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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.
ثمانيػػة بوهػػحها اا مػػان كبػػ  ادل ػػي ي  ا لػػذا فػػدؼ ا دراسػػتنا ا  بيػػاف طبيعػػة العقوػػات الػػل  قػػـو بػػ  الدكلػػة الع     

 للعقوة الوثيقة الل ذبمع الطوائف ادل ي ية ب  الواليت . 9869-9889كاليل ادلوهل كمصر بوهحهم رعااي ذلا للحرتة 
لعقوػػات أتيت اعليػة الدراسػػة أتيت  وفػػا   ػػتند ا  كشئػػا االرشػػيف العثمػاين كانحولػػة ا اسػػتانبوؿ   ك وضػػ  طبيعػػة ا      

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.
 ادل ي يوف. -العثمانيوف -ادللة -نظاـ -تااية: االرشيفالكلمات ادلح

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
ادل ػي ي   االجتماعيػة كالدينيػة  الدكلػة العثمانيػة مػن بتوثيػا االاػواؿ  العامػة  لرعػااي عود بداايت االهتماـ العثماين       

اداراي ابلوالايت الل اس تها سواء ا  كالية ادلوهل اك  الل احلقتكاالوتصادية...اخل منذ بداية سيطرهتا على البقد العربية 
صػػػر   كيعػػػد االرشػػػيف العثمػػػاين مصػػػدرا مهمػػػا مػػػن مصػػػادر دراسػػػة اتريػػػخ مكػػػوانت اجملتمػػػع العثمػػػاين اذ يقػػػدـ ا كاليػػػة م
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معلومػػات مهمػػة عػػن طبيعػػة اكضػػاعهم االجتماعيػػة كالدينيػػة. مػػن خػػقؿ اهػػدار ال ػػقط  العثمػػاني  العديػػد مػػن القػػوان  
 ية.ادل اكاة ب  ابناء الدكلة العثمان إلعقفكالتشريعات الل مهدت 

 شػػري الوشئػػا  ا  اف بدايػػة الت  ػػن ا االاػػواؿ العامػػة للم ػػي ي  بػػدا منػػذ فايػػة النصػػف االكؿ مػػن مشككةلة الدراسككة:  
القرف التاسع عشر   كامجعت على انه مت رب   اكضاعهم اسػتنادا ا  خطػش شػريف  وخلانػة كعلػايوف  مػن خػقؿ االجابػة 

 على الت اؤالت اال ية:
 انتهجها ال قط  العثماني  الجراء الت ديث؟ ماهش ال ياسة الل 

 ماهش ردكد اعل ادل ي   من القوان  كالتشريعات الل اهدرها احلكاـ؟
  يف  دخلت الدكلة العثمانية حلل النزاعات القائمة ب  ادلذاهب كالطوائف ادل ي ية؟

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

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

ادل ػػي ي  ا االرشػػيف العثمػػاين ا كاليػػل ادلوهػػل كمصػػر فػػدؼ ا دراسػػتنا ا  الرت يػػز علػػى ااػػواؿ  اهككداا الدراسككة: 
علػػى اكضػػاعهم العامػػة كسػػاعلت  9869-9889د اجمليػػد ك يػػف انعك ػػت اجػػراءات الت ػػديث الػػل انتهجهػػا ال ػػلطاف عبػػ

 اباداث  ليريات  برية اثرت على كضعهم االجتماعش كالديين  لبث ادل اكاة ب  مكوانت اجملتمع العثماين.
 اعتمدت الدراسة ادلنهج التارؼلش ا  دكين االاداث التارؼلية دبوضوعية كعلمية . منهج ة الدراسة:

  كخاسبة  ممنت اهم النتائج الل  وهلنا اليها.و مت الدراسة ا  مب ث 
أكضػػػاع ك   نظػػػاـ ادللػػػة ا ادلراسػػػقت الر يػػػة  ناكلنػػػا ايػػػه ادلب ػػػث االكؿ: سياسػػػة الدكلػػػة العثمانيػػػة ذبػػػا  ادل ػػػي يوف مػػػمن  

 ن النزاعػػػػات بػػػػ  ادلػػػػذاهبمووػػػػف ال ػػػػلطات العثمانيػػػػة مػػػػامػػػػق عػػػػن   ادل ػػػػي ي  ا ارشػػػػيف رائسػػػػة الػػػػوزراء ا اسػػػػتانبوؿ
 .ادل ي ية

لت ػػدايت امػا ا ادلب ػث الثػاين اقػد  طرونػػا ا  التػدخل االكر  كاثػر  علػى اهػدار التنظيمػػات اخلرييػة  مػن خػقؿ  ناكلنػا ل 
 .مووف م ي ش ادلوهل من التنظيمات اخلريية   ك االكربية كمووف الدكلة العثمانية منها 

 .  املبحث االول: س اسة الدولة العثمان ة جتاه املس ح ون 
 اواًل: 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           
لنظػػػػاـ  (د كادلػػػ ي يوفاليهػػو نادللػةننظاـ ادللػة: ُعػػرنؼ بنظػاـ ادلليػػات ايمػان  كايػػه خمػػع رعايػػػا الدكلػة العثمانيػػة مػن اهػػل الذمػػػة

ادللػػػل الػػػذم يق ػػػػػػمهم علػػػى اسػػػاس ادلذهػػػػػػب كالطػػػػػػائحة  ك ػػػاف لكػػػػػػل ملػػػة رئيػػػػػط ديػػػين ػلػػػػػػكم ا ومػػػػػػااي الػػػزكاج كالطػػػػػقؽ 
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كرم كاالاواؿ الشػػ صية دكف  ػػػدخل منها  شلا يكػػحل اريتػػهم الدينية كالشػػ صية  ك اف علػػى الشػباب داع البػػػدؿ العػػػ 
بػػدؿ اخلػػػػدمة الع ػػكرية  ك ػػػػاف لكػػػػل مػػػػلة رئػػػػي ها الػػديين ي ػػػػمى بػػػ  ملػػة ابشػػش   للمزيػػد مػػن التحاهػػػيل  ينظػػر: ناالسػػعد: 

كعلػى  (Shaw and Shaw1978,p13ن The Millets systemملػت –(  نظػاـ ادللػل 44ص 8198
مػػػل الدكلػػػة العثمانيػػػة مػػػع ادلػػػذاهب ادل ي يةنانتشػػػرت  اسػػػاس الطوائػػػف الػػػل اعرتاػػػت فػػػا االخػػػرية بوهػػػحها ملػػػة  لػػػذا     تعا

ادلذاهب ادل ي ية ا كاليل ادلوهل كمصر  كالعقوة كثيقة بينهما لوجود االبرشيات ادلشرت ة ال باع  الواليت  ا هذ  الحرتة 
الكػػػػػػػاثوليكش  علػػػػػػػا ادلػػػػػػػذهباف الكػػػػػػػاثوليكش كاالرثوذ  ػػػػػػػش لينتشػػػػػػػر بعػػػػػػػدها ادلػػػػػػػذهب اليك  ػػػػػػػتانل  كوػػػػػػػد انتشػػػػػػػر ادلػػػػػػػذهباف 

مػػػع وػػػدـك ادلبشػػػرين ا كربيػػػ  ا  ادلنطقػػػة العربيػػػة  ا العهػػػد العثمػػػاين بػػػ   ال ػػػرايف كالكلػػػداف  (بصػػػورة ضػػػي لةنكاليك  ػػػتانل
انتشػرت ادل ػي ية ايػه  بػقد مػاب   كصلد انتشار ادل ي ية ا الػواليت  احػش العػراؽ -كاالشوريوف كاالرمن كاالوباط .البااثة

ا كؿ ادليقدم اذ محل الرسػول  مار  وما  ااػد  قميػذ ال ػيد ادل ػي  االثػين عشػر    كمػػار ادم  القرف دايةب النهرين  منذ
ك لميػػػذيه اجػػام كمػػػارم اللػػذين  انػػػا مػػن مجػػػاعة ال ػػػبع  رسػػوال  كاف التبشػػػري مت لػػبعا التجػػػار اليهػػػود القػػػاطن  ا بػػقد 

 كدخلت من طػرؽ عديدة منهػا مديػػػنة الرهػا كاربػيقن اربيػل( كادلنػاطا اجلنوبيػة ا النهرين ااس ػوا اك  اجلماعات ادل ي ية 
سػػػػػػػهى رسػػػػػػػاـ: ادل ػػػػػػػي ية ا العػػػػػػػراؽ بػػػػػػػدايتها ك طورهػػػػػػػا ا  يومنػػػػػػػا هػػػػػػػذا   رمجػػػػػػػة: اناػػػػػػػع  وسػػػػػػػا كسػػػػػػػهى  العػػػػػػػراؽ  ينظػػػػػػػر:

أاػػػد  St.Mark؛ امػػػا ا مصػػر ايعػػػد القػػديط مروػػػػط 78-77  ص ص (8197االردف :مطػػػابع دار االديػػب  نرسػػاـ 
ـ  بينمػػا يذ ر اخركف ابنػه 48مؤسػط الكني ة القػبطية ا مصر الذم وػدـ ا  االسػكندرية عاـ  (عن ػقميذ ال ػيد ادل يػ 

. مجيعػا  ملػة منػذ سػيطرهتا Father Marrcos ,2011,p4)ـ ن68ـ   كاستشػػهد ايها عػػػاـ 58ـ اك 55وػػدـ عاـ 
لك أتخر االعرتاؼ ابلبعا من  الطوائػف ا  القػرف التاسػع عشػر ادليقدمناقامػت كبذ9596على البقد العربية منذ العاـ

