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  المقدسات واألوقاف المسٌحٌة فً فلسطٌن 
  تحت االحتالل الصهٌونً

 

 د.شروق محمد أحمد عاشور

 فـوسـد ٌـمـرج هللا أحــد.ف                       
 

 األوقاف المسٌحٌة:  فً ضٌاع بطرٌركٌة القدس األرثوذكسٌةدور 
ني ئئئسر،رةعنئئئكأصرأ ئئئي رأل  م784أنشئئئبطريركيك يئئئسراألرئئئكسرا كنة   ئئئيسر ئئئنسر

رنرينيسرا كنة   ئئئيسرأكيئئئرريركيك يئئئصطرأئئئجرائئئكرنيئئئ رلئئئكك  صراأل  نئئئةلج راألر ئئئ
نرص يئس،رأةر،ةاإل ئ نككيسر)ة صنئطر ني ئسراألنيشئسرللي  ئص ،ر)عص اسراألكةلراألييزنريئس 

نرص يئئسراك ئئزر ك ئئي صلرأل ئئكرألائئصراننرئئطراألاكينئئسرانلرئئلراأل ك ئئجرأراكينئئسراأللئئجر صنئئط
رلرم4851 نسراأليركيك جرإألىركاشقر

ان رإنشصب صراكرأينئص رراألركسرأليرصك سراأل يكري   ةكرع ىر ك جريركيك يسة صكرا
ةائن مرع ئئىر ئييلراألانئصلر ئسكةنيةسراألئئ مر ئ مراألاكينئسراألارك ئسرإألئئىرر،األئيدكراأل ئك 

ائكراحنئلدلراألييزنرئج،رراأل ئك راألا ئ اةكراألشئصمرا ئل صكاألخ يسسرعاكريكراألخرص رألاصر
أألغئئةاراأليركيك يئئسرا كنة   ئئيسررم4911رئئكسر ئئنسرألائئصرا ئئلةألىراأل ئئ يييةكرع ئئىراألة

ةا ئلةألةارع ئىرأةقئصلراأل ني ئسراألسصلي صكرةأقصاةارفجراأليدكريركيك يسرحلينيسرلصي سرأليصيصر
ئئا كنة   ئئيسلرأل ئئكراأل ك ئئ إ ر ئئصكراأليركيئئك ررصجراأليركيك ئئجرا كنة   ئئجرائئلرقصبا 

رك ئجرفئجراأل ك ئجراألاةأل  ئ رلئةألىرنلىرلمرلنكيكراألركس،ررفجراألر رنرينيسرصصركابا رب رح 
أل كري كرعةكةراأليركيك يسرإألئىراألرئكسرعئصكرلئةألجراأل ك ئجرريرصك سريةنصكرصاألانسىرأنيصن ر

رلرراأليركيك جرإألىراأل ك 
%رائئكر57%رائئكرأكا ئئجرف  ئئريك،رة7لا ئئ راأل ني ئئسرا كنة   ئئيسرائئصري ئئصكلر

أكا ئئجراألرئئكس،رةأئئجرعيئئصكةرعئئكرأةقئئصلرأةقس ئئصراألا ئئينيةكراأل ئئك رع ئئىرا ائئص كر
راألارك سل

قئئصنةكر)قئئصنةكرأككنئئجرخئئص ري ئئاىرراآلكري ئئسرا كنة   ئئيسراألارك ئئيساأل نةين ئئمر
رلم4181 نسرر صككرفجر ريركيك يسراألكةمرا كنة  سراألارك يس

رلة ص رفجراألاصكةراألنصنيسراألس لراألنصنجراكراألرصنةكرعكرةا يصطرراأليركيك 
األيركيك رأةراألكبيسرا ع ئىرأل  ني ئسرا كنة   ئيسرفئجراأل ك ئجراأليركيك ئجررر-4
 ئئجرةاان  ئئصرةركبئئيسرا ا  ئئصراألارئئكسرةا   ئئ صراألاخئئل ررةكايرئئسرالنصكأئئصرائئرراألارك

األ نئئصبسرا كنة   ئئيسراألا ئئلر سرةيلالئئرريئئصألنرةقرةاحاليئئصزاطراألا أييئئسرةألئئ راألةحيئئسر
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ة نئصبسرةائكاكسرةأيبئصطررأكيئكةاأل صاسرع ىراصرفجراأل ك جراأليركيك جراألارك جرائكر
راأليدكرأةرخصك  صرلةأل صكررصبسيسرةأةقصلرخيكيسر ةا ر صنطركاخلر

ر ياصري جرا  ل)ةفر صرأل رصنةك رراأليركيك ر
إ كا ر ايرراألاكا يمراألكينيسرع ىراألة  راألارل ىرفجرا ةقصطراألاك ئةاسرأل ئصرر-أر

رفجراأل نصبسرةاألازاكاطراأل صبكةرأل يركيك يسريصحنسكاكرأةريصحشلكا رارررةابلرأخكىل
ألاك ئةكةرفئجراألرئكس،رةألئمري ئكرنس طراألةنصبقراألريريسريصأل كيكراكرن جرا ةقصلرا

األةقئلرن ئكا رع ئىرا ائص كراألارك ئئسرفئجراألاكينئسرائكر صنئئ رأنكيئص را قيئصر،ريئلر صنئئطر
ا امرا ةقصلراألريريسرفجراألركسراك ةكةرأل صأل راألريرسراألة رىراألريريئس،رةائكرأنئصر
ية ئكراأل كيئئكرائئكرن ئئجراألةقئلراألريرئئجراأللئئجرلشئئلالرع ئىرةقئئلرعائئصكاطر ئئغيكة،رأةر

صك،رةأئجرائصأكةرةا ئنسرفئجرا ةقئصلراألريريئس،رةاخل سئطرأة ئص رنلىر ئز رائكرعرئ
ا ةقئئصلراألريريئئسراألاك ئئةكة،رفي  ئئ صر ئئصكراك ئئةكا رع ئئىراألةاقئئلرنئئمرع ئئىراألن ئئلر
ةاأل كيئئس،رع ئئىرأكرلئئ ةلرفئئجرنصألئئسرانررئئص راأل كيئئسرإألئئىراأل ني ئئسرفئئجراألرئئكس،رةي  ئئ صر

 ضرا ةقئصلراآلخكريلمرك كهرع ىري ضرا كيكةراألريريسرفجرا ك،ر اصر صكرأنص ري
األاك ئئةكةرايصشئئكةرأل  ني ئئس،رةي ئئسسرعصائئسر ئئصكرا ائئمرا ةقئئصلراألريريئئسراألاك ئئةكةر
أل  ني سرلة ررلنطرإشكالراأليصيصراألريرجرفجراألرصأكة،رةينئة رعنئ رفئجر ألئ راألارئكاكر
األريرئئجرفئئجراألرئئكس،رةأل ئئكرفئئجرنئئصحطرنئئصككةرةقئئلري ئئضرا قيئئصررأةقصفئئص رع ئئىراألنئئكمر

كرأةر ني سرا ينس،رةفجرأ هراألنصألئسرلة ئررأئ هراألرك جري سسرعصاسركةكرلخ ي رألكي
را ةقصلرلنطرإشكالر"نصاكرأةقصلراألنكمراألرك ج"رةأةراكراألا  ايكل

ع ئئىرييئئررا كا ئئجراألاا ة ئئسرأل ئئصرأل  ئئ صينسرخص ئئسرفئئجراألرئئكسرركأيئئطراأل ني ئئسة
ير ئاي صراألغكيئجرةاألشئكقج،رةائكراألايئصنجراأللئجرشئيكطرع ئىرأكاضراشئلكاةرأةرائئ  كةر

األ يئصكراأل ئ يةنج،رةارئكرك  ئص رراأل ني ئط ر)األ ني سرا كنة   ئيساكررأل نةاطررةي س
راأليةنئئصنييك،رةفئجراألةقئطرنس ئئ رلرئةمراأل ني ئسراأللئجري ئئيركرع ي ئصراألر صة ئسراأل ئ يةنج 

اخليئكرا ةلررسمرأيكينية5995ر نسةفجريإي صكراألر صة سراأل ك راكراألانص  راأل  يص،ر
صرأل  ني سرا كنة   يس رليركيك  

ع ئىرييئررأكاضررأيكينيةسرا ةلمرأقكمرأنكرا صعكمر5998ر)آ اك رةفجراصكسر
لا   ئئصراأل ني ئئسرا كنة   ئئيسرفئئجراألرئئكسرإألئئىرشئئك سرلليئئرراناائئسرعريئئكطر ئئةأنيمر
األ ئئئئ يةنيس،رةع ئئئئقرائئئئكةاكررةيص ئئئئجرع ئئئئةراألا  ئئئئسراألاك ئئئئزمرأل ني ئئئئسراألئئئئكةمر
ا كنئئة  سرع ئئىرعا يئئسراألييئئرريرةألئئ  ر)أئئ هرأكاضرف  ئئرينيسرةألي ئئطرفئئجر كيئئطرأةر

رك لاأليةنص
مرنشئئكطر ئئنيسسرا ئئصكيلر5998ر)ني ئئصك رأيكيئئلر51ةفئئجرعئئككأصراأل ئئصككرفئئجر

 ةكةراحلسصقراأل مرأيكا راألا بةلراألا جرفئجراأل ني ئسرا كنة   ئيسريصألرئكسرني ئةحسر
م،رةائئكر5997ر)آ  رأغ ئئرسر49يصيئئصركيائئةسرائئررانئئصاجراألشئئك سراأل ئئ يةنيسرفئئجر

أليصيصركياةسريئإيكامراأل ئسرسررأيكينيةسرا ةل اكرةنصبقراحلسصقرلة يلري ا رياة ي ر
ةلئئي يكرفنئئكقجرإايئئترةاأليلئئكا راألئئةاق يكرفئئجرايئئكاكرعائئكريئئكراألخرئئص رييئئص راألخ يئئلر
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 ئنس،رةاأللة يئلراةنئقرألئكىرر411ةاألايصنجراألا صةكةرأل اصرإألىراألشك سراأل  يةنيسرألائكةر
ررلرم5997ة رايكةكرةقكر ككرفجريةنيةر)نزيكاك را ل راألانصاجراأل  يةنجري ر

 ك ئئي ،رةلئئمرانلخئئص رنيةفي ئئئةسررأيكينيئئةسرا ةلزائئسرةفرئئكرا  ئئصرةلسصع ئئطرا 
صرإألىراألان ائسر األنصأل ريكح ران ،رأل كر  رصطراأل يصكراأل  يةنجرألمرل لكلري رفركمراأللاص  
األ  يئئئصراأل ئئئ يةنيس،رأل ئئئكراأل ئئئ رصطراأل ئئئ يةنيسراشئئئلكرطرل ئئئكير رع ئئئىررراأل ئئئسرسر

رر4ألدعلكالري ل
صأل ك را كنئة  سرفئجرجر  س رااصرنكاريئع ىرن رنيةفي ةسراألنصأل  صكراأليركيك ر

مرةة  ئئةارفئئجرن صيئئسر5997ر)أيئئصك رائئصيةرفئئجإألئئىرعرئئكرا لائئص رفئئجرعائئصكررف  ئئريك
انائةكرعيئئصسررعيئئكاراألنئصنج،رةاألئكبيسراألس  ئئرينجرإألئئىرا ئ را كككاح لائص رك ئصألسر

عصائصكررينصشكةن اصراأللكخلرائكرأ ئلرإنرئص رأةقئصلراأل ني ئس،رةاائصر ئص رفئجراألييئصك ر)ائك
انلخص رغيرسراأليركيك رنيةفي ةسراألنصألئ رةقئكرع رنئصرع يئ رآائصحر ييئكةرألل ئةي ررع ى

حري لسئطرإألئئىرةأنئ ررا ائةكركاخئلراأليركيك يئسراألارك ئئيس،رةأل ئكرألئمريرئمريلنسيئئ رأمرشئج 
رر ئص ،رةرصألئ راألييئصكرائصرينئك رييةقئصلراأل ني ئسرةأاد ي  ئمريرةنكهررا،رةأاةكراألكعيس

فئجراألرئكس،رةعئزلراألانئصاجرر ةقئصلراأل ني ئسة صائلريكريرةمراأليركيك ر ككرفةكمري
رس دقصلئ راألاشئيةأألكااجراألاغكيجراكراةق  رةاكر صفسرا  ةأليصل ركاخلراأليركيك يئس،ر

رلا   سرعريكطر ةأنيمرةخص سراأل  يةنيسارراألا   صطراح ليرصنيسر
ةيرةكرا ايكرغصزمريكراناكرا لشصكراألا  رعيكاراألنئصنجرا ئ راألاا  ئسرا ككنيئسر

صري كلرأل نسصارع ئىرأائد راأل ني ئسرا كنة   ئيسرةأةقصف ئص،رةائكرأ ئلرا أل صشايسرلنك  
يانئررلئئي يكرأيئسرأكاضرأةرعرئئصكاطررنيةفي ئةسراألنصألئئ  ألئ رلرئكمرير ئئ رإألئىراأليركيئئك ر

أل  ئئئ صينسرةإيئئئئد را كككرياةاعيئئئئكرانل ئئئئص رالسصقيئئئئصطراإلي ئئئئصكراألايكائئئئسرائئئئرراأل يئئئئصكر
صطراأل ئئ يةنيسرفة ئئسل ر ئئنيسسرأئئيكلسراأل ئئ يةنج،رةقئئكرأنئئصكرأئئ اراأللنئئك راأل ئئ ر

يئئح)نادطرا كككراأل ئئئ يييس ،رةقصألئئطريئئئيكرا ايئئئكرانائئكرأعئئئكرخرئئسرأل  ئئئيركةرع ئئئىر
را صنصطرةا  سراكرا كا جرفجرف  ريكلر

ال ائطراأل  نئسراأللنسي يئسرأل ائ لاكرا كنة   ئجرفئجرف  ئريكراأليركيئك رنيةفي ئئةس،ر
يصألازيئكرائكر ةيكراألركس،رةاأللسكيرةاأليركيك يسرا كنة   يسراألارك يسريصألا صأاسرفجرل 

ا كنة   ئئجر  كضراألانص يئئسرألئئكيكرائئصكرإأليئئصسلرةرصأليئئطراأل  نئئسراأللنسي يئئسرأل ائئ لاكا
ةرصأليلئ ريلنسيئ ر األيركيئك رنيةفي ئةسريإألغئص راأل ئسرصطرةاح لائص ري ئصرأل لئكاةلريئص اك،

ل  كالئئ راألخريئئسرأل  ئئك را كنئئة  س،رةقصألئئطراأل  نئئسرفئئجرييئئصكر ئئككرفئئجراألنئئصاكرائئكر
م ر)أنئئ رنلي ئئسرأل  ئئكا راألئئ مرة ئئلرإألئئىرأكةقئئسراألانئئص م،ريئئيكر5991رسر)آ  رأغ ئئ

شك لجر"يصكا"،ر"ل ييةطراأل كيكة"راألي ةكيليكراإل كابي يليكرنةلرَاكرأل صرا نرّيسريئن  ر
أةقصلراألرصبسسراأل كييسرأ كنة   يسرةأاد  ئصررلئّمر شئلرنريرئسراأللسئكيرريئيكضرةقسيئسر

