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ملخص: 

فل�سطني  يف  امل�سيحية  للقيادات  ال�سيا�سي  الفكر  لتطور  الدرا�سة  هذه  تتطرق 
الأمم  ع�سبة  م�سادقة  حتى  الأوىل،  العاملية  احلرب  بداية  حيث  1922م،   -  1914
�سيا�سيًا  فكراً  القيادات  هذه  حملت  وقد  فل�سطني،  على  الربيطاين  النتداب  �سك  على 
متثلت معامله بروؤية ال�ستقالل عن الدولة العثمانية يف اإطار امل�سعى العربي، والوحدة 
الربنامج  ملخاطر  الوعي  باجتاه  الفكر  هذا  تطور  بوادر  اإىل  اإ�سافة  هذا  �سوريا،  مع 
اإذ مار�ست القيادات امل�سيحية  ال�سهيوين، والهجرة اليهودية، وانتقال الأرا�سي لليهود، 
ما متيز  وهذا  العائلية،  الإ�سالمية مبنطلقاتها  القيادات  مع  بامل�ساركة  ال�سيا�سي  العمل 
عن  ال�ستعا�سة  ومتت  العائلية،  جتنب  الذي  امل�سيحية  للقيادات  ال�سيا�سي  العمل  به 
كثري  يف  فل�سطني  عرب  مثلت  التي  الأخرى  والأطر  اجلمعيات  تكوين  خالل  من  ذلك 
وممن  اجلماهري،  قيادة  من  جزءاً  كانوا  فاإنهم  ذلك  وفوق  ال�سيا�سي،  العمل  و�سائل  من 
يوجه العمل املبا�رش، واأنهم امتنعوا عن ت�سكيل اأي حزب اأو ت�سكيل م�سيحي خا�ص رغم 

الأحداث.  بفعل  يتطور  ال�سيا�سي  فكرهم  وظل  لهم،  بريطانيا  ت�سجيع 
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The Development of the Political Thought of the Christian
Leaders in Palestine from 1914 to 1922

Abstract: 

This study is about the development of the political thought of the 
Christian leaders in Palestine (1914- 1922) , that is, from the beginning 
of the World War 1 until the authentication of the League of Nations of the 
British Mandate on Palestine. These Christian leaders adopted a political 
ideology that represented its own characteristics in seeing independence 
from the Ottoman Empire in the framework of the Arab endeavor and the 
unity with Syria. It was possible to see the development of this ideology 
through the awareness of the dangers of the Zionist program, the Jewish 
immigration and the transfer of land to the Jews. The Christian leaders had 
practiced the political work in partnership with the Islamic leaders whose 
allegiance to certain families is their priority. The political work of Christian 
leaders avoided family power and replaced it with the formation of other 
associations and frameworks that represented the Arabs of Palestine, in 
addition to that they were part of the leadership of the masses, who guided 
the direct action. They refused to form any party with a Christian religious 
background which British encouraged, and so their political thought 
continued to develop. 
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مقدمة: 
تتطرق هذه الدرا�سة لتطور الفكر ال�سيا�سي للقيادات امل�سيحية يف فل�سطني يف الفرتة 
من 1914 - 1922م، وتكمن اأهمية الدرا�سة يف اأن الدولة العثمانية مار�ست القمع �سد 
واأن بريطانيا  الوطني،  الن�سيج  القيادات امل�سيحية جزءاً من هذا  العرب، وكانت  الوطنيني 
ذلك،  ف�سلت يف  لكنها  الفل�سطينية،  القيادات  امل�سيحية عن جمموع  القيادات  �سلخ  حاولت 
من  ا�ستطاعت  القيادات  لهذه  ال�سيا�سي  الفكر  يف  تطور  طراأ  الربيطاين  الحتالل  ومبجيء 
يف  فل�سطني  عرب  وم�ساركة  النتداب،  و�سيا�سة  ال�سهيوين،  امل�رشوع  معار�سة  خالله 

فعالياتهم كافة.
جتيب الدرا�سة عن �سوؤال رئي�ص وهو: ما التطور الذي �سهده الفكر ال�سيا�سي للقيادات 
اأحوال  عن  موجزة  �سورة  اإعطاء  اإىل  الدرا�سة  وتهدف  الدرا�سة؟  فرتة  خالل  امل�سيحية 
واإي�ساح  الأوىل،  العاملية  احلرب  �سبقت  التي  ال�سنوات  ال�سيا�سية يف  امل�سيحيني وبخا�سة 
تطور اأفكارهم جتاه الثورة العربية الكربى، والحتالل الربيطاين لفل�سطني، وكذلك اإي�ساح 
خطابهم ال�سيا�سي جتاه ا�ستقالل فل�سطني من خالل الوحدة مع �سوريا، وتو�سيح �سلوكهم 

ودورهم كقيادات يف العمل ال�سيا�سي، والعمل املبا�رش.
ا�ستعان الباحث باملنهج التحليلي التاريخي، حيث ُجمعت املادة العلمية من امل�سادر 

القريبة، واملتخ�س�سة، وقد مت درا�ستها وحتليلها ثم اخلروج بنتائج واقعية.
ُق�سمت الدرا�سة اإىل ثالثة اأق�سام; اأولها: تناول و�سع امل�سيحيني، وقياداتهم، وفكرهم 
الق�سم  التطرق يف  الأوىل، ومت  العاملية  بداية احلرب  �سبقت  التي  ال�سنوات  ال�سيا�سي خالل 
الثاين: لتطور هذا الفكر ال�سيا�سي حتى الحتالل الربيطاين لفل�سطني، واملوقف من الثورة 
العربية الكربى، ووعد بلفور، وموقفهم من الحتالل، وقد تعّر�سنا يف الق�سم الثالث: لتطور 
الفكر ال�سيا�سي للقيادات امل�سيحية من خالل حتليل موقفهم، ودورهم يف العمل ال�سيا�سي، 
�سك  على  الأمم  ع�سبة  م�سادقة  عام  وهو  1922م  عام  حتى  املبا�رش  بالعمل  وكذلك 

النتداب على فل�سطني.
ا�ستخدم الباحث جملة متنوعة من امل�سادر واملراجع اأهمها: الوثائق املن�سورة، وغري 
املن�سورة، وكذلك البيانات ال�سادرة عن القيادات امل�سيحية، وجلانها، وجمعياتها، وكذلك 
مذكرات بع�ص هذه القيادات، وبع�ص الكتب احلديثة التي در�ست، وحللت تطور هذا الفكر، 
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النتائج متحورت يف غالبيتها حول تطور مراحل  اإىل جمموعة من  الدرا�سة  فيما تو�سلت 
الفكر ال�سيا�سي للقيادات امل�سيحية يف فل�سطني فرتة الدرا�سة.

تعاي�ص امل�سيحيون يف ظل الدولة العثمانية وقوانينها، وتعاملوا مع منط احلياة مع 
امل�سلمني يف فل�سطني، ومع مرور ال�سنوات اأ�سبحت دائرة النتماء ت�سري تباعًا من الدائرة 
فالعثمانية،  الإ�سالمية،  الأمة  اإىل  النتماء  دوائر  جمموعة  �سمن  الأ�سيق  اإىل  الأو�سع 

فالعربية، فالفل�سطينية، حيث كانت تنحو هذا املنحى، ومنهم القيادات امل�سيحية.
للقيادات  ال�سيا�سي  الوعي  بدايات  ع�رش  التا�سع  القرن  من  الثاين  الن�سف  �سّكل  وقد 
يحددها  الوعي  هذا  معامل  تكن  مل  حيث  فل�سطني،  �سمنها  ومن  ال�سام،  بالد  يف  العربية 
اخلطاب الديني فقط، اإمنا بداأ املفهوم الوطني يطغى على ذلك، وهذا ما يجد تعبرياً له من 
خالل تقارير القن�سل الربيطاين يف القد�ص جيم�ص فن  James Finn (1) التي رفعها اإىل 
هناك  اأن  عبارات  فيها  تكررت  حيث  ع�رش،  التا�سع  القرن  من  ال�ساد�ص  العقد  يف  رئا�سته 
اإىل  نظرتهم  على  يركز  وكان  فل�سطني،  يف  العرب  بني  �سيا�سي  وعي  وتبا�سري  اإرها�سات 
الدولة العثمانية- التي عرّب عنها بلفظ الأتراك- باأن اخلالفة الإ�سالمية لي�ست من حقهم، 
هو  الوطني  لال�ستقالل  الفل�سطينيني  العرب  فهم  باعتبار  ذلك  من  اأبعد  اإىل  ذهب  اإنه  بل 
ال�ستقالل عن الأتراك  (Encyclopedia Judaica, 1972, 130).كانت القيادات امل�سيحية 
حتمل املفهوم نف�سه، هذا اإذا جتاوزنا احليادية الدينية، والتي عْك�سها يعني امليل امل�سيحي 

غري املتفق مع النظرة الإ�سالمية.
مّثل هذا الوعي تالقيًا مع �رشاع اآخر من املوؤكد اأنه �سيفرز قيادات م�سيحية جديدة، 
وهو ال�رشاع الطائفي الداخلي للم�سيحيني يف بالد ال�سام ويف فل�سطني بخا�سة، حيث اتخذت 
انطالقة الأرثوذك�ص الوطنيني �سكل مترد وع�سيان مع الرئا�سة الروحية اليونانية لهم عام 
1860م، ونتج عنها قيام احلركة الأرثوذك�سية العربية التي قادتها ال�سلطات العثمانية اإىل 
اأبعد احلدود، وهذا حتمًا �سيوؤدي اإىل جتمع هوؤلء الأرثوذك�ص نحو النتماء العربي )الغوري، 
1973، 15( ، ويرتك هذا النتماء امل�سيحي للعروبة اأثراً جتاه الق�سايا الفل�سطينية الوطنية 

حتى اإىل ما بعد فرتة الدرا�سة.

أوالً - أوضاع السكان املسيحيني يف فلسطني قبل عام 1914م: 
اأن  اإىل  املختلفة  امل�سادر  تناقلتها  التي  الإح�ساءات  يف  الواردة  الأرقام  ت�سري 
امل�سيحيني يف فل�سطني �سّكلوا- ب�سكل دائم- الديانة الثانية التي يدين بها ال�سكان العرب، 
واأنه مل يكن انت�سارهم يف فل�سطني موزعًا بن�سب واحدة يف املدن الفل�سطينية، وكذلك فاإنهم 
ال�سيا�سية، حيث  الظروف  اأهمها:  عوامل  بفعل  كان  هذا  وكل  والنق�سان،  للزيادة  تعر�سوا 
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اأفرزت هذه الظروف طليعة مّثلت نخبة من القيادات امل�سيحية يف خمتلف املجالت اأهمها: 
وبدون  ال�سيا�سية  احلياة  يف  يندجموا  اأن  وا�ستطاعوا  وال�سيا�سية،  والجتماعية،  الأدبية، 
تخطيط، وذلك اأُ�سوة ببقية القيادات الفل�سطينية من امل�سلمني، بل اإن هذه القيادات املنحدرة 
من امل�سيحيني متكنوا من اإثبات وجودهم بن�سبة التاأثري بنظام �سيا�سي غري متكامل يفوق 

ن�سبة عدد امل�سيحيني يف فل�سطني بعامة ويف القد�ص بخا�سة.

