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اإلهــــداء
أقدم هذا الكتاب إىل كل مسلم غيور على مصلحة املسلمني والدفاع
عنهم ،وإىل كل من بذل الغالي والنفيس وجاهد يف سبيل وحدة املسلمني أينما
كانوا يف أصقاع الكرة األرضية.
وأقدم كتابي هذا أيضاً إىل روح السلطان عبد احلميد الثاني الذي رف�ض
التنازل عن شرب واحد من فلسطني للصهاينة رغم اإلغراءات املادية ،والذي
ضحى بعرشه كسلطان للحفاظ على ا لأر�ض املباركة – فلسطني .فقال« :ال

أقدر أن أبيع ولو قدماً واحداً من البالد ،ألنها ليست لي بل ألميت .... ،ليحتفظ

اليهود مباليينهم ،فإذا قسمت اإلمرباطورية فقد حيصل اليهود على فلسطني دون
مقابل ،إمنا لن تقسم إال على جثثنا».

كما أهدي كتابي هذا إىل أرواح الفاحتني الذين رفعوا الراية اإلسالمية
يف أصقاع الأر�ض يف قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا زمن الدولة العثمانية.

أ

شـــكـر وتـقـديـر
أشكر جامعة القدس املفتوحة ً
ممثلة بـ:
األستاذ الدكتور /يونس عمرو  -رئيس اجلامعة

على توجيهاته الكرمية إلنتاج هذا السفر العلمي التارخيي؛ كما أشكر:
األستاذ الدكتور /حسن السلوادي  -عميد البحث العلمي والدراسات العليا

على متابعته احلثيثة حتى صدور الكتاب؛ باإلضافة لشكري إىل:
الدكتور /سعيد عبد اهلل البيشاوي

الذي تفضل بكتابة التقديم هلذا الكتاب؛ كما أشكر:
األستاذ /كـميل غالب زيــد

على جهوده يف تصميم الكتاب وغالفه وإخراجهما النهائي.

وأشكر زوجيت وأوالدي الذين شجعوني على كتابة هذا السفر ووقفوا إىل جانيب
وسهروا معي الليالي يف ترتيب وفهرسة الكتب واألوراق اخلاصة بهذا الكتاب.
وال أنسى السيدة /هنيدة حشاش اليت طبعت هذا الكتاب ،وصربت كثرياً يف
إعادة وترتيب صفحاته ،ولوال جهدها ملا ظهر هذا الكتاب إىل النور.

كما أشكر الدكتورة /بهية اهلواري واألستاذ /علي الشيخ منر على تفضلهما
بتدقيق الكتاب لغوياً حتى أصبح سليماً خالياً من أية أخطاء طباعية أو حنوية ،لذا أقدم
شكري وتقديري هلما ولكل من ساندني حتى ظهر هذا الكتاب كي يضاف إىل
املكتبة العربية.
ب

تقديم
بقلم :د .سعيد عبد اهلل البيشاوي

�أ�ستاذ م�شارك يف جامعة القد�س املفتوحة
يعد األستاذ الدكتور تيسري يونس جبارة من املؤرخني البارزين يف التاريخ
احلديث واملعاصر ال سيما يف تاريخ فلسطني احلديث ،وال أبالغ إن قلت إنه وضع
مؤلفات مجة يف تاريخ فلسطني منها« :كتاب تاريخ فل�سطني احلديث» وكتاب
«امل�سلمون الهنود وق�ضية فل�سطني» وكتاب «وثائق فل�سطينية يف دور
الأر�شيف الربيطانية» وكتاب «وثائق فل�سطينية يف دور الأر�شيف اليهودية»
وكتاب «معجم امل�ؤرخني الفل�سطينيني يف القرن الع�رشين» باالشرتاك مع
الدكتور سعيد عبد اهلل البيشاوي .كما وضع كتابا عن ابن عمه «�أحمد جبارة
�أبو ال�سكر» الذي كتبه عقب خروج ابن عمه من األسر .وشارك بوضع كتاب
«مدينة خليل الرحمن» باالشرتاك مع عدد من املؤرخني الفلسطينيني،
وأسهم الدكتور تيسري جبارة يف كتاب «االنتفا�ضة الفل�سطينية من النواحي
ال�سيا�سية والإعالمية» ،كما وضع كتابا آخر بعنوان «دور احلركات الإ�سالمية
يف االنتفا�ضة» ،وكتاب «احلاج �أمني احل�سيني» باللغتني العربية واإلجنليزية،
وكتاب «ثورة عام 1936م» ،هذا إىل جانب جمموعة من األحباث نذكر منها:
«عبد احلليم اجلوالين و�أحداث الرباق ال�رشيف ،وجامعة امل�سجد الأق�صى
الإ�سالمية ،ودعم امل�سلمني الهنود يف �أحداث الرباق ال�رشيف» .ويسعدني
ويشرفين أن أقدم له كتاب تاريخ الدولة العثمانية الذي تطرق فيه إىل قيام الدولة
العثمانية الفتية يف أوائل القرن الرابع عشر امليالدي/أوائل القرن الثامن اهلجري
ومتكنها من فتح مدينة القسطنطينية احملاطة باملياه من ثالث جهات بعد حماوالت عدة
قامت بها الدولة األموية آخرها زمن اخلليفة سليمان بن عبد امللك بقيادة أخيه مسلمة
ج

ابن عبد امللك واليت فشلت بسبب عدة عوامل منها :طول خط اإلمدادات من دمشق
إىل القسطنطينية ،وبرودة الطقس ،وخيانة البحارة العاملني يف األسطول اإلسالمي،
وأكل حلوم اخليل املصابة باحلمى ،وانتقال األمراض ألفراد اجليش اإلسالمي ،وانتقال
اخلالفة من سليمان بن عبد امللك بوفاة األخري إىل عمر بن عبد العزيز.
متكن السلطان العثماني حممد الفاتح من فتح القسطنطينية عام 1453م857/هـ،
واختذها عاصمة لدولته ،وجنح العثمانيون يف التوسع على حساب الدول األوروبية؛ مما
جعلها هدفاً رئيساً ألحالف وتكتالت مستمرة من قبل األوروبيني من أجل هزميتها
وطرد املسلمني من أوروبا ،وقد فشلت جهود األوروبيني؛ بسبب قوة الدولة العثمانية.
وقد صمد العثمانيون أمام األحالف والتكتالت واهلجمات األوروبية ،وحافظوا على
وحدة اخلالفة فرتة طويلة من الزمن .ولكن وحبسب رأي شبنغلر وأرنولد توينيب
فإن كل كيان سياسي مير بثالث مراحل :مرحلة الطفولة ،والشباب ،والشيخوخة.
وهذا رأي سليم متاماً .وقد تناول املؤرخون الغربيون الدولة العثمانية بالبحث الدقيق
ووصفوها بأوصاف خمتلفة ،منها :أنها دولة متأخرة ومستبدة ،وقد افرتى عليها الكثري
وخاصة يف نهاية عهدها وضعفها يف مواجهة التحديات اليت أحدقت بها واعرتضت
طريقها ،ونعتوها بالرجل املريض ،وكتبوا عنها أشياء ال تليق بها.
وجعل املؤلف لكتابه خامتة ضمنها أهم النتائج اليت توصل إليها من خالل
مالحظات واعية ودقيقة ،واعتقد أنه كتاب جدير بالقراءة ملا حيويه بني دفتيه من
أفكار جديدة.
د� .سعيد عبد اهلل البي�شاوي
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أ .د .تيسري جباره

مقدمة:
تناول هذا الكتاب �أ�صل ون�ش�أة العثمانيني ،وقيام دولتهم وتو�سعها ،وتناول
فرتات الظهور والقوة والتو�سع وال�ضعف.
قامت الدولة العثمانية على �أنقا�ض دولة ال�سالجقة يف بداية القرن الرابع ع�رش،
ورفعت الراية الإ�سالمية يف الأنا�ضول (�آ�سيا ال�صغرى) ثم البلقان (�أوروبا) وفتح
حممد الفاحت الق�سطنطينية عام 1453م ،واتخذها عا�صمة للدولة العثمانية.
كانت الدولة تنتقل من ن�رص �إىل ن�رص با�سم الإ�سالم وامل�سلمني ،و�شجعت الغزاة
أرا�ض �أوروبية ،وتعر�ضت الدولة
عرب احلدود وزودتهم مبا يحتاجونه وجنحت يف �ضم � ٍ
العثمانية لوحدة اجليو�ش والأحالف الأوروبية ملحاولة ك�رس وطرد امل�سلمني من
�أوروبا ،ولكن م�ساعي ال�صليبيني باءت بالف�شل يف بداية الأمر.
كتب امل�ؤرخون الأجانب كثرياً عن الدولة العثمانية وو�صفوها ب�أو�صاف خمتلفة
منها دولة الرجل املري�ض ،وو�صفوها بالت�أخر واال�ستبداد وتكاثرت عليها االفرتاءات
والأباطيل.
لكن احلقيقة �أنها كانت حامية للأرا�ضي املقد�سة وللإ�سالم وهذا ما جعل
الأجانب ي�ستا�ؤون لعدم ا�ستطاعتهم امل�س بكرامة الأماكن املقد�سة.
وتعر�ضت �أي�ض ًا حلروب الربتغاليني والأ�سبان والإجنليز والفرن�سيني والرو�س
ورغم ذلك جنحت يف احلفاظ على وحدة الأرا�ضي العربية ودافعت عنها.
بد�أت الدولة العثمانية بال�ضعف التدريجي عندما ابتعد ال�سالطني عن قيادة
أرا�ض كانت
اجلي�ش واهتموا مبلذاتهم ال�شخ�صية والحظ الأجانب �ضعفها فا�ستعادوا � ٍ
حتت ال�سيطرة العثمانية �سنوات طويلة.
تناول الكتاب تاريخ ما قبل قيام الدولة العثمانية يف ع�رشة ف�صول ومقدمة
وخامتة وبع�ض اخلرائط.
يتحدث الف�صل الأول عن� :أحوال العامل الإ�سالمي قبل ن�شاط الدولة العثمانية،
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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4

تاريخ الدولة العثمانية
1924 - 1280م

والف�صل الثاين :فرتة الظهور والت�أ�سي�س وتو�سع الدولة العثمانية يف �آ�سيا ال�صغرى
والبلقان .والف�صل الثالث :بع�ض مظاهر الإدارة العثمانية .والف�صل الرابع :حممد الفاحت
وفتح الق�سطنطينية و�سالطني �آخرين لعبوا دوراً هام ًا يف التاريخ العثماين .والف�صل
اخلام�س� :سيطرة العثمانيني على بالد ال�شام وم�رص و�شمايل �أفريقيا ومتابعة الفتوحات
يف البلقان .والف�صل ال�ساد�س� :أحوال الدولة العثمانية بعد �سليمان القانوين – مرحلة
ال�ضعف .والف�صل ال�سابع� :أ�سباب �ضعف الدولة العثمانية و�أهم احلركات االنف�صالية
عن الدولة العثمانية .والف�صل الثامن :الأطماع الأوروبية يف الدولة العثمانية .والف�صل
التا�سع :ال�سالطني العثمانيني ح�سب الع�رص وفرتة احلكم .والف�صل العا�رش :الدولة
العثمانية بعد خلع ال�سلطان عبد احلميد الثاين حتى �إلغاء اخلالفة عام 1924م.
تناول هذا الكتاب التاريخ العثماين بعد عام 1909م �أي بعد �سقوط ال�سلطان
عبد احلميد؛ لأن ال�سالطني الذين جاءوا بعده كانوا عبارة عن رمز فقط ،فلم يكن لهم
دور �سيا�سي ،بل كانت �أمور الدولة �سيا�سي ًا بيد جماعة االحتاد والرتقي الرتكية التي
كانت حتت مظلة ال�صهيونية العاملية ،وكان القادة الع�سكريون الذين ا�ستلموا زمام
احلكم �أتراك ًا يكرهون العرب والقوميات الأخرى ،وكان ال�سالطني �ألعوبة بيد القادة
الع�سكريني الأتراك ،وكان دورهم مهم�شاً.
ودخلت الدولة العثمانية احلرب العاملية الأوىل عام 1914م رغم �أنفها وقد
هزمت مع حليفتها �أملانيا عام 1918م و�سقطت الدولة العثمانية على يد احللفاء
(فرن�سا وبريطانيا ورو�سيا والواليات املتحدة الأمريكية) .
وفقدت الدولة العثمانية ب�سبب احلرب العاملية الأوىل جميع املناطق التي كانت
حتكمها يف �أوروبا ،وا�ستق ّل عدد من املناطق يف البلقان ،و�شكلت دو ًال اعرتفت بها
الدول الأوروبية كلها و�أ�صبحت �أقوى حتى من الدولة العثمانية.
�أطلق الأتراك ا�سم ًا جديداً على الدولة العثمانية وهو «الدولة الرتكية» بعد احلرب
العاملية الأوىل ،وخا�صة زمن م�صطفى كمال �أتاتورك الذي �أ�صبح رئي�س ًا للدولة
الرتكية ،و�ألغى اخلالفة الإ�سالمية عام 1924م وقلد الأجانب يف لبا�سهم وعاداتهم،
ومل تعرتف الدول الأوروبية بالدولة الرتكية �إال بعد التوقيع على معاهدة لوزان و�إلغاء
اخلالفة.

الفصل األول
أحوال العامل اإلسالمي قبل نشأة الدولة العثمانية
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الفصل األول
أحوال العامل اإلسالمي قبل نشأة الدولة العثمانية
لعب املماليك دوراً هام ًا يف امل�رشق العربي ويف �شمايل �أفريقيا فرتة من الزمن.
وقد ورث ه�ؤالء املماليك حكم امل�رشق العربي بعد �أن �ضعفت �ساللة ال�سلطان �صالح
الدين الأيوبي يف احلكم وبعد حروب �أهلية طاحنة وم�شاحنات بني �أبناء �صالح الدين،
فتحت املجال �أمام املماليك حلكم بقاع وا�سعة امتدت �شمايل �أفريقيا وغربي �آ�سيا
وخا�صة يف مناطق م�رص وفل�سطني ولبنان و�سوريا وذلك منذ عام 1517 – 1250م.
ون�شبت حروب طاحنة �أي�ض ًا بني املماليك وبني العثمانيني انتهت عام 1517م
وكانت نتيجتها �إنهاء ال�سلطنة اململوكية على يد ال�سلطان �سليم الأول العثماين عام
1517م .حيث �أ�صبحت املناطق العربية حتت ال�سيادة العثمانية.

وال بد لنا من معرفة من هم املماليك؟ ومن �أين جاءوا؟ و�أين �سكنوا؟

وللتعريف بهم نقول� ،أن كلمة مملوك تطلق على ال�شخ�ص الذي كان يباع وي�شرتى من
قبل جتار الرقيق الذين كانوا يذهبون �إىل القبجاق والقفقا�س املناطق الواقعة جنوبي
رو�سيا للح�صول على الرجال الأقوياء وكان تاجر املماليك يلقب بـ «اخلواجة» ،وكان
املماليك يباعون يف م�رص.

�أقام املماليك بداية يف ثكنات خا�صة يف جزيرة الرو�ضة ( )1على نهر النيل،
وقد لقبوا باملماليك البحرية لأنهم �أقاموا يف جزيرة الرو�ضة .وكانت منطقة القبجاق
املمون الرئي�س للمماليك البحرية ،وال مانع من ت�سميتهم مبماليك القبجاق ن�سبة �إىل
املناطق التي جاءوا منها .وقد ا�ستمرت جتارة املماليك حتى عام 1382م.

ومنذ عام 1382م وحتى عام 1517م قام التجار ب�رشاء املماليك من منطقة
القفقا�س التي حتتوي على كثري من ال�رشاك�سة ،الذين و�صلوا �إىل م�رص و�أقاموا يف
منطقة القلعة (قلعة القاهرة) وبقربها ،لذلك �أطلق عليهم لقب املماليك الربجية ن�سبة
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

7

8

تاريخ الدولة العثمانية
1924 - 1280م

�إىل برج القاهرة .وهكذا انق�سم املماليك �إىل ق�سمني هما :املماليك البحرية واملماليك
الربجية.
كان املماليك يباعون يف �أ�سواق خا�صة ت�سمى �أ�سواق العبيد ،وكثرياً ما كان
يدخل هذا ال�سوق رجال �أغنياء النتقاء الرجال من املماليك ل�رشائهم ،حتى �أن ال�سلطان
كان ي�شرتي املماليك ويدخلهم يف مدار�س خا�صة لتعليمهم الدين الإ�سالمي وفنون
القتال ،وبعد تخرجهم من املدر�سة كان يعتقهم �أو يدخلهم يف اجلي�ش ،و�إذا دخل
اململوك اجلي�ش كان ال�سلطان مينحه �إقطاعاً� ،أي قطعة �أر�ض كي يفلحها ويعي�ش من
�إنتاجها .وهكذا يرتبط اململوك بالأر�ض يدافع عنها ويهتم بها .وقد و�صل املماليك
�إىل �أرفع م�ستوى يف اجلي�ش حتى �أن بع�ضهم ا�ستلموا قيادته ،و�أخذوا يتحكمون يف
�أمور الدولة و�أ�صبح منهم �سالطني يف القاهرة ،نذكر منهم :املظفر قطز ،والظاهر
بيرب�س البندقاري ،وال�سلطان �سيف الدين قالوون ،وقان�صوة الغوري ،وطومان باي،
وغريهم .لكن يجب مالحظة �أن ابن اململوك ال ي�صبح مملوك ًا بل م�سلم ًا حراً ،ولكن
يبقى �أ�صله من املماليك .واحلقيقة �أن دخول املماليك �إىل ال�رشق العربي يرجع �إىل
زمن العبا�سيني ثم الأيوبيني.
كان ال�سلطان ي�شرتي املماليك من �أ�سواق العبيد وقد ُ�س ّمي ه�ؤالء املماليك
ب�أ�سماء خمتلفة مثل �أجالب �أو جلبان �أو م�شرتوات وكلهم مماليك ال�سلطان .وقد انتهز
ال�سلطان الفر�صة فاختار من بني ه�ؤالء امل�شرتوات �أو الأجالب رجا ًال �أ�شداء حلرا�سته
اخلا�صة ولذلك �سموا باحلر�س اخلا�ص �أو اخلا�صاكية .حتى �أنه كان يعني من بني
حر�سه اخلا�ص حكام ًا ملناطق خمتلفة يف بالد ال�شام ومينحهم �إقطاعات كبرية ولكن
ال تورث للأبناء.
وعندما ميوت ال�سلطان ويخلفه �سلطان جديد ،كان ال�سلطان اجلديد يقوم باختيار
حر�س جديد له وي�شرتي مماليك جدداً ،لذلك �سمي املماليك ال�سابقون الذين يتبعون
ال�سلطان ال�سابق بالقران�صة ،وقد ح�صلت مناف�سات كثرية وح�سد وغرية بني القران�صة،
كان القران�صة القدامى �أكرث خربة لأنهم كانوا �أكرب عمراً من مماليك ال�سلطان اجلديد
احلاكم.
وكان ال�سلطان احلاكم ي�ستعمل �أ�سلوب ًا هام ًا مثل �سيا�سة فرق ت�سد بني القران�صة
من جهة وبني الأجالب من جهة �أخرى ،لكي يبقى م�سيطراً على الفريقني.
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وبالإ�ضافة �إىل ن�شاط ال�سالطني يف �رشاء املماليك فقد قام الأمراء �أي�ض ًا ب�رشاء
املماليك ،وقد عرف مماليك الأمراء بال�سيفية ،ولكن امتيازاتهم كانت �أقل من امتيازات
مماليك ال�سالطني ،وقد تعاون القران�صة مع ال�سيفية ل�رضب مماليك ال�سلطان احلاكم
يف عدة فرتات تاريخية.
وكان مماليك الأمراء �أقل �ش�أن ًا من مماليك ال�سالطني ،ولكن �إذا مات الأمري ف�إن
مماليكه ينتقلون �إىل خدمة ال�سلطان وي�صبحون مماليك له وي�أخذون رواتبهم منه،
ورمبا ينتقلون �إىل �أمراء �آخرين ولكنهم ال ميار�سون �أي نفوذ �سيا�سي يف الدولة.
يقول �أحمد بن زنبل الذي عا�رص نهاية ال�سلطنة اململوكية« :كانت اجللبان ثالثة
�ألف مملوك كلهم م�شرتوات الغوري ...وكان ق�صده �أن ين�شيء له ع�سكراً من مماليكه
(م�شرتوات) ويقطع القران�صة وهم مماليك امللوك الذي قبله ،وكان يح�سب ح�سابهم
خوف ًا من �أن ميكروا به كما فعلوا مبن قبله» و�أ�ضاف بن زنبل عن معركة مرج دابق
قائالً�« :إن جلبان ال�سلطان الذين هم م�شرتواته مل يتحركوا من موا�ضعهم و�سبب ذلك...
�أن الغوري �أمر ب�أن �أول من يخرج للحرب القران�صة لكون �أنهم �أعرف باحلرب من
اجللبان وكان ق�صده �أن تنقطع القران�صة ليكتفي �رشهم خوف ًا من مكرهم ...فقدمهم
للحرب و�أخر جلبانه فعلموا مكره فتغريت نياتهم» (. )2
وكان الن�شاط اململوكي يف اجلندية بارزاً واحتلوا ال�صدارة الأوىل يف اجلي�ش،
وقد ا�شتهروا �أي�ض ًا بفن العمارة ذات القباب املرتفعة والهند�سة املعمارية اجلميلة،
وخري �شاهد على ذلك �آثارهم يف القاهرة واملدن الأخرى يف بالد ال�شام وم�رص .ولو
�أن �أيامهم كانت بدون حروب لربعوا يف فن العمارة �أكرث مما و�صلوا عليه ،ولكنهم
تعر�ضوا للهجوم ال�صليبي واملغويل وازدادت احلروب التي �شغلتهم عن فن العمارة
والتقدم االقت�صادي وجماالت التقدم الأخرى.
عندما �أخذ اخلطر ال�صليبي يتال�شى تدريجي ًا عن املناطق العربية ،بد�أ اخلطر
املغويل يزداد على ال�رشق العربي وتركيا على يد جنكيز خان الذي تويف عام 1227م
�رشد الآالف من بيوتهم ،وخلفه هوالكو يف ال�سري نحو الغرب واحتل بغداد
والذي ّ
عام 1258م وق�ضى على اخلالفة العبا�سية .وعندما كان هوالكو يزحف نحو الغرب
ت�صدى له املماليك �أمامه بزعامة املظفر قطز والظاهر بيرب�س اللذين هزما املغول يف
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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معركة عني جالوت يف فل�سطني عام 658هـ1260/م ( ، )3واحلقيقة �أن بيرب�س يعترب
امل�ؤ�س�س الفعلي القوي لل�سلطنة اململوكية التي دامت على حكم املناطق العربية حتى
عام 1517م .وقد �أراد بيرب�س �أن ي�سبغ على ال�سلطنة اململوكية ال�رشعية يف الإدارة
واحلكم ،فدعا اخلليفة العبا�سي للإقامة يف القاهرة ،وقد بقي اخللفاء العبا�سيون
يعي�شون يف القاهرة فرتة طويلة من الزمن ،وكان �آخرهم املتوكل على اهلل �أبو عبد
اهلل حممد بن يعقوب الذي تويف عام 1550م .ويجب �أن ال نن�سى �أن من�صب اخلليفة
يف العهد اململوكي كان ا�سمي ًا لأن ال�سلطان كان �صاحب الكلمة وكانت كلمته قانوناً،
هذا بالإ�ضافة �إىل �أن الوظائف الع�سكرية كانت للمماليك �أكرث من �أهل البالد ذوي
الوظائف الدينية.
واجه املماليك خ�صمني عنيدين هما :العدوان ال�صليبي والعدوان املغويل ،فقد
�سيطر ال�صليبيون على ال�رشيط ال�ساحلي ال�رشقي حلو�ض البحر املتو�سط ،و�سيطر املغول
على مناطق �رشقية يف املناطق العربية وحطموا بغداد ،ولكن املماليك ا�ستطاعوا �أن
يهزموا ال�صليبيني يف ح�صون كثرية لهم كان �آخرها عام 1291م ،ومن �أبرز ه�ؤالء
املماليك الذين دوخوا ال�صليبيني بيرب�س و�سيف الدين قالوون وامللك الأ�رشف �صالح
الدين خليل وغريهم كثريون.
ولو تفح�صنا قادة ال�سلطنة اململوكية لوجدنا �أن بيرب�س هو الرجل الذي رفع
�ش�أن ال�سلطنة عالي ًا ون�ستطيع �أن نعتربه امل�ؤ�س�س الفعلي لل�سلطنة اململوكية .و�أما
املغول فن�ستطيع �أن نعترب هوالكو هو امل�ؤ�س�س الفعلي لل�ساللة .وحكمت هذه ال�ساللة
أرا�ض �شا�سعة امتدت عدا عن بالد فار�س �إىل كل من العراق والأنا�ضول و�أرمينيا
� ٍ
و�آ�سيا ال�صغرى ،علم ًا ب�أن هذه ال�ساللة كانت �ساللة وثنية بوذية.
ا�شتهر من هذه ال�ساللة �أي�ض ًا الأمري قازان ،الذي و�صل �إىل العر�ش عام 1295م،
وقد قام هذا بحملة مغولية �رش�سة على بالد ال�شام عام 1299م حيث انت�رص على
جي�ش النا�رص حممد قرب حم�ص وتابع �سريه حتى دخل دم�شق وقتل فيها بال رحمة
ما ينوف على مائة �ألف م�سلم ( ، )4وقد و�صف امل�ؤرخ ابن كثري م�ؤرخ القرن الرابع
ع�رش امليالدي هذه املذبحة يف دم�شق بالتف�صيل .وذكر الدكتور عبد الكرمي رافِق يف
كتابه «العرب والعثمانيون» �أن قازان اعتنق الإ�سالم على املذهب ال�سني فيما بعد .ثم
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اعتنق بقية �أفراد �ساللته من املغول الإ�سالم وحتالفوا مع العثمانيني الأتراك ( . )5وال
يعني هذا �أن جميع املغول دخلوا الإ�سالم.
وقبل دخول املغول الإيلخانيني الإ�سالم كانوا قد �أقاموا عالقات طيبة مع
ال�صليبيني ملجابهة املماليك ،وعندما انهارت هذه ال�ساللة االيلخانية املغولية
ظهرت �سالالت مغولية متنازعة فيما بينها حتى ظهر رجل قوي من املغول هو �أمري
�سمرقند وا�سمه تيمورلنك الذي �أعلن مترده على حكام مغول�ستان عام 1369م وهو
لي�س مب�سلم.
وقد جهز تيمورلنك جي�ش ًا عرمرم ًا اجته به غرب ًا حيث احتل بالد فار�س والعراق
والقفقا�س و�رشق ًا حتى و�صل �إىل خوارزم و�شمايل الهند.
احتل تيمورلنك دم�شق عام 1400م وهزم العثمانيني عام 1402م ،وقد و�صف
ابن تغري بردي الأتابكي املذبحة التي ارتكبها تيمورلنك يف دم�شق و�صف ًا م�سهب ًا حيث
خلّف فيها الدمار و�آالف القتلى .وبوفاة تيمورلنك عام 1403م انهارت �إمرباطوريته
املرتامية الأطراف .ون�ستطيع القول �أن املنطقة الغربية من قارة �آ�سيا ثم م�رص قد
تعر�ضت �إىل حروب طاحنة ا�شرتك فيها املغول والفر�س واملماليك والروم وغريهم.
حكمت الأ�رسة اململوكية يف م�رص من عام 1517 -1250م ،وات�سعت الرقعة
التي تديرها حتى �شملت امل�رشق العربي ،ولكن الظروف مل ت�ساعد املماليك كي
ي�ستمروا يف حكم املناطق العربية وذلك لظروف �سيا�سية واقت�صادية �أدت �إىل انحطاط
الأ�رسة اململوكية ،و�أهم هذه الأ�سباب:
1.1العامل السياسي أو العسكري:
�إن العامل الع�سكري من العوامل الهامة لرفع �أو حتطيم �أي دولة يف العامل
لأن اجلي�ش هو عمود الدولة ،ف�إذا �ضعف اجلي�ش تقهقرت الدولة ،وقد �ضعف اجلي�ش
اململوكي عندما دخله مماليك �رشاك�سة دون تدريب .حتى �أن بع�ض ه�ؤالء املماليك
و�صلوا �إىل مراتب ع�سكرية عليا وهامة دون ا�ستطاعته حتى ا�ستعمال ال�سالح� .أ�ضف
�إىل ذلك �أن اجلي�ش اململوكي مل يقم بحروب هامة فرتة طويلة من الزمن �أي منذ عام
1400م وحتى عام 1516م ،ف�أ�صبح اجلندي اململوكي خام ًال ال يح�سن ا�ستعمال
ال�سالح ،ان�رصف بد ًال عن ذلك �إىل االهتمام بالتجارة وبناء الدكاكني حول الثكنات
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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الع�سكرية لذا انعدمت روح اجلندية ،كما �أهمل اجلندي التمارين التقليدية اليومية
وخا�صة الفرو�سية وكرهوا ا�ستعمال الأ�سلحة النارية ،واعترب املماليك ا�ستعمال
الأ�سلحة النارية خمالف لل�رشيعة الإ�سالمية لأنها �أ�سلحة ال�شيطان ،وخري دليل على
كرههم ا�ستعمال الأ�سلحة النارية نراه من اللقاء واملحادثة التي جرت بني ال�سلطان
�سليم الأول العثماين والأ�سري اململوكي كرتباي (قرطباي) عندما دخل �سليم م�رص،
فقال الأ�سري كرتباي لل�سلطان �سليم «لو ُبلي واحد منا بع�سكرك لأفناه وحده و�إذا مل
جرب �أمر ع�سكرك �أن يرتكوا �رضب البندق فقط » ...وقال �أي�ض ًا «� ...أنت �أتيت
ت�صدق ّ
لك ع�ساكر من �أطراف الدنيا من م�صاري ومن روم وغريهم وجئت بهذه احليلة التي
حتيلت بها الإفرجن ملا �أن عجزوا عن مالقاة ع�ساكر الإ�سالم وهي هذه البندقية التي
لو رمت بها امر�أة لقتلت بها كذا �إن�سان ًا ونحن لو اخرتنا الرمي بها ما �سبقتنا �إليه
ولكن نحن قوم ال نرتك �سنة نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم وهو اجلهاد يف �سبيل
اهلل بال�سيف. )6( » ...
ون�ستنتج من هذا الكالم �أن اجلندي اململوكي كان قد تدرب على الفرو�سية
وا�ستعمال ال�سيف و�أن ا�ستخدام الأ�سلحة النارية يف نظره هو خمالف لل�رشيعة
ول�سنة النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم وخا�صة لأن الإفرجن ال�صليبيني ا�ستعملوا
الأ�سلحة ال�شيطانية وهي الأ�سلحة النارية .وكالم املماليك هو خمالف للإ�سالم الذي
يقول «و�أعدوا لهم ما ا�ستطعتم من قوة» �صدق اهلل العظيم .وال نن�سى �أن العثمانيني
امل�سلمني ا�ستعملوا الأ�سلحة النارية وانت�رصوا على الفر�س يف معركة جالديران عام
1514م وانت�رصوا على املماليك يف معركة مرج دابق عام 1516م.
2.2العامل االقتصادي:
�إن العامل االقت�صادي كان �أي�ض ًا من العوامل الهامة التي �أدت �إىل انحطاط دولة
املماليك ،ويرجع العامل االقت�صادي �إىل نق�ص املوارد واخلريات يف م�رص ب�سبب
االنخفا�ض املتكرر يف من�سوب مياه النيل ،وانت�شار الطاعون ،وهجوم تيمورلنك على
بالد ال�شام وما �أحدثه من دمار يف االقت�صاد واحلياة الب�رشية� ،أ�ضف �إىل ذلك فر�ض
مبالغ من املال من قبل جماعات مت�سلطة على الفالحني بحجة حمايتهم ولذلك
ابتزوا �أموالهم وهذا �أدى �إىل الت�أخر االقت�صادي ونق�ص يف املوارد احلياتية� .أ�ضف
�إىل كل ما �سبق حتول طرق التجارة عن م�رص وذلك بعد اكت�شاف طريق ر�أ�س الرجاء
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ال�صالح ف�أ�صبحت الطريق التجاري مع �أوروبا ال متر مب�رص وهذا �أ�ضعف االقت�صاد
امل�رصي ،ثم �إن التجارة الربتغالية �أخذت تناف�س التجارة امل�رصية نتيجة حتول
الطريق التجاري عنها.
ذكرنا فيما �سبق �أن املماليك قد لعبوا دوراً هام ًا يف حياة العثمانيني من حيث
االحتكاك بهم ومن حيث قيام دولة �آل عثمان على �أنقا�ض دولة املماليك.

األناضول قبل قيام الدولة العثمانية:
كانت منطقة الأنا�ضول (تركيا) حتتوي على كثري من الغزاة واملتطوعني
امل�سلمني الذين �سكنوا على احلدود الإ�سالمية – البيزنطية وذلك للدفاع عن حدود
الديار الإ�سالمية ،وكان ه�ؤالء الغزاة منهم من �سكن يف قرى ،ومنهم من كان يرغب
ال�سكن يف خيام كالبدو ،ومنهم من �سكن يف املدن القريبة من احلدود .وقد كرث يف هذه
املناطق ال�صوفيون وال�شيوخ الذين كانوا على �صلة وثيقة بالغزاة .وعندما كان ه�ؤالء
أرا�ض لهم ،كان بع�ض البيزنطيني يهرب �أمام
الغزاة يهاجمون البيزنطيني وي�ضمون � ٍ
الغزاة والبع�ض الآخر يبقى حتت احلكم الإ�سالمي ،حتى �أن بع�ض ه�ؤالء البيزنطيني
دخل الإ�سالم عن طوع وعدم �إكراه وذلك لأن معاملة امل�سلمني للبيزنطيني امل�سيحيني
كانت جيدة ،فلم يهدم الغزاة الكنائ�س امل�سيحية ومل يتدخلوا ب�ش�ؤون حياتهم اليومية.
ف�ضلت
وقد ت�شكلت �إمارات �إ�سالمية يف الأنا�ضول ترجع �إىل عائالت �إ�سالمية ّ
الإقامة يف املناطق احلدودية بد ًال من �أن تبقى بعيدة ،ومن هذه العائالت عائلة �آيدين
قرب �أزمري ،وا�شتهر منها عمر بك الذي �أ�صبح له �أ�سطول بحري قوي ،و�سكن �إىل ال�شمال
من �أزمري عائلة �صاروخان و�شكلت �إمارة يف ماني�سا ،وعائلة قره �صي التي �سكنت يف
بلقا�صري وقد و�صلت حدودها حتى بحر مرمرة وم�ضيق البو�سفور ،وهناك �أي�ض ًا عائلة
عثمان التي �سكنت بني مدينتي �أ�سكي �شهر و�أزنك.
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هوامش الفصل األول:
1 .1جزيرة الرو�ضة :هي حي يف القاهرة ،تعرف بجزيرة الرو�ضة �أو جزيرة الف�سطاط
لأن موقعها �أمام الف�سطاط ،وتعرف بجزيرة م�رص �أي�ضاً ،وتعرف بجزيرة احل�صن
لأن �أحمد بن طولون بنى فيها ح�صنه .بنى بدر اجلمايل يف الع�رص الفاطمي
حديقة �سماها الرو�ضة .بنى يف اجلزيرة على مر الأيام الأمراء والوزراء واخللفاء
ح�صونهم وق�صورهم وجنائنهم على جزيرة الرو�ضة .وقد بنيت عليها �أي�ض ًا ق�صور
لأ�رسة حممد علي با�شا ويربط جزيرة الرو�ضة بالقاهرة خم�س ج�سور� .أنظر جزيرة
الرو�ضة Arz. m. wikipedia. org/wiki/
2 .2عبد الكرمي رافق :بالد ال�شام وم�رص من الفتح العثماين �إىل حملة نابليون بونابرت.
�ص .17

3 .3
4 .4نقوال زيادة :دم�شق يف ع�رص املماليك :م�ؤ�س�سة فرانكلني للطباعة والن�رش ،بريوت
Shaw: History of The Ottoman Empire & Modern Turkey. 1280 – 1808. p. 8..

�سنة 1966م� ،ص  .27انظر �أي�ض ًا البداية والنهاية يف التاريخ البن كثري .ج ،14
�ص .25 – 6

5 .5عبد الكرمي رافق :العرب والعثمانيون 1916 – 1516م مكتبة ومطبعة ال�رسوجي،
عكا1978 ،م� ،ص .15
6 .6عبد الكرمي رافق :بالد ال�شام وم�رص يف الفتح العثماين  1798 – 1516حتى
حملة نابليون بونابرت .ط  ،2دم�شق1968 ،م� ،ص .22

الفصل الثاني
فرتة الظهور والتأسيس وتوسع الدولة العثمانية
يف آسيا الصغرى والبلقان
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الفصل الثاني
فرتة الظهور والتأسيس وتوسع الدولة العثمانية
يف آسيا الصغرى والبلقان

قيام الدولة العثمانية:
انتهت دولة ال�سالجقة يف الن�صف الثاين من القرن الثالث ع�رش امليالدي (ال�سابع
الهجري)  ،وظهرت جمموعة �إمارات يف اجلهة الغربية من الأنا�ضول (�آ�سيا ال�صغرى)
على احلدود البيزنطية ،وقد ت�أ�س�ست هذه الإمارات امل�سلمة نتيجة الغزوات الإ�سالمية
يف �آ�سيا ال�صغرى �ضد البيزنطيني ،وعرفت هذه الإمارات ب�إمارات الغزاة ،وكانت
�إمارة عثمان �إحدى هذه الإمارات ،وقد ا�ستطاعت �إمارة عثمان خالل قرن من الزمن
�أن ت�سيطر على كافة بالد الأنا�ضول يف �آ�سيا ال�صغرى والبلقان يف اجلهة ال�رشقية من
�أوروبا و�أن تن�شئ دولة �إ�سالمية مرتامية الأطراف هي الدولة العثمانية.

كيف تأسست هذه الدولة؟ :
هناك روايات كثرية تناولها امل�ؤرخون عن ن�ش�أة الدولة العثمانية ،فقد روى
بع�ض امل�ؤرخني عن جذور الدولة العثمانية و�رشح مف�صالً عن كيفية
ت�أ�سي�سها:
1.1فهناك رواية عثمانية وردت يف الكتب الرتكية كانت بدايتها يف القرن

اخلام�س ع�رش امليالدي وتقول الرواية �أن قبيلة تركية هربت �أمام الزحف املغويل من
�أوا�سط �آ�سيا �إىل الغرب و�سكنت يف الأنا�ضول ،وكان قائد هذه القبيلة يدعى �سليمان
وهو والد �أرطغرل وجد عثمان الذي �سميت الدولة العثمانية با�سمه ،وتقول هذه الرواية
�أن �أ�صل هذه القبيلة ترجع �إىل قوم الغز �أو (الأوغوز)  ،والغز ن�سبة �إىل �أوغوزخان وهو
�أحد �أفراد �شجرة عائلة �آل عثمان التي ينتهي �أ�صلها يف نوح .وت�ضيف الرواية �أن
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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�سليمان والد �أرطغرل عندما هرب من �ضغط املغول متجه ًا �إىل بالد الروم غرب ًا �سلك
طريق نهر الفرات فغرق يف النهر ومات قرب قلعة جعرب وهي القلعة الواقعة �ضمن
احلدود ال�سورية ويحر�سها اليوم جنود �أتراك ( . )1وقد خلف �سليمان يف حكم القبيلة
ابنه �أرطغرل ثم عثمان ،وكان جد �سليمان �سلطان ًا على بالد ماهان يف ترك�ستان،
وهي البلد التي ا�شتهر منها �أبو م�سلم اخلرا�ساين ،ورمبا �أرادوا بهذه الرواية رفع �ش�أنهم
لأنهم ينت�سبون �إىل نف�س البلد التي جاء منها �أبو م�سلم اخلرا�ساين املعروف تاريخياً.
2.2وهناك رواية عربية عن �أ�صل العثمانيني وترجع �إىل الن�صف الثاين من القرن
ال�سابع ع�رش امليالدي رواها علي بن ح�سن ال�شهايل ،حيث قال� :إن عثمان بن طغرل بن
�سليمان هو �أول �سالطني الدولة العثمانية ،وكان جد �سليمان من القبائل الرتكمانية
الرحالة النزالة �أي البدو.
3.3وهناك رواية رواها القطبي قائ ًال �أن بني عثمان هم من عرب احلجاز �أو من
املدينة املنورة.
4.4وهناك رواية تقول �أن �أ�صل العثمانيني يرجع �إىل �سليمان �شاه وهو من قبيلة
قايي ،وكان �سليمان يحكم يف ماهان �شمايل �إيران يف القرن الثاين ع�رش امليالدي،
وقد هرب من وجه املغول للغرب مع �آالف الأتراك القادمني من و�سط �آ�سيا وقد غرق
عند نهر الفرات ،وبعد زوال اخلطر رجع ولدان له لل�رشق �إىل خرا�سان حيث خ�ضعا
للمغول� ،أما االبن الثالث فتوجه للغرب وهو �أرطغرل الذي �سكن يف الأنا�ضول و�شكل
الدولة العثمانية ،وعمل �أرطغرل على �ضم كثري من االتباع من ال�سالجقة وت�صدى
للمغول واعرتف به �سلطان ال�سالجقة يف بغداد و�أعطاه �إقطاعات كثرية ،وعندما تويف
عام 1280م ا�ستلم �أمور القبيلة بعده ابنه عثمان م�ؤ�س�س الدولة العثمانية ( )2ومن
ذاك التاريخ يبد�أ تاريخ الدولة العثمانية.

5.5وقد ت�صدى امل�ؤرخ بول وتيك ( P. Wittek )3املتخ�ص�ص يف تاريخ �أ�صل �آل
عثمان للرواية العثمانية ونفاها جملة وتف�صي ًال وقال� :إن ال�سالجقة حكام بغداد هم
الذين �أر�سلوا �سليمان بن قتلم�ش يف القرن احلادي ع�رش امليالدي �إىل �آ�سيا ال�صغرى
وذلك بق�صد تنظيم فتوحات الغزاة وحروبهم �ضد الروم ،ورمبا �أن ال�سالجقة بعثوا
�سليمان بن قتلم�ش للتخل�ص منه ،وقد ا�ستقر �سليمان يف مدينة (نيقية)  ،ولكن عندما
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احتلها ال�صليبيون عام 1097م رجع �سليمان هارب ًا �إىل بغداد كي ينتقم من �أبناء
عمومته ال�سالجقة فقتل �أثناء عودته يف الطريق وغرق ابنه قيليج �أر�سالن يف نهر
اخلابور �شمايل العراق ،ويقول وتيك � Wittekأن �سليمان بن قتلم�ش لي�س هو �سليمان
�أبو �أرطغرل ح�سب الرواية العثمانية ،وكذلك لي�س من ماهان و�إمنا من �سالجقة بغداد،
والظاهر �أن العثمانيني ذكروا يف روايتهم �أن �أ�صله من ماهان كي يعطوه �شهرة ،لأن
ماهان ولد فيها �أبو م�سلم اخلرا�ساين ،وكان �أف�ضل للعثمانيني �أن يرجعوا ن�سبهم �إىل
قري�ش التي منها الر�سول حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،ولكنهم �أرجعوا �أ�صلهم �إىل قبائل
تركية �آ�سيوية ،ولكن مفتي الدولة العثمانية لطفي با�شا كتب مذكرة يرجع تاريخها
�إىل عام 1554م �أرجع فيها ن�سبهم �إىل قري�ش .وهذا االدعاء غري �صحيح لأن الأتراك
�أنف�سهم مل يذكروا ذلك (. )4
6.6وهناك رواية عن �أ�صل العثمانيني ذكرها امل�ؤرخ جيبونز فنفاها امل�ؤرخ
الرتكي حممد ف�ؤاد كوبريللي ( ، )5وبينّ اخلط�أ فيها .فقال جيبونز �أن �أ�صل العثمانيني
بدو هربوا �أمام زحف املغول بقيادة هوالكو �إىل �آ�سيا ال�صغرى ،و�أن عثمان مل يكن
م�سلم ًا بل �أ�سلم فيما بعد عندما احتك ببع�ض ال�شيوخ امل�سلمني ،فت�صدى لهذه الرواية
كوبريللي قائالً�« :إن العثمانيني م�سلمون ،و�إنهم لي�سوا بدواً ،و�إنهم مل يهربوا من وجه
املغول».
7.7وهناك رواية �أخرى تقول� :إن العثمانيني �أتراك دخلوا �آ�سيا ال�صغرى يف الثلث
الأول من القرن الثالث ع�رش امليالدي و�إنهم كانوا ي�شكلون قبيلة تركية متنقلة يف
وهاد الأنا�ضول� .شاهدت هذه القبيلة �أثناء تنقلها جي�شني يقتتالن ،ف�ساعدت اجلي�ش
ال�ضعيف الذي كاد يلقى هزمية حمققة وكان ان�ضمام هذه القبيلة الرتكية �إليه �سبب ًا
يف انت�صاره .وبعد املعركة تبني �أن اجلي�ش ال�ضعيف كان من بني جلدتهم الأتراك
ال�سالجقة� ،أما اجلي�ش القوي فكان اجلي�ش املغويل بقيادة ابن جنكيز خان .وتقديراً
ومكاف�أة لبني عثمان قام �سلطان ال�سالجقة عالء الدين الأول ف�أهدى القبيلة العثمانية
�أر�ض ًا وا�سعة على احلدود البيزنطية ،ومل تكتف هذه القبيلة العثمانية بهذه الأر�ض بل
بد�أت تتو�سع يف الفتوحات يف �أرا�ضي الدولة البيزنطية ،وكان على ر�أ�س هذه القبيلة
الرتكية العثمانية �أرطغرل ،وح�صل على لقب من ال�سالجقة هو (�أوج بكي) �أي حمافظ
أرا�ض وا�سعة واحتل مدينة �أ�سكي �شهر التي تقع يف اجلزء الغربي
�ضم �أرطغرل � ٍ
احلدودّ .
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جامعة القدس املفتوحة

19

20

تاريخ الدولة العثمانية
1924 - 1280م

أرا�ض �أخرى .وتويف �أرطغرل
من �إقليم الأنا�ضول الأو�سط ،على نهر بور�صوق ،ثم �ضم � ٍ
عن عمر يناهز  93عام ًا ودفن يف مدينة �سوكود ،التي كانت مقراً له ،وخلفه يف قيادة
القبيلة ابنه عثمان عام 1299م الذي �سميت الدولة فيما بعد با�سمه (. )6
وتذكر الكتب التاريخية �أن �أ�صل العثمانيني م�سلمون ،و�أن الإ�سالم عندما بد�أ
وانت�رش يف بالد ال�شام ،ظهرت جماعات م�سلمة غيورة على الإ�سالم ،ومتطوعون
للدفاع عن احلدود الإ�سالمية ف�سكنوا على احلدود الإ�سالمية البيزنطية وبد�أوا يف
غزواتهم املتكررة على الأعداء كل يوم؛ وذلك بق�صد الدفاع عن دار الإ�سالم واحلدود
الإ�سالمية ،ولو نظرنا �إىل انت�شار الإ�سالم بني الأتراك لقلنا �إن الإ�سالم بد�أ ينت�رش
تدريجي ًا منذ قام القائد امل�سلم قتيبة بن م�سلم الباهلي -يف �أثناء خالفة �سليمان
بن عبد امللك الأموي -بفتح ح�صون امل�رشق مثل بخارى و�سمرقند ومرو وغريها من
بالد الرتك عام 717م وقد �أ�سلم كثري من الأتراك زمن العبا�سيني عندما �أ�سلم زعيمهم
قره خان عام 954م.
و�أدت هجمات الغزاة املتكررة على البيزنطيني واخرتاق احلدود البيزنطية� ،أن
قرر الإمرباطور البيزنطي رومانو�س الرابع ديوجني�س �رضب الغزاة وت�أديبهم واحلد
من هجومهم املتكرر ،و�أثناء �سريه ل�رضب الغزاة ت�صدى له ال�سلطان ال�سلجوقي
�ألب �أر�سالن� ،سلطان بغداد للدفاع عن الغزاة .وقد انت�رص ال�سلطان ال�سلجوقي على
الإمرباطور البيزنطي يف معركة مالذ كرد �أو منزيكرت عام 1071م حتى �أن الإمرباطور
البيزنطي رومانو�س وقع �أ�سرياً يف �أيدي ال�سلطان ال�سلجوقي �ألب �أر�سالن .ورغم وقوع
الإمرباطور �أ�سرياً �إال �أن �ألب �أر�سالن مل ي�سيء �إليه ،بل �أطلق �رساحه؛ لأن �ألب �أر�سالن
كان م�شغو ًال يف حربه مع �أبناء دينه امل�سلمني وهم الفاطميون يف القاهرة .ون�ستطيع
القول �إن هذا الن�رص الذي حققه ال�سلطان ال�سلجوقي قد �شجع الغزاة على اال�ستمرار
يف حتديهم للبيزنطيني ،وزيادة هجماتهم خارج احلدود الإ�سالمية ،وبعملهم هذا
�أقلقوا و�أخافوا حكام بيزنطية ،وقد ازداد عدد الغزاة ب�سبب دخول عنا�رص تركية �إىل
الأنا�ضول وبخا�صة بعد قيام ال�سلطة ال�سلجوقية يف بغداد.
كانت معركة مالذ كرد قد �شجعت الغزاة على زيادة غزواتهم ،وقد جتمع الغزاة
يف الأنا�ضول حول �أ�رسة قوية تدعى الدن�شماند ،وكانت هذه الأ�رسة قد �شكلت �إمارتني:
الأوىل حكمت يف �سيوا�س منذ (1174 –1071م) والأخرى يف مالطيا (-1142
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1177م)  ،وت�أ�س�ست هناك �إمارات �أو دول �أخرى مثل �إمارة منكوجك و�إمارة بني
�سلدق وغريها ،وكانت كلها جتاهد �ضد البيزنطيني حتت حماية �سالجقة بغداد (. )7
وعندما علم �سلطان ال�سالجقة يف بغداد بت�شكيل عدة �إمارات يف الأنا�ضول� ،أر�سل
�سليمان بن قتلم�ش كي ينظم ت�شكيل هذه الإمارات الإ�سالمية وي�رشف عليها (. )8
وذكرنا من قبل �أن �سليمان قرر الرجوع �إىل بغداد؛ لأنه �أراد االنتقام من ال�سلطان
ال�سلجوقي يف بغداد ب�سبب هذه احليلة وهي �إر�ساله �إىل الأنا�ضول للتخل�ص منه ،وقد
قتل �سليمان يف الطريق وغرق ابنه يف النهر فبقي بع�ض �أفراد الأ�رسة يف الأنا�ضول
حيث ا�ستقروا جمربين يف �آ�سيا ال�صغرى واتخذوا قونية عا�صمة لهم وعرفوا منذ ذاك
الوقت ب�سالجقة الروم متييزاً لهم عن �سالجقة بغداد.
كان �سالجقة بغداد قد اتبعوا �سيا�سة جديدة يف عملية التوطني يف الأنا�ضول،
حيث كانوا ينظرون �إىل �أقوى الع�شائر عدداً ويق�سمونها �إىل �أق�سام كثرية ،وكل ق�سم
ي�سكن يف مكان بعيد عن الآخر علم ًا ب�أنهم من نف�س الأ�رسة ،خوف ًا من خطر الع�صيان
الذي ميكن �أن يعلنه رئي�س الع�شرية ،وقد �سميت هذه ال�سيا�سة ب�سيا�سة التفتيت ثم
التوطني.
ذكرنا �أنه ت�أ�س�ست يف �آ�سيا ال�صغرى عدة �إمارات ،كان �أهمها �إمارة الدن�شماند
يف �سيوا�س و�إمارة �سالجقة الروم يف قونية ،وبعد ت�شكيل �إمارة �سالجقة الروم بد�أ
ال�رصاع بني هذه الإمارات وتركوا العدو امل�شرتك وهو العدو البيزنطي الذي يرتب�ص
بهم .وكانت �إمارة �سالجقة الروم يف قونية �أقوى من �إمارة الدن�شماند ب�سبب ان�ضمام
كثري من علماء امل�سلمني �إىل قونية .وقد ا�ستغل البيزنطيون هذا التفكك فهاجموا
الإمارتني عدة مرات و�ضعفت نتيجة ذلك �إمارة الدن�شماند ،فت�شجع �أمراء قونية
و�ضموا �إمارة الدن�شماند لهم كما �ضموا الإمارات ال�صغرية الأخرى لهم عام 1180م،
وكان الق�صد من �ضم هذه الإمارات �إىل قونية هو توحيد هذه الإمارات كلها ملواجهة
اخلطر البيزنطي ،لذلك �أ�صبح هنالك توازن يف القوى �إىل حد ما بني �إمارة قونية
والبيزنطيني ،ثم حدث ت�صدع يف اجلبهة البيزنطية عام 1240م ،عندما هاجمت
احلملة ال�صليبية الرابعة الق�سطنطينية عام 1240م وح�صل �صدام بني البيزنطيني
داع للدخول يف تفا�صيلها.
واحلملة ال�صليبية الرابعة ،ال ٍ
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وجاء خطر جديد من ال�رشق هو اخلطر املغويل الذي هدد الإمارات الإ�سالمية
يف الأنا�ضول ،وه ّدد البيزنطيني �أي�ضاً .وكانت نتيجة الزحف املغويل نحو غربي
�آ�سيا هروب قبائل تركمانية �إىل �آ�سيا ال�صغرى .و�أخذت هذه القبائل التي التج�أت �إىل
الأنا�ضول متار�س حياة الغزو كغريهم من قبائل الغزو التي ا�ستقرت على احلدود،
وقد �أدى ت�رسب ه�ؤالء الغزاة �إىل �آ�سيا ال�صغرى �إىل �صدام م�سلح بينهم وبني �سالجقة
الروم يف قونية بد ًال من الرتحيب بهم ،ويف عام 1243م هاجم املغول �سالجقة الروم
يف قونية و�أخ�ضعوها لهم ،وهكذا وقعت قونية حتت االحتالل املغويل فرتة ق�صرية.
وال يعني هذا االحتالل �أن ن�شاط الغزاة قد توقف ب�سبب احتالل املغول لقونية ،بل
ال�صحيح �أن الغزو قد ازداد؛ لأن الغزاة قد ت�أثروا بن�شاط رجال الطرق ال�صوفية الذين
�أخذوا يحم�سون الغزاة امل�سلمني للتوجه نحو احلدود البيزنطية وت�أدية واجبهم الديني
اليومي وهو الغزو .وال يعني �أي�ض ًا �أن احتالل املغول لقونية هو �سيطرة املغول على
كل الأنا�ضول ،بل �إن الإدارة الع�سكرية املغولية مل ت�ستطع ال�سيطرة الكاملة على
كل املناطق يف الأنا�ضول وال حتى على املناطق التي خ�ضعت لهم ،فمث ًال مل ت�شعر
املناطق اجلبلية باحلكم املغويل وال حتى املناطق البعيدة عن الطرق الرئي�سية.
ذكرنا �أن هناك �إمارات ت�شكلت يف الأنا�ضول ،ومل تكن هذه الإمارات �سيا�سية
جنمت فج�أة يف �أوائل القران الرابع ع�رش امليالدي على �أنقا�ض الدولة ال�سلجوقية
املنقر�ضة كما كان يظن ،ولكنها قوى حملية ا�ستفادت من تفكك الإدارة الإيلخانية
(املغولية) وت�ساحمها .فظهرت بالتدريج يف الن�صف الثاين من القرن الثالث ع�رش
امليالدي وكانت �أدوارها التاريخية تطول �أو تق�رص بح�سب مواقعها اجلغرافية من
ناحية وبح�سب قدرة حكامها من ناحية �أخرى ،ومن بني هذه الإمارات اخ ثم تو�سعت
بف�ضل ما ا�ستولت عليه من بيزنطية الدولة ،التي قادتها الكوارث الداخلية واخلارجية
�إىل االنهيار� ،إمارات كرميان ومنت�شا وايدين و�صاروخان وقره �صي وعثمانلي (. )9
وقد ا�ستطاعت �إمارة عثمان من بني �ست ع�رشة �إمارة تركية �أو �أكرث �أن ت�صبح دولة
مرتامية الأطراف خ�ضعت لها �شعوب كثرية وات�سعت رقعتها وعا�شت من عام 1280
– 1922م وجمع �سالطني هذه الدولة يف �أيديهم ال�سلطتني الزمنية والروحية ودعي
لهم على منابر العامل الإ�سالمي بطول العمر ،وقد ورثت هذه الدولة ح�ضارات الدولة
الرتكية يف الأنا�ضول وح�ضارة املماليك والفر�س وت�أثرت بالبيزنطيني وال�صقالبة
وغريهم.
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األوضاع االجتماعية يف األناضول يف الوقت الذي ظهر فيه
العثمانيون:
كانت احلياة االجتماعية لأتراك الأنا�ضول يف القرن الثالث ع�رش
امليالدي تقوم على ثالث جمموعات يت�شكل منها جمتمع دولة ال�سالجقة،
وهي:
1.1البدو :كانوا يعي�شون حياتهم اليومية معتمدين على تربية احليوانات،

و�صناعة ال�سجاد ،ويدفعون ال�رضائب العينية التي تتنا�سب مع كمية ما متلكه
الع�شرية من القطعان ،وكانت الدولة ال�سلجوقية تعفي الع�شائر التي تقيم على احلدود
بناء على رغبة
من ال�رضائب لغايات ع�سكرية؛ لأن هذه الع�شائر كانت تلتحق باجلي�ش ً
الدولة؛ ومل يكن يتخلف الأطفال وال الن�ساء عن حمل ال�سالح ،بل كان اجلميع يقدمون
خدماتهم الع�سكرية ،ولكن �إذا الحظت الع�شائر البدوية خل ًال يف جهاز الإدارة التابع
للدولة ف�إنها تنقلب �إىل عنا�رص فو�ضوية خمربة تهاجم القرى واملدن ال�ضعيفة غري
املح�صنة ،وقوافل التجار وت�سلبهم وتنهبهم وتعمل القتل فيهم .وكانت الدولة تخ�شى
ه�ؤالء البدو فكانت تعمد �إىل توظيف �أحد رجاالتهم وتلحقه بجهاز الإدارة كرهينة؛
خوف ًا من قيامهم بال�شغب .ورغم ذلك فقد قام البدو بثورات متتالية على ال�سالجقة
وخا�صة ثورة بابا �إ�سحق �أو بابا ر�سول اهلل الذي جنح يف ثورته ،حيث �سار الآالف
نحو القرى واملدن وا�ستولوا عليها ،حتى �أن ال�سلطان ال�سلجوقي ر�أى �أن العا�صمة
قونية لي�ست مب�أمن من �سطوتهم فلج�أ �إىل �إحدى القالع هرب ًا من بط�شهم .ولكن جي�شه
ا�ستطاع �أن يقب�ض على قائد ثورة البدو ومت �شنقه �أمام جموع كثرية من الرتكمان
عام 1240م (. )10
2.2أهل القرى :ت�شكل القرى الغالبية العظمى يف حياة الأنا�ضول ،ف�سكان القرى
هم �أكرث عدداً من البدو ومن �أهل املدن ،و�إذا تفح�صنا �سكان القرى يف الأنا�ضول
وجدنا �أن �سكان القرية ي�شكلون �أحيان ًا وحدة واحدة متما�سكة ،فقد يكونون عائلة
واحدة �أو �أبناء عمومة يف وحدة �سكنية واحدة .وقد مر على الأنا�ضول نق�ص يف عدد
ال�سكان ب�سبب احلروب الطاحنة على �أر�ضها بني امل�سلمني والبيزنطيني والفر�س ،لذلك
ا�ضطرت قرى بكاملها �إىل الهجرة من الأنا�ضول حفاظ ًا على �سالمتها من ويالت
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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احلروب .وحدثت �أي�ض ًا هجرات معاك�سة يف وقت ال�سلم فجاءت قبائل من ترك�ستان
كانت تعي�ش يف بلدها الأ�صلي حياة قروية ف�أكملت حياتها على �أر�ض الأنا�ضول
حياة ريفية .ورغم تقلب احلكم على بالد الأنا�ضول �إال �أن حياة القرية و�سكانها بقوا
يفلحون الأر�ض لك�سب معي�شتهم ويدفعون ال�رضائب املفرو�ضة عليهم.
3.3احلياة يف املدن :متيزت احلياة يف مدن الأنا�ضول بالتجارة وال�صناعة،
وب�سبب موقع الأنا�ضول على الطريق التجاري الربي الوحيد الذي يربط بني �آ�سيا
و�أوروبا ،فقد ا�ستفادت املدن يف تركيا كثرياً .وقد كانت املدن ت�شهد حياة جتارية
و�صناعية هامة .وتعترب التجارة يف عهد ال�سالجقة �أكرث ن�شاط ًا منها يف عهد املغول.
وكانت مع الطليان �أكرث منها مع غريهم من ال�شعوب الأخرى.
ورغم الت�سامح الذي كان زمن ال�سالجقة بني امللل والطوائف الدينية� ،إال �أن
كل ملة �سكنت وحدها ،فمث ًال كنت ترى �أحياء خا�صة بامل�سلمني و�أحياء خا�صة
بامل�سيحيني و�أحياء خا�صة باليهود .و�أهم املدن التي لعبت دوراً �سيا�سي ًا وجتاري ًا يف
تركيا هي� :سيوا�س و�أر�رضوم وطرابزون وقي�رصية و�أرزجنان و�أما�سيا ونيقية وقونية
ونيكدة وقري�شهر و�أ�سكي �شهر و�أق�رسان و�أنقرة .وقد كانت املدن الداخلية مزدهرة �أكرث
من املدن ال�ساحلية ب�سبب وقوعها على الطريق التجاري.
وكانت املدن تعتمد على ال�صناعة وعلى �أرباب احلرف الذين كانوا هم عماد
املدينة �أكرث من اعتمادها على الناحية االقت�صادية وحتى التجارية .وكانت
ال�صناعات ترتكز يف املدينة .وكان �أ�صحاب كل حرفة �أو �صنعة يتجمعون يف حي
�أو �سوق واحد ،وجتبى ال�رضائب من �أ�صحاب احلرف يف املدينة .ويف عهد املغول
حت�صل من املدن ت�سمى متغة ،وكان �أ�صحاب احلرف
الإيلخانيني كانت ال�رضائب التي ّ
يتجمعون يف طوائف « »Corporationsت�شبه �إىل حد ما النقابات اليوم .وا�ستمرت
املدن تدفع ال�رضائب �أي�ض ًا زمن �سالجقة الروم.

حياة السالجقة على احلدود:
.

أاحلاميات العسكرية� :أقيمت حاميات وقالع ع�سكرية �إ�سالمية على احلدود؛
للدفاع عن الدولة ال�سلجوقية يف �آ�سيا ال�صغرى ،وكانت �أكرب هذه احلاميات
والقالع تقع غربي الأنا�ضول على احلدود مع نيقية .وكانت الدولة
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ال�سلجوقية تعني بع�ض القادة للدفاع عن املواقع ال�ساحلية �سواء على �ساحل
البحر الأ�سود �أو البحر الأبي�ض املتو�سط .وكانت الدولة تعني حتت �إمرة ه�ؤالء
القادة بع�ض �أمراء ال�سواحل وكثرياً ما �أمدت ودعمت قادة احلدود ب�إمدادات
ع�سكرية و�أر�سلت ع�شائر بدوية بقيادة ر�ؤ�سائها لدعم قادة احلدود و�أمراء
ال�سواحل و�إذا �أ�صبح رئي�س الع�شرية على احلدود قوي ًا وان�ضمت له ع�شائر
�أخرى كان يح�صل على لقب «�أوج بكي» �أي حاكم احلدود ،ولكن الدولة
ال�سلجوقية كانت ت�ضع م�س�ؤو ًال عنه من بني رجالها يلقب بـ «�أوج �أمريي»
�أي �أمري احلدود ،وكثرياً ما كان حكام احلدود يتح ّدون احلكومة املركزية
ويخلقون لها امل�شاكل اخلطرة ،فكانت �أعمال الغزاة على احلدود ت�ؤدي �إىل
�صدام م�سلح بني الدولة ال�سلجوقية والبيزنطيني.
 .بالشعب والدفاع عن األرض :كانت الأرا�ضي يف مناطق احلدود مق�سمة �إىل
�إقطاعات ،وكان كل غاز ي�أخذ �إقطاع ًا يورثه لأبنائه من بعده ،وهذا العمل
�أدى �إىل حتول كثري من البدو �إىل حياة الزراعة و�شكلوا قرى يف مناطق
احلدود� .أ�ضف �إىل ذلك �أن بع�ض الرعايا البيزنطيني قد ترك بيزنطة و�سكن
يف املناطق الإ�سالمية هرب ًا من ال�رضائب الباهظة يف بالده �أوالً ،وانعدام
الأمن ثانياً ،ودخلوا يف حماية �أمراء احلدود الأتراك؛ كي ي�أمن البيزنطي على
نف�سه مقابل دفعه جزية ب�سيطة للم�سلمني .وو�صل �أي�ض ًا �إىل مناطق احلدود
جمموعة من الدراوي�ش امل�سلمني لأن هذه الأر�ض تابعة �إىل دار الإ�سالم
ف�أخذوا على عاتقهم ن�رش الإ�سالم يف املناطق التي و�صل �إليها الإ�سالم ،وقد
اعتنقت الإ�سالم على �أيديهم عائالت م�سيحية ،ومع �أن ن�رش الإ�سالم كان
بطيئ ًا �إىل حد ما زمن املغول يف الأنا�ضول� ،إ ّال �أنه ا�سرتد مركزه املمتاز يف
ابتداء من عهد غازان (�( )11أي الغزاة) .
الأنا�ضول
ً
ولي�س �صحيح ًا ما ذكره جيبونز امل�ؤرخ الأجنبي من �أن القرى امل�سيحية يف
الأنا�ضول قد �أكرهت على دخول الإ�سالم فدخلت الإ�سالم دفعة واحدة ،ولكن ال�صحيح
�أن الإ�سالم دخل قلوب النا�س هناك بالتدريج وبن�سبة حمدودة ،و�أن هذه الن�سبة
مل ترتفع �إال بعد �أن ر�سخت الدولة العثمانية قدمها يف البلقان يف القرن اخلام�س
ع�رش امليالدي ،ثم ازداد الدخول يف الإ�سالم يف القرنني ال�ساد�س ع�رش وال�سابع ع�رش
امليالديني على يد الأتراك ورجال الدين امل�سلمني.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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 .تالفرق العسكرية على احلدود� :إن �أهم دعائم ت�أ�سي�س الدولة العثمانية
هي فرق:
1.1الغزاة األبطال :كان الأتراك قبل �إ�سالمهم يطلقون لقب «�آلب» على اجلماعة

الأبطال الذين يقطعون احلدود ويحاربون الأعداء يف عقر دارهم ،ولكن بعد �إ�سالمهم
�أخذوا ي�ستعملون لقب «غازي» وذلك من باب الت�رشيف للمجاهدين يف �سبيل الدين،
و�صار هذا اللقب لقب ًا ر�سمي ًا يف �أ�رسة الدن�شمانديني يف الأنا�ضول ،ثم �صار لقب ًا
ر�سمي ًا على كثري من حكام احلدود ،وكانوا يرددون احلديث ال�رشيف «من مات ومل
يغز ،ومل ينو الغزو ،مات ميتة جاهلية» ( . )12وحديث �آخر «من جهز غازي ًا فقد غزا».
وقد ذكر حممد ف�ؤاد كوبريللي يف كتابه «قيام الدولة العثمانية» �إن كلمة غازي
ظهرت لأول مرة يف تاريخ الرتك يف �شعر عا�شق با�شا زاده يف عبارة «غازيان روم»
�أي غزاة الروم .وكان هذا ال�شاعر قد عا�ش يف الن�صف الأول من القرن الرابع ع�رش
امليالدي ،وقد ذكر ال�صفات التي يجب توافرها يف ال�شخ�ص كي ي�صبح غازي ًا �أو �آلب،
وال�صفات الت�سع هي« :قوة القلب �أي ال�شجاعة ،قوة ال�ساعد ،احلمية ،الزي اخلا�ص،
الفر�س اجلواد ،القو�س ،ال�سيف ،الرمح ،الرفيق املوافق» ( . )13وقد ذكر كوبريللي �أن
عادة الغزو كانت متبعة عند القبائل الرتكية �شبه البدوية ،بينما ذكر امل�ؤرخ Wittek
�أن عادة الغزو كانت متبعة منذ بداية الإ�سالم (. )14
�أما يف اجلبهة ال�صفوية ف�إن الأتراك الذين كانوا يف مواجهة اجلي�ش ال�صفوي يف
عما كان يف اجلبهة
القرن ال�ساد�س ع�رش فكان يطلق عليهم الغزاة فقط وهذا يختلف ّ
البيزنطية �آلب.

2.2األخيان :والفرقة الثانية التي كانت من دعائم ت�أ�سي�س الدولة العثمانية
ح�سب رواية عا�شق با�شا زاده ،هي فرقة �أو طبقة الأخيان ،وقد ذكرها ابن بطوطة
عندما ذكر طائفة «الأخية الفتيان» و�أنها كانت موجودة يف كل قرية وكل ق�صبة
(حي) يف الأنا�ضول .وي�ضيف ابن بطوطة �أن الأخية هم الفتيان وهم �شباب ع ّزاب
و�أ�صحاب حرف وير�أ�س جماعتهم رئي�س منتخب يلقب ب�آخي ،وكان بع�ضهم قد تبو�أ
املنا�صب الإدارية العليا (. )15
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والظاهر �أن هذه الطائفة قد ارتفع �ش�أنها اجتماعي ًا لأنه التحق بها عدد من
رجال الدولة يف الأنا�ضول خا�صة الق�ضاة وال�شيوخ والتجار يف القرن الثالث والرابع
ع�رش امليالديني .ومن ال�شيوخ الذين ا�شتهروا يف ذاك الع�رص ال�شيخ عبدي بايل الذي
عا�رص عثمان م�ؤ�س�س الدولة العثمانية وهو والد زوجته ،ورمبا كان هذا ال�شيخ ع�ضواً
يف الأخية ،وكان قد قلد عثمان �سيف ًا ح�سب عادة الأخية (. )16
ولي�س �صحيح ًا ما ذكره امل�ؤرخ كوك � Cookأن هذا ال�شيخ �شجع عثمان على
الغزو ،لأن عثمان كان م�سلم ًا وتابع عمل �أجداده يف الغزو ولي�س هذا بجديد عليه.

3.3باجيان روم (منظمة النساء)  :والطائفة الثالثة التي تناولها عا�شق با�شا
زاده هي :طائفة باجيان روم �أي منظمة الن�ساء ،وقد قيل �إن �إمارة ذي القدر كانت
يف بداية القرن اخلام�س ع�رش لها قوة م�سلحة من الرتكمان مكونة من  30,000رجل
وهن من قبائل تركمانية
و 100,000امر�أة ،وكانت هذه الن�ساء من حامالت ال�سالح ّ
كانت تقطن مناطق احلدود ( . )17ورمبا كان هذا الكالم غري �صحيح بل مد�سو�س ًا على
كالم عا�شق با�شا زاده؛ لأنه ال يعقل �أن يكون جي�ش ي�سكن على احلدود مكون من
الن�ساء ،خا�صة �أن هذه الفئة ال ميكن �أن تقوم بالأعمال الع�سكرية ال�شاقة التي يقوم
هن يف الوقت
يكن يف ذلك الع�رص (متحررات) كما ّ
بها الرجال ،وكذلك لأن الن�ساء مل ّ
احلا�رض �إىل حد ما ،ولأن عدد الن�ساء مل يكن يف جي�ش ما �أ�ضعاف عدد الرجال .ولكن
رمبا تكون هذه الطائفة هي طائفة (حاجيان روم) حجاج الأنا�ضول �أو (باخ�شيان
روم) وهي كلمة مغولية قدمية .ورمبا يكون �صحيح ًا �أنها منظمة ن�ساء.
4.4الدراويش :وقد �أن�ش�أ ه�ؤالء زوايا ،كان يلج�أ �إليها الأتراك امل�سافرون داخل
وخارج املدن وقد منحهم ال�سلطان �أوقاف ًا يعتا�شون منها.

حتول إمارة عثمان إىل إمرباطورية:
�أجمعت امل�صادر التاريخية �أن قبيلة عثمان هي من قبائل الغز (ن�سبة �إىل
�أوغوزخان) كغريها من القبائل الرتكية التي وفدت �إىل تركيا ،وهم ال يختلفون عن
�أغلبية الرتك الذين وفدوا مع ال�سالجقة ،وهناك م�صادر تاريخية �رصحت بانتماء
العثمانيني �إىل قبيلة قايي وهي من قبائل الغز كما ورد ذلك يف كتاب «�سلجوقنامه»
الذي كتبه يازجني �أوغلي يف عهد مراد الثاين ( . )18وقبيلة قايي هي من قبائل الغز
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

27

28

تاريخ الدولة العثمانية
1924 - 1280م

املعروفة بالأ�صالة وال�رشف ،وقد و�صلت هذه القبيلة �إىل الأنا�ضول مع ال�سالجقة
ولكنها انق�سمت �إىل بطون و�أفخاذ و�سكنت يف مناطق خمتلفة يف الأنا�ضول ،لدرجة
�أننا نرى اليوم �أن هناك قرى متباعدة حتمل ا�سم قايي.
ون�ستطيع القول �إذاً �أن عثمان كان ير�أ�س ع�شرية تنتمي �إىل قبيلة قايي وكانت
تخ�ضع ل�سالطني قونية ،وكان موطن هذه الع�شرية يف منطقة �أ�سكي �شهر الواقعة على
احلدود الرتكية البيزنطية .وكانت بالقرب منهم قبائل وعدد من �أمراء احلدود يغريون
كلما وجدوا الفر�صة �سانحة على احلدود البيزنطية ،ومنهم من كان يدخل املناطق
وي�ؤ�س�س فيها قواعد �سيا�سية وع�سكرية .وال�س�ؤال هو كيف ا�ستطاع عثمان يف تلك
الفرتة وتلك املنطقة �أن ي�ؤ�س�س الدولة العثمانية؟
احلقيقة �أن �إمارة عثمان مبوقعها اال�سرتاتيجي على الطريق الرئي�سة التي ت�صل
بني الق�سطنطينية واملدن الإ�سالمية يف بالد ال�شام ،ووقوعها ك�إمارة تواجه الأرا�ضي
البيزنطية ،جعلها �إمارة �أكرث �أهمية من �إمارات �آ�سيا ال�صغرى مثل منت�شه وايدين
و�صاروخان وقره �صي و�سينوب وكرمان وغريها .وال�سبب الرئي�س الذي جعل �إمارة
عثمان تعي�ش �أكرث عمراً من غريها هو �أن الغزو �أ�صبح قلي ًال يف تلك الإمارات؛ لذلك
ان�ضم ه�ؤالء الغزاة �إىل �إمارة عثمان التي مل يتوقف الغزو ومل ي�ضعف عن طريقها،
وهذا �أدى �إىل دوام ا�ستمرارها.
كان الغزاة ينطلقون للغزو يف الأنا�ضول �إىل ثالث جبهات �ضد البيزنطيني ،الأوىل
يف اجلنوب يف اجلهة املواجهة �إىل كيليكيا حول �أنطاكيا وهي موجهة �ضد �أرمينيا
ال�صغرى و�ضد جزيرتي رود�س وقرب�ص ،والثانية يف ال�شمال يف اجلهة املواجهة
للدولة البيزنطية يف طرابزون على البحر الأ�سود ،والثالثة يف اجلهة الغربية �أي يف
مواجهة الدولة البيزنطية نف�سها ،و�أهم الإمارات التي كان ينطلق الغزاة منها �إىل
الغرب هي �إمارة �صاروخان وجرميان وعثمان ،وكان هدفهم الو�صول �إىل كوتاهية
وقره ح�صار ودنزيل.
كان على ر�أ�س كل �إمارة �شخ�ص يدعى �أمري الغزو ،وكانت �أ�شهر اجلبهات الثالث
هي اجلبهة الغربية املواجهة للإمرباطورية البيزنطية .وكان قد �أطلق لقب «�أمري الغزو»
عام 1261م على «ن�رصة الدين ح�سن وتاج الدين ح�سني» �أوالد الوزير ال�سلجوقي فخر
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الدين علي ( . )19وكان �أمراء الغزاة يقومون بغزو �أرا�ضي الدولة البيزنطية ،كما �أقامت
بع�ض عائالت الغزاة داخل حدود الدولة البيزنطية و�ضمت الأرا�ضي الإ�سالمية �إىل
حوزتها كما فعلت قبيلة عثمان.
قلنا يف ال�صفحات ال�سابقة �إن هناك روايات كثرية حول �أ�صل العثمانيني ،فمن
هذه الروايات �أن قبيلة عثمان هربت من وجه املغول وا�ستقرت يف �آ�سيا ال�صغرى
بينما ذكرت روايات �أخرى �أن قبيلة عثمان جاءت مبعوثة من �سلطان ال�سالجقة
يف بغداد لتنظيم الغزاة .واملهم يف الأمر �أن قبيلة عثمان و�صلت �إىل �آ�سيا ال�صغرى
بقيادة �سليمان وقد خلفه على �إمارة القبيلة �أرطغرل بن �سليمان ،وقد عمل �أرطغرل
على �ضم كثري من املناطق البيزنطية وان�ضم له كثري من ال�سالجقة حتى اعرتف به
�سلطان ال�سالجقة يف بغداد .وعندما تويف �أرطغرل عام 1280م ا�ستلم زمام القبيلة
ابنه عثمان الذي �سميت الدولة با�سمه .ولنبد�أ ب�رشح مف�صل عن كل �سلطان حكم الدولة
العثمانية.

