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من خالل  القدس ىنصار جتاه العثمانية  الدولة سياسة
 سجالت حمكمة القدس الشرعية واالمتيازات االجنبية

 م(5311ـ 5421هـ/5424ـ5531)
 

 د. رائد سامي حميد الدوري د. فاطمة سليم الطراونة

جامعة جكريث/ كلية الحربية  جامعة البحرا/ كلية االداب

 للبنات
 

 ملخص البحث
اوعثمانيػػػ  قعت ػػات ةياةػػػي  كا ت ػػادي  مػػب اوػػػدكؿ ا كرقيػػ   ػػػ   تمتعػػت اودكوػػ 

اوقػػرنيف اوثػػامف  وػػر  كاوتاةػػب  وػػرل وألػػف اوػػدكؿ ايكرقيػػ  تػػد  ت  ػػ  وػػ كن ا  ػػف 
طريؽ ر اياها مف اون ارل  ػ  ا مػاألف اومقدةػ  كاٌد ا  ػا تمػايت ـد كتتديػدان  رنةػا  

 ـَُْٕهػ/ُُّٓ  اذ تمألنت مف إقراـ معاهدة مب اودكو  اوعثماني     ةن
تألمف اهميػ  هػذا اوعػاـ ق نػء تػاي تتديػدان  ومعاهػدة ا متيػازات اوممنكتػ  و رنةػا 
مػػف اودكوػػ  اوعثمانيػػ  كاوتػػ  ألانػػت  ػػد منتػػت و ػػا  ػػ    ػػد اوةػػ طاف ةػػ يماف اوقػػانكن  

ـ اوت  انعألةت ايتاقيان   ى طا    او رنةييف اوألاثكويؾ اومػرتقطيف ُّٓٓهػ/ِْٗةن 
ت ػػػ  ت ػػػؾ اوطا  ػػػ  مػػػب اوػػػرـك ايرثػػػكدألس قاودرتػػػ  ايةػػػاس كمػػػب ق ػػػال كةػػػ قان   ػػػى  

اوطكا ؼ اي رلد ألما ألاف وت ؾ اومعاهػدة ثثػار م مكةػ    ػى  ت ػات اون ػارل  يمػا 
قيػػػن ـل ك  ػػػى  ت ػػػات ـ مػػػب اودكوػػػ  اوعثمانيػػػ  كمػػػب اوػػػدكؿ ايكركقيػػػ   ك ةػػػيما ركةػػػيا 

كؿ ايكركقيػػػػ  اوتػػػػ  طاوقػػػػت اوقي ػػػػري ل كانأل تػػػػرال ك ومانيػػػػال كاونمةػػػػا ك يرهػػػػا مػػػػف اوػػػػد
قامتيػػػازات و ػػػا  ػػػ  اوقػػػدسل كهػػػك مػػػا  ثػػػر   ػػػى  ت ػػػات اوعثمػػػانييف  قن ػػػارل اوقػػػدس 
ثنذاؾد كم دت ت ؾ اومعاهدة اوطريؽ وت كؿ دكؿ اكركقي  ا ػرل   ػى امتيػازات مػف 

ـ ن ايػ  و ػا إذ ألانػت َُّٖهػػ/ُِْٔاودكو  اوعثماني   يماقعدل كا تارت اودراة  ةػن  
ايػػ  مرت ػػ  تديػػدة قاونةػػق  و ن ػػارل  إذ مػػنت ـ اوػػكاو  متمػػد   ػػ  قاوػػا هػػذا اوةػػن  قد

ـ اوألثيػػر مػػف اامتيػػازات اوتػػ  وػػـ تألػػف ممنكتػػ  و ػػـ ُْٖٖ-َُٖٓهػػػ/ُِْٔ-َُِِ
    اومدد اوةاقق د
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 متهيد
اتضتت ةياة  اودكو  اوعثماني  ك ت ت ا مب ن ارل اوقدس  ػف طريػؽ نظػاـ 

اوتيف اوةػماكيتيف ايي ػرييفد كتكطػد هػذا اونظػػاـ اوػذم طققتػء   ػى  تقػاع اورةػػ, (ُ)اوم ػ 
ـ( قطريػرؾ ُُْٖ-ُُْٓ   اودكو  اوعثماني  منػذ  ف   طػى اوةػ طاف متمػد او ػات )

اوقةطنطيني  اوركم  ايمافد ويتكةب  يما قعد نظاـ ا ةػتقتؿ اوطػا    ضػمف اودكوػ  
 د(ِ)اوعثماني  

ون ػراني  ققعضػ ا  ك مػب تاي نظػاـ اوطا  ػ   ك اوم ػ   ويػنظـ  ت ػ  اوطكا ػؼ ا
ل كألػػػػاف يعنػػػػ  إمتيػػػػازات تديػػػػدة و طكا ػػػػؼ اون ػػػػراني   ػػػػ  اودكوػػػػ  (ّ)اودكوػػػػ  اوعثمانيػػػػ 

اوعثمانيػػ  قمػػا  ػػ  ذوػػؾ اوقػػدس  ك ػػد اةػػتد ى ذوػػؾ ةياةػػ   ا مػػ    ػػى معػػام ت ـ ك ػػؽ 
ل (ْ) قعاد تديدةل اذ   طى نظاـ اوم   متمك   مف اوتقكؽ اودينيػ  كاومدنيػ  و ن ػارل

ـ يمنب  ف يألكف و دكو  ةياة  معينػ  تتػاه ـ ك ةػيما  ػ  اوقػدسل ككتػكد كوألف ذوؾ و
معام ػػ  و ػػـ قا تقػػارهـ  ػػ  اون ايػػ   هػػؿ ذمػػ د ألكن ػػا دكوػػ  إةػػتمي    ن ػػا تعػػام  ـ ك قػػان 
وتعػػاويـ ااةػػػتـل  ك  ػػدرت اودكوػػػ  اوعثمانيػػ   رمانػػػات تػػنظـ  ت ػػػات اون ػػارل  يمػػػا 

ن ػارل اوقا مػ    ػى  ةػاس ااةػتـ ا  ان ػـ قين ـل ك  ى اور ـ مػف ةياةػت ا تتػاا او
طاوقكا قمنت ـ امتيازات دا ؿ اوقدسل تتى ت  كا   ى امتياز مػا يةػمى اوةتاتةػألك 

(Status   Quo   كمعناا اوت اظ   ى  اوكضب اوراهف ل م اققػاي اوتػاؿ   ػى مػا  )
 د(ٓ)هك   يء ك  يتكز يم ألاف تغييرا 
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 ية والدينية تجاه النصارى:سياسة الدولة العثمانية االجتماع
نظمػت اودكوػػ  اوعثمانيػ  وػػ كف اوطكا ػؼ اون ػػراني   كتر ػت   ػػى  قعػػاد ركح 
اوتع ػػب قين ػػال قغػػض اونظػػر  ػػف ا  تت ػػات اومذهقيػػ  قػػيف اوطكا ػػؼ ايرثكذألةػػي  
كاوألاثكويأليػػػ د كتمث ػػػت ةياةػػػ  اودكوػػػ  اوعثمانيػػػ  تتػػػاا اوطكا ػػػؼ اون ػػػراني   ػػػ  اوقػػػدس 

ك   مف اوتقػكؽ ك رضػت   ػي ـ متمك ػ  مػف اوكاتقػات اودينيػ  اووريؼ قمنت ـ متم
 د(ٔ)كااتتما ي   يتؿ تنظيـ  ت ت ـ مب ةألاف اوقدس اآل ريف  كمب اودكو   يضا

ةػػمتت اودكوػػ  اوعثمانيػػ  و طكا ػػؼ اون ػػراني   ػػ  اوقػػدس اووػػريؼ ق  ػػادة قنػػاي 
نػػػاي ت تػػػـز قمػػػا ايديػػػرة كاوألنػػػا س  كألانػػػت ألػػػؿ طا  ػػػ  تتقػػػدـ و ت ػػػكؿ   ػػػى ااذف قاوق

ت درا اودكو  اوعثماني  كقما تتكيء  رمانات ا مف وركط ا ادة اوقنػايل إذ يػتـ اوألوػؼ 
  ػػى اومقنػػى اومػػراد إ ػػادة قنا ػػء  ثػػـ ت ػػدر اودكوػػ   رمانػػان قاومكا قػػ    ػػى إ ػػادة اوقنػػاي 

 د(ٕ)كهك ورط  ةاة 
   طػػػت قمكتقػػػء إذنػػػان وألػػػؿ مػػػفإ طا  ػػػ  ايرمػػػف ق  ػػػادة قنػػػاي تػػػا ط ديػػػر مػػػار

د كمنتػػت وطا  ػ  اون ػارل اوألاثكويػؾ تػػؽ إ ػادة قنػاي ديػػر (ٗ)  كقنػاي إيػكانيف(ٖ)يعقػكب
لك  ػػػدرت  رمانػػػػان قاوألوػػػؼ  نػػػءل ك  طػػػػ  و ػػػـ ااذف قػػػاوتعمير قتضػػػػكر  (َُ)م ػػػدكـ

اومتةػ ـ ككأليػؿ طػػا  ت ـ كمنتت ػا  رمانػان ق  ػػادة قنػاي ايمػاألف اوكا عػػ  قألنيةػ  اوقيامػػ ل 
 د(ُُ)كدير اوعامكد    اوقدس

ط   رماف ث ر و ن ارل اوألاثكويؾ ق  ادة قناي ألنية      دير اوعامكد      
د ك ػػػدر ايمػػػر قاوألوػػػؼ كاوتعميػػػر قمػػػاؿ ك ػػػؼ يقػػػكـ قػػػء متػػػكو  اون ػػػارل   ػػػيف ألػػػاـر

ل ةػاوـ قػف  تمػد ل كمتمػد قػف  ػاو  (ُِ) اوألاثكويؾل كقو ادة ألؿ مف  هاو   يف ألػاـر
د ألمػا   طػكا و ػـ (ُّ) وألػريـ ث ػال كةتتكت اقف   يؿل كاومعمار قاو  كاومتة ـ  قد ا

 د(ُْ)ااذف  يضان ق  ادة قناي دار    ك ؼ رهقاف اون ارل اوألاثكويؾ قدير اوعامكد



 
 

 

 

   

 

 تجاه العثمانية  الدولة سياسة
 القدس ىنصار

  822 

 

 

 يجملة آداب الفراهيد
 المجلد األول

 فاطمة سليم الطراونةد. 
 رائد سامي حميد الدوريد. 

 3162(  أيــلـول   61العـــدد   )

كمف ضمف تةف معام   اودكو  اوعثماني   و ن ارل  ن ا ةمتت و ـ قممارة  
  كات ـ كطقكة ـ اوديني     ايماألف اومقدةػ د كتت ٌػى ذوػؾ قاوةػماح و ػـ قااتت ػاؿ 

دهـ اودينيػػػػ ل ك ةػػػػيما  يػػػػد او  ػػػػ  ك قػػػػان و مراةػػػػـ او ا ػػػػ  ق ػػػػـل اذ يغنػػػػكف  ػػػػ    يػػػػا
 ( دُٓ)كي    اوأل ن   ند اوققر اومقدس

ألماهيأت اودكو  اوعثماني  اوظركؼ ايمني  اومت مػ  و ػـ وتتت ػاؿ قأ يػادهـ إذ 
 منت و قطريرؾ ايرثكذألة  كمكألقء اوم وؼ مػف متمك ػ  مػف اوأل نػ  ي قةػكف  قعػات 

 ـ  كوتانان)اوتاج( كومك ان اوتري  كاوتراة ل كمع ـ تتػاج يموػكف   ػى ةكداي كمع
 (ُٕ)ل كةػػػمتت اودكوػػػ   يمػػػا قعػػػد قت  ػػػيص قيػػػكت  ةػػػتققاؿ اوتتػػػاج(ُٔ)درب اآل ـ

كك ػػرت  و ػػـ اوظػػركؼ اومت مػػ   ألاومكا ػػتت مػػف يا ػػا إوػػى اوقػػدسل كتعيػػيف ترتمػػاف 
 د(ُٖ)ودكو  اوعثماني  يعين ـ   ى م اوت ـ  يقق كنء كيرتضكنء دكف إألراا مف ا

 قدت اودكو  اوعثماني  معاهػدات مػب دكؿ  كركقػا ق  ػكص ذوػؾل  قػد  وػارت 
اوةػػػػتتت إوػػػػى  ن ػػػػا  قػػػػدت معاهػػػػدة مػػػػب اانأل يػػػػز تتضػػػػمف  ػػػػدـ اوتعػػػػرض وزكارهػػػػا 

 د(ُٗ)كتمايت ـ مف اي طار
تر ػػػػػت اودكوػػػػػ  اوعثمانيػػػػػ    ػػػػػى ديمكمػػػػػ  اوعت ػػػػػ  اوتةػػػػػن  قػػػػػيف اون ػػػػػارل ك 

ف يتعرض و ن ارل قةكي  ك ألػتـ يمة ـ مف قعػض اومةػ ميفد اومة ميفل كرد ألؿ م
 قػػد ةػػار ت ارةػػاؿ  رمػػاف ق  ػػكص كركد وػػألاكل مػػف  مػػكـ اون ػػارل  ػػ  اوقػػدس 
ق ن ـ يتعرضػكف و ةػب مػف  قػؿ متمػد نةػيق  قػكاب ألنيةػ  اوقيامػ  اوػذم  ينتػء اودكوػ  

يػء  تقػدمكا قوػألكل  مينان   ى م تاح اوألنية  نظران وألثرة نزا ات اوطكا ؼ اون راني    
بخصوص بواب القيامة محمد نسيبة ودايمًا يغمط عمى طوائؼ النصػارى  تاي  ي ػا  

د  كطاوقت اوطكا ؼ قاومعام   اوتةن  ك ف بدخوليـ إلييا ويتمفظ بألفاظ غير مرضية.
ال يرجع البواب إلى األحػواؿ القديمػة بمػا يطػرؽ مسػامع الدولػة مػف نلفػاظ  ػنيعة   

 أرة ت اودكو  قذوؾ إوى  اض  اوقدس كاوم تػ  كاوقا ممقػاـ كاومتةػ ـ  دد تجاه النصارى



 
 

 

 

   

 

 تجاه العثمانية  الدولة سياسة
 القدس ىنصار

  828 

 

 

 يجملة آداب الفراهيد
 المجلد األول

 فاطمة سليم الطراونةد. 
 رائد سامي حميد الدوريد. 

 3162(  أيــلـول   61العـــدد   )

ك زوػػء كتعيػػيف وػػ ص ث ػػر مػػف يرفػػع يػػد البػػواب عػػف القيامػػة..   رمانػػان تػػاي  يػػءإ   
 ا  ػػػ  نةػػػيق  ن ةػػػ ا قكاقػػػان و ألنيةػػػ  مػػػف   ارقػػػء يألػػػكف  ألثػػػر اةػػػتقام  ألمػػػا اوػػػتيرط  ػػػ  

 د(َِ)او رماف
ؿ قعػػض اومةػػ ميف و ن ػػارل  ك ةػػيما منعػػت  اودكوػػ  اوعثمانيػػ  تعػػدم كاةػػتغت

ل اوػػػذيف يتعرضػػػكف و ةػػػب كاووػػػتـ   ػػػي ـ ك  ػػػى (ُِ) ػػػ  مقػػػاقرهـ كتػػػيف د ػػػف مكتػػػاهـ
وال يمّكنػوىـ مػف دفػػف  مكتػاهـل كي  ػذ مػن ـ اومػاؿ مقاقػؿ اوةػماح و ػـ قػد ف مكتػاهـ  

   امػواؿ موتاىـ إاّل بأخذ ماؿ منيـ ، والبعض يعمؿ قيوة بطريقيـ حتى يأخذ مػنيـ
 .( ِِ)ؾ   درت  رمانان  ألدت  يء  دـ اوتعرض و ن ارل    اوقدس كوذو

  ى اثر ذوؾ  ينت اودكو  اوعثماني  ون ارل مكظ يف ور اي  و كن ـ   ى اف 
يألكنكا قمثاق      اوك ؿ قيف اور ايػا اون ػارل كاودكوػ  مثػؿ كأليػؿ اوٌرهقػاف كهػك مػف 

د  وارت اوٌةتتت وذوؾ مثؿإ رتاؿ اوديف كألاف وألؿ طا    راهب ييعيف كأليتن و ال ك 
ل كيتػػكوى هػػذا اوكأليػػؿ ايمػػكر او اٌ ػػ  قػػاوقيب (ِّ)دد  وكيػػؿ طائفػػة رىبػػاف ا فػػرن  دد

كاووراي كايك اؼ  كر اي  و كف اوطا       ايةتان  ألاوت كؿ   ى إذف تعمير دير 
 فخػػػر الممّػػػة المسػػػيحّية  ، مػػػثًل :   فخػػػر الممّػػػة  ك ألنيةػػػ  كألػػػاف ي اطػػػب ألػػػذوؾ قػػػػ 

د كهناؾ ناظر اومػاؿ اوػذم ي ػتـ قاووػ كف اوماوٌيػ   (ِْ)  سيحّية الراىب نرسيوس ..الم
 د(ِٓ)وألديرة كاوٌرهقاف كاكضا  ا  كاودا  ي  كاو ارتي 

  طػػت اودكوػػ  اوعثمانيػػ  ن ػػارل اوقػػدس تقك ػػان ك رضػػت   ػػي ـ متمك ػػ  مػػف 
 ألػػاف  قػػد مػػف  اوكاتقػػات اوتػػ    ػػي ـ ا وتػػزاـ ق ػػا  ك ةػػيما اومتقػػس كطريقػػ  ارتػػدا  ال

إوػػػزاـ اون ػػػارل ق رتػػػداي نػػػكع  ػػػاص مػػػف اومتقػػػس و تمييػػػز قػػػيف اون ػػػران  كاومةػػػ ـ د 
.ال تػدعوا ك  ي ـ  ف ي قةكا ثكقان ي ػاوؼ وكنػء وػكف ةػا ر اوثيػاب كتػاي  ػ  او رمػاف   د

كهػػذا مػػا  (ِٔ) د و يمقػػوا البيػػاض عمػػى ر وسػػيـ دالنصػػارى يمبسػػوا لبػػاس المسػػمميف 
ةػػػتمي   ػػػ  معام ػػػ  اون ػػػارلل وػػػذوؾ ألانػػػت اودكوػػػ  اوعثمانيػػػ  ا تػػادت   يػػػء اوػػػدكؿ اا
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توػػػدد   ػػػى ذوػػػؾ  ػػػ  اوقػػػدس اووػػػريؼل اذ  ػػػرض   ػػػى اون ػػػارل وػػػقس  كاكيػػػؽ كوػػػاؿ 
د كألاف رتاؿ اوديف اون ارل يتميزكف ق قس نكع  اص مف اومتقس من ا (ِٕ)ةنتاق 

م ػػػػادر  نػػػػء د ك وػػػػارت او(َّ)اوةػػػػكداي اومطػػػػرزة  (ِٗ)ل  كاوعقػػػػاية (ِٖ) ارتػػػػداي اوق نةػػػػكة
 ػػدرت   كامػػر إوػػى تميػػب ن ػػارل اووػػاـ قمػػا  ػػي ـ ن ػػارل اوقػػدس مػػف  تػػؿ ا وتػػزاـ 

ػؿى كاوػ  اووػاـ  دد (ُّ)قارتداي متقة ـ اومن كص   ي ػا نمػرًا بمنػاداة نف رجػاؿ ل ك رةى
ك رضت ألذوؾ وركط   ى متقس  ونساء النصارى يمبسوف السواد لحد الحذاء ..  

