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 ملخص البحث:
ػػَوْ ت اْمتمػ  ا      ـَ لُعثػػماٍْل يعػَد اأَلرشػيف الُعثماٍْل الُذم يتػَمثل بػرائَسة الػوَزراء مػصػَدران مهػَمان من َمصادر دراسػػة رريِػم مػ

 ِإُذ يَقػدـ مػْعلَومات مػهػَمة َكدقيقة َعن طَبيعة اَكَضاِعهػَم الَعامة.
اأَلرشػيف الُعثماٍل اظتػَحػفػوظػة ِف اْسػتانػبػوؿ، َكيَوضػح طَبيَعة الَعالقَػػات الػت ََقػػـو بػػَل الػػَدكلة  يسػتند البحث َعلػى َكاثِئقَ     

ػػػػم الُسػػػلاَاف َعبػػػػد اضتَميػػػد الثانػػػػ   ـَ ، َكىػػػػَ  ََػػػسة مػُهػػػػَمة كطاشتػػػة ِف ٜٜٓٔ-ٙٚٛٔالعثمػػػػانْية َكَرعاَىػػػػَا اظتْسػػػػيحل، ََػػػػسة ُط
ُفػَوذ االكربػ ، إُذ ََوثق ُذلَك َكػلُو اظتراَسال ررخيْػهػَا َكرريمْ  ػوصػل َكمػَصر، ِف ِظل َزَايد النػْ

َ
ت اظتشرَؽ الَعربػ ، َكالْسَيما ِكاليتػ  اظت

 الرشْتية بػَل الَارَِل.
 عثمان، مـَصر، َأرشـيف، املسْيحيون. -الَكـلمات املفتاِحـية: املَـوصل، آل

Abstract 

   The Ottoman archive, which is represented by the presidency of the 

ministers, is an important source for studying the history of the components 

of the Ottoman society, with the most comprehensive information 

available. 

   The research is based on the documents of the Ottoman archives 

preserved in Istanbul, and they explain the nature of the relations that exist 

between the Ottoman Empire and its Christian subjects, during the reign of 

Sultan Abdul Hamid II from 1876-1909, which is an important and 

decisive period in its history and the history of the Arab East, especially in 

the states of Mosul and Egypt in light of the increasing European influence. 

All this documented the official correspondence between the two parties. 

Keywords: Mosul- AL-Ottomans, Egypt, Archives. 

مةاملَقـد  
َن بػهػَا بػالوالَت التػ  اسَستهػَا ٙٔ٘ٔاىػَتمت الػَدَكلة العثمػانْية منُذ سيارهتػَا َعلػى البػالد الَعربػية عاـ        ـ، َكاضتَػَقػتهػَا ادار

ػوصػل ِِف كالية مػَصر بػتَوثيَق ااْلطَواؿ الَعامة لرعاَىػَا اظتسيحيل َكػاالْجتماعي
َ
ة َكالدينػَية َكالتعليمية...اخلْ، َسَواء ِِف ِكاليَة اظت

ػَوْ ت اْمتم  الُعثماٍْل، َكيَقػدـ معلَومات مهػَمة َعن ـَ  َكيعد اأَلرشػيف العثماٍْل مصػدرا مهػَما مػن َمصادر ِدراسة رريْم م
َعامة للمسيَحػل ِف الَقػرف التاس  عشر، طَبػيعة أََكَضػاعهم اإلْجتػماعية، إُذ َشرُي الَواثئَِق اىل اف بػِداية التَغيري ِف األَطػَواؿ ال

ٍْل َكاإلَدارة َكَأرْتعت َعلػى اف اَكَضػاعهػُم الديْنية َكاإلْجتػماعية َكالتعليمية القَػت اىػَتمامان ْخاصػان مػن الُسلاَاَف عبػد اضتميد الثا
َساؤالت عديدة مْنهػَا: ما السياسة التػ  ػ انْتهػَْجتهػَا العثمػانْية َػ  َكاليتػ  اظتوصل َكمػَصر، أتيت َكػلهػَا مْن االَجابػة َعلػى 

ف مػن الَقػوَ  ف ِِف كالية اظتوصل؟ َكما ردكد ََػعل طائَفػة الُسَر اْنل الُسلاات العثمػانْػَية ضتَػل النػْزَاعات بػَل طَائَفػة الُسرََ
 ؟ٕٛٛٔ مػَصر بػحَطػداث عاـ ت الدَكؿ اأُلكربػَية لتَزييف اضتَػَقػائق ِِف َكالَقػرارات العثمػانْية ضتَػل الِنزَاع ِِف اظتَوصل؟ كََكػيَف َدْخل
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ػػػوصل َكمػػػَصر َكبػػػل الَقػػػَواْنل َكالَقػػػرارات التػػػ  اخْتذهتػػ   
َ
ػَا السػػلاَات ََوْجػػد َعالقَػػػة َكػبػػػرية بػػػل اَكَضػػػاع اظتسػػيحيل ِف َكاليتػػػ  اظت

ػوصل، َكبػْل اأَلرشػيف العثمػانْية ظتْن  َطػدَكث الَفػتْنة بػْل اظت
َ
ْف ِف اظت سيَحػيْل َكاظتسلمْل ِف مػَصر َكضتل النػْزَاع بػْل طَائَفػة الُسَر

َقػػل َلػَك التَفػاصػػيل بػَحػػيادية، َكَْنبػػثَق اىػػَمية البػَحػػث انْػو مػْن البػَحػػَوث الَواثئَِقػػية الػُذم َْنػ ػػَوْ ن مػْن ػ العثماٍْل الُذم ينػْ ـَ اَكؿ م
ػػػػوَ  ـَ ػػػػَوْ َو. لػػػُذلم ـَ َك ْجػػػاء ْ ت اْمتمػػػ  العثمػػػاٍْل َكَعدديتػػػو ِف َكاليتػػػػْل َعربػػػػيتْل َاػػػػاَكلة السػػػلاَات العثمػػػػانْية اظتسػػػاَكاة بػػػػْل م

ػػوصل َكمػػَصر،لتسليَط الَضػَوء َعلػى اَطػَواؿ 
َ
هػَْجهػػَا الُسػلاَاْف َكالسياسػة التػػ  انْت اظتسيَحػػيْل ِف اأَلرشػيَفػػ العثمػاٍْل ِف َكاليتػػ  اظت

 جْتاىػَهػَم. معتمديْن اظتْنهػَْج التارخْي  ِف َدَكيْن االَطػَداث التارخْيية بػمَوَضػَوعية َكْعلمية . ٜٜٓٔ-ٙٚٛٔعبػد اضتَػميد الثاٍْل 
 قَػسم البػَحػث َعلػى مبػَحػثْل َكَخادتة ََضػمْنت اىػَم الَنتائْج التػ  َكصػلَنا اليهػَا.   

ة ِِف ػمْن اظتبػَحػث االَكؿ سياسة الػَدَكلة العثمػانْية جْتاَه مسيَحػ  َكاليتػ  مػَصر َكاظتَوصل، ََارقَػْنا َِيِو اىل الَغاء اصتْزيَضَ      
ػاِسهػَا َعلػى اظتسيَحػيْل، ـَ َػوصل َكاْنع

ػاثوليػك َكَموقػَف الػَدَكلة العثمػانْية مْن النػْزَاعات بػْل طَائَفػة  َكاليتػ  مػَصر َكاظت ـَ ْف ال الُسَر
نْية، ََػضػالن َعْن مَوقِػَفهم مْن ٜٚٛٔ-َٙٚٛٔكاأَلرثوذَُكػس  ػنائس الُسَر ـَ ْف َكََقػسيم اأَلمػالؾ َكال ، َكْْنػَاية النػْزَاع بػْل الُسَر

اظتبػَحػث الثاٍْل الَعػالقَػات ػَصر، َكَْناَكلْنا ِِف قَػرار التَقػسيم، َكمَوقف الػَدَكلة العثمػانْية مْن التَقػارير االكربْػية جْتاَه مسيَحػ  كالية م
ػرماظتسيَحػية-العثمػانْية ـَ ، َكالتزَاـ الػَدكلة العثمػانْية بِػتاَبيَق التَػْنظيمات اطْتريية ، الُذم ََضػمْن موضػوَع اظتسيَحػيوْف َكالبػَدؿ الَعس

ػْنائس ـَ ََػَضػال َعْن التعػليم ِِف  جْتاَه َرميم ال  .، َكَـػرَل البػاَارَِكػة مْن قبل الػَدكَلة العثمػانْيةاظتسيَحػية- الَعػالقَػات العثمػانْيةاثلثػان، 
 املَبـَحـث اأَلَول: سياسة الـَدولة العثمـانْية جتاَه مسِيحـيو ِواليتـي مـَصر َواملَوصل

 املسيِحييْ  َأَواًل: الَغاء اجلْزيَة ِف ِواليتـي مـَصر َواملَوصل َواْنعَكـاِسهـَا َعلـى
-٘ٓٛٔ َعد كالية مػَصر السػبػاقَػة ِِف َػبػْْن مبػدَأ التػَعددية َكانْتهاْج سياسة التَسامح ُمْنُذ َعْهد الَوايل ػتَػَمد َعلػ  بػَاشا    

ِب)مصػَاَفػى، الُذم عػرَؼ َعْنُو ميلُو لالصػالح َكَرَطػيبػُو بػاالْجػانْ  ٖٙٛٔ – ٗ٘ٛٔـ، إُذ َسػاَر الَوايل َسػعػيد بػاشاٛٗٛٔ
، َكبػتحثري ( َعلػى نْػهػَْجو مْن َطػيُث اشاَعة اظتػُساَكاة بَػْل أبػْناء الَوَطْن رْتػيعان، بػَغَض الْنظر َعْن ديْنػهػَم َكقَػَوميتهػَمٔٚ،ص ٜٜٚٔ

ْنبػَوؿ مْن السػلاَات العثمػانْية مْنػ  اْجػبَػار الُدَكؿ االَكربػية َكالْسيما ََرْنسا َكبػرياَػانْيا إُذ طَلبػت السَفػارة البػرياَانْية ِِف اسػاَ 
ػرية ِف مػَصر،كَ  ـَ بػرقَػية مْن السلاَات العثمػانْية ِف كاليػِة مػَصر اىل الُسلاَاْف العثماٍْل  رََعتاالقَبػَاَط َعلػى اطتْػدمة الَعس

 (.C.DH318 /15885ػال َعْن َْنػظيم امَورىػَم العامة )للماَالبػة َِيهػَا بػإْجػراء الالزـَ بػَحػِق ىػَؤالء االقَػبػاَط، ََػضَ 
بيَق التْجْنيد َطػرص الَوايل َسػعػيد ِف َػصػرحيَػاَِو َعلػى أتَكػيد اْف اظتػَصريْل رْتيعَا متساككْف بػاضتَػَقػَوِؽ َكالَواْجبػاِت، َكمت َاَ     

، كََكػاْف االْجراء الُذم يعد َطَفػرة نْػَوعية ِِف رريْم مػَصر َكحَتسب لُو قَػيامُو االلزَام  َعلػى َكََػَق الَقػانْػَوْف بػَحػَقػهػَم ارْتػعلْ 
اصْتزَية ََفػرض َعلػى َكل ََرد َغري ُمسلم َكَُسػمى بػَِضريبػة الرؤَكس، َكقَػد اسػتْخدمت بػإصػدار مرسػَومان اللَغاء اصْتزيَِة )َكػاْنت 

( إُذ يعَفػى مْن اصْتزَية ٕٓ-ٓٔعَفى مْن دَعهػَا َكػَل َمْن يَعػتْنَق اإَلسالـ)اَاػام ، د.ت،ص مْنُذ العػصػَور االسػالمية االكىل، َكيُ 
الْنساء بػمْخػتلَفػ اعمارىػَْن َكالذَُكَور مْن اظترَضى االطَػَفػاؿ َكالعبػيد َكرْجاؿ الديْن مْن الرىبػاْف 

( َكَِيِو اصػْبػَح اظتَواِطػْنوْف رْتيعان ٘ٛ، صٜٜٙٔـ)َكيصػا، ٘٘ٛٔ(رشتيا ِف َعاـٓٔٗ- ٜٓٗ،صَٕٕٓٓكاظتسلمَوْف)َطػبػيب،
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ؿ، ػمػهػَا الَقػانْػَوْف َكيسودىػَا)سَوَر ـَ َوَطدة َكَػَحت ُطـػم دَكلة حَي
ُ
(. ؽتا ََرَػب عليِو ٖٖٔ،ص ٕ٘ٓٓخْيَضعوْف للَضرػيبػة اظت

ػاما مسيَحػْل َعلػى االقَػاليم ِِف مػَصر، َكشتػَح للجْ  ـَ َود اظتسيَحػيْل مػمارسة شعائرىػَم الديْنػية عالنْػية َػعيْل َطػ نػْ
(https://play.google.com/store/apps/details?id). 

سياستػهػَا اصػدار َكػاْنت اطْتَاَوة االَكػبػر َكاالىػَم التػ  بداهتػَا الػَدكلة العثمػانْية بػَوصػَفػهػَا سلاَة مرَكػزَية َكانْتهػَْجتهػَا ِف       
َكْخػَط شػريَف ٜٖٛٔ Tanzimatm Fermanıْنظيمات اطْتريية َكالسػيَما ْخػََا  شػريَف َكػَوطتْاْنة الت

لدَكيالت ىػَمػايَوْف)اعتػَمػايَوٍْل َكػلمة ََػارسية ََعْْن اظتيمَوْف اَك السعيد، َكػاْف ابػاَطرة اظتَغَوؿ اَكؿ مْن استْخدمها ِف عصر ا
ػاْف اقَػامة الُسلاَاْف َكالصػدر  اظتغَػَولية، لياْخُذه االَراؾ ـَ َعْنهػَم َِيما بػعد، ََػاطَلَقػَوُه َعلػى السػَرام الُسلاَانْية َكىػََو م

قَػاـ الُسلاَاْف العثماٍْل عبد اظتػْجيد االَكؿ ) hümayun   Fermaniٙ٘ٛٔ(ٔٗ، صٕٙٔٓاالعظم)ػتَػَفػَوض، 
العثمػانْية لتَقػَوية سػلَاة الػَدَكلة اظتػرَكػزَية للػَحػد مْن التػدْخالت االَكربػية، بػاْجراء اصالَطػات عديدة ِف الػَدَكلة ٔٙٛٔ-ٜٖٛٔ

َكالَواْجبػات دَكْف دتييَز ِِف  اُذ قَػاـ بػإصدار ْخَط شػريَفػ َكػَوطتْػانْة، َكْخَط شريَفػ ىػَمايَوْف للمساَكاة بػْل اظتَواطَْنْل رْتيعان ِِف اضتَػَقػَوؽَ 
، ََػَضػال َعْن الَوقَػَوَؼ بَوْجِو التَحدَت االَكربػية التػ  (.ٗٙٗٔ-ٖٙٗٔ، ص ٕ٘ٔٓلعرَؽ)اصتْبػَورم، اصتْبػَورم، الديْن اَك ا

(، َكالسيما أْف َكػتػابػات االَكربػيْل ٜٔ،صٕٔٔٓ،رَكْجافْ بػدأت َتَغلػَغل َِيهػَا لتصػدير َِـرة الَقػَومية اىل البالد العػربػية)
راىػَية َكاضْتِقػد َعْند الشعَوب  َكػاْنت بػاَػْجاِه ْخَضػوع االقَػلػية ِِف الشرَؽ لالَغلبيِة ىدََوا مْنهػَاَكَصػرحيَػاهتػَم   ـَ بث ال

ػامػهػُم ام الػَدكلة العثمػانْية االَكربػية)الرأم العػاـ االَكرَكبػ ( َضد ـَ َِػـرة بػاْف"اظتس اظتسػلمْل َكُط لمَوْف لَذا حْتػمػُل ََقػاريرىػِم دائما 
 (.F.O 633,1917حَيملوْف َكػراىية َكػبػرية للمسيَحػيْل َكاليهود معان")

 4789-4781اثنْيا: موِقـف الـَدولة الُعثمـانْية مْن النَزاعات بـْي طَائَفـة الُسرايْن الَكـاثَوليَك َواأَلرثوذَُكـس 
ا ِف البعض من القضاَ ؽتا يسؾ اثرا كبريان على امتم  مل ختلو اية كالية عثمانية من النزاعات الداخلية بل مـو هت      

ف ِف كالية اظتوصل على االمالؾ كاالراض  اطتاصة ابظتسيحيل، كالذم استمر لعقود  اال ، كمنها النزاع بل طائفة السَر
 طويلة انتهى بتقسيم االمالؾ بل الاائفة كحل ْنائ . 

ْل ِِف  ْجُذَكر النػْزَاعاتَعَود مل َتَوقَػَف النػْزَاعات)       ػبرَي ـَ اىل ََػسة االربػعيْنيات مْن الَقرْف التاسػ  عشر، بػْل الاَائَفػتْل ال
ْف إُذ ) ػوصل الُسَر

َ
ْف قَػدديان َكػانْػَوا يسمَوْف بػاالراميْل، َكقَػبػل اظتيالد بػعدة قَػُرَكْف اطَػلَق َعليهػَ اظت م يؤَكػد البػاَطػثَوْف بػحْف الُسَر

ْف بػعد اْعتػْناقَػهػَم للِدَْنة اظتسيَحػية، َكاستمرت التسميتاْف االرامػية  ْف، َكشاعت َسميتهػَم بػالُسَر نْية االراميَوْف الُسَر َكالُسَر
ْف َكاَطػتْجبػت َسْ  مية االراميْل َاَلَقػاْف َعلػى الشعب االرَام  َطػىت الَقػرْف الثالث عشر اظتيالدم، َطػىت انْػَفػردت َسمية الُسَر

ْف اظتػََوارْنة، اما اىػَم مراكَ  ْف الرَكـ َكالُسَر ْف َعْن االْستعماؿ، َكانْػَقػسمَوا بػمرَكر الَزمْن اىل َطَوائَف مْنهػَم الُسَر ػَز جْتم  الُسَر
ػاْف ِِف بالد الشاـ َكالِعراَؽ َكايراْف َكَرَكػيا)رْتيل،  ـَ ْف  ( َكيؤَكػد اْخرَكفْ ٜ٘-ٛٛ، ص ََٕٚٓٓػ بػاْْنػَم شُتيَوا بػاالراميْل اَك الُسَر

َوا بػالدان َكاْسعة امتدت مْن بػالد ََػارس ػنػْ ـَ شرقَػان اىل البػَحػر  -ايْراْف اضتَػالية -ْنسبػة اىل ارَاـ بػْن َساـ بػْن نْػَوَح)ع(، إُذ س
َوبػان، َكَعْندما اعتْنَق اراميَو ُسَوَر َكالعراَؽ مشاال اىل -َرَُكػيا اضتَػالية -اظتتَوسَط َغربػان، َكمْن بػالد االْ َضػَوؿ  شبػِو اصتْزَيرة العربػية ْجنػْ
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ي  ْف ِداللة اىل االْسم اظتسيَحػ  ُسَوَر َوا اسم الُسَر سَوريَويَو دتييزَا عتػَم َعْن االراميْل الُذيْن ظَلَوا َعلػى  -الدَْنة اظتسيَحػية َبػنػْ
ػاثَوليَك َكاأَلرثَوذَُكػسٛ،ص ػَٜٜٛٔكثْنيتهػَم)ساَكػَو،  ـَ ػاثَوليكَ  -اليعاقَػبػة-(، ال ـَ  َكبػاللَغة اليَوْ نْيةCatholic )ال

καθολικισμός ػْنيَسة العاظتية َكَعلػى رَاسهػَا اضتَػبػر اأَلعَظم البػابػا ـَ : مُذىَػب يَضػم التَعاليم اظتسيَحػية التػ  َِديْن بػهػَا ال
سيح ػ)ع( الُذم قَػاؿ لتلميذه"س بػاَرس، الُذم يعد ْخليَفػةن للَقػدي

َ
أْنت ىػََو صػْخر، َكَعلػى ىػَُذا استْنادا اىل َعاليم الَسيد اظت

ػَوت السماَكات، ََػما َربػاَُو َعلػى االرِض الصػْخر سحبػْْن َكػْنيست َكقَػَوات اظتَوت لْن ََقػَول عليهػَا ـَ ، َكسحعاَيَك مَفػاَيَح مل
ػَوْف مربػَوطَا ِِف  ـَ ػَوْف ػتَػلَوال ِِف السماء"، يْنظر، )مىتي ـَ اما اظتُذىػب  (ٜٔ/ٛٔ:ٛٔ السماء، َكما حتَػلُو ِف االرِض ي
لُذا يعد مْن أقَػدـ اظتؤسَسات الديْنية ِِف الَعامل، َكيعتبػر اأَلرثَوذَُكػس أنْػَفػسهػَم  -الاَريَق الَقػَوَل اَك الصػَحػيح -اأَلرثَوذَُكػس  ََػهػَوَ 

