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RELIGIOUS MINORITIES IN URFA AND
RURAL AREAS IN THE OTTOMAN TIMES
OSMANLI DÖNEMİNDE URFA VE ÇEVRESİNDE DİNİ AZINLIKLAR
Alakalliyat Ad-Diniyya Fi Urfa ve Rifiha Fi Alahdi Alosmani
Halid Abdulkadir Alcundi1
Abstract
Urfa or Al-Ruha was a well-known saint city, located in Turkey. The Christian pilgrims from Mesopotamia,
Persia and even from the Far East used to visit this holy city. Most of Urfa’s population were Christians till
the Islamic conquest when the number of Muslims started to increase all while the number of Christians
decreased. The Ottoman State had done its duties toward the Christian, and Jewish religious minorities as
stated in Islam. The Ottoman State had taken care of all its citizens in Urfa when it came to science, health
and living aspects regardless of their religion; the state opened schools, allowed the construction of
churches and treated all of its citizens equally.
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الملخص
عرفت ( أورفة ) أو ( الرها ) بأنها مدينة مقدسة ،تقع حاليا في تركيا وكانت المدينة
المقدسة عند المسحيين ،حيث أ ّم اليها الحجاج من بالد ما بين النهرين وفارس حتى من
الشرق األقصى.
كان معظم سكان أورفة من المسحيين حتى جاء الفتح االسالمي للمدينة حيث تبدل
الحال وأخذ عدد المسلمون ينمو على حساب عدد المسحيين ،وقد قامت الدولة العثمانية
بما يتوجب عليها تجاه األقليات الدينية المسيحية واليهودية على قاعدة الشرع الحنيف.
حيث اهتمت الدولة العثمانية بحياة جميع المواطنيين في أورفة من كل الجوانب العلمية
والصحية والمعيشية من كل الطوائف ،ففتحت لهم المدارس وسمحت ببناء الكنائس
وعملت جميع الراعايا بالسواسية.
تمهيد:
أطلققا اسققم أورفققة علققى منطقققة تأسسققت فققي وس ق أورفققة الحاليققة ،وهققي واسققعة
ومتشعبة على طريا يرب بين الموصل وحلقب .طبققا ل لروايقات النقاس ّ
أن مدينقة أورفقة
كانت موضع أحداث قصة سيدنا إبراهيم عليه السالم مع النمرود ،وعرفت هذه المدينة،
باسم المدينة المقدسة ومدينة األنبياء .حتى إن البعض يعتققد بقأن النمقرود هقو مقن أسقس
هذه المدينة ،وتُعقد مدينقة مهمقة وتاريخيقة بالنسقبة إلقى النصقارت ،وعرفقت هقذه المدينقة
الموجقققودة فقققي الج يقققرة ( ديقققار مرقققر) ،والتقققي تقققرب األناضقققول بقققالعراق وسقققوريا،
والمعققروأ أنهققا كانققت قبققل المققيالد بققألف سققنة ،وعققاو فيهققا األ ققوريون والميققديون
والفقرس .وبعققد فتقرة قصققيرة أخقذت اسققم قأديسققاق أققدم اسققم لهقا .أمققا أصقل كلمققة أورفققة
فهناك اختالأ حول هذا االسم .قال البعض إنها جاءت مقن كلمقة (أورهقاا) السقريانية،
وقال البعض اآلخر إنها من كلمة (فريحا أو فريها) ،ومعنى هذا في اللغة العربية قالماء
الكثيققرق ومعناهققا فققي اللغققات األوروبيققة قالقلعققةق منبققع المققاء ،ولكققن هنققاك أير قا ل راء
أخقرت تققول ّ
إن كقل مققا سقبا هقو حيققر صقحيح ،ولقم توضقح الموسققوعة التركيقة مقا هققو
الصققواب فققي هققذا المجققال ،ولكققن المصققادر المكتوبققة فققي فتققرة األتققراك اسققتخدمت اسققم
قالرهققاق لهققذه المدينققة ،الققذا جققاء فققي اللغققة العربيققة .وتققم اسققتخدامه طققوال فتققرة الحكققم
العثماني حتى عهد المشروطية ،ثم تحول إلى قأورفةق بعد ذلق ..ولكقن بقين النقاس كقان
i
اسم قالرهاق ال ي ال يستخدم فاهيال.
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وقبققل دخققول قالرهققاق أو قأورفققةق تحققت الحكققم العثمققاني ،أخققذت المدينققة أسققماء
عديققدة ،ومنهققا قأديسققاق .لققذل .تعققد مدينققة قالرهققاق أو قأديسققاق قEDESSAق عاصققمة
إقليم قأوسروينق ،من أمهات مدن بالد ما بين النهرين من حيقث موقعهقا االسقتراتيجي،
ومكانتها العلمية واألدبية ،ومرك ها كنقطة إنطقالق للحركقة التجاريقة فقي كقل المنطققة،
وما جاورها من المدن والقرت ،باإلضافة إلى مناطا وبلدان أخرت في الشقرق األوسق
و سيا.
والسريان ،إلى أا مذهب انتموا ،يعتق ون ويفتخقرون بمق ثر هقذه المدينقة الخالقدة،
ويمجدون ذكرت ما فيها ،ويهللون لمواقف بائهم الروهاويين .وبقيت المدينقة ألكثقر مقن
ألف سنة تحتل مرك ا ل فريقدا ل فقي العقالم المسقيحي ،بصقرأ النظقر عمقا إذا كقان حكامهقا
رومانيين أو بي نطيين أو عرب أو أتراكا ل أو من األرمن أو الالتين ،فلقد قرنتها التقاليقد
بالسققيد المسققيح عليققه السققالم نفسققه ،وبنشققاطات وإرسققاليات المسققيحية األولققى ،وإليهققا أم
الحجاج من بالد ما بين النهقرين وفقارس حتقى فقي الشقرق األقصقى .وكانقت أسقاطيرها
معروفققة ومبجلققة فققي أوروبققا الغربيققة قرونققا ل قبققل الفققتح النورمانققدا .وكانققت أديرتهققا
وكهوفها مساكن للقديسين والعلماء والشعراء ،وا تهرت في العقالم المتمقدن بأنهقا مكقان
ii
مولد فلسفة األدب السرياني.
كانت السريانية قد نمقت أوالل فقي الرهقا مقن أواخقر الققرن األول المقيالدا وتبنتهقا
الكنيسة في سورية وفلسطين ثم في العقراق وإيقران بعقد ذلق ..وققد أدّت مملكقة أورهقاا
قالرهاق دورا ل كبيرا ل في نشأة المسيحية في سوريا ،حيث قامت مدرستها فقي نققل اآلداب
iii
والتراث اليوناني إلى السريانية ،ويرجح أن العهد الجديد قد ترجم فيها إلى السريانية.
وعلى القرحم مقن مكانقة أورفقة التاريخيقة واالقتصقادية والدينيقة والعلميقة ،وبحكقم
موقعها الجغرافي المتمي  ،إال أن الدراسات حولها قليلة جدا ل إن لم تكن نقادرة ،فقي اللغقة
العربية ،إال ما خال من بعض الكتب الدينية السريانية .لذل .أردت من خالل هذا البحقث
تسلي الروء علقى تقاريأ أورفقة فقي العهقد العثمقاني ،باالسقتناد إلقى الوثقائا العثمانيقة،
وإبراز الصورة الناصعة للدور العثماني في معاملة األقليات حير اإلسقالمية ،إذ وصقف
العهد العثماني وطريقة معاملته لألقليات بالوحشية والهمجية ليس في أورفة وحسقب بقل
في جميع الممال .العثمانية ،وهو عكس ما صوره هؤالء عقن الدولقة ،وهقذا مقا تدحرقه
الوثققائا العثمانيققة ّ علّنققي أكشققف اللثققام عققن بعققض الصققور الحقيقيققة عققن معاملققة الدولققة
العثمانية لألقليات حير اإلسالمية .ونحن ال ننكر أنقه وقعقت بعقض المظقالم مقن قبقل قلّقة
من الوالة ،ولكن الحقيقة أنقه عنقدما كقان يققع الظلقم كقان علقى المسقلمين وحيقرهم ،وفقي
النهاية ّ
إن هؤالء الوالة ،بشر يصيبون ويخطئون  ،ونحن ال نبرر أفعالهم ولكقن الوثقائا
وبعض المؤرخين يشيرون إلى هذا الموضوع في أكثر من مكان.
دخول أورفة العهد العثماني:
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في القرن الثامن الهجرا /الرابع عشر الميالدا ،كانت مدينة أورفة خربقة ،حيقث
بدأت في ذل .الوقت هجرة عشائر التركمان المنتسقبين إلقى قبيلقة قدوكقر Döğerق إلقى
تل .المنطقة .وفي أثناء حرب الج يرة عام 795هـ1393/م ،دخلقت مدينقة أورفقة تحقت
حكققم تيمورلنقق ،.وبعققد خروجققه منهققا قققام أميققر قدوكققرق ق سققيف الققدين دمشقققي خوجققاق
باالستيالء عليها .وفي سنة 806هـ1404/م ققام عثمقان بق .حقاكم عشقيرة ق قويونلقو ق
الخروأ األبيضق باالستيالء على هذه المدينة ،وعيّن عليها ق ياحمور بق.ق ومقن بعقده
