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ً
راسخا
يع ّد الوجود املسيحي يف القدس
يف تاريخ املدينة ،وينظر املسيحيون إىل

القدس على أ ّنها املركز املسيحي األ ّول

واأله ّم يف العامل ،وهو ما ّ
يؤكده وجود
الكنائس واألديرة املوجودة يف املدينة ،ال
سيما كنيسة القيامة يف البلدة القدمية،
حمجة للمسيح ّيني من أحناء
اليت تش ّكل
ّ
العامل كا ّفة.

كان احتالل الشطر الغربي من القدس
عام  1948من أبرز أسباب استنزاف
الوجود املسيحي يف املدينة ،نتيجة اجلرائم
اليت ارتكبها االحتالل ض ّد املقدس ّيني
قت ً
ريا .وأقام االحتالل مؤسساته
ال وتهج ً
الرمسية« ،الكنيست» و«احملكمة العليا»

كنيسة املخلص الفادي يف القدس القدمية

ّ
ً
ليؤكد ّأل حم ّرمات أمامه ،وال خطوط محراء
حتديدا ،على أرض تابعة لألوقاف املسيح ّية
يتوقف عندها .واستم ّر تدهور الوجود املسيحي يف السنوات الالحقة ليتفاقم مع استكمال
احتالل املدينة عام  ،1967وأمعن االحتالل منذ ذاك احلني يف تهويد القدس بشطريها على
املستوى الدميغرايف والثقايف والديين ،ليز ّور الوجه التارخيي واحلضاري للقدس.
السيطرة على ماضي
وهلذه الغاية ،اعتنق االحتالل سياسة تهويد املدينة بتفاصيلها ،بهدف ّ
السياسة وعبئها ،وجت ّلى ذلك
القدس ،وحاضرها ومستقبلها ،ورزح املسيحيون حتت وطأة هذه ّ

كماشة االحتالل ف ّكيها على
بوضوح يف تراجع أعدادهم مقارنة مبا كانت عليه قبل أن تطبق ّ

األرض ،والبشر ،واملقدّسات.
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المسيحيون في القدس :أعدادﻫﻢ وأﻣاﻛﻦ ّ
ترﻛﺰﻫﻢ
ّ
بل� عدد سكان القدس بشطريها  901,300نسمة حتى نهاية عام  ،2017وذلك وفق ال ّتوزيع
اآلتي:1
السكان

اﻟﻌدد �ﺎﻵﻻف

النسبة

عرب يف شرق القدس

341,729

% 38

غرب القدس

344,504

% 38

شرق القدس

215,067

% 24

901,300

% 100

مستوطنون يهود

اجملموع

ووف ًقا ملعطيات معهد القدس لبح� السياسات اإلسرائيلي ّ
فإن عدد املسيحيني يف القدس يف
نهاية عام  2017بل�  15,800منهم  12,600عرب ،و 3200مسيحيون غري عرب (غرب ّيون).2
ويش ّكل املسيحيون حوالي  % 1,7من جمموع السكان يف القدس بشطريها .ويظهر اجلدول
اآلتي أعداد املسيحيني يف القدس يف سنوات خمتارة:3
اﻟﺴﻨﺔ

العدد

1988

14,400

1995

13,500

2006

15,000

2012

14,800

2013

15,000

2017

15,900

 1معﮭد القدس لبحث السياساتhttps://tinyurl.com/r7at8zj ،Jerusalem Facts and Trends 2019 :
 2معﮭد القدس لبحث السياساتhttps://tinyurl.com/r7at8zj ،Jerusalem Facts and Trends 2019 :
 3معﮭد القدس لبحث السياسات :توزيع السكان في إسرائيل والقدس وفﻖ االنتماء الديني https://tinyurl.com/vf8pq2b :2017-1988

ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺪوﻟﻴﺔ
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قياسا على ما كان عليه قبل النكبة عام  ،1948فقد
وتظهر األرقام تراجع أعداد املسيح ّيني ً
كانوا يش ّكلون  % 19من سكان القدس عام ( 1947حوالي  27أل ًفا) فيما يشكلون اليوم
أقل من  % 2من السكان .ويف عام  ،1948خسر املسيحيون  % 50من منازهلم يف الشطر
الغربي من القدس ،فيما صادرت دولة االحتالل  % 30من األراضي اليت ميلكها املسيحيون
يف الشطر الشرقي من القدس بعد احتالل عام  .1 1967ويقول حنا عيسى ،رئيس اهليئة
اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدساتّ ،
إن عدد املسيحيني يف شرق القدس هو ،4000
هم مسيح ّيو القدس األصل ّيون أبناء املدينة ،وليس املسيحيني اآلخرين كالطليان ،واألمريكان،
والروس ،واليونانيني ،واألملان وغريهم.2
لعب ال ّتحول الدميغرايف الذي يتم ّيز بنسب والدة

