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 األقليات يف الدولة العثمانية بني االضطهاد والتمكني
Minorities in the Ottoman Empire between oppression and empowerment 

 Khadija Yaakoubi|  خدجية يعقويب
 

 امللخص
تتناول الورقة موضوع األقليات يف الدولة العثمانية، إذ تقسم على قسمني؛ األول؛ يعرف ابألقليات بشكل عام واألقليات 
اليت عاشت يف كنف الدولة العثمانية بشكل خاص، أما القسم الثاين؛ فيعد الشق التطبيقي من البحث إذ يركز فيه على أوضاع تلك 

ؤالني جوهريني مها: كيف عاشت خمتلف األقليات الدينية والعرقية داخل الدولة العثمانية؟ وملاذا جند األقليات، حماولني اإلجابة عن س
ذلك التعارض الكبري يف اآلراء بني من يعد أن الدولة العثمانية كانت حاضنة وحامية ألقليات عّدة، وبني من يرى فيها بلًدا حمتاًل 

س هويتها؟ وينب هذا وذاك صراع حمتدم لكل اجتاه منهما مربراته ومنطلقاته اليت أخضع تلك األقليات عن طريق العنف وحاول طم
 بىن من خالهلا أحكامه وآراءه، وعليه فقد عملت من خالل حبثي هذا أن مقاربة وجهات النظر وفق ما توفر يل من معطيات. 

 الكلمات املفتاحية
 ايش، االضطهاد، التمكنيالدولة العثمانية، األقليات، الدين، العرق، اهلوية، التع

 
Abstract 

This paper deals with the issue of minorities in the Ottoman State. These minorities is 
divided into two divisions: the first division is known as minorities in general and the minorities 
who lived within the confines of the Ottoman State in particular. The second division which is 
the applied section of the research, where we focus on the circumstances of these minorities, 
trying to answer two essential questions: How did the various religious and ethnic minorities live 
within the Ottoman State? In addition, why do we find this great conflict of opinions between 
those who consider that the Ottoman State was an incubator and protector of several minorities, 
and those who see it as a colonial state that subjugated those minorities through violence, and 
tried to obliterate their identity? Between the two conflicting opinions resulted a sharp conflict 
for each of them with their justifications and premises, through which they built their judgments 
and opinions. Based on that, I have worked through my research this that the approach of 
viewpoints relying on the available data and resources. 
The Ottoman Empire, minoritaires, religion, Race, Identity, coexistence, oppression, 
empowerment.                                                                                                                         

 املقدمة
امتدت الدولة العثمانية أو اإلمرباطورية كما يسميها بعض املؤرخني على مساحة شاسعة يف العامل مشلت ثالث قارات )أورواب، 

وإفريقيا(، ومل يقتصر ذلك االمتداد على اجملال فقط؛ ذلك أن امتدادها الزمين أيضا كان طوياًل واستمر على مدى أكثر من آسيا، 
م(، وهذا ما شّكل مصدر قوة وانتشار هذه الدولة كأعرق وأقوى الدول اليت خّلدت امًسا هلا يف  (1290-1924سبعة قرون
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ة مميزة عن دولة ضخمة استطاعت أن ُتسِقط إمرباطورايت عظمى وأن حتافظ على السجل التارخيي، ومتكنت من أن ترسم صور 
 متاسكها لقرون طويلة رغم كل التحدايت اليت مّرت هبا.

وقد كان من أبرز مالمح القوة اليت متيزت هبا الدولة العثمانية، تلك الفسيفساء البشرية اليت تكّونت منها، واليت شكلت 
من بني أهم أسباب اهنيارها بعد أن دّب الضعف يف -يف الوقت ذاته-ا خالل مرحلة أوجها، كما كان مصدرًا استمدت منه قّوهت

ّ فاملكون البشري الغين واملتنوع الذي اشتمل عليه اجملتمع العثماين كان ُعملة بوجهني، ذلك أن التوسع اجملايل الكبري  جسدها. ومن َثم
 منها أرًضا متعددة األجناس واألعراق والدايانت واللغات أيًضا. الذي استطاعت الدولة العثمانية حتقيقه، جعل

وملا كان موضوع حبثنا هو األقليات املختلفة اليت تكّونت منها الدولة العثمانية منذ أتسيسها وحىت ظهور ما ُعرف 
هم تلك األقليات رصد أ "ابلتنظيمات" اليت أحدثت تغريات جذرية على أوضاع األقليات هبا؛ فسنحرص من خالل هذا البحث على

 نيوأبرزها، وكذا التعرُّف على الطرق اليت اتّبعها العثمانيون يف تدبري ذلك االختالف، ويف أتطريه والسيطرة عليه لفرتات طويلة، حماِول
لدولة العثمانية االتعّرض ألهم وجهات النظر حول هذا املوضوع، واليت ترتّكز أساًسا يف اجتاهني؛ األول يرى أن حياة األقليات داخل 

اه قد متيزت ابالستقرار والتسامح الديين واإلسهامات املهمة يف بناء الدولة واستمراريتها، وقد انلوا أعلى املناصب يف الدولة، أما االجت
أنفاسها،  رالثاين فهو الذي يعتقد ابلفكر االستعماري للدولة العثمانية، وبنهجها ملا يُعرف بسياسة الترتيك منذ بدايتها وحىت آخ

وهو نفسه الذي يرى أن األقليات يف الدولة العثمانية كانت تعيش يف ظل االضطهاد والقمع وحماولة طمس اهلوايت اخلاصة 
 ابلقوميات اليت انضوت حتتها.