ل كت ػقس اونةػاي (ِّ) مقّصػب والمصػاغ لكامػؿ النسػاء..يبطػؿ لػبس الاونةاي من ا  دد 
 نػػد  ػػركت ف  طػػاي  ةػػكد او ػػكف  هػػذا ك ػػد ك ػػؼ  تػػد اورتاوػػ  اوػػذيف زاركا اوقػػدس 

(متقػػػػػس  (Bukinghhamـ  كهػػػػػك قألنت ػػػػػاـ  َُِٖهػػػػػػ/ُِّٓاووػػػػػريؼ  ػػػػػ  ةػػػػػن  
  يجر  مف مسيحيي القدس إال نف يرتدي الملبس ذات المػوف اون ارل  ٍف    تػد 

دك ػػػػد توػػػػدد ك ة اووػػػػاـ قتطقيػػػػؽ  كامػػػػر اوةػػػػتطيف ق  ػػػػكص متقػػػػس (ّّ)د  .األزرؽ
ق  ػػكص اوػػزم   اون ػػارل ل قعػػد  ف   مػػكا قػػأف ن ػػارل قيػػت وتػػـ  ػػاو كا اوتع يمػػات

 طػػاوقت ـ قعػػدـ اوتػػزيف قػػزم اومةػػ ميفد ك نػػء  دد (ّْ) .. يرتػػدوف العبػػاءة والعمػػائـ ك ن ػػـ
 ػػران   ػػػف  يػػرال ككتػػػكب  ػػػدـ يتػػب   ػػػى اون ػػارل اوتقيػػػد قاووػػركط ل ك  ين ػػػرد ن

م او ػػ   كامػػر اودكوػػ  اوعثمانيػػ   ػػ   م منطقػػ   ك  ريػػ  مػػف  ػػرل اوقػػدس ألقيػػت وتػػـل 
كقيػػت تػػا ل كقيػػت ةػػاتكل كراـ او كت نػػا ك ػػيف  ريػػؾل كاوطيقػػ د  اوألػػؿ ي تػػـز ك ػػؽ 

  نف ال يتزينوا بزينة المسمميف، وىػي مخالفػة عمػى نىػؿ  وركط اوديف كاودكو  كه إ
ويرتػػػدي النصػػػراني لػػػبس المػػػوف األسػػػود واألزرؽ ومػػػنعيـ مػػػف لبػػػاس الذمػػػة... 
 د(ّٓ)العمائـ 

 رضت اودكو  اوعثماني    ػى اون ػارل وػركط   ػرل  ق  ػكص اووػرب مثػؿ 
ومف نجؿ تطييػر القػدس ورب او مر  كتاي  رماف  ألد ذوؾ ن ءإ   ررت اودكوػ     

دد  ك ٌنػػء ةػػيتـ مػػورمػػف المظػػالـ  والتعػػديات والمنكػػرات والمحرمػػات.. ومػػف  ػػرب الخ
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د ( ّٔ) دد ونزعػوا كػؿ مػا عنػدىـاوت تيش مف  قؿ اوكاو    ى ذوػؾ   ػاؼ اون ػارل دد 
ك ػػدـ م ػػاوطت ـ   مػػا قاونةػػق  وػػد كؿ اوتمػػاـ   يػػد ؿ اون ػػارل اوتمػػاـ مػػب اومةػػ ميف

ألمػػػػا   ػػػػدرت اودكوػػػػ   رمانػػػػان  ػػػػ  ةػػػػن  . (ّٕ)   .. بػػػػؿ ليػػػػـ يومػػػػاف بالجمعػػػػة.. قػػػػء 
يػػكد تديػػدة ي ألػػد  رمانات ػػا اوةػػاقق   منعػػت ـ مػػف رألػػكب ـ   ي ػػرض  َُِٖهػػػ/ُِّٓ

 (ّٖ)دد   قػرع نجػراس كنائسػيـ ب ػكؿ مرتفػع كمػف  .. اقتناء الجواري ..  او يؿ كمف
 د(ّٗ)كيعمـ هذا    تميب  نتاي اوقدس كاوق دات اوتاقع  و ا

توددت اودكو  اوعثماني  قضركرة إوتزاـ اون ارل قت ؾ اوقيكد   ثناي ثكرة اويكناف 
ل اذ ات ػػػػذت متمك ػػػػ  مػػػػف ااتػػػػرايات ااتترازيػػػػ   تتػػػػاا (َْ)ـُُِٖهػػػػػ/ُِّٔن  ةػػػػ

اون ػػػارل  امػػػ ل كاوػػػرـك ا رثػػػكدألس  ك ةػػػيما قعػػػد  ف   مػػػت قتػػػدكث م او ػػػات  ػػػ  
 اوقيكد اوم ركض    ي ـ  ثناي  ياـ اوثكرة ك هـ ااتراياتإ

 تينمػػػا  ػػػاو كا  نمػػػر السػػػمطاف بجمػػػع األسػػػمحة مػػػف النصػػػارى عمػػػى الفػػػور..  -ُ
 د(ُْ)اوتع يمات كا تنكا اية ت 

جمػػيعيـ لػػبس السػػواد ونمػػر بسػػجف مػػف وجػػد حػػذا ه نو  ػػرض   ػػى اون ػػارل   -ِ
 د(ْْ)كاوتودد قمنب  ورب او مر (ّْ) غير نسود  (ِْ)طربو و

 ػػػػ  اوك ػػػػت ن ةػػػػء تر ػػػػت اودكوػػػػ  اوعثمانيػػػػ    ػػػػى  ػػػػدـ اوتعػػػػرض و ن ػػػػارل 
ةػػػػػؿ اوةػػػػػ طاف متمػػػػػكد كمطػػػػػاوقت ـ  قػػػػػط قػػػػػااوتزاـ قاووػػػػػركط اومن ػػػػػكص   ي ػػػػػال ك ر 

ـ(  رمانات ن ى  ي ا  ف  تػؿ  م ن ػران   ك إةػاية معام تػءل ُّٖٗ-َُٖٖاوثان )
تػػايت هػػذا او رمانػػات تينمػػا   ػػـ اوةػػ طاف قتػػدكث تعػػدم مػػف قعػػض كت ػػاي اوقػػدس 
  ػػى اوػػرـك ا رثػػكدألس  اذ طاوػػب كت ػػاي مػػف اوػػرـك ا ثػػكدألس د ػػب  مػػكاؿ و ػػـ  يػػر 

ل (ْٓ)يط ػػؽ ةػػراح قعضػػ ـ إ  قعػػد د ػػب  مػػكاؿ اومعتػػادة كتعػػرض قعضػػ ـ و ةػػتف كوػػـ
 أرةػػػػؿ اوةػػػػ طاف  مػػػػران قمنػػػػب اوتعػػػػدم   ػػػػي ـ م ألػػػػدان   ػػػػى ضػػػػركرة إوػػػػزام ـ قاووػػػػركط 
اوم ركضػػ  مػػف  قػػؿ اودكوػػ د ك ػػد ققيػػت ت ػػؾ اووػػركط م ركضػػ    ػػى اون ػػارل تتػػى 
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ـ ق ػػقس اوعمامػػ  اوقيضػػاي كرألػػكب ُِّٖهػػػ/ ُِْٕةػػم  و ػػـ إقػػراهيـ قاوػػا  ػػ  ةػػن 
 د(ْٔ)اوةتحاو يؿ كتمؿ 

موقػػػػؼ الدولػػػػة العثمانيػػػػة مػػػػف نػػػػزاع الػػػػرـو األرثػػػػودكس مػػػػع النصػػػػارى 
 الكاثوليؾ:

ألثرت مناز ات اوطكا ؼ اون ػراني  قوػأف  تقيت ػا  ػ  ايمػاألف اودينيػ  كد ػكؿ   
ألنيةػػ  اوقيامػػ  كاة امػػ  اووػػعا ر ايمػػر اوػػذم ةػػم  قتػػد ؿ اوةػػ ط  اومت يػػ   ػػ  اوقػػدس 

تاكوػػػت ألةػػػب كد اوتألػػػاـ ككت ػػػاي اوقػػػدس وػػػد ـ لك  ةػػػيما  ٌف ألػػػؿ طا  ػػػ  (ْٕ)اووػػػريؼ
ر يت ػػا كمك   ػػا مػػف اونػػزاع كةػػقؿ ت ػػءل مػػب  ٌف  اضػػ  اوقػػدس هػػك اوت ػػ  اوتػػ  ألانػػت 
مةػػػػ كو   ػػػػف تػػػػؿ اوموػػػػاألؿ قػػػػيف اوطكا ػػػػؼ اون ػػػػراني  كمرا قػػػػ  إ ػػػػادة قنػػػػاي ايديػػػػرة 

ل كوألف  و ء    اوقياـ قم امء ت ؾل  وػتب ممث ػ  اوطكا ػؼ   ػى او تػكي (ْٖ)كاوألنا س
د ك ػاد إوػى تػد ؿ اودكوػ  (ْٗ)وى اوتألاـ ككت اي اوقدس وألةتعان  ق ـ ألؿه   ى اآل ػرإ

ل ك  ػػذت ت ػػؾ اونزا ػػات تانقػػان ألقيػػرانمف  ت ػػات (َٓ)اوعثمانيػػ   ػػ   ػػض ت ػػؾ اونزا ػػات
 ألما يقدك ادنااإ (ُٓ)اون ارل مب قعض ـ قعضان كمب اودكو  اوعثماني  كمب دكؿ  كركقا

كف ققػػػكة قػػػأتقيت ـ  ػػػ  ا وػػػراؼ   ػػػى ايمػػػاألف قػػػد  اون ػػػارل اوألاثكويػػػؾ يطػػػاوق
ـ قعػػػد اامتيػػػاز اوػػذم منتتػػػء اودكوػػػ  اوعثمانيػػػ  و رنةػػػا َُْٕهػػػػ /ُُّٓاومقدةػػ  منػػػذ 

ـ قػا تراض ُْٕٕهػػ/َُُٔل وذوؾ قادركا منػذ (ِٓ)ور اي  اون ارل اوألاثكويؾ كزكارهـ
يا اوػػرـك ا رثػػكدألس كمػػنع ـ مػػف إتػػراي إ ػػتتات  ػػ  ألنيةػػ  اوقيامػػ د كتػػد  ت ركةػػ

ـ قعػػػد  ف  وتػػػأ إوي ػػػا قطارألػػػ  اوػػػرـك ا رثػػػكدألسل  ت ػػػؿ مػػػف ُٕٔٓهػػػػ/َُُٕةػػػن 
اآلةتان    ى تأييد تؽ اوركس قر اي  اورـك ا رثكدألس كمنب اون ارل اوألاثكويؾ مف 

 د(ّٓ)اوتعرض و ـ
هػػػػػ/ ُُُٕتتػػػػدد اونػػػػزاع قػػػػيف اون ػػػػارل اوألاثكويػػػػؾ  كاوػػػػرـك ا رثػػػػكدألس ةػػػػن  

 أ ػػدرت اودكوػػ  اوعثمانيػػ   رمانػػان  (ْٓ)مػػزاراتـ  تػػكؿ اوققػػر اومقػػدس كقعػػض اوُٕٕٓ
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ننػػو لمػػا كانػػت القػػدس ال ػػريؼ ومػػا حوليػػا قػػد اسػػتولى عمييػػا الممػػوؾ تػػاي  يػػء   
العظاـ .. فيي مف نملكي اليمايونية .. فالطوائؼ المتخاصمة عمػى قراراتيػا لػيس 
قامػػة  ػػعائرىـ  ليػػـ حػػؽ امتلكيػػا نو السػػيادة عمييػػا .. إنمػػا تخػػص ليػػـ زيارتيػػا وا 
الدينية .. نما الفرماف المعطى لرىباف ا فرن   ال يقصػد منػو تممكيػـ بػؿ التػرخيص 

 د(ٓٓ) دد ليـ بزيارتيا وقضاء فروض عباداتيـ في بعض المزارات
تينمػا تزايػػدت تعػديات اون ػػارل اوألاثكويػؾ   ػػى اوأل نػ  ايرثػػكدألس  ػ  ألنيةػػ  

لموجػودة خػارج القػدس نف الكنيسػة ااور كات    درت اودكو   رمانان كضتت  يػءإ   
  ...   ك ٌف اٌد ػاي رهقػاف اون ػارل (ٔٓ)مع ما يحيطيا ىي منػذ البػدء فػي تممػؾ الػرـو

اوألاثكويؾ  ف اوألنية  كايراض  تكو ا مف ممت ألات ـ  ف طريػؽ اووػراي  يػر  ػتي  
كوػػػذوؾ يققػػػى اوقػػػديـ   ػػػى  دمػػػء  ك ةػػػيما قعػػػد  ف تتقػػػؽ اومتةػػػ ـ مػػػف كتػػػكد  يقكنػػػات 

ي ػػا تعػػكد و ػػرـك ا رثػػكدألس منػػذ اوقػػدـل كوػػيس ثمػػ  ثثػػار و ن ػػارل كوػػمعدانات كثثػػار  
إف كنػػائس الػػرـو اوألاثكويػػؾل ألمػػا  ف تميػػب او رمانػػات قيػػد اوػػرـك ا رثػػكدألس تقػػكؿإ  

ّف المزارات داخؿ القدس وخارجيا لـ توىب ولػـ  ...وا  التي في القدس تبقى بيد الرـو
 (ٕٓ)تعط لغيرىـ... 

ثػػكدألس كاون ػػارل اوألاثكويػػػؾ مػػرة ا ػػرل تػػػكؿ ثػػـ تتػػدد اونػػزاع قػػػيف اوػػرـك ا ر 
م تػػػػػاح اومغػػػػػارة إذ طاوػػػػػب اون ػػػػػارل اوألاثكويػػػػػؾ قػػػػػ ف يألػػػػػكف و ػػػػػـ م تػػػػػاح ألمػػػػػا و ػػػػػرـك 
ا رثػػكدألس م تػػات ـ كتغييػػر مكا يػػد اوقػػٌداس ككضػػب اووػػمعداف كتألنػػيس اوػػدرج كوألػػف 

 د(ٖٓ)نف يبقى المفتاح مع الرـو   اودكو  اوعثماني   ررت   
  او رنةي  قد ت ت عؿ  ع  اد  قد طاوقت  رنةا قأتقي    ى اثر ذوؾ  ف اوةياة

اون ارل اوألاثكويؾ  ػ  ايمػاألف اودينيػ   ػ  اوقػدس   ػى اوػر ـ مػف معر ت ػا  ف اوػرـك 
ا رثػػػػكدألس هػػػػـ ايتػػػػؽ قم أليػػػػ  ألثيػػػػر مػػػػف ايمػػػػاألف اودينيػػػػ  منػػػػذ اوقػػػػدـد  قػػػػد طاوقػػػػت 
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و  اوعثماني   رمانان قتكضي   ماألف ألؿ مف اوطا  تيف ك ناديؿ ألؿ من اد   أ درت اودك 
 د(ٗٓ)تقيف  يء ايماألف اوديني  اوم     وألؿ طا    ك ناديؿ ألؿ من ا

 اد اونزاع قيف اون ارل اوألاثكويؾ كاوػركـ ا رثػكدألس   ػى ألنيةػ  اوقيامػ  مػف 
ف ةػػػم  و ن ػػػارل  تديػػػدل وألػػػف اوةػػػ طاف متمػػػكد اوثػػػان   ققػػػى اوقػػػديـ   ػػػى  دمػػػءل كاة

ألمػػا انت ػػز اون ػػارل اوألاثكويػػؾ انوػػغاؿ  (َٔ)رهـاوألاثكويػػؾ  ققنػػاي  ػػرؼ تديػػدة  ػػ  ديػػ
ـ  و ت ػػػكؿ   ػػػى َُٖٖهػػػػ/ُِِّاوػػػرـك ا رثػػػكدألس  قتريػػػؽ ألنيةػػػ  اوقيامػػػ  ةػػػن  

 د(ُٔ) ماألف مقدة  تديدةل  ك إ طا  ـ تؽ إ ادة قناي اوألنية 
ألانػػت  ت ػػ  اوػػركـ ا رثػػكدألس مػػب اون ػػارل  ػػد ات ػػذت قعػػدان ث ػػر قعػػد تريػػؽ 

اعو تديػدة مػف اون ػارل اوألاثكويػؾ و ت ػكؿ   ػى  رمػاف ألنية  اوقيام د  قد قذوت مةػ
يعطي ػػػػا  مػػػػاألف تديػػػػدة مةػػػػتغ   قػػػػذوؾ  كضػػػػاع اودكوػػػػ  اوعثمانيػػػػ  كتركق ػػػػا مػػػػب دكؿ 

ل  ألػػاف اف وتػػأ اون ػػارل اوألاثكويػػؾ إوػػى  رنةػػا اوتػػ  تػػد  ت كاوتػػ  طاوقػػت (ِٔ) كركقػػػا
ثػان  طا  ػ  اوعثمانييف كٌقينت و ـ كضب طا    اون ارل  ػ  اوقػدس اوتػ  ألانػت تػأت  

قعد اورـك ا رثكدألس  ممػا يتعػؿ مػف تق ػا اوت ػكؿ   ػى تقػكؽ دينيػ  ألػاوت  و ػرـك 
ا رثكدألس    ألنية  اوقيام ل وذوؾ اةتتاقت اودكو  اوعثماني   أ درت  رمانا  وزمت 

 .(ّٔ) اوطا  تيف قتقك  ا اوديني     اوألنية 
لإلفػػرن     ٌف إ   تتػػٌدد اونػػزاع تػػكؿ كضػػب اووػػمعدانات  قػػررت اودكوػػ  اوعثمانيػػ

ل (ْٔ)د دد  عادة وضع ال معدانات مف القديـ عمى القبر ويضعوف عندىا  معدانيف
ك وزمت اوطر يف قاوتزاـ اوقديـل ألما ا تػرض اون ػارل اوألاثكويػؾ ق  ػكص اوتألنػيسل 
ككضػػب او ػػكر كاي ػػكاس كتع يػػؽ اوقناديػػؿ ككضػػب اوتتر ػػ  اوألنيةػػ د  أرةػػ ت اودكوػػ  

زمت  يء اوطا  تيف قاوقديـل كتةمت اودكو  اوعثماني  نزاع اوطا  تيف اوعثماني   رمانان  و
 ندما تتٌدد تكؿ تألنيس درج ألنية  اوقيام  ككضب اوتتر  كتع يؽ اوقناديؿ تاي  يػء 

  ٌفإ
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لكؿ درج باب ومفتاح وا فرن  يكنسوه ، لكف الرـو التمسوا التصػرؼ بػدرج   
ف ىنػػاؾ عػػادة حديثػػة لمػػرـو بتكنػػيس ا فػػرن  يػػّدعوف نف الػػدرجيف والبػػابيف ليػػا وا

الدرج عند القبػر، واف التكنػيس مخصػوص بػا فرن  وىػي عػادة مسػتمرة فػل تػدعوا 
الرـو لمتكنيس ، وبخصوص تعميؽ الرـو قناديؿ في حايط كنيستيـ ولإلفرن  حػايط 
يعمقوف بو قناديميـ .. وجد ا فرن  نف الرـو عمقوا قناديػؿ ليػا عمػى حػايطيـ لػذلؾ 

لدولة القديـ إلى قدمو ولكؿ طائفة عرض األقواس ليا بمكػاف ويبقػى األمػر نرجعت ا
 .. نف ا فرن  واضعيف يدىـ عمى حايط األقواس كوف  كق  كص اوتتر  تاي..  