يسرألانررسركيكرائصكرإأليئصسرفئجراألرئكسرع ئىراألركيئقراكرقِيلراأليركيك يسراألارك يسرانص 

                                                
1

ية ل،رفكجرارأناك راغل ئص رلئصكيفرف  ئريكرةآنصكأئصلر) لئص راألائ لاكراألنئصاكرألدلنئصكراأل ئصمر - 

 ل916-915 ررم 5998ألآلنصكييكراأل ك ،راألرصأكةر
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األةا لرييكرييطرألنمرةاألركسرلرة صكراأليركيك راأل صيقرإيكينيئةسرةقّئرر ئسرسريلئصكيفر
شئك سر"يئصكا"ريانن ئصرنئّقرإكاكةر مرائر5997األكايررعشكراكركي ايكر) ئصنةكرا ةل ر

انص ئكرلللرأاد رأل يركيك يسرينكيسرار ق،رياصرفي ئصراألال ئ راألائ  ةكرةأئةرا ئزةلرة
أائصراأليركيئئك راألنئئصألجرنيةفي ئئةسرةاألئئ مريئئّكعجرع ئئىرأل ئئصكراألنئئصرريكراألك ئئاييكريص ئئا ر
ةانصاييئئ رأنئئ ري ئئلك ررا ائئد رائئكراألا ئئلةرنيكرةي غئئجرا ئئصككاطرة ئئسرصطرةقّ  ئئصر
 صير رإيكينيةسرين سرعئكمرشئكعيل رفرئكر ئصك رإألئىرلةقيئرر ئسرسرع ئىرا كضر ال ئصر

ا ئلاكةراأليئةمر األ ئسرصطرفرئكر ئكطريصأل ئصيقرةأئجائررشئك سر"ل ييئةطراأل كيئكة"للرأائصر
فئجريئص راألخ يئل،رةاألرصألييئس،رةكنصفيئص،رر–ةيةليكةرل صعكيسرةفجرانررسراألركسريصألئ اطر

األا ئئ ركاةك،رةا ن ئئصكمرةغيكأئئصر ةاألشئئاصعس،رةانررئئسر ئئ سراألررئئصك،رةانررئئسرفنئئكق
اصلرايصشئكةرأل ئصأل راخرئررا ئل  ة ةحرإألىراصكرإأليصس،رةأيةغنيملرا اكراأل مريّ  

ل ةيكراألرئكسراأل كييئسلللرة ئلر ألئ رفئجرإرئصكراخرئررل ئسيسرأةقئصلراألرصبسئسرةأاد  ئصر
ئصرأل ئصأل راألكعيئسلريئلر ياةافرسرقيصكل صراألكةنيسرارصيل"رندنيكراكراألس س"رحرلئ أ رري  
حرل  ئئئمراألكعيئئئسرةا   ئئئصل صراأل  اصنيئئئسرأ ئئئدري ئئئ هراأل ئئئسرصطرإحر ئئئكفس،رةحري رئئئلر

ر5 راألكعيس لرا لاكاكراألكاعجريصأللسكيرريياد
ةأ كراألييصكرأكراأليركي رنيةفي ةسرةقّررأ هراأل ئسرسريلئصكيفراألنئصاكرةاأل شئكيكرائكر

م،رةاأل ئكيكريصألئ  كرأكرشئك سر"ل ييئةطراأل كيئكة"ر ئكىرلي ي ئ صر5991أيكيلر)ني صك ر
رر6مل5991يةمراأل صيررةاأل شكيكراكرأيكيلر)ني صك ر

رةقئصلراألا ئئينيسرفئئجرمريييئئرر صائئلرا 5944ائصكسر)آ اك رر49قصائطراأل ني ئئسرفئئجر
النئئئلرةانررئئئسرنكيرئئئسراأل ئئئكس،رةاألرصألييئئئس،رفئئئجرأنيئئئص ركضريصألرئئئكسرأقر ئئئسرر18

راألررصك،رةانررسرأيكاجرةألس كلرةانرسإ كابيل،رةاأل نيسراأل ييك،ر
أكانطراألان اسراألاك زيسرفجراألركسراألغكييئسرمر5945ةفجركي ايكر) صنةكرا ةل ر

أكاضرلصي ئسرأل يركيك يئسريد رع ئىرصح ئلي كةرل مرف صكرلل  ئقرير  يةنجك لرأعاصلر
ا كنة   ئئيسرفئئجراألرئئكسراألغكييئئس،رةليئئيكرائئكرقئئكاكراألان ائئسرأكراألك ئئلرقئئصمري ا يئئصطر

فئئجرعئئككرائئكرأنيئئص راألرئئكسراألغكييئئسرفك ئئسرراأل ئئ صينسلزةيئئكرا ئئلنكاطرةةنئئصبقرلائئن ر
ع ئئىراعليئئصكرأن ئئصرأقئئصاةارع ي ئئصرانئئصزأل مراأل ني ئئسرةراأللصي ئئسر ةقئئصلرا ئئلب صكرا كض

رلصعصا رر11ركراأل ني سرألاكةرا  كةرا
 ألا ئينييكراأل ئك راألئكةماأل مريانئلرا  شسطراأل  نسراأللنسي يسرأل ا لاكرا كنة   ج

 عكرقيصمريركيك راألكةمرم5947فجرأيكيلر)ني صك رفجرف  ريكرةا كككر ا كنة  س

ئر74نيةفي يةسراألنصأل ريلنةيلرا  يئسر ا كنة  س األةاق ئسررصرفئجرانررئسرائصكرإأليئصسكةنا 
اكافئقر ئ نيسرراأل ئ يةنيسراأللئجر ئلريمرع ي ئصةييئطرألنئمرألشئك سر"ر ييئةط"ر األرئكسرييك

النئك ريص ئمرائكركي  ئص،رةنئصةلراأل%ر48 لن ئلراأل ني ئسرع ئىر،رةةفنصكق ةل صكيس
نسئجرل ئصةكراأليركيك يئسرائرراأل ئ رصطراأل ئ يةنيسرألد ئيد ررعي ىرا   األيركيك يسر

                                                
 71عك رر-ر5
 71عك رر-ر6
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 أكري كيئسةع ي ئص،ر إكراأل سرسرلاطرإلنرص را كضرائكراح ئليد ع ىرا ةقصلريرةأل  ر)

األيركيك يئسرل ئكلرر ،رةأ ئصلرأكيئصأل ةكرا خ ئكرلا يئكارألا ئصككل ص  ئيغل ص األركس
 لرأل كراألا لاكرا كنة   جر ئ  رأئ هر  نيسر ينص راألكعيسةنكةرر999ل45إألىرليايكر

ر7اإلكعص اطرةأ كرع ىراأللنصأللرييكراأل  صينسرةاأليركيك يسرألد ليد رع ىرا ةقصللر
األابئئصطرائئكرأينئئص راألرصبسئئسرا كنة   ئئيسرفئئجرا كككرأائئصمر ن ئئيسراألئئكةمرةاعل ئئمر

ئئا كنئئة  سرفئئجرانررئئ صرع ئئىر يص ئئصطريركيئئك راألرئئكسرسراأل ئئةيسيسري ائئصك،رانل ص  
األيرصك ئسرةا كككرنيةفي ةسراألنصأل لرةرصأل راألا ل ئاةكريل كيئ راأل ن ئيسرائكرقي ئسر

أكراأليركيئئك رنيةفي ئئةسريل صائئلرائئررأكا ئئجراألارك ئئصطرفئئجراألرئئكسر)ر،رةقئئصألةا األيةنئئصك
ر8 لرة ين صرا   

راألرئئكسرةنصنيئئسرع ئئىريركيك يئئسةف  ئئريكرنائئكراأل يانئئسراأليرا كككيئئكفررأكنئئة  سر
ئئر719 ئئكةمرا كنئئة  س،راأللئئجريي ئئ رعاكأئئصرأل ص،رةأنل ئئطرغيئئص ر صا ئئصطرحأئئةطرعصا 

أل كعيسراأل كييس،رةفك طرع ىراكريكغ ريصألككا سراحأللنصقري صا سراألي انئكرفئجرألينئصكر
رأةراأل سكرإألىراأليةنصكل

ص كضرةفجرخصنئسرأشئكرخرئةكة،ريئكفرراأل ئك را لا ئيكرنائكراأل يانئسراأليةنصنيئس،رفئ
األ كييسريلمرل ةيكأصرعيكرة صبلرعّكة،راكريين صرييرراأليرصك سراأليةنصنييكرأكا جراألةقئلر

رر9ا كنة   جرألإل كابي ييكرأةراأللي يكررةيلرا اكل

 االعتداءات الصهٌونٌة على األوقاف المسٌحٌة: 
 القدس: 

رفجراألركس رةاكراأل نصبسراأللجرل ك طرألدنل ص رع ىرأيكمراأل  صينس
شئئيكطرفئئجراألرئئككراألخئئصاسرعشئئكراألائئيدكمرر:األرمنٌةةة للقةةدٌس المنقةةذ الكنٌسةةة 

م،ر4171،ةلخئئ راأليرك يئئسرا كانيئئسرفئئجراألرئئكس،رةا ئئلةألىرع ي ئئصراأل ئئ صينسر ئئنسر
صرخئئدلرنئئك ريةنيئئةر)نزيئئكاك ر ئئصرع ئئ كي  م،رةةا ئئ ةار4197ةنةأل ئئصراأل ئئ صينسراةق  
رةكةرفجر صنصل صلانل ص  مرأل صريني رقيةكرأكي سرعشكراكريرصك سرا كاكرر صنطراة 

 ائصرل ك ئطراأل ئئةكراألكينيئسرأل لئئكايكرةنزعئطرائكراألنيرئئصكراأليدرئصطراألزخكفيئئسر
األلجرل ةكراة ئةعصطركينيئسرةل ئةكرإألئىراألرئككراأللص ئررعشئكراألائيدكم،رةلئمرلنةيئلر

ر ز راكر صنسراأل ني سرإألىرا  ىرألي جلر
ةإ ئئكا اطرأائئئكرراقيئئئةك ررفك ئئئطر ئئ رصطراحنئئئلدلراأل ئئ يةنجركنٌسةةة القٌامةةة:

فئجرعيئكراألريصائسرف ئمررلنةلركةكرة ةلراألا  يكرإألىر ني سراألريصاسرفئجراألرئكسألرككةاش
يئئلا كراآلحلرائئكراألس  ئئرينييكرةا  صنئئ رائئكراألة ئئةلرإألئئىر ني ئئسراألريصائئسرألدنلسئئصلر

رم ل5947أيكيلر"ني صك"رر41ي يطراألنةكر)

                                                
 71 رعك - 4
 71 رعك - 2
 م5947أ لةيكرر54،ر نيسسراأل سيك،ركانيسراأل  يكم - 2
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)شئيصر ررركف طركعةىرفجرفيكايئكرف  رينيسرقكرانااصطرةرةابلرا ينيسة صنطر
أل ارصأليئسريةقئلراألريئةكرةاإل ئكا اطررفجراأل يصكراأل ئ يةنجان اسراأل  يصراألأاصمررم5947

ارع ئئىرإن ئئصرلسئئكضرقيئئةك راأللئئجرككطريين ئئصررفئئجراألرئئكسراأل ئئ يةنيساأللئئجرلنسئئ أصراألشئئكرسر
رأل نسصارع ىراأل داسرةا اكرخدلرأ ية راآلحملاألريصاسراألة ةلرإألىر ني سر

األ ئ يةنيسرإل ئكا اطراأل ئصيقريص ئمرخئةكمرةزيئكراحقل ئصكراألس  ئرينجرارةة ل
فرررأل لن يللرأةرفرررإلنيئصطريئين مرأئمرقئةاطراحنئلدللري ئ رأكرحرنن ئىرأنئ ر)ريين ص ر

أ اراألاة ة رأةر لر ئنسريزيئكرعئكراأل ئنسراأللئجرقي  ئصريئك اريئصإلغدقللريانئررة ئةلر
راألانلس يكريص عيصكراكراألانصرقراألانيرسريصألركسللر صكريصأل سسراألغكييئسريص  ئصسللرائك
ييطرألنمرةكامرارةنمرا لاكلرة لر نسريزيكرنلىرن ئلرإألئىراكن ئسرأنئ رحرفئجرأعيئصكر
فجراألرئكسلرأئجرفرئررإنيئصطرة ئةكر نئ رأئمراألرئةىراألانل ئسرةأئمريرئككةارائص اريس  ئةكلر
األنكي رعكراأل داسرةا اكرةإألىرآخكهرانلس نصرآلحلراأل نيكرةألئمرن ئاررأمراشئ  سرأةر

رلرر عكرأمراة ة رأانج
 ني سراألريصاسرفجراألركسرع كريةمر يطراألنةكرنيئ ريئكخلررألزابكةكرفجةيل اررا

األا صكراألاة ةكرفي رقيكراأل ئيكراألا ئي لرةفئجرلائصمرريسا كنة   ر ني سراألركسيركيك ر
صرارلكخلرأش سراألشاسراكررصقسرفجر رلراأل ني سرألل ج را ئيصن راأل صعسراألنصنيسرع ك ر

رصرفجرا صكراألريكلراة ةع ر
صرفئئجرركيئئك رعئئكراألنئئصكراألارك ئئسرينلشئئكراأل ئئة ر ئئكي  رةي ئئكرنئئةاكرائئكر شئئلراألي

أك ص راأل ني سرني ريةقكر ئلرا ئلرشئا سرا ئلرآخئكرنئمرييئكأرإيرئصكرشئاة راألا ئ يكر
راألاة ةكيكرخصكجراأل ني سل

األالنئئكةرأل  ئئدمرفئئجررا ائئماي ئئة ررلكةيئئكطر ئئكمةان ئئطراألشئئكرسراأل ئئ يةنيسر
ررئئةسر ئئيطررن ئئةكرمرائئك5947أيكيئئلر)ني ئئصك رر47راألشئئكقرا ة ئئرريئئةمراأل ئئيط

إكرةل كينصطرنشكل صرة صألئسركةيلئكز ر)رةقصلر كمرفجرييصك،راألنةكرفجر ني سراألريصاس
 ئئيصررأائئكرإ ئئكابي ييكران ئئةارا اةعئئسرا ئئ يكرف  ئئرينييكرةكي ةاص ئئييكر ئئصنةارفئئجر

أنئ رانلائكرائرر ،رةأ ئصل راة  رقئك راأل ني ئسرزاعائيكرأكرألئكي مرأةاائكري ئ اراألشئيك
جرةأةألنئئكارألن ئئلر ئئصعسرعنئئكرنئئص زريينائئصرل صأئئلركي ةاص ئئييكرائئكرإيرصأليئئصرةاألنئئكةي

ررر.أ يكرا بةأليكاأل يصررر ي رأل لنك رارر

أي ئكطراألنئئصسررةلئ كعطريين ئئصرا ائئمراألالنئكةررشئ ةىر ئ رصطراحنئئلدلةكف ئطر
نصك ر غيكريص ئلننص راألئكفرر،رةأكراصر كىرأل كي ةاص ييكرأل  يركةرع ىراألنشكر إ كا 
كةيئئكطر ئئكمررييئئصكرراأل ئئ يةنيس يئئسرالنئئك ريص ئئمرةزاكةراألخصكر،رةة ئئلةاأللئئكافر

