
 الفصل السابع
 في محاماة الدويهي عن حقوق الطائفة ورؤسائها

 وغيرته على الطوائف الكاثوليكية
 

قد أطلناددلأالم دد اأحدددأالملدد ال تأالم دداأ دددوأهدداأط دلاأالمدد   داأ اددمأ مددنأهندد أال د ال ددلأ اددلأطا دددأادددأ
الم نخ صأ الالخ صلدأألادلأ ثدوأهاأزالدأالم لدنأإسلفلدأ ماأ عدفأ  اأداللةأل لأل ل هأ ادلأ

 غ د ددهأالمن  ددةأحنددهأخ دددأالملل فددةأ سددا أحننددهأ ا الد ددهأ.أ ندد لأادددالديالأهدداأطاددل دأآدد هأادددأ  م فدده
الل  هأإمهأالم  خلأهاأ لأالأ دىأحندهأحدد خأخ هيدلأاددأطدأ نلددأالألحد الرأالمألد دأ الأل ىأ   ال دهأ
  عدضدد  اأمنأل ال ددلأ المادلمددنأإالأطدأالملدد ال تأالماندد اأ  د ددلأ الالضددلدل الوأالما ا حددةأمدداأ سدد ألددأ

دددلأ   عيدددلأ.أىأ النأالم لد ددددنأالمدادددلاأ مددداأ ند دددهأحددددأالمن دددلاأ  ال  دددلوأ   ف دددهأالمان سدددةقددد أ  دددلدألن اي
 ال صلأمن ا مأم اهأماأ  سدل لأقدلأ لند دألل ف دهأ  دسد هأالالالدل اأ مداأ د يأطلد يالأ اد أإم دادلأ

 ال  أ ددلدأ دد الهمأحاداددلأ  دددلخأالأل لاددنأ ددلدأ  ددد أافسددهأهددداأ ا دد اأالملندد  أ  ددد  نأالم  دددنأ.أ دد يال
 حا أ فدغهأمد خأالألحاللأالمسلا ةالمخل دةأ لدأ.أ  أالمد  لا لوأ   ل ةأالم  الد خأ  ثن فأالم داة   س

 سعهأمن لاأطدزالدأ دس هأم   دأ   خأآمةأمعالأالمخ دأ  دلأ مدنأطاأالماالضدنةأ الما لهلدةأ اد ضدهأ
المادددالأ  حدددنرأ   ف دددهأ الآددد أللمهأ لم ددد م فأ الم دددد  نأ  ا ددد اأالمد  لا دددلوأ الادال دددهأ دددلما دأالمزاا دددةأ
ه دلدأ.أطاد لأ هأماأ ااعهأادأالماثل دةأحنهأاالدسةأالمفضدل لأالنا  ن دةأ النق دللأحندهأ ند   أافسده

هاأ قوأ الل أ ا  يلأاالض يأ قل  يالأل  ايلأ د  سيلأ الايلأ  ل  يلأا قنيلأ الس يلأحف فيدلأهاددأطاأ ددةأ
ددلأ اداددلأطد اددلأاصددفأادددأاالق ددهأقصدددالأهدداأ صدد فدلأ ح زاددلأحدددأإ فل دددلأا داددلأإم ددهأالمف اددلخأح  اي

 اددمأ مددنأه عدد أالنقدددالدأ ع زاددلأاسدد ع دأ دل أ ادد  ناأط اليأحاددلأ دددىأمددهأادددأ عدد أالمادسددن دأ.ألنددل
أ:هان ل

أ
دأالملدل ألادلأاددأحناأ هننأال أالاهأهاأال لاأالم لدنأ  لالأاخن فأالن  ااألندنأالمند أالم دل أال دال

 اددلأادددأإ دد دأ  ل ددةأادددأالم لدددنأندد أ  لاددلأ دددأح سددهأالما اددهأ ددلمداااأ   حل نددةأالمصدالصدددةأ الم
الآد دىأأ2211الما   دأ لله الأهاأالملل فةأم امأاللسلدأ آ د دأ ددلأالد يأهداأالمند  أ هداأسداةأ

هدداأالنددةأالماصددلدىأادددأ د دداأأ2المندد أالال ا دد  أال دددأال ددد  اأالن دد ااأالدد يأ عدددفأ دد الدأالالز ا
 ةأقدآيدلأ المد الدأ لادوأ  عن نأ   سفأ ااألالأ دأ عن نأالمانننأ ل دأالم سدلدأ دثادأقد دخأخاسدال

