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ملخص البحث:

يعد االرشيف العثماين الذم يتمثل برائسة الوزراء مصدرا مهما من مصادر دراسة اتريخ مكوانت اجملتمع العثماين
اذ يقدـ معلومات مهمة عن طبيعة اكضاعهم االجتماعية كالدينية.
لػػذا فػػدؼ ا دراسػػتنا ا بيػػاف طبيعػػة العقوػػات الػػل قػػوـ بػ الدكلػػة العثمانيػػة بوهػػحها اا مػان كبػ ادل ػػي ي ا
كاليل ادلوهل كمصر بوهحهم رعااي ذلا للحرتة  9869-9889للعقوة الوثيقة الل ذبمع الطوائف ادل ي ية ب الواليت .
أتيت اعليػة الدراسػػة أتيت وفػػا ػػتند ا كشئػػا االرشػػيف العثمػاين كانحولػػة ا اسػػتانبوؿ ك وضػ طبيعػػة العقوػػات
القائمة بينهما ك السيما بعد اهدار التنظيمات اخلرييػة الػل عػي ايهػا ادل ػي يوف عػن امتنػافم العميػا لل ػلطاف العثمػاين
كرغبة الدكلة العثمانية بتطبيا ذلك على ارض الواوع بعيدا عن التدخقت االكربية وثا لػك الرغبػة الوشئػا ادل ػت دمة ا
الدراسة.
الكلمات ادلحتااية :االرشيف -نظاـ -ادللة -العثمانيوف -ادل ي يوف.
Abstract
The Ottoman Archive, represented by the Prime Minister, is an
important source for studying the history of the components of Ottoman
society, as it provides important information about the nature of their social
and religious conditions.
Hence, we aim in our study to show the nature of the existing relations
between the Ottoman Empire as a ruler and between the Christians in the
states of Mosul and Egypt as Their subjects for the period 1839-1861, due
to the close relation that unites the Christian sects between the two states.
The importance of the study comes from the fact that it is based on the
documents of the Ottoman archives preserved in Istanbul, and it shows us
the nature of the existing relations between them, especially after the
issuance of charitable organizations in which Christians expressed their
deep gratitude to the Ottoman Sultan, rather than the desire of the Ottoman
Empire to implement this on the ground away from European interventions
This desire is documented by the documents used in the study.
Keywords: the archives - the system - the millet - the Ottomans - the
Christians.

املقدمة

عود بداايت االهتماـ العثماين بتوثيػا االاػواؿ العامػة لرعػااي الدكلػة العثمانيػة مػن ادل ػي ي االجتماعيػة كالدينيػة
كاالوتصادية...اخل منذ بداية سيطرهتا على البقد العربية الل احلقت اداراي ابلوالايت الل اس تها سواء ا كالية ادلوهل اك
ا كالي ػػة م ص ػػر كيع ػػد االرش ػػيف العثم ػػاين مص ػػدرا مهم ػػا م ػػن مص ػػادر دراس ػػة اتري ػػخ مك ػػوانت اجملتم ػػع العثم ػػاين اذ يق ػػدـ
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معلومػػات مهمػػة عػػن طبيعػػة اكضػػاعهم االجتماعيػػة كالدينيػػة .مػػن خػػقؿ اهػػدار ال ػػقط العثمػػاني العديػػد مػػن الق ػوان
كالتشريعات الل مهدت إلعقف ادل اكاة ب ابناء الدكلة العثمانية.
مشككةلة الدراسككة :شػػري الوشئػػا ا اف بدايػػة الت

ػػن ا االاػواؿ العامػػة للم ػػي ي بػػدا منػػذ فايػػة النصػػف االكؿ مػػن

اكضاعهم اسػتنادا ا خطػش شػريف وخلانػة كعلػايوف مػن خػقؿ االجابػة

القرف التاسع عشر كامجعت على انه مت رب
على الت اؤالت اال ية:
ماهش ال ياسة الل انتهجها ال قط العثماني الجراء الت ديث؟
ماهش ردكد اعل ادل ي من القوان كالتشريعات الل اهدرها احلكاـ؟
يف دخلت الدكلة العثمانية حلل النزاعات القائمة ب ادلذاهب كالطوائف ادل ي ية؟

فرضك ة الدراسككة :هنالػػك عقوػػة بػػرية بػ رب ػػن اكضػػاع ادل ػػي ي ا كاليػػل ادلوهػػل كمصػػر كبػ التليػريات الػػل ادخلهػػا
ال قط العثماني لحرض سلطة القانوف كاشاعة ادل اكاة كالعدالة ب ابناء اجملتمع العثماين.

امه ككة الدراسككة :نبثػػا اعليػػة الدراسػػة افػػا مػػن الدراسػػات الػػل ناكلػػت مظػػاهر اجملتمػػع العثمػػاين ك عدديتػػه مػػن خػػقؿ ذبػػاكز
ال قط العثمان ُ ل القيود الل ارضها اجملتمع العثماين على غري ادل لم إلشاعة احلرية كادل اكاة ب مكوان ه.

اهككداا الدراسككة :فػػدؼ ا دراسػػتنا ا الرت يػػز علػػى اا ػواؿ ادل ػػي ي ا االرشػػيف العثمػػاين ا كاليػػل ادلوهػػل كمصػػر

ك يػػف انعك ػػت اجػراءات الت ػػديث الػػل انتهجهػػا ال ػػلطاف عبػد اجمليػػد  9869-9889علػػى اكضػػاعهم العامػػة كسػػاعلت
اباداث ليريات برية اثرت على كضعهم االجتماعش كالديين لبث ادل اكاة ب مكوانت اجملتمع العثماين.
منهج ة الدراسة :اعتمدت الدراسة ادلنهج التارؼلش ا دكين االاداث التارؼلية دبوضوعية كعلمية .

و مت الدراسة ا مب ث كخاسبة ممنت اهم النتائج الل وهلنا اليها.
م ػػمن ادلب ػػث االكؿ :سياس ػػة الدكل ػػة العثماني ػػة ذب ػػا ادل ػػي يوف ناكلن ػػا اي ػػه نظ ػػاـ ادلل ػػة ا ادلراس ػػقت الر ي ػػة كأكض ػػاع
ادل ػػي ي ا ارش ػػيف رائس ػػة ال ػػوزراء ا اس ػػتانبوؿ ام ػػق ع ػػن موو ػػف ال ػػلطات العثماني ػػة مػ ػن النزاع ػػات بػ ػ ادل ػػذاهب
ادل ي ية.
امػا ا ادلب ػث الثػاين اقػد طرونػػا ا التػدخل االكر كاثػر علػى اهػدار التنظيمػػات اخلرييػة مػن خػقؿ ناكلنػا للت ػػدايت
االكربية كمووف الدكلة العثمانية منها كمووف م ي ش ادلوهل من التنظيمات اخلريية .

املبحث االول :س اسة الدولة العثمان ة جتاه املس ح ون .
اوالً :نظام امللة يف املراسالت الرمس ة

