو�ض  �صعى  فقد  مو�ٍز،  خطٍّ  وعلى 

 .
�لتفريط باملزيد من �الأمالك مقابل �العرت�ف به، وهو ما �أعلنه بو�صوح يف 672007/6/22

على  للح�صول  �لدولية  �لعدل  حمكمة  �إىل  باللجوء  �لتهديد  �إىل  مرة  �الأمر  به  و�صل  كما 

�إنهم  �لدولية،  �لعدل  حمكمة  �إىل  “�صاأجلاأ  قال:  عندما  وذلك  به،  �الإ�رش�ئيلي  �العرت�ف 

مع  عقار�ت  �صفقات  على  �أ�صادق  مل  �إذ�  �أنه  �أفهم  جعلوين  وقد  �بتز�زي...  يحاولون 

 .
مقربني من �حلكم يف �إ�رش�ئيل فلن �أحظى باالعرت�ف كبطريرك للقد�ض”68

 Condoleezza �ل�صابقة كوندوليز� ر�ي�ض  �الأمريكية  عندما ز�رت وزيرة �خلارجية 

�لبطريرك  بها  �جتمع   ،2007 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  �صهر  يف  �ملحتلة  فل�صطني   Rice
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ثيوفيلو�ض �لثالث و�رشح لها معاناته، فوعدته بالتدخل حلّل هذ� �ملو�صوع، وبالفعل فقد 

�أو�صت �للجنة �لوز�رية �خلا�صة ل�صوؤون �لبطريركية �ليونانية �الأرثوذوك�صية يف دولة 

�الحتالل يف 2007/10/28 باالعرت�ف ثيوفيلو�ض �لثالث بطريركاً بعد �صنتني من �لرف�ض. 

وبالفعل فقد �صدر �العرت�ف يف 2007/12/16 بعد تدخل �أمريكي و��صح ومعاناة طويلة، 

 .
الإفهام �لبطريرك �جلديد �أن �لكلمة �الأخرية ب�صاأنه هي لـ“�إ�رش�ئيل”69

5. �شفقات وم�شادرات وحيٌل اأخرى: 

قبل �أن يفيق �ملقد�صيون من �صدمة �ل�صفقة �مل�صبوهة يف باب �خلليل، ك�صفت جريدة 

معاريف �لعبية عن �صفقة بيع جديدة ملمتلكات تعود للطائفة �الأرثوذك�صية، مب�صاركة 

�لبطريرك �إرينيو�ض �الأول وم�صاعده نيكوال�ض باباديي�ض Nicolas Papadinos، ووفقاً 

للجريدة فاإن �الأخري �أقام يف 2003/9/4 �رشكة خا�صة، وبعد �أ�صبوع ون�صف من ذلك وّقع 

�لبطريركية قرب  34 دومناً متلكها  باأر�ض ٍم�صاحتها  يتعلق  �ل�رشكة عقد�ً  �إرينيو�ض مع 

حي تلبيوت Talpiot يف �لقد�ض، وقد مّت تغيري �أهد�ف �الأر�ض مع �صلطات �لتنظيم و�لبناء 

هذه  بقيمة  مبلغ  على  �أو  �لبناء  حقوق  من   %18 على  باباديي�ض  وح�صل  �الإ�رش�ئيلية، 

.
70

�لن�صبة

ب�صاأن  �ملتبعة من قبل �صلطات �الحتالل  �ل�صيا�صة  ومل يكن هذ� كل �صيء، فما تز�ل 

�الأمالك �مل�صيحية هي نف�صها، فاملهم هو �حل�صول على �الأر�ض بغ�ض �لنظر عن �لو�صيلة، 

�أو م�صادرة، �أو و�صع يد بدعوى  �أو بيعاً  �لتي تتنوع بني �أن تكون �إيجار�ً طويل �الأمد، 

جعل �الأر�ض منتزهاً �أو موقف �صيار�ت �أو غري ذلك. 