عموما ،دو ًرا بار ًزا
متدنية عند املسيحيني العرب
ً
يف تناقص أعداد املسيح ّيني يف القدس ،3إضافة
إىل االقتصاد الفلسطيين غري املستق ّر ،وتفضيل
بعضهم الدراسة يف اخلارج ،وكذلك التحاق
البعض بأسرهم يف اخلارج .4لكن يبقى االحتالل
وسياساته السبب األول يف دفع املسيحيني إىل
ترك القدس ،وتناقص أعدادهم فيها .وقد ساعد
على ارتفاع معدل اهلجرة بينهم ّ
أن الدول الغربية
فتحت أبواب سفاراتها أمامهم ،ال سيما الواليات
املتحدة وكندا ودول غرب أوروبا ،وأمريكا
الالتين ّية؛ ويضاف إىل ذلك احنياز سياسات البطريرك ّية اليونان ّية اليت أدّت إىل شرخ كبري
مع املقدس ّيني العرب نتيجة ما ميكن تسميته باحتالل الكنيسة والعبادة.5
 1حنا عيسى :المسيحيون في فلسطين والقدس ،الجزيرة نتhttps://tinyurl.com/s44easu .2016/5/1 ،
 2دنيا الوطنhttps://tinyurl.com/wamptze .2019/10/13 ،
 3حنا عيسى :المسيحيون في فلسطين والقدس ،الجزيرة نتhttps://tinyurl.com/s44easu .2016/5/1 ،
 4دنيا الوطنhttps://tinyurl.com/wamptze .2019/10/13 ،
 5محسن صالح (محرر) :التقرير االستراتيجي الفلسطيني  ،-2017 2016مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت  ،2018ص172 .

ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺪوﻟﻴﺔ

يعي�  % 96من املسيحيني العرب يف الشطر الشرقي من القدس ،و % 4منهم يف الشطر

الغربي؛ يف حني يتو ّزع املسيحيون غري العرب بني شرق القدس وغربها بنسبة  % 51و% 49

ّ
يرتكز املسيح ّيون يف الشطر الشرقي من القدس يف البلدة القدمية ،ويف بيت
على ال ّتوالي.1
وحي الشيخ جراح ،ويعي�
حنينا وبيت صفافا وجبل الزيتون وشعفاط ،ويف ضاحية الربيدّ ،

عدد منهم خلف اجلدار العازل من جهة الضفة الغربية انتقلوا للسكن يف أحياء كفر عقب
واملطار ومسرياميس بعدما اضطروا لرتك البلدة القدمية بسبب عجزهم عن دفع الضرائب
اليت يفرضها االحتالل.

المسيحيون في القدس أسرى سياسات ّ
التهويد
منذ احتالل عام  ،1967شرع االحتالل أبواب التهويد يف الشطر الشرقي من القدس ليخرج
السياسات
املدينة من جلدها العربي وينزع عنها وجهها املسيحي واإلسالمي ،وتنسحب �ثار ّ
ال ّتهويد ّية اليت يتبعها االحتالل ونتائجها وارتداداتها على مكونات القدس كا ّفة مبسيح ّييها
ومسلميها.
االستيﻄان :قام االحتالل على طرد أهل األرض األصليني وإحالل مستوطنني مكانهم،
ومن أجل ذلك عمد إىل مصادرة عشرات �الف الدو�ات ومساحات األراضي من
الفلسطينيني ملصلحة البناء والتوسع االستيطاني .وقد صادر االحتالل على سبيل املثال
أراضي املسيحيني يف بيت جاال لبناء مستوطنة «غيلو» الواقعة بني بيت حلم والقدس،

