
 خدمات الدولة العثمانية لإلسالم والعروبة

 إمساعيل أمحد ايغي
 املصدر: من كتاب "الدولة العثمانية" بتصرف يسري

 مقاالت ذات صلة
 هجري  26/11/1428 -ميالدي  04/12/2007 اتريخ اإلضافة:

       765زايرة: 

 
  

 محاية األماكن املقدسة اإلسالمية من خمططات الصليبية الربتغالية.• 
 على إسالم وعروبة مشايل إفريقيا. الدولة العثمانية حتافظ• 
 إجياد وحدة طبيعية بني الوالايت العربية.• 
 إبعاد الزحف االستعماري عن الوطن العريب.• 
 الدولة تضفي اهلدوء واالستقرار على الوالايت العربية.• 
 الدولة متنع انتشار املذهب الشيعي إىل واليتها العربية.• 
 الدولة العثمانية متنع اليهود من استيطان سيناء.• 
  الدولة حتد من هجرة اليهود إىل فلسطني.• 
 دور الدولة العثمانية يف نشر اإلسالم يف أورواب.• 
 مدى جناح الدولة العثمانية يف نشر اإلسالم يف أورواب.• 
  من إجيابيات احلكم العثماين.• 
  من أهم سلبيات اخلالفة العثمانية، واليت كان هلا األثر يف إضعاف احلكم.• 

 
•     •     •     •     •  

وابرزٍّ يف نشر اإلسالم يف أوراب، رغم ما تعرضْت له من تكتالت صليبية حاقدة ضد اإلسالم ال ريب أن الدولة العثمانية قد قامت بَدْور هام ٍّ 
 واملسلمني، وتبادلت الدولة مع أعدائها اهلزائم واالنتصارات، إال أهنا قدمت خدمات جليلة للمسلمني والعرب، وقامت حبماية الشرق العريب

 ومن أهم ما قامت به يف هذا اجملال: واإلسالمي من الغزو االستعماري ملدة ثالثة قرون،

 أواًل: محاية األماكن املقدسة اإلسالمية من خمططات الصليبية الربتغالية:
ن كانت أعظَم خدمة أسدهتا الدولة العثمانية لإلسالم، أهنا وقفت يف وجه الزحف الصلييب  االستعماري  الربتغايل  للبحر األمحر، واألماك

ائل القرن السادَس َعَشَر امليالدي، فعلى الرغم من أن الدولة أخفقت يف طرد االستعمار الربتغايل من مراكزه يف املقدسة اإلسالمية، يف أو 
يف  احمليط اهلندي ومنطقة اخلليج العريب، إال أهنا جنحت يف منع تغلغله إىل احلجاز، حيث كان الربتغاليون يعتزمون تنفيذ خمطط صلييب فظ ٍّ 

ل البحر األمحر واجتياح إقليم احلجاز ابحتالل ميناء جدة، مث الزحف على مكة املكرمة، واقتحام املسجد قسوته ووحشيته، وهو دخو 
مث استئناف الزحف  -صلى هللا عليه وسلم  -احلرام، وهدم الكعبة املشرَّفة، مث مواالة الزحف منها على املدينة املنورة؛ لنَ ْبش قرب الرسول 

، وكان [1]س، واالستيالء على املسجد األقصى؛ وبذلك تقع هذه املساجد الثالثة يف أيدي الربتغالينيعلى تبوك، ومنها إىل بيت املقد
م(،  1517ه  / 923كانت األوىل يف عام )األسطول الربتغايل  قد جنح يف دخول البحر األمحر، وقام مبحاولتني الحتالل ميناء جدة،  

م(؛ ولكنه أخفق يف حماولتيه؛ فأرسل الربتغاليون محلة كربى إىل ميناء السويس ابعتباره قاعدَة األسطول 1520ه  / 926والثانية يف عام )
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لعثماين يقف يف حالة أتهب، وارتدوا على العثماين يف البحر األمحر، واستهدفوا تدمريه هذه القاعدة، وملا بلغوا الطُّور علموا أن األسطول ا
 .[2]أعقاهبم دون أن يلتحموا به

ذا املْنع على مجيع السفن وقررِت الدولة اختاذ اليمن قاعدًة حربية للدفاع عن البحر األمحر، ومنع السفن الربتغالية من دخوله، مث عمَّمت ه
الدولة  املسيحيَّة، حبيث كان على هذه السفن أن تفرغ شحناهتا يف ميناء "املخا" يف اليمن، وتعود َأْدرَاَجَها إىل احمليط اهلندي، وكانت حجة

ب أال ُتَدنِ َس مياهه بوجود سفن العثمانية يف هذا املنع هي أن األماكن اإلسالمية املقدسة يف احلجاز تُِطلُّ على مياه البحر األمحر، وجي
 .[3]مسيحية متَُْخر َعباب هذا البحر، وقد ظل هذا احلظر معموالً به حىت القرن الثامن عشر

َل من نَ ْوعه، فقد حدث يف أثناء احلروب الصليبية يف الشرق العريب أن جترأ أحد وجدير ابلذ ِكر أن املشروع الربتغايل الصلييب مل يكن األوَّ 
م( لغزو احلرمني الشريفني، فبىن 1182ه ،  578أمراء الصليبيني وامسه أرانط، وكان صاحب حصن الكرك، وقام مبشروع خطري سنة )

ة( على خليج العقبة، وأعيد تركيبها، مث قامت هبجوم على ساحل عدة سفن محلت أجزاؤها مفكََّكًة على ظهور اجلمال، حىت "إيله" )العقب
رب احلَْوراء قرب ينبع، وأغار الصليبيون على القوافل وأصبحوا على مسرية يوم واحد من املدينة املنورة، واعتزموا الزحف عليها، ونَ ْبش ق

أن العامل اإلسالمي يف الشرق وقتذاك كانت جتمعه َوْحَدٌة  وإخراج جسده الطاهر ونقله إىل بالدهم، غري -صلى هللا عليه وسلم  -الرسول 
وهو يف الشام  -سياسية قويَّة على رأسها صالح الدين األيويب، ووجب على مصر محاية األماكن املقدسة يف احلجاز، فما كادت تصل إليه 

األمري حسام الدين لؤلؤ، وتعقب هؤالء الصليبني يف هذه األخبار، حىت عهد إىل انئبة يف مصر العادل سيف الدين بتجهيز قائد األسطول  -
َرم احلجاز، وعمل على إابدهتم أو َأْسِرهم، وأصرَّ صالح الدين بقتل األسرى؛ ليكونوا عربة لكل من يتجرأ على االعتداء على َحَرم هللا وحَ 

 .[4]رسوله 

 اثنًيا: الدولة العثمانية حتافظ على إسالم وعروبة مشايل إفريقيا:
و من اخلدمات اجلليلة اليت قدمتها الدولة العثمانية لإلسالم والعروبة أهنا حافظت على إسالم وعروبة سكان مشايل إفريقيا من أخطار الغز 

غال وإسبانيا، واملنظمة الصليبية املعروفة ابسم فرسان القديس يوحنا، واليت اختذت من الصلييب االستعماري األورويب ، الذي محلت لواءه الربت
لثة، جزيرة مالطة مستقرًّا ومقاًما، وكان من أهداف هذا الغزو أيًضا إنشاء ممالَك مسيحيةٍّ تتناثر على الساحل الشمايل إلفريقيا كمرحلة اث

ة مسيحية أوروبية، ويعقب ذلك تغلغل صلييب أورويب جنواًب يف داخل القارة اإلفريقية، ولكن وبذلك يغدو البحر املتوسط يف املدى البعيد حُبري 
 تصدت الدولة العثمانية هلذه املشروعات الصليبية االستعمارية، فأصبحت أحالًما، وغدت هباًء منبثًّا.