لتصػػػػػػػب  الكنيػػػػػػػػ ة الكػػػػػػػػػلدانية مػػػػػػػلة وائمػػػػػػة بػػػػػػػذاهتا وػػػػػػػػػانونيان   يتظػػػػػػر:   9844الدكلػػػػػػة العثمانيػػػػػػة يفهػػػػػػدار ارمػػػػػػاف ا عػػػػػػاـ 
م ػتقلة اػ   طائحػة ا رثػوذ ط فال ػراي بطائحػة ( ؛ بينمػا صلػد أتخػر اعرتااهػا48ص 8116   ...سا و خقهػة اتريػخ 

ابلػركس  Bailros ا رمػن ا رثػوذ ط  بعػد اف سبكػن بطريػر هم  بطريػرؾ   اذ  انػت شػؤكفم  ػدار مػن وبػل 9878  عػاـ
  9988  كاهػػػب  لػػػػديهم رللػػػط دنيػػػػوم يػػػدير شػػػػؤكفم ا اسػػػتانبوؿن ادامػػػػوؼ  9888كاصػػػل االنحصػػػػاؿ النهػػػائش عػػػػاـ 

لػػة كمن ػػت بطريػػر هم مػػار  عػػوف الرائسػػة الدنيويػػة اسػػوة برؤسػػاء ادللػػل  مػػا اعرتاػػت ابدل ػػي ي  ا ( ؛  898ص شػػوري   من
 (. 91 ص 8114العثمانية االخرلن القي ش  

-9459اخػذت اكضػاع ادل ػي ي  ا الدةكلػة العثمانيػة من ػىن جةديػدان   منػذ عهػد الُ ػلطاف الُعثمػاين   الثػاينلذا        
ـ   وػػػاـ 9481-9489ق ام مػػػا بػػػػػ  االعػػػواـ  888 الػػػػػثاين ا مديػػػػنة ادرنػػػة عػػػاـ  ـنكلػػػد ال ػػػػػلطاف العثمػػػاين  9489

مدينػػػة منػػػػها اثينػػػا كالبوسنػػػػػة كبللػػػاراي كاعلهػػػا اػػػػػت   811ابلكػػػػػثري مػػػن الحتوػػػػ ات علػػػى اجلػػػػػبهة االكربيػػػة كهػػػػػل عددهػػػػػا ا  
( نتيجػػة   .58.-49  ص 9995ـن اهػػاؼ  9488ـ  كمػػن هنػػا لقػػػػب ابلحػػا      ػػػػوا عػػاـ 9458الق ػػطنطينية عػػاـ 

ن  انػػػت اكؿ اعػػػرتاؼ للمػػػذاهب كالطوائػػػف خطػػػوة منهػػػا لتنظػػػيم شػػػؤكف غةػػػري ادل ػػػلم  ا الدكلػػػة الاتػػػوائهم ربػػػت اكمهػػػا
ـ مت  نظيم الكني ة االرثوذ  ية دبوجػب نظػاـ ادللػة 9458بعد اف دخل العثمانيوف ا  الق طنطينية عاـ  ملة ام ي ي   
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ابالرمػػػن  ملػػػة م ػػػتقلة  شلػػػا ادل ا   م  امػػػق عػػػن اعػػػرتااه (4نالصػػػاا  د.ت  صالعثمػػػاين   الثاين مػػػن وبػػػل ال ػػػلطاف
اػػدكث هػػراعات بينهمػػا اػػوؿ االاقيػػة ا ادارة االمػػا ن الدينيػػة ادل ػػي ية ا االراضػػش ادلقدسػػة التابعػػة للدكلػػة العثمانيػػة 

ـ ابسػػػػػػػػػػػػػػػػػػت داث هػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلك وػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   (88 ص8198 ننػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات السػػػػػػػػػػػػػػػػػػيما  ني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ا ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
 ( .Longrigg,1963,p112النظاـن
 مةن هم ليتم الدكلةن  ا ادل لم  غةري شؤكف لتنظيم  يتم است داـ نظاـ ادللة ا الدكةاكين العربية الرة ية ااست دث         
علػيم كالقمػاء كالمةػرائب ابختيارن رؤساءهم الدين   كاا شلارسة شةػعائرهم الدينيػة كُشػؤكفم اخلاهػة ا التة  االستققؿهم اق

اعته كيتابع  ةنحيذها كةا  ربت اْشراؼ رؤسائهم   اذ يةقـو رئيط  ل منلة ابستقباؿ الحةرماانت كاالكةامر الػ لطانية كيُبلغ فا مجة
 الحةػا   نظػاـ ادلقابل   ااف اْ باع ادللة يُبللػوف ُرؤسػاءهم الػْدين  دبطػالبهم علػى كانػا موااقػة ُسػلطانية  إْذ جنعػل ال ػلطاف  

صطل  اْهل الذمة اال  اف االْخري يعػي عػن 
ُ
ادللة ُجزءان من بنية الدةكلة ككضع ذلا وةواعد كاسط كْهو استْمرار اترؼلش كوةانوين دل

  (. 89 ص 8196  بيوداخلنية العربية ا ا  ادلػلة  عبري عن اخلبػرة العػثمانيةن
اذ  ةمػمن النظػاـ انْت ػاب الرؤسػاء الػْدين  مػن ااػرةاد ادلنلػة نح ػها   ل ادللػل االخػرليعد النظاـ كسيطان ب ة الدكلة كاه       

(اذ كردت  ػػلمة ادللة ا  Braude,2014,p15؛88 ص9979على اف يْقرتف  عيينهم بنصدكر مرسـو سلطايننعوض 
 ن يُػػػػػػعد ملػػػوؾ اإلمياطوريػػػة ال اسػػػانية ال ػػػْػجقت كالوشئػػػا الُعثػػػػمانية الر يػػػة اشػػػارهتا ا  مػػػا ي ػػػمى بػػػػ ا ر ادللػػػة ادل ػػػي ية

ادل ػػي ي  داخػػػل عػػػادلهم دبثابػػػة ادللػػػة منػػذ القػػػرف اخلػػػامط ادلػػػيقدم   اذ  ػػػ  ذلػػم ابلتعػػػاي  مػػػع ا غلبيػػػة الزرادشػػػتية. ك ُعػػػد 
دللػػة مػػع اإلمياطػػورايت اإلسػػػقمية القاقػػة ا الشػػرؽ ا كسػػغ ا وليػػات غػػري ادل ػػلمة كخاهػػػة ادل ػػي ي  كاليهػػود  دبثابػػة ا

االاتحػاظ علػى بعػا احلقػوؽ ايمػػا ؼلػم داينػتهم كوػيمهم اجملتمعيػة  يشػػرؼ عليهػا القػادة الػدينيوف ادلعتمػدكف  للتحاهػػيل  
الػػػػل ذُ ػػػرت  لمػػػػة طةائحػػػػة العثمانيػػػػة كهػػػػو الطػػػابع العػػػػاـ لل ػػػجقت  (,Sahin ,Researchgate.net ينظػػػر:

ػػا ي ػػمى 
ة
ابدللػػةن  لترتسػػخ  لمػػة ادللػػة ا القػػرف التاسػػع عشػػر للمػػيقد  دبعػػ  كاسػػت داماهتا  اكػػاف مْصػػطل  الطائحػػة االوػػرب دل

   .(68  ص 9974الطائحة الل  عتنا دينا غةري االسقـ ك طلا على رعةااي الدكلة الُعثمانية الُذمي نالشناكم 
وجبػػه الػػرةئ        يط الػػديين للملػػة البْطريػػرؾ اك يعػػد الػػبةعا نظػػاـ ادللػػل نةوعػػا مػػن احُلكػػم الػػذايت كااْلسػػتققؿ انلػػش  سبػػن  دبن

احلةاخػاـ الرائسػػة الدينيػػة علػى ا بػػػاعه   امػػقن عػػن  انػػه يتػػػو  سلطػػات احلػػػكم علػى ااػػػراد مػلتػػه كيقتػػػصر دكر احلػػكومة علػػى 
ستانبوؿ ػلػمل اليه ارسػاؿ ادلولف ادل ػػػؤكؿ عن جػبػاية المرائب بػزيػارة ادللة مػرة كااػػدة  ل عػاـ يعود بػعدها ا  العػػاهمة ا

 . (91 ص8114مػا مجػعه من االمػػواؿ  كاخػذا فذ  القػاعدة االداريةنالقي ش 
لذا يق م نظػاـ ادللل رعااي الدكلة العثمانية على و م  م لم  يداعوف الز اة كغري ادل لم  يػداعوف اجلزيةناجلزيػة:         

ريبػػة الرؤكس  كود است دمت منذ العصور االسػقمية االك   كيعحػى اهػش التػش  حرض على  ػل ارد غري م لم ك  مى بم
من داع اجلزية  ل من يعتنا االسقـ  للمزيد من التحاهيل  ينظر:ن انامش  د.ت( ك اف يعحى من اجلزية الن اء دب تلف 

-419  ص 8118اعمػػػػارهن كالػػػػػذ ور مػػػػػن ادلرضػػػػػى االطحػػػػػاؿ كالعبيػػػػػد  كرجػػػػػاؿ الػػػػػدين مػػػػػن الرهبػػػػػاف كادل ػػػػػلموفنابيب 
 بػ  للتمييػز( El-Jundi1,2017,p420(اكانت بػذلك دكلػة ضػد القوميػة  قػـو علػى اسػاس الػدين اك ادلػػػػػلةن491