م، اومن َثم ارأتينا تقسيم البحث إىل جزأين أساسيني؛ األول يّتخذ طابًعا نظراًي؛ نشرح من خالله معىن األقليات بشكل ع
 وكذا أهم تصنيفات أو أنواع األقليات اليت تكونت منها الدولة العثمانية. أما اجلزء الثاين فنتوخى من خالله احلديث عن أبرز األقليات

اليت تكون منها اجملتمع العثماين وسنسلط الضوء بشكل أكرب على األوضاع اليت كانت تعيشها هذه األقليات. حماولني اإلجابة عن 
 هريني مها:سؤالني جو 

كيف عاشت خمتلف األقليات الدينية والعرقية داخل الدولة العثمانية؟ وملاذا جند ذلك التضارب الكبري يف اآلراء بني من 
يعترب أن الدولة العثمانية كانت حاضنة وحامية ألقليات عّدة، وبني من يرى فيها بلًدا مستعِمرًا أخضع تلك األقليات عن طريق 

 ويتها؟العنف وحاول طمس ه
 الفصل األول: مفهوم األقليات والتصنيفات اليت ُعرفت هبا داخل الدولة العثمانية

يُعرّب مفهوم األقليات بشكل عام عن وجود فئات أو شعوب معينة قد تشّكل ِقلة داخل جمتمع يُعرف بكونه ُيشكل األغلبية، 
تظهر مبعناها  من حيث العدد أو اخلصائص. واألقلية كمصطلح ملوابلتايل فمفهوم األقلية هنا يتخذ صبغة التميز بشىت أنواعه سواء 

املتعارف عليه والذي مييل بشكل كبري إىل الطابع احلقوقي إال حديثًا؛ ذلك أن هذا املصطلح قد مّر أبزمنة خمتلفة وعرف تطورات 
راننة اليت طفت ان وغريها من الشعارات المتالحقة وتعزز وجوده بشكل كبري مع طغيان املفاهيم احلقوقية وضرورة احرتام حقوق اإلنس

على السطح بعد احلروب الضخمة اليت عاشها العامل وعلى رأسها احلربني العامليتني األوىل والثانية. ومن َثم اكتسى مفهوم األقليات 
رصد أصول ذلك املفهوم ي أمهية كبرية وأصبح العامل منفتًحا بشكل كبري على واقعها حىت أنه غدا ينبش يف جذور املاضي وحياول أن

 والنماذج اليت ترمز إليه عرب التاريخ اإلنساين.
 احملور األول: تعريف األقليات

نتظم الدويل رغم ِقدمه 
ُ
يعّد مفهوم األقليات من أكثر املفاهيم املثرية للجدل، واليت أصبحت أتخذ حيزًا كبريًا من اهتمام امل

عاملي لطاملا متيز بوجود أشكال وأجناس وألوان ال حصر هلا من البشر، كما أنه متيز الضارب يف عمق التاريخ، ذلك أن التاريخ ال
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بقاعدة عامة تتخذ من هيمنة القوي على الضعيف لبنة هلا، وعليه؛ فالوجود الفعلي هلذا املفهوم ميكن أن نرجعه إىل بداية الوجود 
 عاشت وال تزال على هذا الكوكب. اإلنساين آخذين بعني االعتبار اجلماعات البشرية املختلفة اليت

يف املعىن اللغوي لألقلية؛ جند أبن القلة هي خالف للكثرة والقل خالف األكثر وأقلَّه أي جعله قلياًل والقلة والكثرة يستعمالن 
 اماعة ين(، وإذا اكتفينا هبذا التعريف الواضح والبسيط فسنفهم أبن األقلية كمفرد تع180، ص 2014ابن منظور، يف األعداد )

أو عدًدا قلياًل يوجد داخل اماعة أكرب وأكثر عدًدا، وغالًبا ما تكون تلك األقلية مميزة عن حميطها الذي يفوقها عدًدا على مستوايت 
 عدة كاللغة أو الدين أو العرق...إخل.

تارخيية، ذلك أنه ونية والأما على املستوى االصطالحي؛ فمصطلح األقليات تتداخل فيه العديد من األبعاد السياسية والقان
عندما نتحدث عن األقليات، فنحن ابلضرورة نشري إىل مكان تواجدها وحتديًدا داخل دولة معينة. يف حني يتجلى البعد القانوين يف 

وبقوة  رمدى التعايش السلمي ومدى احلقوق اليت تنعم هبا تلك األقليات داخل البلدان اليت تستقر هبا. أما البعد التارخيي فهو حاض
لكي يسجل اهلوية والثقافة اليت تنتمي إليها تلك األقلية، وهو األمر الذي يشّكل هاجس كل األقليات أينما وجدت، إذ تسعى 

 ابألساس إىل احلفاظ على خصوصيتها وهويتها اليت متيزها وتنفرد هبا عن حميطها.
عن األغلبية  نا إاماله يف كوهنا جمموعة من األفراد ختتلفجند أبن هناك شبه اتفاق حول التعريف العام لألقليات، والذي ميكن

من حيث اجلنس، العقيدة، اللغة داخل دولة ما. وعليه؛ فهي اماعة من الناس ختتلف عن بقية أفراد اجملتمع بصورة ما، نتيجة وجود 
ا ولو ضمنًيا أو األقليات واليت تدفع هبعدد من الفروقات كالدين واللغة والثقافة والساللة، تلك اخلصائص اليت مُتيز أّي نوع من 

