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 في الشمال األفريقي اإلسالميصفحات من التاريخ 

   (6) 
 

 الدولة العثمانية 
 عوامل النهوض وأسباب السقوط

 
 
 
 
 

 تأليف 
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 علي محمد محمد الصالبي
 
 
 

 
 اإلهداء

 الى العلماء العاملين ، والدعاة المخلصين،
 وطالب العلم المجتهدين ، وأبناء األمة

 الغيورين:
  المولى  عز وجل بأسمائه أهدي هذا الكتاب سائالا 

 الحسنى وصفاته الُعال أن يكون خالصاا 
 لوجهه الكريم

ِة َرِباه  قال تعالى: ................ َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء َرِبِه َفْلَيعَمل َعَمالا صاِلحاا َوال ُيشِرك ِبِعَبااََ
 َأَحَداا.

 (110)سورة الكهف، آية                                 
 

إن الحمدهلل، نحمده ونستعينه ونساتغفره، ونعاوب باان مان  ارور أنفسانا ومان سايلات أعمالناا. مان 
يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هاَي له. وأ هد أن ال إله إال هللا وحده ال اري  لاه. وأ اهد 

ن إال وأناتم مسالمون) )ساورة أن محمداا عبده ورسوله } ياأيها الاذين آمناوا اتقاوا هللا َحاا تقاِتاِه والتماوت
 (.102آل عمران : آية 

} ياأيها الذين آمنوا اتقاوا هللا وقولاوا قاوالا ساديداا يصال  لكام اعماالكم ويغفار لكام بناوبكم ومان ي اِ  
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 (.1هللا ورسوله فقد فازاا فوزاا عظيماا) )سورة النساء، اآلية
 أما بعد؛

 ، لا  الحماد حتاى ترواى ولا  الحماد يارب ل  الحمد كماا ينبغاي لجاالل وجها  وعظايم سال ان
 إبا رويت.

هااذا الكتاااب الساااَا )صاافحات ماان التاااريخ االسااالمي( يتحاادم عاان الدولااة العثمانيااة )عوامااال 
النهاوض وأسااباب الساقوط(؛ ييع ااي صاورة واوااحة عان أصااول األتاراك، ومتااى َخلاوا فااي االسااال  

لمراج  بعض التراجم لشخصايات وعن اعمالهم المجيدة عبر التاريخ، ويستل من ب ون المصاَر وا
تركيااة صااهرها القاارآن الكااريم وساااهمت فااي بناااء الحضااارة االسااالمية، ونصاارت مااذه  أهاال الساانة 
أمثااال، الساال ان ساالجوب، وألاا  أرسااالن، ونظااا  الملاا ، وملكشاااه، ويتحاادم الكتاااب عاان جهاااَهم 

عوتهم وحبهم للعلم والعدل، ويبين أن األتراك الذين قاموا ببنااء الدو  لاة العثمانياة امتاداَاا للساالجقة َو
ويتحدم حديثاا منصفاا عن زعماء الدولة العثمانية كعثمان األول ، وأورخاان ، وماراَ األول، وبايزياد 
األول، ومحمااد جلبااي ، ومااراَ الثاااني ومحمااد الفااات ، ويبااين صاافاتهم والماانه  الااذي ساااروا علياااه، 

تاادر ، وساانة األخااذ باألسااباب ، وساانة تغيياار وكيااف تعاااملوا ماا  ساانن هللا فااي بناااء الدولااة كساانة ال
النفوا ، وسنة التاداف ، وسانة االباتالء، وكياف حقاا القااَة األوائال  اروط التمكاين ، وكياف أخاذوا 
بأساابابه الماَيااة والمعنويااةي وماااهي المراحاال التااي ماارت بهاااي وكيااف كااان فاات  القساا ن ينية نتيجااة 

لجناَو والقااَة علاى مار العصاور وكار الادهور وتاوالي لجهَو تراكمياة  اارك فيهاا العلمااء والفقهااء وا
 األزماني 

ويبااين للقااارك الكااريم أن النهااوض العثماااني كااان  ااامالا فااي كافااة المجاااالت العلميااة والسياساااية 
واالقتصاَية واإلعالمية والحربية، وأن للتمكين صفات، البد من توفرهاا فاي القااَة، واألماة، وبفقادها 

 يفقد التمكين.
قارك حقيقة الدولة العثمانية واألسا  التاي قامات عليهاا واألعماال الجليلاة التاي قادمتها ويوو  لل
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لألمااة؛ كحمايااة األماااكن المقدسااة اإلسااالمية ماان مخ  ااات الصااليبية البرتغاليااة، ومناصاارة أهاااالي 
الشااامال األفريقاااي واااد الحماااالت الصاااليبية اإلسااابانية و يرهاااا، و يجااااَ وحااادة طبيعياااة باااين الوالياااات 

ية ، و بعاَ الزحف االستعماري عن َيار الشا  ومصر، و يرها من االراوي االسالمية، ومن  العرب
انتشااار المااذه  االعنااى عشااري الشاايعي الرافضااي الااى الواليااات االسااالمية التابعااة للدولااة العثمانيااة 
ورهاا فاي نشار االساال  فاي أوروباا ويتحادم هاذا البحا  عان  ومن  اليهَو من اساتي ان فلسا ين، َو

لبيات الخالفة العثمانية ، والتي كان لها األعر في إوعاف الحكم، كأهمال اللغة العربية التي هي س
لغة القارآن الكاريم والحادي  الشاريف فاي أخار عهادها، وعاد  الاوعي االساالمي الصاحي ، وانحرافهاا 

 عن  رع هللا تعالى وتأعرها بالدعوات التغريبية،
الوهابية والدولة العثمانية، وعن الدور المشبوه الذي قا  به ويتكلم عن حقيقة الصراع بين الحركة 

محمد علي لصال  بري انيا وفرنسا في وربه للتيار االسالمي في مصر، والحجاز ، والشا ، وعن 
حركتااه التغريبيااة التااي كاناات خ ااوة نحااو اإلنسااالال عاان المباااَك االسااالمية األصاايلة ويتحاادم عاان 

اسات محمد علي المادمرة لألماة االساالمية ويووا  الكتااب أن الدعم الماسوني الذي كان خلف سي
محمد علي كان مخلباا وخنجراا مسموماا استعمله األعداء في تنفيذ مخ  اتهم ولاذل  وقفاوا معاه فاي 
نهضااته العلميااة ، واالقتصاااَية والعسااكرية بعااد أن أيقنااوا بضااعف الجاناا  العقاادي واإلسااالمي لديااه 

ه، وكيااف تر  تاا  علااى َور محمااد علااي فااي المن قااة بأساارها أن تنبهاات الاادول ولاادأ أعوانااه وجنااَو
األوروبياااة الاااى مااادأ الضاااعف الاااذي أصااابحت علياااه الدولاااة العثمانياااة، وبالتاااالي اساااتعداَها لتقسااايم 

 أراويها حينما تتهيأ الظروف السياسية.
ويتكلم عن السل ان محماَو الثااني الاذي ترسام خ اى الحضاارة الغربياة فاي حركتاه االصاالحية، 

يتحادم عان أبناه عبدالمجياد الاذي تاولى السال نة مان بعاده والاذي كاان خاواعاا لتاأعير وزياره ر ايد و 
با اا الااذي وجااد مثلااه وفلساافته فااي الماسااونية، وكيااف ساااهم هااذا الااوزير ماا  أنصاااره فااي َفاا  عجلااة 
التغري  التي كانت تدور حول نقااط عالعاة هاماة: االقتبااا مان الغارب ييماا يتعلاا بتنظايم الجاي ، 
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واالتجاااه بااالمجتم  نحااو التشااكيل العلماااني، واالتجاااه نحااو مركزيااة الساال ة فااي اسااتانبول والواليااات، 
وكيااف كاناات الخ ااوات الجريااة التااي اتخااذها الماسااون األتااراك نحااو علمنااة الدولااة و  هااار خ ااى 

  وكااان بلاا  الحاادم أول ماارة فااي 1876كلخانااة وهمااايون والوصااول الااى َسااتور ماادحت با ااا عااا  
وله يجري العمل بدستور مأخوب عن الدستور الفرنسي والبلجيكي والسويسري وهي تاريخ  االسال  َو

 َساتير ووعية علمانية.
ويوو  للقارك كيف ووعت حركة التنظيمات الدولة العثمانية رسمياا على طريا نهايتهاا كدولاة 

دولاة عان التشاري  اسالمية ، فعلمنة القوانين وووعت مؤسساات تعمال بقاوانين وواعية، وابتعادت ال
االسالمي في مجاالت التجارة والسياسة واالقتصاَ، وبذل  سح  من الدولة العثمانياة  ارعيتها مان 

 أنظار المسلمين.
ويبااااين للقااااارك الكااااريم كيااااف باااايمن رجااااال التغرياااا  علااااى الدولااااة العثمانيااااة فااااي زماااان الساااال ان 

 عبدالعزيز وعندما تعرض لكثير من مخ  اتهم عزلوه عم قتلوه.
فاعاااا عاان وي تحاادم عاان الجهااَو العظيمااة التااي قااا  بهااا الساال ان عبدالحميااد خدمااة ل سااال  ، َو

َولتاااه ، وتوحياااداا لجهاااَو االماااة تحااات رايتاااه، وكياااف  هااارت فكااارة الجامعاااة االساااالمية فاااي معتااارك 
السياسة الدولية فاي زمان السال ان عبدالحميادي ويفصال الكتااب فاي الوساائل التاي اتخاذها السال ان 

د في تنفيذ مخ  ه للوصول الاى الجامعاة االساالمية، كاالتصاال بالادعاة، وتنظايم ال ارب عبدالحمي
الصااويية، والعماال علااى تعرياا  الدولااة، و قامااة مدرسااة العشااائر ، و قامااة خاا  سااكة حديااد الحجاااز، 
و ب ال مخ  ات األعداء، ويركز الكتاب على جهَو الصهيونية العالمية فاي َعام أعاداء السال ان 

ين األرماان، والقااوميين البلقااان، وحركااة حاازب االتحاااَ والترقااي ، والوقااوف مااا   عبدالحميااد كااالمتمَر
الحركات االنفصالية عن الدولة العثمانية وكيف است اع أعداء االسال  عازل السال ان عبدالحميادي 
ومااااهي الخ اااوات التاااي اتخاااذت للقضااااء علاااى الخالفاااة العثمانياااةي وكياااف صااان  الب ااال المزياااف 

لذي عمل على سلخ تركياا مان عقيادتها واساالمها، وحاارب التادين ، ووايا علاى مص فى كمالي ا
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عااا الاااى الساافور واالخااتالط، ولااام يتاارك الكتاااب الحااادي  عاان بشااائر االساااال  فااي تركياااا  الاادعاة، َو
ويشير الى الجهاَو العظيماة التاي قامات بهاا الحركاة االساالمية فاي تركياا بفصاائلها المتعادَة وتتارك 

 ظر بنور اإليمان الى مستقبل االسال  في تركيا والعالم أجم .القارك المسلم ين
وفااي نهايااة الكتاااب يهااتم الباحاا  بااابراز أسااباب السااقوط ماان المنظااور القرآنااي ، ليبااين للقااارك أن 
اسباب السقوط عديدة منها؛ انحراف األمة عن مفابيم َينها، كعقيدة الوالء والبراء، ومفهو  العباَة، 

ك والباادع، وانحرافااات و هااور الصااويية المنحرفااة كقااوة منظمااة فااي المجتماا  وانتشااار مظاااهر الشاار 
، وينباه القاارك المسالم االسالمي تحمل عقائد وأفكاار وببااَات بعيادة عان كتااب هللا وسانة رساوله 

عن خ ورة الفارب المنحرفاة فاي إواعاف األماة كالفرقاة األعناى عشارية الشايعية الرافضاية، والادروز 
عيلية، والقاَيانيااة، والبهائيااة و يرهااا ماان الفاارب الضااالة المحسااوبة علااى االسااال ، والنصايرية واإلسااما

ويتحااادم الكتااااب عااان ايااااب القيااااَة الربانياااة كساااب  فاااي واااياع األماااة وخصوصااااا عنااادما يصاااب  
علمائهااا ألعوبااة بيااد الحكااا  الجااائرين، ويتسااابقون علااى الو ااائف والمراتاا  و اااب َورهاام الم لااوب 

لعلاااو  الدينياااة فاااي نهاياااة الدولاااة العثمانياااة باااالجمَو والتحجاااري وكياااف اهاااتم مااانهم، وكياااف اصااايبت ا
العلماء بالمختصارات والشاروو والحوا اي والتقرياراتي وتباعادوا عان روو االساال  الحقيقاة المساتمدة 

، ورفض كثير من العلماء فت  باب االجتهاَ، وأصابحت الادعوة لفات   من كتاب هللا وسنة رسوله 
ة تصل الى الرمي بالكبائر، وتصال عناد بعاض المقلادين والجامادين الاى حاد الكفار ، بابه تهمة كبير 

وتعرض الكتاب للظلم الذي انتشر في الدولة وما أصابها من الترف واالنغماا في الشهوات و ادة 
االخاااتالف والتفااارب وماترتااا  عااان االبتعااااَ عااان  ااارع هللا مااان آعاااار خ يااارة، كالضاااعف السياساااي 

َي، والعلمااااي، واألخالقااااي، واالجتماااااعي، وكيااااف فقاااادت األمااااة قاااادرتها علااااى ،والحربااااي، واالقتصااااا
المقاومة ، والقضااء علاى أعادائهاي وكياف اساتعمرت و زيات فكريااا ، نتيجاة لفقادها لشاروط التمكاين 
وابتعاَهاعن اسبابه الماَية والمعنوية ، وجهلهاا بسانن هللا فاي نهاوض األمام وساقوطها، قاال تعاالى: 

أ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض، ولكن كاذبوا فأخاذناهم بماا }ولو أن أهل القر 
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 (.196كانوا يكسبون) )سورة األعراف: آية 
إن هذا الجهد المتواو  قابل للنقد والتوجيه وفي حقيقته محاولاة جااَة للجما  والترتيا  والتفساير 

لعثمانياة والتاي تاأعرت بحركاة الشاعوب فاي والتحليل لألحدام التاريخية التي وقعت في زمن الدولاة ا
صراعها العنيف ييما بينها نتيجة لألختالف في العقائد والمناه  واألهداف والقايم والمثال؛ فاان كاان 
خيراا فمن هللا وحده و ن أخ أت السبيل فأنا عنه راج  إن تبين لي بل ، والمجال مفتاوو للنقاد والاَر 

 والتوجيه وهدفي من الكتاب:
 وواء على زعماء الدولة العثمانية، كعثمان األول، وأورخان ومحمد الفات  و يرهم.تسلي  األ 
 بيان المنه  الذي سارت عليه الدولة العثمانية في مسيرتها ال ويلة. 
التركياز علااى العواماال التااي ساااهمت فااي بنااء الدولااة العثمانيااة واألسااباب التااي نخرتهااا وساااهمت  

 في إوعافها عم سقوطها وزوالها.
ساااهيل مبااادأ االعتباااار واالتعااااا بمعرفاااة أحاااوال الااادول، والنظااار فاااي سااانن هللا فاااي اآلفااااب وفاااي ت 

 األنف  والمجتمعات.
بيااان الكياااد العظاايم الاااذي تعرواات لاااه الدولااة العثمانياااة ماان قبااال النصااارأ واليهاااَو والعلماااانيين  

 األتراك.... و يرهم.
األقال  المسمومة وبيان ب االن مان  كشف الزور والبهتان الذي تعروت له الدولة العثمانية من 

 سّمى الحكم العثماني استعماراا وقرنه باالستعمار الغربي، كاالستعمار الفرنسي، واالنكليزي .
الاادفاع عاان أخواننااا فااي العقياادة )العثمااانيين( الااذين تعروااوا للظلاام ونساا  الااى تاااريخهم أباطياال  

االتاااراك وتر ااايد االجياااال لمعرفاااة حقيقاااة وأكابيااا  مااان قبااال اليهاااَو والنصاااارأ والعلماااانيين العااارب و 
 العثمانيين .

إ هار صفحات الجهاَ العظيم الاذي قاا  باه العثماانيون، ومسااهماتهم فاي الادعوة الاى هللا والتاي  
 حاول أعداء األمة طمسها والتشكي  فيها، وال عن في حقيقتها.
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حة وتصااور سااليم بعياادة أعااراء المكتبااة االسااالمية التاريخيااة باالبحااام المنبثقااة عاان عقياادة صااحي 
عاان ساامو  المستشاارقين، وأفكااار العلمااانيين الااذين يسااعون لقلاا  الحقااائا التاريخيااة ماان أجاال خدمااة 

 أهدافهم.
بيااان أن حركااات األصااالو التااي تسااتحا التقاادير واالحتاارا  فااي األمااة هااي التااي سااارت وتسااير  

ت واألخالب والمعامالت وكافاة في العقائد والعباَا على منه  القرآن الكريم، وسنة سيد المرسلين 
  ؤون الحياة.

التعريااف باابعض العلماااء العاااملين والفقهاااء الراسااخين الااذين ساااهموا فااي بناااء الدولااة العثمانيااة   
 وتربية األمة ، كالشيخ أحمد الكوراني ، و م  الدين آب )محمد بن حمزة( و يرهم.

 البح :هذا وقد قمت بتقسيم الكتاب الى مدخل وسبعة فصول ونتائ  
 المدخل: المناه  المعاصرة في كتابة تاريخ الدولة العثمانية.

 الفصل األول: جذور األتراك وأصولهم ويشتمل على عالعة مباح :
 المبح  األول: أصل األتراك وموطنهم.
 المبح  الثاني: قيا  الدولة السلجوقية.
 المبح  الثال : نهاية الدولة السلجوقية.

 دولة العثمانية وفتوحاتها: ويشتمل على ستة مباح : الفصل الثاني: قيا  ال
 المبح  األول : عثمان مؤس  الدولة العثمانية.
 المبح  الثاني: السل ان أورخان بن عثمان.

 المبح  الثال : السل ان مراَ األول.
 المبح  الراب : السل ان بايزيد األول.

 المبح  الخام : السل ان محمد األول.
 لسل ان مراَ الثاني.المبح  الساَا: ا
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 الفصل الثال : محمد الفات  وفت  القس ن ينية ويشتمل على سبعة مباح :
 المبح  األول: السل ان محمد الفات .

 المبح  الثاني: الفات  المعنوي للقس ن ينية )الشيخ آب  م  الدين(.
 المبح  الثال : آعر فت  القس ن ينية على العالم األوروبي واإلسالمي.

   الراب : أسباب فت  القس ن ينية.المبح
 المبح  الخام : أهم صفات محمد الفات .

 المبح  الساَا:  يء من أعماله الحضارية.
 المبح  الساب : وصية السل ان محمد الفات  ألبنه.

 الفصل الراب : السالطين األقوياء بعد محمد الفات  ويشتمل على تسعة مباح :
 الثاني.المبح  األول: السل ان بايزيد 

 المبح  الثاني: السل ان سليم األول.
 المبح  الثال : السل ان سليمان القانوني.

 المبح  الراب : الدولة العثمانية و مال أفريقيا.
 المبح  الخام : المجاهد الكبير حسن آ ا ال و ي.
 المبح  الساَا: المجاهد حسن خير الدين بربروسة.

 المبح  الساب : سياسة صال  الراي .
 المبح  الثامن: سياسة حسن بن خير الدين في التضيا على اإلسبان.

 المبح  التاس : المتوكل على هللا ابن عبدهللا الغال  السعدي.
 مبح : 11الفصل الخام : بداية اومحالل الدولة العثمانية ويشتمل على 

 المبح  األول: السل ان سليم الثاني.

 المبح  الثاني: السل ان مراَ الثال .
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 المبح  الثال : السل ان محمد خان الثال .
 المبح  الراب : السل ان أحمد األول.

 المبح  الخام : بعض السالطين الضعاف.
 المبح  الساَا: السل ان سليم الثال .

 المبح  الساب : جذور الحملة الفرنسية الصليبية.
 المبح  الثامن: السل ان محمَو الثاني.

 المجيد األول.المبح  التاس : السل ان عبد
 المبح  العا ر: السل ان عبدالعزيز.

 المبح  الحاَي عشر: السل ان مراَ الخام .
 الفصل الساَا: عصر السل ان عبدالحميد ويشتمل على عمانية مباح  :

 المبح  األول: السل ان عبدالحميد.
 المبح  الثاني: الجامعة االسالمية.

 َ.المبح  الثال : السل ان عبدالحميد واليهو 
 المبح  الراب : السل ان عبدالحميد وجمعية االتحاَ والترقي.
 المبح  الخام : اإلطاحة بحكم السل ان عبدالحميد الثاني.
 المبح  الساَا : حكم االتحاَيين ونهاية الدولة العثمانية.

 المبح  الساب : بشائر إسالمية في تركيا العلمانية.
 المبح  الثامن: أسباب السقوط.

 البح . عم نتائ 
وأخيااراا: أرجااو ماان هللا تعااالى أن يكااون عمااالا خالصاااا لوجهااه الكااريم وأن يثيبنااي علااى كاال حاارف 
كتبتاه ويجعلاه فاي ميازان حسااناتي وأن يثيا  إخاواني الاذين أعاانوني بكافااة ماايملكون مان أجال إتمااا  
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 هذا الكتاب .
وآخااار َعواناااا أن  ))سااابحان  اللهااام وبحمااادك أ اااهد أن ال إلاااه إال أنااات أساااتغفرك وأتاااوب إليااا ،

 الحمدهلل رب العالمين((.
 الفقير الى عفو ربه ومغفرته
 علي محمد حمد الّصالبي

 
 المدخل

 المناه  المعاصرة في كتابة تاريخ الدولة العثمانية
 
 

لاام يتااورع المؤرخاااون األوروبيااون واليهااَو والنصاااارأ والعلمااانيون الحاقاادون باااالهجو  علااى تااااريخ 
خدموا أسالي ، ال عان والتشاويه والتشاكيي  ييماا قاا  باه العثماانيون مان خدماة الدولة العثمانية، فأست

للعقياااادة واالسااااال ، وساااااار علااااى هااااذا الااااانه  الباطاااال أ لاااا  الماااااؤرخين العاااارب بشااااتى انتمااااااءاتهم 
واتجاهاااتهم، القومياااة ، والعلمانيااة، وكاااذل  المؤرخااون األتاااراك الااذين تاااأعروا بالتوجااه العلمااااني الاااذي 

ال، فكان من ال بيعي أن يقوموا باَانة فترة الخالفة العثمانية، فوجدوا ييما كتبه تزعمه مص فى كم
 النصارأ واليهَو عروة وخمة لدعم تحولهم القومي العلماني في تركيا بعد الحرب العالمية األولى.
كان الموقف من التااريخ العثمااني بالنسابة للماؤرال األورباي بساب  تاأعره بالفتوحاات العظيماة التاي 
حققهاااا العثماااانيون، وخصوصااااا بعاااد أن ساااق ت عاصااامة الدولاااة البيزن ياااة )القسااا ن ينية( وحولهاااا 
العثمانيون َار إسال  واطلقوا عليها اسال  بول )أي َار االسال ( ، فتاأعرت نفاوا األوربياين بنزعاة 

وكتاابتهم الحقد والحقاد والمارارة المورعاة واد االساال  فأنعكسات تلا  األحقااَ فاي كالمهام وافعاالهم ، 
وحاول العثمانيون مواصالة الساير لضام روماا الاى الدولاة االساالمية ومواصالة الجهااَ حتاى يخترقاوا 
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وس  اوروبا ويصلوا الى االندل  إلنقااب المسالمين فيهاا، وعا ات أوروباا فاي خاوف وفازع وهلا  ولام 
 تهدأ قلوبهم إال بوفاة السل ان محمد الفات .
وساااة وربباااان وملاااوك يغاااذون الشاااارع األوروباااي باألحقااااَ وكاااان زعمااااء الااادين المسااايحي مااان قسا

والضغائن ود االسال  والمسالمين ، وعمال رجاال الادين المسايحي علاى حشاد األماوال والمت اوعين 
لمهاجمااة المساالمين )الكفاارة علااى حااد زعمهاام( البراباارة، وكلمااا انتصاار العثمااانيون علااى هااذه الحشااَو 

اَت موجاااة الكاااره والحقاااد علاااى االساااال  و  أهلاااه، فاااأتهم زعمااااء المسااايحيين العثماااانيين بالقرصااانة، اَز
 والوحشية والهمجية، وعلقت تل  التهم في باكرة األوروبيين.

لقاااد كانااات الهجماااات األعالمياااة المركااازة مااان زعمااااء المسااايحية بساااب  الحفااااا علاااى مكاسااابهم 
فاي أوروباا أن  السياسية والماَية، وكرههم ل سال  وأهله، وبالفعل است اعت بعاض االسار الحاكماة

يتربعااوا علااى صاادور المجتمعااات األوروبيااة فااي الحكاام فتاارة زمنيااة طويلااة، وحققااوا مكاساا  وااخمة 
 فأعروا عراء كبير ونصبوا حول أنفسهم هالة كبيرة اعتمدت في مجملها على الضالل والتضليل .
ها، ما  وم  أن المجتمعات األوروبياة عاارت علاى هاذه الفلاات، بعاد أن اكتشافت وااللها وتضاليل

بداياااة عصااار النهضاااة ، وبداياااة مرحلاااة جديااادة فاااي التااااريخ األوروباااي، إال أناااه لااام يسااات   وجااادان 
المجتما  االوروبااي أن يااتخلت ماان تلاا  الرواساا  الموروعاة ماان هااذه الفلااات تجاااه العااالم االسااالمي 
بشااااكل عااااا  وتجاااااه الدولااااة العثمانيااااة بشااااكل خااااار. ولااااذل  اناااادفعت قااااواتهم العسااااكرية المدعومااااة 

ضارته الماَياة ل نتقاا  مان االساال  والمسالمين، ونازع خياراتهم بادواف  َينياة واقتصااَية وسياساية بح
وعقاييااة ، وساااندهم كتااابهم ومؤرخااوهم، لل عاان والتشااويه والتشااكي  فااي االسااال  وعقيدتااه وتاريخااه، 

 فكان نصي  الدولة العثمانية من هذه الهجمة الشرسة كبير.
قالمهم المسمومة، وأفكاارهم المحموماة فاي هاذه الهجماات المتواصالة و ارك اليهَو األوروبيون بأ

اَ عداء اليهَو للدولاة العثمانياة بعاد أن فشالت  ود الدولة العثمانية خصوصاا واالسال  عموماا، واَز
كافااة مخ  اااتهم فااي ا تصاااب أي  اابر ماان أراوااي هااذه الدولااة إلقامااة كيااان سياسااي لهاام طااوال 
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لعثمانية السنية، است اع اليهَو بمعاونة الصليبية والدول االساتعمارية أربعة قرون هي عمر الدولة ا
الغربية ومن خالل محافلهم الماسونية أن يحققاوا أهادافهم علاى حسااب األنظماة القومياة التاي قامات 
فااي العااالم الغربااي واالسااالمي والتااي وصاافت نفسااها بالتقدميااة والتحضاار واتهماات الخالفااة العثمانيااة 

ا بالتخلف والرجعية والجمَو واالنح اط و ير بل  واعتبرت المحافل الماساونية ، على طول تاريخه
والمنظمات الخفية التابعة لليهَو والقوأ العالمية المعاَية لالسال  والمسلمين أن مسألة تشويه الفترة 

 التاريخية للدولة العلية العثمانية من أهم أهدافها.
مي فقااد ساااروا فااي ركاا  االتجاااه المهاااجم لفتاارة الخالفااة أمااا المؤرخااون العاارب فااي العااالم االسااال

العثمانية مدفوعين الى بل  بعدة أسباب يأتي في مقدمتها إقدا  االتاراك بزعاماة صمصا فى آتااتوركص 
 ، وأعقااا  بلااا  إقااادا  الحكوماااة العلمانياااة التركياااة 1924علاااى إلغااااء الخالفاااة االساااالمية فاااي عاااا  

ني فاي الجوانا  االجتمابياة واالقتصااَية والسياساية علاى حسااب بالتحول الكامل الى المنه  العلما
الشاريعة االساالمية التاي  لات سااائدة فاي تركياا مناذ قياا  الدولااة العثمانياة ، وتحالفات هاذه الحكومااة 
ماا  السياسااة األوروبيااة المعاَيااة للاادول االسااالمية والعربيااة، وا ااتركت سلساالة االحااالف العسااكرية 

رب العالمياااة الثانياااة، والتااي رفضاااتها الشاااعوب العربيااة االساااالمية وبعاااض األوروبيااة بعاااد نهاياااة الحاا
حكوماتهااا ، وقااد كاناات تركيااا ماان أوائاال الاادول التااي اعترفاات بقيااا  الكيااان السياسااي االساارائيلي فااي 

  ممااا جعاال الشااعوب العربيااة االسااالمية تناادف  خلااف حكوماتهااا القوميااة، بعااد 1948فلساا ين عااا  
التي كانات تجاهاد كال مان تساول لاه نفساه باالعتاداء علاى  ابر مان أراواي اياب الدولة العثمانية 

 المسلمين.
ويااأتي سااب  التبعياااة البحثيااة لمدرسااة التااااريخ العربااي لتااااريخ المنهجيااة الغربيااة كعامااال هااا  فاااي 
االتجااااه نحاااو مهاجماااة الخالفاااة العثمانياااة ، خصوصااااا بعاااد التقااااء وجهاااات النظااار باااين الماااؤرخين 

 ين العرب حول تشويه الخالفة االسالمية العثمانية.األوروبيين المؤرخ
ولقد تأعر كثير من مؤرخين العرب بالحضارة األوروبية الماَية، ولذل  اسندوا كل مااهو مضايء 
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في تاريخ بالَهم الى بداية االحتكاك بهذه الحضارة البعيدة كل البعاد عان المانه  الربااني، واعتباروا 
لحملة الفرنسية على مصر والشا  وما أنجزته من تح يم جادار بداية تاريخهم الحدي  من وصول ا

العزلة بين الشارب والغارب، وماا ترتا  علياه بعاد بلا  مان قياا  الدولاة القومياة فاي عهاد محماد علاي 
فااي مصاار، وصااح  بلاا  اتجاااهم إلَانااة الدولااة العثمانيااة التااي قاماات بالاادفاع عاان عقياادة الشااعوب 

ينها واسالمها من الهج  مات الوحشية التي قا  بها األوروبيون النصارأ.االسالمية َو
لقاااد احتضااانت القاااوأ األوروبياااة االتجااااه المنااااهض للخالفاااة االساااالمية وقامااات بااادعم الماااؤرخين 
والمفكاارين فاااي مصااار والشااا  الاااى تأصااايل االطااار القاااومي وتعميقاااه ماان أمثاااال البساااتاني والياااازجي 

و بلي  ميل وسالمة موسى وهنري كورييل وجور  زيدان وأَي  اسحاب وسليم نقاش وفرو ان وان 
، كمااا أنهاام فااي أ لاابهم إن لاام  وهلياال  اافارتز و ياارهم، ويالحاام ان معظمهاام ماان النصااارأ واليهااَو
يكونااوا جميعاااا ماان المنتمااين الااى الحركااة الماسااونية التااي تغلغلاات فااي الشاارب االسااالمي منااذ عصاار 

 حملته الفرنسية. محمد علي والتي كانت بذورها االولى م  قدو  نابليون في
لقد رأأ اعداء األمة االسالمية أن َعم التوجه القومي والوقوف م  َعاته كفيل بتضاعيف األماة 

 االسالمية والقضاء على الدولة العثمانية.
واست اعت المحافال الماساونية أن تهايمن علاى عقاول زعمااء التوجاه القاومي فاي َاخال الشاعوب 

جيه المحافال الماساونية أكثار مان خضاوعهم لم الا   اعوبهم االسالمية، وخض  أولل  الزعماء لتو 
وبخاصة موقفها من الدين االسالمي الذي يشاكل اإلطاار الحقيقاي لحضاارة المسالم وعقافتاه وعلوماه 
ولم يتغير هذا المنه  المنحرف لدأ الماؤرخين العارب بشاكل عاا  بعاد قياا  االنقاالب العساكري فاي 

العساكرية فاي مصار مناذ البداياة، والتفات حولهاا أ لا   ، حي  اتجهت الحكوماة 1952مصر سنة 
الحكوماات العسااكرية الااى َعاام التوجااه القااومي، كمااا أن معظاام هااذه الحكومااات ارتكاازت علااى أساا  
اكثر علمانية في كافة الجوان  بما في بل  الجان  الثقافي والفكري، فنظروا الاى الخالفاة العثمانياة 

لعربيااة بأنااه كااان  اازواا واحااتالالا، واسااندوا إليااه كافااة عواماال والحكاام العثماااني للشااعوب االسااالمية وا
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التخلاااف والضاااعف والجماااَو واالنح ااااط التاااي ألمااات بالعاااالم العرباااي األساااالمي، واعتباااروا حركاااات 
االنشاااقاب والتماااَر التاااي قامااات اباااان الفتااارة العثمانياااة، والتاااي كاااان َافعهاااا االطمااااع الشخصاااية، أو 

َيااة للخالفااة االسااالمية ، اعتبروهااا حركااات اسااتقاللية بات طاااب  مدفوعااة ماان القااوأ الخارجيااة المعا
قاااومي كحركاااة علاااي بااا  الكبيااار فاااي مصااار، والقرماااانليين فاااي ليبياااا، و ااااهر العمااار فاااي فلسااا ين، 
والحسينيين في تون ، والمعنيين والشهابيين في لبنان، و ير بلا  مان أجال تأصايل االتجااه القاومي 

ي كااان زبيماااا قومياااا حاااول توحياد العااالم العربااي ، وأنااه فشاال الاذي طرحااوه. باال زعمااوا أن محمااد علا
بسااب  أنااه لاام يكاان عربااي الجاان ، وتناسااوا أن محمااد علااي كااان با أطماااع  خصااية، جعلتااه ياارتب  
ية  ه، وحققات باه أهادافها الشاريرة مان وارب الدولاة الساعَو بالسياسة االستعمارية التاي َعمات وجاَو

، ومساااندته المحافاال الماسااونية فااي واارب القااوأ االسااالمية  الساالفية ، واوااعاف الخالفااة العثمانيااة
يااة  فااي المن قااة وتهيلتهااا بعااد بلاا  لالحااتالل الغربااي المساايحي الحاقااد لقااد تحالفاات المحافاال اليهَو
الماسااونية ماا  القااوأ اإلسااتعمارية الغربيااة والقااوأ المحليااة العميلااة التااي أمكاان ت ويعهااا ماان خااالل 

دمير القوة اإلسالمية ومصاَرة حريات  اعوبها وسال  خيراتهاا و قامات أطماعها، والتقوا جميعاا في ت
حكااام َيكتااااتوري مااادعو  بالساااالو الغرباااي الحااادي  وهاااو ماااا مثلاااه محماااد علاااي وقاااد  اااارك بعاااض 
المؤرخين السلفيين في المشرب العربي في الهجو  على الفترة العثمانية مادفوعين إلاى بلا  بالرصايد 

فاااة العثمانياااة واااد الااادعوة السااالفية فاااي عدياااد مااان مراحلهاااا بساااب  العااادائي الاااذي خّلفاااه َور الخال
مؤامرات الدول الغربية اإلستعمارية التي َفعات الساالطين العثماانيين بالصادا  باالقوة اإلساالمية فاي 
نجد قل  الدعوة السلفية وكذل  لمسااندة الخالفاة ل تجااه الصاوفي وبماا يصااحبه مان مظااهر تخال 

ة اإلسالمية، فضال عان أن َولاة الخالفاة فاي سانواتها األخيارة قاد ساي ر بالجوان  األساسية للشريع
عليها َعاة القومية التركية الذين ابتعدوا بها عن االلتازا  باالمنه  اإلساالمي الاذي تميازت باه الدولاة 

 العثمانية لفترات طويلة في تاريخها و ج  كافة المسلمين باإلرتباط بها وتأييدها والوقوف معها. 
لمؤرخون الماركسيون فقد  نوا حرباا الهواَة فيها على الدولة العثمانية واعتبروا فترة حكمهاا وأما ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -16- 

تكريساا لسياَة النظا  اإلق اعي الذي بايمن علاى تااريخ العصاور الوسا ى الساابقة، وأن العثماانيين 
ة البورجوازية لم ُيحدعوا أي ت ور في وسائل أو قوأ اإلنتا ، وأن التاريخ الحدي  يبدأ بظهور ال بق

عم الرأسمالية التي أسهمت في إحدام تغيير فاي الجوانا  اإلقتصااَية واإلجتمابياة فاي بداياة القارن 
التاساا  عشاار، والتقااوا فااي بلاا  ماا  المااؤرخين األوربيااين ماان أصااحاب اإلتجاااه الليبرالااي وكااذل  ماا  

بتاروي  ل تجااهين أصحاب المنظور القومي وقا  بعض المؤرخين والمفكرين مان النصاارأ واليهاَو 
الغربااي والماركسااي بواساا ة التااأليف والترجمااة لمؤلفاااتهم، والااذي ساااندته المحافاال الماسااونية، حياا  
أنهااام حااااولوا أن يبتعااادوا عااان أي مااان األطااار اإلساااالمية الوحدوياااة مفضااالين عليهاااا الااادعوة القومياااة 

وحادة واَي النيال باين بمفهومها المحلي أو العربي، كمشروع الهالل الخصي  في الشا  أو مشاروع 
ة كالادعوة إلاى الفرعونياة  ان فضالا عن نشاطهم في تروي  اإلتجاهات القومية المحادَو مصر والسَو

 في مصر، واآل ورية في العراب، والفينيقية في الشا ..الخ. 
وأماا المؤرخاون األتااراك الاذين بارزوا فااي فتارة الادعوة القوميااة التركياة فقاد تحاااملوا كثياراا علاى فتاارة 
الخالفاااة العثمانياااة ساااواء لمجااااراة االتجااااه السياساااي والفكاااري الاااذي سااااَ بالَهااام والاااذي حّمااال الفتااارة 
الساابقة كافااة جواناا  الضااعف واالنهياار أو لتااأعر االتااراك بااالموقف المشاين الااذي باادت عليااه ساال ة 

  حيا  انهزمات فاي 1909الخالفة والتاي اصابحت  اكلية بعاد اإلطاحاة بالسال ان عبدالحمياد سانة 
معااارك متعاادَة عناادما َخلاات الحاارب العالميااة األولااى وترتاا  علااى تلاا  الخسااائر وااياع كثياار ماان 

  ، والااذي فااي حقيقتااه هزيمااة لرجااال االتحاااَ 1918أراواايها وتسااليمها بتوقياا  معاهاادة ساايفر ساانة 
والترقااي ، ونتيجااة لسياسااتها، فااي حااين اساات اعت الحركااة القوميااة بزعامااة مصاا فى كمااال أن تنقااذ 

هاذه اإلهاناة وتساتعيد الكثيار مان االراواي التركياة وتجبار اليوناان والقاوأ التاي تسااندها ،  تركيا من
الى جان  تأعر المفكرين األتاراك بموقاف بعاض العارب الاذين سااندو الحلفااء الغاربيين إباان الحارب 

أن   وبار م تفااوت األساباب وتباينهاا أال 1916األولى ود َولة الخالفاة و عاالن الثاورة عليهاا سانة 
كثيااار مااان الماااؤرخين ألتقاااوا علاااى تشاااويه وتزويااار تااااريخ الخالفاااة االساااالمية العثمانياااة، لقاااد اعتماااد 
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المؤرخون الذين عملوا على تشويه الدولة العثمانية على تزوير الحقائا، والكذب والبهتان والتشاكي  
ة، بعيادة كال والدا ولقد  لبات علاى تلا  الكتا  والدراساات طااب  الحقاد االعماى، والادواف  المنحرفا

البعد عن الموووبية، وأَأ بل  الى  هور َر فعل اسالمي للاَر علاى اإلتهاماات والشابهات التاي 
وجهاات للدولاااة العثمانياااة ولعااال مااان أهمهاااا وأبرزهاااا تلاا  الكتاباااة المستفيضاااة التاااي قاااا  بهاااا الااادكتور 

سااالمية مفتاارأ عبادالعزيز الشااناوي فااي عالعاة مجلاادات وااخمة تحات عنااوان صالدولااة العثمانياة َول ا
افعااه االسااالمي ، والمووااوبية التااي اتساام بهااا هااذا العماال فااي  عليهاااص وباار م الجهااد الااذي بذلااه َو
أ لبااه، إال أنااه لاام يعااال  كافااة جواناا  التاااريخ العثماااني وعليااه بعااض المالحظااات مثاال حديثااه عاان 

رة فاي هاذا الميادان حقيقة اإلنكشارية والتي التثبت أما  البحا  العلماي النزياه، ومان الجهاَو المشاكو 
مااا قااا  بااه الباحاا  الكبياار واالسااتاب الشااهير المتخصاات فااي تاااريخ الدولااة العثمانيااة الاادكتور محمااد 
حاارب الااذي كتاا  لألمااة االسااالمية بعااض الكتاا  القيمااة مثاال؛ العثمااانيون فااي التاااريخ والحضااارة، 

آخااار الساااالطين  السااال ان محماااد الفاااات  فاااات  القسااا ن ينية وقااااهر الااارو ، والسااال ان عبدالحمياااد
العثمانيين الكبار، ومن األعمال القيمة في تاريخ الدولة العثمانية ماقدمه الدكتور موفا بني المرجة 
كرسالة علمية لنيل َرجة الماجستير تحت عناوان صصاحوة الرجال الماريض أو السال ان عبدالحميادص 

المدعوماة بالوعاائا والحجا   أو الخالفة االسالمية واست اع هذا الكتااب أن يباين كثيار مان الحقاائا
الدامغااة و ياار بلاا  ماان الكتاااب المعاصاارين إال أن هناااك جواناا  فااي تاااريخ الخالفااة العثمانيااة وفااي 
تأريخنا االسالمي في العصر الحدي  تحتا  الى إعاَة النظر من منظور اسالمي يساهم في إباراز 

منظااور قاااومي علماااني خاااد  الحقااائا، والتلااا  تلااا  الشااروال التاااي نتجاات عااان صاايا ة تاريخنااا مااان 
 أعداءنا في المقا  االول واستخدموه كوسيلة من وسائلهم في تمزيا الشعوب االسالمية.

وعلينا عندما نكت  التاريخ الحدي  أن نبين ونظهر َور المحافل الماسونية والمخ  ات الغربية 
ء اليهَو والنصاارأ مان في توجيه هذه الصيا ة التاريخية الخبيثة والتي يقو  بها مجموعة من عمال

أَبياء المنه  الليبرالاي والعلمااني حيا  يقوماون باابراز العناصار الماساونية علاى السااحة التاريخياة 
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 وووعم في َور الحركة الماسونية في الوقوف م  حركات التحرر.
 إن التاريخ االسالمي القديم والحدي  علم مستهدف من قبل كل القوأ المعاَياة لالساال  باعتبااره

 .(1)الوعاء العقدي والفكري والتربوي في بناء وصيا ة هوية الشعوب االسالمية
وهذه محاولة متواوعة للبح  في التاريخ العثماني في عمومه وتهتم بدور الخالفة العثمانياة فاي 
الشمال االفريقي ، وتمتد هذه الدراسة الى الجذور القديمة التي قامت عليها الدولة العثمانية الاى أن 

ق ت الخالفااة علااى يااد العمياال األنجليااز، والملحااد الكبياار مصاا فى كمااال وفااي عنايااا هااذه الدراسااة ساا
يتعاارض الباحاا  ألسااباب القااوة العثمانيااة وأسااباب وااعفهم ، وصاافات رجااالهم وسااالطينهم األقوياااء، 
واهتماااامهم بالعلماااااء وت بيااااا  اااارع هللا وجهاااااَهم العظاااايم لنشاااار االسااااال  والاااادفاع عاااان َياااااره وااااد 

ت الصاليبية التاي ال تنتهاي ، ويلتاز  الكاتا  بمانه  أهال السانة عناد عارض االحادام محااوالا الحمال
أن يتقيد بالعدل واإلنصاف عند الحكم علاى األحادام لعلاه يسااهم فاي تصاحي  الكثيار مان األحكاا  
ى والمفااابيم الخاطلااة التااي ألماات بالدولااة االسااالمية العثمانيااة وهللا ماان وراء القصااد وهااو الهاااَي الاا

 الصراط المستقيم.
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 جذور األتراك وأصولهم

 المبح  األول
                                                        

 . 16،17الى  7،8،9( انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، د. زكريا بيومي ، ص1)
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 أصل األتراك ومواطنهم
 

فااي من قااة ماااوراء النهاار والتااي نسااميها اليااو  )تركسااتان( والتااي تمتااد ماان هضاابة منغوليااا و اامال 
القااارة الصااين  اارقاا الااى بحاار الخاازر )بحاار قاازوين(  رباااا، وماان السااهول الساايبرية  ااماالا الااى  اابه 

وقبائلهاا الكباارأ تلا  المناااطا وعرفاوا بااالترك أو  (1)الهندياة وفاارا جنوباااا، اساتوطنت عشااائر الغاز
 .(2)األتراك

عم تحركت هذه القبائل في النصف الثاني من القرن الساَا الميالَي، في االنتقال من موطنهاا 
ألسااباب التااي األصاالي نحااو آساايا الصااغرأ فااي هجاارات وااخمة. وبكاار المؤرخااون مجموعااة ماان ا

سااااهمت فاااي هجااارتهم؛ فاااالبعض يااارأ أن بلااا  بساااب  عوامااال اقتصااااَية ، فالجااادب الشاااديد وكثااارة 
النساال، جعلاات هااذه القبائاال تضاايا برعاااا بمواطنهااا األصاالية، فهاااجرت بحثاااا عاان الكااالء والمراعااي 

ل والبعض اآلخر يعزوا تل  الهجرات ألسباب سياسية حيا  تعروات تلا  القبائا (3)والعي  الر يد
لضغوط كبيرة مان قبائال اخارأ أكثار منهاا عادَاا وعادة وقاوة وهاي المغولياة، فأجبرتهاا علاى الرحيال، 

بحثاا عن نعمة األمن واالساتقرار وبها  الاى هاذا الارأي  (4)لتبح  عن موطن آخر وتترك أراويها
 .(5)الدكتور عبدالل يف عبدهللا بن َبي 

نزلاات بااالقرب ماان  ااواطح نهاار جيحااون ، عاام واواا رت تلاا  القبائاال المهاااجرة أن تتجااه  رباااا، و 
، فأصبحوا باالقرب مان األراواي االساالمية والتاي (6)استقرت بعض الوقت في طبرستان، وجرجان

                                                        
 . 106( انظر: تاريخ الترك في آسيا الوسطى، بارتولد ترجمة أحمد العيد ص1)

 . 4-2( انظر : أخبار األمراء والملوك السلجوقية  تحقيق د. محمد نور الدين ص2)

 .8ة العثمانية، ص( انظر: قيام الدول3)

 . 3، ص 1، قسم 1( انظر: كتاب السلوك، أحمد المقريزي، ج4)

 . 8( انظر: قيام الدولة العثمانية للدكتور عبداللطيف دهيش، ص5)

 (. 8/22( انظر: الكامل في التاريخ )6)
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 .(1) 641ها/21فتحها المسلمون بعد معركة نهاوند وسقوط الدولة الساسانية في بالَ فارا سنة 
 اتصالهم بالعالم االسالمي:

ياوش االساالمية الاى باالَ البااب لفتحهاا وكانات تلا  األراواي   تحركات الج642هاا/22في عاا  
يسااكنها االتااراك، وهناااك ألتقااى قائااد الجااي  االسااالمي عباادالرحمن باان ربيعااة بملاا  التاارك  ااهربراز، 
ف ل  من عبادالرحمن الصال  وأ هار اساتعداَه للمشااركة فاي الجاي  االساالمي لمحارباة األرمان ، 

  سااراقة باان عماارو، وقااد قااا   ااهر بااراز بمقابلااة سااراقة فقباال منااه فأرسااله عباادالرحمن الااى القائااد العااا
يعلمااه باااألمر، فوافااا علااى مافعاال، وعلااى إعاار بلاا  عقااد  بلاا ، وكتاا  للخليفااة عماار باان الخ اااب 

الصاال ، ولاام يقاا  بااين التاارك والمساالمين أي قتااال، باال سااار الجمياا  الااى بااالَ األرماان لفتحهااا ونشاار 
 .(2)االسال  فيها

االسالمية لفت  البلدان في  مال  رب بالَ فاارا حتاى تنتشار َعاوة هللا فيهاا، وتقدمت الجيوش 
بعاااد ساااقوط َولاااة الفااارا أماااا  الجياااوش االساااالمية والتاااي كانااات تقاااف حااااجزاا منيعااااا أماااا  الجياااوش 
االسالمية في تل  البلدان، وبزوال تل  العوائا، ونتيجة للفتوحات االسالمية ، أصب  الباب مفتوحااا 

ات  عوب تل  البلدان واالقاليم ومنهم االتراك فتم االتصال بالشاعوب االساالمية، واعتناا أما  تحرك
 .(3)االتراك االسال ، وانضموا الى صفوف المجاهدين لنشر االسال  و عالء كلمة هللا

تاام فاات  بااالَ طبرسااتان، عاام عباار المساالمون نهاار  وفااي عهااد الخليفااة الرا ااد عثمااان باان عفااان 
ونزلوا بالَ ماوراء النهر، فدخل كثير من الترك في َين االسال ، وأصبحوا من ها، 31جيحون سنة 

 .(4)المدافعين عنه والمشتركين في الجهاَ لنشر َعوة هللا بين العالمين

                                                        
 . 70-55( انظر: شوقي أبوخليل: نهاوند ، ص1)

 (. 3/256،257لطبري )( انظر: تاريخ األمم والملوك محمد بن جرير ا2)

 . 12،13( انظر: الدولة العثمانية والشرق العربي ، محمد انيس ، ص3)

 . 405،409( انظر: فتوح البلدان ، احمد بن يحيى البالذري ، ص4)
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وواصالت الجيااوش االساالمية تقاادمها فااي تلا  االقاااليم فاتم فاات  بااالَ بخاارأ فااي عهاد معاويااة باان 
فرة حتاااى وصاالت سااامرقند، ومااا أن  هااار عهااد الدولاااة وتو لااات تلاا  الجياااوش المضاا أبااي ساافيان 

االسااالمية حتااى صاااارت بااالَ ماااارواء النهاار جميعهاااا تحاات عدالاااة الحكاام االساااالمي وعا اات تلااا  
 .(1)الشعوب حضارة إسالمية عريقة

اَ عاادَ األتااراك فااي بااالط الخلفاااء واألمااراء العباساايين و اارعوا فااي تااولي المناصاا  القياَيااة  واَز
لة؛ فكان منهم الجند والقاَة والكتاب. وقد ألتزموا بالهدوء وال اعة حتى ناالوا أعلاى واالَارية في الدو 

 المرات .
ولما تولى المعتصم العباسي الخالفة فت  األبواب أما  النفوب التركي وأسند إليهم مناص  الدولاة 

الااى القياَياة وأصاابحوا بااذل  يشاااركون فاي تصااريف  ااؤون الدولااة، وكانات سياسااة المعتصاام تهاادف 
تقلاايت النفااوب الفارسااي ، الااذي كااان لااه اليااد الم لقااة فااي إَارة الدولااة العباسااية منااذ عهااد الخليفااة 

 .(2)المأمون 
وقد تسب  اهتما  المعتصم بالعنصار التركاي الاى حالاة ساخ   اديدة باين النااا والجناد، فخشاي 

كم 125اَ حوالي المعتصم من نقمة الناا عليه، فأس  مدينة جديدة هي )سامراء( ، تبعد عن بغد
 وسكنها هو وجنده وأنصاره.

وهكااذا باادأ األتااراك منااذ بلاا  التاااريخ فااي الظهااور فااي أَوار هامااة علااى مساارو التاااريخ االسااالمي 
حتى أسساوا لهام َولاة إساالمية كبيارة كانات علاى صالة قوياة بخلفااء الدولاة العباساية عرفات بالدولاة 

 .(3)السلجوقية
 

                                                        
 . 35-20( انظر: خراسان لمحمود شاكر ، ص1)

 . 12( انظر: قيام الدولة العثمانية، ص2)

 . 12( انظر: المصدر السابق، ص3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -22- 

 
 المبح  الثاني 

 سلجوقيةقيا  الدولة ال
 

كان لظهور السالجقة على مسارو األحادام فاي المشارب العرباي االساالمي، أعار كبيار فاي تغيار 
االووااااع السياساااية فاااي تلااا  المن قاااة التاااي كانااات تتنازعهاااا الخالفاااة العباساااية السااانّية مااان جهاااة، 

 والخالفة الفاطمية الشيعية من جهة عانية.
قااارن الخااااام  للهجااارة )الحااااَي عشاااار وقاااد أسااا  الساااالجقة َولااااة تركياااة كبااارأ  هاااارت فاااي ال

الميالَي( ، لتشمل خراسان وماوراء النهر و يران والعراب وبالَ الشا  وآسيا الصغرأ. وكانات الاري 
في إيران عم بغداَ فاي العاراب مقار السال نة السالجوقية، بينماا قامات َوياالت سالجوقية فاي خراساان 

وآساايا الصاغرأ ساالجقة الاارو ، وكانات تتباا   وماارواء النهار )كرمااان( وباالَ الشاا  )سااالجقة الشاا (
 السل ان السلجوقي في إيران والعراب.

وقااد ساااند السااالجقة الخالفااة العباسااية فااي بغااداَ ونصااروا مااذهبها السااّني بعااد أن أو ااكت علااى 
االنهياااار باااين النفاااوب الباااويهي الشااايعي فاااي إياااران والعاااراب، والنفاااوب العبيااادي )الفااااطمي( فاااي مصااار 

 .(1)لسالجقة على النفوب البويهي تماماا وتصدوا للخالفة العبيدية )الفاطمية(والشا . فقضى ا
ها فاي بغاداَ وأن 447لقد است اع طغرل ب  الزبيم السلجوقي أن يسق  الدولة البويهية في عا  

يقضي على الفتن وأزال من على أبواب المسااجد سا  الصاحابة، وقتال  ايخ الاروافض أباي عبادهللا 
 .(2)الرفض الجالب لغلوه في

لقد كان النفوب الباويهي الشايعي مساي راا علاى بغاداَ والخليفاة العباساي ، يبعاد أن أزال الساالجقة 

                                                        
 . 171( انظر: السالطين في المشرق العربي ، د. عصام محمد شبارو، ص1)

 . 67( انظر: أيعيد التاريخ نفسه ، محمد العبده ، ص2)
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خل سل انهم طغرل ب  الاى عاصامة الخالفاة العباساية اساتقبله الخليفاة  الدولة البويهية من بغداَ َو
لساه الاى جاواره، وأ ادب علياه العباسي القائم بأمر هللا استقباالا عظيماا، وخل  علياه خلعاة سانية، وأج

ألقاب التعظيم ، ومن جملتها أنه لقبه بالسل ان ركن الدين طغرل ب ، كما أصدر الخليفة العباسي 
أمااره بااأن ياانق  اساام الساال ان طغرلباا  علااى العملااة، ويااذكر اساامه فااي الخ بااة فااي مساااجد بغااداَ 

محال الباويهيين فاي الساي رة و يرهاا، مماا زاَ مان  اأن الساالجقة. ومناذ بلا  الحاين حال الساالجقة 
 .(1)على األمر في بغداَ، وتسيير الخليفة العباسي حس  إراَتهم

كان طغرلب  يتمت  بشخصية قوية ، وبكاء حاَ، و جاعة، فائقة ، كما كان متاديناا ورعااا عااَالا، 
ة ولااذل  وجااد تأيياااداا كبيااراا ومناصااارة عظيمااة مااان  ااعبه، وقاااد أعااد جيشااااا قوياااا، وساااعى لتوحيااد كلمااا

 .(2)السالجقة األتراك في َولة قوية
وتوطيداا للرواب  بين الخليفة العباسي القائم بأمر هللا، وبين زبيم الدولة السلجوقية طغرلب ، فان 

  عاام فاااي 1059هااا/448الخليفااة تاازو  ماان أبنااة جفاااري باا  األال األكباار ل غرباا ، وبلاا  فاااي عااا  
ة العباسااي القااائم بااان. لكاان طغرباا  لاام   تاازو  طغرباا  ماان أبنااة الخليفاا1062هااا/454 ااعبان عااا  

هااا/ 455يعاا  طااويالا بعااد بلاا ، حياا  أنااه تااوفى ليااه الجمعااة لليااو  الثااامن ماان  ااهر رمضااان عااا  
  ، وكااان عمااره إب باك ساابعين عاماااا، بعااد أن تماات علااى يااده الغلبااة للسااالجقة فااي مناااطا 1062

 .(3)خراسان و يران و مال و رب العراب

 ( الملق  أل  أرسالن أي األسد الشجاع:أوالا: السل ان )محمد
تااولى ألاا  أرسااالن زمااا  الساال ة فااي الاابالَ بعااد وفاااة عمااه طغرلباا ، وكاناات قااد حاادعت بعااض 
المنازعاات حاول تاولي الساال ة فاي الابالَ، لكاان ألا  أرساالن اسات اع أن يتغلاا  عليهاا. وكاان ألاا  

                                                        
 . 19( انظر: قيام الدولة العثمانية ، ص1)

 . 17( المصدر السابق، ص2)

 . 25( انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد بك ، ص3)
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ة خاصاة تعتماد علاى تثبيات أركاان قائداا مااهراا مقاداماا، وقاد اتخاذ سياسا -كعمه طغرل ب -أرسالن 
حكماه فااي الابالَ الخاوااعة لنفاوب السااالجقة ، قباال الت لا  الااى أخضااع أقاااليم جديادة، وواامها الااى 
َولتااه. كمااا كااان متلهفاااا للجهاااَ فااي ساابيل هللا ، ونشاار َعااوة االسااال  فااي َاخاال الدولااة المساايحية 

االساااالمي هاااي المحركاااة لحركاااات  المجااااورة لاااه، كااابالَ األرمااان وباااالَ الااارو ، وكانااات روو الجهااااَ
الفتوحات التاي قاا  بهاا ألا  أرساالن وأكسابتها صابغة َينياة، وأصاب  قائاد الساالجقة زبيمااا للجهااَ، 
وحريصاا على نصرة االسال  ونشره في تل  الديار، ورف  راية االسال  خفاقة على مناطا كثيرة من 

 .(1)أراوي الدولة البيزن ية
 أجزاء َولته المترامية األطراف، قبل أن يقو  باي توس  خارجي. لقد بقي سب  سنوات يتفقد

وعندما أطملن على استباب األمن، وتمكن حكام الساالجقة فاي جميا  األقااليم والبلادان الخاواعة 
له، أخذ يخ   لتحقيا أهدافه البعيدة، وهي فت  البالَ المسايحية المجااورة لدولتاه، و ساقاط الخالفاة 

ي مصاار، وتوحيااد العااالم االسااالمي تحاات رايااة الخالفااة العباسااية الساانّية ونفااوب الفاطميااة )العبيديااة فاا
السالجقة، فأعد جيشاا كبيراا أتجه به نحو بالَ األرمن وجورجيا، فافتتحها وومها الاى مملكتاه، كماا 

. وأ ااار ألاا  أرسااالن علااى  اامال الشااا  وحاصاار (2)عماال علااى نشاار االسااال  فااي تلاا  المناااطا
اساااااية  اا علاااااى الماااااذه  الشااااايعي سااااانة الدولااااة المَر فاااااي حلااااا ، والتااااي أسساااااها صاااااال  بااااان مااااَر

اا علااى إقامااة الاادعوة للخليفااة العباسااي 1023هااا/414   وأجباار أميرهااا محمااَو باان صااال  باان مااَر
. عم أرسل قائده الترك أتنسز بن أوب (3) (1070ها/462بدالا من الخليفة )الفاطمي/ العبيدي سنة 
ا  فااأنتزع الرملاة وبياات المقادا ماان ياد )الفاااطميين( العبيااديين الخاوارزمي فااي حملاة الااى جناوب الشاا

ولم يست ي  االستيالء على عسقالن التي تعتبر بوابة الدخول الى مصر، وبذل  أوحى الساالجقة 

                                                        
 . 20الدولة العثمانية ، ص( انظر: قيام 1)

 . 20( انظر: قيام الدولة العثمانية، ص2)

 . 25( انظر: السالطين في المشرق العربي ، د.عصام محمد ، ص3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -25- 

 .(1)على مقربة من قاعدة الخليفة العباسي والسل ان السلجوقي َاخل بيت المقدا
باااي ها ااام الاااى السااال ان يخباااره باقاماااة هاااا وَر رساااول صااااح  مكاااة محماااد بااان أ462وفاااي سااانة 

الخ بة للخليفة القائم وللسل ان و سقاط خ بة صاح  مصر )العبيدي( وترك األبان با )حاي علاى 
العمل( فأع اه الس ان عالعاين ألاف َيناار وقاال لاه : إبا فعال أميار المديناة كاذل  أع ينااه عشارين 

 .(2)ألف َينار
َياااوجين  امبراطاااور الااارو ، فصااامم علاااى القياااا  لقاااد أ ضااابت فتوحاااات ألااا  أرساااالن َوماااانوا 

خلااات قواتاااه فاااي مناو اااات ومعاااارك عديااادة مااا  قاااوات  بحركاااة مضااااَة للااادفاع عااان امبراطوريتاااه. َو
( فاي عاا   قاال  (3) 1070هاا الموافاا أ سا   عاا  463السالجقة، وكاان أهمهاا معركاة )مالبكاَر

لجبال من الرو  والرال والفرن ، وعادَ ابن كثير: )وفيها أقبل مل  الرو  ارمانوا في جحافل أمثال ا
عظيم وُعدَ ، ومعه خمسة وعالعون ألفاا من الب ارقة، ما  كال ب رياا مائتاا ألاف فاارا، ومعاه مان 
الفرن  خمسة وعالعون ألفاا، ومن الغزاة الذين يسكنون القسا ن ينية  خمساة عشار ألفااا ، ومعاه مائاة 

ائاة عجلاة تحمال النعاال والمساامير، وألفاا عجلاة ، وألف روزجاري، ومعاه أربعم(4)ألف نّقاب وخفار
تحمل السالو والسرو  والغراَات والمناجيا، منها منجنيا عدة ألف ومائتا رجل، ومن عزمه قبحاه 
هللا أن يبياد االساال  وأهلااه، وقاد أق ا  ب ارقتااه الابالَ حتااى بغاداَ، واستوصاى نائبهااا بالخليفاة خيااراا، 

احبنا، عام إبا اساتوعقت ممالا  العاراب وخراساان لهام ماالوا علاى فقال له : ارفا بذل  الشايخ فاناه صا
الشا  وأهله ميلة واحدة، فاساتعاَوه مان أيادي المسالمين ، والقادر يقاول : }لعمارك إنهام لفاي ساكرتهم 

(. فالتقاااه السااال ان ألاا  أرساااالن فااي جيشاااه وهاام قريااا  مااان 72يعمهااون) )ساااورة الحجاار: اآلياااة : 

                                                        
 . 161( انظر: مرآة الزمان لسبط بن الجوزي، ص1)

 . 68( انظر: أيعيد التاريخ نفسه، محمد العبده ، ص2)

 . 20( المصدر السابق نفسه، ص3)

 ب والخفار: من ينقب ومن يحفر. ( النقا4)
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لزهوة، فاي ياو  األربعااء لخما  بقاين مان بي القعادة، وخااف السال ان عشرين ألفاا، بمكان يقال له ا
من كثرة جند الرو ، فأ ار عليه الفقيه ابونصر محمد بن عبدالمل  البخاري بأن يكون وقت الوقعة 
يااو  الجمعااة بعااد الاازوال حااين يكااون الخ باااء ياادعون للمجاهاادين ، فلمااا كااان بلاا  الوقاات وتواقااف 

عاا الفريقان وتواجه الفلتان  ، نزل الس ان عن فرسه وسجد هلل عزوجل ، ومرغ وجهاه فاي التاراب َو
هللا واستنصااره، فااأنزل نصااره علااى المساالمين وماانحهم اكتااافهم فقتلااوا ماانهم خلقاااا كثيااراا، وأساار ملكهاام 
ارمانوا، أسره  ال  رومي، فلما أوقف بين يدي المل  أل  أرسالن واربه بياده عالعاة مقاارع وقاال 

ألسااير بااين ياادي  ماكناات تفعاالي قاال : كاال قبااي ، قااال فمااا  ناا  باايي فقااال: إمااا أن : لاو ُكناات أنااا ا
تقتال وتشااهرني فااي بااالَك، و مااا أن تعفااو وتأخااذ الفاداء وتعياادني. قااال : ماعزماات علااى  ياار العفااو 
والفداء. فأفتدأ منه بألف ألف َينار وخمسامائة ألاف َيناار. فقاا  باين يادي الملا  وساقاه  اربة مان 

رض بين يديه، وقبل األرض الى جهة الخليفة إجاالالا و كرامااا، وأطلاا لاه الملا  عشارة ماء وقبل األ
ألاااف َيناااار ليتجهاااز بهاااا، وأطلاااا معاااه جماعاااة مااان الب ارقاااة و ااايعه فرساااخاا، وأرسااال معاااه جيشااااا 

 .(1)يحفظونه الى بالَه، ومعهم راية مكتوب عليها ال إله إال هللا محمد رسول هللا،....(
أرسااالن بجيشااه الااذي لاام يتجاااوز خمسااة عشاار ألااف محااارب علااى جااي   لقااد كااان نصاار ألاا 

االمبراطور َومانوا الاذي بلام ماائتي ألاف، حادعاا كبياراا، ونق اة تحاول فاي التااريخ االساالمي ألنهاا 
سهلت على اوعاف نفوب الرو  في معظم أقاليم آسايا الصاغرأ، وهاي المنااطا المهماة التاي كانات 

ة البيزن ياة. وهاذا سااعد تادريجياا للقضااء علاى الدولاة البيزن ياة علاى من ركائز وأعمدة االمبراطوريا
 يد العثمانيين.

لقد كاان ألا  أرساالن رجاالا صاالحاا أخاذ بأساباب النصار المعنوياة والماَياة، فكاان يقارب العلمااء 
ويأخاذ بنصاحهم وماا أروع نصايحة العاالم الربااني أبااي نصار محماد بان عبادالمل  البخااري الحنفااي، 

ة مالبكَر عنادما قاال للسال ان ألا  أرساالن: إنا  تقاتال عان َيان وعادهللا بنصاره وا هااره في معرك
                                                        

 (. 12/108( البداية والنهاية )1)
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على سائر االَيان. وأرجاو أن يكاون هللا قاد كتا  باسام  هاذا الفات  فاالقهم ياو  الجمعاة فاي السااعة 
 التي يكون الخ باء على المنابر، فانهم يدعون للمجاهدين.

عاا فاأمنوا، فقاال لهام فلما كان تل  السااعة صالى بهام، وبكاى ا لسال ان ، يبكاى النااا لبكائاه، َو
ماان أراَ اإلنصااراف فلينصاارف، فمااا هُهنااا ساال ان يااأمر وال ينهااى. وألقااى القااوا والنشاااب ، واخااذ 
الساايف، وعقااد بناا  فرسااه بيااده، وفعاال عسااكره مثلااه، ولااب  البياااض وتحاان  وقااال: إن قتلاات فهااذا 

 هللا.هللا أكبر على مثل هؤالء ينزل نصر  (1)كفني
وقتل هاذا السال ان علاى ياد أحاد الثاائرين واسامه يوساف الخاوارزمي وبلا  ياو  العا ار مان ربيا  

فن في مدينة مرو بجوار قبر أبيه فخلفه أبنه ملكشاه1072ها الموافا 465األول عا    .(2)  َو
  يء من أخالب السل ان أل  أرسالن:

  ماا أنعام هللا علياه، اجتاااز يومااا بمارو علااى )كاان رحايم القلا ، رييقاااا باالفقراء وكثيار الادعاء باادوا
فقراء الخرائسين ، يبكى، وساأل هللا تعاالى أن يغنياه مان فضاله وكاان يكثار الصادقة ، فيتصادب فاي 
رمضان بخمسة عشر الف َينار، وكان في َيوانه اسماء خلا كثير من الفقراء فاي جميا  ممالكاه، 

َه جناية وال مصاَرة، قد قن  من الرعايا بالخرا  عليهم اإلَرارات والصالت، ولم يكن في جمي  بال
 .(3)األصلي يؤخذ منهم كل سنة َفعتين رفقاا بهم(

كت  إليه بعض السعاة في  أن وزيره نظا  المل  وبكروا ماله فاي ممالكاه فاساتدعاه فقاال : خاذ 
علاى  إن كان هذا صحيحاا فهذب أخالق  وأصل  أحوال ، و ن كان كاذبوا فاأ فر لاه زلتاه، الحارر

حفااام ماااال الرعاياااا، بلااام أن  المااااا مااان  لماناااه أخاااذ إزاراا لااابعض أصاااحابه فصااالبه فارتااادع ساااائر 

                                                        
 . 2، ص461،470( انظر : تاريخ االسالم للذهبي ، حوادث ووفيات 1)

 . 21( انظر: قيام الدولة العثمانية، ص2)

 (. 6/252( الكامل البن األثير )3)
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 .(1)الممالي  خوفاا من س وته
وكان كثيراا مااُيقرأ علياه تاواريخ الملاوك وآَابهام، وأحكاا  الشاريعة، ولّماا ا اتهر باين الملاوك ُحسان 

ه، أبعنااوا لااه بال اعااة والم وافقااة بعااد االمتناااع، وحضااروا عنااده ماان ساايرته، ومحافظتااه علااى عهااَو
 .(2)أقاصي ماوراء النهر الى أقاصي الشا 

 عانياا: ملكشاه وفشله في توحيد الخالفة والسل نة:
تولى السل نة بعد أل  أرسالن ابنه ملكشاه وعاروه عمه قاوَر بن جفري حاكم سالجقة كرمان 

ز  قاارَو وقتال وباذل  ساي ر ملكشاااه وطالا  بالسال نة ووقا  الصادا  بينهماا قارب همااذان حيا  انها
  .1073ها/465على َولة سالجقة كرمان عين عليها سل ان  اه بن أل  أرسالن سنة 

واتسعت الدولة السلجوقية في عهد السل ان ملكشاه لتبلم أقصى أمتاداَ لهاا مان أفغانساتان  ارقاا 
علاى ياد قائاده أتساز سانة الى آسيا الصغرأ  رباا وبالَ الشا  جنوبااا، وبلا  بعاد أن ساق ت َمشاا 

  ، وأقيمت الدعوة للخليفة العباسي.1075ها/468
وأساااند ملكشااااه المنااااطا التاااي ساااي ر عليهاااا فاااي باااالَ الشاااا ، ألخياااه تاااا  الدولاااة تاااتم  ساااانة 

 ، وبلاا  ماان أجاال متابعااة الفاات . فاساا  هااذا األخياار َولااة سااالجقة الشااا  كمااا عااين 1077هااا/470
بن قتلم  بن اسرائيل والياا على آسايا الصاغرأ التاي كانات تتبا  ملكشاه أحد أقاربه ويدعى سليمان 
وقااد  (3)  ، فأساا  هااذا أيضاااا َولااة سااالجقة الاارو 1077هااا/470بااالَ الاارو ، لمتابعااة الفاات  ساانة 

سنة ، ليتعاق  علاى حكمهاا أربعاة عشار مان ساليلة أباي الفاوارا قاتلم   224استمرت هذه الدولة 
وقاد تمكان مان فات   (4)ن قتلم  الاذي يعتبار مؤسا  هاذه الدولاةبن اسرائيل، وكان أولهم سليمان ب

                                                        
 (. 12/114( انظر : البداية والنهاية )1)

 (. 6/253) ( الكامل البن األثير2)

 . 28( انظر: السالطين في المشرق العربي ، ص3)

 . 29( المصدر السابق، ص4)
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  1087هاا/480  ، كماا تمكان أبناه َاَو مان الساي رة علاى قونياة سانة 1084ها/477ان اكية سنة 
ليتخذها عاصمة له. وكانت قونية من أ نى وأجمل المدن البيزن ية فاي آسايا الصاغرأ؛ وقاد حولهاا 

لى مدينة سلجوقية اسالمية. وقد سق ت هذه الدولاة علاى ياد السالجقة من مدينة بيزن ية مسيحية ا
 وأصبحت ييما بعد من أمالك الدولة العثمانية. (1) 1300ها/700المغول سنة 

لقاد كاان سااالجقة الارو  حريصااين علاى تترياا  آسايا الصاغرأ ونشاار االساال  فيهااا علاى المااذه  
قاليم، واسق وا الخا  الادفاعي الاذي كاان السّني وكانوا سبباا في نقل الحضارة االسالمية الى تل  األ

 .(2)يحمي المسيحية من أوروبا ود االسال  في الشرب 
ور م هذه السل نة القوياة زمان ملكشااه، لام يفلا  قائاده أتساز فاي توحياد باالَ الشاا  ومصار، بعاد 

 أن  كل السالجقة تهديداا فعلياا للدولة العبيدية )الفاطمية( َاخل مصر.
 اازو مصار، حلاات بااه الهزيماة علااى يااد قاوة ماان العاارب، قبال مواجهااة الجااي  وعنادما أراَ أتسااز 

 ، وقااد أَأ فشاال أتساز الااى مزيااد 1076هاا/469الكبيار الااذي أعاده الااوزير باادر الجماالي فااي رجاا  
 .(3) 1078ها/471من التشرب ، والتمزب السياسي والصراع الدامي، لينتهي األمر بمقتله سنة 

لخالفة العباسية تتحول الى أسرته السلجوقية ، عندما زو  ابنته كذل  لم يفل  ملكشاه في جعل ا
 ، فرزقااات منااه بولاااد، كمااا زو  أبنتاااه 1087هااا/480الااى الخليفااة العباساااي المقتاادي باااأمر هللا ساانة 

 .(4)األخرأ الى المستظهر العباسي . ولم يتمكن من حصر الخالفة والسل نة في  خت حفيده
 وفاته:

 ( الااذي عرفتااه 1092-1055هااا/485-447تهااى َور القااوة والمجااد )تااوفى الساال ان ملكشاااه وان

                                                        
 . 29( انظر : السالطين في المشرق العربي، ص1)

 .29(  المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 182( انظر: مرآة الزمان، سبط ابن الجوزي، ص3)

 . 30( انظر: السالطين في المشرق العربي، ص4)
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الدولااة الساالجوقية فااي عهااد السااالطين الثالعااة ، طغاارل باا ، وألاا  أرسااالن، وملكشاااه، لتباادأ مرحلااة 
الضعف والصراع ولقد  هر فاي زمان ألا  أرساالن وملكشااه الاوزير نظاا  الملا  الاذي يهمناا معرفاة 

روه في قوة الدولة السلج  وقية.سيرته َو
 عالثاا: نظا  المل :

قااال عنااه الااذهبي : )الااوزير الكبياار، نظااا  الملاا ، قااوا  الاادين ، أبااو علااي الحساان باان علااي اباان 
 إسحاب ال وسي، عاقل، سائ ، خبير ، سعيد، متدين، محتشم، عامر المجل  بالقّراء والفقهاء.

العلاام، وأَّر علااى  أنشااأ المدرسااة الكباارأ ببغااداَ وأخاارأ بنيسااابور ، وأخاارأ ب ااوا، ور اا  فااي
 .(1)ال لبة الصالت، وأملى الحدي ، وبعد صيته(

تنقلت باه األحاوال الاى أن وزر للسال ان ألا  أرساالن، عام البناه ملكشااه، فادبر ممالكاه علاى أتام 
 .(2)ماينبغي، وخفف المظالم، ورفا بالرعايا، وبني الوقوف، وهاجرت الكبار الى جانبه

ياان و ااجاعة و هاارت آعااار تلاا   وا ااار علااى ملكشاااه بتعيااين القااواَ واألمااراء الااذين فاايهم خلااا َو
، الاذي  السياسة ييما بعد ومن هؤالء القواَ الذين وق  عليهم االختيار آب سنقر جاد نورالادين محماَو
هم  ياااار بكااار والجزيااارة قاااال عناااه ابااان كثيااار: )مااان أحسااان الملاااوك سااايرة وأجاااَو ولاااي علاااى حلااا  َو

ببدايااة الجهاااَ وااد الصااليبيين، عاام قااا  ماان بعااده نااور الاادين وقااا  ولااده عماَالاادين زنكااي  (3)سااريرة(
محمَو ، هذه األسرة هي التي ووعت األساا النتصارات صالو الدين والظاهر بيبارا وقاالوون 

 .(4)ود الصليبيين، وافتتحت عهد التوحيد والوحدة في العالم االسالمي
، وكاااان أمياااراا للموصااال، وكاااذل  كاااان آب سااانقر البرساااقي مااان قاااواَ السااال ان محماااَو السااالجوقي

                                                        
 (. 19/94النبالء ) ( سير أعالم1)

 (. 19/95( المصدر السابق )2)

 (. 12/157( البداية والنهاية )3)

 . 68( انظر: أيعيد التاريخ نفسه، ص4)
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هااا قتلااه الباااطنيون، وهااو يصاالي فااي الجااام  الكبياار فااي 520وا ااتغل بجهاااَ الصااليبيين، وفااي ساانة 
الموصل. قال عنه ابن األعير: صوكان مملوكاا تركياا خياراا، يحا  أهال العلام والصاالحين ويارأ العادل 

 .(1)من الليل متهجدااص ويفعله، وكان خير الوالة، يحافم على الصلوات في أوقاتها، ويصلي
ويحدعنا المؤرال ابو امة من آعاار الساالجقة السايما فاي زمان نظاا  الملا : )فلماا ملا  السالجوقية 
جدَوا من هيبة الخالفة ماكان قاد َرا السايما فاي وزارة النظاا  الملا ، فاناه أعااَ النااموا والهيباة 

 .(2) الى أحسن حاالتها(
 وب ه ألمور الدولة:

ه أمور الدولة انفلت أمر العسكر وبس وا أياديهم فاي أماوال الن،ااا، وقاالوا ماايمن  لما تولى ملكشا
الساال ان أن يعي نااا األمااوال إال نظااا  الملاا ، وتعاارض الناااا البأ  ااديد، فااذكر بلاا  نظااا  الملاا  
ماار الابالَ، وبهااب  للسل ان، فبين له ما في هذا الفعال مان الضاعف، وساقوط الهيباة، والاوهن ، َو

، فقااال لااه: أفعاال فااي هااذا ماااتراه مصاالحة  فقااال لااه نظااا  الملاا : مااايمكنني أن افعاال إال السياسااة 
َت األمور كلها كبيرها وصغيرها إلي ، فأنت الوالد؛ وحلف له، وأق عه  بأمرك فقال السل ان: قد َر

والااد، إق اعاااا زائااداا علااى ماكااان ، وخلاا  عليااه ، ولقبااه ألقاباااا ماان جملتهااا : أتاباا ، ومعناااه األمياار ال
فظهاارت ماان كفايتااه، و ااجاعته، وحساان ساايرته مااا أعلاا  صاادور الناااا، فماان بلاا  أن اماارأة وااعيفة 
استغاعت به، فوقف يكلمها وتكلمه، فدفعها بعض حّجابه ، فأنكر بل  عليه وقاال : إنماا اساتخدمت  

 .(3)ألمثال هذه، فان األمراء واالبيان الحاجة لهم إلي ، عم صرفه عن حجابته
 واحترامه للعلماء وتواوعه:حبه للعلم 

كان يحا  العلام وخصوصااا الحادي ،  اغوفاا باه وكاان يقاول : إناي أعلام باأني لسات أهاالا للرواياة 

                                                        
 . 68( نقالً عن أيعيد التاريخ نفسه، ص10/633( الكامل )1)

 ( نقالً عن أيعيد التاريخ نفسه. 1/31( الروضتين في أخبار الدولتين )2)

 (. 2/256بن األثير )( انظر: الكامل ال3)
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، فسام  مان القشايري ، أباي مسالم (2)نقلاة حادي  رساول هللا  (1)ولكني أح  أن أربا  فاي ق اار
، وأبي حامد األزهري   .(3)بن مهر بَز

ي الماادار  ا التااي بناهااا رسااالتها المنوطااة بهااا فعناادما أرساال إليااه أبااو وكااان حريصاااا علااى أن تااَؤ
الحسن محماد بان علاي الواسا ي الفقياه الشاافعي أبياات مان الشاعر يساتحثه علاى المسااعة للقضااء 
علاى الفاتن التااي حادعت باين الحنابلااة واأل ااعرة قااا  نظاا  الملا  وقضااى علاى الفتناة وممااا قالاه ابااو 

 الحسن الواس ي من الشعر :
 ببغداَ النظااااااا   المل  قد حاالّ يانظا  

 مستهان مستضا   وابن  القاطن فيهااااا
أ له قتلااااى   ال ، و ااااااال   وبها أَو
 سالماا ييه سهااااا  والذي منهم تبقااااااي
 يبقى ببغدا مقاااا  ياقوا  الدين لااااااااام 

وا  عُظم الخ ُ  وللحرب  اتصاااااال َو
 أياَي  الحسااااا  داءفمتى لم تحسم الاااا
 بغداَ قتل وانتقا  ويكف القو  فاااااااي 
 ومن فيها السال   فعلى مدرسة فيهااااااا
  (4)ل  من بعُد حرا  واعتصا  بَحريااااااااام 

لقااد كااان مجلسااه عااامراا بالفقهاااء والعلماااء، حياا  يقضااي معهاام ُجااّل نهاااره، فقياال لااه: )إن هااؤالء 
فقااال: هااؤالء جمااال الاادنيا واآلخاارة، ولااو أجلسااتهم علااى رأسااي لمااا   ااغلوك عاان كثياار ماان المصااال ،

                                                        

 ( قطار: قافلة. 1)

 (. 12/150( انظر: البداية والنهاية )2)

 (. 19/95( انظر: سير أعالم النبالء للذهبي )3)

 (. 6/276( انظر: الكامل )4)
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استكثرت بل ، وكان إبا َخل عليه أبو القاسم القشيري وأبوالمعالي الجويني قا  لهم وأجلسهما معاه 
في المقعد، فان َخل أبو علي الفارندي قا  وأجلسه مكانه، وجل  بين يدياه، فعوتا  فاي بلا  فقاال 

اَ بهما ماهو : إنهما إبا َخال عل ّي قال: أنت وأنت، ي روني ويعظموني، ويقولوا فّي ماال فّي، فأَز
مركاوز فاي نفا  البشاار، و با َخال علاّي أبااوعلي الفارنادي بكرناي عيااوبي و لماي ، فأنكسار فااأرج  

 .(1)عن كثير مما أنا ييه...(
، حليماا، كثير الصف  عان قال عنه ابن األعير: )وأما أخباره، فانه كان عالماا، َيناا، جواَاا، عاَالا 

المااذنبيين ، طوياال الصاامت، كاااان مجلسااه عااامراا بااالقّراء، والفقهااااء، وأئمااة المساالمين، وأهاال الخيااار 
 .(2)والصالو...(

كاان ماان حفظااة القاارآن ، ختمااه ولااه إحادأ عشاارة، وا ااتغل بمااذه  الشااافعي، وكااان اليجلاا  إال 
ن أمس  عن كل مااهو يياه وتجنباه، فاابا فارغ ، وابا سم  المؤب(3)على وووء، وما تووأ إال تنف،ل

خاال الوقاات فااأمره باااألبان ، وهااذا قمااة حااال  اليباادأ بشاايء قباال الصااالة وكااان، إبا  فاال المااؤبن َو
، وكانات لاه صالة باان عظيماة وقاال بات (4)المنق عين للعباَة في حفم االوقات، ولزو  الصلوات
لق  هللا وأمرك بالسجَو لاه مشاافهة فأبيات، وأناا مرة: رأيت ليلة في المنا  إبلي  فقلت له : ويح  خ

له مشافهة وأنا أسجد له في كل يو  مرات، وأنشأ يقول:   لم يأمرني بالسجَو
 من لم يكن للوصال أهالا 

 (5)فكلُّ إحسانه بنوب   
                                                        

 (. 12/150( البداية والنهاية )1)

 (. 6/337( الكامل )2)

 (. 19/96( انظر: سير أعالم النبالء )3)

 (. 6/337) ( انظر: الكامل4)

 (. 12/150( البداية والنهاية )5)
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وكان يتمنى أن يكون له مسجد يعبد هللا ييه، ومكفول الرزب قال في هذا المعنى : كنات أتمنأاأن 
قرية خالصة، ومسجد أتفَر ييه لعباَة ربي، عام تمنيات بعاد بلا  أن يكاون لاي راياف كال يكون لي 

 .(1)يو ، ومسجد أعبد هللا ييه
وماان تواواااعه اناااه كاااان ليلاااة يأكااال ال عاااا ، وبجانبااه أخاااوه أباااو القاسااام، وبالجانااا  اآلخااار عمياااد 

أ العمياد يتجنا  األكال ُخراسان، والى جان  العميد إنسان فقير، مق وع اليد، فنظر نظا  المل  فرأ
 م  المق وع، فأمره باالنتقال الى الجان  اآلخر، وقّرب المق وع إليه فأكل معه.

 .(2)وكانت عاَته أن يحضر الفقراء طعامه ويقربهم إليه، ويدنيهم
 ومن  عره: 

 بعد الثمانين لي  ُقوة
بوة     قد بهبت  هوة الصُّ

 كأنني والعصا بّكفي
 (3)ةموسى ولكن بال ُنُبو،    

 وينس  إليه أيضاا:
 تقوا بعد طول الُعمر  هري 

ْواِ     استني الليالي أي، ََ  َو
 فأمسي والعصا تمشي أمامي

 كأن قوامها وتر بقواِ    
ه فأنشاأ  وكان يتأعر بسماع الشعر فعندما َخل عليه أبوعلي القوَمَساني في مروٍة مرواها، يعاَو

                                                        

 (. 6/338( انظر: الكامل )1)

 ( نفس المصدر السابق. 2)

 . 147ص /490-481( تاريخ االسالم حوادث ووفيات 3)
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 يقول: 
 إبا مرونا نَوينا كل صالحةٍ 

َللُ فان       فينا فمنا الزيم والز،
 نرجو اإلله ابا خفنا ونسخ ه 

 إبا أمنا فما يزكو لنا عمل   
 .(1)يبكى نظا  المل  وقال : هو كما يقول

 وفاته:
هااا ماان يااو  الخمااي ، فااي العا اار ماان  ااهر رمضااان وحااان وقاات اإلف ااار، صاالّى 485فااي عااا  

مااان الفقهااااء، والقاااّراء، والصاااويية،  نظاااا  الملااا  المغااارب، وجلااا  علاااى الِّساااماط، وعناااده خلاااا كثيااار
وأصحاب الحوائ ، فجعل ياذكر  ارف المكاان الاذي نزلاوه مان أراواي نهاوناد، وأخباار الوقعاة التاي 

، ومان استشاهد هنااك كانت بين الفارا والمسالمين، فاي زماان أميار الماؤمنين، عمار بان الخ ااب 
 من االبيان ، ويقول : طوبى لمن لحا بهم.

، خاار  ماان مكانااه قاصاااداا َمْضااِرب َحَرمااه فباادر إلياااه حاادم َيلمااّي، كأناااه  فلمااا فاارغ ماان إف ااااره
 ُمستمي ، أو مستغي ، فعلا به ، ووربه، وحمل الى مضرب الحر .

ييقاااال : إناااه أول مقتااااول قتلتاااه االساااماعيلية )الباطنيااااة(، فأنبااا  الخبااار فااااي الجاااي ، وصاااااحت 
لحاازن، والنحياا  والبكاااء وجلاا  عنااد األصااوات، وجاااء الساال ان ملكشاااه حااين بلغااه الخباار، مظهااراا ا

 .(2)نظا  المل  ساعة، وهو يُجَو بنفسه، حتى مات، فعاش سعيداا ، ومات  هيداا فقيداا حميداا 
 وكان قاتله قد تعثر بأطناب الخيمة، فلحقه ممالي  نظا  المل  وقتلوه.

عفااوت عنااه  وقاال بعااض خدامااه: كاان آخاار كااال  نظااا  الملا  أن قااال : التقتلااوا قاااتلي، فااني قااد
                                                        

 (.4/328( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )1)

 (. 4/322،323( انظر: طبقات الشافعية الكبرى )2)
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 .(1)وتشهد ومات
ولما بلم أهل بغداَ موت نظا  المل  حزنوا عليه، وجل  الوزير والرؤساء للعزاء عالعة أيا  ورعاه 

 الشعراء بقصائد، منهم مقاتل بن ع ية حي  قال:
 كان الوزير نظاُ  الملِ  لؤلؤة

 يتيمة صا ها الرحمن من  رفٍ     
 عز،ت فلم تعرِف األياُ  قيمتها

َها  يره منه الى الصاااادف      (2)فر،
اا وكرماااا وعاادالا، و حياااءا لمعااالم الاادين، كاناات  قااال عنااه اباان عقياال: بهاار العقااول ساايرة النظااا  جااَو
أيامه َولة أهل العالم، عم ختم له بالقتل وهو مارُّ الى الح  في رمضان فمات ملكاا في الدنيا، ملكااا 

 .(3)في اآلخرة ، رحمه هللا
 
 
 ثال المبح  ال

 نهاية الدولة السلجوقية
 

 ، . وكان محمَو كان للسل ان ملكشاه عند وفاته أربعة أبناء هم بركيارب ومحمد وسنجر ومحمَو
، طفاااالا يباااايعوه علاااى تاااولي السااال ة ألن أماااه تركاااان  والااذي عااارف ييماااا بعاااد بناصااار الااادين محماااَو

  1092هاا/485عاامين مان خاتون، كانت بات  أن كبير اياا  ملكشااه. وقاد اساتمر حكماه حاوالي ال

                                                        
 (. 4/323( نفس المصدر السابق )1)

 (.  12/151( البداية والنهاية )2)

 (. 19/96( نظر: سير أعالم النبالء )3)
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 ، حي  تاوفي هاو وأماه. عام جااء مان بعاده ركان الادين أباوالمظفر بركياارب 1094ها/487والى عا  
 ، عم تاله ركن الادين مكلشااه الثااني وفاي نفا  1105ها/498بن ملكشاه، واستمر حكمه حتى عا  

  وكاان 1128ا/ها511العا  تولى السل ة ايام الدين أبو  جاع محماد، واساتمر حكماه حتاى عاا  
آخر حكا  الدولة السلجوقية العظمى ييما وراء النهر والتي كانت لها الساي رة علاى خراساان و ياران 

. وبسااقوط (1)  وبلاا  علااى يااد  اااهنات خااوارز 1128هااا/522والعااراب. وقااد انقرواات َولااتهم عااا  
وواعفت قاوتهم،  الدولة السلجوقية العظمى ييما وراء النهر انفرط عقاد الساالجقة وتمزقات وحادتهم،

حتى أصب  السالجقة  يعاا وأحزابااا ومعساكرات متبايناة، تتصاارع ييماا بينهاا، حاول الظفار باالعرش، 
وانقسمت على ووء بل  الدولاة السالجوقية العظماى الاى عادة َول و ماارات صاغيرة. ولام تكان هاذه 

ن الساال ان الدولااة واإلمااارات الصااغيرة تخضاا  لحكاام ساال ان واحااد كمااا كااان الحااال فااي عهااد كاال ماا
طغرلباا  األول والساال ان ألاا  أرسااالن والساال ان ملكشاااه وأسااالفهم. باال كااان كاال جاازء ماان أجاازاء 

 .(2)الدولة السلجوقية مستقالا تحت قياَة منفصلة، اليوجد بينها أي تعاون يذكر
حاااا ماان  ونتيجاة لااذل  خرجاات الدولااة الخوارزميااة ييمااا وراء النهاار وهاي تلاا  الدولااة التااي وقفاات َر

أمااا  الهجمااات المغوليااة وقااد قاماات معهااا إمااارات ساالجوقية فااي  اامال العااراب والشااا  عرفاات  الاازمن
باألتابكيات، وأعناء بل  برزت سل نة سالجقة الرو ، وهي السل نة التي قاومت الحمالت الصليبية 
، واست اعت أن تحصرها في الركن الشمالي الغربي من آسيا الصغرأ. أما سل نة ساالجقة الارو  

 َمرتها الغارات المغولية المتالحقة.فقد 
لقااد تضااافرت عواماال عدياادة فااي سااقوط الساال نة الساالجوقية التااي مهاادت باادورها لسااقوط الخالفااة 

 العباسية.
 ومن هذه العوامل:

                                                        
 .  154-81( انظر: تاريخ دولة آل سلجوق لمحمد االصبهاني ص1)

 . 23( انظر: قيام الدولة العثمانية ص2)
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 الصراع َاخل البيت السلجوقي بين األخوة واألعما  واألبناء واألحفاَ. 
 تدخل النساء في  ؤون الحكم. 
 الحكا  السالجقة من قبل بعض األمراء والوزراء واألتاب ابكاء نار الفتنة بين  
وااعف الخلفاااء العباساايين الااذين تمياازوا بالضااعف أمااا  القااوة العسااكرية الساالجوقية، فلاام يتورعااوا  

عااان االعتاااراف بشاااربية كااال مااان يجلااا  علاااى عااارش السااال نة السااالجوقية والخ باااة لكااال منتصااار 
 .(1)قوي 
 لشا  ومصر والعراب تحت راية الخالفة العباسية.عجز الدولة السلجوقية عن توحيد بالَ ا 
األنقسااا  الااداخلي بااين السااالجقة والااذي وصاال الااى حااد المواجهااة العسااكرية المسااتمرة، وهااذا مااا  

 أنه  قوة السالجقة حتى انهارت سل نتهم في العراب.
ساتمرة المكر الباطني الخبي  بالدولة السلجوقية وتمثل بل  في حملة التصافيات والمحااوالت الم 

 ال تيال سالطين السالجقة وزعمائهم وقاَاتهم.
الغاازو الصااليبي القاااَ  ماان وراء البحااار وصااراع الدولااة الساالجوقية ماا  جحافاال الغاازو الوحشااية  

القاَماة مان أوروباا و يار بلا  مان االسااباب والعوامال إال أن الساالجقة كانات لهام أعماال جليلاة ماان 
 أهمها:
فااة العباسااية، حااوالي قاارنين ماان الزمااان، حياا  أو ااكت كااان لهاام َور فااي تااأخير زوال الخال .أ

 قبل مجيلهم على االنقراض في  ل سي رة البويهين الشيعة الروافض.
منعات الدولاة الساالجوقية الدولاة العبيدياة فااي مصار ماان تحقياا ا راواها الهاَفااة الاى توحيااد  .ب

 المشرب العربي االسالمي تحت الراية الباطنية العبيدية الرافضية.
جهَو التي بذلتها الدولة السلجوقية تمهيداا لتوحياد المشارب االساالمي والاذي تام علاى كانت ال .ت

                                                        
 .  50( انظر: السالطين في المشرق العربي ص1)
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 .(1)يد صالو الدين األيوبي وتحت راية الخالفة العباسية السنّية
قا  السالجقة بدور ملموا في النهوض بالمن قة الخاوعة لهم علمياا و َارياا ونشروا األمان  .م

 واالستقرار فيها.
حركات الصليبيبة مان جانا  االمبراطورياة البيزن ياة، وحااولوا صاد الخ ار وقفوا في وجه الت . 

 المغولي الى حد كبير .
  (2)رفعوا من  أن المذه  السني وعلمائه في تل  المناطا .و

ورهااام فاااي نصااارة االساااال ، و ن مااان الظلااام والااازور  هاااذه نباااذة ماااوجزة عااان الساااالجقة السااانيين َو
مة الشاراب  كماا فعال االساتاب نجيا  زبيا  فاي الموساوعة والبهتان أن ن لا على أولل  الشجعان كل

 .(3)العامة في لتاريخ المغرب واألندل 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني 
 قيا  الدولة العثمانية وفتوحاتها

                                                        
 .  51( انظر: السالطين في المشرق العربي ص1)

 . 24( انظر: قيام الدولة العثمانية ص2)

 (.  3/10( انظر: الموسوعة العامة لتاريخ المغرب واألندلس )3)
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ينتس  العثمانيون الى قبيلة تركمانية كانت عند بداية القرن الساب  الهجري الموافا الثال  عشر 
ستان،  وتزاول حرفاة الرعاي، ونتيجاة للغازو المغاولي بقيااَة جنكيزخاان علاى الميالَي تعي  في كَر

هاااا الموافاااا 617العاااراب ومنااااطا  ااارب آسااايا الصاااغرأ، فاااان ساااليمان جاااد عثماااان هااااجر فاااي عاااا  
ستان الى بالَ األناوول فأستقر في مديناة اخاالط1220 عام بعاد وفاتاه فاي  (1)  م  قبيلته من كَر
األوس  أرطغرل، والذي واصل تحركه نحاو الشامال الغرباي    خلفه ابنه1230ها الموافا 628عا  

وحاين كاان ارطغارل والاد  (2)من األناوول ، وكان معه حوالي مائة أسرة وأكثر من أربعمائة فارا
عثمان فاراا بعشيرته التي لم يتجااوز تعاداَها اربعمائاة عائلاة، مان وياالت الهجماة المغولياة، فاابا باه 

لماا َناا منهاا وجاد قتااالا حاميااا باين مسالمين ونصاارأ وكانات كفاة يسم  عن بعد جلبة وووواء، ف
الغلبااة للجااي  البيزن ااي، فمااا كااان ماان أرطغاارل إال أن تقااد  بكاال حماااا وعبااات لنجاادة اخوانااه فااي 

وبعاد انتهااء المعركاة  (3)الدين والعقيدة، فكان بلا  التقاد  سابباا فاي نصار المسالمين علاى النصاارأ 
السلجوقي هذا الموقف ألرطغرل ومجموعته، فأق عهم ارواا في الحدَو قدر قائد الجي  االسالمي 

، وأتاااحوا لهاام بااذل  فرصااة توساايعها علااى حساااب (4)الغربيااة لألناوااول بجااوار الثغااور فااي الاارو 
الرو ، وحقا السالجقة بذل  حليفاا قوياا ومشاركاا في الجهاَ ود الارو ، وقاد قامات باين هاذه الدولاة 

الارو  عالقااة حميمااة نتيجااة وجاَو عاادو مشااترك لهاام فاي العقياادة والاادين، وقااد النا الة وبااين سااالجقة 
خلفاه مان بعاده  (5) 1299-هاا699استمرت هذه العالقة طيلة حياة أرطغارل، حتاى إبا تاوفي سانة 

                                                        
 ( أخالط مدينة في شرق تركيا الحالية قريبة من بحيرة وآن في ارمينيا.  1)

 .  26( انظر: قيام الدولة العثمانية ص2)

 .  36و غنيمة ص( انظر: جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين، زياد أب3)

 .  353( انظر: الفتوح اإلسالمية عبر العصور د. عبدالعزيز العمري ص4)

 .  10( تاريخ سالطين آل عثمان تحقيق بسام الجابي للقرماني ص5)
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 .(1)في الحكم ابنه عثمان الذي سار على سياسة أبيه السابقة في التوس  في أراوي الرو 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبح  األول
 مؤس  الدولة العثمانيةعثمان 

 
وهااي  (2)  ولاد الرطغارل ابنااه عثماان الااذي تنتسا  إلياه الدولااة العثمانياة1258هااا/656فاي عاا  

السااانة التاااي  ااازا فيهاااا المغاااول بقيااااَة هوالكاااو بغاااداَ عاصااامة الخالفاااة العثمانياااة، وكانااات األحااادام 
ميا  مان قادروا علياه ماان عظيماة، والمصاائ  جسايمة، يقاول ابان كثيار: ص وماالوا علااى البلاد فقتلاوا ج

خاال كثياار مااان الناااا فااي اآلبااار وأمااااكن  الرجااال والنساااء والولاادان والمشااايخ والكهاااول والشاابان، َو
الحشااوش، وقنااي الوسااخ، وكمنااوا كااذل  أياماااا اليظهاارون وكااان الجماعااة ماان الناااا يجتمعااون إلااى 

، عام يادخلون علايهم فيهرباون الحانات ويغلقون عليهم األبواب فتفتحها التتاار إماا بالكسار و ماا بالناار
منهم إلى أعالي األمكنة ييقتلونهم باألسا حة، حتاى تجاري الميازيا  مان الادماء فاي األزقاة، فاناا هلل 

                                                        
 محمد فريد.   115( انظر: تاريخ الدولة العلية ص1)

 .  12عبدالسالم عبدالعزيز ص 12( انظر: السلطان محمد الفاتح ص2)
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و نااا إليااه راجعااون. وكااذل  فااي المساااجد والجواماا  والاارب ، ولاام ياان  ماانهم أحااد سااوأ أهاال الذمااة ماان 
 .(1)اليهَو والنصارأ ومن التجأ إليهم

م والحاادم جلاال، واألمااة وااعفت ووهناات بسااب  بنوبهااا ومعاصاايها ولااذل  لقااد كااان الخ اا  عظااي
سااال  عليهاااا المغاااول، فهتكاااوا األعاااراض، وسااافكوا الااادماء، وقتلاااوا األنفااا ، ونهباااوا األماااوال، وخرباااوا 
الديار، في تلا  الظاروف الصاعبة والاوهن المستشاري فاي مفاصال األماة ولاد عثماان مؤسا  الدولاة 

 وهاااو بداياااة األماااة فاااي التمكاااين هاااي أقصاااى نق اااة مااان الضاااعف العثمانياااة، وهناااا معناااى ل ياااف أال
واالنح اااط تلاا  هااي بدايااة الصااعَو نحااو العاازة والنصاار والتمكااين، إنهااا حكمااة هللا و راَتااه ومشاايلته 

 النافذة. 
قال تعالى:} إن فرعون عاال فاي األرض وجعال أهلهاا  ايعاا يستضاعف طائفاة مانهم ياذب  أبناائهم 

 (. 3المفسدين ) )سورة القصت:ويستحي نساءهم إنه كان من 
وقااااال ساااابحانه وتعااااالى : } ونريااااد أن نماااان علااااى الااااذين استضااااعفوا فااااي األرض ونجعلهاااام أئمااااة 

 (.  5،6ونجعلهم الوارعين ونمكن لهم في األرض ) )القصت، آية: 
وال اا  أن هللا تعااالى قاااَر علااى أن يمكاان لعباااَه المستضااعفين فااي عشااية أو وااحاها، باال فااي 

ناه أن نقول له كن ييكون .. ) ) النحل: طرفة عين قال   (. 40تعالى: } إنما قولنا لشيء إبا أَر
فاااال يساااتعجل أهااال الحاااا موعاااَو هللا عزوجااال لهااام بالنصااار والتمكاااين، فالباااد مااان مراعااااة السااانن 
الشااربية والساانن الكونيااة، والبااد ماان الصاابر علااى َياان هللا عزوجاال: } ولااو  اااء هللا النتصاار ماانهم 

 (. 4كم ببعض ) ) سورة محمد: ولكن ليبلو بعض
 وهللا إبا أراَ  يلاا بيأ له أسبابه وأتى به  يلاا فشيلاا بالتدر  الَفعة واحدة. 

وبدأت قصة التمكين للدولة العثمانية م   هاور القائاد عثماان الاذي ولاد فاي عاا  ساقوط الخالفاة 
 العباسية في بغداَ. 

                                                        
 (.  13/192،193بداية والنهاية )( ال1)
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 أوالا: أهم الصفات القياَية في عثمان األول:
ناادما نتأماال فااي ساايرة عثماااان األول تباارز لنااا بعااض الصااافات المتأصاالة فااي  خصاايته كقائاااد ع

 عسكري، ورجل سياسي، ومن أهم هذه الصفات:
عناااادما تناااااَأ أمااااراء النصااااارأ فااااي بورصااااة وماااااَانوا وأَره نااااوا وكتااااه وكسااااتله  الشااااجاعة: .1

طغارل مؤسا    لتشاكيل حلاف صاليبي لمحارباة عثماان بان أر 1301ها/700البيزن يون في عا  
الدولة العثمانية واستجابت النصارأ لهذا النداء وتحالفوا للقضاء على الدولة النا لة تقد  عثمان 
ه وخاض الحروب بنفسه و تت الجيوش الصاليبية و هارت مناه بساالة و اجاعة أصابحت  بجنَو

 .(1)مضرب المثل عند العثمانيين
قااف ماا  الساال ان عااالء الاادين وااد بعااد مااا تااولى رئاسااة قومااه رأأ ماان الحكمااة أن ي الحكمااة: .2

النصاارأ، وسااعده فااي افتتااو جملااة مان ماادن منيعاة ، وعادة قااالع حصاينة، ولااذل  ناال رتبااة 
اإلمااارة ماان الساال ان الساالجوقي عااالء الاادين صاااح  َولااة سااالجقة الاارو . وساام  لااه ساا  

 .(2)العملة باسمه، م  الدعاء له في خ بة الجمعة في المناطا التي تحته
عنااادما لمااا  سااكان األراواااي القريباااة ماان إماااارة عثماااان أخالصااه للااادين تحركاااوا  االخااالر: .3

لمساااندته والوقااوف معااه لتوطيااد َعااائم َولااة اسااالمية تقااف سااداا منيعاااا أمااا  الدولااة المعاَيااة 
 .(3)لالسال  والمسلمين

و هرت هذه الصفة في  خصيته عندما  ارع فاي فات  الحصاون والبلادان، ففات  فاي  الصبر: .4
حصن كته، وحصن لفكه، وحصن آب حصار، وحصان قاو  حصاار. وفاي سانة  ها707سنة 
هااا فاات  حصاان كبااوه وحصاان يكيجااه طاارا قلااوا، وحصاان تكاارر بيكااارأ و يرهااا وقااد تااو  712

                                                        
 .  197( انظر: جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين االتراك ص1)

 .  25( انظر: قيام الدولة العثمانية ص2)

 .  26( انظر: قيام الدولة العثمانية ص3)
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 ، وبلا  بعااد حصاار  اديد َا  عاادة 1317هاا/717فتوحاتاه هاذه بفات  مدينااة بروساة فاي عااا  
ن أصااع  ماا واجهااه عثماان فااي سانوات، ولام يكاان فات  بروسااة مان األمااور الساهلة بال كااان ما

فتوحاته، حي  حدعت بينه وبين قائد حاميتها اقريناوا صاراع  اديد اساتمر عادة سانوات حتاى 
استسلم وسلم المدينة لعثمان. قال تعالى :} يأيها الاذين آمناوا اصابروا وصاابروا وراب اوا واتقاوا 

 (.200هللا لعلكم تفلحون) )سورة آل عمران:
هر هذه الصافة عنادما احتا  باه اقريناوا قائاد بروساه واعتناا االساال  وتظ الجاببية االيمانية: .5

أع ااه الساال ان عثمااان لقاا  )باا ( وأصااب  ماان قاااَة الدولااة العثمانيااة البااارزين ييمااا بعااد، وقااد 
تااأعر كثياار ماان القاااَة البياازن يين بشخصااية عثمااان ومنهجااه الااذي سااار عليااه حتااى امااتألت 

 مااان الجماعاااات االساااالمية انخرطااات تحااات لاااواء ، بااال أن كثياااراا (1)صااافوف العثماااانيين مااانهم
الدولة العثمانية كجماعاة ) زياارو ( أي  ازاة الارو ، وهاي جماعاة اساالمية كانات تاراب  علاى 
حدَو الرو  وتصد هجمااتهم عان المسالمين مناذ العصار العباساي، وقاد أع تهاا هاذه المراب اة 

ا بكاال ماجاااء بااه االسااال  ماان خباارات فااي جهاااَ الاارو  عمقاات فيهااا انتماءهااا لالسااال  والتزامهاا
نظاااا ، وجماعاااة )اإلخيااااان( )اي االخاااوان( وهاااام جماعاااة ماااان أهااال الخياااار يعيناااون المساااالمين 
ويستضيفونهم ويصاحبون جيو هم لخدمة الغزاة وكان معظام أعضااء هاذه الجماعاة مان كباار 

اناااتص التجااار الااذي سااخروا أمااوالهم للخاادمات االسااالمية مثاال : إقامااة المساااجد والتكايااا وصالخ
الفناااَب، وكاناات لهاام فااي الدولااة مكانااة عاليااة، وماان هااذه الجماعااة علماااء ممتااازون عملااوا فااي 
نشر الثقافة االسالمية وحببوا النااا فاي التمسا  بالادين، وجماعاة )حاجياات رو ( أي حجاا  
أرض الرو ، وكانت جماعة على فقه باالسال ، ومعرفة َقيقة لتشريعاته، وكان هدفها معاوناة 

 .(2)مين عموماا والمجاهدين خصوصاا و ير بل  من الجماعاتالمسل
                                                        

 .  28( المصدر السابق نفسه، ص1)

 .  331،332ليم ص( انظر: التراجع الحضاري في العالم اإلسالمي د. علي عبدالح2)
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تااروي معظاام المراجاا  التركيااة التااي أّرخاات للعثمااانيين أن أرطغاارل عهااد البنااه عثمااان  عدلااه: .6
مؤساا  الدولااة العثمانيااة بواليااة القضاااء فااي مدينااة قااره جااه حصااار بعااد االسااتيالء عليهااا ماان 

م لبيزن ااي نصااراني وااد مساالم تركااي،   وأن عثمااان حكاا1285هااا/684البياازن يين فااي عااا  
فاستغرب البيزن ي وسأل عثمان: كيف تحكم لصالحي وانا علاى  يار َينا ، فأجاباه عثماان: 
وا األماناات  بل كيف ال أحكم لصالح ، وهللا الذي نعبده ، يقول لنا : } إن هللا يأمركم أن تاَؤ

اء، ( وكاان هاذا العادل الكاريم الى أهلها وابا حكمتم بين الناا أن تحكموا بالعدل) )سورة النسا
 .(1)سبباا في اهتداء الرجل وقومه الى االسال 

إن عثماان األول  اسااتخد  العادل ماا  رعيتااه وفاي الاابالَ التاي فتحهااا، فلاام يعامال القااو  المغلااوبين 
بالظلم أو الجور أو التعساف أو التجبار، أو ال اياان، أو الاب   و نماا عااملهم بهاذا الدساتور 

وأماا مان آمان وعمال  ا من  لم فسوف نعذبه عم يَر الى ربه ييعذبه عاذاباا نكاراا الرباني: } أم
(. والعمال 87،88صالحاا فله جزاء الحسنى وسنقول لاه مان أمرناا يساراا) )ساورة الكهاف: آياة: 

 بهذا الدستور الرباني يدل على إيمان وتقوأ وف نة وبكاء وعلى عدل وبر ورحمة.
، فعنادما ا اترط أميار قلعاة اولوبااَ البيزن ياة حاين كان  اديد اإلهتماا  با الوفاء: .7 لوفااء باالعهَو

استسلم للجي  العثماني، أن اليمر من فوب الجسر أي عثماني مسلم الاى َاخال القلعاة التاز  
. قاااال تعاااالى }وأوفاااوا بالعهاااد إن العهاااد كاااان مساااؤال) )ساااورة (2)باااذل  وكاااذل  مااان جااااء بعاااده

 االسراء:آية (
فلام تكان أعمالاه وفتوحاتاه مان أجال مصاال  اقتصااَية أو عساكرية أو  التجَر هلل فاي فتوحاتاه: .8

 ير بلا  ، بال كاان فرصاة تبليام َعاوة هللا ونشار َيناه ولاذل  وصافه الماؤرال احماد رفياا فاي 
موسوعته )التاريخ العا  الكبير( بأناه )كاان عثماان متاديناا للغاياة، وكاان يعلام أن نشار االساال  

                                                        
 .  32( انظر: جوانب مضيئة ص1)

 .33( المصدر السابق نفسه، ص2)
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لفكار سياساي واسا  متاين ، ولام يؤسا  عثماان َولتاه حبااا  وتعميمه واجا  مقادا وكاان مالكااا 
 .(1) في السل ة و نما حباا في نشر االسال (

ويقول مصر او لو: صلقد كان عثمان بن أرطغرل يؤمن إيماناا عميقااا باأن و يفتاه الوحيادة فاي    
اه نحااو الحياااة هااي الجهاااَ فااي ساابيل هللا ألعااالء كلمااة هللا، وقااد كااان مناادفعاا بكاال حواسااه وقااو 

 .(2)تحقيا هذا الهدفص
هذه بعض صفات عثمان األول والتي كانت عمرات طبيعياة إليماناه باان تعاالى واالساتعداَ للياو  
اآلخاار ، وحبااه ألهاال اإليمااان وبغضااه ألهاال الكفاار والعصاايان وحبااه العميااا للجهاااَ فااي ساابيل هللا 

  فااي من قااة آساايا الصااغرأ أن والاادعوة إليااه ولااذل  كااان عثمااان فااي فتوحاتااه ي لاا  ماان أمااراء الاارو 
يختاروا أحد عالعة أمور هي الدخول في االسال ، أو َف  الجزية، أو الحرب، وبذل  أسلم بعضاهم، 
وانضاام إليااه الاابعض االخاار وقبلاااوا َفاا  الجزيااة. أمااا ماعااداهم فقاااد  اان علاايهم جهاااَاا الهااواَة يياااه 

 فانتصر عليهم، وتمكن من وم مناطا كبيرة لدولته.
خصية عثمان متزنة وخالباة بساب  إيماناه العظايم باان تعاالى والياو  اآلخار ، ولاذل  لقد كانت  

لم ت م قوته على عدالته، وال سل انه على رحمتاه، وال  نااه علاى تواواعه، وأصاب  مساتحقاا لتأيياد 
هللا وعونه، ولذل  أكرمه هللا تعالى باألخاذ بأساباب التمكاين والغلباة وهاو تفضال مان هللا تعاالى علاى 
عبده عثمان، فجعل له مكنة وقدرة على التصرف في آسيا الصغرأ من حي  التدبير والارأي وكثارة 
الجناَو والهيباة والوقااار، لقاد كاناات رعاياة هللا لاه عظيمااة ولاذل  فاات  لاه بااب التوفيااا وحقاا مااات ل  

بااين  إلياه مان أهااداف و اياة ساامية لقااد كانات أعمالااه عظيماة بساب  حبااه للادعوة الاى هللا، فقااد جما 
الفتوحاات العظيماة بحاد السايف، وفتوحاات القلاوب باإليماان واإلحساان، فكاان إبا  فار بقاو  َعااهم 
الاى الحااا وااليماان بااان تعاالى وكااان حريصااا علااى األعماال األصااالحية فاي كافااة األقااليم والبلاادان 

                                                        
 .  33( انظر: جوانب مضيئة ص1)

 .  33( المصدر السابق نفسه، ص2)
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يمااان، التااي فتحهااا، فسااعى فااي بساا  ساال ان الحااا والعدالااة ، وكااان صاااح  والء ومحبااة ألهاال اإل
 مثلما كان معاَياا ألهل الكفران.

 عانياا: الدستور الذي سار عليه العثمانيون:
عوة في سبيل هللا وكان علماء الدين  كانت حياة األمير عثمان مؤس  الدولة العثمانية، جهاَاا َو

ريخ يحي ون باألمير ويشرفون على التخ ي  اإلَاري والتنفيذ الشرعي في اإلمارة ولقد حفام لناا التاا
وصاااية عثماااان البناااه أورخاااان وهاااو علاااى فاااراش الماااوت وكانااات تلااا  الوصاااية فيهاااا َاللاااة حضاااارية 
ومنهجية  ربية سارت عليها الدولة العثمانية ييما بعد يقول عثماان فاي وصايته: ) ياابني: ايااك أن 
ء تشتغل بشيء لم يأمر به هللا رب العالمين و با واجهت  في الحكم معضالة فاتخاذ مان مشاورة علماا

 الدين مؤئالا.
، وال يغرن  الشي ان بجندك وبمال ، و يااك  يابني: أح  من أطاع  باألعزاز. وأنعم على الجنَو

 أن تبتعد عن أهل الشريعة.
يابني: إن  تعلم أن  ايتنا هي أرواء هللا رب العالمين، وأن بالجهااَ يعام ناور َينناا كال اآلفااب، 

 فتحدم مروات هللا جل جالله.
من هؤالء الذين يقيمون الحروب لشهوة حكم أو ساي رة أفاراَ، فانحن باالساال  نحياا  يابني : لسنا

 .(1)ولالسال  نموت، وهذا ياولدي ما أنت له أهل(
وفي كتاب )التاريخ السياسي للدولة العلية العثمانية( تجد رواية آخرأ للوصية: )اعلم يابني ، أن 

ض المسلمين وأموالهم، أمانة في عنقا  سيساأل  هللا نشر االسال  ، وهداية الناا إليه، وحماية أعرا
 .(2)عز وجل عنها(

وفي كتاب مأساة بني عثمان نجد ببارات أخرأ من وصية عثمان البنه أورخان تقول: )يابني ، 
                                                        

 . 16( العثمانيون في التاريخ والحضارة، د.محمد حرب، ص1)

 . 21( انظر: جوانب مضيئة ، ص2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -48- 

أنني أنتقل الى جوار ربي ، وأناا فخاور با  بأنا  ساتكون عااَالا فاي الربياة، مجاهاداا فاي سابيل هللا، 
 لنشر َين االسال .

ابني ، أوصااي  بعلماااء األمااة، أَ  رعااايتهم، وأكثاار ماان تبجاايلهم، واناازل علااى مشااورتهم، فااانهم ياا
 اليأمرون إال بخير.

ياااابني ، ايااااك أن تفعااال أماااراا ال يرواااى هللا عاااز وجااال ، وابا صاااع  عليااا  أمااار فاساااأل علمااااء 
 الشريعة، فانهم سيدلون  على الخير.

ا هاو طرياا هللا، وأن مقصاادنا الوحياد هاو نشار َياان واعلام ياابني أن طريقناا الوحياد فااي هاذه الادني
 .(1)هللا، وأننا لسنا طالب جاه وال َنيا(

وفاااي التااااريخ العثمااااني المصاااور، بباااارات اخااارأ مااان وصاااية عثماااان تقاااول: )وصااايتي البناااائي 
واصدقائي ، اَيموا علوا الدين االسالمي الجليال باَاماة الجهااَ فاي سابيل هللا. أمساكوا راياة االساال  

شريفة في االعلى باكمال جهااَ. أخادموا االساال  َائمااا؛ الن هللا عاز وجال قاد و اف عباداا واعيفاا ال
مثلي لفت  البلدان. ابهبوا بكلمة التوحيد الى اقصى البلدان بجهاَكم في سبيل هللا ومن انحارف مان 

 ساللتي عن الحا والعدل حر  من  فاعة الرسول االعظم يو  المحشر.
نيا أحد ال يخض  رقبته للموت وقاد اقتارب اجلاي باأمر هللا جال جاللاه اسالم  يابني: لي  في الد

ع  المولى عز وجل. اعدل في جمي   ؤون ....(  .(2)هذه الدولة واستَو
لقاااد كانااات هااااذه الوصاااية منهجاااااا ساااار علياااه العثمااااانيون، فاااأهتموا بااااالعلم وبالمؤسساااات العلميااااة 

حتارامهم، وبالجهااَ الاذي أوصال فتوحااا الاى اقصاى وبالجي ، وبالمؤسسات العسكرية ، وبالعلمااء وا
 .(3)مكان وصلت إليه رايته جي  مسلم وباالمارة وبالحضارة(

                                                        
 . 3(انظر: جوانب مضيئة، ص1)

 . 33لسالطين العثمانيون ، ص( انظر: ا2)

 . 26( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص3)
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ونسااات ي  أن نساااتخر  الااادعائم والقواعاااد واألسااا  التاااي قامااات الدولاااة العثمانياااة مااان خاااالل تلااا  
 الوصية:

 )يابني اياك أن تشتغل بشيء لم يأمر به هللا رب العالمين(: -1
الى االلتزا  بشرع هللا في كل صغيرة وكبيرة، وبحي  يكون حكم هللا وأمره مهيمنااا علاى  إنها َعوة

كاال  اايء قااال تعااالى : }إن الحكاام إال هلل ، أماار أال تعباادوا إال إياااه بلاا  الاادين القاايم ، ولكاان أكثاار 
 (.40الناا اليعلمون) )سورة يوسف: آية

عاامالت إال هلل وحاده يوحياه لمان اصا فاه مان يعني : )ما الحكام الحاا فاي الربوبياة والعقائاد والم
رسااله، اليمكاان لبشاار أن يحكاام ييااه برأيااه وهااواه، وال بعقلااه واسااتدالله وال باجتهاااَه واستحسااانه، فهااذه 

 (1)القاعدة هي أساا َين هللا تعالى على ألسنة جمي  رسله ال تختلف باختالف األزمنة واألمكناة(
ياة والحاكمياة هلل تعاالى قاال سابحانه : }إناا أنزلناا إليا  لقد نزل القارآن الكاريم مان أجال تحقياا  العبَو

يااة 105الكتاااب بااالحا لااتحكم بااين الناااا بمااا أراك هللا) )سااورة النساااء: آيااة  ( فكمااا أن تحقيااا العبَو
 .(2) اية من إنزال الكتاب فكذل  ت بيا الحاكمية  اية من إنزاله
أن يتقياد بحكام هللا فاي أعمالاه، ألناه يعلام  إن عثمان يوصي إبنه كحاكم مان بعاده لدولاة إساالمية

أن إقامة حكم هللا من خالل الحاكم المسلم عهد وميثااب بكاره هللا تعاالى: } وابكاروا نعماة هللا علايكم 
وميثاقاااه الاااذي واعقكااام باااه، إب قلاااتم سااامعنا وأطعناااا واتقاااوا هللا إن هللا علااايم باااذات الصااادور ) ) ساااورة 

 تعالى لعباَه المؤمنين بنعمته عليهم في الشرع الذي  رعه لهم فاي (. فهذا تذكير من هللا7المائدة: 
هااذا الاادين العظاايم، المرساال بااه الرسااول الكااريم، وأخااذ للعهااد والميثاااب علاايهم فااي متابعتااه ونصاارته 

، علااى  و بال ااه والقيااا  بااه، وهااذا مقتضااى البيعااة التااي كااان الصااحابة يبااايعون عليهااا رسااول هللا 
منش  والمكره، كماا أن اإلخاالل بعهاد الحاكمياة جاهلياة قاال تعاالى : } أفحكام السم  وال اعة في ال

                                                        
 (. 12/309( تفسير المنار )1)

 (. 1/433( انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي )2)
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(. ففاي اآلياة الكريماة 50الجاهلية يبغون، ومن أحسن من هللا حكماا لقو  يوقناون ) ) ساورة المائادة: 
إنكاار وتاوبيخ وتعجا  مان حاال ماان يتاولى عان حكام هللا وهاو يبغااي حكام  ياره واآلياة تعبيار لليهااَو 

كااونهم أهاال كتااب وعلاام يبغااون حكاام الجاهلياة التااي هااي هااوأ وجهال اليصاادر عاان كتاااب باأنهم ماا  
 .(1)واليرج  إلى وحي

يااة، وقياا  بالغايااة التااي ماان أجلهاا خلااا اإلنسااان والجااان، قااال  إن تحقياا الحاكميااة، تمكااين للعبَو
ده ال اري  (. أي لي يعاوه وحا56تعالى: } وماخلقت الجن واإلن  إال ليعبدون ) ) ساورة الاذاريات: 

.و ن المفهااو  الواساا  الرحياا  للعباااَة ليشاامل عالئااا وأعماااالا كثياارة، منهااا مااايمكن أن يقيمااه (2)لااه
األفراَ ومنها مااليمكن تحقيقه على الوجه األكمال إال فاي  ال َولاة اإلساال  وهاذه المعااني الرييعاة 

ورخاان بهاذه العباارة كانت واواحة فاي بهان المؤسا  األول للدولاة العثمانياة ولاذل  وصاى األميار أ
المنهجية المسدَة ) ياابني إيااك أن تشاتغل بشايء لام ياأمر باه هللا رب العاالمين ( وهاذا التوجياه مان 

 عثمان البنه كفَر وكرئي  لدولة وفي طياته معنى كون العباَة لها أصالن: 
ييااه كاناات . فانااه ممااا ال اا  (3)احاادهما: أن ال يعبااد إال هللا، والثاااني : أن يعبااد بمااا أماار و اارع

الدولااة العثمانياااة حريصاااة علااى حماياااة هاااذين األصاالين بمحارباااة الشااارك فااي َاخلهاااا وعملااات علاااى 
تقليت نفوبه خارجها وكانت حريصاة علاى حماياة الشارع واد مان يعااَو االعتاداء علياه بابتاداع أو 
تحريااف أو تغيياار أو تبااديل، وكاال بلاا  ماان حاارر أميرهااا والعلماااء الااذين ماان حولااه علااى تحقيااا 

ية هلل على الوجه المروي، وعلى حماية الدين مان َخائال وانتحااالت المضالين، وبهاذا تكاون الع بَو
َولااة بنااي عثمااان أخااذت الصاابغة الشااربية. )لقااد كاناات نشااأتها إسااالمية ، خالصااة، مشاابوبة بايمااان 

                                                        
 (. 2/71( تفسير أبي السعود )1)

 (. 4/239( تفسير ابن كثير )2)

 (. 10/173( مجموع الفتاوي )3)
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 .(1)عميا، متوجهة الى أهداف عقائدية(
 دين مؤئالا:إبا واجهت  في الحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء ال -2

إن هللا تعاااالى قاااد  ااارع نظاااا  الشاااورأ لحكااام بالغاااة، ومقاصاااد عظيماااة، ولماااا فيهاااا مااان المصاااال  
الكبيرة، والفوائاد الجليلاة التاي تعاَو علاى األماة والدولاة والمجتما  باالخير والبركاة ولاذل  أمار عثماان 

ر ااَ امتثاال االول إبنه أن يجعل مان العلمااء مجلا   اورأ لاه فاي معضاالت األماور وفاي هاذا اال
 .ألمر هللا واقتداء برسول هللا

قااال تعااالى : } يبمااا رحمااة ماان هللا لناات لهاام ولااو كناات فظاااا  لاايم القلاا  النفضااوا ماان حولاا   -
فاعف عنهم واستغفر لهم و اورهم في األمر، فابا عزمات فتوكال علاى هللا إن هللا يحا  المتاوكلين) 

 (.159)سورة آل عمران: آية:
: )وبهذا النت الجااز  }و ااورهم فاي األمار) يقارر اإلساال   -رحمه هللا-ق   قال االستاب سيد 

هاو الاذي يتاواله، وهاو نات قااط  ال يادع  حتاى ومحماد رساول هللا  -هذا المبدأ فاي نظاا  الحكام 
 .(2)لألمة المسلمة  كاا في أن الشورأ مبدأ اساسي اليقو  نظا  االسال  على أساا سواه(

ن اساااتجابوا لاااربهم وأقااااموا الصاااالة وأمااارهم  اااورأ بيااانهم ومماااا رزقنااااهم وقاااال تعاااالى : }والاااذي -
 (.38ينفقون) )سورة الشورأ:آية: 

ة  )الشااورأ ماان َعااائم االيمااان وصاافة ماان الصاافات  -رحمااه هللا-يقااول االسااتاب عباادالقاَر عااَو
لاربهم وأقااموا المميزة للمسلمين ، سوأ هللا بينها وبين الصالة واإلنفااب فاي قولاه: } والاذين اساتجابوا 

الصااالة وأماارهم  ااورأ بياانهم وممااا رزقناااهم ينفقااون). فجعاال لالسااتجابة هلل نتااائ  بااين لنااا أبرزهاااا، 
وأ هرها، وهي إقامة الصالة والشورأ واالنفاب، وابا كانت الشورأ من االيمان فانه ال يكمال إيماان 

صاحيحة، وماَامات الشااورأ قاو  يتركاون الشاورأ، وال يحساان إساالمهم إبا لام يقيماوا الشااورأ إقاماة 
                                                        

 . 54رقية ، محمود ثابت الشاذلي ، ص( المسألة الش1)

 (. 4/501( في ظالل القرآن الكريم )2)
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صاافة الزمااة للمساالم اليكماال إيمانااه إال بتوفرهااا، فهااي إبن فريضااة إسااالمية واجبااة علااى الحاااكمين 
والمحكاااومين، فعلاااى الحااااكم أن يستشاااير فاااي كااال أماااور الحكااام واإلَارة والسياساااة، والتشاااري  وكااال 

علاى الحااكم بماا يروناه  مايتعلا بمصلحة األفراَ أو المصلحة العامة، وعلى المحكاومين أن يشايروا
 .(1)في هذه المسائل كلها، سواء استشارهم الحاكم أو لم يستشرهم

واألحاَيا  القوليااة والسانة الفعليااة الّدالاة علااى وجااوب الشاورأ كثياارة ونكتفاي بمااا بكرناا خوفاااا ماان 
 اإلطالة. 

مشااورتهم وفااي روايااة أن عثمااان أماار ابنااه بااأن يناازل علااى رأي العلماااء فااي قولااه : ) وأناازل علااى 
يارأأ أن الشاورأ ملزماة للحااكم وقاد  -رحماه هللا  -وكأن عثمان  (2)فانهم اليأمرون إال بخير .. (

ي  َو رحماه  -به  إلى هذا الرأي مجموعة من العلماء المعاصرين منهم العالمة أباو األعلاى الماَو
م  المسالمين والنازول : ) وخامسة قواعد الدولة اإلسالمية حتمية تشاور قاَة الدولة وحاكمها  -هللا 

علاااى روااااهم ورأيهااام، وامضااااء نظاااا  الحكااام بالشاااورأ. يقاااول تعاااالى: } وأمااارهم  اااورأ بيااانهم )، } 
 .  (3)و اورهم في األمر )

) إن قاعدة: } وأمرهم  ورأ بينهم ) تت ل  بذاتها خمسة أمور: خامسها التسليم بما يجم  عليه 
ألماار إلااى آراء جمياا  أهاال الشااورأ عاام يختااار هااو أهاال الشااورأ أو أكثااريتهم، أمااا أن يسااتم  ولااي ا

بنفسه بحرية تاماة، فاان الشاورأ فاي هاذه الحالاة تفقاد معناهاا وقيمتهاا، فاان لام يقال: ) تؤخاذ آراؤهام 
ومشااورتهم فااي أماارهم( و نمااا قااال : } وأماارهم  ااورأ بياانهم ) يعنااي أن تسااير األمااور بتشاااور ييمااا 

بأخااذ الاارأي فقاا ، و نمااا ماان الضااروري لتنفيااذه وت بيقااه أن بياانهم، وت بيااا هااذا القااول اإللهااي اليااتم 

                                                        
 . 193( االسالم وأوضاعنا السياسية ، ص1)

 . 21( انظر: جوانب مضيئة، ص2)

 . 42-41( الخالفة والملك، ص3)
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 . (1)تجري األمور وفا ما يتقرر باإلجماع أو األكثرية..(
وهكااذا نااارأ األميااار عثماااان يسااابا كثيااار مااان العلمااااء والمفكااارين المعاصااارين فاااي بهاباااه إلاااى أن 

 خير. الشورأ ملزمة ويأمر بأنه بالنزول عند رأي العلماء ولكونهم اليأمرون إال ب
لقاااد سااااهمت الشااااورأ فاااي بنااااء الدولااااة العثمانياااة وتماسااا  رعاياااااه وعاااززت السااال ان السياسااااي 
والجهااَي والاادعوي للدولااة وكاناات اآلراء تتقلا  وفقااا لجاادارتها، وبمقاادار انساجامها ماا  عقياادة األمااة 

سااتور الدولااة، لقااد كااان الحكااا  العثمااانيون يرياادون لحكمهاام أن يسااتمر ولنظااا  َولااتهم أن ي سااتقر َو
ولذل  حرصوا على اإللماا  بحقيقاة األووااع بابالَهم وجعلاوا مان الشاورأ خيار سابيل لتحقياا هاذه 

 الغاية. 
ولقد ت ورت الشورأ في الدولة العثمانية بل أصب  لكل أقليم حاكم ي لا عليه با ا ولاه مجلا  

لكال جماعاة  الديوان يتشاورون في  ؤون الحكم والربية، ولقد  كلت مجال  وعاين ناواب وممثلاون 
واتيحات الفرصاة لالختياار وتت ااور األمار حتاى وصاال فاي عهاد السال ان محمااد الفاات  إلاى تشااكيل 

 مجل  استشاري ألمور الدولة. 
إن أ كال الشورأ وأسالي  ت بيقها ووساائل تحقيقهاا و جراءاتهاا كانات فاي زمان الدولاة العثمانياة 

إَارة  ؤون الدولة فكان بالنسبة لهام مان  عروة لالجتهاَ والبح  واالختيار، أما أصل الشورأ في
قبياال المحكاام الثاباات الااذي اليجااوز تجاهلااه أو إهمالااه و ن كااان تاااريخ الدولااة العثمانيااة اليخلااو ماان 

  هور بعض السالطين المتسل ين. 
 يابني أوصي  بعلماء األمة، أَ  رعايتهم وأكثر من تبجيلهم: -3

والفقهاااء وكبااار الصااالحين فااي عهااده وكثيااراا مااا  كااان عثمااان علااى صاالة متينااة ماا  كبااار العلماااء
يجل  الساعات ال وال بين أيديهم ويتلقى مواعظهم ويستفيد من علمهام ويشااورهم فاي أماور الدولاة 
َ على المولى الشيخ ) إَه بالي( القرماني المولد وقد زوجه ابنته بسب  رؤيا : ) كان في  وكان يتَر

                                                        
 .94( الحكومة االسالمية ، ص1)
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خل حضانه، وعناد بلا  نبتات أحد األيا  يبيت عنده، فرأأ في الم نا  قمراا خر  من حضن الشيخ َو
 جرة عظيماة سادت أ صاانها اآلفااب، وتحتهاا جباال عظيماة تتفجار منهاا األنهاار، والنااا ينتفعاون 
وابهاام وبساااتينهم، فقاات هااذه الرؤيااا علااى الشاايخ فقااال: لاا  البشاارأ، بمااا  بتلاا  األ ااجار ألنفسااهم َو

 . (1)َك المسلمون، و ني زوجت ل  ابنتي هذه ..نلت مرتبة السل نة، وينتف  ب  وبأوال
لقد حاول بعض الكتاب أن يجعل من تل  الرؤيا اس ورة ال حقيقة لها م  أن هذه الرؤياا بكارت 
في كتاب مهم اسمه الشقائا النعمانية في تاريخ الدولة العثمانياة، وهاذا الكتااب أفااَ وأجااَ فاي بكار 

 تدة. علماء وفقهاء الدولة لفترات زمنية مم
إن هذه الرؤياا التخاالف العقال وال النقال، ألن عثماان األول رحماه هللا كاان رجاالا تقيااا ورعااا ومان 
عمار التقوأ الرؤيا الصالحة وعناء الخلا ومحبتهم : قاال تعاالى: } أال إّن أوليااء هللا الخاوف علايهم 

ا وفاي اآلخارة ... ) ) يااون  : والهام يحزناون الاذين آمناوا وكاانوا يتقاون لهام الُبشارأ فاي الحيااة الادني
62-64 .) 

: ص  والبشرأ في الدنيا ما بشر هللا به المؤمنين المتقاين، فاي  يار مكاان مان كتاباه وعان النباي 
وعنااه عليااه الصااالة والسااال  : ص لاام يبااا ماان النبااوة إال المبشاارات  (2)الرؤيااا الصااالحة ماان هللا .. ص

: الرجال  وعان أباي بر قاال: قلات لرساول هللا  (3)حةصقالوا: وماا المبشارات ي قاال: ص الرؤياا الصاال
 . (4)يعمل العمل هلل ويحبه الناا صفقال تل  عاجل بشرأ المؤمنص

 وو  هللا له محبة في قلوب المسلمين لجهاَه وتقواه وصالحه.  -رحمه هللا  -إن عثمان األول 
الدولااة العثمانيااة وهااذا  إن وصااية عثمااان البنااه باااحترا  العلماااء اصاابحت منهجاااا سااار عليااه حكااا 

                                                        
نقيالً عين تياريخ الدولية العثمانيية ،  7بير زاده، ص( الشقائق النعمانية فيي علمياء الدولية العثمانيية، تيأليف طياش ك1)

 . 25د.علي حسون ، ص

 . 6986( رقم 8/88( البخاري ، كتاب الرؤيا، باب رؤيا الصالحين )2)

 . 6990( رقم 8/89( البخاري ، كتاب الرؤيا ، باب المبشرات )3)

 (. 4/2034( مسلم ، كتاب الرؤيا، باب )4)
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 يدل على التزا  العثمانيين بشرع هللا تعالى، ألن الشريعة أع ت اعتباراا للعلماء وبنته على أمرين: 
 ، فالتزا  أمرهم واج .  عزوجل ولرسوله  -أن طاعتهم طاعة هلل  -
ة لذاتها بل هي تبٌ  ل اعة هللا ورسوله  -  .  أن طاعتهم ليست مقصَو

 هذه المنزلة وهذا االعتبار للعلماء في الشريعة كثيرة منها:  واألَلة على
الدليل األول: قوله تعالى: } ياأيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولاي األمار مانكم ) ) 

 (.  59سورة النساء، اآلية: 
 رة. وقد اختلف المفسرون في أولي األمر منكم على أقوال فقيل: هم السالطين وبوو القد

 وقيل: هم أهل العلم. 
ص يعنااي أهاال الفقااه والاادين، وأهاال طاعااة هللا الااذين يعلمااون  -روااي هللا عنهمااا  -قااال اباان بباااا 

الناا معاني َينهم، ويأمرونهم بالمعروف، وينهونهم عن المنكر، فأوج  هللا سبحانه طاعتهم علاى 
 . (1)بباَه ص

بمقتضااى العلاام، ف اااعتهم تبااٌ  ل اعااة العلماااء، فااان ) والتحقيااا أن األمااراء إنمااا ي اااعون إبا أمااروا 
ال اعااة إنمااا تكااون فااي المعااروف ومااا أوجبااه العلاام، فكمااا أن طاعااة العلماااء تباا  ل اعااة الرسااول، 
ف اعة األمراء تب  ل اعة العلماء، فان ال اعة إنما تكون فاي المعاروف وماا أوجباه العلام، فكماا أن 

األماااراء تبااا  ل اعاااة العلمااااء ولماااا كاااان قياااا  اإلساااال   طاعاااة العلمااااء تبااا  ل اعاااة الرساااول، ف اعاااة
ب ااائفتين، العلماااء واألمااراء، وكااان الناااا لهاام تبعاااا، كااان صااالو العااالم بصااالو هاااتين ال ااائفتين، 

 . (2)وفساَه بفساَهما
أوج  الرجوع إليهم وسؤالهم عما أ كل: قال تعالى: } فاساألوا  -سبحانه  -والدليل الثاني : أن هللا 

 (.  7الذكر إن كنتم التعلمون ) ) سورة األنبياء، اآلية: أهل 

                                                        
 (. 5/149( تفسير الطبري )1)

 ( بتحقيق عبدالروؤف سعد. 1/10إعالم الموقعين ) (2)
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) وعمو  هذه اآلية، فيها مدو أهل العلم، وأن أعلى أنواعه، العلم بالكتااب المنازل، فاان هللا أمار مان 
اليعلااام باااالرجوع إلااايهم فاااي جميااا  الحاااواَم فاااي وااامنه تعاااديل ألهااال العلااام وتزكياااة لهااام حيااا  أمااار 

 . (1)اهل من التبعة..(بسؤالهم، وأن بذل  يخر  الج
 إن اآليات واألحاَي  التي تبين َور العلماء كثيرة ونكتفي بما بكرنا. 

لقد كان العلماء في مسير الدولة العثمانية مرج  للسالطين عند الفتن والمالحم والمحن وكانات لهام 
ى الربياة مقدرة عظيمة على حشاد النااا تحات لاواء الجهااَ فاي سابيل هللا تعاالى، و قاماة  ارعه علا

وكااانوا اليساامحون للساال ان أن يتجاااوز أحكااا  الشاارع و ال ربمااا بيجااوا عليااه الناااا وعزلااوه، وكاناات 
 أحكا  العلماء والفقهاء تستنب  من: 

 القرآن الكريم:  -1
 (. 105قال تعالى: } إنا أنزلنا إلي  الكتاب بالحا لتحكم بين الناا بما أراك هللا ) )سورة النساء: 

األول الذي يشاتمل علاى جميا  األحكاا  الشاربية التاي تتعلاا بشاؤون الحيااة البشارية، فهو المصدر 
كما يتضمن مبااَك أساساية وأحكامااا قاطعاة إلصاالو كال  اعبة مان  اع  الحيااة، كماا باين القارآن 

 الكريم للمسلمين كل ما يحتاجون إليه من أس  تقو  عليها َولتهم. 
 السنة الم هرة:  -2

الاااذي يساااتمد مناااه العلمااااء األحكاااا  ومااان خاللهاااا يعرفاااون الصااايم التنفيذياااة هاااي المصااادر الثااااني 
لألمااة وماان خااالل الساانة يمكاان التعاارف علااى  والت بيقيااة ألحكااا  القاارآن ممثلااة فااي قياااَة الرسااول 

 نوبية المجتم  المثالي الذي ينشده اإلسال . 
 إجماع األمة:  -3

ال تعااالى: } ومان يشاااقا الرساول ماان بعاد مااا وخاصاة الصااحابة، وفاي مقاادمتهم الخلفااء الرا اادين قا
تباين لاه الهاادأ ويتبا   ياار سابيل المااؤمنين نولاه مااتولى ونصااله جهانم وساااءت مصايراا ) ) النساااء: 

                                                        
 (. 4/206( تفسير السعدي )1)
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115  .) 
 
 مذه  العلماء والمجتهدين:  -4

وه إلااى الرسااول و لااى أولااي  قااال تعااالى: } و با جاااءهم أماار ماان األماان أو الخااوف أباعااوا بااه، ولااو َر
 (.  83منهم لعلمه الذين يستنب ونه منهم ) ) سورة النساء،آية : األمر 

 ، وألن العلماااء فااي أمااة محمااد (1)واآليااة َلياال علااى األخااذ باالجتهاااَ إبا ُعااد  الاانت واإلجماااع
كاألنبيااااء فاااي بناااي إسااارائيل، فهااام المؤتماااون علاااى نقااال العلااام، والمفوواااون فاااي اساااتنباط األحكاااا  

ولكااان  -فلاااي  فااي اإلسااال  كهنااوت  -، ال لعصاامة اختصااوا بهااا المتجاادَة فااي عمومااات الشاااريعة
صأهل الذكر ص وهللا تعالى يقول : } فاسألوا أهل الاذكر إن كناتم التعلماون )  -ألهليتهم في أن ُيسموا 
 (.  43)سورة النحل، آية: 

معالجاة لقد كان علماء الدولة العثمانية على فهم عمياا لاروو الشاريعة وقواعادها ولهام المقادرة علاى 
مايسااتجد ماان قضااايا فااي وااوء هااذا الفهاام، وكاناات لهاام القاادرة علااى فهاام وااب  المناااط فااي األحكااا  

 وقياا الفروع على األصول فيها. 
ولقاااد كاااان الماااذه  الحنفاااي لاااه القااادو المعلاااى عناااد علمااااء الدولاااة و ن كاااانوا اليساااتغنون عااان بقياااة 

 لعثمانيين. المذاه  السنية التي كانت لها احترامها عند السالطين ا
لقااد حاارر علماااء الدولااة العثمانيااة علااى أن يكااون نظامهااا السياسااي علااى عقياادة التوحيااد، وت بيااا 
 ريعة هللا، وتقو  على الشورأ، وأن يقو  نظامها االقتصاَي على التعامل بالاذه  والفضاة، وعاد  

يقاو  نظامهاا السالوكي  التعامل بالربا، وعد  االستغالل واالحتكار، وعاد  االتجاار بماا حار  هللا، وأن
واألخالقاااي اإلجتمااااعي علاااى أسااااا عقيااادة اإلساااال ، وأن يقاااو  نظامهاااا التعليماااي واإلعالماااي علاااى 
قاعادة مان العلاو  الشاربية، وأن تقاو  عالقتهاا الدوليااة علاى أسااا عقيادة اإلساال  التاي ووااعها هللا 

                                                        
 (. 5/292( انظر: تفسير القرطبي )1)
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ي الاادين ولاام يخرجااوكم ماان حياا  قااال: } الينهاااكم هللا عاان الااذين لاام يقاااتلوكم فاا -ساابحانه وتعااالى 
َياااركم أن تبااروهم وتقساا وا إلاايهم إن هللا يحاا  المقساا ين . إنمااا ينهاااكم هللا عاان الااذين قاااتلوكم فااي 
الدين وأخرجوكم من َياركم و ااهروا علاى إخاراجكم أن تولاوهم ومان يتاولهم فأوللا  هام الظاالمون ) 

 سورة الممتحنة (.  8،9)آية: 
، وتحاريم  لقد كان العلماء والفقهاء في الدولة العثمانية يشرفون على ت بيا  ارع هللا، و قاماة الحادَو

 . (1)ماحر  هللا، وال تستحل إال ما حر  هللا
 لقد كان معظم سالطين الدولة يحترمون العلماء ويجلونهم . 

) اعلام يااابني ، أن نشار اإلسااال  وهداياة الناااا إليااه وحماياة أعااراض المسالمين وأمااوالهم، أمانااة  -4
 (2) عنق  سيسأل  هللا عزوجل عنها ( في

أن َياان اإلسااال ، َياان َعااوة مسااتمرة، التتوقااف حتااى تتوقااف  -رحمااه هللا  -لقااد فهاام عثمااان األول 
الحياة البشرية من على وجه األرض وأن من أهداف الدولة اإلسالمية َف  عجلة الدعوة إلى األماا  

نيااة كاناات تاارأ ماان مسااؤلياتها القيااا  بو يفااة ليصاال نااور اإلسااال  إلااى كاال إنسااان. إن الدولااة العثما
الدعوة ونشرها في أرجاء األرض ورب  السياسة الخارجية على األس  الدعوية العقدياة، قبال بنائهاا 

، كااان يقااو  بتبلياام الاادعوة إلااى علااى األساا  المصاالحية النفعيااة، وبلاا  كمااا كااان يفعاال رسااول هللا 
رسااول بلاام ماا أناازل إلياا  ماان رباا ، و ن لاام تفعاال فمااا بلغاات اآلفااب امتثاااالا لقولااه تعااالى: } يااا أيهااا ال

 (.  67رسالته وهللا يعصم  من الناا إن هللا ال يهدي القو  الكافرين ) ) سورة المائدة، 
وقد امتثل عليه الصالة والسال  لألمر وأرسل إلى ملاوك األرض، فكتا  إلاى ملاوك الارو ، فقيال لاه 

مختوماااا، فاتخااذ خاتماااا ماان فضااة وخااتم بااه الكتاا  إلااى الملااوك،  : إنهاام اليقاارءون كتاباااا إال إبا كااان
وبع  كتباا ورسالا إلى ملوك فارا والرو ، والحبشة ومصر والبلقاء واليمامة في يو  واحد، عم بعا  

                                                        
 . 4( انظر: الدولة العثمانية ، د.جمال عبدالهادي ، ص1)

 . 21( انظر: جوانب مضيئة ، ص2)
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 . (1)إلى حكا  عمان والبحرين واليمن و يرهم
ده علااى هااذا الماانه  فااي َعوتااه وسااار أبناااءه ماان بعاا بااالنبي  -رحمااه هللا  -ولااذل  اقتاادأ عثمااان 

و هرت في الدولة جماعاة الادعوة وكاان الحكاا  والساالطين يقفاون معهاا ويادعمونها ماَيااا ومعنويااا، 
ولقااد ساال  العثمااانيون َولااة و ااعباا ساابالا متعاادَة ماان أجاال إَخااال النصااارأ فااي االسااال  وماان هااذه 

 ال رب:
 على الحياة واالبتهال به في المساجد.االحتفال بمن يعلن اعتناقه لالسال  و مداَه بكل ما يعينه  -
حرر العثمانيون على التمس  بالدين، والتواو  فاي أَاء الشاعائر مماا جعال بعاض المسايحيين  -

 يدخلون في االسال .
معاملة الرقيا من المسيحيين باللين حي  كانوا يعتقونهم إبا عبت إخالصهم حتى ولو  لوا علاى  -

بااار الساان ماانهم بعااد العتااا فضااالا عاان حساان معاملااة ماان يساالم َياانهم ويتولااون رعااايتهم وبخاصااة ك
 . (2)منهم أو يظل على َينه مما كان َافعاا لكثير منهم على اعتناب االسال 

أقباال كثياار ماان العثمااانيين علااى الاازوا  ماان مساايحيات حرماات الكنيسااة َخااولهن فيهااا ممااا حاادا  -
 ببعضهن الى اتباع أزواجهن.

النصاااارأ بااادعوة أقااااربهم وبويهااام لماااا رأو مااان ساااماحة االساااال   قاااا  مااان َخااال فاااي االساااال  مااان -
 وأنسجامه م  الف رة، ومخاطبته للعقل، وأحياءه للقل .

قامت الدولة العثمانية بنقل قبائل اسالمية تابعة لها الى قرأ مسيحية ونقلت أعداَ مان النصاارأ  -
 الى تجمعات اسالمية مما ساعد على انتشار االسال  تدريجياا.

قا  السل ان مراَ باتباع سياسة األفرا  عن األسرأ إبا هم اعتنقوا االسال  وأسهم بلا  األسالوب  -
 في زياَة عدَ المسلمين.

                                                        
 (. 124-1/119( انظر: زاد المعاد )1)

 . 53، 52، 51لعثمانيين، د.زكريا بيومي، ص(انظر: قراءة جديدة في تاريخ ا2)
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ومماا ساااعد علاى انتشااار االسااال  فاي البلقااان تعساف اإلق اااعيين المحليااين فاي فاارض الضاارائ   -
ة وو ائفها من جهة وسعوا فاي الباهظة أن كبار رجال الدين من اإلق اعيين قد باعوا أسرار الكنيس

 توعيا عالقاتهم بالنظا  العثماني بل بعضهم َخل في االسال .
توس  سالطين العثمانيين في المن  والع ايا والتقدير لزعماء النصارأ الاذي أقبلاوا علاى االساال   -

 .(1)وأ هر كثيرون منهم االخالر للدولة العثمانية
ى هللا على مستوأ الخارجي واَخال النااا فاي َيان االساال  ولام لقد أهتم العثمانيون بأمر الدعوة ال

 يتركوا أمر اإلصالو الداخلي في الدولة واحياء فريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
أن حمايااة أعااراض المساالمين وأمااوالهم أمانااة فااي عنااا الحاااكم  -رحمااه هللا-لقااد بااين عثمااان األول 

، المسااالم وهاااذه األماااور تااادخل تحااات ببااا اَة األمااار باااالمعروف والنهاااي عااان المنكااار، وتنفياااذ الحااادَو
والادعوة الاى مكاار  األخاالب وتعلاايم األماة أمار َينهاا، ويكاون بلاا  با اراف الحااكم المسالم، فيترتاا  

 على تل  األمور فوائد ومصال  عامة لألمة واألفراَ، والحكا  والمحكومين ومن أهم هذه الفوائد:
 وحفم العقيدة والدين لتكون كلمة هللا هي العليا. إقامة الِمال،ة والشريعة -

قااال تعااالى : }ولااوال َفاا  هللا الناااا بعضااهم باابعض لهاادمت صااوام  وبياا  وصاالوات ومساااجد ُيااذكر 
 (.40فيها اسم هللا كثيراا) )سورة الح : آية 

عوة ، فمن لم يأمر بالخير ويدعو إليه أمر بالشر  .(2)إن اإلنسان البد له من أمر ونهي َو
رف  العقوبات العامة: قال تعالى : }وما أصبكم من مصيبة يبماا كسابت أياديكم) )ساورة الشاورأ:  -

(. وقال أيضاا في الجاواب عان ساب  مصاابهم ياو  أحاد : }قال هاو مان عناد أنفساكم) )ساورة 30آية 
 (. فالكفر والمعاصي بأنواعها سب  للمصائ  والمهال  قال تعاالى: }فلاوال كاان165آل عمران: آية 

من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفسااَ فاي األرض إال قلايالا مماا أنجيناا مانهم...) )ساورة 

                                                        
 (انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين. 1)

 . 72( انظر: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، خالد السبت، ص2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -61- 

: آية  : آياة 116هَو (. 117(. وقال: }وماكان رب  ليهل  القرأ بظلم وأهلها مصلحون) )سورة هاَو
الفسااَ ييجادان صوهذه ا ارة تكشف عن سنة من سنن هللا في األمم، فان األمة التي يق  فيها الظلم و 

 .(1)من ينهض لدفعهما هي أمم ناجية اليأخذها هللا بالعذاب والتدميرص
استنزال الرحمة من هللا تعالى؛ ألن ال اعة والمعروف سب  للنعمة قاال تعاالى : }و ب تاأبن ربكام  -

مان  ( والقيا  بااألمر باالمعروف والنهاي عان المنكار ناوع7للن  كرتم ألزيدكم ..) )سورة ابرابيم: آية
ية هلل.  العبَو

 تحقيا وصف الخيرية في هذه األمة: -
 قال تعالى: }كنتم خير أمة أخرجت للناا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بان).

 التجافي عن صفات المنافقين: -
}والمؤمناااون والمؤمناااات بعضاااهم أوليااااء بعاااض ياااأمرون باااالمعروف وينهاااون عااان المنكااار ويؤمناااون 

 (.7)سورة التوبة: أية بان...) 

5- )  :(2) )يابني أح  من أطاع  باإلعزاز ، وأنعم على الجنَو
إن أمااة االسااال  تحتااا  لكااي تقااو  بمهمتهااا فااي هدايااة الناااا للخياار الااى أن تكااون صااالحة فااي 

 نفسها، مصلحة لغيرها، فهي الشهيدة على األمم ألنها أمة الوس .
لتكاااون  اااهداء علاااى النااااا ويكاااون الرساااول علااايكم قاااال سااابحانه : }وكاااذل  جعنااااكم أماااة وسااا اا 

 (.143 هيداا) )سورة البقرة: آية 
 -رحماه هللا-وهناك حقوب متباَلاة باين الراعاي والربياة، والحااكم والمحكاو ، ومان وصاية عثماان 

البنه يبين له حا الربية على الحاكم ولقد حرر العثمانيون كحكا  على تنفياذ حقاوب الربياة ومان 
 وب التي قاموا بها:أهم هذه الحق

                                                        
 (. 4/1933( في ظالل القرآن )1)

 . 16( العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص2)
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 العمل على اإلبقاء على عقيدة األمة صايية نقية. 
ية الى وحدة األمة.   بذل األسباب المَؤ
 العمل على حماية األمة من أعداء الخار . 
 أن يعمل الوالة على حماية األمة من المفسدين والمحاربين. 
 إعداَ األمة إعداَاا جهاَياا. 
 حفم ماووعت الشريعة الجله. 
 الصااااااااااادقات وأمااااااااااااوال الزكااااااااااااة والخاااااااااااارا  والفااااااااااايء وصاااااااااااارفها فاااااااااااي مصااااااااااااارفهاتحصااااااااااايل  

 الشربية.       
 تحري األمانة في اختيار ارباب المناص . 
 اع اااااااااااء حقااااااااااوب الربيااااااااااة ومااااااااااا يسااااااااااتحقونه فااااااااااي بياااااااااات المااااااااااال ماااااااااان  ياااااااااار ساااااااااارف وال  

فعه في وقت ال تقديم ييه وال تأخير .         تقتير، َو
 الربياااااااااة فاااااااااي كااااااااال الناااااااااواحي األَارياااااااااة اإل اااااااااراف المبا ااااااااار علاااااااااى ساااااااااير األماااااااااور باااااااااين  

 .(1)التي تتعلا بما يصل  أحوالهم          
 ومن واجبات الربية تجاه الحكا :

قال تعالى: }ياأيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم) )ساورة النسااء:  -1
 (.59آية 

َاموا ملتاازمين بالشااريعة؛ ألنهاام كااانوا وكااان المجتماا  العثماااني  ااديد الساام  وال اعااة لحكامااه مااا
: صال طاعاة فاي المعصاية ، على علم بأن طاعة الحكا  مقيدة َائماا ب اعة هللا ورسوله، كماا قاال 

 .(2)إنما ال اعة في المعروفص

                                                        
 (. 323الى  2/315) ( انظر: الحاكم والمحكوم في خطاب الوحي1)

 . 1852( رقم 3/1480( مسلم، كتاب اإلمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين )2)
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 النصرة :  -2
كااان المجتماا  العثماااني َائماااا يلتااف حااول حكامااه الشاارعيين ويلبااي َعااوة الجهاااَ ويبااذل الغااالي 

ويرأ بل  ببااَة هلل تعاالى قاال تعاالى: }وتعااونوا علاى البار والتقاوأ) )ساورة المائادة: آياة  والرخيت
2.) 

وكان من مفابيم المجتم  العثماني السائدة عندهم ؛ من نصرة الحاكم أال يهاان، ومان معاوادته 
و جاللااه  أن يحتار ، وأن يكااّر  ، فقوامتااه علاى األمااة وقياَتااه لهاا إلعااالء كلمااة هللا، تساتوج  تبجيلااه
: صإن و كرامه تبجايالا و جاالالا و كرامااا لشارع هللا سابحانه الاذي ينااف  وياداف  عناه. يقاول رساول هللا 

من إجالل هللا تعالى: إكرا  بي الشيبة المسلم، وحامل القرآن  ير الغالي ييه والجاافي عناه، و كارا  
 .(1)بي السل ان المقس ص

 
 النص :  -3

: يناصاا  والة أمااره وياارأ بلاا  ماان صااميم الاادين لقااول رسااول هللا  إن المجمتاا  العثماااني كااان
ولكتابه ولرسوله  -عز وجل-قال الصحابة ك لمن يارسول هللاي قال : هلل  -عالعاا -صالدين النصحية 

 .(2)وألئمة المسلمين وعامتهمص
 التقويم:  -4

هاان اسااتقامة والتهااا، لقااد اسااتقر فااي مفهمااو  المجتماا  العثماااني أن بقاااء األمااة علااى االسااتقامة ر 
ولذل  نجد في التاريخ العثماني صاور مشارفة فاي تقاويم الحكاا  وأر ااَهم ونصاحهم ، فهاذا الماولى 

هاا ، فقاد كاان عالمااا عاامالا يمضاي وقتاه فاي 932عالء الدين علي بن أحمد الجمالي المتاوفى سانة 
ماعاة، وكاان كاريم الانف  ، التالوة والعباَة والدرا والفتوأ، محافظاا على الصلوات الخم  ما  الج

                                                        
 .4822( ابو داود ، كتاب االدب، باب تنزيل الناس منازلهم رقم الحديث 1)

 . 55( رقم 1/74( مسلم، كتاب اإليمان ، باب بيان أن الدين النصيحة، )2)
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طياا  االخااالب، عظاايم المهابااة ، صااّداعاا بااالحا، عفيااف اللسااان اليااذكر أحااد بسااوء ولعااالء الاادين 
ها ومن بل : أن السل ان سليم أمار بقتال 926احتساب عظيم م  السل ان سليم خان المتوفى عا  

الديوان، ولم تكن عاَته  مائة وخمسين من مو فيه، فلما سم  المولى عالء الدين باألمر به  الى
الحضاور الاى السال ان إال ألماار عظايم، فلام يشااعر الاوزراء وأهال الااديوان إال بادخول الشايخ المفتااي 
علاايهم، فوعبااوا يسااتقبلونه حتااى أقعاادوه فااي صاادر المجلاا  وقااالوا لااه : أي  اايء َعااا المااولى الااى 

عاه كاال ، فأساتأبنوا لاه علاى المجيء الى الديوان العاليي قال: أرياد أن أَخال علاى السال ان ولاي م
السال ان، فاأبن لاه وحااده فادخل علياه وجلاا ، وقاال : و يفاة أربااب الفتااوأ أن يحاافظوا علاى آخاارة 
السل ان، وقد سمعت بأن  أمرت بقتل مائة وخمسين رجالا من أرباب الديوان اليجاوز قاتلهم  ارعاا، 

ولاي  بلا  مان و فيتا ،  فغض  السل ان وكان صاح  حدة، وقال له: ال تتعرض ألمر السال نة
فقال الشيخ: بل أعترض ألمر آخرت ، و نه من و يفتي ، ومهما عشت فان  ميت ومعروض علاى 
هللا، وواقف بين يديه للحساب، فان عفوت فل  النجاة، و ال فان أمام  جهنم وعلي  عقاب عظايم ، 

تساليم أماا  ناداء الحاا وال يعصم  ملك  وال ينجي  سل ان ، فما كان من السال ان إال االبعاان وال
من هذا المحتس ، وخض  للحاا، وعفاا عانهم جميعااا ، عام إن المحتسا  لام يكتاف باذل  بال طالباه 
أن يعيد الجمي  الى و ائفهم ففعل. رحم هللا المولى عالء الادين الاذي كاان عظيمااا باحتساابه جريلااا 

لم وأرسال إلياه بعاد بلا  وطلا  في الحا اليخشى ييه لومة الئام ولقاد تاأعر السال ان ساليم بهاذا العاا
منااه أن يكااون قاوااي العسااكر وقااال لااه جمعاات لاا  بااين ال اارفين النااي تحققاات أناا  تااتكلم بااالحا، 
فكت  إليه وصل الّي كتاب  سلم  هللا تعالى وأبقااك وأمرتناي بالقضااء وأناي أمتثال أمارك إال أن لاي 

 .(1)حبة عظيمةم  هللا تعالى عهداا أن التصدر عني لفظة حكمت فأحبه السل ان م
 وهكذا سار العثمانيون على المنه  الذي ووعه لهم المؤس  األول.

                                                        
 . (8/185( انظر: شذرات الذهب )1)
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 :(1) )واليغرن  الشي ان بجندك ومال ( -6
وهاااذه المعااااني يعيشاااها مااان فهااام القااارآن الكاااريم وتاااأعر باااه، وتأمااال فاااي ساااير االنبيااااء والمرسااالين 

 بالماال وهكاذا كاان موقاف يوساف والمصلحين، ألنه يعلم أن التوفيا من هللا تعالى ولاي  بالجناد وال
عليااه السااال  قااال تعااالى: }رب قااد آتيتنااي ماان الملاا  وعلمتنااي ماان تأوياال األحاَياا  فاااطر السااموات 

(. 110واألرض أنت ولي فاي الادنيا واآلخارة تاوفني مسالماا وألحقناي بالصاالحين) )ساورة يوساف:آية 
األرض تشاااد الاااي الرحاااال، وهكاااذا ينااااجي يوساااف علياااه الساااال  رباااه؛ ييقاااول أصااابحت ممكنااااا فاااي 

وتنصاع لكلمتي الرجال، ورزقتناي الفهام وصاواب تأويال الارؤأ ، وتفساير األحاَيا  ويرجا  الفضال 
الى صاح  المن والفضل يقول ابان القايم: صجمعات هاذه الادعوة اإلقارار بالتوحياد واالستساال  للارب 

اة علااى االسااال  أجاال  ايااات و  هااار االفتقااار إليااه، والبااراءة ماان مااواالة  يااره ساابحانه، وكااون الوفاا
 .(2)العبد، وأن بل  بيد هللا ال بيد العبد، واالعتراف بالمعاَ وطل  مرافقة السعداءص

ه العظاايم وكااان يملاا  الجنااَو والمااال ويااتحكم فااي الشااعوب  وهااذا بو القاارنين عناادما تااّم بناااء ساادِّ
لة مباركة تشاير الاى عادة (. إنها ببارة جمي97بالعدل قال: }هذا رحمة من ربي) )سورة الكهف: آية

 معاني:
قااال سااايد ق ااا  : )ونظااار بو القاارنين الاااى العمااال العظااايم الاااذي قااا  باااه؛ فلااام يأخاااذه الب ااار  -1

والغارور، ولاام تسااكره نشااوة القاوة والعلاام، ولكنااه بكاار هللا فشااكره، وَر إلياه العماال الصااال  الااذي وفقااه 
 .(3)إليه...(

 علياه ، ييستشاعر أن فضال هللا علياه عظايم إن من أعظم صور الذكر أن يتذكر العبد فضل هللا
 ؛ فيتواو  ويعدل ويذكر ويشكر.

                                                        
 . 16( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص1)

 . 21( الفوائد البن القيم ، ص2)

 (. 4/2293( الظالل )3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -66- 

وهكذا كانت وصية عثمان البنه يحذره ييه من الشي ان ومسالكه ومداخله ويادعوه الاى االحتاراز 
 من كيده.

 (1))وأن بالجهاَ يعم نور َيننا كل اآلفاب، فتحدم مروات هللا جل جالله( -7
كاااان يااارأ أن نشااار َيااان هللا فاااي كااال اآلفااااب مااان وساااائله  -هللا تعاااالىرحماااه -إن عثماااان األول 

الجهاااَ فااي ساابيل هللا تعااالى، وأن الغايااة العليااا للجهاااَ فااي ساابيل هللا هااي إعااالء كلمااة هللا لتحقيااا 
ماأريد منهم من  بباَته وحدة ال  ري  له كما قال تعالى: }وما خلقت الجن واإلن  إال ليعبدون 

 (.56،58إن هللا هو الرزاب بو القوة المتين) )سورة الذاريات: آية   عمون رزب وما أريد أن ي
ومفهااو  العباااَة  ااامل لنشاااط االسااال  كلااه ويفساار بلاا  قولااه تعااالى: }قاال إن صااالتي ونسااكي 

وبااذل  أماارت وأناا أول المساالمين) )سااورة األنعااا :  ومحيااي ومماااتي هلل رب العااالمين ال  اري  لااه
 آية   (.

ه و عبه مجاهداا في سبيل هللا ولسان حاله يقول  ومن أجل هذه الغاية ان لا عثمان األول بجنَو
ابتعثنا هللا لنخر  من  اء من بباَة العباَ الاى ببااَة هللا ومان وايا الادنيا الاى ساعتها ومان جاور 
األَيان الى عدل االسال ، لقد كانات وسايلة العثماانيين مان أجال إقاماة حكام هللا ونظاا  االساال  فاي 

 األرض الجهاَ في سبيل هللا.
وعنااادما حاولااات َول النصاااارأ أن تعمااال علاااى منااا  توسااا  الدولاااة العثمانياااة وبا اااروا فاااي  ااان 
هجموهم عليها كانت وسايلة الجهااَ كالصاخرة العظيماة التاي تاتح م علياه محااولتهم المتكاررة واماا  

لونكم وال تعتاادوا إن هللا ال يحاا  قاااَة العثمااانيين قااول هللا تعااالى : }وقاااتلوا فااي ساابيل هللا الااذين يقااات
واقتلوهم حي  عقفتموهم، وأخرجاوهم مان حيا  أخرجاوكم، والفتناة أ اد مان القتال) )ساورة  المعتدين 
 (.192-190البقرة: آية 

                                                        
 . 16( العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص1)
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ولقاد عمال العثماانيون بهاذه النصايحة والوصاية، فعملااوا علاى إزالاة كال العوائاا التاي تمنا  الناااا 
جاااءت لتع ااي الناااا أكماال تصااور للوجااَو والحياااة وبااأرقى نظااا  ماان سااماع َعااوة هللا تعااالى التااي 

 لت ويرها.
ولقاااد جاهااادت الدولاااة العثمانياااة فاااي سااابيل هللا تعاااالى وفااات  هللا علاااى ياااديها َول و اااعوب الزال 
اإلساال  باقيااا فيهااا حتاى اآلن مثال َول البلقااان وعملات علااى حماياة  اعوب المساالمين مان هجمااات 

ينااه وعقيدتااه ، وكاناات النصااارأ الغا اامة ، فكاناات ساا بباا فااي بقاااء الشاامال األفريقااي علااى اسااالمه َو
عامالا مهماا في حماية األراوي المقدسة من البرتغاليين ومان َخال تحات لاوائهم مان النصاارأ الاى 

  ير بل  من األعمال الجليلة التي سنفصلها في بحثنا هذا بابن هللا تعالى.
 
األعظااام ياااو   ل حااار  مااان  ااافاعة الرساااول )مااان انحااارف عااان سااااللتي عااان الحاااا والعاااد -8

 :(1) المحشر(
يتبارأ مان ممان ينحارف عان الحاا والعادل مان بريتاه ويادعوا مان  -رحماه هللا تعاالى -إن عثماان 

 جاء بعده بالتمس  بالحا و قامة العدل.
إن العدل هو الدعامة الرئيسية في اقامة المجتم  االساالمي والحكام الربااني؛ فاال وجاَو ل ساال  

ه الظلااام وال يعااارف العااادل ولاااذل  اهاااتم االساااال  بتقريااار هاااذه القاعااادة وتأسيساااها  فاااي مجتمااا  يساااَو
 وتدبيمها؛ فأكثر الحدي  عنها في اآليات القرآنية الكريمة واألحاَي  النبوية ومن هذه النصور:

( وأماار هللا بفعاال كمااا هااو 9قااال تعااالى : }إن هللا يااأمر بالعاادل واإلحسااان) )سااورة النحاال: آيااة •
 معلو  يقتضي وجوبه.

وا االمانااات الااى أهلهااا وابا حكمااتم بااين الناااا أن تحكمااوا  • قااال تعااالى : }إن هللا يااأمركم أن تااَؤ
                                                        

 . 33( السالطين العثمانيون ، ص1)
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 ( .58بالعدل..) )سورة النساء : آية 
وقال تعالى : }يأيها الذين آمنوا كوناوا قاوامين بالقسا   اهداء هلل ولاو علاى انفساكم أو الوالادين  •

أو فقيراا فان أولى بهما فال تتبعاوا الهاوأ ان تعادلوا وان تلاوا او تعرواوا فاان  واألقربين ان يكن  نياا 
 (.135هللا كان بما تعملون خبيراا) )سورة النساء: آية 

عم إن ترك العدل يعد  لماا، وهللا سبحانه وتعالى حار  الظلام وب  أهلاه وتوعادهم بالعاذاب الشاديد 
تعاالى : }والتحسابن هللا  اافالا عماا يعمال الظاالمون) )ساورة . قاال (1)يو  القيامة والهالك فاي الادنيا

 (.42ابرابيم: آية 
ومن خالل هذه التوجيهات الربانية حرر عثماان علاى إقاماة العادل باين النااا وعمال أن يكاون 
هذا المبدأ واقعاا تعيشه األماة العثمانياة مان بعاده حيا  وكاان يتحارك بجيو اه ويو اف كال إمكاناتاه 

وحيااد وتعريااف الناااا بخااالقهم، ولقااد جماا  بااين الفتوحااات العظيمااة بحااد الساايف ماان أجاال نشاار الت
وفتوحات القلوب باإليمان واإلحسان وكان َستوره في التعامل ما  النااا قاول هللا تعاالى: } أماا مان 

وأمااا ماان آماان وعماال صااالحاا فلااه جاازاء   لاام فسااوف نعذبااه عاام يااَر الااى ربااه ييعذبااه عااذاباا نكااراا 
 (.87،88ل له من أمرنا يسراا...)) سورة الكهف: آية الحسنى ، وسنقو 

ولااذل  حاارر فااي وصاايته علااى أن يحكاام ماان بعااده بااالحا والعاادل وفااي روايااة يقااول البنااه فااي 
 .(2)الوصية: )اعدل في جمي   ؤون ...(

)يابني لسانا مان هاؤالء الاذين يقيماون الحاروب لشاهوة حكام أو ساي رة أفاراَ، فانحن باالساال   -9
 (3) ال  نموت(نحيا وباالس

إن هذه الفقرة من الوصية تبين طبيعة تكوين الدولة العثمانية عن  يرها من الدول، فالغاياة التاي 

                                                        
 . 49( انظر: النظام السياسي في االسالم ،د.محمد ابوفارس، ص1)

 . 33ن العثمانيون ، ص( انظر: السالطي2)

 . 16( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -69- 

قامت من أجلها إنما هي الادفاع عان االساال  ورفا  رايتاه فاي مشاارب آسايا الصاغرأ والقضااء علاى 
بايم هاذه الدولاة النا الة الدولة البيزن ية التي كانت تهدَ المسلمين في َيارهم ومن عم أطلا علاى ز 

لقاا  الغااازي، أي المجهاااَ فااي ساابيل هللا، وكااان يتلقااى هااذا اللقاا  فااي حفاال مشااهَو بتسااليم يااه رايااة 
َعاااا المسااالمين مااان التااارك و يااارهم  -رحماااه هللا-وأن الغاااازي عثماااان  (1)الجهااااَ مااان عاااالم كبيااار

الصابرين تحادوهم جميعااا  لينضموا تحت راية الجهاَ في سبيل هللا فاستجاب له الكثير من المؤمنين
 .(2)رابة  ديدة في االنتصار لدين هللا بالقضاء على الدولة البيزن ية

هااذه الوصااية الخالاادة هااي التااي سااار عليهااا الحكااا  العثمااانيون فااي زماان قااوتهم ومجاادهم وعاازتهم 
 وتمكينهم.

ساات اع أن كيلااومتر مرباا  وا 16.000تاارك عثمااان األول الدولااة العثمانيااة وكاناات مساااحتها تبلاام 
يجد لدولته النا لة منفذ على بحر مرمرة واست اع بجيشه أن يهدَ أهم مادينتين بيازن يتين فاي بلا  

 .(3)الزمان وهي : ازنيا وبورصة
 
 
 

 
 
 
 

                                                        
 . 39( انظر: المسألة الشرقية ، ص1)

 . 13( انظر: تركيا والسياسة العربية، ص2)

 . 15( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص3)
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 المبح  الثاني 
 السل ان اورخان بن عثمان 

  1360-1327ها/726-761
 

ياساة والاده فاي الحكام والفتوحاات، بعد وفاة عثمان تولى الحكم ابناه أورخاان، وساار علاى نفا  س
ها سق ت في ياده نيقومياديا، وتقا  فاي  امال  ارب آسايا الصاغرأ 1327ها الموافا 727وفي عا  

قرب مدينة اس نبول وهي مدينة أزميت الحالية، فأنشأ بها أول جامعة عثمانياة، وعهاد باَارتهاا إلاى 
واهاتم ببنااء الجاي  علاى أسا   (1)رَاَو القيصري، أحد العلمااء العثماانيين الاذين َرساوا فاي مصا

 . (2)عصرية وجعله جيشاا نظامياا 
فااي فاات  القساا ن ينية ووواا  خ ااة  وحاارر الساال ان أورخااان علااى تحقيااا بشااارة رسااول هللا 

استراتيجية تستهدف إلى محاصرت العاصمة البيزن ياة مان الغارب والشارب فاي آن واحاد، ولتحقياا 
نيل ص واالستيالء على بعض المواق  في بل  أرسل ابنه وولي عهده صسليمان ص ل عبور مضيا ص الدَر

 الناحية الغربية. 

                                                        
 . 29( انظر : قيام الدولة العثمانية ، ص1)

 . 17ي التاريخ والحضارة ، ص( انظر: العثمانيون ف2)
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نيل ص لااايالا مااا  أربعاااين رجاااالا مااان فرساااان 758وفاااي عاااا  )  هاااا ( اجتااااز ساااليمان مضااايا ص الااادَر
اإلساال  ولّمااا أَركااوا الضافة الغربيااة، اسااتولوا علااى الازوارب الروميااة الراسااية هنااك، وعاااَوا بهااا إلااى 

ة، إب لم يكن للعثمانيين أس ول حينذاك حي  التزال َولتهم فاي بداياة تأسيساها، وفاي الضفة الشرقي
ه، أن يركبااوا فااي الاازوارب حياا  تاانقلهم إلااى الشاااطح األوربااي  الضاافة الشاارقية أماار ص سااليمان ص جنااَو
سا تو حي  فتحوا ميناء قلعة ص ترن  ص، ص و اليبولي ص التي فيها قلعة ص جنا قلعة ص و صأبسااال ص ص ورَو

نيل ص ماان الجنااوب إلااى الشاامال، وبهااذا خ ااا هااذا الساال ان خ ااوة  ص وكلهااا تقاا  علااى مضاايا ص الاادَر
 . (1)كبيرة استفاَ بها من جاء بعده في فت  ص القس ن ينية ص

 أوالا : تأسي  الجي  الجديد َيني تتارأ :
وحرر علاى إن من أهم األعمال التي ترتب  بحياة السل ان أورخان، تأسيسه للجي  اإلسالمي 

إَخااال نظاماااا خاصاااا للجااي ، فقساامه إلااى وحاادات تتكااون كاال وحاادة ماان عشاارة أ ااخار، أو مائااة 
 خت، أو ألف  اخت، وخصات خما  الغناائم لالنفااب منهاا علاى الجاي ، وجعلاه جيشااا َائمااا 

 . (2)بعد أن كان اليجتم  إال وقت الحرب، وأنشأ له مراكز خاصة يتم تدريبه فيها
اَ عادَهم (3)اا آخر عرف باالنكشاريةكما أنه أواف جيش ،  كله من المسلمين الجدَ الذين اَز

خااول  بعااد اتساااع رقعااة الدولااة وانتصاااراتها الكبياارة فااي حروبهااا ماا  أعاادائها ماان  ياار المساالمين، َو
أعداَ كبيرة مان أبنااء تلا  الابالَ المفتوحاة فاي اإلساال ، عام انضامامهم إلاى صافوف المجاهادين فاي 

 ، يبعاد أن يعتنقاوا اإلساال  وياتم تاربيتهم تربياة إساالمية فكريااا وحربيااا يعيناون فاي سابيل نشار اإلساال
مراكاز الجاي  المختلفاة، وقااد قاا  العلمااء والفقهاااء ما  سال انهم أورخاان بغاارا حا  الجهااَ والااذَو 
عاان الاادين والشااوب إلااى نصاارته أو الشااهاَة فااي ساابيله وأصااب   ااعارهم )  ازياااا أو  ااهيداا ( عناادما 

                                                        
 . 22( انظر: الى الدولة العثمانية ، الدكتور جمال عبدالهادي ، ص1)

 . 32( انظر: قيام الدولة العثمانية ، ص2)
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 . (1)ون إلى ساحة الو ىيذهب
ولقاد زعاام معظاام الماؤرخين األجاناا  أن جااي  االنكشاارية تكااون ماان انتازاع أطفااال النصااارأ ماان 
بين أهاليهم ويجبرونهم على اعتناب اإلسال ، بموج  نظا  أو قانون زعموا أناه كاان يادعى بنظاا  ) 

بية أطلقااوا عليهااا اساام ص الدفشاارية (، وزعمااوا أن هااذا النظااا  كااان يسااتند إلااى وااريبة إسااالمية  اار 
واااريبة الغلماااان ص وأساااموها أحيانااااا ص واااريبة األبنااااء ص ، وهاااي واااريبة زعماااوا أنهاااا تباااي  للمسااالمين 
العثمانيين أن ينتزعوا خم  عدَ أطفال كل مدينة أو قرية نصرانية ، باعتبارهم خما  الغناائم التاي 

افتااروا علااى الحقيقااة، كااارل  هااي حصااة بياات مااال المساالمين وماان هااؤالء المااؤرخين األجاناا  الااذين
ات  (2)بروكلمان، وجيبونز، وج  س، ، إن الحقيقة تقول أن نظا  الدعرمة المزعو  لاي  ساوأ كذباة َُ

على تاريخ أورخان بن عثمان ومراَ بن أورخان وانسحبت من بعده على العثمانيين قاطبة، فلم يكن 
ين ماان األطفااال النصااارأ الااذين تااركتهم نظاا  الدعرمااة هااذا إال اهتماماااا ماان الدولااة العثمانيااة بالم شااَر

ين، فاإلساال  الاذي تادين الدولاة العثمانياة باه يارفض رفضااا قاطعااا  الحروب المستمرة أيتاماا أو مشَر
 ما يسمى بضريبة الغلمان التي نسبها المغروون من المؤرخين األجان  إليها. 

ساااب  الحاااروب والمعاااارك، فانااادف  لقاااد كانااات أعاااداَ هائلاااة مااان األطفاااال فقااادوا آباااائهم وأمهااااتهم ب
المساالمون العثمااانيون إلااى احتضااان أوللاا  األطفااال الااذين هاااموا فااي طرقااات الماادن المفتوحااة بعااد 
فقدانهم آلبائهم وأمهاتهم وحرصوا على تأمين مستقبل كريم لهم وهل من مستقبل كريم وأمين إال في 

ون التاااائهون اإلساااال ، انبااارأ اإلساااال ، أفااااءن يحااارر المسااالمون علاااى أن يعتناااا األطفاااال الم شاااَر
المفتاارون يزعمااون أن المساالمين كااانوا ينتزعااونهم ماان أحضااان آبااائهم وأمهاااتهم يي ويكرهااونهم علااى 

 اإلسال . 
وماان المؤسااف أن هااذه الفريااة الحاقاادة، وهااذا اإلفاا  المبااين، وهااذا البهتااان العظاايم التقفااه بعااض 

                                                        
 .302( انظر: قيام الدولة العثمانية، ص1)
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وكأنه أمر مسلم به وي رو على ال الب كأنه  المؤرخين المسلمين يدرسونه في مدارسهم وجامعاتهم
حقيقة من الحقائا ولقد تأعر بكت  المؤرخين األجان  مجموعة من المؤرخين المسلمين ومن هاؤالء 
َون هااذا البهتااان فااي كتاابهم ماان أمثااال، المااؤرال  ماان يشااهد لااه بااالغيرة علااى اإلسااال ، فأصاابحوا يااَر

العثمانياة، والادكتور علاي حساون فاي كتاباه، تااريخ  محمد فريد ب  المحاامي فاي كتاباه الدولاة العلياة
الدولة العثمانية، والمؤرال محماد كاَر فاي كتاباه خ ا  الشاا ، والادكتور عمار عبادالعزيز فاي كتاباه ص 
 محاورات في تاريخ الشعوب اإلسالمية ص والدكتور عبدالكريم  رايبه في كتاب العرب واألتراك. 

ان أو أخاذهم باالقوة مان بويهام تحات قاانون أخاذ خما  الحقيقة تقاول كال مان بكار واريبة الغلما
أطفااال الماادن والقاارأ لااي  لااه َلياال إال كتاا  المستشاارقين، كجاا ، المااؤرال النصااراني سااوموفيل، أو 
بركلمااان وهااؤالء الي ماالن إلاايهم فااي كتابااة التاااريخ اإلسااالمي وال إلااى نواياااهم تجاااه اإلسااال  وتاااريخ 

 اإلسال . 
علااى الجهااااَ لااام يكونااوا نصاااارأ و نمااا كاااانوا أبناااء آبااااء مسااالمين  إن الااذين يرباااون تربيااة خاصاااة

انخلعوا عن النصرانية، واهتدوا إلى اإلسال ، و رعوا من أنفسهم وعن طوابية ال عن إكراه، يقدمون 
ين  أبناءهم للسل ان ليستكمل تربيتهم تربية إسالمية، أما باقي األطفال فقد كانوا مان األيتاا  والمشاَر

 م الحروب فاحتضنتهم الدولة العثمانية. الذين أفرزته
إن حقيقااة الجااي  الجديااد الااذي أنشااأه أورخااان باان عثمااان هااي تشااكيل جااي  نظااامي يكااون َائاام 
االستعداَ والتواجد قريباا منه في حالاة الحارب أو السالم علاى حاد ساواء، فشاكل مان فرساان عشايرته 

هااَ ومان أماراء الارو  وعسااكرهم الاذين ومن مجاهدي النفير الذين كانوا يساارعون الجاباة َاعاي الج
َخل اإلسال  في قلوبهم، وحسن إسالمهم وما كاَ أورخان ينتهي من تنظيم هذا الجي  حتى ساارع 
إلااى حياا  يقاايم العااالم المااؤمن التقااي الحااا  بكتاااش وطلاا  منااه أن ياادعو لهاام خيااراا، فتلقاااهم العااالم 

عاا ، َو ا لهاام هللا أن يباايض وجااوههم، ويجعاال المااؤمن خياار لقاااء ووواا  يااده علااى رأا أحااد الجنااَو
ُسايوفهم حااَة قاطعااة، وأن ينصارهم فااي كال معركااة يخوواونها فاي ساابيل هللا عام مااال تجااه أورخااان 
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فسااأله، هاال اتخااذت لهااذا الجااي  اسااماا.. ي قااال: ال، قااال: فلاايكن اساامه ص ينااي جااري ص وتلفاام ص ينااي 
 تشري ص أي الجي  الجديد. 

مااش أحمار وسا ها هاالل، وتحات الهاالل صاورة لسايف أطلقاوا وكانت راية الجي  الجدياد مان ق
 . (1)عليه اسم ص بي الفقار ص تيمناا بسيف اإلما  علي روي هللا عنه

لقد كاان عاالء الادين بان عثماان أخاو أورخاان صااح  الفكارة وكاان عالمااا فاي الشاريعة ومشاهور 
 . (2)بالزهد والتصوف الصحي 

اَت تبعاات الجهااَ ومنااجزة البيازن يين، وعمل أورخان على زياَة عدَ جيشه الج دياد بعاد أن اَز
فاختاااار عااادَاا مااان  اااباب األتاااراك، وعااادَاا مااان  اااباب البيااازن يين الاااذين أسااالموا وحسااان إساااالمهم، 

 فضمهم إلى الجي  واهتم اهتماماا كبيراا بتربيتهم تربية إسالمية جهاَية. 
 اا من المجاهدين في سبيل هللا. ولم يلب  الجي  الجديد حتى تزايد عدَه، وأصب  يضم آالف

لقااد كاااان أورخاااان وعاااالء الااادين متفقاااين علاااى أن الهااادف الرئيساااي لتشاااكيل الجاااي  الجدياااد، هاااو 
مواصلة الجهاَ ود البيزن يين وفت  المزيد من أراويهم بهدف نشار اإلساال  فيهاا، واالساتفاَة مان 

تربياة إساالمية جهاَياة وترساخت فاي  البيزن يين الذين أسلموا في نشار اإلساال  بعاد أن يكوناوا تلقاوا
 قلوبهم مباَك اإلسال  سلوكاا وجهاَاا. 

