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العالقة بني العثمانيني الأوائل وامل�سيحيني
�أمل ال�سعيدية

يف القرن التا�سع امليالدي �أ�شار الأديب العربي اجلاحظ �إىل � ّأن امل�سيحي الذي كان يكره القيام بالأعمال املختلفة كان ُيف�ضل التحول �إىل الرهبنة
لريتدي الثياب ال�صوفية معتقداً �أ ّنه �سوف تتم م�ساندته من قبل الأغنياء و�أ�صحاب الرثوات .هذا �صحيح �إذا ما طالعنا العالقات التي ت�أ�س�ست
بني رهبان �أديرة جبل �أثو�س والبالط العثماين ،وجبل �أثو�س معروف باجلبل املقد�س ويقع يف �شمال اليونان ويعترب من �أهم املناطق ال ُن�سكية،
حيث يقيم هناك رهبان من خمتلف الكنائ�س الأرثوذك�سية .ويف مقال �إليزابيث �.أ.زخايو مبجلة الت�سامح الذي جاء بعنوان «رهبان جبل �أثو�س
حتت احلكم العثماين املُبكر» والذي جاء برتجمة حامت الطاوي ،حتاول الكاتبة ر�صد �أهم الأ�سباب التي حققت هذه العالقة وفقاً للوثائق
الر�سمية ولدرا�سة العالئق بني جمموعة من املعطيات من ثم تقوم ب�إعطاء مناذج ت�ؤكد طبيعة هذه العالقة وما �آلت �إليه .
ه��ن��ال��ك ال��ك��ث�ير م���ن االم���ت���ي���ازات ال���ت���ي م��ن��ح��ه��ا ال�����س�لاط�ين
ال��ع��ث��م��ان��ي��ون الأوائ�����ل �إىل الأدي�����رة ال��ب��ي��زن��ط��ي��ة ومي��ك��ن��ن��ا ح�صر
الأ�سباب يف الآتي :لقد كانت ال�شخ�صية التي لعبت دور الو�سيط
بني ال�شعبني البيزنطي والعثماين الإمرباطور حنا ال�ساد�س وهو
حمو ال�سلطان �أورخ���ان وه��و ث��اين �سالطني ال��دول��ة العثمانية،
رمب��ا ك��ان لهذه العالقة �أث��ر يف طبيعة اجت��اه البالط العثماين
�آن��ذاك .من ناحية �أخرى لقد �أبدى العثمانيون �إعجابهم بجبل
�أثو�س وكان الرهبان خريين وهذا قد يكون �سبباً يف ذلك �أي�ضاً.
امل�ؤكد �أنّ ال�سالطني العثمانيني الأوائ��ل كانوا ملتزمني بواحد
م��ن �أه���م م��ب��ادئ الإ���س�لام وه��و الت�سامح لي�س جت��اه امل�سيحيني
وح��ده��م ب��ل حتى جت��اه اليهود وه��ذا وح��ده ق��د يكون �سبباً بالغ
الأث��ر يف تقدمي ه��ذا ال�شكل من العالقة بني الطرفني اللذين
ن�شري لهما يف ه��ذا امل��ق��ال .وواح���د م��ن الأ���س��ب��اب ال��ت��ي ال ميكن
جتاهلها هو �أنهم كانوا يرغبون يف تقوية نفوذهم عرب العامل
البيزنطي الأرثوذ�سكي ،خ�صو�صاً يف ظل اخلالف الديني القائم
بني روم��ا والق�سطنطينية �أي بني الكاثوليكية والأرثوذك�سية.