قطققور علققي بقق.ق .وفققي سققنة  1429أو  1480قققام المماليقق .بتخريققب المدينققة ،بعققد أن
نهبوها ،ظهر في ذل .الوقت الشاه إسماعيل الصفوا ،وفي فترة انتشار حكمه في رق
األناضول ،حتى العام 1514م ،كانت مدينة أورفة مسرحا ل للمعقارك التقي خاضقتها ضقد
أمراء ق قويونلقو  ،وازداد تقأثير المماليق .فقي تلق .الفتقرة عليهقا .وفقي نهايقة هقذا العقام
دخلت المدينة تحقت حكقم الصقفويين ،واكتسقبت صقفة القلعقة المحكمقة للصقفويين .وبعقد
حققرب الصققفويين مققع العثمققانيين فققي عققام 1517 -1516م دخلققت مدينققة مققاردين ومققن
بعدها أورفة تحت حكم العثمقانيين .وبعقد ضقمها إلقى الحكقم العثمقاني ،أطلقا عليهقا اسقم
iv
الرها ،و ُجعلت سنجقا ل عثمانيا ل تابعا ل إليالة ديار بكر ،وتُركت إدارتها بيد ق بيرا ب.ق.
عرفت الرها (أورفة) العديد من اإللحاقات باإلياالت طيلة العهد العثمقاني ،فخقالل
القرن السادس عشر ،وعنقد افتتاحهقا ،تقم إلحاقهقا بةيالقة ديقار بكقر كمركق قرقاء .وإثقر
تشققكلها كمدينققة بققين سققنتي 1587 -1586م تققم إلحاقهققا بمرك ق إيالققة الرقققة ،وقققد كانققت
مرك ا ل إداريا ل وسياسيال .وعلى أثقر الحقروب التقي وقعقت مقع إيقران خقالل الققرن السقابع
عشر  ،ونتيجقة للقدور القذا قامقت بقه الرهقا ،ازدادت أهميتهقا االسقتراتيجية والسياسقية.
وخقققالل سقققنة 1875م ،وبسقققبب التنظيمقققات اإلداريقققة الجديقققدة ،عرفقققت قالرهقققاق باسقققم
قأورفةق ،وأصبحت سقنجقا ل تابعقا ل إليالقة حلقب ،إلقى جانقب مركق قرقاء أورفقة  .وتبقيّن
أير قا ل ّ
مكونققات لسققنجا أورفققة ،ثققم
أن أقرققية :بيرجيقق ،.قلعققة الققروم ،وصققورت  ،كانققت ّ
فصلت أورفة عن والية حلب خالل اإلصالحات التي تمت في القرن العشرين ،لتتحقول
v
إلى سنجا مستقل بذاته.
وتقع مدينة أورفة في الشمال الشرقي لمرك والية حلب ،أا علقى بعقد  24سقاعة
منهققا .يحققدها مققن الشققمال الشققرقي ديققار بكققر ،ومققن الشققرق واليققة الموصققل وسققنجا
ماردين ،ومن الجنقوب سقنجا ديقر الق ور وواليقة الرققة ،ومقن الغقرب عنتقاب أو حاليقا ل
حازا عنتاب.vi
ويحتوا قراء أورفة على القرت اآلتيقة  :قبقو ،تمورجق ،.وكقم ،قو قيم ،عق دك،
بورج كوتان ،قنطرة ،همدان التحتاني ،همدان الفوقاني ،همدان الوس  ،يونس ،بيقاملي،
هشققتران ،أوزيقق ،.سققيف الققدين ،بققردريغ ،قققرق المغققارة ،زونيقق ،.حسققن كققوم ،مكلققي
دوقيققو ،صققارم ،خققراب الققرو ،جنيققل ،كيرلققي ،كوتشققبا ،خالطققاتلي العشققيرة ،viiفيمققا
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أوردت سالنامة والية حلب سنة 1288هقـ ،أنقه كقان يوجقد فقي قرقاء أورفقة سقت نقوا
viii
و 400قرية و 56محلة.
وكانت أراضي أورفة تنتغ العلف والعدس والقمح وسقائر أنقواع الحبقوب .وتعتمقد
علققى صققناعة بعققض المالبققس مققن الحريققر والقطققن ،مثققل األحطيققة والعبققاءات والشققال
األبققيض والمفرو ققات ،باإلضققافة إلققى األوانققي مققن المعققادن .وكققان فققي أورفققة المبنققى
الحكومي والعسكرا ،وفيها أيرقا  :قلعقة ،حصقن ،ثالثقة مراكق أمقن ،مستشقفى ،مبنقى
ix
التلغراأ 77 ،جامعا ل ومسجدال 6 ،زوايا وتكية 24 ،كنيسة وأديرة ومغارة.
أما قراء بيرجيق ،.فيققع فقي أورفقة ،ويبعقد عنهقا مسقافة ققدرها  18سقاعة ،وعقن
والية حلب  28ساعة ،ويمقر نهقر الفقرات فيهقا .وفيقه المبنقى الحكقومي ،القلعقة العتيققة،
x
 17جامعققا ل ومسققجدال 7 ،تكايققا 3 ،كنققائس ،مكتققب الر ققدية ،ثمانيققة مكاتققب للصققبيان.
وتققذكر سققالنامة واليققة حلققب لسققنة 1288هققـ فتققذكر أن قرققاء بيرجيقق .يتققألف مققن سققبع
محالت وأربع نوا  ،وفيه  114قرية xi.وفي قراء سروج  76قرية xii.أمقا قلعقة القروم
xiii
فنجد فيها ثالث محالت ،وثالث نوا و 150قرية.
السكان:
ينتمي معظقم سقكان أورفقة إلقى اآلراميقين ،وققد منحقت تسقمية قسقريانق إلقى هقذا
العنصققر مققن المجتمققع الققذا أصققبح خققالل القققرن الرابققع المققيالدا يمثققل الغالبيققة لسققكان
المدينققة .وربمققا هققذا األمققر يفسققر ارتفققاع عققدد المسققيحيين فققي المدينققة أو فققي المنطقققة
بأسرها .وحسب ما قدمه قماتيوسق من معلومقات حقول سقكان أورفقة سقنة 973م ،فقةن
عدد السكان المسيحيين بلغ  12000نسمة .وفي عهد قال ِس ِلفكوسيينق اسقتقر فقي المدينقة
أناس من أصل يوناني و رامي ،وخالل العهد األموا دخل األرمن إليها ضمن مكونقات
المجتمع األورفي  ،وعرفت المنطقة هجقرة القبائقل العربيقة بشقكل كبيقر ،التقي اسقتقرت
في هذه المدينة والمناطا المجاورة لها .وعلى الرحم من االختالط بين العرب المسلمين
والسكان األصليين المسيحيين خالل العهد المبكر من التقاريأ اإلسقالمي ،إال أن ذلق .لقم
يكن له تأثير كبير على السكان  ،بل ظلت المسقيحية هقي الديانقة المهيمنقة علقى المدينقة.
س ّ
قن العديقد مقن الققوانين االقتصقادية التقي تخقص المسقيحيين .وكقان
وفي العهد العباسي ُ
سكان أورفة فسيفساء من المسلمين والمسيحيين واليهود خقالل هقذه المرحلقة التاريخيقة،
ونشير إلى أن عقددا ل مقن المسقيحيين ققد اعتنققوا القدين اإلسقالمي ،وربمقا يعقود ذلق .إلقى
xiv
االمتيازات االقتصادية التي كان يتمتع بها المسلمون.
ومققع الققدخول العثمققاني إلققى المدينققة سققنة 1517 -1516م ،كانققت نسققبة المسققلمين
 ،%72وحير المسلمين  ،%28أما سقنة  1525فققد ققدر عقدد المسقلمين بقـ 5122نسقمة
وحيقققر المسقققلمين بقققـ 1759نسقققمة .فحقققدث ارتفقققاع فقققي نسقققب عقققدد السقققكان المسقققلمين،
فأصققبحوا يشققكلون  %78وحيققر المسققلمين  .%22وفققي سققنة  1566أصققبح عققدد سققكان
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المدينة من المسلمين  9325نسمة ومن حيقر المسقلمين  4551نسقمة ،وأصقبحت النسقبة
من المسلمين  ،%67وحير المسلمين  xv.%33وهذا االرتفاع الملحوظ في عدد السقكان
حير المسلمين يدل على أمرين:
أولا -حسن معاملة الدولة العثمانية لألقليات الدينية على أراضيها.
ثاني اا ا -نتيجققة هققذه المعاملققة دفققع بققبعض أصققحاب الققديانات (حيققر المسققلمين) إلققى
الهجرة إلى أورفة.
اتبعت الدولقة العثمانيقة نوعقا ل مقن التنظقيم للسقكان ،فجعلقت لكقل ملقة حيّقا ل سقكنيا ل أو
منطقة خاصقة بهقا كقي تمقارس كقل فئقة حياتهقا براحقة .وبحسقب دفقاتر الج يقة ،صقنفت
األحيققاء إلققى حققي ملققة األرمققن ،الكلققدان ،السققريان ،اليهققود ..وحيققرهم .فيققتم التسققكين أو
xvi
التوطين حسب التبعية الدينية أو المذهبية للسكان.
وهذا التوزيع أو التنظيم الذا قامت به الدولة العثمانية ،ساهم فقي ظهقور منظومقة
األحياء والمقدن السقكنية .وفقي العقادة يكقون التجمقع السقكاني حقول الجوامقع والمسقاجد،
وهو ما يسقتل م إنشقاء المحقالت التجاريقة واألسقواق والحمامقات والمكاتقب والمقدارس.
وهذه الظاهرة السكانية نتغ عنها أيرا ل تقسيم المنطققة إلقى أحيقاء ومحلقة أو حقارة وذلق.
خالل القرن السادس عشر . xviiونستنتغ أن مدينقة أورفقة خقالل العهقد العثمقاني اتخقذت
كل المدينقة اإلسقالمية ،بعقد أن كقان يغلقب عليهقا الطقابع المسقيحي ،سقواء مقن الناحيقة
المعمارية أو من ناحية التوزيع السكاني.
ومن هذه األحياء التي يقطنها المسقلمون وحيقر المسقلمين وفقا مقا ورد فقي بعقض
سالنامات والية حلب:
-