لسادس عشر، وكانت َحَسَب ترتيب دخوهلا حتت السيادة بسطت الدولة العثمانية سيادهتا على ثالثة أقاليَم يف مشايل إفريقيا يف القرن ا
صلى هللا عليه  -العثمانية، اجلزائر وطرابلس وتونس، ومل متد الدولة نفوذها إىل مراكَش لرفض األسرة السْعِديَّة اليت تنتمي إىل ساللة الرسول 

 الدخول يف تَ َبِعيَّة احلكم العثماين. -وسلم 

صة اجلزائر وطرابلس، قد استنجدوا ابلدولة العثمانية على أساس أهنا أكرب وأقوى دولة إسالمية اكتسحت وكان سكان تلك األقاليم، وخبا
ُدواًل أوروبية عديدة، وفتحت مصَر والشرق العريب اآلسيوي، وطالَب سكان مشال إفريقيا إبنقاذهم من الزحف الصلييب االستعماري، الذي  

 بت الدولة الستغااثهتم.كان خطره يتفاقم يوًما بعد يوم، واستجا
ل مباشر ولذلك مل يكن دخول العثمانيني إىل مشايل إفريقيا نتيجَة معارَك حربيةٍّ خاضتها القوات املسلحة العثمانية ضد أهايل البالد، أو تدخُّ 

ر القضاء على دينهم، من حكومة إستانبول، على غرار ما حدث يف الشام أو مصَر أو العراق؛ ولكنهم فتحوها ُمْنقذين للسكان من أخطا
 وَطْمس عروبتهم، وحتويل بالدهم إىل جزء من العامل املسيحي.

أما تونس فكان الوضع فيها خيتلف، حيث اشتد الصراع عليها بني الدولة العثمانية واإلمرباطورية املقدسة، وتبادلت الدولتان اهلزمية 
م( واستقر احلكم العثماين فيها، وأتسست النيابة  1574ه  /  982)واالنتصار أكثر من مرة، حىت عادت تونس للحكم العثماين عام 

 .[5]الثالثة واألخرية يف مشايل إفريقيا
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 اثلثًا: إجياد وحدة طبيعية بني الوالايت العربية:
 بني الوالايت العربية اليت دخلت حتت سيادهتا، فاحتفظت هذه الوالايت مبقوماهتا األساسية:  أوجدت الدولة العثمانية وحدة

 الدين اإلسالمي. •
 واللغة العربية.• 
 والثقافة العربية اإلسالمية.• 
 والتقاليد والعادات املوروثة عرب العصور.• 
 

وتضمهم رعوية واحدة بصفتهم رعااي عثمانيني، ويشرتكون يف تبعيتهم حلاكم وكان سكاهنا جتمعهم دولة إسالمية واحدة، هي الدولة العثمانية، 
فكانت  واحد، هو السلطان العثماين، ومل تلجأ الدولة العثمانية إىل إقامة حدود مغلقة بني الوالايت العربية، أو حواجَز مصطنعةٍّ بني سكاهنا،

وقات، وكانت فرص العمل متاحًة هلم يف كل األوقات، وكان يف مقدور العريب يف حرية االنتقال والسفر أمامهم مكفولًة وحمرتمًة يف مجيع األ
ويعيش فيها دمشق مثاًل أن ينتقل إىل بغداد، أو مكة املكرمة، أو املدينة املنورة، أو القاهرة، أو القريوان أو غريها من مدن الوالايت العربية، 

ون أن حيصل على إذن ابخلروج أو اإلقامة، وكانت هذه هي أوََّل َوْحَدةٍّ تتحقق للعامل وميارس ألوااًن من النشاط االقتصادي أو الثقايف، د
ريب العريب إابن احلكم العثماين، بعد تفتُّت َوْحَدتُُه بسقوط الدولة العباسية يف منتصف القرن الثالث عشر امليالدي عقب غزو املغول، وخت

ايل بالد الشام إىل جنوب ِفَلسطني؛ ولذلك يرى عدد من املؤرخني والباحثني أن الَوْحَدة مدينة بغداد، وانسياحهم يف وادي الرافدين، مث مش
 .[6]اليت متت على أيدي العثمانني تعترب نقطَة البداية يف اتريخ العرب احلديث

َبِعيَّة السياسية، كانت وشيجُة الدين تربط سكان الوالايت العربية ابلسلطان العثماين، ابستثناء أهل الذمة، وكانوا قلة وفضاًل عن تلك ال ت َّ
 .[7]عددية يعيشون على هامش اجملتمعات اإلسالمية يف الوالايت العربية

، فأخلصوا هلا واشرتكوا يف حروهبا ضد التكتالت وكانت وشيجة الدين من أقوى الوشائج اليت ربطت اجلماهري العربية ابلدولة العثمانية
يف تلك الصليبية اليت واجهتها، وكان يزداد والؤهم هلا، والتصاقهم هبا إذا تعرضت الدولة هلزمية عسكرية من دولة أوروبية، وكان الدين يعمل 

 .[8]العصور يف تقرير األوضاع السياسية، واحلربية لشعوب الوالايت العربية 

ن احلكم العثماين، ما حدث يف مصر عندم ا نزلت احلملة الفرنسية أرض مصر ولعل خري مثال للرتابط الديين بني سكان الوالايت العربية إابَّ
م( بقيادة انبليون بوانبرت، وكانت هذه احلملة هي أوََّل غزو عسكري مسيحي أورويب لوالية عربية من والايت 1798ه  / 1213عام )

 – 1789ه /  1224 – 1204الدولة العثمانية يف الشرق اإلسالمي يف التاريخ احلديث، وقد أعلن السلطان سليم الثالث )
م( اجلهاد الديين ضد الفرنسيني، واستجاب لدعوة اجلهاد الديين  عرُب احلجاز والشام ومشايل إفريقيا، وقد صمموا على الظفر 1807

ْم َوأَنْ ُفِسُكْم يف َسِبيِل اَّللَِّ اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِهُدوا ِبَِْمَواِلكُ إبحدى احلُْسنَ َينْيِ، االستشهاِد أِو االنتصاِر، واختذوا شعارًا هلم اآلية الكرمية: }
ُتْم تَ ْعَلُمونَ  لمني ، وهكذا فإن سكان الوالايت العربية مل ينظروا إىل السلطان العثماين على أنه سلطان املس[9]{َذِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم ِإْن ُكن ْ