ػل ـَ ػْنيَسة الَواَطػدة اظتَقػدسة اصتْامعة الرُسَولية التػ  أَسسهػَا يسوَع اظتسيَح ِف إرَساليتِو الُعظمى، َكأْف أساقَػ بػش ـَ َفػتهػَا رْتاع  ال
ػْنائس ا ـَ ػَوْف ال ـَ ػْنائس الَعاظت ، َكَت ـَ ػْنائس االعَضػاء ىػَ  ْجَزء مْن غْتلس ال ـَ أَلرثَوذَُكػسية ىػَم ْخلَفػاء رسل اظتسيَح. َكمعظم ال

ػْنيَسة السُ  ـَ ػْندرية، َكال ـَ ػْنيَسة الَقػبػاَية اأَلرثَوذَُكػسية ِف االْس ـَ ػْنائس اظتستَقػلة َكىػَ  ال ـَ نْية اأَلرثَوذَُكػسية الشرقَػية مْن ستة ال َر
ػْنيَسة الُسَورية اأَلرثَوذُكَ  ـَ ػْنيَسة االرمْنية الرَسَولية، َك ال ـَ ػْنيَسة اأَلرثَوذَُكػسية اعتػَْندية(، َك   -ػسيةاالْناَاَكػية، َك ال ـَ ػرا )ال ـَ مالْن

 َكػْنيسة التَوَطػيد اأَلرثَوذَُكػسية االثيَوبػية َك إريَس َكػْنػيسة التػَوَطػيد اأَلرثوذَُكػسية
(https://stringfixer.com/ar/Oriental_Orthodox ََ ،ػوصل

َ
ػْنائس ِف اظت ـَ ػتشرُي ( للنػْزَاع َعلػى ملـية ال

ػَول اىل السلاَات العثمػانْ  ـَ ػوصل قَػد ارسلت ش
َ
ْف اأَلرثَوذَُكػس ِف كالية اظت ية للسلاَاْف أقَػدـ َكثيَقػة عثمانْية بػاْف طَائَفػة الُسَر

ػوص
َ
ػْنائس َكػلهػَا ِف اظت ـَ ػاثَوليَك سياَرت َعلػى ال ـَ ْف ال ل ََػاَالبػت بػهػَا طَائَفػة العثماٍْل َكَضػَحػت َِيهػَا بػحْف طَائَفػة الُسَر

ػهػَم مْنُذ قَػرَكْف َطَويلة، َكطَالبػت السلاَات العثمػانْية بػضَ  ـَ ْف اأَلرثَوذَُكػس العادَػهػَا اليهػَم َكػَوْْنػَا مل ػرَكرة اخْتاُذ االْجراءات الُسَر
ية اىل الصػدر االعظم اَكػدت َِيهػَا بػاْندالع نْػزَاع ِف كالية الالَزمة مْن ِقبػل َكزَارة الَعدلية َكاظتُذاىَػب، اُذ ارسلت االْخرية بػرقَػ

ػاثَوليَك َعلػى َكََػق التَقػارير التػ  مت ارَساعتػَا ََػحْف الُسلاَاْف  ـَ ْف ال ْف اليعاقَػبػة َكالُسَر ػوصل بػْل الُسَر
َ
ػل صتْْنة الْْنػَاء اظت ـَ ش

 ( (MMS.79/3459الصػراعات بػْل الَارَِلْ 
ػاثوليـػ  قَػد بػدأت بػمخْ       ـَ ْف بػمُذىػَبػيهػَا اأَلرثوذَُكػس  َكال ػثرية بػاْف طَائَفػة الُسَر ـَ اطَبػة َشرُي الَواثِئق العثمػانْية ال

التاس  عشر مْنهػَا  السلاَات الرشتية العثمػانْية للْنظر ِِف شؤَكْْنػَا الداْخلية، َكاجْياد َطػلوؿ للِنزَاع الُذم استمر لعَقػوِد أبػاْف الَقػرفْ 
ػَول اىل السلاَات العثمػانْية ِف الواليػة َكللسلاَاْف الع ـَ َػوصل بِػإرساؿ شػ

ْف اأَلرثَوذَُكػس ِِف اظت ػثماٍْل نْػَفػسُو قَػياـ طَائَفػة الُسَر
ػْنائس َكػلهػَا ِف  ـَ ػاثَوليَك سياَرت َعلػى ال ـَ ْف ال ػوصل َكطَالبػت بػاسسدادىػَا َكبػَضرَكرة  َكَضػَحػت َِيهػَا بػحْف طَائَفػة الُسَر

َ
كاليَِة اظت

يعد كََكػيل الُسلاَاْف الُذم اخْتاُذ االْجػراءات الالَزمة مْن َكزَارة العدلية َكاظتُذاىَػب َكارسلت االْخرية بػرقَػية اىل الصدر االعظم)
ػليَفػِو َكدتْنَح لُو َصػالَطػيات ُماَلَقػة االدارية كَ  ـَ ِية، َكقَػد عرَؼ العثمانْيَوْف مْنصب الَوزَارة َعلػى الْنهػَْج يَقػَوـ بػت ػرية َكالُعَر ـَ الَعس

ـَ  ََػة ماعدا الَعس ػلَفػان بػإدارة شؤَكْف الػَدَكلة َكػا ـَ ػرية، َكاصػبػَح ياَلُق الُذم طَػبػَق ِف الدَكؿ االسػالمية السابػَقػة، اُذ َكاْف الَوزَير م
الَوزَير االَكؿ مْنُذ الَقػرْف السادس عشر اظتيالدم للتَوس  الُعثماٍْل َكََوس  رقَػعة الػَدَكلة اصػبػَح يعْل  عليها مْن يتم َعيْنُو اسم
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َكػدت َِيهػَا بػإْندالع نْػزَاع (، أٛٓٗ-ٚٓٗ،ص َٕٚٓٓكَزير اثْف لَذلك انْػَفػرد الَصدر االعظم بػلَقػب الَوزَير االَكؿ)ػتَػمَود، 
ػَوصػل

َ
ََػحْف الُسلاَاْف العثماٍْل رد عليهػَا  ِف كاليَة اظت ػاثَوليَك َعلػى َكََػَق التػَقػارير التػ  ارػسلت  ـَ ْف اأَلرثَوذَُكػس َكال بػْل الُسَر

ْف بػاَػرس)َكى ػيلِو صتْْنة ضَتِل النػْزَاعات بػْل الَارَِْل َعلػى َكَََق التَقػارير َكارَسَل مَاراْف طَائَفػة الُسَر ـَ البػاّريرَؾ بػاَرس ػََو بػتشػ
ػوصل بػداية الَقرْف التاسػ  َعشر، اْنَضم 

َ
ََػ اْنُو َكلد ِِف اظت اىل رىػَبػْنػة دير الرابػ  ال يعلم َسػْنة َكالدهتِػ بػالَضبػَط، اال اْف اظتعػرَك

بة االسَقػِفية، اصػبَح بػٙٗٛٔالَزْعَفػراْف عاـ  ََػسة َطَويلة َطىت رَُق  اىل مَر َطػتػى َكََػاَِو،  ٗٚٛٔاَػريرَكػا مْنُذ عاـ ، َكمل دتػِض 
ْف بػمُذىػَبػيهػَا اأَلرثوَ  ػالت َكالنػْزَاعات الديْنية ِف اعتػَْند َكبػْل الاَائَفػتْل الُسَر ـَ ػثرة اظتش ـَ ػ  ِِف ُعرَؼ َعهػَدُه بػ ـَ ػاثَولي ـَ ذَُكػس  َكال

.( ََقػريران اىل الصدر االعظم اَكػد َِيِو بػاْف ىػَْناَؾ ٗٙٔ-ٓٙٔ، ص ص ٜٗٛٔ)مشعَوْف،  ٓٗٛٔكاليَِة اظتَوصل ََوِف عاـ 
ػالت  ٓٓٙٔاربعة َكػْنائس اْنشئت مْنُذ  ـَ ْف اأَلرثَوذَُكػس، اال اْف ِِف االعَواـ االْخرية ظهػَرت مػش عاـ ربػعػة لاَائَفػة الُسَر

فْ  ػْنائس ََػاقَػسَطػت طَائَفػة الُسَر ـَ ػْنائس بػيْنهػَم  عديدة مْن بػيْنهػَا ادارة ال ـَ َػَقػسيم ال اأَلرثَوذَُكػس َعلػى الُسلاَاْف العثماٍْل 
 (.IMMS.79/3459بػالتسػاَكم)

ََػَقػد اشػارت الَواثئَِقػ العثمػانْية اظتؤرْخة ِِف      ـ انْػدالع النػْزَاع بػْل طَائػَفػت ٚٙٛٔاَر  ٗٔاستمرت النػْزَاعات لعَقػَود َطَويلة 
ْف ِِف كِ  ػوصل َعلػى َكػْنػيسة مار ََوما)الُسَر

َ
ػْنيَسة ِِف الَقػرْف االَكؿ اظتيالدم، ْنسبػة اىل اَطػد َطػَوارم السيد اليَِة اظت ـَ اْنشئت ال

َحػية ِِف بػاظتسياظتسيَح َكىػََو مار ََوما، َكىػَ  َكػاَدرائية َكػبػرية اليُعرَؼ سْنة اْنشائهػَا، نْػَزؿ بػهػَا الَقػديس ََوما اثْناء َبػشريِه 
ـ ََػَضػال ٜٗٙٔاالصػل َكػْنيستاْف متالصػَقػتاْف، إُذ حتَػتَوم ُذْخائر مار ََوما التػ  اَكػتشَفػت ِف عاـ اظتشرَؽ َكاعتػَْند، َكىػَ  ِف 

ابػية التػ  اْجتاَطػت َعْن اَطػتَوائهػَا للمْخَاَوطَات، حتَػتَوم َعلػى نْػَقػَوش اثرية راقَػية، دمرت َعلػى ايدم عصػابػات داعش االرىػَ 
ػوصل ِف العاـ 

َ
ػيتهػَا) (.ٖٕ-ٕٔ، صٕٛٔٓرَطػيمَو، )ٕٗٔٓاظت ـَ ( اُذ َكاْنت َكػل طَائَفػة IMMS.79/3459لبػياْف مل

ػْنيَسة َكََقػَوـ إبدارهتا ؽتا أدل اىل ارسػاؿ بػَرقَػية اىل الُسلاَاْف ضتَػل  ـَ َريد السياَرة َعلػى ال
ـِلة) ش

ُ
 ( .HRTO577/73.1867Mاظت

ْف اأَلرثَوذَُكػس اىل السلػاَات العثمػانْية ِِف اساَػْنبػَوؿ ٚٙٛٔآب  ٕٓأُرسػلت بػرقَػية اْخرل ِِف       ـ مْن قَػبػل طَائَفػة الُسَر
ػْنائس التػابػعة عتُم،  ـَ ػية بػاالسػتَحػَواُذ َعلػى اأَلمػالَؾ َكال ـَ ػاثَولي ـَ َكارسلت السلاَات العثمػانْية ََوَضػح َيهػَا قَياـ رْتاعة الاَائَفػة ال

ػَوصل طَالبت َِيهػَا اأَلَدارة العثمػانْية اخْتاُذ االْجػراءات الال
َ
َزمة ظتْن  َعدم طَائَفػة ِف اساَْنػبػوؿ َكَكزَارة العػدلية بػرقَػية اىل ِكالية اظت

ْف اأَلرثَوذَُكػس، َكػوْْنػَم يعدَكْف منْ  ػاثَوليك َعلػى الُسَر ـَ ْف ال اقَػدـ الاَػَوائَف ِف الػواليَة، َكاَكػدت البػرقَػية بػحْنُو ََوْجد   الُسَر
ػوصل جْيُب ََوزِيعهػَا بػالتػساَكم، مْنهػَا َكػْنػيسة الاَاىػَرة)

َ
ََقػ  َكػْنيسة الاَاىػَرة الَقػددية اَك البػيعة الَقػددية َكػْنائػس َكػثرية ِِف كاَلية اظت
ػوصل بػمَحػلة الَقػلع

َ
ة التػ  َكػاْنت مرَكػزَان للمديْنة قَػبػل ََوسػعهػَا العمراٍْل)ط  اظتيداف طاليان(، يعَود ذَُكرىػَا بػحَكؿ ؼتْػَاَوَط ِف اظت

ٍْل دَكْف ررخْيهػَا اىل عاـ  ػْنيَسة حَتتَوم َعلػى ُذْخػائر للَقػديسة مرَل العػُذراء ٕٚٙٔسَر ـَ ـ، َكاشارت اظتْخػَاَوطَة بػاْف ال
(، ََػَضػال ٕٔ-ٕٓ، ص ٕٛٔٓباَػرس َكالَقػديس يعػَقػَوبػ اظتَقػَا  َكالَقػديس ْجرْجيس َكالَقػديس اْنَاَونْيَوس)رَطػيمَو،َكالَقػديس 

ػِوصل ُمالصَقػا لَقػلػعة بػاشاَابػية َعْن َكػْنيسة الاَػاىػَرة االْخرل التػ  ََقػ  ِِف الدير االَعلػى 
َ
شػماؿ شػرَؽ مديْنة اظت
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ػْنيَسة الَواقَػعة ِِف ػتَػلة بػَاب العػراَؽ )الباب اصتديد  (ٜ-ٛ، ص ٜٜٙٔبػ ، َطػاالشػَورية) ـَ التػ  ََقػ  ِف ػَتلة الْنْجاريْن َكال
ػْنيَسة الَواقَػعة ِف ػتَػلة بػاب الَعػمادية ـَ ػْنائس ِف قَػرة قَػَوش)، طاليان(، َكال ـَ ػَا َكػم شػَرَؽ اظتَوصل، عتٕٖالتػ  ََق  َعلػى بػعد  َكال

َكىػَ  َكػلمة  اسػْماء عدة ََػالبعَض يذَُكػر انْػهػَا ََقػَوـ َعلػى انْػَقػاَض مديْنة راْسػْن االشَورية، َكْجاء ذَُكرىػَا بػاسػم بػيث ْخديدا
َػرَُكػية مَعْنػَاىػَا الَاري االْسػَود، َكبػاْخديدا َكػل َػة َعْن لَفظة بػيث ديتا ََػارسية مَعْناىػَا بػيت االعتػَة، َكقَػرةقَػَوش َكػلمة  مة ارَامية ػَتَر

اشتػهػَا اىل اضتَمدانْية َيمْنا بػاِسم قَػبيلة البػَوَطػمػداْف  ٜٓٗٔابػدؿ بػمستهػَل الَقػرْف العشريْن أم ِف عاـ  ،أم بػيت اضتَػداة
َعلػى ؿْتََو  اَك بػرطَلل ََقػ  بػرطَػلة بػرطَػلة) (، َكِِف ٖٙ-ٕٙ، ػٕٕٓٓسَوٍْل، العربػية، َكاستػْخدمت ِِف الدَكائػر الرسػمية اىل اليَوـ)

ْف مَوَزعْل بػْل اظتُذىػَبػْل األَ ٕٓ ػاْْنػَا مْن الُسَر ـَ ػوصل َعلػى الاَريَق اظتػؤدم اىل اربػيل، اَغلب س
َ
رثَوذَُكػس  َكػم شرَؽ مديْنة اظت

ػ ، إُذ ََعْْن َكػلمة بػرطَلة بػيت الظل اَك مصػنْ  ـَ ػاثَولي ـَ ، ََكػوَ ػ  االْرطَػاؿ َكاالَكزَاْف َكيشػتهػَرَكْف بػَزراعػة البػَقَوؿ َكاطتْػس)َكال
اَك بػاعشيَقػا بػلدة َػَقػ  شرَؽ اظتَوصل، َعَود اىل عػهػَد االشػَوريْل، َكرد ذَُكرىػَا بػصيَغة بػيت َكبػعشػيَقػة)( ٙٔ-٘ٔ، ص ٖٕٔٓ

ػ ـَ َوبْل، اَزدىرت ِِف العػصػَور الالَطَقػة َكالعػصػَور االسػالمية اظتْخػتلَقػة)ْجبػَو، شػاىػَاَؽ ام بػيت اظتسػَحػَوقَػْل اَك اظتْن
ْف اأَلرثَوذَُكػس)(، ٜٔ،صٕٗٔٓ ػْنائس ربػعة للسػَر ـَ  . (TR.TO577/81.1867Mَكَلَك ال
ػْنائس َِيهػَا للميالد بػْل طَائَفػت الُسر  ٙٚٛٔىػَْجرم ٖٜٕٔرْتادل االَكؿ  ٕٙجْتدد النػْزَاع ِف         ـَ َْف َطػَوؿ ادارة ال

ػوصل العثماٍْل َكيس  بػاشا 
َ
ِف السياَرة َعلػى االَكَضػاع َكَكَضػ  َطػد للنػْزَاع  ٙٚٛٔ-َ٘ٚٛٔكلعدـ استاَاعة متصػرَؼ اظت

ِو ِِف ادارة أبػيْنهػَما صػدرت االرادة السْنية التػ  ََضػمْنت عزَلِو)يْنظر ملَحػق رِقم  ػثري مْن االمَور، َكَعيْل ( لعدـ ْخبػَر ـَ ل
ػوصل الَسابػق ُمصػاََفػى ؾْتْيب بػاشا

َ
ِو َكدكرِه، ََػَضػال َعْن خْتصػيص راَب مَقػدارُه ٚٚٛٔ-ٙٚٛٔمتصػرَؼ اظت لتْجربػتِو َكْخبػَر
َقػد العثمػاٍْل الرسػم  مْنُذ عاـ الَف قػركش) ٓٓٓ٘ٔ ػَا عمػالت ْجديدة ـ بػإعػادة َضػرب العػمػلة بػاصدارىٗٗٛٔانْتظم النػْ

ػاْنت للتعامػالت الرسػمية، ََػاصدرت الػَدَكلة العثمػانْية عملة ْجديدة ُذىػَبية َكَََضػية)َعلػى اسػاس قَػاعػدة الَذىب َكالِفػَضػة(،  ـَ ََػ
كََكػاْنت العػملة الَفَضػية  ْقرش اَك َغرش ُذىػيب اعتبارم، ٓٓٔالعػملة الُذىبػية"اللرية اَك عػثماٍْل التَوٍْل" َكىػَ  َػعادؿ ََػئة 

َقد الرسػم  اظتػتدَكؿ ىػََو اْميدم َكالَقػرش، ََػَفػئة اْميدم   ٓٓٔ"اْمػيدم َكالقػرش" مْن ََػئة  قَػرش َََضة نْػَقػدم، ليبػَقػى النػْ
ػاْنت َعادؿ قُػر  ٘قُػركش َكرب  اظتػْجيدم يعػادؿ  ٓٔقَػرشان َكََػئة ْنصػَف اْميدم َعادؿ َٕٓكػانْػت َعادؿ ـَ كش، اما الَقرَكش ََػ
ػل قَػرش  ـَ بػارة اَك الريملَك َكػما شُت ، ليليهػَا اصػدار ََػئات اصَغر ىػَ  اظتتػاليك الَفػَضػية َكالتػ   ٕٓابرة َكْنصػَف الْقػرش  ٓٗل

ََػئة ْنصػَف الْقػرش، للمَزيد مْن التَفػاصػيل)عل ،  سلاَات َعلػى الَوايل ( َكاَكػدت ال.ٔٚٔ-ٓٚٔ، ص ص َٜٜٛٔعادؿ 
ػاَكل التػ  ََقػدمهػَا الدَكؿ االجْ  ـَ ػثرة الش ـَ ْنبػية َكالسيما ََرْنسا اصْتديد بػَضػرَكرة اخْتاُذ االْجراءات الالَزمة الْْنػَاء النػْزَاع بػيْنهػَما، ل

ْف األَ (I.DH.723/50493َكبػرياَػانْيا بػهػَُذا اطْتصػَوص) ػَول اىل ، إُذ َكػاْنت طَائَفػة الُسَر ـَ رثَوذَُكػس قَػد ارسلت ش
ػْنائس َكػلهػَا ِف كالية ٕالسلاَات العثمػانْية)ملَحػق رقَػم  ـَ ػاثَوليَك سيَارت َعلػى ال ـَ ْف ال ( اَكَضػَحػت َِيهػَا بػحْف طَائَفػة الُسَر

ػْنائس عتػَم َكػَوْْنػَا َعَود اليهػَم منْ  ـَ ػوصل َكطَالبػت بػإعاَدة ىػَُذِه ال
َ
عاـ، َكطَلبػت مْن الُسلاَاْف ُٓٓٙٔذ عصػَور قَػددية قَػبػل اظت