األقواس بنيت في نراضييـ ، ثـ ادعى الرـو بخصوص الحجر داخؿ مغارة الصػميب 
فيـ لػػذلؾ نوصػػت الدولػػة فػػي بػػاطف القيامػػة واف الػػرـو وضػػعوا حجػػرًا مكانػػو مػػف طػػر 

 د(ٓٔ) دددد بوضع األصمية دوف زيادة نو نقصاف
قعد ذوؾ تترؾ اون ارل اوألاثكويػؾ قاتتػاا انتػزاع  رمػاف يقضػ  قعػدـ اوتعػرض 
و ػػػـ مػػػف  قػػػؿ اوػػػرـك ا رثػػػكدألسد  قػػػد  مػػػؿ كأليػػػؿ رهقػػػاف اون ػػػارل اوألاثكويػػػؾ   ػػػى 

دـ تعػرض اوػرـك اوت كؿ   ى  رماف تديد مف  تؿ تأأليد  ماألف زيارت ـ كيضمف  ػ
ا ثركدألس و ـد كألاف وء ذوؾ ق دكر  رماف تديد قعػد  دكمػء وتةػتان  يقضػ  قعػدـ 
معارضػػػػ  اون ػػػػارل اوألاثكويػػػػؾ كا تمػػػػاد اوقػػػػديـل كهػػػػذا ر  ػػػػ  ةػػػػ طاني  و ػػػػـ قعػػػػدـ  

 د(ٔٔ) معارضتيـ .. ووضع األرغنة
ـ  إوػى   يػاف ُُُٖق/ُِِٔ  در اوةػ طاف متمػكد اوثػان   رمانػان  ػ  ةػن  

األد  يء تميػب او رمانػات اوةػاقق  قوػأف اونػزاع اوركمػ  ا رثكدألةػ  كاون ػران  اوقدس 
اوألػػاثكويأل  تػػكؿ ايمػػاألف اودينيػػ د كذوػػؾ قعػػد  ف تػػاي كأليػػؿ رهقػػاف اوػػرـك ا رثػػكدألس 
إوى ايةتان  مطاوقان  يضان قتتديد ايماألف اوديني  او ا   ق ـل قعد  ف تػددت اودكوػ  

كويؾ دا ؿ ألنية  اوقيام  ك ارت ا    اوقدس ك قيت ايماألف او ا   قاون ارل اوألاث
وتػػـ  يضػػاند كتػػدد و ػػـ مكاضػػب  نػػادي  ـ ك ػػكرهـ كايقكنػػات ـد ألمػػا  ف اوكأليػػؿ اوركمػػ  
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 رض   ى اوة طاف ماودي ـ مف ةػندات تقػيف   دميػ  اوػرـك ا رثػكدألس  ػ  ايمػاألف 
ات اون ػػػارل اودينيػػ  كتعػػديات اون ػػارل اوألاثكويػػػؾ   ي ػػاد كقعػػد ااطػػػتع   ػػى تعػػدي

...نف ا فػرن  تعرضػوا ليػـ اوألاثكويؾ   ػى اوػرـك ا رثػكدألس تقػيف و دكوػ  اوعثمانيػ    
ومنعوىـ مف ال ػمعدانات ووضػعيا ، كػذلؾ نزالػوا الصػميب الرومػي ووضػعوا صػميبًا 
إفرنجيًا وىذا يتعارض مػع القػديـ واف لمػرـو راىػب نػاطور عنػد القبػر المقػدس والف 

نيـ النػػاطور لمنطػػارة لػػذلؾ لمػػرـو نف يضػػعوا نػػاطورًا ليػػـ كمػػا رىػػابيف ا فػػرن  ال يعيػػ
جرت العادة ووضع صميبيـ لػيس عػادة قديمػة وضػع صػميب إفرنجػي ويضػع الػرـو 

 د(ٕٔ) د  معداناتيـ
نت  اون ارل اوألاثكويؾ قاوت كؿ   ى إذف مػف اوةػ طاف قػ تراي  داةػ ـ  ػ  

امػػػاند كألػػػاف هػػػذا مػػػف  هػػػـ اوقيامػػػ  قػػػدا ؿ اوققػػػر اومقػػػدس ةػػػكي  ألػػػاورـك ا رثػػػكدألس تم
اانتػػػػازات قاونةػػػػق  و ػػػػـ  اذ  ػػػػام ت ـ اودكوػػػػ  ألػػػػاورـك ا رثػػػػكدألس  ػػػػ   تػػػػراي اوقػػػػداس 

يجري الػرـو وا فػرن  بأولويػة قداسػيـ  وتطبيػؽ األوامػر وممنػوع مػف كاوزيارة ك ف   
اآلف فصػاعدًا عمػى طائفػة ا فػػرن  التعػرض لمػرـو مػف كػػؿ الوجػوه واف تكػوف زيػػارة 

بالّسوية بيف الطرفيف في المحؿ المذكور ...ونّف القبر المقدس محؿ  القبر المقدس
 د(ٖٔ) زيارة لمطرفيف وتجمع األمور بيف الطائفتيف بالّسوية

قعػػػػػد  ف  ن ػػػػػت اودكوػػػػػ  اوعثمانيػػػػػ  اونػػػػػزاع قػػػػػيف اوطػػػػػا  تيف انػػػػػد ب رهقػػػػػاف اوػػػػػرـك 
 ايرثكدألػػػػػس قاانقطػػػػاع ي مػػػػاؿ اوعقػػػػادة قػػػػدا ب اوتمػػػػاس اوػػػػدين  قعػػػػد ذوػػػػؾ  كك ػػػػؼ
اورتػػػاو  )ألنغ يػػؾ( اورهقػػاف اون ػػارل اوألاثكويػػؾ  يضػػان  ن ػػـ ققػػكا  ػػ  ايديػػرة يتػػا ظكف 
  ي ػػػػػػا كيقكمػػػػػػكف قكاتقػػػػػػات ـ اودينيػػػػػػ ل ك ف معظم ػػػػػػـ مػػػػػػف طققػػػػػػ  او تتػػػػػػيف ايةػػػػػػقاف 

ل كةػعكا و مطاوقػ  (ٗٔ)كاايطاوييػف اوذيف اةتقركا    اوقدس قعد  ف تايكا إوي ػا تتاتػان 
عػػػػد  ف ر كا  ٌف ألنيةػػػػ  اوقيامػػػػ   ػػػػادت  ػػػػامرة قعػػػػد قأمػػػػاألف مقدةػػػػ  و ػػػػـ مػػػػف تديػػػػد ق

إ ػػتت ا مػػف تريػػؽل  ػػد  كها كنز ػػكا ألػػؿ مػػا ي ػػص اوػػرـك ا رثػػكدألس مػػف ايكانػػ  
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اومقدةػػػ  كاييقكنػػػات كاو ػػػ قاف كاووػػػمعدانات كرمكهػػػا قػػػايرضد ككضػػػعكا  ر نػػػان ألقيػػػران 
ةػيطركا يز ج اوركـ ا رثكدألس ك ت   كات ـل ككضػعكا و ػـ تارةػان و ققػر اومقػدسل ك 

  ػػػػى مغػػػػارة او ػػػػ يب كاوةػػػػ ـ اوغرقػػػػ  اومػػػػ دم إوػػػػى اوت ت ػػػػ  كةػػػػيطركا   ػػػػى  مػػػػاألف 
 د(َٕ)اوزيارة

 ػػ ر  ِْتمٌةػػؾ اوػػركـ ا رثػػكدألس ق رمػػاف  ػػدر مػػف اودكوػػ  اوعثمانيػػ د ك ػػ  
ـ   اد اورـك ا رثكدألس تارةػ ـ إوػى مألانػء  ػ  اوققػر ُُِٖثذار  ٗهػ/ ُِِٕةن  

اثكويػؾد ك ػدر  رمػاف تديػد ي يػد تقػكؽ اوػرـك اومقدسل كا رتكا تارس اون ػارل اوأل
ا رثػػكدألس  ػػػ  تميػػػب ايمػػػاألف اودينيػػػ د ألمػػا  وػػػارت اوةػػػتتت إوػػػى اةػػػتتألاـ اونػػػزاع 
قين مػػػا ق  ػػػكص مػػػف يةػػػتتؽ من ػػػا  ألقػػػر تػػػزي مػػػف ايمػػػاألف اودينيػػػ   ػػػ  اوألنػػػا سد 

هػػػػػ/ ُِِّكازدادت تعػػػػديات اون ػػػػارل اوألاثكويػػػػؾ   ػػػػى اوػػػػرـك ا رثػػػػكدألس  ػػػػ  ةػػػػن  
د ا تدل اون ارل اوألاثكويؾ   ى  تد أل ن  اورـك ا رثػكدألس  ػ  ألنيةػ  ـد  قُُٖٔ

هػػػػػ ُِّّدد  د ك ػػػػ  ةػػػػن  فأىػػػػانوه وطػػػػردوهاور ػػػػكات كهػػػػك ذاهػػػػب و  ػػػػتة  ي ػػػػا  دد 
ـ  تػػػػدد اون ػػػػارل اوألاثكويػػػػؾ تق ػػػػـ  ػػػػ  ألنيةػػػػ  اور ػػػػكات كا ػػػػامكا و ػػػػـ  ي ػػػػا ُُٕٖ/

رـك ا رثػػكدألس ـ   يػػد تقػػكؽ اوػػُُٖٗهػػػ/ُِّٓ  ػػدر  رمػػاف تديػػد ةػػن   (ُٕ) داةػػان 
كتػدد اوةػػ طاف متمػػكد اوثػػان  مك ػػد اوزيػارة وألػػت اوطػػر يف  اةػػترتب اوػػرـك ا رثػػكدألس 

 د(ِٕ)ألنية  اور كات قققاي اوقديـ   ى  دمء
 موقؼ الدولة العثمانية  مف نزاع الرـو األرثودكس مع األرمف :

ألاف ايرمف    نػزاع مػب اوػرـك ا رثػكدألس   ػى متمك ػ  مػف اوتقػكؽ اودينيػ  
 ػػ  ألنيةػػ  اوقيامػػ ل وػػذوؾ تػػاكوكا اوت ػػكؿ  ػػف طريػػؽ قطريػػرأل ـ  ػػ  اآلةػػتان    ػػى 
مزيػػػػػد مػػػػػف اوتقػػػػػكؽ  ػػػػػ  اوقػػػػػدسل قمطػػػػػاوقت ـ  قم تػػػػػاح وألنيةػػػػػ  اوقيامػػػػػ   ةػػػػػكة قػػػػػاورـك 
ا رثكدألس اوذيف ألاف ودي ـ كتدهـ م تاح اوألنية د ألما طاوب ايرمف قتغيير  داة ـ 

ايرمػػػف مػػػف  ف يت ػػػؿ اون ػػػارل ل كألػػػاف  ػػػكؼ (ّٕ)كوػػػمعدانات ـل كتع يػػػؽ  ػػػكرهـ
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اوألاثكويػؾ ػ اوػذيف تر ػى  رنةػا تقػك  ـ ػ   ػى  مػاألف دينيػ  تديػدة ممػا د ع ػـ اوػى اف 
وألػف اودكوػ  اوعثمانيػ   (ْٕ)يطاوقكف قمزيد مف اوممت ألات    ألنيةت  اوقيامػ  كاوتثمانيػ 

 د (ٕٓ)تةمت اونزاع كا رت   ى  ف يققى اوقديـ   ى  دمء
ألنيةػػػػ  اوقيامػػػػ   مػػػػؿ ايرمػػػػف  ف تتغيػػػػر اوتػػػػاؿ قعػػػػد اوتريػػػػؽ اوػػػػذم وػػػػب  ػػػػ  

و ػػاوت ـ  وألػػن ـ ات مػػكا قتػػرؽ ألنيةػػ  اوقيامػػ  طمعػػان  ػػ  اوت ػػكؿ   ػػى  تقيػػ  إ ػػادة 
قناي ما اتى   يء اوتريؽ    اوتزي اوم  ص و ـ ك  ػى مزيػد مػف اوتقػكؽ اودينيػ  د 
 وػػذوؾ ةػػػار كا إوػػػى اوتقػػدـ قط ػػػب إوػػػى اوةػػ طاف متمػػػكد اوثػػػان  و ت ػػكؿ   ػػػى  رمػػػاف
ق  ػػػػادة قنػػػػاي مػػػػا تضػػػػرر تػػػػراي اوتريػػػػؽل كألػػػػذوؾ  عػػػػؿ اوػػػػرـك ا رثػػػػكدألس كاون ػػػػارل 
اوألاثكويؾد كوألف ايمر  د تيةـ و او  اوركـ ا رثكدألس إذ   طػى  او رمػاف او ػادر 
قذوؾ او  كص ايكوكي     إ ادة اوقناي و ركـ ألكن ـ اوطا    اي ػدـ كين ػـ يمت ألػكف 

مة ومػا فييػا وبيػت لحػـ واألديػرة ...ويجعػؿ جميػع  ...نماكف الزيارة في كنيسة القيا
...وبمػػا ننػػو مػػف مػػدة  الطوائػػؼ النصػػرانية الكائنػػة ىنػػاؾ تحػػت إدارة بطريػػرؾ الرـو
ن ير حدث حريؽ في كنيسة القيامة ...نصدرنا مرسػومنا ... واجابػة السػترحامات 
 مػػف عمػػـو ممػػة الػػرـو يصػػدر الفرمػػاف العػػالي بكعػػادة بنػػاء مسػػاكف الػػرـو الميدمػػة

كتاكؿ ايرمف إيقاؼ قناي ألنية  اوقيام   إذ  ػامكا   قتتػريض قعػض    ومحلتيـ... 
   تٌرضػػكهـ   ػػى اووػػػألكل ضػػد اوػػػركـ ا رثػػكدألس قػػػد كل  ف  العػػواـ مػػػف النصػػػارى

اوقنػػاي يػػ ذي ـ   ػػاتمكا اوػػرـك ا رثػػكدألسل تػػاي ذوػػؾ اوتتػػرؾ ايرمنػػ  ردة  عػػؿ   ػػى 
ةػػػ د كهاتػػػػـ اوعػػػكاـ اوعمػػػػاؿ كاوقنػػػا يف اوػػػذيف  ػػػدـ إ طػػػاي اودكوػػػ  و ػػػـ  تقيػػػ  قنػػػاي اوألني

يعم ػػكف  ػػ  إ ػػادة قنػػاي ألنيةػػ  اوقيامػػ د كومػػا   مػػت اودكوػػ  اوعثمانيػػ  قػػذوؾ   ػػدرت 
  رمانان تديدان كن ءإ

عممت الدولة نف جماعة مف العواـ ىاجموا كنيسة القيامة ودير الرـو وىذا   
   لنصارى ل غميـ وعمميـمخالؼ لمقانوف، وعزؿ النصارى المس وليف، ونف تنظر ا
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ممػػا يكتػػب ردع اوعػػكاـ مػػف اور ايػػا اون ػػارل ثػػـ ةػػار ت اودكوػػ  اوعثمانيػػ   أ ػػدرت 
 رمانان ث ر  ألدت  يء  رارها قمن  اوركـ ا رثكدألس تؽ إ ادة قناي ألنية  اوقيام   دد 
صػػػدر نمػػػػر لمػػػػرـو وا ذف ليػػػـ وتعميػػػػر .. كنيسػػػػة القيامػػػة..ومنع التعػػػػرض ليػػػػـ 

د  ألػػد مضػػمكف ذوػػؾ او رمػػاف اوراهػػب اويكنػػان  نيك يتػػكس  ػػ  (ٕٔ)   ـواالعتػػداء عمػػيي
نعطت الدولة الرـو ما طمبػوه وىػو حصػوليـ عمػى ركايتء وألتداث  ف  رب  ػا تنإ  

صػػلح كنيسػػة الميػػد فػػي بيػػت  فرمػػاف يعطػػييـ نحقيػػة إعػػادة بنػػاء كنيسػػة القيامػػة وا 
 د(ٕٕ) دد  ، وغير ذلؾ مف األديرة والمقدساتـلح

ف اودكو  اوعثماني  قعدة تقػكؽ دينيػ   ػ  ألنيةػ  اوقيامػ ل إذ  وػارت طاوب ايرم
اوةتتت إوى مطاوقت ـ  موارأل  اورـك ا رثكدألس    اوققر اومقدسل كتغييػر مكا يػد 

ا رثػكدألسل قنػاين   ػى ذوػؾ  اوزيارة كاوقٌداسل كتع يػؽ او ػكرل كامػتتؾ م ػاتي  ألػاوركـ
ان ػاي اونػزاع قػيف اوطػر يفل م ألػدة تػؽ اوػرـك   درت اودكو  اوعثماني   رمانان تديدان  

ا رثػػكدألس ققنػػاي ألنيةػػ  اوقيامػػ  ل ك ف ي تػػـز ايرمػػف قمكا يػػد اوزيػػارة اومقػػررة و ػػـل ك ف 
ألماتػػددت اودكوػػ  مكا يػػد . يع قػػكا  ػػكرهـ كيعم ػػكا  داةػػ ـ ألمػػا هػػك مقػػرر دكف تغييػػر

د ك ػ  (ٖٕ)وم ػاتي اوزيارة وألؿ من مػا  ػ  اومغػارةل ك ققػت اوقػديـ   ػى  دمػء ق  ػكص ا
ـ تزايػدت ضػغكط اكركقػا   ػى اودكوػ  اوعثمانيػ  مػف  تػؿ مػن  َُٖٗهػ /ُِِْةن   

اوطكا ػػػؼ اي ػػػرل وػػػراأل   ػػػ  اوققػػػر اومقػػػدس مػػػب اوػػػرـك ا رثػػػكدألسد كنتتػػػت  رنةػػػا 
قاو عػػػػػؿ قتعػػػػػؿ اون ػػػػػارل اوألاثكويػػػػػؾ وػػػػػرألاي و ػػػػػرـك  يػػػػػء قمكا قػػػػػ  اوةػػػػػ طاف متمػػػػػكد 

 د(ٕٗ)اوثان 
موػػغكو  قأكضػػا  ا اوةياةػػي  قت ػػؾ اومػػدة كقتركق ػػا مػػب ألانػػت اودكوػػ  اوعثمانيػػ  

وػػذوؾ  (َٖ)دكؿ  كركقػال كقػاوثكرات اوتػػ  اوػتع ت ضػدها  ػػ  قعػض اوك يػات اوتاقعػػ  و ػا
درةػػت  كضػػاع اومدينػػ  اومقدةػػ  اوتػػ  ألػػاف ي م ػػا اةػػتقرارها  نظػػران ومألانت ػػا كاوتػػرص 

يبقػى القػديـ عمػى   .. وجػدنا نف  ى ةيادت اد ك  درت  رمانان قمكتب  كامر وري   
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دد  ككتػػدت اودكوػػ   ف قدمػػو واف ال يمكنػػوا األرمػػف مػػف  ػػيء مػػا جػػرت بػػو عػػادتيـ
ويعمقػػوا القناديػػؿ ولحػػبس وألرمػػف كضػػب وػػمع  كاتػػدة قاوػػدا ؿل ك  ػػرل قاو ػػارج  دد 

دد د كةػػػارع ايرمػػػف ومطاوقػػػ  اودكوػػػ  اوعثمانيػػػ  قتتديػػػد األمػػػر يبقػػػى كػػػؿ  ػػػيء مكانػػػو
اوطػػػا  تيفل  قػػػدمكا وػػألكل ضػػػد اوػػػرـك ا رثػػػكدألس ت يػػػد ايمػػاألف كاومتػػػتت او ا ػػػ  ق

ل كط قػػػكا (ُٖ)تتألم ػػػـ ق ػػػـ  نػػػد زيػػػارة ألنيةػػػ  اوقيامػػػ  كقيػػػت وتػػػـل كمققػػػرة اوةػػػيدة مػػػريـ
مرتم  اوة طاف ك  يػء درةػت اودكوػ  اوكضػب اومتمثػؿ  قألثػرة نزا ػات طػا  ت  ايرمػف 

  ػػ   ػػ  اوقػػدس ل اذ ألانػػت اوطكا ػػؼ اوم ت(ِٖ)كاوػػرـك ا رثػػكدألس تػػكؿ م تػػاح اوألنيةػػ 
تتةػػ ـ اوم تػػاح ا امػػ  اومراةػػيـ اودينيػػ   نػػد اومػػػققرةد  يػػر  ف ذوػػؾ  دل إوػػى اوتوػػاتر 
ك يػػػاـ قعػػػض اوطكا ػػػؼ قت ػػػر ات  يػػػر   قػػػػ  ل ك اوقػػػان مػػػا ألػػػاف اوم تػػػاح مػػػب اوػػػػركـ 
ا رثػػػػكدألس  أ ػػػػدر اوةػػػػ طاف متمػػػػكد اوثػػػػان  قػػػػأف ت تػػػػـز ألػػػػت اوطػػػػا  تيف قمتتت ػػػػا 

 نء تينمػا تقػكـ إتػدل اوطكا ػؼ قػأداي  ػ كات ا تػأت  طا  ػ  ك ماألن اد كألانت اوموأل   
  ػػرل ت ػػدر   ػػكاتان از ػػاج اوطا  ػػ  اوتػػ  ت ػػ   دا ػػؿ اوألنيةػػ  د ألمػػا ألػػاف ي عػػؿ 
ايرمػػف مػػب قػػا   اوطكا ػػؼ  قػػد اةػػتغ ت  ر ػػ   ػػتة اي قػػاط دا ػػؿ اوألنيةػػ   تتمػػب 