حارة خليل الرحمن ،يتبعها األحياء اآلتية :محل الرحمن ،طهتمور ،مولد
الخليل ،نارنجي ،كازنجي ،علي خان بقاا ،كقرك مغقارة ،السقلطان بقاا،
الخليفة ،كوتيالر ،الحاج حم ة ،المدرسة ،العسقكر ،كقاربورج  /قهابية،
حسققن با ققا ،الجققامع الكبير/األحالميققة ،المحكمققة ،القبرسققلي ،كتققب الققدين
حورن ،طنجانة.

-

حارة الجامع الكبير تتبعها أحياء :مشارقية ،جامع الب ار.

-

حققارة يوسققف با ققا يتبعهققا األحيققاء :يوسققف با ققا ،دار ح نلققي ،الكنبريققة،
حكيم دادا ،قاضي أوحلو ،هاسكي ،بكالر.

-

حقارة المسققيح تتبعهققا أحيققاء :الكنيسققة الكبيرة،بيجققانلي ،طققالفتور ،تيمققور،
أط بازار.

-

حارة الكنيسة الصغرت يتبعها أحياء :طشرا ،الكاثولي ،.اليهود.xviii
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معاملة الدولة العثمانية للسكان غير المسلمين  ،وأعدادهم:
الت م العثمانيون تعاليم اإلسالم في مقا يتعلقا بغيقر المسقلمين القذين يعيشقون داخقل
األراضي العثمانيقة ،فهقذه القواعقد الشقرعية التقي كقان معمقوالل بهقا مقن قبقل العثمقانيين،
كانققت تطلققا كلمققة قالققذميينق علققى حيققر المسققلمين الققذين كققانوا يعيشققون تحققت حكمهققا،
ويعقققدون صققلحا ل معهققا ،ققأنهم فققي ذلقق .ققأن كققل الققدول اإلسققالمية ،ولققم يكققن هنققاك أا
تفريا بين المسلمين العثمانيين وحيرهم من الملل األخرت على أسس عرقيقة وال لغويقة
وال مذهبية  ،إال منذ بداية القرن التاسقع عشقر و حتقى مطلقع الققرن العشقرين مقع تقدخل
الققدول األوروبيققة فققي ققؤون السققلطنة .ومققن الطبيعققي أن يمتلقق .الققذميون فققي الدولققة
العثمانية مالمح تجعلهم مختلفين عن المسلمين ،وهذا نتاج طبيعي لالختالأ في الدين.
وعلى سبيل المثقال كقان المسقلمون مكلفقين بقأداء فريرقة ال كقاة ،لكقن أهقل الذمقة
كانوا معفيين من دفعها ،وبدالل من ذل .كانوا يدفعون الج ية سنويا ل حسب القدرة المالية،
ويوجد بينهم من أُعفي من دفع الج ية مثقل الفققراء ورجقال القدين والمرضقى والمسقنين
xix
والعاطلين عن العمل.
وكانت أعقداد السقكان فقي أورفقة تق داد أحيانقا ل وتقنقص أحيانقا ل أخقرت ،وذلق .لعقدة
أسققباب ،أهمهققا الهجققرة والهجققرة المرققادة ،واعتنققاق بعققض المسققيحيين ل سققالم ...الققأ.
وسنستعرض أعداد السكان في بعض سالنامات والية حلب ،ثم نسبة ال يادة أو النقصان
للمسلمين وحير المسلمين ،ونرت ما كانت أسباب التغيير الديمغرافي لمدينة أورفة.
جدول بعدد سكان أورفة حسب سالنامة ولية حلب لسنة 1284هـ
الملة
المسلمون
األرمن
البروتستانت
الكاثولي.
السريان القدامى
السريان البروتستانت
السريان الكاثولي.
الكلدانيون
الالتين
اليهود

الذكور
27102
5849
534
148
1127
118
109
193
19
241

اإلناث
24799
5642
546
130
777
92
90
197
13
243

جدول رقم ()1

Route Educational and Social Science Journal 464
Volume 4(5), August 2017

xx

العدد اإلجمالي
51901
11491
1080
278
1904
210
199
390
32
484

Halid Abdulkadir Alcundi (2017).
Alakalliyat Ad-Diniyya Fi Urfa ve Rifiha Fi Alahdi Alosmani, ss. 458-482.

