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خطاب الجماعات المسيحّية في الشرق 

 األدنى في زمن التحّوالت

 (CERPOC)مركز الشرق المسيحي للبحوث والمنشورات  
 جامعة القّديس يوسف

 2013كانون الثاني  24-26

 

 المسيحّيون وهاجس الحّرّية في العهد العثمانيّ 

 

 جوزيف أبو نهرا البروفسور

 

مسيحيي الشرق في العهد العثماني يستدعي توضيح العالقة بين المسيحّية وأرض إن الكالم عن  
 ،الشرق اّلتي فيها نشأت ومنها إنطلقت. لذلك ال بّد من تسليط الضوء على األصول المشرقّية للمسيحّية

يتشّدق  فأصبح بعضهم ،لتباس الصورة في أعين العديد من الغربيينابعد أن أّدت التراكمات التاريخّية إلى 
عجًبا إذا عرف أّنك مسيحي عربي ألّنهم يخلطون بين العروبة واإلسالم، ويعتبرون أّن مفهوم اإلسالم 
مالزم للشرق، بينما مفهوم المسيحّية مالزم للغرب، بالرغم من أّن الشرق هو مهد الديانتين مًعا والحاضن 

 . )1(ألراضيهما المقّدسة

تتجاهل أصولها المشرقّية هي غير متكافئة وعرضة لإللتباس إّن كّل مقاربة لتاريخ المسيحّية  
من الطبيعي أن تكون المسيحّية متأّصلة في الشرق بالرغم من المضايقات التي واجهتها عبر  والخطأ.

التاريخ، وما زالت، وذلك بحكم نشأتها المشرقّية: فمن الشرق إنطلقت، وفيه ترّسخت قبل أن تنتشر في 
المرحلة األساس لتاريخ المسيحّية جرت أحداثها في الرقعة الجغرافّية الواقعة بين ضفاف أرجاء العالم. إّن 

ما بين النهرين ووادي النيل من جهة والقسطنطينّية على ضفاف البوسفور من جهة أخرى. في أنطاكية 
ن ، وضع نّص قانو 325أعطي أتباع المسيح للمّرة األولى لقب "مسيحيين"، وفي مجمع نيقية، سنة 

من  اأسقفً  23من فلسطين و اأسقفً  19اإليمان، أساس العقيدة المسيحّية، وكان قد حضر المجمع 
. في كنيستي اإلسكندرّية والقسطنطينّية برزت )2(المناطق السورية بينهم أساقفة من صور ودمشق وبيروت

وس، وعنهم أخذت القواعد األولى ألصول النسك والترّهب مع القديسين أنطونيوس وبوخوميوس وباسيلي
بدايات الحياة الرهبانّية في الغرب. كذلك فإّن أرثوذكسّية الغرب عند اليونان والسالڤ، أصولها مشرقّية 

. ويقول المثّلث الرحمة غبطة البطريرك إغناطيوس هزيم حول هذا الموضوع: "إّن المسيحّية )3(أنطاكّية
حيث صار اهللا إنساًنا. واألناجيل هي خير تعبير عن هي في النهاية ظاهرة شرقّية ألّنها ُولدت في الشرق 
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مشرقّيتها. ال يمكننا التوّقف فقط عند رمزّية الحدث ألنَّنا بذلك نجعل من المسيحّية ظاهرة فكرّية بينما هي 
 .)4(تجّسد" ةظاهر 

بعد لمحة عن مسيحيي الشرق في ظّل النظام العثماني وعالقتهم باإلدارة اإلسالمّية الطابع،  
وتجاذبهم بين الشرق  ،تقل إلى الهواجس التي عاشها المسيحّيون لضمان حّرياتهم الشخصّية والدينّيةنن

والغرب. وفي القسم الثالث لمحة عن المسيحّية في جبل لبنان الذي تمّتع بإدارة ذاتّية في العهد العثماني 
 فكان مالذ حّرية وواحة أمان.

 

I- مسيحّيو الشرق والنظام العثماني 

يعالج هذا القسم األوضاع العاّمة للمسيحيين في العهد العثماني وحّريتهم المنقوصة بصفتهم أهل  
 واستقاللّية كنائسهم مع نظام الملل. ،ذّمة

 

 ) األوضاع العاّمة للمسيحيين في السلطنة1

 األهّمّية التاريخّية للمرحلة العثمانّية -1    

في تاريخ المسيحّية، ليس فقط بالنسبة للشرق  ةالفاصلإّن المرحلة العثمانّية هي من المراحل  
والكنائس الشرقّية، بل أيًضا بالنسبة للتاريخ العالمي والكنيسة الجامعة. يعتبر الغربّيون أّن العصور  األدنى

بدأت إثر سقوط القسطنطينّية (روما الثانية) بيد السلطان محّمد  ،الحديثة وحركة النهضة التي رافقتها
، وما تبعه من إنتقال قسم كبير من العلماء والفّنانين فيها إلى 1453أّيار  29الملّقب بالفاتح، في الثاني 

 ،1516الغرب. وبعد أن احتّل العثمانّيون الشرق األوسط ومصر إثر انتصارهم على المماليك سنة 
وأورشليم تحت السيطرة أصبحت األراضي المقّدسة المسيحّية والبطريركيات الثالث، أنطاكية، اإلسكندرّية 

 ).1918-1516سنة ( 400إضافًة إلى بطريركّية القسطنطينّية، وذلك لمّدة طويلة تجاوزت  ،العثمانّية

مرجعّية أساسّية لكتابة تاريخ مسيحيي الشرق، تربطهم به موروثات فكرّية  يبقى التاريخ العثماني 
، والمكانن اواجتماعّية عديدة. إّنه من أقرب التواريخ البشرّية إلى العرب وأكثرها إلتصاًقا بهم في الزم

ت واإلشكالّيات من الممارسا العديدلكّنهم غالًبا ما بقوا بعيدين عن معرفته بموضوعّية، فهًما وتفكيًرا. إّن 
جذورها التاريخّية المرتبطة بالمرحلة  إدراكالعربّية المعاصرة ال يمكن إيجاد حلول لها بمعزٍل عن 

العثمانّية. ففي رحم االحتالل العثماني كانت اإلمتيازات األوروبّية لحماية مختلف الكنائس المسيحّية، 
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فرسم حدود الدول العربية المعاصرة وما رافقها  ،وعلى أثر زواله أخذ اإلحتالل األوروبّي شكل اإلنتداب
 من بعثرة للخريطة العربّية وٕانشاء للكيان الصهيوني.

بقي العديد من المشاكل ذات اإلرث السوسيولوجي أو  ،الرغم من زوال الحكم العثمانيعلى  
مسلم وغير مسلم، فقد  السياسي مرتبًطا بالحالة العثمانّية. وبما أّن المجتمع كان قائًما على التمايز بين

 .)5(بقي لإلنتماء الديني أهّمية كبيرة في الموروث التاريخي العائد لتلك المرحلة

لم يعتبر المسيحّيون في بلدان المشرق العربي إنتقال السلطة من المماليك إلى العثمانيين سنة  
مع الحكم اإلسالمي. لقد سبق تجربتهم الطويلة  بسببحدثًا كبيًرا ذات شأٍن تغييريٍّ بارز، وذلك ، 1516

أن عاشوا منذ الفتوحات العربّية األولى، تحت سلطة قوى متعاقبة اعتمدت اإلسالم معياًرا لتصنيف النسيج 
القرار. في الرأي أو مشاركٌة في البشري وشرًعا لنظام الحكم. لم يكن لهم في ظّل هذا النظام مساهمٌة 

ساوون معهم في الحقوق بل هم دونهم في حيازتها وممارستها، إّنهم أهل ذّمة في حمى المسلمين، ال يت
 .)6(وفي إمكانية الدفاع عنها أمام المحاكم الشرعّية

عندما احتّل العثمانّيون بالد الشام ومصر لم يغّيروا كثيًرا في األوضاع القائمة، فقد حافظوا في  
على النظم اإلدارّية واالقتصادّية المعمول بها سابًقا في زمن المماليك. ففي سوريا ولبنان  ،معظم المناطق

وفلسطين أبقوا الحكم في أيدي األسر المحلّية التي كانت تتمّتع بنفوذ وبامتيازات قديمة العهد، وأبرزها 
لك العهد، وذلك نتيجة أسر إسالمّية ألّن نسبة المسيحيين لم تكن كبيرة قياًسا لعدد المسلمين في ذ

االضطهاد الذي لحق بهم تحت حكم المماليك، وهذا ما دفع العديد منهم إلى اعتناق اإلسالم، طوًعا أو 
 .)7(قسًرا

في  ،كان احتالل العثمانيين للشرق سريًعا. بعد هزيمة المماليك في مرج دابق بالقرب من حلب 
 .)8(أيلول 3لخليفة العّباسي المتوّكل على اهللا في ، دخل السلطان سليم مدينة حلب برفقة ا1516آب  23
. وبعد مرج دابق )9(بـ"خادم الحرمين الشريفين" وهلقبّ  ،إسم السلطان في جوامع حلب األئّمة ذكر ماعند

نيسان  13احتّلوا مصر في ف ،احتّل العثمانّيون حماه وحمص ودمشق وساروا جنوًبا مروًرا بلبنان وفلسطين
1517. 

 

 مسيحّيون في ظّل اإلدارة العثمانّيةال -2    

ستمّر تقسيم بالد الشام إلى ثالث واليات هي الشام وحلب وطرابلس. إ ،في العهد العثماني األّول 
واليات الشام وطرابلس ب التي تشّكل لبنان اليوم،المناطق  وُألحقت ،تّم تأسيس والية صيدا 1660سنة 
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قّسمها إلى أربع واليات: بغداد، ، 1534القانوني العراق سنة  . وعندما احتّل السلطان سليمان)10(وصيدا
 .)11(الموصل، البصرة وشهرزور (وهي في منطقة جبال كردستان على الحدود الفارسية)

توحات العثمانّية معظم العالم العربي فشملت ال السادس عشرفي النصف األّول من القرن  
اإلسالمي، وحماة األراضي المقّدسة المسيحّية واإلسالمّية في  فأصبح العثمانّيون القّوة العظمى في العالم

فلسطين وشبه الجزيرة العربّية والعراق. وفي الوقت الذي كانت فيه السلطنة العثمانّية تزداد سيطرًة 
واّتساًعا، كانت أوروبا المسيحّية تعاني من اإلنقسامات الدينّية والسياسّية. ففي السنة التي فتح فيها 

) كان لوثر يعلِّق بنوده اإلعتراضّية على باب كنيسة ويتنبرغ مهاجًما 1517ان سليم األّول مصر (السلط
فأّدى ذلك إلى نشأة البروتستانتّية وقيام الحروب الدينّية بين المسيحيين في  ،البابا والعقيدة الكاثوليكّية

 أوروبا.

مذهًبا رسمي�ا، ولعب فيها المفتون دوًرا  اعتمدت المذهب الحنفي ،السلطنة العثمانّية دولة إسالمّية 
ولّقب في عهد السلطان ، هاًما في مختلف المجاالت. كان المفتي األكبر في اسطمبول رئيس العلماء

 ،سليمان القانوني بـ"شيخ اإلسالم". وكان له صالحّيات واسعة، فهو يعيِّن المفتين في مراكز الواليات
. من المالحظ أّن السالطين العثمانيين لم يّتخذوا لقب )12(ن نفسهويحّق له إصدار فتوى بعزل السلطا

"الخليفة" بصورة فعلّية حتى أواخر القرن التاسع عشر، في عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي لجأ إلى 
 هذا اللقب ألسباب سياسّية، واّتكل على الصفة الدينّية لمجابهة الحركات القومّية في المناطق العربّية،

 .)13(وإلخافة الدول األوروبّية، وبخاصة بريطانيا التي كانت تحكم ماليين المسلمين في الهند

بعد الفتوحات الواسعة التي امتّدت على ثالث قاّرات: أوروبا وآسيا وأفريقيا، حكمت الدولة  
اختلفت قومّياتها وأديانها ولغاتها. ضّمت منطقة الشرق األوسط كنائس متنّوعة:  ،العثمانّية شعوًبا عديدة

ن والبروتستانت، إلى و الملكيّ ، نو األشوريّ ، األرمن، الموارنة، الكلدان، السريان اليعاقبة ،الروم األرثوذكس
 .)14(جانب اليهود وطوائف إسالمّية

إّال أّنهم تمّتعوا ببعض  ،المسلمينلم يكن المسيحّيون يتمّتعون بالمساواة التاّمة مع رعايا الدولة  
وذلك في ظّل  ،الحرّيات الدينّية في ممارسة شعائرهم، وتكّفلت الدولة بمسؤولية حماية أرواحهم وممتلكاتهم

وليس على أساس القومّية أو اللغة. نظام الملل الذي كان يصّنف رعايا الدولة على أساس المذهب الديني 
مّلة مسيحّية رئيسها الديني وهو البطريرك. يتعارض نظام الملل مع فكرة الدولة الحديثة التي  وكان لكلّ 

تنظر إلى رعاياها على أساس المواطنة القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات ولكن مفهوم المواطنة 
 بداية العهد العثماني.، ولم يكن سائًدا في الثامن عشرر القرن هو حديث، نشأ في أوروبا في أواخ
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على الصعيد اإلداري، في بداية العهد العثماني، ترك الفاتحون الجدد في سوريا ولبنان الحكم بيد  
ومنهم أمراء آل معن في لبنان الذين حّلوا محل  ،أصحاب النفوذ الذين احتفظوا بامتيازاتهم القديمة

ب مواالة هؤالء للمماليك في حربهم ضد العثمانيين. كما طرد العثمانيون آل الحنش من التنوخيين بسب
حكم البقاع وعّينوا مكانهم أسرة شركسية على رأسها األمير محمد بن قرقماز، لكن آل الحنش عادوا فيما 

 .)15(بعد إلى حكم البقاع

قياًسا  متدّنيةالل الخصيب كانت نسبة الوجود المسيحي في منطقة اله السادس عشرفي القرن  
. وفي مصر لم يتجاوز عدد المسيحيين )16(%91للسكان المسلمين الذين بلغت نسبتهم في أواخر القرن 

بضع مئات من اآلالف. تذكر المصادر التاريخّية أّن بطريرك  ،الثامن عشراألقباط حتى القرن 
لقاء  العثمانياإلسكندرّية مالتيوس بيغاس لم يتمّكن من تأدية المبلغ الباهظ الذي طالبه به والي مصر 

، فعمد الجنود إلى نهب كاتدرائية األرثوذكس في اإلسكندرّية التي لم يكن لهم كنيسة 1590تنصيبه سنة 
كان البطريرك هو األسقف الوحيد لبطريركّية اإلسكندرّية  السابع عشر. حّتى القرن )17(لمدينةسواها في ا
ألف نسمة أي  200لم تكن الكنيسة القبطّية تعّد أكثر من  الثامن عشر. وفي نهاية القرن )18(األرثوذكسّية

لّما كانت معظمها في مصر العليا. و  ،% من سّكان مصر، وكانت تضم عشر أسقفّيات11حوالي 
الكنيسة القبطّية في األساس ريفّية تتأّلف من فّالحين، فقد تغاضت عنها السلطات العثمانّية لقّلة خطرها. 

 .)19(وكانت تضّم حوالي مئة كنيسة وسبعة أديار

 ن فيمؤمنيعدد الفي بطريركّية أورشليم األرثوذكسّية كان عدد المؤمنين قليًال وال يتجاوز  
درّية. وكانت هناك منافسة حاّدة مع الّالتين واألرمن في الحفاظ على األماكن المقّدسة. بطريركّية اإلسكن

من األطراف أخذوها العثمانّية هذا الصراع وأفاد منه الحّكام المحلّيون بمبالغ طائلة وقد شّجعت السلطات 
 المتنازعين.

ألرثوذكسّية لكّنه بدأ بالتضاؤل في إّن العدد األكبر من المسيحيين كان تابًعا لبطريركّية أنطاكية ا 
بسبب انتقال قسم من المؤمنين إلى المذهب الكاثوليكي وتأسيسهم كنيسة الروم  الثامن عشرالقرن 

الملكيين الكاثوليك. أّما الكنيسة المارونّية فكانت األكثر تماسًكا وتنظيًما جراء إحتكاكها المتواصل بروما 
 قافي�ا كانت تفتقده الكنائس الشرقّية األخرى. التي أّمنت لها دعًما روحي�ا وث

 

 تكّيف الكنيسة األرثوذكسّية مع السلطة اإلسالمّية الحاكمة -3    

ويصون  ،كان اإلمبراطور البيزنطي يجّسد وحدة اإليمان ،قبل سقوط القسطنطينّية بيد العثمانيين 
الالهوت األرثوذكسي بحيث يؤّمن العالقة بين الكنيسة والسلطة المدنية القائمة. ولكن بعد سقوط 



-6- 

القسطنطينّية وزوال اإلمبراطورّية البيزنطّية برز في األوساط األرثوذكسّية تّياران في مواجهة الوضع 
طريركّيات أنطاكية وأورشليم الجديد وبخاّصة عندما احتّل العثمانّيون بالد الشام ومصر، وأصبحت ب

سكندرّية تحت حكمهم. التّيار األّول: كيفّية تعاون الكنيسة األرثوذكسّية مع الحكم اإلسالمي، والتّيار إلوا
 الثاني: كيفّية تعايش المسيحيين والمسلمين. 