ثدداأ عدد أ مددنأصددلدأالمندد أالم ددل أالدالايددلأحنددهأإ دد دأ.أ آدد الأحنددهأسدد عةأ  دد وأاادددلأخاسددةأسددفن ة
نددد  أ الآددد دىأال  الايدددلأ   دددديالأاددددأد دددلأسدددد لااأ عددددفأ دددل دأالمدال  دددةأ  هدددمأثاادددهأال دددةأمالأهددد  نأإمددده

                                                 
 
 .االزي بالزاء المشددة 



اأآد  يلأاع ايدلأمن ددأ حآد دأقدآيلأادأالمهأ طضلههأإمهأ الدأالالزاأ الآ دلأطدأ ن  اأادأد عهأالمسدا أ
.أ2261المسد  أالماسد عأحدددأافد أالم القدفأ  مددنأ عد أطدأدا ادهأ   نددفأحن دهأا نأليدلأغ دددأ سد دأسدداةأ

أ1 عن نأ دألالأالن  ااأالما اهأ دل دأالم سدلدأ2461 هاأالم لد خأالدأ  الأالماللأ لدأالآ دالخأساةأ
أ2451هداأسداةأ أ.أهاأالندةأالمدل دةأ دلمندنأاددأ ا سدةأالمخضدد(أ  لدأ د الايلأهاأ  دأصد  د)

لدل أد دنأمال  لدأالالهداجأادأالملل أالا أال ددأالآ دىأ  لالأال اهأالم اأخنفهأهاأالم د الا ةأحا أدأ
أ.أ الماآد دأ ل دأالزاأقساهأ قساأطخ هأادأالم    دأالم ل ا دأ ندنأ ا سةأالدأ د  أالم اأمنا الداة

أ
ا ةأهلم  د  الأإمدهأادهأالمسنللدأسن الدأد  لدأالالهدداجأحددأسد اهأالمعن دةأالمصدد  أأ2445 هاأساةأ

 د اددلاداأ عندد نأ دددأ  لاددلأ دددأالم سددلدأالن دد ااأ سدد ا الأهدداأ الدخأالمسددل دأ  د ددلأطاددلاأ ا سددةأاددلدأ
هل فدأالدأح  يالأاخ لأالمآع دأسنلأهاأ  دأالم ا سدةأهخدلفأالمد  دلدأالمادلد ا  دأ.أ د  أالمالد ا ة

حنددهأال ا سددةأ السدد  م الأالدأ  دادد الأ ن نددهأ  د دد الأهنددلاأ عدد أالالق ددللأ  هعدد الأالمألدالاددةأالم دداأل دداأ دددلأ
هلد ددوأالمأل ددةأالملل ف ددةأالم لددنأا سددهأالمع ددلداأ الخد أالاددديالأاددأاصددلفهأ لآدلأ المدداأالمآددلاأ.أحن ددل

 ادددأالمسددنللدأسددن الدأافسددهأإمددهأ المدداأالمندد  أحنددهأالدأ سددامأ حدد ىأالم لد دددنأ  ااددمأالمندد لأحدددأ
ةأه دد  أحزادهأد  دلدأ سلهدأالم لد دنأا سهأ  ال هأ اعهأالم دال اأالم زادةأالسد د ليأالم ا سد.أ ع  دا

المن  أ د   خأحدأقص خأ القاع خأ  دنأالم ح ىأالماآلدأإم ددلأ  لسد  نلرأالمد دال اأالم داأاعدهأ ال فند الأالدأ
 داددةأالما الداددةأ نضدد دأطادد د اأالم  ا ددةأحادد أالم  دد دأهدداأ ا سددةأالماخنددصأ دد اليأااددلأ ددلدأمددداأادددأ

 ا سةأالماخنصأ  د أالما الدادةأالملن دأهاأالمعن ةأالمصد  ا ةأ الاهأال الأل تأآارأحنهأالالهداجأ  نهأ
هعد لأالم لد ددنأحددأالسد د ليأ ا سدةأادلدأ دد  أألدأالما الدادةأ.أم  اداأادأ  عةأالم  مةأالمعثالا ة

 حادد أ دد ماأالم لدددنأأ6 ددلا الأالضددل الأ الحددةأقن نددةأهدداأالمندد  أ الآدد دىأ الديالأ   دددةأ لمدد دال اأالم دداأاعدده
أ.دح أالمعلق داإسلفلدأالم دساأالالالل اأ  لأإ الدةأ  الأالماللأإمهأط اأ د  أ