ذاك أهنا  َفَحْسُب؛ بل نظروا إليه أيًضا على أنه خليفة املسلمني، يستظلون بظل ِخالفته، وكانت السمُة البارزة يف اتريخ الوالايت العربية وقت
، ومل ينظر العرب للدولة العثمانية على أهنا دولة أجنبية ، ومل ينظروا إىل كانت جمتمعاتٍّ دينيًة إسالميًة، بكل ما حتمله هذه الكلمة من معانٍّ

احلكم العثماين على أنه استعمار، وظلت هذه الفكرة السياسية الدينية مسيطرًة على أذهان الغالبية العظمى من الشعب العريب إىل أوائل 
العربية،  القرن العشرين، ومل تتدخل الدولة يف شؤون احلكم إال يف نطاق ضئيل، وبقدر يسري، فاعتربت نفسها مسؤولة عن محاية الوالايت

إلشراف وتوفري األمن فيها، وإقامة الشعائر الدينية، واحلفاظ على مبادئ الشريعة اإلسالمية، وتنظيم ومحاية قوافل احلج إىل إقليم احلجاز، وا
لذي كانوا على القضاء، ومجع الضرائب بواسطة شيوخ الطوائف على هذه اجملاالت يف الوالايت العربية، وتركت سكاهنا يعيشون على النحو ا

 .[10]أيلفون
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ن احلكم العثماين، تبدو أكثر إشراًقا، إذا قورنت ابلتفتيت السياسي الذي اصطنعت ه الدول إن الَوْحَدَة اليت قامت بني الوالايت العربية إابَّ
ارية عقب استيالئها على معظم هذه البالد، حتت اسم االحتالل أو االنتداب أو احلماية من قبل ُعصبة اأُلمم، أو مناطق األوروبية االستعم

 .[11]النفوذ
يف الشرق العريب اآلسيوي، ففصلت بريطانيا شرقي األردن عن فلسطني، وفصلت وهكذا عملت بريطانيا على تفرقة وجتزئة الشعب العريب 

 شرقيَّ األردن وفلسطني عن سوراي، وفرقت بني سوراي والعراق.
 وهنجت فرنسا هَنْج بريطانيا يف تفتيت سوراي ولبنان.

ينها قبل احلرب العاملية األوىل حتت االستعمار أما مصر ومشايل إفريقيا: فقد أبقى االستعمار على التفتيت السياسي الذي كان قائًما ب
ة الربيطاين واإليطايل والفرنسي واإلسباين، وظهرت اخلالفات واألطماع الشخصية بني رؤساء وقادة العرب؛ مما عرقل سرية االستقالل والوحد

 .[12]العربية

 رابًعا: إبعاد الزحف االستعماري عن الوطن العريب:
ظلت الوالايت العربية زهاء فرتة تراوحت بني ثالثة وأربعة قرون، من القرن السادس عشر إىل أوائل القرن العشرين، مبنأى عن الزحف 

، فلما دخلت الدولة يف دور االضمحالل، وتبني للدول األوروبية األورويب االستعماري عليها ما بقيت الدولة العثمانية قويًة، َمِهيَبَة اجلانب
ليُم أن الدولة العثمانية عاجزة عن التصدي للدول االستعمارية؛ تعرض العامل العريب للغزو األورويب النصراين  االستعماري ، كما تعرضت أقا

 أخرى، إسالميٌة وغري إسالمية، يف قارات آسيا وإفريقيا وأسرتاليا:
ه  /  1246ت فرنسا من أسبق الدول األوربية يف الزحف والسيطرة على األقاليم العربية، فنجحت يف احتالل نيابة اجلزائر عام )وكان

م(، وال شك أن من أهم العوامل اليت شجعت فرنسا على احتالل اجلزائر أن الدولة العثمانية كانت قد فقدت أسطوهلا يف معركة 1830
ه (، وملا كان اقتطاع فرنسا للجزائر بصفة األخرية إقليًما إسالميًّا عربيًّا من أقاليم الدولة  1243م ) 1827بر أكتو  20نفارين البحرية 

 .[13]العثمانية  : سابقًة خطرية، قد حتتذيها دولة استعمارية أخرى جتاه الوطن العريب، مل تستسلم الدولة العثمانية النتزاع اجلزائر منها

تؤكد  حاولت الدولة العثمانية ابلطرق الدبلوماسية اسرتداد اجلزائر، وبذلت مساعَي مكثفًة لدى بريطانيا والنمسا وروسيا، ولدى فرنسا أيًضا،
ادة العثمانية عليه معرَتٌف هبا من اجملموعة الدولية، وأن اجلزائريني هم رعااي حقها يف بقاء هذا اإلقليم يف إطار الدولة، أتسيًسا على أن السي

 السلطان، ومل جتد الدولة العثمانية أتييًدا من بريطانيا؛ لوقوع أحداث هامة يف أورواب شغلت بريطانيا عن كل شيء. 
دام القوة السرتداد اجلزائر، إال أهنا َعَدَلْت عن ذلك بسبب وهكذا فشلت الدولة العثمانية يف اتصاالهتا مع الدول األوروبية، وحاولت استخ

 عدم متكنها من شن حرب على فرنسا؛ لضعف األسطول العثماين، واجليش العثماين كذلك. 
 1251) وأدى ذلك إىل قيام حرب ابردة بني اجلزائر والدولة العثمانية، وجنحت الدولة العثمانية يف إهناء حكم القرمانليني يف طرابلس عام

م(، وإعادة هذه النيابة إىل احلكم العثماين، واستغلت الدولة هذا الوضع اجلديد، فتظاهرت إبرسال قوات برية من األانضول  1835ه  / 
إىل طرابلس، ومنها إىل اجلزائر عرب تونس، ولكن فرنسا هددت الدولة العثمانية إبرسال أسطوهلا، وخشي األسطول العثماين من االحتكاك 

سطول الفرنسي، فغادر طرابلس إىل مالطة، مث إىل إستانبول، وبذلك قنعت الدولة العثمانية هبذه احلرب الباردة، واليت انتهت عند هذا ابأل
 .[14]احلد

م( توقف الزحف األورويب االستعماري على الوالايت العربية مدة انهزت 1830ه  / 1246وبعد االحتالل الفرنسي للجزائر عام )
ما اخلمسني عاًما؛ بسبب اشتداد حدة التنافس بني الدول األوروبية على تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية، وتوزيعها أسالاًب فيما بينها، و 

اتريخ الدولة العثمانية يف القرن التاسَع َعَشَر ومطلِع القرن العشرين، صحب هذا التنافس من حروب ومؤمترات ومعاهدات، ازدحم هبا 
م(، 1878ه  /  1295وانتهجت هذه الدولة سياسة التعويض، وسياسة املصاحلة على حساب الدولة العثمانية يف مؤمتر برلني عام )