ر لي صنجراكراش  سرخريكةرفجرلركيكرا اةك)ر يين 
األا ئينيسرألن ئكةرراإل ئدايسأائيكرعئصمراأل يبئسررلننئصرعي ئىرة ص رفجرييصكرأ ئككه

أكراألا ئصنجراأل ئصايسرأل يئكراألريصائسرم ر)5947أيكيئلر)ني ئصك رر41فئجرراألركسرةاألارك صط
فئجرةرننئصرف  ئريكررألةرنيئسرألاةا  ئسراأللنئكيصطاألا يكرفك سرألل ايقرةل  يكراألةنئكةرا

ةركراألكيصنصطراأل اصةيسراأللجرانر رطران رإألىر ايررأننص راأل صألمريئزكاكرإياصننئصرةللك ئفر
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للإكررقنصعلنصرييكراألا مرزابلرةاألر كريصرلرةأكراأل كةاكر يخ ررأل ئةطراألنئقرةاأل ئكل
ةاألل ئنيصطراألن صلراألاكيئكراألئ مريخة ئ راألشئ  راألس  ئرينجرفئجرا كا ئجراألارك ئسر

األلئجريرئئكا صرع ئئىرركيئئقراألنكيئئسرةكنئئكراحنئئلدلرةكفئئرراألن ئئصكراأل ئئصبكرع ئئىرقرئئص ر
ئئ ي لاكللرغئئزة صرفئئجرر ي ئئسراألن ئئصلراألئئةرنجرائئكرأ ئئلرنكيلنئئصر ئئنالر ائئصر نئئصركةا 

ةا لردألنصرةلك يفراألةنكةراألةرنيسرةإكانسراأل ن ئكيسرةألئكرلزيئكنصراألغيئةمراأل ئةكا راأللئجر
ر7ةآاصأل  لصرع ىراألكفص رعكرةرننصرةةنكةرش ينصرا ريك  ةن صرإألىر اصبنصرإحرل اي
ع ىراأل ني ئسرةاألئكيكرمراعلكىراأل  صينسر4197فجر نسررركنٌسة ودٌر مار إلٌاس:

ةقئئصاةاريل  ئئيكرارصعئئكراأل ني ئئسرةن يئئةاراألةاق ئئسرفئئجراألركيئئقريئئيكراألرئئكسرةييئئطرألنئئمر،ر
كرقئئكرل ئئكضرا يرةنئئصطراألارك ئئسرا نكيئئس،رةأنئئص راألئئكيكرةا ةانئئجراألارك ئئس،رة ئئصكراألئئكي

أل ر لرخدلرنك ريةنيةر)نزيكاك رةعنكرع ىرارلنيصلئ را كة ئسرأل ييئررفئجرأ ئةاقر
ال رللرأيي ،رةا ركراألا بةأليكرعن رإألىرشكاب صرفياصريرجرق مران صراسرةك 

نرئئئمراأل ئئئ صينسرأيئئئةا راأل ني ئئئسررر:كنٌسةةةة القةةةدٌس ٌوحنةةةا القدٌمةةةة بعةةةٌن كةةةار 
 صرعيئئصكاطرنصييئئس،ر ائئصرعائئكةارإألئئىرةنةافئئ أصرة ئئكقةارانلةيصل ئئص،رة ليئئةارع ئئىر ئئككان

إ كا رل ئكيدطررفئجرألةنئسرأل ك ئصمراإليرئصألجركةفصبيئلرأل  ئيكةراأل ئ كا رةاألرسئلري ئة ،ر
رةلنل  رل  راألل كيدطرقكا سراأل يكةراأل  كا رةاأل يكراألا ي لر

ع ئئىر يئئلرراألاك ئئزراألةاقئئررأنئئكقراأل ئئ صينسررالمركةةا الةةدولً للكتةةاد المقةةدس:
نئئمرأقئئكاةارفئئجراأل ئئنسراأللصأليئئسرع ئئىرإنئئكاقرأكي ئئسرمر4176ةفئئجر ئئنسراألزيلئئةكريصألرئئكسر

رلاكا زرا ينيسرأخكىرفجراألاكينس
يل كيئلراألريئةكرفئجررم4177األ ئ صينسرفئجر ئنسررقصمررمقبرة كنٌسة السٌدة مرٌ :

ر صنسر ني سراأل يكةراكيمرفجراأل ناصنيسرة أل رألل ييكرركيقرفةق صل
اح ئليد رع ئىررس صينمرنصةلراأل 4119فجرأيكيلر)ني صك ر نسررردٌر مار ٌوحنا:

األئئكيكرةأئئةرائئكراال  ئئصطراأل ني ئئسرا كنة   ئئيسرفئئجراألرئئكسرفرئئصمرننئئةرابئئسرةخا ئئةكر
صريصحعلكا رع ىراألكيكرةكأيصن رةلا نةاراكراح ليد رع ىراألكيكرةنر ئةار صري ةكي  ا لةرن 
إأليئئ ررأال ئئل م،رةا ئئلاكرانئئئلدأل مرأل ئئكيكرائئكةررةي ئئسرنلئئئىرأ ئئككطرإنئئكىراألانئئئص مر

اريإي صكأمرةل  يمراألكيكرأل  ني سرا كنة   يسلراأل  يةنيسرقكا رك 
أقئكاطراأل ئ رصطراأل ئ يةنيسرع ئىرأئكمررركنٌسة الرو  األرثوذكس بجبل الاٌتون:

رمريكعةىراألينص ركةكرلكخي ل4115 نسررأكمراأل ني سرع ىر
مر5949فئئجرأ لئئةيكر)لشئئكيكرا ةل رر ئئ صينسأقئئكمرا ئئلةرنةكرركنٌسةةة االتحةةاد:

صألرئكسلرةقئصلرز كيئصراألاشئكقج،رةأئةريفئجرشئصك را نييئص رق سراألةا  ني ساألع ىرإنكاقر
األ ني ئئسرإكراألا  ةائئصطرا ةأليئئسرلشئئيكرإألئئىرأكرا اةعئئسرائئكراألا ئئلةرنيكررأنئئكركعئئصة

األنصف ةراألخ سيسرأل  ني ئسراألا ةنئسرائكررئصيريكرةأألرئةارز ص ئصطرنصكقئسرراألالركفيكر  كةا
ر .األرصيقرا ك جري صفسرانلةيصل  أكطرإألىرانلكاق
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األ دقئئئسريئئئيكرا كيئئئصكر ألاشئئئكقجرأكرأئئئ اراأل  ئئئةمري ئئئكلرإألئئئىرزعزعئئئسةاعليئئئكرا
األس  ئرينييكرةايلئزازأمر األ ئاصةيس،رةإنئصكةراألسئلكريئيكرك ئصلراألئكيكرفئجراألاكينئس،رةرئكك
ةأ ئصلرأكرأئ هراأل ني ئسر لنطرةريةراحعلكا اطراألال ككةرع ىراألاةارنيكرةاال  صل م

 صنئطرعيئصكةرعئكر أن ئص ا رإألئى،راشئيكم4117قكيائسر ئكا،رنيئ ري ئةكرينص أئصرإألئىراأل ئصمر
ّ ئكم4171اينىرأل  يسرف  ريكرأل  لص راألاركسرنلىراأل ئصمر  ئلراأل ئصا يكرفي ئصر ،رنيئ رأل

ر .م4197األ صمر إألىراألي كةراألركياسري كراألن يسراألس  رينيس،رنلىرأعيكرليأي  صرفج
أ ئئككل رفئئجرا   ئئسرا ق ئئىرأل ةقئئلرةاأللئئكا رفئئجرييئئصكر  ئئكطرردٌةةر األرمةةن:

اك ئئزر ئئلريمرفئئجراألرئئكسرراأل ئئ يةنيساألي كيئئسررأكرم5945)شئئيصر رراأل ئئصيررائئكرفيكايئئك
ل ئئصكمرةاةقئئلرخئئص رع ئئىرأكا ئئجرلصي ئئسرألئئكيكرا كائئكرفئئجراألي ئئكةراألركيائئسريصألرئئكسر

رلراألانل ّسرةلي  را صنل صرأكي سركةناصطر
مر5945فئجراأل ئصيررائكرفيكايئكر)شئيصر رر:)وادي الصةلٌد  دٌر المصةلبةكنٌسة و

ع ئئئىركيئئئكراألا ئئئ يسراأللئئئصيررأل  ني ئئئسرراأل ئئئ صينسرراعلئئئكطرا اةعئئئسرائئئكراألا ئئئلةرنيك
ا كنة   ئئيسرةرقصائئئطري لصيئئئسرشئئئ صكاطرا ئئئيبسرأل ا ئئئينييكرةرل كيئئئكاطريئئئصأل نل،ر ائئئصر

ر1ياك يليكرلصي ليكرأل كيكلراأ كاك ررأألنرط
ةرنّائئئلركيالئئئكمركأليئئئصنجرأائئئيكرعئئئصمراألل ائئئرراألئئئةرنجراألا ئئئينجرفئئئجرا كا ئئئجر

أكررإألئئىاشئئيكا رراإلكأئئصيجعئئكراأل ائئلرراألارك ئئس،رن ةائئسراحنئئلدلراألا ئئ ةأليسراأل صا ئئس
ازكيصكرعككراأل كابمراأل ن كيسراأللجريرةمري صراألا ئلةرنةكرأئجران  ئصسرألسصشئيسرن ةائسر

راألي ةكملراإلكأص احنلدلراأللجرلةفكراألناصيسراأل  كيسرةراألرصنةنيسرأل  صيصطر
لصكيخئ ررإألئىريصإل ئصفسةرأشصكركأليصنجرأكركيئكراألا ئ يسرينائلرأأايئسركينيئسر ييئكة،ر

رأ ئةاك كيقرني رلمرينص رأئ اراألئكيكراألةاقئررع ئىري ئكرندنئسر ي ئةرالئكر نئة رغئك راأل
األي ئئكةراألركيائئسرفئئجراألرئئككراألخئئصاسراألائئيدكمرةرلةاألئئطرع يئئ رةفئئةكراألن ئئصجرةراأل  ائئص رةر

ررر1ا كضلرأننص األش كا راكرشلىر
فجراألر مراألغكيجرائكراكينئسراألرئكسرراألةاق سل ك طراأل ني سرر:الكنٌسة المعمدانٌة

أئئص اةاراأل ني ئئسرة ليئئةارع ئئىر ئئككان صرشئئ صكاطر ئئ صينسركا رع ئئىريئئكرالرئئكفيكرحعلئئ
رلم5945ة أل رفجراأل شكيكراكرفيكايكر)شيصر ررا صكيسرأل ا ينيس،

ةائئكريئئيكراألشئئ صكاطراأللئئجر لي ئئصراألالركفئئةكراألي ئئةكريصأل غئئسراأل يكيئئسر" ن ئئ ي م"ر
جرعي ئئىرة"األائئةطرأل ا ئئينيس"،ر ائئصر ليئئطرشئئ صكاطرع ئئىر ئئككاكراأل ني ئئسرل ئئج رأل نيئئ

رع ي راأل دمرةأا راكيمل
إكر)ر ةقصلرأايكرعصمراأل يبسراإل دايسراألا ينيسرننصرعي ىرألاكا ئلر"قئكسريئكس"

األ يص سراإل كابي يسرفجراكينسراألرئكسرحرلئكنمراألا ئ ايكرأةراألا ئينييك،رةأكراحنئلدلر
نجري ل كلراألة ةكراألس  رينجرفجراألي كةراألارك سلرأكراحعلكا رع ئىراأل ني ئس،رةأئةراألنئص

ائئكرنةعئئ رخئئدلرأ ئئيةعيك،ر"يئئيلجرفئئجرإرئئصكراحعلئئكا اطراأللئئجرلنسئئ أصرا اةعئئسر"كفئئرر
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األناك"،رةاأللجرلئكعا صراأل ئ رصطراألك ئايسرألدنئلدل،رةأئ اريشئيكرأكرإ ئكابيلرحرلسئكقر
فجرل ةيكراألاكينسرييكرا ينجرةا  م،رةأن صرلكيئكرإي ئصلرك ئصألسرةانئكةرأكر"أئ هركةألئسر

رأل ش  راألي ةكمرفررل
أكرا لسئئص راأل ئئصألمراأل كيئئجرةاإل ئئداجريصألشئئ  ،ريينائئصرل ئئلاكر)رر ةأة ئئ رعي ئئى

إ كابيلرفجر يص سرفكضرا اكراألةاقئررعيئكر ئن راأل ةيئصطراألارك ئيسرةل ةيئكراألاكينئسر
 ايئئرراألرئئةىرفئئجررةع ئئىرةإ يئئصكراألائئةارنيكرع ئئىرل  يئئكرأنس ئئ مررأئئةرأائئكراكفئئةض

ن ئئئكيسر ئئئكراأل ئئئصألايكراأل كيئئئجرةاإل ئئئداجرإألئئئىراألةقئئئةلرفئئئجرة ئئئ رأئئئ هراألاة ئئئسراأل 
ر49ل األس  رينييكرا  ايكرةا ينييكر ن مرأ نص رق يسرعصكألس

كيكراألئيئص ررطرقر ئصكرائكراألا ئلةرنيكراأل ئ صينسأنكقئر:الترابستٌٌندٌر الرهبان 
،رم5945ف ئكراألكايئررائئكر ئيلايكر)أي ئئةل رفئجرانررئئسراأل رئكةكرغكيئجراألرئئكسراألةاقئرر

ع نئئئطراألشئئئئكرسرة ليئئئةارشئئئ صكاطرا صكيئئئسرأل ا ئئئئينيسرع ئئئىراأل ئئئككاك،رين ئئئئ رائئئصرأ
ر.األ  يةنيس

إكريئص راألئكيكراألخشئيجر)ر اي ئجركةزنسي ئكراأل  يةنيسةقصلراألالنك ريص مراألشكرسر
ة ليئطرشئ صكاطرا صكيئسرأل ا ئينييكرر ئيلايك،رر7ر–ر6رنكقرلاصاصرأليلراحننيكراألندنص أ

 يئئكرأر ،رةأئجايغئئكةك) لئ را ئمر،رة صنئئ رشئلصبمرألي ئة راألا ئئي رإألئى اكع ئىراأل ئكك
فئئجراألنئئصنجرائئكراألشئئ كرنس ئئ ،رة صنئئطرارصائئسرع ئئىررطشئئةابيسرأخ يئئعيئئ كةرا ئئليرصنيسر

ر أكا جرانصفاسركامرال
األ ائئلراأل يئئصك،راألرئئكسرةاألارك ئئصط،ر أكانئئطراأل يبئئسراإل ئئدايسراألا ئئينيسرألن ئئكةة

ةأ ئكطر،راألا ي رع ي راأل ئدمرة لصيسرش صكاطرا صكيسرأل ا ينييك،رةاأللرصةلرع ىراأل يك
نئك ركينيئسريئيكررنشئة ي ئكلرإألئىررلرئكلعن ئكمرار  يةنجاأل يبسرة ةكراخررر