بصورة متخيلة إىل التضامن مع بعضها البعض وإىل السعي لتحقيق املساواة الفعلية والقانونية داخل البلد الذي تستقر به كما تكسبها 
 (.10، ص 2016إرادة مشرتكة للبقاء )خينش، 

وغالبا ما يتجاوز مفهوم األقلية الطابع العددي لريمز إىل "األقلية اإلثنية" اليت حتمل العديد من اخلصائص املمِيزمة هلا على 
(، فتصبح حبكم عددها خاضعة ملبدأ التفاضل، وجتد نفسها أمام أغلبية خمتلفة عنها، 7، ص 2003مستوى اهلوية والثقافة )عمارة، 

معها ألهنا احللقة األضعف نظرًا لعددها، غري أن ذلك ال يعين أبًدا أن التفوق العددي قد مينح احلق لشعب  وهي جمربة على التعايش
أو بلد معني يف اضطهاد العناصر األخرى املكّونة للمجتمع أبكمله. ويف هذا السياق ال بد من اإلشارة إىل أن املفاهيم اليت تُعىن 

ساعة، بل هي متجذرة يف عمق التاريخ اإلنساين، قد ختتلف أشكال ممارستها، إال أهنا تظل ابحرتام حقوق األقليات ليست وليدة ال
موروًًث ثقافًيا وحضاراًي يسجل لعدد من الشعوب اليت كانت متتلك القوة واهليمنة يف يوم من األايم، واستطاعت أن تدبر مسألة 

 األقليات وحتافظ عليها.
 ليت عاشت يف كنف الدولة العثمانية، فإننا هندف من خالله إىل ربط هذا املفهوم بواقعوملا كان موضوع حبثنا هو األقليات ا

تلك األقليات، كما نتوخى اإلجابة عن سؤالني أساسيني؛ كيف دبّرت الدولة العثمانية مسألة األقليات؟ وإىل أي حد استطاعت أن 
 تنجح يف ذلك التدبري أو التنظيم؟

 ت داخل الدولة العثمانيةاحملور الثاين: تنظيم األقليا
امتدت الدولة العثمانية على مساحة شاسعة جعلت البعض يصنفها من ضمن أكرب اإلمرباطورايت اليت شهدها العامل، إذ 
مشلت ثالث قارات )أورواب، وآسيا، وإفريقيا(. ومن َث فقد حكمت الدولة العثمانية شعواًب عديدة، وضمت حتت رايتها جمتمعات 

(، وقد جعل أكمل الدين إحسان أوغلو من الّدين املنطلق 91، ص 2017ن وأقوام ومذاهب متباينة )كوثراين،مركّبة من أداي
األساس لتعامل الدولة العثمانية مع تلك األقليات، وذلك يف إطار ما مساه مببدأ "امللك"، مبعىن أن القانون الذي يسود يف دار 

 لى كل الطوائف املكّونة للبالد بغض النظر عن داينتها، وعليه؛ فقد ُقسّمت تلكاإلسالم هو القانون اإلسالمي وجيري تطبيقه ع
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.(وسنفّصل يف كل 714، ص 9111الطوائف إىل ثالثة أصناف أساسية هي: الذميون واملستأمنون وأهل امللة )أوغلو وآخرون، 
 منها على حدة.

 أهل الذمة أو الذميون
املسلمني الذين يعيشون على أراضي خاضعة للمسلمني أي على ذمتهم، ومن من املعلوم أن أهل الذمة يقصد هبم غري 

املعروف أيًضا يف التاريخ اإلسالمي أنه كلما دخلت بلدان جديدة حتت سيادة الدولة اإلسالمية، إال ويصبح من الالزم على سكاهنا 
، هذا قوا فيها شريطة التفاهم على عدد من الشروطمن غري املسلمني أن خيتاروا بني أن يرتكوا أراضي الدولة اإلسالمية أو أن يب

االتفاق يسمى عقد الذمة، كما يسمى الطرف اآلخر غري املسلم ابلذمي، ويتعهد هذا األخري مبوجب االتفاق بقبول القوانني اليت 
ايته من طرف حكام مح تنص عليها الشريعة اإلسالمية، واليت تقضي أبن يدفع الذمي ضريبة تسمى ابجلزية يف مقابل بقائه وضمان

 (.214، ص 2192البلد الذي يعيش فيه )غيب، ابون،
هذا فيما خيص التعريف العام ألهل الذمة، أما يف احلالة العثمانية فيشري إحسان أوغلو إىل أنه ال وجود لوًثئق تثبت النهج 

م، إال 1453نية سنة على األقل قبل فتح القسطنطيالذي اتبعته الدولة العثمانية يف تعاملها مع غري املسلمني )املسيحيني واليهود( 
أنه يرجح تعاملها معهم على النهج اإلسالمي الذي يقضي بدفع اجلزية مقابل العيش أبمان وممارسة الشعائر الدينية بشكل طبيعي 

ىل الدولة إ (. أما بعد فتح القسطنطينية وانضمام عدد كبري من خمتلف املذاهب من املسيحيني011، ص 2192)غيب، ابون،
(. 011، ص 2192العثمانية، فقد قام السلطان حممد الفاتح بتعيني البطريرق جناديوس زعيًما للطائفة األرثوذكسية )غيب، ابون،