و�الف الدو�ات ّ
لشق طريق سريع يربط املستوطنات الواقعة جنوب بيت حلم والقدس.2

الﺠدار العازل :بدأت «إسرائيل» بناء اجلدار العازل يف الضفة الغربية احملتلة ،مبا فيها
شرق القدس ،يف عام  ،2002وقد صادرت من أجل هذه الغاية �الف الدو�ات من أراضي
وتعمدت عرب اجلدار ض ّم املناطق احملاذية لبيت حلم
الفلسطينيني ليم ّر اجلدار فيهاّ ،
1جيروزاليم بوستhttps://tinyurl.com/vmn74wv .2019/12/4 ،
 2صقـــر أبـــو فخـــر :مســـيحيّو اﻷرض المقدســـة :كائنـــات متحفيـــة أم شـــﮭود؟ جريـــدة الســـفير  -ملحـــﻖ فلســـطين ،تشـــرين أول/أكتوبـــر .2011
https://tinyurl.com/umywmpz
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بهدف فصلها عن القدس احملتلة .عالوة على ذلك ،فإّن اجلدار انعكس على املسيح ّيني
ملا فرضه من قيود على حركتهم واالنتقال من وإىل القدس ،والوصول إىل مدارسهم
ومراكز عملهم اليت عزلت خارج اجلدار العازل.
تسريب العقارات :يتحالف االحتالل مع اجلمعيات االستيطانية للسيطرة على
عقارات تابعة لألوقاف املسيح ّية عرب صفقات مشبوهة تقوم على بيع العقارات أو تأجريها
مددًا أقرب إىل البيع .ومن أبرز األوقاف املسيحية املستهدفة بالتسريب فندقا اإلمربيـال
والبرتاء يف باب اخلليل وبيت يف حي املعظمية قرب باب ّ
حطة بالقدس القدمية.1
اإلفقار والتهميش :يعمد االحتالل إىل سياسات من شأنها إفقار املقدسيني ،منها على
سبيل املثال الضرائب اليت تفرضها عليهم مثل األرنونا (املس ّقفات) ،اليت تفرض على

التجار إضافة إىل ضرائب أخرى ّ
والضرائب املفروضة على ال ّتجار مثل القيمة املضافة
وضريبة األمالك ،وهي تتجاوز الدخل العام الذي قد تد ّره احملال على أصحابها يف ّ
ظل
تراجع احلركة التجارية .2وقد أدّت هذه السياسات إىل إغالق الكثري من احملال التجارية،
وارتفاع نسبة الفقر بني املقدسيني إىل أكثر من .% 75
المقدسات :ال حترتم دولة االحتالل ّ
االعتداء على
أي مقدس خارج اإلطار اليهودي؛
ّ
لذلك ،تتك ّرر االعتداءات اإلسرائيلية على املقدّسات املسيحية اليت تن ّفذها السلطات
الرمسية أو مستوطنوها ،الذين غال ًبا ما ينعمون بستار ومظلة من السلطات الرمسية
اليت حترص على عدم تعرضهم للمحاسبة والعقاب ،ال س ّيما عصابات تدفيع الثمن اليت
ّ
وختط على جدرانها عبارات مسيئة إىل املسيح وأمه وإىل
تعتدي على الكنائس واألديرة،
الديانة املسيح ّية ،أو تعمد إىل إحراقها يف بعض األحيان ،فيما متتنع سلطات االحتالل
ممنهجا
عن مالحقة أفرادها جبدّية وحماسبتهم .ومتارس سلطات االحتالل ابتزا ًزا
ً
ّ
حبق املسيح ّيني يف فلسطني احملت ّلة ،وفق األب الروحي لطائفة الروم األرثوذكس ،جورج

 1هشام يعقوب (محرر) :حال القدس السنوي  ،2017مؤسسة القدس الدولية ، http://quds.be/rr3 .2018/4/13 ،ص97 .
الجزيرة نتhttps://tinyurl.com/tqjjw4l .2019/6/11 ،
 2وكالة معًا اإلخباريةhttps://www.maannews.net/Content.aspx?id=938418 .2018/2/5 ،

ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺪوﻟﻴﺔ

عواد ،إذ ّ
إن دخول املسيحي
إىل القدس مرتبط حبصوله
على تصريح من االحتالل،
ويف أحيان كثرية يرفض

االحتالل إعطاء ال ّتصريح،
إضافة إىل حواجز االحتالل
يف الضفة الغربية ،اليت تقف
ً
حائال أمام املسيحيني.1
ال تسلم الكنائس واألديرة من االعتداءات اليت تنفذها
عصابات املستوطنني