اف طبيعة العقوة الل استندت عليها الدكلة العثمانية ا عاملها مع رعاايها ادل ي ي بُنيت علػى اسػاس نظػاـ
ادللػةننظاـ ادللػةُ :عػ نرؼ بنظػاـ ادلليػػات ايمػان كايػػه خمػػع رعايػػا الدكلػة العثمانيػػة مػن اهػػل الذم ػػةناليهػػود كادلػ ػ ي يوف) لنظ ػػاـ
ادللػػل الػػذم يق ػ ػػمهم علػػى اسػػاس ادلذه ػ ػػب كالط ػ ػػائحة ك ػػاف لك ػ ػػل ملػػة رئيػ ػػط ديػػين ػل ػ ػػكم ا وم ػ ػػااي الػػزكاج كالطػ ػػقؽ
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كاالاواؿ الش ػ صية دكف ػػدخل منها شلا يكػػحل اريتػػهم الدينية كالش ػ صية ك اف علػػى الشػباب داع الب ػػدؿ العػ ػ كرم
بػػدؿ اخل ػػدمة الع ػػكرية ك ػػاف لك ػػل م ػػلة رئ ػػي ها الػػديين ي ػػمى ب ػ ملػػة ابشػػش للمزيػػد مػػن التحاهػػيل ينظػػر :ناالسػػعد:
 8198ص )44نظػاـ ادللػل – ملػت The Millets systemن )Shaw and Shaw1978,p13كعلػى
اسػػاس الطوائػػف الػػل اعرتاػػت فػػا االخػػرية بوهػػحها ملػػة لػػذا تعامػػل الدكلػػة العثمانيػػة مػػع ادلػػذاهب ادل ي يةنانتشػػرت
ادلذاهب ادل ي ية ا كاليل ادلوهل كمصر كالعقوة كثيقة بينهما لوجود االبرشيات ادلشرت ة ال باع الواليت ا هذ الحرتة
علػ ػ ػػا ادلػ ػ ػػذهباف الكػ ػ ػػاثوليكش كاالرثوذ ػ ػ ػػش لينتشػ ػ ػػر بعػ ػ ػػدها ادلػ ػ ػػذهب اليك ػ ػ ػػتانل كوػ ػ ػػد انتشػ ػ ػػر ادلػ ػ ػػذهباف الكػ ػ ػػاثوليكش
كاليك ػػتانلنبصػػورة ضػػي لة) مػػع وػػدكـ ادلبش ػرين ا كربي ػ ا ادلنطقػػة العربيػػة ا العهػػد العثمػػاين ب ػ ال ػرايف كالكلػػداف
كاالشوريوف كاالرمن كاالوباط .البااثة -كصلد انتشار ادل ي ية ا الػواليت احػش العػراؽ انتشػرت ادل ػي ية ايػه بػقد مػاب
النهرين منذ بداية القرف ا كؿ ادليقدم اذ محل الرسػول مار وما ااػد قميػذ ال ػيد ادل ػي االثػين عشػر كمػػار ادم
ك لميػػذيه اجػػام كم ػػارم اللػػذين ان ػػا مػػن مج ػػاعة ال ػػبع رسػػوال كاف التبش ػػري مت لػػبعا التجػػار اليه ػػود الق ػػاطن ا بػػقد
النهرين ااس ػوا اك اجلماعات ادل ي ية كدخلت من طػرؽ عديدة منهػا مدي ػػنة الرهػا كاربػيقن اربيػل) كادلنػاطا اجلنوبيػة ا
الع ػ ػ ػراؽ ينظػ ػ ػػر :سػ ػ ػػهى رسػ ػ ػػاـ :ادل ػ ػ ػػي ية ا الع ػ ػ ػراؽ بػ ػ ػػدايتها ك طورهػ ػ ػػا ا يومنػ ػ ػػا هػ ػ ػػذا رمجػ ػ ػػة :اناػ ػ ػػع وسػ ػ ػػا كسػ ػ ػػهى
رسػػاـ ناالردف :مطػػابع دار االديػػب  )8197ص ص 78-77؛ امػػا ا مصػػر ايعػػد القػػديط مرو ػػط  St.Markأاػػد
ػقميذ ال ػيد ادل يػ نع) مؤسػط الكني ة القػبطية ا مصر الذم وػدـ ا االسػكندرية عاـ 48ـ بينمػػا يذ ر اخركف ابنػه
وػػدـ عاـ 55ـ اك 58ـ كاستشػػهد ايها ع ػػاـ 68ـ ن .(Father Marrcos ,2011,p4مجيعػا ملػة منػذ سػيطرهتا
على البقد العربية منذ العاـ9596كبذ لك أتخر االعرتاؼ ابلبعا من الطوائػف ا القػرف التاسػع عشػر ادليقدمناقامػت
الدكل ػ ػػة العثماني ػ ػػة يفه ػ ػػدار ارم ػ ػػاف ا ع ػ ػػاـ  9844لتصػ ػ ػػب الكنيػ ػ ػ ػ ة الكػ ػ ػ ػػلدانية مػ ػ ػػلة وائم ػ ػػة بػ ػ ػػذاهتا وػ ػ ػ ػػانونيان يتظ ػ ػػر:
سا و خقهػة اتريػخ  8116 ...ص )48؛ بينمػا صلػد أتخػر اعرتااهػا بطائحػة ال ػرايف ا رثػوذ ط طائحػة م ػتقلة اػ
عػاـ  9878اذ انػت شػؤكفم ػدار مػن وبػل بطريػرؾ ا رمػن ا رثػوذ ط بعػد اف سبكػن بطريػر هم  Bailrosابلػركس
كاص ػػل االنحص ػػاؿ النه ػػائش ع ػػاـ  9888كاه ػػب ل ػػديهم رلل ػػط دني ػػوم ي ػػدير ش ػػؤكفم ا اس ػػتانبوؿن ادام ػػوؼ 9988
ص )898؛ مػػا اعرتاػػت ابدل ػػي ي ا شػػوري نملػػة كمن ػػت بطريػػر هم مػػار عػػوف الرائسػػة الدنيويػػة اسػػوة برؤسػػاء ادللػػل
العثمانية االخرلن القي ش  8114ص.)91
العثمػاين الثػاين-9459
لذا اخػذت اكضػاع ادل ػي ي ا ة
الدكلػة العثمانيػة من نػى ةجديػدان منػذ عهػد ال ُ ػلطاف ُ
9489ـنكلػػد ال ػ ػػلطاف العثمػػاين الػ ػػثاين ا مدي ػػنة ادرنػػة عػػاـ  888ق ام مػػا ب ػ ػ االع ػواـ 9481-9489ـ وػػاـ
ابلكػ ػػثري مػػن الحتوػ ػ ات علػػى اجلػ ػػبهة االكربيػػة كهػ ػػل عددهػ ػػا ا  811مدينػػة من ػػها اثينػػا كالبوسنػ ػػة كبللػػاراي كاعلهػػا اػ ػػت
ػػوا عػػاـ 9488ـن اهػػاؼ  9995ص  ) .58.-49نتيجػػة
الق ػػطنطينية عػػاـ 9458ـ كمػػن هنػػا لق ػػب ابلحػػا
الات ػوائهم ربػػت اكمهػػا خطػػوة منهػػا لتنظػػيم شػػؤكف ةغػػري ادل ػػلم ا الدكلػػةن انػػت اكؿ اع ػرتاؼ للمػػذاهب كالطوائػػف
م ي ي ملة ابعد اف دخل العثمانيوف ا الق طنطينية عاـ 9458ـ مت نظيم الكني ة االرثوذ ية دبوجػب نظػاـ ادللػة
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مػػن وبػػل ال ػػلطاف العثمػػاين الثايننالصػػاا د.ت ص )4امػػق عػػن اع ػرتااهم ابالرمػػن ملػػة م ػػتقلة شلػػا ادل ا
اػػدكث ه ػراعات بينهمػػا اػػوؿ االاقيػػة ا ادارة االمػػا ن الدينيػػة ادل ػػي ية ا االراضػػش ادلقدسػػة التابعػػة للدكلػػة العثمانيػػة
السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيما ني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة القيامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ا ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط ننػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدات  8198ص )88لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذلك وػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ابسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت داث هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا
النظاـن. )Longrigg,1963,p112
يتم است داـ نظاـ ادللة ا الدكاكين العربية الر ية ااست دث لتنظيم شؤكف ةغري ادل لم ا ن
الدكلة ليتم ةمن هم
ة
ة
المػرائب
اقهم االستققؿ ابختيا نر رؤساءهم الدين كاا شلارسة ةشػعائرهم الدينيػة ُ
كشػؤكفم اخلاهػة ا التةعلػيم كالقمػاء ك ة
ن
االكامر الػ لطانية كيُبلغ فا ةمجاعته كيتابع ةنحيذها ةكا
ربت ا ْشراؼ رؤسائهم اذ يةقوـ رئيط ل ملة ابستقباؿ ال ةحرماانت ك ة
ادلقابل ااف ا ْباع ادللة يُبللػوف ُرؤسػاءهم الػ ْدين دبطػالبهم علػى كانػا موااقػة ُسػلطانية إ ْذ نجعػل ال ػلطاف ال ةحػا نظػاـ
االخري يعػي عػن
ادللة ُجزءان من بنية ة
الدكلة ككضع ذلا وةواعد كاسط ْ
استمرار اترؼلش كوةانوين دلُصطل ْاهل الذمة اال اف ْ
كهو ْ
اخلنية العربية ا ا ادلػلة عبري عن اخلبػرة العػثمانيةنبيود  8196ص .)89
انت ػاب الرؤسػاء الػ ْدين مػن اا ةػراد ادلنلػة نح ػها
يعد النظاـ كسيطان ب ة الدكلة كاهل ادللػل االخػرل اذ ةمػمن النظػاـ ْ
على اف ي ْقرتف عيينهم بنصدكر مرسوـ سلطايننعوض  9979ص88؛ )Braude,2014,p15اذ كردت ػػلمة ادللة ا
العث ػػمانية الر يػػة اشػػارهتا ا مػػا ي ػػمى بػ ػ ا ر ادللػػة ادل ػػي ية ن يُػ ػػعد ملػػوؾ اإلمياطوريػػة ال اسػػانية
ال ػػْجقت كالوشئػػا ُ
ادل ػػي ي داخػػل عػػادلهم دبثابػػة ادللػػة منػػذ القػػرف اخلػػامط ادلػػيقدم اذ ػ ذلػػم ابلتعػػاي مػػع ا غلبيػػة الزرادشػػتية .كُعػػد
اإلمياطػػورايت اإلس ػػقمية القاقػػة ا الشػػرؽ ا كسػػغ ا وليػػات غػػري ادل ػػلمة كخاه ػػة ادل ػػي ي كاليهػػود دبثابػػة ادللػػة مػػع
االاتحػاظ علػى بعػا احلقػوؽ ايمػػا ؼلػم داينػتهم كوػيمهم اجملتمعيػة يشػػرؼ عليهػا القػادة الػدينيوف ادلعتمػدكف للتحاهػػيل
ينظ ػػر ) Sahin ,Researchgate.net,:كه ػػو الط ػػابع الع ػػاـ لل ػػجقت العثماني ػػة ال ػػل ذُ ػػرت لم ػػة طةائح ػػة
مصػػطل الطائحػػة االوػػرب دلػػا ي ػػمى ابدللػ نػة لترتسػػخ لمػػة ادللػػة ا القػػرف التاسػػع عشػػر للمػػيقد دبعػ
كاسػػت داماهتا اكػػاف ْ
ة
.
العثمانية ال ُذمي نالشناكم  9974ص )68
الطائحة الل عتنا دينا ةغري االسقـ ك طلا على ة
رعااي الدكلة ُ
يعػػد الػػبةعا نظػػاـ ادللػػل نةوعػػا مػػن احلُكػػم الػػذايت كاالْسػػتققؿ انلػػش سبػػن ندبوجبػػه الػ ةػرئيط الػػديين للملػػة البطْريػػرؾ اك
احلةاخػاـ الرائسػػة الدينيػػة علػى ا بػػاعه ام ػقن عػػن انػػه يتػػو سلطػػات احلػػكم علػى اا ػراد مػلتػػه كيقتػػصر دكر احلػػكومة علػػى
ارسػاؿ ادلولف ادل ػػؤكؿ عن جػبػاية المرائب بػزيػارة ادللة مػرة كااػػدة ل عػاـ يعود بػعدها ا العػػاهمة استانبوؿ ػلػمل اليه
.
مػا مجػعه من االم ػواؿ كاخػذا فذ القػاعدة االداريةنالقي ش  8114ص)91
لذا يق م نظػاـ ادللل رعااي الدكلة العثمانية على و م م لم يداعوف الز اة كغري ادل لم يػداعوف اجلزيةناجلزيػة:
اهػش التػش حرض على ػل ارد غري م لم ك مى بمريبػػة الرؤكس كود است دمت منذ العصور االسػقمية االك كيعحػى
من داع اجلزية ل من يعتنا االسقـ للمزيد من التحاهيل ينظر:ن انامش د.ت) ك اف يعحى من اجلزية الن اء دب تلف
اعمػ ػػارهن كالػ ػػذ ور مػ ػػن ادلرضػ ػػى االطحػ ػػاؿ كالعبيػ ػػد كرجػ ػػاؿ الػ ػػدين مػ ػػن الرهبػ ػػاف كادل ػ ػػلموفنابيب  8118ص -419
)491اكانت بػذلك دكلػة ضػد القوميػة قػوـ علػى اسػاس الػدين اك ادل ػ ػػلةن )El-Jundi1,2017,p420للتمييػز بػ
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مواطنيها الذم يتم على أسػاس العرؽ كإظلا اف يػتم على أساس الد ػ أك ادللة اكاف مصطل اهل ادللل هػو ال ػائد
للداللة عػلى أكل ك الذػ يتم ػػيزكف عن الدػولة ا الديػن أك العقيدةنهياجنة  8198ص.)788
لذا اهب النظاـ جزءان من احلياة االجتػػماعية اذلامػة ذلػا شلػا ا ػ ػ ذلػا ادل ػػجاؿ لتصػب هيػ ػ ة نػػمو ا الشػػرؽ االكسػغ
ن
عي القػػركف لتحش حباجػػات الشعػوب الل انػت ػػمحش االن جاـنمصػطحى  9968ص )919شلػا سػػم يفعػػطاء الط ػػابع
ة
البي ػػركوراطش القػ ػػوم للدكلػػة العث ػػمانية نػػه يشػ ػػكل نق ػػصا بيػ ػرا ا االهتػم ػػاـ ابدل ػػجتمعات الدينيػػة نػػه يق ػػوـ علػػى ا ػػكرة
النػػظاـ االجػػتماعش ادل ػتػػرجع ا العصػػور الوسطى ككوف على الوجػػود ادل ػػبان.)Barbierim,2013,p6