عدد سكان مدينة أورفة وأقضيتها حسب سالنامة ولية حلب لسنة 1289هـ
أسماء األقضية
أورفة
بيرجي.
قلعة الروم
سروج

المسلمون
21589
11554
14566
5994

العيسويون
5872
469
410
15

الموسويون
124
-

xxi

العدد اإلجمالي
27585
12023
14976
6009

جدول رقم ()2

وتبلغ نسبة السكان المسلمين في أورفقة  ،% 78،26أمقا العيسقويون فتبلقغ نسقبتهم
 ، % 21،28واليهقققود  ،% 0،44وقرقققاء بيرجيققق .تبلقققغ هقققذه النسقققبة  .%96،1أمقققا
العيسقويون فتبلققغ النسققبة  ، %3،9واليهقود ال وجققود لهققم فققي القرقاء .وفققي قرققاء قلعققة
الروم بلغت نسبة المسلمين  ،%97،26أما العيسويون فتبلغ نسبتهم  ،% 2،73وقد خقال
وجود اليهود في قراء قلعقة القروم ،بالنسقبة لسقروج فتبلقغ نسقبة المسقلمين ، %99،75
أما نسبة العيسويين فتبلغ  ،%0،25وال وجود لليهود في قراء سروج نهائيقال ،مقع العلقم
أن العيسويين يتكونون من جميع المذاهب.
عدد سكان أورفة وأقضيتها من جميع الملل وحسب سالنامة ولية حلب لسنة 1290هـ
مسلمون
88048

اللواء
أورفة

عيساويون
12178

موسويون
436

xxii

العدد اإلجمالي
100662

جدول رقم ()3

بلغققت نسققبة المسققلمين عققام 1290هققـ ،%87،46 ،ونسققبة العيسققاويين ،%12،09
ونسبة الموسويين  . %0،43ونالحظ من خالل المقارنة بين الجدول رقم ( )2والجدول
رقققم ( )3أن هنققاك زيققادة بنسققبة طفيفققة بققين السققكان المسققيحيين ،وهققي  %11،16وفققا
الجدول األول ،و %12،09في الجدول الثاني ،أا ب يادة قدرها . %0،93
ولنأخذ نماذج أخرت من سالنامات والية حلقب إلحصقاء عقدد السقكان فقي الجقدول
الثققاني ،لنققرت مققدت التغييققر الققديمغرافي لمدينققة أورفققة ،وعققدد سققكانها مققن جميققع الملققل
xxiii
حسب سالنامة والية حلب سنة 1308هـ.
الملة
المسلمون
األرمن الكاثولي.
األرمن
البروتستانت
السريان
اليهود

الذكور
24426
222
3987
393
592
138

اإلناث
22645
236
3136
322
483
128

جدول رقم ()4
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نالحظ في هذه السالنامة أن بعض المذاهب المسيحية لم يعد لها ذكقر  ،كالسقريان
القدامى والسريان البروتستانت والكلدانيين والالتين ،هل هم هاجروا؟ أم أن السالنامة لم
ت علقى ذكقرهم؟ أم تحولقوا إلقى مقذاهب أخقرت؟ فقال يعققل أن تتجقاوزهم السقالنامة أو
تأ ِ
تنساهم ،ألن الدولة العثمانية كانت حريصة على إجراء اإلحصقاءات كقل سقنة بعقد عهقد
التنظيمات ،من أجل دفع البدل العسكرا لغير المسلمين القذين ال يريقدون االنخقراط فقي
الجندية ،و نالحظ أيرا ل انخفاض األعداد في بعض المذاهب.
ولننتققققل إلقققى إحصقققاء جديقققد لسقققكان أورفقققة ،وحسقققب سقققالنامة واليقققة حلقققب سقققنة
1309هـ .xxiv.لنجرا مقارنة بين الجدولين:
الملة
المسلمون
األرمن الكاثولي.
األرمن
البروتستانت
السريان
اليهود