وعلى �لرغم من �أن �نتخاب �لبطريرك ثيوفيلو�ض �لثالث قد جعل �لو�صع �أقل �صوء�ً، 

�لوقائع  �صهد  عهده  �أن  �إال  لليهود،  �الأرثوذك�صية  و�الأوقاف  �الأمالك  ت�رشيب  ناحية  من 

�الآتية: 

للبطريركية  تابع  عقار  “ب�رش�ء”  يهودية  دينية  مدر�صة  قامت   2006/1/3 يف  	•
�الأرثوذك�صية يف �لبلدة �لقدية للقد�ض، و�دعت �لبطريركية �أن �لعقد �ملبدئي كان قد 

�أبرم �صابقاً. 

2006/5/26 ك�صفت �إ�صبوعية يرو�صالمي Yerushalayim �لتي ت�صدر يف دولة  ويف  	•
�الحتالل عن �صفقة جديدة مت�ض �الأوقاف �لكاثوليكية �لتابعة للفاتيكان هذه �ملرة، 
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54 دومناً يف �لتلة �لفرن�صية بالقد�ض �لقد�ض ملدة  حيث قامت هذه �لكني�صة بتاأجري 

�مل�رشوع  الإقامة   Moshe Stoller �صتولر  مو�صيه  �ليهودي  للم�صتثمر  عاماً،   999

�ال�صتيطاين برو�ض هجفعاه Brosh Ha'givaa، �لذي يت�صمن 300 وحدة �صكنية. 

وقد ذكرت يرو�صالمي �أن �ل�صفقة �أبرمت قبل �أربعة �أعو�م، ولكن �الإعالن عنها �الآن 

Gil Naftali �صّد  �أعقاب دعوى قدمها �ل�صم�صار �ل�صهيوين جيل نفتايل  جرى يف 

�رشكة كيم لو�صتيغمان Kim Lustigman �لتي تقيم �مل�رشوع، الأنه مل ياأخذ ن�صيبه 

 .71
من �ل�صفقة بعدما “�أّمنها” من �ملوؤ�ص�صة �لكن�صية “�الآباء �لبي�ض” مالكة �لعقار

ر�بينوفيت�ض  يعقوب  �ليهوديني؛  �مل�صتوطننَي  حماكمة  ك�صفت   2007/11/15 ويف  	•
بيع  بتهمة   ،David Morganstein مورغن�صتاين  وديفيد   Jacob Rabinowitz

�أر��ٍض وهمية، �أن �لرجلني �أّجر� �أر��ٍض عائدة للبطريركية �الأرثوذك�صية يف �لقد�ض، 

م�صاحتها �أكرث من 500 دومن لل�صندوق �لوطني �ليهودي )موؤ�ص�صة �صبه حكومية 

�حتيال  20 مليون دوالر، من خالل عملية  بقيمة  �لقد�ض(  �أر��ٍض يف  مكلفة ب�رش�ء 

 .
72

بالتو�طوؤ مع �لبطريرك �ل�صابق �إرينيو�ض �الأول، �أو �أحد م�صاعديه

�ل�رشكة الأر�ض  ��صتئجار  �إ�رش�ئيل” عن  “�إفريقيا -  �أعلنت �رشكة   2008/6/6 ويف   •
متلكها كني�صة �ل�رشيان �الأرثوذك�ض )يتخذ بطريرك كني�صة �ل�رشيان �الأرثوذك�ض 

وين�ض   ،21 �لقرن  منت�صف  حتى  بالقد�ض  �الأنبياء  �صارع  يف  له(  مقر�ً  دم�صق  من 

�لوحد�ت  من   102 يت�صمنان  طو�بق  بت�صعة  مبنيني  �إقامة  على  �لبناء  م�رشوع 

.
73

�ل�صكنية باالإ�صافة �إىل �ملر�فق �خلا�صة بامل�رشوع

“�نت�صار�ً” يف  �الأرثوذك�ض عن حتقيقها  �لروم  �أعلنت بطريركية   2008/6/17 ويف  	•
حماكم  �إحدى  من  ق�صائياً  �أمر�ً  �نتزعت  بعدما  �أعو�م،  ثالثة  منذ  �لد�ئرة  معركتها 