- التطور الدميغرايف للمسيحيني يف فلسطني حتى احلرب العاملية األوىل: 

حوايل  الفل�سطينيني  عدد  كان  1894م  العام  يف  اأنه  التاريخية  امل�سادر  تفيد 
حوايل  اأي  ن�سمة؛   )42871( حوايل  منهم  امل�سيحيون  �سّكل  ن�سمة،   )322،338(
 )40،000( من  اأكرث  اآنذاك  يكن  ومل  الفل�سطينيني،  ال�سكان  جمموع  من   %  )13.3(
 (Sabella, 2005.32) يهودي؛ اأي ما ن�سبته )9.3( % من جمموع ال�سكان الفل�سطينيني
امل�سيحيني  اأن  يعني  وهذا  الأمر(  يف  بالغت  رمبا  التي  الأجنبية  امل�سادر  ح�سب  )هذا   ،
كانوا حتى ذلك العام يفوقون عدد اليهود، هذا على الرغم من ال�سيا�سة العثمانية جتاه 

فل�سطني. يف  الطائفتني 
مل تكن هذه الن�سبة عادلة النت�سار يف فل�سطني، فقد كانت القد�ص متثل املركز ال�سيا�سي 
للفل�سطينيني اإن مل يكن حتى لل�سلطات العثمانية اأو الربيطانية فيما بعد، ومركز ن�ساط اليهود 
وامل�سيحيني اأي�سًا، وبالتايل كانت ن�سبة النت�سار امل�سيحي فيها تتميز عن املدن واملناطق 
 )11،000( جمموعه  ما  1840م  عام  القد�ص  �سكان  عدد  ُقّدر  فقد  الأخرى،  الفل�سطينية 
اإىل  لي�سل  1880م  امل�سلمني حتى عام  )3،350( يهوديًا، وارتفع عدد  ن�سمة، كان منهم 
)13،000( ن�سمة تقريبًا )الداوود، 2009، 29( ، ورمبا تعود هذه الزيادة الكبرية يف اأعداد 
امل�سيحيني اإىل البعثات التي كانت تر�سلها الكنائ�ص الغربية من كاثوليكية وبروت�ستانت اإىل 
القد�ص، والتي متخ�ص عنها اإقامة كنائ�ص جديدة، وطبيعي اأن يتبع ذلك مدار�ص، ومعاهد، 
الآتني من  ت�سجيع  بل  البقاء،  عوامل  لتوفر  ال�ستقرار  على  ي�سجع  بدوره  والذي  وعيادات، 
الغرب على البقاء اأمام عدم معار�سة من الدولة العثمانية نتيجة اتفاقياتها املعروفة مع 

الدول الغربية، والتي كانت تت�سمن التغلغل الغربي للقد�ص حتت �سعار رعاية امل�سيحيني.
وقد كان عدد �سكان فل�سطني العرب )م�سلمني وم�سيحيني( عام 1914م؛ اأي يف بداية 
ال�سكان  % من جمموع   )93( اأي  ن�سمة؛  األف   )750،000( الأوىل حوايل  العاملية  احلرب 
الكلي، وبلغ عدد اليهود منهم )56،000( ن�سمة؛ اأي )7( % من املجموع الكلي، ويف عام 

1922 كانت �الإح�شائية �لر�شمية الإح�شاء �شلطات �النتد�ب: )طنو�ص، 1982، 109( 
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78%757,182م�سلمون

9.6%87,950م�سيحيون

11%106,000يهود

1.4%13,590اآخرون

100%964,722�ملجموع

مل تختلف امل�سادر العربية والأجنبية كثرياً يف تقديرها لعدد امل�سيحيني يف فل�سطني 
1922م، وقد قّدرهم عارف العارف بحوايل )14،700(  بعامة ويف القد�ص بخا�سة عام 
ن�سمة تقريبًا يف القد�ص مقابل )13،413( من امل�سلمني، واأن عدد امل�سيحيني يف القد�ص 
زاد حتى عام 1944م بحوايل ع�رشة اآلف اآخرين )العارف، 1961، 430( ، وهذا يعني اأن 
امل�سيحيني كانوا يف بداية النتداب اأكرث من عدد امل�سلمني يف القد�ص، لكن هذا ل يعني اأبداً 

اأن هذه الن�سبة تندرج على بقية فل�سطني.
وقد اتفق الباحثون يف الغرب بعامة على الإح�سائيات التي �ساقها العارف يف تقديره 
الأرقام نف�سها تقريبًا، بل  اإىل  اأ�ساروا  1922م، حيث  لأعداد امل�سيحيني يف فل�سطني عام 
اإنهم ذكروا اأن امل�سيحيني بلغ عددهم عام 1931م حوايل )19،350( ن�سمة متقاربني من 
جمموع امل�سلمني البالغ )19،894( ن�سمة (Maguire, 1981, 97) وهذا يعني اأنهم زادوا 
�سلطات  اأن  اإىل  الإ�سارة  يجب  وهنا  و1931م،  1922م  الأعوام  بني  تقريبًا  الربع  بن�سبة 
النتداب حاولت يف هذه الأعوام ت�سجيع امل�سيحيني، ودعمهم يف حماولة منها لف�سلهم عن 
احلركة الوطنية الفل�سطينية، وهنا ل ميكن جتاهل اأهمية الدرا�سة ال�سكانية للم�سيحيني يف 
فل�سطني ويف القد�ص بخا�سة، كون اأن مركز اأن�سطة القيادات امل�سيحية يف الربع الأول من 
القرن الع�رشين كان يف مدينة القد�ص، وكذلك فاإن هذه الأعداد �ست�سهم- اأي�سًا- يف تركيبة 
واللجان  والأندية،  كالبلديات،  ال�سيا�سية  وحتى  والقت�سادية،  الجتماعية،  املوؤ�س�سات 
القومية، وقيادة الأحزاب التي كانت عادًة حتافظ على وجود الع�سو امل�سيحي فيها، ولكن 

لي�ص بالأهمية نف�سها اأو الن�سبة.
مل تكن هذه الإح�سائيات جمرد اأرقام، اإمنا كانت جزءاً من العرب الفل�سطينيني الذين 
ومل  �سخونة،  الأو�سط  ال�رشق  مناطق  اأكرث  من  كانت  منطقه  يف  الجتماعي  الن�سيج  �سّكلوا 
اإل  امل�سيحيون  يكن  ومل  ال�رشاع،  هذا  يف  وا�ستخدموها  اإل  ورقة  اأية  املت�سارعون  يدخر 
مكونا- اأي�سًا- له نظمه الفرعية يف املذاهب، ويكاد يكون هذا ديدن الأديان كافة تقريبًا، 

فقد تكورّنت �لطو�ئف �مل�شيحية يف فل�شطني من: )الداوود، 2009، 31( 
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الأرمن أ.  اليعاقبة-  ال�رشيان  )الأرثوذك�ص-  مذاهبهم:  واأهم  ال�رشقيني،  امل�سيحيني 
 )18،200( 1922م  عام  اإح�ساء  يف  عددهم  وكان   ، الأحبا�ص(  الأقباط-  اجلورجيون- 

ن�سمة تقريبًا.
الأرمن ب.  الكاثوليك-  الروم  )الالتني-  مذاهبهم:  واأهم  الغربيني،  امل�سيحيني 

الكاثوليك- ال�رشيان الكاثوليك- الكلدان الكاثوليك( .
اأن العن�رش الغربي من امل�سيحيني يف فل�سطني، وعلى مر مئات ال�سنني  ومن الثابت 
املناق�ص  اليوناين  بالعن�رش  ُعرف  ما  اأو  ونخبتهم،  امل�سيحيني  طليعة  على  م�سيطراً  ظل 
متامًا للعن�رش العربي الذي ينتمي اإليه امل�سيحيون ال�رشقيون الأرثوذك�ص، الذين- وح�سب 

ال�سيا�سة العثمانية يف فل�سطني- مل يكن لهم اإل فتات الوظائف الدينية.

- اخلالفات املذهبية املسيحية يف فلسطني: 

عدة  بعنا�رش  ارتبطت  قد  امل�سيحيني  لدى  وطنية  فكرة  لت�سكيل  املعامل  اأوىل  كانت 
اأهمها: الأرثوذك�ص، وعروبتهم، وحقوقهم، واأحقيتهم بالرعاية امل�سيحية بعامة يف فل�سطني، 
ملا  ذلك  ولول  اجتماعية،  نواة  من  مكون  �سيا�سي  فكر  وجود  وم�سمون  روؤية  لهم  ويكون 
عام  لالأرثوذك�ص  الوطنية  بالنتفا�سة  فل�سطني  يف  العرب  الأرثوذك�ص  اأ�سماه  ما  ح�سلت 
الآخرون مترداً  (Maguire, 1981, 112)، �سحيح اأنه مل ينجح يف حتقيق  1860م، وعده 
الفكرة التي اأ�رشنا اإليها ب�سبب م�ساندة ال�سلطات العثمانية لليونان الذين اعتمدوا على تاأييد 
هذه ال�سلطات، فقد �سدر اأول ت�رشيع خا�ص بالبطريركية عام 1875م، وظل هذا القانون 
الأ�سا�سي للبطريركية حتى بعد فرتة الدرا�سة، اإذ مل ي�سكل الوجود العربي الأرثوذك�ص ثقاًل 
كافيًا، ومل يح�سل على دعم من ال�سلطات احلاكمة، هذا بالرغم من اأن القانون قد ح�ّسن ولو 
قلياًل يف موارده من و�سع الأرثوذك�ص يف النظارة العليا التي راأ�سها البطريرك، والتي جعل 
ن�سفها من الرهبان اليونان والكهنة العرب، والن�سف الآخر من العلمانيني العرب، ومهمتهم 
جميعًا الإدارة امل�سرتكة، وقد كانت رّدة ِفْعل رجال الدين اليونانيني على ما اأ�سموه بتحيز 
البطريرك نيقودميو�ص للم�سيحيني العرب، فقاموا باإطالق النار عليه عام 1890م )الغوري، 
2009، 13( ، وهذا ُي�سري اإىل اأن ال�رشاع املذهبي لدى امل�سيحيني يف فل�سطني قد اأ�سهم يف 
القيادات  ا�ستطاعت هذه  الدرا�سة كيف  الفكرة، و�سنالحظ خالل  اإيجاد قيادات حملت هذه 

حتويل بو�سلة هذه ال�رشاعات املذهبية اإىل م�ساندة الق�سية الوطنية الفل�سطينية.
دخل القرن الع�رشون، وبدت معامل اأن قرار ت�سيري الطوائف امل�سيحية يتم باأيدي قيادات 
لي�ست بال�رشورة اأن تكون دينية، واأن فكرة حقوق العن�رش العربي، و�سيطرة العن�رش الغربي 

هي اأ�سا�ص اختالف الفكرة على الأر�ص.
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ومّثل د�ستور 1908م العثماين دفعة لزيادة حدة اخلالف بني املذهبني، وبالرغم من 
رجال  فاإن  العرب،  الأرثوذك�ص  امل�سيحية  القيادات  مطالب  كل  حتقق  مل  الد�ستور  مواد  اأن 
الدين اليونان انقلبوا على هذه املواد وتنفيذها بطريقة مغايرة، فكانت رّدة فعل الأرثوذك�ص 
املقد�سة  البطريركية  دار  على  وا�ستيالئهم  الفل�سطينية  املدن  اأغلب  يف  مظاهرات  بخروج 
واأغلب الأديرة، بل فر�سوا ال�سالة باللغة العربية، فما كان من رّدة فعل ال�سلطات العثمانية 
وحملوا  املظاهرات،  و�ساركوهم  العرب،  الأرثوذك�ص  مل�ساندة  امل�سلمون  وهبَّ  القمع،  اإل 

�سعاراتهم، وكان على راأ�سهم ال�سيخ مو�سى كاظم احل�سيني )2( )طنو�ص، 1982، 112( .
�أن  ميكن �ال�شتدالل من �أحد�ث عامي 1908 - 1909م بني �لطو�ئف �مل�شيحية 
هناك م�شتجد�ت عدة مل تكن من قبل، �أهمها: قدرة القيادات امل�سيحية الأرثوذك�سية العرب 
التاأثري على بنود الد�ستور العثماين 1908م والذي ح�ّسن من و�سع طائفتهم يف ت�سكيل ما 
اأ�سماه الد�ستور الكني�سة ال�رشقية، وكذلك قدرة هذه القيادات- والتي مل تكن دينية بحتة- 
اأي  امل�سيحية ومراكزها  القيادة  املبا�رش باحتالل بيوت  الأر�ص، وتاأثريهم  ال�سيطرة على 
مع  امل�سلمني  م�ساركة  اأن  اإىل  اإ�سافة  امل�سيحي،  الو�سط  يف  وا�سعة  ب�سعبية  يتمتعون  اأنهم 

طائفة معينة يوؤكد اأن هناك تن�سيقًا بني قيادات م�سيحية واإ�سالمية.
لقد كانت نتيجة هذه الثورة الأرثوذك�سية املوجهة من قيادات جّلها اإن مل يكن جميعها 
من العرب الفل�سطينيني اأن مت ت�سكيل املجل�ص املختلط، وذلك عام 1910م، وا�ستمر الأمر 
حتى احتالل فل�سطني من ِقبل بريطانيا، ومب�ساعدة �سلطات الحتالل مت تغيري منط املجمع 
قانون  باإ�سدار  ال�سلطات  قامت هذه  1921م  لل�سيطرة، ويف عام  اليوناين  العن�رش  ليعود 
العرب  الأرثوذك�ص  حقوق  اأي�سًا  يراِع  مل  والذي  1921م،  لعام  الأرثوذك�سية  البطريركية 

)الغوري، 2009، 36( .
قيادات  اإبراز  اإىل  فل�سطني  امل�سيحية يف  الطوائف  املذهبي بني  اأحداث اخلالف  اأدت 
بفهمهم  وذلك  الفل�سطينية،  الوطنية  احلركة  يف  النخراط  ا�ستطاعت  ما  �رشعان  م�سيحية 
للهموم الوطنية ومل�سكالت ال�سعب بعامة، وميكن فهم ذلك من خالل ت�رشيحات الرهبان 
ال�سهيوين،  اخلطر  وهي  ومتددها،  انفجارها  بنذير  اجلميع  ي�سعر  كان  ق�سية  اأخطر  حول 

وتزايد قدوم اليهود اإىل فل�سطني.
امل�رشف  جملة  يف  1899م  عام  مهمًا  مقاًل  الي�سوعي  لمن�ص  هرني  الأب  ن�رش  لقد 
“اليهود يف فل�سطني وم�ستعمراتهم”، حتّدث فيها عن انت�سار اليهود يف فل�سطني،  بعنوان: 
وحّث ال�سلطات العثمانية على مواجهة هذا الن�ساط ال�سهيوين )حمافظة، الفكر، 1989، 20( 
، وهذا يعني اأنه رجل دين ومهم، وهو من الكاثوليك، ويتمتع مبوقف مناه�ص لل�سهيونية، 
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اأكرث  موقفهم  �سيكون  الأرثوذك�ص  من  علمانية  اأو  دينية  م�سيحية  قيادات  اأن  يعني  وهذا 
و�سوحًا، بل �سيدخل داخل الإح�سا�ص الوطني، ولي�ص حبي�ص الدائرة الدينية.