اثن ا :أوضاع املس ح ني يف ارش ف رائسة الوزراء يف استانبول

ذ ر ادل ي يوف كؿ مرة ر يا منذ القرف الثامن عشر بيوية ارسلتها ال لطات العثمانية ا مصر بناء على ا كامر
ال ػػلطانية ا اسػػطنبوؿ بتػػاريخ  8زلػػرـ  9989ق 9775ـ للطوائػػف اليهوديػػة كادل ػػي ية لهػػا الػػذين ي ػػكنوف ا لػػك
ادلناطا امقن عن الطوائف ادل ي ية االخرل من ارمن ك عجمنينظر كثيقة روم  )9اثناء ارتة اكم بك ابو الذهبنهو
ااد شلاليك علش بك كعرؼ أب الذهب النه عندما لبط اخللعة ابلقلعػة هػار يػوزع العطػااي كاالمػواؿ ػاف ينشػر الػذهب
ا اثن ػ ػػاء ر وب ػ ػػه كذبوال ػ ػػه ا مص ػ ػػر كو ػ ػػد قل ػ ػػد عدي ػ ػػدان م ػ ػػن ادلناه ػ ػػب ا اف كه ػ ػػل ا مش ػ ػػي ة البل ػ ػػد ا ػ ػػا م مص ػ ػػر
ناجلييت  9978ج 8ص  ).489- 481إلجراء عداد سكاين جديد ك اذ واـ رئيط الكتاب احلاج عبد الػرزاؽ ا مجػع
آغا لكش يتم وليه مهاـ عدد ادل ي ي ا أواليم مصر ك اف اللرض
ادلعلومات اوؿ ادل ي ي ك اليهود كمت عي
من هذا إاصائيات هو احلصوؿ على اجلزية من غري ادل لم مت راع الطلب الصدر االعظم إ ال لطاف إلهػدار اإلرادة
ابدلوااقػػة علػػى اخػػذ اجلزيػػة ال ػػنوية مػػن الطوائػػف ادل ػػي ية ك اليهوديػػة ذلػػذا ال ػػنة كارسػػلت كزارة ماليػػة برويػػة ا ال ػػلطات
العثماني ة ا مصر طلبت ايها اإلسراع ا اخذ اجلزية ك إ ماؿ إجػراءات عػداد ال ػكاف ادلػدني مػن الطوائػف ادل ػي ية ك
) .
اليهوديةنC.DH318 /15885.
لب مآسش الرعية عن الراعش اقد اشارت الوشئا العثمانية التػش أرخػت ا  89ػانوف االكؿ 9888ـ ارسػاؿ
برويةنينظر كثيقة روم  )8من ال لطات العثمانية ا مصر ا ال لطاف العثمػاين مػمنت ايهػا نقػل احلػزف الػذم الهػر كا
مصػػر لل ريػػا الكبػػري الػػل عرضػػت ذلػػا منػػازؿ ادل ػػي ي ايػػث اػػرؽ  811منػػزؿ للطائحػػة ادل ػػي ية االمػػر الػػذم شػػكل
اوضػػى بػػرية ذلػػم كوػػاـ علػػش ابشػػانكلد علػػش ا مدينػػة وولػػة دبقػػدكنيا ا اليػػوانف سػػنة  .9769مػػن اسػػرة ه ػػلرية
كعػرؼ عنػػه الػذ اء كالػػحركسية اطلةػرط ا سػػلك اجلػي كةػدرج ا ادلنػػاهب اتػػى
عمل ا التػجارة ايػػنان مػن الػزمن ُ
كهػػل إ ر بػػة نقيػػب وػػدـ إ مصػػر مػػع محلػػة القبطػػاف ا ػ ابشػػا الػػل أرسػػلتها الدكلػػة العثمانيػػة لط ػػرد ال ػػحرن ي مػػن
ة
ال ػ ػ ػػبقد رو ػ ػ ػػش نتيج ػ ػ ػػة دل ػ ػ ػػا أله ػ ػ ػػر م ػ ػ ػػن ش ػ ػ ػػجاعة إ ر ب ػ ػ ػػة أميػ ػ ػ ػ ػراؿ .كه ػ ػ ػػو مؤس ػ ػ ػ ػػط مص ػ ػ ػ ػػر احلديث ػ ػ ػػة  .ػ ػ ػػوا ع ػ ػ ػ ػػاـ
9848نارج  9999ص  )98كا مصػر بتعيػ ااػد ضػباط اجلػي كهػو ا ػ ابشػا لحػت ربقيػا دب ػالة احلريػا كمعراػة
كاكض ػ ا ػ ابشػػا ابف هنػػاؾ ش ػ م مػػن
االسػػباب كمعاوبػػة ادلتعمػػدين ابحلريػػا الػػذم نشػػب ا منػػازؿ ادل ػ ي
الدركزنيعػػد الػػدركز ااػػدل الطوائػػف الدينيػػة االسػػقمية الػػل نشػػئت منػػذ اكائػػل القػػرف احلػػادم عشػػر ادليػػقدم ا جنػػوب
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لبنػػاف كوػػد ػػزعمهم اؿ نػ ػػوخ كارسػ ػػقف كاؿ مع ػ ػػن منػػذ عػػاـ 9951ـ ا ػ ف ػ ػػاية القػػرف ال ػ ػػابع عشػػر ادلي ػػقدم ل الػػت
سي ػػادهتم للشػ ػػهاب ن هػػايغ  9955ص  58ػ  ) 58وػػد هػػرب مػػن جبػػل لبنػػاف بعػػد مشػػكلة ػػاف وػػد ااػػدثها انػػت
ال لطات اكمت عليػه ابالعػداـ كمت ازبػاذ االجػراءات ادلناسػبة للقػبا علػى الػذم وػاموا ا احلريػا مصػر ك وجد رلموعػة
اعلنت العصياف ا جبل لبناف ك ريد زعزعة االمور ا مصر ايمان.)HR.SYS1005/12.1838M.