ةلنةيلراأل كا راألرئصبمرائكر ةاألي ةكراكر  سرأخكى،رةاألا ينييكراكر  س،،راألا  ايك
ةقئئلراحعلئئكا رع ئئىر ةكعئئطرإألئئىر ئئكةكة،ر ئئكا ر يص ئئجرإألئئىر ئئكا ركينئئجرينئئط

رن ةائسلراألارك صطرةكةكراأل يصكةرةانلئكامر ايئرراألئكيصنصط احنئلدلرةنصخصاصلئ ر انا ئس 
 .األ صا سرعكرأ هرا عاصلراإل كاايساألا  ةأليسر

ئئةأ ئككر  ئئص ررنئئةلراحعلئئكا رع ئىركيئئكراأل رئئكةكرصا  ئئسرا  ئئصقسسراأل صنةأليئ رييصن 
 ر في 

ألي لشئئسةاريصشئئابزازرر5945أي ئئةلرر7ا ئئلسصقراألا ئئينيةكرأئئ اراأل ئئيصا،راألندنئئص ،ر)
طر ييكرأن مرأ ينةاراكةرأخكىرأكف صرألرةىراألنركرفجراألا لارراإل ئكابي جلرفئجراأل ئصعص

األاي ئئكةرائئكرأئئ اراأل ئئيصا،رأنكقئئطريةايئئسركيئئكراألكأيئئصكراألا ئئكةفيكريص ئئمر"األكأيئئصكر
راأللكاي لييك"رفجركيكراأل ركةكرة ليطرع ىراأل ككاكرعيصكاطرل كيسيسل

كأيئئئصكركيئئئكراأل رئئئكةكري ك ئئئةكرنيئئئصل مرأل  ئئئدةرةاأل ائئئللرةيئئئ ّمراألئئئكيكرابئئئصطر
ي نيئكرائكراألائةكةلرةل  ئمراإل كابي ييكراألي ةكرفجرن صيسر لرأ ئية ،رةي ئلري  مراألكأيئصكر
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عئئككرائئكراألكأيئئصكراأل غئئسراأل يكيئئسرةي ا ئئةكرأل لسئئصأمراألاليئئصكلرةاألا ئئصألنسريئئيكراألي ئئةكر
رةاألا ينييكرين  رل صأليمراأل ني سراأل صنةألي يسل

ائئررا  ئئلرائئصرن ئئلرفئئجراأل رئئكةكرأئئةراعلئئكا رآخئئكرفئئجر   ئئ سراعلئئكا اطرع ئئىر
 لائئرراإل ئئكابي جرألي  ئئلراألا ئئينييكرةأائئص كرعيئئصكل ملرائئصراألئئ مرين ئئلراأليئئةمرفئئجراألا

األا ينييكر ي رفكا رةأكفصرألانلرأ اراأل نل؟راألئ يكر ليئةارأئ هراأل لصيئصطراألا يبئسريصألنرئكر
قكري ةكرأّن مرعّيكةاري أل رعكرغ ي مرأل ي رلس ي ري ضراألا ئلةرنصطرغيئكراألرصنةنيئسر
فئئجراأل ئئسسراألغكييئئسلرةأل ئئكرألائئص اري ئئّيةكرغ ئئي مرع ئئىراألا ئئينييكرةأائئص كراأل يئئصكةر

رس؟األا يني
ع يئئئ رفئئئجررينشئئئبةكةنل ئئئص ل رائئئصر"ل  ئئئيمراحنلرئئئصكرأئئئ ا"رل ئئئصهراألا ئئئينييكراألئئئ مر

راكاك  مرةييةل م؟رةألاص ارحريلمراأل نةكرع ىراألا كايكرةحريركاةكرإألىراأل كاألس؟
فجرأ اراأل يصا،راألا ينيةكرفجرإ كابيلريركنةكرأ ب سرعكيكةرفجرأألا مرةينئن مر

اك؟لرنئصكراألةقئطرأل  ئ رصطرأكرل ائلرةأكرعكراأل زا رةعاَّكري اكرأل مراألراينينسرةا 
ارأل  اراأل نلراأل مرحرا نىرأل ،رةأكرليكأريل  يمرآخكرأةر"ل  يمرانلئكامراآلخئك"ر ل ررنّك 

رل فجراألاكاكسرأل لراكريرةألةكرإكرأ هرا كضرأجرا صكر  نصأم
ر64 رفئجراألئناكر)كفراكرع صيصطرر  صينسأقكمرالرّكفةكررر:كنٌسة دور متسٌون

ع ئئىرخئئررشئئ صكاطرعن ئئكيسرةك ئئةاصطري يبئئسرع ئئىر ئئككاكررم5946ائئصيةر)أيئئصك ر
،رة ألئئئ رفئئئجرإرئئئصكرل ئئئصعكرأ ائئئصطرأئئئ هراأل  ئئئصيسرع ئئئىرا ائئئص كراألارك ئئئسراأل ني ئئئس

ر44اإل دايسرةاألا ينيسرةاألاةارنيكراألس  رينييكرةاال  صل مل
ئصرفئجرأل ةقئلرةاأللئكا ررا ق ئىا   ئسررأ ئككطرردٌر قرٌةة بٌةت جمةال: ر54ييصن 

كيكرةلئئكنيسراألئئانصةألئئسرإنئئكاقرطرفيئئ ريريئئصمراأل ئئ صينسريمرنئئكك5946أغ ئئرسر)آ  ر
ل رنيئ رقصائطراألاناائسراأل ئ يةنيسراألا كةفئسريص ئمر)كفئرراألئناك ريإألرئص رز ص ئصطرنكا

نصكقسرع ىراألكيك،ر اصر   طرع ىر ككانئ ر لصيئصطرعن ئكيسر ئكراأل ئك ،رة ئص رفئجر
لرئئةمرر،إ ئئكابي يسرإ كاايئئسألرئئكريئئصطرائئكراألةا ئئ رأكرأنئئص رع ئئصيصطرييئئصكراألا   ئئس ر)

ةاألا ئئينيس،رة ئئصكرآخكأئئصرراإل ئئدايسيصحعلئئكا راألاائئن جرع ئئىراألارك ئئصطرةا ةقئئصلر
راإل ئئكابي يسكيئئكرا ئينجرفئجرقكيئئسرييئطر ائصل،رننئئكرننّائلراألا   ئسررإنئكاقانصةألئسر

األك ايسرا  ةأليسرأ اراألنصك ،رةاألنةاك راأل صيرس،ريئلرةن ليكأئصرلشئ رريشئ لر ئانجر
ةاألا ئينيسرراإل ئدايسةا ئلراألئكفص رعئكرارك ئصلنصر نرأننئصأ هراحعلكا اط،رأل ننصرن  ئكر

رإحع ىرنكر ةا رفجرييطراألاركسرةأ نصلرييطراألاركس،رةألئكرلزيئكنصرأئ هراحعلئكا اطر
  للا  ص رينرنصرةأةقصفنصرةارك صلنص

رر،رةأئةرإألىراأل نئة راألغكيئجرائكراكينئسراألرئكسر)األن اس رييطر اصلكيكررررةي كيئك 
 ني ئسرةاكك ئئسررةية ئكريئئ م،ر4114ر ئئنسأليزيةكراآليئئص راأل ئصةقئئكرشئيكهررحلينئجرعكيئج

أك ئ صرأنكيئسرةيرصيئصر ني ئسررةية ئكريصألئكيكزكاعيس،رةل ّمراألركيسرا  ايكرةا ينييك،ر
رلرةاكافكةي رعكةراك ةفسريصألس يس ص ،ر
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زيئصكةراألئكيكرةاألل ئصاكرائررييركيئك راألرئكسرألدلئيكررلاأليركيك رف اكررئةالةقصمر
ر45ل راكرا لاكاكرانلرأ هراحعلكا اطعيكراأليركيك رعكرا ل  صنةاألكاأيصط،ر

األائةطر ر)كرعيئصكةإيركيك يئسراألدلئيكرفئجراألرئكسرفئقصألئطرركنٌسة السٌدة العةذراء:
فئئجراألخئئصاسرائئكرائئصيةر ليئئطريصأل يكيئئسررإ ئئكابيل أل  ئئك رةأل ا ئئينييكرةأل ئئلرائئكري ئئكهر

إألئئىرصألرئئكسريفئئجر ني ئئسراأل ئئيكةراأل ئئ كا ررا  ئئصقسسع ئئىرا لئئ را ائئررمر5947)أيئئصك ر
رن اسركاةكلك مر صن ر

 ني ئئسراأل ئئيكةراأل ئئ كا رةاألايئئصنجراأللصي ئئسرأل ئئصرأئئجرا ئئ رر ر)إكاأليركيك يئئسرةأ ئئصفط
رألألكا ئئجائئكرزيئئصكةراأليصيئئصرفكن ئئيسررأ ئئيةعيكقيئئلرريئئيلجاألسصلي ئئصكرةأئئ اراح ئئلسزازر

ةغيص راأللسصعلرع ىراأل ئصنسررا اكارأل كمرلةفكرق رةكر ك ررا  صقسسر،رأكاألارك سرةأل ركس
يئكأريك ئةمرع ئىراأل ئككاكرنئمرانلرئئلرراإلكأئص رلللرإكراأل نئلراأل يص ئيسرةلخشئىرل ئصعك

األ ا يئئسرةن ئئ راألاال  ئئصطررا ف ئئصلاخل ئئلررإألئئىراأل ئئيصكاطرة ئئةح ررطإرئئصكانرئئ ررإألئئى
رإألئئى ئئ لراألادنرئئصطرائئكراأل ائئجررأةغيئئص ررةإزا ةاحعلئئكا رع ئئىركائئةزرا ئئينيسلر

 ئئل كةكراألارك ئئسريرا كا ئئجك  ئئص ر ايئئرراأل نئئصبسرفئئجررلللرإكاألل كيئئكاطراألشخ ئئيس
األ ئئئصمراألان ئئئجرةاأل ئئئصألاجرةلنايئئئلرراألئئئكأمرإعئئئدمرإألئئئىأل ريئئصمري   ئئئ سرلنك ئئئصطرل ئئئكلر

46رل األناصمرا  ةأليصل مرةا بةألجاأل  رصطر
 

األ ئئنيسسراألك ئئايسرأل سصلي ئئصكرر  ئئكطرمسةةجد النبةةً داود ) رفةةة العشةةاء األ ٌةةر :
ياة يئ رمريل ئ ةاألسصلي ئصك،رراأل يئصكراأل ئ يةنجلةقيررالسصقرقكي رييكرر فصلي صكرإن صيكك)

األ ئئ رصطراألنيئئجركاةك رفئئجراألرئئكس،رةلنسئئجررا ئئ كفئئجرائئصري ئئاىر"قيئئكركاةك"ر)راةاقئئر
راأل  يةنيسراحلسصقرةلنصةلراأللغريسرع ي ل

فئئإكراحلسئئصقريل ئئاكر رفصلي ئئصكرإن ئئصيكك)ر ئئنيسسراكا ئئلرةين ئئ رأنئئككارلئئةكني ج
األ ئئكاب ريائئصرفئئجر ئئكييسررلن ئئيلعئئكرراأل ئئ يةنيسلنئئصزلراألن ةائئسر ر را ةلشئئريك
رل رسصطر)أكنةنص رأل صفسراأل نصبسرةا اص كراألارك سرةكةكراأل يصكةرةاألارصيكاألا

،راأللجرلرررفةقراصري ئاىر"قيئكر غكفسراأل شص را خيكحر)اصري كلريرل  يمر ةاألنصنجر
راألنيجركاةةك رإلكاكةراألكأينسراألسكن ي  صنيسلرا  ك)ركاةةك"

األ شئص را خيئك،رراأل مرأقئصمرفيئ راأل ئيكراألا ئي رةين  راألاكا لرفإكرا يكراألاةقر
ارإألئىرأكرةاألسصلي ئصك،راشئيك رراأل يئصكراأل ئ يةنجأةرق يسر ةأكيسرفئجراألاسصة ئصطريئيكر

فئئجراحل ئئصحطرائئرراألسصلي ئئصكرأئئةرنصبئئ رةزيئئكراألخصك يئئسرراأل ئئ يةنيساانئئلراألن ةائئسر
رزبيلرإأل يكل

اكر  ل ريرةلرإأل يكرإكرأ هراألر يسرألئمرلرئكارفئجراألاسصة ئصطرائرراألسصلي ئصكرانئ ر
كانئئجرأيئئصألةكرفئئجرع ئئكر ئئ س ر ئئيقرةأكرنةقشئئطراألر ئئيسرةأنئئ ران ئئي لررأكرل ئئ مرا ئئصم

رلة لراألركفصكرإألىرالسصقلرةآن ا 
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ئ ص،رةي يلرإأل يكرإكرخ سيسراحلسصقرأجرالسصقراقل صكمرقكيمري ةكرإألىرعشكيكرعصا 
ةيلرئئكقرإألئئئىراأل ئئكاب رةاكعئئئص اطراألا  يئئئسراألاخل ئئلرع ي ئئئصلرةألئئكىرإقصائئئسرعدقئئئصطر

األنئئكي رعئئكرلةقيئئررالسئئصقراقل ئئصكمرألل ئئةيسرق ئئصيصرركي ةاص ئئيسريئئيكراألرئئكفيكر ئئكى
راقل صكيسر اطر  سرينشصرراأل ني سل

ئ صرألئمريةقئررع ئىراحلسئصق،رةأئةراآلكرفئجرةيرةلرأي صرإن ركغئمرائكةكرعشئكيكرعصا 
اكن سرالركاس،رييكرأكراأللةقيررع ي رألكري ةكرخدلرشئ كيكريصأللي يئك،رةإنائصرخئدلر ئنسر

يل ئاكرل ئةيسرا صنئسراأل ني ئسراأل صنةألي يئسرينيئ ررأةر نليكلر ائصريشئيكرإألئىرأكراحلسئصق
رلف  ريكل ةكرااصن سرألا صنسريصقجراألرةابلراألكينيسرفجر

ةككارع ئئئىر ئئئ الريشئئئيكراكعئئئص اطريا  يئئئسراأل ني ئئئسرألائئئصري ئئئاىريئئئح"قيكركاةةك"ر
األال ئئانسرفئئجراحلسئئصق،رقئئصلرإأل ئئيكرإكرأيئئصألةكرأئئةراألئئ مرعئئصألجرأئئ هراألا ئئيألس،ريإشئئكا ر

ارإألىرة  ئسرا كيصك،رةأكراحلسصقرا ةألىرلمراأللة لرإألي را لنصك رةزاكةراألكاخ يسرةةزاكةر
ارناكرإي جريشصم،رةأكرا خيكرر ئ رإ ئكا رلغييئكاطرفئجراحلسئصق،رة ئكىرفلنئ را ئكك ر

رفجراألسصلي صكل
رم5947أل رئكسرفئجرائصيةر)أيئصك ررألئمريشئلكررزيصكلئ رفكن ئيسرةيشيكرإألىرأكراأليصيئص

األسصلي ئئصكريإ صيئئصطرارصأليئئسريئئررع يئئ ري ئئي ريئئصأللةقيررع ئئىراحلسئئصق،رةإنائئصرلئئيخكراأللةق
ةا نسرع ىري ضراألر صيصراألاخل لرع ي صلر اصراكعىرأكراألسصلي صكرلنئصزلرعئكرغصألييئسر