وخالصااة القااول، أن الساال ان أورخااان، لاام ينتاازع  الماااا نصاارانياا واحااداا ماان بياات أبيااه، ولاام يكااره 
 الماااا نصاارانياا واحااداا علااى اعتناااب اإلسااال ، وأن كاال مااا زعمااه بروكلمااان وجياا  وجببااونز، كااذب 

إن ماان مقتضاايات األمانااة العلميااة،  (3)أن تاازال آعاااره ماان كتاا  تاريخنااا اإلسااالمي واخااتالب، ينبغااي
واألخااااوة اإلسااااالمية، تضاااا  فااااي عنااااا كاااال مساااالم  يااااور، وخاصااااة العلماااااء والمثقفااااين والمفكاااارين، 

                                                        

 . 147( انظر: جوانب مضيئة ، ص1)

 . 144( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 155( المصدر السابق نفسه، ص3)
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حاض هاذه الشابهة التااي  والماؤرخين والمدرساين، والبااحثين، واإلعالميااين، أماناة نساف هاذه الفريااة َو
 وأصبحت كأنها حقيقة التقبل النقاش والمراجعة والحوار.  ألصقت بالعثمانيين

 عانياا: سياسة أورخان الداخلية والخارجية: 
 كاناااااااااااااات  اااااااااااااازوات أورخااااااااااااااان منصاااااااااااااابة علااااااااااااااى الاااااااااااااارو  ولكاااااااااااااان حاااااااااااااادم فااااااااااااااي ساااااااااااااانة 

وهاي إحاادأ اإلماارات التاي قامات علاى أنقااض َولااة  - ( أن تاوفي أميار قاره ساي 1336-هاا736)
ده وتنازعا اإلمارة . واستفاَ أورخان من هاذه الفرصاة فتادخل فاي سالجقة الرو  واختلف ولده من بع

النزاع وانتهى باإلستيالء على اإلمارة وقد كان مما تهدف إليه الدولة العثمانية النا لة أن ترم َولاة 
ساالجقة الارو  فااي آسايا الصاغرأ وتاارم ماكانات تملكاه واسااتمر الصاراع لاذل  بينهااا وباين اإلمااارات 

 الفات  حي  تم إخضاع آسيا الصغرأ برمتها لسل انه. األخرأ حتى أيا  
واهتم أورخان بتوطيد أركان َولته و لى األعمال اإلصالحية والعمرانية ونظم  ؤون اإلَارة وقاوأ 

وأ ااارف عليهاااا خيااارة العلمااااء والمعلماااون وكاااانوا  (1)الجاااي  وبناااى المسااااجد وانشاااأ المعاهاااد العلمياااة
لدولة، وكانت كل قرية بها مدارسها وكل مدينة بها كليتها التي يحظون بقدر كبير من االحترا  في ا

تعلم النحو والتراكي  اللغوية والمن ا والميتافزيقا وفقه اللغة وعلم اإلبداع اللغوي والبال اة والهندساة 
 وبال ب  تحفيم القرآن وتدري  علومه والسنة والفقه والعقائد.  (2)والفل 

ه على إماارة قاره ساي عشارين سانة َون أن يقاو  باأي حاروب، وهكذا أمضى أورخان بعد استيالئ
باال قضاااها فااي صااقل الاانظم المدنيااة والعسااكرية التااي أوجاادتها الدولااة، وفااي تعزيااز األماان الااداخلي، 
وبنااء المسااجد ورصاد األوقااف عليهاا و قاماة المنشامت العاماة الشاساعة، مماا يشاهد بعظماة أورخااان 

يشان الحاارب تلاو الحارب طمعااا فااي التوسا  و نماا حارر علااى  وتقاواه، وحكمتاه وبعاد نظااره، فاناه لام
تعزيز سل انه في األراوي التي يتاو له ومها. وحرر على طب  كل أرض جديدة ب اب  الدولاة 

                                                        
 . 25( انظر: محمد الفاتح ، الدكتور سالم الرشيدي ، ص1)

 . 40( انظر: في أصول التاريخ العثماني ، محمد عبدالرحيم، ص2)
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المااادني والعساااكري والترباااوي والثقاااافي وباااذل  تصاااب  جااازءاا اليتجااازأ مااان أمالكهااام، بحيااا  أصااابحت 
 رة. أمالك الدولة في آسيا الصغرأ متماعلة ومستق

وهااذا ياادل علااى فهاام واسااتيعاب أورخااان لساانة التاادر  فااي بناااء الاادول و قامااة الحضااارة، و حياااء 
 الشعوب. 

ومااا أن تااّم أورخااان البناااء الااداخلي حتأحاادم صااراع علااى الحكاام َاخاال الدولااة البيزن يااة وطلاا  
انيين األمبراطور ) كونتاكوزينوا ( مساعده السل ان أورخان ود خصامه، فأرسال قاوات مان العثما

أصااااب زلااازال مااادن تراقياااا فانهاااارت أساااوار  1358لتوطياااد النفاااوب العثمااااني فاااي أورباااا. وفاااي عاااا  
 اااليبولي وهجرهااا أهلهااا ممااا سااهل علااى العثمااانيين َخولهااا. وقااد احاات  اإلمبراطااور البيزن ااي علااى 

ومالبثات  وكان َر أورخان أن العناية اإللهية قد فتحت أبواب المدينة أما  قواتاه. -بل  َون جدوأ 
 اليبولي أن أصبحت أول قاعدة عثمانية في أوربا، ومنها ان لقت الحمالت األولى التي توجت في 
النهاية باإلستيالء على كل  به جزيرة البلقان.. وحين انفَر حناا الخاام  بااليولوج  بحكام بيزن اة 

والمااؤن إلااى أقاار كاال فتااوو أورخااان فااي أوروبااا فااي مقاباال تعهااد الساال ان بتساايهل وصااول ال عااا  
القس ن ينية. وأرسل أورخان أعداَاا كبيرة من القبائل المسلمة باية الدعوة إلى اإلسال  ومنا  تمكان 

 . (1)النصارأ من طَر العثمانيين من أوربا
 عالثاا: العوامل التي ساعدت السل ان أورخان في تحقيا أهدافه :

والاااده عثماااان ووجاااَو اإلمكانياااات المرحلياااة التاااي ساااار عليهاااا أورخاااان واساااتفاَته مااان جهاااَو  -1
الماَية والمعنوية التي سااعدتهم علاى فات  األراواي البيزن ياة فاي األناواول وتادبيم سال تهم فيهاا 
ها، ولم ينتبه العالم  ولقد تميزت جهَو أورخان بالخ ى الوئيدة والحاسمة في توسي  َولته ومد حدَو

 . (2)روا البحر واستولوا على  اليبوليالمسيحي إلى خ ورة الدولة العثمانية إال بعد أن عب
                                                        

 . 47( انظر: اصول التاريخ العثماني ، ص1)

 . 22خ االسالمي الحديث، ص( انظر: الدولة العثمانية في التاري2)
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في المواجهة الحربية التاي تمات بيانهم وباين الشاعوب البلقانياة  -يتميزون  -كان العثمانيون  -2
 بوحدة الصف ووحدة الهدف ووحدة المذه  الديني وهو المذه  السني.  -

يزن ااي قااد أصااابه وصااول الدولااة البيزن يااة إلااى حالااة ماان اإلبياااء الشااديد وكااان المجتماا  الب -3
 تفك  سياسي وانحالل َيني واجتماعي، فسهل على العثمانيين وم أقاليم هذه الدولة. 

واااعف الجبهاااة المسااايحية نتيجاااة لعاااد  الثقاااة باااين السااال ات الحاكماااة فاااي الدولاااة البيزن ياااة  -4
ية وبلغاريا وبالَ الصرب والمجر، ولذل  تعذر في معظم األحيان تنسيا الخ ا  السياساية والعساكر 

 . (1)للوقوف في جبهة واحدة ود العثمانيين
الخااالف الااديني بااين رومااا والقساا ن ينية أي بااين الكاعولياا  واألرعوبكسااية الااذي اسااتحكمت  -5

 حلقاته وترك آعاراا عميقة الجذور في نفوا الفريقين. 
 هاور النظاا  العساكري الجدياد علاى أساا  عقدياة، ومنهجياة تربوياة وأهاداف ربانياة وأ اارف  -6

 عليه خيرة قاَة العثمانيين. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 . 23( انظر: الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي الحديث ، ص1)
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 المبح  الثال 
 السل ان مراَ األول

  1389-1360ها/761-791
 

كان ماراَ األول  اجاعاا مجاهاداا كريمااا متاديناا، وكاان محبااا للنظاا  متمساكاا باه، عااَالا ما  رعايااه 
ه،  غوفاا بالغزوات وبناء المساجد والمدارا والمالجح وكان بجانبه  مجموعة مان خيارة القااَة وجنَو

 والخبراء والعسكريين،  كل منهم مجلساا لشورته، وتوس  في آسيا الصغرأ وأوربا في وقت واحد. 
ففي أوربا هاجم الجي  العثماني أمالك الدولة البيزن ية عم استولى على مديناة أَرناه فاي عاا  ) 

ان، وكانااات عااااني مديناااة فاااي   ( وكانااات لتلااا  المديناااة أهمياااة اساااتراتيجية فاااي البلقااا1360هاااا/ 762
اإلمبراطورية البيزن ية بعد القس ن ينية. واتخذ مراَ من هاذه المديناة عاصامة للدولاة العثمانياة مناذ 

  (، وباذل  انتقلاات العاصامة إلاى أورباا، وأصاابحت أَرناه عاصامة إسااالمية، 1366هاا / 768عاا  )
 وكان هدف مراَ من هذه النقلة: 

 أَرنة الحربية وقربها من مسرو العمليات الجهاَية. استغالل مناعة استحكامات  -1
 رابة مراَ في وم األقاليم األوربية التي وصلوا إليها في جهاَهم وعبتوا أقدامهم فيها.  -2
جماا  مااراَ فااي هااذه العاصاامة كاال مقومااات النهااوض بالدولااة وأصااول الحكاام، فتكوناات فيهااا  -3

وعلمااء الادين، وأقيمات َور المحااكم و ايدت  فلات المو فين وفرب الجاي  وطوائاف رجاال القاانون 
 المدارا المدنية والمعاهد العسكرية لتدري  االنكشارية. 

واساااتمرت أَرناااة علاااى هاااذا الووااا  السياساااي والعساااكري واإلَاري والثقاااافي والاااديني حتاااى فااات  
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 . (1)  (، فأصبحت عاصمة لدولتهم1453 -ها857العثمانيون القس ن ينية في عا  ) 
 الف صليبي ود مراَ :أوالا: تح

مضااى الساال ان مااراَ فااي حركااة الجهاااَ والاادعوة وفاات  األقاااليم فااي أوربااا، وان لااا جيشااه يفاات  
مقاادونيا، وكاناات النتصاااراته أصااداء بعياادة، فتكااون تحااالف أوربااي بلقاااني صااليبي باركااه البابااا أوربااا 

قاااد اسااات اعت الااادول الخاااام ، ووااام الصاااربيين والبلغااااريين والمجاااريين، وساااكان إقلااايم واال ااايا. و 
األعضاااء فااي التحااالف الصااليبي أن تحشااد جيشاااا بلاام عاادَه سااتين ألااف جناادي تصاادأ لهاام القائااد 
العثماني ص الال اهين ص بقوة تقل عدَاا عن القوات المتحالفة، وقابلهم على مقربة من صتشيرمنص على 

ياااران الصاااربيان، نهاار ماااارتيزا، حيااا  وقعااات معركاااة مروعاااة وانهاااز  الجاااي  المتحاااالف، وهااارب األم
ولكنهما  رقا في نهر مارتيزا ، ونجا ملا  المجار بأعجوباة مان الماوت أماا السال ان ماراَ فكاان فاي 
هذه األعناء مشاتغالا بالقتاال فاي باالَ آسايا الصاغرأ حيا  فات  عادة مادن عام عااَ الاى مقار سال نته 

 .(2)لتنظيم ما فتحه من األقاليم والبلدان كما هو  أن القائد الحكيم
 ن من نتائ  انتصار العثمانيين على نهر مارتيزا أمور مهمة منها:وكا
 تم لهم فت  إقليم تراقيا ومقدونيا ووصلوا الى جنوبي بلغاريا والى  رقي صربيا. -1
اصاااابحت ماااادن وأمااااالك الدولااااة البيزن يااااة وبلغاريااااا وصااااربيا تتساااااق  فااااي أيااااديهم كااااأوراب  -2

 .(3)الخريف
 ية والمسيحية:أول معاهدة بين الدولة العثمان

لمااا ا ااتد ساااعد الدولااة العثمانيااة خاااف مجاوروهااا، خصوصاااا الضااعفاء ماانهم، يباااَرت جمهوريااة 

                                                        
 . 38( انظر: الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي الحديث، د.اسماعيل باغي، ص1)

 . 131( انظر: تاريخ الدولة العثمانية العلية، ص2)

 .37مي الحديث ، ص( انظر: الدولة العثمانية في التاريخ االسال3)
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يااة وتجارياااة  (1))راجااوزه( وارساالت الااى الساال ان مااراَ رسااالا ليعقااادوا ماا  الساال ان مااراَ معاهاادة َو
دولة العثمانية َوكا به  وهذه أول معاهدة عقدت بين ال 500تعاهدوا فيها بدف  جزية سنوية قدرها 

 .(2)والدول المسيحية
 معركة قوصره:

كان السل ان مراَ قد تو ل في بالَ البلقان بنفسه وعن طرياا قاواَه مماا آعاار الصارب، فحااولوا 
فااي أكثاار ماان ماارة اسااتغالل اياااب الساال ان عاان أوروبااا فااي الهجااو  علااى الجيااوش العثمانيااة فااي 

تصااارات تااذكر علااى العثمااانيين ، فتحااالف الصاارب البلقااان وماجاورهااا ولكاانهم فشاالوا فااي تحقيااا ان
والبوسنيون والبلغار وأعدوا جيشاا أوروبياا صليبياا كثيفاا لحرب السل ان الذي كاان قاد وصال بجيو اه 
بعد إعداَها إعداَاا قوياا الى من قة كوسفو في البلقان ومن الموافقات التاي تاذكر أن وزيار السال ان 

 فتحه على  ير قصد فوق  نظره على هذه اآلياة: }ياا أيهاا النباي مراَ الذي كان يحمل معه مصحفاا 
حاارض المااؤمنين علااى القتااال إن يكاان ماانكم عشاارون صااابرون يغلبااوا مااائتين و ن يكاان ماانكم مائااة 

( فاستبثر بالنصر واستبشار 65يغلبوا ألفاا من الذين كفروا بأنهم قو  اليفقهون) )سورة االنفال: اآلية 
  أن نشاا  القتااال بااين الجمعااين وحمااي وطيسااه وا ااتدت المعركااة وانجلاات معااه المساالمون ولاام يلباا

 .(3)الحرب عن انتصار المسلمين انتصاراا باهراا حاسماا 
 عانياا : استشهاَ السل ان مراَ :

بعاد االنتصااار فاي ُقوُصااوَوه، قاا  الساال ان مااراَ يتفقاد ساااحة المعركاة وياادور بنفساه بااين صاافوف 
هام، كماا كاان يتفقاد الجرحاى، وفاي أعنااء بلا  قاا  جنادي مان الصارب القتلى من المسلمين ويادعوا ل

كان قد تظاهر باالموت وأسارع نحاو السال ان فاتمكن الحاراا مان القابض علياه، ولكناه تظااهر بأناه 
                                                        

 ( تطل على البحر األدرياتيكي. 1)

 . 132( انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية ، د.محمد فريد، ص2)

 . 389، الفتوح االسالمية غبر العصور، ص30( انظر: محمد الفاتح ،د.سالم الرشيدي ، ص3)
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جاء يريد محاَعة السل ان ويريد أن يعلن اسالمه على يديه، وعند بل  أ ار السال ان للحارا باأن 
ل ياد السال ان وقاا  فاي حركاة ساريعة بااخرا  خنجار مسامو  طعان باه ي لقوه فتظاهر بأنه يريد تقبي

 .(1)ها791 عبان  15السل ان فاستشهد رحمه هللا في 
 الكلمات األخيرة للسل ان مراَ: -أ

ص اليسعني حين رحيلي إال أن أ كر هللا إنه عال  الغياوب المتقبال َعااء الفقيار، أ اهد إن ال إلاه 
الثناااء إال هااو، لقااد أو ااكت حياااتي علااى النهايااة ورأياات نصاار جنااد إال هللا ، ولااي  يسااتحا الشااكر و 

عكاام منااذ هااذه اللحظااة  االسااال . أطيعااوا ابنااي يزيااد، والتعااذبوا األساارأ وال تااؤبونهم وال تساالبوهم وأَو
ع جيشانا الظااافر العظاايم الااى رحماة هللا فهااو الااذي يحفاام َولتنااا مان كاال سااوءص لقااد استشااهد  (2)وأَو

 عاماا. 65أن بلم من العمر  هذا السل ان العظيم بعد
 َعاء السل ان مراَ قبل إندالع معركة قوصوه: -ب

كاان السال ان ماراَ يعلاام أناه يقاتال فاي ساابيل هللا وأن النصار مان عناده ولااذل  كاان كثيار الاادعاء 
واإللحاااو علااى هللا والتضاارع إليااه والتوكاال عليااه وماان َعاااءه الخا اا  نسااتدل علااى معرفااة الساال ان 

ياة ، يقااول السال ان ماراَ فااي مناجاتاه لرباه : صيااا هللا ياارحيم يااارب ماراَ لرباه وتحق يقااه لمعااني العبَو
السموات يامن تتقبل الدعاء ال تخزناي ياارحمن ياارحيم اساتج  َعااء عبادك الفقيار هاذه المارة رسال 
الساماء عليناا ماادراراا وبادَ سااح  الظاال  فناارأ عادونا ومااا نحان سااوأ عبيادك المااذنبين إنا  الوهاااب 

فقراؤك. ما أنا سوأ عبدك الفقير المتضرع، وأنت العليم يااعال  الغياوب واألسارار وماا تخفاي ونحن 
الصدور لي  لي من  اية لنفسي وال مصلحة وال يحملني طل  المغنم فأنا ال أطم  إال في رواك 

أفاادي  روحااي فتقباال رجااائي والتجعاال المساالمين يبااؤ بهاام  (3)ياااهللا ياااعليم ياااموجَو فااي كاال الوجااَو
                                                        

 . 16( انظر: تاريخ سالطين آل عثمان للقرماني ، ص1)

 . 391ح االسالمية عبر العصور، ص( انظر: الفتو2)

 ( أي موجود بعلمه في كل الوجود. 3)
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لخذالن أما  العادو. يااهللا يااأرحم الاراحمين التجعلناي سابباا فاي ماوتهم، بال أجعلهام المنتصارين، إن ا
َت والزلات َومااا إبغاي االستشاهاَ مان أجال جناد االساال ، فاال  روحي أباذلها فاداءا لا  ياارب إناي َو

 ...صترناي ياااإلهي محنااتهم واساام  لااي ياااإلهي هااذه الماارة أن أستشااهد فااي ساابيل  وماان أجاال مروااات 
(1). 

وفي رواية : )يا إلهي ، أنني أقسم بعزت  وجالل  أننى ال أبتغاي مان جهااَي هاذه الادنيا الفانياة، 
ولكنني أبتغاي روااك، وال  ايء  يار روااك يااإلهي، أنناي أقسام بعزتا  وجاللا  أنناي فاي سابيل ، 

ني تشريفاا بالموت في سبيل ص  .(2)فَز
ي وتضارعي ، وأنازل عليناا برحمتا   يثااا ي فاح مان وفي رواية : صيااإلهي ، وماوالي ، تقبال َعاائ

حولنااا ابااار العواصااف، وأ مرنااا بضااياء يباادَ ماان حولنااا الظلمااات، حتااى نااتمكن ماان ابصااار مواقاا  
 عدونا فنقاتله في سبيل اعزاز َين  العزيز.

إلهااي ومااوالي، ان الملاا  والقااوة لاا ، تمنحهااا لماان تشاااء ماان بباااَك، وأنااا عباادك العاااجز الفقياار، 
سااري ، وجهااري، أقساام بعزتاا  وجاللاا  اننااي ال أبتغااي ماان جهاااَي ح ااا  هااذه الاادنيا الفانيااة ، تعلاام 

 ولكني أبتغي رواك وال  يء  ير رواك.
إلهي، وماوالي، أساأل  بجااه وجها  الكاريم، أن تجعلناي فاداء للمسالمين جميعااا، وال تجعلناي سابباا 

 في هالك أحد من المسلمين في سبيل  ير سبيل  القويم.
، وموالي ، ان كان في استشاهاَي نجااة لجناد المسالمين فاال تحرمناي الشاهاَة فاي سابيل  ، إلهي

 ألنعم بجوارك ونعم الجوار جوارك.
ناي  ارفاا باالموت فاي  إلهي، وموالي، لقد  رفتني بأن هديتني الى طريا الجهاَ في سابيل  ، فَز

                                                        
 . 390( انظر: الفتوح االسالمية عبر العصور ، ص1)

 . 190( انظر: جوانب مضيئة ، ص2)
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 .(1)سبيل ص
هلل عااز وجال ، وعلااى أنااه حقااا  ااروط إن هاذا الاادعاء الخا اا  َلياال علاى معرفااة الساال ان مااراَ 

 كلمة التوحيد )ال إله إال هللا( ولقد اجتمعت  روطها في سلوكه وحياته فهو على : 
علم بمعناها المراَ بها نفياا و عباتااا المناافي للجهال باذل  قاال تعاالى: }فااعلم أناه ال إلاه إال هللا)  -

 (.19)سورة محمد : آية 
(. أي باا ص ال إلاه إال هللاص 86ا وهم يعلمون) )سورة الزخرف: آياة وقال تعالى: }إال من  هد بالح

 وهم يعلمون صبقلوبهم مان قوا به بألسنتهم .
اليقاين المنااافي للشاا ، فقااد كااان الساال ان مااراَ مساتقيناا بماادلول هااذه الكلمااة، يقيناااا جازماااا، فااان  -

}إنمااا المؤمنااون الاذين آمنااوا بااان . قااال تعاالى: (2)االيماان اليغنااي يياه إال علاام اليقااين ال علام الظاان
ورسوله عم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل هللا أولل  هم الصاَقون) )سورة الحجرات: 

 (.15آية 
قبوله لما أقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، وانقياَه لما َلت عليه مان أوامار واجتنااب للناواهي  -

هللا وهاو محسان فقاد استمسا  باالعروة الاوعقى) )ساورة لقماان: آياة قال تعالى: }ومن يسلم وجهه الاى 
22.) 

قاال تعااالى: }فاال ورباا  اليؤمناون حتااى يحكماوك ييمااا  اجر بياانهم عام اليجاادوا فاي أنفسااهم حرجاااا 
 مما قضيت ويسلموا تسليما) )سورة 

 كااان صاااَقاا ماا  ربااه، مخلصاااا اخالصاااا طهاار بااه  ااوائ  الشاارك ماان نفسااه قااال تعااالى: }ومااا -
 (.5أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين حنفاء))سورة البينة: آية

كان مخلصاا لخالقه مستعداا لبذل الانف  والماال فاي سابيله قاال تعاالى: }ومان النااا مان يتخاذ  -

                                                        
 . 40،41( جوانب مضيئة ، ص1)

 (. 2/419( معارج القبول )2)
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 (.165من َون هللا أنداَاا يحبونهم كح  هللا والذين آمنوا أ ُد حباا هلل...) )سورة البقرة: آية 
}يا أيها الذين آمنوا مان يرتاد مانكم عان َيناه فساوف ياأتي هللا بقاو  يحابهم ويحبوناه  وقال تعالى :

أبلااة علااى المااؤمنين أعاازة علااى الكااافرين يجاهاادون فااي ساابيل هللا وال يخااافون لومااة الئاام...) )سااورة 
 (.54المائدة: آية 

ساوله أحا  وفي الحدي  الصحي : صعالم من كن ييه وجد بهن حاالوة االيماان: أن يكاون هللا ور 
إليه مما سواهما، وأن يح  المرء ال يحبه إال هلل، وأن يكره أن يعَو في الكفر بعاد أن أنقاذه هللا مناه 

 .(1)كما يكره أن يقذف في النارص
لقااد فهاام الساال ان مااراَ حقيقااة االيمااان وكلمااة التوحيااد وباب آعارهااا فااي حياتااه، فنشااأت فااي نفسااه 

فايقن أنه ال ناف  إال هللا، فهاو المحاي والمميات، وهاو صااح   آنفة وعزة مستمدة من االيمان بان ،
الحكم والسل ة والسياَة ومن عم نزع من قلبه كل خوف إال منه سبحانه، فلم ي أطأ راساه أماا  احاد 
ماان الخلااا، وال يتضاارع إليااه، وال يرتاا  ماان كبريائااه وعظمتااه، ألنااه علااى يقااين بااأن هللا هااو القاااَر 

يماان باان قاوة عظيماة مان العاز  واإلقادا  والصابر والثباات والتوكال والت لا  العظيم ، ولقد اكسبه اال
الى معاالي األماور ابتغااء مروااته سابحانه وتعاالى، فكاان فاي المعاارك التاي خاواها عابتااا كالجباال 
الراسااية وكااان علااى يقااين راسااخ بااأن المالاا  الوحيااد لنفسااه ومالااه هااو هللا ساابحانه وتعااالى ولااذل  لاام 

 يضحي في سبيل مرواة ربه بكل  ال ورخيت.يبالي بأن 
أن السل ان مراَ عاش حقيقة اإليمان ولذل  اندف  الى ساحات الجهاَ، وباذل مايملكاه مان أجال 

 َعوة االسال .
لقد قاَ السل ان مراَ الشع  العثماني عالعاين سانة بكال حكماة ومهاارة ال يضاابيه فيهاا احاد مان 

نديالا عن مراَ األول : )قاا  ماراَ بأعماال هاماة كثيارة.  ساسة عصره قال المؤرال البيزن ي هالكو
معركة سواء في االناوول أو في البلقان ، وخر  منها جميعااا  اافراا، وكاان يعامال رعيتاه  37َخل 

                                                        
  .16( رقم 1/11( البخاري، كتاب االيمان، باب حالوة االيمان )1)
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 .(1)معاملة  فوقة َون النظر لفوارب العرب والدين(
: )كان مراَ واحاداا مان اكبار رجااالت آ ل عثماان ، و با قّومناا ويقول عنه المؤرال الفرنسي كريناَر

 .(2)تقويماا  خصياا ، نجده في مستوأ أعلى من كل حكا  أوروبا في عهده(
كيلاومتر مربا  وعناد استشاهاَه ، تسالم 95.000لقد ورم مراَ األول عن والاده إماارة كبيارة بلغات 

فاي مادأ كلياومتر مربا  بمعناى أنهاا زاَت 500.000أبنه بايزيد هذه االمارة العثمانية بعد أن بلغت 
 .(3)سنة أكثر خمسة أمثال ماتركها له والده أوروخان 29حوالي 

 أما  النتائ  التي ترتبت على انتصار المسلمين في معركة قوصوه ما يلي:
انتشار االسال  في من قة البلقان وتحول عدَ كبير من األ راف القادامى والشايوال الاى االساال   

 بمحض إراَتهم .
ألوروبية الى أن تخ   َو الدولة العثمانية ، يبااَرت بعضاها بادف  او رت العديد من الدول ا 

 الجزية لهم، وقا  البعض اآلخر باعالن والئه للعثمانيين خشية قوتهم واتقاء  ضبهم.
أمتدت سل ة العثمانيين على أماراء المجار ورومانياا والمنااطا المجااورة ل َرياتيا  حتاى وصال  

 .(4)نفوبهم الى ألبانيا
 
 
 
 

                                                        
 . 19( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص1)

 . 19(انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص2)

 . 20( المصدر السابق نفسه، ص3)

 . 388( انظر: الفتوح االسالمية عبر العصور، د.عبدالعزيز العمري، ص4)
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 الراب  المبح 
 السل ان بايزيد األول

  1402-1389ها/ 791-805
 

بعد استشهاَ السل ان مراَ تولى الحكم أبنه بايزيد، وكان  جاعاا  هماا كريماا متحمساا للفتوحاات 
االسالمية، ولذل  أهتم اهتماماا كبيراا بالشؤون العسكرية فاستهدف اإلمارات المسيحية في االناواول 

ة للدولاة العثمانياة ، وكاان بايزياد كمثال البارب فاي تحركاتاه باين الجبهتاين وخاالل عاا  اصابحت تابعا
 .(1)البلقانية واألناوولية ولذل  أطلا عليه لق  صالصاعقةص

 أوالا: سياسته م  الصرب:
يااة ماا  الصاارب ما  أنهاام كااانوا السااب  فااي قيااا  تحااالف بلقاااني   ارع بايزيااد فااي إقامااة عالقااات َو

رض بايزيااد ماان هاذه العالقااة اتخاااب َولااة الصاارب كحاااجز بينااه وبااين واد الدولااة العثمانيااة وكااان  اا
المجااار، وكاااان يشاااعر بضااارورة اتخااااب حلياااف لاااه فاااي سياساااته العساااكرية النشااا ة التاااي اساااتهدفت 
االمارات السلجوقية التركية االسالمية في آسيا الصغرأ ولذل  وافا بايزياد علاى أن يحكام الصارب 

ركااة قوصااوة وفاارض عليهمااا أن يكونااا حاااكمين علااى صااربيا، ابنااا الملاا  )الزار( الااذي قتاال فااي مع
يحكمانها حس  قوانين بالَ الصرب واعرافها وتقاليدها وعاَاتهاا، وأن يادينان لاه باالوالء ويقادمان لاه 

وتاازو  ابنااة الملاا   (2)جزيااة وعاادَاا معيناااا ماان الجنااَو يشااتركون فااي فرقااة خاصااة بهاام فااي حرويااة
 الزار.

 سياَة العثمانية:عانياا: اخضاع بلغاريا لل

                                                        
 . 40( انظر: الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي الحديث، ص1)

 . 41( انظر: الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي الجديث ، ص2)
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 ( الاى بلغارياا، 1393هاا/797بعد أن تم التفاهم م  الصرب وجه بايزيد وربه خاطفة في عا  )
فاستولى عليها و خض  سكانها ، وبذل  فقادت الابالَ اساتقاللها السياساي. وكاان لساقوط بلغارياا فاي 

أنحاءهااا وتحركاات قبضااة الدولااة العثمانيااة صاادأ هائاال فااي أوروبااا وانتشاار الرعاا  والفاازع والخااوف 
 .(1)القوأ المسيحية الصليبية للقضاء على الوجَو العثماني في البلقان
 عالثاا: التكتل الدولي المسيحي الصليبي ود الدولة العثمانية:

قاا  سيجساموند ملا  المجار والباباا بونيفااا التاسا  بالادعوة لتكتال اوروباي صاليبي مسايحي وااد 
ن أكبر التكتالت التي واجهتها الدولاة العثمانياة فاي القارن الرابا  الدولة العثمانية وكان بل  التكتل م

عشر، من حيا  عادَ الادول التاي ا اتركت يياه، عام أساهمت يياه بالساالو والعتااَ واألماوال والقاوات 
مقاتل من مختلف الجنسيات )ألمانيا وفرنساا  120.000وبلم العدَ االجمالي لهذه الحملة الصليبية 

ويساااااارا ولوكسااااااامبر  واألراوااااااي المنخفضاااااااة الجنوبيااااااة وبعاااااااض االماااااااارات إنجلتاااااارا واساااااااكتلندا وس
 .(2)االي الية(

 ( الااااى المجااااار، ولكاااان زعمائهااااا وقاَتهااااا اختلفااااوا مااااا  1396هااااا/800وتحركاااات الحملااااة عااااا  )
سيجسااموند قباال باادء المعركااة. فقااد كااان سيجسااموند يااؤعر االنتظااار حتااى يباادأ العثمااانيون الهجااو ، 

الهجو ، وانحاادروا ماا  نهاار الاادانوب حتاى وصاالوا الااى نيكوبااولي   اامال ولكان قااواَ الحملااة  اارعوا با
البلقان وبدؤوا فاي حصاارها وتغلباوا فاي أول األمار علاى القاوات العثمانياة، إال أن بايزياد  هار فجاأة 
ومعااه حااوالي ملااة ألااف جناادي، وهااو عاادَ يقاال قلاايالا عاان التكتاال األوروبااي الصااليبي، ولكنااه يتفااوب 

، فانهز  معظم النصارأ والبوا بالفرار والهروب وقتل وأسار عادَ مان قااَتهم.  عليهم نظاماا وسالحاا 
. وفااي (3)وخاار  العثمااانيون ماان معركااة نيكوبااولي  بغنااائم كثياارة وفياارة واسااتولوا علااى بخااائر العاادو

                                                        
 . 41( المصدر السابق نفسه، ص1)

 .24،25( انظر: تاريخ الدولة العثمانية ، د.علي حسون، ص2)

 . 42( الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي الحديث، ص3)
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نشاااوة النصااار والظفااار قاااال السااال ان بايزياااد اناااه سااايفت  اي الياااا وي عااام حصاااانه الشاااعير فاااي ماااذب  
 .(1)ةالقدي  ب را بروم

لقد وق  كثير من ا اراف فرنساا مانهم الكونات َي نيفار نفساه فاي األسار ، فقبال السال ان بايزياد 
َف  الفدية وأطلا سراو األسرأ والكونت َي ينفر وكاان قاد ألاز  بالقسام علاى أن ال يعاَو لمحاربتاه 

ء أحا  قال له أني أجيز لا  أن التحفام هاذا اليماين فأنات فاي حال مان الرجاوع لمحااربتي إب ال اي
 .(2)إلّي من محاربة جمي  مسيحي أوروبا واالنتصار عليهم

أماا سجساموند ملا  المجار كاان قاد بلام باه الغارور واالعتاداَ بجيشاه وقوتاه أن قاال: لاو انقضات 
ا ولما بلغا فاي فرارهماا  -السماء عليائها ألمسكناها بحرابنا  فقد ولى هارباا ومعه رئي  فرسان رَو

ناك األس ول النصراني فوعبا على احدأ السفن وفرت بهما مسارعة ال  اطح البحر األسَو وجد ه
تلااوي علااى  اايء وتضاااءلت مكانااة المجاار فااي عيااون المجتماا  األوروبااي بعااد معركااة  نيكويااولي  

لقااد كااان بلاا  النصاار المظفاار لااه أعاار علااى بايزيااد  (3)وتبخاار مااا كااان يحااي  بهااا ماان هيبااة ورببااة
  رسائل الاى كباار حكاا  الشارب األساالمي يبشارهم باالنتصاار والمجتم  االسالمي، فقا  بايزيد ببع

العظيم على النصاارأ، واصا ح  الرسال معهام الاى بالطاات ملاوك المسالمين مجموعاة منتقااة مان 
لاايالا ماَياااا علااى انتصاااره. واتخااذ بايزيااد لقاا   األساارأ المساايحين باعتبااارهم هاادايا ماان المنتصاار َو

لاة الساالجقة وساي رته علاى كال  ابه جزيارة األناواول. كماا )سل ان الرو ( كدليل علاى وراعتاه لدو 
أرسل الى الخليفاة العباساي المقايم بالقااهرة ي لا  مناه أن يقار هاذا اللقا  حتاى يتسانى لاه باذل  أن 
اَ هيبتاه فاي العاالم  يسبم علاى السال ة التاي مارساها هاو وأجاداَه مان قبال طابعااا  اربياا رسامياا فتاَز

 ان المملاوكي برقاوب حاامي الخليفاة العباساي علاى هاذا ال لا  ألناه االسالمي، وبال ب  وافا السال

                                                        
 . 33( انظر: محمد الفاتح، د.سالم الرشيدي، ص1)

 .144تاريخ الدولة العلية العثمانية ، محمد فريد بك، ص( انظر: 2)

 . 33( انظر: محمد الفاتح، د.سالم الرشيدي، ص3)
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يارأ بايزياد حليفاه الوحياد واد قاوات تيمورلنا  التاي كانات تهادَ الدولاة المملوكياة والعثمانياة وهااجر 
الاى االناواول آالف المسالمين الاذين قادموا لخدماة الدولاة العثمانياة ، وكانات الهجارة مليلاة باالجنَو 

هااذا  -لحياااة االقتصاااَية والعلميااة والحكوميااة فااي إيااران والعااراب ومااارواء النهاارومماان أسااهموا فااي ا
 .(1)باالوافة الى الجموع التي فرت من أما  الزحف التيمورلنكي على آسيا الوس ى

 رابعاا: حصار القس ن ينية:
ض اسات اع بايزياد قبال معركاة نيكوباولي  أن يشادَ النكيار علاى االمبراطورياة البيزن ياة وأن يفار 

على االمبراطور أن يعين قاوياا في القس ن ينية للفصل في  ؤون المسلمين وما لبا  أن حاصار 
مناازل  700العاصاامة البيزن يااة وقباال االمبراطااور إيجاااَ محكمااة اسااالمية وبناااء مسااجد وتخصاايت 

َاخل المدينة للجالية االسالمية، كما تنازل لبايزيد عن نصف حي  ل ة الاذي وواعت يياه حامياة 
جناادي وزياااد الجزياااة المفرووااة علاااى الدولاااة البيزن يااة، وفروااات الخزاناااة  6.000نيااة قوامهاااا عثما

العثمانية رسوماا على الكرو  ومزارع الخضروات الواقعة خاار  المديناة. وأخاذت المامبن تنقال اآلبان 
 .(2)الى العاصمة البيزن ية

عبات العثماانيون أقادامهم فاي  وبعد االنتصار العظيم الذي حققه العثمانيون في معركة نيكوبولي 
البلقان، حي  انتشر الخوف والرعا  باين الشاعوب البلقانياة، وخضاعت البوسانة وبلغارياا الاى الدولاة 
العثمانية واستمر الجنَو العثماانيون يتتبعاون فلاول النصاارأ فاي ارتاداَهم . وعاقا  السال ان بايزياد 

وعقابااااا لالمبراطاااور  (3)حلاااف الصاااليبيحكاااا   ااابه جزيااارة الماااورة الاااذين قااادموا مسااااعدة عساااكرية لل
البيزن ي على موقفه المعاَي طل  بايزيد منه أن يسلم القس ن ينية و زاء بل  استنجد االمبراطاور 
مانويل بأوروبا َون جادوأ. والحاا أن االساتيالء علاى القسا ن ينية كاان هادفاا رئيساياا فاي البرناام  

                                                        
 . 54،55( أنظر: في أصول التاريخ العثماني ، أحمد عبدالحليم، ص1)

 . 53( نفس المصدر السابق، ص2)

 . 42( الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي الحديث، ص3)
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رك علاى رأا جيو اه ووارب حصااراا محكمااا حاول الجهاَي للسل ان بايزيد االول. ولاذل  فقاد تحا
العاصامة البيزن يااة ووااغ  عليهااا وااغ اا الهااواَة ييااه واسااتمر الحصااار حتااى ا اارفت المدينااة فااي 

بينما كانت أوروبا تنظر سقوط العاصمة العتيدة باين ياو  وآخار إبا السال ان  -نهايتها على السقوط
 .(1)لدولة العثمانيةينصرف عن فت  القس ن ينية لظهور خ ر جديد على ا

 خامساا: الصدا  بين تيمورلن  وبايزيد:
  جلا  علاى عارش 1369ينتمي تيمورلن  الى األسر النبيلة فاي باالَ مااوراء النهار ، وفاي عاا  

خراساان وقاعدتااه سامرقند. واساات اع أن يتوسا  بجيو ااه الرهيبااة وأن يهايمن علااى القسام األكباار ماان 
ه الضاخمة فاي آسايا مان َلهاي الاى َمشاا، ومان بحار آرال الاى العالم االسالمي؛ فقد انتشارت قواتا

جلاة والمنااطا الواقعاة بااين بحار قازوين الااى  الخلاي  العرباي وأحتال فااارا وأرمينياا وأعاالي الفاارات َو
البحار األسااَو وفااي روسايا سااي ر علااى المناااطا الممتادة بااين أنهااار الفولجاا والاادون والاادنيبر وأعلاان 

َ: صأناه يجا  أال يوجاد ساوأ سايد بأنه سيسي ر علاى األرض المساك ونة ويجعلهاا ملكااا لاه وكاان ياَر
وقاد اتصاف تيمورلنا  بالشاجاعة  (2)واحد على االرض طالما أنه اليوجد إال إلاه واحاد فاي الساماءص

والعبقرية الحربية والمهارة السياسية وكان قبل أن يقرر أمر أن يجم  المعلومات ويرسال الجواساي  
ه كاانوا ي يعاون عم يصدر أوامره بعد ترو  ي وتأني بعيدة عن العجلة وكان من الهيبة بحي  أن جناَو

 أوامره أيا كانت.
 .(3)وكان تيمور باعتباره مسلماا يرعى العلماء ورجال الدين وبخاصة اتباع ال ريقة النقشبندية

 وكانت هناك عوامل واسباب ساهمت في إيجاَ صراع بين تيمورلن  وبايزيد منها:
اب الذين استولى تيمور على بالَهم الى بايزيد، كما لجاأ الاى تيماور بعاض أماراء لجأ أمراء العر  

                                                        
 . 43عثمانية ، د.اسماعيل احمد، ص( الدولة ال1)

 . 56( في اصول التاريخ العثماني ، ص2)

 . 56( في أصول التاريخ العثماني ، ص3)
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وفااي كاااال الجااانبين كااان الالجلاااون يحروااون ماان اساااتجاروا بااه علااى  ااان  -آساايا الصااغرأ 
 الحرب ود ال رف اآلخر .

فعه للقضاء على بايزيد .   تشجي  النصارأ لتيمورلن  َو
أ الرسائل التي بع  بها تيمور الى بايزيد أهاناه وامنياا الرسائل النارية بين ال رفين ، ففي إحد 

حااين بّكااره بغمااوض أصاال أساارته ، وعاارض عليااه العفااو علااى أعتبااار أن آل عثمااان قااد قاادموا 
باستصااغار  ااأن  -بصاافته زبيماااا للتارك-خادمات جليلااة الاى االسااال ، ولااو أناه اختااتم رساالته 
 .(1)لى تبريز وسل انيةبايزيد الذي قبل التحدي وصرو بأنه سيتعق  تيمور ا

 وكان الزبيمان تيمور لن  وبايزيد يسعى كل منهما لتوسي  َولته .
 

 ساَساا: انهيار الدولة العثمانية:
هاا االميار أرطغارل بان بايزياد  تقد  تيمورلن  بجيو ه واحتل سيواا، وأباَ حاميتها التي كان يقَو

مجاهااد  120.000وات بايزيااد تبلاام   وكاناات قاا1402هااا/804والتقااى الجيشااان قاارب أنقاارة فااي عااا  
هااا( وانتصاار 804) 1402يوليااو  20لمالقاااة خصاامه وزحااف تيمورلناا  علااى رأا قااوات جاارارة فااي 

 .(2)المغول ووق  بايزيد في األسر و ل يرسف في أ الله حتى وافاه األجل في السنة التالية
ذي نزل يياه بجيشاه الاذي وكانت الهزيمة بسب  اندفاع وعجلة بايزيد فلم يحسن اختيار المكان ال

لم يكن يزيد عن ملة وعشرين ألف مقاتل بينما كان جي  خصمه ال يقل عن عمانمائة ألف، وماات 
كثير من جنَو بايزيد ع شاا لقلة الماء وكان الوقت صيفاا  ديد القيم. ولم يكد يلتقاي الجيشاان فاي 

ماارات اآلسايوية التاي فتحهاا منااذ انقارة حتاى فار الجناَو التتاار الااذين كاانوا فاي جاي  يزياد وجنااَو اال

                                                        
 . 57( المصدر السابق نفسه ،ص1)

 . 2،3( الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي الحديث، ص2)
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عهد قري  وانضموا الى جاي  تيمورلنا  ولام يجاد السال ان العثمااني بعاد بلا  ماا ا هاره هاو وبقياة 
 .(1)جيشه من الشجاعة واالستماتة في القتال

لقد فرحت الدول النصرانية في الغرب بنصر تيمورلن  وهزها ال رب لمصرع بايزيد وماآلت إلياه 
  واالنحاااالل وبعااا  ملاااوك انجلتااارا وفرنساااا وقشاااتالة وامبراطاااور القسااا ن ينية الاااى َولتاااه مااان التفكااا

تيمورلنااا  يهنلوناااه علاااى ماااا احااارزه مااان النصااار العظااايم والظفااار المجياااد واعتقااادت أوروباااا انهاااا قاااد 
 .(2)تخلصت الى االبد من الخ ر العثماني الذي طالما روعها وهدَها

نيااا وبروسااة و يرهااا ماان الماادن والحصااون عاام َك واسااتولى تيمورلناا  بعااد هزيمااة بايزيااد علااى از 
ا )فرسان القدي  يوحنا( ، محاوالا باذل  أن يبارر  (3)اسوار ازمير وخلصها من قبضة فرسان رَو

موقفااه أمااا  الاارأي العااا  االسااالمي الااذي أتهمااه بأنااه وجااه وااربة  ااديدة الااى االسااال  بقضااائه علااى 
ن القاادي  يوحنااا أن يضاافي علااى معااارك األناوااول الدولااة العثمانيااة وحاااول تيمورلناا  بقتالااه لفرسااا

 .(4)طاب  الجهاَ
كما أعااَ تيمورلنا  أماراء آسايا الصاغرأ الاى أمالكهام الساابقة، ومان عام اساترجاع االماارات التاي 

 .(5)ومها بايزيد الستقاللها كما بذر تيمور بذور الشقاب بين أبناء بايزيد المتنازعين على العرش
 ية:سابعاا: الحروب الداخل

لقااد تعرواات الدولااة العثمانيااة لخ اار َاخلااي تمثاال فااي نشااوب حاارب أهليااة فااي الدولااة بااين أبناااء 

                                                        
 . 35( محمد الفاتح، د.سالم الرشيدي، ص1)

 . 36لرشيدي ، ص( محمد الفاتح، د.سالم ا2)

 . 35( المصدر السابق نفسه، ص3)

 . 59( انظر: في أصول التاريخ العثماني، ص4)

 . 59( المصدر السابق نفسه، ص5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -93- 

 .(1) (1413-1403ها/816-806بايزيد على العرش واستمرت هذه الحرب عشر سنوات )
كان لبايزيد خمسة أبنااء ا اتركوا معاه فاي القتاال ، أماا مصا فى فقاد  ان أناه قتال فاي المعركاة، 

ر م  والده ونجا  الثالعاة اآلخارون فاي الفارار. أماا أكبارهم ساليمان فقاد بها  الاى أما موسى فقد أس
أَرناة وأعلان نفسااه سال اناا هناااك، وبها  بيساى الااى بروساة وأعلاان للنااا أناه خليفااة أبياه، ونشاابت 
الحرب بين هؤالء األخوة الثالعة يتناازعون بيانهم ا االء الدولاة الممزقاة واألعاداء يتربصاون بهام مان 

. عاام اطلااا تيمورلناا  األمياار موسااى ليااؤج  بااه نااار الفتنااة ويزياادها وااراماا و اادة واخاااذ كاال جاناا 
 .(2)يحروهم على القتال ويغري بعضهم ببعض

وبعااد عاااا  ارتحاال تيمورلنااا  بجيشاااه األخضاار واليااااب  وتاارك وراءه الااابالَ علاااى اسااوأ حاااال مااان 
 .(3)الدمار والخراب والفووى

ة العثمانياة مرحلااة اختباار وابااتالء سابقت التمكااين الفعلااي لقاد كاناات هاذه المرحلااة فاي تاااريخ الدولاا
المتمثاال فااي فاات  القساا ن ينية، ولقااد جاارت ساانة هللا تعااالى أال يمكاان ألمااة إال بعااد أن تماار بمراحاال 
االختبار المختلفة، و ال بعد أن ينصهر معدنها في بوتقاة األحادام، ييمياز هللا الخبيا  مان ال يا ، 

أن يبتلاااي الماااؤمنين،  -تعاااالى-الساااالمية ال تتخلاااف. فقاااد  ااااء هللا وهاااي سااانة جارياااة علاااى األماااة ا
 ويختبرهم، ليمحت إيمانهم، عم يكون لهم التمكين في األرض بعد بل .

وابتالء المؤمنين قبل التمكين أمر حتمي من أجل التمحيت، ليقو  بنيانهم بعد بل  علاى تمكاين 
آمناا وهام اليفتناون ولقاد فتناا الاذين مان قابلهم  ورسوال قال تعالى: }أحس  الناا أن يتركوا أن يقولوا

 (.2،3فليعلمن هللا الذين صدقوا وليعلمن الكاببين) )سورة العنكبوت: آية 
صالفتناااة: االمتحاااان بشااادائد التكلياااف مااان مفارقاااة األوطاااان، ومجاهااادة االعاااداء وساااائر ال اعاااات 

                                                        
 . 43( الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي الحديث، ص1)

 . 36( انظر: محمد الفاتح ،ص2)

 . 36( المصدر السابق نفسه، ص3)
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واألمااور ، ومصااابرة الكفااار الشاااقة، وهجاار الشااهوات وبااالفقر والقحاا  وأنااواع المصااائ  فااي األنفاا  
 .(1)على أباهم وكيدهمص
: )واالستفها  في قوله تعالى: }أحس  الناا) إنكاري ومعناه: أن هللا  -رحمه هللا-قال ابن كثير 

كمااا جاااء فااي الحاادي   (2)ساابحانه البااد أن يبتلااي بباااَه المااؤمنين بحساا  ماعناادهم ماان اإليمااان(
الصاالحون عام األمثال فاألمثال، : يبتلاي الرجال علاى حسا  الصحي  : صأ د الناا بالء األنبياء عام 

 .(3)َينه فان كان في َينه صالبة زيد له في البالء
أن االبتالء صافة الزماة للماؤمن ، حيا  قاال : صمثال الماؤمن كمثال الازرع  ولقد بين رسول هللا 

رز التهتااز حتااى التاازال الااري  تميلااه والياازال المااؤمن يصاايبه الاابالء، ومثاال المنااافا كمثاال  ااجرة األ
 .(4)تستحصدص

إن سانة االباتالء جاريااة فاي األمام والاادول والشاعوب والمجتمعاات ولااذل  جارت سانة هللا باااالبتالء 
 بالدولة العثمانية.

صمد العثمانيون لمحناة أنقارة باالر م مماا عاانوه مان خالفاات َاخلياة، الاى أن أنفاَر محماد األول 
راوااي التاي ساابا للدولاة أن فقاادتها، إن إفاقاة الدولااة  ، وأمكناه لاام  اتات األ1413باالحكم فاي عااا  

من كارعة أنقرة يرج  الى منهجها الرباني الاذي ساارت علياه حيا  جعال مان العثماانيين أماة متفوقاة 
فاااي جانبهاااا العقااادي والاااديني والسااالوكي واألخالقاااي والجهااااَي وبفضااال هللا حاااافم العثماااانيون علاااى 

عام بساب  المهاارة النااَرة التاي نظام بهاا أورخاان وأخاوه عاالء  (5)حماستهم الدينية وأخالقهام الكريماة
الاادين َولتهااا الجدياادة و َارة القضاااء المثياارة ل عجاااب والتعلاايم المتواصاال البناااء و ااباب العثمااانيين 

                                                        
  (.3/249( تفسير النسفي )1)

 (. 3/405( تفسير ابن كثير )2)

 ( حديث حسن صحيح. 4/601( سنن الترمذي )3)

 (.17/151( مسلم شرح النووي، كتاب القيامة والجنة والنار )4)

 . 61( في أصول التاريخ العثماني، ص5)
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و ياار بلاا  ماان األسااباب التااي جعلاات فااي العثمااانيين قااوة حيويااة كاملااة ، فمااا لبثاات هااذه الدولااة بعااد 
ماان جديااد ماان بااين األنقاااض واألطااالل وانتعشاات وساارأ فااي عروقهااا ماااء  كارعااة أنقاارة إال انبعثاات

 .(1)الحياة، وروو الشريعة، واستأنفت سيرها الى االما  في عز  و صرار حير األعداء واألصدقاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبح  الخام 
 السل ان محمد األول

 
وفاااة والااده بايزيااد ، وتااولى أماار األمااة بعااد (2) (1379هااا/781ولااد الساال ان محمااد االول عااا  )
 وعرف في التاريخ )بمحمد جلبي( .

كان متوس  القامة ، مستدير الوجه، متالصاا الحااجبين، ابايض البشارة ، أحمار الخادين، واسا  
الصاادر، صاااح  باادن قااوي، فااي  ايااة النشاااط وجسااوراا ، يمااارا المصااارعة، ويسااح  أقااوأ أوتااار 

                                                        
 . 37( انظر: محمد الفاتح ، ص1)

 . 33( انظر: اخطاء يجب أن تصحح )الدولة العثمانية( ، ص2)
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اساات اع الساال ان محمااد  (1)ربعين جرحاااا حرباااا واصااي  بااأ 24األقااواا. ا ااترك اعناااء حكمااه فااي 
جلبي أن يقضي على الحرب األهلية بسب  ماا أوتاي مان الحاز  والكياساة وبعاد النظار وتغلا  علاى 
أخوته واحداا واحداا حتى خلت له األمر وتفَر بالسل ان وقضي سني حكمه الثماني في إعاَة بناء 

 .(3)س  الثاني للدولة العثمانيةويعتبره بعض المؤرخين المؤ  (2)الدولة وتوطيد اركانها
ومما يؤعر عن هذا السل ان أنه استعمل الحز  م  الحلم في معاملة من قهارهم ممان  اا عصاا 
طاعة الدولة فانه لما قهر أمير بالَ القرمان وكان قد استقل عفا عناه بعاد أن أقسام لاه علاى القارآن 

وكانات سياساته  (4)أن حنا  فاي يميناه الشاريف باأن ال يخاون الدولاة ييماا بعاد وعفاا عناه عانياة بعاد
تهدف الى إعاَة بناء الدولة وتقويتهاا مان الاداخل ولاذل  ساالم امبراطاور القسا ن ينية وحالفاه وأعااَ 
إليه بعض المدن على  ااطح البحار االساَو وفاي تسااليا وصاال  البندقياة بعاد هزيماة اسا وله أماا  

خضاا  بعااض االماااارات اآلساايوية التااي أحياهاااا كليتبااولي وقماا  الفااتن والثاااورات فااي آساايا وأوروباااا وا
انت له بال اعة والوالء  .(5)تيمورلن  َو

و هاار فااي زماان الساال ان محمااد  ااخت يساامى بدرالاادين انتحاال صاافة علماااء الاادين االسااالمي 
وكاان فاي جااي  موساى اخاو الساال ان محماد وتاولى منصاا  قاواي العساكر أعلااى مناصا  الدولااة 

 ي قد احتضنه موسى بن بايزيد. العثمانية وقتلذ، وكان هذا القاو
قاال صااح  الشاقائا النعمانياة: )الشايخ بادر الادين محماَو بان اسارائيل.. المشاهور باابن قاواي 
سيماونه ولد في قلعة سايماونه فاي باالَ الارو  إحادأ قارأ أَرناة التاي تقا  فاي الجازء األوروباي مان 

ين )فيهااا( وكااان فاات  تلاا  القلعااة تركيااا، كااان أبااوه قاوااياا لهااا وكااان أيضاااا أمياار علااى عسااكر المساالم
                                                        

 . 41ظر: السالطين العثمانيون، ص( ان1)

 . 37( انظر: محمد الفاتح، ص2)

 . 41( انظر: السالطين العثمانيون ، ص3)

 . 249( تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص4)

 . 37( انظر: محمد الفاتح ، ص5)
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على ياده أيضااا ... والَة الشايخ بدرالادين كانات فاي زمان السال ان الغاازي خداونادكار )ماراَ األول( 
من سالطين آل عثمان، عم أخذ الشيخ العلم في صباه عن والده ...وحفم القرآن العظايم وقارأ علاى 

ناااا يوساااف، عااام ارتحااال الاااى الاااديار الماااولى المشاااتهر بالشااااهدي، وتعلااام الصااارف والنحاااو عااان موال
المصاارية.وقرأ هناااك ماا  )اي مزماال( الساايد الشااريف الجرجاااني ، علااى موالنااا مبااارك  اااه المن قااي 
المدرا بالقاهرة، عم ح  م  مباارك  ااه وقارأ بمكاة علاى الشايخ الزيعلاي ، عام قاد  القااهرة، وقارأ ما  

على الشيخ المذكور )اي تعلم وتتلمذ على  السيد الجرجاني على الشيخ أكمل الدين )البايبوري( وقرأ
يااد الشاايخ باادر الاادين( الساال ان فاار  اباان الساال ان برقااوب ملاا  مصاار )ساال ان مصاار المملاااوكي 

 برقوب(.
عم أَركته )اي الشيخ بدرالدين( الجذبة االلهية، والتجأ الى كنف الشايخ ساعيد األخالطاي السااكن 

وأرسااله الشاايخ اخالطااي الااى بلاادة تبريااز  بمصاار وقتلااذ وحصاال عنااده ماحصاال )اي اصااب  مريااده(.
لالر اَ )الصوفي( حكى انه لما جاء تيمورلنا  تبرياز ...ناال )اي بادر الادين( مان االميار الماذكور 
)تيمورلن ( ماالا جزيالا بالغاا الى نهايته، عم ترك الشيخ الكل، ولحا ببدلي  عم سافر الى مصر..عم 

َ الاارو  عاام َعاااه رئااي  جزياارة ساااقز )وهااو نصااراني ( الااى حلاا  عاام الااى قونيااة عاام الااى تباارة ماان بااال
فأسلم على يدي الشيخ...عم لما تسل ن موسى من أوالَ عثمان الغازي نص  الشيخ )اي جعل من 
الشاايخ باادر الاادين( قاوااياا لعسااكره عاام أن أخااا موسااى )محمااداا( قتاال موسااى وحااب  الشاايخ ماا  أهلااه 

 .(1)وبياله ببلدة أزنيا(
بدأ الشيخ بادر الادين محماَو بان اسارائيل يادعو الاى مذبباه  -نة في تركياوهي مدي -وفي أزنيا 

الفاسد، فكان يدعو الى المساواة في األموال، واألمتعة ، واألَيان، واليفرب بين المسلم و ير المسالم 
يااة ،  فااي العقياادة، فالناااا أخااوة مهمااا اختلفاات عقائاادهم وأَيااانهم وهااو ماتاادعو إليااه الماسااونية اليهَو

                                                        
 لييه لييي ( نقلييه عيين الشييقائق النعمانييية مخطييوط )ال 133،134( انظيير: العثمييانيون فييي التيياريخ والحضييارة ، ص1)

 . 2076بالسليمانية رقم 
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الااى هااذه الاادعوة الباطلااة كثياار ماان اال بياااء والجهلااة وأصااحاب األ ااراض الدنيلااة وأصااب  وانضاام 
للمفساد بدرالاادين تالميااذ يادعون الااى منهجااه ومذببااه ومان أ ااهر هااؤالء الادعاة  ااخت يساامى )بياار 
ي هاو )طاوره كماال( واليهاَو َائمااا خلاف الماؤامرات  قليجة مص فى( وآخر يقال إنه من أصل يهَو

 وحتى عصرنا هذا. من زمن النبي 
و اع أمر هذا المذه  الفاسد وكثر أتباعه وتصدأ السل ان محمد جلبي لهاذا الماذه  الباطال 
وأرساال أحااد قااواَه علااى رأا جااي  كبياار لمحاربااة باادر الاادين ولألسااف قتاال القائااد سيساامان الااذي 

جيشااا آخار ارسله محمد جلبي على يد الخائن )بير قليجة( وهز  جيشه وأعد السال ان محماد جلباي 
بقياَة وزيره األول )بايزيد با ا( ، فحارب )بير قليجة( وأنتصر عليه في موقعة )قره بورناو( وبعادها 

الااذي يقااول: }إنمااا جاازاء الااذين  (1)أقاايم حااد الحرابااة علااى )بياار قليجااة مصاا فى( امتثاااالا ألماار هللا
تق اا  أياديهم وأرجلهاام ماان  يحااربون هللا ورسااوله ويساعون فااي األرض فسااَاا أن يقتلااوا أو يصالبوا أو

خالف أو ينفوا من األرض بل  لهم خزي في الدنيا ولهم فاي اآلخارة عاذاب عظايم) )ساورة المائادة: 
 (.33آية 

واستمر الشايخ بدرالادين فاي اياه و ان أناه سايتمكن مان الابالَ بساب  مااتمر باه مان حالاة تمازب 
ين يقاول : )إناي ساأعور مان أجال كامل وفووى وربت بأطنابها في كل ارجاء البالَ وكان بدر الد

أمتالك العالم، وباعتقاَاتي بات اال ارات الغيبية سأقسم العالم بين مريدي بقوة العلم وسر التوحيد، 
 .(2)بعض المحرمات( -باتساع مشاربي-وسأب ل قوانين أهل التقليد ومذهبهم، وسأحلل 

بتادع وهاذا الزناديا ماَيااا وعساكرياا وكان أمير األفالب ) في رومانيا ( يدعم هذا المنشا وهذا الم
وكان السل ان محمد جلبي لهذه الدعوة الفاسدة بالمرصاَ وويا عليها الخناب، حتاى اوا ر بادر 

                                                        
 . 35( انظر: أخطاء يجب أن تصحح )الدولة العثمانية( ، ص1)

 . 140( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص2)
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( يقاول محماد  ارف الادين فاي مساألة (1)الدين أن يعبر إلى من قة َلاي أورماان ) فاي بلغارياا اآلن
قاة وماا يحاي  بهاا مان منااطا هاي ماأوأ توجه الشيخ بدر الدين إلى َلي أورماان : ) إن هاذه المن 

الباطنيااة، وهااي من قااة تعاا  بأتباااع عااورة بابااا إسااحا التااي قاماات وااد الدولااة العثمانيااة فااي منتصااف 
القرن الساب  الهجري، وأن توجه الشيخ بدر الدين إلى هذا المكان وتمكنه من جما  اآلالف المؤلفاة 

لاة الكايياة الختياار الشايخ هاذا المكاان بالاذات من المؤيدين له ولحركته مان هاذه المنااطا لفياه الدال
)(2) . 

وفااي َلااي أورمااان باادأت المعونااات األوربيااة تفااد إلااى الشاايخ، واتساا  ن اااب الثااورة وااد الساال ان 
آالف  8-7العثمااااني محماااد األول، ووصااالت فلاااوال المنشاااقين أعاااداء اإلساااال  الصاااحي  إلاااى ماااابين 

 . (3)مقاتل
ألمااور بحااذر ويقظااة ولاام يكاان  ااافالا عمااا يفعلااه الثااوار وقااا  وكااان الساال ان محمااد األول يتاااب  ا

 السل ان بنفسه لحرب الشيخ بدر الدين وكان هذا على رأا جي  عظيم في َلي أورمان. 
اتخذ السال ان محماد مان سايروز ) فاي اليوناان اآلن ( مركازاا لقياَتاه. أرسال السال ان قواتاه إلاى 

الثااائر بعااد هزيمتااه، فااي من قااة َلااي أورمااان، فااراراا ماان  الثاوار فهاازمتهم، وتااوارأ زباايمهم باادر الاادين
 . (4)السل ان

واساات اعت مخااابرات الساال ان محمااد األول أن تختاارب صاافوف الثااوار وأن تكيااد مكياادة محكمااة 
 . (5)وق  على أعرها زبيم الثوار المبتدع بدر الدين في األسر

 رأ وجه  قد اصفري وعندما قابل السل ان محمد األول بدر الدين قال له : مالي أ
                                                        

 . 140( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 140( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 141( المصدر السابق نفسه، ص3)

 . 141لتاريخ والحضارة، ص( انظر: العثمانيون في ا4)

 . 141،142( المصدر السابق نفسه، ص5)
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 أجابه بدر الدين: إن الشم  يا موالي ، تصفر عندما تقترب من الغروب. 
وقااا  علماااء الدولااة بمنااا رة علميااة حاارة ماا  باادر الاادين عاام أقيماات محكمااة  ااربية، وأصاادر حكاام 

: ص مان أتااكم وأماركم جميعااا  اإلعدا  بناء على فتوأ العلمااء التاي اساتندت إلاى توجياه رساول هللا 
 . (1)على رجل واحد يريد أن يشا عصاكم ويفرب جماعتكم فاقتلوه ص

ياااة  إن الماااذه  الفاساااد الاااذي كاااان يااادعو إلياااه ص بااادر الااادين ص هاااو نفااا  ماااذه  الماساااونية اليهَو
المعاصرة ) القرن الخام  عشر الهجري / العشرون الميالَي( وهو يقو  على إلغااء الحاواجز باين 

حة وأصحاب العقائد الفاسدة، إب إنه يقول بااألخوة باين المسالمين أصحاب العقيدة اإلسالمية الصحي
واليهَو والنصارأ وبباَ البقر والشيوعيين، وهذا يخالف عقيادة اإلساال  التاي تؤكاد أناه ال أخاوة باين 
المسلمين وبين  يرهم من أصحاب العقائد الفاسادة، ألناه كياف يكاون هنااك أخاوة باين مان يحااربون 

 . (2)لمؤمنين الموحدينهللا ورسوله، وبين ا
كااان الساال ان محمااد األول محباااا للشااعر واألَب والفنااون وقياال هااو أول ساال ان عثماااني أرساال 
الهدية السنوية إلى أمير مكة التي ي لا عليها اسم الصرة، وهاي بباارة علاى قادر معاين مان النقاَو 

 . (3)يرسل إلى األمير لتوزيعه على فقراء مكة والمدينة
العثمااني السال ان محماد األول وأطلقاوا علياه لقا  بهلاوان ) ومعناهاا الب ال ( وقاد أحا  الشاع  

وبلا  بسااب  نشاااطه الجاام و ااجاعته كمااا أن أعمالااه العظيمااة، وببقريتااه الفااذة التااي قاااَ ماان خاللهااا 
الدولة العثمانية الى بار األماان، كماا أن جميال ساجاياه وسالوكه و اهامته وحباه للعادل والحاا جعال 

 لا عليه لق  جلبي ايضاا وهو لق  تشريف وتكريم ييه معنى الشهامة والرجولة. عبه يحبه وي 
حقيقاااة إن بعاااض حكاااا  آل عثماااان قاااد فااااقوه  اااهرة ، إال أن باإلمكاااان اعتبااااره مااان أنبااال حكاااا  

 (4)فقد اعتارف المؤرخاون الشارقيون واليوناانيون بانساانيته واعتباره المؤرخاون العثماانيون -العثمانيين 

                                                        
 .1852( رقم 3/1480( مسلم، كتاب االمارة، باب إذا بويع لخليفتين )1)

 .38( انظر: أخطاء يجب ان تصحح في التاريخ )الدولة العثمانية( ، ص2)

 . 152( انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص3)

 . 62لتاريخ العثماني، ص( انظر: في أصول ا4)
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ان الماهر الذي حافم على قياَة سفينة  الدولة العثمانية حاين هادَتها طوفاان الغازوات بمثابة القب 
 التترية، والحروب الداخلية، والفتن الباطنية.

 وفاته:
بعااد أن بااذل الساال ان محمااد األول قصااارأ جهااده فااي محااو آعااار الفااتن التااي ماارت بهااا الدولااة 

د  حاادوم  ااغ  فااي المسااتقبل وبينمااا كااان العثمانياة و ااروعه فااي أجاازاء ترتيبااات َاخليااة تضاامن عا
السال ان مشاتغالا بهاذه المهماا  الساليمة  اعر بادنو أجلاه َعاى البا اا بايزياد وقاال لاه: )عينات ابناي 
مراَ خليفة لي فأطعه وكن صاَقاا معه كما كنت معي . اريد مانكم ان تاأتونني بماراَ اآلن النناي ال 

ر األلهاي قبال مجيلاه حاذاري ان تعلناوا وفااتي حتاى است ي  أن أقو  من الفراش بعاد. فاان وقا  األما
 .(1)يأتي(

 سنة.43 ( في مدينة أورنة واسلم روحه لخالقه وعمر 1421ها )824وفاجأه الموت في سنة 
وخوفااااا مااان حصاااول ماالتحماااد عقبااااه لاااو ُعلااام ماااوت السااال ان محماااد األول اتفاااا وزياااراه ابااارابيم 

أبناااه ماااراَ الثاااني فأ ااااعا أن السااال ان ماااريض وبايزيااد علاااى أخفااااء موتااه علاااى الجناااد حتاااى يصاال 
 .(2)وارسال البنه فحضر بعد واحد وأربعين يوماا واستلم مقاليد الحكم

ولقااد كااان الساال ان محمااد األول محباااا للسااال  والعلاام والفقهاااء ولااذل  نقاال عاصاامة الدولااة ماان أَرنااة 
وحز  متين ، وحلام فرياد ، وسياساة  وكان على خلا ريي ، (3))مدينة الغزاة( الى بروسة )مدينة الفقهاء(

 فذة في معاملة األعداء واألصدقاء.
 المبح  الساَا
 مراَ الثاني 

 
 (، وكاان 1421هاا/824تولى السل ان مراَ الثاني أمر الدولة بعد وفاة أبيه )محمد جلبي( عا  )

ساال  فاي رباوع عمره اليزيد على عماني عشرة سنة وكان محباا للجهاَ في سبيل هللا، والدعوة الاى اال
                                                        

 . 41( السالطين العثمانيون ، ص1)

 . 152( انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ص2)

 . 63( انظر: في أصول التاريخ العثماني ، ص3)
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 .(1)أوروبا
، اسات اع السال ان ماراَ أن يقضاي (2)كان معروفاا لادأ جميا  رعيتاه باالتقوأ، والعدالاة والشافقة

على حركات التماَر الداخلياة التاي قاا  بهاا عماه مصا فى والتاي كانات تادعم مان قبال أعاداء الدولاة 
والماااؤامرات والمتاعااا  التاااي العثمانياااة وكاااان االمبراطاااور البيزن اااي مانويااال الثااااني خلاااف الدساااائ  

تعاارض لهااا الساال ان مااراَ، فهااو الااذي َعاام عاام الساال ان مااراَ الااذي اساامه مصاا فى بالمساااعدات 
حتااى اساات اع أن يحاصاار مدينااة  اااليبولي ابتغاااء انتزاعهااا ماان الساال ان واتخابهااا قاعاادة لااه إال ان 

ور مانوياال الثاااني الساال ان مااراَ قاابض علااى عمااه وقدمااه للمشاانقة وماا  بلاا  ، فقااد مضااى االمبراطاا
يكيااد للساال ان واحتضاان  ااقيقاا لمااراَ الثاااني ، وووااعه علااى رأا قااوة اسااتولت علااى مدينااة نيقيااافي 
األناوااول، وسااار إليااه مااراَ واساات اع أن يقااض علااى قواتااه واواا ر خصاامه لالستسااال  عاام قتاال . 

لني ، فهاجمهااا ومان عام صامم السال ان ماراَ أن يلقان االمبراطاور َرسااا عمليااا، فأسارع بااحتالل سالو 
خلها عنوة في مارا   ها( ، واصبحت جزءا اليتجزأ من الدولة العثمانية.833  )1431َو

وكااان الساال ان مااراَ يوجااه الضااربات الموجعااة لحركااات التمااَر فااي بااالَ البلقااان، وحاارر علااى 
ا تدبيم الحكم العثمااني فاي تلا  الاديار، واتجاه الجاي  العثمااني نحاو الشامال ألخضااع إقلايم وال اي
وفااارض علياااه جزياااة سااانوية، واوااا ر ملااا  الصااارب الجدياااد )ساااتيف الزار ميااات ( الاااى الخضاااوع 
للعثمانيين والدخول تحت حكمهم وجدَ والءه للسل ان ، واتجاه جاي  عثمااني نحاو الجناوب، حيا  

 قا  بتوطيد َعائم الحكم العثماني في بالَ اليونان.
ضاااء علااى العوائااا فااي كاال ماان ألبانيااا ولاام يلباا  الساال ان أن واصاال جهاااَه الاادعوي  وقااا  بالق

 والمجر.
 ( وركاااازوا هجااااومهم علااااى الجاااازء 1431هااااا/834واساااات اع العثمااااانيون أن يفتحااااوا ألبانيااااا عااااا  )

                                                        
 . 38( انظر: أخطاء يجب أن تصحح )الدولة العثمانية(، ص1)

 . 43( انظر: السالطين العثمانيون، ص2)
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الجنوبي من الابالَ. أماا  امالي ألبانياا ، فقاد خااض العثماانيون يياه جهااَاا مرياراا، وتمكان األلباانيون 
جباااال البانياااا، كماااا ألحقاااوا الهزيماااة بحملتاااين الشاااماليون مااان القضااااء علاااى جيشاااين عثماااانيين فاااي 

هما السل ان مراَ بنفسه، وتكبد العثمانيون خسائر فاَحة أعناء عملياة  عثمانيتين متعاقبتين كان يقَو
االنساحاب، ووقفات الاادول النصارانية خلاف األلبااان لادعمهم واد العثمااانيين وخصوصااا مان حكومااة 

ماااني لهااذا االقلاايم الهااا  بشاااطليه وموانلااه البحريااة التااي البندقيااة التااي كاناات تاادرك خ ااورة الفاات  العث
ترب  البندقية بحوض البحر المتوس  والعالم الخاارجي ، وأنهام فاي اسات اعتهم حجاز سافن البناَقاة 
َاخل بحر مغلا هو بحر األَرياتي . وهكذا لم يشهد السل ان مراَ الثاني اساتقراراا للحكام العثمااني 

 .(1)في ألبانيا
 ( أن يهزماااوا 1438هاااا/842تعلاااا بجبهاااة المجااار، فقاااد اساات اع العثماااانيون فاااي عاااا  )وأمااا ماااا ي

المجااريين ويأسااروا ماانهم ساابعين ألااف جناادي وأن يسااتولوا علااى بعااض المواقاا ، عاام تقااد  لفاات  بلغااراَ 
عاصااامة الصااارب، ولكناااه أخفاااا فاااي محاولتاااه وسااارعان مااااتكون حلاااف صاااليبي كبيااار باركاااه الباباااا 

العثماااانيين مااان أورباااا كلياااة. و ااامل الحلاااف البابوياااة والمجااار وبولنااادا واساااتهدف هاااذا الحلاااف طاااَر 
وقياااة برجنااديا، وانضاامت إلاااى  والصاارب وبااالَ األفااالب وجناااوة والبندقيااة واإلمبراطوريااة البيزن يااة َو
الحلااف أيضاااا كتائاا  ماان األلمااان والتشااي . وأع ياات قياااَة قااوات الحلااف الصااليبي إلااى قائااد مجااري 

قااد قاااَ هنياااَي القااوات الصااليبية البريااة وزحااف جنوباااا واجتاااز الاادانوب قاادير هااو يوحنااا هنياااَي. و 
  (، واواااا ر العثمااااانيون إلااااى طلاااا  442هااااا/ 846وأوقاااا  بالعثمااااانيين هاااازيمتين فاااااَحتين عااااا  ) 

وأبرماات معاهاادة صال  لماادة عشاار ساانوات فاي ص ساايزجاَن ص وبلاا  فاي  ااهر يوليااو عااا   (2)الصال 
واعتاارف ص بجااور  برانكااوفيت ص أميااراا عليهااا. كمااا تنااازل  هااا تنااازل فيهااا عاان الصاارب848  / 1444

السااال ان ماااراَ عااان االفاااالب للمجااار، وافتااادأ زو  ابنتاااه ص محماااَو  ااالبي ص الاااذي كاااان قائاااداا عامااااا 

                                                        
 . 46لعثمانية في التاريخ االسالمي الحديث، ص( انظر: الدولة ا1)

 . 46( المصدر السابق نفسه، ص2)
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ألاف َوقياة.. وقاد حاررت هاذه المعاهادة بااللغتين العثمانياة، والمجرياة  60للجيوش العثمانياة، بمبلام 
علااى االنجياال كمااا اقساام الساال ان مااراَ بااالقرآن علااى أن تراعااي وأقساام صالَيسالسااي ص ملاا  المجاار 

  روط المعاهدة بذمة و رف. 
وحااين فاارغ مااراَ ماان عقااد الهدنااة ماا  أعدائااه االوروبيااين عاااَ إلااى األناوااول وفجاا  بمااوت ابنااه 
األمير عالء وا تد حزنه عليه وزهد في الدنيا والمل  ونزل عان السال نة البناه محماد وكاان إب باك 

رابعة عشرة من عمره، ولصغر سنه أحاطه والده ببعض أهل الرأي والنظر من رجال َولته عم في ال
به  إلى مغنيسيا في آسيا الصغرأ ليقضي بقية حياته في عزلاة وطمأنيناة ويتفارغ فاي هاذه الخلاوة 
م إلى بباَة هللا والتأمل في ملكوته بعاد أن أطماأن إلاى اساتتباب األمان والساال  فاي أرجااء َولتاه ولا

يناااال سااايزاريني وبعاااض أعواناااه  (1)يساااتمت  السااال ان طاااويالا بهاااذه الخلاااوة والعبااااَة حيااا  قاااا  الكاَر
هم عاان أوربااا، خصوصاااا وأن العاارش العثماااني قااد  بالاادعوة إلااى نقااض العهااَو ماا  العثمااانيين وطااَر

  بهااذه تركااه الساال ان مااراَ البنااه الفتااى الااذي ال خباارة لااه والخ اار منااه وقااد اقتناا  البابااا أوجااين الراباا
وطلاا  ماان النصااارأ، نقااض العهااد، ومهاجمااة المساالمين وبااين للنصااارأ أن  (2)الفكاارة الشااي انية

المعاهادة التااي عقادت ماا  المساالمين باطلاة ألنهااا عقادت باادون إبن البابااا وكيال المسااي  فااي األرض 
ينال سيزاريني عظيم النشاط َائم الحركة اليكال عان العمال، يجاد ويساعى للقضااء ع لاى وكان الكاَر

العثمانيين ولذل  كان يزور ملوك النصارأ وزعمهام ويحرواهم علاى نقاض المعاهادة ما  المسالمين 
ويقن  كل من يعترض عليه نك  المعاهادة ويقاول لاه أناه باسام الباباا يبارك بماتهم مان نكثهاا ويباارك 
هم وأساالحتهم، وعلاايهم أن يتبعااوا طريقااه فااان طريااا المجااد والخااالر وماان نازعااه وااميره بعااد  جنااَو

 . (3)بل  وخشي االعم فانه يحمل عنه وزره و عمه

                                                        
 . 42،43( انظر: محمد الفاتح ، ص1)

 . 43( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 44( انظر: محمد الفاتح ، ص3)
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هم، وحشاادوا الجيااوش لمحاربااة المساالمين، وحاصااروا مدينااة ص فارنااا ص  لقااد نقااض النصااارأ عهااَو
، والتاي كانات قاد تحاررت علاى أيادي المسالمين، ونقاض  البلغارية الواقعة على ساحل البحار األساَو

أوج  هللا سابحانه وتعاالى علاى المسالمين قتاالهم  العهَو هو َسْمُت  اهر ألعداء هذا الدين، ولذل 
 (. 12يقول سبحانه : }فقاتلوا أئمة الكفر إنهم ال أيمان لهم لعلهم ينتهون ) ) التوبة: 

، وال مواعيا يرعونها، كما هو طابعهم َائماا . إنهم ال يتورعون عن مهاجمة أي أماة، أي  العهَو
وصادب هللا القائال فااي تصاويرهم : } اليرقباون فااي  (1)إنساان يلمحاون ييااه واعفاا، يقتلاون ويااذبحون 

 (.  10مؤمن إال وال بّمة وأولل  هم المعتدون ) )التوبة : 
وعناااادما تحاااارك النصااااارأ وزحفااااوا نحااااو الدولااااة العثمانيااااة وساااام  المساااالمون فااااي أَرنااااة بحركااااة 

لون قدومااه الصاليبيين وزحفهاام انتااابهم الفاازع والرعاا  وبعاا  رجااال الدولااة الااى الساال ان مااراَ يسااتعج
لمواجهاااة هاااذا الخ ااار وخااار  السااال ان المجاهاااد مااان خلوتاااه ليقاااَو جياااوش العثماااانيين واااد الخ ااار 
الصليبي. واست اع مراَ أن يتفا م  األس ول الجنوي لينقال أربعاين ألفااا مان الجاي  العثمااني مان 

 آسيا إلى أوروبا تحت سم  األس ول الصليبي وبصره في مقابل َينار لكل جندي. 
لسال ان ماراَ فاي الساير فوصال وارناه فاي نفا  الياو  الاذي وصال يياه الصاليبيون. وفاي وأسارع ا

اليااو  التااالي نشاابت المعركااة بااين الجيشااين النصااراني واإلسااالمي وكاناات عنيفااة حاميااة وقااد وواا  
السل ان مراَ المعاهادة التاي نقضاها أعاداؤه علاى رأا رما  ليشاهدهم ويشاهد الساماء واألرض علاى 

ارت بينهما معركة رهيبة كااَ يكاون فيهاا (2)ليزيد حماا جندهالغدر والعدوان و  . واقتتل الفريقان، َو
النصر للنصارأ نتيجة حميتهم الدينية وحماسهم الزائد إال أن تل  الحماية والحمااا الزائاد اصا د  
 بالروو الجهاَية لدأ العثمانيين، والتقى المل  صالَيسالا ص ناقض العهَو م  السال ان ماراَ الاوفي
ارت بينهمااا معركااة رهيبااة، تمكاان الساال ان المساالم ماان قتاال الملاا   بااالعهَو وجهااا لوجااه واقتااتال، َو

                                                        
 . 41( انظر: أخطاء يجب ان تصحح )الدولة العثمانية( ، ص1)

 . 45يدي، ص( انظر: محمد الفاتح، د. سالم الرش2)
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المجري النصراني، فقد عاجله بضربة قوية من رمحاه اساق ته مان علاى  هار جاواَه فأسارع بعاض 
وصاااو أحاد المجاهادين فااي  (1)المجاهادين وجازوا رأساه ورفعااوه علاى رما  مهللااين مكبارين وفارحين

أيها الكفار هذا رأا ملككم ص وكان لذل  المنظر أعر  ديد على جماوع النصاارأ، فاساتحوب  العدو ص
عليهم الفزع والهل ، فحمل علايهم المسالمون حملاة قوياة، بادَت  املهم وهزماوهم  ار هزيماة، وولاى 
النصاارأ مادبرين يادف  بعضاهم ولاام ي ااَر السال ان ماراَ عادوه واكتفااى بهاذا الحاد مان النصار وانااه 

 . (2)عظيملنصر 
هااا ( واسااتمرت المعركااة 852  ) 1448أكتااوبر  17كاناات هااذه المعركااة فااي سااهول قوصااوه فااي 

عالعة أيا  وانتهت بفوز ساحا للعثمانيين. وقد أخرجت هذه المعركة بالَ المجر لعشر سنوات على 
 . (3)األقل من عداَ الدول التي تست ي  النهوض بعمليات حربية هجومية ود العثمانيين

تفارب السل ان مراَ زهاَته في الدنيا والمل  فنزل على العرش مارة أخارأ البناه محماد وعااَ  ولم
 إلى عزلته في مغنيسيا كما يعَو األسد المنتصر إلى عرينه. 

ولقد بكر لنا التاريخ مجموعة من الملوك والحكا  الذين نزلاوا عان عرو اهم وانق عاوا عان النااا 
ض هؤالء الملوك قد عاَوا إلى العرش ولكن لام ياذكر لناا أحاد مانهم وأبهة المل  إلى العزلة، وأن بع

نزل عن العرش مرتين  ير السل ان مراَ فانه لم يكد ياذه  إلاى معتزلاه بمسايا الصاغرأ حتاى عاار 
وا وطغوا وأفسدوا وكان السل ان محماد فتاى يافعااا  االنكشارية في أَرنة و غبوا وهاجوا وماجوا وتمَر

رجااال الدولااة أن يسااتفحل األماار ويعظاام الخ اار ويتفاااقم الشاار، وتسااوء حاادي  الساان وخشااي بعااض 
وجاااء الساال ان مااراَ وقاابض  (4)العاقبااة يبعثااوا إلااى الساال ان مااراَ يسااتقدمونه ليتااولى األماار بنفسااه

                                                        
 . 22( انظر: محمد الفاتح، د. عبدالسالم عبدالعزيز، ص1)

 . 46( انظر: محمد الفاتح، ص2)

 . 47( انظر: الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي الحديث، ص3)

 . 47( انظر: محمد الفاتح، ص4)
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علاى زمااا  األماار وخضا  لااه االنكشااارية وأرساال ابناه محمااد إلااى مغنيسايا حاكماااا عليهااا باألناوااول، 
ي علاى العارش العثمااني إلاى آخار ياو  فاي حياتاه، وقاد قضااها فاي الغاازو وبقاى السال ان ماراَ الثاان

 . (1)والفت 
 

 أوالا: مراَ الثاني وحبه للشعراء والعلماء وفعل الخير:
يقااول محمااد حاارب: ) مااراَ الثاااني و ن كااان مقااالا وكااان مالاادينا ماان  ااعره قلاايالا، لصاااح  فضاال 

شعراء الذين كاان يادعوهم إلاى مجلساه ياومين على األَب والشعر ال يجحد، ألن نعمة حّلت على ال
فاااي كااال أسااابوع ليقولاااوا ماعنااادهم، ويأخاااذون باااأطراف األحاَيااا  واألسااامار بيااانهم وباااين السااال ان، 
ييستحسن أو يساتهجن، ويختاار أو ي ارو، وكثياراا ماكاان يساّد عاوز المعاوزين مانهم بنائلاة الغمار أو 

هماو  العاي  ويتاوفروا علاى قاول الشاعر، وقاد بايجاَ حرفة لهام تادّر الارزب علايهم حتاى يفر اوا مان 
 . (2)أنج  عصره كثيراا من الشعراء

لقاااد حاااّول القصااار الحااااكم إلاااى ناااوع مااان األكاَيمياااة العلمياااة ووصااال باااه األمااار أن كاااان الشاااعراء 
 . (3)يرافقونه في جهاَه

الماااا عاااقالا . كااان ساال اناا ع(4)وماان أ ااعاره : ) تعااالوا نااذكر هللا ألننااا لساانا باادائمين فااي الاادنيا (
عاَالا  جاعاا، وكان يرسل ألهالي الحارمين الشاريفين وبيات المقادا مان خاصاة مالاه فاي كال عاا  
عالعة آالف وخم  ملة َينار، وكان يعتني بشأن العلم والعلماء والمشايخ والصلحاء، مهد الممال ، 

                                                        
 . 23( السلطان محمد الفاتح، ص1)

  .246( العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص2)

 . 246( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص3)

 . 43( السالطين العثمانيون الكتاب المصور، ص4)
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ف آصااف : ) كاان تقيااا وقاال عناه يوسا (1)وأّمن السبل، وأقا  الشرع والدين وأبل الكفار والملحدين
 . (2)صالحاا، وب الا صنديداا، محباا للخير، مي،االا للرأفة واإلحسان (

 عانياا: وفاته ووصيته 
هاا فااي مااراَ الثاااني: )وكااان خياار ملااوك زمانااه 855قاال صاااح  النجااو  الزاهاارة: فااي وييااات عااا  

َ، وأفناى عماره فاي  رقاا و رباا، مما ا تمل عليه مان العقال والحاز  والعاز  والكار  والشا جاعة والساَؤ
ة  ااازوات، وفااات  عاااّدة فتوحاااات، وملااا  الحصاااون المنيعاااة،  الجهااااَ فاااي سااابيل هللا تعاااالى، و ااازا عاااد،
والقاالع والماادن ماان العاادوِّ المخااذول. علاى أنااه كااان منهمكاااا فااي اللاذات التااي تهواهااا النفااوا، ولعاال 

،  -بالمعاصاي وُأرقعاه باالساتغفار  فقاال: ُأمزقاه -وقد سلل عن َيناه  -حاله كقول بعض األخيار 
فهو أحا بعفو هللا وكرمه، فان له المواقف المشهورة، ولاه الياد البيضااء فاي اإلساال  ونكاياة العادّو، 

 . (3)عفا هللا عنه، وعّوض  بابه الجنة ...( -حتى قيل عنه إنه كان سياجاا ل سال  والمسلمين 
عاماا وبنااء علاى وصايته رحماه هللا َفان فاي  47توفي السل ان في قصر اَرنه عن عمر يناهز 

جان  جام  مراَية في بورصاة. ووصاى باان اليبناى علاى قباره  ايء وأن يعمال أمااكن فاي جوانا  
 . (4)القبر يجل  فيها الحفاا لقراءة القرآن الكريم وأن يدفن في يو  الجمعة فنفذت وصيته

ي قبار وااخم، وكاان يريااد أاّل يبنااى وتارك فااي وصايته  ااعراا، بعاد أن كااان قلقااا يخشااى أن يادفن فاا
 . (5) يء على مكان َفنه، فكتبها  عراا ليقول: فليأِت يو  يرأ الناا ييه ترابي

لقد قا  السل ان مراَ ببناء جوام  ومدارا، وقصوراا وقناطر فمنهاا جاام  اَرناه بو عالعاة  ارف 

                                                        
 . 25( انظر: تاريخ السالطين آل عثمان للقرماني، ص1)

 .55( تاريخ سالطين آل عثمان، ص2)

 ( لجمال الدين ابي المحاسن يوسف بن تغري. 16/3( النجوم الزاهرة )3)

 . 43سالطين العثمانيون ، ص( انظر: ال4)

 . 246( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص5)
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 . (1)وبنى بجان  هذا الجام  مدرسة وتكية ي عم فيها الفقراء والمساكين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثال  
 محمد الفات  وفت  القس ن ينية 

 المبح  األول 

                                                        
 . 43( انظر: السالطين العثمانيون، ص1)
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 السل ان محمد الفات  
 

  (، يعتبر السل ان العثماني الساب  فاي سلسالة آل 1481 -ها431هو السل ان محمد الثاني ) 
. (1)للمسالمين عثمان يلق  بالفات  وأبي الخيارات. حكام ماايقرب مان عالعاين عامااا كانات خياراا وعازة

فبرايااار عاااا   18هاااا الموافاااا 855محااار  عاااا   16تاااولى حكااام الدولاااة العثمانياااة بعاااد وفااااة والاااده فاااي 
ساانة ولقااد امتاااز الساال ان محمااد الفااات  بشخصااية فااذة جمعاات بااين  22  وكااان عمااره آنااذاك 1451

في مدرساة األماراء القوة والعدل كما أنه فاب أقرانه منذ حداعته في كثير من العلو  التي كان يتلقاها 
وخاصااة معرفتااه لكثياار ماان لغااات عصااره وميلااه الشااديد لدراسااة كتاا  التاااريخ، ممااا ساااعده ييمااا بعااد 
علااى إبااراز  خصاايته فااي اإلَارة ومياااَين القتااال حتااى أنااه ا ااتهر أخيااراا فااي التاااريخ بلقاا  محمااد 

ه في الفتوحات ولقد برز الفات ، لفتحه القس ن ينية. وقد انته  المنه  الذي سار عليه والده وأجداَ
بعااد توليااه الساال ة فااي الدولااة العثمانيااة بقيامااه باعاااَة تنظاايم إَارات الدولااة المختلفااة، واهااتم كثيااراا 
باألمور المالية فعمل على تحديد مواَر الدولة وطرب الصرف منها بشكل يمن  اإلساراف والباذال أو 

ا ووو  ساجالت خاصاة بالجناد، وزاَ الترف. وكذل  ركز على ت وير كتائ  الجي  وأعاَ تنظيمه
ماان مرتباااتهم وأماادهم بأحاادم األساالحة المتااوفرة فااي بلاا  العصاار. وعماال علااى ت ااوير إَارة األقاااليم 
وأقااار بعاااض الاااوالة الساااابقين فاااي أقااااليمهم وعااازل مااان  هااار مناااه تقصااايراا أو إهماااال وطاااور الااابالط 

هم فااي اسااتقرار الدولااة والتقااد  إلااى الساال اني وأماادهم بااالخبرات اإلَاريااة والعسااكرية الجياادة ممااا سااا
اإلما  وبعد أن ق   أ واطاا مثمرة فاي اإلصاالو الاداخلي ت لا  إلاى المنااطا المسايحية فاي أوروباا 
لفتحهاااا ونشااار اإلساااال  فيهاااا، ولقاااد سااااعدته عوامااال عااادة فاااي تحقياااا أهدافاااه، منهاااا الضاااعف الاااذي 

ول األوروبياة األخاارأ، وكاذل  بسااب  وصالت إليااه اإلمبراطورياة البيزن يااة بساب  المنازعااات ما  الااد
                                                        

 . 253( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص1)
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الخالفات الداخلية التي عمت جمي  مناطقها ومدنها ولام يكتاف السال ان محماد باذل  بال اناه عمال 
بجاااد مااان أجااال أن يتاااو  انتصااااراته بفااات  القسااا ن ينية عاصااامة االمبراطورياااة البيزن ياااة، والمعقااال 

لفتاارة طويلااة ماان الاازمن، والتااي طالمااا االسااتراتيجي الهااا  للتحركااات الصااليبية وااد العااالم اإلسااالمي 
اعتزت بها االمبراطورية البيزن ية بصورة خاصة والمسايحية بصاورة عاماة، وجعلهاا عاصامة للدولاة 

 . (1)العثمانية وتحقيا ما عجز عن تحقيقه أسالفه من قاَة الجيوش اإلسالمية
 

 أوالا: فت  القس ن ينية 
  علاااى ياااد اإلمبراطاااور 330قاااد أسسااات فاااي عاااا  تعاااد القسااا ن ينية مااان أهااام المااادن العالمياااة، و 

، وقد كان لها موق  عالمي فريد حتاى قيال عنهاا : ص لاو كانات الادنيا  (2)البيزن ي قس ن ين األول
، ومناذ تأسيساها فقاد اتخاذها (3)مملكة واحدة لكانت القس ن ينية أصل  المدن لتكون عاصمة لها ص

عندما َخل المسلمون فاي جهااَ  (4)لعالم وأهمهاالبيزن يون عاصمة لهم وهي من أكبر المدن في ا
 م  الدولة البيزن ية كان لهذه المدينة مكانتها الخاصة من بل  الصراع، ولذل  فقد بشار الرساول 

، ولهااذا فقااد تناااف  (5)أصااحابه بفتحهااا فااي عاادة مواقااف، ماان بلاا : مااا حاادم أعناااء  اازوة الخناادب
ر المختلفاااة طمعااااا فاااي أن يتحقاااا فااايهم حااادي  خلفاااء المسااالمين وقااااَتهم علاااى فتحهاااا عبااار العصاااو 

: )لتفااااتحن القساااا ن ينية علااااى يااااد رجاااال، فلاااانعم األمياااار أميرهااااا ولاااانعم الجااااي  بلاااا   الرسااااول 
 . (6)الجي (

                                                        
 . 43( انظر: قيام الدولة العثمانية ، ص1)

 . 29( انظر: اوروبا في العصور الوسطى، سعيد عاشور، ص2)

 . 46-36( فتح القسطنطينية وسيرة السلطان محمد الفاتح، د.محمد مصطفى، ص3)

 . 115( المجتمع المدني )الجهاد ضد المشركين(، د. أكرم ضياء العمري، ص4)

 (. 4/335( احمد في مسنده )5)

 (.4/335( المصدر السابق نفسه )6)
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لااذل  فقااد امتاادت إليهااا يااد القااوات المساالمة المجاهاادة منااذ أيااا  معاويااة باان أبااي ساافيان فااي أولااى 
هاذه الحملاة، وقاد تكاررت حماالت أخارأ فاي عهاده  ها ولم تانج 44الحمالت اإلسالمية عليها سنة 

 حظيت بنف  النتيجة. 
كمااا قاماات الدولااة األمويااة بمحاولااة أخاارأ لفاات  القساا ن ينية وتعااد هااذه الحملااة أقااوأ الحمااالت 

 . (1)ها98األموية عليها، وهي تل  الحملة التي تمت في أيا  سليمان بن عبدالمل  سنة 
ية حي   اهد العصار العباساي األول حماالت جهاَياة مكثفاة واستمرت المحاولة لفت  القس ن ين

وااد الدولااة البيزن يااة، ولكنهااا لاام تااتمكن ماان الوصااول إلااى القساا ن ينية نفسااها وتهدياادها ماا  أنهااا 
 (2)هزتهااا وأعاارت علااى األحاادام َاخلهااا، وبخاصااة تلاا  الحملااة التااي تماات فااي أيااا  هااارون الر اايد

 ها. 190سنة 
الت إسالمية في آسيا الصغرأ كان من أهمها َولة السالجقة، التاي وقد قامت ييما بعد عدة َوي

-1063هاااا / 465 -455امتااادت سااال تها إلاااى آسااايا الصاااغرأ. كماااا أن زبيمهاااا ألااا  أرساااالن ) 
  عام 1070ها/464  ( است اع أن يهز  امبراطور الرو  َيمونوا في موقعة مالب كَر عا  1072

عاد أن تعهاد بادف  جزياة سانوية للسال ان السالجوقي، أسره ووربه وساجنه وبعاد مادة أطلاا ساراحه ب
وهذا يمثل خضوع جزء كبيار مان امبراطورياة الارو  للدولاة اإلساالمية السالجوقية وبعاد واعف َولاة 
السالجقة الكبرأ  هرت عدة َول سلجوقية كان منها َولة سالجقة الرو  في آسايا الصاغرأ والتاي 

 و وعاف االمبراطورية الرومانية.  است اعت مد سل تها إلى سواحل بحر إيجة  ربا
 (3)وفااي م لااا  القااارن الثاااامن الهجاااري الرابااا  عشاار المااايالَي خلاااف العثماااانيون ساااالجقة الااارو 

وتجدَت المحاوالت اإلسالمية لفت  القس ن ينية وكانت البداية حين جرت محاولاة لفتحهاا فاي أياا  

                                                        
 .  315( ، تاريخ خليفة بن خياط، ص3/70(ابن خلدون العبر )1)

 (. 6/185،186(، ابن األثير الكامل )10/69، تاريخ الطبري )458( خليفة بن خياط، تاريخه، ص2)

 . 46( قيام الدولة العثمانية، ص3)
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، (1) 1393 -هااا 796بقاوة ساانة  السال ان بايزيااد ص الصااعقة ص الااذي تمكنات قواتااه مان محاصاارتها
وأخاذ السال ان يفااوض اإلمبراطااور البيزن اي لتساليم المدينااة سالماا إلاى المساالمين، ولكناه أخاذ يااراوغ 
ويماطل ويحاول طل  المساعدات األوربية لصد الهجو  االسالمي عن القس ن ينية ، وفاي الوقات 

ها تيمورلن  إلاى َاخال األراواي العثمانياة وأخاذت تعيا  فسااَا ،  نفسه وصلت جيوش المغول يقَو
فاو ر السل ان بايزيد لسح  قواته وف  الحصار عن القس ن ينية لمواجهة المغول بنفساه ومعاه 
بقيااة القااوات العثمانيااة ، حياا  َارت بااين ال اارفين معركااة أنقاارة الشااهيرة ، والتااي أساار فيهااا بايزيااد 

تيجاااة بلااا  ان تفككااات الدولاااة وكاااان ن (2) 1402)الصااااعقة( عااام ماااات بعاااد بلااا  فاااي األسااار سااانة 
 العثمانية مؤقتا ، وتوقف التفكير في فت  القس ن ينية إلى حين . 

وما أن استقرت األحوال في الدولة حتى عاَت روو الجهاَ مان جدياد ، ففاي أياا  السال ان ماراَ 
 الثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااني الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذي تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااولى الحكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي الفتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة 

 ينية وتمكنااااات جياااااوش   جااااارت عااااادة محااااااوالت لفااااات  القسااااا ن1451-1421هاااااا/ 863-هاااااا824
العثمااانيين فاااي أيامااه مااان محاصاارتها أكثااارة ماان مااارة ، وكااان اإلمبراطاااور البيزن ااي فاااي أعناااء تلااا  

، وبهاذه (3)المحاوالت يعمل على إيقاع الفتنة في صفوف العثمانيين بدعم الخارجين على السال ان
مان تحقياا ماا كاانوا  ال ريقة نج  في إ اغاله فاي هدفاه الاذي حارر علياه ، فلام ياتمكن العثماانيون 

 ي محون إليه إال في زمن ابنه محمد الفات  ييما بعد . 
كاان محماد الفااات  يماارا األعمااال السال انية فااي حيااة ابيااه ومناذ تلاا  الفتارة وهااو يعااي  صااراع 
الدولااة البيزن يااة فااي الظااروف المختلفااة ، كمااا كااان علااى اطااالع تااا  بالمحاااوالت العثمانيااة السااابقة 

ينية ، بال ويعلاام بمااا سابقها ماان محااوالت متكااررة فااي العصاور اإلسااالمية المختلفااة ، لفات  القساا ن 

                                                        
 . 18( تاريخ سالطين آل عثمان ، ص1)

 . 358( انظر: الفتوح االسالمية عبر العصور ، د. عبدالعزيز العمري، ص2)

 . 358ر، ص( انظر: الفتوح االسالمية عبر العصو3)
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كاان يت لاا  إلاى فاات   (1)هاا  1451هاا الموافااا 855وبالتاالي فمناذ أن ولااى السال نة العثمانياة ساانة 
القس ن ينية ويفكر في فتحها ولقد ساهمت تربية العلمااء علاى تنشالته علاى حا  اإلساال  واإليماان 

بالقرآن وسنة سيد األنا  ولذل  نشأ على ح  اإللتزا  بالشريعة اإلساالمية ، واتصاف باالتقى والعمل 
والااورع ، ومحباااا للعلاام والعلمااااء ومشاااجعا علااى نشااار العلااو  ويعاااَو تديناااه الريياا  للتربياااة اإلساااالمية 

تااي الر اايدة التااي تلقهااا منااذ الصااغر ، بتوجيهااات ماان والااده ، وجهااَو الشخصاايات العلميااة القويااة ال
أ اارفت علااى تربيتااه، وصاافاء أوللاا  األساااتذة الكبااار  وعاازوفهم عاان الاادنيا وابتعاااَهم عاان الغاارور 

 .(2)ومجاهدتهم ألنفسهم ، ممن أ رفوا على رعايته
لقااد تاااأعر محماااد الفاااات  بالعلماااء الرباااانيين مناااذ طفولتاااه ومااان أخصااهم العاااالم الربااااني صأحماااد بااان 

ا له بالفضيلة  التامة ، وكان مدرسه فاي عهاد السال ان صماراَ الثاانيص والاد اسماعيل الكورانيص مشهَو
 صالفااااااااااااااااااااااااااااااااات ص . وفااااااااااااااااااااااااااااااااي بلاااااااااااااااااااااااااااااااا  الوقاااااااااااااااااااااااااااااااات كااااااااااااااااااااااااااااااااان محمااااااااااااااااااااااااااااااااد الثااااااااااااااااااااااااااااااااااني 

، أميرا في بلدة صمغنيسياص وقد أرسل إليه والده عدَا مان المعلماين ولام يمتثال أمارهم ، ولام  -الفات -
رجااال لااه مهابااة وحااّدة ،  يقاارأ  اايلا ، حتااى أنااه لاام يخااتم القاارآن الكااريم ، ف لاا  الساال ان المااذكور ،

فااذكروا لااه المااولى صالكااورانيص ، فجعلااه معلمااا لولااده وأع اااه قضاايبا يضااربه بااذل  إبا خااالف أمااره . 
فذه  إليه ، فدخل عليه والقضي  بياده ، فقاال: أرسالني والادك للتعلايم والضارب إبا خالفات أماري، 

ي فااي بلاا  المجلاا  وااربا فضااح  الساال ان محمااد خااان ماان بلاا  الكااال  ، فضااربه المااولى الكااوران
 .(3)  ديداا ، حتى خاف منه السل ان محمد خان ، وختم القرآن في مدة يسيرة . . .ص

هذه التربية االسالمية الصاَقة، وهاؤالء المرباون األفاوال، ممان كاان مانهم بااألخت هاذا العاالم 
ان ، ويخاطبااه الفاواال، مماان يماازب األماار الساال اني إبا وجااد بااه مخالفااة للشاارع أو الينحنااي للساال 

                                                        
 . 359( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 42( انظر: تاريخ الدولة العثمانية ، د. علي حسون، ص2)

 . 43نقالً عن تاريخ الدولة العثمانية، ص 52( كتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، ص3)
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باسم، ويصافحه واليقبل يده، بل السل ان يقبل يده. من ال بيعاي أن يتخار  مان باين جنباتهاا أنااا 
عظماااء كمحمااد الفااات  ، وأن يكااون مساالماا مؤمناااا ملتزماااا بحاادَو الشااريعة، مقيااد باااألوامر والنااواهي 

ه، تقياا صاالحاا ي لا  الادعاء معظماا لها ومدافعاا عن إجراءات ت بيقها على نفسه أوالا عم على رعيت
 .(1)من العلماء العاملين الصالحين

وبرز َور الشيخ آب  م  الدين فاي تكاوين  خصاية محماد الفاات  وبا  يياه مناذ صاغره أمارين 
 هما:
 مضاعفة حركة الجهاَ العثمانية. -1
اإليحااااااء َومااااااا لمحماااااد مناااااذ صاااااغره بأناااااه األميااااار المقصاااااَو بالحااااادي  النباااااوي : )لتفاااااتحن  -2
لذل  كان الفات  ي ما  أن ين باا  (2) قس ن ينية فلنعم األمير أميرها ولنعم الجي  بل  الجي (ال

 .(3)المذكور عليه حدي  رسول هللا 
 عانياا: اإلعداَ للفت :

ه المختلفة للتخ ي  والترتي  لفت  القس ن ينية، وباذل فاي بلا   بذل السل ان محمد الثاني جهَو
اا كبياارة فااي تقويااة الجااي   العثماااني بااالقوأ البشاارية حتااى وصاال تعااداَه الااى قرابااة رباا  مليااون جهااَو

وهااذا عاادَ كبياار مقارنااة بجياوش الاادول فااي تلاا  الفتاارة، كماا عنااي عنايااة خاصااة بتاادري   (4)مجاهاد
تلاا  الجمااوع علااى فنااون القتااال  المختلفااة وبمختلااف أنااواع األساالحة التااي تااؤهلهم للعمليااة الجهاَيااة 

  باعااداَهم إعااداَاا معنوياااا قوياااا و اارا روو الجهاااَ فاايهم، وتااذكيرهم بثناااء المنتظاارة كمااا أعتنااى الفااات
على الجي  الذي يفت  القسا ن ينية وعساى أن يكوناوا هام الجاي  المقصاَو باذل ، مماا  الرسول 

                                                        
 . 43( انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د.علي حسون، ص1)

 (.4/335د في مسنده )( رواه احم2)

 . 359( انظر: الفتوح االسالمية عبر العصور، ص3)

 . 161( انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد بك، ص4)
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أع اهم قوة معنوية و جاعة منق عة النظير ، كما كاان النتشاار العلمااء باين الجناَو أعار كبيار فاي 
 نَو ورب هم بالجهاَ الحقيقي وفا أوامر هللا.تقوية عزائم الج

وقد اعتنى السل ان باقامة قلعة )روملي حصار( في الجان  األوروبي على مضيا البسفور في 
أويا نق ة منه مقابل القلعة التي أسست في عهد السال ان بايزياد فاي البار اآلسايوي ، وقاد حااول 

ء القلعااة مقاباال التزامااات ماليااة تعهااد بااه إال أن االمبراطااور البيزن ااي عنااي الساال ان الفااات  عاان بنااا
الفاااات  أصااار علاااى البنااااء لماااا يعلماااه مااان أهمياااة عساااكرية لهاااذا الموقااا ، حتاااى اكتملااات قلعاااة عالياااة 

  660متراا وأصبحت القلعتان متقاابلتين وال يفصال بينهماا ساوأ  82ومحصنة، وصل ارتفاعها الى 
ربياه وتسات ي  نياران مادافعهما منا  أي سافينة تتحكمان في عباور السافن مان  ارقي البسافور الاى  

ماان الوصااول الاااى القساا ن ينية ماان المنااااطا التااي تقاا   ااارقها مثاال مملكااة طرابااازون و يرهااا مااان 
 .(1)األماكن التي تست ي  َعم المدينة عند الحاجة

 اهتما  السل ان بجم  األسلحة الالزمة: -أ
ت  القس ن ينية، ومن أهمها المداف  التي اعتنى السل ان عناية خاصة بجم  االسلحة الالزمة لف

أخااذت اهتماماااا خاصاااا منااه حياا  أحضاار مهندساااا مجرياااا ياادعى )أوربااان( كااان بارعاااا فااي صااناعة 
الماااداف  فأحسااان اساااتقباله ووفااار لاااه جميااا  اإلمكانياااات المالياااة والماَياااة والبشااارية، وقاااد تمكااان هاااذا 

كااااان علاااى رأساااها المااادف  الساااال اني  المهنااادا مااان تصاااميم وتنفياااذ العديااااد مااان الماااداف  الضاااخمة
المشهور، والذي بكر أن وزنه كاان يصال الاى ملاات األطناان وأناه يحتاا  الاى ملاات الثياران القوياة 

 .(2)لتحريكه، وقد أ رف السل ان بنفسه على صناعة هذه المداف  وتجريبها
 االهتما  باألس ول: -ب

                                                        
 . 26( انظر: سالطين آل عثمان، ص1)

 . 361( انظر: الفتوح االسالمية عبر العصور، ص2)
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صة باألس ول العثماني حي  عمل علاى ويضاف الى هذا االستعداَ مابذله الفات  من عناية خا
تقويتااه وتزويااده بالساافن المختلفااة ليكااون مااؤهالا للقيااا  باادوره فااي الهجااو  علااى القساا ن ينية ، تلاا  
المدينة البحرية التي اليكمال حصاارها َون وجاَو قاوة بحرياة تقاو  بهاذه المهماة وقاد بكار أن السافن 

 .(1)نةالتي أعدت لهذا األمر بلغت أكثر من أربعمائة سفي
 عقد معاهدات: - 

كما عمل الفات  قبل هجومه على القس ن ينية على عقد معاهادات ما  أعدائاه المختلفاين ليتفارغ 
لعدو واحد، فعقد معاهدة م  إمارة ) ل ة( المجاورة للقس ن ينية من الشرب ويفصال بيهماا مضايا 

االماارات األوروبياة المجااورة  )القرن الذهبي( ، كما عقد معاهدات م  )المجد( و)البندقية( وهما من
، ولكن هذه المعاهدات لم تصمد حينما بدأ الهجو  الفعلي علاى القسا ن ينية، حيا  وصالت قاوات 

مشااااركة لبناااي عقيااادتهم مااان  (2)مااان تلااا  المااادن و يرهاااا للمشااااركة فاااي الااادفاع عااان القسااا ن ينية
هم ومواعيقهم م  المسلمين.  النصارأ متناسين عهَو

تاااي كاااان السااال ان يعاااد العااادة فيهاااا للفااات  اساااتمات االمبراطاااور البيزن اااي فاااي فاااي هاااذه االعنااااء ال
محاوالتااه لثنيااه عاان هدفااه، بتقااديم األمااوال والهاادايا المختلفااة إليااه، وبمحاولااة ر ااوة بعااض مستشاااريه 

ولكاان الساال ان كااان عازماااا علااى تنفيااذ مخ  ااه ولاام تثنااه هااذه األمااور عاان  (3)ليااؤعروا علااى قااراره
المبراطاااور البيزن اااي  ااادة عزيماااة السااال ان علاااى تنفياااذ هدفاااه عماااد الاااى طلااا  هدفاااه، ولماااا رأأ ا

المساعدات من مختلف الدول والمادن األوروبياة وعلاى رأساها الباباا زبايم الماذه  الكااعوليكي ، فاي 
الوقت الذي كانت ييه كنائ  الدولة البيزن ية وعلى رأسها القس ن ينية تابعة للكنيساة األرعوبكساية 

عداء  ديد وقد أو ر االمبراطور لمجاملة البابا بأن يتقارب إلياه ويظهار لاه اساتعداَه وكان بينهما 
                                                        

 ، سالم الرشيدي . 90( انظر: محمد الفاتح ، ص1)

 . 58انظر: تاريخ سالطين آل عثمان ، ص( 2)

 . 69( انظر: فتح القسطنطينية، محمد صفوت، ص3)
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للعماال علاااى توحيااد الكنيساااة األرعوبكساااية الشاارقية لتصاااب  خاواااعة لااه، فاااي الوقااات الااذي لااام يكااان 
األرعوبك  ير بون في بل ، وقد قا  الباباا بنااءا علاى بلا  بارساال منادوب مناه الاى القسا ن ينية ، 

عاا للباباا وأعلان توحياد الكنيساتين، مماا أ ضا  جمهاور األرعاوبك  خ   في ك نيساة آياا صاوييا َو
في المدينة، وجعلهم يقومون بحركة مضاَة لهذا العمل االمبراطوري الكاعوليكي المشترك، حتى قال 
ك  : )إنناي افضال أن أ ااهد فاي َياار البيازن  عماائم التارك علاى أن أ اااهد  بعاض زعمااء األرعاَو

 .(1) التينية(القبعة ال
 عانياا: الهجو :

كاان القساا ن ينية محاطااة بالمياااة البحريااة فااي عاالم جبهااات، مضاايا البساافور ، وبحاار مرماارة ، 
والقرن الذهبي الذي كاان محميااا بسلسالة واخمة جاداا تاتحكم فاي َخاول السافن إلياه، باإلواافة الاى 

 ااطح بحار مرمارة الاى القارن بل  فان خ ين من األسوار كانت تحاي  بهاا مان الناحياة البرياة مان 
قااادماا ويرتفااا  الساااور  60الاااذهبي، يتخللهاااا نهااار ليكاااوا، وكاااان باااين الساااورين فضااااء يبلااام عرواااه 

قاادماا ، وأمااا السااور الخااارجي فيبلاام  60قاادماا وعليااه أباارا  يصاال ارتفاعهااا الااى  40الااداخلي منهااا 
، وبالتاالي فاان المديناة ماان (2)ارتفاعاه قراباة خما  وعشارين قاادماا وعلياه أبارا  موزعاة مليلاة بالجنااد

الناحيااة العسااكرية تعااد ماان أفضاال ماادن العااالم تحصاايناا، لمااا عليهااا ماان األسااوار والقااالع والحصااون 
إواااافة الاااى التحصاااينات ال بيعياااة، وبالتاااالي فاناااه يصاااع  اختراقهاااا، ولاااذل  فقاااد استعصااات علاااى 

ية سااابقة كااان الساال ان عشاارات المحاااوالت العسااكرية القتحامهااا ومنهااا إحاادأ عشاارة محاولااة اسااالم
الفات  يكمل استعداَات القس ن ينية  ويعرف أخبارها ويجهز الخرائ  الالزماة لحصاارها، كماا كاان 

، وقاااد عمااال (3)يقاااو  بنفساااه بزياااارات اسااات البية يشااااهد فيهاااا اساااتحكامات القسااا ن ينية وأساااوارها
                                                        

 .89( انظر: محمد الفاتح للرشيدي،  ص1)

 . 96؛ محمد الفاتح، ص2( انظر: سالطين آل عثمان، ص2)

 .57؛ فتح القسطنطينية محمد صفوت، ص82(  انظر: محمد الفاتح، سالم الرشيدي، ص3)
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جاار المااداف  العمالقااة الساال ان علااى تمهيااد ال ريااا بااين أَرنااة والقساا ن ينية لكااي تكااون صااالحة ل
خاللها الاى القسا ن ينية، وقاد تحركات الماداف  مان أَرناة الاى قارب القسا ن ينية، فاي مادة  اهرين 
هاا الفاات  بنفساه الاى مشاارف  حي  تمت حمايتها بقسام الجاي  حتاى وصالت األجنااَ العثمانياة يقَو

، فجمااا  الجناااد   1453أبريااال  6هاااا الموافاااا 857ربيااا  األول  26القسااا ن ينية فاااي ياااو  الخماااي  
وكانوا قرابة مائتين وخمسين ألاف جنادي، فخ ا  فايهم خ باة قوياة حاثهم فيهاا علاى الجهااَ وطلا  
النصر أو الشهاَة ، وبكرهم فيهاا بالتضاحية وصادب القتاال عناد اللقااء، وقارأ علايهم اآلياات القرآنياة 

 ينية وفضال الجاي  التي تح  على بل ، كما بكر لهم األحاَي  النبوية التاي تبشار بفات  القسا ن
الفااات  لهااا وأميااره، ومااافي فتحهااا ماان عااز لالسااال  والمساالمين ، وقااد باااَر الجااي  بالتهلياال والتكبياار 

 .(1)والدعاء
وكان العلماء مبثوعين في صافوف الجاي  مقااتلين ومجاهادين معهام مماا أعار فاي رفا  معنويااتهم 

ي ما عليه   .(2)من واج حتى كان كل جندي ينتظر القتال بفارغ الصبر ليَؤ
وفي اليو  التالي قا  السل ان بتوزي  جيشاه الباري أماا  األساوار الخارجياة للمديناة، مشاكالا عالعاة 
أقسااا  رئيسااية تمكناات ماان إحكااا  الحصااار البااري حااول مختلااف الجهااات، كمااا أقااا  الفااات  جيو اااا 

مهااا الماادف  احتياطيااة خلااف الجيااوش الرئيسااية، وعماال علااى نصاا  المااداف  أمااا  األسااوار، وماان أه
الساال اني العمااالب الااذي أقاايم أمااا  باااب طاا  قااابي ، كمااا وواا  فرقاااا للمراقبااة فااي مختلااف المواقاا  
المرتفعاااة والقريباااة مااان المديناااة، وفاااي نفااا  الوقااات انتشااارت السااافن العثمانياااة فاااي الميااااه المحي اااة 

مة التاي منعات بالمدينة، إال أنها لم تست   الوصول الى القرن الذهبي بسب  وجاَو السلسالة الضاخ
أي سفينة من َخوله بل وتدمر كل سفينة تحاول الدنو واالقتاراب، واسات اع االسا ول العثمااني أن 
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 .(1)تستولي على جزر االمراء في بحر مرمرة
وحااااول البيزن ياااون أن يباااذلوا قصاااارأ جهااادهم للااادفاع عااان القسااا ن ينية ووزعاااوا الجناااَو علاااى 

  العثمااني قبضااته علاى المدينااة، ولام يخلااوا االمار ماان األساوار، واحكماوا التحصااينات وأحكام الجااي
وقااوع قتااال بااين العثمااانيين المهاااجمين والبياازن يين الماادافعين منااذ االيااا  األولااى للحصااار، وفتحاات 
أبااواب الشااهاَة وفاااز عاادَ كبياار ماان العثمااانيين بهااا خصوصاااا ماان األفااراَ المااوكلين باااالقتراب ماان 

 االبواب.
ة ت لااااا ماااادافعها ماااان مواقاااا  مختلفااااة نحااااو المدينااااة ، وكااااان لقااااذائفها وكاناااات المدفعيااااة العثمانياااا

ولصاوتها الرهيا  َور كبياار فاي إيقاااع الرعا  فااي قلاوب البيازن يين وقااد تمكنات ماان تح ايم بعااض 
 األسوار حول المدينة، ولكن المدافعين كانوا سرعان مايعيدون بناء األسوار وترميمها .

وبا ووصالت إماداَات مان جناوة مكوناة مان خما  سافن ولم تنق   المساعدات المسيحية من أور 
هاااا القائاااد الجناااوي جوساااتنيان يرافقاااه سااابعمائة مقاتااال مت اااوع مااان َول أوروبياااة متعااادَة  وكاااان يقَو
واست اعت سفنهم أن تصل الى العاصمة البيزن ية العتيقة بعد مواجهة بحرية ما  السافن العثمانياة 

كبير في رف  معنوياات البيازن يين، وقاد عاين قائادها  المحاصرة للمدينة وكان لوصول هذه القوة أعر
 .(2)جستيان قائداا للقوات المدافعة عن المدينة

وقااد حاولاات القااوات البحريااة العثمانيااة تخ ااي السلساالة الضااخمة التااي تااتحكم فااي ماادخل القاارن 
ولكانهم  الذهبي والوصول بالسفن االسالمية إليه، وأطلقاوا ساهامهم علاى السافن األوروبياة والبيزن ياة

 .(3)فشلوا في تحقيا مراَهم في البداية وارتفعت الروو المعنوية للمدافعين عن المدينة
ولااام يكااال القااا  ورجاااال الااادين النصاااارأ، فكاااانوا ي وفاااون بشاااوارع المديناااة، وأمااااكن التحصاااين 

                                                        
 . 89؛ العثمانيون والبلقان،ص98( انظر: محمد الفاتح ، ص1)
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عاااء  ويحروااون المساايحيين علااى الثبااات والصاابر، ويشااجعون الناااا علااى الااذهاب الااى الكنااائ  َو
َ بنفساه علاى كنيساة المسي  و  السيدة العاذراء أن يخلصاوا المديناة، وأخاذ االمبراطاور قسا ن ين يتاَر

 .(1)أيا صوييا لهذا الهدف
 عالثاا: مفاووات بين محمد الفات  وقس ن ين:

استبسل العثمانيون المهاجمون على المدينة وعلى راسهم محماد الفاات  وصامد البيزن ياون بقيااَة 
اا ب ولياا  في الدفاع وحاول االمبراطور البيزن ي أن يخلت مدينته و عبه بكل ماا قس ن ين صمَو

يست ي  من حيلة، فقد  عروواا مختلفة للسل ان ليغرياه باالنساحاب مقابال األماوال أو ال اعاة، أو 
 يااار بلااا  مااان العاااروض التاااي قااادمها ، ولكااان الفاااات  رحماااه هللا ياااَر بالمقابااال طالبااااا تساااليم المديناااة 

فااي هااذه الحالااة لاان يتعاارض أحااد ماان أهلهااا وال كنائسااها لااألبأ، وكااان مضاامون ، وأنااه (2)تسااليماا 
الرسالة: )فليسلم لي إمبراطوركم مديناة القسا ن ينية وأقسام باأن جيشاي لان يتعارض ألحاد فاي نفساه 
وماله وعرواه ومان  ااء بقاي فاي المديناة وعااش فيهاا فاي أمان وساال  ومان  ااء رحال عنهاا حيا  

 .(3)اراَ في أمن وسال  أيضاا(
كاان الحصاار اليازال ناقصااا ببقااء مضايا القارن الاذهبي فاي ايادي البحرياة البيزن ياة، وما  بلاا  
فان الهجو  العثمااني كاان مساتمراا َون هاواَة حيا  أ هار جناَو االنكشاارية  اجاعة فائقاة، وبساالة 

 (4)أبريال 18ناَرة، فكانوا يقدمون على الموت َون خوف في أعقاب كل قصف مدفعي، وفي يو  
تمكنات الماداف  العثمانيااة مان فات  عغاارة فاي األساوار البيزن يااة عناد واَي ليكاوا فااي الجازء الغربااي 
ماان األسااوار ، فاناادف  إليهااا الجنااَو العثمااانيون بكاال بسااالة محاااولين اقتحااا  المدينااة ماان الثغاارة، كمااا 
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المدينااة بقيااااَة حاااولوا اقتحااا  األساااوار األخاارأ بالساااللم التاااي ألقوهااا عليهاااا، ولكاان الماادافعين عااان 
جستنيان استماتوا في الدفاع عن الثغرة واألسوار، وا تد القتال باين ال ارفين ، وكانات الثغارة وايفة 
وكثاارة السااها  والنبااال والمقااذوفات علااى الجنااَو المساالمين،وم  واايا المكااان و اادة مقاومااة األعااداء 

روا الرعا  فاي قلاوب أعادائهم وحلول الظال  أصدر الفات  أواماره للمهااجمين باالنساحاب بعاد أن أعاا
 .(1)متحينين فرصة اخرأ للهجو 

وفااي اليااو  نفسااه حاولاات بعااض الساافن العثمانيااة اقتحااا  القاارن الااذهبي بتح اايم السلساالة الحاااجزة 
عناااه، ولكااان السااافن البيزن ياااة واألوروبياااة المشاااتركة، إواااافة الاااى الفااارب الدفابياااة المتمركااازة خلاااف 

ماادخل الخلااي ، اساات اعوا جميعاااا ماان صااد الساافن االسااالمية السلساالة الضااخمة ماان الماادافعين عاان 
ة بعد أن فشلت في تحقيا مهمتها  .(2)وتدمير بعضها، فاو رت بقية السفن الى العَو

 رابعاا: عزل قائد األس ول العثماني و جاعة محمد الفات :
روبية التي بعد هذه المعركة بيومين وقعت معركة اخرأ بين البحرية العثمانية وبعض السفن األو 

اا كبياارة لمنعهااا ، وأ اارف الفااات   حاولاات الوصااول الااى الخلااي ، حياا  بااذلت الساافن االسااالمية جهااَو
بنفسه على المعركة من على الساحل وكان قد أرسل الى قائاد األسا ول وقاال لاه: )إماا أن تساتولي 

لكااان السااافن  (3)علاااى هاااذه السااافن و ماااا أن تغرقهاااا، وابا لااام توفاااا فاااي بلااا  فاااال ترجااا  إليناااا حيااااا(
األوروبيااة نجحااات فااي الوصاااول الااى هااادفها ولاام تاااتمكن الساافن العثمانياااة ماان منعهاااا، ر اام الجهاااَو 
العظيماااااة المبذولاااااة لاااااذل  وبالتاااااالي  ضااااا  السااااال ان محماااااد الفاااااات   ضاااااباا  اااااديداا فعااااازل قائاااااد 

بعااد مااا رجاا  الااى مقاار قياَتااه واسااتدعاه وعنااف محمااد الفااات  قائااد االساا ول بال ااه  (4)االساا ول
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ي وعنفااه واتهمااه بااالجبن، وتااأعر بال ااة أو لااي لهااذا وقااال : )إنااي اسااتقبل المااوت بجنااان عاباات، أو لاا
ولكن يؤلمني أن أموت وأنا متهم بمثل هذه التهمة. لقد قاتلت انا ورجالي بكل ماكان في وسعنا مان 

 .(1)حيلة وقوة، ورف  طرف عمامته عن عينه المصابة(
د أعااذر، فتركااه ينصاارف واكتفااى بعزلااه ماان منصاابه، أَرك محمااد الفااات  عنااد بلاا  أن الرجاال قاا

 .(2)وجعل مكانه حمزة با ا
لقااد بكاارت كتاا  التاااريخ أن الساال ان محمااد الفااات  كااان يراقاا  هااذه المعااارك البحريااة وهااو علااى 
جااواَه وقااد اناادف  نحااو البحاار حتااى  ااار حصااانه الااى صاادره وكاناات الساافن المتقاتلااة علااى مرمااى 

 لاي باأعلى صاوته: ياقب اان  ياقب اان   ويلاوو لاه بياده، ووااعف حجر منه فأخذ يصاي  لب لاه أو 
هم في الهجو  َون أن يأعروا في السفن تأعيراا ليناا   .(3)العثمانيون جهَو

كانت الهزائم البحرية لألس ول العثماني َور كبير في محاولة بعاض مستشااري السال ان وعلاى 
يالء علااى القساا ن ينية والروااا بمصااالحة رأسااهم الااوزير )خلياال با ااا( إقتناعااه بالعاادول عاان االساات

أهلهااا َون السااي رة عليهااا وبالتااالي رفاا  الحصااار عنهااا، ولكاان الساال ان أصاار علااى محاولااة الفاات  
واستمر في قصف َفاعات المدينة بالمداف  من كل جان  ، وفي الوقت نفسه كان يفكر بجدية فاي 

ألسوار من ناحية القرن الاذهبي متهاوياة، إَخال السفن االسالمية الأالقرن الذهبي ، خصوصاا وأن ا
وبالتااالي سيضاا ر البيزن يااون الااى سااح  بعااض قااواتهم المدافعااة عاان االسااوار الغربيااة ماان المدينااة 
وبهذا التفريا للقوات المدافعة ستتهيأ فرصة أكبر في الهجو  على تل  األسوار بعد أن ينقت عدَ 

 .(4)المدافعين عنها
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 خامساا: ببقرية حربية فذة:
الحت للسل ان فكرة بارعة وهي نقل السفن من مرساها في بشاك اش الاى القارن الاذهبي، وبلا  
بجرهاااا علاااى ال رياااا الباااري الواقااا  باااين المينااااءين مبتعاااداا عااان حاااي  ل اااة خوفااااا علاااى سااافنه مااان 
الجنوبيين، وقد كانت المسافة بين المينااء نحاو عالعاة أمياال، ولام تكان أروااا مبساوطة ساهلة ولكنهاا 

 وهاَاا وتالالا  ير ممهدة. كانت
جماا  محمااد الفااات  أركااان حربااه وعاارض علاايهم فكرتااه، وحاادَ لهاام مكااان معركتااه القاَمااة، فتلقااى 

 منهم كل تشجي ، واعربوا عن اعجابهم بها. 
باادأ تنفيااذ الخ ااة، وأماار الساال ان محمااد الثاااني فمهاادت األرض وسااويت فااي ساااعات قليلااة وأتااى 

والشحم، عم ووعت على ال ريا الممهد ب ريقة يسهل بها انزال  بألواو من الخش  َهنت بالزيت 
السفن وجرها، وكان أصع  جزء من المشروع هو نقل السفن على انحدار التالل المرتفعة، اال أناه 

 . (1)بصفة عامة كانت السفن العثمانية صغيرة الحجم خفيفة الوزن 
اب المدهونااة بالزياات مسااافة وجاارت الساافن ماان البساافور الأااالبر حياا  سااحبت علااى تلاا  األخشاا

عالعاة أمياال ، حتااى وصالت الااى نق اة آمناة فأنزلاات فاي القاارن الاذهبي، وتمكان العثمااانيون فاي تلاا  
الليلااة ماان سااح  أكثاار ماان ساابعين ساافينة و نزالهااا فااي القاارن الااذهبي علااى حااين  فلااة ماان العاادو، 

علاى العملياة التاي جارت  ب ريقة لم يسابا إليهاا السال ان الفاات  قبال بلا  ، وقاد كاان يشارف بنفساه
 .(2)في الليل بعيداا عن أنظار العدو ومراقبته

كاان هااذا العماال عظيمااا بالنساابة للعصاار الاذي حاادم ييااه بال معجاازة ماان المعجازات ، تجلااى ييااه 
ساارعة التفكياار وساارعة التنفيااذ، ممااا ياادل علااى عقليااة العثمااانيين الممتااازة، ومهااارتهم الفائقااة وهمااتهم 

رو  َهشة كبرأ عندما علموا بها، فما كان أحاد ليسات ي  تصاديا مااتم. لكان العظيمة. لقد َه  ال
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 الواق  المشاهد جعلهم يذعنون لهذه الخ ة الباهرة.
ولقد كان منظر هاذه السافن بأ ارعتها المرفوعاة تساير وسا  الحقاول كماا لاو كانات تمخار ببااب 

هشة. ويرج  الفضل في بل  الاى هللا سابحانه وتعاالى عام  البحر من أعج  المنا ر وأكثرها اعارة َو
الأهمة السل ان وبكاءه المفرط، وعقليته الجبارة ، والى مقادرة المهندساين العثماانيين، وتاوفر االيادي 

 العاملة التي قامت بتنفيذ بل  المشروع الضخم بحماا ونشاط.
كبيارات أبريال علاى ت 22وقد تم كل بل  في ليلة واحدة واستيقم أهل المدينة البائساة صاباو ياو  
، فاااي القااارن الاااذهبي، (1)العثماااانيين المدوياااة، وهتافااااتهم المتصااااعدة، وانا ااايدهم اإليمانياااة العالياااة

وفوجلاوا بالساافن العثمانيااة وهااي تسااي ر علاى بلاا  المعباار المااائي، ولاام يعاد هناااك حاااجز مااائي بااين 
البياازن يين عاان ، ولقاد عباار أحااد الماؤرخين (2)المادافعين عاان القساا ن ينية وباين الجنااَو العثمااانيين

عجبهم مان هاذا العمال فقاال: )ماا رأيناا وال سامعنا مان قبال بمثال هاذا الشايء الخاارب، محماد الفاات  
يحول األرض الى بحار وتعبر سفنه فوب قمم الجبال بدالا من األموا ، لقاد فااب محماد الثااني بهاذا 

 .(3)العمل األسكندر األكبر(
اعات والتنبااؤات بياانهم، وانتشاارت  ااائعة تقااول:  هاار اليااأا فااي أهاال القساا ن ينية وكثاارت اإل اا
وكاان لوجاَو السافن االساالمية فاي القارن  (4)ستسق  القس ن ينية عندما تارأ سافن تمخار اليابساةص

الذهبي َور كبير في  إوعاف الروو المعنوياة لادأ المادافعين عان المديناة الاذين اوا روا لساح  
يتولاوا الادفاع عان األساوار الواقعاة علاى القارن  قوات كبيرة من المدافعين عان األساوار األخارأ لكاي

الااذهبي إب أنهااا كاناات أوااعف األسااوار ، ولكنهااا فااي السااابا تحميهااا المياااه، ممااا أوقاا  الخلاال فااي 

                                                        
 . 102( انظر: السلطان محمد الفاتح، عبدالسالم فهمي،ص1)

 . 370( انظر: الفتوح االسالمية عبر العصور، ص2)

 . 135( تاريخ الدولة العثمانية ، يلماز أوزنتونا، ص3)

 . 106( انظر: محمد الفاتح، ص4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -126- 

 .(1)الدفاع عن األسوار األخرأ 
وقااد حاااول االمبراطااور البيزن ااي تنظاايم أكثاار ماان عمليااة لتاادمير األساا ول العثماااني فااي القاارن 

اولتاااااه المساااااتميته كاااااان العثماااااانيون لهاااااا بالمرصااااااَ حيااااا  أفشااااالوا كااااال الخ ااااا  الاااااذهبي إال أن مح
 والمحاوالت.

واسااتمر العثمااانيون فااي َك نقاااط َفاااع المدينااة وأسااوارها بالمااداف ، وحاااولوا تساال،ا أسااوارها، وفااي 
الوقااات نفسااااه انشاااغل الماااادافعون عاااان المديناااة فااااي بنااااء وتاااارميم مايتهااااد  مااان أسااااوار ماااادينتهم وَر 

المكثفة لتسلا األسوار م  استمرار الحصار عليهم مما زاَ في مشقتهم وتعابهم و رهااقهم  المحاوالت
 .(2)و غل ليلهم م  نهارهم وأصابهم اليأا

كمااا وواا  العثمااانيون مااداف  خاصااة علااى الهضاااب المجاااورة للبساافور والقاارن الااذهبي، مهمتهااا 
لبساافور والمياااه المجاااورة ممااا عرقاال تاادمير الساافن البيزن يااة والمتعاونااة معهااا فااي القاارن الااذهبي وا

 .(3)حركة سفن األعداء وأصابها بالشلل تماماا 
 ساَساا: اجتماع بين المل  قس ن ين ومعاونيه:

عقد المل  قس ن ين ومعاونيه ومستشاريه ورجال النصرانية فاي المديناة اجتماعااا، فأ ااروا علياه 
ألمام المسايحية، والادول األوروبياة ، ولعال بالخرو  بنفسه من المديناة والتوجاه ل لا  النجادات مان ا

تااأتي الجيااوش النصاارانية ، ييضاا ر محمااد الفااات  لرفاا  الحصااار عاان ماادينتهم، ولكنااه رفااض هااذا 
الااارأي وأصااار علاااى أن يقااااو  الاااى آخااار لحظاااة وال يتااارك  اااعبه فاااي المديناااة حتاااى يكاااون مصااايره 

حوه بالخرو  أبداا وأكتفاى بارساال ومصيرهم واحداا، وأنه يعتبر هذا واجبه المقدا وأمرهم أن ال ينص
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ورجعاات تلاا  الوفااَو تجاار خلفهااا أبيااال  (1)وفااَو تمثلااه الااى مختلااف أنحاااء أوروبااا ل لاا  المساااعدة
الخيباااة وكانااات األجهااازة األساااتخباراتية للدولاااة العثمانياااة قاااد اخترقااات القسااا ن ينية وماحولهاااا بحيااا  

 أصبحت القياَة العثمانية على علم تا  بما يدور حولها.
 سابعاا: الحرب النفسية العثمانية:

وااعف الساال ان محماد الثاااني الهجاو  علااى االساوار وجعلااه مركازاا وعنيفاااا، وامن خ ااة أعاادها 
بنفسه أيضاا إلوعاف العدو، وكررت القوات العثمانية عملية الهجو  على األسوار ومحاولة تسلقها 

تضاحية والتفااني ، وكاان أكثار ماا مرات عديدة بصورة ب ولياة بلغات  اياة عظيماة مان الشاجاعة وال
يرع  جنَو االمبراطور قس ن ين صيحاتهم وهاي تشاا عناان الساماء وتقاول: )هللا أكبار هللا أكبار( 

 .(2)فتنزل عليهم كالصواعا المدمرة
و اارع السااال ان محماااد الفاااات  فااي نصااا  الماااداف  القوياااة علااى الهضااااب الواقعاااة خلاااف  ل اااة، 

ا الكثيفااة نحااو الميناااء وأصااابت احاادأ القااذائف ساافينة تجاريااة وباادأت هااذه المااداف  فااي َفاا  قااذائفه
فأ رقتها في الحال، فخافت السفن األخرأ واو رت للفارار، واتخاذت مان أساوار  ل اة ملجاأ لهاا، 
و ل الهجو  العثماني البري في موجات خاطفة وسريعة هجمة تلوأ االخرأ وكان السال ان محماد 

ف فااي الباار والبحاار َون انق اااع لاايالا ونهاااراا ماان أجاال انهاااك الفااات  يااوالي الهجمااات واطااالب القااذائ
قااوأ المحاصاارين، وعاااد  تمكياانهم مااان أن ينااالوا أي قسااا  ماان راحاااة وهاادوء باااال، وهكااذا أصااابحت 
ة تثااور ألي سااب ، واصااب  كاال  عاازائمهم وااعيفة ونفوسااهم مرهقااة كليلااة، وأعصااابهم متااوترة مجهااَو

وجهاه عالماات الاذل والهزيماة والفشال، و اارعوا واحاد مان الجناَو ينظار الاى صااحبه ويالحاام علاى 
يتحاادعون علناااا عاان طااارب النجاااة واالفااالت باااأرواحهم ومااا يتوقعونااه مااان العثمااانيين ابا مااا اقتحماااوا 

 عليهم مدينتهم.
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واوا ر االمبراطااور قساا ن ين الااى عقااد مااؤتمر عاااني، اقتاارو ييااه احااد القاااَة مبا تااة العثمااانيين 
صاالهم بالعااالم الخااارجي وبينمااا هاام فااي مجلسااهم يتدارسااون هااذا بهجااو   ااديد عنيااف لفاات  عغاارة تو 

االقتراو، ق   عليهم أحد الجنَو اجتماعهم وأعلمهام باأن العثماانيين  انوا هجومااا  اديداا مكثفااا علاى 
فا  بهام  واَي ليكون ، فترك قس ن ين االجتماع ووع  على فرساه، واساتدعى الجناد االحتيااطي َو

 .(1)قتال الى آخر الليل حتى انسح  العثمانيون الى مكان القتال، واستمر ال
يفااااجح عاادوه ماان حااين آلخاار بفااان جديااد ماان فنااون القتاااال  -رحمااه هللا-وكااان الساال ان محمااد 

 .(2)والحصار، وحرب االعصاب وبأسالي  جديدة وطرب حديثة مبتكرة  ير معروفة للعدو
بة فاي محاولاة َخاول المديناة ففي المراحل المتقدمة من الحصار لجأ العثمانيون الى طريقة عجي

حياا  عملااوا علااى حفاار أنفاااب تحاات األرض ماان مناااطا مختلفااة الااى َاخاال المدينااة وساام  سااكانها 
واربات  ااديدة تحات األرض أخااذت تقتارب ماان َاخال المدينااة بالتادري ، فأساارع االمبراطاور بنفسااه 

ر أنفااااب تحاااات ومعاااه قاااواَه ومستشاااااروه الاااى ناحياااة الصااااوت وأَركاااوا أن العثماااانيين يقومااااون بحفااا
األرض، للوصول الى َاخل المدينة، فقرر المدافعون اإلعداَ لمواجهتهاا بحفار أنفااب مماعلاة مقابال 
أنفاب المهاجمين لمواجهتهم َون أن يعلموا، حتى إبا وصل العثمانيون الى األنفاب التي أعادت لهام 

ي الى َاخل المدينة ففرحو  ا بهذا، ولكان الفرحاة لام  نوا أنهم وصلوا الى سراَي  خاصة وسرية تَؤ
ت ل إب فاجأهم الرو ، فصبوا عليهم ألسنة النياران والانف  المحتارب والماواَ الملتهباة ، فاأختنا كثيار 

 .(3)منهم واحترب قسم آخر وعاَ الناجون منهم أَراجهم من حي  أتوا
وا حفر انفاب اخرأ ، وفي مواو  مخ تلفاة، لكن هذا الفشل لم يفت في عضد العثمانيين ، فعاَو

مان المن قااة الممتاادة باين )أكاارأ فبااو( و ااطح القاارن الااذهبي وكانات مكاناااا مالئماااا للقياا  بمثاال هااذا 
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العماال، و لااوا علااى بلاا  حتااى أواخاار أيااا  الحصااار وقااد اصاااب أهاال القساا ن ينية ماان جااراء بلاا  
خاااوف عظااايم وفااازع اليوصاااف حتاااى صااااروا يتوهماااون أن أصاااوات أقااادامهم وهااام يمشاااون ان هاااي 

ياة لحفاار يقاو  بااه العثماانيون، وكثيااراا ماكاان يخياال لهام ان االرض ستنشااا ويخار  منهااا أصاوات خف
الجناااد العثماااانيون ويمللاااون المديناااة ، فكاااانوا يتلفتاااون يمناااة ويسااارة، ويشااايرون هناااا وهنااااك فاااي فااازع 
ويقولاون : )هااذا تركااي ، ...،هااذا تركاي( ويجاارون هرباااا ماان أ اباو يحساابونها انهااا ت ااارهم ، وكثيااراا 

ان يحدم أن تتناقل العاماة اال ااعة فتصاب  كأنهاا حقيقاة واقعاة رأهاا احادهم بعيناي رأساه وهكاذا ماك
َاخال ساكان القسا ن ينية فازع  اديد أبها  وعاايهم، حتاى لكاأنهم )ساكارأ ومااهم بساكارأ( ، فريااا 
يجري، وفريا يتأمل السماء، ومجموعاة تاتفحت األرض، والابعض ينظار فاي وجاوه الابعض اآلخار 

 ائدة وفشل بري .في عصبية ز 
ت بحيااة كثيار مانهم،  ولم يكن عمل العثمايين هذا ساهالا ، فاان هاذه االنفااب التاي حفروهاا قاد أَو
فماتوا اختناقاا واحتراقاا في باطن األرض، كما وق  الكثيار مانهم فاي بعاض هاذه المحااوالت فاي أسار 

 .(1)الرو ، فق عت رؤوسهم وقذف بها الى معسكر العثمانيين
 رية عثمانية:مفاجأة عسك

لجااأ العثمااانيون الااى اساالوب جديااد فااي محاولااة االقتحااا  وبلاا  بااأن صاانعوا قلعااة خشاابية وااخمة 
 اامخة متحركااة تتكااون ماان عالعااة أَوار، وبارتفاااع أعلاى ماان األسااوار، وقااد كساايت بالاادروع والجلااَو 

رهاا ، وكاان الاذين المبللة بالماء لتمن  عنها النيران، وأعدت تل  القلعة بالرجال في كل َور من أَوا
في الدور العلوي من الرماة يقذفون بالنبال كال مان ي ال برأساه مان فاوب األساوار، وقاد وقا  الرعا  
في قلوب المادافعين عان المديناة حينماا زحاف العثماانيون بهاذه القلعاة واقترباوا بهاا مان األساوار عناد 

فعهاا عان األسااوار، بااب روماانوا، فاتجاه االمبراطاور بنفساه ومعاه قااواَه ليتااب  صاد تلا  ا لقلعاة َو
ار بين من فيها وبين النصارأ عند األسوار قتل  اديد  وقد تمكن العثمانيون من لصقها باألسوار َو

                                                        
 . 110لطان محمد الفاتح، ص( انظر: الس1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -130- 

واست اع بعض المسلمين ممن في القلعة تسالا األساوار ونجحاوا فاي بلا ، وقاد  ان قسا ن ين أن 
حتااى أعاارت فيهااا وتمكناات منهااا  الهزيمااة حلاات بااه، إال أن الماادافعين كثفااوا ماان قااذف القلعااة بااالنيران

النياااران فاحترقااات، ووقعااات علاااى األبااارا  البيزن ياااة المجااااورة لهاااا فقتلااات مااان فيهاااا مااان المااادافعين، 
 .(1)وامتالء الخندب المجاور لها بالحجارة والتراب

ولام يياأا العثمااانيون مان المحاولااة بال قاال الفااات  وكاان يشاارف بنفساه علاى ماااوق :  اداا نصاان  
 .(2)أربعاا أخرأ 

زاَ الحصااار وقااوي وا ااتد حتااى أرهااا ماان بااداخل المدينااة ماان البياازن يين، فعقااد زعماااء المدينااة 
مااايو َاخااال قصاار االمبراطااور وبحضاااوره  خصااياا، وقااد الو فاااي األفااا بااواَر ياااأا  24اجتماعاااا 

المجتمعين من إنقاب المدينة حي  اقترو بعضهم على االمبراطور الخرو  بنفسه قبل ساقوط المديناة 
ي يحاول جم  المساعدات والنجدات إلنقابها أو استعاَتها بعد السقوط، ولكن االمبراطور رفاض لك

بلا  ماارة اخاارأ وأصاار علااى البقاااء َاخاال المديناة واالسااتمرار فااي قياااَة  ااعبه وخاار  لتفقااد األسااوار 
 والتحصينات.

أقواهااا وأخااذت اال اااعات تهاايمن علااى المدينااة وتضااعف ماان مقاومااة الماادافعين عنهااا، وكااان ماان 
مااايو، حيا  حمال أهال المديناة تمثااالا للساايدة  25جماَىااألولى الموافاا  16علايهم ماحادم فاي ياو  

مريم العذراء )بزعمهم(، وأخاذوا يتجولاون باه فاي واواحي المديناة، يدعوناه ويتضارعون الاى العاذراء 
ناااذير أن تنصااارهم علاااى أعااادائهم، وفجاااأة ساااق  التمثاااال مااان أياااديهم وتح ااام، فااارأوا فاااي بلااا   اااؤ  و 

ماايو ه اول  26بالخ ر، وتأعر سكان المدينة وخصوصاا المدافعين عنها، وحادم فاي الياو  التاالي 
أم ار  زيرة مصحوبة بابعض الصاواعا، ونزلات إحادأ الصاواعا علاى كنيساة آياا صاوييا، فتشاأ  
ن الب ريا ، وبه  الى االمبراطور وأخبره أن هللا تخلى عنهم وأن المدينة ستساق  فاي ياد المجاهادي
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 .(1)العثمانيين، فتأعر االمبراطور حتى أ مى عليه
وكانت المدفعية العثمانيةال تنف  عن عملها في َك األسوار والتحصينات، وتهدمت أجازاء كثيارة 
من السور واألبرا  وامتللت الخناَب باألنقاض، التي يال  المادافعون مان إزالتهاا وأصابحت إمكانياة 

ة في أي لحظة،  .(2)إال أن اختيار موق  االقتحا  لم يحدَ بعد اقتحا  المدينة واَر
 عامناا: المفاووات األخيرة بين محمد الفات  وقس ن ين:

أيقاان محمااد الفااات  أن المدينااة علااى و اا  السااقوط، وماا  بلاا  حاااول أن يكااون َخولهااا بسااال ؛ 
أمين فكتاا  الااى االمبراطااور رسااالة َعاااه ييااه الااى تسااليم المدينااة َون إراقااة َماااء، وعاارض عليااه تاا

، وأن تحقان (3)خروجه وعائلته وأعوانه وكل من ير   من سكان المديناة الاى حيا  يشااؤون بأماان
َماااء الناااا فااي المدينااة وال يتعروااوا ألي أبأ ويكونااوا بالخيااار فااي البقاااء فااي المدينااة أو الرحياال 

بعضاهم عنها، ولما وصلت الرسالة الى االمبراطور جم  المستشارين وعرض عليهم األمار ، فماال 
الااى التسااليم وأصاار آخاارون علااى اسااتمرار الاادفاع عاان المدينااة حتااى المااوت، فمااال االمبراطااور الااى 
رأي القاائلين بالقتاال حتاى آخار لحظاة، فاَر االمبراطاور رساول الفاات  برساالة قاال فيهاا: )إناه يشااكر 

ه أقسام أن ياداف  هللا إب جن  السل ان الى السلم وأنه يروى أن يدف  له الجزية أما القس ن ينية فان
، فلمااا وصاالت (4)عنهااا الااى آخاار نفاا  فااي حياتااه فامااا أن يحفاام عر ااه او ياادفن تحاات أسااوارها(

الرسااالة الااى الفااات  قااال: )حسااناا عاان قرياا  ساايكون لااي فااي القساا ن ينية عاارش او يكااون لااي فيهااا 
 .(5)قبر(
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 القصااف وعمااد الساال ان بعااد اليااأا ماان تسااليم المدينااة صاالحاا الااى تكثيااف الهجااو  وخصوصاااا 
المااادفعي علااااى المدينااااة، حتااااى أن الماااادف  الساااال اني الضاااخم انفجاااار ماااان كثاااارة االسااااتخدا ، وقتاااال 
المشتغلين له وعلى راسهم المهندا المجري أوربان الذي تولى اإل راف على تصاميم المادف ، وما  

بلا  ،  بل  فقد وجه السل ان بااجراء عملياات التبرياد للماداف  بزيات الزيتاون، وقاد نجا  الفنياون فاي
وواصاالت المااداف  قصاافها للمدينااة ماارة أخاارأ، باال تمكناات ماان توجيااه القااذائف بحياا  تسااق  وساا  

 .(1)المدينة باإلوافة الى وربها لألسوار والقالع
 تاسعاا: السل ان محمد الفات  يعقد اجتماع لمجل  الشوري:

الشايوال والعلمااء،  عقد السل ان محمد الفات  اجتماعاا وم مستشااريه وكباار قاواَه باإلواافة الاى
َ، فأ اار بعضاهم باالنساحاب  وقد طل  الفات  من المجتمعين اإلَالء بمرائهم بكل صاراحة َون تاَر
ومنهم الوزير خليل با اا الاذي َعاا الاى االنساحاب وعاد  إراقاة الادماء والتحاذير مان  ضا  أوروباا 

ررات التاي طرحهاا، وكاان النصرانية ييما لو استولى المسلمون على المدينة، الى  ير بل  من المبا
، وقاد قااا  بعاض الحضاور بتشاجي  الساال ان (2)متهمااا بمواطلاة البيازن يين ومحاولااة التخاذيل عانهم

على مواصلة الهجو  على المدينة حتى الفت  واستهان بأوروبا وقواتها، كما أ ار الى تحم  الجناد 
كان من هؤالء أحد القاواَ الشاجعان إلتما  الفت ، وما في التراج  من تح يم لمعنوياتهم الجهاَية، و 

وياادعى )زو نااوش با ااا( وهااو ماان أصاال ألباااني كااان نصاارانياا فأساالم حياا  هااون ماان  ااأن القااوات 
 .(3)األوروبية على السل ان

وبكرت كت  التااريخ موقاف زو ناوش با اا فقالات: )ماا أن ساأله السال ان الفاات  عان رأياه حتاى 
ها لكناة ارناؤوطياة: حا اا وكاال أيهاا السال ان، أناا ال استوفز في قعدته وصااو فاي لغاة تركياة تشاوب
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أقبل أبداا ماقاله خليل با اا، فماا أتيناا هناا إال لنماوت ال لنرجا . وأحادم هاذا االساتهالل وقعااا عميقااا 
في نفوا الحاورين، وخيم السكون على المجل  لحظة عم واصل زو نوش با ا كالماه فقاال: إن 

ماااد يااايكم ناااار الحمياااة ويقتااال الشاااجاعة ولكناااه لااان يباااوء إال بالخيباااة خليااال با اااا أراَ بماااا قالاااه أن يخ
والخسااران. ان جااي  االسااكندر الكبياار الااذي قااا  ماان اليونااان وزحااف الااى الهنااد وقهاار نصااف آساايا 
الكبيااارة الواساااعة لااام يكااان اكبااار مااان جيشااانا فاااان كاااان بلااا  الجاااي  اسااات اع ان يساااتولي علاااى تلااا  

جيشنا أن يتخ ى هذه الكومة من األحجار المتراكماة، وقاد  األراوي العظيمة الواسعة أفال يست ي 
أعلاان خلياال با ااا أن َول الغاارب سااتزحف إلينااا وتنااتقم ولكاان مالاادول الغربيااة هااذهي وهاال هااي الاادول 
الالتينياة التااي  اغلها مابينهااا مان خصااا  وتنااف ، هاال هاي َول البحاار المتوسا  التااي التقادر علااى 

تلاا  الاادول أراَت نصاارة بيزن ااة لفعلاات وأرساالت إليهااا   اايء  ياار القرصاانة واللصوصاايةي ولااو أن
الجند والسفن، ولنفرض أن أهل الغرب بعد فتحنا القس ن ينية هبوا الى الحرب وقاتلونا فهل سنقف 

 منهم مكتوفي األيدي بغير حراك، أو لي  لنا جي  يداف  عن كرامتنا و رفناي
ة صاااريحة، يجااا  أن تكاااون قلوبنااااا ياصااااح  السااال نة ، أماااا وقااااد ساااالتني رأياااي فألعلنهاااا كلماااا

كالصااخر ، ويجاا  ان نواصاال الحاارب َون أن يظهاار علينااا اقاال وااعف أو خااور، لقااد باادأنا أمااراا 
فواج  علينا أن نتمه، ويجا  أن نزياد هجماتناا قاوة و ادة ونفات  عغارات جديادة ونانقض علاى العادو 

 .(1) ....(بشجاعة. ال أعرف  يلاا  ير هذا، وال است ي  ان أقول  يلاا  ير هذا 
وبادأت علاى وجاه الفاات  أماارات البشار واالنشااراو لساماع هاذا القاول، والتفات الاى القائاد طرخااان 
يسأله رأيه فأجاب على الفور : ان زو نوش با ا قد اصاب ييما قال واناا علاى رأياه ياسال اني. عام 

كال الثقاة فأجاباا سأل الشايخ آب  ام  الادين والماولى الكاوراني عان رأيهماا. وكاان الفاات  يثاا بهماا 
أنهما على رأي زو نوش با ا وقاال: )يجا  االساتمرار فاي الحارب، وبالغاياة الصامدانية سايكون لناا 
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 .(1)النصر والظفر(
وسرت الحمية والحماا في جميا  الحاوارين واباته  السال ان الفاات  واستبشار بادعاء الشايخين 

 ي(2)ي في مثل قوتيبالنصر والظفر ولم يمل  نفسه من القول : من كان من اجداَ
لقد أيد العلماء الرأي القائل بمواصلة الجهاَ كما فرو السل ان حي  كاان يعبار عان راياه ور بتاه 
فااااي مواصاااالة الهجااااو  حتااااى الفاااات ، وانتهااااى االجتماااااع بتعليمااااات ماااان الساااال ان أن الهجااااو  العااااا  

سابة وأن علاى الجناَو والتعليمات باقتحا  المدينة باتت و يكة وسيأمر بها فاور  هاور الفرصاة المنا
 .(3)االستعداَ لذل 

 
ه بنفسه:  عا راا : محمد الفات  يوجه تعليماته ويتاب  جنَو

من مايو وجاه السال ان محماد الفاات  الجناَو إلاى الخشاوع  27جماَأ األولى  18في يو  االحد 
دياه ، لعال وت هير النفوا والتقرب إلى هللا تعاالى بالصاالة وعماو  ال اعاات والتاذلل والادعاء باين ي

هللا أن يسر لهم الفات  ، وانتشار هاذا األمار باين عاماة المسالمين ، كماا قاا  الفاات  بنفساه بلا  الياو  
بتفقااد أسااوار المدينااة ومعرفااة آخاار احوالهااا ، ومااا وصاالت إليااه واوواااع الماادافعين عنهااا فااي النقاااط 

هااا أحااوالهم وحااثهم علااى المختلفااة ، وحاادَ مواقاا  معينااة يااتم فيهااا تركيااز القصااف العثماااني ، تفقااد في
الجد والتضحية فاي قتاال األعاداء ، كماا بعا  إلاى أل  ل اة التاي وقفات علاى الحيااَ مؤكادا علايهم 
عد  التدخل ييماا سايحدم واامنا لهام الوفااء بعهاده معهام ، واناه سيعوواهم عان كال ماا يخسارونه 

معسااكرهم وتعالاات ماان جااراء مااا يحاادم. وفااي مساااء اليااو  نفسااه أوقااد العثمااانيون نااارا كثيفااة حااول 
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، حتاااى خيااال للااارو  أن الناااار قاااد انااادلعت فاااي معساااكر  (1)صااايحاتهم وأصاااواتهم بالتهليااال والتكبيااار
العثماانيين ، فاابا بهام يكتشاافون أن العثماانيين يحتفلاون بالنصاار مقادما، مماا أوقاا  الرعا  فاي قلااوب 

والماداف  ترماي البيازن  مايو كانت االستعداَات العثمانية علاى أ ادها  28الرو  ، وفي اليو  التالي 
بنيرانها ، والسل ان يدور بنفسه على المواق  العساكرية المختلفاة متفقادا وموجهاا وماذكرا بااإلخالر 

 . (2)والدعاء والتضحية والجهاَ
وكان الفات  كلما مر بجم  من جنده خ بهم وأعار فيهم الحمية والحماا ، وأباان لهام أنهام بفات  

العظيم والمجد الخالد ، والثواب الجزيل من هللا تعالى وستسد َساائ  القس ن ينية سينالون الشرف 
هاااذه المديناااة التااااي طالماااا مااااألت علاااايهم االعاااداء والمتاااممرين وساااايكون ألول جنااادي ينصااا  رايااااة 

 على سور القس ن ينية الجزاء األوفى واإلق اعات الواسعة.( 3)اإلسال 
َ ويقاارأون علااى المجاهاادين آيااات الجهاااَ وكااان علماااء المساالمين و اايوخهم يتجولااون بااين الجنااو  

والقتااااال وسااااورة األنفااااال ، ويااااذكرونهم بفضاااال الشااااهاَة فااااي ساااابيل هللا وبالشااااهداء السااااابقين حااااول 
عناد  القس ن ينية وعلى رأسهم أبو أيوب األنصااري ويقولاون للمجاهادين : لقاد نازل سايدنا محماد 

د أبو أيوب إلاى هاذه البقعاة ونازل هناا ، هجرته إلى المدينة في َار أبي أيوب األنصاري ، وقد قص
 . (4)وكان هذا القول يله  الجند ويبع  في نفوسهم أ د الحماا والحمية

عا إليه كبار رجال جيشه اصدر إلايهم التعليماات األخيارة ، عام  وبعد أن عاَ الفات  إلى خيمته َو
حادي  مان أحاَيا  رساول هللا ألقى علايهم الخ باة التالياة: صإبا تام لناا فات  القسا ن ينية تحقاا فيناا 

ومعجزة من معجزاته وسيكون من حظنا ما أ اَ به هذا الحدي  من التمجيد والتقدير فأبلغوا أبناءناا 

                                                        
 . 60( انظر: تاريخ سالطين آل عثمان ، يوسف آصاف، ص1)

 . 378( انظر: الفتوح االسالمية عبر العصور، ص2)

 . 125( انظر: محمد الفاتح ، ص3)

 . 126( انظر: محمد الفاتح، ص4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -136- 

ا ، أن الظفر العظيم الاذي سانحرزه سايزيد اإلساال  قادرا و ارفا ، ويجا  علاى كال  ا فَر العساكر فَر
عاان أحاااد ماانهم ماااا يجااافي هاااذه  جناادي أن يجعاال تعااااليم  ااريعتنا الغاااراء نصاا  عينياااه فااال يصااادر

التعاليم ، وليتجنبوا الكنائ  والمعابد وال يمسوها بأبأ ، ويدعوا القسا  والضاعفاء والعجازة الاذين ال 
 . (1)يقاتلون . . .(

وفي هذا الوقت كان االمبراطاور البيزن اي يجما  النااا فاي المديناة إلقاماة ابتهاال عاا  َعاا يياه 
ء والتضااارع والبكااااء فاااي الكناااائ  علاااى طريقاااة النصاااارأ لعلاااه أن الرجاااال والنسااااء والصااابيان للااادعا

يسااتجاب لهاام فتنجااوا المدينااة ماان هااذا الحصااار ، وقااد خ اا  فاايهم اإلمبراطااور خ بااة بليغااة كاناات 
آخاار خ بااة خ بهااا ، حاادي  أكااد علاايهم بالاادفاع عاان المدينااة حتااى لااو مااات هااو ، واالسااتماتة فااي 

ين ، وكانت خ بة رائعة كما يقول المؤرخاون أبكات الجميا  حماية النصرانية أما  المسلمين العثماني
مااان الحاوااارين ، كماااا صااالى اإلمبراطاااور ومااان معاااه مااان النصاااارأ الصاااالة األخيااارة فاااي كنيساااة 

ع جميا   (2)آياصوييا  أقدا الكنائ  عنادهم عام قصاد اإلمبراطاور قصاره يازوره الزياارة األخيارة فاَو
مؤرخااو النصااارأ عاان هااذا المشااهد ، فقااال ماان  ماان ييااه واستصاافحهم وكااان مشااهدا مااؤعرا وقااد كتاا 

 . (3)حضره، )لو أن  خصا قلبه من خش  أو صخر لفاوت عيناه بالدموع لهذا المنظر(
وتوجه قس ن ين نحاو صاورة )يزعماون أنهاا صاورة المساي ( معلقاة فاي أحاد الغارف فركا  تحتهاا 

نحااو منتصااف  وهمهاام بعااض الاادعوات عاام نهااض ولااب  المغفاار علااى رأسااه وخاار  ماان القصاار عنااد
اللياال مااا  زميلااه ورييقاااه وأميناااه المااؤرال فرانتااازت  عااام قامااا برحلاااة تفقدياااة لقااوات النصاااارأ المدافعاااة 
والحظاوا حركااة الجااي  العثماااني النشا ه المتوعبااة للهجااو  البااري والبحاري . وقبياال بلاا  اللياال بقلياال 

ن خيمتاه ورفا  بصاره ربت السماء ربا خفيفا كأنما كانت ترش األرض ر ا فخر  السل ان الفات  م
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إلاى الساماء وقاال: )لقاد أوالناا هللا رحمتاه وعنايتاه فااأنزل هاذا الم ار المباارك فاي أواناه فاناه ساايذه  
 . (1)بالابار ويسهل لنا الحركة(

 الحاَي عشر: صفت  من هللا ونصر قري ص 
ماايو  29هاا الموافاا 857جمااَأ األولاى سانة  20عند الساعة الواحدة صباحا مان ياو  الثالعااء 

  باادأ الهجااو  العااا  علااى المدينااة بعااد أن أصاادرت األواماار للمجاهاادين الااذين علاات أصااواتهم 1435
بالتكبير وان لقوا نحو األسوار ، وخاف البيزن يون خوفا عظيما ، و رعوا في َب ناواقي  الكناائ  

حد حس  خ ة والتجأ إليها كثير من النصارأ وكان الهجو  النهائي متزامنا بريا وبحريا في وقت وا
َقيقاة أعاادت باحكااا  ، وكااان المجاهادون ير بااون فااي الشااهاَة ولاذل  تقاادموا بكاال  ااجاعة وتضااحية 
و قاادا  نحااو األعااداء ونااال الكثياار ماان المجاهاادين الشااهاَة ، وكااان الهجااو  موزعااا علااى كثياار ماان 

الفااات  المناااطا ، ولكنااه مركااز بالدرجااة األولااى فااي من قااة واَي ليكااوا ، بقياااَة الساال ان محمااد 
نفسه ، وكانت الكتائ  األولى من العثمانيين تم ار األساوار والنصاارأ بوابال مان القاذائف والساها  
محاااولين  اال حركااة الماادافعين ، وماا  استبسااال البياازن يين و ااجاعة العثمااانيين كااان الضااحايا ماان 

ل ان قاد أعاد ، وبعاد أن انهكات الفرقاة االولاى الهجومياة كاان السا(2)ال رفين يسق ون بأعداَ كبيارة
فرقااة أخاارأ فسااح  األولااى ووجااه الفرقااة الثانيااة ، وكااان الماادافعون قااد أصااابهم اإلبياااء ، وتمكناات 
الفرقة الجديدة ، من الوصول إلى األسوار وأقاموا عليها ملات الساللم في محاولاة جااَة ل قتحاا  ، 

ن المهاااااجمين ، ولكاااان النصااااارأ اساااات اعوا قلاااا  الساااااللم واسااااتمرت تلاااا  المحاااااوالت المسااااتمية ماااا
هم للتصدي لمحاوالت التسلا ، وبعد ساعتين من تل  المحاوالت  والبيزن يون يبذلون قصارأ جهَو
أصاادر الفااات  أوامااره للجنااَو ألخااذ قساا  ماان الراحااة ، بعااد أن أرهقااوا الماادافعين فااي تلاا  المن قااة ، 

ار مااان نفااا  وفاااي الوقااات نفساااه أصااادر أمااارا إلاااى قسااام عالااا  مااان المهااااجمين باااالهجو  علاااى األساااو 
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المن قة وفوجح المدافعون بتل  الموجة الجديدة بعد أن  نوا ان األمر قد هادأ وكاانوا ، قاد أرهقاوا ، 
في الوقت الذي كان المهاجمون َماء جديدة معادة ومساتريحة وفاي راباة  اديدة ألخاذ نصايبهم مان 

قااوات الماادافعين كمااا كااان القتااال يجااري علااى قااد  وساااب فااي المن قااة البحريااة ممااا  ااتت  (1)القتاال
وأ غلهم في أكثر من جبهة في وقت واحاد، وما  بازوغ ناور الصاباو أصاب  المهااجمون يسات يعون 
هم فاي الهجاو  وكاان المسالمون فاي  أن يحدَوا مواق  العدو بدقة أكثر ، و رعوا في مضاعفة جهَو

ه حماسة  ديدة وحريصين على إنجاو الهجو  ، وم  بل  أصدر السل ان محمد األوامر إل ى جنَو
باإلنسحاب لكي يتيحاوا الفرصاة للماداف  لتقاو  بعملهاا مارة أخارأ حيا  أم ارت األساوار والمادافعين 
عنهااا بواباال ماان القااذائف ، واتعبااتهم بعااد سااهرهم طااوال اللياال ، وبعااد أن هاادأت المدفعيااة جاااء قساام 

هم السال ان نفساه تغ ايهم نباال وساها  المهااجمين ال تاي ال تنفا  جديد من  اجعان اإلنكشاارية يقاَو
عاان محاولااة مناا  الماادافعين عنهااا وأ هاار جنااَو اإلنكشااارية  ااجاعة فائقااة وبسااالة ناااَرة فااي الهجااو  
واست اع عالعون منهم تسلا السور أماا  َهشاة األعاداء ، ور ام استشاهاَ مجموعاة مانهم بمان فايهم 

 . (2)  العثمانيةقائدهم فقد تمكنوا من تمهيد ال ريا لدخول المدينة عند طوب قابي ورفعوا األعال
مما زاَ في حماا بقية الجي  لالقحا  كما فتّاوا فاي عضاد األعاداء ، وفاي نفا  الوقات أصاي  

مماا أعار فاي بقياة  (3)قائد المدافعين جستنيان بجراو بليغة َفعته إلى االنسحاب من ساحة المعركة
نيان الاذي ركا  أحاد المدافعين ، وقد تولى اإلمبراطور قس ن ين قياَة المدافعين بنفساه محال جسات

ا كبيارة فاي تثبيات المادافعين الااذين َب  السافن فاارا مان أرض المعركاة ، وقاد باذل االمبراطاور جهاَو
الياأا فاي قلاوبهم مان جاادوأ المقاوماة، فاي الوقات الاذي كااان يياه الهجاو  بقيااَة السال ان  خصااياا 

 على أ ده، محاوالا استغالل وعف الروو المعنوية لدأ المدافعين.
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صاال العثمااانيون هجااومهم فااي ناحيااة اخاارأ ماان المدينااة حتااى تمكنااوا ماان اقتحااا  األسااوار وقااد وا
واالسااتيالء علااى بعااض األباارا  والقضاااء علااى الماادافعين فااي باااب أَرنااة ورفعاات االعااال  العثمانيااة 
عليهاااا، وتااادفا الجناااَو العثماااانيون نحاااو المديناااة مااان تلااا  المن قاااة، ولماااا رأأ قسااا ن ين األعاااال  

رفرف على األبرا  الشمالية للمدينة، أيقن بعد  جدوأ الدفاع وخل  مالبسه حتى اليعرف العثمانية ت
 .(1)، ونزل عن حصانه وقاتل حتى  قتل في ساحة المعركة

وكاااان النتشاااار خبااار موتاااه َور كبيااار فاااي زيااااَة حمااااا المجاهااادين العثماااانيين وساااقوط عااازائم 
ول المدينااااة ماااان مناااااطا مختلفااااة وفاااار النصااااارأ الماااادافعين وتمكناااات الجيااااوش العثمانيااااة ماااان َخاااا

المدافعون بعد انتهاء قياَتهم، وهكذا تمكن المسلمون من االستيالء على المدينة وكان الفات  رحماه 
هللا ما  جناده فاي تلا  اللحظااات يشااركهم فرحاة النصار، ولاذة الفااوز بالغلباة علاى األعاداء مان فااوب 

هلل ليرحم هللا الشهداء ويمن  المجاهدين الشرف صهوة جواَه وكان قواَه يهنلونه وهو يقول : )الحمد
 .(2)والمجد ولشعبي الفخر والشكر(

كانت هناك بعض الجيوب الدفابية َاخل المدينة التي تسببت في استشهاَ عدَ من المجاهادين 
جمااَي األولاى  20، وقد هرب أ ل  أهل المدينة الى الكنائ  ولام ياأت  هيارة بلا  الياو  الثالعااء 

 ، إال والسل ان الفات  في وس  المدينة يحاف باه جناده وقاواَه 1453من مايو  29وافا ها الم857
َون : ما اء هللا ، فالتفت إليهم وقال : لقد أصبحتم فااتحي القسا ن ينية الاذي أخبار عانهم  وهم يَر

وهنأهم بالنصر ونهاهم عان القتال، وأمارهم باالرفا بالنااا واإلحساان إلايهم ، عام ترجال  رسول هللا 
 .(3)عن فرسه وسجد هلل على األرض  كراا وحمداا وتواوعاا هلل تعالى(

 الثاني عشر: معاملة محمد الفات  للنصارأ المغلوبين:
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توجه محمد الفات  الاى كنيساة آياا صاوييا وقاد اجتما  فيهاا خلاا كبيار مان النااا ومعهام القسا  
تاارب ماان أبوابهااا خاااف النصااارأ والرببااان الااذين كااانوا يتلااون علاايهم صاالواتهم وأَعيااتهم، وعناادما اق

َاخلها خوفاا عظيماا، وقا  أحاد الربباان بفات  األباواب لاه ف لا  مان الراها  تهدئاة النااا وطماأنتهم 
ة الاى بياوتهم بأماان، فأطماأن النااا وكاان بعاض الربباان مختبلاين فاي ساراَي  الكنيساة فلماا  والعَو

ماار الفااات  بعااد بلاا  بتحوياال الكنيسااة الااى رأوا تسااام  الفااات  وعفااوه خرجااوا وأعلنااوا إسااالمهم، وقااد أ
مساجد وأن يعاد لهااذا األمار حتاى تقااا  بهاا أول جمعاة قاَمااة، وقاد أخاذ العمااال يعادون لهاذا األماار ، 
فااأزالوا الصاالبان والتماعياال وطمسااوا الصااور ب بقااة  ماان الجياار وعملااوا منبااراا للخ ياا ، وقااد يجااوز 

 العنوة لها حكمها في الشريعة االسالمية.تحويل الكنيسة الى المسجد ألن البلد فتحت عنوة و 
وقاد اع ااى الساال ان للنصااارأ حريااة إقامااة الشااعائر الدينيااة واختيااار رؤسااائهم الاادينين الااذين لهاام 
حا الحكم في القضايا المدنية، كما أع ى هذا الحا لرجال الكنيسة في األقاليم األخارأ ولكناه فاي 

 .(1)الوقت نفسه فرض الجزية على الجمي 
كريسااي فااي كتابااة صتاااريخ العثمااانيين االتااراك أن يشااوه لقااد حاا اول المااؤرال األنجلياازي اَواَر  يبَر

صوره الفت  العثماني للقس ن ينية ووصف السل ان محمد الفات  بصفات قبيحة حقاداا مناه وبغضااا 
  في حمأة الحقاد 1980وسارت الموسوعة األمريكية الم بوعة في عا   (2)للفت  االسالمي المجيد

صااليبي وااد االسااال  ، فزعماات أن الساال ان محمااد قااا  باسااترقاب  البيااة نصااارأ القساا ن ينية، ال
 .(3)وساقهم الى اسواب الرقيا في مدينة اَرنة حي  تم بيعهم هناك

إن الحقيقااة التاريخيااة الناصااعة تقااول أن الساال ان محمااد الفااات  عاماال أهاال القساا ن ينية معاملااة 
ه بحساان معاملااة ا ألساارأ والرفااا بهاام، وافتاادأ عاادَاا كبيااراا ماان األساارأ ماان مالااه رحيمااة وأماار جنااَو
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الخاار وخاصااة أمااراء اليونااان، ورجااال الاادين ، واجتما  ماا  االساااقفة وهاادأ ماان روعهاام ، وطمااأنهم 
الااى المحافظااة علااى عقائاادهم و اارائعهم وبيااوت بباااَتهم، وأماارهم بتنصااي  ب رياارك جديااد فااانتخبوا 

انتخابااه فااي موكاا  حافاال ماان االساااقفة الااى مقاار الساال ان، أجناااَيوا برطيركااا، وتوجااه هااذا بعااد 
فاستقبله السل ان محمد الفات  بحفاوة بالغة وأكرمه أيما تكريم، وتناول معه ال عا  وتحدم معه في 
موووعات  تى، َينية وسياسية واجتمابية وخر  الب ريرك مان لقااء السال ان، وقاد تغيارت فكرتاه 

وعن األتراك، بل والمسالمين عاماة، و اعر اناه أماا  سال ان مثقاف  تماماا على السالطين العثمانيين
صااح  رساالة وعقيادة َينياة راساخة وانساانية رييعاة، ورجولاة مكتملاة ، ولام يكان الارو  أنفساهم أقال 
هشااة ماان ب ااريقهم، فقااد كااانوا يتصااورون أن القتاال العااا  البااد الحقهاام، فلاام تمااض أيااا  قليلااة  تااأعراا َو

 .(1)ن حياتهم المدنية العاَية في اطملنان وسال حتى كان الناا يستأنفو 
كااان العثمااانيون حريصااون علااى االلتاازا  بقواعااد االسااال ، ولااذل  كااان العاادل بااين الناااا ماان أهاام 
األمااور التااي حرصااوا عليهااا، وكاناات معاااملتهم للنصااارأ خاليااة ماان أي  ااكل ماان أ ااكال التعصاا  

 .(2)لنصارأ بسب  َينهموالظلم ، ولم يخ ر ببال العثمانيين أن يض هدوا ا
إن ملال النصاارأ تحاات الحكام العثماااني تحصالت علااى كافاة حقوقهااا الدينياة ، وأصااب  لكال ملااة 
رئااي  َينااي ال يخاطاا   ياار حكومااة الساال ان باتهااا مبا اارة، ولكاال ملااة ماان هااذه الملاال مدارسااها 

ت لا لهم الحرية في الخاصة وأماكن للعباَة واألَيرة، كما أنه كان اليتدخل أحد في ماليتها وكانت 
 .(3)تكلم اللغة التي يريدونها

إن الساال ان محمااد الفااات  لاام يظهاار مااا أ هااره ماان التسااام  ماا  نصااارأ القساا ن ينية إال بااداف  
، عاام بخلفائااه الرا اادين ماان بعااده، الااذين  إلتزامااه الصاااَب باإلسااال  العظاايم، وتأسااياا بااالنبي الكااريم 
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 .(1)م  الكريم م  أعدائهمأمتألت صحائف تاريخهم بمواقف التسا
 

 المبح  الثاني 
 الفات  المعنوي للقس ن ينية
 الشيخ آب  م  الدين

 
هو محمد بن حمزة الدمشقي الرومي ارتحل م  والده الى الرو ، وطل  فنون العلو  وتبحار فيهاا 

 وأصب  علم من أعال  الحضارة االسالمية في عهدها العثماني.
ه فااي نساابه بالخليفااة الرا ااد أبااي بكاار الصااديا  وهااو معلاام الفااات  ومربيااه يتصاال ، كااان مولااَو

را فاي أماسايا عام 1389ها )792َمشا عم   ( حفم القرآن الكاريم وهاو فاي الساابعة مان عماره، َو
 ها.1459في حل  عم في انقرة وتوفي عا  

َّرا الشايخ آب  اام  الاادين األمياار محمااد الفااات  العلاو  االساسااية فااي بلاا  الاازمن وهااي القاارآن 
الكااريم والساانة النبويااة والفقااه والعلااو  االسااالمية واللغااات )العربيااة ، والفارسااية والتركيااة( وكااذل  فااي 
مجال العلو  العلمية من الرياويات والفلا  والتااريخ والحارب وكاان الشايخ آب وامن العلمااء الاذين 

 ، وأصول الحكم .أ رفوا على السل ان محمد عندما تولى إمارة مغنيسا ليتدرب على اَارة الوالية 
واسااات اع الشااايخ آب  ااام  الااادين أن يقنااا  األميااار الصاااغير بأناااه المقصاااَو بالحااادي  النباااوي: 

 .(2))لتفتحن القس ن ينية فلنعم األمير أميرها ولنعم الجي  بل  الجي (
وعندما أصب  األمير محمد سل اناا على الدولة العثمانية، وكان  اباا صاغير السان وّجهاه  ايخه 

التحااارك بجيو اااه لتحقياااا الحااادي  النباااوي فحاصااار العثماااانيون القسااا ن ينية باااراا وبحاااراا.  فاااوراا الاااى
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ارت الحرب العنيفة   يوماا. 54َو
وعندما حقا البيزن يون انتصاراا مؤقتااا واباته  الشاع  البيزن اي بادخول أربا  سافن ارسالها الباباا 

يون وقااابلوا الساال ان محمااد الفااات  إلاايهم وارتفعاات روحهاام المعنويااة اجتماا  األمااراء والااوزراء العثمااان
وقااالوا لااه : )إناا  َفعاات بهااذا القاادر الكبياار ماان العساااكر الااى هااذا الحصااار جرياااا وراء كااال  أحااد 

فهلكت الجنَو وفساد كثيار مان العتااَ عام زاَ األمار علاى هاذا  -يقصدون آب  م  الدين-المشايخ 
. فأرسال (1)هناك أمل فاي هاذا الفات ...(بأن عون من بالَ األفرن  للكافرين َاخل القلعة، ولم يعد 

الساال ان محمااد وزيااره ولااي الاادين أحمااد با ااا الااى الشاايخ آب  اام  الاادين فااي خيمتااه يسااأله الحاال 
 .(2)فأجاب الشيخ: )البد من أن يمّن هللا بالفت (

ولم يقتن  السل ان بهذا الجواب، فأرسل وزيره مرة أخرأ لي لا  مان الشايخ أن يووا  لاه أكثار، 
ه الرسااالة الااى تلميااذه محمااد الفااات  يقااول فيهااا: )هااو المعااّز الناصاار ... إن حاااَم تلاا  فكتاا  هااذ

السفن قد أحدم في القلوب التكسير والمالمة وأحدم في الكفار الفرو والشماتة. إن القضاية الثابتاة 
اهي إال سانة هي : إن العبد يدبر وهللا يقدر والحكم هلل... ولقد لجأنا الى هللا وتلونا القرآن الكريم وم

مااان الناااو  بعاااد إال وقاااد حااادعت أل ااااف هللا تعاااالى فظهااارت مااان البشاااارات ماااالم يحااادم مثلهاااا مااان 
 .(3)قبل(

. وعلاااى الفاااور قااارر مجلااا  الحااارب  أحااادم هاااذا الخ ااااب راحاااة وطمأنيناااة فاااي األماااراء والجناااَو
يخ  ام  العثماني االستمرار في الحرب لفت  القس ن ينية، عم توجه السل ان محمد الى خيماة الشا

الاادين فقباال يااده، وقااال : علمنااي ياساايدي َعاااءا أَعااو هللا بااه ليااوفقني ، فعلمااه الشاايخ َعاااءا، وخاار  

                                                        
 . 146( انظر: البطولة والفداء عند الصوفية، أسعد الخطيب، ص1)

 . 373( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص2)

 . 373(  العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص3)
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 .(1)السل ان من خيمة  يخه ليأمر بالهجو  العا 
اراَ السل ان أن يكون  يخه بجانبه أعناء الهجو  فأرسل إليه يستدبيه لكن الشيخ كان قاد طلا  

حراا الخيماة رساول السال ان مان الادخول و ضا  محماد الفاات   أال يدخل عليه أحد الخيمة ومن 
وبه  بنفسه الى خيمة الشيخ ليستدبيه، فمن  الحراا السال ان مان َخاول الخيماة بنااءا علاى أمار 
الشيخ، فأخذ الفات  خنجره و ا جدار الخيمة في جان  من جوانبها ونظر الاى الاداخل فاابا  ايخه 

متدحرجااة ماان علااى رأسااه و ااعر رأسااه األباايض يتاادلى علااى  ساااجداا هلل فااي سااجدة طويلااة وعمامتااه
األرض، ولحيتاااه البيضااااء تااانعك  مااا   اااعره كاااالنور، عااام رأأ السااال ان  ااايخه يقاااو  مااان ساااجدته 

 .(2)والدموع تنحدر على خديه، فقد كان يناجي ربه ويدعوه بأنزال النصر ويسأله الفت  القري 
ياَتااه ونظاار الااى األسااوار المحاصاارة فااابا وعاااَ الساال ان محمااد )الفااات ( عقاا  بلاا  الااى مقاار ق

 .(3)بالجنَو العثمانيين وقد أحدعوا عغرات بالسور تدفا منها الجنَو الى القس ن ينية
ففااارو السااال ان باااذل  وقاااال لاااي  فرحاااي لفااات  المديناااة إنماااا فرحاااي بوجاااَو مثااال هاااذا الرجااال فاااي 

 .(4)زمني
 هرت بركته و هر فضله وأنه حدَ وقد بكر الشوكاني في البدر ال ال  أن الشيخ  م  الدين 
 .(5)للسل ان الفات  اليو  الذي تفت  ييه القس ن ينية على يديه

وعناادما تاادفقت الجيااوش العثمانيااة الااى المدينااة بقااوة وحماااا، تقااد  الشاايخ الااى الساال ان الفااات  
 .(6)ليذكره بشريعة هللا في الحرب وبحقوب األمم المفتوحة كما هي في الشريعة االسالمية

                                                        
 . 373( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 374التاريخ والحضارة ، ص ( العثمانيون في2)

 . 374( المصدر السابق نفسه، ص3)

 (. 2/167( انظر: البدر الطالع )4)

 (. 166/2( المصدر السابق نفسه )5)

 . 374( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص6)
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وبعاااد أن أكااار  السااال ان محماااد الفاااات  جناااَو الفااات  بالهااادايا والع اياااا وعمااال لهااام مأَباااة حافلاااة 
ه بنفساه  استمرت عالعة أياا  اقيمات خاللهاا الزيناات والمهرجاناات، وكاان السال ان يقاو  بخدماة جناَو
متمااثالا بااالقول السااائد )ساايد القااو  خاااَمهم(. عااام نهااض بلاا  الشاايخ العااالم الااورع آب  اام  الااادين 

قاال فاي  اأنكم: )لتفاتحن القسا ن ينية  وخ بهم، فقال: ياجنَو االسال . اعلموا وابكاروا أن النباي 
. ونسأل هللا سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويغفار لناا. (1)فلنعم األمير أميرها ولنعم الجي  بل  الجي (

يار ألهال هاذه المديناة، أال التسرفوا في ما أصبتم من أموال الغنيماة والتباذروا وأنفقوهاا فاي البار والخ
واساامعوا لساال انكم وأطيعااوه وأحبااوه. عاام التفاات الااى الفااات  وقااال لااه : ياساال اني ، لقااد أصاابحت قاارة 
عااين آل عثمااان فكاان علااى الاادوا  مجاهااداا فااي ساابيل هللا. عاام صاااو مكبااراا بااان فااي صااوت جهااوري 

 .(2)جليد
ر الصاحابي الجليال أباي أيااوب وقاد اهتادأ الشايخ آب  ام  الادين بعاد فاات  القسا ن ينية الاى قبا

 .(3)األنصاري بموو  قري  من سور القس ن ينية
 .(4)وكان الشيخ آب  م  الدين أول من ألقي خ بة الجمعة في مسجد آيا صوييا

 الشيخ  م  الدين يخشى على السل ان من الغرور:
ياارة فااي كااان الساال ان محمااد الفااات  يحاا   اايخه  اام  الاادين حباااا عظيماااا، وكاناات لااه مكانااة كب

: )إنكام ترونناي فرحااا . فرحاي لاي  فقا  لفات  هاذه  -بعاد الفات -نفسه وقد بين السل ان لمن حوله 
بي  الشاايخ آب  اام   القلعااة إن فرحااي يتمثاال فااي وجااَو  اايخ عزيااز الجاناا ، فااي عهاادي، هااو مااَؤ

 الدين.