الغازي عثمان (1280م – 1324م) :
ولد عثمان بن �أرطغرل عام 1258م ويعترب عثمان امل�ؤ�س�س الفعلي للدولة
العثمانية ،حيث بد�أ حياته بالغزو على البيزنطيني .وكانت احلدود البيزنطية م�رسح ًا
لغزوات عثمان ومتتد من نهر �سكاريا حتى مدينة كا�ستاموين وحتى املنطقة املمتدة
جنوبي هذه املدينة .وكانت مدينة كا�ستاموين قد �ضعف الغزو منها لذلك ان�ضم الغزاة
�إىل عثمان قادمني من هذه املدينة عام 1219م ومن الأماكن التي تقع حولها ودعموا
عثمان كي ي�شاركوا يف الغزو ،ويف عام 1301م �سار عثمان وكثري من الذين ان�ضموا
حتت لوائه �إىل عا�صمة البيزنطيني القدمية وهي مدينة �أزنك �أونيقية ،وقد ظهر عثمان
بلبا�سه الرتكي القريب من لبا�س البادية وهو على ر�أ�س هذا اجلي�ش وقد �شجعه ومتنى
له النجاح يف غزوته �صهره ال�شيخ عبدي بايل �أو (�إده بايل)  ،وكما يبدو وا�ضح ًا �أن
اجلبهة البيزنطية كانت �ضعيفة زمن عثمان؛ وهذا ما �شجعه على التوغل والتقدم يف
جي�شه �إىل العمق وخا�صة لأن الأرا�ضي البيزنطية �أ�صبحت وا�ضحة �أمامه ومك�شوفة
�أمام الغزاة ( . )20هذا بالإ�ضافة �إىل رغبة عثمان يف ن�رش الإ�سالم يف املناطق التي
و�صلها .وهكذا ح�صل �أول �صدام بني عثمان والبيزنطيني عام 1301م يف معركة
أرا�ض كثرية.
قوين ح�صار وحقق عثمان الن�رص و�ضم �إليه � ٍ
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لقد جنح عثمان يف كل غزواته وبهذا �أ�صبحت منطقة نفوذه �أو�سع من منطقة
نفوذ �أي �أمري من �أمراء الغزاة .فقد امتدت �سلطته على املنطقة املمتدة من �أ�سكي �شهر
حتى �سهول �أزنك وبور�صة؛ ولأن هذه املدن الهامة مثل �أزنك وبور�صة �أ�صبحت يف
متناول يد عثمان خافت الدولة البيزنطية وبد�أت حت�سب لعثمان �ألف ح�ساب �أكرث
من غريه من �أمراء الغزاة ،لهذا بد�أ حكام املناطق امل�سيحية البيزنطية بقيادة حاكم
بيزنطة االحت�شاد وتكوين قوة ع�سكرية لك�رس عثمان ،فتوجهت هذه اجلموع البيزنطية
�إىل �أزنك ودارت معركة يف �سهولها كانت نتيجتها ل�صالح عثمان ،وهرب اجلي�ش
البيزنطي والتج�أ �إىل مدينة قريبة هي �إزمد ،ولكن عثمان بد ًال من متابعة ومالحقة
اجلي�ش املهزوم ذهب �إىل ح�صار مدينة بور�صة لأنها املدينة التي توقع �أن تكون
خطراً على �إمارته .وكانت نتيجة انت�صار عثمان �أن �أخذت الوفود الرتكمانية تزوره
وتعلن الوالء والطاعة له طالبة منه االن�ضمام حتت لوائه كي ت�ستفيد من الغزو .وقد
ملع ا�سم عثمان يف امل�رشق الإ�سالمي نتيجة انت�صاراته ،لهذا �أطلق عليه �سلطان قونية
ال�سلجوقي لقب «بك» (. )21
�أبدى عالء الدين كيقباد الثالث �سلطان دولة الأتراك ال�سالجقة تقديره العميق
خلدمات عثمان نتيجة انت�صاراته على البيزنطيني فمنحه لقب «عثمان غازي حفر
تلري مرزبان عاليجاه عثمان �شاه» �أي ح�رضة عثمان الغازي حار�س احلدود العايل
اجلاه عثمان بك» (. )22
ويف الوقت الذي كان عثمان ينتقل من ن�رص �إىل ن�رص ،كان �أمري �آيدين حممد بك
يفتح مدن ًا يف الأنا�ضول وي�ضمها �إىل �إمارته مثل بريجي التي اتخذها عا�صمة له ،ثم
تابع زحفه حتى و�صل �أزمري ،ونتيجة لذلك �أ�صبح رج ًال مرموق ًا يف اجلهة الغربية من
الأنا�ضول ،ومل ي�ؤ ِد ذلك �إىل تناف�س بينهما �أو عداوة �أو ح�سد ،بل �أدى �إىل ت�شجيع كل
منهما للآخر يف فتح هذه احل�صون البيزنطية.
�إن انت�صارات حممد بك �أمري �آيدين وعثمان يف الأنا�ضول ال تعني �أن حياتهما
كانت كلها حروب ،فقد اهتم عثمان مث ًال ببناء اجلوامع الكثرية وذلك ل�صبغ املناطق
التي و�صلها بال�صبغة الإ�سالمية ،هذا بالإ�ضافة �إىل اهتمامه بالناحية االقت�صادية
والتجارية لرفع م�ستوى معي�شة �أفراد �إمارته ،التي كانت مزدهرة اقت�صادي ًا وجتاري ًا
وعمراني ًا والداللة على ذلك جندها يف زيارة ابن بطوطة لتلك املنطقة ،حيث و�صفها
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عندما زار املنطقة قائالً� :إنه ر�أى مدن ًا مزدهرة مثل مدينة دنزيل التي ر�أى فيها �سبع
جوامع و�سوق ًا جتاري ًا ناجح ًا هذا بالإ�ضافة �إىل املدن الأخرى التي و�صفها مثل قره
�صي وبور�صة وغريها (. )23
كغاز
ذكرنا قبل قليل �أن ا�سم عثمان �أ�صبح عالي ًا ب�سبب االنت�صارات التي حققها ٍ
على اجلبهة البيزنطية ،وح�صوله على لقب بك من قبل ال�سلطان ال�سلجوقي عالء الدين
أرا�ض
كيقباد الثالث �سلطان قونية ،وبالإ�ضافة �إىل هذا اللقب فقد ح�صل عثمان على � ٍ
كثرية كان قد �أقطعها له ال�سلطان ال�سلجوقي ،حتى �أنه �سمح له ب�رضب العملة با�سمه
وذكر ا�سم عثمان يف خطبة اجلمعة يف امل�ساجد ( . )24ومل يبق �إال �أن يطلق على عثمان
لقب ملك ولكنه مل يح�صل عليه.
كانت �سيا�سة عثمان قبل الغزو تعتمد على �أ�سلوب تهديد املناطق التي �سوف
ي�صلها ،لذلك كان يخيرّ حكام املناطق البيزنطية بني الإ�سالم �أو اجلزية �أو احلرب
( . )25وقد �أ�سلم بع�ض حكام املناطق ،ودفع بع�ضهم اجلزية� ،أما الذين قرروا احلرب
فهم كثريون ،وقد قام ه�ؤالء بالتعاون مع التتار ل�رضب عثمان ولكنهم ف�شلوا ،بل
انت�رص عثمان على كل �أعدائه حتى �أنه و�صل �إىل م�شارف بور�صة والق�سطنطينية.
وكان عثمان ي�سري من عا�صمته دوم ًا يف اجتاهني :الأول جتاه البحر الأ�سود �شما ًال
والثاين جتاه بحر مرمرة غرباً .وا�ستطاع �أن يفر�ض على بور�صة اجلزية مدة خم�س
�سنوات حتى فتحها ابنه �أورخان.
ولو حللنا �شخ�صية عثمان وفكره لوجدنا �أنه رجل ي�ؤمن باهلل ويطبق الإ�سالم
و�شعائره ويفي بالوعد �إذا وعد ويقيم احلد على العا�صي ولو كان قريباً ،ويحرتم �أهل
الذمة �إذا بقوا على عهدهم معه ،ولدينا �أكرث من دليل على كل نقطة ذكرناها:
1.1فمث ًال بالن�سبة لإميانه القوي بالدين الإ�سالمي نقول�« :إن عثمان بن �أرطغرل
قد �أ�س�س دولة تعتز بالإ�سالم ،ويعز بها الإ�سالم ،ويلوذ �إليها امل�سلمون ،وهذا ما ي�ؤكده
امل�ؤرخ الرتكي �أحمد رفيق يف مو�سوعته املطبوعة باللغة الرتكية ب�أحرفها العربية
«بيوك تاريخ عمومي» �أي التاريخ العام الكبري ،حيث يقول :كان عثمان متدين ًا للغاية،
وكان يعلم �أن ن�رش الإ�سالم وتعميمه واجب مقد�س ،وكان معتنق ًا لفكر �سيا�سي وا�سع
حب ًا يف ال�سلطنة ،و�إمنا حب ًا يف ن�رش الإ�سالم (. )26
ومتني ،ومل ي�ؤ�س�س عثمان دولته ّ
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2.2و�أما عن وفائه بالعهد �إذا وعد نقول« :ولقد بلغ من �شدة حر�ص العثمانيني
على التزام �آداب الإ�سالم يف الوفاء بالعهد� ،أنهم ظلوا طوال عدة قرون ،كما يروي
امل�ؤرخ �إ�سماعيل حامي دن�شمند يف كتابه« :مو�سوعة التاريخ العثماين» ،يدخلون
قلعة �أولوباد بو�ساطة القوارب على الرغم من وجود ج�رس يو�صل �إليها ،وذلك لأن �أمري
القلعة البيزنطي كان قد ا�شرتط على عثمان بن �أرطغرل حني ا�ست�سلم للجي�ش العثماين،
�أن ال مير من فوق اجل�رس �أي عثماين م�سلم �إىل داخل القلعة» (. )27
3.3و�أما بالن�سبة لإقامة احلد والعقوبة على من خالف الإ�سالم ولو كان قريبه
�شوهت حقيقة العثمانيني ،عندما ذكرت �أن �أبناء �ساللة عثمان
نقول� :إن كتب التاريخ ّ
كانوا يقتلون �أخوتهم �أو �أعمامهم خوف ًا من تناف�س الأخوة على احلكم ،وذكرت الكتب
الأجنبية �أن هناك فتوى من �شيخ الإ�سالم بذلك ،ولكن احلقيقة ال توجد فتوى بذلك
�أوالً ،و�أما ادعاء القتل فقد �أعمت الأباطيل والأكاذيب عيون امل�ؤرخني الأجانب وبدلوا
احلقائق �أباطيل .فمث ًال مل يقتل عثمان عمه دوندار ح�سداً و�إمنا قتله لأنه حتالف مع
الأعداء ،والداللة على ذلك ما ذكره «خري اهلل �أفندي» الذي عا�رص عثمان بن �أرطغرل
من �أن دوندار كان طرف ًا يف م�ؤامرة اتفق على تدبريها بالتعاون مع حاكم مدينة بيله
جيك البيزنطي ،ت�ستهدف اغتيال عثمان ،متهيداً لوثوب دوندار �إىل الزعامة بد ًال من
أ�رص عثمان وهو احلري�ص على تطبيق �أحكام ال�رشيعة
عثمان ،فلما ك�شفت امل�ؤامرةّ � ،
الإ�سالمية على تنفيذ حكم اهلل يف عمه جزاء اقرتافه جلرمية مواالة �أعداء الإ�سالم،
والت�آمر معهم �ضد جماعة امل�سلمني (. )28
ُيعد عثمان بن �أرطغرل بن �سليمان رج ًال م�ؤمن ًا م�سلم ًا دافع عن دار الإ�سالم،
ويعترب امل�ؤ�س�س الأول للدولة العثمانية« .لقد و�ضع عثمان احلجر الأ�سا�س يف بناء
الدولة العثمانية عام 1300م عندما �أغارت جموع التتار على �سلطنة قونية ال�سلجوقية
التي كان عثمان يعمل يف خدمة �أمريها عالء الدين كيقباد الثالث .و�أ�سفرت الغارة عن
مقتل الأمري عالء الدين وويل عهده غياث الدين عام 1308م ،ف�أم�ست ال�سلطنة بدون
�سلطان ،فوجد عثمان يف ذلك فر�صة ليعلن زعامته على ال�سلطنة حتت ا�سم «بادي �شاه
�آل عثمان» معلن ًا بذلك والدة �إمارة بني عثمان ،ف�أ�صبحت املتنف�س الوحيد للحما�س
الديني يف الإ�سالم يف الأنا�ضول ،فجاءها كل راغب يف اجلهاد ،واجتذبت �إليها �أعداداً
من املتحم�سني لن�رصة الدين (. )29
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ويف الأيام الأخرية من حياة عثمان �أو�صى ابنه �أورخان الذي ا�ستلم احلكم بعده
بو�صية ن�ست�شف منها روح الإ�سالم والدفاع عنه قال فيها« :اعلم يا بني� ،أن ن�رش
الإ�سالم ،وهداية النا�س �إليه ،وحماية �أعرا�ض امل�سلمني و�أموالهم� ،أمانة يف عنقك،
�سي�س�ألك اهلل عز وجل عنها ...يا بني� ،إنني �أنتقل �إىل جوار ربي و�أنا فخور ب�أنك �ستكون
عاد ًال يف الرعية ،جماهداً يف �سبيل اهلل لن�رش دين الإ�سالم .يا بني �أو�صيك بعلماء الأمة
�أدم رعايتهم ،و�أكرث من تبجيلهم ،و�أنزل على م�شورتهم ،ف�إنهم ال ي�أمرون �إال بخري... ،
و�أعلم يا بني� ،أن طريقنا الوحيد يف هذه الدنيا هو طريق اهلل ،و�أن مق�صدنا الوحيد هو
ن�رش دين اهلل ،و�أننا ل�سنا طالب جاه وال دنيا» (. )30
وتويف عثمان عام 1324م تارك ًا البنه �أورخان �إمارة مرتامية الأطراف وجي�شها
الغازي يف كل مكان يف الأنا�ضول مدافع ًا عن دار الإ�سالم وحما�رصاً مدن ًا هامة
املحامي �أن عثمان تويف عن عمر يناهز
مثل بور�صة وغريها .وذكر حممد فريد بك
ً
ال�سبعني عام ًا ودفن يف مدينة بور�صة �أو برو�سة وكانت هذه املدينة قد فتحها ابنه
�أروخان بينما كان عثمان �آنذاك على فرا�ش املوت ،و�أ�صبحت هذه املدينة عا�صمة
جديدة للأتراك العثمانيني ،وقد بنى فيها ال�سالطني فيما بعد ثالثة م�ساجد هي ي�شيل
جامع� ،أولو جامع ،ييلدرم (. )31

أورخان بن عثمان 1324م – 1360م:
ا�ستلم �أورخان االبن الثاين لعثمان زمام �أمور الإمارة العثمانية بعد وفاة والده،
بينما ا�ستلم االبن الأكرب لعثمان وهو عالء الدين مركز ال�صدر الأعظم �أي رتبة رئي�س
الوزراء ،وتفرغ �أورخان للفتوحات الإ�سالمية.
وعن �سيا�سته فقد قام �أورخان مبتابعة احلروب والغزوات التي كان قد �سار عليها
والده عثمان ،وقام ب�أعمال كالتي قام بها والده مثل �سك العملة واملناداة با�سمه يوم
اجلمعة على املنابر الإ�سالمية يف منطقته ،ومهادنة �إخوانه يف ال�رشق الإ�سالمي وهم
ال�سالجقة .وكانت �سيا�سة �أورخان �أي�ض ًا �إيجاد �أرا�ضي وقف ل�رصف مرتبات اجلنود
من الوقف ومن الغنائم التي كان ي�أخذ خم�سها للدولة ،وكان يعطي ال�شيوخ املت�صوفة
معا�شات ومنح ًا خا�صة؛ وذلك ب�سبب احرتامه لرجال الدين امل�سلمني.
ا�ستطاع �أورخان �أن يفتح مدينة برو�صة عام 1326م بعد ح�صارها منذ زمن
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والده ،وقد اتخذها عا�صمة له حل�سن موقعها ،و�أر�سل اجليو�ش العثمانية �إىل املدن
الأخرى يف �آ�سيا ال�صغرى ففتحوا مدن ًا كثرية� ،أما هو فقد اجته نحو �أزمد فدخلها
فاحت ًا مظفراً وتبعتها مدينة �إزنك بعد �سنتني ،وقد عامل �سكان املدن املفتوحة باللني
والرفق واملحبة ،حتى �أنه مل يعار�ضهم يف �إقامة �شعائر دينهم و�سمح ملن يريد
املهاجرة من املناطق املفتوحة �إىل �أوروبا ،بينما بقي الكثري منهم يف بيوتهم وكل
فرد كان �آمن ًا مطمئن ًا وذلك ب�سبب الأمن داخل دولته (. )32
و�أ�س�س �أورخان مدار�س عالية يف بور�صة و�أزنك و�أزمد وقيل �إنه �أ�س�س جامعة
عثمانية يف �إزمد بعد �أن فتحها عام 1327م وكانت �أول جامعة عثمانية يف زمنه
وكانت من �أعظم املعاهد التعليمية عند امل�سلمني (. )33
وقد �سك �أورخان عمله جديدة ا�سمها �أقجة وهي قطعة بي�ضاء كان قد كتب على
الوجه الأول من العملة ال�شهادتني (�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أن حممداً ر�سول اهلل)  ،و�أما
الوجه الآخر من العملة فكان مكتوب عليه ا�سم �أورخان والدعاء له بكلمات هي «خلّد
اهلل ملكه» (. )34
وبعد الفتوحات التي انت�رص يف معاركها �أورخان وجي�شه� ،أ�صبحت منطقة
الأنا�ضول كلها بيده �إال بع�ض املناطق التي كان من ال�سهل عليه الو�صول �إليها وهي
على ال�ساحل ال�شمايل للأنا�ضول مثل طرابزون .هكذا ن�ستطيع القول �إن الرب الآ�سيوي
كان حتت �إمرة �أورخان ما عدا ال�ساحل من طرابزون على �ساحل البحر الأ�سود وحتى
الق�سطنطينية وبحر مرمرة.
كانت عالقة �أورخان مع الإمرباطور البيزنطي يوحنا ال�ساد�س ح�سنة وعالقة
طيبة ،وقد طلب يوحنا امل�ساعدة من العثمانيني �ضد مناف�سه على احلكم يوحنا
اخلام�س باليولوغو�س ،وا�ستعد �أورخان مل�ساعدة الإمرباطور البيزنطي ،فجهز �أورخان
جي�ش ًا قوي ًا عام 1345م بقيادة ابنه �سليمان الذي ا�ستطاع �أن يعرب به م�ضيق الدردنيل
على �سفن بيزنطية �إىل اجلبهة الأوروبية ،فو�صل تراقية .وا�ستمر �سليمان يف زحفه
يف البلقان حتى ا�ستطاع ا�سرتجاع مدينة �سالونيك من ملك �رصبيا و�أرجعها �إىل
حاكم الق�سطنطينية البيزنطي .وازدادت العالقات احل�سنة بني �أورخان والإمرباطور
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البيزنطي عندما �أعطى الإمرباطور ابنته ثيودورا هدية �إىل �أورخان كي يتزوجها على
م�ساعدته له �ضد خ�صمه.
وبعد انت�صار �أورخان و�سليمان يف البلقان وتراقية ا�ستلم العثمانيون مراكز
ح�سا�سة �إ�سرتاتيجية يف �أرخبيل غاليبويل ،الأرخبيل الذي يتحكم يف املوا�صالت
البحرية بني الأنا�ضول وتراقية .ووطد العثمانيون قوتهم يف الهل�سبونت بعد توقيعهم
اتفاقية جنوة عام 1354م ،و�أ�صبحت �أوروبا والبلقان حتت رحمة اجليو�ش العثمانية
بعد دخولهم البلقان (. )35
عندما انتهت مهمة �سليمان يف البلقان طلب احلاكم البيزنطي من �سليمان
مغادرة البلقان بعد هذه االنت�صارات التي متت على يديه ،حتى �أنه اتخذ غاليبويل
مقراً له وقاعدة النطالق جيو�شه على املدن البيزنطية يف اجلبهة الأوروبية ،وقام
�أي�ض ًا بتوطني كثري من الأتراك يف منطقة البلقان الأوروبية معتمداً عليهم يف حروبه
امل�ستقبلية .ويعترب �سليمان �أول قائد تركي دخل املناطق البيزنطية يف البلقان
فاحتاً .وا�ستغل �سليمان وجوده يف املناطق الأوروبية ،فاكت�شف مدى �ضعف املناطق
البيزنطية يف حالة هجومه على مدنهم يف البلقان.
وحدثت بتاريخ 1354/3/2م زالزل جعلت �سليمان يف�رس ح�صول الزالزل
ب�رضورة بقائه يف البلقان وال يغادرها بعد �أن ف�رس له املف�رسون �أن هذا الزلزال داللة
على �أن اهلل منح هذه املناطق للم�سلمني وعليهم عدم مغادرتها .وقد �أجاب �سليمان
�إىل احلاكم البيزنطي يف الق�سطنطينية ب�أن الزلزال يعني �أن تبقى القوات الإ�سالمية
يف البلقان (. )36
وقد تويف �سليمان عام 1358م خملف ًا وراءه جبهة �إ�سالمية عري�ضة يف البلقان.
وتويف والده بعد �سنتني تقريباً.

اجليش االنكشاري زمن أورخان:
كان اجلي�ش العثماين م�ؤلف ًا من املتطوعني واملندفعني للجهاد يف �سبيل اهلل،
وكان ه�ؤالء الغزاة يقيمون على احلدود البيزنطية .وقد ذكرت الكتب التاريخية �أن
�أورخان �أن�ش�أ جي�ش ًا جديداً هو اجلي�ش االنك�شاري «يني �رشي» ،ولكن اختلفت الروايات
التاريخية يف تكوين هذا اجلي�ش اجلديد.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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فقد ذكرت �أكرث الكتب التاريخية نق ًال عن م�صادر �أجنبية �أن هذا اجلي�ش اجلديد
قد تكون ب�سبب كرثة الغنائم التي جمعها �أورخان ،فكان �أورخان ي�أخذ  5/1خم�س
الأ�رسى يف احلرب وتقوم الدولة برتبيتهم تربية �إ�سالمية بحيث ال يعرفون لهم �أب ًا
�أو �أم ًا لأنهم يكونون �أثناء جمعهم من املناطق امل�سيحية ال يتجاوزون العا�رشة من
العمر ،وكان ال�شيخ بكطا�ش �شيخ الطريقة البكطا�شية يف �أما�سيا قد بارك هذا اجلي�ش
و�سماه باجلي�ش اجلديد ( . )37وهذه روايات �أجنبية الق�صد منها م�س �سمعة الإ�سالم
والتنديد بالطريقة الإ�سالمية يف ت�أليف اجلي�ش وكذلك لقلب احلقائق �أي �أن اجلي�ش
بد ًال من �أن يكون م�سلم ًا يكون بذلك م�سيحياً.

ولكن احلقيقة يف كيفية تكوين اجلي�ش االنك�شاري هي كالآتي:
مل يكن اجلي�ش العثماين جي�ش ًا ت�شكل من �أطفال الن�صارى بل كان جي�ش ًا �إ�سالمي ًا
افرتاء وا�ضح ًا وكذب ًا مك�شوف ًا على العثمانيني
ت�شكل من �أبطال الإ�سالم ( . )38لقد كان
ً
ب�أنهم كانوا ينتزعون �أطفال الن�صارى من �أح�ضان �آبائهم و�أمهاتهم ليكرهوهم
على اعتناق الإ�سالم وتبنى هذا االفرتاء والكذب كل من امل�ؤرخني الأجانب ومنهم
بروكلمان ،وجيبونز ،وجب ،و�سومرفيل وغريهم من امل�ؤلفني الذين كان ق�صدهم الطعن
يف الإ�سالم .حتى �أنهم ذكروا �أن العثمانيني كانوا قد فر�ضوا �رضيبة ا�سمها �رضيبة
الغلمان على جميع ال�شباب من �سن العا�رشة حتى اخلام�سة ع�رش من �أبناء امل�سيحيني،
وعرفت هذه الطريقة �أي جمع ال�شباب امل�سيحيني «بالدف�شريما» و�أخذت الدولة خم�س
ه�ؤالء ال�شباب� .أما كلمة دف�شريما “ ”Dos, or meفتعني بالرتكية الإ�سقاط �أو ال�سقوط
( . )39وتطلق عادة على املواليد حديثي الوالدة الذين جته�ض بهم �أمهاتهم فيخرجون
�إىل الدنيا �أمواتاً� ،أو على الذين تلدهم �أمهاتهم �رساً ،ثم يقذفون يف الطرقات .و�أطلقت
هذه الكلمة على كل لقيط �أو م�رشد لأي �سبب من الأ�سباب .و�أ�ضاف زياد �أبو غنيمة يف
كتابه� :أنه يف بالد العرب يجري الل�سان كثرياً بهذه الكلمة ،فيقال «رجل دا�رش» ،يراد
به الرجل الذي ال يعرف له ويل �أمر يرجع �إليه يف �ش�ؤونه وكذلك «امر�أة دا�رشة» يراد
بها املر�أة التي ال يعرف لها ويل �أمر ترجع �إليه يف �ش�ؤونها» (.)40
د�ست على تاريخ
واحلقيقة �أن ما قيل حول نظام الدف�شريما لي�س �سوى �أباطيل ّ
العثمانيني فلم يكن نظام الدف�شريما كما يزعم الأجانب احلاقدون لإرغام الن�صارى
على الإ�سالم ،و�إمنا كان نظام ًا �إن�ساني ًا �أخذت الدولة على عاتقها مبوجبه م�س�ؤولية
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رعاية اللقطاء وامل�رشدين من الأطفال الن�صارى الذين تركتهم احلروب امل�ستمرة
�أيتام ًا وم�رشدين فدربتهم وعلمتهم الدين الإ�سالمي و�أدخلتهم يف اجلي�ش .فالعثمانيون
امل�سلمون يحرتمون ال�رشيعة الإ�سالمية فلم ينتزعوا الأطفال من �أح�ضان �أمهاتهم
لإجبارهم على الإ�سالم �أو لتنفيذ �رضيبة ُيطلق عليها �رضيبة الغلمان ،كما ادعى
امل�ؤرخون الأجانب �أن املعارك يف �أي بلد ما وعرب التاريخ وخا�صة املعارك الطاحنة
واحلا�سمة التي وقعت بني امل�سلمني والبيزنطيني خلفت وراءها عدداً كبرياً من الأطفال
قد فقدوا �آباءهم و�أمهاتهم نتيجة املعارك �أو نتيجة هرب الأب والأم ،وهو �أمر يحدث
يف كل حرب ،فال عجب �أن يتعهد العثمانيون بجمع ه�ؤالء الأطفال اليتامى امل�رشدين
الذين هاموا على وجهوهم يف الطرقات يف املدن املفتوحة بعد فقدانهم لأمهاتهم
و�آبائهم ،وال عجب �أن يتعهد العثمانيون ه�ؤالء الأطفال بالرعاية وت�أمني م�ستقبلهم.
لقد قدم العثمانيون احلنان الالزم لهم .وللأ�سف ال�شديد �أن امل�ؤرخني امل�سلمني قد نقلوا
عن امل�ؤرخني الأجانب كيفية نظام الدف�شريما �أي جمع �أبناء الن�صارى من �أح�ضان
�أمهاتهم وقد انطلت هذه الأباطيل على معظم ه�ؤالء امل�ؤرخني امل�سلمني وعلموها يف
مدار�سهم وجامعاتهم.
�إن احلقيقة حول ت�شكيل اجلي�ش االنك�شاري هي �أن �أورخان مل يجرب �أحداً من
�أ�رسى الن�صارى ال مبوجب نظام الدف�شريما (اللقطاء) وال مبوجب �رضيبة الغلمان
املزعومة لت�شكيل جي�ش جديد� .إن الإ�سالم يرف�ض مبد�أ الإكراه يف الدين و�أورخان
رجل م�سلم متدين ك�أبيه ،بل �إن �أخاه الأكرب عالء الدين الذي �أ�شار عليه بت�شكيل هذا
اجلي�ش اجلديد كان م�سلم ًا مت�صوف ًا وعامل ًا يف ال�رشيعة الإ�سالمية .ثم ما حاجة
�أورخان �إىل �ضم الآالف من ن�صارى امل�سيحيني لت�شكيل جي�ش يكون عمود الدولة
يف الوقت الذي يتقاطر على احلدود الإ�سالمية البيزنطية �آالف امل�سلمني املتطوعني
حب ًا يف اجلهاد يف �سبيل اهلل� .إن املعارك التي خا�ضها �أورخان ت�ؤكد �أنه كان يعتمد
فيها على املجاهدين الذين كان يطلق عليهم بالرتكية � Akincilarأي املندفعون (�أهل
النفري) الذين كانوا ي�ستجيبون لنداء اجلهاد كما قال تعاىل“ :انفروا خفاف ًا وثقا ًال
وجاهدوا يف �سبيل اهلل ب�أموالكم و�أنف�سكم”� .صدق اهلل العظيم.
وب�سبب كرثة الفتوحات واحلروب والغزو �أدرك �أورخان �أنه بحاجة �إىل جي�ش
نظامي يكون موجوداً دائماً ،فا�ست�شار �أخاه الأكرب عالء الدين وعدداً من القادة
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الآخرين ،ف�أ�شار عليه عالء الدين وقائده قره خليل بفكرة �إيجاد جي�ش نظامي يكون
دائم اال�ستعداد للحرب .واقتنع �أورخان بهذه الفكرة ،فجمع �ألف ًا من املجاهدين من
فر�سان ع�شريته ومن الروم الذين �أ�سلموا وح�سن �إ�سالمهم وجماهدي النفري ،وذهب
�أورخان بهم �إىل �شيخ الطريقة البكطا�شية كي يبارك بهم ،فباركهم هذا ال�شيخ ودعا
لهم الن�رصة يف احلروب يف �سبيل الإ�سالم .وقد �سماهم “يني �رشي” �أو انك�شاري �أي
اجلي�ش اجلديد .وكانت راية اجلي�ش من قما�ش �أحمر يف و�سطها هالل وحتت الهالل
�صورة ل�سيف �أطلقوا عليه ا�سم ذي الفقار تيمن ًا ب�سيف �سيدنا علي كرم اهلل وجهه ()41
 .ومل يلبث اجلي�ش اجلديد �أن تزايد عدده ب�سبب كرثة املتطوعني و�أ�صبح ي�ضم �آالف ًا من
املجاهدين يف �سبيل اهلل؛ لأن الهدف الرئي�س من ت�شكيل اجلي�ش اجلديد هو اجلهاد يف
�سبيل اهلل ون�رش الإ�سالم وفتح املزيد من �أرا�ضي البيزنطيني.
ونقول �أخرياً �أن ال�سلطان �أورخان مل ينتزع غالم ًا واحداً من ح�ضن �أمه �أو �أبيه،
ومل يكره �أحداً من الن�صارى على اعتناق الإ�سالم ،و�أن كل ما زعمه بروكلمان وغريه
من امل�ست�رشقني غري �صحيح و�إمنا ق�صد الإ�ساءة �إىل الدولة العثمانية و�إىل الإ�سالم
عموماً.
تويف �أورخان بن عثمان �سنة 1360م وعمره (� )81سنة ودام حكمه � 35سنة
ق�ضاها جماهداً يف �سبيل اهلل ،ودفن يف مدينة برو�صه يف مقربة �أمراء و�سالطني �آل
عثمان ،وخلفه يف احلكم ابنه مراد الأول.

السلطان الغازي مراد األول بن أورخان (1360م – 1389م):
تابع مراد الأول �سيا�سة والده وجده عثمان يف فتح احل�صون البيزنطية ون�رش
الإ�سالم يف البلقان كلها .ون�ستطيع �أن نطلق عليه م�ؤ�س�س الدولة العثمانية ر�سمي ًا
يف املناطق الأوروبية؛ لأنه ا�ستطاع فتح بالد البلغار وال�رصب ومقدونيا .كانت �أوىل
فتوحاته يف �أدرنة التي اتخذها عا�صمة له عام 1361م وهو من فتح الق�سطنطينية
عام 1453م وبهذا ا�ستطاع �أن يعزل العا�صمة البيزنطية؛ لأنه قام بالفتوحات يف
غربها و�سيطر عليها ،ثم عرب نهر ماريت�سا و�سيطر على املناطق املجاورة ،وفتح
مدينة فيال بولي�س (غاليبويل) عام 1363م والوادي املجاور لها ،امل�شهور بزراعة
الأرز والقمح وهو الذي كان ميون العا�صمة الق�سطنطينية باملواد الغذائية ،وب�سيطرته
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عليه يكون قد قطع الغذاء عن العا�صمة .و�إىل جانب �أهميته االقت�صادية ،فهو مهم
من الناحية الإ�سرتاتيجية؛ لأنه يقطع االت�صال بني اليونان والبلغار .وكان نتيجة
�سقوط �أدرنة واملدن الأخرى� ،أن قامت وحدة بني امل�سيحيني يف مناطق البو�سنة
وهنغاريا و�رصبيا وذلك كي يطردوا الأتراك العثمانيني من البلقان ،ولكن ال�سلطان
مراد الأول ت�صدى لهم وك�رسهم ،ونتيجة جناحه يف هذه املعركة تقدم غرب ًا وتوغل
�أكرث يف املناطق امل�سيحية الواقعة يف البلقان وفتح املدينة تلو الأخرى ،وهذا العمل
�أغ�ضب البابا امل�سيحي ،ف�أخذ على عاتقه العمل لإيقاف مراد عند حده ،حيث نادى
امل�سيحيني يف كل �أوروبا �سنة 1366م ب�رضورة طرد الأتراك وت�شكيل وحدة �صليبية
�أوروبية قوية تكون �أقوى من الأتراك كي تقذف بهم يف امل�ضيق والبحر وتطردهم
�إىل الأنا�ضول .ولكن مناداة البابا مل جتد �أذن ًا �صاغية �إال عند حاكم منطقة �سافوي
(�أماديو�س) الذي ا�ستطاع ا�سرتجاع غاليبويل ( )42بعد معارك عنيفة جرت بينه وبني
العثمانيني.
كان �أ�سطول حاكم �سافوي قوي ًا �أقوى من الأ�سطول العثماين وهذا �أدى �إىل جناحه
يف ا�سرتجاع غاليبويل من امل�سلمني .و�سلم مراد غاليبويل للبيزنطيني كي يحافظوا
عليها ورجع �إىل بالده .ورغم جناحه يف ك�رس العثمانيني وا�سرتجاع غاليبويل �إال
�أنه مل يتابع مالحقة العثمانيني ب�سبب ظروف داخلية يف بالده .وبعد �أكرث من ع�رش
�سنوات طلب �أحد البيزنطيني حماية العثمانيني له من خ�صمه مقابل �إعطاء غاليبويل
هدية للم�سلمني عام 1379م.
�إن اخلطة احلربية التي اتبعها مراد الأول يف �سريه يف بالد البلقان وجناحه يف
ق�سم اجلي�ش �إىل ثالثة �أق�سام �أو جبهات يف �آن واحد ،وهذه
معظم احلروب هي �أنه ّ

اجلبهات هي:
1.1جبهة الو�سط وذلك قرب نهر ماريت�سا حيث ا�ستطاع فتح مدينة �صوفيا عام

1385م ومدينة ني�ش عام 1386م.

2.2اجلبهة اليمنى حيث يقع فيها نهر توجنا.
3.3اجلبهة الي�رسى واجلنوبية حيث و�صل العثمانيون �إىل �سرييز عام 1383م
وحا�رصوا �سالونيك عام 1387م وهي ثاين �أكرب مدينة بيزنطية.
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ونتيجة هذه احلروب العثمانية الناجحة على البيزنطيني فر�ض عليهم مراد دفع
اجلزية لذلك خاف زعماء �أوروبا فقام بع�ضهم و�أعلنوا خ�ضوعهم ودفع اجلزية ،و�صمم
بع�ضهم الآخر على مقاومة الزحف العثماين.
ويجب �أن ال نن�سى مدى تفكك اجلبهة البيزنطية والأوروبية من �رصاعات داخلية،
ال ميكن �أن تكون الدولة العثمانية يف من�أى عنها ،بل يجب �أن يكون لها دور فعال يف
لعب حوادث تاريخية نتيجة هذا التفكك الأوروبي .وللداللة على التفكك الأوروبي قام
ملك بلغاريا وهو امللك �شي�شمان وطلب حماية ال�سلطان العثماين عندما علم �أن وحدة
�أوروبية �ستقوم ب�رضبه ،وكانت الدول الأوروبية قد حتالفت على �رضب �شي�شمان هي
وال�شيا وهنغاريا .فت�صدى العثمانيون وملك بلغاريا �شي�شمان لهذا احللف الأوروبي
و�ساروا نحو نهر الدانوب ،وب�سب القوة العثمانية خاف حاكم وال�شيا وانف�صل عن
الوحدة الأوروبية و�أدار ظهره للأوروبيني والهنغاريني ( . )43وبذلك انف�صمت عرى
الوحدة الأوروبية .و�أدى حترك العثمانيني يف البلقان للدفاع عن �شي�شمان �أن �سيطر
العثمانيون على مناطق يف البلقان مل يخرجوا منها ،وهكذا بقيت القوى العثمانية
يف البلقان تتحدى الدول الأوروبية جميعها حتى عام 1389م عندما قامت معركة
قو�صوه بتاريخ /15حزيران �سنة 1389م.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه قبل قيام معركة قو�صوه «ميدان الطيور ال�سود» رجع
ملوك �أوروبا الذين انف�صلوا عن الوحدة الأوروبية �إىل الوحدة من جديد فمث ًال رجع
حاكم وال�شيا للوحدة الأوروبية ،حتى �أن �شي�شمان نف�سه انف�صل عن ال�سلطان العثماين
علم ًا ب�أنه كان يحميه ورجع �إىل الوحدة الأوروبية .وعندما قامت املعركة ،كانت
اجلبهة الأوروبية وحدة واحدة متوا�صلة قوية ولكن ال�سلطان مراد ت�صدى لهم وانت�رص
يف املعركة.
وبينما كان ال�سلطان يتجول بني القتلى الأوروبيني �إذ غدر به �أحد اجلرحى
البيزنطيني ف�رضب ال�سلطان �رضبة �أردته قتي ًال عام 1389م .ولكن ا�ستطاع
بناء على �أوامر �أبناء مراد وهم بايزيد
العثمانيون من �أ�رس ملك ال�رصب الزار ثم قتلوه ً
ويعقوب.
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ولو رجعنا للوراء ونظرنا �إىل تاريخ مراد الأول وحروبه يف البلقان لوجدنا �أنه
ا�ستطاع كما قلنا �سابق ًا �أن يفر�ض اجلزية على ملوك �أوروبا مثل ملك البلغار وملك
ال�رصب وذلك عام 1379م .وعندما ت�أخرا يف دفع اجلزية قام مراد وجهز جي�ش ًا
لإخ�ضاعهما و�إجبارهما على دفع اجلزية من جديد .وبعد معركة قو�صوه عام 1389م
ق�ضى اجلي�ش العثماين على ا�ستقالل ال�رصب والبلغار نهائياً.
وحر�ص مراد الأول �أثناء حكمه على �أن يوازن تو�سعه يف البلقان بتو�سعات يف
ال�رشق �أي�ض ًا �أي يف جبهة الأنا�ضول .فمث ًال ا�ستطاع اجلي�ش العثماين �أن يدخل �أنقرة
ذات احل�ضارة ال�سلجوقية ،و�سيطر على مدينة قره �صي التي كانت تف�صل العثمانيني
عن م�ضيق الدردنيل .ونتيجة انت�صارات مراد يف اجلبهة ال�رشقية قام �أمراء الغزاة يف
ال�رشق والتفوا حول �أمري كرمان لالنتقام منه �إال �أنه هزمهم ومد نفوذه �رشقاً .واتبع
�أ�ساليب �أخرى لل�سيطرة على �أمراء الغزاة عدا عن حماربته لهم و�أهم هذه الأ�ساليب هي
الزواج ( )44من �أ�رس �أمراء الغزاة لي�صبح �صهراً لهم ،وكان �أي�ض ًا يقوم ب�رشاء �أرا�ضيهم.
فمث ًال تزوج بايزيد بن مراد الأول من بنت �أمري كرمان فما كان من الأخري �إال �أن قدم
مهراً البنته �إعطاء مدينة كوتاهيه للعثماني ني ( . )45واتبع مراد �سيا�سة الرتحيل �Sur
 gunاجلماعي من البلقان �إىل الأنا�ضول وبالعك�س وذلك كي يكرث العن�رص الإ�سالمي
يف البلقان.

ويجدر بنا �أن نذكر �شيئاً عن �شخ�صية مراد الأول الإ�سالمية وجوانب
م�ضيئة من �شخ�صيته:
1.1كان ملتزم ًا بال�رشيعة الإٍ�سالمية وتطبيقها .والدليل على ذلك �أنه عندما ت�آمر

ابنه �ساوجي مع الأمري �أندرونيقو�س ابن الإمرباطور البيزنطي يواني�س ،و�سار االثنان
على ر�أ�س جي�ش من البيزنطيني وبع�ض املخدوعني من اجلنود العثمانيني ملحاربة
اجلي�ش العثماين الإ�سالمي ،كانت نتيجة املعركة هزمية املت�آمرين ،فقرر مراد عر�ض
هذا الأمر على علماء ال�رشيعة ،فحكموا على �ساوجي ابن ال�سلطان مراد باملوت جزاء
خروجه على طاعة ويل الأمر وجزاء مواالته للكفار لقتال اجلي�ش العثماين امل�سلم،
وتدخل البع�ض لدى ال�سلطان �أن ال يعدم ابنه ،ولكن ال�سلطان �أ�رص على �إقامة وتنفيذ
حكم ال�رشيعة على ولده ف�أعدمه (. )46
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2.2لقد �أم�ضى مراد الأول الليل طوله قبل قيام معركة قو�صوه عام 1389م
داعي ًا اهلل الن�رص على �أعدائه وك�رس ملك ال�رصب الزار ،فكان يقول يف دعائه� ...« :إلهي
وموالي تقبل دعائي وت�رضعي ،و�أنزل علينا برحمتك غيث ًا يطفئ من حولنا غبار
العوا�صف ،واغمرنا ب�ضياء يبدد من حولنا الظلمات ،حتى نتمكن من �إب�صار مواقع
عدونا فنقاتله يف �سبيل �إعزاز دينك العزيز� ...إلهي وموالي �إن كان يف ا�ست�شهادي
جناة جلند امل�سلمني فال حترمني ال�شهادة يف �سبيلك لأنعم بجوارك ونعم اجلوار
جوارك� .إلهي وموالي ،لقد �رشفتني ب�أن هديتني �إىل طريق اجلهاد يف �سبيلك فزدين
�رشف ًا باملوت يف �سبيلك» (. )47
3.3وقد ا�ست�شهد ال�سلطان مراد الأول يف املعركة بطعنة جريح ملقى على الأر�ض
ظن مراد �أنه ميت.
4.4كانت العالقات العثمانية مع جريانهم ال�سالجقة ،مثل �أمري �إمارة كرمان
ال�سلجوقية ،عالقة طيبة ولكن عندما �أعلن �أمري الإمارة عالء �أو غياث الدين الثورة
على ال�سلطان مراد زاعم ًا �أنه الوريث ال�رشعي لزعامة دولة �سالجقة الروم ا�ضطر مراد
�إىل الق�ضاء على هذه الثورة ،علم ًا �أنه مل يكن يرغب �أن يهدر دم م�سلم بيد م�سلم .ولكن
مبا �أن عالء الدين خرج عن ال�صف فقد �أدبه مراد.
�أما عالقة ال�سلطان مراد باملماليك فكانت طيبة والداللة على ذلك �أنه عندما
فتح �أدرنة عام 1362 – 1361م �أر�سل وفداً �إىل �سلطان م�رص يب�رشه برفع الراية
الإ�سالمية على �أدرنة ،وحني ا�ست�شهد مراد كان ال�سلطان اململوكي برقوق من �أوائل
الذين �أر�سلوا وفداً للتعزية بال�سلطان ( )48ال�شهيد.
ا�ست�شهد ال�سلطان مراد الأول يف معركة قو�صوه عام 1389م عن عمر يناهز
اخلام�سة وال�ستني بعد حكم دام ثالثني عاماً ،ثم نقلت جثته �إىل برو�صة حيث مقربة
�سالطني �آل عثمان ،وخلفه يف حكم الدولة العثمانية ابنه بايزيد الذي لقب بال�صاعقة.

«السلطان الغازي بايزيد األول امللقب بالصاعقة
(يلدرم 1389 )Yildirimم – 1402م وحربه مع تيمورلنك»:
ا�ست�شهد ال�سلطان مراد الأول عام 1389م يف معركة قو�صوه ،فتوىل زمام الأمور
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بعده ابنه بايزيد الأول الذي لقب بال�صاعقة وذلك ل�رسعة حتركه مع جيو�شه من
الأنا�ضول �إىل البلقان وبالعك�س ب�رسعة فائقة .وعندما علم �أمراء الغزاة يف الأنا�ضول
با�ست�شهاد مراد الأول قاموا مبحاولة االنف�صال عن العثمانيني �أو حماولة عدم
اخل�ضوع لل�سيادة العثمانية ،فما كان من بايزيد الأول �إال �أن �سار �إىل الأنا�ضول قادم ًا
من البلقان و�أخ�ضع الأمراء الذين �أعلنوا ع�صيانهم .وكما ح�صل يف الأنا�ضول ح�صل
يف البلقان ،حيث قام البيزنطيون بعدم دفع اجلزية وعدم اخل�ضوع لل�سلطة العثمانية،
فقام بايزيد وهاجم عدة مدن كانت قد �أعلنت الع�صيان ،و�أهمها مدينة كو�سوفو التي
قامت فيها ثورة �ضد العثمانيني ف�سار بايزيد نحوها و�أخمد الثورة فيها.
عندما ا�ستلم بايزيد الأول احلكم كان �أخوه يعقوب يف الأنا�ضول يجمع الفر�سان
لإعدادهم للحرب القادمة مع البيزنطيني ،وقد غ�ضب يعقوب من ا�ستفراد �أخيه بايزيد
بال�سلطة فتجمع حوله �أمري كرمان برهان الدين و�أمري جرميان و�أمري حميد وغريهم
من الأمراء يف الأنا�ضول .فقرر بايزيد �إخ�ضاع الأمراء يف ال�رشق وجنح يف ذلك عام
1390م.
لقد ارتكب بايزيد جرمية ب�شعة عندما �أعدم �أخاه الأ�صغر يعقوب؛ لأنه تعاون
مع �أمراء الغزاة لقلب نظام احلكم ،ولي�س �صحيح ًا ما ذكرته الكتب الأجنبية الغربية
بناء على وجود فتوى �إ�سالمية بقتل الأخ لأخيه بحجة املحافظة
�أن بايزيد قتل �أخاه ً
على وحدة امل�سلمني ومنع ًا لوقوع الفتنة .لقد كان بينه وبني ال�شيوخ امل�سلمني جفاء
وا�ضح ،والداللة على ذلك �أن القا�ضي �شم�س الدين حممد حمزة الفناري رد �شهادة
ال�سلطان يف �إحدى الق�ضايا ،فلما راجعه يف ذلك� ،أجابه القا�ضي� :أنه رد �شهادته لأنه
تارك ل�صالة اجلماعة .وزاد اجلفاء بينه وبني العلماء عندما علموا �أن زوجته �سيطرت
عليه وكان ي�رشب معها اخلمر دائماً ،ف�أ�صبح مدمن ًا على �رشب اخلمرة ويقيم حفالت
اللهو .وحدثت ق�صة طريفة تدلنا على عدم احرتام العلماء لبايزيد ،وذلك عندما زار
العمال الذين يعملون يف بناء امل�سجد «�أولو جامع» يف مدينة بور�صة وكان بنا�ؤه
على و�شك االنتهاء فالتقى خالل جتواله بالعامل امل�ؤمن �شم�س الدين الفناري ف�س�أله
على م�سمع من النا�س عن ر�أيه يف بناء امل�سجد ،وهل يرى يف البناء �أي نق�ص؟ ف�أجابه
العامل امل�ؤمن بجواب �ساخر داللة على عدم الر�ضا عن �سرية بايزيد املنافية للإ�سالم
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فقال له« :بالن�سبة لنا نحن امل�سلمني ف�إننا ال جند �أي نق�ص يف بناء امل�سجد� ،أما
بالن�سبة �إليك يا بايزيد ،ف�إنني �أخ�شى �أن تكون قد ن�سيت �أن ت�ضع خزانة حتفظ بها
خمورك بجانب املحراب» (. )49
وكان بايزيد قد تزوج من �أوليفريا �أخت ملك ال�رصب الزار ،وكانت �أم بايزيد
م�سيحية من اليونان ،لذلك كان ي�شتاق كثرياً �إىل امل�سيحيني وتعود ال�رشب والإدمان
على اخلمرة ك�أخواله (. )50
ا�ستغل ملك الق�سطنطينية جون اخلام�س ان�شغال بايزيد يف ال�رشق ف�أعلن
ع�صيانه و�أبعد بقوته امل�سلمني عن ح�صار الق�سطنطينية ،لذلك رجع بايزيد من

ال�رشق كال�صاعقة �إىل ح�صار الق�سطنطينية ورف�ض امل�ساومة �إال �إذا نفذت
طلباته وهي:
1.1م�ضاعفة دفع اجلزية.
2.2و�ضع  6000رجل يف ال�ساحل ال�شمايل للقرن الذهبي.
�3.3إن�شاء �شارع تركي يف قلب العا�صمة البيزنطية الق�سطنطينية وقد �سمي هذا

احلي العثماين بـ (�سريكي�شي  . )Serceciواحلقيقة �أن رجوع بايزيد من الأنا�ضول �إىل
البلقان لي�س لأن حاكم الق�سطنطينية �أعلن ع�صيانه ،بل لأن �سيج�سموند ملك املجر
امل�سيحي ا�سرتجع نيقوبولي�س من امل�سلمني ،ولبى رغبة نداء البابا ب�رضورة قيام
حرب �صليبية جديدة �ضد الأتراك.

جتمع امل�سيحيون يف بوداب�ست وكانت �أعدادهم �ضخمة وقد و�صلوا من بلدان
خمتلفة مثل بريطانيا وبولندا وا�سكتلندا وبوهيميا والنم�سا و�إيطاليا وال�سويد ،وقام
�سج�سموند ملك املجر بقيادة هذه اجليو�ش بعد �أن باركها البابا ،وزحف امللك �إىل
�رصبيا قاطع ًا الدانوب واحتل يف طريقه مدن �أور�سوفا وفيدين وقتل كل م�سلم وجده
يف طريقه حتى و�صل �إىل نيقوبولي�س .وكانت يف املدينة حامية عثمانية قليلة ال
ت�ستطيع �أن تقف �أمام هذا اجلي�ش امل�سيحي اجلرار ف�سقطت نيقوبولي�س بيد ملك املجر
واجلموع امل�سيحية.
عندما علم بايزيد بهذه اجلموع امل�سيحية رجع فوراً من الأنا�ضول عام 1396م
وو�صل �إىل نيقوبولي�س حيث التقى باجليو�ش امل�سيحية وقامت معركة حا�سمة
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وانت�رص على ال�صليبيني ،وكان هذا الن�رص قد رفع ا�سم بايزيد يف العامل الإ�سالمي
و�أخاف الدول الأوروبية التي �أ�صبحت حت�سب ح�سابه .وقد �أر�سل ال�سلطان �إىل ال�رشق
الإ�سالمي يخربهم بهذه االنت�صارات الإ�سالمية وبعث �أ�رسى كثريين للقاهرة ودم�شق
والقد�س .فما كان ممن ر�أى هذه املناظر �إال �أن ت�شجع ،وذهب كثري من املتطوعني
امل�سلمني �إىل جبهة القتال يف البلقان وازداد عدد اجلي�ش العثماين ،لذلك �صمم بايزيد
�أن ي�ستمر يف فتوحاته يف البلقان ،ففتح مدن ًا كثرية يف مناطق وال�شيا وهنغاريا
وبو�سنيا وفيدين وبلغاريا وتقدم �إىل �ألبانيا .وب�سبب هذه االنت�صارات الإ�سالمية يف
البلقان لقب بايزيد بال�صاعقة ،و�سلطان الروم ،و�ألقاب �أخرى مثل ملك امل�سلمني.
�إن االنت�صارات التي حققها بايزيد الأول يف اجلبهة الأوروبية يف نيقوبولي�س
وزحفه نحو مناطق �أخرى ،جعلته يفكر ملي ًا يف ح�صار الق�سطنطينية للمرة الثالثة.
وبينما كان يحا�رصها �سمع خرباً عن زحف جديد قادم من ال�رشق نحو الأنا�ضول هو
جي�ش تيمورلنك.

تيمورلنك ( )15ولقائه يف معركة أنقرة مع بايزيد:
كان بايزيد م�شغو ًال بحروبه �ضد البيزنطيني يف �أوروبا ،وكان ينتقل من ن�رص
�إىل ن�رص ،وعندما متت على يديه فتح ح�صون بيزنطية جاءته الأخبار �أن عالء الدين
علي بك �أمري كرمان قد زحف يف بالد الأنا�ضول نحو �أنقرة (العا�صمة العثمانية
القدمية) يف الأنا�ضول واحتلها ،ثم زحف نحو بور�صة حيث مقربة �سالطني �آل عثمان
واحتلها ،وعندما �سمع بايزيد بهذه الأخبار قطع فتوحاته يف البلقان ورجع م�رسع ًا
كالربق نحو الأنا�ضول وا�ستطاع حتقيق االنت�صار على �أمري كرمان وقتله بعد �أن
قامت معركة �أنقرة عام 1397م.
ثم �سار ال�سلطان بايزيد نحو ال�شمال حيث �إمارة طرابزون امل�سيحية على البحر
الأ�سود ،ورجع �إىل اجلنوب حيث و�صل �إىل �إمارة الب�ستان ،وهي �إمارة تابعة للمماليك،
وبذلك �أ�صبح يقف على احلدود العثمانية اململوكية .وكانت نتيجة حتطيم �أمراء الغزاة
يف الأنا�ضول ،و�إعدام �أمري كرمان ،و�إخ�ضاع منطقة الأنا�ضول للدولة العثمانية� ،أن
قام �أمراء الغزاة الذين هربوا من بايزيد �إىل ال�رشق فطلبوا من تيمورلنك حمايتهم ()52
 ،ثم �شجعوه كي يكمل الزحف الذي قام به من ال�رشق حتى و�صل بغداد ليتابع زحفه
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للأنا�ضول.
وهناك رواية تاريخية تقول �أن ملك الق�سطنطينية مع بع�ض ملوك �أوروبا
ا�ستنجدوا بتيمورلنك ملقاتلة ال�سلطان بايزيد ( ، )53ورواية �أخرى تقول عن تدخل
تيمورلنك يف �أمور الدولة العثمانية� :أن تيمورلنك بعث بر�سالة �إىل بايزيد – ال�سلطان
العثماين – طلب فيها ت�سليم الالجئ ال�سيا�سي �أحمد جالي (�سلطان بغداد) الذي هرب
من بغداد عندما هجم تيمورلنك عليها .لكن بايزيد رف�ض ت�سليمه �إىل تيمورلنك .فما
كان من تيمورلنك �إال �أن قرر �إخ�ضاع بايزيد وقتله يف معركة فا�صلة ( . )54وكان
ال�سلطان العثماين قد �أحت�ضن �ضيفه الالجيء ال�سيا�سي حاكم بغداد �أحمد جالي
و�أمده باملعونة الع�سكرية واملادية للت�صدي لتيمورلنك وذلك ال�ستعادة مركز اخلالفة
العبا�سية يف بغداد ،وكان لهذا املوقف العثماين ت�أثري كبري يف توثيق العالقات بني
الدولة العثمانية وبني دولة املماليك التي تعترب نف�سها حامية للخليفة العبا�سي
املتوكل على اهلل .وهناك رواية �أخرى تقول �أن �أحمد جالي هرب من بغداد خوف ًا من
تيمورلنك ملتجئ ًا �إىل ال�سلطان اململوكي برقوق يف القاهرة .واحلقيقة �أن ال�سلطان
بايزيد عر�ض على ال�سلطان اململوكي برقوق ت�شكيل جبهة �إ�سالمية موحدة تالحق
«�أهل ال�صليب» يف عقر دارهم �أوروبا (. )55

الدولة العثمانية بعد تيمورلنك عام 1402م:
بعد معركة �أنقرة عام 1402م وانت�صار تيمورلنك على ال�سلطان بايزيد ووقوع
ال�سلطان العثماين يف الأ�رس ،تنف�س �أمراء الغزاة ال�صعداء ،ورجع كل �أمري مبتهج ًا
�إىل �إمارته وعائلته ،وذلك بعد �أن انتهى اخلطر عليهم من ال�سلطان بايزيد الثاين.
وكان قد بقي تيمورلنك يف الأنا�ضول ثمانية �أ�شهر �أي من متوز عام 1402م حتى
�آذار عام 1403م.
مل يكمل تيمورلنك زحفه للغرب �ضد الأماكن العثمانية يف الأنا�ضول والبلقان
علم ًا ب�أنه كان با�ستطاعته ذلك .بل اعرتف �أ�ص ًال بحكم العثمانيني ،واعرتف ب�سليمان
بن بايزيد حاكم ًا على البلقان ( ، )56وحل�سن حظ �سليمان �أن الأوروبيني مل ي�ستفيدوا
من حتطيم دولة �آل عثمان لأنهم مل ي�ستغلوا الفر�صة ويهجموا عليه يف البلقان .ولو
فعلوا ذلك لأ�صبحت دولة �آل عثمان حمطمة يف ال�رشق من قبل تيمورلنك وحمطمة
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يف الغرب من قبل البيزنطيني .ولكن البيزنطيني مل يهجموا على �سليمان لأنه اتبع
�سيا�سة م�صاحلة مع البيزنطيني (مع مانويل الثاين) � ،أ�ضف �إىل ذلك �أن هنغاريا كانت
م�شغولة يف حروب خا�صة مع دول و�سط �أوروبا.
كان لبايزيد �أبناء �آخرون عدا عن �سليمان ،فهناك حممد الذي كان مقيم ًا يف
�أما�سيا قرب �سينوب ،وعي�سى الذي كان مقيم ًا يف بور�صة ،وقد اعرتفوا جميع ًا ب�سيادة
تيمورلنك عليهم.
تويف تيمورلنك عام 1405م ،فبد�أ العثمانيون يبنون دولتهم من جديد ،ولكن
�أبناء بايزيد وقعوا يف خالفات وحروب �أهلية عائلية وا�ستمر هذا النزاع العائلي من
عام 1413 – 1403م.

الصراع بني أبناء بايزيد:
كان موقف �سليمان �ضعيف ًا �أمام �أخوته و�أمام �أمراء الغزاة؛ وذلك لأنه اعتمد
على وزير �أبيه وهو علي جندريل الذي كانت �سمعته �سيئة ب�سبب كرثة ال�رضائب التي
فر�ضها على رعايا الدولة العثمانية ،وزواجه من فتاة م�سيحية ،واعرتاف تيمورلنك
به حاكم ًا على البلقان من دون �أخوته.
�أما حممد الأول فقد كان �أقوى �أخوته حتى �أنه حارب تيمورلنك يف جبال
الأنا�ضول واتبع �أ�سلوب الكر والفر ،وا�ستطاع �أن ي�سرتجع من جنود تيمورلنك مدن
توقات و�أما�سيا ( . )57وبد�أ يف حماربة �إخوانه بعد ان�سحاب تيمورلنك من الأنا�ضول،
وا�ستطاع �أن ينت�رص على كل �أخ من �أخوته يف معارك يف الأنا�ضول والبلقان حتى
ق�ضى عليهم جميع ًا وقتلهم وكان �آخرهم مو�سى الذي قتله عام 1413م.

موجز عن املعارك األهلية بني أبناء بايزيد الصاعقة:
بعد رجوع تيمورلنك لل�رشق ح�صلت معارك بني الأخوة ،كانت �أول معركة يف قرة
�صي بني حممد ومو�سى ،وقد هرب مو�سى ملتجئ ًا �إىل �إمارة جرميان ،وعندما �سمع
�سليمان ،حاكم �أدرنة ،عن هذه احلروب بني الأخوة ذهب كي يق�ضي على �أخوته يف
الأنا�ضول ،فتعاون مع البيزنطيني ،الذين ا�شرتطوا عليه �إذا �ساعدوه �أن يح�صلوا على
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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أرا�ض قرب بحر مرمرة و�أن يعفيهم من اجلزية التي كانت
مدينة �سالونيك وتراقيا و� ٍ
مفرو�ضة عليهم .وقد لبى �سليمان طلب البيزنطيني ،لذلك �ساروا معه بعد ح�صولهم
على طلباتهم �إىل الأنا�ضول حلرب �أخوته.
جهز �سليمان جي�ش ًا �آخر �أر�سله مع عي�سى لقتال �أخيهم حممد يف الأنا�ضول؛
وذلك لأن حممد �أعلن نف�سه �سلطان ًا و�سك عملة با�سمه كتب عليها �أنه �سلطان الدولة
العثمانية الوحيد .قرر �سليمان الهجوم على الأنا�ضول حيث �أخوه حممد ،ولكن حممداً
ا�ستعد للمعركة وا�ستعمل �أ�سلوب ًا حربي ًا ناجح ًا حيث احتل مدن ًا خلف خطوط الدفاع
جلي�ش �سليمان وذلك عندما �أر�سل �أخاه مو�سى �إىل �أدرنة عا�صمة �سليمان واحتلها.
وعندما �سمع �سليمان بذلك رجع م�رسع ًا للبلقان فقتله مو�سى .ثم هاجم حممد البلقان
وق�ضى على �أخيه مو�سى قرب �صوفيا يف 1413/7/10م ،وهكذا �أ�صبحت الأنا�ضول
والبلقان حتت حكم حممد الذي وحد مناطق الدولة العثمانية من جديد (. )58
وقد نقل ال�سلطان حممد عا�صمة الدولة العثمانية من برو�صة �إىل �أدرنة وهذا
داللة على اهتمامه مبتابعة الغزو .وبعد الق�ضاء على �أخوته بد�أ يف �إعادة بناء الدولة
العثمانية من جديد .وقد ق�ضى معظم حكمه الذي ا�ستمر من 1421 – 1413م بالغزو
واحلروب ،وذلك بعد �أن اعرتف به جميع رعايا الدولة العثمانية �سلطان ًا عليهم.
وقد جهز ال�سلطان حممد جي�ش ًا ذهب لقتال ال�شيخ بدر الدين وقد انت�رص عليه يف
()59
بناء على فتوى كان قد �أ�صدرها موالنا �سعيد �أحد
مقدونيا و�شنقه عام 1417م ً ،
تالميذ ال�شيخ التفتازاين ون�صها« :من �آتاكم و�أمركم جميع ًا على رجل يريد �أن ي�شق
ع�صاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه» ( . )60وللأ�سف �أن امل�ست�رشقني ورجال التاريخ
الغربيني الذين كتبوا عن تاريخ الدولة العثمانية كتبوا �أن هذه الفتوى التي �أ�صدرها
موالنا �سعيد عام 1417م ( ، )61كانت عبارة عن ال�سماح ل�سالطني �آل عثمان لقتل
�أخوتهم و�أنها �صدرت لهذا ال�سبب �أي لقتل الأخ لأخيه .وهذه كذبة تاريخية وكان
الق�صد منها ت�شويه �سمعة �سالطني �آل عثمان امل�سلمني.
قام ال�سلطان حممد بعدة فتوحات يف البلقان والأنا�ضول حتى ا�ستطاع �إرجاع
الدولة العثمانية �إىل ما كانت عليه زمن والده بايزيد ال�صاعقة من القوة واالت�ساع.
كما قام بتجنيد كثري من رعايا الدولة العثمانية ب�سبب كرثة الفتوحات التي رفعت
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ا�سمه ،وكذلك قام بالتجنيد كي يخ�ضعهم حلكمه ،وكي ال يقوموا بثورات حملية عليه.
كان ال�سلطان حممد ي�رسع �إىل البلقان قادم ًا من الأنا�ضول عندما كان ي�سمع
بزحف بيزنطي على �أرا�ضي الدولة العثمانية يف البلقان .فقد �سار لقتال الألبان لأنهم
كانوا قد قتلوا كل عثماين م�سلم يف �ألبانيا ،وعندما و�صلهم ال�سلطان حممد انت�رص
عليهم واحتل كرواتيا وفالونا على ال�ساحل وهاجم املوره و�أغار على وال�شيا عام
1418م ،كما هاجم ترات�سلفانيا وهنغاريا ،وقد اتبع �أ�سلوب ًا جديداً حيث جلب كثرياً
من الأتراك العثمانيني من الأنا�ضول ،و�أ�سكنهم يف البلقان وذلك لتقوية احلاميات
الرتكية يف البلقان ( . )62وت�سمى هذه العملية باللغة الرتكية .Surgun
وبعد �أن خ�ضعت له البلقان كلها �سار ال�سلطان حممد �إىل الأنا�ضول حيث �أمراء
الغزاة ،ف�أخ�ضع �أمري كرمان الذي كان قد اعرتف به تيمورلنك ثم �أخ�ضع ك ًال من
الإمارات يف منت�شا و�آيدين و�أزمري.
تويف ال�سلطان حممد يف �أدرنة عام 1421م ومل يذع نب�أ وفاته خوف ًا من مترد
اجلي�ش .وقد �أخفى نب�أ الوفاة وزيراه �إبراهيم با�شا وبايزيد با�شا ،و�أر�سال �إىل ابنه مراد
الذي كان يف الأنا�ضول ب�رضورة احل�ضور �إىل �أدرنة لأن والده مري�ض .وعندما ح�رض
مراد �إىل �أدرنة – العا�صمة العثمانية اجلديدة  -كان والده قد دفن قبل  41يوماً،
فا�ستلم مراد الثاين ال�سلطة خلف ًا لوالده حممد جلبي �أو حممد الأول.

السلطان مراد الثاني:
ا�ستلم ال�سلطان مراد الثاين ال�سلطنة ومل يبلغ من العمر �سبعة ع�رش عاماً ،وقد
ا�ستمر حكمه بني عامي 1451 – 1412م ،قد تكلمنا �سابق ًا عن حربه مع م�صطفى
املزيف الذي ادعى بن�سبه �إىل بايزيد.
لقد قام الإمرباطور مانويل وابنه جون ب�إر�سال م�صطفى املزيف �إىل غاليبويل
للقيام باحلروب �ضد ال�سلطان مراد الثاين ،وقد جنح م�صطفى فع ًال واحتل غاليبويل
وا�ستغل الفر�صة �أمري كرمان الذي وجد ال�سلطان مراد م�شغو ًال بحربه مع م�صطفى
وهجم على الأرا�ضي التابعة لل�سلطان والإمارات الأخرى فاحتل �أرا�ضي حميد ،كما
ا�ستفادت �إمارات �أخرى من ان�شغال ال�سلطان مراد فتحركت �إمارات منت�شا و�آيدين
و�صاروخان فطردت العثمانيني الإقطاعيني من هذه الإمارات ،وب�سبب الأو�ضاع
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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املرتدية يف الأنا�ضول ا�ضطر مراد الثاين �إىل الرجوع للأنا�ضول لت�أديب الأمراء،
ولإعادة بناء جي�شه وتنظيمه ملواجهة �أي هجوم حمتمل من �أمراء الغزاة .وا�ستغل
م�صطفى الفر�صة الن�شغال مراد يف الأنا�ضول وهاجم �أدرنة ودخلها .وهكذا �أ�صبح
م�صطفى يف الغرب (البلقان) � ،أما ال�سلطان مراد فقد �أ�صبح يف ال�رشق (الأنا�ضول) .
وقد �أيد م�صطفى كل من البيزنطيني و�أمراء الإمارات الذين �أقلقوا مراداً الثاين.
مل يكتف م�صطفى ب�أدرنة والبلقان بل قرر الهجوم على ال�سلطان مراد الثاين
يف بور�صة لأنه كان يطمع يف اال�ستيالء على جميع �أرا�ضي الدولة العثمانية .وقد
ت�صدى له ال�سلطان مراد الثاين يف معركة �أولوباد حيث هرب م�صطفى �إىل �أدرنة ثم
�إىل وال�شيا وقد تبعه ال�سلطان وقب�ض عليه وقتله وبذلك انتهت ثورة م�صطفى املزيف
(. )63
وقام مراد الثاين بت�أديب الإمرباطور البيزنطي لأنه �ساعد م�صطفى يف ثورته،
فحا�رص الق�سطنطينية  50يوماً ،وهي املرة ال�ساد�سة التي حتا�رص فيها الق�سطنطينية
من قبل �سالطني الدولة العثمانية .فما كان من �إمرباطور الق�سطنطينية �إال �أن �أر�سل عام
1422م ر�سائل حللفائه �أمراء الغزاة ل�رضب ال�سلطان مراد الثاين من اخللف وكانت
الر�سائل �إىل كل من �أمري كرمان و�أمري جرميان وحتى ر�سالة �إىل م�صطفى احلقيقي
�أخي مراد الثاين ( . )64وقام ه�ؤالء جميع ًا مبحا�رصة بور�صة عا�صمة ال�سلطان مراد
الثاين حيث توجد مقربة �سالطني �آل عثمان .وهذا العمل �أي ح�صار بور�صة جعل
ال�سلطان يقرر الرجوع عن ح�صار الق�سطنطينية للدفاع عن بور�صة وجنح مراد يف فك
احل�صار عن بور�صة ومتكن من القب�ض على �أخيه م�صطفى وقتله لأنه واىل الأعداء.
�أما بالن�سبة لأمراء كرمان وجرميان وغريهم فقد �صاهر �أمري كرمان كي يتقي �رشه
يف امل�ستقبل ،و�ضم �إمارات �آيدين و�صاروخان ومنت�شه للدولة العثمانية بالقوة.
تفرغ ال�سلطان مراد الثاين بعد جناحه يف الأنا�ضول �إىل التوجه نحو �أدرنة كي
يثبت احلكم العثماين فيها ويقوم منها بالغزو على الأرا�ضي البيزنطية يف البلقان.
ولذلك احتاج �إىل جي�ش يكون �أكرث عدداً و عدة ويكون متفرغ ًا للغزو واحلروب
لذلك قام ال�سلطان بت�شكيل نظام الدف�شريما �أي جمع ال�شباب للجي�ش وكان هذا النظام
قد اتبعه من قبل ال�سلطان بايزيد الأول .كما �أ�س�س ال�سلطان جي�ش القابي قول

وق�سمه �إىل ق�سمني:
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1.1قوافل الفر�سان ال�سباهية وقد ان�ضم له الأعيان ورجال الإقطاع.
2.2الإنك�شارية وقد ان�ضم له اجلي�ش النظامي التابع للحكومة املركزية وكان
ي�أخذ مرتب ًا �شهرياً.
ومتكن بوا�سطة هذا اجلي�ش الذي �أ�صبح قوي ًا من حما�رصة الق�سطنطينية ،و�أر�سل
فريق ًا �آخر من اجلي�ش �إىل منطقة وال�شيا عام 1423 – 1422م ،ومتكن من �أن يفر�ض
اجلزية على كل من هنغاريا ووال�شيا و�رصبيا ،وقد وقعت جميع هذه الدول على دفع
اجلزية مقابل �رشاء ال�سلم وعدم هجوم مراد الثاين عليها.
بعد هذه االنت�صارات التي �أحرزها ال�سلطان مراد الثاين وتهديده للق�سطنطينية
عدة مرات قام جون باليولوج من الكني�سة ال�رشقية مبحاولة حرب �صليبية �ضد
امل�سلمني ،وهي حماولة توحيد كل دول �أوروبا ،فقام باليولوج بزيارة روما عام
1437م وهدفه من ذلك توحيد الكني�ستني ال�رشقية (الق�سطنطينية) والغربية (روما)
 ،وكان ق�صده من ذلك ت�أييده من قبل جميع حكام دول �أوروبا ون�رصته و�إر�سال
جيو�شهم مل�ساعدته �ضد امل�سلمني والدفاع عن الق�سطنطينية.
ولقي ت�أييداً من بع�ض حكام �أوروبا ولكن �أغلبية ال�شعب يف الق�سطنطينية مل
ي�ؤيده بل ف�ضلوا �أن يكونوا تابعني لل�سيادة الإ�سالمية على �أن يكونوا خا�ضعني
ل�سيادة روما ( . )65و�أخرياً مت االتفاق على اللقاء بني الكني�ستني من ممثلني ميثلون
الكني�سيتني بتاريخ 1439/7/6م يف مدينة فلورن�سا.
ويف عام 1437م تويف ملك هنغاريا امللك �سجموند ،وح�صل نزاع بني �أفراد
العائلة املالكة على حكم هنغاريا ،فا�ستغل ال�سلطان مراد الثاين الفر�صة وهاجم
هنغاريا ففتح ح�صن �سيفر  Severinوحا�رص ح�صن �سيبو  ،Sibiuوهاجم �رصبيا وفتح
ح�صن �سيمندريا عام 1439م بعد انت�صاره على ملك ال�رصب جورج برونكوفي�ش.
وبانت�صاراته هذه جنح مراد يف ك�رس الوحدة ال�رصبية الهنغارية.
�أما ملك هنغاريا اجلديد الدي �سال�س فقد عني على تران�سلفانيا جون هنيدي
الذي �أ�صبح قائداً عام ًا جلميع جيو�ش املجر ،وهاجم العثمانيني وانت�رص عليهم يف
عام 1444م وا�سرتجع ح�صن �سيمندريا وطرد العثمانيني من احل�صن ،و�أخذ يالحق
اجليو�ش العثمانية املهزومة ،وبهذا االنت�صار ا�ستطاع �أن يبعث الأمل من جديد يف
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قلوب الأوروبيني الذين كانت كل حروبهم هزائم على يد امل�سلمني العثمانيني.
ولو رجعنا قلي ًال �إىل الوراء لرنى ماذا ح�صل يف اجتماع فلورن�سا عام 1439م
بني الكني�سة ال�رشقية والكني�سة الغربية ،لعلمنا �أن اجتماع فلورن�سا متخ�ض عن
�رضورة التح�ضري حلملة �صليبية هامة تطرد امل�سلمني الأتراك من كل �أوروبا ،ف�أخذ
جاناكي الأمر على عاتقه بالتجول يف دول �أوروبا حاث ًا اجلموع امل�سيحية حلرب
�صليبية ،وكان يطالب بجي�ش تعداده ( )80,000كي ي�ستطيع طرد العثمانيني من
�أوروبا واحتالل امل�ضائق الهامة مثل البو�سفور والدردنيل كما حثهم على ا�سرتجاع
الأرا�ضي املقد�سة من امل�سلمني يف القد�س .وقد القت دعوته هذه الت�أييد من بع�ض
ملوك �أوروبا� ،أما الإمرباطور البيزنطي فلم ي�ؤيده ،بل �أر�سل ر�سالة �إىل ال�سلطان مراد
الثاين يخربه �أنه لن ين�ضم �إىل هذه احلملة ال�صليبية ،لكنه قام بت�شجيع �إبراهيم حاكم
كرمان لإثارة ال�شغب فقط على الدولة العثمانية ،وقام �إبراهيم فع ًال بالهجوم من
اخلطوط اخللفية على مراد الثاين ،مما ا�ضطر ال�سلطان للرجوع من البلقان لقتاله،
علم ًا ب�أن مراد الثاين كان يجهز جي�ش ًا للقاء احلملة ال�صليبية ولقاء هنيدي ،ولكنه
ا�ضطر م�ؤقت ًا وقف حت�ضرياته وا�ستعداداته كي يتخل�ص من �إبراهيم حاكم كرمان.
وتخل�ص منه بالفعل.
ذكرنا قبل قليل �أن جون هنيدي انت�رص على العثمانيني وا�سرتجع ح�صن �سيمندريا
�سنة 1444م ،وفرح ال�شعب الأوروبي بذلك وبعث فيه الأمل .وقد ت�شجع هنيدي لقطف
ثمار انت�صارات �أخرى على العثمانيني ،ف�أراد �أن يخلد ا�سمه باالنت�صارات على
امل�سلمني وقد ارتفع ا�سمه عالي ًا يف كل �أوروبا فعالً ،ووجد الأوروبيون �أنهم اكت�شفوا
ال�شخ�ص الذي ي�ستطيع حتدي العثمانيني ،فطلب منه البابا ت�شكيل حملة �صليبية
بعد �أن اقتنع ال�شعب الأوروبي بذلك من ت�شجيع اجتماع فلورن�سا ،وقد ان�ضم �إىل هذه
احلملة ال�صليبية لقتال امل�سلمني معظم حكام �أوروبا ،و�أهم اجليو�ش التي ا�شرتكت
هي اجليو�ش ال�رصبية بقيادة جورج برونكوفي�ش ،وقوات هنغاريا بقيادة امللك الدي
�سال�س ،وزحفت هذه القوات ال�صليبية جميعها نحو امل�سلمني م�ستغلة غياب ال�سلطان
مراد الثاين يف الأنا�ضول ،وو�صلت اجليو�ش ال�صليبية �إىل مورانا عام 1443م ثم
�ساروا �إىل مدينة ني�ش واحتلوها وخ�ضعت معظم املدن ال�رصبية اجلنوبية للحملة،
وتابعت احلملة ال�صليبية زحفها �إىل بلغاريا واحتلوا �صوفيا و�شجعوا الألبان بالثورة
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على العثمانيني ،وكانت كل هذه االنت�صارات قد ح�صلت قبل حلول ف�صل ال�شتاء (.)66
كان و�ضع القوات العثمانية �صعب ًا �أمام هذا االجتياح ال�صليبي ،والذي فر�ض
على القوات العثمانية �أن تكون مبعرثة يف البلقان ،وثارت �ألبانيا على العثمانيني
فزاد الو�ضع �سوءاً على القوات العثمانية .وقام ق�سطنطني واحتل �أثينا ،و�أ�صبحت
�أدرنة عا�صمة العثمانيني يف �أ�سو�أ حال لأن اجلنود فيها مل ي�ستلموا معا�شاتهم مدة
�سنتني ب�سبب عدم وجود غنائم .وكانت كل هذه الأعمال قد قهرت مراد الثاين وزاد قلبه
تفتيت ًا وغ�ضب ًا عندما تويف ابنه عالء الدين ،ف�أ�صابه الي�أ�س والغم ،فا�ست�شار رئي�س
وزرائه وا�ست�شار زوجته مارا ما العمل؟ فكان جوابهما له بن�صيحة وهي �رضورة عقد
�صلح واتفاقية �سلم مع هذه احلملة ال�صليبية لأن الو�ضع العثماين �أ�صبح �صعباً .ولهذا
فقد اقتنع ال�سلطان ووقع معاهدة �أدرنة بتاريخ 1444/7/12م اعرتف بها ال�سلطان
مرغماً ،وجاء يف بنودها �سلخ �رصبيا وهنغاريا عن الدولة العثمانية بينما بقيت
بلغاريا حتت ال�سيادة العثمانية ،وبعد ذلك مت ال�صلح ولكن ال�سلطان مراد تنازل عن
احلكم البنه حممد عام 1444م وذهب للإقامة يف بور�صة حزين ًا جمروح الف�ؤاد.
مل يتقيد ال�صليبيون طوي ًال بهذه املعاهدة لأن ن�شوة الن�رص �أعمت عيونهم،
فقام امللك الدي �سال�س – رغم توقيعه على املعاهدة – بالتح�ضري للهجوم على
امل�سلمني الأتراك ،وقد �شجعه البابا على ذلك ،ف�صمم الدي �سال�س على احتالل
غاليبويل و�سالونيك وامل�ضائق (البو�سفور والدردنيل) لأنه �إذا جنح يف ذلك ف�إن
موقف الدولة العثمانية �سيكون �أ�صعب مما هو عليه .جمع الدي �سال�س اجليو�ش
ال�صليبية مرة ثانية يف بوادب�ست و�سار للمعركة ولكن برونكوفين�ش مل ي�رس معه بل
�أخرب ال�سلطان العثماين بهذه احلملة �سلفاً� .أما جون هنيدي فقد ا�ستعد مل�ساعدة الدي
�سال�س واالن�ضمام للحملة ال�صليبية اجلديدة .فقام احلكام الأتراك وطلبوا من ال�سلطان
مراد الثاين العودة للحرب وترك عزلته يف بور�صة لأن ابنه حممد �صبي ال ي�ستطيع
القيام مبواجهة هذه اجليو�ش ال�صليبية اجلديدة .وقد وافق مراد الثاين على ذلك فقرر
لقاء هذه اجلموع ال�صليبية بتاريخ 1444/10/10م ،وا�ستطاع ال�سلطان مراد الثاين
حتقيق الن�رص و�ألقى القب�ض على امللك الدي �سال�س و�أعدمه فتفرق �شمل ال�صليبيني
حيث هرب هنيدي تارك ًا الآالف من امل�سيحيني يالقون حتفهم �أمام اجلي�ش العثماين
امل�سلم على يد االنك�شارية .وطالب الأعيان الأتراك ب�رضورة رجوع مراد الثاين �إىل
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حكم ال�سلطنة العثمانية بد ًال من ابنه حممد ال�صبي ،وقبل مراد ذلك بعد هذا االنت�صار
و�أيده االنك�شارية� .أما ابنه حممد فقد بقي يحتفظ بلقب �سلطان وعني ك ًال من زاغة
نو�س با�شا و�شهاب الدين با�شا كمرافقني لل�صبي حممد.
مل ي�سكت هنيدي على هذه الهزمية التي حلقت باجلموع ال�صليبية ،فجهز جي�ش ًا
مكون ًا من  50,000جندي و�سار به �إىل لقاء ال�سلطان مراد الثاين الذي كان يف �ألبانيا.
وعندما علم ال�سلطان بهذا الزحف اجلديد ا�ستعد للقائه ،والتقى اجلي�ش امل�سلم بقيادة
ال�سلطان مراد باجلي�ش امل�سيحي بقيادة هنيدي يف كو�سوفا عام 1448م انت�رص فيها
ال�سلطان مراد وق�ضى على هنيدي وجي�شه ،وتابع مراد زحفه �إىل كافة املناطق التي
كان قد فتحها يف الأعوام ال�سابقة يف البلقان.
وتويف مراد الثاين يف 1451/2/5م وا�ستلم ابنه حممد الفاحت ال�سلطنة ومبا �أنه
كان �صبي ًا فقد ا�ستلم الو�صاية على هذا ال�صبي الوزير جندريل خليل.
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الفصل الثالث
بعض مظاهر اإلدارة العثمانية

أ .د .تيسري جباره

الفصل الثالث
بعض مظاهر اإلدارة العثمانية
قبل البدء يف احلديث عن الفتوحات العثمانية الأخرى زمن ال�سلطان حممد
الفاحت ،يجدر بنا �أن نتعرف على بع�ض مظاهر الإدارة يف الدولة العثمانية .والق�صد
من ذلك هو فهم ما كان من نظام �إداري عثماين يف القرنني الرابع واخلام�س ع�رش،
ومتابعة و�صف مظاهر الإدارة العثمانية عن القرون الالحقة ،ومعرفة من كان يتحكم
يف �أمور الدولة العثمانية ،وكيف تطورت من ع�شرية تركمانية �إىل �إمارة ثم �سلطنة ثم
�إمرباطورية عثمانية واجهت الدول امل�سيحية وخا�ضت معها حروب ًا طاحنة وق�ضت
على الإمرباطورية البيزنطية وعلى ال�سلطنة اململوكية.
ولو نظرنا وتفح�صنا �أ�سلوب العثمانيني يف الفتح و�أ�سلوب املعي�شة يف بداية
ت�أ�سي�س الإمارة العثمانية لوجدنا �أن العثمانيني اعتزوا بالإ�سالم وطبقوا �شعائره
يف حياتهم اليومية ويف الفتوحات الكثرية .وكانت بع�ض املناطق املفتوحة تخ�ضع
أرا�ض عثمانية ،والبع�ض الآخر يخ�ضع لل�سيادة
لل�سيطرة املبا�رشة للعثمانيني وت�صبح � ٍ
العثمانية اال�سمية ك�أن يذكر ا�سم ال�سلطان يف خطبة يوم اجلمعة �أو يظهر ا�سمه على
النقود.
كان العثمانيون ي�ضعون يف املناطق املفتوحة حاميات وقالع ًا قوية كي تبقى
هذه املناطق تابعة للدولة العثمانية .وكان اجلنود ي�أخذون �إقطاعات ي�ستقر فيها
اجلندي ويدافع عن �أر�ضه التي �أقطعها له ال�سلطان ،وكثرياً ما كانت الدولة العثمانية
تعفي بع�ض القرى من ال�رضائب كي ي�شرتوا والء هذه القرى للحكم والإدارة العثمانية
وذلك خوف ًا من الثورات �ضد العثمانيني يف هذه القرى واملدن .وكمثال على ذلك ما
تذكره �سجالت قونية وقي�رصية من �أن �سكان هاتني املدينتني قد �أُعفوا من ال�رضائب
ب�سبب والئهم الذي �أظهروه للدولة �أثناء قتال العثمانيني مع �أوزون ح�سن (. )1
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واتبع العثمانيون �أ�سلوب نقل جماعات تركية من الأنا�ضول �إىل البلقان �أو �إىل
البالد املفتوحة لإ�سباغ ال�صفة الرتكية عليها وملحاولة �أن يكون العن�رص الرتكي
الإ�سالمي م�ساوي ًا �إىل حد ما مع �سكان البالد من غري الأتراك ،وعملية نقل ال�سكان
ت�سمى Surgun :كما ذكرنا �سابقاً.
وكمثال على نقل ال�سكان من مكان لآخر ذاك الفرمان (القرار) ال�سلطاين ال�صادر
بتاريخ 1572/9/24م والذي ن�ص على نقل عائالت من واليات �سيوا�س وكرمان
وذي القدر �إىل جزيرة قرب�ص التي فتحها العثمانيون �آنذاك ( . )2ورمبا كان الق�صد
من نقل هذه القبائل �إىل قرب�ص �أو حتى من �أي مكان لآخر يف الدولة العثمانية هو
لت�أديب هذه القبائل وهذا هو �أ�سلوب النفي ،ورمبا كان �أي�ض ًا لزيادة العن�رص الرتكي
امل�سلم يف املناطق امل�سيحية.

األفراد الذين كان على عاتقهم إدارة أمور الدولة العثمانية:
 .1السلطان العثماني:
كانت �إمارة عثمان على ر�أ�سها �أمري �أو قائد قبيلة عثماين ،وكان يرحل مع
ع�شريته يف بداية تكون الإمارة ،وكانت عا�صمته يف �أي مكان يحل فيه مع ع�شريته،
حتى �أن بع�ض �أفراد ع�شريته كان يرحل عنه �إذا توقف الغزو �أو توقفت الغنائم .ويف
زمن الإمارة العثمانية كان الأمري عثمان يقوم بال�صلح بني القبائل والع�شائر �إذا
ح�صل بينها �شجار �أو �رصاع ،فلم يكن الأمري �إال و�سيط ًا لل�صلح ولكنه كان يطبق
ال�رشيعة الإ�سالمية يف �أمور ال�صلح بني القبائل (. )3
وعندما ازدادت الفتوحات العثمانية �أ�صبح الأمري العثماين م�شغو ًال ب�أمور هامة
�أخرى عدا عن �أمور �أفراد ع�شريته ،وكان الأمراء العثمانيون يف بداية �أمر الإمارة
�أقوياء وظلوا كذلك حتى نهاية حكم ال�سلطان �سليمان القانوين .وكان الأمري العثماين
قد ح�صل على لقب �سلطان الروم (لأن املنطقة كانت تابعة للروم) من اخلليفة العبا�سي
يف م�رص عام 1494م ،وكان ال�سلطان العثماين يلقب بادي�شاه �أي احلاكم الأعلى� ،أو
لقب خنكار � Hunkarأي ال�سلطان الأعظم.
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ويف عام 1360م ا�ستوىل ال�سلطان مراد الأول على مدينة �أدرنة واتخذها
عا�صمة للدولة العثمانية عام 1369م و�أطلق على نف�سه لقب “خليفة اهلل” .كما اتخذ
ال�سلطان حممد الفاحت بعد �أن فتح الق�سطنطينية عام 1453م لقب “حامي احلرمني
ال�رشيفني” .كان العثمانيون يعلقون �أهمية كبرية على هذا اللقب لأنه يدعم زعامتهم
على العامل الإ�سالمي .ثم مت�سك ال�سالطني من بني عثمان بلقب “خليفة” لأ�سباب
�سيا�سية ،و�أطلقوا هذا اللقب علن ًا على �أنف�سهم خا�صة يف القرنني الثامن ع�رش والتا�سع
ع�رش امليالديني (. )4
ن�ستطيع تق�سيم فرتة �سالطني الدولة العثمانية �إىل ق�سمني ،الق�سم الأول :وهم
ع�رشة �سالطني حكموا � 267سنة تقريب ًا (1566 – 1299م)  ،وقامت على �سواعدهم
عظمة الدولة من حيث الفتوحات يف �أوروبا و�أ�سيا و�أفريقيا .والق�سم الثاين :وهم 26
�سلطان ًا حكموا � 357سنة تقريب ًا (1922 – 1566م)  .ويف زمنهم توقفت الفتوحات
وبد�أ الرتاجع والتقهقر التدريجي حتى �سقوط الدولة العثمانية .وكان �آخر ال�سالطني
هو ال�سلطان حممد ال�ساد�س حيث حكمها ب�صفته �سلطان ًا حتى نوفمرب (ت�رشين ثاين)
عام 1922م ،و�أخرج من ا�ستنبول مبعداً بتاريخ 1922/11/17م �إىل مالطا ،واختار
املجل�س الوطني العثماين �أمرياً عثماني ًا هو عبد املجيد بن عبد العزيز ليكون خليفة
للم�سلمني ال �سلطاناً .ثم �ألغيت اخلالفة عام 1924م ،وغادر اخلليفة ا�ستنبول مع �أفراد
�أ�رسته يف 1924/3/4م (. )5
كان ال�سلطان يقود اجليو�ش العثمانية يف املعارك �ضد الأعداء ،فكان يف مقدمة
اجلي�ش منذ بدء الإمارة العثمانية حتى بداية فرتة �ضعف الدولة العثمانية .ويف فرتة
ال�ضعف مل يكن ال�سلطان ي�سري �إىل املعارك على ر�أ�س جي�ش بل كان يظل يف الق�رص،
وكثرياً ما كان ال�سلطان يرتك ت�رصيف �أمور الدولة يف فرتة �ضعفها �إىل كبار املوظفني
مثل ال�صدر الأعظم �أو الكزالر �آغا ،وكان ين�رصف �إىل حياة الق�رص اخلا�صة (حياة
احلرمي)  ،وب�سبب �ضعف ال�سالطني �أخذ اجلي�ش االنك�شاري يفر�ض �سلطته �أحيان ًا على
ال�سلطان الذي �أ�صبح موقفه �ضعيف ًا �أمام اجلي�ش.
كان ال�سلطان يعني قبل وفاته وريث ًا للعر�ش �أحد �أبنائه ،وا�ستمرت احلالة هذه
طيلة فرتة حكم العثمانيني �إال يف بع�ض فرتات كان الأخ يتبع �أخاه يف احلكم كما
ح�صل عندما تويف ال�سلطان �أحمد الأول عام 1617م فخلفه �أخوه م�صطفى الأول لأن
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�أبناءه كانوا �صغاراً .ثم �صدر فرمان �سلطاين فيما بعد جاء فيه �أن تعطى �أمور ال�سلطنة
�إىل �أكرب الأع�ضاء �سن ًا يف �أ�رسة عثمان من الذكور ،وهذا الفرمان قلل من ن�صيب االبن
يف تويل ال�سلطنة بعد �أبيه (. )6
واجبات السلطان:

لقد حر�ص العثمانيون على �صدق انتمائهم �إىل الهوية الإ�سالمية ،والداللة على
ذلك ما جنده يف د�ستور الدولة العثمانية من واجبات ال�سلطان و�أهم هذه الواجبات:
�1.1أن يخ�ضع ال�سلطان لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية خ�ضوع ًا كامالً.
�2.2أن يجل ال�رشيعة الإ�سالمية ويبجل علماءها.
�3.3أن يحمي مقد�سات امل�سلمني وينظم �ش�ؤون احلج بعناية.
�4.4أن يدافع عن تخوم امل�سلمني �ضد �أعدائهم (. )7

وكان العثمانيون يطلقون على اجلندي امل�سلم ا�سم
املحمدي ،وذلك تيمن ًا با�سم �سيد املجاهدين حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.

