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 ة االرثوذكسية في القدسحركة التبشير الروسي
 أ.م.د. مشعل مفرح ظاهر الشمري
 جامعة البصرة/ كميـــــــة اآلداب

يعود االىتماـ الروسي باألماكف المقدسة في فمسطيف إلى القرف العاشر الميالدي أي بعد اعتناقيـ المسيحية عاـ 
بتبني  Kiev كييؼأمير  Vladimirديمير ، كما إف ذلؾ االعتناؽ قد ألـز األمير فال(1)ـ عمى المذىب االرثوذكسي988

. كما لعب الرحالة الروس والشعراء (2)رحالت الحج الروسية إلى القدس أو القسطنطينية استنادًا إلى رغبو رجاؿ الكنيسة
طيف الشعبيوف دورًا كبيرًا ومؤثرًا في تشجيع العديد مف رجاؿ الديف والبسطاء مف الناس في زيارة األماكف المقدسة في فمس

لما قدموه مف وصؼ مشوؽ لرحالتيـ والسيما القدس، كما وصؼ الشعراء جماؿ المدينة وأجواءىا الدينية المميزة بأروع 
األبيات الشعرية واألىازيج التي أثارت الرغبة عند الناس في زيارة تمؾ المقدسات، ومف أشير تمؾ القصائد قصيدة الشاعر 

الذي صور زيارتو لمقدس بصحبو أصدقائو، والتبرؾ جميعًا بزيارة كنيسة  Vasily Yuslaiveالروسي فاسيمي يوسالييؼ 
القيامة واالستحماـ بنير األردف. إما القصيدة الثانية المشيورة في التراث الشعبي الروسي فيي )األربعوف مف المتدينييف 

 . (3)المقدسالبسطاء(. واحتوت ىذه القصيدة عمى الكثير مف المعمومات عف طريؽ الحج إلى بيت 
رئيس الدير الروسي إلى بيت المقدس  Danialإال إف أىـ المدونات الروسية عف القدس ىي رحمة الراىب دانياؿ     

ـ. اذ احتوت ىذه المدونو عمى معمومات دقيقة ألبسط تفاصيؿ حياة المجتمع المقدسي، وعف  1118ػ  1116خالؿ عامي 
ائية ومقدساتيا اإلسالمية والمسيحية والييودية، ومف جممة ماذكره الراىب عف تحصينات المدينة ومواردىا المائية والغذ

المدينة))أنيا مدينة عظيمة، أسوارىا قوية ودائرية مبنية عمى أربع زوايا في ىيئة صميب، وفييا حقوؿ واسعة، وحوليا جباؿ 
و يوجد مكاف واحد يمكف التبرؾ بمائو وىو صخرية. وىذا المكاف بال ماء أي اليوجد فيو نير والعيف ماء. وال بئر غير ان

. كما وصؼ العالقة بيف العرب (4). فالناس جميعيـ والمواشي أيضا يعتمدوف عمى مياه المطار في تمؾ المدينة((سيموعاـ
والصميبيف، وتكمـ أيضا عف حفاوة العرب بالروس واىتماميـ بيـ، وتحدث بإسياب عف لقائو بالرىباف الروس المقيميف في 
القدس وبيت لحـ )). . . لقد ساعدني الرب انا الضعيؼ. . . ىناؾ مرقد المسيح المقدس ويعيش فيو أبناء الروس 

  (.5)المتطوعوف((
واختيار دانياؿ جاء بتكميؼ رسمي مف أمراء كييؼ باعتباره رئيس الدير فييا. ليعمؿ عمى إيجاد موطئ قدـ لحكومتو 

اف مدونة دانياؿ عف رحمتو التي استغرقت عاميف كانت مف أفضؿ المصادر الروسية في المدينة المقدسة، ومما الشؾ فيو 
التي تحدثت عف تاريخ المدينة المقدسة وألىميتيا ترجمت إلى المغات الرئيسة آنذاؾ الالتينية واالنكميزية والفرنسية 

الماكف المقدسة بالعالقات الروسية . تأثرت رحالت الحج الروسية ل(6)واأللمانية. كما ترجمت إلى العربية فيما بعد 
ـ. 1191السياسية مع بيزنطة وقياـ عدة حروب بينيما. وعمى الرغـ مف عقد عدة معاىدات، التي كاف مف أىميا، معاىدة 

. لذلؾ كانت رحالت الحج (8) ـ 1482 - 1241. والغزو المغولي لروسيا (7)وتأثرت أيضا بالحروب الصميبية البيزنطية 
ـ 1453طعة وغير منتظمة. إال إف تمؾ الرحالت عانت صعوبة أكثر بعد احتالؿ العثمانييف لمقسطنطينية عاـ الروسية متق

إذ جرت عدة حروب بيف الدولة العثمانية وروسيا حممت الطابع الديني في اغمبيا مما اجبر العثمانييف عمى منع مثؿ تمؾ 
، وحيف (9)أراضييا اال بفرماف خاص مف السمطاف العثماني شخصاً  الرحالت الدينية الروسية وعدـ السماح ليا بالمرور عبر

ـ عرش روسيا بدأت الحكومة االىتماـ مف جديد برحالت الحج. إال Ivan Iv 1533-1584اعتمى القيصر ايفاف الرابع 
حامي الكنيسة أنيا حممت معيا الطابع أالستخباراتي التجسسي أكثر مف اف تكوف دينية، وذلؾ بعد اف أعمف القيصر نفسو 