- موقف القيادات املسيحية من النشاط الصهيوني أواخر الدولة العثمانية: 

اأثارت كلمات جنيب عازوري )وهو من الوطنيني املعروفني( يف كتابه »يقظة الأمة 
جتاه اخلطر ال�سهيوين« اهتماما ًبالغًا، حيث اأ�سار اإىل حتمية ال�رشاع بني احلركة ال�سهيونية، 
واحلركة القومية العربية، ودعا اإىل يقظة الأمة العربية جتاه هذا اخلطر )عازوري، 1975، 
42( ، وميكن هنا مالحظة كم �سترتك فكرة رجل م�سيحي اآثاراً لدى القيادات امل�سيحية؛ لأن 
كتابه هذا اأ�سبح ما ت�سمنه من فكرة مقاومة ال�سهيونية مبثابة فكرة وطنية رددها القادة 
�سلوكهم  يوجه  الذي  امل�سيحي  الوطني  اخلطاب  مبثابة  واأ�سبحت  بعد،  فيما  امل�سيحيون 
بغ�ص النظر عن اخلالفات املذهبية، ول اأعتقد اأنه حتى ذلك احلني كان هناك خطاب عربي 

موحد للقيادات الإ�سالمية يف فل�سطني، اأي له مرجعية ككتاب عازوري هذا.
لقد تركت هذه الفكرة الوطنية اأثراً يف تالحم امل�سيحيني لي�ص القيادات فقط، بل عموم 
النا�ص جتاه اليهود، ولي�ص حتى ال�سهيونية فقط؛ لأن العامة كما يبدو مل يفرقوا يف ذلك 
والعالقات  اليومية،  املعاملة  وال�سهيوين، وميكن فهم ذلك من خالل  اليهودي  احلني بني 
التي بداأ توترها يظهر جليًا، ويزداد �ساعة ب�ساعة بني اليهود والعرب يف ال�سارع الفل�سطيني 
وبخا�سة يف القد�ص، فيمكن اأن نرى حتري�سًا من القيادات امل�سيحية ملعاملة اليهود حتى 
يف ال�سوارع والأحياء التي يقطنها امل�سيحيون، كالت�سييق عليهم لدى مرورهم يف ال�سوارع، 
قيمًا  اأن  يعني  وهذا   ،  )13  ،1973 )الغوري،  الأطفال  ِقبل  من  لهم  توجه  التي  وال�ستائم 
ثقافية وطنية �ُسّكلت لدى القيادات امل�سيحية مت ت�رشيبها للعموم امل�سيحي، لكنه يعّد بعيداً 
عن موقف هو يف حد ذاته دور وطني ميكن اإ�سافته لكل الوطن الذي ي�سكل احلركة الوطنية 

الفل�سطينية بغ�ص النظر عن مدى ترتيبها وتنظيمها.
لقد اأو�سح خليل ال�سكاكيني )3( )وهو اأحد قادة الأدب بني امل�سيحيني الفل�سطينيني( 
اإنه كان يذكر كرهه لل�سهيونية،  العربية، بل  الأمة  ال�سهيوين على فل�سطني، وعلى  اخلطر 
وي�رشح اأ�سباب ذلك من باب قومي عربي، وي�سوق ذلك على اأن ال�سهيونية باحتاللها فل�سطني 
)ال�سكاكيني،  واأفريقيا  العربية،  واجلزيرة  ال�سام،  يف  العربية  الأمة  توا�سل  دون  �ستحول 
وهذا يعني اأن املوقف من ال�سهيونية ورف�سه اأ�سبح موحداً بني القيادات   ،  )64  ،1955

امل�سيحية �سواء اأكانت الدينية، اأم ال�سيا�سية، اأم الأدباء والكتاب.
وبالرغم من اأنه مل يكن هناك مظهر حقيقي لوجود حزب اأو جتمع للقيادات امل�سيحية، 
فاإنه يف بداية القرن الع�رشين وبفعل التطورات الذاتية واملو�سوعية للفل�سطينيني كانت تلك 
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الأحداث التي جتري يف الدولة العثمانية نف�سها كفيلة ببلورة فكرة تعطي �سيئًا من ال�سعور 
بالقومية العربية من املوؤكد اأن امل�ساعر امل�سابهة لها من جانب الأتراك كانت �ستتعار�ص 

متامًا معها.
التيار  اإىل  القيادات امل�سيحية �ستنتمي  اإن مل يكن جل  الأعظم  ال�سواد  اأن  البدهي  من 
القومي، ولي�ص اإىل الرتكي، ول�سنا ب�سدد احلديث عن التباين الديني بني امل�سيحيني الأتراك، 
وعليه فعندما ت�سكلت جمعية الإخاء العربي العثماين يف ال�ستانة كان من موؤ�س�سيها اثنان 
من  ن�سفها  يكون  اأن  الغرابة  من  يكن  مل  القد�ص  يف  فرع  لها  تاأ�س�ص  وعندما  القد�ص،  من 
القيادات امل�سيحية )احلوت، 1974، 117 - 118( ، وقد كان هذا الندفاع نحو امل�ساركة 
يف هذه اجلمعية هو تلك امل�ساعر القومية التي ا�ستدرجتها اأدبيات هذه اجلمعية التي �سعت 
اأهداف  اأن نرى  العثمانية ككل، بل ميكن  الدولة  العربية �سمن  العرب، واللغة  لإعالء �ساأن 

اجلمعية التي ت�سعى مل�ساعدة الفقراء واملر�سى العرب واإعانتهم.
مل  حيث  اجلمعية،  هذه  يف  والفّعالة  الوا�سعة  امل�سيحية  امل�ساركة  هنا  الوا�سح  من 
القيادات امل�سيحية والإ�سالمية، بل كان اجلميع يعمل من خالل  ُبْعد بني  اأي م�سافة  تكن 
ن�ساط  بينه، وبني  الهّوة  تو�سعت  ما  الذي �رشعان  القومي  العمل  �سكل  ياأخذ  واحد  خطاب 
عام  مطلع  النقالب  عقب  اجلمعية  هذه  اأُغلقت  حتى  �ساأنهم  عال  اأن  ما  الذين  الحتاديني 

. )16  ،1989 1909م )حمافظة، 

احلرب  عقب  وتركيا  بريطانيا  جتاه  املسيحية  القيادات  اجتاهات   - ثانياً 
العاملية األوىل: 

�سحيح اأنه عند ن�سوب احلرب العاملية الأوىل كانت عامة النا�ص يف فل�سطني مازالت 
توؤيد الدولة العثمانية ورايتها الإ�سالمية، وبخا�سة اإن كانت �سد الإجنليز والفرن�سيني، وهذا 
ما يجد تعبرياً له من خالل تلك الأجواء التي �سادت القد�ص عقب ن�سوب احلرب، والتي متيزت 
اإقبال الرجال على اللتحاق باجلي�ص العثماين.واإن ما يعنينا هنا  بالعناد والأهازيج، بل 
هو: هل كانت هذه الأجواء ت�سود نفو�ص القيادات امل�سيحية؟ لي�ص من املن�سف اإذا افرت�سنا 
اأن القيادات امل�سيحية �ستدعو اإىل اللحاق باجلي�ص العثماين، بل اأن ال�سيد اإمييل الغوري)4( 
وهو اأحد القيادات امل�سيحية الفل�سطينية يذكر: »اأن امل�سيحيني مل يكونوا متحم�سني لالأتراك، 
رو�سيا،  نحو  فالأرثوذك�ص  احللفاء،  دول  اأحد  باجتاه  منها  كٌل  كانت  التي  الطوائف  واأن 
والالتني نحو فرن�سا، والربوت�ستانت نحو اإجنلرتا )الغوري، 1973، 17( ، بل اإن اأهم مكان 
كانت تتجمع فيه القيادات امل�سيحية قد اأغلق اأبوابه مبح�ص اإرادة قياداته امل�سيحية، وذلك 
يف  يعمل  منهم  كثريون  راح  �سك  وبال  امل�سيحيني  لأن  الأتراك؛  انتباه  اإثارة  عدم  بغر�ص 
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�سفوف اجلي�ص الربيطاين، بل اإن عارف العارف يذهب اإىل اأبعد من ذلك عندما و�سف كيف 
يفتحها، ومبجرد  الربيطاين  اجلي�ص  التي كان  املحطات  �سّكلوا كيانات يف  امل�سيحيني  اأن 
انتهاء احلرب قامت القيادات امل�سيحية باإعادة فتح مقر جتمعهم الذي يعود جلمعية ال�سبان 

امل�سيحيني )العارف، 1961، ج2، 153( .

- اجتاهات القيادات املسيحية جتاه تعهدات بريطانيا عامي 1916 و 1917م: 

لالأتراك،  م�ساندة  لي�ست  اأنها  واملوؤكد  اأن�سطتها هذه،  امل�سيحية  القيادات  مار�ست  لقد 
اأو  العثماين  باجلي�ص  اللتحاق  �سد  التحري�ص  اأ�سكال  من  مبكراً  �سكاًل  واأخذت  تطورت  بل 
التجنيد، حتى اأ�سبحت ظاهرة يف فل�سطني بعامة، ويف القد�ص واجلليل بخا�سة )الغوري، 

1973، 17( .ومن هذ� �لدور ميكن ��شتنتاج ما ياأتي: 
اأدركت القيادات امل�سيحية يف فل�سطني يف وقت مبكر اأكرث من القيادات الإ�سالمية  -

عدم �سحة ال�سرتاك مع الدولة العثمانية يف احلرب.
ر القيادات امل�سيحية بتاأييد الدولة التي تت�سارك فيها بالطائفة. - تاأثُّ
مل ت�سارك القيادات امل�سيحية اأبداً الدولة العثمانية يف احلرب العاملية الأوىل. -

وميكن القول هنا اإن �سنوات احلرب العاملية الأوىل �سهدت تناميًا يف ال�سعور القومي 
العربي، وبدًل من قيام الدولة العثمانية با�ستمالة العرب ومن �سمنهم اأهل فل�سطني، فاإنهم 
ومن منظور القيادات امل�سيحية مار�سوا الق�سوة على الفل�سطينيني، واأدى ذلك اإىل مقتل، اأو 
اأ�رش، وتعذيب، واإبعاد عدد من هذه القيادات، وقد جاءت الثورة العربية الكربى التي قادها 
ال�رشيف ح�سني لتكمل تطابق الراأي واملوقف متامًا بني القيادات الإ�سالمية وامل�سيحية يف 
فل�سطني جتاه الدولة العثمانية، وهذا ما اأدى اإىل تعاطف بل اندماج امل�سيحيني يف فل�سطني 
اإن القيادي امل�سيحي الفل�سطيني خليل ال�سكاكيني  يف �سفوف الثورة العربية الكربى، بل 
وال�سام«  فل�سطني  عن  الرتكي  الظلم  بزوال  »تّب�رش  كانت  الثورة  هذه  اأن  مقالته  يف  ذكر 
)ال�سكاكيني، 1972، 17( ، وهذا موؤ�رش اإىل اأن امل�سيحيني مل يعريوا العامل الديني اهتمامًا 

كبرياً يف اأثناء دخولهم الثورة العربية حتت اإمرة ال�رشيف ح�سني.
ات�سح دور القيادات امل�سيحية من الثورة العربية لي�ص فقط عرب القيادات املجتمعية 
بالثورة،  اللتحاق  عن  قياداتهم  غالبية  من  وبتحري�ص  امل�سيحيون،  يتوان  مل  بل  منها، 
1917م، حيث �سّجل فيه املئات من  وكانوا بارزين يف مكتب التطوع التابع للثورة عام 
اجلي�ص  قائد  احل�سني  بن  في�سل  الأمري  ت�رشف  حتت  اأنف�سهم  لو�سع  امل�سيحيني  ال�سبان 
ال�سمايل للثورة، فيما عّد املوؤرخون ال�سهاينة ذلك مبثابة حتري�ص على امل�رشوع ال�سهيوين 
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 (Gonny, 1987, 22)، وهنا تبدو املبالغة، وعدم املو�سوعية يف املوقف ال�سهيوين من 
هذا الأمر.