أ
 ح الأالألال دأالم اأالآ دال لأالما الداةأ المداأ الأقنالأ لدأمداأاأللدةأالمصن نأ طد عةأا ال عأطخددأهداأ
 اددل  أالالهددداجأالألد ددمأ اددلأد الخأ  دال  ددلأال دددأالمن حدداأهدداأدسددلم هأإمددهأالم لدددنأآدداع دأالملدد ثاأ

حندهأالماد ال عأالماد   دةأاددأالمالف  ةأإمدهأ  اادلأ د الأ   دال  دلأالماد   دأ ند لأالدأالسد   رأالما الدادةأ
حد أالمان ةأساصلأالم اأالآ دوأ ع أالألال دأالمان سدةأ عد أخدد  أالمصدن    دأ سدنا دلأإمدهأ  دلدأ

أ.الدأهداس  أ آدل  هأالأ د أم  اهأادأالمد  اةأالما   دة
أ

                                                 
 
 .ومن نسله بقية في يافا 
 
ى يومنا هذا وموقعها تجاه خان األقباط وفي أما دار االزي فتعرف بهذا االسم إل. من سجل الدويهي المحفوظ في الخزانة البطريركية 

 .دفاتر الحكومة تعرف بحارة الموارنة حتى اآلن
 
 .551 تاريخ الدويهي سنة  



 ا زأسدلاأالمد   داأقس سيدلأحندهأاألدلدةأالمصدن نأالماد   دةأ ال  أ ددأال دد  اأأ21هاأأ2254هاأساةأ
آ الدأسددلاأحنددهأالمادد  عأح اددهأ  اددلأالملصددد ااأالمن سدداأ اددلأأ21هدداأأ2111 سدداةأأ.آددلخأالمان سددا

أ.4طآدالأهاأا ضمأآخد
أ

هدد دأا داددلأ.أ د الأاددلأ ددلدأحن ددهأالما الداددةأهدداأالمندد  أق ددلألندد لأالمخدد فأ  دداداأ  دد دأد  ددلدأالالهددداج
  اأط أحنهأالأخ ا الأ دهألل فدةأالم  د دأ عد أخدد  أالمصدن    دأط أإمدهأ عنندداأ عدد ةأالمد  دأالم دلث م

إمددهأال  ددددل  اأهدداأاآددددأاله اددلدأالمصدددل عأ ددد دأالمانددلأالما فدقدددةأطخدد الأالمع دددنأادددأصدددا مأالمد  دددلدأ
قدللأالدأ.أ ق أ دنأمالأالم   داأخ دأالأ دىأهاأط لادهأ آددل  هأحاد الأ داأحد دأالملدد.أالما   د د

سدددل الوأا ادددمأاآددددأالن ادددلدأادالحدددلةأمن دددد فأطادددد الأد  دددلدأادددلدأهداسددد  أطدأ  ناددد الأ د أالمنألدددةأ
د  ةأم  ال ا الأحنهألدالسةأالألال دأالمان سةأ خ اةأالم  دأ    دأإم دلأزال د دأ مادلأحدلاهأ عضدداأالمع

 د أ دد خأالمنألددةأ  دد  الأالدأ عنادددلأآددلدأحندد داأقن ددلأالمفل دد ةأم دد دأاصددلدىأالماآددددأان ادد دأ لددوأ
أ2211هلس دضد الأقلضداأالما  ادةأالمان سدةأ طخد  الأاادهأطادديالأ  دلد خأآدددأا سدلدأ.أللحةأ لدلد  دا

ه عد أد  لدأالمند  أماصدلدىأ  دوأملداأ غ دد اأالادداأ.أعأمناصلدىأالالا نللأادأا  نأإمهأآخد   
 لان دأحاداأثنلأالما   أ  ن ا دأ خ ا داأالم  ا ةأا لايلأ  عف اداأادأ    ةأالمعآ دأ   عن اداأ

حةأهلاللزأإم داأ ث د دأادأالمد اأ الألدادأ المسد لدأ غ د اأ طمزا  اأ لملل.أ2هاأالم  ل فأحا  ا
 صددلدوأ دد خأالملدد ال تأ دضددهأ.أمد  سددداأ  دد دأ   ادد الأ ددلالهداجأ ددلد  دأالسدداداأ ح ال دد  اأالمن  اددة