Mahmatlick

�أي اجلندي

لقد �أطلق لقب “�سلطان” على �أمري الغزو بعد �أن تو�سعت الدولة العثمانية ،وو�صلت
حدودها �إىل البلقان ،وكانت خزينة الدولة تختلف عن خزينة ال�سلطان لأنه كثرياً
ما كان يتربع من �أمواله اخلا�صة على م�شاريع �إ�سالمية هامة كي تخلد ا�سمه ،فقد
ُبنيت مدار�س دينية وجوامع وطبق نظام ال�رشيعة الإ�سالمية يف جميع دوائر الدولة
العثمانية احلكومية من قبل ال�سالطني ،كما �أن�شئت دوائر �أخرى عدا عن اجلوامع بعد
�أن تو�سعت الدولة مثل دوائر الوزارات (. )8
رغم كل ما ذكرناه من الناحية الإ�سالمية �إال �أن بع�ض ال�سالطني قد تزوج من
م�سيحيات ،وكانت �أمهات بع�ض ال�سالطني م�سيحيات ،وكانت هذه الن�ساء تتخذ
مر�شدين م�سيحيني وت�ؤثر هذه الأم امل�سيحية �أو الزوجة امل�سيحية على ال�سلطان كما
كغاز على الأر�ض البيزنطية �إىل معت ٍد
ح�صل زمن بايزيد الأول الذي حتول من عمله ٍ
على الإمارات الإ�سالمية الرتكمانية يف الأنا�ضول (. )9
ويف الوقت نف�سه يجب مالحظة �أن ال�سلطان كان يقتل �أخاه �أو عمه �أو قريبه لأن
الأخ �أو العم كان يوايل الأعداء وي�ساعدهم يف هجماتهم على ال�سلطان امل�سلم.
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مل يتخذ ال�سالطني العثمانيني لقب خليفة �إال يف نهاية القرن التا�سع ع�رش ،ولكن
ذلك ال يعني �أن ا�سم ال�سلطان كان جمرد ا�سم يرفع على امل�آذن يف اجلوامع ،بل كان
يدعى له ب�أمري امل�ؤمنني وباخلليفة على املنابر� ،أما يف الوثائق الر�سمية فلم يلقب
ال�سلطان بخليفة �إال يف معاهدة كوجوك كاينارجا املعقودة بني الدولة العثمانية
ورو�سيا عام 1744م ( . )10وكذلك الحظنا ا�سم خليفة على ال�سلطان يف د�ستور
الدولة العثمانية عام 1876م ،وكان ق�صد ال�سلطان عبد احلميد من اتباعه لقب خليفة
بالإ�ضافة �إىل كلمة �سلطان ،هو لإخافة الدول الأجنبية الأوروبية و�أهمها بريطانيا،
لأنها كانت حتكم ماليني امل�سلمني يف الهند وغريها من العامل ،فكلمة خليفة عندما
كان ي�سمعها امل�سلم يف �أي مكان كان يعترب نف�سه �أنه تابع لذاك اخلليفة حتى ولو مل
يكن هذا امل�سلم من رعايا الدولة العثمانية.
الربين والبحرين وذلك بعد �أن فتح عا�صمة
ولقب ال�سلطان حممد الفاحت �سلطان ّ
الدولة البيزنطية «الق�سطنطينية» ( . )11وعندما دخل ال�سلطان �سليم الأول القاهرة
بعد انت�صاره على املماليك عام 1517م ،وكان اخلليفة العبا�سي مقيم ًا يف القاهرة،
�سلّم اخلليفة العبا�سي �إىل ال�سلطان �سليم �أمور اخلالفة وتنازل عنها طوع ًا ( ، )12ولكن
ال�سالطني العثمانيني مل يتخذوا لقب خليفة على �أنف�سهم �إال يف وقت مت�أخر من حكم
الدولة العثمانية ،ومل نعرف عن تنازل اخلليفة العبا�سي عن اخلالفة لل�سلطان �سليم �إال
يف وقت مت�أخر �أي�ضاً.

 .2الصدر األعظم:
كان هذا املن�صب ،الوزير الأعظم� ،أو «ال�صدر الأعظم» مبثابة رئي�س الوزراء يف
وقتنا احلايل .وقد بد�أ ال�سالطني العثمانيون بتعيني وزراء لهم بعد �أن تو�سعت الدولة
العثمانية نتيجة الفتوحات يف الأنا�ضول يف �آ�سيا ال�صغرى ،والبلقان يف �أوروبا.
ومثال على ذلك عندما عني ال�سلطان �أورخان الوزير عالء الدين كوزير �أول ثم �أ�صبح
رئي�س ًا للوزراء فيما بعد (. )13
وكان من�صب ال�صدر الأعظم منذ ذاك الوقت وحتى عام 1453م �أي حتى فتح
الق�سطنطينية يتقلده م�سلمون �أحرار من عائلة جندريل مثل قرة خليل ،ولكن ال مينع
هذا �أن يكون رئي�س الوزراء رج ًال �أ�سلم وح�سن �إ�سالمه بعد �أن كان م�سيحياً ،وهناك
كثري ممن تقلد من�صب ال�صدارة العظمى من �أ�صل م�سيحي.
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كان هذا املن�صب يف بداية الدولة العثمانية عبارة عن تقدمي امل�شورة لل�سلطان
من قبل ال�شخ�ص الذي يحظى بهذا املن�صب ،ثم �أ�صبح ال�صدر الأعظم يتوىل �أموراً هامة
يعينه ال�سلطان لتنفيذها مثل قيادة اجليو�ش للمعارك وتنظيم �أمور اجلي�ش حتى �أن
ال�سلطان �سلمه خامته للتوقيع نيابة عنه ( . )14ومل يكن ذلك �إال يف فرتة �ضعف الدولة
العثمانية ،ولكن الوزير الأعظم كان يعيد اخلامت ال�سلطاين عندما يعزل من من�صبه.
�أ�صبح مركز ال�صدر الأعظم مهم ًا منذ �أن �أ�صدر ال�سلطان حممد الثاين (الفاحت)
«القانون نامه» والذي حدد مبوجبه وظيفة كل �إداري يف الدولة و�أعطى الوزير الأعظم
�أهمية بالغة حتى جعله و�صي ًا فعلي ًا على الدولة العثمانية (. )15
كما �أن ال�سلطان �سليمان القانوين رفع مركز ال�صدر الأعظم وبني �أهمية
هذا املركز يف القانون الذي �أ�صدره ،وعرف ال�سلطان �سليمان بالقانوين لكرثة
القوانني التي �أ�صدرها لتنظيم الدولة .ف�صدر يف القانون مث ًال ب�صدد من�صب
الوزير الأعظم �أن �أي �شخ�ص يتقلد هذا املن�صب يجب �أن يكون مواظب ًا على �أداء
ال�صالة يف �أوقاتها (. )16
كما كان لل�صدر الأعظم حر�س خا�ص حلمايته وكانت له حا�شية مثل ال�سلطان.
وقد اهتم ال�سلطان بالوزير الأعظم ففو�ضه �سلطات وا�سعة ،فمث ًال �أوجد ال�سلطان حممد
الرابع مقراً ر�سمي ًا يف الق�رص للوزير الأعظم �سمي مقره «بالباب العايل» وكان
ذلك لوزيره الأعظم دروي�ش حممد با�شا عام 1654م .وبد�أ الوزير الأعظم يقوم بتدبري
�أمور الدولة من هذا املكان بد ًال من الق�رص ال�سلطاين .وكان الوزير الأعظم يجمع الوزراء
يف ق�رصه «الباب العايل» الذي �أ�صبح املقر الأ�صلي للحكومة .ومع مرور الزمن �أطلق
لقب الباب العايل على ال�صدر الأعظم ،فمث ًال ذكرت الكتب التاريخية «�أ�صدر الباب
العايل �أمراً» �أي الذي �أ�صدره هو ال�صدر الأعظم ( . )17ولأن مركز ومن�صب ال�صدر
الأعظم من �أكرث املراكز الهامة يف الدولة بعد ال�سلطان لذلك اهتم ال�سلطان باختيار
ال�شخ�ص املنا�سب لهذا املن�صب.
ويف غياب الوزير الأعظم كان يقوم مقامه يف �ش�ؤون هذا املن�صب قائم مقام
ويجب �أن يكون هذا برتبة وزير كي يحل حمل ال�صدر الأعظم .ويف غياب ال�سلطان
وغياب ال�صدر الأعظم كان بع�ض موظفي الدولة الكبار �أو حكام الواليات ينوبون
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حمل ال�صدر العظم ويكونون برتبة وزراء ،وكانت املجال�س التي يح�رضها ه�ؤالء
الوزراء يف غرفة ذات قبة يف الق�رص لذلك �أطلق عليهم وزراء القبة.
ويف القرن ال�سابع ع�رش عندما دخل ال�سالطني العثمانيون يف مرحلة ال�ضعف
كان ال�صدر الأعظم يقوم مبهام كثرية من اخت�صا�ص ال�سلطان يف ت�رصيف �أمور
الدولة ،وبازدياد �ضعف ال�سالطني ظهر وزراء عظام طغت �شهرتهم على ا�سم ال�سلطان
نف�سه مثل عائلة كوبريللي .وقد قام �أفراد من هذه العائلة مبلء هذا املن�صب عن جدارة
حتى �أ�صبح هذا املن�صب وراثي ًا يف هذه العائلة ( . )18وا�ستطاعت هذه الأ�رسة �أن تعيد
للدولة العثمانية هيبتها رغم �ضعف ال�سالطني.
ويف مرحلة �ضعف ال�سالطني العثمانيني كان هناك تناف�س بني ال�صدر الأعظم
والكزالر �آغا (وهو املوظف الذي كان ي�رشف على �ش�ؤون احلرمي يف الق�رص) وكان
تناف�سهما على تدبري �أمور الدولة وا�ضحاً ،حتى �أن الوالة يف والياتهم انعك�ست عليهم
هذه املناف�سة وتقرر م�صريهم تبع ًا لذلك التناف�س وال�رصاع .فمث ًال قام الكزالر �آغا
وعزل �أ�سعد با�شا العظم عن والية ال�شام عام 1757م علم ًا ب�أن �أ�سعد با�شا كان يعتمد
على الوزير الأعظم الذي هو يف رتبته �أعلى من رتبة الكزالر �آغا (. )19
وكان بع�ض املوظفني تابعني للوزير الأعظم مبا�رشة مثل وظيفة الكاخيابيك،
وهو مبثابة وزير الداخلية اليوم لأنه كان م�س�ؤو ًال عن ت�رصيف �أمور الدولة فيما يتعلق
بال�ش�ؤون الداخلية.

 .3الكزالر آغا:
وهو الرجل الذي كان ي�رشف على �ش�ؤون احلرمي يف الق�رص .وي�سمى �أي�ض ًا «�آغا
دار ال�سعادة» .كان ال�شخ�ص الذي ي�صل �إىل هذا املن�صب ي�ساعده عدد من اخل�صيان
الطوا�شية وكان ي�ؤتى بهم من القفقا�س� ،أما يف عهد ال�سلطان مراد الثالث – 1574
1595م فقد �أ�صبح للخ�صيان الطوا�شية ال�سود اليد العليا يف �ش�ؤون احلرمي (. )20
وقد مرت على ال�سالطني العثمانيني فرتات �ضعف حتكمت والدة ال�سلطان �أو
زوجة ال�سلطان يف احلكم لدرجة �أن وقعت �أم ال�سلطان وزوجته يف نزاع بينهما �أثرت
على جمرى احلوادث يف الدولة (. )21
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وحدثت يف الفرتة الواقعة بني � 1623 – 1617أن دب نزاع بني احلرمي يف
الق�رص وهن �أمهات كل من م�صطفى الأول ،وعثمان الثاين ،ومراد الرابع ( ، )22و�أخذت
كل واحدة تخطط �أن يكون ابنها هو ال�سلطان الفعلي يف الدولة.
�أ�صبح الكزالر �آغا يف من�صب ال يح�سد عليه يف القرن الثامن ع�رش ب�سبب ازدياد
نفوذه على احلرمي وحتى على نف�سه .حتى �أن الكزالر �آغا دخل يف �رصاع م�ستمر،
ب�سبب احل�سد ،مع الوزير الأعظم ،علم ًا ب�أن رتبة الكزالر �آغا من ناحية نظرية ت�أتي بعد
رتبة الوزير الأعظم ورتبة �شيخ الإ�سالم.

 .4الديوان:
هو مبثابة جمل�س رئا�سة الوزراء ،وقد ت�شكل الديوان يف العهد العثماين بعد �أن
امتدت الدولة العثمانية وتو�سعت ،لذلك كان ال بد لل�سلطان من تعيني وزراء لإدارة
�ش�ؤون خمتلفة لالعتماد عليهم يف ت�رصيف �أمور الدولة .ومل يكن ه�ؤالء الوزراء من
�ساللة �آل عثمان ،وعني ال�سلطان �أي�ض ًا حكام ًا �إداريني (والة) لإدارة املناطق املفتوحة،
وكانت وظيفة كل منهم برتبة وزير وهم من غري العثمانيني �أي�ضاً .كما �أن�شئت يف
الدولة العثمانية وزارات �أخرى مثل الدفرت دارية (وزارة املالية) و�آغا االنك�شارية
(قائد اجلي�ش) وغريها من الوزارات.
والديوان هو جمل�س كان ي�ضم جميع ر�ؤ�ساء الدوائر يف الدولة وجميع الوزراء،
وكانت االجتماعات فيه لبحث الق�ضايا الهامة للدولة ولبحث �أمور تتعلق بتقرير
ال�سلم �أو احلرب ،وكان ال�سلطان يرت�أ�س اجتماعات الديوان حتى زمن ال�سلطان حممد
الفاحت الذي �أعطى مهمة �إدارة الديوان لل�صدر الأعظم .ف�أ�صبح ال�صدر الأعظم يرت�أ�س
اجتماعات الديوان .و�أهم الوزراء الذين كانوا ملزمني بح�ضور اجتماعات الديوان-
عدا عن ال�صدر الأعظم -كل من الدفرت دار ،و�آغا االنك�شارية ،و�شيخ الإ�سالم ،وقا�ضي
ع�سكر الأنا�ضول ،وقا�ضي ع�سكر الروملي (البلقان)  ،وقا�ضي ع�سكر �أفريقيا ،و�أمري
البحر (قبودان با�شا)  ،و�صاحب التوقيع امل�س�ؤول عن خامت ال�سلطان ،وغريهم من
الوزراء .وكان الديوان يعقد �أربع مرات �أ�سبوعي ًا يف �أيام ال�سبت والأحد واالثنني
والثالثاء ( ، )23واقت�رصت مهمة ال�سلطان على مقابلة جمل�س الوزراء (الديوان) يف
نهاية كل �أ�سبوع ،والديوان هو مكان الجتماع ر�ؤ�ساء الوزارات واملوظفني الكبار يف
الدولة.
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وكان يطلق على اجتماعات الأ�شخا�ص البارزين ديوان .وما زالت هذه الكلمة
�شائعة يف وقتنا احلا�رض وتعني اجتماع �أفراد عائلة �أو حمولة معينة يف مكان
خم�ص�ص الجتماعات العائلة.
وقد اختلف نظام الديوان من والية �إىل �أخرى ،ففي والية م�رص مث ًال كان الديوان
يعقد اجتماعاته كل �أ�سبوع  4مرات ،وذلك ح�سب القانون الذي �صدر عام 1525م� ،أما
يف والية ال�شام فكان الديوان يعقد جل�ساته عندما ت�ستدعي احلاجة ذلك .كما اختلفت
نوعية الأ�شخا�ص الذين كانوا يح�رضون االجتماعات ح�سب الظروف واملوا�ضيع
املطروحة (. )24
ورمبا �أن�ش�أت الدواوين يف الواليات خوف ًا من �أن يعلن الوايل ا�ستقالله عن
وال مهمته �إ�سداء الن�صح
ال�سلطنة العثمانية .لذلك �أُن�شئ ديوان �إىل جانب كل ٍ
والإر�شاد �إىل الوايل وكذلك مراقبته .وكان الوايل يرجع �إىل م�شورة الديوان قبل
تنفيذ �أي عمل هام.
كان الديوان يت�ألف من كبار �ضباط الفرق الع�سكرية وعدد من املوظفني والعلماء
والأعيان يف الوالية .لذلك �أ�صبح من ال�صعب على الوايل القيام �أو حتى التفكري بالقيام
باالنف�صال عن ال�سلطان �أو الت�رصف �ضد رغبة الدولة ( . )25وكان وجود �ضباط اجلي�ش
ك�أع�ضاء بارزين يف الديوان قد هدد الوايل و�أخذ �ضباط يتدخلون يف الأمور ال�سيا�سية
بالإ�ضافة �إىل وظيفتهم الع�سكرية.
كان ال�سلطان يعني الوايل �أو البا�شا ملدة �سنة واحدة قابلة للتجديد يف بع�ض
احلاالت ،لذلك ت�رصف بع�ض الوالة مبحاولة ابتزاز �أموال ال�شعب يف �سنة حكمهم
للوالية .ومن املفهوم �أن ال�سلطان كان قد �أعطى الوايل �صالحيات وا�سعة لإدارة
واليته و�صلت حتى �إعطائه حق تنفيذ حكم الإعدام .ولكن الوايل خ�ضع يف الوقت
نف�سه ملراقبة الديوان.

 .5وزير املالية (الدفرت دار):
كان ال�سلطان العثماين يف بداية ت�أ�سي�س الدولة العثمانية يح�صل على ُخم�س
الغنائم �أثناء احلروب ،وله �إقطاعات تدعى الإقطاع اخلا�ص ،وكان يح�صل على موارد
من الغنائم ومن الإقطاع اخلا�ص ويعطيها �إىل اجلنود ورجال الإدارة يف الدولة ،لذلك
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مل يكن بحاجة �إىل وزير مالية يف بداية ت�أ�سي�س الدولة ،ولكن عندما �أ�صبحت الدولة
العثمانية تت�سع تدريجي ًا نتيجة الفتوحات ،بد�أت يف ت�شكيل جي�ش االنك�شارية ،و�أعطت
معا�شات لهذا اجلي�ش وللم�س�ؤولني عن الإدارة .لذا ر�أى الوزير الأعظم جندريل قرة
خليل با�شا (� )1373 – 1368رضورة �إيجاد وزارة للمالية �أو خزينة املالية ،وعندما
ت�أ�س�ست� ،أ�صبحت خزينة ال�سلطان منف�صلة عنها .و�سميت خزينة الدولة باخلزنة
الأمريية وكان امل�س�ؤول عنها الدفرت دار �أو وزير املالية.

كان الدفرت دار ي�رشف على �أربع دوائر مالية كلها تابعة لإدارته وهذه
الدوائر هي:
1.1دائرة التسجيل :وهي امل�س�ؤولة عن �ش�ؤون الإقطاعات وت�سمى (الدفرت حانة)

وكان رئي�سها يدعى الدفرت �أميني ،وهو م�س�ؤول عن مكاتب تابعة لإدارته وهي:
 .أدائرة اإلمجال Icmal :وهي تت�ضمن ميزانيات الأ�شخا�ص يف املقاطعات،
وتعنى بالوثائق التي حتدد فيها حدود الواليات وجميع الإقطاعات.
املفصل :وهي التي حتتوي على �سجالت مف�صلة عن الداخل واخلارج
.بدائرة ّ
من امل�رصوفات ،وتعنى بامللكية اخلا�صة �أي�ضاً.
2.2دائرة احملاسبة :وحتتفظ بالإي�صاالت (�إي�صاالت اال�ستالم) .
3.3دائرة املراقبة :وحتتوي على �سجالت معا�شات اجليو�ش وم�رصوفات الق�رص.
4.4دائرة املوقوفات :وهي الدائرة التي حتتوي على �سجل الأرا�ضي (. )26
وكان ي�ساعد الدفرت �أميني موظفان رئي�سيان هما كاخيا الدفرت وكان م�س�ؤو ًال
عن الإقطاع املعروف ب�إقطاع الزعامت ،واملوظف الآخر هو دفرت دار التيمار وكان
عمله خمت�ص ًا بالإقطاع املعروف ب�إقطاع التيمار ( . )27وقد وجد مثل ه�ؤالء املوظفني
�أي�ض ًا يف الواليات.
وعندما �أخذت الدولة العثمانية يف ال�ضعف التدريجي خ ّفت وظيفة الدفرت �أميني
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الإقطاعات ،وزادت م�س�ؤوليات الدفرت دار يف العا�صمة (امل�س�ؤول
عن ال�ش�ؤون املالية) لأن اعتماد الدولة �أ�صبح يزداد على املوظفني واجلند الذين
ي�أخذون املعا�شات النقدية بد ًال من الإقطاعات .وت�سمى دائرة ال�ش�ؤون املالية بالدفرت
داريه التي ير�أ�سها الدفرت دار وكانت مهمته ح�سابات الدولة من واردات و�صادرات.
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كما عني ال�سلطان العثماين دفرت دار ملنطقة �آ�سيا ال�صغرى (الأنا�ضول)  ،ودفرت
دار لروميليا (البلقان)  ،كما وجد دفرت دار لكل والية وكانوا مرتبطني بالعا�صمة
ا�ستنبول.
وكانت �أرا�ضي الدولة العثمانية مق�سمه �إىل �إقطاعات؛ كي ي�سهل جمع ال�رضيبة
من كل مقاطعة .وكان ُيعطى حق جمع ال�رضيبة لأ�شخا�ص ي�سمون مقاطعجية �أو
ملتزمني .ولكنهم كانوا يعينون ملدة �سنة واحدة على الأكرث ،فكانوا ي�ستغلون ظروف
ق�رص مدة حكمهم ويزداد ابتزاز الأموال من الفالحني ،حتى �أن البع�ض منهم ا�ستمر يف
عمله �أكرث من �سنة �أثناء �ضعف الدولة العثمانية ،وحتدى امللتزمون الوايل وال�سلطان
وبقوا على ر�أ�س عملهم يجمعون الأموال وال يو�صلونها �إىل املح�صل الذي عليه �أن
يو�صلها �إىل خزانة الدولة �أو �إىل الدفرت دار يف ا�ستنبول ،وكمثال على ذلك ظاهر العمر
يف فل�سطني الذي كان يجمع الأموال وال�رضائب من الفالحني ب�صفته ملتزم ،وعليه
�أن ير�سل الأموال �إىل املح�صل الذي يجمع الأموال من امللتزمني .وكان املح�صلون
ير�سلون الأموال �إىل الوايل الذي كان عليه �أن يو�صل هذه الأموال �إىل العا�صمة.
ويف �أواخر القرن ال�سابع ع�رش �أ�صدرت الدولة العثمانية نظام املالكانة ويعني
منح االلتزام للملتزمني مدى احلياة ،وبذلك �أ�صبح امللتزم (حم�صل ال�رضائب) ال يخاف
على مركزه لذلك قل ابتزاز الأموال من الفالحني؛ لأن امللتزم مل يعد م�ضطراً للإ�رساع
يف ابتزاز الأموال من الفالحني (. )28

 .6اجليش العثماني:
كان اجلي�ش العثماين يف بداية ت�أ�سي�س الدولة العثمانية مكون ًا من فرق من
اجلنود الأتراك امل�سلمني واخليالة ،وكانت كل فرقة تتبع ع�شرية على ر�أ�سها رئي�س
الع�شرية ورجل دين م�سلم ( . )29وكان ه�ؤالء الفر�سان يحملون �أ�سلحة مثل القو�س
والن�شاب وال�سهام وال�سيف ،وعندما كانوا يغزون الأرا�ضي البيزنطية كانوا يح�صلون
على غنائم وفرية .وكان على ر�أ�س هذه الع�شائر كلها ال�سلطان كقائد للجي�ش.
ن�ش�أ العثمانيون الأوائل يف الأنا�ضول بني الإمارات امل�سيحية التي نا�صبتهم
العداء ،لذلك اعتز العثمانيون بالإ�سالم كدعامة لقوتهم واحتادهم مع الإمارات
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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الأخرى .ول�شعورهم بالأقلية بني امل�سيحيني؛ واعتمد العثمانيون على الإ�سالم �أ�سا�س ًا
لن�ش�أة جي�شهم و�أ�سا�س ًا لن�ش�أة دولتهم ثم �إمرباطوريتهم (. )30
كان ال�سلطان العثماين مينح �إقطاع ًا للجندي الفار�س ال�سباهي الذي قدم خدمة
ع�سكرية وا�شرتك يف املعارك ،ولو نظرنا �إىل تكوين اجلي�ش العثماين لوجدنا �أنه
مع مرور الزمن وات�ساع رقعة الدولة �أ�صبح ي�ضم عدا عن اجلنود الإقطاعيني جنوداً
يعتمدون على معا�شات وهم االنك�شارية وجنوداً حلماية ال�سلطان وهم املرتزقة �أو
اجلند اخلا�ص .ويتكون اجلي�ش من اجلنود التالية:
.

أاجلنود اإلقطاعيون:

�إن اجلنود الإقطاعيني الذين يح�صلون على �إقطاع هم الفر�سان �أو ال�سباهية
( ، )Sipahiوكان اجلندي يقدم خدماته للدولة مقابل �إعطائه �إقطاع ًا مبثابة معا�ش
�أبدي يرتزق منه ال�سباهي ،وتختلف م�ساحة الإقطاعات من رتبة �شخ�ص �إىل رتبة
�شخ�ص �آخر .فهناك �إقطاع التيمار وهو �إقطاع �صغري يرتاوح دخله ال�سنوي بني
 3,000و� 20,000أقجة ( . )31وهي عملة عثمانية ،وتعادل الأقجة ¼ درهم .وكان
على �صاحب التيمار �أن يقدم �إىل اجلي�ش عدداً من الفر�سان يرتاوح ما بني اثنني �إىل
�أربعة جنود يقومون �أ�ص ًال يف خدمة �أر�ضه (تيماره) .
وهناك �إقطاع الزعامت ،ن�سبة �إىل الزعيم – ويرتاوح دخل الزعامت من 20,000
�إىل � 100,000أقجة ،وعلى �صاحب الزعامت �أن يقدم للجي�ش العثماين جندي ًا واحداً
عن كل خم�سة �آالف �أقجة.
وهناك الإقطاع اخلا�ص ،وهذا النوع من الإقطاع كان مينح �إىل �أفراد الأ�رسة
العثمانية احلاكمة واملقربني �إليهم والوالة يف الواليات العثمانية .وكان دخل
الإقطاع اخلا�ص يزيد على � 100,000أقجة .وكان هذا الإقطاع يختلف عن �سابقيه؛
لأنه ال يخ�ضع ملراقبة الدفرت دار.
كان �إقطاع التيمار مينح �إىل �شخ�ص يدعى �آالي ( ،Alay )32وكان جمموع ه�ؤالء
الأ�شخا�ص يخ�ضعون �إىل بك ي�رشف عليهم كلهم .وجمموع �أرا�ضي تيمار ت�شكل �سنجق.
وجمموعة ال�سناجق تخ�ضع �إىل بيلربي بك  .Beyler Beyiفكانت رتبهم ح�سب الت�سل�سل
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الع�سكري الإقطاعي كما يلي (�آالي ،بك ،بيلربي) �أما �إقطاعاتهم ح�سب امل�ساحة يف
الوالية فكانت كالتايل (تيمار ،زعامت ،خا�ص) .
وكان البيلربي �أو بك البكوات الذي هو �أعلى رتبة يف الناحية الع�سكرية الإقطاعية
مينح الإقطاع �إىل من ي�صلح للخدمة الع�سكرية .ولكن يف عهد �سليمان القانوين عام
1530م �سحب ال�سلطان هذه ال�صالحية من حكام الواليات و�أ�صبح منح الإقطاع
من اخت�صا�ص احلكومة املركزية ،بينما بقي للوايل �صالحية منح تيمار �صغري �أو
�إعطاء تو�صية �إىل من ي�ستحق الإقطاع .وي�أخذ �صاحب التو�صية هذه �إىل العا�صمة
العثمانية كي يح�صل من ال�سلطان على براءة لكي مينح الإقطاع له ،ولكن التو�صية
من حاكم الوالية كانت ال تلزم ال�سلطان ب�إعطاء الرباءة �إىل �أي �شخ�ص كان .والرباءة
من ال�سلطان للح�صول على تيمار هي �أقوى و�أ�ضمن من التيمار املمنوح من حاكم
الوالية للفرد الذي مل يح�صل على براءة من ال�سلطان ( . )33وكان التيمار يق�سم �إىل
جمموعة ح�ص�ص تخ�ضع كلها �إىل �صاحب التيمار ،ولكن احل�ص�ص ال تورث من الأب
�إىل االبن بينما التيمار كان يورث من الأب �إىل االبن.
ذكرنا �سابق ًا �أن الإقطاع املمنوح لل�سباهي كان مبثابة معا�ش �أبدي له مقابل
تقدمي خدمة ع�سكرية للدولة ،وكان ال�سباهي يجهز جنوداً للحرب �إذا جتاوز دخل
�إقطاعه حداً معيناً ،ولكن بانحطاط اجلنود الإقطاعيني تدريجي ًا �أ�صبح ب�إمكانهم دفع
ما عرف مبال البدل مقابل �إعفائهم من اخلدمة (. )34
وذكر بروكلمان يف كتابه «تاريخ ال�شعوب الإ�سالمية» �أن ال�سفري الفرن�سي يف
ا�ستنبول و�صف اجلنود ال�سباهية ذاكراً �إعجابه عن جمال اخليول املغطاة بجهاز
يتلألأ بالذهب والف�ضة واجلواهر� ،أما الفر�سان �أنف�سهم فكانوا يلب�سون ثياب ًا من قما�ش
مق�صب �أو من حرير خمتلف �ألوانه مثل قرمزي �أو �أ�صفر �أو زعفراين �أو �أزرق قامت وكان
�سالحهم القو�س والن�شاب والرمح وال�سيف املر�صع باحلجارة الكرمية ،وجمن ًا �صغرياً
و�صوجلان ًا معلق ًا بال�رسج (. )35
وكان املورد الرئي�س للجندي ال�سباهي هي الغنائم من احلرب وال�رضائب التي
يجمعها من الفالحني املقيمني يف �إقطاع ،لذلك كانت دعوة ال�سباهية ب�شكل جماعي
للقيام باحلروب من �ش�أنه تعطيل احلياة اليومية يف الريف ،لذلك كانت الدولة ت�سمح
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ل�سباهي واحد من كل ع�رشة �سباهية �أن يتخلف عن احلرب ،وكانت تعطي الدولة
�إجازات له�ؤالء للرجوع �إىل الأر�ض كي يفلحوها وبخا�صة �أثناء توقف احلرب .وكان
�أ�سلوب منح �إقطاع �إىل اجلندي ال�سباهي له م�ساوئ وح�سنات ومن م�ساوئه �أن اجلندي
الإقطاعي يحاول التهرب من اخلدمة الع�سكرية ،وهذا جعل ال�سالطني يعتمدون على
جنود �آخرين مبرتبات �شهرية مثل االنك�شارية� .أما ح�سنات الإقطاع فكان اجلندي
يرتبط ب�أر�ضه ويدافع عنها ويبذل الغايل والرخي�ص كي ال تخرج من يده للأعداء.
.باالنكشارية (: )36

ذكرنا يف ال�صفحات ال�سابقة بالتف�صيل عن اجلي�ش االنك�شاري الذي ت�أ�س�س
زمن �أورخان .ون�ضيف �أي�ض ًا عن هذا اجلي�ش هنا� :أن ال�سلطان �أورخان قام بتدريبه
ع�سكري ًا يف مناطق خمتلفة من الدولة يف برو�سة و�أدرنة وا�ستنبول .وقد و�صل بع�ضهم
�إىل مراتب عليا يف الدولة ،كما �أ�صبح بع�ض منهم مرافقني لل�سلطان �أو وزراء عظام ًا
كرتبة �صدر �أعظم – وقد �سمي ه�ؤالء الذين يدخلون يف خدمة ال�سلطان بعبيد الباب �أو
قابي قوالري� Kapi Kulari ،أو عبيد ال�سلطان.
كان اجلي�ش االنك�شاري العمود الفقري للدولة يف �أوقات كثرية ،ويدعى قائده �آغا
االنك�شارية ومركزه يف ا�ستنبول ،وكان اجلي�ش االنك�شاري مكون ًا من �( 196أورطة)
فرقة ،وعدد كل فرقة يختلف ح�سب الزمان واملكان فكان ي�صل �أحيان ًا من � 50إىل
 500جندي يف كل �أورطة ( . )37وبلغ عدد اجلي�ش االنك�شاري عام 1660م حوايل
 54,222رج ًال (. )38
و�أ�صبح اجلي�ش االنك�شاري يتحكم يف �أمور ال�سلطان نف�سه منذ القرن اخلام�س
ع�رش وكان �أحيان ًا يفر�ض على ال�سلطان تنفيذ بع�ض طلباته كزيادة املعا�ش �أو
�إ�صدار قانون ينا�سبهم ،ولكن كان اجلندي يف اجلي�ش مينع من الزواج حتى يحال
على التقاعد ،ويف زمن ال�سلطان مراد الرابع (1640 –1623م) زاد ت�سلطهم وتعر�ض
ال�سلطان لبط�شهم وزادت حتدياتهم لل�سالطني الذين تبعوه.
و�أر�سل ال�سلطان بع�ض الفرق االنك�شارية �إىل الواليات ورمبا كان ذلك نفي ًا لهم،
�أو رمبا كان ملراقبة الوايل عن طريق االنك�شارية ،ولكن ح�صل اندماج وتزاوج بني
اجلي�ش االنك�شاري وال�سكان املحليني ف�أخذ اجلندي االنك�شاري يقوم بالأعمال اليومية
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وي�شرتك مع �أ�صحاب احلرف وال�صناعات كي يك�سب رزق ًا بالإ�ضافة �إىل معا�شه،
ودخل االنك�شارية بع�ض من ال�سكان املحليني كي ي�ستفيدوا من االمتيازات املمنوحة
للجي�ش ،فغلب الطابع املحلي على االنك�شارية حتى �أ�صبحوا يعرفون بالريلية (من
كلمة  Yerبالرتكية وتعني املحل) .
وا�ضطر ال�سلطان �إزاء اندماج االنك�شارية بال�سكان املحليني وابتعادهم عن
عملهم الأ�صلي وهو خدمة الدولة كجنود �أن ير�سل جي�ش ًا جديداً �آخر ليحل حمل الريلية
كي تكون �أكرث خ�ضوع ًا لل�سلطان وهم القابي قوالري.
ومن املالحظ �أن اجلي�ش االنك�شاري كان فيه كثري من رجال احلركات ال�صوفية
والدراوي�ش وهذا يدل على ارتباط االنك�شارية برجال الدين ،و�أهم هذه احلركات
ال�صوفية الطريقة البكطا�شية فكان يف الأورطة رقم  99كثري من رجال البكطا�شية
الدراوي�ش ( . )39فمث ًال عندما ثار جان بردي الغزايل على ال�سلطان �سليم الأول عام
1520م واحتل قلعة دم�شق التي كان فيها اجلي�ش الإنك�شاري وجد الغزايل فيها �أكرث
من � 150شخ�ص ًا من املت�صوفة.
وقد حاول امل�ؤرخون الأجانب الذين �أرخوا وكتبوا عن تاريخ اجلي�ش العثماين �أن
يكتبوا عبارات الذعة �ضد ال�سلطان و�شيخ الإ�سالم والإدارة العثمانية ،فكتب بروكلمان
�أن اجلي�ش االنك�شاري هو من الغلمان الن�صارى الذين �أ�رسوا يف احلرب ( ، )40بينما
يذكر امل�ؤرخ نف�سه يف مكان �آخر يف الكتاب معرتف ًا �أن هذا اجلي�ش هو م�سلم فقال
«واحلق �أن جميع امل�صادر الأوروبية حافلة ب�إطراء روح النظام التي تك�شف عنها
اجلي�ش العثماين فلم يكن فيه مكان للخمر� ،أو القمار� ،أو البغاء ،وهي �آفات مل ت�سلم
منها يف يوم من الأيام جيو�ش �أوروبا ،لذلك العهد .وكانت احلرب �ضد «الكافرين» ال
تزال تعترب واجب ًا دينياً .ولقد كان لذلك �أثر كبري يف �ضمان الغلبة على الن�صارى ،يوم
كان اجلي�ش العثماين يف �أوج قوته» (. )41
كتب ال�سفري النم�ساوي يف ا�ستنبول عام 1554م تقريراً لبالده يتلخ�ص بعقد
مقارنة بني اجلي�ش العثماين وجي�ش الإمرباطورية الرومانية فقال�« :إن ده�شة
بالغة تعرتيه حني يعقد املقارنات بينهما» وقال�« :إن هاتني الدولتني كانتا تقفان
يف مواجهة ع�سكرية ويقع اال�شتباك امل�سلح بينهما ،ففي اجلانب الأول جتد الدولة
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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العثمانية وهي �إمرباطورية عظيمة قوية على درجة كبرية من الرثاء وحت�شد جيو�ش ًا
جرارة ت�سودها روح ع�سكرية عالية ،و�أفراد هذه اجليو�ش مدربون على احلرب يتحلون
بال�صرب والنظام واالحتاد والتيقظ ،ويف اجلانب الآخر توجد الدولة الرومانية املقد�سة
يت�صف جنودها بالإغراق يف الرتف وامليل �إىل العناد وامل�شاك�سة واال�ستخفاف
بالنظام وحب ال�شهوات من اخلالعة والدعارة والفجور والإ�رساف يف الأكل ،ويخل�ص
هذا ال�سفري النم�ساوي من مقارناته �إىل القول ب�أن العثمانيني قد �أعدوا للغزو وحتقيق
االنت�صارات� ،أما جنود الإمرباطورية الرومانية املقد�سة فقد �أعدوا لتقبل الهزائم.
وهذه �شهادة لها قيمتها من عدة نواح ،لأنها �صادرة عن رجل معا�رص وال ميكن
�أن يت�صف بالتحيز للعثمانيني؛ لأنه رجل عرف بدرا�ساته العميقة يف تاريخ الأتراك
العثمانيني وهي درا�سة تقوم على امل�شاهدة واالت�صاالت ال�شخ�صية برجاالت الدولة
العثمانية (. )42
وكتب �أ�ستاذ �أمريكي يدعى ليبري  Lybyerدر�س النظم العثمانية فقال�“ :إن
اجلي�ش العثماين كان يجمع بني �أفراده جميع ًا �شعور الوالء العميق لل�سلطان ،و�إذا
�صدرت الأوامر با�ستدعاء اجلي�ش حلملة ع�سكرية كربى اجتمع اجلي�ش عن بكرة �أبيه
حول ال�سلطان (. )43
.تاجليش اخلاص أو املرتزقة:
اتخذ بع�ض الوالة يف الدولة العثمانية جي�ش ًا خا�ص ًا حلمايتهم وكحا�شية لهم
وكانت تدفع رواتبهم من واردات الوالية �أو من نتيجة فر�ض �رضائب �إ�ضافية على
ال�شعب .واتخذ �أي�ض ًا امللتزمون جي�ش ًا خا�ص ًا عندما �أ�صبح امللتزم �أمرياً حملي ًا مثل
ظاهر العمر ،الذي احتفظ مبثل هذه القوات ملواجهة جي�ش الوايل .وكان هذا اجلي�ش
اخلا�ص �أو اجلند املرتزقة ي�سمى يف بع�ض مناطق الدولة العثمانية بال�سكبان .ثم
�أطلقت على كل من كان بدون عمل.
جل�أ والة دم�شق لتوظيف جنود من املرتزقة �أو اجلي�ش اخلا�ص عندما انعدم
الأمن وزادت تعديات الل�صو�ص على قوافل احلج يف الطريق امل�ؤدي �إىل احلجاز،
كما انعدم الأمن �أي�ض ًا عندما ا�صطدم جي�ش الريلية (اجلي�ش املحلي) بجي�ش القابي
قول (اجلي�ش الذي بعثه ال�سلطان ليحل حمل الريليه)  ،لذا ا�ضطر الوايل التخاذ جي�ش
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خا�ص حلمايته .وكان �أكرث املرتزقة من الالوند والداالتية واملغاربة والتفنكجية.
وازداد عددهم يف والية ال�شام يف القرن الثامن ع�رش ( . )44والالوند هم من الأكراد،
والداالتية من الأنا�ضول ،والتفنكجية من �أ�صل حملي �أي من بغداد واملو�صل وعملوا
ك�رشطة عند الوايل.
.ثاألسطول:
مل يكن للعثمانيني �أ�سطول بحري يف بداية ت�أ�سي�س الإمارة بل كانت حروبهم
كلها يف الرب ،ولكن عندما تو�سعت الإمارة العثمانية �أ�صبح من املفرو�ض عليهم
بناء بع�ض ال�سفن حلرا�سة ال�سواحل ،وقد جاء اهتمامهم بالبحرية بعدما انهزموا يف
معركة غاليبويل عام 1416م .فقد اهتم ال�سلطان حممد الثاين ب�إن�شاء �أ�سطول عثماين
ا�ستطاع �أن يقف �أمام الأ�ساطيل الأوروبية التي كانت متفوقة يف البحر املتو�سط عرب
القرون ال�سابقة ،فو�صلت عدد ال�سفن العثمانية عام 1456م �إىل � 180سفينة حربية،
ويف زمن �سليمان القانوين بلغ عدد ال�سفن � 300سفينة ،وقد �ساعد الأ�سطول العثماين
الأ�سطول املغربي بقيادة خري الدين بربرو�سا الذي و�صل يف �شهرة �أ�سطوله �إىل �أن
حتكم يف غربي البحر املتو�سط.
وذكر امل�ست�رشق بروكلمان مناق�ض ًا نف�سه عن الذين كانوا يديرون الأ�سطول
العثماين فقال� :إن ربابنة ال�سفن العثمانية كانوا من اليونانيني والطليان والن�صارى
الفارين من بالدهم �إىل الدولة العثمانية بق�صد احل�صول على الغنائم الوفرية ،بينما
ّ
ذكر �أي�ض ًا �أن الأ�ساطيل اليونانية والطليانية كان فيها ربابنة من ال�رشق الإ�سالمي،
ثم يعود فيقول �إن التجنيد للأ�سطول كان يرتكز على الرعايا الوطنيني ( . )45واحلقيقة
�أن الأ�سطول العثماين كان �أ�سطو ًال �إ�سالمي ًا يديره �أتراك م�سلمون ومغاربه قدموا
خلدمة ال�سلطان .ويعرتف بروكلمان بذلك يف مو�ضع �آخر من كتابه فيقول « كانت
�سفن القر�صان العاملة يف �شاطئ �أفريقية ال�شمالية ت�ؤلف – ابتداء من عهد بربرو�سا
– جزءاً هام ًا جداً من الأ�سطول العثماين .فقد كان ه�ؤالء القر�صان يلتحقون ب�أ�سطول
الدولة زرافات زرافات ،كلما �أزمع ال�سلطان خو�ض غمار احلرب البحرية لينزلوا يف
حماية هذا الأ�سطول ويلحقوا �أعظم الأذى بتجارة الن�صارى» (. )46
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كان الأ�سطول العثماين �أقوى من �أي �أ�سطول �أي دولة يف �أوروبا ،ولكنه كان
�ضعيف ًا �أمام وحدة الأ�ساطيل الأوروبية ،وقد ثبت ذلك عندما هزم الأ�سطول العثماين
والأ�سطول امل�رصي �أمام الأ�ساطيل الأوروبية يف معركة نفارين البحرية يف اليونان
عام 1827م وكذلك هزم الأ�سطول العثماين �أمام �أ�سطول البندقية يف معركة ليبانتو
البحرية.
وال يعني هذا �أن الأ�سطول العثماين كان �ضعيف ًا �إىل هذا احلد ،بل كان يدافع عن
�سواحل الإمرباطورية العثمانية املتددة ولكن اجلي�ش الربي العثماين كان متفوق ًا على
الأ�سطول البحري.

 .7املوظفون الدينيون:
كان رجال الدين الإ�سالمي قد لعبوا دوراً هام ًا يف ت�رصيف �أمور الدولة العثمانية
و�أهم ه�ؤالء هم �شيخ الإ�سالم املفتي ،وقا�ضي الع�سكر ،ونقيب الإ�رشاف ،وهناك رجال
دين �آخرون لعبوا دوراً هام ًا مثل الفقهاء وال�شيوخ واخلطباء يف امل�ساجد والوعاظ
وغريهم من رجال الدين.
وقد ت�شكلت مدار�س دينية لتعليم �أبناء ال�شعب العلوم الدينية لي�صبح املتخرج من
املدر�سة عامل ًا بالعلوم الإ�سالمية وه�ؤالء املتخرجون �سيكونون هم حكماء ال�شعب
وحكامهم .وقد �أ�س�ست �أول مدر�سة عثمانية زمن �أورخان يف �إزنك عام 1331م .كما
بنى ال�سلطان حممد الفاحت مدار�س عثمانية كثرية كانت حتمل ا�سمه� .أ�ضف �إىل ذلك �أن
التدري�س الديني كان يتم يف امل�ساجد وبخا�صة يف امل�سجد الذي بناه ال�سلطان حممد
الفاحت و�سمي با�سمه م�سجد حممد الفاحت ،وكان الطالب يدر�س عدا عن العلوم ال�رشعية
يف امل�سجد واملدار�س الإ�سالمية العلوم الأخرى مثل ال�رصف والنحو والبالغة وال�شعر
وعلم املنطق وعلم الفل�سفة وعلم التف�سري والعقيدة والأحاديث ال�رشيفة و�أ�صول الفقه
( . )47وكانت هناك �أي�ض ًا املدار�س التي تدعى الكتاتيب.
وقام ال�سلطان �سليمان القانوين ب�إ�ضافة علوم �أخرى �إىل العلوم الدينية مثل
الفيزياء والريا�ضات والطب ،وكانت هذه العلوم تدر�س يف م�سجد �سليمان القانوين
الذي بد�أ العمل لإن�شائه عام  1550وانتهى عام 1559م .وكان كل طالب علم يتخرج
من هذه املدار�س وامل�ساجد يدخل الوظائف العليا� ،أما �إذا مل يكمل تعليمه في�ستطيع �أن
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ي�أخذ وظيفة �أقل من زميله الذي يح�صل على ال�شهادة العليا� ،أي ي�صبح كاتب ًا يف دار
القلم �أي الدوائر احلكومية .وميكن للطالب الذي يتخرج من املدر�سة ال�سليمانية (ن�سبة
�إىل �سليمان القانوين) بعد �أن در�س العلوم ال�رشعية �أن ي�صل �إىل رتبة مفتي �أو �شيخ
الإ�سالم وهذه الرتبة يقوم بتعيني �صاحبها �شيخ الإ�سالم �أو ال�سلطان.

وملعرفة املزيد عن كل وظيفة من الوظائف الدينية الهامة يجدر بنا �أن
ندر�س هذه الرتب الدينية وماذا كان يعمل �صاحب الوظيفة الدينية ،وكيف
تو�صل لهذا املن�صب.
1.1املفيت أو شيخ اإلسالم:
�إن املفتي �أو �شيخ الإ�سالم هو �أعلى مرتبة دينية يحملها رجل دين ،وهذا املن�صب
ال ي�صل �إليه �إال كل من توفرت فيه �رشوط العلم الديني الوا�سع ،فيجب �أن يكون عامل ًا
ب�أمور ال�رشيعة الإ�سالمية و�أن يكون متخرج ًا من مدر�سة دينية در�س فيها جميع
العلوم الإ�سالمية .وقد لقب املفتي ب�شيخ الإ�سالم احرتام ًا له وملن�صبه الديني الرفيع.
وكان مفتي ا�ستنبول هو الذي يقوم بتعيني مفتني للواليات العثمانية ،كما �أنه كان
يعني الق�ضاة احلنفيني يف الواليات .ويجب �أن نعلم �أن الدولة العثمانية كانت ت�سري
على املذهب احلنفي؛ لذا ف�إن �شيخ الإ�سالم كان حنفي ًا ومركزه ا�ستنبول� .أما بقية
الواليات فكان ال�شعب يختلف من والية لأخرى ،فبع�ض الواليات كانت �شافعية �أو
حنبلية �أو مالكية تتبع مذهب ًا يختلف عن مذهب �أبي حنيفة الذي هو مذهب الدولة
العثمانية .لذا ف�إن الوالية التي ال تتبع املذهب احلنفي كان الوايل يف الوالية يقوم
بتعيني مفتي الوالية ح�سب ر�أي ق�ضاتها و�شعبها فكان املفتي يف والية ما �شافعي ًا
ويف �أخرى مالكي ًا �أو حنبلي ًا وكانت الدولة العثمانية تعرتف به (. )48
وكانت الفتوى التي ي�صدرها �شيخ الإ�سالم ملزمة لكل الدولة العثمانية ،حتى �أن
الفتوى يجب �أن يلتزم بها ال�سلطان نف�سه ،وكان يحق ملفتي ا�ستنبول �إ�صدار فتوى
بعزل ال�سلطان (� )49إذا خالف ال�رشيعة الإ�سالمية .ولكن ن�ستطيع القول �أن املفتي
كان يحرتم ال�سلطان وكان ال�سلطان يحرتم املفتي ،وي�ؤثر �أحيان ًا على املفتي كي
ي�صدر فتوى لتطبيقها ولكن ب�رشط �أن ال تخالف ال�رشيعة الإ�سالمية .وكان املفتي
زمن �سليمان القانوين هو ال�شيخ �أبو ال�سعود .وقد ذكر امل�ؤرخ الفرن�سي دي �سا�سون
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الذي عا�ش يف �أواخر القرن الثامن ع�رش يف الدولة العثمانية �أن العثمانيني التزموا
التزام ًا �صارم ًا بكل ما �أوجبه القر�آن ،و�أن الدولة كانت ت�سرت�شد بر�أي علماء الإ�سالم،
و�أ�ضاف �أن الوزارة العثمانية كانت تلج�أ �إىل املفتي وت�ست�شريه يف �أمور ال�سلم واحلرب
ولو�ضع قانون �سيا�سي �أو نظام ع�سكري �أو الق�صا�ص من وزير �أو قائد عام (. )50
فكان �شيخ الإ�سالم هو مرجع ال�سلطنة يف الأمور ال�رشعية واملدنية على حد �سواء،
وكان يتمتع مبرتبة ت�سمو على مرتبة الوزراء ( . )51وذكر حممد جميل بيهم يف كتابه
«العرب والرتك»� :إن التزام الأتراك العثمانيني بالإ�سالم كان من ال�رصامة بحيث �أن
مفتي الإ�سالم يف زمن ال�سلطان �سليم الثالث 1229هـ 1807م �أفتى بخلع ال�سلطان
عن عر�ش ال�سلطنة لأنه «�أدخل على الدولة بع�ض �أنظمة الفرجنة املنافية للإ�سالم»،
ومت خلع ال�سلطان �سليم الثالث عن عر�ش ال�سلطنة فع ًال مبوجب تلك الفتوى (. )52
2.2القاضي:
كانت رتبة القا�ضي ت�أتي يف املرتبة الثانية بعد �شيخ الإ�سالم .ويف بداية قيام
الدولة العثمانية عني ال�سالطني العثمانيون الق�ضاة يف املناطق املفتوحة وذلك
لتطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية .فكان ي�سري مع اجلي�ش يف الفتوحات قا�ضي الع�سكر
قا�ض
ويدعى قا�ضي ع�سكر الأنا�ضول ،وعندما ات�سعت الفتوحات العثمانية ،مت تعيني ٍ
�آخر هو قا�ضي ع�سكر الروملي .هذا بالإ�ضافة �إىل قا�ضي ا�ستنبول .وكان مذهب
القا�ضي هو املذهب احلنفي لأن الدولة العثمانية على املذهب احلنفي.
«وح�سب تنظيمات الق�ضاء التي �أجريت يف القرن الثامن ع�رش اعترب قا�ضيا
الع�سكر وقا�ضي ا�ستنبول يف مرتبة واحدة ،يليهم قا�ضيا مكة يف مرتبة واحدة ثم
قا�ضيا عا�صمتي ال�سلطنة ال�سابقتني برو�سة و�أدرنة ،ثم قا�ضيا مركزي اخلالفة
الإ�سالمية دم�شق والقاهرة» ( )53ورمبا �أن القد�س كان لها و�ضع خا�ص حيث كانت
تتبع ا�ستنبول مبا�رشة.
وكان يتم تعيني الق�ضاة يف الواليات العثمانية الهامة من قبل �شيخ الإ�سالم
يف ا�ستنبول ( )54ثم كان قا�ضي ع�سكر الأنا�ضول هو امل�س�ؤول عن تعيني ق�ضاة
يف الواليات الآ�سيوية وه�ؤالء كانوا ي�سريون على املذهب احلنفي .وكان يتم تعيني
القا�ضي ملدة �سنة واحدة ،قابلة للتجديد .والقا�ضي هو �صاحب ال�سلطة الق�ضائية
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العليا يف منطقته ،فهو وحده الذي يقوم بالق�ضاء عند غياب املدعي العام يف الق�ضايا
املدنية واجلنائية وفق ًا ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية.
وكان ال�سلطان مراد الأول هو �أول من �أحدث من�صب قا�ضي الع�سكر وكان على
غرار م�رصي مملوكي ( . )55وكان ه�ؤالء الق�ضاة (قا�ضي ع�سكر الأنا�ضول وقا�ضي
ع�سكر الروملي) ي�رشفان على ال�ش�ؤون الع�سكرية حتى �أنهما و�صال �إىل الإ�رشاف على
القانون املدين ،و�ألّفا حمكمة اال�ستئناف العليا.
كان القا�ضي يقوم بالتحقيق لعقاب املذنب يف الوالية وكان ي�ساعده يف
التحقيقات ال�صوبا�شي (قائد ال�رشطة) وحاكم الوالية .وبالإ�ضافة �إىل واجباتهم
اليومية كان بع�ض الق�ضاة يف الأنا�ضول يجتمعون كل يوم �أربعاء يف جمل�س رئي�س
الوزراء (ال�صدر الأعظم) كي ي�ستمعوا �إىل قرارات الق�ضاة وال�شكاوى املتعلقة التي مل
يتو�صلوا فيها �إىل حلول ،و�أهم ه�ؤالء الق�ضاة الذين كانوا يلتقون �أ�سبوعي ًا هم ق�ضاة
ا�ستنبول ،و�أيوب ،وجاالتا ،وا�سكودار (. )56
3.3نقيب األشراف:
الأ�رشاف هم الذين يدعون بن�سبهم �إىل احل�سن واحل�سني �أحفاد النبي حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم .وكان الأ�رشاف موزعني يف كل مكان من الدولة العثمانية .ورئي�سهم
يف العا�صمة العثمانية يدعى نقيب الأ�رشاف .وقد تركزوا يف مكة واملدينة وحلب.
و�أول من �أ�س�س هذا املن�صب يف الدولة العثمانية هو ال�سلطان بايزيد الثاين .وال�سلطان
هو الذي يقوم بتعيني النقيب من بني كبار الق�ضاة ،وكانت ميزتهم �أنهم كانوا ي�ضعون
على ر�ؤو�سهم العمامة اخل�رضاء ( . )57وكان الذي يعني نقباء الأ�رشاف يف الواليات
هو نقيب الأ�رشاف يف ا�ستنبول.
لقد نظر النا�س �إليهم نظرة احرتام وتقدير ،وزاد احرتام النا�س لهم عندما ت�صدوا
�إىل اجلي�ش االنك�شاري الذي �أخذ يتدخل يف �أمور ال�شعب .وكان تركيز �إقامتهم يف
مدينة حلب.
كان يطلق على الأ�رشاف لقب ًا �آخر هو «الأ�سياد» فيذكر ا�سم ال�رشيف م�سبوق ًا
بكلمة �سيد ،ويف زمن قوة الأ�رشاف كانت ت�سلط الأ�ضواء على �رشيفني� :أحدهما يحمل
علم ال�سلطان وي�سري به يف املواكب الر�سمية والع�سكرية وكان يتقدم على جميع �ضباط
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اجلي�ش ويطلق عليه �أمري العلم� ،أما ال�رشيف الآخر فكان رئي�س الأ�رشاف ويطلق عليه
نقيب الأ�رشاف وكان يحتل املكانة الثانية يف الهيئة الإٍ�سالمية للدولة العثمانية� ،أما
يف االحتفاالت التي كانت تقام يف �شهر رم�ضان فكان نقيب الأِ�رشاف يتقدم على
مفتي الإ�سالم وكان يعني يف من�صبه مدى احلياة .وكان ال�سلطان هو الذي ي�صدر
فرمان ًا بتعيني نقيب الأ�رشاف لهذا املن�صب العايل ومقره ا�ستنبول (. )58
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الفصل الرابع
حممد الفاتح وفتح القسطنطينية وسالطني آخرون
لعبوا دور ًا مهماً يف التاريخ العثماني

أ .د .تيسري جباره

الفصل الرابع
حممد الفاتح وفتح القسطنطينية
وسالطني آخرون لعبوا ً
ً
مهما يف التاريخ العثماني
دورا
ولد ال�سلطان حممد الفاحت بتاريخ 1432/3/30م ،وهو �سابع �سالطني الدولة
العثمانية ،كان والده مراد الثاين قد علمه مقاليد احلكم وهو يف الرابعة ع�رشة من
عمره ،ولي�س �صحيح ًا ما ذكرته بع�ض الكتب التي مل تعتمد على امل�صادر التاريخية،
من �أن �أم ال�سلطان حممد الفاحت م�سيحية ،ا�سمها مارا بنت ملك ال�رصب ،وال�صحيح �أن
�أمه هي خديجة خاتون ،حفيدة الأمري ا�سفنديار �أمري مناطق �سينوب وق�سطموين (. )1
اهتم به والده ،فعني له معلم ًا هو ال�شيخ �شم�س الدين ،كي يعلمه الدين الإ�سالمي،
كما عني له فر�سان ًا كي يدربوه على الفرو�سية ،وعينه حاكم ًا على مقاطعة �أما�سيا،
ثم ماني�سا ،وعني بجانبه العلماء والقادة كي يقوموا ب�أعباء هذه امل�س�ؤولية ،وعندما
كان حممد الفاحت يف الرابعة ع�رشة من عمره ،تقلد �أمور ال�سلطة عام 1444م ،لأن
والده مراد الثاين تدهورت �صحته ب�سبب املعارك مع البيزنطيني ،وب�سبب وفاة ابنه
عالء الدين.
ت�شجع القائد املجري هونياد (هنيدي) على مهاجمة الدولة العثمانية ،لأن ال�شبل
حممد الفاحت ،كان قد ت�سلم �أمور ال�سلطنة ،ثم رجع ال�سلطان مراد �إىل �أدرنة ب�سبب
االعتداءات البيزنطية على الدولة العثمانية عام 1445م ،وبقي يف احلكم حتى مات
عام 1451م ،ثم ا�ستلم حممد الفاحت مقاليد احلكم من جديد.
لي�س �صحيح ًا ما ذكرته كتب امل�ست�رشقني ،من �أن ال�سلطان حممد الفاحت قتل
�أخاه �أحمد خوف ًا من مناف�سته يف احلكم ،وال�صحيح �أن �أحمد كان طف ًال تقوم بع�ض
الن�ساء بحمايته ،وعندما كانت تقوم بغ�سله ،غرق يف املاء ،ومل تنتبه له من كانت
ترعاه.
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اإلجراءات اليت اختذت لفتح القسطنطينية:
الق�سطنطينية من �أقدم املدن و�أعرقها يف �أوروبا ،بنيت عام  660ق .م ،بناها
اليونانيون ،و�أطلقوا عليها بيزنطة ،ن�سبة �إىل القائد اليوناين بيزان�س ،ويف عام 330م،
�أعلن الإمرباطور الروماين ق�سطنطني الكبري ،نقل عا�صمة الإمرباطورية من روما �إىل
بيزنطة و�أطلق عليها روما اجلديدة ،ثم �أطلق عليها لقب كون�ستنتينوبل ،وهي كلمة
مركبة من مقطعني ،الأول هو ا�سم ق�سطنطني ،والثاين كلمة بول ،ومعناها املدينة،
ف�أ�صبح اال�سم اجلديد لبيزنطة (مدينة ق�سطنطني �أو كون�سنتتيبل)  ،وقد بنى ق�سطنطني
كني�سة �ضخمة ،ولكن دمر جزء منها ب�سبب حريق عام 537م ،فقام جو�ستنيان
برتميمها وبناء قبتها على �أح�سن طراز ،وتعترب قبتها من �أغرب قباب ع�رصها،
و�سميت الكني�سة با�سم كني�سة القدي�سة �صوفيا �أو �أيا�صوفيا ،وتعر�ضت الكني�سة �إىل
ت�صدعات كثرية ب�سبب الزلزال ،ف�أعيد ترميمها عدة مرات.
�إن موقع الق�سطنطينية ا�سرتاتيجي ع�سكري ،فهي نقطة التقاء قارة �آ�سيا مع قارة
�أوروبا ،وموقعها يتحكم يف البحر الأ�سود ،والبحر الأبي�ض املتو�سط ،وحتت�ضنها بحار
ثالثة هي القرن الذهبي (اخلليج)  ،الذي ي�شبه قرن الوعل ،والبو�سفور ،وهو امل�ضيق
الذي يربط البحر الأ�سود بالبحر الأبي�ض املتو�سط عن طريق بحر مرمرة ،وم�ضيق
الدردنيل ،ويف�صل القرن الذهبي املدينة القدمية عن املدينة اجلديدة ،كما يف�صل
البو�سفور اجلزء الأوروبي عن اجلزء الآ�سيوي� ،أ�ضف �إىل موقعها اال�سرتاتيجي ،ووجود
البحار وامل�ضائق ،تلك الأ�سوار املنيعة التي احت�ضنتها من الأعداء عرب الع�صور
التاريخية ،و�أهميتها تكمن يف �أنها عا�صمة العامل الأرثوذك�سي ،وفيها الكني�سة
ال�رشقية.
كان ال�شيخ �آق �شم�س الدين يق�ضي ال�ساعات الطويلة يناق�ش ال�سلطان حممد الفاحت
حول �رضورة فتح الق�سطنطينية ،وكيفية ذلك ( ، )2وقد ذكر له حديث �رشيف وهو:
«لتفتحن الق�سطنطينية ،فلنعم الأمري �أمريها ،ولنعم اجلي�ش ذلك اجلي�ش» ( ، )3وكان
ال�سلطان يدر�س دوم ًا خارطة الق�سطنطينية ،كي يعرف نقاط ال�ضعف والقوة يف ال�سور
لال�ستفادة من و�ضع خطة للهجوم عليها ،وقد در�س حماوالت قادة اجليو�ش الإ�سالمية
عرب الع�صور عندما حو�رصت الق�سطنطينية عدة مرات من قبل ه�ؤالء القادة امل�سلمني

أ .د .تيسري جباره

منذ زمن اخلليفة علي بن �أبي طالب ،حتى زمن �سالطني �آل عثمان ،وقد اتبع الفاحت
ال�رسية املطلقة يف عملية التخطيط لفتح الق�سطنطينية ،ومل يقل لأحد �إال للقادة الذين
يثق بهم ،ثم اتبع �سيا�سة امل�صاحلة مع جريانه امل�سيحيني ،مثل �إمرباطور طرابزون
الكاثوليكي ،وملك ال�رصب وغريهم ،وذلك كي ال ي�ساعدوا الإمرباطور البيزنطي عندما
يقرر حممد الفاحت الهجوم على الق�سطنطينية ،وقد فرح ه�ؤالء �أ�ص ًال بال�صلح ،لأنهم
كانوا يف �أم�س احلاجة �إىل عدم هجوم حممد الفاحت عليهم ،فت�سابقوا لتلبية نداء
ال�سلطان بعقد معاهدات ال�صلح معه� ،أما بالن�سبة للإمرباطور البيزنطي ق�سطنطني،
فقد ا�ستغل فر�صة ان�شغال حممد الفاحت باحلروب �ضد �أمراء ال�سالجقة يف الأنا�ضول،
وبعث لل�سلطان حممد الفاحت يهدده بالالجئ ال�سيا�سي العثماين �أورخان ،كما طلب منه
زيادة دفع املال للق�سطنطينية كي يبقى �أورخان �ساكت ًا عن مطالبته ب�أمور ال�سلطنة،
وقد رف�ض ال�سلطان حممد الفاحت طلب الإمرباطور ق�سطنطني ،وكان هذا التهديد �سبب ًا
رئي�سي ًا دفع حممد الفاحت �إىل اتخاذ قرار بالتعجيل يف فتح الق�سطنطينية.
قام ال�سلطان حممد الفاحت ببناء قلعة على الرب الأوروبي ،بالقرب من م�ضيق
البو�سفور ا�سمها قلعة رومللي ح�صار� ،أي قلعة الروم ،وقد �شارك بنف�سه مع العمال
يف بنائها ،الق�صد من البناء هو �رضب الق�سطنطينية باملدافع الثقيلة من القلعة ،وقد
اتخذها مركزاً لقيادته ،وكذلك كي ال ت�ستطيع اجليو�ش امل�سيحية من الو�صول �إىل
الق�سطنطينية �أثناء احل�صار ،وهكذا حتكم العثمانيون يف م�ضيق البو�سفور متاماً.
ر�أى ق�سطنطني املدافع العثمانية م�صوبة جتاه الق�سطنطينية ،فحاول جاهداً �أن
ي�ستعمل عدة طرق لفك احل�صار� .أر�سل ر�سالة �إىل ال�سلطان حممد الفاحت نف�سه �أبدى
فيها �أنه م�ستعد لدفع اجلزية مقابل فك احل�صار ،ولكن ال�سلطان رف�ض ذلك .عندئذ
ات�صل ق�سطنطني بامللوك الأوروبيني للم�ساعدة ،ومنهم من �أراد ق�سطنطني م�صاهرته،
ولكنه ف�شل �أي�ضاً ،واتبع �آخر �سهم له وهو االت�صال بالبابا كي ي�ساعده ،وا�ستعد
ق�سطنطني للموافقة على توحيد الكني�ستني حتت زعامة البابا ،مقابل م�ساعدة البابا
له ،ويف الر�سالة نبه ق�سطنطني البابا �إىل �أنه �إذا �سقطت الق�سطنطينية ،ف�ستكون روما
�أي�ض ًا الهدف الثاين لل�سلطان حممد الفاحت ( ، )4واحلقيقة �أن ال�شعب يف الق�سطنطينية
مل يكن را�ضي ًا عن ت�رصفات �إمرباطورهم ق�سطنطني ،بوحدة الكني�ستني الأرثوذك�سية
(الق�سطنطينية) والكاثولوكية (روما)  ،حتى �أن الدوق الأكرب ناتورا�س دوق الق�سطنطينية
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قال�« :إنني �أف�ضل عمامة امل�سلم البي�ضاء ،على قبعة الكاردينال الكاثوليكي احلمراء»
(� ، )5أ�ضف �إىل ذلك �أن ال�شعب مل يرق له اخل�ضوع للبابا ،ويف تلك الفرتة كان �أحد
املجريني وهو �أوربان قد �صنع مدفع ًا بعيد املدى ،تبلغ وزن طلقة املدفع  12قنطاراً،
وقد عر�ض هذا االخرتاع على الأوروبيني فرف�ضوه ،وعر�ضه على حممد الفاحت فرحب
به ،و�ضع �أوربان مدفع ًا يف �أدرنة ،ونقله �إىل قرب �سور الق�سطنطينية ( ، )6ويف �أثناء
احل�صار �أعلن �آق �شم�س الدين �أنه اكت�شف قرب �أبو �أيوب الأن�صاري ،خالد بن زيد ،الذي
ا�ست�شهد حني ح�صار الق�سطنطينية عام  49هـ ،يف خالفة معاوية بن �أبي �سفيان،
وبعد الفتح بنى له جامعاً ،م�سجداً �ضخم ًا عام 1458م ،وجرت العادة بعد ذلك �أن
يتقلد كل �سلطان �سيف عثمان يف داخل هذا اجلامع يف احتفال وتتويج مهيب (. )7
و�صلت جموع امل�سلمني �إىل �أ�سوار الق�سطنطينية بقيادة حممد الفاحت بتاريخ
1453/4/5م وكان عدد اجلي�ش العثماين حوايل  150,000جندي� ،أما عدد اجلي�ش
املدافع عن الق�سطنطينية فبلغ حوايل  50,000جندي ،وقد و�صل متطوعون م�سيحيون
من خمتلف الدول امل�سيحية للدفاع عن الق�سطنطينية ،بالإ�ضافة �إىل النجدة البابوية
املكونة من ثالثني �سفينة حربية ،وب�ضع املئات من املتحم�سني للدفاع عن الكني�سة
الأرثوذك�سية.
كان يف مقدمة اجلي�ش الإ�سالمي مع ال�سلطان حممد الفاحت �شيوخ امل�سلمني ،مثل
ال�شيخ �آق �شم�س الدين ،وال�شيخ القوراين ،وال�شيخ خ�رسوي ،وكانوا يهللون ويكربون
وق�سم ال�سلطان جي�شه �إىل ميمنة وعلى ر�أ�سها �إ�سحق
حي على اجلهادّ ،
ويذكرون للنا�س ّ
با�شا ،ومي�رسة وعلى ر�أ�سها دابي كراجا با�شا� ،أما القلب فكان فيه ال�سلطان نف�سه،
والوزير الأعظم جندريل خليل با�شا ،والوزير �ساروجه با�شا ،و�أ�رشف على املرتفعات
اجلبلية القائد زاغنو�س با�شا.
حا�رص العثمانيون الق�سطنطينية  48يوماً ،وكانت املدافع طوال تلك الفرتة
تق�صف الق�سطنطينية� ،إىل �أن جاءت ال�سفن البابوية الثالثني ،واخرتقت احل�صار
الإ�سالمي ،وو�صلت الق�سطنطينية ،فبعثت الأمل يف نفو�س املحا�رصين� ،إال �أن ال�سفن
الإ�سالمية ا�ستطاعت يف املعركة االنت�صار على ال�سفن البيزنطية ،ثم تقدمت املدافع
الإ�سالمية نحو ال�سور ،وبنى حممد الفاحت �أبراج ًا متحركة �أعلى من �سور الق�سطنطينية،
كان يق�صف منها الأبراج البيزنطية.
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بد�أت الدول الأوروبية تتحرك للدفاع عن الق�سطنطينية ،وم�ساعدة الإمرباطور
ق�سطنطني ،ف�أعلن هونياد قائد املجر احلرب على ال�سلطان حممد الفاحت ،رغم وجود
معاهدة �صلح بينهما ،و�أعلن ال�سلطان حممد الفاحت ب�رضورة عقد جمل�س �شورى حربي
�إ�سالمي ،وا�ست�شار ال�سلطان هذا املجل�س ،هل يكمل احلرب؟ �أم يختار االن�سحاب وفك
احل�صار ب�سبب كرثة النجدات الأوروبية؟ لكن املجل�س قرر تكملة احلرب ،وا�ستمر
امل�سلمون يف ق�صف الق�سطنطينية ،ثم اندفع امل�سلمون نحو ال�سور ب�أكرث من �ألفي �سلم
خ�شبي ،كانت تو�ضع قرب ال�سور ،وتو�ضع على ر�أ�سها امل�شابك على ال�سور ،وي�صعد
اجلنود امل�سلمون عليها ،ولكن البيزنطيني �صدوا امل�سلمني ،وحطموا �أكرث ال�سالمل ،لذلك
�أمر ال�سلطان حممد الفاحت يف 1453/5/29م ،بوقف �إر�سال ال�سالمل ،وفتح ثغرات يف
ال�سور لالندفاع منها لداخل املدينة ،وقد اندفع الرتكي ح�سن �أولو باديل مع ثالثني
جماهداً ،وفتحوا ثغرة يف ال�سور دخلوها �إىل املدينة ،ولكن املدافعني عن املدينة رموا
ح�سن وجماعته بال�سهام ،والزيت املقلي ،فا�ست�شهد ح�سن وجماعته ،ثم دخل القائد
امل�سلم قراجا بك من ثغر �آخر يف ال�سور ،ودخل ال�سلطان حممد الفاحت من ثغر ثالث
يف باب املدفع ،وهكذا تدفق امل�سلمون داخل الق�سطنطينية ،وا�ستطاع �أحد اجلنود
امل�سلمني قتل الإمرباطور ق�سطنطني ،وبد�أ اجلنود بالتهليل والتكبري من فوق الأ�سوار،
وبد�أ امل�ؤذن يقول اهلل �أكرب ،ثم اندفع امل�سلمون �إىل داخل املدينة ،حتى و�صلوا كني�سة
�أيا�صوفيا ،التي امتلأت بالنا�س واجلنود البيزنطيني ،طالبني حمايتهم ،لأن امل�سلمني
يحرتمون الأماكن الدينية امل�سيحية ،ولي�س �صحيح ًا ما يدعيه الأجانب �أن ال�سلطان
حممد الفاحت �أباح الق�سطنطينية مدة ثالثة �أيام للجنود امل�سلمني من نهب و�سلب
واعتداء على ال�رشف وغري ذلك من الأعمال املناق�ضة للإ�سالم ،وق�صد امل�ؤرخون
الأجانب من ذلك ت�شويه �سمعة ال�سلطان حممد الفاحت.
دخل ال�سلطان حممد الفاحت كني�سة �أيا�صوفيا ،و�أعلن �أنه يحق لكل هارب �أن
يرجع �إىل الق�سطنطينية خالل  20يوماً ،و�سمح بدفن الإمرباطور املقتول ،ح�سب
تقاليد طقو�س الديانة الن�رصانية ،ثم قام حممد الفاحت ل�صالة الظهر ،ف�صلى يف كني�سة
�أيا�صوفيا ( ، )8وحتولت �إىل م�سجد ا�سمه م�سجد �أيا�صوفيا ،واحلقيقة �أن ال�سلطان حممد
الفاحت عامل امل�سيحيني معاملة ح�سنة مل يكن يتوقعها امل�سيحيون يف الق�سطنطينية.
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�أما ردود الفعل الإ�سالمية بعد الفتح ،فقد بعث ال�سلطان حممد الفاحت خرباً �إىل
املمالك الإ�سالمية يزف لهم الب�رشى بنب�أ الفتح ،وو�صلت الب�شائر �إىل م�رص واحلجاز
وبالد فار�س والهند ،فا�ستقبل امل�سلمون يف هذه الأماكن الب�شارة بالفرح وال�رسور،
وبعث الفاحت ر�سائل �إىل زعماء العامل الإ�سالمي يخربهم عن هذا الفتح املبني ،ففي
ر�سالة �إىل �سلطان ال�رشاك�سة املماليك يف م�رص �إينال �شاه ،قال فيها�« :إن من �أح�سن
�سنن �أ�سالفنا �أنهم جماهدون يف �سبيل اهلل ،وال يخافون فيه لومة الئم ،ونحن على
تلك ال�سنة قائمون ،وعلى تلك الأمنية دائمون ،متمثلني بقوله تعاىل« :قاتلوا الذين
ال ي�ؤمنون باهلل» ،وم�ستم�سكني بقوله عليه ال�سالم «من اغربت قدماه يف �سبيل اهلل،
حرمه اهلل على النار» ،ولهذا فقد هممنا هذا العام معت�صمني بحبل اهلل ذي اجلالل
والإكرام ،متم�سكني بف�ضل امللك العالم �إىل �أداء فر�ض الغزاء (من الغزو) الذي فر�ضه
علينا الإ�سالم ،م�ؤمترين ب�أمره تعاىل «قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» وجهزنا ع�ساكر
الغزاة املجاهدين من الرب والبحر لفتح مدينة ملئت فجوراً وكفراً ،والتي بقيت و�سط
املمالك الإ�سالمية تباهي بكفرها فخراً» ( . )9ثم بعث ال�سلطان حممد الفاحت وفداً
عثماني ًا معه بع�ض الهدايا و�أ�سريان من عظماء الروم �إىل القاهرة ،كي يرى امل�سلمون
يف م�رص الوفد املنت�رص على الأعداء.

ردود الفعل يف العامل املسيحي بعد الفتح اإلسالمي
للقسطنطينية:
كانت ردود الفعل يف العامل امل�سيحي مت�ضاربة ،وذات �أهواء خمتلفة ،وتف�سريات
متباينة ل�سقوط الق�سطنطينية ،فقال البع�ض:
1.1كان �سقوط الق�سطنطينية ب�سبب كرثة امل�سلمني.
2.2وقال البع�ض الآخر� ،إن �سقوط الق�سطنطينية كان ب�سبب ن�سيان بع�ض حاميات
الق�سطنطينية �أحد الأبواب مفتوح ًا فدخل منه امل�سلمون.
3.3وقال البع�ض الآخر� ،إن �سقوط الق�سطنطينية كان ب�سبب التفكك امل�سيحي،
وعدم وحدة الكني�سة ال�رشقية والغربية ،علم ًا ب�أن الإمرباطور يف الق�سطنطينية ا�ستعد
لقبول الوحدة مع الكن�سية الغربية ،حتى �أنه ركع �أمام املندوب البابوي �إيزيدور عام
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1452م ،ولكنه �ألغى معار�ضته من قبل بطريرك الق�سطنطينية غريغوريو�س ماما�س
وكذلك لوقا�س النوطاري ،وبعد �سقوط الق�سطنطينية بد�أ العامل امل�سيحي الكاثوليكي
ي�شعر باخلوف نتيجة امل ّد الإ�سالمي الذي �أخذ يدق �أبواب العامل الكاثوليكي ،وخا�صة
بعد هذا الن�رص الذي �أحرزه حممد الفاحت ،ثم �أخذ ال�سلطان الفاحت يعامل العامل
الأرثوذك�سي معاملة ح�سنة ،و�شعروا بذلك ،وهذا زاد من �شقة اخلالف بني الكني�ستني
ال�رشقية والغربية.
ثم قام البابا نيقوال اخلام�س بت�شجيع امل�سيحيني على �رضورة �إر�سال حملة
�صليبية �ضد العثمانيني امل�سلمني ،وقد القى نداء البابا قبو ًال لدى الأمري فيليب
دوق بورجونديا ،وطلب من ملوك الغرب وحثهم على جتهيز حملة �صليبية ،ولكن
هذا احلما�س امل�سيحي خف بعد وفاة البابا نيقوال اخلام�س ،وتبعه البابا بيو�س
الثاين ،الذي الحظ �أن حما�س العامل امل�سيحي قد �أ�صبح يتال�شى ،ثم بعث البابا بيو�س
اخلام�س بر�سالة �إىل ال�سلطان حممد الفاحت يدعوه فيها �إىل اعتناق الن�رصانية ،ويعده
ب�أنه �سيكفر عنه خطاياه �إذا ما ا�ستجاب لدعوته ،وتعهد مبنحه �صك غفران ،ي�ضمن له
مكان ًا يف اجلنة ،فكان جواب حممد الفاحت التهكم على البابا.
لقد لبى ملك املجر الدي �سال�س نداء البابا لقتال العثمانيني ،فقام بتجهيز
جي�ش جمري ،وعني على قيادته القائد (هونياد)  ،وان�ضم �إليهم ملك ال�رصب جورج
برونكوفين�ش ،الذي �أراد االنتقام من العثمانيني ب�سبب �سيطرتهم على �أهم مدينتني
من بالد ال�رصب ،هما �سمندريا و�أو�سرتونيجا.
جنح هذا احللف يف التغلب على احلامية العثمانية التي كانت بقيادة فريوز
بك� ،إال �أن ال�سلطان حممد الفاحت �سار للقاء هذا احللف ال�صليبي ،ومتكن من هزميته،
فهرب هونياد �إىل بالد املجر ،و�أخ�ضع كذلك ملك ال�رصب ،ودفع هذا جزية للم�سلمني،
كداللة على خ�ضوعه للعثمانيني ،كما ا�ستطاع حممد الفاحت ال�سيطرة على التحالف
الألباين – الإيطايل يف معركة بريات ،وبعد هذا النجاح الذي �أحرزه ال�سلطان حممد
الفاحت �ضد التحالف املجري ال�رصبي ،والتحالف الألباين الإيطايل ،قرر قتال فر�سان
القدي�س يوحنا يف جزيرة رود�س ،فبعث القائد يون�س با�شا الذي ا�ستطاع ال�سيطرة
على اجلزيرة ،وعلى اجلزر املحيطة التي كانت حتوي كثرياً من فر�سان �أملانيا وفرن�سا
و�إيطاليا ،وكانوا يعيقون التجارة العثمانية.
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يق�ض
ذكرنا �أن ال�سلطان حممد الفاحت متكن من االنت�صار على هونياد ،ولكنه مل ِ
عليه ،لذلك قرر ال�سلطان �أن ي�سري بنف�سه على ر�أ�س جي�ش ،من  150,000جندي
عثماين ،و 200باخرة ،و�سار هذا اجلي�ش حل�صار بلغراد ،فخاف امل�سيحيون يف �أوروبا
�أن ت�سقط بلغراد ،كما �سقطت الق�سطنطينية ،فنادى البابا امل�سيحيني طالب ًا النجدة
والدفاع عن بلغراد ،فو�صلت املدينة فرقة �أوروبية �صليبية مكونة من �ألف جندي،
قبل و�صول ال�سلطان الفاحت �إليها ،وحا�رص بلغراد بتاريخ 1456/6/13م ،وهذه هي
املحاولة الثانية العثمانية حل�صار املدينة ،وا�ستطاع ال�سلطان حممد الفاحت دخول
بلغراد بتاريخ 1456/7/20م ،ولكن احللف ال�صليبي اجلديد ا�ستطاع �أن يجرب الفاحت
على تركها ،ولكن بعد �أن قتل هونياد وجيوفاين ،وجرح ال�سلطان حممد الفاحت (. )10
وبعد عامني تويف ملك بالد ال�رصب الأرثوذوك�سي عام 1458م وح�صل هناك
نزاع على العر�ش وطلب �أحد ورثته امل�ساعدة من ملك املجر الكاثوليكي ،فغ�ضب ال�شعب
الأرثوذوك�سي وطلبوا من ال�سلطان حممد الفاحت م�ساعدتهم وا�ستغل الفاحت الفر�صة
و�أر�سل ال�صدر الأعظم حممود با�شا الذي متكن من ب�سط ال�سيطرة على كل بالد ال�رصب
وجعلها �إحدى واليات الدولة العثمانية ،و�أما بالد اليونان وعا�صمتها �أثينا فح�صلت
فيها ق�صة م�شابهة حيث كان يحكم �أثينا كاثوليكي �إيطايل ومل يعجبهم ذلك فطلبوا
من ال�سلطان الفاحت �أن يخل�صهم من احلكم الكاثوليكي ،فذهب حممد الفاحت بنف�سه �إىل
�أثينا ودخلها عام 1458م وهكذا بقيت بالد اليونان حتت احلكم العثماين مدة 371
عام ًا �إىل �أن ا�ستقلت بتاريخ 1829م.
بعد هذه االنت�صارات احلا�سمة لل�سلطان الفاحت يف بالد املجر وال�رصب و�ألبانيا
واليونان كر�س الفاحت اهتمامه لت�صفية اجليوب امل�سيحية يف الأنا�ضول و�أهمها دولة
طرابزون على البحر الأ�سود التي �أ�صبحت ملج�أ للهاربني من �سكان الق�سطنطينية،
وكانت �أي�ض ًا الأمل الباقي لل�صليبيني ونقطة انطالق �إىل ال�رشق الإ�سالمي .وكان
ي�ساعد ملك دولة طرابزون العميل ح�سن الطويل �أحد �أحفاد بهاء الدين الذي تعاون
مع تيمورلنك �ضد امل�سلمني العثمانيني .فقد ح�صل ن�سب وم�صاهرة بني العميل وبني
ملك طرابزون امل�سيحي و�أخذ العميل يف عقد املعاهدات ال�رسية مع جنوة والبندقية
واملناطق امل�سيحية �ضد العثمانيني حتى �أنه ا�ستطاع �أن يحتل قلعة قرة ح�صار من
�أيدي العثمانيني ،عندئذ قرر ال�سلطان حممد الفاحت �أن يهاجم ح�سن الطويل ويق�ضي
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عليه وقد جنح ال�سلطان فع ًال و�أجرب العميل على اخل�ضوع .وهكذا تفرغ حممد الفاحت
ل�رضب مملكة طرابزون ،وتوجه حممد الفاحت بنف�سه ودخل دولة طرابزون ( )11عام
1462م وعندما �سمع العامل الأوروبي امل�سيحي ب�سقوط �آخر معقل لهم من املمالك
امل�سيحية يف الأنا�ضول �أ�صابتهم الده�شة والذهول.
بعد انت�صاراته يف الأنا�ضول قرر الفاحت �أن يتوجه �إىل بالد الأفالق (رومانيا)
لأن حاكمها دراكول ال�شيطان ا�ستغل فر�صة وجود الفاحت م�شغو ًال يف حروبه مع
دولة طرابزون ف�أخذ يهاجم بع�ض املواقع العثمانية القريبة من رومانيا .وكان
ي�ساعد ال�شيطان يف هجومه على املمالك العثمانية ملك املجر اجلديد وهو ماثيو�س
بن هونياد �أو هنيدي .وملا علم ال�شيطان �أن ال�سلطان الفاحت متوجه �إىل حربه �أخذ
يتو�سل �إىل الفاحت بحمايته من ملك املجر وقد انطلت هذه احليلة على الفاحت فبعث
قوة عثمانية مل�ساعدة دراكول ال�شيطان �ضد ملك املجر بقيادة حمزة بك .وعندما
و�صلت هذه القوة العثمانية رومانيا ا�ستقبلها ال�شيطان ا�ستقبا ًال حاف ًال ولكن �أثناء
الليل �أقام لهم خوازيق ون�صبهم عليها كان �أكربها للقائد حمزة .وعلم الفاحت بهذه
احليلة فقرر الهجوم على ال�شيطان لالنتقام منه وكان الفاحت على ر�أ�س جي�ش عثماين
يقدر تعداده بـ  150,000جندي ،و�صل الفاحت �إىل مع�سكر ال�شيطان وقد راعه ما �شاهد
من منظر  20,000خازوق عليها الأطفال وال�شيوخ و�أج�ساد �آالف الرجال امل�سلمني
وامل�سيحيني.
وقد التقى الفاحت بال�شيطان يف معركة حا�سمة فهرب ال�شيطان ملتج�أً �إىل ملك
املجر الذي �سجنه  15عاماً ،ولكن هرب ال�شيطان بعدها ثم قتل ،ثم �ضم الفاحت بالد
الأفالق (رومانيا) حلظرية الدولة العثمانية بعد االنت�صار على ال�شيطان.
وتابع الفاحت انت�صاراته وفتوحاته ،ثم قام مبرا�سلة ملك بالد البو�سنة حيث
دعاه �إىل اال�ست�سالم ،لكنه رف�ض ،بل ذهب �إىل �أبعد من ذلك حيث قتل الوفد امل�سلم
الذي بعثه الفاحت لبالد البو�سنة ،عندئذ قرر حممد الفاحت الهجوم على بالد البو�سنة،
وبعد معارك طاحنة التج�أ ملك البو�سنة �إىل قلعة ح�صينة لكن الفاحت متكن من القب�ض
عليه ،ثم �أ�صدر ال�شيخ الب�سطامي فتوى تن�ص على �إعدام ملك بالد البو�سنة لأنه قتل
الوفد امل�سلم �سابقاً� .أما ابن ملك البو�سنة فقد �أعلن �إ�سالمه و�أ�صبح من رجاالت الدولة
العثمانية املخل�صني .ومما يجدر ذكره �أن الفاحت كان قد تعر�ض �أثناء حربه مع ملك
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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بالد البو�سنة �إىل مواجهة حلف �صليبي برعاية البابا ،وقد �ضم هذا احللف جيو�ش
املجر والبندقية ،لكن الفاحت ا�ستطاع �أن يق�ضي على هذا احللف ال�صليبي.