�أر�ض تعود  �لقد�ض من و�صع يدها على قطعة  بلدية �الحتالل يف  �الحتالل، ينع 

�مل�صجد  جنوب  �صلو�ن،  ب�صاحية  حلوة،  و�دي  منطقة  يف  للبطريركية  ملكيتها 

. لكن ما و�صف باالنت�صار تبدد �رشيعاً عندما �أ�صدرت حمكمة 
74

�الأق�صى �ملبارك

 2008/7/1 بتاريخ  نهائياً  قر�ر�ً  �لقد�ض  مدينة  يف  �الحتالل  لدولة  �لتابعة  �ل�صلح 

�إىل   )30125 حو�ض   39 )رقم  �ملذكورة  �الأر�ض  حتويل  �لقد�ض  بلدية  فيه  مّكنت 

موقف �صيار�ت جّماين ل�صكان �ملنطقة �ملجاورة، وذلك ��صتناد�ً لقانون “�لت�رشف 

�ملوؤقت” �ل�صادر عن برملان دولة �الحتالل �صنة 1987، و�لذي ينح بلدية �الحتالل 
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�أر�ٍض د�خل �ملدينة لل�صالح �لعام دون �مل�صا�ض  �أي قطعة  يف �لقد�ض حّق ��صتخد�م 

.
75

مبلكيتها!

2009/7/25 حاولت بلدية �الحتالل يف �لقد�ض م�صادرة ن�صبة كبرية من �أر�ٍض  ويف  	•
تابعة الأمالك بطريركية �لروم �الأرثوذك�ض، م�صاحتها 43 دومناً بالقرب من قرية 

بيت �صفافا، جنوب مدينة �لقد�ض، بهدف “تو�صيع �ل�صو�رع و�إقامة مر�فق عامة”، 

.
76

لكن �لبطريركية تدخلت ق�صائياً فتاأجل تنفيذ �مل�رشوع

خـام�شـًا: اعـتـداءات مـبـا�شـرة علـى االأمـالك واالأوقــاف 

واملقد�شات امل�شيحية: 

منذ �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صنة 1967، لل�صطر �ل�رشقي من �لقد�ض و�ل�صفة �لغربية، 

ككل  �مل�صيحي،  �لدين  ورجال  �مل�صيحية  و�ملقد�صات  و�الأوقاف  �الأمالك  تعر�صت 

تلك  م�ّصت  وقد  �الإ�رش�ئيلية.  و�النتهاكات  �العتد�ء�ت  من  للعديد  �لقد�ض،  يف  �آخر  �صيء 

�العتد�ء�ت �لكنائ�ض و�الأديرة، كما �نتهكت �حلقوق �لل�صيقة باالإن�صان، وقد تر�وحت بني 

حرمة  �نتهاك  وبني  �لقد�ض،  دخول  من  �لفل�صطينيني  �مل�صيحيني  منع  عب  �ل�صالة،  منع 

�لكنائ�ض و�رشقة حمتوياتها.

رجال  على  باالعتد�ء  �ليهود  و�مل�صتوطنون  �ل�رشطة  رجال  يقوم  الآخر  وقت  ومن 

�لكنائ�ض!  �لقد�ض ويف  بال�رشب و�الإهانة و�ل�صتم و�لب�صق، يف طرقات  �مل�صيحيني  �لدين 

و�حتفال  �لف�صح،  بعيد  �ل�رشيان  �حتفال  �أثناء  �صيّما  ال  مرة،  من  �أكرث  هذ�  حدث  وقد 

 .
77

�الأقباط باأعيادهم

 2008/4/27 بتاريخ  �الحتالل  �صلطات  �عتدت  فقد  �حل�رش،  ال  �ملثال  �صبيل  وعلى 

�صعائرهم  لتاأدية  �لقيامة  كني�صة  �إىل  �لو�صول  من  ومنعتهم  �مل�صيحيني  �مل�صلني  على 