 ماددلأمدداأ دد الهنداأحنددهأ مددنأال ددنأالمددد   أ السدداهأ دد م أ.أالمددد   أهدداأادد ةأغ ل ددهأ1 سددعاأاآدد دا
دلأ اآددخأهداأالم ا سدةأ لدداأ.أا ن  ا  لألل خأحدأ   ف هأ طقلا الأا ضعهأآخدأغ دخ ه  دنأ د الأم لي

أ ددد الأالالمددزالاأحنددهأالماد دد  دأادددأ ددهأ دد لأادددأ دد خندلأ الأ  اسددنأ ع ال دد أالم ا سددةأالم   ا ددةأ مدداأ ندد ى
دلأل دهأالادهأطلنددأحن  دةأالملدداأحندهأاددأصدلاأ المل ال فأهندلأ دلأط   دهأحندهأالماندةأالمالد ا دةأط ضي

أ.ص لاأالمدسلأ اامأالالانلليأحدأالمزهدأ  اأالألد علرأ عل ةأالم ا سةأالمآدق ة
أ

 مالأ نأل ادلأ د خأالمخ دلدأ ل  ادل اأ د ال أ.أقاوأل ا  أالمننننةأ المس  أ المآ اأ الم فده فل:أقللأالم   دا
 علدض الألل فةأالما الداةأ   هأالأادأق  لأالاداأماأ س ف   اأادأط د اأالم د ددأ الأد   داأاددأ  حدةأ
أالمخلد  دأهناأ ا صل الأ ن مالأهدالسنال اأثلا ةأ   دالأإم داأطخلالأالمالدالدأ  سفأالملصد ااأد  يأ
ا ناأال أا د  يلأهاأا الد أد اةأهاأالمعن اأالمد لض ةأ الالمد   ةأها تأحا  اأث ثةأطآددأ ا د اأ
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وجه تحرير األحرف هو أنّنا أرسلنا مع ولدنا العزيز القس توما القدسي : وقد عثرنا على كتاب قداس الكتابة اآلتية بخط الدويهي نفسه 

ما أحد معه إجازة من هللا وال . ذا كتاب القداس ونويسة مذهبة ألجل استعمال أوالدنا الكهنة في القدس الشريفكاس وصينية وطبليت وه

من شهر نيسان المبارك من شهور سنة  2 حرر بدير قنوبين في . من حقارتنا يبيعهم وال يتطمع عليهم وال يغيرهم من القدس الشريف

 .اهـ. سبعمائة وألف
 
 .رية حتى يومناهذه االنعامات جا 
 
 .لحضور المجمع العام 11  وكان الرئيس انجليكو داميالنو توجه في آذار . Definitoresيسميهم الدويهي المحدين تعريب  



  دداأالأ     اددهأإالأ ددد الأالأغ دددأ  دد أالدأالم ا سددةأ ا سدد داأ الدأ لد دددنأالمانددةأالمالد ا ددةأسددنللاهأ
اددةأالافدد  الأ مخدد هداأطدأ سدد نداأطلدد أ    ددنأهدد داأإمددهأد أ.أحنددهأط دآدد  هأالالالل  ددةأالأحنددهأالمندد  

أ.الأ د.أدسنداأ دسل نداأإمهأ النأحنهأالأ د   د
أ

طاددلأسددل الوأالما اددمأالماندد  أه عدد أالم لن دددأه عدد أالم لن دددأ الم دد ق دأااعدد  اأحدددأاعلدضددةأالما الداددةأ
 طادد الأ  دد نداأدالهل  ددلأطدأ د  اأ افسددهأ  ندد اأالمللحدةأ المخضدد يأمن لدددنأإسدلفلدأ  دددىأ مددنأهعدد يأ

لددددنأهددداأا  ادددةأ  دددد وأ  دددلرأإم دددهأ   ل دددةأاددددأالم د  دددلدأ  دددلدأالم أ2215هددداأآدددددأ اددد زأسددداةأ
أ5 ع أ دلأالم لد دنأالماد   دأطادداأالأ عد   دأالننيدلأإمدهأاثدلأ د خأالألحادللأ1غد أل د   أالم دغلما

أ2252غ دأالاهأهاأسداةأ.أهد طوأالمخ اللدأ  دأالم ا مأطاداأ ا ز دأ ح  اأ الأ  ع دأ   ادا
  دةأطحالمهأالاهأمالأق اأح دلأ دلدنأالد ا يدلأالسداهأ لدد أه لاوأ لأ21 نن أالمد لسةأ ن صلدأالم ن الدا