 . (11)الشرقية، ووريث عرش القياصرة البيزنطييف واتخاذه النسر شعارىـ شعارًا لدولتو الناشئة 
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فأرسؿ لمقدس األمواؿ الالزمة لبناء االديره والكنائس ولتوزيع الصدقات فييا وفي بيت لحـ عمى الفقراء المسيحييف 
إلى القدس، وقد دامت زيارتو ليا  YouZeniakovىب يوزيناكوؼ ـ الرا 1559باسمو. ومف أجؿ تحقيؽ أىدافو أرسؿ عاـ 

ثالثة اشير جمع خالليا المعمومات الوافية عف المدينة المقدسة مف تحصينات والتركيبة السكانية واألطياؼ وموارد الحياة 
 .       (11)فييا واىـ القوى المتنفذة فييا

لالماكف المقدسة في فمسطيف، وادعى الراىب ىناؾ انو  Kakarـ أرسمت الحكومة القيصرية الراىب 1634وفي عاـ 
اتى مف اجؿ الصالة وطمب الرحمة والمغفرة. اال اف رحمتو تمؾ استمرت ثالث سنوات واستطاع خالليا جمع ما كمؼ بو 

و وديار مف معمومات عف القدس وبيت لحـ وعف جميع المناطؽ التي مر بيا بطريؽ الذىاب والعودة كالسامرة ودمشؽ وادرن
بكر عممًا بأف ىذا الطريؽ لـ يسبؽ لمحجاج أو الرحالة الروس المرور بو مف قبؿ لذا فأف مف المؤكد اف الحكومة ىي التي 

 . (12)امرتو باتخاذ ىذا الطريؽ الجديد لالطالع عمى أوضاع األقاليـ العثمانية
فكرة  1725ػ  Peter The Great  1682اثمرت تمؾ التقارير والمدونات بأف منحت قيصر الروس بطرس االكبر 

الوصوؿ بروسيا القيصرية الى المياة الدافئة. اي الوصوؿ الى مياة البحر األسود ومنو الى البحر المتوسط وبصورة خاصة 
في الحدود الجنوبية لإلمبراطورية الروسية والتوسع نحو الشماؿ حتى الوصوؿ الى سواحؿ بحر البمطيؽ عمى حساب 

 . (13)ديةاألراضي السوي
فتركزت الدراسات االستراتيجية في عيده عمى التعرؼ بأوضاع األقاليـ العثمانية، وتـ ذلؾ بإشراؼ السفير الروسي 

. ومما (14)ـ1711رغـ انو كاف اوؿ سفير يمثؿ روسيا القيصرية في الدولة العثمانية عاـ  Tolstoiفي األستانة تولستوي 
ة التي لـ تتحمؿ التأجيؿ في الوصوؿ لتمؾ المناطؽ ىي اف اوؿ ميمة اوكمت يؤكد عمى جدية اىداؼ روسيا التوسعي

لمسفير الروسي ىي عممية تسييؿ منح الحجاج الروس فرمانات السمطاف العثماني لزيارة االماكف المقدسة في فمسطيف. 
ـ وتبعتيا رحمة 1717عاـ  Stevanوشقيقة ستيفاف  A. Lockyanovفأثمرت جيوده عف الموافقة لرحمة القس لوكيانوؼ 

. واف عدد ىذه الرحالت المتزايد 1722عػاـ  SelvelsTerـ. ومف ثـ رحمة سػمفاستػر 1712عاـ  Aframالقس افراـ 
. رغـ (15)والمتعددة جاء بناًء عمى اىتماـ القياصرة لمقياـ بيذه الميمة لمعرفة المزيد مف المعمومات حوؿ األرض المقدسة

ودخوؿ البالد فترة صراع عمى العرش  1725في روسيػا اثر وفاة القيصر بطرس األكبر عاـ تدىور األوضاع الداخمية 
. اال اننا نجد اف الرحالت التبشيرية الروسية لـ تتوقؼ إذا جاءت رحمة 1762والتدخؿ االجنبي الذي استمر حتى عاـ 

الثامف عشر الميالدي. فضال عف ماقدمو ورحمة سيرابيػوف الى القدس في الربع الثاني مف القرف  1747 - 1711بارسكي 
 . (16)الدبموماسيوف الروس مف تقارير كاف مف اىميا تقارير أ. أ ينبموييؼ وفينشاكوؼ

سياسة سمفيا القيصر بطرس األكبر الخارجية والعمؿ  1796ػ Cathrain II 1762تابعت االمبراطورة كاتريػف الثانية 
رية. اال اف تمؾ السياسة قد أثارت حفيظة الدوؿ االوربية االخرى مما دعاىا الى عمى تحقيؽ أىدافو في توسع روسػيا القيص

. اال اف القوات الروسية قد حققت عدة انتصارات واستطاعت احتالؿ بولندا والعمؿ 1768اعالف الحرب ضد روسيا عاـ 
 . (17)عمى تقسيميا

لثورة الفالحية فييا وتوقيع معاىدة الصمح كوجؾ كما اضطرت روسيا الى ايقاؼ حربيا ضد الدولة العثمانية نتيجة ا
. وقد اقرت المعاىدة في بنودىا حؽ روسيا التحدث باسـ رعايا السمطاف مف المسيحييف االرثوذكس. كما 1774كينا رجي 

حج اقرت حؽ روسيػا في اقامة كنيسة ارثوذكسة في االستانة عمى رأسيا اساقفو روس، وكذلؾ اصبح الحؽ لمرعايا الروس ال
الى بيت المقدس دوف الحصوؿ عمى موافقة اإلدارة العثمانية ومنحت االتفاقية روسيا ايضا الحؽ في فتح القنصميات في 

 . (18)القدس وبيت لحـ ويافا وحيفا فضال عف وجود سفارتيا في االستانو 
ة حماية اال رثودكس ومنذ وبذلؾ يكوف مف حؽ روسيػا التدخؿ في الشؤوف الداخمية لإلمبراطورية العثمانية تحت حج