م(، وكان قد  1882ه  /  1300ام )م(، واحتلت بريطانيا مصر ع1881ه  /  1299وبسطت فرنسا محايتها على تونس عام )
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، عن طريق تقدمي قروض أ ْلِمي  وروبية َسَبَق فَ ْرَض احلماية واالحتالل على هذين البلدين العربيني اإلسالميني، انتهاُج سياسة التغلغل السِ 
لشؤون السياسية، وانتهت ابلغزو ضخمة، حبيث عجزات عن سداد القروض وفوائدها؛ مما أدى إىل التدخل يف الشؤون املالية، وبعد ذلك يف ا

 .[15]العسكري
م(، السرتداد السودان، واختذت من هذا االشرتاك ذريعة إلقامة 1896ه  /  1314واشرتكت بريطانيا مع مصر يف محلة مشرتكة عام )

م(، وكان هذا احلكم الثنائي يف حلمته وسداه فصاًل فعليًّا بني شطري 1899ه /  1317طاين مصري يف السودان عام )حكم ثنائي بري
 ت بريطانيا أن عصفت ابملظهر الشكلي هلذا احلكم الثنائي.، وما لبث[16]الوادي، واستئثارًا من بريطانيا ابالنفراد يف حكم السودان

 م(.1911ه / 1330مث احتلت إيطاليا طرابلس وبَ ْرَقَة يف عام )

هلا، ويف مطلع احلرب العاملية األوىل احتلت القوات الربيطانية البصرة يف العراق، واستمرت القوات الربيطانية تواصل زحفها يف العراق وقتا
 م(. 1918ه  /  1337حتالل العراق احتالاًل كاماًل عام )حىت متكنت من ا

وابنتهاء احلرب العاملية األوىل وسقوط الدولة العثمانية، تقامست الدول الغربية ما تبقى من أقاليم عربية مبوجب قرارات مؤمتر الصلح 
ق وفلسطني وشرق األردن، كما (؛ فسيطرت بريطانيا على العرا1920ه  /  1339م(، ومؤمتر سان رميو )1919ه  /  1338)

سيطرت فرنسا على سوراي ولبنان يف شكل انتداب، وغدت هذه األقاليُم حتت احلكم األجنيب بقرارات تصدر من لندن وابريس 
 .[17]وروما

 :ء واالستقرار على الوالايت العربيةخامًسا: الدولة تضفي اهلدو 
تاعب، أضفت الدولة العثمانية على والايهتا العربية نوًعا من اهلدوء واالستقرار السياسي، وكانت بالد الشام والعراق تعانيان الكثري من امل

هزمية حامسة يف معركة "عني  والفوضى، والتخريب من آاثر غزوات املغول املدمرة، واليت جنحت مصر يف صدها عندما أوقعت ابملغول
 جالوت"، شتتت مشلهم، وأنقذت أقاليم الشرق واملغرب العريب من شرورهم.

خضع السكان يف الوالايت العربية للحكم العثماين، وقد كان العثمانيون مسلمني مثَلهم، ويعتنقون مذهب السُّنة مثلهم، وحيرصون على 
لى الشعائر الدينية؛ مثل االحتفال برؤية اهلالل لشهر رمضان وغريها، ومل تضيق السلطات تطبيق مبادئ الشرعية اإلسالمية، وحيافظون ع

العثمانية عليهم، كما أهنا مل تتدخل يف شؤوهنم إال يف نطاق حمدود؛ مثل مَجْع الضرائب، واإلشراف على القضاء، وتوفري األمن، وتركت 
يت تعترب يف الوقت احلاضر من صميم واجبات احلكومات، وعلى العموم، فقد للشعب العريب شؤون التعليم، والصحة، واملواصالت، وال

 تركت السلطات العثمانية اجلماهري العربية حتيا على النحو الذي أَِلَفْتُه من قبل، دون تغيري جوهري مسَّ حياهتم.

ه الوارفة، وكان جيتاح الوالايت العربية من ومع ذلك تعرضت بعض الوالايت العربية هلزات سياسية وسط اهلدوء الذي كانت تعيش يف ظالل
 وقت إىل آخر نوعان من االضطراابت:

: انتفاضات شعبية، وكان يقوم هبا سكان حي أو مدينة ضد احلكام احملليني؛ احتجاًجا على ظلم حكامهم، ورفع شكواهم للسلطان أوالمها
 العثماين.

وحون؛ مثل حركة علي بك الكبري، وحركة ظاهر العمر، واليت مل تلَق استجابة : حركات سياسية وعسكرية، يقوم هبا أفراد َطمُ اثنيهما
 .[18]واستحسااًن من اجلماهري

 سادًسا: الدولة متنع انتشار املذهب الشيعي إىل واليتها العربية:
ن املذهب الرمسي للدولة العثمانية كان املذهب السُّين، واعتربت الدولة العثمانية نفسها حامية هلذا املذهب، وأتسيًسا على من املعروف أ

يَّة قد نشرت هذه احلقيقة فإهنا منعت انتشار املذهب الشيعي  إىل والايهتا العربية يف آسيا وإفريقيا ابستثناء العراق، الذي كانت الدولة الصََّفوِ 
قت الدولة ملذهب الشيعي  فيه قبل الدولة العثمانية، حبيث أصبح أهل السُّنة وأهل الشيعة قوتني متوازيتنِي تقريًبا من حيث تَ ْعَداُدهم، وقد أبا

العثمانية على هذا الوضع، وذهبت إىل أبعَد من ذلك فاحرتمت مشاعر أهل الشيعة، واهتمت بتعمري مناطق العتبات املقدسة يف النجف 
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ى أهنا ربالء يف العراق، ويسَّرت زايرهتا أمام شيعة العراق وفارس واهلند وأفغانستان، ولذلك فإن أهل السنة ينظرون إىل الدولة العثمانية علوك
ال قدمت خدمة جليلة حبصر املذهب الشيعي  يف فارس، حبيث مل تسمح بَتَسرُّبه إىل األقاليم العربية اليت دخلت حتت السيادة العثمانية، و 

 .[19]تزال إيران هي املعقل األول للشيعة يف العامل اإلسالمي

 سابًعا: الدولة العثمانية متنع اليهود من استيطان سيناء:
ر فرمااًن مبنع اليهود من اهلجرة إىل سيناء، وواضٌح من صدور هذا م( أصد 1517ه  /  923ملا فتح السلطان سليم األول مصر عام )

املرسوم ِبن اليهود كانوا يريدون اهلجرة إىل هذا اإلقليم املصري واستيطانه، على أساس أنه يضم الوادي املقدس طُوى، الذي كلم هللا 
سليم األول الَفَرماَن الذي سدَّ الطريق يف وجوه اليهود، وملا  تكليًما، ومن مثَّ أصدر السلطان –عليه السالم  -سبحانه وتعاىل فيه موسى 

م( أصدر فَ َرمااًن الحًقا، أكد فيه ما جاء يف الفرمان السابق، مما 1520ه  /  926تويل ابنه سليمان املشرع )القانوين( عرش الدولة عام )
ان سيناء، واستعمارهم هلا، األمر الذي كان يقلق الدولة العثمانية، يدل على أن اخلطر اليهودي كان ال يزال ماثاًل من حيث رغبُتهم يف استيط

م(، ومل جيرِؤ اليهود على تنفيذ ما كانوا 1566 – 1520ه  /  974 – 927واستطال حكم سليمان زهاء ستة وأربعني عاًما )
 يبيِ تون.