 لدأق ألداهأالدالاهأأل لأ انأا  نأ طغدىأس لدأح دلأالما الدادةأ لاندداأحندهأطدأ    د الأحندهأ
الافسداأ ث نةأآدح ةأطاداأدالض دأ لخ  لد اأطدأ   ا الأال  ا  دأ لوأللحةأد  لدأالمن  أ د  سداأ

أ.الأ لوأللحةأ لد دنأالما الداةأ  دا ه
أ

لأال ادةأالد ا دةأحددأخل  ددلأ ز   ددلأ  هاأطثالرأ منأل تأطدأد   أد  لدأق د أهاأالما  لدةألد  
ددلأخل  دددلأالماددلد ااأخسددل دأ ث دددةأ  ددد   أخدد داأالمدح ددةأ لمن ددل هندداأ.أم د اددلدأالمناصددلأ عدد أطدألا 

هصدد دأااددلأطادددأهداأالمثددلادأ.أ صد دأالم لددنأإسددلفلدأحندهأ دد الأالاله ددالرأ دهددمأالمد ح ىأإمددهأد ادة
إمددهأد  ددلدأالمندد  أ ددد حداأحدددأ ددلأ دد خلأهدداأطادد دأأ2251حآدددأادددأآددددأ آددد دأالأل لأسدداةأ

  دلدأاددأ.أالما الداةأ هاأالأ خصأح ال   اأ ز  ل داأ للحةأدؤسل داأ   دد  أالماخدلمف دأ لالا ندلا
المد اأ نند أالمد لسدةأه ادلأ عد أ  د اليأاددأطدأ اندل أأ22الم القف دأحنهأ  الأالألادأالم لزاأهداس  أالمز ددا

أ2255ه دسدلأإم دهأالم لددنأإسدلفلدأسداةأ.أدس اأالما امأالمان  أهلدأاددأ ن ادهأ عد  يلأ حا يدلإمهأ
 ط ددددأمددهأاخلمفددةأطحالمددهأمنعدد لأأ 2  ل  ددهأالمخدد داأالم ددل أالملصددد ااأ21المالدددالدأ  سددفأالمآددلاا

مددهأ ددددالآوأ   دد نأخضدد يأالما الداددةأم لد ددد داأ  دأغ دددخأ طسددا أق  مددهأإمددهأ ددلد خأ دد خأالملل فددةأ ال 
مهأ  ل لوأد  لدأالدأهداسد  أافسدداأطاأ الألل لدأالمد الا  دأالمالف  ةأهاأالم دساأالم لد د اأ ال 
مددهأقدد لأهدددالأ  ا فددل أهدداأ  ل ددهأ هدددالأغد فدد دأ هداسدد  أسدد د لا أ   دال  ددلأال دددأالمن حدداأ غ ددد اأ ال 

                                                 
1
 Grigorio da Parghalia  11  أقيم رئيًسا في حزيران سنة. 
1
وما حصل له من اإلكرام  11  الشريف سنة  وقد ذكر في كتاب نسخه المطران جبرائيل البوزاني مطران حلب خبر زيارته القدس 

 (.مكتبة عين ورقه)من االفرنج والبادري رافائيل والظروف التي ذكرناها توضح سبب هذا اإلكرام 
 2
 Baldassare Caldera  1  أقيم رئيًسا في أيار سنة . 
  
 . 1  واسمه الحقيقي فرنسيسكو دا سانتو فلورو أقيم رئيًسا سنة  
  
 .    على كرسي بيروت وتوفي سنة   1  كانون الثاني سنة    ي إلى درجة األسقفية في هذا المطران رق 
  
 .هو عم المنسنيور السمعاني الشهير 



ل  أالمن  أه دأالمان ةأساصةأمالأسدنا دلأطالأادأ دةأ ا:أ"حدأ  الاأالألد أالمان سةأإمهأطدأقلل
   أد  لدأالدأهداسد  أالمصدأللدأادلأطادد داأ د دأ افد الأااددلأاسد ن ااأالن ادلدأإ أ ند لأالمددنأحندهأ

م افددد عأط  ال دددنأط ددد يالأ الأ ألنددددأالأمددد  صأ الأاددددلديالأم اندددل أإم دددنأقددد الوأالألاددداأ  سدددلدأ:أمسدددلدأالما دددا
إ أط دددلرأمدؤسدددلرأالملدددد ال أأ2664المدال دددمأسددداةأأثددداأط د أخ ددددأادددلأهعدددلأالم ل ددددلأال   دددلا   .أانددد  دا