ومل تكن الطائفة األرثوذكسية وحدها من متتعت حبق احلصول على ممّثل هلا وانطق حبقوقها أمام الدولة العلية، إذ حصل اليهود  
على ممّثل هلم جمسًدا يف شخص احلاخام، وقد تعهد السلطان حممد الفاتح عرب إصداره العديد من الفرماانت لصاحل كذميني أيًضا 

املنتمني للداينتني املسيحية مبختلف طوائفها واليهودية كذلك بعدم املساس بكنائسهم ومعابدهم وأبن ال ُيكره أحد على اعتناق 
 (.14، ص2015ة هلم طاملا يعيشون على األراضي التابعة للعثمانيني )شو، الدين اإلسالمي وبتوفري األمن واحلماي

غري أنه مل يكن لديهم احلق يف بناء أماكن جديدة خاصة بعباداهتم غري تلك اليت ُوجدت قبل دخول العثمانيني إىل أراضيهم،  
 اخليل أو الشهادة يف احملاكم، وهناك منكما مل يكن من حقهم دخول اجليش أو احتالل مناصب عليا يف الدولة وال حىت ركوب 

اعترب هذا جورًا أو ظلًما يف حق تلك األقليات وهناك من اعتربها إعفاًء هلم. مما يضع عالمة استفهام كبرية أمام طبيعة تكوين جيش 
دان خمتلفة من مناطق وبل اإلنكشارية الذي كان ميّثل القلب النابض للدولة العثمانية والذي تشكل أساًسا من غلمان اُسُتقدموا من

 أورواب ومن عوائل مسيحية.
 أهل امللة 

لطاملا ُعرف أهل امللة أو الدين عرب التاريخ بكوهنم هم املسلمون ويف ما بعد أصبح هذا املصطلح ُيطلق على الطوائف  
غريهم ممن ُعرفوا أبهل الذمة،  سلمني عناملختلفة اليت تتفرع عن املذاهب املختلفة يف اإلسالم، وابلتايل فإنه كان يستعمل لتمييز امل

خاصة بعد دخول العثمانيني إىل املشرق العريب الذي كان معتنًقا للدين اإلسالمي يف جممله وكان يضم مذاهب وطوائف خمتلفة من 
ن من اجلزائر وتونس، كغري السنة كالزيديني والشيعة االثنا عشرية أو اجلعفرية يف اليمن والعراق، واخلوارج العباديني يف بعض األما 

( وعليه؛ فقد احتضنت الدولة العثمانية خليطًا من 462، ص 1990الدروز يف لبنان وسوراي، واإلمساعيليني والعلويني... )أزتوان، 
قل الطوائف املسلمة لكننا ال جند أي استعمال لكلمة امللة قصد اإلشارة إىل خمتلف امللل اليت تنتمي إىل الدين اإلسالمي، على األ

 يف املصادر اليت اطلعنا عليها.
( للتعبري عن جمتمع أهل الذمة ويُلقب املسؤول عن اجملموعة أمام milletُيستعمل مصطلح امللة )ابلتعبري العثماين ِملمت  

( وحتديًدا لإلشارة لألرمن الذين كانوا ُيشّكلون 212، ص 2192( )غيب، Millet Baseاحلكومة إلدارة شؤوهنا )مبلت ابشي 
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(، وقد استعملت التسمية فيما بعد 15، ص 2002أقلية مسيحية حيث أطلق عليهم العثمانيون لقب "امللة الصادقة" )اإلمام، 
ة بعد فتح اليت انضمت للدولة العثماني لإلشارة إىل اليهود أيًضا. وتشري املراجع إىل أن ظهور هذه التسمية ارتبط ابجملموعات

القسطنطينية، فإذا كانت امللل قد استعملت يف وقت مبّكر من العصر اإلسالمي لتمييز املسلمني عن غريهم، فقد اعتمدها العثمانيون 
د بعد أن مت االعرتاف هو لإلشارة لغري املسلمني، ويف البداية كانت حكرًا على مّلتني فقط مها: األرثوذكس واألرمن، لتشمل كذلك الي

، إذ جند هيمنة يف عدد من األدبيات الستعمال مصطلح امللة بدل أهل الذمة للداللة على غري املسلمني، وهو 1839هبم سنة 
األمر الذي وصفه إحسان أوغلو ابالستعمال املختلف للتسمية )امللة( على غري ما هو متعارف عليه حديثًا يف اجملتمعات اإلسالمية 

 (.502، ص 9111غلو وآخرون، )أو 
نالحظ عطًفا على ما سبق، أن مصطلح امللة مل يكن يستعمله العثمانيون لإلشارة إىل خمتلف الطوائف اإلسالمية اليت كانت 

د و اتبعة هلم يف املشرق العريب وغريها من املناطق، بل كانت تستعمله للداللة على منتمني لدايانت أخرى كاملسيحيني )األرمن( واليه
بشكل خاص، ورمبا يرجع ذلك إىل التقارب الذي كانت حتظى به هتني الطائفتني لدى الدولة العلية، إذ تشري املصادر إىل أن األرمن 

ين منصب أوصملت بعضهم إىل الوزارات والبعض اآلخر إىل ًث-حبكم تقرهبم من الباب العايل-واليهود متكنوا من تبّوء مناصب عليا 
 األعظم(.يف الدولة )الصدر 

 املستأمنون
املستأمن هو شخص أجنيب ال ينتمي إىل رعااي دولة اإلسالم بل يقيم فيها ملدة مؤقتة ألغراض معينة )أوغلو وآخرون، 