(، ومنذ ُحْكمه 1574 – 1526/  982 – 933ا )فلما جاز إىل ربه جاء بعده ابنه السلطان سليم الثاين، وكان منحرًفا ُخُلقيًّ 
 – 1574ه  / 1005 – 982بدأت النُُّذر األوىل الضمحالل الدولة، وَخَلَفُه سالطنُي على شاكلته، وكان أوهلم مراٌد الثالث )

رات متقطعة على فرتات (، وتنفس اليهود الصعداء، وأدركوا أن الفرصة ساحنة هلم لتحقيق ُحْلمٍّ راودهم طوياًل، فنَ َزحوا يف هج1596
ث متقاربة إىل سيناء الستيطاهنا، وتركزت إقامتهم يف مدينة الطور؛ ليسهل على اليهود إجياد اتصاالت خارجية عن طريق ميناء املدينة، حبي

 .[20]يتمكن اليهود من اهلجرة والقدوم إىل سيناء من بلدان جماورة
وقد تزعم حركة التهجري رجل يهودي يدعى إبراهام، استوطن الطور مع أفراد أسرته وأوالده، وكان من احملتمل أن متر سنوات دون أن تدري 

سال شكاوى مكتوبة، كلها تؤكد على هبم السلطات العثمانية، لوال أهنم تعرضوا ابألذى لرهبان دير سانت كاترين؛ مما محل األخريين على إر 
 عدم أحقية اليهود للسكن يف هذه املنطقة، وإيذاء رهبان الدير ِبي حال من األحوال، وصدرت أوامر الدولة العثمانية بطرد اليهود من دير

ستيطان سيناء، وإشعارهم بقوة سانت كاترين، ومنعهم من العودة إليه مستقباًل، وهذا يدل على حرص الدولة العثمانية على منع اليهود من ا
 .[21]الدولة العثمانية ويَ َقظَِتها ألهدافهم

احلميد الثاين م(، عاود اليهود مطالبهم يف سيناء، بعد أن رفض السلطان عبد1882ه  /  1300وعندما احتلت بريطانيا مصر عام )
ًا هو ف لسطني فتح أبواب اهلجرة أمامهم إىل فلسطني، وكان تيودور هرتزل زعيم املنظمة الصهيونية العاملية قد أطلق على سيناء امًسا ُمَعربِ 

ه   1316)املصرية؛ ليتخذ منها يف املستقبل نقطة وثوب إىل فلسطني اآلسيوية )فلسطني احلالية(، ولذلك دخل هرتزل يف مفاوضات عام 
م( مع بعض أعضاء الوزارة الربيطانية، وخباصة جوزيف تشمربلني وزير املستعمرات، ولورد النزدون وزير اخلارجية، من أجل توطني 1898 /
اح؛ ألنه يهود يف سيناء على أساس إقامة دولة يهودية فيها، تتمتع ابحلكم الذايت يف نطاق اإلمرباطورية الربيطانية، ووافق الوزيران على االقرت ال

دولة حيقق لربيطانيا أهداًفا اسرتاتيجية؛ منها: ضمان محاية شرقي قناة السويس، وعزل مصر عن الوالايت العربية يف غريب آسيا، وإضعاف ال
 العثمانية، وإقامة دولة موالية لربيطانيا؛ غري أن هذا املشروع بعد حبثه فشل بسبب معارضة السلطان عبداحلميد الثاين له أواًل، وبسبب

 .[22]معارضة اللورد كرومر حاكم مصر، ومعتَمد بريطانًيا لدى مصر، وتوقف حبث مشروع استيطان اليهود يف سيناء

 :اثمًنا: الدولة حتد من هجرة اليهود إىل فلسطني
فقد أسس تطلَّع اليهود على مر العصور التارخيية إىل فلسطني؛ كإقليم جيمع شتاهتم، ويُنشئون فيه دولة، متذرِ ِعني ابدعاءات دينية واترخيية؛ 

 -دفاًعا عن فلسطني  -صهيونية، وجنحت يف استقطاب الدول الكربى وأتييدها، وكان على الدولة العثمانية أن ختوض اليهود احلركة ال
ختاروا فرتة صراًعا سياسيًّا مريًرا ضد القوى الصهيونية، والدول األوروبية املناصرة، وجنح الصهاينة يف توقيت حركتهم وجناحها جناًحا ابهًرا، فا
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االضمحالل اليت كانت متر هبا الدولة العثمانية، ولكن الدولة العثمانية عملت يف حدود إمكانياهتا على احلدِ  من اهلجرة إىل عصيبة من فرتات 
فلسطني، وقاومت بذلك احلركة الصهيونية، وقد رفض السلطان عبداحلميد اإلغراءات الصهيونية اليت عرضها عليها هرتزل، رغم الضائقة 

 .[23]ا الدولة العثمانية، وبذلك حافظ على عروبة وإسالمية فلسطنياملالية اليت متر هب

 دور الدولة العثمانية يف نشر اإلسالم يف أورواب:
فتوحاهتا إىل ثالث قارات، هي آسيا وأورواب وإفريقية، وغدت دولة آسيوية  تشغل الدولة العثمانية حيًزا كبريًا للغاية يف التاريخ؛ حيث امتدت

وروبية، أوروبية إفريقية؛ وبذلك فإن الدولة العثمانية كانت أول دولة إسالمية يف التاريخ األورويب تصل بقواهتا اجلرارة إىل هذه األراضي األ
 ال جدال فيها.  وكان الوجود اإلسالمي العثماين، العسكري والسياسي، حقيقة

بل  وقامت الدولة بدور هام  يف نشر اإلسالم يف أصقاع شىت من األقاليم األوروبية، وكان العثمانيون ينظرون إىل أنفسهم على أهنم مسلمون ق
الديين غالبة يف إسالم  كل شيء؛ فكان والؤهم يتجه إىل الدين اإلسالمي أواًل، مث إىل السلطان اثنًيا، مث إىل الدولة اثلثًا، وكانت روح اجلهاد

 العثمانيني، وازدادت قوًة وصالبًة عندما استقروا يف األانضول على حدود أو على مقربة من الكياانت املسيحية املتناثرة وقتذاك يف هذا
 .[24]اإلقليم