القسطنطينية ومسجد حممد الفاتح (: )12
بعد هذه االنت�صارات يف اجلبهة الأوروبية ،تفرغ ال�سلطان حممد الفاحت لنقل
امل�سلمني من الأنا�ضول �إىل الق�سطنطينية لأنه اتخذها عا�صمة للدولة العثمانية ،وقد
�أمر الفاحت �أهايل قونية الأغنياء والفقراء على حد �سواء بال�سكن يف العا�صمة اجلديدة
– الق�سطنطينية.
تفرغ ال�سلطان الفاحت لبناء م�سجد يحمل ا�سمه «م�سجد الفاحت» يف الق�سطنطينية
وكان ق�صده �أن ي�صبغ املدينة بال�صبغة الإ�سالمية .وقد ا�ستغرق بناء جامع حممد
الفاحت �سبع �سنوات وع�رشة �أ�شهر� ،أي من �شباط عام 1463م حتى كانون الأول عام
1471م .وقد �أ�رشف على هند�سة امل�سجد الرتكي امل�سلم عاتك �سنان ،وكان العمال
جميعهم من امل�سلمني .كما بنى ال�سلطان الفاحت ثماين مدار�س حول امل�سجد لتدري�س
خمتلف العلوم ال�رشعية والأدبية ،وبنى بالقرب من اجلامع م�ست�شفى يدعى «دار
ال�شفاء» وكان يحوي � 70رسيراً.

العالقات العثمانية اململوكية:
يف عام 1471م �ساءت العالقات العثمانية اململوكية تدريجي ًا ب�سبب حوادث
ح�صلت� ،أهمها االعتداء اململوكي على منطقتي مرع�ش والب�ستان ،وكان العثمانيون
يعتربونهما ممالك عثمانية ،وكان عليها احلاكم �شهوار بك �أخو زوجة ال�سلطان الفاحت.
وقد �أعدم املماليك هذا ال�شخ�ص يف باب زويله بالقاهرة وعينوا بد ًال منه �أخاه �شاه
بوداك .وقد غ�ضب ال�سلطان الفاحت من هذا العمل ،فزادت العالقات �سوءاً وتوترت
العالقات بينهما .وزاد التوتر عندما رف�ض ال�سلطان اململوكي امللك الأ�رشف �سيف
الدين قاتيباي ال�سماح لل�سلطان حممد الفاحت بناء حمطات ا�سرتاحة للعثمانيني
احلجاج على الطريق امل�ؤدية �إىل مكة املكرمة واعتربها �إهانة له ،وزادت العالقات
�سوءاً بعد وفاة ال�سلطان حممد الفاحت عندما التج�أ جم �أخو بايزيد وهما �أبناء ال�سلطان
الفاحت ورحب املماليك بالالجئ ال�سيا�سي جم ،وهكذا تدهورت العالقات بالتدريج
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�إىل �أن جاء ال�سلطان �سليم وح�سم املوقف ع�سكري ًا ومتكن من دخول دم�شق والقاهرة
والق�ضاء على دولة املماليك .و�أ�صبحت كل بالد ال�شام وم�رص �أجزاء من الديار
العثمانية كما �سرنى فيما بعد.
ا�ستغل ال�صليبيون ان�شغال ال�سلطان الفاحت ب�أمور داخلية وقرروا التح�ضري حلملة
�صليبية جديدة على الق�سطنطينية .وقد �شجعهم على هذا العمل �أن العالقات اململوكية
العثمانية �ساءت كثرياً .وقد عزم البابا بول الثاين على مرا�سلة املماليك كي ين�ضموا
�إىل �صفوف الدول الأوروبية يف الق�ضاء على العثمانيني ،ولكن املماليك رف�ضوا خوف ًا
من نقمة �أهايل �سوريا وم�رص على ال�سلطان اململوكي �إذا حتالف مع �أعداء الإ�سالم.
�أما يف اجلبهة البيزنطية فت�شكل حلف �صليبي دعا له البابا ،فتوجه �أ�سطول مكون
من عدة �سفن نحو الق�سطنطينية ،حيث احتل الأ�سطول ال�صليبي مدن �أزمري و�أنطاكيا
وبع�ض املواقع ال�ساحلية يف الأنا�ضول وهي على الطريق امل�ؤدية �إىل الق�سطنطينية
فدمر ال�صليبيون م�ساجد �أزمري وقتلوا �آالف امل�سلمني وو�ضعوهم على خوازيق ن�صبت
لهم .وعندما �سمع حاكم البغدان بهذا االنت�صار ال�صليبي قام بثورة على العثمانيني
و�أعلن ع�صيانه عن دفع اجلزية ،و�شجعه على ذلك حاكم مو�سكو الذي ان�ضم �إىل احللف
ال�صليبي.
ذهب ال�سلطان حممد الفاحت �إىل �شمال البحر الأ�سود وجرت معركة بينه وبني
حاكم البغدان انت�رص فيها الفاحت ،وبعد انت�صاره رجع �إىل ا�ستنبول ملجابهة احللف
ال�صليبي .ثم تابع ال�سلطان انت�صاراته فهاجم �ألبانيا وحا�رص مدينة �أ�شكودار وهزم
جي�ش البنادقة ،وبعد معركة �أ�شكودار �أ�صبح ال�سلطان على مرمى حجر من �إيطاليا بعد
�أن انت�رص على �ألبانيا ،وا�ستمرت ال�سيادة العثمانية على بالد الأرنا�ؤوط (�ألبانيا) �أكرث
من  433عام ًا �أي منذ عام 1479م حتى اندالع احلرب البلقانية عام 1912م.

الزحف العثماني إىل إيطاليا ورودس:
وجد ال�سلطان حممد الفاحت بعد انت�صاره يف معظم املعارك ،وبعد فتح
الق�سطنطينية� ،أن الفر�صة منا�سبة للزحف �إىل روما خا�صة و�أن الكني�سة ال�رشقية
قد انتهت ،وانتقل املركز الأرثوذك�سي من الق�سطنطينية �إىل مو�سكو .فبد�أ الفاحت يف
التح�ضري وجتهيز اجليو�ش الإ�سالمية لقتال البابا ،وقرر الفاحت دخول �إيطاليا عن
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طريق نابويل ،وقد �سار اجلي�ش العثماين والأ�سطول حتى ا�ستطاع عام 1480م �أن
يدخل ميناء �أوترانتو قرب نابويل .عندئذ �شعر البابا �أن روما يف خطر عندما �سقط هذا
امليناء بيد اجلي�ش الإ�سالمي ،حتى �أن البابا فكر بالرحيل عن روما.

وكان العثمانيون ي�سمون روما بالتفاحة احلمراء ( . )13ويف الوقت الذي حقق
العثمانيون ن�رصاً م�ؤزراً يف ميناء (�أوترانتو) خ�رسوا املعركة يف رود�س مع فر�سان
القدي�س يوحنا .وقد ا�ست�شهد من العثمانيني �أكرث من � 15ألف جماهد يف رود�س؛ وذلك
ب�سبب خيانة القائد العثماين م�سيح با�شا الذي هو من �أ�صل بيزنطي .مل ي�صرب الفاحت
ومل يتحمل اخل�سارة التي حلقت بجي�شه يف معركة رود�س مع فر�سان القدي�س يوحنا،
لذا جهز جي�ش ًا قوامه  300,000جندي و�سار به نحو جنوب تركيا؛ وذلك كي ي�صل
�إىل رود�س وينتقم من فر�سان القدي�س يوحنا ،ولكن �أجله كان قريب ًا حيث تويف وهو
يف الطريق وذلك بتاريخ 1481/5/3م وترك لولده بايزيد حكم الدولة العثمانية
امل�سلمة ،ولكن بعد وفاته ح�صلت نزاعات بني �أبنائه بايزيد وجم ،وقد فرحت �أوروبا
الن�رصانية وبابا روما بوفاة ال�سلطان الفاحت وخما�صمة �أبنائه من بعده.

السلطان بايزيد الثاني واألمري جم:
تويف ال�سلطان حممد الفاحت عام 1481م وترك ولدين هما :بايزيد الذي كان
حاكم ًا زمن والده على مدينة �أما�سيا ،وجم الذي كان حاكم ًا على بالد القرمان وكان
يقيم يف قونية .كان اجلي�ش االنك�شاري قد �أيد بايزيد الثاين بينما �أيد الوزير الأعظم
والأعيان جم ًا يف النزاع الذي جرى بينهما للو�صول �إىل كر�سي ال�سلطنة .وحاول الوزير
الأعظم �إخفاء نب�أ وفاة ال�سلطان الفاحت كي ي�ستطيع تن�صيب الأمري جم �سلطان ًا على
الدولة العثمانية .ولكن االنك�شارية اكت�شفوا اخلطة فقتلوا الوزير الأعظم وعينوا بايزيد
�سلطان ًا ()14
ن�صب نف�سه �سلطان ًا يف
 .وعينوا �إ�سحق با�شا ال�صدر الأعظم ،ولكن جم ًا ّ
برو�سة – رغم �أنف بايزيد – وحاكم ًا على بالد الأنا�ضول.
ا�ستلم بايزيد مقاليد احلكم يف الدولة العثمانية ،ولكن الأمري جم عار�ضه يف
ذلك ،بل طلب من �أخيه بايزيد اقت�سام الدولة العثمانية بينهما حيث ي�أخذ بايزيد
بالد البلقان وي�أخذ جم بالد الأنا�ضول (�آ�سيا العثمانية)  .ولأن بايزيد رف�ض هذه
الق�سمة جرت بينهما معركة يف 1481/6/20م قرب مدينة يني �شهر ،انت�رص
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فيها بايزيد وهرب جم �إىل قونية ،ثم التج�أ �إىل املماليك يف القاهرة حيث ال�سلطان
قايتباي ،وبعد �أن جهز جم جي�ش ًا �سار به للقاء �أخيه �شمايل حلب قرب كيليكيا بتاريخ
1482/5/19م� .إال �أن بايزيد علم بذلك وجهز جي�ش ًا للقاء �أخيه فهرب جم �إىل جزيرة
رود�س حيث يوجد فر�سان القدي�س يوحنا ،ثم قام رئي�س الرهبان يف رود�س و�سلم
الأمري جم �إىل البابا عام 1468م ف�أخذ الأخري يهدد ال�سلطان العثماين ب�سلطنة جم،
لذلك ا�ضطر بايزيد دفع �أموال �سنوي ًا �إىل البابا كي يبقى حمتفظ ًا بجم عنده .وبقي جم
� 12سنة يهدد حكم �أخيه بايزيد.
قام امللك الفرن�سي �شارل الثامن بالهجوم على �إيطاليا يف 1495/1/27م
وعندما و�صل �إىل نابويل طلب من البابا ت�سليم جم له .و�سلم البابا الأمري جم �إىل ملك
فرن�سا.
ولكن البابا و�ضع ال�سم يف طعام جم .وتويف جم قبل �سفره �إىل فرن�سا وذلك عام
1495م ودفن يف بلدة جاييت قرب نابويل يف �إيطاليا ( . )15وهناك روايات تقول
�إن البابا و�ضع ال�سم يف طعام جم لأنه رف�ض التن�رص ( . )16ورمبا كان هذا الر�أي هو
الأرجح ،وبعد مدة �أر�سل جثمانه �إىل الق�سطنطينية ثم �إىل مدينة بور�صة حيث مقربة
�سالطني �آل عثمان ودفن هناك.

العالقات العثمانية اململوكية زمن السلطان بايزيد الثاني:
كانت العالقات العثمانية اململوكية قد �ساءت خا�صة بعد جلوء الأمري جم
�إىل ال�سلطان اململوكي قايتباي يف القاهرة .وكادت احلرب ت�شتعل بني الدولتني
امل�سلمتني ،لكن باي تون�س – الأمري عثمان احلف�صي – �أر�سل وفداً مكون ًا من علي
با�شا اخلادم واملفتي علي العربي ليتو�سطوا بال�صلح بني قايتباي – حاكم م�رص
– وبايزيد – حاكم الدولة العثمانية .وملا كان اخلالف بني الدولتني امل�سلمتني
على القالع الواقعة �شمايل �سوريا فقد اقرتح ال�سلطان بايزيد جعل تلك املنطقة وقف ًا
�إ�سالمي ًا على احلرمني ال�رشيفني ( . )17ويف رواية �أخرى �أن تق�سم تلك املناطق خا�صة
عندما عقد املماليك اتفاقية ال�صلح مع العثمانيني عام 1491م ( )18واتفقوا على
�أن تكون املمتلكات جنوب كيليكيا تابعة للمماليك� ،أما املناطق اجلبلية وال�شمالية
فتكون تابعة للعثمانيني.
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ولزم بايزيد جانب ال�صلح مع املماليك ومل ي�صطدم معهم حتى عام 1516م
عندما ا�صطدم ال�سلطان �سليم مع املماليك ،يف معركة مرج دابق عام 1516م.
ويف تلك الأثناء جاء وفد من الأندل�س يطلب النجدة من الدول الإ�سالمية يف
امل�رشق وهما دولة املماليك والدولة العثمانية .وقد رد قايتباي اململوكي على
الوفد الأندل�سي ب�أنه �سوف يهدم كني�سة القيامة يف القد�س �إذا ا�ستمر الأ�سبان يف
تعديهم على امل�سلمني يف الأندل�س ( ، )19ولكنه مل ير�سل جي�ش ًا مل�ساعدة م�سلمي
الأندل�س ،بينما �أر�سل ال�سلطان العثماين �أ�سطو ًال بقيادة كمال الدين ،ولأن الدولة
العثمانية وقعت يف حروب مع الأرنا�ؤوط – �ألبانيا – وبالد املورة لذا حتول
الأ�سطول العثماين عن الذهاب للأندل�س فالتقى بالأ�ساطيل الأوروبية التي تفوقت
على الأ�سطول العثماين و�أغرقته (.)20

العالقات العثمانية األوروبية:
كانت عالقة ال�سلطان بايزيد مع الدول امل�سيحية تختلف عما كانت عليه زمن
�أبيه ،ففي زمن �أبيه كانت العالقة بينهما حروب م�ستمرة ،بينما يف زمن بايزيد كانت
عالقات �صلح وتبادل �سفراء مع الدول الأوروبية ،فمث ًال �أر�سلت رو�سيا �سفرياً لها �إىل
البالط العثماين حام ًال معه الهدايا رمزاً حل�سن اجلوار ،و�أما العالقة مع بولونيا فكانت
ح�سنة يف بداية الأمر ،ثم �ساءت عندما اختلف العثمانيون مع البولونيني على مناطق
البغدان فادعى كل فريق �أن بالد البغدان تابعة له وجرت بينهما حروب نتيجة ذلك.
و�أما عالقة الدولة العثمانية مع �إيطاليا فكانت ح�سنة� ،إال �أن �إيطاليا �أوقعت
حرب ًا بني العثمانيني والبنادقة مما �شجع ال�سلطان بايزيد �أن ير�سل جي�ش ًا ي�سيطر به
على مدينة ليبانتو من منطقة اليونان ،وكانت هذه املدينة تابعة للبنادقة.
كان ال�سلطان بايزيد – بعد انتهاء احلرب مع الدول الأوروبية – قد اتبع �سيا�سة
امل�صاحلة بني الدف�شريما والأعيان الأتراك ،وا�ستطاع �أن ي�سيطر عليهما ،ثم �أعطى
زمام �أمور ال�سلطنة العثمانية �إىل الوزير الأعظم ،وان�رصف هو �إىل الزهد والعلم ،حيث
جمع يف بالطه م�شاهري العلماء.

أ .د .تيسري جباره

الصراع على السلطنة بني أبناء بايزيد:
لوال �سوء الأو�ضاع بني ال�سلطان بايزيد و�أبنائه ال�ستطاع ال�سلطان فتح بالد
كثرية يف حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط خ�صو�ص ًا قرب البندقية .و�أهم �أوالده� :أحمد
وكركود و�سليم .كان االبن الأكرب �أحمد حاكم ًا على والية �صاروخان ،وكان يطمح
�أن يكون �سلطان ًا بعد والده بايزيد ،لكن اجلي�ش االنك�شاري رف�ض ذلك لأن �أحمد كان
قد خ�رس كثرياً من املعارك وال ي�صلح لقيادة اجلي�ش� .أما االبن الثاين كركود فكان
منقطع ًا �إىل العلوم واملو�سيقى مثل والده ومل ير�شحه اجلي�ش االنك�شاري� .أما االبن
الثالث �سليم فكان يحب احلرب وكان ي�سري يف مقدمة اجليو�ش دوماً ،لذا فقد نال ت�أييد
اجلي�ش االنك�شاري له ،خا�صة عندما انت�رص �سليم على ال�شاه ال�صفوي قويل املقيم يف
�رشقي الأنا�ضول بني القبائل الرتكمانية .وكان �سليم يقود االنك�شارية من ن�رص �إىل
ن�رص ،لذا عندما �أ�صبح �سلطان ًا زاد عدد االنك�شارية ف�أ�صبح عددهم  35,000جندي
وقد منحهم مرتبات �أكرث مما كانوا يح�صلون عليه زمن والده.
كان �سليم حاكم ًا على طرابزون ،وكان �أ�صغر �أخوته .وخاف �سليم �أن يتوىل
ال�سلطنة بعد وفاة �أبيه� ،أخوه �أحمد� ،أو ابن �أحمد وا�سمه عالء الدين الذي احتل بور�صة
عام 1512م ( )21لذلك زحف �سليم �إىل �أدرنة و�أعلن نف�سه �سلطاناً ،فجهز والده جي�ش ًا
ا�ستطاع به ك�رس جي�ش ابنه �سليم وكاد �أن يقتله لوال تدخل االنك�شارية الذين طلبوا من
بايزيد العفو عن ابنه ،بينما ا�ستطاع ابنه �أحمد �أن يحتل برو�سة و�صاروخان فجهز
والده جي�ش ًا ك�رس ابنه و�أدبه ثم �أعلن االبن الطاعة .ولكن �سليم ًا مل ي�سكت بل زحف
بجي�شه �إىل الق�سطنطينية فا�ستقبله االنك�شارية ،و�أرغموا ال�سلطان بايزيد على التنازل
عن العر�ش �إىل ابنه �سليم ( )22وذلك عام 1512م .وقد تويف ال�سلطان العثماين بايزيد
يف العام نف�سه 1512م بينما كان �أحمد ذاهب ًا �إىل برو�سة حيث قتل فيها عام 1513م
يف معركة مع �أخيه �سليم� .أما كركود فقد هرب �إىل بالد الفر�س طالب ًا حق اللجوء
ال�سيا�سي مع ال�صفويني لكن �سليم ًا حلقه وجرت معركة بني العثمانيني وال�صفويني
عام 1514م هي معركة �شالديران ( ، )23انت�رص فيها �سليم على ال�صفويني لكنه مل
يظفر ب�أخيه كركود .وا�ستطاع �سليم �أن ي�صل �إىل مدينة تربيز ( )24و �أخ�ضع ال�صفويني
ثم رجع �إىل الق�سطنطينية كما �سي�أتي ذلك فيما بعد.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

103

104

تاريخ الدولة العثمانية
1924 - 1280م

العالقات العثمانية الصفوية:
كانت العالقات العثمانية ال�صفوية قد تدهورت عندما قام ال�شاه �إ�سماعيل
م�ؤ�س�س الدولة ال�صفوية بن�رش تعاليمه ال�شيعية بني القبائل الرتكمانية يف الأنا�ضول،
واعترب بايزيد هذا العمل تدخ ًال �سيا�سي ًا ولي�س ديني ًا فقط .ومل يكتف �إ�سماعيل ال�صفوي
بذلك بل جهز جي�ش ًا بقيادة �شاه قويل �سار به �إىل الأنا�ضول ،فطلب بايزيد امل�ساعدة
من املماليك ،ولكن ال�سلطان اململوكي اكتفى ب�أن �أمر احلاميات اململوكية يف حلب
مب�ساعدة ال�سلطان العثماين �إذا دخل اجلي�ش ال�صفوي الأرا�ضي اململوكية فقط (. )25
وقد جهز ال�سلطان بايزيد العثماين جي�ش ًا ملالقاة ال�صفويني عام 1511م ،وقد انت�رص
عليهم ولكنه مل يتابع الزحف نحو �إيران وبقيت اجلبهة ال�صفوية العثمانية �ساخنة
حتى عام 1514م عندما ح�صلت معركة �شالديران �سابقة الذكر.

السلطان سليم األول 1512م 1520 -م:
و�صل ال�سلطان �سليم الأول �إىل عر�ش ال�سلطنة خلف ًا لأبيه بايزيد عام 1512م بعد
�أن تويف بايزيد .وقد حاول كل واحد من �أبنائه �أن ي�صل �إىل احلكم ،ولكن �سليم كان
�أقوى �أخوته جميع ًا لأنه كان ع�سكرياً ،وقد لقب بـ «ياووز» بالرتكية �أي ال�شجاع ()26
 .وقد دعمه اجلي�ش االنك�شاري للو�صول �إىل احلكم.

حروبه مع الصفويني:

ظهرت يف بداية حكم ال�سلطان حتديات ال�شيعة ال�صفويني (� )27ضد �سليم حيث
ثار ال�شيعة يف �آ�سيا ال�صغرى بقيادة �شاه قويل ( . )28وكانت ثورته قد ن�شبت يف �أواخر
�أيام حكم ال�سلطان بايزيد والد ال�سلطان �سليم الأول .اعتمد الثائر �شاه قويل على دعم
ال�شيعة له يف �إيران ،لكن ال�سلطان �سليم مل ي�سكت على وجود ثورة يف �أ�سيا ال�صغرى
�ضد الدولة العثمانية وخا�صة �أن �شاه قويل قد احتل كوتاهية وحا�رص بور�صة ،لذلك
�أر�سل ال�سلطان �سليم جي�ش ًا مكون ًا من ثمانية �آالف جندي وطارد ال�شاه قويل حتى
متكن من الق�ضاء على ثورته وقتله .ثم قتل ال�سلطان �آالف ال�شيعة املوجودين يف
�آ�سياه ال�صغرى ،وفر ما تبقى من اجلند (القزلبا�ش) (� )29إىل �إيران ،عندئذ ت�أثر وغ�ضب
ال�شاه �إ�سماعيل يف �إيران عندما �سمع �أن �آالف ال�شيعة يقتلون يف �آ�سيا ال�صغرى ،ف�أراد
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االنتقام من ال�سلطان �سليم .لذلك �أر�سل ال�شاه �إ�سماعيل ر�سالة �إىل املماليك يف م�رص
طالب ًا منهم العون يف قتال العثمانيني ( ، )30فوعده املماليك بامل�ساعدة �رساً �إذا و�صل
يف تقدمه �إىل �آ�سيا ال�صغرى ومل يعلم �سليم بذلك .قام �سليم الأول بالزحف من �أدرنة
�إىل �آ�سيا ال�صغرى على ر�أ�س جي�ش كبري ثم زحف �إىل تربيز لقتال ال�صفويني ،وا�ستطاع
�سليم االنت�صار على ال�شاه �إ�سماعيل ال�صفوي ودخل عا�صمته تربيز عام 1514م يف
معركة �شالديران ،و�أعلنت امل�ساجد يف خطبة اجلمعة با�سمه ،وبقي هناك مدة ثمانية
�أيام ثم ان�سحب منها لقلة امل�ؤن و�شدة الربد القار�س.
ان�سحب �سليم �إىل القوقاز �شما ًال وع�سكر يف «قره باغ» على �أمل �أن يعود يف
العام القادم ال�ستكمال احتالل �إيران ،لكنه مل يعد ب�سبب ما ذكرنا من قلة امل�ؤن،
وعدم رغبة االنك�شارية يف متابعة احلرب ملالحقة ال�شاه �إ�سماعيل يف اله�ضاب
اجلرداء و�صعوبة اخرتاقها .كان ال�شاه قد اتبع �سيا�سة الأر�ض املحروقة �أثناء حربه
مع العثمانيني� ،إذ �أحرق كل ما ميكن �أن ي�ستفيد منه العثمانيون .وهذه ال�سيا�سة كان
قد اتبعها ال�صفويون با�ستمرار يف معظم احلروب .بعد انت�صار �سليم على ال�صفويني
يف �شالديران ح�صل على خزائن ال�شاه من تربيز كما �أخذ كثرياً من العلماء الإيرانيني
معه �إىل الدولة العثمانية.
كانت نتيجة معركة �شالديران االنت�صار ال�ساحق لل�سلطان �سليم الأول العثماين،
وهزمية ال�شاه �إ�سماعيل ال�صفوي� .أما نتائج املعركة فن�ستطيع ح�رصها يف

ثالث نقاط مهمة هي:
1.1فعالية املدفعية والبنادق التي ا�ستخدمها العثمانيون �ضد القوى ال�صفوية

التي كان �أغلبها من الفر�سان وي�ستعملون ال�سيوف.

�2.2ضم منطقة الأنا�ضول ال�رشقية �إىل الدولة العثمانية ،ومن �أهم مدنها ديار
بكر ومرع�ش وهذه املناطق غنية اقت�صادياً .لذلك ا�ستطاع العثمانيون ال�سيطرة على
الطرق التجارية الهامة خا�صة طرق نقل احلرير الفار�سي بني تربيز وحلب ،وبني تربيز
وبور�صة ماراً به�ضبة الأنا�ضول .كما ا�ستفاد العثمانيون من �ضم ه�ضبة الأنا�ضول
ع�سكري ًا حيث كانت هذه اله�ضبة عائق ًا للغزاة القادمني من ال�رشق قا�صدين �رضب
العثمانيني.
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�3.3أ�صبح وا�ضح ًا لل�شاه ال�صفوي – بعد املعركة – �رضورة تنظيم اجلي�ش من
جديد ،خا�صة و�أن القبائل الرتكمانية ال�شيعية املعروفة بالقزلبا�ش قد �ضعفت ومل
تعد ت�ساعده علم ًا ب�أن ال�شاه يعترب مر�شدهم الأكرب ،والقزلبا�ش (�أي الر�أ�س الأحمر) هم
جماعة و�ضعوا على ر�ؤو�سهم لبا�س ًا متميزاً عن غريهم من ال�شيعة ،حيث كان لبا�س
الر�أ�س عبارة عن ل ّفة حمراء كبرية مكونة من  12لفة متجيداً للأئمة ال�شيعة الإنثي
ع�رشية.
وبعد وفاة ال�شاه �إ�سماعيل عام 1524م خلفه ابنه طهما�سب الأول وقد حدثت
يف زمنه ثورة قبائل القزلبا�ش وقد �أحرجوا موقف طهما�سب ،لذلك وجد �أنه م�ضطر
لإيجاد جي�ش جديد ،بد ًال من القزلبا�ش ،كي يعتمد عليه يف مواجهة العثمانيني ،وهذا
اجلي�ش اجلديد ،الذي اعتمد عليه ،كان مكون ًا من عنا�رص �رشك�سية وجورجية .لكن
ن�ستطيع القول �أن اجلبهة العثمانية ال�صفوية بقيت مدة ثالثني عام ًا هادئة ب�سبب
معاهدة �أما�سيا.
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هوامش الفصل الرابع:
1 .1زياد �أبو غنيمة :ال�سلطان املجاهد حممد الفاحت ،دار الفرقان ،عمان1983 ،م� .ص
.14
�2 .2أطلق حممد الفاحت على الق�سطنطينية بعد فتحها ا�سم “�إ�سالم بول” �أي مدينة
ال�سالم� ،أو مركز ال�سالم.
3 .3علي ح�سون :العثمانيون والرو�س ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت1982 ،م.
4 .4زياد �أبو غنيمة :م�صدر �سابق� ،ص .36
5 .5زياد �أبو غنيمة :امل�صدر نف�سه� ،ص .37
6 .6حممد فريد بك املحامي :الدولة العلية العثمانية� .ص  ،59وانظر زياد �أبو غنيمة:
ال�سلطان حممد الفاحت� .ص .39
7 .7زياد �أبو غنيمة :امل�صدر ال�سابق� ،ص � ،46ص .122
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�1616إح�سان النمر :نظرات وحتقيقات يف التاريخ العثماين ،مطبعة الن�رص التجارية،
نابل�س� ،ص.55
يقول بروكلمان �أن بايزيد هو الذي طلب من البابا و�ضع ال�سم لأخيه جم ،وهذا
كذب وافرتاء على بايزيد ،وق�صد بروكلمان طعن الإ�سالم بهذا الكالم.
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بينما ذكر فريد بك املحامي يف كتابه تاريخ الدولة العلية العثمانية �أن ال�شاه
�إ�سماعيل طلب من املماليك امل�ساعدة ل�رضب الدولة العثمانية لإيقاف �سريها،
مو�ضح ًا للمماليك �أن الدولة العثمانية خطر على املماليك وال�صفويني ،و�إذا مل يتحدا
ف�سوف يقوم ال�سلطان العثماين ب�رضب كل منهما على حده .انظر� .ص .74 – 73
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الفصل الخامس
سيطرة العثمانيني على بالد الشام ومصر ومشالي إفريقيا
ومتابعة الفتوحات يف البلقان
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الفصل اخلامس
سيطرة العثمانيني على بالد الشام ومصر ومشالي إفريقيا
ومتابعة الفتوحات يف البلقان
كانت هناك �أ�سباب رئي�سة �شجعت ال�سلطان �سليم على مواجهة املماليك و�إعالنه
عليهم حرب ًا �شعواء ،علم ًا ب�أن املماليك والعثمانيني كليهما م�سلمان �سنيان .وكانت
هذه الأ�سباب منها تاريخية ح�صلت �سابق ًا قبل قدوم ال�سلطان �سليم ،ومنها ما حدث
يف زمنه .و�أهم هذه الأ�سباب ما يلي:

النزاع على إمارة البستان:
تقع هذه الإمارة بني مرع�ش ومالطيا ،وهي �إحدى الإمارات الرتكمانية يف
الأنا�ضول .و�سميت هذه الإمارة بهذا اال�سم ن�سبة �إىل عا�صمتها الب�ستان ،كما �سميت
�أي�ض ًا �إمارة ذي القدر ن�سبة �إىل �أ�رسة ذي القدر التي حكمت هذه الإمارة .وقد جرى
�رصاع بني املماليك والعثمانيني حول ال�سيطرة والتدخل يف �أمور هذه الإمارة ،لدرجة
�أن �أفراد الأ�رسة احلاكمة تنازعوا على حكم الإمارة.
واحلدث الهام الذي ح�صل مع ال�سلطان العثماين �سليم يف هذه الإمارة� ،أنه عندما
ذهب لقتال ال�صفويني عام 1514م ،كان قد طلب من عالء الدولة حاكم �إمارة الب�ستان
تقدمي بع�ض ال�شباب لالن�ضمام للجي�ش العثماين لقتال ال�صفويني ،ولكنه رف�ض ،لذا
عندما رجع �سليم بعد انت�صاره على ال�صفويني يف معركة �شالديران عام 1514م
تفرغ لقتاله .فبعث ال�سلطان �سليم جي�ش ًا بقيادة �سنان با�شا عام 1515م قدر عدده
(حوايل  10,000جندي) انك�شاري ،وانت�رص العثمانيون على عالء الدولة وقتلوه
وعينوا بد ًال منه �شاه �سيوار �أو �شهوار الذي حكم �إمارة الب�ستان حتت الراية العثمانية
( . )1وقد غ�ضب املماليك من العمل الذي قام به �سليم الأول.
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إيواء املماليك جلم ابن السلطان حممد الفاتح (: )2
هرب الأمري جم �إىل القاهرة وطلب اللجوء ال�سيا�سي ،ورحب به ال�سلطان اململوكي
قايتباي حتى �أنه �ساعده يف الهجوم على ال�سلطان العثماين بايزيد (�أخو جم)  ،وعندما
ف�شل جم يف املعركة �ضد �أخيه هرب �إىل رود�س حيث جل�أ �إىل امل�سيحيني وهم فر�سان
القدي�س يوحنا .وبقي جم يهدد �أخاه بايزيد مدة تزيد على  12عام ًا حتى تويف عام
1495م يف �أوروبا.
قدم العثمانيون م�ساعدات ع�سكرية �ضخمة �إىل املماليك يف بداية القرن ال�ساد�س
ع�رش وذلك للدفاع عن الأرا�ضي اململوكية على �سواحل البحر الأحمر �ضد الربتغاليني،
ففي عام 1511م جنح العثمانيون يف �إي�صال  400مدفع و�أربعني قنطاراً من
البارود �إىل املماليك ( . )3وذلك ل�صد الربتغاليني عن البحر الأحمر ،وحلماية الأماكن
الإ�سالمية املقد�سة يف احلجاز ،هذا مع العلم �أن مدن امل�رشق العربي والآ�ستانة قد
ملئت باملهاجرين امل�سلمني من الأندل�س (. )4
لقد كان اندفاع الربتغاليني لل�رشق لهدفني هامني هما :الدافع الديني ،والدافع
االقت�صادي ،ويرجع العامل الديني �إىل احتدام ال�رصاع بني امل�سلمني وامل�سيحيني
يف الأندل�س� ،أما العامل االقت�صادي فريجع �إىل رغبة الربتغاليني يف امل�شاركة يف
�أرباح التجارة ال�رشقية .وقد عرب امللك عمانويل الأول (1521 – 1495م) الذي
قامت يف عهده �أول حملة بحرية �إىل ال�رشق يف خطبة طويلة له عن �أغرا�ض احلملة
وذلك عند انطالق احلملة فقال� :إن الغر�ض من اكت�شاف الطريق البحري �إىل الهند هو
ن�رش امل�سيحية واحل�صول على ثروات ال�رشق ( ، )5وكان قائد احلملة فا�سكودي غاما،
وكانت حملته مزودة باملدافع وترفع ال�صليب ،وقد جنح الربتغاليون يف الو�صول
�إىل الهند عن طريق ر�أ�س الرجاء ال�صالح واحتكروا جتارة ال�رشق و�ضعفت املوانئ
العثمانية والعربية جتارياً.
كان ال بد من ال�صدام اململوكي العثماين نتيجة الأ�سباب التي ذكرناها �سابقاً.
لذلك زحف اجلي�ش اململوكي بقيادة ال�سلطان قان�صوه الغوري متوجه ًا من القاهرة
�إىل حلب فو�صلها وع�سكر فيها .وزحف ال�سلطان العثماين �سليم الأول للقاء املماليك
قرب حلب .وا�صطدم اجلي�شان امل�سلمان يف معركة مرج دابق ( )6قرب حلب بتاريخ
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1516/8/23م .وانت�رص العثمانيون يف املعركة وهزموا املماليك وقتل ال�سلطان
اململوكي قان�صوه الغوري يف املعركة .ثم دخل ال�سلطان �سليم حلب وكان ي�صحبه
اخلليفة العبا�سي الذي كان مرافق ًا لل�سلطان اململوكي املقتول .وكان انت�صار

العثمانيني يف املعركة لعدة �أ�سباب:
1.1خيانة خري بك وايل حلب اململوكي الذي خان املماليك وان�ضم �إىل ال�سلطان

العثماين �أثناء املعركة.

2.2ا�ستعمال ال�سالح الناري واملدافع العثمانية يف املعركة ،علم ًا ب�أن املماليك
مل ي�ستعملوا هذه الأ�سلحة بل ا�ستعملوا ال�سيف والرمح واحتقروا من ي�ستعمل الأ�سلحة
النارية التي �أ�سموها �أ�سلحة ال�شيطان لأنها �صنعت يف البالد الأوروبية.
دخل ال�سلطان �سليم حلب ،و ُدعي له يف خطبة اجلمعة ،ولقب بخادم احلرمني
ال�رشيفني ،ومل يكن ق�صد ال�سلطان �سليم التقدم �أكرث يف الأرا�ضي اململوكية بل اكتفى
بحلب فقط ،كما مل يكن ق�صده الذهاب لك�رس املماليك يف م�رص ،والدليل على ذلك
�أنه عر�ض على ال�سلطان اململوكي اجلديد طومان باي تقدمي خ�ضوعه للعثمانيني
مقابل �إ�سناد ال�سلطان �سليم حكم م�رص �إىل طومان باي ،ولكن الأخري رف�ض و�أ�رص
على احلرب ،لذلك �سار ال�سلطان �سليم فيما بعد بت�شجيع من خري بك اململوكي وايل
حلب ملتابعة الزحف نحو دم�شق .وو�صل اجلي�ش العثماين حماه ثم حم�ص ثم دم�شق.
وقدم زعماء دم�شق والء الطاعة للعثمانيني وكان على ر�أ�سهم ق�ضاة املذاهب الأربعة،
وقام ال�سلطان �سليم ب�أعمال هامة يف دم�شق كي يحبب الأهايل به ف�ألغى ال�رضائب
ووزع الأموال على الأهايل وعزل و�إليها اململوكي واحرتم العلماء يف دم�شق ،كما
زين ثوب املحمل ال�رشيف الذي يرافق قافلة احلج �إىل احلجاز ،وزار قرب العامل امل�سلم
حميي الدين بن عربي يف ال�صاحلية بدم�شق .وو�صف ابن طولون يف كتابه «مفاكهة
اخلالن» هدير املدافع قرب دم�شق والتي �أخافت الأهايل وظن النا�س يف دم�شق «�أن
ال�سماء انطبقت على الأر�ض» (. )7
اكتفى ال�سلطان �سليم بهزمية املماليك ودخوله دم�شق ،ولكن خري بك �شجعه على
الزحف حتى القاهرة ،وقد فكر ال�سلطان �سليم ملي ًا يف املو�ضوع لأن فيه خماطر كثرية
رمبا جتر الدولة العثمانية �إىل الهاوية ،ومن �أهم هذه املخاطر اجتياز اجلي�ش العثماين
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�صحراء �سيناء ،وقرب اجلي�ش العثماين من اخلطر الربتغايل املقيم على �سواحل البحر
الأحمر ،واخلوف من ا�ستغالل ال�صفويني انهماك �سليم يف احلرب والزحف نحو
الق�سطنطينية ،كل هذه املخاوف جالت يف خاطر ال�سلطان �سليم ،و�أخرياً قرر جتاهل
هذه املخاطر كلها والزحف نحو القاهرة لقتال املماليك� .سار �سليم على ر�أ�س جي�شه
جنوب ًا فدخل القد�س ثم اجته نحو ال�ساحل الفل�سطيني فدخل غزة ،ومن هناك بعث
القائد �سنان با�شا لر�صد الطريق من غزة �إىل القاهرة والتقى بالغزايل الذي كان قد
هرب من دم�شق �إىل القاهرة ،وجرت معركة بينهما انت�رص فيها العثمانيون ثم رجع
�سنان با�شا �إىل غزة و�شجع �سليم الزحف نحو القاهرة.
وقد تابع ال�سلطان �سليم الزحف حتى و�صل الريدانية ودارت هناك معركة بني
اجلي�ش العثماين واجلي�ش اململوكي يف الريدانية بتاريخ 1517/1/23م ،وقد دخل
العثمانيون القاهرة بعد انت�صارهم يف املعركة.
قام خطباء م�ساجد القاهرة مبدح �سليم من على منابر امل�ساجد رغم �أن احلرب
كانت م�ستمرة يف �شوارع القاهرة بني العثمانيني واملماليك ،لكن يف �أحد �أيام اجلمعة
خطب اخلطباء لل�سلطان طومان باي بد ًال من ال�سلطان �سليم ،وهذا داللة على �أن الن�رص
مل يكن حمقق ًا للعثمانيني يف بداية الأمر .ولكن �أثناء معركة الريدانية هرب طومان
باي (ال�سلطان اململوكي) والتج�أ �إىل �شيخ بدو البحرية ح�سن بن مرعي ،الذي قام
بت�سليم طومان باي �إىل ال�سلطان �سليم ،فقام ال�سلطان العثماين ب�إعدامه يف باب زويلة
يف القاهرة بتاريخ  . )8( 1517/4/13وكما فعل �سليم يف دم�شق من احرتام للعلماء
والأهايل و�إعفاء ال�سكان من ال�رضائب ،فعل كذلك مع �أهايل القاهرة ،وكان ق�صده من
ذلك �أن يك�سب حمبة �سكان القاهرة و�أن يقدموا له والء الطاعة.
كان ال�سلطان �سليم �أثناء وجوده يف م�رص قد تلقى ر�سالة من �رشيف مكة املكرمة
ال�سيد بركات بن يحيى يعلن والءه للعثمانيني ،لذلك عينه ال�سلطان والي ًا على احلجاز
وجدة ،وهذا التعيني من قبل ال�سلطان العثماين �سار على نهجه ال�سالطني فيما بعد.
«وقد �أ�ضفى �ضم الدولة العثمانية للأماكن الإ�سالمية املقد�سة� ،أ�ضفى عليها زعامة
دينية يف العامل الإ�سالمي ،وت�أكيداً لهذه الزعامة يف العامل ال�سني ،وهي الزعامة
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التي ترتبت على هزمية ال�صفويني وت�ضييق نطاق انت�شار املذهب ال�شيعي بعد موقعة
�شالديران» ( . )9وقد �أ�ضاف �سليم �إىل �ألقابه على �أثر موقعة مرج دابق لقب خادم
احلرمني ال�رشيفني ،ثم �أوقف كثرياً من الأماكن وربط كثرياً من الأوقاف على امل�سجد
الأق�صى املبارك ثم على الأماكن الإ�سالمية املقد�سة يف احلجاز.
ملع ا�سم بركات بن يحيى (�رشيف مكة) يف احلجاز ،ف�أخذ يو�سع نفوذه ،فقام
ب�إعالن احلرب على الأمري ح�سني الكردي حاكم جدة اململوكي كي ي�صبح خا�ضع ًا
للعثمانيني ،لكن حاكم جدة هرب �إىل زبيد يف اليمن وحتالف مع الأمري بر�سباي
اململوكي هناك ،وقتال ال�سلطان عامر بن عبد الوهاب يف �صنعاء ،وبوفاته انقر�ضت
الدولة الطاهرية يف اليمن عام 1517م .وبقيت اليمن تخ�ضع للمماليك �إىل �أن جاء
العثمانيون ودخلوها ،و�سنذكر ذلك فيما بعد.
�أبقى ال�سلطان �سليم املوظفني املماليك يف م�رص يف وظائفهم ،ولكنه ا�شرتط
عليهم طاعة الدولة العثمانية ،ومكث ال�سلطان �سليم يف م�رص حتى 1517/9/10م،
وقد عني على م�رص خري بك حاكم ًا ثم قرر الرجوع �إىل بالد ال�شام .ومل يجرد ال�سلطان
قا�ض ليوحد
�سليم املماليك من �إقطاعاتهم ومل يعتربهم �أ�رسى حرب ،واكتفى بتعيني ٍ
ووال يجل�س مع جنده ليحكم بينهم ،ولكن الوزير يون�س با�شا انتقد ال�سلطان
الق�ضاةٍ ،
�سليم لهذا التهاون مع املماليك حتى �أنه �أ ّنب ال�سلطان �سليم على عمله فقام ال�سلطان
وقتل يون�س با�شا و�سمي املوقع الذي كان فيه يون�س با�شا �أثناء قتله بخان يون�س،
وما زال هذا اال�سم حتى الآن يف قطاع غزة (. )10
رجع ال�سلطان �سليم من م�رص �إىل دم�شق م�صطحب ًا معه العلماء وال�صناع
و�أ�صحاب احلرف ،ثم �سار �إىل العا�صمة العثمانية .ويف دم�شق ق�ضى �سليم على
«الزعران» الذين قاموا مبحاولة ال�شغب �ضد املماليك و�ضد العثمانيني ،خا�صة عندما
�سمعوا بعدم انت�صار العثمانيني يف م�رص كلي ًا يف معركة الريدانية .وقد عني �سليم
على حكم دم�شق الغزايل الذي كان قد ا�شرتك يف احلرب �ضد العثمانيني يف معركة
مرج دابق عام 1516م ،والغزايل من زعماء املماليك ،كان قد خان املماليك يف
عينه ال�سلطان العثماين والي ًا على دم�شق .كما
معركة الريدانية ،ومكاف�أة له على ذلك ّ
طرد ال�سلطان �سليم التنوخيني من جبل لبنان وعني حملهم املعنيني ،زعماء منطقة
ال�شوف ،الذين �ساعدوا العثمانيني يف معركة مرج دابق ،ورجع ال�سلطان �سليم من
دم�شق �إىل ا�ستنبول (الق�سطنطينية) العا�صمة.
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ذكرنا �سابق ًا �أن اخلليفة العبا�سي املتوكل على اهلل كان ب�صحبة ال�سلطان قان�صوة
الغوري اململوكي يف معركة مرج دابق ،ولكن عندما هزم املماليك وقتل قان�صوة
الغوري وانت�رص ال�سلطان �سليم يف املعركة ،ا�صطحب ال�سلطان �سليم اخلليفة معه من
حلب حتى م�رص ،ويف القاهرة «�أ�ضفى ال�سلطان �سليم على اخلليفة املتوكل على اهلل
�رضوب ًا من الثقة والنفوذ ،حتى عظم �أمره وهيبت �سطوته وقبلت �شفاعته و�أ�صبحت
داره ملج�أ لذوي احلاجة �سادة وغري �سادة .وكانت هذه ال �شك �سيا�سة حازمة من
ال�سلطان �سليم» ( . )11وقد تنازل اخلليفة العبا�سي يف القاهرة �إىل ال�سلطان �سليم عن
حقه باخلالفة و�سلّمه الآثار النبوية ال�رشيفة وهي البريق وال�سيف والربدة ،و�سلمه
مفاتيح احلرمني ال�رشيفني ( ، )12من هنا جاء لقب خادم احلرمني ال�رشيفني.
ويذكر �إح�سان النمر يف كتابه «نظرات وحتقيقات يف التاريخ العثماين» �أن ال�سلطان
�سليم �أ�شار على اخلليفة عندما قرر الرجوع �إىل ا�ستنبول �أن يحمل املخلفات النبوية
ويذهب بها �إىل العا�صمة ا�ستنبول بحراً .وبعد قليل تويف ال�سلطان فعاد اخلليفة بنف�سه
للقاهرة دون املخلفات النبوية �إىل م�رص و�أقام فيها يتقا�ضى راتب ًا �إىل �أن تويف ،فلم
ينتخب غريه وبذلك انتهت هذه اخلالفة اال�سمية ( . )13وقد و�ضعت املخلفات النبوية
يف �رساية خا�صة تعرف ب�رساية «طوب قبو» ،وقد خ�ص�ص لها حر�س خا�ص .ومن
اجلدير بالذكر �أن الدكتور ح�سن عثمان ذكر يف كتابه منهج البحث التاريخي (� )14أنه
عرث على خمطوطة يرجع تاريخها �إىل ال�سلطان �سليمان القانوين (1566 – 1520م)
وقد ن�صت ن�ص ًا �رصيح ًا على لقبي اخلالفة والإمامة معاً .ومكان هذه املخطوطة يف
مكتبة جامعة القاهرة ،وهي �صورة ملجموعة من جمموعات القوانني التي �أ�صدرها
ال�سلطان �سليمان القانوين يف �أوروبا وحتتوى على بع�ض �ألقاب ال�سلطان وهذا هو
ن�صها« :خليفة ر�سول رب العاملني ،وحايز الإمامة العظمى ،ووارث اخلالفة الكربى»
كما عرث الدكتور ح�سن عثمان على بع�ض املرا�سالت ال�سلطانية مع حكومة النم�سا يف
�أوائل القرن ال�سابع ع�رش وهي حمفوظة يف �أر�شيف فينا التاريخي وحتتوي على لقب
اخلليفة وت�ستند �إىل القر�آن الكرمي لتربير قيام اخلالفة ( . )15لكن �سالطني �آل عثمان
مل يهتموا بلقب اخلالفة اهتمام ًا جدي ًا �إال بعد �أن �أ�صاب دولتهم ال�ضعف الوا�ضح
منذ �أوائل القرن الثامن ع�رش وبخا�صة بعد توقيع «معاهدة كوجوك كاينارجا» عام
1774م التي �سمحت فيها رو�سيا لل�سلطان الإبقاء على بع�ض ال�صالحيات الدينية
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أقره
يف �شبه جزيرة القرم التي احتلها الرو�س ،باعتباره خليفة للم�سلمني وهو ادعاء � ّ
الرو�س ومل يقره الفقهاء امل�سلمون (. )16
ذكرنا قبل قليل �أن ال�سلطان �سليم رجع �إىل ا�ستنبول ،وقد و�صلها يف
1518/7/25م بعد �أن مر على حلب و�أقام فيها مدة �شهرين .وبعد �إقامته يف
العا�صمة العثمانية ا�ستنبول �سافر �إىل �أدرنة م�سرتيح ًا من عناء ال�سفر واحلروب،
والتقى هناك بابنه �سليمان الذي كان حاكم ًا على �أدرنة طوال غياب �سليم يف الوطن
العربي .ومن �أدرنة بد�أ ال�سلطان �سليم يعد العدة لغزو جزيرة رود�س لكن املنية عاجلته
فتوفى بتاريخ 1520/9/22م� .سمع الأوروبيون نب�أ وفاة ال�سلطان �سليم ففرحوا
وك�أن غمامة �سوداء انق�شعت من �أمام �أعينهم ( . )17عا�ش �سليم  54عاماً ،ق�ضى منها
على عر�ش ال�سلطنة � 8سنوات ،وهو �أول �سلطان مل يطلق حليته ،وكان رجال الدولة
يعيبونه بذلك ( . )18كان �شاعراً ون�رش ديوانه عام 1904م ب�أمر من القي�رص الأملاين
ولهلم الثاين ،وقدم هذا الديوان هدية لل�سلطان عبد احلميد الثاين (. )19

السلطان سليمان القانوني:
ولد ال�سلطان �سليمان القانوين بتاريخ 1494/4/27م وهو عا�رش ال�سالطني
العثمانيني ،اعتلى عر�ش ال�سلطنة العثمانية بعد وفاة �أبيه ال�سلطان �سليم .وقام اجلي�ش
االنك�شاري يف الق�سطنطينية بتن�صيبه �سلطان ًا خلف ًا لأبيه بتاريخ 1520/9/30م.
كان �سليمان يتقبل التعازي بوفاة �أبيه ويلب�س اللبا�س الأ�سود حداداً عليه ،ويف
الوقت نف�سه كان يقوم النا�س بعد تعزيته بتهنئته بال�سلطنة واخلالفة .وكان يقوم
بتقدمي النقود والهدايا على االنك�شارية كعادة ال�سالطني عندما ي�صلون �إىل من�صب
ال�سلطنة .وقد �أر�سل جمموعة ر�سائل �إىل خمتلف الأم�صار يخربهم بو�صوله �إىل �سدة
احلكم ويقدم لهم الن�صائح الكثرية يف �إدارة والياتهم ،وكان يكتب لهم الآية الكرمية:
«�إنه من �سليمان و�إنه ب�سم اهلل الرحمن الرحيم» (. )20

احلروب العثمانية األوروبية زمن سليمان القانوني:
 .1فتح بلغراد:
كان ال�سلطان �سليمان القانوين قد �أر�سل وفداً �إىل بالد املجر يطلب من ملكها دفع
اجلزية �أو احلرب ،لكن ملك املجر قتل الوفد العثماين لذلك قرر ال�سلطان الزحف لقتاله.
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�سار ال�سلطان بنف�سه على ر�أ�س اجلي�ش العثماين ،و�أر�سل �أحمد با�شا بيلربي الروملي
على ر�أ�س فرقة ع�سكرية ثانية ملحا�رصة مدينة �شابت�س ،ثم تبعه ال�سلطان م�صحوب ًا
بال�صدر الأعظم بريي با�شا ملحا�رصة بلغراد (وهي مدينة هامة يف بالد املجر)  .وقد
بد�أت املدافع العثمانية دك �أ�سوار بلغراد من منطقة الدانوب .وقطع العثمانيون املاء
عنها وحا�رصوها ح�صاراً �شديداً حتى ا�ستطاعوا دخول قلعتها ،وخ�ضعت �أخرياً بلغراد
بعد معارك حامية مع حاميتها وذلك بتاريخ 1521/8/29م ( . )21وهكذا مت فتح
هذه املدينة املجرية لت�صبح تابعة للعثمانيني.

 .2فتح رودس:
بعد انت�صار ال�سلطان العثماين على �أعدائه يف املجر ،قرر �سليمان الزحف �إىل
جزيرة رود�س ،حيث فر�سان القدي�س يوحنا .و�أراد �أن تكون الطريق البحرية �سليمة
بني الق�سطنطينية وم�رص ،لأن جزيرة رود�س تعرت�ض الطريق البحري �إىل م�رص .كان
ال�سلطان �سليم قبل وفاته قد جهز حملة كبرية لفتحها ولكن عاجلته املنية قبل القيام
بالفتح ،وكان ال�سلطان حممد الفاحت قد قام عام 1480م بحروب �ضد رود�س لكن
الفاحت مل ي�ستطع فتحها .ومن املعروف �أن رود�س كانت تقوم بعرقلة ال�سفن التجارية
الإ�سالمية يف �رشقي البحر املتو�سط وتعرقل �سري احلجاج العثمانيني �إىل مكة املكرمة
عرب البحر املتو�سط ،كل هذه العوامل ال�سابقة �شجعت ال�سلطان �سليمان على التوجه
نحو رود�س لفتحها ،فجهز حملة بتاريخ 1522/6/26م وكان هو على ر�أ�سها،
و�سارت احلملة يف �آ�سيا ال�صغرى باجتاه بحر مرمرة ،كما �أر�سل الأ�سطول العثماين
ملحا�رصة اجلزيرة بتاريخ 1522/6/24م .وقد طلب ال�سلطان من رهبان اجلزيرة
مغادرتها قبل ق�صفها ،وا�ستعد �أن ت�ؤمن ال�سالمة لهم عند مغادرتهم اجلزيرة ،ولكنهم
رف�ضوا طلبه ،لذلك بد�أ يف دك وق�صف اجلزيرة باملدافع العثمانية الثقيلة والتي ما
زالت بع�ض قللها (طلقاتها) يف جزيرة رود�س حتى الآن .بعد هذا احل�صار والق�صف
ال�شديد �أعلن رئي�س الرهبان – فيليب دي ليل �آدم -وجميع الرهبان موافقتهم على
مغادرة اجلزيرة ،وقد وافق ال�سلطان �سليمان على ذلك ،لذا ابتعد الأ�سطول العثماين
مي ًال عن اجلزيرة كي ي�سمح ملن يريد مغادرة اجلزيرة بحرية .وقد غادر اجلزيرة
كل الرهبان وعائالتهم وبع�ض الأهايل وذلك بتاريخ 1522/12/21م .ومنذ ذاك
التاريخ �سطعت �شم�س الدولة العثمانية على جزيرة رود�س.
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بعد هذا االنت�صار يف رود�س �أخذ ال�سلطان يتدخل يف حكم املناطق التابعة لغري
امل�سلمني ،فمث ًال �أر�سل بع�ض اجليو�ش العثمانية �إىل بالد القرم وذلك مل�ساعدة حاكم
م�سيحي على حاكم م�سيحي �آخر العتالء العر�ش يف بالد القرم عام 1522م .ويف عام
1524م �صمم ال�سلطان �سليمان �أن ت�صبح بالد الأفالق تابعة فعلي ًا للدولة العثمانية
بد ًال من �أن تكون تابعة ا�سمي ًا وتدفع اجلزية فقط .لذلك �أر�سل جي�ش ًا عثماني ًا ا�ستطاع
�أن يدخل عا�صمتها وبذلك �أ�صبحت بالد الأفالق تخ�ضع لل�شم�س العثمانية.

 .3فتح عاصمة اجملر:
�أر�سل امللك الفرن�سي فرن�سي�س الأول عام 1525م ر�سالة �إىل ال�سلطان العثماين
طلب فيها امل�ساعدة لقتال �شارملان ملك بالد (النم�سا وهوالندا و�إ�سبانيا والبالد
املنخف�ضة)  .وكانت هذه البالد كلها تابعة ل�شارملان الذي هو �أحد �أفراد �ساللة
فريدناند و�إيزبيال اللذان طردا امل�سلمني من الأندل�س .وقد كان هناك عداء وا�ضح بني
ملك فرن�سا و�شارملان .و�صل الوفد الفرن�سي �إىل الق�سطنطينية وطلب امل�ساعدة الفعلية
من الدولة العثمانية لفرن�سا .وافق ال�سلطان العثماين على ذلك و�أر�سل ر�سالة �إىل ملك
فرن�سا يخربه باملوافقة مل�ساعدته ( . )22كما وافق ال�سلطان على مهاجمة ملك املجر،
�أحد حلفاء �شارملان ،كي ال يقوم بتقدمي امل�ساعدة ل�شارملان .ويف 1526/4/25م
�سافر ال�سلطان العثماين على ر�أ�س جي�ش كبري قدر عدده بـ  100,000جندي من
الق�سطنطينية �إىل بالد املجر ،وو�صل ال�سلطان يف زحفه �إىل مدينة موهاك�س ،ودارت
على �أر�ضها معركة حامية الوطي�س بتاريخ 1526/8/28م ،بني ال�سلطان العثماين
وبني لوي�س ملك املجر .وقد انت�رص ال�سلطان �سليمان ب�سبب كرثة املدافع التي كانت
ترمي الفر�سان املجرية بقذائفها ،وقد قتل قائد املجر لوي�س ومل يعرث على جثته ،عندئذ
قام �أهايل عا�صمة املجر (بودا) و�سلموا مفاتيح العا�صمة لل�سلطان �سليمان كي يدخلها
دون حرب .ودخلها بالفعل يف 1526/9/10م بعد �أن طلب من اجلي�ش االنك�شاري
عدم التعر�ض لأهاليها .وقد عني ال�سلطان �سليمان القانوين على بودا عا�صمة املجر
ملك ًا هو (جون زابويل) �أمري تران�سلفانيا ،ورجع ال�سلطان �إىل الق�سطنطينية بعد �أن
حمل معه كثرياً من الكتب العلمية النادرة املوجودة يف خزائن مدن املجر.
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و�صل ال�سلطان عا�صمته يف 1526/11/23م ،وبعد �سنة واحدة جاءه وفد �أر�سله
زابويل يطلب النجدة لأن ملك النم�سا فرديناند (�أخ ل�شارملان) ادعى �أنه �أحق بامللك
من زابويل ب�سبب قرابته مع ملكها املقتول لوي�س يف معركة موهاك�س .غ�ضب �سليمان
القانوين من ملك النم�سا لأنه خلع زابويل الذي كان قد عينه �سليمان حاكم ًا على
املجر ،وقد ا�ستعد �سليمان لإر�سال جي�ش مل�ساعدة زابويل و�إعادته �إىل عر�ش امللك.
ويف عام 1529م �سار ال�سلطان �سليمان وب�صحبته ثالثة وزراء هم� :إبراهيم
با�شا و�إيا�س با�شا وقا�سم با�شا ،و�ساروا على ر�أ�س جي�ش قدر عدده بـ  25,000جندي ًا
وثالثمائة مدفع .و�صل ال�سلطان موهاك�س التي كان قد هزم فيها لوي�س .والتقى هناك
بامللك املخلوع زابويل .و�ساروا جميع ًا �إىل بودا عا�صمة املجر ،وو�صلوها بتاريخ
1529/9/3م وقد هرب منها فرديناند ملك النم�سا الذي خلع زابويل �إىل مدينة فينا
عا�صمة النم�سا لكن ال�سلطان �سليمان مل يكتف بهذا الن�رص بل �صمم على مالحقته
وذلك بعد �أن عني على بودا عا�صمة املجر �أحد �ضباط االنك�شارية حلفظ الأمن.

 .4احلرب مع النمسا:
قرر ال�سلطان �سليمان القانوين مالحقة فرديناند �إىل فينا عا�صمة النم�سا ،لذا
حتركت اجليو�ش العثمانية بتاريخ 1529/5/10م ومر ال�سلطان يف زحفه وطريقه
على عا�صمة املجر بودا ،وبعد ا�سرتاحة قليلة فيها �سار �إىل فينا التي و�صل �إىل �أ�سوراها
بتاريخ 1529/9/27م .بقي ال�سلطان �سليمان حما�رصاً فينا حتى 1529/10/14م.
و�أطلق مدافعه عليها طيلة فرتة احل�صار ،لكن فرديناند دافع عن املدينة ومل ي�ستطع
ال�سلطان دخولها ،وقرر ال�سلطان الرجوع عن �أ�سوار فينا لأ�سباب منها :نفاد الذخرية
للمدافع �أوالً ،وب�سبب قرب حلول موعد �سقوط الثلج ،لأن اجلو �أ�صبح �شديد الربودة
وب�سبب الأمطار الغزيرة التي عطلت اجلنود االنك�شارية من التقدم ثانياً .وقد ترك
ال�سلطان فينا م�ؤقت ًا م�صمم ًا على الرجوع يف الوقت املنا�سب.
كانت هذه هي �أول مرة مل يحقق ال�سلطان �سليمان فيها ن�رصاً على �أعدائه ،لكن
رغم ف�شله يف فتح مدينة فينا� ،إال �أنه ا�ستطاع �أن يعيد (زابويل) �إىل حكم عا�صمة املجر
بودا ،ويف عام 1531م اعتدى ملك النم�سا فرديناند على زابويل لطرده عن حكم بالد
املجر للمرة الثانية ،لكن احلامية الإ�سالمية واملجرية ردت فرديناند على �أعقابه ،وقد
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و�صل اخلرب �إىل ال�سلطان �سليمان القانوين عن هذا االعتداء الغادر ،فقرر �سليمان �أن
يعيد الكرة والهجوم على ملك النم�سا وعا�صمته فينا ،ف�سار بتاريخ 1532/4/25م
قا�صداً فينا وذلك حل�صارها مرة ثانية .وفتح �سليمان يف طريقه عدة ح�صون ت�ؤدي
�إىل العا�صمة النم�ساوية فينا ،ففتح ح�صون حول ا�سرتيا وبلغراد ،وعلم �سليمان �أن
الإ�سبان والأملان والنم�ساويني جاءوا مل�ساعدة ملك النم�سا ومعهم املدافع الكثرية
لال�ستعداد للمعركة ،وانتظر �سليمان بع�ض الوقت لدرا�سة املوقف وقرر �أخرياً الرجوع
وت�أجيل الهجوم خا�صة ب�سبب حلول ف�صل ال�شتاء القار�ص ،وبذلك مل تدخل فينا حتت
الراية العثمانية .رجع �سليمان �إىل الق�سطنطينية بتاريخ 1532/11/18م .ويف �أوائل
عام 1533م قرر فرديناند عقد ال�صلح مع ال�سلطان �سليمان خوف ًا من هجوم �آخر
متوقع من قبل �سليمان ،ووقعت املعاهدة بينهما يف 1533/6/22م ،وهذه هي �أول
معاهدة بني النم�سا والدولة العثمانية ،وفيها اعرتف ملك النم�سا بامللك زابويل ملك ًا
على بودا.

السيطرة العثمانية على العراق:
بعد �أن انت�رص ال�سلطان �سليم الأول على ال�صفويني يف معركة �شالديران عام
1514م �أ�صبحت حتت �سلطته املو�صل وديار بكر وماردين ومناطق �أخرى يف �شمايل
العراق .وعني على هذه املناطق حكام ًا عثمانيني .وي�سكن هذه املناطق الأكراد.
وكانت عالقتهم ح�سنة مع العثمانيني وقدموا والءهم لل�سلطان العثماين عام 1514م.
كانت بغداد والب�رصة يف ذاك الوقت حتت حكم ال�شاه ال�صفوي ،لكن الزعيم
الكردي ذو الفقار خان ا�ستطاع �أن ينتزع بغداد من ال�صفويني الإيرانيني وحكمها
با�سم ال�سلطان العثماين من عام  1524حتى 1530م وذكر ا�سم ال�سلطان العثماين يف
خطبة اجلمعة وحكمها �ست �سنوات قبل �أن ي�ستعيدها الإيرانيون.
وا�ستطاع ال�شاه طهما �سب �أن يدعم �أ�شقاء «ذو الفقار» الكردي بال�سالح وطلب
منهم �أن يقتلوا �أخاهم حاكم بغداد املوايل للعثمانيني فقتلوه عام 1530م ،وانتهت
بذلك و�صاية ا�ستنبول على حاكم بغداد ،و�أخذ النفوذ ال�صفوي يزداد فيها ( . )24كما
قام ال�شاه طهما �سب �إثارة القزلبا�ش يف الأنا�ضول �ضد العثمانيني فقامت ثورة فيها
بقيادة قلندر حلبي عام 1527م ،كما ك�سب ال�شاه طهما �سب مناطق �أخرى كانت حتت
ال�سيادة العثمانية.
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�إن التعديات ال�صفوية بالإ�ضافة �إىل ا�ستنجاد ال�سنة يف بغداد بال�سلطان
العثماين� ،شجعت ال�سلطان �سليمان القانوين على �إر�سال حملة قوية بقيادة ال�صدر
الأعظم �إبراهيم با�شا الحتالل العراق� .سار ال�صدر الأعظم بقيادة اجلي�ش العثماين
عام 1533م من ا�ستنبول �إىل حلب ثم ديار بكر ثم تربيز وان�ضم له الأمراء املحليون
فازداد عدد اجلي�ش العثماين ،فدخل تربيز يف .1534/7/13
و�سار ال�سلطان �سليمان القانوين على ر�أ�س جي�ش �آخر متجه ًا �إىل تربيز لدعم
ال�صدر الأعظم ،وكان قد �أ�صدر ال�صدر الأعظم �أوامر م�شددة للجي�ش بعدم التعر�ض
للأهايل يف بغداد ،فحاز على ر�ضاهم عندما زار الأماكن املقد�سة ال�سنية وال�شيعية
خا�صة.
ثم تقدم �إىل بغداد الأعيان وحكام املناطق القريبة من بغداد و�أعلنوا والءهم
لل�سلطان العثماين ،وكان من بينهم �أمري الب�رصة البدوي را�شد بن مغام�س ( . )25و�أعلن
ا�سم ال�سلطان العثماين يف خطبة اجلمعة يف الب�رصة واملناطق املحيطة بها .وهكذا
�أ�صبحت الراية العثمانية تهدد الربتغاليني يف منطقة اخلليج القريبة من الب�رصة.
ونتيجة ا�صطدام الربتغاليني بالعثمانيني يف ال�سنوات التي تلت ذلك ،قرر العثمانيون
�إيجاد قاعدة بحرية لهم يف الب�رصة عام 1546م ،تكون م�س�ؤولة عن منطقة اخلليج.
واحلقيقة �أن و�صول الربتغاليني للخليج العربي والهند كان كارثة على التجارة
العربية حيث منعوا جتارة ال�رشق الأق�صى من الو�صول �إىل م�رص وال�شام .كما �أنهم
�أحرقوا ال�سفن العربية يف ال�سواحل الأفريقية والآ�سيوية.
وقبل مغادرة ال�سلطان �سليمان القانوين بغداد عني عليها والي ًا هو �سليمان با�شا
و�أبقى فيها حامية عثمانية من  2000جندي ،ثم غادرها ال�سلطان �إىل �أذربيجان ماراً
بكركوك وتربيز حيث �أعلن ال�شاه ال�صفوي تقدمي والء الطاعة لل�سلطان العثماين مقابل
�إبقاء تبزيز حتت �إدارة ال�شاه.
و�صل ال�سلطان �إىل عا�صمته ا�ستنبول �سنة 1535م ،ومن املعروف �أن ال�شاه
ا�ستعمل يف احلرب مع العثمانيني �سيا�سة الأر�ض املحروقة مما منع �سليمان من
التوغل يف �إيران وقد اتبع هذه الطريقة احلكام ال�صفويون ال�سابقون.
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وقد ق�سمت العراق �إىل �أربع واليات هي بغداد ويتبعها � 18صنجقاً ،واملو�صل
ويتبعها � 6صناجق ،والب�رصة بال �صناجق ،ووالية �شهر زور ويتبعها ع�رشون �صنجقاً.
وتقع هذه الوالية يف مناطق جبال كرد�ستان على احلدود مع ال�صفويني .وكان ال�شاه
طهما�سب قد اتفق مع ال�سلطان العثماين يف معاهدة �أما�سيا يف 1555/5/29م على
تخطيط احلدود بني الدولتني خ�صو�ص ًا يف مناطق جورجيا و�أرمينيا وجبال زاغرو�س.
و�سمح �سليمان لل�شيعة بزيارة مكة واملدينة بحرية تامة.
ودخل العثمانيون بجي�شهم منطقة القطيف عام 1550م يف منطقة اخلليج ثم
مدوا نفوذهم �إىل الأح�ساء يف املنطقة ال�رشقية من �شبه اجلزيرة العربية عام 1552م.
واتخذ العثمانيون الأح�ساء قاعدة �أمامية للدفاع عن اخلليج �ضد الربتغاليني
املتمركزين يف م�ضيق هرمز ،وكذلك قاعدة �أمامية �ضد ال�صفويني .وا�شرتك وايل
الب�رصة ووايل الأح�ساء يف �صد غزوات البدو يف مناطق احلدود مع اجلزيرة العربية.
كما قامت حروب بني وايل الأح�ساء العثماين وحاكم البحرين فطلب الأخري امل�ساعدة
من الربتغاليني يف هرمز (. )26

السيطرة العثمانية على اليمن:
هناك �أ�سباب �شجعت العثمانيني على مد ب�رصهم �إىل اليمن ،فبعد �أن ا�ستوىل
ال�سلطان �سليم الأول على م�رص عام 1517م وجد �أن العثمانيني م�ضطرون للدفاع
عن البحر الأحمر و�سواحله من الهجمات الربتغالية املتكررة على احلدود اجلنوبية
من �شبه اجلزيرة العربية ،كما �أن �ضعف املماليك يف اليمن ملواجهة الربتغاليني
�شجعت العثمانيني للدفاع عنها ،وكذلك �ضعف القوة اململوكية يف اليمن زادت من
رغبة العثمانيني مد نفوذهم الفعلي املبا�رش لليمن .ورغم كل هذه امل�شجعات �إال �أن
العثمانيني مل ي�صلوا اليمن �إال يف عام 1538م �أي بعد  21عام ًا من دخولهم م�رص.
ويرجع ت�أخر و�صول العثمانيني لليمن حتى عام 1538م لأ�سباب منها �أن
ال�سلطان �سليمان عند اعتالئه العر�ش وجه كل اهتمامه للحروب يف �أوروبا �ضد
ال�صليبيني .كما �أن حاكم اليمن �أعلن خ�ضوعه للدولة العثمانية زمن ال�سلطان �سليم
داع ملحاربته .ورغم ذلك بقي نفوذ العثمانيني يف اليمن ا�سمي ًا و�ضعيفاً ،وظلت
لذا ال ٍ
خطواتهم لتدعيم نفوذهم هناك تت�سم بال�ضعف حتى �سنة 1538م.
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ويف هذه الفرتة الزمنية من 1538 – 1517م طر�أت حوادث كثرية على اليمن
والبحر الأحمر ،نذكر منها �أن الربتغاليني �أر�سلوا حملة قوية بقيادة لوبو�سوريز عام
1517م �إىل البحر الأحمر بق�صد حتطيم قوة املماليك هناك والعمل على تدمري جدة
و�إقامة ات�صال مبا�رش مع احلب�شة .وعندما و�صل قائد احلملة الربتغايل �إىل عدن قادم ًا
من جنوب �أفريقيا مل يهاجم عدن بل تقدم �إليها ب�سالم وطلب من واليها الطاهري
الأمري مرجان �أن ميده بامل�ؤن الالزمة وبع�ض املر�شدين البحريني لتو�صيل احلملة
�إىل جدة ،ف�أطاعهم الأمري مرجان خوف ًا من بط�شهم .ولكن احلملة الربتغالية ف�شلت
يف احتالل جدة ب�سبب التح�صينات حول جدة �أو ًال ومطاردة �سلمان الرومي للحملة
الربتغالية ثاني ًا فرتاجعوا �إىل جزيرة قمران .وتبعهم �سلمان الرومي و�أ�رس بع�ض
ال�سفن الربتغالية املعتدية وبع�ض بحارتها و�أر�سل الأ�رسى �إىل ا�ستنبول .وهكذا وىل
هارب ًا من �سلم يف املعركة من الربتغاليني �إىل عدن ثم هرمز (. )27
لقد كانت عدن حمطة ا�سرتاحة للربتغاليني رغم �أنهم مل ي�سيطروا عليها فعلياً.
وقد الم الكتاب الغربيون احلملة الربتغالية لعدم �ضم اليمن للربتغاليني خا�صة
بعد �أن اكت�شفت احلملة الربتغالية �ضعف اليمن وعدن �أمام الربتغاليني و�أنهم كانوا
ي�ستطيعون �ضمها ،وب�سبب �ضعف املماليك هذا يف �سواحل البحر الأحمر وخا�صة
يف اليمن زاد الطمع الأوروبي يف �إر�سال حمالت لل�سيطرة على ال�سواحل العربية
واملقد�سات يف فل�سطني ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن �أحد الكتبة املوظفني عند قان�صوه
الغوري را�سل الأوروبيني و�أخربهم عن �ضعف قوة املماليك يف ال�سواحل العربية (. )28
ذكر بع�ض امل�ؤرخني الربتغاليني �أن الأمري مرجان �أمري عدن قدم مفاتيح
عدن �إىل قائد احلملة الربتغالية لوبو �سوريز للتعبري عن خ�ضوعه للربتغاليني،
ولكن يف احلقيقة �أنه مل ي�سلم مفاتيح عدن و�إمنا ح�سب قول امل�ؤرخني العرب
(ومنهم بو حمزمة) � ،أن الأمري مرجان «قدم لهم ال�ضيافة العظيمة» ( .)29ون�ستدل
�أي�ض ًا على �أن مرجان مل يقدم لهم مفاتيح املدينة بدليل ا�ستعداداته بتح�صني
عدن بعد ذلك خوف ًا من رجوع الربتغاليني �إليها بعد خروجهم منها لل�رشق،
والتح�صني �أي�ض ًا كان خوف ًا من مفاج�أة الربتغاليني لعدن مرة ثانية ( . )30كما
�أن الأمري مرجان ا�ستعد للدفاع عن عدن �سنة 1520م عندما علم بوجود حملة
برتغالية كبرية بالقرب من عدن (. )31
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وقد �أر�سل الأمري مرجان ر�سائل لل�سلطان �سليم العثماين �شكا فيها �أعمال ح�سني
الكردي و�سلمان الرومي �إمام عدن ،ويف الوقت نف�سه اعتذر يف ر�سالته عن موقفه
امل�سامل من الربتغاليني ،و�أر�سل خطاب ًا �آخر �إىل �رشيف مكة �رشح فيه �أحداث عدن
وطلب منه «م�ساعدة ر�سوليه يف الو�صول �إىل ا�ستنبول وقد �أح�سن ال�سلطان العثماين
وفادة هذين الر�سولني» (. )32
وال نن�سى �أن الربتغاليني كانوا ير�سلون حمالتهم البحرية �إىل البحر الأحمر
و�سواحل �أفريقيا ويالقوا الرتحيب الكامل من النجا�شي ملك احلب�شة ،حتى �أنه طلب
منهم م�ساعدته للوقوف �أمام القوى الإ�سالمية؛ لأنه حماط بها من جميع الأطراف،
وكانت املرا�سالت قد جرت بني النجا�شي وامللك الربتغايل حول كيفية تطويق ال�سواحل
الإ�سالمية ،وكتب يف ر�سائله �أقذع النعوت والعبارات ال�سيئة �ضد قادة امل�سلمني
واملقد�سات الإ�سالمية وال�شتائم للم�سلمني وملوكهم ( . )33وطلب يف ر�سائله من ملك
الربتغال �أن يقوم مع الربتغاليني والإ�سبان والقوى الأوروبية الأخرى باحتالل جدة
ومكة واملدينة والقاهرة والقد�س.
ويف عام 1530م قامت حملة برتغالية بقيادة «دي �سلفريا» باحتالل عدن
وفر�ض قائد احلملة على حاكم عدن توقيع معاهدة اعرتف حاكمها مبوجب هذه
املعاهدة ب�سيادة الربتغاليني عليها وبدفع اجلزية ال�سنوية للربتغال ،وا�شرتط قائد
احلملة على حاكم عدن عدم توجه ال�سفن العدنية جلدة �شماالً .وترك الربتغاليون
حامية برتغالية يف عدن لتطبيق املعاهدة .وما �أن عاد قائد احلملة الربتغالية لبالده
حتى نق�ض �أمري عدن املعاهدة وقتل الربتغاليني ،و�أر�سل حاكم عدن ر�سالة يطلب من
ال�سلطان �سليمان القانوين حمايته من الربتغاليني ،و�أخربه فيها بالدخول يف طاعة
العثمانيني (. )34
وقد متيزت الفرتة بني 1538 – 1518م (944 – 924هـ) با�ضطرابات كثرية
يف اليمن وذلك نظراً لوجود قوى خمتلفة تت�صارع على النفوذ فيها ،فهناك القوة
اململوكية التي اعرتفت بال�سيادة العثمانية عند دخول العثمانيني م�رص �سنة 1517م،
وهناك القوة الثانية وهم الطاهريون �أفراد �أ�رسة ال�سلطان عامر بن عبد الوهاب،
والقوة الثالثة وهم الزيديون وهي القوة الرئي�سة التي واجهت العثمانيني يف اليمن
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�سنة 1538م ،والقوة الرابعة وهم العربان املحليون ،والقوة اخلام�سة وهم والة جدة
الذين يطمعون بالو�صول �إىل حكم اليمن.
�إزاء هذا الو�ضع التناف�سي يف اليمن كان الربتغاليون قد �شددوا قب�ضتهم على
�سواحل البحر الأحمر واخلليج العربي .لذا فكر العثمانيون ب�أن تكون �سيطرتهم فعليه
على اليمن وال�سواحل القريبة وامل�ؤدية �إليها ،وال نن�سى مركز جدة والقاهرة كمحطات
انطالق عثمانية نحو اليمن.
وقد �أر�سل العثمانيون �أول حملة بحرية �إىل اليمن عام 1526م �سارت من م�رص
برئا�سة �إبراهيم با�شا (ال�صدر الأعظم) مب�رص وكانت احلملة مكونة من ع�رشين �سفينة.
و�صلت احلملة جدة عام 1526م ثم �سارت لليمن و�سار ق�سم منها للهند ملالحقة
الربتغاليني .لكن هذه احلملة مل حتقق املطلوب للحكم العثماين ب�سبب رجوع احلملة
�إىل ا�ستنبول.
وبد�أ ال�سلطان �سليمان القانوين ي�ستعد لإر�سال حملة ثانية منذ �سنة 1531م
بقيادة �سليمان با�شا اخلادم وايل م�رص ،لذا قام الوايل ببناء � 80سفينة يف م�رص
لتجهيزها لل�سفر قريب ًا لليمن حتى �أن خ�شب هذه ال�سفن كان قد بعثها ال�سلطان القانوين
من تركيا .ومما �شجع ال�سلطان �سليمان القانوين على �إر�سال هذه احلملة و�صول ر�سول
بهادور �شاه (حاكم منطقة غربي الهند) حيث طلب هذا الر�سول امل�ساعدة العثمانية
لن�رصة احلاكم بهادور امل�سلم �ضد االعتداءات الربتغالية ،وبعد قليل علم ال�سلطان
�سليمان �أن الربتغاليني قتلوا ال�سلطان بهادور .وقد �أثار مقتله حما�سة ال�سلطان
�سليمان الدينية وجعله ي�صمم على ن�رصة الإ�سالم وامل�سلمني يف الهند ( . )35لذا �أمر
�سليمان القانوين وايل م�رص �سليمان با�شا ( )36اخلادم بالذهاب على ر�أ�س احلملة
العثمانية لليمن بتاريخ  15حمرم �سنة 945هـ املوافق .1538/6/13
غادرت احلملة ميناء ال�سوي�س متجهة يف طريقها نحو جدة ثم جزيرة قمران حتى
و�صلت عدن يف 1538/8/3م .وقد ا�ستقبلها �سلطان عدن عامر بن داود الطاهري
وفتح لها باب املدينة ،لكن بعد خم�سة �أيام قام �سليمان با�شا اخلادم قائد احلملة
ب�إعدام عامر بن داود �سلطان عدن وذلك بحجة �أنه مل يرد �سابق ًا على ر�سائله التي كان
قد بعثها قائد احلملة �سليمان طالب ًا فيها اخل�ضوع للعثمانيني بال حرب.
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�أر�سل �سليمان با�شا اخلادم ر�سالة لل�سلطان العثماين �سليمان القانوين قال فيها
�إنه فتح اليمن بعد حرب طاحنة ،علم ًا ب�أنه ا�ستوىل عليها بدون حرب (. )37
ثم اجتهت احلملة العثمانية من عدن �إىل الهند (ميناء ديو) وقد حا�رص امليناء
قائد احلملة وكان الن�رص له ولكنه ان�سحب فج�أة قبل و�صول جندات برتغالية لفك
احل�صار العثماين عن ديو ،وهكذا رجعت احلملة العثمانية �إىل ال�سواحل العربية .وكانت
حجة �سليمان با�شا اخلادم باالن�سحاب املفاجئ �أنه مل يلق �أي م�ساعدة من امل�سلمني
الهنود من (�سلطان كجرات) لكن احلقيقة �أنه ان�سحب لأنه عرث على وثيقة تفيد بو�صول
جندات برتغالية لفك احل�صار العثماين عن ميناء ديو.
وعند عودة �سليمان با�شا اخلادم قائد احلملة من الهند �إىل اليمن ،قرر �إكمال
ال�سيطرة العثمانية على املدن اليمنية ،فو�صل ميناء ال�شحر �أول املوانئ العربية،
و�أ�صدر �أمره بتعيني بدر الطويرق حاكم ًا على ح�رضموت ،ثم تابع �سريه فو�صل عدن
ومنها �إىل خما و�أنزل جنوده هناك ا�ستعداداً لإخ�ضاع املماليك يف زبيد لل�سيطرة
العثمانية .وكعادته دعا قائد احلملة العثمانية �سليمان اخلادم �إىل خيمته وايل زبيد
اململوكي الناخودة �أحمد كي يعلن والء الطاعة ،وتردد وايل زبيد يف البداية لأنه كان
يعلم غدر القائد العثماين ،و�أخرياً قرر وايل زبيد الذهاب ملقابلة قائد احلملة ،وبعد
الت�سليم عليه غدر به وقتله .ثم قام �سليمان با�شا عندئذ بتعيني �أحد �أمراء احلملة وهو
م�صطفى بك (نائب غزة ال�سابق) حاكم ًا لزبيد واملناطق التهامية ،وهكذا فقد كان
الق�ضاء على الطاهريني يف عدن وعلى املماليك يف زبيد بداية املواجهة املبا�رشة
بني العثمانيني والقوة الثالثة يف اليمن وهي قوة الإمامة الزيدية .لكن �سليمان با�شا
اخلادم مل ي�ستطع ال�سيطرة على الإمام �رشف الدين زعيم الزيديني ،وقد حاول القائد
العثماين دخول تعز التي كانت حينئذ حتت حكم الإمام �رشف الدين الزيدي لكنه ف�شل.
وعلى كل حال ا�ستطاع القائد العثماين ال�سيطرة على مدخل البحر الأحمر حيث و�ضع
حامية عثمانية يف جزيرة قمران وقام بتح�صينها .ثم قفل راجع ًا �إىل جيزان ثم جدة
التي و�صلها يف 1539/3/13م .ثم رجع �إىل م�رص ثم �إىل العا�صمة ا�ستنبول حيث
�أغدق عليه ال�سلطان �سليمان القانوين الهدايا وعينه وزيراً يف الديوان مكاف�أة له .ويف
العا�صمة العثمانية ان�سحب من احلياة ال�سيا�سية �إىل �إقطاعه اخلا�ص حيث بقي فيه
حتى وفاته 1552م960/هـ.
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السيطرة العثمانية على املغرب العربي:
كان �سقوط غرناطة (يف الأندل�س) بيد امل�سيحيني الإ�سبان عام 1492م نقطة
حتول خطرية يف تاريخ الأندل�س وتاريخ �شمايل �أفريقيا .حيث هاجر عدد كبري من
العرب الأندل�سيني من الأندل�س والتج�أوا �إىل املوانئ العربية �شمايل �أفريقيا ومنهم
من كان يحمل معه مفتاح بيته يف الأندل�س ظان ًا �أنه �سيعود �إليها بعد فرتة ق�صرية.
وقد قامت ال�سفن العربية يف �شمايل �أفريقيا بحماية الالجئني الأندل�سيني من
تعديات الإ�سبان عليهم ،ومن املعروف �أن هذه احلروب كانت حروب ًا دينية �أكرث منها
عرقية .وللداللة على ذلك ما نعلمه من و�صية امللكة �إيزابيال التي �أو�صت بعد طرد
العرب من الأندل�س بالزحف �إىل �شمايل �أفريقيا وحتويل �أهلها �إىل امل�سيحية .ومما
جاء يف و�صيتها �إىل ابنتها ما يلي�« :إنني �أرجو من الأمرية ابنتي والأمري زوجها
و�آمرهما ب�إطاعة و�صايا الكني�سة املقد�سة .فعليهما �أن يقوما بحمايتها و�أال يكفا عن
متابعة فتح �أفريقيا وحماربة الكفار» �أي امل�سلمني .لذا احتلوا املر�سى الكبري �سنة
1505م ثم هجموا على وهران يف اجلزائر وقتلوا � 4آالف م�سلم و�أ�رسوا � 8آالف (. )38
واحلقيقة �أن الإ�سبان واجهوا �صعوبات جمة يف ا�ستيالئهم على املوانئ العربية
يف �شمايل �أفريقيا .وال�سبب يف ذلك �أن وجودهم يف املدن ال�ساحلية كان يف مواجهة
�شعب �إ�سالمي معادٍ للإ�سبان وكذلك لأن الإ�سبان طردوهم من الأندل�س ،هذا بالإ�ضافة
�إىل �أن البحرية الإ�سالمية بد�أت يف النمو التدريجي وبد�أت يف الهجوم على املوانئ
الأندل�سية لطرد املحتل الكاثوليكي� ،أ�ضف �إىل ذلك �أن العمليات اجلهادية الربية
ازدادت على املوانئ املحتلة و رغم ذلك كان الإ�سبان والربتغاليون �أقوى من الدول
الإ�سالمية املوجودة يف �شمايل �أفريقيا.
كان جميء العثمانيني �إىل �شمايل �أفريقيا مبثابة جندة �أنقذت �شمايل �أفريقيا من
الغزو الأوروبي وعملت على توحيد البالد �سيا�سياً .وقد رحبت معظم طبقات ال�سكان
مبجيء العثمانيني ،فلم يعتربوا دخول �شمال �أفريقيا يف حظرية الدولة العثمانية
احتال ًال �أجنبي ًا (. )39
مل متد الدولة العثمانية نفوذها �إىل تون�س واجلزائر بوا�سطة غزو ع�سكري �أو تدخل
مبا�رش من حكومة الأ�ستانة (ا�ستنبول) كما حدث يف م�رص ،بل جاء تدخل الدولة
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نتيجة ال�شتداد ال�رصاع بني الإ�سالم وامل�سيحية يف احلو�ض الغربي للبحر الأبي�ض
املتو�سط يف �أوائل القرن ال�ساد�س ع�رش ،وقد اجتذب هذا ال�رصاع عدداً من البحارة
املغامرين الذين ن�ش�أوا يف خدمة �أ�سطول الدولة العثمانية ،ثم كونوا �أ�ساطيل �صغرية
وعملوا حل�سابهم اخلا�ص وجاهدوا �ضد �أعداء الدين ،واعتربهم امل�سلمون �أبطا ًال بينما
�أطلق عليهم خ�صومهم القرا�صنة ،ومن ه�ؤالء الذين �شهد لهم التاريخ بالبطوالت عروج
و�أخوه خري الدين بربرو�سا.