تمؾ المرحمة تحددت الطرؽ التي سارت عمييا روسيا في الزحؼ عمى الممتمكات العثمانية في اسيػا واربا الشرقية تحت اسـ 
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. (19))الرابطة لمشعوب السالفيو( واثارت المتاعب لمدولو العثمانية والدفاع عف االرثوذكس وحمايتيـ خاصة في فمسطيف 
وحات االمبراطورة الروسية عمى اىتماميا الكبير باالماكف المقدسة ويتضح ذلؾ جميًا مف خالؿ شروط وقد انعكست طم
، اذ اكدت عمى شروط حماية االرثوذكس العثمانييف وبصورة خاصة في فمسطيف. وعمى اثر تمؾ 1792معاىدة ياسي 

الذي  1793الى فمسطيف عاـ  Milityي ميميتي المعاىدة بدأت بدعـ الرحالت الدينية التبشيرية. اذ وصؿ الراىب المسكوف
الى القدس الذي دوف  1815ػ  1814. وجاء مف بعده الراىب فيشيناكوؼ (21)دوف مالحظاتو عف موسـ الحج. في القدس

معمومات دقيقة عف التركيبة السكانية لمدينو القدس )). . . اف معظـ السكاف مف العرب المسمميف مع قمو مف االتراؾ 
بير مف النصارى االرثوذكس والكاثوليؾ. اما الييود فعددىـ قميؿ يسكنوف احياء خاصة بيـ. منازليـ جيده. يسكف وعدد ك

معظميـ بجوار ىيكؿ سميماف في االقساـ الشرقية مف القدس. وىـ في معزؿ عف السكاف اآلخريف وليـ أسواقيـ الخاصة 
 . (21)لبيع المأكوالت ويمارسوف التجارة والحرؼ المتنوعة((

وصؿ الى القدس الكاتب الالىوتي ومؤرخ الكنيسة االرثوذكسية والموظؼ في الشعبة الدبموماسية  1831وفي عاـ 
الذي وصؿ الى المدينة عبر صحراء سيناء ومف ثـ الى غػزة  Moraviovالتابعة ألركاف الجيش الروسي الثاني مورافيوؼ 
مورافيوؼ التقارير الخاصة عف مدينة القدس لحكومة في بطرسبورغ. كما التي وصفيا بأنيا أغنى المدف الفمسطينية. وكتب 

قصيدتو المشيورة )غصف فمسطيف( حيث اىداه سعؼ شجرة  Lermentovأوحى لمشاعر الروسي المعروؼ ليرمنتوؼ 
عف طريؽ  Zavalogeالطبيب زافا لوج  1845. وجاء مف بعده الى القدس عاـ (22)ـ 1837النخيؿ مف فمسطيف عاـ 

السويس ووصؼ بدقو المدف الفمسطينية التي زارىا ومما جذب انتباىو في القدس كثرة الفقراء فييا وانيـ يتزاحموف حوؿ 
كنسيو القيامة، واف القسـ االكبر مف المسيحييف يعيشوف عمى ىبات االديرة. امػا الييود فيعيشوف عمى اليبات التي يتبرع 

 . (23)العالـ بيا اخوانيـ في الديف مف مختمؼ انحاء 
العرش بدأ العمؿ بإصالح شؤوف الدولة العثمانية  1861-1839بعد اف اعتمى السمطاف العثماني عبد المجيد 

. فخشيت روسيػا مف تمؾ اإلصالحات وما سينتج عنيا. لذلؾ أثارت قضية (24)الداخمية بمساعدة وزيرة االوؿ رشيد باشا
عمى الكنائس واألماكف المقدسة في القدس وبيت لحـ عمى غرار ما حصؿ حماية المسيحييف مجددًا وحقيا في اإلشراؼ 

عميو الرىباف الكاثوليؾ مف امتيازات لترضية فرنسػا. فأعمنت روسيا معارضتيا لذلؾ القرار مستندة الى بنود معاىدة كوجؾ 
نيا جوبيت برفض الدولة ـ التي اعطتيا الحؽ في حماية المسيحييف آنذاؾ. اال ا1792ـ ومعاىدة ياسي 1774كينارجي 

 . (25)العثمانية لمطالبيا وبتأييد مف بقية دوؿ أوربا المسيحية
بميمة سرية الى بيت المقدس، وبعد  Parvieryأرسمت الكنيسة االرثوذكسيو الروسية المطرف بارفيري  1843في عاـ

بعثة روسية دائمة في بيت المقدس تتولى مرور اربع سنوات ارسؿ بارفيري تقريرًا الى البطريكية الروسية طمب فية ارساؿ 
حزمو المصالح الروسية فييا، والدفاع عف حقوؽ الحجاج الروس، واالشراؼ عمى كافو الكنائس واالديرة االرثوذكسػية بناًء 

 Kerielovوالتمميػذ كريموؼ  Govarovعمى اقتراح بارفيري الى القدس. وضمت فػي عقوبتيا الراىػب غوفاروؼ 
اقترح المطراف بارفيري مف جديد عمى الحكومة القيصرية انشاء مجمس عمـو  1848وفي عاـ  Selaviaveوصيالفيػوؼ 

روسيا لدعـ االرثوذكس في القدس اال اف الحكومة اجمت موافقتيا عمى المقترح لحيف دراستو عمما بانو تـ انشاء االرساليو 
دارًا لمطباعة في بيت المقدس  1852قدس فأسست عاـ باشرت البعثة عمميا في ال (26)1849الروسية في القدس عاـ 