                                                        
 ( سبق تخريج الحديث. 1)

 . 149( انظر: محمد الفاتح ، ص2)

  .149( المصدر السابق نفسه، ص3)

 . 374( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص4)
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)إن  وعبر الشايخ عان تهيباه لشايخه فاي حادي  لاه ما  وزياره محماَو با اا. قاال السال ان الفاات :
احترامااااي للشاااايخ آب  اااام  الاااادين، احتاااارا   ياااار اختياااااري . إننااااي أ ااااعر وأنااااا بجانبااااه باالنفعااااال 

 .(1)والرببة(
أي  -بكر صاح  البدر ال ال  أن :)... عم بعد يو  جاء السل ان الى خيمة صااح  الترجماة 

: وهاااو مضاا ج  فلااام يقااام لاااه فقباال السااال ان ياااده وقاااال لااه جلتااا  لحاجاااة قاااال -آب  اام  الااادين( 
ومااااهيي قاااال: ان اَخااال الخلاااوة عنااادك فاااأبى فاااأبر  علياااه السااال ان ماااراراا وهاااو يقاااول: ال. فغضااا  
الساال ان وقااال أنااه يااأتي إلياا  واحااد ماان االتااراك فتدخلااه الخلااوة بكلمااة واحاادة وأنااا تااأبى علااّي فقااال 
 الشايخ: إنا  ابا َخلات الخلاوة تجااد لاذة تساق  عنادها السال نة ماان عينيا  فتختال أمورهاا ييمقاات هللا
علينا بل  والغرض من الخلوة تحصيل العدالة فعلي  أن تفعل كذا وكذا وبكر له  يلاا من النصائ  
عم ارسل إليه ألف َينار فلم يقبل ولما خر  السل ان محمد خان قال لبعض من معه: ماقاا  الشايخ 

ين العظااا  لاي. فقااال لاه: لعلااه  ااهد يياا  ماان الزهاو بسااب  هاذا الفاات  الااذي لام يتيساار مثلاه للسااالط
 . (2)فاراَ بذل  أن يدف  عن  بعض الزهو....(

هكذا كان هذا العالم الجليل الذي حرر على تربية محماد الفاات  علاى معااني اإليماان واالساال  
واإلحسان ولم يكن هذا الشيخ متبحراا في علو  الدين والتزكية فق  بل كان عالماا في النبات وال ا  

عصره بالعلو  الدنيوية وبحوعه في علم النبات ومادأ مناسابتها للعاال  والصيدلة، وكان مشهوراا في 
ماان األمااراض. وبلغاات  ااهرته فااي بلاا  أن أصااب  مااثالا بااين الناااا يقااول: )إن النبااات ليحاادم آب 

 .(3) م  الدين(
وقااال الشااوكاني عنااه: )...وصااار ماا  كونااه طبيباااا للقلااوب طبيباااا لألباادان فانااه ا ااتهر أن الشااجرة 

                                                        
 . 375( العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص1)

 (. 2/167( البدر الطالع )2)

 . 375( العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص3)
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 .(1) ه وتقول: أنا  فاء من المرض الفالني عم ا تهرت بركته و هر فضله...(كانت تناَي
 وكان الشيخ يهتم باألمراض البدنية قدر عنايته باألمراض النفسية.

واهااتم الشاايخ آب  اام  الاادين اهتماماااا خاصاااا باااالمراض المعديااة، فقااد كاناات هااذه االمااراض فااي 
 بالتركياة بعنااوان صمااَة الحيااةص قاال يياه: )ماان عصاره تساب  فاي ماوت اآلالف، وألااف فاي بلا  كتابااا 

الخ أ تصور أن األمراض تظهار علاى اال اخار تلقائياا، فااألمراض تنتقال مان  اخت الاى آخار 
ة. لكان  قيقة الى َرجة عد  القدرة على رؤيتها بالعين المجاَر ب ريا العدوأ. هذه العدوأ صغيرة َو

 .(2) هذا يحدم بواس ة بذور حّية(
شيخ آب  م  الدين تعريف الميكروب في القارن الخاام  عشار المايالَي. وهاو وبذل  وو  ال

أول ماان فعاال بلاا  ، ولاام يكاان الميكروسااكوب قااد خاار  بعااد. وبعااد أربعااة قاارون ماان حياااة الشاايخ آب 
 اام  الاادين جاااء الكيميااائي والبيولااوجي الفرنسااي لااوي  باسااتير ليقااو  بأبحاعااه وليصاال الااى نفاا  

 النتيجة.
م  الادين أيضاااا بالسارطان وكتاا  عناه وفاي ال اا  ألاف الشاايخ كتاابين همااا: وأهاتم الشايخ آب  اا

)ماَة الحياة( ، و)كتاب ال  ( ، وهما باللغة التركية والعثمانية. وللشايخ باللغاة العربياة ساب  كتا ، 
هااي : حاال المشااكالت، الرسااالة النوريااة ، مقاااالت األولياااء، رسااالة فااي بكاار هللا، تلخاايت المتااائن، 

 .(3)، رسالة في  رو حاجي بايرا  وليَف  المتائن
 وفاته:

عاااَ الشاايخ الااى موطنااه كونيااوك بعااد أن أحساا  بالحاجااة الااى بلاا  ر اام إصاارار الساال ان علااى 

                                                        
 (. 2/166( البدر الطالع )1)

 . 376( العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص2)

 . 376ريخ والحضارة، ص( العثمانيون في التا3)
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 .(1)  فعليه من هللا الرحمة والمغفرة والرووان1459ها/863بقائه في استنبول ومات عا  
ال كاان حولاه مجموعاة مان العلمااء وهكذا سنة هللا فاي خلقاه اليخار  قائاد ربااني ، وفاات  مغاوار إ

الربااانيين يساااهمون فااي تعليمااه وتربيتااه وتر اايده واألمثلااة فااي بلاا  كثياارة وقااد بكرنااا َور عباادهللا باان 
ياسااين ماا  يحيااى باان اباارابيم فااي َولااة المااراب ين، والقاوااي الفاواال ماا  صااالو الاادين فااي الدولااة 

ة العثمانية فرحمة هللا علاى الجميا  وتقبال األيوبية ، وهذا آب  م  الدين م  محمد الفات  في الدول
هم وأعمالهم وأعلى بكرهم في المصلحين.  هللا جهَو

 
 
 

 المبح  الثال 
 أعر فت  القس ن ينية على العالم األوروبي واإلسالمي

 
كانااات القسااا ن ينية قبااال فتحهاااا عقباااة كبيااارة فاااي وجاااه انتشاااار االساااال  فاااي اوروباااا ولاااذل  فاااان 

  لاادخول أوروبااا بقااوة وسااال  لمعتنقيااه أكثاار ماان بي قباال ، ويعتباار فاات  سااقوطها يعنااي فاات  االسااال
القس ن ينية من أهم أحدام التاريخ العالمي، وخصوصاا تاريخ أوروبا وعالقتها باإلسال  حتاى عاده 

 .(2)المؤرخون األوروبيون ومن تابعهم نهاية العصور الوس ى وبداية العصور الحديثة
ترتياا  مختلاف األماور فااي المديناة، و عاااَة تحصاينها، واتخااذها  وقاد قاا  الساال ان بعاد بلاا  علاى

 .(3)عاصمة للدولة العثمانية وأطلا عليها لق  اسال  بول أي مدينة االسال 

                                                        
 . 376( المصدر السابق نفسه، ص1)

 .384( انظر : تاريخ  الدولة العثمانية ، يلماز أوزيونا، ص2)

 .164( انظر: تاريخ الدولة العلية، محمد فريد بك، ص3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -149- 

لقد تأعر الغرب النصراني بنبأ هذا الفت ، وانتاب النصارأ  عور بالفزع وااللام والخازي ، وتجسام 
وباذل الشاعراء واالَبااء ماا فاي وساعهم لتاأجي  ناار  لهم خ ر جيوش االسال  القاَمة من استنبول ،

الحقااد وباااراكين الغضااا  فاااي نفااوا النصاااارأ واااد المسااالمين ، وعقااد االماااراء والملاااوك اجتماعاااات 
طويلة ومستمرة وتناَأ النصارأ الى نبذ الخالفات والحزازات وكان البابا نيقوال الخام  أ د الناا 

ه وصرف وقته في توحيد الدول االي الية وتشاجيعها علاى تأعراا بنبأ سقوط القس ن ينية، وعمل جهد
قتال المسلمين، وترأا مؤتمراا عقاد فاي روماا أعلنات يياه الادول المشاتركة عان عزمهاا علاى التعااون 
هااا وقوتهااا وااد العاادو المشااترك. وأو اا  هااذا الحلااف أن يااتم إال أن  ييمااا بينهااا وتوجيااه جمياا  جهَو

يفة النا لة عن ساقوط القسا ن ينية فاي ياد العثماانيين والتاي الموت عاجل البابا بسب  الصدمة العن
 .(1) 1455مارا سنة  25تسببت في همه وحزنه فمات كمداا في 

وتحم  األمير فيلي  ال ي  َوب بورجونديا والته  حماساا وحمية واستنفر ملوك النصارأ الاى 
ن للنصارانية، وتحولات فكارة قتال المسلمين وحاذ حاذوه الباروناات والفرساان والمتحمساون والمتعصابو 

قتاااال المسااالمين الاااى عقيااادة مقدساااة تااادفعهم لغااازو بالَهااام ، وتزعمااات البابوياااة فاااي روماااا حاااروب 
النصااارأ وااد المساالمين وكااان الساال ان محمااد الفااات  بالمرصاااَ لكاال تحركااات النصااارأ، وخ اا  

يجاااورون الساال ان  ونفااذ مااارآه مناسااباا لتقويااة َولتااه وتاادمير أعدائااه، واواا ر النصااارأ الااذين كااانوا
ه ففااااي آماساااايا، وبااااالَ المااااورة ، طرابياااازون و ياااارهم أن يكتمااااوا  ااااعورهم  محمااااد أو يتاااااخمون حاااادَو

هم الى السل ان في أَرنة لتهنلته على انتصاره العظيم  .(2)الحقيقي، فتظاهروا بالفرو وبعثوا وفَو
ة، تاااأجي  الحقاااد وحااااول الباباااا بياااوا الثااااني بكااال ماااا أوتاااي مااان مقااادرة خ ابياااة ، وحنكاااة سياساااي

اا واستعدت بعاض الادول لتحقياا فكارة الباباا  الصليبي في نفوا النصارأ  عوباا وملوكاا، قاَة وجنَو
الهاَفة للقضاء على العثمانيين ولما حان وقت النفير اعتذرت َول أوروبا بسب  متاعبهاا الداخلياة، 
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ت منهمكة فاي مشاا لها الدساتورية فلقد انهكت حرب المائة عا  انكلتر وفرنسا، كما أن بري انيا كان
وحروبهاااا األهلياااة، وأماااا أسااابانيا فهاااي مشاااغولة بالقضااااء علاااى مسااالمي األنااادل  وأماااا الجمهورياااات 
االي الياااة فكانااات تهاااتم بتوطياااد عالقاتهاااا بالدولاااة العثمانياااة مكرهاااة وحبااااا فاااي الماااال ، فكانااات تهاااتم 

 بعالقتها م  الدولة العثمانية.
يبية بمااوت زبيمهااا البابااا واصاابحت المجاار والبندقيااة تواجااه الدولااة وانتهااى مشااروع الحملااة الصاال

العثمانية لوحدهما؛ أما البندقية فعقدت معاهدة صداقة وحسن جوار م  العثمانيين رعاية لمصالحها 
وأمااا المجاار فقااد انهزماات أمااا  الجيااوش العثمانيااة واساات اع العثمااانيون أن يضااموا الااى َولااتهم بااالَ 

الفااالب والقاار  والجاازر الرئيسااية فااي األرخبياال. وقااد تاام بلاا  فااي فتاارة قصاايرة ، الصاارب، واليونااان وا
 .(1)حي  َاهمهم السل ان الفات ، و تت  ملهم ، واخذهم أخذاا عظيماا 

ه فااي ناااحيتين  وحاااول البابااا )بيااوا الثاااني( بكاال مااا أوتااي ماان مهااارة وقاادرة سياسااية تركيااز جهااَو
عتناب الادين النصاراني، ولام يقام بارساال بعثاات تبشايرية لاذل  اعنتين : حاول أوالا أن يقن  االتراك با

الغااارض وانماااا اقتصااار علاااى ارسااااال خ ااااب الاااى السااال ان محمااااد الفاااات  ي لااا  مناااه أن يعضااااد 
النصاارانية، كمااا عضاادها قبلااه قساا ن ين وكلااويي  ووعااده بأنااه ساايكفر عنااه خ اياااه ان هااو اعتنااا 

ومنحه صاكاا بادخول الجناة. ولماا فشال الباباا فاي  النصرانية مخلصاا، ووعده بمنحه بركته واحتضانه
خ ته هذه لجأ الى الخ اة الثانياة خ اة التهدياد والوعياد واساتعمال القاوة، وكانات نتاائ  هاذه الخ اة 
الثانيااة قاااد بااادأ فشااالها مسااابقاا بهزيماااة الجياااوش الصاااليبية والقضااااء علاااى الحملاااة التاااي قاَهاااا هونيااااَ 

 .(2)المجري 
فنقول لقد عم الفرو واالبتهاا  المسالمين فاي  -ين في المشرب االسالمي وأما آعار هذا الفت  المب

رباوع آساايا وأفريقيااا فقاد كااان هااذا الفات  حلاام األجااداَ وأمال االجيااال ، ولقااد ت لعات لااه طااويالا وهاقااد 
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تحقاا وارسال السال ان محماد الفاات  رساائل الاى حكاا  الاديار االساالمية فاي مصار والحجااز وباالَ 
وأبيعاات أنباااء االنتصااار ماان فااوب  -هااا؛ يخباارهم بهااذا النصاار االسااالمي العظاايمفااارا والهنااد و ير 

المنابر، وأقيمت صلوات الشكر، وزينت المنازل والحوانيت وعلقت على الجدران والحوائ  واالعاال  
 .(1)واألقمشة المزركشة بألوانها المختلفة

مااا بلاام بلاا  ، ووصاال وفااد يقاول اباان إياااا صاااح  كتاااب )باادائ  الزهااور( فاي هااذه الواقعااة : )فل
ي فاي القااهرة بالزيناة، عام أن السال ان عاين برساباي أميار آخاور  الفات ، َقت البشائر بالقلعة، وناَو

 .(2)عاني رسوالا الى ابن عثمان يهنله بهذا الفت (
ي يصف  اعور النااا وحاالهم فاي القااهرة عنادما وصال  وندع المؤرال أبا المحاسن بن تغري بَر

ومعهم الهدايا واسايران مان عظمااء الارو ، قاال : )قلات وهلل الحماد والمناة علاى هاذا  إليها وفد الفات 
الفت  العظايم وجااء القاصاد الماذكور ومعاه اسايران مان عظمااء اسا نبول وطلا  بهماا الاى السال ان 
)سل ان مصر إينال( وهما مان أهال القسا ن ينية وهاي الكنيساة العظيماة باسا نبول فسار السال ان 

قاات البشاااائر لااذل  وزينااات القااااهرة بسااب  بلااا  أياماااا عااام طلااا  والناااا قاطباااة  بهااذا الفااات  العظااايم َو
القاصااد المااذكور وبااين يديااه األساايران الااى القلعااة فااي يااو  االعنااين خااام  وعشاارين  ااوال بعااد أن 
اجتار القاصد المذكور ورفقته بشوارع القاهرة. وقد احتفلات النااا بزيناة الحوانيات واألمااكن وأمعناوا 

 .(3) الى الغاية وعمل السل ان الخدمة بالحوش السل اني من قلعة الجبل..( في بل 
ي ماااان وصااااف احتفااااال الناااااا وأفااااراحهم فااااي القاااااهرة بفاااات   وهااااذا الااااذي بكااااره اباااان تغااااري بااااَر
القساا ن ينية ماااهو إال صااورة لنظااائر لهااا قاماات فااي الاابالَ االسااالمية االخاارأ. وقااد بعاا  الساال ان 

لاى ساال ان مصار و اااه اياران و ااريف مكاة وأمياار القرماان، كمااا بعاا  محماد الفااات  برساائل الفاات  ا
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بمثااال هاااذه الرساااائل الاااى األماااراء المسااايحيين المجااااورين لاااه فاااي الماااورة واألفاااالب والمجااار والبوسااانة 
 .(1)وصربيا وألبانيا والى جمي  أطراف مملكته
 من رسالة الفات  الى سل ان مصر:

سال ان مصار األ ارف ايناال وهاي مان إنشااء الشايخ  والي  مقت فات من رسالة الفات  الى أخيه
أحماااد الكاااوراني: )..إن مااان أحسااان سااانن أساااالفنا رحمهااام هللا تعاااالى أنهااام مجاهااادون فاااي سااابيل هللا 
واليخافون لومة الئم ونحن على تل  السنة قائمون وعلى تي  األمنية َائمون ممتثلين بقوله تعالى : 

كين بقولااه عليااه السااال : )ماان أ باارت قاادماه فااي ساابيل هللا }قاااتلوا الااذين اليؤمنااون بااان)، ومستمساا
حرمااه هللا علااى النااار( فهممنااا فااي هااذا العااا  عممااه هللا بالبركااة واإلنعااا  معتصاامين بحباال هللا بي 
الجالل واالكرا  ومتمساكين بفضال الملا  العاال  الاى أَاء فارض الغازاء فاي االساال  ماؤتمرين باأمره 

مان الكفاار...) وجهزناا عسااكر الغازاة والمجاهادين مان البار والبحار لفات  تعالى:}قاتلوا الاذين يلاونكم 
 مدينة مللت فجوراا وكفراا التي بقيت وس  الممال  االسالمية تباهي بكفرها فخراا .

 فكأنها حصف على الخد األ ر 
 وكأنها كلف على وجه القمر                           
منها في البحر وجان  منها في البار، فأعادَنا لهاا كماا أمرناا ......... هذه المدينة الواق  جان  

هللا بقوله : } وأعدوا لهم ما است عتم من قوة .. ) كل أببة يعتد بها وجمي  أسلحة يعتماد عليهاا مان 
البرب والرعد والمنجنيا والنق  والحجور و يرها من جان  البر والفلا  المشاحون والجاوار المنشامت 

من جان  البحر ونزلنا عليها في الساَا والعشرين من ربيا  األول مان  اهور في البحر كاألعال  
 سنة سب  وخمسين وعمانمائة 

 فقلت للنف  جدي اآلن فاجتهدي 
 وساعديني فهذا ما تمنيت                             
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م فكلمااا َعااوا إلااى الحااا أصااروا واسااتكبروا وكااانوا ماان الكااافرين فأح نااا بهااا محاصاارة وحاربناااه
 وحاربونا وقاتلناهم وقاتلونا وجرأ بيننا وبينهم القتال أربعة وخمسين يوماا وليلة 

 
 إبا جاء نصر هللا والفت  هين 

 على المرء معسور األمور وصعبها                       
فمتى طل  الصب  الصاَب من يو  الثالعاء يو  العشرين من جماَي األولاى هجمناا مثال النجاو  

ناااَو الشاااياطين ساااخرها الحكااام الصاااديقي ببركاااة العااادل الفااااروقي بالضااارب الحيااادري آلل رجومااااا لج
عثمااان قااد ماان هللا بااالفت  قباال أن  هاارت الشاام  ماان مشاارقها } ساايهز  الجماا  ويولااون الاادبر، باال 
السااعة موعاادهم والساااعة أَهاى وأماار )، وأول ماان قتال وق اا  رأسااه تكفاورهم اللعااين الكنااَو فااأهلكوا 

هم النااار وباال  المامب فقتاال ماان قتال وأساار ماان بااه كقاو  عاااَ وعمااو  َ فحفظهام مالئكااة العااذاب فاأوَر
فااافينهم موفااوراا فااأتى علاايهم حااين ماان الاادهر لاام يكاان  بقااى وأ اااروا علااى خاازاينهم وأخرجااوا كنااوزهم َو
 اايلاا مااذكوراا وق اا  َاباار القااو  الااذين  لمااوا والحمااد هلل رب العااالمين فيوملااذ يفاارو المؤمنااون بنصاار 

فلمااا  هرنااا علااى هااؤالء األرجاااا األنجاااا الحلااوا طهرنااا القااوا ماان القسااوا وأخرجنااا منااه هللا، 
الصلي  والنااقوا وصايرنا معاباد عبادة األصانا  مسااجد أهال اإلساال  وتشارفت تلا  الخ اة بشارف 

 . (1)السكة والخ بة فوق  أمر هللا وب ل ما كانوا يعملون......
مكاة عان طرياا سال ان مصار وقاد َر سال ان مصار وأرسل السل ان الفات  رساالة إلاى  اريف 

على خ اب السل ان محمد وهداياه بمق وعة من النثر األَباي الرييا  وجااءت فيهاا بعاض األبياات 
 الشعرية المعبرة مثل قول الشاعر:
 خ بتها بكراا وما أمهرتها 

 إال قنا وقواوباا وفوارسا                     
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 من كانت السمر العوالي مهره 
 جلبت له بيض الحصون عرايسا                     

 هللا أكبر ما جنيت عمارها 
  (1)إال وكان أبوك قبل   راسا                     

 وقد جاء في رسالة سل ان مصر أيضاا هذا البيت: قال الشاعر: 
 هللا أكبر هذا النصر والظفر 

  (2)بشرهذا هو الفت  ال ما يزعم ال                       
 وقال  اعر سل ان مصر بمناسبة فت  القس ن ينية: 

 كذا فليكن في هللا جل العزايم 
 و ال فال تجفو الجفون الصوار                        

 كتائب  البحر الخضم جياَها 
 إبا ما تهدت موجه المتالطم                        

 تحي  بمنصور اللواء مظفر 
 له النصر والتأييد عبد وخاَ                       

 ييا ناصر اإلسال  يا من بغزوه 
 على الكفر أيا  الزمان مواسم                     

 تهن، بفت  سار في األرض بكره 
  (3)سرأ الغي  يحدوه الصبا والنعايم                    

 رسالة السل ان محمد الفات  إلى  ريف مكة :
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فات  رسالة إلى  ريف مكة المكرماة بمناسابة فات  القسا ن ينية بشاره فيهاا وجه السل ان محمد ال
 بالفت ، وطل  الدعاء، وأرسل له الهدايا من الغنائم، وهذه بعض فقراتها: 

بعد مقدمة في المدو والثناء على  ريف ص مكة المكرمة ص يقول : ص فقد أرسلنا هذا الكتاب مبشراا 
ن الفتااوو التااي ال عااين رأت وال أبن ساامعت، وهااي تسااخير البلاادة بمااا رزب هللا لنااا فااي هااذه الساانة ماا

المشااهورة بالقساا ن ينية، فالمااأمول مااان مقاار عاازكم الشااريفة أن يبشااار بقاادو  هااذه المساارة العظماااى 
والموبباااة الكبااارأ، مااا  ساااكان الحااارمين الشاااريفين، والعلمااااء والسااااَات المهتااادين، والزهااااَ والعباااااَ 

الواصااالين، واألئماااة الخياااار المتقاااين، والصاااغار والكباااار أجمعاااين، الصاااالحين، والمشاااايخ، واألمجااااَ 
والمتمسكين بأبيال سراَقات بيات هللا الحارا ، التاي كاالعروة الاوعقى ال انفصاا  لهاا والمشارفين بزماز  
والمقا ، والمعتكفين في قرب جوار رسول هللا عليه التحية والسال  َاعاين لادوا  َولتناا فاي العرفاات، 

 نصارتنا، أفااض عليناا بركااتهم ورفا  َرجااتهم، وبعثناا ما  المشاار الياه هدياة لكام متضرعين مان هللا
خاصة ألفي فلوري من الذه  الخالت التا  الوزن والعيار المأخوب من تلا  الغنيماة، وسابعة آالف 
فلااوري أخاارأ للفقااراء، منهااا ألفااان للساااَات والنقباااء، وألااف للخاادا  المخصوصااين للحاارمين، والباااقي 

كين المحتااااجين فاااي مكاااة والمديناااة المناااورة، زاَهماااا هللا  ااارفاا، فاااالمرجو مااانكم التقسااايم بيااانهم للمساااا
بمقتضااى احتياااجهم وفقاارهم، و  ااعار كيفيااة السااير إلينااا، وتحصاايل الاادعاء ماانهم لنااا، َائماااا بااالل ف 

إلااى يااو   واإلحسااان إن  اااء هللا تعااالى، وهللا يحفظكاام ويبقاايكم بالسااعاَة األبديااة والسااياَة الساارمدية
  (1)الدين

 وقد َر  ريف مكة على رسالة السل ان محمد الفات : 
) وفتحناها بكماال األَب، وقرأناهاا مقابال الكعباة المعظماة باين أهال الحجااز وأبنااء العارب فرأيناا 
فيها من القرآن ما هو  فاء ورحماة للماؤمنين، و ااهدنا مان فحاويهاا  هاور معجازة رساول هللا خااتم 

إال فاات  ص القساا ن ينية ص العظمااى وتوابعهااا التااي متانااة حصاانها مشااهورة بااين األنااا ،  النبياين وماااهي
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وحصانة سورها معروفة عند الخوار والعوا  وحمدنا هللا بتيسير بل  األمر العساير وتحصايل بلا  
المهااام الخ يااار، وبششااانا بلااا   اياااة البشا اااة، وابتهجناااا مااان إحيااااء مراسااام آباااائكم العظاااا  والسااالوك 

داَكم الكاارا ، رّوو هللا أرواحهاام، وجعاال أعلااى  اارف الجنااان مكااانهم، فااي إ هااار المحبااة مسااال  أجاا
  (1)لسكان األراوي المقدسة

 
 
 
 

 المبح  الراب 
 أسباب فت  القس ن ينية 

 
إن فت  المسلمين للقس ن ينية لم يأتي من فراغ و نما هو نتيجة لجهَو تراكمية قا  بها المسلمون 

وزاَ االهتمااا   سااال  رابااة ماان تلاا  األجيااال فااي تحقيااا بشااارة رسااول هللا مناذ العصااور األولااى ل 
بفت  القس ن ينية م   هور َولة بني عثمان ونالحم أن ساالطين الدولاة العثمانياة كاانوا أصاحاب 
فقااه عميااا لساانة األخااذ باألسااباب ومااارا محمااد الفااات  بلاا  الفقااه ويظهاار بلاا  ماان خااالل ساايرته 

مل بقوله تعالى: } وأعدوا لهم ما است عتم مان قاوة ومان ربااط الخيال ... الجهاَية وحرصه على الع
 (. 60) ) سورة األنفال، آية: 

لقاد فهام محماد الفااات  مان هاذه اآلياة أن أماار التمكاين لهاذا الادين يحتااا  إلاى جميا  أناواع القااوأ، 
ن فقاا  بحشاد جاي  على اختالفها وتنوعها، ولقد قا  بشرو هذه اآلية  رحاا عملياا في جهااَه الميماو 

عظيم لحصار القس ن ينية ولم يتوانا في جل  كل سالو معروف فاي زماناه مان ماداف ، وفرساان، 
                                                        

 . 48( المصدر السابق نفسه، ص1)
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 ورماة .. الخ 
ولقد كان الجي  الذي حاصر القس ن ينية بقياَة محمد الفات  قد أعد إعاداَاا ربانيااا فترباى علاى 

وطااة بااه ولقااد تربااى علااى معاااني العقياادة معاااني اإليمااان والتقااوأ، وتحماال األمانااة وأَاء الرسااالة المن
الصااحيحة وأ اارف العلماااء الربااانيون علااى تلاا  التربيااة ولقااد جعلااوا ماان كتاااب هللا تعااالى وساانة نبيااه 

 منهجاا لهم في تربية األفراَ، فكانوا يربونهم على: 
إن هللا تعااااالى واحااااد ال ااااري  لااااه، ولاااام يتخااااذ صاااااحبة وال ولااااداا وأنااااه مناااازه عاااان النقااااائت،  -1
 صوف بالكماالت التي التتناهى. ومو 
وأنه سبحانه خالا كل  يء، ومالكه، ومدبر أمره } أال له الخلا واألمر) ) سورة األعاراف:  -2
54  .) 
، َقت أو عظمت،  هرت أو خفيات }  -3 وأنه سبحانه وتعالى مصدر كل نعمة في هذا الوجَو

 (.  53وما بكم من نعمة فمن هللا ) ) سورة النحل: 
علمااه محاااي  بكاال  ااايء، فااال تخفاااى عليااه خايياااة فااي األرض، وال فاااي السااماء، ومااااال وأن  -4

 (. 12يخفى اإلنسان وماال يعلن: } وأن هللا قد أحاط بكل  يء علماا) ) سورة ال الب: 
وأنه سبحانه يقيد على اإلنسان أعمالاه بواسا ة مالئكتاه، فاي كتااب اليتارك صاغيرة وال كبيارة  -5

  فاي اللحظاة المناسابة والوقات المناسا  } ماايلفم مان قاول إال لدياه رقيا  إال أحصاها وسينشر بل
 (.  8عتيد ) ) سورة ب: 

وأنه سبحانه يبتلي بباَه باأمور تخاالف ماايحبون، وماا يهاوون، ليعارف النااا معااَنهم، مان  -6
والساياَة، منهم يروى بقضااء هللا وقادره، ويسالم لاه  ااهراا وباطنااا، ييكاون جاديراا بالخالفاة واإلماماة 

ومن منهم يغض  ويسخ  فال يساوي  يلاا واليسند إليه  يء : } الذي خلا الموت والحياة ليبلوكم 
 (.  2أيكم أحسن عمالا ) ) سورة المل : 

وأنه سبحانه يوفا ويؤيد وينصر من لجأ إليه، والب بحماه ونزل على حكمه في كال ماا ياأتي  -7
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 (.  196لكتاب، وهو يتولى الصالحين ) ) سورة األعراف: وما يذر : } إن وليِّ هللا الذي نزل ا
وأنااه ساابحانه وتعااالى حقااه علااى العباااَ أن يعباادوه، ويوحاادوه، فااال يشااركوا بااه  اايلاا: } باال هللا  -8

 (.  16فاعبد وكن من الشاكرين ) ) سورة الزمر: 
ية، وهذا التوحيد في القرآن العظيم. -وأنه سبحانه  -9   حدَ مضمون هذه العبَو

في تربياة األفاراَ والجناَو علاى حقيقاة المصاير  ولقد نه  علماء الدولة العثمانية منه  الرسول 
 وسبيل النجاة وركزوا في البيان على الجوان  التالية: 

إن هذه الحياة مهما طالت فهي إلى زوال، وأن متاعها مهما عظم، فانه قليل حقير : } إنماا  -1
اه من السماء فاختل  به نبات األرض، مماا يأكال النااا واألنعاا ، حتاى مثل الحياة الدنيا كماء أنزلن

إبا أخذت األرض زخرفها وازينت، و ن أهلها أنهم قاَرون عليها أتاها أمرنا ليالا أو نهاراا فجعلناهاا 
(. }قل متاع  24حصيداا كأن لم تغن باألم ، كذل  نفصل اآليات لقو  يتفكرون ) ) سورة يون : 

 (.  77) ) النساء:  الدنيا قليل
وأن كل الخلا إلى هللا راجعون، وعن أعمالهم مسؤولون ومحاسبون وفي الجناة أو فاي الناار  -2

 (. 36مستقرون: } أيحس  اإلنسان أن يترك سدأ ) )القيامة:
وأن نعيم الجنة ينسي كل تع  ومرارة في الدنيا، وكذل  عذاب النار ينسي كل راحة وحالوة  -3

: } أفرأيات إن متعنااهم ساانين عام جاااءهم ماا كاانوا يوعاادون، ماا أ ناى عاانهم ماا كااانوا  فاي هاذه الاادنيا
 يمتعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااون ) ) ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااورة الشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعراء: 

205-207  .) 
وأن الناا م  زوال الدنيا، واستقرارهم في الجنة، أو في الناار، سايمرون بسلسالة طويلاة مان  -4

سااعة  ايء عظايم، ياو  ترونهاا تاذهل كال األهوال والشدائد: } ياا أيهاا النااا اتقاوا ربكام إن زلزلاة ال
مروااعة عمااا أروااعت وتضاا  كاال بات حماال حملهااا وتاارأ الناااا سااكارأ ومااا هاام بسااكارأ، ولكاان 

(. وقاااال تعاااالى : } فكياااف تتقاااون إن كفااارتم يومااااا يجعااال  2-1عاااذاب هللا  اااديد..) ) ساااورة الحااا : 
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 (.  18-17 الولدان  يباا، السماء منف ر به كان وعده مفعوال ) ) سورة المزمل:
،  (1)وسبيل النجاة من  ر هذه األهوال، ومن تل  الشدائد، والظفر بالجنة والبعد عن الناار -5

باإليمااان بااان تعااالى وعماال الصااالحات ابتغاااء مرواااته: } إن الااذين آمنااوا وعملااوا الصااالحات لهاام 
 (.  11جنات تجري من تحتها األنهار بل  الفوز الكبير) ) سورة البرو : 

فاي تبصاير األفاراَ والجناَو  العلماء الربانيون في الدولاة العثمانياة علاى مانه  الرساول  ومضى
والقاااَة والشااع  باادورهم ورسااالتهم فااي األرض، ومناازلتهم ومكااانتهم عنااد هللا و لااوا علااى هااذه الحااال 
ماان التبصااير والتااذكير حتااى انقاادو فااي بهاانهم، مااالهم عنااد هللا، وماااَورهم ورسااالتهم فااي األرض، 

أعراا بهاذه التربياة الحميادة تولاادت الحماساة والعزيماة فاي نفاوا األفااراَ والجناَو والقااَة فهاذا محمااد وتا
 الفات  نفسه الذي تربى على هذا المنه  يفتخر بهذه المعاني والقيم في أ عاره فنجده يقول: 

 وحماسي: بذل الجهد لخدمة َيني، َين هللا
ي:   جند هللا عزمي: أن أقهر أهل الكفر جميعاا بجنَو

 وتفكيري: منص  على الفت ، على النصر على الفوز، بل ف هللا 
 جهاَي: بالنف  وبالمال، فمابا في الدنيا بعد االمتثال ألمر هللا 

 وأ واقي: الغزو الغزو ملات اآلالف من المرات لوجه هللا 
 .(2)رجائي: في نصر هللا. وسمو الدولة على أعداء هللا

حمااد فاات  مدينااة طراباازون وكااان حاكمهااا نصااراني وكااان يريااد أن يبا تهااا وعناادما أراَ الساال ان م
علااى  اارة، فأعااد العاادة، واستصااح  معااه عاادَاا كبيااراا ماان العمااال المتخصصااين فااي ق اا  األ ااجار 
وتعبيد ال رب. وقد صاَف الفات  في طريقه بعض الجبال العالية الوعرة فترجل عن فرساه وتسالقها 

د )وكاناات معااه والاادة حساان اوزون زباايم التركمااان جاااءت ل صااالو علااى يديااه ورجيلااه كسااائر الجناا

                                                        
 . 34الى  19( انظر: منهج الرسول في غرس الروح الجهادية ، ص1)

 . 258( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص2)
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بين السل ان محمد وابنها( فقالت له: )ييم تشقى كل هذا الشاقاء ياابني وتتكباد كال هاذا العنااء، هال 
تسااتحا طرابااازون كاال هاااذاي ( .. فأجاااب الفاااات : ياأماااه ، إن هللا قاااد وواا  هاااذا الساايف فاااي يااادي 

لم أتحمل هذه المتاع  وأَؤ بهذا السيف حقاه فلان أكاون جاديراا بلقا   ألجاهد به في سبيله، فابا أنا
وهكااذا كااان معظاام الجنااَو والقاااَة  (1) الغااازي الااذي احملااه وكيااف القااى هللا بعااد بلاا  يااو  القيامااةي

 بسب  تربيتهم االيمانية العميقة.
ياادة لقااد كااان جااي  محمااد الفااات  فااي حصااار القساا ن ينية علااى جاناا  عظاايم ماان التمساا  بالعق

 .(2)الصحيحة، والعباَات و قامة  عائر الدين والخضوع هلل رب العالمين
لقااد بكاار المؤرخااون أسااباب كثياارة فااي فاات  القساا ن نية، كضااعف الدولااة البيزن يااة، والصااراعات 
العقدية بداخلها، والتمكل الداخلي للدول األوروبية بسب  القتال الذي نشأ بين الدول األوروبية لعقَو 

 ر بل  من االسباب.طويلة و ي
 أعر تحكيم  رع هللا تعالى على الدولة العثمانية في زمن السل ان محمد الفات :

وفااي حياااة األماام والشااعوب تكساا  العبااد معرفااة اصاايلة  إن التأماال فااي كتاااب هللا وساانة رسااوله 
وعاااة فاااي بااأعر سااانن هللا فاااي األنفااا  والكاااون واآلفااااب، وكتااااب هللا تعاااالى ملااايء بساااننه وقوانيناااه المبث

المجتمعات والدول والشعوب قال تعالى: }يرياد هللا ليباين لكام ويهاديكم سانن الاذين مان قابلكم ويتاوب 
 (.26عليكم وهللا عليم حكيم) )سورة النساء: آية 

يقتانت الفارر  ، فقد كاان وسنن هللا تتض  بالتدبر في كتاب هللا وفميا ص  عن رسول هللا 
ه الااى  اايء ماان الساانن ، وماان بلاا  أن ناقتااه عليااه الصااالة ويسااتفيد ماان األحاادام لير ااد أصااحاب

والسااال  صالعضااباءص كاناات ال ُتساابا، فحاادم ماارة أن ساابقها أعرابااي علااى قعااَو لااه، فشااا بلاا  علااى 
فقال لهم عليه الصالة والسال  كا فاا عان سانة مان سانن هللا : )حاا علاى هللا أن  أصحاب النبي 

                                                        
 . 263فاتح، ص( انظر: محمد ال1)

 . 206( انظر: الحسبة في العصر المملوكي ، د. حيدر الصافح، ص2)
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 .(1) ال يرف   يء من الدنيا إال ووعه(
وقد أر دنا كتاب هللا الى تتب  آعار السنن في األمكنة بالساعي والَساْير، وفاي األزمناة مان التااريخ 
والسير قال تعالى: }قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في األرض فانظروا كياف كاان عاقباة المكاذبين 

 (.138-137هذا بيان للناا وهدأ وموعظة للمتقين) )سورة آل عمران: آية 
رآن الكاااريم الاااى معرفاااة السااانن باااالنظر والتفكااار قاااال تعاااالى : }قااال أنظاااروا ماااابا فاااي وأر ااادنا القااا

السموات واألرض وما تغني اآليات والنذر عن قو  اليؤمنون، فهل ينظرون إال مثل أيا  الذين خلو 
 (.102-101من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين) )سورة يون : اآليات 

 يظهر لنا أن السنن اإللهية تختت بخصائت: ومن خالل آيات القرآن
 أوالا: إنها قدر سابا:

قال تعالى: }ماكان على النبي من حر  ييما فرض هللا له سنة هللا في الذين خلوا مان قبال وكاان 
 (.38أمر هللا قدراا مقدوراا) )سورة األحزاب: آية 

حيااَ عنااه، وال معادل ييمااا  اااء أي أن حكام هللا تعااالى وأماره الااذي يقادره كااائن المحالاة، وواقاا  ال
 وكان ومالم يشأ لم يكن .

 عانياا: أنها التتحول والتتبدل :
قال تعالى : }للن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرين  بهام، 

ي الاذين خلاوا مان قبال عم اليجاورن  فيها إال قليالا، ملعونين أينما عقفوا أخذوا وقتلوا تقيالا، سنة هللا ف
 (.62-60، 23-22ولن تجد لسنة هللا تبديال) )سورة األحزاب: اآليات 

وقال تعالى: }ولو قااتلكم الاذين كفاروا لولاوا األَباار عام اليجادون وليااا وال نصايراا سانة هللا التاي قاد 
 (.22،23خلت من قبل ولن تجد لسنة هللا تبديالا) )سورة الفت : اآلية 

 
                                                        

 (. 6/86( اخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير ، باب ناقة رسول هللا )1)
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 ماوية ال تتوقف: عالثاا: إنها
وا فقاد مضات سانة األولاين   قال تعالى: }قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف و ن يعَو

 (.85-82) ) سورة  افر: اآليات 
 رابعاا: أنها التخالف وال تنف  مخالفتها:

مانهم قال تعالى: }أفلم يسيروا في األرض فينظروا كيف كان عاقبة الاذين مان قابلهم، كاانوا أكثار 
وأ د قوة وأعاراا في األرض، فما أ نى عنهم  ماكانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بماا 
عندهم من العلم وحاب بهم ماكانوا به يستهزئون، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بان وحده وكفرناا بماا كناا 

تي قاد خلات فاي ببااَه، وخسار هنالا  به مشركين، فلم ي  ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت هللا ال
 (.85-82الكافرون) )سورة  افر: اآليات 

 خامساا: الينتف  بها المعاندون ولكن يتعم بها المتقون :
قال تعالى: }قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في األرض فانظروا كياف كاان عاقباة المكاذبين هاذا 

 (.138-137يات بيان للناا وهدأ وموعظة للمتقين) )سورة آل عمران : اآل
 ساَساا: إنها تسري على البر والفاجر:

فااالمؤمنون واألنبياااء أعالهاام قاادراا تسااري علاايهم ساانن هللا وهلل ساانن جاريااة تتعلااا باآلعااار المترتبااة 
على من امتثل أمر هللا أو أعرض عنه وبما أن العثمانيين ألتزموا بشرع هللا في كافة  اؤونهم وماروا 

 الدول فان أعر حكم هللا فيهم واو  بّين:بمراحل طبيعية في حياة 
وللحكم بما أنازل هللا آعاار َنيوياة وآخارأ أخروياة أماا اآلعاار الدنيوياة التاي  هارت لاي مان خاالل 

 َراستي للدولة العثمانية فانها:
 أوالا: االستخالف والتمكين:

علاى إقاماة  حي  نجد العثمانيين منذ زبيمهم األول عثمان حتى محمد الفات  ومن بعاده حرصاوا
 عائر هللا على أنفسم وأهليهم وأخلصوا هلل في تحاكمهم الى  رعه، فان سبحانه وتعالى قواهم و اد 
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أزرهااام واساااتخلفهم فاااي األرض وأقاااا  العثماااانيون  اااريعة هللا فاااي األرض التاااي حكموهاااا، فمكااان لهااام 
 المولى عز وجل المل  ووطأ لهم السل ان.

 ي الشعوب واألمم التي تسعى جاهدة إلقامة  رع هللا.وهذه سنة ربانية نافذة التتبدل ف
وقد خاط  تعالى المؤمنين من هذه األمة واعداا إيااهم بماا وعاد باه الماؤمين قابلهم، فقاال سابحانه 
فاي ساورة النااور : }وعاد هللا الااذين آمناوا ماانكم وعملاوا الصااالحات ليساتخلفنهم فااي األرض )بادالا ماان 

 .(1)لهم) من بني أسرائيلالكفار( كما استخلف الذين من قب
ولقاااد حقاااا العثماااانيون اإليماااان وتحااااكموا الاااى  اااريعة الااارحمن، فاااأتتهم عمااارة بلااا  واعاااره البااااقي 

 }وليمكنن لهم َينهم الذي ارتضى لهم) فحققوا التحاكم الى الدين، فتحقا لهم التمكين.
 عانياا: األمن واألستقرار:

مااارات المتنازعااة ، وبعاادأن أكاار  هللا تعااالى كاناات بااالَ آساايا الصااغرأ مضاا ربة وكثاارت فيهااا اإل
العثمانيين بتوحيد تل  اإلمارات وتوجيهها نحو الجهاَ في سبيل هللا تعاالى يسار هللا للدولاة العثمانياة 

 األمن واالستقرار في تل  الربوع التي حكم فيها  رع هللا.
َواعااي األماان وأسااباب  حياا  نجااد أن الدولااة العثمانيااة بعااد أن اسااتخلفت مكاان هللا لهااا وأع اهااا

االسااتقرار حتاااى تحاااافم علاااى مكانتهاااا وهاااذه سااانة جارياااة ماواااية وااامن هللا ألهااال االيماااان والعمااال 
بشرعه وحكمه أن ييسر لهم األمن الذي ينشدون في أنفسهم وواقعهم ، فبيده سبحانه مقاليد األمور، 

قا  علاى التوحياد وت هار وتصريف األقدار، وهو مقل  القلوب ، وهللا يه  األمان الم لاا لمان اسات
من الشرك بأنواعه قال تعالى: }الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلام أوللا  لهام األمان وهام مهتادون) 
)سااورة األنعااا : آيااة   ( فنفوسااهم فااي أماان ماان المخاااوف وماان العااذاب والشااقاء إبا خلصاات هلل ماان 

كونهاااا تمااا  عااادل هللا ورحمتاااه الشااارك، صاااغيره وكبياااره ، إن تحكااايم  ااارع هللا يياااه راحاااة للنفاااوا ل
 وحكمته.

                                                        
 ( سورة النور ، اآلية:1)
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إن هللا تعااالى بعااد أن وعااد المااؤمنين باالسااتخالف عاام التمكااين لاام يحاارمهم بعااد بلاا  ماان التااأمين، 
 والت مين والبعد عن الخوف والفزع.

يااة هلل ونبااذوا الشاارك بأنواعااه حقااا هللا لهاام األماان فااي النفااوا  إن العثمااانيين عناادما حققااوا العبَو
   والدولة.على مستوأ الشع

 عالثا: النصر والفت :
إن العثمانيين حرصوا على نصرة َين هللا بكل مايملكون وتحققت فيهم سانة هللا فاي نصارته لمان 
ينصااره ألن هللا واامن لمااان اسااتقا  علاااى  اارعه أن ينصاااره علااى أعدائاااه بعزتااه وقوتاااه قااال تعاااالى: 

م فااي األرض أقاااموا الصااالة وآتااوا الااذين إن مكناااه }ولينصاارن هللا ماان ينصااره إن هللا لقااوي عزيااز 
 الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهلل عاقبة األمور) )سورة الح : آية   (.

)ومااا حاادم قاا  فااي تاااريخ البشاارية أن اسااتقامت جماعااة علااى هاادأ هللا إال منحهااا القااوة والمنعااة 
ة هللا والسير على هداه يشافقون والسياَة في نهاية الم اف ... إن الكثيرين ليشفقونا من اتباع  ريع

ماااان عااااداوة أعااااداء هللا ومكاااارهم ويشاااافقون ماااان تألاااا  الخصااااو  علاااايهم ويشاااافقون ماااان المضااااايقات 
: }إن نتباا  االقتصااَية و ياار االقتصااَية ، و ن هااي إال أوهاا  كأوهااا  قاري  يااو  قالات لرساال هللا 

دأ هللا ساي رت علاى (، فلماا اتبعات ها57الهادأ معا  نتخ اف مان أروانا) )ساورة القصات: آياة 
 .(1)مشارب األرض ومغاربها في رب  قرن أو أقل من الزمان(

إن هللا تعالى أيد العثمانيين على األعداء ومّن عليهم بالفت ، فت  األراوي و خضااعها لحكام هللا 
 تعالى، وفت  القلوب هدايتها لدين اإلسال .

 بت لهم الفت ، واستنازلت عليهم نصر هللا.إن العثمانيين عندما استجابوا وانقاَوا لشريعة هللا جل
 إن الشعوب االسالمية التي تبتعد عن  ريعة هللا تذل نفسها في الدنيا واآلخرة.

إن مسااؤولية الحكااا  والقضاااة والعلماااء والاادعاة فااي الاادعوة الااى تحكاايم  اارع هللا مسااؤولية عظيمااة 
                                                        

 (. 4/2704( في ظالل القرآن )1)
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غيار ماا أنازل هللا، وقا  بأساهم بينهم..وهاذا يسألون عنها ياو  القياماة أماا  هللا: )إبا حكام والة األمار ب
أعظم أسباب تغيار الادول كماا جارأ هاذا مارة بعاد مارة فاي زمانناا و يار زمانناا ومان أراَ هللا ساعاَته 
جعلااه يعتباار بمااا أصاااب  يااره(، ييساال  مساال  ماان أيااده هللا ونصااره ويجتناا  مساال  ماان خذلااه هللا 

 ماان ينصاره إن هللا لقاوي عزياز) الاى قولاه تعااالى: وأهاناه؛ فاان هللا يقاول فاي كتاباه : } ولينصارّن هللا
ينااه ورسااوله،  (1)}وهلل عاقبااة األمااور) فقااد وعااد هللا بنصااره ماان ينصااره ونصااره هااو نصاار كتابااه َو

 .(2)النصر من يحكم بغير ماأنزل هللا ويتكلم بما ال يعلم(
 رابعاا: العز والشرف:

لتاااريخ يرجاا  الااى تمسااكهم بكتاااب هللا إن عااز العثمااانيين و اارفهم العظاايم الااذي ساا ر فااي كتاا  ا
الاذي باه تشارف األماة وباه يعلاو  ؛ إن من يعتز باالنتساب لكتاب هللا وسنة رسوله وسنة رسوله 

بكرهاااا ، ووااا  رجلاااه علاااى ال رياااا الصاااحي  وأصااااب سااانة هللا الجارياااة فاااي إعااازاز وتشاااريف مااان 
باااا ييااه بكااركم أفااال تعقلااون) )سااورة قااال تعااالى: }لقااد أنزلنااا إلاايكم كتا يتمساا  بكتابااه وساانة رسااوله 

 (.10األنبياء : اآلية 
إن العثمااانيين   (3)فااي تفسااير هااذه اآليااة : )ييااه  اارفكم( -روااي هللا عنهمااا-قااال اباان بباااا 

: )إنا كّناا أبل  استمدوا  رفهم وعزهم من استمساكهم بأحكا  االسال ، كما قال عمر بن الخ اب 
كشااف لنااا  ، فعماار (4)مااا ن لاا  العااز بغياار ماأعزنااا هللا أبلنااا هللا(قااو  ، فأعزنااا هللا باالسااال ، فمه

بكلماته عن حقيقة االرتبااط باين حاال األماة عازأ وُبالا، ما  موقفهاا مان الشاريعة إقبااالا و َبااراا، فماا 
عزت في يو  بغير َيان هللا، وال بلات فاي ياوٍ  إال بااإلنحراف عناه قاال تعاالى: }مان كاان يرياد العازة 

                                                        
 (. 41-40( سورة الحج، اآليات )1)

 (. 35/388)( مجموع الفتاوي البن تيمية 2)

 (. 3/170( انظر: تفسير ابن كثير )3)

 (. 1/62( اخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب االيمان )4)
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 .(1)( يعني من طل  العزة فيلعتز ب اعة هللا عز وجل10ة جميعاا) )سورة فاطر: اآلية هللف العز 
وقااال تعااالى: }وهلل العاازة ولرسااوله وللمااؤمنين، ولكاان المنااافقين اليعلمااون) )سااورة المنااافقين: اآليااة 

8.) 
زهم إن ساايرة سااالطين العثمااانيين ماان أمثااال عثمااان األول، ومااراَ، ومحمااد الفااات  تبااين لنااا أعتاازا

باالسال  وحبهم للقرآن واستعداَهم للموت في سبيل هللا، ولقد عا وا في بركة من العاي  ور اد مان 
الحياة ال يبة وما نالوا بلا  إال باقاماة َيان هللا قاال تعاالى : }ولاو أن أهال القارأ آمناوا واتقاوا لفتحناا 

ن) )ساورة االعاراف: آياة عليهم بركات مان الساماء واألرض، ولكان كاذبوا فأخاذناهم بماا كاانوا يكسابو 
96.) 

 خامساا: انتشار الفضائل وانزواء الربائل:
لقاااد انتشااارت الفضاااائل فاااي زمااان محماااد الفاااات  وانحسااارت الربائااال؛ فخااار  جيااال يياااه نبااال وكااار  
و جاعة وع اء وتضحية من أجل العقيدة والشريعة مت لعاا الى ما عند هللا مان الثاواب يخشاى مان 

ولتاااه وحكاماااه الاااى مايحباااه الااارحمن والاااى تعااااليم عقااااب هللا لقاااد اساااتجاب بلااا  ا لمجتمااا  بشاااعبه َو
 االسال .

إن آعااار تحكاايم  اارع هللا فااي الشااعوب والاادول التااي نفااذت أواماار هللا ونوابيااه  اااهرة بينااة لاادارا 
التاريخ و ن تل  اآلعار ال يبة التي اصابت الدولة العثمانية لهي من سنن هللا الجارية والتي التتبادل 

ر فأي  ع  يسعى لهذا الم ل  الجليل والعمل العظيم يصل إليه ولو بعد حين ويارأ آعاار وال تتغي
ولته.  بل  التحكيم على أفراَه وحكامه َو

إن الغرض من األبحاام التاريخياة االساالمية االساتفاَة الجااَة مان أوللا  الاذين سابقونا بااليماان 
هللا وأخاذهم بسانن التمكاين وفقاه ومراعااة في جهاَهم وعلمهم وتربيتهم وسعيهم الدؤوب لتحكيم  ارع 

ة. إن  التاادر  والمرحليااة واالنتقاااء ماان أفااراَ الشااع  واالرتقاااء بهاام نحااو الكماااالت االسااالمية المنشااَو
                                                        

 (. 2/526( ابن كثير )1)
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ينه وأقا   ارعه  اإلنتصارات العظيمة في تاريخ أمتنا يجريها هللا تعالى على يدي من أخلت لربه َو
وفتحاا مبيناا إال لمان تاوفرت فايهم صافات جيال التمكاين التاي  وزكى نفسه ولهذا لم يأتي فتحاا عظيماا 

 بكرت في القرآن الكريم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبح  الخام 
 أهم صفات محمد الفات 

 
لقد  هرت بعض الصفات القياَية في  خصية محمد الفات  عند البح  والدراسة ومن أهم هذه 

 الصفات:
 الحز :  -1
ك تقصاايراا أو تكاسااالا ماان جاناا  قائااد االساا ول العثماااني و هاار بلاا  عناادما  لاا   نااه أن هنااا 
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بال ه أو لاي عناد حصااره للقسا ن ينية، فأرسال إلياه وقاال: )إماا تساتولي علاى هاذه السافن و ماا أن 
 .(1)تغرقها و با لم توفا في بل  فال ترج  إلينا حياا(

 ولما لم يحقا بال ه أو لي مهمته عزله، وجعل مكانه حمزة با ا.
 عة:الشجا -2

وكااان رحمااه هللا يخااوض المعااارك بنفسااه ويقاتاال األعااداء بساايفه وفااي احاادأ المعااارك فااي بااالَ 
البلقان تعرض الجي  العثماني لكمين من قبل زبيم البو دان استفان حي  تخفاى ما  جيشاه خلاف 
األ ااجار الكثيفااة المتالصااقة وبينمااا المساالمون بجاناا  تلاا  اال ااجار انهماارت علاايهم نيااران المااداف  

شديدة من بين األ جار وانب   الجنَو على وجوههم وكاَ االو راب يساَو صافوف الجاي  لاوال ال
أن سااارع الساال ان الفااات  وتباعااد عاان مرمااى المااداف  وعّنااف رئااي  االنكشااارية محمااد ال رابزونااي 
علاااى تخاااابل جناااده، عااام صااااو فااايهم: )أيهاااا الغااازاة المجاهااادون كوناااوا جناااد هللا ولاااتكن يااايكم الحمياااة 

وأمس  بالترا واستل سيفه ركض بحصانه واندف  به الى االما  اليلوي علاى  ايء  (2)مية(االسال
وألهااا  باااذل  ناااار الحمااااا فاااي جناااده فاااان لقوا وراءه واقتحماااوا الغاباااة علاااى مااان فيهاااا ونشااا  باااين 

 األ جار قتال عنيف بالسيوف استمر من الضحى الى األصيل.
ووقاا  اسااتفان ماان فااوب  هاار جااواَه ولاام ياان  إال ومازب العثمااانيون الجنااَو البو دانيااة  اار مماازب 

 .(3)بصعوبة وولى هارباا، وانتصر العثمانيون و نموا  نائم وفيرة
 الذكاء: -3

ويظهاار بلاا  فااي فكرتااه البارعااة وهااي نقاال الساافن ماان مرساااها فااي بشااك اش الااى القاارن الااذهبي، 
ل اة خوفااا علاى سافنه مان وبل  بجرها على ال رياا الباري الواقا  باين المينااءين مبتعاداا عان حاي  

                                                        
 . 101( انظر: محمد الفاتح ، ص1)

 . 246( انظر: محمد الفاتح ، ص2)

 . 247( المصدر السابق نفسه، ص3)
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الجنوياااين ، وقااد كاناات المسااافة بااين الميناااءين نحااو عالعااة أميااال، ولاام تكاان أرواااا مبسااوطة سااهلة 
ولكنها كانت وهاَاا وتالالا  ير ممهدة و رع في تنفيذ الخ ة؛ ومهدت األرض وسويت فاي سااعات 

يا الممهد ب ريقة يسهل قليلة وأتى بألواو من الخش  َهنت بالزيت والشحم، عم ووعت على ال ر 
بها انزال  السفن وجرها، لقد كان هذا العمل عظيماا بالنسبة للعصار الاذي حادم يياه بال تجلاى يياه 

 .(1)سرعة التفكير وسرعة التنفيذ، مما يدل على بكاء محمد الفات  الوّقاَ
 العزيمة واإلصرار: -4
ن ي ل  منه تساليم القسا ن ينية فعندما أرسل السل ان محمد الفات  الى االمبراطور قس ن ي   

حتى يحقن َماء الناا في المدينة وال يتعرووا ألي أبأ ويكونوا بالخيار فاي البقااء فاي المديناة أو 
الرحيل عنها، فعندما رفض قس ن ين تسليم المدينة قال السل ان محمد : )حسنااعن قريا  سايكون 

 .(2)لي في القس ن ينية عرش أو يكون لي فيها قبر(
ه ) اداا نصان  وعند ما است اع البيزن ياون أن يحرقاوا القلعاة الخشابية الضاخمة المتحركاة كاان َر

 .(3)أربعاا اخرأ(
 وهذه المواقف تدل على عزيمته و صراره في الوصول الى هدفه.

 عدله: -5
حي  عامل أهل الكتاب وفا الشاريعة االساالمية وأع ااهم حقاوقهم الدينياة ولام يتعارض أحاد مان 

لااام أو التعااادي بااال أكااار  زعماااائهم وأحسااان الاااى رؤساااائهم وكاااان  اااعاره العااادل أسااااا النصاااارأ للظ
 .(4)المل 
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 عد  اال ترار بقوة النف  وكثرة الجند وسعة السل ان: -6
نجاااد الساااال ان محمااااد عنااااد َخااااول القساااا ن ينية يقااااول: )حمااااداا هلل، لياااارحم هللا الشااااهداء ويماااان  

 .(1)(المجاهدين الشرف والمجد، ولشعبي الفخر والشكر
فهو أسند الفضل الى هللا ولذل  له  لسانه بالحمد والثنااء والشاكر لماواله الاذي نصاره وأياده وهاذا 

 يدل على عما إيمان محمد الفات  بان سبحانه وتعالى.
 األخالر: -7

إن كثير من المواقف التي سجلت في تاريخ الفات  تادلنا علاى عماا اخالصاه لديناه وعقيدتاه فاي 
 ه لربه سبحانه وتعالى حي  يقول: ا عاره ومناجات

 نّيتي : امتثالي ألمر هللا )وجاهدوا في سبيل هللا(.
 وحماسي: بذل الجهد لخدمة َيني، َين هللا.

ي : جند هللا.  عزمي: أن أقهر أهل الكفر جميعاا بجنَو
 وتفكيري: منص  على الفت ، على النصر على الفوز، بل ف هللا.

 با في الدنيا بعد االمتثال ألمر هللا .جهاَي : بالنف  وبالمال، فما
 وأ واقي : الغزو الغزو ملات اآلالف من المرات لوجه هللا.

 .(2)رجائي: في نصر هللا. وسموا الدولة على أعداء هللا
 علمه : -8

أهتم والده به منذ ال فولة ولذل  خض  السل ان محمد الفات  لنظا  تربوي إ رف عليه مجموعة 
مان  -آناذاك-معاروفين ، فاتعلم القارآن الكاريم والحادي  والفقاه والعلاو  العصارية من علماء عصره ال

راساااات عساااكرية نظرياااة وت بيقياااة، وكاااان مااان كااار  هللا للسااال ان محماااد  رياواايات وفلااا  وتااااريخ َو

                                                        
 . 131( السلطان محمد الفاتح ، ص1)
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الفااات  أن أ اارف علااى تعليمااه مجموعااة ماان آساااطين العلماااء فااي عصااره وفااي مقاادمتهم الشاايخ آب 
ني )عااالم الاادين عنااد العثمااانيين األوائاال يكااون موسااوبياا فااي  ااتى العلااو   اام  الاادين والمااال الكااورا

المعروفااة فااي عصااره(. ولقااد تااأعر محمااد الفااات  بتربيااة  اايوخه و هاارت تلاا  التربيااة فااي اتجاهاتااه 
 .(1)الثقايية والسياسية والعسكرية

ا مثقااف فااي ولقاد تبحاار السال ان محمااد فاي اللغااات االساالمية الثالعااة التاي لاام يكان يسااتغني عنها
بل  العصر وهي : العربية والفارسية والتركية ، ولقد كان السل ان محمد الفات   اعراا وتارك َيوانااا 

 .(2)باللغة التركية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 . 131( السلطان محمد الفاتح، ص1)

 . 259ى ال 254( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص2)
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 المبح  الساَا
  يء من أعماله الحضارية

 
 
 اهتمامه بالمدارا والمعاهد: •

اء ولااذل  اهااتم ببناااء الماادارا والمعاهااد فااي جمياا  كااان الساال ان محمااد الفااات  محباااا للعلاام والعلماا
أرجاء َولتاه. وقاد كاان السال ان أورخاان أول مان أنشاأ مدرساة نموبجياة فاي الدولاة العثمانياة وساار 
 بعده سالطين الدولة على نهجه وانتشرت المدارا والمعاهد في بروسة وأَرنة و يرها من المدن.

اا كبيااارة فاااي نشااار العلااام و نشااااء ولقاااد فااااب محماااد الفاااات  أجاااداَه فاااي هاااذا الم ضااامار وباااذل جهاااَو
الماادارا والمعاهااد وأَخاال بعااض االصااالحات فااي التعلاايم وا اارف علااى تهااذي  المناااه  وت ويرهااا 
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وحرر على نشر المدارا والمعاهد فاي كافاة المادن الكبيارة والصاغيرة وكاذل  القارأ وأوقاف عليهاا 
جاات ومراحال ، ووواا  لهاا المنااه ، وحاادَ األوقااف العظيماة. ونظام هااذه المادارا ورتبهاا علااى َر 

العلو  والمواَ التي تدرا في كل مرحلة ، ووو  لها نظا  االمتحانات فال ينتقل طال  من مرحلاة 
الى اخرأ إال بعد اتقانه لعلو  المرحلة السابقة ويخض  المتحاان َقياا وكاان السال ان الفاات  يتااب  

اناات ال لباة ويازور المادارا باين الحاين والحاين وال هذه األمور ويشرف عليها واحياناا يحضر امتح
يااأنف ماان اسااتماع الاادروا التااي يلقيهااا االساااتذة، وكااان يوصااي ال لبااة بالجااد واالجتهاااَ وال يبخاال 
بالع اء للنابغين من االساتذة وال لبة وجعل التعليم فاي كافاة مادارا الدولاة بالمجاان وكانات الماواَ 

سااير، والحاادي ، والفقااه، واألَب، والبال ااة ، وعلااو  اللغااة ماان التااي تاادرا فااي تلاا  الماادارا : التف
 المعاني والبيان والبدي ، والهندسة...الخ.

وأنشأ بجان  مسجده الذي بناه بالقس ن ينية عماان مادارا علاى كال جانا  مان جوانا  المساجد 
بهاذه  أربعة مساجد يتوس ها صحن فسي  وفيها يقضي ال ال  المرحلة األخيرة من َراسته وألحقت

المدارا مساكن لل لبة ينامون فيها ويأكلون فيها طعامهم وووعت لهام منحاة مالياة  اهرية، وكاان 
الموسم الدراسي على طاول السانة فاي هاذه المادارا وأنشاأ بجانبهاا مكتباة خاصاة وكاان يشاترط فاي 

الكتاا  الرجاال الااذي يتااولى امانااة هااذه المكتبااة أن يكااون ماان أهاال العلاام والتقااوأ متبحااراا فااي اسااماء 
والمؤلفين وكان المشرف على المكتبة يعير ال لبة والمدرسين ماي لبوناه مان الكتا  ب ريقاة منظماة 
َقيقااة ويسااجل اسااماء الكتاا  المسااتعارة فااي َفتاار خااار وهااذا األمااين مسااؤول عاان الكتاا  التااي فااي 

ل وتخضا  هاذه المكتباة للتفتاي  كال عالعاة أ اهر علاى االقا (1)عهدته ومسؤول عان ساالمة أوراقهاا
وكاناات مناااه  هااذه الماادارا يتضاامن نظااا  التخصاات، فكااان للعلااو  النقليااة والنظريااة قسااماا خاصاااا 
وللعلااو  الت بيقيااة قسااماا خاصاااا أيضاااا، وكااان الااوزراء والعلماااء ماان أصااحاب الثااروات يتنافسااون فااي 

                                                        
 . 384،385( انظر: محمد الفاتح ، ص1)
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 .(1)انشاء المعاهد والمدارا والمساجد واألوقاف الخيرية
 بالعلماء:اهتما  السل ان محمد الفات   •

لقاااد كاااان للعلمااااء واألَبااااء مكاناااة خاصاااة لااادأ محماااد الفاااات ، فقااارب إلياااه العلمااااء ورفااا  قااادرهم 
و جعهم على العمل واالنتا  وبذل لهم األموال ووس  لهم في الع ايا والمن  والهدايا ليتفر وا للعلام 

قرماان الاى الدولاة أمار والتعليم ويكرمهم  اية اإلكرا  ولو كانوا من خصومه ؛ يبعاد أن وام إماارة ال
بنقل العمال والصناع الى القس ن ينية  ير أن وزيره رو  محمد با ا  لم الناا ومن بينهم بعاض 
العلماء وأهل الفضل ومن بينهم العالم احمد جلبي بن السل ان امير علي فلما علام السال ان محماد 

 ماا.الفات  بأمره اعتذر إليه واعاَه الى وطنه م  رفقائه معززاا مكر 
وبعاااد أن هاااز  اوزون حسااان زبااايم التركماااان وكاااان هاااذا الااازبيم ال يلتاااز  بعهاااد ويناصااار أعاااداء 
العثمانيين من أي ملة كانت، يبعد أن هزمه محمد الفات  وق  في يده عدَ كبير من األسرأ، فاأمر 
السل ان الفات  بقاتلهم )إال مان كاان مان العلمااء واصاحاب المعاارف مثال القاواي محماد الشاريحي 

 وكان من فضالء الزمان، فأكرمه السل ان  اية االكرا . 
وكااان الساال ان الفااات  يحتاار  العلماااء وأهاال الااورع والتقااى وقااد تسااتبد بااه فااي بعااض االحيااان ناازوة 

 جامعة او  ضبة طارئة ولكنه ما يلب  إال أن يعَو الى وقاره واحترامه لهم.
امه بمرساو  الاى الشايخ احماد الكاوراني وتحدعنا كت  التاريخ أن السل ان محمد بع  م  احد خد

فوجد ييه أمراا يخالف الشرع فمزقه وورب الخاَ . و ا  -وكان حين باك يتولى قضاء العسكر -
بلاا  علااى الساال ان محمااد و ضاا  ماان فعاال الشاايخ وعزلااه ماان منصاابه، ووقاا  بينهمااا نفااور وجفااوة 

ة االكارا  واقاا  عناده برهاة مان ورحل الكوراني الى مصر حي  استقبله سال انها قيتبااي وأكرماه  ايا
الزمن. ومالب  الفات  أن ند  على ماكان منه فكت  الى السل ان قيتبااي ي لا  مناه ان يرسال إلياه 
الشايخ الكااوراني )فحكاى الساال ان قيتبااي كتاااب السال ان محمااد خاان للشاايخ الكاوراني عاام قاال لااه ال 
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إال أن بيني وبينه محبة عظيمة كماا  تذه  إليه فاني اكرم  فوب مايكرم  هو. قال: نعم هو كذل 
بااين الوالااد والولااد. وهااذا الااذي جاارأ بيننااا  اايء آخاار وهااو يعاارف بلاا  منااي ويعاارف أنااي أمياال إليااه 
بال ب  فابا لم أبه  إليه يفهم ان المن  مان جانبا  فتقا  بينكماا عاداوة. فاستحسان السال ان قيتبااي 

ليه من حوائ  السفر وبع  معه هادايا عظيماة الاى هذا الكال  واع اه ماالا جزيالا وبيأ له مايحتا  إ
الساال ان محمااد خااان. واسااند إليااه الفااات  القضاااء عاام االفتاااء واجاازل لااه ماان الع اااء واكرمااه اكراماااا 

 .(1)المزيد عليه
َ إلياه األكاابر و ارو  قال عنه الشوكاني: ).. وانتقل من قضاء العسكر الى منصا  الفتاوأ وتاَر

للمحلى )جالل الدين المحلي المفسر( وعمال تفسايراا ، و ارحاا للبخااري  )جم  الجوام ( وكثر تعقبه
وقصيدة في علم العروض نحو ساتمائة بيات. وأنشاأ بأسا نبول جامعااا ومدرساة ساماها َار الحادي  

هااا احاادأ 761وانشااالت عليااه الاادنيا وعماار الاادور وانتشاار علمااه فأخااذ عليااه األكااابر وحاا  فااي ساانة 
ها عالم وتسعين وسبعمائة 793ى جاللته حتى )مات( في أواخر سنة وستين وسبعمائة ولم يزل عل

 وصلى عليه السل ان فمن َونه ومن م ال  قصائده في مدو سل انه: 
 هو الشم  إال أنه اللي  باسال

 هو البحر إال أنه مال  البر    
وال  وقااد ترجمااه صاااح  )الشااقائا النعمانيااة( ترجمااة حافلة...وانااه كااان يخاطاا  الساال ان بأساامه

ينحني له، وال يقبل ياده بال يصاافحه مصاافحة ، واناه كاان ال ياأتي الاى السال ان إال ابا أرسال إلياه 
وكان يقول له ، م عم  حرا  وملبس  حرا  فعلي  باالحتياط. وبكر لاه مناقا  جماة تادل علاى أناه 

 .(2)من العلماء العاملين...(
اصااابه عااوزاا و مااالب إال باااَر الااى وكااان الساال ان محمااد الفااات  ال يساام  عاان عااالم فااي مكااان 
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 مساعدته وبذل له ما يستعين به على أمور َنياه.
وكااان ماان عاااَة الفااات  فااي  ااهر رمضااان أن يااأتي الااى قصااره بعااد صااالة الظهاار بجماعااة ماان 
العلمااء المتبحارين فاي تفسااير القارآن ييقاو  فااي كال مارة واحااد مانهم بتفساير آيااات مان القارآن الكااريم 

ه في بل  سائر العلماء ويجاَلونه، وكان الفات  يشاارك فاي هاذه المناقشاات ويشاج  وتقريرها ويناقش
 هؤالء العلماء بالع ايا والهدايا والمكافمت المالية  الجزيلة. 

 اهتمامه بالشعراء واألَباء: 
بكاار مااؤرال األَب العثماااني أن الساال ان محمااد الفااات  ) راٍع لنهضااة أَبيااة، و اااعر مجيااد حكاام 

 كاناااات أعااااوا  خصاااا  ورخاااااء وبركااااة ونماااااء وعاااارف بااااأبي الفاااات  ألنااااه  لاااا  علااااى عالعااااين عاماااااا 
ور العبااَة، فعارف  إمبراطوريتين، وفت  ساب  ممالا  واساتولى علاى ماائتي مديناة و ااَ َور العلام َو

 .  (1)كذل  بأبي الخيرات (
ر وكان الفات  مهتماا باألَب عامة والشعر خاصاة، وكاان يصااح  الشاعراء ويصا فيهم، واساتوز 

وكاان فاي  (2)الكثير منهم مثل أحمد با ا محمَو ومحمَو با ا وقاسم الجزري با ا، وهؤالء  اعراء
بااالط الفااات  عالعااون  اااعراا يتناااول كاال ماانهم راتباااا  ااهرياا قاادره ألااف َرهاام وكااان طبيعياااا بعااد هااذا 

َب مان كاريم االهتما  أن يتفانن الشاعراء واألَبااء فاي مادو السال ان محماد لماا قدماه الاى العلام واأل
 الرعاية وجميل التشجي . 

وكان محمد الفات  ينكر على الشعراء التبذل والمجاون والادعارة ويعاقا  الاذي يخار  عان اآلَاب 
ه من بالطه  .  (3)بالسجن أو ي َر

 اهتمامه بالترجمة: 
                                                        

 . 247( العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص1)
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كان السل ان محمد الفات  ماتقن للغاة الرومياة ومان أجال أن يبعا  نهضاة فكرياة فاي  اعبه أمار 
كثياار ماان اآلعااار المكتوبااة باليونانيااة والالتينيااة والعربيااة والفارسااية إلااى اللغااة التركيااة ماان بلاا   بنقاال

كتااااب ص مشااااهير الرجاااال ص لبلوتاااارك ونقااال إلاااى التركياااة كتااااب التصاااريف فاااي ال ااا  ألباااي القاسااام 
الزهااراوي ال بياا  األندلسااي ماا  زياااَات فااي صااور آالالت الجراحااة وأوواااع المروااى أعناااء إجااراء 

 العمليات الجراحية. 
راساته ما  العاالم الروماي  وعندما وجد كتاب ب ليموا في الجغرايياا وخري اة لاه قاا  بم العتاه َو
جااور  اميروتاازوا عاام طلاا  اليااه الفااات  والااى ابنااه ) اباان العااالم الرومااي ( الااذي كااان يجيااد اللغتااين 

  التحقيااا فااي أسااماء البلاادان الروميااة والعربيااة بترجمااة الكتاااب إلااى العربيااة و عاااَة رساام الخري ااة ماا
وكتابتها باللغتين العربية والرومية وكافأهما على هذا العمل بع ايا واساعة جماة وكاان العالماة علاي 
القو ااجي وهااو ماان أكباار علماااء عصااره فااي الرياواايات والفلاا  كلمااا ألااف كتاباااا بالفارسااية نقلااه إلااى 

 العربية وأهداه إلى الفات . 
العربياة، ألنهاا لغاة القاارآن الكاريم كماا أنهاا مان اللغاات العلمياة المنتشاارة  وكاان الفاات  مهاتم باللغاة

في بل  العهد. ولي  أَل على اهتما  الفات  باللغة العربية من انه طل  إلى ص المدرسين بالمدارا 
عام  الثماني أن يجمعوا بين الكت  الساتة فاي علام اللغاة كالصاحاو والتكملاة والقااموا وأمثالهاا ص. َو

  حركة الترجمة والتأليف لنشر المعارف بين رعاياه باالكثار من نشر المكات  العامة وأنشأ له الفات
في قصره خزانة خاصة احتوت علاى  رائا  الكتا  والعلاو  وعاين الشايخ ل فاي أمينااا عليهاا، وكاان 

ا   وقد وصف االستاب َيزمان هاذه المكتباة بأنها1465بها اعنا عشر ألف مجلد عندما احترقت عا  
 . (1)بمثابة نق ة تحول في العلم بين الشرب والغرب

 اهتمامه بالعمران والبناء والمستشفيات: 
كااان السااال ان محماااد الفاااات  مغرمااااا ببناااء المسااااجد والمعاهاااد والقصاااور والمستشااافيات والخاناااات 
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ة والحماماااات واألساااواب الكبيااارة والحااادائا العاماااة وأَخااال الميااااه إلاااى المديناااة بواسااا ة قنااااطر خاصااا
و ااااج  الااااوزراء وكبااااار رجااااال الدولااااة واأل نياااااء واألبيااااان علااااى تشااااييد المباااااني و نشاااااء الاااادكاكين 
والحمامات و يرها من المباني التي تع ي المدن بهاءا ورونقاا واهتم بالعاصامة ) اساتنبول ( اهتمامااا 

وكثااار  خاصاااا وكاااان حريصااااا علاااى أن يجعلهااا ) أجمااال عواصااام العاااالم ( وحاواارة العلاااو  والفناااون.
العمران في عهد الفات  وانتشر واهتم بدور الشافاء وووا  لهاا نظامااا مثاليااا فاي  اياة الروعاة والدقاة 

ماان حااذاب  -عاام زيااد إلااى اعنااين  -والجمااال، فقااد كااان يعهااد بكاال َار ماان هااذه الاادور إلااى طبياا  
ويشاترط األطباء من أي جن  كان، يعاونهماا كحاال وجاراو وصايدلي وجماعاة مان الخاد  والباوابين 

فاااي جميااا  المشاااتغلين بالمستشااافى أن يكوناااوا مااان بوي القناعاااة والشااافقة واإلنساااانية، ويجااا  علاااى 
وا المروااى ماارتين فااي اليااو  وأن التصاارف األَويااة للمروااى إال بعااد التاادقيا ماان  األطباااء أن يعااَو

فاا إعداَها، وكان يشترط في طباال المستشفى أن يكون عارفااا ب هاي األطعماة واألصاناف التاي توا
المروااى منهااا وكااان العااال  واألَويااة فااي هااذه المستشاافيات بالمجااان ويغشاااها جمياا  الناااا باادون 

 . (1)تمييز بين أجناسهم وأَيانهم
 االهتما  بالتجارة والصناعة: 

اهااتم الساال ان محمااد الفااات  بالتجااارة والصااناعة وعماال علااى انعا ااهما بجمياا  الوسااائل والعواماال 
 خااا  آبائاااه وأجاااداَه الساااالطين الاااذين : ) كاااانوا َائمااااا علاااى اساااتعداَ واألساااباب وكاااان باااذل  مقتفيااااا 

هااراا كبياراا عنادما  هارت اَز إلنعاش الصناعة والتجارة بين رعاياهم وأن كثيراا من المدن الكبرأ قد اَز
خلصااها الفاات  العثماااني ممااا أصااابها فااي عهااد الدولااة البيزن يااة ماان طايااان الثااروة الحكوميااة التااي 

و لت حركتها، ومن هذه المدن نيقية وكان العثمانيون على َراية واساعة باألساواب  عرقلت نهضتها
العالمية وباال رب البحرياة والبرياة وطاوروا ال ارب القديماة وانشاأوا الكبااري الجديادة مماا ساهل حركاة 
التجااارة فااي جمياا  أجاازاء الدولااة واواا رت الاادول األجنبيااة ماان فاات  موانيهااا لرعايااا الدولااة العثمانيااة 
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ليمارسااوا حرفااة التجااارة فااي  اال الرايااة العثمانيااة وكااان ماان أعاار السياسااة العامااة للدولااة فااي مجااال 
التجااارة والصااناعة أن عاام الرخاااء وساااَ اليساار والرفابيااة فااي جمياا  أرجاااء الدولااة وأصاابحت للدولااة 

ة ولااام تهمااال الدولاااة إنشااااء َور الصاااناعة ومصاااان  الاااذخيرة واألسااالح (1)عملتهاااا الذهبياااة المتميااازة
 . (2)وأقامت القالع والحصون في المواق  بات األهمية العسكرية في البالَ

 االهتما  بالتنظيمات اإلَارية: 
عمل السل ان محمد الفات  على ت وير َولتاه ولاذل  قانن قاوانين حتاى يسات ي  أن يانظم  اؤون 

لسل ان محمد لجنة اإلَارة المحلية في َولته وكانت تل  القوانين مستمدة من الشرع الحكيم و كل ا
ماان خيااار العلماااء لتشاارف علااى وواا  ) قااانون نامااه ( المسااتمد ماان الشااريعة الغااراء وجعلااه أساساااا 
لحكم َولته، وكان هذا القاانون مكونااا مان عالعاة أباواب، يتعلاا بمناصا  الماو فين وبابعض التقالياد 

عقوباااات والغراماااات، ومايجااا  أن يتخاااذ مااان التشاااريفات واالحتفااااالت السااال انية وهاااو يقااارر كاااذل  ال
وناات صااراحة علااى جعاال الدولااة حكومااة إسااالمية قائمااة علااى تفااوب العنصاار اإلسااالمي أياااا كااان 

 . (3)أصله وجنسه
واهااتم محمااد الفااات  بوواا  القااوانين التااي تاانظم عالقااة السااكان ماان  ياار المساالمين بالدولااة وماا  

لعاادل باااين رعيتااه، وجاااد فاااي جياارانهم مااان المساالمين، ومااا  الدولااة التاااي تحكمهااام وترعاااهم، وأ ااااع ا
مالحقة اللصور وق اع ال رب، وأجرأ علايهم أحكاا  اإلساال ، فاساتت  األمان وسااَت ال مأنيناة 

 في ربوع الدولة العثمانية. 
وأبقااى الساال ان محمااد النظااا  الااذي كااان سااائداا لحكاام الواليااات أيااا  أسااالفه، وأَخاال عليااه بعااض 

ولت ه. وكانت الدولة تنقسم إلى واليات كبارأ يحكمهاا أميار التعديالت ال فيفة التي تناس  عصره َو
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األمراء وكان يسمى ص بكلرب  ص و لى واليات صغرأ ويحكمها أمير اللواء، وكان يسمى ص سنجا ب  
ص وكال الحاكمان كان يقو  بأعماال مدنياة وعساكرية فاي آن واحاد، وتارك لابعض اإلماارات الصاقلبية 

الااداخلي فكااان يحكمهااا بعااض أمااراء منهااا ولكاانهم تااابعون فااي أول األماار بعااض مظاااهر االسااتقالل 
للدولاة ينفااذون أواماار السال ان بكاال َقااة وهااو يعازلهم ويعاااقبهم ابا خااالفوا أواماره أو فكااروا فااي الثااورة 

 على الحكومة العثمانية. 
وعناادما تعلاان الدولااة الجهاااَ وتاادعوا أمااراء الواليااات وأمااراء االلويااة، كااان علاايهم أن يلبااوا الاادعوة 
ويشااتركوا فااي الحاارب بفرسااان يجهاازونهم تجهياازاا تاماااا، وبلاا  حساا  نساا  مبينااة، فكااانوا يجهاازون 
فارساا كامل السالو قاَراا على القتال عن كل خمسة آالف آقجاه مان إياراَ اق اعاه، فاابا كاان إياراَ 

ة من اق اعه خمسمائة ألف آقجة مثالا كان عليه أن يشترك بمائة فارا، وكان جنَو اإلياالت مؤلف
 . (1)مشاه وفرسان، وكان المشاة تحت قياَة و َارة با وات اإلياالت وبكوات االلوية

وقاااا  محماااد الفاااات  بحركاااة ت هيااار واساااعة لكااال الماااو فين القااادماء  يااار األكفااااء وجعااال مكاااانهم 
  األكفاء، واتخذ الكفاية وحدها أساساا في اختيار رجاله ومعاونيه ووالته. واهتم بالنظا  المالي وووا

القواعااد المحكمااة الصااارمة فااي جبايااة أمااوال الدولااة وقضااى علااى إهمااال الجباااة وتالعاابهم ممااا كااان 
 يضي  على الدولة عروات هائلة. 

لقااد أ هاار الساال ان محمااد فااي الناحيااة اإلَاريااة كفايااة ومقاادرة التقااالن عاان كفايتااه ومقدرتااه فااي 
 . (2)الناحيتين السياسية والحربية
 ة: اهتمامه بالجي  والبحري

لقد أنشأ الجي  النظامي من زمن السال ان أورخاان واهاتم مان جااء بعاده مان الساالطين بت اوير 
الجي  وخصوصاا السال ان محماد الاذي أولاى الجاي  رعاياة خاصاة، فاالجي  فاي نظاره مان أسا  
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هاااا وجعااال لقيااااَة  الدولاااة وأركانهاااا المهماااة، فأعااااَ تنظيماااه وتربيتاااه وجعااال لكااال فرقاااة ) آ اااا ( يقَو
رية حاااا التقاااد  علاااى بقياااة القاااواَ، فهاااو يتلقاااى أواماااره مااان الصااادر األعظااام الاااذي جعااال لاااه االنكشاااا

 السل ان القياَة العليا للجي . 
وقااد تميااز عصاار الساال ان محمااد الفااات  بجاناا  قااوة الجااي  البشاارية وتفوقااه العاادَي، بانشاااءات 

مااان المالباااا  عساااكرية عديااادة ومتنوعاااة، فأقاااا  َور الصاااناعة العساااكرية لساااد احتياجاااات الجاااي  
والسااارو  والااادروع ومصاااان  الاااذخيرة واألسااالحة، وأقاااا  القاااالع والحصاااون فاااي المواقااا  بات األهمياااة 
العسكرية، وكانت هناك تشكيالت عسكرية متنوعة في تما  الدقة وحسن التنظايم مان فرساان ومشااة 

وان واعااداَ ومدفعياة وفارب مساااعدة، تماد القاوات المحاربااة بماا تحتاجاه ماان وقاَو و اذاء وعلااف للحيا
صااناَيا الااذخيرة حتااى مياادان القتااال، وكااان هناااك صاانف ماان الجنااَو يساامى ص لغمجيااة ص و يفتااه 
الحفر لاللغا  وحفر االنفاب تحت األرض أعناء محاصرة القلعة المراَ فتحهاا وكاذل  الساقاؤون كاان 

خر  الادفعات عليهم تزويد الجنَو بالماء ولقد ت ورت الجامعة العسكرية في زمن الفات  وأصبحت ت
المتتاليااة ماان المهندسااين واألطباااء والبي ااريين وعلماااء ال بيعيااات والمساااحات، وكاناات تمااد الجااي  

 . (1)بالفنيين المتخصصين وقد أكس  هؤالء العثمانيين  هرة عريضة في الدقة والنظا 
 لقاد حاارر السال ان محمااد علاى ت ااوير الجااي  الباري والقااوة البحرياة و هاارت أهميتهاا منااذ فاات 
القس ن ينية، حي  كان لألس ول البحري العثماني َور واوا  فاي احكاا  حصاارها وت ويقهاا مان 
البحار والبار جميعااا وبعاد فات  القسا ن ينية واوعفت العناياة بالساالو البحاري، فلام تمضاي إال مادة 
مان الاازمن حتااى سااي ر األساا ول العثماااني علاى البحاارين األسااَو واألباايض وعناادما ن ااال  كتاااب ) 

ا األخباار عاان َول البحاار ( لمؤلفاه اسااماعيل سارهن ، نالحام اهتمااا  السال ان محماد الفااات  حقاائ
بالبحرية العثمانية، وانه كان اهتماماا بالغاا استحا معه أن يعده المؤرخون مؤس  االس ول البحري 
العثمااااني، ولقاااد اساااتفاَ مااان الااادول التاااي وصااالت إلاااى مساااتوأ رييااا  فاااي صاااناعة األسااااطيل مثااال 
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وعنادما وجاد  (1)وريات اإلي الية وبخاصة البندقية وجنوا أكبر الدول البحرياة فاي بلا  الوقاتالجمه
فااي ساايلوب ساافينة وااخمة ناااَرة المثااال أماار الساال ان محمااد بأخااذها وبناااء ساافن علااى نم هااا ماا  

 . (2)اَخال التحسينات عليها
اصاة وتسامى ب افاة وكان األس ول العثماني تشرف الترساانة علاى إَارتاه وكانات احاد فاروع الخ

العزب، ويبلم عدَهم نحو عالعة آالف جندي بحاري تتاألف مان: القب اان، وقاواَ السافن، والضاباط، 
 . (3)والبحارة

 اهتمامه بالعدل: 
إن إقاماة العاادل باين الناااا كااان مان واجبااات الساالطين العثمااانيين، وكااان السال ان محمااد  ااأنه 

لى إجراء العدالة فاي أجازاء َولتاه ولكاي يتأكاد  ديد الحرر ع -في بل   أن من سلف من آبائه 
مااان هاااذا األمااار كاااان يرسااال باااين الحاااين والحاااين إلاااى بعاااض رجاااال الااادين مااان النصاااارأ باااالتجوال 
والت ااواف فااي أنحاااء الدولااة ويماانحهم مرسااو  مكتااوب يبااين مهمااتهم وساال تهم الم لقااة فااي التنقياا  

وكياف يجاري ميازان العادل باين النااا والتحري واالستقصااء لكاي ي لعاوا كياف تسااا أماور الدولاة 
في المحاكم وقد أع ى هؤالء المبعوعون الحرياة الكاملاة فاي النقاد وتساجيل ماايرون عام يرفعاون بلا  

 كله إلى السل ان. 
وقد كانت تقرير هؤالء المبعوعين النصارأ تشيد َائماا بحسن سير المحااكم و جاراء العادل باالحا 

تميياز، وكاان السال ان الفاات  عناد خروجاه إلاى الغازوات يتوقاف  والدقاة باين النااا بادون محابااة أو
فااي بعااض األقاااليم وينصاا  خيامااه لاايجل  بنفسااه للمظااالم ويرفاا  إليااه ماان  اااء ماان الناااا  ااكواه 

 ومظلمته. 
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وكان على إَراك تا  بأن رجال الفقه والشريعة هم أعرف الناا بالعدالة وأبصرهم بمواقعهاا وأ اد 
هااا وكااان ياارأأ أن العلماااء فااي الدولااة بمنزلااة القلاا  فااي الباادن، إبا صاالحوا الناااا حرصاااا علااى أنفاب

صلحت الدولة ولذل  اعتنى الفات  بالعلم وأهله ويسر سبل العلم على طالبيه وكفاهم مؤونة التعاي  
والتكسا  ليتفر اوا للادرا والتحصايل، وأكار  العلمااء ورفاا  منازلتهم، وقاد اعتناى الفاات  بوجاه خااار 

الااذين يتولااون الحكاام والفصاال فااي أمااور الناااا فااال يكفااي فااي هااؤالء أن يكونااوا ماان  برجااال القضاااء
المتضالعين فاي الفقاه والشاريعة واالتصاااف بالنزاهاة واالساتقامة وحسا  باال الباد إلاى جانا  بلاا  أن 
يكونوا موو  محبة وتقدير بين الناا، وأن تتكفل الدولة بحوائجهم الماَية حتى تسد طرب اإل اراء 

فوسااا  لهااام الفاااات  فاااي بيشاااهم كااال التوساااعة، وأحااااط منصااابهم بحالاااة مهيباااة مااان الحرماااة والر اااوة، 
 . (1)والجاللة والقداسة والحماية

وتحاادعنا كتاا  التاااريخ: أن أحااد  لمااان محمااد الفااات   هاار منااه بعااض الفساااَ بأَرنااة فأرساال إليااه 
الغااال  ووااربه القاوااي بعااض الخااد  لمنعااه فلاام يمتناا ، فركاا  إليااه القاوااي بنفسااه فاعتاادأ عليااه 

ورباا  ديداا فما أن سم  السل ان الفاات  باذل  حتاى أخاذه الغضا  واسات ار باه ص وأمار بقتال بلا  
الغال  لتحقيره نائ  الشريعة. وتشف  الوزراء للغال  لدأ السل ان الفات  فلم يقبل  فاعتهم فالتمساوا 

لفاات  أعاارض عنااه وَر مان المااولى محاي الاادين محماد أن يصاال  هااذا األمار لاادأ السال ان، ولكاان ا
كالمااه فقااال لااه المااولى محااي الاادين : إن النائاا  ) أي القاوااي بقيامااه عاان مجلاا  القضاااء بسااب  
الغض  سق  عن رتبة القضاء فلم يكن هو عند الضارب قاواياا فلام يلاز  تحقيار الشارع حتاى يحال 

تى باه الاوزراء قتله ) قتل الغاال  ( فساكت السال ان محماد خاان. عام جااء الغاال  إلاى قسا ن ينية فاأ
إلااى الساال ان محمااد خااان لتقبياال يااده  ااكراا للعفااو عنااه. فأحضاار الساال ان محمااد خااان عصاااا كبياارة 
فضربه بنفسه ورباا  ديداا حتى مرض الغال  أربعة أ هر فعالجوه فبرك عم صار بل  الغال  وزياراا 

إن ر ادي هاذا ماا للسل ان بايزيد خان واسمه َاَو با ا. وكان يدعو للسال ان محماد خاان ويقاول: 
 . أما القاوي المرتشي فلم يكن له عند الفات  من جزاء  ير القتل. (2)حصل إال من وربه

باار م ا ااتغاله بالجهاااَ والفتوحااات إال أنااه كااان يتتباا  كاال مااا يجااري فااي  -وكااان الساال ان الفااات  
ابة وباكارة حافظاة أرجاء َولته بيقظة واهتما  وأعانه على بل  ما حباه هللا من بكاء قوي وبصيرة نفا
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وجساام قااوي وكااان كثيااراا مااا يناازل باللياال إلااى ال رقااات والاادروب ليتعاارف علااى أحااوال الناااا بنفسااه 
كما سااعده علاى معرفاة أحاوال النااا جهااز أمان الدولاة الاذي كاان  (1)ويستم  إلى  كاواهم بنفسه

ي كاان يحارر علاى يجما  المعلوماات واألخباار التاي لهاا عالقاة بالسال نة وترفا  إلاى السال ان الاذ
َوا  المبا اااارة ألحااااوال الربياااااة، وتفقااااد أمورهاااااان والتماااااا اإلحاطاااااة بجواناااا  الخلااااال فااااي أفراَهاااااا 
وجماعاتها، وقد استنب  السل ان الفات  هذه المعاني من حال ساليمان علياه الساال  فاي قولاه تعاالى 

ه، والرعايااة بكاال : } وتفقااد ال ياار ) وبلاا  بحساا  ماتقتضاايه أمااور الملاا ، واالهتمااا  بكاال جاازء يياا
 .  (2)واحدة ييه وخاصة الضعفاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبح  الساب 
 وصية السل ان محمد الفات  ألبنه
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هذه وصية محمد الفات  ألبنه وهو على فراش الموت والتي تعبر اصدب التعبير عن منهجاه فاي 
وا عليهاا: )هاا أنااذا الحيااة، وقيماه ومباَئاه التاي آمان بهاا والتاي يتمناى مان خلفائاه مان بعاده أن يساير 

أمااوت، ولكنااي  ياار آسااف النااي تااارك خلفاااا مثلاا . كاان عاااَالا صااالحاا رحيماااا ، وابساا  علااى الربيااة 
حمايت  بدون تمييز، واعمل على نشر الدين االسالمي، فاان هاذا هاو واجا  الملاوك علاى األرض، 

خد  األ اخار الاذين قد  االهتما  بأمر الدين على كال  ايء، والتفتار فاي الموا باة علياه، وال تسات
اليهتمااون بااأمر الاادين، واليجتنبااون الكبااائر وينغمسااون فااي الفحاا ، وجاناا  الباادع المفساادة، وباعااد 
الذين يحروون  عليها وس  رقعة الابالَ بالجهااَ واحارا أماوال بيات الماال مان أن تتبادَ، إيااك أن 

م، واباااذل اكرامااا  تماااد يااادك الاااى ماااال أحاااد مااان رعيتااا  إال بحاااا االساااال ، واوااامن للمعاااوزين قاااوته
 للمستحقين .

وبما أن العلماء هم بمثابة القوة المبثوعاة فاي جسام الدولاة، فعظام جاانبهم و اجعهم ، وابا سامعت 
 بأحد منهم في بلد آخر فاستقدمه إلي  وأكرمه بالمال.

حااذار حااذار ال يغرناا  المااال وال الجنااد، و ياااك أن تبعااد أهاال الشااريعة عاان باباا ، و ياااك أن تمياال 
 عمل يخالف أحكا  الشريعة، فان الدين  ايتنا ، والهداية منهجنا وبذل  انتصرنا. الى أي

خذ مني هذه العبرة: حضارت هاذه الابالَ كنملاة صاغيرة، فأع ااني هللا تعاالى هاذه الانعم الجليلاة، 
فالز  مسلكي، وأحذ حذوي ، واعمل على تعزيز هذا الدين وتوقير اهله وال تصرف أموال الدولة فاي 

 .(1)لهو، واكثر من قدر اللزو  فان بل  من أعظم أسباب الهالك( ترف أو
 )كن عاَالا صالحاا رحيماا(: -1

لقااد قااا  محمااد الفااات  بهااذه المباااَك ماا  النصااارأ الااذين اصاابحوا ماان رعايااا َولتااه وعناادما َخاال 
  ايخ القس ن ينية فاتحاا كان يحارب حرب االسال  )التي التهت  فيها حرمة، واليقتل ييه صابي وال

وال اماارأة، واليحاارب فيهااا زرع، وال يتلااف فيهااا واارع، واليمثاال فيهااا بانسااان، والتصااي  إال المقاااتلين 
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 .(1)الذين يحملون السالو في وجه المسلمين(
كااان صمحمااد الفااات ص وهااو يمثاال اسااالمه وعقيدتااه ومنهجااه االسااالمي فااي الحاارب علااى تعاااليم     

)التخونااوا، والتغلااوا والتغاادروا، والتمثلااوا ، والتقتلااوا طفااالا فااي معاملتااه للاارو   الصااديا )ابااي بكاار( 
صغيراا، وال  يخاا كبيراا، وال امرأة ، وال تعقروا نخاالا ، وال تحرقاوه، والتق عاوا  اجرة مثمارة، والتاذبحوا 
 اااة وال بعيااراا إال لمأكلااه، وسااوف تماارون بااأقوا  قااد فّر ااوا أنفسااهم فااي الصااوام ، فاادعوهم ومااافّر وا 

 .(2)م له ... اندفعوا باسم هللا(أنفسه
لقااد َخاال محمااد الفااات  الااى قلاا  العاصاامة البيزن يااة وأع ااى عااالم الغاارب النصااراني َروا فااي 

 العدالة والرحمة وأصبحت معلماا من معالم التاريخ العثماني.
إن الدولاااة العثمانياااة ساااارت علاااى مااانه  االساااال ، فأخاااذت مناااه العدالاااة والرحماااة بالرعاياااا الاااذين 

وهم ولقد تحدم عبدالرحمن عزا  عن رحمة العثمانيين وعدالتهم بالشعوب التي حكموها فقال : حكم
)وقد يظن بعض الناا بما يتناقلون من احاَي  أو فكاهات عن بعض العهَو للدولة العثمانية أنها 
كاناات َولااة عظيمااة، ولكاان لاام تكاان صاافة الرحمااة مميزاتهااا، وهااو خ ااأ  ااائ  ال يقااف أمااا  البحاا  

تدقيا... ولقد سامعت بنفساي حادي  هاذه الرحماة فاي صبسارابياص مان رومانياا علاى نهار صالدنيساتزص وال
وقياال لااي : إن أمثلااة الفالحااين فااي هااذه األطااراف النائيااة للملاا  العثماااني ال تاازال تعباار عاان رحمااة 
التركااي وعدلااه. ومنهااا مايشااير الااى أن العاادل يناازع ماا  األتااراك ماان األرض. وقااد لفاات نظااري فااي 

ونيا ورومانيا وفي باالَ البلقاان فاي رحالتاي المتعادَة أمثلاة وأسااطير التازال تشاير الاى ماا اساتقر بول
 في نفوا هذه األمم المسيحية من احترا  التركي المسلم كرحيم عاَل.

  كنت في فيينا فروي لي أن البوليونيين مستبشرون بوصاول العسااكر العثمانياة 1917وفي سنة 
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 .(1)مساويين(الى جاليسيا مدَاا للن
)... بااأن العاادل والرحماااة االسااالمية همااا اللاااذان مكنااا للعثمااانيين فاااي أوروبااا. وبالعاادل والرحماااة 
خرجت هذه األمم من همجيتها وقسوتها وعرفات المسااواة واإلنصااف ، ويكفاى أن تعلام أن اساترقاب 

جنوبياة الاى أن قضاى ال وائف بأ ن  صورة كان نظاماا َولياا متعاهاداا علياه فاي أوروباا الوسا ى وال
عليه العثمانيون. وكانت هناك عهَو َولياة باين الملاداف والبلاونيين والمجار لتساليم كال فاالو يرحال 
من مزرعة سيده من صالبويارص الى أحد هذه األوطان، وكانت المزارع تبااع بماا عليهاا مان الحيواناات 

 والفالحين.
،  ة الرحمة كما أراَها صااح  الادعوة جاء العثمانيون الى أوروبا يحملون بين صدورهم عاطف

ولاام يكاان األتااراك أكثاار عاادة وال عاادَاا ماان أيااة أمااة ماان األماام التااي ساااَوها، فوصاالوا علااى رؤسااهم 
جميعاا الى فيينا، تمهد لهم الرحمة صعاب الجبال والبحار والوهاَ، كما مهدت للعارب قابلهم إفريقياة 

 .(2)وآسيا(
مااة والعدالاااة وأوصااى أحفااااَه ماان بعاااده أن يلتزمااوا نفااا  إن محمااد الفااات  ساااار علااى مااانه  الرح

 المنه  الذي يمثل حقيقة االسال .
 )وابس  على رعيت  حمايت  َون تمييز(: -2

وهذا ما قا  به السال ان محماد بنفساه حيا  حارر علاى حماياة كال رعاياا الدولاة ساواء مسالمين 
جزياارة خياااوا َياان قااادره أو نصااارأ وماان القصااات الل يفااة فاااي هااذا المعنااى أناااه كااان علاااى أهاال 

أربعون ألف َوقاة لتااجر مان تجاار ص ل اةص يادعى فرانسساكوا َرا بيرياو ولماا عجاز هاذا الادائن عان 
اَ َينه من أهل الجزيرة رأأ السال ان الفاات  أن يقاو  هاو بهاذا األمار بوصاف أن هاذا التااجر  استَر

م وأرسل الى الجزيرة عدة سفن من رعاياه الذين يج  على الدولة العثمانية حمايتهم واستيفاء حقوقه
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فاا  الحقااوب.  بقيااَة حماازة با ااا إال أن أهااالي جزيارة  خيااوا قتلااوا بعااض الجناَو ورفضااوا االنقياااَ َو
فقال محمد الفات  للتاجر َرالبيريو )أنا الذي سيتحمل َينا  مان أهال الجزيارة وساأطل  باه مضااعفاا 

 .(1)عمناا لد  الجنَو الذين هلكوا(
هذه الجزيرة اس والا وقا  هاو بقيااَة الجياوش بنفساه الاى الجازر القريباة منهاا وسير السل ان الى 

وفااات  ايناااوا بغيااار حااارب وال قتاااال وبااااَرت جزيرتاااا ايمباااروا وسااااموتراا الاااى االستساااال  وفتحتاااا 
ابوابهمااا علااى مصاااريعها للعثمااانيين، فاواا رت جزياارة خيااوا الااى َفاا  ماعليهااا ماان َياان للتاااجر 

فعت للسل ان  فعات لاه فاوب بلا  تعويضااا للسافن الجنوي َو جزية سنوية قادرها ساتة آالف َوقاة، َو
 . (2)العثمانية التي  رقت

 إن حماية الربية والحفاا على حقوقهم من واجبات الدولة االسالمية.
 )واعماااااااااااال علااااااااااااى نشاااااااااااار الاااااااااااادين االسااااااااااااالمي، فااااااااااااان هااااااااااااذا هااااااااااااو واجاااااااااااا  الملااااااااااااوك  -3

 على األرض(         
حروباه الينساى أناه َابياة الااى االساال  ولاذل  كاان يشاج  قااواَه كاان السال ان محماد الفاات  فااي 

ه على نشر الدين والعقيدة واالسال  ويثنى على القاَة الذين تفت  المدن على أيديهم ، فعنادما  وجنَو
أمر قائده عمر بن طرخان أن يزحف بجيشه الى أعينا واستولى عليها ويضمها الى الدولاة العثمانياة 

جيشاه واوا رت المديناة للتساليم وزار السال ان الفاات  المديناة بعاد عاامين مان وتحرك القائد عمر ب
 فتحها وقال : )ما أعظم مايدين به االسال  البن طرخان(.

لقد اهتمت الدولة العثمانية بالدعوة الى هللا وتركت بصماتها قوية واوحة في مجال نشار الادعوة 
هااور   لاات جماعااات اسااالمية تقاااو   ااتى انااواع فااي أوروبااا؛ فعلااى امتااداَ قاارون وتعاقاا  عصااور َو

الضغوط التي بذلت لتحويلها الاى المسايحية والزالات هاذه االقلياات االساالمية تعاي  الاى يومناا هاذا 
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وهااذا  (1)فااي بلغاريااا ورومانيااا وألبانيااا واليونااان ويو سااالييا يصاال أعااداَها الااى الماليااين ماان البشاار
ياساة الساالطين العثماانيين الاذين يحرصاون علاى يرج  الى فضال هللا علاى تلا  الشاعوب عام الاى س

خولهم في االسال .  هداية الناا َو
 )قد  اإلهتما  بأمر الدين على كل  يء وال تفتر في الموا بة عليه(: -4

إن سالطين الدولة العثمانية قبل زمن محمد الفاات  وبعاده نشاأوا نشاأة اساالمية، خالصاة، مشاوبة 
عقائدية صريحة، خاووا من أجلها حروباا َينياة  اديدة، وكانات  بايمان عميا، متوجهة الى أهداف

أجمل ببارة على ألسن العثمانيين عناد التنااَي للجهااَ الزحاف الاى الفتوحاات إماا  ااز و ماا  اهيد، 
و ال هاذا اللقا   -أي المجاهد في سابيل هللا -فمنذ بداية تأسيسها أطلا على زبيمها لق  الغازي 

والنعوت بالنسبة للسالطين العظا  ، وكانات  اياة الدولاة العثمانياة )الادفاع الريي  يتقد  كل األلقاب 
 عن االسال  ورف  رايته على اآلنا (.

لاااذل  صااابغت الدولاااة  اااعباا وسااال اناا ، حكوماااة وجيشااااا  عقافاااة وتشاااريعاا ، نهجااااا وواااميراا، هااادفاا 
اهتمااا  السااالطين  ورسااالة، بصاابغة اسااالمية خالصااة منااذ النشااأة وعلااى ماادأ ساابعة قاارون لقااد كااان

بأمر الدين عظيماا وقدموه على كل  يء ووا بوا عليه الى أقصى حدَو وأكادوا أنهام الينتسابون إال 
ل سال  وتراعه وحضارته وكان الاوطن عنادهم هاو كال أرض يساكنها المسالمون، وكلماة الملاة تعناي 

جامعات والمعاهاد، تصااغ األمة والدين معاا، وبل  كان هدف المنه  التربوي في جمي  المدارا وال
به نفوا النا لة منذ بداية تعليمهم في الكتاتي  وجمي  المسالمين كاانوا يساجلون فاي َوائار النفاوا 

كمسلمين فحس ، َون أن يذكر الى  -ب اقات الهوية-وفي التذاكر العثمانية  -سجالت المواليد -
اكسااة أو األلبااان أو األكااراَ إن جاناا  بلاا  ييمااا إبا كااانوا ماان االتااراك، أو ماان العاارب أو ماان الشر 

مايهم الدولة كان ينحصر في ملتهم في َيانتهم ؛ إنهم مسلمون وكفى، واعتبر العثمانيون أي مقاتل 
مسااالم جاهاااد فاااي سااابيل هللا مياااراعهم الب اااولي وخلفياااتهم التاريخياااة، و ن تباينااات األنسااااب، وتباعااادت 

                                                        
 (. 1/29،30بدالعزيز الشناوي )( انظر: الدولة العثمانية دولة اسالمية، د. ع1)
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شااهد فااي معركااة أكرنيااون فااي آساايا الصااغرأ األزمااان؛ ماان بلاا  المجاهااد صعباادهللا الب ااالص الااذي است
للهجااارة، زمااان الدولاااة األمويااة والاااذي يقاااول عناااه ال باااري وهااو يعلاااا علاااى حاااواَم سااانة  122عااا  
 .(1)ها : )وفيها قتل عبدهللا الب ال في جماعة من المسلمين بأرض الرو (122

ولاة العثمانياة ماايقرب مان يعتبره العثمانيون ب لهم القومي وبين صعبدهللا الب االص العرباي وقياا  الد
سااابعمائة عاااا ، لقاااد كاااان تااااريخ العثماااانيين وأب اااال العثماااانيين، نسااا  اإلساااال  ، وتااااريخ االساااال ، 

 .(2)ومجاهدي االسال 
إن سالطين الدولة العثمانية كانوا يلقبون بكثير من األلقاب والنعوت التي تبين أن هادفهم األكبار 

الى، فكااانوا يلقباااون بمثاال سااال ان الغاازاة، والمجاهااادين ، ومقصاادهم األسااامى هااو خدماااة َياان هللا تعااا
 .(3)وخاَ  الحرمين الشريفين، وخليفة المسلمين(

)وال تساااتخد  األ اااخار الاااذي اليهتماااون باااأمر الااادين وال يجتنباااون الكباااائر وينغمساااون فاااي  -5
 الفح (:

ائف المهماة فاي ولذل  أهتم سالطين الدولة العثمانية بانشاء جامعات لتخري  قااَة للجاي  وللو ا
الدولة وووعوا منهجاا تربوباا ألعداَ القاَة وخصوصاا في َاخل الجيوش وحرصوا علاى أن يختااروا 
لمناصاا  الدولااة األمناااء واألكفاااء أصااحاب العقااول والنهااى والتقااى وأسااندوا إلاايهم الواليااات والقياااَات 

ويجتناااا  الكبااااائر فااااي الجيااااوش ومناصاااا  القضاااااة، وباعاااادوا عاااانهم كاااال ماااان اليهااااتم بااااأمر الاااادين، 
 والفواح  هكذا كان السالطين األوائل.

 )جان  البدع المفسدة وباعد الذين يحروون  عليها(: -6
إن السااالطين العثمااانيين األوائاال ساااروا علااى ماانه  أهاال الساانة والجماعااة وعرفااوا خ ااورة الباادع 

                                                        
 هـ. 122( تاريخ الطبري، الجزء الثاني حوادث سنة 1)

 . 57( المسألة الشرقية، ص2)

 . 65(المسألة الشرقية، ص3)
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هاااااَات العلماااااء واجماااااع األمااااة واجت واالقتااااراب ماااان أصااااحابها واكتفااااوا بكتاااااب هللا وساااانة رسااااوله 
 الراسخين.

 إن الشريعة االسالمية الغراء التي سار عليها السالطين العثمانيون بمت البدع.
قااال تعاااالى: }وأن هاااذا صااراطي مساااتقيماا فااااتبعوه وال تتبعااوا السااابل فتفااارب بكاام عااان سااابيله بلكااام 

 (.153وصاكم به لعلكم تتقون) )سورة االنعا : اآلية 
وا َياانهم وكااانوا  اايعاا لساات ماانهم فااي  اايء إنمااا أماارهم الااى هللا عاام وقااال تعااالى: }إن الااذين فرقاا

 (.159ينبلهم بما كانوا يفعلون) )سورة االنعا  : آية 
قاال اباان ع يااة : )هااذه اآليااة تعاّم أهاال األهااواء والباادع والشااذوب فاي الفااروع، و ياار بلاا  ماان أهاال 

 .(1)ظنة لسوء المعتقد(التعما في الجدال والخوض في الكال . هذه كلها عروة للّزلل، وم
( وفي الحدي  الشريف قال   .(2): )من عمل عمالا لي  عليه أمرنا فهو َر

 وفي الصحي  عن حذيفة أنه قال : يارسول هللا: هل بعد هذا الخير  ري
 قال : )نعم ؛ قو  يستنُّون بغير سنتي ، ويهتدون بغير هديي(.

ي  قال : قلت : هل بعد بل  الشرِّ  رُّ
 م؛ َعاة على نار جهنم ، من أجابهم قذفوه فيها(.قال : )نع

 قلت : يارسول هللا : ِصْفهم لنا.
 قال : )نعم ؛ هم من جلدتنا ، ويتكلمون بألسنتنا( .

 قلت: فما تأمرني إن أَركت بل ي
 قال : )تلز  جماعة المسلمين و مامهم(.

 قلت: فان لم يكن إما  وال جماعةي

                                                        
 . 32( انظر: بدر التمام في اختصار االعتصام لمحمد الجزائري، ص1)

 (. 3/1344( مسلم )2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -192- 

ولااو أن تعااض، بأصاال  ااجرة حتااى ياادرك المااوت وأناات علاااى قااال : )فاااعتزل تلاا  الفاارب كلهااا، 
 .(1)بل (

يعمل به إال عملت باه، إناي  قال : )لست تاركاا  يلاا كان رسول هللا  وعن ابي بكر الصديا 
 .(2)أخشى إن تركت  يلاا من أمره أن أزيم(

 إن االبتعاَ عن المبتدعة ومحاربتهم من صميم الدين ، ألن المبتدع:
اَ ماان هللا بعااداا، اليقباال مناا - ه عماال، ويناازع منااه التوفيااا، وملعااون علااى لسااان الشااريعة ، ويااَز

ياو  القياماة، مظناة العاداوة والبغضااء باين أهال االساال ، رافا  للساانن،  مانعاة مان  افاعة الرساول 
يلقااى علياااه الااذل فاااي الااادنيا واآلخاارة، ويخااااف عليااه مااان ساااوء الخاتمااة، ويساااَو وجهااه فاااي اآلخااارة، 

 .(3)من الفتنة(ويخشى عليه 
لمان بعاده )جانا  البادع المفسادة وباعاد الاذين  -رحماه هللا-ولذل  كانات وصاية السال ان محماد 

 يحروون  عليها(.
 وس  رقعة البالَ بالجهاَ: -7

إن السااااالطين العثمااااانيين األوائاااال قاااااموا بتوسااااي  رقعااااة الدولااااة بالجهاااااَ وبساااا وا االماااان وقمعااااوا 
ا علااى تحصااين الثغااور بالعاادة المانعااة والقااوة الدافعااة حتااى ال االخ ااار التااي هاادَت َولااتهم، وعملااو 

يست ي  االعداء أن يظفروا بثغرة أو ينتهكوا محرماا ويسفكوا َماا مسالماا أو معاهاداا، وعمال السال ان 
محمااد وماان قبلااه علااى إعااداَ األمااة إعااداَاا جهاَياااا وقااا  بواجبااه فااي جهاااَ الكفاارة المعاناادين لالسااال  

دخلوا في بمة المسلمين ولقد صبم المجتم  العثماني بالصبغة االسالمية الجهاَية حتى يسلموا أو ي
الدعوية وكان أفراَ الجي  يعدون للحياة الجهاَية العنيفة، منذ نعومة أ افرهم، إعداَاا َقيقاا، كاامالا 

                                                        
 .1847(  مسلم، كتاب االمارة رقم 1)

 . 35بدر التمام في اختصار االعتصام لمحمد الجزائري، ص ( انظر:2)

 . 38، 37الى  36( المصدر السابق نفسه، ص3)
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 ، لقااد )حققاات الدولاااة(1)ولقااد حققاات الجيااوش العثمانيااة انتصااارات رييعااة فااي الساااحات األوروبيااة
العثمانيااة الااى عهااد سااليمان القااانوني آماااالا عظيمااة كااان يسااتهدفها المساالمون منااذ تسااعة قاارون برفاا  
الرايااة المحمدياااة علاااى قاااالع كثيااار مااان العواصااام الكبااارأ فاااي أوروباااا و خضااااع كثيااار مااان المماليااا  
واالمااارات للحكومااة االسااالمية وأخااذ  اال االسااال  يمتااد حتااى أو ااكت جيااوش المساالمين فااي  اارب 

 .(2)ا و ربها أن تلتقي في األرض الكبيرة(أوروب
وماان المااؤتمر الساااب  لااوزراء خارجيااة الاادول االسااالمية فااي اسااتنابول ألقااي المجاهااد البروفسااور 
المهنااادا نجااام الااادين أربكاااان خ ابااااا اساااترج  يياااه صااادأ الماواااي االساااالمي الاااذي مثلتاااه الدولاااة 

يعقاد يياه هاذا الماؤتمر االساالمي الكبيار وقاد العثمانية فقال: )... إن هذا القصر الاذي  ااء هللا أن 
نقشت علاى باباه كلماة االساال  الجامعاة: صال إلاه إال هللاص .. هاو قصار السال ان محماد الفاات  الاذي 
بناه عق  فت  استنبول.. كيف اليكون هذا المكان تاريخياا ومنه كانت تدبر  ؤون العاالم االساالمي 

حاااا ماان الاازمني وكيااف اليكااون لتاريخنااا ومنااه كاناات تن لااا جيااوش المساالمين الااى جمياا  أنحاااء  َر
الااادنيا، مجاهااادة فاااي سااابيل هللا، تنشااار الناااور والهداياااة والعااادل أينماااا حلااات وحيثماااا واااربت.. كياااف 
اليكاااون تاريخيااااا وفاااوب هاااذا الحجااار الاااذي يرتكاااز علياااه الميكرفاااون كانااات تنصااا  راياااات الجياااوش 

اا.. وأبكار علاى سابيل المثاال ال الحصار : أن االسالمية، المن لقة للاذب عان َياار المسالمين جميعا
قرار إرسال االس ول االسالمي للحيلولة َون وقوع كل من أندونيسايا والفلباين فاي باراعن االساتعمار 
الهولندي اتخذ مان هاذا المكاان ، ويياه أيضااا اتخاذت قارارات إرساال الجياوش واألسااطيل االساالمية 

 .لحماية  مال أفريقيا من الغزاة ال امعين
ته المباركاة  وفوب هذا كله فان هذا البناء التاريخي يضم بين جدرانه لواء الرسول األعظم  وبَر

 .(3)وسيوفه وكثيراا من آعاره الشريفة ...(
                                                        

 . 60( انظر: المسألة الشرقية، ص1)

 . 63( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 63،64،65( المسألة الشرقية، ص3)
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لقااد كاناات الدولااة تع ااي لمباادأ الجهاااَ أهميااة قصااوأ ولااذل  أعاادت  ااعبها وجيشااها لتحقيااا هااذا 
 سال  والمسلمين من أهمها:المبدأ الرباني وحققت من خالله عمرات مهمة اال

 إعزاز المسلمين و بالل الكافرين. -
 .(1)َخول الناا في َين هللا فواجا -
 إسعاَ الناا بنور االسال  وعدله ورحمته. -

 لقد انصبغت الدولة العثمانية بالروو الجهاَية وووعت أهدافاا لها من أهمها:
 إقامة حكم هللا ونظا  االسال  في األرض. -
 وان الكافرين.َف  عد -
 إزاحة الظلم عن الناا. -
 .(2)نشر الدعوة اإلسالمية بين البشر -
 )واحرا أموال بيت المال من أن تتبد(: -8

إن الساااالطين العثماااانيين كاااانوا يااارون أن الدولاااة هاااي الهيلاااة التنفيذياااة والمعبااارة عااان رأي األماااة، 
ن والاادفاع و نمااا هااي مسااؤولة عاان والمكلفااة بحمايااة مصااالحها، فمسااؤلية الدولااة ليساات خاصااة باااألم

رعايااة المصااال  االجتمابيااة وحمايااة بياات المااال ماان االسااراف والتبااذير والمحافظااة علااى مصاااَر 
 ومواَر بيت المال وأهم مواَر بيت المال:

 جم  الزكاة المفرووة وتوزيعها في مصارفها المشروعة . -
ه ل نفاب العا  على الجي  وتنمياة ترتي  الخرا  على أمالك الدولة المعمورة وتحصيل عائدت -

 المرافا العامة.
 جباية الجزية على المعاهدين مقابل إعفائهم من القتال م  المسلمين . -
ات من خار  ن اب الدولة العثمانية. -  تحصيل عشور التجارة على الواَر

                                                        

 . 375ى ال 369( انظر: فقه التمكين في القرآن الكريم، لعلي محمد الصالبي، ص1)

 . 367الى  366( انظر: فقه التمكين في القرآن الكريم، لعلي محمد الصالبي، ص2)
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فاااي َروب  التو ياااف بقااادر الحاجاااة علاااى افاااراَ األماااة ساااواء كاااان ت وبيااااا أو ألزاميااااا إلنفاقهاااا -
 الجهاَ وسائر المصال  العامة طبقاا لقاعدة المصال  المرسلة.

تشاااغيل الماااواَر وحمايتهاااا كاااالحمى والمنااااجم و حيااااء الماااوات، وتحصااايل أنصااابة الدولاااة منهاااا  -
 .(1)الستخدامها في مجاالت اإلنفاب الحكومي

 ييه، وتشمل: وعلى الدولة أن تراق  النشاط االقتصاَي وتحرر على ت بيا أحكا  الشريعة
واااب  المقااااايي  والمواصاااافات المعياريااااة التااااي يحتاجهااااا الناااااا فااااي أسااااواقهم مثاااال المكايياااال  -

 والموازيين، ومواصفات البضائ  الجيدة.
 من  الغ  ، و ب ال العقَو الفاسدة في البي  والعمل )االستضاع(. -
كاالبي  والشاراء والنهاي األمر بالمعروف في المعاامالت كالصادب والعادل والوفااء فاي المعاملاة  -

 عن المنكر في البيوع كالحلف الكابب على السلعة .
مناا  تلقااي الركبااان والمناجشااة فااي البياا  والتاادلي  والغاابن الفاااح  و يااره ماان األسااالي  التااي  -

ي الى العداوة والبغضاء بين الناا.  تَؤ
ي الااى مناا  تااروي  المحرمااات كااالخمر والخنزياار وآالت القمااار والميساار، ووسااائل  - اللهااو المااَؤ

 تمويت القلوب.
 .(2)من  مظاهر الترف واإلسراف ، والتشجي  على نبذها -
 )و ياك أن تمد يدك الى أحد من أموال رعيت  إال بحا االسال (: -9

إن و يفة الدولة تنفيذ أوامر الشريعة والشريعة جاءت لحفم أموال الناا التي هاي قاوا  حيااتهم. 
ة ألخااذ المااال بغياار حااا  اارعي، قااال تعااالى: }وال تااأكلوا أمااوالكم بياانكم وقااد حاار  االسااال  كاال وساايل
 (.188بالباطل) )سورة البقرة: آية

                                                        
 . 137( انظر: اقتصاديات الحرب في االسالم، د. غازي التمام ، ص1)

 . 138( المصدر السابق نفسه، ص2)
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وحار  الساارقة وأوجاا  الحااد علااى ماان عبتاات عليااه تلاا  الجريمااة فقااال تعااالى : }والسااارب والسااارقة 
ل  حر  االسال  الربا (. وكذ38فاق عوا أيديهما جزاءا بما كسبا نكاالا من هللا...) )سورة المائدة: آية 

الذي يهدَ مصال  األفراَ واقتصاَ الدول، قاال تعاالى : }ياا أيهاا الاذين آمناوا ال تاأكلوا الرباا أواعافاا 
 (.130مضاعفة) )سورة آل عمران: آية 

وحار  كاذل  الغاا  واالحتكاار والنها  واالخااتالا والغلاول و ياار بلا  مان أ ااكال االعتاداء علااى 
 ل أموال الناا بالباطل المنهي عنه.المال وكل بل  َاخل في أك

وو يفاة الحاااكم حمايااة أمااوال الربياة ماان الساارقة والنهاا  ال أن يمااد ياده بغياار وجااه حااا ويعتاادي 
 على أموال الناا .

 ) واومن للمعوزين قوتهم وابذل أكرام  للمستحقين(: -10
السبيل ..وكل مان هاو كان السالطين العثمانيون يتسابقون في اإلحسان للفقراء والمساكين وأبناء 

محتا  الى البر واإلحسان وقامت الدولة بأعمال جليلة في هذا الباب بل أوقاف الساالطين والاوزراء 
أوقافاا عظيماة علاى طاالب العلام والفقاراء والمسااكين واألرامال و يار بلا  وكاان الوقاف ركنااا اساساياا 

 (1)العلمية فاي جواما  اساتنبول في اقتصاَ الدولة يقول االستاب محمد حرب : )... نش ت الحركة
ينفاا علااى الحركاة العلمياة فااي اساتانبول ماان  -علاى ساابيل المثاال-... وكاان صاقوللي محمااد با اا 

قريااة عثمانيااة فااي تشيكوساالوفاكيا )وكاناات تابعااة للدولااة العثمانيااة( وأسااعد أفناادي  2000َخاال وقااف 
ياز الفتياات المعادمات الالتاي قاوي عسكر الروملي )يعناي البلقاان( أوقاف وقفاين كبيارين علاى تجه

يصلن الى سن الزوا . وكان لدأ العثمانيين أوقاف كثيرة ومتعدَة ؛ مثل آخار كانات هنااك أوقااف 
ألن األكل المجااني لاه أوقااف عاماة أخارأ تسامى  - ير األكل-بصرف مرتبات للعائالت المعوزة 

                                                        
جيامع والمدرسية والميدارس األقيل ( الجامع في النظام العثماني معمارياً وإدارياً وحدة دينية وعلمية متكاملية فيهيا ال1)

والمكتبة ومدينة الطالب والمطعم الخاص بهم والمطعم الخيري العام والحميام ومدرسية الطيب  -من المدرسة والجامعة 

 والمستشفى.
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كااااالا مجانياااااا لعاااادَ يبلاااام )عمااااارت وقفااااي( أي وقااااف الم اااااعم الخيريااااة وكاناااات الااااا)عمارات( تقااااد  أ
 .(1) خت يومياا مجاناا، وكان مثل هذا في كل الواليات...( 20.000

( عشارة مالياين 10  ما يعااَل )1586وكان الم عم الخيري بجام  السليمانية تبلم ميزانيته عا  
 .(2)َوالر أمريكي إال قليالا 

راء تضاامن للمعااوزين قااوتهم وهكااذا كاناات سياسااة الدولااة علااى مسااتوأ السااالطين واالمااراء والااوز 
 وتكر  المستحقين باإلكرا .

 
)وبمااا أن العلماااء هاام بمثابااة القااوة المبثوعااة فااي جساام الدولااة فعظاام جااانبهم و ااجعهم وابا  -11

 سمعت بأحد منهم في بلد آخر فاستقدمه إلي  وأكرمه بالمال...(:
لكباارأ ووواا  لهااا تقاليااد لقااد أهااتم الساال ان محمااد الفااات  بترتياا  و ااائف العلماااء فااي الجواماا  ا

ساااابقة ونظمهاااا بمرساااو  خاااار واهااام الو اااائف فاااي المسااااجد الكبااارأ: الخ يااا  واإلماااا  ، والقااايم 
والمؤبن ويقو  المر حون لهذه الو ائف ب ل  العلم في المدارا الدينية الكبيرة التاي كثياراا ماا كاان 

لمو فاون الادينيون فاي العاصامة السالطين والاوزراء يتنافساون علاى تشاييدها تنافسااا نبايالا ويخضا  ا
لسااال ة المفتاااي مبا ااارة ولكاااان يناااوب عناااه فاااي الوالياااات الكبااارأ قضااااة العساااكر؛ أماااا فاااي الوالياااات 

 الصغرأ فكان اإلما  يقو  بكافة المها  الدينية وخاصة في األرياف.
وفتا( وكانت المدارا التي تعد المو فين الادينيين يوجاد بهاا عالعاة فلاات مان طلباة العلام: فا)الصا

وهي أَناها تليها فلة المعيدين الاذي يحمال ال الا  عناد التخار  منهاا لقا  )َانشامند( أو عاالم. أماا 
ألفاااا.  90الفلااة األعلااى فهااي منصاا  الماادرا، وبلاام عاادَ الصااوفتا فااي عهااد الساال ان مااراَ الثاااني 

                                                        
 . 422( العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص1)

 . 422( المصدر السابق نفسه، ص2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -198- 

 .(1)وكانوا كثيراا ما يكون لهم أعر في  ؤون الدولة
 يخ اإلسال  وهو الذي يترأا الهيلة اإلسالمية في الدولاة، وهاو وقد استحدم محمد الفات  لق  

يلي السل ان في األهمية. وكان التشري  والمحاكم والمدارا الملحقاة بالمسااجد وممتلكاات األوقااف 
الواسعة جميعها خاوعة له، كما كان خاوعاا له القضااة الشارعيون والقضااة العساكريون والمفتاون. 

يااة نشااأة الدولااة العثمانيااة لقاوااي عسااكر الااذي رافااا الجااي  المحااارب، عاام وكاناات األولويااة فااي بدا
صارت للمفتي رئي  العلماء والفقهاء فاي عهاد السال ان ساليمان القاانوني وأصاب  المفتاي هاو  ايخ 
اإلسااال  نفسااه، وحاارر السااالطين علااى تاادبيم ساال ة  اايخ اإلسااال  فكااانوا يلجااؤون الااى اسااتغالل 

ياَ سل ة  يخ اإلسال  أنه كاان يحاا سل ته واإلفاَة منها كلما ت عرووا ألزمة خ يرة. وبلم من اَز
 . (2)له إصدار فتوأ بعزل السل ان نفسه

كمااا كاناات الدولااة التقااد  علااى حاارب َون صاادور فتااوأ منااه يقاارر فيهااا أن أهااداف هااذه الحاارب 
المنب  فاي التتعارض م  الدين وكانت أحكا  المفتي نهائية المعق  عليها وكان الجهاز اإلسالمي 

، وكاان نقيا  األ اراف يحتال جسم الدولة يضم األ راف وهم الذين ينحادرون مان سااللة الرساول 
 . (3)مكانة عالية في المجتم 

لقاااد قامااات الدولاااة العثمانياااة بتأساااي  جهااااز للهيلاااة الدينياااة اإلساااالمية وحرصااات علاااى أن تمتاااد 
وقااد أصاابحت أفااراَ هااذه الهيلااة  جااذورها فااي أوساااط الشااع  والجااي  وكاال رعايااا الدولااة المساالمين

يتولاااون مناصااا  القضااااء واإلفتااااء وتااادري  علاااو  الااادين واللغاااة والمشااااركة علاااى نحاااو ماااافي إَارة 
األوقااااف الخيرياااة و قاماااة     الدينياااة واإل اااراف علاااى المسااااجد والمؤسساااات الدينياااة والخيرياااة مثااال 

مية الحاكمة يصحبون  تى فرب الجاي  التكايا واألسبلة و يرها وكان أفراَ من الهيلة الدينية اإلسال

                                                        
 . 405علي حسون، ص( انظر: تاريخ الدولة العثمانية ، د.1)

 . 89( انظر: الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي الحديث، ص2)

 . 89( المصدر السابق نفسه، ص3)
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إلاااى ميااااَين القتاااال ويقوماااون قبااال المعركاااة بتساااخين الجناااَو روحيااااا ابتغااااء رفااا  روحهااام المعنوياااة 
ويضربون للجنَو أروع األمثلة على استبسال الجنَو المسلمين في صدر اإلسال  حين ان لقوا على 

جهوا  رقاا إلى العراب وفاارا، و اماالا إلاى موجات بشرية متالحقة من قل   به الجزيرة العربية وات
بالَ الشاا ، واتجهاوا إلاى مصار عام  امال إفريقياة، وعباروا البحار المتوسا  إلاى األنادل . وياذكرون 
لهم اآليات القرآنية الكريمة واألحاَي  النبوية الشريفة التي تدور حول الجهاَ الديني والفوز باحادأ 

رحون لهاااام مواقاااف الصاااحابة واسترخاصااااهم الماااوت حتااااى الحسااانيين: النصااار أو االستشااااهاَ. ويشااا
است اعت الجيوش اإلسالمية وقتذاك أن تدك معاقل َولة الفرا والدولة البيزن ية، كما كان رجاال 

 . (1) الهيلة الدينية اإلسالمية يؤمون الجنَو في صالة الخوف وهم في ساحات القتال..
ينظرون إلى السل ان على أنه يعتبر إماماا للمسلمين كان علماء الدولة الذين قاَوا الهيلة الدينية 

وتج  عليهم طاعة السل ان بصفته ولي األمر كما يأمرهم سبحانه وتعالى في كتابه العزياز : } ياا 
وه إلاى هللا  أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم، فان تنازعتم في  ايء فاَر

 59بان واليو  اآلخر، بل  خير وأحسن تأويال .. ) ) سورة النسااء، آياة: والرسول إن كنتم تؤمنون 
 .) 

وكاااانوا يعتقااادون لاااي  لاااولي األمااار طاعاااة ييماااا وراء الشاااريعة ألن ال اعاااة لهااام تبعياااة، وليسااات 
أصالية، إنهااا طاعاة مسااتمدة مان أصاال، وليسات هااي باذاتها أصااال. وقاد أ ااار إلاى هااذا المعناى أبااو 

اء الرا ادين فاي أول خ بااة عاماة ألقاهااا بعاد مبايعتاه بالخالفااة أووا  فيهااا بكار الصاديا أول الخلفاا
منهجه في الحكام وكاان مماا جااء فاي هاذه الخ باة المشاهورة قولاه: ص أيهاا النااا إناي وليات علايكم، 
ولساات بخيااركم، فااان أحساانت فااأعينوني، و ن أسااأت فقومااوني ... أطيعااوني مااا أطعاات هللا ورسااوله 

 . (2)فال طاعة لي عليكم.. صفان عصيت هللا ورسوله 

                                                        
 (. 1/455،456( الدولة العثمانية دولة اسالمية )1)

 (. 1/460(الدولة العثمانية دولة اسالمية )2)
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وهكذا طل  أبو بكر من جموع المسلمين طاعتاه طالماا كاان ساائراا علاى هادأ هللا وسانة رساوله. 
 الطاعة لمخلوب في معصية الخالا. 

وكاان العلماااء وعلااى رأسااهم  اايخ اإلسااال  يعتمادون علااى الشااريعة عنااد الخااالف ماا  الساال ان أو 
وكاااان الشاااع  يقاااف معهااام  (1)رفاااوا عااان مبااااَك الشاااريعةالصااادر األعظااام واليسااامحون لهااام أن ينح

ويلااتحم معهاام فااي القضااايا المصاايرية، ألن العلمااااء كااانوا يملكااون القااوتين الروحيااة واألَبيااة اللتاااين 
تمثلتا في ممارسة أعمال القضاء واإلفتاء واإلماماة واإل اراف علاى المسااجد و قاماة الشاعائر الدينياة 

طهم في مجاالت التعليم بشتى َرجاته وعلاى قمتهاا الدراساات العلياا و َارة المؤسسات الخيرية، ونشا
في الكليات حيا  كاانوا يقوماون بتادري  علاو  الشاريعة اإلساالمية وأصاول الادين ولاذل  كاانوا أكثار 

 . (2)التفافاا برجل الشارع وأكثر تفاهماا وتعاطفاا وتجاوباا م  األهلين
ند و ياك أن تبعد أهال الشاريعة عان بابا ، و يااك أن تميال : ) حذاِر حذاِر اليغرن  المال وال الج12

 إلى أي عمل يخالف أحكا  الشريعة فان الدين  ايتنا والهداية منهجنا وبذل  انتصرنا(:
إن السل ان محمد الفات  يحذر وليه من بعده أن ينغمار بالماال أو الجناد ويباين لاه خ اورة ابعااَ 

ماان أن يخااالف أحكااا  الشااريعة، ألن بلاا  يجلاا  لألفااراَ  العلماااء والفقهاااء عاان الحاااكم، كمااا يحااذره
واألمة تعاساة ووانكاا فاي الادنيا وهالكااا وعاذاباا فاي اآلخارة و ن آعاار االبتعااَ عان  ارع هللا وأحكاماه 

 تبدو على حياة األمة في وجهتها الدينية واإلجتمابية والسياسية واإلقتصاَية. 
تى تما  جميا   اؤون حيااتهم قاال تعاالى: } فليحاذر و ن الفتن تظل تتاب  وتتوالى على الناا ح

(. إن  13الذين يخالفون عان أماره أن تصايبهم فتناة أو يصايبهم عاذاب ألايم) ) ساورة الناور، اآلياة: 
من اآلعار عن االبتعاَ عن أحكاا  الشاريعة أن تصااب األماة بالتبلاد وفقاد االحسااا بالاذات وماوات 

وال نهي عن منكر تنهى عنه ويحدم لهاا ماحادم لبناي وميرها الروحي فال أمر بمعروف تأمر به 

                                                        
 (. 1/460( المصدر السابق نفسه )1)

 (. 1/466( المصدر السابق نفسه )2)
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إسرائيل عندما تركاوا األمار باالمعروف والنهاي عان المنكار قاال تعاالى: } لعان الاذين كفاروا مان بناي 
إساارائيل علااى لسااان َاَو وبيسااى اباان مااريم بلاا  بمااا عصااوا وكااانوا يعتاادون، كااانوا اليتناااهون عاان 

 (.  79-78ورة المائدة، اآليات منكر فعلوه لبل  ما كانوا يفعلون..) ) س
: )  فان أي أمة التعظم  رع هللا أمراا ونهياا فانها تسق  كما سق  بنو إسرائيل: قاال رساول هللا 

كال وهللا لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر عم لتْأُخْذن، عم لتْأُخْذن، على يد الظالم ولتأطرنه على 
اا أو ليضربن هللا على قلوب بعضكم ببعض عم ليلعنكم كماا الحا اصراا، ولتقصرنه على الحا قصر 

 . (1)لعنهم (
وعناادما تتغياار النفاااوا ماان ال اعاااة واالنقياااَ ألحكااا  هللا إلاااى المخالفااة والتماااَر علااى أحكاااا  هللا 
تتحقا فيهم سنة هللا الماوية بسب  تغير النفاوا : } بلا  باأن هللا لام يا  مغياراا نعماة أنعمهاا علاى 

( كماا يترتا  علاى بلا  توقاف حركاة الفتاوو 53روا ما بأنفسهم ) ) سورة األنفال : آياة قو  حتى يغي
اإلسالمية وتحر   عوب كثيرة من سعاَتها في الدنيا واآلخرة بسب  تضيي  أحكا  الشريعة وارتكاب 
ماا يخالفهاا مان أفعاال قبيحاة وتحادم الحاروب ييماا باين المسالمين وتكثار االعتاداءات علاى األنفا  

وال واألعااراض كمااا يقااوأ األعااداء وتشااتد  ااوكتهم ويغياا  نصاار هللا علااى اإلسااال  والمساالمين واألماا
ويحرموا من التمكين ويصبحوا في خوف وفزع وجوع، وتضي  المدن والقرأ ويتسال  عليهاا األعاداء 

 وتتوالى المصائ  وهذا ما حدم في تاريخ الدولة العثمانية المتأخر. 
ب ة ماان حقااائا الاادين وأحاادام التاااريخ أنااه إبا عصااي هللا تعااالى إن ماان ساانن هللا تعااالى المسااتن

ممااان يعرفوناااه ساااّل  علااايهم مااان اليعرفوناااه كماااا حااادم فاااي تسااالي  النصاااارأ علاااى المسااالمين فاااي 
 وكما فعل اليهَو واالنجليز والروا.. في تفتيت الدولة العثمانية.  (2)األندل 

طاعة هللا وتنفيذ أحكامه، وااللتازا  بشاريعته إن السر في قوة العثمانيين وعزهم و رفهم كامنة في 

                                                        
 . 4670( سنن ابوداود ، كتاب المالحم ، باب األمر بالمعروف رقم الحديث 1)

 . 167( انظر: فقه التمكين عند دولة المرابطين لعلي الصالبي ، ص2)
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والجهااَ فاي ساابيله والادعوة إليااه ولاذل  قااال محماد الفااات  البناه ) فااان الادين  ايتنااا والهداياة منهجنااا 
 وبذل  انتصرنا (. 

 ) واعمل على تعزيز هذا الدين وتوقير أهله ( : -13
حياااة األمااة والدولااة، وماان هااذه  إن تعزيااز هااذا الاادين و قامتااه فااي األرض يحقااا نتااائ  طيبااة فااي

النتاائ  تهااذي  الاانف  مان الشاارور واآلعااا  وترويضاها علااى الخياار، لاذا كااان الااوازع الاديني عماارة ماان 
عمار تعزيز هذا الدين ويكون مانعاا من ارتكااب الجريماة ومحاسابة الانف  عليهاا، ويكاون مااعالا أماا  

داا كمااا أن تعزياااز الاادين و قامااة الشاارع يحقاااا العااين ممااا يجعاال الاانف  تخشاااى هللا وتتقيااه َائماااا وأباا
المساااواة بااين الراعااي والربيااة فااي الحقااوب والواجبااات وتنشاار العدالااة فااي الدولااة اإلسااالمية لجمياا  
ساكنيها، كما أن في ت بيا الشريعة نزول البركة، وتوالي النعم، إب لي  هناك طريا مستقل لحسن 

اة فاي الادنيا، إنماا هااو طرياا واحاد تصال  باه الاادنيا الجازاء فاي اآلخارة وطرياا مساتقل لصااالو الحيا
واآلخرة، وفي ت بيقها بركات في النفوا وبركات في المشاعر وبركاات فاي طيباات الحيااة، فالبركاة 
قااد تكااون ماا  القلياال إبا أحساان االنتفاااع بااه، وماان نتااائ  ت بيقهااا بناااء مجتماا  إسااالمي معتااز بدينااه 

ففيهمااا المااواَ الالزمااة لبناااء الفااَر  اب هللا وُساانة رسااوله وعقيدتااه بمااا التزمااه ماان ساالوك مصاادره كتاا
المساالم والجماعااة المساالمة واألمااة المساالمة والدولااة المساالمة كمااا أن ماان النتااائ  حفااز الهماام، وبعاا  
النفوا إلى األخذ بأسباب العلم والحضارة والرقي والتقد  لما تضمنته تلا  الشاريعة مان الادعوة إلاى 

 . (1)ن نبذ عفن الحياة الحضاري لمجتمعات الربيلة أياا كانت وأينما وجدتالحياة كما أنها تتضم
إن الناا يحتاجون إلى العلمااء الرباانيين ليعلماوهم َيانهم ويرباون نفوساهم علاى طاعاة هللا ولاذل  
الباااد مااان القيااااَة اإلساااالمية مااان احتااارامهم وتقاااديرهم و كااارامهم، فهااام الاااذين يبيناااون للنااااا حكااام هللا 

سير النصور الشربية وفا قواعاد اإلساال  الكلياة قاال تعاالى: } فاساألوا أهال الاذكر إن ورسوله وتف
 كنتم التعلمون ). 

)وال تصاارف أمااوال الدولااة فااي تاارف أو لهااو أو أكثاار ماان قاادر اللاازو  فااان بلاا  ماان أعظاام  -14

                                                        
 . 60،61( انظر: تطبيق الشريعة االسالمية للطريقي ، ص1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -203- 

 أسباب الهالك (:
ساا  فااي االسااتهالك إن هااذه الوصااية تر ااد ولااي عهااد الساال ان محمااد الفااات  إلااى االعتاادال والتو 

وهذه الوصية فهم ألمر هللا ورسوله بالقصد والتوس  ولقد أنزل هللا كثيراا من اآليات التي تمتادو فاي 
التفقه وب  ماسواه من البخل والش  والتبذير واإلساراف والتارف قاال تعاالى: } وال تجعال يادك مغلولاة 

(. وقاااال تعاااالى يصاااف  29ساااراء: إلاااى عنقااا  والتبسااا ها كااال البسااا  فتقعاااد ملومااااا محساااوراا ) ) اإل
 67المؤمنين : } والذين إبا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين بلا  قواماا) )ساورة الفرقاان، اآلياة: 

 .) 
ولتااه عاان اإلسااراف ألن ييااه معصااية هللا  إن الساال ان محمااد الفااات  ياارأ وجااوب ابتعاااَ الحاااكم َو

 ورسوله. 
ناات لهااا خ ااة اقتصاااَية لتاادبير مااواَر األمااة فااي  ااروف إن الدولااة العثمانيااة كدولااة مجاهاادة كا

الحرب لتاأمين احتياجاات جيشاها، وتاوفير الحاجاات الضارورية لشاعبها مان السال  والخادمات ولاذل  
كان السالطين األوائل في الدولة العثمانية يمنعون اإلسراف والتبذير فاي الق ااع الحكاومي والق ااع 

العا  والخار حتى التق  األمة في أزمات اقتصاَية خالل الخار وكانت الدولة تر د االستهالك 
الحاارب التااي تسااب  فااي هاازائم األماام، فكاناات الدولااة بالتعاااون ماا  ق اعااات أخاارأ حكوميااة و ااعبية 

 تقو  بما يلي: 
تاوفير األماوال الالزمااة ل نفااب علاى الحاارب، وعلاى واروريات المجتماا  مان الغاذاء والاادواء  -1

 والحماية. 
 مداَات الالزمة خالل الحروب واألزمات. توفير اإل -2
 تعويض النقت من مخزون السل  واألجهزة الحيوية من اإلنتا  المحلي بقدر اإلمكان.  -3
 السي رة على التضخم في األسعار الذي يصاح  عاَة حاالت الحرب.  -4
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 . (1)تم التوزي  العاَل للسل  والخدمات الضرورية بما يؤمن حد الكفاية لكل فلات المج -5
إن الااادول التاااي تقااا  فاااي التااارف واللهاااو وتصااارف أموالهاااا، فاااي  يااار محلهاااا مملهاااا إلاااى الهاااالك 
والادمار. ولقااد أَأ التارف إلااى انغماااا بعاض السااالطين المتاأخرين فااي حياااة الفساا واللهااو بحياا  

لحكام يقضون أوقاتهم في الملذات وقضاء أوقاتهم بين الحريم وقد أَأ بل  إلى االبتعاَ عن أماور ا
وتركها للصدور العظاا  وللحاريم، فاانعك  بلا  علاى واعف الساالطين، وعاد  قادرتهم علاى تسايير 
أماااور الدولااااة وقياااااَة الجاااي ، ممااااا أعاااار علاااى أوواااااع الاااادول وأَأ إلاااى وااااعفها عاااام اواااامحاللها 

 . (2)ووياعها ييما بعد
 وفاة السل ان محمد الفات  وأعرها على الغرب والشرب 

   ااااَر السااال ان الفاااات  القسااا ن ينية إلاااى آسااايا 1481 -هاااا 886 فاااي  اااهر الربيااا  مااان عاااا 
الصغرأ حي  كان قد أُعد في اسكدار جي  آخر كبير. وكان السال ان محماد الفاات  قبال خروجاه 
من اساتنبول قاد أصاابته وعكاة صاحية إال أناه لام يهاتم باذل  لشادة حباه للجهااَ و اوقه الادائم للغازو 

من عاَته أن يجد فاي خاوض  ماار المعاارك  افاء لماا يلام باه  وخر  بقياَة جيشه بنفسه، وقد كان
من أمراض إال أن المرض تضاعف عليه هذه المرة وعقلت وطأته بعاد وصاوله إلاى اساكدار ف لا  
أطباءه.  ير أن القضاء حم باه فلام ينفا  يياه ت بيا  وال َواء، وماات السال ان الفاات  وسا  جيشاه 

  ( وهاو فاي الثانياة والخمساين 1481ماايو  3هاا ) 886ول العرمر  يو  الخمي  الراب  من ربيا  األ
 . (3)من عمره بعد أن حكم نيفاا وعالعين عاماا 

وبعد أن باع نبأ الوفاة في الشرب والغرب، أحدم َويااا هاائالا اهتازت لاه النصارانية واإلساال ، أماا 
ا صااالوا ت الشاااكر علاااى النصاارانية فقاااد  مرهاااا الفااارو واالبتهاااا  والبشااارأ وأقااا  النصاااارأ فاااي رَو

                                                        
 . 339( انظر: اقتصاديات الحرب في االسالم، ص1)

 . 94العثمانية في التاريخ االسالمي، ص ( انظر: الدولة2)

 . 372( انظر: محمد الفاتح ، ص3)
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وكاناات جيااوش الدولااة العثمانيااة قااد وصاالت إلااى جنااوب إي اليااا  (1)نجاااتهم ماان هااذا العاادو المخيااف
لفت  كل اي اليا وومها للدولة العثمانية إال أن خبر الوفااة وصالهم فانتااب الجناَو هام  اديد وحازن 

لااى حياااتهم عميااا واواا ر العثمااانيون فااي الاادخول لمفاووااات ماا  ملاا  نااابولي لينسااحبوا آمنااين ع
وامتعتهم وعتاَهم وتّم االتفاب علاى بلا  إال أن النصاارأ لام يفاوا بماا تعهادوا واعتقلاوا بعاض الجناَو 

 . (2)الذين كانوا في المؤخرة وصفدوهم بالحديد
وعنااادما وصااال خبااار وفااااة السااال ان إلاااى روماااا اباااته  الباباااا وأمااار بفااات  الكناااائ  وأقيمااات فيهاااا 

واك  العامة تجوب الشوارع وال رقات وهي تنشاد أنا ايد النصار الصلوات واالحتفاالت، وسارت الم
والفرو بين طلقات المداف  و لت هذه االحتفاالت والمهرجانات قائمة في روما طيلة عالعة أيا ، لقاد 

 . (3)تخلصت النصرانية بوفاة محمد الفات  من أعظم خ ر كان يهدَها
إليها السل ان الفات  بجيشاه، وبهبات  ناون لم يكن أحد يعلم  يلاا عن الجهة التي كان سيذه  

ا ليفات  هااذه الجزيارة التااي امتنعات علااى قائااده  النااا فااي بلا  مااذاه   اتى. فهاال كاان يقصااد رَو
مسي  با اي أ  كاان يتأها  للحااب بجيشاه الظاافر فاي جناوبي إي الياا ويزحاف بنفساه بعاد بلا  إلاى 

 روما و مالي إي اليا ففرنسا و سبانيا ي 
 . (4)راا طواه الفات  في صدره ولم يب  به ألحد عم طواه الموت بعد بل لقد  ل بل  س

لقاد كااان ماان عااَة الفااات  أن يحااتفم بالجهاة التااي يقصاادها ويتكاتم أ ااد التكااتم ويتارك أعااداءه فااي 
 فلة وحيارة مان أمارهم، اليادري أحادهم متاى تنازل علياه الضاربة القاَماة عام يتبا  هاذا التكاتم الشاديد 

وبات ماااّرة ساااأله أحاااد  (5)فاااي التنفياااذ فااال يااادع لعااادوه مجااااالا للتأهاا  واإلساااتعداَ بالساارعة الخاطفاااة
                                                        

 .373(المصدر السابق نفسه، ص1)

 .373(انظر: محمد الفاتح، ص2)

 . 374( المصدر السابق نفسه، ص3)

 . 377(انظر: محمد الفاتح، ص4)

 . 259( المصدر السابق نفسه، ص5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -206- 

القضاة أين تقصد بجيو   فأجابه الفات  : ص لو أن  عرة في لحيتي عرفت بل  لنتفتهاا وقاذفت بهاا 
 . (1)في النار ... ص

شاامال إن مان أهااداف الفاات  أن يمضااي بفتوحاات اإلسااال  مان جنااوب إي الياا إلااى أقصااها فااي ال
 ويستمر في فتوحاته بعد بل  إلى فرنسا وأسبانيا وماوراءها من الدول والشعوب واألمم. 

لقاااد تاااأعر المسااالمون فاااي العاااالم اإلساااالمي لوفااااة محماااد الفاااات  وحزناااوا علياااه حزنااااا عميقااااا وبكااااه 
وائاال المساالمون فااي جمياا  أق ااار المعمااورة، لقااد بهاارتهم انتصاااراته، واعاااَ إلاايهم ساايرة المجاهاادين األ

 . (2)من السلف الصال 
قال عن وفاته عبدالحي بان العمااَ الحنبلاي فاي ويياات سانة سات وعماانين وعمانمائاة : ) .. كاان 
ماان أعظاام سااالطين بنااي عثمااان وهااو الملاا  الضااليل الفاواال النبياال العظاايم الجلياال أعظاام الملااوك 

توكالا علاى هللا واعتمااَاا وهاو الاذي أسا  جهاَاا وأقواهم اقداماا واجتهاَاا وأعبتهم جأ اا وقواَاا وأكثرهم 
ملاا  بنااي عثمااان وقاانن لهاام قااوانين صااارت كاااألطواب فااي أجياااَ الزمااان ولااه مناقاا  جميلااة ومزايااا 
فاوااالة جليلاااة وآعاااار باقياااة فاااي صااافحات اللياااالي واألياااا  ومااامعر اليمحوهاااا تعاقااا  السااانين واألعاااوا  

أنه فت  القس ن ينية الكبرأ وساب إليها و زوات كسر بها أصالب الصلبان واألصنا  من أعظمها 
ه وأب الااه وأقااد  عليهااا بخيولااه ورجالااه وحاصاارها  الساافن تجااري رخاااءا بااراا وبحااراا هجاام عليهااا بجنااَو
خمسااين يوماااا أ ااد الحصااار وواايا علااى ماان فيهااا ماان الكفااار الفجااار وساال علااى أهلهااا ساايف هللا 

ب باااب الن صار والتأيياد ولاا  ومان قارع باباااا ولا  ولاا  المسالول وتادرع باادرع هللا الحصاين المسابول َو
وعبااات علاااى ماااتن الصااابر إلاااى أن أتااااه هللا تعاااالى باااالفر  ونزلااات علياااه مالئكاااة هللا القريااا  الرقيااا  
بالنصاار العزيااز ماان هللا تعااالى والفاات  القرياا  ففاات  اسااتنبول فااي اليااو  الحاااَي والخمسااين ماان أيااا  

خارة سانة ساب  وخمساين وعمانمائاة وصالى فاي محاصرته وهو يو  األربعاء العشارين مان جمااَي اآل

                                                        
 . 260( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 168: السلطان محمد الفاتح، ص( انظر2)
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أكباار كنااائ  النصااارأ صااالة الجمعااة وهااي أيااا صااوييا وهااي قبااة تسااامى قبااة السااماء وتحاااكي فااي 
االستحكا  قب  االهرا  وال وهات وال وهات كباراا والهرمااا وقاد أسا  فاي اساتنبول للعلام أساسااا راساخاا 

عمانية أبواب ساهلة الادخول وقانن بهاا قاوانين اليخشى على  مسه األفول وبنى مدارا كالجفان لها 
ت اابا المعقااول والمنقااول فجازاه هللا خيااراا عاان ال االب ومنحااه بهااا أجاراا وأكباار عااواب فاناه جعاال لهاام 
أيااا  ال لاا  مايسااد فاااقتهم ويكااون بااه ماان خمااار الفقاار افاااقتهم وجعاال بعااد بلاا  مراتاا  يترقااون اليهااا 

يصلوا إلى سعاَة الدنيا ويتوسلون بها أيضااا إلاى ساعاَة  ويصعدون بالتمكن واالعتبار عليها إلى أن
العقبى وأنه رحمه هللا تعالى استجل  العلماء الكبار من أقصى الديار وأنعام الايهم وع اف باحساانه 
اليهم كموالنا علي القو جي والفاول ال وسي والعالم الكوراني و يرهم من علماء اإلسال  وفضالء 

أ  الاادنيا ومعادن الفخاار والعلياا واجتما  فيهااا أهال الكماال مان كال فاان،  األناا  فصاارت اساتنبول بهام
فعلماؤها إلى اآلن أعظم علماء اإلسال  وأهل حرفها أَب الف نااء فاي األناا  وأربااب َولتهاا هام أهال 
السااااعاَة العظااااا  فللمرحااااو  المقاااادا قااااالَة ماااانن التحصااااى فااااي أعناااااب المساااالمين الساااايما العلماااااء 

 . (1)األكرمين
 هللا ومغفرته ورووانه على السل ان محمد الفات  وأعلى بكره في المصلحين .  فرحمة

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 (. 7/345( شذرات الذهب )1)
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 الفصل الراب   
 السالطين األقوياء بعد محمد الفات  

 
 المبح  األول

 السل ان بايزيد الثاني 
َ هاا( السال ة فاي الابال918 -هاا 886بعد وفاة السل ان محماد الفاات  تاولى ابناه بايزياد الثااني ) 

يعاااا، نشااأ محباااا لااألَب، متفقهاااا فااي علااو  الشااريعة اإلسااالمية  ااغوفاا بعلاام الفلاا .  وكااان ساال اناا َو
واستعان بالخبراء الفنيين اليونانيين والبلغاريين في تحسين  بكة ال رب والجسور لرب  أقااليم الدولاة 

 . (1)ببعضها
 أوالا: الصراع على السل ة م  أخيه :

بلغااه وفاااة أبيااه يقايم فااي بروسااة، وقااد اساات اع أن يتحصاال علااى اعتااراف كاان األمياار جاام عناادما 
السكان به سال اناا علاى الدولاة العثمانياة فاي المنااطا الخاواعة لاه، وبعاد أن اساتت  لاه األمار فاي 
بروسااه وماحولهااا، أرساال إلااى أخيااه بايزيااد ي لاا  منااه عقااد الصاال ، ويقتاارو عليااه التنااازل، ورفااض 

                                                        
 . 50( انظر: الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي الحديث، ص1)
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الااده أوصااى لااه بااالحكم ماان بعااده، لكاان األمياار جاام لاام يقتناا  بااذل  فعاااَ الساال ان بايزيااد بلاا  ألن و 
واقترو على أخيه بايزيد تقسايم الدولاة العثمانياة إلاى قسامين: القسام األورباي لبايزياد والقسام اآلسايوي 
له، ولكن بايزيد رفض أيضاا مبدأ التقسيم من أساسه ألن بل  سوف يعمل علاى تفتيات الدولاة التاي 

ى بنائهااا وتوحياادها، وأصاار علااى أن تبقااى الدولااة موحاادة تحاات ساال ته وأعااد جيشاااا سااهر أسااالفه علاا
 (1)وااخماا وسااار بااه إلااى بروسااه وهاجمهااا وفاار منهااا جاام إلااى ساال ان الممالياا  قايتباااي فااي مصاار

فرحا  بااه وأكرماه وأمااده بجمياا  ماا احتاجااه مان أمااوال للساافر ما  أساارته إلاى الحجاااز ألَاء فريضااة 
راوي المقدسة إلاى مصار أرسال إلياه السال ان بايزياد يقاول لاه : ) بماا أنا  الح . ولما عاَ من األ

اليو  قمت بواجبات  الدينية في الح ، فلماابا تساعى إلاى األماور الدنيوياة، مان حيا  أن الملا  كاان 
نصيبي بأمر هللا، فلمابا تقاو  إراَة هللاي فأجابه بقوله: هل من العدل أن تض ج  على مهد الراحاة 

ي (2)تقضاي أياما  بالر اد واللاذات، وأناا أحار  مان اللاذة والراحاة وأوا  رأساي علاى الشاوكوالنعيم و 
وقاااا  جااام باالتصاااال بكباااار أتباعاااه فاااي األناواااول، وأعاااارهم واااد بايزياااد، وتقاااد  بأتباعاااه ليغتصااا  

 العرش، ولكنه هز ، واستأنف المحاولة فهز  أيضاا. 
ا حيا  يوجاد بهاا فرساان القادي  يو  حناا، وعقاد ما  رئاي  الفرساان اتفاقااا إال والتجأ جم إلاى رَو

ا، وكسا  فرساان القادي  يوحنااا  أناه نقضاه تحات واغ  بايزيااد وأصاب  جام ساجيناا فاي جزياارة رَو
بهااذه الرهينااة الخ ياارة امتيااازات طااوراا ماان بايزيااد الثاااني، وماارة أخاارأ ماان أنصااار جاام بالقاااهرة، فلمااا 

من، فلمااا مااات هااذا الباباا تاارك جاام لخلفااه تحصال علااى أمااوال وااخمة بااع رهينتااه للبابااا أنوساات الثاا
اسكندر الساَا ولكن األخيار لام يباا علاى جام كثيار حيا  قتال واتهام فاي بلا  بايزياد الثااني الاذي 

 . (3)تخلت من خ ر أخيه

                                                        
 . 57( قيام الدولة العثمانية ، ص1)

 . 65الى  63( انظر: تاريخ سالطين آل عثمان ، يوسف آصاف ، ص2)
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 عانياا: موقف السل ان بايزيد من الممالي  :
د  إلاى حاد التهدياد حدعت معارك بين العثماانيين والمماليا  علاى الحادَو الشاامية إال أنهاا لام تحتا

بحاادوم حاارب  اااملة بينهمااا، و ن كاناات قااد أسااهمت فااي أن يخاايم  ااعور بعااد  الثقااة بينهمااا األماار 
  وماا  أن الساال ان المملااوكي ص قايتباااي ص قااد 1491الااذي أَأ إلااى تعثاار مفاووااات الصاال  ساانة 

كااان عليااه ساااورته مخاااوف ماان احتمااال قيااا  حاارب واسااعة بينااه وبااين العثمااانيين سااواء إلَراكااه مااا 
العثمانيون من قوة أو النشغال جزء ها  من قواته في مواجهة البرتغاليين، إال أن السل ان العثمااني 
ص بايزيد الثاني ص قد بّدَ له هذه المخاوف حي  قاا  بارساال رساول مان قبلاه إلاى السال ان المملاوكي 

حادَو وقاد لقاى هاذا األمار   ومعه مفااتي  القاالع التاي اساتولى عليهاا العثماانيون علاى ال1491سنة 
ترحيبااااا لااادأ السااال ان المملاااوكي فقاااا  بااااطالب ساااراو األسااارأ العثماااانيين، وأساااهمت سياساااة بايزياااد 

 ( و ال هاذ الصال  ساارياا 1491السلمية في عقد صل  بين العثمانيين والمماليا  فاي نفا  السانة )
ى حارر السال ان بايزياد   وأكاد هاذا الحادم علا1512حتى نهاية عهد السل ان بايزيد الثاني عاا  

 . (1)في سياسة السال  م  المسلمين
 عالثاا: السل ان بايزيد الثاني والدبلوماسية الغربية :

استمرت راية الجهاَ مرفوعة طيلة عهد السل ان بايزيد وأَرك األعداء، أنه اليست يعون مواجهة 
لاى أسالوب خبيا  تساتروا باه القوات الجهاَية في حرب نظامية يحققاون فيهاا أطمااعهم لهاذا لجاأوا إ

تحااات مسااامى العالقاااات الدبلوماساااية لكاااي ينخاااروا فاااي عظاااا  األماااة ويااادمروا المجتمااا  المسااالم مااان 
هااا / 898الااداخل، ففااي عهااد الساال ان بايزيااد وصاال أول ساافير روسااي إلااى ) إسااالمبول ( عااا  ) 

1492 .)   
وماا تااب  بلا ، وماا    ( على عهد َوب موسكو )إيفان(1492إن وصول السفير الروسي عا  ) 

أع ااى لااه ولغيااره ماان حصااانة وامتيااازات، فاات  الباااب أمااا  أعااداء األمااة اإلسااالمية لكشااف وااعفها 
                                                        

 . 66( انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص1)
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ومعرفااة عوراتهااا، والعماال علااى إفساااَها والتااممر عليهااا بعااد تاادميرها و وااعاف ساال ان العقياادة فااي 
 نفوا أبنائها. 

) إيفاان الثالا  ( أن ينتازع إماارة ها( اسات اع َوب موساكو 886وفي عهد بايزيد الثاني في عا  )
 . (1)) موسكو ( من أيدي المسلمين العثمانيين، وبدأ التوس  على حساب الواليات اإلسالمية

واليعناي بلاا  أن الساال ان ) بايزيااد ( وقاف موقفاااا وااعيفاا أمااا  هاذه الظااروف ولكاان الدولااة كاناات 
ه جزيااارة األناوااول، وأوروباااا تماار بظااروف صاااعبة فااي محاربتهااا ألعاااداء اإلسااال  علاااى امتااداَ  ااب

 . (2)الشرقية كلها، فانشغلت بها
 رابعاا: وقوفه م  مسلمي األندل : 

ت ورت األحدام في  ابه الجزيارة األيبرياة فاي م لا  العصاور الحديثاة، فأصاب  اهتماا  األسابان 
ينحصر في توحيد أراويهم، وانتزاع ماتبقى للمسلمين بها خصوصاا بعاد ماا خضاعت لسال ة واحادة 
بعااد زوا  اياازابيال ملكااة قشااتالة وفريدنانااد ملاا  أرا ااوان، فاناادفعت الممالاا  األساابانية المتحاادة قبياال 
سقوط  رناطة في تصفية الوجَو اإلسالمي في كل اسبانيا، حتى يفر اوا أنفساهم ويركازوا إهتماامهم 

 . (3)على المملكة اإلسالمية الوحيدة  رناطة، التي كانت رمز للمملكة اإلسالمية الذاببة
وفروااات اسااابانيا أقساااى اإلجاااراءات التعسااافية علاااى المسااالمين فاااي محاولاااة لتنصااايرهم وتضاااييا 

 الخناب عليهم حتى يرحلوا عن  به الجزيرة األيبرية. 
إلااى القيااا  بثااورات وانتفاوااات فااي أ لاا  الماادن  -المورسااكيون  -نتيجااة لااذل  لجااأ المساالمون 

 رناطاة وبلنساية وأخمادت تلا  الثاورات بادون رحماة  األسبانية والتي يوجد بها أقلياة مسالمة وخاصاة
وال فقة من قبل السل ات األسبانية التاي اتخاذت وسايلة لتعمياا الكاره والحقاد للمسالمين، ومان جهاة 

                                                        
 .49،50(  الدولة العثمانية ، د. جمال عبدالهادي ، ص1)

 . 50( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 125( انظر: جهود العثمانيين إلنقاذ االندلس، د. نبيل عبدالحي ، ص3)
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أخرأ كان من ال بيعاي أن يرناوا المورساكيون بأنظاارهم إلاى ملاوك المسالمين فاي المشارب والمغارب 
هم ورسائلهم  إليهم للعمل على انقاابهم مماا يعاانوه مان  لام، وخاصاة إلنقابهم وتكررت َعوات وفَو

واوياان التحقيااا التااي عاعاات فااي األرض فساااَ وأحلاات لنفسااها كاال أنااواع  ماان قباال رجااال الكنيسااة َو
 . (1)العقوبات وتسلي ها عليهم

. وبعاا  الملاا  (2)وكاناات أخبااار األناادل  قااد وصاالت إلااى المشاارب فااارت  لهااا العااالم اإلسااالمي
الباباا وملاوك النصارانية ياذكرهم باأن النصاارأ الاذين هام تحات حمايتاه يتمتعاون  األ رف بوفاَو إلاى

بالحرية، في حين أن أبناء َينه في المدن األسبانية يعانون أ د أنواع الظلم، وقد هدَ باتباع سياسة 
التنكياال والقصااار تجاااه رعايااا المساايحيين، إبا لاام يكاااف ملاا  قشااتالة وأرا ااون عاان هااذا االعتاااداء 

المساالمين عاان أراواايهم وعااد  التعاارض لهاام وَر مااا أخااذ ماان أراواايهم ولاام يسااتجي  البابااا وترحياال 
والملكااان الكاعوليكيااان لهااذا التهدياااد ماان قباال الملااا  األ اارف ومارسااوا خ اااتهم فااي تصاافية الوجاااَو 
اإلسااالمي فااي األناادل ، وجاادَت رسااائل االسااتنجاَ لاادأ الساال ان العثماااني بايزيااد الثاااني، فوصاالته 

لة: )..الحضرة العلية، وصل هللا سعاَتها، وأعلى كلمتها، ومهاد أق ارهاا، وأعاز أنصاارها، هذه الرسا
نيانااا، الساال ان الملاا  الناصاار، ناصاار الاادنيا والااادين،  وأبل عااداتها، حضاارة موالنااا وعماادة َيننااا َو

لياه سل ان اإلسال  والمسلمين، قام  أعداء هللا الكافرين، كهف اإلسال ، وناصر َيان نبيناا محماد ع
الساال ، محاي العادل، ومنصاف المظلااو  ممان  لام، ملا  العاارب، والعجام، والتارك والاديلم،  اال هللا 
في أروه، القائم بسنته وفروه، مل  البرين وسل ان البحرين، حامي الذمار، وقام  الكفار، موالناا 

عر واآلعاااار وعمااادتنا، وكهفناااا و يثناااا، الزال ملكاااه موفاااور األنصاااار، مقروناااا باالنتصاااار، مخلاااد المااام
مشهور المعاالي والفخاار، مساتأعراا مان الحسانات بماا يضااعف باه األجار الجزيال، فاي الادار اآلخارة 
والثناء الجميل، والنصار فاي هاذه الادار، وال برحات عزماتاه العلياة مختصاة بفضاائل الجهااَ ومجاَر 

                                                        
 . 38، ص3-مان عبدالجليل التميمي، المجلة المغربية العدد انظر:رسالة من مسلمي غرناطة للسلطان سلي( 1)

 . 213( انظر: خالصة تاريخ األندلس ، شكيب ارسالن، ص2)
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نفائ  الاذخائر على أعداء الدين من بأسها، مايروي صدور السحر والصفاو، وألسنة السالو بأبلة 
في المواطن التي تألف فيها األخاير مفارقة األرواو لألجساَ، سالكة سبيل السابقين الفاائزين برواا 

وكاناات وااامن الرساااالة أبيااات القصااايدة يمااادو صاااحبها فيهاااا الدولاااة  (1)هللا وطاعتااه يقاااو  األ اااهاَ
 العثمانية والسل ان بايزيد، ويدعوا للدولة بدوا  البقاء قائالا: 

   كريم َائم متجدَ سال
 أخت به موالي خير خليفة                      

 سال  على موالي بي المجد والعال 
 ومن ألب  الكفار عوب المذلة                      

 سال  على من وس  هللا ملكه 
 وأيده بالنصر في كل وجهة                     

 سال  على موالي من َار ملكه 
 قس ن ينية أكر  بها من مدينة                     

 سال  على من زين هللا ملكه 
 بجند وأتراك من أهل الرعاية                    

 سال  عليكم  رف هللا قدركم 
 وزاَكم ملكاا على كل ملة                     

 سال  على القاوي ومن كان مثله 
 جلة من العلماء األكرمين األ                    

 سال  على أهل الديانة والتقى 
 ومن كان با رأي من أهل المشورة                    

                                                        
 (. 1/908،109( انظر: ازهار الرياض في أخبار رياض للتلمساني )1)
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بعد بل  وصافت القصايدة الحالاة التاي يعااني منهاا المسالمون ومااتعرض لاه الشايوال والنسااء مان 
 هت  ل عراض ومايتعرض له المسلمين في َينهم حي  است َر قائالا: 

 سال  عليكم من عبيد تخلفوا 
 بأندل  بالغرب في أرض  ربة                    

 أحاط بهم بحٌر من الَر  زاخر 
 وبحٌر عميا بو  ال  ولجة                    

 سال  عليكم من عبيد أصابهم 
 مصاب عظيم يالها من مصيبة                   

 سال  عليكم من  يوال تمزقت 
 زة  يوخهم بالنتف من بعد ع                  

 سال  عليكم من وجوه تكشفت 
 على جملة األعال  من بعدة سترة                   

 سال  عليكم من بنات عوائا 
 يسوقهم اللباط قهراا لخلوة                   

 سال  عليكم من عجائز أكرهت 
 على أكل خنزير ولحم جيفة                   

الا آخاار، إب أخااذت توواا   ااعور المساالمين نحااو بعااد بلاا  الوصااف، أخااذت القصاايدة تعااال   ااك
 الدولة العثمانية وتقد  الشكوأ للسل ان قائلة: 
 نقبل نحن الكل أرض بساطكم 

 وندعوا لكم بالخير في كل ساعة                        
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 أَا  اإلله ملككم وحياتكم 
 وعافاكم من كل سوٍء ومحنة                        

 الظفر بالعدا وأيدكم بالنصر و 
 وأسكنكم َار الروا والكرامة                       

  كونا لكم موالي ماقد أصابنا 
 من الضر والبلوأ وعظم الرزية                        

ت بقولها:   عم تعَو القصيدة في  رو المأساة، وتغيير الدين ما إلى بل ، فاست َر
  درنا ونصرنا وبدل َيننا 

  لمنا وعوملنا بكل قبيحة                   
 وكنا على َين النبي محمد 

 ُنقاتل عمال الصلي  بنية                  
 وتلقي أموراا في الجهاَ عظيمة 

 بقتل وأسر عم جوع وقلة                   
 فجاءت علينا الرو  من كل جان  

 بسيل عظيم جملة بعد جملة                   
 كالجراَ بجمعهم ومالوا علينا 

 بجد وعز  من خيول وعدة                   
 فكنا ب ول الدهر نلقي جموعهم 

 فنقتل فيها فرقة بعد فرقة                     
اَ في كل ساعة   وفرسانها تَز

 وفرساننا في حال نقت وقلة                     
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 فلما وعفنا خيموا في بالَنا 
 الوا علينا بلدة بعد بلدة وم                     

 وجاؤوا بأنفاا عظا  كثيرة 
 تهد  أسوار البالَ المنيعة                      

 و دوا عليها الحصار بقوة 
  هوراا وأياماا بجد وعزمة                       

  درنا ونصرنا وبدل َيننا 
  لمنا وعوملنا بكل قبيحة                       

 ن النبي محمد وكنا على َي
 نقاتل عمال الصلي  بنية                       

 وتلقى أموراا في الجهاَ عظيمة 
 بقتل وأسر عم جوع وقلة                      

 فجاءت علينا الرو  من كل جان  
 بسيل عظيم جملة بعد جملة                    

 ومالوا علينا كالجراَ بجمعهم 
 فنقتل فيها فرقة بعد فرقة                         

اَ في كل ساعة   وفرسانها تَز
 وفرساننا في حال نقت وقلة                         

 فلما وعفنا خيموا في بالَنا 
 ومالوا علينا بلدة بعد بلدة                         
 وجاؤوا بأنفاا عظا  كثيرة 
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 لمنيعة تهد  أسوار البالَ ا                       
 و دوا عليها الحصار بقوة 
  هوراا وأياماا بجد وعزمة                        
 فلما تفانت خيلنا ورجالنا 
 ولم نر من إخواننا من إ اعة                        

 وقلت لنا األقوات وا تد حالنا 
 أح ناهم بالكره خوف الفضيحة                       

 ا وبناتنا وخوفاا على أبنائن
 من أن يؤسروا أو يقتلوا  ر قتلة                        

 على أن نكون مثل من كان قبلنا 
 من الدجن من أهل البالَ القديمة                          

عم تحدعت القصيدة عن الخياار فاي مثال هاذه الحالاة، فاماا القباول بالووا  الساابا أو اإلرتحاال، 
ت قائلة:   إب است َر

 ونبقى على آباننا وصالتنا 
 والنتركن  يلاا من أمر الشريعة                   

 ومن  اء منا الجر جاز مؤمناا 
 بما  اء من مال إلى أرض عدوة                  

 إلى  ير بل  من  روٍط كثيرة 
 تزيد على الخمسين  رطاا بخمسة                   

 فقال لنا سل انهم وكبيرهم 
 لكم ما رطتم كامالا بالزياَة                  
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ياركم   فكونوا على أموالكم َو
 كما كنتم من قبل َون أبية                   

 إال أن الملكين الكاعوليكيين لم يفيا بتل  المواعيا إب بدأ  درهما على المسلمين فقال: 
 فلما َخلنا تحت عقد بمامهم 

 فينا بنقت العزيمة بدا  درهم                     
اا كان قد  رنا بها   وخان عهَو

 ونصرنا كرهاا بعنف وس وة                     
 وأحرب ما كانت لنا من مصاحف 

 وخل ها بالزبل أو بالنجاسة                     
 وكل كتاب كان في أمر َيننا 

 ففي النار ألقوه بهزءة وحقرة                     
 يها كتاباا لمسلم ولم يتركوا ف

 وال مصحفاا يخلى به للقراءة                  
 ومن صا  أو صلى يعلم حاله 

 ففي النار يلقوه كل حالة                   
 ومن لم يجح منا لموو  كفرهم 

 يعاقبه اللباط  ر العقوبة                    
 ويل م خديه ويأخذ ماله 

 السجن في سوء حالة ويجعله في                   
 وفي رمضان يفسدون صيامنا 

 بأكل و رب مرة بعد مرة                   
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وهكذا مضت المسيحية في هت  اإلسال ، وبل المسلمين، فمن تدخل في بباَة المسلم إلى  اتم 
 اإلسال  فقالت القصيدة في بل : 

 وقد أمرونا أن نس  نبينا 
 في رخاء و دة والنذكرنه                        

 وقد سمعوا قوماا يغنون باسمه 
 فأَركهم منهم أليم المضرة                        
 وعاقبهم حكامهم ووالتهم 
 بضرب وتغريم وسجن وبلة                       

 ومن جاءه الموت ولم يحضر الذي 
 يذكرهم لم يدفنوه بحيلة                      
 مجدالا ويترك في زبل طريحاا 

 كمثل حمار ميت أو بهيمة               
 إلى  ير هذا من أمور كثيرة 

ية                   (1)قباو وأفعال  زار َر
بعد بل  أخذ الملوك الكاعولي  في إبابة المجتم  المسلم وبل  بتغييار الهوياة اإلساالمية إب قالات 

 القصيدة: 
 وقد بدلت أسماءنا وتحولت 

 بغير روا منا و ير إراَة                     
 فمها على تبديل َين محمد 

 بدين كالب الرو   ر البرية                       
 وآها على أسمائنا حين ُبدلت 

                                                        
 . 130( انظر: جهود العثمانيين النقاذ األندلس، ص1)
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 بأسماء أعال  من أهل القياَة                      
 وآها على أبنائنا وبناتنا 
 يروحون للباط في كل  دوة                     

 هم كفراا وزوراا وفرية يعلم
 واليقدروا أن يمنعوهم بحيلة                     

 وآها على تل  المساجد سورت 
 مزابل للكفار بعد ال هارة                      

 وآها على تل  الصوام  علقت 
 نواقيسهم فيها نظير الشهاَة                      

 وآها على تل  البالَ وحسنها 
 لقد أ لمت بالكفر أعظم  لمة                        

 وصارت لعباَ الصلي  معاقالا 
 وقد أمنوا فيها وقوع اال ارة                        

 وصرنا عبيداا ال أسارأ فنفتدي 
 وال مسلمين من قهم بالشهاَة                        

 م من تل  المحنة فتقول: عم تتوجه القصيدة باستجداء السل ان إلنجاَهم، و نقابه
 فلو أبصرت عيناك ماصار حالنا 

 إليه لجاَت بالدموع الغزيرة                           
 ييا ويلنا يابؤا ماقد أصابنا 
 من الضر والبلوأ وعوب المذلة                          
 سألناك يا موالي بان ربنا 
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 تار خير البرية وبالمص فى المخ                        
 عسى تنظروا فينا وييما أصابنا 

 لعل إله العرش يأتي برحمة                         
 فقول  مسموع وأمرك نافذ 
 وما قلت من  يء يكون بسرعة                         

ين النصارأ أصله تحت حكمكم   َو
 ومن عم يأتيهم إلى كل كورة                         

  ياموالي منوا بفضلكم يبان
 علينا برأي أو كال  بحجة                      

 فأنتم أولوا األفضال والمجد والعال 
 و وم بباَ هللا في كل آفة                      

كما طل  المسلمون أن يتوس  السل ان بايزيد الثاني لدأ البابا في روما وبل  لما للسل ان من 
 ا فقال: عقل سياسي في أوروب

 فسل بابهم أعني المقيم برومة 
 بمابا أجازوا الغدر بعد األمانة                      

 ومالهم مالوا علينا بغدرهم 
 بغير أبأا منا و ير جريمة                     

 وجنسهم المقلوب في حفم َيننا 
 وأحسن ملوك بي وفاء أجلة                      
يارهم ولم يخرجوا من َين  هم َو

 والنالهم  در والهت  حرمة                       
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 ومن يع  عهداا عم يغدر بعهده 
 فذاك حرا  الفعل في كل ملة                       

 والسيما عند الملوك فانه 
 قبي   ني  اليجوز بوجهة                      

 وقد بلم المكتوب منكم إليهم 
 فلم يعلموا منه جميعاا بكلمة                     

 ومازاَهم إال أعتداء وجرأة 
 علينا و قداماا بكل مساءة                     

 ويشير المسلمون أن توس  ملوك مصر لدأ المسيحيين لم تجد  يلاا، بل زاَوا تعنتاا فقالوا: 
 وقد بلغت ارسال مصر إليهم 

 مة ومانالهم  در والهت  حر                      
 وقالوا لتل  الرسل عنا بأننا 

 روينا بدين الكفر من  ير قهرة                       
 وساقوا عقَو الزور ممن أطاعهم 

 ووهللا مانروى بتل  الشهاَة                      
 لقد كذبوا في قولهم وكالمهم 

 علينا بهذا القول أكبر فرية                         
 تل والحرب رونا ولكن خوف الق

 نقول كما قالوه من  ير نية                         
ين رسول مازال عندنا   َو
 وتوحيدنا هلل في كل لحظة                        
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بعااد بلاا  أوواا  المساالمون للساال ان بايزيااد أنااه ماا  كاال بلاا  فااانهم متمسااكون بالاادين اإلسااالمي 
 ويؤكدون بل  بقولهم: 

 بديل َيننا ووهللا مانروى بت
 وال بالذي قالوا من أمر الثالعة                       

 و ن زعموا أنا روينا بدينهم 
 بغير أبأ منهم لنا ومساءة                           

 فسل وحرا عن أهلها كيف أصبحوا 
 أسارأ وقتلى تحت بل ومهنة                         

 وسل بلفيقاا عن قضية أمرها 
 لقد مزقوا بالسيف من بعد حسرة                         

 وويافة بالسيف مزب أهلها 
 كذا فعلوا أيضاا بأهل البشرة                        

 وأندرش بالنار أحرب أهلها 
 بجامعهم صاروا جميعاا كفحمة                         

 بعد تقديم هذه الشكوأ:  ويكرر المسلمون ويجدَوا االستغاعة بالدولة العثمانية
 فها نحن ياموالي نشكو إليكم 

 فهذا الذي نلناه من  ر فرقة                        
 عسى َيننا يبقى لنا وصالتنا 

 كما عاهدونا قبل نقض العزيمة                        
 و ال ييجلونا جميعاا عن أروهم 

 حبة بأموالنا للغرب َار األ                      
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 فأجالؤنا خير لنا من مقامنا 
 على الكفر في عز على  ير ملة                       

 فهذا الذي نرجوه من عز جاهكم 
 ومن عندكم تقضى لنا كل حاجة                      

 ومن عندكم نرجو زوال كروبنا 
 وما نالنا من سوء حال وبلة                        

 خير ملوكنا  فأنتم بحمد هللا
 وعزتكم تعلو على كل عزة                         
 فنسأل موالنا َوا  حياتكم 
 بمل  وعز في سرور ونعمة                         

 وتهدين أوطان ونصر على العدا 
 وكثرة أجناَ ومال وعروة                         
 وعم سال  هللا قلته ورحمة 

  (1)عليكم مدأ األيا  في كل ساعة                        
كانت هذه هاي رساالة االستنصاار التاي بعا  بهاا المسالمون فاي األنادل ، إلنقااب الموقاف هنااك، 
وكان السل ان بايزياد يعااني مان العوائاا التاي تمنعاه مان إرساال المجاهادين، باإلواافة إلاى مشاكلة 

اكل ما  البابوياة فاي روماا وبعاض الادول النزاع على العارش ما  األميار جام، وماا أعاار بلا  مان مشا
األوروبيااااة وهجااااو  البولنااااديين علااااى مولااااداييا والحااااروب فااااي ترانساااالفانيا والمجاااار والبندقيااااة وتكااااوين 
التحالف الصليبي الجديد ود الدولة العثمانياة مان الباباا جاويل  الثااني وجمهورياة البندقياة والمجار 

                                                        
لكفيير علييى جميعهييا الييى السيلطان بايزيييد المكتبيية الوطنييية بييالجزائر بييرقم ( رسيالة أهييل الجزيييرة بعييد اسييتيالء أهيل ا1)

 (. نقالً عن جهود العثمانيين السترداد األندلس. 115الى  1/109. وانظر: اخبار عياض )1620

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -225- 

ه القااوة العثمانيااة لتلاا  المناااطا، وماا  بلاا  قااا  ماان توجياا (1)وفرنسااا، ومااا أساافر عنااه هااذا التحااالف
السال ان بايزيااد بتقاديم المساااعدة وتهاااَن ما  الساال ان المملاوكي األ اارف لتوحيااد الجهاَو ماان أجاال 
مساعدة  رناطة ووقعا اتفاقااا بموجباه يرسال السال ان بايزياد اسا والا علاى ساواحل صاقلية باعتبارهاا 

وبالفعاال  (2)ن المملااوكي حمااالت أخاارأ ماان ناحيااة أفريقياااتابعااة لمملكااة اساابانيا، وأن يجهااز الساال ا
أرسل السل ان بايزياد اسا والا عثمانيااا تحاول إلاى الشاواطح األسابانية، وقاد أع اى قياَتاه إلاى كماال 
رايااا  الاااذي أَخااال الفااازع والخاااوف والرعااا  فاااي األسااااطيل النصااارانية فاااي أواخااار القااارن الخاااام  

هاادين فااي البحاار بابااداء اهتمامااه وع فااه علاايهم، وكااان ، كمااا  ااج  الساال ان بايزيااد المجا (3)عشاار
المجاهدون العثمانيون قد بدأوا في التحرك لنجدة اخوانهم المسلمين، وفي نف  الوقت كاانوا يغنماون 
الكثياار ماان الغنااائم السااهلة الحصااول ماان النصااارأ، كااذل  وصاال عاادٌَ كبياار ماان هااؤالء المجاهاادين 

خلاوا فااي خدمتاه بعاد بلا  أخاذ العثماانيون يسااتخدمون المسالمين أعنااء تشاييد األسا ول العثماان ي، َو
وهاذا الاذي كاان  (4)قوتهم البحرية الجديدة في  رب البحر المتوس  بتشاجي  مان هاؤالء المجاهادين

 في وس  السل ان بايزيد الثاني فعله. 
د ال   أن تصرفات جم المشينة كانت سبباا أعاب حركة التوس  اإلقليمي وعرقلت السال ان بايزيا

عن العمل الخالب، وأصب  اهتما  السل ان منصباا علاى تعقا  أخباار أخياه والعمال علاى الاتخلت 
 . (5)منه بكافة الوسائل

وعلااى العمااو ، فقااد اساات اع بايزيااد أن يحاارز نصااراا بحرياااا علااى البناَقااة فااي خلااي  لبااانتوا باابالَ 
نتو وباساتيالء العثماانيين علاى ها وفي العا  التاالي اساتولى علاى مديناة لباا905 / 499اليونان عا  

                                                        
 (. 2/903( انظر: الدولة العثمانية دولة اسالمية مفترى عليها )1)

 .256أحمد ، ص ( انظر: عالقات بين الشرق والغرب، عبدالقادر2)

 . 213( انظر: خالصة تاريخ األندلس لشكيب ارسالن، ص3)

 . 74( انظر: في أصول التاريخ العثماني ، ص4)

 . 52( انظر : الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي ، ص5)
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حلفاااا وااد  -مواقاا  البناَقااة فااي اليونااان، أقااا  البابااا ) إسااكندر الساااَا ( بناااء علااى طلاا  البناَقااة 
العثمااااانيين مكوناااااا ماااان فرنسااااا واساااابانيا. وتعاااارض العثمااااانيون لهجااااو  األساااااطيل الثالعااااة: الفرنسااااي 

 . (1)د صلحاا م  البناَقةواإلسباني والبابوي واست اعت الدولة العثمانية أن تعق
وكاان بايزيااد مياااالا للسااال ، ونشاا ت العالقااات الدبلوماسااية بااين الدولااة العثمانيااة وأوروبااا، وكاناات 
ها، ولكنهااا أقيماات بينهااا وبااين البابويااة وفلورنسااا  ماان قباال مقصااورة علااى الاابالَ الواقعااة علااى حاادَو

 ونابلي وفرنسا وعقد صلحاا م  البناَقة والمجر. 
ور اهاااتم باي زياااد بانشااااء المبااااني العاماااة وفعااال الخيااارات، فبناااى الجوامااا  والمااادارا والعماااارات َو

الضيافة والتكايا والزوايا والمستشافيات للمرواى والحماماات والجساور ورتا  للمفتاي ومان فاي رتبتاه 
ماان العلماااء فااي زمنااه كاال عااا  عشاارة آالف عثماااني ولكاال واحااد ماان مدرسااي الماادارا الساال انية 

آالف وألفين عثماني، وكذل  رت  لمشايخ ال رب الصويية ومريديهم وألهل الزواياا كال مابين سبعة 
واحااد علااى قاادر رتبتااه، وصااار بلاا  أمااراا جارياااا ومسااتمراا، وكااان يحاا  أهاال الحاارمين الشااريفين مكااة 

 .  (2)والمدينة
جواما ،  وحدعت في زمانه زالزل عظيمة في القس ن ينية فأخربت ألفاا وسبعين بيتااا وملاة وتساعة

وجانباا عظيماا من القصور وأسوار المدينة، وع لت مجاري المياه، وصاعد البحار إلاى البار، فكانات 
يومااا، وماا أن ساكنت األماور  45أمواجه تتدفا فوب األسوار، ولبثت تلا  الزلزلاة تحادم يوميااا مادة 

 . (3)ألفاا من العمال باصالو ماتهد  15كلف السل ان 
، وكااان قااوي البنيااة، أحاادب األنااف، أسااَو الشااعر رقيااا ال باا ، محباااا عاااش ساابعاا وسااتين عاماااا 

للعلااو ، موا باااا للاادرا، و اااعراا أَيباااا، ورعاااا تقياااا، يقضااي العشاارة األخياارة ماان  ااهر رمضااان فااي 

                                                        
 . 52(انظر: الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي الحديث، ص1)

 . 53(المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 66انظر: تاريخ سالطين آل عثمان ، يوسف آصاف، ص (3)
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وكاان يجما  فاي  (1)العباَة والذكر وال اعة، وكان بارعاا فاي رماي الساها ، ويبا ار الحاروب بنفساه
ما على عيابه من الابار ويحفظه، ولما َناا أجال موتاه، أمار باذل  الاباار  كل منزل حّل من  زواته

فضاارب منااه لبنااة صااغيرة وأماار أن توواا  معااه فااي القباار تحاات خااّده األيماان، ففعاال بلاا  فكأنااه أراَ 
: ص من أ برت قدماه في سبيل هللا حر  هللا عليه النارص. وكاان مادة ملكاه إحادأ  بذل  فحوأ قوله 
  (2)أياماا وعالعين سنة إال 

كان السل ان بايزيد الثاني عالماا في العلو  العربية واإلسالمية، كما كان عالماا في الفلا ، مهتمااا 
باألَب مكرماا للشعراء والعلماء وقد خصت مرتبات ألكثر من عالعين  اعراا وعالمااا، كماا كاان هاو 

ه أ اعار فاي الحكماة توصاي نفسه  اعراا يمتااز  اعره بعماا اإلحسااا بعظماة هللا وقدرتاه وكانات لا
 باالستيقاا من نو  الغفلة والنظر في جمال ال بيعة التي أبدعها هللا وفي بل  يقول: 

 استيقم من نو  الغفلة وانظر إلى الزينة في األ جار 
 انظر إلى قدرة هللا الحا .. انظر إلى رونا األزهار 

  (3)وافت  عيني  لتشاهد حياة األرض بعد الممات
 -918  تارك حكام الدولاة البناه ساليم األول ) 1512ابريال  125ها الموافا 918ر صف 18في 
  ( وبلااا  بااادعم مااان الجاااي ، الاااذي كاااان ينظااار إلياااه علاااى أناااه األمااال 1519 -1512هاااا / 926

فا  حركاة الفتوحاات إلاى األماا ،  المرتجى في بع  النشاط الحربي للدولة العثمانية بصاورة أوسا  َو
 . (4)عاروة والده وتولية ابنه سليم مكانهولذل  باَر الجي  إلى م

فنقال نعشاه إلاى إساالمبول حيا  َفان  (5)وتوفي السل ان بايزياد الثااني وهاو باها  إلاى َيمتوقاة
                                                        

 . 66( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 36( انظر: تاريخ سالطين آل عثمان للقرماني ، ص2)

 . 249( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص3)

 . 58( انظر: قيام الدولة العثمانية ، ص4)

 ( ديمتوقة = ديموتيقا. 5)
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 . (1)بجوار جامعه الشريف
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبح  الثاني
 السل ان سليم األول 

   ( 1520 - 1512ها / 926 -918) 
 

                                                        
 . 66خ سالطين آل عثمان ، يوسف آصاف، ص( انظر: تاري1)
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هااا، وقااد أ هاار سااليم منااذ بدايااة 918العاارش العثماااني فااي عااا  ترباا  الساال ان سااليم األول علااى 
حكمه ميالا إلى تصفية خصومه ولو كانوا من إخوته وأبناائهم، وكاان يحا  األَب والشاعر الفارساي 
والتااريخ ور اام قسااوته فاناه كااان يمياال إلااى صاحبة رجااال العلاام وكاان يصاا ح  المااؤرخين والشااعراء 

 . (1)معارك وينشدوا القصائد التي تحكي أمجاَ الماويإلى ميدان القتال ليسجلوا ت ورات ال
عندما ارتقى السل ان سليم األول العرش العثماني، كانت الدولة العثمانية قد وصلت إلاى مفتارب 
ال رب، هل تظل على هاذا الووا  وهاذا القادر مان االتسااع َولاة بلقانياة أناواوليةي أو تساتمر فاي 

 نحو المشرب اإلسالميي التوس  اإلقليمي في أورباي أو تتجه 
والواق  أن السل ان سليم األول قد أحدم تغييراا جاذرياا فاي سياساة الدولاة العثمانياة الجهاَياة فقاد 
توقااف فااي عهااد الزحااف العثماااني نحااو الغاارب األوربااي أو كاااَ أن يتوقااف واتجهاات الدولااة العثمانيااة 

ألسااباب التاااي أَت إلاااى تغيااار اتجاهاااا  ااارقياا نحاااو المشاارب اإلساااالمي وقاااد بكاار بعاااض الماااؤرخين ا
 السياسة العثمانية منها: 

التشاب  العساكري العثمااني فاي أورباا، إب يارأ أصاحاب هاذا الارأي أن الدولاة العثمانياة كانات  -1
قد بلغت مرحلة التشب  في فتوحاتها الغربية بنهاية القرن الخاام  عشار، وأناه كاان عليهاا فاي أوائال 

َين جديدة للنشااط والتوسا  وهاذا الارأي يخالفاه الصاواب ألن القرن الساَا عشر أن تبح  عن ميا
الفتوحات العثمانية لم تنق   تماماا من الجبهة الغربية، ولكن الري  في أن مركاز الثقال فاي التوسا  

لاي  بساب  التشاب  كماا تقاول بعاض المصااَر  (2)العثماني قد انتقال نهائيااا مان الغارب إلاى الشارب 
  ير المدركة للواق . 