الم لث م    دأهاأ ز دةأق د أطدأ خ ا الأالألسدالدأهاأ ال  أالم   ا  دأ الأطادأ هأالما امأالمان  أ
  عد أ د الأ ددأ  سددلنأ.أ خص صأالألدادأ المد اأالماد   دأإمهأالم ثن ةأ2211 ساةأأ 221ساةأ

لألدد تأمدددداأ عدد أطدأالسددد  مهأالألق ددللأحندددهأالألاددل دأ المادد ال عأالم ددداأ لاددوأمنا الدادددةأهدداأالمنددد  أ ادد
 ا سةأالدأ د  أالمالد ا ةأ الماعل  الوأالم داأ ددوأ  داداأ  د دأ  دلدأالمند  أإمدهأغ ددأ مدنأاددأ

إالأطدأال أقس ددهأقنددنأالمددد   أهداسدد  أ.أالمل ددجأ الم دددال  دأالم دداأ ث ددوألندد دأالما الداددةأ  لد ددد دا
 ددال  دأ مداأ خدمأأل الاددأالما ادمأالماند  أالمز داأ الأقس هأهاأالمن  اأقندنأهدحد دأهنداأ نادمأ دد خأالم

ه ازلأال أ هأالاةأح  اةأ الا ناأمنا الدادةأ   دهأمداأ خلددأأللد أحندهأ دللأ  د أطدأ لد ددنأالمدد اأ
 مادلأمداأ د ا دأ.ألصلأحنهأطادأادأالمسدنللدأاصدلفهأ   دنأحندهأالمدد اأالمخضد يأمدهأ المللحدة

 الأطدأ  د   الأادلأ دلدأاعد هيدلأحاد أد  لدأالالهداجأطدأ لا الأس لدأ  وأملاأ غ دد اأ نندنأالالهدداجأ
المعاددد اأاددددأطصدددنداأالمد اددداأالضدددلد اأالألاددددأقسدددديالأطدأ نن ددد الأ دددلأ دددلث م  اأ ددد عداأالد ا يدددلأم ددد دأ

أ.الملل فةأالمالد ا ةأادأدحل لأسنللدأالمعثالا  دأ م منأس لأالمنلضاأالاداأ ا عداأا الداة
أ

د  دلدأالمند  أمادلألدل م الأادزيأأه  الأ  فأ س دز أال أالمعناأ ادأ سدخدأ لمعد لأ الملددأ   دفأطد
أ.الم سا ةأالمالد ا ةأحدأط ندلأط خن الأ ل دلأادأم  أاادل

أ
 صدددلدأالادددهأ عددد أحدددزلأالمز دددداأاددددأالمد لسدددةأاصدددنأا لادددهأد دددلأ نددداأل ددد اأ ددد حهأإسدددلفلدأاددددأ

هلسددد  حهأاآددد د هأ اؤالزد دددهأ طخددد أدط دددداأ قددددد الأق ددد لأالمآدددد لأالم ددداأ دددلدألن ددددلأاددداداأأ26ادددل  ما
آد لأالماآدلدأمال طالأ.أخدأآ الدأساةأطمفأ س عال ةع الأطسالر اأحن دلأهاأآالم لد دنأإسلفلدأ  ق

هددداأ ا دددمأ ادددل  أد  دددلدأادددلدأأ24إم ددددلأهدددداأطدأ دادددةأالما الدادددةأ  دددلرأمدددداأإقلادددةأالمنددد ال أ دددلم خ د
هداس  أ طدأط الرأالملل فةأالمان ا دأهاأط دآن اأ هاأ لأا لدأ اأ  لوأللحةأصللنأالم دساأ

 طدأ  دد دأمدح ددةأ.أ مددداأطدأ لف دد الأح ال دد  اأهدداأالألصدد الاأ الألح ددل أالالالددل اأ مددهأ ددؤ  دأالمعآدد د
أالد ااأ دز دأالمادل دأالمان سدةأ  عد أالمد  لدأالما   د دأ.أالمن  أ ل الدأمخ ا دل   ا داأ ن ن دأ ل 

 عدد أ  دد خأالمددز ال أ هدد   أالم لدددنأإسددلفلدأإمددهأد دد  أالمد  ددلدأالمادد   د دأ لن ددلأ.أ22  ددلأإ دددالا