صرألل نئ راأل ئغةرراألارصأل ،رةأنئ ر ئكىراأللسئصأمريئيكراألرئكفيكرع ئىرإيرئص راحلسئصقر ئكي ر
ركاخلراألسصلي صكرةاأللجرقكرل كمرإألىرل ككراألاسصة صطرةة ررارصأل ر كيكةل

 ئئكرإأل ئئيكرع ئئىرأكراألنئئكي رعئئكرالسئئصقرأةألئئجرألئئكانجرأيئئصألةكرةإي ئئجريشئئصمرائئررةأ
راأل يئصكراأل ئ يةنجفجرةزاكلجراألخصك يسرةاألكاخ يئس،رةأكرائصرقيئلرعئكراةافرئسررا بةأليك

رع ىرنرلرا  يسر"قيكركاةةك"رغيكر نينسل
ر ئقرييةآلراأليل ةكرأكرقيكركاةكريرررفئجراألاةقئرراألئ مراآلنصكمراأل  يةنجرريكعجة
را ة رآخكيكرحنريكلةكفكرفي راألا  ركاةكرة"اكينسركاةك"لرر صينساأل ع ي ر

صألرئكسرةكبي ئسرفئك راناائسريراأل ئ يةنيسي كيئسراألةأئجرع ئةرفئجرراينئ رينلئةكأاصر
كرةأصرارراأل ني ئسرع ئىراأل ئيركةرع ئىراألرئكسلرصركأيي رإكرأنص ر كاع رفرصألط ر)"إياةنص"ر

ايسرةنشكهريصألن ئصجراألا ئينييكراأل ني سرلكيكراأل يركةرع ىراألاةقررإلقصاسراألش صبكراألية
رلر ةكمريزعجراألا  يكراألي ةكرفجرقيكركاا اكراأل 

أكراأل صنةألي را نيةكريل زيزرقةل مرفئجراألاكينئسريصعليئصكرأكر ر)اين رينلةكةلةا لر
اريصألن ئيسرأل ئئم،رةيكيئئكةكراحنسئكاكريصأل ئئيركةرع يئئ رفئجرإرئئصكر ئئكاع مراألاةقئررا ئئمر ئئك ر

رلرع ىرنكرل ييكأصل أل  يركةرع ىراألركس
األ يئئئصكرعدقئئئصطراألالخ ئئئ رفئئئجرريل ئئئنص راينكفئئئجأائئئصراألكي ةاص ئئئجراأل ئئئ يةنجر

ئئفيرئئةل ر)ائئرراألسصلي ئئصك،رراأل ئئ يةنج ) ئئصنةكررصرفئئجركي ئئايكإكرإ ئئكابيلراأللزائئطرخري 
يإعسص راألا   صطراألكينيسراألا ينيسراكراأل كاب ،رةأل ن صرألمرلنسئ ر ألئ ررم4116را ةل 

زاكةراألاصأليسري  كةكرأكراألنكي رعئكرايئصأل ررصب ئسرةأنئ رةرا بةألجنلىراأليةم،رني رأكر
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ائئصريا ئكرشئكا هريصألائئصلرأكخئ رائكراأللنئئصزلرةرائكراألاس ئلرأحرلنسئئ رإ ئكابيلراحلسئصقل
إكراأل دقئئصطرلللرعئئكرأائئد رإ ئئلكالي يسر اطرأأايئئسرلصكيخيئئسرحريا ئئكرا ئئل صكل صرحنرئئص

 لريصألن ئئئيسرأل ئئئيصكةرأل ئئئكراألسصلي ئئئصكريرئئئةكرعا يئئئصطرلنيئئئكراألاشئئئصريئئئيكراألرئئئكفيكرا ئئئلركة
إ ئئئكابيل،رفسئئئجراألنشئئئكاطراأللئئئجرلئئئةز رع ئئئىراألن ئئئصجراألا ئئئينييكرحرية ئئئكرأمر  ئئئكر

رل ألح"األ يصكةراإل كابي يس"
أكرل صائئلراأليئئصيةاطرفئئجراألسصلي ئئصكرائئررإ ئئكابيلر)راألكي ةاص ئئجراأل ئئ يةنج رةي ئئيل

أئئةرائئلنسا"رفئئجرأقئئلرلرئئكيك،رةأن ئئمرع ئئىرا ئئل كاكرح ئئلريصلركبئئيسراألن ةائئسر ي ئئةكمر
 إ كابي ج،رةأكرأنئص رف ئةةر ييئكةريئيكراألل صائلرا ئ ،رةيئيكراألل صائلرائرركبئيسررةأليس

فجراألا ئصلراألئكينجرفئإن مريشئ كةكريئين مرأقئك رةراألن ةاسرا ككنيس،رع ىر ييلراألانصلل
إألئئىراإل ئئدمرائئكراألي ةكيئئسلرةأكراإل ئئدمرينلشئئكرفئئجرأةكةيئئصرةاأل ني ئئسرحرلائئصنررينئئص ر

رل ا ص كر كيكة
لرئئصكرةزاكةراألخصك يئئسرفئئجراأل يئئصكراأل ئئ يةنجر ن ئئصرحرلشئئك رةخئئلمراألكي ةاص ئئجريصن

شخ ئئيصطري ةكيئسرنرصفيئئسرةكينيئئسرةف كيئئسرفئجراألاسصة ئئصطرائئرراألسصلي ئصكرائئكرأ ئئاصأم ر)
األئكابكةراألا ئينيسرر ،رةأشئصكرإألئىرأكرا ئبةلنصخصاصطرألكي مرأمرعاقرف  سجرأةرنرئصفجة
ر47ل ككزمرحريسر راأللصكيف)ر زاكةراألخصك يسية

أكراألي ئئةكرةاألن ئئصكىرقئئكرلنئئصزعةاررئئةيد رع ئئىرا  يئئسرأئئ اراأل يئئلرراأل ئئكيكريصألئئ  ك
مراننئ راأل ئ رصكراألا يئكرشئيفرإألئىر4759أئح 156خدلراأل  كراألاا ئة ج،رةفئجر ئنسر

صرفئجراألكايئررائكر ئسكر أئح راألكايئرر164األي ئةك،رأل ئكراأل ئ رصكريك ئيصمرأ ئككراك ئةا 
 يكرشئئيكةاريئئ رمريائئن راأل يئئلرأل كأيئئصكراألسكن ي ئئ صكراألئئ4757ةاأل شئئكيكرائئكرنئئةفايكر

ا،رنمراصرألي راألي ئةكرأكر ئيركةارع ئىراألا ئصكرائكةرأخئكىر ئنسر م،ر4751أئح ر166كيك 
ةالراألا صكرانلرلنصز ريئيكراألرئكفيكرنلئىرع ئكراأل ئ رصكراأل نائصنجر ئ ياصكراألرئصنةنجر

رر48مل4851أح ر169األ مرشيكري را  كراألنيجركاةكرع ي راأل دمر نسر
نسطراألانررئسراأللئجرية ئكرفيئ راألا ئ كرمر 4171ةي كرقيصمراأل يصكراأل  يةنجر نسر

ع ىرأ صسرأن صرانررسرنكامرييكراألرئكسراألغكييئسراألانل ئسرةاألرئكسراألشئكقيسراأللئجر صنئطر
لنطراأل يصكةرا ككنيس،رةالراألا ئ كراغ ر ئصرانئ رقيئصمراأل يئصكراأل ئ يةنجرةنلئىرانئلدلر

م،رفص ئئئلةألىراأل ئئئ صينسرع ئئئىر4197األرئئئكسراألشئئئكقيسري ئئئكرعئئئكةاكريةنيئئئةر)نزيئئئكاك ر
  ك،رةنةألةاررصير راأل س جرإألىر نيس،رةرصير راأل  ةمرإألئىر ني ئس،رةقصائطرقر ئصكراألا

مريانصةألئسر5997كي ئايكرر57أئح 4751اكراأل  صينسرفجراأل صيررعشكراكر مراألن سر
رر49أكمرقيسراألا  كلر

                                                
 71عك ر - 14

 صألنيس،راناكرعي ى رفلةيصكريشيكراألرئكسرةقيئكراألنيئجركاةكرع يئ راأل ئدمرأل ائصلراألئكيكرانائكرر-ر48
 ر65-41م لر ر5999يكرأيجرشكيلراألارك جر)عاصكر

ا ص كرف  ريكرلنطراحنئلدلراأل ئ يةنجلر)كاكراألر ئم،ركاشئق،راألري ئسرية ل،رفكجرارأناك رر-ر49

 ل477-477 ررم 5944ا ةألى
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رأل ائئئكةراألنصنيئئئسرخئئئدلرأ ئئئيةعيكرقئئئصممرة5946فئئئجريكايئئئسرينئئئصيكر) ئئئصنةكراألنئئئصنج ر
كاةةكراأللئئصكيخجراأل كيئئقراألةاقئئررفئئجرنئئجرآلراألئئك صنجريصقلنئئصمرا ئئ كراألنيئئجرراأل ئئ صينس

ل  ئيكراألةا  ئصطراألئند راأللصي ئسرأل ا ئ كررةلئم نة رغك راألا  كرا ق ىراألايصك ،ر
األ ئصيررةيك ئررلصكيخ ئصراألنئصكمرعشئكراأل  كم ر،ةأجراكريدرصطراألريشئصنج،رةاألكخئصم

  نيسلرألىةا لةألىراأل  صينسران رزاكرع ىراألرصيقرا ةلررةنةألةهرإ،راألايدكمرعشك

ا صينسراأل ككراألئ مريزيصكةراألا  كرألرا   سرا ق ىرأل ةقلرةاأللكا رفكراكةقصمر
نئ رين ئةمر ئاكرأارإألئىرا   ئسراحعلئكا ريصأل يئصك،راشئيك راألةة ئلركبئيسرر،ي ألنقر

 ئكيكراألة،ر    سراحعلكا اطراألال ككةرع ىراألارك صطراإل دايسرفجراألركسريشئ لرعئصم
ألئئىرل ّائئئكرإيشئئيكرراائئئصحعلئئكا اطرال ئئككة،ريصألئئ  كرأكراألا ئئ كرل ئئكضرعئئئكةرائئكاطر

را ل كاف رةانصةألسرراسرا صألا راإل دايس،رةلنةي  رإألىرازاكرل اةكمرةلةكالجلر
ةعصب ئسرآلر،رةكابئكةرا ةقئصلرةاألشئ ةكراإل ئدايس،رة صنطراأل يبسراإل ئدايسراأل  يئص

ارئصيكرة،راألك صنجرفجراكينسراألركسرأ كطرأ نكراكراكةرأكراألا  كرةاصريلي ئ رائكرزةايئص
رر47ةقلرإ داجرخصأل رلرا نرسري 

أ ككل رفجراألنصنجراكرأغ ئرسرفجرييصكررأل ةقلرةاأللكا را ق ىا   سر  كطر
ا ئ كراألنيئجركاةةكرفئجررأكراأل  صينسري ئ ةكراأل ا ئصطرا خيئكةرألل ةيئكرم5946)آ  ر
،رةلنةي  رإألىر نئيسررفئلمررائسر ايئرراألا ئصألمرةاآلنئصكراإل ئدايسرفئجراألا ئ كراألركسر

قصاةارينز ريدرصطراألكخصم،رةاألريشصنجراأل صبكةرأل   كراأل نائصنجرةاأللئجر صنئطررنلىرأن م
لزيكر ككاكراألا  ك،رةيانص يسرا لاصلراكانلرل ةيكراألا  كرةلنةي  رإألئىر نئيسرأقئصمر

ررر41األ  صينسرنسد رن كهرنصخصاصطرةشخ يصطر  يةنيسل
  رأغ ئرسر)آر57قصألطرا   سرا ق ىرأل ةقلرةاأللكا ررفجرييصكرأ ئككل رفئجر

مرأكراأل ئئئ رصطراأل ئئئ يةنيسرةفئئئجرارئئئكال صرإكاكةراآلنئئئصك،رةإكاكةرناصيئئئسرشئئئ ةكر5946
ا اص كراألارك سراألي ةكيسرلرةمريص ل اصلراكانئلرل ةيئكرا ئ كراألنيئجركاةةكرفئجراألرئكسر
ةلنةي  رإألىر نيس،رةلمرنئز رةا  ئصطراألكخئصمراأللصكيخيئسراألكاخ يئسرةاألخصك يئسرأل ا ئ كر

األ نائئصنج،رةة ئئ طريصألا ئئ كرا ليئئسرلنئئةمر ليئئصرةاأللئئجري ئئةكرلصكيخ ئئصرإألئئىراأل  ئئكر
ر41لةكاليسرةارصعكر كا راألررةسراألل اةكيسرفجرلي يكرأللنةيلراألا  كرإألىر نيسل

يصألرئكسررا كنة  سأ كرييصكر صككرعكركبيسرأ صقسسر ي ريسرأل كةمررعٌن مرٌ :
ريئساألغكيرأكري كيسراحنلدلرفئجراألرئكسرم5949ر)لاةز رفجريةأليةراألاركاكرعرصرارننص

رعيكرائكيمراأل ئ كا قصاطري كمرا صألمرأنكيسرا ينيسراكراألسلكةراألييزنريسرعنكرع ي صرفجر
األ ئئ يةنيسرفئئجراألسلئئكةرائئكراآلنئئصكررإكاكةقصائئطري ئئصررلنرييئئصط ئئيكر ئئصكمريصألاكينئئسرخئئدلري

رر59مل5949مرإألىرفيكايكر5991يةأليةر

                                                
 ا ق ىرأل ةقلرةاأللكا را   سر-ر47
 ا   سرا ق ىرأل ةقلرةاأللكا رر-41
 ا   سرا ق ىرأل ةقلرةاأللكا ر-ر41
 71عك رر-ر59
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رةل ئئكرعئئيكرائئكيمراأل ئئ كا رائئكرأأئئمرا ائئص كراألارك ئئسرأل ا ئئينييكرفئئجرف  ئئريك،
صةيزةكأصرننئةرا يئةكر ئصب ر ئنة ةيئصألكغمرائكر ألئ ركف ئطرةزاكةراأل ئيصنسرةي كيئسر،ري 

األركسراألنسصارع ىرأ اراألاةقررا نكم،رةيلمرينص راخئصزكرخص ئسريصألي كيئسرع ئىراألاةقئرر
ررر54ا نكمل

ارع ىراحنل ص صطراألالةاأليئسرألألةقئصلرةاألارك ئصطرفئجراألرئكسر ةق ئطراأل شئكاطرةكك 
ا سرفجرعاةمراألرصكةرا ةكةييسرع ىرعكي ئسرلرصألئ ركةلراكراألا   صطرةاأل يبصطراأل ص

احلنئئئصكرا ةكةيئئئجرةاألا لائئئرراألئئئكةألجريصأللئئئكخلراألسئئئةكمرائئئكرأ ئئئلرةقئئئلراحنل ص ئئئصطرر
ا ق ئىراألايئصك ،را  نئسرفئجراألةقئطرراإل ئكابي يسرينئقراكينئسراألرئكسراألانل ئسرةاألا ئ كر