ان تحااارك الدولاااة العثمانياااة نحاااو المشااارب مااان أجااال إنقااااب العاااالم اإلساااالمي بصاااورة عاماااة كاا -2
والمقدسااات اإلسااالمية بصااورة خاصااة ماان التحاارك الصااليبي الجديااد ماان جاناا  اإلساابان فااي البحاار 

                                                        
 . 76( انظر: في أصول التاريخ العثماني ،ص1)

 . 26( انظر: الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي الحديث، ص2)
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المتوس  والبرتغاليون في المحي  الهندي وبحر العرب والبحر األحمر، الذين أخاذوا ي وقاون العاالم 
 . (1)ويفروون حصاراا اقتصاَياا حتى يسهل عليهم ابتالعه اإلسالمي،

سياسة الدولة الصفوية في إيران والمتعلقاة بمحاولاة بسا  الماذه  الشايعي فاي العاراب وآسايا  -3
الصغرأ، هي التي َفعت الدولة العثمانية إلاى الخارو  إلاى المشارب العرباي لحماياة آسايا الصاغرأ 

 . (2)مةبصفة خاصة والعالم السني بصفة عا
إن سياسااة الدولااة العثمانيااة فااي زماان الساال ان سااليم سااارت علااى هااذه األساا  أال وهااي القضاااء 
علاااى الدولااااة الصااافوية الشاااايعية، ووااام الدولااااة المملوكياااة ، وحمايااااة األراواااي المقدسااااة ومالحقااااة 
عااام حركاااة الجهااااَ البحاااري فاااي الشااامال األفريقاااي للقضااااء علاااى األساااابان  األسااااطيل البرتغالياااة َو

 صلة الدولة جهاَها في  رب أوروبا.وموا
 أوالا: محاربة الدولة الصفوية الشيعية:

بيلااااااااااااااااااااااي   يعااااااااااااااااااااااد نساااااااااااااااااااااا  الصاااااااااااااااااااااافويين الااااااااااااااااااااااى الشاااااااااااااااااااااايخ صاااااااااااااااااااااافي الاااااااااااااااااااااادين األَر
   الجد األكبر للشاه اسماعيل الصفوي مؤس  الدولة الصفوية.1334-1252ها/650-735

بيلي عدَ كبير من االتباع الم ريدين نتيجة للادعوة القوياة وقد ألتف حول الشيخ صفي الدين األَر
او الدعاية المؤعرة التي قا  بها هو وأتباعه من المتصاوفة والادراوي  الاذين اسات اعوا نشار َعاوتهم 

 .(3)ال في إيران وحدها و نما في بعض أقاليم الدولة العثمانية وفي العراب وبالَ الشا 
يشاا طريقاه فاي المجتما  است اع الشيخ صافي الادين عان طرياا احادأ الفارب التاي تزعمهاا أن 

االيرانااي كمااا اساات اع أن يكساا  تأييااد ومساااندة الكثياارين ماان االياارانيين ممااا أَأ الااى تحااول هااذه 
الفرقة الى الدعوة للمذه  الشايعي حيا  أ اي  أن الشايخ صافي الادين وأوالَه ينتماون الاى علاي بان 

                                                        
 . 26( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 240( انظر: االسالم في آسيا منذ الغزو المغولي ، د. محمد نصر، ص2)

 .240آسيا منذ الغزو المغولي، ص ( انظر: االسالم في3)
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لجاأ الاى التقياة إب كاان  ومن عم لهام الحاا فاي الم الباة باالحكم وكاان صافي الادين قاد أبي طال  
مظهاره يااوحي بأنااه سااني االتجاااه بال إنااه ماان أتباااع المااذه  الشاافعي ولمااا تمهاادت الساابل أمااا  هااذه 
الدعوة الشيعية أعلن أحد أحفاَه الشااه اساماعيل الادعوة الشايعية، بال إن السال ان حيادر أكاد صالة 

ن تعااد نفسااها ماان آل بياات نساابه باالمااا  موسااى الكااا م وماان عاام أصاابحت الدولااة الصاافوية فااي اياارا
 .(1)رسول هللا 

صاامم اسااماعيل الصاافوي فاارض المااذه  الشاايعي علااى  ااعبه وأعلنااه مااذبباا رساامياا للدولااة فااي 
ايران، وقضى باالقوة المسالحة علاى معاروايه واسات اع الصافويون أن يجمعاوا حاولهم أعاداَاا  فيارة 

اء فااي بقايااا )العبياادين( الفاااطميين فااي ماان االتباااع والمرياادين، وتكاتفاات الدعايااة الشاايعية القويااة سااو 
مصر أو اإلسماعيلية أو األسرة الصفوية نفسها في اعالن المذه  الشايعي فاي اياران لتتحاول كلهاا 

 من بعد بل  من المذه  السني الى مذه  الدولة الجديدة وهو المذه  الشيعي.
َو الفعاال عنيفااة خاصااة وأن كثياارين ماان سااكان الماادن الرئيسااية فاا ي ايااران مثاال تبريااز وكاناات َر

كااانوا ماان الساانة، باال أن علماااء الشاايعة أنفسااهم كااانوا يخشااون علااى المااذه  ماان رفااض الساانة لااه 
 و عالن عصيانهم على الحاكم الصفوي  يعي المذه .

اا واخمة فاي فارض الماذه  الشايعي فاي اياران، فعلاى الار م  بذل الشاه اسماعيل الصفوي جهاَو
ة باين ساكان اياران الاذين كاانوا فاي  االبيتهم مان السانة فقاد القاى من التهيلة الروحياة للادعوة الشايعي

المذه  اسماعيل الصفوي ان يواجه هذا الموقف بتجنيد العناصر الشيعية للغرض هذا ووجاد منهاا 
 تأييداا ومناصرة واستغل حميتهم لمناصرتهم فدفعهم لضرب معارويه والتأكيد لمذببه في ايران.

الاى سياساة مااهرة فاي تأكياد َعوتاه السياساية والمذهبياة فاعتماد  لجأ السل ان اساماعيل الصافوي 
على قبائل الترلباش التركياة األصال لتكاون ناواة لقوتاه العساكرية بلا  أن المجتما  االيراناي فاي بلا  
الوقت كان يتكون من عناصر مختلفة نتيجة لموجات الغزو المتعاقبة على البالَ مما كاان يصاع  

                                                        
 . 240( انظر: االسالم في آسيا منذ الغزو المغولي ، د.محمد نصر، ص1)
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فااي بوتقااة واحاادة لقااد اساات اع اسااماعيل الصاافوي بهااذه السياسااة أن معااه صااهر كاال هااذه العناصاار 
يجنااد ال اقااة المذهبيااة عنااد هااذه العناصاار لتكااون المحااور الااذي تلتااف حولااه وتااذوب فيهااا الفااوارب 

 .(1)العرقية وتحل محلها وحدة مذهبية يمكن له أن يقيم عليها الكيان السياسي الجديد
ه  ديد الفت  بمعارويه وخصوصاا إن كانوا من أهل لقد كان اسماعيل الصفوي  رساا في حروب

الساانة )... افتاات  ممالاا  العجاام جميعهااا وكااان يقتاال ماان  فاار بااه ومااا نهبااه ماان االمااوال قساامه بااين 
أصحابه وال يأخذ منه  يلاا ومن جملة ما مل  تبريز وابربيجان وبغداَ وعاراب العجام وعاراب العارب 

جد له عسكره ويأتمرون بأمره قال ق   الادين الحنفاي فاي خراسان وكاَ أن يدعي الربوبية وكان يس
األعال  انه قتل زياَة على ألف ألاف نفا  قاال بحيا  اليعهاد فاي الجاهلياة وال فاي االساال  وال فاي 
األمم السابقة من قبل في قتل النفوا ماقتله  اه اسماعيل وقتال عادة مان اعاا م العلمااء بحيا  لام 

العجم واحرب جمي  كتبهم ومصاحفهم وكان  اديد الارفض بخاالف يبا من أهل العلم أحد من بالَ 
آبائه ومن جملة تعظيم أصحابه له أنه سق  مرة منديل من ياده الاى البحار وكاان علاى جبال  ااها 
مشرف على بل  البحر فرمى بنفسه خلف المنديل فوب ألاف نفا  تح ماوا وتكساروا و رقاوا وكاانوا 

المااذكرو ولااام تنهااز  لااه رايااة حتااى حاربااه الساال ان ساااليم يعتقاادون ييااه األلوبيااة بكاار بلاا  الق اا  
 .(2)المتقد  بكره فهزمه...(

لقد تزعم الشاه اسماعيل المذه  الشيعي وحرر على نشره ووصلت َعوته الى األقاليم التابعاة 
للدولااة العثمانيااة وكاناات األفكااار والعقائااد التااي تنشاار فااي تلاا  األقاااليم يرفضااها المجتماا  العثماااني 

حي  كان من عقائدهم الفاسدة، تكفير الصحابة، لعن العصر األول، تحريف القرآن الكاريم، السني 
و ياار بلاا  ماان األفكااار والعقائااد فكااان ماان ال بيعااي أن يتصاادأ لتلاا  الاادعوة الساال ان سااليم زباايم 
الدولاة الساانية ، فاأعلن فااي اجتمااع لكبااار رجااال الدولاة والقضاااة ورجاال السياسااة وهيلاة العلماااء فااي 

                                                        
 . 243، 342( انظر: االسالم في آسيا منذ الغزو المغولي ، ص1)

 (. 1/271( البدر الطالع )2)
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  أن ايااران بحكوماتهااا الشاايعية ومااذهبها الشاايعي يمااثالن خ ااراا جساايماا ال علااى 1514هااا/920  عااا
الدولة العثمانية بل علاى العاالم االساالمي كلاه وأناه لهاذا يارأ الجهااَ المقادا واد الدولاة الصافوية 

َخال  وكان رأي السل ان سليم هو رأي علماء أهل السنة في الدولة، لقد قاا  الشااه اساماعيل عنادما
اَ الخ ار الشايعي  مار مسااجدهم ومقاابرهم واَز العراب باذب  المسالمين السانيين علاى ن ااب واسا  َو
وارواة فااي الساانوات االخيارة ماان عهااد الساال ان بايزياد وعناادما تااولى السال ان سااليم الساال نة قاماات 

لاة العثمانياة اجهزت الدولة العثمانية األمنية بحصر الشايعة التاابعين للشااه اساماعيل والمنااوئين للدو 
عاام قااا  بتصاافية اتباااع الشاااه اسااماعيل، فسااجن وأعااد  عاادَاا كبيااراا ماان انصااار الشاااه اسااماعيل فااي 
االناوول عم قا  بمهاجمة اساماعيل نفساه، فتاداولت الرساائل الخشانة بينهماا حسا  المعتااَ، وكتا  

قااانون قااد حكمااوا الساال ان سااليم رسااالة الااى اسااماعيل الصاافوي قااال فيهااا: )... إن علمائنااا ورجااال ال
علياا  بالقصااار ياأسااماعيل، بصاافت  مرتااداا، وأوجبااوا علااى كاال مساالم حقيقااي أن يااداف  عاان َينااه، 
وأن يح اام الهراطقااة فااي  خصاا ، أناات وأتباعاا  البلهاااء ، ولكاان قباال أن تباادأ الحاارب معكاام فاننااا 

ن تتخلاى ندعوكم لحظيرة الدين الصحي  قبل أن نشاهر سايوفنا وزيااَة علاى بلا  فاناه يجا  عليا  أ
 .(1)عن االقاليم التي ا تصبتها منا ا تصباا ، ونحن حينلذ على استعداَ لتأمين سالمت ..(

وكان َر اسماعيل الصفوي على هذا الخ اب ان بع  للس ان العثماني هدية من االفيون قائالا 
 .(2)انه اعتقد ان هذا الخ اب كت  تحت تأعير المخدر

. أنااا زباايم وساال ان آل عثمااان ، أنااا ساايد فرسااان هااذا كااذل  جاااء فااي خ اااب آخاار مشااابه: )..
الزمان، أنا الجام  بين  جاعة وبأا أفريدون الحاائز لعاز االساكندر، والمتصاف بعادل كسارأ، أناا 
كاساار األصاانا  ومبيااد أعااداء االسااال  أنااا خااوف الظااالمين وفاازع الجبااارين المتكباارين، أنااا الااذي تااذل 

وت، وتاتحكم لادأ قاوتي صاوال  العازة والعظماوت، أناا الملا  أمامه الملوك المتصفون بالكبر والجبر 

                                                        
 . 435( انظر: جهود العثمانيين إلنقاذ األندلس، ص1)
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الهماااا  السااال ان ساااليم خاااان بااان السااال ان األعظااام ماااراَ خاااان، أتناااازل بتوجياااه إليااا  أيهاااا األميااار 
اساااماعيل، ياااازبيم الجناااَو الفارساااية .. ولماااا كنااات مسااالماا مااان خاصاااة المسااالمين وسااال اناا لجماعاااة 

تى العلمااء والفقهااء الاذين باين  هرانيناا بوجا  قتلا  ومقاتلاة المؤمنين السنيين الموحدين.. واب قد اف
 .(1)قوم  فقد حا علينا أن ننش  لحرب  وتخلت الناا من َ ِرْك(

أعد السل ان سليم األول لمعركة فاصلة م  الدولة الصفوية حيا  وصال الاى اساتانبول وبادأ فاي 
كوتراي أرسال يهادَ الشااه اساماعيل التحرك من استانبول تجاه األراوي اإليرانياة وبعاد أن  ااَر اسا

الصاافوي فااي رسااالة يقااول فيهااا: )بساام هللا الاارحمن الاارحيم قااال هللا الملاا  العااال  ان الاادين عنااد هللا 
االسااال  وماان يتباا   ياار االسااال  َيناااا فلاان يقباال منااه وهااو فااي اآلخاارة ماان الخاساارين، وماان جاااءه 

اَ فأولل  أصحاب النار هام فيهاا خالادون، موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره الى هللا ومن ع
اللهاااام اجعلنااااا ماااان الهاااااَين  ياااار المضاااالين وال الضااااالين وصاااالي هللا علااااى ساااايد العااااالمين محمااااد 

 .(2)المص فى النبي وصحبه أجمعين...(
وفي نف  الوقت أرسل السل ان سليم األول الى أحد افراَ أسارة آب قويونلاو وهاو محماد بان فار  

 ااتراك معاااه فااي قتاااال اسااماعيل الصااافوي، وباادأت حااارب االساات الع باااين  اااه بيااا  يحثااه علاااى اال
المعسكرين المتحاربين، إال أن سليم األول قد بدأ التحرك نحو الادخول فاي القتاال حيا  عساكر فاي 
صحراء ياا جمن على مقربة من أبربيجان، ووصلت األنباء التي أتت بها عيون ياا جمن تقاول 

ناااوي القتاااال وأناااه ياااؤخره الاااى ان يحااال فصااال الشاااتاء حتاااى يهلااا  أن الشااااه اساااماعيل الصااافوي ال ي
اا وجوعاا   .(3)العثمانيون بَر

وباادأ سااليم األول يساارع فااي تحرياا  الصااراع بينااه وبااين الشاااه اسااماعيل فارساال إليااه للماارة الثانيااة 

                                                        
 .113( فتح العثمانيين عدن، محمد عبداللطيف البحراوي، ص1)

 . 246( انظر: االسالم في آسيا منذ الغزو المغولي، ص2)

 . 246( المصدر السابق نفسه، ص3)
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وأرسل م  رسالته خرقة ومسبحة وكشكوالا وعصا رمز فرب الدراوي  وهو بهذا يقصد الى أن ياذكره 
له، وبأهااال األسااارة الصااافوية التاااي التسااات ي  الصااامَو فاااي الحااارب، ومااا  بلااا  فقاااد َر الشااااه بأصااا

اسماعيل ب ل  المهاَنة وتجدياد عالقاات السالم والصاداقة باين الادولتين، ولام يقبال ساليم األول هاذا 
من  اه الصفويين، وأهاان رساوله وأمار بقتال رساول الشااه الصافوي وقاد أَرك ساليم األول أن خ اة 

تاااتلخت فاااي المهاَناااة والتبااااطؤ لتأجيااال موعاااد اللقااااء حتاااى يحاااين فصااال الشاااتاء ، واساااتمر  أعدائاااه
السل ان سليم في تحركاه ووصالته األخباار أن اساماعيل الصافوي قاد بادأ االساتعداَ للقتاال والحارب 
باال إنااه علااى و اا  الوصااول الااى صااحراء جالااديران، فباادأ سااليم األول المسااير نحوهااا فوصاالها فااي 

  واحتل المواق  الهامة بها واعتلى االماكن الهضابية فيهاا مماا مكناه مان ايقااع 1514أ س   عا  
ه وكاناات هزيمااة ساااحقة حلاات بااالجي  الصاافوي الشاايعي علااى  الهزيمااة باسااماعيل الصاافوي وجنااَو

 .(1)اروه
واواا ر اسااماعيل الااى الفاارار فااي نفاا  الوقاات الااذي كااان سااليم األول يسااتعد ييااه للاادخول الااى 

 ويين.تبريز عاصمة الصف
خل ساليم االول تبرياز وحصار أماوال الشااه الصافوي ورجاال القلزبااا واتخاذها مركازاا لعملياتاه  َو

 .(2)الحربية
لم ينتاه الصاراع باين السانة فاي الدولاة العثمانياة والشايعة فاي اياران بانتهااء معركاة جالاديران وانماا 

اَ الصراع وراوة و ل ال رفان يتربت كل منهم اَ العداء حدة واَز  ا باآلخر.اَز
لقد انتصر السل ان سليم بفضل هللا تعالى وعقيدته السليمة ومنهجه الصافي، واسلحته المت اورة 
ياااار بكااار، ومااار    ساااتان َو وجيشااه العقااادي المتااادرب، وعااااَ الااى باااالَه بعاااد أن اساااتولى علااى كَر

، وباذل  صاارت األناواول مأموناة مان االعتاداء مان الشارب، وصا ارت وأبلسين وباقي أمالك َلفاَو

                                                        
 . 248، 247( انظر: االسالم في آسيا منذ الغزو المغولي ، ص1)

 . 247( المصدر السابق نفسه، ص2)
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 .(1)ال رب الى أبربيجان والقوقاز مفتوحة للعثمانيين
وما أن هزمت فاارا فاي موقعاة جالاديران الساابقة أماا  السال ان ساليم حتاى كاان الفارا أنفساهم 
اكثر استعداَاا وتقبالا مان قبال للتحاالف ما  البرتغااليين وبادأت تلا  االساتعداَات لالرتبااط بالبرتغاال 

مااز، عناادها وصاال ساافير ماان لاادأ  اااه اسااماعيل وتاام الاادخول فااي عقاا  اسااتيالء البااوكرك علااى هر 
ة مابين البرتغاليين والصفويين نصات علاى ماايلي: أن يقاد  البرتغاال اسا وله ليسااعد  اتفاقية محدَو
الفاارا فااي  اازو البحاارين والق يااف كمااا يقااد  البرتغااال المساااعدة للشاااه اسااماعيل لقماا  الثااورة فااي 

بان البرتغاااالي والفارساااي اتحااااَاا واااد العثماااانيين ، إال أن وفااااة مكاااران وبلوجساااتان وأن يكاااّون الشاااع
 .(2)البوكرك التي أتت بعد بل  قد أعاب بل  التحالف

َهم  َاا للشاه اسماعيل قبل معركة جالديران وكاانوا يهادفون مان وراء تاَو لقد أ هر البرتغاليون تَو
فااي الخلااي  العربااي، وكاااانوا  للصاافويين أن تتاااو لهاام فرصااة تحقيااا أهاادافهم فااي إيجاااَ مراكااز لهاام

ي  يدركون أنهم إبا لم يكسبوا َو الصافويين فاان تعااون قاوتهم ما  القاوأ المحلياة فاي الخلاي  قاد ياَؤ
الااى فشاال البرتغاااليين فااي تحقيااا أهاادافهم والساايما أن مشااروعاتهم فااي إيجاااَ مراكااز نفااوب فااي البحاار 

 .(3)األحمر منيت بالفشل الى حد كبير
ل الراميااة الااى التحااالف ماا  الفاارا فااي رسااالة ارساالها صالبااوكيركص الااى الشاااه وتباادو سياسااة البرتغااا

 صاسماعيل الصفويص جاء فيها: 
)إناااي أقااادر لااا  احترامااا  للمسااايحيين فاااي باااالَك، وأعااارض عليااا  األسااا ول والجناااد واألسااالحة 
ت أن تااانقض علاااى باااالَ العااارب أو تهااااجم مكاااة  الساااتخدامها واااد قاااالع التااارك فاااي الهناااد، و با أَر

جدني بجانب  في البحر األحمر أما  جدة أو فاي عادن أو فاي البحارين أو الق ياف أو البصارة، فست

                                                        
 . 436ن إلنقاذ االندلس، ص( انظر: جهود العثمانيي1)

 . 437( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 63( انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ، ص3)
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 .(1)وسيجدني الشاه بجانبه على امتداَ الساحل الفارسي وسأنفذ له كل مايريد(
لقد أَت هزيمة الشاه اسماعيل اما  العثمانيين الى حرصه الشديد للتحالف ما  النصاارأ وأعاداء 

ولذل  تحالف م  البرتغاليين وأقّر استيالءهم على هرماز فاي مقابال مسااعدته علاى  الدولة العثمانية
 اازو البحاارين والق يااف الااى جاناا  تعهاادهم بمساااندتهم وااد القااوات العثمانيااة وقااد تضاامن مشااروع 
التحاااالف البرتغاااالي الصااافوي تقسااايم المشااارب العرباااي الأمنااااطا نفاااوب بينهماااا حيااا  اقتااارو أن يحتااال 

 .(2)رتغاليون فلس ينالصفويون مصر والب
يقااول الاادكتور عباادالعزيز سااليمان نااواز: ) ... إن الشاااه لاام يتوقااف عاان البحاا  عاان حلفاااء وااد 
الدولااة العثمانيااة التااي أصاابحت القااوة الكباارأ التااي تحااول بينااه وبااين الوصااول الااى البحاار المتوساا  

االسااالمي حينااذاك.  وكااان مسااتعداا الن يتحااالف حتااى ماا  البرتغاااليين أ ااد القااوأ خ ااراا علااى العااالم
وهكاذا بينماا كاان البرتغااليين يخشاون مان وجاَو جبهاة اساالمية قوياة وادهم فاي الميااه االساالمية ، 

 وجدوا أن هناك من يريد أن يتعاون معهم. 
الجزياارة الصااغيرة التااي أواايرت بشاادة فااي اقتصاااَياتها التجاريااة بمجاايء -وماا  أن ملاا  هرمااوز 

ه وو  مصالحه الخاصة وحقده الشديد على االتراك العثمانيين فاي البرتغاليين المريعة، إال أن الشا
مقدمة اية تسوية او تحالف م  البرتغاليين، فال  رو أن وافا على أن تظال هرماوز تحات الساي رة 
البرتغالية في مقابال حصاوله علاى االحسااء ولكان حتاى هاذه الفرصاة لام يتحهاا البرتغااليون لحلايفهم 

سااااااعدت سياساااااة الشااااااه هاااااذه علاااااى تقوياااااة التسااااال  البرتغاااااالي علاااااى الشااااااه. وكانااااات النتيجاااااة أن 
 .(3)الخلي ..(

ة  اكتفااى الساا ان العثماااني بانتصاااره فااي جالااديران واواا ر الااى الرجااوع الااى بااالَه وتاارك م اااَر

                                                        
 . 63( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 64( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 226( الشعوب االسالمية، ص3)
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 الشاه اسماعيل لعدة أسباب:
حدوم نوع من التمَر باين صافوف واباط الجاي  العثمااني علاى متابعاة الحارب فاي فاارا  -1
 ن حقا السل ان هدفه واوعف  وكة اسماعيل الصفوي.بعد أ
 خوف السل ان سليم من أن يق  جيشه في كمائن للصفويين إبا تو ل في بالَهم. -2
رأأ أن يهاااتم بالقضااااء علاااى المماليااا  ألن جهااااز أمااان الدولاااة العثمانياااة واااب  رساااائل باااين  -3

 .(1)الممالي  والصفويين تدل على وجَو تعاون ود الدولة العثمانية
 وكانت نتيجة الصراع بين العثمانيين والصفويين: 

يار بكر الى الدولة العثمانية. -1  وم  مالي العراب ، َو
 أمن العثمانيون حدَو َولتهم الشرقية. -2
سااي رة المااذه  السااني فااي آساايا الصااغرأ بعااد أن قضااى علااى اتباااع وأعااوان اسااماعيل  -3

أ اااعر الدولاااة بمساااؤوليتها تجااااه العاااالم الصااافوي عااام هزيماااة الشااايعة فاااي جالاااديران وهاااذا 
 .(2)االسالمي ، وبخاصة بعد أن أعلن نفسه حامياا للمسلمين

 .(3) عور الدولة العثمانية بضرورة القضاء على القوة الثانية أال وهي َولة الممالي  -4
أعااار الصااادا  المسااال  باااين الدولاااة العثمانياااة والصااافويين علاااى قيماااة اياااراَات جماااارك الدولاااة  -5
  نتيجاة 1512هاا/918لعثمانية من ال رب القديمة فاي األناواول. لقاد بب ات االياراَات بعاد سانة ا

الحااروب القائمااة بااين الصاافويين والعثمااانيين، إب أقفلاات معظاام ال اارب التجاريااة القديمااة، كمااا ساااَها 
اا، إب انخفاض  اياراَ الدولاة االخ ار ، وصار التباَل التجاري بين االقاليم االيرانية والعثمانية محدَو

                                                        
 . 225( الشعوب االسالمية ، ص1)

 . 56،57ة ، د. علي حسوان ، ص( انظر: تاريخ الدولة العثماني2)

 . 3( انظر: تاريخ العرب مجموعة من العلماء، ص3)
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 .(1)العثمانية من الحرير الفارسي
استفاَ البرتغاليون من صراع الصفويين م  الدولة العثمانية وحاولوا أن يفرووا علاى البحاار  -6

 . (2)الشرقية حصاراا عاماا على كل ال رب القديمة بين الشرب والغرب
فويين وعمال األوروبياون َخل السرور علاى األوروباين بساب  الحاروب باين العثماانيين والصا -7

علااى الوقااوف ماا  الشاايعة الصاافوية وااد الدولااة العثمانيااة إلرباكهااا حتااى التساات ي  أن تسااتمر فااي 
 .(3)زحفها على أوروبا

 عانياا: وم َولة الممالي :
بعد أن تغل  السل ان سليم األول على الصفويين في  مال و ربي ايران بدأ السل ان العثمااني 

لاااة الممالياا  ولقاااد سااااهمت عاادة أساااباب فااي توجاااه العثمااانيين لضااام الشاااا  يسااتعد للقضااااء علااى َو 
 ومصر منها:

-907موقااف الممالياا  العاادائي ماان الدولااة العثمانيااة حياا  قااا  الساال ان قانصااوه الغااوري ) -1
 ( ساال ان الدولااة المملوكيااة بااالوقوف ماا  بعااض األمااراء العثمااانيين الفااارين 1516-1501هااا/922

وكاااان فاااي مقااادمتهم األميااار أحماااد أال السااال ان ساااليم، وأراَت السااال ات مااان وجاااه السااال ان ساااليم 
المملوكياة أن تتخااذ مان وجااَو هاؤالء األمااراء لاديها أَاة إلعااارة مزياد ماان المتاعا  فااي وجاه الساال ان 
ساليم، كماا كاان الموقاف السالبي للدولاة المملوكياة فاي وقوفهاا المعناوي ما  الشااه اساماعيل الصافوي 

التامااة بااين العثمااانيين والصاافويين، وهااي لاام تتخااذ موقفاااا عاادائياا صااريحاا ماان  فهااي لاام تلتااز  الحياااَة
 السل ان سليم.

الخاالف علاى الحادَو باين الادولتين فاي طرساوا فاي المن قاة الواقعاة باين ال ارف الجناوبي  -2
                                                        

 . 437( انظر: جهود العثمانيين السترداد األندلس، ص1)

 . 438( المصدر السابق نفسه ، ص2)

 . 111( انظر: القوة العثمانية بين البر والبحر ، د. نبيل رضوان ، ص3)
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الشارقي آلسايا الصاغرأ وباين  امالي الشاا . فقاد تنااعرت فاي هاذه المن قاة إماارات وقبائال تأرجحات 
ولاة المماليا . وكاان هاذا التااأرج  مبعا  اوا راب فاي العالقااات فاي وال ئهاا باين الدولاة العثمانيااة َو

باااين الااادولتين ومصااادر نااازاع مساااتمر. وأراَ السااال ان ساااليم األول بااااَك بي بااادء أن يحسااام مساااألة 
 الحدَو بالسي رة التامة على من قتها وسكانها.

الشااا  وعلماااء مصاار فااي الااتخلت ماان  تفشااي  لاام الدولااة المملوكيااة بااين الناااا ورابااة أهاال -3
الدولاة المملوكيااة واإلنضاما  الااى الدولاة العثمانيااة، فقاد اجتماا  العلمااء والقضاااة واألبياان واأل ااراف 
وأهل الرأي م  الشع ، وتبااحثوا فاي حاالهم، عام قارروا أن يتاولى قضااة الماذاه  األربعاة واأل اراف 

السااال ان العثمااااني ساااليم األول ويقولاااون أن كتاباااة عريضاااة ، نياباااة عااان الجميااا ، يخااااطبون فيهاااا 
الشااااع  السااااوري واااااب صبااااالظلمص المملااااوكي و ن حكااااا  الممالياااا  صيخااااالفون الشاااارع الشااااريفص، و ن 
الساال ان إبا قاارر الزحااف علااى الساال نة المملوكيااة، فااان الشااع  ساايرح  بااه، وتعبيااراا عاان فرحتااه، 
 ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايخر  بجمياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  فلاتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه وطوائفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى عينتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب 

ولن يكتفاوا بالترحيا  باه فاي بالَهام فقا ، وي لباون مان ساليم األول أن يرسال  - البعيدة عن حل-
 .(1)لهم رسوالا من عنده، وزيراا عقة، يقابلهم سراا ويع يهم عهد األمان، حتى ت ملن قلوب الناا

ة في األر ايف العثمااني فاي متحاف طاوب  ولقد بكر الدكتور محمد حرب أن هذه الوعيقة موجَو
( وبين أن ترجمة الوعيقة من العثمانية الى العربية كما يلاي : 26) 11634ل، رقم كابي في استانبو 

-)يقد  جمي  أهل حلا : علمااء ووجهااء وأبياان وأ اراف وأهاالي، بادون اساتثناء طااعتهم ووالءهام 
وبااااابنهم جميعاااااا، كتبنااااا هااااذه الورقااااة لترساااال الااااى الحضاااارة -لموالنااااا الساااال ان عزنصااااره  -طوابيااااة

يااة. إن جمياا  أهاال حلاا ، وهاام الموالااون لكاام، ي لبااون ماان حضاارة الساال ان، عهااد الساال انية العال
هم، وجميا  أهال  األمان، و با تفضلتم بالتصري  فاننا نقبض على الشراكسة، ونسلمهم لكم، أو ن اَر
حلااا  مساااتعدون لمقاااابلتكم واساااتقابلكم، بمجاااَر أن تضااا  أقااادامكم فاااي أرض عينتااااب، خلصاااّنا أيهاااا 

                                                        
 . 170والحضارة، د. محمد حرب ، ص( انظر: العثمانيون في التاريخ 1)
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الشركسي، احمنا أيضااا مان ياد الكفاار، قبال حضاور التركماان، ولايعلم موالناا  السل ان من يد الحكم
الساال ان، إن الشااريعة االسااالمية ، التأخااذ مجراهااا هنااا، وهااي مع لااة، إن الممالياا  إبا اعجاابهم أي 
 يء لي  لهم، يستولون عليه، سواء كان هاذا الشايء مااالا أو نسااءا أو بيااالا ، فالرحماة التأخاذهم 

منهم  الم، وطلبوا منا رجالا من عالعة بيوت، فلم نساتج  ل لابهم، فاأ هروا لناا العاداء،  بأحد، وكل
وتحكماااوا فيناااا ، )ونرياااد( قبااال أن ياااذه  التركماااان أن يقاااد  عليناااا وزياااراا مااان عنااادكم أيهاااا السااال ان 

يااأتي صااح  الدولاة، مفااوض بمان  األمااان لناا وألهلينااا ولعيالناا، أرساالوا لناا رجااالا حاائزاا علااى عقاتكم 
سراا ويلتقي بنا ويع ينا عهد األمان، حتى ت ملن قلوب هؤالء الفقراء وصالى هللا علاى سايدنا محماد 

 .(1)وعلى آله أجمعين(
أمااا علماااء وفقهاااء مصاار فقااد بكاار عباادهللا باان روااوان فااي كتابااه: تاااريخ مصاار )مخ ااوط رقاام 

لمصري وممثلاوه( يلتقاون ( بمكتبة بايزيد في استانبول ، إن علماء مصر )وهم نف  الشع  ا4971
سّراا  بكل سفير عثماني يأتي الى مصار، ويقصاون علياه ) اكواهم الشاريف( و )يستنهضاون عدالاة 

 السل ان العثماني( لكي يأتي ويأخذ مصر(.
لقااد كااان علماااء مصاار يراساالون الساال ان سااليم األول لكااي يقااد  الااى مصاار علااى رأا جيشااه ، 

 .(2))الممالي (ليستولي عليها، وي َر منها الجراكسة 
رأأ علمااااااء الدولاااااة العثمانياااااة باااااأن وااااام مصااااار والشاااااا  يفياااااد األماااااة فاااااي تحقياااااا أهااااادافها  -4

االستراتيجية، فان الخ ر البرتغالي على البحر األحمر والمناطا المقدساة االساالمية وكاذل  خ ار 
ثماااني فرساان القادي  يوحناا فاي البحاار المتوسا  كاان علاى رأا  األسااباب التاي َعات السال ان الع

ألن يتوجاه نحاو الشارب، فتحااالف ما  القاوات المملوكيااة لهاذا الغارض فاي البدايااة، عام تحمال العاا ء 

                                                        
 . 170،171( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص1)
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 .(1)الكامل في مقاومة هذه األخ ار بعد سقوط الحكم المملوكي
ونستدل على بلا  بماا قالاه السال ان ساليم األول العثمااني ل وماان بااي آخار ساالطين المماليا  

دانية )أنا ما جلات علايكم إال بفتاوأ علمااء األعصاار واألمصاار ، وأناا بعد أن هزمه في معركة الري
كنااات متوجهااااا الاااى جهااااَ الرافضاااة )ويعناااي الصااافويين( والفجاااار )ويعناااي بهااام البرتغااااليين وفرساااان 
القدي  يوحنا( ، فلما بغي أميركم الغوري وجاء بالعسااكر الاى حلا  واتفاا ما  الرافضاة واختاار أن 

هااااي مااااورم آبااااائي وأجااااداَي، فلمااااا تحققاااات تركاااات الرافضااااة، ومشاااايت  يمشاااي الااااى مملكتااااي التااااي
 .(2)إليه(
 وقوع الصدا : -أ

بعاد الت ااورات التااي حاادعت بااين الدولااة العثمانيااة والدولااة الصاافوية كااان علااى الساال ان المملااوكي 
 قانصوه الغوري أن يتخذ أحدأ المواقف تجاه الحدم اما:

 ان يأخذ جان  العثمانيين ود الصفويين. -1
 ان يأخذ جان  الصفويين ود العثمانيين. -2
 ان يقف على الحياَ بين ال رفين. -3

وفضل الغوري ان يقاف علاى الحيااَ فاي  ااهره إال أن المخاابرات العثمانياة عثارت علاى خ ااب 
تحالف سري يؤكد العالقة الخفية بين الممالي  والفرا والخ اب محفوا في أر يف متحف طاوب 

 قابو في إستانبول.
كااان الساال ان سااليم يريااد الكاارة علااى الشاايعة الصاافوية فااي بااالَ فااارا وماا  تااوتر األحاادام رأي و 

 السل ان سليم تأمين  هره وبل  بضم الدولة المملوكية الى أمالكه.
  وانتصر العثماانيون وُقِتاَل الغاوري 1517وألتقى الجمعان على مشارب حل  في مر  َابا عا  

                                                        
 . 70( انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص1)
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فناوه فاي مشاارف سل ان الممالي  وأكر  العثماني ون الغوري بعد مماته وأقاموا عليه صالة الجناازة َو
عاي لاه فاي الجواما  وُساَكْت النقاَو باسامه سال ان وخليفاة خال ساليم حلا  عام َمشاا وَُ  (1)حل  َو

ومن الشا  أرسل السل ان سليم الى زبيم المماليا  فاي مصار طوماان بااي علاى أن يلتاز  بال اعاة 
 ممالي  السخرية برسول السل ان عم قتله.للدولة العثمانية وكان َر ال

وقاارر الساال ان سااليم الحاارب وتحاارك نحااو مصاار وق اا  صااحراء فلساا ين قاصااداا مصاار ونزلاات 
األم ار على أماكن سير الحملة مما يسرت علاى الجاي  العثمااني ق ا  الصاحراء الناعماة الرماال 

 بعد أن جعلتها األم ار الغزيرة متماسكة َيسهل اجتيازها.
أن  -وكااان مصاااحباا لسااليم-مااؤرال سااالحثور صاااح  مخ وطااة فاات  نامااه َيااار العاارب يااروي ال

سااليم األول كااان يبكااي فااي مسااجد الصااخرة بالقاادا بكاااءا حاااراا وصاالى صااالة الحاجااة َابياااا هللا أن 
 .(2)يفت  عليه مصر

 وحقا العثمانيون انتصاراا ساحقاا على الممالي  في معركة  زة عم معركة الريدانية.
األسباب التاي أَت الاى هزيماة المماليا  وانتهااء َولاتهم وانتصاار العثماانيين وعلاو نجمهام  وتعَو
 الى:
التفوب العسكري لدأ العثمانيين: فسالو المدفعية المملوكي كان يعتماد علاى ماداف  واخمة  -1

 عابتة التتحرك، في حين كان سالو المدفعية العثماني يعتمد علاى ماداف  خفيفاة يمكان تحركيهاا فاي
 كل االتجاهات.

سااااالمة الخ اااا  العسااااكرية العثمانيااااة: فاااار م ق اااا  العثمااااانيين لمسااااافات طويلااااة فااااي ساااارعة  -2
اواا روا إليهااا ومحاااربتهم فااي ارض يسااي ر عليهااا عاادوهم ومبااا تتهم للممالياا  كاال بلاا  كااان ممااا 
 ياادخل فااي عواماال النصاار، وماان سااالمة التخ ااي  أيضاااا اسااتدارة القااوات العثمانيااة ماان خلااف مااداف 

                                                        
 . 29التاريخ والحضارة ، ص ( انظر: العثمانيون في1)

 . 30( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص2)
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خول هذه القوات العثمانية القاهرة عن طريا المق ام  -إبا أريد تحريكها-الممالي  الثقيلة الحركة  َو
مما  ل َور المدفعية المملوكية وأحدم بالتالي االو راب في صفوف الجي  المملوكي لتادافعهم 

 بال انتظا  خلف العثمانيين.
الرييعاة واقتناعاه باأن حرباه عاَلاة بعكا   معنويات الجي  العثماني العالية وتربيته الجهاَية -3

 القوات المملوكية التي فقدت تل  الصفات.
حرر الدولة العثمانية على االلتزا  بالشرع في جمي  نواحي حياتها واهتمامها الباالم بالعادل  -4

باين رعايااا الدولاة، بعكاا  الدولاة المملوكيااة التاي انحرفاات عان الشااريعة الغاراء ومارساات الظلام علااى 
 .(1)ياهارعا
قناعة مجموعة قياَية من أمراء المماليا  باإلنضاما  لجاي  السال ان ساليم وكاانوا مساتعدين  -5

للتعاون م  الدولة العثمانية وتحمل مسؤولية الحكام تحات إطاار الحكام العثمااني ومان أمثاال هاؤالء: 
ي الغزالي الذي تولى حكم  .(2)َمشا فاير ب  الذي اسند إليه سليم األول حكم مصر، وجان بَر

  وهم في  يخوخة َولاتهم ومان آخار صافحة 1517 /1516لقد تلقى الممالي  الهزيمة في سنة 
من صفحات تااريخهم كقاوة اساالمية كبارأ ساواء فاي الشارب األوسا  أو فاي العاالم، فقاد كاانوا فقادوا 

مهاام حيااويتهم وقاادرتهم علااى تجديااد  اابابهم ، فكااان أن زالاات َولااتهم، وبهباات الاابالَ التااي كاناات حك
 .(3)للنفوب العثماني

وقد نقل الدكتور علي حسون عن الجبرتي من كتاباة تااريخ عجائا  اآلعاار فاي التاراجم واآلخباار 
فااي المجلااد األول وصاافاا لفتاارة حكاام العثمااانيين فااي مصاار إبااان عهااد سااالطينهم العظماااء أقت اااف 

 بعضاا منها:

                                                        
 . 31( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، 1)

 . 93( انظر: الشعوب االسالمية ، د. عبدالعزيز نوار، ص2)

 . 92( المصدر السابق نفسه، ص3)
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ا خلات لاه )أي السال ان ساليم( ) ...وعاَت مصر الى النيابة كما كانت في صدر االسال  ولم
أمر مصر، عفا عمن بقي من الجراكسة وأبنائهم ولم يتعرض ألوقاف الساالطين المصارية بال قارر 
مرتبات األوقاف والخيارات والعلوفاات و االل الحارمين واألنباار ورتا  لأليتاا  والمشاايخ والمتقاعادين 

ولماااا تاااوفي تاااولى ابناااه الغااااازي  ومصاااارف القاااالع والماااراب ين وأب ااال المظاااالم والمكاااوم والمغاااار 
السل ان سليمان عليه الرحمة والرووان فأس  القواعد وأتم المقاصد ونظم المماليا  واناار الحوالا  
ورف  منار الدين وأخمد نيران الكافرين.. لم تزل البالَ منتظمة في سالكهم ومنقااَة تحات حكمهام .. 

عااد الخلفاااء المهااديين وأ ااد ماان بب، عاان وكااانوا فااي صاادر َولااتهم ماان خياار ماان تقلااد أمااور األمااة ب
الدين وأعظم من جاهد في المشركين فلذل  أتسعت ممالكاه بماا فتحاه هللا علاى أياديهم وأيادي ناوابهم 
.. هذا م  عد  إ فاالهم األمار وحفام الناواحي والثغاور و قاماة الشاعائر االساالمية والسانن المحمدياة 

 .(1)لشريفين(وتعظيم العلماء وأهل الدين وخدمة الحرمين ا
 مسألة انتقال الخالفة: -ب

إن مسألة انتقال الخالفة الى آل عثمان ترتب  باالفت  العثمااني لمصار وقاد قيال أن آخار الخلفااء 
العباساايين فااي القاااهرة قااد تنااازل لسااليم عاان الخالفااة، فااالمؤرال اباان إياااا المعاصاار لضاام العثمااانيين 

سلها السل ان سليم الى أبنه سليمان لم تَر فيها أية لمصر لم يت رب إليها، كما أن الرسائل التي أر 
إ ارة لتنازل الخليفة عن لقبه للسل ان، كما أن المصاَر المعاصرة التشير الى مسألة نقل الخالفة 

 الى آل عثمان الذين الينتسبون الى الرسول.
 فااي طااول إن الواقاا  التاااريخي يقااول بااأن الساال ان سااليم األول أطلااا علااى نفسااه لقاا  صخليفااة هللا

ها( أي قبل فتحه للشا  ومصر و عالن الحجاز خضوعه 920  )1514األرض وعروهاص منذ عا  
 آلل عثمان.

فالساال ان سااليم وأجااداَه كااانوا قااد كساابوا مكانااة عظيمااة تالئاام اسااتعمال لقاا  الخالفااة فااي الوقاات 
                                                        

 . 63( انظر: تاريخ الدولة العثمانية ، ص1)
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قااوة ونفااوباا معنوياااا الااذي كااان ييااه مركااز الخليفااة فااي القاااهرة اليعتااد بااه. كمااا أن فتااوو سااليم اكساابته 
وماَياااا وخصوصاااا بعااد َخااول الحاارمين الشااريفين تحاات ساال انه وأصااب  الساال ان العثماااني مقصااداا 
للمستضااعفين المساالمين الااذين يت لعااون الااى مساااعدته بعااد أن هاااجم البرتغاااليين المااواني االسااالمية 

الخالفاة، وكاذل  ساالطين في آسيا و فريقيا. ملخت المبح  أن السل ان سليم لم يكن مهتماا بلقا  
 .(1)آل عثمان من بعده وأن االهتما  بهذا اللق  قد عاَ بعد وعف الدولة العثمانية

 اسباب انهيار الدولة المملوكية: - 
 هناك مجموعة من العوامل تجمعت وساعدت في وو  نهاية لدولة الممالي  أهمها:

نمااا كااان الممالياا  يعتماادون علااى نظااا  عااد  ت ااوير الممالياا ، اساالحتهم وفنااونهم القتاليااة، فبي -1
الفروسية الاذي كاان ساائداا فاي العصاور الوسا ى كاان العثماانيون يعتمادون علاى اساتخدا  االسالحة 

 النارية وبخاصة المدفعية.
كثرة الفتن والقالقل واالو رابات بين الممالي  حول والية الحكم مما أَأ الى عد  اساتقرار  -2

 الحكم في أحر  األوقات.
كااره الرعايااا للسااالطين الممالياا  الااذين كااانوا يشااكلون طبقااة اسااتقراطية مترفعااة منعزلااة عاان  -3

 الشعوب.
وقااوع بعااض االنشااقاقات بااين صاافوف الممالياا ، كمااا فعاال والااي حلاا  صخاااير باا  وجااانبَر  -4

 الغزاليص مما أَأ الى سرعة انهيار الدولة المملوكية.
ا تغياارت طاارب التجااارة المااارة بمصاار واكتشاااف سااوء األحااوال االقتصاااَية، وبخاصااة عناادم -5

 طريا رأا الرجاء الصال  .
العاماااال الجااااام  لألسااااباب السااااابقة وااااعف التاااازا  الممالياااا  بماااانه  هللا ويقابلااااه قااااوة تمساااا   -6

                                                        
 . 61،62الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي الحديث، ص( انظر: 1)
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 .(1)العثمانيين بشرع هللا
 خضوع الحجاز للعثمانيين: -َ

ان الغوري ونائبه طومان بااي كانت الحجاز تابعة للممالي  وعندما علم  ريف مكة بمقتل السل 
بااَر  ااريف مكااة صبركااات بان محمااد ص الااى تقااديم الساام  وال اعاة الااى الساال ان سااليم األول وساالمه 
مفاااتي  الكعبااة وبعااض اآلعااار فااأقر الساال ان سااليم  ااريف الحجاااز بركااات باعتباااره أميااراا علااى مكااة 

 .(2)والحجاز، ومنحه صالحيات واسعة
َمااااا للحااارمين الشااريفين وأصااابحت مكانتاااه أقااوأ أماااا  الشاااعوب وبااذل  أصاااب  السااال ان سااليم خا

االسالمية وبخاصة أن الدولة أوقفت أوقافاا كثيرة على االماكن المقدسة، وكانت ايراَاتها تص  فاي 
خزانة مستقلة بالقصر السال اني وقاد أَأ وام الحجااز الاى العثماانيين الاى بسا  الساياَة العثمانياة 

الااى َفاا  الخ اار البرتغااالي عاان الحجاااز والبحاار األحماار واسااتمر هااذا فااي البحاار األحماار ممااا أَأ 
 .(3)حتى نهاية القرن الثامن عشر

 اليمن: -ا
بعد انهزا  الممالي  قّد  حاكم اليمن المملوكي الجركسي )اسكندر( وفداا الى السل ان ساليم ليقاد  

وكانت اليمن تشاكل بعاداا  فروض الوالء وال اعة له فوافا السل ان العثماني على إبقائه في منصبه
استراتيجياا وتعتبر مفتاو البحر األحمر وفاي ساالمتها ساالمة لألمااكن المقدساة فاي الحجااز وكانات 
السااي رة العثمانيااة فااي بدايااة األماار وااعيفة، بسااب  الصااراعات الداخليااة بااين القاااَة والممالياا  الااى 

الخ اار البرتغااالي الااذي كااان يهاادَ  جاناا  نفااوب األمامااة الزيديااة بااين قبائاال الجبااال، هااذا فضااالا عاان
السواحل اليمنية وهذا َف  السل ان الى ارسال قوة بحرية إال أنها فشلت بسب  النزاع الذي َب باين 

                                                        
 . 40( انظر: تاريخ العرب الحديث، مجموعة من العلماء ، ص1)

 . 40( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 41( انظر: تاريخ العرب الحديث، ص3)
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 .(1)قائدها صحسين الروميص متصرف جدة وصالري  سلمانص احد قاَة البحر العثمانيين
  وقد ومت الحملة 1538ا/ه945عم ارسل السل ان سليمان حملة صسليمان با ا ارناؤطيص سنة 

 خت وكان هدف الحملة احتالل اليمن وبخاصاة عادن عام ا االب مضايا  20.000سفينة و  74
خاااال العثمااااانيون عاااادن عاااا    ، وتعااااز عااااا  1539هااااا/946بااااب المناااادب أمااااا  الساااافن البرتغالياااة َو

  وتحارك صسالمان با ااص باسا وله 1547ها/954  وسق ت صنعاء في قبضتهم عا  1545ها/952
يساااتولي علاااى بعاااض الماااوانح العربياااة فاااي حضااارموت ومنهاااا صالشاااحر ، والمكاااالص واجتااااو سااااحل ل

  .1557ها/964الحبشة، وسواكن ومصوع على الجان  الغربي من البحر األحمر 
 ( تنازعهااا قااوأ العثمااانيين 1635-1538وقااد  لاات الاايمن فااي فتاارة خضااوعها للحكاام العثماااني )

يسااات يعوا أن يضااامنوا ساااي رة حقيقياااة علاااى الااابالَ نتيجاااة لحركاااة  واألئماااة الزيدياااة، فالعثماااانيون لااام
 .(2)المقاومة التي تواجههم

 ( تتنازعهااااا قااااوأ 1635-1538وقااااد  لاااات الاااايمن فااااي فتاااارة بيمنااااة الدولااااة العثمانيااااة عليهااااا )
العثمانيين واألئمة الزيدية، فالعثمانيون لم يست عوا أن يسي روا كلياا علاى الابالَ بساب  تماَر بعاض 

 .(3)ائلالقب
واستفاَ العثمانيون من وجدوهم في اليمن فقاموا بحمالت بحرياة الاى الخلاي  بقصاد تخليصاه مان 

 .(4)الضغ  البرتغالي
 عالثاا: الصراع العثماني البرتغالي:
  بتحري  حملة على المغرب األقصى يتزعمها االمير هنري 1514قامت َولة البرتغال في عا  

                                                        
 .41( نفس المصدر السابق ، ص1)

 . 41( انظر: تاريخ العرب ، مجموعة من االساتذة، ص2)

 . 42( المصدر السابق نفسه، ص3)

 . 42( المصدر السابق نفسه، ص4)
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أن تحتل ميناء سبتة المغربي، وكان بل  بداية لسلسلة من االعماال المالو واست اعت تل  الحملة 
عاااام واصاااالت البرتغااااال حمالتهااااا علااااى الشاااامال األفريقااااي حتااااى تمكناااات ماااان  (1)العدوانيااااة المتتاليااااة

. وواصلت بعد بل  أطماعها (2)للميالَ 1471االستيالء على اصيل، والعرائ  عم طنجة في عا  
 .(3)صأسفى وأ اَير، وأزمورة، وماسةصفي مراكز هامة جداا مثل ميناء 

وأمااا عاان توجااه البرتغااال الااى المحااي  األطلسااي ومحاااولتهم اإللتفاااف حااول العااالم االسااالمي فقااد 
كاان العمال مادفوعاا بالدرجاة االولاى بادواف  صاليبية  رساة واد المسالمين ، حيا  اعتبارت البرتغااال 

رت قتاااال المساااالمين وااارورة ماسااااة انهاااا نصااايرة المساااايحية وراعيتهاااا وااااد المسااالمين ، حيااا  اعتباااا
 .(4)وصارمة ورأت االسال  هو العدو اللدَو الذي البد من قتاله في كل مكان

وكاان األمياار هنااري المااالو  ااديد التعصاا  للنصارانية عظاايم الحقااد علااى المساالمين وقااد تحصاال 
)إن سرورنا  هذا األمير من البابا نيقوال الخام  حقاا في جمي  كشوفه حتى بالَ الهند، حي  قال :

العظيم إب نعلم أن ولدنا هنري أمير البرتغال، إب يترسم ُخ ى والاده العظايم الملا  يوحناا، و ب تلهماه 
الغياارة التااي تملاا  األنفاا  كجناادي باساال ماان جنااَو المسااي ، قااد َفاا  باساام هللا الااى آقاصااي الاابالَ 

أعداء هللا وأعاداء المساي   وأبعاَها عن مجال علمنا كما أَخل بين أحضان الكاعوليكية الغاَرين من
 .(5) مثل العرب والكفرة...(

وقال البوكيرك في خ ابه الذي ألقاه على جنده بعد وصوله الى صملقاص مانصه: )إن ابعاَ العرب 
 عن تجارة األفاوية هي الوسيلة التي يرجو بها البرتغاليون إوعاف قوة االسال (.

ناااا العاااارب مااان هااااذه الاااابالَ وفاااي نفاااا  الخ باااة قااااال :)الخدماااة الجليلااااة التاااي  ساااانقدمها هلل ب َر
                                                        

 . 48( التاريخ األوروبي الحديث في عصر النهضة الى مؤتمر فينا ، د. عبدالعزيز نوار، ص1)

 . 99،100( انظر: الكشوف الجغرافية، شوقي عبدهللا ، ص2)

 . 99،100( المصدر السابق نفسه، ص3)

 . 24،25بية، بانيكار ، ص( انظر: آسيا الوسطى الغر4)

 . 58( دراسات متميزة في العالقات بين الشرق والغرب، يوسف الثقفي، ص5)
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وباطفاءنا  علة  يعة محمد بحي  ال ينادف  لهاا هناا بعاد بلا  لهيا  وبلا  ألناي علاى يقاين أنناا لاو 
انتزعنا تجارة صملقاص هذه من أيديهم )يقصد المسلمين( الصبحت كل من القاهرة ومكة أعاراا بعاد عاين 

 .(1)الم يذه  تجارها الى البرتغال لشرائها من هناك(والمتنعت عن البندقية كل تجارة التوابل م
وقال في يومياتاه: )كاان هادفنا الوصاول الاى األمااكن المقدساة للمسالمين واقتحاا  المساجد النباوي 

اَ القدا وأخذ رفاة النبي محمد   .(2)رهينة لنساو  عليها العرب من اجل استَر
حمااالت البرتغاليااة: إن الغاارض ماان اكتشاااف وقااال ملاا  البرتغااال عمانوياال األول معلناااا أهااداف ال

 .(3)ال ريا البحري الى الهند هو نشر النصرانية والحصول على عروات الشرب 
وهكاذا يظهار للباحا  المنصااف أن الاداف  الاديني للكشااوف البرتغالياة كاان ماان أهام العوامال التااي 

المراسايم واألوامار، ورسام َفعت البرتغال الرتياَ البحار واإللتفاف حاول العاالم االساالمي، فصادرت 
الصلي  والمدف  كشعار للحمالت، وكان القصد من بلا  أن علاى المسالمين اعتنااب المسايحية و ال 

 عليهم مواجهة المدف .
وكان الداف  االقتصاَي في الدرجة الثانياة كعامال ماؤعر فاي ساير الكشاوف الجغرايياة البرتغالياة، 

  بواسا ة فاساكو َي جامااا 1497هااا/904ي عاا  فقاد ساهل اكتشاااف طرياا رأا الرجااء الصااال  فا
مهمااة وصااول منتجااات الشاارب االقصااى لألسااواب األوروبيااة َون الحاجااة الااى مرورهااا عاان طريااا 

علااى  -ساااعد-مصاار، ولهااذا ساااعد تحوياال الخاا  التجاااري عاان مناااطا العبااور العربيااة واالسااالمية 
ي إواعاف القاوة االساالمية التاي تحقيا الهدف الديني وبل  لما للمجال االقتصاَي من اعر فعال ف

كان لها ابلم األعر في زعزعة أوروبا خالل عادة قارون، فضاالا عان الركاَو االقتصااَي الاذي ُمنيات 

                                                        
 . 59( انظر: دراسات متميزة، ص1)

 (. 2/698( انظر: الدولة العثمانية دولة اسالمية مفترى عليها )2)

 . 37( انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، د.يوسف الثقفي، ص3)
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 .(1)به الدولة المملوكية بسب  هذا التحول المفاجح
ومما يجدر بكاره أن البرتغااليين اساتعانوا فاي حمالتهام بااليهَو الاذين اساتخدموا كجواساي  ، وقاد 

م في بل  معرفتهم باللغة العربية، وعلاى سابيل المثاال فقاد ارسال ملا  البرتغاال يوحناا الثااني ساعده
ي الى مصار والهناد والحبشاة وكاان مان نتاائ  رحلتهاا تقاديمها  خاَمه الخار ومعه رفيا آخر يهَو

 .(2)تقرير يتضمن بعض الخرائ  العربية عن المحي  الهندي
كااات أميار مكااة تسالل عالعااة أ اخار الااى مكاة وكااانوا وبكار اباان ايااا إنااه فاي زماان الشاريف بر 

يحومااون حاااول المساااجد الحااارا  وعلااايهم لبااااا عثماااني ويتحااادعون العربياااة والتركياااة، فاااأمر باااالقبض 
عليهم وبالكشف على اجسامهم اتض  أنهم مسيحيون ألنهم كاانوا بغيار ختاان، وبعاد التحقياا معهام 

البرتغااالي الصااليبي عنااد َخولااه لمكااة، وتاام بعااد  هار أنهاام جواسااي ، ارساالوا للعماال كااأَالء للجااي  
 .(3)بل  إرسالهم الى السل ان قانصوه الغوري 

ولتحقيا األهداف البرتغالية رأأ رواَ الكشوف وساساتهم وارورة الاتحكم فاي مضايقي صهرمازص و 
ب عصا  اإلقتصااَ  صباب المندبص لكي يحكم أعداء االسال   زوهم للعالم االسالمي من الخلاف َو

 .(4)ناطا العربية واالسالمية عم بالتالي نشر المسيحية في كل موق  يصلون إليهفي الم
ونجاا  البرتغاااليون فااي خ  هاام وتمكنااوا ماان السااي رة علااى معااابر التجااارة فااي الساااحل األفريقااي 
والخلي  العربي وبحر العرب، وقاموا بمنا  وصاول المنتجاات الشارقية الاى أوروباا عان طريقهاا، وقاد 

يا بل  عد  وجَو مناف  بحري لهم، مما سهل لهام الساي رة علاى المراكاز الهاماة ساعدهم في تحق
بيسر وسهولة، عم لم يتورع البرتغاليون بعد بل  عن استخدا  العناف فشاهدت المنااطا التاي وصالوا 

                                                        
 .60،61ات متميزة ، ص( دراس1)

 (.1/123(انظر: أوروبا في مطلع العصور الحديثة للشناوي، )2)

 (. 4/191( انظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور )3)

 . 38( انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص4)
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إليهااا واحتلوهااا الكثياار ماان المجااازر و  ااعال النيااران والتاادمير، واالعتااداء علااى حرمااات الناااا ومناا  
 .(1)من الذهاب الى الح  وهد  المساجد عليهمالمسلمين 

إما عن موقاف المسالمين مان هاذا الغازو الغا ام فقاد كاان المماليا  آناذاك فاي موقاف اليحسادون 
عليااه حياا  اصااابهم الااوهن االقتصاااَي والسياسااي وانشااغل السااالطين بمشاااكلهم الداخليااة ومجابهااة 

ولهاذا واجاه  (2)رب البحار األبايض المتوسا الدولة العثمانية وقما  نشااط الفرساان اإلسابارتية فاي  ا
السكان في الساحل األفريقي والخلي  واليمن مصيرهم بأنفسهم، فهاجموا الحاميات البرتغالية في كل 
مكاان، فااي  اارب أفريقيااا وفااي مسااق  والبحاارين وقريااات وعاادن ، ولكاان َون جاادوأ الخااتالف مياازان 

 .(3)القوأ 
الار م ماان المشااكل التااي كانات تعيشااها َولاتهم ، وبااذلوا عام ان المماليا   ااعروا بالمساؤولية علااى 

مافي است اعتهم للحد من وصول البرتغاليين الى األماكن المقدساة، فقاا  السال ان قانصاوه الغاوري 
ي  بارسال حملة بحرية مكونة من عالعاة عشارة سافينة علياه ألاف وخمساائة رجال بقيااَة حساين الكاَر

وألتقااى ماا  األساا ول البرتغااالي بقياااَة صالااونز َي الميااداص الااذي وصاال الااى جزياارة صَيااوص عاام ص ااولص 
، عام ان البرتغاال عاززوا قاواتهم وأعااَوا الكارة (4)  فكاان النصار حليفاه1508ها/914وبل  في عا  

  في معركة صَيوص المشاهورة 1509ها/915مرة أخرأ مما أَأ الى هزيمة االس ول االسالمي سنة 
 .(5)في التاريخ

ثمانية فكانت في البداية بعيدة عن ساحة المعركة ويفصال بينهاا وباين البرتغاال أما عن الدولة الع
َولاااة المماليااا  والدولاااة الصااافوية ومااا  بلااا  لباااى السااال ان بايزياااد الثااااني طلااا  السااال ان الغاااوري 

                                                        
 . 19( انظر: عالقة ساحل عمان ببريطانيا، عبدالعزيز عبدالحي ، ص1)

 . 114ي التاريخ المصري، أحمد سيد دراج ، ص( انظر: دراسات ف2)

 . 38( انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص3)

 (. 4/142( انظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور )4)

 . 106( انظر: النفوذ البرتغالي في الخليج العربي، نوال صيرفي، ص5)
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  عادة سافن محملاة بالمكاحال 1511هاا/ 916مساعدته ود البرتغال ، فأرسل في  هر  وال سانة 
. (1)اا ماان البااارَو و ياار بلاا  ماان المسااتلزمات العسااكرية واألمااوال الالزمااةواألسااهم وأربعااين قن ااار 

 .(2)ولكن هذه المساعدة لم يكت  لها الوصول سالمة بسب  تعروها لقرصنة فرسان القدي  يوحنا
خلت البالَ العربية تحات ن ااب الحكام العثمااني ،  وبعد أن وم العثمانيون بالَ مصر والشا  َو

اَ بعاض الماوانح االسااالمية واجهات الدولاة العثما نيااة البرتغااليين بشاجاعة ناااَرة، فتمكنات مان اسااتَر
في البحر األحمر مثل: مصوع وزيل ، كما تمكنات مان إرساال قاوة بحرياة بقيااَة ميار علاي با  الاى 

 .(3)الساحل األفريقي فتم تحرير مقديشو وممبسة وُمنيت الجيوش البرتغالية بخسائر عظيمة
  تمكنات الدولاة العثمانياة مان 1566-1520هاا/974-927ان القانوني وفي عهد السل ان سليم

 إبعاَ البرتغاليين عن البحر األحمر ومهاجمتهم في المراكز التي استقروا بها في الخلي  العربي.
لقااااد اَرك الساااال ان سااااليمان أن مسااااؤولية الاااادفاع عاااان األماااااكن المقدسااااة هااااي مسااااؤولية الدولااااة 

ماا  حاااكمي صقاااليقوطص وصكامبااايص وهمااا الحاكمااان الهنااديان اللااذان تااأعرا العثمانيااة، يباااَر بعقااد اتفاااب 
ماان الغاازو البرتغااالي وكااان بلاا  االتفاااب ياانت علااى العماال المشااترك وااد البرتغااال، عاام أعقاا  بلاا  
اإلتفاااب إصااداره مرسااوماا الااى سااليمان با ااا الخاااَ  والااي مصاار هااذا نصااه: )علياا  يابياا  البكااوات 

  فااور تساالم  أوامرنااا هااذه ، بتجهيااز حقيبتاا  وحاجتاا ، و عااداَ العاادة بمصاار سااليمان با ااا، أن تقااو 
بالسااوي  للجهاااَ فااي ساابيل هللا، حتااى إبا تهيااأ لاا  إعااداَ أساا ول وتزويااده بالعتاااَ والمياارة والااذخيرة 
وجم  جي  كاٍف، فعلي  أن تخر  الى الهند وتستولي وتحافم على تل  األجازاء، فانا  ابا ق عات 

ياة الاى مكاة المكرماة تجنبات ساوء ماا فعال البرتغااليون وأزلات راياتهم ال ريا وحاصرت السابل  المَؤ

                                                        
 . 115( انظر: المماليك الفرنج، أحمد سيد دراج، ص1)

 . 172انظر: تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها، شوقي الجمل، ص( 2)

 . 39( انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص3)
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 .(1)من البحر(
وقا  ساليمان الخااَ  بتنفياذ أوامار السال ان العثمااني ، ووصال بعاد سابعة أياا  الاى جادة عام اتجاه 
هاا  هاا بحامياة بلام عادَ جنَو الى كمران وبعد بل  سي ر على عدن وعّين عليها أحاد واباطه وزَو

جنادي ، عاام واصال سايره الااى الهناد، وعنااد وصاوله الاى َيااو لام ياتمكن ماان اإلساتيالء عليهااا ساتمائة 
وانسح  عائداا بعد ان فقاد حاوالي اربعمائاة مان رجالاه، وحااول مارة اخارأ االساتيالء علاى األمامياة 
حتاااى استسااالمت إحاااداها وتااام أسااار عماااانيين برتغاليااااا ، ولاااوال اإلماااداَات الجديااادة للجاااي  البرتغاااالي 

تسالمت جمياا  القااالع، وتااّم طااَر البرتغاااليين مان الهنااد ولخضااعت قلعااة َيااو للعثمااانيين خضااوعاا الس
 .(2)تاماا 

وهكاااذا تمكااان العثماااانيون مااان صاااد البرتغاااال و يقاااافهم بعياااداا عااان المماليااا  االساااالمية والحاااد مااان 
سااة ماان نشاااطهم ، وهكااذا نجحاات الدولااة العثمانيااة فااي تااأمين البحاار األحماار وحمايااة األماااكن المقد

التوساا  البرتغاااالي المبنااي علاااى أهااداف اساااتعمارية و ايااات َنيلاااة ومحاااوالت للتاااأعير علااى االساااال  
 والمسلمين ب رب مختلفة.

إن النجاو الذي حققته الدولة العثمانية فاي َرء الخ ار البرتغاالي علاى العاالم االساالمي يساتحا 
االنهيااار، ولاام تكاان علااى مسااتوأ ماان كال تقاادير وعناااء، فدولااة الممالياا  المتهالكااة كاناات علاى و اا  

القااوة يكفاال لهااا الوقااوف أمااا  الغاازو البرتغااالي فتحملاات الدولااة العثمانيااة أبباااء الاادفاع عاان حقااوب 
المسااالمين وممتلكااااتهم، ونجحااات أيماااا نجااااو فاااي الحاااد مااان م اااام  الغااازاة ووصاااولهم الاااى األمااااكن 

 .(3)المقدسة كما كانوا ير بون 
خلااات عااان مسااااعدة ساااكان المنااااطا التاااي وصااال إليهاااا الغااازو أماااا عااان الدولاااة الصااافوية فقاااد ت

                                                        
 . 40( انظر: موقف اوروبا من الدولة العثمانية، ص1)

 . 226( انظر: صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر األحمر ، غسان الرمال، ص2)

 . 40لدولة العثمانية، ص( انظر: موقف أوروبا من ا3)
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البرتغاالي، فتركاات ماادن الخلااي  العربااي تواجااه مصاايرها بنفسااها، وزاَت علااى بلاا  أن سااارت الدولااة 
الصاافوية فااي فلاا  األعااداء ولباات راباااتهم خاصااة وأنهااا علااى عااداء وخااالف مااذهبي ماا  الممالياا  

البرتغااااالي يسااااتغل هااااذا الموقااااف ويرساااال فااااي عااااا   والدولااااة العثمانيااااة ولااااذل  نجااااد البااااوكيرك القائااااد
  مبعوعاه صروأ جاوميرص ومعاه رساالة بكار فيهاا: )اناي أقاّدر لا  احتراما  للمسايحيين 1509ها/915

في بالَك، واعرض علي  األس ول والجناد واألسالحة الساتخدامها واد قاالع التارك فاي الهناد، و با 
ت أن تنقض على بالَ العرب أو أن تهاجم مكة فس تجدني بجانب  في البحار األحمار أماا  جادة أَر

أو فاي عاادن أو فااي البحاارين أو فاي الق يااف أو فااي البصاارة ، وسايجدني الشاااة بجانبااه علااى امتااداَ 
 .(1)الساحل الفارسي ، وسأنفذ له كل مايريدص

وقد صاَف هذا العرض أو هذا الموقف الفترة التاي كانات القاوات العثمانياة تتوجاه فيهاا لمجابهاة 
، حي  كانت بعد بل  معركة جالديران سنة الصفوي   التي انهز  فيها 1514ها/920ين على الحدَو

أكثار اساتعداَاا للتحاالف ما   -أي الفارا -الفرا هزيمة ساحقة أما  الجي  العثماني، مما جعلهم 
البرتغااااليين واااد العثماااانيين، فكانااات فرصاااة البرتغاااال التاااي التعاااوض السااايما وأنهااام يااادركون مااادأ 

لاااذي ُيهااادَهم ويقلاااا أمااانهم مااان قبااال الدولاااة العثمانياااة ، فاساااتغلوا احاااتاللهم لهرماااز عاااا  الخ ااار ا
هاااا؛ تقاااديم 1515هاااا/921   وارتب اااوا بعاااد بلااا  مبا ااارة مااا  الصااافويين بمعاهااادة كاااان مااان أهااام بنَو

البرتغال أسا ولها لمسااعدة الشااة فاي حملتاه علاى البحارين والق ياف مقابال اعتاراف الشااة بالحماياة 
ة علاااااى هرماااااز، وتوحياااااد القاااااوتين وفاااااي حالاااااة المواجهاااااة مااااا  الدولاااااة العثمانياااااة عااااادوهما البرتغاليااااا
 .(2)المشترك

ويظهاااار أن البرتغااااال رأوا فااااي تحااااالفهم ماااا  الصاااافويين وساااايلة تحقااااا عااااد  الوفاااااب بااااين الاااادول 
االسالمية التي ييما لاو اتحادت وادها لماا تمكنات مان الساي رة علاى مقادرات الشاعوب فاي منااطا 

                                                        
 . 17( التيارات السياسية في الخليج العربي ، صالح العقاد، ص1)

 . 98( التيارات السياسية في الخليج العربي، ص2)
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ر األحمر وعدن و ير بلا  مان االمااكن التاي خضاعت للساي رة البرتغالياة؛ ومان جهاة الخلي  والبح
اخاااارأ فااااان التحااااالف الصاااافوي البرتغااااالي والوواااا  السياسااااي واالقتصاااااَي المتاااادهور لاااادأ َولااااة 
الممالي ، كل بل  جعل الدولة العثمانية تتحمل المسؤولية كاملة في الدفاع عان األمااكن االساالمية 

 .(1)البرتغاليون الوصول إليه والسي رة عليه في كل موق  حاول
 لقد كان من نتائ  الصراع العثماني البرتغالي:

 احتفم العثمانيون باالماكن المقدسة وطريا الح . -1
 حماية الحدَو البرية من هجمات البرتغاليين طيلة القرن الساَا عشر. -2
بالشاارب االَنااى عباار الخلااي  العربااي اسااتمرار ال اارب التجاريااة التااي تاارب  الهنااد واندونيساايا  -3

 والبحر األحمر.
اسااااتمرار عمليااااات تباااااَل البضااااائ  الهنديااااة ماااا  تجااااار أوروبااااا فااااي أسااااواب حلاااا ، والقاااااهرة  -4

  ا ااترأ البناادقيون وحاادهم سااتة آالف قن ااار ماان التواباال وفااي الوقاات 1554واساا نبول ففااي ساانة 
ضاااائ  الهندياااة )توابااال ، أصاااباغ، نفساااه كانااات تصااال الاااى مينااااء جااادة عشااارين سااافينة محملاااة بالب

 .(2)أنسجة(
 وفاة السل ان سليم:

-رحمه هللا-في التاس  من  وال سنة ست وعشرين وتسعمائة، ليلة السبت توفي السل ان سليم 
، فأخفى موته الوزراء، وأرسلوا يعلمون ولده السال ان ساليمان، فلماا وصال الاى القسا ن ينية أعلناوا 

فناوه فاي محال قباره، وأمار موت السل ان سليم، وصلوا ع ليه في جام  السل ان محمد، عم حملوه َو
 السل ان سليمان خان ببناء جام  عظيم ، وعمارة ل عا  الفقراء صدقة على والده.

وكان رحمه هللا عالماا فاوالا بكياا، حسن ال ب ، بعيد الغاور، صااح  رأي وتادبير وحاز ، وكاان 
                                                        

 . 41( انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص1)

 .45،46( انظر: تاريخ العرب الحديث ، مجموعة من العلماء ، ص2)
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يااة والفارساية، ونظام نظامااا بارعااا حسااناا، وكاان َائام الفكار فااي يعارف األلسانة الثالعاة: العربياة والترك
أحوال الربية والمملكة، وَقَهر الملوك وأباَهم، ولما كان بمصار كتا  علاى رخاا  فاي حاائ  القصار 

 الذي سكن ييه بخ ه، فقال: 
 المل  هلل من يظفر بنيل مني 

َه قهراا ويضمن بعده الدركا     يَر
  أنملة لو كان لي أو لغيري قدر 

 فوب التراب لكان األمر مشتركاا    
توفي رحمه هللا تعالى وله من العمر أرب  وخمساون سانة، وكانات مادة ملكاه تساعة أعاوا  وعمانياة 

  .(1)أ هر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 . 40الطين آل عثمان للقرماني، ص( انظر: تاريخ الس1)
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 المبح  الثال 
 السل ان سليمان القانوني

 
تم بااه والااده اهتماماااا ولااد سااليمان القااانوني فااي مدينااة )طراباازون( كااان والااده آنااذاك والياااا عليهااا اهاا

عظيماااا، فنشااأ محباااا للعلاام واألَب والعلماااء واالَباااء والفقهاااء، وا ااتهر منااذ  اابابه بالجديااة والوقااار، 
أرتقى عرش السل نة في الساَسة والعشرين من عمره وكان متأنياا فاي جميا   اؤونه وال يتعجال فاي 

 .(1)اتخذ قراراا اليرج  عنه األعمال التي يريد تنفيذها بل كان يفكر بعما عم يقرر وابا
 أوالا: الفتن التي واجهته في بداية حكمه:

ات  اغلته عان حركاة الجهااَ، حيا   ان  ابتلى سليمان في السنوات األولى في عهده باأرب  تماَر
أ الغزالااي والااى الشااا   الااوالة ال موحااون أن فرصااة االسااتقالل بأقاااليمهم حااان وقتهااا، فقااا  جااان بااَر

علن العصيان عليها وحاول أن يساتولي علاى حلا  إال أناه فشال فاي بلا  وأمار بتمَر على الدولة وأ 
أ وأرسل الى استنبول َاللاة علاى  السل ان سليمان بقم  الفتنة فقمعت وق   رأا المتمَر جان بَر

.  انتهاء التمَر
  وكاان 1524هاا/930وأما التمَر الثاني فقد قا  به أحمد  ااه الخاائن فاي مصار وكاان هاذا عاا  

لبا ا طامعاا في منصا  الصادر األعظام ولام يفلا  فاي تحقياا هدفاه، وطلا  مان السال ان أن هذا ا
يعينااه والياااا علااى مصاار فعينااه. ومااا أن وصاال الااى مصاار حتااى حاااول اسااتمالة الناااا وأعلاان نفسااه 
سل اناا مساتقالا إال أن أهال الشارع وجناَو الدولاة العثمانياة مان اإلنكشاارية قااموا واد الاوالي المتماَر 

 وه و ل اسمه في كت  التاريخ مقروناا باسم الخائن.وقتل
  1526والتمَر الثال  ود خليفة المسالمين هاو تماَر  ايعي رافضاي قاا  باه باباا بو الناون عاا  

في من قة يوز اَ حيا  جما  هاذا الباباا ماابين عالعاة آالف وأربعاة آالف عاائر وفارض الخارا  علاى 
                                                        

 . 51( انظر: السالطين العثمانيون الكتاب المصور، ص1)
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ة بعض القواَ العثمانيين الذين توجهوا لقم  حركتاه، المن قة، وقويت حركته حتى أنه است اع هزيم
 وانتهت فتنة الشيعة هذه بهزيمة بابا بو النون وأرسل رأسه الى استانبول.

اا  اايعياا رافضااياا أيضاااا  والتمااَر الراباا  وااد الدولااة العثمانيااة فااي عهااد سااليمان القااانوني كااان تمااَر
 ااعياا قاااموا  30.000كاان عاادَ أتباعااه وكاان علااى رأسااه قلناادر جلباي فااي من قتااي قونيااة وماارع  و 

بقتل المسلمين السانيين فاي هااتين المن قتاين. ويقاول بعاض الماؤرخين أن قلنادر جلباي جعال  اعاره 
 أن من قتل مسلماا سنياا ويعتدي على امرأة سنية يكون بهذا قد حاز أكبر الثواب.

معهم إب أن الصدر األعظم توجه بهرا  با ا لقم  هذا العصيان فقتله العصاة، عم نجحت الحيلة 
 إبرابيم با ا قد استمال بعض رجال قلندر جلبي ، فقلت قواته وهز  وقتل.

بعاااد هاااذا هااادأت األماااور فاااي الدولاااة العثمانياااة وبااادأ السااال ان فاااي التخ اااي  لسياساااة الجهااااَ فاااي 
 .(1)أوروبا

ا:  عانياا: فت  رَو
ا جزيرة مشاكسة إب كانت حصن حصين لفرسان القدي  ي وحنا الاذين كاانوا يق عاون كانت رَو

طرياااا الحجاااا  المسااالمين األتاااراك الاااى الحجااااز، فضاااالا عااان اعماااالهم العدوانياااة الموجهاااة لخ اااوط 
المواصاااالت البحرياااة العثمانياااة، فاااأهتم السااال ان ساااليمان بفتحهاااا وأعاااد حملاااة عظيماااة سااااعده علاااى 

 تحقيقها عدة أمور:
الدولاااااة الرومانياااااة  امبراطور -نت( انشغال اوروبا بالحرب الكبرأ بين  ارل الخام  )ك -1

 المقدسة وفرانسوا مل  فرنسا.
 عقد الصل  بين الدولة العثمانية والبندقية. -2
 نمو البحرية العثمانية على عهد سليم األول. -3

ا ابتداء من منتصاف عاا    ، وفتحهاا وأع اى 1522و ن سليمان القانوني حرباا كبيرة ود رَو
                                                        

 . 91( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، د. محمج حرب، ص1)
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فاااذهبوا الاااى )مال اااة( وهنااااك أع ااااهم ) اااارك كنااات( حاااا حكااام هاااذه للفرساااان حاااا االنتقاااال منهاااا، 
 .(1)الجزيرة

 عالثاا: قتال المجر وحصار فينا:
كان مل  المجر )فيالَ يسالف الثاني جاجليو( قاد عاز  علاى فا  أي تعهادات كانات قاد اع يات 

 يه.من قبل اسالفه لسالطين الدولة العثمانية، وبه  الى حد قتل مبعوم السل ان سليمان إل
وكاااان المبعاااوم ي الااا  بالجزياااة السااانوية المفروواااة علاااى المجااار. ولهاااذا َر ساااليمان فاااي عاااا  

  بغزوة كبيرة ود المجر، ولكن استمرت المعارك حتى أحرز االتراك انتصارهم الكبير، فاي 1521
ا( في 1526موقعة موهاك  عا   خل سليمان القانوني )بَو   1526سبتمبر )أيلاول( عاا   11 ، َو

ت المقاوماااة الهنغارياااة ر ااام هاااذا، وتااااب  السااال ان واااغ ه حتاااى بلغااات جيو اااه أساااوار فيناااا واساااتمر 
 ، إال أن طااول خ ااوط المواصااالت وتحااول 1529عاصاامة االمبراطوريااة الرومانيااة المقدسااة عااا  

) ااااارل كناااات( ماااان قتااااال فرانسااااوا الااااى التصااااال  معااااه للتفاااارغ لحاااارب العثمااااانيين والنقاااااب عاصاااامة 
ستحيل على سليمان القانوني فت  هذه العاصمة، وتراج  عنها بينما استمر الهايسبور  جعل من الم

الصراع بين سليمان والقوأ األوروبية المؤيدة لمل  المجر من أجل السي رة على هذه المملكة حتاى 
 وفاة سليمان. 

علااى أن أباارز حاادم تاااريخي فااي السياسااة الخارجيااة العثمانيااة علااى عهااد سااليمان القااانوني هااو 
 .(2)م  فرانسوا، تل  العالقة التي تحولت الى محالفة عالقته

 رابعاا: سياسة التقارب العثماني الفرنسي:
كاان عهاد السا ان ساليمان القاانوني بمثال رأا الهاار  بالنسابة لقاوة الدولاة العثمانياة ومكانتهاا بااين 

                                                        
 ( انظر: الشعوب االسالمية ، د.عبدالعزيزنوار. 1)

 . 147( انظر: الشعوب االسالمية ، ص2)
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، حيااا  َول العااالم آناااذاك. ويعتبااار عصااار السااال ان ساااليمان هاااو العصااار الاااذهبي للدولاااة العثمانياااة
  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهدت ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانوات حكمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان 

  توسااعاا عظيمااا لاام يسابا لااه مثيال، وأصاابحت أقااليم الدولااة 1566-1520هاا، الموافاا 926-972
 العثمانية منتشرة في عالم قارات عالمية.

وكان لهذا البروز أعره على َول العالم المعاصرة وباألخت علاى َول أوروباا التاي كانات تعاي  
ينية خ  يرة، ولهذا تنوعت مواقاف الادول األوروبياة مان الدولاة العثمانياة حسا  انقسامات سياسية َو

 روف كل َولة. وكان تشارلز الخام  مل  االمبراطورياة الرومانياة المقدساة ينااف  فرانساوا األول 
ملااا  فرنساااا علاااى كرساااي الحكااام لالمبراطورياااة الرومانياااة، وكاااان الباباااا لياااو العا ااار منافسااااا للراهااا  

 .(1)ر زبيم المقاومة البروتستانتيةاأللماني مارتن لوع
وكانت بلغراَ تعاني من او رابات َاخلياة بساب  صاغر سان ملكهاا لاوي  الثااني مماا أَأ الاى 

 .(2)نشوب النزاع بين األمراء
ولهاذا رأأ فرانساوا األول أن يساتغل مكانااه وقاوة الدولاة العثمانياة ويكساابها صاديقاا لاه، فوقاف منااه 

َ والرابة فاي ال وفااب معتقاداا أن الدولاة العثمانياة هاي التاي ساتحد مان طموحاات تشاارلز موقف التَو
الخااام  وتوقفااه عناااد حااده، ومماااا يثباات هاااذا التوجااه الفرنسااي ماااابكره للساافير الفينساااي عناادما قاااال 
:)سااعاَة الساافير اليمكننااي أن أنكاار أننااي أر اا  بشاادة فااي أن أرأ األتااراك أقوياااء جااداا ومسااتعدون 

السااال ان العثمااااني الذاتياااة بااال إلواااعاف قاااوة االمبراطاااور تشاااارلز للحااارب ، لاااي  فقااا  لمصااالحة 
الخام  وتكليفه  الياا، و ع اء جمي  الحكومات األمن واألمان واد عادو عظايم كهاذا صاالمبراطاور 

 .(3)تشارلزص

                                                        
 . 92الثقفي، ص ( انظر: دراسات متميزة ، يوسف1)

 . 92( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 47( انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية ، ص3)
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بدأت مفاووات فرنسا م  الدولة العثمانية بعد معركة صبايياص التي أسار فيهاا ملا  فرنساا صفرانساوا 
 ، فأرسلت والدته والوصية على العرش مبعوعها صجون فرانجيبانيص ومعاه خ ااب 1525 األولص عا 

منهاااا وخ ااااب مااان الملااا  األساااير ي لباااان فيهماااا مهاجماااة قاااوات عائلاااة الهابسااابر  و طاااالب ساااراو 
 .(1)األسير

وعلاااى الااار م مااان أن األساااير أطلاااا بموجااا  معاهااادة تااام عقااادها فاااي مدرياااد باااين فرنساااا وأسااارة 
  ساكرتيره 1535هاا/941 ، إال أن فرنسوا، بعد إطالب سراحه أرسل في عا  1526الهابسبر  سنة 

، ُساميت ييماا بعاد (2)صجان َي الفوريهص الى السل ان سليمان بهدف عقد تحالف في  اكل معاهادة
با صمعاهدة االمتيازات العثمانية الفرنسيةص، ونظراا لما ستكون عليه هذه المعاهدة من أهمية كبرأ بعاد 

 َر هنا أهم نصوصها:بل  نو 
 حرية التنقل والمالحة في سفن مسلحة و ير مسلحة بحرية تامة. 
 حا التجارة والمتاجرة في كل أجزاء الدولة العثمانية بالنسبة لرعايا مل  فرنسا. 
 تدف  الرسو  الجمركية و يرها من الضرائ  مرة واحدة في الدولة العثمانية. 
 لدولة العثمانية هي نفسها التي يدفها الرعايا األتراك.الضرائ  التي يدفعها الفرنسيون في ا 
 حا التمثيل القنصلي، م  حصانة قنصلية وألقاربه وللعاملين معه. 
ماان حااا القنصاال الفرنسااي النظاار فااي القضااايا المدنيااة والجنائيااة التااي يكااون أطرافهااا ماان رعايااا  

تعانة بالسال ات المحلياة لتنفياذ مل  فرنسا، وان يحكم في هذه القضايا و نما للقنصل الحا فاي االسا
 أحكامه.

في القضايا المختلفاة التاي يكاون أحاد أطرافهاا ربياة مان رعاياا السال ان العثمااني ، ال يساتدعي  
 وال يستجوب ربية المل  الفرنسي وال يحاكم إال بحضور ترجمان القنصلية الفرنسية.

                                                        
 .47( انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية ، ص1)

 . 47( المصدر السابق نفسه، ص2)
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 لحكم.افاَات ربية المل  في القضايا مقبولة ويؤخذ بها عند اصدار ا 
 حرية العباَة لرعايا المل . 
 من  استعباَ ربية المل . 

وكان من نتاائ  هاذه المعاهادة زيااَة التعااون باين األسا ولين الفرنساي والعثمااني و ان االسا ول 
العثمااااني هجماااات قوياااة علاااى  اااواطح مملكاااة ناااابولي التاااي كانااات تابعاااة لااااص ارل كناااتص وفاااي عاااا  

ني والفرنسي وهاجمت نسير التابعة لدوب ساافوي حلياف   تجمعت وحدات االس ولين العثما1543
 .(1) ارل كنت

واساااتفاَت فرنساااا مااان تقاربهاااا مااا  الدولاااة العثمانياااة عساااكرياا واقتصااااَياا وسياساااياا واتخاااذت مااان 
المعاهاادة السااابقة وساايلة لفاات  أبااواب التجاااارة ماا  المشاارب َون الخضااوع لالحتكااار التجاااري الاااذي 

ا طريا رأا الرجاء الصال ، كما حصلت بموجبها على الحاا الكامال فروته البرتغال بعد اكتشافه
في الحماية تحت علمها ربيا الدول الغربية االخرأ، مماا جعال لهاا مكاناة مرموقاة باين َول الغارب 

 األوروبي.
هذه المعاهدة بكل أسف لم يستفد منها رعايا الدولاة العثمانياة وكأنهاا عقادت فقا  لتلبياة الم الا  

تحقيااا مصااال  األعااداء َون مقاباال يااذكر وقااد كاناات هااذه المعاهاادة األساااا الااذي بنااي الغربيااة ، و 
عليااه وسااار علااى نهجااه الكثياار ماان المعاهاادات التااي عقاادت ييمااا بعااد بااين الدولااة العثمانيااة والاادول 

 .(2)األوروبية بصفة عامة
النصاااراني، لااام يسااات   ملااا  فرنساااا ان يلتاااز  باااالعهَو مااا  الدولاااة العثمانياااة بساااب  الااارأي العاااا  

ييض ر الى التراج  ونقض العهَو عم يعَو من جديد ييستجدي ع ف وتأييد العثمانيين مان جدياد 
فيثاور عليااه الاارأي العااا  والحقيقاة التاريخيااة تقااول أنااه ال يمكان للصااليبيين أعااداء االسااال  أن يتخلااى 

يه القوأ لهم و ن كانوا مختلفين  اهرياا تبعاا لل  مصال  واألهواء.بعضهم عن بعض أما  تحدِّ
و ن أعداء االسال  من الصليبيين الحقاَين ال أحاالف وال مواعياا لهام فاي تعااملهم ما  المسالمين 

                                                        
 . 47( انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية ، ص1)

 . 48، ص’العثمانية( انظر: موقف أوروبا من الدولة 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -264- 

كمااا يبااين لنااا هللا عااز وجاال فااي كتابااه الكااريم. وحينمااا تتبااين لهاام باااَرة وااعف عنااد المساالمين فااانهم 
اكم مانهم مهماا كاان سرعان مايقوأ ساعدهم كي يجهزوا عليهم وهم في الوقات نفساه اليسامحون لحا

اتجاهااه او ووااعه أن يتعاااون ماا  المساالمين وأنااه مهمااا اختلفاات المصااال  فهاام جميعاااا يتفقااون فااي 
 .(1)محاربة هذا الدين وتقتيل أهله في كل زمان ومكان

لقد كانت تل  االمتيازات التي أع يت للدولة الفرنسية أول إسفين يدب في نع  الدولاة العثمانياة 
 دة ييما بعد. هرت آعاره البعي

وفي أواخر أياا  الدولاة العثمانياة صاارت َول أوروباا النصارانية تتادخل فاي  اؤونها تحات حماياة 
االمتيااازات وللاادفاع عاان نصااارأ الدولااة الااذين كااانوا يعاادون رعايااا للاادول األجنبيااة وخاصااة فااي بااالَ 

 .(2)الشا 
 المبح  الراب 

 الدولة العثمانية و مال أفريقيا
 

هجياار الجماااعي للمساالمين ماان األناادل  وناازوو أعااداَاا كبياارة ماانهم الااى الشاامال كااان ماان آعااار الت
األفريقااي حاادوم العديااد ماان المشااكالت االجتمابيااة واالقتصاااَية فااي واليااات الشاامال األفريقااي ولمااا 
كان من بين المسلمين النازحين الى هذه المناطا أعداَاا وفيرة من البحارة، فكاان مان الضاروري أن 

وساائل المالئماة الساتقرارها، إال أن بعاض العوامال قاد تاوافرت لتادف  بأعاداَ مان هاؤالء تبح  عن ال
البحارة الى طريا الجهاَ ود القوأ المسيحية في البحر المتوس . ويأتي فاي مقدماة هاذه األساباب 
 الداف  الديني بسب  الصراع بين االسال  والنصرانية و خرا  المسلمين من األندل  ومتابعة االسبان

 والبرتغال للمسلمين في الشمال األفريقي.
وقد  لت حركات الجهاَ االسالمي ود االسبان والبرتغاليين  يار منظماة حتاى  هاور األَخاوان 
خياار الاادين وعاارو  بربروسااا واساات اعا تجمياا  القااوات االسااالمية فااي الجزائاار وتوجيهااا نحااو الهاادف 

                                                        
 . 75( انظر: تاريخ الدولة العثمانية ، د.علي حسون ،ص1)

 . 78، 77( انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ، ص2)
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 الشمال االفريقي. المشترك لصد اعداء االسال  عن التوس  في موانح ومدن
وقد اعتمدت هذه القوة االسالمية الجديدة فاي جهاَهاا أسالوب الكار والفار فاي البحار بساب  عاد  
قدرتها في الدخول في حرب نظامية ود القوأ المسيحية من األسبان والبرتغااليين وفرساان القادي  

آو بنظرهم الثاق  أن يدخلوا يوحنا، وقد حقا هؤالء المجاهدين نجاحاا أعار قلا القوأ المعاَية، عم ر 
 تحت سياَة الدولة العثمانية لتوحيد جهَو المسلمين ود النصارأ الحاقدين.

وقاااد حااااول المؤرخاااون األوروبياااون التشاااكي  فاااي طبيعاااة الحركاااة الجهاَياااة فاااي البحااار المتوسااا  
ر ووصاافوا َورهااا بالقرصاانة وكااذل   ااككوا فااي أصاال أهاام قاَتهااا وهمااا خيرالاادين وأخااوه عاارو  األماا

الااذي يفااارض وااارورة إلقااااء الضاااوء علاااى َور األخااوين وأصااالهما، وأعااار هاااذه الحركاااة علاااى الااادور 
 الصليبي في البحر المتوس  في زمن السل ان سليم والسل ان سليمان القانوني.

 أوالا : أصل األخوين عرو  وخير الدين:
بن يوساف مان بقاياا يرج  أصل األخوين المجاهدين الى األتراك المسلمين وكان والدهما يعقوب 

. وأمهام سايدة (1)الفاتحين المسالمين األتاراك الاذين اساتقروا فاي جزيارة مادللي إحادأ جازر األرخبيال
مسلمة أندلسية كان لها األعر على أوالَها في تحويل نشاطهم  ا ر باالَ األنادل  التاي كانات تالن 

ين أخاوان مجاهادان هماا . وكاان لعارو  وخيار الاد(2)في بل  الوقت من ب   األسبان والبرتغااليين
 إسحاب ومحمد إلياا ولقد استند المؤرخون المسلمون الى أصلهم األسالمي الى الحج  التالية:

ين فاي الجزائار  -1 مابكره المؤرال الجزائري صأحمد توفيا مدنيص مستنداا على أعرين مازاال موجاَو
اماة كانات علاى بااب أولهما رخامة منقو ة كانت موواوعة علاى بااب حصان  ر اال، وعانيهماا رخ

مساااجد الشاااواا بالعاصااامة الجزائرياااة، وقاااد نقااا  علاااى الرخاماااة األولاااى: )بسااام هللا الااارحمن الااارحيم 

                                                        

 . 37( انظر: المغرب في بداية العصور الحديثة ، د. صالح العقاد، ص1)

 . 160،161( انظر: حرب الثالثمائة سنة بين الجزائر وأسبانيا، ص2)
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وصلى هللا على سيدنا محمد وآله، هذا بر   ر ال أنشأه القائد محمَو بن فارا التركي في خالفة 
بتاااريخ أربعااة وعشاارين بعااد األمياار الحاااكم بااأمر هللا المجاهااد فااي ساابيل هللا صأور  باان يعقااوبص بابنااه 

 ( ونقاا  علااى الرخامااة الثانيااة : )إساام صأورو صباان أبااي يوسااف يعقااوب التركاايص(. 1518تسااعمائة )
 .(1) 1520وهناك عالثة مسجل عليها بعض ما يده خير الدين في الجزائر سنة 

تهااا، صأورو ص مااأخوب ماان حاَعااة االسااراء والمعاارا  التااي ياارج  أنااه ولااد ليل -إن اساام صعاارو ص  -2
 .(2)وأن الترك ين قونه صأورو ص عم عرب الى صعرو ص

إن مابكر عن الدور الذي لعبه األخوان يؤكد حرصهما علاى الجهااَ فاي سابيل هللا ومقاوماة  -3
أطماااع أساابانيا والبرتغااال فااي الممالاا  األسااالمية فااي  اامالي أفريقيااا ولقااد أباادع األخااوان فااي الجهاااَ 

الجهااَ البحاري فاي القارن السااَا عشار مراكاز مهماة فاي  البحري ود النصارأ وأصابحت لحركاة
لي وبجاية و يرهاا فاي أعقااب طاَر المسالمين مان األنادل  ، وقاد قويات   ر ال ووهران والجزائر َو
بفعاال انضااما  المساالمين الفااارين ماان األناادل  والعااارفين بالمالحااة وفنونهااا والماادربين علااى صااناعة 

 .(3)السفن
 جهاَ ود الغزو النصراني:عانياا: َور األخوين في ال

اتجه األخاوان عارو  وخيار الادين الاى الجهااَ البحاري مناذ الصاغر، ووجهاا نشااطهما فاي البداياة 
 ، لكاان وااراوة الصااراع بااين القااوأ 1510الااى بحاار األرخبياال المحااي  بمسااق  رأسااهما حااوالي ساانة 

ا اتد واراوة فاي م لا  المسيحية في بالَ األندل  وفي  مالي افريقيا بين المسالمين هنااك، والاذي 
القاارن الساااَا عشاار، قااد اسااتق   األخااوين لياانقال نشاااطهما الااى هااذه المناااطا وبخاصااة بعااد أن 
تمكاان االساابان والبرتغاااليون ماان االسااتيالء علااى العديااد ماان المراكااز والمااوانح البحريااة فااي  اامالي 

                                                        
 .160،161انظر: حرب الثالثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا، ص( 1)

 . 95( انظر : الدولة العثمانية العلية ، ص2)

 . 79،80( انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص3)
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 .(1)افريقيا
ن األماار الااذي أعااار أعجاااب وقااد حقااا األخااوان العديااد ماان االنتصااارات علااى القراصاانة المساايحي

القوأ االسالمية الضعيفة فاي هاذه المنااطا ، ويبادو بلا  مان خاالل مان  السال ان صالحفصايص لهام 
حاا االسااتقرار فااي جزياارة جربااة التونسااية وهااو أمار عروااه لهجااو  أسااباني متواصاال اواا ره لقبااول 

الاابالَ بهمااا، وتااأعيرهم  الحمايااة االساابانية بالضااغ  والقااوة، كمااا يباادو ماان خااالل اسااتنجاَ أهااالي هااذه
َاخاال بالَهاام ممااا أسااهم فااي وجااَو قاعاادة  ااعبية لهمااا تمكنهمااا ماان حكاام الجزائاار وبعااض المناااطا 
المجااورة ويارأ بعااض الماؤرخين أن َخااول صعارو ص وأخيااه الجزائار وحكمهماا لهااا لام يكاان بنااءا علااى 

ل ااَر األخاااوين رابااة السااكان، ويسااتند هااؤالء الااى وجااَو بعاااض القااوأ التااي  لاات تترقاا  الفاارر 
واألتاااراك المؤيااادين لهماااا، لكااان الااابعض اآلخااار يااارون أن وصاااول صعااارو ص وأخياااه كاااان بنااااءا علاااى 
اساااتدعاء مااان ساااكانها لنجااادتهم مااان الهجاااو  األساااباني الشااارا، وأن القاااوأ البساااي ة التاااي قاومااات 

هما كانت تتمثل في بعض الحكا  الذين أبعدوا عان الحكام أماا  محااوالت األخاوين الجااَة فاي  وجَو
توحيد الابالَ حيا  كانات قبال وصاولهما أ ابه بدولاة ملاوك ال وائاف فاي األنادل ، وقاد سااند أ لا  
أهل البالَ محااوالت األخاوين وا اتركت أعاداَاا كبيارة مانهم فاي هاذه الحماالت، كماا سااندهما العدياد 

 .(2)من الحكا  المحليين الذين  عروا بخ ورة الغزو الصليبي األسباني
 ، وقاد 1512وين المجاهادين بمحاولاة تحريار بجاياة مان الحكام االساباني سانة ويظهار َور األخا

قاعدة عملياتها ود القوات األسابانية فاي مينااء جيجال  ارقي الجزائار بعاد أن  -لهذا الغرض-نقال 
  لكاي تكاون مح اة تقوياة لتحريار بجاياة مان 1514تمكنا من َخولها وقتال حماتهاا الجناوبيين سانة 

ة مساالمي األنادل  ماان جهااة أخاارأ ويباادو أن األخاوين قااد واجهااا تحالفاااا قوياااا جهاة ولمحاولااة مساااعد
وه لكاان أجبااروا عليااه بفعاال االسااتقرار فااي  نات  عنااه العديااد ماان المعااارك النظاميااة وهااو أماار لام يتعااَو

                                                        
 . 53( انظر: الدولة العثمانية ، د.علي حسون ،ص1)

 . 37،38( انظر: المغرب في بداية العصور الحديثة، ص 2)
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  ممااا اواا ر 1518حكاام الجزائاار، وزاَ ماان حاار  الموقااف قتاال صعاارو ص فااي إحاادأ المعااارك ساانة 
لف يعيناااه علاااى االساااتقرار والمقاماااة ومواصااالة الجهااااَ وكانااات الدولاااة خيااار الااادين للبحااا  عااان تحاااا

العثمانية هي أقوأ القوأ المر حة لهذا التحاالف ساواء لادورها الباارز فاي سااحة البحار المتوسا  أ  
 .(1)ألن القوأ المحلية في الشمال األفريقي كانت متعاطفة معها

لقسا ن ينية وأن االتجااه لمحالفتهاا سيكساا  وتتااب  انتصااراتها علاى السااحة األوروبياة منااذ فات  ا
َور خير الدين مزيداا من التأييد من قبل هذه القوأ، والى جان  بل  فان الدولة العثمانية قاد أبادت 
اساتجابة للمسااعدة حاين طلا  منهاا األخاوان بلا ، كماا أبادت ر بتهاا فاي مزياد مان المسااعدة لادوره 

نظااور َينااي أسااهم فااي إكساااب َورهااا تأييااداا جماهيرياااا وكااذل  لبقايااا المساالمين فااي األناادل ، وماان م
 .(2)وجعل محاولة التقرب منهما أو التحالف معهما عمالا مر وباا 

ومن جهة أخرأ كانت الظروف في الدولة العثمانية على عهد السل ان سليم األول مهياأة لقباول 
ي، وكاان مان أبارز أهادافها هذا التحالف وبخاصة بعد أن اتجهت القوات العثمانية الى الشارب العربا

هااو التصاادأ لاادور البرتغاااليين واألساابان وفرسااان القاادي   -كمااا ساابا التووااي -فااي هااذا االتجاااه 
يوحنا في المن قة ، وكان من المن قي التحالف م  أي من القوأ المحلية التي تعينها علاى تحقياا 

 .(3)هذه األهداف
 عالثاا: التحالف م  العثمانيين:

تاااريخ حااول بدايااة التحااالف بااين العثمااانيين واألخااوين عاارو  خيرالاادين ، فتااذكر اختلااف علماااء ال
بعاااض المراجااا  أن السااال ان ساااليم األول كاااان وراء إرساااالهم الاااى السااااحل األفريقاااي تلبياااة ل لاااا  
المسااعدة ماان سااكان الشاامال األفريقاي وعمااالا علااى تع ياال أهاداف البرتغاااليين واألساابان فااي من قااة 

                                                        
 (. 2/902نظر: الدولة العثمانية دولة إسالمية مفتر عليها )( ا1)

 (. 2/902( انظر: الدولة العثمانية دولة إسالمية )2)

 . 83( انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -269- 

ى الااار م مااان عاااد  تاااداول هاااذه الرواياااة باااين الماااؤرخين إال أنهاااا تووااا  أن البحااار المتوسااا . وعلااا
 .(1)العثمانيين لم يكونوا بمعزل عن األحدام التي تدور على ساحة البحر المتوس 

  فااي أعقاااب فاات  عاارو  وخياار 1514ويرجاا  بعااض المااؤرخين التحااالف بااين الجااانبين الااى ساانة 
ن سااليم األول مجموعااة ماان النفااائ  التااي اسااتوليا لميناااء صجيجاالص حياا  ارساال األخااوان الااى الساال ا

عليهااا بعااد فاات  المدينااة، فقبلهااا الساال ان وَر لهمااا الهديااة بارسااال أرباا  عشاار ساافينة حربيااة مجهاازة 
وكااان هااذا الااَر ماان الساال ان العثماااني يعكاا  ر بتااه فااي اسااتمرار نشاااط َور  (2)بالعتاااَ والجنااَو

عمه. على أن بعض المؤرخين يذكرو  ن أن الدعم العثماني لهذه الحركة كان فاي أعقااب األخوين َو

ة السل ان العثماني من مصر الى استانبول سنة 1518وفاة صعرو ص سنة   .(3) 1519  وبعد عَو
على أن الرأي األكثر ترجيحاا أن االتصاالت بين العثمانيين وهذه الحركة كان سابقاا لوفااة عارو  

رجاا  الأااأن األخااوين كانااا فااي أماا  الحاجااة لاادعم أو وقباال فاات  العثمااانيين للشااا  ومصاار، وبلاا  ي
تحاااالف مااا  العثماااانيين بعاااد فشااالهما فاااي فاااات  صبجاياااةص ، كماااا أنهماااا حوصاااروا فاااي صجيجيااالص بااااين 
الحفصيين الذين أصبحوا مان أتبااع االسابان وباين صساالم التاوميص حااكم الجزائار الاذي ارتكاز حكماه 

سبان وفرسان القدي  يوحنا التي تحاصارهم فاي على َعم األسبان له هو اآلخر، فضالا عن قوة اال
البحر؛ فكان لوصول الدعم العثماني أعره على َعم َورهما و روعهما في َخول الجزائر بر م هذه 
العواماال حياا  اتفااا العثمااانيون ماا  األخااوين علااى واارورة اإلسااراع باادخولهما قباال القااوات االساابانية 

سابان إليهاا، التخابهاا قاعادة لتخريا  الماوانح االساالمية لموقعها الممتاز من ناحية ولكاي يسابقوا اال
 الواقعة تحت االحتالل االسباني كبجابة و يرها من ناحية اخرأ.

وقاد تمكان عاارو  مان َخااول الجزائار بفضال هااذا الادعم وقتاال حاكمهاا بعاد أن تأكااد مان مسااابيه 

                                                        
 . 83( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 84( انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص2)
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This file was downloaded from QuranicThought.com



 -270- 

لااه األماار فااي الجزائاار لالسااتعانة بااالقوات االساابانية، كمااا تمكاان ماان َخااول ميناااء  ر ااال، واجتماا  
وبوياا  فااي نفاا  الساانة التااي هزماات فيهااا القااوات المملوكيااة أمااا  القااوات العثمانيااة فااي الشااا  ساانة 

 .(1)  في موقعة مر  َابا1516
عمه الاى  ولم يكن من الممكن لألخوين أن يقوما بهذه الفتوحات لوال تشجي  السل ان العثماني َو

 .(2)ال من َخول بجاية أما  نف  القوات المعاَيةجان  َعم  عوب المن قة وقد سبا أن فش
بعد أن بوي  صخير الدينص فاي الجزائار فاي أعقااب ماحققاه مان انتصاارات علاى األسابان والزعمااء 
المحلياااين المتحاااالفيين معهااام أصاااب  محااا  آماااال كثيااار مااان الوالياااات والماااوانح التاااي كانااات مازالااات 

لذين طلبوا نصرته أهل تلمسان. وما  أن اساتنجاَ خاوعة سواء لألسبان أو لعمالئهم ، وكان أول ا
األهالي كان من الممكن أن يكون كايياا لتدخل صخير الدينص إال أن موق  تلمسان االساتراتيجي الاذي 
كان يجعل وجاَو صخيار الادينص فاي الجزائار  يار مساتت  قاد جعلاه يفكار فاي التادخل قبال أن ي لا  

 .(3)جيل بذل األهالي نجدته، وأن م البهم قد َعته للتع
 ، وأمان ال رياا إليهاا. وبعاد أن 1517وأعد صخير الدينص جيشاا كبيراا زحف باه الاى تلمساان سانة 

، مان اساتعاَتها ولقاي أحاد إخاوة  نج  في السي رة عليها تمكن االسابان ، وعمالؤهام مان بناي حماَو
رهم للمديناة بلا  صخير الدينص حتفه وهو صاسحابص ، كما قتل صعرو ص وكثيرون من رجاله أعناء حصا

  .1518الحصار الذي أمتد لستة أ هر أو يزيد أمتد حتى سنة 
وقد تركت هذه األحادام أعاراا بالغااا فاي نفا  خيار الادين مماا َفعاه الاى التفكيار فاي تارك الجزائار 
لوال أن أهلهاا ألحاو علياه بالبقااء. وكانات موافقتاه علاى البقااء تفارض علياه وارورة باذل  المزياد مان 

ة أن يهاجمه االسبان ومؤيديهم، كما أن بل  قد أَأ الى أتجاهه الى مزيد مان االرتبااط الجهد خشي

                                                        
 . 175، 174( انظر: حرب الثالثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا، ص1)

 . 58( انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ، ص2)

 . 86( المصدر السابق نفسه، ص3)
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بالدولاة العثمانياة، وبخاصااة بعاد أن والات لهااا مصار والشاا ، فكااان بلا  يؤكاد احتيااا  الجاانبين الااى 
 .(1)مزيد من االرتباط باآلخر

 األول: رابعاا: سكان مدينة الجزائر يرسلون رسالة استغاعة للسل ان سليم
قاااا  األساااتاب الااادكتور عبااادالجليل التميماااي بترجماااة وعيقاااة تركياااة محفو اااة فاااي َار المحفو اااات 

، وهاذه الوعيقاة بباارة عان رساالة موجهاة 4656تحت رقم  -طوب قابي سيراأ-التاريخية باستنبول 
هاا، 925من ساكان بلادة الجزائار علاى اخاتالف مساتوياتهم ومؤرخاة فاي أوائال  اهر بي القعادة عاا  

ماان  ااهر نااوفمبر )تشاارين الثاااني( عااا   3ماان  ااهر اكتااوبر )تشاارين األول( الااى 26فااي الفتاارة ماان 
تاااه مااان مصااار والشاااا  الاااى 1519  ، وكتبااات باااأمر مااان خيااار الااادين الاااى السااال ان ساااليم بعاااد عَو

استانبول وكان الغرض من تل  الرساالة ربا  الجزائار بالدولاة العثمانياة. وجااء فاي الرساالة أن خيار 
 ااديد الراباااة فاااي ان يااذه  بنفساااه الااى اساااتانبول ليعااارض علااى السااال ان ساااليم األول  الاادين كاااان

 خصااياا ابعاااَ قضااية الجزائاار. ولكاان زعماااء مدينااة الجزائاار توساالوا إليااه أن يبقااى فيهااا كااي يساات ي  
مواجهااة األعااداء إبا تحركااوا. وطلبااوا منااه أن يرساال ساافارة تقااو  بالنيابااة عنااه وكاناات الرسااالة التااي 

لبعثة موجهة باسم القضاة والخ باء والفقهااء واألئماة والتجاار واألبياان وكافاة ساكان مديناة حملتها ا
الجزائر العامرة، وهي تفيض بالوالء العميا للدولة العثمانية وكان الذي يتزعم السافارة صالفقياه العاالم 

 عسااكرياا االسااتاب أبااو العباااا احمااد باان قاواايص وكااان ماان أكباار علماااء الجزائاار ، كمااا كااان قائااداا 
 وزبيماا سياسياا وكان بمقدوره أن يصور أوواع بالَه واألخ ار التي تحي  بها من كل جان .

لقاد أ اااَ الوفااد بجهاااَ بابااا عاارو  فااي مدافعااة الكفااار وكيااف كااان ناصااراا للاادين وحامياااا للمساالمين 
أخاااوه وتكلماااوا عااان جهااااَه حتاااى وقااا   اااهيداا فاااي حصاااار االسااابانيين لمديناااة تلمساااان وكياااف خلفاااه 

صالمجاهد في سبيل هللا أبو التقى خير الدين. وكان له خير خلف فقد َاف  عنا ، ولم نعرف منه إال 
العدل واإلنصاف واتباع الشرع النبوي الشريف، وهاو ينظار الاى مقاامكم العاالي باالتعظيم واإلجاالل، 

                                                        
 . 86( انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص1)
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 نتكم العالياة مظهاراا ويكرا نفسه وماله للجهاَ لرواء رب العباَ وأعالء كلمة هللا ومناط آمالاه سال
إجاللهاااا وتعظيمهاااا. علاااى أن محبتناااا لاااه خالصاااة ونحااان معاااه عاااابتون ونحااان وأميرناااا خااادا  أعتاااابكم 
العاليااة. وأهااالي أقلاايم بجايااة والغاارب والشاارب فااي خدمااة مقااامكم العااالي و ن المااذكور حاماال الرسااالة 

 .(1)السال (المكتوبة سوف يعرض على جاللتكم مايجري في هذه البالَ من الحواَم و 
 إن الرسالة السابقة تبين للباح  آراء الجزائريين تجاه الدولة العثمانية وكان من تل  اآلراء:

أن خير الدين يمثل الحاكم المسلم األمثل في  مال افريقية، فهو يحتر  وينفذ مباَك الشاريعة  -
 االسالمية ويتخذ من العدل  رعة ومنهاجاا له في الحكم .

 كز في قياَة عمليات الجهاَ ود النصارأ.أن نشاطه يتر  -
 أنه يكن للدولة العثمانية وسل انها كل تقدير واحترا . -
 .(2)تدل الرسالة على تماس  الجبهة الداخلية ووووو الهدف أما  مسلمي الجزائر -

 خامساا: استجابة السل ان سليم األول ألهل الجزائر:
لااى خياار الاادين بربااروا وأصااب  القائااد األعلااى سااارع الساال ان سااليم الااى ماان  رتبااة بكلاار باا  ا

للقااوات المساالحة فااي اقليمااه ممااثالا للساال ان وبااذل  أصاابحت الجزائاار تحاات حكاام الدولااة العثمانيااة 
عام السال ان ساليم  وأصب  أي اعتداء خاارجي علاى أراوايها يعتبار اعتاداء علاى الدولاة العثمانياة َو

ئااار قاااوة مااان ساااالو المدفعياااة، وألفاااين مااان الجناااَو هاااذا القااارار بقااارارات تنفيذياااة، إب أرسااال الاااى الجزا
 ( بدأ االنكشاريون يظهرون في الحياة السياسية والعسكرية فاي 1519االنكشارية ومنذ بل  الوقت )

األقاااليم العثمانيااة فااي  اامال افريقيااا وأصاابحوا عنصااراا بااارزاا ومااؤعراا فااي سااير األحاادام بعااد أن كثاار 
ل ان ساااليم لمااان يشااااء مااان رعايااااه المسااالمين فاااي السااافر الاااى إرساااالهم الاااى تلااا  األقااااليم، وأبن السااا

الجزائااار واالنخاااراط فاااي صااافوف المجاهااادين وقااارر مااان  المت اااوعين الاااذين ياااذهبون الاااى الجزائااار 
                                                        

 (.2/910مية ) ( انظر: الدولة العثمانية دولة اسال1)

 (. 2/911( المصدر السابق نفسه )2)
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االمتيازات المقررة للفيالا اإلنكشارية تشجيعاا لهم على االنضما  الى كتائ  المجاهدين ولقد هااجر 
الااى عمليااات الجهاااَ وااد النصااارأ ولقااد ترتاا  علااى القاارارات سااكان األناوااول الااى الجزائاار  ااوقاا 

 التي اصدرها السل ان سليم األول عدة نتائ  هامة كان من بينها:
عاي للسال ان ساليم 1519َخول الجزائر رسمياا تحت السياَة العثمانية اعتبااراا مان عاا   -1   َو

 على المنابر في المساجد ووربت العملة باسمه.
ات العثمانية جاء نتيجاة اساتغاعة أهال بلادة الجزائار بالدولاة العثمانياة واساتجابة إن إرسال القو  -2

 لر بتهم فلم يكن َخول القوات العثمانية  زواا أو فتحاا عسكرياا ود رابة أهل البلد.
إن إقلاايم الجزائاار كاااان أول أقلاايم ماان أقااااليم  اامال أفريقيااا يااادخل تحاات السااياَة العثمانياااة ،  -3

وكانات حريصاة علاى  (1)ركيزة لحركة جهاَ الدولة العثمانية في البحار المتوسا وأصبحت الجزائر 
امتااداَ نفوبهااا بعااد بلاا  الااى كاال اقاااليم الشاامال األفريقااي لتوحيااده تحاات رايااة االسااال  والعماال علااى 

 تخليت مسلمي األندل  من األعمال الوحشية التي كان يقو  بها االسبان النصارأ.
البداية المتواوعة لماد النفاوب العثمااني الاى أقااليم  امال أفريقياة مان  لقد كان زمن السل ان سليم

 أجل حماية االسال  والمسلمين وواصل ابنه سليمان بل  المشروع الجهاَي.
لقد استجاب السال ان العثمااني ساليم لناداء الجهااَ مان أخاوة الادين و ارعت الدولاة العثمانياة فاي 

ريقيااا والااذي ارتااب  منااذ البدايااة باساام األخااوين عاارو  انشااء أساا ول عاباات لهاام فااي  ااواطح  اامال أف
 .(2)وخير الدين بربروسة

 ساَساا: التحديات التي أما  خير الدين:
 كان أما  خير الدين بربروا في ووعه السياسي والعسكري الجديد أن يحارب على جبهتين:

عنابة وقالة في  ارقي الجبهة االسبانية ل َر االسبانيين من الجيوب التي أقاموها فضم إليه  -1
                                                        

 (. 2/912( انظر: الدولة العثمانية دولة اسالمية )1)

 . 97( انظر: المشرق العربي والمغرب العربي ، د. عبدالعزيز قائد، ص2)
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  على حض بينون االساباني 1529الجزائر وحقا انتصاراا باهراا على اإلسبانيين حين استولى عا  
علااى الجزياارة المواجهااة لبلاادة الجزائاار وقااد كااان قااد اسااتمر يقصااف الحصاان بقااذائف مدافعااه طااوال 

ناات تحملهااا خماا  عشاارين يوماااا حتااى تااداعت جوانبااه، عاام اقااتحم الحصاان ماا  قااوات كثيفااة العاادَ كا
 وأربعون سفينة جاءت من الساحل وأسر قائد الحصن م  كبار وباطه.

  يعد بداية تأسي  ما عرف باسام نياباة الجزائار 1529إن استيالء خير الدين على البينون سنة 
ومنااذ بلاا  التاااريخ أصااب  ميناااء الجزائاار عاصاامة كباارأ للمغاارب األوساا  باال ولكاال  اامال افريقيااة 

بعااد. وباادأ اسااتخدا  مصاا ل  الجزائاار للداللااة علااى إقلاايم الجزائاار حتااى نهايااة القاارن العثمانيااة ييمااا 
 الثامن عشر.

الجبهة الداخلية وكانت تتمثل في محاولة توحيد المغرب األوس  التي لم تخلوا من ماؤامرات  -2
بنااي زيااان والحفصاايين وماان بعااض القبائاال الصااغيرة ولكنااه اساات اع مااد من قااة نفااوبه باساام الدولااة 

خلاات االمااارات الصااغيرة تحاات السااياَة العثمانيااة لكااي تحتمااي بهااذه القااوة ماان األطماااع ا لعثمانيااة َو
الصليبية االسبانية ومن قهرها على اعتناب النصرانية ومالب  أن مد خير الدين النفوب العثماني الى 

 .(1)بعض المدن الداخلية الهامة مثل القس ن ينية
قوياة لدولاة فتياة فاي الجزائار وكانات المسااعدات العثمانياة لقد نج  خيرالدين في ووا  َعاماات 

تصاااله باساااتمرار مااان السااال ان ساااليمان القاااانوني واسااات اع خيااار الااادين أن يوجاااه وااارباته القوياااة 
ه مثماااارة فااااي انقاااااب آالف المساااالمين ماااان اساااابانيا فقااااد قااااا  عااااا   للسااااواحل االساااابانية وكاناااات جهااااَو

سااب  رحااالت الااى السااواحل االساابانية للدولاااة    بتوجيااه ساات وعالعااون ساافينة خاااالل1529هااا/936
العثمانيااة فااي الحااوض الغربااي للبحاار المتوساا  وبفضاال هللا عاام مساااعدات الدولااة العثمانيااة ومااواَر 
خزينة الجزائر المتنوعة مان وارائ  وسابي ومغاانم وزكااة والعشار والجزياة والفايء والخارا  وماايقو  

لعوائاااد و يرهاااا أصااابحت َولاااة الجزائااار لهاااا قاعااادة بااه الحكاااا  ورؤسااااء القبائااال والعشاااائر مااان َفااا  ا
                                                        

 (. 2/913( انظر: الدولة العثمانية دولة اسالمية )1)
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 . (1)اقتصاَية قوية
لقااد تضااررت اساابانيا ماان نجاااو خياار الاادين فااي الشاامال اإلفريقااي وكاناات إساابانيا يتزعمهااا  ااارل 
الخاااام  إمبراطاااور الدولاااة الرومانياااة المقدساااة والتاااي كانااات تضااام وقتاااذاك إسااابانيا وبلجيكاااا وهولنااادا 

وكانت الدولة الرومانية المقدسة تداف  عن أوربا المسيحية الخ ار العثمااني  وألمانيا والنمسا و ي اليا
نحو  رب ووس  أوربا، لذا يمكن القول بأن الصراع بين  ارل الخام  وبين ببليربكية الجزائر كان 
بمثابااة فاات  جبهااة حربيااة جدياادة وااد الدولااة العثمانيااة فااي الشاامال اإلفريقااي، لااذل  لاام يكتااف  ااارل 

هاا / 940مفاجح على سواحل الجزائر، بل أرسل مبعوعاا للتجس  فاي  امال افريقياا سانة بالهجو  ال
  وهو الضاب  ) أو اوا َوساال ( الاذي طااف بأنحااء تاون  وهنااك وجاد اساتعداَ الحفصايين 1533

للتعاون م   ارل الخام ، وحذر من امتداَ النفوب العثمااني علاى تاون ، وبكار أن هاذا اإلساتيالء 
اَ األنااادل ، وهاااذا سيساااهل علاااى ال عثماااانيين الساااي رة علاااى افريقياااا، عااام يتجهاااون بعاااد بلااا  الساااتَر

 مايخشاه العالم المسيحي. 
كانت سياسة المملكة الحفصاية فاي تاون  تساير نحاو انح ااط مساتمر، كاان السال ان الحفصاي 
 الحسن بن محمد قد أسااء السايرة فاي الابالَ وقتال عادَاا مان أخوتاه، فاوا ربت األحاوال فاي تاون 
وخر  البعض عن طاعة السال ان الحفصاي، وكاان أخاو الحسان المسامى بااألمير الر ايد قاد هارب 
من أخيه خوفاا من القتل ولجأ عند العرب في الباَية، عام بها  إلاى خيار الادين فاي الجزائار وطلا  

، فمنحاه بلا  خيار الادين، الاذي كاان مركازاا اهتماماه علاى تاون   (2)منه الحماية والعون ود أخيه
  وااعف الحفصاايين والخالفااات الداخليااة التااي مزقاات األساارة الحفصااية، كمااا كااان لتااون  فااي بسااب

نظاره أهميااة اسااتراتيجية كبيارة ال اارافها علااى المضاايا الصاقلي بحياا  تساام  لاه السااي رة عليهااا فااي 
تحديد وق   المواصالت بين حووي المتوس  الشرقي والغربي باإلوافة إلى رابة خير الدين في 

                                                        
 . 311. نبيل عبدالحي، ص( انظر: جهود العثمانيين إلنقاذ األندلس، د1)
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اَ األندل  توحيد بالَ  . (1)المغرب تحت حكم الدولة العثمانية ليتمكنوا من استَر
 

 سابعاا: سفر خير الدين إلى استنبول 
ه إلااى اساابانيا  عااز  الساال ان سااليمان القااانوني بعااد أن اسااتولى علااى بلغااراَ، الساافر بسااائر جنااَو

َخااول تلاا  الاابالَ  لالسااتيالء عليهااا، وباادا للساال ان سااليمان، أنااه البااد لااه ماان رجاال يعتمااد عليااه فااي
علااى أن يكااون عالماااا بأحوالهااا فوقاا  اختياااره علااى خياار الاادين لمااا يعرفااه عنااه ماان  ااجاعة و قاادا ، 
وكثرة هجومه على تل  النواحي، وما فتحه من بالَ العارب فاي الشامال اإلفريقاي وكياف أقار الحكام 

بعاااض مااان يأمناااه فاااي العثماااني فيهاااا، فوجاااه إلياااه خ اباااا ي لباااه يياااه إلاااى حضااارته وياااأمره باساااتنابة 
الجزائاار، وأن لاام يجااد ماان يصاال  لااذل ، يبعاا  إليااه الساال ان نائباااا وبعاا  بلاا  الخ اااب ماا  رجاال 
يدعى سنان جاو ي، فوصل الجزائر، وأوصل خ اب السل ان إلى خير الدين فقبلاه ووواعه فاوب 

يان البالَ، وقرأ رأسه ولما قرأه وعلم ما ييه نص  َيواناا عظيماا، وأحضر كافة العلماء والمشايخ وأب
علاايهم خ اااب الساال ان، الااذي وجهااه إلاايهم وأعلمهاام أنااه اليمكنااه التخلااف عاان أمااره، وعناادما ساام  
اندريا َوريا زبيم األس ول النصراني فاي البحار المتوسا  بماا عاز  السال ان علياه مان فات  اسابانيا 

 (2)لاى حضارة السال انواستقدا  خير الدين من الجزائر لذل ، أراَ أن يشغل خير الدين من سفره إ
، وأ ااااع باااين األسااارأ المسااايحيين فاااي الجزائااار، عااان عاااز  الحكوماااة االسااابانية فاااي الهجاااو  علاااى 
وا علاى خيار الادين، الاذي  الجزائر، وتخليصهم من األسر، ففرو األسرأ االسبان لذل  الخبر وتماَر

ياة االساتحكامات فاي رأأ أن من المصلحة العاماة اعادا  اوللا  األسارأ لياأمن  اائلتهم، عام قاا  بتقو 
 .  (3)الجزائر وزاَ من عدَ القالع مظهراا أتم ال اعة للسل ان

                                                        
 . 315( المصدر السابق نفسه ،ص1)

 ب. 48أ  48( انظر: سيرة خير الدين باشا، عبدالقادر عمر، ق2)

 (. 1/361( انظر: حقائق االخبار عن دول البحار، اسماعيل سر هنك )3)
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 ، وعاين مكاناه حسان آ اا ال و اي، 1533هاا / 940عز  خير الدين على السفر الاى اساتنابول 
 . (1)وكان رجالا عاقالا وصالحاا، صاح  علم واس 

بعين سفينة وهز  فاي طريقاه فرقاة مان أبحر خير الدين  رقاا في البحر المتوس  وبرفقته أرب  وأر 
، واسااتمر خيااار الاادين فااي رحلتاااه ووصاال إلااى مديناااة  (2)اساا ول آل هابساابر  بااالقرب مااان المااورة

بيروازن، وفرو أهالي المدينة لمقدمه وكانوا خائفين من هجو  اندريا َورياا، الاذي ابتعاد عنادما سام  
ه فااي قلعاااة اوارياان ص انااا وارنياااه ص ، بمقااد  خياار الااادين، عاام واصاال خيااار الاادين ساافره، ورسااات مراكباا

فصاَف هنال  اس والا للسل ان سليمان القانوني وفرحوا باذل ، عام خرجاوا جميعااا حتاى وصالوا إلاى 
قرون، عم كت  خير الدين إلى السل ان يعلمه بوصوله ويساتأبنه بالقادو  علاى حضارته، فوجاه إلياه 

الادين مان قارون ولام يازل مساافراا حتاى وصال ، اقل  خيار  (3)السل ان خ اباا يستحثه بالقدو  عليه
إلى استانبول ورسا بها ورموا بالمداف  كما هي العااَة فاي بلا ، ومثال خيار الادين بحضارة السال ان 
ووقف بين يديه، فأمر بأن يخل  عليه وعلاى خاوار أصاحابه الجراياات الاوافرة، وأنازلهم بقصار مان 

ان با ااا وزياار بحريااة ، ومن (4)قصااوره وفااوض إليااه النظاار فااي َار الصااناعة حتااى  -حااه لقاا  قبااَو
 تظل له السل ة الكاملة لمساندة النظا  في الجزائر لتحقيا هدف الدولة في استعاَة األندل . 

كاان الصادر األعظام فاي بلا  الوقات بمديناة حلاا ، فسام  بقادو  خيار الادين علاى السال ان وقااد 
إلااى لقاااء خياار الاادين، فوجااه خ اباااا كاناات أنباااء  زواتااه ونكايتااه بالمساايحيين تصاال إليااه، فا ااتاب 

للسل ان يلتم  منه أن يوجه إلياه خيار الادين لمقابلتاه فأرسال السال ان إلاى خيار الادين مخباراا عان 
راباة الصاادر األعظام فأجابااه خيار الاادين بالموافقاة، وسااافر خيار الاادين متوجهااا إلااى حلا ، واحتفاال 

                                                        
 . 270أ، 270ات خير الدين ، محمد أمين ق( انظر: فتوح1)

 . 316( انظر: جهود العثمانيين إلنقاذ األندلس، ص2)

 . 316( المصدر السابق نفسه، ص3)

 .316( المصدر السابق نفسه، ص 4)
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القصور المهيبة، وفي اليو  الثاني مان الصدر األعظم بمقد  خير الدين في حل  وأنزله في بعض 
وصول خير الدين، وصل مبعوم من قبل السل ان ومعاه خلعاة وأمار بمقتضااه أن خيار الادين مان 
وزراء الساال ان، ويلااب  الخلعااة فنصاا  الااديوان األعظاام وألبسااوه خلعااة الااوزارة واحتفاال بااه احتفاااالا 

   والمسلمين في حوض البحر المتوس . مهيباا، وأكر  إكراماا عظيماا لما قدمه من خدمات ل سال
عاام رجاا  خياار الاادين إلااى اسااتنبول وأكرمااه الساال ان سااليمان  ايااة اإلكاارا  و اارع خياار الاادين فااي 

 . (1)النظر في أمر َار الصناعة كما رسم له السل ان
وبعاااد أن تااام إعاااداَ األسااا ول العثمااااني الجدياااد خااار  خيااار الااادين بربروساااا بأسااا وله القاااوي مااان 

نيل  متجهاااا نحاو سااواحل اي الياا الجنوبيااة، فاسات اع أن يأساار الكثيار منهااا، وأ اار علااى ماادنها الادَر
، كااان الساال ان سااليمان قااد (2)وسااواحلها، عاام اتجااه نحااو جزياارة صااقلية، فاسااترج  كااورون وليبااانتو

تشاور م  خير الدين بربروسا بأهمية تون  وورورة َخولها في إطار استراتيجية الدولة العثمانية، 
اَ األندل ، وتأتي أهمية تون  بالنسبة للدولة مان حيا  موقعهاا الجغرافاي لت حقيا هدفها نحو استَر

إب تق  في منتصف الساحل الشمالي ألفريقيا، وتوس ها بين الجزائر وطرابل ، ولقربهاا مان إي الياا 
انيا، عاالوة التي تعتبر أحد جنااحي اإلمبراطورياة الرومانياة المقدساة، بينماا يمثال الجنااو اآلخار اساب

علااى بلاا  مجاورتهااا لجزياارة مال ااة مقاار فرسااان القاادي  يوحنااا حلفاااء اإلمبراطااور  ااارل الخااام ، 
وأ د ال وائف المسيحية عداوة للمسلمين عم االمكانيات الهائلة التي تتيحها موانح تون  في الاتحكم 

فاء األهميااة فااي المواصااالت البحريااة فااي البحاار المتوساا  وهكااذا تضااافرت تلاا  العواماال علااى اواا
 . (3)العسكرية على تون 

كاناات المرحلااة الثانيااة بالنساابة لخياار الاادين بعااد هجومااه علااى السااواحل الجنوبيااة إلي اليااا وجزياارة 

                                                        
 .317( انظر: جهود العثمانيين إلسترداد األندلس، ص1)

 .166( انظر: ليبيا بين الماضي والحاضر، حسن سليمان محمود، ص 2)

 (. 916-2/915( انظر: الدولة العثمانية دولة اسالمية مفترى عليها )3)
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صااقلية هااي تااون ، وبلاا  لتنفيااذ خ ااة الدولااة، والتااي تقتضااي ت هياار  اامال افريقيااا ماان االساابان 
بروساا علاى السال ان ساليمان القاانوني كمقدمة الستعاَة األنادل ، إب سابا وأن أ اار خيار الادين بر 
 ، إب قاال يياه ص ... 1533هاا / 940في خ ابه للسل ان الذي بعثه قبيل استدعاء السل ان له فاي 

إن هدفي إبا قدر لي  رف اال اتراك هاو طاَر االسابان فاي أقصار وقات مان أفريقياا، ومان الممكان 
ديااد ليسااتعيدوا مملكااة قرطاجااة وأن أن تساام  بعااد بلاا  أن المغاربااة قااد أ اااروا علااى االساابان ماان ج

تااون  قااد أصاابحت تحاات ساال ان  أننااي ال أبغااي ماان وراء بلاا  أن أحااول بيناا  وبااين توجيااه قواتاا  
ناحية المشرب كال ... ألن هذا لن يحتا  لكل ماا تملا  مان قاوات والسايما أن حروبا  فاي آسايا أو 

ثال  من العالم فان كال ماا أطلباه هاو أفريقيا تعتمد أكثر ما تعتمد على قوات برية، أما هذا الجزء ال
 . (1) جزء من أس ول  وسيكون بل  كايياا، ألن هذا الجزء يج  أن يخض  لسل ان  أيضاا ...

وصل األس ول العثماني تحت قياَة خير الدين إلى السواحل التونسية فعر  علاى مديناة عناباة، 
الاااواَ، إب تمكااان منهاااا بااادون  وتااازَو بااابعض االماااداَات، عااام تقاااد  نحاااو بنااازرت عااام اتجاااه إلاااى حلاااا

، واستقبل خير الدين من قبل الخ باء والعلماء، وأكرماوه وتوجهاوا إلاى تاون  فاي نفا   (2)صعوبة
، عم عين خير الدين الر يد أخو  (3)الوقت وهرب السل ان الحفصي الحسن بن محمد إلى اسبانيا

وقاات باادت ييااه سااياَة  الحساان باان محمااد علااى تااون ، وأعلاان واام تااون  لألمااالك العثمانيااة، فااي
 .  (4)العثمانيين في حوض البحر المتوس  الغربي

 عامناا: أعر جهاَ خير الدين على المغرب األقصى 
استفاَ السل ان أحمد األعر  السعدي من الجهَو التي بذلتها الدولة العثمانية والشاع  الجزائاري 

                                                        
 . 127( فتح العثمانيين عدن، محمد عبداللطيف البحراوي ، ص1)

 . 230( انظر: حرب الثالثمائة سنة، ص2)

 . 319( انظر: جهود العثمانيين السترداد األندلس، ص3)

 . 128( انظر: فتح العثمانيين عدن، ص4)
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 ، 1534هاااا/ 941وبلااا  سااانة بقيااااَة خيااار الااادين بربروساااا، فقاااا  بمحاصااارة مديناااة آسااافي باااأزمور 
وكاَت المدينة أن تق  بيد السعديين لوال النجدات التي بعثها البرتغاليون للمدينة المحاصرة، وقد بدا 
وكأن تعاوناا قد حصل بين العثماانيين والقاوأ اإلساالمية فاي المغارب واد المسايحيين ومراكازهم فاي 

ربيا   3الا  بوصاول األسا ول العثمااني فاي الشمال األفريقي وعندما سم  المل  البرتغالي جاان الث
سبتمبري  بقياَة خير الدين بربروسا إلى الشمال األفريقي، فكر في الجاالء عان  13ها/ 941األول 

بعض المراكز مثل سبته وطنجة باعتبارها مناطا حيوية للادفاع عان مصاال  المسايحيين فاي  ارب 
ة االيبرية بع  المل  يوحنا الثالا  اساتفتاء البحر المتوس ، ولصد الهجو  العثماني عن  به الجزير 

الى جمي  الوجهاء واألبياان واألسااقفة فاي باالَه يستشايرهم فاي موواوع الجاالء عان بعاض مراكاز 
الوجَو البرتغالي في جنوبي المغرب، وكان الم لوب االجابة علاى األساللة اآلتياة: هال ينبغاي تارك 

أو عان بعضاهماي و با كاان ينبغاي االحتفااا بهماا  آسفي وأزمور للمغاربة، هل ينبغي الجاالء عنهماا
هل تحول إلى حصون للتقليل من حجم المصروفاتي عم ماهي األورار الناتجاة عان بلا ي وكياف 

 نتفاَاهاي . 
تلقاااى الملااا  البرتغاااالي أجوباااة عديااادة باااين مؤياااد فاااي االبقااااء علاااى المنااااطا الجنوبياااة فاااي حاااوزة 

جااال الاادين للملاا  جااان الثالاا  موحاادة تقريباااا تضاامنت البرتغاااليين وبااين معااارض، وكاناات أجوبااة ر 
ة هنااك إلاى المركاز  النص  بالتخلي عن المراكز الجنوبية، يحاول الملا  كال وساائل الادفاع الموجاَو
الشمالي لصد الخ ر العثماني بقياَة خير الدين بربروسا فأسقف ينص  بااخالء ساانتاكروز وأسافي 

قات التي تصرف عليها، ويارأ توجياه القاوأ واد فااا، كماا وأزمور ألن أهميتها أقل بكثير من النف
 . (1)ينص  بتحسين وسائل الدفاع عن سبتة خوفاا من هجو  خير الدين عليها

إن الوجااَو العثماااني فااي الجزائاار أعاار علااى موقااف الملاا  البرتغااالي فااي المغاارب إب تراجاا  عاان 
ى تااااون  الحياااارة لاااادأ البابااااا، القيااااا  بعمليااااات عسااااكرية ييااااه، كمااااا أَخاااال اسااااتيالء العثمااااانيين علاااا
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واإلمبراطور  ارل الخام  الذي اعتبر بل  تهدياداا مبا اراا للمسايحية، ولخ اوط مواصاالته البحرياة 
، فوصاال التهديااد العثماااني أقصاااه فضااالا عاان أن الدولااة العثمانيااة واامنت  (1)ماا  أطااراف مملكتااه

 . (2)السي رة على الممرات الضيقة بين صقلية وأفريقيا
 استيالء  ارل الخام  على تون   تاسعاا:

كان الموقف مالئماا بالنسبة السبانيا وبل  للقيا  بَر عنيف فقد انشغلت الدولة العثمانية باالحرب 
م  الشيعة الروافض في بالَ فارا، وطغى على الصراع فاي أورباا ووعاد فرنساوا األول ملا  فرنساا 

َ  ارل في اختيار المكان - ارل الخام  بالحياَ  الذي سيوجه إليه واربته فاي  امال أفريقياا  تَر
الجزائاار أو تااون  ولكاان اسااتنجاَ الساال ان الحفصااي الحساان باان محمااد والرابااة فااي عاازل اسااتانبول 

قاَ  ارل الخام  عملية بحرية  اقة تكونات مان  (3)َف   ارل الخام  إلى اختيار تون  للهجو 
لي، علاى  هار خمسامائة سافينة، وركا  عالعين ألف مقاتال اساباني وهولنادي وألمااني وناابولي وصاق

األمبراطااور البحاار ماان ميناااء بر االونة وعناادما رساات ساافنه أمااا  تااون  قاماات المعااارك العنيفااة بااين 
إب لم تكن قاوة  (5) 1535ها/942، األمر الذي أعاَ السي رة االسبانية على تون  في (4)ال رفين

ساااالمي تعاااداَه سااابعة آالف جنااادي خيااار الااادين بكايياااة للاااَر علاااى بلااا  الهجاااو ، فكاااان الجاااي  اال
عثماني وصلوا م  خير الدين ونحو خمسة آالف تونساي، كماا تخلاف األعاراب عان الجهااَ فكانات 

، ونصااا  (6)النتيجاااة الحتمياااة أن اساااتولى  اااارل علاااى معقااال حلاااا الاااواَي مرساااى تاااون ، تاااون 
محمااد سيساالم  االساابان الحساان باان محمااد حاكماااا عليهااا، وعمااالا بمن ااوب المعاهاادة كااان الحساان باان

                                                        
 ( تونس. 3( رسالة غرناطة الى السلطان سليمان ، عبدالجليل التميمي عدد)1)

 . 321( انظر: جهود العثمانيين إلسترداد األندلس، ص2)

 . 34( انظر: تاريخ الجزائر الحديث، محمد خير فارس، ص3)

 (. 1/420ار )( انظر: حقائق األخبار عن دول البح4)

 .321(  انظر: جهود العثمانيين إلسترداد األندلس، ص5)

 . 321( انظر: حرب الثالثمائة سنة ، ص6)
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بونه والمهدية الى  ارل الخام ، فاستولى على بوناة، وبماا أن المهدياة كانات فاي حاوزة العثماانيين 
، فاااان الحسااان لااام يسااات   الوفااااء بعهاااده فا اااترط االسااابان علياااه أن يكاااون حليفااااا ومسااااعداا لفرساااان 

لفاي اساباني علاى األقال ، وأن يقو  بمعاَاة العثمانيين وأن يتحمل نفقات أ(1)القدي  يوحنا ب رابل 
يتركاااون كحامياااة فاااي قلعاااة حلاااا الاااواَ وعااااَ  اااارل الخاااام  الاااى اسااابانيا واساااتقبل اساااتقبال الغااازاة 
الفاااتحين فااي الوقاات الااذي كااان ييااه الساال ان يحااارب ييااه الدولااة الصاافوية الشاايعية الرافضااية لاابالَ 

 .(2)فارا
ة خير الدين إلى الجزائر :  عا راا: عَو

الجزائر بعد هزيمته في تون ، واساتقر أول األمار بمديناة قسا ن ينية، ومان عاَ خير الدين إلى 
هناك أخذ يستعد الستلناف الجهاَ ود االسبان فاي الجبهاات التاي يحادَها، وكاان لزامااا علاى خيار 
ان  الادين وقااد اساتقر مؤقتااا بمديناة الجزائاار نظاراا اللتزاماتااه التاي تفروااها علياه خ تااه الجديادة كقبااَو

ه، وأن يااَر علااى وااربة تااون  با ااا لألساا و  ل اإلسااالمي العثماااني أن يشااعر  ااارل الخااام  بوجااَو
بضااربة مثلهااا فقااا  بااالهجو  علااى جاازر البليااار االساابانية وعلااى سااواحلها الجنوبيااة، فاجتاااز مضاايا 
جبااال طااااارب، وأطلااااا العنااااان لنفسااااه باالنقضاااااض علاااى الساااافن االساااابانية والبرتغاليااااة العائاااادة ماااان 

والمحملاة بالاذه  والفضاة، فااهتزت لتلا  األحادام جميا  األوسااط المسايحية،  األراوي األمريكياة،
وأقلقاات  ااارل الخااام  الااذي اعتقااد أن خياار الاادين لاان يقااوأ  ااأنه بعااد حاَعااة تااون  السااابقة فااي 

، من ناحية أخرأ َخلات الدولاة العثمانياة فاي تحاالف ر سامي ما  فرنساا فاي (3) 1935ها / 942
و َر الفعااال علاااى الهجاااو  المضااااَ الاااذي قاااا  باااه االسااابان علاااى  ، ويعتبااار بلااا  هااا1536هاااا/943

                                                        
 . 38( انظر: األتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية، عزيز سامح، ص1)

 . 130( انظر: فتح العثمانيين عدن ،ص2)

 . 242، 227،236،241( انظر: حرب الثالثمائة سنة ، ص3)
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وبااادا وكاااأن اإلمبراطورياااة الرومانياااة المقدساااة قاااد طوقااات مااان قبااال خصاااومها الفرنسااايين  (1)تاااون 
والعثمانيين مماا أَأ إلاى اساتلناف الحاروب بينهماا مان جدياد كماا صاارت أهاداف اسابانيا والبرتغاال 

المغاارب باالوااافة إلاى خااوفهم ماان تقاد  العثمااانيين َاخاال واحادة وبلاا  فااي احاتالل مراكااز فااي باالَ 
  به الجزيرة االيبيرية. 

 الدبلوماسية البرتغالية وتفتيت وحدة الصف في الشمال األفريقي :
  من السعديين في موقعة بيار عقباة قارب واَي 1536ها/943تلقى المل  أحمد الوطاا هزيمة 

تكاااون القاااوة األمامياااة للجاااي  الوطاساااي، ونشااارت العبيااد، بساااب  تخلاااي قبائااال الخلاااوط التاااي كااااَت 
الفووى في سائر الجي  وأعر هذه الهزيمة تقرب أحمد الوطاسي مان البرتغاال وبلا  نتيجاة  اعوره 

تقضاي  (2)بانشغال العثمانيين في حروبهم ود االسابان ووقا  معهام معاهادة لمادة أحاد عشار عامااا 
لقصاار الصااغير تحاات الساال ة القضااائية بوواا  المغاربااة المقيمااين فااي وااواحي أصاايال وطنجااة وا

لملا  فاااا، كمااا يجااوز لرعايااا الملاا  الوطاسااي المتاااجرة بحريااة َاخاال تلاا  المناااطا باسااتثناء تجااارة 
األسالحة والبضاائ  المحظاورة و با وصالت مراكا  عثمانياة أو فرنساية أو تابعاة لمسايحيين مان  يار 

نااائم أخااذت ماان المغاربااة فلاان يشااتري منهااا االساابان وال البرتغاااليين إلااى أراوااي برتغاليااة، محملااة بغ
 ايء، وكااذل  الحااال بالنساابة للمغارباة لاان يشااتروا ماان العثمااانيين وياتم االساايتالء علااى الغنااائم وتااَر 

 . (3)من طرف آلخر مالم يسم  قوات العدو في مهاجمتها
لماولى حاول البرتغااليون كاذل  عقاد هدناة ما  الساعديين، يبعثاوا وفاداا إلاى ماراك  للتفااوض ما  ا

أحماد األعاار  الااذي اسااتجاب لااذل ، ألناه كااان فااي حاجااة إلااى تنظايم أمااور َولتااه النا االة ساايما بعااد 
 ، واتفااا 1536هااا/943االنتصااارات التااي حققهااا وااد خصااومه الوطاساايين فااي موقعااة بياار عقبااة 

                                                        
 . 323( انظر: جهود العثمانيين إلسترداد األندلس، ص1)

 . 323( انظر: جهود العثمانيين إلسترداد األندلس، ص2)

 . 323( المصدر السابق نفسه، ص3)
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  لمااادة 1537ابريااال 25هاااا/ 944بي القعااادة  25البرتغااااليون مااا  الساااعديين لعقاااد هدناااة بينهماااا فاااي 
كاان هادف البرتغااليين مان التقارب ما   (1)سنوات، م  إقامة تباَل تجاري بين رعايا ال رفين عالم

الوطاسايين والسااعديين هااو الحيلولااة َون قيااا  تعاااون حقيقااي بااين العثمااانيين ماان ناحيااة والوطاساايين 
والساااعديين مااان ناحياااة أخااارأ، ألن أي تعااااون مااان هاااذا القبيااال معنااااه تهدياااد لمصاااال   ااابه الجزيااارة 

يبرية في المغرب، واألهم مان بلا  خاوف اسابانيا والبرتغاال مان تقاد  الدولاة العثمانياة َاخال  ابه اال
اَ األندل   . (2)الجزيرة االيبرية، وتحقيا هدفها في استَر
 
 
 
 
 
 
 

 المبح  الخام 
 المجاهد الكبير حسن آ ا ال و ي

 
ان با ا بالعمل في األس  ول العثماني وبدأ نشااطه ا تغل خير الدين بربروسا بحكم منصبه قبَو

في الحوض الشرقي للبحر المتوس ، بينما استمر حسن آ ا ال و اي فاي منصابه المساتخلف علياه 
نائاا  البيلاار باا  يعماال علااى قهاار القرصاانة األوربيااة فااأبلى فااي ساابيل بلاا  الاابالء الحساان، وصااار 

                                                        
 . 324( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 324( المصدر السابق نفسه، ص2)
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لدفاع عن بالَ اإلساال   خصه في الجزائر مثاالا بارزاا في الب ولة والتضحية اإلسالمية في سبيل ا
فااي الشاامال اإلفريقااي فاكتساا  الجزائاار مهابااة وجااالالا وجعلاات األماام المساايحية تهاارع علااى عاهلهااا 
األكباار اإلمبراطااور  ااارل الخااام  مسااتنجدة بساال انه منضااوية تحاات لوائااه، وماان بينهااا البابااا بااول 

 (1)ال أناه خااب أملاه  عقاد هدناة ما  خيار الادين إ1539ها/946الثال ، وقد حاول  ارل الخام  
، مثل ما خاب في محاولته السابقة عندما عرض على خير الدين ساراا االعتاراف باه حاكمااا لشامال 
افريقيا مقابل جزية بسي ة، إب كان  ارل الخام  يأمال فاي قياا  تحاالف اساباني جزائاري يجاباه باه 

لاى أمال أناه إبا تحقاا التحالف الفرنساي العثمااني ويعمال علاى فصال  امال افريقياا عان اساتنبول ع
 . (2)بل  فلن تست ي   مال افريقيا إبداء مقاومة قوية يكون من السهل سقوطها

انهماا  حساان آ ااا ال و ااي فااي توطيااد األماان، ووواا  األساا  لاا َارة المسااتقرة ومحاولااة جماا  
، فأخضاا  مدينااة مسااتغانم لدولتااه عاام تقااد  نحااو  (3)أطااراف الاابالَ حااول الساال ة المركزيااة الجزائريااة

 الجنوب الشرقي فاستولى على عاصمة الزاب بكرة وملحقاتها، و يد هناك حصناا وأقا  به حامية. 
  البحاار، وكااان قوامااه 1539هااا/ ساابتمبر 949ركاا  الجااي  العثماااني فااي  ااهر جماااَي األول 

رجل ، على  هر عالم عشرة سفينة واندفعوا عنها من االسبان نزل حسان آ اا وجيشاه إلاى  1300
البلدة وتمكن منها، واستحوب على مافيها من خيرات وأرزاب و نائم للمسلمين وتو ل في البر فاحتل 

جهااات الساااحل االسااباني الجنااوبي، و اانم ماااوق  تحاات يااده ماان أمااوال ومتاااع االساابان ويختااار ماان 
بياانهم جماعااات ماان األساارأ والساابايا يسااوقهم للبياا  فااي الماادن المغربيااة الشاامالية خاصااة ت ااوان عاام 

دان وعنادما أراَ الرجاوع إلاى الجزائار اعتروات طريقاه عماارة اسابانية كبيارة العادَ، وقامات يعَو للمي
المعركة بين القوتين وكانت عنيفة قاسية، أسفرت عن  رب عدَ من سفن الجانبين وم  بل  كانات 

                                                        
  (.3/62،63( انظر: تاريخ الجزائر العام، عبدالرحمن الجياللي )1)

 . 35( انظر: تاريخ الجزائر الحديث، ص2)

 . 279( انظر: حرب الثالثمائة سنة، ص3)
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 . (1)خسائر االسبان في هذه المعركة عظيمة
ضااء علاى حركاة الجهااَ اإلساالمي عز   ارل الخام  على القياا  بحملاة عساكرية تساتهدف الق

فاااي الحاااوض الغرباااي للبحااار المتوسااا  وقبااال أن يشااارع فاااي تنفياااذها كاااان هااادوءاا نسااابياا يساااَو القاااارة 
  ما  فرنساا والتاي كانات مادتها عشار 1538هاا/ يونياو 945األوربية إعر عقد هدنة ناي  فاي محار  

لعشاارون ماان  ااهر جماااَي رسااا  ااارل الخااام  أمااا  مدينااة الجزائاار فااي يااو  الثااامن وا (2)ساانوات
  وعناادما  اااهده حساان آ ااا 1541هااا الموافااا الخااام  عشاار ماان  ااهر اكتااوبر 948األخياارة ساانة 

ال و ي، اجتم  في َيوانه م  أبيان الجزائر وكبار رجال الدولة، وحثهم علاى الجهااَ والادفاع عان 
تكم، فاستشهدوا في سبيل اإلسال  والوطن قائالا لهم ص ... لقد وصل العدو عليكم ليسبي أبناءكم وبنا

الدين الحنيف... هذه األراوي فتحت بقوة السيف ويج  الحفاا عليها، وبعون هللا النصار حليفناا، 
نحن أهل الحا... ص، فدعا له المسلمون وأيدوه في جهاَ العدو، عم بدأ حسن آ ا فاي إعاداَ جيو اه 

 . (3)واالستعداَ للمعركة
ر متاريساهم وتعجا   اارل الخاام  الساتعداَات حسان من ناحية أخارأ بادأ االسابان فاي تحضاي

آ ااا وأراَ أن يسااتهزك بااه، فااأمر كاتبااه باعااداَ خ اااب لحساان آ ااا جاااء ييااه ص ... أناات تعرفنااي أنااا 
سل ان .. كل ملة المسيحيين تحت يدي إبا ر بت في مقاابلتي سالمني القلعاة مبا ارة.. أنقاد نفسا  

لبحار، عم ال أبقي علي  والسيدك وال األتراك، وأخارب من يدي و ال أمرت بانزال أحجار القلعة في ا
كل البالَ... ص وصل بل  الخ اب إلى حسان آ اا وأجااب علياه ص...أناا خااَ  السال ان ساليمان ... 

، وفاي  (4)تعالى واستلم القلعة ولكن لهذه الابالَ عااَة، أناه إبا جاءهاا العادو، اليع اي إال الماوت ص

                                                        
 . 280( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 36( انظر: تاريخ الجزائر الحديث، محمد خير ، ص2)
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فاي عهاد عارو  مارة، وفاي عهاد خيار الادين مارة، ولام تحصال علاى  رواية : )  زت اسبانيا الجزائر
ها، وستحصل المرة الثالثة كذل  إن  اء هللا ص  . (1)طائل، بل انتهبت أموالها وفنيت جنَو

وفي الليلة باتهاا، وصال إلاى معساكر  اارلكان رساول مان قبال والاي الجزائار ي لا  إبنااا للساماو 
وخاصة نسااءها وأطفالهاا مغااَرة المديناة عبار ) بااب الاواَ  بحرية المرور لمن أراَ من أهل الجزائر

( وعرف )  ارلكان ( أن حامية الجزائر مصممة على الدفاع المساتميت، وأناه مان المحاال احاتالل 
الجزائاار إال إبا تاام تاادميرها تاادميراا تاماااا. ولاام يكاان اإلمبراطااور قااد أناازل مدفعيااة الحصااار حتااى تلاا  

قصف الجزائر بالمدفعية، وفي الوقات نفساه كاان المجاهادون يوجهاون الساعة، فلم يتمكن بذل  من 
ورباتهم الموجعة إلى القوات االسبانية، في كل مكان، حتى قال أحد فرسان مال ة فاي تقرياره عان 

. وكانات أعاداَ (2)المعركة: ص لقاد أبهلتناا هاذه ال ريقاة فاي الحارب، ألنناا لام نكان نعرفهاا مان قبال ص
تمرار بفضاال تاادفا مقاااتليهم ماان كاال مكااان بمجااَر سااماعهم بااانزال القااوات المجاهاادين تتعااا م باساا

االساااابانية وكااااان المجاهاااادون يسااااتفيدون فااااي تااااوجيههم لضاااارباتهم ماااان معاااارفتهم الدقيقااااة باااااألرض 
واستخدامهم لمميزاتها بشكل رائ  وسخر هللا لجنَو اإلسال  األم اار والريااو واألماوا  ) وهبات ريا  

اقتلعات خيااا  جنااَو الحملااة وارت مات الساافن بعضااها باابعض ممااا أَأ عاصاف اسااتمرت عاادة أيااا  و 
إلى  رب كثيار منهاا وقاذفت األماوا  الصااخبة بابعض السافن إلاى الشااطح وهجام عليهاا المادافعون 
. وفاي وسا  هاذه  المسلمون واستولوا على أَواتها وبخائرها، أما األم ار فقد أفسدت مفعاول الباارَو

 (3)جماااة مديناااة الجزائااار، إال أن كااال محاوالتاااه بااااءت بالفشااال .. (الكاااوارم حااااول اإلمبراطاااور مها
ه أن يحصاااد رؤوا  و هااارت ب اااوالت رائعاااة مااان القائاااد ) الحاااا  البشاااير ( الاااذي اسااات اع بجناااَو
النصارأ بشجاعة فائقة، وبسالة ناَرة، وب ولاة رائعاة لقاد اسات اعت القيااَة العساكرية الجزائرياة أن 

                                                        
 .108العسلي ، ص ( انظر: خير الدين بربروس ، بسام1)

 . 153( المصدر السابق نفسه، ص2)

 (. 2/919( انظر: الدولة العثمانية دولة اسالمية )3)
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هاا ب ريقاة متميازة فاي الكار والفار أفنات جازءاا تستفيد من الووا  المحاي  بالنصاا رأ، ووجهات جنَو
ه علاى ماا تبقاى لهام مان سافن  كبيراا من األعداء واو ر اإلمبراطاور إلاى االنساحاب ما  بقياة جناَو
واتجااه بأساا وله إلااى إي اليااا باادالا ماان اساابانيا وكااان ماان العواماال التااي ساااعدت علااى إلحاااب هااذه 

ر اايدة والتفاااف الشااع  الجزائااري حولهااا وتاادفا رجااال القبائاال إلااى الهزيمااة باااإلمبراطور، القياااَة ال
فاعاااا عاان اإلسااال  والمساالمين، وقااد  اابه أهاال الجزائاار  ساااحة الااو ى طلباااا للشااهاَة فااي ساابيل هللا، َو
هذه الهزيمة بهزيمة أصحاب الفيل التاي وَر بكرهاا فاي القارآن الكاريم فقاالوا فاي رساالة وجهوهاا إلاى 

ه ص بعقاااب أصااحاب الفياال، الساال ان سااليمان إن هللا  ساابحانه وتعااالى عاقاا   ااارل الخااام  وجنااَو
وجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم ريحاا عاصفاا وموجااا قاصافاا، فجعلهام بساواحل البحار ماابين 

 . (1)أسير وقتيل، والنجا منهم من الغرب إال قليل ص
األنادل  الاذين فاروا بادينهم إلاى  سواء أهل األقلايم األصاليين أو مسالمي -لقد قا  سكان الجزائر 

بعثوا برسالة في الشهر التالي لهزيمة  ارل الخام  إلى السل ان سليمان وقد أوواحت  -الجزائر 
هذه الرسالة األحوال المؤلمة والمفجعة التي تحي  بالمسلمين الاذين احتفظاوا بادينهم فاي إسابانيا بعاد 

م الوااااا هاَ السااااال ات المسااااايحية أن طويااااات صااااافحة الحكااااام اإلساااااالمي فاااااي األنااااادل  وتعرواااااه
محاااكم التفتااي  و حااراقهم، وأ اااَت الرسااالة بالخاادمات الجليلااة التااي  -ولمحاكمااات َيااوان التحقيااا 

أَاها ل سال  خير الدين با ا ص المجاهد في سبيل هللا، وناصر الدين، وسايف هللا علاى الكاافرين ص. 
غاعوا باااه فأ ااااعهم ص وكاااان سااابباا فاااي ومضااات الرساااالة تقاااول إن أهااال األنااادل  قاااد سااابا لهااام أن اسااات

ين ونقلهاام إلااى أرض اإلسااال  ص وأصاابحوا ماان  خاالر كثياار ماان المساالمين ماان أياادي الكفارة المتمااَر
 رعايا الدولة العثمانية المخلصين. وحدَت الرسالة م لبين أساسيين: 

هال إرسال نجادات عساكرية ص لنصارة الجزائار، ألنهاا سايا  ألهال اإلساال ، وعاذاب و اغل أل -1
الكفر وال ايان، وهي موسومة باسمكم الشريف، وتحت إيالة مقامكم المنيف، وقد أصبحت القلاوب 
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 . (1)المنكسرة بها عزيزة، والربية المختلفة بها مؤتلفة أليفة ص
ص فهااو المتمثاال ألواماار  -بكلاار باا  الجزائاار  -إعاااَة خياار الاادين با ااا إلااى منصاابه السااابا  -2

ة والفجااار، .... و نااه لهااذا موالنااا، ألنااه أحيااا هااذا الاا وطن، وأرعاا  قلااوب الكفااار وخاارب َيااار المااَر
 .  (2)الوطن نعم ناصر، وجمي  أهل الشرك منه خائف وحائر ص

وصاال خياار الاادين بربروسااا إلااى مدينااة الجزائااار لالسااها  فااي الاادفاع عنهااا توفيااا هللا للمسااالمين 
بليربكياة واطلا  علاى ساير األماور وسواعدهم قاد قضات علاى أسا ول االسابان فااكتفى بتفقاد أماور ال

فيهاا، عام ان لااا بأسا وله نحاو الاابالَ االسابانية ياذيقها العااذاب األلايم، وأنعام الساال ان ساليمان علااى 
حسااان آ اااا ال و اااي برتباااة البا اااوية، لااادوره الفعاااال فاااي النصااار وخلاااى البحااار المتوسااا  تقريبااااا مااان 

جاع قوتهااا، فان لقات السافن العثمانيااة األسااطيل األسابانية التااي كانات تضامد جراحهااا وتحااول اساتر 
نحااو السااواحل االساابانية واالي اليااة وتوالاات هنالاا  الغاازوات وساااَ الرعاا  والفاازع تلاا  النااواحي التااي 

، كماا صاارت الدولاة األوربياة (3)بقيت مفتوحة في وجه العثمانيين يتو لون َاخلهاا ويغنماون مافيهاا
ساابان فااي وهاااران و يرهااا ماان منااااطا نفااوبهم فاااي تعماال للعثمااانيين حسااااباا، فاااهتز بااذل  مركاااز اال

، وحقا السعديون على صعيد آخر نصراا كبيراا على البرتغااليين وفتحاوا حصان (4)الشمال االفريقي
سانتاكروز، وما أن علم المل  البرتغالي جاان الثالا  بهاذا الخبار حتاى أمار حامياات آسافي وأزماور 

ل  في هذا الشاأن إلاى سافيره بمدرياد رساالة مؤرخاة فاي بالجالء فوراا عنها، وقد وجه المل  جان الثا
 ، ي لاا  فيهااا االمبراطااور االسااباني  ااارل 1541هااا/ َيساامبر ساانة 948الثاااني والعشاارين رمضااان 

الخام ، حي  جاء فيها بكر لالسباب التي اجبرت البرتغال على اتخااب قارار الجاالء عان قاعادتي 

                                                        
 (. 2/921( الدولة العثمانية دولة اسالمية مفترى عليها )1)

 (. 2/921( المصدر السابق نفسه )2)

 . 213الثالثمائة سنة، ص( انظر: حرب 3)

 . 9( انظر: المغرب العربي الكبير، شوقي عطا هللا الجمل، ص4)
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نااااك تزاياااد قاااوات الساااعديين بفضااال المسااااعدات السااافي وأزماااور يباالواااافة إلاااى موقعهاااا الحااار  ه
العثمانياااة، حيااا  صاااار الحااااكم الساااعدي يملااا  المدفعياااة العثمانياااة، واآلالت الحربياااة، وعلاااى جناااَو 
مدربين و هرت تل  اإلمداَات عناد حصاار ساانتاكروز، مماا جعال االحتفااا بهاذين المركازين أماراا 

عناه التخلي عن المغرب، فقد أع يت األوامر  اقاا وصعباا، عم أن الجالء عن أسفي وأزمور لي  م
، يظهار مان بلا  مادأ اهتماا  الدولاة (1)لتحصين مازكان لسهولة استغالل مينائها طوال أيا  السنة

العثمانياة فاي تقاديم المساااعدة للقاوأ اإلساالمية فااي المغارب واد المساايحيين المتواجادين فيهاا وبلاا  
لهاااا الهجاااو ، فر بااات الدولاااة هناااا فاااي مسااااعدة  ألن الدولاااة تر ااا  فاااي تاااأمين  هرهاااا حتاااى يتسااانى

الساااعديين لينهاااوا التواجاااد البرتغاااالي فاااي المراكاااز الجنوبياااة مااان المغااارب، عااام ليعباااروا لألنااادل ، ألن 
 . (2)المغرب يمثل أقرب نق ة للعبور

 مصير  ارلكان :
كااااان فشاااال  ااااارلكان )  ااااارل الخااااام  ( فااااي حملتااااه علااااى الجزائاااار، با أعاااار عميااااا ال علااااى 

راطورياة االساابانية، وال علااى ملكهااا  اارلكان، و نمااا علااى مسااتوأ األحادام العالميااة. وقااد حفاام اإلمب
 الشعر العربي هذا الحدم الذي قيل ييه: 

نا   سلوا  رلكان كم رأأ من جنَو
 فلي  له إال ُهُم من زواجر                       

 فجهز اس والا وجيشاا عرمرماا 
 قد آب أوبة خاسر  ولكنه                      

ونزلاات أنباااء الهزيمااة ناازول الصاااعقة علااى أوروبااا وت ااورت األحاادام هناااك هنالاا  بساارعة. فلاام 
يبقى حليف ل مبراطور سوأ هنري الثال  مل  إنكلترا، وانضم إلى ملا  فرنساا الادوب ) َي كلياف 

                                                        
 . 328( انظر: جهود العثمانيين ، ص1)

 . 328( المصدر السابق نفسه، ص2)
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ي ( وملاا  الاادانمارك وملاا  اسااكنديناييا. وكااان فاارو الفرنساايين عظيماااا ألن سااقوط ا لجزائاار كااان يااَؤ
المحالة إلى سقوط فرنسا، وباَر ملكهاا فرنساوا األول إلبارا  معاهادات ما  السال ان العثمااني وكاان 
لهااذه الغااارة أيضاااا نتااائ  معنويااة َاخاال الشاامال األفريقااي وأمااا فااي أوربااا ) بقااى رعاا  المساالمين فااي 

فكياار فااي حملااة أخاارأ وااد قلااوب أهاال أوربااا لماادة طويلااة (. ولاام يعااد  ااارل الخااام  قاااَراا علااى الت
الجزائر وطغى  ب  خير الدين وحسن آ اا علاى العاماة والخاصاة حتاى أصاب  النااا إبا رأوا جفنااا 
عاان بعااد نساابوه إلااى خياار الاادين، فيتصاااعد الصااراال ويكثاار العوياال ويفاار السااكان ماان َيااارهم وماان 

بروسااة هاو الااذي أعااار حقاولهم ومتاااجرهم. و با ح مات الزواباا  مركبااا تااوهم النااا أن خياار الادين بر 
البحار وبيجاه وأ اراه علاى ا اراب سافنهم. وبلام الخاوف مان قااَة الجزائار أقصاى َرجاة حتاى أصاب  
أهاال اساابانيا و ي اليااا إبا مااا حاادعت جريمااة أو ساارقة أو وقاا  فساااَ أو تخرياا  أو ماارض أو وباااء أو 

 لون: وكانوا في نحيبهم يقو  - (1)قح  قالوا خير الدين وأصحابه هم السب  في بل 
 بربرو ة   بربرو ة

 كل  ر   أنت صاح 
 ألم أو عمل   ما كان من 
 مدمر   مؤب وجهنمي
 ييه   إال والسب 

 الذي   هذا القرصان
  (2)العالم  النظير له في 
 وفاة حسن آ ا ال و ي :

  فاأجم  أهال الاديوان فاي 1544هاا/ 951استمر حسن آ ا في القيا  بواجبه المقدا حتى وفاته 
علاى تولياة الحااا  بكيار مكاناه، وريثمااا يعاين البااب العاالي باسااتانبول الحااكم الجدياد، الااذي  الجزائار

                                                        
 . 200( انظر: خير الدين بربروس ، ص1)

 . 5934ص 6م العدد1969( مجلة تاريخ وحضارة المغرب في كلية اآلداب في الجزائر 2)
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 . (1)عين حسن ابن خير الدين وقد  في نف  السنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبح  الساَا
 المجاهد حسن خير الدين بربروسة 

 
مااال علاااى  ااارع حسااان بااان خيااار الااادين حاااال وصاااوله، ليساااتعد للجهااااَ ومواجهاااة المسااايحيين، فع

تحصين مدينة الجزائر، وبل  في المناطا التي أ هر هجو   ارل الخام  عن وعفها، كماا أخاذ 
                                                        

 (. 3/84( انظر: تاريخ عام الجزائر، عبدالرحمن الجياللي )1)
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يعمل على توطيد النظا  فاي الجزائار وباين صافوف الجاي ، عام انصارف إلاى حال مشاكلة تلمساان، 
 . (1)إب تبين له أن بقاء األسرة الزيانية ووجَو االسبان في وهران يعيقان حل المشكلة

كم تلمسااان ) أبااو زيااان ( أحمااد الثاااني قااد تااولى الحكاام باادعم ماان العثمااانيين،  ياار أنااه كااان حااا
مالب  أن خض  لمؤامرات خارجية وانساب فاي تيارهاا وأخاذ يتقارب مان االسابان، مماا أَأ إلاى كاره 
األهااالي لااه وقاارروا خلعااه عاان العاارش ومبايعااة أحااد أخوتااه ) الحساان ( فتوجااه أبااو زيااان إلااى وهااران 

دعم من االسبان، مقدماا لهم التعهدات بأن يحفم على والئاه لهام، فقارر حااكم وهاران انتهااز طالباا لل
هذه الفرصة، فجهز جيشاا، وانضم اليه جموع الخاوعين لالسبان من بني عامر وفليتاة وبناي را اد 
 وعلى رأسهم القائد المنصور من بو  نا ، وتقدموا إلاى تلمساان البعااَ الحسان، واعااَة تنصاي  أباو
زيان على عرش المدينة، وما أن علم حسن بن خير الدين بتحرك القوة االسبانية، حتى قاَ الجاي  
اإلسااالمي فااي تلمسااان ليمناا  االساابان ماان الوصااول إلااى هاادفهم، وتمكاان حساان باان خياار الاادين ماان 

عاام حليفااه الملاا  حساان فااي تلمسااان ، الااذي اعتاارف بساال ة الدولااة العثمانيااة كمااا تاارك  (2)بلاا ، َو
ا حسن بن خير الدين حامية عثمانية بقياَة القائد محمد في قلعة المشوار في تلمسان، إال أناه البا 

ما  بلاا   ال نفااوب الدولاة العثمانيااة مهتازاا خااار  تلمساان، بسااب  مضاايقات بعااض القبائال المجاااورة 
بقياااااَة الماااازوار باااان بو نااااا ، الااااذي ير اااا  فااااي مساااااندة زو  ابنتااااه األمياااار مااااوالي أحمااااد، حليااااف 

. قاماات الدولااة العثمانيااة باادعم الساال ان الشااريف السااعدي بنحااو عشاارين ألااف مجاهااد، (3)سااباناال
فعوه إلى بناء مراكا  حربياة ل ساتيالء علاى اسابانيا، فوافاا الشاريف الساعدي علاى  فالتفوا حوله، َو

 . (4)بل  وصرف لهم أجورهم ومكافمت لهم

                                                        
 . 38،39( انظر: تاريخ الجزائر الحديث لمحمد فارس، ص1)

 . 22-21( انظر: الجزائر والحمالت الصليبية، ص2)

 . 329( انظر: جهود العثمانيين ، ص3)

 . 330( المصدر السابق نفسه، ص4)
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األسااابان متخاااوفين مااان هجاااو  واسااات اع الشاااريف الساااعدي أن ينهاااي الحكااام الوطاساااي وأصاااب  
عثماني سعدي مشاترك، فقااموا بانهااء اساتحكامات مليلاة، وفروات عادة إجاراءات أمنياة علاى جبال 

 طارب وقاَش و ير بل  من االحتياطات. 
لقاااد  هااار الساااعديون أول األمااار كمحاااررين للمغااارب مااان الوجاااَو المسااايحي فأكسااابهم بلااا  تأيياااد 

جهاَ فقدمت الدولة العثمانية مساعدات كبيرة لتحقيا بل ، عام المسلمين، إب اعتبروا بل  نوعاا من ال
اَ األنااادل ، إال أناااه بعاااد أن َانااات باااالَ المغااارب للشاااريف  عروااات علاااى الساااعديين مشاااروع اساااتَر
السعدي وانتهاء الحكم الوطاسي، توجاه الشاريف بأنظااره نحاو تلمساان، فأرسال جيو ااا كبيارة إلنهااء 

العثمانيون بتل  األطماع وانحراف الشريف الساعدي عان الهادف  الحكم العثماني فيها، وعندما  عر
 . (1)اإلسالمي أرسلت له حمالت ليعَو إلى بالَه

استمر المجاهدون في  مال افريقيا يهدَون أمن  ارب البحار المتوسا  فقااموا بمناو اات بحرياة 
الشامال األفريقاي  أزعجت التجارة والسفن المحملة بين اسبانيا واي اليا و ض المجاهادون مان أهاالي

ينيا والساااحل األفريقااي، وبااذل  اواا رت الساافن المساايحية أن  الجاازء ماان البحاار المتوساا  بااين سااَر
ت اارب ال اارب األكثاار أماناااا بااالقرب ماان رأسااي كورساايكا ولكاان االحااتالل الفرنسااي للاارأا بمساااعدة 

لشااارل الخاام  فااي  العثماانيين هادَوا أيضاااا االتصااالت بااين اسابانيا واي اليااا، ولام تكان هناااك مهلاة
الدفاع عن ال رب البحرية ود القسا ن ينية التاي كانات حلماه مناذ سانوات طفولتاه، كماا أناه صاار 

 . (2) ير قاَر على تقديم مصال  مبا رة السبانيا
 أوالا: أخر أيا  خير الدين بربوسة:

هاا وبعاد استمر خيار الادين فاي قيااَة األسا ول العثمااني وحقاا انتصاارات رائعاة هازت أوروباا كل
أن تحالفات الدولااة العثمانيااة ماا  فرنساا جعاال خياار الاادين ماان مديناة )مارساايليا( قاعاادة لقياَتااه ومقااراا 

                                                        
  .334( انظر: جهود العثمانيين، ص1)
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باااع خياار الاادين ورجااال اساا وله الغنااائم التااي حملوهااا معهاام ماان  -فااي مارساايليا-الساا وله وهناااك 
و ، وا ااااتراهم اساااابانيا، كمااااا باااااعوا فيهااااا رقيااااا االساااابان ماااان الرجااااال والنساااااء. فتااااداولتهم أياااادي القاااا

الفرنساايون بضاااعة رابحااة، عاام اخااذوا يبيعااونهم بأرباااو طائلااة الااى يهااَو )ليفورنااو( اإلي اليااة، وكااان 
هاااؤالء بااادورهم يعيااادون بيااا  األسااارأ االرقااااء الاااى االمبراطاااور ) اااارلكان( بأربااااو خيالياااة. وأنضااام 

ساا ول الفرنسااي االساا ول الفرنسااي الااى االساا ول العثماااني بااأمر ماان ملاا  فرنسااا. ووواا  قائااد اال
)األمياار فرانسااوا َبااو بوربااون( قواتااه تحاات قياااَة )خيرالاادين( باعتباااره القائااد العااا  للقااوات المتحالفااة 

الفرنسية( وكان أول عمل قاا  باه )خيار الادين( هاو قيااَة القاوات لمهاجماة )ناي ( وطاَر -)العثمانية
فرنسااا. عاام اسااتقر خياار الاادين حاكمهااا )َوب سااافوا( وانتزاعهااا ماان الحكاام االسااباني و عاَتهااا لملاا  

باسااا وله فاااي مديناااة )طولاااون( وجعلهاااا قاعااادة للجاااي  االساااالمي واالسااا ول االساااالمي ، بعاااد أن 
 اَرهاا معظام ساكانها باأمر ملا  فرنساا وتركوهاا فاي ايادي المسالمين. عاارت عاائرة المسايحية جمعااء 

جاااء أوروبااا ، يحملهااا وااد هااذا التصاارف األفرنسااي ، وأخااذت الدعايااة المضاااَة للمساالمين تجتاااو أر 
. وماان بلاا  قااولهم : )ان خياار الاادين قااد  االساابان و ااالة الصااليبية، ويسااتثمرونها الااى أقصااى الحاادَو
اقتلاا  أجاااراا الكناااائ ، فلااام تعاااد تسااام  فااي طولاااون إال أبان الماااؤبنيين( وبقاااي خيااار الااادين والجناااد 

  .1544االسالمي بمدينة طولون حتى سنة 
عام  (1)هاجم  مال  رقي فرنسا وانهز  تحات جادران ) ااتوتييري(وكان ) ارلكان( أعناء بل  قد 

او ر للذهاب الى ألمانيا ، حي  كانات حركاة التماَر البروتساتانتي واد الكاعوليكياة بصافة عاماة، 
ه بنتيجة  ووده بصورة خاصة ، قد أخذت أبعاَاا خ يرة. وأر مه بل  بعد أن هوأ نجمه وببل عَو

  فاي مدينااة 1544أيلاول )سابتمبر(  18عاهادة ماا  ملا  فرنساا ياو  الاى عقاد م-نكبتاه أماا  الجزائار 
)كريسبي َي فالوا(. ونت  عن هذه المعاهدة جالء )خيار الادين( وقواتاه عان مديناة )طولاون( ورجا  
الااى العاصاامة )اسااتانبول(. وبمااا أن الحاارب لاام تتوقااف بااين اساابانيا والمساالمين، فقااد اسااتمر )خياار 

                                                        
 . 166( انظر: خير الدين بربروس للعسلي ، ص1)
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تااه، فتوقااف أمااا  مدينااة جنااوة، وارتاااع مجلاا  الاادين( فااي ممارسااة األعمااال القت اليااة أعناااء طريااا عَو
 اايوخها فأرساال لااه مجموعااة ماان الهاادايا الثمينااة مقاباال عااد  التعاارض للمدينااة بااأبأ، فتاااب  )خياار 

والتي أصبحت منفى ناابليون -الدين( طريقه حتى وصل جزيرة )البا( التي كانت تحت حكم اسبانيا 
 اانم مابهااا، كمااا احتاال عاادَاا ماان الماادن الساااحلية، ماان بينهااا مدينااة فاحتلهااا، و  -بونااابرت ييمااا بعااد

 )لبياري( ورج  الى العاصمة بسفنه مثقلة بالغنائم فاستقبل كأحسن ماتستقبل به األ  أبناءها البررة.
ولم يعمر خير الدين بعد بل  طويالا، ومضى الى جوار ربه ، وكان قد سبقه رفيا جهاَه حسن 

  .1544با ا ال و ي سنة 
و اااب بوفاااة )خياار الاادين( نجاام طالمااا أواااءت لااه سااماء المساالمين فااي الباار والبحاار ، وان ااوت 

 بايابه صفحة ناصعة من صفحات الجهاَ في سبيل هللا لتبدأ صفحة جديدة.
لقد قاَ خير الدين حروب اإليمان وحقا فاوزاا عظيمااا واتصاف بالوفااء واالخاالر و نكاار الاذات 

ه علاى  اارلكان واالساتعداَ الادائم للتضا حية والصادب والشاجاعة بكال أ اكالها ويحفام لناا التااريخ َر
عندما قال له )يج  أال تنسى أن االسبان لام يخاذلوا فاي معركاة، وأنهام قتلاوا أخوياه اليااا وعارو ، 
وان تماااَأ ييمااا هااو عليااه وركاا  رأسااه فااان عاقبتااه سااتكون كعاقبااة أخويااه(. فأجاااب خياار الاادين: 

ك سااتت اير أ ااالؤهم و ن مراكباا  سااتغرب، و ن قااواَك )سااترأ  ااداا، و ن  ااداا   لااي  ببعيااد، أن جنااَو
سايرجعون إليا  مكللاين بعااار الهزيماة(. وعنادما حاصاار  اارلكان الجزائار بعااد وفااة عارو  بربروسااة 
ه قولااه تعااالى: } إن تنصااروا هللا  خار  لااه خيرالاادين ومعاه حااز  وعااز ، وتااال علاى جمياا  قااواَه وجناَو

كم) وتقاااد  للميااادان ومعاااه رجالاااه، وقاااال لهااام : )إن المسااالمين فاااي المشااارب ينصاااركم ويثبااات أقااادام
والمغرب يدعون لكام باالتوفيا ، ألن انتصااركم انتصاار لهام، و ن ساحقكم لهاؤالء الجناَو الصاليبيين 

 .(1)سيرف  من  أن المسلمين و أن االسال (
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 .(1)فصاحوا كلهم )هللا أكبر( وهاجموا االسبان فأباَوهم عن آخرهم(
إن هااااذه الصااااورة ال تختلااااف أبااااداا، ال فااااي  ااااكلها وال فااااي مضاااامونها عاااان صااااور أوللاااا  القاااااَة 
المجاهادين فااي ساابيل هللا ، والااذين خرجااوا ماان جزياارتهم فحملااوا الااى الاادنيا رسااالة االسااال .  ياار أن 
الموقااف العااا  لاام يكاان فااي عهااد )خياار الاادين( مشااابهاا لمااا كااان عليااه أيااا  الفاات ، فقااد أخااذ الضااعف 

ه الى قلوب المسالمين وانظماتهم فقاد كاانوا مان قبال تحات قيااَة واحادة التسام  ألعاداء الاداخل طريق
بالظهور أو بممارسة َروهم فاي التاأعير علاى التياار العاا .في حاين أصاب  لهاؤالء َورهام فاي توجياه 
ر األحدام وكان أخ ر ماا فاي األمار أن هاؤالء كاانوا يحتلاون مراكازاا قياَياة تسام  لهام بممارساة َو 

 خ ير ود مواطنيهم و خوانهم في الدين.
لقااد كااان ماان المحااال تحقيااا النجاااو فااي مثاال هااذه العمليااات لااو لاام تتااوافر كفاااءة قياَيااة عاليااة، 

 تتولى إَارة المعركة في كل مرحلة من مراحلها الصعبة.
الياة وقاد تاوافرت العوامال الثالعاة للنصار:  اع  مجاهاد فاي سابيل هللا ، وت بياا رائا  للعقيادة القت

 االسالمية وقياَة على َرجة عالية من الكفاءة.
بااذل  انتصاار ) ااع  الجزائاار( وبااذل  انتصاار خيرالاادين ، فكتاا   ااع  الجزائاار ماا  خياار الاادين 

 تحت سياَة الدولة العثمانية قصته الرائعة في الجهاَ والمجاهدين.
زائار المجاهاد، وماا كاان ولم يكن )خير الدين( قاَراا على تحقيا مايريده لوال ما قا  باه  اع  الج

 اااع  الجزائااار ليصااال الاااى هدفاااه لاااوال تاااوافر قيااااَة حازماااة ماااارا )خيااار الااادين( َوره فاااي تكوينهاااا 
 وووعها لتصب  على مستوأ األحدام.