�لقيامة، و�عتدى على  2008/10/28 على �قتحام كني�صة  �أقدم م�صتوطن يف  �لدينية. كما 

عدد من �لرهبان، وحطم عدد�ً من �ل�صلبان �خل�صبية يف �أحد �ملحالت �لتجارية �ل�صياحية 

. كما ح�صل ��صتباك يف 2009/4/18 بني فل�صطينيني يف حميط 
78

�ملال�صقة لكني�صة �لقيامة

كني�صة �لقيامة و�رشطة �الحتالل �أثناء �الحتفال بـ“�صبت �لنور”، ب�صبب حماولة �صلطات 

�الحتالل منع �لفل�صطينيني �مل�صيحيني من �لدخول �إىل �لكني�صة، و�ل�صماح بدخول �ل�صياح 

 .
79

�الأجانب فقط
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�مل�صيح  �ل�صيد  على  �الحتالل  دولة  يف  �لعا�رشة  �لقناة  تطاول  فاإن  عينه  �ل�صياق  ويف 

و�ل�صيدة مرمي �لعذر�ء يف �صهر �صباط/ فب�ير 2009 ما ز�ل حا�رش�ً، لكونه �صّكل �إ�صاءة، 

�أنحاء  �لديانة �مل�صيحية يف جميع  �إىل  �أو فل�صطني، و�إمنا  �لقد�ض  لي�ض فقط للم�صيحيني يف 

�لعامل.

ويف جمال �العتد�ء �ملبا�رش على �الأوقاف ودور �لعبادة �مل�صيحية، يمُذكر �أن �ل�صهاينة 

 1948 �صنة  �لقد�ض  يف   Notre Dame de France دوفر�ن�ض  نوترد�م  كني�صة  �حتلو� 

ال�صتخد�مها قاعدة لهجماتهم، و�أن بطريرك �لالتني ��صطر �إىل �إ�صد�ر �أمر باإغالق ثالث 

كنائ�ض يف �لقد�ض ب�صبب �نتهاكها ووقوع �رشقة فيها �صنة 1967، و�أن ثالثة من �ل�صهاينة 

�أقدمو� على �رشقة تاج �ل�صيدة �لعذر�ء يف �لقد�ض، وبعد �أن �ت�صح �أمر هذه �جلرية �أعاد 

�أنهم �عتدو� على دير �الأقباط يف �لقد�ض  �ل�صهاينة �لتاج بعد �رشقة الآلئ ثمينة منه. كما 

ثّم  �لزيتون  جبل  على  �ملقد�ض  للكتاب  �لدويل  �ملركز   1973 �صنة  و�أحرقو�   ،1970 �صنة 

�أتبَعو� ذلك يف �لعام �لتايل باإحر�ق �أربعة مر�كز م�صيحية يف �لقد�ض، و�صنّو� حملة �عتد�ء�ت 

يف  موقوتة  قنابل  زرع  خالل  من  و�مل�صيحية،  �الإ�صالمية  �ملقد�صات  على  �لنطاق  و��صعة 

�أن �صلطات �الحتالل قامت  �إىل  1983. باالإ�صافة  للروم �صنة  �لعبادة، منها كني�صة  دور 

بتجريف قبور يف �صاحة كني�صة �ل�صيدة مرمي يف كني�صة �جلثمانية بالقد�ض، وذلك لتعبيد 

.
80

طريق فوقها، وقد مّت هذ� �الإجر�ء دون �إعالم ذوي �ملوتى ليقومو� بنقل رفات موتاهم

)�ليون�صكو(  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �الأمم  منظمة  مندوب  �أن  �أي�صاً  يذكر 

 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

�لبلد�ن  يف  �لثقافية  و�الآثار  �ملمتلكات  حماية  على  بالعمل  �لعام  �ملفو�ض   ،)UNESCO(