م�ستغلني  امل�سيحية،  القيادات  فل�سطني  يف  الثورة  جماح  كبحهم  يف  الأتراك  مّيز  و 
اأعواد امل�سانق العثمانيني مل  اأن  العامل الديني وح�سا�سيته لدى العرب امل�سلمني، )وبرغم 
تفرق بني م�سلم وم�سيحي( فقد قب�سوا على خليل ال�سكاكيني على �سبيل املثال، ونفوه اإىل 
الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  رجال  بع�ص  وا�ستطاع  هناك،  ال�سجن  يف  به  وزّجوا  دم�سق، 
مت  حتى  البادية  يف  الأتراك  اأنظار  عن  واإخفاءه  ال�سجن،  من  تهريبه  �سوريني  مب�ساعدة 
التحاقه مبع�سكرات جي�ص الثورة قرب معان )الغوري، 1973، 124( ، ومن املوؤكد اأن هذا 

احلدث قد زاد من موقف ردود القيادات امل�سيحية جتاه الثورة العربية الكربى.
وقد ثبت لدى املوؤرخني اأن ال�رشيف ح�سني مل يكن يدرك تلك التفاهمات التي ح�سلت 
ال�سري  م�رش  يف  الربيطاين  املعتمد  مع  تفاهماته  من  تقريبًا  �سهر  قبل  بيكو  �سايك�ص  يف 
واهتم  نف�سها،  ال�ساكلة  على  كانت  ال�سهيونية  املنظمة  اأن  امل�ستبعد  من  لكن  مكماهون، 
بيكو  �سايك�ص  من  موقف  اتخاذ  اإىل  �سبقت  التي  اجلهات  معرفة  يف  ال�سهاينة  الباحثون 
بني العرب، وقد كانت القيادات امل�سيحية ال�سّباقة لذلك، ولي�ص اأّدل على ذلك من املقالت 
التي كتبها عازوري والتي تتطرق اإىل الربط بني �سايك�ص بيكو وامل�رشوع ال�سهيوين، بل 
بيكو  �سايك�ص  وكانت   ،  )102  ،1986 )اأفنريي،  تركيا  اإىل  ذلك  عن  امل�سئولية  حّمل  اإنه 
حلقة من حلقات املوقف الربيطاين جتاه فل�سطني، واأحد تعهداتها جتاه فل�سطني، والذي 

�سيتبعها وعد بلفور.
وبالرغم من اأن اتفاقية �سايك�ص بيكو قد ُك�ِسف النقاب عنها بعد مدة من الزمن، فاإن 
امل�رشوع  على  زاوية خماطرها  ما ح�سل من  تف�سري  تاأُل جهداً يف  امل�سيحية مل  القيادات 
القومي العربي، ومن ثم من ال�سهيونية، وعّدوها “وثيقة منف�سلة واأنها نتاج اأ�سواأ الطمع، 
اأن هذه نظرة تعك�ص  116( ، ومن الوا�سح   ،1987 ومنوذج مريع لل�سياع” )اأنطونيو�ص، 
بغر�ص  باخلداع  متيزها  وكذلك  ال�سام،  بالد  وبالذات  القومي،  ال�سعور  على  الوثيقة  خطر 

خدمة ال�سهيونية.
لقد كانت القيادات امل�سيحية اأول من ك�سف العالقة بني اتفاقية �سايك�ص بيكو ووثيقة 
وكيل  وكان  �سايك�ص،  مارك  ال�سري  اقرتاح  عن   )5( طنو�ص  عزت  ك�سف  حيث  بلفور،  وعد 
وزارة احلرب الربيطانية، اأنه من املمكن التعويل على اليهود الأمريكيني يف اإقناع الإدارة 
الأمريكية لدخول احلرب مل�ساندة احللفاء اإذا قامت هذه الأخرية بوعد اليهود بفل�سطني، وهذا 
ال�سخ�ص كان الأكرث حتم�سًا بني ال�سخ�سيات الربيطانية لهذه الفكرة )طنو�ص، 1982، 57( 
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، ويبدو اأن الأمر كان من�سقًا مع القادة ال�سهاينة يف ذلك احلني، واإل كيف مت تخريج الوعد 
عرب ر�سالة اإىل البارون روت�سلد اآنذاك؟ 

حاولت بريطانيا وفور احتاللها لفل�سطني ت�سهيل كل ما من �ساأنه جتميل �سورة وعد 
احلاكم  دعا  الوعد عندما  الفل�سطيني من  املوقف  امل�سيحية  القيادات  ت�سدرت  وقد  بلفور، 
الع�سكري الربيطاين جمموعة من القيادات الفل�سطينية لال�ستماع اإىل حاييم وايزمان )6( يف 
القد�ص، والذي حاول طماأنتهم بكل ال�سبل، فما كان من يعقوب فراج الذي عرّب عن ا�ستياء 
القيادات  اإن  بل  تنم عن مطامع،  واأنها  وايزمان،  كلمات  الفل�سطينية جميعًا من  القيادات 
للوعد،  للت�سدي  فقط  الفل�سطيني  ولي�ص  العربي،  اجلهد  تنظيم  اقرتحت  من  هي  امل�سيحية 

ورف�ص الهجرة اليهودية وانتقال الأرا�سي )دروزة، 1982، مج1، 311( .

- موقف القيادات املسيحية من االحتالل الربيطاني لفلسطني: 

على  �سهاًل  الأمر  يكن  ومل  1917م،  نهاية  يف  لفل�سطني  الربيطانية  القوات  و�سلت 
الفل�سطينيني، ومن املوؤكد اأن الدافع هو عاطفي وجداين متعلق باملقارنة يف نفو�ص هوؤلء 
باأمل  العربية ممزوجًا  الثورة  املنت�رش، وهو �سديق  امل�سلم  اجلي�ص غري  الفل�سطينيني بني 
الأتراك  لعذاب  ال�سري مكماهون، وخمل�سًا  تفاهمات مع  لل�رشيف ح�سني يف  بوعده  الوفاء 
و�سلوكهم �سد الوطنيني العرب، وبني هزمية جي�ص حافظ على العرب لأكرث من اأربعة قرون 
من اأخطاء متعددة، وممزوج بحزن مل مير عليه �سهران فقط، األ وهو وعد بلفور.�سحيح اأن 
هذه امل�ساعر كانت ت�رشي يف ن�سيج عقول القيادات الإ�سالمية وامل�سيحية وقلوبهم، ولكن 
ترجيح الكفة يف النهاية لن يتطابق بني هذه القيادات، ومهما تكن فقد حان الوقت لو�سوح 
ال�سورتني، ففريق الغالبية من امل�سلمني- تقريبًا- بداأوا يبدون الأ�سف على حكم عثماين 
اإ�سالمي انهزم اأمام احللفاء، فهذا �رشبة لالإ�سالم ون�رشة للم�سيحية، وفريق اآخر توّهم باأن 
90( .وميكن   ،1972 )ال�سكاكيني،  واأغلبه من امل�سيحيني  للم�سيحية،  هذا الحتالل ن�سري 
لنا اأن نرى راأي القيادات امل�سيحية بالنحياز اإىل ال�ستب�سار بالحتالل الربيطاين بو�سف 
حبوراً  حلم  وبيت  القد�ص  اأبناء  اأ�سد  كانوا  امل�سيحية  الطوائف  »اأبناء  باأن:  الغوري  اإمييل 
يكونا-  مل  الفريقني  اأن  يعني  ما   ،  )30  ،1973 )الغوري،  بالقد�ص«  الربيطانيني  بوجود 

اأي�سًا- متطابقني يف املوقف، اأو حتى النظرة جتاه الأتراك.
القيادات  موقف  نقلها  يف  الأخرى  امل�سادر  عن  امل�سيحية  امل�سادر  تختلف  مل 
الإ�سالمية من الحتالل الربيطاين، ولكن ال�سوؤال هل �ساركت القيادات امل�سيحية القيادات 
الإ�سالمية املوقف نف�سه؟ ل اأعتقد ذلك، وميكن اأن يجد ذلك تعبرياً له من خالل عدم ان�سحاب 
القيادات امل�سيحية من حفل ا�ستقبال اجلرنال اإدموند اللنبي )7( يف القد�ص عقب خطبته التي 
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تطرق فيها اإىل اعتبار دخول قواته للقد�ص نهاية احلروب ال�سليبية )الغوري، 1973، 73( 
، لكن ذلك ل يعني اأن هذه القيادات امل�سيحية قد اأ�سبحت حليفًا للربيطانيني، فلي�ص هناك 

روايات تتناق�ص مع هذا املفهوم.
اإن املتتبع لحتفالت دخول الربيطانيني للمدن الفل�سطينية يدرك اأن غالبية القيادات 
التي كانت ترحب بالربيطانيني هي من القيادات امل�سيحية لهذه املدن، اإ�سافة اإىل قيادات 
اأخرى من امل�سلمني، وما يدل على ذلك كلمات هذه القيادات امل�سيحية كاإ�سحق فانو�ص يف 
حفل الرملة واللد، وخطبة يو�سف العي�سي يف حفل يافا، واحتفال عكا الذي كاد اأن يكون 
جميع القيادات الفل�سطينية فيه من امل�سيحيني )خلة، 1974، 199( ، ومن املوؤكد اأن هذه 

اخلطابات والكلمات �سترتك اأثراً يف �سناعة وت�سكيل املوقف من الحتالل الربيطاين.
كان ميكن مالحظة فتور الحتفالت وال�سعادة بالن�رش الربيطاين، ودخول قواتهم اإىل 
فل�سطني يومًا بعد يوم، لكن يبدو اأن النا�ص كانوا يتاأثرون براأي قيادتهم، وكان من ال�سهل 
الطوائف  لدى  والغطا�ص(  والطهور،  ال�سنة،  وراأ�ص  )امليالد،  امل�سيحية  الأعياد  روؤية موا�سم 
امل�سيحية بعد ب�سعة اأ�سابيع من الحتالل، والنا�ص يحتفلون بها على غري �ساكلة الأعوام 
ال�سابقة، فقد امتالأت القد�ص وبيت حلم بالآلف من الربيطانيني، والفرن�سيني، والإيطاليني، 
وهم يحتفلون وينفقون الأموال بالت�سوق، وكان امل�سيحيون ي�سفون ذلك باأنه نتيجة بركة 
الحتالل الربيطاين )الغوري، 1973، 31( .ويبدو اأن هذه الآلف هم من اجلنود والع�ساكر، 
ولي�سوا من احلجاج، فلي�ص من املعقول اأن ياأتوا للحج بهذه ال�رشعة يف وقت كانت بالدهم 
امل�سيحية  الحتفالت  طقو�ص  يف  التغري  هذا  اعتبار  ميكن  لكن  باحلروب،  م�ستعرة  اأ�ساًل 

نتيجة تغري الظروف، وموقف القيادات امل�سيحية جتاه هذا الحتالل.
 وقد بدا وا�سحًا اأن موقف القيادات امل�سيحية جتاه الحتالل الربيطاين مل يكن ناجتًا 
اأنه تطور ما  لفكرة وممار�ستها، ما يعني  اأكرث مما هو قناعة  كردة فعل على حدث معني 
بالفكر ال�سيا�سي لهذه القيادات، وبخا�سة اإذا راأينا اأن هذا التطور قد تغلغل يف عقول غالبية 

القيادات امل�سيحية.
اإن التعبري عن فكرة اجتماعية بحما�سة تعني اأنها ارتقت اإىل دافعية ناجتة عن قناعات، 
واأنها �ستاأخذ تغرياً يف �سلوك هذه القيادات لتجميع هذه الأفكار يف فكرة موحدة بني عدد 
خالل  من  له  تعبرياً  يجد  ما  وهذا  �سيا�سي،  حزب  يف  �سيا�سي  فكر  ملمار�سة  القيادات  من 
لتاأ�سي�سه هم  واأن املتقدمني  الكلمة،  تكوين حزب عربي فل�سطيني مواٍل لربيطانيا مبعنى 
من املثقفني الذين يحملون خلفيات م�سيحية تب�سريية، وبرئا�سة جنيب ن�سار )8( �ساحب 
النهائية  قيادة احلزب  ت�سكيلها  لكن يف  اإ�سالمية،  قيادات  اأنها �سمت  ولو  الكرمل،  جريدة 
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كانت ال�سبغة امل�سيحية تطغى على هذا احلزب )احلوت، 1974، 85( ، ول ميكن هنا نفي 
تقارب مواقف جنيب ن�سار والتي جتّد تعبرياً لها يف مواقف ال�سحيفة التي تعرب عن القرب 