 . (27)إلصدار الكتب الدينية االرثوذكسية بالمغتيف العربية والالتينية وتوزيعيا عمى المدارس الدينية االرثوذكسية
ا دخؿ الصراع بيف الرىباف الكاثوليؾ واالرثوذكس مرحمة جديدة حوؿ حماية األماكف المقدسة في فمسطيف، وسرعاف م

تحوؿ الصراع الى قضية دولية بعد اف ساندت فرنسا رجاؿ الديف الكاثوليؾ وساندت روسيا االرثوذكس. طالب األمير 
بوثيقة رسمية يؤكد فييا الوضع  1851السمطاف عبد المجيد بأف يعمف عاـ  Napoleon III 1848-1871نابميوف الثالث 

يتمتعوف بالحماية الفرنسية حسب االمتيازات التي وردت في معاىدة  األفضؿ لرجاؿ الديف الكاثوليؾ واف جميع الكاثوليؾ
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ـ. والتي لـ يعد رجاؿ الديف الكاثوليؾ يتمتعوف بامتيازاتيا في فمسطيف وذلؾ بسبب الدعـ الروسي لمرىباف 1741
الثامف عشر  االرثوذكس فييا. ومف جية أخرى النشغاؿ فرنسا بمشاكميا الداخمية وحروبيا الخارجية في نياية القرف

 . (28)والنصؼ األوؿ مف القرف التاسع عشر الميالدي
وقد أيدت الدولة األوربية الكاثوليكية المطالب الفرنسية مما شكؿ وسيمة ضغط عمى السمطاف العثماني عبد المجيد 

-Nicholas I 1825فاضطر في النياية الى االستجابة لممطالب الفرنسية. مما أثار ذلؾ القيصر الروسي نيقوال األوؿ 
الذي لـ يتردد في إعالف مطالبة الدولة العثمانية بالعدوؿ عف قراره أو منح روسيا الحقوؽ نفسيا في حماية  1855

 . (29)ارثوذكس الدولة العثمانية 
 وبالواقع اف اثارة قضية الحماية ماىي اال قضية مفتعمة فنابميوف الثالث اراد بيا كسر األحالؼ األوربية التي ظيرت

والتي عانت منيا فرنسا كثيرًا وبيذه القضية نجح في ابعاد النمسا عف روسيا القيصرية اما القيصر  1815بعد مؤتمر فينا 
الروسي فاراد استغالىا مع أجؿ التوسع ومد النفوذ الى مختمؼ االقاليـ العثمانية وبصورة خاصة في اوربا الشرقية وبالد 

 . (31)المبشريف البغض العربي لمحكـ العثمانيالشاـ والسيما بعد اف اكدت تقارير 
لـ يكتؼ القيصر الروسي بالمطالبة بحماية ارثوذكس فمسطيف بؿ زاد ليطمب حؽ الحماية لجميع ارثوذكس الدولة 

مميوف مسيحي وعمى ضوء ذلؾ ارسؿ مبعوثو عضو مجمس الدولة  12العثمانية وىو ما يقدر عددىـ في تمؾ الفترة بػ 
. اال اف العثمانييف رفضوا المطالب 1853اذار  9الى االستانة لمتفاوض. فوصميا يـو  Minshkavمينشكوؼ 

، مما اضطر بالوفد الروسي الى إخراج مشروع بديؿ عمى طاولة المفاوضات تمثؿ في حؽ روسيا اإلشراؼ (31)الروسية
نشاء كنيسة جديدة مع ممحقاتيا في القدس  مع إعالف الحكومة العثمانية حصوؿ عمى انتخابات البطاركة االرثوذكس وا 

 . (32)1741روسيا عمى حؽ حماية ارثوذكس فمسطيف عمى غرار ما حصؿ عميو الفرنسيوف وفؽ معاىدة 
إال اف العثمانييف قد تعيدوا بحماية الكنائس وحصانتيا واحتراـ حقوؽ رعاياىا االرثوذكس وأبمغت المبعوث الروسي 

مع فرنسا وانيا ال تنوي تغييرىا. واف المطالب الروسية ليا مساس بالسيادة  1741ىدة باف الدولة العثمانية ممتزمة بمعا
 . (33)العثمانية وأمنيا

حاوؿ مينشكوؼ قدر المستطاع بأف ال يعود الى بطرسبورغ دوف نتائج تذكر. فأخذ يكرر المحاوالت باف يمـز الدولة 
المتيازات التي حصمت عمييا بقية الطوائؼ المسيحية العثمانية بإصدار بياف باف يحصؿ االرثوذكس عمى جميع ا

وتبعو بالمغادرة القائـ باألعماؿ  1853ايار  21كالكاثوليؾ واألرمف اال إنو فشؿ بالنياية في ذلؾ واضطر لمعودة في 
نية الروسي في األستانة وخاصة بعد رفض المطالب ،بعدىا اعمف القيصر تيديده بالحرب اذ لـ تستجب الحكومة العثما

 . (34)1853لمطالبة وبالفعؿ دخمت القوات الروسية امارتي الدانوب في تموز 
وعمى اثر ذلؾ االحتالؿ عقد مؤتمر فيينا وبصورة غير رسمية، ضـ سفراء كؿ مف بريطانيا والنمسا وفرنسا وبروسيا 

ا تقتضيو مصمحة الدولة العثمانية والدولة العثمانية واتفؽ المجتمعوف عمى اف يبقى امر حماية الرعايا المسيحييف حسب م
 . (35)مع توجو إنذار لروسيا القيصرية بإرجاع األراضي العثمانية المحتمة حديثًا 