عروج باشا:
بد�أ عروج با�شا ن�شاطه يف غرب البحر الأبي�ض املتو�سط عام 1510م ،وقد فتح
له الأمري احلف�صي موانئ تون�س ،وا�ستطاع بغاراته الناجحة �أن ي�سرتد ميناء بجاية
من الإ�سبان وهو �أول ميناء ا�سرتده امل�سلمون .لذا ذاع �صيت عروج با�شا فدخل حتت
قيادته عدد كبري من املتطوعني اجلزائريني ،ومل يقت�رص جي�شه على العن�رص الرتكي
بل �ضم �إليه عدداً من القبائل يف اجلزائر واملغرب.
وتنقل عروج من ن�رص �إىل ن�رص ومن مدينة �إىل �أخرى حتى و�صل تلم�سان غربي
اجلزائر ،ف�أقام يف املدن ال�ساحلية والداخلية اجلزائرية حاميات وقالع ًا عثمانية،
لكنه ا�صطدم يف تلم�سان مع الإ�سبان الذين حا�رصوه ،وا�ستطاع �أن يفلت من احل�صار
�إال �أن القوات الإ�سبانية تبعته ،وا�ستطاعت قتله وهو يف طريقه �إىل مدينة اجلزائر (. )40

خري الدين بربروسا:
حترج مركزه بعد مقتل �أخيه عروج ،لذا ا�ضطر �إىل طلب املعونة من ال�سلطان
العثماين ،ف�أر�سل له ال�سلطان �سليم الأول �سنة 1518م �ألفني من الإنك�شاريني ،ودخلت
اجلزائر منذ ذاك الوقت �ضمن الواليات العثمانية ،وا�ستطاع خري الدين يف الفرتة ما
بني 1525 – 1520م� ،إخ�ضاع املالحة البحرية يف البحر املتو�سط ل�سيطرة الأ�ساطيل
الإ�سالمية ،كما خافت منه دول �أوروبا و�أطلقوا عليه «بربرو�س» �أي الرجل ذي اللحية
احلمراء (. )41
ا�ستطاع خري الدين تو�سيع دائرة نفوذه با�سم الدولة العثمانية �سواء ب�إلزام
احلف�صيني وبني زيان �إعالن تبعيتهم للعثمانيني �أو احتالل ق�سنطينة عام 1527م
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ورفع عليها العلم العثماين ،وا�ستطاع �أي�ض ًا احتالل معظم موانئ اجلزائر من �أيدي
الإ�سبان و�ضم له موانئ عنابة وبجاية وقالة وغريها .و�أعظم ن�رص له كان احتالله
ح�صن البينون �سنة 1529م الذي �أقامه الإ�سبان يف مواجهة ميناء اجلزائر .و�إذا كان
عام 1518م هو بداية و�صول ال�سلطة العثمانية ر�سمي ًا �إىل �شمال �أفريقيا ،ف�إن ا�ستيالء
خري الدين على ح�صن البينون هو بداية لت�أ�سي�س ما عرف بنيابة اجلزائر ،و�أ�صبحت
اجلزائر عا�صمة املغرب الأو�سط بل عا�صمة �شمايل �أفريقيا العثمانية ( . )42و�أ�صبح
خري الدين احلار�س الأمامي للدولة العثمانية يف غرب البحر املتو�سط (. )43
اتفق خري الدين مع ال�سلطان �سليمان القانوين على �رضورة �ضم تون�س �إىل حظرية
الدولة العثمانية خا�صة لأن فيها احلف�صيني وهم �أ�صدقاء للملك �شارل اخلام�س
الأوروبي عدو العثمانيني ،وقد جنح خري الدين يف دخول تون�س عام 1534م وق�ضى
على حكم احلف�صيني .لذا قام �شارل اخلام�س بتجهيز حملة �أوروبية ل�رضب خري الدين
يف تون�س ،خرجت احلملة من بر�شلونة وكانت ت�ضم � 400سفينة و 28,000جندي
وا�ستطاعت ا�سرتداد تون�س و�إعادة احلف�صيني للحكم ،وعاد قائدها �شارل اخلام�س
لبالده بعد �أن و�ضع قوة �أوروبية يف ميناء حلق الوادي يف تون�س .ويف الوقت نف�سه
قام خري الدين بالهجوم املفاجئ على جزر البليار وحمل معه � 6000أ�سري وعاد بهم
�إىل ميناء اجلزائر.
ا�ستدعى ال�سلطان العثماين �سليمان القانوين خري الدين بربرو�سا وعينه قائداً
عام ًا للأ�سطول العثماين مكاف�أة له على الأعمال اجلليلة التي قام بها خلدمة الإ�سالم.
وا�ستقدم بربرو�سا بحارة عثمانيني ان�ضموا للأ�سطول اجلزائري وخلفه يف من�صب
البيلربكوية ح�سن �آغا.
ويف عام 1540م خ�ضعت املوانئ التون�سية للقائد الإ�سباين �أندريه دوريا و�أهمها
�سفاق�س و�سو�سة ومنا�ستري ،فثار ال�سكان املحليون �ضد حكامهم احلف�صيني؛ جلبنهم
�أمام الغزو الأجنبي ،ويف تلك الفرتة ظهر بحار عثماين هو درغوث با�شا ليملأ الفراغ
يف تون�س كما فعل خري الدين وعروج يف اجلزائر ،ف�أ�صبح درغوث مناف�س ًا قوي ًا لأندريه
دوريا يف البحر املتو�سط ،وب�سبب �صيته عينته الدولة العثمانية حاكم ًا على طرابل�س
كي يكون قريب ًا من تون�س ،وا�ستطاع احتالل ميناء قف�صة �سنة 1556م وتوغل يف
داخل تون�س حتى و�صل القريوان �سنة 1558م ،وظل احلف�صيون والإ�سبان م�سيطرين
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على ال�ساحل التون�سي فقط .ويف عام 1574م ا�ستطاع العثمانيون اال�ستيالء على
تون�س كاملة .وا�ستقر حكمهم بها وبذلك ت�أ�س�ست النيابة الثالثة يف �شمايل �أفريقيا،
وانتهى حكم احلف�صيني الذي دام ثالثة قرون يف تون�س .والنيابات العثمانية الثالثة
�شمايل �أفريقيا ح�سب تاريخ ت�أ�سي�سها هي اجلزائر فطرابل�س فتون�س� .أما املغرب
(مراك�ش) فلم ي�صلها العثمانيون ب�سبب وجود الأ�رشاف فيها وهم من �ساللة الر�سول
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.

السيطرة العثمانية على حوض البحر األبيض املتوسط:
عندما زار خري الدين بربرو�سا العا�صمة العثمانية عام 1534م قدم والء الطاعة
لل�سلطان �سليمان القانوين ،واعتمد كل منهما على الآخر يف حماربة �أعداء الإ�سالم،
وبعد �أن وقع ال�سلطان العثماين معاهدة االمتيازات الأجنبية ( )44مع ملك فرن�سا عام
1553م مل يتعر�ض خري الدين لل�سفن الفرن�سية وكر�س كل اهتمامه للتعر�ض لل�سفن
الإ�سبانية والإيطالية .ونتيجة انت�صاراته يف البحر املتو�سط لقبه ال�سلطان العثماين
ب�أمري البحر (قبودان با�شا) (. )45
ويف عام 1536م وذلك بعد عام من التوقيع الذي جرى بني فرن�سا والدولة
العثمانية يف معاهدة االمتيازات الأجنبية ،مت هناك حلف بينهما واتفقا على الهجوم
على �إيطاليا حيث تزحف فرن�سا براً من ال�شمال وتزحف اجليو�ش العثمانية على
�إيطاليا بحراً .وقد جهز خري الدين بربرو�سا �أ�سطو ًال قوي ًا ا�ستعداداً لهذه املهمة.
متكن الفرن�سيون من دخول ميالنو وجنوة عام 1536م ،بينما �أخذ بربرو�سا
يف مهاجمة هاب�سبورغ� ،أما ال�سلطان العثماين فقد جهز جي�ش ًا مكون ًا من 300,000
جندي اجته به �إىل �ألبانيا يف طريقه �إىل �إيطاليا ( . )46لكن حدث عك�س ما كان
قد اتفقا عليه ،حيث ان�سحبت فرن�سا من �شمال �إيطاليا ب�سبب نداء وجهه البابا �إىل
الدول الأوروبية لقتال الإ�سالم .وهكذا مل تكمل فرن�سا اخلطة املتبعة مع ال�سلطان
العثماين الحتالل �إيطاليا ،وبقي �سليمان وحيداً يف امليدان �ضد �إيطاليا ،وقد اكتفى
�سليمان القانوين باحتالل اجلزر ال�صغرية وبع�ض القواعد الواقعة على �سواحل �ألبانيا
و�أملانيا .لكن النقطة الوحيدة التي ا�ستفادها بربرو�سا من االتفاق الفرن�سي العثماين
هو احتالله اجلزر الواقعة يف بحر ايجه حيث �أخ�ضعها كلها و�أدخلها حتت الراية
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العثمانية عام 1537م .وقد حاول البابا ا�سرتجاع هذه اجلزر ف�شكل حلف ًا �صليبي ًا
ال�ستكمال املهمة لكنه ف�شل ،و�أخرياً وقعت ني�س  Veniceمعاهدة مع الدولة العثمانية
يف 1540/10/20م اعرتفت ب�سيطرة بربرو�سا على جميع اجلزر يف بحر ايجه،
ووافقت على �أن تدفع جزية و�رضيبة للدولة العثمانية مقابل �سيطرتها على كريت
وقرب�ص و�أن تعرتف الدولة العثمانية باملقابل مبركز ني�س التجاري يف حو�ض البحر
املتو�سط ال�رشقي.
ت�أزمت العالقات بني فرن�سا وخري الدين بعد خيانة فرن�سا للدولة العثمانية يف
حربها مع �إيطاليا .لذا قام بربرو�سا مبهاجمة فرن�سا بتاريخ 1543/8/5م ،وا�ستطاع
احتالل ميناء طولون على ال�ساحل اجلنوبي لفرن�سا ،ويف عام 1544م هاجم بربرو�سا
ال�سواحل الإيطالية ،وكان يقود �أ�سطو ًال عثماني ًا �ضخماً ،وا�ستطاع ال�سيطرة على مدن
هامة مثل ني�س .وبعد �سنتني تويف بربرو�سا وترك خلفه �أ�سطو ًال قوي ًا ان�ضم �إىل
الأ�سطول العثماين.
لقد وا�صل املهاجرون الأندل�سيون امل�سلمون بناء وحدات �سكنية ع�سكرية على
طول �سواحل �شمايل �أفريقيا ،وعقدوا العزم على االنتقام من م�ضطهديهم وذلك
بالإغارة على �سواحل �إ�سبانيا امل�ألوفة لديهم ومهاجمة ال�سفن امل�سيحية وخا�صة يف
م�ضيق جبل طارق واملنطقة البحرية املحيطة بجزيرة مالطا ،وما لبثوا �أن ح�صلوا
على م�ساندة العثمانيني.

الثورات احمللية على الدولة العثمانية:
 .1ثورة الغزالي يف دمشق:
عني ال�سلطان �سليم جان بردي الغزايل والي ًا على دم�شق بعد �أن رجع �سليم �إليها.
ويف عام 1518م عاد �سليم من دم�شق �إىل ا�ستنبول بعد عناء ال�سفر واحلرب مع
املماليك.
�سار مع �سليم �أثناء توديعه ك ًال من الغزايل وابن الفرفور – قا�ضي دم�شق –
حيث �سار الغزايل مع �سليم حتى حم�ص ثم رجع لدم�شق ،بينما �سار ابن الفرفور
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معه حتى حلب معرباً عن زيادة حبه لل�سلطان �أكرث من الغزايل ،ثم رجع القا�ضي
�إىل دم�شق (.)47
�ألغى الغزايل بع�ض العادات العثمانية التي �أدخلها �سليم على دم�شق ،فغ�ضب منه
ابن الفرفور ،وجرت بينهما م�شاحنات ،فهرب ابن الفرفور �إىل حلب كي ي�ؤلب ال�سلطان
�سليم عليه ،ولكن العثمانيني مل ي�شكوا يف والء الغزايل لهم.
�أخذ الغزايل يف تثبيت �سلطته يف دم�شق ،فعزل كثرياً من املوظفني العثمانيني
ومل يبق مناف�س ًا له �إال �آغا االنك�شارية الذي يرتبط ب�آغا االنك�شارية يف ا�ستنبول.
و�أما خارج دم�شق ُوجد هناك مناف�سون للغزايل وهم �أمراء حمليون يف كل منطقة،
وقد ا�ستطاع �أن يتخل�ص منهم واحداً فواحداً ،فمث ًال �سار �إىل البقاع اللبناين وحارب
نا�رص الدين بن احلن�ش وق�ضى عليه وعلى عائلته و�أر�سل ر�أ�سه �إىل ال�سلطان العثماين
�سليم داللة على والئه للعثمانيني لأن ابن احلن�ش كان يعار�ض احلكم العثماين للبالد
العربية.
جرد الغزايل حمالت كثرية على �أمراء عرب حوران و�أهمهم جغيمان الذي
ثم ّ
كان يتعر�ض كثرياً لقوافل احلجاج ،لذلك قرر الغزايل الهجوم عليه يف معان خوف ًا
من تعديه على قوافل احلجاج هناك ،وا�ستطاع الغزايل �أن يحمي قافلة احلج ويهزم
جغيمان ،وهذا العمل �أدى لفرح ال�سلطان �سليم وك�سب الغزايل ر�ضا ال�سلطان .كما
قام الغزايل ب�إخ�ضاع جان بوالط (جنبالط) نائب حاكم غزة ف�أعلن هذا والءه
للغزايل حتى �أنه عني مرتني على رئا�سة قافلة احلج لأن الغزايل اطم�أن لإخال�ص
جان بوالط (. )48
وهكذا ا�ستطاع الغزايل �أن يوطد نفوذه داخل وخارج دم�شق ،وعندما كان يف جولة
تفقدية يف بريوت عام 1520م �سمع نب�أ وفاة ال�سلطان �سليم واعتالء ابنه �سليمان حكم
الدولة العثمانية ،عندئذ �أعلن الغزايل ثورته على العثمانيني ،فقام بتعيني �أحمد بن
نا�رص الدين احلن�ش على البقاع تر�ضية لآل احلن�ش لأنهم يكرهون العثمانيني .وقام
بتعيني �أحد �أمراء احلرفو�ش على حم�ص ،واملقوقع يف حماة ،وا�ستدعى حكام القد�س
و�صفد مل�ساندته يف ثورته ،وهجم على القلعة يف دم�شق وطرد اجلي�ش االنك�شاري
العثماين منها .ثم �سار �إىل ال�شمال لقتال العثمانيني يف حلب وطرد واليها منها،
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وقد طلب الغزايل امل�ساعدة من خري بك حاكم م�رص اململوكي و�شجعه على الثورة
يف م�رص �أي�ض ًا �ضد العثمانيني ،ولكن خري بك طلب منه �أن يقوم �أو ًال بالزحف حتى
ي�صل حلب ،ومن ثم يفكر يف م�ساعدة الغزايل ،وكان ق�صد خري بك �إنزال الغزايل �إىل
الهاوية واحلرب مع العثمانيني ،وقد �أر�سل خري بك كل الر�سائل التي بعثها الغزايل له
�إىل ال�سلطان العثماين �سليمان القانوين ،ويعني هذا والء خري بك للعثمانيني.
قرر ال�سلطان العثماين �إر�سال حملة ع�سكرية للق�ضاء على ثورة الغزايل ،وكان
اجلي�ش العثماين بقيادة فرحات با�شا ،وقد ا�ستطاع هذا طرد الغزايل من منطقة حلب
ورجع الغزايل فوراً �إىل دم�شق كي يثبت �أقدامه فيها ولكي يحارب العثمانيني يف
دم�شق .وقد �سار فرحات با�شا متعقب ًا الغزايل حتى قرية برزة قرب دم�شق ،وجرت
معركة بينهما بتاريخ 1521/2/5م وانت�رص فيها اجلي�ش العثماين و ُقتل الغزايل يف
املعركة ،وقام فرحات با�شا بتعيني ابن الفرفور قا�ضي ًا على دم�شق علم ًا ب�أنه كان
قا�ضي ًا �سابق ًا لها لكن الغزايل كان قد طرده يف بداية حكمه لدم�شق .وبعد الق�ضاء على
الغزايل خ�ضعت كل املناطق العربية �إىل احلكم العثماين ،كما قام فرحات با�شا بتعيني
�إيا�س با�شا حاكم ًا على دم�شق.

 .2الثورة اململوكية يف بداية احلكم العثماني يف مصر
1517م 1524 -م:
ا�ستوىل العثمانيون على م�رص عام 1517م بعد معركة الريدانية ،ومل يحاولوا
فر�ض ال�صبغة العثمانية على �أهلها وال حتى ربطهم باحل�ضارة العثمانية ،بل تركوا
العنا�رص الأ�صلية حتكم البلد ولكن ب�رشط بقاء ال�سيادة وال�سيطرة للعثمانيني.
�إن ما متيز به احلكم العثماين يف بداية عهده يف م�رص �أنه كان حكم ًا غري مبا�رش
رغم مركزيته ،لقد منحت الإدارة العثمانية يف م�رص حكومات الأقاليم امل�رصية �أو
ما يطلق عليها ا�سم ال�سنجقيات والك�شوفيات لبكوات من املماليك ،وقد ظلت م�رص
حتيا احلياة التي كانت حتياها يف ع�رص �سالطني املماليك ،فيما عدا اخلزنة ال�سنوية
وخطبة اجلمعة وال�سكة (النقد) وملكية ال�سلطان نظري ًا للأر�ض .ومن �أهم البكوات
املماليك الذين ت�سلموا من�صب الك�شوفية يف بداية العهد العثماين مل�رص� ،إينال ال�سيفي
وجامن ال�سيفي (. )49
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عندما قام الغزايل بثورته يف دم�شق �ضد العثمانيني طلب من خري بك حاكم م�رص
اململوكي م�ساعدته ،لكن خري بك بد ًال من م�ساعدة الغزايل قام بتحري�ض ال�سلطان
�سليمان القانوين �ضد الغزايل� ،إما لأنه كان مطيع ًا للدولة العثمانية �أو لأنه كان يعلم
عدم مقدرته وعدم مقدرة الغزايل على القيام بثورة �ضد العثمانيني ،بل كان هناك
بع�ض املماليك ممن كرهوا ال�سلطة العثمانية لأنها �سلبت حقهم يف احلكم ،وحاول
ه�ؤالء املماليك الناقمني االلتحاق بالغزايل �إال �أن خري بك بط�ش بهم.
مل يقم املماليك يف م�رص بالثورة �ضد العثمانيني بعد وفاة ال�سلطان �سليم كما
فعل الغزايل يف دم�شق� ،إال �أن الثورة التي قاموا بها كانت بعد وفاة حاكم م�رص خري
بك عام 1522م ،وكان الثائرون اينال ال�سيفي (كا�شف «حاكم» املنطقة الغربية)
وجامن ال�سيفي – كا�شف البهن�سة والفيوم« .و�أعلنا �أنهما لن يطيعا ال�سلطان �سليمان
القانوين �صغري ال�سن ،و�أنهما لن يرتكا احلكم للعثمانيني الذين ال يعرفون مالقاة
الفر�سان» (� . )50إن مترد اثنني من قادة املماليك (�إينال ال�سيفي وجامن ال�سيفي) على
احلكم العثماين كان لثالثة �أ�سباب هي :الدافع الأول �أن بع�ض ًا من املماليك رغم انهيار
�سلطنتهم عام 1516م ظلوا يكنون العداء وال�ضغينة للعثمانيني ،الدافع الثاين� ،أن
بع�ض املماليك �أح�سوا �أنهم يف ظل العهد اجلديد قد فقدوا امتيازاتهم وجاههم� ،أما
الدافع الثالث� ،أن متزعمي التمرد كانوا من املخل�صني لآخر �سالطينهم طومان باي
حتى بعد �إعدامه حيث عمد �أحدهم وهو �إينال ال�سيفي بقتل ال�شيخ ح�سن بن مرعي
و�أخيه �شكر وهما اللذان �سلما ال�سلطان طومان باي لل�سلطات العثمانية لتقوم بدورها
ب�إعدامه.
وقد �أعلن الثائرون عدم طاعتهم لل�سلطان العثماين وتوجهوا نحو �إقليم
ال�رشقية من دلتا النيل وهي منطقة ا�سرتاتيجية حيث يكون يف مقدورهم قطع
املوا�صالت بني م�رص وبالد ال�شام ،كما �أنهم حتكموا بطريق املوا�صالت وامل�ؤن
بني ال�صعيد والقاهرة (. )51
ويف اليوم التايل ان�ضم جامن ال�سيفي �إىل حليفه �إينال ال�سيفي وبقيا مع ًا يف
ال�رشقية يف انتظار و�صول �أعيان املماليك الذين كانوا على علم م�سبق بامل�ؤامرة
وا�شتبك قادة املماليك مع العثمانيني وقتل جامن ال�سيفي يف املعركة �أما �إينال فقد
هرب �إىل غزة.
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عني ال�سلطان العثماين والي ًا جديداً على م�رص هو �أحمد با�شا علم ًا ب�أن الوايل
�أحمد كان يطمع يف من�صب �أح�سن وهو من�صب ال�صدر الأعظم ،وقد خطط مع
املماليك يف م�رص �إعالن الثورة على ال�سلطان العثماين وذلك لبعد م�رص عن العا�صمة
العثمانية ،وقد متكن �أحمد با�شا من قتل قائد االنك�شارية العثماين لأن االنك�شارية
كانت موالية لل�سلطان العثماين ،ويبدو �أن �أحمد با�شا �أراد حتطيم الروح املعنوية لتلك
الفرق الع�سكرية عن طريق قتل قائدهم (. )52
�سيطر املماليك يف ثورتهم على الطريق الرئي�سة التي تربط م�رص ببالد ال�شام
وحتكموا بطرق املوا�صالت ،لكن العثمانيني بط�شوا بهم و�أخمدوا ثورة �إينال ال�سيفي
وجامن ال�سيفي .ولكن هذا ال يعني الق�ضاء نهائي ًا على املماليك يف م�رص ،فقد ثار وايل
م�رص �أحمد با�شا عام 1523م الذي لقب باخلائن والذي كان قد ا�شرتك مع العثمانيني
يف الفتوحات يف البلقان ،وكاف�أه ال�سلطان العثماين بوالية م�رص �إال �أنه كان يطمع
بوظيفة �أح�سن منها وهي وظيفة ال�صدر الأعظم.
قام �أحمد با�شا اخلائن باحتالل القلعة يف م�رص وق�ضى على االنك�شارية فيها
يف 1524/2/7م و�أعلن نف�سه �سلطان ًا على م�رص ،وقام مبحاولة ال�سيطرة على
طريق ال�شام كي مينع و�صول العثمانيني مل�رص ،و�صادق البدو هناك كي ي�ساعدوه
يف التعر�ض للعثمانيني� .إال �أن العثمانيني �أ�شاعوا يف القاهرة �أن �أحمد با�شا حتول
عن مذهب ال�سنة �إىل ال�شيعة و�أ�صبح من اتباع ال�شاه �إ�سماعيل ال�صفوي ،وجنحت هذه
ال�شائعة فثار املماليك �ضده و�أعلن ق�ضاة املذاهب الأربعة اجلهاد �ضده .وقتل �أحمد
با�شا اخلائن نتيجة الثورة عليه يف .1524/2/26

 .3ثورة البدو يف الشام والعراق:
كانت ثورة البدو قد �أقلقت �سلطات الدولة العثمانية ،لأنها مل حتدث يف مكان
وال حمل
واحد ويف وقت واحد ،بل كان البدو يثورون عادة على ال�سلطة عندما يحل ٍ
وال �أو �سلطان حمل �سلطان ،كما كانوا يثورون �أي�ض ًا ويقومون باعتداءات متكررة
ٍ
على قوافل احلجاج يف مو�سم احلج ،حيث كانوا يهجمون على قافلة احلج وي�سلبونهم
�أمتعتهم ونقودهم وكل �شيء ثمني يجدونه مع احلجاج .وكان هذا العمل يحرج موقف
الوايل وال�سلطان �أي�ض ًا يف العامل الإ�سالمي ،لأن االعتداءات على قافلة احلج و�سلب
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وال
�أمتعتهم تعني عدم مقدرة الوايل �أو ال�سلطان على حماية قافلة احلج .لذا قام كل ٍ
يف بالد ال�شام ب�إر�سال جي�ش يرافق القافلة دوماً ،و�إذا كان الوايل �ضعيف ًا كان يدفع
للبدو نقوداً مقابل �سكوتهم ذاك املو�سم من احلج؛ وذلك ل�ضمان �سالمة قافلة احلجيج
وعرف هذا املال املدفوع للبدو «بال�رص» ( . )53وكان البدو يح�صلون على ال�رص �سواء
يف الذهاب �إىل مكة �أو القدوم منها ،و�إذا امتنع �أمراء احلج عن دفع ال�رص يف عودة
احلجيج كان البدو يقومون باالعتداء على القافلة حني عودتها من الديار املقد�سة.
بنى ال�سلطان �سليمان القانوين القالع واحل�صون و�أقام احلاميات وخا�صة على
منابع املياه للمحافظة على الطريق ال�سلطانية – طريق احلجاج -لأن البدو كانوا
ي�ضعون ال�سم يف املياه خا�صة �إذا مل ي�ستلموا ال�رص من �أمري احلج .وال تن�سى �سيطرة
البدو على مناطق هامة ذات مواقع �إ�سرتاتيجية تتحكم ب�شبكات املوا�صالت الرئي�سة.
جل�أ العثمانيون �إىل طريقة �أخرى للق�ضاء على ثورة البدو عدا عن جتريد اجلي�ش
عليهم �أو �إر�سال اجلي�ش مع قافلة احلج ،فقد جل�أوا �إىل حتري�ض زعيم بدوي �ضد زعيم
�آخر �ضمن القبيلة� ،أو حتى �إثارة قبيلة على �أخرى لإ�ضعافهم �أي اتباع �سيا�سة فرق
َت ُ�س ْد ،و�أحيان ًا جل�أ العثمانيون �إىل �رشاء والء قبيلة ال�ستخدامها �ضد قبيلة �أخرى (. )54
ويف منطقة الب�رصة ت�ساهل العثمانيون مع البدو لأنهم قدموا والء الطاعة
للعثمانيني ومن هذه الأ�رس البدوية �أ�رسة را�شد بن مغام�س التي كانت حتكم الب�رصة
ف�أبقاها العثمانيون يف الب�رصة عام 1538م ،لكن عندما قام العثمانيون بتحري�ض
اجليو�ش على البدو يف منطقة الب�رصة واخلليج العربي بق�صد احلفاظ على �سالمة
احلجاج ،قام را�شد بن مغام�س بثورة على ال�سلطان �سنة 1546م لكن العثمانيني
ا�ستطاعوا ال�سيطرة على الثورة البدوية ( . )55وقد حاول البدو الثورة مرة ثانية عام
1550م حيث قاموا بتهديد طرق املوا�صالت فعني ال�سلطان العثماين لقتال البدو وايل
بغداد علي با�شا ،وبعد معارك �شديدة مع البدو ا�ستطاع الوايل فر�ض ال�سلطة العثمانية
واحلفاظ على طرق املوا�صالت من اعتداءات البدو .ازدادت جر�أة قبائل منطقة الب�رصة
�إثر وفاة ال�سلطان �سليمان القانوين �سنة 1566م وا�ستالم �سليم الثاين ،ف�أعلنت الثورة
من جديد بزعامة ابن عليان .فقام ال�سلطان العثماين بتجهيز جي�ش جرار بقيادة وايل
بغداد ا�سكندر با�شا الذي ا�صطحب معه وايل �شهر زور ووايل الب�رصة بالإ�ضافة �إىل
عدد من الأكراد والأمراء ،وا�ستطاع اجلي�ش العثماين ال�سيطرة على بدو منطقة الب�رصة.
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وقامت الدولة العثمانية ببناء احلاميات الع�سكرية والقالع وو�ضع فيها حاميات
عثمانية للحفاظ على الأمن يف تلك املناطق ،وا�ضطر ابن عليان �إىل طلب ال�صلح
مقابل دفع �رضيبة �سنوية كجزية �إىل خزينة الب�رصة.

 .4ثورة األكراد عام 1551م:
تركز الأكراد يف منطقة �شهر زور وكانوا قد �أعلنوا والءهم للعثمانيني �أثناء
ال�سيطرة العثمانية على �شمايل العراق �ضد ال�صفويني .وقد �أبقى العثمانيون زعيم
الأكراد حاكم ًا على �شهر زور ،لكن الأكراد قاموا بثورتهم على العثمانيني بت�شجيع من
ال�صفويني والعنا�رص الرتكمانية الأخرى .فكلف ال�سلطان العثماين ك ًال من وايل حلب
عثمان با�شا ووايل بغداد علي با�شا لل�سيطرة على الثورة الكردية ،ويبدو �أن مناعة
�أ�سوار �شهر زور وقوة الأكراد جعلت وايل بغداد مييل �إىل امل�صاحلة و�إبقاء حكام
الأكراد يف مناطقهم مقابل اخل�ضوع للدولة العثمانية.

 .5ثورة الزيديني يف اليمن:
تعترب الأ�رسة الزيدية يف اليمن من �أقوى الأ�رس اليمنية ،كما �أنها تعترب نف�سها
الزعيمة الدينية املحلية لكل اليمن وقد القت الدعم والت�أييد من معظم قبائل اليمن.
وعندما غادر الوايل العثماين والية اليمن �سنة 1555م بق�صد �رضب مناطق املتمردين
جنوب م�رص ،ثار الزيديون يف اليمن حتى �أن العثمانيني يف اليمن �ساعدوا قائد الثورة
مطهر بن �رشف الدين الزيدي ب�سبب ا�ضطراب �أو�ضاعهم االقت�صادية .وازدادت الثورة
حدة �إثر وفاة ال�سلطان �سليمان القانوين و�إعالن اخلطبة با�سم ابنه �سليم الثاين يف تعز،
وا�ستوىل قائد الثورة على معظم املدن اليمنية ،ف�أر�سل ال�سلطان العثماين وايل م�رص
�سنان با�شا فتوجه هذا لليمن �سنة 1569م وبقي فيها �سنتني حتى ا�ستطاع الق�ضاء
على الثورة وتوطيد احلكم العثماين يف اليمن ،وبعد ذلك غادرها �إىل جدة �سنة 1571م
بعد �أن و�صل الوايل العثماين اجلديد بهرام با�شا لليمن.
((وقد و�صف قطب الدين حممد املكي انت�صار �سنان با�شا على الثائرين ب�أنه
الفتح الثاين العثماين لليمن (كان الفتح الأول عام 945هـ �سنة 1539م) وكان هذا
االنت�صار �سبب ًا يف ت�أليف كتابه «الربق اليماين يف الفتح العثماين» وقد كتبه بتكليف
من �سنان با�شا)) (. )56
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خطر الربتغاليني:
�أر�سل العثمانيون القبطان بريي بيك من م�رص �سنة 1552م ال�سرتداد عدن
من الربتغاليني ،فنجح يف ا�سرتداد عدن ،ثم توجه �إىل �رشقي اجلزيرة العربية لقطع
خطوط التمويل املحلي وتعطيل نقاط اال�ستناد على الربتغاليني ،فاحتل م�سقط من
�أيدي الربتغاليني ثم �سيطر على م�ضيق هرمز واجته يف اخلليج حتى و�صل الب�رصة،
ولكن ال�شائعات عن هجوم برتغايل معاك�س جعل بريي بيك يرتاجع �إىل ال�سوي�س،
فاتهم باخليانة و�أعدم ،ورمبا كان �إعدامه نتيجة ال�رصاع الذي دب بينه وبني وايل
الب�رصة الذي �شكاه لل�سلطان للتخل�ص منه.

ثورة اجلزائر:
كما ن�شبت ثورات متعددة يف �شمايل �أفريقيا .كان ال�سلطان على ا�ضطالع مبا
يجري ،وقد عني حممد بن �صالح ري�س حاكم ًا عام ًا للجزائر ف�أعاد الهدوء ل�شمال
�أفريقيا ،وخلفه يف احلكم قيليج علي قائد الأ�سطول العثماين ،ف�أعاد الهدوء من جديد
وبقي يف احلكم ع�رشين عام ًا 1587 – 1568م وا�ستطاع توطيد ال�سيطرة العثمانية
يف كل من اجلزائر وتون�س ومراك�ش.

التنظيم اإلداري واإلصالحات الداخلية يف الدولة العثمانية
زمن سليمان القانوني:
بعد �أن رجع ال�سلطان �سليمان القانوين من حملته على مولدافيا يف �أوروبا بتاريخ
1539/11/27م وحملته على هنغاريا بتاريخ 1541/6/20م ،مكث ال�سلطان
�سنتني يف العا�صمة يرتب �أمور الدولة داخلياً .فقد عني لطفي با�شا �صدراً �أعظم ،وهو
من �أمهر و�أقوى رجال الدولة العثمانية الذين اعتمد عليهم ال�سلطان �سليمان ،فقد
كان جندي ًا �شجاع ًا ومثقف ًا واعي ًا وقانوني ًا �شهرياً و�إداري ًا ماهراً ،وا�ستطاع �أن ي�ضع
القانون نامه الذي و�ضع با�سم ال�سلطان �سليمان ،و�سمي ال�سلطان نتيجة ذلك ب�سليمان
القانوين .ويت�ضمن هذا القانون عدا عن القوانني التي و�ضعت زمن ال�سلطان حممد
الفاحت ت�ضمن �إ�صالحات يف �ش�ؤون الدولة.
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�أ�ضاف �سليمان قوانني �أخرى اهتمت ب�أمور املالية والعدلية والعقوبات
والإجرام والقتل وال�رسقة وال�سكر وارتكاب الفاح�شة .و�أما عقوبة من اتبع هذه الأمور
ال�سيئة وامل�شينة فقد حدد القانوين لكل منها عقاب ًا خا�ص ًا ذات �أحكام خمتلفة مثل
عقوبات مالية و�سجن وقطع اليد والإعدام .كما حدد القانون نامه تعديالت خا�صة
على التيمار .ومنع �سجن �أي �شخ�ص بدون حتقيق معه وحماكمته علناً .وو�ضع قوانني
هامة للدولة من جميع جوانبها .فو�ضع كتاب ًا �صغرياً حدد فيه مهمة ال�صدر الأعظم
وحدد مهمة كل موظف يف الدولة .و�أخرياً ا�ستبدل ال�صدر الأعظم ب�صدر �أعظم �آخر
هو �سليمان با�شا اخلادم الذي كان ي�شغل وظيفة حاكم م�رص .ورمبا كان وراء ذلك
د�سي�سة وذلك عام 1541م ،ومنذ ذلك التاريخ بد�أت الدولة العثمانية يف االنحطاط
التدريجي ( )57خ�صو�ص ًا بعد عزل لطفي با�شا.
�أما بالن�سبة ل�شيخ الإ�سالم (�أبو ال�سعود) فقد ا�شرتك يف و�ضع القانون نامه ،ولكن
بالطرق ال�رشعية التي تخت�ص بالنواحي الإ�سالمية مثل :املرياث و�أرا�ضي املريي
والوقف ،كما حدد ال�رضيبة ح�سب ال�رشيعة الإ�سالمية .وت�سمى هذه القوانني بقوانني
�آل عثمان.
وقام ال�سلطان العثماين بتق�سيم املناطق املفتوحة �إىل واليات وذلك كي ي�سهل
�إدارتها وحكمها .ففي بالد ال�شام �أوجد العثمانيون ثالث واليات هي :ال�شام وحلب
وطرابل�س .وكل والية ق�سمت �إىل �صناجق ،ومل يكن هذا التق�سيم نهائياً ،فكثرياً ما
يلحق �صنجق والية �إىل والية �أخرى ،كما �أوجدوا من بع�ض ال�صناجق والية رابعة،
وكمثال على ذلك والية �صيدا ،وقد تبعت لها �صناجق �أي�ضاً.
وكثرياً ما �أبقى العثمانيون احلكام املحليني يف مناطقهم ،خا�صة خارج املدن،
فالذين قامت زعامتهم على �أ�س�س دينية �أو �إقطاعية �أو بدوية ،بقوا يف �أماكنهم طاملا
يقدمون والء الطاعة للعثمانيني .كما كان العثمانيون ي�ؤيدون حاكم ًا على �آخر بق�صد
التوازن بينهم كي ال ي�سيطر حاكم على �آخر وال يو�سع نفوذه على ح�ساب الآخر .فمث ًال
ليوازن العثمانيون قوة املعنيني يف جبل لبنان اعرتفوا مبناف�سيهم �آل ع�ساف ،ولكي
ال ي�سيطر �آل ع�ساف على مناطق �شا�سعة اعرتفوا مبناف�سيهم �آل �سيفا وهكذا.
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و�أما يف م�رص :فقد �أر�سل ال�سلطان �سليمان القانوين الوزير الأعظم �إبراهيم با�شا
�إليها كي ينظم �أمورها الإدارية والع�سكرية ،وتبع ًا لذلك �صدر القانون نامه .فمن

الناحية الع�سكرية ذكر القانون نامه  7طوائف ع�سكرية يف م�رص كما يلي:
«1.1اجلنليان» وتعين املتطوعني� :أو اجلمليان (ومفردها �صاحب اجلمل) .

و�أفراد هذه الفرقة ا�ستخدموا اجلمال يف احلرب وكانوا قد ا�شرتكوا يف فتح م�رص.
2.2التفنكجيان :مفردها تفنك �أي بندقية ،و�أفرادها هم من الفر�سان حملة
البنادق.
3.3الشراكسة :و�أفرادها من املماليك.
4.4املستحفظان :وهم االنك�شارية و�أقاموا يف القلعة ،وهم الذين مثلوا ال�سلطة
العثمانية يف م�رص وحكموها.
5.5العزبان :مفردها عازب �أو �أعزب� ،أقاموا يف القلعة ،وناف�سوا االنك�شارية يف
احلكم ومهمتهم حماية القالع يف القاهرة.
6.6اجلاووشان :مفردها �شاوي�ش وهم الذين جمعوا ال�رضائب من ال�شعب.
7.7املتفرقة :وهم احلر�س اخلا�ص للبا�شا (. )58

وال �أي با�شا وهو برتبة
و�أما من الناحية الإدارية فقد كان على ر�أ�س كل والية ٍ
وزير .وقد �سكن يف القلعة ،ويوازن يف وظيفته هذه قادة الطوائف الع�سكريني والقا�ضي
احلنفي والدفرت دار ،وكان ال�شخ�ص الذي ينوب عن البا�شا يلقب بالقائم مقام .و�ألغى
القانون نامه الإقطاعات يف م�رص ،و�أ�صبح املوظفون يتقا�ضون مرتبات ،ورمبا كان
الق�صد من ذلك عدم ال�سماح للمماليك ب�إقامة مناطق نفوذ حتت زعامة زعيم �إقطاعي،
وكانت �أموال املريي جتمع من قبل ملتزمني ،وبعد �أن تغطى امل�رصوفات املحلية
ير�سل بقية املبلغ �إىل ال�سلطان عن طريق ال�شام .وت�ألفت يف م�رص والية واحدة فقط،
مركزها القاهرة ،لكن ق�سمت هذه الوالية �إىل �أق�سام �إدارية عرفت با�سم ك�شوفيات،
مفردها ك�شوفية ،يحكم كل منها كا�شف ،مهمته جباية ال�رضائب و�صيانة �شبكات
الري.
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�أما يف العراق :فقد كانت هناك خم�س واليات ،وهي والية بغداد مركز الوالية
ويتبعها � 18صنجقاً ،ووالية الب�رصة ،ووالية الإح�ساء ،ووالية املو�صل وت�ضم �ست
�صناجق ،ثم والية �شهر زور.
وهناك والية اليمن :وقد اهتم بها العثمانيون كثرياً وذلك لأنها كانت تقف
يف وجه الربتغاليني ،وكان العثمانيون لفرتة ق�صرية قد ق�سموا اليمن �إىل واليتني كي
ي�سهل حكمها ،الأوىل يف ال�سواحل والثانية يف اجلبال ،ثم جمعتا يف والية واحدة بعد
�أن مت الق�ضاء على ثورة الإمام مظهر الزيدي.
ويف �شمايل �أفريقيا :كانت هناك واليات اجلزائر وتون�س وطرابل�س .وقد نظم
العثمانيون الإدارة فيها ،واعتمدوا على الإنك�شارية ور�ؤ�ساء القرا�صنة يف توطيد
احلكم .وكان على ر�أ�س اجلزائر (بيلربي) خ�ضع له االنك�شارية والقرا�صنة على ال�سواء،
ويتم تعيينه من قبل ال�سلطان مبا�رشة .وكذلك تون�س كان يحكمها (بيلربي)  ،وكان
فيها � 4آالف انك�شاري ب�صفة دائمة ،ير�أ�س كل مائة انك�شاري قائد ي�سمى الداي ،وكان
ير�أ�س الع�سكر جميع ًا الآغا.
و�أوجد العثمانيون وظيفة �أمري لواء وذلك ل�ضبط البالد وجمع �أموال اجلباية منها
ويدعى هذا الأمري «الباي» .ويف طرابل�س عني العثمانيون طورغوث (دورغوث) برتبة
بيلربي عليها عام 1534م وذلك لتوطيد احلكم العثماين فيها .ويف عام 1553م،
ا�ستطاع طورغوت مع �سنان با�شا ال�سيطرة على جزر �صقلية وكور�سيكا ونابويل.
حكم الواليات العربية والة ن�شيطون ا�ستطاعوا ال�سيطرة على كل الثورات املحلية،
فزاد توطيد احلكم العثماين يف الواليات ،ومما زاد يف توطيد احلكم الرهبة التي كان
يعك�سها الوالة يف والياتهم عندما كانوا يقومون باحتفاالت و�إقامة الزينات تخليداً
النت�صار عثماين كبري يف �أوروبا .فكان الوالة واجلي�ش االنك�شاري يربزون ع�ضالتهم
�أمام الأهايل فتزداد الرهبة منهم ،لذا حققوا الأمن يف جميع الواليات .وبرهن
الوالة على �أنهم على م�ستوى امل�س�ؤولية الإدارية عندما حققوا الأمن وبنوا اجلوامع
واملدار�س وال�سبل لتخليد ذكراهم ،وقد كرث بناء اجلوامع يف خمتلف الواليات زمن
�سليمان القانوين.
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لقد �أخلد ال�سكان للهدوء يف الواليات ،وهالهم ما ر�أوا من كرثة اجلنود الأتراك
واملدافع التي ا�شرتكت يف املعارك و�إقامة الرتتيبات واالحتفاالت باالنت�صارات
الع�سكرية يف اجلبهات الأوروبية .و�إظهار ر�ؤو�س املتمردين مقطوعة �أمام النا�س مما
�أرهب ال�سكان وجعلهم ال يفكرون بالثورة على العثمانيني.

التجارة العثمانية مع بريطانيا وفرنسا:
التجارة مع فرنسا:

�أقام الوالة اخلانات على الطرق ( )59يف واليات كثرية ،وهذا يدل على ن�شاط
التجارة خ�صو�ص ًا يف بالد ال�شام ،وقد وقع ال�سلطان �سليمان القانوين عام 1535م
معاهدة «االمتيازات» الأجنبية مع الفرن�سيني .وقد �شملت هذه االمتيازات العالقات
التجارية مع فرن�سا .ومبوجبها �أعفي الفرن�سيون من اخل�ضوع لكثري من قوانني البالد،
فزاد ن�شاط التجار الفرن�سيني يف بالد ال�شام.

ت�شمل معاهدة االمتيازات الأجنبية  16مادة ،وكان ال�صدر الأعظم هو املخطط
لها زمن ال�سلطان القانوين ،وقد جددت هذه املعاهدة بعد ذلك عدة مرات يف �سنوات
خمتلفة و�أ�ضيفت �إليها �أحكام جديدة .ثم �أ�صبحت هذه املعاهدة جتدد تلقائي ًا كلما
ارتقى عر�ش الدولة العثمانية �سلطان جديد (. )60
ومما جاء يف هذه املعاهدة تطبيق القانون الفرن�سي على الفرن�سيني داخل الدولة
ومنح الفرن�سيون
العثمانية ،وتخفي�ض الر�سوم اجلمركية على الرعايا الفرن�سينيُ ،
احلرية التجارية املطلقة وحرية املالحة يف كل املوانئ العثمانية ،وعدم �إبحار �أي
�سفينة �أجنبية يف املياه العثمانية �إال وهي حتمل العلم الفرن�سي .و�أتيحت للرعايا
الفرن�سيني حرية ممار�سة طقو�سهم الدينية .وطبق ًا ملعاهدة االمتيازات Capitulations
فقد جرى تعيني قنا�صل فرن�سيني يف موانئ بالد ال�شام.
كانت االمتيازات الأجنبية قد منحت فرن�سا حق حماية الكاثوليك الأوروبيني
لكنائ�سهم وكهنتهم يف الأرا�ضي العثمانية ،ثم و�سعت فرن�سا تلك احلماية تدريجي ًا
حتى �أ�صبحت ت�شمل الكاثوليك العثمانيني والإر�ساليات الأوروبية العاملة بينهم.
ومنذ توقيع هذه املعاهدة �أ�صبحت فرن�سا حامية للرعايا الكاثوليك العثمانيني.
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وكانت �أكرب طائفة كاثوليكية هي طائفة املوارنة التي كانت تعي�ش يف لبنان .والتي
كانت قد اعرتفت بال�سلطة البابوية �أثناء احلروب ال�صليبية ،و�أقامت لها عالقات
مبا�رشة وم�ستمرة مع الفاتيكان منذ القرن ال�ساد�س ع�رش ،وعالقات مبا�رشة مع ملك
فرن�سا عام 1649م بحيث �أ�صبح النفوذ الفرن�سي فيها كبرياً (. )61

التجارة مع بريطانيا:
�إن العالقات الإجنليزية العثمانية من ناحية التجارة كانت م�ستمرة رغم عدم
عقد معاهدة جتارية بينهما ،بينما فرن�سا كانت قد وقعت معاهدة االمتيازات.
وترجع بداية العالقات التجارية الإجنليزية العثمانية احل�سنة منذ �أن قابل �أنطوين
جنك�سني الإجنليزي اجلن�سية قابل ال�سلطان العثماين عام 1553م يف حلب ،و�سمح
ال�سلطان له باملتاجرة بحرية مع الدولة العثمانية .كما ا�ستقبلت ال�سلطات العثمانية
بعثة �إجنليزية عام 1578م وا�ستطاعت �أن ت�ضع احلجر الأ�سا�سي للتجارة الإجنليزية
يف الدولة العثمانية عندما �أر�سل ال�سلطان مراد الثالث ر�سالة مللكة بريطانيا عام
1579م قال فيها� :إن البالد العثمانية �ستبقى دائم ًا مفتوحة للتجار الإجنليز ،و�أ�صدر
ال�سلطان (براءة) �إرادة �سلطانية عام 1580م ت�ضمن للتجار الإجنليز امتيازات وا�سعة
النطاق (. )62
لذا فقد ن�شط التجار ا لإجنليز يف حلب و�شمال بالد ال�شام ،و �أن�ش�أ ا لإجنليز
عام 1581م �رشكة بالد امل�رشق  Levant Companyالتي تركز ن�شاطها يف
بالد ال�شام (. )63
ومن املعروف �أن الأ�ساطيل الفرن�سية والإجنليزية احلربية قد حلت حمل الأ�سطول
الربتغايل يف القرن ال�سابع ع�رش يف منطقة البحر الأحمر واملتو�سط والأطل�سي يف
�رصاعها مع الدولة العثمانية .ومل يتوقف هذا ال�رصاع الأوروبي العثماين البحري
حتى نهاية الدولة العثمانية.
ن�ستطيع القول �أخرياً �إن �سليمان القانوين كان �أعظم �شخ�صية يف التاريخ العثماين،
فقد بلغت الإمرباطورية العثمانية يف عهده �أوج ات�ساعها وقوتها براً وبحراً .وا�شتهر
�سليمان القانوين بو�ضع جمموعة قوانني تخ�ص �إ�صالحات يف الدولة ويف احلكومة.
�إال �أنه رغم قوته و�شهرته عاملي ًا مل ي�ستطع فتح فينا ،بل وقف على �أ�سوارها ،كما �أنه
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مل ي�ستطع طرد الربتغاليني من املحيط الهندي ،ومل ي�ستطع ال�سيطرة على رو�سيا بل
وقف الرو�س حاجزاً �أمام زحفه يف ال�رشق ،ثم ما لبثوا �أن �أ�صبحوا فيما بعد �أخطر عدو
للدولة العثمانية.
بد�أت الدولة العثمانية بعد �سليمان القانوين يف ال�ضعف التدريجي رغم قوتها
وات�ساعها� .إال �أن بداية ال�ضعف ن�ستطيع �أن نلم�سها يف نهاية حكم ال�سلطان القانوين
عندما مل ي�شارك يف جل�سات الديوان الذي كان ي�صدر القرارات الهامة ب�سبب كرب �سنه
وتدهور �صحته ،وا�ستغلت احلرمي يف الق�رص ال�سلطاين �أثناء هرمه بالت�آمر لتعيني
�سلطان لي�س �أكف�أ من غريه من �أبناء �سليمان ( . )64و�أخرياً تويف �سليمان القانوين عام
1566م بعد �أن خلّف وراءه دولة قوية مرتامية الأطراف.
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�5959أقيمت عدة (خانات) �أي �أماكن ا�سرتاحة للتجار وامل�سافرين على مفارق الطرق
الهامة زمن العثمانيني وقد اعتربت هذه اخلانات �أي�ض ًا �أماكن حرا�سة للمنطقة
التي يقع فيها اخلان.
6060وقع ال�سلطان هذه االمتيازات التي �أعطت للفرن�سيني حقوق ًا كثرية يف الدولة
العثمانية ،لكنه مل يكرتث لأنه ي�ستطيع �أن يلغيها متى �شاء �إن خالفت فرن�سا
قوانني الدولة العثمانية ،لكن ال�سالطني ال�ضعاف فيما بعد مل ي�ستطيعوا �إلغاء هذه
املعاهدة.
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بعد سليمان القانوني ومرحلة الضعف
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الفصل السادس
أحوال الدولة العثمانية
بعد سليمان القانوني ومرحلة الضعف
و�صل �إىل عر�ش الدولة العثمانية بعد �سليمان القانوين ابنه �سليم الثاين امللقب
بال�سكري ،وهو ابن روك�سالنا زوجة ال�سلطان �سليمان وقد �سعت جاهدة لو�صول
ابنها �إىل عر�ش ال�سلطنة .ويف زمن �سليم الثاين بد�أ �ضعف الدولة العثمانية،
حيث مل يقم بنف�سه بقيادة اجلي�ش العثماين يف احلروب .ورغم �أن ال�سالطني
الذين حكموا الدولة العثمانية بعد �سليمان كانوا �ضعافاً� ،إال �أن ال�صدور العظام
(ر�ؤ�ساء الوزارات) ظهر منهم رجال �أكفياء �أقوياء ،منهم مث ًال حممد �صوقللي
الذي ا�ستطاع �إيقاف الفو�ضى زمن �سليم الثاين ،كما �أنه ا�ستطاع ا�سرتجاع اليمن
من الربتغاليني ،ووقف يف وجه التو�سع الرو�سي ،كما ا�ستوىل على جزيرة قرب�ص.

ومن �أهم املعارك يف زمنه ما يلي:
محلة اسرتاخان:

كان حاكم خوارزم قد �شكا ل�سليم الثاين ت�رصفات �شاه فار�س الذي منع احلجاج
القادمني من ترك�ستان من الو�صول �إىل الديار املقد�سة يف احلجاز .كما �أن الرو�س
احتلوا ا�سرتاخان من ال�شاه ومنعوا الأهايل من ت�أدية فري�ضة احلج كما منعوا التجار
من الو�صول �إىل �أهدافهم خارج ا�سرتاخان .لذا طلب حاكم خوارزم من ال�سلطان �سليم
الثاين �أن يحتل ا�سرتاخان بهدف �إعادة فتح طريق احلج .كما �أن �شكاوى مماثلة و�صلت
ال�سلطان �سليم الثاين من حكام بخارى و�سمرقند ،لذا جهز ال�صدر الأعظم �صوقللي
حملة كبرية بهدف اال�ستيالء على ا�سرتاخان وحتويلها �إىل قاعدة دفاعية عن املنطقة
كلها .ورغم عدم حتقيق �صوقللي هدفه من اال�ستيالء على ا�سرتاخان ،ب�سبب تراجع
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اجلي�ش االنك�شاري ،ولأن نزول الثلج الكثيف �أعاق تقدم اجلي�ش� ،إال �أن �صوقللي منع
التقدم الرو�سي نحو اجلنوب وفتح طريق احلج.
ومن اجلدير بالذكر �أن فرن�سا قامت يف زمن �سليم الثاين ب�إر�سال البعثات
الن�رصانية �إىل كافة �أرجاء الدولة العثمانية وخا�صة بالد ال�شام لتزرع يف �أدمغتهم
حمبة فرن�سا مما كان له �أثر كبري يف �ضعف الدولة العثمانية.

معركة ليبيانتو البحرية:
�أراد ال�صدر الأعظم �صوقللي �أن يجعل البحر الأبي�ض املتو�سط والبحر الأحمر
بحاراً عثمانية ،لذا قرر التعر�ض للربتغاليني وذلك باال�ستيالء على اجلزر الواقعة يف
هذه البحار ،ففتح قرب�ص عام 1571م ،ونقل �إليها عدداًَ كبرياً من �أتراك الأنا�ضول
امل�سلمني .وباحتالل العثمانيني لهذه اجلزيرة غ�ضبت دول �أوروبا ،و�أعدت حملة
�صليبية كان الهدف منها لي�س فقط ا�سرتجاع قرب�ص بل ا�ستعادة كل الأرا�ضي التي
كان قد ا�ستوىل عليها العثمانيون .لذا تزعم البابا حلف ًا كاثوليكي ًا ا�ستطاع بوا�سطته
�أن يوقع بالعثمانيني هزمية كربى يف معركة ليبيانتو عام 1571م.
واحلقيقة حول هذه املعركة �أن نداء البابا القى ا�ستجابة قوية من الدول
الأوروبية ،حتى �أن فرن�سا التي كانت قد وقعت معاهدة �سالم مع العثمانيني قد
نق�ضت املعاهدة معهم وبعثت جي�ش ًا مل�ساندة البابا .وقد اختري دون جوان النم�ساوي
قائداً للحملة ل�رضب امل�سلمني .كما مت عقد حتالف بني الدول الأوروبية ملحاربة
العثمانيني ،ومما جاء يف هذا التحالف من ن�صو�ص�“ :أن البابا بيو�س اخلام�س
وفيليب ملك �إ�سبانيا ،وجمهورية البندقية يعلنون احلرب الهجومية والدفاعية على
الأتراك لأجل �أن ي�سرتدوا جميع املواقع التي اغت�صبوها من امل�سيحيني ومن جملتها
تون�س واجلزائر وطرابل�س” (. )1
بعد انت�صار الأوروبيني على العثمانيني يف معركة ليبيانتو� ،أر�سل البابا ر�سالة
�إىل ال�شاه طهما�سب� -شاه �إيران -حثه فيها على الهجوم مع ًا على الدولة العثمانية
قائالً« :لن جتدوا �أبداً فر�صة �أح�سن من هذه الفر�صة لأجل الهجوم على العثمانيني� ،إذ
هم عر�ضة للهجوم من جميع اجلهات» (. )2
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كما �أر�سل البابا ر�سائل �إىل كل من ملك احلب�شة و�إمام اليمن حثهم فيها على
الهجوم على الدولة العثمانية ،لكن البابا تويف فج�أة فتوقفت خمططاته اجلهنمية
هذه .وللحقيقة نقول �أن هذه اجلبهات التي را�سلها البابا كانت �ساخنة مع العثمانيني
رغم معاهدات ال�صلح املوقعة مع اجلميع.
فقد العثمانيون يف معركة ليبيانتو � 94سفينة من الأ�سطول العثماين ،كما مت
�أ�رس � 130سفينة عثمانية �أخرى ،وفقدوا  30,000مقاتل ،واحتفلت �أوروبا كلها بهذا
الن�رص لأن العثمانيني هزموا لأول مرة ،و�أ�صبح �رشقي البحر املتو�سط حتت ال�سيطرة
امل�سيحية ،وعندما ان�سحب البنادقة من حلف البابا رجع العثمانيون ف�أغاروا على
�صقلية وجنوبي �إيطاليا ،وانتزعوا تون�س التي كان ي�سيطر عليها احلف�صيون عمالء
الإ�سبان ،وبذلك ا�ستعاد العثمانيون بقيادة �سنان با�شا �سيطرتهم على البحر املتو�سط.

سلطنة احلريم أو احلريم السلطاني:
لقد ق�ضى ال�سلطان �سليم الثاين �أواخر حكمه يف الق�رص مع احلرمي تارك ًا �ش�ؤون
الدولة بيد ال�صدر الأعظم �صوقللي ،وكانت هذه فر�صة لبدء عهد جديد �إذ كان الأمراء
�أبناء ال�سالطني مي�ضون حياتهم مع احلرمي بد ًال من �أن يكت�سبوا خربة قد تفيدهم حني
يتولون احلكم .وظل �صوقللي يتوىل من�صب ال�صدر الأعظم فرتة طويلة �إىل �أن قتل عام
1579م نتيجة لإحدى م�ؤامرات الق�رص بعد �أن جنح يف املحافظة على هيبة الدولة
العثمانية.
وحل�سن حظ الدولة العثمانية �أنه رغم تويل احلكم �سالطني �ضعاف ال�شخ�صية
بعد �سليمان القانوين� ،إال �أن من�صب ال�صدر الأعظم تواله رجال �أقوياء مثل �صوقللي
و�سنان با�شا وفرحات با�شا والال م�صطفى وعثمان �أوغلو وحممد كوبريللي.
كان يف الق�رص ال�سلطاين منطقة خا�صة باحلرمي ،وكانت هذه املنطقة حماطة
ب�أ�سوار عالية وعليها حرا�سة م�شددة ،وتعترب �أجنحة احلرمي منطقة مغلقة ال ي�سمح
بدخولها �أو االقرتاب منها �أو النظر �إىل �ساكناتها ( . )3ويالحظ �أن عزلة الن�ساء كانت من
التقاليد القدمية يف العامل الإ�سالمي ،لذلك احرتم العثمانيون هذه التقاليد الإ�سالمية
املوروثة .وكان لل�سلطان مق�صورة خا�صة و�سط �أجنحة احلرمي ،وعند زيارته للأجنحة
كانت ت�صحبه كربى موظفات احلرمي ال�سلطاين.
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�إن الغالبية العظمى من ال�سالطني العثمانيني تزوجوا من كتابيات (م�سيحيات)
وقد �أ�صبحت هذه الزيجات تقليداً درج عليه �سالطني الفرتة الأوىل و�سالطني الفرتة
الثانية .وت�شمل الفرتة الأوىل ال�سالطني ال�سبعة الأوائل منذ عثمان حتى حممد الفاحت.
كان �سالطني الفرتة الأوىل لهم من قوة ال�شخ�صية ما جعل زوجة كل منهم ت�أخذ
حجمها الطبيعي فقط كزوجة لل�سلطان ،فال تتدخل يف �ش�ؤون الدولة وال متار�س نفوذاً
على ال�صدر الأعظم والوزراء وعلى غريهم من كبار رجال الدولة� .أما �سالطني الفرتة
الثانية ف�إن غالبيتهم قد خ�ضعوا خ�ضوع ًا يكاد يكون تام ًا لتلك الزوجات ،حتى
�أ�صبحن مركز قوة خطرة .وكانت بع�ض الزوجات يتدخلن يف ال�سيا�سة العليا للدولة
ويوجهنها الوجهة التي يردنها .وهكذا ا�ستفحل وكرث خطر �أولئك الزوجات وتركن
ب�صمات بارزة قوية يف تاريخ الدولة العثمانية (. )4
�إن بع�ض الزوجات الكتابيات كن يتظاهرن باعتناق الإ�سالم ،ويتظاهرن بحب
�أزواجهن ال�سالطني ،ويتظاهرن بوالئهن للدولة العثمانية ولكن كانت كل منهن تخفي
ووالء لوطنها الأول وتعمل على تنفيذ برنامج من وحي حكومة
بني �ضلوعها حب ًا
ً
بالدها لتحقيق م�صالح وطنها الأول حتى ولو كان هذا الربنامج ينطوي على الإ�رضار
مب�صالح الدولة العثمانية (. )5

أسرة كوبريللي (:)6
كانت الدولة العثمانية ت�سري ببطء نحو اال�ضمحالل وخا�صة زمن ال�سلطان حممد
الرابع ،لوال جهود ال�صدر الأعظم .وقد توىل هذا املن�صب حممد كوبريللي و�أ�رسته من
بعده ودام حكمهم من 1683 -1656م ،وحممد كوبريللي هو �ألباين الأ�صل وعندما
عر�ض ال�سلطان عليه من�صب ال�صدر الأعظم ،ا�شرتط كوبريللي �أن تنفذ قراراته دون
مناق�شة �أو مراجعة ،وقد وافق ال�سلطان على طلبه .وعندما ا�ستلم املن�صب نفى من
العا�صمة بع�ض الدراوي�ش املتع�صبني و�أعدم كثرياً منهم يف العا�صمة خالل خم�س
�سنوات كانوا يتلقون الر�شوة ،وبث عيونه يف كل الواليات ،وقمع كل مترد وفو�ضى يف
الدولة العثمانية ،و�أعاد تنظيم مالية الدولة ب�إبطال النفقات غري ال�رضورية وحتويل
الأموال امل�صادرة �إىل خزينة الدولة.
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�أ�صبح ال�صدر الأعظم �أو الباب العايل يف عهد �آل كوبريللي املركز الفعلي لإدارة
الدولة العثمانية ،ورغم الإ�صالحات التي متت يف هذه الفرتة مثل �إنقا�ص عدد
االنك�شارية وتخفيف �أعباء الدولة املالية وحماية الفالحني بت�أمني الأمن �إال �أن ذلك
مل ينجح متام ًا يف �إيقاف تدهور الإدارة (. )7
وبعد �أن اطم�أن كوبريللي للو�ضع الداخلي ت�صدى للتهديدات اخلارجية ،فقوى
الأ�سطول العثماين ،و�أمكنه فك ح�صار البنادقة عن الدردنيل ،وطلب يف �أواخر عمره
من ال�سلطان �أن يتوىل من�صب ال�صدر الأعظم ابنه فا�ضل �أحمد فوافق ال�سلطان على
ذلك ،فقام هذا بقيادة اجليو�ش بنف�سه ،ففتح جزيرة كريت عام 1669م ،وحارب
النم�سا واملناطق الواقعة غربي البحر الأ�سود ،و�أعاد هيبة ال�سلطان يف نظر �أوروبا.
بعد وفاة فا�ضل عام 1676م خلفه �أخوه بالتبني قره م�صطفى با�شا يف من�صب
ال�صدر الأعظم فحا�رص فينا عام 1683م وا�صطدم بالرو�س يف �أوكرانيا ،وبرغم
انت�صاراته قيل لل�سلطان �أنه يقود الدولة خل�سائر كثرية ب�سبب ف�شله يف فتح فينا
ف�أعدمه ال�سلطان عام 1683م.
وبعد ذلك بد�أت النك�سات تدب يف ج�سم الدولة العثمانية واخل�سائر تتواىل،
ف�أ�صبح البحر الأ�سود بحرية رو�سية ،واعرتفت الدولة العثمانية بذلك .وا�ضطر ال�سلطان
العثماين �إىل التوقيع مع النم�سا �صلح كارلوفيتز عام 1699م تنازل ال�سلطان مبوجبه
عن �أوكرانيا واملجر وتران�سلفانيا واملورة .وهذا ال�صلح هو �أول تفكيك لأو�صال الدولة
العثمانية وبداية االن�سحاب العثماين من �أوروبا .كما وقع ال�سلطان العثماين على
أرا�ض �أخرى
�صلح ب�ساروفتز عام 1718م حيث تنازل مبوجبه عن بلغراد و�سمندريا و� ٍ
لل�رصب .وهكذا بد�أت الدولة العثمانية ترتاجع عن الأرا�ضي التي فتحتها ومكثت فيها
طويالً.

بداية مرحلة الضعف العثماني:
�أخذت الدولة العثمانية يف التقل�ص التدريجي منذ زمن ال�سلطان �سليم الثاين
أرا�ض يف �أوروبا يف املعارك
(1566م1574 -م) وعندما بد�أ العثمانيون يخ�رسون � ٍ
مع اجليو�ش الأوروبية ظهرت عالئم ال�ضعف العثماين عالنية .وخري دليل على ذلك
عندما وقع العثمانيون يف 1699/1/26م معاهدة كارلوفيتز  ،Carlowitzوكانت
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هذه �أول خ�سارة كربى للعثمانيني منذ ثالثمائة عام �أي عندما هزمهم تيمورلنك عام
1402م .كما كانت هذه �أول مرة وقع فيها العثمانيون ال�صلح كمنهزمني وتخلوا
مبوجبها عن مناطق �سيطروا عليها منذ فرتة طويلة.
لقد كان ال�ضعف العثماين وا�ضح ًا عندما توقفت الفتوحات العثمانية عند نقاط
�أخرية على احلدود و�صلها العثمانيون يف خمتلف اجلبهات ومل يتقدموا بعدها �شرباً
واحداً� ،أ�ضف �إىل ذلك �أن �ضعف الدولة انعك�س على �ضعف �شخ�صيات ال�سالطني �أنف�سهم
وخا�صة عندما ان�سحبوا بالتدريج من امل�ساهمة الفعلية يف قيادة اجلي�ش ويف الإدارة
وانقطعوا �إىل حياة الق�رص اخلا�صة وم�ؤامراته من احلرمي.
�إن التخلي عن ح�رص ال�سلطنة وراثي ًا �أي من الأب �إىل االبن ونقلها �إىل �أكرب �أفراد
الأ�رسة العثمانية بتويل ال�سلطنة قد �شجع على ازدياد املكائد �ضد ال�سالطني و�ضعف
نوعية املر�شحني للحكم� .أ�ضف �إىل ذلك �أنه منذ وفاة ال�سلطان �سليمان القانوين عام
1566م حتى حكم ال�سلطان �سليم الثالث عام 1807 -1789م مل يظهر �أي �سلطان
قوي.
كما �أن ن�شاط الكزالر �آغا الذي �أخذ يناف�س ال�صدر الأعظم يف الدولة العثمانية؛
ب�سبب انقطاع ال�سالطني �إىل حياة الق�رص ،قد �أثر هذا التناف�س على م�صري كثري من
حكام الواليات الذين �أ�صبح م�صريهم معلق ًا بيد الكزالر �آغا �أو ال�صدر الأعظم �أحياناً.
ومن مظاهر �ضعف الدولة العثمانية �أي�ض ًا انحطاط اجلي�ش ب�سبب توقف
الفتوحات العثمانية ،ومترد االنك�شارية مراراً ب�سبب انت�ساب ال�سكان املحليني
ل�صفوف االنك�شارية وعرفوا (بالريليه)  ،حتى �أن مترد االنك�شارية �أدى �أحيان ًا �إىل
عزل ال�سلطان �أو قتله على يد االنك�شارية كما ح�صل مع ال�سلطان عثمان الثاين و�سليم
الثالث الذي عزل ثم قتل على يد االنك�شارية .ويعترب �إهمال اجلند الإقطاعي وال�سباهية
من الفر�سان ،وعدم ا�ستعمالهم �أ�ساليب القتال احلديثة من ناحية العتاد والتنظيم من
عوامل �ضعف اجلي�ش .و�أ�صبحت وظيفة اجلندي بد ًال من �أن يكون حمارب ًا �أ�صبح يعمل
يف وظيفته يف اجلي�ش ك�شق الطرق و�إقامة التح�صينات فقط .كما ا�شتهر يف فرتة
ال�ضعف العثماين ظهور اجلنود املرتزقة الذين كانوا يبيعون خدماتهم �إىل ثائرين
على ال�سلطة �أو �إىل �أمراء حمليني مثل فخر الدين املعني وجنبالط وغريهم.
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ومن عوامل ال�ضعف العثماين �أي�ض ًا ظهور قوة حملية ثائرة ا�ستمدت �سلطتها
من التزام جمع ال�رضائب ،وهذا النظام �أ�ضعف الريف مما �أدى �إىل هجرة �سكانه
للمدن �أحيان ًا فاندثرت قرى هرب ًا من ال�رضائب ،والتحق بع�ض النا�س �إىل القوات غري
ق�سم منهم قطاع طرق ،كما �أن بع�ض امللتزمني �أ�صبحوا يجمعون
النظامية و�أ�صبح ٌ
النقود من الريف مل�صاحلهم ال�شخ�صية وقلي ًال ما كانوا ير�سلونها للوايل ،و�أ�صبح
نفوذهم يهدد �سلطة الوايل وال�سلطان �أحياناً ،وخري مثال على ذلك ظاهر العمر.
ومن عوامل ال�ضعف العثماين �أي�ض ًا ت�أثر االقت�صاد نتيجة نق�ص واردات ال�رضائب
التي كانت تفر�ض على ب�ضائع ال�رشق الأق�صى املارة يف الأرا�ضي العثمانية ،و�أ�صبحت
بع�ض هذه الب�ضائع بعد اكت�شاف ر�أ�س الرجاء ال�صالح ت�صدر مبا�رشة �إىل �أوروبا عرب
هذه الطريق وخ�رست الدولة العثمانية من جراء ذلك موارد مالية كثرية.
ومن عوامل ال�ضعف العثماين �ضعف النقد حيث مرت الدولة العثمانية ب�أزمة
نقدية ب�سبب تدفق الف�ضة الرخي�صة �إىل بالد حو�ض البحر املتو�سط من الدنيا اجلديدة
�أمريكا بوا�سطة الإ�سبان ،فارتبك النقد العثماين تبع ًا لذلك وانهارت قيمة الوحدة
الف�ضية وهي الأقجة ،ف�أ�صدرت الدولة العثمانية وحدة نقدية جديدة عام 1620م هي
البارة ومل تجُ ِد هذه العملة اجلديدة يف الق�ضاء على الت�ضخم النقدي وغالء الأ�سعار،
ويف الربع الأخري من القرن ال�سابع ع�رش ظهرت عمله جديدة هي القر�ش .وقد حاولت
الدولة العثمانية �إحياء االقت�صاد العثماين ب�شتى الطرق بال فائدة مثل فر�ض �رضائب
جديدة على ال�سكان لدفع رواتب اجلنود �أحياناً.

ومن عوامل ال�ضعف العثماين وجود ثورات ومتردات مثل:
1.1ثورة العساكر:
بد�أ التمرد على العثمانيني يف �صفوف الع�ساكر يف الن�صف الثاين من القرن
ال�ساد�س ع�رش ،وكان التمرد وا�ضح ًا يف مناطق �أطراف الدولة العثمانية كاليمن
و�شمال �أفريقيا� .أما م�رص والعراق فكان مترد الع�ساكر عنيفاً.
أ .ثورة العساكر يف اليمن:
كانت والية اليمن من نوع �ساليانلي ((�أي �أن موظفيها مبا يف ذلك الع�ساكر
يتقا�ضون املرتبات ال�شهرية ولي�س اقطاعات))  .وحدث �أن انخف�ضت القيمة ال�رشائية
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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للعملة الف�ضية يف اليمن ب�سبب خلطها بالنحا�س وذلك مقارنة بالدينار الذهبي
ال�سلطاين الذي تدفع الرواتب على �أ�سا�سه .ومل يكن انخفا�ض العملة مقت�رصاً على
اليمن بل على كافة واليات الدولة العثمانية وهذا �أثر كثرياً على �أ�صحاب الرواتب
ال�شهرية ومنهم الع�ساكر .وب�سبب انخفا�ض العملة قام وايل اليمن حممود با�شا باتهام
�سبب يف تدهور العملة يف اليمن فقتله
امل�س�ؤول عن �رضب ال�سكة عبد امللك اليمني �أنه ّ
عام 1560م.
وهناك بع�ض امل�ؤرخني �أرجعوا �سبب نق�ص العملة هو ت�رصف الوالة العثمانيني
ال�سابقني ،وقال �آخرون �أن ال�سبب هو «الظروف العثمانية والعاملية �أي االكت�شافات
اجلغرافية» ،ويقول قطب الدين املكي املعا�رص للأحداث �أن الدينار الذهبي ال�سلطاين
ُي�ساوى يف بالد الروم بـ  60عثماني ًا ويف م�رص بـ  80عثماني ًا ويف اليمن بـ 300
عثمانياً ،وكان هذا �سبب ًا يف فقر الع�سكر ذوي املرتبات ،و�أن الع�سكري ال يكفي راتبه
اليومي ل�رشب القهوة التي ي�رشبها ( )8لذا قام الع�ساكر بظلم الرعية لقلة معا�شهم
و�صار احلكام يتعامون عن �إن�صاف الرعايا من ظلم الع�ساكر .لكن ابتزاز الع�ساكر
العثمانيني للمال من �سكان اليمن مل ينقذ و�ضعهم املادي فلج�أوا �إىل بيع متاعهم
وحتى �أ�سلحتهم .والتحق الع�ساكر بالثائر اليمني مظهر الزيدي الذي قام بثورته على
العثمانيني ،فقام ال�سلطان العثماين و�أر�سل �سنان با�شا �إىل اليمن لإخماد الثورة وجنح
يف ذلك لكنه قام بتح�سني حال الع�ساكر بعد درا�سة �أحوالهم و�شجعهم على البقاء
موالني للدولة العثمانية.
ب .ثورة العساكر مشال أفريقيا:
اجلزائر :دعم االنك�شارية خري الدين بربرو�سا ففر�ض هذا �سيطرته على اجلزائر،
لكن قام القرا�صنة مبناف�سة االنك�شارية يف اجلزائر ،وكانت لالنك�شارية ال�سيطرة
الفعلية وقاموا مبقا�سمة القرا�صنة اال�سالب ،وكانوا يقدمون والء الطاعة للوايل يف
اجلزائر ،وحني مل�س االنك�شارية ال�ضعف يف �أحد الوالة ثاروا عليه ،حتى �أنهم قتلوا
بع�ض الوالة ،و�أ�رسوا البع�ض الأخر .حيث �أ�رسوا ح�سن با�شا بن خري الدين بربرو�سا
�سنة 1562م و�أر�سلوه مقيداً بال�سال�سل �إىل ا�ستنبول .ومنذ مطلع القرن ال�سابع ع�رش،
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وجد يف اجلزائر ديوان االنك�شارية الذي �أ�صبح له القوة الفعلية فيها ،و�أ�صبح الديوان
منذ عام 1626م ومبوافقة ال�سلطان العثماين ميار�س كافة ال�سلطات مبا يف ذلك
تعيني املوظفني وترقيتهم.
تون�س :واجه الوايل العثماين يف تون�س �سلطة االنك�شارية املمثلني بالديوان،
وقد ثاروا �سنة 1591م وقتلوا عدداً من �أع�ضاء الديوان يف تون�س وا�ستلم �صغار
ال�ضباط من االنك�شارية ال�سلطة يف البالد و�شكلوا ديوان ًا جديداً و�ضعوا على ر�أ�سه
�شخ�ص ًا اختاروه من بينهم لقب بالداي و�أ�صبح احلاكم الفعلي يف تون�س.

روسيا والدولة العثمانية أثناء فرتة الضعف العثماني:
كانت العالقات العثمانية الرو�سية تتح�سن وت�سوء يف فرتات تاريخية خمتلفة،
وازداد ال�رصاع بينهما على البحر الأ�سود الذي يعترب بحرية عثمانية طاملا بقيت
الدولة العثمانية قوية .وكانت ت�سمح ل�سفن بع�ض الدول بعبوره باتفاقيات خا�صة.
وا�ستطاع العثمانيون فر�ض �سيا�ستهم على البحر الأ�سود وامل�ضائق التي تربط البحر
الأ�سود بالبحر الأبي�ض املتو�سط .و�إذا �أراد الرو�س ممار�سة التجارة بني موانئ البحر
الأ�سود كان عليهم �أن ينقلوا ب�ضائعهم على �سفن عثمانية حتمل العلم العثماين.
ومنذ عهد بطر�س الأكرب بد�أ التو�سع الرو�سي نحو اجلنوب حيث جريانهم
العثمانيني .وقد ن�شبت معارك كثرية يف فرتة ال�ضعف العثماين بني العثمانيني من
جهة وبني الرو�س والنم�سا من جهة ثانية �أدت يف نهايتها �إىل عقد معاهدة �صلح
بينهما عام 1699م هي معاهدة كارلوفيتز ،تخلى العثمانيون للرو�س عن مدينة
�آزوف .ثم ا�سرتجعها العثمانيون عام 1711م وتعهد الرو�س بعدم التدخل يف �ش�ؤون
القازاق ،ووقعت رو�سيا عام 1713م معاهدة �أدرنة تنازلت مبوجبها عن �أرا�ضيها
على البحر الأ�سود مقابل �إلغاء ما تدفعه رو�سيا من جزية لأمراء القرم امل�سلمني.

وا�ستمرت حالة احلرب بني الدولتني بني فرتة و�أخرى ووقعت الدولتان
معاهدات هامة �أهمها:
1.1معاهدة بلغراد:
حاولت رو�سيا ب�سط �سيطرتها الع�سكرية على امل�ضائق العثمانية ومتكني �سفنها
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احلربية والتجارية عبور البو�سفور والدردنيل ،لذا ا�شتعلت احلرب بينهما عام 1735م
وا�ستمرت �أربع �سنوات ،وقد ف�شلت رو�سيا يف نهاية احلرب ،وعقدت معاهدة بلغراد بني
الدولتني تقرر فيها هدم قلعة �آزوف و�أن تعترب هذه القلعة حاجزاً بني الدولتني .ومما
جاء يف معاهدة بلغراد من بنود هامة« :عدم ال�سماح لرو�سيا بناء �أو بقاء �أ�ساطيل لها
يف البحر الأ�سود .كما قررت املعاهدة �أن ميار�س رعايا الرو�س ن�شاطهم التجاري يف
البحر الأ�سود على �سفن تركية» (. )9
2.2معاهدة كوجوك كاينارجا عام 1774م:
وا�ستمر ال�سلم ب�سبب معاهدة بلغراد ملدة ربع قرن تقريباً ،ثم ن�شبت احلرب
بينهما منذ عام 1768م حتى عام 1774م ،وكانت رو�سيا قد قامت بتقوية جي�شها
يف فرتة ال�سلم زمن كاترين الثانية ( ، )10وعندما ن�شبت احلرب بينهما �أنزلت البواخر
الرو�سية جيو�ش ًا يف اليونان وبريوت ،بينما توغلت اجليو�ش الرو�سية الأخرى يف
البلقان والقوقاز ،ويف نهاية احلرب فر�ض الرو�س على ال�سلطان التخلي عن القرم،
فكانت �أول مقاطعة �إ�سالمية تن�سلخ عن الدولة العثمانية ( )11وقد وقع ال�سلطان هذه
املعاهدة التي عرفت مبعاهدة كوجوك كاينارجا عام 1774م بعد �أن هزمت اجليو�ش
العثمانية.
ومبقت�ضى هذه املعاهدة حتول البحر الأ�سود من بحرية عثمانية بحتة �إىل بحرية
عثمانية رو�سية .وتقرر لرو�سيا احلق يف �إن�شاء قواعد ع�سكرية برية وبحرية على
امل�ضائق الرتكية للخروج
�سواحل الأ�سود ،كما �سمح لها �أن ت�ستخدم �سفنها التجارية
َ
من البحر الأ�سود �إىل البحر الأبي�ض بحرية تامة .و�سمح للرو�س ممار�سة التجارة يف
جميع واليات الدولة العثمانية ،وعلى ال�سلطان �أن يطبق على الرعايا الرو�س نظام
االمتيازات الأجنبية املطبق على فرن�سا وبريطانيا ،كما �سمح للرو�س تفريغ �شحنات
�سفنهم التجارية يف كل ثغور وموانئ البحر الأ�سود والبحار الأخرى.
وقررت املعاهدة �أن تكون حتت �سيطرة رو�سيا وب�صورة دائمة مواقع هامة منها
قلعة كينبورن وقلعة جينكال وقلعة كريت�ش يف �شبه جزيرة القرم ومدينة �آزوف .كما
�أن ال�رشوط املهينة التي فر�ضت على الدولة العثمانية يف تلك املعاهدة �أثارت مزيداً
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من الأطماع الرو�سية القي�رصية ( )12ون�ستنتج من معاهدة كوجوك كاينارجا ما
يلي:
�1.1إنهاء ال�سيطرة العثمانية على البحر الأ�سود.
2.2تو�سيع ومتديد احلدود الرو�سية على ح�ساب الدولة العثمانية ،فخ�رس ال�سلطان

مدينة �آزوف و�شبه جزيرة القرم.
فقط.