صػدر االعظم العثماٍْل بػَضػرَكرة اخْتاُذ االْجراءات الالَزمة مْن َكزَارة العدلية َكاظتُذاىب، اُذ قَػامت االْخرية بػإرساِؿ بػرقَػية اىل ال
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ػيل صتْْنة النْػهػَاء اَكػدت َِيهػَا بػاْندالع النػْزَاع بػيْنهػَما، َكَكََػَقػا لتقَ  ـَ ػارير الَوزَارة التػ  مت ارساعتػَا ََػحْف الُسلاَاْف اَكػد َضػرَكرة َش
ََوْجد الصػراعات بػْل الاَرَِْل، َكارسل اْف البػاريرَؾ بػاَرس الرابػ  ََقػاريرا مَفػصػلة اىل الصػدر االعظم يؤَكػد َِيهػَا بػاْنُو 

ػالت عديدة بػشاْف ادارة ا ـَ ػْنائس بػْل الاَائَفػتْل مش ـَ ػْنائس َكطَلب َِيهػَا ََقػسيم َطػصػص ال ـَ ل
 . (IMMS.79/3459بػالتساَكم)

ػاثَوليَك بػإرساؿ بػرقَػية للسلاَػاْف العثماٍْل  ٜٚٛٔاشارت الَواثئَِق العثمػانْية اظتؤرْخة ِِف العاـ        ـَ ْف ال قَػياـ بػاَريرَؾ الُسَر
ػْنائس َكدَكر العبػادة ِِف عَقػرة) َكَضػَح َِيهػَا بػحفْ  ـَ صادر بػاْف ْجُذَكر رريْم مديْنة عَقػرة َعػَود اىل العػصػر ال

َ
َذَُكػر بػعَضػ اظت

َػ بػعػَقػرالاَػبػاشريم، َكذَُكػرىػَا َقَػَوت اضتَػمػَوم بػالعَقػر التػ  ىػَ  قَػرية َطػصيْنة ِف ْجباؿ اظتَوصل، اىػَلهػَا اَكراد َكَػنع اضتَميدية،،  َر
لدانْية)نْيساْف، ـَ ػْن ٓٚ، ص ٕٓٔٓإُذ َكػاْنت عػَقػرة مرَكػزَا البػرشػية عػَقػرة ال ـَ ػ َكل ـَ ػاثَولي ـَ ْف ال (، َكػاْنت ربػعة البػرشية الُسَر

ْف اأَلرثَوذَُكػس ايَضػا، ؽتا ادل لتُذمر ا ْف بػعد قَػرارات اللْجاْف اظترسلة مْن استانْبػَوؿ اصػبػَحػت للسَر الىػَايل مْن طَائَفػة الُسَر
ػاثَوليَك كََكػْنائسهػَم مْن ْجديد كَ  ـَ ْف ال ػ، َكْ شدُه بػاخْتاُذ االْجراءات الالَزمة العادة َطػَقػَوَؽ الُسَر ـَ ػاثَولي ـَ ََػة ال ارساؿ صتْْنة ظتعػر

اىل الصػدر االعظم لتَوَضػيَح  (ٖم ملَحػَقػ رقِ بػرقَػية) َكارسلت .( MB.I.52/184.1296Hاالَكَضاع العامة للتحَكػد)
َػوصل اىل الُسلاَاْف العثماٍْل بػالبػاَػريرَؾ ابْندالع النػْزَاع بػيْنػهػَما مرة اْخرل لل

ْخالؼ َعلػى َلَك اظتسالة اظتهػَمة، مْن كاليػة اظت
ػوصل َكاداراهتػَا، َكارسل بػاَريرَكػ اأَلرثَوذَُكػس ع

َ
ػْنائس ِِف اظت ـَ ريَضػة اىل َكزَارة العدلية َكالصػدارة العظمى ايَضػان، اأَلمػالَؾ َكال

َػة اصتْ  رسلة، ََػَضػال َعْن منعَر
ُ
ػيل صتْنة لدراسِة الَعريَضػة اظت ـَ ػية اأَلمػالَؾ َلَك َكبػْناء عليهػَا مت َش ـَ هػَات التػ  َعَود عتػَا لتَوَضػيِح مل

ػية ِِف كاليَة اظتَوصل ) ـَ  ( .HR.MKT1062/64.1296Hَطػَق اظتل
ػوصل ِِف     

َ
ْف اأَلرثَوذَُكػس ابظت ـ ََقػريرِان اىل الُسلاَاْف العثماٍْل شْخصػيان َكَضػح َِيِو بػحْف ٜٚٛٔاُذار  ٛٔارسل بػاَريرَؾ الُسَر

ػوصل َكاْنُو مل يتم اخْتاُذ ام َقرار مْنُذ عاـ
َ
ػاثَوليَك قَػد استَولَوا َعلػى َكػْنيستهػَم ِِف اظت ـَ ْف ال َكْنصػَف بػعد مْن السػُلاَات  الُسَر

ػيل صتْْنة بػُذلَك َكالتمس بػتَقػريرِه السلاَات العثمػانْية ِِف  ـَ َكزَارة اظتُذاىَػب  العثمػانْية ِِف الوالية َعلػى الرَغم مْن صػدَكر اَكامر بػتش
 ( .HRTO387/55.1879M)َكالعدلية العمل َعلػى اعادة َطػَقػَوقَػهػَم ِف َكػْنائسهػَم ِف ِكاليَة اظتَوصػلَ 

َزاع بـْي الُسرايْن َوتَقـسيم اأَلمـالَك َوالَكـْنائس    اثلثاً: ْْنـَاية النـْ
ْف دَكْف اجْياد َطػل مْناسب َكىػَُذا ما ََػسَح اْماؿ اماـ َدْخل الدَكؿ االَكربػية ِف      الشؤَكْف استمر النػْزَاع بػْل طَائَفػة الُسَر

ـ بػرقَػية رشتية اىل َكزَارة اطتْارْجية العثمػانْية ٖٛٛٔايلَوؿ عاـ  ٗٔالعثمػانْية، مْنهػَا ارساؿ السَفػارة الَفػرْنسية ِف الداْخلية للدَكلة 
الُسلاَاْف عبػد اضتَػميد ُكلد )َكبػدكرىػَا ارسلت االْخرية ارسلتهػَا لَوزَارة اظتُذاىَػب َكالعدلية َكالُسلاَاْف عبػد اضتَػميد الثاٍلْ 

. َػَوىل العرش بػعد عػْزؿ الُسلاَاْف مراد اطتْامس، شػهػَدت الػَدكلػة العثمػانْية ِِف عهدىَػ َاَػَورات سياسػية َكبػرية، ٕٗٛٔاـع
ََػضال َعْن اضتَػرب الرَكسػية ٙٚٛٔ، َكُصدكر دسػتَور ٙٛٚٔمْنهػَا الثػَورات ِِف البػلػَقػافْ  د العثمػانْية التػ  َعلػى أثػرىػَا عَقػ –، 

ػمر بػرلْل عاـ  ، دعػا اىل إْنشاء اصتْامعة االسالمية ،َكقَػاـ بػإصالَطػات مػهػَمة ِِف الػَدَكلة العثمػانْية، اال انْػُو مل ٛٚٛٔمػَؤ
، َػَوِِف عػاـ ٜٜٓٔيسػتَا  أْف حَيػوؿ دَكْف َدىور االكَضاع َِيهػَا، لُذا ُخػل  َعلػى يد ْجػماعة االَػَحػاد َكالتػرقَػ  عاـ 
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َكََضػمْنت قَػياـ السَفػارة الَفػرْنسية بػتَقػدَل طَلب إلعػادة َكػْنيسة الاَاىػَرة ِِف  (،ٜٗٔ-ٖٛٔ، ص ٜٜٙٔ)ََغ ،ٜٛٔٔ
ػوصل قَػرار بػْناء َعلػى االَكامر السُ 

َ
ػاثَوليَك، اصػدرت السلاَات العثمػانْية ِِف كالَية اظت ـَ ْف ال ػوصل اىل الُسَر

َ
لاَانْية مديْنة اظت

ْف البػحخْ  ػاثَوليَك، َكالَزمت السلاَات ِف َكزَارة العدلية َكاظتُذاىَػب طَائَفػة الُسَر ـَ ْف ال ػْنيَسة مْن طَائَفػة الُسَر ـَ ػاثَوليَك ُذ ال ـَ
ََػَقػة َعلػى ََػتَح بػاب ْف اأَلرثَوذَُكػس مْن اأَلَدارة العثمػانْية اظتَوا ػْنيَسة، َكطَالبػت رْتاعة الُسَر ـَ عتػَم اىل َكػْنيسة الاَاىػَرة،  بػسَؾ ال

ـَ  ػْنيَسة اىل التػ  بػدَكرىػَا شتَحػت عتػَم بػَفػتَح بػاٍب عتػم، لُذا قَػامت السَفػارة الَفػرْنسية بػإرساؿ طَلب لَغلَق البػاَب َكاعادة ال
ػاثَوليَك مْن ْجديد َكاخْتاُذ االْجراءات اظتاَلَوبػة) ـَ ْف ال  ( .HR.SYS1782/17.1883Mرْتاعة الُسَر

ََػِف  عاـ        مْن اىػَم )اىل غْتلس الوََكػالء َكأُرِسل ِِف ََقػرير ََ٘ٛٛٔوَضػُح الَواثئَِق العثمػانْية عدـ َْنِفيُذ االَكامر الُسلاَانْية 
الء الُذم َكػاْف بػمثابػِة غْتػلس مظػاىػَر عصػر التْنظيمات َكثرة اْمػالس التْنػِفيُذية َكاالسػتشارية، لُذا أتَسس غْتلس اَك ىػَيئة الوََكػ

ػَومة مرَكػَزية قَػَوية بػصالَطػيات َكاسػعة، ََػهػَيئة الوََكػالء الَعػد قَػرػاراَػهػَا ْ ََ  ـَ َوْف ْجهازَان ضَت ـَ ُذة اال بػإرادة الُسلاَاْف الَوَزراء، لي
م الَقانْػَوْف َكْجػب َْنِفيُذىػَا، َكَقد اَزداد َكمػصػادقَػتِو عػليهػَا بػعد مػَواََػَقػة شػيْم االسػالـ ِِف االمَور ا ـَ لديْنػية، َعْنػدىػَا َصبػَح ِِف َط

ػرم العػاـ َكشػيْم ٙٚٛٔ-ٜٖٛٔاعػَضػاء ىيئة الوََكالء للَفػتػرة  ـَ ، اُذ َكاْنت بػرائسػة الصدر االعظػم َكَػَضػم الَقػائػد الَعس
ػالية -َحػريةَ ِظػر البػَ -االسػالـ، لػتَضػم َ ظر اطتَػارْجية

َ
 - ظػر الَضبػاَية-َ ِظر التَجارة- ظر االَكقَػاؼَ - ظر الَعدؿ - ِظر اظت

ْ ظر الدََس اطتْاقَػاٍْل)دََػس الاَابػَو( – ظر االشػَغاؿ العمَومية، ََػَضال َعْن رئػيس غْتػلس شَورل الػَدَكلة َكمستػشار الصدارة 
ػْنائس ( ٘ٗ، ص َٕٙٔٓكامْل الرسػَومات)ػتَػَفػَوظ،  ـَ َػوصل َسليم ال

ػَومة اَاػلية ِف كاليَػة اظت ـَ إُذ ََضػمْن االيعاَز اىل اضتَػ
ػاثَوليَك ؽتا ادل اىل َدْخل السَفػارة الَفػرْنسية التػ  ارسلت بػرقَػية اىل ـَ ْف ال ْف اأَلرثَوذَُكػس مْن طَائَفػة الُسَر استانْبػَوؿ  للسَر

ََػَق ػَحػاْجة الَاَوائَف لتسَوية النػْزَاع، كََكػا ػْنائس َعلػى َك ـَ ْنت السلاَات ِف غْتلس الوََكػالء قَػد اخْتُذت قَػرارات عدة لتَوزَي  ال
ػوصل، َكارسلت ُنسْم مْنهػَا اىل الَسَفػارة البػرياَانْية)

َ
 ( . MV4/88.1302Hاظتَوْجَودة ِف اظت

ْف ْٗخصػَوص النػْزَاع )يْنظر ملَحػق رقِػم قَػاـ غْتلس الوََكػالء بػإصػدار قَػرارُه بػ      ( ََضػمْن اعاَاء َكػْنيسة َكاَطػدة لاَائَفػة الُسَر
ػاَب االَكؿ للسلاَاْف بػرقَػيات للسلاَا ـَ ْف اأَلرثَوذَُكػس، َكارسل ال ػاثَوليَك، َكمْنَحػت ثالث َكػْنائس لاَائَفػة الُسَر ـَ ْف مْن ال

ػوصل، َكانُْو مت اْْنػَاء ملَف النػْزَاعات َطػَوؿ ادارة الصػدر االعظم َكَضػَح َِيهػَا ب
َ
ػْنائس ِفْ اظت ـَ ػحْف غْتلس الوََكػالء قَػد قَػسم ال

ْف األَرثَوذُكَ  ػاثَوليَك َكثالث َكػْنائس للسَر ـَ ْف ال ػْنائس ِِف ِكالية اظتَوصل، اُذ مت اعاَاء َكػْنيسة الاَاىػَرة للسَر ـَ ػس َكمت َبػليَغ ال
ػْنائس بػْل اصتْانْبػْل َك ََوَِ بػاَاركَ  ـَ ػاثَوليَك لاللتزَاـ بػالَقػرار ليتم اعمار ال ـَ ْف اأَلرثَوذَُكػس َكال ري التْخصػيصػات ػة َكماَارْنة الُسَر

 (.IMMS.89/3799اظتالية الالَزمة عتػَم)
ػوصل م  البػعَض مْن رجْ       

َ
ْف اأَلرثَوذَُكػس َِػ  اظت ػر َكالتَقػدير اىل الُسلاَاْف، قَػدـ مَاراْف الُسَر ـَ اؿ الديْن َكاالعياْف الش

ػْنائس اىل  ـَ ػاثَوليَك مْن قَػبػلِو اليهػَم َكذَُكػر قَػائال:" إُذ دتت اعادة ال ـَ ػْنائس التػ  مت مْنَحػهػَا اىل ال ـَ اصػَحػابػهػَا العادة ال
ػل الػَدَكلة العلية، َكسَوَؼ يَقػَوـ االىػَايل بػتَقػدَل الصػلَوات َكالدعَوات االصػليْل َكاَكػد اظتَاراْف بػحْْنػَا عادت اليهػَم بػَفػضَ 
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ػوصل الخْتاُذ االْجراءات كاَة لتسهػَيل اعادهتػَا عتػَم
َ
 للسلاَاْف للَقػرار الصػائِب الُذم اخْتُذُه"َكمت االيعاَز اىل َكايل اظت

(SD2156/27.1302H.) 
زَاع بػْل اظتُذىػَبػْل ََػعَقػدت السلاَات ِف غْتلس الوََكػالء العثمػانْية اْجتماعان لتسَوية الصػراع يتَضػُح مْن ُذلَك َزَايد النػْ      

ػْنائس َكمت استدعاء بػَاريرَؾ ٙٛٛٔبػيْنهػَما بػداية عاـ  ـَ ، اُذ ْجرت مَفػاَكَضػات التسَوية َطػَوؿ االمَور اظتتعلَقػة بػإدارة ال
ػاثَوليَك لتَقػدَل َقَ  ـَ ػاثوَ ال ـَ ْف ال ليَك ػريرُه، َكػما َكقَػدـ كََكػيل اأَلرثَوذَُكػس ِِف استانْبػَوؿ ََقػريرُه لدائرة اظتُذاىَػب، ََػَقػاـ كََكػيل الُسَر

اَك مار َكمار اطػَودامة) بػتَقػدَل ََقػريرُه ىػََو ايَضػان، َكبػْناء َعلػى التَقػريريْن صػدر قَػرار غْتلس شَورل الػَدَكلة بػمْنِح َكػْنيسة الاَاىػَرة
َ أم اْخ أُمهػَ، اْنشئت عاـ  ـَريت َكاستشػهػَد عاـ َٜ٘٘طَوديْْن ْنسبة اىل اسم اَطَو دأمهػ ْ ن َعلػى َ ِِف  ٘ٚ٘ـ، َكػاْف مػَفػَر

ػوصل قَػامػَوا بػحنْ 
َ
شػائهػَا َكال نْػعلم سْنة عهد اظتلَك َكػسػرل انْػَوشرَكاْف العتْناقَػو اظتسيَحػية، يعػتَقػد بػحْف َـػريتػيَو اظت

ْف ٖٚ، صٕٛٔٓاْنشػائهػَا)رَطػيمَو،  ػْنائس االْخرل لاَائَفػة الُسَر ـَ ػاثَوليَك، َكال ـَ ْف ال ( للسَر
 ( .MV11/76.1303Hاأَلرثَوذَُكػس)

ػْنائس صػدر اال اْف النػْزَاع بػْل اظتُذىػَبػْل َزَا      ـَ يد ََػَقػد اشارت َكثيَقػة عثمانْية مؤرْخة ِِف َكم  اْف قَػرار ََقػسيم اأَلمػالَؾ َكال
ػوصل، اُذ  ٚٛٛٔللهػَْجرة ٖٗٓٔربػي  االَكؿ  ٕ٘

َ
قَػياـ غْتلس الوََكػالء بػإرساؿ ََقػرير اىل الُسلاَاْف َطػوؿ الصػراع بػيْنهػَما بػاظت

ْف اأَلرثَوذَُكػس  َعلػى قَ  ػرارات غْتلس الوََكػالء الصػادر ِف السْنة اظتاَضػية لُذا اَكػدت السلاَات ِِف غْتلس الوََكػالء اعساَض الُسَر
ػاثَوليك كَ  ـَ ْف ال ػْنيسة مت اخْتاُذ االْجراءات الالَزمة َكاصػدار الَقػرار مرة اْخرل ََضػمْن ََقػسيم اربػ  َكػْنائس، َكمت مْنح الُسَر

ْف اأَلرثَوذَُكػس ثالث َكػْنا ػْنائس َكَبػْل بػحْف َكػْنيسة مار ََوما  َكاَطػدة، ِف َطػْل مت مْنح الُسَر ـَ ئس، َكمت َدقَػيَق سْجالت ال
ػاَكم مْن الَارَِْل ادل اىل اصػدار الَقػرار  َٓٗكػاْنت ادارهتػَا مشسَكػة ظتدة  ـَ عاـ بػيْنهػَما، اال اْف استمرار ََقػدَل الش

ْل البػرياَانْية ََػَضػال َعْن قَػياـ السَفػاَر ََػحصػدرت السلاَات ِِف دائرة العدلية  لتَقػسيمهػَا،  َكالَفػرْنسية بػالتدْخل لَفض النػْزَاع، 
ػِل َكدم َكالعمل َعلػى َسَوية َكػاََػة ا ـَ ظتتَعلَقػات اطتْاصػة َكاظتُذاىَػب بػياْ ن اَكػدت َِيِو َعلػى َضػرَكرة َطػل االمَور بػْل الَارَِْل بػش

 (.MV15/20.1304H)بػالتسليم م  اأَلَدارة ِِف اظتوصل
 رابـعا: مَوقـف الُسرايْن الَكـاثَوليَك َواأَلرثُوذَكـس مْن قَـرار التَـَقـسيم

ْف ََػِف  عاـ      ػوصل اىل َٚٛٛٔعلػى الرَغم مْن ُذلَك مل َتَوقَػَف النػْزَاعات بػْل طَائَفػة الُسَر
َ
ـ أُرِسلت بػرقَػية مْن ِكاليػِة اظت

ْف ِِف الػموصل للسياَرة  -رة الصػدارة العظمىدائ –الُسلاَاْف العثماٍْل  ََوَضػح َِيهػَا اْندالع اشتبػاَكػات بػْل اْنصػار الُسَر
ػاثَوليَك، كََكػاْنت َعلػى َكػْنيسة الاَاىػَرة َعلػى  ـَ ْف ال ػْنيَسة مت مْنَحػهػَا اىل رْتاعة الُسَر ـَ َكََػَق قَػرار غْتلس الوََكػالء ََػاْف ال

ػوصل َاَلب َِيهػَا اخْتاُذ االْجراءات اظتْناسبػة ظتْن  السلاَات الع
َ
ثمػانْية ِِف استانْبػَوؿ قَػد ارسلت ََقػريرا اىل ادارة كاليَة اظت

ليستمر النػْزَاع (DH.MKT1424/15.1304Hَطػدَكث النػْزَاع بػْل الَارَِْل اىل َطػْل َطػل اطْتالَؼ بػيْنهػَم ْْنػَائيان)
( بػاْف السَفػارة البػرياَانْية ارسلت بػرقَػية لَوزَارة اطتْارْجية البػرياَانْية اَكػدت ِ٘ف َكثيَقػة عثمانْية َبػْل )ملَحػَقػ رقَػم بػْل الاَائَفػة، كَ 

