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 العالقات ما بين هولندا وسورية العثمانية في القرن السابع عشر
 
 

  

وسورية العثمانية في القرن السابع العالقات ما بين هولندا : إن كتاب 

 ـ 1607/أربعة قرون على إقامة القنصلية الهولندية في حلب  : عشر

، حسين عصمت المدرِّس، وأوليفيه سالمونتأليف الصديق  ،/2007

، يعتبر من أهم الكتب الوثائقية حسين عصمت المدّرسوترجمة الباحث 

بر عن أهمية هذه المرحلة كما ع. التي تتعلّق بهولندا وسورية العثمانية

في عصٍر ُأقيمت فيه الحواجز بين تبادل الثقافات، : المؤلفّان بقولهما 

وجدنا من األجدى أن تتجه األنظار إلى ما وراء تلك الحواجز، لنرى 

هولندا " أزهار الماضي، ولنتأّمل حقول توليب اإلمبراطورية العثمانية ترويها أقنية البالد المنخفضة 

."  

 الكالم، الذي ورد في المقدمة، يختصر المسافات في محتويات هذا الكتاب الوثائقي الهام، وهذا

الذي سلّط األضواء، أوالً على المقاطعات الهولندية السبع التي تشكّلت فيها جمهورية هولندا، 

للتجارة  مركزاً أمستردامواالتصاالت الدبلوماسية مع اإلمبراطورية العثمانية، خاصةً بعد أن أصبحت 

 فقد عرفتها اإلمبراطورية العثمانية كمركٍز اقتصادي هام، ولهذا جاءها التجار من  حلبأما. في أوروبا

 كواحدة من المدن الهامة حلبواختيار /. 1607/كل مكان، وتأسيس قنصلية هولندية في حلب عام 

لتكون مقراً لقنصلية هولندية، له دالالت كبيرة خاصة في عالم التجارة، ومن هنا كان من الطبيعي أن 

ولم تقتصر العالقات على التجارة، فهنالك صفحة . توجد جالية هولندية في حلب في القرن السابع عشر

 يعطينا أسماء جميع الذين خدموا كقناصل العالقات مهمة من العالقات الثقافية، والكتاب في هذا المحور

  . بين هولندا والشرق عن طريق قنصلية هولندا

األستاذ تعتز حلب بما قدمه الصديق العزيز / 2008/إلى سنة / 1607/وبين األربعين قنصالً من سنة 

الصديق  وهو أول قنصل مسلم يمثّل دولة أوروبية في حلب، وابنه  المدّرسيعصمت حسين رشد

 على اإلجازة 1997/آب/2 في بياتريكس الذي صدقت جاللة الملكة حسين المدّرسالعزيز الباحث 

القنصلية فتسلّم مهامه خلفاً لوالده، وهو يعمل بجدارٍة، ليس فقط من أجل تمتين العالقات بين هولندا 

 بفكره النير، وثقافته الواسعة، وسورية من الناحيتين التجارية والثقافية، بل ألنّه يرفع اسم سورية عالياً

واهتمامه بحوار الثقافات، وتمتين العالقات بين أبناء الوطن الواحد من خالل التأليف والترجمة والنشر، 

 أبرشية حلب السريانية األرثوذكسيةإن . وإحياء المعارض المميزة جداً، بإعدادها واختيار عناوينها

مار غريغوريوس  بعض هذه المعارض، ونيافة راعي األبرشية وكل العاملين فيها يعتزون برعاية

 الذي تسلّم هذا الكتاب هدية من المؤلفين، يعتز بعالقاته الطيبة مع آل المدرس من جهة يوحنا ابراهيم

 .والقنصلية الهولندية بحلب من جهة أخرى