                                                 
  
 Stefano da Napoli  11  سنة   أقيم وكيال عند سفر الرئيس فرنسيس إلى المجمع في ك. 
 5
 .ئد طقسهموكم من معبد اليوم ال يسهل فيها لكهنة الموارنة االحتفاظ بموا 
  
 .هو نكث للعهد المذكور أعاله  11 إّن إلغاء الرهبان هذا اإللزام بعد شراء محل للطائفة في القدس سنة  



دسددداأالالالدددل اأادددلأهدددد أحن ددددلأقلا ايدددلأ  لادددوأادل دددةأالمخددد فأهددداأحندددهأطدأ ددد همأإمدددهأ   دددلأالم 
المخلا أحآدأادأا سلدأادأالمساةأالمان اأ  د لأ هدرأالمفد ندلدأ لد فدليأالمآد  نأ المسد  أ د د يأ

أ.21المال ةأ المس ا
أ

إدأغ دةأالم لدنأإسلفلدأماأ  دأا  دةأهنلأال أط الرألل ف هأ لن دأ دس هأالالالل اأ لأ لاوأ
 ل  دأ  لدأ    أ  أانلأحنهأ عز زأالم  دأالم لث م  اأ الما الهعةأحدأط الرأالم ا سةأ عاأ ا مأالماس

 قدد أ  داددلأ صدددههأاددمأطخ  ددلدأ   سددلهأمدد ىأالم لد دددنأ  لاددلأالمصددفدال اأ.أط يددلأ ددلا الأ الاددهأ  دد  ال
ثداأالادهأ.أم دق هأإمهأ د ةأالمنس س ةأ   فأسلدأاعهأإمهألننأم سلح خأهاأالمصع  لوأالمال قةأ ده

دأالدأد دد يأ عدد أالمان  دد دأ الدأمدداأ  دددأحنددهأ دد خأغدد أالاددهأ دد لأللق ددهأهدداأ اد دد خأألادددأاآددد أ
 صدددن ال هأ ا ل ال دددهأادددمأ لدددد داأ طسدددلقف هأااددددلأالماالقآدددةأالم ددداأصدددلدوأهددداأ  دالمناددددأقددد الاأطا ددددأ

 لضدد دخأا اعيددلأآخدددأحندد أهدداألدددال ن أ  حدداأإم ددهأ.أ21المدد د زأ اددلأد ال ددلأالم لدددنأسدداعلدأحدد ال 
 حادددد الأ ددددلدأ ثدددد دأ.أ25دأادددداداأ  قددددمأالمدددد ع أ نددددلد دخأالم لث م   ددددةطسددددلقفةأالد اأهلضدددددخأ ث ددددد أ

الالضددلدل أحنددهأالماد دد  دأإمددهأالم ا سددةأالم لث م   ددةأادددأ ادداأ اسددداأالماآددلق دأ ددلا الأ ن   دد دأإم ددهأ
.أ11  لدأ ن  نداأ  آلآةأ  آلآةأ  ن اأمداأ لأالأ ن ضاأمنن دلاأ دل   اأاع ا يدلأ دداأ دلأالالح ادلر

مص  أا  فاأ ل دال أ  اأالمد   داأافسدهأهداأالمدسدلمةأالم داأ   ددلأإمدهأالألنأ م  أال لأالم  اأ د الأال
أ:قللأدلاهأال .أ ق أط  الأ   د لأغ دأادةأ2112 لد أا لدنأساةأ

أ
دلأحددأافدمأالمل ال دفأالم داأ   د ادلأألدأالمادلد اأالمناصدلأ" ادأغ دأ ع الأامألل ف الأادلأ  خدادلأط ضي

الم لدنألالأادأصفدالأل هأ دساأالمند أالاد دال  أأهداس  أ   وأ لدأ عتأحآدةأا ل  نأمنادل ا
الخ  ددلدأهاددلأ اددلزلأاعددهأل ددهأ خنددوأطاددلأ  دداداأ طزلددوأحدددأ ددللأالم لدددنأالمصددع  لوأالم دداأ لاددوأ

الأصدلدأالاددهألفددأم  ددلأم ادلدأ أل ددلأخدللدأالمناصددلأ ل  ده ري  الاعدهأ  عدد أالدأالد سداأالدددالدا
إمددهأأ12