َ علاى مادأ  لقد مضى خيرالدين الى جوار ربه راوياا مروياا، وبقي وبقيت األمة األساالمية تاَر
 .(2)تها العقيدة ومباَك الجهاَ وقيمه في سبيل هللاالدهر تل  المواقف الب ولية التي صنع
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 عانياا: عزل حسن بن خير الدين عن الجزائر:
كاااان حسااان بااان خيااار الااادين بربروسااااا بعاااد أن هاااز  الساااعديين فاااي تلمساااان ووطاااد َعاااائم الحكااام 

 ، انااته  سياسااة مضاااَة لكاال الاادول األجنبيااة ، بمااا فيهااا فرنسااا التااي 1151هااا/959العثماااني فيهااا 
ت ترتب  بالدولة العثمانياة بارواب  رسامية جيادة، سااعدت الفرنسايين علاى اإلفااَة مان االمتياازات كان

االقتصاَية التي منحت لها م  استانبول والتي  ملت جمي  أقااليم الدولاة العثمانياة،  يار أن حسان 
ساا إال أن ابن خير الدين لم يلتز  بذل  ، وأعلن عداءه لفرنسا فاي مناسابات عديادة فماا كاان مان فرن

أرسلت سفيرها المعتمد في استانبول الى الجزائر يهادف معرفاة المادأ الاذي سيصال إلياه حسان بان 
خياار الاادين فااي عدائااه لفرنسااا ، وييمااا إبا كااان هااذا العااداء ساايؤعر علااى العالقااة االقتصاااَية مااابين 

 فرنسا وبيلربكة الجزائر.
ض علياه تقاديم مسااعدات عساكرية ، اجتم  سفير فرنسا بالبيلربا   حسان بان خيار الادين ، وعار 

لتنفيذ مشروع الدولة العثمانية في مهاجمة اسبانيا ، ونجدة مسلمي األندل  ، لكن حسن رفض هاذا 
العااارض، لمعرفتاااه بمواقاااف فرنساااا الساااابقة مااان الدولاااة العثمانياااة نفساااها، وأعلااان صاااراحة أن قضاااية 

على كاافر ورجا  السافير الفرنساي  الجهاَ هي قضية خاصة بالمسلمين ، وبين بأنه الينتصر بكافر
الى  استانبول ، حتى أو ر صدر الباب العالي بقولاه: )ان السال ة الواساعة الم لقاة التاي يمارساها 
حساااان باااان خياااار الاااادين ومحاولتااااه توسااااي  مملكتااااه سااااتح م وحاااادة الدولااااة العثمانيااااة وتهاااادَ كيانهااااا 

 .خاصة وأن والدته من االسر الجزائرية المعروفة (1)باالنقسا (
رأت الدولاااة العثمانياااة أناااه لزامااااا عليهاااا مااان تغييااار سياساااتها فاااي المن قاااة خاصاااة بعاااد أن صاااار 
المغااارب حليفااااا قويااااا لالسااابان، مماااا أَأ الاااى قلااا  الماااوازين االساااتراتيجية رأسااااا علاااى عقااا  فأتخاااذ 
  السال ان عادة تاادابير لمواجهاة الحالااة الجديادة، وماان بلا  عازل الساال ان ساليمان القااانوني بيلار باا

الجزائر حسن بن خير الدين بادعوأ االسااءة الاى حسان الجاوار ما  المغارب، كماا َعاا الاى الوحادة 
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 .(1)االسالمية والى حسن الجوار
 ، بدالا 1552ها/يناير 960اسندت الدولة العثمانية بيلربيكيه الجزائر الى صال  راي  في صفر 

 .(2)من حسن بن خير الدين
 القانوني الى حاكم فاا محمد السعدي:عالثاا: رسالة السل ان سليمان 

) ... هذا مثالنا الشريف العالي السل اني وخ ابنا المنياف الساامي الخاقااني الزال نافاذاا م اعااا 
بالعون الرباني والصون الصمداني اصادرناه الاى الجنااب العاالي االمياري الكبيار األكرماي االفخماي 

صااايري الاااذخيري الحسااابي النسااابي نسااال السااااللة االكملاااي االر ااادي، االعااادلي الهاااامي الماجاااد الن
الها اامية فاارع الشااجرة الزكيااة النبويااة طااراز العصااابة العلويااة المحفااوف بصاانوف ل ااايف عواطااف 

 المل  الصمد حاكم والية فاا يوملذ الشرف محمد َا  علوه وزاَ سموه.
الة )الصاالت( اصدرنا هذا المثال الشريف العالي الى جنابة العالي نخصه منا سال  بتكميل صا

ة بالتسااليمات الزكيااات وبعااد فااان هللا جلاات  المحبااة بالتحيااات ال يبااات وتتأكااد بع ااره صااالت المااَو
قدرته وعظمت مشيلته منذ أقامنا في َولة هائلة نرك  خيولها، ونعمة طائلة نساح  بيولهاا وساياَة 

ة عضااد االيمااان ساائدة كالشاام  ووااحيها، وسااعاَة ساابيه كااالقمر ابا تليهااا ، وخصاانا خالفاة جليلاا
بهااا منصااور ومنحنااا ساال ة ساااعد االسااال  بهااا مرفااوع الجاار  وجاا  علينااا وتحااتم علااى بمتنااا اَاء 
) اااكر( هاااذا الل اااف الجسااايم واالحساااان العمااايم، بلااا  فضااال هللا يؤتياااه مااان يشااااء وهللا بو الفضااال 

ائماااا عاَتنااا االهتمااا  باااجراء الشاارع المبااين وانقاااب ساا يد األولااين عليااه العظاايم ، وكااان ابااداَ ابنااا، َو
الصلوة وعلى آله اجمعين والقيا  في اطفاء نايرة الكفر وال ايان وطي الظلم والعدوان ونشر العادل 
واالحسااان ولمااا بلاام ساامعنا الشااريف ان أمياار األمااراء بواليااة الجزائاار سااابقاا حساان با ااا لاام يحساان 

طاارب الوفاااب واالئااتالف  المجاااورة ماا  جيرانااه ومااال الااى جاناا  العنااف واالعتساااف ونبااذ وراء  هااره
                                                        

 . 91-90داية الحكم المغربي للسودان الغربي لمحمد الغربي ، ص( انظر: ب1)
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وسااد باااب االتحاااَ ماا  المجاهااادين حماااة الاادين، لااذل  باادلناهم  ياااره، فأنعمنااا بواليااة الجزائاار علاااى 
مملاوك حضارتنا العلياة وخالصاة خادا  اعتابناا الجليلااة اميار األماراء الكارا  كبيار الكباراء الفخااا  بي 

زيد عناية المل  االعلى صاال  با اا الجالل واالكرا  واالحترا  صاح  الفَر واالحتشا  المختت بم
يانتاه فووانا إلياه تلا  الاديار وأمرناا باقاماة الشاراع  َا  اقباله لفرط  هامته و جاعته وكماال َيناه َو
ائا   )الشرع( الشريف المتين، واحياء تاواقر سايد المرسالين وصاون الرعاياا وحفام البراياا الاذين هام َو

لاى أكمال اتحااَ واجمال اتفااب مجاداا ييماا يتعلاا بالدولاة هللا تعالى وان يكاون ما  االهاالي االساال  ع
ين علاى  والدين وقيا  ناموا سل اننا المتين مثابراا على َف  اعداء الدين وقم  الكفرة الفجرة المتمَر
ين الللااا  وبلاا   ان اقصااى مااراَ حضاارتنا العليااة احياااء مراساام االسااال  واطفاااء عااائرة الكفاارة والمتمااَر

مراء االسال  واتحااَ امنااء  ارع سايد االناا  وياتم باه النظاا  والينفاي العاارهم فاي المرا  يكون باتفاب ا
 الشهور واالعوا .

وأمرناه أيضاا أن ينظر الى احوال المسلمين بنظر اال فاب والماراحم وينظار بيانهم بكماال العدالاة 
 هم يحزنون.وحسن المكار  ليكونوا في ايا  َولتهم العاَلة أمنين م ملنين ال خوف عليهم وال 

والبااد لكااام ان تحسااانوا المجاااورة وتاااذهبوا طرياااا حساان المعا ااارة مااا  كااونكم أوالَ سااايد األنبيااااء ، 
واحفاااَ ساايد االصاافياء ساامعنا عاادلكم وانصااافكم وبكمااال التقااوأ وصاافات الكمااال اتصااافكم ، ولااذل  

ة فاا ي اقصااى الشااأن كتبنااا الاايكم منشااوراا يوجاا  مضاامونة المصااافات ويشاافي مكنونااة ان تكااون المااَو
 .(1)الغايات ول  ان تنبلوا باخباركم صحتكم الغالية الى اعتبانا العالية...(

  بمقاا  اَرنااة 1552تحرياراا فاي أوائال  اهر محاار  سانة تسا  وخمساين وتسااعمائة، الموافاا ينااير 
كما بع  السل ان سليمان القانوني بخ اب آخر الى حااكم المغارب محماد الشايخ الساعدي، يمنحاه 

 اب ببارة عن مرسو  سال اني قاال يياه: ) ... هاذا مثالناا الشاريف ..الاخ اصادرنا الاى بخل ، والخ
الجنااااب العاااالي حااااكم فااااا يوملاااذ الشاااريف محماااد ... نخصاااه بساااال  تتكمااال باااه صاااالت المحباااة 
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ة بالتسليمات الزاكيات وبعد.  بالتحيات ال يبات وتتأكد بع ره صالت المَو
اقامنااا فاااي َولااة هايلاااة نركاا  خيولهاااا، ونعمااة طائلاااة  فااان هللا جلااات قدرتااه وتعالااات عظمتااه مناااذ

 نسح  بيولها وسياَة سايدة كالشم  ووحيها.
ين  وامضاااء سااني ساانن ساايد االولااين واآلخاارين ومظاااهرة حماااة الاادين ومجاهاادين الكفاارة المتمااَر
واناات ماان اوالَ ساايد المرساالين وقائااد الغاار المحجلااين صاالوات هللا عليااه وسااالمه وقااد ساام  ساايدتنا 

يانتا  وخلاور طويتا  وصافاء سايرت  وقياما  فاي الاذب عاان الع لياة حسان اقادام  وكماال َينا  َو
المساالمين وقماا  اعااداء الاادين ولااذل  الشااأن حباااك احساااننا الشااريف العااالي الساال اني ورعاااك جزياال 
فضلها السامي الخاقاني فأنعمنا علي  وعلى ولدي  بثالم خل  سنية لتكون صلة للمحبة مناا وسابباا 

ة بيننا، علاى ان اقصاى ماراَ حضارتنا العلياة ان تكاون اهاالي االساال  وحمااة َيان النباي لنس  ا لمَو
عليااه السااال  فااي ايااا  َولتنااا العاَلااة فااي اكماال الراحااة وأجماال االسااتراحة آمنااين م ملنااين ال خااوف 

 .(1) عليهم والهم يحزنون ان  اء هللا تعالى....(
 ال  راي  مقاليد الوالية:رابعاا : مرسو  السل ان العثماني بتقليد ص

بعاا  الساال ان العثماااني مرسااومه الااى العلماااء والفقهاااء وسااائر رعايااا الجزائاار يعلمهاام ييااه بتقليااد 
صااال  راياا  مقاليااد الواليااة وقااد جاااء فااي بلاا  المرسااو  مااايلي: )... هااذا مرسااومنا .. ارساالناه الااى 

والقااواَ والنقباااء وسااائر رعايانااا بواليااة العلماااء والفضااالء والفقهاااء واألئمااة والخ باااء وجمياا  العلماااء 
الجزائااار الغربياااة، زياااد تاااوييقهم يتضااامن اعالمهااام ان صااادقاتنا الشاااريفة العالياااة الخاقانياااة وعواروااانا 
السنية السامية السل انية قد انعمت على مملوك حضرتنا العالية ومعتمد َولتنا القانية اميار األماراء 

واليااة الجزائاار لفاارط  ااهامته و ااجاعته وكمااال قوتااه وصااالبته الكاارا ... صااال  با ااا َا  اقباااالا ، ب
وحساان ساايرته وصاافاء سااريرته فوواانا إليااه تلاا  االرض وأمرناااه باحياااء الساانن والفااروض والرعايااا 
ائ  هللا تعالى وحفم الثغور وسد خارب األمور، لتكون رعاياا أهال االساال  عماة فاي اياا   الذين هم َو

، واجمال االساتراحة آمناين م ملناين الخاوف علايهم وال هام يحزناون، َولتنا العاَلة فاي اكمال الراحاة
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فليكونااوا ماا  امياار األمااراء المشااار إليااه علااى احساان حااال واكماال اتفاااب مااراَ حضاارتنا قيااا  قاااموا 
الشاارع القااويم والصااراط المسااتقيم واحيائااه مراساام االسااال  وطريقااة ساايد االنااا  وحفاام العباااَ وصااون 

بكااال نااااَ وتقبلاااوا بلااا  وتعتمدوناااه وهللا تعاااالى هاااو الموفاااا بمناااه ويمناااه  الااابالَ وقمااا  الكفااارة الفجااارة
 .(1)والعالمة الشريف حجة بمضمونه(

  .1552تحريراا في أوائل محر  سنة تس  وخمسين وتسعمائة الموافا يناير 
 المبح  الساب 

 سياسة صال  الراي 
 

 عمل صال  راي  في سياسته الداخلية على تحقيا امرين:
 الوحدة بصفة تامة م لقة بين كل اجزاء الجزائر .تحقيا  -1
اَخال بقية اجزاء الصاحراء الجزائرياة وامن هاذه الوحادة حتاى يتفارغ لالنادل ، اماا سياساته  -2

 الحربية الخارجية فقد كانت ترمي الى عالعة اهداف:
 أولها: ابعاَ االسبان نهائياا عن اراوي الجزائر.

 المفاجأت التي تقو  بها الدولة المغربية السعدية.عانيهما: وو  حد فاصل للمشاابات و 
وعالثهاااا :اعاااالن نفيااار الجهااااَ العاااا  والساااير باااراا وبحاااراا علاااى رأا الجياااوش االساااالمية الاااى باااالَ 

 .(2)االندل 
ابتاادأ صااال  راياا  فااي مسااتهل واليتااه بتحقيااا الوحاادة الداخليااة، واساات اع ان يخضاا  االمااارات 

يااة واصااب  وواا  العثمااانيين فااي الجزائاار أقااوأ ممااا كااان عليااه عاام باادأ المسااتقلة لنفااوب الدولااة العثمان
صااال  راياا  فااي مخ  ااه نحااو المغاارب األقصااى واسااتفاَ ماان الظااروف التااي تماار بهااا تلاا  الااديار 

 ووقف م  احد افراَ اسرة بني وطاا الذي فقد أمله في وقوف االسبان والبرتغاليين معه.
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حسون الوطاساي وحصالت اصا دامات عساكرية باين  وتحركت القوات العثمانية للوقوف م  ابي
قاوات محمااد الشاايخ والقاوات العثمانيااة قاارب بااَا التااي رسااا بهاا االساا ول العثماااني إال أن الهزيمااة 
لحقت بالقوات السعدية، مما أفس  المجال اما  العثمانيين لكاي يواصالوا زحفهام نحاو الاداخل، وقبال 

زة فااي يااد العثماانيين الااذين ا ااتبكوا ماا  السااعديين  ، سااق ت مديناة تااا1553هااا/963أن تنتهاي ساانة 
في معارك متواصلة اهمها بكدية المخالي في ساحة فاا، عند بل  تقدمت القوات العثمانياة ومعهاا 

 .(1) 1554يناير  8ها/ 964صفر سنة  3ابوحسون نحو فاا التي َخلتها في 
خ ااااا  االماااااا  للسااااال ان واعلااااان البااااااب العاااااالي وااااام المغااااارب الاااااى الدولاااااة العثمانياااااة بعاااااد ان 

 .(2)العثماني
اَ فزع االسبان والبرتغال لرؤية االساطيل العثمانية وهي تسي ر على بعض الموانح المغربياة  اَز
القريبااة ماان مراكااز احااتاللهم التااي سااي ر عليهااا العثمااانيين وماان عاام التوجااه لالناادل ، وقااد جاااء فااي 

لاى االمبراطاور  اارل الخاام ، مايادل علاى هاذا الرسالة التي بعثها المل  البرتغالي )جان الثال ( ا
الفزع اب كت  إليه يحثه على التدخل في المغرب للحيلولة َون توطياد العثماانيين القادامهم فاي هاذه 

 .(3)البالَ، الن بل  يشكل خ راا كبيراا على مصال  األمتين
العثمانياة، وفاي مك  صال  راي  بمدينة فاا اربعة ا هر ومن خاللها استقرار االمور للدولاة 

خاالل تواجااده فااي فاااا لاام يتارك الجهاااَ وااد االساابان فأرساال فرقاة ماان جيشااه الااى الريااف المغربااي 
، كمااا حاااول صااال  (4)اسااترج  ماان االساابان معقلهاام الكبياار باااَي  او صااخرة فااالين كمااا ياادعونها

بنااء علاى  راي  ان يستبدل البا ا العثمااني اباا حساون بالشاريف االَريساي الرا ادي ماوالي باوبكر،

                                                        
 . 81-80ر: المغرب في عهد الدولة السعدية، ص( انظ1)

 . 91( انظر: بداية الحكم المغربي في السودان الغربي، ص2)

 . 81( انظر: المغرب في عهد الدولة السعدية، ص3)

 . 342( انظر: حرب الثالثمائة سنة ، ص4)
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اقتااراو المااراب ين الصااوفيين للقيااا  علااى حكاام فاااا باساام الساال ان العثماااني، إال ان عااورة األهااالي 
اوا رت صاال  رايا  العااَة بوحساون الاى حكام فااا، فاأبعن بوحساون لشاروط العثماانيين بشااأن 

مانياة فاي الحفاا على السياَة العثمانية من حي  الخ بة باسام السال ان العثمااني واقاماة حامياة عث
 .(1)مقر بالطة

اَ االندل :  تمهيده للعمل المشترك في استَر
لم يكن صال  رايا  يهاتم قبال كال  ايء إال بمحارباة االسابان، وال يهادف مان وراء أي عمال إال 
جم  القوأ االسالمية من أجل ت هير البالَ من التواجد المسيحي، كان يرأ قبل كل  يء وجاوب 

لناازول الااى االناادل ، لكاان كيااف يتساانى لااه بلاا  وساال ان السااعديين طااَر االساابان ماان وهااران، ماان ا
بالمغرب يترق  به الفرر وسل ان قلعة بني ببااا بابالَ مجاناة يعلان انفصااله واساتقالله، ترامات 
لصاال  رايا  يوملااذ االنبااء عان وااعف القاوأ االسابانية بمدينااة مجاناة، عاالوة عاان معانااة الحاميااة 

فرصاة وأن يبادأ بت هيار الشارب مان االسابان قبال أن ي هار الغارب بالضيا فرأأ صال  أن يغتانم ال
ة ملا  بجاياة الاى حظيارة الوحادة االساالمية تحات واغ   ولعال انقااب بجاياة سايكون لاه اعار فاي عاَو

  نحاو مدينااة بجايااة علااى رأا 1555هااا/ يناااير 963الساكان سااار صااال  رايا  فااي ربياا  اول سانة 
ي ال ريا بالمجاهدين فاي اماارة كوكاو، فوطادت الجياوش قوة كبيرة بنحو عالعين ألف رجل عززهم ف

العثمانية وحاصروا المديناة، بينماا جااء االسا ول العثمااني يحمال االسالحة والماداف  بجانا  الجاي  
ارت معركة عنيفة ونج  صال  راي  فاي انتازاع بجاياة  (2)وصوب المسلمين قذائفهم على القلعة َو
 ، ولااام يسااات ي  حااااكم ناااابولي مااان نجااادة 1555بتمبر هاااا/س963مااان االسااابان فاااي بو القعااادة سااانة 

 .(1)، كما استسلم الحاكم االسباني للقوات العثمانية(3)حاكمها في الوقت المناس 
                                                        

 . 147( انظر: اطوار العالقات المغربية العثمانية ، ابراهيم شحاتة، ص1)

 .344-343ر: حرب الثالثمائة سنة ، ص( انظ2)

 . 41( انظر: تاريخ الجزائر الحديث محمد خير فارس، ص3)
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 أوالا : مقتل بوحسون الوطاسي:
ه  واجه بوحسون منافسة محمد الشيخ الساعدي الاذي جما  قاوات مان الساوا والحاوز واتاى بجناَو

وكااان بوحساون بعاد انساحاب العثمااانيين قاد اخاذ فااي  (2)ز فاااالاى ان وصال رأا المااء ماان احاوا
اعااداَ الجيااوش وآالت الحاارب الااى ان قضاات عمانيااة  ااهور فااأمر بااالخرو  لمواجهااة مااوالي محمااد 
الشيخ والوصول الى مراك  ولما تقابل الجيشان قا  بيانهم قتاال عظايم واسات اع بوحساون أن ينازل 

هم علااى أعقااابهم، عاام أرساال بوحسااون لمااوالي محمااد بالسااعديين هزيمااة  اانيعة حتااى اساات اع أن ياا َر
الشيخ وقال له: أخر  أنت وأوالَك الى لقائي وأناا أخار  إلايكم بنفساي ونتارك المسالمين بادون قتاال، 
هم حتااى  فتظاااهر محمااد ورجاا  الااى والااده وأخوتااه السااتة الااذين اجتمعااوا علااى بوحسااون فجعاال ي اااَر

تاوا باه جيشاه، فاأنهزموا باال قتاال، واخاذ محماد الشايخ طمر باه فرساه فساق  ف عناوه فاأجتزوا رأساه وأ
ته لحكم فاا، وان كانت قد واعت بموته  (3)فاا وهكذا مات بوحسون بعد تسعة  هور من عَو

الفرصااة االولااى العااالن السااياَة العثمانيااة علااى فاااا ، إال ان احاادام هااذه الوقااائ  كاناات تعنااي ان 
ا  اازوهم المحلااي للمغارب، الساايما وان محمااد الشاايخ الفرصاة مازالاات واسااعة امااا  العثماانيين لت بياا

السعدي باسم القضاء على الحزب العثماني بين المغاربة أنزل القتل في اكثر مان ماائتين مان كباار 
ابيان فاا فضالا عن الفقيهين المرينيين الاى محماد عبادالوهاب الزقااب قاواي فااا، والاى الحسان 

 .(4)علي حزوز خ ي  فاا
 البرتغالي االسباني السعدي ود العثمانيين:عانياا: التعاون 

ة فاا للسعديين  هر محمد الشيخ كخصم عنيد للعثمانيين، ومن المعاروين لسياستهم  بعد عَو

                                                                                                                                                                                        
 (. 3/88( انظر: تاريخ الجزائر العام )1)

 (. 1/344( انظر: تاريخ افريقيا الشمالية ، شارل جوليان )2)

 . 20،21( انظر: تاريخ الدولة السعدية لمؤلف مجهول، ص3)

 . 148قات المغربية، ص( انظر: اطوار العال4)
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التوسعية في بالَ المغرب، بل واألكثر من بل  انه اعلن اعار َخولاه فااا بأناه عااز  علاى الاذهاب 
اف  السعدي العثماني على  امال افريقياا، بال وعلاى الى الجزائر لمنازلة العثمانيين هناك، فهذا التن

الخالفة االسالمية كان في صال  االسبان والبرتغال، وال عج  ابا رأيناا بعاد بلا  تقاربااا باين هاؤالء 
 .(1)جميعاا ود العثمانيين

اا علااى ال لاا   مازكااانبعاا  الملاا  جااون الثالاا  رسااالة الااى حاااكم  ي كااالفولو َر البرتغااالي الفااارَو
د  باااه الماااولى محماااد الشااايخ الاااى كااال مااان مدرياااد ولشااابونة لتزوياااده بقاااوات عساااكرية واااد الاااذي تقااا

العثمااانيين كمااا حاادَت الرسااالة بعااض الشااروط التااي يراهااا البرتغاااليون لمساااعدة السااعديين كتسااليم 
بعض المراكز البحرية المغربية مثل باَا بنيون والعرائ ، باالواافة الاى تماوين القاوات المسايحية 

لها لمساااعدته ، وأخيااراا يختااتم الملاا  البرتغااالي يوحنااا الثالاا  بضاارورة إخبااار األمبراطااور التااي سيرساا
االساباني بااذل  للتنسايا فااي عمال مشااترك واد العثمااانيين ، ونتيجاة لهااذا التقاارب فقااد عقادت هدنااة 

 ، 1555هااا/962باين السااعديين والبرتغاال بواساا ة حااكم مازكااان لمادة سااتة أ اهر وبلاا  فاي م لاا  
 ول هذه الهدنة زمناا طويالا.و ل مفع

إبا كان حاكم مازكاان هاو الاذي قاا  بادور الوسااطة ما  الساعديين فاان المازوار بو اانم هاو الاذي 
كلاف ماان قباال المااولى محماد الشاايخ بالوساااطة ماا  االساابان وأول رساالة للمنصااور فااي هااذا الصاادَ، 

ين فااي م  هااا/يناير 963لا  ربياا  أول تلا  التااي بعثهاا الااى حااكم وهااران االساباني الكوناات َي الكاَو
  ، وقد أخبر المازوار الكونات االساباني بوصاول رساائله وأناه أعلام بهاا الماولى محماد الشايخ 1555

وابنااه عباادهللا الااذين أعربااا عاان ساارورهما لقاادو  وفااد اسااباني للتفاااوض معااه، وقااد ارساال حاااكم وهااران 
الماولى محماد الشايخ حاول إعاداَ بالفعل الى فاا وفداا يتألف من عالعة أ خار جاؤوا لالتفاب م  

 .(2)مغربية ود العثمانيين -حملة مشتركة اسبانية 

                                                        
 . 83( انظر: تاريخ الدولة السعدية، عبدالكريم كريم ، ص1)

 . 83،84( انظر: تاريخ الدولة السعدية، ص2)
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وقااد جاااء فااي التقرياار الااذي رفعااه الوفااد للكوناات حاااكم وهااران االسااباني الااذي ا اارف علااى سااير 
المحاَعااات )... بعااد أساالمناه الرسااائل ... طلاا  إلينااا الملاا  السااعدي أن نقااول لااه  اافوياا عاان سااب  

موا من أجلها الى فاا .. إننا جلنا استجابة ل ل  موالي عبدهللا والقائد منصور بان المهمة التي قد
  انم حي  طل  من حاكم وهران إرسال بعض الرجال للتفاوض في أمر الجزائر.

أجابنا الشريف بأنه اليزال عند فكرته وأنه ير   في طاَر العثماانيين مان بقاياا افريقياا ومان أجال 
االمبراطور امداَه بعشرة آالف مقاتل مسلحين بأسلحة نارياة، وأناه ) أي  بل  فهو ي ل  من جاللة

الشريف( يرأ بأنه من المناس  أن يقو  جاللاة األمبراطاور بكال ماايلز  لهاؤالء المقااتلين مان نفقاات 
، بلاا  ألن طااَر العثمااانيين انمااا هااو عماال تسااتفيد منااه ممالاا  األمبراطااور والمساايحية جمعاااء ... 

كثيراا وأخيراا علمني القائد بر ميده، بأن الشريف قد اَخر كثيراا من المال لمحاربة  وطالت المذكرات
 العثمانيين، وأنه يسعده أن يعين األمبراطور على بل  وأن األمر مستعجل جداا ...(.

)... جاء بكر الجزائر مابا نصن  بهاا بعاد احتاللهاا، فكاان مان رأي الملا  الساعدي تح ايم هاذه 
تها تماماا، أما أهلها فتؤخذ أموالهم، و با امتنعوا ييقتلوا ورفض المل  السعدي أن يؤخاذوا المدينة و زال

عبيداا للمسيحيين، وبكر الوفد أن األتراك أجان  عن البالَ وأنهم أعداء له ييجا  معااملتهم معاملاة 
أن الملاا  األعاداء، أمااا العارب ياايمكن أن تتارك لهاام حااريتهم فاي حالااة استساالمهم َون مقاومااة. إال 
 .(1)السعدي أوو  أنه لن يسم  أبداا بأن يصب  أي عربي عبداا، ألن هذا مخالف للشريعة(

يتبين من خالل بل  مدأ حقد الشريف السعدي على العثمانيين ، الذي لم يتاورع فاي االساتنجاَ 
بااالقوأ المساايحية اساابانيا والبرتغااال فااي ساابيل تحقيااا أهااداف  خصااية، حتااى لااو كااان علااى حساااب 

 قيدته االسالمية ومصال  المسلمين.ع
يت حاكم وهران بل  الى األمير فلي  ابن األمبراطور  نتيجة لذل  التقرير فقد بع  الكونت الكَو
 ارل مشافوعة بخ ااب هاذا نصاه: )... يجا  عليناا أن نعتبار أنفسانا ساعداء جاداا فاي الوقات الاذي 
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ه للحصول على أ س ول السل ان العثماني، حتاى يهااجم يبذل ييه مل  فرنسا عدونا األلد كل جهَو
ممتلكاااات جاللاااة األمبراطاااور وكاااون أميااار عرباااي يعااارض عليناااا نفاااوبه فاااي مهاجماااة العثماااانيين فاااي 
الجزائاار ومحاااربتهم وابعاااَهم عاان األرض التااي يحتلونهااا فااي افريقيااا وبلاا  ييمااا إبا قاادمنا لااه اعنااى 

شاريف الساعدي فاي حالاة الموافقاة أن عشر ألف من المقاتلين االسبان على حساابه، كاذل  يتعهاد ال
أبع  بأحد أبنائي رهينة لديه، وأن يصن  المال الالز  لتجهيز هذه الحملة بكل سرعة ، بما أن هذه 
َ فاااي قبااول طلااا   الصاافقة سااتجر خياااراا عظيماااا علااى جاللتاااه وعلااى المساايحية جمعااااء فأنااا ال أتااَر

ه يرياد أن يذبحااه بال أننااي وجميا  ماان الشاريف وأرسال إليااه ابناي رهينااة حتاى لاو كناات علاى يقااين أنا
 .(1)حولي مستعدين لتقديم أنفسنا كرهائن حتى لو كان الشريف يريد بيعنا عبيداا....(

 عالثاا: المخابرات العثمانية تكتشف المؤامرة:
أطلا  صااال  ريا  علااى تلا  المااؤامرة التاي كاناات تحااك وااد الدولاة العثمانيااة باين ملاا  المغاارب 

هاادفها طااَر العثمااانيين ماان الجزائاار، ألنااه طالمااا أن الدولااة فااي الجزائاار معناااه واالساابان والتااي كااان 
خ اار علااى اساابانيا، يبعاا  صااال  رياا  للباااب العااالي يخبااره بشااأن تلاا  المحاَعااات، فكااان جااواب 
الساال ان سااليمان سااريعاا وحاسااماا بوجااوب مهاجمااة وهااران قباال أن تسااتمر المحاَعااات بااين الجااانبين 

نتيجااااة عمليااااة، فأرساااال الساااال ان سااااليمان أربعااااين ساااافينة لمساااااعدته فااااي السااااعدي واالسااااباني عاااان 
االستيالء على وهران والمرسى الكبير، ومنذ بل  الوقت كانت الهجرة والتجنيد ال وعي من مختلف 

 .(2)أنحاء الدولة العثمانية هي التي تغذي األوجاب، الذي كان تبعاا لذل  يتجدَ على الدوا 
 رابعاا: وفاة صال  ري :

اسااتعد صااال  رياا  لفاات  وهااران، وواام اساا وله الااى جاناا  أساا ول الساال ان وصااار لديااه نحااو 
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سبعين سفينة، واجتم  لديه من الجند ما يقارب من اربعين ألف جندي، وكان ينوي من اتماا  زحفاه 
هااذا بالمسااير الااى مااراك  للقضاااء علااى الفااتن واالواا رابات واخضاااعها لساال انه، ولكاان القاادر لاام 

 .(1)  عن عمر سبعين سنة1556ها/963صال  ري  بال اعون في  هر رج   يمهله فتوفى
إن الدولة العثمانية سعت الى وم المغرب في ن اب توحيد الابالَ االساالمية والوقاوف بهاا صافاا 
واحداا ود الهجمات المسيحية، بل  أن استقراره في قواعد بحرية تنتشر على طول سواحل المغرب 

حااي  االطلسااي، يعنااي فااي حقيقااة األماار نجاااو األساااطيل العثمانيااة فااي األقصااى الم لااة علااى الم
اعتراض ال رب البرية للبرتغال أو اسابانيا ما  العاالم الجدياد والشارب، مان هناا نارأ أن نجااو الفكارة 
كاان يعتمااد اساساااا علاى وصااول العثمااانيين الااى تلا  السااواحل ليشاااركهم فاي بلاا  المجاهاادون الااذين 

ت أماارة أمااراء البحاار العظااا ، أمثااال خياار الاادين وعاارو  بربروسااا وصااال  عملااوا ساانوات طويلااة تحاا
 .(2)راي 

قااا  القائااد يحيااى باكمااال خ اااة صااال  رياا  فااأبحر نحااو وهاااران وفااي ال ريااا وصاالت األوامااار 
الساال انية بتعيااين حساان قورصااو لمنصاا  بيلرباااي ، ووصاالت الجيااوش البريااة والبحريااة الااى وهااران 

أنها لم تفت  ر م استعداَات العثمانيين الكبيارة وبلا  بساب  النجادات وحوصرت حصاراا  ديداا، إال 
 .(3)المتواصلة التي كانت تبعثها اسبانيا الى المدينة المحاصرة

 خامساا: احتالل محمد الشيخ السعدي لتلمسان:
ة األس ول العثماني الى استنبول فأسرع بارسال  انتهز الشريف السعدي محمد الشيخ فرصة عَو

حو تلمسان التي كان رجالها قاد انضاموا الاى صافوف المجاهادين فاي محااولتهم الساترجاع جيو ه ن
وهااران فاادخلها الشااريف السااعدي علااى  فلااة ووواا  علااى رأسااها القائااد اباان  نااا  زباايم القبائاال بنااي 

                                                        
 (. 89-3/88عام للجياللي )( تاريخ الجزائر ال1)
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ة فاي تلمساان  را د ، ووزير آخار ملاوك الزياانيين المحتماين باسابانيا، أماا الحامياة العثمانياة الموجاَو
َة القائد محمَو صفا ب  فقد است اعت الصمَو فاي وجاه الساعديين حتاى احتاوت بلا  الهجاو  بقيا

 السعدي.
إن السعديين كانوا يرون في وم تلمسان عامالا قوياا فاي توطياد ساي رتهم علاى المغارب الشارقي 
لصااد كاال تاادخل عثماااني فااي المغاارب بعكاا  العثمااانيين الااذين كااانوا ياارون فااي التمركااز بتلمساااان 

هم فااي الجزائاار وقاعاادة حصااينة لغاازو المغااربتاادبي ،  باعتبارهااا أقاارب نق ااة للوصااول (1)ماا لوجااَو
لألندل  كما أن  واطح المغرب الشمالية والغربية تعتبار قواعاد رئيساية لتهدياد المواصاالت البحرياة 

 .(2)للبرتغاليين واالسبان
ا بعااا  السااال ان ساااليمان بااادأت الدولاااة العثمانياااة بتغييااار سياساااتها مااا  الحكاااا  الساااعديين، عنااادم

القاانوني برساالة الاى سال ان الدولاة الساعدية يهنلاه بمااا أحارزه مان انتصاارات ويعلماه لماا كاان عليااه 
بنو مرين من الهدايا والَر والخدمة والميل إليه، وأن السل ان في نصرتهم وقد سابا وأن  هار بلا  

ه بأربعاااة آالف جنااادي كااا ان بلااا  فاااي محاولاااة مااان فاااي آخااار ملاااوك َولاااتهم أباااي حساااون، الاااذي زَو
السل ان لتكوين اتحاَ اسالمي كبير يواجه به األخ ار الخارجية،  ير أن بلا  قوبال باالرفض مان 
السال ان السااعدي محماد الشاايخ، الاذي َر علااى مبعاوم الساال ان بقولاه : )ساالم علاى أمياار القااوارب 

ه معا  علياه إن سل ان  وقل له أن سل ان الغارب الباد أن ينازعا  علاى محمال مصار ويكاون قتالا
 .(3) اء هللا ويأتي  الى مصر والسال (

يظهاار ماان بلاا  اسااتياء محمااد الشاايخ الااذي لاام يكاان ياارأ  ااربية الخالفااة العثمانيااة، كمااا أ هاار 

                                                        
 . 345( انظر: صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر األحمر ، ص1)
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 .(1)طموو محمد الشيخ الذي كان يحلم بامامة المسلمين في مشارب األرض ومغاربها
 ساَساا: مقتل محمد الشيخ:
  مان قبال حرساه الخاار وت اورت األحادام باالمغرب 1557ا/ها964قتل محمد الشيخ في عا  

وخاصاة ييمااا يتعلااا بالدولااة السااعدية، إب لاام يعااد هنااك مجااال للشاا  فااي أن العثمااانيين إنمااا يسااعون 
جاااَين لالسااتيالء علااى المغاارب ال باعتباااره الجاازء المااتمم للشاامال األفريقااي فحساا ، باال وألهميتااه 

 .(2)السبان والبرتغالاالستراتيجية كأقرب نق ة الى بالَ ا
ة حسن بن خير الدين الى الجزائر:  عَو

رأأ الساال ان العثماااني واارورة إعاااَة حساان باان خيرالاادين الااى الجزائاار وبلاا  بعااد مصاارع حساان 
  بعااد انق اااع اسااتمر لعاادة أعااوا  قضاااها فااي الجهاااَ فااي مااواطن اخاارأ، 1557هااا/964قااور عااا  

لجزائر، فانظم االَارة ، ورتا  الجاي  ترتيبااا أعاناه واستبشر الناا برجوعه، و رع في ترتي  أمور ا
على وب ه وبدأ في رحلته الجهاَية ووو  أمامه هادفين عظيماين ، ت هيار الشامال األفريقاي مان 

اَ األندل  لحوزة المسلمين  .(3)الوجَو المسيحي واستَر
 سابعاا : الثورات الداخلية في المغرب االقصى:

اناات، فقاماات عااورة اناادلعت الثااورات المناهضااة ل مااار  ة السااعدية بعااد مقتاال محمااد الشاايخ فااي تارَو
 ، وعااورة 1558هااا/ فبراياار عااا  965المااولى عثمااان فااي السااوا بااالجنوب فااي جماااَأ األول عااا  

  وعورة المولى عبدالمؤمن 1558ها/ ابريل عا  965المولى عمر في َبدو بالمشرب في رج  عا  
 ، عم كانت المذبحة الجديد التي أنزلها 1558بر عا  ها/ َيسم966في مراك  في ربي  األول عا  
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عباادهللا الغالاا  بااثالم ماان أخوتااه لرفضااهم البيعااة بواليااة العهااد البنااه محمااد المتوكاال، ممااا اواا ر 
أخوتااه للهااروب الااى تلمسااان والجزائاار فهاارب المااولى عماار والمااولى عباادالمؤمن وعباادالمل  وأحمااد 

 .(1)المنصور، وبل  خوفاا من القتل
اناات حياا  انااتقم ماان قتلااة أبيااه، كمااا قضااى علااى عااورة قصاد ع باادهللا الغالاا  الااى مااراك  عاام تارَو

السااوا التااي نزعهااا عثمااان ، عاام عاااَ سااريعاا الااى فاااا العااداَ قواتااه، لصااد الحملااة العسااكرية التااي 
هاااا حسااان بااان خياااار الااادين الاااذي حاااااول ا تناااا  فرصاااة األحاااادام الداخلياااة المغربياااة الحااااتالل  يقَو

مت بين ال رفين معركة على واَي اللين بالقرب مان فااا لام تسافر عان  ايء إال أن وقا (2)البالَ
حسن بن خير الدين الاذي وصالته أنبااء عان تحارك االسابان مان مديناة وهاران بماا يو ا  أن يق ا  
ة، فذه  الجي  العثماني الى مرفأ قصاصة في الشمال فركا  سافينة وعااَ للجزائار  عنه خ  العَو

 .(3)سان الى حاميته استعداَاا للحواَم المقبلةبينما به  قائد تلم
 

يت:  عامناا: مقتل حاكم وهران الكَو
يااات حااااكم وهاااران يااادرك أن اساااترجاع العثماااانيين لتلمساااان يهااادَ الوجاااَو االساااباني  كاااان َو الكَو
تهديداا خ يراا فقرر االستيالء على مستغانم التي جعلها العثماانيون قاعادة لهام للهجاو  علاى وهاران، 

ياات يأمال أن يجعلهااا قاعادة للهجااو  علاى الجزائااروكاا لاذل  أعااد قاوة كبياارة تتكاون ماان  (4)ن َا الكَو
أعنى عشر ألف مقاتال وخار  علاى رأساها فهااجم مديناة مساتغانم ، إال أن محاولتاه بااءت بالفشال إب 
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  خسااائر فاَحااة وكااان 1558هااا/ أ ساا   عااا  965تكباادت القااوات االساابانية فااي بي القعاادة عااا  
يت من بين القتلى، ور م فشال الحملاة االسابانية واد مساتغانم فاان العثماانيين لام حاكم و  هران الكَو

يعد لديهم أَنى    في تواطح المولى عبادهللا الغالا  باان ما  االسابان مماا جعلهام يتخاذون جانا  
ى الحي ااة والحااذر عنااد محاولااة القيااا  بمساااعدة الثااائرين وااد الحكااا  السااعديين، فعناادما عااار المااول

  واساتنجد باوالي الجزائار الاذي 1558هاا/ َيسامبر 966عبدالمؤمن في مراك  في ربي  األول عاا  
لاام يمااده بأيااة مساااعدة عسااكرية باال رحاا  بااه فااي بااالَ الجزائاار وزوجااه باحاادأ بناتااه عاام واله مدينااة 

 .(1)تلمسان
 
 
 
 

 المبح  الثامن

 سياسة حسن بن خير الدين 

 في التضييا على االسبان
 

بن خير الدين أن يغتنم فرصاة انتصاار مساتغانم لت هيار المركاز االساباني فاي وهاران  أراَ حسن
وأخذ يستعد في مدينة الجزائر لجما  قاوأ جديادة منظماة منقااَة الاى جانا  الجاي  العثمااني، فجناد 

، كماا أنشاأ قاوة أخارأ وووا  علاى رأساها أحاد أعاوان والاده القادامى (2)عشرة آالف رجال مان زواوة
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فساااه حااااول الحصاااول علاااى تأيياااد القاااوة المحلياااة فتااازو  مااان ابناااة سااال ان كوكاااو ابااان وفاااي الوقااات ن
القاوي وكان هاذا الازوا  يخدماه مان ناحياة اخارأ فاي االساتعانة بقاوة ابان القاواي لمواجهاة زبايم 

، باذل  صاار اسا ول الدولاة (1)قبلي آخر )عبدالعزيز بن بباا( الذي أعلن استقالله فاي المغارب
َ َا  .(2)ئماا على مدينتي حجر باَي  وطنجةالعثمانية يتَر

قائاداا علاى بااَي ، فقاا   (3)  باويحيى الاراي 1558هاا/965عين حسن بن خير الدين فاي عاا  
بتخريا  السااحل االسااباني مان قرطاجنااة حتاى رأا سااانت فنسات، وصااار تحات قياَتااه فاي باااَي  

قلاام فرانسااكوا َي عاادة ساافن وتلقاا  بحااا ساايد مضاايا جباال طااارب، وقااد جاااء فااي تقرياار اسااباني ب
عثمااني مسالحين بالساها   90ايبانير أن يحي يمل  أرب  سافن حربياة األولاى بقياَتاه وعلاى  هرهاا 

هااا قااره مااامي وعلااى  هرهااا  عثماااني مساالحين باانف  األساالحة  80واألقااواا والمناااجيا والثانيااة يقَو
ف  األسالحة وباالواافة جنادي، والرابعاة تحمال نفا  العادَ وبان 70والثالثة بقياَة ماراَ الاراي  بقاوة 

الى هذه السفن األربعة العاملة عبر مياه المضيا، كان في حوزة بويحي سفينتان فاي بااَي  ويقاو  
بصاان  ساافينة اخاارأ، ويتصاال بنشاااط ساافن باااَي  ساافن ت ااوان العاارائ  وسااال، ففااي ت ااوان عااالم 

ينتان ماان ساافن صااغيرة ، وفااي العاارائ  عااالم ساافن اخاارأ علااى  اااكلة ساافن ت ااوان، وفااي سااال سااف
عاا حسان بان خيار الادين السافن الحربياة  النوع اآلخر، إال أن السفن األخيرة لم تتب  قياَة باويحي َو
االسالمية للنهوض بنشاط يستهدف تخري  سواحل األندل  واالستيالء على سفن الهند ورف  تجار 

سافن بااَي  والسافن  ا بيلية نتيجة لذل   كواهم للمل  االسباني يشكوون فيهاا الفظاائ  التاي تركتهاا
، ولااام تسااات   (4)االسااالمية األخااارأ وااد السااافن االساابانية علاااى طرياااا المالحااة والتجاااارة الهنديااة
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الساافن العبااور َون إبن ماان بااويحي، فعاام الخااوف سااكان الساااحل االسااباني ، لدرجااة أن هااؤالء لاام 
عنااء عملهام وكاذل  يكونوا يزرعون أراويهم إال بكل حاذر، و البااا ماا كاان العثماانيون يحاصارونهم أ

 .(1)الصياَون لم يكونوا يبتعدون كثيراا عن الشاطح
 سياسة المولى عبدهللا:

تاب  المولى عبدهللا سياسة والده الرامية الى مقاومة الهدف في المغرب واالستعانة في سبيل بل  
معهم وقد  بأعداء العثمانيين من اسبان وبرتغال عن طريا مهاَنتهم ، والمحافظة على أحوال السلم

َفعتااه سياسااة المهاَنااة ماا  النصااارأ الااى االسااتجابة لكثياار ماان الم الاا  التااي تقاادمت بهااا بعااض 
الدول األوروبية كفرنسا التي استقبل سفيرها وحمله الى األمير أن ونيو َي بربون رساالة يعبار فيهاا 

دة فااي  اااوال عاان اسااتعداَ المغااارب لالسااتجابة للم الااا  الفرنسااية، عااام عقااد األميااار الفرنسااي معاهااا
  ماا  المااولى عباادهللا الااذي تنااازل عاان المرسااى الصااغير لفرنسااا مقاباال مااده 1559هااا/ يوليااو 966

باالساالحة والعتاااَ الحربااي ، و رسااال فرقااة عسااكرية تكااون بمثابااة حاارا خااار للغالاا ، بعااد ان فقااد 
عاهادة عقته بالحرا التركاي الاذي سابا وأن أ تاال والاده محماد الشايخ كانات فرنساا بعاد أن عقادت م

  ماا  اساابانيا والتاااي 1559ابرياال  13هاااا/ 966جمااااَأ األولااى فااي ساانة  21كاااتوكمبر سااي  فااي 
أنهت الحرب االي الية، أخذت تبح  عن أسلوب جديد يمكن االعتمااَ علياه فاي حالاة تجادَ النازاع 
م  اسبانيا، خصوصاا وقد صار لفلي  الثاني نفاوب قاوأ فاي اوروباا، ألن المعاهادة الماذكورة َعمات 
نفوب اسبانيا في اي الياا واألراواي المنخفضاة مماا يهادَ فرنساا، فأخاذ فاي التقارب مان المغارب البلاد 
االسالمي. ومما ال   ييه أن فرنسا كانت ترأ في المغرب حليفاا يمكن االعتمااَ علياه، كماا كانات 
 تاارأ فااي ميناااء القصاار الصااغير االسااتراتيجي الااذي اليبعااد إال بضاا  كيلااومترات عاان جباال طااارب 

 من قة هامة يمكن إتخابها للهجو  على اسبانيا.
ولعاال بلاا  كااان ساابباا فااي عااد  قيااا  الدولااة العثمانيااة بموقااف إيجااابي تجاااه المعاهاادة ألنهااا كاناات 
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تأماال فااي أن تقااو  فرنسااا باادور الوسااي  ماا  السااعديين ، فهاادف الدولااة العثمانيااة وفرنسااا واحااد فااي 
لناحية العقائدياة ففرنساا كانات تر ا  فاي الهجاو  علاى مسألة الهجو  على اسبانيا و ن اختلفت من ا

اسبانيا من أجل تحقيا نصر عسكري لتكون سيدة الموقف في  ارب البحار المتوسا ، بينماا الدولاة 
اَ االراوي االسالمية في األندل   العثمانية تهدف الى انقاب المسلمين من الحكا  االسبان عم استَر

َل حسن بن خير الدين انظاره    وتحرك بجيو ه نحاو الناواحي التابعاة ألميار 1559ها/966سنة َحو،
قلعاااة بناااي ببااااا عبااادالعزيز فاساااتولى علاااى المسااايلة وحصااانها وبناااي برجااااا وبلااا  لتثبيااات الوجاااَو 
العثماني هناك، ووو  حامية بلم عدَها أربعمائة جنادي، عام عااَ حسان بان خيرالادين متوجهااا الاى 

قااض أمياار قلعااة بنااي بباااا علااى الحصاان العثماااني ونشاابت بااالَ حماازة فااي أنحاااء برباارة، عناادها ان
معااارك بااين الحاميااة العثمانيااة لقااي فيهااا األمياار عباادالعزيز باان بباااا صاااح  القلعااة حتفااه وخلفااه 

 .(1)أحمد مقران الذي أمتل  نواحي بالَ كوكو فاعترف به حسن بن خير الدين
لجزائاار وبلاا  باال ااارة علااى ا ااتدت حملااة ازعااا  تجااارة المساايحيين ماان ناحيااة مااوانح تااون  وا

الساافن المسااايحية، كمااا بعثااات تلااا  المااوانح بااابعض القااوات العساااكرية البرياااة وجاازء مااان األسااا ول، 
 .(2)لمساندة السل ان في الشرب 

 أوالا : االس ول العثماني يهاجم جربة في تون :
قااااا  االساااا ول العثماااااني بقياااااَة بيااااالي با ااااا بااااالهجو  علااااى جزياااارة جربااااة فااااي رمضااااان ساااانة 

، الاذين لام يجادوا حرجااا (3) ، ونج  االسا ول فاي تحقياا أهدافاه واد االسابان1560ها/مايو 967
، بعد بل  كان مان المقارر أن يقاو  بياالي با اا بابعض الغاارات فاي البحار (4)من االستنجاَ بفرنسا

تاه لقسا ن ينية، ولكاان َر اوم با اا الاذي ساابا وأن واايقه الثاوار فاي الااداخل،  المتوسا  قبيال عَو
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ن  بيالي با ا بالتوجه الى طارابل  لمسااعدته فاي القضااء علاى التماَر قارب تااجوراء، وقاد وصال أق
خلات السافن العثمانياة المزيناة بااألعال  والشاارات التاي  بيالي با اا الاى طارابل  وصاول الفااتحين َو

ابل   نمها من االعداء بينما كانت أعال  األعداء منكساة فاوب ساواري السافن وقاا  بياالي با اا ب ار 
 .(1)أياماا قليلة كايية لمعاقبة سكان تاجوراء، عم أقل  بأس وله صوب عاصمته

 عانياا: اعتقال حسن خير الدين وأرساله الى استانبول:
استمر حسن خير الدين في استعداَاته لمهاجمة المغرب، فشرع في تكوين قوة من رجال القبائل 

ياباه لعاد  عقتاه باالنكشاارية ، الاذين احساوا باالخ ر كان ينوي أن يوكل إليها حراسة الجزائر أعنااء ا
  باعتقااال حساان با ااا وأعوانااه وأرساالوه مقيااداا الااى اسااتانبول ورافااا 1561هااا/696فقاااموا فااي صاايف 

حساان با ااا عاادَ ماان زعماااء الجنااد مهمااتهم أن يووااحوا للساال ان األسااباب التااي َفعااتهم الااى هااذا 
علااى األوجاااب واالعتاااَ علااى جااي  محلااي  التصاارف متهمااين حساان با ااا أنااه كااان ينااوي القضاااء

ين  بغرض االستقالل عن السل ان، لكان السال ان ارسال أحماد با اا ما  قاوة بحرياة لمعاقباة المتماَر
 .(2)والقضاء على الفووى ونج  احمد با ا في اعتقال زعماء التمَر وأرسلهم الى استانبول

ة حسن بن خير الدين الى الجزائر:  عالثاا: عَو
ن العثماني سليمان القاانوني حسان بان خيار الادين الاى بيلربكياة الجزائار للمارة الثالثاة أعاَ السل ا
اا بقاوة عساكرية مسالحة1562هاا/970في أواخار سانة  قضاى  (3)  معاززاا بعشارة سافن حربياة ومازَو

تاه يهايء العادة والعتااَ لمهاجماة وهاران والمرساى  بعدها حسن بن خير الدين خمساة أ اهر بعاد عَو
 .(4)كل مابقي السبانيا ببالَ الجزائرالكبير وهما 
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  من مدينة الجزائار نحاو الغارب ، يقاَو جيشااا 1563ها/971خر  حسن بن خير الدين في سنة 
كبيراا مؤلفاا من خمسة عشر ألف رجل من رماة البندقية وألف فارا من الصباحية تحت أمرة احمد 

أماا ماؤن وبخيارة الجاي  فقاد حملهاا مقرن الزواوي ، واعنى عشر ألف رجل من زواوة وبني ببااا، 
ابرياال وصاال حساان  13االساا ول العثماااني الااى مدينااة مسااتغانم التااي اتخااذها قاعاادة للعمليااات وفااي 

خياار الاادين بكاماال قوتااه أمااا  مدينااة وهااران وواارب حصااار حولهااا، وكااان االساابان مسااتعدين لتلقااي 
ة والبرتغالياااة علاااى وهاااران ، بعاااد أن توالااات النجااادات االساااباني(1)الصااادمة وراء حصاااونهم وقالعهااام

اساااتجابة لناااداء حاكمهاااا، ومناااذ أن صاااارت القاااوات العثمانياااة علاااى مساااافة مااارحلتين، وبينهماااا كاااان 
البيلرباا  نفسااه علااى بعااد ساات مراحاال ممااا اواا ر حساان باان خياار الاادين الااى رفاا  الحصااار قباال 

يسات   حسان  وهكاذا لام (2)وصول المزيد من هذه النجدات التي اتخذت من مال ة مركزاا لتجمعهاا
باان خياار الاادين ماان تحقيااا هدفااه بلاا  ألن فيلياا  الثاااني كااان قااد وواا  برنامجاااا طموحاااا لألساا ول 
ت لخزاناااة اسااابانية إعاناااة مااان  االساااباني، والبنااااء البحاااري فاااي ترساااانات إي الياااا وق الونياااا، كماااا وَر

اسااابانيا  البابويااة واجتمعااات ساال ة قشاااتالة التشاااريعة فااي جلساااة  ياار عاَياااة ، وأقااارت وجااوب اماااداَ
ات و عااااَة  بمعوناااات مالياااة، لتسااااندها فاااي حربهاااا مااا  العثماااانيين ، ومماااا كانااات عمااارة تلااا  المجهاااَو

  .1563ها/971التنظيم لهيكل اسبانيا وهزيمة العثمانيين في وهران سنة 
باادأ فيلياا  الثاااني يسااتعد الحااتالل جزياارة باااَي  وتشااج  بااذل  النصاار الااذي حققااه فااي وهااران ، 

 ، فقاوماه المجاهادون مقاوماة عنيفاة، اوا رت 1563هاا/971الا فاي نفا  السانة وتوجه لذل  اس و 
والجاادير بالااذكر أن جزياارة باااَي  كاناات أقاارب نق ااة مغربيااة الااى جباال  (3)األساا ول الااى التراجاا 
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طارب، وأنها كانت بالنسبة للمجاهدين ميناءا هاماا 
، إب يمكنهم من خاللها العبور لألنادل  ، كماا (1)

لاااداخل األراواااي االسااابانية لتقاااديم المسااااعدة للمسااالمين هنااااك والاااذين أطلقاااوا علاااى  يمكااانهم التسااالل
أنفسهم الغرباء، وهذا ماَف  االسبانيين الهجو  عليها من خاالل محااولتهم الساابقة كماا كانات جزيارة 
باَي  باإلوافة الى بل  مثار رع  وخوف لدأ السل ان السعدي الغال  بان، إب خاف السل ان 

األس ول العثماني من تل  الجزيرة الى المغرب، فاتفا م  االسابان أن يخلاي لهام االَالاة  أن يخر 
ماان حجاارة باااَي  ويبياا  لهاام الاابالَ ويخليهااا ماان المساالمين ، وينق اا  اساا ول العثمااانيين فااي تلاا  

، مقابااال الااادفاع عااان  اااواطح المغااارب إب هاجمهاااا االسااا ول العثمااااني الاااذي علااام بتلااا  (2)الناحياااة
كماا عازل باويحي رايا  مان منصابه فاي بااَي  فاي أواخار  (3)فانسح  ورج  الى الجزائر المؤامرة
 ، وانصارف العثماانيون عان الحارب فاي  ارب البحار المتوسا ، إب توجاه نشااط 1563ها/971عا  

 .(4)االس ول الحربي الى جزيرة مال ة في الشرب 
 رابعاا: الصراع على مال ة:

وني قاد عاز  علاى فات  جزيارة مال اة التاي كانات أكبار معقال كان السل ان العثماني سليمان القاان
للمساايحيين فااي وساا  البحاار المتوساا ، والتااي ساابا وأن اسااتقر فيهااا فرسااان القاادي  يوحنااا، فأرساال 
الساال ان العثماااني أساا وله بقياااَة بيااالي با ااا نفسااه، كمااا طلاا  ماان َر ااوم راياا  حاااكم طاارابل  

سا وليهما االسااالميين للمشاااركة فااي عمليااة مال ااة وجرباة، وحساان خيرالاادين أن يتوجهااا علااى رأا أ
واخضاعها استعداَاا لمنازلة بقية المعاقل االسالمية بعد بل  فسار حسن بن خيار الادين علاى رأا 

مااايو  18ساافينة وعالعاة آالف رجاال ووصاال االسا ول االسااالمي أمااا  مال اة يااو   25عماارة تشاامل 
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اا الاى أن جهازت المسايحية رجالهاا وأسااطيلها وفرض الحصار عليها، واستمر الحصار وايقاا  اديد
ساافينة حربيااة تحماال  28ووصاال الماادَ تحاات قياااَة نائاا  الملاا  فااي صااقلية، برفقااة اساا ول تعااداَه 

عدَ كبير من المقااتلين ونشابت المعركاة باين ال ارفين، وتمكان االسا ول األساالمي مان االنساحاب 
 .(1) 1565َيسمبر  8ها/973ربي  األول  18في 

 حسن بن خير الدين بربروسة القائد العا  لألس ول العثماني: خامساا :
خلف السل ان سليمان القانوني السل ان سليم الثاني، الذي اساند منصا  القائاد العاا  لألسا ول 

، (2) 1567هاا/975العثماني الى حسن بن خير الدين ؛ فترك الجزائر متوجهااا الاى اساتانبول سانة 
عاد حسان بان خيار الادين محماد بان صاال  رايا ، فاي بي الحجاة وتولى منص  بيلر باي الجزائار ب

  وصااااَف فاااي تلااا  السااانة انتشاااار األوبلاااة والمجاعاااة، صاااحبها تماااَر الجناااد 1567هاااا/يونيو 974
العثماااني واوااارب الشااع ، فاوااا ر الاااى صاارف وقتاااه فااي مواسااااة المصاااابين وتسااكين الفاااتن، عااام 

الة تااون  الحفصاايين فعزلااه البيلاار باااي فاجااأت محمااد صااال  راياا  عااورة عاماال قساان ية المتااأعرة بااو 
وقضااااى علااااى عورتااااه وولااااى علااااى قساااان نية القائااااد رمضااااان باااان تشااااوالب، وفااااي ربياااا  األول ساااانة 

وا علااى أعقااابهم ، عاام لاام ت اال 1567هااا/سبتمبر 975  ، هاااجم االساابان مدينااة الجزائاار، إال أنهاام َر
 .(3)ء الدولةوالية محمد صال  بن راي ، إب تعين نقله الى والية أخرأ في أنحا

 ساَساا : قل  علي تولى بيلر ب  الجزائر:
أ سااا    8هاااا/الموافا 976صااافر سااانة  14اسااند منصااا  بيلربااا  الجزائااار الاااى قلااا  علاااي فاااي 

 .(4)  وعرف عنه بالعز  في تسيير االَارة والب ولة الحربية والشجاعة1568
                                                        

 . 383: حرب الثالثمائة سنة ، ص( انظر 1)

 . 385( المصدر السابق نفسه، ص2)

 (. 3/94،95( انظر: تاريخ الجزائر العام )3)

 (.3/95( المصدر السابق نفسه )4)
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حكااام االسااالمي فاااي اتخااذ قلاا  علاااي خ ااوات عملياااة لتنفيااذ مشاااروع خ ياار للغايااة وهاااو إعاااَة ال
اسبانيا وتحرير الشمال االفريقي من الجيوب الصليبية فوجاه اهتماماه الاى األسا ول أكثار مان  ياره 

، كما انتزع من الفرنسيين حا احتكار المرجان بمركز (1)وصار بعده مبع  قلا ورببة لألوروبيين
م فاي المن قاة التاي القالة بسب  تماطلهم وتخلفهم عن َف  الضريبة لاثالم سانوات مضات وتصارفه

 .(2)نزلوا فيها تصرف الساَة
 سابعاا: إعاَة تون  للحكم العثماني:

صمم قل  علي علاى وارورة تصافية القواعاد االسابانية فاي تاون ، قبال أن يبادأ نشااطه فاي  ابه 
، وبل  لتعبلة الدفاع عن طرابل  والجزائر وكان االسابان قاد اتخاذوا مان تاون  (3)الجزيرة االيبيرية

 ، لذل  البد من تأمينها.(4)ارتكاز وقاعدة ان الب على العثمانيين في طرابل  والجزائرنق ة 
كااان قلاا  علااي علااى اتصااال بااالوزير الحفصااي أبااي ال ياا  الخضااار ورأأ بلاا  الااوزير أن فاات  

 .(5)تون  قد حان وقته وأرسل الى قل  علي يهون عليه أمرها ويتعهد له بتقديم العون 
لاا  علااي جيشاااا مؤلفاااا ماان نحااو ساابعة آالف مقاتاال وزحااف بااه نحااو تااون  جهااز بيلرباا  الجزائاار ق

فقابل سل انها أبي العباا أحمد بباجة، عم بعد قتال عنيف انهز  األمير الحفصي وتقاد  قلا  علاي 
بمجموعة نحو تون  وأخذ بيعة أهلها للسل ان سليم الثاني ورت  حامية لحراسة الابالَ تحات رعاياة 

، وبقياات من قاة حلااا الااواَ بياد االساابان، وكانات قااوات قلاا  (6)قااره باالجزائرحيادر با ااا وعااَ الااى م

                                                        
 (. 3/346(  انظر: تاريخ أفريقيا الشمالية، شارل جوليان )1)

 .100( انظر: المغرب العربي الكبير، شوقي الجمل، ص 2)

 . 84رب العربي الكبير، جالل يحيى، ص( انظر: المغ3)

 . 84( انظر: االتراك العثمانيون في شمال افريقيا، عزيز سامح، ص4)

 .. 49( انظر: تاريخ الجزائر الحديث ، ص5)

 (. 3/96( انظر: تاريخ الجزائر العام )6)
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علي التكفي وحدها لت هير البالَ من االحتالل االسباني ، لذا فانه كتا  الاى اساتانبول ي لا  ماده 
، وكااان اهتمااا  قلاا  علااي بشاارب الجزائاار سياسااة اخااتت بهااا ماان َون (1)بقاوة تكفااي لتحرياار الموقاا 

أنه البد مان تاأمين  هاره ليتسانى لاه التقاد  للغارب، عام التوجاه لألنادل ، بعاد أن اسالفه، فكان يرأ 
 .(2)يكون قد أوعف التواجد االسباني في الشمال األفريقي

 عامناا: عورة مسلمي األندل :
كانات حركااة الجهاااَ فاي الشاامال األفريقااي قاد  ااجعت مساالمي األنادل  وفجاارت طاقاااتهم الكامنااة 

حااواجز النفسااية التااي بنياات فااي نفوسااهم علااى ماار الساانين وساااَت االقاااليم وجعلااتهم يتغلبااون علااى ال
االسبانية موجة من الظلم واالرهاب والفظائ ، فهاذه الحالاة المربكاة وماصااحبها مان مظاالم ووياالت 
جعلت بقية مسلمي اسبانيا فاي الجناوب ساواء مان الاذين  لاوا محاافظين علاى َيانهم أو المنتصارين 

 .(3)نقضاض على الحكم االسباني اهرياا، يتأهبون لال
ساااَت اساابانيا ارهاصااات عااورة المساالمين فااي  رناطااة فشااكل الملاا  االسااباني فيلياا  الثاااني نوعاااا 
جديداا من الميلشيات تقيم في كل مدينة من مدن اسبانيا لمواجهة الثورة بين الذين استقبلوا مبعاوعين 

َة األمياار السااعدي، كمااا تلقااى مساالمي ماان ملاا  فاااا لجماا  الخاارا  علااى تبعيااتهم فااي الااوالء لساايا
، اصااب  الموقااف صااعباا بالنساابة الساابانيا خاصااة  رناطااة وممااا زاَ (4)األناادل  مساااعدات عثمانيااة

الحالاااة خ اااورة أن بحرياااة فيليااا  الثاااااني كانااات متفرقاااة فاااي أنحاااااء بعيااادة، وحصاااونه  يااار معااااززة 
 والسواحل مكشوفة، خاصة الشواطح الجنوبية موق  المجاهدين.

أن أعيااات النصاااارأ كااال الوساااائل للقضااااء علاااى الاااروو الديناااة لمسااالمي األنااادا وتحاااويلهم بعاااد 

                                                        
 . 85( انظر: االتراك العثمانيون في افريقيا الشمالية، ص1)

 . 395ين ، ص( انظر: جهود العثماني2)

 . 392( انظر: حرب الثالثمائة ، ص3)

 . 204-179( انظر: أطوار العالقات المغربية العثمانية، ص4)
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للمسااايحية لجاااأوا الاااى العناااف فحرماااوا علاااى المسااالمين التحااادم بالعربياااة واالتصاااال بالمسااالمين فاااي 
الشمال االفريقي وفاي بعاض اقااليم اسابانيا كماا حرماوا علاى النسااء الخارو  الاى الشاوارع متحجباات 

ورهاام وتح ايم الحمامااات و قاماة الحفااالت حسا  تقاليادهم، كاال بلا  فجاار الثاورة وقاااَ وقفال أباواب َ
مسالمي األنادل  الااى حارب البو ااارات التاي هاي أهاام حارب أو عااورة مسالحة قاا  بهااا المسالمون بعااد 

 .(1)  وتزعمها محمد بن أمية1568سقوط  رناطة كانت هذه الحرب في 
  لمسلمي األندل :تاسعاا: خيانة السل ان السعدي الغال  بان

باذل الساال ان السااعدي الغالاا  بااان الوعااَو المعسااولة لرساال الثااوار البور ااارات ووعاادهم بالنصاار 
وتقديم كل مايحتاجونه من عتاَ وسالو ورجال... ، لكن استمر الغالا  باان محافظااا علاى رواب اه 

ية م  فيلي  الثاني، وعمل على خذالن أهل األندل : )وأما أهل األ ندل  و شاه لهام وتاوري هم الَو
للهلكااة فااي َياانهم وأقااوالهم وأوالَهاام وفااي نفوسااهم فااأمر مسااتعظم عنااد جمياا  ماان فااي قلبااه برة ماان 
االيمااان، وأَنااى مملكااة ماان االسااال  وبلاا  أنااه لمااا احتااوأ علاايهم النصااراني ، وأخااذ جمياا  أراواايهم 

بكثاارة المكاا  ، فصاااروا و ااملها ساال انه، بقااي المساالمون بضاا  ساانين تحاات الذمااة والذلااة فقهااروهم 
يكتبااون الااى ملااوك المساالمين  اارقاا و رباااا وهاام ينا اادونه هللا فااي اإل اعااة وأكثاار كتاابهم الااى مااوالي 
عباادهللا ألناااه هاااو القريااا  الاااى أراوااايهم ، زماااان قاااد قاااوي سااال انه وصاااحت أركاناااه وجنااادت أجنااااَه 

ولهم ويظهاروا فعلهام، فماا وكثرت أعداَه فأمرهم  شاا منهم بأن يقوموا ما  النصاارأ ليثاا بهام فاي قا
قاموا على النصارأ تراخى عما وعدهم به من اإل اعاة وكاذب علايهم و شاا مناه لهام ولادين هللا عاز 
وجل ومصلحة لملكه الزائل وكانت بينه وبين النصارأ مكاتباات فاي بلا  ومراساالت، وأناه استشاار 

بذل  تعميار ساواحله ويكاون  معهم وأ ار عليهم أن يخرجوا أهل األندل  الى ناحية المغرب وقصده
 .(2) لهم بمدينتي فاا ومراك  جي  عظيم ينتف  به في صال  ملكه(

                                                        
 .35-34-33( انظر: محنة المورسيكوس في اسبانيا لمحمد قشتيليو ، ص 1)

 . 37،38( مؤلف مجهول : تاريخ الدولة السعدية، ص2)
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  أكثاار ماان 1569هااا/976تسااارعت االحاادام فااي اساابانيا، وبلاام عاادَ المجاهاادين فااي أوائاال ساانة 
مائااة وخمسااين ألااف، وصاااَف تلاا  الثااورة صااعوبات كبياارة بالنساابة للحكومااة االساابانية ، إب كاناات 

جاي  متقدمااة ما  َوب البابااا فاي األراوااي المنخفضاة وأعبتاات الادوريات البحريااة أنهاا  ياار  البياة ال
 .(1)قاَرة على حرمان الثوار المسلمين من االتصال بالعثمانيين في الجزائر

 عا راا : قل  علي يقف موقف األب ال م  مسلمي األندل :
ات خاصااة أ اارف عليهااا كااان قلاا  علااي علااى اتصااال مبا اار بقياااَة مساالمي األناادل  عباار قنااو 

جهااااز االساااتخبارات العثمانياااة واسااات اع هاااذا القائاااد أن يماااد الثاااوار فاااي اسااابانيا بالرجاااال واالساااحلة 
والعتاَ، وتم االتفاب م  مسلمي االندل  على القيا  بثورة عارمة في الوقت الذي تصال يياه القاوات 

 .(2)االسالمية من الجزائر الى مناطا معينة على الساحل االسباني
جماا  قلاا  علااي جيشاااا عظيماااا قوامااه أربعااة عشاار ألااف رجاال ماان رماااة البناااَب وسااتين ألفاااا ماان 
المجاهادين العثماانيين مان مختلااف أرجااء الابالَ، وأرسالهم الااى مادينتي مساتغانم ومااز ران اسااتعداَاا 

داف  للهجو  على وهران عام النازول فاي باالَ األنادل ، وكاان يرافاا بلا  الجاي  عادَاا كبياراا مان الما
 وألف وأربعمائة بعير محملة بالبارَو الخار بالمداف  والبناَب.

وفاااي الياااو  المتفاااا علياااه وصااالت اربعاااون سااافينة مااان األسااا ول العثمااااني أماااا  مرساااى المرياااة 
االسباني ، لشد آزر الثورة ساعة نشاوبها لكان أخفاا بلا  المخ ا  وبلا  بساب  ساوء تصارف أحاد 

بعاد  (3)مره فداهماه االسابان، وواب وا ماكاان يخفياه مان ساالورجال الثورة األندلسيين إب انكشف أ
، لام تقا  الثاورة (4)أن نج  قل  علي في انزال األسلحة والعتاَ والمت اوعين علاى السااحل االساباني

                                                        
 . 398( انظر: جهود العثمانيين ، ص1)

 (. 2/926ظر: الدولة العثمانية دولة اسالمية مفترى عليها )( ان2)

 . 393-392( انظر: حرب الثالثمائة سنة ، ص3)

 (. 2/926( انظر: الدولة العثمانية دولة اسالمية مفترى عليها )4)
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 .(1)في الموعد المحدَ لها، وواعت بذل  فرصة مفاجلة االسبان
اساا ول الجزائاار لتأييااد    ببعاا 1569هااا/ يناااير ساانة 976لقااد قااا  قلاا  علااي فااي  ااعبان ساانة 

الثاااائرين فاااي محااااولتهم األولاااى، وحااااول انااازال الجناااد العثمااااني فاااي األمااااكن المتفاااا عليهاااا ، لكااان 
االسابان كاانوا قااد عرفاوا بلاا  بعاد اكتشاااف المخ ا  فصادوا قلاا  علاي عاان النازول وكااان الثاورة فااي 

  االعاصاااير مااان أجااال عنفوانهاااا، وزوابااا  الشاااتاء قوياااة فاااي البحااار فاألسااا ول الجزائاااري صاااار يقااااو 
 32الوصاول الاى أمااكن أخارأ ماان السااحل ينازل بهاا الماادَ الم لاوب ، إال أن قاوة الزوابا  أ رقاات 

سفينة جزائرية تحمل الرجال والسالو، وتمكنت ست سفن من انزال  احنتها فاوب ساواحل األنادل ، 
 .(2)وكان فيها المداف  والبارَو والمجاهدين
ي األندل  ر م الكارعة التي حلت بقواته ، وتمكان بلا  المجاهاد استمر قل  علي في امداَ مسلم

الفااذ ماان اناازال اربعااة آالف مجاهااد ماان رماااة البناااَب ماا  كميااة كبياارة ماان الااذخائر وبعااض ماان قاااَة 
 .(3)المجاهدين العثمانيين، للعمل في مراكز قياَة جهاَ مسلمي األندل 

والساااالو و عاناااة للثاااورة االندلساااية، فصااادرت وعاااَ العثماااانيون فأرسااالوا َعمااااا جدياااداا مااان الرجااال 
  ) ... عليا  بالتنفياذ بماا جااء 1570مارا  31ها/977 وال  23األوامر الى قل  علي بذل  في 

في هذا الحكم حال وصوله وأن تعاون أهل االسال  المذكورين بكل مايتيسار تقديماه لهام وأن الغفلاة 
لقائااد المجاهااد قلاا  علااي قااد عااز  علااى الااذهاب عاان الكفااار أصااابهم الاادمار  ياار جااائزة...( وكااان ا

بنفسه ليتولى قيااَة الجهااَ هنااك لكان ما ااع عان تجما  االسا ول الصاليبي للقياا  بمعركاة حاسامة 
م  المسلمين وأمر السل ان العثماني له باالستعداَ للمشاركة في هذه المعركة جعله مض راا للبقااء 

                                                        

 . 399( انظر: جهود العثمانيين، ص1)

 . 393( انظر: حرب الثالثمائة سنة، ص2)

 . 394سنة، ص( انظر: حرب الثالثمائة 3)
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 .(1)في الجزائر منتظراا ألوامر استانبول
فاي  ماارة الثاورة االندلسااية اتهام زباايم الثااورة ابان أميااة بالتقااع  عاان الجهاد وهاجمااه المتااممرون و 

وقتل في منزله واختير موالي عبدهللا بن محمد بن عبو بدالا منه وبع  قل  علي تعزيزات له ونجا  
 الزبيم الجديد في حمالته األولى ود النصارأ االسبان وطوب جيشه مدينة أرجيه.

لحكومااة االساابانية لهااذا الت ااورات وعيناات َون جااوان النمساااوي علااى قياااَة االساا ول انزعجاات ا
-977األسااااباني )وهااااو اباااان  ياااار  اااارعي لألمبراطااااور  ااااارل( يبا اااار قماااا  الثااااورة فااااي ساااانواتها 

 ، وأتى من الفظائ  مابخلت بأمثاله كت  الوقائ  فذب  النساء واألطفال أما  1570-1569ها/987
مار الابالَ وكاان  اعاره الهاواَة وانتهاى األمار بابعاان مسالمي األناادل ،  عينياه، وأحارب المسااكن َو

لكنه إبعان مؤقت، إب لم يلب  موالي عبدهللا أن عاَ الكرة، فاحتال االسبان عليه ، حتى قتلوه  يلة 
 .(2)ونصبوا رأسه منصوباا فوب أحد أبواب  رناطة زمناا طويالا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 . 400( انظر: جهود العثمانيين، ص1)

 . 395( انظر: حرب الثالثمائة سنة، ص2)
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 المبح  التاس 
 المتوكل على هللا ابن عبدهللا الغال  السعدي

 
تولى أمر السعديين بعد وفاة عبادهللا الغالا  باان ابناه المتوكال علاى هللا الاذي كاان يضامر الشار 
لعميااه عباادالمل  ابااي مااروان وأحمااد المنصااور فخرجااا ماان المغاارب واتجهااا الااى الساال ان العثماااني 
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لعثماانيين فاي تاون  واد االسابان واساتتباب األمار ، وما مان  ا  فاي أن انتصاار ا(1)يستنجدوا به
فيهااا، قااد  ااجعهم علااى مساااعدة المااولى عباادالمل  الم الاا  بااالعرش المغربااي، لبساا  نفااوبه علااى 
الابالَ، وألن االساتيالء علاى المغاارب ياؤمن الحادَو الغربياة للدولااة العثمانية،ويوطاد أقادا  العثمااانيين 

واام المغاارب ماان  ااأنه أن يبعاا  الرعاا  فااي قلااوب  فااي مجمااوع الشاامال األفريقااي عااالوة علااى أن
 .(2)االسبان والبرتغال ويبعثهم على طل  َو السل ان في استانبول

تاب  المتوكل على هللا خ ة والاده فاي التقارب مان الادول المسايحية ومساالمتها لصاد العثماانيين ، 
  انجلتارا، التاي كانات حي  لم يعد لديه    في أنهم سينجدون عميه بقاوات عساكرية فعقاد اتفاقااا ما

تر   فاي تجارتهاا ما  المغارب للفوائاد التاي تعاَو علاى التجاار االنجلياز مان وراء بلا ، زيااَة علاى 
أنهاااا تااادرك األهمياااة العظماااى التاااي للمغااارب ، خصوصااااا وقاااد كانااات انجلتااارا فاااي حالاااة حااارب واااد 

لوحياد الاذي قاا  باه خاالل وتوقي  المتوكل لالتفاقياة التجارياة ما  االنجلياز ، يعاد العمال ا (3)اسبانيا
حكمه القصير، وقد فعل بل  باعتبار أن االنجليز كانوا من بين التجار االجان  الذي يبيعون ماواَ 
الحرب من بخائر وأسالحة للمغارباة مناذ زمان بعياد، وال تخفاى عليناا حاجاة المتوكال فاي هاذا الوقات 

 .الى السالو لصد الخ ر العثماني ولمقاومة عمه الم ال  بالعرش
وجدت الدولة العثمانية في انشاغال ملا  اسابانيا فيليا  الثااني بأحادام أوروباا الغربياة حيا  عاورة 

، فأمدوا الماولى عبادالمل  بجاي  قواماه (4)األراوي المنخفضة، فرصة مناسبة للتدخل في المغرب
خل المولى عبدالمل  فااا بعاد أن أحارز انتصاار  اا خمسة آالف مقاتل مسلحين بأحسن األسلحة، َو

 .(5)كبيراا على ابن أخيه المتوكل وعاَ الجي  أَراجه الى الجزائر
                                                        

 . 265( انظر: الحروب الصليبية في المشرق العربي لمحمد العمروسي، ص1)

 . 368( انظر: جهود العثمانيين ، ص2)

 . 94( انظر: بداية الحكم المغربي في السودان الغربي، ص3)

 . 97،99في عهد الدولة السعدية، عبدالكريم كريم، ص( انظر: المغرب 4)

 . 94( انظر: بداية الحكم المغربي في السودان، ص5)
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 وقا  عبدالمل  باصالحات في َولته من أهمها: 
 عامة. أمر بتجديد السفن، وبصن  المراك  الجديدة، فانتعشت بذل  الصناعة  -1
ب سااااااب  ساااااواحل المغاااااار  اهتم بالتجارة البحرية ، وكان لألموال التي  نمها من حروبه على  -2

 في انتعاش ونمو الميزان االقتصاَي للدولة.
بهاااام فااااي التساااالي   أس  جيشاا نظامياا مت وراا واستفاَ من خبرة الجندية العثمانية وتشبه  -3

 والرت .
واصدقاء و خوة مخلصين  است اع أن يبني عالقات متينة م  العثمانيين وجعل منهم حلفاء  -4

 للمسلمين في المغرب.
الشااااعر الفرنسااااي  ه على أهل عصره، حتى األوروبيين ، احترموه وأجلوه قال فرض احترام -5

عبدالم  جميل الوجه، بال أجمال قوماه،  أكبريبا َو بين المعاصر ألحدام هذه الفترة: ) كان 
يحسان اللغااات االساابانية واإلي الياة واألرمنيااة والروسااية، وكااان  وكان فكره نيراا ب بيعته، وكان 

أمرائنااااااااا لقلنااااااااا إن  ي اللغة العربية ، وباختصار، فان معارفه لوكانت عند أمير من مجيداا ف  اعراا 
 .(1)هذه أكثر مما يلز  بالنسبة لنبيل، فأحرأ لمل (

واوينهااا وأجهزتهااا، واساات اع أن يشااكل جهااازاا  ااورياا للدولااة  -6 أهااتم بتقويااة مؤسسااات الدولااة َو
السااكان عامااة، وعلااى َرايااة بالسياسااة الدوليااة اصااب  علااى معرفااة بااأمور الدولااة الداخليااة، وأحااوال 

وخاصة الدول التي لها عالقة بالسياسة المغربية وكان أخوه أبوالعباا أحمد المنصور باان الملقا  
 .(2)في كت  التاريخ بالذهبي ساعده األيمن في كل  ؤون الدولة(

 أوالا: تحالف محمد المتوكل السعدي م  مل  البرتغال سبستيان:
د المتوكل بعد هزيمته من عمه عبدالمل  قد اتصل بمل  البرتغال سبساتيان واتفاا معاه كان محم

                                                        
 . 37( وادي المخازن ، ص1)

 . 39،40( المصدر السابق نفسه، ص2)
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علااى أن يعينااه علااى طااَر عمااه ماان حكاام المغاارب، وأن يتنااازل لااه مقاباال بلاا  عاان جمياا   ااواطح 
 .(1)المغرب، فقبل سبستيان بل  العرض المغربي

ى طنجة في انتظاار َون سبساتيان انتقل المتوكل الى سبته وأقا  بها أربعة  هور، ومنها اتجه ال
 على رأا القوات العسكرية.

وفاااي أعنااااء اساااتعداَات الااادول المسااايحية وخاصاااة البرتغاااال للوعاااوب علاااى المغااارب، و خضااااعه 
، حياا  (2)بالكاماال ، أرساال العثمااانيون ماادربين وأساالحة متنوعااة ، وا اافعوا فااي بلاا  بفيلااا عسااكري 

ياااادتهم ألن المعركااااة معركااااة المساااالمين جميعاااااا تتجلااااى هنااااا الااااروو االسااااالمية فااااي الاااادفاع عاااان عق
وخصوصاااا الدولااة العثمانيااة التااي كاناات تحماال علااى عاتقهااا حمايااة المساالمين واراواايهم بعياادة عاان 

 .(3)المصال  الماَية
 عانياا: معركة واَي المخازن:

إن من األعمال العظيمة التاي قامات بهاا الدولاة الساعدية فاي زمان السال ان عبادالمل  انتصاارهم 
الرائاا  والعظاايم علااى نصااارأ البرتغااال فااي معركااة الملااوك الثالعااة، والتااي تساامى فااي كتاا  التاااريخ 

آب  4هاا الموافاا 986جمااَي الثانياة  30معركة القصر الكبير أو معركاة واَي المخاازن بتااريخ : 
  .1578)أ س  ( 

 لقد كان لتل  المعارك أسباب من أهمها:
فسااهم العااار والخاازي الااذي لحقهاام بسااب  وااربات المغاربااة أراَ البرتغاااليون أن يمحااو عاان أن -1

الموفقاااة والتاااي جعلاااتهم بنساااحبون مااان أسااافى وأزماااور وأصااايال و يرهاااا فاااي زمااان يوحناااا الثالااا  آب 
(1521-1557.)  

                                                        
 (. 2/19( انظر: تاريخ المغرب، محمد بن عبود )1)

 . 94( انظر: بداية الحكم المغربي في السودان الغربي ، ص2)

 . 471( انظر: جهود العثمانيين، ص3)
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أراَ مل  البرتغال الجديد سبساتيان ابان يوحناا أن يخاوض حربااا مقدساة واد المسالمين حتاى  -2
َ  روره بعد ماحققاه البرتغااليين مان اكتشاافات جغرايياة جديادة أراَ يعلو  أنه بين ملوك أوروبا، وزا

أن يستفيد منها من أجل ت ويا العالم االسالمي يدفعاه فاي بلا  حقاده علاى االساال  وأهلاه عمومااا، 
وعلى المغرب خصوصاا، لقاد جما  بلا  الملا  باين الحقاد الصاليبي والعقلياة االساتعمارية التاي تارأ 

ل أرض مساالمة تعجااز عاان حمايااة نفسااها ماان أي خ اار خااارجي ماان جهااة أن ياادها م لقااة ، فااي كاا
 .(1)اخرأ، ومن جهة اخرأ خ   لغزو واحتالل المغرب

 عالثاا: حشَو النصارأ:
اساات اع سبسااتيان أن يحشااد ماان النصااارأ عشاارات األلااوف ماان االساابان والبرتغاااليين وال ليااان 

نااه، وجهااز ألااف مركاا  لتحماال هااؤالء واأللمااان وجهااز هااذه األلااوف بكافااة األساالحة الممكنااة فااي زم
 .(2)الجنَو نحو المغرب

  .1578ووصلت قوات النصارأ الى طنجة واصيال في عا  
 رابعاا: الجي  المغربي:

 كانت الصيحة من جنبات المغرب األقصى: صأن أقصدوا واَي المخازن للجهاَ في سبيل هللاص.
ن، وحااول المتوكال المخلاوع أن يختارب والتقت جموع المغاربة حول قيااَة عبادالمل  المعتصام باا

بل  التالحم فكت  الى أهل المغرب مااستنصرت النصارأ حتى عدمت النصارة مان المسالمين وقاد 
قاائالا:  (3)قال العلماء: إنه يجوز لالنسان أن يستعين علاى مان  صابه حاا بكال ماأمكناه وتهادَهم

 بقرة، آية    (.}فان لم تفعلوا، فأبنوا بحرب من هللا ورسوله) )سورة ال
فأجابه علماء المغرب عن رسالته برسالة َحضت أباطيله، وفضاحت زوره وبهتاناه وكذباه، ومماا 

                                                        
 . 45،46( انظر: وادي المخازن ، ص1)

 . 49( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 51( انظر: وادي المخازن ، ص3)
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جاااء ييااه : )الحماادهلل كمااا يجاا  لجاللااه، والصااالة والسااال  علااى ساايدنا محمااد خياار أنبيائااه ورسااله، 
 والروى به، حتى أس  هللا َين االسال  بشروط صحته وكماله وبعد:
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 كافة الشرفاء والعلماء والصلحاء واألجناَ من أهل المغرب. فهذا جواب من
لاااو رجعااات علاااى نفسااا  اللاااو  والعتااااب، لعلمااات أنااا  المحجاااوب والمصااااب .. وأماااا قولااا  فاااي 
النصارأ فان  رجعت الى أهل العدوة واستعظمت أن تساميهم بالنصاارأ، يياه المقات الاذي اليخفاى 

مين ففيه محظورات يحضر عندهم  ض  الرب ، وقول  رج  إليهم حين عدمت النصرة من المسل
جل جالله، أحدهما: كون  اعتقدت أن المسلمين كلهم على والل ، وأن الحا لم يبا من يقو  به 

 إال النصارأ والعياب بان.
والثااااني: إنااا  اساااتعنت بالكفاااار علاااى المسااالمين: قاااال علياااه الصاااالة والساااال . إناااي ال اساااتعين 

على المسلمين فال يخ ر إال على بال من قلبه وراء لساانه،  -مشركينبال-بمشرك.. االستعانة بهم 
وقد قيل قديماا : لسان العاقل من وراء قلبه .. وقولا : فاان لام تفعلاوا فاأبنوا بحارب مان هللا ورساوله، 
إيه أنت ما  هللا ورساوله ولماا سامعت جناَو هللا وأنصااره وحمااة َيناه مان العارب والعجام قولا  هاذا، 

ة االسالمية والحمية االيمانياة ، وتجادَ لهام ناور االيماان وأ ارب علايهم  اعاع االيقاان؛ حملتهم الغير 
فمان قائاال يقاول ال َياان إال َياان محماد صاالى هللا علياه وساالم ، وماان قائال يقااول: ساترون مااا أصاان  
ة عناد اللقااء، ومان قائال يقاول: }ولايعلمن هللا الااذين آمناوا ولايعلمن المناافقين..) )ساورة العنكباوت: آياا

هم ، 110 ( وقااد افتخاارت فااي كتاباا  بجمااوع الاارو  وقيااامهم معاا ، وعولاات علااى بلااوغ الُملاا  بحشااَو
م  قول هللا تعالى : }ويأبى هللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون)  ولما عاين أهل  (1)وأني ل  هذا

ي الجباال، القصر الكبيار النصاارأ واساتب ؤوا وصاول السال ان عبادالمل  أراَوا الفارار والتحصان فا
 فقا  الشيخ أبو المحاسن يوسف الفاسي بتثبيت الناا.

وكتاا  عباادالمل  بااان المعتصاام بااان ماان مااراك  الااى سبسااتيان : )إن ساا وت  قااد  هاارت فااي 
خروج  من أرو ، وجوازك العدوة، فاان عبات الاى أن تقاد  عليا ، فأنات نصاراني حقيقاي  اجاع، 

                                                        
 . 53( انظر: وادي المخازن ، ص1)
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عة وال ماان روو الفروسااية أن ياانقض علااى سااكان . فلااي  ماان الشااجا(1)و ال فأناات كلاا  باان كلاا (
القاارأ والماادن العاازل، وال ينتظاار مقابلااة المحاااربين وكااان لااذل  الخ اااب أعاار فااي  ضاا  سبسااتيان 
وقارر أخياراا التريا  ر ام مخالفاة أركاان جيشاه الاذين أ ااروا علياه بالتقاد  الحاتالل ت اوان والعاراي  

 .(2)والقصر
، وساار أخاوه أحماد المنصاور بأهال فااا وماحولهاا وكاان وتحركت قواَ عبادالمل  المعتصام باان

 اللقاء قرب محلة القصر الكبير.
 خامساا: قوأ ال رفين )البرتغالي النصراني واالسالمي المغربي(:

 الجي  البرتغالي :
، ومايلزمهم مان المعادات والرواياة األوروبياة تقلال بعاد الهزيماة عادَ جيشاها، وتضاخم 125.000

ماادفعاا، ومقابااال  36فاااارا ، و 2000راجحاال، و14.000فهاااي تتحاادم عااان  عاادَ جاااي  المغاارب،
مدفعاا. بكر ابو القاوي  20من الرماة،  1.500،  22.000راجل في الجي  المغربي و 50.000

 .(3)في )المنتقى المقصور(: )عدَ الجي  البرتغالي ملة ألف وخمسة وعشرون ألفاا(
مرآة المحاسن(: أن مجموعهم كان ملة وعشرين ألفاا، وقال أبو عبدهللا محمد العربي الفاسي في )

 .(4)وأقل ماقيل في عدَهم عمانون ألف مقاتل
إي ااالي... و ياارهم عاادَ  7000ألماااني،  3000إسااباني،  20.000كااان ماا  الجااي  البرتغااالي: 

لا  كبير .. م  ألوف الخيل، وأكثر من أربعين مدفعاا.. وكال هاذه القاوأ البشارية والماَياة بقيااَة الم
 سبستيان.

                                                        
 . 53( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 54( انظر: وادي المخازن ،ص 2)

 . 56( المصدر السابق نفسه، ص3)

 . 56( نقالً عن وادي المخازن، ص5/69نظر: االستقصا )( ا4)
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 .(1)رجل على األكثر 600-300وكان معهم، المتوكل المسلوال بشربمة تتراوو مابين 
 الجي  المغربي:

مجاهداا يملكاون تفوقااا فاي الخيال ومادافعهم أربعاة وعالعاون  40.000وكان جي  المغاربة تعداَه 
 مدفعاا فق  وكانت معنوياتهم مرتفعة جداا بسب  :

علااى النصااارأ المحتلااين واستخلصااوا ماان ايااديهم عغااوراا كثياارة كاناات  باقااوا حااالوة االنتصااار -1
 محاطة باألسوار العالية، والحصون المنيعة، والخناَب العميقة.

إلتفااف الشااع  حااول القيااَة، تاام إلتحااا  القبائال وال اارب الصااويية وأهال الماادن ألن المعركااة  -2
كان الشيخ ابو المحاسان الفاساي زبايم كانت حاسمة في تاريخ االسال  وفاصلة في تاريخ المغرب و 

ال ريقة الشابلية الجزولية ال يكل وال يمل في  حذ الهمم ورفا  المعنوياات وقاد قااَ هاذا الشايخ أحاد 
جناااحي الجااي  المغربااي وأبلااى بااالءا حسااناا رائعاااا وعباات الااى أن ماان  هللا المساالمين النصاار، وركبااوا 

سن عن الغنيمة بعد االنتصار العظيم ، وعف، عنها، أكتاف العدو يقتلون ويأسرون وتورع أبو المحا
 .(2)ولم يأخذ منها  يلاا 

 وأ هر عبدالمل  المعتصم بان وأخوه ابوالعباا والقاَة العثمانيون ببقرية فذة في المعركة.
ص لقاااد حنكااات التجاااارب عبااادالمل  المعتصااام باااان، فعااازل عااادوه عااان اسااا وله بالشااااطح بمكيااادة 

حكيمااااة، عناااادما اسااااتدر  سبسااااتيان الااااى مكااااان حاااادَه عباااادالمل  ميااااداناا عظيمااااة، وخ ااااة مدروسااااة 
للمعركة. وكان عزله عن أس وله محكماا عنادما أمار عبادالمل  باالقن رة أن تهاد  ووجاه إليهاا كتيباة 

 .(3)من الخيل بقياَة أخيه المنصور فهدمهاص
ياَتااه فااي القلاا  لقااد جعاال عباادالمل  المدفعيااة فااي المقدمااة، عاام صاافوف للرماااة المشاااة، وجعاال ق

                                                        
 . 56( انظر: وادي المخازن ،ص1)

 . 58( المصدر السابق نفسه ، ص2)

 .62( انظر: وادي المخازن  ، ص3)
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وعلاااى المجنبتااااين رمااااه فرسااااان والقاااوأ االسااااالمية المت وعاااة وجعاااال مجموعاااة ماااان الفرساااان كقااااوة 
ة فلااوال البرتغاااليين ، واسااتثمار  احتياطيااة لتاانقض فااي الوقاات المناساا  وهااي فااي  ايااة الراحااة لم اااَر

 .(1)النصر
اا فاي تا1578هاا/986جماَأ اآلخارة  30كان صباو االعنين  اريخ المغارب، ويومااا   يومااا مشاهَو
 خالداا في تاريخ االسال .

وقف السل ان عبدالمل  المعتصم بان خ يبااا فاي جيشاه، ماذكراا بوعاد هللا للصااَقين المجاهادين 
 : (2)بالنصر

 (.40}ولينصرن هللا من ينصره إن هللا لقوي عزيز) )الح : آية 
 (.10ل: آية } وما النصر إال من عند هللا إن هللا عزيز حكيم) )االنفا

 كما بكر بوج  الثبات: 
 (.15} يا أيها الذين آمنوا إبا لقيتم الذين كفروا زحفاا فال تولهم األَبار) )االنفال: آية 

 (.45} يا أيها الذين آمنوا إبا لقيتم فلة فاأعبتوا وابكروا هللا كثيراا لعلكم تفلحون) )االنفال : آية 
 وبضرورة االنتظا :
 (.4ين يقاتلون في سيبله صفاا كأنهم بنيان مرصور) )الصف: آية } إن هللا يح  الذ

 وبكر أيضاا حقيقة ال مراء فيها: إن انتصرت الصليبية اليو ، فلن تقو  لالسال  بعدها قائمة.
 .(3)عم قرئت آيات كريمة من كتاب هللا العزيز، فا تاقت النفوا للشهاَة

هم سبساتيان، ماذكرين أن الباباا ولم يأل القسُ  والرببان فاي إعاارة حمااا جناد أ وروباا الاذين يقاَو
أحاال ماان أوزار والخ ايااا أرواو ماان يلقااون حااتفهم فااي هااذه الحااروب التااي أتساامت ب اااب  الحااروب 

                                                        
 . 62( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 62( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 66( انظر: وادي المخازن ، ص3)
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 الصليبية.
 وان لقت عشرات ال لقات النارية من ال رفين كليهما إيذاناا ببدء المعركة.

ه لقاد قاا  السال ان عبادالمل  بااَر الهجاو  االول من لقااا  كالساهم  اااهراا سايفه يمهاد ال رياا لجنااَو
خل خيمته وماهي إال َقائا حتى  الى صفوف النصارأ، و البه المرض الذي سايره من مراك  َو
فاوت روحه في سااحة الفادأ، لقاد رفاض أن يتخلاف عان المعركاة قاائالا ومتاى كاان المارض يثناي 

عجياا  فااي الحااز  والشااجاعة، ولقااد  المساالمين عاان الجهاااَ فااي ساابيل هللا، وأماار هااذا القائااد المجاهااد
فاوت روحه وهو واو  سبابته علاى فماه مشايراا أن يكتماوا األمار حتاى ياتم النصار، وال يضا ربوا 
وكاان كااذل ، فلام يعلاام أحااد بموتاه إال أخااوه أحمااد المنصاور وحاجبااه روااوان العلا ، وصااار حاجبااه 

ناا يلز  الراية، وفالناا يتقد  وفالناا يقول للجند : )السل ان يأمر فالناا أن يذه  الى موو  كذا، وفال
 .(1)يتأخر(

وقاااَ احمااد المنصااور مقدمااة الجااي  وصااد  مااؤخرة الجااي  البرتغااالي ، وأوقاادت النااار فااي باارَو 
النصااارأ، وصااد  المساالمون رماااتهم، فتهالاا  قساام ماانهم صاارعى، وولااى الباااقون االَبااار قاصاادين 

بعاااد عااين ، نسااافها المسااالمون باااأمر سااال انهم ، قن اارة نهااار واَ المخاااازن وكانااات تلاا  القن ااارة أعااار 
فارتموا بالنهر، فغرب من  رب وأسر من أسر ، وقتل من قتل ، وُصرع سبساتيان وألاوف مان حولاه 

 ، ووق  المتوكل رمز الخيانة  ريقاا في نهر واَي المخازن.
 .(2)نواستمرت المعركة أرب  ساعات وعلت الساعة، وكت  هللا فيها النصر لالسال  والمسلمي

جااااء فاااي )َرة السااالوك( ألحماااد بااان القاواااي ، وهاااو معاصااار ألحااادام المعركاااة صمخ اااوط بااادار 
 :(3)ص14، ر428الوعائا بالرباط َ 

                                                        
 . 66ص ( انظر: وادي المخازن،1)

 . 66،67( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 67نقالً عن وادي المخازن ، ص 56هـ، ص1398،رمضان 8،العدد 19( دعوة الحق السنة 3)
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 بالنصارأ اعتصما  (1)وابن أخيه
 وصار يستجدهم لمن َسَما   

 (2)أجابه اللعيُن بستيان
 بجيشه ومعه االوعان   

 وعدَ الجيوش الذي جمعا
 ُسِمعا ينيف عن مائة ألف   

 فخلت االسال  من َيِد اللعين
 بصبره على لقاء المشركين   

 مامنهم إال قتيل وأسير
 با  هيد (3)في ساعة من الزمان   

 مات بها بستيان اللعين 
أ معين     فماله عن الَر

 الذي أتى به  (4)عم محمد
 مات  ريقاا يوماا فانتبهِ    

 لحكمه هللا العظيم القاهر
  المنابرأفاَهم وزي،نَ    

 بذكر عمه أبي العباا 
 الحاز  الّر أي  ديد الباا   

 نجُل الرسول المص فى المختار
  (5)به زها المغرُب على األق ار   

 ساَساا: أسباب نصر واَي المخازن:
                                                        

 ( اشارة الى المتوكل . 1)

 ( بستيان )لضرورة الوزن( وإال فهو سبستيان. 2)

 ( اشارة الى قصر مدة المعركة. 3)

 ( محمد المتوكل المخلوع. 4)

 الغزو الصليبي وانتصاره الباهر في معركة وادي المخازن .  ( برده5)
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القياَة الحكيمة التي تمثلت في زعامة عبدالمل  المعتصم بان وأخيه أبي العباا، ولحاجباه  -1
مجموعااة ماان القاااَة المحنكااين ماان أمثااال أبااي علااي القااوري ، والحساان العلاا ،  المنصااور، و هااور

 ومحمد أبي طيبة، وعلي بن موسى، الذي كان عامالا على العرائ .
التفاااف الشاااع  المسااالم المغربااي حاااول قياَتاااه بسااب  أباااي المحاسااان يوسااف الفاساااي والاااذي  -2

 است اع أن يبع  روو الجهاَ في القوأ الشعبية.
لمسااالمين فاااي الاااذَو عااان َيااانهم وعقيااادتهم وأعراواااهم، والعمااال علاااى تضاااميد الجاااراو راباااة ا -3

بسب  سقوط  رناطة، ووياع األندل  ، واالنتقا  مان النصاارأ الاذين عاذبوا المسالمين المهااجرين 
 والذين تحت حكمهم في األندل .

ذل  مجموعاة مان ا تراك خبراء من العثمانيين تميزوا بالمهارة في الرمي بالمدفعية و ارك كا -4
االندلسااايين تميااازوا باااالرمي والتصاااوي  بدقاااة مماااا جعااال المدفعياااة المغربياااة تتفاااوب علاااى المدفعياااة 

 البرتغالية النصرانية .
الخ اااة المحكماااة التاااي رسااامها عبااادالمل  المعتصااام باااان مااا  قااااَة حرباااه حيااا  اسااات اع أن  -5

موينااه و مااداَه عاام نساافه يسااتدر  خصااومه الااى مياادان تجااول ييااه الخياال وتصااول، ماا  ق اا  طاارب ت
 للقن رة الوحيدة على نهر واَي المخازن.

القاادوة واألسااوة المثاليااة التااي وااربها للناااا كاال ماان عباادالمل  وأخيااه أحمااد المنصااور حياا   -6
  اركوا بالفعل والسنان في القتال فكان حالهما له أعر أ د في اتباعهم من قولهم.

 اع الفرسان أن يستثمروا النصار وي وقاوا النصاارأ تفوب القوات المغربية بالخيل حي  است -7
 المنهزمين ومنعتهم خيل المسلمين الخفيفة الحركة من أي فرصة للفرار.

استبداَ سبستيان بالرأي وعد  األخذ بمشورة مستشاريه وكبار رجال َولتاه مماا جعال القلاوب  -8
 تتنافر.
برتغااالي وقناعتااه بأنااه جهاااَ فااي وعااي الشااع  المغربااي المساالم بخ ااورة الغاازو النصااراني ال -9
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 .(1)سبيل هللا ود  زو صليبي حاقد
َعااء وتضارع المسالمين هلل باانزال النصار علاايهم وخاذل وهزيماة أعادائهم ، و يار بلا  ماان  -10

 االسباب.
 سابعاا: نتائ  المعركة:

اغ أصب  سل ان المغرب بعد عبدالمل  أحمد المنصور بان الملقا  بالاذهبي وبويا  بعاد الفار  -1
جماااَأ اآلخاارة ساانة ساات وعمااانين وتساا  ملااة  30ماان القتااال بمياادان المعركااة، وبلاا  يااو  االعنااين 

 للهجرة.
وصاالت أنباااء االنتصااار بواساا ة رساال الساال ان أحمااد الااذهبي الااى مقاار الساال نة العثمانيااة،  -2

وحاال وفاي زماان الساال ان مااراَ خااان الثالاا ، والااى ساائر ممالاا  االسااال  المجاااورة للمغاارب و يرهااا، 
ت الرسااائل ماان سااائر االق ااار مهنلااين ومباااركين  الساارور بالمساالمين وعاام السااعد فااي َيااارهم ووَر

 للشع  المغربي نصرهم العظيم.
هاا واوا ر ملا   -3 ارتف  نجم الدولة السعدية في آفا العالم وأصابحت َول أوروباة تخ ا  َو

اا محملااة بالهاادايا  الثمنيااة. عاام َقااِدَمْت رساال الساال ان البرتغااال الجديااد وملاا  اساابانيا أن يرساالوا وفااَو
العثمااني مهنلااة ومباركاة ومعهاام هاادياهم الثميناة وبعاادها رسال ملاا  فرنسااا واصابحت الوفااَو )تصااب  

 .(2)وتمسي على اعتاب تل  القصور(
ساااق  نجااام نصاااارأ البرتغاااال فاااي بحاااار المغااارب واوااا ربت َولاااتهم، وواااعفت  اااوكتهم ،  -4

 وتهاوت قوتهم.
 واصفاا نتائ  المعركة:  -ؤرال البرتغاليالم-يقول لوي  ماريه 

كماا وصافه  ياره مان -ص وقد كان مخبوءاا لنا في مستقبل االعصار ، العصار، الاذي لاو وصافته 
                                                        

 . 72،73،74،75( انظر: وادي المخازن ، ص1)

 . 70( نقالً عن وادي المخازن ، ص5/92( االستقصاء )2)
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لقلااات: هاااو العصااار الااانح  الباااالم النحوساااة ، الاااذي انتهااات يياااه مااادة الصاااولة والظفااار  -الماااؤرخين
باحهم بااين األجناااا، وزال رونقهاام، والنجاااو، وانقضاات ييااه أيااا  العنايااة ماان البرتغااال ، وان فااأ مصاا

وبهباات النخااوة والقااوة ماانهم، وخلفهااا الفشاال الااذري  ، وانق اا  الرجاااء واواامحل إبااان الغنااى والاارب ، 
 .(1)وبل  هو العصر الذي هل  ييه سبستيان في القصر الكبير في بالَ المغربص

، ومل  مخلوع خائن مات في تل  المعركة عالعة ملوك، صليبي حاقد سبستيان مل  البرتغال -5
 محمد المتوكل، ومجاهد  هيد، عبدالمل  المعتصم بان.

فعوا أمواالا طائلة للدولة السعدية. -6  سارع البرتغاليون النصارأ بفكاك أسراهم َو
هار في العلو  والفنون والصناعات في بالَ المغرب. -7  ساَت فترة هدوء ورخاء وبناء واَز
والتخ ي  على مستوأ أوروبا حي  رأوا أهمية الغزو الفكري  حدم تحول جذري في التفكير -8

لااابالَ المسااالمين، ألن سياساااة الحدياااد والناااار تح مااات أماااا  إراَة الشاااعوب االساااالمية فاااي المشااارب 
 .(2)والمغرب

اسااتمر احمااد المنصااور علااى ماانه  أخيااه فااي بناااء المؤسسااات واقتناااء ماوصاالت إليااه الكشااوفات 
قضاااء والجااي ، وترتياا  األقاااليم وتنظيمهااا، وكااان أحمااد المنصااور يتاااب  العلميااة وت ااوير االَارة وال

وزراءه وكبار مو فيه ويحاسابهم علاى عاد  المحافظاة علاى أوقاات العمال الرسامية، أو التاأخير فاي 
 الَر على المراسالت اإلَارية والسياسية.

قعات فاي ياد وأحدم حاروف لرماوز خاصاة بكتاباة المراساالت السارية حتاى اليعارف فحواهاا إبا و 
عاادو، وهااذا ياادل علااى اهتمامااه الشخصااي بجهاااز األماان واالسااتخبارات التااي تحمااي بااه الدولااة ماان 

 االخ ار الداخلية والخارجية.
واهااتم بالجهاااز القضااائي ، وفصاال الساال ة القضااائية عاان الساال ة التنفيذيااة تماماااا، ومناا  الساال ة 

                                                        
 . 71( نقالً عن وادي المخازن، ص86-5/85( المصدر السابق نفسه )1)

 . 76( انظر: وادي المخازن ، ص2)
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 التنفيذية من التدخل في السل ة القضائية.
ال فرنساااي بااين القضااااء األوروبااي والقضااااء المغربااي فاااي القاارنيين الحااااَي عشااار وقااد قاااارن مااؤر 

 ( فقااال: صفااي الوقاات الااذي كاناات أوروبااة فااي العصاار السااعدي 17، 16والثاااني عشاار الهجااريين )
يحتفم الملوك فيها وحدهم بحا الحكم في عدَ من القضايا ، فان الملوك الساعديين ال ينظارون إال 

 .(1)د رجال السل ة ، وهذا ماكان يدعى بقضاء المظالمفي القضايا المرفوعة و
وتاارأا أحمااد المنصااور مجلاا  المظااالم وجعلااه فااي جااام  القصاابة فااي مااراك  ، بجااوار قصااره 
راساة تقااريرهم بعناياة واهاتم بضاب   و كل لجنة تراق  مجرأ القضاء فاي االقااليم ويهاتم بم العاة َو

ه وعمل على إقاماة مح اات فاي أرجااء الابالَ يحرساها االَارة و حكا  َولته و قامة العدل على رعايا
جنااَو مقيمااون ال يبعااد بعضااهم عاان بعااض إال بمسااافة عشاارين كيلااومتراا بحياا  يساات ي  المسااافرون 

 والقوافل أن تمر عبر القرأ والبواَي بأمن وسال .
وطاااور عمااال المؤسساااات االستشاااارية وأوجاااد مجلااا  الاااديوان أو مجلااا  الماااالء واختصاصاااااته 

وقضااائية وعسااكرية، وهااو أعلااى مرجاا  قااانوني للاابالَ، إال أنااه اليساات ي  أن يتجاااوز أحكااا  سياسااية 
السل ة القضاائية ، ولوكانات واد المجلا  كلاه أو بعاض رجالاه وكاان مجلا  الاديوان مان المروناة 
وسااعة االفااا بحياا  يساام  باادخول المختصااين أو ممثلااين الماادن والمراكااز القرويااة عناادما يقتضااي 

 .(2)على ن اب  عبي واس  االمر استشارات
وطور السل ان احمد المنصور جي  َولته واقتدأ بالنظا  العثماني في التسلي  والرت  واللباا 
واهاتم باساناَ القيااَات لمان أ هار كفااءة عساكرية عالياة واعبتات االياا  اناه أهال لاذل  ومان أهام هاذه 

فياني قائد الجبهة االمامية ف ي واَي المخازن، وأحمد بان بركاة، وأحماد القياَات ، إبرابيم محمد السُّ
 العمري المعقلي.

                                                        
 . 41لحق نقالً عن وادي المخازن ، ص( انظر: دعوة ا1)

 . 42،43( انظر: وادي المخازن ، ص2)
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عاااّم جيشاااه بالوحااادات ال بياااة مااان جاااراحين و يااارهم وأقاااا  مستشااافيات متنقلاااة ميدانياااة تساااتقبل  َو
الجرحااى والمروااى فااي الحااروب واهااتم بتأهياال التقنيااين المتخصصااين فااي جيشااه، وقااا  السااعديون 

وير األساااا ول، خصوصاااااا فااااي مينااااائي العاااارائ  ببناااااء َار العاااادة لصااااناعة المااااداف  واهتمااااوا بت اااا
 . (1)وسال

خاال فااي لعبااة  ان الغربااي إلااى نفااوبه َو ومااد نفااوب الدولااة السااعدية نحااو الجنااوب وواام بااالَ السااَو
الموازنات الدولية بين االسبان واالنجليز والعثمانيين، و هرت منه مواه  سياسية متميزة، واست اع 

هار والرفاه وا  . (2)لخص  لبالَهأن يحقا األمن واألَز
 عامناا: اقتراو عثماني على السعديين: 

بااادأت القاااوات االسااابانية فاااي اكتسااااو األراواااي البرتغالياااة، ولااام يسااات   األميااار البرتغاااالي َون 
  عناد بلا  اقتارو 1580هاا/988أن ونيو مقاومة تلا  القاوات االسابانية، التاي وامت أراوايه لسانة 

الف عسااكري وااد االساابان علااى أساااا امااداَه بأسااا ول الساال ان العثماااني مااراَ الثالاا  عقااد تحاا
 ، قااال فيهااا ص .. فلماااا 1580هااا/ سااابتمبر 988حربااي وقااوات عساااكرية يبعاا  برسااالتين فاااي رجاا  

وصاال بمسااامعنا الشااريفة ومشاااعرنا الحقانيااة المنيفااة خباار طاايااة قشااتالة وأنااه احتااوأ علااى ساال نة 
اَ، وأناااه لكااام جااار وعااادو مضااارار حركتناااا برتغااالي، أو كااااَ وأناااه جعاال أهلهاااا فاااي األ اااالل واألصااف

الحمياة اإلساالمية .. إل هاار األلفااة األزلياة أن تتخاذ عهاداا وتؤكااد أن المملكتاين محروساتا الجواناا  
ونعلا العهد بالكعبة ... فابا تم هذا الشأن .. نوجه لكم عالعمائة  رابا سل انية وجي  عاز ونصار 

 األندل  .. ص.  وكماه عثمانية تستفت  بها إنشاء هللا بالَ
، وأخاذ (3)كان قل  علي بعد استقرار الدولة العثمانية في تون  بدأت أنظاره تت ل  إلاى المغارب

                                                        
 . 44( انظر: وادي المخازن ، ص1)

 . 456،457،458( انظر: تاريخ عصر النهضة األوروبية ، نورالدين حسام ، ص2)

 . 52( انظر: تاريخ الجزائر الحديث ، محمد خير فارس، ص3)
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، خاصاة (1)يعمل في توحيد الوجهة السياسية لبالَ المغرب اإلسالمي، لضمه إلى الدولاة العثمانياة
إلااى قلاا  علااي قائااد بعااد تذبااذب موقااف المااولى أحمااد المنصااور األخياار ماان الدولااة صاادرت األواماار 

األس ول العثماني بالتوجه إلى المغرب لضمه للدولاة العثمانياة، فوصال قلا  علاي إلاى الجزائار فاي 
 ، بينما كان المنصور يراب  بقواته عند نهر تانسايفت، وكانات 1581ها/ يونيو 989جماَي الثانية 

ه وتقااد  بهااا حتااى القاوات المغربيااة قااد اسااتعدت لمواجهااة التاادخل العثمااني، إب جهااز المنصااو  ر جنااَو
حدَو بالَه، كما سد مدخل مملكته، وحصن الثغور، و لى جانا  تلا  االساتعداَات وجاه المنصاور 
ساافارة خاصااة ألساا نبول وبلاا  بعااد أن توصاال إلااى  اابه اتفاااب عسااكري ماا  الملاا  االسااباني الااذي 

يوليااو  31هااا/ 989جماااَي الثانيااة  27انتهااى ماان مشاااكله بدخولااه للعاصاامة البرتغاليااة لشاابونة فااي 
 ، على أساا تقديم المساعدة العساكرية للمغارب، لمواجهاة التادخل العثمااني، مقابال التناازل 1581

عن مدينة العرائ  وامتيازات أخارأ وأماا  ت اور األحادام لام يجاد السال ان العثمااني باداا مان قباول 
نائا  قلا  علاي فاي  ، وجعفار با اا (2)األمر الواق  والتراج  عان  ازو المغارب باأن أمار قلا  علاي

الجزائااار، باااالتخلي عااان العمااال باااالمغرب واالنتقاااال إلاااى الشااارب، حيااا  اوااا ربت األماااور بالحجااااز 
اَ األنااادل ، بعاااد توحياااد الجبهاااة لااابالَ المغااارب  فتخلاااى قلااا  علاااي عااان هدفاااه ال ماااوو فاااي اساااتَر

 . (3)اإلسالمي
ة والشا مي َ السفراء بين االستانة وفاا فتوجهت سفارات أحمد بن َو وابي الحسن علي بن  تَر

 ، واسااتقبل أحمااد المنصااور ساافيراا 1590هااا/999 ، 1588هااا/ 979محمااد التمكروتااي بااين عااامي 
لاام تتحقااا رابااة الساال ان العثماااني فااي التحااالف ماا  السااعديين  (4) 1589هااا/ 998عثمانيااة فااي 

                                                        
 . 101جيالني، ص( انظر: تاريخ الجزائر الحديث لل1)

 . 112( انظر: المغرب في عهد الدولة السعدية، ص2)

 . 101( انظر: تاريخ الجزائر للجيالني ، ص3)

 . 97( انظر: بداية الحكم المغربي بالسودان، ص4)
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اَ األناادل  وبلاا  بسااب  انشاغال الدولااة بحروبهااا المضاانية واد الشاايعة الصاافوية فااي إيااران،  الساتَر
والهابسااابر  فاااي وسااا  أوروباااا، باإلواااافة إلاااى واجبهاااا نحاااو حماياااة مقدساااات األماااة اإلساااالمية فاااي 

 . (1)الحجاز، وتدبيم حزامه األمني
 تاسعاا: جهاَ الوالي الجزائري وتغير األوواع :

  لمحاربة اسبانيا فوب أروها، 1582ها/990جهز الوالي العثماني في الجزائر أس وله في سنة 
المجاهدون المسلمون في بر الونة فاأعملوا فيهاا تادميراا عام عباروا مضايا جبال طاارب وهااجموا  فنزل

جااازر الكنااااري التاااي تحتلهاااا اسااابانيا فااادمروا المراكاااز العساااكرية و نماااوا مافيهاااا ولااام يكااان األسااا ول 
نقااب العثماني يذه  لألندل  لمجَر التنكيل باالسبانيين ولتدمير منشمتهم بل كان بالدرجاة األولاى ال

 . (2)المسلمين من نكبتهم وتعرض المجاهدون أعناء بل  لمعارك قاسية وهزائم أحياناا 
اَ ت ااااول االنكشاااارية فاااي الجزائااار علاااى األهاااالي فاااي الوقااات الاااذي انصااارف رجاااال البحاااار  اَز

، لااذل  حضاار حساان فنزيااانو ماان نشاااطه البحااري،  (3)ليمارسااوا الجهاااَ البحااري علااى ن اااب واساا 
، فانتصا  علاى الجزائار الذي باَر إلى ع ته إلى الجزائر حينما بلغه انتشار الفووى باين الجناَو َو

 ، ولاام 1583هاا/ ابريال 991للمارة الثانياة، وفارض طاعتاه علااى الربياة وبلا  فاي ربيا  الثاااني سانة 
يعاااارض البااااب العاااالي فاااي تولياااه، لماااا كاااان لاااه مااان العقااال فاااي حسااام الخاااالف و طفااااء ناااار الفاااتن 

 جزائر . واستتباب األمن بال
با اار حساان فنزيااانو تساايير اإلَارة بمااا عهااد منااه ماان نشاااط وحااز  فانااه لاام يتاارك قياااَة األساا ول 
العثماااني بااالجزائر لغيااره، وكثاارت فااي أيامااه المغااانم بمااا كاناات تجلبااه الساافن ماان السااواحل االساابانية 

 . والجزر الشرقية من نفائ ، وبما كان يستولي عليه من األسرأ والمغانم في  زواته
  أبحاار حساان فنزيااانو بأساا وله علااى عغاار بلنسااية وحماال أعااداَاا كبياارة ماان 1584هااا/992وفااي 

                                                        
 . 532( انظر: جهود العثمانيين ، ص1)

 . 59( انظر: الجزائر والحمالت الصليبية، ص2)

 . 59يث، ص( انظر: تاريخ الجزائر الحد3)
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مسلمي األندل ، إب أنقذهم من او هاَ االسبان، كما است اع في السنة التالية انقااب جميا  ساكان 
كالوسا، إب حملهم إلى الجزائر وفي السنة بعدها تو ل مراَ راي  في المحاي  األطلا  فأ اار علاى 
جازر الكناااري و انم منهااا  ناائم كثياارة بماا فاايهم زوجاة حاااكم تلا  الجاازر، وبقاي حساان فنزياانو علااى 
رأا الحكومة العثمانية بالجزائر إلى أن استدعاه السل ان في اس نبول ليتولى منص  إمارة البحر 

ان َوريا ص    . 1587ها/995وبل  بعد وفاة قل  علي سنة  (1)ص قبَو
 لبيلرب  في الجزائر:عا راا: انتهاء نظا  ا

بوفاااة قلاا  علااي انتهااى فااي الجزائاار نظاام البيلرباا  الااذي جعاال ماان حكااا  الجزائاار ملوكاااا واسااعي 
، ويفساار هااذا  (2)الساال ة والنفااوب واسااتعيض عنااه بنظااا  البا ااوية مثلهااا فااي بلاا  تااون  وطاارابل 

بسااب  قاااوتهم  التغيياار فااي  ااكل الحكاام العثماااني بخااوف السااال ان العثماااني فااي أن يتجااه البيلرباا 
 ووعف البحرية العثمانية نحو االستقالل. 

وكان البا ا مو ف ترسله االساتانة لمادة عاالم سانوات يتاولى خاللهاا حكام الابالَ َون أن يكاون 
، ويكاون البا اا فاي كال مان  (3)له سند أساسي أو سند محلاي باين القاوأ التاي تساي ر علاى الابالَ

ويكااااون م لاااا التصاااارف لبعااااد الوالياااة عاااان العاصاااامة طااارابل  وتااااون  والجزائاااار وكااايالا للساااال ان 
 اس نبول. 

  فاي نياباات العثمانياة الاثالم طارابل  وتاون  والجزائار تفياد 1588هاا/997كانت أحدام مابعد 
بس وة الجنَو ورجال البحرية على السال نة فيهاا علاى حسااب سال ة البا اا إال أن طبيعاة عالقاات 

 نة العثمانياة بسال ة إصادار الغراماات، قاد وامنا تحقياا السل ة في َاخل الوالية ما  امسااك السال
األهداف العثمانية في الحكم مان حيا  الخ باة باسام السال ان وتحصايل األماوال سانوياا والمسااهمة 
فااي حااروب الدولااة والقبااول بالبا ااا القاااَ  ماان االسااتانة ممااثالا أعلااى للساال ان فااي حكاام النيابااة وهااي 

                                                        
 (. 3/102،103( انظر: تاريخ الجزائر العام للجيالني )1)

 . 410( انظر: حرب الثالثمائة سنة، ص2)

 . 28( انظر: المغرب العربي للعقاد، 3)
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 . (1)ة الرسميةجميعها من رموز السياَة العثماني
كاااان بلااا  هاااو التحاااول الاااذي جااارأ فاااي الدولاااة نحاااو الشااامال االفريقاااي، إعااار معركاااة ليبانتوسااانه 

  ، يبعااد أن كااان الشاامال األفريقااي تحاات مسااؤولية البيلرباا  الموجااَو فااي الجزائاار، 1571هااا/978
ا مثال انقسمت المن قة إلى عالم واليات هي طرابل  وتون  والجزائر وصارت والياات عاَياة مثلها

ساااائر الوالياااات العثمانياااة األخااارأ، لقاااد كاااان موقاااف الدولاااة الساااعدية مااان جهاااة، وتصااارف بعاااض 
االنكشاريين من جهة وجبهاات المشارب مان جهاة و يار بلا  مان األساباب أواعف هماة الدولاة فاي 

 إرجاع األندل  . 
 لقد حالت عدة أسباب َون وم المغرب األقصى للدولة العثمانية منها: 

 ة قوية حاكمة في المغرب ونعني به المنصور السعدي.  هور  خصي -1
   ومن بعده أَخل الشمال األفريقي في نظا  الواليات. 1587وفاة قل  علي في  -2
كان النصر الذي أحرزه المغاربة على البرتغاليين في معركاة واَي المخاازن سابباا فاي تقادير  -3

هااا البحرياااة فاااي لقاااد كانااا (2)الساال ات العثمانياااة للساااعديين واحتاارامهم ت الدولااة العثمانياااة فاااي جهَو
 البحر المتوس  أكثر توييقاا من البحر األحمر والمحي ات لعدة أسباب منها: 

قاارب الشااامال األفريقاااي مااان كااال مااان اساا نبول ومصااار يجعااال االماااداَات متالحقاااة ويجعااال  -1
يا  كاناات صاورة األحادام واواحة، والت ااورات العساكرية مفهوماة، بعكا  الحااال فاي المحي اات ح

 ت ورات األمور التصل إال بعد وقت طويل وبشكل  ير واو . 
كانت للعثمانيين قواعد قوية في  مال افريقية تستند إلى خلفية إسالمية واسعة وخبارة عملياة  -2

 في محاربة النصارأ وكانوا على استعداَ للتعاون م  العثمانيين والدخول تحت نفوبهم. 
ية عنيفة في  مال افريقية بل كانت الهيمنة للمذه  السني الاذي لم تكن هناك مقاومة مذهب -3

                                                        
 . 477( انظر: جهود العثمانيين، ص1)

 . 123( انظر: الشعوب االسالمية ، د. عبدالعزيز سليمان، ص2)
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 . (1)است اع أن يقف أما  المذاه  المنحرفة ويجتثها من جذورها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 . 124د. عبدالعزيز سليمان،ص ( انظر: الشعوب االسالمية ،1)
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 الفصل الخام 
 بداية اومحالل الدولة العثمانية 

 
اني ساااليمان اتفاااا المؤرخاااون علاااى أن عظماااة الدولاااة العثمانياااة قاااد انتهااات بوفااااة السااال ان العثمااا

  ( وكاناات مقاادمات وااعف الدولااة قااد اتضااحت فااي عهااد الساال ان 1566هااا/ 974القاانوني عااا  ) 
ساليمان، إب وقا  السال ان تحاات تاأعير زوجتاه روكسااالنا التاي تادخلت للتااممر واد األميار مصاا فى 

، مماا ليتولى ابنها سليم الثااني الخالفاة بعاد أبياه وكاان مصا فى قائاداا عظيمااا ومحبوبااا مان الضاباط
أَأ إلى سخ  االنكشارية ونشوب عاورة كبارأ واد السال ان وأخمادها السال ان ساليمان، وباذل  تام 
القضاء على مص فى وابناه الرواي  وكاذل  قتال السال ان ابناه بايزياد وأبنااءه األربعاة بدسيساة مان 

 ومن مظاهر الضعف في عهد سليمان بدء انسحاب السل ان من جلسات الاديوان، (1)أحد الوزراء
وبروز س وة الحاريم والعجاز عان مواجهاة المشااكل االقتصااَية واالجتمابياة التاي أَت إلاى نشاوب 

 . (2)القالقل الشعبية في الروميلي واألناوول
 

 
 
 
 

                                                        
 . 102( انظر: في أصول التاريخ العثماني، ص1)

 . 94( انظر: الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي ، ص2)
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 المبح  األول
 السل ان سليم الثاني 

 
هاااا، ولااام يكااان ماااؤهالا لحفااام فتوحاااات والاااده السااال ان 974ربيااا  األول سااانة  9تاااولى الحكااام فاااي 

النهاارت  (1)مان ولوال وجَو الوزير الفذ والمجاهد الكبير والسياسي القادير محماد با اا الصاقلليسلي
الدولااة، إب قااا  باعاااَة هيبتهااا وزرع الرببااة فااي قلااوب أعاادائها وعقااد صاالحاا ماا  النمسااا وأتاام توقياا  

فعات   احتفظت بموجبها النمسا بأمالكها في باالَ المجار 1967ها الموافا 975معاهدة في عا   َو
 . (2)الجزية السنوية المقررة سابقاا للدولة كما اعترف أمراء تراسلفانيا واألفالب والبغدان

 أوالا: تجدَ الهدنة م   ارل التاس  مل  فرنسا: 
  كماا 1569هاا الموافاا 980تجدَت الهدنة م  مل  بولونيا و اارل التاسا  ملا  فرنساا فاي عاا  

ملكاااا  -وهااو أخااو ملاا  فرنسااا  -جاارأ تعيااين هنااري َي فااالوا زاَت االمتيااازات القنصاالية الفرنسااية و 
علاااى بولونياااا باتفااااب مااا  فرنساااا التاااي أصااابحت باااذل  ملكاااة التجاااارة فاااي البحااار المتوسااا  . وطبقااااا 

بارسال البعثات الدينية النصرانية إلى كافاة  -أي فرنسا  -للمعاهدات السابقة فقد قامت تل  الدولة 
                                                        

 . 123( انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. علي حسون، ص1)

 . 124( المصدر السابق نفسه ، ص2)
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يسكنها نصارأ وخاصة بالَ الشا  وقامت بزرع محبة فرنساا فاي نفاوا أرجاء البالَ العثمانية التي 
نصااارأ الشااا  مّمااا كااان لااه أعاار يااذكر فااي وااعف الدولااة، إب امتااد النفااوب الفرنسااي بااين النصااارأ 
اَ العصيان وتشاجعوا علاى الثاورات فكاان مان أهام نتاائ  بلا  التادخل االحتفااا بجنساية  وبالتالي اَز

تاى إبا وااعفت الدولاة العثمانياة عااارت تلا  الشااعوب م الباة باإلسااتقالل ولغاة األقلياات النصاارانية ح
 . (1)بدعم وتأييد من َول أوروبا النصرانية

إن اقتناع الدول األوروبية بكون ص نظا  االمتيازات األجنبية، حقاا من حقوقهاا ال بيعياة هاو الاذي 
هااا لمساااعدة البندقيااة التااي كااان الساال ان ماارا   ( 1640-1624َ الراباا  ) َفا  فرنسااة إلرسااال جنَو

يحاربها، كما أرسلت سفيرها برفقة عمارة بحرية إلرهاب الدولة العلية وم البتهاا بتحدياد االمتياازات. 
لكن الصدر األعظام حينلاذ والاذي كاان ماازال يمتلا  قاراره السياساي، أخبار السافير صباأن المعاهادات 

انية فحسا ، األماار الااذي جعاال فرنسااة هاذه ليساات اواا رارية واجبااة التنفياذ بلاا  لكونهااا منحااة ساال 
تتراجاا  عاان تهديااداتها وتتحاياال لاادأ الساال ان ليوافااا ماان جديااد علااى تجديااد نظااا  االمتيااازات عااا  

  ، مماا زاَ ال ااين بلااة، وباادل أن تااتعم الدولااة العثمانيااة ممااا حاادم أماار الساال ان محمااد الراباا  673
اب  بتجدياد االمتياازات، وفاي كال تتا (2) ( بتفويض فرنسة حا حماية بيات المقادا1648-1687)

  أوااافت الساال نة امتيااازات تجاريااة 1740ماارة يضاااف قيااد جديااد علااى الساال نة ففااي تجديااد عااا  
جديدة لفرنساة. ولكان االمتياازات تعروات لتهدياد حقيقاي عنادما احتال ناابليون بوناابرت مصار، فقاد 

المناسا  حفا ااا علاى عالقتاه  أوقفت السل نة العمل بها،  ير أن نابليون كان قد تراج  فاي الوقات
ماا  الساال نة، وبلاا  حااين عاارض انسااحاب فرنسااة ماان مصاار لقاااء تجديااد االمتيااازات، وقااد تاام بلاا  

  وأوااافت الساال نة امتيااازاا جديااداا يقضااي بماان  فرنسااة 1801تشاارين أو ) أكتااوبر (  9بالفعاال فااي 

                                                        
 . 124( انظر: تاريخ الدولة العثمانية، ص1)

 . 26انظر: الدولة العثمانية، قراءة جديدة لعوامل االنحطاط، جواد العزاوي، ص (2)
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 . (1)حرية التجارة والمالحة في البحر األسَو
متيااازات وخيمااة جااداا علااى الساال نة ولقااد بااين المااؤرال اليوناااني ويمتااري لقااد كاناات نتااائ  هااذه اال

كيتسيك  : ص .. أن االمتياازات ح مات اقتصااَ االمبراطورياة بتح يمهاا النظاا  الضاريبي العثمااني 
. بال هاذه االمتياازات حالات َون (2)القائم على حماياة التجاارة المحلياة واد المنافساة االجنبياة .. ص

فياااذ مشاااروعات إصاااالحية واساااتنباط ماااواَر مالياااة جديااادة لمواجهاااة نفقاااات اإلَارة قياااا  السااال نة بتن
والحكم، لذل  أصبحت معاهدات االمتيازات األجنبية بمثابة مواعيا مذلة للعثمانيين ماَا  األوربياون 

 . (3)اليخضعون للسل ات العثمانية، فقد أصبحوا وكأنهم يشكلون حكومة َاخل الحكومة العثمانية
 حاكم خوارز  ي ل  الحماية من السل ان سليم الثاني  عانياا:

ا تكى حاكم خوارز  للسل ان سليم الثاني، من أن  اه فارا يقبض على الحجاا  الوافادين مان 
ه، وأن موساكو بعاد اساتيالئها علاى اساتراخان منعات مارور الحجاا   تركستان، بمجَر عباورهم حادَو

لهذا طل  حاكم خوارز ، وحكا  بخارأ وسامرقند مان  والتجارة، وووعت العقبات والعراقيل أمامهم،
القاى بلا  ال لا  القباول  (4)السل ان سليم الثاني أن يفت  استرخان بهدف إعاَة فات  طرياا الحا 

لاااااادأ الدولااااااة العثمانيااااااة اعااااااد صااااااوقللي با ااااااا الصاااااادر األعظاااااام فااااااي الدولااااااة حملااااااة كباااااارأ ساااااانة 
لهااا إلاى قاعادة عثمانيااة للادفاع عاان   لالسااتيالء علاى اساتراخان وتحوي1569-568هاا/977هاا/976

المن قة وأن يصل مابين نهري الفولجا والدون بقنااة صاالحة لمارور السافن لتساهل َخاول األسا ول 
العثمااااني بحااار الخااازر ) قااازوين ( عااان طرياااا البحااار األساااَو لاااتمكن العثماااانيين مااان وقاااف التوسااا  

فاارا مان الشامال، بادالا مان  الروسي نحو الجنوب وت َر الفارا مان القوقااز وابربيجاان بال و ازو

                                                        
 .  26( انظر: الدولة العثمانية، قراءة جديدة لعوامل االنحطاط، جواد العزاوي، ص1)

 . 27( المصدر السابق نفسه، ص2)

 (. 1/75( انظر: الدولة العثمانية دولة اسالمية مفترى عليها )3)

 . 144أصول التاريخ العثماني ،ص( انظر: في 4)
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مرور الجيوش العثمانية بأرض أبربيجاان الاوعرة، واالتصاال باألزبا  أعاداء الصافويين وتتاار القار ، 
ي إلاى إحيااء طرياا القوافال القديماة الماارة بأواسا  آسايا مان الشارب إلاى  ومن  أن كل بلا  أن ياَؤ

 . (1)الغرب
هاا/ 977بالفولجا، وحل  هر جمااَي األولاى  رع العثمانيون في تنفيذ مشروع وصل نهر الدون 

  حتى كان عل  القناة قاد اكتمال، وان يكان موسام الشاتاء قاد أَأ إلاى إيقااف العمال، 1569اكتوبر 
وحينلاااذ اقتااارو قائاااد الحملاااة اساااتعمال سااافن صاااغيرة محملاااة بالماااداف  والاااذخيرة لشااان الهجاااو  علاااى 

م  هذا اسات اع صاوقللي با اا أن يحقاا استراخان إال أن الحملة فشلت بسب  الظروف ال بيعية و 
بعااض النجاحااات كتشااديد قبضااة الساال ان علااى أمااراء مولااداييا ووال اايا وبولناادا، وبااذل  اعترواات 

 . (2)الدولة العثمانية مرحلياا توس  روسيا  مال و رب البحر األسَو
 عالثاا: فت  قبرر: 

ا عان تكاون حلاف واد السال ان كانت إي اليا واسبانيا تقدر أهمية جزيرة قبرر و اع في أوروب
ولكان لاام يعمال  اايء فاي حينااه النقااب قباارر مان العثمااانيين الاذين نزلوهااا بقاوة كاسااحة، نفاذت إلااى 
الجزيرة بدون صاعوبة ووقفات مديناة فامرجساتا الحصاينة أماا  العثماانيين بقيااَة بااحليون وبراجااَنيو 

تعمل خاللهاا العثماانيين جميا  وساائل الذين واجهوا القوة العثمانية التي وصلت مائاة ألاف مقاتال اسا
الحصار المعروفة، مان فار وكار، وزرع لأللغاا  ولام ينات  أي تاأعير علاى الحامياة، ولاو وصالت قاوة 
مسيحية للنجدة، لصار العثمانيون في خ ر، إال أن المجاعة قامت بعملها، واستسلمت المديناة فاي 

   . 1571ها / ا س   979ربي  الثاني 
ثمانية بعد فتحها لقبارر عادَاا كبياراا مان ساكان األناواول الاذين اليازال أحفااَهم نقلت الدولة الع

مقيماااين فااااي الجزياااارة، ور اااام ترحيااا  القبارصااااة االرعااااوبك  بااااالحكم العثمااااني، الااااذي انقااااذهم ماااان 
                                                        

 . 145( انظر: فتح عدن ، محمد عبداللطيف البحراوي، ص1)

 . 447( انظر: جهود العثمانيين، ص2)
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االوااا هاَ الكااااعوليكي الاااذي مارساااته البندقياااة لعااادة قااارون، إال أن احاااتالل العثماااانيين أعاااار الدولاااة 
 . (1)الكاعوليكية

ه بمناسابة حلاول  رسى األس ول العثمااني بعاد انتهااء مهمتاه فاي ابناانجني وانصارف معظام جناَو
موسااام الشاااتاء، حيااا  تتوقاااف سااااحة المعاااارك فاااي مثااال هاااذا الوقااات مااان السااانة، واالساااتعداَ للسااانة 

 . (2)المقبلة

  (3)رابعاا: معركة ليبانتي
م الااذي هاادَ القااارة األوروبيااة، ماان ارتعادت فاارائت األماام المساايحية ماان الخ اار اإلسااالمي العظااي

  ( يسااعى 1572 - 1566جااراء تاادفا الجيااوش العثمانيااة بااراا وبحااراا فأخااذ البابااا بيااوا الخااام  ) 
وقاد  (4)من جديد لجما   امل الابالَ األوروبياة المختلفاة وتوحياد قواهاا باراا وبحاراا تحات راياة البابوياة

عقاد الباباا بياوا  (5) اا هاائالا بساب  ناذالتنا صكت  يقول ص ... إن السل نة التركياة قاد تبسا ت تبسا
 ، 1571هااا/ مااايو 979الخااام  وفيلياا  الثاااني ملاا  اساابانيا وجمهوريااة البندقيااة معاهاادة فااي أوائاال 

تعهاادوا ييااه بالقيااا  بهجااو  بحااري وااد العثمااانيين  ااارك فااي الحلااف كااذل  بعااض الماادن االي اليااة، 
فارتب ااات توساااكاني وجناااوة، وساااافوي، وبعاااض وبلااا  بعاااد تحريااا  بياااوا الخاااام  لاااروو التحاااالف، 

، وأرسل الباباا إلاى ملا  فرنساا يرياد العاون: فاعتاذر  اارل التاسا  (6)االي اليين في الحلف المقدا
بحجة ارتباطه بمعاهدات م  العثمانيين، فأجابه البابا طالباا منه التحلال مان مواعيقاه هاذه ولام تماض 

                                                        
 . 147-146( انظر: في أصول التاريخ العثماني ، ص1)

 . 142( انظر: فلسفة التاريخ العثماني لمحمد جميل بيهم، ص2)

 ي لخليج كورنث في اليونان اليوم.( تقع في الطرف الشمالي للفم الغرب3)

 . 396( انظر: حرب الثالثمائة سنة، ص4)

 . 125( تاريخ الدولة العثمانية ، ص5)

 . 452( انظر: جهود العثمانيين، ص6)
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ه ومواعيقه التي أبرمها م  العثمانيين واتجاه نحاو إيفاان  سوأ أيا  قليلة حتى نقض االمبراطور عهَو
ملااا  الاااروا ي لااا  إجابتاااه نفيااار الحااارب ووجاااد تبااااطؤاا عناااد ملااا  بولونياااا واختيااار ) َون جاااوان ( 
النمساوي قائداا للحملة وجاء فاي أحاد بناَو المعاهادة النصارانية : ص إن، الباباا بياوا الخاام  وفيليا  

وا مل  إسبانيا وجمهورياة البندقيا ة يعلناون الحارب الهجومياة والدفابياة علاى األتاراك ألجال أن يساتَر
 . (1)جمي  المواق  التي ا تصبوها من المسيحيين ومن جملتها تون  والجزائر وطرابل  ص

سار َون جون إلى البحر االَرياتي ، حتى وصال إلاى الجازء الضايا مان خلاي  كورنا  باالقرب 
 لذي اسمها اع ى للمعركة. من باتراا ولي  ببعيدة عن ليبانتو وا

كااان ماان رأي قاااَة األساا ول اإلسااالمي اإلفاااَة ماان تحصااين الخلااي  وعااد  اال ااتباك باألساا ول 
الصليبي،  ير أن القائد العا  علاي با اا صامم علاى الخارو  للمعركاة معتماداا علاى تفوقاه فاي عادَ 

جناوب، بحيا  كانات سفنه، ونظم علي با ا قواته فووا  سافنه علاى نساا واحاد مان الشامال إلاى ال
ميمنتهااا تسااتند إلااى مرفااأ ليبااانتو، ومساايرتها فااي عاارض البحاار، وقااد قساامها علااي با ااا إلااى جناااحين 

 وقل  فكان هو في القل  وسيروكو في الجناو األيمن وبقي الجناو األيسر بقياَة قل  علي. 
جناحاه  ومقابل بل  نظم َون جون قواته فوو  سفنه على نسا يقابل النساا اإلساالمي وووا 

األيمن بقياَة َوريا مقابل قل  علي، وأسند قياَة جناحه األيسر إلى بربريجو مقابال سايروكو وجعال 
 . (2)َون نفسه لقياَة القل  وترك أس والا احتياطياا بقياَة سانت كروز

 خامساا: احتدا  المعركة :
ألسااا ول   أحااااط ا1571اكتاااوبر  17هاااا/ 979جمااااَي األولاااى ساانة  17احتاادمت المعركاااة فاااي 

ارت معركاة قاساية أ هار فيهاا  اإلسالمي باإلس ول المسيحي وأو ل العثمانيون بين سفن العدو، َو

                                                        
 . 125،126( انظر: تاريخ الدولة العثمانية، ص1)

 . 396( انظر: حرب الثالثمائة سنة، ص2)
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، و ااااءت إراَة هللا هزيماااة المسااالمين ففقااادوا عالعاااين ألاااف (1)الفريقاااان ب ولاااة كبيااارة و اااجاعة نااااَرة
عادو وتقاسامته  رقت والباقي  نمه ال 93سفينة حربية منها  200مقاتل وقيل عشرين ألفاا، وخسروا 

واساات اع قلاا  علااي انقاااب ساافنه  (3)وأساار لهاام عشاارة آالف رجاال (2)األساااطيل النصاارانية المتحاادة
واست اع كذل  المحافظة على بعض السفن التي  نمها ومن بينها السفينة التي تحمل عمال الباباا، 

وباَر السال ان  (4)ةرج  بها الس نبول التي استقبلته استقبال الفاتحين، ر م الشعور بمرارة الهزيم
ان با اااا ص، مااا   ساااليم الثااااني أعااار بلااا  بترييااا  قلااا  علاااي إلاااى رتباااة قائاااد البحرياااة العثمانياااة ص قباااَو

 .  (5)االستمرار في منصبه كبيرلب  للجزائر
 ساَساا: أعر ليبانتو على أوروبا والدولة العثمانية: 

لقاارن الخاام  عشاار تحاال الهزيمااة احتفلات القااارة األوربيااة بنصار ليبااانتو، فااألول ماارة مناذ أوائاال ا
فهلااال األوروبياااون وكباااروا لاااذل  االنتصاااار وأقيمااات معاااالم الزيناااات فاااي كااال مكاااان  (6)بالعثماااانيين

وأفرطت في التسبي  بحمد َون جون أمير األساطيل المتحادة الاذي أحارز هاذا االنتصاار، إلاى حاد 
 ارا، بمناسابة هاذا النصار ) إن أن البابا لام يتاورع عان القاول أعنااء االحتفاال فاي كنيساة القادي  ب

اإلنجيااال قاااد عناااى َون جاااون نفساااه، حيااا  بشااار بمجااايء رجااال مااان هللا يااادعى حناااا ( و ااال العاااالم 
المسيحي ومؤرخوه ينوهون بهاذا النصار البحاري، حتاى أن القاوامي  المدرساية الحديثاة التاذكر عغار 

سيحية مان خ ار كاان يحياا ليبانت، إال وتذكر معه َون جون المشار إليه على اعتبار أنه أنقذ الم

                                                        
 . 454( انظر: جهود العثمانيين، ص1)

 . 126( انظر: تاريخ الدولة العثمانية، ص2)

 . 126( المصدر السابق نفسه، ص3)

 . 398،399( انظر: الحرب الثالثمائة سنة، ص4)

 . 454( انظر: جهود العثمانيين، ص5)

 . 147( انظر: في أصول التاريخ العثماني، ص6)
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 . (1)بها
لقد فرو البابا فرحاا عظيماا على الر م من عد  ارتياحه ألن، عدوه اليزال عظيمااا مرهاوب الجانا  
وحااااول إعاااارة  اااكوك الشااايعة األعناااى عشااارية الصااافوية واااد العثماااانيين مساااتغالا بعاااض الضاااغائن 

  العجام ومان جملاة ماقاال لاه : ص والمشكالت واالختالف العقائدي، فأرسل إلى الشااه طهماسا  ملا
.. لاان تجااد أبااداا فرصااة أحساان ماان هااذه الفرصااة ألجاال الهجااو  علااى العثمااانيين ، إب هاام عروااة 

 . (2)للهجو  من جمي  الجهات ... ص
 . (3)وأرسل يستعدي مل  الحبشة و ما  اليمن على الدولة العثمانية ولكن المنية عاجلته

بااة آلمااال العثمااانيين، فقااد زال خ اار السااياَة العثمانيااة فااي إن نتيجااة معركااة ليبااانتو، كاناات مخي
البحر المتوس  وم  زوال الخ ر، زال الخوف الذي كان قويااا، للمحافظاة علاى حلاف مقدساي َائام 

 . (4)و استعاَ الحسد والغيرة نشاطه بين الدول المسيحية
لاام تعااد للوجااَو عانيااة إن أهميااة ليبااانتو كاناات عظيمااة وأساا ورة عااد  قهاار العثمااانيين قااد اختفاات و 

علااى أقاال تقاادير فااي البحاار، وأزياا  بلاا  الخااوف عاان قلااوب حكااا  إي اليااا، واساابانيا، وتزعاازع تااأعير 
الدولة العثمانية على سياسة القوأ الغربية ألوروبا، إب كانت من الحقيقة القوات العثمانية هائلاة فاي 

كاان إ اارة  1571يحي فاي ليباانتو ، كماا أن االنتصاار المسا(5)كل المجال البري، والمجال البحري 
لتحضااير حاساام فااي مياازان القااوة البحريااة فااي البحاار المتوساا ، كمااا أنااه أنهااى عصااراا ماان عصااور 

 . (6)العمليات البحرية ال موحة في البحر المتوس ، والتي تكاليفها باهظة
                                                        

 . 143( انظر: فلسفة التاريخ العثماني، ص1)

 . 126لعثمانية، ص( انظر: تاريخ الدولة ا2)

 . 126( المصدر السابق نفسه، ص3)

 . 455( انظر: جهود العثمانيين، ص4)

 . 455( المصدر السابق نفسه، ص5)
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لاااام يعااااد يفكاااار العثمااااانيون بعااااد تلاااا  الهزيمااااة فااااي إوااااافة حلقااااة أخاااارأ إلااااى سلساااالة أمجاااااَهم 
هاااااار لقاااااوة الدولاااااة (1)لبحريااااةا ، إبا كاااااان هاااااذا اإلنكساااااار نق اااااة البداياااااة نحاااااو توقاااااف عصااااار اإلَز

 . (2)البحرية
 سابعاا:  هور أطماع فرنسا في الشمال األفريقي: 

كانت معركة ليبانتو فرصة مواتية إل هار طم  فرنسا نحو المغرب اإلسالمي، إب بمجَر انتشار 
المعركة قد  مل  فرنسا  ارل التاس  مشروعاا إلى السال ان  خبر هزيمة األس ول العثماني في تل 

  ( ، وبلاااا  بواساااا ة ساااافيره باساااا نبول، يتضاااامن طلاااا  التاااارخيت 1572هااااا / 980العثماااااني ) 
لحكومته في بس  نفوبها على الجزائر، بدعوة الادفاع عان حماى اإلساال  والمسالمين بهاا وأن فرنساا 

لي، فاأعرض السال ان عان السافير الفرنساي ولام يهاتم مستعدة فاي مقابال بلا  َفا  مغار  للبااب العاا
باااه، ومااا  بلااا  أو لااات فرنساااا طموحهاااا وألحااات علاااى طلبهاااا وسااالكت للتوصااال إلاااى هااادفها مساااال  
َبلوماسااية عدياادة، حتااى تحصاالت علااى امتيااازات خاصااة، فااي السااقالة وأماااكن أخاارأ علااى الساااحل 

 . (3)الجزائري وتصري  من السل ان باقامة مراكز تجارية
 ناا: إعاَة بناء األس ول العثماني: عام

ان با ا قل  علي، بهمة ونشااط متزاياد، علاى تجدياد األسا ول العثمااني، وتعاويض ماا  قبل القبَو
 ، حتى قد بيأ مائتان وخمسون سافينة جديادة، وخار  قلا  1572ها/ 980فقد منه، وما حل صيف 

لبحااري، ف لبات الصال  مان الدولااة علاي بأسا وله فاي البحار وارتاعاات البندقياة مان هاذا االساتعداَ ا
العثمانية بشروط مخزية إب تنازلت لهاا عان جزيارة قبارر، كماا َفعات  راماة حربياة قادرها عالعمائاة 

                                                        
 . 94( انظر: بداية الحكم المغربي في السودان، ص1)

 . 143( انظر: فلسفة التاريخ العثماني، ص2)

 (. 98-3/97العام ) ( انظر: تاريخ الجزائر3)
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، ولكن هذا النشاط كان من قبيل اليقظة التي تسبا فترة االحتضار البحاري بلا  ألن (1)ألف َوكه
ساا وحليفاتهاا مان جهاة، وبينهاا وباين الدولة انصرفت إلاى حاروب متواصالة ، نشابت بينهاا وباين النم

 .  (2)فارا من جهة أخرأ كما أنها انشغلت باخماَ الثورات الداخلية المستمرة
 تاسعاا: احتالل تون : 

كان فيلي  الثاني قاد تشاج  الحاتالل تاون  بساب  لجاوء السال ان الحفصاي أباي العبااا الثااني 
نااه المساااعدة فااي إخماااَ الثااورات   إليااه، وطلاا  م1572 -1535/  980-942الااذي حكاام تااون  

باع ائهم امتيازات كبيرة، وتتاي  لهام ساكن جميا  أنحااء تاون ، وتتناازل عان عناياة وبنازرت وحلاف 
بعااد بلاا  خاار  َون  (4)فاارفض أبااو العباااا الشااروط ولكاان أخاااه محمااد باان الحسااين قبلهااا (3)الااواَ

ا أسا ول مكاون مان  ، علاى رأ1573هاا اكتاوبر 981جون بأس وله من جزيرة صاقلية فاي رجا  
سفينة تحمل خمسة وعشرون ألاف مقاتال، ونازل بقلعاة حلاا الاواَ التاي كانات تحتلهاا اسابانيا،  138

، كماا (5)عم با ت َون جون تون  واحتلها وخر  أهلها بواَي تون  فارين بدينهم من  ر االسبان
ت ي  أن تقضاي علاى وكانات أوروباا قاد أَركات أنهاا التسا (6)انسح  الحاكم العثماني الى القيروان

 . (7)الدولة إال مجتمعة
 عا راا: قل  علي واستعداَاته الحربية:

                                                        
 . 399( انظر: حرب الثالثمائة سنة، ص1)

 . 456( انظر: جهود العثمانيين،ص2)

 . 143( انظر: تاريخ الجزائر الحديث ، ص3)

 . 457( جهود العثمانيين ، ص4)

 . 400-399( حرب الثالثمائة سنة، ص5)

 ( انظر: تاريخ الجزائر الحديث، ص 6)

 . 457ص( انظر: جهود العثمانيين ، 7)
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اهااتم قلاا  علااي بتساالي  البحااارة وتاادريبهم علااى األساالحة الناريااة الحديثااة، وقااد لفاات هااذا النشاااط 
اَت مكانااة قلا  علااي حتاى أن البابااا نصا  فيلياا  الثاااني  البحاري انظااار كال المقيمااين األجانا  واَز

وبل  بمنحه راتباا من عشرة آالف واق ابية من مملكة ناابل  أو  (1)نيا أن يسعى ال رائهمل  اسبا
 يرها من ممتلكات العرش االسباني ويتوارعها نسله من بعاده، ما  لقا  كومات أو مااركيز أو َوب، 

، وكاان الباباا يادرك أن مثال  (2)كما  مل المشروع أيضاا من  امتيازات مماعلة العنين من مسااعديه
هاذه المحاولاة أن لام تاانج  فانهاا علاى األقال سااتثير  اكوك السال ان علاى قلاا  علاي وهاو الشااخت 
الوحيد القاَر على َعم أمور السل نة ولكن هذه المحاولة فشلت وكانت النتيجة أنها أعارت  ض  

ه فاي خدما (3)قل  علي بدالا من أن تقربه ة ، وأنه اليمكن  اراء إماناة المسالم المجاهاد إب أناه وجاَو
الدولة، إنما كان يعني أنه وه  نفسه لسبيل هللا وهاذا ماساارت علياه الدولاة فاي سياساتها فاي جميا  
فتوحاتهااا ولعاال بلاا  كااان ساابباا مبا ااراا فااي ساارعة الفاات  ونجاحااه، فااي كاال األقاااليم والمياااَين التااي 

ال خدمااة طرقتهاا الدولاة وكاان العثمااني فاي أي موقا  يخاد  الدولاة بكال إخاالر وماا خدمتاه تلا ، إ
 . (4)ل سال 

 الحاَي عشر: السل ان سليم يصدر أوامره إلعاَة تون  :
انااه قلا  علااي باالساتعداَ للتوجااه  أصادر السال ان سااليم الثااني أوامااره إلاى وزيااره سانان با اا وقبَو
إلى تون ، لفتحها نهائياا، واعاَة نفوب الدولة العثمانية اليها، كما صادرت نفا  األوامار والتوجيهاات 

ياة األقااليم بتحضاير الجناَو والاذخيرة، والماؤن والجنااَو ما  ماائتين وعاالم وعماانين سافينة مختلفااة لبق
األحجا ، كما أكد على المكلفين بالخدمة في األناوولي والرو  يلي باإل تراك في السفر بحراا، كما 

                                                        
 . 51( انظر: تاريخ الجزائر الحديث، ص1)

 . 280( انظر: أطوار العالقات المغربية العثمانية، ص2)

 . 51( انظر: تاريخ الجزائر الحديث، ص3)

 . 458( انظر: جهود العثمانيين، ص4)
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م أحضاار المجاادفين الالزمااين لألساا ول، وأنااذر ماان اليحضاار ماان المجاادفين بالفصاال ماان مناصاابه
على أن اليسند إليهم في المستقبل أي عمل وبينماا كاان األسا ول يتأها ، أخاذ حيادر با اا الحااكم 

 . (1)العثماني في تون  والذي انسح  للقيروان في حشد المجاهدين من األهالي الذين التفوا حوله
مااااايو  14هااااا / 982محاااار   23أبحااار األساااا ول العثماااااني بقياااااَة سااانان با ااااا وقلاااا  علااااي فاااي 

 ، فخاار  ماان المضااائا ونشاار أ اارعته فااي البحاار األباايض، فقاااموا بضاارب ساااحل كاالبريااا، 1574
مسااينا، واساات اع العثمااانيون أن يسااتولوا علااى ساافينة مساايحية وماان هناااك ق عااوا عاارض البحاار فااي 

في هاذا الوقات وصال الحااكم العثمااني فاي تاون  حيادر با اا، كماا وصالت قاوة مان  (2)خمسة أيا 
رمضان با ا، وقوة طرابل  بقيااَة مصا فى با اا، كماا وصال عماة مت اوعين مان الجزائريين بقياَة 

 . (3)مصر
 ، ونج  العثمانيون فاي اإلساتيالء علاى حلاا الاواَ، بعاد 1574ها/ 981بدأ القتال في ربي  سنة 
ن  (4)أن حوصروا حصاراا محكماا  وقامت قوات أخرأ بمحاصرة مدينة تون ، ففر االسبان الموجاَو

التااي بااالم االساابان فااي تحصااينها  (5)لملاا  الحفصااي محمااد باان الحساان إلااى البسااتيون فيهااا ومعهاام ا
 وجعلوه من أمن  الحصون في الشمال األفريقي . 

توجه العثمانيون بعد تجما  قاواتهم إلاى حصاار البساتيون، ووايا العثماانيون الخنااب علاى أهلهاا 
حتااى أنااه أماار بعماال متااراا ماان كاال ناحيااة وبا اار الااوزير ساانان الحاارب بنفسااه كواحااد ماان الجنااد 

 ، يشاارف منااه علااى قتااال ماان فااي البسااتيون كمااا كااان ينقاال الحجااارة والتااراب علااى  هااره مثاال الجنااَو
فعرفه أحد أمراء الجنَو فقال له: ما هذا أيها الوزيري نحن إلى رأي  أحو  منا إلى جسم ، فقال له 

                                                        
 . 251( انظر: االتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية، ص1)

 . 250( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 400( انظر: حرب الثالثمائة سنة ، ص3)

 . 51( انظر: تاريخ الجزائر الحديث، ص4)

 ( البستيون : قلعة بناها االسبان بجانب تونس. 5)
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 سنان: التحرمني من الثواب. 
 . (1)ستيون حتى است اع فتحهو دَ سنان با ا في حصاره على الب

لجاأ الحفصاايون إلااى صااقلية حيا   لااوا يوالااون الدسااائ  والماؤامرات والتضاارعات لملااوك اساابانيا 
اَ ملكهااام، واتخاااذهم االسااابان آالت طيعاااة تخاااد  بهاااا مااامربهم السياساااية حسااابما تملياااه  ساااعياا الساااتَر

عفت ساي رتها تادريجياا الظروف عليهم وقضى ساقوط تاون  علاى اآلماال االسابانية فاي افريقياا ووا
حتااى اقتصاارت علااى بعااض المااوانح مثاال مليلااة ووهااران والمرسااى الكبياار وتباادَ حلاام االساابان نحااو 

 .  (2)إقامة َولة اسبانية في  مال افريقيا وواع بين الرمال
 الثاني عشر: السل ان سليم الثاني يرسل حملة كبرأ إلى اليمن: 

عااهم  او ربت األحوال في اليمن ما   هاور الازبيم الزيادي الم هار الاذي كاتا  أهال الايمن َو
للخاارو  عاان طاعااة الساال ان العثماااني فاجتمعاات القبائاال لاادأ الم هاار الااذي َخاال صاانعاء بعااد أن 

و عرت الحكومة العثمانية بخ ورة الموقف وقررت ارسال حملاة  (3)ألقى بالعثمانيين هزيمة ساحقة
ان العثماني سليم الثاني اهتماماا كبيراا بارسال تلا  كبرأ إلى اليمن بقياَة سنان با ا وقد اهتم السل 

الحملااة، ألن الاايمن كااان يمثاال جاازءاا هاماااا ماان اسااتراتيجية العثمااانيين فااي البحاار األحماار وهااي  لااا 
عاالوة علاى بلا  يكاون َرعااا قويااا للحجااز، وقاعادة للتقاد  فاي  (4)هذا البحر أما  الخ ر البرتغاالي

 المحي  الهندي. 
العثماني سنان با ا إلى مصر تنفيذاا ألوامر السل ان وهناك اجتمعات لدياه الجناَو وصل الوزير 

 . (5)في كافة األنحاء، حتى أنه لم يبقى في مصر إال المشايخ والضعفاء

                                                        
 . 401( انظر: حرب الثالثمائة سنة ، ص1)

 . 460( انظر: جهود العثمانيين، ص2)

 . 177-173لي ص( انظر: البرق اليماني في الفتح العثماني، قطب الدين النهروا3)

 . 102،103( انظر: دراسات في تاريخ العرب القديم ، عمر عبدالعزيز، ص4)

 (. 2/733( انظر: غاية االماني في اخبار القطر اليماني، يحيى بن الحسين )5)
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تحركت الحملة ووصلت إلى ينب  واستقبله هناك قاوي القضاة في مكاة وعناد وصاوله إلاى مكاة 
خلت الجيوش  العثمانية معه، وكأن جنَو مصر انتقلت إلى مكاة باإلواافة المكرمة استقبله أهلها َو

، وأجرأ الصدقات وأحسان علاى  إلى جنَو الشا  وحل  وفرمان ومرع ، ووب  سنان با ا الجنَو
العلماء والفقهاء، ومك  عدة أيا  في مكة و اَرهاا إلاى جاازان، وعنادما اقتارب منهاا، هارب حاكمهاا 

سانان با اا فاي جاازان، فأقبلات علياه العرباان ي لباون ال اعاة  من قبل اإلما  الزيدي الم هر، وأقاا 
وكان منهم أهل صبيا فأكرمهم سنان با ا وخل  عليهم وكساهم كماا أقبلات علياه وفاَو عرباان الايمن 

 وبذلوا ال اعة طالبين األمان. 
أسرع سنان با ا إلاى تعاز، بعاد أن واب  جاازان إب بلغاه أن الاوالي العثمااني فاي تعاز ومان معاه 

ن الجنَو في ويا مان أمارهم بساب  ق ا  عارب الجباال علايهم الميارة، وحصال علايهم المجاعاة، م
ه فاي جبالهاا ولماا  فق   الوزير سنان با ا المسافة في  اية السرعة، ونزل خار  تعز، وانتشر جنَو

  اهد الزيديون كثافة بل  الجي ، اعتصموا بأحد الجبال المسمى األ بر. 
جيشااه بمتابعااة الزيااَو فااي جباال األ باار، وتمكنااوا منااه عنااد بلاا  خاار   قااا  ساانان با ااا وجاازء ماان

الزيااَو ماان مخااابلهم لمواجهااة العثمااانيين، فااانهز  الزيااَو وولااوا هاااربين فااأنعم ساانان با ااا علااى جمياا  
 . (1)الجنَو العثمانيين

 الثال  عشر: االستيالء على عدن:
عن طريا البحر بقيااَة خيار الادين جهز سنان با ا حملتان وبل  ل ستيالء على عدن، األولى 

القب اان المعاروف بقاورت أو لااي، واخاو سانان با ااا، والثانياة عان طرياا الباار بقيااَة األميار حااامي 
 وبرفقته عدَ من الفرسان. 

وكان حاكم عدن قاسم بن  وي  من قبل اإلما  الزيدي الم هر، قد أ هر  عار الزيدياة، فكرهاه 
ن على الكتاب والسنة وبنى مدرسة باسم م هر يدرا فيها بعاض أهالي عدن ألنهم  افعيون، عابتو 

                                                        
 . 226-218( انظر: البرق اليماني في الفتح العثماني، ص1)
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ماان مااذه  الزيديااة، كمااا اسااتدعى البرتغاااليون الااذين أرساالوا ساافينة وعليهااا عشاارين جناادياا، فااأطلعهم 
قاسم إلى القلعة وأراهم مافيها من العدَ واآلالت وأع اهم المداف  ليدافعوا عن عدن من جهة البحر 

 ااياعهم إال أن خياار الاادين القب ااان ساابا إلااى عاادن ورأأ ماان وساا  البحاار ويكااون الباار للزيديااة وأ
عشاارين  ااراعاا للمساايحيين قاصاادة عاادن ولمااا تحقااا خياار الاادين ماان بلاا  توجااه بساافنه إلاايهم فولااوا 

 هاربين، وتتبعهم خير الدين حتى اطمأن على بل . 
ظاراا القاوة البرياة لتاتم لما عااَ خيار الادين إلاى السااحل وأنازل مدافعاه فوجههاا نحاو قلعاة عادن منت

، و با باألمير ماحي قد وصل وأحاطوا بعادن مان كال جانا ، فهجماوا  محاصرة عدن ففاجأهم الزيَو
خلاوا عليهاا مان كال جانا ، وأع اى خيار الادين األماان لألهاالي الاذين جااءوا  عليها هجمة واحادة َو

ن، فضااربه بخنجاار فااي بقاساام باان  ااوي  وولااده وبويااه، و با بشااخت ماانهم تقااد  ليقباال يااد خياار الاادي
ب نه وجرو خير الدين على أعرها، وتقد  األمير ماحي، وق   رأا بن  وي  التهامه بهاذه الخياناة 
وأراَ قتل ولده وجمي  أتباعه فمنعه األمير خير الادين عناد بلا  فارو لاذل  الفات  الاوزير سانان با اا 

ية في اليمن، عم عين الوزير سنان و اركه في بل  الجنَو وزينوا زبيد وتعز وسائر الممال  السل ان
، ورقااى جمياا  الجنااَو الااذين فتحااوا  با ااا اباان اختااه األمياار حسااين، وأرساال معااه ملتااين ماان الجنااَو

 .(1)عدن
 الراب  عشر: َخول صنعاء :

فرغ سنان با ا في هذا الوقت من جنوب اليمن، فاتجه نحو بمار وأمر بساح  الماداف  لحصاار 
نسااحاب منهااا، ونقاال مااا فيهااا ماان الخاازائن وتقااد  ساانان با ااا نحااو صاانعاء، فجهااز الم هاار نفسااه ل 

صاانعاء بعااد أن وعااد أهلهااا باألمااان فاطمأناات قلااوبهم واختاااروا عاادَاا ماانهم لمقابلتااه، فااأكرمهم ساانان 
خال صاانعاء بعااد بلاا  إال أنااه لام يسااتقر فيهااا باال نهااض بجيو اه الجاارارة لحاارب كوكبااان وعااال  (2)َو

                                                        
 . 255-249( انظر: البرق اليماني في الفتح العثماني، ص1)

 (. 2/736( انظر: غاية االماني في أخبار القطر اليماني، يحيى بن الحسين)2)
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كن من السي رة على اليمن بأكمله إال بالقضاء على مقاومة الم هر ألن سنان با ا رأأ أنه لن يتم
امات الحارب ساجاالا ماايقرب مان  واتباعه فأخاذ ياوالي حشاد قواتاه وتبعاه فاي بلا  الاوالي العثمااني َو

  وقااد أتااو مااوت 1573هاا/ 980عاامين، انتهات بمااوت اإلماا  الزيادي الم هاار فاي مديناة عااال سانة 
ن السااي رة وبساا  النفااوب حتااى تمكاان الااوالي العثماااني حساان با ااا ماان الم هاار للعثمااانيين مزيااداا ماا

اإلساااتيالء علاااى عاااال ومااادع وعفاااار وبي مرمااار والشااارفين األعلاااى واألسااافل وصاااعدة مركاااز اإلماماااة 
الزيديااة فقضااى بااذل  علااى حركااة المقاومااة اليمنيااة فتاارة ماان الوقاات واساات اع حساان با ااا أن يأساار 

 . (1)على اإلمامة بعد وفاة الم هراإلما  الحسن بن َاَو الذي استحوب 
  إلااى أن تكااون األولويااة 1571هااا/ 979لقااد تحولاات سياسااة الدولااة العثمانيااة بعااد معركااة ليبااانتو 

للمحافظة على األماكن المقدسة اإلسالمية أوالا عم البحر األحمر والخلي  العربي كحزا  أمناي حاول 
 . (2)ن يقاو  البرتغاليينهذه األماكن وت ل  بل  منها أس والا قاَراا على أ

اسات اعت الدولااة العثمانياة أن تبنااي َرع قااوي، حماى األماااكن المقدسااة اإلساالمية ماان الهجمااات 
المسايحية، وماا  بلاا  الاادرع فقااد احااتفم الساال ان بحاارا عثماااني خااار فااي مكااة المكرمااة والمدينااة 

لمياه على طول ال ريا بين المنورة وينب ، كما أقامت الدولة العثمانية مح ات حراسة بجوار آبار ا
مصاار وسااوريا ومكااة المكرمااة لحمايااة القوافاال، كمااا قااررت الدولااة أن يكااون الااوالي فااي جاادة ممااثالا 
للبااب العاالي فااي الحجااز، عارف الحجاااز فاي العصاار العثمااني بثنائياة الساال ة، وقاررت الدولااة أن 

ن الاوالي العثمااني و اريف تقسم حصيلة الرسو  الجمركية التاي تجما  مان السافن فاي مينااء جادة باي
 .(3)مكة المكرمة

 الخام  عشر: َفاع عن السل ان سليم ووفاته رحمه هللا:
                                                        

 . 23( انظر: الفتح العثماني لليمن، فاروق اباظة، ص1)

 . 484( انظر: جهود العثمانيين، ص2)

 . 487(انظر: جهود العثمانيين، ص3)
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السااال ان ساااليم الثااااني بأناااه ا اااتهر باسااام الساااكير،  (1)وصاااف المستشااارب ص كاااارل بروكلماااان ص
وبارتكابااه المعاصااي والااذنوب والكبااائر وبمصاااحبته صااحبة السااوء والفسااا والعصاايان، وتااأعر بهااذه 

رحمه هللا وَر الادكتور جماال عبادالهاَي علاى هاذه اإلتهاماات  (2)هم الدكتور عبدالعزيز الشناوي الت
 فقال: 
ياد  -1 ة، فكيف يسم  الكتااب مان أبنااء المسالمين ألنفساهم بتَر َو  هاَة الكافر على المسلم مَر

رساة اإلساال  مثل هذه الشهاَات واالفتراءات على الحكاا  المسالمين بادون َليال، ألام يتعلماوا فاي مد
( 12قااال تعااالى: } لااوال إب ساامعتموه  اان المؤمنااون والمؤمنااات بأنفسااهم خيااراا ) ) سااورة النااور، آيااة:

 (.  6ويقول سبحانه : } يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسا بنبأ فتبينوا ) )سورة الحجر، آية: 
ين المجاهاادين أن المستشاارقين وماان سااار علااى نهجهاام، َأبااوا علااى تصااوير الحكااا  المساالم -2

، باال َأبااوا علااى النياال ماان َياان هللا، (3)بصااورة السااكارأ الااذين اليتورعااون عاان ارتكاااب المحرمااات
 . (4)، فكيف نأخذ عنهم م  علمنا بأنهم  ير أمناء-عليهم السال   -واألنبياء والرسل 

  عاام بكااار أهااام أعماااال السااال ان ساااليم الثااااني التاااي تاادل علاااى نفاااي الاااتهم التاااي ألصاااقت باااه وتقاااد
بنصايحة إلااى أساااتذة التاااريخ الااذين اليتحاارون الصادب واألمانااة العلميااة فقااال: ص نصاايحة إلااى أوللاا  
الذين اليتحارون الحقيقاة، ويرماون النااا فاي َيانهم وخلقهام َون بيناة أو َليال، أن يتبيناوا وليضاعوا 

، آمل أن ينتبه أساتذة التاريخ و  يتورعوا علاى إياراَ في االعتبار أن القذف جريمة، وعليه تقا  الحدَو
 أي  بهة أو تهمة تتصل بأي  خت َون َليل أو بينة. 

وليضاااااعوا فاااااي االعتباااااار أن هللا يااااازن الحسااااانات، ويااااازن السااااايلات، واليااااازن السااااايلات فقااااا  َون 

                                                        
 (. 3/137( انظر: االتراك العثمانيون ، كارل بروكلمان )1)

 (. 1/672ولة العثمانية دولة مفترى عليها )( الد2)

 . 64( انظر: أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، ص3)

 . 64( المصدر السابق نفسه، ص4)
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 -الحسنات، والمؤرال يج  أن يستشعر هذا، ويدرك أن الكلمة أماناة وهاي  اهاَة أماا  هللا عزوجال 
ه في كتابه (ومن هنا يلزمه التأكد من ال  . (1)خير قبل أن يوَر

إن الدارا لتاريخ الدولة العثمانية في عهد السل ان ساليم الثااني يادرك مادأ القاوة والهيمناة التاي 
فااي أعقاااب معركااة ليبااانتو،  -كاناات عليهااا الدولااة ص طلاا  نائاا  البندقيااة الصااليبية فااي ص اسااتانبول ص 

ص محمد صاوقلو با اا ص ليسابر  اوره ويقاف علاى وتح م األس ول العثماني مقابلة الصدر األعظم، 
اتجاهات السياسة العليا للدولة العثمانية تجااه البندقياة، وقاد بااَره الصادر األعظام قاائالا: إنا  جلات 
بااال  اا  تتحساا   ااجاعتنا وتاارأ أياان هااي، ولكاان هناااك فاارب كبياار بااين خسااارتكم وخسااارتنا، إن 

قمناا بكساره وبتاره، وبايقااعكم الهزيماة بأسا ولنا لام  استيالءنا على جزيرة ص قبرر ص كان بمثابة براع
تفعلااوا  اايلاا أكثاار ماان حلااا لحانااا، و ن اللحيااة لتنمااو بساارعة وكثافااة تفوقااان الساارعة والكثافااة اللتااين 

. وقد قرن الصدر األعظام قولاه بالعمال الفاوري الجااَ، و نصاافاا (2)تنبت بهما في الوجه ألول مرة ص
قد أبدأ تحمسااا  اديداا إلعااَة بنااء األسا ول العثمااني، فقاد تبارع بساخاء للسل ان سليم الثاني فانه 

من ماله الخار لهذا الغرض كما تنازل عن جزء من حدائا القصر السل اني لتبناي يياه أحاواض 
السفن للتعجيل بانشاء وحدات بحرية جديدة، واست اع األس ول الجديد أن يعاَو جوالته في البحار 

 . (3)المتوس 
الموقااف يؤكااد أن اإلَارة القويااة ليساات مجااَر حماااا، و نمااا البااد وأن يقتاارن بلاا  بالعماال  إن هااذا

الجاَ الذي أعمر إعاَة بناء األس ول في فترة وجيزة، وفي هذا َليل أيضاا علاى الرخااء الاذي كانات 
رت أماوال، والقاالوا موتاوا جوعااا ألناه الصاوت يعلاو  تعي  ييه األمة، مافروت الضرائ ، وماصاَو

ى صاااوت المعركاااة، لقاااد أنفاااا السااال ان ساااليم مااان مالاااه وماااال أسااارته ألناااه تعلااام مااان مدرساااة علااا

                                                        
 . 65( انظر: أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، جمال عبدالهادي ، ص1)

 (. 1/678( انظر: الدولة العثمانية دولة اسالمية )2)

 (. 1/677،678( المصدر السابق نفسه )3)
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، قاال تعاالى: } ومااتنفقوا مان  ايء فاي سابيل هللا ياوف إلايكم وأناتم التظلماون ) ) سااورة (1)اإلساال 
 (.  60األنفال، آية: 
 وفاته :

شاديد فاي تنااول الخمار، إن مؤرخي الغارب بكاروا أن ساب  وفااة السال ان ساليم الثااني اإلفاراط ال
إال أّن المااؤرخين المساالمين يااذكرون أن سااب  وفاتااه اناازالب قدمااه فااي الحمااا  فسااق  سااق ة عظيمااة 

 . (2)ها982مرض منها أيا  عم توفي عا  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        
 . 66( انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبدالهادي ، ص1)

 . 128( انظر: تاريخ الدولة العثمانية، ص2)
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 المبح  الثاني

 السل ان مراَ الثال  

   (1594-1574ها/ 1003 - 982) 
 

بفنون العلم واألَب والشعر وكان ياتقن اللغاات الثالعاة التركياة،  تولى العرش بعد وفاة والده، اهتم
والعربيااة والفارسااية وكااان يمياال إلااى علاام التصااوف ا ااتهر بااالتقوأ واهااتم بالعلماااء، صاارف للجنااَو 

( ليارة بهبياة، فمنا  االوا رابات التاي كانات تحادم عااَة إبا 110.000ع ايا الجلاوا ومقادارها )
 . (1)تأخر صرف تل  الهبات

 والا: منعه للخمورأ
وكان من أول أعماله أن أصدر أمار بمنا   ارب الخماور بعاد ماا  ااعت باين النااا وأفارط فيهاا 
الجنَو وخصوصاا االنكشارية، فثار االنكشاريون واو روه لرف  أماره باالمن  وهاذا يادل علاى  هاور 

لايهم وكااذل  عالماات واعف الدولاة بحيا  السال ان اليسات ي  منا  الخماور و قاماة أحكاا  الشارع ع
ياادل علااى إنحااراف االنكشااارية عاان خ هااا اإلسااالمي األصاايل ماان التربيااة الرييعااة، وحبهااا للجهاااَ 

                                                        
 . 100( انظر: الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي ، ص1)
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 . (1)و وقها للشهاَة
 عانياا: وو  الحماية على بولونيا وتجديد االمتيازات: 

عمل السل ان مراَ الثال  على تنفيذ السياسة التاي انتهجهاا والاده مان قبال، ففاي عهاده قاا  بعادة 
  ( هارب ملا  بولونياا هناري َي فاالوا وبها  1574هاا/982ب في أماكن مختلفة. ففي عا  ) حرو 

إلااى فرنسااا، فأوصااى الخليفااة العثماااني أبيااان بولونيااا بانتخاااب أمياار ترانساالفانيا ملكاااا علاايهم، ففعلااوا، 
ا   ( واعترفاات النمساا1575هااا/983وصااارت بولونيااا )بولناادا ( فعااالا تحاات حمايااة العثمااانيين عااا  ) 

 بااااااااااااااااذل  فااااااااااااااااي معاهاااااااااااااااادة الصاااااااااااااااال  التااااااااااااااااي أبرمتهااااااااااااااااا ماااااااااااااااا  الدولااااااااااااااااة العثمانيااااااااااااااااة عااااااااااااااااا  
  ( ومااااااادتها عمااااااااني سااااااانوات، وهااااااااجم التتاااااااار علاااااااى حااااااادَو بولونياااااااا عاااااااا  ) 1576هاااااااا/ 984) 

وجدَ السال ان  (2)  ( فاستنجدت بالسل ان العثماني فأعلن حمايتها بمعاهدة رسمية1576ها/984
اَ بعض االمتيازات القنصلية والتجارية م  زياَة بعض البناَو مراَ االمتيازات م  فرنسا والبندقية وز 

في صالحهما أهمها، أن يكاون سافير فرنساا مقادماا علاى كافاة سافراء الادول األخارأ فاي االحتفااالت 
الرسمية والمقابالت الحكومية، لقد كثر تواَر السفراء علاى البااب العاالي للساعي فاي إبارا  معاهادات 

ا بعد للتدخل الفعلي في  لون الدولة، وفي زمن السل ان ماراَ تحصالت تجارية أصبحت بريعة ييم
إيزابال ملكة االنجليز على امتياز خصوصي لتجار بالَها وأصبحت السفن االنجليزياة تحمال العلام 

 . (3)البري اني وتدخل الشواطح والموانح العثمانية
 عالثاا: الصراع م  الشيعة الصفوية :

ونتيجااة لحادوم اواا رابات فااي باالَ فااارا بعاد وفاااة طهماساا ،    (1577هاا/985وفاي عااا  ) 
أرسل العثماانيون حملاة عساكرية، تمكنات مان ق ا  مفاازات  اساعة فاي باالَ القوقااز وفتحات مديناة 

خل العثمانيون بعدها تبريز عاا  )    ( وتمكنات فيهاا 1585هاا/993تفلي  وكرجستان ) الكر  (. َو
                                                        

 . 259( انظر: تاريخ الدولة العثمانية العلية العثمانية، ص1)

 . 100خ االسالمي الحديث ، ص( انظر: الدولة العثمانية في التاري2)

 .260( انظر: تاريخ الدولة العثمانية العلية، ص3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -371- 

والكار  ) جورجياا ( و ايروان ولوزساتان. فلماا تاولى الشاااه جياوش ماراَ مان الساي رة علاى أبربيجاان 
بباا الكبير حكم فارا، سعى إلى إقاماة صال  ما  العثماانيين، تناازل بمقتضااه عان تلا  األمااكن 

أبااو بكاار وعماار وعثمااان  -التااي أصاابحت بيااد العثمااانيين. كمااا تعهااد بعااد  ساا  الخلفاااء الرا اادين 
ن عاام لاااه ياادعى حيااادر مياازرا رهيناااة إلااى اساااتنبول فااي أرض مملكتاااه وبعاا  بااااب -روااي هللا عااانهم

 . (1)لضمان تنفيذ ما اتفقا عليه
 رابعاا: تمَر وعصيان على أيدي االنكشارية :

قاا  اإلنكشاااريون بتماَر وعصاايان فاي الواليااات العثمانياة بعااد توقاف الحااروب، وكاان الساال ان قااد 
مجار، واحتلات عادة قاالع حصاينة كلفهم بحرب المجر  ير أنهام هزماوا أماا  النمساا التاي سااندت ال

ها ساانان با ااا بعااد بلاا . كمااا أعلاان أمااراء األفااالب والبغاادان وترانساالفانيا التمااَر وانضااموا إلااى  اسااتَر
   يار أناه لام يحارز 1594هاا/1003النمسا في حربها م  العثماانيين، فساار إلايهم سانان با اا عاا  

 . (2)النصر وخسر عدة مدن
 للي محمد با ا:خامساا: مقتل الصدر األعظم صوق

قتل الصدر األعظم نتيجة لدسائ  حا ية السل ان المتأعرة بدسائ  األجان  الذين اليروب لهام 
وجااَو مثاال هااذا الااوزير القاادير، الااذي سااار علااى ماانه  االسااتقامة، وطريااا الحكمااة، وبناااء الدولااة، 

قة التخ ي ، ووب  اإلَارة، ومتابعة الوالة، واستغالل الفر  ر، فكان موته وربة وحسن القياَة، َو
 ااديدة ومحنااة عظيمااة وفاات  باااب للشاار فاااي تنصااي  وعاازل الصاادور العظااا  والتناااف  عليااه مماااا 
ت بعض فرب الجاي ، ولام تاتمكن الحكوماة مان  أوعف قوة السل نة، وارتبكت أحوال البالَ، وتمَر

، ونتيجااة لهااذه االواا رابات والثااورات الداخليااة خرجاات بولونيااا  عاان الدولااة القضاااء علااى هااذا التمااَر
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 . (1)العثمانية وا تبكت في صراع معهما
 ساَساا: اليهَو والسل ان مراَ الثال  :

هااام طااويالا، فنزحاااوا فااي هجااارات متق عاااة   اان اليهاااَو أن الفرصااة ساااانحة لهاام لتحقياااا حلاام راَو
ومتقاربة إلى ص سيناء ص الستي انها، وكانت خ تهم تقو  في المراحل األولى على تركيز إقامتهم في 

دينااة ال ااور، وكااان اختيااارهم لهااذه المدينااة اختياااراا هاَفاااا، فهااذه المدينااة وهااي تقاا  علااى الشاااطح م
الشرقي لخلي  السوي  لهاا مينااء يصال  لرساو السافن التجارياة، وكاان تأتياه سافن مان جادة، وينبا ، 

 الفرما ص. وسواكن، والعقبة، والقلز ، كما كانت المدينة ترتب  براا بخ  قوافل م  صالقاهرة ص و ص 
وباذل  كااان يسااهل علاى اليهااَو إيجاااَ اتصاااالت خارجياة فااال يصاابحون فااي عزلاة عاان العااالم باال 

 تست ي  السفن أن ترسو في ميناء ص ال ور ص تحمل أفواجاا من اليهَو الجدَ. 
ي اساامه ) إبراهااا  (، اسااتوطن ص ال ااورص ماا  أوالَه وسااائر  وقااد تاازعم حركااة التهجياار رجاال يهااَو

ولمااا أقااا  اليهااَو بااال ور تعروااوا باااألبأ لرببااان صَيرسااانت كاااترين ص ممااا َفعهاام إلااى أفااراَ أساارته، 
إرسال  كاوأ مكتوباة إلاى ساالطين الدولاة العثمانياة ووالتهاا يشاتكون مان إياذاء اليهاَو لهام ماذكرين 
 بعهد العثمانيين لحمايتهم، ومن  اليهاَو اساتي ان ص سايناء ص ومحاذرين مان تاروو اليهاَو إلاى صسايناءص

 في جماعات كثيرة بقصد إيقاع الفتن.  -وخاصة مدينة ص ال ور ص  -
ولما كانات الدولاة اإلساالمية مسالولة بحكام الشارع عان حماياة أهال الذماة، فقاد ساارع علاى الفاور 
المسؤولون العثمانيون إلى إصدار عالعة فرمانات َيوانية في عهد السل ان ) ماراَ الثالا  (، فاأمروا 

ي وزوجته وأوالَه وسائر اليهَو من ص سيناء ص ومنعهم في قابال األياا  منعااا  باخرا  ص إبراها  ص اليهَو
ة إليها بما فيها مدينة ص ال ور ص واإلقامة بها أو السكنى  . (2)باتاا من العَو
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 سابعاا: وفاة السل ان مراَ الثال  :
فان رحماه عاما 49عان عمار ينااهز  1595كانون الثااني  16توفى السل ان مراَ الثال  في  اا َو

 . (1)هللا في فناء أيا صوييا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبح  الثال 
 السل ان محمد خان الثال  

 
ها بعد وفاة والده باعني عشر يوماا، ألنه 1003ها، وجل  على سرير السل نة عا  974ولد عا  

 . (1)، كانت أمه إي الية األصل تسمى صفية(2)كان مقيماا في مغنيسا

                                                        
 . 55( انظر: السالطين العثمانيون، ص1)
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والتدهور التي كانت قد بدأت تعتري الدولة العثمانية إال أن راية الجهاَ ود ور م حالة الضعف 
الصليبيين  لت مرفوعة ومما ياذكر لهاذا السال ان أناه لماا تحقاا لاه أن واعف الدولاة فاي حروبهاا 
بسااب  عااد  خاارو  السااالطين وقياااَة الجيااوش بأنفسااهم باارز بنفسااه وتقلااد المركااز الااذي تركااه سااليم 

الاا ، أال وهااو قياااَة عمااو  الجيااوش، فسااار إلااى بلغااراَ ومنهااا إلااى مياااَين الااو ى الثاااني، ومااراَ الث
والجهاااَ، وبمجااَر خروجااه َباات فااي الجيااوش الحميااة الدينيااة والغياارة العسااكرية، ففاات  قلعااة ) أرلااو 

مار جياوش المجار والنمساا 1556الحصينة ( التي عجز السل ان سليمان عان فتحهاا فاي سانة    َو
حتااى  اابهت هااذه الموقعااة  1596اكتااوبر ساانة  26ماان هااذه القلعااة فااي فااي سااهل كاارزت بااالقرب 

  وبعد هذه المعركاة اساتمرت 1526التي انتصر فيها السل ان سليمان سنة  (2)بواقعة ) موهاكز (
 . (3)الحروب َون أن تق  معركة حاسمة

لاة إال أن وتعروت الدولة في زمنه لثورات َاخلية عنيفة قاَهاا قاره ياازيجي وأخارأ قاا  بهاا الخيا
السااال ان اسااات اع القضااااء عليهماااا بصاااعوبة ومااان تلااا  األحااادام الداخلياااة يظهااار للباحااا  المااادقا 

 اختالل النظا  العسكري وعد  صالحيته لحفم اسم الدولة و رفها من أعدائها. 
 أوالا: الشيخ سعد الدين افندي 

الجيااوش وقااال  كااان ماان  اايوال الساال ان محمااد الثالاا  ومماان  ااجعه علااى الخاارو  بنفسااه لقياااَة
ي من الذنوب، فانني بها أسير (  . (4)للسل ان : ) أنا مع  أسير حتى أخلت وجَو

وفي أحد المعارك كاَ أن يؤسار فيهاا السال ان وفاّر مان حولاه الجناَو واألعاوان قاال الشايخ ساعد 
الاادين أفناادي: ) أعباات أيهااا الملاا  فاناا  منصااور بعااون مااوالك، الااذي أع اااك، وبااالنعم أوالك، فركاا  
السل ان جواَه، وحمل سيفه وتضرع إلى القاوي العزياز، فماا مضات سااعة حتاى نازل نصار الواحاد 
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 . (1)القهار وكانت تل  المعركة بعد فت  حصن اكري 
 عانياا: من  عره:

كان على نصي  عاٍل من التعليم والثقافة واألَب، وكان  ديد التدين ويميال الاى التصاوف ومان 
 أ عاره بات المعاني السامية:

 (2)النروى بالظلم بل نر   في العدل
 (3)نحن نعمل لح  هللا، ونصغى بدقة ألوامره

 (4)نريد الحصول على روى هللا
 نحن عارفون وقلوبنا مرآة العالم.