ػوصل َعرَضػَوا ظتعاملة سيئة َكاْخُذت مْنهػَم َكػْنائسهػَم
َ
ْف اأَلرثَوذَُكػس ِف اظت ، َكَعلػى اثرىػَا قَػامت َِيهػَا بػحْف ابػْناء طَائَفػة الُسَر
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ْف السلاَات ِِف َكزَارة اطتْارْجية بػحرساؿ بػرقَػية اىل َكزَارة العدلية َكاظتُذاىَػب العثمػانْية، اُذ اَكػدت االْخرية اْف النػْزَ  اع بػْل الُسَر
ػاثَوليَك، ِف َطػْل مت مْنح بػسبػب َكػْنيسة الاَاىػَرة، ؽتا ادل اىل قَػياـ السلاَات بػمْنِح َكػْنيسة الاَاىػَرة لاَ  ـَ ْف ال ائَفػة الُسَر

ْف اأَلرثَوذَُكػس، َعلػى َكََػَق قَػرار غْتلس الوََكػالء الصػادر مسبػَقػان، َكمت اصػدار  االرادة السْنية ثالث َكػْنائس اْخرل لاَائَفػة الُسَر
 (. HR.TH.74/80بػُذلَك مرة اْخرل )

ػر اىل الُسلاَاْف التػ  دتثلت قَػامت السلاَات التابػعة       ـَ َػوصل بػإرساؿ بػرقَػية ش
ػاثَوليَك ِِف كاليِة اظت ـَ ْف ال لاَائَفػة الُسَر

ػرَل بػْْن مراد َكػورَكػْج  ِِف عاـ )بػرئيس اساقَػَفػتهػَا بػهػَْناـ بػْْن  ـَ َػوصل، رسم َكػاىػَْنان ِِف  َٖٔٛٔكلد بػهػَْناـ عبػد ال
ِِف مديْنة اظت

َكػْنيسة الاَاىػَرة ِِف اظتَوصل َطػصػل َعلػى شهػَادة الدكػتػوراه ِف الالىػََوت َكالَفػلسَفػة مْن رَكما، َكػاْف جْييد عديدان   ٙ٘ٛٔآُذار 
ػليزَية َكاليَوْ نْ  ـَ نْية َكالعربية َكالسَكية َكالالَيْنػية َكاالياَالية َكالَفػرنْػسية َكاالنْػ م  اظتػاـ بػالعػبػرانْية ية مْن اللَغات مْنهػَا الُسَر

ػوصل َكََوابػعهػَا، انْتْخب  ٕٙٛٔ، َكِِف عاـ َٓٙٛٔكالَفػارػسية، اصػبػَح ْخَورسَقػَفػان عاـ 
َ
اصػبػَح اسَقػَفػا َعلػى مارديْن َكاظت

وصِل بػاالرْتاع ليصػبػَح مسؤَكال ِف َكػْنيسػة الاَػاىػَرة ٖٜٛٔبػَاريرَكػان ِف َشريْن االَكؿ 
َ
ػوصل، لُو َعديد ِمْن اظتؤلَفػات  ِف اظت

َ
بػاظت

نْية ِِف رائسة بػاَرس َكْخلَفػائو ػْنيَسة الُسَر ـَ ػْنيَسة، كََكػتاب "ََقػليد ال ـَ االَطػبػار الرَكمانْيْل"  مْنهػَا الُدرة الْنِفيسة ِِف َطػَقػيَقػية ال
ػليزَية. ََوِف ِف  ـَ ػوصل، دََػْن ِف َكػْنيسة الاَاىػَرة ِف دار الَقصػ ٜٚٛٔأيلَوؿ  ٖٔبػاللَغة االْن

َ
ادة الرسػَولية ِف اظت

(https://www.syr-cath.org ،) ػرُه للسلاَاْف ٚٛٛٔبػرقَػية اىل غْتلس شَورل الػَدَكلة عاـ ـَ ـ َكَضػَح َِيهػَا ش
ػاثَوليَك، َكؽتا ْجاء َِيهػَا" َعد َكػْنيس ـَ ػْنائس الُذم َكػاْف َيهػَا اْجدادْ  ظتْنَحػِو َكػْنيسة الاَاىػَرة اىل طَائَفػة ال ـَ ة الاَاىػَرة اَطػدل ال

ػْنيَسة لْنا، اذُ  ـَ  دتت يَقػَومَوْف ِِف العبػادة، كََكػاْف شرَؼ لْنا عَقػد اْجتماع ِِف غْتلس الشَورل مْن اْجل اعالْف اعادة ادارة ال
ػم َكاْف رْتي  الرىػَبػاْف َكابػْناء طَا ـَ ػر َكََقػدير بػهػَُذِه اظتْناسبػة")الدعَوة َكالبػرَكػات ل ـَ ػم ش ـَ ػاثَوليَك يَقػدمَوْف ل ـَ  ئَفػة ال

SD2159/9.1304H . ) 
ْف اأَلرثَوذَُكػس بػإرساؿ بػرقَػية اىل الُسلاَاْف العثماٍْل  َٚٛٛٔكَضػَحػت بػرقَػية عثمانْية مؤرْخة ِف عاـ     قَػياـ طَائَفػة الُسَر

ـَ  ػاثَوليَك، َكطَالبػت بػإعادة اكَضػحػوا َِيهػَا بػاْف ال ـَ ػوصل اْخُذ قَػسم مْنهػَا َكاعاَيت لاَائَفػة ال
َ
ػْنائس التػ  َكػاْنت عتػَم ِف كالية اظت

ػوصل َكبػعَضػ رْجاؿ الديْن مْنهػَم الَقػسس ْجر 
َ
ْف اأَلرثَوذَُكػس ِِف اظت ػْنائس عتػَم مرة اْخرل، اُذ قَػاـ مَاراْف الُسَر ـَ ْجيس ال

ػاثَوليَك، علما َكعبػدا ـَ َور َطػْنا َك الياس سليماْف َكقَػس مْْن َكداَكد َكَغريىػَم، مْنهػَا َكػْنائس اْخُذت مْنهػَم َكمْنَحػت لل بػاْف ىػَُذِه لنػْ
ػْنائس َكػاْنت حتَػت ادارهتػَم مْنُذ  ـَ لُسلاَاْف إلعادة عاـ َكاْخُذت مْنهػَم َس  َكػْنائس، اُذ َكػاْنت البػرقَػية التماسان اىل ا ٓٓٗال

ـَ  ػْنائس اىل َطػَقػَوقَػهػَم َكاصػدار االَكامر إللزاـ غْتلس لتاَبيِق قَػرارات غْتلس شَورل الػَدَكلة التػ  اَكػدت قَػبػل اعَواـ بػإعادة ال
ْف اأَلرثَوذَُكػس)  (.SD2158/18.1304Hالُسَر

َشريْن االَكؿ  ٗػثر مْن مرة ََػَقػد اشارت َكثيَقػة عثمانْية مؤرْخة ِف اْندلعت النػْزَاعات بػْل الاَرَِْل ِف ُذلَك العاـ الكَ     
ت ـ بػاْنُو مت ارساؿ بػرقَػية مْن َكزَارة عدلية َكاظتُذاىَػب اىل السلاَات العثمػانْية َكالبػاب العايل مْن كالية سَورية َكَضػَحػٚٛٛٔ

ػْنائس، ؽتا ادل اىل َدْخل غْتلس الوََكػالء الُذم اَكػد َعلػى َِيهػَا بػتْجدد النػْزَاع ِِف كاليَِة اظتَوصػل بػيْنهػَ  ـَ ما َطػَوؿ ادارة َعلػى ال
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ػاثَوليك بػيَنما مت خْتصػيص ثالث َكػْنائس اْخرل لاَائَفػة الُسَر ـَ ْف ال ػبػرية صتماعة الُسَر ـَ ْف الَقػدَل خْتصػيص َكػْنيسة الاَاىػَرة ال
ََػ  الاَلب اىل الصػدر االعظم الُذم بػدَكرِه ارسلهػَا اىل بػْناء َعلػى ََوصػيات اللْجْنة  ػْنائس، َكر ـَ ػلت ضتَػل قَػَضػية ال ـَ التػ  َش

مْن سَفػارة السلاَات مْن اْجل اصػدار االرادة السْنية للمَواََػَقػة َعلػى قَػرار غْتلس الوََكػالء بػْناء َعلػى البػرقَػيات اظترسلة ايَضػا 
اَات ة، اُذ مت الرد َعلػى السَفػارة البػرياَانْية بػاظتَواََػَقػة َعلػى االْجراءات التػ  اخْتذىػَا غْتلس الوََكػالء كََكػاْنت السلالدَكؿ االْجْنبػي

 (. HR.SYS1526/17.1887Hالعثمػانْية الَزمت غْتلس الوََكػالء لتْنِفيُذِه)
ـ قَػياـ السلاَات العثمػانْية إبرساؿ بػرقَػية اىل ٛٛٛٔىػَْجرم  ٖٗٓٔاْف رمَضػ ٓٔاشارت الَواثئَِق العثمػانْية اظتؤرْخة ِف      

ػْنيَسة اظتارَكنْية ـَ َػوصل مْن اْجل العمل َعلػى اعاَاء ال
اَكػبػر طَائَفػة ديْنػية مسيَحػية ِف لبػْنػاْف ْنشػحت مْنُذ )يعد اظتَوارْنة ِكالية اظت

طتْامػس اظتيالديْل، َكبػمرَكر الَزمْن اصػبػَح للاَائَفػة اظتارَكنْية نْػَفػَوُذ َكػبري ِِف لبْناْف)صػايَغ، ْْناية الَقػرْف الراب  َكاَكائل الَقرْف ا
ػاثَوليَك َكاأَلرثَوذَُكػس َطػَوؿ ادارة ( ٙٗ-٘ٗـ، ص ٜ٘٘ٔ ـَ ػاثَوليك، َكََػَضػ اظتْناَزعات التػ  جْترم بػْل ال ـَ ْف ال لاَائَفػة الُسَر

ػْنائس، اُذ   ـَ َكػاْنت ىػَْناَؾ بػرقَػية ارسلت مْن البػاَػريرَؾ بػاَرس الرابػ  َطػَوؿ جْتدد النػْزَاع ِف الاَائَفػة َعلػى ال
ػْنائس) ـَ  ( .IDH.1035/81506ال

ػت بػاللَغة العربػية اىل ( َكػتبَٙكثيَقػة عثمانْية)ملَحػَقػ رقَػم انْتهَػت النػْزَاعات بػتَقػسيم اأَلمػالَؾ بػْل الاَائَفػتْل ََػَقػد اشارت     
ػ  َك َكؽتا ْجاء َِيهػَا "اقَػتسمَوا بػيعة مار ََوما ا ـَ ػاثَولي ـَ لَواقَػعة ِف ػتَػلة اطْتَزرْج اقَػتساـ اأَلمػالَؾ بػْل اظتُذىػَبػْل اأَلرثَوذَُكػس  َكال

الَواِقعة ِِف  اَطػَودم -َكػْنيسة-ػعة ِف مَقػابػلة بػاب العمادية َكبػيعةَكبيعة الاَاىػَرة الَواقِػعة ِف ػتَػلة الَقػلعة َكبػيعػة الاَاىػِرة الَواقَ 
بػيْنهػَم َكايَضػا اقَػتسمَوا ػتَػلة بػاب العراَؽ بػاظتْناصػَفػة َكاالْف اقَػتسموا ابألشياء اظتَوقَػَوََػة َعلػى البػي  اظتذَُكػَورة ايَضػا بػاظتْناصػَفػة 

ػية قَػد اْخُذَكا دير ْخَضػر الياس) َكىػََو دير الَواقَ  -االديرة-بػالديَورة ـَ ػاثَولي ـَ َػوصل اَاػرَكسة ََػاَائَفػة ال
ػعة ْخارْج مديْنة اظت

ػال َعلػى اسم َكلَديو الشهػَيدينْ  ـَ ػَوْف ىػَي ـَ  ِف مػََحػل الشهػَيديْن مار بػهػَْناـ َكاْختِو سارة بػْناُه َكالدىػَم اظتلَك سْنػَحػاريب لي
ػوصل َعلػى ربػَوة ََال َعلػى برية ََػسػْيَحػة بػْل نْػهػَر دْجلػة َكنْػهػَر الزَاب   ٖ٘لهػَما بػمػساََػِة مَقػت

َ
َكػم ْجْنػَْوب شرَؽ مديْنة اظت

ػبػري ِِف َقرية اطْتَضػر ـَ ػل اظتػذَُكػَور َكأَكمل بػْنياْف اعتػَ (، ٔٔ،صٜٔ٘ٔ) عبػداؿ، البػساطَلية مرَكػَز ْ َطية الْنمػرَكد َطػاليان  -ال ـَ ي
ػل ـَ َػا للزَاػئريْن َكىػَُذا اعتػَي ػل َغػَر ـَ اَاػَفَوظة َِيِو بَقػاَ  رْجل مْن اشػراَؼ االسػرة الَفػارسػية اسػمُو اسػَحػَق َكبػْنػى َطػوؿ َذلػك اعتػَي

َػَقػاُه االربػعْل شهيدا يَق  َغػرب بػلدة بَغديدا ) َكََوابػعُو مْن بػساَْل (، ٖٙ-ٕٙ، ص ٕٕٓٓ، سَوٍلْ رََُات مػار بػهػَْناـ َكَر
ميال شرَؽ  ٙٔػى بػعد الزَيتَوْف الَواقَػعات ِف قَػرية بػاَطػزَاٍْل)بػلدة ربػعة لْناَطػية بػعشيَقػة قَػائمة ِِف ضتَػَف ْجبػل بػاعشيَقا، ََقػ  َعل

ػثر َِ  ـَ ػاْْنػَا مْن االيزَيدية َكاظتسيَحػيْل، َ ـَ -ٜٗيهػَا بػساَْل الزَيتَوْف، َشتهػَر بػصػْنػاعة الصػابػَوْف) عَواد، صاظتَوصل، اَغلب س
قَػاـ َكَلَك البػساَْل اَطػدل عشر شْجرة زَيتَوْف ِِف بػستاْف مال ْخَضػر...َكطَائَفػة اليعاقَػبػة قَػد اْخُذَكا دير الشيْم مت) .(ٓ٘

النْػهػَما ، بػهػَْنػاـ َكابػْنتو سػارة ابػْنوهػري سْنَحػاريب، بػل بعدُه بػالِف سْنة( بػَقتل اظتػلك سْنػَحػاريب)َكىػََو َغػري اظتلَك االشػَورم الشػ
َقػا اظتسيَحػية َعلػى يد الشيْم مت الْنػاسَك عاـ  ـَال للشيْم مت َكالرىػَباْف َعلػى ٕٖٛاعتنػْ ـ، مث نْػدـ َعلػى ما ََػعػلو ََػبػْْن ىػَي

َفػ  ََػَضال َعْن ُذلػَك  ْٖٓٓٗجبل الَقاَؼ الُذم يَر ػْن َِيو،  ـَ ػال َكػاْف يسػ ـَ اطَػلق َعلػى قَػدـ َعْن مػستَول سَاح البػَحر َكىػََو ىػَي
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َػوصل َكىػََو شػبػَو قَػلعة ؿْتَت ْجَزء   ٖ٘اَك دير مار مت َيمْنان بػو، يَقػُ  الدير َعلػى بػعػِد  الدير دير ريشا،
َكػم شػماؿ شرَؽ اظت

َفاع مْنهػَا داْخل  ػل رائ  َعلػى اَر ـَ ( َكََوابػعو ٖٗٙ،ص َٜٛٛٔطػبػ ، َقدـ َعْن َسَاح البَحػر ) ٕٓٓٔصْخرة صػلبػة بػشػ
عشيَقػة بػيْنهػَم الَواقَػَفػات ِف قَػرية بػاَطػزَاٍْل َكَلك البػساَْل بػستاْف ْجار بػستاْف سهػَيل ثالثة اشْجار َزيتَوْف...َكَبػَقػت بػيعة بػ

ػيَكايراد الب ـَ ػاثَولي ـَ ة َكالثلثاْف ػيعة اظتذَُكػَورة مْن البػساَْل اظتذَُكػَورة ِِف قَػرية بػعشيَقػة َكِف قَػرية بػاَطػزَاٍْل بػاظتثالثة الثلث لل
 (.SD.02157.00031.041لالرثَوذَُكػس" )

قَػياـ بػاَريرَؾ  ٜٛٛٔىػَْجرم  ٖٙٓٔؿ شَوا ٙٔالرَكم  / َٖ٘ٓٔطػزَيراْف  ٖاشارت الَواثئَِق العثمػانْية اظتؤرْخة ِِف      
ػْنائس ِف ال ـَ ػاثَوليَك قَػد قَػامَوا بػإْخالء رْتي  ال ـَ ْف بػَارس بػإرساؿ بػرقَػية للُسلاَاْف ْجاُذ َِيهػَا" أبْف ال واليِة بػَحػسب الُسَر

ػاثَوليك قَػد سيَارت َعلػى كَ  ـَ ََػ  االرادة السْنية التػ  صػدرت، اال اْف طَائَفػة ال ػْنيسة الاَاىػَرة التػ  ََقػ  ِِف ػتَػلة البػْخارية، َكر
ػْنائس التػ  يديرَكْْنػَا مْنُذ  ـَ ََػَضػال َعْن  ٓٓٙٔالبػاَػريرَؾ ََوصػيات العادة َكػْنيسة الاَاىػَرة لالرثَوذَُكس الْْنػَا َعد مْن ال عاـ، 

ػاثَوليك ـَ ػْنيَسة مْن ال ـَ  (.Y.PRK.AZN3/66.1306H)رَكػيدِه َضػرَكرة اسسداد ال
ػوصل عثماْف بػاشا     

َ
 ٖٜٛٔـ بػرقَػية اىل الصػدر االعظم عاـ ٖٜٛٔ-ٕٜٛٔ بػعد اْف مت ََػَض النػْزَاع ْْنػَائيا ارسل َكايل اظت

ػوصل َكالتمهػَيد للَقػياـ بػانْتْخابػات ْجديدة، ا
َ
ػاثَوليك ِف اظت ـَ ْف ال ػيل رْتعية َتالَف َكَضػَح َِيهػَا عَزؿ بػاَريرَؾ الُسَر ـَ ُذ مت َش

ػر َكسَورية َكبػريَكت َكمْناَطَق اْخرل َكاْختري اظتَاراْف بػهػَْناـ بػْْن رئيس ـَ ػاثَوليك بػَوالَت دَر بػ ـَ ْف  مْن اساقَػَفػة ال طَائَفػة الُسَر
ػاثَوليَك بػاَريرَكػان جديداَ، اُذ َكاََػَق الُسلاَاْف العثماٍْل َعلػى انْتْخاب ـَ ُأصػِدر ػو َكاصػدر االرادة السْنية م  مْنحػو الَوساـ اْميدم)ال

َكقَػسم اىل سَتس َرب، كََكػاْف ىػَُذا الْنػيشاْف ديْنػح ِف العػادة للَضبػاَط،  ٔ٘ٛٔالَوساـ ِِف عهػَد الُسلاَاْف عبػد اْميد االَكؿ عاـ 
ْنػائية لبػعَض اصتْْنػَود، ليشمل رْتي  رعاَ الػَدَكلة العثمػانْية َكالَغ  عاـ َغري أْف الاَبػَقػات االدٌْل مْنو ؿْتَػت ِِف َطػاالت استث

ٜٕٕٔ(https://www.wikiwand.com/ar ػرديو ْنظري ْجهػََوده َكسعيو اضتَػثيث َكاصتَاد ـَ بػة االَكىل َكَ ََر
(،مْن اظت

 (.I.AZN.8/5.1311Hللعمل َعلػى بَػث االستَقػرار َكاالمْن ِف الوالية)
 املَْسيَحـية–ملَبـَحـث الثَاْْن: الَعـالقَات الُعثمـانْية ا

 اَوال: مَوَقف الـَدولة الُعثمـانْية مْن التَـَقـارير االوربـية جتاَه مسْيحيو والية َمصر 
ػْن ىػَْنالك ْخالََػات طَائ      ـَ ِفية بػْل طَائَفػة معيْنة َكػما َكػاْنت اضتَػياة االْجتماعية ِِف كالَيَة مػَصر بػحَطػسْن االَطػَواؿ، ََػلم َ

ػوصل َكاْْنا َكػاْنت الَعػالقات العثمػانْية 
َ
اظتسيَحػية عالقَػات يسودَكىػَا الِود َكاالْطػساـ، بػِاستثْناء بػِداية َعَقػد  -ىػَ  اضتَػاؿ ِف اظت