بعد االنفتاح الذي أظهره الحكم العثماني في التعاطي مع بطريرك القسطنطينّية والرعايا  
لمسيحيين، برزت أرجحّية تّيار فكري ظهر داخل األوساط األرثوذكسّية منذ ما قبل سقوط القسطنطينّية، ا

يعتبر أّن خضوع كنيسة القسطنطينّية للحكم العثماني مع االحتفاظ باستقاللّيتها اإلدارّية، هو أقل ضرًرا 
 قّبعات الكرادلة". تحّولت النظرة وانتشر آنذاك القول المأثور: "عمائم الشيوخ وال ،من تبعّيتها لروما

الالهوتّية القائلة بمبدأ "إيمان واحد وٕامبراطورّية واحدة وٕامبراطور واحد" إلى قناعة ترضى بالتعددّية الدينّية 
 في إطار الدولة الواحدة، وبخضوع الكنيسة لحكم غير مسيحي.

ي كتاب وّجهوه إلى بطريرك واإلسكندرّية فاعتبر البطاركة األرثوذكس في إنطاكية وأورشليم  
، أن "السلطة السياسّية يعطيها اهللا وتشّكل جزًءا أصيًال من التدبير اإللهي في خالص 1662موسكو سنة 

. كما أّن بعض المؤّرخين األرثوذكس الذين عاصروا األحداث في الحقبة العثمانّية، يعتبرون )20(الناس..."
طبيعي لإلمبراطورّية البيزنطّية، وبالتالي ينظرون إلى السالطين أّن اإلمبراطورّية العثمانّية هي تواصل 
عندما بدأت بعض شعوب البلقان  الثامن عشر. وفي القرن )21(العثمانيين كخلفاء لألباطرة البيزنطيين

صدرت سلسلة رسائل عن بطريركّية القسطنطينّية  ،القيام بحركات تحّررّية للتخّلص من الحكم العثماني
نين واإلكليروس إلى تقديم واجب الطاعة "للسلطان األكبر حامي اإليمان القويم، الخليفة تدعو المؤم

. كما صدرت كتب بهذا )22(المقتدر، والحاكم بمشيئة اهللا من أجل إتمام مقاصده التي ال ُيسَبر غورها"
كس مع تكّيف بطاركة الشرق األرثوذ. لقد )23()1808-1788المعنى عن بطريرك أورشليم انثيموس (

الجديد حول مفهوم سلطة الحاكم المسلم وتماشوا مع بطريرك القسطنطينّية، فانخرطوا نظرّيات الالهوت 
 في اللعبة السياسّية ومارسوا سلطات مدنّية إلى جانب مسؤولّياتهم الروحّية. 

)، أعطى السلطان محّمد الفاتح بطريركها جناديوس سكوالريوس 1453عند سقوط القسطنطينّية ( 
امتيازات جعلته رئيًسا أوًّال على كافة أرثوذكس اإلمبراطورّية العثمانّية مع لقب "مّلة باشي" (رئيس مّلة)، 

تدبير الشؤون الدينّية إلى جانب الشؤون الثقافّية وقضايا األحوال صالحّيات وكان يتمّتع داخل طائفته ب
ارسوا سلطات مدنّية وقضائّية على أبناء الشخصّية، فشاركه في ذلك البطاركة واألساقفة الشرقّيون، وم

 .)24(لم تكن اإلمبراطورّية البيزنطّية لتسمح لهم بها قبل سيطرة العثمانيين على القسطنطينّية ،كنائسهم

الرغم من إحترام إستقاللّية الكنائس الشرقّية والصالحّيات التي أعطيت لبطاركتها، لم يتمّتع على  
 اواة في الحقوق مع المسلمين إذ اعتبروا أهل ذّمة بالنسبة للنظام العثماني.الرعايا المسيحّيون بحق المس
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 ) الحرّية المنقوصة: نظام أهل الذّمة2

اعتمدت السلطنة العثمانّية في أنظمتها الشرع اإلسالمي وصّنفت رعاياها على هذا األساس.  
قانوني هم "أهل ذّمة" أو "معاهدون" هم "أهل الكتاب"، وفي التعريف ال ،فالمسيحّيون في التعريف الفقهي

مقابل واجبات وقيود محّددة. ومن المعروف أّن معاهدة نجران  ،أي يتمتعون بضمانات أعطيت لهم بعهد
 .)25(، هي أّول معاهدة وّقعها النبي محّمد مع وفد من مسيحيي المدينة631سنة 

لم يكن طارًئا على مسيحيي  إّن هذا التمايز بين أفراد المجتمع العثماني على أساس الدين 
الشرق، فقد خبروه مع الفتوحات العربّية األولى بعد النبّي، واستمّر في العهود األموّية والعّباسّية، وزاد حّدًة 
في عهد المماليك. اإلسالم هو معيار تصنيف أفراد المجتمع وليس اإلنتماء المشترك إلى أرض وشعب، 

ن فهم مؤمنون و وتضّم جماعة المؤمنين بالدين اإلسالمي. أّما المسيحيّ  وفيه تأتي األّمة بالدرجة األولى،
ألّنهم لم يشهدوا بالحقيقة القرآنّية التي يعتبرها المسلمون نهاية الوحي اإللهي الذي بدأ  ،من الدرجة األدنى

 .)26(مع موسى وعيسى لُيختتم بمحّمد

شملت في األساس  ،اإلسالمّيةإّن معاهدات الصلح التي أبرمها القادة المسلمون إّبان الفتوحات  
وكانت تستلهم شروط معاهدة نجران. ولكن بعد إنتهاء الفتوحات بقيت  ،سّكان المدن التي فتحت صلًحا

ي حقوق شروط هذه المعاهدات تنّظم العالقات بين المسلمين والمسيحيين، مع بعض التعديالت ف
طباع الحّكام تغّير المسيحيين وواجباتهم نتيجة تطّور الظروف السياسّية واإلقتصادّية والديموغرافّية أو 

 أنفسهم وميلهم إلى الحلم أو الشّدة في التعاطي مع الرعايا غير المسلمين. 

حّرياتهم صاغ عدد من الفقهاء المسلمين أحكاًما تفصيلّية تتناول أوضاع أهل الذّمة وتحّد من  
فتلزمهم بلباس معّين وبدفع الجزية وتأمين مساعدات لجيوش المسلمين. إّن لفظ  ،الدينّية واالجتماعّية

)، ويظهر أيًضا في معاهدة نجران، وهو يعني في آٍن 10و 8"الذّمة" يرد مّرتين في القرآن (سورة التوبة، 
 .)27("أهل ذّمة" معهد هو "ذّمي" والمسيحّيون همًعا العهد واألمان الذي يكفله هذا العهد. المستفيد من ال

طّبق السالطين العثمانّيون نظام أهل الذّمة على المسيحيين واليهود. فاعتمدوا مبادئ الشرع  
اإلسالمي التي تفصل بين "دار اإلسالم" و"دار الحرب". المقصود بدار اإلسالم مجمل األراضي 

دار اإلسالم المسلمين  ضمّ ت. و )28(مواجهة دائمة مع دار الحربالخاضعة للسلطة اإلسالمّية، وهي في 
 ،بالدرجة األولى إلى جانب أهل الذّمة (دار العهد) وفق معايير وشروط خاّصة كّرسها الفقه اإلسالمي

 وطّبقها العثمانّيون في األراضي التي احتّلوها.
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وٕادارة أحوالهم الشخصّية كما  ممارسة دينهم، كان باستطاعة المسيحيين في السلطنة العثمانّية 
تنّص عليه قوانينهم الكنسّية وتقاليدهم الدينّية وذلك ضمن قيود محّددة وبشرط الخضوع الدائم للسلطان 
ودفع الجزية، على أن يكون رئيس الكنيسة (البطريرك) كفيًال بضمان تنفيذ شروط أهل الذّمة. وفي العهد 

لتي سبقته، كانت األحوال الشخصّية للمسيحي تحّدد بصفته عضًوا العثماني، كما في العهود اإلسالمّية ا
في الكنيسة التي ينتمي إليها وليس فقط بصفته منتمًيا إلى المجتمع اإلسالمي. وكذلك كان الوضع 

غير المسلمين، إلى أية طائفة إنتموا، فهم ال يعاملون كأفراد بل كأعضاء في جماعتهم، أي إلى بالنسبة 
 .)29(نتسبون إليهاالمّلة التي ي

تطّبق  ،كانت شروط التعايش الجماعي بين المسلمين والمسيحيين أو سواهم من غير المسلمين 
تحت إشراف مؤّسسة الذّمة الشرعّية التي تعترف السلطة العليا عبرها بالشخصية المعنوية للجماعات 

ظل نظام أهل الذّمة يتأّلف من . فالمجتمع في )30(المكّونة من أفراد تجمعهم توّجهات دينّية مشتركة
جماعات بدًال من أفراد. لكل جماعة الحرّية في قوانين األحوال الشخصّية الخاّصة بها، ولكن في تعاطيها 

 فهي تخضع لقوانين الشرع اإلسالمي. ،مع المسلمين ومع السلطة الحاكمة

وبين المسلمين، على الصعيد االجتماعي خضع المسيحّيون في المناطق المختلطة بينهم  
وكانوا ملزمين باعتماد أزياء وألوان  ،وبخاّصة المناطق ذات األكثرّية اإلسالمّية، إلى قيود في اللباس

أصدر السلطان مراد الثالث  1580بالنسبة إلى اليهود. سنة تمّيزهم عن المسلمين، وكذلك كان الوضع 
سوداء، وألزم المسيحيين بلبس قّبعات سوداء واليهود فرماًنا منع فيه أهل الذّمة من لبس العمائم واألحذية ال

بلبس قّبعات شبيهة بتلك  ،عند بعض المسلمين ،برزت العادة ،قّبعات حمراء. وفي القرن الثامن عشر
حّدد فيه عقوبة الشنق للمخالفين.  ،1730سنة  ،الخاّصة باليهود فأصدر السلطان محمود األّول فرماًنا

نّظم شؤون اللباس الخاّص بأهل الذّمة قد صدر عن السلطان محمود الثاني وكان آخر فرمان سلطاني ي
 .)31(1837سنة 

للباس ما تجدر اإلشارة إليه إستناًدا إلى المصادر التاريخّية، ضرورة التمييز بين القوانين الناظمة  
المناطق ذات األكثرّية ، ومجاالت تطبيقها في الواليات العثمانّية. ففي أوروبا لم تكن تطّبق في أهل الذّمة

المسيحّية كاليونان وواليات البلقان. أّما في الواليات العربّية، فكانت تختلف نسبة تطبيقها بين منطقة 
وأخرى: كان هناك تشّدد في عواصم الواليات والمناطق ذات الكثافة اإلسالمّية، يقابله تساهل في المناطق 

 ،لمناطق الريفّية المعزولة. ومن المعروف أّنه في جبل لبنانالمختلطة ذات الكثافة المسيحّية، أو في ا
تمّتع المسيحّيون في عهد اإلمارة المعنّية والشهابّية، بالحرّية المطلقة في اللباس وفي ممارسة معتقداتهم 

 الدينّية وبناء الكنائس واألديرة. 
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إبراهيم يزبك: "لم يكن يقول يوسف  ،في الواليات العربّية وجبل لبنان ،حول وضع أهل الذّمة 
للمسيحيين حّق المساواة بالمسلمين: فلم يكن لهم أن يلبسوا لبسهم، وال أن يركبوا الخيل، وال أن يتقّلدوا 
السالح مثلهم. وما كانت شهادتهم مقبولة لدى المحاكم. وٕاذا شاءت إحدى الملل المسيحّية بناء كنيسة أو 

على فرمان سلطاني. أّما في لبنان فلم يكن شيء من هذا... معبد، أو ترميمها، كان عليها أن تستحصل 
لم يكن إلحدى الملل ميزة على أخرى بلبسها، وال في سوى ذلك من اإلختصاصات التي لمسلمي ف

. ويروي يزبك أّن العديد من المسيحيين الذين عاشوا في الواليات العثمانّية خارج )32("الواليات العثمانّية
"كان الضمير اإلسالمي النقي يثور دائًما على تلك ولكن جبل لبنان القوا المضايقات والذّل والشتم، 

أن إغفاء األعمال الشائنة، ويعترض ويؤّنب الذين يقترفون التبليص والتسخير وانتهاك األعراض... إّال 
 .)33(الحكام عليها، إن لم يكونوا المحّرضين على إرتكابها، صار يزيد من همجّية الغوغاء"

بل ظهر أيًضا في  ،لم يقتصر التمييز بين المسلم وغيره في المجتمع العثماني على اللباس 
ت المحاكم المعامالت الرسمّية وفي سجالت المحاكم الشرعّية. تشير الدراسات التي إستندت إلى سجال

إلى ذكر الهوية الدينّية ألهل الذّمة. إّن أسماء  ،الشرعّية في حلب ودمشق وبيروت وصيدا وطرابلس وغّزة
المسيحيين كانت تسبق بعبارة "الذّمي" أو "النصراني"، كما أّن اسم اليهودي كان يسبق بعبارة "اليهودي" 

إّال إذا كان من ذوي األلقاب فيضاف لقبه إلى  فالن... أّماإسم أحد المسلمين فكان يكتفى بذكره فحسب،
. كذلك كانت تستخدم عبارة "فالن بن فالن" لنسبة المسلم، أّما المسيحي فكانت تتّم نسبته بعبارة )34(إسمه

أيًضا "الذّمي فالن ولد فالن"، إذ أن كلمة "إبن" كانت مختّصة بالمسلمين فقط، فاليهود كان يشار إليهم 
فالن ولد فالن". وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبعدما احتّل بعض  "اليهوديبعبارة: 

المسيحيين مركًزا مرموًقا في المجتمع عن طريق التجارة، كان يشار إليهم بعبارة "الخواجه" بدل الذّمي. أما 
تسبق إسم  الذين برعوا في حرفة ما فقد أشارت إليهم سجالت المحاكم الشرعّية بعبارة "المعّلم" التي

 .)35(الشخص بدل عبارة الذّمي

كما أّنه، حتى منتصف القرن التاسع عشر، لم يكن ممكًنا معرفة طائفة المسيحي المذكور في  
عبارة "الذّمي" لإلشارة إليه. ولكن بعد ذلك التاريخ، ذكر سجّالت المحاكم الشرعّية ألّنها كانت تكتفي ب
وتمّتعت باستقاللّيتها عن بطريرك  ،إّتحدت مع روما وعلى أثر اعتراف السلطنة بكنائس جديدة

القسطنطينّية، أخذت السجّالت الشرعّية تذكر إسم الشخص المسيحي مضيفًة إليه عبارة "من الطائفة 
 .)36(الفالنّية"

إّن التمايز بين المسلمين والمسيحيين في العهد العثماني فيما يخّص الحياة االجتماعية من ملبٍس  
لم يمنع حصول مقاربات مشتركة على الصعيد الديني. وهذا ما تعّبر عنه سجّالت  ،ومشربٍ ومأكٍل 

. يشير عبد الكريم رافق إلى أّن هذه المحكمة، السابع عشرالمحكمة الشرعّية في حلب في أواسط القرن 
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)، قبلت شهادة مسيحي مكّلف بجمع الجزية من أبناء 1645آب،  29هـ. ( 1055رجب،  7بتاريخ 
ائفته (الروم أرثوذكس). وقد حلف اليمين أمام قاضي الشرع مستعمًال عبارات دينّية تدّل على التثاقف ط

الذي كان قائًما بين المسيحيين والمسلمين في مدينة حلب في تلك المرحلة: "أقسم باهللا العظيم الرحمن 
 .)37(الرحيم، الذي أنزل اإلنجيل على عيسى عليه السالم"

رة المدّونة في سجّالت المحكمة الشرعّية والتي قبلها القاضي كبيِّنة لمصلحة ذّمي، إّن هذه الباد 
تعبِّر عن تثاقف وتفاعل بين المسلمين والمسيحيين حول مقاربة المعتقدات الدينّية للفريق اآلخر، لكّنها 

 تستدعي بعض المالحظات:
المسيحّية، كي محكمة تظهر أّن المعتقدات إّن العبارات الواردة في الَقَسم الذي أّداه النصراني في ال -أ 

تكون مقبولة، يجب إخضاعها لقراءة إسالمّية. فصفات اهللا "الرحمن الرحيم" التي يذكرها الشاهد هي 
 نفسها الواردة في البسملة.