 ذقػ   اةػت تانان ايرمف    متاكو  من ـ اوموارأل   ػ  او ػتة ويتغنػكا قأ ػان   يػر م
ل كألػاف  ػد كردت وػألكل ق  ػكص ذوػؾ مػف ت ػؾ اوطكا ػؼ (ّٖ)قرتاؿ اوديف اون ػارل

و دكو  اوعثماني د كوٌما ألاف ايرمػف  ػد طػاوقكا قػأف يألػكف و ػـ م تػاح كهألػذا  ع ػت قػا   
ـ   قعػػػد ُُْٖهػػػ/ُِِٗاوطكا ػػؼ  يضػػان  وػػذوؾ ةػػار ت اودكوػػ   أرةػػ ت  رمانػػان ةػػن  

 مػػػكـ اون ػػػارل تػػػكؿ م تػػػاح ألنيةػػػ  اوقيامػػػ ل  قػػػررت  ف اونظػػػر قمطاوقػػػات كوػػػألاكل 
تعػػػيف وػػػء اتػػػد اومةػػػ ميف قكاقػػػان مةػػػ ك ن  ػػػف  تت ػػػا كاة ت  ػػػا ومنػػػب نزا ػػػات اوطكا ػػػؼ 
اون راني  كث ر  مينان   ى اوم تاحد ك رة ت قذوؾ إوى متة ـ اوقػدس كاوم تػ  ك اضػ  

  ي تت ػػا و طكا ػػؼ متػػى اومدينػػ   ػػتـ تعيػػيف كاتػػد مػػف  ا  ػػ  نةػػيق  قكاقػػان وألنيةػػ  اوقيامػػ
تراي اوقداس كيغ ق ا تينما تنت   د ك ينت كاتد مف  ا    تػكدة (ْٖ)  رادت او تة كاة
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ةم  و ن ارل قما  ي ـ اوركـ ا رثكدألس كايرمف قممارة    كات ـ  (ٖٓ) مينان و م تاح
زاع    اوألنية د كألاف اوم تاح قذوؾ قر اي  اودكو  اوعثماني  وتنت   موأل   اوم تاح كاون

 د(ٖٔ)  يء
وألػػػف ايرمػػػػف اةػػػتغ كا ةػػػػكي  كضػػػاع اوػػػػرـك ا رثػػػكدألس ا  ت ػػػػادي  منػػػذ ةػػػػن  

ـل كانوػػػػغاؿ اوعثمػػػػانييف َُّٖهػػػػػ /ُِْٔـل اوتػػػػ  اةػػػػتمرت تتػػػى ُُِٖهػػػػ /ُِّٕ
 (ٕٖ)ـ مف انتػزاع مألاةػب دينيػ ُِٖٗهػ /ُِْٓقتركق ـ مب اوركس كاةتطا كا ةن  

لػػى القبػػر المقػػدس ..اذ إدخػػاؿ طقوسػػيـ و ػػعائرىـ الدينيػػة إلػػى كنيسػػة الك  قيامػػة وا 
 د(ٖٖ) اصبحوا  ركاء لمروـ في القبر المقدس

كتتديػػػدان ايكركقيػػػ  إوػػػى اامتيػػػاز اوػػػذم   طػػػاا (ٖٗ)تعػػػكد اامتيػػػازات ايتنقيػػػ  
د كاوػػذم م ٌػػد اوطريػػؽ (ُٗ)ـ ُّٓٓهػػػ/ ِْٗةػػن  (َٗ)اوةػػ طاف ةػػ يماف اوقػػانكن  و رنةػػا

 ػػ  وػػ كف اودكوػػ  اوعثمانيػػ  كر اياهػػال  مػػاـ تػػدٌ ؿ  رنةػػا ك يرهػػا مػػف اوػػدكؿ ايكركقيػػ  
مةتغ   قذوؾ اونزا ات اوطا  ي  تكؿ ايماألف اومقدة  اوت  تمٌثؿ قا هتمػاـ كاوتمػاس 
اوػدين  ك ةػػيما تػد   ا  ػػ  وػ كف ر ايػػا اودكوػػ  اوعثمانيػ  مػػف ن ػارل اوقػػدسل كتت ٌػػى 

نيػػػػ  قعقػػػػد ذوػػػػؾ قػػػػد ـ اوػػػػدكؿ ايكركقيػػػػ  و طكا ػػػػؼ اون ػػػػراني  كمطاوقت ػػػػا و دكوػػػػ  اوعثما
معاهدات امتياز مع ا تعطي ا تؽ تمايػ  اون ػارل اوػذيف يتقعػكف اوطا  ػ  اوتػ  تػديف 

 د(ِٗ)ق ا هذا اودكو  ايكركقي   ك ت ؾ
ثـ تطكر نظاـ اامتيازات إوى  قعد مف ذوؾ وتتد اودكوػ  اوعثمانيػ  ن ةػ ا تتػت 

وتمنػب ضغكط مػف  رنةػا كركةػيا تع ت ػا مضػطرة اتػراي إ ػتتات إداريػ  كةياةػي  
تد ؿ  كركقا    و كن ا اودا  يػ ل ألمػا  ػار ك ي قعػض اون ػارل يكركقػا  ك و دكوػ  

د  إٌف تعػػػػدد اوطكا ػػػػؼ اون ػػػػراني   ػػػػ   (ّٗ)ايكركقيػػػػ  اوتػػػػ  تتػػػػكوى ر ايػػػػ  ت ػػػػؾ اوطا  ػػػػ 
اوقدس زاد مف نزا ات اودكؿ ايكركقي  اوت    ذ ألؿ من ػا يػد   تمايػ  طا  ػ  معينػ  
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اوتػ  ألانػت مت كظػ    ػتن  ػ  ظػػؿ (ْٗ)ألرامػ  اون ػارلمةػك   تػد   ا ق ػدؼ تمايػ  
 د(ٓٗ)اودكو  اوعثماني ل كاوت   ام ت ـ قما يتكا ؽ مب ةياةت ا ألدكو  إةتمي 

 موقؼ فرنسا مف سياسة الدولة العثمانية تجاه نصارى القدس:
مف قيف تميب اوطكا ؼ اون راني     اوقدس ألاف اون ارل اوألاثكويؾ اي ضػؿ 

اذ   ػػذكا يتظػػكف  (ٔٗ) ع ـ قػػد ـ اومتتمعػػات كاوػػدكؿ ا كركقيػػ  اوغنيػػ تػػا ن نظػػران وتمػػت
ـد كتتٌ ى ذوؾ قتمتع ـ قأتقي   ػ  ايمػاألف ُِِٔهػ/َُِّقاود ـ او رنة  منذ ةن  

اومقدةػػ   ػػ  قيػػت وتػػـ   ػػى تةػػاب اوػػرـك ا رثػػكدألس  اوػػذيف ألػػانكا منػػذ   ػػد طكيػػؿ 
ؾ  ػ  تمأليػن ـ مػف إ ػادة قنػاي ل ألما تتٌ ى ذو(ٕٗ)يتمتعكف قأتقي     ايماألف اومقدة 

قعػػض ايمػػاألف اودينيػػ  د قػػد  ػػاـ او رنةيةػػألاف قتتديػػد   مػػاؿ اوقنػػاي  ػػ  ألنيةػػ  اوققػػر 
 د(ٖٗ)اومقدس  كقذوؾ  ارت و ـ مألان  ديني  مرمك   ألما اورـك ا رثكدألس كايرمف

ظ رت  رنةا ألقػكة تاميػ  و ن ػارل اوألاثكويػؾ د كألانػت اونزا ػات قػيف م ت ػؼ 
راني     اوقدس تتزايد   ى ايماألف اوديني  كاوػدكؿ اورا يػ  و ػاد كانت ػى اوطكا ؼ اون 

ـ قػانتزاع تأييػد وتقك  ػا  ػ  ايمػاألف اومقدةػ  َُْٕهػػ/ُُّٓذوؾ قنتاح  رنةا ةػن  
 ػػػ  اوقػػػدس كتمايت ػػػا وطا  ػػػ  اون ػػػارل اوألاثكويػػػؾد ك قػػػان ومعاهػػػدة ك عػػػت مػػػب اودكوػػػ  

امتيػازات  ػدة  ػ  اوققػر اومقػدس ألمػا كرد  اوعثماني  كمن  اون ارل اوألاثكويؾ قمكتق ا
 ( مف اومعاهدةدّّ   اومادة )

  طػػت اودكوػػ  اوعثمانيػػػ  و رنةػػا امتيػػػازات  ديػػدة ألمػػػا تػػاي  ػػػ  مػػكاد اومعاهػػػدة 
نعطيت الحرية لزوار اللتيف في زيارات القبػر المقػدس ، وفػي إ  المادة االولىكه إ

المقدسػة تحػت العمػـ الفرنسػي  وجػاء المادة الثانية  يسمح لكؿ الممؿ بزيارةاالماكف 
فػي المػػادة الثالثػة والثلثػػوف مػػف المعاىػدة  تمنػػع معارضػػة الرىبػاف الفرنسػػيوف فػػي 
القدس وخارجيا  وجاء في المادة الرابعة والثلثػوف  عػدـ اعتػراض مػف راـ الػدخوؿ 
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فػػػػي المػػػػذىب اللتينػػػػي  ، وبموجػػػػب المػػػػادة الثانيػػػػة والثمػػػػانيف  يسػػػػمح للتػػػػيف 
 د(ٗٗ)  صميحات في الكنائس واالماكف التي تحت تصرفيـبكجراءالت

ألػػاف اوػػرـك ايرثػػكدألس كاثقػػيف مػػف تقػػك  ـ  قػػ متتؾ  اوقيػػ  ايمػػاألف اومقدةػػ  
   اوألنػا سل كايديػرة قمةػاندة ركةػيا  كدا عػكا  ػف تقػك  ـ  مػاـ اون ػارل اوألاثكويػؾ  

ألػف ت ػكؿ  رنةػا د كو(ََُ)اوذيف   طكا ين ة ـ اوتؽ قػامتتؾ ايمػاألف اوموػار إوي ػا
  ػػػى ةػػػػ اي اودكوػػػػ  اوعثمانيػػػػ  مأٌلن ػػػػا مػػػػف  ف تألػػػػكف  كؿ دكوػػػػ  تت ػػػػؿ   ػػػػى تمايػػػػ  

دايمػػر اوػػذم  ثػػار موػػاألؿ قػػيف اون ػػارل (َُُ)ـَُْٕهػػػ/ُُّٓاوألاثكويػػؾ  ػػ  اوقػػدس 
وي ػػػػق  اون ػػػػارل  (َُِ)اوألاثكويػػػػؾ كم ت ػػػػؼ اوطكا ػػػػؼ ألػػػػاورـك ا رثػػػػكدألسل كايرمػػػػف

مػػػف نتػػػا ج ت ػػػؾ اومعاهػػػدة  يضػػػان ت ػػػكؿ  اوألاثكويػػؾ مػػػف   ػػػكل اوطكا ػػػؼ هنػػػاؾد كألػػػاف 
ل كهيػػأت (َُّ)اون ػػارل اوألاثكويػػؾ   ػػى اوةػػماح و ػػـ ققنػػاي  مػػاألف تديػػدة  ػػ   ديػػرت ـ

وػػػػزكارهـ مػػػػف اوتتػػػػاج اوتمايػػػػ  كترتمػػػػاف تةػػػػب ا تيػػػػارهـ يعػػػػرؼ وةػػػػان ـ كيقضػػػػ  
 د(َُْ)م اوت ـ

وعػػػؿ ت ػػػػؾ ا متيػػػازات اوتػػػػ  ت ػػػ ت   ي ػػػػا  رنةػػػا كاوطكا ػػػػؼ اون ػػػراني  اوتػػػػ  
هػػذا مػػا د ػػب اومةػػ ميف  يمػػا قعػػد إوػػى مناهضػػ   (َُٓ)قمكتػػب ت ػػؾ ا ت ا يػػات قر ايت ػػا

د (َُٔ)ـ ممثتن ق رنةا اوألاثكويألي  اوتامي  و ن ارلُٖٕٗهػ/ُُِّتم   ناق يكف ةن  
ـل ُٖٕٗهػػػ/ُُِّألانػػت قػػتد اووػػاـ هػػ  كت ػػ  نػػاق يكف  اوػػذم اتتػػء   ةػػطيف ةػػن  

نوػغ    ػػ  تػرب مػػب ركةػػيا د كألانػت اودكوػػ  اوعثمانيػػ  م(َُٕ) تةػب مػػاهك م طػط و ػػا
 ػػ  ت ػػؾ اومػػدةل ايمػػر اوػػذم وػػٌتب  رنةػػا   ػػى اةػػتغتؿ ت ػػؾ ايكضػػاع و ةػػيطرة   ػػى 

 د(َُٖ) متؾ اودكو  اوعثماني  قاتتتؿ م ر 
 ف ةػػػتتت متألمػػػ  اوقػػػدس اووػػػر ي    تتضػػػمف مع كمػػػات  ػػػف  ػػػدـك تم ػػػ  

  ةطيف مركران ناق يكف إوى   ةطيفل وألف اوم ادر اوتاري ي  ذألرت قأف ناق يكف د ؿ 
 قيا ا كاورم   ك ألا كوألن ا وـ تور  نء د ؿ اوقػدس اوتػ  ألانػت تػزيان مػف  ألػا  ػ  ت ػؾ
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ل كألػاف  هػاو  اوقػدس قمػا  ػي ـ اون ػارل يتك عػكف  ف يػد ؿ نػاق يكف اوقػدس  (َُٗ)اومػدة
ل ك ةػػػػػػيما اف تيوػػػػػػء ك ػػػػػػؿ  طػػػػػػراؼ يا ػػػػػػا (َُُ)قعػػػػػػد  ف تقػػػػػػدـ  ػػػػػػكب يا ػػػػػػا كاورم ػػػػػػ 

ل وألنػء وػـ يتػاكؿ اوةػيطرة (ُُِ)ثـ تكتء إوػى  ألػا (ُُُ)ـُٕٗٗثذار  ُّهػ/ ُُِْ  
د ألمػا وػـ توػر اوم ػادر إوػى ةػقب  ػدـ م اتمػ  نػاق يكف اوقػدس مػب (ُُّ)  ى اوقػدس

 ف هنػػػاؾ إوػػػارة كردت  نػػػد  ػػػارؼ اوعػػػارؼ   نػػػء راةػػػؿ ن ػػػارل اوقػػػدس يط ػػػب مػػػن ـ 
 او ضكع وػء  كوألػن ـ  تػاقكا  ن ػـ تػاقعكف اياوػ   ألػال ك ن ػـ   يريػدكف  ف يػد  كا  ػ 

 د(ُُْ)ترب    ق د يعيوكف  يء
إٌف  ػػدـ د ػػكؿ نػػاق يكف اوقػػدس  ك تتػػى  ػػدـ متاكوػػ  د كو ػػال  يعنػػ   نػػء وػػـ 
يألف و دكوػ  اوعثمانيػ  مك ػؼ مػا مػف اوتم ػ   ك اوتتةػب وػد كؿ نػاق يكف اوقػدسد وػذوؾ 
ات ذت اودكو  اوعثماني  متمك   مف ااترايات ااتترازي د من ا تةػقما ذألػرا اوراهػب 

نيك يتكسل راهب دير مارةػاقال  نػء ةيػتف رهقػاف قعػض اون ػارل  ػ  ألنيةػ  اويكنان  
ل ألمػػا  مػػر كاوػػ   دموػػؽ اتمػػد قاوػػا اوتػػزار قتزكيػػد تاميػػات (ُُٓ)اوقيامػػ  دكف  ذيػػت ـ

اوقدس قاية ت د كيضيؼ )نيك يتكس(  ف ايديرة هكتمػت ك  ػذ اورهقػاف رهػا ف  ك نػا 
 ف تم تػػء  وػػ ت قعػػد  وػػؿ ت ػػار  إ ٌ  (ُُٔ)مػػف  ف  يتعػػاكنكا مػػب نػػاق يكف  ك يراةػػ كا

 د(ُُٖ)ل اوذم ةاهـ  تمد قاوا اوتزار    إ واو ا(ُُٕ) ألا
 ف ةػػقب  ػػدـ تكتػػء نػػاق يكف إوػػى اوقػػدس هػػك  ن ػػا وػػـ تألػػف كاردة ضػػمف  طػػ  

ل وألف هناؾ ةقب ث ر منعء مف  دـ د كوء اوقدس هك  ف  رنةػا ر ت  ف (ُُٗ)اوتم  
مػػف اوػػدكؿ ا كركقيػػ ل كرقمػػا يػػ دم د ػػكؿ نػػاق يكف و قػػدس ةػػيت ب و ػػا اتتتػػاج اوعديػػد 

إوػػى م اتمت ػػا  يف تميػػب اوػػدكؿ ا كركقيػػ  ألانػػت و ػػا م ػػاو   ػػ  اوقػػدس  كتمػػارس 
ضػػػػػغكطات   ػػػػػى اوعثمػػػػػانييف و ت ػػػػػكؿ   ػػػػػى امتيػػػػػازات  ي ػػػػػا تقعػػػػػان وتنػػػػػكع اوطكا ػػػػػؼ 
اون راني   ي اد وذوؾ وف ت     رنةا قتتقيػؽ  هػدا  ا  إذا د  ت ػا تيػكش نػاق يكف اوتػ  

 ف ايةاويب اودق كماةي   ثقتت نتات ا ألطريؽ وتتقيق ادطاوما  
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   اوك ت ن ةء ألاف  اوركـ ا رثكدألس    نػزاع مػب اون ػارل اوألاثكويػؾ   ػى 
ايمػػاألف اودينيػػ  إذ نتػػ  اون ػػارل اوألاثكويػػؾ قموػػارأل  اوػػرـك ا رثػػكدألس ايتقيػػ   ػػ  

ا د ألمػػػػػػا وػػػػػػتعت  رنةػػػػػػ(َُِ)اوققػػػػػػر اومقػػػػػػدسل كتتػػػػػػرة تتضػػػػػػير اومػػػػػػكتى  قػػػػػػؿ اوػػػػػػد ف
او رنةيةػػألاف   ػػى اةػػػتعادة ايمػػاألف اومقدةػػ  قػػػد ـ مػػف اوقاقػػا أل يمنػػػت اوثاوػػث  وػػػر 
اوذم  اـ ق رةاؿ اورةا ؿ ق ذا اووأف إوى ايمػراي اوألاثكويػؾ وتػث ـ   ػى قػذؿ اوت ػكدل 
كاةػػتعماؿ ن ػػكذهـ وػػدل اوقػػاب اوعػػاو  و ػػد اع  ػػف تقػػكؽ اون ػػارل اوألاثكويػػؾد كيػػذألر 

ف اوراهػب او رنةيةػألان  بد تكمػاس مكراكةػأل  (  (Paschal Baldiقاةػألاؿ ق ػدم 
P.Thomas) Morawieskij   تمػػؿ رةػػا ؿ اوقاقػػا إوػػى م ػػكؾ ك مػػراي اكركقػػال اذ )

ك ؿ إوى ناقكو  كووقكن  ثـ إوى قتط اوم ؾ  مانك يؿ اوثاوث    تػكريفد ألمػا تكتػء 
 د(ُُِ) تقان إوى قاريس كانت ترا كقكوندا ك  يرا إوى  ينا

د  كركقػا  ػ   ػرض ن كذهػا   ػى اودكوػ  اوعثمانيػ  مةػتغ   ي ألد ذوؾ نتاح ت ػك 
ةكي  كضا  ا  قد   درت اودكو   رمانان منتت  يء اون ارل اوألاثكويػؾ  مػاألف دا ػؿ 
ألنيةػػ  اوقيامػػ  ك ارت ػػا كمنتػػت ـ تػػؽ إتػػراي  داةػػ ـ قعػػد  ف تزايػػد نػػزا  ـ مػػب اوػػرـك 

ن  وبعػػد إقامػػة  .. صػػدر عػػف الدولػػة العميػػة بخصػػوص طائفػػة ا فػػر ا رثػػكدألس إذ 
علقة مع فرنسا بواسطة محلتيـ داخؿ وخػارج القيامػة وقداسػيـ حتػى ال ينػازعيـ 