 قلوبنا محروقة بنار العشا في االزل
 (5)نحن بعيدون من الغ  والخديعة وقلوبنا نظيفة

 عالثا: وفاته:
يااة، والثااورات العنيفااة، وقاااَ الجيااوش تااوفي الساال ان محمااد الثالاا  بعاا د أن أخمااد الحركااات التمَر

بنفسااه وكاناات وفاتااه فااي نهااار األحااد الثااامن عشاار ماان رجاا  ساانة اعنتااي عشاارة وألااف، ومااده حكمااه 
 .(6)تس  سنين، و هران ، ويومان، وله من العمر عمان وعالعون سنة

                                                        
 . 63،64( المصدر السابق نفسه، ص1)
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 .(1) واحتراماا لسيد الكائناتيقو  إجالالا  وكان هذا السل ان عندما يسم  اسم نبينا محمد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبح  الراب  

 السل ان احمد االول 

  (1617-1603ها/1012-1026)
 

سنة ولم يجل  أحاد قبلاه مان ساالطين العثماانيين فاي هاذه  14تولى الحكم بعد وفاة والده وعمره 
ي أوروبااا وحاارب الساان علااى العاارش وكاناات أحااوال الدولااة مرتبكااة جااداا النشااغالها بحااروب النمسااا فاا

 . (2)إيران والثورات الداخلية في آسيا. فأتم مابدأ به أبوه من تجهيزات حربية

                                                        
 . 57الطين العثمانيون، ص( انظر: الس1)
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 أوالا: الحرب م  النمسا والدول األوروبية :
عااين الساال ان أحمااد الال محمااد با ااا صاادراا أعظاام خليفااة للصاادر األعظاام يمشااجي حساان با ااا، 

اراا عاماا للجيوش التي جاهدت في النمس ا وهو من خيارة قاواَ الجياوش، فااهتم بتقوياة حي  كان سَر
ل  الجيااوش العثمانيااة وحاصاار قلعااة اسااترا ون وفتحهااا. كمااا حااارب إمااارات األفااالب والبغاادان واألَر
وعقد صلحاا معهم. ولما مات الال با ا خلفه قبوجي مراَ با ا صدراا أعظم وكان قائداا إلحدأ فارب 

اَ القاالع الحصاينة مان مادن ياانا الجي ، وقد نجحت الجياوش العثمانياة فاي هزيما ة النمساا واساتَر
واسترا ون وبلغراَ و يرها كما نجحت الجيوش العثمانية في جهاَهاا باالمجر وهزمات النمساا هنااك. 
ف  جزية للدولة العثمانية مقدارها مائتا ألف َوكاة مان  ونجم عن بل ، قبول النمسا ب ل  الصل  َو

 . (1)لمعاهدة تابعة للدولة العثمانيةالذه ، وبقيت بالَ المجر بموج  هذه ا
وجاارت حااروب بحريااة بااين الساافن العثمانيااة وساافن إساابانيا، ورببااان القاادي  يوحنااا فااي مال ااة، 

 . (2)واإلمارات اإلي الية، وتراوو النصر بين الجانبين
 عانياا: تجديد االمتيازات :

تفاقية م  بولونيا بحي  تمن  وجدَت الدولة امتيازات فرنسا، وانجلترا، على مثلها، كما جدَت اال
الدولااااة تتااااار القاااار  ماااان التعاااادي علااااى بولونيااااا، وتمناااا  بولونيااااا القااااازاب، ماااان التعاااادي علااااى الدولااااة 

 . (3)العثمانية
وتحصااالت هولنااادا علاااى امتياااازات، واساااتغلت بلااا  فاااي نشااار الااادخان َاخااال َياااار اإلساااال  وبااادأ 

، فأصااادر المفتاااي فتاااوأ بمنعاااه فهاااا  الجناااد، وأيااادهم المو فاااون، فاوااا ر  تعاطياااه مااان قبااال الجناااَو

                                                        
 . 105( انظر: الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي، ص1)

 . 105( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 105( المصدر السابق نفسه، ص3)
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 . (1)العلماء إلى السكوت عنه
 وهكذا أصب  الجند ينقاَون خلف  هواتهم ويعتروون على العلماء. 
 إن القوأ األجنبية الكافرة تهتم بنشر كل محر  في أوساط المسلمين. 

وعقولنااا وأموالنااا إن هللا تعااالى أحاال لنااا ال يبااات النافعااة وحاار  علينااا الخبائاا  الضااارة ألجسااامنا 
بتحريم  رب الدخان وبيعه و رائه لما ييه مان األوارار  -رحمهم هللا تعالى  -ولذل  أفتى العلماء 

 الدينية والدنيوية واإلجتمابية والصحية وهي: 
 أنه َخان اليسمن واليغني من جوع.  -1
 أنه مضر بالصحة الغالية وما كان كذل  يحر  استعماله.  -2
ائااا  المحرماااة قاااال تعاااالى: } يحااال لهااام ال يباااات ويحااار  علااايهم الخبائااا  ) ) أناااه مااان الخب -3

 (.  157األعراف، آية: 
إن رائحااة الاادخان تااؤبي الناااا الااذين اليسااتعملونه باال وتااؤبي المالئكااة الكاارا  ألن المالئكااة  -4

ن الماؤمنين تتأبأ مما يتأبأ منه بنو آَ  وقد حر  هللا تعالى أبية المسلم قال تعاالى: } والاذين ياؤبو 
 والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. فقد احتملوا بهتاناا و عماا مبيناا ). 

و ير بل  من األَلاة التاي بكرهاا العلمااء ولكان لضاعف الاوازع الترباوي، وواعف سال ان الدولاة 
 التي تشرف على تنفيذ األحكا  يحدم التمَر من قبل الجنَو واألفراَ. 

 الفرا (: عالثاا: الحرب م  الشيعة الصفوية )
انتهز الشاه ببااا الصافوي فرصاة اوا راب الدولاة العثمانياة وبا ار فاي تخلايت عاراب العجام 
واحتل تبريز ووان و يرهما واست اع أن يحتل بغداَ واألماكن المقدسة الشيعية في النجاف وكاربالء 

شرة أياا  والكوفة، وقد زارها وس  مظاهر اإلجالل والتقدي ، وقد أوَر بعض المؤرخين أنه قضى ع
                                                        

 . 72( انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبدالهادي، ص1)
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في زيارته للنجف حي  قا  بنفسه بخدمة الحجا  في بل  المكان كما يذكرون أيضاا أنه إمعانااا فاي 
إعالن تمسكه بالمذه  الشيعي ووالئه للرفض، وعلى الر م من تعصبه الشديد للمذه  الشايعي إال 

السال ة الم لقاة أنه رف  أيدي رجال الدين عن التدخل في  لون الحكم والسياسة ومارا نوعااا مان 
 في حكم البالَ. 

وقااد أناازل الشاااه بباااا الصاافوي أقسااى أنااواع العقاااب بأعااداء الدولااة ماان الساانة فامااا أن يقتلااوا أو 
تسمل عيونهم، ولم يكن يتسام  م  أي منهم إال إبا تخلاى عان مذبباه الساني وأعلان والئاه للماذه  

فوية الرافضاية الشاايعية جميا  األقاااليم ، واوا رت الدولااة العثمانياة أن تتارك للدولااة الصا(1)الشايعي
والبلدان والقالع والحصون التي فتحها العثمانيون في عهد السال ان الغاازي ساليمان األول بماا فيهاا 
مدينة بغداَ. وهذه أول معاهدة تركت فيها الدولة بعض فتوحاتها وكانت فاتحة االنح اط والضاعف 

 . (2)ثمانيةوأول المعاهدات التي َلت على وعف الدولة الع
لقد بالم الشاه بباا الصفوي في عداءه للمذه  الساني واتصال بملاوك المسايحيين، وامعانااا فاي 
واارب الدولاااة العثمانياااة حامياااة الماااذه  الساااني فقاااد عقاااد اتفاقاااات تعااااون مشاااترك معهااام مااان أجااال 

ت للااادول تقااويض أركاااان الدولاااة العثمانياااة السااانية، ولااام يكااان يعبااأ حتاااى إبا قاااد  العدياااد مااان التناااازال
 األوروبية تأكيداا لتعاونه معهم ان القاا من عدائه للدولة العثمانية. 

وعامل الشاه بباا الصفوي المسيحيين في إيران معاملة حسنة على عك  معاملته للسانة، وقاد 
كاااان لمعاملتاااه المتميااازة للمسااايحيين أن نشااا ت الحركاااة التنصااايرية المسااايحية فاااي إياااران كماااا  اااج  

ين في عقد صفقات تجارياة كبيارة ما  التجاار فاي إياران وأصابحت إياران ساوقاا رائجااا التجار األوروبي
  أواماره بعاد  1598هاا/1007للتجارة األوروبية، لقد تو  تسامحه م  المسيحيين بأن أعلن في عاا  

التعرض لهم والسماو لهم بحرية التجول في ربوع الدولة الصفوية وجاء بالمرسو  الذي أصادره  ااه 

                                                        
 . 249،250ظر: االسالمي آسيا ، د. محمد نصر مهنا، ص( ان1)

 . 272( انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص2)
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الصااافوية ماااايلي: ) ... مااان الياااو  يسااام  لماااواطني الدولاااة المسااايحية ومااان يااادينون بااادينهم  الدولاااة
بالحضور إلى أي بقعة من وطننا واليسم  ألي  خت باأي حاال مان األحاوال إهاانتهم، ونظاراا لماا 
بيننا وبين الملوك المسيحيين من عالقاات َو ومحباة ييسام  للتجاار المسايحيين باالتجول فاي جميا  

ران، ومزاولة نشاطهم التجااري فاي أي بقعاة مان الاوطن، َون أن يتعارض لهام باإلياذاء مان أنحاء إي
أي  ااخت سااواء كااان حاكماااا أو أميااراا أو خاناااا أو مو فاااا أو تابعاااا للدولااة كمااا تعفااى جمياا  أمااوال 
تجارتهم التي يحضارونها معهام مان وارائ  الماال ولاي  ألي  اخت مهماا يحضارونها معهام مان 

ولي  ألي  خت مهما بلغت مكانته أن يزاحمهم أو يكلفهم المشاب، ولي  من حا ورائ  المال 
رجااال الاادين مهمااا كاناات طااوائفهم التجاارؤ علااى اإلواارار بهاام أو التحاادم معهاام بخصااور العقائااد 

 . (1)المذهبية (
لقد جامل الشاه بباا الصفوي المسيحيين و رب معهم الخمار احتفااالا بأبيااَهم كماا أناه سام  

لتبشااير بالمساايحية فااي َاخاال إيااران، وأع اااهم امتيااازات ببناااء الكنااائ  المساايحية فااي كباارأ لهاام با
 . (2)المدن اإليرانية وهذه المعاملة للمسيحيين كانت نكاية في الدولة العثمانية السنية

ولااتهم الميمونااة إينمااا  إن تاااريخ الشاايعة األعنااى عشاارية طاااف  بالعااداواة والبغضاااء ألهاال الساانة َو
وحيثما وجدوا واليزال هذا العداء مستمراا ر م الشعارات السياسية الّرنانة التي يرفعهاا الاروافض كانوا 

 بين الحين واآلخر. 
 رابعاا: الحركات اإلنفصالية :

 هاارت إلااى حيااز الوجااَو فااي عصاار الساال ان أحمااد األول حركااات َاخليااة تهاادف إلااى تقااويض 
ي، وحركاة والاي أنقارة ص قلنادر أو لاي ص، وحركاة  كيان الدولة وبنيانها مثل حركة ص جان باوالَ ص الكاَر

فخر الدين الدرزي المعنى الثاني حفيد ص فخر الدين المعنى األول ص الذي انضم إلى السال ان ساليم 
                                                        

 . 251( انظر: االسالم في آسيا، ص1)

 . 253( المصدر السابق نفسه، ص2)
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 . (1)ها(922األول عندما َخل الشا  عا  )
السن مزياداا  وسب  تل  الحركات او رابات َاخلية حتى بّيأ هللا للدولة وزيراا محنكاا أكسبه تقد 

من الخبرات والتجارب فعين صدراا أعظم فكان عوناا للسل ان الفتى وانتصار علاى الثاائرين وخاصاة 
عائر األناوول قلندر أو لي الذي كان قد عين والياا على أنقرة فقد نكلت به الدولاة، وتمكان الصادر 

 . (2)األعظم قبوجي مراَ با ا من ت هير األناوول من أولل  الثائرين
 

 خامساا: حركة فخر الدين بن المعنى الثاني الدرزي:
هااا وكااان َرزياااا وصااولياا كبيااراا 999اعتلااى فخاار الاادين باان المعنااى الثاااني الساال ة فااي لبنااان عااا  

روز، وأمثالهم  . (3)واست اع أن يجم  المعاَين ل سال  من نصارأ ونصيرية، َو
 نبذة عن الدروز:

لحاكم باأمر هللا، أخاذت جال عقائادها عان اإلساماعيلية، وهاي فرقة باطنية تؤله الخليفة الفاطمي ا
تنتس  إلى نشتكين الدرزي، نشأت في مصر عام انتقلات إلاى الشاا ، عقائادها خلاي  مان عادة أَياان 

 . (4)وأفكار، كما أنها تؤمن بسرية أفكارها، فال تنشرها على الناا
 من أهم معتقداتها وأفكارها: 

 ر هللا ولما مات قالوا بغيبته وأنه سيرج . يعتقدون بألوبية الحاكم بأم -
 ينكرون األنبياء والرسل جميعاا ويلقبونهم باألبالسة.  -
 يعتقدون بأن المسي  هو َاعيتهم حمزة.  -

                                                        
 . 70( انظر: الدولة العثمانية ، د.جمال، ص1)

  .132( انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د.علي حسون، ص2)

 . 71( انظر: الدولة العثمانية، د.جمال عبدالهادي، ص3)

 (. 1/400( انظر: الموسوعة الميسرة في االديان )4)
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يبغضاون جمياا  أهال الااديانات األخارأ والمساالمين مانهم بخاصااة ويساتبيحون َماااءهم وأمااوالهم  -
 و شهم عند المقدرة. 

 م نسخت ماقبلها وينكرون جمي  أحكا  وبباَات اإلسال  وأصوله كلها. يعتقدون بأن َيانته -
 وال يكون االنسان َرزياا إال إبا كت  أو تلي الميثاب الخار. -
يقولون بتناسخ األرواو وأن الثواب والعقاب يكون بانتقاال الاروو مان جساد صااحبها الاى جساد  -

 أسعد أو أ قى.
 قاب األخرويين.ينكرون الجنة والنار والثواب والع -
ينكرون القرآن الكريم ويقولون أنه من وو  سلمان الفارساي ولهام مصاحف خاار بهام يما   -

 المنفَر بذاته.
يرجعااون عقائاادهم الااى عصااور متقدمااة جااداا يفتخاارون باالنتساااب الااى الفرعونيااة القديمااة والااى  -

 حكماء الهند القدامى.
 التي أعلن فيها حمزة ألوبية الحاكم.ها وهي السنة 408يبدأ التاريخ عندهم من سنة  -
هم الاااى هاااد  الكعباااة وساااحا المسااالمين  - يعتقااادون أن القياماااة هاااي رجاااوع الحااااكم الاااذي سااايقَو

والنصارأ في جمي  أنحاء األرض وأنهم سايحكمون العاالم الاى األباد ويفرواون الجزياة والاذل علاى 
 المسلمين.

 ماعيل ومحمد الكلمة وأبوالخير وبهاء.يعتقدون أن الحاكم أرسل خمسة أنبياء هم حمزة واس -
 يحرمون التزاو  م   يرهم والصدقة عليهم ومساعدتهم كما يمنعون التعدَ و رجاع الم لقة. -
 يحرمون البنات من الميرام. -
 ال يعترفون بحرمة األال واألخت من الرواعة. -
)أباوبكر وعمار( رواي هللا يقولون في الصحابة أقوالا منكرة منها قولهم: الفحشاء والمنكار هماا  -

 عنهما.
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اليصومون في رمضان وال يحجون الى بيت هللا الحرا ، و نما يحجاون الاى خلاوة البياواة فاي  -
 بلدة حاصبية في لبنان.

إن الجذور الفكرية والعقائدية للدروز ترج  الاى الماذه  البااطني ، وخاصاة الباطنياة اليونانياة  -
فيثااااا ورا واعتبااااروهم أسااااياَهم الروحااااانيين، وأخااااذوا ُجااااّل متمثلااااة فااااي أرساااا و وأفالطااااون وأتباااااع 

معتقااداتهم عاان ال ائفااة االسااماعيلية، وتااأعروا بالاادهريين فااي قااولهم بالحياااة األبديااة ، وبااالبوبيين فااي 
 .(1)كثير من األفكار والمعتقدات ، كما تأعروا ببعض الفالسفة الفرا والهند والفراعنة القدامى

ت الااادروز حتاااى تاااتعلم األجياااال مااان هااام أعااادائهم، وكياااف يتحيناااون هاااذه نباااذة مهماااة عااان معتقااادا
 الفرر للقضاء على االسال  وأهله.

فهااذا فخاار الاادين ياان المعنااى الثاااني، أ هاار تقربااه ماان الخليفااة العثماااني وأعلاان طاعتااه لااه حتااى 
تمكان ماان جباال لبنااان ، والسااواحل وفلسا ين ، وأجاازاء ماان ساورية، ولمااا قااوي أماره فاااوض ال ليااان 

عموه بالمال وبني القالع والحصون ، وكون لنفسه جيشاا زاَ على األربعين ألفاا، عم أعلان الخارو  فد
 ( ،  ير أناه هاز  وفاّر الاى صإي اليااص ، وكاان قاد تلقاى الادعم مان 1022على الدولة العثمانية عا  )

 .(2)نا(إمارة صفلورنساص اإلي الية ، ومن البابا، ورببان جزيرة مالكة )فرسان القدي  يوح
  بعاد أن أصاادر السال ان فرماناااا باالعفو عنااه واناادف  1618وقاد عاااَ فخار الاادين الاى لبنااان عااا  

لتغري  البالَ عم أعلن التمَر من جديد مستغالا الحرب العثمانية الصفوية الشيعية ولكنه فشل وأسر 
وفشالت الحركاة هاا ولكناه هاذه المارة أسار و انا، 1045وسيا الاى اساتانبول عام انادلعت الثاورة عاا  

 .(3)المسلحة التي قاَها ابن أخيه ملحم لألخذ بثأره
 ساَساا: وفاة السل ان أحمد األول:

                                                        
 (. 404الى  1/400( انظر: الموسوعة الميسرة في االديان )1)

 . 71( انظر: الدولة العثمانية، د.جمال عبدالهادي، ص2)

 . 133( انظر: تاريخ الدولة العثمانية ، ص3)
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كااان رحمااه هللا فااي  ايااة التقااوأ، وكااان رجااالا مثااابراا فااي ال اعااات، ويبا اار أمااور الدولااة بنفسااه، 
وكاان  اديد الحا   وكان متواوعاا في مالبسه، وكان كثير االستشارة ألهل العلام والمعرفاة، والقيااَة

، وفي عهده بدأ ارساال ساتائر الكعباة الشاريفة مان اساتانبول ، وقبال بلا  كانات ترسال مان  للنبي 
فن عند جام  سل ان أحمد1617مصر، توفي رحمه هللا في   .(1)  َو

 وكان يعمل هذه االبيات الشعرية واوعاا إياها تحت عمامته:
 عالي المقاااااااااااااا  ان باع أقدا  النبي أر   َوماا في حمل صورة

 فورَة الحديقة األنبياء ملكة هذه األقدا  الشريفة من هو سيااااااااااااااااااد األنبياء
َ ولو للحظاة  (2)ومرغ وجه  بأقدا  الورَة الرييعية الشريفاااااة ييا أحمدي التتَر

 المبح  الخام 
 بعض السالطين الضعاف

 
 أوالا: السل ان مص فى األول:

ها( ، ومنذ عهده يظهر جلياا أن يداا أجنبياة كانات خلاف 1026السل ة بعد وفاة أخيه عا  ) تولى
تعيااين و زاحااة الخلفاااء، فهااذا الساال ان عاازل بعااد عالعااة أ ااهر ، وجاايء بااأبن أخيااه )عثمااان الثاااني( 

 .(3)الذي لم يَز عمره على الثالثة عشر
  (1621-1617ها/1031-1026عانياا: السل ان عثمان الثاني )

تولي الحكم بعد عزل عمه مص فى األول، وكان صغيراا لم ياَز عماره علاى الثالثاة عشارة، أعلان 
  1620هاا/1029الجهاَ على بولونيا لتادخلها  اؤون إماارة البغادان، وتام الصال  باين ال ارفين عاا  

                                                        
 . 59انظر: السالطين العثمانيون، ص( 1)

 . 133( انظر: تاريخ الدولة العثمانية، ص2)

 . 72( انظر: الدولة العثمانية ، د.جمال ، ص3)
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بنااااء علاااى طلااا  بولونياااا، وطلااا  االنكشاااارية ، الاااذين تعباااوا مااان مواصااالة القتاااال، فغضااا  الخليفاااة 
هم الااى الكساال و لزامااه علااى الصاال  ماا  بولونيااا ، فعااز  علااى  (1)لاايهمع ماان طلاابهم الراحااة وخلااَو

الااتخلت ماان هااذه الفلااة الباايااة ، وألجاال االسااتعداَ لتنفيااذ هااذا األماار الخ ياار أماار بحشااد جيااوش 
جدياادة فااي واليااات آساايا وأهااتم بتاادريبها وتنظيمهااا و اارع فعااالا فااي تنفيااذ هدفااه ، وعلماات االنكشااارية 

هااا 1031رجا  سانة  9ذل  فهااجوا ومااجوا وتااذمروا واتفقاوا علاى عازل الساال ان وتام لهام بلا  فااي با
 ( وأعاااَوا مكانااة الساال ان مصاا فى وقتلااوا الساال ان عثمااان الثاااني تاارك لنااا 1622مااايو ساانة  20)

 بعض األ عار منها:
ولتي  كانت نيتي الخدمة لحكومتي َو

 (2)وللعج  ان الحسَو يعمل لنكبتي    
السااال ان مصااا فى الحكااام وللمااارة الثانياااة إعااار فتناااة االنكشاااارية وصاااارت الحكوماااة ألعوباااة  تاااولى

بأيديهم، ينصبون الوزراء ويعزلاونهم بحسا  أهاوائهم وأصابحت المناصا  تبااع جهااراا وارتكباوا أناواع 
وتغير الوزراء الصدور في مدته هذه سب  مرات خاالل عاا  واحاد وأربعاة  اهور، وكاان  (3)المظالم
ف قااد َب بااين أماااراء األناصااول وفرقااة الساابابية علاااى اسااتمرار الااوزراء الصاادور، حتاااى أن الخااال

بعضااهم لاام يكماال  ااهراا واحااداا. ونظااراا لضااعف الساال ان وعجاازه عاان إَارة  ااؤون الاابالَ، تاام عزلااه 
 .(4)وتنصي  األمير مراَ الراب  ابن السل ان أحمد األول

  (:1639-1622ها/1049-1032عالثاا: مراَ الراب  )
  وهااو أخااو عثمااان الثاااني ، 1622هااا/1032تااولى أماار الساال نة بعااد عاازل عمااه مصاا فى عااا  

                                                        
 . 106( انظر: الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي، ص1)

 . 61( انظر: السالطين العثمانيون، ص2)

  .279( انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص3)

 . 107(انظر: الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي الحديث، ص4)
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ولصغر سنه فقد سي ر االنكشارية عليه. وكانت أحوال الدولة سايلة للغاياة، فقاا  باصاالو األحاوال 
 الداخلية أوالا حتى تسنى له التفارغ لألحاوال الخارجياة ولاذل  بادأ بالقضااء علاى طغااة العساكر الاذي

وأعد  جمي  المتأسدين في استانبول وفي جمي  أنحاء الدولة، وأس   (1)قتلوا أخاه السل ان عثمان
تشيكالت قوية للمخاابرات وعبات مان خاللهاا اساماء جميا  المساتبدين فاي الدولاة، وكاان ابا صااَف 

 .(2)بلداا في اسفاره كان يدعوا مستبديها باسمهم ويعدمهم
 .(3)أعد  كل مرتد عن االسال من  في عهده الخمر والتدخين و 
 الحرب م  الشيعة الصفوية:

 ، فقااااَ السااال ان ماااراَ 1634هاااا/1044انااادلعت الحااارب مااا  الشااايعة الصااافوية فاااي العاااراب عاااا  
الجياوش بنفسااه واتجااه الااى بغااداَ، وكااان بباااا  ااه فااارا قااد اسااتولى عليهااا وقتاال واليهااا العثماااني 

حاصااار ماااراَ بغاااداَ وهاااد  جااازءاا كبياااراا مااان اساااوارها وابل أهااال السااانة بهاااا وعمااال بهااام األفاعيااال ، ف
خلها عا   ها وقتل من جنَو الشيعة عشرين ألفاا، عم أقاا  بهاا مادة جادَ عمارتهاا، 1048بالمدفعية َو

وأصل  ماتهد  من أسوارها ، وعين لها وزيراا ، وكاان هاذا السال ان يبا ار الحاروب بنفساه، ويخاال  
ه، وينا  أحياناا في الغزوات ع  .(4)لى حصانهجنَو

 وفاته:
  وكان يخشى عليه من الموت ولكن  في عام مارض مان جدياد وتاوفي رحماه 1640مرض سنة 

 اهراا اساتلم الخزيناة  11سانة و 16بسب  مرض النقارا وامتاد حكماه  (5) 1640 باط  8هللا في 

                                                        
 . 107(انظر: الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي الحديث، ص1)

 . 63( انظر: السالطين العثمانيون، ص2)

 . 136( انظر: تاريخ الدولة العثمانية ، ص3)

 . 63( انظر: السالطين العثمانيون، ص4)

 . 63ن العثمانيون، ص(انظر: السالطي5)
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عاا عاقا  ، لقاد كاان هاذا السال ان عااقالا  اجا(1)عند ارتقائه العرش فار اة وتركهاا مملاؤة عناد وفاتاه
الااارأي ، استأصااال الفسااااَ وقمااا  العصااااة، ولقااا  بمؤسااا  الدولاااة الثااااني ألناااه أحياهاااا بعاااد الساااقوط 

 .(2)واصل  حال ماليتها
  (:1648-1639ها/1058-1049رابعاا: السل ان ابرابيم بن أحمد )

 تاولى الحكاام بعااد أخيااه مااراَ الااذي لاام يعقاا  بكاوراا، ولاام يبااا بعااد مااوت الساال ان مااراَ الراباا  ماان
نسل آل عثمان سوأ أخيه السل ان ابرابيم، الذي كان مسجوناا مدة سل نة اخيه ، ولما توفي أخياه 
أسرع كبار المملكاة الاى مكاان الحاب  ليخباروه باذل ، فعنادما قادموا  ان أنهام قااَمون لقتلاة، فخااف 

خلاوا علياه يهنلو  ناه، فظان وبعر ولم يصدب ماقالوه له، ولذل  لم يفت  لهم باب السجن ، فكسروه َو
أنهام يحتاالون علياه لألطاالع علاى واميره، فارفض قبااول الملا  بقولاه: إناه يفضال الوحادة التاي هااو 
بها على مل  الدنيا، ولما أن عجزوا عن إقناعه، حضرت إليه والدته وأحضرت له جثاة أخياه َلايالا 

وساااب  علاى وفاتاه وحاين بلا  جلا  علاى سارير السال نة، عام أمار بادفن جثاة أخياه باحتفاال وافار ،
أمامهاا عالعاة أفاراا مان جيااَ الخياال التاي كاان يركبهاا فاي حارب بغااداَ عام مضاى الاى جاام  أيااوب 

 .(3)االنصاري، وهناك قلدوه بالسيف، وناَوا له بالخالفة
كاان يقااول عناد ارتقائااه العاارش: الحمادهلل اللهاام جعلات عبااداا وااعيفاا مثلاي الئقاااا لهاذا المقااا  اللهاام 

 .(4)حكمي واجعلنا راويا بعضاا عن بعض اصل  واحسن حال  عبي مدة
ولقاد َافا  عناه صااح  كتااب الساالطين العثماانيون وقاال إن االفتاراءات الكابباة التاي قيلات فاي 

                                                        
 . 63( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 136( انظر: تاريخ الدولة العثمانية، ص2)

 .105( انظر: تاريخ سالطين آل عثمان ، يوسف آصاف، ص 3)

 . 64( انظر: السالطين العثمانيون، ص4)
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 .(1)حقه اكابي  مختلفة من قبل الذين اراَوا عزله عم قتلوه بعد بل 
ياد الجاي  ، كانت األحوال الداخلياة  ابه مساتقرة بساب  اصاالحات أخياه نحاو االنكشاارية، وتجد

فاتجااه الااى االقتصاااَ فااي نفقااات الجااي  واالساا ول و صااالو النقااد و قامااة النظااا  الضاارائبي علااى 
 .(2)أس  جديدة

اسات اع الصادر األعظام قارة مصا فى با اا أن يوقاف تادخل النسااء فاي  اؤون السال نة وتمكان 
ثين والمفسادين من القضاء على محااوالت رجاال الابالط السال اني إلفسااَ الدولاة وقضاى علاى العااب

 .(3)وقاطعي ال ريا في مختلف الواليات
 الحرب ود البناَقة:

كانت جمهورية البناَقة تهيمن على جزيرة كريت وعلى الحركة التجارية فاي بحار إيجاة مساتغلين 
الصل  م  الدولة العثمانية، فعز  العثمانيون على تدمير نفوب البناَقاة فاي ا ارب، فجهازت الجياوش 

ت الحاارب علااى البناَقااة، واعتقاال جمياا  البناَقااة فااي طااول الاابالَ وعروااها وأماار واألساا ول وأعلناا
  واساتولت علاى 1645هاا/1055بمصاَرة أموالهم وممتلكاتهم، عم سير حملة الى جزيرة كريت عا  

وا فااي اسااتانبول وأهاااجوا وماااجوا وقاارورا عاازل الساال ان اباارابيم (4)أجاازاء منهااا ، ولكاان الجنااَو تمااَر
 8د الراباا  الااذي لاام يااتم السااابعة ماان عمااره وقتاال الساال ان اباارابيم وقااد امتااد حكمااه وتوليااة ابنااه محماا

 .(5)سنة 34 هور وكان عمره  9سنين و
  (:1692-1642ها/1104-1051خامساا: السل ان محمد الراب  )

                                                        
 . 64( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 108( انظر: الدولة العثمانية، د.اسماعيل ياغي، ص2)

 . 150( انظر: تاريخ الدولة العثمانية، اسماعيل سرهنك، ص3)

 . 109( انظر: الدولة العثمانية، د. اسماعيل ياغي، ص4)

 . 137( انظر: تاريخ الدولة العثمانية، ص5)
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ها، وتولى المساؤولية وهاو ابان ساب  سانوات ورأت أوروباا أن الوقات 1051ولد هذا السل ان عا  
ن الدولة العثمانية؛ لذل  كونت أوروبا حلفاا وام : النمساا، وبولونياا، والبندقياة، وربباان حان للنيل م

مال ة، والبابا، وروسيا وسموه )الحلف المقدا( وبل  للوقوف في وجه المد االسالمي الذي اصاب  
لاى قريباا من كال بيات فاي أوروباا الشارقية بساب  جهااَ العثماانيين األب اال وبادأ الهجاو  الصاليبي ع

َيااار الدولااة العثمانيااة وقاايض هللا لهااذه الفتاارة )آل كوبريلاال( الااذين ساااهموا فااي َر هجمااات االعااداء 
 ( فأعاَ للدولة هيبتهاا 661ها/1072وتقوية الدولة، فالصدر االعظم محمد كوبريللي المتوفي عا  )

ار علاى رأا ، وسار على نهجه ابنه )احمد كوبريللي( الذي رفض الصل  ما  النمساا والبندقياة وسا
هاا أن يفات  أعظام قلعاة فاي النمساا وهاي قلعاة ناوهزل  ارقي 1074جي  لقتال النمساا، وتمكان عاا  

  وفااي عهااد هااذا الصاادر االعظاام حاولاات فرنسااا 1663ساابتمبر  28هااا/1074صاافر  25فينااا فااي 
التقرب من الدولة العثمانية، وتجدياد االمتياازات ،  يار أن الصادر االعظام رفاض بلا ، عام حاولات 

رنسا التهديد حي  ارسل صلوي  الراب  عشرص مل  فرنسا السفير الفرنسي ما  أسا ول حرباي، وهاذا ف
مااااازاَ الصاااادر االعظاااام إال عباتاااااا، وقااااال : )إن االمتيااااازات كاناااات منحااااة، وليساااات معاهاااادة واجبااااة 

 .(1)التنفيذ(
ولاة العثمانياة لقد تراجعت فرنسا أماا  تلا  االراَة الحديدياة واساتعملت سياساة اللاين والخضاوع للد

 .(2)ها1084حتى جدَت لها المعاهدات القديمة وأعاَت لها امتياز حماية بيت المقدا عا  
وبوفاة الصدر االعظام صأحماد كاوبريلليص واعف النظاا  العثمااني، وهاجمات النمساا باالَ المجار، 

ا، وأ اار ملا  بولونياا علاى والياة البغادان ، وأ ااارت وا تصابت قلعاة ناوهزل ومديناة بسات ومديناة باَو
 ها و يرها من المدن.1097سفن البندقية على سواحل المورة واليونان واحتلت أعينا وكورنثة عا  

وتذكر كت  التاريخ أن العلماء ورجال الدولة قد اتفقاوا علاى عازل السال ان )محماد الرابا ( فعازل 

                                                        
 . 73( انظر: الدولة العثمانية، د.جمال عبدالهادي، ص1)

 . 74( المصدر السابق نفسه، ص2)
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 .(1)ها، وتولى مكانه أخوه سليمان الثاني1099عا  
 ن الثاني:ساَساا: السل ان سليمان خا

هااا واسااتمر التاادهور فااي 1099هااا وتااولى الحكاام بعااد أخيااه )محمااد الراباا ( عااا  1052ولااد عااا  
اَت  راسة األعداء على عهده، فا تصبت النمسا كثير من المواقا   الدولة العثمانية في عهده، واَز

رقية لبحار هاا، كماا احتلات البندقياة وساواحل َالماسايا الساواحل الشا1099والمدن ومنها بلجاراَ عاا  
األَرياتي  وبعض األماكن في اليونان وتوالت الهزائم على الدولة، وقيض هللا لها رجاالا لهاذا  الفتارة 
هو الصدر األعظم )مص فى بن محمد كوبريللي( الذي سار على نه  ابياه، وسام  للنصاارأ فاي 

من عارض لهام فاي وعاق  بأ د العقاب كل  (2)استانبول ببناء ماتهد  من كنائسهم ، وأحسن إليهم
إقامة  عائر َينهم حتى استمال جمي  مسيحي الدولة، وكانت نتيجاة معاملاة المسايحيين بالعادل أن 
وا جيشاااها مااان بالَهااام بساااب  إوااا هاَهم  عاااار أهاااالي ماااوره األورا  علاااى البناَقاااة الكاعوليااا ، وطاااَر

خلااوا فااي حمايااة الدولااة العثمانيااة مختااا رين طااائعين لعااد  و جبااارهم علااى المااذه  الكاااعولوليكي. َو
 .(3)تعروها لديانتهم م لقاا 

هاااذه  اااهاَة مااان أبنااااء النصاااارأ علاااى ساااماحة االساااال  الاااذي مانعمااات البشااارية بنعماااة األمااان 
وال مأنينااة علااى الاادين والعاارض والمااال والااد  إال فااي  لااه؛ ألن القاارآن الكااريم وساانة ساايد المرساالين 

لام يقااتلوكم فاي الادين ولام يخرجاوكم مان َيااركم  علمتهم بل ، قال تعالى: }ال ينهااكم هللا عان الاذين
 (.8أن تبروهم وتقس وا إليهم إن هللا يح  المقس ين) )سورة الممتحنة: آية 

و اء هللا تعالى أن يختار الصدر األعظم  هيداا في ساحة الو ى وهو يناف  عن حرماات الادين 

                                                        
 . 74مانية، د.جمال عبدالهادي، ص(انظر: الدولة العث1)

 . 74(المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 306( انظر: تاريخ الدولة العلية، ص3)
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 .(1)ها1102في أحد المعارك ود النمسا الصليبية عا  
  ان سليمان الثاني:وفاة السل

  تااوفي الساال ان سااليمان الثاااني عاان 1691يونيااو  23هااا الموافااا 1102رمضااان ساانة  26فااي 
فان فاي ترباة جاده السال ان  50 ير عق  وعمره  سانة بعاد أن حكام عاالم سانوات وعمانياة أ اهر َو

 .(2)سليمان األول وتولى بعده أخوه
  (:6941-1690ها/1106-1102سابعاا: السل ان احمد الثاني )

هااا بعااد وفاااة أخيااه سااليمان الثاااني، واستشااهد فااي زمنااه الصاادر األعظاام 1102تااولى الحكاام عااا  
مص فى كوبر يللي الذي كان عظيم النف  للدولة العثمانية، وتولى بعده الصادر االعظام جاي علاي 
 با ا عريجي وكان وعيفاا، واحتلت البندقية بعض جزر بحر إيجة، ولم ت ال أياا  السال ان وتاوفي

  وكان القتال في أيامه القصيرة ببارة عن مناو ات ، وتولى الحكام بعاده ابان 1694ها/1106عا  
 .(3)أخيه وهو مص فى الثاني بن محمد الراب 

  (:1703-1694ها/1115-1106عامناا: السل ان مص فى الثاني )
با  وفاي  ( وهاو ابان السال ان محماد الرا1694هاا/1106ها وتاولى الخالفاة عاا  )1074ولد عا  

عهااده، باادأ تراجاا  المااد االسااالمي عاان َيااار أوروبااا الشاارقية بسااب  وااعف االيمااان، ووااعف روو 
الجهااااَ، وتسااارب اساااباب الهزيماااة فاااي كياااان االماااة، وقساااوة الهجماااات الصاااليبية علاااى َياااار الدولاااة 
العثمانيااة، وفااي عهااده تاام توقياا  معاهاادة كااار لااوفت  جنااوب  اارب ز اارب علااى نهاار الاادانوب عااا  

 ، ماا  روساايا وطبقاااا لشااروط هااذه المعاهاادة انسااح  العثمااانيون ماان بااالَ المجاار، 1699هااا/1110

                                                        
 . 75( انظر: الدولة العثمانية، د. جمال ، ص1)

 . 306( انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ص2)

 . 115( انظر: الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي ، ص3)
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و قلاايم ترانساالفانيا، وهااذا مؤ اار ساايء فااي تاااريخ بعااض حكااا  الدولااة العثمانيااة، وهااو انسااحابهم فااي 
، وأصابحت كال الادول (1)المعارك تاركين المسلمين بين يدي عدو نزعات مان قلباه الشافقة والرحماة

ف  الجزياة عان ياد وهاي صاا رة ممتنعاة مان َفعهاا وكانات الادول النصارانية تقاف فاي التي كانات تاد
وجااه العثمااانيين ، وكاناات متفقااة ييمااا بينهااا للوقااوف فااي وجااه تقااد  الدولااة العثمانيااة، والعماال علااى 

 تقسيمها وبل  خوفاا من انتشار المد االسالمي.
ني من أوروبا، كما أناه يساجل االنتقاال كان تنازل العثمانيين عن أراويها بداية االنسحاب العثما

الااى عصاار التفكاا  واالواامحالل السااري . وعلااى أعاار تاادخل االنكشااارية وم ااالبتهم بعاازل الصاادور 
ورفاااض السااال ان لاااذل  فقاااد قااارروا عزلاااه وتاااوفي بعاااد أربعاااة أ اااهر وكاااان عناااد وفاتاااه فاااي التاساااعة 

فن رحمه هللا.  والثالعون من عمره َو
  (:1730-1703ها/1143-1115ل  )تاسعاا: السل ان احمد الثا

فاااي عهاااده  لااات راياااة الجهااااَ مرفوعاااة ، واسااات اعت الدولاااة أن تعياااد الماااورة وآزاب ، وواصااالت 
جهاَها ود روسيا وأنزل بها وربة كاَت أن تكون قاصمة، حينما حاصار المجاهادون العثماانيون 

الخياناة تحات فتناة  مجاهاد كااَوا يقعاون فاي األسار ولكان 200.000قيصر روسيا وخليلته ومعهماا 
المال والنساء َفعت الصدر األعظم الى رف  الحصار ، وخيانة الدولاة، ووقا  معاهادة )فلكازن( فاي 

ها ما  الاروا، ترتا  عليهاا إخاالء مديناة آزاب للصاليبيين الاروا وتعهاد 1123جماَأ االخرة عا  
صاادر األعظاام بل ااة بعااد  التاادخل فااي  ااؤون القااوزاب، ولهااذا السااب  عاازل الساال ان أحمااد الثالاا  ال

جااي با ااا واسااتمر الجهاااَ وااد الااروا، ورأت هولناادا و نجلتاارا إن مصاالحتها إيقاااف الحاارب ولااذل  
، وتنازلات فيهااا روسايا عان كال مااسااتولت (2) 1716هاا/1125تادخلوا، ووقعات معاهادة أَرنااة عاا  

، ولكنهاااا تخلااات فاااي الوقااات نفساااه عماااا كانااات تدفعاااه الاااى حكاااا   علياااه مااان ساااواحل البحااار األساااَو
                                                        

 . 76الدولة العثمانية، د. جمال ، ص ( انظر:1)
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 .(1)القر 
ومن ناحية الغرب انتصر العثمانيون على البناَقة، واستولوا على كريت وبعض الجزر االخرأ، 
فاستنجد البناَقة بالنمسا من الدولة العثمانية إعاَة ماأخذ من البناَقة إليهم فرفضت الدولاة، وقامات 

جارأ الصال  بعاد    عام1717هاا/1129الحرب بين ال رفين وانتصرت النمساا وساق ت بلغاراَ عاا  
  وتوساا ت بري انيااا وهولناادا فااي الصاال . وعقااد صاال  بساااروفتز ، 1718هااا/1130بلاا  فااي عااا  

وبموجبه انتزع النمساويون بلغراَ، وأكثار باالَ الصارب، وجازءاا مان األفاالب وتبقاى ساواحل َالماسايا 
جااال الادين الكاعولياا  ) ارب األَرياتيا ( للبندقيااة، وتعاَو بااالَ الماورة للعثمااانيين كماا أتاااو الصال  لر 

في أن يستعيدوا مزاياهم القديمة فاي األراواي العثمانياة ، مماا أتااو لهام وللنمساا التادخل فاي  اؤون 
الدولااة العثمانيااة باساام حمااايتهم، وقااد ناات اتفاااب منفصاال علااى حريااة التجااارة لصااال  تجااار الاادول 

جانااا  َاخااال الدولاااة الموقعاااة علاااى المعاهااادة. وهكاااذا حصااالت النمساااا علاااى حاااا حماياااة التجاااار األ
.  ولما رأأ الروا واعف العثماانيين طلباوا مانهم الساماو للتجاار وزوار بيات المقادا (2)العثمانية

باااالمرور فاااي أراواااي الدولاااة العثمانياااة َون َفااا  أياااة رساااو  فوافاااا العثماااانيون علاااى بلااا . واحتااال 
تان وساواحل بحار الخارز العثمانيون بالَ أرمينيا باالَ الكار ، بينماا احتال ب ارا االكبار باالَ َا سا

الغربية بسب  وعف الدولة الصفوية، وكاَت الحرب أن تق  باين ال ارفين لاوال وسااطة فرنساا بنااءا 
علاااى طلااا  روسااايا، وبقاااي كااال فرياااا فاااي المنااااطا التاااي َخلهاااا َون معارواااة اآلخااار.  يااار ان 

مان القاالع، عام جارأ  الصفويين هباوا وقااتلوا العثماانيين، ولكانهم هزماوا وفقادوا تبرياز وهمادان وعادَاا 
 . وخااالل هااذه الفتاارة عااار االنكشاااريون وعزلااوا الخليفااة ونصاابوا مكانااه 1728هااا/1140الصاال  عااا  

 .(3)ابن أخيه

                                                        
 . 117( انظر : الدولة العثمانية، د.اسماعيل باغي، ص1)

 . 156،157( انظر: في أصول التاريخ العثماني، ص2)
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 الداماَ ابرابيم با ا والحضارة الغربية:
كان عدَ قليل من العثمانيين قاد نااَأ باالصاالو للوصاول الاى الوساائل التاي حققات بهاا أوروباا 

تنظيم العسكري واالسلحة الحديثة. وكان الداماَ ابرابيم با ا الذي تولى الصدارة قوتها خاصة في ال
فااي عهااد السااال ان احمااد الثالاا  هاااو أول مسااؤول عثماااني يعتااارف بأهميااة التعاارف علاااى العظمااى 

أوروبااا، لااذا فانااه أقااا  اتصاااالت منتظمااة بالساافراء األوروبيااين المقيمااين باآلسااتانة، وأرساال الساافراء 
العثمانيين الى العواصم األوروبية، وبخاصة فينا وباري  للمرة األولى. وكانات مهماة هاؤالء السافراء 

تقتصر على توقي  االتفاقات التجارية والدبلوماسية الخاصة بالمعاهدات التي سبا توقيعها ، بال  ال
أنااه طلاا  ماانهم تزويااد الدولااة بمعلومااات عاان الدبلوماسااية األوروبيااة وقااوة أوروبااا العسااكرية. وكااان 

لاام يعااد معنااى بلاا  فاات  عغاارة فااي السااتار الحدياادي العثماااني واالعتااراف باااألمر الواقاا  الخااار بأنااه 
 .(1)بامكان العثمانيين تجاهل الت ورات الداخلية التي كانت تحدم في أوروبا

وقااد باادأ التااأعر بأوروبااا فااي مجااال بناااء القصااور واإلسااراف والبااذال اللااذين  ااارك فيهمااا الساال ان 
أحمااد باتااه بنصااي  كبياار، ممااا جعاال األ نياااء وعليااة القااو  يسااعون الااى اقتباااا العاااَات األوروبيااة 

 .(2)باالعام وتزيين الدور وبناء القصور و نشاء الحدائاالخاصة 
لقد بدأ  هور تقليد الغرب في  هواتهم و سرافهم تظهر للعيان وطبيعي أن تمضي فايهم سانة هللا 
تعالى قال تعاالى: }ولاو أن أهال القارأ آمناوا وأتقاوا لفتحناا علايهم بركاات مان الساماء واألرض ولكان 

 (.96بون) )سورة األعراف : آية كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكس
نااا أن نهلاا  قريااة أمرنااا مترفيهااا ففسااقوا فيهااا فحااا عليهااا القااول فاادمرنها  وقااال تعااالى : }و با أَر

 (.76تدميراا) )سورة االسراء: آية 
وسااجلت هااذه الفتاارة بدايااة الحركااة األَبيااة العثمانيااة الحديثااة فنشاا ت حركااة الترجمااة الااى اللغااة 

                                                        
 . 159ي أصول التاريخ االسالمي، ص( انظر: ف1)
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لسل ان أحمد مبعوعين الى فرنسا لالطاالع علاى المصاان  ومنجازات الحضاارة التركية ، كما أرسل ا
 .(1)الفرنسية. كما تم إنشاء مكت  لل باعة في استانبول

  (:1758-1730ها/1168-1143عا راا: السل ان محمَو األول )
تاولى الحكاام بعاد ان هاادأت األحاوال بسااب  اوا رابات االنكشااارية فقارر الساال ان محمااَو األول 

قدا  مستشااار أوروبااي فرنساي للشااؤون العسااكرية واسامه الكسااندر الكوناات َي بونفاال، وقااد عهااد اسات
إليااه باحياااء فرقااة المدفعيااة، واَخلاات أنظمااة جدياادة للخدمااة العسااكرية علااى أساا  فرنسااية ونمسااوية 
بهاادف جعاال الخدمااة العسااكرية ماان جديااد مهنااة حقيقيااة وبلاا  بتااوفير المرتبااات والمعونااات. واقتاارو 

هاا وااب   ااب،  يار أن االنكشاارية عارواوا تنفياذ توزي   فرب االنكشارية الى وحدات صغيرة يقَو
هذه الخ ة وأوقفوها ، مما أَأ الى تركيز بونفال على فرقة المدفعياة وأهاتم كاذل  بصاناعة الماداف  

ارية والبااارَو والبناااَب واأللغااا  وعربااات المااداف ، وافتاات  مدرسااة للهندسااة العسااكرية، إال أن االنكشاا
عاروااوا كاال المشااروعات، وعااالوة علااى بلاا  أنشااأ مصاان  للااورب، لكاان هااذه االصااالحات ساارعان 

 .(2)مااندعرت
اتجهت الدولة العثمانياة الاى قتاال الشايعة الصافوية، فتغلبات علاى طهماسا  الاذي طلا  الصال  

ه  ، وتخلااى العثمااانيين عاان تبريااز ، وهماادان ، ولورسااتان  ياار أن والااي الشااا1731هااا/1144عااا  
على خراسان وهو ناَر  اه، لم يقبال بهاذه المعاهادة. فساار الاى أصافهان ، وعازل الشااه طهماسا  
وولااى مكاناااه أبناااه بباااا، وعاااين علياااه مجلاا  وصااااية ، ساااار لحاارب العثماااانيين فانتصااار علااايهم، 

  فاي مديناة تفلاي  حيا  1736ها/1149وحاصر بغداَ، طلبت الدولة الصل ، وجرأ االتفاب عا  
خااان نفسااه ملكاااا علااى الفاارا، واتفقااوا علااى أن يااَر العثمااانيون كاال ماأخااذوه الااى الشاايعة أعلاان ناااَر 

                                                        
 . 119( انظر: الدولة العثمانية، د. اسماعيل باغي، ص1)
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 .(1)االيرانية
 الحرب م  الدول األوروبية:

أعلنات روساايا والنمسااا الحارب علااى بولناادا، واحتلتهاا روساايا ، ور باات فرنساا التحااالف ماا  الدولااة 
النمساا فرنسااا بمعاهاادة فيناا واتفقاات ماان العثمانياة إلنقاااب بولناادا مان كاال ماان النمساا وروساايا وأرواات 

جهة عانية لقتاال الدولاة العثمانياة، وبادأت روسايا القتاال ما  الدولاة العثمانياة، فاتمكن العثماانيون مان 
وقاااف تقاااد  الاااروا فاااي إقلااايم البغااادان، كماااا أوقفاااوا تقاااد  النمساااا فاااي البوسااانة والصااارب واألفاااالب، 

انسااحبت ماان الحاارب ، وطلباات الصاال  عاان وأنتصاارت علااى الصاارب ، وعلااى جيااوش النمسااا التااي 
 ، تنازلات يياه النمساا عان 1739هاا/1152طريا فرنسا، وتم توقي  معاهادة الصال  فاي بلغاراَ عاا  

مديناة بلغاراَ وعان باالَ الصارب االفاالب، وتعهادت روسايا بعاد  بنااء سافن فاي البحار األساَو وهااد  
 .(2)قالع ميناء آزوف

  (:1761-1758ها/1171-1168السل ان عثمان الثال  )
سنة، وبوي  في جام  أبي أيوب األنصاري، وهناأه سافراء أوروباا ، وحكام  58تولى الحكم وعمره 

عالم سنوات فق  لم يحادم يياه حاروب وال نزاعاات خارجياة واهاتم باالصاالحات الداخلياة، وأصادر 
ي أنحااء أوامر بمن  كل ما يخالف الشرع الشريف وقضى على الثاورات واالنتفاواات التاي قامات فا

 .(4)ويذكر عنه أنه كان يتحس  أحوال الربية ليالا متنكراا  (3)الدولة وخاصة عورات األكراَ
 (1773-1757ها/1187-1171الحاَي عشر:السل ان مص فى الثال )

تولى الحكم وعمره اعنتان وأربعون سنة، وكان على َراية واسعة بااَارة الدولاة فعاين الاوزير قوجاه 

                                                        
 . 112-110( ، محمود شاكر ، ص8( انظر: التاريخ االسالمي )1)

 . 212-208الدولة العثمانية، اسماعيل سرهنك، ص ( انظر: تاريخ2)

 . 121( انظر: الدولة العثمانية، د.اسماعيل ياغي، ص3)

 .79( انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبدالهادي، ص4)
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ة أطالعه وخبرته بشؤون الابالَ. وقاد اسات اع محماد را ا  با اا مان إخمااَ را   صدراا أعظم لسع
 .(1)عورة عرب الشا  الذي اعتدوا على قوافل الحجا 

كااان السااال ان مصااا فى ياارأ أن الخ ااار الاااداهم علااى الدولاااة العثمانياااة يتمثاال فاااي  هاااور القاااوة 
الدولاااة العثمانياااة الاااذي الروساااية الجديااادة ويبااادوا أناااه اطلااا  علاااى المخ ااا  األساااَو الروساااي لتفتيااات 

ولذل  أعد السل ان مص فى الثال  لحرب روسيا ، فبدأ يعاد  (2)ووعه ب را األكبر في وصيته
التنظيمات المزم  تنفيذها بالجي  العثماني حتى يصب  قاَراا على مواجهة الجياوش األوروبياة، لاذا 

ولاة العثمانياة عناد الحاجاة فقد تمكن الصدر األعظم من عقد اتفاب م  حكومة بروسايا لمسااعدة الد
ود النمسا وروسيا. وعملت على توسي  ن اب التجاارة البحرياة والبرياة. وعمال علاى ووا  مشاروع 
فت  خلي  إليصال نهر َجلة باآلستانة وأن تستعمل األنهار ال بيعية مجرأ لاه ليساهل نقال الغاالل 

المنيااة عاجلتااه قباال الباادء فااي ماان الواليااات الااى َار الخالفااة، ويساااعد علااى نشاار التجااارة، إال أن 
 . وخلفه في الصدارة حامد حمزة با ا عام خلفاه مصا فى بااهر با اا 1762ها/1176مشروعه عا  

 .(3) 1764ها/1178  عم بعد سنة تولى الصدارة محسن زاَه محمد با ا 1763ها/1177
َ، نجاا  خاواات الدولااة العثمانيااة حرباااا ماا  روساايا بسااب  اعتااداءات القااوزاب علااى مناااطا الحاادو 

كماا ساار الصادر األعظام  1768هاا/1182مل  القر  في  ارته وهد  عدَاا من الضياع وبل  عا  
بفاا  الحصااار عاان بعاااض المواقاا  التااي يحاصااارها الااروا، ولكنااه فشاال فكاااان جاازاؤه القتاال، وهاااز  
الصدر الذي أتى بعده، واحتل الروا إقليمي األفالب والبغدان، وأخذ الروا يثيارون النصاارأ مان 

لرو  األرعوبك  للقياا  بثاورات واد الدولاة ، فأعااروا نصاارأ  ابه جزيارة الماورة فقااموا بثاورة،  يار ا

                                                        
 .122( انظر: الدولة العثمانية، د. اسماعيل ياغي ، ص1)

 . 330،331،332( انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص2)

 . 216( انظر: تاريخ الدولة العثمانية ، اسماعيل سرهنك، ص3)
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 .(1)أن الثورة قد أخمدت
كما هاجم الروا مدينة طرابازون وفشالوا فاي احتاللهاا، ولكنهاا )روسايا( نجحات فاي اقتحاا  باالَ 

الصل  ولكنها فشلت بسب   . عم جرت مفاووات 1771ها/1185القر  والسي رة عليها وبل  عا  
 .(2)م ال  روسيا التعسفية، وعاَت الحرب وانتصر العثمانيون 

 اإلهتما  بدعم الثورات الداخلية:
لقااد  هاار التااممر الروسااي الصااليبي وااد َيااار الدولااة العثمانيااة واوااحاا وقاااموا بمحاولااة تمزيااا 

و صعلي ب  الكبيرص الذي لقا  الدولة من الداخل ، فقد َفعوا والي مصر من قبل َولة الخالفة،  وه
 (، ففعاال ، وأمار باأن يخ اا  1770هاا/1183بشايخ البلاد الاى الخاارو  علاى الدولاة العثمانيااة عاا  )

 باسمه على المنابر.
وفااي جزياارة )باااروا( تاام لقاااء بااين الصااليبيين الااروا ومبعااوعين ماان قباال )علااي باا  الكبياار( وتاام 

داخل، يكاون فيهاا علااي با  الكبيار هاو مخلا  القاا  التخ اي  المااكر لتادمير الدولاة العثمانيااة مان الا
ومعاااه طااااهر العمااار والاااي مديناااة عكاااا مااان قبااال العثماااانيين وبنااااء علياااه قااااَ علاااي بااا  أبنااااء مصااار 

خل صسوريةص عنوة في عا   ها، بل إنه َخل 1185المسلمين لقتال القوات العثمانية في بالَ الشا  َو
ر، باال إن الااروا حينمااا قاماات قااوات الدولااة َمشااا، وصاايدا وحاصاار صيافاااص بمساااعدة طاااهر العماا

العثمانياة بمحاصارة صايدا، عااونوا عمايلهم فاي رفاا  الحصاار وماده باألسالحة واساتولوا علاى بيااروت 
 ها.1186عا  

وجاء الوقت الذي أسر ييه علي ب  الكبير، وتوفي فاي أساره، وقتال الخاائن اآلخار طااهر العمار 
 .(3)ير بأبي الذه بعد حصار عكا، وبل  على يد محمد ب  الشه

                                                        
 . 122( انظر: الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي، ص1)

 . 122( انظر: الدولة العثمانية ، د. اسماعيل ياغي، ص2)

 . 80( انظر: الدولة العثمانية، د.جمال عبدالهادي، ص3)
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إن الصليبية النصرانية عندما عجزت عن مقاتلاة الدولاة العثمانياة فاي جبهاات الاو ى لجاأت الاى 
تفجيااار الدولاااة مااان الاااداخل عبااار واااعفاء النفاااوا ممااان ينتسااابون الاااى االساااال  ويظهااارون  اااعائره 

 يقااول : }يااا وأواااعوا مفهااو  الااوالء والبااراء فااي بحاار  ااهواتهم وأطماااعهم و ال كيااف يكااون بلاا  وهللا
ة وقد كفروا بما جاءكم مان الحاا)  أيها الذين آمنوا التتخذوا عدوأ وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمَو

 (.1)سورة الممتحنة: آية 
وقولااه تعااالى :}ال يتخاااذ المؤمنااون الكاااافرين أولياااء مااان َون المااؤمنين) )ساااورة آل عمااران : آياااة 

21.) 
اليقاف ما  الاروا األرعاوبك  واد المسالمين السانيين  إن المسلم الصااَب ما  نفساه ورباه وأمتاه

. إن أعداء األمة المسلمة يلجأون َوماا الاى إ اعال ناار الفتناة َاخال (1)العثمانيين ويستحل َماءهم
َيااار االسااال  لتاادمير قااوة األمااة البشاارية واالقتصاااَية واالخالقيااة لتصااب  األمااة مؤهلااة للسااقوط بيااد 

صاا فى الثالاا  ماان السااالطين المجاهاادين وقااد تصاادأ للهجمااات ، لقااد كااان الساال ان م(2)األعااداء
الروسية الصليبية على الدولة، وأنزل بهام هازائم عادة وكاان يارأ بثاقا  بصاره وبعاد نظاره أن الدولاة 

 العثمانية بدأت في عصر التراج  والسقوط و هرت تل  الرؤية في  عره:
 ان الدنيا منهدمة ال تظن أنها تستقيم لنا

 لدولة بقيت في أيدي االرابلجمي  مرات  ا
 وان السعداء اليو  كلهم اَناء

 ونحن متوكلون على هللا جل جالله
 كان هذا السل ان مهتماا بالتاريخ االسالمي عموماا وتاريخ الدولة العثمانية خصوصاا.

  1774  وانتهاات فااي 1768لقااد اسااتمرت الحاارب ماا  روساايا فتاارة طويلااة حياا  باادأت فااي عااا  

                                                        
 . 80هادي، ص(انظر: الدولة العثمانية، د.جمال عبدال1)

 . 80( المصدر السابق نفسه، ص2)
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لعثمانياة اراواي واساعة ومهماة وبادأ  هاور الضاعف والتاأخر والتخلاف الحقيقاي فاي وفقدت الدولاة ا
عاماااا  57الدولااة، وماارض الساال ان مصاا فى الثالاا  فااي حاارب روساايا حزناااا وتااوفي وعمااره يناااهز 

 .(2)ها وتولى مكانه أخوه عبدالحميد األول1187. وتوفي الخليفة عا  (1)تقريباا 
  (1788-1773ها/1203-1187ول)الثاني عشر:السل ان عبدالحميد األ

  بعد وفاة أخيه مص فى الثال ، وكان محجوزاا في قصره مدة 1773ها/1187تولى الحكم عا  
حكم أخياه مصا فى الثالا  اسات اعت روسايا أن تحقاا نصاراا علاى العثماانيين فاي مديناة فارناا فاي 

، وطل  الصدر األعظم الصل  والمفاووة، وتام  بلا  فاي مديناة قينارجاة بلغاريا على البحر األسَو
 وأهم ماجاء فيها: (3) 1774ها/1187في بلغاريا عا  

ازالاة العاداوة باين الدولاة العثمانياة وروسايا وحلاول الصال  وصايانة االتفاقاات مان التغييار والعفااو  
 عن الجرائم التي اقترفها رعايا ال رفين.

 عد  حماية الرعايا الملتجلين او الفارين أو الخونة ومن  روط. 
اعتراف ال رفين بحرية بالَ القر  بال استثناء واستقاللها، ولهم الحرية التاماة بانتخااب خاان لهام  

ون وااريبة. وباعتبااارهم مساالمين فاااان أمااورهم المذهبيااة تاانظم ماان قباال السااال ان  َون تاادخل واليااَؤ
 بمقتضى الشريعة االسالمية.

 نَو أو محافم عسكري.سح  القوات العثمانية من القر  وتسليم القالع وعد  إرسال ج 
 حرية كل َولة في بناء القالع واألبنية والتحصينات و صالو مايلز  منها. 
 تعيين سفير روسي في اآلستانة من الدرجة الثانية، واالعتذار له رسمياا عن مايحدم من خلل. 
تعهااد الدولاااة العثمانياااة بصااايانة الحقاااوب والكناااائ  النصااارانية فاااي أراوااايها ومااان  الرخصاااة مااان  

                                                        
 . 72( انظر: السالطين العثمانيون، ص1)

 . 123( انظر:الدولة العثمانية، اسماعيل ياغي، ص2)

 . 123( المصدر السابق نفسه، ص3)
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 خلل.ال
حريااة زيااارة رببااان روساايا للقاادا واألماااكن األخاارأ التااي تسااتحا الزيااارة ماارخت بهااا َون َفاا   

 .(1)جزية أو خرا  ويع ون التسهيالت والحماية أعناء بل 
حرياااة المالحاااة للاااروا فاااي كافاااة الماااوانح العثمانياااة فاااي البحااارين األبااايض المتوسااا  واألساااَو  

فاي الابالَ العثمانياة باراا وبحاراا مكفولاة وللتجاار الاروا مضمونة وكذل  حرية اتجاار الرعاياا الاروا 
حريةاالساتيراَ منهااا والتصاادير إليهااا واإلقامااة فيهااا. ويحاا لروساايا تعيااين القناصاال فااي كافااة المواقاا  

 التي تراها مناسبة.
يج  على الدولة العثمانية التعهد ببذل جهدها في كفالة حكومات الواليات األفريقية ابا مار    

 بعقد معاهدات تجارية فيها. الروا
يحااا للااروا بناااء كنيسااة علااى ال ريااا العااا  فااي محلااة بكاال أو لااي فااي  ل ااة باسااتانبول  ياار  

الكنيسة المخصصة وتكون تحت صايانة سافير روسايا وتاؤمن الصايانة الكاملاة لهاا والحراساة التاماة 
 خوفاا من التدخل.

منهااا العفااو العااا  عاان أهاليهااا وحريااة  إعاااَة بعااض المناااطا للدولااة العثمانيااة ماان روساايا بشااروط 
النصارأ منهم من كافة الوجوه وبناء كناائ  جديادة ومان  امتياازات للربباان وحرياة الهجارة لألبياان 

 وعد  التعرض لهم و عفائهم من تكاليف الحرب والجزية.
يَر الروا جزائر البحار األبايض المتوسا  التاي هاي تحات حكمهام للدولاة العثمانياة التاي يجا   
ن تعفااو عاان أهلهااا وتعفاايهم ماان الرسااو  الساانوية وتماانحهم الحريااة الدينيااة وتاارخت لماان يريااد ماانهم أ

 ترك وطنهم.
كمااا بكاارت بنااَو اخاارأ تتعلااا باابعض المناااطا فااي القاار  وبتاادابير االنسااحاب و خااالء االفااالب 

عثمانيااة والبوجااب والبغادان وبتسااري  األسارأ وتعيااين السافراء مان أجاال المصاالحة وتعهاادت الدولاة ال
                                                        

 . 83( انظر: العثمانيون والروس، د.علي حسن ،ص1)
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بتأَية خمسة عشر ألف كيساا لروسيا في مدة عالم سنين يدف  منها في كل سنة قسا  وهاو خمساة 
 .(1)آالف كي 

 وحين التمعن في هذه الشروط يمكن مالحظة مايلي:
إنهاء السي رة العثمانية على البحر األسَو وتهيلة األس  الديبلوماساية المقبلاة للتادخل الروساي  

 ية الداخلية .في القضايا العثمان
تمدَ الحدَو الروسية الى نهر بوغ الجناوبي وا اتمالها آزوف وساهوب كارش ونيكاال فاي النهاياة  

 الشرقية من  به نهري الدينيبر وبوغ وسهوب وكينبورن.
 أصبحت بالَ القر  مستقلة ورعاياها ال يلحقون الدولة العثمانية إال َينياا فق . 
 كان في الدولة العثمانية والمالحة الحرة في مياها.أصب  لروسيا حا بناء قناصل في أي م 
ساامحت المعاهاادة للااروا بالحصااول علااى االمتيااازات واامن الاابالَ العثمانيااة تشاامل األرعااوبك   

في األفالب والبغدان وجزر بحر إيجة وبالتالي تحولت روسيا الاى حماياة االرعاوبك  فاي أي مكاان 
 .(2)في الدولة العثمانية

ليبيون بذل  ، بل واصلوا تممرهم ، وفاجلوا الدولاة العثمانياة بادخول قاواتهم ولم يكتف الروا الص
باااالَ القاااار  وهااااي جااازء ماااان واليااااات الدولااااة العثمانياااة بساااابعين ألااااف جنااادي  ياااار مبااااالين بمعاهاااادة 

 .(3))كينارجه(
وانبهرت ملكتهم كاترينا بهذا النصر وطافت ربوع القر  وأقيمت لها الزيناات واقاواا النصار التاي 

  عليهااا )ال ريااا بيزن ااة(. وأعااارت الدولااة العثمانيااة ماان جديااد فأرساال الباااب العااالي مااذكرة الااى كتاا
ها فيها عدة م الا  منهاا التناازل عان حماياة 1200السفير الروسي باالستانة وبل  في صيف عا  

                                                        
 . 84( انظر: العثمانيون والروس، ص1)

 . 85يون والروس، ص( انظر: العثمان2)

 . 82( انظر: الدولة العثمانية، د.جمال ، ص3)
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بااالَ الكاار  التااي تخضاا  للسااياَة العثمانيااة وتسااليم حاااكم الفااالو العاصااي للدولااة ورفضاات روساايا 
 .(1)مذكرة فأعلن الباب العالي الحرب وسجن السفير الروسيال

 تحالف النمسا م  روسيا:
وكتبت كاترينا الى القائاد العساكري باوتمكين بعاد  انتظاار العثماانيين والتقاد  باتجااه مادينتي بنادر 
وأوزي وتمكاان نتيجااة لااذل  ماان َخااول )أوزي( وعناادها أعلناات النمسااا الحاارب علااى الدولااة العثمانيااة 

ول يوسف الثاني االمبراطور النمساوي احتالل بلغراَ ولكنه عاَ يجر أبيال الخيبة منساحباا الاى وحا
 مدينة تمسوار والجي  العثماني يتعقبه حتى هزمه  ر هزيمة.

 وفاة السل ان عبدالحميد األول وأعرها على األحدام:
خاا ل اليااأا قلااوبهم واسااتغل فااي هااذه اآلونااة تااوفى الساال ان عبدالحميااد األول ووهناات عزيمااة الجنااد َو

هم إلوااعاف العثمااانيين وتمكنااوا ماان النصاار فااي   22تمااوز وفااي  31األعااداء ماحاادم وتظااافرت جهااَو
  واستولى الروا على مدينة بندر الحصاينة واحتلاوا معظام الفاالال والبغادان وبساارابيا 1789أيلول عا  

ت بعد بل  بمقتضى م خل النمساويون بلغراَ وبالَ الصرب التي َر  .(2)عاهدة ز توي َو

 

 

 

                                                        
 . 86( انظر:العثمانيون والروس، ص1)

 . 87(انظر:العثمانيون والروس، ص2)
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 المبح  الساَا
 السل ان سليم الثال 

  (1807-1788ها/1203-1222)
 

  وباادأت مرحلااة جدياادة ماان 1788هااا/1203تااولى الساال ة بعااد وفاااة عمااه عبدالحميااد األول عااا  
مراحل الحرب بين الدولة العثمانية وأعداءها  رع في احياء الروو المعنوية في نفاوا جناده واعتماد 

ريخ الدولااة العثمانيااة وماقاماات بااه ماان أعمااال ب وليااة، ففااي مراساايم توليااة عاارش الدولااة قااا  علااى تااا
السااال ان بالقااااء خ باااة حماساااية أماااا  قااااَة الدولاااة أ ااااَ فيهاااا بماااا حقتتاااه الجياااوش العثمانياااة مااان 
انتصااارات فااي الماوااي علااى أعاادائها، وتكلاام عاان سااب  هاازائمهم المتااأخرة أمااا  أعاادائهم وبااين بأنهااا 

ابتعااَهم عان َيانهم وعاد  اتبااع كتاابهم وسانة نبايهم، وحاثهم علاى وارورة التضاحية والجهااَ بسب  
واد أعادائهم ، واالعتمااَ علاى هللا فاي كال تصارفاتهم وطاعاة أولاي األمار، ومقاوماة األعاداء الاذين 

 .(1)استولوا على اراوي المسلمين وقتلوا وسجنوا اآلالف منهم حتى تستعيد الدولة بالَ القر  منهم
 أوالا: اصراره على الجهاَ:

هذه اآلمال عند السل ان سليم الثال  جعلته يرفض مسااعي الصال  التاي قاا  بهاا سافراء اسابانيا 
وفرنسا وبروسيا ، وطل  من الصدر االعظم يوسف با ا اتخاب الترتيبات الالزمة للتصادي ألعاداء 

 الدولة.
                                                        

 (. 2/250( انظر: تاريخ سياسي، دولة علية عثمانية ، كامل باشا )1)
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الهازائم المتوالياة علاى الدولاة العثمانياة،  لقد أَرك السل ان المأسااة التاي يعيشاها  اعبه مان جاراء
ولكي يخفف من حادة الغضا  والنفاور، رفاض السال ان مسااعي الصال  وقارر التوجاه بنفساه علاى 

 رأا جي  نحو الدانوب.
 .(1)وقا  بزياَة مرتبات الجند وصرف مكافمت إوايية تزيد عما كانت عليه في عهد سلفه

زه بتعيااين صااديقه القااديم حسااين با ااا الكرياادلي قائااداا ورأأ الساال ان العثماااني واارورة تقويااة مركاا
لألساا ول العثماااني ونقاال خاادمات القائااد السااابا حساان با ااا الااى قياااَة الجااي  البريااة فااي ُمولااداييا 
وتعيينااه حاكماااا علااى مدينااة صإسااماعيلص وتكليفااه فااي نفاا  الوقاات باعاااَة أوزي والتوجااه ب ريااا الباار 

 .(2)نحو القر 
مناصا  قيااَة الجاي  لااه أسابابه، فمان جهاة كااان القائاد حسان با اا علااى  وكاان هاذا التغييار فااي

خالف م  الصدر األعظم يوسف با ا عندما رأأ أن إعالن الحارب علاى روسايا لام يكان فاي وقتاه 
المناس  وأنهم بحاجة الى االستعداَ التا  قبل َخول الحرب، ومان جهاة أخارأ فاان إخفااب الجاي  

تااه قبااال الوقاات المحااادَ قااد أعااار علااى نفساااية العثماااني بقيااااَة حساان با اااا فااي  اساااتعاَة صأوزيص وعَو
السال ان فاارأأ وارورة تغيياار القياااَة ولكان السااب  المعقاول واألقاارب الااى المن اا أن القائااد الجديااد 

، ممااا يجعاال تعيينااه فااي منصاا  الصاادرة العظمااى ساانداا قوياااا وتقويااة (3)كااان ماان أصاادقاء الساال ان
 .(4)والخار لمركزه أما  أعدائه في الداخل 

أصااب  الساال ان سااليم فااي موقااف يحااتم عليااه المواجهااة ماا  أعدائااه وممااا قااا  بااه فااي هااذا الشااأن 
تكليفه لصدره األعظم يوسف با اا باالهتماا  بااقليم وال ايا وحماياة بلغاراَ مان أي هجاو  فاي من قاة 

                                                        
 . 110( انظر: تاريخ نوري في بيان أحوال دولت العلية ، ص1)

 . 68،69موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص ( انظر:2)

 . 235( انظر: تاريخ الدولة العثمانية ، اسماعيل سرهنك، ص3)

 . 69( انظر: موقف اوروبا من الدولة العثمانية، ص4)
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 الَ القر .الكوبان بهدف إعارة تتار القوقاز ود روسيا ومساعدة الدولة العثمانية الستعاَة ب
استبشر الصدر األعظم بثقة السال ان ساليم الثالا  يياه و ان كاأن النصار قريا  وكاان يأمال أن 

 .(1)يحقا أهداف الدولة الم لوبة منه
 عانياا: هزيمة الجيوش العثمانية:

عاااززت القاااوات الروساااية والنمسااااوية مواقعهاااا ، واساااتنفرت جيو اااها وأصااابحت قاااواتهم قريباااة مااان 
لم يسات ي  الصادر األعظام مان إبعااَ األعاداء عان بلغاراَ واوا ر السال ان لعزلاه بلغراَ مولداييا و 

وعاين حسان با اا بدلاه، لقااد مناى يوساف با اا بهازائم متتاليااة علاى ياد القائادين الروساي صسااواروفص، 
 والنمساوي صكوبربص.

ء كان السل ان سليم الثال  حريت علاى اساتعاَة القار  وتحقياا النصار علاى أعدائاه، ورأأ الباد
باعااااَة بنااااء الجاااي  وأصااادر أواماااره للصااادر األعظااام باتخااااب الاااالز  نحاااو ت اااوير الجاااي  ومتابعاااة 
الجهااَو فااي ساابيل االصااالو و رسااال حملااة عسااكرية الااى ساااحة القتااال، ورأأ الساال ان َعاام هااذه 
ة التوجهات بعقد معاهدة صداقة م  السويد تلتز  فيها الدولة العثمانية بدف  مبالم نقدية سنوية محدَ
لمدة عشر سنوات مقابال أن تقااو  الساويد روسايا مان الناحياة الشامالية، واتفقتاا أيضااا علاى مواصالة 
الحاااارب معاااااا وااااد روساااايا وأن اليقااااو  أي منهمااااا بعقااااد معاهاااادة سااااال  ماااا  َولااااة اخاااارأ َون علاااام 

 .(2)الثانية
 عالثاا: موقف الدول األوروبية من هذه المعاهدات:

ن هااذه المعاهاادات متباينااة فبروسايا رحباات بهااذه المعاهاادة وبلاا  كانات مواقااف الاادول األوروبيااة ما
ألنها كانت َائماا تح  السل ان سليم الثال  على مواصلة الحرب خوفااا مان أن تكاون هاي األخارأ 

                                                        
 . 69( المصدر السابق نفسه، ص1)
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مااان فااارائ  روسااايا، وفرنساااا لااام تؤياااد عقاااد المعاهااادة علاااى هاااذا الووااا  التخاااد  السياساااة الفرنساااية 
 وأهدافها.

 قول الشاعر:أما بري انيا ييه كما ي
 يعي ي  من طرف اللسان حالوة

 (1)ويروغ من  كما يروغ الثعل    
فهااي و ن رواايت بالمعاهاادة، ور باات فااي بقاااء الدولااة العثمانيااة قويااة، إال أنهااا التفضاال الوقااوف 

 جنباا الى جن  م  الدولة العثمانية ود روسيا أو النمسا، والتفضل تقديم أي نوع من الدعم.
روبيااة يجاا  أن التسااتغربها، فهااي طبيعيااة، ألن عالقاااتهم ماا  الدولااة العثمانيااة هااذه المواقااف األو 

عالقااات مصااال  وم ااام  فقاا ، و با سااعت بعااض الاادول األوروبيااة الااى بقاااء الدولااة العثمانيااة قويااة 
الجاناا ، فااذل  لااي  حباااا فيهااا ولكنااه هاادف لخدمااة أ ااراض سياسااية تتعلااا بتااوازن القااوأ فااي القااارة 

بالراباة فاي الحفااا علاى مصاالحهم اإلقتصااَية ساواء فاي َاخال الدولاة العثمانياة  األوروبية وتتعلا
 أو خارجها.

على الر م من تأعير هذه المواقف األوروبية على االتجاه العاا  لسياساة الدولاة العثمانياة وتقادمها 
ال فااي المناااطا األوروبيااة ، لاام ييااأا الساال ان العثماااني وكااان يحاادوه األماال بنجاااو المهمااة فااي حاا

توجيه الجي ، فأصدر أمره بتحري  القاوات العثمانياة عبار البغادان واالفاالب حتاى وصالت مقادمات 
جيشاااه الاااى نهااار صرمينيااا ص عناااد حااادَو النمساااا وهنااااك حااادم ماااالم يكااان فاااي الحسااابان حيااا  تمكااان 
الجيشااان الروسااي والنمساااوي ماان مبا تااه الجااي  العثماااني علااى  فلااة وانتصاار عليااه وسااميت تلاا  

 .(2)معركة صيوزاص أو صرميني ص نسبة الى النهر الذي وقعت عنده المعركةالمواجهة ب
كااان لهااذه المعركااة آعارهااا الساايلة علااى الدولااة العثمانيااة فلاام يعااد هناااك فرصااة لتنظاايم الجااي  ، 

                                                        
 . 210،211، عبدالرحمن شرف، ص( انظر: تاريخ دولت عثمانية1)
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فتوالت الهزائم على الدولة العثمانية وتزحزحت الى الوراء باتجاه  رب الدانوب، وأع ت النمسااويين 
 .(1)صار بلغراَ وفت  ال ريا لقوات الحلفاء وطَر العثمانيين من أوروباالفرصة لف  ح

  مان 1789لقد كانت الحمالت الصليبية على األقاليم العثمانية خالل الشاهور األخيار مان عاا  
ية بين ال ارفين ، ولاذل  تميازت الفتارة التاي أعقبات هاذه الحماالت  أفض  ما  هدته المناطا الحدَو

 بحالتين مختلفتين:
األولااى: وتتمثاال فااي قيااا  نشاااط َبلوماسااي وحركااات َينيااة وسياسااية فااي األوساا  األوروبيااة تنااذر 
بااالخ ر، ممااا جعاال الاادول القويااة تبحاا  عاان السااال  وتناااَي بايقاااف الحاارب بااين الدولااة العثمانيااة 

 وعدوتها روسيا والنمسا.
دة فاااي اوروباااا والحااات الثاااورة الفرنساااية فاااي األفاااا وبااادأت أخ ارهاااا تظهااار علاااى مختلاااف األصاااع

وأوجاادت  ااعوراا قوياااا عنااد الاادول األوروبيااة ومعهااا روساايا بااأن الوقاات قااد حااان للتعاااطف ماا  الدولااة 
 .(2)العثمانية خوفاا من استفحال الثورة النابليونية وبيمنة فرنسا على  ؤون القارة األوروبية

تل  الهزائم المتتابعة والثانية: هي ما هدته الفترة من ت ورات واستعداَات عسكرية جديدة بسب  
التااي لحقاات بالدولااة العثمانيااة قباال وبعااد معركااة صبااوزاص والتااي أَت الااى إعااارة السااخ  والغضاا  فااي 

 .(3)أوساط الربية حتى ارتفعت األصوات بتصحي  األوواع و قالة الصدر األعظم من منصبه
لثاورة الفرنساية رأت وتوالت األحدام واستمرت الهزائم ، ووعفت الدولة العثمانية ، وما   هاور ا

الاادول األوروبيااة واارورة التوصاال الاااى معاهاادة ماا  الدولااة العثمانياااة لجماا  الشاامل األوروبااي أماااا  
الحركة النابليونية التوسعية، واألطماع الفرنساية التاي أنساتهم أطمااعهم فاي اراواي الدولاة العثمانياة 

 22ة صز اتوأ المشاهورةص فاي كمرحلة أولى، ونجحات الادول األوروبياة فاي وسااطتها وتام عقاد معاهاد

                                                        
 . 73( انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص1)

 . 74(المصدر السابق نفسه، ص2)
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 .(1) 1791من أ س    4ها الموافا 1205من بي الحجة عا  
ولما تحقا لهم بل  بقي علايهم المرحلاة الثانياة وهاي وقاف الحارب العثمانياة الروساية التاي بادون 
تحقيا بل  سيكون موووع المنااطا فاي أوروباا معرواة لألخ اار بساب  المغاامرات النابليونياة أو 

 .(2)روسيا على الدولة العثمانية وبالتالي تهديداا ألوروبا بسب  تفوب 
وكااان وواا  الدولااة العثمانيااة بسااب  األحاادام التااي تعرواات لهااا أعاارت علااى قوتهااا وعلااى سااير 
ي الاى الساال  وباأي  حمالتها نحو أوروبا وجعلتها في موقف اليمان  من الموافقاة علاى أي أمار ياَؤ

همااة الوساا اء، فتوصاالوا بعااد مفاووااات ماا  كاال ماان  ااروط، وكااان تلاا  األحاادام مساااعدة فااي م
جماااَأ  15روساايا والدولااة العثمانيااة، الااى عقااد معاهاادة سااال  بينهااا فااي مدينااة ياااش وبلاا  بتاااريخ 

  .1792ها، الموافا التاس  من  هر يناير عا  1206األولى عا  
 كان من أهم بنَو هذه المعاهدة:

يعيشون خار  َولتهم بسب  األزماات السياساية ،  تباَل أسرأ الحرب والسماو للرعايا الذين -1
ة الى بلدانهم األصلية أو البقاء حس  راباتهم.  بالعَو

تتنازل الدولة العثمانية لروسيا عن ميناء أزوف وبالَ القر  و به جزيرة طمان وبالَ القويان  -2
 داا فاصالا بين الدولتين.وبساربيا واألقاليم الواقعة بين نهري بجد والدينستر، ويكون النهر األخير ح

ترجااُ  روسااايا للدولاااة العثمانيااة منااااطا: البغااادان واكرماااان وكيلااي واساااماعيل مقابااال أن تقاااو   -3
 الدولة باعفاء رعايا البغدان من الضرائ  وعد  م البة روسيا بتعويضات حرب أو ما ابه بل .

وكاتالينااا الروساايتين ، يمناا  الباااب العااالي رعايااا َولتااه ماان الغااارات علااى محااافظتي تفلااي   -4
وعلااى الساافن الروسااية فااي البحاار المتوساا ، وعليااه القيااا  باادف  تعويضااات ألي اواارار تحاادم بعااد 

                                                        
 . 82( انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص1)

 . 83( المصدر السابق نفسه، ص2)
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 .(1)بل  من قبل رعايا الدولة العثمانية
وحققاات بااذل  المعاهاادة وقااف الحاارب الروسااية العثمانيااة، وحققاات بااذل  أهااداف الاادول األوروبيااة 

وروبا تعي  ييه ان الب الثورة النابليونية تخشى ت ورها علاى وأهمها إيقاف الحرب في زمن كانت أ
أنظماة الحكام فيهاا، وهكاذا وااعت آماال الدولااة العثمانياة ووااعت معهاا تلا  المنااطا التاي كاناات 
تحت نفوبها حتى أصب  البحر األساَو تحات رحماة العلام الروساي وأصابحت موائناه العثمانياة مثال 

يساااا وسيفاساااتبول قواعاااد لأل سااا ول الروساااي وأصااابحت مصااابات األنهاااار العظيماااة مثااال أزوف وأَو
 الدانوب وب  والدنيستر وبروت وحركتها المالحية تحت تصرف روسيا.

وهكاذا قلصاات هااذه المعاهاادة حاادَو الدولااة العثمانيااة فااي أوروبااا وأع اات فااي نفاا  الوقاات الصاافة 
 التنازلية الشربية من مكتسباتها العدائها.

 ااوات ساااهمت فااي القضاااء علااى الكيااان العثماااني فااي أوروبااا وهكااذا خ اات الاادول األوروبيااة خ
التي ناَأ بها الساسة والمفكرون األوروبيون ود الدولاة  (2)وكأنها بذل  تحقا المشروعات الكثيرة

يااة تعماال فااي  العثمانياة منااذ قاارون طويلاة، وكاناات القااوأ الصاليبية والقااوأ االسااتعمارية والقاوأ اليهَو
لمنشاااَو وكأنهاااا: ) اااركة عالمياااة يتبااااَل فيهاااا المؤسساااون األوروبياااون مثاااابرة وتنظااايم نحاااو الهااادف ا

النظاارات الشااذراء ، وقااد يختلفااون معاااا ولكاانهم متفقااون علااى آل عثمااان، وكاال ماانهم متحفااز للاانه  
 .(3)والقضاء واالبتالع(

و ن كاناات معاهاادة ياااش قااد أنهاات المواجهااات الروسااية العثمانيااة لفتاارة مؤقتااة إال أنهااا فااي حقيقااة 
 .(4)مر بداية لنهاية أكثر فاجعة من األولىاأل

                                                        
 . 83( انظر: موقف اوروبا من الدولة العثمانية، ص1)
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 رابعاا: اإلصالو الداخلي والمعاروة:
وبعد هدوء القتاال انصارف ساليم الثالا  ل صاالحات الداخلياة فبادأ بتنظايم الجاي  للاتخلت مان 
االنكشارية الذين أصبحوا سب  كل فتنة واتجه نحو تقليد أوروبا التي تجاوزتهم كثيراا فأهتم بصناعة 

واألسااالحة خاصاااة الماااداف  علاااى ال ريقاااة الفرنساااية، و اااهد عهاااده بااادايات التعلااايم العساااكري  السااافن
 الغربي.

ونظاااراا إلقااادا  السااال ان ساااليم علاااى االصاااالحات و نشااااء فرقاااة النظاااا  الجدياااد، فقاااد عاااار الجناااَو 
االنكشاااارية وسااااندهم األبياااان واااد النظاااا  الجدياااد، ور ااام ان السااال ان أصااادر أماااراا بالغااااء النظاااا  

وتااولي بعااده اباان عمااه  (1)لعسااكري الجديااد، إال أن الثااوار قاارروا عاازل الخليفااة وخلعااه ماان الحكااما
مصا فى الرابا  الحكام مر ا  المحاافظين الاذي اصاب  َمياة فاي أيادي مان عيناوه علاى السال نة عام 
صاادرت مراساايم ساال انية ألغاات النظااا  الجديااد وكاال الماادارا والمؤسسااات واالصااالحيات المرتب ااة 

 .(2)بل  فقد حدعت مشاكل في عهده أَت الى اإلطاحة بهبه، ور م 
  (:1798ها/1213خامساا: الغزو الفرنسي الصليبي على الدولة العثمانية في مصر )

انتهاااز أعاااداء االساااال  تااادهور الدولاااة العثمانياااة فأساااتغلت فرنساااا بلااا  الضاااعف وأرسااالت حملتهاااا 
ت تلا  الحملاة صادأ للثاورة الفرنساية ومتاأعرة المشهورة بقياَة القائاد المشاهور ناابليون بوناابرت، كانا

بافكارها الثورياة. وقاد أصا ح  ناابليون معاه مجموعاة كبيارة مان العلمااء الفرنسايين فاي حملتاه هاذه 
( عالماااا وهااو عاادَ يزيااد عاان اوااعاف العاادَ الااذي أعتاااَ أن يصااحبه فااي حمالتااه 122بلاام عاادَهم )

بالادور الفرنساي الاذي يساعى إلصاالو الكنيساة  األوروبية، وقاد تاأعر فكار هاؤالء العلمااء فاي الغالا 
الكاعوليكياة ويعاااَي حركاات االصااالو البروتسااتانتية مناذ بدايااة القارن الساااَا عشاار، عام تااأعروا فااي 
الفتارة الساابقة لقاادومهم الاى الشاارب بأفكاار روسااو وفاولتير ومونتسااكيو  أبارز مفكااري الثاورة الفرنسااية 

                                                        
 . 127( انظر: الدولة العثمانية ، د.اسماعيل ياغي، ص1)

 . 12: قراءة جديدة لسياسة محمد علي التوسعية، د. سليمان غانم، ص( انظر2)
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ية من خالل مارفعوه من  عارات )الحرياة ، االخااء، والمعروفين بانتمائهم للمحافل الماسون ية اليهَو
المساااواة(، وهااي أفكااار واتجاهااات تعاااَي فااي مجموعهااا الاادين واألفكااار المسااتمدة منااه بشااكل عااا  
وبالتالي فانه من السذاجة أن نقبل مايروجه كّتاب التاريخ من أن الهدف الرئيساي لهاذه الحملاة كاان 

بري انيااة فااي الشاارب فمثاال هااذا الهاادف ال يحتااا  الااى هااذا الحشااد قاصااراا علااى واارب المصااال  ال
، فكااااان الاااى جانبااااه هاااادف إقامااااة امبراطورياااة فرنسااااية فااااي الشاااارب إرواااااء (1)الهائااال ماااان العلماااااء

ل موحات ال بقة البرجوازية فيها والتي تسللت الى الحكام فاي اعقااب الثاورة، و روااء للكنيساة التاي 
ض الضربات بشكل أوعف َورهاا َاخال فرنساا عان بي قبال إال و ن كانت الثورة قد وجهت لها بع

أنها  لت لها تأعيرها الواس  والفعال على كثيرين من أبناء الشع  الفرنسي، فضالا عن الدور الذي 
كانات تقااو  بااه فاي تاادبيم النفااوب الفرنساي فااي المسااتعمرات وكاذل  فااي الشاارب االساالمي. وماان هنااا 

ينيااة ، أو باااالحرأ  اازو كاناات أهااداف الحملااة خلي اااا ماان أهاا داف اقتصاااَية وتوسااعية وسياسااية َو
 .(2)عسكري وفكري، ولهذا اص ح  نابليون معه في حملته هذا الحشد الهائل من العلماء

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 . 141،142( انظر: قراءة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية ص1)

 . 141،142( المصدر السابق نفسه، ص2)
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 المبح  الساب 
 جذور الحملة الفرنسية الصليبية

 
فاااي مصااار مااان خاااالل  ال ااا  أن هاااؤالء المساااتعمرين كاااانوا عااااملين ب بيعاااة واحاااوال المسااالمين

وسااائلهم المتعاادَة، منهااا ماقااا  بااه الرحالااة الفرنسااي )الجواسااي ( الااذي أكثااروا ماان رحالتهاام خااالل 
ياااة  القااارنيين السااااب  عشااار والثاااامن عشااار، وكاااانوا علاااى صااالة بالعناصااار القب ياااة المسااايحية واليهَو

رساااوا كافااااة الجواناااا  السياسااااية، واالقتصاااااَية والفكريااااة  وبعاااض عناصاااار الممالياااا  فااااي مصاااار، َو
والعسكرية بأَب التفاصيل ومما يدلنا على بل  حرصهم الشديد في تروي  أفكارهم فترة بقااء الحملاة 
ية في مصر التاي أصابحت علاى صالة وعيقاة  ، وحتى بعد رحيلها وزرعهم للمحافل الماسونية اليهَو

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -414- 

يدة قبال القادو  بمحمد علاي با اا ييماا بعاد، لقاد كانات خ اوات الحملاة الفرنساية مدروساة بعناياة  اد
ولاام تكاان مفاجلااة وحتااى اكتشاااف حجاار الر اايد األعااري وفاا  رمااوز اللغااة الهيرو ليفيااة للمصااريين 

فاان العناياة لهاذا الحادم والتاروي   -وهو أمر مازال يحتا  الى بحا -القدماء فانه إبا كان مفاجلة 
كاذل ، وكاان يادور فاي  له وماتبعه مان فا  رماوز لغاة الفراعناة واساتخدامه كاان أماراا مدروسااا بعناياة

إطااار األهااداف الكليااة لهااذه الحملااة المعلاان منهااا و ياار المعلاان. ويشااير المااؤرال المساالم عباادالرحمن 
الجبرتااي الااذي عاصاار هااذه الحملااة الااى هااذه األمااور فااي معاارض حديثااه عاان المعهااد العلمااي الااذي 

ن ممان يريادوا الفرجاة انشأه الفرنسيون في حارة صالناصريةص ييقول: )و با حضر إليهم بعض المسالمي
اليمنعونااه الااادخول الاااى أعاااز أمااااكنهم ويتلقوناااه بالبشا اااة والضاااح  و  هاااار السااارور بمجيلاااه إلااايهم 
خصوصاااا إبا رأو ييااه قابليااة أو معرفااة أو ت لعاااا للنظاار فااي المعااارف واألقاااليم والحيوانااات وال يااور 

م وآياااتهم ومعجاازاتهم وحااواَم والنباتااات وتااواريخ القاادماء وسااير األماام وقصاات األنبياااء وبتصاااويره
 .(1)أممهم مما يحير األفكار(
 أوالا :سر قوة المسلمين:

يادركون أن السار فاي قاوة المسالمين يتمثال فاي جاانبين  -والغربيون بصفة عاماة-كان الفرنسيون 
هامين األول هو تمساكه بالادين والثااني فاي وحادة بالَهام فاي  ال حكوماة اساالمية م اعاة مهاباة، 

 (2)ال الحملاااة الفرنساااية إَراكهااام لهاااذين العااااملين حاااين أعلااان ناااابليون وبعاااض رجالاااهوقاااد أكاااد رجااا
للعااوا   للتقارباعتنااقهم لالساال  واحتارا  تعاليماه وزواجهاام مان مسالمات كاي يتخاذوا ماان بلا  بريعاة 

أمالا في االستقرار، وقد بدأ بل  واواحاا فاي المنشاور األول الاذي أعلناه ناابليون علاى  اع  مصار 
)أيها المصريون قد قيل لكم أنني مانزلت لهذا ال رف إال بقصد إزالة َينكم فذل  كاذب  حي  بكر:

صري  فال تصدقوه وقولوا للمغترين أنني ماقصدت إليكم إال ألخلت حقكم من ياد الظاالمين، وأنناي 
                                                        

 (. 3/120( انظر: عجائب اآلثار في التراجم واألخبار )1)

 . 143، ص( انظر: قراءة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -415- 

 .(1)أكثر من الممالي  أعبد هللا سبحانه وتعالى وأحتر  نبيه والقرآن العظيم(
ملاة الااى زعزعااة الاادين فاي نفااوا الشاايوال والعلمااء المساالمين بعاارض نماااب  كماا سااعى رجااال الح

من الحضارة الغربية عليهم، أما العامل الثااني وهاو الراماي الاى تمزياا وحادتهم فقاد بادا واواحاا فاي 
سعي الفرنسايين لتجنياد قاوة مسالحة مان مسايحي مصار قاَهاا صالمعلام يعقاوبص لمسااعدة الحملاة فاي 

 .(2)التي قاَها العلماء ، والوقوف أما  قوات الخالفة العثمانية االسالميةورب الثورة الشعبية 
 عانياا: تفجير الجيوب الداخلية:

نج  الفرنسيون في استثارة العناصر القب ياة المسايحية علاى معاوناة الحملاة بمختلاف الوساائل ، 
الاثالم أكثار مان  واعتبر بعض الكتاب المسيحيين أن الفائدة التي جنتهاا مصار خاالل ساني الحملاة

القرون ال ويلة للحكم العثماني وقد أ اَ البعض من هؤالء العماالء بادور الخساة والنذالاة الاذي قاا  
به المعلم يعقوب في تعاونه م  الفرنسيين واد العثماانيين واعتباروه صتعاونااا يساتحا بموجباه أن يقاا  

ماان ناااَأ باسااتقالل مصاار فااي  لااه تمثااال ماان بهاا  فااي أكباار مياااَين القاااهرة ويكتاا  عليااه أنااه أول
. كاان هااذا الموقاف مان النصااارأ معاَيااا لراباة األ لبيااة المسالمة بانف  القاادر (3)العصار الحادي ص

مايمكن اَراكه مان اتجااه أ لا  المفكارين النصاارأ العادائي لأل لبياة المسالمة فاي مصار المعاصارة 
َ االسالمي، وحتى بمفهاو  الوحادة والذي يبدو جلياا في تأييدهم لخيانة بالَهم طالما هي ود الوجو 

الوطنية الذين يسعون للتمس  به فان صالمعلم يعقوبص يعاد مان أبارز الاذين خاانوا بالَهام. وعلاى أياة 
 .(4)حال كانت هذه الحاَعة بداية لما عرف في التاريخ المصري باسم الفتنة ال ائفية

ناة االحاتالل الفرنسااي وقاد علااا لقاد قامات األقليااات  يار االساالمية ماان النصاارأ واليونااان بمعاو 

                                                        
 .83( انظر: الصراع الفكري بين أجيال العصور الوسطى والعصر الحديث للعدوي، ص1)

 . 144( انظر: قراءة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية، ص2)
 (. 188-1/180( انظر: تاريخ الفكر المصري الحديث، د. لويس عوض )3)
 . 144( انظر: قراءة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية، ص4)
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على بل  االستاب الدكتور عبدالعزيز الشناوي : )أسرفت بعض ال وائف  ير االسالمية فاي مصار 
في تأييد الفرنسيين اسرافاا وصل الى حد تكوين فرقة عسكرية من ابناء هذه ال وائف. وقا  الضباط 

ة وتزويادهم باألسالحة الحديثاة. عام ألحقات والجنَو الفرنسيون بتدريبهم على النظم العسكرية األوروبي
هذه الفرب بجي  االحتالل الفرنسي لسد النقت في عدَه، نتيجة المعارك التي خاواها فاي مصار 
والشا  و خماَ الثورات الشعبية، وفت  ال اعون و يره من األماراض الوبائياة باالجنَو الفرنسايين وقاد 

ات لدعم االحتالل الفرنساي لمصار، وتازعم هاذه نظر الشع  المصري الى هذه الفرب على أنها أَو 
الفرب المعلم صيعقوب حناص إب كون فرقاا عسكرية من األقباط، وكانوا يرتدون زيااا مشاابهاا لازي الجناَو 
الفرنسيين ، وقلده صكليبيرص قياَة هذه الفرقة منحه رتبة أ اا عام رقاى علاى عهاد صميناوص الاى رتباة لاواء 

 .(1)لقائد العا  للفيالا القب ية بالجي  الفرنسي()جنرال( ومنحه رسمياا لق  ا
ور م المقاوماة الشاديدة والحركاة الجهاَياة بقيااَة علمااء األزهار، فقاد اسات اعت القاوات الفرنساية 
بمعاوناة صالمعلام يعقاوبص المصااري مان احاتالل مصاار، وارتكبات مان الفظاائ  مااا يساتلز  أن يفاَر لااه 

جياااال كااام مااان القااارأ أحرقاات، وكااام الااادور واألماااوال قاااد صاافحات مااان تااااريخ هاااذه الفتااارة ، لتاارأ األ
ت على يد فرنسا زبيمة الحرياة  سرقت، وكم أعراض النساء الحرائر انتهكت وكم من األسر قد  َر

 واالخاء والمساواة واالنسانية.
وبعد احتالل القاهرة واصل نابليون احتالله لبقياة مادن مصار، صو ازةص والرملاة ، ويافاا وقاد حااول 

عكاااا، ولكااان يقظاااة أهلهاااا بقيااااَة أحماااد با اااا الجااازار حالااات باااين ناااابليون الصاااليبي وباااين  احاااتالل
 مايشتهي.

وحينما وصل نابليون الصليبي الى عكا وأصادر بيانااا الاى يهاَو العاالم ُم لقااا علايهم اسام صالورعاة 
ية على ارض فلس ين. أال يكشف بل  عن عالقاة وعيقاة  باين الشرعيين لفلس ينص إلقامة َولة يهَو

                                                        
 ( ومابعدها. 2/938( الدولة العثمانية دولة اسالمية )1)
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 يي(1)نابليون الذي تستر باالسال ، واليهَو الذين خ  وا وقاموا بما تسمى الثورة الفرنسية
 عالثاا: الس ان سليم الثال  يعلن الجهاَ ود فرنسا:

كان الهجو  الفرنسي على مصر يعتبار اول هجاو  صاليبي علاى والياة عربياة مان والياات الدولاة 
فااور أعلاان الساال ان سااليم الثالاا  الجهاااَ علااى الفرنساايين العثمانيااة فااي التاااريخ الحاادي  ، وعلااى ال

 ( واسااتجاب لدعوتااه المساالمون فااي الحجاااز، والشااا ، و اامال أفريقيااا. 1798هااا/1213الصااليبيين )
فمن الحجاز خرجت جموع من المسلمين بقياَة محمد الكيالني ، يقول الجبرتاي فاي حاواَم ) اهر 

ت أخباااار الفرنسااايين الاااى 1799  فبرايااار عاااا 5ينااااير الاااى  8هاااا/1213 اااعبان عاااا    (: )لماااا وَر
الحجاز وأنهم ملكوا الاديار المصارية، انازع  أهال الحجااز وواجوا باالحر  وأن هاذا الشايخ الكيالناي 
صاار يعاام الناااا وياادعوهم الااى الجهاااَ، ويحروااهم علاى نصاارة الحااا والاادين ، وفاااتعم جملااة ماان 

مان المجاهادين وركباوا البحار الاى القيصار ما   الناا وبذلوا أموالهم وأنفساهم واجتما  نحاو الساتمائة
ما أنظم إليهم من أهل ينب  وخالفه وكاان مسالموا الحجااز خصاوماا أ اد للجنارال صَيزياهص الاذي عهاد 
إليه صبونابرتص  زو الصعيد والقضاء على قوات الجهاَ بقياَة صمراَ ب ص ، وقد صمموا على الظفر 

واتخاذوا  ااعاراا لهام اآليااة القرآنياة: } انفااروا خفافااا وعقاااالا باحادأ الحساانيين: االستشاهاَ أو االنتصااار 
( 41وجاهاادوا بااأموالكم وأنفسااكم فااي ساابيل هللا بلكاام خياار لكاام إن كنااتم تعلمااون) )سااورة البقاارة: آيااة 

وتكونت منهم ومن مسلمي الوجه القبلي في صمصرص وخاصة عرب صالهاوارةص، وأهاالي النوباة، وقاوات 
سالمية في مواجهة جبهة حربية نصرانية كانت تتألف من القوات الفرنسية، صمراَ ب ص جبهة حربية ا

 .(2)النهرية والبرية، والفيالا القب ية بقياَة المعلم صيعقوب يوحناص في الجي  الفرنسي
 رابعاا: استجابة المهدي الدرناوي الليبي لنداء الجهاَ ود فرنسا:

                                                        
 . 86( انظر: الدولة العثمانية ، د.جمال عبدالهادي، ص1)
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بادعوة مسالمي  ارب ليبياا الاى الجهااَ فاي سابيل هللا حركته الغيرة االسالمية والحمية الدينية فقاا  
تعااالى، فأقباال عليااه الناااا أفواجاااا مثاال قبائاال أوالَ علااي، والهناااَي و ياارهم، كمااا أنضاام إليااه سااكان 

 ( وكاناات 1799هااا/ ابرياال عااا  1214القارأ التااي ماار بهااا وسااار بهااذه الجمااوع حتاى بلاام َمنهااور )
بكااارة أبيهاااا وكاااان النتصاااار الااادرناوي الليباااي علاااى  تعساااكر بهاااا حامياااة فرنساااية أباَهاااا المهااادي عااان

الفرنسيين الكفار صدأ كبير، مما َف  حاكم االسكندرية العسكري الفرنسي الجنرال صمارمونص الاذي 
ة بالمدفعيااة لتعقاا  المهاادي ولكنهااا هزمات أيضاااا؛ فأرساال قااوات أخاارأ ماان ر اايد،  أرسال نجاادة ماازَو

ارت معركة صسنهورص ، وكان من أ د المعا رك هاوالا، ومان أعناف الوقاائ  التاي واجههاا الفرنسايون َو
فااي صمصاارص، واسااتمر القتااال سااب  ساااعات، انتهاات بانتصااار المهاادي الاادرناوي وانسااحاب الفرنساايين 

 . وقيل أن المهدي الدرناوي اَعى المهدية.(1)الى الرحمانية
 وقد علا على بل  أحد المؤرخين بقوله:

ديني باااين الفرنسااايين والشاااع  المسااالم وخلااات الاااى رأي أن صواعتااارف ناااابليون بأهمياااة العاااازل الااا
الحرب ود المسلمين تعتبر حرب االستنزاف ود الفرنسيين ولم يمكن التغل  عليهاا. وقاال آخار : 

 .(2)إن المصريين وصفوا صبونابرتص بأنه نصراني ابن نصرانيص
َ فقاد أبادأ المصااريون عاد  تقابلهم للفرنسايين ، وعباا ر الجبرتاي عان هااذه وبار م كال وساائل التااَو

المشااااعر حاااين اعتبااار ساااني االحاااتالل الفرنساااي لمصااار صأولاااي ساااني المالحااام العظيماااة والحاااواَم 
الجسيمة والوقائ  النازلة والنوازل الهائلة وتضاعف الشرور وتراَف األمور وتوالي المحن واخاتالف 

وفسااَ التادبير وعماو  الزمن وانعكاا الم بوع وانقالب الموووع وتتاب  األهوال واخاتالف األحاوال 
، آيااة  (3)الخاراب وتااواتر األسااباب }ومااا كااان رباا  ليهلاا  القاارأ بظلاام وأهلهااا مصاالحون) )سااورة هااَو

                                                        
 . 90( انظر: الدولة العثمانية ، د.جمال عبدالهادي ، ص1)

 . 90( المصدر السابق نفسه، ص2)
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11.) 
 وقد بكر االستاب الدكتور الشناوي جملة حقائا تتعلا بالحملة الفرنسية على مصر:

هاااا  ااازوة أن الشاااع  المصاااري بقيااااَة علمااااء األزهااار ينظااارون الاااى الغااازوة الفرنساااية علاااى ان •
 صليبية تستهدف َينهم، وتستهد الخالفة االسالمية.

أن ماتسمى بثورة القاهرة االولى والثورة الثانية، لم تكن في الحقيقة إال حركة جهاَية تساتهدف  •
 إنهاء الحكم الفرنسي النصراني لمصر، و عاَة صمصر ص الى حظيرة الخالفة العثمانية االسالمية.

لياا  كااانوا مساالمين، وأن مصاار حينمااا كااان يحمهااا الممالياا  ، إنمااا كااانوا أن العثمااانيين والمما •
 يحكمونها باسم السل ان العثماني المسلم.

أن سكان الواليات العربية لم ينظروا الى السل ان العثماني على أنه سل ان المسلمين فحس   •
 .(1)بل نظروا إليه على انه خليفة المسلمين

 في مصر:خامساا: االنجليز وأطماعهم 
كانات بري انيااا تتااب  األطماااع الفرنسااية فاي مصاار و يرهاا بدقااة متنابيااة وعنادما تحركاات الحملااة 
الفرنسية ووصلت الى مصر أرسلت أس والا بقياَة االميرال نيسلون لتعقا  الحملاة الفرنساية، وفاجاأ 
نيساااالون األساااا ول الفرنسااااي وهااااو رابااااض فااااي خلااااي  أبااااي قياااار بعااااد أن أناااازل قااااوات الحملااااة فااااي 

  ، وقاد كاان لمعركاة 1718االسكندرية، وأ تب  معه في معركة اَت الى إ راقه فاي أول أ سا   
 ابي قير البحرية نتائ  خ يرة من أهمها:

كبدت البحرية الفرنسية خسارة جسيمة قضات علاى كال أمال فاي إمكاان إحيائهاا، فظال االنجلياز  
 أصحاب السي رة في البحار.

الشاااواطح المصااارية الم لاااة علاااى البحااار المتوسااا  حتاااى  فااارض اإلنجلياااز حصااااراا  اااديداا علاااى 
 أصب  من المتعذر تماماا على فرنسا أن ترسل النجدات الى جيشها في مصر.

                                                        
 (.2/943( انظر: الدولة العثمانية دولة اسالمية مفترى عليها ) 1)
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او ر الفرنسيون في مصر الى االعتماَ اعتماَاا كلياا في تدبير  ؤونهم وسد حاجاتهم في هذه  
ها الداخلية وحدها، وكان لذل  أكبر األعر في اتباع بوناابرت لماا ُعارف صبالسياساة  البالَ على مواَر

االسااالمية الوطنيااةص التاااي كااان هااادفها تااوفير اسااباب الحيااااة للفرنساايين وتااارويض المصااريين بشاااتى 
 األسالي  على قبول حكم اجنبي عنهم ولقد اعتمدت السياسة الفرنسية عالعة َعائم:

 َ وعاَاتهم.التظاهر باحترا  الدين االسالمي والمحافظة على تقاليد أهل البال -1
 محاولة انتزاع المصريين من أحضان الخالفة العثمانية . -2
 .(1)إنشاء حكومة وطنية من صعقالءص وأفاول المصريين -3

 ياار أن هااذه السياسااة فشاالت فشااالا بريعاااا فااي تحقيااا أهااداف بونااابرت، والاادليل علااى بلاا  تلاا  
ه إينما ا سااروا أو حلاوا فاي الادلتا والصاعيد، عام المقاومة االسالمية الشديدة التاي ان لقات تقاتال جناَو

 الثورة التي قا  بها المسلمون في القاهرة االولى )حركة الجهاَ األولى(.
وكان بونابرت وقت اندالع المعركة خار  القاهرة ، فعاَ إليها مسرعاا ونص  الماداف  علاى تاالل 

حركااة الجهاااَ و ااعلتها  المق اام لتعاااون مااداف  القلعااة فااي إطااالب القناباال علااى حااي األزهاار مركااز
 المتأججة.

أكتاوبر(  22ويؤخذ من رواية الجبرتي ومان رواياة الفرنسايين أنفساهم أناه فاي الياو  الثااني للثاورة )
حااين  اارع الثااوار فااي مهاجمااة مقاار القياااَة الفرنسااية العامااة بحااي األزبكيااة كااان الجنااَو الفرنساايون 

ائا  وألقاوا الكتا  يهاجمون الجام  األزهار عام َخلاوه وهام راكباون الخياول  وسالبوا ماكاان يياه مان الَو
اساوها باأرجلهم ونعاالهم، و ال الجناَو الفرنسايون يحتلاون األزهار حتاى  والمصاحف علاى األرض َو
به  وفد من مشايخه الى بونابرت ي لباون مناه الجاالء عناه فكاان بلا  نهاياة للثاورة التاي اساتمرت 

يون مان المسالمين فاي القااهرة وواواحيها ابشا   (. وانتقم الفرنسا1798اكتوبر  23-21عالعة أيا  )
انتقا ، فنهبوا َيار حي األزهر واألحياء المجاورة وأعدموا صغار المشايخ الذين حرووا علاى الثاورة 

                                                        
 . 209( انظر: العالم العربي في التاريخ الحديث، د. اسماعيل ياغي ، ص1)
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وصاَروا ممتلكاتهم، واحاطوا القاهرة ووواحيها بالحصون والقالع والمعاقل، وهدموا في سبيل بلا  
 .(1)الشيء الكثير من المنازل والقصور

 ساَساا: العثمانيون وسياستهم الدولية:
كاناات هزيماااة األسااا ول الفرنساااي فااي موقعاااة اباااي قيااار البحرياااة قااد  اااجعت البااااب العاااالي علاااى 
مهاجمة الحملة الفرنساية فاي مصار، فاأعلن الحارب علاى فرنساا وأصادر أواماره بالقااء القابض علاى 

مة العثمانية و لقاائهم فاي الساجون. ولام القائم بأعمال السفارة الفرنسية وجمي  رعايا فرنسا في العاص
تلباا  وزارة الخارجياااة العثمانياااة أن َخلاات مااا  انجلتااارا مااان جهااة ومااا  روسااايا ماان جهاااة اخااارأ فاااي 

 ( وعان 1798َيسمبر  25مفاووات أسفرت عن عقد محالفة َفابية هجومية بين روسيا وتركيا )
العثمانيون يقوماون فاي باالَ الشاا   ( ، وكان 1799يناير  5عقد محالفة اخرأ بين إنجلتر وتركيا )

باستعداَات جهاَية ود الحملة الفرنسية في مصر، مما جعل بونابرت يتخذ قراراا بأن يسا أعداءه 
 ( 1799يونيااو  -فااي  اان هجااو  علاايهم قباال أن يهاااجموه، فكاناات حملتااه علااى بااالَ الشااا  )فبراياار 

أنهاا لام تسات   أن تح ام قاوات أحماد  التي تمكنت من ورب القوات العثمانية المتجمعة هناك، إال
ة الحملاة الاى مصار انتصار بوناابرت  با ا الجزار بسب  فشلها فاي االساتيالء علاى عكاا. وبعاد عاَو

ا الاااى 1799يوليااو  25فااي معركااة أبااو قياار البرياااة    علااى قااوة عثمانياااة اتخااذت طريقهااا فااي رَو
لعثمااني مصا فى با اا الاذي مصر، وكان من أهم نتائ  هذه الموقعاة حصاول بوناابرت مان القائاد ا

وقاا  فاااي األساار علاااى معلومااات تفياااد بااأن حربااااا عامااة فاااي أوروبااا قاااد أناادلعت واااد فرنسااا، فغااااَر 
 .(2)بونابرت مصر سراا الى بالَه تاركاا قياَة الحملة الى الجنرال كليبير

 وعلى العمو  يبعد رحيل بوناابرت الاى فرنساا أقبال كليبار علاى تصاريف األماور بكال هماة، فأعاد
تنظيم الحكومة وقسم الق ر المصري الى عمانية أقاليم إَارية، وأبقى الادواوين التاي أنشاأها بوناابرت 

                                                        
 (. 3/18( عجائب اآلثار )1)
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فااي األقاااليم، كمااا نظاام  ااؤون تحصاايل الضاارائ  وعنااي بضااب  حسااابات المااديريات المختلفااة الااى 
وطات جان  عنايته بسائر فاروع االَارة واالهتماا  بنشااط َيزياه العساكري فاي الصاعيد إال أن الضاغ

ة الى فرنسا أعارت علاى كليبيار وبااَر بالكتاباة الاى الصادر األعظام فاي  سابتمبر  17الم البة بالعَو
  ينفااي رابااة فرنسااا فااي انتاازاع مصاار ماان تركيااا، ويااذكر األسااباب التااي جعلاات فرنسااا ترساال 1799

حملتهاااا الاااى مصااار وهاااي محاولاااة إلقااااء الرعااا  فاااي قلاااوب االنجلياااز وتهدياااد ممتلكااااتهم فاااي الهناااد 
 ر امهم على قباول الصال  ما  فرنساا، باإلواافة الاى االنتقاا  مماا لحاا بالفرنسايين مان أبأ علاى و 

أياادي الممالياا ، وتخلاايت مصاار ماان سااي رة البكااوات و رجاعهااا الااى تركيااا، عاام طلاا  كليبياار ماان 
. وقااد جاارت هااذه (1)الصاادر األعظاام فاات  باااب المفاووااات ماان أجاال جااالء الفرنساايين عاان مصاار

 ( 1800يناااير  24ل فااي مدينااة العااري  وأساافرت عمااا يساامى باتفاقيااة العااري  )المفاووااات بالفعاا
 التي نصت على :

تهم الى فرنسا.   جالء الفرنسيين عن مصر بكامل أسلحتهم وعتاَهم ، وعَو
 هدنة عالعة  هور قد ت ول مدتها إبا لز  األمر، ويتم خاللها نقل الحملة. 
على باالَه علاى أن تتعهاد تركياا  -نجليز وروسياأي األ -الحصول من الباب العالي أو حلفائه  

 وحلفاؤها بعد  التعرض لهذا الجي  بأي أبأ.
 يار أن الحكومااة البري انياة عناادما بلغتهااا أنبااء مفاووااات العاري  كاناات قااد أتخاذت موقفاااا ماان 
 أنه تع يل إتفاقية العري  عن إبرامهاا، إب كانات تخشاى مان أن يعاَو جاي  فرنساا المحاصار فاي 

الى مياَين القتال في أوروبا، فترج  كفاة الجياوش الفرنساية ويختال ميازان الموقاف العساكري مصر 
في القارة. ولما كان من المعتقد في ووء رسائل الضباط والجنَو الفرنسايين الاى بويهام فاي فرنساا، 
والتي وقعات فاي ايادي رجاال البحرياة البري انياة أن الحملاة الفرنساية تمضاي باب ء َاخال األراواي 
المصرية فقد فضلت حكومة لنادن أن يبقاى الفرنسايون فاي مصار أو يسالموا أنفساهم كأسارأ حارب. 
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  أواماار صااريحة الااى اللااوَر كياا  القائااد العااا  لألساا ول 1799َيساامبر  15ولااذل  أصاادرت فااي 
البري اااني فااي البحاار المتوساا  باارفض أي اتفاااب أو معاهاادة بشااأن الجااالء عاان مصاار، طالمااا كااان 

ينت على ورورة أن يسّلم الفرنسيون أنفساهم كأسارأ حارب تساليماا م لقااا َون قياد هذا االتفاب ال 
  .1800أو  رط ، فأعد كي  رسالة بهذا المعنى الى كليبير وصلته في أوائل مارا 

وأما  هذا التحول المفاجح لم يجد كليبير مفراا من وقاف عملياة الجاالء التاي كاان قاد بادأها تنفياذاا 
  بااالزحف علااى رأا جيشااه لوقااف 1800مااارا  20م أساارع فااي صاابيحة يااو  التفاقيااة العااري ، عاا

تقااد  العثماااانيين الاااذين وصااالت طالئعهاام الاااى الم رياااة علاااى مسااافة سااااعتين مااان القااااهرة، فوقعااات 
معركة )عين  م ( التاي امتاد ميادانها مان الم رياة حتاى جهاات الصاالحية، وهاز  الفرنسايون فيهاا 

اء معركة هليوبولي  كان فريا من جي  الصدر األعظم وبعض العثمانيون هزيمة  ديدة. وفي أعن
عناصاار الممالياا  قااد تسااللوا الااى َاخاال القاااهرة وأعاااروا أهلهااا علااى الفرنساايين، فكاناات عااورة القاااهرة 

 .(1) 1800أبريل سنة  20مارا الى  20الثانية التي استمرت مدة  هر تقريباا من 
لتجائه الى العنف، فدك القاهرة بالمداف  من كال جانا ، ولم يست ي  كليبر إخماَ الثورة إال بعد إ

و اادَ الضاارب علااى حااي بااوالب حياا  تركاازت الثااورة فاناادلعت ألساانة النيااران فااي كاال مكااان مناااه، 
والتهمت الحرائا عدَاا كبيراا من الوكائل والخاناات، فلام يجاد ساكان باوالب مفاراا مان التساليم، وتالهام 

األزهاار الوساااطة وأخااذوا ماان كليباار العفااو الشااامل واألمااان،  سااكان األحياااء االخاارأ، وتااولى مشااايخ
ولكناه مالبا  أن  ادر بالمسالمين بعااد أن خمادت الثاورة، وكاان اقتصاصااه مانهم رهيبااا  اديداا فأعااد  
بعضااهم وفاارض  رامااات فاَحااة علااى كثياار ماان العلماااء واألبيااان، كمااا فاارض المغااار  علااى أهاال 

، وعهد كليبر الى المعلام صيعقاوبص أن (2)ات الشعبية الكاَحةالقاهرة جيمعاا، ولم يستثني منهم ال بق
يفعاال بالمساالمين مايشاااء، وممااا يااذكر أن ب رياارك األقباااط لاام يقاار يعقااوب علااى تصاارفاته، وكثياار 
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مابذل له النص  بالعدول عن خ تاه، ولكان يعقاوب كاان يغلام لاه القاول وكاان يادخل الكنيساة راكبااا 
َ إ  .(1)ال إمعاناا في تأييد الفرنسيينجواَه ورافعاا سالحه، ولم يَز

  ب عناة 1800يولياو  24ولم يمض علاى إخمااَ عاورة القااهرة إال  اهرين حتاى أ تيال كليبار فاي 
قاتلااة ماان أحااد طلبااة األزهاار الشاااميين، وهااو سااليمان الحلبااي، وماان المعتقااد أن الساال ات العثمانيااة 

رنساي احتفااالا رهيبااا بتشايي  رفاات يونياو أحتفال الجاي  الف 17كانات لهاا ياد فاي مصارع كليبار وفاي 
كليبر ، وبعد َفن الجثة أعد  سليمان الحلبي وآلت القياَة العامة للحملة الى الجنرال ميناو باعتبااره 

وكاان هاذا القائاد مان أنصاار البقااء فاي مصار وخا  سياساته اساتهدفت  (2)أكبر وباط الحملة ساناا 
والخارجياااة أوااا رته الاااى مغااااَرة مصااار بعاااد  تاااوطين الفرنسااايين فيهاااا إال أن الضاااغوطات الداخلياااة

الهجو  المشترك الذي قا  به االنجليز والعثماانيون علاى الفرنسايين فاي مصار. لقاد تظاافرت عوامال 
عاادة أر ماات المحتلااين الفرنساايين علااى الخاارو  ماان مصاار فااي النهايااة، منهااا تح اايم أساا ولهم فااي 

البحار المتوسا ، وتشاديدهم الحصاار علاى  معركة ابي القير البحرية، وسي رة االنجليز البحرياة فاي
الشاواطح المصاارية، ممااا أعجااز الحكومااة الفرنسااية عاان إرسااال النجاادات واإلمااداَات الااى فرنسااا فااي 
مصر، وانضما  الدولة العثمانية الى أعداء فرنسا، واالنقسا  الذي حدم في صفوف الحملة وبدأت 

ية الاى القااهرة، عام اساتفحل أماره بعاد رحيال بواَره منذ بدأ جي  بونابرت زحفاه الشااب مان االساكندر 
بونابرت وخصوصااا عقا  مصارع كليبار و باان قيااَة ميناو للحملاة، وجهااَ الشاع  المصاري المسالم 
واد االحاتالل الفرنساي الصااليبي، بلا  الجهااَ الااذي تمثال فاي عاورتي القاااهرة االولاى والثانياة، وفااي 

ون أَنااى العملياات الجهاَيااة التاي ا ااتعلت فاي الاادلتا ، وفاي  المقاومااة التاي ا ااتدت فاي الصااعيد. َو
   كان لجهاَ مسلمي مصر للحكم الفرنساي باالم األعار فاي زعزعاة أركاناه، وفاي عجاز الفرنسايين 
عن بلوغ  ايتهم وتنفيذ أهدافهم وانهيار آمالهم في تشييد تل  المستعمرة الجميلاة التاي كاانوا يحلماون 

                                                        
 . 89( انظر: الدولة العثمانية، د.جمال عبدالهادي ، ص1)

 (. 3/30( انظر: عجائب اآلثار )2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -425- 

 .(1)ة الجديدة في مصرباتخابها نواة المبراطوريتهم االستعماري
 سابعاا: آعار الحملة الفرنسية على األمة االسالمية:

لقد كان لهذه الحملاة آعااراا بالغاة وسابباا مان أساباب هزيماة األماة الداخلياة ولقاد صاور هاذه اآلعاار 
علاى األمااة االساتاب محمااد ق ا  فقااال: )عام كاناات الهزيماة الحربيااة  التاي وقعاات بالمماليا  علااى يااد 

ي إمبابااة إيااذاناا بالهزيمااة الداخليااة؛ هزيمااة العقياادة فااي َاخاال النفااوا. لقااد روع المساالمون نااابليون فاا
بمااداف  نااابليون وباادت لهاام ساايوف الممالياا  هااذراا فار اااا إزاء تلاا  المااداف  الجدياادة التااي لاام يكونااوا 

ها، في يد االعداء. وانقل  ميزان القوأ انقالباا عنيفااا فاي ن فوساهم فتلا  يعرفونها أو يتصورون وجَو
هااي الماارة األولااى التااي تنهااز  فيهااا جيااوش المساالمين عاان جاادارة، وتتغلاا  جيااوش الصااليبيين ألنهااا 
تمل  قوة حقيقية من العتاَ والفن الحربي والمعرفة اليملكها المسلمون ولقد كان ممكناا ما  بلا  كلاه 

ريثما تتجم  لالنقضاض أال يتغير الميزان في َاخل النفوا، كان ممكناا أن تصمد النفوا للهزيمة 
من جديد كما حدم مرات كثيرة من قبل، ولكن الرصيد الداخلي للعقيادة فاي تلا  الفتارة لام يكان مان 
القوة بحي  يصمد للصدمة ويتجم  من جديد. حقاا لقد قا  الشع  بمقاومة باسالة للحملاة الفرنساية، 

جيباة. حقااا لقاد حادم كال بلا ، وعاارت القااهرة بزعاماة العلمااء وتاأعيرهم الروحاي وحادعت ب اوالت ع
ياة الفدائياة، أماا الكياان الحقيقاي للدولاة المسالمة المقاتلاة التاي تاانظم  ولكناه كاان أ ابه باالعماال الفَر
القتال وتجي  الجيوش وتقف للغزاة بوصفها )َولة االسال (، أما بل  كله فكان قد باب فاي معركاة 

.  إمبابة ولم يعد له وجَو
الحقيقيااة هااي هزيمااة الحاارب، فقااد وواا  نااابليون فااي فتاارة إقامتااه فااي  وأحاا  المساالمون بالهزيمااة

مصااار قانونااااا جدياااداا يحكااام باااه المسااالمون  يااار  اااريعة هللا، قانونااااا مساااتمداا مااان التشاااري  الفرنساااي، 
من زوا  وطاالب وميارام، وكانات تلا  هاي المارة -وحصر تشري  هللا في أمور األحوال الشخصية 

لمرة األولى التي يحكمهم فيها قانون  ير قانون هللا، يضاعه وينفاذه قاو  األولى في تاريخ المسلمين ا
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 ير مسلمين ، لقد كان الصليبيون يدخلون األراوي االساالمية أحيانااا، ويبقاون فاي بعاض األحياان 
ساانوات، باال وصاال بهاام األماار قباال قبياال صااالو الاادين أن يقيمااوا لهاام َويااالت علااى  اااطح البحاار 

ولكنهم لم يجرؤوا ق  في أية مرة أن يضعوا قانونااا مان عنادهم يحكماون باه األبيض في بالَ الشا ، 
المسلمين؛ فقد كانوا في كل مرة  زاة انتهبوا ق عة من األرض ولم يكوناوا قا  َولاة حاكماة مساي رة 

َولة حاكمة في ارض االسال  بعد أن أطااحوا بالدولاة -في األرض، وفي هذه المرة كانوا ألول مرة 
 بوها في ميدان القتال.المسلمة وبو، 

من -وكان هذا بدء الهزيمة الحقيقية؛ هزيمة العقيدة، وبدء انحسارها في عالم الواق ، وانحسارها 
في َاخل النفوا، وفي  ل هذه الهزيمة وتل  كان االنبهار الاذي أحدعتاه الحملاة الفرنساية فاي  -عم

الغرباي الاذي حملاه رجاال البعثاة المرافقاة  نفوا المصريين؛ انبهار بقوة الساالو أوالا، وانبهاار باالعلم
للحملة، وانبهار بالم بعة التي جاء بها نابليون الى مصار، وانبهاار بالتنظيماات التاي أحادعها، وفاي 

 كلمة واحدة انبهار بكل ماجاء من الغرب وكل مالي  باسال .
لصليبي بعاد بلا  وكانت هذه هي الهزيمة الحقيقية الكاملة التي مهدت لكل ماأحدعه االستعمار ا

من تدمير مخرب في حياة المسلمين وعقيدتهم وأفكارهم ومشاعرهم وسلوكهم فاي واقا  الحيااة، لاذل  
لاام يكاان طاااَر الفرنساايين مااان مصاار أو انسااحابهم حااادعاا حقيقياااا فاااي عااالم الواقاا  بعاااد هااذه الهزيماااة 

 .(1)الداخلية التي خلفتها الحملة في نفوا المسلمين(
رنسااية أعاار باااالم فااي مصاار خصوصااااا والشاارب عموماااا وساااتعرف بلاا  فاااي لقااد كاناات للحملاااة الف

يااة الفرنسااية أن تشااا  المباحاا  القاَمااة بااابن هللا تعااالى وكيااف أساات اعت المحافاال الماسااونية اليهَو
طريقهااا ل عاان االسااال  بخنجرهااا المساامو ، لقااد اساات اع الفرنساايون أن يزرعااوا أفكااارهم ويجاادوا لهاام 

اَوا بعد خروجهم العسكري من الادور الخ يار الاذي قاا  باه محماد علاي عمالء في المن قة ، واستف
با ااا حاااكم مصاار ييمااا بعااد. لقااد كاناات الحملااة الفرنسااية علااى مصاار وخروجهااا و هااور  خصااية 

                                                        
 . 118-115( انظر: هل نحن مسلمون ، ص1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -427- 

محمااد علااي با ااا فااي زماان الساال ان سااليم الثالاا  الااذي تاام عزلااه بسااب  أنااه أَخاال أسااالي  الفرنجااة 
تفاَة بالتقنية الحديثة، مماا يشاكل خ اراا علاى عقائاد االماة، وعوائدهم الى الجي  ولم يقف عند االس

وهاذا مااوَر فااي نات الفتااوأ التاي أصاادرها المفتاي: )كال ساال ان يادخل نظامااات اإلفارن  وعوائاادهم 
ويجباار الربيااة علااى اتباعهااا ال يكاااون صااالحاا للملاا ( لكاان يظااال األماار محاااط بااالغموض، بااال إن 

لنا إنه كان حريصاا على إحيااء فريضاة الجهااَ كماا كانات  َراسة تاريخ السل ان سليم الثال  تظهر
على عهد أجداَه وآبائه، فهل هذا هو السب  وراء المؤامرة التي أطاحت به في جماَأ األولى عا  

 .(1) (1808يونيو  28ها/1223
 
 
 
 
 
 
 

 المبح  الثامن

 السل ان محمَو الثاني

  (1839-1808ها/1223-1255)
 

وعشرون سانة، اساتفاَ مان إقامتاه الجبرياة ما  ساليم الثالا  حيا  أطلعاه  تولى الحكم وعمره أرب 
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األخير على خ   االصالو. إال أن السال ان الجدياد أر ام فاي البداياة علاى االنحنااء أماا  راباات 
االنكشارية، فأمر بالغاء كل اإلصالحات حتى يرويهم الى أن تحين الفرصة لت بيا وتنفيذ خ ا  

ذرع بالصابر انتظااراا لسااعة الخاالر مان االنكشاارية الاذين هادَوا كياان اإلصالو. وكان محمَو يتا
الدولااة العثمانيااة ولكااان الفرصااة لااام تاات  لاااه قباال مااارور عاادة سااانوات، خاصااة وأن عهاااده قااد أمتلاااح 

ه وكافة إمكانياته  .(1)بالحروب والت ورات الهامة التي استنزفت معظم جهَو
 أوالا: الحرب م  روسيا:
  وحااول أيضااا عقاد اتفاااب 1809هاا/1224الثااني صالحاا ما  انجلتارا عاا  عقاد السال ان محماَو 

مماعل م  روسيا ولكنه فشل، وا تعلت ناار الحارب بينهماا، وُهاز  العثماانيون واساتولى الاروا علاى 
بعض المواق  وعزل الصدر األعظم وياء يوسف با ا وتولى مكانه أحمد با ا الذي انتصار علاى 

  التاااي َخلوهاااا وسااااءت العالقاااات باااين فرنساااا وروسااايا، وكااااَت تقااا  الاااروا، وأجالهااام عااان المواقااا
الحرب بينهما، ف لبات روسايا الصال  ما  الدولاة العثمانياة، وعقادت باين ال ارفين معاهادة بخارسات 

  والتاااي نصاااات علاااى بقاااااء األفااااالب والبغااادان وبااااالَ الصااارب تابعااااة للدولااااة 1812هااااا/1237عاااا  
َو مان القياا  بابعض اإلصاالحات والقضااء علاى الثاورات العثمانية. وقد مكن الصل  السل ان محم

ات في الدولة  .(2)والتمَر
ولما علم الصربيون بمعاهدة بخارست، و عااَة خضاوعهم للدولاة العثمانياة، قااموا باالثورة  يار أن 
ور فات   القوات العثمانية أخضعتهم بالقوة، وفار زعمااء الحركاة الاى النمساا، ولكان أحادهم وهاو عياَو

 .(3)ء للعثمانيين وخض  للسل ة العثمانية وحصل على امتيازات خاصة من الدولةأ هر الوال
 إلغاء اإلنكشارية:
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 . 228-226( تاريخ الدولة العثمانية، أحمد سرهنك، ص2)

 . 128ة، د.اسماعيل ياغي، ص( انظر: الدولة العثماني3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -429- 

فساادت طبيعااة اإلنكشاااريين وتغياارت أخالقهاام ، وتباادلت مهمااتهم وأصاابحوا مصاادراا للاابالء للدولااة 
غمساوا والشعوب التابعة لها، وصااروا يتادخلون فاي  اؤون الدولاة وتعلقات إفلادتهم بشاهوة السال ة وان

ة الشاتاء وفرواوا الع اياا السال انية وماالوا  في الملذات والمحرمات و ا علايهم أن ينفاروا فاي بارَو
الى النه  والسل  حين  زو البالَ وتركوا الغاياة التاي مان أجلهاا وجادوا و رقاوا فاي  ارب الخماور 

ن أسباب النصر وأصبحت الهزائم تأتي من قبلهم بسب  تركهم للشريعة والعقيدة والمباَك وبعدهم ع
الحقيقيااة، وقاااموا بخلاا  وقتاال السااالطين ماان أمثااال عثمااان الثاااني، واسااتمر اإلنكشاااريون فااي عهااد 
الساال ان مااراَ الراباا  ساانوات عشاار سااائرين فااي طريااا الظااالل ساااَرين فااي  اايهم وطايااانهم، فهاام 

اابوه فأصاب  األماار والنهاي لهاام، وهام الااذين قااموا بقتاال السال ان اباارابيم ا ألول خنقااا حينمااا الاذين نص،
حاول التخلت منهم، وهم الذين أربكوا الدولة إب وواعوها فاي حالاة مان الفوواى بقاتلهم الساالطين 
وتولية أوالَهام الصاغار السان مان بعادهم كالسال ان محماد الرابا ، فقاا  األفارن  بااحتالل أجازاء مان 

فااي عهاد السال ان سااليم الابالَ، فاوا ر الصادر األعظاام والعلمااء الاى عزلااه. عام عاارت االنكشاارية 
خلااات جياااوش االعاااداء بعضاااا مااان اراواااي الدولاااة واحتلتهااا. وخلااا  االنكشاااارية الساااالطين  الثاااني َو
مصاا فى الثاااني، أحمااد الثالاا ، مصاا فى الراباا ، الااى أن قاايض هللا للساال ان محمااَو الثاااني عااا  

 .(1)ها للتخلت منهم1241
النكشاااارية فاااي بيااات المفتاااي، وقاااا  فجمااا  السااال ان مجموعاااة مااان أبياااان الدولاااة وكباااار واااباط ا

الصاادر االعظاام سااليم أحمااد با ااا خ يباااا فبااين الحالااة التااي وصاالت إليهااا االنكشااارية ماان الضااعف 
واالنح اط وبين ورورة إَخال النظم العسكرية الحديثة، فأقتن  الحاوارون عام أفتاى المفتاي بجاواز 

ين. وقد أعلن الموافقاة كال مان حضار مان واباط االنكشاارية مان حيا   العمل للقضاء على المتمَر
الظاااهر وأب نااوا خااالف بلاا  ولمااا  ااعروا بقاارب وااياع امتيااازاتهم وبوواا  حااداا لتصاارفاتهم أخااذوا 

ها بدأ بعض االنكشاريين 1241بي القعدة عا   8يستعدون للثورة واستجاب لهم بعض العوا . وفي 
                                                        

 . 107،108( انظر: تاريخ الدولة العثمانية ، د. علي حسون ، ص1)
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جما  السال ان العلمااء وأخبارهم بنياة بالتحرش بالجنَو أعناء أَائهم تدريباتهم عم بدأوا في عصيانهم ف
ين فشااجعوه علااى استلصااالهم فأصاادر األواماار للمدفعيااة حتااى تسااتعد لقتااالهم ملوحاااا باااللين  المتمااَر

بي القعادة تقاد  السال ان  9والتساهل في الوقت نفساه خوفااا مان تزاياد لهيا   ارورهم. وفاي صاباو 
)آت مياداني( حيا  اجتما  العصااة هنااك  ووراءه جنَو المدفعية وتبعهم العلمااء وال لباة الاى سااحة

يثيااارون الشاااغ  وقيااال إن السااال ان ساااار معاااه  ااايخ االساااال  قاواااي زاَة طااااهر أفنااادي والصااادر 
نفا  عام أحاطات المدفعياة بالميادان  60.000االعظم سليم با ا أما  الجموع التي كانت تزيد علاى 

و  علااى المااداف  ولكنهااا صاابت واحتلاات المرتفعااات ووجهاات قااذائفها علااى االنكشااارية فحاااولوا الهجاا
حممهااا فاااوب رؤوساااهم فاااأحتموا بثكنااااتهم هروبااااا مااان الماااوت، فأحرقااات وهااادمت فاااوقهم وكاااذل  تكاياااا 
البكتا اااية، وباااذل  انتصااار علااايهم. وفاااي الياااو  التاااالي صااادر مرساااو  سااال اني قضاااى بالغااااء فلاااتهم 

هاربااا الاى الوالياات أو ومالبسهم واص الحاتهم واسمهم من جمي  بالَ الدولة و عدا  من بقي مانهم 
نفيه، عم قلد حسين با ا الذي كانت له اليد ال اولى فاي إبااَتهم قائاداا عامااا )سرعساكر( وبادأ بعادها 

 . (1)نظا  الجي  الجديد
عاام أصاااب  السااال ان محماااَو بعااد بلااا  حاااراا فاااي ت اااوير جيشااه، فترسااام خ اااى الحضاااارة الغربياااة 

لزي األوروبي ، وأمر أن يكون هو الزي الرسمي لكال فأستبدل ال ربوش الرومي بالعمامة ، وتزيا با
فكااان أول ماان  (2)مااو في الدولااة العسااكريين ماانهم والماادنيين، وأساا  وساااماا َعاااه وسااا  االفتخااار

 .(3)فعل بل  من سالطين آل عثمان
وما قا  به السل ان محمَو من استبدال العمامة باال ربوش وفارض اللبااا األوروباي علاى كافاة 

العسكرية يدل علاى  اعوره العمياا بالهزيماة النفساية وساوف نتعارض ألسابابها إن  ااء المجموعات 

                                                        
 . 169( انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د.علي حسون ،ص1)

 . 73( انظر: المسلمون وظاهرة الهزيمة النفسية، عبدهللا بن حمد، ص2)

  .169( انظر: تاريخ الدولة العثمانية ، د.علي حسون ،ص3)
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 هللا تعالى.
 عانياا: محمد با ا والي مصر:

كااان محمااد علااي  خصااية ساايلة الساامعة معروفاااا بالقسااوة و لظااة الكبااد ترسااله الدولااة العثمانيااة 
هااو وأفااراَ حملتااه التأَيبيااة  لتأَياا  القاارأ التااي تتااأخر فااي َفاا  مااايفرض عليهااا ماان المااال، ييعسااكر

حااول القريااة ينهبااون ويساالبون ويفزعااون اآلمنااين، حتااى ياارأ أهاال القريااة أن األفضاال لهاام أن ياادفعوا 
 .(1)األموال الم لوبة و ن أبهظثهم وكان محباا للعظمة الى حد الجنون 

كاره جاء محمد علي الى مصر على رأا فرقة من الروملي إلخرا  الفرنسيين منها، واست اع بم
هاءه أن يكس  عقة العلماء في مصر وسعى في القضاء علاى منافسايه علاى والياة مصار ب ارب  َو

هاااا 1220ربيااا  األول سااانة  20ملتوياااة ومااااكرة وخبيثاااة حتاااى أصاااب  واليااااا علاااى مصااار ابتاااداءا مااان 
 .(2) 1805يونيو سنة  18الموافا 

، (3)مااا م يعااا للسال انوعلى الر م من أن محمد علاي قاد ابادأ حماسااا  اديداا لكاي يصاب  خاَ
ولتااه ، إال أن السال ان كااان (4)وأباد فاي ساابيل بلا  كثيااراا مان ببااارات التاذلل والخضااوع للسال ان َو

على و   أن يدرك أبعاَ هذه العبارات، مظهراا بذل  تخوفه من هذا الوالي الجديد، فأمر بنقله عان 
صاادر فرماناااا آخاار بتثبيتااه علااى واليااة مصاار، إال أن تاادخل العلماااء ماارة أخاارأ قااد جعاال الساال ان ي

 .(5) 1806نوفمبر  6ها/ 1221 عبان سنة  24والية مصر في 
ومان هناا باادأ محماد علااي فاي تاادبيم مركازه الشخصااي وتثبيات الواليااة فاي  خصااه، وبالتاالي فااي 

                                                        
 . 205( انظر: واقعنا المعاصر لمحمد قطب، ص1)

 . 32( انظر: حروب محمد علي في الشام، د.عايض الروقي، ص2)

 . 17( انظر: قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا التوسعية، د. سليمان الغنام، ص3)

 هـ، الرياض . 1230في ربيع األول  248-50/1( وثيقة تركية رقم 4)

 .391لدولة العلية العثمانية، ص( انظر : تاريخ ا5)
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ساللته وهناك اسللة كثيرة تحتا  الى اجابة منها ماحقيقة الادور الاذي قاا  باه محماد علاي مان أجال 
ية األولاى وعلااى المصاال   الفرنساية والبري انياةي ومان الاذي كاان خلاف القضااء علاى الدولاة الساعَو

 وم الشا  الى مصري هذه أسللة نحاول حلها من خالل الدراسة التاريخية الوابية.
 عالثاا: المؤرال عبدالرحمن الجبرتي يصف محمد علي:

الكابباة،  االم العهاد لاه  وصف المؤرال الجبرتي محمد علي بأناه مخااَع وكاذاب يحلاف األيماان
وال بمة يضمر السوء واستخد  العسف والجور في نف  الوقت الذي يعد يياه بالعادل، اليخفاف مان 

. ولقد َعت هذه الصفات البعض بأن يصور محمد علي (1)عسفه و لمه واستبداَه استجداء  يخ
-ر الوسايلة( ، فقيال لاه بأنه ميكافللي ، أو أنه تعلم على فكر ميكافللي )صااح  نظرياة الغاياة تبار 

: مارة أن ميكاافللي ألاف كتابااا اساامه االميار، فكلاف أحاد النصاارأ المحي اين بااه،  -اي محماد علاي
، واسمه أرتين بترجمة هذا الكتاب وأن يواييه  وقد أعتاَ أن يكون أ ل  مرافقيه من النصارأ واليهَو

المواصالة قاائالا بأناه يمتلا  كل ياو  بصافحة مترجماة، فلماا وصال الاى الصافحة العا ارة توقاف عان 
 .(2)من الحيل مالم يخ ر لمكيافللي على بال

ولقد علا بعض الكّتاب على بلا  باأن هاذه الصافات التاي ر احت محماد علاي ألن يصاب  واليااا 
وتل  الصافة القاذرة مان حا  الزعاماة والاى حاد الجناون، وقساوة القلا ، والنظار الاى  (3)على مصر

  هااي التااي تبحاا  عنهااا المحافاال الماسااونية لصااناعة األب ااال الااذين الااذات وعااد  المباااالة باالسااال
ولة الخالفة من َاخلها.  يدمرون واالسال  َو

 رابعاا: محمد علي والماسونية:
لاام يكاان ماان السااهل علااى  اااب قلياال الخباارة وقلياال المعرفااة بمصاار وطبيعتهااا أن يصاال الااى مااا 

                                                        
 . 159( انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ، ص1)

 (. 2/857( انظر: مصر في مطلع القرن التاسع عشر، د.محمد فؤاد شكري )2)

 . 160( انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني ، ص3)
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با كان يستند الى قوة تخ   له وتعيناه علاى وصل إليه محمد علي مهما كانت قدرته أو بكاؤه إال إ
تحقيا أهدافه وتسخره في نف  الوقت لتحقيا أهدافها ، وبخاصة أنه كما بكر عن نفسه )ال يصل  

وهاذه الصافات حقيقياة لاه مهمااا  (1)للوالياة ولاي  مان الاوزراء وال مان األماراء وال مان أكاابر الدولاة(
العديد من التساؤال، لمابا عارت الفرقة األلبانية بالذات  كان  روه من قولها، ولهذا نجد أنفسنا أما 

التي يحتل فيها هو الرجل الثاني َون بقية الفرب العثمانية وأبعادت صخسارو با ااص عان الوالياة تحات 
َعااوأ تااأخر رواتاابهمي ولمااابا أناادف  العلماااء لتعيااين قائااد القااوة األلبانيااة الثااائرة طاااهر با ااا قائمقاماااا 

الم اارَو عاام يقتاال بعااد عشاارين يومااااي ولمااابا ي ااَر الااوالي الجديااد أحمااد با ااا بعااد  ينااوب عاان الااوالي
توليااه بيااو  واحااد فقاا ي ولمااابا يساااعد محمااد علااي خور اايد با ااا فااي تااولي الواليااة عاام ينقلاا  عليااهي 
وكيف است اع محمد علي أن يفي بروات  الجند وبخاصة بعد استيالء المماليا  فاي الصاعيد علاى 

 ي هناكي ولمابا ولماباي جوان  كثيرة يكتنفها الغموض   مخصصات األهال
هااي الحركااة الماسااونية التااي  -التااي لاام تكاان  اااهرة-وتشااير كثياار ماان األَلااة الااى أن هااذه القااوة 

  علااي يااد رجااال الحملااة الفرنسااية حياا  مهااد لهااا نااابليون، عاام أساا  1798انبعثاات فااي مصاار ساانة 
رنسيين الماسونيين محفاالا فاي القااهرة سامي محفال خلفه كليبر ومعه مجموعة من وباط الجي  الف

. وقاد (2)إيزيسي، وأوجدوا له طريقة خاصة باه هاي ال ريقاة الممفيساية أو ال ريقاة الشارقية القديماة
تمكان هاذا المحفاال مان أن يضاام إلياه بعاض األعضاااء مان المصااريين و ن كاانوا قلاة، عاام أنحال هااذا 

  ، و ل أعضاؤه يعملون في الخفاء وبسرية. 1800المحفل رسمياا في أعقاب ا تيال كليبر سنة 
ويشير المنشور األول الاذي وزعاه ناابليون علاى المصاريين الاى أناه قاد ساعى لنشار هاذه األفكاار 

أن جمياا  النااا متسااوون عنااد  -أي المصاريين -مناذ بداياة وصاول الحملااة فياذكر يياه )قولااوا لهام 

                                                        
 . 161( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 132مد عزت، ص( انظر: نهاية اليهود لمح2)
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ويبادو تازعم الحملاة  (1)والفضاائل والعلاو  فقا (هللا وأن الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هاو العقال 
الفرنسااية للفكاار الماسااوني واوااحاا منااذ باادايتهم ولقااد حاااولوا فاارض العاااَات الخبيثااة التااي اسااتهجنها 
المساالمون فااي مصاار كالبغاااء والساافور وتشااجي  النساااء ماان الحاارايي  ونساااء الهااوأ علااى ارتكاااب 

 .(2)من بين أسالي  انتشار الماسونيةالمحرمات بشكل علني واو ، حي  يعد هذا األمر 
قاد نجحاوا فاي وام المصاريين مان المشاايخ  -أي الفرنسايين  -وتوحي بعض الدالئل على أنهام 

  ، 1800والعلمااء ماان بياانهم الشاايخ حساان الع ااار الااى المحفاال الماسااوني الااذي أسسااه كليباار ساانة 
ة كغياره مان العلمااء عام عااَ يبعد أن هرب الشيخ حسن الع ار الى الصعيد فاي أعقااب قادو  الحملا

الى القاهرة على أعر َعوة الفرنسيين للعلماء اتصل على الفور برجاال الحملاة ونقال عانهم علاومهم، 
وقاد انادم  الاى حاد كبيار فاي علاومهم ، وكثياراا ماا  (3)وفي نف  الوقت تولى تعلايمهم اللغاة العربياة

أن يوصااف الع ااار بأنااه ماان َعاااة  . ولقااد َعاات هااذه األمااور(4)تغاازل فااي أ ااعاره بأصاادقائه ماانهم
. وقد توعقت صلة الشيخ الع ار بمحمد علي بعد توليه الوالية وأصب  مان الركاائز التاي (5)التجديد

يعتمد عليها محمد علي في خ واته التجديدية في مصر وهو أمر يشير الى وجَو صلة بين محمد 
 .(6)سيةعلي والمحفل الماسوني المصري الذي تأس  إبان الحملة الفرن

كما أن ت ور األحدام يشير الى تشب  محمد علي باألفكار الماسونية التاي كاان مهياأ لهاا بحكام 
تكوينااه ال بيعااي فينقاال عنااه قولااه وهااو يفاااوض الفرنساايين علااى مسااألة احااتالل الجزائاار : )عقااوا أن 

عتباارات التاي قراري ... ال ينب  من عاطفة َينية فأنتم تعرفونني وتعلماون أنناي متحارر مان هاذه اال
                                                        

 . 167( انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص1)

 (. 3/161( انظر: عجائب اآلثار )2)

 . 85( انظر: الصراع الفكري بين أجيال العصور، ابراهيم العدوي، ص3)

 . 316( انظر: الجبرتي والفرنسيس ، د.صالح العقاد، ص4)

 . 169ص ( انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني،5)

 . 169( انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص6)
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 .(1)يتقيد بها قومي ... قد تقولون أن مواطني حمير وعيران وهذه حقيقة أعلمها(
وقد  هد عصر محمد علي على تأسي  أكثر من محفال ماساوني فاي مصار فقاد أنشاأ الماساون 

 .(2) ، على ال ريقة االسكتلدنية و يرها كثير1830اإلي اليون محفالا باالسكندرية سنة 
هااي القن اارة التااي عباارت عاان طريقهااا الصااهيونية العالميااة، إبا أسسااها تسااعة ماان  )إن الماسااونية

ياة عالمياة تساي ر  اليهَو باية الوصول الى تحقيا الحلم الصهيوني المتمثل في انشاء حكومة يهَو
على العالم، فأعدت خ  ها وبرامجها المحققاة ألهادافها وأطلقات علاى نفساها اسام : )القاوة الخفياة( 

لاا  الساارية والعهااَو والمواعيااا التااي كاناات تأخااذها علااى العضااو المنضاام إليهااا وساايلة واتخااذت فااي ب
وغ  عليه بحي  يصب  آلة توجهه كما تريد. وقد استشرأ فساَ الماسونية في المجتمعات الغربية 
واساات اعت أن تجاااذب الكثيااارين مااان األعضااااء عاان طرياااا  اااعارها الظااااهري: )الحرياااة ، اإلخااااء، 

اساااونيون هااام أيااادي اليهاااَو التنفيذياااة لمخ  اااات الاااب   وماااؤامرات االواااا هاَ )الم (3)المسااااواة(
 .(4)واإلعدا  والسحا السارية المفعول على جمي   عوب العالم(

، يصارعون بهاا كباار الساساة، ويخادعون األمام الغافلاة والشاعوب  )الماسونية آلة صيد بياد اليهاَو
وال الساام، وخنجاار  مااده اليهااَو فااي قلاا   الجاهلااة. الماسااونية خ اار كااامن وراء الرمااوز واأللفاااا

الشااعوب، وأقاااموا لهااا عاادواا ماان َاخلهااا وعلااة ماان وساا ها. الماسااونية عقاارب لاادغ الشااعوب قروناااا، 
اء الحرية والمساواة واإلخاء ....(  .(5)متجلياا َر

ية األصل والمنبات وماَامات كاذل  فهاي تجياد المكار والخاداع، وتاتقن  )فالماسونية ماهي إال يهَو
الي  التشاكي  فاي العقائاد، والنيال مان األنبيااء والرسال علايهم الساال ، وتشاي  اإللحااَ والكفار فاي أس
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رباوع األرض، وتاادعو الاى اإلباحيااة والفسااَ والاارج ، واليهاَو تاااريخهم معاروف فااي تحرياف الكتاا  
حاب الساماوية، وقتاال األنبياااء، و طفاااء كال باقااة ماان نااور، إنهاام أتبااع الشاايفات، وعباادة الااذه  وأصاا

االحتكار وجم  األموال و ير بل  من الربائل التي اتصفوا بها. ولام يعاد الياو  خاييااا علاى أحاد أن 
ينياااا ... وتمتااد أبرعتهااا  يااة ُيااراَ منهااا تخرياا  العااالم اجتمابياااا، وأخالقياااا، َو الماسااونية منظمااة يهَو

 .(1)المسمومة الى كل المباَك والقيم باية تدميرها والقضاء عليها(
انتشرت المحافل الماسونية في مصر والشا  وتركيا وكانت تعمل ليالا ونهاراا مان أجال تفتيات  لقد

و وعاف الدولة العثمانية بمعاولها الفاسادة التاي التكال وال تمال ولقاد اسات اعت المحافال الماساونية 
الفرنسااية فااي مصاار أن تجعاال فرنسااا تحتضاان محمااد علااي يقااول االسااتاب محمااد ق اا : )واحتضاانته 

تضاناا كامالا لينفذ لهاا كال مخ اطتهاا: ؛ فأنشاأت لاه جيشااا مادرباا علاى أحادم األساالي  ومجهازاا اح
 .(2)بأحدم األسلحة المتاحة يوملذ با راف سليمان باش الفرنساوي:(

لقااد كاناات المصااال  الفرنسااية تاارأ َعاام محمااد علااي ليتحقااا لهااا أطماعااه المسااتقبلية فااي حفاام 
و واااعاف الدولاااة العلياااة العثمانياااة، وزرع خنجرهاااا المسااامو  فاااي قلااا  وتقوياااة محافلهاااا الماساااونية ، 

الدولة العثمانية ولذل  أنشأت لمحمد على اس والا بحرياا متقدماا مت وراا، وترسانة بحرية في َميااط، 
والقناطر الخيرية لتنظيم عملية الري في مصر، أو لمحمد علي، إنما كان لتنفيذ المخ ا  الصاليبي 

 لة الفرنسية عن تنفيذه بسب  او رارها الى الخرو .الذي فشلت الحم
لقاد قاا  محماد علاي بادور مشابوه فاي نقال مصار مان انتمائهاا االساالمي الشاامل الاى  ايء آخاار 
ي بها في النهاية الى الخرو  عن  ريعة هللا وكانت تجربة محمد علي قدوة لمن بعده من أمثال  يَؤ

 .مص فى كمال أتاتورك وجمال عبدالناصر...الخ
إن المسلم الحا ال يمكن أن يقو  بمثل هذا الدور ال وابيااا وال مساتغفالا ، ألن إساالمه يمنعاه أن 
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 يتلقى التوجيه من أعداء االسال .
لقاد كااان أعاداء االسااال  يريادون القضاااء علاى الدولااة العثمانياة، والقيااا  بتغريا  العااالم االسااالمي 

أفكارهم الى بقياة الشاعوب االساالمية، فأماا القضااء  م  االهتما  الخار ببلد األزهر ليقو  بتصدير
على الدولة العثمانية فقد ساهم في إواعافها و هادار طاقاتهاا، واساقاط هيبتهاا وتعادي علاى حرماتهاا 
وأمااا التقااارب ماا  األعااداء والسااير فااي فلكهاام الفكااري والحضاااري واإلنسااالال التاادريحي عاان االنتماااء 

يياااه  اااوطاا مدحاااه علياااه حلفائاااه مااان الماساااون الفرنسااايين  العقااادي والفكاااري واألخالقاااي فقااا  ق ااا 
والبري انيين وانهز  أما  الغزو الفكري المنظم وقاا  بتنفياذ سياساة االبتعاام بارساال ال االب الشابان 
الااى أوروبااا ليتعلمااوا هناااك، وكااان هااذا ماان األمااور الخ ياارة المنافااذ التااي َخاال التوجااه العلماااني ماان 

ومن عم في ساحة الحياة فاي مصار االساالمية وأهمال األزهار و ايوخه  خاللها، فدخل ساحة التلعيم
وعلمائاااه واهاااتم بارساااال الشااابان الصاااغار بأعاااداَ متزايااادة الاااى أوروباااا وهااام فاااي سااان المراهقاااة،  يااار 
محصاانين بشاايء لينغمسااوا فااي الشااهوات، ويتااأعروا بالشاابهات عاام يرجعااوا الااى بالَهاام ليكونااوا رأا 

قد أرا معهم م  البعثات أئمة يؤماوا ال االب فاي الصاالة ولكان ماابا الحربة المتجهة الى الغرب، ل
عملااوا األئمااةي لقااد كااان رفاعااة رافاا  ال ه اااوي واحااداا ماان أوللاا  األئمااة ولكنااه عاااَ وهااو واحااد ماان 
َعاة التغري  ، وعندما استقبله أهله باالفرو ياو  عااَ مان فرنساا بعاد  يباة سانين؛ فأ ااو علايهم فاي 

راء ووسمهم بأنهم  .(1))فالحون( اليستحقون  رف استقباله اَز
عا ييه الى تحرير المرأة الى السفور، والاى  عم ألف كتابه الذي تحدم ييه عن أخبار )باري ( َو
االختالط ، وأزال عن الرقت المختل  وصمة الدن ، فقال إنه حركاات رياواية موقعاة علاى أنغاا  

 .(2)الموسيقى، فال ينبغي النظر إليه على أنه عمل مذمو 
لقد استغرقت عملية االنتقال التدريحي مايقرب مان قارن مان الزماان، ولكنهاا كاات عملياة مساتمرة 
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 .(1)ال تتوقف ، بل تتوس  على الدوا 
لقااد كااان محمااد علااي ععلباااا ماااكراا همااه نفسااه وأوالَه ماان بعااده ولااذل  قااا  بأعمااال  اانيعة، وأفعااال 

فياذ مخ  اات فرنساا وبري انياا وحارر علاى قبيحة فاي إواعاف األماة، والقضااء علاى  اوكتها وتن
أن يجمل صورته في أعين الغارب ويقفاوا آعاارهم فاي التحادي  بال ويفكار كماا قاال عان نفساه )بعقال 

 .(2)افرنجي وهو يلب  القبعة العثمانية(
لقد قا  محمد علي نيابة عن فرنسا وبري انيا وروسيا والنمسا و يرها من الدول األوروبية بتوجياه 

جعة لالتجاه االسالمي في كل من مصر، والجزيرة العربية، والشا  ، والخالفة العثمانياة وربات مو 
 مما كان لها األعر في تهيلة العالم االسالمي لألطماع الغربية.

 خامساا : محمد علي ووربه لالسال  في مصر:
ارأ بعد أن نج  محمد علي في توطيد نفسه في الحكم وأحاط نفساه بب اناة ومسااعدين مان نصا

، واستجل  لنفسه ممالي  جعلهم حكاماا لألقاليم، وكان في  األرو  واألرمن وكتبة من األقباط واليهَو
كل بلا  مساتنفراا لجماوع المسالمين المصاريين ومعباراا عان عاد  االهتماا  أو االكتارام بهام وبخاصاة 

برتاي بلا  بقولاه: أن هؤالء المساعدين قد أعانوه على سياسته االستبداَية باين الفالحاين وصاف الج
) فت  بابه للنصارأ من األروا  واألرمن فترأسوا باذل  وعلات أساافلهم، كماا أناه كاان يحا  الساي رة 

 .(3)والتسل  وال يأن  لمن يعاروه(
وسل  محمد علي واتباعه من  ير المسلمين سياسة من أبرز عالماتها الظلم والقهار واالساتعباَ 

ألرض ماان الفالحااين وفاارض علاايهم السااخرة، أو َفاا  وااد جمااوع الشااع  المصااري ، فجماا  حجاا  ا
وريبة بديلة وحار  علايهم أن ياأكلوا  ايلاا مان كاد أياديهم، وأب ال التجاارة، وزاَ فاي اساعار المعااي  
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أوعافاا مضاعفة، وفرض الضرائ  التي الي يقاون َفعهاا، وجعال كال نشااط اقتصااَي ياؤول إلياه، 
مايتسااام باااه محماااد علاااي مااان صَاء الحساااد والشاااره ، وارجااا  الجبرتاااي بلااا  الاااى (1)ونقااام علاااى النااااا

. وقاد نات  عان هاذه السياساة كاره الفالحاين الشاديد (2)وال م  والت ل  لما في أيدي الناا وأرزاقهمص
لمحمااد علاااي وأعواناااه، وهااروبهم مااان األراواااي الزرابيااة، وتااارك قاااراهم فااراراا مااان السياساااة الظالماااة، 

  1831الفالحااين الفااارين فااي عاا  واحااد هااو عااا  وأعرواوا عاان اال ااتراك فاي جيشااه فقااد بلاام عادَ 
 .(3)ستة آالف فالو

أمااا فااي الماادن وبخاصااة فااي القاااهرة فيااذكر الجبرتااي أن محمااد علااي حااين كلااف الناااا بتعميرهااا 
)اجتماا  علااى الناااا عشاارة أ ااياء ماان الربائاال وهااي السااخرة والعونااة وأجاارة الفعلااة والااذل والمهانااة 

ف  الدراهم و م  .(4)اتة االعداء وتع يل معا هم وأجرة الحما (وتق ي  الثياب َو
لقد كان الجبرتي معاصراا لسياسة الظلم التي مارسها محمد علي على الشع  المسالم فاي مصار 
الذي امتت حقوقه وخيراتاه وفات  للتجاار األوروبياين البااب علاى مصارابيه لادخول مصار والهيمناة 

عليهاااا أساااواب أرورباااا مااان المنتجاااات  علاااى اقتصااااَها، وأصااابحت مصااار هاااي المزرعاااة التاااي تعتماااد
الزرابية وارتب ت مصر بأوروبا ارتباطاا حضارياا وتجارياا، وأصب  اعتماَ طبقاة التجاار النا الة فاي 
مصر على االسواب األوروبية من الناحية االقتصااَية وبالتاالي السياساية ، الاى جانا  تمكاين َعااة 

، وأوقاف (5)رياة بعاد أن  ال َعااة االتجااه االساالميالثقافة األوروبية من الساي رة علاى الحيااة الفك
مناه  التعليم القائمة على الدين تنفيذاا لسياسية نابليون الماسونية، وهو أمر أكده الماؤرال االنجليازي 
أرنولد تويني في قوله : )كان محمد علي َيكتاتوراا أمكناه تحويال اآلراء النابليونياة الاى حقاائا فعالاة 
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 .(1)في مصر(
ا االسااتعمار األوروباي هدفااه فاي االسااتفاَة مان المنشاامت واالصاالحات الماَيااة التاي قااا  لقاد حقا

فاا  عمناااا باهظاااا يفااوب  بهااا َميااتهم محمااد علااي، أمااا  ااع  مصاار المساالم فقااد سااي ر عليااه اليااأا َو
حجاام كااال اصاااالو وهااو تح ااايم هويتاااه الحضااارية التاااي صاااقلها االسااال  والتاااي ميااازت َروه خاااالل 

 .(2)العصور االسالمية
وفت  باب الدعوة الى الوطنية والقومياة وماارا سياساة التضايا علاى َعااة الفكار االساالمي مان 
العلماااااء والمشااااايخ فكااااان هااااذا االتجاااااه مسااااايراا لمسااااابيه الراميااااة الااااى االسااااتقالل بمصاااار وبالتااااالي 

فااال ، وقاااد لقاااي فاااي اتجاهاااه هاااذا عونااااا مااان المحا(3)إبعاَهااااعن االرتبااااط بدولاااة الخالفاااة االساااالمية
 الماسونية التي يعتبر هذا االتجاه من صل  أهدافها.

  الاذي تشاير 1835هاا/776ومن أبرز الذين عااونوه فاي هاذا االتجااه الشايخ حسان الع اار سانة 
الدالئل على انضمامه للمحفل الماسوني المصري، فقد كان الع اار ياري أن الابالَ )الباد أن تتغيار 

يياه(، وكاناات وجهتااه فاي هااذا التغيياار هاو االتجاااه الكاماال أحوالهاا ويتجاادَ بهااا مان المعااارف مااالي  
المشااايخ والعلماااء عاان مواصاالة جهااَو المساالمين  -فااي رأيااه -الااى الثقافااة األوروبيااة بعااد ان عجااز 

 .(4)األوائل
 ( حيا  ابتعثاه محماد علاي الاى 1873-1801وتب  الع ار في اتجاه تلميذه رفاعة ال ه اوي )

عااااَ بعااادها لنشااار ماااا يزكاااي الفكااارة الوطنياااة و يرهاااا مااان   (1831-1826فرنساااا خمااا  سااانوات )
االفكار االجتمابية التي عايشتها فرنسا والتاي لام تكان تاتالء  ما  أووااع المجتما  المارتب  باالفكر 
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االسالمي، وقاد بادت هاذه االفكاار فاي العدياد مان القصاائد التاي نظمهاا وكاذل  الكتا  التاي ترجمهاا 
، لقاااد تااااعر ال ه ااااوي بتياااارات الفكااار األوروباااي مااان (1)لسااانبعاااد تولياااه اال اااراف علاااى مدرساااة األ

أقصااى اليمااين الااى أقصااى اليسااار بشااكل فاااب تااأعره بااالفكر االسااالمي، حياا  أباادأ فااي عديااد ماان 
جواناا  فكااره، وفااي كافااة مراحاال حياتااه، إعجابااه بأفكااار الحريااة والمساااواة وواارورة االعتماااَ علااى 

ان حملتاه الشاهيرة، ولقاد أ هار طه ااوي تاأعراا و عجابااا بامراء العقل ، لقد تبني ما َعا إليه نابليون إب
 مونتسكيو، وتشبعه بالفكر الماسوني.