إّن القول بإنزال اإلنجيل على عيسى (المسيح) يلتقي مع نظرة اإلسالم إلى الوحي وٕالى طبيعة  -ب 
 طابق مع مفهوم التجّسد اإللهي في المسيحّية، الذي يرفضه القرآن ويدينه. المسيح، وال يت

إّن الدولة العثمانّية سمحت للمسيحيين بحّق ممارسة شعائرهم الدينّية وفق شروط، ولكّنها رفضت  -ج 
أن يتّم اإلفصاح عن المعتقدات اإليمانّية المسيحّية أمام المحكمة الشرعّية بتعابير ال تتوافق مع 

 تقدات اإلسالمّية.المع

إزاء الحرّية المنقوصة ألهل الذّمة، مارس المسيحّيون إيمانهم في إطار نظام الملل، وتمّنعت   
 البطريركّيات باستقاللّية إدارّية محدودة بأحكام الشرع والفرمانات السلطانّية. 

 

 والتمايز إلى اإلختالط والتفاعل ر) نظام الملل: من التجاو 3

"مّلة" غريبة عن اإلسالم، فهي تعود إلى أّيام النبّي وقد وردت في القرآن خمس ليست عبارة  
وأحياًنا أخرى إلى اليهود والمسيحيين أو  ،وأشارت أحياًنا إلى الوثنيين ،الّدين في المطلق بمعنى مّرة عشرة

أّما إذا أضيفت أل التعريف إليها: "المّلة"، فهي تعني دين اإلسالم، حّتى لو لم تكن مسبوقة  .)38(المسلمين
الذي اعتمد الالمركزّية في الحكم وحافظ على خصوصّيات إّن النظام العثماني  .)39(بكلمة أهل

حّيون، يهود...) أو المجموعات الدينّية واإلثنّية استعمل عبارة مّلة بمعنى الطائفة الدينّية (مسلمون، مسي
 أّمة أو قومّية.تعني اللغة التركّية في الجماعة اإلثنّية (أرمن، أكراد، تركمان...)، كما أّنها 

راعى السالطين العثمانّيون تنّوع األديان والطوائف وتعّدد اإلثنّيات في اإلمبراطورّية، آخذين بعين  
ضع لحكمهم فلجأوا إلى إنتداب بعض صالحيات اإلعتبار إّتساع الرقعة الجغرافّية لألراضي التي تخ
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ضرائب)، أو رؤساء طوائف دينّية (ملل)  يمالسلطة المركزّية إلى سلطات محلّية (والة، قضاة، ملتز 
 كبطاركة الكنائس المسيحّية أو حاخامي اليهود.

نّية: مّلة بعد أن استولى العثمانّيون على القسطنطينّية اعترف السلطان ألهل الذّمة بثالث ملل دي 
الروم، ومّلة األرمن، ومّلة اليهود، باعتبارهم معاهدين، ينتمون إلى "دار العهد" وليس إلى "دار 

، رئيًسا لكنيسة 1453. بالنسبة للمسيحيين، تّم اإلعتراف أوًّال ببطريرك القسطنطينّية، سنة )40(الحرب"
األرثوذكسّية الخلقيدونّية على أراضي اإلمبراطورّية القسطنطينّية وممثًال شرعي�ا أمام السلطان للكنائس 

(يونان، رومان، انطاكية، اسكندرّية، أورشليم). أّما الكنائس الالخلقيدونّية فقد تّم اإلعتراف بالبطريرك 
 الكاثوليكّية. الخلقيدونّية ممثًال شرعي�ا لها وللكنائس 1461الغريغوري األرمني سنة 

عشر أخذ عدد الملل باإلرتفاع تدريجي�ا على أثر حصولها على فرمانات ولكن، منذ القرن السابع  
أصدر السلطان محّمد الرابع فرماًنا اعترف فيه ببطريرك  1662مّلة. ففي سنة  16سلطانّية حتى بلغت 

حصلت كنيسة السريان المّتحدة مع روما على فرماٍن كما السريان الكاثوليك أندره أخيجان رئيس مّلة، 
أّما الكنائس األخرى التي حصلت تباًعا على براءات سلطانّية تعترف لها بكيان  .)41(1866نة جديد س

)، 1850)، األرمن البروتستانت (1848)، الروم الكاثوليك (1831خاّص فهي: كنيسة األرمن الكاثوليك (
 .)42()1861الكنيسة الكلدانّية (

يسها الروحي (حاخام باشي لليهود، بطريرك أو تمّتعت كل مّلة باستقاللّية داخلّية تحت سلطة رئ 
كاثوليكوس للمسيحيين، إمام للعلويين...)، وذلك في ما يعود إلى األمور الدينّية وببعض األمور المدنّية: 
األحوال الشخصّية كالزواج واإلرث، والوصّية، وٕانشاء المدارس والمستشفيات والمؤّسسات المّلية األخرى 

، (الميري) المّلة مكّلًفا أحياًنا بجمع الضرائب من أبناء مّلته كضريبة الجزية والخراج وٕادارتها. وكان رئيس
بحيث تفرض السلطات العثمانّية على المّلة مبلًغا إجمالي�ا يتوّلى رئيسها (البطريرك) توزيعه على أبناء 

 وتأمينه للسلطة الرسمّية المحلّية. همّلته، كما يشرف على جمع

أخذت هذه الكنائس تتمركز مداه الرحب بين الكنائس الشرقّية إّال عندما  يبلغة لم إّن نظام الملّ  
كانت السلطات المحلّية الكنسّية تعيش في  ،حول بطاركتها في نهاية القرن الثامن عشر. قبل ذلك التاريخ

وتتأّثر بنفوذ األعيان العلمانيين.  ،بعيدة أحياًنا عن سلطة البطريركفي إطار األبرشّيات، استقاللّية ذاتّية 
ولكّن القرن الثامن عشر شهد بصورة تدريجّية، تراجع نفوذ األعيان لمصلحة رجال اإلكليروس، فتعاظمت 
السلطة البطريركّية وأصبحت كلمة البطريرك مسموعًة أكثر لدى السلطات العثمانّية واألوساط السياسّية 

 في أوروبا. 
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اد انفتاح المسيحيين الشرقيين على أوروبا فلعبوا دور الوسطاء بين دز إ ،في القرن الثامن عشر 
إذ أتقن بعضهم الّلغات األجنبّية وقاموا بدور  ،الشرق والغرب، عن طريق التجارة أو عن طريق الترجمة

رفّية، المترجمين في القنصلّيات. كما لعب المسيحّيون دوًرا حاسًما في النشاطات اإلقتصادّية الزراعّية والح
وفي المهن الحّرة: طّب، هندسة، تصوير، طباعة وصحافة، فساهموا في إدخال الحداثة إلى الشرق حّتى 
توّصل العديد منهم إلى تبّوء مناصب عليا في الدولة العثمانّية، وبينهم سليمان البستاني الذي أصبح وزيًرا 

 .)43(للزراعة

 فتزايدلمختلفة، ح في الداخل بين أعضاء الملل ارافقه انفتا ،إّن انفتاح المسيحيين على الغرب 
اإلختالط بين المسلمين والمسيحيين مع تجاور بيوت السكن في أحياء المدن، وكذلك في ممارسة مختلف 
المهن. لم تعد كلمة طائفة مقتصرة على الجماعة الدينّية بل كانت تعني أيًضا الجماعة التي تمتهن حرفة 

النّجارين وطائفة الخّياطين، طائفة الصاغة... وأصبحت طوائف المهن في  معّينة، فكان يقال: طائفة
 ،عواصم الواليات، دمشق، حلب، طرابلس، صيدا، بيروت، تضّم أفراًدا ينتمون إلى مختلف الملل الدينّية
دة بعد أن كان معظمها مقتصًرا على أبناء المّلة اإلسالمّية. وتحفل سجّالت المحاكم الشرعّية بأمثلة عدي

عن هذا اإلختالط وعن التنافس في إطار الحرفة الواحدة على صعيد التفّوق المهني بين المسيحيين 
والمسلمين. لكن هذا التنافس لم يكن يخلو من خالفات تأخذ أحياًنا طابًعا طائفي�ا، فتكون حجج المسلمين 

 .)44(حقوقهمأقوى وأكثر نفاًذا أمام المحاكم الشرعّية على حساب مصالح المسيحيين و 

في  ،بأّن التمايز بين أبناء المجتمع ،يلتقي الباحثون في التاريخ العثماني حول قناعة مشتركة 
أو غيره، لم يكن مقتصًرا على عامل الدين بل تعّداه أحياًنا إلى العامل االجتماعي  األدنىمنطقة الشرق 

ناطق الريفّية المنعزلة عن المدن، كثيًرا ما وفئة محكومة مظلومة. وفي الم ،بين فئة حاكمة مستبّدة أحياًنا
تقّدم الوالء اإلقطاعي والقبلي على الوالء الديني. يقول ألبرت حوراني حول هذا الموضوع: "في األقاليم 
كان السّكان مختلطين من وجهة النظر الدينّية. كان أعضاء هذه الجماعات المختلفة يتمازجون فيما بينهم 

، ويقّلصون إلى أدنى حّد التوّترات الناجمة عن الفوارق بينهم. وفي لبنان كان على مدى أجيال وأجيال
الموارنة والدروز يقبلون بأمير واحد ويحاربون جنًبا إلى جنب في صراعات عائلّية وحزبّية ال نهاية 

 .)45(لها"

سجّالت جات المختلطة. ففي دراسته عن ييظهر التمازج بين المسلمين والمسيحيين أيًضا في الز  
 امختلطً  ازواجً  44، تّم تسجيل 1795المحاكم الشرعّية في حلب، يلحظ ستيفان كنوست أّنه، في سنة 

معظمها بين مسيحيين من ملل مختلفة، إلى جانب عقود زواج بين مسيحّيات ومسلمين. وكان الشهود في 
. ويدّل ذلك )46(ة النسيجويتعاطون صناعة وتجار  ،عقود الزواج معظمهم من أعيان المسلمين في المدينة
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خّفف  ،في أواخر القرن الثامن عشر ،على أّن تشابك المصالح اإلقتصادّية الذي رافق النمو اإلقتصادي
 وزاد في وتيرة التفاعل بين مختلف الملل. ،من حّدة الفرز الطائفي في المجتمع

بقي  ،الثامن عشر الرغم من التطّور اإليجابي الذي شهده المجتمع العثماني في القرنعلى  
ويعملون لتجاوز الشعور بالدونّية الناتج عن معاملتهم كأهل  ،المسيحّيون يعيشون هاجس الحرّية الكاملة

 المسلمين في السلطنة.بوعدم مساواتهم  ،ذّمة

 

II- هاجس الحرّية والتجاذب بين الشرق والغرب 

هم الكاملة في العهد العثماني. تنّوعت العوامل التي كانت تحول دون تمّتع المسيحيين بحّريت 
بعضها سياسي الطابع، تمّثل بسلطة الرقابة والمضايقات التي كان يمارسها السالطين على الكنائس 

تمّثل بسلطة الوصاية التي أعطاها السالطين لبطريرك القسطنطينّية  ،الشرقّية، وبعضها إداري الطابع
تأثير بعض  منهاوالبطريرك األرمني على سائر الكنائس في اإلمبراطورّية. يضاف إليها عوامل خارجّية 

 وفي إطار "المسألة الشرقّية". ،الدول األوروبّية على مختلف كنائس الشرق عن طريق نظام اإلمتيازات

 

 د الحّرية بين الحماية السياسّية والتبعّية الدينّية) حدو 1

عالقة سلطوّية  ،بين السلطان العثماني والبطريرك القسطنطيني ،تأالقسطنطينّية نشإثر سقوط  
وخضعت للتجاذب بين السلطة  ،تراوحت بين الحماية والوصاية. تداخل فيها الدين بالدنيا ،الطابع

 ووفًقا للمصالح واألهواء.  ،بًعا للظروف واألحوالت ،السياسّية والشرعّية الدينّية

 

 قيود الوصاية السلطانّية -1    

بدأ اهتمام سالطين بني عثمان بالشأن المسيحي وبالعالقات بين مختلف الكنائس قبل احتاللهم  
ليظّل الشقاق قائًما بين  ،للقسطنطينّية. كانوا يشّجعون على استمرار التباعد بين القسطنطينّية وروما

المسيحّيين، فيحول ذلك دون تكوين جبهة صمود أوروبّية بوجه جيوش السلطنة تمنعها من احتالل 
والد محّمد الفاتح، لم يكن راضًيا عن انعقاد مجمع  ،)1441-1437القسطنطينّية. فالسلطان مراد الثاني (

) الذي تّم فيه التوافق على 1441-1437روما ( بين الكنائس األرثوذكسّية وكنيسة ،فلورنسا –فّراري 
) قد شاوره حول 1448-1425مجمل القضايا الخالفّية. وكان اإلمبراطور البيزنطي يوحّنا الثامن (
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وترّأس وفد  ،، لكن اإلمبراطور تجاوز رأيهعدم رضاه السلطان فأظهر .الموضوع قبل توجهه إلى المجمع
 . )47(على أمل توحيد الصّف المسيحي في وجه التهديدات العثمانّية ،كنيسة القسطنطينّية إلى المجمع

دون عقب، فتدّخل السلطان مراد الثاني في أمر من  1448توّفي اإلمبراطور يوحّنا الثامن سنة   
. 1449كانون الثاني  6باسم قسطنطين الحادي عشر، في  ،خالفته، وجرى تتويج قسطنطين باليولوغوس

ّتصال بروما لبيزنطي الجديد السلطان مراد الثاني على الوالء، وجامله في عدم االعاهد اإلمبراطور ا
 .)48(فلورنسا بين كنيستي القسطنطينّية وروما –لتثبيت قيام االّتحاد الذي سبق وأقّره مجمع فّراري 

الًيا توّفي بطريركها غريغوريوس الثالث الذي كان مو  ،على أثر احتالل محّمد الفاتح للقسطنطينّية 
فشّجع على انتخاب  ،لروما ومؤّيًدا للوحدة معها. أراد السلطان أن يحّل محّله شخص معارض لإلّتحاد

فنزل المجمع عند رأي السلطان وأعلنه بطريرًكا  ،جاورجيوس سكوالريوس، حامل لواء المعارضة ضّد روما
اإلمبراطور البيزنطي في تولية  ). وحّل محّمد الفاتح محلّ 1457-1453بإسم جناديوس الثاني ( ،مسكوني�ا

فاعترف به بطريرًكا مسكوني�ا قائًال: "كن بطريرًكا حرسك اهللا وسأوليك عطفي. وتمّتع بجميع  ،البطريرك
 .)49(الحقوق التي مارسها سلفاؤك"

اعتبر السلطان العثماني البطريرك المسكوني مسؤوًال عن المّلة المسيحّية، فأصدر براءًة ضّمن  
. كما خّوله )50(ترام شخص البطريرك وامتداد سلطته لتشمل الرؤساء الدينيين الخاضعين لهفيها اح

. وأصبح بطريرك القسطنطينّية بطريرك عاصمة الدولة العثمانّية، سلطات زمنّية على أبناء المّلة المسيحّية
ويدافع عن حقوقها أمام  ،فيفاوض بإسمها ،سكندرّية وأورشليم)اإليمّثل البطريركّيات الثالث (أنطاكية و 

 .)51(السلطة العثمانّية العليا

عتراف السلطات العثمانّية برئاسته اأن ينال  ،كان من الضروري، عند انتخاب كل بطريرك جديد 
ببراءة من السلطان. كما كان على البطريرك أن يقّدم عتراف كي يكتسب شرعّية قانونّية، ويصدر هذا اال

وانتشار الفساد  ،رسوم والهدايا لتسهيل الحصول على هذه البراءة. ومع الزمنللسلطات الرسمّية بعض ال
في اإلدارة، زادت هذه الرسوم وأصبح البطاركة مضطرين أن يأخذوا المال من واردات الكرسي. شّجع 

بعض  جعلعلى انتشار الفساد بين رجال اإلكليروس، وهذا ما  ،طمع أصحاب النفوذ في اإلدارة العثمانّية
إلى خلع  كي يعمدواإلى دفع الرشاوى للمسؤولين  ، يلجأونساقفة الطامعين بالكرسي البطريركياأل

وأّثر سلًبا على دورها الروحي  ،. أّدى ذلك إلى تراكم الديون على الكنيسة)52(البطريرك وٕاجالس غيره محّله
بطريرًكا  35، تّم تغيير 1650و 1516واالجتماعي. خالل العصر األّول من الحكم العثماني الممتّد بين 

في القسطنطينّية مقابل خمسة في اإلسكندرّية وٕاثني عشر في أنطاكية، وثمانية في كلٍّ من أورشليم 
-1580و 1579-1572والكنيسة المارونّية. فقد تّم تنصيب البطريرك إرميا الثاني ترانوس ثالث مّرات (