(، وقد شّكل املستأمنون استثناًء يف الدولة العثمانية ألن القضاة احتاروا يف وضع إطار موحد ألوضاعهم 505، ص 9111
 مة املذهب احلنفي املّتبع يف الدولة العثمانية مل يتفقوا على ذلك اإلطار، وعليه؛ فقد بقيت أوضاع املستأمننيالقانونية، خاصة وأن أئ

م مبنح عدد من االمتيازات القضائية لبعض 1535تشبه إىل حد كبري وضعية أهل الذمة إىل أْن قام السلطان سليمان القانوين سنة 
يازات  متثلت ابألساس يف منح حق النظر يف كافة قضاايهم للقنصلية، لتّتسع دائرة االمتالتجار الفرنسيني، تلك االمتيازات اليت

(، ومن َثم أصبح لدى املستأمنني نظام 015، ص 9111وتشمل كافة املستأمنني من خمتلف اجلنسيات األخرى )أوغلو وآخرون، 
ة ضعف رتبطة بقضية السيادة فيما بعد، خاصة خالل فرت قضائي مستقل عن احملاكم العثمانية مما سيطرح العديد من اإلشكاالت امل

 الدولة العثمانية.
 

 الفصل الثاين: أوضاع األقليات يف الدولة العثمانية منذ أتسيسها حىت بداية عهد التنظيمات
ن أبرز تلك مضّمت الدولة العثمانية كما أشران سابًقا شعواًب خمتلفة بدايانت وأعراق ولغات متنوعة ومتباينة أيًضا، وكان 

الشعوب؛ شعوب البلقان وهي عبارة عن جمموعة جزر تقع يف شرقمي أورواب أّما التسمية فهي تعود إىل أصول تركية تعين "اجلبل" 
(، كما مشلت أيًضا شعوب 7، ص 1986حسون، وتطلق اليوم على كل من )اليوانن، وألبانيا، ويوغوسالفيا، وبلغاراي، ورومانيا( )

زء الشمايل من إفريقيا عدا املغرب. فتكون بذلك خليطًا بشراًي خمتلف األعراق والدايانت واللغات، ولذلك ارأتينا آسيا الصغرى واجل
أن نقتصر على مناذج حمددة ملالمسة واقع األقليات ابلدولة العثمانية، وحماولة رصد خمتلف وجهات النظر اليت درست هذه القضية، 

 دى متكن الدولة العثمانية من تدبري مسألة األقليات على مدار القرون اليت عاشتها.من أجل اخلروج بنتائج مقارِنة مل
 احملور األول: ثالث مناذج توضح واقع األقليات ابلدولة العثمانية )املسيحيون واليهود كأقلية دينية، واألكراد كأقلية عرقية(

 ني املسلمني والذميني، فكان من أبرز هؤالء )الذميني(الرعااي هم املكّون البشري للدولة العثمانية، إذ شّكل خليطًا ب
 املسيحيني واليهود. فكيف عاش كل منهما يف كنف الدولة العثمانية؟

 املسيحون )األرمن(
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شّكلت الطائفة املسيحية واألرثوذكس على وجه اخلصوص أكرب امللل يف الدولة العثمانية، فبعد أن متكن حممد الفاتح من 
م، كان يعلم أبنه حيتاج إىل دعم املسيحيني ذوي األغلبية األرثوذكسية املوجودين هناك لتأسيس 1453دخول القسطنطينية سنة 

( 62، ص 1998شوجر ، ان منه إال أن نصب نفسه خليفة شرعًيا لإلمرباطور البيزنطي )عاصمة قوية للدولة العثمانية، فما ك
األمر الذي يبدو واضًحا من خالل وجود بعض املؤرخني األرثوذكس الذين عاصروا األحداث يف احلقبة العثمانية حيث نظروا إليها 

 (.6، ص 2013بو هنرا، أ عثمان خلفاء لألابطرة البيزنطيني )على أهنا امتداد طبيعي للعهد البيزنطي، وابلتايل اعتربوا سالطني بين
كان السلطان حممد الفاتح يهدف إىل توحيد املسيحيني كما املسلمني يف إطار ملة أو طائفة واحدة هي املسيحية )شوجر، 

ة العثمانية، حلكم الدول(، ولذلك قام بتنصيب بطريرك واحٍد يكون مسؤواًل عن كافة أمور املسيحيني اخلاضعني 63، ص 9111
ويتمتع بصالحيات أساسية تقضي مبمارسة احلرية الدينية دون شرط أو قيد، ابإلضافة إىل االستقاللية القانونية عن احملاكم العثمانية 

( غري أن تلك الصالحيات الواسعة كان ال بد من أن تؤدي يف النهاية إىل عدد من املشكالت 019، ص 9111)أوغلو وآخرون، 
برزها رفض املذاهب األخرى غري املسيحية لزعامة بطريرك وحيد يف ظل اختالف املذاهب، فضاًل عن أن تلك االستقاللية اليت أ

(، فمع مرور الوقت تنّمى لدى الزعماء الكنسيني 57، ص9111متتعت هبا الكنيسة جعلت منها "دولة داخل الدولة" )شوجر، 
 عد.واالنفراد حبماية املسيحيني، األمر الذي وّلد تبعات سلبية على اإلدارة العثمانية فيما ب شعور الزعامة واالستقاللية يف التسيري