من مواقف الحتالل الربيطاين.
�سحيح اأن الفكر ال�سيا�سي لقادة حزب معني ل ميكن التعبري عنه اأو روؤيته ب�سكل رئي�ص 
اإبراز  حاول  والذي  ن�سار،  جنيب  رئي�سه  عنها  عرّب  التي  احلزب  هذا  اأدبيات  خالل  من  اإل 
بل  والقت�سادية، وجلمع كلمتهم،  الجتماعية،  العرب  باأنها خدمة مل�سالح  اأهداف حزبه 
عّد اأن هناك ربطًا بني الأمة العربية والأمة الربيطانية، وا�ستعر�ص ف�سائل بريطانيا على 
1918( .ولكن اإىل   /11  /19 العرب يف تخلي�سهم من الحتالل الرتكي )جريدة الكرمل، 
اأي حد �سي�ستمر �سلوك هذا احلزب؟ وبخا�سة اإذا ات�سعت الهّوة بني ممار�سات بريطانيا جتاه 

ق�سية فل�سطني وامل�رشوع ال�سهيوين.
كانت الإجراءات الربيطانية جتاه العرب يف فل�سطني، وجتاه اليهود وال�سهاينة لي�ست 
على الن�سق نف�سه، فهي مرتبطة بوعود تهم العرب عرب ال�رشيف ح�سني ولل�سهاينة عرب وعد 
بلفور، لكن الظروف مل تكن نف�سها قبل اأعوام عدة؛ اأي اأن اللتزام مع ال�رشيف ح�سني مل يعد 
ممكنًا، بينما تزداد احلما�سة لتنفيذ الوعود لل�سهاينة باإقامة وطن قومي يف فل�سطني، ومن 

املوؤكد باأن القيادات امل�سيحية لن تقبل هذه املعادلة، وبهذا الو�سوح.
ووعيهم  امل�سيحية  للقيادات  ال�سيا�سي  الفكر  مالمح  تكن  مل  اإنه  هنا  القول  وميكن 
املكون  �سمن  الفكر  هذا  اندماج  خالل  من  اإل  ون�ساطًا  فكراً  ال�سهيونية  مناه�سة  لأهمية 
واإن مل يكن  الأمر، حتى  العربية جتاه هذا  القومية  لقيادات احلركة  ال�سيا�سي  للفكر  الكلي 
الدولة  اإدارات  القيادات، ومل يكن هناك خالف بني  اأو منظمة لهذه  اأطر حزبية  ذلك �سمن 
العثمانية �سواء اأكان يف القد�ص، اأم يف ال�ستانة، وبني القيادات العربية حول النظرة العامة 
اإجراءات تتخذ �سد  اأية  ال�سلطات هي امل�سئولة عن  لل�سهيونية؛ لأنه بب�ساطة �ستكون هذه 

الن�ساط ال�سهيوين يف فل�سطني.
وقد كان التعبري عن موقف التيارات امل�سيحية وحتى الإ�سالمية- اأي�سًا- يلزمه اأطر 
اجتماعية اأو �سيا�سية لكي تنظم جتميع الفكرة جتاه ال�سهيونية، ويبدو اأن بوابة معار�سة 
امل�سيحية،  الإ�سالمية  اجلمعيات  لإن�ساء  املدخل  كانت  ومناه�سته  ال�سهيوين  امل�رشوع 

وكاأنها تو�سح لربيطانيا اأنها لي�ست �سدها، اإمنا �سد امل�رشوع ال�سهيوين.
القومي  الوطن  لإقامة  ال�سهيوين  للن�ساط  فل�سطني  عرب  ا�ستياء  اأن  طنو�ص  عزت  عّد 
بغ�ص  يجمعهم  اإطار  عن  وم�سيحيون(  )م�سلمون  الفل�سطينيني  بحث  يف  ال�سبب  هو  لليهود 
الربيطاين  الحتالل  قبل  ن�ساأت  التي  الوحدة  لتلك  ا�ستمراراً  ذلك  اأن  اأو  الدين،  عن  النظر 
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لفل�سطني �سد تركيا )طنو�ص، 1982، 100( ، وهنا يريد اإ�سفاء الوحدة الوطنية على هذه 
احلالة الوحدوية.

الإ�سالمية  اجلمعيات  تكوين  عّد  فقد  ال�ستنتاج،  يبتعد عن هذا  الغوري  اإميل  يكن  مل 
امل�سيحية كرد فعل طبيعي �سد ال�سيا�سة الربيطانية املوالية لل�سهيونية، و�سد ن�ساط البعثة 
اآراء القادة امل�سيحيني  106( .ويالحظ هنا يف   ،1955 ال�سهيونية يف فل�سطني )الغوري، 

حر�سهم الكبري على اإبعاد العامل الطائفي عن �سورة هدف اإن�ساء هذه اجلمعيات.
تبدو ال�سورة من منظار بريطانيا جتاه هذه اجلمعيات مغايراً متامًا، فهي مل تدعم 
اأن تكون هذه اجلمعيات مبثابة اأداة اأو و�سيلة يت�سدى فيها العرب- م�سلمون وم�سيحيون- 
للم�رشوع ال�سهيوين الذي التزمت بريطانيا بدعمه، ومل تكن هذه الفكرة هي الطاغية على 
الفكر ال�سيا�سي لكل القيادات امل�سيحية، فهناك من ارتاأى غري ذلك، واأنه من املمكن اأن تكّون 
بريطانيا غري هذه ال�سورة غري احل�سنة، فحاولوا التقرب من بريطانيا، وبالتايل �سهد الفكر 
ال�سيا�سي خالل ال�سنوات التي تلت وعد بلفور واحتالل بريطانيا لفل�سطني موقفًا غري متطابق 
من قبل هذه القيادات، وميكن فهم ذلك من خالل تعبري خليل ال�سكاكيني الذي ي�سف فريقًا 
من القيادات امل�سيحية بقوله: »ال�سعاليك من ينتظر جميء الإجنليز لتعتز الن�رشانية، بل 
اإنه كان يهدد باأن بريطانيا لن تنجح يف اإفهام العامل اخلارجي اأن امل�سيحيني را�سون عن 

هذا الحتالل« )ال�سكاكيني، 1955، 91( .
القيادات  �سورة  اإبراز  لتحاول  القد�ص«؛  »حمبي  جمعية  تاأ�سي�ص  اإىل  بريطانيا  �سعت 
�ستح�سن  اأنها  على  هدفها  اإعالن  حاولت  والتي  الربيطانية،  لل�سيا�سة  املوالية  امل�سيحية 
مدينة القد�ص عمرانيًا واأثريًا؛ للمحافظة على قد�سيتها، ولكن كان من امللفت اأنها حقًا ت�سم 
�سخ�سيات اإجنليزية، وعربية، ويهودية، واأغلب العرب هم من امل�سيحيني )العارف، 1996، 
يف  امل�سيحية  للقيادات  العام  الفهم  على  خطورة  ي�سكل  كان  الأمر  هذا  اأن  .ويبدو   )386
فكرهم ال�سيا�سي جتاه الق�سية التي اأ�سبحت تخت�ص بها فل�سطني �سواًء اأكانت ال�سهيونية، 

اأم ال�سلوك الربيطاين.
اإحياء  القيادات امل�سيحية يف  1918 و1919م من خالل م�ساركة  الأعوام  ومتيزت 
املنا�سبات الإ�سالمية، بل دعوتهم للم�سيحيني بعامة للم�ساركة يف ذلك عرب كثري من النوادي 
اأ�س�سه  الذي  العربي  النادي  منها:  وكان  ال�سابة،  الإ�سالمية  القيادات  ِقَبل  من  اأ�َس�ست  التي 
.وبطبيعة   )10( �سحادة  بول�ص  اأمثال:  امل�سيحية  القيادات  وبع�ص   )9( احل�سيني  اأمني  حممد 
احلال مل تكن عائلة الن�سا�سيبي »املناف�سة« ببعيدة عن ذلك، فقد �سّكلت هي الأخرى املنتدى 
الناديني  اأدبيات  اأهمهم: �سليب اجلوزي، وت�سمنت  لت�سارك فيها قيادات م�سيحية  الأدبي 
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الوحدة مع �سوريا، ومكافحة ال�سهيونية )احلوت، 1974، 87( .ويالحظ هنا بدايات تناف�ص 
بني عائلتي الن�سا�سيبي واحل�سيني يف اإطار �سيا�سي �سهد اإيالجًا للقيادات امل�سيحية بداخله، 
اأدبيات هذا الفكر مل تت�سمن �رشاحة مناه�سة الحتالل الربيطاين، مما �سي�سهم ذلك  واأن 

م�ستقباًل يف ن�سج عالقة احلركة الوطنية الفل�سطينية ب�سلطات النتداب.
امل�سيحية  للقيادات  ال�سيا�سي  الفكر  تقريب  يف  والنوادي  اجلمعيات  هذه  اأ�سهمت  لقد 
اإذا ذكرنا اأن امل�سيحيني �ساركوا يف اإحياء منا�سبات اإ�سالمية اأخذت  والإ�سالمية، بخا�سة 
القيادات  من  كبري  عدد  م�ساركة  ُتف�رش  فكيف  واإل  اأي�سًا،  والديني  بل  الجتماعي  ال�سكل 
من  راقية  �سورة  يعد  فهذا   ،  )27  ،1995 )جبارة،  مو�سى  النبي  احتفالت  يف  امل�سيحية 
الوحدة لي�ص غر�سها جمرد اإحياء منا�سبة كهذه، اإمنا اإرها�سات فكر �سيا�سي م�سرتك �ستظهر 

نتائجه فيما بعد.

- دور اجلمعيات املسيحية بتشكيل اجتاهات الفكر السياسي للقيادات املسيحية: 

البحث يف جملة ت�سكيل اجلمعيات امل�سيحية، ولكن  الدرا�سة  لي�ص من تخ�س�ص هذه 
فقط مناق�سة دور هذه اجلمعيات يف ت�سكيل الفكر ال�سيا�سي للقيادات امل�سيحية وتطوره، واأن 
معرفة تاريخ ت�سكيل اأول جمعية اإ�سالمية م�سيحية يعطي �سورة عن الظروف التي ت�سكلت 
يف ظلها؛ لأنها نبعت من فكر القيادات الإ�سالمية وامل�سيحية، وبغ�ص النظر عن الروايات 
املختلفة لكيفية اإن�ساء هذه اجلمعيات، فاإن م�سادر الدرا�سة مل تختلف على اأن وعد بلفور 
وخطاب وايزمان فيما بعد اأمام القيادات الفل�سطينية كان �سببًا مهمًا يف ت�سكيل اإطار ٌيوحد 

اجلهود التي �ستقف يف وجه امل�رشوع ال�سهيوين )دروزة، 1980، 311( .
للفكر  جزئية  �سورة  يرى  اأن  له  ميكن  اجلمعية  لهذه  امل�سكلة  لالأ�سماء  املتتبع  اإن 
م�سبك،  واإليا�ص  ال�سكاكيني،  وخليل   )11( الغوري  كاأنطوين  امل�سيحية،  للقيادات  ال�سيا�سي 
اأ�سادوا بالثورة  وجميعهم يحملون فكراً قوميًا بعيداً عن النظرة الدينية، وكانوا �سابقًا قد 
العربية الكربى، واإن مل ي�ساركوا فيها فعليًا، واأن الراأي العام للقيادات امل�سيحية كان يدعمهم 
للقيادات  ال�سيا�سي  الفكر  التطور يف  .وقد كان   )37  ،1973 )الغوري،  وميتثل لتعليماتهم 
امل�سيحية- يف مو�سوع ت�سكيل اجلمعية الإ�سالمية امل�سيحية- هو اإبراز فكرة زعماء حركة 
اأنها  اأو  وطنية، واإيجاد اإطار ميثل الفل�سطينيني، واأن هذه اجلمعية لي�ست عميلة لربيطانيا 

على وفاق معها، وهذه اأفكار اأي�سًا �ستحدد م�سار �سلوك القيادات امل�سيحية فيما بعد.
فل�سطني،  وامل�سلمني يف  امل�سيحيني  للوحدة بني  اأي مظهر  ف�ص  اإىل  بريطانيا  �سعت 
وميكن القول اإن بريطانيا مل تكن تتوقع هذه الوحدة بني الديانتني، وكانت تعّول على عدم 
ال�سهيوين ودور بريطانيا فيه، وبالتايل  م�ساركة امل�سيحيني للم�سلمني مقارعة امل�رشوع 
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ومطران  الربيطانيني  الربوت�ستانت  الق�ساو�سة  من  عدد  قام  حيث  الديانة،  وتر  على  لعبت 
القد�ص بنف�سه، وهو بريطاين، ببذل جهود كبرية للتاأثري على القيادات امل�سيحية من بوابة 
اأن  بالن�سبة لربيطانيا  الأمر  اأهمية هذا  امل�سلمني.ومما يدل على  اأن بريطانيا متيزهم عن 
ا�ستعانت مبطران بريوت املطران مبارك املوايل لفرن�سا لأجل هذه الغاية، بل اإنها توجهت 
ال�سيا�سي  بتغيري فكرهم  فل�سطني  امل�سيحيني يف  اإقناع  لي�سهم يف  بنف�سه  الفاتيكان  لبابا 
للفاتيكان  توجههم  اأن  ويبدو   ،  )317  ،1973 )الغوري،  لربيطانيا  معاديا ً اأ�سبح  الذي 
يعني اأن احلكومة يف بريطانيا نف�سها بذلت هذا اجلهد، فال يعقل اأن يقوم احلاكم الع�سكري 
الربيطاين يف فل�سطني بالت�سال بالبابا بهذا ال�ساأن، مما يعني اأهمية الأمر لدى بريطانيا.