 ذه الروح يف مسرياهتم احلربية يف أورواب؛ فاإلسالم عند العثمانيني دين حماربني، وازدادت هذه الروح الدينية احلربية أتََجًُّجا يفواحتفظوا هب
نفوس العثمانيني بعد ما واجهوا تكتالت صليبية متعاقبة واسعة النطاق، ضمت العديد من الدول األوروبية، وكانت البابوية يف روما تدعم 

هذه التكتالت؛ بل تنادي ابالنضمام إليها، وكأن احلركة الصليبية اليت شهدها الشرق اإلسالمي يف املاضي قد انتقلت ميادينها إىل  وتؤيد
ا أورواب، ولكن شتان ما بني احلركتني؛ فالصليبيون يف أورواب واجهوا قوات إسالمية عثمانية مسلحة، وقفت يف وجه الصليبية األوروبية صفًّ 

كأنه بنيان مرصوص، يشد بعضه بعًضا، ومل جتد احلركة الصليبية يف أورواب ثغرة تنفذ منها لتفتيت وحدة الصف اإلسالمي العثماين،   واحًدا؛
 فكان النصر حليَف القوات العثمانية يف معظم املعارك الضارية اليت نشبت بني الفريقني.

م اجلميع يف غرس بذور اإلسالم يف األقاليم املفتوحة؛ مما ساعد على نشر وحولت الدولة العثمانية دار احلرب إىل دار اإلسالم، وأسه
ا يف اإلسالم يف أورواب، وبذلك اقرتنت حركة الفتوح اإلسالمية يف كل من األانضول وأورواب بنشر اإلسالم، وقد انتشر انتشارًا سريًعا واسعً 

ى، وغدت العواصم اليت اختذهتا الدولة العثمانية تباًعا وهي قونية، بروسة، أدرنة، بعض األقاليم، وانتشر انتشارًا وئيًدا يف أقاليم أوروبية أخر 
 .[25]وإستانبول، مداًن إسالمية عثمانية، ومراكز للدراسات اإلسالمية واحلياة اإلسالمية

م( 1453ه  /  857بيون إىل الفتوح العثمانية يف أورواب على أهنا فتوح إسالمية، وابسم اإلسالم فتح السلطان حممد الفاتح )ونظر األورو 
م القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية، واختذها عاصمة لدولته، واستبدل امًسا جديًدا هو إستانبول، ومعناها دار اإلسالم، وابسم اإلسال

حممد الفاتح على روما مقر البابوية، وابسم اإلسالم استوىل السلطان سليمان القانوين على بلغراد، وجزيرة رودس استوىل السلطان 
 وبودابست.

ين أرادوا وابسم اإلسالم تقدم العثمانيون ملساعدة عرب مشايل إفريقيا يف الصراع الصلييب، الذي احتدم بينهم وبني اإلسبانيني والربتغاليني، الذ
 هذه األقاليم، وحتويل سكاهنا إىل املسيحية:احتالل 

وبذلك حفظت الدولة العثمانية لشمايل إفريقيا إسالمه وعروبته، وأوغلت اجليوش العثمانية يف زحفها على قلب أورواب حىت بلغت مشارف 
تصاعد العداء بني أورواب املسيحية  فيينا، وكانت األساطيل العثمانية حتقق انتصارات كاسحة ضد التكتالت الصليبية، األمر الذي أدى إىل

 والدولة العثمانية.
ية مرتبطة ، وهكذا أصبحت عبارة الدولة العثمان[26]ولذلك فإن األوروبيني اعتقدوا ِبن الدولة العثمانية هي الرمز احلي  اجملسِ د لإلسالم

ابلدين اإلسالمي بُعروة ُوثْ َقى ال انفصام هلا؛ مما أدى إىل تصاعد موجات احلقد والعداء بني الغالبية العظمى من احلكومات والشعوب 
 األوروبية للدولة العثمانية، بصفتها دولة إسالمية حتكم شعواًب مسيحية أوروبية.
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لعثمانية على تصفية الوجود العثماين من أراضيها، وأسهمت معها دول أوروبية مل ميتد وهكذا عملت الشعوب األوروبية اليت خضعت للدولة ا
إليها احلكم العثماين، ولكن مجعت بينها وحدة اهلدف يف االنتصار للمسيحية، والقضاء على اإلسالم، ودعم مصاحلها االستعمارية بتوزيع 

 املمتلكات العثمانية أسالاًب بينها.

: فإن التحالفات الدولية ضد الدولة العثمانية كانت يف حلمتها وسداها حمالفات صليبية ضد اإلسالم، لنظرة األوروبيةوأتسيًسا على هذه ا
ى الثورة، َأْمَلْتها روٌح صليبية، ووجََّهْتها روح صليبية، وكانت حكومات بعض الدول األوروبية حُتَرِ ض رعااي الدولة العثمانية املسيحيني عل

حة والذخائر واألموال؛ إلجراء مذابح عامة بني رعااي الدولة املسلمني أصاًل، ورعاايها الذين اعتنقوا اإلسالم؛ لنشر اخلوف ومتدهم ابألسل
ل إذا والذعر بني هؤالء األخرييَن؛ كي يعودوا إىل املسيحية، وكانت هذه احلكومات تعطيهم املنح واهلدااي والعطااي نظري قيامهم هبذه األعما

" ِحيًنا، رجل أورواب املريضرات عن حتقيق أهدافها، وأطلقت احلكومات األوروبية على السلطان العثماين شىت األوصاف، فهو "فشلت الثو 
" حيًنا املريض الذي جيب اإلجهاز عليه شفقًة به، ورمحة عليه حىت يسرتيح ويريح" حيًنا اثنًيا، و"املريض الذي ال يرجى شفاؤهو"

 .[27]اثلثًا

 مدى جناح الدولة العثمانية يف نشر اإلسالم يف أورواب:
ال ا يف جممل تنجح الدولة العثمانية جناًحا كليًّا يف نشر اإلسالم بني مجيع رعاايها املسيحيني يف والايهتا األوروبية؛ بل حققت جناًحا حمدودً 

ب الدعوة اإلسالمية، فقد تركت الدولة العثمانية بصماهتا قوية واضحة يف جمال نشر الدعوة اإلسالمية يف أورواب، فعلى امتداد قرون وتعاق
عصور ودهور ظلت مجاعات إسالمية تعيش حىت اليوم يف أورواب، ومل تغريِ  دينها ِبي شكل من األشكال، رغم الضغوط اليت بذلت من ِقَبل 

 .[28]دول األوروبية لتحويلها إىل املسيحية، ومل ترَض هذه اجلماعات اإلسالمية عن دينها بديالً ال
ظ عليه حياته، حني بدأ الضعف يتسلل إىل الدولة، واحلق أن الوجود العثماين يف أورواب قد عجز من أن ينبت جذورًا متده ابلعناصر اليت حتف

ومنها االندماج واالنصهار، ونشر اللغة العربية، والثقافة اإلسالمية اليت حتفظ لإلسالم وجوده؛ إذ ال يوجد روابط حضارية تربط بني 
ه أثًرا ذا ابل سوى بصمات يف بعض األقاليم العثمانيني وبني تلك الشعوب األوروبية، فلما زال الوجود العثماين من أورواب مل خيلف من بعد