شكل األرمن إحدى النماذج القوية والبارزة ملسيحّيي الدولة العثمانية، إذ ضمت هذه األخرية منذ القرن الرابع عشر امليالدي 
جانب من داير بكر، قليقيا )كليكيا(، إذ كان أغلبهم ينتمون إىل ست والايت أرمينية وهي فان، وخربوط، وبتليس، وسيواس، 

( كما تشري أغلب املراجع إىل أهنم كانوا أكثر الشعوب انصهارًا وتعايًشا داخل 971-148، ص 2112اإلمام، الطائفة املسيحية )
ك دليل واضح على مدى التقارب (. ويف ذل149، ص 2112اإلمام، اجملتمع العثماين حىت أطلق عليهم لقب )امللة الصادقة( )

والتعايش السلمي الذي كان سائًدا يف الدولة العثمانية بني األرمن كأقلية دينية وغريها من األقليات األخرى واألغلبية الرتكية داخل 
 اجملتمع العثماين.

م يف التجارة س إىل مهارهتجتلى ذلك االنصهار يف االخنراط يف احلياة التجارية والسياسية فيما بعد، وذلك راجع ابألسا
، 2112إلمام،اوقدرهتم على امتالك عدد من اللغات األخرى غري لغتهم األم، كما متيزوا ابجلمع بني الثقافتني الشرقية واألوروبية. )

(. هذا فضال عن االستقالل الذي عاشوه كغريهم من الطوائف الدينية األخرى. غري أن تلك األوضاع اهلادئة 971-148ص 
ستقرة اليت عاش يف ظلها األرمن داخل الدولة العثمانية تراجعت برتاجع قوة الدولة وابالنقسام الذي أصبحت تعرفه الطائفة وامل

األرمنية اليت غدت مقسمة إىل مذاهب خمتلفة )أرثوذكس، وكاثوليك، وبروتستانت(. وسيعزز هذا االنقسام بشكل كبري وتتضح 
 ابلتنظيمات. انعكاساته بعد بداية عهد ما ُعرف 

 اليهود
احتضنت الدولة العثمانية عدًدا كبريًا من اليهود؛ بعضهم كان مستقرًا ابألانضول منذ العهد السلجوقي والبعض اآلخر وفد 

، 9111)أوغلو وآخرون، 90من أورواب على إثر التهجري القسري الذي عاشه يهود أورواب وحتديًدا إسبانيا والربتغال خالل القرن 
ومن َثم أقاموا جتمعات خاصة هبم يف إطار أحياء ال تضم سواهم يف أكرب املدن التجارية، وقد اختذوا من تلك األحياء ، (166ص 

مالًذا هلم لبناء جمتمعهم املنغلق، كما برعوا يف ممارسة خمتلف األنشطة التجارية، وساعدهتم يف ذلك معرفتهم بعدد من اللغات وكذلك 
ت اجملتمع الذي كانوا يعيشون فيه. فبالرغم من انغالقهم على بعضهم البعض كجماعة يهودية، إال اطالعهم الواسع على خصوصيا

أهنم كانوا حريصني على اكتشاف الثقافات املختلفة من حوهلم ليس بغرض التقليد أو االنصهار، وإمنا هبدف التجذر بشكل أكرب 
 داخل اجملتمع واحلصول على امتيازات مهمة.
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ريهم من الطوائف األخرى ابالستقالل القضائي، وُأسندت مهمة تسيري كافة شؤوهنم إىل مسؤول عّينه ألول متتع اليهود كغ
(. كما أهنم يتوفرون 65، ص 9111م وهو احلاخام موسى قيزايل )حاخام ابشي( )شوجر، 1453مرة السلطان حممد الفاتح سنة 

على جملس إداري ينتخبونه ويتحمل مسؤولية الفصل يف األمور الدينية واإلدارية )امللكية، الزواج، الطالق، الكنائس، التعليم( 
(، وقد أوجد اليهود ألنفسهم مكانة مهمة داخل اجملتمع العثماين بفضل ذكائهم احلاد وسرعة أتقلمهم  38، ص2006)النعيمي، 
تمع، وأحيااًن عن طريق اخلداع الذي مارسوه يف سبيل احلصول على االمتيازات اليت كانوا يطمحون إليها. وهنا ميكن أن داخل اجمل

يهود الدومنة"، وهم فئة من اليهود أعلنت إسالمها وأخفت بقاءها على الدين اليهودي “نسوق منوذًجا ابرزًا متثل فيمن عرفوا بـ 
 لتنفذ أكثر داخل اجملتمع العثماين ولتحقيق تلك االمتيازات اليت كانت "حكرًا" على املسلمني.( من أجل ا5، ص 2003)درويش، 

لقد عرفت الطائفة اليهودية ابنعزاهلا وبعدم اختالطها مع ابقي الفئات األخرى على األقل على مستوى السكن وممارسة 
لة ضعيتهم أبهنا كانت شبه دولة، أو دولة داخل الدو الشعائر الدينية، وعلى مستوى التسيري كذلك، مما جعل البعض يصف و 

وهي نقطة تلتقي فيها مع األقلية املسيحية اليت كانت بدورها ختضع لنظام تسيري خاص هبا، مما يدل (، 21، ص 2011محدان، )
 على االستقاللية الكبرية واحلرايت اليت كانت متنحها الدولة العثمانية لرعاايها من الطوائف األخرى.