ك  طػػػت ـ  تقيػػػ  زيػػػارة اوققػػػر اومقػػػدسل ككضػػػب نػػػاطكر و ػػػـ   ػػػ  اوألنيةػػػ  الػػػرـو ..  
 د(ُِِ)ألاوركـ

  ػػػػدرت اودكوػػػػ  اوعثمانيػػػػ  ق عػػػػؿ اوتػػػػد تت او رنةػػػػي   رمانػػػػان ث ػػػػر قعػػػػدـ   ػػػػذ 
كاوضرا ب اومعتادة مػف اون ػارل اوألاثكويػؾل كمنػب   ػذ  م  ضريق    رل  ير اوتزي 

ل ك  ػػػػدرت  رمانػػػان ث ػػػر قعػػػد تػػػد ؿ  رنةػػػا وت  يػػػؼ اوضػػػرا ب  ػػػن ـ (ُِّ)زيػػػادة مػػػن ـ
كاة ادة اوزا د و ـل كتـ ذوؾ  عتنل إذ ألاف مف اومعتاد  ف يد عكا ةقع  ث ؼ  رش ألػؿ 

ق  ػػػػػادة اوزا ػػػػد ةػػػػن ل ك ػػػػ  ةػػػػن و مػػػػا   ػػػػذ مػػػػن ـ  وػػػػػركف اوػػػػؼ  ػػػػرش  ػػػػأمرت اودكوػػػػ  
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د ك  ػػى اوػػر ـ (ُِٓ)ل كهيػػأت ورهقػػػان ـ اوتمايػػ  كاوػػد ـ دا ػػؿ اوقػػدس ك ارت ػػا(ُِْ)وػػػ ـ
مػػف  ف  رنةػػا نتتػػت  ػػ  انتػػزاع امتيػػازات وت ػػرنج  ػػ  اوقػػدس  ػػ ف كضػػب اون ػػارل 

 /هػػُِِّكتػدمير اوققػر اومقػدس ةػن   اوألاثكويؾ  اد مترديان قعد تريػؽ ألنيةػ  اوقيامػ 
تػػاكؿ  يػػء رهقػػاف او رنةيةػػألاف دكنمػػا تػػدكل و ػػت انتقػػاا  ـد   ػػ  اوك ػػت اوػػذمَُٖٖ

(  Paschal كركقا اومتتاه   وندايات ـ مةا دة اوألاثكويؾ اوم تكريف   ى تد تعقير)
 (ُِٔ)ت ػػؿ اوػػرـك ا رثػػكدألس   ػػى  رمػػاف إ ػػادة قنػػاي ألنيةػػ  اوقيامػػ  تينمػػا اتتر ػػت

ـ تينما نتػ  ُِٖٖهػ /ُِْْكوألف اوضرق  اوم وم  تايت و ن ارل اوألاثكويؾ ةن  
ايرمف قاوت كؿ   ى ا تراؼ مف اودكوػ  اوعثمانيػ  قاوطا  ػ  ايرمنيػ  اوألاثكويأليػ ل إذ 

(  كقاوم ػػػػ  ايرمنيػػػػ   Aghoupا تػػػػرؼ اوةػػػػ طاف متمػػػػكد قر اةػػػػ  ايةػػػػقؼ ث ػػػػكب )
 د(ُِٕ)ـُِٖٖهػ/ ُِْْاوألاثكويألي  قعد انوقا  ـ  ف اوركـ اوألاثكويؾ ةن 

ةرياف م عػكؿ اومعاهػدةد كألػاف اوعثمػانيكف   ػى  اةتمر تترم  رنةا و تأألد مف
معر ػػػ  قػػػذوؾل كر ػػػض اوةػػػ ير او رنةػػػ  منا وػػػ  اوكثػػػا ؽ او ا ػػػ  قاومعاهػػػدةل كطاوػػػب 
ق  ادة م ألي  ايماألف اوديني  و ن ارل اوألاثكويؾل كوأل ت وتن  ي راض اوألوؼ  ف 

نيػػ    ػػى  ف اوتاوػػ  او ع يػػ  وتمػػاألف اومقدةػػ  ا مػػر اوػػذم تظػػ  قمكا قػػ  اودكوػػ  اوعثما
 د(ُِٖ)يألكف  ي ا  ضك ممثؿ و قطريرؾ اوركم 

 موقؼ روسيا مف سياسة الدولة العثمانية تجاه نصارى القدس:
ـ و ػػاو  ركةػػيا  ػػ  اوتػػرب اوتػػ  ُْٕٕهػػػ /ُُٖٖتتػػكؿ ميػػزاف اوقػػكل ةػػن  

د (ُِٗ)ألانػػػت تػػػدكر قين ػػػا كقػػػيف اودكوػػػ  اوعثمانيػػػ  كقوػػػألؿ قػػػات ي ػػػدد ا  يػػػرة قػػػاو طر
ي  تطمػػ  و ت ػػكؿ   ػػى إمتيػػازات ألت ػػؾ اوتػػ  ت ػػ ت   ي ػػا كألانػػت ركةػػيا اوقي ػػر 

 رنةا    اوقدس وتألكف تامي  ايرثكذألةي   ك ةيما  ف  رنةا  ار و ا  ألثر مف رقب 
 /هػػػػػُُٖٖل كتتػػػػى ةػػػػن َُْٕهػػػػػ/ُُّٓمنػػػػذ  ػػػػرف تاميػػػػ  اوألاثكويػػػػؾ اون ػػػػارل  م 

ـد ثػػػػـ تمألنػػػػت ركةػػػػيا مػػػػف اوت ػػػػكؿ   ػػػػى إ تػػػػراؼ اوعثمػػػػانييف ق ػػػػا ألتاميػػػػ  ُْٕٕ



 
 

 

 

   

 

 تجاه العثمانية  الدولة سياسة
 القدس ىنصار

  222 

 

 

 يجملة آداب الفراهيد
 المجلد األول

 فاطمة سليم الطراونةد. 
 رائد سامي حميد الدوريد. 

 3162(  أيــلـول   61العـــدد   )

(  ةػػػن  Kucuk Kaynardjaد كتػػػـ  قػػػد معاهػػػدة ألتػػؾ ألينارتػػػ )(َُّ)ترثكذألةػػي و
ـ  اوتػػ  تنػػازؿ اوعثمػػانيكف قمكتق ػػا  ػػف قعػػض اومنػػاطؽ اوتاقعػػ  و ػػـ ُْٕٕهػػػ/ُُٖٖ

ك  طػػػػكا و ػػػػركس تػػػػؽ تمايػػػػ  اوػػػػرـك ايرثػػػػكدألس كألانػػػػت اومادتػػػػاف اوةػػػػاقع  كاوثامنػػػػ  
ومعاهػدةل اذ ن ػت اومػادة او ا تاف قتماي  اوركس ايرثكدألس هما  هـ مػادتيف  ػ  ا

   تصػػوف حػػؽ الديانػػة النصػػرانية وكنػػائس اوةػػاقع    ػػى تع ػػد اودكوػػ  اوعثمانيػػ    ف
النصػػػارى صػػػيانة قويػػػة وتمػػػنح سػػػفير دولػػػة الػػػروس الرخصػػػة بػػػكبراز التفييمػػػات 
المتنوعة عند كؿ احتياج سواء كاف متعمقًا في الكنيسة المذكورة فػي المػادة الرابعػة 

 (ُُّ) حروسة القسطنطينية وفي صيانة خادمييا.. ع رة الكائنة في م
تعطػػى الرخصػػة التامػػة لرىبػػاف دولػػة روسػػيا  مااومػػادة اوثامنػػ   قػػد تػػاي  ي ػػا   

ولسػػائر رعاياىػػا بزيػػارة القػػدس ال ػػريؼ وسػػائر األمػػاكف التػػي تسػػتحؽ الزيػػارة وال 
نصًل يتكمؼ المسافروف وال السائحوف لدفع نوع مف ننواع الجزية والخراج والويركو 

فػػي سػػائر األمػػاكف وتعطػػى ليػػـ الفرمانػػات بالوجػػو اللئػػؽ مػػع نوامػػر الطريػػؽ التػػي 
تعطى إلى رعايا سائر الدوؿ والػذيف يقيمػوف فػي نراضػي دولتػي العميػة ال يمكػف نف 
يحصؿ ليـ تعرض ومداخمة بوجو مف الوجوه بؿ تصير  حمايتيـ  وصيانتيـ تمامًا 

ا رتيػػاح قػػيف  كةػػاط اوػػرـك ايرثػػكدألسد   وػػذا  ػػـ بمقتضػػى قػػوة نحكػػاـ ال ػػريعة .  
ك ألػػػػػػػػػدت اودكوػػػػػػػػػ  اوعثمانيػػػػػػػػػ  ا ترا  ػػػػػػػػػا قتػػػػػػػػػؽ ركةػػػػػػػػػيا تمايػػػػػػػػػ  ايرثػػػػػػػػػكدألس ةػػػػػػػػػن  

ـل كتمايػػ  اوػػرـك ايرثػػكدألسل كتػػؽ زيػػارة اوتتػػاج اوػػركس دكف د ػػب ُٖٖٕهػػػ/َُِّ
 د(ُِّ)ضرا ب

إف ت ػػكؿ ركةػػيا   ػػى ذوػػؾ ا متيػػاز دا ػػؿ اوقػػدس ألػػاف يعنػػ  إزاتػػ  اون ػػكذ 
ك  ػػتن  ػػ  اوتػػكازف اوةياةػػ  قػػيف ألػػؿ مػػف ركةػػيا ك رنةػػا  ػػ  اوقػػدسد  او رنةػػ  هنػػاؾل

ـ كتأأليػداد َُْٕهػ/ ُُّٓمماتمؿ  رنةا   ى قذؿ اوت كد يتؿ تتديد إمتياز ةن 
ـ كاوػػذم نػػص ُٖٖٕهػػػ/ََُِك عػػتن ت ػػ ت   ػػى تأأليػػد وتمتيػػاز اوموػػار إويػػء ةػػن  
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فػػػي الدولػػػة نمػػػا بخصػػػوص إجػػػراء نصػػػوؿ الػػػديف الكػػػاثوليكي النصػػػراني   ػػػى إ   
صػػلح كنائسػػو وحريػػة التعبػػد  العثمانيػػة وحريػػة قسوسػػو والمتمسػػكيف بػػو وحفػػظ وا 
والمتعبػديف والتػردد عمػػى األمػاكف والحػ  لقاعػػدة إرجػاع كػػؿ نمػر إلػى مػػا كػاف عميػػو 

 د(ُّّ)جميع االمتيازات الممنوحة لمديف الكاثوليكي 
يػػان كمعنكيػػانل اهػػتـ اوػػركس قػػاوركـ ايرثػػكدألس  ػػ  اوقػػدسل ك ػػدمكا و ػػـ د مػػان ماد

 ػ  ظػؿ ضػػغكطات ألػؿ مػػف ايرمػف كاون ػارل اوألاثكويػػؾ   ػي ـ و ت ػػكؿ   ػى مزيػػد 
مػػػف ايمػػػاألف اودينيػػػ   ػػػ  اوقػػػدس   ػػػى تةػػػاب اوػػػرـك ا رثػػػكدألسد كألانػػػت ركةػػػيا  ػػػد 

ـ  تينما  تر ػت ألنيةػ  َُٖٖهػ/ُِِّ دمت د مان ماديان و ركـ ا رثكدألس    ةن  
اي  اوتتاج    طػريق ـ إوػى اوقػدسل إذ تألػاثر اوقيام ل ك م ت   ى تة يؿ اوتج كتم

-ُِِْمػػػػػػػػا قػػػػػػػػيف ةػػػػػػػػػنكات ( ُّْ) ػػػػػػػػدد اوكا ػػػػػػػػديف إوػػػػػػػػى ألنيةػػػػػػػػت  اوم ػػػػػػػػػد كاوقيامػػػػػػػػ 
ل قةػػقب مػػا (ُّٓ)ـل ألما ػػدمت اوعػػكف ي كيػػ  اوققػػر اومقػػدسُُٖٗ-َُٖٗهػػػ/ُِّٓ

 اناا اوركـ ايرثكدألس مف ديكف تٌراي تريؽ ألنية  اوقيامػ  اوػذم ألٌ   ػا ألثيػراند ك مػؿ 
  ػػى تمػػب إتةػػانات انوػػاي مقػػر و تتػػاج اوػػركس  ػػ  اوقػػدس كقةػػقب  اوػػركس ألػػذوؾ

تعرض اوتتاج اوركس وتعديات مف  قؿ اوألاثكويؾ  امت ركةػيا قتأةػيس  ن ػ ي  و ػا 
 ـد إذ يذألر هكقكد )َُِٖهػ/ُِّٔ   اوقدس و عناي  قو كف اوركـ ايرثكدألس ةن  

(Hopwood اوػرـك ا رثػكدألس    إف اوقن  ي  اوركةي   ػ  اوقػدس ألانػت تقػكـ قر ايػ
قا تقارها ت ق  اوك ؿ قين ـ كقيف ركةياد كتقكـ   ػى ر ايػ  وػ كف اوتتػاجل كألانػت 

(   ن ػػػتن كممػػػثتن و ػػػا ير ػػػى اوم ػػػاو   Jourjeusركةػػػيا  ػػػد ا تػػػارت تػػػاكرتيكس )
اودينيػػػػػ   ػػػػػ    ةػػػػػطيفل كاة امػػػػػ   ػػػػػتت تةػػػػػن  مػػػػػب اوطكا ػػػػػؼ اون ػػػػػراني  منػػػػػذ ةػػػػػن  

 د(ُّٔ)ـُُُٖهػ/ُِِٔ
وألاثكويؾ و ةػيطرة   ػى مزيػد مػف ايمػاألف اومقدةػ   ػ  اوقػدس ةعى اون ارل ا

قكةاط  ة راي و ـ    ايةتان ل كاوت كؿ   ى  رمانات ة طاني  قعد اود ـ اوركة  
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و ركـ د ك    تد اووعانيف هاتـ اون ارل اوألاثكويؾ اورـك ا رثكدألس  ثنػاي  ػ كات ـ 
مػا تػاكؿ اوقاقػا تغييػر مػذهب اوػرـك كألٌةركا كن قكا  متع  اوألنية  كايكانػ  اومقدةػ د أل

 (ُّٕ)ايرثكدألس إوى مذهب اوألاثكويؾد
زاد  دد زكار اوقدس تكاو  اوم   زا ػر نتيتػ  وكتػكد اوقن ػ ي  اوركةػي  هنػاؾد 
ك ػػػػػد نتػػػػػ  اون ػػػػػارل اوألاثكويػػػػػؾ  ػػػػػ  اوةػػػػػيطرة   ػػػػػى ألنيةػػػػػ  اور ػػػػػكات كوألػػػػػف اوػػػػػرـك 

ف اوققػػر اومقػػدس ـد كقػػد ـ ركةػػيا ألػػاَُِٖهػػػ/ُِّٕايرثػػكدألس اةػػتردكها  ػػ  ةػػن  
كةا ر اومزارات م ألان وتميب  ايرثكذألسد كوألف ركةيا وـ تةتطب د ـ كمنا رة اوركـ 

ـ    اوقػدس تينمػا ألػانكا يعػانكف ضػا ق  ا ت ػادي  ُُِٖهػ/ُِّٕا رثكدألس  ةن  
هػػػ/ ُِِّ ػػ    قػػاب ثػػكرة اومػػكرةد كتعػػكد تػػذكر ت ػػؾ اوضػػا ق  اا ت ػػادي  إوػػى ةػػن  

تتر ػػت ألنيةػػ  اوقيامػػ  كان ػػؽ اوػػرـك ا رثػػكدألس ألػػؿ مػػا وػػدي ـ ـ تتديػػدان تينمػػا اَُٖٖ
 د(ُّٖ)ا ادة قنا  ا

وػػػػـ توػػػػر اوم ػػػػادر اوتاري يػػػػ  ومك ػػػػؼ ركةػػػػيا را يػػػػ  اوػػػػرـك ايرثػػػػكدألس  مػػػػف 
اوضػػػػا ق  اوتػػػػ  ألػػػػاف يعيوػػػػكها  ػػػػ  اوقػػػػدس  ك ةػػػػيما قعػػػػد  ف تزايػػػػدت اي قػػػػاي اوماويػػػػ  

قةػػػقب انوػػػغاو ا -وركةػػػيا   كاوضػػػرا ب   ػػػي ـد ألمػػػا  ف اوػػػرـك ا رثػػػكدألس وػػػـ ي تػػػأكا
ل  عـ (ُّٗ)قؿ ا ترضكا ايمكاؿ مف اوي كد كايرمف كاومة ميف -قتركق ا مب اوعثمانييف

او قر كاوضيؽ قيف اوركـ ايرثكدألس كتزايدت ديكن ـل كألاف طقيعيان  ف يةتغؿ ايرمػف 
ذوػػؾ اوكضػػب يتػػؿ اوةػػيطرة   ػػى مزيػػد مػػف ايمػػاألف اودينيػػ   ػػ  اوقػػدسد ك ػػٌدـ  مػػراي 

انيػا كم ػػدا يا كقعػض اومنػػاطؽ ايرثكذألةػػي  د مػان ماديػػان ي كيػء اوققػػر اومقػػدسل اذ ركم
 طػى ذوػؾ ن قات ػػا اوةػنكي د  مػػا ركةػيا اورا يػػ  و ػـ   ػػـ تةػتطب اوتػػد ؿ قةػقب ترق ػػا 
مػػػب اودكوػػػ  اوعثمانيػػػ  كتػػػأثر مكةػػػـ اوتػػػج قت ػػػؾ اوتػػػرب إذ  ػػػٌؿ  ػػػدد زكار ايرثػػػكدألس 

س  ػ  اوقػدس ن ةػ ا ألػانكا  ػ  كضػب   يةػم  و ػـ و قدس د ألما  ٌف اورهقػاف ايرثػكدأل
 اةتغؿ   (َُْ)قاوة ر كاوتتكؿ ونقؿ و مة كويف اوركس  كرة اوكضب اوذم يعانكف منء
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اوألاثكويػػؾ انوػػغاؿ ركةػػيا قترق ػػا مػػب اودكوػػ  اوعثمانيػػ   ويألكنػػكا اوطا  ػػ  ايكوػػى   ػػى 
 د (ُُْ)تةاب اورـك ايرثكدألس

ى ايمػػاألف اومقدةػػ ل قػػؿ تر ػػت وػػـ تتك ػػؼ ركةػػيا  نػػد تػػد معػػيف و نػػزاع   ػػ
  ى تأأليد هيمنت ا اومعنكي    ى متييف اور ايا ايرثكذألسل مطاوق  اودكوػ  اوعثمانيػ  
قمنت ػا تقػكؽ كامتيػازات كت ػانات اوألنػػا س كاوم ةةػات اودينيػ  كاوأل نػ  ا رثػػكدألس 
اوتػػػ  تقػػػـك دا ػػػؿ  راضػػػى اوعثمػػػانييفد مماتعػػػؿ اودكوػػػ  اوعثمانيػػػ  تعػػػان  مػػػف ضػػػغكط 

كس اوت  وػـ تقت ػر   ػى اوقػدس  قػؿ تػد  ت  ػ  ةػيادة اوةػ طاف ن ةػءل ممػا  دل اور 
إوػػػى اتةػػػاع او ػػػتؼ اودق كماةػػػ  قػػػيف اوعثمػػػانييف كاوػػػركسد ك ػػػارت مةػػػأو  ايمػػػاألف 
اومقدة  مةأو  اوورؽ  مما  ضػاؼ  ػامتن تديػدان كةػققان مقاوػران وقيػاـ تػرب اوقػـر  يمػا 

 د(ُِْ) قعد
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 اخلامتة:
 ث الى ما يأتي:مما تقدـ توصؿ البح

د تمث ػػػت  ت ػػػ  اودكوػػػ  اوعثمانيػػػ  قن ػػػارل اوقػػػدس  ن ػػػا تعام ػػػت مع ػػػـ ألأهػػػؿ ذمػػػ  ُ
 كتألمت ـ   ى ك ؽ مقادئ ااةتـد

د تزايد نزا ات اوطكا ؼ اون راني  تكؿ ايتقي     ااوراؼ   ػى ايمػاألف اودينيػ  ِ
إاوػػرـك   ػػ  اوقػػدس اووػػريؼ اوػػذم طقػػب تانقػػان مػػف  ت ات ػػاد ك ةػػيما قػػيف ألػػؿ مػػف

 ا رثكدألسل كاون ارل اوألاثكويؾل كا رمفد
د تػػػػد ؿ اوػػػػدكؿ ايكركقيػػػػ   ػػػػ  متاقعػػػػ   تػػػػكاؿ اون ػػػػارل ك ةػػػػيما  رنةػػػػا كركةػػػػيا ل ّ

كت ػػكو ما   ػػى إمتيػػاز مػػف اودكوػػ  اوعثمانيػػ  تعطي مػػا تػػؽ تمايػػ  اون ػػارل  ػػ  
اوقػػػػػػدس اووػػػػػػريؼإ  رنةػػػػػػا تتمػػػػػػ  اون ػػػػػػارل اوألاثكويػػػػػػؾل كركةػػػػػػيا تتمػػػػػػ  اوػػػػػػرـك 

 ألسد مما   ة  اومتاؿ  و تد ؿ ايكرق  قو كف اودكو  اوعثماني  كر اياهادايرثكد
د تػػأثرت  ت ػػ  اون ػػارل مػػب اودكوػػ  اوعثمانيػػ  قتػػد تت اوػػدكؿ ايكركقيػػ ل كتتديػػدان ْ

 رنةػػػػػػػا قعػػػػػػػد اف تمألنػػػػػػػت مػػػػػػػف إقػػػػػػػراـ معاهػػػػػػػدة مػػػػػػػب اودكوػػػػػػػ  اوعثمانيػػػػػػػ   ػػػػػػػ  ةػػػػػػػن  
وألاثكويػػػؾ اومػػػرتقطيف ـ انعألةػػػت ايتاقيػػػان   ػػػى طا  ػػػ  اون ػػػارل إَُْهػػػػ/ُُّٓ

 ق ال كة قان   ى  ت   ت ؾ اوطا    مب اوركـ ايرثكدألس كمب اوطكا ؼ ا  رلد
د نتج  ػف اونزا ػات اودينيػ  قػيف اون ػارل تزايػد اوتػد ؿ ايكرقػ  ممػا   ةػ  اومتػاؿ ٓ

وتأةػػػيس اوقن ػػػ يات ايتنقيػػػ   ػػػ  اوقػػػدس  قعػػػد قدايػػػ  اارةػػػاويات اوتن ػػػيري  إوػػػى 
كتةػتانت كنتات ػا قتأةػيس  ةػق ي  قركتةػتانتي  و ػا  ػ  اوقػدس اوقدس   ى يد اوقر 

  يما قعدد



 
 

 

 

   

 

 تجاه العثمانية  الدولة سياسة
 القدس ىنصار

  222 

 

 

 يجملة آداب الفراهيد
 المجلد األول

 فاطمة سليم الطراونةد. 
 رائد سامي حميد الدوريد. 