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ4444 محرم -2222 آب(، 46مجلة درادات موصلية، العدد )

 

 
(67) 

 ال ػائد هػو ادللل هلامصطل    اكاف ادللة  أك الدػػ  أساس على يػتم  اف كٕاظلا العرؽ  أسػاس على يتم   الذم مواطنيها
 (. 788 ص8198العقيدةنهياجنة  أك الديػن ا الدػولة عن يتمػػػيزكف الذػ  أكل ك عػلى للداللة

لذا اهب  النظاـ جزءان من احلياة االجتػػماعية اذلامػة ذلػا  شلػا ا ػػػ  ذلػا ادلػػػجاؿ لتصػب  هيػػػ ة  نػػمو ا الشػػرؽ االكسػغ         
ة القػػركف لتحش حباجػػات الشعػوب الل  انػت  ػػمحش االن جاـنمصػطحى  شلػا سػػم  يفعػػطاء الطػػػابع   (919 ص9968عين

 البيػػػركوراطش القػػػػػوم للدكلػػة العثػػػمانية   نػػه يشػػػػػكل نقػػػصا  بيػػػػرا ا االهتػمػػػػاـ ابدلػػػػجتمعات الدينيػػة   نػػه يقػػػـو علػػى اػػػكرة
 (.Barbierim,2013,p6النػػظاـ االجػػتماعش ادل ػتػػرجع ا العصػػور الوسطى ككوف على الوجػػود ادل ػػبان

 : أوضاع املس ح ني يف ارش ف رائسة الوزراء يف استانبولاثن ا
ذ ر ادل ي يوف  كؿ مرة ر يا منذ القرف الثامن عشر بيوية ارسلتها ال لطات العثمانية ا مصر بناء على ا كامر         

ي ػػكنوف ا  لػػك ـ  للطوائػػف اليهوديػػة كادل ػػي ية  لهػػا  الػػذين 9775ق  9989زلػػـر  8ال ػػلطانية ا اسػػطنبوؿ بتػػاريخ 
هو اثناء ارتة اكم   بك ابو الذهبن (9ينظر كثيقة روم نادلناطا امقن عن الطوائف ادل ي ية االخرل من ارمن ك عجم

ااد شلاليك علش بك كعرؼ أب  الذهب النه عندما لبط اخللعة ابلقلعػة هػار يػوزع العطػااي كاالمػواؿ   ػاف ينشػر الػذهب 
صػػػػػػر  كوػػػػػػد  قلػػػػػػد عديػػػػػػدان مػػػػػػن ادلناهػػػػػػب ا  اف كهػػػػػػل ا  مشػػػػػػي ة البلػػػػػػد ا ػػػػػػا م مصػػػػػػر  ا اثنػػػػػػاء ر وبػػػػػػه كذبوالػػػػػػه ا م

إلجراء  عداد سكاين جديد ك اذ واـ رئيط الكتاب احلاج عبد الػرزاؽ ا مجػع  (.489- 481  ص 8ج 9978ناجلييت 
ا أواليم مصر  ك اف اللرض  ادلعلومات اوؿ ادل ي ي  ك اليهود   كمت  عي    آغا لكش يتم  وليه مهاـ  عدد ادل ي ي 

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 

ة ا مصر طلبت ايها اإلسراع ا اخذ اجلزية ك إ ماؿ إجػراءات  عػداد ال ػكاف ادلػدني  مػن الطوائػف ادل ػي ية ك العثماني
 .(   .C.DH318 /15885ناليهودية
ـ ارسػاؿ 9888 ػانوف االكؿ   89   لب مآسش الرعية عن الراعش اقد اشارت الوشئا العثمانية التػش أرخػت ا           
من ال لطات العثمانية ا مصر ا  ال لطاف العثمػاين  مػمنت ايهػا نقػل احلػزف الػذم الهػر  كا   (8روم ينظر كثيقة نبروية

منػػزؿ للطائحػػة ادل ػػي ية االمػػر الػػذم شػػكل  811مصػػر لل ريػػا الكبػػري الػػل  عرضػػت ذلػػا منػػازؿ ادل ػػي ي   ايػػث اػػرؽ 
. مػػن اسػػرة هػػػػلرية   9769قػػدكنيا ا اليػػوانف سػػنة ابشػػانكلد   علػػش ا مدينػػة وولػػة دباوضػػى  بػػرية ذلػػم   كوػػاـ   علػػش 

عمل ا التػجارة ايػػنان مػن الػزمن   كُعػرؼ عنػػه الػذ اء كالػػحركسية   اطلةػرط  ا سػػلك اجلػي   ك ةػدرج ا ادلنػػاهب   اتػػى 
ػرد الػػػػحرن ي  مػػن كهةػػػل إ  ر بػػة نقيػػب   وػػدـ إ  مصػػر مػػع محلػػة القبطػػاف ا ػػػ  ابشػػا الػػل أرسػػلتها الدكلػػػة العثمانيػػة لطػػػ

الػػػػػػػػبقد   روػػػػػػػػش نتيجػػػػػػػػة دلػػػػػػػػا ألهػػػػػػػػر  مػػػػػػػػن شػػػػػػػػجاعة  إ  ر بػػػػػػػػة أميػػػػػػػػػػراؿ. كهػػػػػػػػو مؤسػػػػػػػػػػط مصػػػػػػػػػػر احلديثػػػػػػػػة .  ػػػػػػػػوا عػػػػػػػػػاـ 
كا  مصػر بتعيػ  ااػد ضػباط اجلػي  كهػو ا ػ  ابشػا لحػت  ربقيػا دب ػالة احلريػا كمعراػة ( 98 ص 9999نارج 9848

منػػػازؿ ادل ػػػ ي     كاكضػػػ  ا ػػػ  ابشػػػا  ابف هنػػػاؾ شػػػ م مػػػن  االسػػػباب كمعاوبػػػة ادلتعمػػػدين ابحلريػػػا الػػػذم نشػػػب ا
الطوائػػف  الدينيػػة االسػػقمية  الػػل نشػػئت منػػذ اكائػػل القػػرف احلػػػادم عشػػر ادليػػػقدم ا جنػػػوب  الدركزنيعػػد الػػدركز ااػػدل 
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ادليػػػػقدم  ل الػػػت ـ اػػ  فػػػػػػاية القػػرف ال ػػػػػابع عشػػر 9951لبنػػاف  كوػػػد  ػػزعمهم اؿ  نػػػػػوخ كارسػػػػقف كاؿ معػػػػػػن منػػذ عػػػاـ 
وػػػد هػػرب مػػػن جبػػل لبنػػػاف بعػػد مشػػػكلة  ػػاف وػػػد ااػػدثها   انػػػت  ( 58ػ  58  ص 9955سيػػػادهتم للشػػػػهاب ن هػػػايغ 

ال لطات اكمت عليػه ابالعػداـ  كمت ازبػاذ االجػراءات ادلناسػبة للقػبا علػى الػذم وػاموا ا احلريػا مصػر ك وجد رلموعػة 
 .(.HR.SYS1005/12.1838Mة االمور ا مصر ايماناعلنت العصياف ا جبل لبناف  ك  ريد زعزع

 اثلثا:  موقف السلطات العثمان ة من النزاعات بني املذاهب املس ح ة     
  -ق9856ربيػػػع االكؿ  88امػػػا مػػػا ؽلكػػػن اف يظهػػػر كاضػػػ ا للعيػػػاف مػػػا اشػػػارت اليػػػه الوشئػػػا العثمانيػػػة ادلؤرخػػػة ا          
يؤ د البػػػااثوف ابف ال ػػػُرايف وػػدؽلا  ػػانوا يػػػ موف اب راميػػ    كوبػػل ادليػػػػقد نيةنـ يفرسػػاؿ برويػػات مػػن الطائحػػة ال ػػراي9849

بعدة وػػػركف اطػلا عليهػم االراميػػػػوف ال ػرايف  كشػاعت   ػػػ  ميتهم ابل ػرايف بعػد اعتػػػػناوهم للداينػة ادل ػي ية  اذ استمػػػػػرت 
الػػشػعب االرامػػش اتػى القرػػن الثػالث عشػػر ادلػػيقدم   اػ  انحػػػػردت   ػميػػػة الت مػػػيتاف اآلرامية كال ػػػراينية  طػػلقػػاف على 

ايف ال ػرايف كااتػجػػبت   ػمػػية االرامػػػي  عن االسػػتعػػماؿ   كانق ػػػػموا دبػركر الزمػػػػن ا  طػػوائػػف مػنهم ال ريػػاف الػرـك كال ػر 
(؛ كيؤ د 95-88 ص   8117ػكاف ا بػقد الشػاـ كالعػراؽ كايػػػراف ك ر ػػػيانمجيل  ادلػػوارنة  اما اهم مػػػرا ز ذبػمع ال ػػرايف ا

  كوػػد سػػػكنوا بػػقدا كاسػػػعة امتػػدت مػػػن بػػقد (عناخػػػركف ابفػػم  ػيػػػوا ابآلراميػػػ  اك الُ ػػػرايف ن ػػبة ا  اراػػػم بػػن سػػػاـ بػػن نػػوع
شػػماالن ا  شػػبه اجلػػزيرة العربيػة  - ر ػػيا احلاليػة -مػن بػػقد االانضػوؿشػػروان ا  البػ ر ادلتوسغ غػػرابن  ك  -ايراف احلالية -اػارس