وتبااا  ال ه ااااوي كثيااارون ممااان وصااالوا الااادعوة الاااى الوطنياااة والاااى وااارورة االتجااااه الكامااال الاااى 
الحضارة الغربية من امثال )علي مبارك( و)ابرابيم أَهم( و)صال  مجدي( و)محمد عثمان جاالل( 
( و)عبادهللا فكااري( و يارهم ، وواصال الجمياا  هجاومهم علااى التياار االسااالمي  و)عبادهللا أباو السااعَو

 .(2)من كافة الجوان 
 ساَساا: حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وصراعها م  الدولة العثمانية:

: 
 ولد الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علاي بان محماد بان أحماد بان را اد التميماي سانة

  في بلدة العيينة الواقعة  مال الرياض بينها وبين الرياض مسيرة سبعين كيلومتراا، 1703ها/1115
 .(3)أو مايقارب بل  من جهة الغرب

را  ونشااأ علااى حاا  العلاام، ف لبااه منااذ صااغره و هاار منااه نبو اااا وتمياازاا، فحفاام القاارآن الكااريم َو
تيمياة فاي الفقاه والعقائاد والارأي وأعجا  بهاا  الفقه الحنبلي والتفسير والحدي ، وتتلمذ على كت  ابان

                                                        
 . 23( انظر: التيارات السياسية بين المجددين والمحافظين ، ص1)

 . 184( انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص2)

 . 35( انظر: امام التوحيد محمد عبدالوهاب، احمد القطان ، ص3)
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 .(1)أيما إعجاب وتأعر بكت  ابن القيم ، وابن عروة الحنبلي و يرهم من فحول هذا المنهل السلفي
ورحل في طل  العلم الى مكة، والمدينة، والبصرة، واألحساء. وتعرض لفتن عديدة عندما جاهر 

 بمرائه في العراب عم رج  بعد بل  الى نجد.
وعندما رج  الى حريمالء ببالَ نجد بدأ َعوته باألمر بالمعروف والنهاي عان المنكار واال اتغال 
بااالعلم والتعلاايم، والاادعوة الااى عقياادة التوحيااد الصااايية، وحااذر ماان الشاارك ومخاااطره وأنواعااه وأ ااكاله 

وتلقااه وتعرض لمحاولة ا تياال مان بعاض السافهاء فاي حاريمالء وانتقال بعاد بلا  الاى بلدتاه العييناة 
، وهاد  القبااب، ولام يساتمر فاي  أميرها بالترحي  و جعه على أمر الدعوة، فأقا  الشرع ونفذ الحادَو
حريمالء طويالا بسب  وغ  أمير االحساء على أميار حاريمالء لقتال الشايخ محماد بان عبادالوهاب 

 ، فخر  ما ياا على األقدا  الى الدربية.
:  تحالفه م  محمد بن سعَو

عبدالوهاب أن يتحالف م  األمير محمد بن سعَو الذي قا  بماله ورجالاه مان  است اع محمد بن
أجل َعوة التوحيد وكاان هاذا التحاالف علاى اسا  متيناة واسات اع الشايخ أن يواصال َعوتاه للنااا 
بااالتعليم والرسااائل والااوعم واسااتمر علااى هااذا الحااال يعلاام الناااا ويكتاا  الرسااائل وياادبجها بااالحج  

على صحة َعواه، يدعو الى إزالة المنكر وهد  قباب القبور ، وسد برائا  الشارك، والبراهين واألَلة 
ية هلل وحاده و لات الادعوة مساالمة متأنياة ت ارب القلاوب برفاا وأنااه، وتادعوا الاى  (2)وتحقيا العبَو

هللا بالحكماة والموعظااة الحساانة، واسااتمر يعلام ماان يحضاار َروسااه ويووا  عقيدتااه، ويشاارو مباااَك 
والداني ، ولكناه رأأ أن اللاين يقابال بالشادة، وأن الصادب يقابال بالكاذب، والموعظاة  َعوته للقاصي

 الحسنة يَر عليها بالمؤامرات فلم يكن بد من َخول مرحلة الجهاَ وتغيير المنكر بالقوة.
 إبا لم يكن إال األسنة مركباا 

                                                        
 . 36( المصدر السابق نفسه، ص1)

 .45،46بن عبدالوهاب ، ص ( انظر: امام التوحيد الشيخ محمد2)
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 (1)فما حيلة المض ر إال ركوبها   
َو باعااداَ العاادة ماان الرجااال والسااالو للخاارو  بجمااوع وباادأ الشاايخ يعاونااه األمياار محمااد باان سااع

ها لنشر الدعوة وتثبيت أركانها في الجزيارة وخارجهاا، وكاان  المجاهدين من الدربية الى خار  حدَو
الشاايخ يشاارف بنفسااه علااى إعااداَ الرجااال، وتجهيااز الجيااوش وبعاا  الساارايا، ويسااتمر ماا  بلاا  علااى 

ي  الوفاَو فقاد جما  هللا لاه العلام والجااه،  الدرا والتدري ، ومكاتبة الناا، واستقبال الضيوف، وتَو
وقد كان له نظر سياسي عاق ، وخبرة واسعة فاي أماور الحارب  (2)والعزة والتمكين بعد جهاَ طويل

 .(3)والسياسة
واسااتمرت الحاااروب بااين أنصاااار الاادعوة وأعااادائها سااانين عدياادة، وكاااان النصاار حلياااف أصاااحاب 

  فتحات 1773ها/1178القرأ تسق  واحدة تلو االخرأ وفي عا  الدعوة في أ ل  المواقف وكانت 
الرياض بقياَة االمير عبدالعزيز ابن محمد بن ساعَو ، وفار منهاا حاكمهاا الساابا َهاا  بان َواا، 
وكان حاكماا  الماا  شوماا، اعتدأ على الدعاة مراراا، ونقض العهَو التاي أبرمهاا ما  القاائمين علاى 

خال كثيار مان النااا فااي الادعوة وبعاد فات  الريااض  اتساعت رقعاة األرض التااي تخضا  للادعوة ، َو
الدعوة مختارين، فقد أزيلات العوائاا التاي كانات تصادهم عنهاا، وانفرجات االماور بعاد وايا، وجااء 
اليسر بعد العسر، وكثرت األموال، وهدأت األحوال، وأمان النااا فاي  ال الدولاة االساالمية الفتياة، 

 .(4)ألمن مدة ايابهاالتي حر  الناا من نعمة ا
وبعااد وفاااة الشاايخ محمااد عباادالوهاب واصاالت الاادعوة مساايرها وساااندها آل سااعَو بقااوة الساال ان 
وتحولااوا إلااى الحجاااز، التااي كااان يسااي ر عليهااا الشااريف  الاا  باان مساااعد والااذي  اارع فااي  اان 

                                                        
 (. 3/293( انظر: استمرارية الدعوة، محمد السيد الوكيل )1)

 . 53( انظر: امام التوحيد محمد بن عبدالوهاب، ص2)

 . 78( المصدر السابق نفسه، ص3)

 (. 3/294( انظر: استمرارية الدعوة ، د. محمد الوكيل )4)
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ا  الصاااراع بينهماااا حتااااى عاااا   يين، َينياااااا وعساااكرياا. َو    حاااين َخاااال1803هجماااات علاااى الساااعَو
يون مكاة مان  يار أن يتعرواوا ألياة مقاوماة مان جانا  الشاريف  الا ، الاذي آعار الهااروب  الساعَو

يون المدينة المنورة  . (1)إلى جدة وبعد عامين وم السعَو
وامتد نفوب الحركة السلفية على معظم الجزيرة العربية و عرت بري انيا بخ اورة هاذا النفاوب علاى 

ي ة األولاى يمتاد نفوبهاا علاى الخلاي  العرباي والبحار األحمار، مصالحها. لقد أصبحت الدولة الساعَو
خاال القواساام فااي الخلااي  العربااي تحاات نفوبهااا ووصاال نفوبهااا إلااى جنااوب العااراب وأصاابحت تااأعر  َو
على ال ريا البري بين أوربا والشارب، وفاوب هاذا وباك فاان األسا  الدينياة التاي ترتكاز عليهاا هاذه 

ة ت ويعهااا أو عقااد االتفاقيااات معهااا حياا  كااان العااداء للنفااوب الدولااة قااد ق اا  علااى بري انيااا إمكانياا
، لقاااد اسااات اع القواسااام ومااان خلفهااام القاااوة (2)األجنباااي فاااي المن قاااة مااان أهااام أهاااداف هاااذه الدولاااة

ية ماان توجيااه وااربات موجعااة ألساا ول األنجليااز فااي عااا     وأصاابحت مياااه الخلااي  1806السااعَو
َ باان عباادالعزيز األو  ماان الناحيااة السياسااية إب لقااد بلغاات الدولااة فااي زماان سااعو  (3)تحاات سااي رتهم

وصاالت كااربالء فااي العااراب، و لاااى حااوران فااي بااالَ الشااا ، وخضاااعت لهااا الجزياارة كاملااة باساااتثناء 
 . (4)اليمن

 سابعاا: المؤامرة ود حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب:
ية  فكر  ياطين اإلنا  مان أبنااء أورباا فاي النتاائ  التاي يصالون إليهاا لاو اساتمرت الدولاة الساعَو

األولى ورأوا أن بل  يقضي علاى مصاالحهم فاي الشارب عمومااا ولاذل  الباد مان تادمير هاذه الدولاة، 
 فسلكوا مسال   تى للقضاء على نفوب الدعوة السلفية منها: 

                                                        
 . 17( انظر: العالم العربي في التاريخ الحديث، ص1)

 . 156( انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص2)

 . 158( المصدر السابق نفسه، ص3)

 . 94( انظر: الدولة العثمانية، د. جمال ، ص4)
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أوالا: تأليا  الاارأي العااا  َاخاال َيااار اإلسااال  وااد َعاوة الشاايخ محمااد باان عباادالوهاب فقااا  الااذين 
ع والخرافات على أنها من َين اإلسال  بالتصدي لدعوة الشيخ ومقاومتها، وليسات هاذه اعتقدوا بالبد

المقاومة من جهة واحدة أو من طرف معين بل من كل الجهاات ومان كال األطاراف، أتات مان قبال 
المشااايخ الااذين يتمسااكون بااالنفوب الااذي يع اايهم إياااه العامااة وأهاال الجهالااة، ويبغااون المحافظااة علااى 

ن البدع والخرافات  انين أنها من الادين، أتات مان سادنة القباور، أتات مان المساتفيدين ماهم عليه م
ماان صااناَيا النااذور، أتاات ماان الااذين يعيشاايون علااى األطعمااة واألمااوال التااي تقااد  لهاام فااي موالااد 
األمااوات والزيااارات، وأتاات أيضاااا ماان الااذين يعتقاادون أن الشاايخ محمااد باان عباادالوهاب قااد أتااى باادين 

مااا اعتاااَوا عليااه، وأوللاا  كااانوا منتشاارين بأنحاااء الدولااة العثمانيااة كلهااا باال وفااي العااالم  جديااد يخااالف
اإلسااالمي أجماا ، حاادم كاال بلاا  بعااد أن  اااع اإلنجليااز والفرنساايون وأعااداء اإلسااال  الفتاااوأ التااي 

 . (1)استصدروها من علماء السوء بفساَ مايدعو إليه اتباع محمد بن عبدالوهاب
قيعااة بااين حركااة الشاايخ محمااد باان عباادالوهاب وقياااَة الدولااة العثمانيااة لقااد ألقااى عانياااا: الاادا والو 

اإلنجلياااااز والفرنسااااايون و يااااارهم فاااااي روع السااااال ان محماااااَو الثااااااني أن حركاااااة الشااااايخ محماااااد بااااان 
عباادالوهاب، تهااادف إلااى االساااتقالل بجزياارة العااارب، واالنفصااال عااان الخالفااة العثمانياااة، عاام توحياااد 

لااواء الخالفااة والقياااَة ماان الدولااة العثمانيااة، و قامااة خالفااة عربيااة، واسااتجاب العااالم العربااي، وانتاازاع 
السال ان محماَو الثااني لو اايات األعاداء وماا كاان لاه أن يفعال بلا  وكاان الالئاا باه أن يشا  فااي 
هذا النص  الكابب ويرسل من أمناء الدولاة مان يتحقاا فاي األمار ولام ينتباه سال ان المسالمين إلاى 

ا الخبار المدساوا علاى حركاة إساالمية صااَقة وتجااوب ما  اقتراحاات األعاداء خ ورة تصديا هاذ
بوجاوب القضاااء عليهااا قبال أن يسااتفحل أمرهااا، وتكلاف الدولااة الكثياار مان األمااوال والرجااال للقضاااء 

 . (2)عليها

                                                        
 . 94( انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبدالهادي، ص1)

 . 95( انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبدالهادي، ص2)
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ية األولاااى ورأت أن تلقاااي عااا ء هاااذه  وواااعت الدولاااة العثمانياااة خ تهاااا لمحارباااة الدولاااة الساااعَو
هاال الااوالة فااي األق اااء المجاااورة، هاَفااة بااذل  إلااى  روااين: األول القضاااء علااى المهمااة علااى كا

هم حتاى يظلاوا  ي في المشرب العربي، واآلخر: إوعاف هؤالء الوالة واستنزاف ماواَر التوس  السعَو
وعافاا خاوعين للدولة خضوعاا تاماا، فاتجهت أول األمر إلى والي بغداَ، إب كان أقرب الاوالة إلاى 

أن بلاا  الااوالي كااان مشااغوالا باالرتباكااات المحليااة فااي واليتااه، وكااان جيشااه ماان الضااعف  نجااد، إال
يين، وفشاال عاادة ماارات فااي صااد هجماااتهم علااى حاادَو العااراب،  بحياا  اليقااوأ علااى مجابهااة السااعَو
فاتجهاات الدولااة إلااى والااي الشااا  لعلااه ياانج  ييمااا فشاال ييااه والااي والعااراب، فكااان نصاايبه ماان الفشاال 

ولات وجههااا  اا ر مصاار  (1)ولمااا يلسات الدولااة ماان قاادرة والتهاا فااي بغااداَ والشااا أفادو ماان زميلااه 
  أن يقااو  بحملااة علااى بااالَ العاارب صلتصاافية الحاارمين 1807ف لباات ماان واليهااا محمااد علااي عااا  

اَ ساال ة الدولااة المشاارفة علااى الاازوال فااي  يين، واسااتَر الشااريفين واستخالصااهماص ماان أياادي السااعَو
  بعاد تخلصاه مان بكاوات 1811علي لام يلا  طلا  الدولاة إال فاي عاا  جزيرة العرب. ولكن محمد 
 . (2)الممالي  في مذبحة القلعة

إن اتباع الدعوة السلفية لم ي لبوا الخالفاة ولام يبادوا اعتراواهم علاى التبعياة لهاا، ولكان الخاالف 
بماانه  قااد انحصاار فااي أماارين أساساايين، األول هااو م البااة الساالفيين بضاارورة التاازا  وفااَو الحجااي  

اإلسااال  واإلقااالع عاان كاال ماييااه خاارو  عليااه، واألماار الثاااني هااو  ااعور الدولااة العثمانيااة بااالحر  
والضعف أما  سي رة الوهابيين علاى المادن المقدساة فاي الحجااز حيا  أَركاوا أن فاي بلا  إساقاطاا 

 . (3)لهيبتهم ومكانتهم السياسية
لشااا  ص بااأال يااأتوا إال علااى الشاارط الااذي وقااد بااين الجبرتااي أن موقااف الوهااابيين ماان وفااَو حجااي  ا

                                                        
 . 171ربي في التاريخ الحديث ، د. اسماعيل ياغي، ص( انظر: العالم الع1)

 . 172( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 185( انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص3)
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ا ااترطوه علاايهم وهااو ص أن يااأتي باادون المحماال ومااا يصااحبهم ماان ال باال والزماار واألساالحة وكاال مااا 
كماا بكار موقفااا  (1)كان مخالفاا للشرع. فلما سمعوا بل  رجعوا مان  يار حا  ولام يتركاوا منااكيرهم ص

 . (2)مماعالا من موك  الح  المصري 
يين من محمد علي، وبداف  واقتصر مرسو   السل ان العثماني القاوي ب ل  الحرب م  السعَو

من رسائل  ريف جدة وكاذل  باوحي وتشاجي  مان اإلنجلياز، علاى ص اساتخالر الحارمين والوصاية 
، وتكااارر نفااا  ال لااا  بعاااد بلااا  مجااادَاا االقتصاااار علاااى تخلااايت الحااارمين (3)بالربياااة والتجاااار ص

ات العسااكرية فااي االسااتيالء علااى بااالَ الحجاااز، بعااد أن هزماات الشااريفين. وفااي أعقاااب نجاااو القااو 
وأخفقت عدة مارات أماا  أتبااع الشايخ محماد بان عبادالوهاب أرسال السال ان محماَو الثااني مرساوماا 

، وهاااو أمااار ياااوحي باااأن السااال ان (4)إلاااى مصااار يقااارأ فاااي المسااااجد باساااتعاَته للحااارمين الشاااريفين
ة الحج  از للسياَة العثمانية. العثماني لي  له هدف آخر سوأ عَو

كان من الممكن أن تنتهي هذه الحارب إلاى هاذا الحاد فقاد ساي رت قاوات محماد علاي علاى مادن 
الحجاز، وعين محمد علي  اريفاا جدياداا علاى من قاة الحجااز التاي اوا ر للسافر إليهاا وقاا  ب اَر 

دعوة الساالفية ، كمااا أن قاااَة الاا(5)الشااريف  الاا  الااذي ساااند قواتااه وساااعدها علااى َخااول الحجاااز
يين قد عرووا عليه الصل ، ولكن محمد علي وو   اروطاا صاعبة التحقياا لقباول الصال   السعَو
ه على طلا  الصال  تهدياداا يروياه الجبرتاي ييقاول: )وأماا الصال  فاال نأبااه بشاروط  وكذل  ومن َر

ان يااأتي وهاو أن يادف  لناا كال ماصاارفناه علاى العسااكر مان أول ابتاداء الحاارب الاى وقات تاريخاه، و 
بكاال ماأخااذه واسااتلمه ماان الجااواهر والااذخائر التااي كاناات بااالحجرة الشااريفة ، وكااذل  عماان مااسااتهل  

                                                        
 . 111( انظر: من أخبار نجد والحجاز، محمد اديب صالح، ص1)

 . 112، 111( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 186ص ( قراءة جديدة في التاريخ العثماني،3)

 . 110( انظر: من أخبار الحجاز ونجد، محمد أديب غالب، ص4)

 . 110( المصدر السابق نفسه، ص5)
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منها وأن يأتي بعد بل  ويتالقى معي وأتعاهد معه ويتم صلحنا بعد بل  و ن أبى بل  ولام ياأت ... 
 .(1)فنحن باهبون إليه(

 عامناا: حقيقة حملة محمد علي على الحجاز ونجد:
رب بين محماد علاي وأتبااع الشايخ محماد بان عبادالوهاب لام تكان باين قاوات يادين طرفاهاا إن الح

باالسال ، كما لم تكن حرباا عربية عربية كما يحااول الابعض أن يصافها، بال إن هاذه الحارب كانات 
ة الاى المبااَك  بين قوة اسالمية ليست لها أية أطماع سياسة ولكنهاا أبادت  يارة وحرصااا علاى العاَو

ية، كمااا أ هاارت حماساااا فااي َفاا  خ اار المسااتعمرين  االساسااي ة للاادين االسااالمي وهااي القااوة السااعَو
والتي لام تكان -)الكفار( عن الديار االسالمية، أما القوة التي حاربتها والمرسلة من قبل والي مصر 

مصرية بأي صورة من الصور؛ فأ لبها مان األرنااؤوط وبعاض األتاراك والنصاارأ وبعاض الضاباط 
، وال يحمل أ ل  قاَتها من االسال  سوأ االسم، ويصاور لناا الماؤرال الجبرتاي طبيعاة (2)ينالفرنسي

هذه القوة من خالل تعليا من وصفه بالصالو والورع، وهو  اهد بيان ، على هزيمة هاذه القاوات 
فااي البدايااة أمااا  أتباااع الاادعوة الساالفية ييقااول: )أياان لنااا النصاار.. وأكثاار عساااكرنا علااى  ياار الملااة  
وفاايهم ماان اليتاادين باادين، وال ينتحاال مااذهبنا، وصااحبتنا صااناَيا المسااكرات واليساام  فااي عروااينا 
آبان والتقا  به فريضة، اليخ ر في بالهم وال خااطرهم  اعائر الادين. والقاو  )يقصاد الوهاابيون( إبا 
َخاال الوقاات أبن المؤبنااون وينتظمااون صاافوفاا خلااف أمااا  واحااد بخشااوع وخضااوع، و با حااان وقاات 

الة والحاارب قاااائم، أبن المااؤبن وصااالوا صااالة الخااوف فتتقاااد  طائفااة الحااارب وتتااأخر األخااارأ الصاا
للصالة وعسكرنا يتعجباون مان بلا  ألنهام لام يسامعوا باه فضاالا عان رؤيتاه. وينااَون فاي معساكرهم 
هلمااوا الااى حاارب المشااركين، المحلقااين الااذقون المسااتبيحين الزنااا واللااواط الشاااربين الخمااور، وكشاافوا 

ياار مان قتلااى العسااكر فوجادوهم  لفاااا  يار مختااونين، ولمااا وصالوا باادراا واساتولوا عليهااا وعلااى عان كث
                                                        

 .149هـ، أديب غالب ، ص1328(  عجائب اآلثار أخبار يوم آخر القعدة سنة 1)

 . 233( انظر: الدولة العثمانية، د.محمد انيس، ص2)
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القرأ والخيوف وبها خيار الناا وبهاا أهال العلام الصالحاء نهباوهم وأخاذوا نسااؤهم وبنااتهم وأوالَهام 
 .(1)وكتبهم(

اا علاى حادَو هللا إن محماد علاي لام يكان متقياداا بشارع هللا فاي حرباه بال كاان مخالفااا للشارع متعادي
تعالى  ير مبالي بأحكا  االسال  فهذا جيشاه يقتال ويادمر ويأخاذ األماوال ويهتا  األعاراض مان هام 

 المسلمين الموحدين.
فااي موقعااة الجماال يقااول ألصااحابه: )التتبعااوا ماادبراا، وال تجهاازوا علااى جااري ، وماان  فهااذا علااي 

 .(2)ألقي سالحه فهو آمن(
ن  اتمن أعراواكم وسااببن أماراكم و ن الرجال ليتنااول المارأة بالجرياادة وقاال : )..و يااكم والنسااء و 

 .(3)أو الهراوة ييعّير بها هو وعقبه من بعده...(
قال: )  هدت صفين وكاانوا اليجهازون علاى جاري ، واليقتلاون مولّيااا،  وعن أبي أمامة الباهلي 

 . (4)واليسلبون قتيالا ... ص
ع الحجااز لحكماه ومهاجماة الدربياة لام تكان م لبااا ملحااا إن السل ان العثماني كاان يكفياه خضاو 

أو واارورياا للدولااة العثمانيااة، وكااان محمااد علااي متشاادَاا فااي  ااروط الصاال  ممااا ياادل علااى حرصااه 
على استمرار الحارب، ألن هدفاه مان هاذه الحارب خدماة أطماعاه التوساعية فاي إطاار ماا تسام  باه 

ية تشاكل خ اراا بالغااا علاى أهداف السياسة البري انياة فاي المن قاة، بعاد أ ن أصابحت الدولاة الساعَو
الوجَو البري اني في المن قة بأسرها سواء في البحر األحمر أ  في الخلي  العربي أ  فاي وصاولها 
إلااى ال ريااا البااري عباار العااراب، وأصاابحت بري انيااا تحاا  بتهديااد حقيقااي لمصااالحها فااي الشاارب، 

                                                        
 . 188( انظر:قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص1)

 (. 15/263( رواه ابن ابي شيبة كتاب الجمل )2)

 (. 3/463( نصب الرأية للزيلعي )3)

 (. 2/155( الحاكم بسند صحيح ووقفه الذهبي في المستدرك )4)
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 . (1)ية في عوب إسالمي يعد وصفاا حقيقياا ولهذا فان وصف هذه الحملة بأنها حملة صليب
عندما انهز  طوسون بن محمد علاي أماا  األميار عبادهللا بان ساعَو وتح ام نصاف جيشاه، خار  

  وقابض علاى  اريف مكاة )  الا  بان مسااعد واتهماه 1813محمد علي بنفساه إلاى الحجااز عاا  
يين، وصاَر كل مايمل  من أموال وأعام ومتاع، و  بذل  أصاب   اريف مكاة مان بالتممر م  السعَو

  علاى القاوات 1815مو في محمد علي فاي الحجااز. ولام يلبا  أن انتصار محماد علاي فاي ينااير 
ية في موقعة بسل ، وهي الموقعة التي يعتبرها البعض ص من أكبر وقائ  الحرب الوهابياة، (2)السعَو

 . (3)بل من أهم المعارك في تاريخ مصر الحربي ص
الجزيارة العربياة ليتااب  النصار الاذي أحارزه، بال عااَ إلاى مصار تاركااا ولم يمك  محمد علي فاي 

يين هزيمة جديدة ألول مرة، (4)ابنه طوسون بالحجاز ، وسرعان ماتمكن طوسون من هزيمة السعَو
وأسرع بالزحف على القسام الشامالي مان نجاد فبلام فاي زحفاه مديناة الارا، عام احتال الشابية وأصاب  

 أماماه وأسارع األميار عبادهللا ب لا  فات  بااب المفاوواات حقنااا للادماء ال ريا إلاى الدربياة مفتوحااا 
ارت المفاووات بين ال رفين على مشروع الصل  بالشروط التالية:   وحماية للمدن والقرأ، َو

 إحتالل القوات المصرية الدربية.  -1
يرياده أن أن يض  األمير عبدهللا نفسه تحت تصرف طوسون با ا، ييسافر إلى الجهة التي  -2

 يسافر إليها. 
أن يااؤمن األمياار عباادهللا ساابل الحاا ، وأن يكااون خاوااعاا لحكاام المدينااة ماان قباال محمااد علااي  -3

 إلى حين الموافقة على الصل . 

                                                        
 . 189( انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني ، ص1)

 . 235-199( انظر: الدولة السعودية االولى، د.عبدالرحيم عبدالرحمن ، ص2)

 . 172( انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني ، ص3)

 . 172( المصدر السابق نفسه، ص4)
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نافذة المفعول إال بعد إقرارها من محمد  -في حالة االتفاب عليها  -أال تصب  هذه الشروط  -4
 علي. 

ان  األمير عبدهللا، وقرر إرسال وفد إلى مصر للتفاوض ما   ير أن هذه القوات لم تقبل من ج
محمد علي مبا رة حول  اروط الصال ، إال أن الوفاد فشال فاي مساعاه بساب  تشادَ البا اا. وتأها  

يون للحااارب والقتاااال، فأرسااال محماااد علاااي حملاااة جديااادة عاااا     بقيااااَة ابناااه إبااارابيم 1816الساااعَو
 . (1)با ا

لحجاز صوب نجد، ونج  في االستيالء علاى مادن عنيازة وبريادة وزحف إبرابيم با ا بقواته من ا
و ااقراء، و خضاااع كاال من قااة القصاايم وابتاا  إبااارابيم فااي زحفااه سياسااة المالينااة ماا  القبائاال وهاااي 
سياسة كان من  أنها استمالة عدَ كبير من أهل نجاد، إب كاان يعقاد َائمااا المجاال  ويمان  الهباات 

وباا اساتع ف باه القبائال فمنا  النها  والسال ، واسات اع بخبرائاه للناا، واتخاذ فاي بداياة األمار اسال
العساكريين الفرنساايين أن يواصاال زحفااه حتاى الدربيااة التااي واارب الحصاار عليهااا لمناعتهااا، وكااان 

 ، وانتهااى باستسااال  األمياار عباادهللا باان 1818ساابتمبر  9إبرياال إلااى  6حصاااراا طااويالا اسااتمر ماان 
خااول إباارابيم الدربيااة، حياا ي فااي حراسااة مشاادَة إلااى سااعَو َو   أرساال ماان هناااك األمياار السااعَو

، لقاد  اهر بااألمير عبادهللا فاي  اوارع اساتانبول عالعاة (2)مصر، عم أرسل من القاهرة إلى اساتانبول
وساااتظهر حقيقاااة مقتلاااه ياااو   (3)أياااا  كاملاااة عااام أمااار باعداماااه  ااانقاا فرحماااة هللا علاااى بلااا  المظلاااو 

  أهل الجزيرة من خالل رسالة وجهها الشايخ أحماد الحنبلاي األ هاَ. إن الذي َعا إلى الصل  صل
إلااى طوسااون لقااد بينااوا أنهاام يعترفااون بامااارة الساال ان العثماااني وأنهاام اليخرجااون عاان َولااة الخالفااة 
فلما إبن كان اإلصرار على توجيه القوات إلى جزيرة العربي وهكاذا أزهقات أرواو المسالمين بأيادي 

                                                        
 . 345-339( انظر: الدولة السعودية االولى ، ص1)

 . 174( انظر: العالم العربي في التاريخ الحديث، ص2)

 . 174( المصدر السابق نفسه، ص3)
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عااداء. لقااد قااا  أهاال الجزياارة بمساااندة مساالمي مصاار عناادما احتلهااا بعضااهم الاابعض، نتيجيااة كيااد األ
الفرنسيون فلمابا هذا االعتداء المتعمدي إن محمد علي است اع بواس ة الزعماء الذين ينسابون إلاى 
اإلساال  أن يقنا  كثياار مان عااوا  النااا بااأنهم يفعلاون بلاا  امتثااالا ألماار خليفاة رسااول هللا، الاذي لااه 

 اعااة وأن الهادف مان بلا  مناا  جزيارة العارب مان االنفصااال عان جساد َولااة علايهم حاا السام  وال
 . (1)الخالفة

إن قضاااية الاااوالء والباااراء كانااات  ائباااة تمامااااا عااان محماااد علاااي، بااادليل أناااه أع اااى والءه ألعاااداء 
وا األمااة معااه إلااى حتفهااا، وهااذه نتيجااة عمليااة لوصااول تاااجر  وه ويقااَو اإلسااال  وساام  لهاام بااأن يقااَو

 . (2)روف النس  إلى سدة الحكم في بالَ المسلمينَخان  ل  ير مع
ية األولاى،  لقد كانت سعاَة بري انيا كبيرة عندما علمت بساقوط الدربياة، عاصامة الدولاة الساعَو

، فقد كانت هي الدولة السلفية التي َعمت القواسم في جهاَهم ود (3)في أيدي قوات إبرابيم با ا
، وهنااا (4)تهديااد المصااال  البري انيااة فااي الهنااد كمااا أساالفنابري انيااا فااي الخلااي  العربااي، ممااا يعنااي 

يجاادر بنااا أن نسااأل، خاصااة فااي تلاا  األحاادام التااي عا ااها العااالم اإلسااالمي فااي تاريخااه الحاادي ، 
ية األولاى بادالا  لنقول: لو أن جيوش محمد علي وجيوش الدولة العثمانياة تعاونات ما  الدولاة الساعَو

األطمااع األوروبياة بشااكل عاا ، وبري انياا بوجاه خاار، أناه لاو تاام أن تحاربهاا، لتقفاا معااا فاي وجاه 
ية َولاااة مساالمة أقامااات َعائمهاااا علاااى المبااادأ  بلاا  لتغيااار وجاااه التااااريخ، خاصااة وأن الدولاااة الساااعَو
الساالفي الصااحي ، والعااالم اإلسااالمي فااي تلاا  الفتاارة فااي أماا  الحاجااة إليهااا، وعلااى أيااة حااال فلقااد 

ماان هااذه الظااروف، فأساارعت باازف التهاااني إلااى إباارابيم با ااا، ماان أَركاات بري انيااا ماادأ االسااتفاَة 

                                                        
 . 96ص ( انظر: الدولة العثمانية، د.جمال عبدالهادي ،1)

 . 97(انظر: الدولة العثمانية، د.جمال عبدالهادي، ص2)

 (. 1/198( انظر : دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديدث والمعاصر )3)

 . 43-42( انظر: تاريخ االحساء السياسي ، د.محمد عرابي ، ص4)
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لتقااديم  (1)مباادأ االحتااواء فااي وااوء المصااال  الذاتيااة لهااا، وبعثاات بالكااابتن جااور  فورسااتر ساااَلير
التهنلة إلبرابيم با ا الستيالئه على الدربية، ولمحاولة إيجاَ قاعادة يمكان مان خاللهاا التنسايا باين 

لقوات البري انية البحرية للقيا  بعمل حربي مشترك ود القواسم، أتباع الدولاة قوات البا ا البرية، وا
ية األولى  . (2)السعَو

إن العالقة بين بري انيا ومحمد علي قديمة وفي بداية حكمه َخل في مفاووات معهم اساتمرت 
ساه أربعة أ هر أكد فيها محمد علي جديته ور بتاه المخلصاة فاي االرتبااط بهام بال وطلا  ووا  نف

بعد اقتناعهم  -تحت حمايتهم وهو مايؤكد تقرير فريزر الذي تولى التفاوض معه، األمر الذي أَأ 
الى تخليهم عن أصدقائهم مان المماليا . وقاد تضامن التقريار الاذي أعاده قائاد الحملاة فريازر  -بذل 

  1807اكتاوبر سانة  16الذي تفاوض م  رسل م  محمد علي والذي أرسله الى الجنرال مور فاي 
أهم جوان  هذه المفاووات فقد جاء ييه : )أرجو أن تسمحوا لي بأن أبس  لكم ليكاون ... مووا  
نظاااركم فحاااوأ محاَعاااة جااارت باااين با اااا مصااار والميجااار جنااارال ص اااريروكص والكاااابتن صفيلاااوزص أعنااااء 
قيامهمااا بمهمتهمااا لاادأ سااموه. ولاادي مااايجعلني أعتقااد أن هااذه المحاَعااة ، وماان اتصاااالت خاصااة 

اخرأ كانت لي معه، بأنه جاَ وصاَب ييما يقترحاه. لقاد أبادأ محماد علاي با اا والاي مصار  كثيرة
ر بته في أن يض  نفسه تحت الحماية البري انية، ووعدناه بابالغ مقترحاته الاى الرؤسااء فاي قيااَة 

علاي  القوات البري انية كي يقو  هؤالء بابال ها الى الحكومة اإلنجليزية للنظار فيهاا. ويتعهاد محماد
من جانبه بمن  الفرنسيين واألتراك أو أي جاي  تااب  لدولاة أخارأ مان الادخول الاى االساكندرية مان 
طريا البحر وبعد االحتفاا باالسكندرية كصديا وحليف لبري انياا العظماى ولكناه المناار لاه مان 

اليملاا  ساافناا االنتظاار أن تعاونااه انجلتارا بقواتهااا البحرياة ابا وقاا  هجااو  علياه ماان جهاة البحاار ألناه 
حربية. ويوافا محمد علي با ا في الوقات نفساه علاى تزوياد كال السافن البري انياة التاي تقاف علاى 

                                                        
 (.1010-2/1009( ج ج لوريمر: دليل الخليج التاريخي ) 1)

 . 112علي في الشام، د.عايض الروقي، ص ( انظر: حروب محمد2)
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 .(1)بعد من االسكندرية بما قد تحتا  إليه من ماء النيل عند إع ائها إ ارة يصير االتفاب عليها(
محمااد علااي  وقااد علااا القنصاال الفرنسااي َروفتااي علااى مابلغااه ماان معلومااات حااول االتفاااب بااين

واالنجليااز الااذي هااو ماان نااوع معاهاادة بااأن )مثاال هااذه المعاهاادة عنااد إبرامهااا سااوف تحقااا األ ااراض 
التي توخاها االنجليز من إرسال حملتهم على مصر إن لام يفاا أعرهاا مان هاذه الناحياة كال ماا كاان 

 .(2)يتوقعه هؤالء من إرسال هذه الحملة(
بنااَو هااذه االتفاقيااة فااي أعقاااب توقيعهااا و خالئهاام  ولاام يشااأ االنجليااز اإلعااالن عاان كاال مااحتوتااه

االساكندرية وتساليمها الاى با اا مصار حيا  رأت بري انيااا وارورة التريا  فاي بلا  لماا تحتوياه ماان 
إعاااالن العاااداء الواوااا  للدولاااة العثمانياااة، لمسااااندتها لحااااكم يرياااد االساااتقالل عنهاااا فاااي وقااات كانااات 

أ ما  َولاة الخالفاة واالساتفاَة منهاا ومان عميلهاا الجدياد الدبلوماسية االنجليزية لها مصاالحها الكبار 

 .(3)لبس  نفوبها على المن قة إن أمكن
 تاسعاا: عورة اليونان:

كاناات أوروبااا حريصااة علااى تمزيااا الدولااة العثمانيااة واتخااذت لااذل  الهاادف وسااائل متعاادَة منهااا؛ 
َي والمعناوي كانات باالَ اليوناان إعارت الفتن ال ائفيةوالدينية وتفجيار الثاورات الداخلياة بادعمها الماا

تشكل جزءاا من َيار االسال ، وياؤبن فاي مادنها وأريافهاا للصالوات الخما  فاي الياو  والليلاة لقارون 
عدياادة وكاناات تحكاام بشااريعة االسااال ، وكااان بلاا  اليااروب لزعماااء النصااارأ سااواء ماان اليونااان أو 

رية فاي َاخاال باالَ اليونااان وفااي  يارهم ماان الادول األوروبيااة ولااذل   ارعوا فااي تأساي  جمعيااات ساا
روساايا و يرهااا هاادفها إحياااء األمبراطوريااة البيزن يااة القديمااة علااى أن نكااون تحاات إَارة الب ريركيااة 
األرعوبكساية الرومياة فاي اساتانبول ولاو أصاب  كثيار مان الب ارقاة والقساوساة ورجاال الادين أعضاااء 

                                                        
 (. 2/856،857( انظر: مصر في مطلع القرن التاسع عشر، د.محمد فؤادي شكري )1)

 (. 2/826( المصدر السابق نفسه )2)

 . 174( انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني ، ص3)
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وقاااا  رجاااال الااادين بأساااتخدا   (1)نياااةأصاااليين فاااي هاااذه الجمعياااات السااارية المناهضاااة للدولاااة العثما
نفااوبهم علاااى الشاااع  وتحاااريكهم للثاااورة واااد الدولاااة العثمانياااة وكاااان القساوساااة ورجاااال الااادين علاااى 
صالت وعيقاة بزعمااء الادول األوروبياة وخصوصااا روسايا ونجاد وعيقاة تاريخياة هاماة تادل علاى هاذا 

 ة و عبها ومقوماتها:االتصال من أجل التنسيا والتعاون على تدمير الدولة العثماني
)وهاذا ناات رسااالة الب رياارك صجريجااو ريااواص الااى قيصار روساايا يبااين لااه ييااه كيفيااة هااد  الدولااة 

 العثمانية من الداخل(:
)من المستحيل ساحا ، وتادمير االتاراك العثماانيين بالمواجهاة العساكرية؛ ألن األتاراك العثماانيون 

م أصحاب عازة نفا  واواحة، وهاذه الخصاال التاي عوريُّون جداا ومقاومون، وواعقون من أنفسهم، وه
يتمتعااون بهااا إنمااا تنباا  ماان ارتباااطهم باادينهم، وروااائهم بقضاااء هللا وقاادره وتشاابعهم بهااذه العقياادة، 

 وأيضاا من قوة تراعهم وتاريخهم، وطاعتهم ومؤازرتهم لسل انهم وقاَتهم واحترامهم لكبارهم.
دون متجااااوبون مااا  رؤساااائهم الاااذين يوجهاااونهم األتاااراك العثماااانيون أبكيااااء، وهااام مجاااّدون مجتهااا

نهم فااي ال ريااا االيجااابي الصاحي  ممااا يجعلهاام قااوة هائلااة ُتخشاى منهااا؛ فهااي تتميااز بالقناعااة  ويقاَو
 والتصميم و دة المراا والثبات عند المواجهة.

إن كاال مزايااا األتااراك العثمااانيين هااذه ، باال، وب ااوالتهم و ااجاعتهم إنمااا تااأتي ماان قااوة تماسااكهم 
 ينهم و رتباطهم بأعرافهم وتقاليدهم وصالبة أخالقهم ، ولذا:بد

أوالا: الباااد مااان كسااار  اااعور ال اعاااة عنااادهم تجااااه سااال انهم وقااااَتهم وتح ااايم روحهااام المعنوياااة 
ورواب هم الدينية؛ وأقصر طريا لتنفيذ هذا ، تعويدهم التعاي  م  أفكاار وسالوكيات  ريباة التتاوائم 

 م  تراعهم الوطني والمعنوي.
انياااااا: البااااد ماااان إ ااااراء األتااااراك العثمااااانيين لقبااااول المساااااعدات الخارجيااااة التااااي يرفضااااونها ماااان ع

وتعويدهم عليها؛ حتى لو أَأ بل  الى إع ائهم قاوة وقادرة  ااهرتين فقا  لمادة  -إحساسهم بعزتهم 
                                                        

 . 56،57( انظر: دور الكنيسة في هدم الدولة العثمانية، ثريا شاهين، ص1)
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ة.  محدَو
اب  هاي التاي وفي اليو  الذي تهتز ييه معنوياتهم ، ستهتز قدراتهم الذاتية، فهذه المعنوياات والارو 

التاي تبادو فاي الشاكل أكبار مماا -تدفعهم نحو النصر، إوافة الى قدراتهم األخرأ وكثرتهم العدَية 
هم في المجتم  الدولي.  هي عليه في الواق  في السي رة والحكم، ووجَو

أي  -كذل  يمكن هدمهم وتدميرهم بااعالء أهمياة وقيماة األماور الماَياة فاي تصاوراتهم وأبهاانهم 
باإل راءات الماَية، فانه لي  بكااف إحاراز انتصاارات علايهم فاي ميادان الحارب العساكرية  إفساَهم

لتصافية الدولاة العثمانيااة ،  -وحاده-فقا ، ولكان العكا  هاو الصاحي ؛ ألن إبا اتباا  طرياا الحارب 
ويكااون ساابباا فااي تناابههم وساارعة إيقااا هم ووصااولهم لمعرفااة حقيقااة مااايخ   وُيب،ياات فااي الخفاااء لهاام 

 هم من تخري  وتدمير.ولوطن
إن مايج  علينا عمله هو إكمال هذه التخريبات في بنيتهم الذاتية واالجتمابية ومكاانتهم الدولياة 

 .(1)َون أن يشعروا بشيء(
لقاااد كاااان الب ريااا  صجريجاااو رياااواص ب ريااا  اساااتانبول عضاااواا فعااااالا فاااي خدماااة الجمعياااة، وكاااان 

معية السرية التاي تساعى لقياا  َولاة اليوناان الكبارأ يستخد  كل مو فيه وكل نفوبه لتنفيذ أوامر الج
 وكان خ وات الجمعية كالتالي:

-انشاااء جمعيااات ساارية فااي كاال مكااان فااي الدولااة العثمانيااة، والقيااا  بتسااجيل أ نياااء الاارو   -1
 في هذه الجمعيات، كان هذا من أجل ومان المساعدات الماَية والمعنوية. -وأكثرهم نفوباا 

 ين من الهيلينيين من رجال الكنيسة ، رؤساء للجمعية.تعيين المشهور  -2
 تأسي   ركات تجارية لتأمين مصدر مالي للجمعية السرية. -3
 االفاَة من الشباب الهيليني الذي يدرا في أوروبا. -4

                                                        
 . 72الى  70( دور الكنيسة في هدم الدولة العثمانية، ترجمة محمد حرب تأليف ثريا شاهين، ص1)
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 .(1)العمل على تأمين مساعدة الدول الكبرأ  -5
المكائاد للاتخلت مان العوائاا وأمتدت  بكات الجمعياة السارية فاي باالَ الماوره وخارجهاا وعملات 

ها عا   رئاي  تنظايم -  وفي هذا التمَر ، قا  جرمانوا أسقف باتراا 1821الداخلية وأعلنت تمَر
بحمااال علااام علياااه صاااورة ماااريم بزعماااه وأخاااذ يصاااي  )ياااا أيتهاااا األماااة  -الجمعياااة السااارية فاااي الماااوره

د العثماانيين ، وفاي هاذا الوقات اليونانية  بيا أييقي وأقتلي األتراك( و...يدعو كل الارو  للحارب وا
 أيضاا كان التمَر قد بدأ يتس  ن اقه وانتشاره.

ينية وقاَه رجال الدين.1821بدأ هذا التمَر عا      ، مكتسباا  خصية وطنية َو
وقااد صاارو مكاااريوا رئااي  جمهوريااة قباارر السااابا فااي حااوار أجااراه معااه الصااحفي والمحااامي 

واد -لاه: ).. ربماا تعلماون أن الكنيساة قااَت تماَر اليوناان   بقو 1951التركي )نوزاَ قراكيال( عاا  
  . وكااان القساوسااة هاام الااذين أخااذوا بزمااا  المباااَرة؛ أي أنهاام أول ماان رفاا  1821عااا   -العثمااانين

، وعاان طااريقهم حصاالت اليونااان علااى اسااتقاللها ماان الدولااة العثمانيااة( عاام قااال: إن  (2)رايااة التمااَر
. والحا أن هذا هاو الواقا  لقاد ُكلاف القساوساة باابالغ القارأ (3)يةالحرية هي الفكرة المثلى للمسيح

سايحدم ليلاة عياد الفصا ، وأخاذوا يقسامون  -للقضااء علايهم-والقصبات بأن الهجاو  علاى االتاراك 
بعد  إفشاء هذا السر ألحد قبل موعده المحدَ. علام العثماانيون مان بعاض أصادقائهم بهاذا الموقاف 

الاى القاالع. ولكان لام تجاد هاذه القاالع مادَاا فلام تقاَو علاى الصامَو  -من قبيال االحتيااط-فانسحبوا 
ين.  فسق ت واحدة تلو األخرأ في أيدي العصاة المتمَر

ون خاللهااا السااي رة علااى المااورة كلهااا،  -حااوالي عالعااة أسااابي  -وفااي ماادة قليلااة  اساات اع المتمااَر
، -وهاي مركاز والياة الماوره-ريبوليجاة( باستثناء المقاومة الشديدة التي أبداها العثماانيون فاي قلعاة )ت

                                                        
 . 60( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 64( دور الكنيسة في هدم الدولة العثمانية، ص2)

 . 65( المصدر السابق نفسه، ص3)
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العثماانيين  -بوحشاية منق عاة النظيار-وحي  استمرت هذه المقاوماة  اهوراا عديادة. وقاد قتال الارو  
 وسلبوا أموالهم. -اعناء هذا التمَر-الذين وقعوا في األسر 

ائمااا فاي تعااون  كان رجال الدين علأصلة مستمرة وقوية بكباار رجاال جمعياة )الفكارة العظماى( َو
فعت لهام الكنيساة  وعيا معهم. وساعد القساوسة في األَيرة القوات الرومية في األفالب والبغدان، َو
 ، ين باستخدا  االَيارة مخاازن للماداف  والباارَو األموال من صناَيقها . كذل  سم  القساوسة للمتمَر

 كما سمحوا لهم باستخدامها )اي األَيرة( مالجح لهم.
اليابااَرا رسااالة الاى القنصال الروسااي قاال لااه فيهاا: )مان أجاال الاتخلت ماان وقاد أرسال الم ااران ب

)  .(1)األتراك تماماا يج  أن تقو  روسيا بمساعدة الشع  المتمَر
لع  ب ريرك جريجوريوا َوراا كبيراا في تمَر الرو  ود الحكم العثماني كما بكرنا سابقاا، ولكن 

ان عضواا في جمعياة مبادأ إقاماة اليوناان الكبارأ أو البد أن نوو  هنا أن هذا الب ريرك ر م أنه ك
حساا  مقتضاايات السياسااة -مايسااميه الاارو  باساام الفكاارة العظمااى، فقااد خاااف عناادما أعلناات روساايا 

أنهاااا تساااتنكر عصااايان االرعوبك .فأوااا ر الب ريااارك جريجورياااوا الاااى اصااادار  -الروساااية وقتهاااا
ين  .(2)مرسو  سماه باسم )بيان الحرمان( ود المتمَر

ت اعت المخااابرات العثمانيااة أن تااأتي بمعلومااات مؤكادة وموعقااة مفاَهااا )أن خ ااة إقامااة َولااة اسا
 .(3)اليونان األرعوبكسية الكبرأ، قد أعدها الب ريرك بنفسه(

وعناادما وصاالت األخبااار للسااال ان محمااَو الثاااني أصااابته الدهشاااة وأصاادر أوامااره لتفتااي  مقااار 
داَ خ ااة مداهمااة الب ريركيااة باحكااا  بااالم، أَت عنااد الب رياارك، واساات اع علااي با ااا أن يقااو  باعاا

 تنفيذها الى وقوع الوعائا المشار إليها في أيدي المسؤولين ورجال الحكومة.

                                                        
 . 65( دور الكنيسة في هدم الدولة العثمانية، ص1)
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كااان ماان بااين هااذه الوعااائا؛ تلاا  الخ ابااات الموجهااة الااى القساوسااة الااذين قاااَوا العصاايان فااي 
فااي اسااتانبول، واالسااتعداَات ،  -انللعصااي-المااوره، والمعلومااات الصاااَرة التخاااب التاادابير الالزمااة 

الترتيبات السرية التي تتكتم الدولة العثمانية عان أخبارهاا عام ساّر بهاا أماراء الارو  التاابعين للكنيساة، 
خاصة معلوماات -والمراسالت والمعلومات التي وصلت الى الب ريركية من سفارتي إنجلترا وفرنسا 

ألسلحة المرسالة مان مركاز الجمعياة السارية فاي مديناة مراحل االستعداَ الرومية في روسيا وأخبار ا
يسااا، وبياناااات ونااداءات طلااا  المعوناااة الموجهااة الاااى كاال األرعاااوبك  فاااي جمياا  أنحااااء العاااالم،  أَو

 و يصاالت َف  نقَو المساعدات المالية، للب ريركية من أجل العصيان.
مان هاذا، حيا  قاال: إناه وق  كل هذا في أيدي الحكومة العثمانية ولم ينكار الب ريارك أي  ايء 

هو الذي قا  بعمل كل  يء ، وَقِبَل التهم الموجهة إليه، وكان له  ركاء في الجريماة، وقاد عارفتهم 
 الحكومة.

. (1)وأصدر السل ان محمَو الثاني فرماناا بعزل الب ريرك جريجوريوا مان منصابه، عام إعداماه
  عااام أصااادر السااال ان فرمانااااا آخااار وقااد نفاااذ حكااام االعااادا  ياااو  عياااد الفصااا  عناااد الااارو  األرعاااوبك

النتخاااب  ااخت يحاال محاال الب رياارك السااابا وساالم الفرمااان الااى اسااتافراكي باا  ترجمااان الااديوان 
الهمايوني، فارتعدت جماعته هلعاا بعد توجيه استافراكي الى الب ريركية ، وقرأ على المسؤولين بلا  

 .(2)الفرمان، عم انتخبوا )أويانيوا( ب ريريكاا 
، وقااد أعاار بلاا  تااأعيراا كبيااراا فااي إعاااَة و اارعت ال حكومااة العثمانيااة فااي إعاادا  بعااض قاااَة التمااَر

ين  وبااين الحكومااة العثمانيااة.  -فااي المااوره-السااكون حتااى أن الب رياارك أصااب  واساا ة بااين المتمااَر
ووصاال بااه األماار الااى أن يرساال مايساامى باااصعرض حااالص ي لاا  ييااه اإلبن بالاادعوة الااى االسااتلمان 

. ولقاد اساتجابت السال ات العثمانياة لمسااعي الب ريارك الجدياد، وتام العفاو علاى كال صطل  األماانص
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وا أمااااوالهم وأمالكهاااام؛ وأماااااا المااااوتى فقااااد أخااااذ وارعاااااوهم  ماااان أ هاااار النااااد  علااااى مافعلاااااه ، فاسااااتَر
مايستحقونه، واساتمرت الكناائ  فاي أَاء أَوارهاا ، كماا ساارت ال قاوا الدينياة النصارانية كماا هاي 

هاادت الحكوماااة براحااة هااؤالء النااااا واسااتقرارهم، وتاام إباااالغ ساافراء الاادول األجنبياااة عليااه، كااذل  تع
 .(1)بذل ؛ وبر م كل هذا فقد استمرت األحدام ولم تتوقف واو رت الحكومة الى التدخل

 عا راا : محمد علي با ا واليونان:
واعافه وتقلايم قا  محمد علي بدوره في القضاء على الدعوة السالفية فاي الجزيارة وحاان الوقات إل

أ افره ولذل  َفعت الدول األوروبية السل ان محمَو الثاني باالستعانة بجيشاه إلخمااَه فتناة التماَر 
في اليونان وأعارت الدول األوروبية على محمد علي بقبوله المهمة وأوهمتاه بأناه سايكون أكبار زبايم 

ي به األمر ليكون خليفة المسلمين بعد أن يضعف سل ان الخالفة وقبل  في المن قة ويمكن أن يَؤ
محماااد علاااي با اااا عااارض السااال ان محماااَو الثااااني بشااارط أن يحصااال علاااى والياااة كااال مااان كريااات 

أمااار أبناااه ابااارابيم با اااا بتاااولي مساااألة الحااارب  -لهاااذا الشااارط-واليونااان وبمجاااَر تلقياااه خبااار القباااول 
ساااوي بحااراا ماان وتحركاات جيااوش مصاار بقيااَة اباارابيم با ااا ومستشاااره ساليمان با ااا الفرن (2)الماوره

  باتجااه كريات و ابه جزيارة الماورة مركاز التماَر الصاليبي ، وفات  1823هاا/1239االسكندرية عاا  
خااال أعينااا عااا  1824هااا/1240نااافرين عااا     ر ااام معاونااة القائااد االنجليااازي 1823هااا/1241 ، َو

اليونااااني  البحاااري اللاااوَر كو اااران الصاااليبيين اليوناااان؛ وبعاااد أن أجهضااات القاااوة االساااالمية التماااَر
الصليباي ابانت الصليبية األوروبية عن وجهها الكال ، فأعلنت بس  حمايتها على بالَ اليونان. بال 
إن روسيا كانت تدعم التمَر اليوناني علناا، ورأت أن الفرصة سانحة لدخول اساتانبول و عاَتهاا الاى 

 .(3)وسياعهدها السابا مركزاا للصليبية والوعنية ، ووقف االنجليز الى جان  ر 
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  وأهاااام 1832هااااا/ 1248صاااافر عااااا   28وأجباااارت الدولااااة العثمانيااااة معاهاااادة )آب كرمااااان( فااااي 
ها:  بنَو

يحا لروسيا المالحة في البحر االسَو ومرور سفنها من المضائا العثمانياة َون تفتاي ، ور ام 
بعااد قلياال أن المعاهاادة قااد عقاادت بسااب  التمااَر اليوناااني الصااليبي ، إال أنهااا لاام تااذكر  اايلاا عنااه، و 

  : )أن تتوساا  الدولااة 1828هااا/ 1244رجاا   8تقاادمت انجلتاارا ب لاا  الااى الدولااة العثمانيااة فااي 
، فكان هذا الرفض حجة تذرعت بها أوروبا (1)العثمانية ألن هذا تدخل صري  في  ؤونها الداخلية

 إلعالن الحرب مرة أخرأ.
الدولة العثمانياة إلع ااء اليوناان  بي الحجة على اجبار 11اتفقت روسيا ، وفرنسا، وانجلترا في 

استقاللها، بمعنى فصلها عن جسد الدولة األ  )الدولة العثمانية( ورفض السل ان العثماني، فاأمرت 
الدول األوروبية أساطيلها بالتوجه الى سواحل اليونان، وطلبت مان ابارابيم با اا التوقاف عان القتاال 

يفااة المساالمين أو ماان أبيااه ال ماان  يرهااا، وماا  بلاا  فكااان جوابااه طبيعياااا بااأن يتلقااى األواماار ماان خل
 .(2)توقف القتال عشرين يوماا ريثما تصل إليه التعليمات

خلت الجيوش األوروبية المتحالفة الى مرفأ صنوارينص َون أن ترف  أعاال  الحارب؛ لاذا فقاد كاان  َو
لمشاااترك َخولهاااا َخاااول خديعاااة وقامااات هاااذه األسااااطيل بمبا تااات األسااا ول العثمااااني المصاااري ا

وهي مفاجأة لم يكن يتوقعهاا  -و درت به وأطلقت عليه النيران فهزمته هزيمة نكراء وأ رقت السفن 
وبسااب  هااذه المعركااة الغاااَرة انقلاا  الحااال، فأصاابحت القااوات  -وبالتااالي لاام يعماال لهااا أي حساااب

الشااعوب العثمانياة فاي مووا  الضااعف واالنهازا  بعاد أن كاناات فاي موقا  القااوة والنصار. واساتقبلت 
. لقد قتل من جاي  محماد علاي أكثار مان عالعاين (3)االوروبية هذه الحاَعة بمظاهر الفرو والسرور
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ألف جندي وهكذا تحقا مخ   األعداء فأوعفوا قوات محمد علي وفصلوا جزء من َياار االساال  
و  حي   جعوا الس ان على إرسا ل جي  عن الدولة العثمانية، لقد قامت فرنسا وانجلترا بعمل مَز

 للقضاء على التمَر في بالَ اليونان عم قضوا على بل  الجي .
ولماا رأأ محمااد علاي با ااا والاي مصاار ماحال بااه أمار ولااده باالنساحاب وقاماات القاوات الفرنسااية 
بأخذ أماكن جاي  محماد علاي المنساح  وقامات فرنساا وانجلتارا بعقاد ماؤتمر قارروا يياه فصال باالَ 

وصاادب هللا  (1)لااى أن يحكمهااا حاااكم نصااراني تختاااره الاادول الثالعااةاليونااان عاان الدولااة العثمانيااة ع
 حي  يقول: } و ن كان مكرهم لتزول منه الجبال).

وكم عاااان َياااانكم إن اساااات اعوا) وقولااااه تعااااالى:  وقااااال تعااااالى : } واليزالااااون يقاااااتلونكم حتااااى يااااَر
الااااى االسااااال   }اليرقبااااون فااااي مااااؤمن إاّل وال بمااااة) لقااااد تااااممر األعااااداء باالتفاااااب ماااا  ماااان ينتساااابون 

 .(2)ال تصاب واحتالل َيار االسال  في عهد السل ان محمَو الثاني
 الحاَي عشر : محمد علي با ا يحتل الشا  ويحارب الدولة العثمانية:

رأأ الساساااة البري اااانيون والفرنسااايون أن الساااماو لمحماااد علاااي بتوجياااه جيو اااه الاااى الشاااا  عااام 
وسي المتزايد في أمالك الدولاة الخالفاة العثمانياة وقاد االناوول يخد  مصالحهم للتصدي للنفوب الر 

لقااي هااذا التوجااه ترحيباااا ماان محمااد علااي لخدمااة أهااداف أسااياَه البري ااانيين خصوصاااا وممااا ياادعم 
وجهااة النظاار هااذه أن انجلتاارا عارواات بشاادة  ااروع محمااد علااي فااي تنفيااذ العاارض الفرنسااي بغاازوه 

احاد، وهادَوه باالهجو  علاى أسا وله وجيشاه إبا هاو للجزائر لحسابهم قبل هجومه على الشا  بعاا  و 
أقد  علاى مثال هاذه العملياة األمار الاذي َعااه الاى التراجا  عان التنفياذ علاى الار م مان أناه كاان قاد 
عقاااد اتفاقياااة بهاااذا الخصاااور مااا  الفرنسااايين، وهاااو أمااار يؤكاااد علاااى أن محماااد علاااي تااارك احاااتالل 

سااعد بري انياا فااي عرقلات النفاوب الروسااي الجزائار بساب  واغ  بري انيااا ومخ اطتهاا وكاان بلاا  ي
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المتزايد في المن قة وعلى أية حال فقد حاول محماد علاي أن يخفاي حقيقاة َوره وأن يتاذرع بأساباب 
س حية يبرر بها هجومه على الشا  مثل إيواء صعبادهللا با ااص والاي عكاا لساتة آالف مان المصاريين 

  فقاا  ورفضاه اعاااَتهم، وكااذل  1831سانة  الفاارين هرباااا مان التجنيااد فاي جااي  محمااد علاي خااالل
قيا  صعبدهللا با اص بعمليات ابتزاز للتجار التابعين للبا ا. وكت  محمد علي الى الباب العاالي يبلغاه 
بقيامه بمهاجمة صعبدهللا با ااص لهاذا الساب  ، وَر علياه الصادر األعظام ماا يادل الباحا  علاى مادأ 

د  قدرتها على التصدي لمحمد علي فقال : ) إن  اكوأ الضعف الذي كانت عليه الدولة العلية وع
بعض التجاار اليمكان أن تساوغ تحكايم الحساا  و  اعال الناار والحارب، وأن ماا ينشا  مان نازاع باين 

. ولاام يقتناا  (1)البا ااوات المتجاااورين اليمكاان أن يسااوأ با ااهار الساايف باال بتاادخل الباااب العااالي(
ف  جيو   ه بقياَة ابنه ابرابيم با ا وقا  الموارناة بادعم جاي  محمد علي بما قاله الصدر األعظم َو

محمد علي والوقاوف معاه وكاان الفرنسايون يشاجعون الموارناة المسايحيين باالوقوف ما  ابارابيم با اا 
وأماادوهم بالسااالو، وأعلاان نصااارأ بااالَ الشااا ، بااأن إباارابيم با ااا صااديا لهاام، وأباادوا اسااتعداَاا تاماااا 

ا، قد ألغى كافة القيَو المفرووة على النصارأ واليهَو فق  فاي كال لمساعدته، كما أن ابرابيم با 
وهاي َالئال قوياة فاي تاأعر ابارابيم با اا بالمحفال  (2)بلد سي ر علياه تحات َعاوأ المسااواة والحرياة

ور هذا المحفل   .(3)في َعم أطماعه وأطماع أبيه -التاب  لفرنسا-الماسوني عليه َو
 اااا قاااد تمكااان مااان هزيماااة الجاااي  العثمااااني واسااات اع أن وعلاااى الااار م مااان أن جاااي  ابااارابيم با

يساااتكمل ساااي رته علاااى الشاااا  إال أن العثماااانيين قاااد تمكناااوا مااان إعاااارة األهاااالي واااد ابااارابيم با اااا 
مستغلين العديد من االسباب سواءا كانت َينية، أو اقتصاَية خصوصاا بعد أن ويا صابرابيم با اص 

، وانتهااى االمار بعقاد اتفاقيااة  الخنااب علاى المسالمين فااي حاين مان  حريااات واساعة للنصاارأ واليهاَو

                                                        
 . 192( انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص1)

 . 192ة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص( انظر: قراء2)

 . 101( انظر: الجامعة االسالمية ، احمد الشوبكة ، ص3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -464- 

 .(1)في الشا  بحياة محمد علي -لوالي مصر-  التي حدَت الوجَو المصري 1840لندن سنة 
إن مراحل احتالل قاوات محماد علاي للشاا  أكادت اتجاهاه المعااَي للمسالمين والمسااند للنصاارأ 

، وأكااادت أيضااااا أناااه كاااان منفاااذاا لألهاااداف ا لبري انياااة علاااى الصاااعيد السياساااي وكاااان منفاااذاا واليهاااَو
 لألهداف الفرنسية على الصعيد الثقافي في بالَ الشا .

لقد فت  ابرابيم با ا الباب على مصرابيه لادخول البعثاات التبشايرية الفرنساية واألمريكياة، وألغاى 
لكتّااب أن عاا  كافة القوانين االستثنائية وجمي  ماكان يسري على النصارأ وحدهم، ويعتبر بعاض ا

  عا  تحاول تااريخي حيا  عااَ اليساوعيون، وتوساعت البعثاات االمريكياة ، وتام نقال م بعاة 1834
اإلرساااالية االمريكياااة مااان مال اااة الاااى بياااروت، وأسسااات مدرساااة للبناااات فاااي بياااروت علاااى ياااد صإيلاااي 

ت بعاض األَيارة بم ااب  أخاارأ فاي إطاار حارر الادول األوروبياة علااى (2)سامي ص وزوجتاه ، وزَو
حتى تتمكن من تحقياا أهادافها فاي  ال عجاز المسالمين  (3)حصر الم اب  في يد المسيحيين فق 

 .(4)عن امتالك وسيلة التعبير عن آرائهم أو نشر أفكارهم في هذا المجال
لقااد كااان َخااول جيااوش محمااد علااي با ااا الااى الشااا  نق ااة ان ااالب لاادور المبشاارين ، وأنااه لااوال 

مشاالولة وأفكااارهم آساانة، فقااد تمكناات كليااة صعااين طااورةص التااي أعيااد وقااوف ابنااه معهاام لبقياات عقااولهم 
مااان القياااا  بااادور كبيااار فاااي تكاااوين كاااواَر مااان الكتّااااب  -والتاااي مازالااات قائماااة لحاااد اآلن-افتتاحهاااا 

والمفكاارين. وفاااي نفاا  الوقااات طبااا سياساااة تعليميااة باااين المساالمين كاااان الهاادف منهاااا الاادعوة الاااى 
ليشارف علاى ت بياا  (5)د الفرنسيين من مصر وهو )كلوت با (القومية بين أهالي الشا  وجل  أح

هذه السياسة بعد ان اكتس  خبرة ت بيقها في مصر، وووا  تحات ياده م بعاة كاملاة لنشار الكتا  
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تشااركه اإلرسااليات التنصايرية ورجاال -العربية لتعينه في تحقيا هدفه، وتمكان بكال هاذه االساالي  
ي  التربيااة والتعلاايم فااي ماادأ ساانوات قليلااة، ويحقااا أهااداف الكهنااوت فااي األَياارة ماان أن يقلاا  أسااال

 .(1)المحافل الماسونية الفرنسية في حربها لالسال  والمسلمين
بينما كانات جياوش محماد علاي تمكان النصاارأ فاي باالَ الشاا ، وتضاعف  اوكة المسالمين بهاا، 

خلاات   تغتصاا  الجزائاار بعااد ماوااعفت الخالفااة العثما1830كاناات جيااوش فرنسااا فااي عااا   نيااة َو
 27ألااف مقاتاال، وأساا والا يضاام مائااة ساافينة ، وعااالم ساافن تحماال  28القااوات الفرنسااية بمااا يعاااَل 

ألاف جناادي بحااري، وكاناات الاادول األوروبيااة مؤياادة لهااذا اال تصاااب السااافر فقااد حااان توزياا  تركاات 
 الرجل المريض وحل المسألة الشرقية بال ريقة األوروبية.

ا ااا والااي مصاار عناادما قااا  الفرنساايون باااحتالل الجزائااري لمااابا وهنااا نتساااءل اياان محمااد علااي ب
سااكت ي هاال ألن إمكانياتااه التساام  باادعم جهاااَ  ااع  الجزائاار المساالم أو أنهااا بعياادة عنااهي أو ألن 
السكوت عمن ووعد من َول أوروبا ومنها فرنسا لمحمد علي بأن يظل والياا على مصر، ويتركاوا لاه 

 ر بل  من الوعَو الظالمية التي تحب  خلف الكوالي ي الفرصة لضم بالَ الشا ، أو  ي
لقد كان محماد علاي مخلبااا وخنجاراا مساموماا اساتعمله األعاداء فاي تنفياذ مخ  ااتهم ولاذل  وقفاوا 
معه في نهضته العلمية، واالقتصاَية والعسكرية بعاد أن أيقناوا بضاعف الجانا  العقادي واإلساالمي 

ه  . (2)لديه ولدأ أعوانه وجنَو
ترتااا  علاااى َور محماااد علاااي فاااي المن قاااة بأسااارها أن تنبهااات الااادول األوروبياااة إلاااى مااادأ لقاااد 

الضااعف الااذي أصااابحت عليااه الدولاااة العثمانيااة، وبالتااالي اساااتعداَها لتقساايم أراوااايها حينمااا تتهياااأ 
 . (3)الظروف السياسية

                                                        
 . 196(المصدر السابق نفسه، ص1)
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 وفااي أعقاااب هزيمااة الجيااوش العثمانيااة أمااا  جيااوش محمااد علااي فااي الشااا  واألناوااول اواا رت
الدولة العثمانية لالستنجاَ بروسيا بعد أن لمست أن ص محمد علاي ص يحظاى بتأيياد بري انياا وفرنساا، 
 وعقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادت معاهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة 

  في أعقاب هدنة كوتابيه، وكانت المعاهدة بمثابة تحاالف َفااعي 1833ص انكيار اسكله سيص سنة 
بالتصدي لمحمد علي خشاية بين روسيا والعثمانيين، مما أَأ إلى مسارعة كل من بري انيا وفرنسا 

 . وقد ترت  على هذه األحدام 1840المزيد من التدخل الروسي، وفروت عليه اتفاقية لندن سنة 
إجهاااض محاولااة اإلصااالو التااي حاااول الساال ان محمااَو الثاااني أن يقااو  بهااا فااي الدولااة العثمانيااة 

يتهااا ماان أطماااع محمااد واواا رت الدولااة العثمانيااة لقبااول وصاااية الاادول األوروبيااة فااي مقاباال حما
. وهكااذا كاناات سياساة محمااد علااي خ ااوة مدروساة ماان قباال أعاداء اإلسااال  لتهيلااة المن قااة (1)علاي

بأكملهااا لمرحلااة اسااتعمارية مازالاات آعارهااا تعاااني منهااا األمااة حتااى اليااو . لقااد اساات اعت السياسااة 
 علي:  النصرانية األوروبية أن تحقا أهدافها اآلتية بواس ة عميلها المخلت محمد

ية األولااى التااي كاااَت أن تكااون خنجااراا مسااموماا فااي  هاار األطماااع  -1 تح اايم الدولااة السااعَو
 البري انية في الخلي  العربي خصوصاا والمشرب عموماا. 

فت  األبواب على مصراعيها إلقامة مؤسسات معاَية للدين اإلسالمي والمسلمين في محافال  -2
كناااائ  ومااادارا فاااي باااذر باااذور التياااارات القومياااة المعاَياااة ماساااونية و رسااااليات تبشااايرية وأَيااارة و 

 ل سال ، وب  األفكار المعاَية لمصال  األمة اإلسالمية. 
 إتاحة الفرصة لشركات تجارية أوروبية تتحكم في االقتصاَ.  -3
 من  امتيازات واسعة لألوروبيين، ومن  أهالي مصر والشا  من تل  االمتيازات.  -4
سالمي األصيل، وويا على العلماء والفقهاء ولم يسم  للمسلمين أن يتكتلوا خنا التيار اإل -5

 من أجل أهدافهم النبيلة. 
                                                        

 . 198( المصدر السابق نفسه، ص1)
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أصااب  محمااد علااي نموبجاااا تحتااذي بااه الدولااة األوروبيااة فااي صاان  عمالئهااا فااي َاخاال َيااار  -6
 المسلمين، كمص فى كمال، و يره. 

محمد علي حاان الوقات إلواعاف قاوات وبعد أن حققت الدول األوروبية أهدافها بواس ة عميلها 
محمااد علااي وتحجيمهااا، فقااد تحققاات أهاادافهم، ووصاالوا إلااى مقاصاادهم، فالبااد ماان إوااعاف قااوات 
خل االنجليز في صراع سافر م  قاوات محماد علاي واسات اعت بمسااندة أهال الشاا   محمد علي، َو

المعاارك عالعاة أربااع من هزيمة قوات محماد علاي، واالساتحواب علاى الثغاور الشاامية وقتال فاي هاذه 
قوات محمد علي .. من  ع  مصر وبالَ الشاا  وأجبار محماد علاي تحات واغوط اإلنجلياز علاى 

 توقي  المعاهدة: 
 يتنازل فيها عن حكم بالَ الشا ، وأن يظل حكم مصر وراعياا له وألبنائه.  -1
 أن يحدَ الجي  المصري بثمانية عشر ألفاا.  -2
 س ول. أن التصن  مصر سفناا لأل -3
أن اليعاين والاي مصار فاي الجاي  وااب اا أعلااى مان رتباة ماالز  وأن يادف  للدولاة العثمانيااة  -4

 . (1)عمانين ألف كي  سنوياا 
 ( باين األقلياات  يار 1860  إلاى 1841و رعت فرنسا وانجلترا تثير الفتن ال ائفية ) من عاا  

لتاي أرسالت قااوات إلنهااء الفتناة وكااذل  المسالمة فاي لبنااان، الهادف هاو إنهاااك قاوة الدولاة العثمانيااة ا
 . (2)إيجاَ المبرر للتدخل الفرنسي والبري اني في لبنان تمهيداا لتمزيقه واحتالله

واحتلااات روسااايا األفاااالب والبغااادان وتااام اتفااااب عثمااااني روساااي بل اااه ليماااان قااارب اساااتانبول عاااا  
ى يساتقر الووا ، وماا َخلاه   يبقى في اإلقليمين جيشاا عثمانياا روساياا حتا1848يونيو عا   1265

 الكفار الروا في بل ي 
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وبهااذا المكاار أصااب  للنصااارأ وجااَو عسااكري فااي َيااار اإلسااال  } و ن كااان مكاارهم لتاازول منااه 
 الجبال ). 

 (1)وا اااتد صاااراع الااادول األوروبياااة علاااى تقسااايم والياااات الدولاااة العثمانياااة تركاااة الرجااال الماااريض
 ة العثمانية ومصير أمالكها، هي: وكانت الدول األكثر اهتماماا بمصير الدول

بري انيا التي أراَت تأمين طارب مواصاالتها إلاى الشارب األقصاى والهناد خصوصااا، وتاأمين  -1
تجارتها معها، سواء عن طريا السوي  والبحر األحمر، أو عن طريا الخلي  العربي ونهري َجلة 

 والفرات. 
مان البحار األساَو إلاى الميااه الدافلاة باالبحر روسيا القيصرية التي أراَت أن تجاد لهاا منفاذاا  -2

نيل، والتاي أراَت كاذل  أن  المتوس ، وبل  باإلساتيالء علاى القسا ن ينية ومضاايا البسافور والادَر
 يكون لها النفوب األكبر في  به جزيرة البلقان لتؤس  بها َولة ساليية كبرأ. 

رعاياا النصاارأ الكاعوليا  فاي فرنسا التي أخذت على عاتقها من زمان مبكار حماياة مصاال   -3
بالَ الشا  بصفة عامة والمارونيين على األخت في لبنان، والتاي أراَت رعاياة مصاالحها فاي هاذه 
المن قة، عم استعالء نفوبها في أمالك الدول األخرأ في الساحل الشمالي اإلفريقاي، وبالتحدياد فاي 

 تون  والجزائر. 
لتي بكرناها، فان َوالا أخرأ مثل النمسا وبروسايا، اهتمات وييما عدا الدول الثالعة الرئيسية ا -4

بمصاااير الدولاااة العثمانياااة، التاااي باااات مااان المتوقااا  هالكهاااا وزوالهاااا، فساااميت لاااذل  برجااال أوروباااا 
 لقد تضافرت عدة عوامل ساهمت في إبراز المسألة الشرقية إلى عالم الوجَو منها:  (2)المريض

ساا ته الوصااول إلااى المياااه الدافلااة، هااو ال ريااا الااذي أن ال ريااا الااذي تساات ي  روساايا بوا -1
يصل البحر األسَو ببحر مرمرة، عم بحر إيجة، وأخيراا باالبحر المتوسا ، أي باالمرور مان مضايقي 

                                                        
 . 108(انظر: الدولة العثمانية، د. جمال، ص1)
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نيل، وهما في حوزة اإلمبراطورية العثمانية.   البسفور والدَر
، ويتسا -2 نى لهاا الساي رة علاى إن الدولة العظمى التي يكون لها قواعاد قوياة فاي البحار األساَو

المضاايا، تصاب  بات مركاز ممتااز تاتمكن بفضاله ماان بسا  سال انها علاى باالَ الحاوض الشاارقي 
 للبحر المتوس ، وعلى طريا المواصالت والتجارة من البحر المتوس  الى الهند والشرب األقصى.

ياة بعاد تقلات إن الدولة التي تمد نفوبها الاى البلقاان، تفارض ساي رتها علاى الشاعوب البلقان -3
سل ان العثمانيين على هذه المن قاة، وتصاب  كاذل  بات مركاز ممتااز يمكنهاا مان االساتيالء علاى 

 .(1)القس ن ينية نفسها، ويهدَ باختالل التوازن الدولي في أوروبا
 -باساتثناء روسايا وفرنساا-وفي خالل الرب  األول من القارن التاسا  عشار، كانات سياساة الادول 

ظااة علااى كيااان االمبراطوريااة العثمانيااة ألسااباب نا االة ماان وجااَو العواماال التااي تاادور حااول المحاف
 بكرناها. 

وكاناات بري انيااا فااي مقدمااة الاادول المتمسااكة بمباادأ المحافظااة علااى كيااان األمبراطوريااة العثمانيااة 
وعناادما باات ممكناااا ملاح الفااراغ الاذي ياانجم مان تقلاات النفاوب العثماااني عان البلقااان تخلاات  (2)وقتلاذ
 انيااا وسااائر الاادول عاان مباادأ المحافظااة علااى الدولااة العثمانيااة وسااعت الاادول األوروبيااة بالفعاال بري

لتصفية القسم األكبر من هذه المسألة باستقالل َول البلقان. وكان من بين الدول البلقانية المساتقلة 
 .(3)حتى نهاية القرن التاس  عشر : اليونان ، ورومانيا، وبلغاريا والصرب
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 المبح  التاس 

 السل ان عبدالمجيد األول  

  (1860-1839ها/1255-1277)
 

كااان الساال ان عبدالمجيااد األول ، وااعيف البنيااة  ااديد الااذكاء، واقعياااا ورحيماااا، وهااو ماان أجااّل 
ساااالطين آل عثماااان قااادراا، أحااا  االصاااالو، وأَخااال التنظيماااات الحديثاااة، ور ااا  فاااي ت بيقهاااا فاااي 

ة فااي الجيااوش العثمانيااة . وترقاات فااي أيامااه العلااو  والمعااارف، الحااال. كمااا أَخاال إصااالحات جماا
ت فاااي عهاااده أساااالك الهااااتف  واتساااعت َائااارة التجاااارة ، و ااايدت الكثيااار مااان المبااااني الفااااخرة، وماااد،

 .(1)وقضبان السك  الحديدية
  وكاان عماره الساَساة عشارة مان 1839تولى الحكم بعد وفاة والده السل ان محمَو الثااني سانة 

كاااان صاااغر سااانه هاااذا فرصاااة لااابعض الاااوزراء التغاااريبيين إلكماااال مابااادأه والاااده الراحااال مااان عماااره، ف
إصالحات علاى ال ريقاة األوروبياة ، والتمااَي فاي اساتحدام الوساائل الغربياة، ومان هاؤالء الاوزراء 
الذين  هروا في عياب المصلحين ومسوو الصاَقين )مص فى ر يد با اا( الاذي كاان سافيراا للدولاة 
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و )باااري (، ووصاال الااى منصاا  وزياار الخارجيااة فااي أواخاار عهااد الساال ان )محمااَو  فااي )لناادن(
الثاني(، وكانت باكورة إصالحاته استصدار مرسو  من السال ان عارف )بخا   اريف جلخاناة( أي 

  وجااء يياه: )... اليخفاى 1839المرسو  المتو  بخ  السل ان الذي صدر عان ساراي الزهار عاا  
العلية من مبدأ  هورها وهي جارية على رعاية األحكا  القرآنية الجليلاة على عمو  الناا أن َولتنا 

والقاوانيين الشااربية المنيفااة بتمامهااا ولااذا كاناات قاوة ساال تنا الساانية ورفابيااة وعماريااه أهاليهااا وصاالت 
حد الغاية، وقد انعك  األمر منذ مائة وخمسين سنة بساب  عاد  االنقيااَ واالمتثاال للشارع الشاريف 

نين المنيفاة بنااءا علااى طاروء الكاوارم المتعاقباة واألسااباب المتنوعاة فتبادلت قوتهاا بالضااعف وال للقاوا
 عم جاءت بيانات يمكن تلخيت بعضها ييما يلي: (1)وعروتها بالفقر....(

 صيانة حياة و رف وممتلكات الرعايا بصورة كلية بغض النظر عن المعتقدات الدينية. -1
 باية الضرائ .ومان طريقة صحيحة لتوزي  وج -2
 توخي العدل واإلنصاف في فرض الجندية وتحديد أمدها . -3
 .(2)المساواة في الحقوب والواجبات بين المسلم و ير المسلم -4

وباادأ عهااد جديااد يساامى عهااد التنظيمااات الخيريااة العثمانيااة التااي كااان ماان بينهااا احتاارا  الحريااات 
اتهم الدينية، ونات يياه علاى مسااواة جميا  العامة والممتلكات واأل خار بصرف النظر عن معتقد

 .(3)األَيان أما  القانون 
، وهنااك خ ابهم صرواا  وفي جزيرة متلاين اجتما  نفار مان رجاال الادين اليوناانيين واألرمان واليهاَو

باسااام السااال ان ، فقاااال : أيهاااا المسااالمون والنصاااارأ  -وهاااو مااان المنساااوبين الاااى االصاااالو-با ااااص 
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، إنكم ربية إمبراطو   .(1)ر واحد وأبناء أب واحد ، إن السل ان يسوي بينكم جميعاا(واليهَو
)ولم يلا الخ  الشريف أو الدستور الذي سانده صمص فى ر ايدص وقلاة مان المحي اين باه ترحيبااا 
أو تأيياااداا مااان الااارأي العاااا  العثمااااني المسااالم؛ فاااأعلن العلمااااء اساااتنكارهم وتكفيااارهم لااااصر يد با ااااص ، 

نايياا للقرآن الكريم في مجمله وبخاصة في مساواته المسايحيين بالمسالمين، وأعتبروا الخ  الشريف م
 ورأوا أن بلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

ي الى إعارة القالقل بين رعايا السل ان. -وبغض النظر عن النواحي الدينية-  سيَؤ
وكاااان الهااادف بالفعااال هاااو ماااا خ  ااات لاااه الحركاااة الماساااونية، وهاااو إعاااارة الشاااعور القاااومي لااادأ 

 .(2)لدولة(الشعوب المسيحية ود ا
وبهذا المرسو  طعنت عقيدة الاوالء والباراء فاي الصاميم، ونحيات جملاة هاماة مان أحكاا  الشاريعة 

 .(3)االسالمية ييما يتعلا بأهل الذمة وعالقات المسلمين م   يرهم
ومما يستلفت النظر أن استصدار خ   ريف كلخاناة كاان صالاثمنص الاذي حصالت علياه بري انياا 

السل ان العثماني في مقابال تساوية النازاع بيناه وباين والاي مصار صمحماد علاي  والدول األوروبية من
با اااص الااذي كااان يريااد االسااتقالل واالنفصااال عاان الدولااة، أعناااء أزمااة العالقااات المصاارية العثمانيااة 

 ( وينبغي أال يفهم من بل  أن الضغ  األوروبي بوجه 1841-1839ها/1257-1255المعروفة )
ه خاااار، كاااان وحاااده منشاااأ حركاااة التنظيماااات أو حركاااة التجدياااد واالصاااالو عاااا  والبري ااااني بوجااا

العثمانيااة، خااالل القاارن التاساا  عشاار، فقااد أسااهم فااي هااذه الحركااة عاماال آخاار، هااو اقتناااع الدولااة 
والمتأعرين بالثقافة والحضارة األوروبية بضارورة إصاالو جهااز الدولاة وتجدياده علاى أسااا اقتبااا 

                                                        
 (. 1/253لعثمانية دولة اسالمية مفترى عليها )( انظر: الدولة ا1)

 . 208( انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني ، ص2)

 (. 2/267( انظر: االنحرافات العقدية والعلمية )3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -473- 

 .(1)ها منها من  ير مساا باألحكا  الشربيةالنظم األوروبية أو استل
)وبهذا التصري  الخ ير الذي أصدرته الدولة لتتقرب من َول أوروباا ... ما  السال ان التقالياد 
العثمانية في الشغاف، وتناول الشريعة االسالمية بالتحريف، فان التقاليد والشريعة كالهما اليبيحاان 

  الحقوب في رعاية خليفة المسلمين ، البد أن يكون تميياز أن يتمت  المسلمون و ير المسلمين بنف
بين المسلمين بنف  الحقوب في بمة المسلمين ، فأما هذا التصري  الخ ير فله َاللتاه، فهاو ين اا 
بأن رجال الدولة اعترفوا بأن التقاليد القديمة لم تعد ميزاناا صالحاا للحكام ، والباد مان األخاذ باساالي  

 .(2)م  الشرائ  والسنن(الغرب ولو تعارض 
وقد أنشأ ر يد با ا مجلساا للنواب ، ووو  للدولة قانوناا للعقوبات وفا الشرائ  الحديثة واستقدا  
رجالا فرنسياا ليض  قانوناا مدنياا حاديثاا للدولاة، وا اتد فاي ت بياا قوانيناه  ادة حازماة وامنت احتارا  

عام صادر مرساو  آخار عاا   (3)صدر أوراقاا ماليةالناا لها، وأعق  بل  بانشاء بن  جديد للدولة وأ
  أكد ييه السل ان عبدالمجيد األول المباَك التي سبا له أن أعلنها على لساان ر ايد با اا، 1856

، وعاارف فااي التاااريخ العثماااني (4)وزاَ ييااه عاادة امتيااازات وحصااانات لرعايااا الدولااة  ياار المساالمين
ول وأكثاار انااادفاعاا نحاااو االقتباااا مااان الغااارب وقاااد بااالخ  الهماااايوني الاااذي كااان أكثااار جااارأة مااان األ

 تضمن الخ  الهمايوني مايلي:
 إلغاء نظا  االلتزا  والقضاء على الر وة والفساَ. 
 المساواة في التجنيد بين المسلمين و ير المسلمين. 
 .(5)معاملة جمي  رعايا الدولة معاملة متساوية مهما كانت اَيانهم ومذاهبهم 

                                                        
 . 154( انظر: الدولة العثمانية، د. اسماعيل ياغي ، ص1)

 . 256( انظر: الشرق االسالمي ، حسين مؤنس ، ص2)

 رصيد معدني وبالتالي فقدت قيمتها ولم ينصهم المستشارون األجانب.( صدرت بدون 3)

 (. 2/268( انظر: االنحرافات العقدية والعلمية )4)

 . 140( انظر: تاريخ العرب الحديث مجموعة علماء ، ص5)
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 وب واالمتيازات التي تمت  بها رؤساء الملل  ير االسالمية.المحافظة على الحق 
 القضاء على حواجز نظا  الملل، ليتمت  كل مواطني االمبراطورية بمواطنة عثمانية متساوية. 
أن تصاااب  المساااائل المدنياااة الخاصاااة بالرعاياااا المسااايحيين مااان اختصاااار مجلااا  مخاااتل  مااان  

 انتخابه بنفسه.األهالي ورجال الدين المسيحيين يقو  الشع  ب
 فت  معاهد التعليم أما  المسيحيين، لتفت  أمامهم و ائف الدولة . 
الساااماو لألجانااا  باااامتالك األراواااي فاااي الدولاااة كماااا وعاااد السااال ان باالساااتعانة بااارأا الماااال  

 .(1)والخبرات األوروبية بهدف ت وير اقتصاَ الدولة
ركة تغري  الدولة العثمانية صفة ويعتبر السل ان عبدالمجيد أول سل ان عثماني يضفي على ح

الرسااااامية، إب إناااااه أمااااار بتبناااااي الدولاااااة لهاااااذه الحركاااااة وأمااااار باصااااادار فرمااااااني التنظيماااااات عاااااامي 
  وبهما بدأ في الدولة العثمانية ماسمي بعهد التنظيمات وهو اص الو يعني تنظايم 1856 ،1854

عمل بالشريعة االساالمية ، وبادأت  ؤون الدولة وفا المنه  الغربي، وبهذين الفرمانين تم استبعاَ ال
 .(2)الدولة في التقنين و قامة المؤسسات

والحا أن السل ان عبدالمجيد كان خاوعاا لتأعير وزيره صر ايد با ااص الاذي وجاد فاي الغارب مثلاه 
وفااي الماسااونية فلساافته، ور اايد با ااا هااو الااذي أعاااد الجياال التااالي لااه ماان الااوزراء ورجااال الدولاااة، 

 .(3)هؤالء في َف  عجلة التغري  التي بدأها هووبمساعدته أسهم 
، وتساتبدل بالشاريعة الحنيفاة قاوانين  وحينما رأأ المسلمون أن الدولة تساوي بهم النصارأ واليهَو
النصارأ، وتخل  األزياء القديمة الشريفة لتتخذ زي النصارأ، وأحسوا كذل  أن حكومة ر يد التكاَ 

نفاروا ماان -ارأ وحرصاات أن التمساهم باأبأ أو تنااالهم بضايم تاأتي أماراا إال راعات ييااه خااطر النصا

                                                        
 . 140( انظر: تاريخ العرب الحديث، ص1)

 (.2/268( انظر: االنحرافات العقدية والعلمية )2)

 . 3ذكرات السلطان عبدالحميد، ترجمة محمد حرب، ص( انظر: م3)
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بل  نفوراا عظيماا،  ولم يجد السل ان ورجال َولته مان باد فاي إساقاطه وعزلاه أماا  مظااهر الساخ  
 .(1)الشعبي، وخوفهم من وعوب المسلمين وعورتهم

ظماااة  يااار أن عااازل ر ااايد با اااا لااام ياااَؤ الاااى وقاااف حركاااة التغريااا  مااان اساااتقدا  المزياااد مااان االن
والقوانين من الغرب بعد أن مهد لها ال ريا ، وفتحات لهاا األباواب، وما  أن هاذه المعارواة لر ايد 

ستوره قد نجحت في إقصاائه سانة    1845 ، إال أناه عااَ بعاد أربا  سانوات فاي عاا  1841با ا َو
 تسااانده مجموعااة ماان أعضاااء المحافاال الماسااونية الااذين ركاازوا السااير فااي طريااا التحااول العلماااني

 .(3) 1858  وعزل منها سنة 1846، وعاَ بعد بل  ليتولى الصدارة العظمى سنة (2)...
اَت األحوال سوءاا وانح اطاا ، مما جعل رجال الدولة يفكرون حقيقة في التغيير واالصاالو  واَز
فاال يجادون أمااامهم  يار ال ريقاة األوروبيااة فاي اإلصاالو، والوجهااة التغريبياة فاي التغيياار التاي باادء 

اتخابهااا، خصوصاااا إبا علمنااا أن كثيااراا ماان رجااال الدولااة هااؤالء مماان بعثااتهم الدولااة للعماال فااي  فااي
التمثيااال السياساااي الخاااارجي أو للدراساااة العساااكرية فاااي الخاااار ، بعاااد أن خلااات السااااحة مااان  هاااور 
مصل  إسالمي يعيد األمور الى نصابها، ويق   ال ريا على أنصار الغزو الفكري بتبناي إصاالو 

 .(4)تمد على المنه  االسالميجاَ يع
وكما قال الكات  التركي االستاب صنجي  فاولص: ولخلو االمبراطورية العثمانية طيلاة عالعاة قارون 
أو أربعة قرون من زبيم فكاري أو مصال  اجتمااعي كبيار وأصايل، فقاد تارك المجاال للدوبلوماسايين 

فقادان الاروو، ووامور العقال، وبباول  الس حيين المنبهرين بالغرب والمقلادين لاه... وكانات النتيجاة
 .(5)االراَة ، وعمو  الشلل

                                                        
 . 256( انظر: الشرق االسالمي ، حسين مؤنس، ص1)

 .209( انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص2)

 (. 1/181( انظر: الدولة العثمانية دولة اسالمية مفترى عليها )3)

 (. 2/270( انظر: االنحرافات العقدية العلمية )4)

 . 43ر: السلطان عبدالحميد حياته وأحداث عصره، ص( انظ5)
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وقااد انتشاارت أفكااار الغاازو الفكااري بااين الجمهااور االعظاام ماان ساسااة التاارك ووالتهاام، وركبااوا مااتن 
التفرن  والتحلل من الدين ، حتى إن العالمة العراقي اآللوسي لما زار والاي كركاوك علاي با اا عاا  

بحااا  العلماااء واكاارامهم، وباااألخالب الفاوااالة ، عاام قااال بعااد بلااا  :  هااا أعنااى عليااه وامتدحااه1267
)والظاهر أنه  ير منحل العقيدة، وال منتحل  يلاا من اآلراء اإلفرنجية الجديادة، حيا  إناه لام يسام  
منه جلاي  حادي  لونادرة وبااري   ويكفاي اهال البلاد الياو  رحماة أن واليهاا ساالم مان تلا  الوصامة، 

 .(1)حمة في هذا الزمن الذميم (وقلما تنال هذه الر 
وقد استمر التيار التغريبي في محاولة إحكا  السي رة على جميا  المجااالت واألجهازة فاي الدولاة 

 العثمانية .
وعلاى كال حااال لقاد كانات المعااالم الرئيساة لحركاة االصااالو والتجدياد العثمانياة تاادور حاول نقاااط 

 عالعة هامة:
 بتنظيم الجي  وتسليمه في نظم الحكم واإلَارة. االقتباا من الغرب ييما يتعلا -1
 االتجاه بالمجتم  العثماني نحو التشكيل العلماني . -2
 .(2)االتجاه نحو مركزية السل ة في استانبول والواليات -3

كاناات ساانة صاادور خاا  كلخانااة حاادعاا فااي األوساااط األوروبيااة يسااجله أحااد المنصاارين الفرنساايين 
مااااا عظيمااااا بالنسااابة للتو ااال الفرنساااي فاااي تركياااة ... لقاااد كاااان بداياااة   عا1839بقولاااه: )كاااان عاااا  

التنظيماات والسانة األولاى فاي اإلصاالو ... ونحان رجاال الادين سانبدأ باالساتفاَة مان هاذه الليبرالياة 
وقااااال الساااايد إيتيااااان الااااذي تاااارأا هااااذه  (3)الخجولااااة، ونباااادأ بارسااااالية تبشاااايرية للتعلاااايم الكاااااعوليكي(

ول إمكانياة لتعزياز انتصاار االيمااان الاذي سانعلمه ، بلا  ألن القارآن يحار  حتااى االرساالية : )هاذه أ

                                                        
 . 103( انظر: نشوة المدام في العودة الى مدينة السالم، ص1)

 . 152( انظر: الدولة العثمانية ، د.اسماعيل ياغي ، ص2)

 . 60( انظر: الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل االنحطاط، د. قيس العزاوي، ص3)
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  21/11/1839. لقاد ساافرت أول إرساالية مكوناة مان سابعة رجاال َيان فاي (1)بل  الوقات التعلايم
  يصااال عااادَ 1840الاااى اساااتانبول .. األخاااوات يفاااتحن َاراا لليتاااامى وفصاااوالا للتااادري  فاااي نهاياااة 

 .(2)(500  يصل العدَ الى 1842ا  ، وع230التالميذ الى 
وهكااااذا لاااام تضااااي  أوروبااااة المساااايحية وكنيسااااتها وقتاااااا طااااويالا لالسااااتفاَة ماااان  ااااروف التحاااادي  
والتنظيمااات؛ يبعااد ساابعة عشاار يوماااا ماان صاادور الخاا ، كاناات االرساااليات التبشاايرية االولااى تغاااَر 

للمساالمين ولقاارآنهم الكااريم الااذي مارساايلية باتجاااه العاصاامة العثمانيااة، وهااي تحماال أفكارهااا العدائيااة 
تتهمه بتحريم التعليم انتقلت عدوأ التنظيمات الى الواليات العثمانياة العربياة  ابه المساتقلة وبسارعة 

   ، وبناه على القواعد التالية:1857ففي تون  أصدر محمد باي )عهد األمان( عا  
 أوالا: الحرية: 

ا كانات الحريااة مضاامونة لااه، وكاان العاادل سااياجاا لااه إب أن االنساان اليساات ي  بلااوغ الفااالو إال إب
 ود العدوان .

 عانياا: األمان التا .
 عالثاا: المساواة التامة بين المسلمين و ير المسلمين أما  القانون: 

وهذا متضمن فاي النق اة الثانياة،  ألن هاذا الحاا إنماا هاو ملا  لجميا  النااا، ويجا  أن يكاون 
يمارسااااوا األعمااااال التجاريااااة علااااى أنواعهااااا، وأن يكااااون لهاااام حااااا  لألجاناااا  حقااااوب التونساااايين، وأن

وسارت مصر على هذا المناوال ، وبصادور هاذه القاوانين فاي اساتانبول وتاون  ومصار،  (3)التمل 
الاى قاوانين رسامية يتعهاد فيهاا -تحول التحدي  الذي كان رابة أوروبة تدعمها بعض فلات نخبوية 

لتغري  المجتما  االساالمي . وتحاول الصاراع مان كوناه واغ اا السل ان باجراء التنظيمات الالزمة 

                                                        
 . 61، ص( المصدر السابق نفسه1)

 . 61( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 61( انظر: الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل االنحطاط، ص3)
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خارجيااااا علاااى الدولاااة العثمانياااة الاااى الاااداخل أي الاااى صاااراع َاخلاااي عنياااف باااين سااال ة اختاااارت أو 
أجبرت على تغري  المؤسسات ومجتما  يارفض هاذه المؤسساات مساتعيناا بالعلمااء والفقهااء والادعاة 

. إن مااان ابااارز (1) لاااا أناااه مخاااالف للشاااريعة اإلساااالميةالاااذين واجهاااوا بقاااوة تياااار التحااادي  مااان من
 خصائت التنظيمات أنها:

كانت أولى الوعائا الرسمية التي لم تستمد مصدريتها مان الشاريعة االساالمية ، بال اعتمادت  -1
مصدراا ووعياا للتشري  مستوحى من التجربة الدستورية األوروبية، وقاد احتاوت علاى مفاابيم  ربياة 

تضاامنها خاا  كلخانااة باادالا ماان صاألمااةص فكاناات والحالااة هااي أولااى الخ ااوات نحااو  مثاال صوطاانص التااي
 فصل الدين عن الدولة.

إن صإقاارار األمنيااة الكاملااةص و صعهااد األمااانص وصمجلاا   ااورأ النااوابص أو المظاااهر األخاارأ  -2
المسااتوحاة ماان التجربااة الغربيااة قااد ساامحت باواافاء نااوع ماان الشااربية علااى اسااتمرار الحيااف علااى 

عامااة ماان ناحيااة، وفتحاات ال ريااا ل بقااة التجااار الغااربيين والمبشاارين إللحاااب المجتماا  العثماااني ال
 بقوانيين السوب وبمعايير الفكر التبشيري من ناحية عانية.

 . وألول ماارة فااي تاااريخ 1876لقااد تكلاال خ ااا كلخانااة وهمااايون بدسااتور ماادحت با ااا عااا   -3
ولاااه يجاااري العمااال بدساااتور ماااأخوب عاا ن الدساااتور الفرنساااي والبلجيكاااي والسويساااري وهاااي االسااال  َو

 َساتير ووعية علمانية.
لقاااد وواااعت التنظيماااات الدولاااة العثمانياااة رسااامياا علاااى طرياااا نهايتهاااا كدولاااة اساااالمية، فعلمناااة 
القااوانين، ووواا  مؤسسااات تعماال بقااوانين ووااعية، واالبتعاااَ عاان التشااري  االسااالمي فااي مجاااالت 

قد سح  من الدولة العثمانية  رعيتها فاي أنظاار المسالمين نابيا  أن التجارة والسياسة واالقتصاَ، 
عاادو الدولااة أصاااب  َاخلياااا، فالتو ااال األوروبااي فااي مساااتوياته الثقاييااة واالقتصااااَية والسياسااية مااان 
ناحية، والمسلمون وعلمااء الادين الاذين يرتاابون بمسال  الدولاة مان الناحياة الثانياة، سايبدأون صاراعاا 

                                                        
 . 62( المصدر السابق نفسه، ص1)
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 .(1)عد نهاية الدولة العثمانية، بل استمر الى يومنا هذالن ينتهي حتى ب
إن من األهمية بمكان أن نقّو  ماحدم ولقد ترك السل ان عبدالحميد الثاني فاي مذكراتاه  اهاَته 
التاريخية، لقد حاول انقاب الدولة العثمانية، بعاد أن َارت عليهاا الادوائر وأحكام عليهاا الحصاار، لقاد 

قيقاة الاادعوات التحديثياة التاي اتخاذت لهااا تسامية صالحركاة االصاالحيةص تغ يااة كاان سال اناا وابيااا لح
لنواياهااا الحقيقيااة فااي رباا  الدولااة العثمانيااة بااالغرب، وعاان بلاا  فحاربااه الدسااتوريون ويهااَو الدونمااة 
 وعزلوه. وفي أواخر عهده كت  وهو سل ان مسلوب اإلراَة يكشف حقيقة التجديد واإلصالو يقول: 

ذي ي البون به تحت اسم االصالو سايكون سابباا فاي اوامحاللنا. تارأ لماابا يوصاي )التجديد ال
أعداؤنا الذين عاهادوا الشاي ان بهاذه الوصاية بالاذات. ال ا  أنهام يعلماون علام اليقاين أن اإلصاالو 
ناااا أن نتبناااى بعاااض  هاااو الاااداء ولاااي  الااادواء ، وأناااه كفيااال بالقضااااء علاااى هاااذه االمبراطورياااة إبا أَر

علينااا أن نأخااذ بالحساابان الظااروف السااائدة فااي الاابالَ،وأن النقااي  األوواااع علااى االصااالحات، ف
اساااا المسااتوأ الفكااري لحفنااة قليلااة ماان المااو فين، ويجاا  أن يكااون فااي الحساابان  ااكوك طبقاااة 
العلماااء فااي كاال ماااهو أوروبااي. األوروبيااون يتوهمااون أن الساابيل الوحيااد فااي الخااالر هااو األخااذ 

ال اا  أن طااراز الت ااور عناادنا هااو  ياار ماعنااد األوروبيااين، علينااا أن  بحاواارتهم جملااةا وتفصاايالا.
نت ااور تحاات  ااروف طبيعيااة وماان تلقاااء أنفساانا، وأن نسااتفيد ماان الظااروف الخارجيااة فااي حاااالت 

 .(2)خاصة. ومن الظلم الفاَو أن نتهم بمعاَاة كل  يء يأتي من الغرب(
نياة وباين كيفياة االساتفاَة مان حضاارة لقد أصاب ميزان العدل في تقويمه لحركة االصالو العثما

الغرب وأرأ من الفائدة للقارك الكريم أن يتعارف علاى موقاف االساال  مان الحضاارة الغربياة و يرهاا 
 من الحضارات الجاهلية األخرأ وكيف تكون االستفاَة من هذه الحضاراتي

 إن االستفاَة من الحضارة الغربية الكافرة و يرها على عالعة أنواع:

                                                        
 .  63( انظر: الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل االنحطاط، ص1)

 . 76( انظر: الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل االنحطاط، ص2)
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ساااتفاَة ماااان الصااااناعات وأصااااولها واالكتشااااافات العلميااااة ، والعلااااو  التجريبيااااة والعسااااكرية اال -1
وال بيعية، كالرياويات والكيمياء والفيزياء ، والهندسة واالحياء والفل  بعد أن تمحت وتصفى مان 

أخااذه  (1) اوائ  الماؤعرات الجاهليااة، وتصااغ بقوالاا  إساالمية صاايية، فهااذه األماور مااابين: واجا 
تباسااه ، وهااو مايحتاجاااه المساالمون حاجااة ماساااة، أو التقااو  بعااض الواجباااات إال بااه، كالساااالو، واق

-والنظم العسكرية، في مجاالت الدعوة الى هللا ، والجهاَ في سابيله ... فكال مايحتاجاه المسالمون 
 في هذا المجال ييج  أخذه واالستفاَة منه ، والمسلمون أحا به. -من المباحات

ماا  الااتحفم الكاماال والااوعي  -ماان الوسااائل المباحااة-ه قيااا  الاادول االسااالمية كااذل  مااايتحقا باا
وهذا قليل ألن هللا أوج  على المسلمين األخاذ  (2)التا ، يج  األخذ به، و اّل فتركه أولى. أو مباو

 باألسباب والحي ة الكتفاء واالستغناء عما في أيدي الكفار أياا كان .
العقائاااد والمبااااَك والمفاااابيم والتصاااورات واآلراء الفلسااافية ، حاااول الثااااني: التقلياااد فاااي العبااااَات و 

الكااون والحياااة واالنسااان،والتي تتصاال بالعقياادة، فهااذه األمااور التفصاايل فيهااا، فهااي محرمااة ق عاااا، 
ان بها، وعلاى األقال تكاون حرامااا  ة أو كفر إبا اعتقد المقلد صحتها َو واالستمداَ فيها من الكفار َر

 م  جهل حقيقتها.
الثال : التقليد في األخالب و نماط السلوك واآلَاب والثقافة والفكار، واالنتاا  الفناي ، ونحاو بلا  
، فهذه األمور التخلاو إماا أن تتعاارض ما  أصاول االساال  وقواعاده أو توقا  ييماا نهاى الشاارع عان 

ه، أمااا تقليااد الكفااار ييااه، فهااذا أماار محاار ، أو تكااون ماام يجهاال أمااره وحكمااه فهااو علااى األقاال مكاارو 
 وهللا أعلم. -(3)فقد يكون مباحاا -وما أقله  -في تل  الحضارة-الشيء الذي يعتبر فضيلة 

ولقااد تحاادم بعااض العلماااء والمفكاارين المساالمين والمعاصاارين حااول التقليااد وكيفيااة االسااتفاَة ماان 

                                                        
 (. 1/551،553( انظر: مجلة المنار لمحمد رشيد )1)

 (. 1/551/553( انظر: مجلة المنار لمحمد رشيد رضا )ج2)
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 الحضارة الغربية.
يااة أن يقتبساوا ماان مصا فى صاااَب الرافعاي يقااول : )و ناي أرأ أنااه الينبغاي ألهاال األق اار العرب

عناصاار المدنيااة الغربيااة اقتباااا التقليااد، باال أقتباااا التحقيااا، بعااد أن يع ااوا كاال  اايء حقااه ماان 
التمحيت. فان التقليد اليكون طبيعة إال في ال بقات المنح ة   على أننا النريد من بلا  إال نأخاذ 

الانف ، وفناون الخياال وروناا  من القو   يلاا ، فان الفرب بعيد بين األخذ من زخرف المدينة وأهواء
 .(1)الخبي (

حسن البنا يقول: )من الحا أن نعرف أننا بعدنا عن هادأ االساال  وأصاوله، وقواعاده، واالساال  
الياأبى أن نقتاب  النااف  ، وأن نأخاذ الحكماة أناّى وجاادناها ولكناه ياأبى كال اإلبااء أن نتشابه فاي كاال 

ه وأحكامااه، لنجااري  اايء بماان ليسااوا ماان َياان هللا علااى  اايء، وأن ن اار  و عقائااده وفرائضااه وحاادََو
 .(2)وراء قو  فتنتهم الدنيا واستهوتهم الشياطين(

ي يقاااول: إن كاااان هنااااك  ااايء ينبغاااي ويساااتحا أن تأخاااذه أماااة مااان األمااام  َو أباااو األعلاااى الماااَو
األخاارأ فانمااا هااو نتااا  أبحاعهااا العلميااة، وعماارات قواهااا الفكريااة ، ومع ياتهااا االكتشااايية ومناهجهااا 

لعلميااة التاااي تكااون قاااد بلغاات بهاااا معااار  الرقاااي فااي الااادنيا . إن أي أمااة فاااي األرض إبا كااان فاااي ا
تاريخهااا أو فااي نظمهااا االجتمابيااة أو فااي أخالقهااا َرا ناااف ، فماان الواجاا  أن نأخااذه منهااا، وماان 
هارها بكل َقة وتمحيت، ونأخذ منهاا ماانراه مالئمااا لحاجتناا  الواج  أن نستقصي أسباب رقيها واَز

 و روفنا.
ولكنناااا إبا أعروااانا عااان هاااذه األماااور الجوهرياااة ورحناااا نأخاااذ مااان أمااام الغااارب مالبساااها وطرقهاااا 
للمعيشااة وأَواتهااا لألكاال والشاارب، باار م أن فيهااا الساار لنجاااو تلاا  األماام ورقيهااا فااال يكااون بلاا  إال 

أحارزه الغارب مان َليالا على اباوتنا وبالَتنا وحماقتنا ، فهل ألحد عنده العقل أن يعتقد أن كال ماا 

                                                        
 (. 3/203( انظر: وحي القلم )1)
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التقااد  والرقاااي فاااي مختلاااف حقاااول الحيااااة، إنماااا أحااارزه بالجاكيااات والبن لاااون ورب اااة العناااا والقبعاااة 
 والحذاءي 

أو أن من أسباب رقيه وتقدمه أنه يتنالو طعامه بالسكين والشوكةي أو أن أَواتاه للزيناة والرفابياة 
   الرقي والكمالي  والمساحيا والمعاجين واألصباغ هي التي قد رسمت به الى أو 

فماا للتقادميين المتشادقين باإلصاالو عنادنا  -والظاهر اناه لاي  كاذل  -فان لم يكن األمر كذل  
 ي (1)اليندفعون أو مايندفعون إال بهذه المظاهر

الشيخ محماد األماين الشانقي ي قاال فاي )أواواء البياان( عاروااا موقاف المسالمين مان الحضاارة 
 الغربية:

الق عي َل على أن الحضارة الغربياة تشاتمل علاى نااف  وواار، أماا النااف  فيهاا )االستقراء التا  
فهو من الناحية الماَية ، وتقدمها في جمي  المياَين الماَية أوو  من أن أبينه، وما تصامنته مان 
المناف  لالنسان أعظم مما يادخل تحات التصاور، فقاد خادمت االنساان خادمات هائلاة مان حيا  إناه 

ما الضار منها فهاو االهماال بالكلياة الناحياة التاي هاي رأا كال خيار والخيار البتاة جسد حيواني، وأ
 .(2)في الدنيا بدونها، وهي التربية الروحية لالنسان وتهذي  أخالقه(

 عم قال بعد أن بكر حكم االنتفاع من الناف  منها:
ل ريا م  أنه كافر، بداللة صابي األريق  الدؤليص له في سفر الهجرة على ا )وقد انتف  الرسول 

فاتضااا  مااان هاااذا الااادليل أن الموقاااف ال بيعاااي لالساااال  والمسااالمين مااان الحضاااارة الغربياااة هاااو أن 
يجتهدوا في تحصيل ماأنتجته من النواحي الماَية ويحذروا مماا جنتاه مان التماَر علاى خاالا الكاون 

يأخاااذون منهااااا جاااال وعااااال، فتصااال  لهاااام الااادنيا واآلخاااارة. والمؤساااف أن أ لاااابهم يعكساااون القضااااية ي
االنح اط الخلقي، واالنسالال من الدين والتباعد من طاعة خاالا الكاون، وال يحصالون علاى نتيجاة 

                                                        
 .164-163: االسالم في مواجهة التحديات المعاصرة للمودودي ، ص( انظر1)
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 .(1)مما فيها من النف  الماَي، فخسروا الدنيا واآلخرة، وبل  هو الخسران المبين(
فااي أماار  -روااوان هللا علاايهم-يتشاادَ ماا  أصااحابه  ساايد ق اا  يقااول :)ولقااد كااان رسااول هللا 

لقااي فااي  ااأن العقياادة والماانه  بقاادر مايفساا  لهاام فااي الااراي والتجربااة فااي  ااؤون الحياااة العلميااة الت
المتروكااة للتجربااة والمعرفااة كشااؤون الاازرع وخ اا  القتااال وأمثالهااا ماان المسااائل العلميااة البحتااة التااي 

م حياااة العالقااة لهااا بالتصااور االعتقاااَي، وال بالنظااا  االجتماااعي، وال باالرتباطااات الخاصااة بتنظااي
االنسان وفرب بين هذا وبل  بّين ، فمنه  الحياة  يء، والعلاو  البحتاة والتجريبياة والت بيقياة  ايء 
آخر، واالسال  الذي جاء ليقَو الحياة بمنه  هللا ، هاو االساال  الاذي وجاه العقال للمعرفاة واالنتفااع 

 .(2)بكل إبداع ماَي في ن اب منهجه للحياة ....(
،  ااايلاا مااان التاااوراة و ضااا  علياااه حتاااى رجااا ،  حاااين رأأ معاااه النباااي عااام أوَر قصاااة عمااار ، 

 : ) التسألوا أهل الكتاب عن  يء فانهم لن يهدوكم وقد ولوا ...( الحدي .الحدي  وقوله 
، فااي التلقااي عااانهم فااي أماااور  فقااال : )هااؤالء هااام أهاال الكتاااب .. وهاااذا هااو هاادي رساااول هللا 

مااان -والمااانه ، وال واااير وفاااا روو االساااال  وتوجيهاااه  تخاااتت بالعقيااادة والتصاااور ، أو بالشاااريعة
االنتفاااع بجهااَو البشاار كلهااام فااي  ياار هااذا مااان العلااو  البحتااة علماااا وت بيقااااا، ماا  رب هااا باااالمنه  
االيماني: من ناحية الشعور بها وكونها من تسخير هللا لالنسان، ومن ناحياة توجيههاا واالنتفااع بهاا 

والرخاااء ، و ااكر هلل علااى نعمااة المعرفااة ونعمااة تسااخير القااوأ  فااي خياار البشاارية، وتااوفير األماان لااه
 وال اقات الكونية،  كره بالعباَة، و كره بتوجيه هذه المعرفة وهذا التسخير لخير البشرية.

فأمااا التلقااي عاانهم فااي التصااور اإليماااني ، وفااي تفسااير الوجااَو ، و ايااة الوجااَو االنساااني، وفااي 
أماا التلقاي فاي  ايء مان  -أيضااا -وفاي مانه  األخاالب والسالوك منه  الحياة وانظمتها و ارائعها ، 

، أليسار  ايء مناه، وهاو الاذي حاذر هللا األماة المسالمة  هذا كله فهو الذي تغير وجه رساول هللا 

                                                        
 . 41( انظر : التقليد والتبعية ، د. ناصر العقل، ص1)

 (. 4/20/21( انظر: في ظالل القرآن ، سيد قطب )2)
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 .(1)عاقبته، وهو الكفر الّصراو(
 إن موجة تقليد الغرب بدأت عارمة حين َّب الضعف والوهن في الخالفة العثمانية وتكالبت قوأ 

وحااين  ااعرت هااذه الدولااة الضااعيفة بااالنقت أمااا  الاادول  -فااي الااداخل والخااار -الهااد  بتقويضااها 
النصاارانية الفتيااة، فاتجهاات الدولااة العثمانيااة الااى تقليااد تلاا  الاادول وأخااذت ماان إنتاجهااا الجديااد؛ وقااد 
 وافاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذا 

ار ، َون وعاي في التفكير لدأ المسلمين وبعد عن منه  هللا األصيل ، فاستمدت من الكفا - لل-
ون أن تجد في اللحاب بهاا بالجاد واالعتمااَ  أو إَراك أو تفكير في أسباب تقد  تل  الدول الكافرة َو

 (2)على القوة الذاتية، والجهَو المسلمة.... 
االهااواء واالنحرافاااات فاااي  -بحماااا وعناااف -وباادأت موجاااة التقلياااد األعمااى قوياااة عارماااة تاادفعها 

  ة من الخار ، فأخاذت الابالَ االساالمية تسال  هاذا ال رياا واحادة الداخل، والجهَو الماكرة المخ
 تلو األخرأ، ابتداء من تركيا فمصر والشا  عم تون  و يران والهند. 

والعجيااا  أن كااال إتجاهاااات التقلياااد فاااي العاااالم اإلساااالمي بااادأت باإلحسااااا بالضاااعف العساااكري 
شاااأت عقااادة االعتماااَ علاااى الغااارب والحاجااة إلاااى تنظاايم الجياااوش فاااي البلاادان اإلساااالمية ومااان عاام ن

واإلعجاب بكل ماهو  ربي وافد من بالَ الكفار مهما كان فاساداا وتافهااا، واحتقاار كال مااهو  ارقي 
 . (3)مهما كان صالحاا وعظيماا 

في كتابه الكاريم عان التقلياد األعماى، فمقتاه وحاذر مان مغبتاه،  -سبحانه وتعالى  -لقد نهى هللا 
عديدة، وأسالي  متنوعة، والسيما تقليد الكفار، فتاارة باالنهي عان تبعياتهم  في آيات كثيرة، ومناسبات

وطاعتهم، وتارة بالتحذير منهم، ومن اال ترار بمكرهم واالنصياع آلرائهم والتأعر بأعمالهم وسالوكهم 

                                                        
 . 42( انظر: التقليد والتبعية ، ص1)

 . 20صدر السابق نفسه، ص( الم2)

 . 21( انظر: التقليد والتبعية ، ص3)
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 وأخالقهم. 
 وتارة بذكر بعض خصالهم التي تنفِّر المؤمنين منهم، ومن تقليدهم. 

والمنااااافقين، عاااام ماااان عمااااو  أهاااال الكتاااااب  -اليهااااَو  -فااااي القاااارآن ماااان  وأكثاااار مااااايَر التحااااذير
 والمشركين. 

ة فقاال: } إن  -سبحانه وتعالى  -وقد بين هللا  في القرآن أن تقليد الكفاار وطااعتهم مناه مااهو َر
الذين أرتّدوا على أَبارهم من بعد ما تبين لهم الهدأ الشي ان سّول لهم وأملى لهم. بل  بأنهم قاالوا 

 (.  26-25لذين كرهوا مانز،ل هللا سن يعكم في بعض األمر ) ) سورة محمد اآليتان ل
وحي  جعل هللا في  ريعته الكمال فقد نهى عن اتباع  يرها من األهاواء والانظم البشارية، ونهاى 
عن اتباع الكفار والذين اليعلمون فقاال: } عام جعلنااك علاى  اريعة مان األمار فاتبعهاا والتتبا  أهاواء 

ذين اليعلمااون. إنهاام لاان يغنااوا عناا  ماان هللا  اايلا و ن الظااالمين بعضااهم أولياااء بعااض وهللا ولااي الاا
 (.  19-18المتقين ) ) سورة الجاعية: 

ونكم من بعد  وقال تعالى في معرض التحذير من أهل الكتاب: } َو كثير من أهل الكتاب لو يَر
 (.  109م الحا) ) البقرة، آية: إيمانكم كفاراا حسداا من عند أنفسهم من بعد ماتبين له

وقال: } مايَو الذين كفروا من أهل الكتاب وال المشاركين أن ينازل علايكم مان خيار مان ربكام ) ) 
 (.  105البقرة: 

 (.  51وقال: } يا أيها الذين آمنوا التتخذوا اليهَو والنصارأ أولياء ) ) المائدة، آية: 
الهم السايلة فقاال: } ولان ترواى عنا  اليهااَو وال وكاذل  نهاى عان طااعتهم واتبااع أهاوائهم وخصاا

 (.  120النصارأ حتى تتب  ملتهم ) ) البقرة، آية: 
وكم بعاد إيماانكم كاافرين )  وقال: } يا أيها الذين آمنوا إن ت يعوا فريقاا من الذين أوتوا الكتااب ياَر

 (.  100) آل عمران، آية: 
 (.  49) المائدة، آية:  وقال: } وال تتب  أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك )
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وبين خ ر مواالتهم واتخابهم ب انة، وأن بل  ييه خ ر عا  يهدَ مصاال  األماة وكيانهاا، فقاال 
وا ماااا عناااتم قاااد بااادت  تعاااالى: } ياااا أيهاااا الاااذين آمناااوا التتخاااذوا ب اناااة مااان َونكااام الياااألونكم خبااااال َو

 (.  18آية:  البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ) ) سورة آل عمران،
بكاار فااي  -كمااا جاااء النهااي عاان التقليااد والتحااذير منااه بأساالوب القصااة فااان هللا ساابحانه وتعااالى 

القرآن الكريم األمم الكافرة الغابرة وأخبارها ومواقفها العدائية وّد َعوة التوحيد ومسيرة اإليمان علاى 
ها وانحرافها، وهو باذل  يأمرناا مدار التاريخ، وما حصل لها من أنواع العقوبات والعذاب جزاء والل

بأخاااذ العبااارة والعظاااة، وباالعتباااار بهااام واالتعااااا بقصصاااهم واالبتعااااَ عااان تقليااادهم، وتجنااا  سااالوك 
 . (1)نهجهم

وبل  مثل قوله تعالى لّما بكر مافعله بأهل الكتاب من المثالت } فاعتبروا يا أولي األبصار ) ) 
 (.  9الحشر، آية: 

 (.  111ي قصصهم عبرة ألولي األلباب ) ) سورة يوسف، آية: وقال تعالى: } لقد كان ف
 وقسم العلماء اآليات التي نهت عن تقليد الكفار في القرآن على قسمين: 

 قسم بين أن مخالفتهم في عامة األمور أصل  للمسلمين، وهذا تدل عليه جمي  اآليات. 
 . (2)بعض اآلياتوقسم بين أن مخالفتهم م لوبة وواجبة  رعاا، وهذا تدل عليه 

ت فاااي السااانة  أحاَيااا  عاماااة تنهاااى عااان التقلياااد األعماااى، والتشااابه  - عااان رساااول هللا  -ووَر
فااي معاارض النهااي عاان التشاابه بكاال مااالم يشاارعه أو يقااره  الممقااوت، وتحااذر ماان مابااة بلاا  فقااال 

  فهاو :ص من تشبه بقاو  اإلسال ، والنهي عن تقليد كل ماهو على  ير سلوك المسلمين، مثل قوله 
ت أحاَيااا  كثيااارة وصاااحيحة فاااي النهاااي عااان تقلياااد الكفاااار  (3)مااانهم ص وأهااال  -عمومااااا  -كماااا وَر

 في مناسبات عديدة:  الكتاب، والمشركين، والمجوا، وأهل الجاهلية، فقال 
                                                        

 . 51( انظر: التقليد والتبعية، ص1)

 . 17( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم البن تيمية، ص2)

 (. 2/367( سنن أبي داود، كتاب لباس الشهرة )3)
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  (1)ص خالفوا اليهَو ص
 (2)ص خالفوا المشركينص

ص  (3)ص وال تتشبهوا باليهَو
نت  عنه من خ ر على عقيادة المسالمين وكياانهم، عّلال بلا  من تقليد الكفار وماي وحين حذر 

 :  قال : قال رسول هللا  بما هم عليه من انحراف ووالل، فعن جابر 
)ال تسألوا أهل الكتاب عن  يء فانهم لن يهادوكم وقاد والوا، و نكام إماا أن تصادقوا بباطال و ماا 

 .(4)م، ماحل له إاّل أن يتبعني(أن تكذبوا بحا ، و نه وهللا لو كان موسى حياا بين أ هرك
ومشاايراا الااى ماسيحصاال للمساالمين بتخلاايهم عاان ماانه  هللا واقتفااائهم آعااار  -محااذراا -  كمااا بااين 

: قااال: قااال رسااول هللا  اليهااَو والنصااارأ واألماام المنحرفااة، وبلاا  ييمااا رواه أبااو سااعيد الخاادري 
تااى لااو َخلااوا جحاار واا  تبعتمااوهم قلنااا )لتتاابعن ساانن ماان كااان قاابلكم  اابراا بشاابر وبراعاااا بااذراع، ح

 .(5)يارسول هللا: اليهَو والنصارأي قال: فمن يي(
يان  إن من مقاصد الشريعة من  المسلمين من التقلياد األعماى، إب أن هللا أرسال رساوله بالهادأ َو
م الحا ليظهره على الدين كله، وقد أكمل هللا الشريعة للناا } اليو  أكملت لكم َينكم وأتممت علايك

 (.30نعمتي ورويت لكم االسال  َينا) )سورة المائدة: آية 
لقااد جعاال هللا الشااريعة مشااتملة علااى كاال المصااال  فااي كاال األزمااان واألمكنااة ولكاال الناااا، فااال 
حاجة لالستمداَ من الكفار أو تقليدهم وواو  مايحدعاه التقلياد مان خلال فاي  خصاية المسالم، مان 

نهزاميااة، عاام البعااد والعاازوف عاان ماانه  هللا و اارعه، فقااد الشااعور بااالنقت والصااغار، والضااعف واال
                                                        

 هود فإنهم اليصلون في نعالهم(. : )خالفوا الي ( وردت في عدة أحاديث منها قوله 1)

 ( في صحيح البخاري. 2)

 ( سنن أبو داود ابواب االستئذان.3)

 (. 2/338( مسند االمام أحمد )4)

 ( البخييييياري ، كتييييياب االعتصيييييام بالكتييييياب والسييييينة، بييييياب لتتيييييبعن سييييينن مييييين كيييييان قيييييبلكم ، المجليييييد الثاليييييث، 5)

 . 83الجزء التاسع، ص      
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أعبتاات التجربااة أن األعجاااب بالكفااار وتقلياادهم سااب  لحاابهم والثقااة الم لقااة بهاام والااوالء لهاام والتنكاار 
لالسال  ورجاله واب اله وتراعه وقيمه وجهل بل  كله وهذا ماحدم للدولاة العثمانياة ووالياتهاا التابعاة 

ويين، حين تخلوا عن رسالتهم وحين استسلموا لسل ان الغارب ونهلاوا مان سامه لها في القرنين الما
 . (1)الزعاف

إن الحكااام الشااارعي للتقلياااد يختلاااف بااااختالف نوعاااه وكيفيتاااه ومااادأ خ ورتاااه وأعاااره، كماااا يختلاااف 
يكاون باختالف المقلِّد والمقل،د، والعالقاة الشاربية بينهماا، واعتقااَ المقلِّاد فاي تقلياده لغيار المسالمين. ي

التقليد كفراا إبا كان في العقائد ألصاول اإليماان وأصاول العقيادة، أو األحكاا  الق عياة فاي الشاريعة، 
أو مسااائل الغياا  الثابتااة بااالنت، وبلاا  كتقليااد النصااارأ فااي عقياادة التثلياا  وتقليااد الشاايوعيين فااي 

 إنكار النبوات واألَيان. 
اَ عااد  صااالحية الشااريعة اإلسااالمية للت بيااا، وكتقليااد الاادول الكااافرة فااي تع ياال حاادَو هللا واعتقاا

 و ير بل . 
ويكاااون التقلياااد فساااقاا حاااين يكاااون فاااي األخاااالب الفاسااادة وارتكااااب المنكااارات والمعاصاااي كشااارب 

 المسكرات ونحوه. 
 ويكون حراماا م لقاا، كموافقة الكفار في أبياَهم واحتفاالتهم وتقليدهم في بل . 

إبا لام يما  العقيادة  -صَو وال المتعمد في أماور الحيااة العاماة ويكون مكروهاا كالتقليد  ير المق
 ولم يكن من خصائصهم وسماتهم. 

ي التقليااد إلااى  اايء ماان األمااور السااابقة،  الكفاار أو الفسااوب أو الحرمااة أو  -و با خيااف أن يااَؤ
 اتخذ الحكم باته، سداا للذريعة.  -الكراهة 

، كالتقلياااد  فاااي اإلنتاااا  المااااَي والعلاااو  اإلنساااانية والتجريبياااة ويكااون التقلياااد مباحااااا بشاااروط وقياااَو
البحتااة، والتجااارب العسااكرية ونحوهااا، وبلاا  بعااد صاايا تها صاايا ة إسااالمية وتنقيتهااا ماان  ااوائ  ) 

                                                        
 . 81بعية، ص( انظر: التقليد والت1)
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 . (1)الجاهلية ( وتجريدها من مصال  الكفار وبأاّل تتعارض م  المصال  الشربية الدينية والدنيوية
واستقراء أحوالها تبين لنا أن التقليد بين أماة وأماة، وباين قاو   إن النظرة الفاحصة في تاريخ األمم

وقاااو ، يحااادم بينهماااا مااان التشاااابه والتفاعااال واالنصاااهار، مايضاااعف التماااايز واالساااتقالل فاااي األماااة 
المقلِّادة ويجعلهااا مهتاازة الشخصاية، واقتضاات ساانة هللا فاي خلقااه أن األمااة الضاعيفة المغلوبااة تعجاا  

وماان عاام تقلياادها فتكساا  ماان أخالقهااا وساالوكها وأسااالي  حياتهااا،  (2)الغالبااةباألمااة القويااة المهيمنااة 
إلااى أن يصاال األماار إلااى تقلياادها فااي عقائاادها وأفكارهااا وعقافتهااا وأَبهااا وفنونهااا، وبهااذا تفقااد األمااة 

 وتعي  عالة على  يرها.  -إن كانت بات حضارة  -المقلِّدة مقوماتها الذاتية وحضاراتها 
هاااا الذاتياااة وجهاَهاااا مااان وطاااأة التقلياااد و با لااام تساااتدرك ا ألماااة المغلوباااة أمرهاااا، وتاااتخلت بجهَو

أن ينتهاي بهاا األمار إلاى االوامحالل واالساتعباَ وزوال الشخصاية تماماااا،  -والباد  -األعماى فاناه 
فتصاااب بااأمراض اجتمابيااة خ ياارة ماان الااذل واالستصااغار والشااعور بااالنقت وعااد  الثقااة بااالنف ، 

بعية السياسية واالقتصاَية واالنهزامية في كال  ايء وبالنسابة لألمام الربانياة أوف إلى بل  كله الت
فاااان تقليااادها لغيرهاااا يصااارفها عااان رساااالتها ويصااارف  -كاألماااة اإلساااالمية  -بات الرساااالة اإللهياااة 

جهااادها وطاقاتهاااا عااان َيااان هللا ويرهقهاااا بالبااادع والخرافاااات وماااالم يشااارعه هللا مااان الااانظم والقاااوانين، 
ي بهاااا فاااي النهاياااة إلاااى التخلاااي عااان رساااالتها ومااان عااام الاااوالء للكفاااار واألماااراض ال خلقياااة مماااا ياااَؤ

وال وا يت وهذا إيذان بب   هللا وعقابه، كما وَر في قصت القرآن عن أمم كثيرة مان هاذا الناوع، 
واألمااة اليااو  واقعااة بمااا وقعاات ييااه تلاا  األماام ماان التقليااد األعمااى للكفااار والتخلااي عاان رسااالة هللا 

يااة والااوالء للكااافرين فااي كاال  االون الحياااة، والحكاام بغياار مااا أناازل هللا واسااتباحة الزنااى والربااا والتبع
 . (3)والفجور، وم  هذا مازالت تمنُّ على هللا باسالمها

                                                        
 . 83( انظر: التقليد والتبعية، ص1)

 . 147( انظر: مقدمة ابن خلدون، فصل اقتداء المغلوب بالغالب، ص2)

 . 114،115( انظر: التقليد والتبعية ، ص3)
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 المبح  العا ر

 السل ان عبدالعزيز

(1277-1293/1861-1876)  
 

رة فاااي جزيااارة كريااات هاااا. وفاااي عهاااده تفجااارت عاااو 1277تاااولى الحكااام بعاااد أخياااه فاااي أواخااار عاااا  
 ، وصاادرت مجلااة 1869هااا/1285 . وتاام فاات  قناااة السااوي  عااا  1863هااا/1283وأخماادت عااا  

األحكا  العدلية وقانون التجارة البحرية فاي أوائال عهاده، وزار أورباا وفكار فاي االساتفاَة مان خاالف 
إساالمية، ولام يسات   الدول األوربية ييما بينها، لكنه وجد أنها تتفا جميعها ود الدولة ألنهاا َولاة 

األوربيااون أن ينسااوا الحقااد الصااليبي المغااروا فااي نفوسااهم،  ياار أنهاام كااانوا يختلفااون ييمااا بيااانهم 
 . (1)حس  مصالحهم الخاصة

وكانااات الااادول األوربياااة عازماااة علاااى الضاااغ  علاااى الحكوماااة العثمانياااة ل ساااتمرار فاااي خ اااوات 
األورباي، والمبااَك العلمانياة وأكاد السال ان اإلصالو والنهوض المزعو  على النه  الغربي، والفكر 

عبدالعزيز عزمه على مواصلة السير في ال ريا الذي سلكه أباوه محماَو الثااني وأخاوه عبدالمجياد، 
فأبقى علاى كال أصاحاب المناصا  مان المتكلفاين بتنفياذ اإلصاالحات. وكاان مان أهام اإلصاالحات 

  (، وفاااي مجاااال اإلَارة أيضااااا 1864ا/هااا1281اإلَارياااة فاااي عهاااده صااادور قاااانون الوالياااات عاااا  ) 
  ( 1868هاااا/1285أنشااالت محكماااة علياااا قضاااائية ) َياااوان األحكاااا  العدلياااة (. كماااا أنشاااح عاااا  ) 

                                                        
 . 492-490( انظر: تاريخ الشعوب االسالمية، ص1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -491- 

مجل  للدولة على النسا الفرنسي سامي ص اواري َولات ص أي مجلا   اورأ الدولاة، وكاان مان أهام 
 . (1)اختصاصاته مناقشة الميزانية

  هااي مدرسااة ص  ل ااة 1868هااا/1285ت مدرسااة عانويااة عااا  أمااا فااي مجااال التعلاايم، فقااد أسساا
سراي ص، كان برنام  الدراسة فيها خيراا من برام  المدارا الثانوية األخرأ، وكانت كل الماواَ التاي 
تدرا فيها باللغة الفرنسية ييما عدا اللغة التركية. وكانت الغاية من إنشاائها هاي تخاري  طائفاة مان 

 ء الو اااائف العاماااة وكاااان هاااؤالء الشاااباب مااان مختلاااف الاااديانات، الشاااباب القااااَر علاااى حمااال عااا
فاأل لبيااة ماان المساالمين، ولكاان كااان بهااا اليونااان واألرماان، وهاام نصااارأ، كمااا كااان بهااا أعااداَ ماان 

. والواق  أن ال الب قد أقبلوا على هذه المدرسة حتى بلم عدَهم عا     ستمائة طال  1869اليهَو
 . (2)مسلمين ونصارأ ويهَو

م هذه الخ وات اإلصالحية التي تمت في عهد السل ان عبدالعزيز، إال أن الدول األوروبياة ور 
لم تعتبرها كايية لتنهض َليالا على أن الدولة العثمانية إنما تريد اإلصالو، وتعمل لتحسين رعاياها 

نظاار  النصااارأ، وإلزالااة المفاسااد التااي استشاارت فااي نظااا  اإلَارة والحكومااة، وهااي مفاسااد كاناات فااي
 . (3)الكثير من المعاصرين األوروبيين تهدَ بانهيار الدولة في النهاية

وكااان رأي فريااا كبياار ماان اإلنجليااز و ياارهم ماان المعاصاارين، أن زوال الدولااة العثمانيااة قااد بااات 
وارورياا، حياا  إنهااا قااد فشاالت فااي األخااذ بأساباب اإلصااالو األوروبااي، فقااال لااوَر كالرناادون وزياار 

 : صإن ال ريقة الوحيدة إلصاالو أحاوال العثماانيين هاي باازالتهم 1865نية في عا  الخارجية البري ا
. وهاذا يؤكاد حقاد النصاارأ علاى الدولاة العثمانياة المجاهادة ألنهاا (4)من على س   األرض كلية ص

                                                        
 . 159( انظر: الدولة العثمانية، د. اسماعيل ياغي، ص1)

 . 159السابق نفسه، ص( المصدر 2)

 . 159( المصدر السابق نفسه، ص3)

 . 159(انظر: الدولة العثمانية، د. اسماعيل ياغي، ص4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -492- 

 هزمتهم منذ فت  القس ن ينية. 
كال صالة باين المبااَك لقد فشلت الدولة العثمانية في األخذ بأسباب اإلصالو األوروباي إلنعادا  
 .  (1)األوروبية وبين مباَك الدولة العثمانية المستمدة من كتاب هللا وسنة رسوله 

 عزل السل ان عبدالعزيز:
كااااان الساااال ان عباااادالعزيز قااااد زار أوروبااااا، ورأأ اتفاااااب وتااااممر الاااادول األوروبيااااة علااااى الدولااااة 

  باااين َول أورباااا الغربياااة وروسااايا العثمانياااة، فحااااول أن يساااتفيد مااان الخاااالف القاااائم علاااى المصاااال
لمصااالحة الدولاااة العثمانياااة، فبااادأ يكثااار مااان َعاااوة السااافير الروساااي، إلاااى اساااتانبول فخافااات الااادول 

واست اع مدحت با ا أن يعزلاه عام  (2)األوروبية، وبدأت تشي  الشائعات عنه في التبذير واإلسراف
 . (3)  (1876ها/1293قا  م  عصابته بقتله في عا  ) 

حت با ااا كااان ماان يهااَو الدونمااة روجاات لااه الدعايااة الماسااونية فااي أنحاااء الشاارب العربااي إن مااد
والغربي على أنه الب ل العظيم حامل لاواء اإلصاالو والحرياة فاي السال نة العثمانياة، وساّمته ) أباو 
الدستور (. وسّخر له أبواب َعايتها من صحف ومجالت و باعات، فوصل باذل  إلاى أعلاى الرتا  

وية ساااوريا والعاااراب، ومنصااا  الصااادر األعظااام الاااذي يعتبااار أكبااار الرتااا  فاااي السااال نة منهاااا با ااا
يتاه وماساونيته، ويغماز َائمااا بالتعااون  العثمانية. عم بدأ بعد بل  يادا ويخاّرب كماا تملاي علياه يهَو

الاذي  -م  الماسونية إلى مساوك الحكم وخاصة حكام السال ان عبدالحمياد عادّو الماساونية األكبار 
عقباااا ماان بصاايت أماال لليهااَو فااي فلساا ين إال وسااّده، عاام أساا  ص ماادحت با ااا ص ويهااَو  لاام يتاارك

الدونمااة الماسااونية العالميااة حولااه ص جمعيااة االتحااااَ والترقااي ص التااي حملاات نفاا   ااعار الماساااونية 
ي للسال ان عبدالحمياد فاألقى القابض علياه  وجعلت مقرها بسالني  وانكشفت جوان  من هاذا اليهاَو

                                                        
 .110( انظر: الدولة العثمانية، د.جمال عبدالهادي، ص1)

  110( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 110(المصدر السابق نفسه،ص3)
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 . (1)ييما بعد وعزله ونفاه
 كان سب  مقتل السل ان عبدالعزيز :

رفضه للدساتير الغربية برمتها، وكذل  العااَات الغربياة البعيادة عان البيلاة اإلساالمية، وتمكناه  -
ماان إصااالو أحااوال الدولااة العثمانيااة إلااى َرجااة كبياارة، وخاصااة فااي المجااال العسااكري، حياا  قااّوأ 

حديثااة، واسااتوَر مااايلز  ماان السااالو ماان أفضاال مصااان   الجااي ، واسااتبدل األساالحة القديمااة بااأخرأ 
ل الفارب العساكرية ألبنااء  السالو في أوربا، ووو  التنسيقات العسكرية على ال اراز الحادي ، و اك،
العشااائر والقبائاال ماان كافااة الواليااات، وسااّل  القااالع والحصااون بأوااخم وأحاادم المااداف ، فأصاابحت 

ثاال فااي التقااد ، وأصاال  َار المدفعيااة ص ال وبخانااة ص وأَخاال مدفعيااة الدولااة العثمانيااة يضاارب بهااا الم
فيها المعدات واآلالت الحديثة، حتى صار بامكانهاا صان  كافاة األسالحة علاى ال اراز الجدياد، كماا 
قااا  باصااالحات فااي مجااال البحريااة وأحاال الخبااراء العثمااانيين محاال الخبااراء األجاناا  ر اام اعتااراض 

ولهاام، وأصاابحت فااي عهااده الد ولااة العثمانيااة ماان الاادول البحريااة األولااى فااي العااالم، وعماال هااؤالء َو
علاى إرسااال البعثااات البحريااة إلااى الخااار ، وا ااترأ الماادرعات، و اايد عاادة معاماال لصاانعها ولصاان  
اآلالت والمراجل، وعاَت َار صناعة ص إزميت ص إلى ما كان لها مان مجاد، كماا أصال  الكثيار مان 

دليااة، وعماال علااى احقاااب الحااا، وحااوكم كبااار الحكااا ، أحااواض الساافن، وأساا  مجلااة األحكااا  الع
أمثااااال ص خساااارو با ااااا ص و ص عاااااكف با ااااا ص و ص طاااااهر با ااااا ص وبااااذل   هاااار للعمااااو  حّبااااه للعاااادل 
واإلصالو وهذا اليروي الادول األوروبياة والتقبال باه ألنهاا ترياد أن يساَو الظلام حتاى تنهاار الدولاة 

انياة منضاب ة وألغيات القاوائم المالياة، وساّوت باذل  بسرعة وقا  باصالحات مالية، وأمار بووا  ميز 
الدولة جمي  َيونها، وأصبحت المعاملة بالنفوب وانتظمت األحوال المالية، لقد هاال الادول األوروبياة 
رؤية ماحدم على يد هذا السل ان في وقت قصير، فتعرقلت مخ  ااتهم فاي القضااء علاى الرجال 

                                                        
 . 70،71سري، ص( انظر: اليهود والماسونية لبعدالرحمن الدو1)
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إن جاذور الماؤامرة فاي مقتال السال ان عباادالعزيز  (1)م قتلااهالماريض، لاذا رأوا تادبير ماؤامرة خلعاه عا
ترج  إلى تخ ي  مدروا من قبل القناصل وممثلي الدول األوروبية في العاصمة العثمانياة وقااموا 
بتنفيذها عن طريا عمالئهم ممن تشربوا بأفكارهم من رجاال الدولاة وعلاى رأساهم صانيعة الماساونية 

ف أعنااء محاكمتاه با اتراكه فاي عازل وقتال السال ان عبادالعزيز، الذي اعتر  (2)المدعو مدحت با ا
 . (3)وهذا أمر معروف تاريخياا ومّدون في الوعائا

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 المبح  الحاَي عشر

 السل ان مراَ الخام  

 يوماا  93ها( ومدة واليته 1293)

                                                        
 .205،206( انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. علي حسون، ص1)

 . 205( انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. علي حسون، ص2)

 . 208( المصدر السابق نفسه، ص3)
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  وارتقاااى 1840هاااا الموافاااا 1256رجااا  مااان عاااا   25هاااو ابااان السااال ان عبدالمجياااد ولاااد فاااي 

 . (1)ها1293جماَي األولى من عا   7منص  الخالفة في 
كااان علااى جاناا  كبياار ماان الااذكاء والثقافااة التركيااة والغربيااة، كمااا أباادأ اهتماماااا باااألَب والعلااو  
والشؤون األوروبية، وزار أوروبا والتقى ببعض األوروبيين، وانخرط في سل  الماسونية، وكاان علاى 

 (2)حركاة و يااره، وكاان ميااالا إلاى الدساتور والليبرالياة والعلمانيااةاتصاال بنااما كامال أحاد أعضااء ال
وكانت الحركة الماساونية هاي التاي َفعات باه إلاى السال نة ولكناه أصاي  باوا راب عقلاي بعاد أن 
أصابته الدهشة والفزع عند إيقا ه بعد منتصف الليل عند خل  السل ان عبدالعزيز ولّما بلغاه مقتال 

اوا رابات عصابية أعّارت علاى جهاازه الهضامي. وكانات صاحته فاي حسن الجركسي  هرت عليه 
تدهور مستمر فاي الوقات الاذي كاان مادحت با اا يحااول إعاالن الدساتور الوواعي بادالا مان الشارع 
أعناء مروه ويدرا القوانين والنظم الغربية ويتصل بأعوانه حتى است اع إعاداَه بشاكل جااهز وقاد 

كل واواا  فكااان البااد ماان خلعاه وأعلاان بلاا  ماان قباال  اايخ قيال إن، جنااون الساال ان  هاار للناااا بشا
  وكان نت الفتوأ : ص إبا جن، إما  المسلمين جنوناا م بقاا ففات المقصَو من 1876اإلسال  عا  

اإلمامة فهل يص  حل اإلمامة مان عهدتاهي الجاواب: يصا  وهللا أعلام: كتباه الفقيار حسان خيار هللا 
روااه العقلااي، وأمضااى باااقي حياتااه فااي قصاار صجرا ااان ص وبعااد عزلااه تعااافى ماان م (3)عفااي عنااه ص

لقد أعر الشباب من أعضاء جمعياة االتحااَ والترقاي  (4)حتى توفي عن عمر يناهز الرابعة والستين
على مراَ الخام ، فانتسا  إلاى المحفال الماساوني، وأَمان  ارب الخمار وتشاب  باألفكاار العلمانياة 

                                                        
 . 209( انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. علي حسون، ص1)

 . 177،178( انظر: الدولة العثمانية، د. اسماعيل ياغي، ص2)

 . 209( انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. علي حسون ، ص3)

 . 210( المصدر السابق نفسه، ص4)
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 ان عبدالحمياااد : ص كااااان مااان طبيعتااااه أن ينخااادع لماااان وقاااد قااااال عناااه الساااال (1)والفلسااافية الغربيااااة
يبتسمون في وجهه، َون أن يفكر في المعقول و ير المعقول، حتى أنه بسب  بلا  لام يكان يخ ار 
على باله، عد  لياقة ا اتراكه، وهاو خليفاة المساتقبل، فاي المحفال الماساوني، وتقادير المصايبة التاي 

ّماان ياادعون أنهاام أنصااار التجديااد أن يحرِّوااوه ساتنجم عاان بلاا ، وقااد اساات اع بعااض األ ااخار، م
 . (2)على إَمان الخمر، وزي،نوا له جوان  نستخف بها في الحياة األوروبية ص

 
 الفصل الساَا 

 عصر السل ان عبدالحميد 
 المبح  األول

 السل ان عبدالحميد
  (1909-1876ها/1293-1326)

 
سااالطين الدولااة العثمانيااة. تااولى عاارش  الساال ان عبدالحميااد هااو الساال ان الراباا  والثالعااون ماان

  (.1842ها )1258 عبان عا   16الدولة وهو في الرابعة والثالعين من عمره. إب ولد في 
ماتاات والاادة الساال ان عبدالحميااد وهاااو فااي العا اارة ماان عمااره فاعتنااات بااه الزوجااة الثانيااة ألبياااه 

مان حنانهاا كماا أوصات بميراعهاا  وكانت عقيماا. فأحسنت تربيته وحاولت أن تكون لاه أ ، فباذلت لاه
له. وقاد تاأعر السال ان عبدالحمياد بهاذه التربياة وأعجا  بوقارهاا وتادينها وصاوتها الخفايض الهااَك، 

 وكان لهذا انعكاا على  خصيته طوال عمره.
تلقى عبدالحميد تعليماا منتظماا في القصر السل اني على أيدي نخبة مختاارة مان أ اهر رجااالت 

                                                        
 . 210( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 178( انظر: والدي السلطان عبدالحميد ، ص2)
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را التاريخ وأحا  األَب، وتعماا فاي زمنه علماا وخلق اا. وقد تعلم من اللغات العربية والفارسية ، َو
 .(1)علم التصوف، ونظم بعض األ عار باللغة التركية العثمانية

وتدرب على استخدا  االسلحة وكان يتقن اساتخدا  السايف، و صاابة الهادف بالمسادا، ومحاافم 
ة العالمياة ويتااب  األخباار عان موقا  باالَه منهاا بعناياة على الرياوة البدنياة، وكاان مهتمااا بالسياساي

ة. قة ناَر  فائقة َو
 أوالا : زيارته الى أوروبا م  عمه السل ان عبدالعزيز:

قا  السل ان عبدالعزيز بزيارة أوروباا يرفقاه وفاد عثمااني رييا  المساتوأ وكاان مان وامنه األميار 
وقاد اساتعد  (2) ة وسايرته الحميادة فاي العفاةعبدالحميد الذي  هار أماا  األوروبياين بمالبساه البساي

األمياار عبدالحمياااد لهاااذه الرحلاااة بم العاااات واساااعة، فاناااه كااان َقيقااااا فاااي رؤيتاااه، وفاااي حكماااه علاااى 
األ ااياء التااي رآهااا فااي الغاارب، ولقااد ألتقااى الوفااد العثماااني بساسااة بلاا  العصاار فااي أوروبااا مثاال؛ 

لتارا، وليوبلاد فاي الثااني فاي بلجيكاا، و لياو  األول نابليون الثال  في فرنسا، والملكاة فكتورياا فاي إنج
وقاد سابقت تلا  الرحلاة زيارتاه ما  السال ان عباادالعزيز  (3)فاي ألمانياا، وفرنساوا جوزياف فاي النمساا

ه فاااي مصااار الاااى الزياااف الكاااابب للبرياااا األوروباااي واألخاااذ هنااااك  الاااى مصااار وانتباااه أعنااااء وجاااَو
تغارب فاي الاديون، نتيجاة ان االب الاوالي الخاديوي بالشكليات األوروبية ، مما جعل مصار تساتدين و 

اسااماعيل با ااا فااي إساارافه ومحاولتااه جعاال مصاار ق عااة ماان أوروبااا ، وأمااا رحلتااه الااى أوروبااا فقااد 
 . زار الوفاااد العثمااااني: فرنساااا و نكلتااارا 1867أ سااا   مااان عاااا   7يونياااو الاااى  21اساااتغرقت مااان 

 وبلجيكا والدولة النمساوية المجرية.
ة األوروبيااة ، تفاات  بهاان عبدالحميااد الااى أمااور كثياارة، انعكساات علااى فتاارة حكمااه وفااي هااذه الرحلاا

                                                        
 . 31( انظر: السطان عبدالحميد الثاني، محمد حرب، ص1)

 . 33( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 33لمصدر السابق نفسه، ص( ا3)
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 كلها بعد بل . وهذه األمور هي :
 الحياة األوروبية بكل مافيها من طرب معيشة  ريبة وأخالقيات مختلفة و كليات. -1
ات الت ااور الصااناعي والعسااكري وبخاصااة فااي القااوات البريااة الفرنسااية واأللمانيااة وفااي القااو  -2

 البحرية البري انية.
 أالعي  السياسة العالمية. -3
تأعير القوأ األوروبية على سياسة الدولة العثمانية، وبخاصة تأعير نابليون الثال  على عمه  -4

الساال ان عباادالعزيز، ووااغ  نااابليون عليااه، ليلتااز  بمساااندة الااوزير علااي با ااا. ر اام أن الساال ان 
 .(1)ه تحت تأعير أي قوة  ريبةعبدالعزيز لم يكن ُيشعر أحداا أن

اقتنااا  األميااار عبدالحمياااد فاااي هاااذه الرحلاااة : أن فرنساااا َولاااة لهاااو، و نكلتااارا َولاااة عاااروة وزراعاااة 
وصناعة. أما ألمانيا ييه َولة نظا  وعسكرية و َارة وكان إعجاباه بألمانياا كثياراا، لاذل  عهاد بتادري  

فعاه بلا  ولقد تأ -عندما أصب  سل اناا -الجي  العثماني إليها  عر األمير عبدالحميد بهذه الرحلاة َو
التاااأعر الاااى االهتماااا  باَخاااال المخترعاااات الحديثاااة فاااي َولتاااه فاااي مختلاااف ناااواحي الحيااااة: تعليمياااة 
وصنابية ووسائل إتصاالت وعسكرية، واألمثلة على بل  كثيرة منها:  راؤه  واصتين وكان ساالو 

مالااه الخااار، وأنشااأ الماادارا الحديثااة، وأَخاال  الغواصااات جديااداا. وأَخاال التلغااراف الااى بااالَه ماان
فيها العلو  العصارية، وأَخال الاى الابالَ أول سايارة وأول َراجاة، وأخاذ بنظاا  القيااا المتاري. لكناه 

 .(2)وقف بحز  ود سريان الفكر الغربي في البالَ
م يعرف عان أعرت رحلة عبدالحميد الى أوروبا أيضاا في اتباعه سياسة استقاللية تجاه أوروبا. ول

عبدالحميد تأعير أي حاكم أوروبي عليه، مهما كانات صاداقته ومهماا كانات َرجاة التقاارب باين بلاده 
 وبين الدولة العثمانية.

                                                        
 . 56( انظر: السلطان عبدالحميد الثاني، ص1)

 . 57( انظر: السلطان عبدالحميد الثاني،ص 2)
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ولفاات انتباااه عبدالحميااد أعناااء هااذه الرحلااة الحااوار الااذي كااان يجريااه فااؤاَ با ااا الصاادر األعظاام 
 العثماني م  بعض الزعماء األوروبيين:

 عناء هذه الرحلة : بكم تبيعون جزيرة كريتيُسلل فؤاَ با ا أ
فَر البا ا قائالا: )بالثمن الذي ا تريناها به(. وكان يعني بذل  : أن العثمانيين حااربوا فاي سابيل 

 عاماا كلها حروب. 27الحفاا على جزيرة كريت 
 وُسلل فؤاَ با ا أيضاا: )ماهي أقوأ َولة في العالم اآلني(.

اآلن هي الدولة العثمانية. بل  ألنكم تهدمونها من الخاار  ونحان نهادمها  فَر قائالا: ) أقوأ َولة
 .(1)من الداخل. ولم يست   كالنا هدمها(

تعلم عبدالحميد من هذا َرا القدرة على إسكات القوأ التي تَو تح ايم الدولاة العثمانياة. وتعلام 
 بكاء الحوار السياسي وهو مابرع ييه بعد بل .

 .(2)عاماا  25أعناء هذه الرحلة وكان عمر عبدالحميد 
 عانياا: بيعته للخالفة وأعالن الدستور:

 . وكاان 1876أ سا    31هاا 1293 اعبان  11بوي  بالخالفة بعد أخيه مراَ ، ياو  الخماي  
عمااره آنااذاك اربعاااا وعالعااين ساانة، وحضاار لمبايعتااه الااوزراء واألبيااان وكبااار المااو فين ماان ماادنيين 

. وهنااأه بالخالفااة كااذل  رؤساااء ال وائااف المختلفااة، وأطلقاات المااداف  وعسااكريين فااي سااراي طوبقبااو
بساائر أطاراف الساال نة احتفااالا بهاذه المناساابة. وأقيمات الزينااات بجميا  جهاات اسااتانبول عالعاة أيااا  

 .(3)وأرسل الصدر األعظم برقيات الى َول العالم إلعالمها بذل 
َيساااامبر  23أعظاااام، عاااام أعلاااان فااااي وكااااان الساااال ان عبدالحميااااد قااااد عااااين ماااادحت با ااااا صاااادراا 

                                                        
 . 58( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 58( انظر: السلطان عبدالحميد ، ص2)

 . 183(انظر: الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي الحديث، ص3)
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  ( الدستور الذي يضمن الحريات المدنية وينت على مبدأ الحكومة البرلمانية. 1876ها/1293)
هذا الدستور ، كان البرلمان يتكون من مجلسين: مجل  النواب أو المبعوعان عم مجل  األبيان 

 .(1)أو الشيوال
ساتبداَ الاوزراء وا اتداَ سياساتهم التغريبياة وقد تعرض السل ان عبدالحميد في بداية حكماه الاى ا

بقياااااَة جمعيااااة العثمااااانيين الجاااادَ والتااااي كاناااات تضاااام النخبااااة المثقفااااة التااااي تااااأعرت بااااالغرب والتااااي 
است اعت األيدي الماسونية تجندهم لخدمة أهدافها، وقد بلام مان اساتبداَ الاوزراء باالحكم، أن كتا  

انيين الجدَ، الى السل ان عبدالحمياد فاي أول عهاده مدحت با ا، وهو في مقا  الرئاسة لنخبة العثم
 (: )لاااام يكاااان  رواااانا ماااان إعااااالن الدسااااتور إال ق اااا  َاباااار االسااااتبداَ، وتعيااااين 1877بااااالعرش )

مالجاللتكم من الحقوب وما عليها من الواجبات، وتعيين و ائف الوزراء، وتأمين جمي  الناا علاى 
الرتقااء، و ناي أطيا  أوامااركم إبا لام تكان مخالفااة حاريتهم وحقاوقهم، حتاى تاانهض الابالَ الاى ماادار  ا

 .(2)لمناف  األمة...(
ويقول السل ان عبدالحميد في هاذا: )ولقاد وجادت مادحت با اا ينّصا  نفساه آماراا ووصاياا علاّي. 

 .(3)وكان في معاملته بعيداا عن المشروطية )الديمقراطية( وأقرب الى االستبداَ(
ن يادمنون الخمار قاال السال ان عبدالحمياد فاي مذكراتاه: وكان مدحت با ا وأصحابه مان الماساو 

)...ومااان المعاااروف أن أحااارار بلااا  العهاااد مااان  اااعراء وأَبااااء اجتمعاااوا مسااااء ياااو  صااادور مرساااو  
القاااانون األساساااي فاااي قصااار مااادحت با اااا، ال ليتحااادعوا فاااي أماااور الدولاااة ، بااال فاااي أماااور الساااكر 

ر منااذ  اابابه ومشااهور عنااه هااذا وألتقاات والعرباادة، وهاام يحتسااون الخماار، وماادحت با ااا ياادمن الخماا
نشوة الخمر بالنشوة التي بعثها إعالن القانون االساساي وعنادما نهاض مادحت با اا مان علاى مائادة 

                                                        
 . 178سه، ص( المصدر السابق نف1)

 . 59( انظر: السلطان عبدالحميد الثاني، ص2)

 . 60( المصدر السابق نفسه، ص3)
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األكل خر  مستنداا على أبرع اآلخرين حتى ال يق  على األرض. وبينما كان يغسل يدياه قاال لازو  
 خمر(.أخته طوسون با ا وهو يؤرج  لسانه في فمه )بتأعير ال

يابا ا  من يست ي  اآلن، وبعد كل ما وصلت إلياه أن يبعادني عان منصابيي  مان ي  قال لاي  -
 كم عاماا سأبقي في الصدارة العظمىي

 َر عليه طوسون با ا قائالا:
  (1)إبا بقيتم على هذا الحال، فلي  أكثر من أسبوع -

دولة وكانت هذه األسرار لقد كان مدحت با ا في مجال  الخمر الخار به يفشي أَب اسرار ال
تنتشر في اليو  التالي بين أهالي استانبول. وفي إحدأ الليالي تحدم مدحت با اا عان عزماه علاى 
إعالن الجمهورية في الدولة العثمانية وأنه سيصب  رئيساا للجمهورية العثمانياة الجديادة عام إمبراطاوراا 

 .(2)لها. تماماا مثلما حدم م  نابليون الثال  بفرنسا(
وكان مدحت با ا متهماا بقتل السل ان عبدالعزيز و اكل السال ان عبدالحمياد لجناة للتحقياا فاي 
بل  عم قد  المتهمون الى المحكمة التي أَانتهم وحكم علاى مادحت با اا باإلعادا  وتادخل السال ان 

 عبدالحميد وخفض الحكم الى السجن عم نفي الى الحجاز حي  مقر السجن العسكري هناك.
ستور ينت على فصل السل ات من حي  الشكل ال المضمون، كماا أن التغييارات التاي كان الد

طرأت على نظا  الحكم طبقاا لاه كانات مان قبيال الت اور، فلام يفكار أحاد فاي تقلايت حاا السال ان 
في السياَة، كما نت الدساتور علاى أن  اخت السال ان مصاون ال تما ، وأناه اليساأل أماا  أحاد 

. فله وحده حا تعيين و قالة الوزراء، كما أناه (3)الدستور مرتهناا بشخصه عن أعماله، ومن عم كان
هو الذي يعقد المعاهدات ويعلن الحرب ومعاهدات الصل ، وهاو القائاد العاا  للقاوات المسالحة ومان 

                                                        
 . 77( انظر: مذكرات السلطان عبدالحميد ، محمد حرب ، ص1)

 .77( المصدر السابق نفسه ، ص2)

 . 234( انظر: في أصول التاريخ العثماني، ص3)
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حقاااه كاااذل  إصااادار كافاااة  القاااوانين فاااي  اااتى المجااااالت َون الرجاااوع الاااى البرلماااان. وهكاااذا  ااال 
 ثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااني السااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ان عبدالحمياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ال

 ( يتمتاا  بالساال ة التااي ساابا ألسااالفه أن تمتعااوا بهااا، بحياا  إن 1909-1876هااا/1293-1327)
ماادحت با ااا باتااه كااان أول الضااحايا. كمااا أن الصااالحيات الواسااعة التااي منحهااا الدسااتور للساال ان 
حااادت مااان سااال ة رئاااي  الاااوزراء بحيااا  لااام يتاااي  لاااه أن يلعااا  ساااوأ َور عاااانوي فاااي تسااايير َفاااة 

 .(1)الحكم
نااات الدساااتور علاااى حرياااة اعضااااء البرلماااان فاااي إباااداء آرائهااام وفاااي التصاااويت، وكاااان اليمكااان و 

محاااكمتهم إال إبا تجاااوزوا حاادَو قااوانين المجلاا ، وحاادَ الدسااتور اللغااة التركيااة العثمانيااة باعتبارهااا 
اللغة الرسمية للدولة التي يجري بها الحدي  في كل الجلسات، كماا نات أن يكاون التصاويت سارياا 

علنياااا بحساا  الظااروف، وعلااى أن يقاار مجلاا  النااواب الميزانيااة َون تاادخل ماان جاناا  الساال ان  أو
 بعك  الحال ييما يتعلا بالقوانين العاَية.

وأما بالنسبة لحقوب األفراَ فقد أعلن الدساتور أن العثمناة هاي السياساة الرسامية للدولاة فاي إطاار 
الدساتور صافة العثمانياة علاى كال رعاياا الدولاة مبدأ المساواة الذي نصت عليه التنظيمات فقاد خلا  

ايااا كااان َياانهم، وناات علااى تمااتعهم بالحريااة الشخصااية، وعلااى تساااوي كاال العثمااانيين أمااا  القااانون 
وعلى منحهم نف  الحقوب م  إلزامهم بنف  الواجبات. ونت الدستور كذل  على استقالل القضااء 

سااالمين لمحاااكم الملااال فااي المساااائل المتعلقاااة وأبقااى علاااى المحاااكم الشاااربية علااى أن يلجاااأ  ياار الم
 .(2)بشؤونهم الدينية

وقد أمار السال ان عبدالحمياد باأن يووا  الدساتور مووا  التنفياذ، وباأن تجارأ انتخاباات عاماة، 
كانات االولاى مان نوعهاا فاي التااريخ العثماااني ، وقاد أسافرت تلا  االنتخاباات علاى تميثال المساالمين 

                                                        
 . 234( انظر: في أصول التاريخ العثماني، ص1)

 . 180انظر: الدولة العثمانية ، د. اسماعيل ياغي ، ص (2)
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 29( مقاعااد واجتماا  أول برلمااان عثماااني فااي 4( مقعااداا واليهااَو بااا)44( مقعااداا والنصااارأ بااا)71بااا)
عضاواا باالتعيين مان  26ها( وكاان مجلا  األبياان والشايوال يتكاون مان 1294  )1877مارا عا  

مساالماا، فااي حااين كااان مجلاا  النااواب يتكااون ماان مائااة وعشاارين عضااواا. وقااد قااا  بعااض  21بياانهم 
 ياار أن مجلا  المبعوعاان كاناات مدتاه قصايرة؛ فقباال أن ناواب العارب بادور هااا  خاالل المناقشاات، 

هااا( أن يمثاال 1296  )1878فبراياار عااا   13يااتم المجلاا  َورة انعقاااَه الثانيااة، طلاا  النااواب فااي 
عالعااة ماان الااوزراء أمااا  المجلاا  للاادفاع عاان أنفسااهم ماان االتهامااات الموجهااة إلاايهم، فمااا كااان ماان 

ة الناااواب الاااى بالَهااام، وقاااا  بنفاااي و بعااااَ  السااال ان عبدالحمياااد إال أن ع ااال المجلااا  وأمااار بعاااَو
 .(1)البارزين منهم

وبذل  بلغت مدة انعقاَ المجل  خالل َورته األولى والثانية عشرة  اهور وخمساة وعشارين يومااا 
ولاام ياادع هااذا المجلاا  لالجتماااع عانيااة لماادة عالعااين عاماااا، لاام تفاات  خاللهااا قاعااة المجلاا  وال ماارة 

 .(2)واحدة
 ان عبدالحميااد مضاا راا فااي إعااالن الدسااتور بسااب  الضااغوط التااي مارسااها عليااه لقااد كااان الساال

 الماسون بقياَة مدحت با ا ولذل  عندما اتحيت له الفرصة قا  بتع يل المجل .
إن عبدالحميد الثاني كان ود الديمقراطية والحكم بالدستور الذي يعرف في المصا ل  العثمااني 

الحاااكم بتحديااد ساال اته، علااى اعتبااار أن هااذا فكاار وافااد ماان  باساام صالمشااروطيةص أي اال ااتراط علااى
الغرب ولذل  كان ود المناَين به ورائدهم مدحت با اا وانتقاد وزياره هاذا بقولاه: )لام يار  يار فوائاد 
الحكم المشروطي في أوروبا، لكنه لام يادرا أساباب هاذه المشاروطية وال تأعيراتهاا األخارأ. أقارار 

ل بنياة. وأ ان أن أصاول المشاروطية ال تصال  لكال  اع  ولكال السلفات التصال  لكال مارض ولكا

                                                        
 . 181( المصدر السابق نفسه، ص1)
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 .(1)بيلة قومية. كنت أ ن أنها مفيدة أما اآلن : فاني مقتن  بضررهاص
كان للسل ان حججه فاي هاذا، منهاا ساوء تصارف المنااَين بالدساتور فاي أول اساتجابة للسال ان 

 ألفكارهم. من بل :
لسااال ان للدساااتور ، أن يوقااا  علاااى بعاااض أن طلبااات الحكوماااة مااان السااال ان فاااي وقااات إعاااالن ا

قرارات منها تعيين والة نصارأ في واليات، أ ل  السكان من المسالمين ، وعلاى قارار، بقباول طلباة 
مااان النصاااارأ فاااي الكلياااة الحربياااة العثمانياااة التاااي هاااي عمااااَ الجاااي  العثمااااني ، فااارفض السااال ان 

للساال ان: )إن مقصاادنا ماان إعااالن إال أن قااال  -وهااو الااوزير-التوقياا  فمااا كااان ماان ماادحت با ااا 
 .(2)الدستور أن ننهي استبداَ القصر، ويج  على جاللتكم أن تعرف واجباتكم(

وماان األسااباب التااي يسااوقها الساال ان عبدالحميااد فااي رفضااه للفكاار الدسااتوري قولااه: )إن الدولااة 
ي الابالَ، العثمانية َولة تجما   اعوباا  اتى، والمشاروطية فاي َولاة كهاذه ماوت العنصار األصالي فا

 .(3)وهل في البرلمان االنكليزي نائ  هندي واحدي وهل في البرلمان الفرنسي نائ  جزائري واحدي(
ولاام يغياار الساال ان عبدالحميااد موقفااه تجاااه الحكاام الدسااتوري ، فااي َولتااه حتااى بعاادأن عاازل عاان 

روطيةي العاارش، وأخااذ الناااا يمارسااون الحكاام الدسااتوري، ييقااول : )مااابا حاادم عناادما أعلناات المشاا
هاال قلاات الااديوني هاال كثاارت ال اارب والمااوانح والمااداراي هاال أصاابحت القااوانين اآلن أكثاار تعقااالا 
ومن قاااي  وهال ساااَ األمان الشخصايي هاال األهاالي اآلن أكثار رفابيااةي هال تناقصات الوييااات وزاَ 

صاب  ساماا المواليدي هل أصب  الارأي العاا  العاالمي اآلن بجانبناا أكثار مان بي قبالي الادواء النااف  ي
زعافاا إبا كان في يد  ير األطبااء. أو فاي أيادي مان ال يعرفاون أصاول اساتعماله، و ناي لجاد آساف 
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 .(1)فاألحدام قد أ هرت صدب كالمي(
ويبااين الساال ان عبدالحميااد بااأن موقفااه لااي  َائماااا تجاااه الحكاام الدسااتوري، فااالظروف التااي كااان 

 لحكم الدستوري.يحكم فيها، إبا أختلفت، فستختلف وجهة نظره في ا
وفي هذا يقول : )ينبغي أال يظن أن فكاري واقتنااعي َائمااا واد الحكام الاذي يعتماد علاى أصاول 

 .(2) المشروطية(
إن السل ان عبدالحميد مر عصره بظروف عصيبة، وازماات  اديدة، وتاممر عاالمي علاى الدولاة 

الساااالمية لمنااا  التااادخل العثمانياااة مااان الاااداخل والخاااار  فشااارع فاااي إصاااالو الدولاااة وفاااا التعااااليم ا
األوروبي في  ؤون الدولة وحرر على ت بيا الشريعة االساالمية وقاا  بابعااَ الكتّااب والصاحفيين 
عن العاصمة وقاو  كافة االتجاهات الغربية المخالفة للحضارة االسالمية المجيدة في واليات الدولة 

اخل وجما  معلوماات عان أعدائااه واسات اع أن يشاكل جهااز اساتخباراتي قاوي لحماياة الدولااة مان الاد
فااي الخااار  واهااتم بفكاارة الجامعاااة االسااالمية وحقااا بهااا نتااائ  عظيماااة واهتااز األوروبيااون ماان هاااذا 

 التفكير االستراتيجي العميا وعملوا على تفتيتها.
لقاااد تكلااام السااال ان عبدالحمياااد عااان جهااااز مخابراتاااه وباااين الغااارض مناااه فقاااال : )حسااا  العااارف 

 ان على تفكير الربية و كواها عن طريا جهاز الحكم، ومن والته وقضااته العثماني، يتعرف السل
راويشااها ماان جاناا  آخاار،  ماان جاناا  ، وعاان طريااا التكايااا المنتشاارة فااي ربااوع الاابالَ بمشااايخها َو

 ييجم  كل هذه األخبار ويدير البناء عليها.
إليهاااا. كااان بلااا   جااّدي الساال ان محماااَو الثاااني وساا  َائااارة مخابراتااه باواااافة الاادراوي  الرحاال

 عندما ارتقيت العرش، وعلى بل  استمر.
علمااات بات ياااو  مااان موساااوروا با اااا، سااافيرنا فاااي لنااادن، أن الصااادر األعظااام الساااابا، الَساااْر 
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اا من االنكليز. إبا كان الصدر االعظم وهو يحكم الابالَ باسام  عسكر حسين عوني با ا، تسلم نقَو
ي عملاه علاى الوجاه األكمال السل ان يخون َولته، فان مخابراته البد أ ن تبلم القصر علاى أناه ياَؤ

، لذل  تكادرت وتاأعرت فاي أعنااء تلا  االياا  قاابلني محماَو با اا، وأَلاى إلاي بابعض معلوماات عان 
بعااض أعضاااء صتركيااا الفتاااةص ، وكاناات االخبااار التااي قاادمها لااي هامااة. سااألته عاان طريااا حصااوله 

أقارباااا لاابعض األ ااخار ماان صتركيااا  -بااالنقَو- عليهااا، فعرفاات أنااه أنشااأ مخااابرات خاصااة، واحتااوأ 
 الفتاةص ، وهؤالء كانوا يقابلون أقاربهم ويسمعون منهم عم يخبرونه، فيدف  لهم.

صاااحي  أناااه زو  أختاااي، إال أناااه اليصااا  أن يقااايم أحاااد با اااوات الدولاااة مخاااابرات مساااتقلة عااان 
ل بمثاال هااذا األماار ماارة أخاارأ، مخاابرات الدولااة. قلاات لااه أن يحاال جهااازه هااذا فااوراا، وأال يعاااَو العماا

 أحال إلّي جهازه هذا، وهو متضايا كثيراا.
اليمكاان للدولااة أن تكااون آمنااة، إبا تمكناات الاادول الكباارأ أن تجنااد لخدمااة أهاادافها أ خاصاااا فااي 

 َرجة وزير أعظم. 
بناااءا علااى هااذا قااررت إنشاااء جهاااز مخااابرات ياارتب  بشخصااي مبا اارة، وهااذا هااو الجهاااز الااذي 

 ئي بالجورنالجية )الشرطة السرية = المخابرات(.يسميه أعدا
وكاان وارورياا أن أعارف أن باين أعضااء جهااز الجورنالجياة )المخاابرات( المخلصاين الحقيقياين 
أ خاصاااا مفتاارين، لكنااي لاام أصاادب ولاام آخااذ بااأي  اايء يااأتي ماان هااذا الجهاااز م لقاااا َون تحقااا 

 َقيا.
ئالا: ) إن أياادي األجانا  تتجاول فاوب كباادي، كاان جاّدي السال ان ساليم )سااليم الثالا ( يصاي  قاا

وعلينا أن نرسل السفراء الى الدول األجنبية لنقل أسالي  التقاد  األوروباي وعليناا إرساال الرسال الاى 
 الخار ، ولنعمل سريعاا على تعّلم ماوصلوا إليه.

ترون كنت أح  أناا أيضااا بأيادي هاؤالء األجانا ، ليسات فاوب كبادي، و نماا فاي َاخلاه. إنهام يشا
صدروي العظا  ووزرائي ويستخدمونهم ود بالَي. كيف يحادم هاذا وهام الاذين أنفقات علايهم مان 
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 خزانة الدولة وال أست ي  معرفة ما يعملونه وما يديرون ويعدوني
 نعم ، أنا أسست جهاز الجورنالجيه )المخابرات(. وأنا أَرته.

 متى حدم هذاي
األجنبياااة مقابااال هاااد  َولاااتهم والتاااممر علاااى  بعاااد أن رأيااات صااادروي العظاااا  يرتشاااون مااان الااادول

سال انهم أسساات هااذا الجهاااز ال ليكااون أَاة وااد الماواطن، ولكاان لكااي يعاارف ويتعقاا  هااؤالء الااذين 
خانوا َولتي في الوقت الذي كانوا يتسلمون ييه رواتبهم من خزانتها، وفي الوقت الذي كانت النعماة 

   (1)العثمانية تملؤهم حتى ُحُلوقهم
للساال ان عبدالحميااد انتقاااَات عنيفااة ماان قباال جمعيااة االتحاااَ والترقااي بسااب  جهاااز  لقااد وجهاات

االسااتخبارات الااذي  ااكلته وفااي الحقيقااة إن بلاا  الجهاااز اساات اع أن يحقااا ايجابيااات كبياارة للدولااة 
العثمانيااة فعناادما )... كااان مثياارو الشااغ  واإلرهااابيون يثياارون األرماان للتمااَر وااد الدولااة العثمانيااة 

خااالل عالعااين -جنااَو يتصاادون لهاام وتُااراب َماااء كثياارة ... كااان جهاااز الساال ان عبدالحميااد كااان ال
يخبر السل ان فور  هور كال حركاة ولاذل  تمكان السال ان مان اخمااَ كال تماَر َاخلاي فاي  -سنة
 .(2)حينه
 

ات وعورات في البلقان:  عالثاا: تمَر
عن الدولة العثمانية وكان بل   قا  سكان الجبل األسَو والصرب بتحريض بالَ الهرس  للخرو 

 ( واساات اع العثمااانيون أخماَهااا، ور اا  الساال ان عبدالحميااد فااي مناا  1876هااا/1293فااي عااا  )
الادول األوروبياة مان التادخل، فأصاادر قاراراا بفصال القضااء عاان السال ة التنفيذياة ، وتعياين القضاااة 

ين والنصارأ ... ولام يارض بلا  باالنتخاب عن طريا األهالي، والمساواة في الضرائ  بين المسلم

                                                        
 . 160( انظر : مذكرات السلطان عبدالحميد ، ص1)

 . 189( انظر: الدولة العثمانية، د. اسماعيل ياغي، ص2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -508- 

السكان، فعاَوا الى الثورة التي قمعات أيضااا، ولكان النمساا التاي كانات وراء الثاورة وتر ا  فاي وام 
البوسنة والهرس  إليها استمرت في تحريض السكان ود الدولة العثمانية، فعملت النمسا م  روسيا 

ا  باصاالحات فوافاا عليهاا السال ان، ولكان وألمانيا وفرنسا وانكلتارا علاى ال لا  مان السال ان بالقيا
نصارأ البوسنة لم يتقبلوا بذل . وهذا يدل على الم البة باإلصالحات ليسات ساوأ مباررات وابياة، 
وحقيقة األمر أنهم يريدون التدخل في  ؤون الدولة بشكل مبا ر و ير مبا ر إلوعافها واإلطاحة 

 .(1)بها
لذي قا  ييه نصارأ البوسنة والهرس  بثورتهم بادعم مان كما قامت عورة البلغار في نف  الوقت ا

النمسا والدول األوروبية وخاصة روسيا، فقد تأسست جمعيات في بالَ البلغار لنشر النفوب الروسي 
بين النصارأ األرعوبك  والصقالبة، وكانت تدعمها روسيا وتمدها بالسالو، وتباذل هاذه الجمعياات 

والبوساانة والهرساا ، وتحروااهم علااى الثااورة وااد العثمااانيين.  باادورها جهاادها إلعااارة سااكان الصاارب
وعنااادما أنزلااات الدولاااة العثمانياااة بعاااض األسااار الشركساااية احااات  البلغاااار علاااى بلااا ، فقااااموا بثاااورة 
وساااعدتهم روسااايا والنمساااا بالسااالو واألماااوال؛ فتمكنااات الدولااة العثمانياااة مااان القضاااء علاااى الثاااورة، 

عات عااان المجاااازر التاااي ارتكبهاااا العثماااانيون واااد النصاااارأ فأخاااذت الااادول األوروبياااة تثيااار الشاااائ
والعكاا  هااو الصااحي  وبهااذه الشااائعات اعياار الاارأي العااا  األوروبااي وااد الدولااة العثمانيااة، وطالباات 
الحكومات األوروبية باتخاب إجراءات صارمة ود العثمانيين ومنها الحصول البلغاار علاى اساتقالل 

 .(2)باتي وتعيين حاكم نصراني لهم
قااا  الااروا واأللمااان والنمساااويون باادف  الصاارب والجباال األسااَو للقيااا  بحاارب وااد العثمااانيين، و 

ها ماان جهااة  ها مان جهااة بلغاريااا، والنمساا تريااد توسااعة حادَو وكانات روساايا تر اا  فاي توسااي  حاادَو
البوسنة والهرسا ، ووعادت هاذه الادول أميار الصارب والجبال األساَو بالادعم. و ارع الجناَو الاروا 
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، وتمكنااات الدولاااة العثمانياااة مااان االنتصاااار علاااى  بالتااادفا ساااراا علاااى باااالَ الصااارب، والجبااال األساااَو
 .(1)الصرب وحلفائهم، فتدخلت الدول األوروبية وطلبت وقف القتال و ال فالحرب الواسعة

واجتماا  مناادوبوا الاادول األوروبيااة فااي اسااتانبول وقاادموا اقتراحااات للدولااة ماان أهمهااا: تقساايم بااالَ 
واليتين ويكاون والتهاا مان النصاارأ، وأن تشاكل لجناة َولياة لتنفياذ القارارات، وأن تع اى البلغار الى 

هاذه االمتياازات إلمااراتي البوسانة والهرسا  أيضااا، وأن تتناازل الدولاة عان بعاض األراواي للصاارب 
.  والجبل األسَو

اا ما  الصارب ساحبت ن تيجتااه ولكان الدولاة العثمانياة رفضات هاذه القارارات، وعقادت صالحاا منفاَر
 .(2)جيو ها من بالَ الصرب، وأن يرف  العلم العثماني والصربي َليالا على السياَة العثمانية

لقااد كااان الساال ان عبدالحميااد الثاااني علااى يقااين ماان أن هاادف الاادول الغربيااة هااو السااعي لسااقوط 
تانبول الدولة العثمانياة حيا  قاال فاي مذكراتاه: )رأيات أعنااء ماؤتمر الادول الكبارأ الاذي عقاد فاي اسا

ماعزماات علياااه هاااذه الااادول، وهاااي ليسااات كماااا يقولاااون تاااأمين حقاااوب الرعاياااا المسااايحيين بااال تاااأمين 
 االستقالل الذاتي لهؤالء الرعايا. عم العمل على استقاللهم التا ، وبذل  يتم تقسيم الدولة العثمانية.

 كانوا يعملون على تقسيم هذا الهدف على صورتين:
 يحيين، وتعكير صفاء الجو، وبهذا تتصدأ هذه الدول لحمايتهم.األولى: إعارة األهالي المس

والثانيااة: القااول بالمشااروطية، إلحاادام الفرقااة بيننااا أنفساانا واساات اعوا أن يجاادوا ماان بيننااا أنصاااراا 
يسااتخدمونهم فااي كااال الغااايتين، وبكاال أسااف كااان علااى خبااز العاادو  اايء ماان الساامن. فلاام يساات   

يفاارب بااين الت بيااا السااهل والحكاام الدسااتوري فااي بااالَ تتمتاا   بعااض الشااباب العثماااني المثقااف أن
 .(3)بوحدة قومية، وبين تعذر هذا الحكم في الدول التي التتمت  بوحدة قومية
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 رابعاا: الحرب الروسية العثمانية:
كانت روسيا تر   في الوصول الى المياه الدافلة بساب  عوامال َينياة واقتصااَية وجغرايياة وقاد 

 ( فاي وصايته للاروا )فاي الفقارات التاساعة والحاَياة عشارة 1725-1627بار( )نت )ب ارا األك
والثالثة عشرة( على ورروة الصراع الحضاري ود العثمانيين ، الى أن تنتهي الدولة العثمانية مان 

.  الوجَو
 يقول )ب را األكبر( في الفقرة التاسعة من وصيته:
يمل  القس ن ينية فقد مل  العاالم. بنااء علاى )نقترب من القس ن ينية والهند بقدر اإلمكان فمن 

 بل  ينبغي مالزمة الحرب م  العثمانيين(.
 وفي الفقرة الحاَية عشرة يقول: )نشارك النمسا ييما قصدناه من إخرا  العثمانيين من أوروبا(.