 .[29]البلقانية

ما دخل فرد يف ومهما يكن من أمر، فإن األتراك العثمانيني قد بذلوا جهًدا كبريًا على نشر اإلسالم يف أورواب، وكانوا يقيمون األفراح إذا 
املسلمني اإلسالم من املسيحيني طوًعا، مما يدل على َغرْيَِة األتراك العثمانيني على اإلسالم ونشره، فكانوا حُييون فيها من َدَخَل طوًعا من 

وا فيه ُخلوص النية يف اجلُُدد يف اإلسالم، فكان املسلم اجلديد ميتطي حصااًن، ويطاف به يف طرقات املدينة، وهم يف نشوة النصر، فإذا تومس
ال تغيري دينه، وعرفوا أنه دخل مبحض إرادته يف حظرية اإلسالم، أو كان شخًصا ذا مكانة طيبة استقبلوه بتكرمي عظيم، وأمدوه مبا يعينه، و 

هللا أن حُيوِ ل الناس  شك أن هناك دلياًل قوايًّ يؤيد قول من قال: "إن يف نفوس األتراك َغرْية، ال يكاد يصدقها العقل حني يبتهلون إىل
دعوا املسيحيني إىل اإلسالم، إهنم كل يوم يبتهلون إىل هللا يف مساجدهم خملصني أن يؤمن املسيحيون ابلقرآن، وأن يهتدوا على أيديهم، ومل ي

 .[30]للتأثري وسيلة من وسائل الرتغيب والرتهيب، والعقاب واجلزاء إال فعلوها"
جعل وقد عامل العثمانيون األتراُك أهَل أورواب املسيحيني معاملًة تقوم على التسامح، النابعة من روح اإلسالم، هذا التسامح الديين الذي 

م، وكان العثمانيون يَ ْلَقْوَن ترحيًبا من اإلغريق بسبب احلكم الظامل الكثريين من اإلغريق وغريهم يَقَبلون بتغيري داينتهم محايًة حلياهتم وأمواهل
، الذي واجهوه من حكم الِفِرجْنة وبيزنطَة، فلم تعد يف حماكمهم عدالٌة، وال يف قلوهبم شجاعة، فقد أقام احلكم اإلسالمي ا لعدل املستِبدِ 

 .[31]وكان النظام اإلداري والقانوين رائًعا وقوايًّ  واملساواة، وإصالح املفاسد، وانتشر األمن والنظام يف البالد،

شارية، ويؤخذ على الدولة العثمانية ضريبة األبناء املسيحيني، الذين كانوا يؤخذون من آابئهم يف سن مبكرة كرًها، وينتظمون يف سلك االنك
ورمبا كان ذلك بسبب تعرض البالد للخراب من جراء احلروب، األمر الذي أدى إىل هالك كثري من األسر جوًعا، ومن مث كان األبناء الذين 
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ريبة يتبنون يتامى يف كثري من األحيان، ولوال تبنِ يهم لتعرضوا للهالك، كما أن رعاية الدولة العثمانية للمسيحيني كان عليهم أن يدفعوا ض
 الرأس يف مقابل محايتهم، وإعفائهم من اخلدمة العسكرية.

ه من وكانت الضرائب اليت يدفعوهنا تعترب قليلة إذا ما قورنت اباللتزامات اإلقطاعية اليت ال تنتهي، واإلرهاق املستمر الذي كانوا يتكبدون
وأكثَر رخاء من معظم جهات أورواب املسيحية، وأن املزارعني البيزنطيني، وال شك أن الوالايت الرتكية العثمانية كانت أحسن ُحْكًما، 

 املسيحيني كانوا يَنعمون بقدر كبري من احلرية الشخصية، كما كانوا يَنعمون بثمار جهودهم يف ظل حكومة السلطان أكثر مما كان يَنعم به
ني كانوا دائًما يعملون على إثراء النشاط االقتصادي يف معاصروهم يف ظل كثري من احلكام املسيحيني، هذا فضاًل عن أن السالطني العثماني

جماالت الصناعة والتجارة بني رعاايهم، حىت غدت املدن الكربى مزدهرًة أكثر من ذي قبل يف عهد الدولة البيزنطية، اليت كانت تعمل على 
 .[32]طغيان ثروة، ومما عرقل هنضتها وشل حركتها

وقد تعرضت الدولة العثمانية إىل محالت تشهري من األوروبيني، واملتحاملني، وبعض املؤرخني العرب، ومن هذه احلمالت حرمان الوالايت 
ر قرارًا برتحيل علماء مصر إىل إستانبول، ولكن العربية من ُعَلمائها املربِ زِين، وخاصة مصر، عندما أصدر السلطان سليم األول فاتح مص

معظم املؤرخني مل يذكروا اتريخ عودهتم، حيث إن إقامتهم يف إستانبول قد امتدت إىل ثالث سنوات ونيف، عاد بعدها مجيعهم إىل القاهرة 
 ِبمر سلطاين من السلطان سليمان القانوين.

هي دورها يف عزلة الوالايت العربية عن العامل، وكان هلذا املوقف ما ُيربره؛ ذلك ِبن  كما تعرضت الدولة العثمانية إىل محلة تشهري أخرى،
م وتبعتها احلجاز، كان الغزو  1517ه  /  923م، ومصر  1516ه  /  922الدولة العثمانية منذ أن فتحت بالد الشام عام 

يبية واستعمارية واقتصادية؛ لذا كان على الدولة العثمانية أن تعمل الربتغايل يهدد منطقة اخلليج والعامل اإلسالمي، وذلك لتحقيق أغراض صل
 .[33]على محاية الوالايت العربية من أيِ  خطر استعماري يعزهلا عن االتصال ابلعامل اخلارجي

االفرتاءات، ومحالت التشهري اليت توجه للدولة العثمانية بقصد اإلساءة للحكم العثماين اإلسالمي، وبقصد الن َّْيل وكانت هذه األابطيل، و 
لكفر( منها واإلطاحة هبا، بعد أن رأى األوروبيون أن هذه الدولة العثمانية دولة إسالمية حربية من الطراز األول، وتريد حتويل دار احلرب )ا

 إىل دار اإلسالم.
 جيدر بنا أن نتناول إجيابيات احلكم العثماين، مث سلبياته؛ إذ إن الدولة العثمانية هلا جوانب إجيابية، وأخرى سلبية. و 

  ومن إجيابيات احلكم العثماين:
م معاوية، توسيع رقعة األرض اإلسالمية، إذ فتح العثمانيون القسطنطينية، وتقدموا يف أورواب، مما عجز املسلمون من قبلهم منذ أاي – 1

 وساروا فيها َشْوطًا بعيًدا؛ حىت وقفوا على أبواب فيينا، وحاصروها أكثر من مرة دون جدوى.
الوقوف يف وجه الصليبيني على خمتلف اجلبهات، فقد تقدموا يف شرقي أورواب؛ لُيَخفِ فوا الضغط عن املسلمني يف األندلس، كما انطلقوا  – 2

لتتار ضد الصليبيني من الروس، هذا فضاًل عن التصدي لإلسبان يف البحر املتوسط، والربتغاليني يف شرق إىل مشال البحر األسود، ودعموا ا
 إفريقيا واخلليج، ومل يُ َوفَّقوا يف محالهتم؛ وذلك يرجع لعدم تكاتف املسلمني والتفافهم حوهلم.