عن  الدينية  ال�سفة  تبعد  اأن  اجلمعية  لهذه  ت�سكيلها  عند  امل�سيحية  القيادات  حر�ست 
القيادات  خيار  حتى  ول  خيارها  امل�سيحية  بالإ�سالمية  ت�سميتها  يكن  ومل  املو�سوع، 
باجلمعية  الت�سمية  تكون  اأن  اقرتحت  التي  وهي  العربية«  »اجلمعية  ت�سميته  الإ�سالمية 
كانت  حيث  بريطانيا،  مطلب  ذلك  اأن  .ويبدو   )139  ،1997 )فايز،  امل�سيحية  الإ�سالمية 
اليهودية،  غري  الطوائف  من  اأنهم  على  الفل�سطينيني  مع  التعامل  يف  خطابها  يف  حري�سة 
اإبراز  على  �سي�ساعدها  بالدين  املرتبطة  اجلمعية  ا�سم  واأن  بلفور،  وعد  يف  ورد  كما  وذلك 

الطائفية بالأمر، وافرتا�سها اأن ذلك لن ي�ستمر.
لي�ص  اأمراً  الذين جتاوزوا  الفل�سطينيني  بني  الوفاق  م�ساألة  من  بريطانيا  تخوفت  لقد 
جهة  اجلمعية  هذه  العرب  يعد  اأن  اإىل  الأمر  هذا  يتطور  واأن  الدين،  اختالف  وهو  بال�سهل، 
اجلمعية  هذه  اأن  بريطانيني  حكوميني  م�سوؤولني  ت�رشيحات  وح�سب  بفر�ص  لهم،  ممثلة 
 )1919 اإ�رشائيل،  هي مقاومة للن�ساط ال�سهيوين وبالذات انتقال الأرا�سي )اأر�سيف دولة 
.ون�ستطيع القول اإن هذا املفهوم مل يكن بعيداً عن فكر القيادات �سواًء اأكانت الإ�سالمية اأم 
امل�سيحية، ولكن ُي�سجل هنا حٌتول كبري يف الفكر ال�سيا�سي للقيادات امل�سيحية الذي يحول 
البلديات، وكذلك فاإن  اأو روؤ�ساء  العائالت  اأعيان  اإىل جهة جديدة غري  الفل�سطينيني  متثيل 

هذه اجلهة تتجاوز الطائفية اأو الدين، ما يعني اأنه �سيكون لها قاعدة جماهريية وا�سعة.
اإبعاد  هو  بريطانيا  جلهود  ال�ستجابة  فكرة  باأن  قطعًا  ثبت  اإنه  هنا  القول  وميكن 
القيادات امل�سيحية عن الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني العام، والذي كان توجهه نحو التعاون 
من  له  تعبرياً  ذلك  وجد  وقد  ال�سهيوين،  امل�رشوع  مهادنة  حتى  اأو  دعم  يف  بريطانيا  مع 
اأغلبيته من  والذي كان  العربي املوايل لربيطانيا،  الذي ح�سل يف احلزب  النقالب  خالل 
القيادات امل�سيحية، لكن لي�ص به اأغلب القيادات امل�سيحية، حيث وجدت قيادات هذا احلزب 
يف  امل�سيحية  الإ�سالمية  اجلمعية  اإليه  دعت  الذي  املوؤمتر  ح�سورها  جتاه  معزولة  نف�سها 
القد�ص يف يناير 1919م بغر�ص حتديد املوقف من موؤمتر ال�سلم الدويل الذي �سيعقد قريبًا 
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يف باري�ص، حيث بذلت هذه القيادات امل�سيحية جهداً للح�سول على موافقة بريطانيا على 
تغيري ا�سم احلزب لي�سبح جمعية اإ�سالمية م�سيحية يف حيفا )جريدة فل�سطني، ع 41، 21/ 
01/ 1919م( .وُي�سار هنا اإىل اأن هذا التحول لبد اأن يتبعه- ولو قلياًل- حتول يف الفكرة 
ال�سيا�سية للقيادات ال�سيا�سية يف احلزب العربي املوايل لربيطانيا، فانتقالهم اإىل اجلمعية 
مواليًا  يكن  مل  والذي  اجلمعية،  هذه  برنامج  على  موافقتهم  يعني  امل�سيحية  الإ�سالمية 

لربيطانيا، اأو على الأقل مل يكن قريبًا منها كاحلزب ال�سابق.
اإن توحيد فكر القيادات امل�سيحية كافة يف جتمع �سيا�سي واحد وهو اجلمعية الإ�سالمية 
امل�سيحية كان مبثابة �رشبة ملهند�سي ال�سيا�سة الربيطانية التي حاولت جاهدة �سق ال�سف 
الفل�سطيني من بوابة القيادات امل�سيحية، حيث اإن م�ساركة القيادات امل�سيحية والإ�سالمية 
كافة يف موؤمتر ا�ستطاع انتخاب جهة �سن�سميها ولو باأقل الت�سميات التنظيمية هيئة موحدة، 
ويعد ذلك انت�ساراً ملا �سي�سبح اأن نطلق عليه احلركة الوطنية الفل�سطينية، حيث �سملت هذه 
اجلهة عدداً من القيادات امل�سيحية التي فازت باأعلى الأ�سوات يف دوائر القد�ص، والنا�رشة، 
وبيت حلم )عن هذه النتخابات اأنظر جريدة فل�سطني، ع43، 30/ 01/ 1919( .لكن ذلك 
ل يعني اأبداً اأن نفرت�ص باأن كل القيادات امل�سيحية يف هذا املوؤمتر كانت متطابقة الراأي، 
اأن القيادة امل�سيحية التي كانت قبل ب�سعة اأيام  اأو الفكرة ال�سيا�سية، اأو حتى اأن نفرت�ص 

موالية لربيطانيا قد غرّيت من فكرها ال�سيا�سي متامًا.

ثالثاً - القيادات املسيحية وسلطات االنتداب الربيطاني حتى عام 1922م: 
انعقد موؤمتر ال�سلم يف ق�رش فر�ساي بفرن�سا عام 1919م، وقدم الفل�سطينيون برئا�سة 
اإىل املوؤمتر التي تخ�ص مطالب العرب، ولي�ص عرب  الأمري في�سل الذي مّثل العرب مذكرة 
فل�سطني وحدهم، حيث طالبوا بال�ستقالل مبنطقة )الإ�سكندرون حتى املحيط الهندي( ومن 
اأن املذكرة التي �ساركت يف �سياغتها القيادات امل�سيحية يف  �سمنها فل�سطني، وقد تبني 
فل�سطني مل تكن هي نف�سها التي عر�سها الأمري في�سل، اأو على الأقل يف ال�سق الذي يتعلق 
بفل�سطني، فقد بدا من مذكرة الأمري اأنها �سيغت باألفاظ وعبارات ل تعني رف�ص امل�رشوع 
واملق�سود   ،  )363  ،1981 )�سوفاين،  بكثري  ذلك  من  اأقل  اإنها  بلفور،  ووعد  ال�سهيوين 
في�سل  الأمري  ا�ستجابة  اأو  مهادنة،  الباحثون  يعده  قد  مما  امل�سيحية  القيادات  اإعفاء  هنا 
لل�سغوطات الربيطانية عرب مذكرة ل ُتعرّب عن الفكر ال�سيا�سي لدى القيادات امل�سيحية حتى 
عقد موؤمتر ال�سلح يف باري�ص عام 1919م باأنها كانت على ثوابت نبعت من اأفكار اجلمعية 
الإ�سالمية امل�سيحية التي ن�ست على املطالبة با�ستقالل �سوريا املتحدة من طورو�ص حتى 
رفح، ورف�ص الهجرة اليهودية، واأن اليهود اأقلية من ال�سكان، وبالأ�سل هذه هي ن�سو�ص 
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 )1988 املذكرة التي رفعها الفل�سطينيون لتكون جزءاً من مذكرة الأمري في�سل )الكيايل، 
يكن  مل  لفل�سطني  وطنية  حدود  جتاه  الفل�سطينية  الوطنية  الفكرة  اأن  �سك  بال  يعني  .وهذا 
لدى  فل�سطني، وكذلك  امل�سيحية يف  القيادات  لدى  ال�سيا�سي  الفكر  ن�سيج  بعد يف  قد تطبع 

القيادات الإ�سالمية.

- دور القيادات املسيحية يف اللجان والوفود الوطنية: 

�ساد موؤمتر ال�سلح يف باري�ص كثري من اخلالفات بني فرن�سا وبريطانيا، وكان ال�رشاع 
على املنطقة العربية جزءاً من هذا ال�رشاع، لكن يبدو اأن فل�سطني مل تكن �سمن هذا الإطار 
اخلاليف، ذلك اأن الوليات املتحدة مل يعنها بالأمر �سوى ا�ستمرار اللتزام بوعد بلفور، وعليه 
وبخا�سة  املنطقة  اإىل  تق�سي حقائق  اإر�سال جلنة  اإىل  ول�سون  الأمريكي  الرئي�ص  دعا  فقد 
اإىل �سوريا )من �سمنها فل�سطني( ووافقت على ذلك بريطانيا وفرن�سا اللتان مل ت�سرتكا يف 
اللجنة، لكن املوؤمتر وقبل اأن تنتهي اللجنة من عملها كان قد اأقًر ميثاق ع�سبة الأمم الذي 
ت�سمن بنداً مل ي�سمِّ فل�سطني، وهو مبداأ و�سع مناطق و�سعوب كانت حتت اإدارة من هزموا 
باحلرب حتت انتداب الدول الكربى مل�ساعدتها يف ال�ستقالل، ووافق الأمري في�سل على هذه 
العربي،  الوفد  التي تعّر�ص لها  املعاهدة  (Winston, 1950, 116)، ويالحظ هنا اخلدعة 

فهذا الأمر مل ي�رِش فيما بعد اإل على مناطق عربية ومن �سمنها فل�سطني.
باري�ص حمطة  ال�سلح يف  اأفرزها موؤمتر  التي  املوقف من جلنة كنغ كراين  مّثل  لقد 
مهمة يف الفكر ال�سيا�سي للقيادات العربية يف فل�سطني، ومن بينها امل�سيحيون، فقبل و�سول 
اللجنة اجتمع عدد من هذه القيادات، وكان على راأ�سهم يعقوب فراج )12( وخليل ال�سكاكيني، 
واتفقوا على ما ي�سبه ن�سو�ص مبادئ يجب عدم التنازل عنها، اأو مفاو�سة اللجنة عندما 
العربية، ورف�ص الوطن  ا�ستقالل فل�سطني �سمن الوحدة  اإىل فل�سطني، واأهمها مطلب  تاأتي 
الباحثون  نظر  اليهودية.وقد  الهجرة  راأ�سها  وعلى  تفا�سيل  من  يحمل  مبا  لليهود  القومي 
ال�سهاينة اإىل هذا الجتماع على اأنه اجتماع الثوابت، ملا بادر هوؤلء الباحثون اإىل ت�سميته 
ُن�سق حركة وطنية فل�سطني  (Porath, 1969, 102)، لكن يف ذلك ف�سل وتباين بني خطاب 
الفكر ال�سيا�سي لعرب فل�سطني وما ورد يف مذكرة الأمري في�سل، واأن هذه القيادات بدا واأنها 
لن تعول على بوابة الوحدة العربية، اأو على الأقل اأنها تعمل لوحدها، وكذلك كان التطور 
الأهم هو م�ساركة امل�سيحيني كقيادات يف هذا الن�سق الذي يعد لأول مرة يف عقده منذ زمن 

كممثل لعرب فل�سطني.
�ساركت القيادات امل�سيحية يف �سياغة الكيفية التي �سيتم فيها ا�ستقبال عرب فل�سطني 
للجنة كينغ كراين، فقد ُعّدت املظاهرات ال�سعبية يف مار�ص 1919م الأ�سخم يف فل�سطني 
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حتى ذلك العام، حيث عّمت جميع اأنحاء فل�سطني تقريبًا، وكانت املظاهرات مميزة يف كل 
املدن الكبرية، حيث ا�ستجابت لبيان اجلمعية الإ�سالمية امل�سيحية الذي يت�سمن املطالب 
الوطنية والدعوة لهذه املظاهرات، هذا البيان الذي �ساركت يف �سياغته القيادات امل�سيحية، 
وكانت املظاهرة الأهم هي تلك التي خرجت من امل�سجد الأق�سى، وتقدمها من باب ال�سل�سلة 
القيادات امل�سيحية، ومعهم ح�سد م�سيحي �سعبي، وكما ت�سفه امل�سادر امل�سيحية باأنه تعانق 
هو  امل�سيحيني  القادة  اأحد  واأن  العرب،  الأرثوذك�ص  �سباب  وبريق  حطة  باب  �سباب  بريق 
الذي �سّلم مذكرة اإىل القن�سليات التي توجهت اإليها املظاهرة، وهي: الفرن�سية، والأمريكية، 
من  اأرادت  امل�سيحية  القيادات  اأن  .ويبدو   )38  ،1973 )الغوري،  والبلجيكية  والإيطالية، 
التعبري لربيطانيا عن املوقف املميز واجلديد للم�سيحية يف  خالل هذه امل�ساركة املميزة 