األ صي سرةا كي ئيكرر ال رعكر    سرف صأليصطرفجراأل كيكراكراألاككرا ةكةييسرفجراأل  كى
رحنلدلراألركس،ريةمراأل صيرراكرنزيكاكر)يةنية ل

ائئكرل ئئصك رخرئئىراحنئئلدلراإل ئئكابي جرفئئجرل ةيئئكراكينئئسر ر)ةنئئّ كطراأل كي ئئس
األانل ئئسرفئئجرخرئئةةرأللك ئئيفراألرئئكسر  ص ئئاسرألكةألئئسراحنئئلدل،رارصأليئئسراحلنئئصكرراألرئئكسر

 كابي يسراأللجرل ئكلرإألئىراإلرا ةكةيجرةا امراألالنكةر"يسكضرعرةيصطرع ىراأل يص صطر
أئجر)ر ،را  ئكةرفئجراألةقئطر الئ رع ئىرأكراألرئكس لشةي راأللكا راأللصكيخجرألاكينسراألرئكس

عكييسرأل صرلصكيفرن صكمرإ داجرةا ينجررةيئلرةاالئكرةغيئكرانررئررةغنئجرراكينسر
رل يصأللكا 

أل رئكسرقيائسركينيئسر ييئكةرأل ا ئ ايكرةاألا ئينييكرفئئجر)ر ةأشئصكطراأل كي ئسرإألئىرأك
األس  ئئرينييكريئئلرةاألا ئئ ايكرفئئجراأل ئئصألمرفئئإكركةألئئسراحنئئلدلررفيصألن ئئيسرأل ا ئئ ايكرراأل ئئصألمل

ةاألا ئ مرعئكراألرئكس،رةي ئ ركك ررلنةمرلئكايكرا ئ كرا ق ئىرةانئةراألرئصيرراأل كيئجر
األريصائسر اطررفسي ئصر ني ئسررأل ا ئنييكأ هراحنل ص صطرةاأل الرع ىرةقس صرفةكالرةيصألن ئيسر

ررل األا صنسراألارك سراأل صأليسرألكي م
احنل ص ئئئصطراإل ئئئكابي يسراألا ئئئلاكة،رة يص ئئئسررئئئككراأل ئئئ صكر)ر ةشئئئككطرع ئئئىرأك

األشئ  راألس  ئرينجرفئجراألرئكس،رل ئككراأل ئ مراإلق يائجريئلررل ئل كلرراأللئجةلكايكراأللكا ر
ا ركايصطرعكرركيقراأل يص ئصطراأل ن ئكيسررةاأل صألاجلرةأجرل كراألانررسري صا  صرإألىر
أكفئ راأللر يئكراأل كقئجرإألئىرأكرراألةاقئرريشئيكررلللراألالان سرفجراحنئلدلرة يص ئسراأللئكايك

 صكرلنكيئكرةلر يئلرعئككر ئ صكراكينئسراألرئكسرائكراألس  ئرينييك،رةلرييئقرخرئسرإ ئكابيلر
اكينسراألرئكسراأل يئكىرة ئمراألا ئلةرنصطرإألي ئص،رة   ئصرإ ئكا اطرغيئكرقصنةنيئس،رريإنشص ر

ررل األ يص يسرةاإلكاكيسرألكةألسراحنلدلرة  لراكينسراألركسراأل ص اسر
لئئئمر ر)كطرأكرقئئئكاكراألن ةائئئسراإل ئئئكابي يسريإقصائئئسر ئئئكاكراألس ئئئلراأل ن ئئئكمةأ ئئئ

 ئئكراألس  ئئرينييكراألئئ يكري يشئئةكركاخئئلرنئئكةكري كيئئسررا ئئلخكاا ر ئئيكاةرأل لر يئئكراأل كقئئجر
شاصلرةشاصلرشئكقراألاكينئس،رراألركسرعكرركيقركف  مرأل كنيلرإألىراصرةكا راأل كاكرإألىر
ع ئئىررف  ئرينجراألرئكسلرةينئص ررنيئ رأكطرأئ هراأل يص ئسرإلخئكاجراصبئسرأألئئلرائةاركرائك
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 أل رةةفرصرأل رصنةكراإل كابي ج،ريسرئكرائةاركراألرئكسر ئلرنرئةقراإلقصائسرفئجراألرئكسري ئكر
ررل ياة  رقةانيكرإ كابيلراأل ن كيسر يرر نةاطر

 يص صطرل  سيسرينئقراألس  ئرينييكرائكر ر) اصرك كطراأل كي سرااصك سراحنلدل
،رةانئرراألئزةاجرائكرغيئكراألاريائيكرفئجر يص سرا ي صكرة ئن راأل ةيئصطرأألراألركسرانلر

األش  راألس  ئرينجرفئجراألرئكسرةأئكمراألانئصزللرراألركس،رةنيسرأع ص راأللشكي جراان جر
 اصركأيطر  رصطراحنلدلرع ىرا ئلخكامر"قئصنةكراأللخرئيررةاألينئص ،رةاألئ مرلئمرلرييرئ ر

فئجراألاصبئسرائكراألرئكسرر79،رةاأل مر صأمرفجرلنةيئلرقكايئسر4179ررع ىراألركسران رعصمر
ا لةرنصط،رة أل رألانئرراألس  ئرينييكرائكراألينئص رراألشكقيسرخص سراألانصرقراألخ كا راألىر

ررل ةاصن"أصكرع ي ص،رانلر يلرأيةرغنيمرةاأل مرلمرلنةي  رألا لةرنسر
قصائئطراأل  نئئسراألةزاكيئئسررم4176ةأشئئصكطراأل كي ئئسرا ةكةييئئسرإألئئىرأنئئ رفئئجرعئئصمر

غةألئئكارائئصبيكريصلخئئص رقئئكاكرريريئئصكةركبئئيسراألئئةزكا رآنئئ ا راإل ئئكابي يسرألشئئ ةكراألرئئكس،ر
األئ يكري يشئةكركاخئلرنئكةكري كيئسررألإليرص رع ئىرن ئيسراألس  ئرينييكرائكرا ائة راأل ئ صكر

ةع ئئىراألئئكغمرائئكراأللئئكاييكراألائئ  ةكة،رازكاكررفئئجراألاصبئئسلرر59األرئئكسراألشئئكقيسرةاألغكييئئسر
فئجراألاصبئسرائكرر68ن ئيسررعككراأل  صكراألس  رينييكرنيئ ريشئ لرعئككراألس  ئرينييكراأليئةمر

ة راأل  صك،رةاأللجركقطر كسراإلنئ اكرألئكىر ئنص راألرئكاكراإل ئكابي جراائصركف  ئمرا ا
خرسريكي سرةأجرإنشئص راألرئكسراأل يئكىرائكرخئدلر ئمرعئككرائكراألا ئلةرنصطررحعلاصكر

،رصرخصكجرنئكةكري كيئسراألرئكسراألركيائسإألي صريصألكغمراكرأن راإل كابي يسرفجراأل سسراألغكييسر
ررةيصأللصألجرلغييكرن  راأل  صكل

نك ئئسرةكراألا   ئئصطراألاةق ئئسرع ئئىراأل كي ئئس رأةكةييئئةكر  ئئلراألرئئكس،رائئكريئئي
ر-احلنئئصكرائئكرأ ئئلرف  ئئريكةا   ئئسرأةكةيئئصرف  ئئريكراألسكن ئئيس،رةاألل ئئصاكراألكةأليئئس،ر

ا   ئئئسراألل ئئئصاكراألية ئئئنيس،رةرررا اصنئئئسراأل صائئئسرألائئئ لاكرف  ئئئرينيجرأةكةيئئئص،ةفكن ئئئص،ر
األي  ي يئس،رر   ئسراألل ئصاكراةا   ئسراألنئقراحيكألنكيئس،رةاك زراأل كاألسرفجراأل ئةيك،رة
النئئئصكراألاناائئئصطراإل ئئئدايسرفئئئجرفكن ئئئص،رةالنئئئصكراأل يبئئئصطراإل ئئئدايسرفئئئجرإيرصأليئئئص،رة
ر55ةاألن صكةلراألاك زراأل كيجراأليةنصنجرأل نرصفسرة

،ر سئكريئكعمرقكيئسريئكعةةرائكرأل نئسرأأئصألج :حٌفةاقضاء إقرث وكفر برع  بقرٌتً 
األكايئئررائئكرفئئجرم ر ئئكطر4171قئئك ر)األرئئكيليكراألا  ئئكليكرانئئ ر ئئنسرقكيئئسرإةأل نئئسر
ارألار  را أئصألجر5945ر)آ  رأغ رس مرلاصأكةرش ييسرنصشكةرشصك ري صراألابصطرليييك 

 نسريصأل ةكةرإألىرقكيلي اصراأل ليكرأحل ّكاران ائصرر97األالةا لركةكرانررص ران رأ نكراكر
يةعئئئكرك ئئئاجريئئئصأل ةكةري ئئئكرأ ئئئيةعيكرا ائئئكراألئئئ مرألئئئمرلنسئئئ هراألن ةائئئصطرةاألانئئئص مر

لئئىراأليئئةملرةقئئكرشئئصك رفئئجراأللائئصأكةريصإل ئئصفسرإألئئىرأأئئصألجراألرئئكيليكرعئئككراأل ئئ يةنيسرن
 ييئئكرائئكراألا يئئكيكرةاألال ئئصانيكرائئررق ئئيسراألا  ئئكيك،رةعئئككرائئكرأع ئئص راأل ني ئئطر

 األ ك لر
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ةا لائئرراألالائئصأكةكرفئئجر ئئصنسرعصائئسرنيئئ رأألريئئطر  ائئصطرعئئكةرةان ئئص ر  ائئئسر
عرئصيرننئئص،رةأع ئئص رراألئك لةكرإيئئكاأيمرعرئصيركبئئيسرأل نئئسرأأئصألجرإقئئك ،رةاألارئئكاك

ي رئة ،ررأياكرعةكة،رةا  رية ل األ ني ط ركلننصر ةيك،رةكل اصلرزنصألرس،رةا  لص 
إأليئصسر ئكيسركبئيسرأل نئسرأأئصألجر خيكاككةرأليية،رةاأل ئيك ةا  ر  يلرخةكم،رةاأل يك

ر سكريكعمل
ةقكرنّيصراألالنكنةكر اةكرأأصألجراألركيليكرع ىراكىرأ نئكرائكر ئلسرعرئةك،رةأألرئةار

األال صقيئسرع ئىرإ ئكاكأصراألالةا ئلرراأل ئ يةنيسن ةائصطراألاألشئكيكرع ئىر يص ئسريصأل ةمر
ي ئئكمراأل ئئاصاري ئئةكةراألا  ئئكيك،ريئئصألكغمرائئكراعلكاف ئئصرينر ئئم،رةيئئصألكغمرائئكرقئئكاكاطر

ي  اراألشيك،ر  أل ركعةارإألىراةا ئ سراألن ئصلرائكرفجراأل يصكراأل  يةنجراألان اسراأل  يصر
 ئمراأل يص ئجرةاألا نئةمرةاألشئ يجرفئجرأ لرعةكةراألا  كيكرةأعكيةارعكرا ئلاكاكركعا

رأ اراألا صلل
مرياغصككل ئئصر4171قكيئئسرعكييئئسرف  ئئرينيسرا ئئينيسرألائئكر ئئ صن صرفئئجرر سئئكريئئكعم 

ألائئكةرأ ئئيةعيكلرةنلئئىراآلكرائئصرزاألئئةارا ّ ئئكيكرفئئجرةرئئن ملرةقئئكر ئئةككطرأكا ئئي مر
ائئئكطرقئئئكيل مر ئئئنسر ملرةائئئصرزاألئئئطراأل ئئئ رصطراإل ئئئكابي يسرلل ئئئكرع ئئئىرانئئئرر4186ةكل

 اكراأل ةكةرإألىرقكيل مرةأكا ي ملراألا ّ كيك

ن ئاسلرةيي ئ رعئككأمراآلكرنئةاألجرر4989مر4171 صكرعككري  رعككر ئ صن صر ئنسر
ن اس،را  ئكيكرفئج رقكيئسراأل ئ ،رةاكينئسرنيسئص،رةاكينئسرع ئص،رةقكيئسراألا ئك،رر6999

ةاكينسراألنص كة،رةاكينسراألركس،رةي غطرا صنسرأكا جر سئكريئكعمرفئجرع ئكراحنلئكا ر
ئئص،ر)ان ئئصرنئئةاألجرر45589ف  ئئريكرراأليكيرئئصنجرع ئئى كةنئئمرةقئئلرأل ني ئئسرر4599كةنا 

ملرةل ئئئل الر4186األ ئئئيكةرفئئئجر سكيئئئكعم لرةقئئئكر ئئئصككل صرن ةائئئسرإ ئئئكابيلر ئئئنسر
األا ئئلةرنصطراأل ئئ يةنيسراألرصبائئسرع ي ئئصر)اةشئئصلركةفيئئل رةاألا ئئصةكةرأل ئئصر) ييئئةلسر

أقئلرائئكريكعئصم،رة ييئةلسر ص ئص،راألرئئصبمرع ئىرأكا ئجرقكيئسر   ئئرراأل كييئسراألائكاكة ر
رةعكيئسرر49589كةنمرأل ينص رةأل زكاعس،رةاصرليرىر)ر5999 كةنم رفركرلنّةلرإألىرأكاض 

ر يرصكراألا لةرنصطل صر اكا   رشصب س،رةيل ل الرك اي 
مرةي ئئكر ئئنةاطرائئكراألن ئئصلرأائئصمراألانئئص مرةاةا  ئئسر5995فئئجرفيكايئئكر)شئئيصر ر

ةي ئئصطراصأليئئسراألن ةائئصطراأل ئئ يةنيسراألال صقيئئسراقلكنئئطراألن ةائئسراأل ئئ يةنيسركفئئررل 
أألئئلرشئصقلرألئئكةنمراألينئص  لرةقئئكركفئضرا  ئئكةر سئئكرر899أل ا  ئكيكرارصيئئلرأكا ئي مر)

ريكعم،رةأ كةارأكرحريكيلرألنر مرفجراأل ةكةرإألىرقكيل مرةأكا ي مرةييةل مراألاكاكةل
م،رة ئصكر4196ل ئةكريكايئسرا ئل اصلراألاريئكةراألنصأليئسرإألئىر ئنسررمقبرة كفر بةرع :

م،ر4196فئكرفي ئصرفئجراأل صشئكرائكرينئصيكر) ئصنةكراألنئصنج رفصكسرننصرفكنصطرأةلراحَكركلر
مرعنئكاصرأحل ئحّكرأينئص ر سئكر4171يريطرا صنسراألاريكةرع ىرنصأل صر اصر صنطرنلىر ئنسر

يكعم،رةقكران طراأل  رصطراأل   كيسرانئ ر ألئ راأللئصكيفرأينئص ر سئكريئكعمرائكراألة ئةلر
 ئكأمرةخص ئسرفئجراريئكةرإألىراألاريكةرةكفكرأاةال مرفي ص،رةأل ارلئّمركفئن مرفئجرأائص كرلةا