. اال 1853تشريف األوؿ  16لـ تستجب روسيا القيصرية لممطالب الدولية فأعمنت الدولة العثمانية الحرب ضدىا في 
اذا تـ تدمير األسطوؿ  1853تشريف الثاني  31ىميا معركة سنيوب اف الجيوش العثمانية منيت بعدة ىزائـ كاف مف أ

العثماني. مما دعت تمؾ اليزيمة باف تعمف كؿ مف فرنسا وبريطانيا وسردينيا الحرب عمى روسيا القيصرية في حيف نجحت 
حمفاء عدة حقؽ خالليا ال 1855النمسا في دور الوسيط بيف الجانبيف المتحاربيف. واستمرت حرب القـر حتى عاـ 

 .  (36)انتصارات عمى الجيوش الروسية
ويذكر المؤرخوف اف تمؾ اليزائـ كانت السبب المباشر في موت القيصر نيقوال األوؿ الذي لـ يتوقع بأف تقير جيوشو 

وبالفعؿ العرش، وكاف ميااًل لمسالـ ولكف بأقؿ الخسائر   Alexander IIإماـ الحمفاء. واعتمى مف بعده ابنو الكسندر الثاني
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وتـ االتفاؽ عمى جممة قرارات كاف اىميا تخمي روسيا  1855كانوف االوؿ  28قبؿ الوساطة النمساوية النياء الحرب في 
عادة الدانوب  عف مطالبيا بحماية رعايا الدولة العثمانية مف المسيحييف االرثوذكس واحتراـ سياده االراضي العثمانية وا 

 . (37)لمعثمانييف
لقاسية التي منيت فييا روسيا القيصرية والمعاىدة المذلة. لـ توقؼ روسيا برنامجيا التبشيري في القدس رغـ النتائج ا

اذ رأت فيو المنفذ الوحيد لمتحرؾ مف اجؿ استعادة النفوذ مستقباًل في تمؾ المناطؽ فاىتمت بإرساؿ السياح والرىباف. ومما 
ف قد حمموا عمى عاتقيـ تحسيف صورة روسيا وقيصرىا في المجتمعات يجذب االنتباه خالؿ تمؾ الفترة بأف ىؤالء الرىبا

ظيار  العربية اذ حرص ىؤالء عمى إلقاء المحاضرات والكممات الرنانة التي تعبر عف حب الروس لمعرب مع تشويو وا 
 . (38)مساوئ الحكـ العثماني

بشكؿ ممحوظ والسيما بعد فتح خط  راىب وسائح، وزاد عدد الحجاج لمقدس 111بػ  1857وبمغ عدد المبشريف عاـ 
أعادت الحكومة الروسية  1858مالحة بحري بيف ميناء اوديسا الواقع عمى بحر األسود وميناء حيفا الفمسطيني. وفى عاـ 

نشاء قسـ جديد في وزارة الخارجية الروسية باسـ)قسـ فمسطيف( اوكمت الية ميمة البحث عف  فتح قنصميتيا في القدس. وا 
. واستطاع ذلؾ القسـ بعد (39)ؿ جديدة وتوظيفيا في توسيع ودعـ النفوذ السياسي والديني في ارض فمسطيفمصادر تموي

عاـ مف تأسيسو جمع اكثر مف مميوف روبؿ وتحويؿ المبمغ الى البعثة الروحية الروسية في القدس مف اجؿ شراء األراضي 
بعثة مف شراء األراضي الواقعة ما بيف بوابة دمشؽ وساحة تمكنت ال 1859لبناء دار الستضافة الحجاج الروس. وفي عاـ 

الميداف في القدس، والتي تعرؼ اليـو باسـ ساحة الروس وسجمت تمؾ االراضي باسـ البعثة التبشرية الروحية الروسية في 
مجاورة لممبشريف  ببناء دير القديسة الكساندرا ودير القديسيف الثالثة ومنازؿ اخرى 1861القدس وشرعت حاؿ تسجيميا عاـ 

 . (41)والحجاج 
ثارتيا ضد الحكـ  ولـ يتوقؼ الرىباف والسياح في حمالتيـ الدعائية لمحكومة القيصرية في االوساط العربية المسممة وا 

في احد مدوناتو)). . . . اف ىذا الشعب )شعب فمسطيف(  Kierkالعثماني أو التواجد األوربي فييا فيذكر لنا الرحالة كيرؾ 
الروس ويميؿ الييـ بالقياس الى جميع األوربييف االخريف. وىؿ تعرؼ لماذا؟ ألف الروس يتعامموف معيـ ببساطة يحب 

وانسانية. اما الفرنسيوف واالنكميز وعمى وجو الخصوص االنكميز فيعاممونيـ كما يعامموف الحيوانات وىذا الشعب حساس 
 اكثر مف غيره. يرنوا الى لطؼ وبشاشة الجواليف((. 

الذي تجوؿ باألماكف المقدسة بتكميؼ مف قسـ فمسطيف سجؿ انطباعات  Peilsievاما الطبيب الروسي بيمسيؼ 
تـ تكميؼ االرخيماندر يدليونيد )كافميف( ميمو  1863العرب عف الروس والعثمانييف فضال عف المجتمع العربي وفي عاـ 

 . (41)رئاسة البعثة التبشيرية الروسية في القدس
بكفاءة منقطعة النظير اذ اقترح عمى القيصر انشاء المجنة الفمسطينية في وزارة الخارجية عوضا عف القسـ  وقد عمؿ

الفمسطيني واستطاع مف خالؿ تمؾ المجنو شراء االراضي وبناء الكنائس واالديرة والمستشفيات والمدارس الدينية وتكميؼ 
. حتى غدت البعثة التبشيرية الروسية تمتمؾ اراضي واسعة في لجنة بدراسة تاريخ فمسطيف بوجو عاـ والقدس بوجو خاص