وك��ان��ت الق�سطنطينية ت��ه��م امل�����س��ل��م�ين ك��ث�يراً ح��ي��ث �إن فتحها
مرتبط بو�صية للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم� .إن ت���آل��ف هذه
الأ�سباب جميعها �أنتج �أ�شياء كثرية �ساهمت يف جعل جبل �أثو�س
حممياً من ال�سالطني العثمانيني .حتى �إنهم �أع��ف��وا ممتلكات
الأدي��رة من ال�ضرائب .ومل تكن ه��ذه العالقة �أح��ادي��ة اجلانب،
يقدم فيها ال�سالطني العثمانيون هذه املبادرات فح�سب ،بل كانت
متبادلة من الطرفني وميكننا ق��راءة ذل��ك من خ�لال ما قدمه
الرهبان حيث �شاركوا يف مهمات �صعبة مت�س �أم��ن الدولة كان
منها على �سبيل املثال �أن ال�سلطان بايزيد الثاين �أر�سل جا�سو�ساً
�إىل الغرب الأورب��ي من �أج��ل احل�صول على معلومات عن �أخيه
وك���ان ه���ذا اجل��ا���س��و���س �أح���د ال��ره��ب��ان .ك��م��ا و�أوف����د الإم�ب�راط���ور
البيزنطي ر�سو ًال �إىل �أم�ير كرمان يحر�ضه على غ��زو الأقاليم
العثمانية يف العام ١٤٤٣ـ وكان هذا الر�سول �أحد الرهبان  .بعد
هذا كله �أ�صبح جبل �أثو�س ي�شغل مهمات �أخرى لقد �أ�صبح ملج�أ
للأ�شخا�ص الذين يبحثون عن احلماية لي�ست احلماية مبعناها
الديني فقط عندما يوفر م�ساحة للزهد والتعبد ،لقد �أ�صبح

مكاناً حلماية الكثري من امل�شاكل على �أر�ضنا هذه .و�سن�ستعر�ض
الآن ً
بع�ضا من النماذج التي ت�ؤكد ذلك.
�أو ًال ،ال��ق��دي�����س نيكيتاريو�س ال���ذي ك���ان ب����ارزاً و���س��ط احل��ي��اة
الديرية �إب��ان فرتة املد العثماين ،جنا هذا القدي�س مع عائلته
بعد �أن جنحت يف االخ��ت��ف��اء �أث��ن��اء اج��ت��ي��اح الأت����راك العثمانيني
لإقليم مونا�ستريي  .بحثت الأ�سرة عن �أف�ضل الطرق ل�ضمان
ا�ستمرار حياتهم ،وهكذا �أ�صبح الأب راهباً وجل�أ �إىل الدير� ،إىل
�أن كرب نيكيتاريو�س فتوجه بعد ذلك �إىل جبل �أثو�س حيث التحق
بخدمة ديوين�سيو�س �أياجاري�س الذي كان �صاحب مكانة رفيعة
ً
رج�ل�ا مقد�ساً ن��ظ��راً لتميزه
يف الق�سطنطينية .و�أ���ص��ب��ح ه��ن��اك
ال�شديد بالورع والتقوى .لقد متكنت هذه الأ�سرة �أي�ضاً من �إنقاذ
نف�سها عرب االلتحاق بالدير مما يوثق مقدمة هذا املقال ،ولي�س
هذا فح�سب فقد متكنت هذه الأ�سرة من حماية �أموالها �أي�ضاً .
ثانياً الراهب البارز راديت�ش ال��ذي ك��ان قائدا ب��ارزا يف جي�ش
احل��اك��م املطلق «ال�����ص��رب��ي»  ،Stefan lazarevicولعلنا قبل
احلديث عن موقف هذا الراهب ،يجب �أن ن�شري يف البداية �إىل
�أن جبل �أثو�س مل يكن مكاناً لالجئني امل�سيحيني الفقراء فح�سب
بل �أ�صبح منفى للم�سيحيني من �أف��راد الطبقة الأر�ستقراطية
ال��غ��ن��ي��ة ،ف��ق��د �سعى اجل��م��ي��ع ل��ل��ف��رار م��ن احل���روب وم��ن عمليات
ال�سلب وال��ن��ه��ب ال��ت��ي �أ�صبحت �سمة مم��ي��زة للحياة يف منطقة
البلقان يف ال��ق��رن اخل��ام�����س ع�شر امل��ي�لادي .حتى �إن الكثريين
مم��ن جل����أوا جلبل �أث��ي��و���س مل ي��ك��ون��وا مم��ن ع��ا���ش��وا ح��ي��اة هادئة
مثل ما كان عليه مثالنا الأول القدي�س نيكتاريو�س بل �إن لهم
�سمعة كبرية خ��ارج��ة م��ن املحاكم العثمانية .مثلما ه��و مثالنا
الثاين ،ترك راديت�ش اخلدمة الع�سكرية بعد وفاة مر�ؤو�سه وجل�أ
�إىل جبل �أثو�س حتديداً دير كا�ستامونيتو الذي كان قد تعر�ض
للحرب ،لكنه رمم بعد ذلك  .لقد كانت ثروة هذا الراهب مهددة
من قبل حكومة �صربيا ،لقد متكن من و�ضع نف�سه بني الرعايا
غري العثمانيني لل�سلطان العثماين �آن��ذاك حيث �إن جبل �أثو�س
حت��ول ليتبع مقاطعة عثمانية ،لقد متكن م��ن املحافظة على
ثروثه وداف��ع عن م�صاحله يف �صربيا يف �أث��ن��اء ت��واج��ده يف جبل
�أثو�س كما �صنع عالقات وثيقة مع �شخ�صيات هامة يف الدولة

العثمانية �آنذاك� .أما عن ثروة راديت�ش فيمكننا مطالعة وثيقة
�صادرة عن املحكمة العثمانية �آن��ذاك للقا�ضي �سري�س ،حيث �إن
دميرتي�ش متهم ب�سلب ثروة كانت قد و�ضعتها �أم لطفلني وديعة
لدى دميرتي�ش .وعندما عاد الولدان بعدما كربا لأخذ �أموالهما
مل يعطهما دميرتي�ش �إال ال�شيء القليل مقارنة بحجم الوديعة.