المقدسات المسيحيﺔ
أﺑرز اعتداءات االحتالل على
ّ
يف  ،2018/2/25أعلن قادة الكنائس املسيحية الثالث 2اليت تتوىل إدارة كنيسة القيامة إغالق
يوما ً
واحدا ،أل ّول مرة يف تاريخ الكنيسة ،وذلك على خلفية استهدافها من
الكنيسة أمام الزوارً ،
قبل االحتالل عرب إثارة احلدي� عن فرض ضرائب على أمالك الكنيسة .وعد الفلسطينيون

ينص على إعفاء املقدسات من الضرائب ،منذ
األمر
خروجا عن الوضع التارخيي القائم الذي ّ
ً
ظل معمو ً
عهد العثمانيني وهو األمر الذي ّ
ال به بعد االحتالل.3
فثمة اعتداءات على الكنيسة ن ّفذتها
مل يكن ذلك االستهداف األول أو الوحيد لكنيسة القيامةّ ،

سلطات االحتالل منذ احتالل عام  ،1967وهي اعتداءات ماد ّية مل تكت مقتصرة على املطالبة

بالضرائب .ففي عام  ،1967على سبيل املثال ،حضر جنود إسرائيليون إىل سطح كنيسة

القيامة ودير الروم األرثوذكس ،واعتدوا على رجال الدين املسيحي ،بالقرب من كنيسة
القدّيس قسطنطني؛ وحاولوا الح ًقا سرقة صليب وأيقونة من سيارة مطران الروم األرثوذكس
يف القدس ،املطران تيودرس.
 1دنيا الوطنhttps://tinyurl.com/ulxomh4 .2019/10/6 ،
 2تتشارك في إدارة كنيسة القيامة طوائف الروم اﻷرﺛوذكس ،والرهبان الفرنسيسكان ،واﻷرمن اﻷرﺛوذكس.
 3المزيد حول أحداث كنيسة القيامة في شباط/فبراير  :2018موقع مدينة القدسhttp://quds.be/ra1 .2018/3/1 ،
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وإذا كان االحتالل غري عابئ باملكانة الدين ّية لكنيسة القيامة وال يرتدّد يف االعتداء عليها؛
ً
ّ
مفروغا منه .ويف ما يأتي أبرز
فإن اعتداءاته على غريها من الكنائس واألديرة تصبح أم ًرا
االعتداءات اإلسرائيلية على املقدّسات املسيحية منذ عام :1 1967
التاريخ
1967

1967

1968

1969
1970

االعتداء
أقدم اإلسرائيليون على حتطيم أبواب كنيسة القديس يوحنا
املعمدانية– عني كارم وتكسري نوافذها ،وسرقة حمتوياتها
سرق اليهود تاج السيدة مريم من كنيسة القديس جورج ونزعوا
عنه الآللئ الثمينة وأعادوه ،وضربوا بالقذائف ممتلكات الكنيسة ،ما
اضطر بطريرك الالتني إىل إغالق ثالث كنائس بعد انتهاكها وسرقة
حمتوياتها
سطا اإلسرائيليون على كنيسة القيامة لي ً
ال ،ومتكنوا من سرقة
اجملوهرات املوضوعة على متثال العذراء الكائن يف مكان اجللجثة ،داخل
الكنيسة
سطا اإلسرائيليون على كنيسة القيامة وسرقوا التاج املرصع باألحجار
الكرمية املوضوع على رأس متثال العذراء مريم يف كنيسة اجللجثة،
ً
معروضا للبيع يف أسواق تل “أبيب”
وشوهد التاج
االعتداء على رهبان دير األقباط وممتلكاته

1973

أحرق مستوطنون املركز الدولي للكتاب املقدس – جبل الزيتون
أحرقت عصابة يهودية الكنيسة املعمدانية ،مبا فيها مكتبتها
استولت جمموعة من املستوطنني على دير مار يوحنا بالقوة وبتشجيع
ومتويل من وزارة “اإلسكان” اإلسرائيلية ،وخروج مظاهرات مما أدى إىل
االعتداء على البطريرك ثيوذورس وال تزال جمموعة من املستوطنني
ّ
حتتل هذا الدير

1990/7/23

هدمت بلدية االحتالل يف القدس كنيسة دير الروم األرثوذكس –جبل
الزيتون حبجة عدم إكمال الرخص الالزمة