الذكور
26301
222
4495
392
592
138

اإلناث
26707
236
3164
322
483
128

العدد اإلجمالي
53008
458
7659
714
1075
266

جدول رقم ()5

إذا مققا أجرينققا مقارنققة بققين الجققدول رقققم ( )4والجققدول رقققم ( ،)5نالحققظ األمققور
اآلتية:
أوالل -تغيير في المذاهب ،فالمسيحية واليهودية الواردة في الجقدول رققم ( ،)4هقي
نفسها في الجدول رقم (.)5
ثانيا ل -نالحظ في الجدول رقم ( )4أن عدد المسلمين هو  47071نسمة ،ممقا يعنقي
أن نسققبتهم  ،%83أمققا المسققيحيون فقققد بلققغ عققددهم  9371نسققمة ونسققبتهم ، %16،52
واليهود لم يحصل أا تغيير في عددهم ،وفا الجدولين أما نسبتهم فهي .%0،46
ثالث قال :بالنسققبة إلققى أعققداد الملققل لجققدول رقققم ( ،)5نالحققظ أن عققدد المسققلمين بلققغ
 53008نسمة ،ونسبتهم  % 83،89بينما عدد السكان المسيحيين بكل مذاهبهم ،فقد بلقغ
 9906نسقققمة ،بنسقققبة  ،% 15،67واليهقققود فققققد بلقققغ عقققددهم  266نسقققمة ،بنسقققبة بلقققغ
.%0،42
رابعا ل -باالسقتناد إلقى الجقدولين ( )4و ( )5نقرت أن عقدد المسقلمين ققد ازداد لسقنة
1309هـ ،عن عدد السكان لسنة 1308هقـ ،إذ بلغقت ال يقادة  5937نسقمة .وربمقا يعقود
هذا إلى هجرة بعض المسقلمين إلقى أورفقة ،أو بسقبب اعتنقاق بعقض أصقحاب المقذاهب
المسيحية ل سالم  ،ففي مراسلة تلغرافية مشفرة ،من متصقرأ أورفقة السقيد حيقدر إلقى
نظارة الداخلية بتاريأ  3أحسطس 1331هـ ،جاء فيها أن ق هنال .مجموعة من األرمقن
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فققي بيرجيقق .قققد اعتنقققوا اإلسققالم ،وعلققى ضققوء ذلقق .يريققدون تغييققر أسققمائهم وتحويققل
الكنائس التابعة لهم إلى جوامعق.xxv
أما المسيحيون فنالحظ أيرا ل زيادة طفيفة في أعدادهم بين الجدولين ،لكن ال زيادة
أو نقصان بأعداد اليهود ،وربمقا يعقود ذلق .إلقى أن الحاخامقات اليهقود ،كقانوا يفرضقون
على أتباعهم السكن في أحياء منغلقة ،وعدم االختالط مع حيرهم مقن السقكان المحليقين،
حتى ال يتأثروا بأحد ،أنهم بقذل .قأن كقل اليهقود القذين اسقتوطنوا فقي أراضقي الدولقة
العثمانية.
ويرجح ّ
أن لحركة الهجرة من الريف إلى المدينة -وبالعكس -أثّرا أيرا ل في بعقض
ال يادة والنقصان ألعداد السكان ،وخصوصا ل في القرن السادس عشقر ،حيقث كقان لهقذه
الحركة دور مهم في الحياة االجتماعية واالقتصادية والديمغرافية للمدينة :قمراسقلة مقن
والي حلب إلى الباب العالي بتقاريأ  1مقارس 1312هقـ ،أن األرمقن القذين هقاجروا مقن
أورفة وعنتاب وبيرجي .إلقى حلقب ،والقذين ظلقوا علقى الديانقة المسقيحية الكاثوليكيقة أو
الققذين دخلققوا الديانققة اإلسققالمية ،ثققم ارتققدوا يتعرضققون إلققى مرققايقات إلجبققارهم علققى
العودة من حيث أتوا ق.xxvi
يرققاأ إلققى ذلقق .تققأثير الهجققرات الداخليققة أو الن ق و إذ عرفققت المدينققة حركققة
سكانية أو هجرة من المدن المجقاورة لهقا مثقل  :بغقداد ،ماالطيقا ،مقاردين ،وحيرهقا مقن
المدن .ومن القبائل أو العشائر المهاجرة ،التركمان مثل عشيرة حم ة ،حاجيلو وحيقدر،
سينجان ،باهر وحيرهم .وفي بداية القرن التاسع عشر كان عدد سكان المدينقة 50،000
نسمة منهم  20ألف حيقر المسقلمين و 5000يهقودا والبقيقة أا  25000مقن المسقلمين.
ومن ضقمن المسقيحيين نجقد األحلبيقة مقن األرمقن والسقريان ،وكقان السقكان خليطقا ل مقن
العقققرب ،األرمقققن ،األكقققراد ،القققروم ،السقققريان ،األتقققراك واليهقققود .وعلقققى أثقققر مجقققيء
المبشقققرين المسقققيحيين إلقققى مدينقققة أورفقققة فقققي بدايقققة الققققرن التاسقققع عشقققر أصقققبح عقققدد
المسققيحيين  ، 20000ومققن المققرتبطين أو التققابعين للكنيسققة الغريغوريققة نجققد 12000
أرمنققققققي و 5000سققققققرياني وحققققققوالي  1000أو  1200أرمققققققن كققققققاثوليكي،واألرمن
xxvii
البروتستانت  2000نسمة.
وقققد اتبققع بعققض المبشققرين المسققيحيين القققوة لفققرض مققذهبهم أو إلجبققار المققذاهب
األخرت اعتناقه  ،حيث ورد في مراسقلة مقن والقي حلقب إلقى نظقارة الداخليقة بتقاريأ 6
ربيع األول 1314هــ ق أن الجماعات األرمنية تعمل على إجبقار السقريان الققدماء علقى
اعتناق المذهب األرمني ،وذل .باستعمال الققوة ،وققد نقتغ عقن ذلق .عمليقات قتقل ونهقب
للممتلكات .وعلى أثر تققديم الرسسقاء الروحقانيين بأورفقة قكاية ،تقم اسقتدعاء بطريقرك
السريان الخدم للتأكيد له أن حققوق الملقة المقذكورة محفوظقة .وعلقى ضقوء مقا ذكقر فققد
اتهمققت الجماعققات األرمنيققة بمهاجمققة معبققد قج ق ر إليققاسق بأورفققة وقتققل  21ققخص
xxviii
ونهب أموالهم وممتلكاتهمق.
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وكققققان للمبشققققرين األمريكققققان البروتسققققتانت والكاثوليقققق .دور مهقققق ّم فققققي التغييققققر
القققديمغرافي القققذا طقققرأ علقققى المجتمقققع األورفقققي واألقرقققية ،ولقققم يقققدخروا وسقققيلة إال
واستعملوها ،ومنها األموال الستمالة بعض السكان إلقى هقذين المقذهبين  ،وفقا مقا جقاء
في تقرير عثمانيق أن المبشرين األمريكان سعوا لجعل المسيحيين القاطنين في أورفقة،
إنطاليققا ،مققرع وعنتققاب يعتنقققون المققذهب الكققاثوليكي والبروتسققتانتي .وقققد قققام هققؤالء
بتخصققيص مبلققغ وقققدره  30ألققف دوالر أمريكققي لمسققاعدة المسققيحيين لتغييققر مققذهبهم،
وذلقق .بمسققاعدة الملققة األرمنيققة .وقققام المبشققرون األمريكققان بعنتققاب بتسققليم مسققاعدات
لفقراء األرمن القاطنين بجبل موسى التقابع لقصقبة عنتقاب ،وقامقت السقلطات العثمانيقة،
بالتحقيا في األمر ،فتبين لها أنه إلى جانقب المبشقرين األمريكقان يوجقد أيرقا ل مبشقرون
xxix
إنكلي ق.
وكانت دعاية المبشرين األمريكان قوية ،مما أدت إلى اعتناق العديقد مقن المقذاهب
المسققيحية للمققذهبين الكققاثوليكي والبروتسققتانتي :ق إن المبشققرين األمريكققان سققعوا إلققى
جعقققل جميقققع مسقققيحي أورفقققة أنطاليقققا مقققرع وعنتقققاب يعتنققققون المقققذهب الكقققاثوليكي
xxx
والبروتستانتيق.
وقققام األرمققن بققدور مهققم فققي مسققاعدة المبشققرين األمريكققان ،فققي الققدعوة للمققذهبين
الكاثوليكي والبروتستانتي ،وقد حاولت بعض المذاهب إقامة عائرها الدينيقة فقي أمقاكن
عبققادة حيققر أماكنهققا ،وذلقق .بتحققريض مققن بعققض المبشققرين ،األمققر الققذا اسققتل م تققدخل
الدولة العثمانية وإعادة األمور إلى نصابها ،بعدما كانقت ال تتقدخل فقي عمقل المبشقرين،
وذل .يعود إلى اتباع مبدأ حرية األديقان لكقل ملقة ،قرط أن ال يقؤدا ذلق .إلقى اإلخقالل
واالضطراب في األمن:ق سعى المبشرون األمريكان إلى جعل مسيحيي أورفة يعتنققون
المذهب الكاثوليكي والبروتستانتي  ،وذل .بمساعدة األرمن ،إلى جانب ذل .دعقا هقؤالء
المبشرون الملة الكاثوليكية إلى ممارسة عبادتهم بالكنيسة البروتستانتية ،فققد أمقر البقاب
العقققالي برقققرورة التأكيقققد لسقققكان الواليقققات فقققي مختلقققف القققديانات والمقققذاهب االلتققق ام
xxxi
بممارسة عباداتهم ضمن الكنائس وأماكن العبادة الخاصة بكل ملة أو ديانة منهمق.
وبالعودة إلى أعداد السكان في أورفة ،نطر السؤال  :هل كقان لحركقة المبشقرين
تأثير كبير في التغيير الديمغرافي؟
ولنعققرض الجققدول اآلتققي لتبيققان عققدد سققكان أورفققة حسققب سققالنامة حلققب سققنة
xxxii
1317هـ.
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الملة
المسلمون
األرمن الكاثولي.
األرمن
السريان
البروتستانت
اليهود

الذكور
25821
53
4870
609
282
275

اإلناث
26113
102
3485
486
208
173

العدد اإلجمالي
51934
155
8355
1095
490
448

جدول رقم ()6

نالحظ من هذا الجدول أن هناك زيادة ملحوظقة فقي أعقداد جميقع السقكان ،مقارنقة
مع إحصاء سالنامة والية حلب سنة 1309هـ ،ولكن ما يهمنا أن عدد المسيحيين ققد زاد
فققي المدينققة بنسققبة ملحوظققة .فبعققد أن كققان عققددهم سققنة 1309هققـ 9371نسققمة ،نجققد أنققه
أصققبح سققنة 1317هققـ 10095 ،نسققمة ،أا ب يققادة  724نسققمة .أمققا عققدد اليهققود سققنة
1309هـ كان  266نسمة ،أما سنة 1317هـ فقد وصل إلى 448نسقمة ،أا ب يقادة 182
نسمة .وربما هقذه ال يقادة ناتجقة عقن هجقرات بعقض الملقل المسقيحية إلقى أورفقة بسقبب
المعاملة الحسنة والجيدة لألقليات الدينية من قبل الدولة العثمانية .وفقي رسقالة مقن والقي
حلب إلى نظارة الداخلية بتاريأ  24قعبان 1328هقـ جقاء فيهقا:ق إلقى متصقرأ أورفقة
يقر الباب العالي أن حقوق التابعية الفرنسية بأورفة محفوظةق.xxxiii
ولم تكن الدولة لتفرق في معاملتها من حيث الوظائف بقين المسقلم وحيقره ،إذ ورد
فققي مراسققالت وكيققل بطريققرك السققريان رسققالة إلققى السققلطات العثمانيققة ،يطالققب فيهققا
بةنصققاأ األرمققن السققريان فققي الوظققائف الحكوميققة ،حيققث تققذكر الوثيقققة:ق أن هنققاك
انتخابات ألعراء المحكمة بوالية حلب ،وعلى أثر الموافقة على إبققاء السقيد ق قيموس
بققولصق عرققوا ل فققي المحكمققة لتمثيققل السققريان الخققدم ،لققذل .فققاألرمن السققريان بأورفققة
يطققالبون أيرقا ل بانتخققاب عرققو خققاي بهققم لتمثققيلهم فققي مجلققس المحكمققةق xxxivوكانققت
الدولة تعطي األقليات حير اإلسقالمية مناصقب فقي اإلدارة المحليقة فقي أورفقة ،بيرجيق.
وقلعة الروم ،xxxvولم تبخل الدولة العثمانية بةضفاء بعض األلقاب على المسقيحيين ،فققد
ق تم توجيه الرتبة الثالثة إلى ك ّل من عقروو أفنقدا ،جبرائيقل نومقان أفنقدا ،وميخائيقل
xxxvi
الرسام أفندا ،التابعين للملة السريانية ومن المعتبرين بأورفةق.
وكان عدد سكان أورفة في ت ايقد مسقتمر ،ففقي إحصقاء سقالنامة واليقة حلقب سقنة
1318هـ ،xxxviiكان عدد سكان أورفة على النحو اآلتي:
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الملة
المسلمون
األرمن الكاثولي.
األرمن
السريان
البروتستانت
اليهود