ستمرة بػحْف َظهػَر بػتَقػاريرىػَا بػاْف اطْتالََػات الَثمانْينات مْن الَقػرْف الَتاس  َعشر عْندما َطػاَكلت الدَكؿ االَكربػية بػتدخُ 
ُ
الهتػَا اظت

 بػْل الاَرَِْل ىػَ  َمسيَحػية_ ِإسالمية.
َطػدثػت  َٛٛٛٔطػَزيراْف  ِِٔٔف قَػياـ الُسلاَاْف العثماٍْل بػإرساؿ بػرقَػية) ٔٛٛٔاشارت الَواثئَِق العثمػانْية اظتؤرْخة ِف عاـ     

ػْندرية َكطَػالت االَكربػيْل َكاالقَػبػاَط لتستَغل اَطػدا ـَ ث الثَورة مَوْجة مْن االَضَارابػات َكاظتػُذابػَح ِف مػَصر ابتدأت مْن االسػ
، راََػَقػتػهػَا أعػماؿ السػلب َكالْنػهَػب َكالتػهػَديد بػَقتل  الُعرابػية، كََكػاْنت ْجػثثهػَم مػلَقػاة ِف الشػَوارع َكَعلػى سػَواَطػل البػَحر اظتػتَوسطَ 
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َكَعلػى اثر االَطداث التػ  شػهػَدهتػَا البػالد، َكالسػيما ما َعرَض لو  (Moorhead,1972,.P.2-3)ُكػل أكريب  
ْندرية ـَ ،َكػما اَػْخُذ اطْتديَوم نْػَفسُو مْن َػلَك اظتديْنػة مَقران لوُ  االَكرػبػيَوْف ََػَقػد َػَوْجو االسػَاَوالْف البػرياَاٍْل َكالَفرْنسػ  اىل االس

ػَوْف حَتت َطػمػاية االساَػَولْل اظتػذَُكػَورينْ  ـَ (اىل َكزَارة الداْخلية اظتػَصرية اَكَضػَحػت َِيهػَا بػَضػرَكرة ٜٕ٘مسعَود، د.ت، ص (لي
ػل ـَ َػة االسبػاب التػ  ادت اىل اعتػَْجَوـ َعلػى عَقػد االْجتماعات ِف اساَْنبػَوؿ ضتَػل االَزمة، َكش ت ىػَيئة ِف اسَتانبوؿ ظتعَر

َػ  ََقػرير اىل الُسلاَاْف َكمت استدعاء بػعَض َضػبػاَط الَقػَوات العثمػانْية اظتتَواْجدة ِف طَائَفػة مػَصر  اىل استانْبػَوؿ اظتسيَحػيْل َكَر
 (. Y.PRK.AZ95/43لاَات العثمػانْية)َكارسلت بػرقَػية للْخديَوم للتعاَكْف م  الس

( ٚبػحْف ما َطػدث ِف مػَصر مْن اعتػَْجَوـ َعلػى اظتسيَحػيْل)ملَحػق رقَػم  َٕٛٛٔطػَزيراْف  ٕٓاشارت َكثيَقػة عثمانْية ِف       
َػعتو السَفػارة البػرياَانْية اىل الُسلاَاْف العثماٍْل طَالبػتو َِيو عَقػد مؤدتر  عاـ ِف مديْنة استانُبوؿ لَتسَوية الَقػَضػية اظتػَصرية، بػتَقػرير َر

ػاْف اظتسيَحػيْل ِِف مػَصر، َكػما ارسل بػياْف السَفػارة ِِف استانْبػَوؿ مْن اظتانْيا َكاياَاليا ـَ ػلة اَكَضػاع الس ـَ َكرَكسيا  َكَطػل مش
ا لبػَحػث اَكَضػاع اظتسيَحػيْل ِف مػَصر َكَطػل اظتَقػيمْل ىػَْناَؾ، َكمت اشعار السَفػارة العثمػانْية ِِف ََرْنس

 (.HR.SYS1005 /68.1882Mاالَزمة)
( مْن السلاَات اظتػَصرية اىل السَفػارة ٛـ بػرقَػية)ملَحػَقػ رقَػم َٕٛٛٔطػزَيراْف  ْٖٓجاءت ِف الَواثئَِق العثمػانْية اظتؤرْخة ِِف    

ر َكاضتَػَوادث التػ  طَالت مسيَحػي  طَائَفػة مػَصر بػاْف االْخبػار َلَك َغري صػحػيَحػة َكال البػرياَانْية َكالَفػرْنسية َطػَوؿ االْخبػا
ََػة اساس لالْخبػار َعْن مَقػتل سبػعة مسيَحػيْل َكثالثة يهػََود ِِف مػَصر، اُذ بػيْنت اْف ىػَُذا االْخبػار التػ  انْتشرت ِف الصػ َحػا

السالـ َكاالمْن َكالسلم اْمتمع  ِِف مػَصر، َكعملت السلاَات اظتػَصرية ْجاىػَدة للدََػاع َعْن اظتسيَحػيْل االَكربػية هتػَدََػ لَزعَزعة ا
  هػَا" اْف االْخبػار التػَكاليهػََود ظتْنعهػَم مْن اعتػْجرة َكمَغادرة البػالد، لُذا بػُذلت ْجهػََودان َكػبػرية لَضػماْف السالـ َكاالمْن َكؽتا ْجاء َِي

مسيَحػيْل  ٚانْتشرت ِِف الصػحػِف االْجنبػية ىػَ  َغري صػْحػيَحػة َطػيث َكػانت الصػحػَف َك اْمالت ْنشرت اْخبػار َعْن مَقػتلػ 
لسَفػارة يهػََود ِِف مػَصر َريد َزعَزعة االمن َكَطػرب ِف مػَصر، َكإْف السلاَات ِِف َكزَارة الداْخلية اظتػَصرية ارسلت بػرقَػية اىل ا ٖكَ 

بػرياَانْيْل ِف ََرْنسا َكلْندْف، َكػما مت ارساؿ بػرقَػية اىل السلاَات العثمػانْية خبصوص ذلك َكاَكػدت الَواثِئَق َدْخل الَفػرْنسيْل َكال
ػَومة اأَلَدارة العثمػانْية ِف  ـَ مػَصر َك االْجراءات التػ  َتبػعهػَا ِف الشؤَكْف الداْخلية، َكقَػامت الصػَحػَفػ االَكربػية بػالتْحريض ِضػد ُطػ

 . (HR.SYS1005/84.1882M االْخرية لَغرض َكأد الْفػتنة التػ  قَػد حتَػدث ِف البػالد بػْل اظتسلمْل َكاظتسيْحػيْل")
 ثـانْيًا: املسيحيوْن َوالبـَدل الَعسَكـري 

ػر َكامػتْناْف للُسػلاَاْف بػعد صػدَكر ْخَط مهايَوْف َكػاْف رد ََػعل الَاَوائَف اظتس      ـَ يَحػية بػحْف ارسل رؤَسػاءىػَم الديْنْل بػرقَػية ش
ػرم) ـَ ػرم َكػبػديل للْخدمة االلزَامية َعلػى رْتي  رعاَ الػَدَكلة العثماٍْل طَالبػوه َِيهػَا خْتِفيَف البػَدلػ الَعس ـَ ََػرَض البػَدؿ الَعس

، لريسل رؤساء الَاَوائَف اظتسيَحػية بػرقَػية ٙ٘ٛٔيهػََود مْنُذ صػدَكر اظترسَوـ اعتػَمايَوٍْل عاـ العثمػانْية مْن مسلمْل َكمسيَحػيْل كَ 
ػرم َكبػلَغت ـَ سْتسة الَف قْػركش َكبػلَغ رْتي  البػَدؿ الُذم رْت  مْن  اىل الُسلاَاْف العثماٍْل ملتمسْل َِيهػَا خْتِفيَضػ البػَدؿ الَعس

َعْن َكػاىػَل اظتسيَحػيْل ْجاء َِيهػَا"قَػياـ ( HRTO387/1.1856Mٍش الْف اظتبػلَغ َكػبػريا )قػرك  ٕٓ٘ٙٗٔمنهم مَقػدار 
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ـ، اْنَضم اىل  ٖٜٚٔ)كِلد يوسَف ىػرمَز اَكدَك ِف بػلدة الَقػوش عاـ ٛٚٛٔ – ٛٗٛٔالسادس أَكدَك  البػاَػريرَؾ يَوسفَ 
ػر عاـ ، انْتْخب ماَػراْ  عَ ٛٓٛٔالرىػَبْنة اعتَرمَزدية عاـ  ـَ ـ، َطػصل ٖٖٛٔ، ََوىل أبػرشية العػمادية عاـ ٕ٘ٛٔلػى دَر بػ

ـ، شارَؾ ِِف  ٚٗٛٔ( عاـ ٘٘ٛٔ-ٖٛٛٔالتثبيت مْن اببػا رَكما بػيَوس التاس  عاـ ْخلَفػان للبػَاريرَؾ نْيَقَوالَكس زَيعا)
ػاٍْل االَكؿ عاـ  ـَ ػوصل ِف ْٜٙٛٔجلػسات اْممػ  الَفػاَي

َ
ـ َكدََػْن ِف دير السيدة  ٛٚٛٔآُذار  ٗٔ . َكََوِف ِف اظت

ػوصل َعاـ ٖٖ-ٕٖ، ص ٕٙٔٓبػبػلدَو)ىػَرمزَ 
َ
ـ َكانْػزَلت اىل ٓ٘ٛٔ( ِف كالية اظتَوصل)جْتدر االشارة اىل اْنُو قَػل شاْف اظت

بػة اظتتصػرَِية لتعوَد مرة أُخرل ِِف عاـ  يمانْية كََكػرَكػَوَؾ، ََػَضػال َعْن سْنْجَق ـ َكَصػبػَح طَائَفػة عتػَا سْنْجَقػاْف ىػَما السلٜٚٛٔمَر
ـَ  ػوصل َكَتبػعَو اقَػَضػية زَاْخو َكدىػَوؾ َكسْنجار َكعقػرة َكالعمادية، َكيَضػم سْنْجَق َكػرَكػَوَؾ ََػ

َ
 -ػاْف اقَػَضػية راَكْندَكزَ اظترَكػَز َكىػََو اظت

انْية َكػل مْن االقَػَضػية َطػلبػْجة َكشهػَرَزَكر َكمرَكػة َكػَفػرم كَكػَوَ، َكيَضػم سْنْجَق السليم-اربػِيل -رانْيا 
ػ، ـَ ػري ـَ ْف)لَوْن ْنيسة  ٖٙٚ،ص َٜٙٛٔكبػازََ ـَ َػت مْنُذ بػداية انْتشارىػَا بػ ػلدانْية) إُذ ُعَر ـَ ػْنيَسة ال ـَ ( بػاَريرَؾ ال

ََػهَو امتػدا ،Church of the eastاظتػشرؽَ  ػلدانْية  ـَ ػْنيَسة ال ـَ ػْنػيسة االثػَورية ايَضػان، اما اسػم ال ـَ د ررخيْػ  َكَطػَضػارم لل
ػلداْف نْػهػَائيان ِِف القػرْف السادس عػَشر اظتػيالدم التػ  دْخػلت ِف شراَكػة رشتػية م  َكْني ـَ سة رَكمػا َبػلػَورت َكاستػَقرت َسمية ال

فْ  ٘ٔ، ص ٕٔٓٓـ،)َطػبػ ، ٖ٘٘ٔمْنُذ عاـ  ػْنيسة الُسَر ـَ اظتػشارَقة ْنسبػة اىل شػرَؽ الَفرات، َكػما شتيت  ( َكسػميت بػ
ػلداْف  ـَ ْف َكال ػْنػيسة ََػارس نْػسػبػة اىل بػالد الَفػرس التػ  ََوسعت َِيهػَا ايَضػان، اما التسميات اضتَػالية َكػالُسَر ـَ َكاالشوريوْف  بػ

نْية)بػشَقػيهػَا الَغربػ  َكالشرقَػ (، َكػاْنت  َكػلهػَا َسػميات عتػَا ْخصػوصياهتػَا َكدَكاَعهػَا اطتْاصة، َكلَغتهػَا اظتَوَطدة ىػَ  اللَغة الُسَر
د اظتهػَجر)ساَكػَو، لغَػة التْجارة َكالثػَقػاََػة، َكمازَالت َستْخدـ اىل يَومْنا ِِف بػلداْف العػراَؽ َكَرَكيا َكسػَوَر َكلبْناْف َكايراْف َكبػال

ػْنيَسة ِف  (ٗ، صٕٙٓٓ ـَ ػية ِِف اُذ دْخلت ال ـَ ػاثَولي ـَ ػْنيَسة ال ـَ  صراعات داْخلية ِف العهػَد العثماٍْل لدْخوعتػَا ِف شراَكػة م  ال
َونْػَوا ِف شػرَكػة م  رَكمػا اىل رئيس االسػاقَػَفػة العميد ْجَوَزيف االَكؿ  ـَ ، الُذم ٚٚٙٔرَكما، لتْنتَقػل قَػيادة الُذيْن أرادَكا أْف ي

ػيان مْن قَبػل الُسلػاَات اظتدنْية العثمػانْية ِِف عاـ اعػتػرَؼ بػِو بػاػرير  ـَ لتعسَؼ بػِو رَكما ايَضػان ِِف عاـ  َٚٚٙٔكػان َكػاثَولي
ػاثَوليَك، أتسست ِِف الْنصَف الثاٍْل مْن الَقػرْف التاس  عػشر ابػرشيات َكلدانْية ِِف  َٖٓٛٔكدتنَحػو ِف عاـ ٔٛٙٔ ـَ رائَسة ال

الرىػَا كََكػاْنت مػراَكػزَان لالرساليات التبشريية اضتَػديثة  -َكػرمْنػشاهَ -َطهػرافْ  -الَقػاىػرة -َطػلػب -دمشػقَ –ت مػدْف اَضػْنة َكبريكَ 
َحيلَولة مْن دَكْف ؛ َكلل)https://stringfixer.com/ar/Chaldean_Catholic_Churchالتػ  انْػشئت )

معاَكْ ن بػاَػريرَكػيا م  َطػَق  ٚٗٛٔ-ٖٛٛٔايراْف نْيَقَوالس زَيعا -ْجػعل البػاَػريرَكػية كراثية قَػاَمت رَكما بػتػعيْل مَاراْف سلػماس 
لدانْية ٗٗٛٔاطْتالََػة، لتَقػـو الػَدكلة العثمػانْية بػاصدار ََرماْف ِِف عاـ  ـَ ػْنيَسة ال ـَ ملة قَػائػمة بػَذاهتػَا  لتصبػَح ال

، ََوىل َٖٕٛٔكلد ِِف عاـ (،َكغْتمَوعة مْن الُرىبػاْف بػإرساؿ َعريَضػة اىل الُسلاَاْف عبػد اظتػَْجيد)ٕٗ،صٕٙٓٓقَػانْػَونْيان)ساَكػَو،
ػم ِف عاـ  ـَ َكىػَمايوْف  َٜٖٛٔكػوطتْاْنة ، كََكػاْف اىػَم مظاىػَر عصػرِه اصػدارِه التَػْنظيمات اطَتريية بػِْخَا  َشريَف  ٜٖٛٔاضتَػ

، َكََوقَػيعِو ظتعاىػَدة ٙ٘ٛٔ-ٖ٘ٛٔ، ََػَضػال َعْن انْتصػاره َعلػى العدَك التَقػليدية رَكسيا الَقػيصػرية ِف َطػرب الَقػـر ٙ٘ٛٔ
َػت الدَكؿ االَكربػية بػالػَدكلة العثمػانْية َكػدكلة مستَقػلة، اس َػب بػاريس ِِف العاـ نْػَفػسو التػ  اعَس ػا ـَ س ػتَػاَكػم التػْجارة َكاظت

https://stringfixer.com/ar/Chaldean_Catholic_Church
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ػم ظتدة  ـَ ـ، َٙ٘ٛٔشريْن االَكؿ  ٙ(. بػتاريْم ٕٙٔ-ٕٔ)اصػاَؼ،د.ت،صٔٙٛٔعامان، ََوِِف عاـ  ٕٕالرشيدية، َكَطػ
ػرم َعْن اظتسيحػيْل الْْنػَا مبػالَغ َكػبػرية يتم رْتعهػَا َكايصػاعتػَا لصْندَكَؽ اظتالية ِِف  ـَ ػوصل، َكال يَقػدر لتْخِفيَف البػَدؿ الَعس

َ
 كاليَِة اظت

ػرم َكخْتفيَفػو الَفػَقػراء اْف حيَػتػملَوْف ثَقػلهػَا...َكال يَقػدرَكْف َعلػى دََعهػَا، لذا طَلبػوا مْن السلاَات العثمػانْية ََقػلػيل البػدَ  ـَ ؿ الَعس
ػبػرية اىل اعتػَْجرة ل ـَ ػرم، لتْجم  ىػَذه االعاْنة بػسهوَلة، َؤدم اظتبػالَغ ال ـَ ََػ  البػَدؿ الَعس ػرية اَك مْن د ـَ لتهػَرب مْن اطْتدمة الَعس

 (.HRTO387/1.1856Mاَك يَقػَوـ اصتْبػاة بػسرقَػة االمَواؿ َكاعتػَركب اىل َخارج الوالية")
َػَضػهػَا اسَوة بػمَواطَْنيهػَم اظتس       ػرية ىػََو َر ـَ لمْل ؽتا يتَضػح ِِف اظتراسالت العثمػانْية َكػاْف رد ََػعل اظتسيحيْل جْتاَه اطْتدمة الَعس

ػوصل  ََٜٔٛٔػفػ  بػرقَػية مرسلة مْن الُسلاَاْف العثماٍْل عاـ الرشتية 
َ
لَوزَارة الداْخلية ِف مػَصر يتَضػح َِيهػَا انْو ِف كاليػة اظت

ػرم اىل شْخص ـَ َعد اسػرة مْن اظتسيَحػيْل يدعى الياس الرحيَػاٍْل) َكالبَػلدات التابػعة عتػَا مت اَطػالة رْت  االعشار َكالبػَدؿ الَعس
ػاثَوليك، مْن ابرَز اََػرادىػَا البػاَػ ـَ ْف ال ريرؾ اََػراـ الرحيَػاٍْل اَطدل االسر اظتَوصلية العريَقػة، التػ  َْنتمػ  اىل طَائَفػة الُسَر

ػاْف ِف اظتوَ ٜٕٜٔ-ٛٗٛٔ ـَ اصبػَح  ُٚٛٛٔرسػم قَػسػيسان، َكِِف عاـ  ٖٚٛٔصل،ِِف عػاـ ، َكىػََو اَطد َالمػُذة االبػاء الدكَمْنػي
ـ، َكقَػَضػى اعػَواما َكػثرية ِِف بػريَكت يعلم َكيَقدـ ْخدمػات ْجػليلة ىػَْنػالَك اىل اْف َػَوِِف ٜٛٛٔمَاراْ ن، ليُنتػخب بػاريرَكػا ِِف عاـ 

بػَحسب رايْنا َكبػاالسػتْناد اىل اظتػْخاطَبػات الرسػمية العثمػانْية  (. إُذ يبدَك اْْنػَ ٖٙٔ، صٕٕٔٓ)َطػبػابػة، ِٜٕٜٔف مػَصر عاـ 
ماية) بػَحػسب اعتػَقػادِه( اْف السػيد الياس الرزَتاٍْل صتْػا اىل مػَصر ِِف اثػْناء َػَواْجد البػاَػريرَؾ اََػراـ الرَطػماٍْل َِيهػَا لػيَوََػر لُو اضتِػ

ػرم)َعليَق البػاَطػثة الالَزمػة مْن السػلاَات العثمػانْية ـَ (،الُذم َكليتهػَرب مْن دََ  الَضرائب اظتستػَحػَقػة عليِو مْن الػبَػدؿ الَعس
ػوصل م   ٔٔرْتعهػَا َكاصػبػَحػت بػُذمتِو بػلَغت 

َ
الَفػ ْقرش، َكَكََػَقػا للمعلَومات التػ  مت ارساعتػَا ََػاْف الرحيَػاٍْل قَػاـ بػاعتػَرَكب مْن اظت

َكىػَ  َكلمة ََػارسػية مَعْناىػَا السيد  ْن االشْخاص اىل مػَصر ليتاْجر بػاالمَواؿ، َكطَلبػت السلاَات العثمػانْية ْخديَوية)غْتمَوعة م
أَكؿ مْن َطصل َعلػى ىػُذا اللَقب بػصػَفػة رشْتية، َكسعى ْجػاىػدان  ٜٚٛٔ-ٔٙٛٔأَك اظتَوىل أَك الَرب، كََكػاْف الَوايل إسػمػاعيل