بضعة أشهر،  1612و كاريس خمس مّرات (). وكيرّلس األّول ل1595حّتى وفاته  1587، ثّم 1584
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حيث أقيم مكانه  1633-1623حيث أقيم مكانه لبضعة أشهر غريغوريوس الثالث، و 1620-1623
 .)53()1368حتى وفاته  1637، ثّم 1634-1633، ولفترة قصيرةكيرّلس األّول 

ترك ديوًنا ُقدِّرت  ، وجد آباء المجمع أّنه1648عندما توفي بطريرك أنطاكية أفتيموس الرابع سنة  
بستة آالف غرش، واضطروا إلى دفع مبالغ طائلة إلى الباشا محمد كوبرلي الستصدار براءة سلطانّية 

 ،) بلغت أربعة آالف غرش، فرهنوا التيجان األربعة1672-1648للبطريرك الجديد مكاريوس الثالث (
 لكي يتمّكنوا من دفعها. ،وبقية البدالت واألواني المقّدسة ،القديم والكبير والحلبي واإلسطنبولي

بسبب  ،طالت هذه المضايقات مجمل الكنائس الشرقّية، أّما الكنيسة المارونّية فكانت بمنأى عنها 
ولكن البطريرك الياس الحوّيك، في عهد  .اإلدارة الذاتّية التي تمّتع بها جبل لبنان في العهد العثماني

سّلمه إّياها  ،الحميد، تعّرض لضغوطات من السلطة العثمانّية، وحصل على براءة تثبيتالسلطان عبد 
 ،والي بيروت. وكانت قد تقّلصت السلطات القضائّية التي أعطيت للبطاركة إثر صدور الخّط الهمايوني

ختلطة الذي أعلن المساواة بين المسلمين والمسيحيين في السلطنة، وتقّرر تأليف محاكم م ،1856سنة 
من أي مّلة كانوا. ولكن، حّتى بعد إعالن المساواة بين  ،يحكم فيها بالسواء لجميع رعايا السلطان

بقي للسلطان حق الوصاية على الكرسي البطريركي في القسطنطينّية.  ،المسلمين والمسيحيين في السلطنة
موافقة السلطات العثمانّية، نّص ب 1860أقّره المجمع األرثوذكسي القسطنطيني سنة فالقانون الجديد الذي 

 ،على أن المجمع االنتخابي يقّدم إلى الباب العالي الئحة باألسماء التي قبل ترشيحها لمنصب البطريركّية
وعلى المجمع أن ينتخب بطريرًكا من بين األسماء التي اختارها الباب  ،فيختار منها على األقّل ثالثة

ة بقبول انتخاب البطريرك المسكوني الجديد. وقد أدرجت الدولة العالي. وتصدر بعدها إرادة سلطانيّ 
. كما ورد في )54(العثمانّية النظام الجديد للبطريركّية المسكونّية في دستورها كجزء من نظامها السياسي

النظام الخاص بالكنيسة األرمنّية وكيفّية إنتخاب بطريركها في "دار السعادة" (إسطمبول)، الدستور أيًضا 
ظام الحاخامخانة الخاّص بالمّلة اليهودّية. وكال النظامين ينّصان على وصاية السلطة السياسّية ون

وضرورة موافقة الباب العالي على انتخاب البطريرك والحاخام باشي، وصدور براءة سلطانّية بتولية كلٍّ 
 .)55(منهما

 

 سلطة الوصاية الدينّية: بين القسطنطينّية وروما -2    

العهد العثماني كان لبطريركّية القسطنطينّية، على الصعيد الديني، حّق التقّدم على بقّية قبل  
كنائس الشرق، أنطاكية واإلسكندرّية وأورشليم، لكونها بطريركّية مسكونّية ومقّرها عاصمة اإلمبراطورّية 

نها السلطان ممّثلًة لكافة البيزنطّية. بعد سقوط القسطنطينّية زاد نفوذ البطريرك القسطنطيني بعد أن أعل
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ومنح بطريركها حق التفاوض باسم البطريركّيات الثالث أمام السلطات العثمانّية. كما  ،الروم في السلطنة
تمثيل البطريركّيات األخرى، أرثوذكسّية وكاثوليكّية،  منح البطريرك الغريغوري في القسطنطينّية حقّ 

 .)56(1831واستمّر هذا الوضع حّتى سنة 

إثر تزايد عدد الكنائس الجديدة المّتحدة مع روما، فاعترفت الدولة  ،دّخلت الدول األوروبّيةت 
. ونّصت البراءة التي أصدرها السلطان 1831كانون الثاني  5العثمانّية بالمّلة األرمنّية الكاثوليكّية في 

الكاثوليكّية أمام على إعطاء رئيس المّلة في اسطمبول، األسقف آغوب، حق تمثيل جميع الكنائس 
 بدل البطريرك الغريغوري. ،المراجع الحكومّية

تعتبر هذه البراءة السلطانّية نقطة تحّول بارزة في الوضع القانوني للكنائس المّتحدة مع روما. لقد  
أن ينفصلوا عن وصاية البطريركين األورثوذكسيين القسطنيطني واألرمني بسمحت للكاثوليك الشرقيين 

من جهة، وبأن تكون لهم أماكن عبادة خاّصة بهم من جهة أخرى، فال يعودوا يلجأون إلى الغريغوري 
الكاثوليكّية بأن تتمّتع بالحقوق . كما سمح هذا الوضع الجديد للكنائس )57(كنائس الالتين في السلطنة

ت هذه تين عن طريق اإلمتيازات. وأضحولالّ  ،نفسها التي كانت للروم األرثوذكس عن طريق القانون
وتتمّتع باستقاللّية  ،الكنائس بمثابة مّلة مسيحّية كاثوليكّية جديدة يمّثلها كاثوليكي أرمني في اسطمبول

كّرستها البراءة السلطانّية التي نّصت على أّنه "ال يجوز أبًدا للبطريرك اليوناني أو األرمني أو من  ،إدارّية
 .)58(د للكاثوليك"ينوب عنهما التدّخل في أي أمر ديني أو غيره يعو 

 

 القسطنطينّية وهلينة الكنائس األرثوذكسّية -أ    

كان خضوع البطاركة األرثوذكس لبطريرك القسطنطينّية من العوامل الهاّمة التي ساهمت في  
للحّد من  ،هلينة الكنائس األرثوذكسّية، إلى جانب عوامل أخرى، منها: اللجوء إلى اللغة والفكر اليونانيين

فاستعملت  ،ومجابهة ثقافتي العصر الكبيرتين آنذاك: الالتينّية والعربّية ،المؤمنين األرثوذكسمة أسل
 .)59(وكوسيلة الستمرارّية البقاء ،الهلينة كسالح للمقاومة

منذ القرن السادس عشر أخذ تّيار الهلينة باالنتشار، فغدا البطاركة الذين تعاقبوا على الكراسي  
أو ذوي ثقافة يونانّية، وكذلك األمر  ،إّما من أصل يوناني ،الخاضعة للقسطنطينّية ة،البطريركّية الثالث

بالنسبة ألساقفة األبرشّيات. استخدمت الّلغة اليونانّية كلغة طقسّية لالحتفاالت الليتورجّية، وللتعبير عن 
الفكر، لكّنها لم تلق  الفكر الالهوتي األرثوذكسي، وللتعليم الديني. وانتشرت بين رجال اإلكليروس ورجال

 .الخاّصة وتقاليدها ،وعاداتها ،رواًجا بين الفئات الشعبّية التي بقيت متمّسكة بلغتها
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في عصر النهضة وكان العديد منها يتم  ،إزدهرت طباعة الكتب الطقسّية والدينّية في اليونان 
هم وضّيقوا عليهم في طبع الكتب كما تصديره إلى أبناء الكنائس األرثوذكسّية التي احتّل العثمانّيون أراضي

ضّيقوا على غيرهم ألسباب دينّية وسياسّية. وقد ساهمت الكتب اليونانّية في مواجهة حمالت المرسلين 
التي كان يقوم بها  وفي أوروبا الشرقّية والوسطى، وكذلك الحمالت التبشيرّية ،الكاثوليك في الشرق

 البروتستانت. 

وكان للمسيحيين دور  ،بتأثير من حركة النهضة التي شهدها الشرقفي القرن التاسع عشر، و  
بارز فيها، برز في الكنيسة اإلنطاكّية تّيار مقاوم لسيطرة العنصر اليوناني في المناصب الكنسّية العليا. 
فمنذ سقوط القسطنطينّية لم تنقطع سلسلة البطاركة اليونان الذين تعاقبوا على الكرسي اإلنطاكي. وعندما 

، تأّخر إنتخاب 1898كانون الثاني  31سبيريدون األّول في شغر المنصب باستقالة البطريرك اليوناني إ
بطريرك جديد بسبب التجاذبات التي حصلت داخل المجمع اإلنتخابي بين التّيار اليوناني والتّيار العربي. 

ووفًقا للقانون السائد الذي يسمح لها  ،بسبب تواتر الشكاوى إليها ،تدّخلت السلطات العثمانّية في الموضوع
صدرت اإلرادة ، 1899تشرين األول  23نتخاب. وفي وعلى نتيجة اال ،على لوائح الترشيح افقةبالمو 

السلطانّية بالموافقة على قرارات المجمع الذي انتخب مطران الالذقّية مالتيوس الدوماني، العربي األصل، 
كي. اّتخذ اسم مالتيوس بطريرًكا، وانتهت معه سلسلة البطاركة اليونان الذين تعاقبوا على الكرسي اإلنطا

ما عدا بطاركة  ،الثاني واعترف به رؤساء الكنائس األرثوذكسّية في روسيا وأوروبا الشرقّية والوسطى
تسّلم مالتيوس البراءة السلطانّية بتثبيته  .)60(وغيرهم من اليونانيين ،القسطنطينّية واإلسكندرّية وأورشليم

 .1900نيسان  26ناظم باشا في  ،ابطريرًكا على كرسي أنطاكية من والي سوري

وانتخب مطران  ،، إنعقد المجمع األنطاكي1906عند وفاة البطريرك مالتيوس الثاني سنة  
). بعد 1928-1906وحمل إسم غريغوريوس الرابع ( ،طرابلس غريغورس حّداد للكرسي البطريركي

نائس األرثوذكسّية يعلمها ، وّجه غريغوريوس رسائل أخوّية إلى رؤساء الك1906آب  13تنصيبه في 
ورئيس  ،وبينها بطاركة القسطنطينّية واإلسكندرّية وأورشليم ،بانتخابه. توالت أجوبة التهنئة منها جميًعا

 وتوالت عليه سلسلة البطاركة العرب حتى اليوم. ،أساقفة اليونان، فزالت القطيعة اليونانّية لكرسي أنطاكية

 

 نةتد ونقمة اإلضطهاد والليكنيسة روما: نعمة االّتحا -ب    

وٕاعادة وحدة بعض الكنائس الشرقّية مع روما في  ،ساهمت عوامل عديدة في تطّور حركة الكثلكة 
العهد العثماني. تندرج هذه الحركة في إطار مرحلة حافلة بالتطّورات في تاريخ المسيحّية الغربّية والشرقّية. 
ففي الغرب تقّوضت وحدة كنيسة روما مع حركة اإلنشقاق البروتستانتي. في الوقت نفسه كانت الجيوش 

ثّم وصلت إلى أبواب ڤييّنا بعد أن سيطرت على جميع  ،فاحتّلت القسطنطينّية ،وروبااإلسالمّية تهّدد أ
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الكراسي البطريركّية في الشرق، وقّيدت على المسيحيين الشرقيين سبل اإلّتصال بروما. نتيجة التجارب 
بعثات  نشأت بين المسيحيين في الشرق نزعة إلى الوحدة واإلصالح، شّجعتها كنيسة روما عبر ،المريرة

حركة االّتحاد وأخذت  ،ونشر المدارس. ظهرت بوادر هذه الحركة منذ أواخر العهد المملوكي ،المرسلين
 وتعّمدت أحياًنا بالّدم. ،تدريجي�ا في العهد العثماني بروما بالتزايد

 

 نقمة االضطهاد -1

شّقت عن الكنيسة حيث ان ،1553روما سنة بكانت للكنيسة الكلدانّية أّول كنيسة شرقّية تّتحد  
وأعلن اّتحاده بها وجعل كرسّيه  ،ا الذي زار روماقوكان أّول بطريرك لها يوحّنا الثامن سوال ،النسطورّية

 ،1555قتله سنة  وعمدت إلىفي ديار بكر. لكن البطريرك النسطوري حّرض السلطات العثمانّية عليه 
بالد إلى أحبار الكنيسة الكلدانّية إلى اللجوء  اضطرّ  ،فكان أّول شهيد لإلّتحاد بروما. نتيجة المضايقات

عاد البطريرك سمعان الثالث عشر إلى النسطورّية وانتقل مع  حين، 1670وحتى  1580، منذ العام فارس
لكن في أتباعه إلى جبال كردستان حيث بقي الكرسي البطريركي النسطوري حّتى الحرب العالمّية األولى. 

وحصل من السلطان العثماني  ،الكثلكة المطران يوسف أسقف ديار بكر النسطورياعتنق ، 1672عام ال
على فرمان يقّره بطريرًكا على ديار بكر وماردين، مستقًال عن البطريرك النسطوري، ومنحه البابا سنة 

. انتقل كرسي )61(لقب "بطريرك الكلدان"، ومعه استمّرت سلسلة البطاركة المّتحدين مع روما 1683
 .1950، ثّم إلى بغداد، سنة 1830من ديار بكر إلى الموصل، سنة طريركّية الب

وتوالت معها المضايقات. في القرن  ،روما في العهد العثماني كنيسة توالت حركة االّتحاد مع 
روما إثر انتخاب المطران أندراوس بالسابع عشر أعلنت فئة من كنيسة السريان األرثوذكس اّتحادها 

السريان األرثوذكس والسريان  بين. نشبت خالفات 1662رًكا كاثوليكي�ا في حلب، سنة أخيدجان بطري
الكاثوليك، ولقي الكاثوليك مضايقات من إخوتهم في الدين ومن السلطات العثمانّية التي ألقت القبض 

ي ، ونف1701من مفتي المسلمين في اإلستانة، سنة على البطريرك الكاثوليكي بطرس شاهبادين بأمر 
. )62(1702حيث ما لبث أن ماتا في السجن سنة  ،إلى قلعة أدنه مع مطران حلب رزق اهللا أمين خان

إثر انتخاب المطران ميخائيل  ،رومابأعقبت وفاة البطريرك شاهبادين مرحلة انقطاع قسري ثّم عاد االّتحاد 
وأقام في دير الشرفة  ،الكثلكة ، فأعلن إتّباعه عقيدة1781الثالث جروه بطريرًكا على كنيسة السريان سنة 
 .)63(في لبنان، الذي أّسسه بمساعدة من ملكة اسبانيا

بدأت حركة  ولكن ،فئة أيًضا إلى روما منذ القرن السابع عشرمالت  ،في الكنيسة األرمنّية 
 الكاثوليكفتعرض األرمن  ،في بداية القرن الثامن عشر ،تين في القسطنطينّيةلالّ مناهضة لكنيسة روما و 
 ،تّم انتخاب أسقف حلب ابراهام أرزيڤيان بطريرًكا على األرمن الكاثوليك ،1740لالضطهاد. وفي سنة 



-19- 

كانون  8بعد أن نال درع التثبيت من روما في  ،أقام في دير الكريم في غوسطافلجأ إلى لبنان حيث 
مقر�ا لبطريركّية األرمن فأصبح  ،تّم بناء دير السّيدة في بزّمار 1750. وفي سنة 1741األّول 

 .)64(الكاثوليك

تا اإلسكندرّية وأورشليم األرثوذكسّيتين كثيًرا بحركة الكثلكة بسبب السيطرة القوّية يّ لم تتأّثر بطريرك 
اإلكليروس العرب أقّل تحّفًظا تجاه  رجال بعضفقد كان  ،لإلكليروس اليوناني. أّما في كنيسة أنطاكية

حلب حيث كان للمرسلين الكاثوليك نشاط بارز، ونمت حركة الكثلكة داخل  وبخاّصة في مدينة ،روما
الكنيسة األرثوذكسّية اإلنطاكّية قبل نشأة البطريركّية الملكّية الكاثوليكّية. فمطران صور وصيدا أفتيموس 

ض جاء بع 1693وسنة ة المخلصّية. يّ ناروما وأّسس الرهبب أعلن اّتحاده ،1683الصيفي الذي رسم سنة 
الرهبان من دير البلمند إلى دير مار يوحنا الشوير حيث أّسسوا الرهبانّية الباسيلّية الشويرّية. وفي سنة 