ثري يف سبيل ذلك، وعملوا على نشر اإلسالم يف أورواب، عمل العثمانيون على نشر اإلسالم، وشجعوا على الدخول به، وقدَّموا الك – 3
 وعملوا على التأثري يف اجملتمعات اليت يعيشون بينها.

أن دخول العثمانيني إىل بعض األقطار اإلسالمية قد محاها من بالء االستعمار الذي ابتليت به غريُها، يف حني أن املناطق اليت مل  – 4
 ار، ابستثناء دولة املغرب.يدخلوها قد وقعت فريسة لالستعم

كانت الدولة العثمانية متثل األقطار اإلسالمية، فهي مركز اخلالفة؛ لذا كان املسلمون يف كل مكان ينظرون إىل اخلالفة وإىل اخلليفة   – 5
احملبَة والَعْطَف، وكلما وجد املسلمون نظرة احرتام وتقدير، ويَ ُعدُّون أنفسهم من أتباعه ورعاايه، وابلتايل كانت نظرهتم إىل مركز اخلالفة ومقرها 

 أنفسهم يف ضائقة طلبوا الدعم من مركز اخلالفة؛ كما كان اخللفاء.
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، وكانت اخلالفة العثمانية تضم أكثر أجزاء البالد اإلسالمية؛ فهي تشمل البالد العربية كلها ابستثناء املغرب، إضافة إىل شرقي إفريقيا – 6
 مليون كليو مرت مربع. 20قاس، وبالد التتار، وقربص، وأورواب، حبيث وصلت مساحتها حوايل وتشاد، وتركيا، وبالد القف

كانت أورواب تقابل العثمانيني على أهنم مسلمون ال بصفتهم أتراًكا، وتقف يف وجههم حبقد صلييب، وترى فيهم أهنم قد َأْحيَ ُوا الروح   – 7
هاد بعد أن مخد يف النفوس مدة من الزمن، وترى فيهم مدًّا إسالميًّا جديًدا بعد أن ضعف اإلسالمية القتالية من جديد، أو أهنم أاثروا اجل

، وتنتظر أورواب قلياًل لتدمرهم، واألتراك العثمانيون حالوا بينهم وبني املد الصلييب يف الشرق والغرب اإلسال مي، األمر املسلمون ضعًفا جدايًّ
 تكرههم.الذي جعل أورواب حتقد على العثمانيني و 

كانت للعثمانيني بعض األعمال اجليدة تدل على صدق عاطفتهم وإخالصهم، مثل عدم قبول النصارى مع اجليش، وإعفاء طلبة العلم   – 8
ياد الشرعي من اجلندية اإللزامية، وكذلك إصدار اجمللة الشرعية اليت تضم فتاوى العلماء يف القضااي كافًَّة، وكذلك احرتام العلماء، وانق

 خللفاء للشرع الشريف واجلهاد به، وإكرام أهل القرآن، وخدمة احلرمني الشريفني، واملسجد األقصى، واحلرم اإلبراهيمي.ا
وكان للعثمانيني دورهم يف أورواب إذ قضوا على نظام اإلقطاع، وَأهْنَْوا مرحلة العبودية اليت كانت تعيشها أورواب؛ حيث يولد الفالح  – 9

 ، واهتم السالطني بتقدمي الصدقات والعطااي للمواطنني.[34]، ويقضي حياته يف ُعبوديته لسيده مالك األرضعبًدا، وينشأ كذلك

 ومن أهم سلبيات اخلالفة العثمانية، واليت كان هلا األثر يف إضعاف احلكم:
إمهال اللغة العربية اليت هي لغة القرآن الكرمي، واحلديث الشريف، ومها املصدر الرئيس للتشريع، وكان جيب االهتمام هبا وتعلمها من  – 1

ام ِقَبِل سالطني آل عثمان أكثر من اللغة الرتكية، ويف هذا جهل؛ ألن العربية لغة اإلسالم، ابلرغم من أن بعض السالطني قد عمل على اهتم
 ارس ابللغة العربية، واهتموا ابلعلم الشرعي بشكل حمدود، وكان على اخللفاء أن يتعلموا هم العربية، ويشجعوا عليها.املد
عدم الوعي اإلسالمي الصحيح، إذ كان كثري من املسؤولني ال يعرفون من اإلسالم سوى العبادات، لذا كانوا حيرصون عليها وعلى  – 2

 الطرق الصوفية، وضعف فكرة اجلهاد، وعدم اإلنتاج؛ مما أدى إىل ضعف الدولة. أتديتها، وهذا أدى إىل انتشار
 كان العثمانيون حيرصون على تغيري الوالة ابستمرار، وخاصة يف أواخر عهدهم، وذلك خشية استغالل املنصب، أو االستقالل ابلوالية.  – 3
وجهة النظر اإلسالمية، ولكن سبقهم األمويون والعباسيون، كما كان بعض احلكم الِورَاِثي  الذي سار عليه العثمانيون غري مقبول من  – 4

 السالطني يقومون بقتل إخواهنم؛ حىت ال يُناِزعوهم يف السلطة، هذا عالوة على زواج بعض السالطني من األوروبيات، فيه إساءة لألمة.
سكان على وضعهم القائم من العقيدة واللغة والعادات؛ إذ ُيهملون كان العثمانيون يكتفون من البالد املفتوحة ابخلََراِج، ويرتكون ال  – 5

 الدعوة والعمل على نشر اإلسالم، وإظهار مزااي اإلسالم؛ من املساواة، والعدل، واألمن، وانسجامه مع الفطرة البشرية.
دها احلركات االنفصالية السياسية والدينية، كما َضْعُف الدولة العثمانية يف أواخر عهدها جعل الدول األوروبية تتآمر عليها، فأاثروا ض – 6

 .[35]استغل دعاة القومية والصهيونية هذا الضعف، مما جعلهم يقومون حبركات لتقويض هذه الدولة
الدولة كانت يف مرحلة العصر العثماين األوىل، عصر القوة والتوسع، أما مراحلها األخرية للدولة  ومما جيدر ذكره أن اجلوانب اإلجيابية يف

  العثمانية فتمثل اجلوانب السلبية، وقت الضعف والرتاجع واالهنيار.
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ذهبية والعنصرية فيها قد يرى الدكتور أنيس الصايغ أن العالقات بني األكثرية املسلمة السُّنية يف الوالايت العربية، واألقليات امل   [7]
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