ب أشتى مْن لَقبػِو الُذم َكػاْف ال يتعػدل آنْػُذاَؾ َعلػى أنَو َكايل مػَصر، لُذلػَك أصدر الُسلاَاْف العثػماٍْل عبػد العػزيز لْنيػل لقَ 
( ٜٕٔ -ٜٕٓأْنعػم عػليهَػ بػلَقػب اطتْػديَوم)بػرَكػات،، د. ت، صػ  ٚٙٛٔدتَوَز  ٛـ مرسػَوما ِف ٙٚٛٔ-ٔٙٛٔاالكؿ ػ

اءات اظتَناسبػة العادة َلَك االمَواؿ طْتزَيْنة الػَدَكلة ِِف مػَصر بػاخْتاُذ االْجر 
 (. DH.MKT1823/30.1308Hاستانْبػَوؿ)

ـ َٜٛٛٔشريْن االَكؿ  ٙٔىػَْجرم /  ٖٙٔٔرْتادل االْخر  ٔ( اظتؤرْخة ِف ٜاشارت الَواثئَِق العثمػانْية)ملَحػق رقم      
ػاثَوليَك الُذيْن ارساؿ َكزَارة الداْخلية بػرقَػية ْجَواب اىل ك  ـَ ْف ال ػوصل اَكَضػَح َِيهػَا بػاْف االشْخاص مْن طَائَفػة الُسَر

َ
اليَِة اظت

ػرية ـَ َػوصل َكالُذيْن مل يدََػعَوا الرسَوـ الَعس
للدَكلة العلية مل يتم العثَور عليهػَم ِِف مػَصر، اُذ ارسلت السلاَات ِِف  يعيشَوْف ِِف اظت

ػاثَوليَك مل يتم  ٕ٘للميالد اظترقَػمة بػعدد  ٜٙٛٔنْيساْف  ٛٔمػَصر بػرقَػية بػتاريْم  ـَ ْف ال بػاْف االشْخاص مْن طَائَفػة الُسَر
ػْندرية) ـَ  (.DH,MKT2120/84.1314hالعثَور عليهػَم َعلػى االس
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زَارة الداْخلية اظتػَصرية اكَضػَحػت َيهػَا قَػياـ َكزَارة الداْخلية ِف اساَْنبػَوؿ بػإرساؿ بػرقَػية لوَ ٜٜٛٔذَُكػرت َكثيَقػة مؤرْخة عاـ       
ػوصل َكىػَم َكػل مْن"نَعمـو بػْن مَقػديس بػْن يوسَف َكنُعماْف ب

َ
ػاثَوليَك ِِف كاليَػة اظت ـَ ػْن يوْسَف بػاْف ىػَناَؾ رَتاعة الاَائَفػة ال

ػوصل للَفػسة 
َ
ػرم بػوالية اظت ـَ َكىػَم يتبػعَوْف االرساليات التبػشريية التػ  ْجاءت  ،ٜٙٛٔ-ٕٛٛٔطوماْف مل يدََػعَوا البػَدؿ الَعس

ػْندرية َكبػلَغت قَػيمة اظتبػالَغ التػ  بػُذمتهػَم  ـَ ْقرش مْنهػَا لُذا جْيب استَحػصػاعتػَا َكارساعتػَا اىل اطْتزَيْنة اطتْاصػة ِِف  ٖٓ٘ٔاىل االس
بػاْْنػَم موْجَودكْف ِِف  ٜٓٓٔ مػَصر عاـ (، ليايت َرد الُسلاَات الداْخلية ِف DH.MKT2212/50استانْبػَوؿ)

بػة عليِو ليتم َسليمهػَ  ػْندرية، ََػاَلب اظتدعَو ْنعمَوـ بػْن مَقػديس يوسَف مهػَلة ذتانوف يَومَا لتسديد الَضػرائب اظتَس ـَ ا االس
ََػراْنَك َكارسلت اىل  ٜٖٗٔمْنُو َكمَقػدارىػَا للسلاَات العثمػانْية، اما نعماْف بػْن يوسَفػ بػْن َطوماْف ََػَقػد مت حتَػصػيل االمَواؿ 

ػرية اُذ ، (DH,MKT2244/68.1317Hَكزَارة اظتالية ِف استانْبػَوؿ ) ـَ لتستمر ظاىػَرة التهػَرب مْن اطْتدمة الَعس
ػوصل نْػَورم بػاشآٖٜٔاشارت الَواثِئَق العثمػانْية لعاـ 

َ
( اىل َكزَارة الداْخلية اَكَضػَح ٓٔػم بػإرساؿ بػرقَػية)ملَحػَقػ رقَ  قَػياـ َكايل اظت

ػْندرية َكبػُذمتهػَم مبػ ـَ ػْنيسة مار ََوما، ساََػرَكا لالس ـَ ػاثَوليَك التابػعْل ل ـَ ْف ال الَغ مالية ْخاصػة َِيهػَا بػَوْجَود اشْخاص مْن الُسَر
ػرم، ََػحرسلت السلاَات العثمػانْية ِِف اساَْنبػَوؿ بػرقَػي ـَ ة لَوزَارة الداْخلية اظتػَصرية اَكػدت ما ْجاء بػبػرقَػية َكايل بػالبػَدؿ الَعس

ػْندرية، َكاَكعَز بػاخْتاُذ االْجراءات ـَ ػوصل َطػَوؿ عدـ دََػ  اَكلئَك االشْخاصػ لالمَواؿ التػ  بػُذمتهػَم َكىػَم ِف االس
َ
اظتْناسبػة  اظت

ػْنةََػتم ( DH.MKT707/11.1321Hلتَحػصػيلهػَا) ـَ ػْناىػَم َكعملهػَم، َكمت االيعاَز لَوزَارة الداْخلية  حتَػديد ام ـَ س
ػرم) ـَ َكزَارة َكقَػامت  (DH.TMIK.M.. 139/11.1321hاظتػَصرية اطْتديَوية لدََػ  ما بػُذمتهػَم مْن البػَدؿ الَعس

ػر الشْخاص مْن طَ  ـَ َعَود أصػَوؿ طَائَفػة الرَكـ اىل  ائَفػة الرَكـ)اظتالية العثمػانْية بػاالشعار اىل َكزَارة الَداْخلية ِف طَائَفػة دَر بػ
ػيْل، اُذ بػشر الَقػديس بػ ـَ ػية للرَكـ اظتل ـَ ػاثَولي ـَ ػْنيَسة ال ـَ ػَوْف ال ـَ اَرس َِيهػَا اصْتمػاعات اظتسيَحػية ِف بالد الشاـ َك مػَصر لت

ػية ْجاء متحْخرا اىل الَقػرْف اطتْامس للميالد، َكا ـَ ػية َجاء مْن اللَفػظ لَقػبػهػَا بػاظتل ـَ ْختلَف البػاطػثَوْف مْنهػَا ََػَقػاؿ بػاْف لَقػبػهػَا بػاظتل
ػَو أم اظتلَك َكىػََو لَقػب اطَلَقػو اْمم  اطتْلَقػدَكٍْل الرابػ  عاـ  ـَ ٍْل مل ـ َعلػى اظتسيَحػيْل اأَلرثَوذَُكػس الُذيْن مل يتبػعَوا ٔ٘ٗالُسَر

سيح، إُذ اطَلَقػَوه َعلػى اظتسيحػيْل الشرقَػيْل الُذيْن يتبػعَوْف َعليم ْنسَاَوريَوس َكاَبػاع
َ
و الَقػائلْل بػالاَبػيعة الَواَطػدة للسيد اظت

ػيْل َعليم الرَكـ نْػَفػسو، ليظهػَرَكا بػاسم اليعاقَػبػة، َكاليهػَم يْنتم  االقَػبػاَط ِِف مػَصر)ؼْتتصػر رريْم طَائَفػة الرَكـ اظت ـَ ل
ػاث ـَ ػيْل، ال ـَ ػْندرية اُذ اراد الَيعاقَػبػة ٘-ٕ، صٗٛٛٔولي ـَ (َِػ  ِطػْل يذَُكػر اْخر بػاْف اللَقػب اطلَق عليهػَم مْن مديْنة االس

ػيْل الْْنػَم مْن اَبػاع اظتلَك  ـَ الذيْن َكاََػقوه  مرقَػيافْ التمييَز َعْن الرَكـ ََػتسػمَوا بػالَقػبػَط ام اظتػَصريَوْف َكشتَوت مْن ْخالَفػهػَم بػاظتل
ْجم  اطتْلدَكٍْل لعاـ 

َ
ْف َٔ٘ٗعلػى َعاليم اظت ـ،، اُذ َكػاْنت اللَغة اليَوْ نْية ىػَ  اللَغة السائدة بػْل اظتسيَحػيْل الشرقَػيْل مْن الُسَر

نْية )َزَت، ػيْل ليست سَر ـَ ػيْل ؽتا يشري اىل اْف لَفػظة مل ـَ َل
( ِِف َطػْل اْف َمصادر ٕ-ٔ،ص ص َٖٜ٘ٔكاالقَػبػاَط َكاظت

ِو َعلػى سَوَر َكَـػويْنِو لدكلتوِ  ػْندر اظتقػدكٍْل اثْناء سياََر ـَ  َيهػَا َطػىت بػعد اْخرل يرْجعَوْْنػَم اىل اليوْ نْيْل اىل بػعَض اَبػاع االس
ػة بػْل قَػائديِو ََػَقػد َكػثرت اعتػَْجرات مْن اليَو ْ  ـَ ػدكنْيا، َكَعلػى الرَغم مْن سياَرة َكََػاَِو َكانْػَقػساـ اظتمل ـَ ْف كََكػبػدكَكػيا َكالبػْناس َكم

عامة، َكعرَؼ بػهػَا الركماْف عليهػَا َِيما بػعد ََػَقػد بػَقػ  العْنصػر اليَوْ ٍْل ىػََو الَغالب َكمْن ىػَْنا اصػبػَح ياَلَق َعلػى اىػَل ُسوَر 
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ََػ بػهػَا اَراَؾ الَقػساَْناَػيْنية اثْناء َسياَرهتػَم َٖٙٙطػىت بػعد دْخوعتػَم اىل سػوَر عاـ ملَوَؾ الَقػساَْناَيْنية َكاظتلوَؾ العرب  ـ، ليعر
ـ، لُذا َغلبت العصػبػية اصتْْنسية السيما بػعد انْػَقساـ الَاَوائَف الشػرقَػية ٖ٘ٗٔعليهػَا ِِف عهػَد الُسلاَاْف ػتَػمد الثاٍْل عاـ 

يْل  ـَ ػة الرَكمانْية الشرقَػيةػ)البػاشا، ََػانْػَحػاَز اظتل ـَ ػاْف اظتػمل ـَ ، ٜٓٓٔاىل ملَوَؾ بػيَزْناَة ِف الَقػساَْنػاَيْنية ديْنيا دكْف َغريىم مْن س
ػَوْنت مْن العديد مْن ابػرشيات ؼْتتلَفػة مْن بػاريرَكػية اْناَاَكػية َكاكرشليم، رسست اَكؿ رىػَبػانْية عتػَا ٙٔ-٘ٔص ص  ـَ ( َكقَػد َ

َػت بػالرىػَبػانْية اظتْخلصػية)مظلَوـ، ٘ٛٙٔ العاـ ِف  ػة َكاالحتَػاد م  َكػْنيسة ركَما عَر ـَ ػثل ـَ َز(، -، ص كَ ٙٙٛٔـ لْنشر ال
ػرم، َكىػَم كَ  ـَ ػاثوليَك الُذيْن ساََػركا اىل مػَصر َكاقَػامَوا ِِف الَقػاىػَرة َكمل يدََػعَوا البػَدؿ الَعس ـَ ػلداْف ال ـَ مَوسى بػْن  ػل التاْجرَكال

ػرم مَقػدارىػَ  ـَ ْقرَكش، َكاؤدترت  ْٓٓٗقرَكش، كََكػاْف َعلػى اظتدعَو اْنَاَوْف بػْن بػَولص  ٓٓ٘بػَارس الُذم َكػاْف ِِف ُذمتِو بػَدؿ َعس
مَواؿ الالَزمة مْنهػَم، ََػَقػامت َكزَارة الداْخلية ِف اساَْنبػَوؿ لَوزَارة الداْخلية اظتػَصرية اطْتديَوية َاَلب َِيهػَا الَقػياـ بػتَحػصػيل اال

ػرية ِِف الَقػاىػَرة بػعملية التَحػرم َعْنهػَم اُذ مل يتم العثَور عليهػَم) ـَ  (. DH.MKT772/30.1321Hالسلاَات الَعس
 اثلثًا: التَزام الـَدولة العثمـانْية بـتطَبيق التْنظيمات اخَلريية مْن خالل تَرميم الَكـَنائس

ػْنائس استْنػادا اىل اظترسَوـ اعتػَمايوٍْل اصػبَح لزَا      ـَ ْخَط -مػان َعلػى الػَدكلة العثمػانْية َوَِري التْخصػيصػات اظتالية لسميم ال
سػلمْل مْن االْنَضماـ ٙ٘ٛٔلعػاـ  -االصالَح الثاٍلْ 

ُ
ـ الُذم ََضمْن اقَػرار مػبػدا اظتػساَكاة، َكََػسػَح اْماؿ امػَاـ الَرعاَ َغري اظت

، م  بَقػاء اَاػاكػم الشػرعية اىل َكػاََػة الَوظائػَف ِف الػَدَكلة، ََػَضال َعْن اْنشػاء ػتَػاَكػم ؼتْػتلاَة للْنػظر ِف الَقَضػاَ اظتدنْية َكاصتْػْنائية
اَبيَق مبدا اظتػساَكاة ِف الَضرائب َكالَغاء بػِالْنسػبػة للمسػلمْل، َكاَااَكػم الاَائػِفية بػالْنسبػة لغَػري اظتسلمْل، َكالَغاء اصْتزية َكَ

، َكَاَرَؽ اظترسػَوـ اىل ما مَضمَوْْنػَ" االىػَتماـ بػمػيزَانْية الػَدكلة َعْن "ْجبػاية الَضػرائب َكأتْجري االراَض  الَزراعية ِف الَقػرية"االلتػزَاـ
َػات بػدقَػة َكعَ  ، َكاظترسػَوـ ىػََو ْناية ِِف سْجػالت ْخاصػة م  االىػَتمػاـ بػتَوَزي  الرَكاَػب"َطريق التَقػيد بػتػدكيْن االيرادات َكاظتػَصرَك

انْعَقد مؤدتَرا للصػلِح ِف بػاريس بػعد انْتهػَاء َطػرب الَقػـر  ٙ٘ٛٔشبػاَط  ِٕ٘ف َْنػِفيُذ َكإقَػرار ظتا ْجػاءت بػِو معاىدة بػاريس)
اُذار مْن العاـ نْػَفػسِو، َكاْنعَقػد الَكؿ مرة ضتَػل ُمشػـػلة ِطػماية االراِضػ   ٖٓ، َككقَػ  َعلػى اظتعاىػَدة ِف ٙ٘ٛٔ-ٖ٘ٛٔ

، َكقَػعتهػَا ُكػل مْن بػرياَػانْيا كَ  َقػدسة ِف ََػلساِلْ
ُ
َػت َكالْنمسا َكبػركسيا َكركسيا َكسرديْنيا َكالػَدكلة العثمػانْية ََرْنسااظت ، َكاعَس

اَطػساـ استَقػالؿ اظتعاىػَدة بػالػَدكلة العثمػانْية بػإرْتاع الدكؿ االَكربػية َكقَػبػلت ِِف التػَضػامْن االكركبػ ، َكَكعدت الدَكؿ االَكربػية بػ
َكَْناست اظتعاىػَدة َطػَقػوَؽ الركـَ ة العثمػاْنية ِِف الَقػاْنوف الدَكيل، مت اشراَؾ الػَدكل الػَدكلة العثمػانْية َكَكطػدة أراَضػيهػَا، لُذا

.(مْن ٚٔٔ-٘ٔٔ، ص ٕٓٓٓاظتسيَحػيْل ِِف االراَضػ  اظتَقػدسة لُذا خْتلت ركسػيا َعْن َطػق طػماية اأَلرثوذَُكػس)عمر، 
ََولػت َكزَارة اظتػالية ختْػصػيص ( اُذ ٖٕ-ٕٕ، ص ْٜٜٛٔنِفيُذه)عل ،َطيث أنْػو التػزَاـ دكليان َكَعلػى الػَدكلة العثمػانْية االلتزَاـ بػت

ػَواَزْنة الْعمومية العػَامة )
ُ
ػْنائَس مْن اظت ـَ     .(DH,MKT2054/18.1310H. 1893مػبػالَغ لَتعمػري َكََرميم ال

ػاثَول      ـَ ػْنائس ال ـَ ػاثَوليـػية بػإرساؿ بػرقَػيات لسميم ال ـَ ػية ِِف بػَغداد َكمػَصر بػاَلب مْن البػاَػريرؾ اىل بػدأت الَاَوائف ال ـَ ي
ػْنائس، ََػاصػدر الُسلاَاْف االرادة السْنية لإلسراع ِِف اصػالَطػهػَا بػْناء عَ  ـَ لػى طَلبػ الُسلاَاْف ِِف استانْبػَوؿ الصػالَح َكَعمري ال

 (.I.HR5/216.1256Hالبػاَػريرِكية)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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ػْنائس ََعود اىل عاـ اْف اقَػدـ َكثيَقػة عثمانْي       ـَ ْف ٛ٘ٛٔة َْسمح بػَسميم ال ، َكمَضػمَوْْنػَا" قَػياـ رئيس طَائَفػة الُسَر
ػْنائس ـَ َدينة، لالَزدَطػاـ ِِف ال

وصػل بػحرساؿ بػرقَػية للمَواََػَقػة َعلػى اْنشاء َكػْنيسة عتػَم ِِف اظت
َ
ػاثوليَك ِِف اظت ـَ التابػعة عتػَم...  ال

ػلت صتْْنة الكػماؿ ََػَواََػَق السُ  ـَ لاَاْف... َعلػى شرَط ََوََػر الشرَكَط الالَزمة ... كََكػاْنت السلاَات ِِف غْتلس الوَكػالء ش
ػاثَوليَك اْنشاءى ـَ ػْنيَسة التػ  َريد طَائَفػة ال ـَ َػ  ََقػرير اىل الُسلاَاْف بػشاْف ال ػَا ِِف االْجراءات الالَزمة َكارسل ََػريَق لَر

 (. I.HR.168/9046اظتَوصػل)
عهػَد الُسلاَاْف العثماٍْل عبػد ٙٛٛٔبػعدىػَا ال يوْجد ذَُكػر لسميم اية َكػْنيسة اال َعْندما صػدرت االرادة السْنية عاـ       

ػية ِف اظتَوصل، َكاكعَز الدارة الوالية  ـَ ػاثَولي ـَ ػلدانْية ال ـَ َػة قَػاعة البػاريرَكػية ال الخْتاُذ االْجراءات اظتْناسبػة اضتَػميد الثاٍْل لَزْخَر
َػتهػَا، َكمت االشعار لَوزَارة اظتالية لِتَوَِري التْخصػيصػات اظتالية للبػاريرَكػية  للعمل َعلػى َزَييْنهػَا َكَزْخَر

(I.DH.1020/80492. )  
ْف اأَلرثوذَُكػس بػرقَػية)ملَحػق رقَػم       ـ اىل الُسلاَاْف ٖٜٛٔشبػاَط  ٜٔة بػتاريْم ( بػَوزَارة الداْخلئٔارسلت طَائَفػة الُسَر

زَارة العدلية العثماٍْل العادة َرميم َكػْنيسة الاَائَفػة َكَوَِري التْخصػيصػات اظتالية مْن مبػالَغ اظتَوازَْنة العمَومية العامة، طَلبػان لوَ 
 (.DH,MKT2054/18.1310Hَكاظتُذاىَػب)

ـ ْٜٗٛٔل اظتَواََػَقػة َعلػى َعيْل البػاارَِكػة بػإرادة سْنية اُذ َشرُي َكثيَقػة عثمانْية َعود لعاـ َضػمْنت الَعػالقَػات بػْل الَارَِ       
 
َ
ػاثَوليَك ِِف اظت ـَ ػلداْف ال ـَ ػوصل بػَارس ايليا)ِكلد بػَقػياـ َكزَارة الداْخلية بػابػالَغ َكزَارة العدلية َكاظتُذاىَػب بػَوََػاة بػاريرَؾ طَائَفػة ال

ػوصل عػاـ مشع
َ
ـ،  ٗٚٛٔـ، رسػم اسَقَفػان البػرشػية ْجػزَيرة بػيث زَبدم عاـ  ٓٗٛٔوْف ايليا بػْن الياس عػبػَو اليَوْ ْف ِِف اظت