 -جنػػػوابن  كعنػػػدما اعتػػػػنا ارامػػػيو سػػػوراي كالعػػػػراؽ الديػػػانة ادل ػػي ية  بنػػػػوا اسػػم ال ػػػرايف داللػػػة ا  االسػػػم ادل ػػي ش سػػػوراييش
؛ كشػػػػكل 8  ص 9998منسا و اابؤان ال ػػػػرايف  ُسػػػػوريويو سػػػػوريوكيو سبيػػػػػيزا ذلػػػػم عػػػػن االراميػػػػػ  الػػػػذين لػػػػػلوا علػػػػى كثنيػػػػػته

  الكاثوليكيػة  (.6 ص8191االراميوف اابف القركف الرابػع عشػر كالعشػر وبػل ادلػيقد اهػم عنصػر للػوم كعروػشن البػري ابػوان  
مائػل لل ػقوط   (  ني ػةن ا ادلوهل مػن اجػل  ػرميم الكنػائط الكاثوليكيػة ا بلػداد كمصػر   كيوجػد ا كاليػة بلػداد معبػد

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 

ر االرادة ال ػػنية بتلبيػػة طلبػػاهتم  كاالسػػراع ا اهػػقح الكنػػائط التابعػػة للطائحػػة   كمت راػػع الطلػػب ا  ال ػػلطاف الػػذم اهػػد
 .(.I.HR5/216.1256Hالكاثوليك ا كاليل بلداد كمصر بناء على طلب البطريرؾن

الدايف ا ويػػاـ مجاعػػة كزارة  ادلػػذاهب كا(8ينظػػر كثيقػػة روػػمنـ9858سبػػوز  8اشػػػػػارت الوشئػػا الُعػػػػػثمانية ادلؤرخػػة ا           
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 

رسػػػػػػػػػاؿ سلصصػػػػػػػػػات ماليػػػػػػػػػة للػػػػػػػػػرض التعمػػػػػػػػػري الف الكني ػػػػػػػػػة ربتػػػػػػػػػاج ا   ػػػػػػػػػرميم ارسػػػػػػػػػاؿ طلػػػػػػػػػب دلنػػػػػػػػػع ذلػػػػػػػػػك  كطلػػػػػػػػػب ا
   كػػػػن االعتػػػػداءات الػػػػل  قػػػػع علػػػػى ادل ػػػػي ي   غائبػػػػة عػػػػن  ( ..HR.SYS. 1781/17.1852Mكإهػػػػػػقحن

ارسػل   اعنػدما (4ينظػر كثيقػة روػم نال لطات العثمانية كزلاكلتها احلد من اكووعها دلنع زعزعػة االمػن ا الػوالايت التابعػة ذلػا
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بروية ا  ال لطات العثمانية ا كالية  ادلوهل كال لطاف العثماين كالسيما ا استانبوؿ   القنصل الحرن ش  ا كالية ادلوهل 
ـ طلػب ايهػا ازبػاذ االجػراءات القزمػة مػن اجػل محايػة ادلنػاطا التابعػة للطائحػة ادل ػي ية   كضػ  9858ازيراف 94بتاريخ 

ؽ.ـ  4111-8511كهش بلدة  عود ا  عػصر العبػيد اك اكركؾ هل كابلت ديد بقرية  لكيفنايها ماغلرم داخل كالية ادلو 
 يبة   ق يبا نأم  ػػل االاجػار ابللػػلة الُ ػراينية( لكثػػػرةن االاجػار الْكل ػػػية علػى ارْضػها   قػػػع علػى م ػػػااة - ػيت بػ  ق

ورية للدااعن عن العػػاْهمة نينول  كا البةلػػدة اشر وةنػػاة سبتػػػػُد مػػػن  م شػػػنماؿ شرؽ ادلوهل   انت وةد ضمػػت اةامية اشػػْ 97
عػػػتقد افا بنيػػػت حبن ػب اسلوػػػب اع

ُ
تةمػد  ب نر يقع بػػػُمنتصف البلدة   كهش مةبنػػية حبجارةن منػػػ و ة مرهواةن ابػػػنتظاـ  كمن ادل

ادليػػا   كاهبػػػػ  اعلةػػى التػػػػل االثػػػةرم للبػػػػلدةن منػػػػذ اةتػػػػرة طويلػػة مةقبػػػػػرة ؽ.ـ ا نةػػػػػقل  689-715ادلػػػػلك االشػػورم ْسن ػػػػاريب
(ذات االغلبية  اثوليكية  اشار ا   عرض القرية ا  اذلجـو من وبل بعا العرابف 869  ص8198للم ي ي ن وزاصلش  

هػذ  االمػور ا  لػك ادلنطقػة  كارسػلت   لذا  غلب ازباذ االجراءات متشددة  جػل اسػتقرار االمػن ايهػا كعػدـ  كػرار مثػل 
لوضػػع احلػػد   (االشػػقياءنال ػػلطات العثمانيػػة ا كاليػػة ادلوهػػل برويػػة ا ػػدت ايهػػا العمػػل  ديػػة  للقمػػاء علػػى  مػػاا تهم بػػػ

 ( ..HR.SYS2934/89.1853Mللتجاكزاتن

ال ػػرايف االرثػػوذ ط للنػػزاع علػػى ملكيػػة    تووػػف النزاعػػات بػػ  الطػػائحت  الكبري ػػ  ا ادلوهػػل ال ػػرايف الكاثوليػػك ك          
ا كاليػػػة ادلوهػػػل وػػػد   (اليػػػػعاوبة نابف طائحػػػة ال ػػػرايف االرثػػػوذ ط (5كثيقػػػة روػػػمنالكنػػائط ا ادلوهػػػل   اتشػػػري كثيقػػػة عثمانيػػػة

ارسػػلت شػػكول ا  ال ػػلطات العثمانيػػة لل ػػلطاف العثمػػاين اكضػػ ت ايهػػا أبف طائحػػة ال ػػػرايف الكاثػػػوليك سػػيطرت علػػى 
 لها ا كالية ادلوهل كغلب اسرتداد هذ  الكنائط كاعادهتا اليهم الف  انت ذلم منذ العصور ال ػابقة   كطالبػت الكنائط  

بمركرة ازباذ االجراءات القزمة من وبل كزارة العدليػة كادلػذاهب   كارسػلت  االخػرية برويػة ا  الصػدر االعظػم ا ػدت ايهػا 
اليعاوبػػة كال ػػرايف الكاثوليػػك كاقػػا للتقػػارير الػػل مت ارسػػاذلا اػػئف ال ػػلطاف ا ػػد  ابنػػدالع نػػزاع  ا كاليػػة ادلوهػػل بػػ  ال ػػرايف 

 شكيل جلنة إلفاء الصراعات ب  الطرا   على كاا التقارير كارسل مطراف طائحة ال رايف  الكاثوليك بطرسنهو البطريرؾ 
ادلوهػػل بدايػة القػػرف التاسػػع عشػر  انمػػم ا  رهبنػػة بطرس الرابع: اليعػػلم سػنة كالد ه ابلمػبغ  اال اف ادلعػركؼ انه كلػد ا 

اتػى كاا ه  9874  ك  سبػا ارتة طويلة اػ  روػش ا  مر بػة االسقحية   اهبػ  بطػرير ا منذ عاـ 9846دير الزعحراف عاـ 
االرثػػػػوذ ط    عػػػػرؼ عهػػػػد  بكثػػػػرة ادلشػػػػا ل كالنزاعػػػػات الدينيػػػػة ا اذلنػػػػد كبػػػػ  الطػػػػائحت  ال ػػػػرايف دبػػػػذهبيها9894عػػػػاـ 

وػػػد ارسػػػل  قػػػارير ا  الصػػػدر االعظػػػم هنػػػاؾ اربعػػػة     ( 964-961  ص  9984كالكػػػاثوليكش ا كاليػػػة ادلوهػػػلن عوف  
سنة اتبعة للطائحة ال رايف اليعاوػبة   اال اف ا ال نوات االخرية لهرت مشكقت  عديػدة مػن بينهػا   9611 نائط وبل 

 ( ..IMMS.79/3459ين العمل على  ق يم الكنائط بينهم ابلت اكمنادارة الكنائط كطلبوا من ال لطاف العثما
 املبحث الثاين: التدخل االوريب واثره على اصدار التنظ مات اخلريية

 : التحد تت االورب ة وموقف الدولة العثمان ة منها اوالً     
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من عشػػر ض ػػػيقن  الف الدكلػػة الُعثمانيػػة  انػػت  ػػاف اليػػزاؿ النحػػوذ االكربػػػش ا العػػػراؽ كمصػػر اتػػػى اكائػػػل القػػرف الثػػػا          
اينهػػػػا عػػػػػلى جانػػػػب  بػػػػػري مػػػػن القػػػػػوة ك ػػػػػاف التػػػػػجار االكربيػػػػػوف ال يػػػػػزالوف يعيػػػػػشوف ا  نػػػػػف احلػػػػػكاـ العثمػػػػػاني  كربػػػػت 

هػػػور االكربيػػػ  الشػػػػروي  كهم اػػػق ؽلكػػػن ال ػػػػيطرة علػػػيهم اال بػػػػ سلوب التهديػػػد (.اذ 918  ص 9957 ػػػريؾ  نرعػػػايتهم
 ( . 89  ص 8115لعنف الفم يعيقوف ادلصا ح االكربية ا الوالايت العربية ن  ينللك   كاب