اثلثا :موقف السلطات العثمان ة من النزاعات بني املذاهب املس ح ة

امػػا مػػا ؽلكػػن اف يظهػػر كاض ػ ا للعيػػاف مػػا اشػػارت اليػػه الوشئػػا العثمانيػػة ادلؤرخػػة ا  88ربيػػع االكؿ 9856ق-
9849ـ يفرسػػاؿ برويػػات مػػن الطائحػػة ال ػراينيةنيؤ د البػػااثوف ابف ال ػُرايف وػػدؽلا ػػانوا ي ػ موف اب راميػ كوبػػل ادلي ػػقد
بعدة و ػػركف اطػلا عليهػم االراميػ ػػوف ال ػرايف كشػاعت ػ ػ ميتهم ابل ػرايف بعػد اعتػ ػػناوهم للداينػة ادل ػي ية اذ استم ػ ػػرت
الت م ػػيتاف اآلرامية كال ػ ػراينية طػػلقػػاف على ال ػشػعب االرامػػش اتػى القرػػن الثػالث عشػػر ادلػػيقدم اػ انحػ ػػردت ػمي ػػة
ال ػرايف كااتػجػػبت ػمػػية االرام ػػي عن االسػػتعػػماؿ كانق ػ ػػموا دبػركر الزمػ ػػن ا ط ػوائػػف مػنهم ال ريػػاف الػركـ كال ػرايف
ادل ػوارنة اما اهم مػ ػرا ز ذبػمع ال ػرايف اػكاف ا بػقد الشػاـ كالعػراؽ كايػ ػراف ك ر ػػيانمجيل  8117ص )95-88؛ كيؤ د
اخػػركف ابفػػم ػي ػوا ابآلرامي ػ اك ال ُ ػرايف ن ػػبة ا اراػػم بػػن سػػاـ بػػن نػػوعنع) كوػػد سػػكنوا بػػقدا كاسػػعة امتػػدت مػػن بػػقد
اػارس -ايراف احلالية -شػػروان ا البػ ر ادلتوسغ غ ػرابن كمػن بػػقد االانضػوؿ -ر ػػيا احلاليػة -شػػماالن ا شػػبه اجل ػزيرة العربيػة
جن ػػوابن كعن ػػدما اعت ػػنا ارام ػػيو س ػػوراي كالعػ ػراؽ الدي ػػانة ادل ػػي ية بنػ ػوا اسػػم ال ػ ػرايف داللػػة ا االس ػػم ادل ػػي ش سػػوراييش-
ُس ػػوريويو س ػػوريوكيو سبيػ ػػيزا ذل ػػم ع ػػن االرامي ػ ػ ال ػػذين لػ ػػلوا عل ػػى كثنيػ ػػتهمنسا و اابؤان ال ػ ػرايف  9998ص 8؛ كش ػػكل
االراميوف اابف القركف الرابػع عشػر كالعشػر وبػل ادلػيقد اهػم عنصػر للػوم كعروػشن البػري ابػوان  8191ص ).6الكاثوليكيػة
ا ادلوهل مػن اجػل ػرميم الكنػائط الكاثوليكيػة ا بلػداد كمصػر كيوجػد ا كاليػة بلػداد معبػدن ني ػة )مائػل لل ػقوط
كػلتاج ا رميم ك وجػد ا كالية مصر كالسيما دب لة ضرب اجلنية امقن عن الكنائط االخرل ادلوجػودة ا مصػر ودؽلػة
كربتاج ا عمري ك رميم من جديد كطلب البطريرؾ من جناب ال لطاف العثماين اهقح ك عمري الكنائط للحقراء للعبادة
كمت راػػع الطلػػب ا ال ػػلطاف الػػذم اهػػد ر االرادة ال ػػنية بتلبيػػة طلبػػاهتم كاالس ػراع ا اهػػقح الكنػػائط التابعػػة للطائحػػة
.
الكاثوليك ا كاليل بلداد كمصر بناء على طلب البطريرؾن)I.HR5/216.1256H.
العػ ػػثمانية ادلؤرخػػة ا  8سبػػوز 9858ـنينظػػر كثيقػػة روػػم)8ويػػاـ مجاعػػة كزارة ادلػػذاهب كاالدايف ا
اشػ ػػارت الوشئػػا ُ
استانبوؿ امرة ل من ك يػل البطريػرؾ كرئػيط مجاعػة طائحػة االرمػن ا كاليػة ادلوهػل أبرسػاؿ برويػة ا ابب العػا يطلػب
ايها داخل كالية موهل وجد ني ة سراينية اتبعة لقرمن كوامت مجاعة الطائحة الكاثوليكية ابلتدخل ا شؤكفا لػذا مت
ارسػ ػ ػ ػػاؿ طلػ ػ ػ ػػب دلن ػ ػ ػ ػػع ذلػ ػ ػ ػػك كطل ػ ػ ػ ػػب ارسػ ػ ػ ػػاؿ سلصص ػ ػ ػ ػػات ماليػ ػ ػ ػػة لل ػ ػ ػ ػػرض التعمػ ػ ػ ػػري الف الكني ػ ػ ػ ػػة ربتػ ػ ػ ػػاج ا ػ ػ ػ ػػرميم
كإه ػ ػػقحن . )HR.SYS. 1781/17.1852M.ك ػػن االعت ػػداءات ال ػػل ق ػػع عل ػػى ادل ػػي ي غائب ػػة ع ػػن
ال لطات العثمانية كزلاكلتها احلد من اكووعها دلنع زعزعػة االمػن ا الػوالايت التابعػة ذلػانينظػر كثيقػة روػم  )4اعنػدما ارسػل
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القنصل الحرن ش ا كالية ادلوهل بروية ا ال لطات العثمانية ا كالية ادلوهل كال لطاف العثماين كالسيما ا استانبوؿ
بتاريخ 94ازيراف  9858ـ طلػب ايهػا ازبػاذ االجػراءات القزمػة مػن اجػل محايػة ادلنػاطا التابعػة للطائحػة ادل ػي ية كضػ
ايها ماغلرم داخل كالية ادلوهل كابلت ديد بقرية لكيفنكهش بلدة عود ا عػصر العبػيد اك اكركؾ 4111-8511ؽ.ـ
ارضػها ق ػػع علػى م ػػااة
ػيت بػ ق -يبة ق يبا نأم ػػل االاجػار ابللػػلة ال ُ ػراينية) لكث ػػرةن االاجػار الكْل ػػية علػى ْ
ػاهمة نينول كا البةلػػدة اشر وةنػػاة سبتػ ػ ُػد م ػػن
 97م شػػنماؿ شرؽ ادلوهل انت وةد ضمػػت ةاامية اشػْورية
ن
للدااع عن العػ ْ
ن
مرهواة اب ػػنتظاـ كمن ادلع ػػتقد افا بني ػػت نحب ػب اسلو ػػب اعتةمػد
بنر يقع ب ػ ُػمنتصف البلدة كهش ةمبنػػية حبجارةن منػ ػ و ة
ُ
ادل ػػلك االشػػورم ْسن ػػاريب 689-715ؽ.ـ ا نػة ػػقل ادليػػا كاهبػ ػ اعلةػػى الت ػػل االث ػةرم للب ػػلدةن من ػػذ اةت ػػرة طويلػػة ةمقبػ ػػرة
للم ي ي ن وزاصلش  8198ص) 869ذات االغلبية اثوليكية اشار ا عرض القرية ا اذلجوـ من وبل بعا العرابف
لذا غلب ازباذ االجراءات متشددة جػل اسػتقرار االمػن ايهػا كعػدـ كػرار مثػل هػذ االمػور ا لػك ادلنطقػة كارسػلت
ال ػػلطات العثمانيػػة ا كاليػػة ادلوهػػل برويػػة ا ػػدت ايهػػا العمػػل ديػػة للقمػػاء علػػى مػػاا تهم ب ػناالشػػقياء) لوضػػع احلػػد
للتجاكزاتن. )HR.SYS2934/89.1853M.
تووػػف النزاعػػات بػ الطػػائحت الكبري ػ ا ادلوهػػل ال ػرايف الكاثوليػػك كال ػرايف االرثػػوذ ط للنػزاع علػػى ملكيػػة
الكنػػائط ا ادلوهػػل اتشػػري كثيقػػة عثمانيػػةنكثيقػػة روػػم )5ابف طائحػػة ال ػرايف االرثػػوذ طن الي ػػعاوبة) ا كاليػػة ادلوهػػل وػػد
ارسػػلت شػػكول ا ال ػػلطات العثمانيػػة لل ػػلطاف العثمػػاين اكض ػ ت ايهػػا أبف طائحػػة ال ػرايف الكاث ػػوليك سػػيطرت علػػى
الكنائط لها ا كالية ادلوهل كغلب اسرتداد هذ الكنائط كاعادهتا اليهم الف انت ذلم منذ العصور ال ػابقة كطالبػت
بمركرة ازباذ االجراءات القزمة من وبل كزارة العدليػة كادلػذاهب كارسػلت االخػرية برويػة ا الصػدر االعظػم ا ػدت ايهػا
ابنػػدالع نػزاع ا كاليػػة ادلوهػػل بػ ال ػرايف اليعاوبػػة كال ػرايف الكاثوليػػك كاقػػا للتقػػارير الػػل مت ارسػػاذلا اػػئف ال ػػلطاف ا ػػد
شكيل جلنة إلفاء الصراعات ب الطرا على كاا التقارير كارسل مطراف طائحة ال رايف الكاثوليك بطرسنهو البطريرؾ
بطرس الرابع :اليعػػلم سػنة كالد ه ابلمػبغ اال اف ادلعػركؼ انه كلػد ا ادلوهػػل بدايػة القػػرف التاسػػع عشػر انمػػم ا رهبنػػة
دير الزعحراف عاـ  9846ك سبػا ارتة طويلة اػ روػش ا مر بػة االسقحية اهبػ بطػرير ا منذ عاـ  9874اتػى كاا ه
ع ػػاـ  9894ع ػػرؼ عه ػػد بكث ػػرة ادلش ػػا ل كالنزاع ػػات الديني ػػة ا اذلن ػػد كب ػ ػ الط ػػائحت ال ػ ػرايف دب ػػذهبيها االرث ػػوذ ط
كالكػػاثوليكش ا كاليػػة ادلوهػػلن عوف  9984ص  )964-961وػػد ارسػػل قػػارير ا الصػػدر االعظػػم هنػػاؾ اربعػػة
نائط وبل  9611سنة اتبعة للطائحة ال رايف اليعاوػبة اال اف ا ال نوات االخرية لهرت مشكقت عديػدة مػن بينهػا
ادارة الكنائط كطلبوا من ال لطاف العثماين العمل على ق يم الكنائط بينهم ابلت اكمن. )IMMS.79/3459.