�لعربية، �لتي تعر�صت للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �صنة 1967، قد �أعلن �صنة 1967، قائالً: “�إن 

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �عرتفت ب�رشب ممتلكات �الأديرة وكني�صة �لقدي�ض جورج و�أ�صو�ر 

.
�لقد�ض بالقذ�ئف”81

 2006/5/18 ويف �إطار �لت�صييق على �مل�صيحيني �أ�صدرت حمكمة �إ�رش�ئيلية قر�ر�ً يف 

بعدم دخول �أبناء �لنا�رشة من �الأرثوذك�ض �إىل ملكهم �ملوؤجر �لتابع للكني�صة �الأرثوذك�صية 

يف “تلة نكفورية” غربي �لقد�ض. 

بطريركية  يف  �أبنية  هدم  �أو�مر  �لقد�ض  يف  �الحتالل  بلدية  �أ�صدرت   2009/4/29 ويف 

)�ملرحلتني  �الآالم  طريق  على  �لو�قعة  �لقد�ض،  من  �لقدية  �لبلدة  يف  �لكاثوليكية  �الأرمن 
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�أر�ض  على  مقامة  عاماً،   150 من  �أكرث  �إىل  بناوؤها  يعود  مباٍن  وهي  و�لر�بعة(،  �لثالثة 

دير  يف  �صغري  مبنى  هدم  قر�ر  �صدر  نف�صه  �ليوم  ويف  بلجيكا.  ملك  با�صم  م�صجلة 

د�خل  �مل�صيحي  �حلي  يف  �لو�قع  �لدير  وهو  �الأرثوذك�ض،  لالأرمن  �ملعمد�ن  يوحنا  مار 

�لبلدة �لقدية للقد�ض.

و�إ�صافة �إىل ذلك فقد تعر�صت بع�ض �الأماكن �لدينية �مل�صيحية للحريق �ملتعمد؛ مثل 

�الأول  حريقها  بعد   ،2007/10/24 يف  �لقد�ض  غربي  يف  �ملعمد�نية  �لكني�صة  حريق 

، وغري ذلك كثري. 
821982 �صنة 

خامتة:

يف  ي�صي  عندما  لالآخرين  ياأبه  ال  عنه،  معروف  هو  كما  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �إن 

م�رشوعه. وم�رشوعه �ملعلن �أن تكون �لقد�ض عا�صمة �أبدية لـ“دولة �إ�رش�ئيل”، وهو يعلم 

�أن �الأر�ض لي�صت له، و�أن �أكرثها وقف، لذ� فاإنه ي�صعى بكل �لو�صائل النتز�ع هذه �الأر�ض 

من �أ�صحابها �الأ�صليني. 

�أن �الأر��صي يف �لقد�ض  �إليه هذه �لدر��صة �ملقت�صبة، هو حقيقة  �أ�صارت  �أهم ما  ولعل 

على  �ملحافظة  �أر�د  من  �أن  يعني  وهذ�  �الأرثوذك�صية،  وحتديد�ً  للكني�صة،  تابعة  �أكرثها 

�الحتالل  �صلطات  �إىل  �لت�رشب  من  �الأرثوذك�صية  �الأوقاف  هذه  يحمي  �أن  عليه  �لقد�ض، 

و�مل�صتوطنني. 

على  وحتديد�ً  �الأوىل،  بالدرجة  �لفل�صطينيني  على  تقع  �ملجال  هذ�  يف  �مل�صوؤولية 

�الأرثوذك�صية  �لكني�صة  الإ�صالح  �ل�صغط  مو��صلة  عليهم  يجب  �إذ  منهم،  �مل�صيحيني 

�أر�ض  �لنهاية هي  �ل�صهيونية عليها، فاالأر�ض يف  �ل�صغوط  �ليونانية وحت�صينها بوجه 

فل�صطينية، �صو�ء كانت مملوكة لالأوقاف �الإ�صالمية �أم �مل�صيحية، وو�جب �حلفاظ عليها 