ايػػة النتػػػشار االاكػػار االكربػػػية  انتػػػػشار محهػػػـو ادلواطنػػة        ك هػػش عقوػػة متبػػػادلة بػػ  الحػػرد نيعػػد القػػرف التةاسػػع عشػػر بدة
ايمػا بػعػػد علػى رلػمػػوعة مػن احلػػػقوؽ ادلدنيػة  كال يػػاسية  كاالجػتػػػماعية   كالػػدكلة الػل يػػػتم إليهػا كيُقػػد ـ ذلػا الػوةالء؛ لُي ػػصل

 ئسػػػػاس   ( .85-88د.ت  ص  جنكػػػػو   ت نكاالوتػػػػػػصادية ػُلػػػػػد دها وانػػػػػػوف الدكلػػػػة دبػػػػا  تمػػػػػػم نه مػػػػن اػػػػػػقوؽ ككاجبػػػػػػا
ؿ فػػػػج أك اكػػػػرة مػػػعي نة. كيػػػدخل ا سلتػػػػلف يشري محهػػػػػـو التعػػػد دية إ  التػنػػػػػو ع ا كجػػػهات النػػػػػظر كادلواوػػف اػػػػو للتػػػعدديةن

اجملػػػػػػػػاالت منهػػػػػػػا  عدديػػػػػػػة سياسػػػػػػػية   عدديػػػػػػػة اوتػصػػػػػػػػػادية   عدديػػػػػػػة دينيػػػػػػػػػػة ك عدديػػػػػػػة ثقااػػػػػػػػية   عػػػػػػػػي   ػػػػػػػل  مػػػػػػػن التعػػػػػػػػددية 
ػددية الدينػػػية كاالوتصػادية عن كجػود أ ػثر من نػظاـ سيػاسػػش أك اوػػتصادم ا الدكلػة الوااػػدة ا اػ   عبػػ ر التػػعػ ال ػياسػية

  عػػن كجػػػود عػػػػد ة  وجهػػػػات دينػػػية ا اجملتػمػػػع الوااػػد مػػع  قػب ػػػلها ك شجػػػػيع التعايػػػػ  ال ػػػػلمش بينهػػا. أم ػػا التعػػػػػددية الثقاايػػة
اذ يتػم   قبل هذ   اتعػي  عن اجلمػػاعات الصلرية الل  عيػػ  ضمن رلتػػمع أ ي كربػػتػحظ فوي ػػاهتا الثقػااية  كويػػمها كشلارسػػاهتا

دكلػػػة ادلمارسػػػػات كالقيػػػم مػػن وبػػػػل الثقػػػااة ال ػائػػػدة مػػع ا خػػػػذ بعػػ  االعتػػػػبار أف  ثقػػػػااة ا وػػػػػلية ال  تػػعػػػارض مػػع وانػػػػػوف ال
ا البقد العػربية نتج  ( https://www.for9a.com/learn/%D9كنظػػػامها ن هش التعددية ك ما هش أعليتها  

ل االوليات كالسيما ادل ي   لدعم الدكلة العلمانية بعيدا عن الدين الذم التقت دعواهتم مع دعوة النػ بة ادل لمة  عنه  مي
من الراغب  يفبعاد اجلػمهور عن ال لطة الػػػ ياسية  شلا ال يتناوا ابػدا مع هويتها الدينػػية كيظهر بوهحها ضػامنان حلقووهم  

غليوف  د.ت  ص نركف ابفم سػيحقدكف   كمن هنا  يتػم اهتامهم بكونػهم مت الحػ  مع اخلارجا ا  صلد اف االغلبية يشع
98.)  
 انت مصر ال باوة ا  بين مبدا التعددية كانتهاج سياسػة الت ػام  منػذ عهػد الػوا    علػش كوػد سػار  الػوا  سعػػػػػػيد      
ـ    ػاف رئيػػػػ ان للب ريػة    ػػػو  اكػم مػػػػصر بعػد 9888ا اإلسػػػكندرية  عػاـ : كلد ابػػػن زلمػػػد عػػػلشهو   سػػػعيد نابشػػا

  9997  ن إ اعيػػػػل   9868ـ    وػحػػػػػش كداػػػػػػن ا اإلسػػػكنػػػػػػدرية عػػػػاـ 9854ابػػػػػػػن أخيػػػػه عػػػػػػػباس ا ػػػػػوؿ ا سبػػػػوز عػػػػاـ 
( علػػى 81  ص  9979الػػذم عػػػػػرؼ عنػػػػه ميلػػه لوهػػػػػقح ك رايػػػػبه اب جػػػػانبنمصطحى   9868 – 9854 (889ص

ػػاعة ادل ػػاكاة بػػ  أبنةػػاء الػػوطةن مجيعػػا  بلةػػا النظةػػر عػػن ديػػْنهم كوػػوميتهم  ـ  9859ني ػػاف  89  احػػش فجػػه   مػػن ايػػث اشة
ل ػػلطات العثمانيػػة منػػع اجبػػار االوبػػاط ادل ػػي ي  علػػى طلبػػت مػػن ا (6كثيقػػة روػػم ن انػػت ال ػػحارة الييطانيػػة ا اسػػطنبوؿ

ود  (ا استانبوؿ الييطاين ال حرين Stratfordاخلدمة الع كرية ا مصر   اذ  اف ال حري اللورد سرتا حورد  دم راد ليف
اخذ البدؿ الع كرم بروية ا   ال لطات العثمانية ا  ال لطاف العثماين طلب  ايها اجراء القـز حبا هؤالء االوباط ك  راع

مػػػػػػنهم   امػػػػػػقن عػػػػػػن  نظػػػػػػيم االمػػػػػػور ابلن ػػػػػػبة للمػػػػػػذاهب االخػػػػػػرل ك العمػػػػػػل علػػػػػػى عػػػػػػدـ اجبػػػػػػار االوبػػػػػػاط علػػػػػػى اخلدمػػػػػػة 
 . ( .C.DH318 /15885نالع كرية



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ4444 محرم -2222 آب(، 46مجلة درادات موصلية، العدد )

 

 
(67) 

تةجْنيػد لقد ارص الوا  سعػػػيد ا  صرػلا ه أت يد اف ادلػةصري  مجيعػاة متةػػ اككف ابحْلقػوؽ كالوةاجبػات  كيػْتم  ةطػػبيا ال       
اإلْلزامش على كاا القػانوف حبةقهم امجع   ك ػاف االجػراء الػذم يعػػد طحػرة نوعيػة ا  ػػاريخ مصػر كرب ػب لػه ويػػامهن يْفهػدار 

يع  (85 ص9996ـنكيصا  9855مةرسوما إلللةاء اجْلزية رْسػميا ا عةاـ على كاا مرسػوـْ اللاء اجلزية اجلديد اةقد اهػْب  مجة
ُوادة ك ػ ت اكم دكلة ػلػكمها القةانوف كيػ ودهاادلواطن  ا البػق

  (.988 ص8115سورايؿ  ند لي مػعوا للمةرػيبة ادل
ا ادلرسـو  ةعي  اكاما م ي   على اواليم ا مصر    ك   للجْنػود ادلػػ ي ي  ادلصػري               رة ب عْن اهدار هذة

إلنشػػاء ُ ليػة لـوػػبةاط ا ْرثػوذ ط   9855 قػدـ بػػه االوبػاط ا عةػػاـة مػمارسة شػعائرهم الدينػػية عقنيػة  ككااػػا علػى طػػلب 
 .https://play.google.com/store )اػةارة النصارل ابلقاهرةناليـو ال ابع التػش  ػم انشاؤها ا

ن رئػػيط ـ  ويػػاـ  ػػل مػػ9855سبػػوز/ يوليػػو  9هجػػرم/9879شػػواؿ 84لقػػد اشػػارت الوثػػػائا العثػػػػػػمانية ادلؤرخػػة ا         
مػن اجػل ازبػاذ االجػراءات ا اايلػة ( 7كثيقػة روػم نرللط االمة كبطريرؾ االرمن ا مصر يفرساؿ طلب ا  ال لطاف العثماين

مصر  اذ  وجد لطائحػة ال ػرايف  ني ػة مػار فنػاـ كالػل  انػت مكػاف للعبػادة   اال افػا مػع مػركر الػزمن  عرضػت ا  خػراب 
مباين جديدة   كارسل البطريرؾ مع رئيط رللط ادللة  العريمة ا  ال لطات العثمانية ا كالتلف كربتاج ا  اعمار كانشاء 

 .  .(.HR.MKT112/59.1271Hاستانبوؿ لت صيم االمواؿ كادلبالغ الكااية للتعمري ك رميم  ني ة مار فناـن

ف غلػػب اخػػذ المػػرائب مػػن ـ  أب9855ايلػػوؿ  88هجػػرم/ 9878زلػػـر 97اشػػارت الوشئػػا العثمانيػػة ادلؤرخػػة ا         
كادلبشرين كمواتهم الذين يدانوف ا االراضش التابعة  (8كثيقة روم نالذم جاءكا ا  كالية ادلوهل (ادلبشريننالكهنة االمريكي 

للدكلػػػة العليػػػة  لػػػذا  غلػػػب اخػػػذ المػػػرائب مػػػن الطائحػػػة اليك  ػػػتانية   كاهػػػب ت الطائحػػػة ادل ػػػي ية  ا مػػػذاهب الطائحػػػة 
لػػػذا غلػػػب اخػػػذ المػػػرائب مػػػنهم   كارسػػػل  متصػػػرؼ ادلوهػػػل برويػػػة ا  دار ال ػػػعادة ا ػػػد ايهػػػا أبف الكهنػػػة   اليك  ػػػتانت