املبحث الثاين :التدخل االوريب واثره على اصدار التنظ مات اخلريية
اوالً :التحد تت االورب ة وموقف الدولة العثمان ة منها
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العثمانيػػة انػػت
ػػاف اليػزاؿ النحػػوذ االكربػػش ا الع ػراؽ كمصػػر اتػػى اكائػػل القػػرف الثػػامن عشػػر ض ػػيقن الف الدكلػػة ُ
اينه ػػا ع ػ ػػلى جان ػػب ب ػ ػػري مػ ػػن الق ػ ػػوة ك ػ ػػاف الت ػ ػػجار االكربي ػ ػػوف ال يػ ػ ػزالوف يعي ػ ػػشوف ا ن ػ ػػف احل ػ ػػكاـ العثم ػ ػػاني كربػ ػػت
رع ػػايتهمن ػػريؾ  9957ص .)918اذ ه ػػور االكربي ػ الشػ ػػروي كهم ا ػػق ؽلك ػػن ال ػػيطرة عل ػػيهم اال ب ػ ػ سلوب التهدي ػػد
كاب لعنف الفم يعيقوف ادلصا ح االكربية ا الوالايت العربية ن ينللك  8115ص . )89
بدايػػة النت ػػشار االاكػػار االكرب ػػية انت ػػشار محه ػػوـ ادلواطنػػةنك هػػش عقوػػة متب ػػادلة ب ػ الحػػرد
يعػػد القػػرف التةاسػػع عشػػر ة
كالػػدكلة الػل ي ػػتم إليهػا كيُقػػدـ ذلػا ال ةػوالء؛ ليُ ػػصل ايمػا بػعػػد علػى رلػمػػوعة مػن احل ػػقوؽ ادلدنيػة كال يػػاسية كاالجػتػػماعية
كاالوت ػ ػػصادية ُػل ػ ػػددها وانػ ػ ػػوف الدكلػ ػػة دبػ ػػا تم ػ ػػمنه مػ ػػن اػ ػ ػػقوؽ ككاجبػ ػ ػػات ن جنكػ ػػو د.ت ص  ) .85-88ئسػ ػػاس
للت ػػعدديةنيشري محهػ ػػوـ التع ػػددية إ التػنػ ػػوع ا كج ػػهات النػ ػػظر كادلواوػػف ا ػػوؿ فػ ػػج أك اك ػػرة م ػػعينة .كيػػدخل ا سلت ػػلف
اجمل ػ ػ ػػاالت منه ػ ػ ػػا عددي ػ ػ ػػة سياس ػ ػ ػػية عددي ػ ػ ػػة اوتػصػ ػ ػ ػػادية عددي ػ ػ ػػة ديني ػ ػ ػ ػػة ك عددي ػ ػ ػػة ثقاا ػ ػ ػػية ع ػ ػ ػػي ػ ػ ػػل م ػ ػ ػػن التع ػ ػ ػػددية
ال ػياسػية كاالوتصػادية عن كجػود أ ػثر من نػظاـ سيػاسػػش أك اوػػتصادم ا الدكلػة الوااػػدة ا اػ عب ػر الت ػعػػددية الدين ػػية
عػػن كجػػود ع ػػدة وجه ػػات دينػػية ا اجملتػمػػع الوااػػد مػػع قػبػػلها ك شج ػػيع التعايػ ػ ال ػػلمش بينهػػا .أمػػا التعػ ػػددية الثقاايػػة
اتعػي عن اجلمػػاعات الصلرية الل عي ػ ضمن رلتػػمع أ ي كرب ػتػحظ فويػػاهتا الثقػااية كويػػمها كشلارسػػاهتا اذ يتػم قبل هذ
ادلمارس ػػات كالقي ػػم مػػن وبػ ػػل الثق ػػااة ال ػائ ػػدة مػػع ا خػ ػػذ بع ػ االعتػ ػػبار أف ثق ػػااة ا و ػ ػػلية ال ت ػع ػػارض مػػع وان ػ ػػوف الدكل ػػة
كنظ ػػامها ن هش التعددية ك ما هش أعليتها  ) https://www.for9a.com/learn/%D9ا البقد العػربية نتج
عنه مي ل االوليات كالسيما ادل ي لدعم الدكلة العلمانية بعيدا عن الدين الذم التقت دعواهتم مع دعوة النػ بة ادل لمة
من الراغب يفبعاد اجلػمهور عن ال لطة الػ ػ ياسية شلا ال يتناوا ابػدا مع هويتها الدينػػية كيظهر بوهحها ضػامنان حلقووهم
ا ا صلد اف االغلبية يشعركف ابفم سػيحقدكف كمن هنا يتػم اهتامهم بكونػهم مت الحػ مع اخلارجنغليوف د.ت ص
)
.98
علػش كوػد سػار الػوا سعػ ػ ػػيد
انت مصر ال باوة ا بين مبدا التعددية كانتهاج سياسػة الت ػام منػذ عهػد الػوا
ابشػػانهو س ػػعيد اب ػػن زلم ػػد ع ػػلش :كلد ا اإلس ػػكندرية عػاـ 9888ـ ػاف رئي ػ ػ ان للب ريػة ػػو اكػم مػ ػػصر بعػد
ابػ ػ ػػن أخي ػػه عػ ػ ػػباس ا ػ ػػوؿ ا سب ػػوز ع ػػاـ 9854ـ وػح ػ ػػش كدا ػ ػػن ا اإلس ػػكن ػ ػػدرية ع ػػاـ  9868ن إ اعي ػػل 9997
ص 9868 – 9854 )889الػػذم عػ ػػرؼ عن ػػه ميلػػه لوهػ ػػقح ك راي ػػبه اب ج ػػانبنمصطحى  9979ص  )81علػػى
اشػػاعة ادل ػػاكاة بػ أبنةػػاء الػػوطةن مجيعػػا بلةػػا النظةػػر عػػن ديػْنهم كوػػوميتهم احػػش  89ني ػػاف 9859ـ
فجػػه مػػن ايػػث ة
انػػت ال ػػحارة الييطانيػػة ا اسػػطنبوؿنكثيقػػة روػػم  )6طلبػػت مػػن ال ػػلطات العثمانيػػة منػػع اجبػػار االوبػػاط ادل ػػي ي علػػى
اخلدمة الع كرية ا مصر اذ اف ال حري اللورد سرتا حورد دم راد ليف Stratfordنال حري الييطاين ا استانبوؿ) ود
راع بروية ا ال لطات العثمانية ا ال لطاف العثماين طلب ايها اجراء القزـ حبا هؤالء االوباط كاخذ البدؿ الع كرم
م ػ ػػنهم امػ ػ ػقن ع ػ ػػن نظ ػ ػػيم االم ػ ػػور ابلن ػ ػػبة للم ػ ػػذاهب االخ ػ ػػرل ك العم ػ ػػل عل ػ ػػى ع ػ ػػدـ اجب ػ ػػار االوب ػ ػػاط عل ػ ػػى اخلدم ػ ػػة
الع كريةن. )C.DH318 /15885.
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الواجبػات كي ْػتم ةطػػبيا التةجْنيػد
لقد ارص الوا سع ػػيد ا صرػلا ه أت يد اف ادلػةصري مجيعػاة متة ػ اككف ْ
ابحلقػوؽ ك ة
اإللْزامش على كاا القػانوف حبقهم امجع ك ػاف االجػراء الػذم يعػػد طحػرة نوعيػة ا ػػاريخ مصػر كرب ػب لػه ويػ ن
ػامه ْيفهػدار
ة
ػوـ اللاء اجلزية اجلديد اةقد اهػْب ةمجيع
رسػميا ا ةعاـ9855ـنكيصا  9996ص )85على كاا مرس ْ
ةمرسوما إلللةاء اجلْزية ْ
)
للمرػيبة ادلوادة ك ػ ت اكم دكلة ػلػكمها ال ةقانوف كيػ ودهانسورايؿ  8115ص.988
ادلواطن ا البػقد لي مػعوا ة
ُ
عن اهدار ه ةذا ادلرسوـ ةعي اكاما م ي على اواليم ا مصر ك للجْنػود ادل ػ ي ي ادلصػري
ةر ب ْ
مػمارسة شػعائرهم الدينػػية عقنيػة ككااػػا علػى طػػلب قػدـ بػػه االوبػاط ا ةع ػاةـ  9855إلنشػػاء ُ ليػة لـوػػبةاط ا ْرثػوذ ط
التػش ػم انشاؤها ا اػةارة النصارل ابلقاهرةناليوـ ال ابع.( https://play.google.com/store
لقػػد اشػػارت الوث ػػائا العث ػ ػػمانية ادلؤرخػػة ا  84ش ػواؿ9879هجػػرم 9/سبػػوز /يوليػػو 9855ـ ويػػاـ ػػل م ػن رئػػيط
رللط االمة كبطريرؾ االرمن ا مصر يفرساؿ طلب ا ال لطاف العثمايننكثيقػة روػم  )7مػن اجػل ازبػاذ االجػراءات ا اايلػة
مصر اذ وجد لطائحػة ال ػرايف ني ػة مػار فنػاـ كالػل انػت مكػاف للعبػادة اال افػا مػع مػركر الػزمن عرضػت ا خػراب
كالتلف كربتاج ا اعمار كانشاء مباين جديدة كارسل البطريرؾ مع رئيط رللط ادللة العريمة ا ال لطات العثمانية ا
.
استانبوؿ لت صيم االمواؿ كادلبالغ الكااية للتعمري ك رميم ني ة مار فناـن.)HR.MKT112/59.1271H.
اشػػارت الوشئػػا العثمانيػػة ادلؤرخػػة ا 97زلػػرـ 9878هجػػرم 88 /ايلػػوؿ 9855ـ أبف غلػػب اخػػذ الم ػرائب مػػن
الكهنة االمريكي نادلبشرين) الذم جاءكا ا كالية ادلوهلنكثيقة روم  )8كادلبشرين كمواتهم الذين يدانوف ا االراضش التابعة
للدكل ػػة العلي ػػة ل ػػذا غل ػػب اخ ػػذ الم ػرائب م ػػن الطائح ػػة اليك ػػتانية كاه ػػب ت الطائح ػػة ادل ػػي ية ا م ػػذاهب الطائح ػػة
اليك ػػتانت ل ػػذا غل ػػب اخ ػػذ الم ػرائب م ػػنهم كارس ػػل متص ػػرؼ ادلوه ػػل بروي ػػة ا دار ال ػػعادة ا ػػد ايه ػػا أبف الكهن ػػة
امريكي واموا بعمليات شراء االراضش بق رخصة الزباذها مقية ك اف اجمللط انلش ود عقد اجتماع اػوؿ هػذا االمػر
كازبػػذ وػرارا بليػػغ القنصػػلية بػػذلك ككض ػ بمػػركرة ويػػاـ ادلبش ػرين الكهنػػة االمػريكي ا اخػػذ الرخصػػة كاف علػػى الطوائػػف
كاالدايف مجيعػان الػػذين يريػػدكف انشػػاء مقػػية ذلػػم علػػيهم مراجعػػة االدارة ا كاليػػة موهػػل لل صػػوؿ علػػى رخصػػة ر يػػة لػػذا
.
سوؼ يتم اخذ المرائب من االش اص الذين ينتموف ا طائحة اليك تانتن)HR.MKT121/82.1272H.
كن هناؾ اية عقوات ب الدكلة العثمانية كالوالايت ادلت دة االمريكية ا العاـ  9881اكانوا ربت رعاية
القناهػل كال ػحراء االنكليػز كحبمػايتهمن .).Finnie, 1967,p 125-126.كسبكػن سػرتا حورد رد ليػف بعػدها مػن
است صاؿ ادلوااقة العثمانية عاـ  9848ابهدار مرسوـ عثماين ابعتبار اليك تانت ملة م تقلةننوار د.ت ص.)894
لقد ارسل بطريرؾ طائحة الكاثوليك ك رلموعػة مػن الرهبػاف ك االهػا برويػةنكثيقػة روػم  )9ا ال ػلطات العثمانيػة
ا  97انوف االكؿ 9855ـ كض ايها اف الدكلة العلية كابهتماماهتا ريد اف يكونوا رعاايهم ا اماف كاستقرار كأتم ذلا
احلياة كالرااهية الكامل كاف يكونوا امن على امواذلم كامق هم ك اف ذلك كاض ة ا كالايت عديدة كالسيما ا كاليػة
ادلوهل اال اف ل من شريف بك كزلمود ااندم كواسم اغا ك رااوهم واموا ابذلجوـ على الشعب ادل ػي ش كعملػوا علػى
اضرار ج يمة فم اذ وتلوا كنحوا كفبوا امواذلم ايث اف هؤالء واموا ا اذلجوـ مرات عديدة على ادلناطا ادل ي ي
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كارسػػل الرهبػػاف كالبطريػػرؾ مػػن الكلػػداف كال ػرايف الكاثوليػػك شػػكول ابخلػػغ العػػر ا ال ػػلطات العثمانيػػة ك ال ػػلطاف
العثماين طلبوا ايها ادل اعدة للت لم من بط كالقتػل الػذم يقػوـ فػا ػل مػن شػريف بػك كزلمػود اانػدم كواسػم اغػا ا
كالية ادلوهل ضد الطوائف ادل ي ية اذ انوا يقتلوف كيهجموف على القرل التابعة ذلم كيتم سلب امواذلم كطلب االها
كالرهباف نحش هؤالء ا منطقة اخرل خارج كالية موهل كعقدت ال لطات العثمانية ا رللط الو قءن يعد اجمللط من
اهم مظاهر عصر التنظيمات ثرة اجملالط التنحيذية كاالستشارية كمن هنا أتسط رللط اك هي ػ ة الو قء الذم اف دبثابة
رللط الوزراء ليكوف جهازان حلكومة مر ػزية وويػة بصقايات كاسعة اهي ة الو قء ال عد ورارا ػها اناذة اال يفرادة ال ػلطاف
كمصادوته عليها بعد موااػقة شيخ االسػقـ ا االمػػور الدينيػة عنػدها صػب ا اػػكم القػانوف كجػب نحيػذها كوػد ازداد
اعم ػػاء هي ػػة ال ػػوالء للح ػػرتة  9876-9889اذ ان ػػت برائس ػػة الص ػػدر االعظ ػػم ك م ػػم القائ ػػد الع ػ ػػكرم الع ػػاـ كشػ ػػيخ
االسقـ لتمم انلر اخلارجية-انلر الب رية -انلر ادلاليػة -انلػر العػدؿ-انلػر االكوػاؼ-انلػر التجػارة-انلػر المػبطية-
انلر االشلاؿ العمومية امق عن رئيط رللط شورل الدكلة كم تشار الصدارة –انلر الدارت اخلاواينندارت الطػابو) كاميػن
الرس ػػومات نزلحوظ  8196ص )45اجتم ػػاع م ػػع ال ػػلطاف العثم ػػاين كارس ػػلت مم ػػبطة ا ال ػػلطاف الخم ػػاع ه ػػؤالء
).
االشقياء ا خارج كالية ادلوهل ن HR.SYS2935/58.1855M.