.أ    ةأالم دزأالمد اأ ادوأطادلأطحل دهالمد  يأ دلوأطالأ افساأاعهأ  اوأطسلح خأهاأالماآ دةأ هاأ
دلأخ د يدل .أ   منأمالألفدأمعا الأالمن أالسلدأ طالأ لددنأاسد  هأحاد الأسدا  دأ د   دهأ دسدا هأط ضي

 حاد الألفددأ عدد أاادهأإمدهأحادد الأ لدد أ لد دددنأالمسدد لدأث دوأحادد الأاد ةأاددأالمزاددلدأ  دلأحددزالزةأ
سددن الدأالمسددد لااأادددأ دد دأ لددد داأ ثدداأ عدد أالمادد   دأالم  دد أإم اددلأالمخدد داأاعاددةأ المندد أ.أ  دالاددة

                                                 
  
كيف بعد صرف هذه الدعوى وصدور أوامر الكرسي الرسولي مراًرا تجاسر غيرهم من المرسلين على مس حقوق رؤساء الطائفة  

إّن ذلك لمن أسرار الطبيعة . الثامن عشر وفي الشام في عهد البطريرك يعقوب عوادالمارونية كما جرى في حلب في بدء القرن 

 .البشرية
 1
 . 1راجع الدير المنظوم ص  
 1
 Lettres Edifiantes, 1, 87راجع رسالة األب نكي في المكاتبات البانية  
 2
 .عن ورقة خطية للبطرك بولس مسعد 
  
 .حثيته 



  ددد منأ عنددد نأ لددددنأالألداددددأحندددهأاددددحاأحاددد الأالم  ددد أإم ادددلأق نادددلخأ  دددلأ دالادددةأ طادادددلأ.أالمضدددلل
 الح الأ لننأطدأ ن ن الأ ا مأالماد   دأادأالم علق ةأ الألدادأ الماسللدةأ غ د اأ   نا   اأ  نض الأ

أ".11اصلملدا
أ

ط  فاأطدأطآد هأالم لددنأإسدلفلدأ فالدل أالنسددال  ناأه أ.أه لأمدلأادأغ دةأ  لأمهأادأد رأدس ما
هداأالمصدد دأحنددهأ.أ دلأطقدد لأطدأقندنأالمدد   داأ نندنأ دد م أالمدسد لأهدداأالمأل ددةأحنددهأإا  دلأالماسدد ع

هاأسدا أالأله دلدأهداأ.أهاأالمازال ة.أهاأال ةأالمند نأهاأ ضل ةأ لأآارأال  سلنأالم ل.أالمالد
 عأ ددددلأحنددددلأ  آددددلاخأضدددد أاعدهددددةأال أهدددداأ دددد.أهدددداأالالز دالرأ فخددددل أالمعدددد  .أالمسددددعاأ دالرأالمخ ددددد

خضددلحهأمللحددةأالماسدد ع هلدد  هأمادددأل ددهأ  صددلمهأ لدد  هأمآددعنأ ددلدأقل دد خأ لدد  هأم دددنأ.أ ال 
أ. 1ضاأطح اهأالملل دة

 

                                                 
  
  ن على كتابة من المطران جرمانس حوا مطران حلب إلى الشيخ بشاره جفال الخازن بتاريخ قد أطلعني جناب الشيخ فيليب الخاز 

ال يخفي فطنتكم بأّن طائفة الكلدان في حلب هم منسوبون ومحسوبون في عدد انفار : "يوصيه فيها برجل كلداني ويقول 1 1 آب سنة 

يشير إلى البطرك ." )فهموا ذلك من غبطة السيد البطريرك الكلي الطوبىطائفتنا المارونية حتى في الروحيات بعلم المجمع المقدس كما ت

 (.يوحنا الحلو
  
كتبنا هذا الفصل تحت التأثر الشديد مما كنا نشهده من المطاولة على حقوق طائفتنا ونحن أول من عرفوا فضل المرسلين على بالدنا  

وال إشهار عداء على أحد وأن يعتبر القاري صحة الحوادث التي رويناها  السورية ونادوا به ونرجو أن ال يرى أحد في مقالنا نية سوءء

وللقاري في الغالب إصابة رأي ما يبسط لديه ومنه : وعاطفة غيرة على حقوق مقررة مشروعة فإذا اعتبر ذلك تركنا له الحكم المطلق

 .ينتظر اإلنصاف واالعتدال إذا تعداهما رجال الماضي أو مؤّرخ أعمالهم