�3.3أ�صبحت بالد القرم م�ستقلة وال يلتحق رعاياها بالدولة العثمانية �إال ديني ًا

�4.4أ�صبح للرو�س حق بناء قن�صليات يف �أي مكان يف الدولة العثمانية ،واملالحة
احلرة يف مياهها.
�5.5سمحت املعاهدة للرو�س احل�صول على امتيازات �ضمن �أرا�ضي الدولة
العثمانية ت�شمل الأرثوذك�س.
وجتدد القتال بني العثمانيني والرو�س يف الفرتة ما بني  1789و 1892م،
وانتهت ب�صلح �أو معاهدة يا�سي  Jassyعام 1792م .ومبوجب ال�صلح هذا مدت رو�سيا
حدودها حتى نهر الدن�ستري ،و�أ�صبح هذا النهر منطقة احلدود بني الدولتني (. )13
3.3حلف عام 1798م:
جاءت احلملة الفرن�سية �إىل م�رص بقيادة نابليون بونابورت عام 1798م،
وعقدت الدولة العثمانية مع رو�سيا معاهدة حتالف عام 1798م ومدة هذا التحالف
ثماين �سنوات وذلك لردع اخلطر الفرن�سي ،تعهدت فيها رو�سيا مبد الدولة العثمانية 12
قطعة حربية ،وذكرت �أنه �إذا ت�أزم املوقف الفرن�سي العثماين �أن تر�سل رو�سيا للدولة
العثمانية خم�سة و�سبعني �ألف ًا �إىل ثمانني �ألف جندي رو�سي مل�ساعدة ال�سلطان ،ويف
املعاهدة �سمح ال�سلطان لرو�سيا �أن متر �سفنها احلربية يف امل�ضائق الرتكية بحرية،
وكان ذلك يف عهد ال�سلطان �سليم الثالث.
ويف عام 1805م جتددت املعاهدة الرو�سية العثمانية (التحالف) املوقعة عام
1798م ملدة � 9سنوات �أخرى ويف هذه املعاهدة اجلديدة جنحت رو�سيا ب�أن انتزعت
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من ال�سلطان حقوق ًا �أخرى حيث اعرتفت الدولة العثمانية عام 1805م ب�أن الدفاع عن
امل�ضائق الرتكية �إمنا هو م�س�ؤولية م�شرتكة تقع على عاتق رو�سيا والدولة العثمانية.
ويف عام 1806م ف�سخت الدولة العثمانية املعاهدة املوقعة مع رو�سيا عام
1805م ،ويبدو �أن ف�سخها جاء من ت�شجيع فرن�سا لل�سلطان ،الذي كان قد وقع مع
بريطانيا �أي�ض ًا معاهدة حتالف عام 1799م وف�سخها هذه املرة كما ف�سخها مع
رو�سيا ،وكان ت�شجيع فرن�سا وا�ضح ًا حيث قال الفرن�سيون لل�سلطان �إن املعاهدات
وكل من رو�سيا وبريطانيا هو انتقا�ص من �سيادة
املوقعة بني الدولة العثمانية ٍ
ال�سلطان على امل�ضائق الرتكية ،وقد كان ف�سخ املعاهدات مقدمة لقطع العالقات
بني الدولة العثمانية وبني كل من رو�سيا وبريطانيا ثم قيام احلرب .وقد جنحت
دبلوما�سية نابليون يف �أن جتر الدولة العثمانية �إىل احلرب �ضد رو�سيا عام 1806م
و�ضد بريطانيا عام 1807م (. )14
كانت الدولة العثمانية املعار�ض الأ�سا�سي للتو�سع اال�ستعماري الرو�سي ،لأن
الرغبة الرو�سية يف حلمها القدمي هو اال�ستيالء على الق�سطنطينية ( )15كما كان الرو�س
ي�ساندون املتمردين على العثمانيني يف البلقان العثمانية �أثناء ال�سلم كي تبقى الدولة
العثمانية يف م�شاكل م�ستمرة.
كانت الهزائم العثمانية املتكررة يف القرن الثامن ع�رش قد �شجعت ال�سالطني
على حماوالت الإ�صالح يف املجال الع�سكري كي تتمكن الدولة العثمانية من
مقاومة اجليو�ش الأوروبية املتفوقة .وقد اطلع العثمانيون على تفوق الغرب بوا�سطة
احتكاكهم بهم عن طريق احلرب والتجارة والبعثات الدبلوما�سية الأوروبية املقيمة
يف ا�ستنبول والوفود العثمانية التي كانت تر�سل بني فرتة و�أخرى �إىل �أوروبا .وقد
�أدخل العثمانيون منذ الربع الأول للقرن الثامن ع�رش �إ�صالحات يف جمال الطباعة
والبحرية والهند�سة واملدفعية ،ولكن اخلطوط الأ�سا�سية التي كان على امل�س�ؤولني
العثمانيني اتخاذها هي �إ�صالح اجلي�ش العثماين ،لأن االنك�شارية الذين كانوا عماد
اجلي�ش و�صلوا �إىل درجة كبرية من الفو�ضى و�إرهاب ال�سالطني.

التنظيمات العثمانية قبل السلطان سليم الثالث:
نعني بالتنظيمات الإ�صالحات العثمانية يف اجلي�ش والإدارة ،وهي بعبارة �أ�صح

أ .د .تيسري جباره

ا�ستعمال �أ�ساليب وطرق الغرب وتطبيقها يف الدولة العثمانية .كانت �أول ما بد�أت هذه
الإ�صالحات زمن ال�سلطان �أحمد الثالث 1730 -1703م الذي �سمح بفتح النافذة
العثمانية باجتاه �أوروبا وذلك بعد �أن �شعر �أن الإدارة العثمانية �ضعيفة خا�صة يف
اجلي�ش ،والحظ ال�سلطان تفوق الأوروبيني على الدولة العثمانية يف هذا املجال.
قام ال�سلطان ببناء الق�صور وت�أ�سي�س �أول مطبعة على النمط الأوروبي ،و�أن�ش�أ �أول
مدر�سة ع�سكرية للمدفعية ،ون ّفذ بع�ض الإ�صالحات الب�سيطة ،كانت هذه الأعمال� -أي
تقليد الغرب الأوروبي -قد �أدت �إىل عزله عن العر�ش وقتل الوزير الأعظم من قبل
االنك�شارية الذين رف�ضوا الإ�صالح.
بعد عزل ال�سلطان �أحمد قام ال�سالطني الذين تبعوه باالت�صال بفرن�سا ،و�أخذوا
بالتدريج �إدخال الإ�صالحات على الإدارة واجلي�ش يف الدولة العثمانية على النمط
الفرن�سي .فمث ًال و�صل �إىل ا�ستنبول عام 1784م وفد فرن�سي مكون من خرباء ع�سكريني
وعلميني وفنيني وذلك لإجراء �إ�صالحات يف اجلي�ش والإدارة ومعاهد التعليم.
وهكذا ن�ستطيع القول �أنه ن�ش�أ يف الدولة العثمانية تياران ،الأول يريد الإ�صالح
واتباع الأوروبيني يف منط حياتهم ،و�أهم من قام بذلك ال�سلطان وحا�شيته ،والتيار
الثاين ال يريد الإ�صالح وال يريد اتباع الغرب بل �أن يبقى القدمي على قدمه وهم
االنك�شارية وال�شيوخ.

إصالحات السلطان سليم الثالث:
عندما اعتلى ال�سلطان �سليم الثالث عر�ش ال�سلطنة� ،أخذ على عاتقه االت�صال
بالأوروبيني ،فمث ًال عينّ �سفراء عثمانيني يف معظم الدول الأوروبية ،وكانت مهمة
ه�ؤالء ال�سفراء (وكانوا قد عينوا لأول مرة) كتابة التقارير ال�رسية عن التقدم ال�صناعي
واحلربي يف تلك الدول الأوروبية ،فمث ًال كتب راتب �أفندي تقريراً مكون ًا من 500
�صفحة ،ذكر فيه ال�ش�ؤون الع�سكرية والإدارية يف الإمرباطورية النم�ساوية -الهنغارية.
ثم �شكل �سليم الثالث جمل�س ًا للنظر يف تقارير ال�سفراء ودرا�ستها واتباع �أف�ضلها .وقد
بحث هذا املجل�س امل�سائل املتعلقة بالف�ساد الإداري و�رضورة �إقامة �إ�صالحات يف
م�ؤ�س�سات الدولة ،وكانت �أهم التقارير التي ناق�شها املجل�س تقرير (تاتار جيق زادة)
وهو من العلماء ،وكان قد كتب عن �رضورة �إ�صالح اجلي�ش والإدارة واجلهاز التعليمي،
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وانتقد نظام املح�سوبية والر�شوة ،وانتقد �إ�سناد املنا�صب �إىل الذين يدفعون ما ًال �أكرث،
و�أرهقوا بذلك الرعايا بال�رضائب .وقد تو�صل املجل�س يف مناق�شاته للتقارير املقدمة
�إليه �إىل و�ضع «النظام اجلديد» وهو النظام الذي �أ�صدره ال�سلطان �سليم الثالث والذي
يت�ضمن الإ�صالحات يف الدولة العثمانية ،وتناول ثالث جماالت هي .1 :الناحية
املالية .2 .الناحية الع�سكرية .3 .الناحية التعليمية.
وقد تناولت الناحية املالية �رضورة �إيجاد مورد مايل جديد للدولة العثمانية
عن طريق امللكيات العقارية بعد وفاة �أ�صحابها دون وريث حيث ت�صبح ملك ًا للدولة،
ومورد مايل �آخر هو تقلي�ص نفوذ امللتزمني .وتناولت الناحية التعليمية �إدخال
مدار�س هند�سية لتطوير القوات الع�سكرية� .أما الناحية الع�سكرية فتناولت �إدخال
تطوير جديد على �سالح املدفعية والألغام والبحرية وغريها .و�أدت �إ�صالحاته هذه
�إىل غ�ضب االنك�شارية مما �أدى �إىل عزله ثم قتله ،كما قتل رئيف با�شا الذي �أدخل
الإ�صالحات على الدولة العثمانية ،وبعد وفاة ال�سلطان �سليم الثالث تبعه ال�سلطان
حممود الثاين الذي قرر اتباع �سيا�سة �سلفه يف الإ�صالحات ولكن بحذر ،وقد ا�ستطاع
عام 1826م الق�ضاء على االنك�شارية الذين وقفوا يف طريق الإ�صالح.
لذا حني �صعد �سليم الثالث �إىل العر�ش بد�أ ب�إيفاد �سفراء ومبعوثني �إىل اغلب
العوا�صم الغربية الأوروبية ،ولأول مرة �أ�صبح للدولة العثمانية �سفراء دائمون يف
عوا�صم خارجية ،وكان الهدف من �إر�سالهم هو توطيد ال�صالت مع هذه الدول والتعرف
على تنظيماتهم الإدارية والع�سكرية.
وقد �شكل ال�سلطان �سليم الثالث جمل�س �شورى ،وهو نوع من احلكومة ،كانت
تدر�س فيه التقارير واالقرتاحات .كان جمل�س ال�شورى يناق�ش هذا النوع من التقارير
ويتداول �أع�ضا�ؤه �إمكانيات الإ�صالح ،وال�شيء اجلديد هو اقرتاح احللول وعر�ض الآراء
بنوع من اجلر�أة واجلدة ،وقد متخ�ضت املناق�شات واملداوالت عن �إعالن “النظام
اجلديد” وهو عبارة عن جمموعة من التنظيمات الهادفة �إىل �إجراء �إ�صالحات يف
املجالني الع�سكري واملايل.
وهكذا تبلور اجتاهان ،الأول :اجتاه حمافظ وهم االنك�شارية �أراد �أن ُيبقي
امل�ؤ�س�سات القدمية ويحفظ ا�ستمرارها ،بينما تبنى االجتاه الآخر وعلى ر�أ�سه ال�سلطان
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�إن�شاء م�ؤ�س�سات جديدة حديثة تابعة له مبا�رشة وم�ستقلة عن الأجهزة التي تقا�سمه
النفوذ.

ون�ستطيع �أن نق�سم هذه الإ�صالحات �إىل جماالت ثالثة هي:
1.1اإلصالحات املالية :وتهدف �إىل �إيجاد موارد جديدة للخزينة يف �سبيل �سد

االحتياجات واملتطلبات الناجتة عن مقت�ضيات الت�سلح و�إيجاد فرق ع�سكرية جديدة.

2.2اإلصالحات التعليمية :وتهدف �إىل �إدخال علوم جديدة وافتتاح مدار�س
للهند�سة والريا�ضيات وكل ما يتعلق بتطوير القوات امل�سلحة.
3.3اإلصالحات العسكرية :وهي الهدف الرئي�س يف �إ�صالحات �سليم الثالث لأن
التنظيمات املالية والإ�صالحات التعليمية كانت تهدف �إىل الإ�سهام يف تدعيم القوات
اجلديدة .وعرفت هذه القوات اجلديدة التي �أن�ش�أها �سليم الثالث با�سم النظام اجلديد
وت�ضم عدة �آالف من اجلنود املدربني واملنظمني على الطريقة الأوروبية .وقد �أوجدت
لهم �أمكنة جديدة للتدريب والإقامة بعيداً عن رقابة قادة االنك�شارية.
�أبدى ال�سلطان �سليم الثالث منذ ارتقائه العر�ش عام 1798م اهتمام ًا عميق ًا
ب�إدخال النظام اجلديد يف اجلي�ش؛ وذلك ب�إعادة تنظيم الفرق الع�سكرية وتطوير �أ�سلحتها
على غرار اجليو�ش الأوروبية احلديثة ،واتخذ الزي الأوروبي للجي�ش ،وا�ستقدم خرباء
ع�سكريني من �أوروبا لتدريبه ،وقد اعرت�ض االنك�شارية على هذه ال�سيا�سة الإ�صالحية
يف اجلي�ش .كان ال�سلطان �سليم يتجنب االحتكاك باالنك�شارية �أحيان ًا ويدخل يف
مواجهات ع�سكرية معهم مراراً ،وقد ر�ضخ لطلباتهم مرات عديدة .و�أذعن ال�سلطان
�سليم الثالث لطلبات االنك�شارية عام 1806م حيث �أمروه بعزل ال�صدر الأعظم وتعيني
قائد االنك�شارية �صدراً �أعظم ،وعني بع�ض �ضباط االنك�شارية يف منا�صب قيادية
يف �أجهزة احلكومة ،لقد كان ر�ضوخ ال�سلطان �سليم الثالث لالنك�شارية م�شجع ًا لهم
على موا�صلة �سيا�ستهم العدائية لل�سلطان ف�أخذوا يرددون احلديث النبوي ال�رشيف:
“كل حمدثة بدعة ،وكل بدعة �ضاللة ،وكل �ضاللة يف النار” .وذهبوا يف معار�ضتهم
لل�سلطان �إىل قولهم �أن من ت�شبه بقوم فهو منهم .وهكذا عار�ض ال�سلطان ونظامه
اجلديد كل من االنك�شارية ورجال الدين ورجال الطرق ال�صوفية وعدة قطاعات من
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اجلماهري .لذا و�ضع االنك�شارية خطة لعزل ال�سلطان �سليم الثالث وجنحوا يف ذلك
حيث �أرغموه على �إ�صدار فرمان ب�إلغاء النظام اجلديد وت�رسيح اجلنود الذين التحقوا
باجلي�ش وفق ًا لهذا النظام .لكن االنك�شارية خافوا �إذا بقي �سليم �سلطان ًا �أن يبط�ش بهم
فقرروا عزله بعد �أن ا�ست�صدروا فتوى من �شيخ الإ�سالم بعزله ،وقد مت عزل ال�سلطان
�سليم الثالث يف 1807/5/29م وتن�صيب ال�سلطان م�صطفى الرابع وهو ابن ال�سلطان
عبد احلميد الأول .وقد قتل ال�سلطان �سليم الثالث يف العام 1808م ( . )16وقيل �أن
الذي قتله ال�سلطان م�صطفى الرابع ،وقد قتل م�صطفى فيما بعد من قبل �أن�صار �سليم
الثالث.
هذه هي ب�شكل عام الإ�صالحات الرئي�سة التي قام بها �سليم الثالث ،ومع ذلك
ف�إن التناق�ضات ال�سيا�سية والدولية مل ت�سمح له ب�أن يذهب بعيداً يف تنفيذ م�شاريعه
وعلى �سبيل املثال :ف�إن �سليم الثالث الذي كان يعتمد اعتماداً �شبه كلي على اخلرباء
الأوروبيني ،ا�ضطر �إىل �إعالن احلرب على فرن�سا عام 1798م بعد حملة نابليون
على م�رص ،وقد ا�ستمر قطع العالقات فرتة من الزمن .وهناك �ضغوط اجنليزية عليه
و�ضغوط حملية و�صلت �إىل حد �أدى �إىل �سقوطه عام 1807م وتدمري امل�ؤ�س�سات التي
بناها وقتل عدد من معاونيه مبا يف ذلك حممود رئيف �صاحب كتاب التنظيمات
اجلديدة� ،أما حماولة �إعادة ال�سلطان �سليم الثالث �إىل العر�ش بعد عزله فقد �أدت �إىل
مقتله عام 1808م ،فا�ستلم ال�سلطان حممود الثاين العر�ش 1839 -1808م.

السلطان حممود الثاني (1808م – 1839م):
عندما و�صل حممود الثاين �إىل العر�ش ،عزم على تطوير القوات امل�سلحة جميعها
مبا فيها االنك�شارية ،وحاول �إقناعهم باحل�سنى بقبول �إدخال النظم احلديثة ولكنهم
رف�ضوا .وكان ال�سلطان قد عني م�صطفى البريقدار �صدراً �أعظم ،وقد اجتمع هذا
باالنك�شارية و�أفهمهم �أن الإ�صالح �رضوري للجي�ش ،وكذلك �إدخال �أحدث الأ�سلحة مبا
فيها فيالق االنك�شارية ،كما ا�ست�صدر ال�صدر الأعظم فتوى من �شيخ الإ�سالم بت�أييد
�آراء م�صطفى البريقدار.
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مل ي�أبه ومل يكرتث االنك�شارية برغبة ال�سلطان وال ب�أوامر ال�صدر الأعظم ،وطبق ًا
لتقاليدهم و�ضعوا قدور الطعام مقلوبة داللة على قيامهم بحركة ع�صيان .وقد حاول
ال�صدر الأعظم مواجهة االنك�شارية �إال �أنه ف�شل ومات حرق ًا عام 1808م ،و�أخذت
االنك�شارية بتدمري كل من يقف يف طريقها وعار�ضوا �إدخال النظم احلربية احلديثة
يف الفيالق االنك�شارية.
ويف ذاك الوقت تعر�ضت الدولة العثمانية حلرب مع رو�سيا انتهت بعقد معاهدة
بخار�ست عام 1812م .وبعد ذلك مل مت�ض �سنوات قليلة حتى اندلعت الثورة اليونانية
عام 1821م ،وقد انت�رصت الثورة على القوات العثمانية التي ت�ضم عدداً من الفيالق
االنك�شارية و�أوقعت القوات اليونانية والثورة بالقوات العثمانية وال�سكان امل�سلمني
مذابح رهيبة .وقد ا�ستعان حممود الثاين بوايل م�رص حممد علي با�شا ،ف�أر�سل الوايل
ابنه �إبراهيم با�شا على ر�أ�س جي�ش م�رصي عام 1824م مل�ساعدة ال�سلطان ،ونتيجة
االنت�صارات امل�رصية مع العثمانية حتى عام 1827م على اليونانيني� ،أعلنت رو�سيا
�أنه ال بد من التدخل لإنقاذ اليونانيني من الفناء ،ويف تلك الفرتة ا�ستغل حممود الثاين
وجود اجلي�ش امل�رصي وق�ضى على االنك�شارية عام  ، )17( 1826كما �سي�أتي الحقاً.

اإلصالحات العثمانية زمن حممود الثاني:
�إن الإقامة اجلربية على �سليم الثالث يف الق�رص قد �أفادت ال�سلطان اجلديد حممود
الثاين لأنه اطلع على خطط الإ�صالح .وقد �أرغم ال�سلطان اجلديد يف البداية �إىل االنحناء
�أمام رغبات االنك�شارية ف�أمر ب�إلغاء كل الإ�صالحات امل�ستوحاة من الفرجنة ،وكان
حممود م�شغوال باحلروب التي واجهها يف بداية حكمه �سواء احلروب الداخلية �أم
اخلارجية .وقد واجه احلركة الوهابية وحممد علي يف م�رص واحلرب �ضد اليونان،
وحربه مع فرن�سا عام 1830م عندما احتلت فرن�سا اجلزائر ،ولكن يف عام 1826م
�أعاد حممود الثاين ت�شكيل قوات النظام اجلديد �إىل جانب االنك�شارية على �أن يقوم
بتدريب القوات اجلديدة م�سلمون ال م�سيحيون �أو �أجانب ،ووافق املفتي ورجال الدين
على هذا الإجراء� ،إال �أن االنك�شارية قاموا ب�آخر مترد لهم و�أثاروا اجلماهري �ضد هذا
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الإجراء اجلديد ،وخا�صة فيما يتعلق بارتداء القوات اجلديدة للمالب�س الأوروبية ،لكن
ال�شعب وقف �ضدهم يف الوقت الذي �أعد فيه حممود العدة ملواجهتهم مما مكنه من
الق�ضاء عليهم عام 1826م بنف�س ال�صورة التي ق�ضى بها حممد علي على املماليك
يف مذبحة القلعة عام 1811م.
ولأول مرة جرى الإ�صالح بتدمري م�ؤ�س�سة قدمية «االنك�شارية» مما جعل
بالإمكان تن�شيط امل�ؤ�س�سات اجلديدة دون عراقيل .وقد �أطلق على القوات اجلديدة
ا�سم «الع�ساكر املحمدية املن�صورة» ومت ذلك بعد موافقة �شيخ الإ�سالم ورجال الدين.
ثم �ألغى حممود الثاين وحدات ال�سباهية الإقطاعيني ،ومنذ ذلك الوقت �أ�صبح خيالة
اجلي�ش يتقا�ضون �أجوراً .كما و�ضع دخل الأوقاف حتت �إ�رشاف الدولة و�ضم الزعامات
والتيمارات للأمالك العامة وبذلك عزز م�صادر دخل الدولة و�أر�سل بعثات ع�سكرية �إىل
�أوروبا ،وبد�أ بتحديث امل�صانع و�إن�شاء وحدات ع�سكرية منوذجية يف �سالحي امل�شاة
والفر�سان وتدريب ال�ضباط واجلنود العثمانيني على ا�ستعمال �أحدث الأ�سلحة ،كما
�أعيد تنظيم الأ�سطول.
مل يبد�أ حممود الثاين يف الإ�صالحات الع�سكرية �إال بعد الق�ضاء على االنك�شارية
عام 1826م .حينئذ �أن�ش�أ حممود جي�ش ًا جديداً مكون ًا من  12,000جندي ،وقام
بتدريب اجلي�ش العثماين ال�ضابط فون مولتكه وهو من برو�سيا وقد �أ�صبح فيما بعد
عام 1870م قائداً عام ًا للجي�ش الربو�سي ،عمل مولتكه على تدريب ال�ضباط واجلنود
العثمانيني على ا�ستعمال �أحدث الأ�سلحة ،و�أن�ش�أ وحدات ع�سكرية منوذجية يف �سالحي
امل�شاة الفر�سان ،وبعث حممود الثاين الطالب �إىل الكليات الع�سكرية الأملانية .واهتم
بتعليم اللغات الأوروبية للأتراك ،ويف عام 1833م �أن�ش�أ مكتب ًا للرتجمة (. )18
ويف عام 1834م �أعاد حممود الثاين افتتاح �سفاراته يف العوا�صم الأوروبية
وكانت قد �أغلقت على �أثر خلع �سليم الثالث ،وجرى �أول �إح�صاء وم�سح للأرا�ضي
يف الع�رص احلديث بهدف تنظيم التجنيد وتقدير ال�رضائب ،و�أجرى حت�سينات على
املوا�صالت ف�أن�ش�أ كثرياً من الطرق اجلديدة و�أن�ش�أ ال�سكة احلديدية ،و�صدرت جريدة
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(تقومي وقائع) وهي اجلريدة الر�سمية ،وجند لأول مرة تعيني وزيراً للخارجية و�آخر
للداخلية وثالث ًا للخزانة ،وق�ضى على الر�شوة واملرت�شني ،و�أدخل نظام ًا جديداً للجي�ش
و�ألب�سة جديدة للدولة العثمانية ،فقد �سمح بارتداء ال�رساويل الأوروبية – البنطلونات-
والأحذية ال�سوداء واملعاطف الطويلة والطربو�ش الذي حل حمل العمامة ،وقد جرى
�إدخال الطربو�ش �إىل الدولة العثمانية عام 1827م على يد القبطان خ�رسو حممد
با�شا .واتبع حممود يف لبا�سه فرقة مو�سيقية ال�ستقبال ال�ضيوف الأوروبيني.

إلغاء االنكشارية:
كان ال�سلطان حممود الثاين قد قرر ت�شكيل جي�ش جديد وفق ًا للنظم الأوروبية
احلديثة يف التنظيم والت�سليح والتدريب ،ولكنه يف قراره هذا الذي ي�شتمل على 46
مادة مل يعمد �إىل �إلغاء االنك�شارية بل قرر �أن تقدم كل كتيبة  150جندي ًا لإحلاقهم
بالفرق اجلديدة ،وقرر �أن ال يكون املدربون من امل�سيحيني بل من امل�سلمني .و�أقيم
حفل ر�سمي يف العا�صمة العثمانية ي�ؤيد قرار ال�سلطان بتكوين الفرق اجلديدة يف
اجلي�ش العثماين ،لكن االنك�شارية تعر�ضت للجنود �أثناء التدريب و�أو�سعتهم �رضباً،
وقامت بحركة مترد احتجاج ًا على م�رشوع تطوير اجلي�ش .واجتمعت خم�سة فرق من
االنك�شارية يف ميدان يدعى ميدان اخليل وو�ضعوا القدور املقلوبة �أمامهم تعبرياً
عن متردهم وع�صيانهم .ثم انطلقوا يف �شوارع ا�ستنبول ي�شعلون النار يف مبانيها
ويحطمون املحالت التجارية .كان ال�سلطان حممود الثاين �أثناء ذلك يف الق�رص على
بعد ميلني ون�صف امليل ،ف�أمر بقتل كل انك�شاري يتعر�ض للجنود الذين يتم تدريبهم،
ثم ا�ستدعى �شيخ الإ�سالم واملفتني و�رشح لهم موقف االنك�شارية فا�ست�صدر من �شيخ
الإ�سالم فتوى بوجوب �إبادة هذه الفئة الطاغية.
ويف 1826/6/16م خرج ال�سلطان للقاء االنك�شارية يف ميدان اخليل ،ي�صحبه
عدد من الفرق الع�سكرية وال�شعب ورجال املدفعية الذين �أحاطوا بامليدان واحتلوا
جميع اجلهات املطلة عليه و�سلطوا مدافعهم على االنك�شارية ،وح�صدتهم املدفعية،
و�أيقنوا �أن ال طاقة على املدفعية فالتج�أوا �إىل ثكناتهم طلب ًا للنجاة وبد�أ اجلنود
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النظاميون �إلقاء جثث االنك�شارية يف البحر ،ويقدر عدد قتلى االنك�شارية � 6آالف
انك�شاري .و�أ�صدر ال�سلطان حممود الثاين يف اليوم التايل فرمان ًا ب�إلغاء االنك�شارية
و�شارتها و�أعالمها .ويف اليوم نف�سه �أ�صدر ال�سلطان فرمان ًا ب�إن�شاء جي�ش جديد �أطلق
عليه الع�ساكر املحمدية املن�صورة (. )19
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الفصل السابع
أسباب ضعف الدولة العثمانية
وأهم احلركات االنفصالية عن الدولة العثمانية
هناك �أ�سباب كثرية �أدت �إىل �إ�ضعاف ثم �سقوط الدولة العثمانية ،ومن
هذه الأ�سباب :الأ�سباب ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية واخلارجية.
أ .األسباب السياسية:
 .1ضعف السالطني:
كانت الدولة العثمانية قوية يف بداية عهدها وحتى نهاية عهد ال�سلطان �سليمان
القانوين .فبعد وفاة هذا ال�سلطان بد�أت الدولة العثمانية بال�ضعف التدريجي واهتم
ال�سالطني الذين جاءوا بعده ب�ش�ؤونهم اخلا�صة الفردية ومل يهتموا كثرياً بالدولة ،بل
�أم�ضوا حياتهم باللهو يف الق�رص ،حتى �أن كثرياً منهم مل يقم بقيادة اجليو�ش �أثناء
احلروب ،ونتيجة لهذا ال�ضعف ا�ستلم ال�صدر الأعظم زمام الأمور ،ف�أ�صبحت بيده
ال�سلطة الفعلية حيث قام بقيادة اجليو�ش بد ًال من ال�سلطان .فمنذ عام 1566م �أي منذ
وفاة ال�سلطان �سليمان القانوين وحتى عام 1718م حكم الدولة العثمانية ثالثة ع�رش
�سلطان ًا ( . )1ظهرت مالمح ال�ضعف عليهم.
كما لعب الكزالر �آغا – امل�س�ؤول عن احلرمي يف الق�رص – دوراً هام ًا يف ت�سيري
دفة احلكم يف الواليات ،وكذلك لعبت زوجة و�أم ال�سلطان دوراً فعا ًال يف �ش�ؤون الدولة
ال�سيا�سية الداخلية واخلارجية ( . )2وقد و�صل الأمر �إىل �أن قام اجلي�ش بعزل ال�سلطان
�أو خلعه �أو قتله ،كما ح�صل مع ال�سلطان �سليم الثالث .وال نن�سى دور �شيخ الإ�سالم
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�أي�ض ًا يف التدخل يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية ،لأنه كان ح�سب وظيفته الدينية ي�ستطيع عزل
ال�سلطان.

 .2ضعف اجليش العثماني:
ومن الأ�سباب ال�سيا�سية الأخرى ل�ضعف الدولة العثمانية� ،ضعف اجلي�ش .لقد كان
اجلي�ش عمود الدولة ولكنه و�صل �إىل مرحلة متقدمة يف ال�سيا�سة فقام بقتل ال�سلطان
�أو عزله عندما مل يكن را�ضي ًا عن ت�رصفاته.
ومن املعروف �أن اجلي�ش �أو القوى الع�سكرية التي كانت تعتمد عليها الدولة
العثمانية هي ثالثة قوى هي :اجلنود الإقطاعيون «ال�سباهية» واجلي�ش الإنك�شاري،
واجلند اخلا�ص �أو املرتزقة ( . )3وعندما بد�أ ال�سباهي االرتباط بالأر�ض وح�صوله
على �إقطاع من الدولة خفت عنده الروح الع�سكرية .فطول الفرتة الزمنية يف ارتباطه
ب�أر�ضه �أو �إقطاعه جعلته غري كف�ؤ ملواجهة اجليو�ش الأوروبية املدربة على الأ�سلحة
احلديثة والفتاكة.
كما فقد اجلي�ش االنك�شاري قدرته الع�سكرية القتالية عندما دخل �صفوف
االنك�شارية �أفراد حمليون وهم (الريليه) غري مدربني على القتال .ومترد اجلي�ش
االنك�شاري مراراً على الوالة حتى �أنهم تدخلوا يف عزلهم وا�شرتكوا يف املنازعات
املحلية يف الواليات وتخلى اجلي�ش عن واجباته الع�سكرية وعجز عن احلفاظ على
الأمن ،والت�صدي للغزوات اخلارجية فتحول االنك�شاري �إىل قوة هدم بعد �أن كان قوة
بناء (. )4
اعتمد الوالة على اجلي�ش اخلا�ص (املرتزقة) بعد �أن �ضعف اجلي�ش االنك�شاري.
وقد لعب اجلي�ش اخلا�ص دوراً هام ًا يف الواليات العثمانية وخا�صة الواليات العربية
يف م�رص و�سوريا والعراق ،واعتمد الوالة على اجلي�ش اخلا�ص ملحاربة االنك�شارية،
ولكن ال يعني هذا �أن اجلي�ش اخلا�ص كان قادراً على �صد الأخطار اخلارجية.
حاول بع�ض ال�سالطني �إ�صالح اجلي�ش و�إدخال الأ�سلحة احلديثة للدولة لكن
اجلي�ش االنك�شاري رف�ض ،مما جعل ال�سلطان حممود الثاين يقوم بالق�ضاء على
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الإنك�شارية عام 1826م ،ثم اعتمدت الدولة العثمانية على جي�ش نظامي مدرب على
الأ�سلحة احلديثة.
وال نن�سى تهديد اجليو�ش الأوروبية امل�ستمر للجي�ش العثماين ،وا�شتباكه مع
اجليو�ش الأوربية املدربة وامل�سلحة ب�أحدث الأ�سلحة مما �أدى �إىل هزمية اجلي�ش
العثماين.

 .3اتساع مساحة الدولة العثمانية وعجزها الدفاع عن حدودها:
و�صلت الدولة العثمانية �إىل �أق�صى ات�ساع لها زمن ال�سلطان �سليمان القانوين،
أرا�ض يف ثالث قارات هي �آ�سيا و�أوروبا و�أفريقيا ،فو�صلت
وامتدت رقعتها على � ٍ
حدودها �إىل �أ�سوار فينا يف �أوروبا وبحر قزوين �شماالً ،و�شمايل �أفريقيا عدا مراك�ش،
وجميع املناطق العربية يف �آ�سيا ،ورومانيا واملجر وبلغاريا واليونان ،و�أ�صبح البحر
املتو�سط بحراً عثمانياً.
مل ت�ستطع الدولة العثمانية حماية هذه البقعة الوا�سعة ومل ت�ستطع حماية حدودها
من الأخطار اخلارجية مثل رو�سيا وفرن�سا وبريطانيا وغريها من الدول الأوروبية.
كما �أن عدم ربط الواليات باملوا�صالت ال�رسيعة �شجع املناطق البعيدة على
الثورة ،و�أدى �إىل عجز الدولة العثمانية يف فر�ض �سيطرتها على والياتها ومقاطعاتها
البعيدة.

 .4احلركات االنفصالية عن الدولة العثمانية:
كانت الدولة العثمانية قد �شهدت حركات انف�صالية خا�صة يف القرنني ال�سابع
ع�رش والثامن ع�رش ،حيث حاول الوالة اال�ستقالل بوالياتهم وحكموا ك�أنهم هم
ال�سالطني .ومن �أهم ه�ؤالء:
أ .فخر الدين املعين الثاني يف لبنان 1585م – 1635م:

هو �أحد �أمراء لبنان من �آل معن الدروز الذين حكموا �إمارة ال�شوف من عام
1623 – 1120م .يعترب فخر الدين �أ�شهر �أمراء بالد ال�شام عموم ًا ولبنان خ�صو�صاً،
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

179

180

تاريخ الدولة العثمانية
1924 - 1280م

�إذ �أنه حكم املناطق املمتدة بني يافا وطرابل�س باعرتاف ور�ضا الدولة العثمانية،
�سيطر على جميع الأرا�ضي التي ت�ضم مناطق لبنان املعا�رص بحدوده احلالية ويعترب
م�ؤ�س�س لبنان احلديث.
كان فخر الدين �سيا�سي ًا بارع ًا ا�ستطاع �أن ميد �إمارته لت�شمل معظم �سوريا الكربى
ويح�صل على اعرتاف الدولة العثمانية ب�سيادته على كل هذه الأرا�ضي ،على الرغم من
�أن الدولة يف ذلك الوقت كانت ال تزال يف ذروة جمدها وقوتها ومل تكن لرت�ضى ب�أي
وال �أو �أمري ليظهر �أي حماولة تو�سع �أو ا�ستقالل �أو ما �شابه ذلك.
حتالف فخر الدين مع دوقية نو�سكانا يف �إيطاليا ومع �إ�سبانيا ،وازدهرت البالد
طيلة �أيام حكمه وكرثت التجارة مع �أوروبا.
حتالف �أي�ض ًا مع �آل �شهاب �أمراء وادي التيم و�آل حرفو�ش �أمراء بعلبك �ضد احللف
املكون من يو�سف �سيفا يف طرابل�س ومن�صور بن فريخ يف بعلبك .ر�أى فخر الدين �أن
يزيح بن فريخ �أو ًال ف�صادق مراد با�شا وايل ال�شام و�أوعز �إليه بطرد ابن فريخ لأنه
ي�شكل خطراً عليه ،فا�ستدرجه الوايل �إىل دم�شق فقب�ض الوايل على من�صور بن فريخ
وقتله ،لذلك انتقلت �أرا�ضي بني فريخ يف بعلبك �إىل بني حرفو�ش حلفاء فخر الدين
املعني.
وجرت معركة بني فخر الدين ويو�سف �سيفا يف جونية عام 1635م انت�رص فيها
فخر الدين و�ضم �أرا�ضي ك�رسوان والفتوح وبريوت ،ولكي يحافظ فخر الدين على
مكا�سبه اجلديدة �أخذ يغمر وايل دم�شق بالهدايا ،فاعرتف الوايل ب�إمارة فخر الدين
على املناطق التي ا�ستوىل عليها (. )5
�أر�سل دوق تو�سكانا �ألف بندقية �إىل �صديقه فخر الدين املعني يف �صيدا ملحاربة
الدولة العثمانية ،وا�ست�صدر دوق تو�سكانا براءة من البابا بول�س اخلام�س دعا فيها
موارنة لبنان �إىل املحاربة حتت لواء فخر الدين ،ولكي ال تثري عالقات فخر الدين
بتو�سكانا قلق الدولة العثمانية� ،أخذ يوا�صل دفع ال�رضائب املطلوبة منه يف مواعيدها
بل قبل مواعيدها �أحيان ًا (. )6
مكث فخر الدين بعيداً عن وطنه خم�س �سنوات يف �أوروبا منفياً ،ق�ضى منها
أرا�ض تابعة لإ�سبانيا ،وكان ق�صده من هذه
�سنتني يف تو�سكانا وثالث �سنوات يف � ٍ
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الإقامة يف �أوروبا ت�شجيع الدول الأوروبية على حماربة الدولة العثمانية جمتمعني،
ولكنه ف�شل يف ذلك ،ثم رجع �إىل لبنان.
�أدرك فخر الدين تقلب ال�سيا�سية العثمانية وا�ضطرابها ،فحر�ص على �أن تبقى
عالقاته مع الدولة العثمانية مت�صلة ،وقوى مركزه يف ا�ستنبول معتمداً على بع�ض
الوزراء يف العا�صمة العثمانية من ذوي النفوذ ،ف�أغدق عليهم الهدايا والأموال ،وهكذا
�ضمن فخر الدين عواطف رجال احلكم يف العا�صمة العثمانية .وكان وايل دم�شق قد
جدد له حكم �سنجقيات �صفد واجلليل ونابل�س وزاد عليها غزة وعكا والنا�رصة وطربيا
وعجلون ،وهذه املناطق �أمدت جي�شه بالرجال واملال.
وكذلك و�سع �إمارته �شما ًال فا�ستوىل على �سلمية وحم�ص وحماة وحلب و�أنطاكيا
وتدمر .وهكذا �شملت �إمارة فخر الدين لبنان كله و�سوريا وفل�سطني و�رشقي الأردن.
و�أطلق ال�سلطان العثماين على فخر الدين لقب «�سلطان الرب» عام 1624م و�أطلق عليه
لقب ًا �أخر هو «�أمري عرب�ستان» �أي �أمري بالد العرب (. )7
نظم فخر الدين �إمارته تنظيم ًا �إداري ًا يكفل له الإ�رشاف على �أمورها العامة،
فجعل فيها موظفني م�س�ؤولني يعينهم بنف�سه ،وحدد لهم مرتبات يتقا�ضونها من
خزينة الإمارة.
كان فخر الدين حمب ًا للبناء والعمران كما كانت ظروف حياته الع�سكرية تفر�ض
عليه االهتمام ب�إقامة احل�صون والقالع والأبراج وحت�سينها وتطوير هند�ستها.
وبنى الأمري فخر الدين ق�رصاً له يف دير القمر ما تزال �آثاره باقية حتى اليوم
و�شيد للأمراء املعنيني ق�صوراً يف �صيدا و�أن�ش�أ اخلانات يف املدن وعلى الطرق الطويلة،
ّ
لكي ينزل فيها التجار الأجانب وامل�سافرون .وكانت احلياة االقت�صادية مزدهرة خالل
عهده و�ساعده هذا على حتقيق �أهدافه ال�سيا�سية ،فقد ا�ستطاع �أن ي�ستغل ثروة بالده
الزراعية وال�صناعية لت�سديد ال�رضائب املفرو�ضة عليه للدولة العثمانية.
ر�أى ال�سلطان مراد الرابع �أن الوقت قد حان للق�ضاء على الأمري فخر الدين الذي
ذاعت �شهرته يف كل مكان ،فجهز حملتني كبريتني الأوىل برية يقودها �أحمد الكوجك
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من  80,000جندي و�أخرى بحرية يقودها �أمري البحر جعفر با�شا مكونة من ع�رشين
مركب ًا حربياً.
توجهت احلملتان �إىل لبنان عام 1633م� ،شعر فخر الدين عندئ ٍذ ب�ضعفه �أمام
عدوه القوي ،عندئ ٍذ �أقدم �أحد خدمه بخيانته ف�أر�شد الكوجوك على جمرى املاء الذي
يو�صل �إىل فخر الدين .ووقع الأمري �أ�سرياً ب�أيدي العثمانيني عام 1635م ،وقام
ال�سلطان مراد الرابع بقتل زوجات الأمري يف دم�شق ،وقتل فخر الدين ثم �أوالده يف
1635/4/13م (. )8
ب .حركة ظاهر العمر يف فلسطني 1750م – 1775م:

◄◄ظاهر العمر (:)9

ينتمي ال�شيخ ظاهر العمر �إىل الزيادنة ،جد زيدان ،الذي ُن�سب �إىل �أ�رشاف بني زيد
بن احل�سني بن علي بن �أبي طالب ،ارحتل مع �أ�رسته �إىل بالد ال�شام يف �أواخر القرن
ال�سابع ع�رش ،وا�ستقربهم املقام يف منطقة �صفد ،وحول بحرية طربيا ،وكانت تتبع
والية �صيدا ،وملا تويف زيدان متكن ابن عمر �أن ي�صبح �شيخ ًا على �صفد عام 1698م
بكفالة الأمري ب�شري ال�شهابي �أمري الدروز و�صديق وايل �صيدا ،وملا تويف عمر ،اجتهت
�أنظار �أهايل طربيا و�صفد �إىل ابنه ظاهر فاختاروه حاكم ًا عليهم ،وا�ضطر حممد با�شا
وايل �صيدا �إىل تثبيته عام 1733م.
كان ظاهر العمر تابع ًا لوايل �صيدا ،وقام بعدة حروب من �أجل جمع الأموال
(كملتزم) و�إر�سالها للوايل ،وحارب م�شايخ الفالحني بالقرب من طربيا مقر �إقامته،
ومن ه�ؤالء عرب ال�صقر الذين ا�ستطاعوا الدفاع عن �أنف�سهم وم�سكوا �صالح العمر (�أخ
لظاهر) و�أر�سلوه �أ�سرياً �إىل �سليمان با�شا العظم وايل دم�شق ف�أعدمه .غ�ضب ظاهر
وهاجم م�شايخ عرب ال�صقر وقتل كثرياً منهم ،وحارب الدروز وتو�سع يف مناطقهم
وحارب جبل نابل�س وتو�سع حتى �سهل مرج ابن عامر.
�أراد �سليمان با�شا العظم اال�شتباك مع ظاهر ف�أر�سل حملة �إىل طربيا بقيادة
�إبراهيم با�شا والتقيا يف معركة يف عكا فانت�رص ظاهر العمر ورجع �إبراهيم لدم�شق
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مهزوماً ،عندئ ٍذ قرر �سليمان با�شا العظم القدوم بنف�سه مع جي�ش جرار لإخ�ضاع
ظاهر واحتالل طربيا ،ولكنه ف�شل وان�سحب ب�سبب قرب مو�سم احلج كي ي�رشف على
احلجيج (. )10
وعندما رجع �سليمان با�شا العظم من احلج �أمره ال�سلطان حممود الأول العودة
مرة ثانية ملحاربة ظاهر العمر و�إخ�ضاعه ،فجهز �سليمان با�شا جي�ش ًا و�سار به �إىل
طربيا عام 1738م وبد�أ يحا�رص ظاهر ،لكن �رسعان ما ا�ضطر لفك احل�صار لأن الباب
العايل نقله �إىل وظيفة �أخرى ،وا�ستمر ظاهر يو�سع نفوذه على النا�رصة و�أجزاء من
مرج ابن عامر و�صفد ،ويف عام 1742م عاد �سليمان العظم مرة �أخرى وحا�رص طربيا
�إال �أنه �أرغم مرة ثانية على فك احل�صار ،وبعد �سنة جمع جي�ش ًا كبرياً بهدف �أن ينتقم
من ظاهر ( ، )11وهذه هي احلملة اخلام�سة �ضد ظاهر العمر ،وعندما و�صل �إىل لوبية
مر�ض ومل يتابع الزحف نحو طربيا بل مات يف الطريق وهرب جي�شه راجع ًا لدم�شق
فا�ستوىل ظاهر على ما بحوزة اجلي�ش املهزوم من �آل العظم.
بعد انت�صار ظاهر العمر قام بتهديد �أهايل عكا كي يخرجوا منها ،فخرجوا ولذلك
�أر�سل لوايل �صيدا يطلب التزام عكا لأنها كانت تابعة لوايل �صيدا وحقق ما �أراد ظاهر.
ثم ح�صل على التزام حيفا رغم ًا عن وايل ال�شام الذي غ�ضب منه لأنه مل ير�سل الأموال
التي كان قد جمعها من حيفا �إىل وايل ال�شام.
توىل �أ�سعد با�شا العظم حكم والية ال�شام بعد �سليمان با�شا العظم ،واتخذ �أ�سعد
موقف ًا م�سامل ًا من ظاهر ملدة  14عام ًا وهي مدة حكمه على ال�شام .ا�ستغ ّل ظاهر العمر
هذه الفرتة الزمنية ف�أخذ يقوي جي�شه ،ثم توىل حكم ال�شام عثمان با�شا الكرجي وهو
�أحد مماليك �أ�سعد با�شا العظم الذي �صمم على جمابهة ظاهر العمر ،لكن عالقة ظاهر
العمر كانت جيدة مع القزالر �آغا و�آخرين يف الق�رص ال�سلطاين ،فعقدت يف العا�صمة
العثمانية حمكمة كي تق�ضي بالأمر �إما مع وايل ال�شام �أو مع ظاهر ،وقد جنح ظاهر
من قرار املحكمة التي قررت �أن عثمان با�شا الكرجي رجل اعتدى على ظاهر ،و�أن
ظاهر �ضم حيفا واجليزة واحلمرتني غ�صب ًا عنه؛ حماية لدمه و�صيانة حلياته ح�سب
قرار املحكمة (. )12
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كما جرت مرا�سالت بني ظاهر العمر وعلي بك يف م�رص لال�شرتاك يف مهاجمة
وايل ال�شام عثمان با�شا ،ف�أر�سل علي بك جي�ش ًا بقيادة حممد بك �أبو الذهب عام
1771م وجرت معركة بني الفريقني على �أبواب ال�شام انت�رص فيها ظاهر العمر وحممد
بك �أبو الذهب ،وهزم عثمان يف املعركة .وبعد مكوث �أبو الذهب ثمانية �أيام يف دم�شق
رجع �إىل م�رص دون علم علي بك ،وكانت خطة مر�سومة من �أبو الذهب و�إ�سماعيل بك
لالنقالب على علي بك وا�ستالم �أبو الذهب حكم م�رص ،وقد ف�شلت هذه اخلطة لكن علي
بك مل يعاقب �أبو الذهب على فعلته هذه (. )13
بعد رجوع �أبو الذهب مل�رص رجع عثمان با�شا من حم�ص لأنه كان مقيم ًا فيها
بعد هزميته ال�سابقة يف ال�شام ،وبد�أ يف التح�ضري ملهاجمة ظاهر يف عكا ،وا�ستعان
بالدروز ،بينما ا�ستعان اجلزار باملتاولة والتقيا بالقرب من بحرية احلولة �شمايل
فل�سطني ،وانت�رص ظاهر العمر وهرب عثمان لل�شام مرة ثانية ،و�سمع باخلرب وايل
�صيدا (دروي�ش با�شا) ابن عثمان با�شا وايل ال�شام فرتك �صيدا وهرب لوالده يف ال�شام
فا�ستلم ظاهر حكم �صيدا.
بعد هذه االنت�صارات التي قام بها ظاهر العمر عزلت الدولة العثمانية عثمان
با�شا الكرجي وعينت بد ًال منه عثمان با�شا الوكيل (. )14
هرب علي بك من م�رص عام 1772م �إثر نزاعه مع حممد بك �أبو الذهب ،وجل�أ �إىل
ظاهر العمر ،لقد كان هدف علي بك �إعادة �سلطته يف م�رص ور�ؤية ظاهر موطد ال�سلطة
ليحميه من القوات العثمانية الربية .وكان املتاولة بحكم كراهيتهم لأمراء جبل لبنان
�إىل جانب ظاهر العمر وعلي بك.
ظهر الأ�سطول الرو�سي على امل�رسح الع�سكري ،حيث اقرتبت مراكبه من حيفا عام
1772م لدعم علي بك وظاهر العمر تنفيذاً التفاق �سابق مع علي بك.
وكان للطرفني م�صلحة يف ذلك .فالرو�س �أرادوا خلق امل�شاكل مع الدولة
وبناء على
العثمانية العدوة اللدود للرو�س ،و�أراد علي بك وظاهر العمر �إنقاذ نفوذهما
ً
طلبهما توجه الأ�سطول الرو�سي �إىل بريوت لتحطيم املراكب العثمانية فيها ولأ�شغال
الأمري يو�سف بالدفاع عنها وكان يحكم بريوت.
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طلب يو�سف با�شا حاكم بريوت امل�ساعدة من عثمان با�شا الوكيل حاكم دم�شق
حلماية بريوت ف�أر�سل الوكيل طائفة من اجلند على ر�أ�سهم �أحمد بك اجلزارٍ .
قرر ظاهر العمر اال�ستيالء على بريوت وفيها عدد من الدروز الذين كانوا يف عداء
مع ظاهر ،فطلب الدروز م�ساعدة من وايل ال�شام عثمان با�شا الوكيل ،ف�أر�سل لهم �أحمد
با�شا اجلزار كي يحافظ على بريوت من �أي اعتداء من ظاهر العمر ،كما ا�ستطاع ظاهر
�ضم مدينة يافا مب�ساعدة جي�ش علي بك من م�رص.
خطط حممد بك �أبو الذهب يف م�رص �أن يقتل علي بك املوجود مع ظاهر ،فطلب
من ال�سناجق �أن ير�سلوا ر�سائل �إىل علي بك للح�ضور مل�رص لأنهم ي�ؤيدونه وال ي�ؤيدون
�أبو الذهب ،وكانت هذه حيلة من �أبو الذهب للتخل�ص من علي بك ،وقد ن�صح ظاهر
العمر �صديقه علي بك �أن ي�صرب وال يذهب مل�رص لقتال �أبو الذهب حتى يت�أكد من
اخلرب ،لكن علي بك �صمم �أن يعود مل�رص وي�ستلم احلكم بعد �أن يطرد �أبو الذهب ،ولكن
احليلة التي ر�سمها �أبو الذهب جنحت ومت قتل علي بك وقتل �صليبا بن ظاهر العمر.
جرى �صلح وحتالف بني ظاهر العمر والدروز وعندما �سمع عثمان با�شا الوكيل
بذلك جهز جي�ش ًا و�سار به ملحاربة الدروز وو�صل �إىل البقاع ،عندئ ٍذ اجتمع جي�ش ظاهر
العمر مع جي�ش الدروز قا�صدين البقاع لقتال عثمان با�شا الوكيل ،وفع ًال هرب الوكيل
وا�ستلم الدروز كل خملفات اجلي�ش املوجودة مع الوكيل ،و�سمح لهم ظاهر العمر بذلك.
وطلب الدروز من حليفهم ظاهر طرد اجلزار من بريوت ،وبعد حما�رصة اجلزار يف
بريوت وافق على ت�سليم بريوت للدروز �رشيطة �أن يخرج ب�أمان وحتت حماية ظاهر
العمر الذي كان يف عكا ،وبالفعل ح�صل اجلزار على الأمان ومل ي�صبه الدروز ب�أذى
وخرج حتت حماية جي�ش ظاهر العمر الذين ا�صطحبوه �إىل عكا.
خرج �أوالد ظاهر عن طاعته وحالفوا حممد بك �أبو الذهب وخرج ظاهر من عكا
وا�ستلمها حممد بك �أبو الذهب ،وكانت �أواخر حياته �أن قطع املغاربة ر�أ�س ظاهر العمر
و�أر�سلوه �إىل الدنكزيل ( ، )15الذي قدم الر�أ�س �إىل ح�سن با�شا ( )16و�أبقى ج�سده على
�شاطئ البحر .كان عمر ظاهر العمر �أثناء وفاته  85عام ًا ق�ضى منها 32 :عام ًا يف
عكا وبقية عمره ق�ضاها يف طربيا.
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كان ظاهر العمر منذ بداية حكمه رج ًال طموحا ،انهمك يف تو�سيع ممتلكاته
التي منحها له �أمري لبنان لوالده ،فبد�أ يو�سع منطقة نفوذه على ح�ساب دم�شق و�صيدا
حتى ن�صب مت�رصف ًا يف �صيدا عام 1733م ثم على يافا وحيفا والرملة ونابل�س عام
1735م و�صفد عام 1739م.
كان ظاهر العمر ملتزم ًا (حم�صالً) لل�رضائب يف �شمايل فل�سطني ،عينته الدولة
العثمانية على منطقة �صفد ،وا�ستطاع توطيد حكمه يف �صفد وطربيا وقام باحتالل
عكا وحيفا والنا�رصة .و�أعلن انف�صاله عن الدولة العثمانية وحتالف مع علي بك يف
م�رص واتفقا على حماربة العثمانيني كما ات�صال مع الأ�سطول الرو�سي للم�ساعدة ()17
 .وعندما ازدادت �سلطة ظاهر العمر قرر ال�سلطان �إر�سال حملة ع�سكرية لإخ�ضاعه
وقتله.
ج .حركة علي بك الكبري يف مصر 1754م – 1772م:

كان يطمح علي بك عدا عن حكم م�رص بال�شام واحلجاز ،فجهز حملة �أر�سلها
للحجاز و�سيطر عليها وذلك بعد ق�ضائه على خ�صومه يف م�رص ،ثم �أر�سل حملة �أخرى
�إىل بالد ال�شام و�ضع على ر�أ�سها حممد بك �أبو الذهب ،وكانت الدولة العثمانية م�شغولة
يف حروبها مع رو�سيا .لكن نزاع ًا ن�شب بني علي بك وقائده حممد بك �أبو الذهب
فانت�رص الأخري وهرب علي ملتجئ ًا �إىل ظاهر العمر يف فل�سطني ،ولكن علي بك تويف
يف معركة مع �أبو الذهب وتخل�صت الدولة العثمانية من حاكم كان يطمح باال�ستقالل
عن العا�صمة العثمانية.
د .حركة أمحد باشا اجلزار 1773م – 1804م:

◄◄أمحد باشا اجلزار (: )18

ولد اجلزار يف عام 1720م ،يعود �أ�صل اجلزار �إىل البو�سنة يف البلقان فهو من
الب�شناق .هرب �إىل العا�صمة العثمانية الأ�ستانة (ا�سطنبول) وهو يف �سن ال�ساد�سة
ع�رشة من عمره ،ثم بيع �إىل �أحد جتار الرقيق ورحل �إىل م�رص وا�ستقر فيها� ،سمي
باجلزار لأنه برع يف فنون البط�ش و�سفك الدماء ،واختلف امل�ؤرخون يف �سبب تلقيبه
باجلزار فمنهم من قال ب�سبب ق�سوته وغدره �سمي بهذا اللقب.
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نال اجلزار حظوة عند علي بك يف م�رص ،ولكن حدث ما عكر �صفو العالقة احل�سنة
بينهما ،وخاف على نف�سه من القتل ففر �إىل الأ�ستانة ومنها �إىل حلب فبريوت باحث ًا
عن عمل ومن بريوت �إىل دير القمر ،وعمل باجلمارك ثم يف �سلك اجلندية (. )19
كان قد كلف من �سلطات دم�شق بحماية بريوت ،ولكنه مترد على حاكمها الأمري
يو�سف ال�شهابي ،وقد عينه ال�سلطان بعد الق�ضاء على ظاهر العمر حمافظ ًا لعكا ،وحني
عزل وايل �صيدا العثماين عام 1775م �أر�سل اجلزار مت�سلم ًا �إىل �صيدا ليحكمها با�سمه،
ويف عام 1776م دخل �أحمد اجلزار �صيدا والي ًا عليها من قبل ال�سلطان العثماين،
و�أعطي رتبة وزير (. )20
وبتعيني �أحمد با�شا اجلزار على والية �صيدا ،انتقل زمام املبادرة ال�سيا�سية يف
بالد ال�شام اجلنوبية من والة دم�شق �إليه ،و�أ�صبحت دم�شق تدور يف فلك قوته.
كانت �سيا�سيته الداخلية �إثر ح�صوله على با�شوية �صيدا مبا�رشة ت�شكيل جي�ش
من الألبانيني ،وجي�ش �آخر من املغاربة ،و�أن�ش�أ �أ�سطو ًال �صغرياً يف ميناء عكا ،واتبع
�سيا�سة تع�سفية يف جمع ال�رضائب من الأهايل .وكرر هذا كثرياً ،فعندما توىل واليتي
طرابل�س ودم�شق عام 1785م فر�ض على �سكانهما �رضائب باهظة ،غ�ضب ال�شعب
وقام بعدة ثورات �ضده ،منها مث ُال ثورة الفالحني يف دم�شق ،ولكنها �أخمدت بق�سوة
من قبل قوات اجلزار ،ثم ثورة عام 1789م والتي ا�ستوىل الثوار خاللها على بريوت
و�صيدا و�صور واقرتبوا من عكا مقر �إقامة اجلزار ،لكن اخليانة التي وقعت بني �صفوف
الثوار من الإقطاعيني �ساعدت اجلزار يف �إخماد الثورة عند و�صولها �إىل �أ�سوار عكا.
�أما �سيا�سة اجلزار اخلارجية فكانت متوترة مع ال�شهابيني خا�صة عندما بد�أ
يتو�سع يف الأقاليم ال�ساحلية ويف جبل لبنان ،كانت املنطقة حتت حكم يو�سف
ال�شهابي ،وا�صطدم االثنان (اجلزار وال�شهابي) وا�شتعلت احلرب بينهما وانت�رص اجلزار
وطلب من ال�شهابيني انتخاب ب�شري ال�شهابي بد ًال من يو�سف ال�شهابي حاكم ًا على
لبنان ،منذراً اجلزار ك ًال من الدروز و�أهايل ال�شوف واملنت وك�رسوان يف لبنان �أن
يطيعوا ب�شري ال�شهابي و�أن يكون حاكم ًا عليهم (. )21
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ا�ستطاع اجلزار الق�ضاء على الزيادنة مبقتل علي بن ظاهر العمر وفر�ض �رضائب
كثرية على املناطق التي وقعت حتت �سيطرته.
كما عمل اجلزار للحد من نفوذ �أ�رسة �آل العظم يف دم�شق و�أ�رسة �آل �شهاب يف
لبنان ،ويف عام 1785م عينت احلكومة العثمانية �أحمد با�شا اجلزار والي ًا على دم�شق،
فقام بتعيني اثنني من مماليكه على �صيدا وطرابل�س و�سيطر على دم�شق ملدة عامني،
ومل تعد دم�شق با�شوية لآل العظم وعني ثالث مرات والي ًا على دم�شق.
ووقعت ثورة ثالثة �ضد اجلزار كانت عام 1798م وتعد من �أ�شد الثورات لكن
الدولة العثمانية تدخلت يف ت�سوية النزاع الدائر بني �أهايل دم�شق واجلزار ،فنجم عن
وال جديد على دم�شق ،وعندما عزل اجلزار عن دم�شق عرب النا�س
هذه الت�سوية تولية ٍ
عن فرحتهم و�رسورهم بتزيني البلد و�إ�شعال ال�شموع حتى يف النهار ( ، )22احتفا ًال
حي ًا من خالل الن�رص النف�س الكبري الذي انتابهم.
اتبع اجلزار �سيا�سة فرق ت�سد بني يو�سف ال�شهابي وب�شري ال�شهابي كي يبقى
م�سيطراً على جبل لبنان ،فعر�ض يو�سف �أموا ًال للجزار حلكم جبل لبنان وقدم ب�شري
�أموا ًال �أكرث وكانت هذه الأموال من ازدياد ال�رضائب على الأهايل .وقد و�ضع اجلزار
نهاية للأمري يو�سف حيث �أمر اجلزار ب�شنقه يف عكا.
ويف عام 1799م دخلت احلملة الفرن�سية فل�سطني قا�صدة عكا فحا�رصها
نابليون بونابورت ،ومتكن اجلزار مب�ساعدة الأ�سطول الإجنليزي بقيادة �سدين �سميث
الدفاع عن املدينة دفاع ًا م�ستميتاً ،وما �إن ف�شلت احلملة الفرن�سية على م�رص وبالد
ال�شام ،حتى بد�أت الدولة العثمانية تناور بني قوتني �سيا�سيتني قوة اجلزار الإقليمية
وقوة ب�شري ال�شهابي املتنامية.
�رشع اجلزار يف تقوية دفاعه ،واتخذ عكا مركزاً له ،وكان يقيم فيها ع�رشة �أ�شهر
ويقيم املدة الباقية من ال�سنة يف �صيدا التي كانت مركز الوالية الر�سمي.
ا�ستخدم اجلزار جي�ش ًا من املماليك واملرتزقة �ضم الب�شانقة والأرنا�ؤوط والأكراد
واملغاربة.
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لقد عانى الأهايل من ال�رضائب الباهظة التي فر�ضها اجلزار على الفالحني
لتقوية جي�شه ،وجل�أ اجلزار �إىل �أعمال ال�سخرة يف حت�صني عكا ،وطلب من الفالحني
تقدمي خدماتهم جمان ًا مما �أ�رض بالزراعة.
جل�أ اجلزار ب�سبب حاجته �إىل املال �إىل ال�ضغط على امللتزمني يف منطقته ،وحاول
ال�سلطان عزل اجلزار ب�سبب ازدياد نفوذه ،ولكن اجلزار حتدى �أوامر ال�سلطان بعزله،
وطرد البا�شا الذي عني مكانه ،وا�ضطر ال�سلطان �إىل التغا�ضي عنه ال �سيما و�أن اجلزار
كان يوطد الأمن يف منطقته ،وقد �أ�صبح قوي ًا �إىل درجة ي�صعب معها عزله ب�سهولة.
مل يقم اجلزار بحركة انف�صالية زمن الدولة العثمانية ولكن مت تعيني اجلزار والي ًا
على عكا عام 1775م ،وقد �أم�ضى وقته يف حروب طاحنة مع �أبناء ظاهر العمر،
وقد خ�ضعت له مناطق يف �سوريا وفل�سطني ولبنان مثل �صفد وطربيا و�صور ونابل�س
وجنني ،وب�سبب �شهرته و�أدائه ال�رضائب لل�سلطان عينه والي ًا على دم�شق �أي�ض ًا عام
1780م ،وبذلك خ�ضعت له جميع �سوريا وبد�أ يجمع الأموال الكثرية من الفالحني
بحجة ال�رضائب ،ولكنه مل يعلن عن رغبته يف االنف�صال عن الدولة العثمانية رغم �أنه
كان يت�رصف وك�أنه احلاكم الفعلي يف بالد ال�شام.

 .5الثورات الداخلية:
ن�شبت ثورات داخلية عديدة داخل الدولة العثمانية �أدت �إىل الفو�ضى واال�ضطراب،
وكلفت الدولة العثمانية العناء والأموال الباهظة حتى �أعادت الأمور �إىل ن�صابها.

ومن هذه الثورات والتمردات:

 .أمترد الوالة العثمانيني وميلهم �إىل اال�ستقالل بوالياتهم لأ�سباب منها
�ضعف الدولة العثمانية ،وبعد هذه الواليات عن العا�صمة ا�ستنبول ،مثل �آل العظم
يف �سوريا ،والأٍ�رسة القرمانلية يف ليبيا ،واحل�سينية يف تون�س ،وحممد علي يف
م�رص الذي حاول ت�شكيل دولة عربية ت�ضم ك ًال من م�رص وبالد ال�شام وال�سودان
و�شبه اجلزيرة العربية (. )24
.بمترد االنكشارية :وذلك لتحقيق مكا�سب لهم ،ولكن ال�سلطان حممود الثاين
ا�ستطاع الق�ضاء على االنك�شارية عام 1826م.
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.تالثورات الدينية :ومن �أ�شهرها الثورة الزيدية يف اليمن ،واحلركة الإ�صالحية
التي قام بها حممد بن عبد الوهاب يف جند ،وانت�رشت حركته وتعاليمه خارج اجلزيرة
العربية .وغ�ضب ال�سلطان نتيجة هذه احلركة ف�أر�سل الوايل امل�رصي حممد علي با�شا
للق�ضاء على الوهابيني.
.ثخطر البدو :كان البدو يقومون بالتعدي على قوافل احلجاج جنوب الأردن
وحوران و�أماكن �أخرى ويقومون بال�سلب والنهب من احلجاج ،وهناك يف م�رص حركة
لل�سلب والنهب من البدو يف الدلتا .وقد كلفت هذه احلركات والتعديات البدوية �أموا ًال
باهظة �رصفتها خزينة الدولة العثمانية للق�ضاء على البدو.

« .6احلروب العثمانية مع الدول الكربى»:
خا�ضت الدولة العثمانية حروب ًا متوا�صلة مع الدول الأوروبية �أدت �إىل �إنهاك
أرا�ض لها يف �أوروبا حتى �أطلق عليها الرو�س «الرجل
الدولة و�إفقار خزينتها وفقدان � ٍ
املري�ض» .لقد كان ال�صدام العثماين الرو�سي قوي ًا وطويالً ،وكذلك ال�صدام مع النم�سا،
كل ذلك �أدى �إىل �إ�ضعاف القوة الع�سكرية العثمانية ،وتوقيع معاهدات اعرتفت فيها
أرا�ض عنها ،مثل معاهدة كارولفيتز عام 1699م
الدولة العثمانية بهزميتها و�سلخ � ٍ
أرا�ض وا�سعة يف تران�سلفانيا واملجر
مع النم�سا وقد تنازلت مبوجب هذه املعاهدة عن � ٍ
و�أجزاء من �أوكرانيا وغريها .كما وقعت الدولة معاهدة كوجوك كينارجا عام 1774م
مع رو�سيا ،اعرتف ال�سلطان العثماين مبوجبها با�ستقالل �شبه جزيرة القرم ،و�سمح
لرو�سيا ب�إن�شاء قن�صليات يف مناطق خمتلفة من الدولة العثمانية وكنائ�س يف القد�س
والق�سطنطينية ( . )25وتو�سعات �إقليمية على ح�ساب ال�سلطان .وقد كان لهذه احلروب
التي خ�رستها الدولة العثمانية عام ًال مهم ًا من عوامل �ضعفها.
يت�ضح مما �سبق �أن الأٍ�سباب ال�سيا�سية والع�سكرية كان لهما الدور الفعلي يف
�إ�ضعاف الدولة العثمانية .وال نن�سى ف�ساد الإدارة وانحالل اجلي�ش الذي مل ي�ستطع �أن
يحمي دولة «الرجل املري�ض» مرتامية الأطراف.
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ب .األسباب االقتصادية:
ت�ستطيع كل دولة �أن تبني نف�سها �إذا كان اقت�صادها قوياً ،لذا ف�إن جميع النواحي
الإدارية وال�سيا�سية والع�سكرية تعتمد على الناحية االقت�صادية ف�إذا �ضعف اقت�صاد
الدولة ال ت�ستطيع بناء نف�سها �إداري ًا وال �سيا�سي ًا وال حتى ع�سكرياً.
�إن �ضعف التجارة وال�صناعة و�إهمال الزراعة وكرثة امل�شاكل املالية وتبديل
العملة النقدية داللة على �ضعف الدولة العثمانية� .أ�ضف �إىل ذلك ازدياد م�صاريف
الق�رص والرتف والبذخ الذي كان يتمتع بها ال�سلطان وحا�شيته وقلة الدخل للدولة،
كل هذه الأ�سباب جمتمعة �أدت �إىل �إ�ضعاف الدولة العثمانية� .إن الناحية املالية
واالقت�صادية ترتكز عليها جميع مرافق احلياة يف الدولة ،و�أهم دعائم الناحية

االقت�صادية هي:

 .1التجارة:
كانت �أرا�ضي الدولة العثمانية همزة الو�صل بني الهند و�أوروبا عرب البالد
العربية ،لذا كانت التجارة قوية .ولكن عندما مت اكت�شاف ر�أ�س الرجاء ال�صالح حتولت
الطرق التجارية حول �أفريقيا �إىل �أوروبا ،لذا �أ�صبحت �سواحل البحر املتو�سط ال�رشقية
منطقة لي�ست مهمة جتارياً ،وهذا �أدى �إال ا�ضطراب التجارة (. )26
�أما بالن�سبة للتجارة الداخلية فكانت �ضعيفة وذلك لأنها تعتمد على الأ�سواق
اخلارجية �إىل حد ما� ،أما الإنتاج املحلي فكانت جتارته قوية يف الأ�سواق� .أما نظام
االمتيازات الأجنبية فقد ا�ستفاد منه التجار الأجانب ب�سبب �إعفائهم من ال�رضائب.

 .2الزراعة:
كان الفالح الع�صب املهم يف ج�سم الدولة العثمانية ،ولكن عندما ازدادت طلبات
امللتزمني (حم�صلي ال�رضائب) من الفالحني ،ا�ضطر الفالح �أن يهجر �أر�ضه ،لأن
ال�رضائب كانت �أحيان ًا �أكرث من ن�صف حم�صوله ،هجر الفالح قريته �إىل املدينة هرب ًا
من ال�رضائب وهذا �أدى �إىل خراب الأرا�ضي الزراعية.
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�أ�ضف �إىل ذلك عدم التقدم التكنولوجي يف النواحي الزراعية ،فكان الفالح يعتمد
على حمراثه الذي يعود ا�ستعماله �إىل عدة قرون فلي�س هناك من تقدم.

 .3الصناعة:
كانت ال�صناعات احلرفية اليدوية ت�صدر �إىل �أوروبا ،ولكن عندما تقدمت �أوروبا
�صناعي ًا نتيجة االنقالب ال�صناعي تدفقت ال�صناعات الأوروبية على �أ�سواق الدولة
العثمانية ،وهذا �أدى �إىل تدهور الإنتاج املحلي يف الأ�سواق العثمانية.
�أ�ضف �إىل ذلك التقدم العلمي يف �أوروبا �صناعي ًا بينما بقي يف الدولة العثمانية
جامداً .ومل يطر�أ �شيء جديد على ال�صناعات العثمانية �أو املن�سوجات ،بينما كانت
�أوروبا ت�أتي باملواد اخلام من خارج القارة الأوروبية وت�صنع ما تريد ثم ت�صدر
امل�صنوعات �إىل الأ�سواق العاملية.

 .4املسائل النقدية واملالية:
كانت العملة النقدية يف الدولة العثمانية هي الأقجة الف�ضية ،وب�سبب نق�ص
معدن الف�ضة واجهت الدولة �أزمة نقدية ،ولكن عندما بد�أت الك�شوفات اجلغرافية جلب
الأوروبيون الف�ضة من الدنيا اجلديدة (�أمريكا) لذا تدفقت الف�ضة �إىل الأ�سواق العثمانية
ب�سعر رخي�ص وهذا �أدى �إىل ازدياد الأزمة نتيجة الت�ضخم الف�ضي .لذا فر�ضت ال�سلطات
العثمانية ال�رضائب الباهظة للتخل�ص من الأزمة املالية ،وكان ذلك على ح�ساب ال�شعب
والفالح ب�صورة خا�صة ،وهذا العمل �أدى �إىل فقر الفالح.

 .5البذخ واإلسراف وإرهاق خزينة الدولة:
عا�ش بع�ض �سالطني �آل عثمان حياة مرتفة كلها بذخ ،فلم يهتم ال�سلطان باحلياة
العامة يف الدولة ولكنه اهتم ب�ش�ؤونه اخلا�صة و�ش�ؤون الق�رص واحلرمي وتزوج ن�ساء
كثريات ،وهذا �أدى �إىل م�صاريف كثرية على ح�ساب خزينة الدولة.
�أ�ضف �إىل ذلك �أن الأزمة املالية التي مرت بها ال�سلطة العثمانية ازدادت نتيجة هذا
الإ�رساف يف الأموال ،وكذلك نتيجة زيادة عدد املوظفني الذين ال �رضورة لوظائفهم،
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كل ذلك �أرهق خزينة الدولة .لذا ف�إن �إ�رساف ال�سالطني يف الكماليات والبذخ ،وكذلك
ف�إن تعدد الزوجات كان له الأثر الكبري يف �ضعف الدولة العثمانية ووقوع الدولة يف
مطبات مالية �صعبة ومعقدة.

ج .األسباب االجتماعية والعلمية:
�إن الأ�سباب االجتماعية والعلمية كانت من الأ�سباب الهامة يف �إ�ضعاف الدولة
العثمانية ،فمث ًال انت�رشت الر�شوة يف الآونة الأخرية ،لذا و�صل عدمي اخلربة �إىل
املنا�صب العليا يف الدولة .كما �أن القتل �أدى �إىل تفكك املجتمع وت�أخره ،خا�صة �إذا
كان القتل بال �سبب .ومن �أهم العوامل االجتماعية والعلمية التي �أدت �إىل

�ضعف الدولة العثمانية هي:
 .1التخلف العلمي:

كان التعليم يف بداية الأمر يف الكتاتيب وامل�ساجد ،ثم افتتحت جامعة ال�سلطان
حممد الفاحت يف ا�ستنبول ،وكان التعليم باللغة الرتكية .وقد نظر العثمانيون �إىل التعليم
�أنه من م�س�ؤولية الأ�رسة ولي�س من م�س�ؤولية الدولة لذلك �أهملت ال�سلطة العثمانية يف
بداية الأمر فتح املدار�س يف الواليات� .أ�ضف �إىل ذلك �أن ال�سلطة العثمانية مل تهتم
ب�إدخال الأفكار اجلديدة للدولة مما دل على اجلمود الفكري والعلمي (. )27
�إن احلروب املتوا�صلة على الدولة العثمانية من قبل جريانها �أدى ذلك �إىل عدم
التقدم العلمي و�أدى �إىل ان�شغال الأفكار باحلروب ولي�س بالعلم.
ال يعني ذلك �أن الدولة العثمانية كانت ال ت�شجع العلم ،بالعك�س ،فقد �شجعت العلم
والعلماء و�أر�سلت البعثات العلمية لأوروبا للدرا�سة ،لكن الذي كان ي�شغل ال�سالطني
فكري ًا لي�ست النواحي العلمية بل النواحي الع�سكرية واحلربية.

 .2النزاع على العرش ونظام والية العهد:
�إن النزاع على العر�ش �سببه الن�ساء .فقد كانت زوجات ال�سلطان ترغب كل واحدة
�أن يكون ابنها الوريث يف احلكم بد ًال من �أبيه .وهذا �أدى �إىل م�ؤامرات يف الق�رص
م�ستمرة �شغلت بال ال�سلطان ف�أ�صبح ال يهتم ب�ش�ؤون الدولة بل ب�ش�ؤون الوراثة.
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كان االبن الأكرب هو ال�سلطان املنتظر بعد وفاة �أبيه ،لكن فيما بعد �أخذ ال�سالطني
يختارون من �أبنائهم من يحكم بعد وفاة ال�سلطان .ثم �ألغيت هذه العادة ،فدرجت على
اختيار �أكرب الأع�ضاء �سن ًا يف العائلة العثمانية ،وهذا �أوجد جما ًال وا�سع ًا للتناف�س
والتفاخر على العر�ش و�أدى �إىل قتل ال�سلطان ،وفر�ض الإقامة اجلربية على ال�سلطان
الآخر.

 .3انعدام التجانس بني واليات الدولة العثمانية:
كانت نتيجة ات�ساع رقعة الدولة العثمانية يف ثالث قارات� ،أن �ضمت يف ثناياها
�أمم ًا و�شعوب ًا غري متجان�سة يف اللغة والدين والعادات والتقاليد ،لذا ف�إن احتواء جميع
هذه العنا�رص و�صهرها يف دولة واحدة تكاد تكون م�ستحيلة .و�أدى هذا �إىل بروز
القوميات ،مثل القومية اليونانية والقومية العربية وغريها .كل هذه القوميات نادت
باالنف�صال واال�ستقالل عن الدولة.

 .4احلصول على الرتقية والوظيفة بوساطة الرشوة واحملسوبية:
انت�رشت عادة الر�شوة واملح�سوبية يف �أواخر عهد الدولة العثمانية ،فكان
ال�شخ�ص يدفع املال الالزم للو�صول �إىل الوظيفة املطلوبة ،وعندما ي�صل �إىل الوظيفة
كان يبتز الأموال من ال�شعب �أ�ضعاف ما دفع من ر�شوة .حتى �أن البع�ض و�صل �إىل
وظائف ح�سا�سة يف الدولة ويجهل العمل بهذا املن�صب �سواء كان ع�سكري ًا �أو �سيا�سي ًا
�أو اقت�صادياً ،لذا مل يكن الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب .ونتج عن ذلك انهيار
�سيا�سي وتف�سخ اجتماعي وا�ضطراب اقت�صادي داخل الدولة العثمانية .لذا ف�إن انت�شار
الر�شوة بني الطبقة احلاكمة نتج عنه ف�ساد يف الإدارة العثمانية.

د .األسباب اخلارجية:
هناك عوامل كثرية خارجية �أثرت على �سري احلكم يف الدولة العثمانية
فعطلت م�سريتها وتقدمها و�أدت �إىل �إ�ضعافها ثم �إنهائها و�سقوطها .ومن �أهم
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هذه العوامل اخلارجية:
 .1التآمر على الدولة العثمانية:
فقد ح�صلت ثورات داخلية يف الدولة العثمانية لكن جاء الدعم لهذه الثورات
من اخلارج ،فثورة ال�رصب مث ًال كانت مدعومة من النم�سا عام 1804م ،وقد ق�ضى
ال�سلطان على هذه الثورة عام 1813م .لكن قام ال�رصب مرة �أخرى بثورة عام 1815م
ودعمتها هذه املرة رو�سيا ،مما �أجرب ال�سلطان العثماين هذه املرة �أن يعرتف با�ستقالل
ال�رصب عام 1815م وق�س على ذلك تدخالت �أخرى يف مناطق خمتلفة يف الدولة
العثمانية.
وهناك ثورة اليونان �ضد الدولة العثمانية ،مما �أجرب ال�سلطان طلب العون من
الوايل حممد علي با�شا عام 1827م وح�صلت معركة نفارين ،لكن الدول الأوروبية
�ساعدت اليونان وق�ضت على الأ�سطول امل�رصي والأ�سطول العثماين .وح�صلت اليونان
على اال�ستقالل عام 1829م .وكذلك ا�ستقلت رومانيا �سنة 1878م نتيجة الثورة التي
قامت بها .وا�ستقلت بلغاريا عام 1812م .كما دعمت رو�سيا ظاهر العمر الذي �سبب
للدولة العثمانية م�شاكل داخلية وخارجية.

 .2زحف االستعمار على أراضي الدولة العثمانية:
كان التب�شري (الذي هو مقدمة لال�ستعمار) قد ازداد يف بداية القرن التا�سع ع�رش.
فبد�أ التدخل الأوروبي تدريجي ًا يف �ش�ؤون الدولة العثمانية وهذا �أدى يف النهاية �إىل
احتالل فرن�سا للجزائر عام 1830م واحتالل فرن�سا ملراك�ش عام 1911م ،و�سقوط
تون�س بيد الفرن�سيني عام 1881م وم�رص بيد الإجنليز عام 1882م وعدن بيد الإجنليز
عام 1839م وفل�سطني بيد الإجنليز عام 1917م و�سوريا ولبنان بيد الفرن�سيني عام
1920م.
أرا�ض كثرية من �أرا�ضي الدولة العثمانية امل�سلمة ومل يبق لها
وهكذا �سلخت � ٍ
�سوى تركيا.
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الفصل الثامن
األطماع األوروبية يف الدولة العثمانية

احلملة الفرنسية على مصر وبالد الشام عام (1798م – 1081م):
جاءت احلملة الفرن�سية من ميناء طولون يف فرن�سا بزعامة نابليون بونابرت �إىل
م�رص بعد �أن �أبحرت عدة �أيام يف البحر الأبي�ض املتو�سط .لقد نزلت احلملة الفرن�سية
يف ميناء الإ�سكندرية مب�رص يف 1798/7/1م .وكان هدف نابليون من حملته قطع
طرق املوا�صالت بني بريطانيا وم�ستعمراتها يف ال�رشق الأق�صى وخا�صة الهند ،و�إقامة
م�ستعمرات فرن�سية يف ال�رشق الأدنى ،و�إمرباطورية فرن�سية مركزها م�رص ( ، )1وفتح
�أ�سواق للتجار الفرن�سيني خارج فرن�سا ،ومناف�سة �رشكة الهند ال�رشقية الربيطانية،
ولكن الغاية الرئي�سة للفرن�سيني هي احتالل م�رص والتمتع مب�صادر خرياتها (. )2
ا�ستطاع الفرن�سيون ك�رس املماليك يف معركة الأهرامات قرب القاهرة يف �آب
1798م واحتلوا القاهرة و�أعلنوا للم�رصيني �أنهم جاءوا لإنقاذهم من ظلم املماليك.
و�أنهم �أ�صدقاء امل�سلمني وال�سلطان العثماين .وبد�أوا يتقربون من العلماء وامل�شايخ.
ووزع نابليون بيان ًا للم�رصيني ركز فيه على ا�ستثارة الناحية الوطنية �ضد املماليك
وكذلك ال�شعور الديني لل�سكان ( ، )3ورغم �أ�ساليب نابليون هذه جلذب ال�شعب امل�رصي
�إليه �إال �أنه واجه �صعوبات وم�شاكل وثورات م�رصية �ضده �سواء من املماليك �أو من
عامة ال�شعب؛ وذلك نتيجة فر�ضه ال�رضائب عليهم وهدم البوابات وحت�صني القلعة
وغري ذلك من �أعمال مل يقبل بها ال�شعب امل�رصي ،كما �أعلن ال�سلطان العثماين احلرب
على فرن�سا يف ال�شهر التايل الحتالل نابليون م�رص.
�أر�سلت بريطانيا �أ�سطو ًال بحري ًا كي يتعقب احلملة الفرن�سية وكان الأ�سطول
الإجنليزي بقيادة نيل�سون .وقد ا�ستطاع هذا �إغراق الأ�سطول الفرن�سي يف معركة �أبي
قري البحرية وقطع بذلك خطوط موا�صالت احلملة الفرن�سية مع فرن�سا ،كان يحدق
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بالفرن�سيني �أربعة �أخطار هي :اخلطر الإجنليزي يف البحر ،واخلطر اململوكي،
واخلطر املحلي كقيام ثورات �شعبية ،واخلطر العثماين وذلك عندما �أر�سل ال�سلطان
العثماين جي�ش ًا بري ًا بقيادة حممد علي فيما بعد ،ورغم هذه الأخطار �إال �أن نابليون
مل يكرتث بل ق�ضى على الثورة املحلية يف القاهرة وهرب املماليك لل�صعيد ،و�صمم
نابليون �أن يزحف �إىل بالد ال�شام كي يقطع الطريق على العثمانيني �إذا جاءوا
مل�ساعدة م�رص .وكان نابليون يفكر يف �إقامة حكومة حملية يف بالد ال�شام موالية له
من ال�شهابيني �أو �أبناء ظاهر العمر .ويف زحفه لبالد ال�شام احتل نابليون العري�ش يف
1789/2/22م و�سقطت يافا يف 1789/3/7م ،وقد ارتكب نابليون �أعما ًال �شنيعة
ال �إن�سانية حيث قتل �ألفني من حامية يافا التي ا�ست�سلمت له ،لقد قتلهم لأنه كما
قيل عنه لو احتفظ بهم لأوجدوا له م�شكلة من ناحية �إطعامهم وحرا�ستهم ،ولو �أطلق
�رساحهم فرمبا ان�ضموا �إىل �صفوف خ�صومه (. )4
لقد ف�شلت حملة نابليون �إىل فل�سطني ب�سبب مناعة �أ�سوار عكا من جهة ،وب�سبب
م�ساعدة الإجنليز لأحمد با�شا اجلزار حاكم عكا ،وانت�شار مر�ض الطاعون يف �صفوف
اجلي�ش الفرن�سي ،والأهم من ذلك الوحدة اجلزئية التي حققها �سكان جبل النار
الذين كانوا يهاجمون مع�سكرات نابليون ويحرقون اخليام ويقتلون اجلند الفرن�سي
وي�ستولون على ال�سالح والذخرية والتموين ،وا�ضطر نابليون للعودة �إىل م�رص يف
1799/5/20م .ثم ا�ضطر للعودة �إىل فرن�سا تارك ًا على رئا�سة احلملة يف م�رص نائبه
كليرب الذي ُقتل على يد م�سلم يف م�رص هو �سليمان احللبي .ثم ا�ستلم قيادة احلملة
فرن�سي ًا �آخر هو (مينو) الذي �أعلن �إ�سالمه وت�سمى بـ عبد اهلل مينو ،ثم بد�أ الإجنليز
والعثمانيون يف حما�رصة القوات الفرن�سية يف م�رص من الرب والبحرين املتو�سط
والأحمر مما ا�ضطر الفرن�سيون بقبول الأمر الواقع �أي جالء القوات الفرن�سية عن م�رص
عام 1801م زمن ال�سلطان �سليم الثالث.
لقد ف�شلت احلملة الفرن�سية على م�رص وبالد ال�شام ولكنها �أيقظت ال�شعور
امل�رصي ب�رضورة الدفاع عن الوطن ،ونبهت ال�سلطان العثماين �إىل الأطماع الأوروبية
يف �أرا�ضي الدولة العثمانية .وقد تركزت حركة الكفاح امل�رصي �ضد اال�ستعمار خا�صة
عند امل�شايخ والطلبة يف جامعة الأزهر ،و�أ�صبحت هذه اجلامعة مركزاً لقيادة الثورة
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امل�رصية ،كما �أن ال�سلطان كان قد بعث جي�ش ًا بقيادة ال�ضابط الألباين حممد علي �إىل
م�رص لطرد الفرن�سيني والإجنليز.