فل�سطني جتاه �سيا�ستها املناه�سة للم�رشوع ال�سهيوين.
فل�سطني  لها من عرب  ُقدمت  التي  العرائ�ص  كافة  باأن  كراين  كينغ  اأقرت جلنة  لقد 
مل ت�سذ ومل تختلف يف نظرتها الراف�سة للربنامج ال�سهيوين والهجرة اليهودية، هذا على 
اأن املوقف من م�سري احلكم قد �سابه بع�ص ال�ستثناءات و�سفها  اإىل  اإ�سارتها  الرغم من 
اللجنة  باأن  ال�ستنتاج  ميكن  .وهنا  كراين(  كينغ  جلنة  تقرير  )زعيرت،  بالطفيفة  التقرير 
كانت تراهن ومب�ساعدة بريطانيا على اأن يكون هناك خالف بني عرب فل�سطني عائالت، 
جناح  ذلك  واإمنا  يح�سل،  مل  ما  وهذا  ال�سهيوين،  الربنامج  على  جمعيات  اأو  طوائف،  اأو 
لأداء القيادات الإ�سالمية امل�سيحية، فقد كانت هناك بع�ص الأندية واجلمعيات كبلديات 
الفكرة  حتمل  اأن  من  يعِفها  مل  ذلك  لكن  بالأكرثية،  م�سيحية  مثال  حلم  وبيت  النا�رشة، 

الوطنية نف�سها لعرب فل�سطني.
قدمت  التي  العرائ�ص  يف  ورد  الذي  الطفيف  لالختالف  امل�سيحية  القيادات  تنبهت 
للجنة،  مذكرة  لتقدمي  احل�سيني  كاظم  مو�سى  لل�سيد  م�سورتهم  وكانت  كراين،  كنغ  للجنة 
ومبا يفيد باإحالة اأي �سوؤال يتعلق مب�سري احلكم اإىل املوؤمتر ال�سوري يف اأثناء انعقاده يف 
دم�سق )زعيرت، مذكرة اإىل جلنة كنغ كراين مقدم من مو�سى كاظم احل�سيني( ، وهذا يعني اأن 
القيادات امل�سيحية قد �ساركت وبفعالية حتى يف �سياغة التفا�سيل جتاه الق�سايا املهمة، 

والتي كان التعامل الوطني مع جلنة كنغ كراين من اأهم الق�سايا.
ت�سميته  ميكن  ما  عن  الدفاع  يف  الفاعلة  بامل�ساركة  امل�سيحية  القيادات  ا�ستمرت 
من  تقريبُا  اأعوام  ثالثة  بعد  بريطانيا  �سلوك  وا�سحًا  بدا  وقد  ل  مل  الوطني،  بامل�رشوع 
احتاللها لفل�سطني باأنها م�رشة على الوقوف اإىل جانب امل�رشوع ال�سهيوين عرب تاأكيدها 
على اللتزام بتنفيذ وعد بلفور، وقد كان النتداب حلقة من حلقات تنفيذ هذا الوعد، واأن 
اإقرار  �ستكون  قراراته  اأهم  اأن  وا�سحًا  وكان  1920م،  اأبريل  �سُيعقد يف  �سان رميو  موؤمتر 
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التفا�سيل املتعلقة بالنتداب على �سعوب املنطقة العربية، والذي اأّثر ب�سكل عام يف موؤمتر 
ال�سلم عام 1919م.

بني  النفوذ  مناطق  بتوزيع  تتعلق  �سفقة  �سمن  فل�سطني  على  النتداب  كان  لقد 
املرة  وهذه  بيكو،  �سايك�ص  اتفاقية  خلالفات  جتاوز  يف  اأخرى  مرة  وفرن�سا  بريطانيا 
فل�سطني  على  الربيطاين  النتداب  املوؤمتر  اأقًر  حيث  بالنتداب،  ي�سمى  ما  وراء  خمتبئة 
يف  �مل�شيحية  �لقياد�ت  فكرت  كيف  ولكن   ،(Britsh Policies, 1964, 112)

�لتعامل مع قر�ر موؤمتر �شان رميو �خلا�س بهذ� �النتد�ب؟ 
وكان  املوؤمتر،  انعقاد  قبل  ما  �سيء  عمل  ل�رشورة  الفل�سطينية  القيادات  تنبهت  لقد 
اأ�سفر  ينبغي ت�سكيل وفد من عرب فل�سطني، اإل اأن بريطانيا رف�ست ذلك، ومت عقد اجتماع 
الإ�سالمية  اجلمعيات  توقيع  وحمل  امل�سيحية،  القيادات  �سياغته  يف  �سارك  بيان  عن 
امل�سيحية، حيث احتج على نوايا فر�ص النتداب، وعدم ف�سل فل�سطني عن �سوريا، والهجرة 
اليهودية، وانتقال الأرا�سي )ال�سفري، 1937، 276( .وميكن هنا مالحظة اللهجة ال�سديدة 
�سي�سفر عن  املوؤمتر  اأن  تكاد تكون متاأكدة من  القيادات  اأن هذه  البيان، ما يعني  يف هذا 
اإقرار النتداب، وقد كانت نظراتهم هذه �سحيحة، اإ�سافة اإىل اأن هذا البيان قد حمل توقيع 

الغالبية الُعظمى من اجلمعيات الإ�سالمية امل�سيحية.
ال�سهيونية مبوؤازرة من  للحركة  لالأرا�سي  املنظم  النتقال  بوادر  1920م  مّثل عام 
ال�سلطات التي اأ�سبح مبفهومها هي �سلطات انتداب مل�ساعدة ال�سعوب، اإمنا كانت يف فل�سطني 
ال�سهيونية  احلركة  اأن  اأهمها:  عدة  لعوامل  ذلك  ويعود  اليهود،  للمهاجرين  الأرا�سي  تنقل 
كانت تويل اأهمية خا�سة لنتقال الأرا�سي، فهذه الأخرية والهجرة هما رحم ن�ساط احلركة 
ال�سهيونية، اإ�سافة اإىل اأن هذا العام مّثل ن�ساطًا مميزاً لتلك املوؤ�س�سات، والتي ت�سكلت بعد 
لفل�سطني  الربيطاين  الحتالل  اأجواء  والن�ساط حتت  للعمل  م�ساحة  ووجدت  1904م،  عام 

وقدوم املندوب ال�سامي.
ا�ستمرت القيادات امل�سيحية توؤمن مببداأ العمل ال�سلمي حتى عام 1922م، ومل تفقد 
اإىل لندن، ورمبا  اإر�سال وفد  اإقناع بريطانيا بوجهة نظرها، وكانت ت�سجع على  الأمل يف 
الربيطاين  الربملان  اأن  عن  الإعالن  بعد  وبخا�سة  امل�رشيني،  من  بتاأييد  اأي�سًا-  ذلك- 
�سيناق�ص �سك النتداب يف مايو 1921م، وبالفعل �سار الوفد، وكان ي�سم عدداً من القيادات 
امل�سيحية، وجنح يف مقابلة رئي�ص وزراء بريطانيا ول�سون ت�رش�سل، لكنهم قوبلوا برف�ص 
الأخري لوجهة نظرهم، وطرح عليهم البديل، وهو التباحث مع حاييم وايزمان زعيم احلركة 
موقف  عن  بعيداً  اأو  مغايراً،  الربيطانيني  امل�سئولني  بقية  رد  يكن  ومل  اآنذاك،  ال�سهيونية 
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رئي�ص وزراء بريطانيا، واكتفى الوفد باإقناع بع�ص اأع�ساء الربملان بوجهة نظره )حمافظة، 
فلك  يف  تدور  عديدة  بخيارات  ا�سطدمت  الفل�سطينية  القيادات  اأن  .ويبدو   )47  ،1989
التحايل على الأمر، ويف جوهره ا�ستمرار لل�سيا�سة الربيطانية امل�ساندة للربنامج ال�سهيوين 

مثل: د�ستور فل�سطني، واملجل�ص الت�رشيعي، والتحاور مع املنظمة ال�سهيونية.
عدم  من  اأجواء  باإحداث  كفياًل  بريطانيا  ِقبل  من  وت�سعيدها  الأحداث  تتابع  كان 
القيادات امل�سيحية،  العربية يف فل�سطني معها، ومن �سمنها  القيادات  التنظيم يف تعامل 
وكان التطور يف التفكري ال�سيا�سي اأن كانت القيادات امل�سيحية اإىل جانب فكرة الجتماع 
مع وايزمان كما ورد يف ت�سجيع رئي�ص الوزراء الربيطاين للوفد الفل�سطيني قبل ب�سعة اأ�سهر، 
وايزمان يف حماولة  مع حاييم  الفل�سطيني  الوفد  اجتماع  القيادات يف  هذه  �ساركت  وقد 
وايزمان  رد  كان  لكن  �سيغته،  ت�سحيح  اأو  النتداب  �سك  لإقرار  بريطانيا  رفع  لتاأجيل 
مالحظاته  الفل�سطيني  الوفد  قدم  ذلك  وبعد  النتداب،  ل�سك  تعديل  اأو  تغيري  اأي  برف�ص 
ل�سك  النهائية  ال�سيغة  وو�سعت  مطلقًا،  رف�ستها  بالطبع  التي  الربيطانية  احلكومة  اإىل 
الفل�سطيني فعاًل  الوفد  اإنكار دور  النتداب (Britsh Policies, 1964, 76).ول ميكن هنا 

يف اإقناع عدد من النواب الربيطانيني برف�ص �سك النتداب لي�سهم يف قرار املجل�ص.
�سادقت ع�سبة الأمم على �سك النتداب يف قرارها امُلحرر يف 24/ 07/ 1922م، 
ومل يكن رد احلركة الوطنية الفل�سطينية- اإن جاز التعبري- باحلجم الذي �سبق امل�سادقة، 
اأي�سًا- قيادات م�سيحية،  والتي ت�سم-  العربية،  التنفيذية  اللجنة  الرتاخي من  فقد لوحظ 
التمثيل  ح�سب  م�سكل  نيابي  جمل�ص  اأمام  م�سئولة  وطنية  حكومة  بتاأ�سي�ص  طالبت  حيث 
الن�سبي لل�سكان )زعيرت، وثيقة رقم 16( ، واملالحظ اأن هذه ال�سيغة ل تختلف عما ورد يف 

الكتاب الأبي�ص بهذا ال�ساأن.
وميكن هنا ال�ستنتاج باأن �سلوك بريطانيا وم�ساندتها للم�رشوع ال�سهيوين مل يكن بعيداً 
عن ا�ستفزاز وجدان عامة الفل�سطينيني �سواء اأكانوا م�سلمني اأم م�سيحيني، ويف الوقت الذي 
كان الفكر ال�سيا�سي للقيادات امل�سيحية يراوح مكانه يف دائرة مركزها العمل الدبلوما�سي 
امل�سيحي ميتلئون  ال�سباب  �سابه، كان  والندوات، وما  بالبيانات، والحتجاجات،  املتعلق 
تعبئة �سد ال�سهيونية، و�سد بريطانيا التي حتاول- دائمًا- تذكريهم باأنها ت�سرتك معهم 
يف الدين، حيث دخل عام 1920م وكانت مالمح التطورات الدراماتيكية تطفو على ال�سطح، 
فالثالثة اأعوام الأخرية كانت ت�سهد كل يوم حدثًا جديداً، وكان الوا�سح منها دعم ال�سهاينة 

وتراجع الق�سية العربية.
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- توجهات القيادات املسيحية جتاه ثورة 1920م: 