1982
1989

 1المزيد حول االعتداءات:
الموقع الرسمي للجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطينhttps://hcc.plo.ps/archives/1695 .2016/3/7 ،
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2002
2010/10/30
2012/2/19
2015
2016/1/17

2016/4/30
2018
2018/10/24

طوقت القوات اإلسرائيلية الطرق املؤدية إىل كنيسة القيامة باحلواجز
ومنعت املصلني من التوجه إىل الكنيسة للمشاركة يف االحتفال الديين
الكبري ،املعروف بـ “سبت النور” للمسيحني الروم األرثوذكس
أحرق مستوطنون كنيسة تارخيية يف شارع األنبياء بغرب القدس
كتبت عصابات تدفيع الثمن شعارات مسيئة للمسيحية واملسيحيني
على جدران الكنيسة املعمدانية يف غرب القدس
أحرق مستوطنون الكنيسة اليونانية األرثوذكسية بالقدس
ّ
خط متطرفون يهود شعارات عنصرية ُتنادي بـ «املوت للمسيحيني»
على جدران دير وكنيسة «رقاد السيدة العذراء» يف البلدة القدمية
بالقدس ،وأخرى على جدران إحدى الكنائس القريبة ،إىل جانب رسم
1
جنمة «داود»
منع االحتالل الكثري من احلجاج املسيحيني الشرقيني يف عيد الفصح
من دخول كنيسة القيامة ومل يسمح حتى للحجاج األجانب من
2
الدخول بدعوى أن هناك أماكن أخرى خمصصة هلم
تكسري عشرات الصلبان والشواهد يف املقربة التابعة لدير الرهبان
3
السالزيان يف بيت مجال قرب مدينة القدس ألضرار كبرية
اعتدت شرطة االحتالل على الرهبان واعتقلت أحدهم يف أثناء قمع
وقفة نظمتها بطريركية األقباط األرثوذكس بالقدس عند باب دير
4
السلطان القبطي يف ساحة كنيسة القيامة

 1وكالة قدس برس إنترناشيونال لألنباءhttps://tinyurl.com/sy78hoy .2016/1/17 ،
 2الجزيرة نتhttps://tinyurl.com/wpxcxpo .2016/4/30 ،
 3فرانس http://f24.my/3qMW.T .2018/10/18 ،24
 4عرب https://tinyurl.com/vzmlhzn .2018/10/24 ،48
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تحت االحتالل

ﺧالﺻﺔ
ّ
تتمخض سياسات االحتالل ال ّرامية إىل تزوير تاريخ القدس وإعادة تشكيل حاضرها عن
ارتدادات خطرية على املك ّون املسيحي يف املدينة ،فاالحتالل الذي أوغل يف القتل والتهجري
ّ
يتخل عن هدف السيطرة على ما تب ّقى من فلسطني
واملصادرة ليعلن دولة له عام  8491مل

التارخي ّية ضمن مشروعه اإلحاللي القائم على إفرا� األرض من أهلها وطردهم منها .ويتع ّزز
يتمسك االحتالل بأن تكون يهود ّية صرفة ،أو يهود ّية إىل أبعد
ذلك يف القدس احملت ّلة اليت
ّ
ح ّد تتيحه سياساتها االستعمارية وهام� إمكان ّية جتاوز القانون الدولي ،ومترير التغيريات
الدميغراف ّية فيها يف إطار يتناسب مع سقف املواقف العربية واإلسالمية والدولية ،وهو سقف
ضعيف ال يكاد يو ّفر احل ّد األدنى من احلماية للوجود املسيحي يف القدس.
ليس ال ّتحدي الذي يواجهه املسيحيون يف القدس اليوم مقتص ًرا على تراجع أعدادهم مقارنة

مبا كانت عليه قبل االحتالل ،بل استمرار هذا ال ّنزيف مبا يهدّد وجودهم ومستقبلهم يف
املدينة احملت ّلة .ومهما تعدّدت أسباب الضغط اليت تضع املسيحيني يف مواجهة التحدّيات ،إال
أن ذلك ال ينفي ّ
ّ
أن االحتالل وسياساته هو العامل األهم واألخطر وراء ما يواجهونه ،ليس يف

تراجع أعدادهم وحسب بل يف كل نواحي حياتهم اليت يالحقها االحتالل بتفاصيلها.