و�صل مع احلملة الفرن�سية عدد كبري من العلماء والفرن�سيني ( ، )5الذين
قاموا بدرا�سة الآثار امل�رصية والتنقيب عنها يف م�رص واكت�شف العلماء احلروف
الهريوغليفية املكتوبة على حجر ر�شيد وقر�أها العلماء وف�رسوها .و�أن�ش�أ بونابرت
املجمع العلمي امل�رصي و�أن�ش�أ نظام ًا ا�ست�شاري ًا وم�صانع للبارود ،و�أعلن بونابرت
مراراً �أنه جاء �إىل م�رص ل�رضب املماليك لأنهم ال يطيعون ال�سلطان العثماين ،وكان
يرتدي اللبا�س امل�رصي كي يعطي انطباع ًا �أنه يحب امل�رصيني وال�سلطان العثماين.

احلركة الوهابية:
ظهرت هذه احلركة يف �إقليم جند باجلزيرة العربية ،ورئي�سها هو حممد بن عبد
الوهاب ،الذي عا�ش يف جو انت�رشت فيه �أعمال منافية للإ�سالم مثل انت�شار البدع
واخلرافات وتعظيم النا�س للقبور والأ�رضحة والأحجار والأ�شخا�ص وابتعادهم عن
روح الإ�سالم ال�صحيحة ،خا�صة عندما كان النا�س ي�ستغيثون بالأولياء ويقدمون لهم
النذور ويت�شفعون بهم جللب منفعة �أو لدفع �رضر ،فقرر ابن عبد الوهاب تغيري هذه
احلالة ال�سائدة والرجوع بالإ�سالم �إىل حالته الأوىل.
لقد در�س ابن عبد الوهاب مذهب �أحمد بن حنبل وت�أثر بتعاليم ابن تيمية وابن
قيم اجلوزية ،وزار عدة مدن هامة مثل مكة املكرمة واملدينة املنورة والب�رصة وبغداد
وغريها .وقد �أعطى حلركته الدينية �صفة الثورة وتبنى هذه احلركة عبد العزيز بن
�سعود الذي دافع بال�سيف عن هذه احلركة ف�سيطر على جند .وزاد جناح الوهابيني
(املوحدين) عندما بد�أوا يف ن�رش تعاليمهم خارج اجلزيرة العربية ،وبد�أوا يف اقتطاع
بع�ض املناطق العربية عن ج�سم الدولة العثمانية متهيداً ل�ضمها لدولتهم العربية
الإ�سالمية فهاجموا العراق ثم �سوريا ،وكربالء واخلليج العربي .فات�صل ال�سلطان
العثماين بوايل بغداد وطلب منه الهجوم على الدرعية مقر ابن عبد الوهاب ،وظن وايل
بغداد �أن هذا الأمر �سهل ،ولكنه ف�شل ورجع �إىل بغداد ،فازداد الوهابيون قو ًة وتقدموا
حتى اقرتبوا من بغداد حتى احتلوها ثم قرروا الزحف نحو �سوريا .عندئ ٍذ فكر ال�سلطان
باال�ستعانة بوايل م�رص حممد علي يف تنفيذ هذه املهمة و�إنقاذ الدولة العثمانية من
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خطر هذه الثورة ( )6التي بد�أت ت�سحب ب�ساط احلكم من حتت عر�ش ال�سلطان يف
املناطق العربية ،خا�صة عندما �سيطروا على مكة املكرمة واملدينة املنورة.
جهز حممد علي حملة برية بقيادة ابنه طو�سون عام 1811م و�أر�سلها للحجاز
لإخ�ضاع الوهابيني وا�ستوىل طو�سون على املدن الإ�سالمية املقد�سة يف احلجاز ،ثم
ذهب حممد علي نف�سه �إىل قتال الوهابيني فجهز حملة برية وبحرية و�صلت قواته
املدينة املنورة ثم زحف نحو جند ،ومن الطائف نحو تربه و�أر�سل ال�سفن لال�ستيالء
على القنفذة وال�سيطرة على ع�سري ثم رجع مل�رص ،وذهبت حملة ثالثة من م�رص بقيادة
�إبراهيم با�شا بن حممد علي �إىل قتال الوهابيني وا�ستطاع �إبراهيم با�شا اال�ستيالء
على عنيزة ثم الدرعية عا�صمة الوهابيني ثم رجع مل�رص.
مل تكن هذه احلرب �رصاع ًا بني قوتني ت�سعيان �إىل هدف واحد و�إن اختلفت
مظاهر كل منهما� ،إذ �أن الوهابيني كانوا ي�سعون �إىل �إعادة جمد الدولة الإ�سالمية
من الناحية الدينية� ،أما حممد علي فكان ي�سعى �إىل �إعادة جمد الدولة الإ�سالمية
من الناحية ال�سيا�سية ،كان كل منهما ي�سعى �إىل �إحياء الدولة الإ�سالمية لكنهما مل
يتعاونا فيما بينهما بل �إن الذي جنى ثمار ن�رص هذه احلروب هو ال�سلطان العثماين
وحممد علي يف م�رص (. )7

خط شريف كوخلانة (1839م):
يعترب خط �رشيف كوخلانة مرحلة هامة من مراحل التحديث التي �شهدتها الدولة
العثمانية منذ القرن الثامن ع�رش .ويف هذا اخلط تبدو املالمح الرئي�سة للد�ساتري التي
�شهدتها �أوروبا خالل الثالثينات من القرن التا�سع ع�رش .لقد ملع ا�سم ر�شيد با�شا يف
هذا اخلط لأنه و�أن�صاره كانوا م�س�ؤولني عن الإ�صالح خا�صة بعد وفاة حممود الثاين.
كان ر�شيد با�شا يرى �أن بقاء الدولة العثمانية ي�ستلزم �إعادة الوحدة التي كانت م�صدر
قوة الإمرباطورية يف �أيامها الأوىل ،و�أن ذلك لن يتم �إال بتطوير املبادئ التي تهتدي
بها احلكومة وجعلها �شبيهة بالنمط الأوروبي الد�ستوري على �أن تكون نقطة البداية
هي م�صلحة الرعايا امل�سيحيني وحت�سني �أحوالهم ،وقد �أجرى ر�شيد با�شا مفاو�ضات
مع الإجنليز حل�سم الأزمة ال�رشقية ل�صالح الدولة العثمانية وللح�صول على امل�ساندة
والدعم للإ�صالحات وهكذا حلت �سيطرة الدول العظمى حمل ال�سيطرة الرو�سية و�سعت
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هذه الدول �إىل �إنقاذ الإمرباطورية العثمانية من خطر حممد علي نظري التدخل يف
�ش�ؤونها الداخلية طيلة ما تبقى من القرن التا�سع ع�رش.
ويف 1839/11/3م ن�صبت خيام يف حدائق ق�رص الزهور واجتمع ح�شد من
كبار موظفي الدولة ،وقدم ال�صدر الأعظم لر�شيد با�شا هذا اخلط ال�رشيف ،فقر�أه ب�صوت
م�سموع وقدمه باعتباره �صادراً عن ال�سلطان عبد املجيد ومت�ضمن ًا �أ�س�س تنظيم
الدولة ،ثم �سلم ر�شيد اخلط ال�رشيف �إىل ال�صدر الأعظم ومما جاء يف وثيقة خط �رشيف
كوخلانة ما يلي�« :إن الدولة كانت تراعي الأحكام ال�رشعية فبلغت قمة املجد ،ومنذ
مائة وخم�سني �سنة �أهملت الإدارة ال�رشعية ب�سبب الغوائل وما عر�ض من حوادث» ()8
 .وهذا يدل على الطابع الديني الإ�سالمي الأ�صيل يف الدولة العثمانية.
وقد ن�ص هذا الأمر ال�سلطاين على م�ساواة جميع رعايا الدولة �أمام القانون مع
املحافظة على ال�رشيعة يف الوقت نف�سه ،ورغم ما ن�ص عليه هذا اخلط من �أن مرجع
�ضعف الدولة هو عدم تطبيق مبادئ القر�آن الكرمي وقوانني الإمرباطورية �إال �أنه �أ�شار
�إىل �أن العالج ال يكمن يف الرجوع �إىل القوانني الإمرباطورية القدمية بل يف �إيجاد نظم
جديدة «بعون اهلل تعاىل ور�سوله» وقد جرى الت�أكيد على نقاط رئي�سة ثالث هي:
�1.1رضورة �إيجاد نظام ثابت لل�رضائب يحل حمل االلتزام.
�2.2رضورة �إيجاد �ضمانات لأمن جميع رعايا الدولة على حياتهم و�أمالكهم.
�3.3رضورة توفري نظام ثابت للجندية بحيث ال ت�ستمر مدى احلياة بل حتدد
مدتها بفرتة ترتاوح بني � 5 – 4سنوات.
وقد اعترب بع�ض الأوروبيني خط �رشيف كوخلانة مبثابة العهد الأعظم بالن�سبة
�إىل العثمانيني .فقد حقق للمرة الأوىل وب�صفة ر�سمية امل�ساواة بني جميع رعايا
ال�سلطان �أمام القانون .واحلقيقة �أن ع�رص التنظيمات ا�ستمر حتى �إعالن الد�ستور عام
1876م.
�أعلن بع�ض امل�ؤرخني �أن الهدف من التنظيمات هو حرمان الدول الأوروبية
من ذرائع فر�ض حمايتها على امل�سيحيني من رعايا ال�سلطان .واحلقيقة �أن
الإ�رضابات ن�شبت يف الأنا�ضول بعد �صدور خط ال�رشيف .وكان هناك معار�ضون لهذه
الإ�صالحات .وان�ضم �إىل املعار�ضة امل�ستفيدون من الأو�ضاع القدمية مبا يف ذلك
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حكام الواليات وامللتزمون الذين كانوا يخ�شون �أن تق�ضي تقوية ال�سلطة املركزية على
امتيازاتهم .وهكذا �أدى �صدور خط �رشيف كوخلانة �إىل ردود فعل قوية يف �شتى �أنحاء
الإمرباطورية خا�صة و�أن كل فئة قد ف�رسته ح�سب فهمها له ،فامل�سلمون بوجه عام
مل يرحبوا بالتنازالت التي ح�صل عليها غري امل�سلمني ،وقد احتج �أي�ض ًا امل�سيحيون
الذين كانوا يدفعون �رضائب قليلة �أو حتى ال يدفعون �رضائب على الإطالق حتى ذلك
الوقت على مبد�أ امل�ساواة يف دفع ال�رضائب ،و�أي�ض ًا احتجوا على فر�ض �رضائب على
الأوقاف الدينية امل�سيحية.
ا�شتدت املعار�ضة للإ�صالح ولر�شيد با�شا مما �أدى �إىل تنحيته عن ال�سلطة عام
1841م خا�صة و�أنه مل يكن لديه جهاز �إداري ي�ستطيع �أن ينفذ الإ�صالحات ن�ص ًا
وروحاً ،ولهذا فما �أن عاد ر�شيد �إىل ال�سلطة عام 1845م حتى �أعطى الأولوية لتدريب
امل�ؤيدين للإ�صالحات وتنفيذها جيداً ،ويف الوقت نف�سه وا�صل تنفيذ الربنامج الذي
ارت�آه لتطوير �أجهزة الدولة ،ف�أن�ش�أ حماكم خمتلطة ،و�أن�ش�أ عدداً من املدار�س العليا
لتخريج املوظفني و�ضباط اجلي�ش ،وق�سم اجلي�ش �إىل ق�سمني �أحدهما القوات التي تقوم
باخلدمة �أي النظاميني ،والق�سم الآخر هو االحتياطي .وجعلت مدة اخلدمة الع�سكرية
الفعلية خم�س �سنوات .ويف عام 1850م �أ�صدر ر�شيد با�شا قانون ًا جتاري ًا على منط
القانون التجاري الفرن�سي.
وتغري طابع احلياة داخل الإمرباطورية بع�ض ال�شيء فقد ازداد الأمن على
احلياة والأمالك وفق ما ن�ص عليه اخلط ال�رشيف .ويف خالل العقدين الأوليني
اللذين تليا �صدور اخلط ال�رشيف تزعم ر�شيد احلركة الإ�صالحية حني توىل ال�صدارة
العظمى �ست مرات ،ووزارة اخلارجية ثالث مرات .لقد �ساند ال�سلطان عبد املجيد
احلركة الإ�صالحية خا�صة و�أنه اعتمد على ر�شيد با�شا ورجاله ووجد يف عمر
با�شا قائداً ممتازاً �أمكنه �أن يقمع كل حركات التمرد �ضد الإ�صالحات .واحلقيقة �أن
هذه الإ�صالحات كانت تتم�شى مع �سيا�سة بارملر�ستون (الوزير الربيطاين) بتقوية
الدولة العثمانية حتى ميكنها �أن تقف يف وجه التو�سع الرو�سي يف �آ�سيا الذي من
�ش�أنه �أن ي�شكل تهديداً لل�سيطرة الربيطانية على الهند .ووا�صل تالمذة ر�شيد با�شا
الإ�صالحات بعد وفاته ومن �أ�شهرهم يف القرن التا�سع ع�رش عايل با�شا وامل�ؤرخ
جودت با�شا ومدحت با�شا.
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حرب القرم وخط شريف همايون:
كما متخ�ضت �أزمة 1839م – 1841م عن �صدور خط �رشيف كوخلانه فكذلك
متخ�ضت حرب القرم 1853م – 1856م عن �صدور �إ�صالحي جديد هو اخلط الهمايوين
يف 1856/2/18م.
حاول قي�رص رو�سيا نقوال يف عام 1853م �أن يتفق مع بريطانيا على اقت�سام
�أمالك الدولة العثمانية التي و�صفها “بالرجل املري�ض” �أي الذي ال يرجى �شفا�ؤه،
فاقرتح ا�ستيالء رو�سيا على اال�ستانة مقابل ا�ستيالء بريطانيا على م�رص وكريت� .إال
�أن بريطانيا رف�ضت هذا العر�ض ،خا�صة و�أنها كانت ال تزال متم�سكة باملحافظة على
متامية �أمالك ال�سلطان من �أجل حماية طريق الهند وتوفري حاجز يف مواجهة التو�سع
الرو�سي.
عندما ف�شلت رو�سيا يف خطتها باقت�سام الدولة العثمانية مع بريطانيا ،حاولت
التحر�ش يف الدولة العثمانية عن طريق الكنائ�س امل�سيحية يف فل�سطني ،والتدخل
لل�سيطرة عليها .وهنا تدخلت فرن�سا �أي�ض ًا حلماية امل�سيحيني يف القد�س ولبنان .ويف
عام 1854م �أعلنت فرن�سا وبريطانيا احلرب على رو�سيا يف �شبه جزيرة القرم .وخالل
احلرب كانت جتري مفاو�ضات لإجراء ال�صلح .يف تلك الأثناء �أ�صدر ال�سلطان العثماين
برناجم ًا �إ�صالحي ًا جديداً عرف بخط همايون عام 1856م زمن ال�سلطان عبد املجيد.
جاء هذا اخلط الذي �أ�صدره ال�سلطان نتيجة لل�ضغط اخلارجي ،على عك�س خط
�رشيف كوخلانه الذي �صدر عن رغبة حملية داخلية للإ�صالح .كان خط همايون �أكرث
دقة من خط كوخلانه يف حتديد التغريات الواجب �إجرا�ؤها ،كما �أن �صيغته كانت
�أكرث اقتبا�س ًا عن الغرب ،فهو مل ي�ست�شهد ب�آية قر�آنية واحدة ،ون�ص اخلط على تطبيق
اخلدمة الع�سكرية على امل�سلمني وغري امل�سلمني .ون�ص على عدم عقوبة الإعدام على
املرتدين عن الإ�سالم .و�سمح للأجانب بامتالك الأرا�ضي يف الدولة العثمانية ،ون�ص
اخلط على املحافظة على احلقوق والواجبات واالمتيازات التي متتع بها ر�ؤ�ساء امللل
غري الإ�سالمية.
وكما كان من �أهداف خط �رشيف كوخلانه ا�ستثارة عطف الدول العظمى على
الدولة العثمانية بعد هزميتها �أمام رو�سيا ،فكذلك ا�ستهدف خط همايون م�ساندة
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�أوروبا للدولة العثمانية �ضد رو�سيا .وعندما عقدت الدول الأوروبية املتحاربة م�ؤمتراً
لل�صلح قدم ال�سلطان العثماين مر�سومه الإ�صالحي (خط همايون) ف�أعلنت الدول
الأوروبية م�ساندتها التامة له دون �أن ت�شرتط التدخل يف �ش�ؤون الدولة العثمانية
لتنفيذ هذه الإ�صالحات .كان وراء �إ�صدار خط همايون ك ًال من عايل با�شا وف�ؤاد با�شا
وكانا يهدفان من �إ�صدار هذا اخلط ال�رشيف تخفيف حدة التدخل الأجنبي يف �ش�ؤون
الدولة العثمانية ،وقد وافق ال�سلطان العثماين على ن�صيحتهما يف �إ�صدار اخلط ال�رشيف
الهمايوين .عار�ض �شيخ الإ�سالم هذا اخلط لأنه تنازل كثرياً للأجانب عن حقوق
�إ�سالمية وا�ضحة مثل عدم التدخل يف �ش�ؤون املرتدين عن الإ�سالم وعدم �إعدامه ،كما
�أ�صبحت للم�سيحيني حقوق رغم �أنف ال�سلطان يف الدولة العثمانية .وكانت قد �صدرت
وثيقة “خط �رشيف همايون “ عام 1856م ،وقد �أ�صدرها ال�سلطان عبد املجيد الأول
الذي حكم ما بني 1861 – 1839م ،ومما جاء يف الوثيقة �أن االبتعاد عن الإ�سالم
داللة على �سبب ت�أخر الدولة العثمانية ،فجاء يف الوثيقة ما يلي:
“ال يخفى �أنه منذ ابتداء ظهور دولتنا العلية كانت الأحكام القر�آنية اجلليلة
والقوانني ال�سنية وثبوتها مع راحة جميع الرعايا ورفاهيتهم وعمار البالد يف غاية
ما يكون من الكمال .ولكن منذ مائة وخم�سني �سنة مل يعد انقياد وال امتثال لل�رشع
ال�رشيف وال للقوانني احلنيفة ب�سبب ما طر�أ عليها من احلوادث الكثرية ،ولهذا حتولت
تلك القوة �إىل �ضعف ،والراحة �إىل التعب ،والعمار �إىل الدمار ،واي مملكة ال تقوم بحفظ
القوانني ال�رشعية ت�ؤول �إىل اال�ضمحالل (. )9
لقد �أكد خط �رشيف همايون ما ورد يف خط �رشيف كوخلانه ،بل ذهب �إىل �أبعد
منه ب�أن �أكد لغري امل�سلمني احلرية الدينية وامل�ساواة �أمام القانون ويف ال�رضائب
والوظائف العامة واخلدمة الع�سكرية ،وما دامت هذه الإ�صالحات قد متت على الورق
لإر�ضاء الدول الأوروبية ،يف �أوقات احلاجة �إليها ،فلم تكن لتدل على �سيا�سة حتررية
مر�سومة لدى احلكام العثمانيني� ،إذ �رسعان ما تخلى ه�ؤالء عن هذه الإ�صالحات
املعلنة ،بزوال الظروف التي �أدت �إليها .ومما يذكر �أن خط �رشيف كوخلانه قد �صدر
عام 1839م ال�ستجداء الدول الأوروبية �ضد حممد علي با�شا لإخراجه من بالد ال�شام،
وكذلك �صدر خط �رشيف همايون عام 1856م للح�صول على دعم الدول الأوروبية
�ضد العدوان الرو�سي ،وقد عقد م�ؤمتر باري�س الذي �أنهى حرب القرم بني العثمانيني
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والرو�س� .أما د�ستور عام 1876م فقد �صدر قبل انعقاد م�ؤمتر برلني عام 1878م
لت�سوية �أمر البلقان والذي تقرر فيه م�صري الدولة العثمانية يف �أوروبا (. )10

حممد علي باشا:
جاء حممد علي با�شا مع الفرقة الألبانية �ضمن اجلي�ش العثماين املكلف ب�إخراج
الفرن�سيني من م�رص �إثر احتاللهم لها عام 1798م من قبل نابليون .وقد دام االحتالل
الفرن�سي مل�رص حتى عام 1801م ،وقد حدث يف الفرتة ما بني  1803و1805م
ا�ضطراب يف و�ضع القوى يف م�رص .ومل يعرف يف يد من كانت ال�سلطة الفعلية،
وكانت توجد يف م�رص �آنذاك ثالث فئات هي :البا�شا العثماين وحممد علي واملماليك.
لكن �أ�صبحت ال�سلطة وال�سيطرة يف م�رص للألبانيني واملماليك يجمع بينهم عدا�ؤهم
لل�سلطة العثمانية.
لقد حتالف حممد علي مع احلاكم العثماين اجلديد خور�شيد با�شا لي�ستفيد من
دعمه .ونتج من حماولة املماليك جمع املال بالقوة �أن �أثارت ال�شعب امل�رصي الذي
جل�أ �إىل حممد علي كزعيم منقذ .و�أقنعه العلماء عام 1805م �أن ي�ستلم احلكم بنف�سه.
وكان من مقاومة خور�شيد با�شا لهذا االختيار �أن زادت من التفاف ال�شعب حول حممد
علي واعرتف ال�سلطان يف حزيران عام 1805م مبحمد علي حاكم ًا على م�رص (. )11
عمل حممد علي با�شا يف الفرتة ما بني 1811 – 1805م على توطيد �سلطته
�ضد الإجنليز من ناحية واملماليك من ناحية �أخرى ،لذا احتل الإجنليز الإ�سكندرية عام
1807م لكن متكن حممد علي من �إخراج الإجنليز من م�رص مبوجب ميثاق � 14أيلول
عام 1807م وقد زاد هذا الن�رص يف تدعيم �سلطته .جنح حممد علي با�شا يف الق�ضاء
على معظم زعماء املماليك يف مذبحة القلعة عام 1811م.
قام حممد علي بعملية م�سح الأرا�ضي يف م�رص عام 1812م ومبوجب ذلك
�سجلت الأرا�ضي با�سم �سكان القرى و�أ�صبحوا م�س�ؤولني عن دفع ال�رضائب مبا�رشة
للدولة دون و�ساطة امللتزمني .وحاول من ناحية �أخرى �إيجاد طوائف خمل�صة له
ف�أعطى �أفراد �أ�رسته وبع�ض الأعيان وكبار املوظفني م�ساحات كبرية من الأرا�ضي
الزراعية و�إعفائهم من دفع ال�رضائب ت�شجيع ًا لهم على ا�ستثمارها ،وهكذا �أن�ش�أ حممد
علي يف �أواخر عهده نظام العهدة �أي �أن يعهد �إىل كبار املوظفني بجمع ال�رضائب من
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القرى ،وكان بذلك قد �أوجد حوله طبقة م�ستثمرة حلت حمل الطبقة القدمية .ونتيجة
ذلك ا�ستخدم هذه الواردات لبناء جي�ش قوي حديث مدرب .ثم اهتم ب�أمور �أخرى ليزيد
من الواردات فطَ َّور الري وقام بحفر �أقنية جديدة وتنظيف القدمي منها ،واهتم بزراعة
القطن ف�شجع الفالحني على زراعة م�ساحات كبرية من الأرا�ضي بهذا املح�صول .كما
�أدخل �صناعات حملية �إىل م�رص وهدفه تقليد �أوروبا وتقوية االقت�صاد امل�رصي
فاهتم ب�صناعة الن�سيج وغري ذلك.
اعتمد حممد علي يف البدء على مزيج من اجلنود الألبانيني والأتراك واملرتزقة
والبدو ف�أوجد جي�ش ًا من الفالحني امل�رصيني منظم ًا على الطريقة الأوروبية عرف
باجلهادية ،كما بد�أ ب�إن�شاء �أ�سطول على الطراز الأوروبي �أ�صبح �أقوى من �أ�سطول
ال�سلطان العثماين نف�سه ،وخلدمة �سيا�سته الع�سكرية افتتح حممد علي عدداً من املدار�س
املهنية يف م�رص وافتتح مدر�سة طبية عام 1827م لتقدمي اخلدمات الطبية للجي�ش.
�أ�س�س حممد علي با�شا عام 1836م مدر�سة للغات هدفها ترجمة امل�ؤلفات
الغربية �إىل اللغة العربية وقد تر�أ�سها رفاعة الطهطاوي .و�أقيمت �أول مطبعة حكومية
يف بوالق عام 1822م .نظر حممد علي با�شا �إىل التو�سع واملغامرات يف اخلارج
لت�شكيل �إمرباطورية عربية .فا�صطدم بالوهابيني بعد احتاللهم احلجاز ،و�شعر
ال�سلطان العثماين بخطر الوهابيني فطلب من حممد علي با�شا عام 1811م توجيه
حملة �ضد الوهابيني .ف�أر�سل ابنه طو�سون عام 1811م بعد �أن قام بدعوة زعماء
املماليك لتوديع ابنه وقام بذبحهم يف االحتفال التوديعي يف القلعة .متكن طو�سون
من �صد الوهابيني يف احلجاز ،ثم ذهب حممد علي بنف�سه فيما بعد �إىل احلجاز وهزم
الوهابيني عام 1814م لكنه مل يتابع زحفه �إىل عا�صمتهم الدرعية.
توجه �إبراهيم با�شا بن حممد علي �إىل احلجاز ونجَ ْ د يف عام 1818م وا�ستطاع
احتالل الدرعية والق�ضاء على نفوذ الوهابيني �إىل حني .وكاف�أ ال�سلطان �إبراهيم با�شا
بتعيينه والي ًا على احلجاز واحلب�شة ودام نفوذ حممد علي با�شا يف احلجاز واليمن
حتى عام 1840م .وقرر حممد علي يف عام 1820م �إر�سال حملة على ال�سودان وكان
هدفه من ذلك الق�ضاء على بقايا املماليك الذين هربوا بعد املذبحة عام 1811م
وخا�صة عندما �أ�س�س املماليك الذين هربوا �إمارة خا�صة بهم يف دنقله يف ال�سودان.
واعترب ال�سودانيون هذا االعتداء باالعتداء الرتكي امل�رصي و�أ�سموهم بالرتك� .أما
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االعتداء امل�رصي الإجنليزي على ال�سودان 1899م فقد �سماه ال�سودانيون «الرتكية
الثانية �أو احلكم الثنائي امل�رصي الإجنليزي» .ومن ال�رضوري معرفة �أن قائد احلملة
على ال�سودان كان �إ�سماعيل بن حممد علي با�شا وقد جنح يف احتالل ال�سودان وا�ستغل
خرياته وخا�صة الذهب والعبيد وبد�أ يفر�ض ال�رضائب على ال�سكان.
ا�شرتك حممد علي با�شا �إىل جانب قوات ال�سلطان العثماين يف �إخ�ضاع كريت
عام 1822م و�شبه جزيرة املورة عام 1824م بعد �أن وعده ال�سلطان بت�سليمه حكمها.
وكان �آخر تو�سع ملحمد علي با�شا يف بالد ال�شام عام 1831م ،واحلقيقة �أن هدفه
كان من احتالله بالد ال�شام احل�صول على اخل�شب لأ�سطوله وعلى منتجاتها التي تدر
املال مثل احلرير والقطن والتبغ ،وهدفه الآخر حلماية حدوده يف ال�شمال ف�أمكنه
بذلك التحكم يف بدو �سيناء الذين هددوا طرق التجارة امل�رصية وال�سورية.
لقد طلب حممد علي مقابل ا�شرتاكه بحرب اليونان �إعطائه حكم بالد ال�شام لكن
ال�سلطان حممود الثاين عر�ض عليه حكم كريت بد ًال من اليونان و�أدرك حممد علي �أنه
ال ي�ستطيع تقوية نف�سه �إال على ح�ساب ال�سلطان وتقوية نف�سه تكمن يف احتالله بالد
ال�شام.
كانت الظروف مواتية لتو�سع حممد علي فقد �أدى ق�ضاء ال�سلطان على االنك�شارية
عام 1826م �إىل ازدياد معار�ضة امل�صالح التي ارتبطت بهم للدولة ومل يكن اجلي�ش
العثماين اجلديد قد قوي �أمره بعد.
وحاول الفرن�سيون ا�ستخدام حممد علي با�شا الحتالل �شمايل �أفريقيا ويبدو �أن
هدف الفرن�سيني من ذلك �إقامة دولة قوية �شمايل �أفريقيا تخ�ضع لنفوذهم ويعار�ضون
بها بريطانيا .لكن ال�سلطان وبريطانيا عار�ضا امل�رشوع الفرن�سي ب�شدة وتراجع حممد
علي عن ذلك.

محلة بالد الشام:
بد�أ �إبراهيم با�شا غزو بالد ال�شام براً وبحراً عام 1831م واقتحمت قوة من .11
 000رجل �سيناء يف طريقها �إىل غزة ،وتركز ال�رصاع حول عكا التي كانت قد حتدت
نابليون �سابقاً .مل يعطل �إبراهيم با�شا ن�شاطه يف ح�صار عكا بل احتل وهو يحا�رصها
املناطق املجاورة ،فو�صل �صيدا و�أر�سل قوة �إىل القد�س لإعالن �سلطته عليها ورفع عن
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امل�سيحيني ال�رضائب التي كانوا يدفعونها مما �أك�سبه ت�أييد امل�سيحيني .و�شجع على
وجود �إر�ساليات تب�شريية يف بالد ال�شام.
و�أثناء ذلك بعث �إبراهيم ر�سالة �إىل الأمري ب�شري ال�شهابي يف لبنان يدعوه
لالن�ضمام �إىل ح�صار عكا� .سقطت عكا �سنة 1832م ثم توجه �إبراهيم با�شا متعقب ًا
الفلول العثمانية حتى حم�ص بعد �أن ا�ست�سلمت له دم�شق دون قتال .ثم تابع �سريه
حتى و�صل حلب وبذا �أ�صبح الطريق مفتوح ًا �إىل ا�ستنبول العا�صمة .عندئذ بد�أ التدخل
الرو�سي لدعم العثمانيني مما �أخاف بريطانيا وفرن�سا ف�ضغطتا على ال�سلطان وحممد
علي ،ووقعت بينهما معاهدة كوتاهية 1833م ومبوجب هذه املعاهدة ان�سحبت قوات
�إبراهيم با�شا �إىل طورو�س و�أعطي بالد ال�شام مقابل �رضيبة �سنوية.
�إن نظام ال�رضائب الذي فر�ضه �إبراهيم با�شا على ال�سكان قد �أثار نقمتهم ،وقد
متدن �أو
غ�ضبوا من متطلبات اجلي�ش امل�رصي خا�صة م�صادرة امل�ؤن �أو �رشائها ب�سعر ٍ
م�صادرة حيوانات النقل �أو ا�ستخدام اليد العاملة يف �إقامة التح�صينات الكثرية .كما
طبق �إبراهيم با�شا نظام التجنيد الإجباري على بالد ال�شام عام  1834و�أمر بنزع
ال�سالح من الأهايل وهذه �أ�شياء جديدة مل يتعودوا عليها .وكانت اخلدمة الع�سكرية
مدى احلياة وهذا يعني �أن على الفالح املجند �أن ي�ست�أجر غريه لزراعة الأر�ض �أو �أن
يبيعها .ومن هنا انت�رشت عادة االحتماء بالقن�صليات الأجنبية� ،أو الهجرة �إىل خارج
البالد �أو ت�شويه �أحد �أع�ضاء اجل�سم لتحا�شي اخلدمة الع�سكرية ،وانتهى الأمر بالثورة
على �إبراهيم با�شا.
ت�أججت الثورة �ضد امل�رصيني من جديد على يد الفالحني الدروز وذلك عام
1835م ويجب مالحظة �أن نزع ال�سالح قد وحد الدروز وامل�سيحيني يف معار�ضتهم
احلكم امل�رصي.
�إن ازدياد النفوذ الرو�سي يف ا�ستنبول وتوقيع العثمانيني معاهدة هنكار ا�سكي
ال�سي 1833م مع رو�سيا التي تعهد العثمانيون مبوجبها �إغالق امل�ضائق يف وجه
الدول املعادية لرو�سيا يف حالة احلرب ،جعل بريطانيا تخ�شى اخلطر الرو�سي،
وبالن�سبة للإجنليز ف�إن بقاء الإمرباطورية العثمانية �ضعيفة خري من �سيطرة حممد
علي القوي ،ويف عام 1838م وقعت بريطانيا معاهدة جتارية مع ال�سلطان ،ولكن
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حممد علي رف�ض تطبيقها يف املناطق التي ي�سيطر عليها مما زاد يف عداء الإجنليز له.
لذا �أخذ الإجنليز بت�شجيع الثورة الداخلية �ضد �إبراهيم با�شا.
لقد وجد ال�سلطان العثماين حممود الثاين يف الثورة الداخلية فر�صة للتدخل �ضد
�إبراهيم با�شا ،وقرر الإجنليز �أي�ض ًا التدخل وو�صل �أ�سطولهم �سواحل لبنان وق�صفت
بريوت وهذا �شجع الثائرين .وكان ي�ساند بريطانيا �ضد حممد علي كل من رو�سيا
والنم�سا وبرو�سيا الذين فر�ضوا على حممد علي االن�سحاب ،وظهر الأ�سطول الإجنليزي
�أي�ض ًا قرب الإ�سكندرية ،و�إزاء هذا الو�ضع قرر حممد علي االن�سحاب ،ومت االتفاق
النهائي على �أن يعطي ال�سلطان العثماين حكومة م�رص وراثية �إىل حممد علي مبوجب
فرمان �صدر عام 1841م.
�أما بالد ال�شام فقد مكث فيها احلكم امل�رصي ت�سع �سنوات ،طبق فيها �إبراهيم
با�شا �سيا�سة الت�سامح وامل�ساواة بني الطوائف ،و�شجع الإر�ساليات التب�شريية لكنه
باملقابل ب�سبب ا�ستخدامه اجلنود امل�سيحيني �ضد الدروز ا�ستفحل النزاع الطائفي
و�أدى ذلك فيما بعد �إىل احلرب بني الدروز وامل�سيحيني املوارنة عام 1860م.
�إن الإمرباطورية التي حاول حممد علي �إن�شاءها كان هدفها خدمة طموحه
وطموح �أ�رسته بالدرجة الأوىل ولي�س خدمة ال�شعب (. )12
السلطان عبد احلميد الثاني:
ال�سلطان عبد احلميد هو ابن ال�سلطان عبد املجيد ،ت�سلم ال�سلطة وعمره  34عاماً،
وقد واجه م�صاعب كثرية من الدول الأوروبية ،وبلغت الديون على الدولة العثمانية
 252مليون لرية عثمانية ،وحاول جتنيب الدولة ويالت احلروب �إال �أنها فر�ضت
عليه وخا�صة احلرب مع الرو�س .حاول تثبيت �سلطته حني اعتالئه العر�ش ف�أ�صدر
الد�ستور العثماين عام 1876م وكان وراء �إ�صداره مدحت با�شا ال�صدر الأعظم ،وقد
�أعطى الأجانب حقوق ًا يف الدولة العثمانية كما �أعطى امل�سيحيني امتيازات مب�ساواتهم
بامل�سلمني ،وقد فرح الأوروبيون ب�إ�صدار هذا الد�ستور �إال �أن ال�سلطان عبد احلميد
عندما ت�أكد من تثبيت �سلطته �ألغى الد�ستور العثماين يف العام التايل لإ�صداره.
تعر�ضت الدولة العثمانية يف زمنه حلروب كثرية �أهمها مع رو�سيا .وبعد
مقاومة �صلبة من جانب اجليو�ش العثمانية للقوات الرو�سية التي كانت تفوقها عدداً
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وعدة ،طلبت الدولة العثمانية ال�صلح الذي مت التو�صل �إليه يف �سان ا�ستيفانو �إحدى
�ضواحي اال�ستانة ،وكانت القوات الرو�سية قد و�صلتها منهكة يف الوقت الذي كانت
فيه الأ�ساطيل الربيطانية را�سية قبالة العا�صمة العثمانية للحيلولة دون احتالل
الرو�س لها .وقد ق�ضت معاهدة ا�ستيفانو عام 1878م با�ستقالل �إمارة اجلبل الأ�سود
وتو�سيعها ب�ضم بع�ض �أرا�ضي البو�سنة كما �أكدت ا�ستقالل ال�رصب .وتنازلت الدولة
أرا�ض يف �آ�سيا ،وح�صلت بلغاريا
أرا�ض كثرية يف البلقان و�أرمينيا و� ٍ
العثمانية عن � ٍ
على اال�ستقالل الذاتي.
جرى تفتيت �أرا�ضي الدولة العثمانية ،وا�ستاءت بريطانيا الزدياد النفوذ الرو�سي
يف البلقان وا�ستعدت ملحاربة رو�سيا ،وح�صلت بريطانيا من ال�سلطان على حق احتالل
جزيرة قرب�ص و�إدارتها على �أن تبقى تابعة للدولة العثمانية مقابل الدفاع عن الدولة
العثمانية من التهديدات الرو�سية ( . )13وكان الدافع وراء ت�صدي بريطانيا لرو�سيا هو
عدم تق�سيم �أرا�ضي الدولة العثمانية كي تبقى طريق الهند �سالكة �أمام الإجنليز.
لقد دعا امل�ست�شار الأملاين ب�سمارك الدول العظمى �إىل م�ؤمتر يعقد يف برلني
ملراجعة �صلح �سان �ستيفانو وت�سوية نتائج احلرب الرتكية الرو�سية ،وا�شرتكت الدول
العظمى يف امل�ؤمتر ،عر�ض ب�سمارك تق�سيم الإمرباطورية العثمانية يف امل�ؤمتر ،فعر�ض
على بريطانيا م�رص وعلى فرن�سا تون�س وال�شام وعلى النم�سا البو�سنة والهر�سك وعلى
رو�سيا امل�ضائق� ،أما �أملانيا فال �شيء .وهكذا قرر امل�ؤمتر منح رومانيا واجلبل الأ�سود
اال�ستقالل التام ومنح بلغاريا ا�ستقال ًال ذاتي ًا على �أن تدفع جزية �سنوية لل�سلطان،
وتقرر احتالل النم�سا (البو�سنة والهر�سك) دون ف�صل هذه املناطق ر�سمي ًا عن الدولة
العثمانية.
كان م�ؤمتر برلني من املعامل البارزة لتدهور الإمرباطورية العثمانية التي �أرغمت
على التنازل عن م�ساحات وا�سعة من �أمالكها .ومل مي�ض وقت طويل حتى احتلت
فرن�سا تون�س عام 1881م ،واحتلت بريطانيا م�رص عام 1882م وح�صلت اليونان
عام 1881م على منطقة ت�ساليا ،ويف عام 1885م �ضمت بلغاريا املتمتعة باحلكم
الذاتي منطقة الرومللي .وقد �أدرك ال�سلطان عبد احلميد �أنه ال ي�ستطيع الوقوف �أمام
الدول الأوروبية مبفرده.
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حركة اجلامعة اإلسالمية (: )41
كان قد �رصح م�س�ؤول غربي قائ ًال «كان على ال�سلطان العجوز �أن يواجه م�شكلة
�صعبة يف �أوائل حكمه ،وكان هناك �شعور بالي�أ�س يف م�ستقبل البالد ،و�أن نهاية
الدولة و�شيكة الوقوع ،وكان على عبد احلميد �أن يوجد �شعوراً بالأمل لدى رعاياه
امل�سلمني» ،واحلقيقة �أن ال�سلطان عبد احلميد كان يت�صف ب�أو�صاف �إ�سالمية ،منها
�أنه ال مييل �إىل التبذير وال يحت�سي اخلمر ،وكان �سليم العقل ومتدين ،وق�ضى على
الف�ساد وعلى العادات ال�سيئة التي كانت منت�رشة من �أ�سالفه يف الق�رص ،وقد �أحاط
نف�سه برجال الدين.
وكان يرى �أن �إنقاذ الإمرباطورية العثمانية هو االهتمام بلقب اخلالفة الإ�سالمية،
لذا ا�ستعمل لقب اخلالفة يف �أوائل حكمه ك�سالح �ضد الأجانب .وقد بد�أت حركة اجلامعة
الإ�سالمية تنت�رش يف الدوائر احلكومية العثمانية ،وكان يرى عبد احلميد �أن احلروب
ال�صليبية �ضد الإ�سالم مل تنتهِ .واعتقد اعتقاداً جازم ًا �أن �ضعف الدولة العثمانية
مرجعه �ضعف ال�شعور الديني عند امل�سلمني.
واحلقيقة �أن مركز اجلامعة الإ�سالمية قد ت�شكل خارج الدولة العثمانية ،وقد
تطلع الأتراك امل�سلمون �إىل احلركة الإ�سالمية كي تنقذهم من التهديد الرو�سي ،ونظروا
�إىل ال�سلطان كي يعلن اجلهاد.
�إن ال�سلطان عبد احلميد تبنى فكرة اجلامعة الإ�سالمية لأنها وجدت قبو ًال لدى
�شعبه بكل طبقاته ،ووافق معها ملقاومة �أعدائه يف الداخل واخلارج و�شجع هذا االجتاه
ودعا �إىل وحدة امل�سلمني املرتكزة على �شخ�ص اخلليفة العثماين.
لقد كانت احلكومة العثمانية حتتج با�ستمرار كلما علمت عن ا�ضطهاد امل�سلمني
�أو تعر�ضهم لال�ضطهاد .وقد رحب عبد احلميد ب�شخ�صيات �إ�سالمية من �أنحاء العامل
بق�صد �إيجاد عالقات �أخوية .كما �شجع احلج �إىل مكة املكرمة ،ولهذا بنى �سكة حديد
احلجاز املمتدة بني دم�شق واملدينة املنورة بني عامي (1908 – 1901م)  ،وقد
�أ�رشف على هذا اخلط احلديدي يف الدرجة الأوىل �سكرتري ال�سلطان اخلا�ص عزة با�شا
العابد وهو عربي من �سوريا.
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ويف عهده كرثت حركات �إ�سالمية وتكايا الدراوي�ش ،وكانت �أعماله قد �أوجدت
كثرياً من امل�ؤيدين والأن�صار له ،كما قام عبد احلميد ب�إ�صالح وزخرفة امل�ساجد يف
مكة املكرمة واملدينة املنورة والقد�س ال�رشيف ،و�أعطى الإ�رشاف عليها �إىل العرب.
و�شكل فرقة عربية من اجلند �ضمها �إىل حر�سه اخلا�ص وا�ستقدم عدداً من العرب للق�رص
ال�سلطاين كي ي�ست�شريهم يف الأمور ال�سيا�سية ،ونال بع�ضهم درجات عالية.
وجنح ال�سلطان يف ربط �أجزاء الدولة ببع�ضها البع�ض ،ورغم كل االتهامات
لل�سلطان عبد احلميد ،ف�إن ال�سلطنة واخلالفة كانت حتظى بقدر كبري من االحرتام لدى
رعاياه ،وكانت �أوروبا تخ�شى حركة اجلامعة الإ�سالمية.

عودة إصدار الدستور:
�أ�س�س عدد قليل من تالمذة مدار�س الطب الع�سكري عام 1899م اجلمعية ال�رسية
التي حتولت فيما بعد �إىل ا�سم «جلنة االحتاد والرتقي».
ويف عام � 1906أخذت تنت�رش اخلاليا الثورية يف اجلي�ش ،وخا�صة بني �ضباط
اجلي�ش الثالث يف �سالونيك ،ومن املحتمل �أن تكون هذه املدينة �أكرث مدن الدولة
العثمانية انفتاح ًا بحكم �أن �سكانها كانوا �أوروبيني �أكرث منهم �أتراكاً ،وكان حوايل
ن�صفهم من اليهود الذين حتول عدد منهم �إىل الإ�سالم يف القرن ال�سابع ع�رش وعرفوا
با�سم يهود الدومنة.
�إن �سهولة ات�صال �سالونيك ومقدونيا بالعامل اخلارجي كانت ذات �أهمية خا�صة،
لهذا انتقل م�صطفى كمال �أتاتورك �إىل �سالونيك م�سقط ر�أ�سه ،ويبدو �أن احلركة الثورية
يف �سالونيك قد عقدت اجتماعاتها يف �أماكن املحافل املا�سونية ،وتلقت م�ساعدة
مالية من يهود الدومنة حتى �أ�صبح عدد كبري من �ضباط مقدونيا ما�سونيني ،لذا اتفق
اجلميع على خلع ال�سلطان عبد احلميد و�إعادة النظام الد�ستوري الذي كان قد �ألغي منذ
عام 1877م.
ا�ستغلت جمعية االحتاد والرتقي �سخط اجلي�ش وال�شعب على حد �سواء ،خا�صة
و�أن ال�سلطان عبد احلميد �سبق له �أن قام بنفي الكثريين �إىل الأنا�ضول لأنهم لعبوا
دوراً كبرياً يف �إثارة النا�س �ضد احلكومة ،ويبدو �أن ال�سخط املتف�شي يف اجلي�ش هو
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الذي عجل بن�شوب الثورة ،وكان اجلي�ش الثالث يف مقدونيا بقيادة �أنور ونيازي ،قد
قررا القيام بثورة �ضد ال�سلطان وهدفهما �إعادة الد�ستور الذي كان قد �صدر منذ عام
ّ
1876م.

خلع السلطان عبد احلميد:
اجتمع الزعيم ال�صهيوين هرتزل عام 1901م مع ال�سلطان عبد احلميد وطلب
هرتزل من ال�سلطان فتح باب الهجرة اليهودية �إىل فل�سطني بد ًال من �أوروبا ،والعمل
على �إن�شاء حكومة يهودية تابعة لل�سلطان العثماين يف فل�سطني ،ولكن ال�سلطان
العثماين رف�ض هذا الطلب ب�شدة و�أ�صدر قانون ًا يق�ضي مبنع اليهود املهاجرين من
الإقامة يف فل�سطني �أكرث من ثالثة �أ�شهر ( . )15وقد منحت الدولة العثمانية املهاجرين
اليهود بطاقات حمراء لي�سهل عليها مراقبتهم وطردهم من البالد فيما لو مكثوا فيها
�أكرث من ثالثة �أ�شهر.
حاول هرتزل �إغراء ال�سلطان بالأموال ،وقد عر�ض على ال�سلطان مبلغ ًا كبرياً من
املال ،ولكن ال�سلطان رف�ض هذا العر�ض املادي ال�ضخم ( )16قائ ًال له�« :إنه ال ميكن �أن
يتنازل عن �أر�ض فل�سطني التي روتها دماء ال�شهداء امل�سلمني عرب الع�صور التاريخية
وطلب من هرتزل �أن يحتفظ مباليينه» (. )17
علم هرتزل �أنه من امل�ستحيل �إقناع ال�سلطان عبد احلميد �أو �رشا�ؤه باملال ،لذلك
دبر ال�صهاينة م�ؤامرة خللعه �أو زج تركيا يف حرب عاملية .ومبا �أن تركيا �ضعيفة
ّ
فهي ال بد �أن تخ�رس احلرب وهذا ما ح�صل فع ًال فيما بعد .ومن الغرابة �أنه �أثناء خلع
ال�سلطان ب�سبب الثورة التي قامت �ضده عام 1908م جاء مع الأتراك موظف عثماين
يهودي كان يعرفه ال�سلطان عبد احلميد ،وقد �سلّمه ر�سالة اخللع عن العر�ش ،وكان
اليهودي مندوب ًا عن حركة االحتاد والرتقي ،فا�ستغرب ال�سلطان عبد احلميد من هذه
املكيدة املدبرة (. )18
و�أما عن الأ�سباب التي �أدت �إىل خلع ال�سلطان عبد احلميد عن اخلالفة والطريقة
التي متت بها فقد �أو�ضحها ال�سلطان نف�سه بعد خلعه يف ر�سالة وجهها �إىل �صديقه
يف دم�شق ال�شيخ حممود �أبو ال�شامات �شيخ الطريقة ال�شاذلية ،وقد ن�رش هذه الر�سالة
الأ�ستاذ �سعيد الأفغاين يف جملة العربي الكويتية يف عددها ال�صادر يف �شهر �شوال
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عام 1392هـ املوافق كانون �أول عام 1972م �ضمن مقاله بعنوان «�سبب خلع
ال�سلطان عبد احلميد» وقد ترجمت ر�سالة ال�سلطان عبد احلميد من الرتكية �إىل
العربية (. )19
رغم �أن �أنور ونيازي زعيمي االنقالب �أ�صبحا بطلني فلم يظهر �ضباط مقدونيا
للعيان بل ظلت القيادة املركزية للجنة ال�رسية وذلك ا�ستعداداً لالنتخابات العامة
القادمة.
مل تعلن جلنة االحتاد والرتقي عن برناجمها بالتف�صيل با�ستثناء �إعالنها
املطالبة بعودة الد�ستور ،وبعثت �سبعة �أ�شخا�ص �إىل العا�صمة العثمانية كي يقوموا
بتمثيلها وذلك لت�أ�سي�س حكومة جديدة و�إجراء انتخابات عامة .وجرى التمهيد لهذه
االنتخابات ب�إلغاء البولي�س ال�رسي ،و�صدرت قوانني االنتخابات وظهر فريقان

يت�صارعان على ال�سلطة يف االنتخابات وهما:
1.1جلنة االحتاد والرتقي وعرفت با�سم االحتاديني وعلى ر�أ�سهم �أنور وطلعت.
2.2جلنة املعار�ضة وهي ت�شكل حزب احتاد الأحرار العثماين ،قام بت�أليفه الأمري
�صباح الدين بعد عودته من باري�س.

جرت االنتخابات للمجل�س النيابي عام 1908م وفاز االحتاديون باملقاعد ،بعد
ذلك حترك �أع�ضاء و�أن�صار اجلامعة الإ�سالمية ،و�أبدى ه�ؤالء امتعا�ضهم من ت�رصفات
االحتاد والرتقي وخا�صة من خروج الن�ساء �سافرات يف ال�شوارع وم�ساواة امل�سلمني
بغري امل�سلمني ولقيت هذه املعار�ضة ا�ستجابة وا�سعة النطاق من اجلماهري وموظفي
الدولة ،و�رصحوا �أن ال�رشيعة الإ�سالمية يف خطر و�أن امل�سيحيني على و�شك ال�سيطرة
على البالد ،عندئ ٍذ قرر االحتاديون عزل ال�سلطان عبد احلميد ،فح�صلت ثورة م�ضادة
تزعمتها اجلامعة الإ�سالمية .مترد اجلنود ل�سيطرة جمموعة من ال�ضباط تلقوا تعليمهم
يف املدار�س الع�سكرية ذات الربامج الغربية.
ويف عام 1909م حتول ال�سخط �إىل مترد قام به اجلنود العاديون ومل ي�شرتك
فيه �سوى عدد قليل من ال�ضباط .وهاجم اجلنود “جمل�س املبعوثان” والباب العايل
وطالبوا ب�إ�سقاط احلكومة التي �أقامتها جلنة االحتاد والرتقي و�رضورة �إعالن �سيادة
ال�رشيعة الإ�سالمية.
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لذا اتهم ال�سلطان عبد احلميد بتدبري الثورة امل�ضادة هذه ،فبادرت القوات
املوالية للحكم اجلديد بالق�ضاء على التمرد ،وزحف اجلي�ش بقيادة حممود �شوكت،
وهو من �أ�صل عربي ،من �سالونيك �إىل الأ�ستانة العا�صمة .واجتمع “جمل�س
املبعوثان” و�أعلن موافقته بعد �ضغط �شديد على خلع ال�سلطان عبد احلميد مبقت�ضى
فتوى من �شيخ الإ�سالم ،ونفي ال�سلطان �إىل �سالونيك وعني بد ًال منه ال�سلطان حممد
ر�شاد الذي �أ�صبح �ألعوبة يف يد جلنة االحتاد والرتقي و�أ�صبحوا هم �أ�صحاب الكلمة
العليا يف الدولة.
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اهلوامش:
الفصل الثامن :األطماع األوروبية يف الدولة العثمانية

1 .1جالل يحيى :العامل العربي احلديث� ،ص .72
2 .2رافق :العرب والعثمانيون� ،ص .416
3 .3رافق :امل�صدر نف�سه ،وكذلك �ص  .366ن�ص البيان يف اجلربتي �ص .5 -4
4 .4رافق :امل�صدر نف�سه� ،ص .417
5 .5جالل يحيى :امل�صدر ال�سابق� ،ص .73
6 .6جالل يحيى :امل�صدر نف�سه� ،ص .81
7 .7جالل يحيى :امل�صدر نف�سه� ،ص .81
8 .8عبد العزيز حممد ال�شناوي :الدولة العثمانية دولة �إ�سالمية مفرتى عليها ،ج� ،1ص .69
9 .9ال�شناوي :امل�صدر نف�سه� ،ص .69
1010رافق :امل�صدر ال�سابق� ،ص .380
1111رافق :امل�صدر نف�سه� ،ص .391
1212رافق :امل�صدر نف�سه� ،ص .412
�1313أحمد عبد الرحيم م�صطفى :يف �أ�صول التاريخ العثماين� ،ص .244
�1414أحمد عبد الرحيم م�صطفى :امل�صدر نف�سه� ،ص .247
1515ناجي علو�ش :املقاومة العربية يف فل�سطني (1948 – 1917م) .
1616مذكرات الدكتور ح�سني فخري اخلالدي رئي�س بلدية القد�س عام 1934م.
�1717أني�س �صايغ :يوميات هرتزل� ،سل�سلة كتب فل�سطينية �ص .44 – 43
1818مذكرات ال�سلطان عبد احلميد ال�سيا�سية ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط  ،2عام
1979م� ،ص .34
1919تي�سري جبارة :تاريخ فل�سطني ،دار ال�رشوق ،عمان ،ط  ،1عام 1998م� ،ص ،69
انظر ن�ص ر�سالة ال�سلطان �إىل ال�شيخ �أبو ال�شامات �ص .69

الفصل التاسع
السالطني العثمانيون حسب العصر وفرتة احلكم
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الفصل التاسع
السالطني العثمانيون

سالطني الدولة العثمانية حسب العصر وفرتة احلكم:
فرتة النهوض 1299 -م – 1453م:


عثمان الأول 1324 – 1299م



�أورخان غازي 1324م – 1360م.



		
مراد الأول 1360م – 1389م



بايزيد الأول (ال�صاعقة) 1389م–1402م.



				
حممد الأول 1413م – 1421م



مراد الثاين 1421م –  1444م



حممد الثاين (الفاحت) 1444م – 1446م



مراد الثاين 1446م – 1451م



حممد الثاين 1451/2/3م – 1481/5/3م

فرتة النمو 1453 -م – 1683م:


بايزيد الثاين 1481/5/19م– 1512/4/25م



�سليم الأول 1512/4/25م– 1520/9/21م



�سليمان الأول 1520/9/30م – 1566/9/7م



�سليم الثاين1566/9/29م1574/12/21 -م
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مراد الثالث 1574/12/22م1595/1/16 -م
حممد الثالث 1595/1/27م1603/12/21 -م
�أحمد الأول 1603/12/21م – 1617/11/22م
م�صطفى الأول 1617/11/22م1618/12/26 -م
عثمان الثاين 1618/2/26م1622/5/19 -م
م�صطفى الأول 1622/5/20م1623/9/10 -م
مراد الرابع 1623/9/10م1640/2/9 -م
		
�إبراهيم الأول 1640/2/29م1648/8/8 -م
حممد الرابع 1648/8/8م1687/11/8 -م

فرتة الركود 1683 -م – 1827م:












�سليمان الثاين 1687/11/8م1691/6/22 -م		
�أحمد الثاين 1691/6/22م1695/2/6 -م
		
م�صطفى الثاين 1695/2/6م1703/8/22 -م
�أحمد الثالث 1703/8/22م1730/10/2 -م
حممود الأول 1730/10/2م1754/12/13 -م
عثمان الثالث1754/12/13م1757/10/30 -م
م�صطفى الثالث 1757/12/30م1774/1/21 -م
عبد احلميد الأول1774/1/21م1789/4/7 -م
�سليم الثالث 1789/4/7م 1807/5/29 -م.
م�صطفى الرابع 1807/5/29م1808/7/28 -م
حممود الثاين 1808/7/28م1839/7/1 -م

فرتة الرتاجع 1828 -م – 1908م:


عبد املجيد الأول 1839/7/1م1861/6/25 -م
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عبد العزيز الأول 1861/6/25م1876/5/30 -م



مراد اخلام�س 1876/5/30م1876/8/31 -م



عبد احلميد الثاين1876/8/31م1909/4/27 -م

فرتة التفكك 1908 -م – 1923م:


		
حممد اخلام�س 1909/4/27م1918/7/3 -م



حممد ال�ساد�س1918/7/4م1922/11/1 -م



عبد املجيد الثاين (. )1

سالطني الدولة العثمانية:
ق�سمت يف ال�صفحات ال�سابقة �سالطني الدولة العثمانية ح�سب الع�رص وفرتة
احلكم لكل �سلطان ،وكان التق�سيم �إىل خم�سة �أق�سام وقد تناولت ال�رشح عن بع�ض
ال�سالطني الذين لعبوا دوراً هام ًا يف تاريخ الدولة العثمانية ،علم ًا ب�أنني تناولت يف
ال�صفحات ال�سابقة �سالطني عثمانيني لعبوا دوراً مهم ًا �سواء يف بداية ت�أ�سي�س الدولة
العثمانية �أو منوها وتو�سعها يف �آ�سيا و�إفريقيا وحو�ض البحر املتو�سط و�أوروبا،
وا�ستطاع العثمانيون الو�صول �إىل �أ�سوار فينا �أثناء فرتة قوة الدولة العثمانية.

�أما الأق�سام اخلم�سة التي ق�سمت فيها �سالطني الدولة العثمانية فهي
ما يلي مع ال�رشح عن بع�ض ال�سالطني:
1.1فرتة النهوض (1299م – 1453م)  :وقد حكم يف هذه الفرتة ت�سعة �سالطني.
�رشحنا يف بداية الكتاب عن �ستة من ه�ؤالء ال�سالطني وهم عثمان الأول� ،أورخان،
مراد الأول ،بايزيد الأول ،مراد الثاين ،حممد الفاحت .وقد لعب ه�ؤالء ال�سالطني فرتة
هامة يف التاريخ العثماين لأنها و�صفت بفرتة النهو�ض ،وتو�سعت الدولة العثمانية
يف �أماكن خمتلفة ،ونكتفي بال�رشح عن املذكورين �أعاله يف فرتة النهو�ض.

2.2فرتة النمو (1453م – 1683م)  :وقد حكم يف هذه الفرتة � 12سلطان ًا �رشحنا
عن اثنني من ال�سالطني يف ال�صفحات ال�سابقة يف الكتاب وهما �سليم الأول و�سليمان
القانوين ،و�س�أ�رشح عن اثنني �آخرين هما حممد الثالث (1595م – 1603م) ومراد
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الرابع (1623م – 1640م) وقد تناولت باخت�صار اثنني من ه�ؤالء ال�سالطني ب�سبب
طول فرتة حكم كل منهما �أوالً ،وعدم ال�رشح عن بقية ال�سالطني يف هذه الفرتة لأن
داع لذلك.
ذلك يحتاج �إىل �صفحات كثرية في�صبح الكتاب جملداً �ضخم ًا وال ٍ
)

السلطان حممد الثالث (1595م – 1603م) (: 2
هو ابن ال�سلطان مراد الثالث ،ولد عام 1566م وتوىل �أمور ال�سلطنة بعد وفاة
والده باثني ع�رش يوماً ،وحال تناوله �أمور ال�سلطنة عزل بع�ض رجال الدولة ون�صب
مكانهم من وجد بهم الإخال�ص .جرت املعركة الأوىل يف زمنه بني اجليو�ش العثمانية
وجيو�ش الأفالق والبغدان الذين انت�رصوا على العثمانيني ،وجرت معركة ثانية يف
العام التايل تقهقر فيها �أي�ض ًا الإنك�شارية ،وبعد �سنتني ،توىل هو بنف�سه قيادة اجليو�ش
العثمانية و�سار بها �إىل بالد املجر ،انت�رص يف املعركة وفتح قلعة �أرلو .ثم رجعت
اجليو�ش العثمانية منت�رصة �إىل الق�سطنطينية ،علم ًا ب�أن هذه القلعة عجز ال�سلطان
�سليمان عن فتحها عام 1556م.
من وزرائه الذين وقع على عاتقهم مقارعة الأعداء� ،سنان با�شا ،وجفالة زادة،
وح�سن با�شا ،وقد هزموا يف املعارك التي ذكرناها يف قتالهم مع الأفالق والبغدان.
بعد انت�صار ال�سلطان عام 1596م ا�ستمرت احلرب �سجا ًال بني جيو�ش املجر
والنم�سا مقابل اجلي�ش العثماين دون �أن تقع بني الطرفني وقائع حا�سمة.
ويف بداية القرن ال�سابع ع�رش للميالد ح�صلت يف بالد الأنا�ضول ثورة داخلية
كادت �أن تكون وخيمة العاقبة على الدولة العثمانية� ،إال �أن اجلي�ش العثماين �أخمدها.
و�أعقبت هذه الثورة ثورة �أخرى يف الأ�ستانة كاد �رشها ي�صل �إىل اخلليفة نف�سه لأن
جنود ال�سباهية (�أي اخليالة) طلبوا من ال�سلطان �أن يعو�ض عليهم ما فقدوه من ريع
الإقطاعات املعطاة لهم يف �آ�سيا ،وكانوا ي�سمونها (متارا) وملا مل يكن يف و�سع
ال�سلطان تلبية طلبهم لنق�ص دخل الدولة ،متردوا وثاروا ونهبوا ما يف امل�ساجد من
التحف الذهبية والف�ضية ،فا�ستعان ال�سلطان بجنود الإنك�شارية و�أخ�ضعتهم بعد �سفك
الدماء ،ويف تلك ال�سنة تويف ال�سلطان عام 1603م عن عمر يناهز  37عام ًا وخلفه
ابنه �أحمد الأول ( . )3ودفن ال�سلطان حممد الثالث يف جامع �أيا �صوفيا بجوار �رضيح
ال�سلطان �سليم الثاين.
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السلطان مراد الرابع (1623م – 1640م):
هو ابن ال�سلطان �أحمد الأول ابن ال�سلطان حممد الثالث ،ولد عام 1609م ،وواله
االنك�شارية بعد عزل عمه ال�سلطان م�صطفى الأول ،توىل عر�ش ال�سلطنة وعمره 14
�سنة ،ويف اليوم الثاين من جلو�سه على العر�ش توجه �إىل جامع �أيوب املبني بالقرب
من قرب �أبي �أيوب الأن�صاري ال�صحابي ( . )4وتقلد ال�سيف ح�سب العادة ،وحدث �أثناء
جلو�سه �أن وقعت بغداد يف �أيدي العجم ،و�أقام ال�شاه مدة ي�سريه يف بغداد ،وخرج منها
�إىل املو�صل ملحاربة حافظ با�شا فحا�رصها ومل ي�ستطع فتحها ،حاول حافظ با�شا
ا�سرتداد بغداد لكنه ف�شل.
ويف زمن ال�سلطان مراد �شق ع�صا الطاعة الأمري فخر الدين املعني حاكم جبل
لبنان ومترد على الدولة ،وبعد قتال عنيف بني الأمري و�أحمد با�شا وايل دم�شق ا�ضطر
الأمري �إىل الهرب ،وبعد مالحقته ا�ضطر الأمري �إىل الت�سليم ف�أخذه �أحمد با�شا �إىل
الق�سطنطينية ،لكن ال�سلطان عفا عنه� ،أما �أوالد الأمري فقد جاهروا بع�صيان الدولة
العثمانية ونهبوا مدن بريوت و�صيدا و�صور وعكا ،فغ�ضب ال�سلطان من د�سائ�س الأمري
فخر الدين ب�سبب ت�رصفات �أبنائه ،ف�أمر ال�سلطان بقطع ر�أ�س الأمري فخر الدين وعلق
ر�أ�سه على باب ال�رساي ثم �أمر بقتل ولديه.
�سار ال�سلطان مراد �إىل فتح بغداد وتخلي�صها من �أيدي العجم فو�صلها بعد 30
يوماً ،ويف اليوم الثاين من و�صوله �أمر جنوده بالهجوم على بغداد ،ففتحوها ثم رجع
ال�سلطان للق�سطنطينية بعد �أن ترك يف بغداد ع�رشة �آالف جندي (. )5
ويف تلك الأثناء كانت ثورات اجلنود متتابعة بالأ�ستانة ،ويف كل مرة كانوا
يطلبون قتل من ي�شا�ؤون من ر�ؤو�س احلكومة املخالفني لهم يف الر�أي ،وي�ضطر
ال�سلطان لتلبية طلباتهم �إ�سكات ًا لهم وخوف ًا من �أن ي�صل �إليه �أذاهم.
ويف غ�ضون ذلك �أ�صدر ال�سلطان �أمره بعزل خ�رسو با�شا عن ال�صدارة و�أعاد
حافظ با�شا �صدراً �أعظم ملن�صبه يف ال�صدارة ،ف�سعى املعزول (خ�رسو با�شا) لدى
اجلند و�أفهمهم �أنه عزل ب�سبب م�ساعدته للجي�ش ،لذا ثار اجلي�ش و�أر�سلوا �إىل الأ�ستانة
يطلبون �إرجاعه ،وملا مل يجب ال�سلطان طلبهم �ساروا �إىل الق�سطنطينية وقاموا بثورة
عظيمة دخلوا الق�رص ال�سلطاين وقتلوا حافظ با�شا رغم ًا عن تدخل ال�سلطان عام
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جامعة القدس املفتوحة

227

228

تاريخ الدولة العثمانية
1924 - 1280م

1632م ،اغتاظ ال�سلطان و�أمر بقتل خ�رسو با�شا حمرك الفتنة وعني بد ًال منه بريام
حممد با�شا �صدراً �أعظم .ومن ذاك الوقت �أظهر ال�سلطان عزم ًا �شديداً يف جمازاة ر�ؤو�س
االنك�شارية وغريهم ممن يهيج اخلواطر ويقلق الراحة العمومية ،و�صار ي�أمر بقتل كل
من ثبت عليه �أقل ا�شرتاك يف احلركات الأخرية .لذا وقعت مهابته يف قلوبهم وخ�شيه
ال�صغري والكبري ،و�أمن النا�س على �أموالهم و�أعرا�ضهم من التعدي و�سادت ال�سكينة يف
الق�سطنطينية وجميع �أنحاء الدولة العثمانية.
كانت �أخر ثورة لالنك�شارية يف زمنه عام 1632م حركها رجب با�شا ،ف�أمر
ال�سلطان بقتله و�إلقاء جثته من �شبابيك ال�رساي حتى يراها املتجمهرون ،ف�سكنت
اخلواطر ومل يح�صل ما يعبث بالأمن بعد ذلك يف زمنه (. )6
قرر ال�سلطان طرد العجم من بغداد فجهز جي�ش ًا �سار هو بنف�سه على ر�أ�س اجلي�ش
وحا�رصها عام 1638م و�سلط على �أ�سوارها املدافع ال�ضخمة ،وا�ستمرت احلرب 48
�ساعة متوالية ختمت بانت�صار اجلنود العثمانية ودخلوا بغداد .ثم جرى �صلح بني
العثمانيني والعجم وانقطعت �أ�سباب العدوان بينهما (. )7
3.3فرتة الركود (1683م – 1827م)  :كان عدد ال�سالطني العثمانيني الذين حكموا
يف هذه الفرتة (� )11سلطان ًا �رشحنا عن اثنني منهما يف هذا الكتاب وهما ال�سلطان
�سليم الثالث وال�سلطان حممود الثاين و�س�أ�رشح عن اثنني �آخرين فقط هما :ال�سلطان
�أحمد الثالث (1703م – 1730م) وال�سلطان عبد احلميد الأول (1789 – 1774م)
وال بد من التنويه �أن فرتة حكمهما كانت �أطول من غريهم لذا �أف�ضل ال�رشح عنهما .وال
داع لل�رشح الوا�سع عنهما بل موجز املوجز.
ٍ

السلطان أمحد الثالث (1703م – 1730م):
هو ابن ال�سلطان حممد الرابع ،ولد عام 1673م ،جل�س على عر�ش ال�سلطنة وكان
عمره  41عاماً ،وعند تعيينه وزع �أموا ًال طائلة على االنك�شارية ،وه�ؤالء قتلوا �شيخ
الإ�سالم في�ض اهلل �أفندي ملقاومته لهم يف �أعمالهم ونفوا �أوالده ،وخ�ضع ال�سلطان
لطلب الإنك�شارية ومل يحرك �ساكناً.
وقام االنك�شارية بعزل �أعظم رجال الدولة وا�ستبدلوهم مبن �أرادوا ،وعندما
هد�أت الأحوال وعادت ال�سكينة اقت�ص من ر�ؤو�س االنك�شارية فقتل منهم عدداً
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لي�س بقليل ،وعزل ال�صدر الأعظم ن�شاجني �أحمد با�شا الذي انتخبه االنك�شارية
وقت ثورتهم (. )8
�شن ال�سلطان حرب ًا على رو�سيا حتت قيادة بلطجي حممد با�شا وكان اجلي�ش
العثماين يقدر ب  200,000جندي فحا�رص اجلي�ش الرو�سي بقيادة قي�رص رو�سيا
وخليلته ،ولو ا�ستمر احل�صار قلي ًال لأخذ �أ�سرياً هو ومن معه وامنحت الدولة الرو�سية
من العامل ،لكن كاترينا �سلمت بلطجي با�شا كافة ما كان معها من اجلواهر الكرمية
وامل�صوغات الثمينة فخان الدولة ورفع احل�صار عن القي�رص وجي�شه مكتفي ًا ب�إم�ضاء
القي�رص معاهدة فلكزن عام 1711م و�أخلى مبوجبها مدينة �أزاق (. )9
ويف عهد ال�صدر الأعظم يو�سف با�شا الذي كان حمب ًا لل�سلم وقع مع الرو�س
معاهدة جديدة تق�ضي بعدم احلرب بني رو�سيا والدولة العثمانية مدة � 25سنة ،ولكن
مت�ض ب�ضعة �أ�شهر حتى وقعت احلرب بني اجلي�شني الرو�سي والعثماين ،فتدخل
مل ِ
الإجنليز لل�صلح بينهما حماية للتجارة وامل�صلحة االنكليزية ،فوقع الطرفان معاهدة
�أدرنة عام 1713م تنازلت رو�سيا مبقت�ضاها عن �أرا�ضيها على البحر الأ�سود.
�أما ال�صدر الأعظم الذي تاله وهو علي با�شا فقد كان ميا ًال للحرب غيوراً على
�صالح الدولة العثمانية ،ميا ًال ال�سرتجاع ما �ضاع من �أمالكها خ�صو�ص ًا يف بالد
املورة ولذلك �أعلن احلرب على البندقية ،ف�أ�رسع �إمرباطور النم�سا ميد يد امل�ساعدة
للبنادقة ،وقد قتل ال�صدر الأعظم علي با�شا يف املعركة ودخلوا مدينة بلغراد ،ثم
جرت مفاو�ضات لل�صلح ومت توقيع معاهدة ب�ساروفت�س عام 1718م خ�رست الدولة
أرا�ض يف بالد العرب.
العثمانية مبوجبها � ٍ
ويف عهد ال�سلطان �أحمد الثالث طلب �أهل ال�سنة يف بالد العجم امل�ساعدة من
الدولة العثمانية ب�سبب كرثة تعديات ال�شيعة عليهم ( . )10لذا �سار اجلي�ش العثماين
لإغاثة ال�سنة ،ففتح اجلي�ش العثماين وهو يف طريقه عدة ح�صون منيعة عام 1725م
حتى و�صل �إىل تربيز وغريها و�أعانت املتظلمني وقهرت الأعجام ،ثم �صاحلهم بناء
على طلب ال�شاه �أ�رشف عام 1727م .ولعدم ميل ال�سلطان للحرب ورغبته يف ال�صلح
ثار االنك�شارية و�أهاجوا الأهايل ف�أطاعوهم طلب ًا لل�سلب والنهب عام 1730م ،وطلب
ثوار االنك�شارية من ال�سلطان قتل ال�صدر الأعظم واملفتي وقبودان با�شا �أي �أمريال
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الأ�ساطيل البحرية بحجة �أنهم مييلون مل�ساملة العجم ،فامتنع عن �إجابة طلبهم ،وملا
ر�أى منهم الت�صميم على قتلهم طوع ًا �أو كرهاً ،تخوف ًا من �أن يتعدى �أذاهم �إىل �شخ�صه،
�سلم لهم بقتل الوزير والأمريال دون املفتي فقبلوا و�ألقوا جثثهم يف البحر ،وقاموا
بالع�صيان على ال�سلطان جهاراً ف�أعلنوا �إ�سقاطه ونادوا بابن �أخيه حممود الأول
خليفة للم�سلمني و�أمرياً للم�ؤمنني ،ف�أذعن ال�سلطان �أحمد الثالث وتنازل عن امللك
بدون معار�ضة .وكانت مدة حكمه � 27سنة و� 11شهراً ( . )11وتوفى عام 1730م.

السلطان عبد احلميد األول (1774م – 1789م):
هو ابن ال�سلطان �أحمد الثالث ،ولد عام 1724م ،ويف اليوم الثالث من توليه
احلكم توجه يف موكب حافل �إىل جامع �أبي �أيوب لتقلد �سيف ال�سلطان عثمان م�ؤ�س�س
الدولة العثمانية .ومل يوزع على اجلنود الإنعامات املعتادة خللو خزائن الدولة التي
ا�ستنزفتها احلرب الأخرية.
زحف اجلي�ش الرو�سي ملواجهة العثمانيني ،فطلب ال�صدر الأعظم من (رومانزوف)
املهادنة وتوقيف القتال ،و�أر�سل �إليه مندوبني لالتفاق على عقد ال�صلح وقبول ال�رشوط
التي رف�ضتها الدولة العثمانية عند اجتماع م�ؤمتر بوخار�ست فاجتمع املندوبان
العثمانيان مع �سفري رو�سيا يف مدينة قينارجه ،وبعد مناق�شات طويلة قبل ال�صدر
الأعظم املعاهدة التي مت االتفاق عليها عام 1774م وهي مكونة من  28بنداً �أهمها
ا�ستقالل تتار القرم وب�ساربيا وقوبان مع حفظ �سيادة الدولة العثمانية فيما يتعلق
بالأمور الدينية وت�سليم كافة البالد والأقاليم التي احتلتها رو�سيا �إىل خان القرم.
و�أن يكون للمراكب الرو�سية حرية املالحة يف البحر الأ�سود والبحر املتو�سط و�أن
تبني رو�سيا كني�سة بق�سم بريا بالأ�ستانة ويكون لها حق حماية جميع امل�سيحيني
التابعني للمذهب الأرثوذك�سي من رعايا الدولة العثمانية.
و�أ�ضيف �إىل هذه املعاهدة بندان �رسيان ،يف �أحدهما (�أن الدولة العثمانية
تدفع �إىل رو�سيا مبلغ خم�سة ع�رش �ألف كيب�سة ب�صفة غرامة حربية على ثالثة �أق�ساط
مت�ساوية يف �أول يناير 1775م و�سنة 1776م و�سنة 1777م) ( . )12ويف الثاين �أنها
تقدم لرو�سيا امل�ساعدات املقت�ضية للجالء عما احتلته من جزائر الروم و�سحب دونا
منتها منها وهذا ن�ص معاهدة قينارجة.
عا�ش ال�سلطان  66عام ًا ق�ضى منها  16عام ًا على �رسير ال�سلطنة (. )13
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4.4فرتة الرتاجع (1828م – 1908م)  :كان عدد ال�سالطني يف هذه الفرتة الذين
حكموا الدولة العثمانية �أربع �سالطني ،حتدثت يف هذا الكتاب عن ال�سلطان عبد احلميد
الثاين (1909 -1876م) و�س�أتناول يف هذه الفرتة احلديث عن عبد املجيد الأول
وذلك لطول فرتة حكمه وب�سبب احلوادث ال�سيا�سية الهامة التي ح�صلت �أثناء حكمه
للدولة العثمانية.

السلطان عبد اجمليد األول (1839/7/1م – 1861/6/25م):
جل�س ال�سلطان عبد املجيد على �سدة احلكم ومل يبلغ من العمر �إال  18عام ًا حيث
ولد عام 1821م (1237هـ) وكان تن�صيبه للعر�ش عام 1839م (1255هـ) وا�ستلم
من�صب ال�صدر الأعظم يف بداية حكمه خ�رسو با�شا ،الذي مل ي�ستطع �أن ي�ستميل �إليه
كبار رجال الدولة ،لذا �أقال ال�سلطان ال�صدر الأعظم وعني بد ًال منه ر�شيد با�شا .ابتد�أ
ر�شيد يف �إجراء التنظيمات العثمانية بق�صد رفع املظامل عن ال�شعب ،و�ألقى من�شوراً
يف حديقة الورد يف الق�رص ال�سلطاين و ُيدعى (كوخلانة) وقد ا�ستمع للمن�شور ال�سلطان
و�شيخ الإ�سالم والوزراء و�سائر العلماء.
تدخلت رو�سيا يف الأمور الداخلية للدولة العثمانية مثل حمايتها للأرثوذك�س،
وملا مل يوافق ال�سلطان على ذلك �شنت رو�سيا احلرب �ضد ال�سلطان .فزحف اجلي�ش
الرو�سي وكان تعداده  900.000جندي نحو �سهل الطونة لذا وقفت بريطانيا وفرن�سا
و�رسدينيا مع ال�سلطان العثماين �ضد الرو�س و�أوقفوا الرو�س عند حدودهم .ثم عقدت
معاهدة باري�س مت مبوجبها ال�صلح عام 1856م وتفرغ ال�سلطان ل�سن التنظيمات
املتعلقة بالتجارة والزراعة ،و�أ�س�س املكاتب الر�شيدية واعتنى يف ن�رش املعارف
والعلوم وتعميم العدالة والأمن (. )14
لقد وقعت الدولة العثمانية معاهدة عام 1840م يف لندن بخ�صو�ص م�ضيق
البو�سفور وامل�س�ألة امل�رصية و�إيقاف حممد علي عن تعدياته على الدولة كان قد
وقعها الإجنليز وبرو�سيا والنم�سا والرو�س .والق�صد منها م�ساعدة الدول الكربى
لل�سلطان �ضد حممد علي ،وذلك لإبقاء دولة الرجل املري�ض (الدولة العثمانية) �ضعيفة
يف �أوروبا و�أن ال يحل حملها رجل قوي مثل حممد علي يهدد الأوروبيني فيما بعد.
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و�ضع الأوروبيون �رشوط ًا على حممد علي وال�سلطان للتوقيع على معاهدة لندن ،ومما
جاء يف بنودها ما ي�أتي:
▪ ▪«�أوالً� :أن يلتزم حممد علي با�شا ب�إرجاع ما فتحه للدولة العلية ويحتفظ لنف�سه
باجلزء اجلنوبي من ال�شام مع عدم دخول مدينة عكا يف هذا الق�سم.
▪ ▪ثانياً� :أن يكون لإنكلرتا احلق باالتفاق مع النم�سا يف حما�رصة �أر�ض ال�شام
وم�ساعدة كل من �أراد من �سكان بالد ال�شام خلع طاعة امل�رصيني ،والرجوع �إىل الدولة
العلية وبعبارة �أخرى حتري�ضهم على الع�صيان؛ لأ�شغال اجليو�ش امل�رصية يف الداخل
كي ال تقوى على مقاومة املراكب النم�ساوية والإنكليزية.
▪ ▪ثالثاً� :أن يكون ملراكب رو�سيا والنم�سا وانكلرتا مع ًا حق الدخول يف البو�سفور
حلماية الق�سطنطينية لو تقدمت اجليو�ش امل�رصية نحوها.
▪ ▪رابعاً� :أن ال يكون لأحد احلق يف الدخول �إىل مياه البو�سفور ما دامت
الق�سطنطينية غري مهددة.
▪ ▪خام�ساً :يجب على الدول التي وقع مندوبوها على هذا االتفاق �أن
ت�صادق عليه يف مدة ال تزيد عن �شهرين بحيث يكون الت�صديق يف مدينة
لوندرة (لندن) (.» )15
اتبع ال�سلطان عبد املجيد خطة والده ال�سلطان حممود يف الإ�صالحات الداخلية،
حتى جتاري الدولة العثمانية باقي الدول يف التمدن والعمران ،ف�أ�صدر عقب توليه
من�صب اخلالفة بقليل �أمراً قرئ علن ًا يف جمهور الوزراء والأعيان يف 1839/11/13م،
تويف ال�سلطان عبد املجيد وعمره �أربعون �سنة عام 1861م ودفن يف قرب �أُعد له يف
حياته بجوار جامع ال�سلطان �سليم ،وكانت مدة حكمه � 22سنة ون�صف ،وهو الذي
�أن�ش�أ الني�شان املجيدي (. )16
5.5فرتة التفكك (1908م – 1923م)  :بلغ عدد ال�سالطني يف هذه الفرتة ثالثة
�سالطني فقط حكموا الدولة العثمانية ،وال بد من ال�رشح عن ال�سلطان الذي حدثت يف
زمنه احلرب العاملية الأوىل و�أدت �إىل انهيار الدولة العثمانية.
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السلطان حممد رشاد “حممد اخلامس” (1909م – 1918م):
ولد ال�سلطان حممد ر�شاد عام 1844م وكان و�صوله للحكم بعد ال�سلطان عبد
احلميد الثاين ،حيث اجتمع املجل�س العمومي (الأعيان واملبعوثني) اجتماع ًا �رسي ًا
وخلع عبد احلميد مبوجب فتوى من �شيخ الإ�سالم .حيث قرئت الفتوى ال�رشعية املوقع
عليها بتوقيع �شيخ الإ�سالم حممد �ضياء الدين ،ف�أ�سقط ال�سلطان عبد احلميد من
اخلالفة الإ�سالمية وال�سلطنة العثمانية ،ومت خلع عبد احلميد الثاين عام 1909م.
عندما اعتلى ال�سلطان حممد اخلام�س العر�ش كان عمره �آنذاك  65عاماً ،وقد ُقلد
ال�سلطان �سيف عثمان يف جامع �أيوب الأن�صاري يف القرن الذهبي.
كان حممد اخلام�س ال�سلطان الرتكي الأول الذي احتفل بالربملان ،فدعا النواب
�إىل حفلة �شيقة يف بهو العر�ش ،وافتتحت احلفلة بع�رش من القر�آن الكرمي ثم م�شى
العلماء وعلى ر�أ�سهم �شيخ الإ�سالم ،وتبعهم وزير الأوقاف بلبا�سه الأخ�رض ( )17وخلفه
موظفو الأوقاف ب�ألب�سة تتفاوت �ألوانها ح�سب درجات الأ�شخا�ص بلبا�سهم.
وجاء بطاركة الطوائف امل�سيحية فا�ستقبلهم ال�سلطان بب�شا�شة وترحاب ،و�ألقى
بطريرك الأرثوذك�س ب�صفته رئي�س جميع الأوقاف امل�سيحية كلمة موجزة ،وفتح
ال�سلطان �أبواب جامع �أيوب الأن�صاري لأول مرة يف وجه امل�سيحيني الذين كان
حمرم ًا عليهم دخول امل�سجد املقد�س.
ومنذ ارتقاء ال�سلطان حممد اخلام�س �سدة احلكم ت�سلم حزب االحتاد والرتقي
�إدارة احلكومة العثمانية ( . )18و�أ�صبح �أنور با�شا قائد الأمة ب�صفته القائد الأعلى
للجيو�ش الرتكية وكان رج ًال ذا كفاءة ونزعة �أملانية نظراً للدرا�سة الع�سكرية التي
تلقاها يف برلني ف�أثرت عليه ،و�أخذ النفوذ الأملاين ميتد ويقوى يف العا�صمة الرتكية
�إىل �أن �أ�صبحت ال�سفارة الأملانية �أقوى �سفارة �أوروبية يف تركيا .وطلب �أنور با�شا من
ال�سلطان �أن ي�ستدعي �أحد املفت�شني الع�سكريني من �أملانيا ليدرب اجلي�ش الرتكي و�أ�سند
بعد ذلك قيادة اجلي�ش الأول يف العا�صمة �إىل اجلرنال (فون �سندر�س الأملاين) ومل يرق
هذا العمل لرو�سيا فاحتجت ولكن احتجاجها مل يثمر الثمرة املرجوة.
كان �أنور با�شا قد وزع خالل �ستة �أ�شهر بقيمة مليون ون�صف املليون جنيه هدايا
على كبار ال�ضباط واملوظفني تعزيزاً لنفوذه.
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�أ�صبح دخول تركيا يف احلرب �أمراً مفروغ ًا منه لعالقتها القوية مع الأملانـ،
ويف ال�شهر الأول من احلرب التج�أت املدرعة (غوين) والن�سافة املدمرة (بر�سلو)
الأملانيتان �إىل م�ضيق الدردنيل هرب ًا من الأ�سطول الإجنليزي امل�سيطر على البحر
املتو�سط ،وكانتا قد رفعتا الأعالم الرتكية.
ومما �ساعد على تقوية اخلالف الإجنليزي الرتكي و�ضع الأمريالية البحرية
الإجنليزية يدها على املدرعتني العثمانيتني .وقد �ضمت البحرية الإجنليزية الباخرتني
احلربيتني (ال�سلطان عثمان الأول والر�شادية) �إىل الأ�سطول الإجنليزي حتت ا�سمي
�أجنكورب وايرن (. )19
كانت كل من انكلرتا وفرن�سا ورو�سيا تفاو�ض تركيا للبقاء على احلياد على
�أن ال مت�س حدودها يف نهاية احلرب ،على �أن تطرد تركيا الطرادين الأملانيني �أو
ت�ضع يدها عليهما ،فلم تطرد تركيا الطرادين الأملانيني من مياهها لأنها ابتاعتهما
من �أملانيا ،وهكذا بقيا يف الدردنيل حتى دخال البحر الأ�سود ب�إيعاز من �أنور با�شا
وهاجما البواخر الرو�سية.
�أعلنت رو�سيا احلرب على تركيا يف  3ت�رشين الثاين عام 1914م ،وبعد احلرب
بيومني جاء دور فرن�سا و�إجنلرتا ف�أعلنتا احلرب ر�سمياً ،و�أعلنت تركيا احلرب على
احللفاء يف  23ت�رشين الثاين عام 1914م .و�ضمت �إنكلرتا نهائي ًا م�رص وقرب�ص �إىل
�أمالكها وكان احللفاء قد وقعوا اتفاقية �رسية عام 1915م ب�إعطاء العا�صمة الرتكية
�إىل رو�سيا بعد �إحراز الن�رص الأخري .ويف الوقت الذي كانت رو�سيا تفكر باحل�صول على
العا�صمة الرتكية كانت فرن�سا تفكر بالألزا�س واللورين بينما اجنلرتا كانت تفكر بقتل
التجارة الأملانية.
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الفصل العاشر
الدولة العثمانية بعد السلطان عبد احلميد الثاني

 .1االحتاد والرتقي.
 .2احلرب العاملية األوىل.
 .3نهاية الدولة العثمانية وإلغاء اخلالفة.
مجعية االحتاد والرتقي:
ظهرت يف �أواخر حكم ال�سلطان عبد احلميد جمعية تركيا الفتاة التي انتظم
�أفرادها بعد ذلك يف جمعية االحتاد والرتقي ،وكانت ت�سعى للإطاحة بحكم ال�سلطان
عبد احلميد ،لقد ا�ضطر ال�سلطان حتت �ضغط ثورة ع�سكرية نظمتها جمعية االحتاد
والرتقي �إىل �إعالن د�ستور مدحت با�شا من جديد يف 1908/7/24م .وح�صل �أول
انق�سام بني العرب والعثمانيني يف االنتخابات التي جرت للربملان اجلديد بعد �إعالن
الد�ستور العثماين� ،إذ حتيز �أع�ضاء جمعية االحتاد والرتقي �ضد العرب ( . )1وازداد
هذا التحيز بعد زحف حممود �شوكت با�شا على العا�صمة العثمانية من �سالونيك يف
1909/4/24م وخلع عبد احلميد.
لقد ت�أ�س�ست حركة االحتاد والرتقي عام 1895م وكان لها �ش�أن كبري يف حركة
تركيا الفتاة املعار�ضة حلكم ال�سلطان عبد احلميد الثاين ،وكان من �أهداف تركيا
الفتاة منح احلرية جلميع �سكان الدولة العثمانية ورعاياها على اختالف جن�سياتهم
وكان �شعارها «احلرية والعدالة وامل�ساواة».
لقد انت�رشت فروع جلمعية االحتاد والرتقي يف �أنحاء الدولة ،وكان هدفها
�أي�ض ًا �إبقاء اللغة الرتكية لغة ر�سمية يف جميع �أرجاء الدولة العثمانية ،لقد بد�أ
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تنظيم وت�شكيل جمعية االحتاد والرتقي �رساً منذ عام 1887م �أطلق عليه م�ؤ�س�سوه
اخلم�سة ا�سم جمعية االحتاد والرتقي ،وكان من بني اخلم�سة �ألباين و�رشك�سي
وكرديان .وا�ستهدف التنظيم التخل�ص من ال�سلطان عبد احلميد وتن�صيب �أحد �أخويه
مراد �أو حممد ر�شاد ،ولكن رئي�س املخابرات فهيم با�شا كان لهم باملر�صاد وف�شلت
املحاولة االنقالبية عام . )2( 1895

مشكالت واجهها االحتاديون:
لقد واجه االحتاديون م�شكالت �ضخمة يف بداية حكمهم قبيل احلرب العاملية
الأوىل ،ومن �أهم هذه امل�شكالت احلرب الطرابل�سية الإيطالية ،وحرب البلقان� .أما
بالن�سبة للحرب الطرابل�سية الإيطالية ،فقد كانت �إيطاليا تطمح بال�سيطرة على
طرابل�س يف ليبيا خا�صة بعد �أن احتلت فرن�سا تون�س عام 1881م ،عملت �إيطاليا
على تهيئة الو�ضع داخل ليبيا فعملت على �رشاء الأرا�ضي و�إن�شاء امل�شاريع الزراعية
وفتح املدار�س الإيطالية يف ليبيا وغري ذلك .ويف عام 1910م قدمت �إيطاليا �إنذاراً
�إىل الدولة العثمانية اتهمتها بعرقلة امل�ساعي لتمدين �سكان ليبيا ،و�أعلنت الدولة
العثمانية رف�ض ذلك الإنذار ،فما كان من �إيطاليا �إال �أن حا�رصت �سواحل طرابل�س
وبرقة ملنع و�صول امل�ساعدات �إىل ليبيا .وبد�أ الأ�سطول الإيطايل بق�صف ال�سواحل
و�إنزال القوات الإيطالية التي احتلت طرابل�س وبنغازي وغريها ،و�أعلنت �إيطاليا
�ضم هذا اجلزء من �شمايل �إفريقيا �إليها ،وتقدم العثمانيون بقيادة عزيز امل�رصي،
واملتطوعون بقيادة �أنور با�شا ،وانت�رصوا على الإيطاليني يف بنغازي.
هددت �إيطاليا باحتالل ا�ستنبول واحتلت بع�ض اجلزر يف البحر الأبي�ض املتو�سط
و�رضبت ميناء بريوت فا�ضطرت الدولة العثمانية عقد معاهدة �أو�شي مع �إيطاليا عام
1911م ( ، )3وان�سحبت من ليبيا وتركت املجاهدين وحدهم يف امليدان ،ومل تعرتف
الدولة العثمانية باالحتالل الإيطايل ،و�إمنا تعهدت ب�سحب موظفيها وجنودها ،و�صدر
قرار �سلطاين مبنح ليبيا اال�ستقالل الذاتي� ،إال �أن املعاهدة مل تطبق لأن تركيا كانت مع
الأملان ،بينما كانت �إيطاليا مع احللفاء يف احلرب العاملية الأوىل ،فكانتا نقي�ضني
متخا�صمني.