رقكيسراأل  ل
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مرعصةكرا أصألجراألا  كيكركاخلراألةرك،ركفكرأاةال مرفئجراريئكةر4197ي كرنك ر
 سكريكعم،رةفئجري ئضراألنئصحطرلئّمرنرئلرةكفئكر نئصايكري ئضراألالئةفيكرائكرا  ئحّكمر
 سكريكعمراأل يكرةافل مراألانيسرخصكجراألةركرأليكفنةارفجراأللكا راألئ مر ئير مرإأليئ رأيئصب مر

ركأملةأ كا
مرةنلئىراأليئةمرقكايئسرأكي ئسرأ ئ صلرائصر صنئطر4197لزايكطرا صنسراألاريكةرانئ ر

ع ي رقيلراألل  يك،رةقكر صنطرةاصرلزالر لرعا يسرلة حيرريا ئصنل صراركةنئسرييخئ رةكّكر
،رنيئ رأكرا كا ئجراألةاق ئسرفئجراأل يئصكراأل ئ يةنجكا ئجرا ارركابكةراآلنئصكرةكابئكةر

رلنةأل صرل ليكرا صككةريناكراألرصنةك
يصألكغمراكرةقةع صري صن رشصك ركبي جرلل كضراألريةكرفي صراكراكةرإألئىرأخئكىر

رأل ا يصطرلخكي رةلكنيس،رةألمرلس  راألشكرسرنلىراآلكرية رريكأصرع ىراأل نصةل
أئئجرقكيئئسرعكييئئسرف  ئئرينيسرا ئئينيسر صنئئطرلصي ئئسرألر ئئص رع ئئص،ررإقةةرت أو إقةةرث:

 ي ئةالكا رإألئىراألشئاصلراألشئكقجلر ئصكرائكراألارئككرأكرر58نئةاألجررع ئصةلي كرعكراكينئسر
،رم4177 ئنسررائمراألالنئكةا ل ةكر ز ا راكراألكةألسراأل كييسرفجراأللر ئيمراألئ مراعلاكلئ ر

رألينئصك،رةقكرأل ير  صن صر اي ص رإألئىرم4171نك رإحرأكراأل  صينسرا لةألةارع ي صرخدلر
ر ئئنلجةإألئئىراألرئئكىراألس  ئئرينيسراألا ئئصةكةري ئئكرأكررئئككل مراأل  ئئصيصطراأل ئئ يةنيسريئئيكر

رلم4184ر4171
ا ئئلةرنصطر ئئ يةنيسرأئئج رشئئةاكاراأللئئجرلي  ئئطر ئئنسررية ئئكرع ئئىرأك ئئ صراآلك

م،رةغةكنئئئةطرأغ يئئئلر ئئئنسر4199م،رةإيسئئئكرانئئئصنمر4189م،رةغئئئةككر ئئئنسر4171
رمل4119

مرع ئىرأنرئصضر ني ئسر4178ينيطراأل ني سر ئنسرر ني سراألكةمراأل صنةألي رفجرإقك  
الئكا رةعك ئ صرر44لراأل ني ئسرإألئىمري لررة4968قكرينيطر نسررأخكىر يرل صر صنط

الريكلسئررنئصقةسرر559رالكا رل  ةأصرفجراك زأصرقيسر كا يسراألش لرقركأصر8ل1  نلالك 
اينئىراأل ني ئسرةنئد رييئةطر األ ني سرفةقرزاةيل صراأل نةييسراألغكييئسلرشئالرا ئ راألةقئل

رئصيريكرةيبئئكرائئص ر صرائئكع ئىراألنئئصبرراألشئاصألجرائئكراأل ني ئئسرةا نرئ راألئئ مر ئئصكرا ألس ئ
  .صكةنا رر157كضرةقلرل لرا صنل صرإألىرةأ

نلسئئلرأينئئص رإقئئك ري يئئكراألس ئئ رفئئجراأل ني ئئسرأمر5945أيكيئئلر)ني ئئصك رر47ةفئئجر
ارإةكعىراحنلسصلرا  ر  يلرخةكمرخصكمر ني سر ئصراشئ ةك  قئكطرةكاعي ئص،رة ئصكريةا 

ررر56 ينص رإقك راأل صاكيكراأل صبكيكرإألىرقكيل مرةارك صل مريإ كرال
أقئكاطري كيئسرمر5947فجرا ةلرائكرائصيةر)أيئصك رجرق ئص رع ئصلرررفرقرٌة البصة:

م ر4171)ا لةرنسر  يةنيسرارصائسرع ئىرأكا ئجرقكيئسراألي ئسراألانل ئسر ئنسررش ةاج
كنة  سرةة  طرشصكةرع ىراأليئص رلنّيئ رائكراأليّ  رأل كةمرا قكيسر ني سررإغدقع ىر

قكيئئسرمرة ئئص طرأئئ هراألخرئئةةراأل ن ئئكيسرألانئئررا ّ ئئك،رخرئئةكةراألا ئئة رفئئجراأل ني ئئس
راألي سرةاةارنيكرآخكيكراكرزيصكةراأل ني سرةانصةألسرلكايا صرأةرإقصاسرررةسرفي صل

                                                
 " ايكرأيةاأل ي ص "ر71أل نسرأأصألجرإقك ،رأل نسرأأصألجر سكريكعم،رف  رينيةر - 50

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1947
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/1951
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ّكر نئةكراأل ن ئكييكر) ا يسرإنيص رلكا راألي س ررة ص رفجرييصكر صككرعك ألركر ل
فجراكينسرش ةاجراأللجرأقياطرع ئىرأكضراألي ئسرألك يئسرررئةسرعصب يئسركينيئسرل رئكرفئجر

كةر نةاطران ل مراكرلئكايمراألا ئ كرةزيصكلئ رةأئصرقيلرعةاأل ني سرفجراآلةنسرا خيكةلر
رل أجراأليةمرلان  مراكرلكايمراأل ني سرةزيصكل ص

رل ئكضراألاشئصك ةكرفئجراكا ئمرعّائصكمر5947ر)ني ئصك رةفجرأةاخئكرشئ كرأيكيئل
ةقئئصلراأل ئئنصفجرر ئئ صينس،علئئكا رعن ئئكمرعنيئئلرائئكرالرئئكفيكرح ني ئئسرصأليرأ كيئئط

ائكرقكيئسررأ ئكقصب ا ئمرعائصكر نئكر"رإنئ ر ئصكري ئةكراك71زأيكرالىرألاةقرر"عئك 
راأل ئ صينسةخدلراأل ئدةرل ائررعئككر ييئكرائكررا كنة  س،رفجر ني سراألكةمرأية نصك

طراألنصييئئسرةاأل يئئصكااأل ئئيصكاطرةلة يئئ راألشئئلصبمرر ئئسصكاطيئئإردقررةيئئك ةاقيصألئئسراأل ني ئئسر
أئ هر)ال صهراألا  يكلرةقصلرالئىرإكراألالرئكفيكر ئصنةاري ئكخةكرفئجرة ئةهراألا ئ يك ر

لسكنئئةكرفئئجر  ئئكىرانكقلنئئصرةراألا ئئينيةكرقل ئئس،رأنئئلمرائئكراكل يئئلمراألانكقئئسررنئئصكةألل
ر لاخ  ةا

ةكف لئ ررااكأةراكرزأيكرالئىةخدلرأ اراأل  يجراأل مرأنكن راألالركفةكراقلكيطر
راأل صايكاراكريكي رةقصاطريل  يكأصلرةاخلرسطأك ص ر

فةنئس،رةا  طرخدلرعا ئجراأل كيئكرائكراائصأكراأل ن ئكيسراألاي)الى رزأيكرةيرةلر
ةأل ئئئكرائئئصرنئئئك راأليئئئةم،ريا ئئئكرة ئئئس ر ائئئصريرةألئئئةكريئئئيننجر"ل  ائئئطراأل ن ئئئكيسرع ئئئىر

إكراأل ن كيسر كراأل ك رفجراألئيدكرأ ئينطرالسشئيسرفئجر ئلرا ئصكرةأئجرحرلل  كم"ل
لايزرييكرعكيجرا  مرأةرعكيجرا ينج،رعكيجرغنئجرأةرعكيئجرفريئك،رةإنائصرأئجر ئكر

رل األا ينيسرع ىرنكر ةا ةراإل دايساأل ك ر يفكاكرة  اصعسرة كرارك صل مر
ئئئئصرائئئئررلة يئئئئ  ك ئئئئصألسرل كيئئئئكرأل ا ئئئئينييكرر ئئئئ صينسكريالرئئئئكفريئئئئيلجرأئئئئ ارالزاان 

فئئئجررم4171األس  ئئئرينييكريصألرلئئئلرإكرألئئئمريغئئئصككةارا كا ئئئجراألس  ئئئرينيسراألانل ئئئسرعئئئصمر
رغ ةكرأ ية راكراآلكل

ئئئ أيكيئئئلرر51قئئئكرة ئئئلرا ئئئص راحننئئئيكررصرا  ئئئةح رةأة ئئئنطراألا ئئئصككرأكرشخ  
األنصبئئ ررلاأل ي ئئسراألاص ئئيسرإألئئىرانئئزلراألارئئكاكريئئةألسراصك ةل ئئةة ئئلررمرإألئئىر5947

ل كيئئكاطر ئئكهرة ئئكررلل ئئاك،رة ئئ ّمرك ئئصألسرف  ئئريكاأليركيك ئئجراألدلينئئجراأل ئئصمرفئئجر
إكرا  مرا  سرأل خكةجراكرأكضرإ ئكابيلرع ئىرك ئصلراألئكيكر ر)ة ص رفي ص،راألا ينييك

 ني ئسراأليكةل ئلصنطرراصعكا"اكراأليركيك رةنلىراأل صا يكرفجراأل نصبسررااألا ينييكريك  ر
ص،رإي صلرفنئةىراألك ئصألسرعيئكرة ئصبلراإلعئدمرة لراكري ليكرنس  را يني رر"ةاإلن ي يس

،رة ئئلر ئئصعسرم5947 8 8إلخيئئصكراألا ئئينييكرأن ئئمرا زائئةكريلئئك راألئئيدكرنلئئىريئئةمر
رل شخ راكرييكراألا ينييكراأللصي يكرأل  نصبسراألار ةكةر499ليخيكر ل  س مرنيصةر

صررةأع نئئطرشئئكرسراحنئئلدل صريرئئيمرفئئجأن ئئصراعلر ئئطرا ئئلةرن  اكينئئسر ئئسكرر ئئ يةني 
ر57رل عكرإك صلراألك صألسرا بةألسلشلي رفي ريين ر اكرا اةعسر

ر ؟ ني سراأليكةل لصنطرةاإلن ي يسةأل كرألاص ارا لننطراألك صألسراأل  يةنيسر)
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األائئئئ أ ررأليئئئئص فئئئجراأل رئئئئكرا خيئئئئكرائئئئكراألرئئئئككراألنئئئئصاكرعشئئئئكراألائئئئيدكمرائئئئزجر
للركانيئئصلرفئئجراأل  ئئكراألرئئكيم،رةك يئئصريةننئئصرفئئجراأل  ئئكراأل كيئئكراأليكةل ئئلصنلجريئئيكرنيئئة ةر

 لشئ كراأل زيائسراألنص ئاسرأل رئةىرر،ةخ  ةارإألىرأكرف  ئريكرية ئس صرا كضراألارك ئس
األانصأ سرأل ا ي رفجرأكا كةكر) يئلرا ئكة ،رةأكراألا ئي ر ئي ةكرإألئىرأنئص رألئين مر

رلي ةكرإألىرف  ريكةأل جريلمرلنريقرأ هراألنية ةرحيكراكرعةكةراألرللأأللر نسرأليصع 
صرأكرائكرأ ئسراأل يئصكراأل ئ يةنجرأئجريكيرصنيئصر يس،راأليكةل ئلصنلةأل ارف يسرا ئلغكي 

رل58يساأليكةل لصنلةل  سطرةحرلزالريكعصيل راألةحيصطراألالنكةرا اكي يسر
ألئئمرييئئقرائئكرا ئئصألمراألركيئئسرإحرا ئئ كرة ني ئئلصكرير ئئص راألنص ئئكةر رقرٌةةة معلةةول

ةي ئلرةأليئكراألخصألئئكمرنصأل ئصريرةألئ  ر)ةحريئئزالررةي ئلخكا صراأل ئ صينسرنائصبكرألأليرئئصكل
ص،رةان  راأل ني لصك،رةي ل الر  صكر ييةلسر سصكرأ ةكي رأ هررا ائص كر األا  كرقصبا 

ررر59األندنسرزكاب رأل يرك ل
مر4189أئئح 4679ير ئئص راألنص ئئكةرعئئكضراأل ئئ صينسرفئئجر ئئنسرررقرٌةةة المجٌةةدل:

 رإلخئةان مراألا ئ ايكريئصأل ةكةرع ىرا ينجراألركيسراأل ةكةرإألي صرأل ن مركف ةاراصرألمري ا
م،رة ئصكر5996أئح 4757ا  م،رةالرا  كراألركيئسراغ ر ئصرنلئىرأكائ راأل ئ صينسر ئنسر

ررر57ي كلريص مرا  كراأل كى،رةحرلزالراأل ني سراأل صنةألي يسريصألركيسراغ رسل
 يص ئئل صرفئئجررنيسئئصاألي كيئئسراأل ئئ يةنيسريل ئئلاكرر:حٌفةةافةةً كنٌسةةة دٌةةر الكرمٌلٌةةت 

األن ئصكيسرةاألكينيئسرةيإق ص راألاةارنيكراأل ك ركاخلراألاكينس،رةإخسص را صألا مراألنرصفيئسر
عيئئكراأل كيئئئكرائئئكراألاخررئئئصطراأللئئئجرل ئئئكلريكايئئئسرإألئئئىررائئئسرا ئئئصألمراألاكينئئئسراأل كييئئئسر

األلصكيخيئئئس،ريئئئصأللخريررةاألينئئئص رفئئئجرا ائئئص كرراح ئئئلاكاكةاإل ئئئدايس،رفلنئئئصةلر صأئئئكةر
ع ي صراألا   سرلنطرينئكرأائد ررا لنة طةاألل كلريص ةقصلرةأاد راألد بيكراأللجر

رلاألغصبييك
 ئ يةنيسررشئك سرريكأطرلل  را صألمرقيصمرم5947فارريكايسرش كر يلايكر)أي ةل ر

ةايصك ل ئئصرإلقصائئسراشئئكة ر ئئ نجرةاك ئئزرل ئئصكمري ئئمرري كيئئسرنيسئئصيكعصيئئسررخص ئئس
قصعصطرعكضرفجراألانررسراألةاق سرائصريئيكرا ئ كر"األ كينئس"ريكاخ  رعكةرادأجرألي يسرة
األ كييئئسرإألئئىررائئسرا ئئصألمرراألاخرئئرراأل ئئ يةنجري ئئكل،رةة ني ئئسر"كيئئكراأل كاي يئئط"

ار،رةإخسئئص راألا ئئصألمراألكينيئئسريكفئئررينيئئصكر ييئئكرة ئئخمريخسئئجرا ئئ ك راإل ئئدايسرفئئجرنيسئئص
رة ني سل