تّم في  بعد أن الكنيسة االنطاكّية الملكّيةانقسام  ، إثر وفاة البطريرك أتناسيوس دّباس، تكّرس1724
على الكرسي كاثوليكي�ا ا ملكي�ا دمشق إنتخاب ساروفيم طاناس، تلميذ البروبغندا في روما، بطريركً 

، تحت إسم كيرّلس السادس. لكّن مجمع القسطنطينّية لم يرض به وانتخب 1724أيلول  24األنطاكي في 
 .)65(سيلڤستروس القبرصي بطريرًكا

إعتبر كيرّلس السادس نفسه بطريرًكا على جميع الملكيين في كنيسة أنطاكية، لكّن السلطان  
ولجأ إلى دير المخّلص في لبنان  ،فاضطّر إلى ترك دمشق لتجّنب المضايقات ،يعترف بهالعثماني لم 

حيث تمّتع باألمان في حمى األمراء الشهابيين. أّما روما فلم تعترف بكيرّلس بطريرًكا للكنيسة الملكّية 
تكّللت  )1855-1833. في عهد البطريرك مكسيموس الثالث مظلوم ()66(1729الكاثوليكّية إّال سنة 

، براءة سلطانّية تعترف به رئيًسا على "جميع الكاثوليكيين الذين في 1837مساعيه بالنجاح ونال، سنة 
سكندرّية والقدس الشريف"، لكّنه بقي تابًعا للبطريرك الكاثوليكي األرمني في اإلبطريركّيات أنطاكية و 

انّية جديدة تعترف به بطريرًكا حصل البطريرك مظلوم على براءة سلط 1848. وفي سنة )67(اسطمبول
البطاركة الشرقيين الكاثوليك تابعين له. وقد جاء في  سائرفيما بقي  ،مستقًال عن البطريرك األرمني

أمور الكلدان والسريان والموارنة يستمّرون البراءة السلطانّية: "إّن الرؤساء المرّخصين القائمين على تدبير 
اإلستانة. أّما طائفة الملكيين فإّنهم في حالة خصوصّية ألّن بطريركهم  في طاعة بطريرك الكاثوليكيين في
 .)68(قائم بهم بالفعل والعملّية منذ القديم"

 

 نقمة الليتنة -2

كنيسة روما، كان لهذا االّتحاد بعض بإلى جانب اإليجابّيات العديدة التي نتجت عن االّتحاد  
 والكنائس الشرقّية المّتحدة.اإلنعكاسات السلبّية على العالقة بين روما 
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تمّسكت روما  بينمالم تكن فكرة التراتبّية ومركزّية القرار واضحة عند اإلكليروس الشرقي،  -أ 
بتطبيقها بقساوة. وهذا ما سّبب صراعات أحياًنا مع بعض البطاركة الكاثوليك الذين عارضوا مبدأ السلطة 

لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك. وقد  ،1806عام  ،دير القرقفةالمطلقة للبابا، كما جرى في مجمع 
 – 1869كانون األّول  8وفي المجمع الفاتيكاني األّول ( رات هذا المجمع وأدانتها.عارضت روما مقرّ 

 ،) عارض البطريرك الملكي غريغوريوس يوسف سّيور مبدأ العصمة البابوّية1870تشرين األّول  20
تجّنًبا لمزيد من  كوذل ،مجمع فلورنسا التي وافق عليها الروم األرثوذكس داعًيا إلى االكتفاء بمقّررات

 .)69(وحفاًظا على األمل بإعادة الوحدة بين الملكيين األرثوذكس والكنيسة الرومانّية ،الشقاق

من أظهرت روما خلًال في صون الطقوس الشرقّية أزعج المّتحدين بها وأخاف غيرهم  -ب 
) تقّدم الطقس الالتيني وامتيازه على 1758-1740د. أعلن الباب ليون الرابع عشر (التّواقين إلى االّتحا

. كما أّن )70(الرغم من أّنه كان يظهر حرًصا في الحفاظ على تقاليد الكنائس الشرقّيةعلى بقّية الطقوس، 
محتفظة لنفسها بحّق السلطة البابوّية كانت تحّظر على البطاركة الشرقيين المبادرة إلى أّية تجديدات، 

. وهذا ما أّثر سلًبا في عالقات روما مع الكنائس المّتحدة ألّن هذه كانت )71(الحكم على الطقوس وتعديلها
 متمّسكة بمقّررات مجمع فلورنسا الذي أعلن قبوله لشرعّية طقوس الكنائس الشرقّية. 

الطقوس الشرقّية، كعيد الرّب لم تتواَن روما عن إدخال بعض األمور الغريبة عن التقاليد و  -ج 
وهما من الشعائر الممّيزة لإلصالح الكاثوليكي في الغرب. وفي المجمع اللبناني للكنيسة  ،وزّياح القربان

والتي لم تكن تنسجم مع العادات الطقسّية  ،) تّم إدخال بعض التعديالت الغربّية الطابع1736المارونّية (
لخمر مع الخبز، كما تّم ضبط قواعد قرابة الّدم، والمصاهرة، والقرابة الشرقّية. فقد تّم تحريم مناولة ا

الروحّية بما يتناسب مع القانون الالتيني. وهذا ما أثار حينها إعتراض البطريرك الماروني يوسف 
 .)72(الخازن

، بناًء 1622غريغوريوس الخامس عشر، سنة  اإّن مجمع انتشار اإليمان أنشأه أصًال الباب -د 
الحاجة لتنظيم اإلرسالّيات في القاّرة األميركّية، فأوكلت إليه فيما بعد المسؤولّية عن المسيحيين  على

الرغم من اختالف وضع مسيحيي الشرق عن سّكان أميركا األصليين إذ على الشرقيين المّتحدين بروما، 
تركيز على المسائل ال يمكن التعامل معهم بأسلوب تبشير الوثنيين. كانت توّجهات روما تقضي بال

العقائدّية والمشاركة في القدسّيات، وهي موضوع خالف مع األرثوذكس، بدل التوجيه الروحي الذي من 
شأنه توسيع مساحة نقاط التالقي بين الكاثوليك وغيرهم. وقد استدركت روما هذا األمر في القرن التاسع 

ان، هيئة خاّصة بمسيحيي الشرق وطقوسهم، عشر فأنشأ البابا بّيوس التاسع في إطار مجمع نشر اإليم
 تضّمنت هذه الرسالة. وقد 1862نيسان  8في ، Amantissimus generisأعلنها في رسالته البابوّية 

 .)73(مخاوفهم من خطر الليتنةتطمينات للكنائس الشرقّية، من شأنها تبديد 
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دة بروما قضّية التقويم الغربي مع الكنائس المّتح بين القضايا التي أثارت بعض المشاكلمن  -هـ 
واعتماد الحساب الغريغوري. فالكنائس الشرقّية الكاثوليكّية كانت تعتمد أصًال التقويم الشرقي وعندما تّم 

تأّخر الشرقّيون في اتّباعه بسبب ترّسخ التقاليد ، 1582سنة  ،اعتماد الحساب الغريغوري في الغرب
ّية قبل النصف األّول من القرن السابع عشر. أّما الكنائس األخرى الشعبّية. لم تعتمده الكنيسة المارون

وكنيسة الكلدان ، 1836المّتحدة فاعتمدته متأّخرة في القرن التاسع عشر: كنيسة السريان الكاثوليك سنة 
 . أّما في كنيسة الروم الملكيين فقد أحدث إعتماد التقويم الغربي إنشقاًقا.1837سنة 

، 1857كانون الثاني  7قراًرا في  ثأصدر البطريرك اكليمنضوس بحو  ،رومانزوًال عند طلب  
أربعة أساقفة تنفيذ قرار البطريرك ونشأت أزمة  عارضألزم فيه أبناء كنيسته الملكّية باتّباع التقويم الغربي. 

بحزم  في الكنيسة. أرسل البطريرك كتاب استقالته إلى البابا بّيوس التاسع فرفضها وطلب منه الوقوف
بوجه معارضيه. عقد األساقفة المعارضون مجمًعا في زحلة اعتبروا فيه البطريرك مستقيًال ومنعه مطران 
بيروت أغابيوس الرياشي من دخول الكاتدرائّية. وفي أبرشّية اإلسكندرّية وبعض األبرشّيات األخرى 

ة وأعلنوا إنضمامهم إلى الكنيسة انفصل بعض رجال اإلكليروس والمؤمنون عن الكنيسة الملكّية الكاثوليكيّ 
 ،وحدوث المجازر ضد المسيحيين، 1860سنة  ،األرثوذكسّية. ولكن، مع اندالع نيران الفتنة في لبنان

بعد هدوء األوضاع، وفي المجمع الذي عقدته الكنيسة الملكّية في دير تراجعت حّدة اإلنقسام في الكنيسة. 
فقبلها البابا وتّم  ،1864أيلول  24حوث استقالته للمّرة الثانية، في مار يوحّنا الخنشاره، أعلن البطريرك ب

 .)74(انتخاب البطريرك غريغوريوس يوسف خليفًة له

بعد انشقاق القسطنطينّية عنها وسقوطها بيد العثمانيين، أن تعمل على  ،حاولت كنيسة روما -و 
ق األسلوب الروماني الغربي والطقس وقولبته وف ،فيهإعادة الوحدة مع الشرق المسيحي عبر التغلغل 

الالتيني متجاهلًة أحياًنا أصالة التراث الشرقي المسيحي وغناه. وهذا ما أحدث توّترات ارتّدت سلًبا على 
 6حركة الوحدة. لذلك جاءت الرسالة البابوّية "كرامة الشرقيين" التي أعلنها البابا ليون الثالث عشر في 

ى المرسلين الالتين احترام الطقوس الشرقّية، إّال أّن تطبيقها لم يكن أمًرا تفرض عل، 1894كانون األّول 
، سمحت 1912سهًال. كما أّن الرسالة البابوّية "التقليد القديم" التي أصدرها الباب بّيوس العاشر سنة 

كونّية في وفي القرن العشرين، وبعد تنامي الروح المسللمسيحيين الشرقيين اإلشتراك في الطقس الالتيني. 
مختلف الكنائس، جاء المجمع الفاتيكاني الثاني ليؤّكد على احترام خصائص الكنائس الشرقّية الكاثوليكّية 

بعد أن تعّرف الغرب المسيحي أكثر إلى غنى الشرق وأصالة المسيحّية فيه.  ،في طقوسها وتراثها الديني
هذا المجال وبخاّصة بطريرك الكنيسة الملكّية دور بارز في المشاركة في المجمع، وكان للكنائس الشرقّية 

 مكسيموس الرابع الصائغ.
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 ) ضمان الحّرية بين الحماية األوروبّية والتنظيمات الخيرّية2     

حماية السلطان،  بحكم وجودهم في ظّل النظام العثماني، عاش المسيحّيون الشرقّيون رسمي�ا تحت 
إّما من أشخاص  ،لم يمنع تعّرضهم لمضايقات ذلك دينّية. ولكنبصفتهم أهل ذّمة وتمّتعوا بالحرّية ال

عادّيين أو من بعض الحّكام. وهذا ما جعلهم يقبلون أحياًنا بحماية خارجّية أو يسعون إلى العيش بأمان 
 في ظّل النظام الخاص الذي تمّتع به عهد اإلمارة في جبل لبنان.  ،في بيئة حاضنة

 

 اية المسيحيين والمصالح السياسّيةالدول األوروبّية بين حم -1

لم يكن عامل الدين السبب الوحيد الذي جعل الدول األوروبّية تهتّم بمصير مسيحيي الشرق في  
إذ لعب اإلقتصاد والسياسة دوًرا بارًزا في هذا المجال. بدأت أوروبا في نسج العالقات مع  ،العهد العثماني

، منح السلطان سليم تّجار 1517سنة ففي بل الدين والسياسة. السلطنة العثمانّية من باب االقتصاد، ق
منح السلطان سليمان القانوني التّجار  1535، وسنة )75(جمهورّية البندقّية امتيازات في التجارة مع مصر

. وجرى تجديدها في )76(نزوًال عند طلب ملك فرنسا فرنسوا األّول ،الفرنسيين ضمانات للتجارة مع السلطنة
، مع التأكيد على ضمان سالمة الحّجاج الفرنسيين إلى األراضي 1604ملك هنري الرابع سنة عهد ال

 .)77(المقّدسة وٕانشاء محكمة قنصلّية مختلطة في حال نشوء خالف بين تاجر فرنسي وآخر غير عثماني

أّن اإلمتيازات التي كان يعطيها السالطين العثمانّيون لرعايا الدول  ،ما تجدر اإلشارة إليه 
بل تعّهد شخصي يمنحه السلطان بشكل  ،لم تكن نتيجة معاهدات بين فريقين ،األوروبّية في تلك المرحلة

بين اتفاًقا  المذكورة يمكن أّال يتجّدد إذا لم يرض به السلطان الالحق. ال يمكن اعتبار االمتيازات ،إنعام
دولتين ألّن السلطنة العثمانّية، وهي في أوج قّوتها، كانت ترفض التعامل مع الدول األوروبّية من النّد إلى 

وال يرضى بتبادل االتفاقّيات معهم.  ،النّد، وكان السلطان العثماني يعتبر نفسه أعلى من كّل ملوك أوروبا
 وقد اختلف هذا الوضع في القرن الثامن عشر.

علن تعّهده بحماية ي) أّول رئيس دولة أوروبّية 1643-1610رنسا لويس الثالث عشر (كان ملك ف 
. وقد جاء إعالنه بتشجيع من وزيره 1639المسيحيين الكاثوليك وغيرهم في السلطنة العثمانّية، سنة 

 الكاردينال ريشيليو، وصدر عن شخصه فقط خارًجا عن إطار اتّفاق أو معاهدة مع السلطان العثماني.
. ولهذا السبب لم يكن )78(لذلك تجاهلته السلطات العثمانّية واعتبرته الغًيا ألّنه جاء من طرف واحد

باستطاعة سفراء فرنسا في اسطمبول االستناد إلى هذا اإلعالن عندما أصدر السلطان مصطفى الثاني 
ّية واعتناق الكثلكة. في ، منع فيه المسيحيين في السلطنة من ترك الكنيسة األرثوذكس1696فرماًنا، سنة 

العثمانّيون يتغاضون عن تدّخل قناصل فرنسا في الدفاع عن حقوق الفرنسيين المقابل، كان السالطين 
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فكان القناصل الفرنسّيون  ،رعايا الدولة العثمانّية ،الكاثوليك على أراضي السلطنة. أّما بالنسبة للمسيحيين
دون أن يكون لهذا الدعم طابع قانوني بالنسبة للسلطات  من والماّدي،الدعم المعنوي  لهم يقّدمون

إلى المحاكمة ويعاقبون بتهمة التعامل مع أحياًنا العثمانّية، ال بل كان بعض المسيحيين الكاثوليك يساقون 
 الفرنجة والتآمر ضد مصالح الدولة العلّية. 