الذكور
26262
310
3797
730
517
231

اإلناث
26591
298
4485
761
630
249

العدد اإلجمالي
52853
608
8282
1491
1147
480

جدول رقم ()7

نسققتعرض إحصققاء خققر ،ونجققرا مقارنققة بققين السققنتين ،لنبققين حجققم ال يققادة أو
النقصان ألعداد الملل ،فلنأخذ سالنامة والية حلب لسنة 1321هـ.xxxviii
الملة
المسلمون
األرمن
الكاثولي.
الكاثولي .السريان
السريان الخدم
البروتستانت
الكلدان
اليهود

الذكور
26560
3893
347
743
57
449
59
194

اإلناث
27698
4757
464
837
59
664
60
256

العدد اإلجمالي
54258
8650
811
1580
116
1113
119
450

جدول رقم ()8

وإذا ما أجرينا مقارنة بين هذين الجدولين رقم ( )7و ( ،)8نجد عدة أمور منها:
أوالل -هناك مذاهب مسيحية وردت في الجدول رقم ( ،)8لقم تقرد فقي الجقدول رققم
( ،)7مع العلم أنها وردت في الجداول السابقة ،مثل السريان الخدم والكلقدان والكاثوليق.
السريان .وبما أنه ورد في إحصائية الجدول رققم ( ،)8الكاثوليق .السقريان بينمقا لقم يقرد
ذكققر هققذا المققذهب فققي الجققدول رقققم ( ،)7فهققذا يعنققي بوضققو نسققبة ال يققادة لألعققداد
المسيحية.
ثاني قا ل -فققي الجققدول رقققم ( )7إن عققدد المسققلمين هققو  52853نسققمة ،أا مققا نسققبته
 ، %81،48وفي الجدول رققم ( )8نجقد أن عقدد المسقلمين  54258نسقمة أا مقا نسقبته
 %80،86أا بنقصققققان قققققدره  %0،62بالنسققققبة إلققققى العققققدد اإلجمققققالي للسققققكان .أمققققا
المسيحيون فعقددهم فقي الجقدول رققم ( 11528 )7نسقمة ،أا مقا نسقبته  ،%17،77أمقا
في الجدول رقم ( )8فعقددهم  12389نسقمة ،أا مقا نسقبته  %18،46أا ب يقادة ققدرها
 . %0،69أمققا اليهققود فقققد بلققغ عققددهم فققي الجققدول رقققم ( 480 )7نسققمة أا مققا نسققبته
 ،%0،74أما في الجدول رقم ( )8فقد بلغ عددهم  450نسمة أا مقا نسقبته  %0،67أا
بنقصان وقدره . % 0،02
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أمقققا عقققدد السقققكان فقققي األقرقققية التابعقققة ألورفقققة فكانقققت موزعقققة ،علقققى الشقققكل
اآلتي:xxxix
القضاء

المسلمون
29053
10189
7500

بيرجي.
قلعة الروم
صورت

العيسويون
500
1674
ال يوجد

الموسويون
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

جدول رقم ()9

نالحظ مقن خقالل الجقدول رققم ( )9والجقداول السقابقة أن اليهقود كقانوا يتواجقدون
فق في مدينة أورفة من دون حيرها ،تطبيقا ل لمبدأ االنغالق على النفس ،وعدم االختالط
باآلخرين .أما المسيحيون فكقانوا فقي قرقائي بيرجيق .وقلعقة القروم ،مقن دون أن يكقون
لهم تواجد في قراء صورت .
وكان عدد سكان قلعة الروم على الشكل اآلتي
الذكور
11869
300

الملة
المسلمون
األرمن

xl

اإلناث
11366
287

العدد اإلجمالي
23235
587

جدول رقم ()10

وعدد سكان صورت

هو :

الملة
المسلمون
األرمن

الذكور
9245
34

اإلناث
9147
33

العدد اإلجمالي
18392
67

جدول رقم ()11

ونالحظ من خالل هذه اإلحصاءات أنه أصبح يوجد في أقرية أورفة بعض الملل
المسيحية التي لم يكن لها وجقود سقابقال ،وهقذا إن دل علقى قيء ،فةنمقا يقدل علقى حسقن
معاملة الدولة العثمانية لألقليات حير اإلسالمية ،فحسب إحصاء سنة 1305هـ كان عقدد
سكان بيرجي .على النحو اآلتي:xli
الملة
المسلمون
األرمن الكاثولي.
األرمن
البروتستانت
اليهود

الذكور
10177
176
381
179
13

اإلناث
10349
135
312
135
6

جدول رقم ()12

أما عدد سكان قلعة الروم:
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الذكور
11515
291

الملة
المسلمون
األرمن

اإلناث
10757
273

العدد اإلجمالي
22272
564

جدول رقم ()13

وبالنسبة لسكان صورت
الذكور
8844
33

الملة
المسلمون
األرمن

اإلناث
8408
33

العدد اإلجمالي
17252
66

جدول رقم ()14

المكاتب ودور العبادة في أورفة:
أعققداد المققدارس والمكاتققب فققي أورفققة وتوابعهققا حسققب سققالنامة واليققة حلققب سققنة
xlii
1299هـ.
المدارس العلمية
القضاء
أورفة
بيرجيك
قلعة الروم

عدد المدارس

عدد التالميذ

18
7
-

500
100
-

المكاتب الرشدية
عدد
عدد
التالميذ
المدارس
74
1
87
1
41
1

مكاتب صبيان إسالمية
عدد
عدد
لتالميذ
المدارس
756
44
234
10
26
1

مكاتب غير إسالمية
عدد
عدد
التالميذ
المدارس
1134
18
55
2
-

جدول رقم ()15

نالحققظ أن أعققداد المققدارس ،وحسققب سققالنامات واليققة حلققب سققنوات ،xliii1303 :
 ،xlvi1307 ،xlv1306 ،xliv1305ليس فيها أا تغيير وال حتى المكاتب وعدد التالميقذ،
بكافة المراحل للمسلمين وحير المسلمين.
أمقققا قFahmettin Aydinق فيقققروا أن أعقققداد المكاتقققب والجوامقققع والمسقققاجد
والكنائس واألديرة في أورفة كانت على الشكل اآلتي:xlvii
دور العبادة
الجوامع
المساجد

العدد
24
22

الكنائس

9

األديرة

1

المكاتب
المدارس
المكاتب
اإلسالمية
مدارس
للمسيحيين

العدد
1
21
13

جدول رقم ()16

مع العلم أن الجوامع هقي األكبقر مقن المسقاجد حيقث تققام فيهقا صقالة الجمعقة ،أمقا
المساجد فعلى األحلب كانت تقام فيها الصلوات الخمس.
Route Educational and Social Science Journal 472
Volume 4(5), August 2017

Halid Abdulkadir Alcundi (2017).
Alakalliyat Ad-Diniyya Fi Urfa ve Rifiha Fi Alahdi Alosmani, ss. 458-482.