 ألكرادا
يُعيد الكثري من املؤّرخني جذور الكرد إىل العرق اآلري، ويعتربوهنم أحفاد شعوب سكنت جبال زاعروس وطوروس واملناطق 

م( 1948-1880احملاذية هلا، وذلك منذ األلف الثالثة قبل امليالد. ومن أبرز أولئك املؤرخني جند املؤرّخ الكردي حممد أمني زكي )
اتريخ الكرد وكردستان، والذي يرى أن أصول الكرد تشّكلت من طبقتني، األوىل سكنت جبال زاغروس وطوروس يف مؤّلفه خالصة 

أوروبّية -وهي: لولو، كويت، كوريت، جويت، جودي، كاسي، سوابري، خالدي، هوري، ميتاين. والطبقة الثانية، هي الشعوب اهلندو 
، 1939كي، ز ني والكاردوخيني، واندجمت بشعوهبا ليتشّكل منها فيما بعد الكرد )اليت أتت فيما بعد واستقّرت يف املنطقة، كامليدي

 كما أتت العديد من املصادر التارخيية األخرى على ذكر الكرد كشعب عريق وضارب يف القدم.  (،4-3ص 
ىل اليوم  ة إيشري صاحب كتاب القضية الكردية، ماضي الكرد وحاضرهم إىل أن اجملموعات الكردية اليت ال زالت حاضر 

كانت تعيش يف منطقة عرفت هبضبة إيران ويف البالد احمليطة هبا، دخلها اإلسالم عن طريق خالد بن الوليد، لتخضع فيما بعد للنفوذ 
، 1986شريكوه، م( من ضّمها إىل الدولة العثمانية )1512-1520الصفوي، قبل أن يتمكن السلطان العثماين سليم األول )

م واليت أفضت إىل انضمام القسم األكرب من كردستان 1514يف أعقاب معركة جالديران سنة  وذلك(، 14-15-16ص 
 (.297، ص 1999عوش، املمت توقيع اتفاقية رمسية لتقسيم كردستان بني الدولتني العثمانية والصفوية ) 1936للعثمانيني، ويف سنة 

، كما عسكرية ومالية أيضا عرب توفري اجليش ودفع الضرائبوقد شكل األكراد قوة حدودية ابلنسبة للدولة العثمانية وقوة 
، ص 1999ملعوش، احافظ األمراء األكراد على إماراهتم يف مقابل تبعّيتهم للدولة العلية قبل أن يتم إرغامهم على االنصياع املباشر )

اليت متيزها  نفس الوقت على اخلصائص، حيث جُتسد حالة األكراد أقلية عرقية انصهرت داخل اجملتمع العثماين حمافظة يف (290
عن األتراك. وبقيت من أبرز األقليات اليت ال تزال حاضرة وبقوة داخل اجملتمع الرتكي رغم ما تعرفه هذه القضية من جتاذابت 

 وصراعات مل تنته حىت اآلن.
 احملور الثاين: الدولة العثمانية وتدبري مسألة األقليات

األقليات اليت كانت تنضوي حتت راية العثمانيني وما إن اهنارت الدولة حىت دخلوا يف مل ينقطع احلديث عن عدد من 
صراعات وجتاذابت سياسية ال تنتهي، فقضّييت األرمن واألكراد ال تزاالن تثاران من وقت آلخر، يف حني حّلت قضية البوسنة 

 العثماين وهلا جذور وقد تعود إىل ما قبل ذلك. واهلرسك بعد زمن من احلروب. كل هذه القضااي هي ضاربة يف عمق التاريخ
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تتضارب اآلراء بني الباحثني حول مدى جناح أو فشل الدولة العثمانية يف تدبري مسألة األقليات وحول قضية الترتيك ووقِت 
 2008دة، انشوئها، فإذا كان البعض يرى أبهنا الدولة العثمانية مل تعمل على ترتيك الشعوب اليت كانت حتت حكمها )بنح

، 2194(. ومل حتاول عرب مؤسساهتا أن تفرض على هذه اجلماعات مذهبا معينا أو داينتها اليت كانت تدين هبا )كوثراين،222ص.
(، بل تعاملت مع كل األقليات التابعة هلا بكل تسامح وتعايش. حىت أن بعض الباحثني الغربيني أمثال شوجر ذهبوا إىل 91ص 

أبعد من ذلك إذ اعترب التسامح الشديد واحرتام القوانني الذي هنجه السالطني العثمانيون مع أهل الذمة أدى إىل حتول كثريين منهم 
( يف إشارة إىل أولئك الذين اعتنقوا اإلسالم 61، ص 9111ىل منتجني يدفعون الضرائب )شوجر، من أهل ذمة يدفعون الضرائب إ

بعد دخول العثمانيني إىل بلداهنم. وهو نفس االجتاه الذي سار فيه املؤرخ الربيطاين سرتانفورد جيه شو عندما نظر إىل التسامح الديين 
 العثمانية على أنه هو ما شّجع يهودا آخرين يف مناطق متفرقة من العامل للقدوم الذي كانت تنعم به األقلية اليهودية داخل الدولة

 (. 17، ص2190إليها )سرتانفورد، 
تلك كانت نظرة عدد من املؤرخني الذين ال ينتمون للدولة العثمانية إال أهنم مؤرخون درسوا اترخيها ورصدوا أهم املالمح 

رية إذا كانت نظرهتم لواقع األقليات يف الدولة العثمانية تقول أبهنا عاشت يف ظل تسامح وحاليت ميزت الدولة العثمانية عن غريها. و 
يات، لمل يسبق هلما مثيل يف إمرباطورايت أخرى، فإن غريهم حيملون رأاًي خمالًفا متاًما يف حماولة منهم للتعبري عن احنيازهم إىل جانب األق