ن في يالقناصل الفرنسيّ  دّخلتزايد تفي بداية القرن الثامن عشر، بعد أن تراجعت قّوة السلطنة،  
اد نشاط المرسلين دز اولكن عندما  .دون أن يالقوا اعتراضاتبمساعدة المسيحيين والدفاع عن مصالحهم 

بناًء ، 1722أيلول  14ادت معه حركة الكثلكة، أصدر السلطان أحمد الثالث فرماًنا في دز االكاثوليك و 
أنطاكية أثناسيوس الدّباس، منع فيه المرسلين الالتين على طلب بطريرك القسطنطينّية إرميا، وبطريرك 

من التبشير بالكثلكة، كما منع األرثوذكس من اعتناقها. وقد جاء في الفقرة الرابعة من الفرمان: "إّننا إذ 
م يندين هذا العمل (تبشير المرسلين الالتين) نأمر، بإرادتنا هذه، المسيحيين أن يحافظوا على دينهم القد

 .)79(وأمر به والدي السلطان مصطفى حول الموضوع نفسه" ،نقوا دين البابا، وذلك وفًقا لما سبقوال يعت

فيما يخص المرسلين الفرنسيين أنفسهم، إذ  ،يظهر هذا الفرمان بوضوح ضعف الحماية الفرنسّية 
شر غير الالتين. طلب الملك لويس الخامس عمن منعهم السلطان من التعاطي مع مسيحيي السلطنة 

من سفيره في اسطمبول االعتراض على هذا الفرمان فلم يجرؤ المركيز دون بوناك على ذلك. وكتب إلى 
فيسّبب ذلك إهانًة أكبر لملك  ،الملك معتذًرا ومبّرًرا موقفه بحّجة أّنه يخشى رفض السلطان لهذا االعتراض

َجَلَب لهم نقمَة السلطات العثمانّية فرنسا، كما يخشى أّنه لو تمادى في الدفاع عن المرسلين الالتين، لَ 
. وكان وزير السلطان قد هّدد بطرد جميع المرسلين الالتين عندما قابله السفير )80(والمزيد من المضايقات

في أراضي الفرنسي مستفسًرا عن مضمون الفرمان، وأوضح للسفير اّن جميع المسيحيين المتواجدين 
 .)81(حصًرا، وذلك استناًدا إلى النظام والقوانين العثمانّيةالسلطنة هم تحت حماية جاللة السلطان 

ادت وتيرة تواجدهم دز اإلى الشرق منذ أواخر القرن الخامس عشر. و  بالتوافدالمرسلون الالتين  بدأ 
، 1622سنة  (Propadanda Fide)بعد أن أنشأ البابا غريغوريوس الخامس عشر مجمع نشر اإليمان 

فبلغت ذروتها في القرن التاسع عشر عندما وجد المرسلون الالتين أنفسهم في منافسة مع المبّشرين 
 ،البروتستانت اإلنكليز واألميركيين. كانت اإلرسالّيات الكاثوليكّية تضّم مرسلين من مختلف الرهبانّيات

 ،لذين فتحوا المدارس وساهموا في تكوين نخبولكن أغلبّيتهم كانت من الفرنسيين ا ،والجنسّيات األوروبّية
 .)82(وشرائح اجتماعّية جديدة منفتحة على ثقافة الغرب، وأكثر اهتماًما بتعليم البنات

إّن الضعف الذي بلغته السلطنة العثمانّية في أواسط القرن الثامن عشر، سمح للدول األوروبّية  
عن طريق حماية  ،لها دور أكبر في الشأن السياسيوأن يكون  ،أن تتدّخل أكثر في شؤونها الداخلّية

األقلّيات الدينّية في السلطنة. تمازجت بكثافة أكبر، المصالح اإلقتصادّية والسياسّية مع المصالح الدينّية 



-24- 

في القرن التاسع عشر الذي عرف بالعصر الذهبي لإلرسالّيات الغربّية. وال يمكن فهم وضع مسيحيي 
 خارج إطار ما اصُطلَح على تسميته بـ"المسألة الشرقّية". الشرق في تلك المرحلة

شّكلت المسألة الشرقّية، منذ أواخر القرن الثامن عشر، نقطة محورّية في التفّكك التدريجي للدولة  
العثمانّية، وتحوًّال بارًزا لمصير المسيحيين فيها. لقد وجد المسيحّيون أنفسهم في صميم التنافس األوروبي 

ذريعة حماية مّلة  ،إذ اّتخذت كّل من الدول الكبرى األوروبّية ،ات التي رافقت تفّكك السلطنةوالصراع
 .)83(وتؤمن لنفسها نفوًذا وحّصة أكبر في تقاسم إرث "الرجل المريض" ،لتتدّخل في سياسة الدولة ة،مسيحيّ 

رتبطت معهم بعالقات فرنسا المبادرة في هذا المجال فأعلنت نفسها حامية للموارنة الذين ا كانت 
، أخذت تطالب بحماية جميع 1740وّد منذ الحروب الصليبّية. ومنذ االمتيازات التي حصلت عليها سنة 

الكاثوليك الشرقيين: الروم الملكيين، السريان الكاثويك واألرمن الكاثوليك. كما حصلت اإلمبراطورّية 
ى حّق حماية الروم األرثوذكس، وتجاوزته )، عل1774تموز  21الروسّية في معاهدة كوتشك كينارجي (

الروم األرثوذكس بروسيا في القرن . توّطدت عالقة )84(تّدعي حماية جميع مسيحيي السلطنةفيما بعد ل
التاسع عشر ففتحت لهم المدارس وأضحوا يصّلون في كنائسهم لنصرة قيصر روسيا مثلما كان الموارنة 

 يصّلون لنصرة ملك فرنسا. 

بدأ اإلنكليز بإرسال المبّشرين إلى الشرق منذ بداية القرن التاسع عشر، فتمركزوا أوًّال في بيروت  
) ثّم انتشروا في أرجاء لبنان وسوريا وفلسطين، لكّنهم القوا مواجهة قوّية من الكنائس الكاثوليكّية 1823(

ّجهوا اهتمامهم نحو الدروز لذلك و  واألرثوذكسّية على السواء، وبخاّصة من اإلكليروس الماروني.
ودعموهم في صراعهم على حكم الجبل مع الموارنة المدعومين من فرنسا. فقد كتب قنصل إنكلترا 

وجسًدا إلى : "إّن الموارنة مستسلمون روًحا 1841تشرين األّول  1الكولونيل روز إلى حكومته في 
. أما النمسا التي )85(سى عليها عضد الدروز"فرنسا... وعليه فلم يبَق إلنكلترا أن تختار في األمر بل أم

جيوشها على نابوليون، فقد حاولت، بعد مؤتمر ڤييّنا، أن تحّل محّل فرنسا في الدفاع عن  تانتصر 
وراحت تنافسها في هذا المجال. وقّدمت الدعم للروم الملكيين الكاثوليك وللموارنة، فكتب  ،كاثوليك الشرق

: "كّنا قبًال نسيطر دون 1841ت، إلى وزارة الخارجية الفرنسّية سنة دوبوريه، قنصل فرنسا في بيرو 
  .)86(دون هّم، أّما اليوم فأصبحنا عرضًة للنقاش، وللتقييم والمقارنة"بمنافسة، ويمكننا القول 

 ،في أواسط القرن التاسع عشر، وذلك لتأمين مناطق نفوذ في الشرق ،بلغ التنافس األوروبّي أشّده 
هيار مرتقب للسلطنة المتداعية، حتى غدت بعض الدول الكبرى تلّح على المسيحيين الشرقيين نتحّسًبا ال

حين كتب من  1840كي يمنحوها امتياز رعايتهم. وهذا ما عّبر عنه القنصل الفرنسي دو ملواز سنة 
سون لنيل بيروت: "في هذا البلد لم يعد المحمّيون يسعون لنيل حظوة من يحميهم، بل أضحى الحماة يتناف

. إّن عدم الحماس الذي أظهره المسيحّيون أحياًنا في قبول حماية أوروبّية يعود إلى )87(رضى المحميين"
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خبرتهم الحياتّية مع بعض التجارب المريرة التي عاشوها وأدركوا فيها أّن هذه الحماية التي أرادوها ضمانًة 
الدول وعودها في الدفاع عن مصالح المسيحيين  لحرّيتهم وصيانًة لكرامتهم، خّيبت آمالهم حين تجاهلت

 .)88(لتؤّمن مصالحها السياسّية ولو على حساب كرامة ومصير من تعّهدت بحمايتهم

كانت حامية الموارنة والكاثوليك عاّمًة في اإلمبراطورّية  على سبيل المثال، نرى أّن فرنسا التي 
ودعمت حليفها محّمد علي في احتالله لبنان  ،اسع عشرلم تلتزم بواجب الحماية في القرن الت ،العثمانّية
والضرائب الباهظة  ،) متجاهلًة مطالب الثّوار اللبنانيين في رفض االحتالل المصري1840-1832وسوريا (

 ،التي فرضها عليهم ابراهيم باشا. لم تتجاوب حكومة فرنسا مع شكاوى البطريرك الماروني يوسف حبيش
ألّن األولوّية بالنسبة إليها كانت الحفاظ على مكانتها ونفوذها في  ،حيين والدروزوسّكان جبل لبنان المسي

األّول في الشرق كان ضمانة مصالحها االقتصادّية والسياسّية المنطقة بوجه مزاحمة إنكلترا لها. رهان فرنسا 
ت، في تموز قنصلها في بيرو  ،بوّريه. ولذلك فهي أقالت )89(وليس مصالح من تحميهم من المسيحيين

، ألّنه أظهر تعاطًفا كبيًرا مع الثّوار المسيحيين والدروز ضّد االحتالل المصري للبنان، واعتبرت 1840
. يصف المفّكر )90(الحكومة الفرنسّية أّن هذا التعاطف مضّر بمصالحها الكبرى في منطقة الشرق األوسط

في الشرق مع وعود الدول الغربّية لهم بالحماية  اللبناني جورج قرم التجارب المّرة التي عاشها المسيحّيون
، وقال في محاضرة له في باريس: "منذ مئتي سنة، كّلما (Histoire d'amour déçu)بـ"قّصة خيبة حّب" 

ر جماعّية للطوائف التي ُتسّمى ز تكّلم رئيس غربي عن حماية أقلّية في الشرق، أوجب ذلك ترّقب مجا
لتحقيق  ،متيازات الحمايةاو  ،ففي رأيه أّن األوروبيين استغّلوا تعّددية المجتمع في العهد العثماني .)91(أقّليات"

 ،مآرب سياسّية على حساب األقلّيات المسيحّية والغير مسيحّية، الطامحة إلى التحّرر من السلطة العثمانّية
 والتمّتع باإلستقالل. 

الضغوطات األوروبّية، إضطّرت الدولة العثمانّية، في في إطار "المسألة الشرقّية"، وتحت وطأة  
أواسط القرن التاسع عشر، إلى إجراء عّدة إصالحات غّيرت في أوضاع المسيحيين في السلطنة وعرفت 

 بـ"التنظيمات الخيرّية".

 التنظيمات الخيرّية ومساواة المسيحيين بالمسلمين -2

دافعين أساسيين. الدافع األّول هو اقتناع رجال  اإلصالح العثمانّية تّمت بتأثيرإّن إجراءات  
وخسارتها قسم من  ،الدولة المستنيرين بضرورة اإلصالح بعد الضعف الذي أصاب الدولة العثمانّية

، وسيطرة محّمد علي على بالد الشام. وقد بدأت 1829أراضيها إثر ثورة اليونان وتحّررها سنة 
) الذي أعاد تنظيم الجيش وأجرى مسًحا 1839-1808ي (اإلصالحات في عهد السلطان محمود الثان

. أّما الدافع الثاني لإلصالحات فهو ضغط الدول األوروبّية على السلطات )92(1831للسّكان سنة 
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العثمانّية ومطالبتها بإصالح أحوال المسيحيين التابعين للسلطنة، فسعت هذه التنظيمات إلى اقتباس النظم 
 .)93(ساس باألحكام الشرعّيةمن غير الم ،األوروبّية

 

 )1839خّط شريف كولخانة والضمانات المدنّية ( -أ    

، بتشجيع من 1839تشرين الثاني  3أصدر السلطان عبد المجيد هذا المرسوم اإلصالحي في  
بل طرح مبادئ عاّمة إصالحّية لم تذكر  ،وزيره رشيد باشا. لم يتضّمن العديد من اإلصالحات المحّددة

فجاءت في إطار عاّم لتطال جميع رعايا السلطنة. كان خّط شريف كولخانة  ،حيين بصورة خاّصةالمسي
شرعة حرّيات وضمانات "في الروح والعرض والناموس والمال بمقتضى أعلن  ،بمثابة برنامج إصالحي

الوكالء أو الحكم الشرعي لكّل ممالكنا المحروسة... وعلى هذا فكّل من خالف هذه القوانين الشرعّية من 
سيجري توقيع العقاب عليهم بدون رعاية رتبة وال خاطر".  ،العلماء أو أي إنسان كان مهما كانت صفته

 .)94(مبدأ المساواة أمام الضريبة بالمرسوم أيًضا كما أعلن

هذا المرسوم اإلصالحي الدول األوروبّية التي اعتبرته خطوة أولى يجب ترجمتها بقوانين  رضِ لم يُ  
لتصبح المبادئ العاّمة الواردة فيه مطّبقة بشكل فعلي. فقد أعلن سفير بروسيا في اسطمبول  ،وضعّية

أّن مضمون المرسوم يفتقد إلى المنطق ألّنه يشكو من عدم مالءمة القوانين القديمة  ،كونيكسمارك تالكون
ه القوانين القديمة بدل هذثّم يدعو إلى إقامة مؤّسسات حديثة تعتمد تعديل  ،ضعف السلطنةالتي أّدت إلى 

 .)95(استحداث قوانين عصرّية

 

 )1856خّط شريف همايون والمساواة بين المسيحيين والمسلمين ( -ب    

توقيت اإلصالحات العثمانّية التي أعلنها السلطان عبد المجيد جاء إلرضاء الدول األوروبّية  إنّ  
 صدر، 1839ذاتّية بتحقيق المساواة بين الجميع. ففي سنة  إرادةعن  صادًراولم يكن ، وكسب دعمها

األوروبّية في إخراج محمد علي باشا من بالد الشام، فجاء بشكل  لو مرسوم كولخانة الستجداء دعم الد
كانت الدولة العثمانّية ، 1856سنة. في سنة  17 إّال بعدولم تتّم ترجمته إلى قوانين  ،إعالن مبادئ

عم الدول األوروبّية في مؤتمر باريس الذي أنهى حرب القرم بينها وبين روسيا، لذلك بحاجة أيًضا إلى د
 ،أي قبل تسعة أّيام من موعد انعقاد المؤتمر ،شباط من تلك السنة 18في  ،صدر خّط شريف همايون

رنسا وانكلترا دعم ف الدولة العثمانّيةوتنال  ،ليلّبي المطالب األوروبّية بالمساواة بين جميع مواطني السلطنة
 والنمسا وبروسيا في وجه روسيا. 
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عترضتا على سبق واقبل إعالن خط شريف، كان الباب العالي قد أعلَم سر�ا إنكلتّرا وفرنسا اللتين  
بأّن الدولة العثمانّية لن  ،إعدام المسيحيين المرتّدين (الذين عادوا إلى المسيحّية بعد أن اعتنقوا اإلسالم)

ومعاملة  ،تّم إلغاء التمييز بين المسلمين والمسيحيين ،. وفي المنشور الهمايوني)96(ة القتلتنفَّذ بهم عقوب
أديانهم ومذاهبهم". وشّكل هذا المبدأ نقطة تحّول مفصلّية جميع مواطني السلطنة بالتساوي "مهما كانت 

نيف الدوني الذي جعلهم مرارة التمييز والتص ،بعد أن عانوا لقرون ،ومهّمة في حياة المسيحيين في الشرق
 مواطنين من الدرجة الثانية. 

متيازات على الحقوق واالوأبقى  ،لكّن المنشور الهمايوني لم يلِغ نظام الملل بل حافظ عليه 
متيازات والمعافيات الممنوحة للبطاركة رؤساء الكنائس المسيحّية. فقد جاء فيه: "تقرير إبقاء كافة اال

للطوائف المسيحّية وكافة الملل الغير مسلمة تحت ظّل جناح عاطفتنا الروحانّية التي منحت... 
 السامي..." وتعني عبارة "تحت جناح عاطفتنا" أّن الكنائس على تنّوعها، تبقى تحت الحماية الشخصّية

أّن الدولة العثمانّية تحتفظ لنفسها بحّق اإلشراف  ،للسلطان العثماني. كما جاء في المنشور اإلصالحي
على أثر  ،وتعيين األساقفة. وبموجب النظام الذي وضع لبطريركية القسطنطينّية ،نتخابات البطاركةعلى ا

جديد، أن يقّدم إلى الباب  النتخاب بطريركالذي ينعقد المجمع الكنسي  علىصدور الخّط الهمايوني، 
لذين ال يرى فيهم العالي الئحة بأسماء المرّشحين، ويحّق للباب العالي أّن يستثني منها األشخاص ا

 .)97(اللياقة

فقد أصبحوا مثلهم ملزمين بالخدمة العسكرّية، ولكن  ،بما أّن المسيحيين تساووا مع المسلمين 
يمكنهم االستعفاء منها "بتقديم البدل الشخصي أو النقدي"، وهو ما ُيسّمى قانوًنا بالبدل العسكري. وصدر 

ت العسكرّية التي كانت تؤخذ من المسيحيين فلم يعد يحق تعديل لقانون التجنيد، ألغى البدال 1909سنة 
هذا التعديل لحظ إعفاء البطاركة واألساقفة والرهبان . لكن )98(لهم االستعفاء من الخدمة العسكرّية
 .)99(والشمامسة والكهنة من التجنيد اإللزامي

 

 انعكاسات التنظيمات على المسيحيين -ج    

 الستخصلنا األمور اآلتية: ،نعكاسات التنظيمات الخيرّية على المسيحيينلو ألقينا نظرة تقييمّية ال 

محصورة ، 1909لم تطّبق الحكومة مبدأ المساواة بحذافيره. بقيت الخدمة العسكرّية حتى  -1
تحت إسم البدل العسكري الذي حّل عملي�ا  ،بالمسلمين، وظّل المسيحّيون يدفعون ضريبة خاّصة بهم

وٕان لم يكن  ،ّن الوظائف اإلدارّية والقضائّية بقيت شبه محصورة بالمسلمين فعالً محّل الجزية. كما أ
 قانوًنا. 
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ولتحريكهم  ،استمّرت الدول األوروبّية في اإلفادة من ضعف السلطنة لبسط حمايتها على المسيحيين -2
ا بين الحين واآلخر: بقيت فرنسا حامية الكاثوليك، وروسيا األرثوذكس، وٕانكلتر  ،سياسي�ا

 إلى جانب الدروز. ،البروتستانت

كان للتنظيمات مفعول إيجابي على الجماعات المسيحّية ألّنها ساهمت في زيادة الترابط بين  -3
وفي المؤّسسات التعليمّية  ،وفي تنمية العمل المشترك في المشاريع الخاّصة بالكنيسة ،أبنائها

 والخيرّية والدينّية.