اثن اً :موقف مس حي املوصل من التنظ مات اخلريية

ان ػػت اخلط ػػوة اال ػػي كااله ػػم ال ػػل ب ػػداهتا الدكل ػػة العث ػػمانية كانتهج ػػت ا سياس ػػتها اه ػػدار التنظيم ػػات اخلريي ػػة
كالسػػيما ةخ ػطرش ش ػريف وخلانػػة9889 Tanzimatm Fermanıكخػػغ ش ػريف عل ػػايوف hümayun 9856
Fermaniنوػػاـ ال لط ػػاف العثمػػاين عب ػػد ادل ػػجيد االكؿ 9869-9889ابج ػ ػراء اه ػػقاات عديػػدة ا الدكلػػة العثمػ ػػانية
زلا ػػوال ب ػػذلك قوي ػػة سػ ػ ػػلطة الدكل ػػة ادل ػػر زية لل ػ ػ د م ػػن التػ ػػدخقت االكربي ػػة اذ و ػػاـ يفهػ ػػدار خ ػػغ ش ػ ػريف وخلػ ػػانة ع ػػاـ
 9898لمماف اقوؽ ااراد الدكلة العثمانية بلا النظر عن دينهػم اك معتقدهم امق عن اهدار خغ شريف علايوف ا
عػػاف  9856كايػػه اوػػر ادل ػػاكاة ب ػ ادل ػواطن مجيع ػان ا احلقػػوؽ كالواجبػػات مػػن دكف سبييػػز ا الػػدين اك العرؽناجلبػػورم ك
)
اجلبورم  8195ص .9464-9468
اهدرت ادلرسوماف للوووؼ بػوجه الت دايت ا كربػ ػػية الػل بػػدأت تلللػل ايهػا اذ بةػدات اكػرة ال ةقوميػة ظهػر ا
الوج ػػود ا ال ػػبقد العربي ػػةنركجاف  8199ص. ) 99كالس ػػيما كأف ت ػػاابت ا كربي ػ ك ص ػػرػلاهتم ان ػػت ابذب ػػا خم ػػوع
االوليػػة ا الشػػرؽ لـغلبيػ نػة هػػداوا منهػػا بػػث الك ػراهية كاحلقػػد عنػػد الشػػعوب االكربيػػةنالػرأم العػػاـ ا كرك ) ضػػد ادل لميػػن
كاػػكامهم ام الدكلػػة العثمانيػػة منهػػا ابف ادل ػػلم متعصػػب ابلن ػػبة ا ادل ػػي ش اهػػو ال ا ػػل معػػه ...كادل ػػلموف ػلملػػوف
راهية برية للم ي ي كاليهود معان  ...ػلملوف البلماء ذبا االخر كهم متذمركف سلادعوف غري مؤمنوف ي ػعوف ػذلك
للملذات الدنيوية كجاهلوف بشكل عاـ ن. ) F.O 633, 1917.
بعد اف اهدر خغ علايوف واـ رؤساء الطوائف الع كرية ابرساؿ بروية شكر كامتنػاف لل ػلطاف العثمػاين طػالب
ايه ػ ػػا زبحي ػ ػػف الب ػ ػػدؿ الع ػ ػػكرم ع ػ ػػن اه ػ ػػل ادل ػ ػػي ي ج ػ ػػاء ايه ػ ػػا وي ػ ػػاـ البطري ػ ػػرؾ ا كالي ػ ػػة ادلوه ػ ػػل يوس ػ ػػف بطري ػ ػػرؾ
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الكلدافنعرات الكني ة الكلدانية منذ بداية انتشارها بكني ػة ادلشػرؽ  Church of the eastامػا اسػم الكني ػة
ُ
الكلدانية اهو امتػداد اترؼلػش كامارم للكني ة االثورية ايمػان بلػور كاسػتقرت ػمية الكلػداف فائيػا ا القػرف ال ػادس
عشػػر ادلػػيقدم الػػل دخلػػت ا شػرا ة ر يػػة مػػع ني ػػة ركمػػا منػػذ العػػاـ 9558ـ ن اػػ 8119 ،ص )95مػػا يػػت
ايمان بكني ة ال ُ رايف ادلشاروػة ن بة ا شػرؽ الحرات ما يت بكني ة اارس ن ػبة ا بػقد الحػػرس الػل وسػػعت ايهػا
ايم ػان ام ػػا الت ػػميات احل ػػالية ال ػرايف كالكل ػػداف كاالشػػوريوف له ػػا ػػميات ذلاخصوهػػياهتا كدكااعه ػػا اخلاه ػػة كللته ػػا
ادلوادة هش الللة ال راينية نبشقيها اللر كالشروش) انت للة التجارة كالثقااة كمازالت م ت دمة ا يومنا ا بلػداف
الع ػراؽ ك ر يػػا كسػػوراي كلبنػػاف كاي ػراف كبػػقد ادلهجػػر نسػػا و خقهػػة اتريػػخ ...ص )4اذ دخلػػت الكني ػػة ا ه ػراعات
داخلية ا العهد العثماين اقػد عػارض البػػطريرؾ ادلنػااط سػوالوا خػػغ إيليا الراسػػخ كابدر بػػما ي ػمى خغ شػػيموف ليدخل
هو كخلحػاؤ ا كائػل ا شػر ة مع الكػني ة الكاثوليكية ا ركما كلكن بعد مركر أ ثر من ورػػن مػن الزمػاف اػك ار باطهػػم
بػركما كزبلوا عنػها علننا ا عػهد شػيموف الثالث عشػر دينػكا أم ا عاـ 9678ـ من خقؿ بػين اعرتاؼ إيػماف يتعػارض
مع إؽلػاف ركما بينما هم اػااظوا على اس ػػتققذلم عن خطػ ػ إيليػا  .لتنتقل ويادة الذين أرادكا أف يكون ػوا ا شر ة مػع ركمػ ػػا
بعد ذلك إ رئي ػػط أالسػػاوحة العميد جػوزيف ا كؿ  9677الذم اعرتؼ به بطرير ان اثوليكيان من وبل ال ُ لطات ادلدنية
ائسة ال ةكاثوليك ا ليوهاانف
العثمانية ا عاـ  9677ل اعرتات به ركما ا العاـ  9689لتمن ه ركما ا العاـ  9881ر ة
هرمزد العمو ا ةعائلة خغ إيليا اال اف إيليا الثاين عشر 9814-9778عارض ذلك ليكػوف آخػر هػذا اخلػغ الػذم مت
العادية ة بطريرؾ اذ اف هو نح ػه ود انتُ ب بشكل ةغري نظ ػػامش ا عاـ  9781كااز فا علػى الشػر ة
انت ابه نابلطريقة ة
مع ركما معظم أ باع خغ إيليا كدخل ا الشر ة مع ركما عاـ  9558كوطعها عاـ  9678كبذلك اهب خغ شػمعوف
هو خغ ال ةكني ة الل ْاعتمد ه ر ينا ني ة ادلشػرؽ االشػورية ا الع ػػاـ  9976كا النصػف الثػاين مػن القػرف التاسػع عشػر
اتس ػػت ابرش ػػيات لداني ػػة ا م ػػدف اض ػػنة كب ػػريكت –دمش ػػا -ال ػػب-الق ػػاهرة-طهػ ػراف -رمنش ػػا -الره ػػا ان ػػت مرا ػ ػزان
لقرس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليات التبش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػريية احلديث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل انش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ تن الكني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الكلداني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الكاثوليكي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
) )https://stringfixer.com/ar/Chaldeanكرلموعة من الرهباف كهم ادلطراف فناف كالقط فناـنكثيقة روػم
 )91كغ ػػريهم ا ارس ػػاؿ عريم ػػة ا ال ػػلطاف عب ػػد اجملي ػػد بت ػػاريخ  6شػ ػرين االكؿ 9856ـ اكض ػ ػ وا ا اليوي ػػة ش ػػكرهم