 3162(  أيــلـول   61العـــدد   )

 هوامش البحث
                                                      

(اومق كد قنظاـ اوم    ك ًمٌ ت نظام إ ذوؾ اونظاـ اوذم يقكـ   ى ت نيؼ ر ايػا ُ)
م يػديف قػء هػ  ي اودكو  اوعثماني   ير اومة ميف   ى  ةاس اومذهب اودين  اوػذ

اور ايػػا كوػػيس   ػػى  ةػػاس اوتػػنس  ك اوقكميػػ   ك او غػػ ل كألػػاف يط ػػؽ   ػػى ألػػؿ 
مػػذهب دينػػ   م ػػ  د كاوم ػػط   يوػػير إوػػى اوػػذمييف مػػف اون ػػارل ك اوي ػػكد ك ػػد 
كردت أل م  اوم      اوةتتت مف  تؿ إوارت ا إوى مػا يةػمى ب    ػر اوم ػ  

ألػػف اوم ػػط   وػػـ يةػػت دـ وتوػػارة اومةػػيتي    كهػػك اوطػػاقب اوعػػاـ و ةػػتتتل كو
إوػػػػػػى  ن ػػػػػػر  ك  م طا  ػػػػػػ  قعين ػػػػػػا مػػػػػػب  ف اوةػػػػػػتتت ذألػػػػػػرت أل مػػػػػػ  طا  ػػػػػػ  
كاةػػػػت دمت ا و د وػػػػػ    ػػػػػى طا  ػػػػػ  معينػػػػ  ألطا  ػػػػػ  اوػػػػػركـل  ك طا  ػػػػػ  اون ػػػػػارل 
اوألاثكويؾ   ى ةػقيؿ اومثػاؿ ل  ألػاف م ػط   اوطا  ػ  اي ػرب ومػا يةػمى اوم ػ د  

وػػػث  وػػػراو ترم/ اوتاةػػػب  وػػػراوميتدمل ك ػػػد  ظ ػػػرت أل مػػػ  م ػػػ   ػػػ  اوقػػػرف اوثا
قمعنى اوطا     اوتػ  تعتنػؽ   يػر ديػف ااةػتـ كتط ػؽ   ػى اوػذمييف مػف ر ايػا 
اودكو  اوعثمانيػ   كألانػت اوم ػؿ اومكتػكدة قعػد  ػت  اوقةػطنطيني  ثػتث م ػؿإ م ػ  

هػػػػػ ُِّٔل  ػػػػرة رتػػػػب ِٖٗاوػػػػركـل م ػػػػ  ايرمػػػػفل م ػػػػ  اوي ػػػػكدد انظػػػػرإ سدش 
  ُٓـلص َُِٖهػػػػػػ/ُِّٔل رقيػػػػػب ايكؿ َّْ   سدشِِٗـل ص َُِٖ/

 نظرإ قػػداوعزيز متمػػد اووػػناكمل اودكوػػ  اوعثمانيػػ  دكوػػ  إةػػتمي  م تػػرل   ي ػػال 
 دٖٔل ص ُل تػ ُْٕٗل مألتق  اينت ك اوم ري  ل اوقاهرة  ُط

Ursinus, M.O.H,ُّٗٗ,"Millet",The Encyclopedia Of Islam,New 
York, ,Vol.ٕ ,pp.ُٔ-ِٔ. 

تب كهاركوػد قػكيفل لاومتتمػب ا ةػتم  كاوغػرب كاثػر اوتضػارة اوغرقيػ   (هام تكفِ)
   او ألر ا ةتم  كاوورؽ ا دنى ل ترتمػ   تمػد  قػداورتيـ م ػط ى مراتعػ  
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ل  ِـ ل  تػػػػ  َُٗٗ تمػػػد  ػػػزت ل او ي ػػػ  اوم ػػػري  اوعامػػػ  و ألتػػػاب ل اوقػػػاهرة  
 د ّٔٗص

Roderic H.Davison, "The Millets As Agents Of Change In The    
Nineteenth Century Ottoman Empire"    ,In. .Benjamin 
Braude &Bernard Lewis, ,Christians and Jews In The 
Ottoman Empire ,Holms     Meir Publishers ,NewYork 
6893 , Vol. ُ ,PP.َِّ -ُِّ , Amnon Cohen  ,”On The 
Realities Of The Milliet  System Jerusalem In The 
Sixteenth Century”, In.Benjamin Braude &Bernard Lewis, 
Christians and Jews In The Ottoman Empire ,Holms Meir 
Publishers ,NewYorkُِٖٗ , Vol. ِ ,PP.ٖ-ٗ 

  ألػػػػػػارؿ قركأل مػػػػػػافل  ّٕـل ص ُُُٖهػػػػػػػ/ُِِٔوػػػػػػعقاف  ُٓل  ِٓٗسدش  (ّ)
ل ُء  ميف  ارس كمنير اوقع قأل  ل طو عرقي  نقيتاريخ اووعكب ااةتمي  ل نق ء 
 د ُْٗػ  ْٖٖل ص  ُُٔٗدار اوع ـ و متييف ل قيركت  

ل  ُ ػػيس تػػكاد اوعػػػزاكمل اودكوػػ  اوعثمانيػػ   ػػػراية تديػػدة وعكامػػؿ اانتطػػػاط ل ط  (ْ)
 دٖٓ-ْٖل ص ُْٗٗاودار اوعرقي  و ع كـل قيركت  

(ٓ)Benjamin Braude” Foundition Myths Of The Milliet System” 
,In .Benjamin Braude &Bernard Lewis, ,Christians and 
Jews In The Ottoman Empire ,Holms Meir Publishers 
,NewYork ُِٖٗ , Vol. ُ ,PP.ٔٗ-ُٕ. Fr . Alfredus Polidori, 
Le Status Quo Et Les Rites Orientaux ,  imprimatur ,Traduit 
De L Italie ُُٗٔ   , PP .ُ- ٕ,Paschal Baladi , The 
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Question Of The Holy   Places  , Roma ُُٖٗ  , PP. ُٓٓ –
ُٓٗ. 

   قػػػػػد اوعزيػػػػػز ُِْ – ََْل ص  ِتػػػػػب كقػػػػػكيف ل اومتتمػػػػػب ااةػػػػػتم  تػػػػػػ  (ٔ)
 ٔٓ كضل ن ارل اوقدسل ص 

 د ْٓـل صُّٕٗهػ/ُُِٓوعقاف  ِْل  َِّسدش (ٕ)
 د ُِْـل صُّْٕ/  هػُُٔٓتمادل اوثان   ُٖل  ِِّسدش  (ٖ)
اايػػكاف مةػػات  مػػف اوػػدار كوػػأل  ا مةػػتطيؿ ت ػػت    يػػء  قػػكاب اوغػػرؼ اك اوقيػػكت   (ٗ)

 ُّْـل ص ُُّٖهػ/ُِٕٗرمضاف َّتت ذ ألممر و عا   ل انظر إسدشل
 د ُٕـل  صُّٕٓهػ /ُُٕٔل  ُِْسدش  (َُ)
 د ِْـل  صُٕٕٓهػ  /ُُُٕل  كاةط وكاؿ  ِِْسدش  (ُُ)
 د ِٓ -ُٓـل  ص ُُٕٕهػ / ُُٖٓمتـر  َُل  ِْٓسدش  (ُِ)
 د ِّـل  صُُْٖهػ /َُِّل  رة رتب  ِٖٗس دش  (ُّ)
 د ُِْـل ص ُّْٕهػ/ُُٔٓتمادل اوثان   ُٖل  ِِّسدش  (ُْ)

(ُٓ)Madam Ida Preiffer, Visit To The Holy Land ,Egypt ,Italy  
,Londonُِٖٓ , In Gram Cook  ,p ُُّ. 

(ُٔ)Peters, Jerusalem The City in The Eyes Of   Chroniclers , 
P.ٓٔٔ 

(ُٕ)Madam Ida,Visit To The Holy Land, p.ُُٔ 
 د ّٖـل  ص ُٕٕٗهػ/ُُّٗل  ُِٔس د ش (ُٖ)
ل  ِٕٗ س د ش َٗـل صَُٖٗهػ/ُِِْرقيب اوثان   ُُل  ِِٗس د ش (ُٗ)

 دَُّـل صُُّٖهػ/ُِِٗتمادل اوثان   ُٕ
 د ُٓـل  صُُّٖهػ/ُِِٗرمضاف  ِٕل  ِٖٗس د ش (َِ)
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  س د  ّٔ-ّٓـل  صَُٕٖهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/ُِِِوػػػػػػػػػػػػػػػػػػعقاف  ِٓل  ُِٗس د ش (ُِ)
 د ْٖـ ل صُُٕٖهػ/ ُِّّل  َُّش

 د ّٔ-ّٓـل  صَُٕٖهػ/ُِِِوعقاف  ِٓل  ُِٗس د ش (ِِ)
ل  ػرة رقيػػب  ِٖٔ  س د ش ِٓٗـ ل صُِْٕهػػ/ُُٓٓل   ُِّس د ش  (ِّ)

 د ّٖهػ لص ُِِٓل متٌرـ ِّٗ  س د ش ِّل صُُِٖـَُّٖ كؿ هػ/
ل   ػػػػػرة رقيػػػػػب ِٖٕ  س د ش  ُٖٗـلص ُّْٕهػػػػػػ/ ُُٔٓل ِِّس دش  (ِْ)

ل   كاةػػػػط تمػػػػادل اوثػػػػان   ُّّل س د ش ِٕـل صُٕٔٗهػػػػػ/ُُُِاوثػػػػان  
 د ِّـ ل صُِٖٖهػ/ُِْْ

(ِٓ)Peters, op. cit., P . َٓٗ 
 دّّـل ص َُٕٖهػ /ُِِِوعقاف  ُٓل ُِٗسدش  (ِٔ)
ديرد نظرإ اوقكاكيؽ إ تمب  اككؽ كهػك مػف  نػكاع متقػس اوػر س  ةػطكان  مةػت (ِٕ)

 دِّاودموق ل  تاريخ تكادث اوواـل ص
اوق نةػػػكة إ مراد ػػػ  و طرقػػػكش كهػػػ  اوطا يػػػ  اوتػػػ  تتػػػاط قوػػػق  مػػػف اوقزلكاوتػػػ   (ِٖ)

يرتدي ا اون ارل وكن ا  ةكدد  نظرإ رين ػارت دكزمل اومعتػـ اوم  ػؿ قأةػماي 
اومتقػػػس  نػػػد اوعػػػربل ترتمػػػ  األػػػـر  اضػػػؿل مديريػػػ  اوثقا ػػػ  كاا ػػػتـ لقغػػػداد 

  تةف تمام ل ايزيػاي اووػعقي   ك تقاويػدها  ػ  ةػكري ل  ِٔٗل ص  ُُٕٗ
 دُّٔل ص ُُٕٗمنوكرات كزارة اوثٌقا  ل دموؽ 

اوعقاية إه  م ت     يرة كم تكت  مف اوت   ا ماميػ  ك  األمػاـ و ػا دانظػر إ  (ِٗ)
 دِِّرين ارت ل معتـ اومتقسل ص 

 د ّّـل ص َُٕٖهػ/ُِِِوعقافُٓل ُِٗسدش  (َّ)
ا يػػؿ اودموػػق ل تػػاريخ تػػكادث اوٌوػػاـ كوقنػػاف لتتقيػػؽ كتع يػػؽ اتمػػد  ةػػاف مي  (ُّ)

  تةػػف ث ػػا اوعقػػدل  ّٖل  ّٔل ِٔل ص  ُِٖٗةػػقانك لدار  تيقػػ ل قيػػركت 
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ػػػػػػػ ُُٕٕهػػػػػػػ/ُُِْػػػػػػػُُٕٔتػػػػػػكادث قػػػػػػتد اووػػػػػػاـ كا مقراطكريػػػػػػ  اوعثمانيػػػػػػ  )
ل ُٖٖٗـ(ل تتقيػػػؽ يكةػػػؼ تميػػػؿ نعيةػػػ ل دإطل دار دموػػػؽل دموػػػؽ  ُِٖٔ
 د ُْمنت قات مف اوتكاب   ى ا تراح ا تقابل ص   موا  لُٓٔص

 د ّٕ – ّٔاودموق  ل تاريخ تكادث اوواـ ل ص (ِّ)
 د ُْموا   ل منت قات مف اوتكاب   ى ا تراح ا تقاب  ل ص (ّّ)
اوعمامػػػػ  يرتػػػػدي ا اومةػػػػ مكف كوكن ػػػػا  قػػػػيض مػػػػف اووػػػػاش اومك ػػػػ  د نظرإ سد  (ّْ)

 ػػػػػػػػػارتل معتػػػػػػػػػـ   رين ّّـل ص َُٕٖهػػػػػػػػػػ/ُِِِوػػػػػػػػعقاف  ُٓل   ُِٗش
 دُِٓاومتقس ل ص 

 د ّْ – ّّـل  ص َُٕٖهػ/ُِِِوعقاف  ُٓل ُِٗسد ش (ّٓ)
 د ّٔ – ّٓاودموق  ل تكادث قتداوواـ ل ص  (ّٔ)
 دد ّٕ – ّٔل  ّْـل ص َُٕٖهػ/ُِِِوعقاف  ُٓل  ُِٗس د ش (ّٕ)
 د َُُٖـل صُِّٖهػ/ُِّٗل  كاةط ذم اوتت   َّٖس د ش (ّٖ)
 د ّٔـل صُُٖٖهػ/ُِّْل رتب  َّّس د ش (ّٗ)
ثكرة اويكناف  ك ثكرة اومكرة ةميت قاومكرة ان ا  امت    تقاؿ اومكرة اويكنانيػ   (َْ)

كهػػ  ثػػكرة  ػػاـ ق ػػا  اويكنػػاف ضػػد اوتألكمػػ  اوعثمانيػػ  مطػػاوقيف إياهػػا قا ةػػتقتؿ 
 ن ػػا قتتػػ   ن ػػـ يعػػانكف مػػف ظ ػػـ اوتألػػـ اوعثمػػان ل اذ   ػػقتت اودكوػػ  تنظػػر 

يف اووػػػؾ  ك ػػػان مػػػف اات ػػػاؿ مػػػب اوثػػػكار  ػػػ  إوػػػى ر اياهػػػا مػػػف اون ػػػارل قعػػػ
اويكنافل كوتعت دكؿ  كركقػا هػذا اوثػكرة كك  ػت ركةػيا إوػى تػانق ـ اضػعاؼ 
اودكو  اوعثماني  ك د انت ت هذا اوثكرة قت كؿ اويكناف   ى ااةػتقتؿد و مزيػد 

  وتادة كنقػك ل تػاريخ ألنيةػ  َُ-ٓ نظرإ نيك يتكسل تكويات   ةطيفل ص 
– ِِْل ص ُٖمػػػػج ْ  اوػػػػدقسل مػػػػف تػػػػاريخ ةػػػػكري ل تػػػػػُٖٔاكروػػػػ يـل ص

 دِِٓ
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 دُْنيك يتكسل تكويات   ةطيف ل ص  (ُْ)
طرقػػكش هػػك طا يػػ  مػػف اوتػػكخ ا تمػػراومتمس و ػػر س ل كيغطػػ  اوػػر س تتػػى  (ِْ)

 َُُايذنيفد انظرإ رين ارتل معتـ اومتقسل ص 
 ُْنيك يتكسل تكويات   ةطيف ل ص (ّْ)
  نيك يتػػػػػػػػكسل ّٔـل  صَُِٖهػػػػػػػػػ/ُِّٔل  كا ػػػػػػػػر وػػػػػػػػعقاف  َّٓس د ش (ْْ)

 دُْتكويات   ةطيفل ص
 د ُْنيك يتكسل تكويات   ةطيف ل ص  (ْٓ)
لمنوػػكرات اومألتقػػ  اوقكوةػػي  ل  ِ ةػػد رةػػتـلاومت كظات اوم أليػػ  اوم ػػري  ل ط (ْٔ)

 د ّْ   رجل تاريخ اوألنية  ايةق ي  ل صّّٖل ص  ّل تػُٕٖٗقيركت  
 َُْـل  صَُٖٖهػ/ُِِّل ذم اوقعدة  َِّس دش  (ْٕ)
را ؼ نتـل او قاي ااةتم  اومةيت  او امس اوقدسإ  نمكذج و تعػايش اوػدين   (ْٖ)

 د ُّل صُٖٖٗاوة م    ى مدل اوع كر ل تنيؼ  
 دُِْـل ص ُّْٕهػ/ُُٔٓتمادل اوثان   ُٖل  ِّّسدش  (ْٗ)

(َٓ)Volney , Travels Through Syria and Egypt , P.ُّٓ 
س  ػػ  اوتػػاريخ ل ط ل منوػػكرات اوتامعػػ  ا ردنيػػ ل ألامػػؿ تميػػؿ اوعةػػ  ل  اوقػػد (ُٓ)

  – ُٕٔ  رةػػػػتـ ل ألنيةػػػػ  مدينػػػػ  او ل صِٔ – َِٔـل ص ُِٗٗ مػػػػاف  
 دَُٕ

 دُِْـل ص ُّْٕهػ/ُُٔٓتمادل اوثان   ُٖل  ِّّسدش  (ِٓ)
   زا يػػا ل تػػاريخ  ْٓٔ-ّْٔل ص  ِتػػب كقػػكيف ل اومتتمػػب ااةػػتم  ل تػػػ (ّٓ)

 دُّٕاوألنية ل ص 
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(ْٓ)Rafeq, Abdulkarim,ُٗٔٔ , The Province of Damascus 
ُّٕٓ-ُّٕٖ ,Beirut. PP.َُٓ- َُٔ. Subsequently Cited As 
, Rafeq , The Province. 