المسيحّية األوروبّية في المدن والقرى التي يكثر فيها المسيحّيون، إلى انتشرت مدارس اإلرسالّيات  -4
جانب المدارس المسيحّية الطائفّية، واعتمدت المناهج والطرق الحديثة. كما أولت الّلغة العربّية 
واألدب العربي إهتمامها، فانتشر تعليم األدب العربي بين صفوف المسيحيين أكثر منه بين 

ّن المسلمين تأّخروا في تأسيس المدارس الخاّصة، وكان أوالدهم يرتادون المدارس المسلمين. ذلك أ
 اللغة التركّية. تدريس الحكومّية التي أولت اهتماًما أكبر ب

أّن الدولة غريبة كثيًرا في التوّجهات السياسّية للمسيحيين. فقد بقوا يشعرون  التنظيماتلم تغّير  -5
ن، فكانوا يعتبرون و ة صور التمييز واالستبداد والذّل. أّما المسلمعنهم، وبقيت في ذاكرتهم الجماعيّ 

وبدأ األتراك الجدد باضطهاد  ،أّن الدولة دولتهم لكونها إسالمّية. ولكن عندما انتشرت موجة التتريك
دون تمييز بين مسلم ومسيحي، بدأ المسلمون العرب ينفرون من األتراك، من العناصر العربّية، 

وحصل تقارب بينهم وبين المسيحيين للتحّرر من الظلم، وبخاّصة في الحرب الكبرى، عندما 
 جمعتهم الشهادة على حبل المشانق في بيروت ودمشق، بسبب نزعتهم اإلستقاللّية.

 

III- جبل لبنان مالذ حّرية وواحة أمان 

فَنِعَم باألمان  ن،تمّتع جبل لبنان منذ بداية العهد العثماني بإدارة ذاتّية تحت حكم األمراء المعنيي 
واإلستقرار، وتمّيز بمناخ الحّرية واالنفتاح بين مختلف مكّونات المجتمع المتعّددة الطوائف الدينّية. بعد 

ننتقل إلى بسط بعض مظاهر هذه الحّرية  ،لمحة عن العوامل المؤاتية التي ساهمت في تأمين هذا المناخ
 وانعكاساتها على الميدان الفكري والسياسي. ،على صعيد الحياة االجتماعّية والدينّية

 

 ) العوامل المؤاتية لمناخ الحّرية1

العثمانيين، بين لبنان والحّرية قّصة حّب طويلة تغور في الِقَدم وتعود في الزمان إلى ما قبل  
 بشكل واضح في العهد العثماني. تضافرت عّدة عوامل لتجعل منه مالذ حّرية. ولكّنها تجّلت 
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 العوامل الطبيعّية -1    

بكونها مالذ أمان،  ،يتمّيز لبنان بطبيعته الجبلّية وانفتاحه على البحر. وُعرَفت الجبال منذ القدم 
ورد في سفر يشوع: "إذهبا في طريق الجبل لئّال يجدكما المطاردون، واختبئا هناك  ،ففي الكتاب المقّدس

. ويقول فرنان بروديل: "الجبل هو حاجز، وفي الوقت نفسه )100(حتى يرجعوا ثّم تمضيان في طريقكما"
ابع، تركوا . فالموارنة، في القرن الس)101(ملجأ الحّريات والديمقراطّيات..."ملجأ الناس األحرار... إّنه 

سهول حمص الغنّية، هرًبا من اضطهاد اليعاقبة لهم، ليحتموا في جبال لبنان الشمالّية. وٕاثر اإلنقسامات 
اإلسالمّية بين أتباع معاوية ومن شايعوا علي، قصدت جبال لبنان مجموعات شيعّية طلًبا لألمان. في 

والقت االضطهاد،  ،التي نشأت في مصرالقرن الحادي عشر، حضنت أيًضا جبال لبنان الدعوة الدرزّية 
فوجدت في لبنان مساحة حّرية. فقد كان لبنان، بفضل أوديته وقممه، ملجًأ لكّل أصحاب عقيدٍة تخالف 
عقيدة الجماعة التي يعايشونها. يقول فيليب حّتي، "تجد أهل الجبال فيه... أهل عزٍم وثبات وٕاقدام، 

 .)102(الحّرية"ويستميتون في سبيل  ،يغالون باإلستقالل

 

 

 العوامل اإلجتماعّية -2    

وراء الحواجز الطبيعّية في جبال لبنان، تحّصنت أقلّيات تعود إلى مذاهب دينّية مختلفة، خوًفا  
من الذوبان في األكثرّية المغايرة، وصوًنا لكرامتها ولحّرية معتقدها، فشّكلت مجتمًعا متماسًكا يغلب عليه 

سلطة استيعابّية أو تذويبّية. إّن البنية اإلجتماعّية لسّكان جبل لبنان في عهد  طابع الممانعة ورفض كلّ 
اإلمارة، وعالقات المشاركة والوئام التي قامت بين مكّوناتها، تمّيزت بعمق طابعها اإلنساني السموح. كما 

الذين يعملون في  أّن انتشار الملكّيات الصغرى، خّفف من وطأة النظام اإلقطاعي، ومن تبعّية الفّالحين
 أراضيهم الخاّصة. 

 

 العوامل السياسّية -3    

العامل السياسي األّول هو اإلستقاللّية اإلدارّية التي تمّتع بها جبل لبنان في العهد العثماني،  
والتي سمحت لألمراء المعنيين، ومن بعدهم الشهابيين، أن يمارسوا سلطتهم حسب العادات والتقاليد 

ودفع الضرائب المتوجبة عليهم بانتظام. وهذا ما ساعد على خلق مناخ  ،شرط الخضوع للسلطانالمحلّية، 
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 ا سائدينكان نذيلحّرية. كما أّن تسلسل السلطة، وهرمّية النظام المقاطعجي، حاال دون الظلم واالستبداد ال
عه حّكام المقاطعات في الواليات العثمانّية. على رأس السلطة في الجبل، يقوم األمير الحاكم، ويتب

ويتوّلون شؤونها وجمع الضرائب فيها. ولكن لم  ،الخاضعون له (المقاطعجّيون)، وهم يحكمون مقاطعاتهم
 .)103(تكن لهم سلطة على أجساد الرعايا وأرواحهم، ألّن هذا األمر كان محصوًرا باألمير الحاكم

 

 )1634-1590الدين الثاني (ومشروع مشترك للتحّرر في عهد فخر  ماروني -درزي) تفاعل 2

منها سّكان باإلنفتاح على مختلف الجماعات التي يتكّون تمّيزت سياسة األمير فخر الدين الثاني  
فكان منهم كتّابه ومدّبروه،  ،الجبل، بغّض النظر عن انتمائهم الديني. تقّرب األمير من المسيحيين

وارنة. ويقول البطريرك اسطفان الدويهي في كمشايخ آل الخازن وحبيش. كما كان معظم جنوده من الم
هذا المجال: "في دولة فخر الدين ارتفع رأس النصارى، ألّن أغلب عسكره كانوا نصارى وكواخيه وخّدامه 
موارنة. فصاروا يركبوا الخيل بسروج، ويلّفوا شاشات وخرور، ويلبسوا طوامين وزنانير مسقطة، ويحملوا 

 .)104(أّيامه تعّمرت الكنايس..." البندق والقفاص المجوهرة. وفي

من الشمال باّتجاه الوسط في  ،ساعد مناخ الحّرية الذي وّفره األمير، في قيام حركة نزوح مارونّية 
أّن األمير علي بن فخر  ،جبيل وكسروان والمتن والشوف. ومن مظاهر التفاعل بين المسيحيين وغيرهم

من سّكانها المسلمين الذين نزح العديد منهم بسبب قرية مجدل المعوش ، 1609سنة  ،الدين إشترى
. وفي تلك السنة، لقي البطريرك يوحّنا مخلوف في )105(تقاتلهم فيما بينهم، وأسكن فيها مسيحيين موارنة

قّنوبين مضايقات من مقدِّم بشّري الشدياق خاطر الحصروني، فلجأ إلى مجدل المعوش حيث بنى داًرا 
مضايقات لالبطريرك إسطفان الدويهي  تعّرض، 1683. وفي سنة )106(العذراءسم السّيدة اوكنيسة على 

في دير القمر، ثّم انتقل  ،من أوالد الشيخ أحمد حماده، حاكم جّبة بشّري، فلجأ إلى األمير أحمد المعني
حيث بقي سنتين قبل أن يعود إلى قّنوبين. وما تجدر اإلشارة إليه أّن البطريرك  ،إلى مجدل المعوش

لدويهي لم يلجأ إلى كسروان الذي كان بحمى مشايخ آل الخازن الموارنة، بسبب اإلنشقاقات التي كانت ا
الحمادّيين . كما أّن المضايقات التي لقيها موارنة الشمال من )107(بينهم، بل لجأ إلى الشوف معقل الدروز

لموارنة النازحين إلى مناطقهم في قابلها موّدة وترحاب من شيعة جبل عامل، ل ،حّكام جّبة بشّريالشيعة، 
 الجنوب. وهذا خير دليل على االنفتاح الذي كان سائًدا بين مختلف الطوائف في جبل لبنان.

انفتاح على الخارج، فكان الموارنة سفراء األمير  تالزم معإّن مناخ الحّرية واالنفتاح في الداخل  
المساعدة للتخّلص من  ،والكرسي الرسولي ،اوتوسكان ،فخر الدين إلى أوروبا حيث طلب من إسبانيا

العثمانيين. كان األمير حذًرا في التعاطي مع الدول األوروبّية القريبة من الدولة العثمانّية، كإنكلترا وفرنسا 
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والكرسي الرسولي. وكان  ،وتوسكانا ،والنمسا ،والبندقّية، وأكثر ميًال إلى الدول المعادية لها، مثل إسبانيا
 ر الدين إلى أوروبا من خّريجي المدرسة المارونّية في روما، وهم أربعة: سفراء فخ

المطران جرجس بن مارون، الذي قام بأربع رحالت إلى توسكانا وروما  ،رئيس أساقفة قبرص -1
، لتحقيق مشروع معاهدة بين األمير وهذه الدول، 1633و 1627و 1623و 1611واسبانيا سنة 

 وطلب دعم عسكري منها. 

، من األمير إلى البابا أوربانوس الثامن، 1624الخوري يوحّنا الحصروني الذي حمل كتاًبا، سنة  -2
 .)108(يحّثه فيه على تنظيم حملة لتحرير األراضي المقّدسة، ويعده بالدعم لنجاحها

دى الخوري نصراهللا شلق، الذي زار األمير عندما كان منفي�ا في ليڤورنو، فكّلفه فخر الدين بالسعي ل -3
ملك اسبانيا والكرسي الرسولي، لتنظيم حملة كبيرة، تشترك فيها توسكانا، إلعادته إلى منصبه 

 .)109(واستعادة األراضي المقّدسة
، حيث أّدى بنجاح 1633و 1631إبراهيم الحاقالني الذي قام برحلتين إلى توسكانا وروما، سنة  -4

 .)110(مهّمات سياسّية وتجارّية، كّلفه بها األمير

إّن تالقي طموحات الدروز والموارنة، للتعاون في تحقيق مشروع مشترك، يؤّدي إلى اإلستقالل   
األولى في  شّكل استثناًء لما كان سائًدا آنذاك في السلطنة العثمانّية. لقد كانت المّرة ،عن الدولة العثمانّية

ل تأسيس مشروع سياسي من أج ،تنتمي كلٌّ منهما إلى دين مختلف ،تتعاون فيها جماعتانالشرق، 
نات اإلجتماعّية والدينّية، جاء )111(مشترك . ويقول كمال الصليبي أّن بروز الكيان اللبناني، المتنّوع المكوِّ

من ناحية  ،والمسيرة التاريخّية الدرزّية ،من ناحية ،نتيجة اللقاء الذي تّم بين المسيرة التاريخّية المارونّية
 .)112(أخرى

 

 واحة أمان للكنائس والرهبانّيات الكاثوليكّيةجبل لبنان ) 3 

إّن مساعي التقارب بين كنيسة روما والكنائس الشرقّية بدأت في النصف الثاني من القرن  
الخامس عشر، مع أولى البعثات الغربّية التي وّجهتها روما نحو الشرقيين. لكن الحمالت التبشيرّية لم تبدأ 

بعض الطوائف الشرقّية أكثر استعداًدا لالّتحاد بروما. نشطت حركة حيث بدت  ،قبل القرن السابع عشر
فالقت تجاوًبا بين  ،وطالت مختلف الكنائس الشرقّية ،في مدينة حلب ،بنوع خاص ،المرسلين الكاثوليك

العلمانيين ورجال اإلكليروس. وعندما واجه بعض المّتحدين بروما المضايقات، من إخوتهم بالدين أو من 
العثمانّية، لم يجدوا سوى جبال لبنان مالًذا. كان العثمانّيون ينظرون بعين الحذر إلى الكنائس السلطات 

كانت خارجة عن  ،الشرقّية التي تتبع عقيدة الكثلكة وتعلن اّتحادها مع روما، ألّن عاصمة الكثلكة
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سيطرتها المباشرة، لذلك لم يلَق البطاركة واألساقفة الكاثوليك األمان في المناطق الخاضعة مباشرة للوالة 
 العثمانيين.

وانتخبت بطاركة  ،في القرن السابع عشر، عندما مالت فئات من الكنائس الشرقّية إلى روما 
 فيه حّتى اليوم:  وبقي بعضها ،في جبل لبنانكراسيهم ركة يدينون بالعقيدة الكاثوليكّية، أقام هؤالء البطا

إلى لبنان، ولم يتمّكن  1724البطريرك الملكي الكاثوليكي كيرّلس السادس طاناس لجأ سنة  -
، وذلك في عهد البطريرك 1834خلفاؤه من إقامة كرسي بطريركي لهم في دمشق إّال سنة 

 مكسيموس الثالث مظلوم.

، أقام أيًضا في لبنان 1740ثوليكي أبراهام أرزيڤيان، الذي انتخب سنة البطريرك األرمني الكا -
 للكرسي البطريركي في دير بزّمار وفي بيروت. حيث اّتخذ خلفاؤه مقر�ا دائًما

، لجأ إلى لبنان 1781ميخائيل الثالث جروه، الذي انتخب سنة  ،البطريرك السرياني الكاثوليكي -
طريركي�ا، أقام فيه خلفاؤه. وفي عهد البطريرك الكاردينال حيث جعل من دير الشرفة كرسي�ا ب

)، وافقت روما رسمي�ا على نقل الكرسي البطريركي من ماردين 1968-1929جبرائيل تّبوني (
 إلى بيروت. 

إلى جانب الكراسي البطريركّية، نشأت في جبل لبنان رهبانّيات قانونّية كاثوليكّية أفادت من مناخ   
ومارست عقيدتها بأمان. إّن العديد من مؤسِّسي الرهبانّيات المارونّية والملكّية  ،ست األديارالحّرية، فأسّ 

الكاثوليكّية، جاؤوا من حلب حيث الظروف لم تكن مالئمة، فوجدوا في نظام اإلمارة في لبنان فسحة حّرية 
، حين أّسس المطران 1683ة وأمان. تعود بدايات الرهبانّيات القانونّية الكاثوليكّية في لبنان إلى سن

في دار المطرانّية في  ،أفتيموس الصيفي، أسقف الملكيين في صور وصيدا، الرهبانّية الباسيلّية المخّلصّية
أّن أّول ، . والملفت1711صيدا، قبل أن ينتقل الرهبان إلى دير المخّلص الذي بناه المطران الصيفي سنة 

حيث األكثرّية من  ،ي مدينة صيدا بالذات، عاصمة الوالية العثمانّيةرهبانّية ملكّية كاثوليكّية، تأّسست ف
نفتاح الذي حيث األكثرّية درزّية. وهذا خير دليل على اال ،المسلمين. كما استقّرت وانتشرت في الشوف

 تمّيزت به مختلف الطوائف اللبنانّية، وعلى التآلف الذي قام بينها في العهد العثماني. 

، في دير مارت مورا في إهدن، وكان معظم المؤّسسين 1695ّية المارونّية، سنة تأّسست الرهبان 
أتوا من حلب. في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، حدثت خالفات بين الرهبان الذين من  ،موارنة

، إلى بلدّية 1770الرهبانّية المارونّية، سنة أصل حلبي، وٕاخوتهم الذين من أصل لبناني، فانقسمت 
سم الحلبّية "الرهبانّية اإسم "الرهبانّية اللبنانّية المارونّية"، بينما أصبح  ،فيما بعد ،لبّية. إّتخذت البلدّيةوح

، تأّسست الرهبانّية األنطونّية في دير مار إشعيا برّمانا، بعناية 1700. وفي سنة )113(المارونّية المريمّية"
 مطران حلب جبرائيل البلوزاني. 