 . (42)القدس وبقية المناطؽ الفمسطينية 
ساعدت التطورات عمى الساحة الدولية الى عودة روسيا القيصرية الى المجتمع الدوؿ، وذلؾ بعد ىزيمة فرنسا في 

اعترفت فييا  1878ايار  31قية مع بريطانيا في ، وعقدىا روسيا اتفا1871معركة سيداف عمى يد الجيوش الروسية عاـ 
 . (43)االخيرة لروسيا بالسيطرة عمى باطومي مما اكد النفوذ الروسي في الواليات العثمانية 

كما استغمت روسيا الحركات القومية في االقاليـ العثمانية واثارتيا ضد الحكـ العثماني في البمقاف واالقاليـ العربية في 
لى جانبيا عف طريؽ المبشريف الروس وقد ابدت روسيا تأييدىا ليـ وتقديـ دعميا العسكري لمتخمص مف الحكـ بالد الشاـ ا
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العثماني. اال اف العرب رفضوا التدخؿ العسكري الروسي الى جانبيـ خشية مف استبداؿ االحتالؿ العثماني باالحتالؿ 
 .  (44)االعالمي عند الضرورة فقط الروسي ألقاليميـ. اال انيـ طمبوا منيا الدعـ السياسي و 

قيصرًا لروسيا وقد اشرؼ عمى تربيتو  Alexander III 1881 - 1894اصبح الكسندر الثالث  1881في سنو 
الراىب بوبيد نوستيؼ. وبذلؾ اصبح نفوذ الكنيسة الروسية يشمؿ قمو ىـر السمطة فييا مما يدعـ نشاط البعثات التبشيرية 

 . (45)االرثوذكسية في القدس
تشكمت الجمعية االمبراطورية االرثوذكسية الفمسطينية، وقد حصمت ىذه الجمعية عمى حماية  1882اذار  21وفي 

ورعاية بالط القيصر الروسي، ودخؿ في عضويتيا سبعة أمراء مف اؿ رومانوؼ، وقد تولى ميمة األشراؼ عمى عمميا 
بمنصب  Velipoveالعاـ، والكاتب الروسي فيميبوؼ بمنصب المدير Sergeyمجمس مكوف مف شقيؽ القيصر سيرجى 

سكرتيرًا لمجمعية كما انيا ضمت العديد مف األساتذة والعمماء واألطباء  Stieonovنائب المدير. وعيف ستيبانوؼ 
 . (46)والرىباف

 وتـ تصنيؼ العضوية فييا كاآلتي: 
 أعضاء رئيسييف  .1
 أعضاء عاميف .2
 أعضاء مساعديف .3

لكؿ منيـ عمى قيمة االشتراؾ السنوي الذي يدفعو العضو أو ما يتبرع بو لمجمعية خالؿ وتتوقؼ درجة العضوية 
 . (47)السنة كما اعمنت الجمعية عف اىدافيا في بيانيا التأسيسي

 تقديـ المساعدات الالزمة لمحجاج االرثوذكس مف روس وغيرىـ باألراضي المقدسة.  .1
 جاج. إقامة المدارس والمستشفيات والدور المناب لمح .2
 تقديـ المساعدات لمسكاف االرثوذكس المحمييف ولمكنائس واألديرة والسمطات الروحية في القدس.  .3
 البحث عف المصادر والمخطوطات التي تتضمف معمومات عف االماكف المقدسة وترجمتيا.  .4
 تنظيـ البعثات التبشيرية واالستكشافية وتمويميا في القدس.  .5
تمدت عمى دعـ الحكومة بالدرجة االولى واشتراكات االعضاء وتبرعات المواطنيف. وقد امػػا مسالة التمويؿ فمقد اع 

باشرت الجمعية اعماليا عمى الفور فأرسمت ما يقارب عشرة أالؼ حاج في السنة األولى وقدمت ليـ  التسييالت كافو مف 
ذكسية الفمسطينية( كاف مف اىـ نقؿ ورعاية صحية ومساكف ومواد غذائية. وأصدرت مجمة خاصة بيا )المجمة االرثو 

 . (48)اعماليا تغطية اعماؿ الجمعية في االراضي المقدسة 
دعمت القنصميات الروسية نشاط االرساليات التبشيرية االرثوذكسية فقدمت السفارة الروسية في األستانة التماسًا الى 

نيستيف األولى في قرية طوزيتا والثانية في عيف طمبت فيو السماح ليا ببناء ك 1918ػ  1871السمطاف عبد الحميد الثاني 
وبعد أربع سنوات  1882كـر في القدس الشريؼ وتكوف تحت أشراؼ الدير الروسي فأصدر السمطاف فرمانا بالموافقة عاـ 

 تقدمت السفارة الروسية بطمب جديد تضمف السماح ببناء كنيسة في القدس تحت إشراؼ الدير الروسي وتمت الموافقة ايضا
. كما اف الجمعية قد أتمت بناء العديد مف المدارس الدينية والمستشفيات (49)1886تشريف األوؿ  22عمى الطمب في 
في مختمؼ المدف الفمسطينية وترميـ العديد مف الكنائس واألديرة كاف في مقدمتيا كنيسة  1886ػ  1882خالؿ تمؾ الفترة 

 . (51)القيامػة
اخوة ميد المسيح وممثمو الجمعية الروحية البيضاء المقدسة والشعب بانتخاب قاـ أعضاء جمعية  1883في اب 