وفي إحصاء سنة 1285هـ1868/م ،كانت على الشكل اآلتي :جوامع  ،30مساجد
 ،25كنائس  ،7دير واحد ،مكاتب إسالمية  ،34مكاتب مسيحية .xlviii13
وبالمقارنة مع السنة الماضية ،فققد ارتفقع عقدد الجوامقع إلقى  30بعقد أن كقان ،24
والمساجد من  22إلى  25مسجدّ أما الكنائس فقد هد عددها تراجعا ل من  9إلى .7
أما إحصقاءات سقالنامة واليقة حلقب لسقنة 1286هقـ1869/م ،xlixبالنسقبة إلقى دور
العبادة والمؤسسات التعليمية فكانت على الشكل اآلتي:
القضاء
أورفة
بيرجي.
صورت
قلعة الروم
المجموع

الجوامع
30
17
2
7
56

المساجد
25
11
6
42

تكية
8
3
11

أديرة
1
1

كنائس
7
2
2
11

كنيس
-

جدول رقم ()17

أما أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية لسنة 1295هـ ،lفكانت على الشكل اآلتي:
القراء
أورفة
قلعة الروم
بيرجي.

المساجد
25
6
11

األديرة
1
-

الكنائس
11
3
3

مكاتب إسالمية مكاتب مسيحية
40
13
8
1
10
3

جدول رقم ()18

نالحققظ أن هنققاك ازديققادا ل ملحوظقا ل فققي عققدد الكنققائس والمققدارس المسققيحية ،وربمققا
يعود هذا إلى ازدياد أعداد المسيحيين في أورفة وأقريتها كما أسلفنا سابقال.
أما إحصاء المؤسسات التعليمية سنة 1890م ،liفكانت على الشكل اآلتي:
المكاتب
مدرسة
مكاتب ر دية
مكتب الصبيان
مكتب ابتدائي لالتين
مكتب األرمن الكاثولي.
مكتب األرمن الغريغوريين
مكتب األرمن البروتستانت