�سحيح اأن اجلمعية الإ�سالمية امل�سيحية كانت تتمتع باحرتام م�سدره العامة من عرب 
فل�سطني، واأن تعليماتها كانت غالبًا ما تلقى اآذانًا �ساغية، اإل اأن هناك من ال�سباب العربي 
اأنباًء من  اأ�سدق  ال�سيف  من مل يرق له ما يراه من دبلوما�سية القيادات، وكان يوؤمن باأن 
الكتب، ف�سهدت الأ�سهر الأوىل من عام 1920م مزيداً من الأعمال التي ل �سري من ت�سميتها 
الآلف  ع�رشات  �سمت  التي  1920م   /2  /21 مظاهرة  اأهمها:  اجلهادية،  اأو  بالن�سالية 
من ال�سبان امل�سلمني وامل�سيحيني، و�سمت قيادات م�سيحية، وقد توجهت اإىل مقر احلاكم 
الع�سكري الربيطاين يف القد�ص، وقبل و�سولها كان الر�سا�ص الربيطاين قد ح�سد ع�رشات 
م�ستوطنات  على  هجومًا  فل�سطينيتان  جمموعتان  �سنت  مار�ص  من  الأول  اجلرحى.ويف 
يهودية ثبت اأنها كانت ت�سم بني اأع�سائها �سبانًا م�سيحيني، فقتلت �سبعة من امل�ستوطنني 
اليهود.ويف الثامن من مار�ص ا�ستبك ال�سبان العرب واليهود على باب اأحد الكنائ�ص، فاأ�سيب 
لإعطاء  يكفي  وهذا   ،  )1920  /03  /12 فل�سطني،  )جريدة  الأقل  على  اليهود  من  ع�رشة 

�سورة اأن هذا ال�سباب امل�سيحي قد خرج عن نطاق �سيطرة القيادات امل�سيحية.
لقد اقرتب مو�سم اأعياد النبي مو�سى يف الرابع من ني�سان و�سط هذه الأجواء امل�سحونة، 
والتي تعرب عن مدى الإحباط املمزوج باحلما�سة الكبرية لل�سباب العربي �سد ال�سهيونية 
و�سد بريطانيا، ولي�ص من تخ�س�ص الدرا�سة التطرق اإىل تفا�سيل هذا العيد اإل من زاوية دور 
القيادات امل�سيحية يف هذه الأحداث التي اأخذت اأهمية كبرية مثل: جتمع قوافل املحتفلني 
الوفود  اكتملت هذه  للعيد، وفعاًل عندما  الأخرى يومًا مركزاً  الفل�سطينية  الآتني من املدن 
بقدوم وفد اخلليل اإىل باب اخلليل كانت �ساحة هذا الباب قد جتمع فيها ع�رشات الآلف من 
ال�سبان العرب، ولي�ص يف ذلك غرابة يف امل�ساركة الفًعالة للقيادات امل�سيحية، ومن �سمن 
اأربعة خطابات األقيت يف هذا الحتفال كان خطاب القائد امل�سيحي خليل بيد�ص )13( اأكرثهم 
اأن ينهي خطابه ا�ستبك ال�سبان  حما�سة وحتري�سا ً�سد بريطانيا وال�سهيونية، والذي قبل 
امل�سيحيون وامل�سلمون مع جمموعة من اليهود )الطباع، 1991، ج10، �ص248( .وميكن 
اإن اأحداث ال�سهرين اللذين �سبقا مو�سم النبي مو�سى كانت كفيلة بعدم ا�ستعداد  القول هنا 
املحتفلني ل�سماع اأية خطبة ل تتحدث عن معاداة ال�سهيونية وبريطانيا، وهذا ما ثبت من 

خالل تعاطيهم مع خطبة اأمني احل�سيني وخليل بيد�ص.
اأنه وزمالءه امل�سيحيني جتمعوا يف  الأحداث  الغوري امل�سارك يف هذه  اإميل  ويروي 
حارة الن�سارى لينظموا اأنف�سهم، واأخدوا البريق من كني�سة مار يعقوب بالقرب من كني�سة 
القيامة، وانطلقوا باملئات يف مظاهرة حما�سية لي�ساندوا اإخوانهم امل�سلمني يف باب اخلليل، 
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اأن  53( .ومن امل�ستبعد   ،1973 اإليها ال�ستباكات )الغوري،  وبع�ص احلارات التي و�سلت 
ي�سل هذا العدد من ال�سبان امل�سيحيني بدون حتري�ص من قيادات م�سيحية معينة، ما يعني 
اإىل حتول معني  �سي�سري  الأر�ص، ورمبا  بالتطورات على  يتاأثر  بداأ  القيادات  اأن تفكري هذه 

باجتاه العمل املبا�رش.
اأ�سفرت اأحداث مو�سم النبي مو�سى عن مقتل خم�سة من اليهود، وجرح ما ل يقل عن 
من  �ستة  منهم  كان  وع�رشين،  واحد  وجرح  العرب،  من  اأربعة  وا�ست�سهاد  اآخرين،  مائتني 
اإ�سافة اإىل ما تبع ذلك  اأ�سيبوا قبل و�سول م�سريتهم اإىل باب اخلليل،  ال�سبان امل�سيحيني 
من اأحكام بال�سجن على قيادات م�سيحية وم�سلمة، ومن هذه القيادات: خليل بيد�ص، وبع�ص 
ال�سبان امل�سيحيني، حيث حكم عليهم بال�سجن لفرتات بني ثالث وخم�ص �سنوات )ال�سفري، 
القيادات امل�سيحية  الغوري وغريه يعطي �سورة حتم�ص  ، واأن و�سف   )68 47 و   ،1973

لإبراز دورهم يف هذه الأحداث.
تت�سدر-  كانت  بل  فّعال،  ب�سكل  الدبلوما�سي  العمل  يف  امل�سيحية  القيادات  �ساركت 
اأحيانًا- �سياغة البيانات، والوفود، واإدارة اجلمعيات، وبالذات الإ�سالمية امل�سيحية، لكن 
تلك  ت�سارك  فلم  كذلك،  ال�سورة  تكن  فلم  العنف  اأعمال  اأو  املبا�رش  العمل  احلديث عن  عند 
القيادات امل�سيحية يف تلك الأن�سطة، وكذلك مل تكن م�ساركتهم مت�سابهة من مدينة لأخرى، 
ول من وقت لآخر، لكن عندما تكون الأمور تتعلق بعمل انتفا�سة اأو هّبة جماهريية بعامة 
فهنا يكون ال�سباق اإىل هذه الأعمال، وفعاًل ميكن القول هنا اإن هذه القيادات كانت بفكرها 
ال�سيا�سي اأ�سرية لفكر القيادات الإ�سالمية، فكثرياً ما كانت تتميز عنهم �سواًء اأكان بالتهدئة 

اأم بالت�سعيد.
ت�سبب ال�سيوعيون اليهود يف الأول من مايو عام 1921م يف وقوع ما اأ�سماه الباحثون 
العرب بانتفا�سة يافا التي اأ�سفرت فيها ال�ستباكات بني العرب واليهود عن مقتل ما ل يقل 
عن 47 يهوديًا، وعدد مماثل من العرب، واإ�سابة املئات من الطرفني، وهنا ظهرت حمالت 
التحري�ص للقيادات امل�سيحية لل�سبان امل�سيحيني وامل�سلمني للم�ساركة يف دعم اأهل يافا 
وم�ساندتهم، وقد ت�سدرت القيادات الإ�سالمية هذه املرة تهدئة العرب، ومنا�سدتهم التوقف 
عن اأعمال العنف )الطباع، 1991، ج10، 234( ، وبالتايل ميكن اإجمال خال�سة الأمر باأن 
الفرتة التي تلت عام 1914م قد �سهدت اأحداثًا مهمة يف فل�سطني واملنطقة، واأن القيادات 
امل�سيحية يف فل�سطني قد تاأثرت بهذه الأحداث، التي ل نبالغ اإْن قلنا اأنها اأ�سهمت اإىل حد 
كبري يف �سياغة فكر �سيا�سي اأكرث من ق�سية مواقف من اأحداث، وقد وجد ذلك تعبرياً له من 
خالل �سلوكهم الذي اأخذ ن�سقًا منظمًا، ولي�ص مواقف فردية تعرب عن هذا القائد اأو ذاك، بل اأن 
هذا ال�سلوك قد حكمته جمموعة من الأدبيات »مبادئ �سعارات منطلقات اأهداف« وهذا ما 
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يثبت اأن هناك فكراً �سيا�سيًا لهذه القيادات كان يتطور بفعل الأحداث، واأي�سًا بفعل الظروف 
الذاتية واملو�سوعية التي اأحاطت بهذه القيادات.

اخلامتة: 

تو�شلت �لدر��شة ملجموعة من �لنتائج من �أهمها: 
ال�رشاعات . 1 نتيجة  1914م  عام  قبل  امل�سيحية  القيادات  من  جمموعة  برزت 

اأغلبية يف فل�سطني،  الأرثوذك�ص، وهي ذات  الروم  واأن جتاهل طائفة  امل�سيحية،  املذهبية 
مًهد الطريق لربوز قيادات ا�ستطاعت اأن حتمل خطابا ًوطنيًا.

لكنهم . 2 الكربى،  العربية  الثورة  اأيدت  فل�سطني  يف  امل�سيحية  القيادات  غالبية  اإن 
�ساركوا م�ساركة متوا�سعة يف هذه الثورة �سعيًا وراء ال�ستقالل عن الدولة العثمانية.

بريطانيا . 3 باحتالل  ابتهاجًا  فل�سطني  الطوائف يف  اأكرث  امل�سيحية  القيادات  كانت 
لفل�سطني يف بداية الأمر، ولكن �رشعان ما تغري هذا املوقف عندما اكت�سفوا �سيا�سة بريطانيا 

جتاه امل�رشوع ال�سهيوين يف فل�سطني.
الذين . 4 الوطني،  اخلطاب  عن  امل�سيحية  القيادات  ف�سل  يف  مبكراً  بريطانيا  ف�سلت 

على  امل�سلمني  عن  امل�سيحيني  لتف�سيل  بريطانيا  انتهجتها  التي  كافة  الأ�ساليب  اكت�سفوا 
الرغم من تدخل البابا نف�سه يف هذا الأمر.

لعرب . 5 ممثاًل  معينة،  وملدة  اأ�سبح،  اإطار  ت�سكيل  يف  امل�سيحية  القيادات  �ساركت 
فل�سطني، وهو اجلمعية الإ�سالمية امل�سيحية، ولوحظ تاأييد غالبية عرب فل�سطني لهم.

للقيادات . 6 ال�سيا�سي  الفكر  �سياغة  اإىل  1914م  عام  منذ  املتوالية  الأحداث  اأدت 
امل�سيحية، وتطوره، وبخا�سة يف الإ�رشار ولفرتة معينة على الوحدة مع �سوريا، واحلفاظ 
على الثوابت يف مقاومة النتداب الربيطاين وال�سهيونية، و يف رف�سهم فكرة الوطن القومي 

والهجرة اليهودية.
العمل . 7 مبمار�سة  الفل�سطيني  ال�سعب  توجه  من  جزءاً  امل�سيحية  القيادات  مّثلت 

الن�سايل املبا�رش، ومتثل ذلك يف م�ساركة بل تزعم بع�سهم لأحداث احتفالت النبي مو�سى 
واأحداث يافا.

وعليه تو�شي �لدر��شة بـما ياأتي: 
تف�سيل . 1 من  والغرب  اإ�رشائيل  حماولة  من  الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  تتيقظ  اأن 

امل�سيحيني، و�سلخ قياداتهم عن قيادات ال�سعب الفل�سطيني.
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توثيق اآراء القيادات امل�سيحية يف فرتة النتداب الربيطاين، وذلك لتحليل �سلوكهم . 2
ملعرفة تطور الفكر ال�سيا�سي لديهم خالل تلك الفرتة.

احلفاظ على وحدة الطوائف امل�سيحية عرب زيادة الوعي ال�سيا�سي والوطني لقيادات . 3
الطوائف، واأن ل يكون اخلالف الطائفي عاماًل �سلبيًا يف احلركة الوطنية الفل�سطينية.

اأن تدرك القيادات امل�سيحية اأن التم�سك بالإطار الوطني كدائرة مهمة هو من اأكرث . 4
الدوائر املدنية يف اإبراز فكرهم ال�سيا�سي.

بني . 5 الفل�سطيني  الجتماعي  الن�سيج  تقوية  على  والعمل  الوطنية،  الوحدة  تعزيز 
امل�سلمني وامل�سيحيني.
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يف عدد من الوفود الوطنية، وكان مقربًا من احلاج حممد اأمني احل�سيني، اأنظر: )الغوري، 

 . )12  - 9  ،1973
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العاملية الثانية لتمثيلها يف الأمم املتحدة، �سارك بوفود فل�سطني املختلفة اأثناء فرتة 
النتداب، انظر: )طنو�ص، 1982، 13 - 15( . 

احلركة . 6 رئا�سة  يف  هرت�سل  ثيودور  خلف  رو�سي،  �سهيوين  يهودي  وايزمان:  حاييم 
ال�سهيونية، وكان له دور كبري يف ا�ست�سدار وعد بلفور، وتراأ�ص اإ�رشائيل يف الفرتة من 
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اإدموند اللنبي Edmund Allenbi، قائد بريطاين لقوات بالده يف م�رش، وكان له دور . 7

مهم اأثناء احلرب العاملية الأوىل، وانت�رش يف معركة غزة الثالثة، ودخل القد�ص، وبعد 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- الوثائق: 
اأر�سيف دولة اإ�رشائيل 2/ ن/ 155، قرار اجلمعية الإ�سالمية امل�سيحية يف القد�ص، 20/ . 1
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