 د ُُّـل صُٕٕٓهػ/ُُُٕرقيب ثان   ُٔل ِّْس د ش  (ٓٓ)
ألنيةػػػػػ  اور ػػػػػكات هػػػػػ  ققايػػػػػا ألنػػػػػا س  ديمػػػػػ  وػػػػػيدت  ػػػػػ    ةػػػػػطيف  ػػػػػ    ػػػػػد  (ٔٓ)

 مػػء هيتنػػ ل كهػػ   ػػ  اومتػػؿ اوػػذم قوػػر  يػػء اامقراطػػكر  ةػػطنطيف كموػػارأل  
 د ُُٓمتؾ اورب اور اة قك دة اومةي د  نظرإ  زا يال تاريخ اوألنية  ل ص 

   َُٕ – ُٗٔـل  ص ُٖٕٓهػػػػػػػػػػػ /ُُِٕل  كا ػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػ ر  ِِْس دش  (ٕٓ)
 د ُِٓ زا يال تاريخ اوألنية ل ص

 ُُّـل  صُٖٕٓهػ /ُُِٕرقيب ثان   ُٔل  ِّْسدش  (ٖٓ)
 د ُّّـ ل صُٕٕٓهػ/ُُٗٔل  َِْس د ش (ٗٓ)
 د ِْٓاوعارؼ ل اوم  ؿ ل ص (َٔ)
  تػػػاقرل اوكتػػػكد اومةػػػيت ل ّٖ – َٖاوعػػكرةل تػػػاريخ ك يػػػ  ةػػػ يماف قاوػػا لص (ُٔ)

 د ُْص
  اوعةػػػػ  ل اوقػػػػدس  ػػػػ  اوتػػػػاريخ ل  ّْل ص ُرةػػػػتـل اي ػػػػكؿ اوعرقيػػػػ ل مػػػػج (ِٔ)

 ِٖٓص
 د ّٕـل  صُُُٖهػ/ُِِٔوعقاف  ُٓل  ِٓٗسدش  (ّٔ)
ؼ  نػػػػد اون ػػػػارل يػػػػدؿ   ػػػػى اوتتػػػػر اوػػػػذم كضػػػػب   ػػػػى  قػػػػر اوتتػػػػر  كاوةػػػػي (ْٔ)

المرسػػػى اومةػػػي لكوء د وػػػ    ػػػى ةػػػ ط  اوألػػػاهفد انظػػػرإ  ةػػػطنطيف  ػػػرمشل 
ل ُٖٕٗل مطقعػ  اوألنيةػ  ايثكذألةػي ل  مػاف  ِل طاالميف لنفػوس المػ منيف

 دِِص 
 دّٔـل ص ُُُٖهػ/ُِِٔوعقاف  ُٓل  ِٓٗس د ش (ٓٔ)
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د  اير ن   ك ايرا نػ  ُٕل صـ ُِِٔهػ/ُُُٖ  ر  ُّل  ِٓٗس د ش (ٔٔ)
 هـ رتاؿ اوديف اون ارلد

 د ِٔـ ل صُِِٔهػ/ُُُٖتمادل اآل رة  ِٗل  ِٓٗس د ش (ٕٔ)
 د ُٖٓـ ل صُُٖٗهػ/ُِّٓل  َّّس د ش (ٖٔ)
 د ٓٓ – ْٓرت    ألنغ يؾ إوى اوورؽل ص  (ٗٔ)
 دُ ُٓ زا يا ل تاريخ اوألنية  ل ص (َٕ)
 د ُُٓاومرتب ن ةء ل ص  (ُٕ)
 د ُّٓـ ل صَُِٖهػ/ُِّّ ل َِٗس د ش (ِٕ)
 دُٗٔـل  ص ُٖٕٓهػ /ُُِٕل  كا ر   ر  ِِْس دش  (ّٕ)
اوتثماني  كه  أل م  ثرامي  معناهػا مع ػرة اوزيتػكف  ك م ػزف اوزيتػكف ل كيقػاؿ  (ْٕ)

 ن ػا ألانػػت قةػتانان مزرك ػػان وػتران األثػػرا مػف اوزيتػػكف ك ػ  اوقةػػتاف مع ػرة زيػػت 
ةكر ل كه  مألاف مقػدس  نػد  كه  مف تتر كتقب    مغارة كيتيط قاوقةتاف

اون ػػارل ين ػػا اومألػػاف اوػػذم  ػػ ب  يػػء اومةػػي  تةػػب ز م ػػـد  نظػػرإ تػػكرج 
ل اوعػػدد  ُٖٔٗةػاقال  ألنيةػ  تتةػماني   ػ  اوقػػدس  ل اوقػدس اووػريؼل  مػاف 

 د ُٖ– ُٔلص  ُِ
 د ُِـل ص َُْٖهأ/ُُِٖل وكاؿ  ّّٖسدش  (ٕٓ)
 د ْٔـ ل صَُٖٗهػ/ُِِْقيب  كؿ  ِٔل  ِّٗس د ش (ٕٔ)
 دّّنيك يتكسل تكويات   ةطيف ل ص (ٕٕ)
 د َُّـل   صَُُٖهػ/ُِِٓرقيب  كؿ  ُّل  ِّٗسدش  (ٖٕ)
 د ّٕـل  صُُُٖهػ/ُِِٔوعقاف  ُٓل  ِٓٗسدش  (ٕٗ)
إميؿ تكمال   ةطيف  ػ  اوع ػد اوعثمػان ل اوػدار اوعرقيػ  و نوػر كاوتكزيػبل د د ـ   (َٖ)

 د ّٖٕ  را ؽل اوعرب كاوعثمانيكف ل صٗٔ – ٖٔدإتل ص 
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 د ٖٔـ ل صُُّٖهػ/ُِِٖوعقاف  ِِل  ِٔٗس د ش (ُٖ)
 ّل  ِٖٗس د ش ُٓـل ص ُُْٖهػػ/ُِِٗرمضاف  ِٕل  ِٖٗس د ش (ِٖ)

 دّٔـ ل صُُْٖهػ/ُِِٗتمادل اآل رة 
 د ٔٓألاريف ل مدين  كاتدة ل ص (ّٖ)
 د ُٓـ ل صُُْٖهػ/ُِِٗرمضاف  ِٕل  ِٖٗس د ش (ْٖ)
 د ُّّـ ل صُِٕٖهػ/ُِّْل  كاةط   ر  ِّٗس د ش (ٖٓ)

(ٖٔ)Madam Ida,Visit To the Holy land  , P . ُُّ 
   ُِـل ص  َُٖٗهػ /ُِِْتمادل ا  رة  ِٓل  ِّٗسدش  (ٕٖ)
 د ّٗنيك يتكسل تكويات   ةطيف ل ص  (ٖٖ)
ـ قعػػػػد اامتيػػػػاز ُّٓٓهػػػػػ/ِْٗقػػػػد  اوعمػػػػؿ قنظػػػػاـ اامتيػػػػازات ايتنقيػػػػ  ةػػػػن   (ٖٗ)

ـٌ إوغا ػء قعػد   اوموار إويء  قيف  رنةا كاودكو  اوعثمانيػ ل كاةػتمر اونظػاـ تتػى تػ
ـإ  ػيس اوعػزاكم ل اوم ػدر اوةػاقؽل ص ُِّٗهػػ/ ُِّْمعاهدة وكزاف ةن  

 دِٗ-ُٗ
ت ػػػ ت  رنةػػػا   ػػػى اامتيػػػازات مػػػف اودكوػػػ  اوعثمانيػػػ   قػػػؿ  يرهػػػا مػػػف اوػػػدكؿ   (َٗ)

ايكركقيػػ    ػػى إثػػر اوتتػػاوؼ اوعةػػألرم كاوةياةػػ  قػػيف ألػػؿ مػػف  رنةػػا كاودكوػػ  
 رنةا مةػا دة اوعثمػانييف ومتارقػ  اونمةػال ثػـ تيػكج ذوػؾ اوعثماني   ندما ط قت 

اوتتاوؼ قت كؿ  رنةا   ى معاهدة اامتيازات مف اودكو  اوعثماني  ك  ى تد 
تعقير  يس اوعزاكم  قدؿ  ف يت ػؿ اوةػ طاف ةػ يماف اوقػانكن    ػى إمتيػازات 

عألػػػسد  نظػػػرإ اودكوػػػ  اوعثمانيػػػ  ل وقػػػاي مػػػا  ٌدمػػػء مػػػف  ػػػدمات و رنةػػػا تػػػدث او
 د ُٗص

 د ُٗاوعزاكمل اودكو  اوعثماني  ل ص  (ُٗ)
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(، ـَُِٗػ ُُٕٓكثا ؽ  ةاةي  مف تاريخ وقناف اوتديث )(   عبدالعزيز نوار ،83)
 ؛613ـ ، ص 6891دار األحد البحري، بيروت,  

Yehoshua Ben Arieh,The Rediscovery of The Holy Land In The 
Nineteenth Century, The Magnes Press, Jerusalem ُٕٗٗ, 
P.ُُٔ 

ل تتقيػؽ إتةػاف تقػ ل تاريخ الدولة العميػة العثمانيػةمتمد  ريد قؾ اومتػام   (ّٗ)
 دََِـل ص ُٖٖٗدار اون ا س ل قيركت  

تيػػػرتـ ذوػػػؾ اوتػػػدٌ ؿ ق  ػػػداـ دكؿ  كركقػػػا   ػػػى اتػػػتتؿ اي طػػػار اوعرقيػػػ  قتتػػػ   (ْٗ)
نػػاف كاتتتو ػػا تمايػػ  اون ػػارل  ي ػػال ألمػػا  ع ػػت  رنةػػا اوتػػ  تػػدٌ  ت قوػػ كف وق

ـ وتماي  ن ارل وقناف مف اودركزد  نظرإ اوعزاكمل اودكو  َُٖٔهػ/ُِٕٕ  
 ِٕاوعثماني ل ص 

 دُِْنكار ل كثا ؽ ل ص  (ٓٗ)
(ٗٔ)Paschal Baldi , The Question Of The Holy Land , Pp . ِٔ . 
(ٕٗ)KΏΝΣΑΝΣΙΝΟΎ·ΚΡΟΚΙΔΑ,ІΕΣОΡІΑ 

ΟΘΩМΑИІКΗ ΑγΣΟΚΡΑΣΟΡІΑ γПо І xΑΜΜΡ 
ΞΛΛΗΝΙΘΕΙΑ AΔΘНΝΑΙ ,ΣҐΠОІ. Ҳ. Ν 
.ФІΛΑΔΕΛΦΕΩ,ُْٖٕ, ΣОМОΈΚΣО VI . PP.ِِٗ 
ِٗٔ 

ألػػػاريف ثرمةػػػتركنجل اوقػػػدس مدينػػػ  كاتػػػدة ثػػػتث  قا ػػػدل ترتمػػػ   اطمػػػ  متمػػػد  (ٖٗ)
 د ٓٓٓ-ْٓٓلصُٖٗٗل دإفل اوقاهرة  ُكمتمد  نافل ط

ل مطقعػػػػػ   ةتػػػػػاريخ الكنيسػػػػػة الرسػػػػػولية األور ػػػػػميمي  يػػػػػؿ اقػػػػػراهيـ  زا يػػػػػا ل  (ٗٗ)
 د ُّٕـ ل صُِْٗاومقتطؼل اوقاهرة  
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(ََُ)KΏΝΣΑΝΣΙΝΟΎ·ΚΡΟΚΙΔΑ,ІΕΣОΡІΑ 
ΟΘΩМΑИІКΗ pp. ِِٗ. 

ل تيمػي سل اويكنػاف كاو رنةيةػألافل َُٓاومتػام  ل تػاريخ اودكوػ  اوع يػ ل ص  (َُُ)
 دٓص

ل اوم ةةػػػػ  اوعرقيػػػػ  ّل ط المفصػػػػؿ فػػػػي تػػػػاريخ القػػػػدس  اوعػػػػارؼل  ػػػػارؼ (َُِ)
 د ِْٓـل  صََِٓكت  و دراةات كاونورل قير 

 د ِْـل صُٕٕٓهػ/ُُُٕل  كاةط وكاؿ ِِْس د ش (َُّ)
 د ُٕـ ل صُّٕٓهػ/ُُٕٔل ُِْسدش  (َُْ)
ل دإطل مطقك ػات اوقنػؾ اوعرقػ  و مع كمػات  تاريخ القدس  ارؼ اوعػارؼ ل  (َُٓ)

 دُْٗـ ل صُُٓٗ
KΏΝΣΑΝΣΙΝΟΎ·ΚΡΟΚΙΔΑ,ІΕΣОΡІΑ ΟΘΩМΑИІКΗ.  

PP. ِِٗ.  َُٔ)) 
ل نوػػرا او ػػكرم  ةػػطنطيف تػػاريخ واليػػة سػػميماف با ػػا العػػادؿرةل اقػػراهيـ اوعػػك  (َُٕ)

  ِّٗػ  ِِٗـل ص ُّٔٗاوم   ػػ ل مطقعػػػ  ديػػػر اوم  ػػص ل  ػػػيدال 
ل نوػرا ككضػعء مقدمتػء كتكاوػػيء تػاريخ نحمػػد الجػزارتيػدر  تمػد اووػ اق  ل 

ك  ارةػػػػػػء ك وتقػػػػػػء قػػػػػػذيؿ ا ب انطكنيػػػػػػكس كايب ا نػػػػػػاطيكس  قػػػػػػدا   ي ػػػػػػ  
 دَٔٓـ لص ُٓٓٗل  قيركت  اويةك  ل مألتق  انطكاف

(َُٖ)Stanford And Kural, Ezal, History of the Ottoman  Empire 
and Modem Turkey, Cambridgeُٕٕٗ, PP. ِّٔ-ِّٕ. 

  اوو اق ل تاريخ ك ي   تمد  ِّٗػ  ِِٗاوعكرةل تاريخ ك ي  ة يماف ل ص  (َُٗ)
 دِّٗل اوعقدل تكادث قتد اوواـل ص َٔٓقاوا اوتزارل ص 

 دِْٗاوعقدل تكادث قتد اوواـ  ص (َُُ)
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تةػػػػن   دهػػػػـ تػػػػرارل  ةػػػػرار تم ػػػػ  نػػػػاق يكف   ػػػػى م ػػػػر كقػػػػتد اووػػػػاـل دار  (ُُُ)
   م ػط ى  اوػػدقاغل َُِ – ُُٕل صَُْـ ل صَُٗٗاوضػيايل  مػاف

ل ص  ِؽ ْـل تػػػػػََِِل دار او ػػػػدل ل أل ػػػػر  ػػػػرع ِط بلدنػػػػا فمسػػػػطيف،
 دَُٓ – ُْٗ

  ألرد     ل  طط اووػاـ ل  ْٕل  ِْصاودموق  ل تاريخ تكادث اوواـ ل  (ُُِ)
   األؼ ت كشل  ايطمػاع ايكركقيػ  كاو ػ يكني   ػ  اوقػدس  ُّل ص ّتػ

 ل اونػػػػدكة اوعاوميػػػػ  تػػػػكؿ ُُٕٗ-َُِٓ ػػػػ  اوع ػػػػديف اومم ػػػػكأل  كاوعثمػػػػان  
 دُُٕ-َُٕل صُّٗٗاوقدسل اورقاط 

  اودارنػػػػػػػػػدو ل  ػػػػػػػػػزت تةػػػػػػػػػف ِْاودموػػػػػػػػػق ل تػػػػػػػػػاريخ تػػػػػػػػػكادث اووػػػػػػػػػاـل ص (ُُّ)
اوتم ػػػػػػػػ  او رنةػػػػػػػػي    ػػػػػػػػى م ػػػػػػػػر  ػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػكي م طػػػػػػػػكط ـل ُٗٗٗ  نػػػػػػػػدمل

 ثمان )ضػػػػػينام  اودارنػػػػػدو (ل دراةػػػػػ  كترتمػػػػػ  تمػػػػػاؿ  قػػػػػد اوغنػػػػػ ل او ي ػػػػػ  
  نيك يتػػػػكسل تكويػػػػات   ةػػػػطيف ِٓاوم ػػػػري  اوعامػػػػ  و ألتػػػػابل اوقػػػػاهرةل ص

ترتم ػػػػػػػا وتنت يزيػػػػػػػ  ـ 6916ػػػػػػػػ 6936حوليػػػػػػػات فمسػػػػػػػطيف نيك يتػػػػػػػكسل 
اي   ػػػػى ركايػػػػ  ا يألكنػػػػكمس اةػػػػقيريدكفلكنق  ا و عرقيػػػػ  متمػػػػكد اوعاقػػػػدم )قنػػػػ

 .ّّ رمش(ل  مافل ص 
 د َُٔاوعارؼ ل تاريخ اوقدسل ص (ُُْ)
 دّّنيك يتكسل تكويات   ةطيفل ص (ُُٓ)
تػػػاريخ حػػػوادث ال ػػػاـ ولبنػػػػاف مي ا يػػػؿ اودموػػػق ل تػػػاريخ تػػػكادث اووػػػاـ ل  (ُُٔ)

ـل  ُِٖٗ(ل تتقيػػؽ إ  ةػػاف ةػػقانك ل دار تيقػػ ل دموػػؽ ـ6916ػ  6993)
 د ِِص

قاوا اوتزار    اوتت يز ورد اوتم   اوت  تا رت  ألا ق ا ػ   انوغؿ  تمد (ُُٕ)
قعػد  ف ت وػى قػيف تنػكد نػاق يكف مػرض اوطػا كفل  كدا ػب  ن ػا اوتػزار ققػكة 
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كط ػػب اوعػػكف مػػف نػػاق س كا وػػؿ ت ػػار نػػاق يكف اوػػذم اةػػتمر ةػػقعكف يكمػػاد 
   ػػػزت تةػػػف   نػػػدم ِِانظػػػرإ اودموػػػق ل تػػػاريخ تػػػكادث قػػػتد اووػػػاـل ص

ة الفرنسية عمى مصر في ضوء مخطوط عثماني / ضػينامة الحممودارندو ل
ل دراة  كترتم  تماؿ  قد اوغن ل او ي ػ  اوم ػري  اوعامػ  و ألتػابل الدارندلي
 دُِٖ -ُِٕـلصُٗٗٗاوقاهرة 

   قػػػػػػد اوػػػػػػرتمف اوتقرتػػػػػػ ل ُِٖ – ََِاودارنػػػػػدو ل اوتم ػػػػػػ  او رنةػػػػػػي ل ص (ُُٖ)
كمتمػػػػػد  مظ ػػػػػر اوتقػػػػػديس قػػػػػذهاب دكوػػػػػ  او رنةػػػػػييفل تتقيػػػػػؽ تةػػػػػف متمػػػػػد

  اومع ػػػـ نقػػػك  اوتػػػرؾل َٔ – ٗٓل صُٔٗٗاودةػػػك  ل دار اوقيػػػافل اوقػػػاهرة 
ذألػػر تم ػػؾ تم ػػكر او رنةػػاكي  اي طػػار اوم ػػري  كاوػػقتد اووػػامي   ك اوتم ػػ  
او رنةػػػػي    ػػػػى م ػػػػر كقػػػػتد اووػػػػاـل تققػػػػء ياةػػػػيف  ةػػػػكيدافل دار او ػػػػاراق ل 

 د َٕل ص َُٗٗقيركت  
رض المقدسػػة مػػف اقػػدـ العصػػور حتػػى جولػػة فػػي تػػاريخ اال  تنػػا تقمػػافل (ُُٗ)

 دَِِل صّـ ل مجُٔٗٗل اوتقكؽ مت كظ ل قيت وتـاليـو
  س د َُٕ – ُٗٔـل ص ُٕٕٓهػػػ /ُُُٕل  كا ػػر  ػػ ر ِِْس دش  (َُِ)

 ّٔـل صُِِٔهػ/َُٖٖ  ر  ُِل  ِِٗش
(ُُِ)Baldi , The Question Of The Holy Land , p . ٔٓ. 