عدد المكاتب
18
1
44
2
6
8
1

عدد الطلبة
500
74
756
90
344
460
50

جدول رقم ()19
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عاملت الدولة العثمانية رعاياهقا مقن مختلقف الملقل والطوائقف بالعقدل والمسقاواة،
ولم تكقن تسقمح بتجقاوزات فئقة علقى أخقرت ،إذ تتقدخل لوضقع حقد لهقذه األمقور ،إذا مقا
تعرضت ملة ما إلى أذت أو مرايقات من ملة أخرت ،ولم تتقوان هقذه الملقة أو تلق .عقن
تقديم الشكوت إلى السلطات العثمانية ،لما لمسوه منها من عدالقة وتسقامح ،وأنقه ال يظلقم
عنققدها أحققد .فقققد تقققدم بطريققرك األرمققنق مققاتيوس ياكققابوسق إلققى البققاب العققالي سققنة
1261هـ بشكوت حول مجموعقة مقن السقكان أققدمت علقى اقتحقام الكنيسقة  ،جقاء فيهقا :
ق ..إن مجموعة من السكان قد أقدمت على اقتحام كنيسة أنا مريمق األم مريمق وتفتيشقها
والدير الذا تحت حماية المجموعقة األرمنيقة بقرقاء الرهقا .لقذل .يطلقب البطريقرك أن
يصدر الباب العالي أمقرا ل لمنقع أو لوضقع حقد لمثقل هقذه التصقرفاتق lii.يترقح مقن هقذه
الوثيقة أن عملية االقتحام تمت من قبقل فرققة عسقكرية ،وربمقا كانقت الققوانين العثمانيقة
تمنققع تفتققي أمققاكن العبادة،لققذل .تققم إرسققال هققذه الرسققالة إلققى البققاب العققالي .أو ربمققا أن
السلطات العثمانيقة بقدأت تسقاورها الشقكوك حقول تصقرفات بعقض أفقراد األرمقن ،مثقل
إخفاء بعض األسلحة والمنا ير التي كانقت تحقرض علقى الثقورة ضقد الدولقة العثمانيقة.
لققذل .أقققدمت علققى تفتققي بعققض أمققاكن العبققادة التابعققة للملققة األرمنيققة  ،ففققي مراسققلة
تلغرافيققة مشققفرة مققن والققي حلققب السققيد كققاظم إلققى نظققارة الداخليققة بتققاريأ  18نيسققان
1331هـ ،ق أن والي حلب يعلم أنه أرسل إ عارا ل إلى قائد الفيلا العسكرا ،بهدأ القيام
ببعض التحريات بالكنيسة ومنازل تابعة لألرمن بأورفة ،وإثر عمليات التفتقي  ،فققد تقم
liii
العثور على وثائا وأسلحة ،وقد أحيلت الوثائا للترجمةق.
يبققدو أن بعققض العناصققر األرمنيققة بققدأوا يتققأثرون بمققا كققان يقققوم بققه إخققوانهم فققي
الدولة العثمانية مقن مشقاحبات ،بغيقة التحقريض علقى الدولقة ،وإثقارة االضقطرابات فقي
وجهها ،حيث أرسلت السفارة الفرنسية تقريرا ل بتاريأ  23أحسطس 1910م يحمل العدد
 87إلى متصرأ أورفة ،مفاده أن الرهبنقة الفرنسقية بأورفقة ققد تعرضقت لالعتقداء مقن
طرأ خصين تابعين إلى الملة األرمنية ،المقيمة فقي نفقس المدينقة المقذكورة .وبمقا أن
هققؤالء مسققتمرون فققي مرققايقة الرهبانيققة فقققد جققاء وكيققل القنصققل الفرنسققي إلققى مقققر
liv
المتصرأ وقدم كوت باألمر.
لم تقتصر اعتداءات األرمن على أبنقاء الملقل األخقرت ،بقل وصقل بهقم األمقر إلقى
االعتداء على بعرهم البعض ،وربما هذا األمر يرجقع إلقى إثقارة الشقغب األرمنقي ضقد
الدولة ،كما كان يفعل إخوانهم على أراضيها:ق على أثر التحقير القذا بقدر مقن المقدعي
قدونوماكق ألحد المسؤولين من جماعة األرمن ،وذل .خالل إقامة الترميمات بقالمقبرة
lv
الموجودة بالقرب من الكنيسة األرمنية بأورفة ،فقد تم إيقافه ،والتحقيا معهق
وحاولت بعض الجماعات األرمنية التهرب من الخدمة العسقكرية ومقن دفقع البقدل
العسكرا – بعد عهد التنظيمات -وقد جاء في إحدت الوثقائا:ق مراسقلة مقن والقي حلقب
إلى متصرأ أورفة ،التثبت من أن الجماعات األرمنيقة الكاثوليكيقة ققد أدلقت بمعلومقات
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صحيحة عن أعدادها الحقيقية ،ألنهم حاولوا إخفاء العدد الحقيققي لهقم بغيقة التهقرب مقن
lvi
دفع البدل العسكراق.
ولم يهدأ األرمن ولقم يسقتكينوا ،مقن بقذر الشققاق بقين الملقل المسقيحية ،وحتقى بقين
أنفسققهم ،إال أنققه كققان هنققاك بعققض العقققالء مققنهم يرفرققون هققذه األسققاليب المشققينة ،فقققام
بعض رجال الدين من الالتين والكاثوليق ،.وحتقى مقن األرمقن ،باسقتنكار مقا كقان يفعلقه
بعض المشاحبين األرمن ضد الملل األخرت ،وقد أرسل رجقال القدين رسقالة إلقى البقاب
العالي يشكرونه على الجهد الذا ققام بقه ،مقن أجقل تثبيقت األمقن فقي أورفقة:ق علقى أثقر
المشققاكل التققي جققدت بققين الملتققين الالتينيققة والكاثوليكيققة ،وتققدخل الدولققة العثمانيققة لفققض
الن اع ،ووضقع حقد للخالفقات ،فقةن زعمقاء الملتقين المقذكورتين يتوجهقون بالشقكر إلقى
الباب العالي .ونظرا ل لما قام بقه بعقض األ قخاي مقن الملقة األرمنيقة مقن إخقالل للقرأا
العققام بأورفققة ،لققذل .يعبّققر رجققال الققدين األرمققن عققن أسققفهم لمققا قققام بققه بعققض هققؤالء
المشاحبين .ويشكر رجال القدين الالتقين والكاثوليق .واألرمقن الدولقة ،لمقا قامقت بقه مقن
lvii
حماية للمؤسسات التعليمية ،وتقديم العالج الررورا للمصابينق.
وعلى الرحم من المشاحبات التي كان يقوم بها بعض العناصر من الملة األرمنية،
لم تكن الدولة تعاملهم بنفس المعاملة ،بل اعتبرت أن جميع الملل مقن أبنائهقا ،وال فقرق
بين ملة وأخرت ،ولم تكن لتسمح بقأن يعتقدا أحقد مقن ملّقة علقى أخقرت ،وخصوصقا ل إن
كققان مققن الملققة اإلسققالمية .ونقققل أن أحققد المسققلمين قققد اعتققدت علققى أرض تابعققة للوقققف
األرمنققي ،فتققدخل البققاب العققالي إلنهققاء هققذا الخققالأ:ق الصققدارة العظمققى تققأمر بققأن يققتم
النظر في مسألة المبنى الذا أقيم باألرض الوقفية التابعة للطائفة األرمنيقة بأورفقة ،وققد
lviii
جاء هذا القرار على أثر الشكاية المرسلة من بطريرك األرمنق.
ومن حسن معاملة الدولة العثمانية لرعاياها ،وخصوصا ل األرمن ،بالرحم مقن قيقام
بعرهم ببعض المشاحبات ،ال بل ذهبت إلى أكثر من ذل ،.عندما تكفلت وتعهقدت ببنقاء
إحدت كنائس األرمن في أورفة على نفقتها:ق فقد استدعى مجلس المبعوث بواليقة حلقب
البطريققرك األرمنققي ،وذلقق .علققى أثققر الموافقققة علققى طلققب تققرميم كنيسققة أنققا مققريم قاألم
مريمق وإعادتها إلى هيئتها األصلية ،وحسب القرار المتخذ أنه سيتم تقرميم بيقت الراحقة
في الكنيسة والمكتب ،وبعض المباني داخلها وخارجهقا ،تقأمر الصقدارة العظمقى نظقارة
المذاهب والعدل بررورة إرسال إ قعار إلقى السقلطة المعنيقة إلعالمهقم بقأن مصقاريف
lix
الترميم ستتكفل بها الدولة العثمانيةق.
ومن أجل ضب األمور وعدم تفلتها بالنسبة إلى دور العبادة لجميع الملقل مقن بنقاء
وترميم ،ا ترطت الدولة قبل الشروع بأا عمقل ،أن يتققدّم أصقحاب العالققة بطلقب إلقى
lx
الجهات المختصة ،مرفقا ل ببعض المعامالت اإلدارية والمقاييس إلى البلدية.
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ولم ترفض الدولة أا طلب مقدم من أية ملة لبناء كنيسة أوترميمها ،إذا كان مقدما ل
وفققا األصققول ،ومققن دون مخالفققات قانونيققة  ،ومثققال علققى ذلقق .ق موافققة نظققارة العققدل
على الطلب المقدّم من الملقة الكلدانيقة فقي حقارة نعمقة ر بأورفقة ،بتحويقل المبنقى القذا
lxi
أنشئ منذ ست عشرة سنة إلى كنيسة ق.
وكانت تصدر الموافقة من الباب العالي علقى بنقاء الكنيسقة ،مرفققة بكقل التفاصقيل
كالتققالي:ق قققرار صققادر عققن مقققام الصققدارة العظمققى بتققاريأ  18رمرققان 1331هققـ،
الصدر األعظم ومعه نظارة المالية ونظارة المذاهب والعدل ،يوافقون على إقامة كنيسقة
بحققارة نعمققة ر الواقعققة فققي مدينققة أورفققة ،وتبلققغ مسققاحة الكنيسققة اإلجماليققة  980متققرا ل
مربعقققال .كمقققا يوجقققد تفصقققيالت لجميقققع المقاسقققات طقققوالل وعرضقققا ل والطوابقققا وحتقققى
lxii
النوافذق.
وقد سمح للملقل والطوائقف حيقر اإلسقالمية بةنشقاء المعابقد والكنقائس وترميمهقا ،وإن
كنت على مقربة من أماكن العبادة للمسلمين أو إن وجقدت فقي أحيقاء إسقالمية  ،حيقث ق
طلبقققت الملقققة البروتسقققتانتية توسقققيع المعبقققد والكنيسقققة التابعقققة لهقققا والمتواجقققدة بحقققارة
قهاسكيق بقبة أورفة ..وبقرب الكنيسقة والمعبقد مقبقرة للمسقلمين والجقامع الشقريف .إذا ل
لققيس هنققاك أا مققانع مققن تققرميم الكنققائس والمعابققد ،وإن وجققدت باألحيققاء التققي يسققكنها
lxiii
المسلمون بشرط مراعاة المسافة الفاصلة بينهمق.
الخاتمة:
حكم العثمانيون إمبراطورية متنوعة ،مثلها مثل أا دولة أخرت في التاريأّ وفقي
هققذا المجتمققع المتعققدد والمتنققوع فققي الققديانات ،نجققح المسققلمون والمسققيحيون فققي التعبققد،
ودرسققوا جنب قا ل إلققى جنققب ،مغنققين ثقققافتهم المتمي ق ة مققن التقاليققد والممارسققات القانونيققة
المتبادلة.
وكان المجتمع األورفي مثاالل كالسيكيا ل للمجتمقع التعقددا ،وفيقه المق يغ مقن الملقل
المتعددة ،الختالط أفراده وليس اندماجهم ،فكل فريا يلت م بدينه وثقافتقه ولغتقه وأفكقاره
وأساليبه .وكانت سياسة العثمانيين تجاه رعاياهم من المسيحيين واليهود جق ءا ل مقن نمق
أكبر للعالقات بين المسلمين وحير المسلمين التي برزت خالل قرون متعقددة مقن الحكقم
اإلسالمي .فاالتهامات التي كانت توجه إلى الدولة العثمانية هقي حيقر صقحيحة ،فالتهمقة
بالقمع والوحشية كانت افتراءات حربية.
أن المسققلمين والمسققيحيين واليهققود عا ققوا فققي أورفققة قرونققا ل
والققدليل علققى ذلققّ .
طويلة ،وجنبا ل إلى جنب ،من دون مشقاكل تقذكر ،باسقتثناء بعقض األحقداث التقي ققام بهقا
بعض العناصر األرمنية ،التي في محاولة منهم للعبث بقأمن الدولقة .وققد عاملقت الدولقة
العثمانية جميع الرعايا بأورفة ،حسب ما تنص عليه الشريعة اإلسالمية ،حيقث عقاملتهم
كأهققل ذمققة ّ وقققد اهتمققت الدولققة بحيققاة المققواطنين مققن كققل الجوانققب العلميققة والصققحية
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والمعيشققية .ففتحققت لهققم المققدارس ،وأقامققت المستشققفيات ،وسققمحت لهققم ببنققاء كنائسققهم
وترميمها ،وذهبت إلى أكثر من ذلق ،.عنقدما تكفلقت بتقرميم بعقض الكنقائس علقى نفقتهقا
الخاصة .وقد الحظنا من الجداول التي استعرضناها أن أعداد المسيحيين كان في ت ايد
مسققتمر فققي أورفققة وأقرققيتها ،وقققد أتيحققت الفرصققة لجميققع الملققل والطوائققف بالحصققول
على الوظائف الحكومية من دون النظر إلى العرق والدين والمذهب.
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ملحق رقم
)1 (

B.O.A: BEO 1189/89137
.وثيقة تظهر تع ّهد الدولة العثمانية بتكفلها ببناء كنيسة للملة األرمنية
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ملحق رقم
()2

الوثيقة تظهر أن عدد من الملة األرمنية دخلو اإلسالم ويطالبون الدولة العثمانية بتحويل
الكنيسة إلى مسجد.
كأن هذه الوثيقة عبارة عن أرقام فق  ،لكن المدقا فيها تظهر له جليلا الكتابة العثمانية (
األرقام هي فرة التلغراأ)
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ملحق رقم
)3(

خريطة تظهر موقع أورفه بالنسبة للمناطا التابعة لوالية حلب
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