ـ إْجػتم  غْتم  االساقَػَفػة ِف دير السيدة بػالَقرب مْن بلػدة الَقوش ٛٚٛٔ-َٛٗٛٔكَعْنػدما َوِِف البػاَػريرَكػ يوسَف اَكدَك 
ْنيسة  ٜٚٛٔراْف اصْتزَيرة ْخػلػَفػا للبػاريرؾ اَكدَك، اُذ دتػت رسامتػو ِِف دتػَوَز َكأنْتخب ماَ  ـَ ـ . َكػاْنت ََسة رائستِو َطاشتة لل

ـَرس  الرسويل البػابػ َػُودم اىل انْػشػَقػاقَػهػَا، ََػانْػَقسم ابػْنػاؤىػَا بػْل مػؤيد لل لدانْية، َعػرَضػت لفتْنة َكػادت  ـَ َضا عتػَا، َوم َكمعار ال
ػلدانْية أيلَوؿ  ـَ ـ َكَػوِِف َكدََْن  ََٚٛٛٔػَضال َعْن اْف عهده شهػَد مْنػَح الُسلاَاْف عبػد اضتَميد الثاٍْل الاَرة الاَػَغراء للػاَائَفػة ال

ػوصل ِف 
َ
ػْنتة بػاظت ـَ ْجرجػيس عبػد يشوَع  كلدَكمت انْتْخاب اظتاراْف عبػد يشوَع اََػْندم) . َٜٗٛٔطَزيراْف  ِٕٚف َكْنيسة مػس
ػوصل عاـ 

َ
ػارديْناؿ بػاَػريس ، درػس الُعػلـو الديْنية  ٖ٘ٛٔاُذار  ٕٔـ، ُرسم َكػاىػْنان ِِف  ٕٛٛٔاطتَياط ِِف اظت ـَ ـ َعلػى يد ال

ػر عػاـ  ـَ ػاثَوليكَ َٓٙٛٔكاظتدنْػية ِِف ركما، رسػم مػاَراْ  َعلػى العػمادية َكدَر ب ـَ لداْف ال ـَ ليْخدـ َِيهػَا ظتػدة عػشريْن  ـ لػاَائَفػة ال
الَيْنية َكاليو نْػية عػامان، بػعدىا انْتػْخب بػاريرَكػا للاَائَفػة، اَػَقػْن العػديد مْن اللَغات مْنػهػَا العربػية َكاالياَػالية َكالَفرْنسية َكال

ْف اظتػش ، َػوِِف ٓٚٛٔارقَػة َكاالَطبػار االعاظم اظتاَػبػوع ِِف رَكمػا عاـ َكالعربية َكاالرامػية َكالتػرَكػية، مْن ابرَز مؤلَفاَِو َكتاب الُسَر
( بػَدالن َعْنُو ٕٕٚ، ص ٕ)صػائَغ، اظتصػدر السابػَق، جْ  ـٜٜٛٔعػاـ 

)https://www.facebook.com/karem(  َػ   ََػارسلت َكزَارة العدلية بػرقَػية اىل الصػدر االعظم العالمِو َكَر
َكىػَُذا االمر َكػاْف يسرم َعلػى ( DHMKT305/29.1312Hطَلبػان اىل الُسلاَاْف الستَحػصػاؿ اظتَواََػَقػات الرشتية)

https://www.facebook.com/karem
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ََػَقػد ارسلت الصػدارة العظمى ( اىل دائر َٕٔكزَارة الداْخػلية بػرقَػية)ملَحػق رقَػم  الوالَت العربػية رْتيعان ِِف كاليِة مػَصر ايَضػان، 
َتْناَكؿ اَكَضػاع اظتسيَحػيْل ِِف مػَصر عامة، ََػَضػال َعْن انْتْخاب بػْاريرَكػ ْجديد بػمْنصػب رئيس  ِٜٔٓٔف اَستانبوؿ بػتاريمْ 

ػْندرية َكَطػددت لُو مهػَلة اقَػصػاىػَا ثالثة عشر يَومان ليستلم َمهػَاـ عملوِ  ـَ  البػاَارَِكػة الرـك ِِف االس
(DH.MKT2422/5.1318H.S. ) 

 املَسيَحـية -رابـعًا: الَتعليم ِف الَعـالقَـات العثـمـانْية
سؤكلة َعْن االمَور التػ  َتعلَق بػالتعليم َكاالاثر، اُذ اَطػتلت االْخرية َطػيزَا ِِف      

َ
ػوصل اظت

َ
اأَلرشػيَف َكػانت مديرية اظتعارَؼ ِف اظت
بػَقػياـ السلاَات العثمػانْية ِف مديرية معارَؼ اظتوصل بػإرساؿ بػرقَػية  ٜٗٛٔية مؤرْخة لعاـ العثماٍْل، ََػاشارت َكثيَقػة عثمانْ 

رية ِف مْنزؿ اَطػد اىل َكزَارة اظتعارَؼ ِِف استانْبػوؿ َكَضػَحػت َِيهػَا بػالعثَور َعلػى االَطػْجار َكاالاثر الَقػددية َعود اىل العهػََود االشػو 
ػلت صتْ اَبػاع طَائَفػة ال ـَ َقػلهػَا اىل اظتتَحػف اعتػَمايَوٍْل ِِف استانْبػوؿ، َكش ػاثَوليَك بػاظتوصل، َكَطػصػلت اظتَواََػَقػات االصػَولية لنػْ نة ـَ

ػوصل لتْخصػيص االمَواؿ الالزِمة لنَػَقػلهػَا بِػمبػلَغ بػمَقػدار 
َ
ػاََػحة مال ٓٓ٘ٗبػِرائسة َكايل اظت ـَ ََػَضػال َعْن مْنح م ية ليوسَف قْػرش، 

 (. mf.mkt.204/7اََػْندم صػاَطػب اظتْنزؿ)َكػاْف ػتَػاسبػان ِِف كالية اظتَوصػل)
ػتب َكػانت َاَبػ  ِِف بػريَكت      ـَ َكَِيما خْيص الْنظاـ التعليم  َقد اشارت َكثيَقػة عثمانْية اْخرل ََعود للَعاـ نْػَفػسِو اْف ال

ػوصل دَ
َ
ػوصل لتدرس ِف ِكالَت اظت

َ
َػَقػان للْنظاـ الَتعليم  اظتتعارَؼ عليِو ِِف الػَدكلة َكاظت ر بػَـػر َكمتصػرَِية ْجبػل لبػناْف َك

ْناىػَْج الدراسية للْنظاـ التْعليم  العثماٍْل ََػانُْو يَتم اعالـ MF.MKT.83/37العثمػانْية)
َ
ػتب َكاظت ـَ (، َكِِف َطػالة ؼْتالَفػة ال

بػوؿ للَنظر ِِف االمر َكاختاُذ االْجراءات الَقػاْنونية اظتْناسبػة ََػتشرُي َكثيَقػة عثمانْية َْعػود اىل عاـ دائرة الَصػدارة الُعظمى ِِف استانْ 
َكىػِ  بػرقَػية مرسلة اىل دائرة الػصػدارة العظمى مْن َكزَارة اطتْارْجية ََوَضػح ارساؿ بػعَض مْن االَطَفػاؿ العرب اظتػَصريْل  ٜٓٓٔ

ػاثوليَك لتعليمهػُم مْن دكْف استَحػصػاؿ اظتَواََػَقػات االصولية لذلَك، َكبػناءن عليِو َصػدرت اىل مديْنة ْ بػو  ـَ يل مْن طَائَفػة ال
االَكامر الُسلاَانْية مْن استانْبػوؿ اىل ْخديوية مػَصر بػإَعادة ىػَؤالء االطَفػاؿ اىل 

 ( .HR.SYS.1783/24.1900Mمػَصر)
.َػعلم ِِف مػدرسة عػابػديْن، ثػم أَكػملػ دراػستِو ػَ ِِف ِٗٚٛٔكلد ِف مديْنة الَقاىػَرة عػاـ ػلم  الثاٍْل)ارسَل اطْتديوم عبػاس طِ      

 
َ
ػاَابػ  َكاصتَػرائد مػديْنة ْجػْنيَف بسَويسرا، َكشػهػدت مػَصر ِف عػهػَدِه َْنْػَضػة علمػية َكاسػعة، َكإطَػالؽ ُطػرية اظتػَاَبػَوعات كََكثرة اظت

ـ َكَضػَح ٜٔٓٔ( اىل الصػدر االعظم َعاـ ٖٔ( بػرقَػية)ملَحػق رقَػم ٕٛ -ٔٛ)زَيداْف، د.ت، صٜٚٔٔالت َِوِف عاـ َكامَ 
ػاثوليَك ِف مػَصر قَػاـ بػحْخذ االَطَفػاؿ العرب مْن مػَصر اىل ْ بػويل لتعليمهػَم اظتُذى ـَ ػهػَْنة ال ـَ ػ ، َِيهػَا بػاْف اَطػد ال ـَ ػاثولي ـَ َػب ال

ََػة التػ  َتعلَق بػَذلك، َكَضػحَ كَ  ػت الَوثيَقػة طَلب مْنُو اعادهتػَم اىل بػلدىػَم َكَغاَية نَفػَقػات عَودهتػَم َكاطَعامهػَم َكاالْجراءات َكػا
ػاِىْن اىل ْ بػويل ذىػَبػوا بػمَواََػَقػة ذكيهػَم، اال اْف ىػناَؾ شْخص مػَصرم ـَ ػَول َكػيدية  بػاْف االطََفػاؿ الذيْن اَخَذىػَم ال ـَ قَػدـ َش

  .(HR.TH256/64.1901Mيدعى "ْخليَفػة الَسيد ػتَػمد اصتَبػرم الاَْناَاَكم" قَػاـ بػتزَيَف اضتَػَقػائَق)
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ػياـ قَ  ٜٗٓٔيتَوْجب َعلػى اظتدارس اظتستَحػدثة رْتيعان اْف حتَػصػل َعلػى اظتَواََػَقػات الرشتية الستَحػداثهػَا ََػتشرُي َكثيَقػة عاـ     
َكػيل مدير بػرياَػانْيا بػَفػتح مدرسة لاَائَفػة البػرَكَستاْنت ابظتوصل َكػما مْنعت الَفػتيات اظتسلمات مْن الدراسة َِيهػَا، لَذا قَػاـ َك 

ار قَػراٍر بػعدـ ارساؿ اظتعارَؼ ِف الواليػة بػإرساؿ بػرقَػية لَوزَارة اظتعارَؼ لَغلَق اظتدرسة الْْنػَا َغري ُمرْخصػة، ََػَضػال َعْن اصػدَ 
 (.MF.MKT731/37اظتسلمْل اىل َلَك اظتدارس)

دارس العثمػانْية الرشتية َكػ    
َ
ما ِف الَوثيَقػة َكَِيما خْيص مْنهػَْج العػلـو الديْنية ََػَقػد استثْْن الاَلبػة اظتسيَحػيْل مْن دراستِو ِِف اظت

ػوصل بػإرساؿ بػرقَػية اىل َكزَارة اظتعارَؼ ِِف ـ التػ  َشرُي قَػياـ ُمدير ٜٙٓٔاظتؤرْخة عاـ 
َ
مدرسة ِِف مديرية اظتعارَؼ ِِف كاليَِة اظت

ػوصل َكاستثْناء اَطػد الاَلبػة اظتسيَحػيْل 
َ
ػية ِف اظت ـَ ِف الصػَف الرابػ  استانْبػوؿ َكَضػَح َِيهػَا بػاكػماِؿ االمتَحػاْ ت ِف اظتدرسة اظتل

 (MF.MKT.899/47لَوـ الديْنية)مْن امتَحػاْف َمادة الع
ََقػ  الَقَوش َدريػس اظتَواد ِف اظتدارس اظتسيَحػية ِف البلدات اظتسيَحػية َكػَقػرةقَػوش َكالَقػوش)َكَِيما يتعلُق بػاظتعلموْف ََػاْف      

ػوصل بػنْحػَو 
َ
يَحػية االَكىل، َكىػَ  مرَكػَز ْ َطػية ربػ  َكػم، َعلػى َكػتػَف ْجبػل بػيث عذارل، َعػَُود اىل الَقركْف اظتس٘ٗشػماؿ اظت

ػيَف، إُذ َكرد ذَُكػرىػَا ِِف سَفػر الْنبػ  ْ َطػـو االلَقػَوش  اظتدََػَوْف َِيهػَا ِِف الَقػرْف السابػ  قَػب ـَ ػاْْنػَا لَقػَضػاء َلػ ـَ ػل اظتيالد، اَغلب س
ػلداْف)بػابػاْ ،  ـَ ػيَف ؿْتََو  ٘ ََقػ  بػاطَْناَ َعلػى مساََػة اطَْناَ)( َكبػٚ٘، ص ٕٕٔٓمْن اظتسيَحػيْل ال ـَ َكػم شػمػاؿ قَػَضػاء َػلػ

ػوصل، شػيدت البلػدة قَػبل اصتْػيل السػَابػ  مػما َطػدا بػالراىػب اَكراىا اْف يشيد ديرُه بػْجَوارىػَا َعلػى بػعدٕٓ
َ
َكػم ٕ َكػم مشاؿ اظت

ػاْف ٖٕ-ٕٕ،ص ٖٕٔٓ، سْت ػَعاشية)شػرقَػهػَا، َػَحسبػا المَور امْنػية اَك م ـَ (، اَغلب ُمعلمَوىػَا رىػَبػاْف َكػل قَػرية مْن الدَكميْني
( َكػم طَلب MF.MKT1011/50كََكػانْػَوا حتَػت اضتِػماية الَفػرْنسية، َكيصػعب قَػبػَوؿ اظتعلمْل مْن اظتسلمْل ِِف َلَك)

ػاثوِ  ـَ ْف اأَلرثوذَُكػس َكال ػوصل بػعمل رؤساء طَائَفػة الُسَر
َ
ليَك ِف اظتوصل ابرساؿ منعلم لَتدريس اللَغة العثمػانْية، ليَقػَوـ َكايل اظت
ػية َكاأَلرثوذَُكػسية لتعيْل ُمعلم اللَغة العثمػ ـَ ػاثولي ـَ نْية ال رْخصػة َكَغري اظترْخصػة للَمدارس الُسَر

ُ
انْية ِف َمدارس ْجرد بػاظتدارس اظت

ْف، َكقَػاَمت َكزَار   (.MF.MKT.989/11.1325Hة اظتعارَؼ بػتعيْل ُمدرس اللَغة العثمػانْية للَمذىػَبػْل)الُسَر
 ْخامسًا: تَـكـرمي البَـطَارَِكـة ِمْن ِقبل الـَدولِة الُعثمـانْية

َعلػى اَكػمل َكْجٍو ََػنْجد ِف ِكاليِة  مل خْتلَو الَعػالقَػات بػْل الػَدكلة العثمػانْية َكاظتسيْحػيل مْن الَتـػرَل للذيْن يؤدَكْف َكاْجبػهػَم     
ػاََػآت مالية بػسياَة، َللتـرَل اثَر كبري ِف نفوس اظتـرمْل، َالَشخص الذم يتم  ـَ مػَصر اْف التػـػرَل مل ياَاعتػُم سَول بػمػ

َضل كبذؿ اظتزيد من َـرديو من ِقبل رؤسائو َظهر عليو مشاعر كثرية منها الشـر كاالمتناف كالوالء كاضترص على َقدَل اال
 اصتهود ُمستقباَل، َضال عن بقاء التـرَل ذكرل طَسنة ظتن َكاف يَعمل معهم.

ػوصل اشارت الَواثئَِق العثمػانْية اظتؤرْخة ِِف عاـ      
َ
بػاْف السلاَات العثمػانْية ِِف استانْبػوؿ قَػد قَػامػت  ٚٙٛٔاما بواليػة اظت

ػهػَنة ا ـَ بػة الثالثة بػمْنِح االساِقَفػة َكال ػرَل عتػم، ََػَمثال اصػَدر الُسلاَاْف االرادة السْنية ب "مْنح الَر َْجيدم َكىػَو اَكؿ َـَ
لِوساـ اظت

ػوصل بػهػَناـ بػْْن َكارسل بػدَكرِه االْخري بػرقْػية اىل ا
َ
ػاثوليَك ابظت ـَ ْف ال لُسلاَاْف العثماٍْل مْن الِوسػاـ اْميدم لرئيس اساقَػَفػة الُسَر
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ػر الُسلاَاْف َعلػى ْجهػََوده ِف ِطػمكَ  ـَ ػاثوليَك ِف طَاعة الػَدكلة العلية بػالصػداقَػة َكاطْتدمة َكش ـَ اية َضػَح َِيهػَا بػحْف ال
 .(I.HR230/13528)االقَػليات"

ػرَل الثاٍْل اىل عاـ      ـَ ػاثوليَك بػهػَنػاـ بػْْن ـ اُذ اصػدر الُسلاَاْف االرادة السْنية بػمػْنِح ماَراْف الٚٛٛٔيعَود الت ـَ ْف ال ُسَر
بػة الثانْية مْن الوػساـ اْميدم بػيْنما مت مْنح الوَكػيل مَاراْف اطْتَورم بػَولص)مْن بػَلدة قَػرةقَػوش بػة الثَالثة  (اََػْندم ايَضػان الَر الَر

ػاثَوليَك ايَضػا مْنهػَم خياَط زَادة عبدهلل َكجْ  ـَ ْف ال ََػَضػال َعْن َكمْن رْتاعة الُسَر ْجيدم، 
َ
بػة الرابػعة مْن الوػساـ اظت ورْج اََػْندم الَر

فْ  ػوصل َكىػَم يَوسَفػ يَوسَفػاٍْل كََكػاَب طَائَفػة الُسَر
َ
ػاثوليَك الرَُبػة  مْنِحػهػَم غْتموعة مْن اعتػَداَ لبػعِض اعَضػاء غْتلس إََدارة اظت ـَ ال

 (.IDH.1090/85488)ػسْن اطْتدمة التػ  َكػاْنوا يؤدكْْنػَا"الثَالثة مْن الَوساـ اْميدم َكذلَك ضتُ 
ػبػرية، َكالوساـ اْميدم  ٖٜٛٔمَت ِف َعاـ     ـَ ػاََػحة مالية صْتهػُودِه ال ـَ ػاثوليَك ِِف مػَصر م ـَ منْػح رَئيس اساِقَفػة طَائَفػة االرمْن ال

نْية مْن الاَائَفػة لَوساـ (، لَيليهػَا مْنح اI.TAL.38/4.1311Hمػْن الرَُػبػة الثالثة) الَطػدل الَشْخصػيات الُسَر
ػوصل يوسَف أْنَاوف

َ
ػية ابظت ـَ ػاثولػي ـَ اضتَػاصػل َعلػى الوَساـ الغريُغورم مْن ركَما ( I.TAL.74/6.1312H) ال

عركَِْل َكيدعى مسَاَو اََػْندم عاـ  ،(BEO 582/43630.1312h)ايَضػا
َ
ػوصل ِِف  َٜٗٛٔكُمنَح اَطػد التَجار اظت

َ
 اظت

بػة الَعثػمػانْية الرابػعة ضُتسْن ْخدمتِو َكعالقَػتِو م  الػدَ  ْجيدم مْن الَر
َ
ػاثوليَك الِوساـ اظت ـَ ْف ال كلِة َكمْن طَائَفػة الُسَر

 (.DH.MKT338/50.1312Hالَعليةػ)
ػؤرْخة ِف عاـ     

ُ
بػل َكزَارة الَداْخلية اىل َدائرة الَصػدارة العظمى اىل ارساؿ بػرقَػية مْن قِ  ٜٙٓٔكاشارت الَواثِئَق العثمػانْية اظت

ػاثوليَك بػاظتَوصل، ـَ ْف ال ػبػري اىل البػعض مْن الُسَر ـَ َكىػم ََوَِيَق  َونضػح َِيهػَا قِػياـ البابػا بػمْنِح ميدالية َكقِػالدة غريغػوريوس ال
ػبػري َكالعضػَو بػمْجلس اأَلَدا ـَ بػة أََػْندم ميدالية غػريغوريَوس ال ـػر أََػْندم ميدالية غريغوريوس مْن الَر ػرَل ش ـَ رة عبػد ال

بػة الثالثةِ (، DH.MKT1096/87.1324hالثالثة)  َكمْنَح االْخري الوسػاـ اَميدم مْن الَر
   .(I.TAL.402/30)ايَضػان 
ػرَل للمػسيحيْل ِف عهػَد الُسلاَاْف عبػد اضتَػميد الثاٍْل اىل عاـ     ـَ ، اُذ قَػامت السلاَات العثمػانْية ِِف ٜٛٓٔ َكيعود اْخر َ

ـػرَِل العَضػَو بػَمْجلس اأَلدَ  ػاثوليك، ََػَضػال َعْن َ ـَ ػلداْف ال ـَ ػرَل ميْناس َغريب اََػْندم اَطػد طَائَفػة ال ـَ َػوصل بػت
ارة ِِف سْنجَق  اظت