-33- 

للروم الملكيين الكاثوليك، في دير مار  ،تأّسست الرهبانّية الباسيلّية الشويرّية، 1710في سنة  
وبعهدة األمراء أبي اللمع. كان معظم المؤّسسين من أصل  ،يوحّنا الخنشارة، الذي كان تابًعا للشوير

حدثت  ،حلبي، وبعضهم جاء من إكليريكّية دير البلمند األرثوذكسّية. في بدايات القرن التاسع عشر
، بقسمة الرهبانّية إلى شويرّية 1829إنتهت، سنة  ،إنقسامات بين الرهبان الحلبيين والرهبان اللبنانيين

 وحلبّية. وقد أشرف األمير الحاكم، بشير الثاني شهاب، على القسمة، وضَمَن تنفيذ بنودها.

ارنة، التي أّسسها ، جمعّية المرسلين اللبنانيين المو 1865في القرن التاسع عشر، نشأت، سنة  
المطران يوحنا حبيب في دير الكريم في غوسطا. وفي بداية القرن العشرين، أّسس المطران جرمانوس 

 ، في حريصا، جمعّية المرسلين البولسيين التابعة للكنيسة الملكّية الكاثوليكّية. 1903معّقد، سنة 

العديد من الرهبانّيات النسائّية في جبل إلى جانب الرهبانّيات الرّجالّية، نشأ في العهد العثماني  
 لبنان، بدًءا من أواسط القرن السابع عشر، وهي على التوالي: 

 .1641راهبات دير مار يوحّنا حراش، أّسسها البطريرك يوسف حليب العاقوري، سنة  -
 .1700مع الرهبان األنطونيين، سنة بالّتزامن الراهبات األنطونّيات، تأّسست رهبانيتهّن  -
 1830في دير سّيدة البشارة في زوق مكايل، وسنة  1732راهبات الباسيلّيات، تأّسست سنة ال -

 انقسمت إلى حلبّية وشويرّية. 

ضطهاد من البطريرك الملكي الراهبات المخّلصّيات، تأّسست رهبانّيتهّن في صيدنايا، والقت اال -
، ثّم إلى دير 1733األرثوذكسي سلفستروس، فانتقلت الراهبات إلى دير المخّلص في جون، سنة 

 . 1750القّديسين بطرس وبولس في بلدة غوايا في الشوف، سنة 

 ، في دير مار الياس الراس في جعيتا.1740الراهبات اللبنانّيات المارونّيات، تأّسست سنة  -

، بعد ضّم جمعّية المريمات في 1874القلبين األقدسين، أّسسها اآلباء اليسوعّيون، سنة راهبات  -
 بكفيا، وجمعّية قلب يسوع في زحلة. 

 .1896في عبرين، سنة  ،راهبات العائلة المقّدسة المارونّيات، أّسسها البطريرك الياس الحوّيك -

العثمانّية، وتأسيس الرهبانّيات فيه، يؤّكد في المرحلة  ،إّن قدوم العديد من المسيحيين إلى لبنان  
ميزة الحّرية التي َنِعَم بها نظام اإلمارة في عهد األمراء المعنيين والشهابيين. كما أّن انتشار األديار في 
المناطق المختلطة هو تأكيد لروح االنفتاح التي تمّيزت بها مختلف الطوائف اللبنانّية. وٕالى جانب 

غير مسيحّية ترّحب بإنشاء األديار في الجتماعّية، جعلت الزعامات امل إقتصادّية و نفتاح، هناك عوااال
المناطق التابعة لنفوذها، وذلك لما ُعِرف عن الرهبان من هّمة في استصالح األرض البور، وخبرة في 
الزراعة. وكان استصالح األرض يساهم في إنماء المنطقة، ويزيد من ضريبة الميري التي يجبيها 

لمقاطعجّيون على اإلنتاج الزراعي، ألّن األوقاف الرهبانّية لم تكن معفاة من الضريبة على إنتاج ا
 األرض، إذ اقتصر اإلعفاء على جزية الرهبان. 
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 ) تنّصر األمراء الشهابيين واللمعيين4

الثامن  من األحداث البارزة في القرن ،واللمعيين الدروز ،يعتبر تنّصر األمراء الشهابيين السّنة 
عشر، لما له من دالالٍت سياسّيٍة واجتماعّيٍة ودينّية. تذكر بعض المصادر التاريخّية أّن حركة التنّصر 

آب  5بدأت عند بعض نساء األمراء الشهابيين. فقد ورد في رسالة من قنصل فرنسا في صيدا، في 
. بينما تشير مصادر أخرى أّن )114(، أّن أرملة األمير بشير الشهابي األّول، تنّصرت مع ابنتيها1707

، فتبعهم أكثر األمراء الشهابيين، ثّم األمراء 1754أّول المتنّصرين هم أوالد األمير ملحم شهاب، سنة 
 .1771. وكان األمير يوسف شهاب أّول أمير ماروني يتسّلم حكم الجبل، سنة )115(اللمعّيون

حي، حسب الطقس الماروني، عالمًة بارزًة شّكل انتقال الشهابيين واللمعيين إلى الدين المسي 
لمحيط اإلسالمي، وعراقة نسب العائلتين. فالشهابّيون يتحّدرون من بني مخزوم الذين ينتمون إلى ابالنسبة 

الذي شهد أسلمة  ويعتبر ذلك سابقة في تاريخ الشرق. ، واللمعّيون هم من األمراء الدروزإلى قبيلة قريش
الكثيرين من المسيحيين. لم يسبق أن أخذ الحّكام دين محكوميهم، إذ كان من المألوف أن "الناس على 

في جبل لبنان، الذي تمّيز بتسامح أهله وتفاعلهم، أصبح "الملوك  ،دين ملوكهم"، ولكن، في مناخ الحّرية
 على دين ناسهم".

 

 ) إشعاع الحّرّية: مدارس ومطابع5

  

 المدارس -1    

منذ عهد األمير فخر الدين، في تطّور أساليب  ،ساهمت اإلرسالّيات الغربّية، التي بدأت بالتوافد 
التعليم ومناهجه، بعد أن كانت المدارس مقتصرة على كتاتيب تجاور الجوامع والكنائس. وبرز دور 

، في تخريج كوكبة 1584عشر، سنة  المدرسة المارونّية في روما، التي أّسسها البابا غريغوريوس الثالث
من العلماء، ساهموا في نهضة الشرق وفي تعريفه إلى الغربيين. كما أنشأوا المدارس في سوريا ولبنان، 

، ودّرس فيها المطران جرمانوس 1666البطريرك إسطفان الدويهي، سنة ومنها مدرسة حلب التي أّسسها 
 فرحات.

، رّكز على أهمّية التعليم من دون 1736كنيسة المارونّية، سنة إّن المجمع اللبناني الذي عقدته ال 
التمييز بين الصبيان والبنات. إشترط المجمع على كّل دير وكنيسة، ضرورة تأمين مستلزمات القوت 
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من والملبس مّجاًنا لألوالد الفقراء، "وفي حال تعّذر الكنيسة أو الدير عن ذلك، يجمع لهم في كّل يوم أحد 
ولو  ،. كما ألزم المجمع األهالي بإرسال أبنائهم إلى المدرسة)116(مؤمنين ما يفي بمعاشهم"صدقات ال

مكرهين. يمكننا اعتبار المجمع اللبناني رائًدا للتعليم المختلط والمّجاني واإللزامي، ليس فقط في لبنان، بل 
 في سائر مناطق الشرق.

زاد انتشار المدارس، وأبرزها مدرسة عين ورقة في كسروان التي أّسسها  ،بعد المجمع اللبناني 
وهي ُتعتبر أّول مؤّسسة للتعليم العالي في لبنان، قبل تأسيس ، 1789البطريرك يوسف إسطفان، سنة 

 الجامعتين األميركّية واليسوعّية بحوالي سبعين سنة. 

 

 المطابع -2

أّول ظاهرة ثقافّية النفتاح الشرق  ،في وادي قّنوبين ،كانت مطبعة دير مار أنطونيوس قزحّيا 
عبر مدرسة روما. وهي أّول مطبعة، ليس في لبنان فحسب، بل في الشرق  ،المسيحي على الغرب

مطران إهدن، وسركيس  ة،قاطبة. يعود الفضل في تأسيسها إلى تلميذي مدرسة روما، جرجس عمير 
كتاب هذه المطبعة  أصدرتمع آالت وأحرف الطباعة. مطران دمشق، اللذين عادا من روما  ،الرّزي

وهو ما  ،، باللغتين السريانّية والعربّية. وقد طبع النّص العربي بالحرف السرياني1610"المزامير"، سنة 
 يعرف بالكرشوني. 

أّول مطبعة  ،في دير مار يوحّنا الخنشارة ،كانت المطبعة التي أنشأها الشّماس عبداهللا الزاخر 
، وهو 1734آالٍت وحروًفا. أصدرت أّول كتاب، سنة  ،العربي في لبنان، وهي من صنع الزاخر بالحرف

أّسس الوجيه األرثوذكسي، الشيخ نقوال  1751"ميزان الزمان" لألب أوسابيوس نورمبرغ اليسوعي. سنة 
ت عن بيروت. توّقف عرفتهاجبيلي، مطبعة في دير القديس جاورجيوس في بيروت، فكانت أّول مطبعة 

، فبقيت بيروت بدون مطبعة حتى جلب 1753العمل بعد طبعها كتاب "المزامير"، طبعة ثانية، سنة 
. وفي أواسط 1848، ثّم تلتها المطبعة الكاثوليكّية، سنة 1834المبّشرون األميركّيون مطبعتهم، سنة 

وازدهرت  ،اتريّ فانتشرت طباعة الدو  ،ظهر العديد من المطابع في جبل لبنان ،القرن التاسع عشر
 الصحافة في مختلف المجاالت السياسّية والعلمّية واألدبّية. 

 

 الخالصة:

إّن مصطلح "عثماني" له مدلوالت خاّصة في ذاكرتنا الجماعّية. غالًبا ما يقترن بأفكار اإلحتالل  
نظرنا بموضوعّية . ولكن، لو تبّررها وقائع التاريخواإلستبداد واإلقطاع والنفي (سفر برِلك)، وهي أفكار 
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العثمانّية، وما آلت إليه  أّيام المماليك، قبل المرحلة ،إلى ما كانت عليه أوضاع المسيحيين في الشرق
في تّدعي  العربّية حيثدول الفي بعض بعدها، مع نشأة الكيان العنصري في إسرائيل، ومع التحوّالت 

باسم الدين على حقوق اإلنسان، وتصّنف المواطنين  ، فتتعّدىالقيام بثورات ربيعّية متطّرفة، فئاتأّيامنا، 
لدفعتنا هذه العنصرّية المستجّدة إلى ، الدينّية والسياسّية ، مع التضييق على الحّرياتاألصيلين درجات

 على بني عثمان.التنّدر بأّيام زمان والترّحم 

بإيجابّياتها العثماني،  إّن نظرة استعادّية شاملة لتطّور الحالة المسيحّية في الشرق، في العهد 
 ستدعي بعض المالحظات الختامّية: ت، وسلبّياتها

إّن اإلسالم الذي نادت به السلطنة العثمانّية هو اإلسالم المعتدل. فقد حارب العثمانّيون الهوّيات  -1
 اإلسالمّية المتطّرفة، وقاتلوا الوّهابّيين في شبه الجزيرة العربّية. 

لم تكن فقط نتيجة مواجهات مع  ،لها المسيحّيون في العهد العثمانيإّن المضايقات التي تعّرض  -2
مسيحي. لقد كانت أيًضا، ومع شديد األسف، -ذات طابع إسالمينزاعات  الحاكمة، أو السلطة

مسيحّية، ومضايقات متبادلة بين أتباع كنيسة القسطنطينّية وأتباع -مسيحّيةداخلّية نتيجة نزاعات 
ت بين أبناء الرهبانّية الواحدة الذين ينتمون إلى الكنيسة نفسها، وذلك قبل كنيسة روما، أو انقساما

كما العقول والقلوب، في جميع الكنائس األرثوذكسّية والكاثوليكّية، وتلفح  ،أن تهّب الروح المسكونّية
 هي الحال في أّيامنا. 

باستقاللّية إدارّية وبحرّية العقيدة في العهد العثماني، الرغم من المضايقات، تمّتعت الكنائس على  -3
شرت تنانشأت الرهبانّيات القانونّية، و كما ّتحاد بروما، الافتمّكن بعضها من إعادة والممارسة، 

الدينّي تأسيس المطابع التي أصدرت الكتب والدورّيات أيًضا تّم  .أديارها مراكز عبادة ومدارس تعليم
 والعلمّية والسياسّية، وساهمت في مواجهة حركة التتريك وقيام النهضة العربّية. 

تزايد عدد المسيحيين في الشرق بشكل مضطرد، بينما نراه اليوم على تناقص  ،في العهد العثماني -4
، ينّيةالد باسم األصولّية ،في بعض الدول العربّية، نتيجة المضايقات التي تقوم بها فئات متطّرفة

 بعيًدا عن أصالة اإلسالم وسماحته، أو باسم العنصرّية الصهيونّية، في أرض فلسطين.

على الصعيد الديموغرافي، دّلت اإلحصاءات التي قام بها أخّصائّيون، أّن نسبة المسيحيين الذين   
مجموع % من 7، في بداية العهد العثماني، كانت 1517كانوا يسكنون منطقة الهالل الخصيب، سنة 

. أّما في أواخر 1580%، سنة 8.1تدريجي�ا، فوصلت إلى أخذت هذه النسبة بالتزايد  .)117(سّكان المنطقة
 ،. وفي بداية الحرب العالمّية األولى%24.5، 1882سنة  ،القرن التاسع عشر، فبلغت نسبة المسيحيين

. أّما إذا استثنينا العراق من المعادلة، وأخذنا بعين االعتبار )118(% 26.4وصلت إلى  ، 1914سنة 
يقول يوسف %. 33، إلى 1914سّكان سوريا ولبنان وفلسطين، فتصل نسبة السكان المسيحيين، سنة 
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بين بداية العهد  مّرات، 3.9تضاعف  ،في منطقة الشرق األدنى ،المسيحيينعدد أّن  كرباج وفيليب فارغ
 .)119(مّرة 1.2مّرات، بينما لم يتضاعف عدد المسلمين إّال  2.9تضاعف عدد اليهود ، و وآخره العثماني

أسباب سياسّية إلى الديموغرافّيون هذا التزايد لعدد المسيحيين، في العهد العثماني، يعزو  
زاد  واجتماعّية. فالمسيحّيون كانوا معفيين من التجنيد العسكري بينما كان المسلمون ملزمين به. وهذا ما

، من نسبة عدد الوفّيات بين المسلمين بسبب الحروب المتواصلة التي كانت تخوضها الدولة العثمانّية
على ارتفاع مستوى من جهة ثانية، دّلت اإلحصاءات  والتي ساهمت كذلك في تخفيض نسبة الوالدات.

ذا ما ساعد في تدّني نسبة عند السّكان المسيحيين، وه ،بنسبة أكبر، المعيشة والتعليم والعناية الصحّية
 .)120(الوفّيات بينهم

ل ب نعزال،عاش المسيحّيون هاجس الحّرية في العهد العثماني، لكّنهم لم يعرفوا الركود أو اال 
ساهموا في نهضة مجتمعهم العلمّية واإلقتصادّية والفكرّية. كانوا من رّواد الفكر النهضوي الداعي إلى 

 ن تتخّطيان اإلنتماء الديني. يالمواطنة والقومّية الّلت ء المجتمع على أساسبناالتطّور والتحّرر، وٕالى 

اضطلع المثّقفون المسيحّيون، جنًبا إلى جنب مع المفّكرين الطليعيين  ،في أواخر العهد العثماني 
المسلمين، بدور رئيسّي في النهضة العربّية، كحركة إصالحّية فكرّية وسياسّية. أّما اليوم، وقد زال الحكم 

هاجس العثماني، ونعمت الدول العربّية باستقاللها، فما زال اإلنسان فيها، مسيحي�ا أو مسلًما، يعيش 
واألمان. كما نرى على أرض الواقع، مظاهر استراتيجّية تفتيتّية لألوطان والشعوب، على والعدل الحرّية 

أساس العصبّيات الطائفّية والعنصرّية. وهي تستدعي وعًيا مشترًكا بين جميع مكّونات المجتمع، لدرء 
ى مؤامرات الخارج، ونتغاضى عن األخطار ومنع اإلنهيار. عبثًا نلقي اللوم على اإلرث العثماني وعل

 مكامن الخلل في الداخل. 
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