جتمع الكثري من امل�سلمني وامل�سيحيني حول املحكمة حتى �أرغم
هذا الراهب على دفع تعوي�ض ب�سيط للولدين .جتدر الإ�شارة
�إىل �أنّ املحاكمة كانت ب�ين طرفني م��ن غ�ير امل���ؤم��ن�ين بالن�سبة
للعثمانيني امل�سلمني ف�إنّ توقيعات ال�شهود على احلكم كانت تثبت
�أنّهم من الطبقات العليا يف املجتمع الإ�سالمي يف �سري�س فكان
ثالثة م��ن ال�شهود م��ن �أب��ن��اء الأئ��م��ة امل�سلمني يف املدينة .وه��ذا
�إن دل على �شيء فهو يدل على العالقة الوطيدة بني امل�سلمني
وامل�سيحيني يف ذل��ك ال��وق��ت ،عالقة مليئة بالت�سامح والرحمة
والتداخل .لقد ا�ستمر دميرتي�ش باال�ستفادة من وجوده يف جبل
�أثو�س يف منا�سبات كثرية الحقاً عندما اعترب نف�سه واح��داً من
�أهل الذمة التابعني لل�سلطان العثماين .
ثالثاً مبارية  -هيلينا ابنة احلاكم ال�صربي الأخ�ير Lazar
عندما �أمت��ت الثانية ع�شرة م��ن عمرها ت��زوج��ت ملك البو�سنة
الأخري �ستيفن توما�سيفت�ش الذي �أعدم الحقاً ب�أمر من ال�سلطان
العثماين فانتقلت بعد ذلك �إىل �أماكن عديدة �إىل �أن ا�ستقرت
يف �أحد الأقاليم العثمانية .وقام ال�سلطان العثماين بتخ�صي�ص
منحة �سنوية لها وكانت على ات�صال مع عمتيها اللتني عا�شتا يف
الأقاليم العثمانية كذلك.وبعد موتهما جل�أت هيلينا �إىل املحكمة
الإ�سالمية للمطالبة بحقها يف الإرث .ورفعت بعد ذلك ق�ضية
�ضد �أح��د الأدي��رة اتهاماً له ب�أنه �سرق �أم��وال عمتها عن طريق
خ��ادم��ه��ا لكنها مل تتمكن م��ن ال��ن��ج��اح ن��ظ��راً لأنّ ال�سلطان كان
يحمي هذا الدير وغريه .
م��ن خ�ل�ال ه���ذا ك��ل��ه ُي��ك��ن��ن��ا م�لاح��ظ��ة ه���ذا ال��ت��ع��اط��ف البالغ
الأثر من العثمانيني الأوائل وهم م�سلمون مع امل�سيحيني .لي�س
ه��ذا فح�سب بل ميكننا ق��راءة ا�ستغالل الرهبان والأدي���رة لهذا
التعاطف الكبري  ،لقد جل���أ ال��ك��ث�يرون �إىل الأق��ال��ي��م العثمانية
حلماية �أنف�سهم و�أموالهم.
amalalsaeedi11312@gmail.com