ينطلق من و�جب �حلفاظ على �أر�ض فل�صطني. 
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هوام�س الف�شل اخلام�س

�ل�صيد  )�أتباع  �أول جممع يجمع بني �حلو�ريني  51-55 للميالد  �نعقد ما بني �صنة  �أنه  �مل�صيحية  �لرو�يات   تقول 
1

�مل�صيح( يف �لقد�ض برئا�صة يعقوب بن يو�صف �لنجار، ويعّد �الأرثوذك�ض كني�صتهم هي �أم �لكنائ�ض كلها، ويعّدون 

 http://www.holylight.gr/patria/enpatria.html :أن وجودها �صابق على �نق�صام مرحلة �لكني�صة. �نظر�

 موؤ�ص�صة �لقد�ض �لدولية، القد�س: ح�شاد الأربعني )بريوت: موؤ�ص�صة �لقد�ض �لدولية، 2008(، �ض 40؛ و�نظر 
2

�أي�صاً: يا�رش �لبنا، �لكني�صة �الأرثوذك�صية يف فل�صطني... ��صتعمار يحتاج لتعريب، �إ�صالم �أون الين، 2005/5/17، 

 http://www.islamonline.net/arabic/arts/2005/05/article09.shtml:يف

 �أحمد �ملرع�صلي و�أني�ض �صايغ و�آخرون، املو�شوعة الفل�شطينية، ج 1، �ض 141.
3

4 املرجع نف�شه، �ض 143-142. 

باإ�رش�ف  �لر�صالة  موؤ�ص�صة  )�لقد�ض:  املبارك  الأق�شى  وامل�شجد  القد�س  مو�شوعة  خاطر،  م�صطفى  ح�صن   
5

و�آخرون،  �صايغ  و�أني�ض  �ملرع�صلي  �أحمد  بعدها؛  وما   249 �ض   ،2 ج   ،)2004 �لفل�صطيني،  �لعلمي  �ملجل�ض 

املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �الأول، ج 3، �ض 615.

 ح�صن خاطر، مو�شوعة القد�س، ج 2، �ض 261.
6

7 املرجع نف�شه، �ض 262.

8 املرجع نف�شه، �ض 263؛ وموؤ�ص�صة �لقد�ض �لدولية، القد�س: معامل البلدة القدمية )بريوت: موؤ�ص�صة �لقد�ض 

�لدولية، 2007(، �ض 21.

القدمية،  البلدة  القد�س: معامل  �لدولية،  �لقد�ض  264؛ وموؤ�ص�صة  2، �ض  القد�س، ج  مو�شوعة   ح�صن خاطر، 
9

�ض 22.

10 املراجع نف�شها.

11 املراجع نف�شها.

12 املراجع نف�شها.

القد�س: معامل البلدة القدمية،  262؛ وموؤ�ص�صة �لقد�ض �لدولية،  2، �ض  مو�شوعة القد�س، ج   ح�صن خاطر، 
13

�ض 23.

14 املراجع نف�شها.

15 املراجع نف�شها.

16 املراجع نف�شها.

القد�س: معامل البلدة القدمية،  262؛ وموؤ�ص�صة �لقد�ض �لدولية،  2، �ض  مو�شوعة القد�س، ج   ح�صن خاطر، 
17

�ض 24. 

 ح�صب حديث للباحث مع �لدكتور عبد �هلل معروف، �بن �لقد�ض و�لباحث يف �صوؤونها.
18

 �ملرجع نف�صه.
19

 �ملرجع نف�صه.
20

 �ملرجع نف�صه.
21

 ح�صن خاطر، مو�شوعة القد�س، ج 2، �ض 278. 
22

نت  �آز�د هاي  - �صعب و�حد ونكبتان، موقع  فل�صطني  �الأرمن يف  �أبو فخر،  277؛ و�صقر  املرجع نف�شه، �ض   
23

 http://www.azad-hye.net/article/article_view.asp?rec=34:الأرمني(، 2006/3/12، �نظر�(
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