أ .د .تيسري جباره

�أما امل�شكلة الثانية التي واجهت الدولة العثمانية فكانت حرب البلقان:
كانت البو�سنة والهر�سك تتبع الدولة العثمانية ،لكن النم�سا �ضمت هذين الإقليمني
�إليها ،وهذا العمل �أدى �إىل �إغ�ضاب ال�رصب ورو�سيا ،ثم عملت رو�سيا على تنظيم احتاد
بني دول البلقان انتقام ًا من النم�سا ،ونتيجة لتوتر املوقف يف البلقان �أعلنت �إمارة
اجلبل الأ�سود احلرب على الدولة العثمانية عام 1912م وتلتها بلغاريا وال�رصب
واليونان ،و�أنزلت الدول املتحالفة �إىل ميدان القتال � 715ألف مقاتل مقابل � 320ألف
جندي تركي ومل مي�ض �شهر على بدء القتال حتى �أ�رشفت القوات البلغارية على مداخل
ا�ستنبول ،كما احتل اليونانيون ميناء �سالنيك ،وتقدم ال�رصبيون يف جميع اجلهات،
وا�ستعملوا الطائرات لأول مرة يف هذه احلرب ،وق�صفوا مدينة �أدرنة وفقدت الدولة
العثمانية معظم �أرا�ضيها يف �أوروبا ،وبعد وقف القتال جرى االتفاق على ا�ستقالل
�ألبانيا وق�سمت الأرا�ضي الباقية بني �أع�ضاء التحالف البلقاين ،وقد وقع اتفاق ال�صلح
يف لندن يف �أيار عام 1913م.
وجرى نزاع بني دول البلقان على غنيمة الأرا�ضي التي انتزعوها من الدولة
العثمانية .وهذا التفكك �أدى �إىل ان�ضمام الدولة العثمانية �إىل اليونان وال�رصب واجلبل
الأ�سود �ضد بلغاريا ،وا�ستطاع �أنور با�شا �أن يحرر �أدرنة من االحتالل البلغاري وبذلك
�سيطر على احلكم يف الدولة العثمانية مع طلعت با�شا وجمال با�شا ،و�أخرياً وقعت
معاهدة بني الدولة العثمانية وبلغاريا عام 1913م ،وا�ستعاد الأتراك �إقليم تراقيا مبا
يف ذلك �أدرنة ،وعرفت هذه احلرب با�سم حرب البلقان الثانية (. )4
ظهرت جمعيات �رسية عربية تدعو �إىل ا�ستقالل البالد العربية عن الدولة
العثمانية ،ومن هذه اجلمعيات اجلمعية القحطانية ،وجمعية العربية الفتاة ،وحزب
الالمركزية الإدارية العثماين ،وجمعية العهد ،وجمعية الإ�صالح يف بريوت.
�إن الديوان احلربي العثماين الذي �أقامه جمال با�شا يف عاليه يف لبنان ا�ستطاع
ك�شف اجلمعيات ال�رسية العربية كلها و�أ�سماء امل�شرتكني فيها.
لقد عقد الطالب العرب م�ؤمتراً لهم يف باري�س عام 1913م للنظر يف �أو�ضاع
العرب يف الدولة العثمانية .ور�أى �أع�ضاء امل�ؤمتر �أنه �إذا مل تنفذ القرارات التي �صادق
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عليها ،فالأع�ضاء املنتخبون يف جلان الإ�صالح العربية ميتنعون عن قبول �أي من�صب
كان يف احلكومة العثمانية.
لقد اتخذ امل�ؤمتر يف باري�س قرارات هامة منها �رضورة االعرتاف بحقوق العرب
ال�سيا�سية الكاملة ،و�أكد امل�ؤمتر على وحدة الدولة العثمانية و�رشاكة العرب الأول يف
باري�س ،وفتحت باب املفاو�ضات بعد �إر�سالها �سكرتري جمعية االحتاد والرتقي مدحت
�شكري بك �إىل باري�س ،ووقع اتفاق ًا مع عبد احلميد الزهراوي (نائب حماه يف جمل�س
املبعوثان) ثم �صادق ال�سلطان حممد ر�شاد على االتفاق .و�صدر مر�سوم �سلطاين
بذلك لكن االحتاديني مل يكونوا خمل�صني يف النوايا والأفعال لأنهم عينوا �ضباط ًا
�أتراك يف الواليات العربية و�ساروا يف �سيا�سة الترتيك ،وتر�سيخ نفوذ االحتاديني يف
الأرا�ضي العربية بعد ت�شتيت ال�ضباط العرب وتوزيعهم على احلاميات البعيدة .كما
�أ�صدر ال�سلطان فرمان ًا يف 1913/8/8م نق�ض فيه ال�رشوط التي وعدت بها الدولة
العثمانية الأع�ضاء العرب يف م�ؤمتر باري�س (. )5

احلرب العاملية األوىل:
لقد �أدت م�شاكل البلقان �إىل تفجري احلرب العاملية الأوىل ،فقد قتل �أحد �أع�ضاء
املنظمات ال�رسية ال�رصبية ويل عهد النم�سا يف بلدة �رساييفو ،وقدمت النم�سا �إنذاراً
�إىل ال�رصب والتي قبلت معظم بنود الإنذار ،لكن النم�سا تود الق�ضاء على ال�رصب،
ولهذا �أعلنت عليها احلرب ،وهذا احلادث �أجرب الدول العظمى على اال�شرتاك يف احلرب،
فقامت رو�سيا وفرن�سا مب�ساعدة ال�رصب ،بينما �ساعدت �أملانيا حليفتها النم�سا ،كما
�أن بريطانيا دخلت احلرب �إىل جانب رو�سيا وفرن�سا ،بينما �أعلنت الدولة العثمانية
واليونان ورومانيا وبلغاريا حيادها يف احلرب� .إن حتالف فرن�سا وبريطانيا مع
رو�سيا يف احلرب العاملية الأوىل وقيام احلركة الطورانية �أدى ذلك �إىل �إثارة حما�س
الأتراك �ضد رو�سيا وفر�صة الن�ضمام الدولة العثمانية �إىل �أملانيا والنم�سا ،ومت ذلك
بالفعل.
�أعلن �أنور با�شا �إلغاء االمتيازات الأجنبية يف 1914/9/7م ،لذا �أعلنت دول
الوفاق احلرب على ال�سلطان العثماين ،وكان �أن قررت الدولة العثمانية اال�ستيالء على
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دور الربيد الأجنبية وخ�ضوع الأجانب للقوانني العثمانية وحماكمتهم �أمام املحاكم
العثمانية ،كما قدمت الدولة العثمانية معونة مادية وع�سكرية للعراق.
ويف 1914/10/29م ق�صف الأ�سطول الرتكي املوانئ الرو�سية املطلة على
البحر الأ�سود مما �أدى �إىل �إعالن رو�سيا احلرب على تركيا ،ويف 1914/11/5م �أعلنت
فرن�سا وبريطانيا احلرب على الدولة العثمانية ،وما لبث احللفاء الثالثة �أن و�ضعوا
اخلطط القت�سام �أمالك الدولة العثمانية يف امل�رشق العربي (بالد ال�شام والعراق) ويف
�أوروبا .وقد ا�ستطاعت الدولة العثمانية يف بداية احلرب وقف الزحف الرو�سي على
�أرا�ضيها ،وبد�أت اجليو�ش العثمانية تتحول �إىل الهجوم.
لقد قادت جمعية االحتاد والرتقي – كما ذكرنا – حركة عام 1909م �ضد
ال�سلطان عبد احلميد الثاين ،كما قامت بانقالب عام 1913م� ،إال �أن �أع�ضاء اجلمعية
بقوا مرتددين يف تكوين دولة جديدة ،ب�سبب قلة االندفاع اجلماهريي و�سيطرة النفوذ
الديني عليهم ،وعلى هذا الأ�سا�س بذلوا جهودهم لتعميق ال�شعور بالوطنية واملحافظة
على الدولة العثمانية والدفاع عنها من التهديدات والأخطار اخلارجية.
عانت الدولة العثمانية كثرياً يف هذه احلقبة الزمنية ،وتعر�ضت قبل هذه احلقبة
للغزو الإيطايل وذلك عام 1911م ،وظهرت ع�صبة الدول البلقانية ومعار�ضتها للدولة
العثمانية ون�شطت الأحالف الغربية �ضدها وعلى ر�أ�سها رو�سيا القي�رصية (. )6
لقد ت�شكلت يف تركيا جمعية احلرية واالئتالف يف 1911/11/8م وكانت
هذه اجلمعية تختلف �أيديولوجي ًا عن جمعية االحتاد والرتقي حيث كانت ت�ؤمن
بالالمركزية .وا�شتد ال�رصاع بني االحتاديني واالئتالفيني يف جمل�س املبعوثان
العثماين ،ثم ت�ألفت وزارة ائتالفية �أعلنت �أنها �ستطبق مبد�أ الالمركزية يف احلكم ،تلك
الوزارة التي جاء بها �ضباط الإنقاذ والتي �أطاح بها االحتاديون �إثر انقالب ع�سكري
ثان يف 1913/1/23م بقيادة �أنور با�شا ،وبقي االحتاديون يحكمون حتى نهاية
ِ
احلرب العاملية الأوىل �ضمن مبادئهم الثالثة (املركزية والطورانية والترتيك) (. )7
ما�ض جميد
لقد حاولت جمعية االحتاد والرتقي اجتذاب الأ�شخا�ص الذين لهم ِ
يف الق�ضايا الوطنية على الرغم من املراقبة ال�شديدة املفرو�ضة على هذه اجلمعية،
وان�ضم �إليها بع�ض امل�ستخدمني يف احلكومة ،ويف احلقيقة ركزت اجلمعية جهودها
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على ا�ستقطاب اجلي�ش بجانبها ،وكانت النتيجة �أن ان�ضم �إليها عدد كبري من ال�ضباط،
و�أر�سل ال�سلطان العثماين برقية �إىل املفت�ش العام (يف �سالونيك) حلمي با�شا ي�س�أله
فيها عن قوة االحتاد والرتقي وعن الو�ضع ،فكان اجلواب «موالي جاللة ال�سلطان� ،أود
�أن �أعلمكم �أن كل فرد هناك �سواي ع�ضو يف جمعية االحتاد والرتقي» (. )8
لقد �أبعدت جمعية االحتاد ال�ضباط العرب ،وعينت بد ًال منهم الوالة الأتراك
الع�سكريني يف قيادة الواليات العربية ،وكان منهم جمال با�شا ال�سفاح الذي �أعدم
عدداً من العرب يف دم�شق وبريوت.

لقد كانت �سيا�سة االحتاديني ترتكز على ما ي�أتي:
1.1ترتيك جميع القوميات و�صهرها يف بوتقة الطورانية.
2.2فر�ض اللغة الرتكية يف املعامالت الر�سمية واملدار�س.
3.3احتكار الوظائف ل�صالح الأتراك.
4.4مراقبة ال�صحافة وت�شجيعها على متجيد النعرة الطورانية.
لقد �أدى ت�سلط االحتاديني وحماولة ترتيك القوميات املختلفة �إىل �ضعف الوحدة
العثمانية ،فا�ستغلت النم�سا تذمر غري الرتكية ف�ضمت �إليها البو�سنة والهر�سك ،كما
احتلت �إيطاليا ،وليبيا ،وكريت ،وانق�ضت دول البلقان وهاجمت الدولة العثمانية
وانتزعت منها الأرا�ضي الوا�سعة.
لقد توثقت العالقات العثمانية الأملانية ما بني 1899م – 1902م بعد �أن
ح�صلت �أملانيا على حق متديد خط حديدي يربط الأنا�ضول ببغداد وقد و�ضع احلجر
الأ�سا�سي للخط عام 1912م لكن احلرب العاملية الأوىل حالت دون �إمتامه ( )9وكان
من املتوخى �أن ينتهي عند اخلليج العربي ،وعندما �أدركت بريطانيا نوايا �أملانيا
بادرت �إىل عقد معاهدة حماية مع الكويت ن�صت على �أال يتنازل حاكم الكويت ال�شيخ
مبارك يف ذلك الوقت عن �أي جزء من �أرا�ضيه �أو ي�ؤجره �أو يرهنه و�أال يدخل يف عالقات
خارجية مع �أي دولة �إال مبوافقة بريطانيا.
كما �أن تدريب اجلي�ش العثماين قد عهد به �إىل �ضباط من الأملان الذين توىل
بع�ضهم منا�صب هامة يف اجلي�ش العثماين.
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ور�أى رجال االحتاد والرتقي� ،أن من م�صلحة الدولة العثمانية �أن توثق عالقاتها
مع �أملانيا ملواجهة الأطماع الرو�سية والفرن�سية والربيطانية ،فيما تبقى من �أمالك
الدولة العثمانية ،ولهذا عقدوا مع الأملان معاهدة يف �آب عام 1914م تعهدوا
مبقت�ضاها مب�ساعدة �أملانيا �ضد رو�سيا.
كان كت�شرن املعتمد الربيطاين يف القاهرة يرقب بحذر النفوذ الأملاين املتزايد
يف الدولة العثمانية ،والذي متثل يف خط حديد الأنا�ضول – بغداد ،مما يهدد مركز
بريطانيا يف اخلليج العربي والهند .كما �أن وقوف تركيا يف حرب مقبلة �ضد بريطانيا
من �ش�أنه تهديد موا�صالتها يف قناة ال�سوي�س وم�ضيق باب املندب وعدن نظراً لوجود
حامية تركية يف اليمن .كما خ�شيت بريطانيا من �إعالن ال�سلطان العثماين اجلهاد
�ضدها لأن هذا �سيثري �إ�ضافة �إىل العرب ال�شعوب الإ�سالمية مبا يف ذلك الهند .ولهذا
فكرت بريطانيا باال�ستيالء على املنطقة املمتدة بني حيفا وخليج العقبة حلماية
خطوط موا�صالتها وبت�شجيع العرب على االنف�صال عن العثمانيني (. )10
لقد ازداد التناف�س اال�ستعماري يف احل�صول على �أرا�ضي الدولة العثمانية بعد
�أن �ضعفت ،و�سماها الرو�س دولة الرجل املري�ض ،وهذا التناف�س �أدى �إىل اتفاق الدول
الأوروبية يف م�ؤمتر اجلزيرة اخل�رضاء عام 1906م ب�إطالق يد فرن�سا يف املغرب ،ويف
عام 1904م كان االتفاق الودي بني فرن�سا وبريطانيا ب�أن تعرتف فرن�سا مب�صالح
بريطانيا يف م�رص .كما �شجعت الدول اال�ستعمارية رعايا الدولة العثمانية على التمرد
عليها .ففي عام 1908م �أعلنت بلغاريا ا�ستقاللها عن الدولة العثمانية بدعم من
رو�سيا واحتلت �إيطاليا ليبيا مبوافقة دول احللفاء عام 1911م.
�أدركت الدولة العثمانية �أهداف الدول الأوروبية يف تفكيك �أرا�ضيها واقتالعها
فاجتهت �إىل �أملانيا لدعمها وتدريب قواتها امل�سلحة و�إقامة امل�شاريع االقت�صادية،
العتقادها �أن �أطماع الأملان �أقل �رضراً من رو�سيا وفرن�سا وبريطانيا و�إيطاليا.
لقد كانت الأطماع الأوروبية يف �أرا�ضي الدولة العثمانية هي النقطة الرئي�سة
التي �شجعت تركيا على الدخول يف احلرب العاملية الأوىل مب�ساندة الأملان ،كي
ت�ساعد على حتطيم رو�سيا التي كان هدفها الرئي�سي الدخول عرب امل�ضائق الرتكية
�إىل البحر الأبي�ض املتو�سط.
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لقد جنحت ال�سيا�سة الأملانية يف �ضم الدولة العثمانية �إىل جانب �أملانيا
وحلفائها .وكانت رغبة �أملانيا ا�ستغالل العراق والتغلغل يف �إيران جتاري ًا و�سيا�سياً،
وتوجيه �رضبة قاتلة �إىل الوجود الربيطاين يف م�رص وتهديد ال�سيطرة الربيطانية
على الهند (. )11
ا�ستعمل ال�سلطان لقب خليفة كي يعلن اجلهاد �ضد دول الوفاق ،وطالب امل�سلمني
يف العامل وخا�صة م�سلمي رو�سيا وبريطانيا باال�شرتاك يف احلرب �ضد «الكفار» .لقد
�أرغمت احلرب الأتراك على القتال يف �ست جبهات .وكانت الدولة العثمانية تركز
على الدفاع عن مناطق الدردنيل والقوقاز وعدن وقناة ال�سوي�س ،وهذه كلها م�ضائق
تتحكم يف البحار .و�أحرزت اجليو�ش العثمانية انت�صارات عديدة بفعل نظام التحديث
الذي نفذه حكام الدولة العثمانية ( . )12وكان �أكرب ن�رص �أحرزه الأتراك العثمانيون هو
�صدهم حلملة الدردنيل ،مما ا�ضطر احللفاء �إىل االن�سحاب بعد �أن كلفتهم احلملة حوايل
� 120ألف قتيل وجريح.
كان �أحمد جمال با�شا قائد اجلي�ش الرتكي الرابع يف دم�شق ،وقد اختري ليقود
احلملة على م�رص لتحريرها من الإجنليز ،وكان يخالف الداعني �إىل الوحدة الطورانية،
ويجاهر مبزايا القومية العثمانية.
�أعلنت بريطانيا �أن م�رص حتت رعايتها ،و�أعلن اجلرنال ماك�سويل انتهاء �سيادة
تركيا على م�رص ،وخلع اخلديوي عبا�س الثاين .وبد�أ جمال با�شا هجومه على قناة
ال�سوي�س لي ًال يف 1915/2/2م ،ولكن هجومه ف�شل ورجع عائداً �إىل دم�شق ،وكان قد

وزع بياناً على جي�شه �أثناء الهجوم على م�رص جاء فيه:

«�أيها اجلنود� ،إن ال�صحاري القاحلة لتمتد من ورائكم ،والعدو اجلبان يقف
�أمامكم ،وم�رص اخل�صبة خلف هذا العدو ،وهي م�شتاقة �إىل الرتحيب بكم ف�إن ترددمت
فلن يكون ن�صيبكم �إال املوت ،ف�إىل الأمام ف�إن اجلنة �أمامكم» (. )13
كانت دول احللفاء قد قامت بعقد اتفاقيات �رسية خالل احلرب العاملية الأوىل،
بهدف االنت�صار على دول تركيا و�أملانيا وغريها ،وبهدف تق�سيم �أمالك الدولة
العثمانية بعد الهزمية ،ومن هذه االتفاقيات ال�رسية:
1.1االتفاق مع الشريف حسني بإعالنه الثورة ضد األتراك من احلجاز :لقد
خططت بريطانيا �أن ت�رضب تركيا من الداخل وذلك با�ستمالة �أحد زعماء العرب،
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ووقع اختيارهم على ال�رشيف ح�سني �رشيف مكة املكرمة ،وقد تبادل ال�رشيف ح�سني
مع املعتمد الربيطاين يف القاهرة ر�سائل �رسية عن �رضورة دخول العرب احلرب �إىل
جانب الإجنليز وطرد الأتراك من البالد العربية ،وعرفت هذه مبرا�سالت «احل�سني
مكماهون» .ووعدت بريطانيا ال�رشيف ح�سني بدولة عربية �إذا ما �أعلن الثورة �ضد
الأتراك.
ا�ستمرت هذه املرا�سالت �سنة كاملة ثم �أعلن ال�رشيف ح�سني الثورة على الأتراك
يف العا�رش من حزيران عام 1916م ،وكان يقود اجلي�ش العربي في�صل بن احل�سني
ي�ساعده اجلرنال االجنليزي لوران�س ( ، )14وجنحا يف طرد الأتراك من الأردن وفل�سطني
و�سوريا حتى و�صال حلب� ،أما اجلهة الغربية فقد �شن اجلرنال اللنبي هجوم ًا �أدى �إىل
احتالل القد�س يف 1917/12/9م وكانت قد �سقطت قبل ذلك مدن غزة واخلليل ويافا
وبيت حلم ،ويف نهاية �سنة 1917م كانت القوات الربيطانية قد احتلت كل ذلك اجلزء
من �سوريا الذي ميثل ما ي�سمى «�سنجق القد�س» (. )15
وكبدت ثورة العرب الأتراك خ�سائر ال طاقة لهم بها ،فقد فقدوا حتى نهاية �آذار
�سنة 1918م  4800قتي ًال و 1600جريح ًا و � 8000أ�سرياً يف املعارك التي دارت
بينهم وبني العرب فح�سب ،وهذه الأرقام ال ت�شمل �أعداء العرب الذين فروا من �صفوف
الأتراك ،و�أ�ضف �إىل ذلك حامية لهم يف املدينة املنورة عددها  12,000و�أخرى يف
معان عددها  7000ونحو  3000يف مراكز خمتلفة على اخلط احلجازي .وكلها قد
عطلها العرب و�شلوا حركتها �أي �أن عدد القتلى والأ�رسى واملعطلني من الأتراك يبلغ
يف جمموعه  35,000رج ًال (. )16
2.2اتفاقية األستانة 1915/3/18م :وقد وقعت هذه االتفاقية ال�رسية بني رو�سيا
وفرن�سا وبريطانيا ،ح�صلت رو�سيا مبوجب االتفاقية على الأ�ستانة وال�شاطئ الغربي
للبو�سفور وبحر مرمرة والدردنيل وكل ما تبقى للدولة العثمانية من �أر�ض يف �أوروبا،
ميناء حراً لدول الوفاق بحيث ت�سمح رو�سيا بحرية
واتفق على �أن تكون الأ�ستانة
ً
املالحة يف امل�ضائق ،ووافقت رو�سيا بدورها على مناطق النفوذ الربيطاين والفرن�سي
يف الأنا�ضول ،كما مت االتفاق على ف�صل الأرا�ضي الإ�سالمية املقد�سة يف احلجاز
وباقي �شبه اجلزيرة العربية وو�ضعها حتت حكم عربي م�ستقل ( . )17وذلك بعد هزمية
الدولة العثمانية.
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3.3معاهدة لندن 1915/4/26م :وقد مت عقد هذه املعاهدة ال�رسية بني دول الوفاق
و�إيطاليا التي وعدت بكامل ال�سيادة على جزر الدوديكانيز وليبيا واحل�صول على جزء
من �ساحل الأنا�ضول الواقع على البحر املتو�سط (�أ�ضاليا) ؛ وذلك يف حالة تق�سيم
�أمالك الدولة العثمانية يف �آ�سيا بعد احلرب (. )18
4.4اتفاقية سايكس بيكو يف 1916/5/16م :عقدت هذه االتفاقية بني فرن�سا
وبريطانيا ،وكانت اتفاقية �رسية ،ووقعها عن اجلانب الفرن�سي جورج بيكو ،وعن
اجلانب الإنكليزي �سري مارك �سايك�س؛ وذلك لتحديد مناطق نفوذ كل من بريطانيا
وفرن�سا يف واليات ال�شام العثمانية.

وتت�ضمن االتفاقية اثني ع�رش بنداً مع امللحقات واخلرائط ،وقد مت االتفاق بني
احلكومتني الربيطانية والفرن�سية على ما ي�أتي:
“فرن�سا وبريطانيا العظمى م�ستعدتان �أن تعرتفا وحتميا دولة عربية م�ستقلة
�أو حلف ًا احتادي ًا لدول عربية حتت رئا�سة رئي�س عربي يف املنطقتني (�أ) (داخلية
�سوريا) و (ب) (داخلية العراق) املبينتني يف اخلريطة امللحقة بهذا ويكون لفرن�سا يف
منطقة (�أ) وبريطانيا العظمى يف منقطة (ب) حق الأولوية يف امل�رشوعات والقرو�ض
املحلية ،وتنفرد فرن�سا يف منطقة (�أ) وبريطانيا العظمى يف منطقة (ب) بتقدمي
بناء على طلب احلكومة العربية �أو احللف االحتادي
امل�ست�شارين واملوظفني الأجانب ً
لدول احلكومات العربية” (. )19

وهناك بنود �أخرى يف االتفاقية ميكن تلخي�صها مبا ي�أتي:
«تن�ش�أ �إدارة دولة يف املنقطة ال�سمراء (فل�سطني) يعني �شكلها بعد ا�ست�شارة رو�سيا
وباالتفاق مع بقية احللفاء وممثلي �رشيف مكة» (. )20
وتنال بريطانيا ميناء حيفا وميناء عكا ،وتكون اال�سكندرون ميناء حراً لتجارة
ميناء حراً لتجارة فرن�سا وم�ستعمراتها.
االمرباطورية الربيطانية ،وتكون حيفا
ً

وتبقى تعريفة اجلمارك الرتكية نافذة ع�رشين �سنة يف املنطقتني الزرقاء
واحلمراء واملنطقتني (�أ) و (ب) (. )21
5.5اتفاقية سان جان دي موريني يف 1917/4/17م :عقدت هذه االتفاقية بني فرن�سا
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وبريطانيا و�إيطاليا ،وا�ستهدفت ت�صفية اخلالفات الفرن�سية الإيطالية ،ولهذا قررت منح
فرن�سا منطقة �أ�ضنة على �أن ت�ضع �إيطاليا يدها على ما تبقى من جنوبي الأنا�ضول
مبا يف ذلك والية �أزمري �إىل والية قونيا ومت�رصفيات �أ�ضاليا وغربي الأنا�ضول (. )22
6.6وعد بلفور يف 1917/11/2م :هناك عدة �أ�سباب دعت احلكومة الربيطانية �إىل
�إ�صدار وعد بلفور� ،أهمها رغبة بريطانيا يف �أن يكون لها قاعدة ثابتة يف ال�رشق
الأو�سط للحفاظ على م�صاحلها يف املنطقة ،وت�أمني خطوط موا�صالتها �إىل ال�رشق
الأق�صى وخا�صة �إىل الهند ،بالإ�ضافة �إىل ت�أمني تدفق النفط من منطقة اخلليج
العربي ،كما �أن الإنكليز كانت رغبتهم جتنيد اليهود الأمريكيني لدعم جهود بريطانيا
لإقناع الواليات املتحدة بالدخول يف احلرب �إىل جانبها ،وقد �أ�صدرت احلكومة

الربيطانية وعد بلفور وهذا ن�صه:

«�إن حكومة جاللة امللك تنظر بعني العطف �إىل ت�أ�سي�س وطن قومي لل�شعب
اليهودي يف فل�سطني ،و�ستبذل جهدها لت�سهيل حتقيق هذه الغاية على �أن يفهم جلي ًا
�أنه لن ي�ؤتى بعمل من �ش�أنه �أن يغري احلقوق املدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف
غري اليهودية املقيمة الآن يف فل�سطني ،وال احلقوق �أو الو�ضع ال�سيا�سي الذي يتمتع به
اليهود يف البلدان الأخرى» (. )23
مل تكن فل�سطني تابعة لربيطانيا �أثناء �إ�صدار وعد بلفور ،ولكن كانت من مناطق
الدولة العثمانية ،كما �أن الوعد مل يذكر كلمة عرب بل ذكر الطوائف غري اليهودية علم ًا
ب�أن ن�سبة العرب يف فل�سطني  %93بينما ن�سبة اليهود  %7فقط.
وهذا يدل على بطالن وعد بلفور.
7.7التصريح اإلجنليزي الفرنسي يف 1918/11/7م :لقد �صدر هذا الت�رصيح قبل
الهدنة بب�ضعة �أيام ،وذلك لأن العرب و�صلت �أ�سماعهم عن نوايا فرن�سا وبريطانيا
بتق�سيم املناطق العربية التي �ستن�سلخ عن الدولة العثمانية .لذا اجتاحت البالد العربية
موجة من ال�شك والتوج�س مما ت�ضمره احلكومتان املتحالفتان من دوافع ونوايا،
فاحتج الأمري في�صل بن ال�رشيف ح�سني �إىل اللنبي و�أعلن �أنه لن ي�ستطيع كبح جماح
القوات العربية �إال �إذا �صدر على الفور حتديد ر�سمي وا�ضح لنوايا احللفاء ،وبدا �أن
ال�شعور املكبوت قد ي�ؤدي �إىل انفجار ،لذا �سارعت الدولتان �إىل �إ�صدار الت�رصيح
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الإجنليزي الفرن�سي وهذا ن�صه:
«�إن ال�سبب الذي من �أجله حاربت فرن�سا و�إجنلرتا يف ال�رشق تلك احلرب التي
�أهاجتها مطامع الأملان� ،إمنا هو لتحرير ال�شعوب التي رزحت �أجيا ًال طوا ًال حتت
مظامل الرتك حتريراً تام ًا نهائي ًا و�إقامة حكومات و�إدارات وطنية ت�ستمد �سلطتها من
اختيار الأهايل الوطنيني لها اختياراً حراً. )24( » ..
انتهت احلرب العاملية الأوىل عام 1918م بانت�صار احللفاء ،وفقدت الدولة
العثمانية جميع مناطقها يف �أوروبا �أثناء حكم االحتاديني الق�صري ،حيث ا�ستقلت
بلغاريا واحتلت النم�سا البو�سنة والهر�سك و�ضمت اليونان كريت ،واحتلت �إيطاليا
ليبيا وبع�ض جزر البحر الأبي�ض املتو�سط ،وفقد الأتراك الواليات العربية التي كانت
خا�ضعة للدولة العثمانية يف ال�رشق العربي والآ�سيوي.
وبدخول الواليات املتحدة احلرب حقق احللفاء الن�رص على الأملان وحلفائهم،
ويف عام 1918م تويف ال�سلطان حممد ر�شاد (حممد اخلام�س) وتوىل العر�ش بعده
�أخوه حممد وحيد الدين (حممد ال�ساد�س) وكان املوقف احلربي ع�صيب ًا للغاية بالن�سبة
لأملانيا والنم�سا واملجر وتركيا وبلغاريا.
كان قد توىل احلكم حممد ر�شاد (حممد اخلام�س) عام 1909م وكان عمره 65
عاماً ،خ�رست الدولة العثمانية يف زمنه �أكرث ممتلكاتها الأوروبية ثم انهارت القوات
العثمانية على جميع اجلبهات خالل احلرب العاملية الأوىل ،ومات حممد اخلام�س
قبل انتهاء احلرب على اجلبهات العثمانية بب�ضعة �أ�شهر ،و�سيطر على الدولة يف عهده
جماعة االحتاد والرتقي و�أبرزهم طلعت و�أنور وجمال وجاويد (. )25
لقد �سارت ال�ش�ؤون املالية يف تركيا �أثناء احلرب �سرياً هادئ ًا ب�سبب م�ساعدة
الأملان ،فعندما ت�شعر احلكومة الرتكية باحلاجة �إىل املال ،كانت تطلب من �أملانيا �أن
تعقد لها قر�ض ًا �إىل �أمد معلوم.
وقد زار الإمرباطور الأملاين غليوم الأ�ستانة للمرة الثالثة يف خريف �سنة 1917م
عندما كان حممد اخلام�س حياً� ،أما الق�صد من زيارته فكان الإ�رشاف على مد خط
برلني بغداد فقط (. )26
�أما ال�سلطان حممد وحيد الدين (حممد ال�ساد�س) فكان قد توىل العر�ش يف
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1918/7/4م وكان �آخر �سالطني بني عثمان حيث مت �إلغاء ال�سلطنة عام 1922م.
ويف كانون الثاين عام 1918م عر�ض الرئي�س الأمريكي ويل�سون نقاطه الأربع
ع�رشة ك�أ�سا�س ل�صلح عادل .وقد نا�شدت �أملانيا الرئي�س الأمريكي بالتفاو�ض على
�أ�سا�س النقاط الأربع ع�رشة.
ر�أى ال�سلطان اجلديد حممد ال�ساد�س �رضورة �إنقاذ ما ميكن �إنقاذه بعد �أن ا�ستقال
جميع وزراء جماعة االحتاد والرتقي وفروا �إىل �أملانيا ،فاختار ال�سلطان اجلديد
اجلرنال �أحمد عزت با�شا �صدراً �أعظم فطلب االت�صال بربيطانيا لعقد هدنة.

هدنة مودرس عام 1918م:
لقد مت عقد معاهدة مودر�س يف �أكتوبر عام 1918م ،ون�صت على قيام بريطانيا
وحليفاتها باحتالل القالع واال�ستحكامات يف الدردنيل والبو�سفور ،وفتح امل�ضائق
هذه للمالحة الدولية ،وبعد التوقيع على الهدنة ا�ستقال ال�صدر الأعظم �أحمد عزت
با�شا وخلفه �أحمد توفيق �صديق الإجنليز ،ور�ضخت تركيا جلميع ال�رشوط الإجنليزية
والفرن�سية والإيطالية (. )27
لقد ا�شرتك يف احلرب العاملية الأوىل حوايل  65مليون مقاتل ،و�سقط فيها ما
يقرب من  10ماليني قتيل و�أكرث من  20مليون جريح وحوايل  13مليون من املدنيني
ب�سبب اجلوع واملر�ض والإ�صابات ،وقدرت اخل�سائر املادية ب�أكرث من  350بليون
دوالر.
كان قد تقرر عقد م�ؤمتر لل�صلح يف باري�س عام 1919م لإقرار ال�سلم وو�ضع
الت�سوية النهائية بني الأطراف املتنازعة.
وفر�ضت على تركيا معاهدة �سيفر يف العا�رش من �آب عام 1920م بعد �أن احتلت
اجليو�ش الربيطانية العراق حتى املو�صل ،وال�شام حتى حلب ،و�سيطرت قوات احللفاء
على امل�ضائق .ومت و�ضع نظام خا�ص باملالحة التجارية واحلربية والطريان املدين
والع�سكري خالل �أوقات ال�سلم �أو احلرب .وتنازلت تركيا لليونان عن كل ما لديها
يف �أوروبا فيما عدا الق�سطنطينية ومنطقة �صغرية على طول امل�ضائق وبحر مرمرة
بعمق يحول دون �إطالة يونانية على امل�ضائق ،وا�ستقلت �أرمينيا ،وتولت اليونان �أمر
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الإ�رشاف على منطقة �أزمري واملناطق املحيطة بها ملدة خم�س �سنوات يحق لل�سكان
بعدها �أن يطالبوا باالن�ضمام �إىل اليونان ،و�أن تبقى ا�ستنبول حتت ال�سيطرة اال�سمية
للدولة العثمانية باعتبارها دولة �أوروبية.
الال لهم ،كان منظر
لقد �ألهب االحتالل اليوناين لأزمري م�شاعر الأتراك واعتربوه �إذ ً
الراية اليونانية وهي تخفق فوق �أ�صقاع من الأنا�ضولُ ،يعد من جانب كل تركي وطني
�إهانة ال تغتفر ،وكان مما �أثار �سخط الأتراك الت�رصيحات املتكررة التي كان يعلنها
اليونانيون من وقت لأخر ،وهي �أن احتاللهم لأزمري ومنطقتها لي�س احتال ًال م�ؤقتاً،
�إمنا هو عملية �ضم نهائي و�سيت�سع مداه لي�شمل كل الأنا�ضول لتكوين �إمرباطورية
هيلينية كربى ،برية وبحرية ،ومتتد يف �آ�سيا و�أوروبا وت�شمل ال�سواحل ال�رشقية
والغربية لبحر �إيجة ف�ض ًال عن منطقة امل�ضائق ،وكان اليونانيون يعتمدون يف حتقيق
هذه امل�رشوعات على ت�أييد بريطانيا .وكان لويد جورج رئي�س الوزارة الربيطانية
�ضالع ًا معهم وي�شعر بكراهية �شديدة نحو الأتراك ،ويتمنى لو ا�ستطاع اليونانيون
�سحقهم نهائي ًا و�أن يتموا العمل الذي قام به اجلرنال مود يف العراق واجلرنال اللنبي
يف فل�سطني عندما جنحا يف طرد الأتراك و�إنهاء احلكم الرتكي يف هذين الإقليمني،
ولذلك كانت اليونان الدولة البلقانية املدللة لدى بريطانيا وقفت �إىل جانبها ت�ؤيد
الوجود الع�سكري اليوناين يف منطقة �أزمري (. )28
وو�ضعت �سوريا
كما تخلت الدولة العثمانية عن حقوقها يف والياتها العربيةُ ،
ولبنان حتت االنتداب الفرن�سي ،والعراق وفل�سطني و�رشقي الأردن حتت االنتداب
الإجنليزي.
وكان من �رشوط املعاهدة �أن ُقل�صت �سيادة الدولة العثمانية فقد حدد عدد
اجلي�ش العثماين بحوايل  50,000جندي يخ�ضعون لإ�رشاف ال�ضباط الأجانب ،وحدد
�سالح اجلي�ش والأ�سطول ،و�أعيدت االمتيازات الأجنبية ،وتقرر ت�شكيل جلنة ُم�شكلة من
احللفاء مهمتها الإ�رشاف على الديون العثمانية ،وعلى ميزانية الدولة وعلى ال�رضائب
والر�سوم اجلمركية والعملة والقرو�ض العامة.
وقد �أجرب ال�سلطان العثماين على توقيع املعاهدة حتت تهديد الأ�سطول
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الربيطاين وقوات احللفاء� .إال �أن ال�شعب الرتكي رف�ض اال�ست�سالم و�أبى �أن تتمزق
بالده على هذا النحو املزري حتتلها القوات الربيطانية والفرن�سية والإيطالية
واليونانية ،فثار على الأو�ضاع التي جاءت بها معاهدة �سيفر ،وقاد م�صطفى
كمال حركة املقاومة �ضد احللفاء (. )29
انفجرت الروح الوطنية الكامنة لدى الأتراك ،وحتم�سوا ملقاومة املحتلني وت�شكلت
جمموعات املقاتلني يف ا�ستنبول ،كما ان�ضم �إليها اجلي�ش الرتكي واختارت م�صطفى
كمال �أتاتورك رئي�س ًا لها �إثر عقد م�ؤمتر يف �أر�رضوم بتاريخ 1919/7/23م ومت عقد
امل�ؤمتر الوطني .كما عقد م�ؤمتر �سيوا�س وانتخب م�صطفى كمال رئي�س ًا له و�أيد امل�ؤمتر
القرارات ال�سابقة التي تق�ضي باملحافظة على �سالمة �أرا�ضي الدولة العثمانية.
اجتمع املجل�س النيابي يف 1920/4/23م يف �أنقرة التي اتخذها م�صطفى
كمال عا�صمة للدولة و�سمى املجل�س الوطني الكبري ،وكان م�ؤلف ًا من  270ع�ضواً
وحاول �أع�ضاء املجل�س الإبقاء على عالقات ودية مع ال�سلطان و�أال يتخذوا رغبتهم
يف �إنقاذه من �أيدي الأعداء لكن الأمور تطورت �إىل �رصاع بني ال�سلطان وم�صطفى
كمال.

الصراع بني السلطان والكماليني:
خا�ض ال�سلطان حممد وحيد الدين �رصاع ًا �ضد الكماليني ،حيث عني فريد با�شا
�صدراً �أعظم وا�ست�صدر فتوى من �شيخ الإ�سالم تبيح قتل الع�صاة ،و�أ�صدر ال�صدر الأعظم
�إعالن ًا ببطالن االنتخابات التي دعا �إليها م�صطفى كمال و�صدرت �أحكام غيابية
ب�إعدام م�صطفى كمال ورفاقه يف حماكم ع�سكرية يف ا�ستنبول ،علم ًا ب�أن كمال
كان قد �شكل �سابق ًا جمعية تدعى «جمعية الدفاع عن حقوق الأنا�ضول والرومللي»
برئا�سته .و�أ�صبحت هذه اجلمعية هي رائدة الكفاح الوطني و�أداته (. )30
لقد ر ّد الكماليون على ال�سلطان بت�شكيل جمل�س وزراء يف �أنقرة بتاريخ
1920/5/4م وعني م�صطفى كمال مفتي ًا جديداً ونق�ض فتوى ال�سلطان .وقد ارتفعت
مكانة �أن�صار م�صطفى كمال بعد جناحه يف حماربة اليونانيني.
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لقد جنم عن ثورة م�صطفى كمال �أن وجدت يف تركيا حكومتان يف وقت
واحد ،حكومة يف ا�ستنبول �ضعيفة ير�أ�سها ال�سلطان حممد ال�ساد�س وهو حاكم
�رشعي ( )de jureي�ستمد �رشعيته من حق توارث العر�ش العثماين ،وحكومة يف �أنقرة
ذات �سلطات وا�سعة ير�أ�سها م�صطفى كمال وهو احلاكم الفعلي (. )31( )de facto
لقد مترد الكماليون على حكومة ا�ستنبول وجعلوا من املجل�س الوطني الكبري
حكومة فعلية عام 1921م ،و�أقر املجل�س الد�ستور اجلديد الذي خوله اال�ضطالع
بال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية ،وقرر رف�ض كل املعاهدات التي �أبرمتها حكومة
ا�ستنبول ،ويف الوقت نف�سه عقد م�صطفى كمال اتفاق ًا مع رو�سيا ،اعرتفت رو�سيا
مبوجبه بامليثاق الوطني الرتكي (. )32
كان من نتائج املعاهدة الرتكية الرو�سية واالتفاق الرتكي الفرن�سي ،وان�سحاب
القوات الإيطالية والفرن�سية من الأنا�ضول �أن تدعم مركز الكماليني �سواء يف الداخل
جتاه حكومة ال�سلطان �أو يف اخلارج جتاه اليونان وبريطانيا ،وح�صل الكماليون
على كميات وفرية �إ�ضافية من الأ�سلحة ،وكان على اليونانيني �أن يواجهوا مبفردهم
املوقف احلربي �أمام الكماليني دون االعتماد على م�ساعدات �أجنبية.
دعت �إجنلرتا لعقد م�ؤمتر يف لندن لإعادة النظر يف معاهدة �سيفر ،ودعت لذلك
حكومة ا�ستنبول وحكومة �أنقرة حل�ضور امل�ؤمتر ،لكن م�صطفى كمال اعرت�ض على
ذلك ،وا�ستنكر دعوة رئي�س الوزراء فريد با�شا .و�إزاء ذلك عزل ال�سلطان فريد با�شا
وكلف توفيق با�شا بت�شكيل الوزارة اجلديدة وهم من �أن�صار م�صطفى كمال ،وبقيت
هذه الوزارة يف احلكم مدة �سنتني خدمت خاللها م�صطفى كمال حتى قوي �أمره يف
البالد.

مصطفى كمال يطرد اليونانيني من األناضول:
خا�ض الكماليون حرب التحرير �ضد اليونانيني يف الأنا�ضول ،فقد �أحرزوا
انت�صاراً على اليونانيني يف دملبينار ،و�ساقوا اليونانيني �أمامهم حتى دخلوا �أزمري
يف 1922/9/9م و�أ�شعلوا النار يف جميع الأحياء التابعة لليونانيني يف �أزمري
وذبحوا جميع من �صادفوهم من اجلي�ش اليوناين .و�أنقذت �سفن بريطانيا وحليفاتها
جموع ًا كثرية من امل�سيحيني هاموا على وجهوهم فراراً من الكماليني ،ومل ي�ضع هذا
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االنت�صار ال�ساحق نهاية للحكم اليوناين يف الأنا�ضول فح�سب ،بل كان من نتائجه �أنه
و�ضع نهاية ملقام اليونانيني يف هذا الإقليم ،لأن م�صطفى كمال مل يقنع بطرد �أو ذبح
جميع اجلنود اليونانيني فقط ،بل طرد كل يوناين كان يقطن الأنا�ضول ،وانتهت �أحالم
اليونانيني يف �إن�شاء دولة لهم يف الأنا�ضول ،وا�شتد �سخط اليونانيني على مليكهم
ق�سطنطني واعتربوه امل�س�ؤول الأول عن هذه الكارثة التي �أرجعوها �إىل �سوء تدبريه
واندفاعه يف توغله يف ه�ضاب الأنا�ضول (. )33

إلغاء اخلالفة اإلسالمية:
لقد ا�ستهدف اليهود والدول اال�ستعمارية تفتيت �شمل الأمة الإ�سالمية وهو
نظام اخلالفة ،ويكفي دلي ًال على ذلك ،ما قاله الدكتور عبد الر�شيد يف كتابه «دولة
اخلالفة» «�إن حاخام �سالونيك اليهودي كان على ر�أ�س الوفد الذي �أعلن خلع ال�سلطان
عبد احلميد الثاين ،و�أن كمال �أتاتورك الذي ق�ضى على اخلالفة عام 1924م كان ابن
يهودية» ( ، )34ويقول الدكتور م�صطفى حلمي �أن �أتاتورك من طائفة الدومنة ذات
الأ�صل اليهودي ( . )35لقد قامت الدول اال�ستعمارية مبحاوالت عديدة لإزالة اخلالفة
الإ�سالمية من الوجود وذلك عن طريق �سفاراتها يف تركيا.
يف عام 1915م �شارك الرو�س الإجنليز الر�أي بنزع اخلالفة من الأتراك
كما وافقت �إيطاليا �أي�ض ًا على ذلك ،وبعث ال�سفري الرو�سي يف �إيطاليا �إىل وزير
اخلارجية الرو�سية مذكرة عن مطالب �إيطاليا قال فيها�« :إن احلكومة الإيطالية
ت�ؤيد ر�أي احلكومة الرو�سية ب�رضورة ف�صل احلكومة الإ�سالمية عن اخلالفة التي
�ست�ؤ�س�س يف احلجاز على �أنقا�ض ال�سلطنة العثمانية ،و�أن تكون حتت مطلق
نفوذ بريطانيا� ،إن احلكومة الإيطالية ت�ؤيد بكل قواها نزع اخلالفة من الأتراك
و�إلغاءها متام ًا �إذا اقت�ضى الأمر» (. )36
�أخذ �أتاتورك يزاحم اخلليفة يف احلكم ،لذا قرر �أتاتورك ف�صل الدين عن ال�سيا�سة
و�أن تكون وظيفة اخلليفة متعلقة بال�ش�ؤون الدينية فقط ،و�أن يكون �أتاتورك احلاكم
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الفعلي لرتكيا ،و�شعر امل�سلمون يف تركيا وخارجها ما يق�صده �أتاتورك من تقل�ص
�سلطة اخلليفة.
عقد �أتاتورك م�ؤمتراً بتاريخ 1920/4/23م يف �أنقرة �أعلن فيه عن رغبته يف
حكم البالد بد ًال من اخلليفة لأن موقف اخلليفة �أ�صبح �ضعيفاً ،وعندما بد�أت تظهر
نوايا �أتاتورك جتاه اخلالفة� ،أخذ الوعاظ ورجال الدين يتهجمون على �أتاتورك يف
امل�ساجد والأ�سواق ،كما التف امل�سلمون حول اخلليفة عبد املجيد ،وقد �أدرك �أتاتورك
خطر احلركة الإ�سالمية عليه يف الق�سطنطينية ،لذا قرر ا�ستخدام العنف �ضد احلركة
الإ�سالمية واخلالفة.
ذهب وفد م�رصي و�آخر هندي �إىل تركيا لإقناع م�صطفى كمال �أتاتورك بالعدول
عن ر�أيه يف �إلغاء اخلالفة و�رضورة احرتام من�صب اخلليفة ،واقرتح الوفدان امل�رصي
والهندي على �أتاتورك تن�صيبه خليفة بد ًال من �إلغاء هذا املن�صب ،ولكن �أتاتورك رف�ض
هذا االقرتاح (. )37
كان ال�سلطان ال�ساد�س والثالثون حممد وحيد الدين (حممد ال�ساد�س) قد توىل
احلكم من عام 1922 – 1918م وهو �آخر �سالطني بني عثمان ،وقد مت �إلغاء ال�سلطنة
يف  1ت�رشين الثاين عام 1922م ،وقرر املجل�س الوطني الكبري �إعالن اجلمهورية.
كانت قد دعت �أنقرة وا�ستنبول (ال�سلطان العثماين وم�صطفى كمال �أتاتورك) �إىل
م�ؤمتر لوزان عام 1922م من �أجل عقد معاهدة �صلح ،ور�أى م�صطفى كمال �أن الوقت
منا�سب ف�أعلن ف�صل ال�سلطة عن اخلالفة ،وملا مل يوافقه املجل�س� ،أذاع املوافقة على
ذلك بالإجماع من نف�سه ،وهدد بقتل من يعلن رف�ضه ،وبعد خم�سة �أيام جرى انقالب
يف ا�ستنبول وعزل ال�سلطان حممد وحيد الدين ونفي �إىل جزيرة مالطة على ظهر طراد
�إجنليزي ،لأنه رف�ض �أن يكون ملك ًا رمزي ًا ال عالقة له باحلكم.
وعلى هذا النحو املزري كانت نهاية �آخر �سالطني الدولة العثمانية الذين حكموا
�إمرباطورية كانت من �أعظم الإمرباطوريات يف العامل .وباختفاء حممد ال�ساد�س
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من احلياة ال�سيا�سية ،كان الطريق ممهداً �أمام املجل�س الوطني الكبري ،فانتخب يف
1922/11/19م �أمرياً عثماني ًا هو عبد املجيد ابن ال�سلطان عبد العزيز خليفة
للم�سلمني ال �سلطاناً .وبقي يف من�صب اخلالفة عام ًا وب�ضعة �أيام ثم �أُخرج �إخراج ًا
غري كرمي مع �أفراد �أ�رسته من الأرا�ضي الرتكية يف 1924/3/4م .فجاءت نهاية �أخر
خليفة عثماين على غرار نهاية �أخر �سلطان عثماين (. )38
كان قد �أ�صدر جمل�س النواب الرتكي قراراً يف 1923/8/23م باملوافقة على
معاهدة لوزان ،وكان املجل�س قد �أ�صدر قبل ذلك بعدة �أيام قراراً بانتخاب م�صطفى
جالء
كمال رئي�س ًا للجمهورية وع�صمت �إبنونو رئي�س ًا للوزراء .ويف 1923/11/2م مت ٌ
�أخر لقوات االحتالل من ا�ستنبول ،وقد دخلت يف اليوم ال�ساد�س من ال�شهر نف�سه القوات
الرتكية حتت قيادة �شكري نايلي.
ويف تاريخ 1923/10/29م عقدت اجلمعية الوطنية جل�سة هامة ،و�صعد
م�صطفى كمال املن�صة ،و�ألقى خطبة �أعلن فيها �أن تركيا جمهورية .واجتمع جمل�س
النواب ومل يح�رض �سوى  %40فقط من الأع�ضاء وانتخب م�صطفى كمال �أول رئي�س
للجمهورية الرتكية ،و�أخذ يعمل لإلغاء اخلالفة و�إعالن علمانية الدولة (. )39
بد�أ الر�أي العام يف تركيا يهاجم م�صطفى كمال ،وقالوا �إن حكام �أنقرة اجلدد
كفرة ثم غادر كثري من النواب ورجاالت البالد �أنقرة وذهبوا �إىل ا�ستنبول و�أخذوا
يلتفون حول اخلليفة عبد املجيد .ويف هذا الو�ضع �أمده الإجنليز ب�سالح ي�ستعمله �ضد
من يتم�سكون باخلالفة .و�صارت الأجواء يف جميع �أنحاء تركيا �ضده.
و�إبان ا�شتداد احلملة عليه �أر�سل الزعيمان الهنديان امل�سلمان �آغا خان و�أمري
علي خطاب احتجاج با�سم م�سلمي الهند ،يطالبانه فيه باحرتام مقام اخلليفة
العثماين خليفة امل�سلمني .لكن م�صطفى كمال �ألقى خطاب ًا قال فيه «�آن الأوان �أن
تنظر تركيا �إىل م�صاحلها ،وتتجاهل الهنود والعرب وتنقذ نف�سها من تزعم الدول
الإ�سالمية» (. )40
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ويف 1923/3/3م �أعلن �أن املجل�س الوطني الكبري قد وافق على �إلغاء اخلالفة
وف�صل الدين عن الدولة.
لقد �أ�صدر املجل�س الوطني الكبري بقيادة م�صطفى كمال �أتاتورك قراراً بتاريخ
1924/3/3م بعزل اخلليفة عبد املجيد و�إلغاء نظام اخلالفة .ونفي جميع �أع�ضاء
البيت العثماين من الأرا�ضي الرتكية ،واتخذت احلكومة الرتكية �إجراءات �أمن م�شددة
خ�شية �أن تقوم مظاهرات احتجاج ًا على طرد اخلليفة ،ومت نقله يف فجر اليوم التايل
ل�صدور القرار يف عربة �أقلته �إىل حمطة �سكة حديد �صغري تقوم خارج ا�ستنبول ،ومت
و�ضعه يف قطار ال�رشق ال�رسيع ،ويالحظ �أنه مل ي�ستقل القطار من املحطة احلديدية
الرئي�سة وهي حمطة �رشك�س.
عندما �ألغى �أتاتورك اخلالفة جاء االحتجاج من خمتلف املناطق الإ�سالمية
يف العامل ،فمث ًال �أ�صدر علماء الأزهر يف م�رص بيان ًا موقع ًا من �ستة ع�رش عامل ًا من
علمائه ،قرروا فيه بطالن ما اتخذه �أتاتورك من عزل اخلليفة عبد املجيد؛ لأن البيعة
كانت للخليفة عبد املجيد من جميع امل�سلمني يف العامل.

لقد ذم ال�شعراء �أتاتورك على �إلغائه اخلالفة الإ�سالمية ،وبكوا على اخلالفة ،فقال
�أحمد �شوقي �أمري ال�شعراء يبكي اخلالفة (. )41
�ضح���ت علي���ك م����آذن ومناب���ر
الهن���د واله��� ٌة وم��ص�ر حزين��� ٌة
وال�ش���ام ت�س����أل والع���راق وفار����س

وبك���ت علي���ك ممال���ك ون���واح
تبك���ي علي���ك مبدم���ع �سف���اح
�أحما�س���ن الأر����ض اخلالف���ة م���اح

وبعد �إلغاء اخلالفة الإ�سالمية على يد �أتاتورك تفكك امل�سلمون و�أ�صبحوا بال راع،
ولكن حاول قادة امل�سلمني �أن يعقدوا م�ؤمتراً لبحث مو�ضوع اخلالفة ،فعقدوا م�ؤمتراً
يف القاهرة عام 1926م ولكن امل�ؤمترين مل يتو�صلوا �إىل �شيء يف تعيني خليفة
للم�سلمني ،وهكذا ما زال امل�سلمون بال خليفة حتى الآن.
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وملا ا�ستيقظ ال�شعب يف ال�صباح وجد �أن جميع �إجراءات ترحيل اخلليفة و�أ�رسته
قد متت دون �أن ُتتاح له الفر�صة لإلقاء نظرة �أخرية على خليفة امل�سلمني ( . )42ثم
اعرتفت الدول با�ستقالل تركيا بعد توقيع معاهدة لوزان عام 1923م.
وان�سحب الإجنليز من ا�ستنبول وامل�ضائق .وغادر هارجنتون تركيا ،وعلى �إثر
ذلك قام �أحد النواب الإجنليز واحتج على كرزون يف جمل�س العموم العرتافه با�ستقالل
تركيا ،ف�أجابه كرزون قائالً« :الق�ضية �أن تركيا قد ُق�ضي عليها ،ولن تقوم لها قائمة،
لأننا قد ق�ضينا على القوة املعنوية فيها« :اخلالفة والإ�سالم» (. )43
انفرد م�صطفى كمال بحكم البالد بعد �إلغاء اخلالفة الإ�سالمية ،ف�ألغى القانون
الإ�سالمي واحلروف العربية وا�ستبدلها باحلروف الالتينية وتبنى التقومي امليالدي.
وترجم القر�آن للرتكية ومنع احلجاب وفر�ض ال�سفور واللبا�س الأجنبي ،و�ألغيت وزارة
الأوقاف ووظيفة �شيخ الإ�سالم ،و�ألغيت املحاكم ال�رشعية ،وق�ضى على �أتباع الطرق
ال�صوفية ،ف�أغلق تكاياها وحل منظماتها ،وحدد عدد امل�ساجد و�أغلق جامعي �أيا
�صوفيا وحممد الفاحت ،فحول الأول �إىل متحف والثاين �إىل م�ستودع.
ويف عام 1928م �ألغى ن�ص الد�ستور الذي يجعل من الإ�سالم دين ًا ر�سمي ًا للدولة،
و�سمح للم�سلمني بتعاطي امل�رشوبات الروحية ،و�ألغى تعدد الزوجات ،وفر�ض نظام
احلزب الواحد ،وم�ضى قدم ًا يف الطابع العلماين والع�رصي على تركيا احلديثة يف
الوقت الذي �أ�ضعف فيه النظام الإ�سالمي.
و�سمى نف�سه �أتاتورك مبعنى �أبو الرتك .وفر�ض على الأتراك القبعة واملالب�س
الأوروبية ،ويف عام 1938م تويف �أتاتورك وخلفه ع�صمت �إينونو رئي�س ًا للجمهورية.
وهكذا ا�ستطاع م�صطفى كمال �أن يطوي �صفحة دولة اخلالفة العثمانية و�إحالل دولة
تركيا العلمانية حملها (. )44
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هوامش الفصل العاشر:
1 .1كان العرب يف الدولة العثمانية �أكرث من الأتراك �أنف�سهم� ،إذ بلغ عدد العرب ع�رشة
ماليني ون�صف مقابل �سبعة ماليني ون�صف للأتراك و�أربعة ماليني لقوميات
�أخرى ،لكن ح�صل العرب على  60مقعداً يف الربملان مقابل  150مقعداً للأتراك
من �أ�صل  245مقعداً ،وكان لهم يف جمل�س ال�شيوخ الذي يعينه ال�سلطان ثالثة
مقاعد من جمموع �أربعني مقعداً .انظر رافق :العرب والعثمانيون� .ص .535
2 .2عبد الكرمي غرايبة :تاريخ العرب احلديث .الأهلية للن�رش والتوزيع ،بريوت 1984م.
�ص .268
�3 .3إ�سماعيل ياغي :الدولة العثمانية يف التاريخ الإ�سالمي احلديث ،مكتبة العبيكان
الريا�ض ،ط  1عام 1996م� ،ص .216
�4 .4أحمد عبد الرحيم م�صطفى :يف �أ�صول التاريخ العثماين .ط1993 ،2م� ،ص .279
5 .5من �أبرز الكتب يف مو�ضوع تنظيمات احلركة القومية العربية هي التي كتبها
جورج �أنطونيو�س ،وحممد عزة دروزة ،و�أحمد عزت الأعظمي ،وتوفيق علي برو،
وعبد العزيز الدوري .انظر �سيار اجلميل :تكوين العرب احلديث� .ص .522 – 521
�6 .6أحمد نوري النعيمي :احلياة ال�سيا�سية يف الدولة العثمانية .جامعة بغداد1990 ،م.
�ص .91
�7 .7سيار اجلميل :م�صدر �سابق ،دار ال�رشوق ،عمان1997 ،م� .ص .518
�8 .8أحمد نوري النعيمي :م�صدر �سابق� ،ص .86
9 .9عبد الكرمي غرايبة :م�صدر �سابق� ،ص .277
1010رافق :م�صدر �سابق� ،ص .545

1111
1212امل�صدر نف�سه� .ص .331
 1313جورج انطونيو�س :يقظة العرب .ط  ،1دار العلم للماليني ،بريوت1962 ،م� .ص .236
 1414جورج انطونيو�س :امل�صدر نف�سه �ص  316وملزيد من املعلومات عن حياة هذا
Bernard Lewis: The Emergence of Modern Turkey. P. 244

ال�ضابط الإجنليزي لوران�س وعن الثورة العربية راجع مذكرات لوران�س بعنوان:
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�أعمدة احلكمة ال�سبعة .من�شورات دار الآفاق اجلديدة ،بريوت .ط  ،4عام 1980م
وهو مرتجم عن كتابه بالإجنليزية بعنوانSeven Pillars of Wisdom :
 1515امل�صدر نف�سه� .ص .331
 1616جورج �أنطونيو�س :م�صدر �سابق� ،ص .333
� 1717إ�سماعيل ياغي :الدولة العثمانية يف التاريخ الإ�سالمي احلديث� .ص .222
� 1818إ�سماعيل ياغي :امل�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها.
 1919مكي الطيب �شبيكة :العرب وال�سيا�سة الربيطانية يف احلرب العاملية الأوىل.
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،معهد البحوث والدرا�سات العربية،
جامعة الدول العربية1975 ،م� .ص .72
 2020امل�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها.
 2121امل�صدر نف�سه.73 .
� 2222إ�سماعيل ياغي :م�صدر �سابق� .ص .223
 2323جورج �أنطونيو�س :م�صدر �سابق� .ص .374
 2424جورج �أنطونيو�س :امل�صدر نف�سه� .ص .590
 2525عبد الكرمي غرايبه .تاريخ العرب احلديث� .ص .251
 2626ماري ملز باتريك� :سالطني بني عثمان� .صفحات من تاريخ تركيا االجتماعي
وال�سيا�سي والإ�سالمي .م�ؤ�س�سة عز الدين للطباعة والن�رش 1986م� .ص .181
� 2727إ�سماعيل ياغي :م�صدر �سابق� .ص .225
2828عبد العزيز ال�شناوي .الدولة العثمانية دولة �إ�سالمية مفرتى عليها .ج  .1مكتبة
الأجنلو امل�رصية � 1978ص .256
2929ولد م�صطفى كمال �أتاتورك يف �سالونيك عام 1880م ،وبد�أ حياته الع�سكرية
يف فرقة الفر�سان الرتكية وعمره ( )23عاماً ،وكان معتاداً على اخلطابة �أمام
اجلماهري من �صغره ،وكان رئي�س ًا لأركان حرب حممود �شفيق با�شا عند دخوله
الأ�ستانة ظافراً �سنة 1909م �إثر �إخماد الثورة التي قام بها �أن�صار ال�سلطان عبد
احلميد الثاين.
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وكان �أول من بد�أ حياته ال�سيا�سية بط ًال يف نظر الأتراك ،وبعد انتهاء احلرب
العاملية الأوىل عني ناظراً عام ًا يف �رشقي الأنا�ضول ،ف�أخذ يعمل على تنظيم
اجلي�ش الرتكي .ويف متوز عام 1919م �أ�صدرت احلكومة العثمانية يف الأ�ستانة �أمراً
مبالحقته لأنه كان من الوطنيني ،واعتباره خارج ًا عن قوانني الدولة ،فالتج�أ �إىل
ال�سفارة الإيطالية يف الأ�ستانة ثم فر منها �إىل الأنا�ضول� .أنظر :ماري ملز باتريك:
�سالطني بني عثمان� ،صفحات من تاريخ تركيا االجتماعي وال�سيا�سي والإ�سالمي .م�ؤ�س�سة
عز الدين للطباعة والن�رش ،بريوت1986 ،م� .ص .200
3030عبد العزيز ال�شناوي :م�صدر �سابق� ،ص .258
3131ال�شناوي ،م�صدر �سابق� .ص .264
�3232أحمد عبد الرحيم م�صطفى .م�صدر �سابق� .ص .306 – 305
3333ال�شناوي .م�صدر �سابق� .ص .275
3434د .عبد الر�شيد عبد العزيز �سامل :دولة اخلالفة .وكالة املطبوعات ،الكويت ،ط،1
1983م� ،ص .25
3535م�صطفى حلمي :الأ�رسار اخلفية وراء �إلغاء اخلالفة العثمانية� .ص .49
3636عبد القادر زلوم :كيف هدمت اخلالفة� .ص .72
3737عبد الر�شيد عبد العزيز �سامل :دولة اخلالفة� .ص .190
3838عبد الر�شيد عبد العزيز �سامل :امل�صدر نف�سه� .ص .279
3939عبد القادر زلوم :كيف هدمت اخلالفة� .1962 .ص .186
4040امل�صدر نف�سه� ،ص .188
4141م�صطفى حلمي .م�صدر �سابق� .ص .165
4242ال�شناوي .م�صدر �سابق� .ص .279
4343عبد القادر زلوم :م�صدر �سابق� .ص .190
�4444إ�سماعيل ياغي .م�صدر �سابق� .ص .233 – 232
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الـخـاتـمـة
لقد قدمت الدولة العثمانية خدمات جليلة للم�سلمني والعرب يف قارات �آ�سيا
و�أفريقيا و�أوروبا .وقامت بحماية البالد العربية والإ�سالمية من الغزو اال�ستعماري
الربتغايل �أو ًال يف بداية ت�أ�سي�سها ،فقد جنحت يف منع الربتغاليني من التغلغل �إىل
احلجاز حيث الأماكن الإ�سالمية املقد�سة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ،كما
حافظت الدولة العثمانية على �إ�سالم وعروبة �سكان �شمايل �أفريقيا من الأخطار
الربتغالية والإ�سبانية والبيزنطية وفر�سان القدي�س يوحنا التي اتخذت جزيرة مالطا
م�ستقراً ومقام ًا لها ،وكان هدف هذه القوى اال�ستعمارية �إن�شاء ممالك م�سيحية تتناثر
على ال�شمال الإفريقي لي�صبح البحر املتو�سط بحراً م�سيحي ًا �أوروبياً ،وطلب ال�سكان
العرب يف �أقاليم ال�شمال الإفريقي حمايتهم من التغلغل اال�ستعماري ال�صليبي ،لذا لبت
الدولة العثمانية الدعوة وقامت بحمايتهم ودعمت خري الدين بربرو�سيا وعروج با�شا
وغريهما مبدهم بال�سالح والرجال.
مل تلج�أ الدولة العثمانية �إىل �إقامة حدود مغلقة �أو م�صطنعة بني الواليات العربية
وال حواجز ع�سكرية بينها .فكانت حرية االنتقال وال�سفر بني الواليات مكفولة و�سهلة
حيث كان العربي ينتقل من �أي مدينة �إىل �أي مدينة يف ال�رشق والغرب العربي دون
عائق.
لقد ربط الدين الإ�سالمي بني اجلماهري العربية والدولة العثمانية امل�سلمة
ف�أخل�صوا لها وا�شرتكوا يف حروبها �ضد ال�صليبيني ،وخري دليل على ذلك عندما هاجم
نابليون بونابرت القائد الفرن�سي يف حملته على م�رص عام 1798م� ،أعلن ال�سلطان
�سليم الثالث اجلهاد الديني �ضد الفرن�سيني فا�ستجاب لدعوته عرب احلجاز وال�شام
و�شمايل �أفريقيا ،و�صمموا على الظفر ب�إحدى احل�سنيني �إما اال�ست�شهاد �أو االنت�صار.
لقد نظر ال�سكان العرب �إىل ال�سلطان العثماين ب�أنه خليفة امل�سلمني ،ومل ينظروا
للدولة العثمانية على �أنها دولة �أجنبية بل دولة �إ�سالمية ي�ستظلون بظلها ،ومل ينظروا
�إليها ب�أنها دولة ا�ستعمارية بل دولة اخلالفة.
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لقد تعر�ضت الدولة العثمانية �إىل حمالت ت�شهري و�أباطيل وافرتاءات بق�صد
الإ�ساءة للحكم العثماين الإ�سالمي ،وكان الق�صد من هذه الأباطيل الإطاحة بالدولة
العثمانية لأنها دولة �إ�سالمية حربية من الطراز الأول وهدفها حتويل دار احلرب
(الكفر) �إىل دار الإ�سالم.
كانت الدولة العثمانية �أول دولة �إ�سالمية ت�صل بقواتها �إىل قلب �أوروبا ،وقامت
بن�رش الإ�سالم يف هذه الأ�صقاع الأوروبية التي و�صلتها ،والتي ما زال امل�سلمون
فيها يحافظون على دينهم الإ�سالمي .وكانت روح اجلهاد الديني را�سخة يف �إ�سالم
العثمانيني لأنهم ربطوا الغزو ،وحركة الفتوح الإ�سالمية يف كل الأنا�ضول والبلقان
يف �أوروبا بن�رش الإ�سالم.
نظر الأوروبيون للدولة العثمانية على �أنها الرمز احلي للإ�سالم وهذا �أدى
�إىل ت�صاعد موجات احلقد والعداء بني احلكومات وال�شعوب الأوروبية وبني الدولة
العثمانية ب�صفتها ،دولة �إ�سالمية حتكم �شعوب ًا م�سيحية �أوروبية.
وكانت حكومات بع�ض الدول الأوروبية حتر�ض رعايا الدولة العثمانية
امل�سيحيني على الثورة ،ومتدهم بالأ�سلحة والذخائر والأموال لإجراء مذابح عامة بني
رعايا الدولة العثمانية امل�سلمني ورعاياها الذين اعتنقوا الإ�سالم لن�رش اخلوف والذعر
كي يعودوا �إىل امل�سيحية.
بعد �أن وقعت الدولة العثمانية معاهدة كوجوك كاينارجا عام 1774م
مع الرو�س بد�أ ال�ضعف التدريجي للدولة .و�شعرت الدول الأوروبية �أن الدولة
العثمانية عاجزة عن الت�صدي للدول اال�ستعمارية ،فاحتلت فرن�سا اجلزائر عام
1830م خا�صة عندما هزمت �أ�ساطيل الدولة العثمانية عام 1827م يف معركة
نفارين ،ثم �أخذت الدول اال�ستعمارية تنه�ش ج�سم الدولة العثمانية جزءاً جزءاً.
حيث ب�سطت فرن�سا حمايتها على تون�س عام 1881م ،واحتلت بريطانيا م�رص
عام 1882م وغريها.
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املصادر واملراجع:
ً
أوال  -املراجع العربية:
1 .1ابن �إيا�س :بدائع الزهور يف وقائع الدهور ،ج  ،4ج .5
2 .2ابن طولون :مفاكهة اخلالن ،ج .2
�3 .3إح�سان النمر :نظرات وحتقيقات يف التاريخ العثماين ،مطبعة الن�رص التجارية،
نابل�س.
�4 .4أحمد عبد الرحيم م�صطفى :يف �أ�صول التاريخ العثماين ،دار ال�رشوق1986 ،م.
�5 .5أحمد نوري النعيمي :احلياة ال�سيا�سية يف الدولة العثمانية ،جامعة بغداد1990 ،م.
�6 .6ألربت حوراين :الفكر العربي يف ع�رص النه�ضة1939 – 1798 ،م.
�7 .7أ�سامة �أبو نحل� :أحمد با�شا اجلزار� .إدارته وعالقاته ال�سيا�سية واالقت�صادية
بالقوى االقليمية والدولية .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة .جامعة النيلني ،م�رص
2003م.
�8 .8أ�سامة �أبو نحل :حركات التمرد يف م�رص يف بداية العهد العثماين– 1517 .
1524م والنتائج املرتتبة عليها عام 2003م .انظر
www. alajman. ws/vb/showthread

�9 .9إ�سماعيل ياغي :الدولة العثمانية يف التاريخ الإ�سالمي احلديث .مكتبة العبيكان،
الريا�ض ،ط1996 1م.
1010امل�صور يف التاريخ :ج  ،7خمالفة فخر الدين مع تو�سكانا.
1111املعرفة� ،سالطني الدولة العثمانية www. almarefa/index. php
�1212أني�س �صايغ :يوميات هرتزل ب�سل�سلة كتب فل�سطينية ،مركز الأبحاث الفل�سطينية،
بريوت1968 ،م.
1313بروكلمان :تاريخ ال�شعوب الإ�سالمية ،ترجمة نبيه �أمني فار�س ،ط  ،6عكا.1974 ،
1414بو خمرمة :قالدة النحريف وفيات �أعيان الدهر ،خمطوطة ،ج  ،3م .2
1515تي�سري جبارة :تاريخ فل�سطني ،دار ال�رشوق ،ط  ،1عمان1998 ،م.
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1616جالل يحيى :العامل العربي احلديث ،املدخل ،الإ�سكندرية.1998 ،
1717جورج �أنطونيو�س :يقظة العرب ،ط  ،1دار العلم للماليني ،بريوت1962 ،م.
1818ح�سن عثمان :منهج البحث التاريخي ،دار املعارف1986 ،م.
1919زياد �أبو غنيمة :جوانب م�ضيئة يف تاريخ الأتراك العثمانيني ،دار الفرقان ،عمان،
1983م.
2020زياد �أبو غنيمة :ال�سلطان املجاهد حممد الفاحت ،دار الفرقان ،عمان1983 ،م.
2121زاهية قدوة :تاريخ العرب احلديث ،بريوت1975 ،م.
�2222سيار اجلميل :تكوين العرب احلديث .دار ال�رشوق ،عمان1997 ،م.
2323ال�سيد م�صطفى �سامل :الفتح العثماين الأول لليمن 1635 – 1538م ،ط1974 ،2م.
�2424صالح الدين العقاد :املغرب العربي ،اجلزائر ،تون�س ،املغرب الأق�صى ،القاهرة،
مكتبة الأجنلو امل�رصية 1985م.
2525عبد احلميد البطريق :التاريخ الأوروبي احلديث .دار الفكر العربي1982 ،م.
2626عبد العزيز حممد ال�شناوي :الدولة العثمانية دولة �إ�سالمية مفرتى عليها ،ج ،2 ،1
مكتبة الأجنلو امل�رصية ،القاهرة.
2727عبد العزيز نوار :وثائق �أ�سا�سية يف تاريخ لبنان احلديث ،بريوت.1974 ،
2828عبد القادر زلوم :كيف هدمت اخلالفة1962 ،م.
2929عبد الكرمي رافق :بالد ال�شام وم�رص من الفتح العثماين 1516م – 1798م �إىل
حملة نابليون بونابرت ،ط  ،2دم�شق .1968
3030عبد الكرمي رافق :العرب والعثمانيون 1916 – 1516م ،مكتبة ومطبعة ال�رسوجي،
عكا1978 ،م.
3131عبد الكرمي حممود غرايبة :تاريخ العرب احلديث ،الأهلية للن�رش والتوزيع ،بريوت،
1984م.
3232عبود ال�صباغ :الرو�ض الزاهر يف تاريخ ظاهر .حتقيق حممد عبد الكرمي حمافظة،
وع�صام م�صطفى هزامية .ط  ،1م�ؤ�س�سة حمادة للخدمات والدرا�سات اجلامعة،
�إربد ،الأردن1999 ،م.

أ .د .تيسري جباره

3333علي ح�سون :العثمانيون والرو�س ،مطبوعات املكتب الإ�سالمي ،بريوت1982 ،م.
3434عمر عبد العزيز عمر :حما�رضات يف تاريخ ال�شعوب الإ�سالمية ،بريوت1977 ،م.
3535عمر عبد العزيز عمر :تاريخ امل�رشق العربي 1952 -1516م ،د .ت.
3636قطب الدين :الربق اليماين يف الفتح العثماين ،خمطوطة.
3737لوت�سكي :تاريخ الأقطار العربية احلديث ،دار التقدم ،مو�سكو 1970 – 1917م،
الرتجمة من الرو�سية ،دار التقدم1975 ،م.
3838لوران�س� :أعمدة احلكمة ال�سبعة .من�شورات الآفاق اجلديدة ،بريوت ،ط 1980 ،4م.
3939ماري ملز باتريك� :سالطني بني عثمان ،م�ؤ�س�سة عز الدين للطباعة والن�رش ،بريوت،
1986م.
4040مذكرات الدكتور ح�سني فخري اخلالدي ،حمفوظة لدى ابنته يف بريوت.
4141مذكرات ال�سلطان عبد احلميد الثاين 1908 – 1891م ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت،
1977م.
4242مذكرات الأمرية عائ�شة عثمان �أوغلي :والدي ال�سلطان عبد احلميد الثاين ،نقلها �إىل
العربية :د� .صالح �سعداوي �صالح ،دار الب�شري ،ط  ،1عمان1991 ،م.
4343حممد فريد بك املحامي :تاريخ الدولة العلية العثمانية ،حتقيق �إح�سان حقي ،دار
النفائ�س ،بريوت1981 ،م.
4444حممد ف�ؤاد كوبريللي :قيام الدولة العثمانية ،ترجمة �أحمد ال�سعيد �سليمان ،دار
الكاتب العربي للطباعة والن�رش.
4545حممد عبد الكرمي حمافظة وع�صام م�صطفى هزامية :الرو�ض الزاهر يف تاريخ
ظاهر ،ت�صنيف عبود ال�صباغ .دار الكندي للن�رش والتوزيع� ،إربد ،الأردن1999 ،م.
4646م�صطفى حلمي :الأ�رسار اخلفية وراء �إلغاء اخلالفة العثمانية.
4747مكي الطيب �شبيكة :العرب وال�سيا�سة الربيطانية يف احلرب العاملية الأوىل،
�سابقة الدول العربية ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،معهد البحوث
والدرا�سات العربية1975 ،م.
4848ميخائيل الدم�شقي :تاريخ حوادث ال�شام ولبنان1782 ،م – 1841م ،حتقيق
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لوي�س خملوف ،املطبعة الكاثوليكية ،بريوت1912 ،م.
4949ميخائيل ال�صباغ :تاريخ ال�شيخ ظاهر العمر الزيداين .ن�رش وتعليق ق�سطنطني
البا�شا املخل�صي ،حري�صاً1955 ،م.
5050ناجي علو�ش :املقاومة العربية يف فل�سطني (1948 – 1917م)  ،دار الطليعة
للطباعة والن�رش1970 ،م.
5151نقوال زيادة :دم�شق يف ع�رص املماليك ،م�ؤ�س�سة فرانكلني للطباعة والن�رش ،بريوت،
.1966
5252يو�سف �آ�صاف :تاريخ �سالطني �آل عثمان .حتقيق ب�سام عبد الوهاب اجلابي ،دار
الب�صائر ،دم�شق ،ط.1985 .3

ً
ثانيا  -املراجع األجنبية:
1. Alfrend C. Wood: A History of the Levant Company, London. 1935.
2. Barenard Lewis: The Emergence of Modern Turkey.
3. M. A. Cook: A History of the Ottoman Empire to 1730.
4. M. Longworth Dames: The Portuguese and Turks in the Indian Ocean in
The 16th Century J. R. A. S. 1921. Part 1, January.
5. P. Wittek: The Rise of the Ottoman Empire, London, 1938.
6. Rafiq: The Province of Damascus, 1723 – 1783, Beirut, 1966.
7. Serjeant: R. B. , The Portuguese of the South Arabian coast.
8. Stamford Shaw: History of the Ottoman Empire, London, 1938.

ً
ثالثا  -اخلرائط:
1 .1الإمارات ال�سلجوقية قبل قيام الدولة العثمانية.
2 .2الفتوحات العثمانية.
3 .3تو�سع الإمرباطورية العثمانية �إىل �سنة 1648م.
�4 .4ضعف الإمرباطورية العثمانية.

أ .د .تيسري جباره

اإلمارات السلجوقية قبل قيام الدولة العثمانية

عن :د� .إ�سماعيل ياغي :الدولة العثمانية يف التاريخ الإ�سالمي احلديث.
مكتبة العبيكان ،ط  ،1الريا�ض1996 ،م� ،ص .301
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الفتوحات العثمانية

عن :د� .إ�سماعيل ياغي :الدولة العثمانية يف التاريخ الإ�سالمي احلديث.
مكتبة العبيكان ،ط  ،1الريا�ض1996 ،م� ،ص .309

أ .د .تيسري جباره

توسع اإلمبراطورية العثمانية إلى سنة 1648م.

عن :د� .إ�سماعيل ياغي :الدولة العثمانية يف التاريخ الإ�سالمي احلديث.
مكتبة العبيكان ،ط  ،1الريا�ض1996 ،م� ،ص .299
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ضعف اإلمبراطورية العثمانية

عن :د� .إ�سماعيل ياغي :الدولة العثمانية يف التاريخ الإ�سالمي احلديث.
مكتبة العبيكان ،ط  ،1الريا�ض1996 ،م� ،ص .297