امريكي  واموا بعمليات شراء  االراضش بق رخصة  الزباذها مقية   ك اف اجمللط انلش ود عقد اجتماع اػوؿ هػذا االمػر  
بشػػرين الكهنػػة االمػػريكي  ا اخػػذ الرخصػػة كاف علػػى الطوائػػف كازبػػذ وػػرارا  بليػػغ القنصػػلية بػػذلك   ككضػػ  بمػػركرة ويػػاـ ادل

كاالدايف مجيعػػان الػػذين يريػػدكف انشػػاء مقػػية ذلػػم علػػيهم مراجعػػة االدارة ا كاليػػة موهػػل  لل صػػوؿ علػػى رخصػػة ر يػػة   لػػذا 
 .(.HR.MKT121/82.1272Hسوؼ يتم اخذ المرائب من  االش اص الذين ينتموف ا  طائحة اليك  تانتن

  اكانوا ربت رعاية 9881   كن هناؾ اية عقوات ب  الدكلة العثمانية كالوالايت ادلت دة االمريكية ا  العاـ          
كسبكػن  سػرتا حورد رد ليػف بعػدها مػن  .(.Finnie, 1967,p 125-126.القناهػل كال ػحراء االنكليػز كحبمػايتهمن
 (.894نوار  د.ت  صعثماين ابعتبار اليك  تانت ملة م تقلةنابهدار مرسـو  9848است صاؿ ادلوااقة العثمانية عاـ 

ا  ال ػلطات العثمانيػة   (9كثيقػة روػم نلقد ارسل بطريرؾ طائحة الكاثوليك ك رلموعػة مػن الرهبػاف ك االهػا  برويػة         
 اماف كاستقرار كأتم  ذلا ـ كض  ايها اف الدكلة العلية كابهتماماهتا  ريد اف يكونوا رعاايهم ا9855 انوف االكؿ   97ا 

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 ابذلجـو على الشعب ادل ػي ش كعملػوا علػى 

فم   اذ وتلوا كنحوا كفبوا امواذلم    ايث   اف هؤالء واموا ا اذلجـو مرات عديدة على ادلناطا ادل ي ي    اضرار ج يمة
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كارسػػل الرهبػػاف كالبطريػػرؾ  مػػن الكلػػداف كال ػػرايف الكاثوليػػك شػػكول ابخلػػغ  العػػر  ا  ال ػػلطات العثمانيػػة ك ال ػػلطاف 
لقتػل الػذم يقػـو فػا  ػل مػن شػريف بػك كزلمػود اانػدم كواسػم اغػا ا العثماين طلبوا ايها ادل اعدة للت لم من بط  كا

كالية ادلوهل ضد الطوائف ادل ي ية  اذ  انوا يقتلوف كيهجموف على القرل التابعة ذلم كيتم سلب امواذلم   كطلب االها  
يعد اجمللط من  الو قءنكعقدت ال لطات العثمانية ا رللط  كالرهباف نحش هؤالء ا  منطقة اخرل خارج كالية موهل   

اهم مظاهر عصر التنظيمات  ثرة اجملالط التنحيذية كاالستشارية  كمن هنا أتسط رللط اك هيػػ 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 

  اذ  انػػػت برائسػػػة  الصػػػػدر االعظػػػم ك مػػػم القائػػػػد الع ػػػػكرم العػػػاـ كشػػػػػيخ  9876-9889اعمػػػاء هي ػػػة الػػػوالء للحػػػػرتة 
 -انلػر المػبطية-انلػر التجػارة-انلػر االكوػاؼ-انلػر العػدؿ -ر ادلاليػةانل -انلر الب رية-االسقـ  لتمم  انلر اخلارجية

كاميػن  (دارت الطػابونانلر الدارت اخلاواين–انلر االشلاؿ العمومية  امق عن رئيط رللط شورل الدكلة كم تشار الصدارة 
خمػػػاع هػػػؤالء اجتمػػػاع مػػػع ال ػػػلطاف العثمػػػاين  كارسػػػلت ممػػػبطة ا  ال ػػػلطاف ال(45  ص 8196الرسػػػومات نزلحوظ  

     ( ..HR.SYS2935/58.1855Mن االشقياء ا  خارج كالية ادلوهل 
 : موقف مس حي املوصل من التنظ مات اخلريية اثن اً 

 انػػػت اخلطػػػوة اال ػػػي كاالهػػػم الػػػل  بػػػػداهتا الدكلػػػة العثػػػػمانية كانتهجػػػت ا سياسػػػتها اهػػػدار التنظيمػػػات اخلرييػػػة            
ػػػطرش شػػريف  وخل  9856hümayunكخػػغ شػػػريف علػػػايوف Tanzimatm Fermanı 9889انػػةكالسػػيما خة

Fermaniابجػػػػػراء اهػػػػقاات عديػػػدة ا الدكلػػػة العثمػػػػػانية 9869-9889وػػػاـ ال لطػػػػاف العثمػػػاين عبػػػػد ادلػػػػجيد االكؿ ن
 وخلػػػػانة عػػػاـ   زلاػػػػوال بػػػذلك  قويػػػة سػػػػػػلطة الدكلػػػة ادلػػػػر زية للػػػػ د مػػػن التػػػػدخقت االكربيػػػة  اذ وػػػاـ يفهػػػػدار خػػػغ شػػػػريف

لمماف اقوؽ ااراد الدكلة العثمانية بلا النظر عن دينهػم اك معتقدهم  امق عن اهدار  خغ شريف علايوف ا 9898
كايػػه اوػػر ادل ػػاكاة بػػ   ادلػػواطن  مجيعػػان ا احلقػػوؽ كالواجبػػات مػػن دكف سبييػػز  ا الػػدين اك العرؽناجلبػػورم ك  9856عػػاف 

   (.9464-9468  ص 8195اجلبورم  
اهدرت ادلرسوماف للوووؼ بػوجه الت دايت ا كربػػػػية الػل بػػدأت  تلللػل ايهػا   اذ بةػدات اكػرة القةوميػة  ظهػر ا           

كالسػػػيما كأف  تػػػاابت ا كربيػػػ  ك صػػػرػلاهتم  انػػػت ابذبػػػا  خمػػػوع .  ( 99  ص8199ركجاف  الوجػػػود ا الػػػبقد العربيػػػةن
ادل لميػػػن  ضػػػد (الػػرأم العػػاـ ا كرك نبػػػث الكػػػراهية كاحلقػػد عنػػد الشػػػعوب االكربيػػة منهػػا االوليػػة ا الشػػػرؽ لـغلبيػػةن هػػػداوا
منهػػا  ابف ادل ػػلم متعصػػب ابلن ػػبة ا  ادل ػػي ش اهػػو ال ا ػػل معػػه... كادل ػػلموف ػلملػػوف   كاػػػكامهم ام الدكلػػة العثمانيػػة

ر كهم متذمركف  سلادعوف غري مؤمنوف ي ػعوف  ػذلك  راهية  برية للم ي ي  كاليهود معان ... ػلملوف البلماء ذبا  االخ
 ( .  .F.O 633, 1917 للملذات الدنيوية كجاهلوف بشكل عاـ ن

بعد اف اهدر خغ علايوف واـ رؤساء الطوائف الع كرية ابرساؿ بروية شكر كامتنػاف  لل ػلطاف العثمػاين طػالب            
ايهػػػػػا  ويػػػػػاـ البطريػػػػػرؾ ا كاليػػػػػة ادلوهػػػػػل يوسػػػػػف بطريػػػػػرؾ  ايهػػػػػا زبحيػػػػػف البػػػػػدؿ الع ػػػػػكرم عػػػػػن  اهػػػػػل ادل ػػػػػي ي  جػػػػػاء
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  امػا اسػم الكني ػة   Church of the eastالكلدافنُعرات الكني ة  الكلدانية منذ بداية انتشارها بكني ػة ادلشػرؽ 
قػرف ال ػادس الكلدانية اهو امتػداد  اترؼلػش  كامارم للكني ة االثورية ايمػان   بلػور كاسػتقرت   ػمية الكلػداف فائيػا ا ال

 (  مػػا  يػػػت 95ص  8119ـ  ن اػػ،   9558عشػػر ادلػػيقدم الػػل دخلػػت ا شػػرا ة ر يػػة مػػع  ني ػػة ركمػػا منػػذ العػػاـ 
بكني ة الُ رايف ادلشاروػة ن بة ا  شػرؽ الحرات   ما  يت بكني ة اارس ن ػبة ا  بػقد الحػػرس الػل  وسػػعت ايهػا ايمان 

 ػػػرايف كالكلػػػداف كاالشػػػوريوف  لهػػػا   ػػػميات ذلاخصوهػػػياهتا كدكااعهػػػا اخلاهػػػػة  كللتهػػػا ايمػػػان  امػػػا الت ػػػميات احلػػػػالية  ال
   انت للة التجارة كالثقااة   كمازالت م ت دمة ا  يومنا ا بلػداف  (بشقيها اللر  كالشروشنادلوادة هش الللة ال راينية 

اذ دخلػػت الكني ػػػة ا هػػػراعات  ( 4ريػػػخ... صالعػػراؽ ك ر يػػػا كسػػوراي كلبنػػػاف كايػػراف كبػػػقد ادلهجػػر  نسػػػا و  خقهػػة ات
داخلية ا العهد العثماين اقػد عػارض البػػطريرؾ ادلنػااط سػوالوا خػػغ إيليا الراسػػخ كابدر بػػما ي ػمى خغ شػػيموف ليدخل 