 د ّٕص ـ لُُُٖهػ/ُِِٔوعقاف  ُٓل ِٓٗس د ش (ُِِ)
ل ِٖٗ  س د شِّـل صُّٕٔهػػػػػػػ/ُُٕٕوػػػػػػعقاف  ُٔل  ِْٕ(  س د شُِّ)

داودموػػػػػػق ل تػػػػػػكادث اووػػػػػػػاـ ل ُٓـل  صُُّٖهػػػػػػػ/ُِِٗرمضػػػػػػاف    ِٕ
 د ُٔـ ل صُُٖٔهػ/ُِِّذم اوقعدة  ُٗل  َُّ  س د ش  ٗٓص

 د ُّـ ل صُّٕٔهػ/ُُٕٕرمضاف  ُٓل  ِْٕس د ش  (ُِْ)



 
 

 

 

   

 

 تجاه العثمانية  الدولة سياسة
 القدس ىنصار

  222 

 

 

 يجملة آداب الفراهيد
 المجلد األول

 فاطمة سليم الطراونةد. 
 رائد سامي حميد الدوريد. 

 3162(  أيــلـول   61العـــدد   )

                                                                                                                                     

متػػػػػػػػـر  َُل  ِْٓ  س دش  ٓـ ل صَُٖٔهػػػػػػػػػ/ُُِِل  ِٖٖس د ش (ُِٓ)
 د ِٓ-ُٓـ ل صُُٕٕهػ/ُُٖٓ

(ُِٔ)Baldi , The Question Of The Holy Land , p- ٔٗ. 
 د ُٕٔرةتـ ل ألنية  مدين  او ل ص (ُِٕ)

(ُِٖ)Baldi , The Question Of The Holy Land , Ppْٕ -ٕٓ 
 قػػػد  اوألػػػريـ را ػػػؽ ل   ةػػػطيف  ػػػ    ػػػد اوعثمػػػانييف مػػػف مط ػػػب اوقػػػرف اوتاةػػػب  (ُِٗ)

ـ ل َُٗٗدإطل قيػػركت الموسػػوعة الفمسػػطينية، ـ لُُٖٗـ  وػػر إوػػى  ػػا
 د َّٓ - ََّص

 ُّٔاومتام ل تاريخ  اودكو  اوع ي  ص  (َُّ)
ألتػػػػؾ  ينارتػػػػ  ق ػػػػدة وػػػػماؿ وػػػػرؽ ق غاريػػػػا كهػػػػ  اومألػػػػاف اوػػػػذم ت ػػػػ ت  يػػػػء  (ُُّ)

 Heywood, C.J., ُّٖٗ” Kücükاومعاهػػدة اوموػػار إوي ػػاد انظػػرإ 
Kaynardja” In The Encycopedia of Islam ,New 

Edition,Leiden, Vol v ,ppُِّ-ُّّ 
 د ُّٔاومتام ل تاريخ  اودكو  اوع ي  ل ص (ُِّ)
 دََِ  رةتـل ألنية  مدين اول صدُّٔاومرتب ن ةء ل ص  (ُّّ)
 ُٓل ِٓٗ  س د شُٖٔل ِّٔـ ل صُّْٕهػػػػػػػػػػػ/ُُٔٓل  ِِّسد ش (ُّْ)

 دّٕـ ل صُُُٖهػ/ُِِٔوعقاف 
هتماـ قو كف ايرثكدألس قغض اونظر   كي  اوققراومقدس اةةت مف  تؿ اا (ُّٓ)

 ف اوتنسل كد ـ اوقطرألي     اوقدسل كاوت كؿ   ػى اومةػا دات اوماديػ  
لكاوت ػػػاظ   ػػػى  مػػػتؾ اور كيػػػ د نظرإ ر ا يػػػؿ هػػػكاكين ل ومتػػػ  تاري يػػػ   ػػػ  
  كي  اوققر اومقدس اويكناني  لنور تتت اةـ مةتعار كهك اوويخ  قد ايتد 

 دٕٖ– ٖٔل  ُّ– َُلص ُّٖٗاووا  ل قيركت
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ل دإط ل مطقع  دار او نػكفل  كنيسة مدينة اهلل انطاكية العظمى ةد  رةتـ ل (ُّٔ)
 HopwoodDerek,ُٗٔٗ , The   ََِـل  ص ُِٖٗقيػػػركت

Russian Presence in Syria and Palestine ُّْٖ-ُُْٗ , 
Church and Political in the near East , oxford, ُٗٔٗ,  

P.ُّ-ُٓ. 
 دْٗـ ل ص ُُٕٖهػ /ُِّّل   ر َُّسدش  (ُّٕ)
  وػػػػػػتادة ِـل  صَُٖٗهػػػػػػػ/ُِِْتمػػػػػػادل اآل ػػػػػػرة  ِٓل  ِّٗس د ش (ُّٖ)

ل مطقعػ  قيػت اومقػدسل اوقػدس خلصة تاريخ كنيسة نور ػميـكنقك   ػكرمل 
 ُٕٖ-ُٖٔـل  صُِٓٗ

منتخبػػػػات مػػػػف   مي ا يػػػػؿ موػػػػا  ل ّّنيك يتػػػػكسل تكويػػػػات   ةػػػػطيفل ص  (ُّٗ)
يػؽ كدراةػ  ن ك ػء  ةػد رةػتـ ك ػقت  لتتق الجواب عمى اقتػراح األحبػاب

  َٖل صُٓٓٗاقػػػك وػػػقرال كزارة اوترقيػػػ  اوكطنيػػػ  كاو نػػػكف اوتمي ػػػ ل قيػػػركت
 ٓٔـل صُِّٗل دار او ػػتؿل اوقػػاهرةتػػاريخ الناصػػرةاوقػػس  ةػػعد من ػػكرل 

 د ٗٔ –
 . ِْل ّّنيك يتكسل تكويات   ةطيف ل ص (َُْ)
 د ٔٔاوقس  ةعد ل تاريخ اونا رة ل ص (ُُْ)

(ُِْ)Baldi , The Question Of The Holy Land , PP. ُٖ -ّٖ ,  
Alfredus, Le Statu Quo, PP.ٕ-ُٓ, Pُٖ. 
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 قائمة املصادر واملراجع
 نواًل: سجلت محكمة القدس ال رعية.

 ثانيًا: الوثائؽ اليونانية ، نسخة مصورة مف البطريركية االرثوذكسية في القدس.
KΏΝΣΑΝΣΙΝΟΎ·ΚΡΟΚΙΔΑ,ُٖٕٕ, ІΕΣОΡІΑ 

ΟΘΩМΑИІКΗ ΑγΣΟΚΡΑΣΟΡІΑ γПо І ֹxΑΜΜΡ 
ΞΛΛΗΝΙΘΕΙΑ ,AΔΘНΝΑΙ ,ΣҐΠОІ. Ҳ. Ν 
.ФІΛΑΔΕΛΦΕΩ , ΣОМОΈΚΣО . 

Hammer  لايمقراطكري  اوعثماني ل مراتع  كتد يؽ  ةػطنطيف زدألركأليػدال  ُٕٖٔل
 ـل كطقب يكؿ مرة    قاريسد َُٕٖل اثينا ِط

 :ثالثًا: قائمة المصادر العربية والمعربة
  ذكػػر تممػػؾ جميػػور الفرنسػػاوية األقطػػار المصػػرية والػػبلد اوتػػرؾل اومع ػػـ نقػػك ل

ل تققػء ياةػيف  ةػكيدافل  ال امية نو الحممة الفرنسػية عمػى مصػر وبػلد ال ػاـ
 ـ  دَُٗٗل قيركت ُدار او اراق  ل ط

  ل تتقيػؽ تةػف  مظير التقػديس بػذىاب دولػة الفرنسػييفاوتقرت ل  قد اورتمفل
 ـدُٔٗٗدةك   ل دار اوقياف ل اوقاهرة  متمد كمتمد او

  الحممػػة الفرنسػػية عمػػى مصػػر فػػي ضػػوء مخطػػوط اودارنػػدو ل زت تةػػف   نػػدمل
ل دراة  كترتم  تماؿ  قد اوغن ل او ي ػ  اوم ػري   عثماني / ضينامة الدارندلي

 ـ  دُٗٗٗاوعام  و ألتابل اوقاهرة
  (ل تتقيػؽ إ  ـ6916ػ  6993تاريخ حوادث ال اـ ولبناف )اودموق ل مي ا يؿل

 ـدُِٖٗ ةاف ةقانك ل دار تيق  لدموؽ
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  ل نوػػػرا ككضػػػعء مقدمتػػػء كتكاوػػػيء  تػػػاريخ نحمػػػد الجػػػزاراووػػػ اق ل تيػػػدر  تمػػػدل
ك  ارةء ك وتقء قذيؿ ا ب انطكنيكس كايب ا ناطيكس  قػدا   ي ػ  اويةػك   ل 

 ـدُٓٓٗل مألتق  انطكاف ل  قيركت ُط
  ل نوػػرا او ػػكرم  ةػػطنطيف  ا العػػادؿتػػاريخ واليػػة سػػميماف با ػػاوعػػكرةل اقػػراهيـل

 ـدُّٔٗاوم     ل مطقع  دير اوم  ص ل  يدا 
  ل نق  ػا و عرقيػ  متمػكد ـ( 6921ػ  6921رحمػة كنغميػؾ إلػى ال ػرؽ )ألنغ يػؾل

 ـدُُٕٗاوعاقدم ل تمعي  اومطاقب اوتعاكني  ل  ماف 
 ل قػ ل تتقيؽ إتةاف ت ، تاريخ الدولة العمية العثمانيةاومتام ل متمد  ريد قؾل

 ـ دُٖٖٗدار اون ا س ل قيركت
  لتتقيػػؽ كدراةػػ   منتخبػػات مػػف الجػػواب عمػػى اقتػػراح األحبػػابمٌوػػا  ل مي ا يػػؿل

ن ك ء  ةد رةػتـ ك ػقت  اقػك وػقرا ل كزارة اوترقيػ  اوكطنيػ  كاو نػكف اوتمي ػ  ل 
 ـ دُٓٓٗقيركت 

  ـدُِّٗل دار او تؿ ل اوقاهرة  تاريخ الناصرةمن كرل  ةعدل 
 لترتم ػػػػػػػػا وتنت يزيػػػػػػػػ   ـ 6916ػػػػػػػػػ 6936ات فمسػػػػػػػػطيف حوليػػػػػػػػ نيك يتػػػػػػػػكسل

اةقيريدكفلكنق  ا و عرقي  متمكد اوعاقدم )قنػاي   ػى ركايػ  ا يألكنػكمس  ػرمش(ل 
  ماف)دإت(

  هػػكاكين  نر ا يػػؿل ومتػػ  تاري يػػ   ػػ    كيػػ  اوققػػر اومقػػدس اويكنانيػػ  لنوػػر تتػػت
 ـدُّٖٗاةـ مةتعار كهك اوويخ  قد ايتد اووا   ل قيركت 

 : قائمة المراجع العربية والمعربة:رابعًا 
 ل ترتمػػ   اطمػػ  ن ػػر  ، القػػدس مدينػػة واحػػدة عقائػػد ثػػلث رمةػػتركنجل ألػػاريف

 ـدُٖٗٗكمتمد  نان  ل دإـ   
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  ل نق ػػء و عرقيػػ  إ نقيػػء  مػػيف  ػػارس  تػػاريخ ال ػػعوب االسػػلميةقركأل مػػافل ألػػارؿل
 ـدُُٔٗل دار اوع ـ و متييف ل قيركت   ُكمنير اوقع قأل  ل ط

  د:ط ، الدار العربيػة لمن ػروالتوزيع ،  ل  ةطيف    اوع د اوعثمان  ما، إميؿتو ،
 عماف)د:ت( .

  المجتمع االسلمي والغرب واثر الحضارة الغربية تب كقكيفل هام تكف كهاركوػدل
ل ترتمػ   تمػد  قػداورتيـ م ػط ى مراتعػ   في الفكر االسلمي وال رؽ االدنػى
 ـ.6881   و ألتاب ل اوقاهرة  تمد  زت ل او ي   اوم ري  اوعام

  ترارل تةن   دهـل  ةرار تم   ناق يكف   ى م ػر كقػتد اووػاـ ل دار اوضػيايل
 ـَُٗٗ ماف  

  جولػة فػي تػاريخ االرض المقدسػػة مػف اقػدـ العصػور حتػػى تقمػافل تنػا  قػاول
 ـدُٔٗٗل اوتقكؽ مت كظ  ل قيت وتـ   ُل ط  اليـو

 يكني   ػػػػػ  اوقػػػػػدس  ػػػػػ  اوع ػػػػػديف ت ػػػػػكشل  ػػػػػاألؼل  ايطمػػػػػاع ايكركقيػػػػػ  كاو ػػػػػ 
النػػػدوة العالميػػػة خػػػوؿ القػػػدس فػػػي ـ (  لُُٕٗ َُِٓاومم ػػػكأل  كاوعثمػػػان  )

 ـُّٗٗلاورقاط    المسيحي –ا طار ا  سلمي 
  ل دإط ل منوػكرات كزارة  االزيػاء ال ػعبية وتقاليػدىا فػي سػوريةتمام ل تةفل

 ـُُٕٗاوثقا   ل دموؽ  
  ل مطقعػػ  قيػػت اومقػػدسل  كنيسػػة نور ػػميـ خلصػػة تػػاريخ ػػكرمل وػػتادة كنقػػك ل

 د ُِٓٗاوقدس  
  ل ترتمػػ   ألػػـر  المعجػػـ المفصػػؿ بأسػػماء الملبػػس عنػػد العػػربدكزمل رين ػػارتل

 ـدُُٕٗ اضؿ ل مديري  اوثقا   كاا تـ ل قغداد 
  ـ3112ل دار او دل ل أل ر  رع ِط بلدنا فمسطيف ،اودقاغل م ط ىل 
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  ل ترتمػػ   روب الصػػميبية حتػػى اليػػـونوروبػػا وفمسػػطيف مػػف الحػػقوػػارةل  ضػػرل
ل مرألػػػز دراةػػػات اوكتػػػدة اوعرقيػػػ  ُمن ػػػكر اوقاضػػػ  كمراتعػػػ  تػػػكرج  ػػػاو  ل ط

 لقيركت  )دإت(د
  را ػؽ ل قػػد اوألػػريـل     ةػطيف  ػػ    ػػد اوعثمػانييف مػػف مط ػػب اوقػرف اوتاةػػب  وػػر

 ـ دَُٗٗل دإطل قيركت الموسوعة الفمسطينية ـ لُُٖٗإوى  اـ 
  ل دإط ل مطقعػػ  دار او نػػػكفل  نػػػة اهلل انطاكيػػة العظمػػىكنيسػػة مديرةػػتـل  ةػػدل

 ـ دُِٖٗقيركت  
  ل ِل طاألصػوؿ العربيػة لتػاريخ سػورية فػي عيػد محمػد عمػي با ػارةتـل  ةػدل

 دُٕٖٗمنوكرات اومألتق  اوقكوةي  ل قيركت  
  ل منوػػكرات اومألتقػػ  اوقكوةػػي  ل ِل ط المحفوظػػات الممكيػػة المصػػريةرةػػتـل  ةػػدل

 ـ دُٕٖٗقيركت  
 ـلُٖٔٗل  ماف   القدس ال ريؼقال تكرجل  ألنية  تتةماني     اوقدس  ل ةا 

 دُِع 
  ل مألتقػ  الدولة العثمانية مولة إسلمية مفترى عمييااووناكمل  قداوعزيز متمػدل

 ـدُْٕٗا ت ك اوم ري  ل اوقاهرة  
 ل اوم ةةػػػػ  اوعرقيػػػػ   ّل ط  ،  المفصػػػػؿ فػػػػي تػػػػاريخ القػػػػدساوعػػػػارؼل  ػػػػارؼ

 ـدََِٓل قيركت  و دراةات كاونور 
 ت اوقنػػػؾ اوعرقػػػ  و مع كمػػػاتل  ل دإطل مطقك ػػػا، تػػػاريخ القػػػدس اوعػػػارؼل  ػػػارؼ

 ـ  دُُٓٗـ  دإ
  ل اوػػدار  الدولػػة العثمانيػػة قػػراءة جديػػدة لعوامػػؿ ا نحطػػاطاوعػػزاكمل  ػػيس تػػكادل

 ـدُْٗٗاوعرقي  و ع ـك ل قيركت  
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 ردنيػ ل  مػاف  ل منوكرات اوتامعػ  ا   القدس في التاريخاوعة  ل ألامؿ تميؿ ل
 ـدُِٗٗ

 ـدُّٖٗل مألتق  اونكرم لدموؽ   ّلط خطط ال اـ   ل متمد ألردل 
  ل مطقعػػ  اوألنيةػػ   ِل ط المرسػػى االمػػيف لنفػػوس المػػ منيف ػػرمشل  ةػػطنطيفل

 ـ دُٖٕٗايثكذألةي  ل  ماف  
 ل مطقعػ  اومقتطػؼل  تاريخ الكنيسػة الرسػولية األور ػميمية زا يال   يؿ اقراهيـ ل

 ـدُِْٗاوقاهرة  
 ل مرألػز نصارى القدس دراسة فػي ضػوء الوثػائؽ العثمانيػةاوقضاة ل تمد تامػد ل

 ـََِٕدراةات اوكتدة اوعرقي ل قيركت  
 ـ 6869 – 6911تػػاريخ فمسػػطيف فػػي اواخػػر العيػػد العثمػػاني منػػاعل  ػػادؿ ل

 ـ دُٗٗٗل م ةة  اودراةات او  ةطيني ل قيركت   ُل طقراءة جديدة 
  ،(، دار ـَُِٗػ ُُٕٓاةي  مف تاريخ وقناف اوتديث )كثا ؽ  ةنوار، عبدالعزيز

 ـ .6891األحد البحري، بيروت, 
 خامسًا :المصادر االجنبية:

 Baldi, Paschal, The Question Of The Holy Land , 
Franciscan Press , Jerusalemُُٖٗ   . 

 F.E,   Peters  , Jerusalem The City in The Eyes Of 
Chroniclers, visitors   Pilgrims And ProPhets From The 
Days Of Abraham To The Beginning , Of Modem Times, 
Princeton University Press ,New Jerseyُٖٗٓ  . 

 Polidori, Alfredus , LE Status Quo Et Les Rites Orientaux 
, Cusodie De Terre Sainte , Traduit De L Italianُُٗٔ . 
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Abstract  
State policy towards the Ottoman Christians of Jerusalem 

through the court records in Jerusalem legitimacy and 

privileges of foreign(22222822 AH / 2722 2222 m) * 

Enjoyed the Ottoman political and economic relations with 

European countries in the eighteenth and nineteenth centuries, 

but the European countries Tdechat in the affairs of the Ottoman 

Empire by national Christians in the Holy Land and its claim to 

protection. Namely France, where he was able to conclude a 

treaty with the Ottoman Empire in 5511 / 5471 m lies the 

importance of this year that he came a renewal of the Treaty on 

the privileges granted to France from the Ottoman Empire, 

which had been granted in the reign of Sultan Suleiman the 

Magnificent in 279 AH / 5111, which reflected positively on 

the range associated with the Franks, and negatively on their 

relationship with the community is primarily a Roman Orthodox 

and other communities. He was also such a treaty have 

significant impacts on relations among Christians, and their 

relations with the Ottoman Empire and European countries
 
It 

was also such a treaty have significant impacts on relations 

among Christians, and their relations with the Ottoman Empire 

and European countries, especially with the Tsarist Russia, 

England, Germany, Austria and other European countries, 

which demanded concessions in Jerusalem, which has an impact 

on relations with the Christians of Ottoman Jerusalem time. And 

that treaty paved the way for other European countries get 

concessions from the Ottoman Empire Fimabad and selected 

study in AH 5971 / 5311 to the end of this year as she was 

beginning a new phase for the Christians as the Egyptian 

government to give them a lot of privileges that were not 

granted to them in previous periods. 