ني األصولية والفاشية يرى أبن األقليات داخل الدولة العثمانية عانت الويالت فجهاد صاحل صاحب كتاب الطورانية الرتكية ب
مستشهًدا يف ذلك ابلنموذجني األرمين والكردي، كما يشري إىل أن الدولة العثمانية كانت ختاف من اخلليط القومي املكّون هلا، 

، 1987احل،صت سياسة الترتيك منذ بداية وجودها )ولذلك سعت إىل طمس معامل كل القوميات غري الرتكية، ويصر على أهنا هنج
غري أن املتصفح هلذا الكتاب يالحظ وجود كثري من التحامل على العثمانيني إذ يستعمل املؤلف الكثري من النعوت املبالغ  (.27ص 

احب كتاب تركيا واألرمن أما ص فيها كالشوفينية والطغاة والدكتاتوريني ...وغريها من األوصاف اليت توضح مدى التحامل املبالغ فيه.
فهو يساير جهاد صالح إىل حد ما يف دفاعه عن األقلية األرمينية، إذ يرى أبن األقلية األرمنية عانت االضطهاد وظل مواطنوها يف 

ة أوج وقوة الدولة رت الدرجة الثانية بعد املسلمني، إال أنه يوكد يف نفس الوقت أهنم عاشوا حياة كرمية ومستقرة نسبًيا على األقل طيلة ف
 (.91، ص 2119اجلهماين، العثمانية، حيث ربط تردي أوضاعهم بشكل كبري بدخول الدولة مرحلة الرتاجع والتقهقر )

وبني هذا الرأي وذاك جند هناك ميواًل كبريًا من لدن الباحثني إىل أن الدولة العثمانية هنجت سياسة التسامح والتعايش 
اليت عاشت يف ظلها، هذا ال مينع حدوث عدد من الثورات والتمردات اليت كانت حتدث من وقت  السلمي مع خمتف األقليات

آلخر من طرف بعض األقليات، إال أن ذلك يعد أمرًا طبيعًيا يف ظل وجود جمتمع خمتلط األعراق والدايانت واللغات. وهناك دليلني 
 طول فرتة لة العثمانية يف تدبري مسألة األقليات؛ يتمثل الدليل األول يفواضحني ميكن أن نعتمدمها للداللة على النجاح النسيب للدو 

احلكم اليت استمرت فيها مع وجود ذلك الكم من األقليات، إذ حكمت مدة سبعة قرون تقريًبا، والدليل الثاين يكمن يف أن صراعات 
 عليهما الدولة العثمانية.ومشاكل تلك األقليات مل تظهر جبالء إال بعيد الضعف واالهنيار الذي أصبحت 

 

 اخلامتة
شّكلت الدولة العثمانية إحدى أهم وأعرق الدول اليت مرت يف اتريخ البشرية، دولة امتدت حلقبة زمنية طويلة وعلى مساحة 

ضعت خ مشلت ثالث قارات، تلك االستمرارية اليت مل أتِت اعتباطًا وإمنا بناًء على ما وصفه الكثريون بكوهنا كانت دولة مؤسسات
 لتنظيم حُمكم، وامتلكت قوة عسكرية وبشرية أسعفتها يف املضي قدًما حنو السيطرة واالنتشار.

صحيح أن الدولة العثمانية سعت كغريها من الدول القوية إىل االنتشار والتوسع، لكن الواضح أيًضا أهنا مل تكن هتدف من 
خ ودايانت قدمية قدم اإلنسانية ولغات حية يف أذهان انطقيها وال خالل ذلك التوسع إىل طمس معامل قوميات متجذرة يف التاري
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ميكن أن متوت. وابلتايل فاخلليط الذي احتضنته الدولة العثمانية زادها قوة وتنوًعا، لكنه يف نفس الوقت كان وال يزال مصدر انتقاد  
 كبري والباب الذي يستغله مناوئوها لرصد الثغرات يف اترخيها.

ال وجود لدولة بدون ثغرات أو أخطاء، والدولة العثمانية كغريها من الدول مرت بفرتات قوة وضعف وارتكب من املؤكد أنه 
زعماؤها أخطاء كثرية يف سبيل احلفاظ على قوهتا واستمراريتها، وهذا ما هو واضح من خالل ختبطها مبجرد ظهور بوادر الضعف 

التنظيمات  األقليات اليت بدأت تطالب ابالستقالل يف إطار ما عرف بفرتةفيها، حيث أصبحت متيل إىل هنج سياسة العنف يف حق 
واليت شهدت حضورًا واضًحا لبداية التدخل األجنيب. أما قبل تلك املرحلة فلم تكن الدولة العثمانية تعيش ذلك التخبط الكبري 

 واألخطاء اجلسيمة يف تدبري مسألة األقليات.
ليت عثمانية مسألة شائكة وبصمة قوية يف التاريخ العثماين ال ميكن حموها أو جتاوزها وهي اتبقى قضية األقليات يف الدولة ال

ال تزال حاضرة وبقوة يف اجملتمع الرتكي الذي ال يزال يشهد وجود أجناس وأعراق خمتلفة. ومن َثم فمجال البحث يبقى قائًما أيًضا 
 انتهاء الدولة العثمانية منذ عقود مضت.حول هذه القضية الشائكة اليت ال تزال مستمرة حىت بعد 
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