ثالث مرشحيف لرئاسة بطركية القدس االرثوذكسية، وكاف مف ضمنيـ نيكوديـ رئيس البعثة الروحية الروسية االرثوذكسية 
 . (51)في بيت المقدس الذي استطاع الفوز بالرئاسة
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مع الجمعية اإلمبراطورية االرثوذكسية الفمسطينية بعدـ االرتياح، وعندما بدأت  غير اف البطريؾ الجديد بدأ تعاممو
الجمعية نشاطيا التعميمي في الخميؿ والقدس تطور االمر الى خالؼ بيف البطريؾ والجمعية مما دعا الحكومة القيصرية 

وذ واسع في األماكف المقدسة وأف واجبو الى التدخؿ كؿ الخالؼ اذا كاف ينكوديـ يعتقد باف المبشريف الروس أصبحوا ذا نف
الديني يحتـ عمية ايقافيـ، ونجحت الحكومة في تقريب وجيات النظر وحؿ الخالؼ. فاصدر البطريؾ موافقتو عمى عدة 
مشػاريع لمجمعية في القدس والسامرة والخميؿ فاستعادت الجمعية موقفيا في القدس وبقية المدف الفمسطينية بخاصة بعد اف 

الى ايضًا موافقػة الينود المقدس في روسػيا بجميع التبرعات مف الكنائس في عيد انتقاؿ السػيد المسيح صدرت 
 . (52)القدس

فظيرت حممة تبرعات سنوية عرفت باسـ )تبرعات الشعانيف(  كما امتمكت الجمعية كافة الوثائؽ والمخططات التي 
بدراستيا ووضعيا بأرشيؼ خاص بيا، وقد شجعت ىذه الدراسات عثرت عمييا الخاصة بتاريخ فمسطيف. وكمفت العمماء 

 . (53)حركة االستشراؽ الروسي كثيرًاً اذ اىتـ الكثير مف الروس بدراسة تاريخ فمسطيف واالماكف المقدسة فييا 
لنفوذ دخمت الجمعية اإلمبراطورية عدة صراعات مع بقية الجمعيات التبشيرية االخرى خالؿ ىذه الفترة مف اجؿ بسط ا

بالقدس اذ دخمت في صراع مع البروتستانت والكاثوليؾ البؿ زاد االمر باف تدخؿ في تنافس مع جمعية اخوة الميد 
 . (54)االرثوذكسية اليونانية، واتيـ البطريؾ نيكوديـ بالتعصب لمروس فقط بعد اف اقاـ الصالة بكنيسة القيامة بالمغة السالفية

عد رئيس الجمعية اإلمبراطورية الى زيارة القدس لالطالع عف قرب عمى نشاط اضطر بعد ذلؾ السيد خيتروؼ مسا
كانوف االوؿ التقى خيتروؼ في  21الجمعية ودورىا التبشيري، وكتب احد المرافقيف لو )). . . . . اثناء زيارتنا لمقدس في 
د قدـ الوفد الى البطريؾ رسالة مف بيت المقدس بالبطريؾ نيكوديـ، وأطمؽ البطريؽ لقب مالؾ السالـ عمى خيترافو، وق

رئيس الجمعية اإلمبراطورية، وحيف انتيى مف قراءتيا رد البطريؾ قائال لنا: إنني اعمف دعمي لمجمعية اإلمبراطورية 
 . (55)االرثوذكسية الفمسطينية وارجو مف اهلل أف يحقؽ امنيتي بذلؾ(( 

اء األديرة وترميـ عدد مف الكنائس في القدس وبيت لحـ. وعمى ضوء ذلؾ قدمت الحكومة الروسية الدعـ المادي لبن
وبالمقابؿ وافؽ البطريؾ عمى بناء العديد مف المدارس التبشيرية في فمسطيف. وأصدرت الجمعية مجمة أخرى سميت )إخبار 

راضي المقدسة الجمعية اإلمبراطورية االرثوذكسية الفمسطينية( وقد اىتمت ىذه المجمة بإصدار دراسات المستشرقيف عف األ
 . (56)1886عاـ 

تجددت الخالفات بيف المبشريف األرثوذكس في القدس. بعد اتياـ اليونانييف البطريؾ بخيانة األمانة واف أمواؿ الكنيسة 
خصصت لخدمة الجمعيات التبشيرية الروسية في القدس. وتصاعد الخالؼ حتى وصؿ الى محاولة اغتياؿ البطريؾ في 

ر كيراسيـ األردني. اال انو نجا بأعجوبة وبفضؿ الحجاج الروس الذيف أحاطوا بو وافشموا محاولة في دي 1888اذار  19
 . (57)االغتياؿ

رغـ اف البطريؾ نيكوديـ كاف عمى راس ىـر المبشريف الروس في القدس اال أنة ىناؾ الكثير مف الروس قد امتازوا 
لروسية في القدس الذي اتـ بناء دير قيامة السيد المسيح عمية السالـ بأعماليـ وعمى رأسيـ كابوتيف رئيس البعثة الروحية ا

عمى جبؿ ليوف والعديد مف االديرة في مختمؼ المدف الفمسطينية كدير المعذبة الكساندرا والكنيسة الثالثية ودير القديسة 
. اثارت اوضاع االرثوذكس (58)مريـ المجدلية فضاًل عف دوره في بناء مساكف لمحجاج والمدارس الدينية والمستشفيات 

قمؽ الشعب والحكومة الروسية، خاصة ترؾ نيكوديـ منصبة وىو الداعـ  1891والبعثات التبشيرية الروسية السيئة بعد عاـ 
االوؿ ليا في القدس. فضاًل عف ازدياد نفوذ جمعيات التبشير الكاثوليكية والبروتستانتية ييا فقررت الحكومة القيصرية اعادة 