اطهػػم هو كخلحػاؤ  ا كائػل ا شػر ة مع الكػني ة الكاثوليكية ا ركما  كلكن بعد مركر أ ثر من ورػػن مػن الزمػاف  اػك ار ب
ـ  من خقؿ  بػين اعرتاؼ إيػماف يتعػارض 9678بػركما كزبلوا عنػها علننا ا عػهد شػيموف الثالث عشػر دينػكا  أم ا عاـ 

ركمػػػػا مع إؽلػاف ركما   بينما هم اػااظوا على اسػػػتققذلم عن خطػػػ إيليػا . لتنتقل ويادة الذين أرادكا أف يكونػػوا ا شر ة مػع 
  الذم اعرتؼ به بطرير ان  اثوليكيان من وبل الُ لطات ادلدنية 9677 رئيػػػط أالسػػاوحة العميد جػوزيف ا كؿ بعد ذلك إ 

رائسةة الكةاثوليك ا  ليوهاانف  9881  لتمن ه ركما ا العاـ 9689ل اعرتات به ركما ا العاـ  9677العثمانية ا عاـ 
عارض ذلك ليكػوف آخػر هػذا اخلػغ الػذم مت 9814-9778ف إيليا الثاين عشر هرمزد العمو ا عةائلة خغ إيليا    اال ا

لطريقة العةادية  ةبطريرؾ   اذ  اف هو نح ػه ود انُت ب بشكل غةري نظػػػامش ا عاـ  كااز فا علػى الشػر ة  9781انت ابه ابن
  كبذلك اهب  خغ شػمعوف  9678كوطعها عاـ  9558خغ إيليا  كدخل ا الشر ة مع ركما عاـ  مع ركما معظم أ باع

 كا النصػف الثػاين مػن القػرف التاسػع عشػر  9976هو خغ الكةني ة الل اْعتمد ه ر ينا  ني ة ادلشػرؽ االشػورية ا العػػػاـ 
الرهػػػػا  انػػػػت مرا ػػػػزان - رمنشػػػػا -طهػػػػراف-القػػػػاهرة-الػػػػب -دمشػػػػا–اتس ػػػػت ابرشػػػػيات  لدانيػػػػة ا مػػػػدف اضػػػػنة كبػػػػريكت 

  الكني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الكلدانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الكاثوليكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نالػػػػػػػػػػػػػػػػػػل انشػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت لقرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليات التبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػريية احلديثػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
https://stringfixer.com/ar/Chaldean) )  كثيقة روػم نكرلموعة من الرهباف كهم ادلطراف فناف كالقط فناـ

اكضػػػػ وا ا اليويػػػػة شػػػػكرهم  ـ9856رين االكؿ  شػػػػ 6كغػػػػريهم ا ارسػػػػاؿ عريمػػػػة ا  ال ػػػػلطاف عبػػػػد اجمليػػػػد بتػػػػاريخ  (91
ك قػػػديرهم للجنػػػاب الدكلػػػة العليػػػة علػػػى مػػػن هم االمتيػػػازات   اذ اف االمتيػػػازات كاالا ػػػاانت الػػػل وامػػػت الدكلػػػة العليػػػة ا 

ع كرية على  قدؽلها الينا هران مجيعا ليق كفارا نقدـ له االدعية اخلريية   اال اف عند كركد االمر العا  خبصوص االعانة ال
وماء ادلوهل كوراها ابكل خموع ود وبلنا  مػع التػووري كالتعظػيم   اذ اوراهػا بػدالت ل ػة الػف غػركش كبلػغ مجيػع مقػدار 

هذا ادلبلغ غركش   ك ضلن امتثاال لـمر العا  ك شكر لقمتيازات ادلمنواة لنا من امرة ال لطاف   كود وبلنا  946851
ابشران ا مجعها كايصاذلا جلانب هندكؽ ادلالية ا كالية ادلوهل   اال انه ا م  لنا أبف  من وبل سعادة المش ابشا كااال

هذ  ادلبالغ هش ثقيلة علينا جدا  يقدركف الحقراء اف ػلتملوف ثقل هذ  ادلبالغ   ك اف الحقػراء ال يقػدركف علػى داعهػا   كاف 
ركة  كاػػاؿ بػػقد العػػرب معلػػـو ال يشػػابه االمػػواؿ اهػػا  ركميلػػش ادلبػػالغ  ثػػرية القػػرل  لهػػا اقػػراء كزلتػػاج  ال ذلػػم عنػػا كال ثػػ

https://stringfixer.com/ar/Chaldean)
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كاالانضػػوؿ   شنيػػا الػػدليل علػػى اقػػرهم البػػدؿ ا هػػذ  االطػػراؼ ػلصػػل ا الحػػ  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 ةد بدؿ ك  ؽلكن مجع هذ  ادلبالغ كضلن خائح  ال  تحرؽ الحقراء من هػذ  اجلهػات ا  
بػػقد اجملػػاكرين الينػػػا ك االجنبيػػة   كوػػد ذباسػػػران كوػػدمنا هػػذا العػػػرض علػػى اعتػػابكم ملتم ػػػ  رمحػػتكم أبف   ػػرتمحوف حبالنػػػا 

 ػػاا مػػن هػػذ  ادلبػػالغ اػػ  ا ادل ػػتقبل صلمػػع هػػذ  االعانػػة بكػػل سػػهولة   الرجػػاء   ك شػػحقوف علػػى اقػػران   ا زبحيػػف شػػشء
وبوؿ التماسنا كاجراء  وسق نا ابوش االمر دلن له االمر   كمت راع اليوية ا  ال لطاف من اجل اهدار االدارة ال نية كالعمل 

 .( .HRTO387/1.1856M على  قليل االمانة الع كرية من الكاثوليك ا كالية ادلوهل ن
اهػػب  لزامػػػا علػػى الدكلػػة العثمانيػػة  ػػواري الت صيصػػات ادلاليػػة لرتمػػيم الكنػػائط اسػػتنادا ا  كمػػن ذلػػك يتمػػ  ابنػػه         

ـ الػذم  مػمن اوػرار مبػدا ادل ػاكاة   كا ػ  9856لعػاـ  -خغ شريف علػايوف–ادلرسـو اذلمايوين اك خغ االهقح الثاين 
لم  مػػن االنمػػماـ ا   ااػػة الولػػائف ا الدكلػػة   امػػق عػػن انشػػاء زلػػا م سلتلطػػة  للنظػػر ا اجملػػاؿ امػػاـ الرعػػااي غػػري ادل ػػ

القمػااي ادلدنيػػة  كاجلنائيػػة  مػػع بقػػاء انػػا م الشػػرعية ابلن ػبة  للم ػػلم    كانػػا م الطائحيػػة ابلن ػػبة للػػري ادل ػػلم   كاللػػاء 
   مػا  طػرؽ  "جبايػة المػرائب كأتجػري االراضػش الزراعيػة ا القريػة"زاـاجلزية  ك طبيا مبػدا ادل ػاكاة ا المػرائب كاللػاء االلتػ

ادلرسـو  ا  ما مممونه  االهتماـ دبيزانية الدكلة عن طريا التقيد بتدكين االيرادات  كادلصركاات بدوة كعناية ا سػجقت 
مػن ايػث  9856آذار 8ابريػط ا   كادلرسػـو هػو  نحيػذ كإوػرار دلػا جػاءت بػه معاهػدة خاهة مػع االهتمػاـ بتوزيػع الركا ػب 

 ولػت كزارة ادلاليػة زبصػيم . اذ  . (88-88  ص 9989 ونػه التزاما دكليان كعلى الدكلة العثمانيػة االلتػػزاـ بتنحيػذ نعلش  
 .( .DH,MKT2054/18.1310H. 1893مبالغ لتعمري ك رميم الكنائط من ادلوازنة العمومية العامةن

االسػػػػكندرية   امػػػػق عػػػػن ابرشػػػػيات  ػػػػل مػػػػن بػػػػقد الشػػػػاـ كانطا يػػػػة ال ػػػػراينيت   وػػػػاـ بطار ػػػػة  ػػػػل مػػػػن ابرشػػػػيات       
ابرسػػاؿ عريمػػة مووعػػة بيػػنهم  بعقػػد اجتمػػاع مػػع كا  الشػػاـ زلمػػود ابشػػا اػػوؿ مػػرياث ادل ػػي ي    (99كثيقػػة روػػم نكالقػػدس

نوامي  86هجرم/ 9878كؿ ربيع اال 89ك يف معاجلة القمية   كوامت ادلشايخ أبرساؿ ربريرات ا  ابب العا  بتاريخ 
  .( .HR,MKT167/98.1273Hـن9856
من  (98كثيقة روم نـ  ارساؿ بروية 9858مايو  89هجرم/9874شواؿ  96اشارت الوشئان العثمانية ادلؤرخة ا         

و مػق اليػاس كالية موهل ا  ال لطات العثمانية ا اسطنبوؿ اكض  ايها أبف ااد ااراد التابعي  السر ه مػق جػرجيط كهػ
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 

كسوؼ يتم ارساذلا ا  اادل القرل ادل ي ية ا وماء العمادية ا كالية ادلوهل كالل ي كن ايها ا   مكاف ادلناسب    
  .( .HR.MKT240/16.1274Hذات االغلبية ادل ي يةن