                                                

ملر)األري سرا ةألى،ر5997ر–ر4197ية ل،رفكجرارأناك راأللنرييصطراأل  يةنيسرفجراألركسرر-ر58

  لم5991راألكيصض
رر-ر59 ر نس رإ كابيل ركاكل ص راأللج رف  ريك رقكى رنن ى، رح ر ج ر رةأليك  مر4171األخصألكمرةآخكةك،

 914م لر ر5994ةأ اص رش كاب صر)ا   سراألككا صطراألس  رينيس،راألري سراألنصألنس،رييكةطر

كرخ يسس،را   سراألككا صطراألس  رينيس،ريصي ،رإيدك رراأللر يكراأل كقجرفجرف  ريكر)لك اسرأنار-ر57

 415م لر ر5997األري سرا ةألى،رييكةطر

http://www.arabs48.com/?mod=search&keyword=حيفا
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،رةاألئ مرنيسئصفئجرراح ئلردلع ئةرأل نئسرالئةألجرةقئلرلةقصلراألانصاجرخصألئكركغئ 
إكرف  ئريكرييغ ييل ئصرأائد ر ر)ع ئىرإقصائسراألاك ئزراألل ئصكمراحعلئكاضق ئيسريلكافرر

 صفئسرع ئىرةقلرقيلراألن يسر صكرأنصألئ راألا  ئسراإل ئداجرا ع ئىرةاألئ مر ئصكريشئكلر
األا  ئسراإل ئداجرا ع ئىرلئمراعليئصكرأةقئصلررف  ئريك،رةي ئكراألن يئسأاةالراألةقئلرفئجر

رل يكيكأصرا  سرأانص ريرةمريل يين ركبيسراألكةألسر،رةيكيكأصأاةالرغصبييك
ةلصير ر"أنصأل راأل كيكراكرا ائد راأللئجرألئمري ئلرررا  ئسرا انئص راأل ئيركةرع ي ئصر

ار،رةلشئّ لرفئجرأئ اح ئلردلةقئلرانئلري ي رلةا كراصأل ي صرةاألرصبايكرع ي صرفجراألئيدكر
األةقئئلراألئئ مرألئئمرل ئئلررراأل ئئ رسراأل ئئيركةرع يئئ ررإلكاكةرشئئبةكر"أل نئئسرالئئةأليك"األةقئئلر

رلرر ةلنةي  رأل  نسرا انص 
إكرا ئئ كراأل كينئئسريرئئجرأل ئئنةاطرعكيئئكةرفئئجرعئئكاكرأائئد ر)كغئئ  ررةأ ئئصلرخصألئئك

األغئصبييكري ئئي رعئئكمراألينئئ رعئكرا ةكاقرةكفئئرراأليئئكرعنئئ رةأل ئصكرأةأليئئص رقكيائئسرألئئمرلرئئمر
ينلئصجرلنكيئكرا ةقئصلرأل  نيئكرائكرة،راح ئلردلصكةراألا  كرألةقلريصأل الراألانص  رإلع

األ ائلراألرئصنةنجرةاألخئئكابررةاألينئ راألا ئئلاك،رةلنكيئكرا ةقئئصلرأئةرلنكيئئكرألائصرقصائئطر
األكةألئئسريا ئئصككل رائئكرأائئةالرا ةقئئصلراإل ئئدايسرةاأللئئجرلشئئ لراأل نيئئكرائئكرا كا ئئجر

رل نلص يكةاألا ص كراأللجرخّ   صراألةقلرفجرنين رألخكاسراأل ا ةكرةاألا
خصألئكرةعكراألنا سراأللجرلشن صراألي كيسرةشك صطرخص سرع ئىراألا ئ كرةاأل ني ئسرقئصلر

ئ ر)كغ  صرع ئىراألا ئصألمرصرة ئكين رصرةا ئن رإكررةلرأ اراألاينىرة ئخصال ريشئّ لرأ ةا 
األكينيئئسرأل اكينئئس،رفيائئصرةن ئئ راأللخرئئيرراألئئ مركأينئئصه،ر ئئيلمرإنئئكا رلغييئئكرفئئجرائئكخلر

 ئئسراألئئكخةلرإألئئىراأل ني ئئسرلنئئطرإكعئئص رل ايئئلراأل ني ئئسرةأئئكمرككجرةنئئصبررأللغييئئكر 
،رةأل كرفجراألنريرسرأكرأئ اراأللغييئكري ئ رفئجرا ئ نسراألاك ئزراألئ مر صاأل ني سرةلكايا

ليرىراش  سرأ يك،رةأجراألاسريصألاشصعكراألكينيسرةا ائص كررلللرينةةكرإقصال رفجراألانررس
ئاألارك سرأل ا  ايكرةاألا ينييكرفجراألانررس،رف يشئالرأئ اراألاك ئزرا  ئىرأل صرةأئ ارائصري ي 

ئ إقصائسرا  ئىرألي ئجري صنئ رأائص كريرصرائرراشئصعكراألا ئ ييكرةقك ئيسراألا ئصكيل صكضر  ي 
ارك سريلةافكرع ي صراألا  ةكرأةرأاكرفئجرغصيئسراألخرئةكةرةغيئكراريئةلريصإل ئصفسرإألئىر
أزائسراألاةقئلرةنك ئسراأل ئيكراأللئجر ل ئيقرأ نئكرع ئىراألا ئ يكرفئجرنئصلرلائطرإقصائسر

ر لةاأل ني سراألاك زراأل خمري صن راألا  ك
 ئئز رائئكرأئئ اراألاشئئكة ر)راألشئئيفركشئئصكرأيئئةراأل ي ئئص رلإائئصمرا ئئ كراأل كينئئسةيرئئةلر

ةاألاخّرررأةرإلقصاسرفنكقري صن راألا  ك،رةلخّةفنصرا  ص ئجرةاأل ييئكرأئةرانئرر ئةطر
فننكرن صنجراأليةمراكراألاكا زراألن ةايسراألانيرسريصألا  ك،رةاأللجررصألئ راأل كيئكررا  اك
 ئةطرا  اك،رةنلةقئررفئجرنئصلرإقصائسرفنئكقرأكرير ئ راّنئصرفي صريخسضرراألا بةأليكاكر

إ  صطر ةطرا  اكرةأ ارلخةفنئصرا  يئك،رفئص  اكرأئةرإنئكىراألشئ صبكراألكينيئسراأللئجرحر
األلخئئّةلراآلخئئكرائئكراألاشئئكة رأئئةرإقصائئسرادأئئجرألي يئئسرةأائئص كرأل ئئةر،رةيا ئئكرإ ئئ صل ص

،رفي ئئكرأكر ئئانطرلاح ئئلردي صنئئ راألا ئئ ك،رةأئئ ارائئصركأينئئصهرةعصنينئئصرانئئ رفئئجرا ئئ كر
أ ئيننصرن ئصنجرائئكرراح ئلردلاألي كيئسريإقصائسراأل كيئكرائئكراألادأئجراأل ي يئسري صنئ را ئئ كر
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األشيص راألنائلراألئ مريخئكجرائكراألادأئجرفئجرأةقئصطراأل ئدة،ريصإل ئصفسرإألئىراألاة ئيرىر
ةاألل كفصطرغيكرا خدقيسراكرقيلراألشيص راأل مريا جرةقل رفئجراألادأئج،رةلشةيشئ ر

جرا ائص كراألارك ئس،رإقصائسرا  ئىرألي ئجري صنئ راألا ئ كرأئةرأائكرفئجرع ىر ةراإلياصكرف
رل غصيسراألخرةكة،رةننكرحرن لغك رأكريرةمراألرصبايكريص لغدلريصنصطراألا  ك

رسئئصنياألاك ئئزراأللئئصكيخجراألس  ئئرينجرألاكينئئسر ر)عئئكةةر ئئةيرصطرةيرئئةلراألا ائئصكمل
يل ّكضرأل  اسرلخريريسرشك سرغيكرا يةقسري  راألل ّكمرأل صراآلك،رائكرخئدلرعئّكةر
اخررئئصطرل ئئكلرإألئئىرا ئئلاكاكراألغئئيكراأللئئصكيخجرةلنةيئئلراألاك ئئزراأللئئصكيخجرةاألا ئئصألمر
األس  رينيسرةا ةقئصلرةآنئصكركائصكراألن يئسرةا نيئص راألا ّاشئسرإألئىرا ئةأكاطراقل ئصكيسر

ةشئئئك سر"عايئئئكاك"ررنيسئئئصةارئئئ رائئئكري كيئئئسرة ئئئيصنيسرأل ئئئصأل ركأسراألائئئصلرةيئئئكعمرةل
األن ةايسراأللجرلكيكرأاد راألد بئيكراألس  ئرينييكراأللئجرلئّمراح ئليد رع ي ئصرانئ راألن يئس،ر

حريا ننئئئصرللرفصألل ئئئّكمرأل ئئئ هراألاخررئئئصطرا ئئئ ةأليسرلصكيخيئئئسرننئئئةرا  يئئئصلراألرصكائئئس"ل
  ةطرع ىرة ررلصكيخنصرةا لري نصريييصكري ّا صراألئكي رةرائسرا صألانئص،رأئمريكيئكةكراأل

األائئصلرةننئئكرنكيئئكراأل ةيئئس،رأئئمريكيئئكةكر ئئيصنسراألسنئئصكقرةننئئكرنكيئئكر ئئيصنسر اصأيكيئئسر
ةلنئئئّةلرا نيئئئص ررا  ئئئ ييكيكي ئئسرلنلئئئكمرلئئئصكيفراألاكينئئئسراألس  ئئئرينيسرةلرئئئةكر ئئئ صن صر

ألئئىراكا ئئزرلصكيخيئئسرةنرصفيئئسرالرئئّةكةرةاكا ئئزراأللصكيخيئئسراأل كييئئسرائئكرأنيئئص را ّاشئئسرإ
   را لاصعجرة  نجرة يصنجرةنرصفجرفجراألانررسركةكراألائّسرفئجرنرئةقراأل ئ صكرأةر

ررر51ل فجرنيضراألا صكرةأةيل 
 أينئص  قيئصم م5947)آ اك رر ائصكس ائك ا ةل شئ كرفةً عكةا: المسةٌحٌة المقبةرة

 األاريئكة لنايئل نينيئسةاألكي ةعكايئس، ةاألاغئصك، عائكة، شئسص ائك اإل ئدايس األنك ئس

 ا ئصنج أ ئكق ع ئى ل  ئك خرئةة فئج ,ع ئص اكينئس فئج األ ئط عئيك يانررئس األا ئينيس

 فئج لرةعيئس ييعائصل األريئصم خئدل ائك ,ةاألا ئينييك األا  ايك ع ص أأصألج ييك األل صاك

 األالرةعيك ا لريصل فج ة صك ,ةلر يا ص ا ش صك ةلنايل األةكةك، زكاعس :انل األاريكة

ر.اريكةاأل ا بةل أيةف اك
 األشئيص   ئل نشئ ك ننئك)ر :األالرئةعيك أنئك أرئك   ئصألم ائر نئكي  ةفئج

 ةيررئر ةاأللئخخج، األانيئس ع ئى يئكل األئ م ,األا  ئ ك أئ ا ع ئى ةاألرئصبايك ةاألاشئصك يك

رك لةان ش   أننص إح أللسكيرنص لنصكم األلج األنشصز ا  ةاط
 ةائك ,ع ئص ائر أننئص األا   ك أ ا فج ش صكنص)ر :األالرةعيك أنك يكاكنس ن يم ةقصل

 ,ةانئكة ك ئصألس ننائل ةانئك شئ   ةننئك ,ةا ئ اي ص ا ئينيي ص  ئ صن ص ي ئل ع ئص أ ئل

 األن ةائس ع ئى األركيئق يررئر األا  ئ ك أئ ا أك ئنص ع ئى ةاألل ئ ك األيرئص  ك ئصألس ةأج

 لراألةانئك األشئ   أئ ا أينئص  يئيك لسئكق أك قةانين ئص خئدل ائك لنئصةل األلئج اإل ئكابي يس
ر ةاأللكا  أل ةقل ا ق ى ا   س ر71ر ف  رينية)
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ر)نزيئكاك ريةنيئةر46قصمرا  ةألةكرف ئكريئةمراألخائيسرر: مقبرة ٌافا األرثوذكسٌة
مريصحعلكا رع ىراألاريكةرا كنة   ئيسرفئجراكينئسريصفئصرةلئمرل رئيمري ئضراألريئةكر5946

ة لصيسرشئ صكاطرعن ئكيسرلئكعةرألدنلرئصمرائكراأل ئك ،ر ائصر ليئطرنسئسراأل يئصكاطرع ئىر
   يسرفجريصفئصلرييلئكرنئي ،رةييئطرقص ئجران ائسراأل ئ  رانزلركبيسراأل ا يسرا كنة
ة ئ  طر لصيئصطرعن ئكيسرع ئىري ئضراألييئةطرفئجرنئجررفجريصفصلراألرص جرخصألكر يئة ل

ر51راأل ي يس،ريصإل صفسرإألىرلازيقرإرصكاطرعككراكراأل يصكاطرفجراألنجل

 المراجع
يصيئئئ ،رإيئئئدك رراأللر يئئئكراأل كقئئئجرفئئئجرف  ئئئريكر)لك ائئئسرأنائئئكرخ يسئئئس،را   ئئئسر

رم ل5997طراألس  رينيس،راألري سرا ةألى،رييكةطراألككا ص
األخصألكمرةآخكةك،رةأليك رر جرحرنن ى،رقئكىرف  ئريكراأللئجركاكل ئصرإ ئكابيلر ئنسر

مرةأ ئئئاص رشئئئ كاب صر)ا   ئئئسراألككا ئئئصطراألس  ئئئرينيس،راألري ئئئسراألنصألنئئئس،رييئئئكةطر4171
رم ل5994

أل ائصلررفلةيصكريشئيكراألرئكسرةقيئكراألنيئجركاةكرع يئ راأل ئدم ر صألنيس،راناكرعي ى
ر لرم5999راألكيكراناكريكرأيجرشكيلراألارك جر)عاصك

)األري ئسرر4117يةايئصطرةةنئصبقراألةنئكةراأل كييئسر راأل كييئس اك زرككا صطراألةنئكة
ر رم4118رييكةطا ةألى،ر

اغل ص رلصكيفرف  ئريكرةآنصكأئصلر) لئص راألائ لاكراألنئصاكر رية ل،رفكجرارأناك
ر لم5998رألدلنصكراأل صمرألآلنصكييكراأل ك ،راألرصأكة

ملر5997ر–ر4197ية ئئئل،رفئئئكجرارأنائئئك راأللنرييئئئصطراأل ئئئ يةنيسرفئئئجراألرئئئكسر
ر لم5991راألكيصض)األري سرا ةألى،ر

ا ئئص كرف  ئريكرلنئئطراحنئئلدلراأل ئئ يةنجلر)كاكراألر ئئم،رية ئل،رفئئكجرارأنائئك ر
رم ل5944كاشق،راألري سرا ةألى
ر نيسسراأل سيكل

ر71عك ر
ر71ف  رينيةر
رقكسريكسل

رلقلرةاأللكا ا   سرا ق ىرأل ة
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