ؿ انشطة الجمعية لحفاظ عمى دور المبشريف الروس ونفوذىا في المنطقة ايضا. فاعمنت الجمعية لجنو فمسطيف تفعي
الروسية وتولت المياـ كافو التي أوكمت الييا لتحصر جميع األمواؿ فييا.  ومف اجؿ استعادة الجمعية نشاطيا في القدس 

ية ومنحت الطالب المتفوقيف في تمؾ المدارس فرصة متابعة أصبحت الجمعية تشرؼ عمى جميع المدارس والمعاىد الدين
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وتـ تعيف مف تخرج منيـ في مدارس  1893دراستيـ في أكاديمية كييؼ الروحية التي خرجت الدفعة االولى منيـ عاـ 
. اال اف الجمعية واجيت مشاكؿ عدة في مطمع عاـ   1895الجمعية بالمدف الفمسطينية أو بالد الشاـ عمى وجو العمـو

بسبب الخالفات مع البطريؾ الجديد الذي أبدى عدـ ارتياحو لوجود البعثات التبشيرية الروسية في القدس. مما دفع الجمعية 
الى نقؿ نشاطيا الى المدف الفمسطينية االخرى كالناصرة والجميؿ وافتتحت العديد مف المدارس فييا. وقد كتبت الجمعية في 

)). . . ماذا فعمنا نحف الروس ؟ لقد ألقينا بأنفسنا في الماء مف اجؿ اخوتنا، وىذ  1896 تقريرىا السنوي عف نشاطيا لعاـ
 . (59)أمر صعب جدًا عندما يكوف الماء عميقًا ويقؼ عمى الشاطي أخوة اخريف يدعموننا الى الوراء(( 

لجمعية استعادة نشاطيـ مما يدلؿ ىذا التقرير عمى مدى الصعوبات التي يواجييا المبشروف الروس وحاوؿ أعضاء ا
اذ افتتحوا مدرسة جديدة اال انيـ تفاجؤوا بمقاطعة السكاف المحمييف ليا وامتناعيـ عف دعميا مما اجبر 1898بالقدس عاـ 

كمفتش عػػاـ  1899الجمعية عمى تحويميا الى مركز لألبحاث والدراسات وكتب البرفسور نيتسكوؼ الذي قدـ فمسطيف عاـ 
مجمعية اإلمبراطورية ))تعامؿ السمطة الروحية العميا في فمسطيف بنوع مف عدـ االرتياح واالىتماـ مع لممدارس التابعة ل

 . (61)المدارس الروسية التي بنتيا الجمعية اإلمبراطورية االرثوذكسية الفمسطينية 
تقديـ المساعدات مما أجبرت تمؾ األوضاع المتردية لمجمعية في القدس الى تحجيـ نشاطيا واختصار مياميا عمى 

لممدارس التابعة ليا فقط. وركزت في نشاطيا ودعميا عمى التبشيرية في سوريا ولبناف واألردف في تمؾ المرحمة وقد لقيت 
 . (61)نجاحًا كبيرا في سػوريا

لعربي وفي الختػاـ لقد ساعدت البعثات التبشيرية الروسية االرثوذكسية عمى انبعاث الروح القومية في منطقة الشرؽ ا
وذلؾ مف خالؿ مساىمتيا بتدريس المغة العربية في مدارسيا  1881-1865وخصوصًا خالؿ الفترة الممتدة بيف عامي 

وتعريب الكثير مف المصادر فضاًل عف اىتماميا بالتاريخ العربي وظيور حركة االستشراؽ وما قدمتو لمعرب. كما ألقى 
ت التي بينوا فييا مساوئ الحكـ العثماني واف لـ يكف ذلؾ اال مف اجؿ العديد مف المبشريف المحاضرات وأقاموا الندوا

مصالح روسيا السياسية ولكف ساىـ في وعي الشعب العربي وقضيتو القومية. وساىـ خريجو مدارس البعثات التبشيرية 
في  1847عاـ  بتشكيؿ الجمعيات العربية مثؿ جمعية اآلداب والعمـو الذي أسسيا ناصيؼ اليازجي وبطرس البستاني

. وقد انعكست تمؾ اإلعماؿ عمى العالقات 1857وجمعية بيروت السرية  1857بيروت، والجمعية العممية السورية 
العثمانية الروسية اذ لـ يطمأف العثمانيوف لتواجد المبشريف الروس عمى أراضييا إلدراكيا التاـ بحقيقة مأرب تمؾ الحمالت 

ة. وكانت تمؾ السياسة سبباً في ارتكاب السمطات العثمانية عدة مجازر ضد القوميات وتوصيفيا مف قبؿ الحكومة الروسي
التابعة ليا كاألرمف والبمقاف والعرب. ولـ يخفى الروس حقيقة أىداؼ الحمالت التبشيرية في القدس وغيرىا مف األقاليـ اذ 

دة عف كؿ حدث فييا بحجة التبشير. بؿ أنيا مثمت ىذه الحمالت العيوف الروسية في األقاليـ العثمانية، ولـ تكف بعي
رصدت عف طريؽ المبشريف جميع تحركات الدوؿ الغربية المنافسة ليا في المنطقة فظيرت البعثات التبشيرية كجزء مف 
الدبموماسية الروسية العامة اذ عمقت الحكومة الروسية أثرىا في المنطقة عف طريقيا. االاف تمؾ الحمالت القت الفشؿ في 

ياية القرف التاسع عشر مف القدس لقمة الموارد المالية وذلؾ مف اجؿ اىدافيا في الوصوؿ الى البحر األسود، ولقوة ن
 المنافسيف مف جمعيات تبشيرية كاثوليكية وبروتستانتية المدعومة مف دوؿ أوربا الغنية. 
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