ػبػة العػثمػانْية الثػالثة طتْ  ػبػرية التػ  يَقػَوـ َِيهػَا بػِمديْنة  َكػركوؾ بػمْنحػِو الوساـ اْمِيدم مْن الَر ـَ دماَِو ال
 . (DH.MKT1244/66/1.1326Hَكػركوؾ)
 اخلَامتـة 
 َكصػلت دراستَنا اىل رُتلة مْن النتائْج كالتوصيات مْنهػَا ما أييت:      

ظتسيَحػيْل مل ؾْتػدىػَا ِف َمصادر اظتػؤلِفْل حَيتوم اأَلرشػيَف العثػماٍْل ِف اسػتانْبػوؿ بعد اطَػالقػِو معػلَومات قَيمة َكمهمة َعْن ا -
ْف اَك االكربػيوْف ِِف ََػتػرة الدراػسة َكابػرُزىػَا َكاثئَِق عديدة طَلب َِيهػَا رؤساَء الديْن اظتسيحػيْل  ػوصل العػرب أَك الُسَر

َ
ِِف اظت
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ػوصل اىل مػَصر مْن اطتػدمة بػتْخِفيَف البػَدؿ الَعسـػرم َعْنهػم، َكالسػيما بػعد ثُبػَوت َطػاالت ع
َ
ديدة هتػَرب مْن كاليَِة اظت

ػرم.  ـَ  االلزَامػية اك مْن دََػ  البػَدؿ الَعس
عػلومات الَقػيمة التػ  اطػلعَنا عػليهػَا اأَلرشػيف طَػبػيعة الَعػالقَػات االْجػتماعية التػ  َكػانْػت َربػُط رعػاَ -

َ
َقػل اظت  الُسلاَاْف َنػْ

َقػل البػاَطػث اىل َصػَور طَريَقػة الَعيش ِف ََػسة ررخْيية الُعثماٍْل مْن اظت ػوصل اك مػَصر، َكََػنػْ
َ
سيَحػيْل بػِو سَواء ِف كاليتػ  اظت

ت الَعربػية. ػار الَقػومية االكربػية ِِف الوالََ ـَ  َطاشتة اال َكىػَ  ََػسة الَنهػَضػة العربػية َكبػداية انْتشار االََ
ػست َكػثرة ا  - ـَ لَواثِئَق مْن بػرْقيات َكرسائل َكػتَػاضػر ارِسلت مْن َكاىل الُسلاَات العثمػانْية مدل استَجابػة السلاَات ع

 
َ
ْف ِِف اظت ػوصل اَك مْن  العثمػانْية لرسائل الرؤَساء الدينْل اظتسيِحػيْل َكبػرقَػياهتػِم ِف غْتاؿ ََِض النػْزَاعات بػْل طَائَفػة الُسَر

 .ٕٛٛٔ-ٔٛٛٔة بػْل اظتسلمْل َكاظتسيحػيْل ِِف مػَصر بػْل عام  َطػدَكث ََػتنْ 
علَومات التارخْيية الَقػيمة َكاظتهػَمة دراَسَة اظتوضػوَع بػِصػَورة اَكػبػر َكيصػلػُح ا -

َ
ـِػْن بػعد اَطالَعْنا َعلػى َلَك اظت ػَوْف رَسالة دي ـَ ْف ي

يتْناَكلػ صفَحػة ُمػهػَمة مْن َػاريْم الػَدَكلة العثمػانْية ِف ََػسة الَتدْخالت االَكربػية،  ماْجػستري اَك اطركَطػة دكتوراه، َكالسػيما اْنوُ 
ػاَبػاهتػَا الرشتية بػحرشيِفهػَا اَاػفػوظ ِف استانْبػوؿ. ـَ  اُذ مَت التػاَرَؽ اليَها ِف مػ

ػاثوليك َعلػى َطػساب طَائَفػة  يَتبػْل الَفػَساِد الذم استشرل ِف الػَدكلة الُعثمػانْية َكاؿْتػياز - ـَ ْف ال الػَدكلػة العثمػانْية لاَائَفػة الُسَر
ػاثوليك بػسَفػرائهػَا ِف استانْبػوؿ لصػالَ  ـَ ْف اأَلرثوذُكس، َكََوسَط ََرْنسا التػ  َكػاْنت َظهػَر بػمظهػَر َطػامية ال ْف الُسَر  الُسَر

ػاثوليك ؽتا أَكػدُه اأَلرشػيَف العثماٍلْ  ـَ ػاثوليك.ال ـَ   الُذم َكػاْف يَوَضػح َدكر ََرْنسا بػانػهػَا َطػامية ال
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 44ملَحـق رقم 

 
 
 

                                           
ػوصل، دكؿعالػ نْ سَطػ مػَحػمػد سماجَ   (ٔ)

َ
عة وَ سمػوَ :  ِف (، ٜٜٓٔ-ٙٚٛٔ ،ىػَ ٕٖٚٔ-ٖٜٕٔ، مدالػَحػمػيد هػَ عالػ ِِف  اظت

ػوصل
َ
ػتبة، دار يار الػَحػَضػ اظت ـَ  .ٜٓٔ ص، ٕٜٜٔ ،الػمػَوصل عةمػاجْ ،ٗمػجْ ر، َكالػْنشاعة للاَبػ الػ
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(ٔ) IMMS.79/3459. 
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(ٔ) HR.MKT1062/64.1296H. 
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(ٔ) HR.TH.74/80. 
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 4 40ملَحـق رقم 

 
 

                                           
(ٔ) DH.MKT2422/5.1318H.S 
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 4 42ملَحـق رقـم 

 
                                           

(ٔ) HR.TH256/64.1901M. 
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 قائِمة املـَصادر َواملراجـع
قػدس-

ُ
 .ٜٔ،ٛٔ:ٛٔ،َمتػىالـػَتاب اظت

 أَواًل: الوثـائق غَـري املْنشـورة:
 Osmanlı Arsivi -Istanbul.          ول.اسَتانب-َوثـائق االرشـِيف العثَمـاْن –أ 

1- BEO 582/43630.1312h 

2- C.DH318 /15885. 

3- DH.MKT1424/15.1304H. 

4- DH.MKT1823/30.1308H. 

5- DH,MKT2120/84.1314h. 

6- DH.MKT2212/50. 

7- DH,MKT2244/68.1317H. 

8- DH.MKT707/11.1321H. 

9- DH.TMIK.M.. 139/11.1321h. 

10- DH.MKT772/30.1321H. 

11- DH,MKT2054/18.1310H. 1893. 

12- DH,MKT2054/18.1310H. 

13- DHMKT305/29.1312H. 

14- DH.MKT2422/5.1318H.S 

15- DH.MKT338/50.1312H. 

16- DH.MKT1096/87.1324h. 

17- DH.MKT1244/66/1.1326H. 

18- I.AZN.8/5.1311H. 

19- I.TAL.38/4.1311H. 

20- I.TAL.74/6.1312H. 

21- I.TAL.402/30. 

22- IDH.1090/85488 

23- I.HR230/13528 

24- IMMS.79/3459. 

25- I.DH.723/50493. 

26- IMMS.89/3799. 

27- I.HR5/216.1256H. 

28- I.HR.168/9046 

29- I.DH.1020/80492. 
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30- IDH.1035/81506. 

31- HRTO387/1.1856M 

32- HR.TH.74/80. 

33- HRTO577/73.1867M. 

34- HR.MKT1062/64.1296H. 

35- HRTO387/55.1879M. 

36- HR.SYS1005 /68.1882M.. 

37- HR.SYS1005/84.1882M 

38- HR.SYS1782/17.1883M. 

39- HR.SYS1526/17.1887H. 

40- HR.SYS.1783/24.1900M 

41- HR.TH256/64.1901M. 

42- MB.I.52/184.1296H. 

43- Mf.mkt.204/7. 

44- MF.MKT.83/37. 

45- MF.MKT731/37. 

46- MF.MKT.899/47 

47- MF.MKT1011/50. 

48- MF.MKT.989/11.1325H. 

49- MV4/88.1302H. 

50- MV11/76.1303H. 

51- MV15/20.1304H. 

52- SD2156/27.1302H. 

53- SD2159/9.1304H. 

54- SD2158/18.1304H. 

55- SD.02157.00031.041 

56- TR.TO577/81.1867M.  

57- Y.PRK.AZN3/66.1306H. 

58- Y.PRK.AZ95/43. 

 واثئق وزارة اخلارجية الربيطانية -ب
1-F.O 633: fromj draft of Chapter XXXIV"the native Christians,Minorities 

in the Middle East"from situation in Egypt :Lord Cromers 

Account,undated,1917. 
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 : املصادر الثانوية العربيةاثنياً 
 آصاؼ، عَزلو يوسف بك،)د.ت(، رريم َسالطل بْن عثماف، القاىرة،:َكلمات عربية للسرتة كالنشر. -ٔ
 (، دىوؾ:َدار اظتشرؽ الثقاَية.ٕ(،الْقوش عرب التاريم،)طٕٕٔٓاباَب ، يوُسف،) -ٕ
 تهم، مصر: اظتابعة العمومية.(،حبث انتَقادم ِف اْصل الرـك اظتلـيل كلغَ ٜٓٓٔالَباشا، قسانال،) -ٖ
صر  -ٗ

َ
برَكات، ُمصافى،)د.ت(،األلَقاب كالوظَائف الُعثمانية، دراَسة ِف ََاور األلَقاب كالوظَائف منذ الَفتح العثماٍل ظت

خاوطات 
َ
، القاىرة: َدار َغريب للاباعِة ٕٜٗٔ -َٚٔ٘ٔطىت إلَغاء اطِتالَة العْثمانية ِمن ِخالؿ اآلاَثر كالَواثئق كاظت

 لَنشر كالَتوزي .كا
(،كورة نيَنول كاعَماعتا ِف العصور االسالمية، دراسة حتليلية ِف معاظتها العمرانية، غتلة ٕٗٔٓجبو، يُوسف ْجرجيس،) -٘

 ،جامعة اظتوصل.ٖٔ، السنة ٗٗدراَسات موصلية، ع
ِف ََاور اضترَكة  (، اثر طرَكة االصالح الُعثمانية ٕ٘ٔٓاصتْبورم، ىيثم ػُت  طالب،كاصتبورم، زيَنب طسن عبد،) -ٙ

 (.ٖ)عٖٕالْفـرية ِف الَوطن الَعريب ِف الَعهد العثَماٍل اظتَتحخر، غتلة َجامعة اَببل، مج
شرؽ.ٕٚٓٓرَتيل، َ صػر،) -ٚ

َ
 (،رموز َمسيحية، دُىوؾ: دار اظت

نية(،ااُلَسر اظتػِسيحية ِف اظتوْصل، اربْيل: اظتديػرية الَعامة للثػقاَة كإَٕٔٓطبابة، هبَناـ َسليػم،) -ٛ كزاَرة الثقػاَة -لفُنوف الْسَر
 اقليم كردسػَتاف العراؽ.–كالَشباب 

وصل: )طَٜٜٙٔطيب، يُوسف،) -ٜ
َ
 (، اظتاَبعة الَعصرية.ٕ(، الدير االْعلى كَكنيَسة الاَاىره، اظت

يست اظتشرؽ.ٜٛٛٔ_______،) -ٓٔ شرؽ، بغداد:ماَبعة اَك
َ
 (،كْنيسة اظت

 األْثورية، َبريكت: مرَكز الَنشر كالَتوزي  جبامعِة الُركح الُقدس. -(،كنيَسة اظتْشرؽ الـلَدانيةٕٔٓٓ______،) -ٔٔ
(، االقَليات كالْسياسة ِف اطِتربة االْسالمية من ِبداية الَدكلة الَنبوية كطىَت ْنَاية َٕٕٓٓطبيب، َكماؿ الَسعيد،) -ٕٔ

 الدكَلة العثَمانية : الَقاىرة، َمـتبة َمدبويل .
اض   ابْطناَ، ِف:(، ٖٔٓٔبولس،)، سُت  -ٖٔ

َ
واق  اظتْسيحَية ِف الِعراؽ، َمقاالت ابْب بل اظت

َ
اظتْدف كالُقَرل كاظت

سِيح  من َعاـ 
َ
ـِر اظت ، ُمراجعة يُوسف َُوما،بَغداد: َشركة االطَلس للاباعِة ٕٕٔٓكلغايِة  ٜٙٛٔكاضتَاِضر ِف غَتلة الْف

 اَادكدة.
وصل كاْديرهتا.َٕٛٔٓرطيمو، َىري اْبراىيم،) -ٗٔ

َ
 .Aquila Lnk..مفَخرة للمسيحيْل، اربِيل: َمابعة (،َكناِئس اظت

(، الَعرب من الفُتوطات العثَمانية اىل الوقِت اضتَاضر، ََررتة: دمحم اصتْندم، د.ـ، َكلمات ٕٔٔٓركَجاف،يُوجل،) -٘ٔ
 َعربية للسرتِة كالنشِر.

ت، َطبيب،) -ٙٔ ، جِٖٜ٘ٔزََ لـيوف ِف االسالـِ
َ
ابعة البولسٔ(،الرـك اظت

َ
 ية.،َبريكت: اظت

 ، الَقاىرة.ْٔجرج ، زيَداف،)د.ت(، ََراجم َمشاىري الَشرؽ ِف الْقرف الَتاس ،ج -ٚٔ
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ف، بَغداد: َمابعة الاَيف.َٜٜٛٔساكو، لوْيس، ) -ٛٔ  (،ااَبؤ  الُسرََ
ػلَدانية، )طٕٙٓٓ،)_______ -ٜٔ ـَ نيسة ال ـَ  (، َكركوؾ.ٕ(،ُخالػصة َرريم ال
ؿ، َعاية َعزيز،) -ٕٓ سػيحيػوفُٕ٘ٓٓسوَر

َ
جلس االْعلى للثقاَِة. (،َرريم اظت

َ
 الَشرقية، ََررتة اسَحاؽ ُعبيد، الَقاىرة: اظت

نية كَكرشونية كَعربية كاجَنبية بِي  َكديرا ْدبغديدا ُٕٕٓٓسوٍل، هَبناـ، ) -ٕٔ (، بِي  َكديرا بَغديدا ِف ُنصوص ُسَر
نية كَكرشونية كَعربية كاجنبَية، دىوؾ:  د.ـ.بِنصوص َسَر

نية كَكرْشونية كَعربية كاْجنبَية مُنذ الَقرف الَساب  اىل ْنايِة الَقرف بَػغْ  (،ٕٛٔٓ،)ُسوٍل، هبَناـ -ٕٕ ديدا ِف ُنصوٍص سرََ
 اعتُولندية. SALTالتاِس  َعشر، اربْيل: طُب  على نَفقة ُمنظمة 

 (،لُبناف الاَائف ، َبريكت: َدار الِصراع الفـرم.َٜ٘٘ٔصايغ، انْيس،) -ٖٕ
ابعة الَسلفية. (،َرريم اظتوِصل،َٖٕٜٔصائغ، ُسليماف،) -ٕٗ

َ
 مْصر: اظت

نية، بغَداد: ماَبعة شِفيق.َٜٗٛٔصليبا، مَشعوف،) -ٕ٘  (، َرريم اْبرشية اظتِوصل السرََ
 (، اللؤلؤ الَنضيد ِف َرريم َمار هبَناـ الَشهيد، اظتوصل: َمابعة االحَتاد اصتَديد.َٜٔ٘ٔعبداؿ، اَرَاـ،)  -ٕٙ
وصل ِف العَ ٕٜٜٔالَعدكؿ، َجاسم دمحم َطسن،) -ٕٚ

َ
(، ِف ٜٜٓٔ-ٙٚٛٔق، ٕٖٚٔ-ٖٜٕٔهد اضتمِيدم، (، اظت

ـُتب للاباعِة كالَنشر.ٗ: َموسوعة اظتوصل اضَتضارية، ُمج  ،جامعة اظتوصل :َدار ال
ايل العثَماٍل ِف الِعراؽ َٜٜٛٔعل ،َغاًل دمحم،) -ٕٛ

َ
ـ،]رَسالة ٜٗٔٔ-ٜٖٛٔ -ىػٖٖٖٔ-ٕ٘٘ٔ(،النظَاـ اظت
 ماْجستري َغري منشورة[، َجامعة اظتُوصل.

ة اصتامعَية.ٜٜٕٔ-٘ٔٛٔ(، ررِيم اكراَب اضتِديث كاظتَعاصر ٕٓٓٓبد الَعزيز عَمر،)ُعمر، ع -ٜٕ  ، الَقاىرة:دار اظتْعَر
جم  الْعلم  الْعراق . -ٖٓ

َ
 َعواد، ُكوركيس، حَتقيقات بُلدانية َررخيية اْثرية ِف َشرؽ اظتوصل، اظت

ـَريك، سِتيفن ِىيمسل ،) -ٖٔ (، ٗضتديث، ََررتة: َجعفر اطتَياط، )ط(،اربَعة قُركف من َرريم الَعراؽ اٜٙٛٔلون
 بْغداد.

حام ، دمحم َكامل َطسن،) -ٕٖ
ُ
(،اصْتزية ِف االْسالـ َضريبة الُرؤكس كَضريبة االرِض، برْيكت : َمنشورات داِر ٕٕٓٓاظت

 َمـتبة اضتياة. 
الة َماجستري ، [رِسٜٜٓٔ-ٜٖٛٔ(، االَدارة العثَمانية ِف َمرطلة التْنظيمات ٕٙٔٓػَتفوض،زِين الْدين َكطيد،) -ٖٖ

.  ْغري َمنشورة]كلَية االَداب كالُعلـو االنسانية، َجامعة َْشرين. ُسوَر
 (، ررِيم الَدكلة العثَمانية، الَقاىرة: َمـتبة اآلَداب. ٕٚٓٓػتُمود، َسيد دمحم الَسيد،) -ٖٗ
يق، ا -ٖ٘  لَقاىرة .مسُعود، عْبد اعتَادم دمحم،)د.ت( الَثورات ِف ْمصر من َعهد َسعيد إىل أْخر عهِد َََو
،الَقاىرة: ٜٚٛٔ-ٖٙٛٔ(،َعالقات مْصر ِبسكيا ِف َعهد اطْتديوم اشْتاعيل ُٜٜٚٔمصافى، ازَتد عْبد الَرطيم،) -ٖٙ

 َدار اظتَعاِرؼ.
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، َمـسيموس،) -ٖٚ اثوليك منُذ َسنة َٙٙٛٔمظلـو ـَ يَما بَعد، ٖٚٛٔ(،نُبذل َررخيية َِيما َجرل لاائفِة الُرـك ال ـ َك
 ة.برَيكت:اصتَامعة االمريـيَ 

شرؽ الثَقاَية.ٕٓٔٓنيَساف، عْبد االَطد يُوطنا،) -ٖٛ
َ
 (،َرريم اْبرشية َعقرة كالزيَبار، دُىوؾ : دار اظت

لداف، الَبصرة. ُٕٙٔٓىرمز، َطبيب،) -ٜٖ ـَ  (،ْسلسلة بَااركة اَببل على ال
و َعائلة ْمصرم، الَقاىرة: مرَكز االْىراـ .ٜٜٙٔكيَصا، َطنا ََهم ،) -ٓٗ  (، اسُيوط َطدَك
غ  ، إ -ٔٗ  (، الَدكلة العػثَمانية ِف الَتاريػم اإلسػالمِ  الػَحديث، الريػَاض :َمـتػبة الَعػبيـاف.ٜٜٙٔشتاعِيل ازَتد،)ََ
كو -ٕٗ سيحية ِف العراِؽ، مَقاالت ابِب بَل اظتاِض  كاضتاضِر (، ٖٕٔٓطَنا،)، ََ

َ
دف كالُقرل كاظتواِق  اظت

ُ
برْطلة، ِف: اظت

سيح  مْن َعاـ 
َ
 ، ُمراجعة يُوسف َُوما، بَغداد: َشركة االطَلس للاباعِة ااُدكدة.ٕٕٔٓكلغايِة  ِٜٙٛٔف غَتلة الفـر اظت

 اثلثًا: املراِجع الثَـانوية ابللـغِة االنـْكليزية
- Moorhead, Alan ,(1972),The White Nile, London. 

  :شـَبكة املَعـلومات الُدولية)االنْـرتنت(رابعاً  -
-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youm7.news&hl 

=ar&gl=US 

- https://stringfixer.com/ar/Oriental_Orthodox. 

- https://www.syr-cath.org/syrpages/detail/8. 

- https://www.wikiwand.com/ar. 

- https://stringfixer.com/ar/Chaldean_Catholic_Church. 

- https://www.facebook.com/karemleschaldean/photos/a. 
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