ك قػػديرهم للجنػػاب الدكلػػة العليػػة علػػى مػػن هم االمتيػػازات اذ اف االمتيػػازات كاالا ػػاانت الػػل وامػػت الدكلػػة العليػػة ا
قدؽلها الينا هران مجيعا ليق كفارا نقدـ له االدعية اخلريية اال اف عند كركد االمر العا خبصوص االعانة الع كرية على
وماء ادلوهل كوراها ابكل خموع ود وبلنا مػع التػووري كالتعظػيم اذ اوراهػا بػدالت ل ػة الػف غػركش كبلػغ مجيػع مقػدار
 946851غركش ك ضلن امتثاال لـمر العا ك شكر لقمتيازات ادلمنواة لنا من امرة ال لطاف كود وبلنا هذا ادلبلغ
من وبل سعادة المش ابشا كااال ابشران ا مجعها كايصاذلا جلانب هندكؽ ادلالية ا كالية ادلوهل اال انه ا م لنا أبف
هذ ادلبالغ هش ثقيلة علينا جدا يقدركف الحقراء اف ػلتملوف ثقل هذ ادلبالغ ك اف الحقػراء ال يقػدركف علػى داعهػا كاف
ادلبػػالغ ثػػرية القػػرل لهػػا اق ػراء كزلتػػاج ال ذلػػم عنػػا كال ث ػركة كاػػاؿ بػػقد العػػرب معلػػوـ ال يشػػابه االم ػواؿ اهػػا ركميلػػش
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كاالانضػػوؿ شنيػػا الػػدليل علػػى اقػػرهم البػػدؿ ا هػػذ االط ػراؼ ػلصػػل ا الح ػ غػػركش لػػو يكػػوف ػلاسػػبوف علػػى موجػػب
بدالت هذ اطراؼ نصف هذ ادلبػالغ لػذلك جػاءت اجلزيػة زائػدة كنطلػب قليػل البػدؿ الع ػكرم االمػر الػذم ادل ا
مجر ولب االها اذ يعملوف لػ ة د بدؿ ك ؽلكن مجع هذ ادلبالغ كضلن خائح ال تحرؽ الحقراء من هػذ اجلهػات ا
بػػقد اجملػػاكرين الينػػا ك االجنبيػػة كوػػد ذباس ػران كوػػدمنا هػػذا العػػرض علػػى اعتػػابكم ملتم ػ رمحػػتكم أبف ػػرتمحوف حبالنػػا
ك شػػحقوف علػػى اقػران ا زبحيػػف شػػشء ػػاا مػػن هػػذ ادلبػػالغ اػ ا ادل ػػتقبل صلمػػع هػػذ االعانػػة بكػػل سػػهولة الرجػػاء
وبوؿ التماسنا كاجراء وسق نا ابوش االمر دلن له االمر كمت راع اليوية ا ال لطاف من اجل اهدار االدارة ال نية كالعمل
.
على قليل االمانة الع كرية من الكاثوليك ا كالية ادلوهل ن) HRTO387/1.1856M.
كمػػن ذلػػك يتم ػ ابنػػه اهػػب لزام ػػا علػػى الدكلػػة العثمانيػػة ػػواري الت صيصػػات ادلاليػػة لرتمػػيم الكنػػائط اسػػتنادا ا
ادلرسوـ اذلمايوين اك خغ االهقح الثاين –خغ شريف علػايوف -لعػاـ 9856ـ الػذم مػمن اوػرار مبػدا ادل ػاكاة كا ػ
اجملػػاؿ امػػاـ الرعػػااي غػػري ادل ػ لم مػػن االنمػػماـ ا ااػػة الولػػائف ا الدكلػػة امػػق عػػن انشػػاء زلػػا م سلتلطػػة للنظػػر ا
القمػااي ادلدنيػػة كاجلنائيػػة مػػع بقػػاء انػػا م الشػػرعية ابلن ػبة للم ػػلم كانػػا م الطائحيػػة ابلن ػػبة للػػري ادل ػػلم كاللػػاء
اجلزية ك طبيا مبػدا ادل ػاكاة ا المػرائب كاللػاء االلتػزاـ"جبايػة المػرائب كأتجػري االراضػش الزراعيػة ا القريػة" مػا طػرؽ
ادلرسوـ ا ما مممونه االهتماـ دبيزانية الدكلة عن طريا التقيد بتدكين االيرادات كادلصركاات بدوة كعناية ا سػجقت
خاهة مػع االهتمػاـ بتوزيػع الركا ػب كادلرسػوـ هػو نحيػذ كإوػرار دلػا جػاءت بػه معاهػدة ابريػط ا 8آذار 9856مػن ايػث
ونػه التزاما دكليان كعلى الدكلة العثمانيػة االلت ػزاـ بتنحيػذ نعلش  9989ص  . ) .88-88اذ ولػت كزارة ادلاليػة زبصػيم
مبالغ لتعمري ك رميم الكنائط من ادلوازنة العمومية العامةن. )DH,MKT2054/18.1310H. 1893.
و ػػاـ بطار ػ ػػة ػػل مػ ػػن ابرش ػػيات بػ ػػقد الش ػػاـ كانطا يػ ػػة ال ػ ػراينيت امػ ػػق ع ػػن ابرشػ ػػيات ػػل مػ ػػن االسػ ػػكندرية
كالقػػدسنكثيقػػة روػػم  )99ابرسػػاؿ عريمػػة مووعػػة بيػػنهم بعقػػد اجتمػػاع مػػع كا الشػػاـ زلمػػود ابشػػا اػػوؿ مػرياث ادل ػػي ي
ك يف معاجلة القمية كوامت ادلشايخ أبرساؿ ربريرات ا ابب العا بتاريخ  89ربيع االكؿ  9878هجرم 86/نوامي
.
9856ـن)HR,MKT167/98.1273H.
ن
الوشئا العثمانية ادلؤرخة ا  96شواؿ 9874هجرم 89/مايو 9858ـ ارساؿ بروية نكثيقة روم  )98من
اشارت
كالية موهل ا ال لطات العثمانية ا اسطنبوؿ اكض ايها أبف ااد ااراد التابعي السر ه مػق جػرجيط كهػو مػق اليػاس
الذم رؾ الدين كاهب ي ػبب ادلشػا ل ا كاليػة ادلوهػل بػ االهػا شلػا ادل ا ػحري ا كاليػة بلػداد لكػن وػررت
ال لطات العثمانية ا كالية بلداد يفعػادة مق الياس مرة اخػرل ا كاليػة ادلوهػل لػذا مت ازبػاذ االجػراءات مػن اجػل نقلػه
ا مكاف ادلناسب كسوؼ يتم ارساذلا ا اادل القرل ادل ي ية ا وماء العمادية ا كالية ادلوهل كالل ي كن ايها
.
ذات االغلبية ادل ي يةن) HR.MKT240/16.1274H.
اشػػارت الوشئػػا العثمانيػػة ادلؤرخػػة ا  4ذم القعػػدة  9875للهجػػرة 9858للمػػيقد ويػػاـ رئػػيط الطائحػػة ال ػرايف
الكاثوليػػك ا كاليػػة ادلوهػػل أبرسػػاؿ برويػػة مػػن اجػػل ادلوااقػػة علػػى انشػػاء ني ػػة ذلػػم ا ادلوهػػل إذ اف ازداػػاـ اب ػواب
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الكنائط التابعة ذلم كضػيقها شلػا يتطلػب مػن جنػاب ال ػلطاف ادلوااقػة مػن اجػل بنػاء ني ػة ا مكػاف شين ذلػم كمت راػع
الطلػب ا ال ػػلطاف الهػػدار االرادة ال ػػنية ككااػػا ال ػػلطاف بشػرط ػػوار الشػػركط القزمػػة ك انػػت ال ػػلطات ا رللػػط
الو قء واموا ا شكيل جلنة ال ماؿ االجػراءات القزمػة كارسػل اريقػان لكػش يػتم ارسػاؿ قريػر ا ال ػلطاف بشػاف الكني ػة
.
الل ريد طائحة الكاثوليك انشاءها ا كالية ادلوهلن)I.HR.168/9046