للمػػيقد  ويػػاـ رئػػيط الطائحػػة ال ػػرايف 9858للهجػػرة  9875ذم القعػػدة  4اشػػارت الوشئػػا العثمانيػػة ادلؤرخػػة ا         
اليػػػة ادلوهػػػل أبرسػػػاؿ برويػػػة مػػػن اجػػػل ادلوااقػػػة علػػػى انشػػػاء  ني ػػػة ذلػػػم ا ادلوهػػػل   إذ اف ازداػػػاـ  ابػػػواب الكاثوليػػػك ا ك 
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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 
ف بشػرط  ػػوار الشػػركط القزمػػة   ك انػػت ال ػػلطات ا رللػػط الطلػب ا  ال ػػلطاف الهػػدار االرادة ال ػػنية   ككااػػا ال ػػلطا

الو قء واموا ا  شكيل جلنة ال ماؿ االجػراءات القزمػة كارسػل اريقػان لكػش يػتم ارسػاؿ  قريػر ا  ال ػلطاف بشػاف الكني ػة 
  .( I.HR.168/9046وهلنادلالل  ريد طائحة الكاثوليك انشاءها ا كالية 

 اخلامتة
   مجلة من النتائج منها ماايت:كهلنا ا دراستنا ا

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 

 رم عنهم.الع ك
 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 

 ابناء رعيته بلا النظر عن الدين اك القومية. ادل اكاة كالعدالة ب 
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.
بعػػد اطقعنػػا علػػى  لػػك ادلعلومػػات التارؼليػػة ادلهمػػة دراسػػة ادلوضػػوع بصػػورة ا ػػي كيصػػل  اف يكػػوف رسػػالة ماج ػػتري  ؽلكػػن

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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 هور الوشئا
 99روم  كثيقة

 

                                           
(9) HR.MKT112/59.1271H. 



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ4444 محرم -2222 آب(، 46مجلة درادات موصلية، العدد )

 

 
(77) 

 9 (8نينظر كثيقة روم 

 
 (.9ن (8نينظر كثيقة روم

                                           
(9) HR. SYS1005/12.1838M. 
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 قائمة املصادر واملراجع
 غري املنشورة: الواثئقأواًل: 

 Osmanlı Arsivi (Istanbul)                             (االرش ف العثماين)استانبولواثئق   –أ 
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. 

 واثئق وزارة اخلارج ة الربيطان ة -ب
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. 

 : املصادر الثانوية العرب ةاثن اً 
يج العر  ( .كالية البصرة ا ماضيها كااضرها.ن هاشم ها ح التكريل مرتجم(. منشورات مر ز دراسات اخلل9988اداموؼ  الك ندر.ن .9

 .9 امعة البصرة .ج
 .دار اآلااؽ العربية.9879 -9815( .مدينة القاهرة من كالية   علش إ  إ اعيل 9997إ اعيل    ا اـ الدين.ن .8
 (. اتريخ سػقط  بين عثػماف من اكؿ نشػئهتم ا  االف. مكتبة مدبوػلش.9995اهاؼ  يوسػف بك .ن .8
]رسالة  (ـ9889 -9596 -ـ9855-هػ988ن.نظاـ ادللة العثماين ا بقد الشاـ ماب  (8198االسعد ا ن اسعد االمحد .ن .4

 ماج تري غري منشورة [.جامعة دمشا.
 االراميوف ا التاريخ. دار ادلشرؽ بدهوؾ.. (8191البري ابوان. ن .5
 .8بريكت. ج(  دار اجليل ب8(. اتريخ عجائب االشر ا الرتاجم كاالخبار .نط.9978اجلييت عبد الرمحن . ن .6
(. اثر ار ة االهقح العثمانية ا  طور احلر ة الحكرية ا الوطن  8195اجلبورم   هيثم زلش طالب  كاجلبورم  زينب ا ن عبد .ن .7

 (.8نع88  مجرللة جامعة اببلالعر  ا العهد العثماين ادلتئخر  
 كشئقية اترؼلية ظلوذجية  رللة دراسات بيت ادلقدس.     ( .كضع كاقوؽ االوليات ا الدكلة العثمانية: دراسة8196بيود   علش.ن .8
 (.رموز م ي ية.8117مجيل  انهػر .ن .9
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 قء الدين.ن د.ت( .ادلواطنة ب  ال ياسة الشرعية كالت دايت ادلعاهرة .جامعة التنمية البشرية .عجنكو   .91
  امعة الركح القدس.ا ثورية. مر ز النشر كالتوزيع  -(. ني ة ادلشرؽ الكلدانية8119ا، يوسف .ن .99
(.االوليات كال ياسة ا اخلية االسقمية من بداية الدكلة النبوية كا  فاية الدكلة العثمانية . مكتبة 8118ابيب  ماؿ ال عيد.ن .98

 مدبو .
 الديب.(. ادل ي ية ا العراؽ بدايتها ك طورها ا  يومنا هذا.ن اناع  وسا كسهى رساـ مرتجم(.مطابع دار ا8197رساـ سهى.ن .98
 (. العرب من الحتواات العثمانية ا  الووت احلاضر.ن  اجلندم  مرتجم(.  لمات عربية للرتمجة كالنشر.8199ركجاف  يوج  .ن .94
 اابؤان ال رايف. مطبعة الطيف ببلداد.(. 9998سا و  لويط.ن .95
 .(.8طن(. خقهة اتريخ الكني ة الكلدانية.8116______.ن .96
 اتريخ ادل ي ية الشروية.ناس اؽ عبيد مرتجم( . اجمللط االعلى للثقااة . (.8115سورايؿ عطية عزيز .ن .97
 .9.مكتبة االصللو ادلصرية. ج.(. الدكلة العثمانية دكلة اسقمية محرتل عليها9974الشناكم  عبد العزيز   .ن .98
 .9975-9958الصاا  لطيف ذبيل لطيف.ند.ت(. التنوع الطائحش كاثر  على احلياة ال ياسية اللبنانية  .99
 (.لبناف الطائحش. دار الصراع الحكرم.9955هايغ  انيط .ن .81
 (. اجملتمع العر  ال ورم ا مطلع العهد العثماين.9979الصباغ   ليلى .ن .89
 (. اتريخ ابرشية ادلوهل ال راينية. مطبعة شحيا.9984هليبا. عوف.ن .88
جامعة ]رسالة ماج تري غري منشورة[ ـ.9994-9889  -هػ9888-9855(.النظاـ ادلا  العثماين ا العراؽ 9989علش غامن   .ن .88

 ادلوهل.
 .9994-9864(. االدارة العثمانية ا كالية سوراي 9969عوض عبد العزيز  .ن .84
 غليوف  برهاف .ند.ت(.ادل الة الطائحية كمشكلة االوليات.دار الطليعة للطباعة كالنشر. .85
 و ل ابجلماميز.(.اركب   علش . مطبعة الت9999ارج  ال يد .ن .86
ةػػ ي ية ا العراؽ  مةقاالت ابب بةيػػن ادلاضش 8198وزاصلش  اؤاد يوسف.ن  .87

ػػواوع ادل
ة
(.  لػػكيف بلدة اشػػورية وػػدؽلة  ا: ادلدْػن كالقػػرل كادل

لة الحكر ادل ي ش من عاـ   طباعة اندكدة.شر ة االطلط لل -  منشورات رللة الحكر ادل ي ش 8198كللاية  9986كاحلػػاضر ا رلة
 . الدار العربية للموسوعات.9999-9989(.التاريخ ال ياسش كالع كرم لقثوري   ا العراؽ 8114القي ش  عبد اجمليد ا يب.ن .88
(. موجز اتريخ الشرؽ ا كسغ من لهور االسقـ ا  الووت احلاضر.نعمر االسكندرم مرتجم(.دار الطباعة 9957 ريؾ  جورج.ن .89

 احلديثة.
 .نزلمود العابدم مرتجم(.دار ال ويدم للنشر كالتوزيع.9885-9884(. رالة ا  ادلشرؽ8196.ك.ن ينللك أ .81
ـ]رسالة ماج تري غري منشورة[. جامعة 9919-9889(.االدارة العثمانية ا مرالة التنظيمات 8196زلحوظ زين الدين كايد .ن .89

 سوراي. - شرين
 ضريبة الرؤكس كضريبة االرض. منشورات دار مكتبة احليا . انامش     امل ا ن.ند.ت(.اجلزية ا االسقـ .88
 (.دار الشركؽ.8(. ا اهوؿ التاريخ العثماين نط.9968مصطحى  امحد عبد الرايم.ن .88
]رسالة ماج تري ـ  9699-9596ق ادلوااا 9999-ق 988اهل الذمة ا بقد الشاـ خقؿ العهد العثماين  (.8198ندات  علش.ن .84

 جامعة اجلزائر .-لعلـو االن انية كاالجتماعية .  لية اغري منشورة[
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نوار  عبد العزيز سليماف .ند.ت(.اتريخ العراؽ احلديث من فاية اكم داؤد ابشا ا  فاية اكم مدات ابشا.دار الكا ب العر   .85
 للطباعة كالنشر .

 -ش ا كالية ا انضوؿ ا القرف التاسع عشر(. التبشري الحرن ش الكاثوليك8198سليماف.ن   هياجنة ملكاكم. إؽلاف عبدالرمحن اناف .86
 . 8.مل ا49اجلامعة االردنية..مج -رللة دراسات العلـو االن انية كاالجتماعيةالنشاط التعليمش ظلوذجا.

 (. اسيوط ادك ه عائلة مصرم. مر ز االهراـ.9996كيصا انا اهمش.ن .87
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