اخلامتة

كهلنا ا دراستنا ا مجلة من النتائج منها ماايت:
ػلتػػوم االرشػػيف العثمػػاين ا اسػػتانبوؿ كبعػػد اطقوػػه علػػى معلومػػات ويمػػة كمهمػػة عػػن ادل ػػي ي صلػػدها ا ا مصػػادر
ادلؤلح العرب اك ال ػرايف اك االكربيػوف ا اػرتة الدراسػة كابرزهػا الوثيقػة الػل طالػب ايهػا م ػي ييو ادلوهػل بت حيػف البػدؿ
الع كرم عنهم.
نقل ادلعلومات القيمة الل اطلعنا عليها االرشيف طبيعة العقوات االجتماعية الل انت ربغ رعااي ال لطاف العثماين من
ادل ي ي به ك نقل البااث ا صور طريقة العي ا ارتة اترؼلية اا ة ك كشف الرغبػات احلقيقيػة الػل ارادهػا لبػث
ادل اكاة كالعدالة ب ابناء رعيته بلا النظر عن الدين اك القومية.
لقد انت الصورة ال لبية الل نقلها االكربيوف عن الدكلػة العثمانيػة ا ثػر كضػواا ا اطقعنػا علػى هػذ الوشئػا اذ بينػت
االخرية ا اغلب االاياف استجابة ال لطات العثمانية لرسائل الرؤساء الدين ادل ي ي كبروياهتم.
ؽلكػػن بعػػد اطقعنػػا علػػى لػػك ادلعلومػػات التارؼليػػة ادلهمػػة دراسػػة ادلوضػػوع بصػػورة ا ػػي كيصػػل اف يكػػوف رسػػالة ماج ػػتري
كالسيما اف يتناكؿ هح ة مهمة من اتريخ الدكلة العثمانية يتم التطرؽ اليه ا مكا باهتا الر يػة ا ارشػيف رائسػة الػوزراء
العثماين.
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قائمة املصادر واملراجع
أوالً :الواثئق غري املنشورة:

أ – واثئق االرش ف العثماين(استانبول)

)Osmanlı Arsivi (Istanbul
1. C.DH318 /15885.
2. C.DH318 /15885.
3. DH,MKT2054/18.1310H. 1893.
4. HR.SYS1005/12.1838M.
5. HR.SYS. 1781/17.1852M.
6. HR.SYS2934/89.1853M.
7. HR.MKT112/59.1271H.
8. HR.MKT121/82.1272H.
9. HR.SYS2935/58.1855M.
10. HRTO387/1.1856M.
11. HR,MKT167/98.1273H.
12. HR.MKT240/16.1274H.
13. I.HR.168/9046.
14. I.HR5/216.1256H
15. IMMS.79/3459.

ب -واثئق وزارة اخلارج ة الربيطان ة
1- F.O 633: from draft of Chapter XXXIV"the native Christians,Minorities in the
Middle East"from situation in Egypt :Lord Cromers Account,undated,1917.

اثن اً :املصادر الثانوية العرب ة

.9
.8
.8
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اداموؼ الك ندر.ن. ) 9988كالية البصرة ا ماضيها كااضرها.ن هاشم ها ح التكريل مرتجم) .منشورات مر ز دراسات اخلليج العر
امعة البصرة .ج.9
ا اـ الدين.ن. )9997مدينة القاهرة من كالية علش إ إ اعيل .9879 -9815دار اآلااؽ العربية.
إ اعيل
اهاؼ يوسػف بك .ن .)9995اتريخ سػقط بين عثػماف من اكؿ نشػئهتم ا االف .مكتبة مدبوػلش.
)
االسعد ا ن اسعد االمحد .ن. )8198نظاـ ادللة العثماين ا بقد الشاـ ماب ن988هػ9855-ـ9889 -9596 -ـ [رسالة
ماج تري غري منشورة ].جامعة دمشا.
البري ابوان .ن .)8191االراميوف ا التاريخ .دار ادلشرؽ بدهوؾ.
اجلييت عبد الرمحن  .ن .)9978اتريخ عجائب االشر ا الرتاجم كاالخبار .نط )8.دار اجليل ببريكت .ج.8
اجلبورم هيثم زلش طالب كاجلبورم زينب ا ن عبد .ن .) 8195اثر ار ة االهقح العثمانية ا طور احلر ة الحكرية ا الوطن
العر ا العهد العثماين ادلتئخر رللة جامعة اببل مج88نع.)8

بيود علش.ن. )8196كضع كاقوؽ االوليات ا الدكلة العثمانية :دراسة كشئقية اترؼلية ظلوذجية رللة دراسات بيت ادلقدس.
مجيل انهػر .ن.)8117رموز م ي ية.

مجلة درادات موصلية ،العدد ( ،)46آب  -2222محرم 4444هـ
()87

مجلة درادات موصلية
مجلة دورية رلمية محكمة ،تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية
.91
.99
.98
.98
.94
.95
.96
.97
.98
.99
.81
.89
.88
.88
.84
.85
.86
.87
.88
.89
.81
.89
.88
.88
.84

ISSN. 1815-8854
جنكو عقء الدين.ن د.ت) .ادلواطنة ب ال ياسة الشرعية كالت دايت ادلعاهرة .جامعة التنمية البشرية .
ا ،يوسف .ن .)8119ني ة ادلشرؽ الكلدانية -ا ثورية .مر ز النشر كالتوزيع امعة الركح القدس.
ابيب ماؿ ال عيد.ن.) 8118االوليات كال ياسة ا اخلية االسقمية من بداية الدكلة النبوية كا فاية الدكلة العثمانية  .مكتبة
مدبو .
رساـ سهى.ن .)8197ادل ي ية ا العراؽ بدايتها ك طورها ا يومنا هذا.ن اناع وسا كسهى رساـ مرتجم).مطابع دار االديب.
ركجاف يوج .ن .)8199العرب من الحتواات العثمانية ا الووت احلاضر.ن اجلندم مرتجم) .لمات عربية للرتمجة كالنشر.
سا و لويط.ن .)9998اابؤان ال رايف .مطبعة الطيف ببلداد.
______.ن .)8116خقهة اتريخ الكني ة الكلدانية.نط.).8
سورايؿ عطية عزيز .ن .)8115اتريخ ادل ي ية الشروية.ناس اؽ عبيد مرتجم)  .اجمللط االعلى للثقااة .
الشناكم عبد العزيز .ن .)9974الدكلة العثمانية دكلة اسقمية محرتل عليها..مكتبة االصللو ادلصرية .ج.9
الصاا لطيف ذبيل لطيف.ند.ت) .التنوع الطائحش كاثر على احلياة ال ياسية اللبنانية .9975-9958
هايغ انيط .ن.)9955لبناف الطائحش .دار الصراع الحكرم.
الصباغ ليلى .ن .)9979اجملتمع العر ال ورم ا مطلع العهد العثماين.
هليبا .عوف.ن .)9984اتريخ ابرشية ادلوهل ال راينية .مطبعة شحيا.
علش غامن .ن.)9989النظاـ ادلا العثماين ا العراؽ 9888-9855هػ9994-9889 -ـ[.رسالة ماج تري غري منشورة] جامعة
ادلوهل.
عوض عبد العزيز .ن .)9969االدارة العثمانية ا كالية سوراي .9994-9864
غليوف برهاف .ند.ت).ادل الة الطائحية كمشكلة االوليات.دار الطليعة للطباعة كالنشر.
ارج ال يد .ن.)9999اركب علش  .مطبعة التو ل ابجلماميز.
وزاصلش اؤاد يوسف.ن  .)8198لػػكيف بلدة اشػػورية وػػدؽلة ا :ادلدػْن كالقػػرل كادل ػواوع ادل ػ ي ية ا العراؽ ةمقاالت ابب بةيػػن ادلاضش
ة
ة
كاحلػػاضر ا ةرللة الحكر ادل ي ش من عاـ  9986كللاية  8198منشورات رللة الحكر ادل ي ش  -شر ة االطلط للطباعة اندكدة.
القي ش عبد اجمليد ا يب.ن.)8114التاريخ ال ياسش كالع كرم لقثوري ا العراؽ  .9999-9989الدار العربية للموسوعات.
ريؾ جورج.ن .) 9957موجز اتريخ الشرؽ ا كسغ من لهور االسقـ ا الووت احلاضر.نعمر االسكندرم مرتجم).دار الطباعة
احلديثة.
ينللك أ.ك.ن .)8196رالة ا ادلشرؽ.9885-9884نزلمود العابدم مرتجم).دار ال ويدم للنشر كالتوزيع.
زلحوظ زين الدين كايد .ن.)8196االدارة العثمانية ا مرالة التنظيمات 9919-9889ـ[رسالة ماج تري غري منشورة] .جامعة
شرين -سوراي.
امل ا ن.ند.ت).اجلزية ا االسقـ ضريبة الرؤكس كضريبة االرض .منشورات دار مكتبة احليا .
انامش
مصطحى امحد عبد الرايم.ن .)9968ا اهوؿ التاريخ العثماين نط.)8.دار الشركؽ.
ندات علش.ن .)8198اهل الذمة ا بقد الشاـ خقؿ العهد العثماين 988ق 9999-ق ادلوااا 9699-9596ـ [رسالة ماج تري
غري منشورة] .لية العلوـ االن انية كاالجتماعية -جامعة اجلزائر .
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