وفااي الفقاارة الثالثااة عشاارة يقااول: )وبعااد التساال  علااى الممالاا  العثمانيااة، نجماا  جيو اانا وتاادخل 
ولاة النمساا فاي قسامة العاالم أسا طيلنا بحر البل يا والبحر األسَو ونشرع في التفاوض م  فرنسا َو
 .(1)بيننا(

إن روسيا أهتمت بتل  الوصية وفي عصر السال ان عبدالحمياد الثااني كثارت الثاورات بادعم مان 
تفي بذل  بال عملات روسيا والدول األوروبية في البلقان واليونان و يرها من االقاليم العثمانية ولم تك

على قيا  َول نصارانية مساتقلة مثال رومانياا، وبلغارياا والصارب واليوناان وبعاد أن حقاا العثماانيون 
انتصاااارات رائعاااة فاااي البلقاااان اساااتعدت روسااايا للحااارب عااام أعلنتهاااا حااارب الهاااواَة فيهاااا واااد الدولاااة 

خاال العثمااانيون فااي حاارب طاحنااة ماا   الااروا، وعباارت العثمانيااة وانضاامت رومانيااا الااى روساايا َو
الجياااوش الروساااية نهااار الااادانوب واساااتولت علااااى بعاااض المااادن التابعاااة للعثماااانيين ومنهاااا صتيرنااااوهص 
وصنيقولبلي بلص التاي تقا  فاي بلغارياا حاليااا كماا اساتولى الاروا علاى بعاض النقااط المهماة والمعاابر 

ية الى البلقان، وقا  السال ان عبدالحمياد بتغييار كبيار فاي قيااَات الجيا وش العثمانياة للتصادي المَؤ
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للغزو الروسي، وقد حاول الروا االستيالء على مدينة )بلفنه( التي تق  في بلغاريا حاليااا وهاي مان 
أهاام المعااابر الااى البلقااان، ولكاان القائااد العثماااني الشااجاع الغااازي )عثمااان با ااا( تصاادأ لهاام بكاال 

هم علااى أعقااابهم منهاازمين، فأعاااَوا الهجااو  ماارة أخاارأ  بقااوات أكثاار كثافااة وماا  بلاا   ااجاعة ، فااَر
نج  بل  القائد العثماني الفذ في التصدي للروا مارة أخارأ، مماا جعال السال ان العثمااني يصادر 

 .(1)مرسوماا خاصاا في الثناء على بل  القائد
وأمااا  هااذا الصاامَو حاااول الااروا التغيياار ماان سياسااتهم فااي االسااتيالء علااى هااذه المدينااة واتبعااوا 

حاولوا من  اإلمداَات من الوصول الاى الجياوش العثمانياة فيهاا، وفاي الوقات سياسة الحصار لها، و 
نفسه عززوا قواتهم وحضر القيصر الروسي بنفسه على المعركاة القاَماة وانضام أميار رومانياا الاى 

ألااف مقاتاال، فأصاابحت الكفااة العسااكرية فااي صااال  الااروا، حياا  تجاااوز  100روساايا وكااان معااه 
ا حصااراا علاى عالعاة خ اوط علاى القاوات العثمانياة، وما  هاذا فاان ألف مقاتل ففرواو  150عدَهم 

 50العثمانيين المحاصرين بقياَة عثمان با ا صمدوا صمَو االب اال، ور ام أن عادَهم كاان قراباة 
، بل أعدوا خ ة رائعة لهجو  معاك  علاى خ اوط العادو  ألف مقاتل، فانهم لم يكتفوا بذل  الصمَو

 ا النصر وف  الحصار عنهم أو الشهاَة.المحاصر لهم طالبين بذل  إم
وقاَ عثمان با ا قواته التاي انحادرت علاى األعاداء وهام يهللاون ويكبارون ، فساق ت أعاداَ مانهم 
 هداء على أيدي قوات الاروا، وما  بلا  فقاد تمكناوا مان اختاراب الخا  األول للمحاصارين والخا  

با ااا باابعض الجااراو عنااد الخاا  الثالاا  الثاااني، واسااتولوا علااى المااداف  ييااه، وأصااي  القائااد عثمااان 
فسرت إ اعة قوية بين جنده باستشهاَه ففت بل  في عضدهم، وحاولوا الرجوع الى المديناة، ولكان 
بعض قوات الاروا أصابحت باداخلها، وباذل  أصاب  الجناد العثماانيون فاي العاراء باين نياران العادو 

هاااا أواخااار سااانة 1294بلااا  فااي عاااا  المختلفااة، فأوااا روا الاااى االستساااال  للقااوات الروساااية. وكاااان 
 ، وقااد ساالم القائااد العثماااني نفسااه وهااو جااري  الااى الااروا الااذين كااانوا معجبااين بااه ويشاايدون 1877
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، حتااى أن القائااد العااا  للقااوات الروسااية قااا  بتهنلااة عثمااان با ااا علااى َفاعااه (1)بشااجاعته و قدامااه
سااال عثماااان با ااا الاااى روسااايا فاااي  اااهر الرائاا  وأعااااَ لاااه سااايفه احترامااااا لقدرتااه القتالياااة وصااابره. وار 

 ، واسااتقبله القيصاار بكاال مراساام االحتاارا  ولاام يعاماال صعثمااان با اااص 1877َيساامبر ماان نفاا  العااا  
 .(2)معاملة األسير

وقد  جعت تل  االنتصاارات الروساية الصارب فاي البلقاان علاى التحارك واد العثماانيين وقامات 
فأ اغلتهم عان الاروا، الاذين كاانوا فاي الوقات نفساه  جيو هم بالهجو  على المواق  العثمانية هنااك،

يسعون الحتالل مناطا جديدة. وبالفعل تمكن الروا من االستيالء على صوييا )عاصامة رومانياا 
حاليااا( ولام يكتاف الااروا بهاذا ، بال توجهااوا جنوبااا ناحياة العاصامة العثمانيااة القديماة، ووصالوا الااى 

استانبول ، وأصب  الموقف َاخل الدولة العثمانية سيلاا الى  مواق  التبعد سوأ خمسين كيلومتراا عن
.  أبعد الحدَو

وفي الوقت نفسه كانت تجاري العدياد مان المعاارك باين العثماانيين والاروا فاي الجانا  اآلسايوي 
تهم َاخاال  حياا  وصاال الااروا الااى األناوااول ، وماا  بلاا  تمكاان العثمااانيون ماان هاازيمتهم وم اااَر

العثمااانيون بقياااَة احمااد مختااار با ااا علااى الااروا فااي أكثاار ماان ساات األراوااي الروسااية، وانتصاار 
معاارك، مماا جعال السال ان عبدالحمياد يصادر مرساوماا فاي الثنااء علياه، وقاد عااَو الاروا الهجاو  

هااا ماان إناازال الهاازائم بااالقوات العثمانيااة واالسااتيالء 1295فااي تلاا  المناااطا ماارة أخاارأ وتمكنااوا ساانة 
 .(3)ول نفسهاعلى بعض المناطا في األناو

وأما  تل  الهزائم العثمانية في أوروبا وفي آسايا اوا رت الدولاة العثمانياة للادخول فاي هدناة ما  
  .1878الروا وقبول المفاووات معهم، حي  وقعت بين ال رفين معاهدة سان ستيفاا عا  
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وهاو   . ووقعها صصفوت با اص عن الدولة العثمانية1878مارا عا   3عقدت هذه المعاهدة في 
 .(1)يبكي. وكان البد بالضرورة أن تحتوي هذه المعاهدة على  روط مجحفة بالدولة العثمانية

 ها(:1295  )1878فبراير  15معاهدة سان ستفانو 
قد  المنادوب الروساي  اروطاا مسابقة، وطلا  التوقيا  عليهاا مبا ارة و ال تتقاد  الجياوش الروساية 

 خيار سوأ التوقي . وتنت المعاهدة : وتحتل استانبول ، ولم يكن للعثمانيين من
 تعيين حدَو للجبل األسَو إلنهاء النزاع، وتحصل هذه اإلمارة على االستقالل. 
 تستقل إمارة الصرب وتصاف إليها أراوي جديدة. 
تسااتقل بلغاريااا اسااتقالالا باتياااا إَارياااا، وتاادف  مبلغاااا محاادَاا الااى الدولااة العثمانيااة ويكااون مو فااو  

ماان النصااارأ فقاا . وتعيااين الحادَو بمعرفااة العثمااانيين والااروا. وينتخاا  األمياار ماان  الدولاة والجنااد
هم نهائياا من بلغاريا.  قبل السكان ويخلي العثمانيون جنَو

 تحصل َولة رومانيا على استقاللها التا . 
 يتعهد الباب العالي بحماية األرمن والنصارأ من األكراَ والشرك . 
 وواع النصارأ في جزيرة كريت.يقو  الباب العالي باصالو أ 
ملياااون ليااارة بهبيااة، ويمكااان لروسااايا أن تتسااالم  245تاادف  الدولاااة العثمانياااة  راماااة حربيااة قااادرها  

 أراوي مقابل هذا المبلم.
نيل( مفتوحة للسفن الروسية في السلم والحرب.   تبقى المضائا )البسفور والدَر
 .(2)ن من أجزاء الدولة العثمانيةيمكن للمسلمين في بلغاريا أن يهاجروا الى حي  يريدو  

وهكذا جرأ تفتيت أمالك الدولة في أوروبا، و ن يكن تكبير بلغاريا قد أعار ساخ  الادول البلقانياة 
يااااَ النفاااوب الروساااي فاااي البلقاااان  األخااارأ: النمساااا، اليوناااان، والصااارب، كماااا اساااتاءت بري انياااا الَز
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علااى حااا احااتالل جزياارة قباارر )يونيااو واسااتعدت لمحاربااة روساايا وحصاالت ماان الدولااة العثمانيااة 
 ( و َارتها على أن تبقى تابعة للدولة العثمانية، وبل  في مقابال تعهادها بالادفاع عان أماالك 1878

الدولااة فااي آساايا فااي وجااه أي مزيااد ماان التهدياادات الروسااية، بشاارط أن يتعهااد الساال ان ماان جانبااه 
ر ماا  بري انيااا ، وقااد تعاهاادت بري انيااا باَخااال اإلصااالحات الالزمااة فااي أمالكااه اآلساايوية بالتشاااو 

 .(1)بالجالء عن قبرر في حالة جالء الروا عن المناطا التي احتلوها في آسيا
لااام يكااان السااال ان عبدالحمياااد راواااياا فاااي األصااال بااادخول هاااذه الحااارب لاااذل  لااام يصااادب علاااى 

بلوماسااية مكثفااة، حتااى أقناا  بري انيااا فااي الوقااوف بج انبااه، وبااذل  المعاهاادة وقااا  بجهااَو سياسااية َو
ومن عقد مؤتمر آخر )مؤتمر برلين( لتخفيف آعار معاهدة سان ستفانوه من ناحية، و خافة روسيا 
بمنافستها بري انيا، لكي تصرف روسيا النظر عن الحرب، واست اع تحقيا مكاس  للدولة، وقللات 

 البنَو الخسائر في المعاهدة األولى.
لاات أحاادام المعاهاادتين علااى ببقريااة الساال  ان عبدالحميااد السياسااية، التااي تمثلاات فااي إحاادام َو

ولة ألمانيا أيضاا   .(2)النفور بين َولة روسيا َو
 يقول االمبراطور األلماني ص ليو  الثانيص في مذكراته: 

)جرأ لاي حادي  ما  أحاد كباار القاواَ الاذين ألحقاوا بخدماة الابالط القيصاري فاي عهاد صالكساندر 
بين البالطاين الروساي واأللمااني وباين الجيشاين والبلادين فقلات الثانيص قيصر روسيا، عن العالقات 

لهذا القائاد: إناي أرأ انقالبااا محسوسااا فاي هاذه العالقاات. فقاال لاي : )الاذن  فاي بلا  علاى ماؤتمر 
برلين   تل   ل ة كبرأ ارتكبها صبسماركص فقد قضى على الصداقة القديمة التي كانات بينناا، وأزال 

بالط الروسي ومن الحكومة الروسية. وجعل الجي  يشعر بانه جنى عليه جناية الثقة بألمانيا من ال
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 .(1) (1877عظمى بعد الحرب الدموية التي خار  مارها عا  
  (:1887ها/1305مؤتمر برلين )

حضاار بلاا  المااؤتمر الاادول الكباارأ )انكلتاارا، فرنسااا، ألمانيااا والنمسااا( ، وجاارأ البحاا  فااي هااذا 
ان ستفانو التي عقدت بين روسيا والدولة العثمانية، وبل  لمعاروة الدول المؤتمر تعديل معاهدة س

المعنيااة لهااذه المعاهاادة ألنهااا التتفااا ماا  مصااالحها االسااتراتيجية ... واتفااا المااؤتمرون علااى تعااديل 
 معاهدة سان استفانو وعقدت معاهدة برلين والتي تناولت الشروط التالية:

َها، وتتشكل في جنوب البلقان والية باسم الرومللي الشرقي استقالل بلغاريا وتعديل في حدو  -1
تكاون تحات ساياَة الدولاة العثمانياة سياساياا وعساكرياا، ويحكمهاا نصاراني، يعاين لمادة خما  ساانوات 

 باتفاب الدولة وتبقى قوة لروسيا في بلغاريا والروميللي الشرقي وتحدَ بخمسين الف جندي.
الشامال ما  العلام باأن اليوناان لام تادخل فاي موواوع القتاال،  تقدمت حدَو اليونان قلايالا الاى -2

 ولم تشمل معاهدة سان استفانو أي جزء منها.
 وم البوسنة والهرس  للنمسا. -3
وم بسارابيا الى روسايا بعاد إقتالعهاا مان رومانياا، وتضام مقاطعاة َوبرجياه وبعاض الجازر  -4

 الى رومانيا ومنحها االستقالل التا .
.استقالل الص -5  رب والجبل االسَو
هان وباطو  لروسيا. -6  وم مدن قارر وَر
قاارر المااؤتمر اإلبقاااء علااى الغرامااة الحربيااة التااي قررتهااا معاهاادة سااان اسااتفانو علااى الدولااة  -7

 مليار ليرة بهبية. 2.5العثمانية ومقدارها 
 حاكم .تعهد الباب العالي بأن يقبل بال تمييز في الدين  هاَة جمي  رعاياه أما  الم -8

                                                        
 . 19-18( انظر: مذكرات غليوم الثاني، ص1)
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 .(1)الموافقة على تحسين أوواع النصارأ في جزيرة كريت -9
ي تصااادي  وكااان المستشاااار األلمااااني بسااامارك هاااو الاااذي َعاااا الاااى عقاااد الماااؤتمر خشاااية أن ياااَؤ
بري انياا الاى روساايا الاى نشااوب حارب أوروبيااة عاماة وتهدياد االتحاااَ األلمااني الااذي جاهادكثيراا ماان 

ى الاى الماؤتمر فاي باارلين لمراجعاة صال  ساان اساتفانو وتسااوية أجال قياماه، فاناه َعاا الاادول العظما
 .(2)نتائ  الحرب التركية الروسية
أن فاي كاوالي  ماؤتمر بارلين عارض بسامارك تقسايم اإلمبراطورياة  (3)وقد بكر بعاض الماؤرخين

العثمانيااة علااى مااذب  السااال  األوروبااي ، فعاارض علااى بري انيااا مصاار وعلااى فرنسااا تااون  والشااا  
نيل( و يار بلا  مان أماالك وعلى النم ساا البوسانة والهرسا  وعلاى روسايا البو اازين )البسافور والادَر

 .(4)السل ان.  ير أن هذه العروض لم تدر  في مقررات المؤتمر
وهكااذا فااان مااؤتمر باارلين ماان المعااالم البااارزة لتاادهور االمبراطوريااة العثمانيااة التااي أر ماات علااى 

كمااا أنااه يسااجل تعهااد بري انيااا وفرنسااا بالمحافظااة علااى  التنااازل عاان مساااحات واسااعة ماان أمالكهااا.
ممتلكات الدولة العثمانية.  ير أن بري انيا وفرنسا قد كشفتا عن نواياهما االستعمارية ، فقد احتلات 

 ( ن يار احاتالل بري انياا لقبارر واحتلات بري انياا مصار عاا  1881هاا/1299فرنسا تاون  عاا  )
 .(5)مؤقت  ( معلنة أن احتاللها1882ها/1300)

ياة  وهكذا كانات النتيجاة مان الحارب باين الدولاة العثمانياة وروسايا ولمواجهاة هاذه األووااع المتَر
كان علاى السال ان أن يتخاذ لقا  الخالفاة لمواجهاة التحاديات الجديادة، وعمال علاى إنشااء الجامعاة 

 االسالمية لكي يعمل على تكتل كافة المسلمين من حوله في الداخل والخار .
                                                        

 . 195( انظر: الدولة العثمانية، د. اسماعيل ياغي، ص1)

 . 195( المصدر السابق نفسه، ص2)

 ( الدكتور اسماعيل ياغي، وأحمد مصطفى عبدالرحيم . 3)
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أن حركاة الجامعااة االساالمية قااد القات استحسااناا وقبااوالا لادأ المساالمين الاذين اعتقاادوا أن وال ا  
وعف الدولة العثمانية مرجعه وعف الشعور الديني عناد المسالمين ، األمار الاذي َفا  يياه أعاداء 

 .(1)االسال  للزحف على َار االسال  ونهبها بلداا تلو اآلخر
 
 
 
 

 المبح  الثاني
 مية الجامعة االسال

 
لم تظهر فكرة الجامعة االسالمية، في معترك السياسة الدولية إال في عهاد السال ان عبدالحمياد، 

 . يبعاااد أن ألاااتق  1876وبالضاااب  بعاااد ارتقااااء السااال ان عبدالحمياااد عااارش الدولاااة العثمانياااة عاااا  
َة الابالَ، السل ان عبدالحميد أنفاسه وجَر المتأعرين بالفكر األوروباي مان سال اتهم، وتاولى هاو قياا

قياَة حازمة اهاتم السال ان عبدالحمياد بفكارة الجامعاة االساالمية وقاد تكلام فاي مذكراتاه عان وارورة 
العماال علااى تاادبيم أواصاار األخاااوة االسااالمية بااين كاال مساالمي العاااالم فااي الصااين والهنااد وأواسااا  

بالتأساف علياه أفريقيا و يرها، وحتى ايران وفي هذا يقاول: )عاد  وجاَو تفااهم ما  اياران أمار جادير 
نااا أن نفااّوت الفرصااة علااى االنجليااز وعلااى الااروا فانااا ناارأ فائاادة تقااارب إسااالمي فااي هااذا  و با أَر

وتحاادم عاان عالقااة الدولااة العثمانيااة باانجلترا التااي تضاا  العراقياال أمااا  الوحاادة العثمانيااة  (2)األمار(
الجما  بينهماا فاي حضاارة  يقول عبدالحميد الثااني: )اإلساال  والميسايحية نظرتاان مختلفتاان واليمكان

                                                        
 . 196( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 23( انظر: مذكرات السلطان عبدالحميد ، ص2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -518- 

واحدة( لذل  يرأ أن )األنجليز قد أفسدوا عقاول المصاريين، ألن الابعض أصاب  يقاد  القومياة علاى 
الاادين. ويظاان أنااه يمكاان مااز  حضااارة مصاار بالحضااارة األوروبيااة، و نجلتاارا تهاادف ماان نشاار الفكاار 

د  تقااادماا ملموسااااا فاااي القااومي فاااي الااابالَ االساااالمية الااى هاااز عر اااي ... وأن الفكااار القاااومي قااد تقااا
مصاار. والمثقفاااون المصااريون أصااابحوا ماان حيااا  ال يشااعرون ألعوباااة فااي ياااد االنجليااز إنهااام باااذل  

 .(1)يهزون اقتدار الدولة االسالمية ويهزون معها اعتبار الخالفة(
ويقول عن السياسة االنجليزية تجااه الخالفاة: )قالات صاحيفة ساتاندَر االنكليزياة مانصاه: )يجا  

الجزيااارة العربياااة تحااات الحماياااة االنكليزياااة، ويجااا  علاااى انكلتااارا أن تساااي ر علاااى مااادن أن تصاااب  
المسلمين المقدسة( ... إن إنجلترا تعمل لهدفين : إوعاف تأعير االسال  وتقوية نفوبها وبالتاالي .. 
لااذل  أراَ االنجليااز أن يكااون الخااديوي فااي مصاار خليفااة للمساالمين ولكاان لااي  هناااك مساالم صاااَب 

ل أن يكااون الخااديوي أميااراا للمااؤمنين ألنااه باادأ َراسااته فااي جنيااف وأكملهااا فااي فيينااا وت باا  واحااد يقباا
 .(2)ب اب  الكفار(

ويعتاارف  (3)وعناادما  هاار اقتااراو انكلتاارا )إلعااالن الشااريف حسااين أمياار مكااة خليفااة المساالمين(
وروبيااة .. ولكاان الساال ان عبدالحميااد الثاااني بأنااه لاام يكاان لديااة ال اقااة وال القااوة لمحاربااة الاادول األ

الدول الكبرأ كانت ترتعد من سالو الخالفة، وخوفهم من الخالفة جعلهم يتفقون على إنهااء الدولاة 
، و)أن الدولة العثمانية تضم أجناساا متعدَة من أتراك وعارب وألباان وبلغاار ويوناانيين (4)العثمانية(

 .(5)ة واحدة(وزنو  وعناصر أخرأ، ور م هذا فوحدة االسال  تجعلنا أفراَ أسر 
وُيعبر عبدالحمياد الثااني عان عقتاه فاي وحادة العاالم االساالمي بقولاه: )يجا  تقوياة رواب ناا ببقياة 

                                                        
 . 23( انظر: مذكرات السلطان عبدالحميد ، ص1)

 . 24( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 24( المصدر السابق نفسه، ص3)

 . 24در السابق نفسه، ص( المص4)

 . 24( مذكرات السلطان عبدالحميد، ص5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -519- 

المسلمين في كل مكان، يج  أن نقترب من بعضنا البعض أكثر وأكثر، فال أمال فاي المساتقبل إال 
ل الماؤمنين وينهضاون بهذه الوحدة. ووقتها لم يحن بعد لكنه سيأتي. سيأتي الياو  الاذي يتحاد يياه كا

 .(1)ييه نهضة واحدة ويقومون قومة رجل واحد وييه يح مون رقبة الكفار(
 كانت فكرة الجامعة االسالمية في نظر السل ان عبدالحميد يمكن بها أن يحقا أهدافاا منها:

ياساية مواجهة أعداء االساال  المثقفاين بالثقافاة الغربياة، والاذين تو لاوا فاي المراكاز االَارياة والس-
الحساسة، في أجهزة الدول االساالمية عمومااا، وفاي أجهازة الدولاة العثمانياة خصوصااا، عناد حادهم، 

 عندما يجدون أن هناك سداا إسالمياا وخماا وقوياا يقف أمامهم.
محاولة إيقاف الدول االستعمارية األوروبية وروسيا، عند حدها عندما تجاد أن المسالمين ، قاد  -

 ، وقد ف نوا الى أطماعهم االستعمارية ووقفوا ودها بالوحدة االسالمية.تكتلوا في صف واحد
إعبات أن المسلمين يمكن أن يكونوا قوة سياسية عالمية، يحس  له حسابها في مواجهة الغازو  -

 األوروبي النصراني.-الثقافي والفكري والعقدي الروسي 
 .(2)السياسة العالميةتأخذ الوحدة االسالمية الجديدة َورها في التأعير على  -
تسااتعبد الدولااة العثمانيااة بوصاافها َولااة الخالفااة قوتهااا وبااذل  يمكاان إعاااَة تقويتهااا، وتجهيزهااا  -

باألجهزة العلمية الحديثة، في المياَين كافة وبذل  تستعيد هيبتها وتكون َرسااا تاريخيااا. يقاول : )إن 
أفضال مان إلقائااه أروااا، وتكاوين كيااان العمال علاى تقوياة الكيااان السياساي واالجتمااعي االسااالمي، 

 .(3) ري  فكرياا واجتمابياا على نف  األرض(
إحياااء منصاا  الخالفااة، ليكااون أَاة قويااة، ولااي  صااورياا كمااا حاادم لفتاارة . وبااذل  ال يكااون  -

السل ان وحده فق  هو الذي يقف في مواجهة أطماع الغرب وعمالئه في الاداخل، و نماا هاي وحادة 

                                                        
 . 24( المصدر السابق نفسه، ص1)
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 المسلمين جميعاا. يكون هو الرمز والموّجه والموّحد.   عورية بين  عوب
والااى هااذا ا ااار المااؤرال البري اااني )آرنولاااد تااوينبي( فااي قولااه: )إن الساال ان عبدالحميااد ، كاااان 
يهاادف مااان سياسااته االساااالمية، تجمياا  مسااالمي العااالم تحااات رايااة واحااادة، وهااذا اليعناااي إال هجماااة 

 .(1)م الغربي التي استهدفت عالم المسلمين(مضاَة، يقو  بها المسلمون ود هجمة العال
ولذل  استخد  السل ان عبدالحميد ، كال اإلمكانياات المتاحاة فاي بلا  الوقات، مان اتخااب الادعاة 
من مختلف جنسيات العالم االسالمي، من العلماء والمبرزين، في مجااالت السياساة، والادعاة الاذين 

لمختلفاة، لاللتقااء بالشاعوب االساالمية وفهام ماعنادهم يمكن أن يذهبوا الى أرجااء العاالم االساالمي ا
و بال هام بامراء وتوجيهاات السال ان الخليفاة ونشار العلاو  االساالمية، ومراكاز الدراساات اإلسااالمية، 
في الداخل والخار ، وطب  الكت  االساالمية األساساية، ومحاولاة اتخااب اللغاة العربياة ألول مارة فاي 

للدولة أو مايسمى بالتعبير المعاصار صتعريا ص الدولاة العثمانياة، والعناياة  تاريخ الدولة العثمانية، لغة
بالمساجد والجوام  من تجديد وترميم وبناء الجديد منها، والقيا  بحماالت تبارع إلحيااء المسااجد فاي 
ء العالم، واالهتما  بالمواصالت لرب  أجزاء الدولة العثمانية، واستمالة زعماء القبائال العربياة، و نشاا

مدرسة في عاصمة الخالفة، لتعليم أوالَ رؤساء العشائر والقبائل، وتدريبهم على اإلَارة ، واساتمالة 
 يوال ال رب الصويية، واالستفاَة من الصحافة االساالمية فاي الدعاياة للجامعاة االساالمية، واتخااب 

لتقنيااة فااي بعااض الصااحف وساايلة للدعايااة لهااذه الجامعااة، والعماال علااى ت ااوير النهضااة العلميااة وا
 .(2)الدولة العثمانية، وتحدي  الدولة ييما هو وروري 

عاة األمة االسالمية الاى َعاوة الجامعاة االساالمية مان أمثاال  ولقد ألتفت مجموعة من العلماء َو
جمال الدين األفغاني، ومصا فى كامال مان مصار، وأباي الهادأ الصاياَي مان ساوريا، وعبدالر ايد 

 لسنوسية في ليبيا و يرها.إبرابيم من سيبريا، والحركة ا
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 أوالا: جمال الدين األفغاني والسل ان عبدالحميد:
أياد جمااال الاادين األفغاااني ، َعااوة الساال ان عبدالحمياد الااى الجامعااة االسااالمية وقااد  مشااروعات 
أكبار بكثياار ماان طمااوو الساال ان. ولام يكاان الساال ان يأماال فااي أكثار ماان وحاادة هاادف بااين الشااعوب 

كة بينهما. وهاي وحادة  اعورية عملياة، فاي نفا  الوقات، تكاون الخالفاة فيهاا االسالمية ، ووحدة حر 
بات هيبااة وقااوة لكاان األفغاااني عاارض علااى السااال ان مشااروعاا، يرمااي الااى توحيااد أهاال الساانة مااا  
الشيعة وكانت نظرة السل ان عبدالحميد ال ترمي في هذا الصدَ أكثار مان توحياد الحركاة السياساية 

 .(1)ستعمار العالميبين الفريقين لمواجهة اال
واساااتفاَ السااال ان عبدالحمياااد كثياااراا مااان األفغااااني، فاااي الدعاياااة الاااى الجامعاااة االساااالمية، ر ااام 

 االختالف بين فكر السل ان وفكر األفغاني ، ومن أسباب االختالف:
إيمان األفغاني بقضية وحدة المسلمين، وتأييده في نف  الوقت للثوار ود السل ان عبدالحميد   

 القوميين األتراك والعثمانيين عامة.، من 
َعااوة األفغااااني لوحااادة الشاااعوب اإلساااالمية، بحيااا  تكاااون كالبنياااان الواحاااد، وبقلااا  واحاااد ، فاااي  

مواجهاااة الااادول األوروبياااة الرامياااة الاااى تقسااايم الدولاااة العثمانياااة العاملاااة علاااى انهيارهاااا ، وفاااي نفااا  
ماة تندياد. فاي وقات احتاا  يياه الساال ان الوقات، لام يتعارض األفغااني لالساتعمار الفرنساي، ولااو بكل

 .(2)عبدالحميد الى مقاومة الفرنسيين في  مال أفريقيا
تندياااد جماااال الااادين باالساااتعمار اإلنكليااازي فاااي حاااين ياااذكر السااال ان عبدالحمياااد أن المخاااابرات  

العثمايناااة، حصااالت علاااى خ اااة أعااادت فاااي وزارة الخارجياااة االنكليزياااة، وا اااترك فيهاااا جماااال الااادين 
ي وبلنااات االنكليااازي وتقضاااي هاااذه الخ اااة باقصااااء الخالفاااة عااان السااال ان عبدالحمياااد وعااان األفغاااان

العثمانيين عموماا. وبلنت هذا سياسي إنكليز ي يعمل فاي وزارة الخارجياة االنكليزياة، ومؤلاف كتااب 
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عاا يياه صاراحة الاى العمال علاى نازع الخالفاة مان العثماانيين، وتقليادها للعارب  صمستقبل االسال ص َو
َر مص فى كامل با ا زبيم الحركة الوطنية في مصر على صبلنتص في كتاب مصا فى كامال وقد 

-با ا المشهور )المسألة الشرقية( قائالا: )وبالجملة فان حضرة مؤلف كتااب مساتقبل االساال  يارأ 
أن األليااا باالساااال  أن ينصاا  أنكلتاارا َولاااة لااه بااال إن  -وماااهو إال متاارجم عااان آمااال بنااي جنساااه

 .(1)ج  أن يكون إنكليزياا(الخليفة ي
ر اام األطماااع الروسااية والحااروب الروسااية ، وااد الدولااة العثمانيااة واقت اااع الااروا ألجاازاء ماان  

األراوااي العثمانيااة، فقااد كااان موقااف الساايد جمااال الاادين األفغاااني ماان مباادأ التوساا  الروسااي  ريباااا 
وياة و ساتراتيجية فاي الهناد، على مفهو  الجامعة االسالمية، ألنه يعترف بما للاروا مان مصاال  حي

تااادفعهم الحتاللهاااا. وأن لاااي  لااادأ االفغااااني اعتاااراض علاااى هاااذا االحاااتالل إبا حااادم، بااال ينصااا  
الروا باتباع أسالم السابل وأساهلها لتنفياذه، وبلا  باأن يساتعينوا بدولاة فاارا، وباالَ األفغاان ، لفات  

 عة.أبواب الهند،  ري ة أن تسهمهما في الغنيمة وتشركهما في المنف
الخالف العقدي الذي  هر بين العلماء في استانبول وبين جمال الادين األفغااني و هاور كتااب  

الشااايخ )خليااال فاااوزي الفيليبااااوي( المعناااون )السااايوف القواطااا ( للاااَر علاااى عقيااادة األفغااااني وساااكوت 
األفغااااني عااان هاااذا ، وعاااد  َفاعاااه عااان نفساااه. والكتااااب باللغاااة العربياااة، ومتااارجم وقتهاااا الاااى اللغاااة 

 التركية.
ماااَل الساال ان عبدالحميااد، الااى تركيااز كاال السااال ات فااي يااده بعااد أن باب األماارين ماان وزرائاااه 
وواااباط جيشاااه وصااادروه العظاااا  المتاااأعرين باااالفكر الغرباااي ، والاااذين هااادفوا الاااى إقاماااة َيمقراطياااة 

ياد لهاذا أوروبية، تضم مجلساا منتخباا يمثل كل  عوب الدولة العثمانية، ومعاروة السل ان عبدالحم
بحجااة أن عاادَ النااواب المساالمين ساايكون حااوالي نصااف العاادَ الكلااي للبرلمااان. فااي حااين أن جمااال 
الاادين األفغاااني يمياال الااى الديمقراطيااة، وعااد  تركيااز الساال ات فااي يااد  ااخت واحااد بعينااه، ومياال 
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 .(1)األفغاني الى الحرية في التعبير عن الرأي
ن جمااااال الاااادين األفغاااااني مهاااار  ولااااه عالقااااة ولقااااد بكاااار الساااال ان عبدالحميااااد فااااي مذكراتااااه بااااأ

بالمخااابرات اإلنكليزياااة: )وقعااات فاااي يااادي خ اااة أعااادها فاااي وزارة الخارجياااة اإلنكليزياااة مهااار  اسااامه 
جماال الاادين األفغاااني و نكليازي ُياادعى بلناات قاااال فيهاا باقصاااء الخالفااة عان االتااراك. واقتراحااا علااى 

 ى المسلمين.االنكليز إعالن الشريف حسين أمير مكة خليفة عل
كناات أعاارف جمااال الاادين األفغاااني عاان قاارب. كااان فااي مصاار، وكااان رجااالا خ يااراا. اقتاارو علااّي 

أن يشير جمي  مسلمي آسيا الوس ى. وكنت أعرف أنه  يار قااَر  -وهو يّدعي المهدية-بات مرة 
علاااى هاااذا. وكاااان رجااال االنكلياااز ، ومااان المحتمااال جاااداا أن يكاااون االنكلياااز قاااد أعااادوا هاااذا الرجااال 

 الختباري فرفضت فوراا ، فاتحد م  بلنت.
استدعيته الى استانبول عن طرياا أباي الهادأ الصاياَي الحلباي ، الاذي كاان يلقاي االحتارا  فاي 

 كل البالَ العربية. 
قااا  بالتوساا  فااي هااذا كاال ماان منيااف با ااا، حااامي األفغااان القااديم ، واألَياا  الشاااعر عباادالحا 

 .(2)اسانبول، ولم أسم  له مرة أخرأ بالخرو  منها...(حامد. جاء جمال الدين األفغاني الى 
أما رأي جمال الادين األفغااني فاي السال ان عبدالحمياد فاناه يقاول : )إن السال ان عبدالحمياد لاو 
هااااء وسياساااة، خصوصااااا فاااي تساااخير  وزن مااا  أربعاااة مااان نوابااام رجاااال العصااار لااارجحهم بكااااء َو

كه من الصعاب من َول الغرب، ويخر  المنااوك لاه جليسه، وال عج  إبا رأيناه يذلل ل  مايقا  لمل
ماان حضاارته راوااياا عنااه وعاان ساايرته وساايره، مقتنعاااا بحجتااه سااواء ماان بلاا  الملاا  واألمياار والااوزير 

 .(3)والسفير...(

                                                        
 . 184( انظر: السلطان عبدالحميد الثاني، ص1)

 .148( انظر: مذكرات السلطان عبدالحميد، ص 2)

 . 137( انظر: جمال الدين األفغاني المصلح المفترى عليه، د. محسن عبدالحميد، ص3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -524- 

وقال : )ورأيته يعلم َقائا األمور السياسية ومرامي الدول الغربياة وهاو معاد لكال هاوة ت ارأ علاى 
أعظم ماأَهشني ، ماأعده من خفي الوساائل وأمضاى العوامال ، كاي التتفاا المل ، مخرجاا وسلماا، و 

أوروبا على عمل خ ير في الممال  العثمانية، ويريهاا بيانااا محسوسااا أن تجزئاة السال نة العثمانياة 
 .(1)اليمكن إال بخراب يعم الممال  األوروبية بأسرها(

عداَه العادة الالزماة إلب اال مكائاد أوروباا ويقول: )أما مارأيته من يقظة السل ان ور ده وحذره و  
وحسن نواياه واستعداَه للنهوض بالدولة الذي ييه نهضة المسلمين عموماا، فقد َفعني الى ماد يادي 
له يبايعته بالخالفة والمل ، عالماا علم اليقين ، أن الممال  االساالمية فاي الشارب التسالم مان  اراك 

رائهاا واحادة بعاد أخارأ، إال بيقظاة أوروبا، وال من السعي وراء اوعافها  وتجزئتها ، وفي األخيار اَز
 .(2)وانتباه عمومي وانضواء تحت راية الخليفة األعظم...(

إن جمال الدين األفغاني أمره محير فهناك مان ياداف  عناه وهنااك مان يتهماه بالعمالاة واإلنضاما  
فاااي ميااازان االساااال  للمؤلاااف  الاااى المحافااال الماساااونية فماااثالا، كتااااب َعاااوة جماااال الااادين األفغااااني

مص فأفوزي عبدالل يف  زال يرأ أنه كان من عوامال الهاد  فاي األماة فاي تاريخهاا الحادي ، إماا 
 كتاب جمال الدين األفغاني المصل  المفترأ عليه للدكتور محسن عبدالحميد فيراه من المصلحين.

 عانياا : ال رب الصويية:
ية فااي كساا  والئهااا للدولااة العثمانيااة، والاادعوة الااى اسااتهدف الساال ان عبدالحميااد ال اارب الصااوي

وباااين تكاياااا  -اساااتانبول-فكااارة الجامعاااة االساااالمية، واسااات اع أن يكاااون راب اااة باااين مقااار الخالفاااة 
ومراكز تجم  ال رب الصويية في كل أنحاء العالم االسالمي واتخذ مان حركاة التصاوف فاي العاالم 

، كما اتخذ من الزهااَ مان  يار المتصاوفة وسايلة ايضااا االسالمي وسيلة للدعاية للجامعة االسالمية
للادعوة لفكار التجماا  االساالمي ، وتكوناات فاي عاصاامة الخالفاة لجنااة مركزياة ، مكونااة مان العلماااء 
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و اايوال ال اارب الصااويية حياا  عملااوا مستشااارين للساال ان فااي  ااؤون الجامعااة االسااالمية: الشاايخ 
، والشااايخ )أبااو الهاادأ الصاااياَي(  اايخ ال ريقاااة )أحمااد أسااعد( وكيااال الفرا ااة الشااريفة فاااي الحجاااز

أحاد علمااء  -رحماه هللا-الرفابية، والشيخ )محمد  افر ال رابلسي(  يخ ال ريقاة المدنياة، والشايخ 
الحاار  المكااي، كااانوا أباارز أعضاااء هااذه اللجنااة المركزيااة للجامعااة االسااالمية، وكااان معهاام  ياارهم، 

فربية في كافة األقاليم خاوعة لهذه اللجنة ، ومن أهمها وكانت الدولة العثمانية تنتشر فيها هيلات 
التاي كانات فاي مكاة تحات إ اراف  اريف مكاة ومهمتهاا نشار مفهاو  الجامعاة االساالمية فاي موساام 
الح  بين الحجا ، وأخرأ في بغداَ، وتقو  بنف  المهمة باين اتبااع ال ريقاة القاَرياة، الاذين ياأتون 

الشيخ عبدالقاَر الكيالني مؤس  ال ريقة، وقد قدرت أعداَ هاؤالء بكثرة من الشمال األفريقي لزيارة 
( نسامة. وكانات لجناة بغاداَ تمال علاى تهيلاة القااَمين لحمال 25.000في إحدأ السنوات بحاوالي )

فكااارة الجامعاااة االساااالمية ، ولمقاوماااة االساااتعمار الفرنساااي فاااي  ااامال أفريقياااا ووصااافت المخاااابرات 
َمون مان أهال الشامال األفريقاي مان بغاداَ، مان أعماال واد الفرنسايين الفرنسية ما قا  به هؤالء القا

 .(1)وود االستعمار الفرنسي بأنها: )استفزازات بعض رجال الدين التابعين لل ريقة القاَرية(
وللجنااة المركزيااة للجامعااة االسااالمية فااي اسااتانبول، فاارع أفريقااي يعماال فااي  اامال أفريقيااا، وهااو 

نسااايا العماااال باااين الجماعاااات الدينيااااة هنااااك، لمقاوماااة االحااااتالل يعمااال فاااي سااارية تامااااة، مهمتاااه ت
 .(2) الفرنسي، وهذه الجماعات هي : )الشابلية والقاَرية والمدنية(

وبلااام مااان نفاااوب هاااذه الحركاااة وهيبتهاااا: أن وصااافتها إَارة المخاااابرات الفرنساااية فاااي  ااامال أفريقياااا 
أن يجمااا  مااان خاااالل  -االساااالمية بصااافته رئيسااااا للجامعاااة-بقولهاااا: )ويمكااان للسااال ان عبدالحمياااد 

إبا لاااز  -جيشااااا محليااااا منظمااااا، ياااتمكن  -ارتباطاتاااه الوعيقاااة بالجماعاااات الدينياااة فاااي  ااامال أفريقياااا
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 .(1)أن يقاو  به أي قوة أجنبية( -األمر
ولااام تسااات   المخاااابرات الفرنساااية أن تكشاااف وساااائل التنظااايم لل ااارب الصاااويية التابعاااة للخالفاااة 

ريقياااا وكااال ماااا اسااات اعت عملاااه، هاااو محاولتهاااا إواااعاف هيباااة السااال ان االساااالمية فاااي  ااامال أف
عبدالحمياااد فاااي نفاااوا مسااالمي  ااامال أفريقياااا، ومحاولاااة هاااذه السااال ات وااارب سياساااة الجامعااااة 

 االسالمية. وبل  باتباع سياسة فرنسية تقو  على:
ال إ ااراء بعااض  اايوال ال اارب الصااويية بالمااال وبااالمركز، للوقااوف ماا  فرنسااا وسياسااتها فااي  اام 

 أفريقيا.
من  الحجي  من الح ، حتى اليلتقوا بادعاة الجامعاة االساالمية بالسابل المناسابة. بمعناى : عاد   

إعااااالن مناااا  الحاااا ، واتخاااااب أسااااباب صااااحية لتخويااااف الناااااا منااااه، مثاااال نشاااار أخبااااار عاااان وجااااَو 
وأرسااال الساال ان عبدالحمياااد مجموعااة مااان الزهااااَ والمتصااوفة الاااى الهنااد، لتعمااال علاااى  (2)الكااوليرا

القضاء على المحاوالت االنكليزية الدابية الى سل  الخالفة من العثمانيين، إلع ائها الاى العارب. 
 .(3)واتصلت هذه القافلة أيضاا ببعض حكا  الجزيرة العربية السيما الحجاز

وهناك اتصاالت بين السل ان عبدالحميد بوصفه رئيساا للجامعة االسالمية ، وخليفة المسالمين ، 
دولااة العثمانيااة ، وبااين تجمعااات ال اارب الصااويية و اايوخها فااي تركسااتان، وفااي جنااوب وساال ان ال

أفريقيااا، وفااي الصااين. بعضااها كشااف عنهااا النقاااب ، وأكثرهااا لاام تكشااف عنااه الوعااائا بشااكل كاااٍف 
 .(4)بعد

لقد نج  السل ان عبدالحميد الثاني في جما  ال ارب الصاويية إال أناه فضال الساكوت عان كثيار 
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العقديااة بحياا  أن ال اارب الصااويية فااي تلاا  المرحلااة أنحرفاات عاان كتاااب هللا وساانة  ماان انحرافاتهااا
إال مارحم هللا ولاذل  أواعفت األماة وسااهمت فاي ساقوط الخالفاة االساالمية العثمانياة  رسول هللا 

 السنية سنبين بل  بابن هللا تعالى في أسباب السقوط.
 عالثاا: تعري  الدولة:

واارورة اتخاااب اللغااة العربيااة لغااة رساامية  -منااذ أن تااولى الحكاام- كااان الساال ان عبدالحميااد ياارأ 
للدولة العثمانية. وفي هذا يقول: )اللغة العربية لغة جميلة. ليتنا كنا اتخذناها لغة رسمية للدولاة مان 
 قبااااااااااااااااااااااااااااااااااال. لقاااااااااااااااااااااااااااااااااااد اقترحااااااااااااااااااااااااااااااااااات علاااااااااااااااااااااااااااااااااااى )خيااااااااااااااااااااااااااااااااااار الااااااااااااااااااااااااااااااااااادين با اااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

ساامية، لكاان سااعيد با ااا عناادما كااان صاادراا أعظاام أن تكااون اللغااة العربيااة هااي اللغااة الر  -التونسااي-
للعنصااار -كبيااار أمنااااء القصااار أعتااارض علاااى اقتراحاااي هاااذا. وقاااال : )إبا عّربناااا الدولاااة فلااان يبقاااى 

  يء بعد بل . -التركي
كاان )ساعيد با ااا( رجاالا فار ااا، وكالمااه فار ااا. ماَخاال هاذه المساألة بالعنصاار التركايي  المسااألة 

-إتخابنا للغة العربية لغة رسمية للدولة من  اأنه  ير هذه تماماا. هذه مسألة ، وتل  مسألة أخرأ 
 . (1)أن يزيد ارتباطنا بالعرب( -على االقل

إن الساال ان عبدالحميااد الثاااني كااان يشااكو وخصوصاااا فااي بدايااة حكمااه ماان أن الااوزراء وأمنااااء 
غربية القصر السل اني ، كانوا يختلفون عنه في التفكير، وأنهم متأعرون بالغرب وباالفكار القوميةوال

وكااانوا يشااكلون وااغ  علااى القصاار ، سااواء فااي عهااد والااده الساال ان عبدالمجيااد، وفااي عهااد عمااه 
السل ان عبادالعزيز، أو فاي عهاده هاو. لام يقتصار األمار فاي معارواة اقتاراو السال ان عبدالحمياد 
بتعرياا  الدولااة العثمانيااة علااى الااوزراء المتااأعيرن بااالغرب فقاا : باال تعااداه الااى معاروااة ماان بعااض 

 .(2)ماء الدينعل
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إن من األخ اء التي وقعت فيها الدولة العثمانياة عاد  تعريا  الدولاة و اعبها بلغاة القارآن الكاريم 
 والشرع الحكيم.

يقول االستاب محمد ق  : )ولاو تصاورنا أن َولاة الخالفاة قاد اساتعربت ، وتكلمات اللغاة العربياة 
دولااة كاناات تصااب  أقااوأ وأقاادر علااى التااي ناازل بهااا هااذا الاادين فااال  اا  أن عواماال الوحاادة َاخاال ال

مقاومة عب  العابثين، فضالا عما يتيحه تعلم العربية من المعرفة الصحيحة بحقاائا هاذا الادين مان 
، مما كان الحكا  والعامة كالهما في حاجة إليه، علاى  مصاَره المبا رة: كتاب هللا وسنة رسوله 

 .(1)لتركية حول هذا الدين(الر م من كل ماترجم الى التركية وما ألف أصالا با
 

 رابعاا: مراقبته للمدارا ونظرته للمرأة وسفور المرأة:
عندما تولى السل ان عبدالحميد السال نة رأأ أن المادارا، ونظاا  التعلايم، أصاب  متاأعراا باالفكر 

مان -الغربي، وأن التيار القومي: هاو التياار الساائد فاي هاذه المادارا، فتادخل فاي  اؤونها ووّجههاا 
 الى الدراسات االسالمية. فأمر باآلتي: -الل نظرته السياسيةخ

اساااتبعاَ مااااَة األَب والتااااريخ العاااا  مااان البااارام  الدراساااية لكونهاااا وسااايلة مااان وساااائل األَب  • 
 الغربي، والتاريخ القومي للشعوب األخرأ مما يؤعر على أجيال المسلمين سلباا.

 م  الدراسة.وو  َروا الفقه والتفسير واألخالب في برا •
 االقتصار فق  على تدري  التاريخ االسالمي بما ييه العثماني. •

وجعااال السااال ان عبدالحمياااد مااادارا الدولاااة تحااات رقابتاااه الشخصاااية ووجههاااا لخدماااة الجامعاااة 
 .(2)االسالمية

وأهتم بالمرأة وجعل للفتيات َاراا للمعلمات ومن  اختالطهّن بالرجاال وفاي هاذا ياذكر السال ان فاي 
                                                        

 . 153( انظر: واقعنا المعاصر، ص1)
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الادفاع عان نفساه أماا  اتهاا  جمعياة االتحاااَ والترقاي لاه بأناه عادو العقال والعلام بأناه : )لااو معارض 
كنت عدواا للعقل والعلم فهل كنت أفت  الجامعةي لوكنت هكذا عدواا للعلم ، فهال كنات أنشاح لفتياتناا 

 .(1)اللواتي ال يختل ن بالرجال ، َاراا للمعلماتي (
دولاة العثمانياة، وهااجم تسارب أخاالب الغارب، الاى بعاض النسااء وقا  بمحاربة سفور المرأة في ال

   هاار بيااان حكااومي موجااه الااى الشااع  1883اكتااوبر  3العثمانيااات، ففااي صااحف اسااتانبول فااي 
اء المرأة.  يعك  وجهة نظر السل ان  خصياا في َر

األخيارة، يقول هذا البيان: )إن بعض النساء العثمانيات الالئي يخرجن الى الشوارع فاي األوقاات 
يرتااادين مالبااا  مخالفاااة للشااارع. و ن السااال ان قاااد ابلااام الحكوماااة بضااارورة اتخااااب التااادابير الالزماااة 
ة النساااء الااى ارتااداء  للقضاااء علااى هااذه الظاااهرة. كمااا أبلاام الساال ان الحكومااة ايضاااا بضاارورة عااَو

مجلااا  الحجااااب الشااارعي الكامااال بالنقااااب إبا خااارجن الاااى الشاااوارع(. وبنااااءا علاااى هاااذا فقاااد اجتمااا  
 الوزراء واتخذ القرارات التالية:

)تع ى مهلة  هر واحد يمن  بعده سير النساء في الشوارع إال إبا ارتادين الحجااب االساالمي  •
 القديم. وينبغي أن يكون هذا الحجاب خالياا من كل زينة ومن كل ت ريز.

ة ُيلغى ارتداء النساء النقاب المصنوع من القماش الخفيف أو الشفاف. وبا • لتاالي وارورة العاَو
 الى النقاب الشرعي الذي اليبين خ وط الوجه.

وامان ت بياا ماجااء يياه مان قارارات  -بعد مضي  هر على نشر هذا البيان-على الشرطة  •
 بشكل حاسم، وعلى قوات الضب ية التعاون م  الشرطة في هذا.

 صّدب السل ان على هذا البيان بقراراته الحكومية. •
 .(2)يان في الصحف ويعلا في الشوارع(ينشر هذا الب •
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أكتوبر قالت جريدة )َوِقاْت( الصااَرة فاي اساتانبول  4وفي اليو  التالي لنشر هذا البيان ، أي في 
ب هذا القرار ويراه نافعاا(  .(1): )إن المجتم  العثماني عموماا يصوِّ

القوامااة( ويقااول:  وكااان الساال ان عبدالحميااد ياارأ : )أن الماارأة ال تتساااوأ ماا  الرجاال ماان حياا 
 )ماَا  القرآن يقول بهذا، فالمسألة منتهية وال َاعي للتحدم عن مساواة المرأة بالرجل(.

 .(2)ويرأ : )إن فكرة هذه المساواة إنما جاءت من الغرب(
كما كان يداف  عان تعادَ الزوجاات، فاي وقات كاان اإلعاال  العثمااني يثيار هاذه القضاية معتروااا 

: )لماابا يعتارض بعاض المثقفاين علاى هاذا األمار، ولماابا اليعترواون علاى عليها. ويقاول السال ان
ه في أماكن أخرأ  ير الدولة العثمانية، في بعض أمااكن أوروباا وأمريكااي( ويؤكاد السال ان :  وجَو

 .(3)إن مبدأ تعدَ الزوجات مباو في االسال  فمابا يعني االعتراض عليهي(
لمارأة ولاذل  أنشاأ َاراا للمعلماات، لتخاري  معلماات للبناات لقد كان السل ان عبدالحميد م  تعليم ا

كمااا كااان وااد االخااتالط بااين الرجاال والماارأة ووااد ساافور الماارأة ولاام يكاان فااي عهااده للماارأة رأي فااي 
 ؤون الدولة مهما كانت هذه الشؤون و نما َور المرأة في البيت وتربياة األجياال وكاان يعامال المارأة 

جة أبيه التاي احتضانته وقامات بتربيتاه، عنادما تاولى السال ان العارش ، معاملة كريمة ناَرة فهذه زو 
أعلن زوجة ابيه التاي ربتاه )والادة السال ان( بمعناى الملكاة فاي المفهاو  الحادي . وكانات الملكاة فاي 
القصر العثماني ، هي أ  السل ان وليست زوجته كما في الدول األخرأ. وم  كل هاذا، ففاي الياو  

 ان عبدالحميد على عرش الدولاة العثمانياة، قابال زوجاة أبياه وهاي التاي أحبهاا التالي لتنصي  السل
 حباا بالغاا، وقبل يدها وقال لها:

)بحنانااا  لااام ا اااعر بفقاااد أماااي . وأنااات فاااي نظاااري أماااي التفتااارقين عنهاااا. ولقاااد جعلتااا  السااال نة 

                                                        
 (. 1/59،60( انظر: موسوعة أتاتورك )1)
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 الوالااااااااااااااااااادة.. يعناااااااااااااااااااي أن الكلماااااااااااااااااااة فاااااااااااااااااااي هاااااااااااااااااااذا القصااااااااااااااااااار لااااااااااااااااااا . لكناااااااااااااااااااي أرجاااااااااااااااااااوك 
أال تتدخلي بأي  كل من األ اكال فاي أي عمال مان أعماال الدولاة،  -رجاءوأنا مصر على هذا ال-

 .(1)َكُبَر أ  َصغر(
 خامساا: مدرسة العشائر:

أنشأ السل ان عبدالحميد في استانبول ، باعتبارها مقر الخالفة ومركز السل نة )مدرسة العشائر 
حلا ، وساورية ، وبغاداَ، والبصارة، العربية( من أجل تعليم و عداَ أوالا العشائر العربية، من والياات 

ير الزور. يار بكر، وطرابل  الغرب واليمن، والحجاز، وبنغازي والقدا، َو  والموصل، َو
وكانت مدة الدراسة في مدرسة العشائر العربية في استانبول خم  سنوات، وهي َاخلياة، تتكفال 

ص وهاااي إجاااازة مااارة كااال الدولااة العثمانياااة بكااال مصااااريف ال ااالب، ولكااال طالااا  صإجاااازة صااالة الاارحم
 سنتين. وسفر ال ال  فيها على نفقة الدولة:

 وبرنام  مدرسة العشائر العربية، في استانبول كان كاآلتي:
تااادري   -إماااالء -القاااراءة التركياااة -العلاااو  الدينياااة -األبجدياااة  -القااارآن الكاااريم  السااانة األولاااى:

 عسكري.
 -القراءة التركياة  -الحساب -اإلمالء  -  الدينيةالعلو  -التجويد  -القرآن الكريم  السنة الثانية :

 تحسين الخ ، تدري  عسكري .
-الحسااب  -حسان الخا  -اإلماالء  -العلاو  الدينياة  -التجوياد  -القارآن الكاريم  السانة الثالثاة:

 التدري  . -الفرنسية  -الجغراييا 
 -اللغااة الفارسااية  -العرباايالصاارف  -العلااو  الدينيااة  -التجويااد  -القاارآن الكااريم  الساانة الرابعااة:

 التدري . -حسن الخ  الفرنساوي  -الحساب  -الجغراييا  -الكتابة والنحو التركي 
 -اللغااة الفارسااية  -النحااو العربااي -العلااو  الدينيااة  -التجويااد  -القاارآن الكااريم  الساانة الخامسااة:
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 -الجغراييااا  -لمكالمااة التركيااة ا -الكتابااة والقااراءة التركيااة  -القواعااد العثمانيااة  -التاااريخ العثماااني 
أصول إمساك الادفاتر  -حفم الصحة  -المعلومات المتنوعة  -حسن الخ  -الهندسة  -الحساب 

 .(1)التدري  -الرسم  -حسن الخ  الفرنساوي  -اللغة الفرنسية  -
وكااان المتخرجااون ماان هااذه المدرسااة ، ياادخلون الماادارا العسااكرية العاليااة. ويحصاالون بعااد بلاا  

يدرساون فيهاا ساانة  -وهااي مدنياة-رتا  عالياة. كماا يمكاانهم كاذل  أن يادخلوا المدرساة الُملكياة علاى 
ون الى بالَهم  . (2)ويحصلون بعدها على رتبة قائمقا ، عم يعَو

كماااا أنشاااأ السااال ان عبدالحمياااد )معهاااد تااادري  الوعااااا والمر ااادين( أقااايم إلعاااداَ الااادعاة للااادعوة 
يتخرجون فين لقون الاى مختلاف أرجااء العاالم االساالمي يادعون االسالمية، وللجامعة االسالمية عم 

 .(3)لالسال ، ويدعون للخالفة، ويدعون للجامعة االسالمية
 ولقد كانت نظرة السل ان عبدالحميد بعيدة وعاقبة ولذل  اهتم بمسلمين الصين.

 خرجات الصااحافة فااي اسااتانبول ، بخباار مفاااَه أن عادَ ماان مساالمي الصااين متحمسااون ، يحبااون 
العلاام وير بااون االسااتفاَة ماان المعااارف االسااالمية، وأن لااديهم مؤسسااات تعليميااة وماادارا، وأن فااي 
ي المساالمون فيهااا الصااالة، وياادعون فيهااا للخليفااة  بكااين وحاادها عمانيااة وعالعااين مسااجداا وجامعاااا، يااَؤ

اللغااة المساالمين الساال ان عبدالحميااد الثاااني ، وأن خ بااة الجمعااة فااي مساااجد وجواماا  بكااين ُتقاارأ ب
العربياة، عاام تتارجم الااى اللغاة الصااينية، وأن الاادعاء للسال ان عبدالحميااد بصافته خليفااة المساالمين ال 

 .(4)يقتصر على بكين فق ، بل ويمتد الى كل مساجد الصين وجوامعها
جامعة أطلا عليها المسلمون الصينيون اسام )َار العلاو   -عاصمة الصين -تأسست في بكين 

                                                        
 لي. على التوا 1180،1182، 615،84-614( انظر: تاريخ التربية التركية، عثمان أركين ،ص1)
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الساال ان الخليفااة عبدالحميااد الثاااني، أو بتعبياار الساافير الفرنسااي فااي اسااتانبول الحميديااة( نساابة الااى 
 اسم )الجامعة الحميدية في بكين( وبل  في تقرير له الى وزارة خارجيته في باري .

وقد حضر افتتاو هذه الجامعة ، اآلالف من المسلمين الصينيين. وحضره ايضاا مفتي المسلمين 
 ء المسلمين هناك.في بكين ، والكثير من علما

عا الخ ي  للسال ان الخليفاة عبدالحمياد.  وفي مراسم االفتتاو ، ألقيت الخ بة باللغة العربية، َو
وقااا  مفتااي بكااين بترجمااة الخ بااة والاادعاء الااى اللغااة الصااينية. و)بكااى أ لاا  المساالمين الحاواارين  

تراب اااا واوااحاا برباااط الاادين بكاااءا حاااراا  بااداف  فاارحتهم( و)إن مساالمي الصااين متراب ااون ييمااا بياانهم 
المتين. و ن إيراَ الخ بة باللغة العربية لغة المسلمين الدينية، ورف  علام الدولاة العثمانياة علاى بااب 

 .(1)هذه الجامعة، قد أعر تأعيراا بالغاا في هؤالء الناا ال يبي القل ، وحرك الدموع في اعينهم(
 ساَساا: خ  سكة حديد الحجاز:

دالحميااد علااى كساا  الشااعوب االسااالمية عاان طريااا االهتمااا  بكاال مؤسساااتها عماال الساال ان عب
الدينياااة والعلمياااة والتبااارع لهاااا بااااألموال والمااان  ورصاااد المباااالم ال ائلاااة الصاااالو الحااارمين وتااارميم 
المساااجد وزخرفتهااا وأخااذ الساال ان يسااتميل إليااه مساالمين العاارب بكاال الوسااائل فكااون لااه ماان العاارب 

مان أهال -الموالين له مانهم فاي و اائف كبارأ مانهم )عازت با اا العاباد( حرساا خاصاا وعين بعض 
الذي نج  في أن يناال أكبار حظاوة عناد السال ان عبدالحمياد وأصاب  مستشااره فاي الشاؤون  -الشا 

العربية. وقد لع  َوراا هاماا في مشروع سكة حدياد الحجااز الممتادة مان َمشاا الاى المديناة المناورة 
اعتبااره الساال ان عبدالحميااد وساايلة ماان والسااائل التااي أَت ألعااالء  ااأن  وهااو بهااذا المشااروع الااذي

 الخالفة ونشر فكرة الجامعة االسالمية.
وأباادأ السااال ان عبدالحميااد اهتمامااااا بالغاااا بانشااااء الخ ااوط الحديدياااة فااي مختلاااف أنحاااء الدولاااة 

 العثمانية مستهدفاا من ورائها تحقيا عالعة أ راض هي:
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تباعاادة ممااا ساااعد علااى نجاااو فكاارة الوحاادة العثمانيااة والجامعااة االسااالمية رباا  أجاازاء الدولااة الم 
 والسي رة الكاملة على الواليات التي تت ل  تقوية قبضة الدولة عليها.

إجبااار تلاا  الواليااات علااى االناادما  فااي الدولااة والخضااوع للقااوانين العسااكرية التااي تاانت علااى  
 لمال والرجال.وجوب اال تراك في الدفاع عن الخالفة بتقديم ا

تساااهيل مهماااة الااادفاع عااان الدولاااة فاااي أياااة جبهاااة مااان الجبهاااات التاااي تتعااارض للعااادوان ألن ماااد  
 .(1)الخ وط الحديدية ساعد على سرعة توزي  القوات العثمانية و يصالها الى الجبهات

وكانت سك  حديد الحجاز من أهم الخ وط الحديدية التي أنشأت في عهاد السال ان عبدالحمياد 
  بدأ بتشييد خ  حديدي من َمشا الى المدينة لالستعاوة به عان طرياا القوافال 1900ة ففي سن

الااذي كااان يسااتغرب ماان المسااافرين حااوالي أربعااين يوماااا، وطريااا البحاار الااذي يسااتغرب حااوالي أعنااى 
عشر يوماا من ساحل الشا  الاى الحجااز، وكاان يساتغرب مان المساافرين أربعاة أو خمساة أياا  علاى 

يكن الغرض من إنشاء هذا الخ  مجَر خدمة حجاا  بيات هللا الحارا  وتساهيل وصاولهم األكثر ولم 
الى مكة والمدينة و نما كان السل ان عبدالحميد يرمي من ورائه أيضاا الى أهداف سياسية وعسكرية 
فمااان الناحياااة السياساااية خلاااا المشاااروع فاااي أنحااااء العاااالم االساااالمي حماساااة َينياااة كبيااارة إب نشااار 

ى المساالمين فااي كافااة أنحاااء األرض بياناااا ينا اادهم ييااه المساااهمة بااالتبرع النشاااء هااذا الساال ان علاا
، وقااد افتاات  الساال ان عبدالحميااد قائمااة التبرعااات بمبلاام )خمسااين الااف ببباااا عثمانياااا ماان (2)الخاا 

جيبااه الخااار( وتقاارر َفاا  )مائااة ألااف( بهاا  عثماااني ماان صااندوب المناااف ، وأسساات الجمعيااات 
 .(3)المسلمون من كل جهة ل عانة على إنشائها باألنف  واألموال( الخيرية وتسابا

وتباارع للمشااروع الشخصاايات الهامااة فااي الدولااة ، مثاال الصاادر األعظاام ووزياار الحربيااة )حسااين 
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 با ا( ووزير التجارة واأل غال )بهني با ا(، ورئي  لجنة المشروعات )عزت با ا(.
ي  ركة البواخر العثمانياة. وكاذل  مو فاو الدولاة وتبارأ مو فو الشركات في التبرع، مثل مو ف

مشا وحل  وبورصة و يرها.  العموميين، والواليات مثل والية بيروت َو
و ارك القصر الحاكم في مصر، في حملة التبرعات، و كلت في مصر لجنة الدعاية للمشاروع 

ية فاي حملاة ساكة وجم  التبرعات له برئاسة )أحمد با ا المنشااوي(. كماا  ااركت الصاحافة المصار 
حديااد الحجاااز بحماااا ومثااال علااى بلاا  جرياادة المؤيااد. وجمعاات جرياادة )اللااواء( المصاارية تبرعااات 

عالعة آالف ليرة عثمانية. وكاان يرأساها مصا فى كامال با اا،  - 1904حتى عا  -للمشروع بلغت 
  .1901( ليرة عثمانية للمشروع حتى عا  2000كما جم  )علي كامل( مبلم )

هاذه الحملاة ، جريادة )المناار( وجريادة )الرائاد المصاري( و اكلت لجاان تبارع للمشاروع وأسهم في 
 في كل من القاهرة واالسكندرية و يرهما من مدن مصر.

وكاان مساالموا الهناد أكثاار مساالمي العاالم حماساااا وعاطفااة وتبرعااا للمشااروع. وقااد تبارع أمياار حياادر 
( لياارة 50.000شااروع كمااا تباارع  اااه إيااران بملباام )أباااَ بالهنااد بانشاااء مح ااة المدينااة المنااورة فااي الم

 عثمانية.
ور م احتياا  المشاروع لابعض الفنياين األجانا  فاي إقاماة الجساور واألنفااب، فاانهم لام يساتخدموا 
إال إبا ا ااتدت الحاجااة إلاايهم، ماا  العلاام بااأن األجاناا  لاام يشااتركوا إطالقاااا فااي المشااروع، ابتااداءا ماان 

وحتااى نهايااة المشااروع. بلاا  ألن لجنااة  -يااومتراا جنااوب َمشاااكل 760علااى بعااد -مح اة األخضاار 
 المشروع استغنت عنهم واستبدلتهم بفنيين مصريين.

( عاااامالا. وبلااام إجماااالي تكااااليف المشاااروع 7500  )1907وبلاام عااادَ العماااال  يااار المهااارة عاااا  
ركات ( لياارة عثمانيااة. وتاام إنشاااء المشااروع فااي زماان وتكاااليف أقاال ممااا لااو تعملااه الشاا4.283.000)

  وصاال الخاا  الحدياادي الااى 1908وفااي أ ساا   ساانة  (1)االجنبيااة فااي أراوااي الدولااة العثمانيااة
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المديناة المناورة وكاان مفرووااا أن ياتم ماده بعاد بلا  الاى مكاة لكان حادم أن توقاف العمال يياه ألن 
خشاي علاى سال اته فاي الحجااز مان ب ا  الدولاة العثمانياة  -وهاو الحساين بان علاي- ريف مكة 
قلااة مااد المشااروع الااى مكااة وكاناات مقاار إمارتااه وقوتااه. يبقياات نهايااة الخاا  عنااد المدينااة فاانهض لعر 

المنااورة حتاااى إبا قاماات الحااارب الكباارأ األولاااى عماال االنكلياااز بالتحااالف مااا  القااوات العربياااة التاااي 
انضاامت إلاايهم بقياااَة ييصاال باان الحسااين باان علااي علااى تخرياا  سااكة حديااد الحجاااز وال تاازال هااذه 

ى اليااو  والمااأمول أن تباذل الجهااَو الصااالحها حتاى تعااَو الااى العمال فااي تيساايير الساكة مع لااة حتا
 .(1)سفر حجا  بيت هللا الحرا 

  أهمية الخا  1907( العا  1وقد وصف السفير البري اني في القس ن ينية في تقريره السنوي )
لسياساي العاا ، الحجازي فقال: )إن بين حواَم السنوات العشر األخيرة عناصر بارزة في الموقف ا

أهمهااا خ ااة الساال ان الماااهرة التااي اساات اع أن يظهاار بهااا أمااا  عالعمائااة مليااون ماان المساالمين فااي 
عااوب الخليفااة الااذي هااو الاارئي  الااوحي للمساالمين ، وأن يقاايم لهاام البرهااان علااى قااوة  ااعوره الااديني 

ل أمااا  كاال مساالم و يرتااه الدينيااة، ببناااء سااكة حديااد الحجاااز التااي سااتمهد ال ريااا فااي القرياا  العاجاا
للقيا  بفريضة الح  الى األماكن المقدسة في مكة والمديناة(. فاال  ارو إبا ماا لمسانا حناا االنكلياز 
علاى بلا  الخا  الحديادي وافتعاالهم األزماات إلعاقتاه، وانتهاازهم أول فرصاة لتع يلاه ونسافه. لق ا  

 .(2)ال ريا على القوات العثمانية
 22كة الحديد فاي المديناة المناورة مان َمشاا الشاا  ياو  وكان أول ق ار قد وصل الى مح ة س

  وكان بمثابة تحقيا حلم من األحال  بالنسبة لملات الماليين مان المسالمين 1908آب )أ س  ( 
 814فاي أنحاااء العاالم كافااة، فقااد اختصار الق ااار فاي رحلتااه التااي اساتغرقت عالعااة أياا  وق اا  فيهااا 

ابا اكثاار ماان خمسااة أسااابي  كمااا خفقاات فااي بلاا  اليااو  ماايالا مشااقات رحلااة كاناات تسااتغرب فااي الساا
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 .(1)التاريخي قلوب أولل  الذين كانوا مشتاقين الى القيا  بأَاء فريضة الح  المقدسة
كانااات سياساااة عبدالحمياااد االساااالمية محضاااة، فااااراَ أن يجمااا  قلاااوب المسااالمين حوالياااه باعتبااااره 

ن الشاا  والحجااز مان الوساائل الجميلاة فاي خليفة المسلمين جميعاا فكان مد خا  الساكة الحديادي باي
 .(2)تحقيا هدفه المنشَو

 ( من أوائل من ألا  1907-1883ها/1325-1301كان كرومر المعتمد البري اني في مصر)
أوروبااااا علااااى الجامعااااة االسااااالمية، وحاااارر علااااى أن يتحاااادم فااااي تقاااااريره الساااانوية عاااان الجامعااااة 

يادة األهارا  )المصارية( تصاريحات مثيارة لاوزير االسالمية ببغض  ديد وفي الوقت نفسه نشارت جر 
فرنسااي هااو )هااانوتو( هاااجم فيهااا الجامعااة االسااالمية . وكاناات مهاجمااة الجامعااة االسااالمية تسااتتب  
بالتالي بمهاجمة الدولة العثمانية حتى تتفرب الوحدة التي تجما  مان حولهاا الادول االساالمية لتواجاه 

مخ  اه علاى أسااا التهاا  هاذه الوحادات والحيلولاة َون  النفوب االستعماري الزاحف الاذي قاد رسام
؛ فاتخااذوا لااذل  عاادة أعمااال (3)إلتقائهااا ماارة أخاارأ فااي أي نااوع ماان الوحاادة ليسااتديم سااي رته عليهااا

 أساسية : 
 تعميا الدعوات االقليمية والخاصة بالوطنية واألرض واألمة والعرب. 
 ا.خلف جو فكري عا  لمحاربة الوحدة االسالمية وتصفيته 

ويهاااَو  (4)وكاال هااذا مقدمااة إللغاااء الخالفااة العثمانياااة نهائياااا وبالتعاااون ماا  الصااهيونية العالميااة
َ واالستمالة   الدونمة وأبنابهم من جمعيات تركيا الفتاة، واالتحاَ والترقي،... سياسة التَو

َ الاااى الشخصااايات بات النفاااوب فاااي األوساااااط  اناااته  السااال ان عبدالحمياااد الثااااني سياساااة التااااَو
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 . 114( المصدر السابق نفسه، ص2)
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الشعبية في مختلف البقاع، فهو من ناحية كان يظهر أحترامه ألهل العلم، ويعلاي مان قادرهم، ومان 
أجاال بلاا  جعاال مجلاا  المشااايخ، ورتاا  رواتاا  أعضااائه ، وكااان حساان النيااة ماا  مر ااديهم، وكااان 
َ الااى الشخصاايات المهمااة والتااي تشااج  وتقااف ماا   أرباااب العلاام بوي رتاا  عاليااة عنااده، وكااان يتااَو

إبا -امعة االسالمية، مثل )مصا فى كامال بااش( فاي مصار، ويعفاو عان أخ ااء الباارزين فكرة الج
 مثل )ناما كمال(. -كانوا يحسنون النية معه، ماَاموا مقتنعين ومساندين لفكرة الجامعة االسالمية

وكااان يختااار بعااض طااالب مدرسااة العشااائر العربيااة ماان أبناااء العااائالت األصاايلة العريقااة بات 
 وة والسمعة ال يبة من أبناء زعماء العرب. وقد توسعت هذه المدرسة ييماا بعاد وأخاذت النفوب والس

مااان أبنااااء األكاااراَ واأللباااان وحااارر علاااى االتصاااال بزعمااااء و ااايوال وأماااراء قبائااال العااارب بواسااا ة 
الرساااائل والرسااال لتقوياااة روابااا  الاااَو والمحباااة واألخاااوة االساااالمية ، وكاااان علاااى معرفاااة تاماااة بعمااال 

لذين اتصلوا بالشايوال مثال ) اريف مكاة( و)الشايخ حمياد الادين( فاي الايمن، و ايخ عساير االنجليز ا
وبعاض  اايوال ماان أجاال تحريضااهم علااى الدولاة العثمانيااة وتشااجيعهم بااالخرو  علااى طاعااة الخليفااة، 

 واالنفصال عن الدولة العثمانية. 
ماان يشاا  فااي وعماال علااى إب ااال مخ  ااات االنكليااز ومااؤامراتهم الخبيثااة، ولاام يتااوان عاان حجااز 

والئهاام للدولااة العثمانيااة ويلاازمهم بالبقاااء تحاات رقابااة الدولااة فااي اسااتانبول تحاات مسااميات المناصاا  
والمرتبات، حتى تأمن الدولة ماؤامراتهم ، كماا فعال ما   اريف مكاة عنادما عيناه عضاواا فاي مجلا  

ة الى مكة وقد عبر السل ان عبدالحم ياد عان رأياه فاي  ورأ الدولة في استانبول ، ليمنعه من العَو
الشريف حسين، أعناء حديثه م  الصدر األعظم فريد با ا. قال السال ان عبدالحمياد: )إن الشاريف 
حسااين اليحبنااا. إنااه اآلن هاااَك وساااكن، لكاان هللا وحااده يعلاام مااابا يمكاان أن يفعلااه الشااريف  ااداا(. 

َيين للساااال ان لااااذل  تااااأخر قيااااا  الثااااورة العربيااااة بقياااااَة الشااااريف حسااااين الااااى مابعااااد خلاااا  االتحااااا
 عبدالحميد.

فلما حكم حزب االتحاَ والترفي الماسوني، أعاَ الشريف حساين الاى مكاة واسات اع بعاد بلا  أن 
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 .(1)يتحالف م  االنكليز ويحدم فجوة كبيرة بين مسلمي العرب واألتراك
 سابعاا: إب اله مخ  ات األعداء:

تحاااريض األكاااراَ واااد الدولاااة  ااارعت بري انياااا مناااذ الربااا  األول مااان القااارن التاسااا  عشااار فاااي 
ي ماان ناحياة، وانفصاال األكاراَ بدولااة تقت ا  مان الدولااة  العثمانياة، بهادف إيجااَ عااداء عثمااني كاَر

 العثمانية من ناحية أخرأ.
وعناادما قاماات  ااركة الهنااد البري انيااة زاَ اهتمااا  االنكليااز بااالعراب، وقاماات علااى العماال إليجاااَ 

ون بري ااانيون بااين عشااائر االكااراَ فااي العااراب فااي محاولااة حركااة قوميااة بااين االكااراَ وتجااول مناادوب
ية ود الدولة العثمانية وكانت المخابرات العثمانية تتااب  األماور بدقاة متنابياة  لتوحيد العشائر الكَر

 ووو  السل ان عبدالحميد خ ة مضاَة للعمل التدميري االنكليزي فقا  بالتالي:
 ين األكراَ من هجمات األرمن الدموية ودهم.قامت الدولة العثمانية بحماية المواطن •
اا مان علمااء المسالمين للنصا  واإلر ااَ والادعوة الاى االجتمااع  • أرسل الى عشائر االكاراَ وفاَو

 تحت َعوة الجامعة االسالمية ، وأَت هذه الوفَو َورها في إيقاا األكراَ تجاه االطماع الغربية.
 ها ارتباط أمراء األكراَ به وبالدولة.اتخذ السل ان عبدالحميد إجراءات يضمن ب •
أس  الوحدات العسكرية الحميدية في  رب األناوول مان األكاراَ، للوقاوف أماا  االعتاداءات  •

 األرمنية .
كاان موقاف الدولاة قوياااا واد أطمااع األرمان فااي إقاماة َولاة تق ا  ماان أراوايها، وباذل   ااعر  •

 .(2)األكراَ المقيمون في نف  المن قة باألمان
عملت الدولة على كشف مخ  ات االنكليز الهاَفة الى تفتيت الدولاة العثمانياة تحات مسامى  •

 حرية القوميات في تأسي  كل قومية َولة مختصة بها.
                                                        

 . 227( انظر: السلطان عبدالحميد الثاني، ص1)

 . 131،132( انظر: السلطان عبدالحميد الثاني، ص2)
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است اع السل ان عبدالحميد أن يضيا على النفوب البري اني في اليمن ويحقا نجاحاا  اهراا في 
شأ فرقة عسكرية في اليمن قوامهاا عمانياة آالف جنادي، صراعه م  االنكليز في تل  المن قة، فقد أن

إلعاااَة الاايمن الااى الدولااة العثمانيااة ماارة أخاارأ ووصاال اهتمامااه باااليمن الااى إرسااال مشاااهير قاَتااه 
وا هااذه الفرقااة مثاال )أحمااد مختااار با ااا( و)أحمااد فااوزي با ااا( و)حسااين حلمااي با ااا( و)توفيااا  ليقااَو

حقااي با ااا( وقااد حاااول االنكليااز إبكاااء نيااران التمااَر فااي  با ااا( والمشااير)عثمان با ااا(، و)اسااماعيل
اليمن واد الدولاة العثمانياة ولكان السياساة الحكيماة التاي ساار عليهاا السال ان عبدالحمياد كفلات لاه 

 .(1)النجاو في اليمن
وكانت العقلية العثمانية تسعى لمد خ  سكة الحديد من الحجاز الاى الايمن وهاذا ماتثبتاه الوعاائا 

راسة عميقة لهذا المشروع الكبير العثمانية  .(2)التي َلت على وجَو تخ ي  َو
 عامناا: االطماع اإلي الية في ليبيا:

كاناات إي اليااا تحلاام بضاام  اامال أفريقيااا، ألنهااا تااراه مياارام إي ااالي هكااذا صاارو رئااي  وزرائهااا 
 إال ليبيا.. لكن فرنسا احتلت تون  وانكلترا احتلت مصر، ولم يبا أما  إي اليا (3))ماتريني(

 رسمت إي اليا سياستها في ليبيا على عالم مراحل:
 الحلول السلمية، بانشاء المدارا والبنوك و يرها من صمؤسسات خدميةص. األولى:
 العمل على أن تعترف الدول بممال إي اليا في احتالل ليبيا ، بال رب الدبلوماسية. الثانية:
 ة واالحتالل الفعلي .إعالن الحرب على الدولة العثماني الثالثة:

وكاناات السياسااة اإلي اليااة التلفاات النظاار الااى تحركاتهااا، بعكاا  السياسااة البري انيااة أو الفرنسااية 
 في بل  الوقت وكان اإلي اليون يتحركون صبحكمةص وصهدوءص  ديدين َون إعارة حساسية العثمانيين.

                                                        
 . 224( انظر: السلطان عبدالحميد الثاني، ص1)

(2  ) 
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معلوماات مان مصااَر مختلفاة وكان السل ان عبدالحميد متيقضاا لتل  األطماع اإلي الية وطل  
عااان نشااااط اإلي ااااليين فاااي صليبيااااص وأهااادافهم، فجاءتاااه المعلوماااات تقاااول: )إن ل ي ااااليين بمدارساااهم 
وبنوكهم ومؤسساتهم الخيرية التي يقيمونها في الواليات العثمانية، سواء في ليبيا أو في ألبانيا، هدفاا 

 كل من :أخيراا هو تحقيا أطماع إي اليا في االستيالء على 
 طرابل  الغرب. -1
 ألبانيا. -2
 أن اكيا(. -االسكندرون  -مناطا األناوول الواقعة على البحر األبيض المتوس : أزمير  -3

قااا  الساال ان عبدالحميااد الثاااني باتخاااب التاادابير الالزمااة أمااا  األطماااع اإلي اليااة ولمااا  ااعر أنااه 
( جنادي 15.000امداَ القاوات العثمانياة فاي ليبياا باا )سيواجه اعتداءا إي الياا مسلحاا على ليبيا، قا  ب

لتقويتها و ل يقظاا حساساا تجاه التحركات االي الية، ويتابعها  خصياا وبدقاة، وي اال  كال ماايتعلا 
بالشؤون الليبية بنفسه بواس ة سفير الدولة العثمانية في روما، ووالي طرابل  مما جعل االي االيون 

وسانأتي علاى  (1)ليبيا وتم لهام بلا  فاي عهاد جمعياة االتحااَ والترقاي يض رون الى تأجيل احتالل
بلاا  بالتفصااايل بااابن هللا فاااي الكتااااب الساااب  الاااذي يتحاادم عااان الحركاااة السنوسااية وأعرهاااا الااادعوي 

 والجهاَي في إفريقيا.
 إن فكرة الجامعة االسالمية كان لها صدأ بعيد في العالم االسالمي لعدة أسباب منها:

األوروبياة فاي النصاف الثااني مان القارن التاسا  عشار تتنااف  علاى االساتعمار فاي  كانت الدول 
 ( واحتلاات 1881الشارب وحادم سلسالة اعتاداءات علاى الشااعوب االساالمية فاحتلات فرنساا تاون  )

 (، وتدخلت فرنسا في  ؤون مراك  حتى است اعت أن تعلن عليهاا الحماياة 1882انكلترا مصر )
م  اسبانيا وكذل  تو ل االستعمار األوروباي فاي باالَ أفريقياة اساالمية  ( مقتسمة أراويها 1912)

ان ونيجريا وزنجبار و يرها.  كالسَو
                                                        

 . 139لطان عبدالحميد الثاني، ص( انظر: الس1)
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تقادمت وسااائل النقال واالتصاااالت باين العااالم االسااالمي وانتشارت الحركااة الصاحايية فااي مصاار  
وواااوع وتركيااا والجزائااار والهناااد وفاااارا وأواسااا  آسااايا وجااااوة )اندونيسااايا( وكانااات الصاااحف تعاااال  م

االسااتعمار وأطماااع الاادول األوروبيااة فااي العااالم االسااالمي وتنشاار أخبااار األوروبيااين المتكااررة فااي 
الهجاو  علاى َيااار االساال ، فتتااأعر القلاوب ، وتهاي  النفااوا، وتتفاعال مشاااعر وعواطاف المساالمين 

 م  إخوانهم المنكوبين.
عااواتهم فااي وجااوب إحياااء مجااد االسااال  فقااد   انتشاارت فااي ربااوع العااالم كاناات جهااَو العلماااء َو

اَ الشعور بأن العدوان، الغربي بغير انق اع علاى الشاعوب  االسالمي الدعوة الى وحدة الصف و َز
االسااالمية ممااا يزياادها ارتباطاااا وتماسااكاا وبااأن الوقاات قااد حااان لتلااتحم الشااعوب االسااالمية وتنضااوي 

 .(1)تحت راية الخالفة  العثمانية و ير بل  من االسباب
 ان عبدالحمياد الثاااني نجا  فاي إحياااء  اعور المسالمين بأهميااة التمسا  والساعي لتوحيااد إن السال

 صفوف األمة تحت راية الخالفة العثمانية وبذل  يست ي  أن يحقا هدفين:
ياااة  األول : تثبيااات َولاااة الخالفاااة فاااي الاااداخل واااد الحماااالت القومياااة التغريبياااة الماساااونية اليهَو

 االستعمارية النصرانية.
وفاااي الخاااار  تلتاااف حاااول راياااة الخالفاااة جماااوع المسااالمين الخاواااعين للااادول األوروبياااة  ة:الثانيااا

كروساايا وبري انيااا وفرنسااا. وبااذل  يساات ي  أن يجابااه تلاا  الاادول ويهاادَها باعااارة المساالمين و عالنااه 
 .(2)الجهاَ عليها في جمي  أنحاء العالم االسالمي
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 المبح  الثال 
 د واليهَوالسل ان عبدالحمي

 
إن حقيقة الصراع باين السال ان عبدالحمياد الثااني واليهاَو مان أهام األحادام فاي تااريخ السال ان 

 المسلم الغيور عبدالحميد الثاني.
إن امااار اليهاااَو وعاااداؤهم ل ساااال  يعاااَو جاااذوره الاااى  هاااور االساااال  مناااذ أن أنتصااار االساااال  

لمتكااررة وعااداواتهم الدائمااة وماان عاام عاان سااائر عاان المدينااة المنااورة لخيااانتهم ا وأجالهاام رسااول هللا 
الجزياارة العربيااة فااي عهااد الخليفااة الرا ااد عماار باان الخ اااب وهاام يكياادون لااه وقااد تظاااهر بعضااهم 
باالساااال  وبااا  السااامو  فاااي جسااام االماااة االساااالمية عبااار تاريخهاااا ال ويااال وماااا عبااادهللا ابااان سااابأ 
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 ي  هرت في تاريخ المسلمين عنهم ببعيد.والقرام ة والحشا ين والراوندية والدعوات الهدامة الت
لقااد أهاادأ تتااار بااالَ القاار  للساال ان سااليمان القااانوني فااي القاارن الخااام  عشاار الماايالَي فتاااة 
ية روسية كانوا قد سبوها في إحدأ  زواتهم فتزوجها السل ان سليمان القانوني وأنجبت له بنتاا  يهَو

ياة  مان اللقاي  الكرواتاي رساتم با اا عام إمعانااا منهاا فما إن كبرت تلا  البنات حتاى ساعت أمهاا اليهَو
في الغدر تمكنت من قتل الصدر األعظم ابارابيم با اا ونصابت صاهرها اللقاي  بادالا عناه عام قامات 
بتدير مؤامرة اخرأ اسات اعت بهاا أن تاتخلت مان ولاي العهاد مصا فى ابان السال ان ساليمان مان 

 هد.زوجته األولى ونصبت ابنها سليم الثاني ولياا للع
في بل  الزمن كان اليهَو قد تعرووا لالو هاَ فاي األنادل  وروسايا وتشاَر الكثيار مانهم هربااا 
ياااة مااان السااال ان وساااعت لدياااه بالحصاااول علاااى إبن لهااام  مااان محااااكم التفتاااي  فتقااادمت تلااا  اليهَو

ومن قااة أَرنااة، ومدينااة بورصااه  (1)بااالهجرة الااى الاابالَ، وبالفعاال فقااد اسااتقر قساام ماانهم فااي إزمياار
منااطا الشامالية والغربيااة مان االناواول ، وبعااد اساتقرارهم فاي الدولااة العثمانياة، طبقات الحكومااة وال

عليهم أحكا  الشريعة االسالمية حي  تمتعوا في  لها بقدر كبير من االستقالل الذاتي، وفي الواق  
ياة التاماة بحيا  أن يهَو إسبانيا لام يجادوا الماأوأ فقا  فاي تركياا العثمانياة بال وجادوا الرفابياة والحر 

أصااب  لهاام التسلساال الهرمااي فااي الدولااة، إب تغلغلااوا فااي المراكااز الحساسااة منهااا مثاال َون جوزيااف 
ناسي، و يرهم وتمت  يهَو إسبانيا بشيء كبيار مان االساتقالل وأصاب  رئاي  الحاخااميين مخاول لاه 

ا  كاناات تصاادب السال ة فااي الشااؤون الدينيااة والحقاوب المدنيااة بحياا  أن مراساام وقارارات هااذا الحاخاا
 .(2)من قبل الحكومة الى َرجة تحولت الى قانون يخت اليهَو

وتجدر اال ارة في هذا المجال ، أن علي با ا وزير الخارجية )أصب  ييما بعاد الصادر األعظام 
  المرسالة الاى االق اار األوروبياة 1865، قد  ارك في بعثته الدبلوماسية عدَ من اليهاَو فاي عاا  

                                                        

 . 241( انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. علي حسون،ص1)

 . 37( انظر: اليهود والدولة العثمانية، د.احمد النعيمي، ص2)
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 .(1)المسيحية(
ووجاادوا الساالم  (2)اليهااَو تمتعااوا بكافااة االمتيااازات والحصااانات بموجاا  قااوانين رعايااا الدولااة إن

 .(3)واألمان وحرية الوجَو الكامل في الدولة العثمانية
 أوالا: يهَو الدونمة:

هنااك مفاابيم عدياادة لكلماة الدونمااة، إب إن الكلماة ماان الناحياة اللغويااة مشاتقة ماان الكلماة التركيااة 
ة أو االرتاداَ. أماا المفهاو  االجتمااعي لهاذه الكلماة فاناه يعنااي )َونما ( ال تاي تعناي الرجاوع أو العاَو

المرتد أو المتذبذب، بينما تعني هذه الكلمة من الناحية الدينية مذبباا َينياا جديداا، َعا إليه الحاخاا  
ذين لهاام كيااانهم ساااباتاي زيفااي، أمااا المفهااو  السياسااي لهااذه الكلمااة فانااه يعنااي اليهااَو المساالمين الاا

، وقد أطلا المعنى الخار بالدونمة منذ القرن الساب  عشر على اليهَو الذين يعيشاون (4)الخار
في المدن االسالمية وخاصة في والية ساالني  وأطلاا العثماانيون اسام الدونماة علاى اليهاَو لغارض 

ياة الاى االساال  عام أصاب  علمااا علاى فلاة مان ي ة مان اليهَو هاَو االنادل  الاذين بيان وتوواي  العاَو
 .(5)لجؤوا الى الدولة العثمانية وتظاهروا باعتناب العقيدة االسالمية

إن مؤساا  فرقااة الدونمااة هااو  اابتاي زيفااي الااذي أَعااى بأنااه المسااي  المنتظاار فااي القاارن الساااب  
  كااي يقااَو 1648عشاار، حياا  انتشاارت فااي تلاا  االيااا   ااائعة تقااول أن المسااي  ساايظهر فااي عااا  

ة المسااي  وأنااه سااوف يحكاام العااالم فااي فلساا ين ، ويجعاال القاادا عاصاامة الدولااة اليهااَو فااي صااور 

                                                        

 . 37( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 38نفسه، ص( المصدر السابق 2)

 . 39( انظر: اليهودوالدولة العثمانية، ص3)

 . 8( انظر: يهود الدونمة، د. احمد النعيمي، ص4)

 . 242( انظر: صحوة الرجل المريض، ص5)
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يااة المزعومااة ي ، وكاناات  (1)اليهَو وكاناات فكاارة المسااي  المنتظاار بائعااة عندئااذ فااي المجتماا  اليهااَو
ية القديمة تؤمن بقرب  هور هذا المسي . ولاذل  صااَفت َعاوة  ابتاي تأيياداا كبياراا  األوساط اليهَو

ين ومصاار و ارب أوروباا ، باال أيادها كثيار مان اليهااَو وأصاحاب األماوال أل ااراض باين يهاَو فلسا 
 .(2)سياسية ومالية

 وباع أمر  بتاي في أوروبا وبولندا وألمانيا وهولندا و نكلترا و ي اليا و مال أفريقيا و يرها.
يااة التااي جااءت ماان أَرنااة وصاوييا واليونااان وألمانيااا ، حياا  وفاي أزمياار أخااذ يلتقاي بااالوفَو اليهَو

قلدته هذه الوفاَو تاا  صملا  الملاوكص عام قاا   ابتاي بتقسايم العاالم الاى عمانياة وعالعاين جازءاا ، وعاين 
لكل منها ملكاا، اعتقاَاا منه بأنه سيحكم العالم كله مان فلسا ين، حيا  كاان يقاول فاي هاذا المجاال: 

 .(3))أنا سليل سليمان بن َاَو حاكم البشر وأعتبر القدا قصراا لي(
 ابتاي بشاا   اسام السال ان محمااد الرابا  مان الخ اا  التاي كانات تلقااى فاي كناي  اليهااَو  وقاا 

( مماا لفاات  وجعال أسامه محاال اسام السال ان، وساامى نفساه )ساال ان الساالطين( و)ساليمان باان َاَو
 .(4)انتباه الحكومة العثمانية

، أكادوا  وأصب   بتاي مصدر قلا لكثير من حاخامين اليهَو ورفعوا وده  اكوأ الاى السال ان
ية في فلس ين ية في سبيل تأسي  َولة يهَو  .(5)فيها أن  بتاي ينوي القيا  بحركة تمَر

ونتيجااة إل ااتداَ فتنااة  اابتاي زيفااي، أصاادر الااوزير القااوي أحمااد كوبرولااو أوامااره بالقاااء القاابض 
عااه الااوزير فااي السااجن، و اال ييااه لماادة  ااهرين عاام نقاال الااى قلعااة جزياارة  اااليبولي علااى  عليااه، وأَو

                                                        
 . 16( انظر: يهود الدونمة، ص1)

 . 21( انظر: يهود الدونمة، ص2)
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نيل ، وساام  لزوجتااه وكاتبااه الخااار أن يتخااذا لهمااا سااكناا معااه وأصااب  لااه مجلاا  كمجلاا  ا لاادَر
األمراء، اليدخل عليه إال بابن مسبا وينتظار الاذين يريادون أن يتمتعاوا برؤيتاه أيامااا مان أجال بلا  
يااة ماان  وأخاذت زوجتااه تسال  ساالوك األمياارات ما  القاااَمين عليهااا والقاَماات حياا  كاناات وفاَو يهَو

 .(1)اء العالم قاَمين لزيارتهأنح
حااوكم  اابتاي فااي سااراي أَرنااة، حياا   ااكل الساال ان هيلااة علميااة إَاريااة برئاسااة نائاا  الصاادر 
األعظاام وعضااوية كاال ماان ) اايخ االسااال ( يحيااى أفناادي منقااري زاَة وواحااد ماان كبااار العلماااء وهااو 

ركيااة ال بياا  مصاا فى إمااا  القصاار محمااد أفناادي وانلااي، وقااا  باادور المتاارجم ماان اإلساابانية الااى الت
 .(2)حياتي

أكد قاوي المحكمة، أن المسألة تعاد بالنسابة للدولاة العثمانياة، وعلاى مسام  مان السال ان الاذي 
ك  جل  في  رفة مجاورة )وبواس ة الترجمان قيل لسبتاي تدعي أن  المسي  فأرنا معجزت  سانجَر

ساها  فاي جسام  فسايقبل السال ان من عياب  ونجعل  هدفاا لسها  المهرة من رجالنا فاأن لام تغارز ال
، فعاارض عليااه (3)اَعاااءك. فهاام  اابتاي مااا قياال لااه فااأنكر مااا أسااند إليااه وقااال إنهاام تقولااوا عليااه (

وطلا  ماان السال ات العثمانيااة أن تسام  لااه  (4)اإلساال  فاادخل يياه تحاات اسام محمااد عزياز أفناادي
يهَو يواصل َعوتاه الاى االيماان بدعوة اليهَو الى االسال ، فأبنت له وانتهزها فرصة فأن لا بين ال

يتهم المنحرفة  .(5)به ويحثهم على ورورة تجمعهم معلنين في  اهرهم االسال  مب نين يهَو
و اال  اابتاي وأنصاااره يتبعااون َياانهم الموسااوي سااراا، ويمارسااون العماال للصااهيونية فااي الخفاااء، 
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ان يقااول ألتباعااه إنااه ويظهاارون االخااالر لالسااال  فااي العلاان والصااالو والتقااوأ أمااا  األتااراك، وكاا
وفي  ال هاذه الظاروف  (1)كالنبي موسى الذي او ر أن يبقى مدة من الزمن في قصور الفراعنة

ألقي القبض على  بتاي م  مجموعة من أتباعه في كني  )قوري جشمه( الكائنة في َاخل المعبد 
ياااا وهااو محااط بالنساااء يشااربون الخماار وينشاادون  يااة،  بساب  أنااه كااان مرتاادياا زياااا يهَو األنا اايد اليهَو

وقاراءة المزاميار ماا  عادَ ماان اليهاَو فضااالا عان اتهامااه بدعوتاه المساالمين الاى تاارك َيانهم واإليمااان 
به، ولوال تدخل  يخ االسال  لق   رأسه، حي  اعترض على إعدامه قائالا: ) لو أعد  هذا المحتال 

جاه الاى الساماء كعيساى علياه سيكون سبباا لحادوم خرافاة فاي اإلنساانية ، حيا  يادعي مريادوه بعرو 
 ، وتوفى بعد 1673. فأكتفى بنفيه الى مدينة َولسجنو في ألبانيا وبل  في صيف عا  (2)السال (

ة لاادأ فاارب سااالوني ، وتفاانن أتباعااه فااي  خماا  ساانوات ماان نفيااه و لاات عقياادة الشاااباتائية موجااَو
 .(3)ممارسة المكر والتعص  والتجَر من المباَك، واألخالب

بتاي زيفااي عقياادة الدونمااة فااي عماااني عشاارة ماااَة وفااي الحقيقااة تعااد الماااَة الساَسااة وقااد نظاام  اا
(: )يجا  أن ت باا عااَات األتاراك 16عشرة والسابعة عشارة أهام سامات الدونماة، إب تشاير المااَة )

بدقااة لصاارف أنظااارهم عاانكم ويجاا  أال يظهاار أحااد ماان األتباااع تضااايقه ماان صاايا  رمضااان وماان 
( فانها تشير الاى اآلتاي: 17. أما الماَة )(4) يء يج  تنفيذه أما  المأل( األوحية ولمن ينفذ كل

 .(5))إن مناكحتهم )يعني المسلمين( ممنوعة ق عاا(
ة بنااي اساارائيل الااى فلساا ين ، وفااي حقيقااة األماار، عاادت  ي بشاار بعااَو إن  اابتاي يعااد أول يهااَو
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 .(1)حركة َينية حركة زيفي حركة سياسية ود سل ة الدولة العثمانية أكبر من كونها
لقد أسهمت هذه ال ائفة في هد  القيم االسالمية في المجت  العثماني وعملت على نشر اإللحااَ 
واألفكااار الغربياااة وانتشااار الماساااونية والاادعوة لهتااا  حجاااب المااارأة المساالمة واختالطهاااا ماا  الرجاااال 

 نشاطاتها وأفراحها.وخاصة في المدارا وكان الكثير من رجال االتحاَ والترقي يساهم في بعض 
وقااا  يهااَو الاادونما باادور فعااال فااي نصاارة القااوأ المعاَيااة للساا ان عبدالحميااد والتااي تحركاات ماان 
سالني  لعزله وهم الذين سمموا أفكار الضاباط الشاباب واليزالاون حتاى وقتناا الحاوار يساعون لاذل  

ور نشااااار وتغلغلاااااوا فاااااي االقتصااااااَ العثمااااااني وكااااال منااااااحي الحيااااااة فاااااي الدولاااااة  ولهااااام صاااااحف َو
 .(2)العثمانية

وقااد اساات اعوا أن يااأعروا فااي جمعيااة االتحاااَ والترقااي، وكااان الساال ان عبدالحميااد الثاااني عارفاااا 
بحقيقة الدونماة ويؤكاد هاذه الحقيقاة الجنارال جاواَ رفعات أتلخاان، حيا  يقاول فاي هاذا الصادَ: )إن 

لشابتائية وأوارارهما علاى الشخت الوحيد في تاريخ الترك جمعيه، الذي عرف حقيقة الصاهيونية وا
الترك واالسال  وخ رها تماماا، وكاف  معهما مدة طويلة بصورة جدية لتحديد  ارورهم هاو السال ان 
التركي العظايم كااف  هاذه المنظماات الخ يارة لمادة عاالم وعالعاين سانة باذكاء وعاز  وبااراَة مدهشاة 

 .(3)جداا كاألب ال(
الدونماااة فاااي والياااة ساااالوني  ، وعاااد  وصاااولهم الاااى وفاااي حقيقاااة األمااار، أهاااتم عبدالحمياااد بابقااااء 

االستانة، باية عد  الساي رة عليهاا والتجنا  مان تحركااتهم ، ونتيجاة للموقاف الجااَ مان عبدالحمياد 
إزاء فرقاااة الدونماااة اتبعاااوا إساااتراتيجية مضااااَة لاااه، حيااا  تحركاااوا واااده علاااى مساااتوأ الااارأي العاااا  
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 .(1)العثماني والجي 
مااان الدونماااة، قاااا  يهاااَو الدونماااة بالتعااااون مااا  المحافااال الماساااونية  ونتيجاااة لموقاااف عبدالحمياااد

ل طاحااة بااه، وقااد اسااتخد  هااؤالء  ااعارات معينااة كالحريااة والديمقراطيااة و زاحااة المسااتبد عبدالحميااد، 
وعلاى هااذا االسااا قاااموا بنشار الشااقاب والتمااَر فاي الدولااة العثمانياة بااين صافوف الجااي  . وكاناات 

المشروع االستي اني الصهيوني باساتي ان فلسا ين. وكاان يهاَو الدونماة  الغاية من هذا هي تحقيا
ية العالمية  .(2)يشلكون اللبنة األولى لتنفيذ المخ  ات اليهَو

ية العالمية )هرتزل(:  عانياا: السل ان عبدالحميد وزبيم اليهَو
ر هزتااازل( أن يتحصااال علاااى  ياااة الصاااهيونية العالمياااة )تياااَو تايياااد اسااات اع زبااايم الحركاااة اليهَو

يااة ماان الاادول )ألمانيااا، وبري انيااا وفرنسااا( وجعاال ماان هااذه الاادول قااوة وااغ   أوروبااي للمسااألة اليهَو
علاااى الدولاااة العثمانياااة تمهياااداا لمقابلاااة السااال ان عبدالحمياااد، وطلااا  فلسااا ين مناااه وكانااات الدولاااة 

ى َرجاة مان العثمانية تعاني من مشاكل مالياة متعادَة، إب كانات األحاوال االقتصااَية فاي الابالَ علا
السوء بحي  فروت الدول األوروبية الدائنة وجَو بعثة مالية أوروبياة فاي تركياا العثمانياة ل  اراف 
على أووااعها االقتصااَية واماناا لاديونها ، األمار الاذي َفا  عبدالحمياد الثااني أن يجاد حاالا لهاذه 

 المعضلة.
سياساة عبدالحمياد الثااني تجااه كانت هذه الثغرة هي السبيل الوحياد أماا  هرتازل، كاي ياؤعر علاى 

. وفاااي هاااذا الصااادَ يقاااول هرتااازل فاااي مذكراتاااه: )عليناااا أن ننفاااا عشااارين ملياااون ليااارة تركياااة  اليهاااَو
إلصالو األوواع المالية في تركيا ... مليونان منها عمنااا لفلسا ين والبااقي لتحريار تركياا العثمانياة 

.ومن عام نقاو  بتمويال السال ان بعاد بلا  باأي بتسديد َيونها تمهيداا للتخلت من البعثة األوروبية ..
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 .(1)قروض جديدة ي لبها
لقااد أجاارأ هرتاازل إتصاااالت مكثفااة ماا  المسااؤولين فااي ألمانيااا والنمسااا وروساايا و ي اليااا و نكلتاارا 
وكاناات الغايااة ماان هااذه االتصاااالت هااي إجااراء حااوار ماا  عبدالحميااد الثاااني. وفااي هااذا الصاادَ فقااد 

ي لهرتاازل أن يقاو  بواساا ة صااديقه نيولنسااكي 1896 اباط  21نصا  الناادو منااذ    الصااديا اليهااَو
رئااي  تحرياار )بريااد الشاارب( .وفااي هااذا المجااال يقااول هرتاازل: )إن نحاان حصاالنا علااى فلسااا ين ، 
سندف  لتركياا كثياراا أو سانقد  ع اياا كثيارة لمان .. لمان يتوسا  لناا. ومقابال هاذا نحان مساتعدون أن 

ألراوي التي يمتلكها السل ان وامن القاانون المادني، ما  أناه نسوي أوواع تركيا المالية. سنأخذ ا
 .(2)ربما لم يكن هناك فرب بين السل ة الملكية والممتلكات الخاصة(
  ، ورافقااه فااي هااذه الزيااارة 1896وقااا  هرتاازل بزيااارة الااى القساا ن ينية وبلاا  فااي حزيااران عااا  
يااة ما  الساال ان عبدالحمياد ، ونتيجااة لاذل  فقااد نقال بيولنسااكي نيولنساكي ، الااذي كانات لااه عالقاة َو

آراء هرتزل الى قصر يلدز، وقد َارت محاورة بين نيولنسكي والسل ان عبدالحميد إب قال السال ان 
 له: )هل بامكان اليهَو أن يستقروا في مقاطعة أخرأ  ير فلس يني أجاب نيولنسكي قائالا: 

، فعليااه فااان اليهااَو  ة إليهااا(، وَر )تعتباار فلساا ين هااي المهااد األول لليهااَو لهاام الرابااة فااي العااَو
السال ان قااائالا: )إن فلسا ين التعتباار مهااداا لليهاَو فقاا ، و نماا تعتباار مهااداا لكافاة األَيااان األخاارأ(. 
أجاااب نيولنسااكي قااائالا: )فااي حالااة عااد  اسااترجاع فلساا ين ماان قباال اليهااَو فااانهم سااوف يحاااولون 

 .(3)الذهاب وبكل بساطة الى االرجنتين(
ان عبدالحميد بارسال رسالة الى هرتزل بواس ة صديقه نيولنسكي جاء فيهاا: )انصا  وقا  السل 

صااديق  هرتاازل، أن اليتخااذ خ ااوات جدياادة حااول هااذا المووااوع ، ألنااي الاساات ي  أن أتنااازل عاان 
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 بر واحد مان األراواي المقدساة، ألنهاا ليسات ملكاي، بال هاي ملا   اعبي. وقاد قاتال أساالفي مان 
باادمائهم؛ فليحااتفم اليهااَو بماليياانهم . إبا مزقاات َولتااي ، ماان الممكاان  أجاال هااذه األرض، ورووهااا

الحصول على فلس ين بدون مقابل، ولكان لاز  أن يبادأ التمزياا أوالا فاي جثتناا ولكان ال أوافاا علاى 
 .(1)تشري  جثتي وأنا على قيد الحياة(

 وفي هذا الصدَ يقول عبدالحميد في مذكراته:
ل األراوي الخالية فاي الدولاة، وهاذا يعناي مان جانا  آخار، أناه )ومن المناس  أن نقو  باستغال

كان علينا أن ننه  إتباع سياسة تهجيار خاصاة، ولكنناا النجاد أن هجارة اليهاَو مناسابة، ألن  ايتناا 
هااي اسااتي ان عناصاار تنتمااي الااى َياان أسااالفنا وتقالياادنا حتااى اليساات يعوا ماان الهيمنااة علااى زمااا  

 .(2)األمور في الدولة(
إخفاب جهَو هرتزل في واسا ة نيولنساكي ، اتجاه هرتازل الاى قصار ولايم الثااني أمبراطاور  وبعد

ألمانيااا، والساايما أنااه كااان صااديقاا لعبدالحميااد، باالوااافة الااى كااون ولاايم الثاااني هااو الحليااف الوحيااد 
 إال أن مساابيه لام تكلال بالنجااو يقاول الماؤرال التركاي نظاا  الادين نظياف (3)للعثمانيين في أوروباا

ي  -فااي كتابااه )إعاااالن الحريااة والسااال ان عبدالحميااد الثااااني( : )....عناادما َر طلااا  الوفااد اليهاااَو
فااي الحصااول علااى وطاان لهاام، أي : عناادما خاااب هرتاازل فااي  -المسااند ماان قباال االمبراطااور ولاايم

مساااعاه إ اااتد العاااداء واااد )يلااادز( وهاااذا ماكاااان يتوقعاااه عبدالحمياااد، ألن اليهاااَو قاااو  يتقناااون العمااال 
وكاناات لااديهم قااوأ عدياادة تضاامن لهاام النجاااو فااي مسااعاهم ، فالمااال متااوفر لااديهم وكااانوا  الماانظم،

يساااي رون علاااى أهااام العالقاااات التجارياااة الدولياااة، وكانااات صاااحافة أوروباااا فاااي قبضاااتهم، فكاااان فاااي 
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 .(1)مقدرهم اطالب العواصف التي يريدونها لدأ الرأي العا  متى  اءوا....(
ف الماااؤرال التركاااي قاااائالا: ) بااادأوا أوالا بتحريااا  الصاااحافة العالمياااة، عااام أخاااذوا بتوحياااد أعاااداء ياااَر

عبدالحميد الذين نشأوا في بل  المجتم  العثماني الخلي ، نجد، أنصاار المشاروطية يتخاذون طابعااا 
ون تنسيا، إب لام  منظماا وهجومياا، علماا بأنهم كانوا حتى بل  الوقت متفرقين ويعملون َون نظا  َو

توحيد أعداء عبدالحميد الذين نشأوا في بل  المجتما  العثمااني الخلاي . وقاد أخاذ يكن صعباا عليهم 
)المشرب األعظم الماسوني اإلي الي( على عاتقه هذه المهمة في التوحيد والتنسيا ألناه كاان أقارب 
مركاااز ماساااوني لالمبراطورياااة العثمانياااة. ولعبااات المحافااال االي الياااة وخاصاااة محفااال )ريزوتاااا( فاااي 

 .(2)اا ملحو اا...(سالني  َور 
إزاء هذا االخفاب قرر هرتزل أن يستخد  وسائل أخرأ الستمالة عبدالحميد الثاني، حي  عرض 

وفااي هااذا الصاادَ يقااول هرتاازل:  (3)نفسااه عاان طريااا نيولنسااكي خدمتااه بواساا ة القضااية األرمنيااة
قيا  األخيرة )طل  مني السل ان أن أقو  بخدمة له، وهي أن أؤعر على الصحف األوروبية ، باية 

بالتحدم عن القضية األرمنية بلهجاة أقال عاداء لألتاراك، أخبارت نيولنساكي حااالا باساتعداَي للقياا  
بهذه المهمة، ولكني أكدت على إع ائي فكارة وايياة عان الووا  األرمناي : مان هام األ اخار فاي 

 .(4) ير بل (لندن الذين يج  أن أقنعهم بما يريدون ، وأي الصحف يج  أن نستميلها لجهتنا و 
وعلااى هااذا األساااا، فقااد نشاا ت الدبلوماسااية الصااهيونية القناااع األرماان بااالتخلي عاان عااورتهم. 
ونتيجاة لاذل  فقااد اتصال هرتاازل ما  سااالزبوري والمساؤولين االنكليااز باياة اسااتخدامهم للضاغ  علااى 

َبلوماساية  األرمن، كما نش  اليهَو فاي مادن أوروبياة اخارأ مثال فرنساا للقياا  بانف  الادور. إال أن

                                                        
 . 282، 281( انظر: السلطان عبدالحميد حياته وأحداث عهده، محمد أورخان، ص1)

 . 282( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 132( انظر : اليهود والدولة العثمانية، ص3)

 .137د والدولة العثمانية  ، ص( انظر: اليهو4)
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هرتزل قد أخفقت بسب  عد  تحم  بري انياا، ألن بلا  كاان يعناي تأيياد سياساة عبدالحمياد، األمار 
ي في إعارة الرأي العا  البري اني ود الحكومة  .(1)الذي يَؤ

وقد حاول هرتزل لقاء عبدالحميد الثاني ، والسيما أعناء الزيارة الثانية لالمبراطور وليم الثاني الى 
نية، إال أن مااو في قصاار يلاادز منعااوه ماان بلاا . واسااتمر هرتاازل فااي محاوالتااه المسااتمرة القساا ن ي

ه بالنجاااو بعااد ساانتين )  ( ماان االحتكاااك المبا اار ماا  المااو فين 1901-1899حتااى تكللاات جهااَو
الكبار لقصر يلدز من مقابلة عبدالحميد، حي  قابل السال ان لمادة سااعتين وقاد اقتارو هرتازل قياا  

ي ة الغنياة فاي أوروباا بمسااعدة الدولاة العثمانياة لقااء الساماو باالساتي ان فاي فلسا ين، البنوك اليهَو
باإلواافة الاى بلاا  فاناه قااد أكاد لعبدالحميااد أناه سااوف يخفاف الااديون العاماة للدولااة العثمانياة وبلاا  

 .(2)  ، وقد وعد هرتزل عبدالحميد أن يحتفم بمناقشاته السرية معه1881منذ عا  
الحمياااد فاااي خاااالل مقابلتاااه مااا  هرتااازل مساااتمعاا أكثااار مناااه متكلمااااا وكاااا يرخاااي كااان السااال ان عبد

لهرتزل في الكال  كي بدفعه أن يتحدم بكل مايخ ر في مخيلتاه مان أفكاار ومشاروعات وم الا . 
وقد أَأ هذا األمر الى أن يعتقد هرتزل بأنه نج  في مهمته هذه. ولكنه أَرك في نهاية األمر بأنه 

 . (3)ميد وأنه أخذ يسير في طريا مسدَو معهقد أخفا م  عبدالح
وبعد إخفاب جهَو هرتزل عناد عبدالحمياد الثااني، تحادم هرتازل قاائالا: )فاي حالاة مان  السال ان 
فلس ين لليهَو ، سانأخذ علاى عاتقناا تنظايم األووااع المالياة، اماا فاي القاارة األوروبياة فانناا سانقو  

ة وااد التخلااف، كمااا ساانبقي فااي جمياا  أنحاااء بايجاااَ حصاان منياا  وااد آساايا، وسااوف نبنااي حضااار 
نا(  .(4)أوروبا باية ومان وجَو

                                                        
 . 138( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 141( انظر: اليهود والدولة العثمانية، ص2)

 . 143( المصدر السابق نفسه، ص3)

 .143(  المصدر السابق نفسه، ص4)
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وفااي الحقيقااة كااان عبدالحميااد ياارأ أنااه ماان الضااروري عااد  تااوطين اليهااَو فااي فلساا ين ، كااي 
يحااتفم العنصاار العربااي بتفوقااه ال بيعااي. وفااي هااذا الصاادَ يقااول: )... ولكاان لاادينا عاادَ كاااٍف ماان 

ى العنصار العربااي متفوقااا، عليناا أن نصارف النظاار عان فكارة تااوطين اليهاَو ، فاابا كناا نريااد أن يبقا
المهاجرين في فلس ين و ال فان اليهَو إبا استوطنوا أرواا تملكاوا كافاة قادراتها خاالل وقات قصاير، 

 .(1)ولذا نكون قد حكمنا على إخواننا في الدين بالموت المحتم(
بعاااَ اليهااَو العثمااانيين عاان أفكااار هرتاازل وكاناات الدولااة العثمانيااة تسااعي فااي أحيااان كثياارة الااى أ

والحركاة الصاهيونية، وما  بلا  فانهاا فاي أحياان أخارأ كانات تساتخد  لغاة التهدياد معهام. وفاي هااذا 
الصدَ أوو  علي فروال ب  الوسائل االعالمية االجنبية، وبصراحة تامة: )إنه لبعياد مان الصاواب 

يااة، بايااة إر امهاا علااى تحقيااا مصااالحها. أن يقاو  الصااهاينة علااى خلااا صاعوبات للحكومااة العثمان
هم السالمي والساعيد فاي  ي في نهاية األمر الى إلحاب األبأ بوجاَو ولكن هذه الصعوبات سوف تَؤ
الدولاة العثمانياة... وهااذه النق اة واواحة بالنساابة لعالقاة العثمااانيين ما  رعاياا األرماان، ألن قلاة ماان 

ين الااذين قاااموا علااى إرتكاااب الخ ااأ والحم اقااة معتماادين الااى االر اااَ الميكااافلي قااد أَأ فااي المتمااَر
 .(2)نهاية األمر أن يندما على مافعلوه ، من َون التوصل على أية نتيجة(

وعلى الر م ، من اخفاب جهَو هرتزل عند السل ان عبدالحميد، كت  هرتزل قائالا: )يج  تمل  
عناااف، سااانحاول أن نشاااج  األرض بواسااا ة اليهاااَو ب ريقاااة تدريجياااة َون ماحاجاااة الاااى اساااتخدا  ال

الفقراء من السكان األصليين علاى التاروو الاى البلادان المجااورة بتاأمين أعماال لهام هنااك ما  خ ار 
ياة التاي  تشغيلهم في بلدنا إن االساتيالء علاى األرض سايتم بواسا ة العماالء الساريين للشاركة اليهَو

. عاالوة علاى بلا  تقاو  الشاركة ا ياة باإل اراف علاى التجاارة تتولى بعد بل  بيا  األرض لليهاَو ليهَو

                                                        

 . 146(انظر: اليهود والدولة العثمانية، ص1)

 . 146(المصدر السابق نفسه، ص2)
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 .(1)في بي  العقارات و رائها، على أن يقتصر بيعها على اليهَو وحدهم(
وكت  هرتزل قائالا: )أقر على ووء حديثي م  السل ان عبدالحميد الثاني أنه اليمكن االساتفاَة 

هااا، إو عاان ماان تركيااا إال إبا تغياارت حالتهااا السياسااية أو عاان طريااا الااز  بهااا فااي حااروب تهااز  في
 .(2)طريا الز  بها في مشكالت َولية أو بال ريقتين معاا في آن واحد(

إن عبدالحميااد كااان يعاارف أهااداف الصااهيونية، حياا  قااال فااي مذكراتااه السياسااية: ) لاان يساات ي  
ياة ياو  يقاوي يياه  رئي  الصهاينة هرتزل أن يقنعني بأفكاره وقاد يكاون قولاه : ساتحل المشاكلة اليهَو

ي على  ، لكناه اليهَو قياَة محراعه بيده، صحيحاا فاي رأياه ، أناه يساعى لتاأمين ارض إلخواناه اليهاَو
ينسى أن الذكاء لي  كايياا لحل جمي  المشاكل .. لن يكتفاي الصاهاينة بممارساة األعماال الزرابياة 
في فلس ين بل يريدون أموراا مثل تشكيل حكومة وانتخاب ممثلين، إنني أَرك أطماعهم جياداا، لكان 

يهَو س حيون في  نهم أنني سأقبل بمحاوالتهم. وكما أنني أقدر في رعاياناا مان اليهاَو خادماتهم ال
 .(3)لدأ الباب العالي فاني أعاَي أمانيهم وأطماعهم في فلس ين(

وعان القادا يقاول عبدالحمياد الثااني: )لماابا نتارك القادا ...إنهاا أروانا فاي كال وقات وفاي كال 
ننا المقدسااة، وتقااا  فااي أرض إسااالمية ، الباااد أن تظاال القااادا زمااان وسااتبقى كاااذل ، فهااي ماان ماااد

 .(4)لنا(
ور هرتزل( معرفة اآلتي:  لقد كان  رض السل ان عبدالحميد في استماعه الى )تيَو

ية.   حقيقة الخ   اليهَو
 معرفة قوة اليهَو العالمية ومدأ قوتها. 

                                                        
 . 148دولة العثمانية، ص(انظر: اليهود وال1)

 . 147(المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 148( المصدر السابق نفسه، ص3)

 . 57( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص4)
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 .(1)إنقاب الدولة العثمانية من مخاطر اليهَو 
حمياااد فاااي توجياااه أجهااازة االساااتخبارات الداخلياااة والخارجياااة لمتابعاااة اليهاااَو و ااارع السااال ان عبدال

يونيااو  7  واألخاارأ فااي 1890يونيااو  28وكتابااة التقرياار عاانهم وأصاادر إراَتااين ساانتين األولااى فااي 
 . في األولى )رفض قبول اليهَو فاي الممالا  الشاهساانية( واألخارأ: )علاى مجلا  الاوزراء 1890

 .(2)اتخاب قرار جّدي وحاسم في  أنها(َراسة تفرعات المسألة و 
واتخاذ السال ان عبدالحمياد الثاااني كال التادابير الالزمااة فاي سابيل عاد  بياا  األراواي الاى اليهااَو 
ي  في فلس ين ، وفي سابيل بلا  عمال جاهاداا علاى عاد  إع ااء أي امتيااز للهاَو مان  اأنه أن ياَؤ

أن تتكاتف جهَو المنظمات الصاهيونية الى تغل  اليهَو على أرض فلس ين. والبد في هذه الحالة 
باية إبعاَ السال ان عبدالحمياد الثااني مان الحكام. ويعازز هاذا القاول هرتازل عنادما قاال: )إناي أفقاد 
ة،  األماال فااي تحقيااا أماااني اليهااَو فااي فلساا ين، و ن اليهااَو لاان يساات يعوا َخااول األرض الموعااَو

 .(3)يه(ماَا  السل ان عبدالحميد قائماا في الحكم، مستمراا ي
ون األرمان،  وتحركت الصهيونية العالمية، لتدعم أعداء السل ان عبدالحميد الثاني ، وهام المتماَر
والقوميون في البلقان، وحركة حازب االتحااَ والترقاي، والوقاوف ما  كال حركاة انفصاالية عان الدولاة 

 .(4)العثمانية
 

 
 

                                                        
 . 56( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 88( انظر: السلطان عبدالحميد الثاني، ص2)

 . 158( انظر: اليهود والدولة العثمانية، ص3)

 . 234: السلطان عبدالحميد الثاني لمحمد حرب، ص( انظر4)
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 المبح  الراب 
 قيالسل ان عبدالحميد وجميعة االتحاَ والتر 

 
كان الشباب العثماني المثقاف فاي النصاف الثااني مان القارن التاسا  عشار قاد تاأعر بافكاار الثاورة 
الفرنسية، التي حققت حكماا َيمقراطيااا فاي فرنساا وأتات بأفكاار القومياة والعلمانياة والتحارر مان حكام 

، وكذل  تأعر بالحركة القومية االي الية التي قاَها )ماتزيني( بنظمها وخال ياهاا، وكانات الدولاة الفَر
العثمانيااة قااد تعرواات لحمااالت عسااكرية واعالميااة ،  روااها إوااعاف الدولااة وماان عاام العماال علااى 
تفتيتهااا وكاناات الاادول األوروبيااة تتخااذ ماان أوواااع النصااارأ فااي الدولااة حجااة للتاادخل، وفااي هااذه 

و 1865الظروف وبالضب  في عا   ن عان أنفساهم  ، كان ستة من الشباب العثمانيين المثقفاين ُيسارُّ
فاااي حديقاااة فاااي واااواحي أساااتانبول تسااامى ) اباااة بلغاااراَ(. تحااادم هاااؤالء الشاااباب فاااي موواااوعات 
سياسية، وخرجوا بفكرة تكاوين جمعياة سارية، علاى نما  جمعياة )إي الياا الفتااة( التاي أسساها الازبيم 

ء  ، بهااادف الوحااادة االي الياااة تحااات راياااة الجمهورياااة، أطلاااا هاااؤال1831االي اااالي )مااااتزين( عاااا  
الشباب على جمعيتهم هذه اسم )اتفاب الحمّية( ومن ومن هؤالء الشبان الشاعر الذي أصاب  ييماا 
بعااد واساا  الشااهرة: ناااما كمااال. ورأوا أن العماال البااد أن يكااون فااي  ااكل تعريااف الشااع  بحقوقااه 
السياسااية، وحصااوله عليهااا، وبالتااالي فااان رابااة  الشااعوب النصاارانية فااي االسااتقالل بمناطقهااا عاان 

لدولة، لن تجد لها مايبررها من تدخل أجنبي بحجة مساندة األقليات الدينياة، وكاانوا يارون أن إنقااب ا
ي التاي وصالت إليهاا يكاون، بايجااَ نظاا  سياساي َيمقراطاي وكاان فاي فرنساا  الدولة مان حالاة التاَر
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وفي  في تل  الفترة مص فى با ا األمير المصري الذي نازع فؤاَ با ا رابة في تولي عرش مصر
فرنسا أعلن األمير أنه ومن التيار المناَي بالدستور في الدولة العثمانية، وقاد  نفساه بعباارة ممثال 
حازب تركياا الفتااة وأعجا  هاذا االسام المجتمعااات األوروبياة المعنياة فشااع اسام صحازب تركياا الفتاااةص 

 في أوروبا.
ال، ومحمد واياء وعلاي ساعاوي، ألتحا عالعة من االعالميين الثوريين العثمانيين هم : ناما كم

باااألمير المصااري مصاا فى فاواال فااي باااري  وكونااوا منظمااة أسااموها جمعيااة صالعثمااانيين الجاادَص. 
وكاان أبارز  خصايات جمعياة العثماانيين الجادَ إعالمياين و اعراء وأَبااء وعلاى رأساهم نااما كمااال 

يااة ناااما كمااال الااذي وعلااي سااعاوي. وكااان ماان أ ااهر تلاا  الشخصاايات تااأعيراا علااى الساااحة األوروب
تثقااف عقافااة إسااالمية، وكمااا تااأعر بفالساافة الثااورة الفرنسااية، مثاال )روسااو(. ولااه حياااة أَبيااة واسااعة 
وكتابااات امتاادت عباار رباا  قاارن عباار عاان أفكاااره ماان خااالل الشااعر ، واإلعااال  ، والكتابااة والتاااريخ 

 وكانت كتاباته تسعى لالجابة عن عالعة أسللة هي: 
 اط الدولة العثمانيةيماهي أسباب انح  -1
 ماهي ال رب التي يمكن بها أن نوقف هذا االنح اطي -2
 ماهي اإلصالحات الالز  عملها في هذا السبيلي -3

 كما يمكن اَرا  إجابات ناما كمال في عالم نقاط رئيسية هي :
 أسباب انح اط الدولة العثمانية، أسباب اقتصاَية، سياسية. -1
 لتي يمكن أن يوقف بها هذا االنح اط.التربية، وهي ال ريا ا -2
 اإلصالو الرئيسي الواج  عمله، هو : البدء باقامة نظا  َولة مركزية َستورية. -3

يرأ أن حركة التنظيمات العثمانية، استبدلت بسال ة الساالطين سال ة البااب -وكان ناما كمال 
التنظيمااات، نظاا  أقال ماان  العاالي، أي الصادور العظاا  الااوزراء. لاذل  فاان النظااا  الاذي جااءت باه

النظا  العثماني القديم. لذل  لام تسات   التنظيماات أن تحقاا نهضاة اقتصااَية فاي الدولاة. وفتحات 
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 هذ التنظيمات الباب على مصرابيه لتدخل الدول األوروبية في الشؤون العثمانية الداخلية.
للحضاااارة الغربياااة  وقاااد قاااال نااااما كماااال بفكااارة الحقاااوب ال بيعياااة التاااي هاااي األسااااا الفلسااافي

مشاروعاا للدساتور العثمااني، الاى مادحت با اا وكاان متاأعراا بالدساتور  -المعاصرة، وقاد  نااما كماال
 (. ورأأ نااااما كماااال أن هاااذا هاااو المناسااا  تمامااااا 1852الفرنساااي )َساااتور ناااابليون الثالااا  عاااا  

ولاذل  تاأعر بقارار لظاروف الدولاة العثمانياة فاي بلا  الوقات وكاان نااما كماال صاديقاا لمادحت با اا 
السل ان عبدالحميد فاي عزلاه وقاد تحادم السال ان عبدالحمياد عان نااما كماال فاي مذكراتاه: )كاان 
كمال ب  أكثر من لفت انتباهي من بين عدة أ خار أطلقوا على أنفسهم صالعثمانيون الجدَص. كان 

افاا حياتاه القلمياة ما  حياتاه إنساناا مض رباا جداا. التتوافا حياته العائلية م  حياته الخاصاة، والتتو 
 الفكرية.

يمكن أن تجز  بأن إنساناا ما، يست ي  عمل أمر ما، أو ال يست ي . لكن  التست ي  الق   بهاذا 
بشكل من األ كال، وأنت تفكر في كمال ب . بل  ألنه هو نفسه اليعرف نفساه تسات ي  القاول أناه 

وجتين ، كاال حياااة تختلااف عاان األخاارأ واحااد ماان األ ااخار الناااَرين، الااذين يحيااون حياااتين مااَز
حس  مزاجه. من يعرفونه عن قرب، يعرفون أنه: عندما كان على وئا  م  السراي كتا   )التااريخ 
العثماني( وعندما فسادت هاذه العالقاة، يعرفاون أناه ق ا  رأا التناين  بقولاه: )كلا  هاو الاذي ياأمن 

ناا مخلصااااا جاااداا، يمكنااا  خاااالل لخدماااة صاااياَ  يااار منصاااف(. إناااه إنساااان متقلااا . ربماااا كاااان إنساااا
ساااعات أن تجعلااه يفكاار مثلاا ، وال يمكناا  معرفااة عاادَ الساااعات أو األيااا  التااي ساايحمل فيهااا هااذه 

 .(1)األفكار(
بعد أن وجد السل ان عبدالحميد أن جماعة العثمانيين الجدَ بقياَة مادحت با اا تماارا واغ اا 

العثمانياة الروساية، عمال علاى تشاتيت أعضااء متواصالا لقبول أفكارها، وأجبرته على َخول الحرب 
هااذه الجمعيااة؛ فباادأ بنفااي كبيرهااا وهااو الصاادر األعظاام ماادحت با ااا. بعااد بلاا  مبا اارة، قاماات وااد 

                                                        
 . 47( مذكرات السلطان عبدالحميد، ص1)
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السال ان مؤامرتاان لخلعاه. واحاادة : بقيااَة علاي سااعاوي وهاو مان أعضاااء هاذه الجمعياة. واالخاارأ: 
 عزيز.  -ماسونية قامت بها جميعة كالنتي سكالييري 

مؤمرتااان ماادعومتان ماان إنكلتاارا، وفشاالت كلتاهمااا، لكنهمااا جعلاات الساال ان يتشاادَ فااي مراقبااة وال
الفكر الوافاد والمتاأعرين باه، وقامات أعنااء بلا  أيضااا خلياة سارية، مان طاالب المدرساة الحربياة، فاي 
استانبول من أصحاب الفكر الجديد، هدفها مقاومة حكم السال ان عبدالحمياد ، حيا  اسات اع أحاد 

عزيااز باا ( الماسااونية وهااو )علااي  اافقتي باا ( الفاارار الااى نااابولي، والااى -اء جمعيااة )كالناايأعضاا
 ، جريااادة مناهضاااة للحكااام العثمااااني، بعناااوان 1881  و1879جنياااف، حيااا  أصااادر باااين عاااامي 

 )استقبال ( بمعنى المستقبل.
  تأسساات منظمااة طالبيااة فااي المدرسااة العسااكرية ال بيااة فااي اسااتانبول، حياا  1889وفااي عااا  

كان بعض األساتذة هناك يحروون ال االب بشاكل أو بامخر للقياا  بمعارواة الحكام، ونشار أفكاار 
العثمااانيين الجاادَ بااين ال ااالب ، وكااان المؤساا  لهااذه المنظمااة إباارابيم تيمااو الروماااني الااذي تااأعر 

فااال بالمحافاال الماسااونية اإلي اليااة. وأطلااا علااى هااذه المنظمااة االتحاااَ العثماااني واختاااروا يااو  االحت
باذكرأ الثاورة الفرنساية الملوياة، تاريخااا إلنشااء منظمااتهم وجعلاوا مان أهادافهم مقاوماة حكام الساال ان 
عبدالحميااد، وتكااوين َولااة مناساابة ألفكااار العصاار السياسااية، تتخااذا ماان الاادول الغربيااة نموبجاااا لهااا، 

 .(1)مثل إنكلترا وفرنسا ألمانيا، والمناَاة بالدستور والحرية والديمقراطية
ومن المدرساة العساكرية ال بياة ، سارت أفكاار جمعياة )االتحااَ العثمااني( الاى مختلاف المادارا 
 العليا األخرأ. وكانت خاليا جمعية االتحاَ هذه سرية على نظا  جميعة )الكاربونارأ( اإلي الية.
ماد ولم تكن الجمعية متعجلة، ال في الدعاية ألفكارها، وال في الحركة ود السل ان. حتى إن أح

  الاى 1889روا با  قاد وصال الاى منصا  مادير اَارة المعاارف فاي من قاة بوصاة، وساافر عاا  
بااري  بحجاة حضاور معارض بااري  الادولي، ووصال الااى هنااك، وأعلان أناه لان يرجا  الاى بااالَه. 

                                                        
 . 279( انظر: السلطان عبدالحميد الثاني، ص1)
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ومكا  فاي فرنساا حاوالي سات سانوات، لام تصادر عناه حركاة معارواة جاديرة بالتساجيل، الاى حاين 
  .1895( عا  أصدر جريدته )مشورات

حتى عاا  -أنه كان بمضي أوقاته في الخار   -وهو إبراهم تيمو-ويذكر مؤس  جمعية االتحاَ 
بمحاولة كس  أعضاء جدَ لمنظمتهم ، لتربيتهم تربية عورية، ويعقد االجتماعات السرية،  - 1895

ماال وواياء با اا وقراءة األعمال األَبية التاي ألفهاا أعضااء جمعياة العثماانيين الجادَ، مثال نااما ك
 .(1)وكان فاراا في أوروبا -عضو كالنتي الماسونية-وقراءة منشورات على  فقتي ب  

ونتيجة للمراسالت السرية بين أعضاء جمية االتحاَ العثماني السرية في الداخل وفاي الخاار  تام 
تحاااَ االتفاااب علااى وحاادة العماال العسااكري والماادني وااد الساال ان ، وعلااى اعتماااَ اساام )جمعيااة اال

 والترقي( للجناحين المعاروين، العسكري والمدني، اللذين يعمالن في إطار الجمعية.
ممثال -كان اسم الجمعية في األوسااط العساكرية هاو )االتحااَ العثمااني(. وكاان أحماد رواا با  

متأعراا بأفكار الفيلسوف )أو ست كانت( وكان َستور هذا الفيلساوف هو:)االنتظاا   -الجناو المدني
ترقي( . فأخذ أحمد روا كلماة )الترقاي( اساتلهاماا مان َساتور صكاناتص واحاتفم العساكريون بسامى وال

 .(2))االتحاَ(، واتفا الجمي  أن تكون جمعيتهم باسم )االتحاَ والترقي(
لقااد تغلغلاات خاليااا )االتحاااَ والترقااي( فااي وحاادات الجااي ، وبااين مااو في الدولااة ماان الماادنيين، 

بعااد اتفاااب جناحيهمااا العسااكري والماادني فااي باااري ، للعماال الفعلااي وااد واتحاادا فااي العماال الموحااد 
  علاااى 1908يولياااو  24السااال ان عبدالحمياااد. واسااات اعت الجمعياااة بالفعااال إجباااار السااال ان فاااي 

 .(3)  بوقف العمل به1877إعالن الدستور الذي كان قد أمر سابقاا عا  
المفااابيم ال ورانيااة علااى المسااتويين وكااان الفكاار السياسااي لجمعيااة االتحاااَ والترقااي يؤكااد علااى 

                                                        
 . 9( انظر: مذكرات إبراهيم تيمو، ص1)

 . 280،281( انظر: السلطان عبدالحميد الثاني، ص2)

 . 281( المصدر السابق نفسه ، ص3)
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الداخلي والخارجي،وال ورانية تسمية تشير الى وطن األتراك األصلي ونسبته الى جبل توران الواقا  
وكان َاخل حركاة االتحااَ والترقاي اتجاهااا قويااا يؤكاد أن  (1)في المن قة الشمالية الشرقية في إيران

وأساابقها الااى الحضااارة، وأنهاام هاام والجاان  المغااولي  التاارك هاام ماان أقااد  أماام األرض وأعرقهااا مجااداا 
وا واحاداا ويساامون بلا  بالجامعاة ال ورانيااة ولام يقتصاارا فيهاا علااى  واحاد فاي األصاال، ويلاز  أن يعااَو
الترك الذين فاي سايبريا وتركساتان والصاين وفاارا والقوقااز واألناواول وورسايا وكاان  اعارهم عاد  

إبا كانت تخد  القومية ال ورانية، فتكاون عندئاذ وسايلة ال اياة التدين و همال الجامعة االسالمية إال 
وهااذا يعنااي أن هااذا االتجاااه ياادعوا الااى إحياااء عقائااد التاارك الوعنيااة السااابقة علااى أسااالفهم، كااالوعن 

األساَو الاذي صاوروه علاى طوابا  البرياد ووواعوا لاه -التركي القديم )بوزقورت( أو الذئ  األبايض 
ن يصاا ف إلنشاااَها عنااد كاال  ااروب، وكااأنهم يحلااون تحيااة الااذئ  محاال األنا اايد وألزمااا الجااي  أ

 الصالة، مبالغة منهم في إقامة الشعور العرقي محل الشعور االسالمي.
 ويستشهد هؤالء برجاالتهم في التاريخ أمثال: أتالو وطغرك، جنكيزخان وتيمورلن .

بتناااا طاااوران(. وهااام يتغناااون وقاااد ت ااارف هاااذا االتجااااه فاااي ال ورانياااة، إب قاااالوا : )نحااان أتاااراك فكع
بمااادائ  جنكياااز، ويعجباااون بفتوحاااات المغاااول، وال ينكااارون  ااايلاا مااان أعماااالهم، وينظماااون األنا ااايد 
لألحدام فاي وصاف الوقاائ  الجنكيزياة لي بعاوهم علاى اإلعجااب ويرفعاوا مساتوأ نفوساهم بازبيمهم 

ى كمااال وحماادهللا ويوسااف أقثااور وجااالل ساااهر ويحياا (2)ويمثاال هااذا االتجاااه كاال ماان يياااكوك الاا 
 صبحي ومحمد أمين ب  الشاعر، وكثير من األَباء والمفكرين وأكثر ال لبة والنشح الجديد.

وكااان تااأعير اليهااَو علااى ال ورانيااة أماار واواا  وفااي هااذا الصاادَ يقااول نيااازي باارك  فااي كتابااه 
نياة فاي القاارنيين )المعاصارة فاي تركياا( : )أن لليهااَو األوروبياين واليهاَو المحلياين( فااي الدولاة العثما

التاساا  عشاار والعشاارين َوراا وااخماا فااي إرساااء تيااار القوميااة ال ورانيااة فالعلماااء اليهااَو فااي الغاارب 
                                                        

 . 163والدولة العثمانية، ص( أنظر: اليهود 1)

 . 165( أنظر: اليهود والدولة العثمانية، ص2)
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مثااال لوماااالي َافياااد ولياااون كااااهون وارمينياااوا فااااميري تصااادوا للكتاباااة عااان أصاااول الفكااارة القومياااة 
اصو( وموئيز كوهين وابارها  ال ورانية كما أن اليهَو المحليين في الدولة العثمانية، مثل كراسوا )قر 

 االنتي ، كان لهم ول  في جمعية االتحاَ والترقي وبمجَر أن نجحت هذه الجمعياة فاي اإلطاحاة 
بحكاام عبدالحميااد وماان عاام االسااتيالء علااى الساال ة تقااد  الصااهاينة الااى االتحاااَيين باار بتهم فااي أن 

)...  .(1)تعترف الجمعية بفلس ين وطناا قومياا لليهَو
ي مااوئيز كااوهين الااذي وصاافه رينيااه بيلااو وقااد بكاار  نيااازي باارك  فااي كتابااه السااابا اساام اليهااَو

 قائالا: 
 إن كوهين هو من مؤسي الفكر القومي ال وراني في الدولة العثمانية. -1
 .(2)إن كتاب مؤئيز كوهين هو الكتاب المقدا للسياسة ال ورانية -2

ي ماااوئيز كاااوهين نشااا اا جاااداا فاااي التعرياااف ب حركاااة االتحااااَ والترقاااي فاااي الصاااحف كاااان اليهاااَو
األوروبيااة، فقااد كااان يعاارف بجاناا  العبريااة والتركيااة، عاادة لغااات أوروبيااة، وباادأ هااذا بمقااال باللغااة 

 .(3)الفرنسية يحمل عنوان )األتراك يبحثون عن روو قومي(
لقااد أسااهم مااوئيز كااوهين فااي التخ ااي  للسياسااة العنصاارية ال ورانيااة التااي سااارت عليهااا جميعااة 

 حاَ والترقي وهي السياسة التي  قت  عوب الدولة العثمانية وأوجدت بينها العداوة والبغضاء.االت
ي اليكل واليمال فاي نشار الفكار القاومي التركاي لتفتيات الدولاة العثمانياة. وكتا   وكان هذا اليهَو
عالعااة كتاا  اعتماادت عنااد جمعيااة االتحاااَ والترقااي وهااي: )مااابا يمكاان أن يكساا  األتااراك ماان هااذه 

ي فاي الكتاباة للفكار الكماالي ا لحرب( و)ال وران( و)سياسة التتريا (. كماا أساهم هاذا الكاتا  اليهاَو

                                                        
 . 119( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص1)

 . 119( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 120(انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص3)
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 .(1)بكتابة )الكمالية( وكتابة )الروو التركية( الذي أرال ييه الت ور العنصر التركي
لقد قامت جمعية االتحاَ والترقي على إعارة المشاعر القومية عند األتراك، تحات حلام ال ورانياة، 
وقااااد ناااااَت بمفااااابيم جدياااادة مثاااال الااااوطن والدسااااتور والحريااااة، وكاناااات هااااذه المفااااابيم  ريبااااة علااااى 
العثمااانيين، وقااد واامت فااي صاافوفها مجموعااة ماان الشااباب المثقفااين األتااراك، باإلوااافة الااى يهااَو 

 .(2)الدونمة وكانت الغاية منها اإلطاحة بحكم عبدالحميد الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبح  الخام 
 حكم السل ان عبدالحميد الثانياإلطاحة ب

 
كاااان السااال ان عبدالحمياااد الثااااني  اااديد الحاااذر مااان جمعياااة االتحااااَ والترقاااي المدعوماااة بااااليهَو 

                                                        
 . 122( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 168عثمانية ،ص( انظر: اليهود والدولة ال2)
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والمحافل الماسونية، والدول الغربية واسات اع جهااز مخاابرات السال ان عبدالحمياد أن يتعارف علاى 
وية، وقاد جااءت مراقباة عبدالحمياد هذه الحركة ويجم  المعلومات عنها؛ إال أن هذه الحركة كانت ق

ألعضااء هااذه الحركااة فااي وقاات متااأخر ، حياا  َفعاوا األهااالي الااى مظاااهرات صاااخبة فااي سااالني  
ومناستر واسكوب وسوسن م البين باعااَة الدساتور، باإلواافة الاى أن المتظااهرين هادَوا باالزحف 

المتظاااهرين حياا  قااا   علااى القساا ن ينية. األماار الااذي أَأ بالساال ان الااى الروااوال علااى م الاا 
 ، وكانت هناك عدة أسباب جعلت من 1908تموز  24باعالن الدستور و حياء البرلمان وبل  في 

 جميعة االتحاَ والترقي أن تبقي السل ان عبدالحميد الثاني في تل  الفترة على العرش منها:
  .1908لم تكن في حوزة االتحاَ والترقي القوة الكايية بعزله في عا   -1
 اتباع عبدالحميد الثاني سياسة المرونة معهم، وبل  بتنفيذ راباتهم باعاَة الدستور. -2
والء العثمانيين لشخت السل ان عبدالحمياد. وهاذه النق اة واواحة، حيا  أن لجناة االتحااَ  -3

والترقي لم تكن لها الجرأة الكايية على نشار َعايتهاا واد السال ان عبدالحمياد الثااني باين الجناَو ، 
 .(1)ن هؤالء كانوا يبجلون السل انأل

 ، بل تعاونت م  جمعية 1908إن الصهيونية العالمية لم تقتصر على االنقالب الدستوري لعا  
االتحااَ والترقااي لتحقياا مكاساا  أخارأ فااي فلساا ين ، وعلياه كااان الباد ماان الاتخلت ماان الساال ان 

  فاااي اسااتانبول وترتااا  علاااى 1909أبرياال  31عبدالحميااد الثااااني نهائياااا ولاااذل  َباارت أحااادام فاااي 
أعرهاا، اواا راب كبياار قتاال ييااه بعااض عسااكر جمعيااة االتحاااَ والترقااي؛ عاارف الحاااَم فااي التاااريخ 

 مارت.  31باسم حاَم 
ي، ماا  رجااال االتحاااَ  وقااد حاادم هااذا االواا راب الكبياار فااي العاصاامة بتخ ااي  أوروبااي يهااَو

خل اساتانبول، وبهاذا تام عازل خليفاة الترقي وتحرك على أعره عسكر االتحاَ والترقي من سالني   َو
المسااالمين السااال ان عبدالحمياااد الثااااني مااان كااال سااال اته المدنياااة والدينياااة. عااام وجهااات إلياااه جمعياااة 
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 االتحاَ والترقي التهم التالية:
 مارت. 31تدبير حاَم  -1
 إحراب المصاحف. -2
 اإلسراف. -3
 .(1)الظلم وسف  الدماء -4

لعثمانيااااة، تبناااات األفكااااار الغربيااااة المضاااااَة لالسااااال  وللفكاااار ماااا  أن جميعااااة االتحاااااَ والترقااااي ا
االسالمي؛ لكنها استغلت الدين عند مخاطبتها للناا للتأعير فيهم، وكس  أنصار لهم فاي معاركتهم 

 ود السل ان عبدالحميد الثاني. وقد نجحوا في بل . 
نا هاااو ساااالمة الدولاااة تقاااول الجمعياااة فاااي بياناتهاااا الاااى العثماااانيين: )أيهاااا العثماااانيون: إن مقصاااد

والخالفة، ولم يعد أحد يجهل هذا(. )وبعون الباري وهمة االخوان( و)أيها المسلمون: كفاناا أن نقاو  
بااادور المتفااار  علاااى سااال ان جباااار، عاااديم االيماااان، يساااحا القااارآن تحااات أقداماااه، وكاااذل  يساااحا 

الشاجاعة مناا والعاون الضمير وااليمان( و)اساتيقظوا ياأماة محماد( و)الشاجاعة الشاجاعة يامسالمون 
ماان هللا. نصاار ماان هللا وفاات  قرياا ( و)أيهااا المساالم الموحااد  اقاارأ باساام رباا ( و)انهااض أيهااا المساالم 
الموحااد  وانقااذ َيناا ، و يماناا  ماان يااد الظااالمين. وأنقااذ بااذل  نفساا   فهنااا  ااي ان جبااار يحماال فااوب 

لموحااد( و)ياأيهااا المساالمون: إن رأساه تاجاااا. وفااي يااده َيناا  و يماناا . فأنقااذ َيناا  منااه و يماناا  أيهااا ا
 الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ان عبدالحميااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

لاااي  بسااال ان، وال خليفاااة  ومااان اليصااادب قولناااا هاااذا : فلينظااار فاااي الكتااااب والسااانة. لقاااد  - ااارعاا -
أبااارزت جمعيتناااا باآلياااات القرآنياااة، واألحاَيااا  النبويااااة، وأوامااار هللا وأوامااار الرساااول الموجهاااة الااااى 

 الحكومة واألهالي.
ميد، أ او بوجهه بعياداا عان أوامار هللا ، وأوامار الرساول . وبالتاالي : أعبات لكن السل ان عبدالح
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 لمه ولم يخجل من االعتراض على هللا؛ لذل  ينبغي على  عبنا ، أن يلجأ الى السالو واده و با 
 .(1)لم يفعل الشع  هذا، فليتحمل إباا وزر ماعليه السل ان عبدالحميد من  لم

جاهاات جمعياة )االتحااَ والترقاي( ، هاو : الماساونية وهاي التعتارف لقد كان الفكار الحااكم فاي ات
باألَيان، والفلسفة الووعية )العقالنية وهاي تنفاي الادين( والعلمانياة )وهاي تبعاد الادين عان الحيااة(، 
وماا  بلاا  اسااتخد  الثااوار االتحاااَيون الاادين لمحاربااة الساال ان عبدالحميااد الثاااني وافتااروا عليااه باساام 

 .(2)الدين
لتهم التي وجهت للسل ان عبدالحميد الثاني التثبت أما  البح  العلماي، والحجا ، والباراهين إن ا

الدالااة علااى برائتااه الكليااة ممااا ينساا  إليااه، فقااد أعبتاات األَلااة علااى عااد  علاام الساال ان عبدالحميااد 
ماااارت، كماااا أناااه )مااان المحاااال إحاااراب السااال ان عبدالحمياااد للمصااااحف، فهاااو سااال ان  31بحااااَم 

قااواه، ولاام يعاارف عنااه تركااه للصااالة وأهمالااه للتعبااد، كمااا أنااه معااروف بعااد  اساارافه وألنااه معااروف بت
اليعرف االسراف فقد كان المال يتوفر معه َائماا ولذل  فقد أزاو من على كاهل الدولة أبباء كثيارة 
ماان مالااه الخااار(. وعاان  لمااه وساافكه للاادماء فلاام يعاارف عاان الساال ان عبدالحميااد هااذا، وسااف  

 .(3)لم يكن أبداا ومن سياستهالدماء 
ولم ال يغي  عن بال االنقالبيين الضغ  علاى مفتاي االساال  محماد واياء الادين باصادار فتاوأ 

عضااواا ماان  240  اجتماا  1909الخلاا  ففااي يااو  الثالعاااء الساااب  والعشاارين ماان  ااهر نيسااان عااا  
ة  مجل  األبياان فاي جلساة مشاتركة وقارروا باالتفااب خلا  السال ان عبدالحمياد الثااني وكتا  مساَو

الفتوأ ا لشيخ نائ  حمدي افندي المالي لكن أمين الفتوأ نوري أفندي الذي َعى لالجتماع رفاض 
ة وهاادَ باالسااتقالة مااان منصاابه ان لاام يجاار تعااديل عليهاااا وأيااده فااي التعااديل عاادَ مااان  هااذه المسااَو
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تناازل عان العارش انصاره من النواب فعدل القسم األخير على أن يقارر مجلا  المبعوعاان عارض ال
 أو خلعه.

 و ليكم نت الفتوأ: 
)الموقااا  عليهاااا مااان  ااايخ االساااال  محماااد واااياء الااادين أفنااادي ووافاااا عليهاااا مجلااا  المبعوعاااان 
باإلجماع صإبا قا  أما  المسلمين زيد فجعل َيدنه طي واخارا  المساائل الشاربية المهماة مان الكتا  

مااان بيااات الماااال واتفاقياااة خاااالف المساااو ات الشاااربية وجمااا  الكتااا  الماااذكورة والتباااذير واإلساااراف 
الشربية وقتل وحب  وتغري  الربية بال سب   رعي وسائر المظالم االخرأ عم اقسم على الرجاوع 
عن ايه عم عاَ فحن  وأصر على أحدام فتنة ليخل بها وو  المسلمين كافة فوَر مان المسالمين 

د هاذا مخلوعااا فلاوحم ان فاي بقائاه وارراا من كافة االق ار االساالمية باالتكرار مايشاعر باعتباار زيا
محققااا وفااي زوالااه صااالحاا فهاال يجا  علااى أهاال الحاال والعقااد وأوليااء األمااور أن يعروااوا علااى زيااد 

 .(1)المذكور التنازل عن الخالفة والسل نة أو خلعه من قبلهم. الجواب: نعم يج (
اب االتحاااَيون نريااد خلعااه قاارأت هااذه الفتااوأ فااي االجتماااع المشااترك للمجلاا  الملااي فصاارال النااو 

 .(2)وبعد مداوالت تم الموافقة على خل  السل ان عبدالحميد الثاني
وبتكليااف ماان جمعيااة االتحاااَ والترقااي تاام تكااوين لجنااة إلبااالغ خليفااة المساالمين وساال ان الدولااة 

 العثمانية عبدالحميد الثاني بقرار خلعه. وكانت هذه اللجنة تتألف من:
ي أسباني. كان من أوائل المشتركين في حركة تركيا الفتاة وكاان وه إيمانويل قراصو: -1 و يهَو

مسااؤالا أمااا  جميعااة االتحاااَ والترقااي عاان إعااارة الشااغ  وتحريضااه وااد الساال ان عبدالحميااد الثاااني 
وتأمين التخابر بين سالني  واستانبول ييما يتعلا باالتصاالت الحركة. وقراصو هاذا محاا ، عملات 

رقي بنجاو على تعينيه في المجل  النيابي العثماني نائباا عن ساالني  مارة وعان جميعة االتحاَ والت
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اسااتانبول ماارتين. وصاافته المصاااَر االنكليزيااة بأنااه ماان قاااَة االتحاااَ والترقااي. عماال أعناااء الحاارب 
ه فاي هاذا المنصا  أن يجما  أماواالا كثيارة لحساابه الخاار،  مفتشاا لالعا ة ، واست اع أعنااء وجاَو

 هاماا في احتالل إي اليا لليبيا نظيار مبلام مان الماال َفعتاه إلياه إي الياا. واوا ر نتيجاة ولع  َوراا 
لخيانته للدولة أن يهرب الى إي اليا ويحصل على حا المواطنة اإلي الية واستقر فاي تريسانا حيا  

ه فاي الدولاة العثمانياة االساتاب األعظام لمحفال مقادونيا ريز 1934مات عا   ولتاا  . وكان أعنااء وجاَو
 الماسوني.

 وهو أرمني عضو في مجل  األبيان العثماني. آرا  : -2
 وهو ألباني ، نائ  في مجل  المبعوعان عن من قة َرا . أسعد طوب اني: -3
 . (1)وهو فريا بحري وعضو مجل  األبيان، وهو كرجبي العراب عارف حكمت: -4

يقاول: )إن ماايحزنني لاي  االبعااَ يروي السل ان عبدالحميد في مذكراتاه تفاصايل هاذه الحاَعاة ي
عن السل ة، ولكنها المعاملة  يار المحترماة التاي ألقاهاا بعاد كلماات أساعد با اا هاذه والتاي خرجات 
عان كال حادَو األَب ، حيا  قلات لهام: إننااي أنحناي للشاريعة ولقارار مجلا  المبعوعاان بلا  تقاادير 

 من بعيد وال من قري  باالحادام التاي العزيز العليم، سوأ إني أؤكد بأنه لم يكن لي أَنى عالقة ال
ف قااااائالا: )إن المسااااؤولية التااااي تحملتموهااااا عقيلااااة جااااداا(. عاااام أ ااااار  31تفجاااارت فااااي  مااااارت عاااام أَر

ي في مقا  الخالفة ي وبأي قصد جلاتم بهاذا (2)عبدالحميد الى قرصو قائالا: )ماهو عمل هذا اليهَو
 .(3)الرجل أماميي(

ا الياو  عياداا لهام، وابتهجاوا باه وسااروا بمظااهرة كبيارة فاي مديناة لقد اعتبر اليهَو والماسونيون هذ
سالني ، ولم يكتف الماسونيون بذل  بل طبعوا صورة هذه المظاهرات في ب اقات بريدية لتبااع فاي 
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أسواب تركيا العثمانية ولمدة طويلة. لقد كان االتحاَيون يفتخرون َائمااا باأنهم ماساونيون. وقاد أَلاى 
اَة بتصريحات الى صحيفة تمب  والفرنسية فاي بااري  عقا  نجااو انقاالب حركاة رفيا مانياسي ز 

االتحاَ والترقي، حي  جاء فيها:)لقد كانت للمساعدات المالية والمعنوية التاي تلقيناهاا مان الجمعياة 
 .(1)الماسونية االي الية التي أمدتنا بالعون العظيم نظراا الرتباطنا الوعيا بها(

ن الصهيونية والماسونية، ووحها السل ان عبدالحميد الثاني فاي الرساالة التاي إن هذه العالقة بي
وجههااا الاااى الشااايخ محمااَو أباااي الشاااامات  اايخه فاااي ال ريقاااة الشااابلية بعاااد خلعاااه وبلاا  فاااي سااانة 

 وقد جاء في هذه الرسالة: (2)ها1329
فاي األرض )إن هؤالء االتحاَيون قد أصروا علّي بأن أصااَب علاى تأساي  وطان قاومي لليهاَو 

المقدسة )فلس ين( ور م اصرارهم، لم أقبال بصاورة ق عياة هاذا التكلياف، وأخياراا وعادوا بتقاديم مائاة 
وخمساااين ملياااون ليااارة انكليزياااة بببااااا، فرفضااات هاااذا التكلياااف بصاااورة ق عياااة أيضااااا، وأجباااتهم بهاااذا 

ه ق عاي، لقاد خادمت الجواب الق عي: )إنكم لو َفعتم ملح الدنيا ببباا، فلان أقبال بتكلايفكم هاذا بوجا
الملااة االسااالمية واألمااة المحمديااة مايزيااد علااى عالعااين ساانة فلاام أسااَو صااحائف المساالمين(. وبعااد 
جوابي هذا اتفقوا على خلعي، وأبلغوني أنهم سايبعدوني الاى ساالني ، فقبلات بهاذا التكلياف األخيار. 

ا العار األبادي النا اح عان هذا وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ال خ العالم االسالمي بهذ
ية في األراوي المقدسة  فلس ين(  .(3)تكليفهم باقامة َولة يهَو

يقاول  61  العادَ 1947ماايو عاا   2وفي مقاال نشارت فاي جريادة )بوياوك واو و( التركياة فاي 
ية( اآلتي:  )محر  فوزي طو اي( تحت عنوان )فلس ين والمسألة اليهَو

ياااة فاااي فلسااا ين، وكلاااف هاااذا لمنااا   )منااا  السااال ان عبدالحمياااد تحقياااا هااادف إنشااااء َولاااة يهَو
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 . 223لدولة العثمانية، ص( انظر: اليهود وا3)
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أ بعر ه، وأَأ هذا ييما بعد الى انهيار الدولة العثمانية كلها(. ر م  السل ان عبدالحميد  الياا وأَو
فاي َراساته عان َور اليهاَو فاي هاد  الدولاة  -كما قال نظاا  الادين لباه َنلاي أو لاو-أنه كان يدرك 

قاوأ كثياارة تساات ي  النجااو فااي العماال المانظم ، فالمااال كااان عناادهم العثمايناة أن: )اليهااَو يمتلكااون 
والعالقاااات التجارياااة الدولياااة كانااات فاااي أياااديهم. كماااا كاااانوا يمتلكاااون الصاااحافة األوروبياااة والمحافااال 

 .(1)الماسونية(
إن بعاض أق اااب حركاة االتحاااَ والترقاي اكتشاافوا ييماا بعااد أنهام قااد وقعاوا تحاات تاأعير الماسااونية 

 ، يقول في حدي  له ما  1908ة، فهذا أنور با ا الذي لع  َوراا مهماا في إنقالب عا  والصهيوني
جمال با ا أحد أركان جميعة االتحاَ والترقي: )أتعرف ياجمال ماهو بنبناي وبعد تحسر عميا قاال 
: )نحاااان لاااام نعاااارف الساااال ان عبدالحميااااد ، فأصاااابحنا آلااااة بيااااد الصااااهيونية، واسااااتثمرتنا الماسااااونية 

نا للصهيونية فهذا بنبنا الحقيقي(العالم  .(2)ية، نحن بذلنا جهَو
وفي هذا المعنى، يقول أيوب صابري قائاد االتحااَيين العساكريين: )لقاد وقعناا فاي  ارك اليهاَو ، 
عناادما نفااذنا رابااات اليهااَو عاان طريااا الماسااونيين لقاااء صاافيحتين ماان اللياارات الذهبيااة فااي الوقاات 

ن ليارة بهبياة علاى السال ان عبدالحمياد لتنفياذ م االبهم، إال إناه الذي عرض ييه اليهَو عالعاين ملياو 

 .(3)لم يقبل بذل (
ويقاول فاي هاذا الصادَ برنااَر لاوي : )لقاد تعااون االخاوة الماساونيون واليهاَو بصاورة سارية علاى 
، إب رفااض بشاادة إع اااء أي  اابر أرض  إزالااة الساال ان عبدالحميااد، ألنااه كااان معارواااا قوياااا لليهااَو

 .(4)فلس ين(لليهَو في 

                                                        
 . 88( انظر: السلطان عبدالحميد الثاني، ص1)

 . 228( انظر: اليهود والدولة العثمانية، ص2)

 .229( المصدر السابق نفسه، ص3)

 . 229( المصدر السابق نفسه، ص4)
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وقااد علااا نجاام الاادين أربكااان المجاهااد الكبياار زباايم حاازب الرفاااه فااي تركيااا علااى هااذا المووااوع 
قائالا: )إن الحركة الماسونية سعت سعياا  ديداا لعزل السل ان عبدالحمياد، ونجحات فاي ساعيها وأن 

إلياه واباط  أول محفل فت  في تركيا العثمانية كان على يد أميل قره صو وهو صهيوني وقد انصام
 .(1)من قة سالونيكا...(

ية في سالني  عان اب تهاا فاي  وبعد إبعاَ عبدالحميد الثاني من السل ة، عبرت الصحف اليهَو
الخالر من )مض هد اسرائيل( كماا وصافته هاذه الصاحف. وفاي هاذا الصادَ يقاول لاوعر : )وبعاد 

يااة فااي سااالني  عاان   بت هااا، وأخااذت تاازف إبعاااَ عبدالحميااد ماان الساال ة ، عباارت الصااحف اليهَو
البشائر بالخالر من )مض هد اسرائيل( الذي رفض اساتجابة طلا  هرتازل لمارتين، والاذي ووا  

 .(2)جواز السفر األحمر الذي يقابل عندنا قانون األجان (
واستمرت الحمالت االعالمية المنظمة تشهر تشهيراا عنيفاا بالسال ان عبدالحمياد الثااني اساتهدف 

 تل  الحمالت:أعداء االسال  من 
الاادفاع عاان أعضاااء االتحاااَ والترقااي، مبااررين تصاارفهم فااي إنهاااء حكاام الساال ان عبدالحميااد  -1

 كي تستَر الدولة مكانتها.
تغ ياااة فشااال االتحااااَ والترقاااي فاااي حكااام الدولاااة، فقاااد لجاااأ رجاااال االتحااااَ والترقاااي الاااى القاااوة  -2

 واالستبداَ ، وأعاروا الفرقة بين سكان البالَ.
صورة مشرقة لعهد ال ااية الملحد مص فى كمال آتااتورك وأعواناه، وتبريار تصارفات إبراز  -3

 عمالء اليهَو واالنكليز والدول الغربية في إلغاء الخالفة والسل نة و عالن الجمهورية التركية.
رابااة الصااهاينة فااي تاادمير ساايرة الساال ان عبدالحميااد الثاااني إنتقاماااا منااه لسياسااته المعاَيااة  -4

                                                        
 . 229( انظر: اليهود والدولة العثمانية، ص1)

 . 230( المصدر السابق نفسه، ص2)
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 .(1)م في فلس ينألهدافه
وحقيقة األمر أنه لوال أصالة الدولة العثمانياة وعراقتهاا و اموخها ألصابحت ببااءا منبثاا، وطويات 
صفحاتها في القرن الثامن عشر او القرن التاس  عشر، ولكنها  لت تقاو  عواَي الازمن أكثار مان 

ي ، والنخاار الماسااوني ، والضااعف الشااديد الااذي  قاارنين ونتيجااة للزحااف االسااتعماري ، والكيااد اليهااَو
انتاب الدولة ، وهو وعيف لم يكن للسل ان عبدالحميد مسؤالا عنه  دت ممتلكات الدولة نهبااا باين 

 .(2)الدول األوروبية االستعمارية التي كانت تخ   منذ زمن بعيد للقضاء على الدولة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                        
 (. 1023-2/1018دولة العثمانية ، د. الشناوي )( انظر: ال1)

 (. 2/1061( المصدر السابق نفسه )2)
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 المبح  الساَا
 نيةحكم االتحاَيين ونهاية الدولة العثما

 
تااولى الساال نة والخالفااة بعااد الساال ان عبدالحميااد الثاااني أخااوه محمااد ر اااَ إال أنااه فااي الحقيقااة 
اليمل  أي سل ة فعلية و نما السل ة أصبحت بيد جمعية االتحاَ والترقي و دت الحكومة العثمانية 

المية في تركية في مضمونها، قومية في عصبيتها ، بينما كانت من قبل عثمانية في مضمونها و س
راب تهاااا. فقاااد تاااأعرت هاااذه الجمعياااة بقاااوة األفكاااار القومياااة ال ورانياااة التاااي تااادعو الاااى تحريااار كافاااة 
االتاااراك. مااادعين أن الشاااعوب االساااالمية فاااي األناواااول وآسااايا الوسااا ى تشاااكل أماااة واحااادة، وهاااي 

ات بعاض كتااب الجمعياة وعلاى رأساها ماوئيز كاوهين اليهاو  َي، األفكار التي ت ورت أخياراا بمجهاَو
والكات  التركي الشهير ويا كوك آل ؛ فاتبعت سياسة التتري  وبل  بجعل اللغة التركية هي اللغاة 
الرسااامية الوحيااادة أن كانااات تقاااف اللغاااة العربياااة الاااى جانبهاااا. فتأججااات حركاااة الااادعوة الاااى القومياااة 

 العربية، في مواجهة حركة التتري .
يات  ير التركية استقالالا باتياا وتبقي خاواعة كّون العرب حزب الالمركزية وتعني أن تأخذ الوال

كمااا كونااوا جمعيااات ساارية مثاال الجمعيااة القح انيااة برئاسااة عباادالكريم الخلياال -خارجياااا السااتانبول 
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هاا علاى 1329والضاب  عزيز علي المصري، والجمعية العربية الفتاة التي تشكلت فاي بااري  عاا  
ساون هنااك تشابعوا باألفكاارت الغربياة وخاصاة مبااَك منه  جمعية تركيا الفتاة ومن قبل طالب يدر 

العصاابية القوميااة واسااتعمل بعضااهم المصاا لحات الماسااونية وكااان قصاادهم: اسااتقالل العاارب التااا ، 
اَ عاادَ األعضاااء وخاصااة  ماان  وقااد نقلااوا مقاارهم ماان باااري  الااى بيااروت عاام الااى َمشااا حياا  اَز

 النصارأ العرب.
هاا وتعاونات ما  جمعياة النهضاة اللبنانياة 1331ت عاا  وتكونت الجمعية االصا الحية فاي بيارو 

ها التمساتا فيهاا منهاا احاتالل ساوريا 1331في المهجر فقدمتا رسالة مشتركة الى حكومة فرنسا عا  
ولبنااان بينمااا اتجااه بعااض مثقفااي العااراب نحااو االنكليااز وأيااد بعضااهم إقامااة إ ااراف  بري اااني علااى 

 .(1)ة البري انية على البالَبرام  اإلصالو، بل وحتى الى بس  الحماي
ولما ب ا  االتحااَيون بأعضااء الجمعياات العربياة، قامات العربياة الفتااة بعقاد ماؤتمر عرباي فاي 

 ، وقد بيأ الفرنسيون المكان المناس  لعقد االجتماع وقارر الماؤتمرون 1913ها/1332باري  سنة 
: 

 ورورة تنفيذ اإلصالو بسرعة. -1
 مركزية.ا راك العرب باإلَارة ال -2
 جعل اللغة العربية لغة رسمية في كافة الواليات العربية . -3
 جعل الخدمة العسكرية محلية بالنسبة للعرب إال حين الضرورة . -4
 التعاطف م  م ال  األرمن . -5

وأكد األعضاء بأن حركتهم ال َينية وتعاَل عدَ النصارأ م  عدَ المسلمين فاي الماؤتمر وكاان 
 .(2)الزهراوي  برئاسة عبدالحميد

                                                        
 .249( انظر: تاريخ الدولة العثمانية ، د. علي حسون، ص1)

 (. 1/109( انظر: حاضر العالم االسالمي ،د. جميل المصري )2)
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وقااد علقاات فرنسااا آماااالا كبياارة علااى المااؤتمر وكااان لهااا العديااد ماان االنصااار فااي َاخلااه عاام قاماات 
 بنشر مقرراته.

 ( َخلت تركيا الحارب الاى 1948-1914ها/1337-1333ولما قامت الحرب العالمية األولى )
حسين مكماهون( من جار جان  َول الوس  )ألمانيا والنمسا( في حين تمكن االنكليز )بمراسالت ال

العرب الى جان  الحلفااء )بري انياا وفرنساا وورسايا( فسااَت فكارة القومياة العربياةووق  الصادا  باين 
 .(1)العرب والترك

وسق ت تركيا بعد هزيمتها في الحرب واحتل الحلفاء واليونان أجزاء منها ووقعت االستانة تحات 
 سي رة االنكليز وأصب  الخليفة كاألسير فيها.

إن خل  السل ان عبدالحميد وقياا  جمعياة االتحااَ والترقاي فاي الحكام كانات خ اوة أساساية نحاو 
 تحقيا المخ   الذي تم أعناء الحرب وبعد الحرب في مراحل نلخصها ييما يلي:

اتفاب الحلفاء على تقسيم العالم االسالمي الخاو  للدولة العثمانية بين الحلفاء، تجلاى بلا   -1
  السااااري فااااي الوقاااات الااااذي وعااااد ييااااه العاااارب 1916هااااا/1334  بيكااااو ساااانة فااااي معاهاااادة سااااايك

 باالستقالل. وأهم ماتضمنته هذه المعاهدة:
أن يكون جنوب العراب لبري انيا، وساحل سوريا الشمالي )لبنان والساحل الشمالي من سوريا(  •

 لفرنسا.
ون النفاوب فاي األولاى التاي تتكون َولتنا عربيتان  مال العراب وأواس  بالَ الشا  وجنوبهاا، يكا •

ن لبري انياا، والنفاوب فاي الثانياة التاي تشاكل أواسا  ساوريا والجزيارة  تشمل  مال العاراب و ارب األَر
 الفراتية لفرنسا.

 تكون فلس ين َولية. •

                                                        
 (. 1/110( المصدر السابق نفسه )1)
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نيل( لروسيا •  .(1)تكون اآلستانة والمضائا )البسفور والدَر
هااا( بااأن 1326  )محاار  1917 /2/11وعااد بلفااور الااذي أصاادرته بري انيااا للصااهيونية فااي  -2

.  تكون فلس ين وطناا قومياا لليهَو
تسليم تركيا ألبش  حركة تغري  وتدمير للقيم اإلسالمية بنقلها من َولاة بات طااب  إساالمي  -3

إلااى َولااة  ربيااة ال اااب ، ياايمكن القااول بااأن الفتاارة التااي باادأت فااي تركيااا بخلاا  الساال ان عبدالحميااد 
حكاام هااي الفتاارة التااي اجتمعاات فيهااا إراَة الحاااكمين واالسااتعمار علااى تصاافية وتااولي االتحاااَيين لل

الدولة العثمانية و براز طاب  الجامعة ال ورانية و بالغ العالقة بين الترك والعارب أ اد مراحلهاا عنفااا 
وقساااوة مماااا مهاااد إلاااى زوال الدولاااة والتهاااا  الغااارب لألجااازاء العربياااة ومااان  اليهاااَو وعاااد بلفاااور الاااذي 

 . (2)م الحا في إقامة َولة فلس ينيع يه
فقد قا  االتحاَيون بتوجيه الدولة وجهة قومية ال َينية، ولما احتل االنجلياز اساتانبول ) االساتانة 
( وأصب  الخليفة  به أسير فاي أياديهم، وأصاب  المنادوب الساامي البري ااني والجنارال هاازنجتون ) 

 . (3)ا أصحاب السياَة الفعليةالقائد العا  لقوات الحلفاء في استانبول ( هم
وكاناات اللعبااة العالميااة للقضاااء علااى الخالفااة العثمانيااة نهائياااا تسااتدعي اصاا ناع ب اال تتراجاا  
، وفاي  أمامه جيوش الحلفاء الجرارة وتعلا األمة اإلسالمية اليائسة ييه أملها الكبير وحلمها المنشاَو

ألماة فينهشاه ويجهاز عليهاا وهاذا أفضال أو  عظمته وانتفاخه يانقض علاى الرماا البااقي فاي جسام ا
 . (4)ق عاا من كل الا ص مائة مشروع لتقسيم تركيا ص وهد  اإلسال 

وتمت صناعة الب ل بواس ة المخابرات االنجليزية بنجاو باهر، و هر مصا فى كماال بمظهار 

                                                        
 (1/110( انظر: حاضر العالم االسالمي )1)

 ( 1/110( المصدر السابق نفسه  )2)

 (. 1/111( المصدر السابق نفسه )3)

 . 569( انظر: العلمانية ، د. سفر الحوالي ، ص4)
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هااا 1338المنقااذ لشاارف الدولااة ماان الحلفاااء واليونااان الااذين احتلااوا أزمياار بتمكااين ماان بري انيااا ساانة 
وتو لوا في حقد صليبي َفين في األناوول، فقا  مص فى كمال باساتثارة روو الجهااَ فاي األتاراك 
ورفا  القارآن وَر اليوناانيين علاى أعقاابهم، وتراجعات أماماه قاوات الحلفااء بادون أن يساتعمل أسالحته 

الم اإلساالمي وأخلت أماماه المواقا  وبادأ مصا فى كماال ي فاوا علاى السا   تادريجياا فقاد اباته  العا
 وأطلا عليه لق  الغازي ومدحه الشعراء وأ اَ به الخ باء 

  (1)فأحمد  وقي قرنه بخالد بن الوليد في أول بيت من قصيدة مشهورة
 هللا أكبر كم في الفت  من عج  

 يا خالد الترك جدَ خالد العرب                            
 يقول:  عم يجعله في مصاف صالو الدين األيوبي حين

 
 حذوت حرب الصالحيين في زمن 

 ييه القتال بال  رع وال أَب                            
 و به انتصاره بانتصار بدر ييقول: 
 يو  كبدر فخيل الحا راقصه 

 على الصعيد وخيل هللا في السح                       
 تهيلة أيها الغازي وتهنلة 
  (2)فت  تبقى آية الحق بمية ال                     

فكان الناا إبا قارنوا كفاو مص فى كمال المظفر باستسال  الخليفة وحيد الدين محمد السااَا 
القاب  في االستانة مستكيناا لما يجري عليه من الذل، كبر في نظارهم األول بمقادار ماايهون الثااني، 

                                                        
 (. 1/111( انظر: حاضر العالم االسالمي )1)

 (. 1/111( انظر: حاضر العالم االسالمي )2)
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فى كماااال واعتبااااره عاصاااياا وزاَ فاااي ساااخ هم علاااى الخليفاااة ماااا تناقلتاااه الصاااحف باهااادار َ  مصااا 
اا. ولم يكن مص فى كمال في نظرهم إال ب الا مكافحااا يغاامر بنفساه الساتعاَة مجاد الخالفاة،  متمَر

 الذي خيل إليهم أن الخليفة يمر ه في التراب تحت أقدا  الجيوش المحتلة. 
النصاارأ ولكنه لم يلب   ير قليل حتى  هر علاى حقيقتاه صانيعة ألعاداء اإلساال  مان اليهاَو و 

وخاصاااة انجلتاااارا التاااي رأت أن الغاااااء الخالفاااة لااااي  بااااألمر الهااااين و ن بلااا  اليمكاااان أن يااااتم َون 
اصاا ناع ب اال و ع ائااه صااورة عظيمااة و  هااار هالااة حولااه وتصااويره وكااأن الكرامااات تجااري علااى 
يديااااه وعناااادها يمكاااان توجيااااه ال عنااااة علااااى يديااااه بااااال ألاااام عميااااا إب الشااااعور قااااد تخااااّدر ماااان نشااااوة 

ات الزائفااة، فالخلفاااء أنفساااهم هاام الااذين اصاا نعوا القالقااال وطلبااوا ماان الساال ان إخماَهاااا االنتصااار 
واقترحوا اسم مص فى كمال لتل  المهمة ليصب  محا  آماال النااا ومووا  تقادير واباط الجاي  
فتتصااعد مكانتااه وهيبتااه وتتاادهور ساامعة الخليفااة ويانح  مركااز الخالفااة فااي أعااين الناااا، فأالعياا  

 . (1)تدرك بسهولةاالنجليزية ال
ة فاااي  خصاااية مصااا فى كماااال  لقااد اسااات اعت المخاااابرات االنجليزياااة أن تجاااد وااالتها المنشاااَو
وكانت تل  العالقة بين المخابرات اإلنجليزية ومص فى كمال بواس ة رجل المخابرات االنجليزي ) 

 هنااك فاي أرمسترون  ( الذي تعززت عالقته في فلس ين وسورية، عندما كان مص فى كمال قائداا 
 الجي  العثماني. 

نجد أرمسترون  في كتاباه عان مصا فى كماال يضا  إصابعه بصاراحة علاى بداياة العقاد النفساية 
يسااايين الميساااورين،  عناااد مصااا فى كماااال حينماااا يشاااير إلاااى الااازوا  الثااااني لوالدتاااه مااان أحاااد الرَو

فاوه فلقناوه مبااَك اللغاة وانق اعه عن زيارتها ولجوئه إلى أصحابه من الرببان المقدونيين، الاذين تلق
الفرنساااية، مااا  صاااديقه المقااادوني ص فتحاااي ص. فالتهماااا كتااا  فاااولتير وروساااو ومؤلفاااات هاااوبز وجاااون 
سااتيورات مياال و يرهااا ماان الكتاا  الممنوعااة، حتااى أصااب  ياانظم الشااعر الملتهاا  بمشاااعر القوميااة 
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العشاارين ماان  ويخ اا  فااي مالئااه بالكليااة العسااكرية، ييحاادعهم عاان فساااَ الساال ان، قباال أن يتجاااوز
العمر، عم انتقل إلى استانبول وانغم  فاي مالهيهاا وحاناتهاا، وراو يشارب ويقاامر ويغاازل، قبال أن 

 . (1)يسجن النضمامه إلى ) جمعية وطن (
ويشااااهد ارمسااااترون  بعالقااااة االتحاااااَ والترقااااي بالدونمااااة والماسااااونية فااااي معاااارض تأريخااااه لحياااااة 

جتماعاتهااا فااي بيااوت بعااض اليهااَو المنتمااين مصاا فى كمااال فيااذكر كيااف ) َعااي لحضااور أحااد ا
للجنسااية االي اليااة، والجمعيااات الماسااونية االي اليااة إب أن جنساايتهم هااذه تحماايهم بحكاام المعاهاادات 
، فكاااانوا يجتمعاااون فاااي  واالمتياااازات األجنبياااة وقاااد َأب االتحااااَيون علاااى االحتمااااء بحصاااانة اليهاااَو

مقاادوني صااديا كمااال القااديم، قااد انضاام إلااى بيااوتهم آمنااين ماان كاال خ اار، وكااان بعضااهم كفتحااي ال
جماعة الماسون ) البنائين األحرار ( ويروي كياف اساتعانوا علاى تاأليف جمعياتهم الثورياة وتنظيمهاا 
باقتباا أسالي  المنظمات الماسونية، وصاروا يتلقون اإلعانات المالية الاوافرة مان مختلاف الجهاات 

 السل ان إلى خار  البالَ. ويتصلون بالالجلين السياسيين الذين نفاهم 
ويكشف ارمسترون  كيف وق  االختيار على مص فى كماال وحاده، مان َون بقياة أقراناه، لتنفياذ 
آخر خ وة في الخ ة البري انية ييقول: ) ان طبيعته كانت تميل إلاى أن يكاون اآلمار النااهي، فلام 

ي األصال، ونياازي يظهر أي احترا  لزعماء االتحاَيين، وتشاجر ما  : أناور وجماال وجاو  ياد اليهاَو
 األلماني المتوح ، وطلعت الدب الكبير، الذي كان مو فاا صغيراا في مصلحة البريد.

وبعد أن تحول مص فى كمال مان مجاَر وااب  صاغير عاائر علاى األووااع الاى قائاد عساكري 
بري انياة، يمل  رصيداا من األمجاَ واالنتصارات لقبت با)الغازي( بفضل نفاوب رجاال االساتخبارات ال

ويذكرنا أرمسترون  صفحة جديدة من حياته الخاصة بعاد كشافه عان مجوناه وفساقه، وأهليتاه لنساف 
الخالفة االسالمية ، فيت ارب الاى زواجاه االسا وري مان )ل يفاة( تلا  الفتااة االميرياة الموسارة التاي 

لغااات فضااالا عاان  عاااَت لتوهااا ماان باااري  لتقااد  خبراتهااا االَاريااة وعقافتهااا العصاارية و جاَتهااا لعاادة
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أنوعتهاا وسااحرها ماا  قصاار أبيهااا الفااخر فااي أزمياار الااى الغااازي مصا فى كمااال ، الااذي أوقعتااه فااي 
اللها فتخلت من )فكرية ( التي أرسلها الى ميونخ للعال  من المرض الذي نقله  حبائلها بتمنعها َو

ل يفاة( بعاد أفساد إليها، عم َبر أمر انتحارهاا كماا تخلات مان )صاالحة( ليقاو  بازوا  خااطف مان )
حيااة )سااعاَت( وعشارات البنااات والنسااء والغلمااان و يرهاا، كمااا تؤكاد بلاا  الوعاائا التااي تركهاا أحااد 

.  وقد كانت ل يفة نفسها وحية مان واحاياه، ييماا بعاد، حيا  (1)زمالئه من الضباط المتقاعدين
مان كال  اذوبه، ولام  طلقها بقرار وزاري ، وتركها فريسة لألمراض واألوجاع، بعد تحاذيرها للصامت

تبا بجانبه إال )عفت( ، تل  الفناناة التاي كانات لاه معلماة ومؤرخاة، حتاى اسات اعت أن تقاَو بلا  
ية له. -على حد تعبير -الوح    بأسلوب الخضوع والعبَو

ولكان )ل يفاة( هااانم أ ااكي كيال لاا  يمنعهاا قاانون حمايااة م صافى كماال ماان أي هجاو  أو نقااد 
راتها التااي نشاارتها صااحيفة )الحريااة( التركيااة فااي حزيااران )يونيااو( عااا  ماان التلمااي  بااين ساا ور مااذك

ماان تساالي  بعااض األوااواء علااى حياااة أتاااتورك الخاصااة وأفراطااه فااي الشاارب، محاولااة إلقاااء 1973
المسؤولية على اصاحابه وزمالئاه أمثاال: )قلا  علاي( و)ناوري جنكار( ، و)رجا  هادأ( الاذي كاانوا 

مااان القتلاااة واال اااقياء المعاااروفين الاااذين وااامهم الاااى حا ااايته يتعمااادون اهااادار وقتاااه وهااام مجموعاااة 
ولحراساااته وأصاااب  بعضاااهم يرفااا  الكلفاااة معاااه الاااى أبعاااد الحااادَو بعاااد تنفياااذهم للعدياااد مااان المهماااات 

 .(2)االجرامية التي كلفهم بها للتخلت من بعض خصومه
ا نعلام أن إن تل  األخالب العفنة التي ا تهر بها مص فى كمال التستغرب منه خصوصاا عنادم

 أصله من يهَو الدونمة.
ية : )لقد أكد الكثير من اليهَو ساالني  أن كماال آتااتورك كاان  فقد جاء في َائرة المعارف اليهَو
أصااله ماان الدونمااة، وهااذا هااو أيضاااا رأي االسااالميين المعاروااين لكمااال آتاااتورك، ولكاان الحكومااة 
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 .(1)تنكر بل (
ياا يجري في عروب األسرة الكمالية. ويعلا تويني على نس  مص فى كمال قائالا  : )إن َماا يهَو

فقااد كاناات سااالني  مهااب  اليهااَو أيااا  محنااتهم. وقااد َرؤوا عقائاادهم باعتناااب االسااال  . ولكاان طبااائ  
ية(  .(2)مص فى كمال ولون عينه وتكوينه الجسمي يبعده عن أن يكون متأعراا بدماء يهَو

ثيااراا باامتوتورك ويعتقاادون اعتقاااَاا راسااخاا أنااه ماانهم ويقااول أسااامة عيناااي : )أن الدونمااة يعتاازون ك
 .(3)وحجتهم في بل  أن أتاتورك أسفر عن نياته ود االسال  حين تولى الحكم(

هااا 1337إن افعااال مصاا فى كمااال َلاات علااى بغضااه لالسااال  ييمااا بعااد، فبينمااا كااان فااي عااا  
ابير التي ستتخذ ال يقصاد منهاا عندما انتصر على اليونان في أنقرة يعلن أما  الشع : )إن كل التد

، نجااده بعااد أن (4) ياار االحتفاااا بالساال نة والخالفااة وتحرياار الساال ان والاابالَ ماان الاارب األجنبااي(
  تعلن الجمعية الوطنياة التركياة بزعامتاه عان قياا  1923ها/1341تمكن من العباَ والبالَ في عا  

ظااااهر باالحتفااااا مؤقتااااا بالخالفاااة الجمهورياااة التركياااة وانتخااا  مصااا فى كماااال أول رئاااي  لهاااا، وت
فااختير عبدالمجياد بان السال ان عباادالعزيز خليفاة بادالا مان محماد الساااَا الاذي  ااَر الابالَ علااى 

 .(5)بارجة بري انية الى مال ة ولم يمارا السل ان عبدالمجيد أي سل ات للحكم
، وقااد اصااب  فااي نظاار كااان الخليفااة عبدالمجيااد رجااالا مهااذباا مثقفاااا كمااا يليااا بساااللة بنااي عثمااان

االتاراك الصالة الحياة باالترام والتااريخ العثماااني االساالمي ، وكانات جمااهير اساتانبول تهارع إللقاااء 
نظاارة عليااه وتحيتااه كاال جمعااة وهااو فااي طريقااه ألَاء الفريضااة، وكااان الخليفااة ماادركاا تمااا  اإلَراك 

ة يرتاادي عمامااة محمااد الفااات  مكانااة منصاابه السااامية، وعراقااة الساااللة التااي ينتمااي إليهااا، فكااان ماار 
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 وعانية يتقلد لسيف السل ان سليمان القانوني.
استشاط مص فى كمال ايظاا فماا كاان لي ياا أن يارأ أو يسام  عان محباة النااا وتعلقهام بامل 
عثمان وبالخالفة والسل نة، فمن  الخليفة من الخرو  للصالة عم خفض مخصصاته للنصف وحكام 

 والنار، وومن تأييد الدول العظمى لسياسته التعسفية. مص فى كمال البالَ بالحديد 
 ، وكان على عقة 1924آبار/ مارا  3َعا مص فى كمال الجمعية التأسيسية إلى اجتماع في 

لاان يجاارؤ علااى  -التااي لاام يبقااى منهااا سااوأ اساامها  -تامااة ماان أن أحااداا فااي الجمعيااة التأسيسااية 
الخالفاة التاي أساماها ص هاذا الاور  مان القارون  معارواته، وطارو علاى الجمعياة مشاروع قارار بالغااء

، وقااد أجيااز القاارار الااذي  اامل نفااي الخليفااة فااي اليااو  التااالي َون مناقشااة، وان فااأت (1)الوساا ى ص
على يد مص فى كماال  اعلة الخالفاة التاي كاان المسالمون طيلاة القارون يساتمدون مان بقائهاا رماز 

 . (2)وحدتهم واستمرار كيانهم
ال ينفذ مخ  اا مرسوماا له في المعاهادات التاي عقادت ما  الادول الغربياة، لقد كان مص فى كم

  علاااى تركياااا فقبلااات  اااروط الصااال  والمعروفاااة 1923هاااا/1340فقاااد فروااات معاهااادة لاااوزان سااانة 
 بشروط كرزون األرب  ص وهو رئي  الوفد االنجليزي في مؤتمر لوزان ص وهي: 

 ق   كل صلة لتركيا باإلسال .  -1
 الفة اإلسالمية إلغاءا تاماا. إلغاء الخ -2
 إخرا  الخليفة وأنصار الخالفة واإلسال  من البالَ ومصاَرة أموال الخليفة.  -3
 . (3)اتخاب َستور مدني بدالا من َستور تركيا القديم -4

 وعم االستياء الشديد العالم اإلسالمي، فشوقي الذي مدحه سابقاا بكى الخالفة فقال: 

                                                        
 . 110( انظر: التاريخ العثماني في شعر أحمد شوقي لمحمد ابوغدة ، ص1)
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 ْجَ  نواو عاَت أ اني العرا رَ 
 وُنعيِت بين معالم األفراو                             
 ُكِفنِت في ليِل الِزفاف بثوبه 
فنِت عند َتَبُل  اإلصباوِ                               وَُ
 َوَجْت علي  ممبن ومنابر 
 وبكيت علي  ممالُ  ونواوِ                             
 الهنُد والهة، ومصر حزينة
 تبكي علي  بمدم  سحاِو                       

 والشا  تسأل، والعراب وفارٌا 
 أَمحا من األرض الخالفة ماِو                      
ة   ياللرجال لُحرٍة مؤَو
 ُقِتلْت بغير جريرة َوُجناِو                      

 
يرياد بجارة قلام وبالحدياد والناار أن  عم انبرأ  وقي بوجه التقريا  والنقاد الشاديد الاى اتااتورك الاذي

ينقل االتراك ر م أنوفهم من آسيا الى أوروبا ، ومن جذورهم العميقة في الشارب الاى االنتظاار علاى 
 أبواب الغرب:

 َبكِت الصالة وتل  ِفتنُة عاب ٍ 
 بالشرع عربيِد القضاء َوقاوِ    

 أفتى ُخَزعبلٍة وقال واللة
 وأتى بكفر في البالَ ُبواوِ    
 ن الذين جرأ عليهم ِفْقُههُ إ
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 ُخلِقوا لِفِقِه كتبية وِسالوِ    
 َنَقل الشرائَ  والعقائد والُقرأ 

 والناَا َنْقَل كتائ  في الساوِ    
 تركته كالشب  المؤلة أمه

 لم َتْسُل َبْعُد بباَة األ باوِ    
ولة   رته طاعات الجموع َو

 (1)َوَجد السواَ لها هوأ المرتاو   
ي أن يباين ساب   هاور هاؤالء المتسال ين الاى جهال الشاعوب واستساالمها لل غااة ولم يترك  وق
 المستبدين فقال:

 مجُد األمور زواله في َزلةٍ 
اا      ال تْر  ال سم  باألمور خلَو

 خلعته َون المسلمين ِعصابةُ 
اا      لم يجعلوا للمسلمين وجَو

 يقضون بل  عن سواَ  افل
ا     ُخِلَا السواَ مَضَلال وَمْسَو

 إلاّي نظرت الى الشعوب فلم أجد 
 كالجهل َاءا للشعوب ُمبْيدا   

 و با سبي الفرَُ المسل  مجلساا 
 (2)ألفيت أحرار الرجال عبيداا    

                                                        
 . 112( انظر : التاريخ العثماني في شعر أحمد شوقي، ص1)
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خلاات تركيااا لعمليااات  لقااد نفااذ مصاا فى كمااال المخ اا  كااامالا وابتعااد عاان الخ ااوط االسااالمية َو
 ، وعهاد بشاؤونها الاى وزارة المعاارف. 1924هاا/1343التغري  البشعة؛ فألغيت وزارة األوقاف سنة 

  أ لقات المسااجد وقضات الحكوماة فاي قساوة بالغاة علاى كال تياار َيناي 1925هاا/1344وفي عا  
 وواجهاااااااااااااااااااااااااات كاااااااااااااااااااااااااال نقااااااااااااااااااااااااااد َينااااااااااااااااااااااااااي لتاااااااااااااااااااااااااادبيرها بااااااااااااااااااااااااااالعنف. وفااااااااااااااااااااااااااي عااااااااااااااااااااااااااا  

 ( حاادَت عاادَ المساااجد ولاام تساام  بغياار مسااجد واحااد فااي كاال 1932-1931هااا/1350-1351)
 متر وأعلن أن الروو االسالمية تعوب التقد .500ا َائرة من األرض يبلم محي ه

وتماَأ مص فى كمال في تهجمه على المساجد فخفاض عادَ الاواعظين الاذين تادف  لهام الدولاة 
أجااورهم الااى عالعمائاااة واعاام ، وأماارهم أن يفساااحوا فااي خ باااة الجمعااة مجاااالا واساااعاا للتحاادم علاااى 

لماادي  لااه. وأ لااا أ ااهر جااامعين فااي اسااتانبول الشاؤون الزرابيااة والصاانابية وسياسااة الدولااة وكياال ا
ع.  وحول أولهما وهو مسجد آيا صوييا الى متحف، وحول عانيهما وهو مسجد الفات  الى مستَو

أماا الشااريعة االساالمية فقااد اساتبدلت وحاال محلهاا قااانون مادني أخذتااه حكوماة تركيااا عان القااانون 
ساتخدمت التقاويم الجريغاوري الغرباي،  . و يارت التقاويم الهجاري وا1926هاا/1345السويساري عاا  
  .1926ها ملاياا في كل أنحاء تركيا وحل محله عا  1342فأصب  عا  

  أ فاال الاانت علااى أن تركيااا َولااة إسااالمية، و ياار ناات 1928هااا/1347وفااي َسااتور عااا   •
القسااام الاااذي يقسااامه رجاااال الدولاااة عناااد تاااوليهم لمناصااابهم، فأصااابحوا يقسااامون بشااارفهم علاااى تأَياااة 

   بدالا من أن يحلفوا بان كما كان عليه األمر من قبل.الواج
   ياارت الحكوماااة الع لااة الرسااامية فلاام يعاااد الجمعااة، بااال أصاابحت الع لاااة 1935وفااي عاااا   •

الرسمية للدولة يو  االحد، وأصبحت ع لة نهاية االسبوع تبادأ مناذ  هار ياو  السابت وتساتمر حتاى 
 صباو يو  االعنين.

يم الديني كلية في المدارا الخاصة، عام تام إلغااءه بال أن كلياة الشاريعة وأهملت الحكومة التعل •
  .1933ها/1352في جامعة استانبول بدأت تقلل من أعداَ طالبها التي أ لقت عا  
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وامعنااات حكوماااة مصااا فى كماااال فاااي حركاااة التغريااا  فأصااادرت قاااراراا بالغااااء لاااب  ال رباااوش  •
 .(1)وأمرت بلب  القبعة تشبهاا بالدول األوروبية

  باادأت الحكوماااة تفاارض إجباريااااا اسااتخدا  األحااارف الالتينيااة فاااي 1929هاااا/1348وفااي عااا   •
كتابااة اللغااة التركيااة باادالا ماان األحاارف العربيااة. وباادأت الصااحف والكتاا  تصاادر باااألحرف الالتينيااة 
 وحااذفت ماان الكليااات التعلاايم باللغااة العربيااة واللغااة الفارسااية، وحاار  اسااتعمال الحاارف العربااي ل باا 
المؤلفاااات التركياااة واماااا الكتااا  التاااي سااابا لم ااااب  اساااتانبول أن طبعتهاااا فاااي العهاااَو الساااالفة، فقاااد 
صادرت الاى مصار، وفاارا، والهناد، وهكاذا ق عات حكوماة تركياا ماابين تركياا وماوايها االسااالمي 

 .(2)من ناحية، ومابينها وبين المسلمين في سائر البلدان العربية واالسالمية من ناحية اخرأ 
وأخذ أتاتورك ينفخ فاي الشاع  التركاي روو القومياة، واساتغل مانااَأ باه بعاض الماؤرخين مان  •

أن لغة السومريين أصحاب الحضارة القديمة في بالَ مابين النهرين كانت بات صلة باللغة التركية 
فقال: بأن األتراك هام أصاحاب أقاد  حضاارة فاي العاالم ليعوواهم عماا أفقادهم إيااه مان قايم بعاد أن 

 .(3)ارب كل نشاط إسالمي وخل  مص فى كمال على نفسه )أتاتورك( ومعناه أبو األتراكح
هرت الفناون واقيمات التماعيال ألتااتورك  • وعملت حكومته على االهتما  بكال مااهو أوروباي فااَز

فااي مياااَين الماادن الكباارأ كلهااا، وزاَ االهتمااا  بالرساام والموساايقى ووفااد الااى تركيااا عاادَ كبياار ماان 
 .(4)ا لبهم من فرنسا والنمسا الفنانين
وعملاات حكومتااه علااى إلغاااء حجاااب الماارأة وأماارت بالساافور ، وألغااي قوامااة الرجاال علااى الماارأة  •

 وأطلا لها العنان باسم الحرية والمساواة، و ج  الحفالت الراقصة والمسارو المختل ة والرقت.

                                                        
 (. 1/115( انظر: حاضر العالم االسالمي )1)

 (. 1/115( المصدر السابق نفسه )2)

 (. 1/115( انظر: حاضر العالم االسالمي )3)

 . 432-428( انظر : المسألة الشرقية للدسوقي ، ص4)
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ا على صلة كبيارة ما  اليهاَو مان وفي زواجه من ل يفة هانم ابنه أحد أ نياء أزمير الذين كانو  •
سااكان أزمياار، أجاارأ مراساام الاازوا  علااى ال ريقااة الغربيااة كااي يشااج  علااى نبااذ العاااَات االسااالمية 
واصا حبها وطاااف بهاا أرجاااء الابالَ وهااي باَيااة المفااتن تخااتل  ما  الرجااال وترتادي أحاادم األزياااء 

 .(1)المعينة على التبر  الصارال
غة التركية ففقد كال معانياه ومدلوالتاه، وأمار أن يكاون األبان باللغاة وأمر بترجمة القرآن الى الل •

 .(2)التركية
عمل على تغيير المناه  الدراسية وأعيد كتابة التاريخ من أجل إبراز الماوي التركي القومي،  •

 .وجرأ تنقية اللغة التركية من الكلمات العربية والفارسية، وأستبدلت بكلمات أوروبية أو حثية قديمة
وأعلنااات الدولاااة عزمهاااا فاااي التوجياااه نحاااو أوروباااا وانفصااالت عااان العاااالم االساااالمي والعرباااي،  •

وامعناات حكومتهااا ماان اسااتدبار االسااال  حتااى حارباات بقسااوة أي محاولااة ترمااي الااى إحياااء المباااَك 
 .(3)االسالمية

ية، وكاان خ اوات مصا فى كماال هاذه بعيادة األعار فاي مصار وأفغانساتان و ياران والهناد االسااالم
وتركسااتان وفااي كاال مكااان ماان العااالم االسااالمي، إب أتاحاات الفرصااة لاادعاة التغرياا  وخاادا  الثقافااة 
االساااتعمارية أن ينفاااذوا الاااى مكاااان الصااادارة وأن يضاااربوا المثااال بتركياااا فاااي مجاااال التقاااد  والنهضاااة 

بات االتجاهااات المضاااَة  -االهاارا ، والسياسااة والمق اام-المزعومااة، فقااد هللاات لااه صااحف مصاار 
ي والماسوني.ل  السال  ، والمدعومة النفوب الغربي واليهَو

لقااد بااررت تلاا  الصااحف تصاارفات كمااال أتاااتورك ووافقاات عمااا ابتدعااه، ونشاارت لااه أقااوال:)لي  
: )ألقاى القارآن بات ياو  فاي باده فقاال :  -اي مصا فى كماال-لتركيا الجديدة عالقة بالدين(. وأناه 

                                                        
 (. 1/116( انظر: حاضر العالم االسالمي )1)

 (. 1/116( المصدر السابق نفسه )2)

 (. 2/100انظر: االتجاهات الوطنية لمحمد حسين )( 3)
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 ين وقواعد سنت في العصور الغابرة(.ان ارتقاء الشعوب اليصل  أن ينفذ بقوان
ليسااات  -هااي كمااا وصاافها األمياار  ااكي  أرسااالن-لقااد كاناات حكومااة تركيااا العلمانيااة الكماليااة 

حكومة َينية من طراز فرنسا واالنكلترا فحس ، بل هي َولة مضااَة للادين كالحكوماة البلشافية فاي 
وراتهاا المعروفاة لام تتادخل فاي حاروف روسيا سواء بسواء، إب أنه حتى الدول الالَينية في الغرب بث
 .(1)االناجيل وزي رجال الدين وطقوسهم الخاصة وتلغى الكنائ 

ة ، مثلما كاان لاه َوره الباارز فاي تشاجي   ي َور كبير في التروي  لهذه الَر وكان لالعال  اليهَو
والوحشاية أتاتورك على الب   بأية معاروة اساالمية ، وكانات تازين لاه أن ماايقو  باه مان الماذاب  

واد المسالمين ليسات سااوأ معاارك ب ولياة، كمااا كانات منباراا لكال َعااوات التشابه باالغرب الصااليبي 
والمناااَاة بالحريااة الفاااجرة للماارأة التركيااة، والتااروي  لفنااون االنحااالل الخلقااي معتباارة أن  اارب الخماار 

 .(2)والمقامرة والزنا ليست إال مظاهر للتمدن والتحضر
مصاا فى كمااال أصااب  نموبجاااا صااارخاا للحكااا  فااي العااالم االسااالمي وكااان إن الحقيقااة الماارة أن 

ألسلوبه االساتبداَي الفاذ أعاره فاي سياساات مان جااء بعاده مانهم، كماا أناه أع اى االساتعمار الغرباي 
مبرراا كايياا للقضاء على االسال  فان فرنسا مثالا بررت حرصاها علاى تنصاير باالَ  امال األفريقاي 

وعقيدتها واسالمها بأنه اليج  عليها أن تحافم على االساال  أكثار مان األتاراك وأخراجها من َينها 
 .(3)المسلمين أنفسهم

 لقد أصب  مص فى كمال زبيماا روحياا لكثير من الحكا  الذين باعوا آخرتهم بدنياهم الزائلة.
ثاورات قاَ المسلمون عورات مسلحة ود الحكم العلماني التركي المعااَي لالساال  و هارت أهام ال

ها وقد قمعها الكماليون بشدة 1349ها، عم في منيمين عا  1344في المن قة الجنوبية الشرقية عا  

                                                        
 . 573( انظر : العلمانية ، د. سفر الحوالي ، ص1)

 (. 1/117( انظر: حاضر العالم االسالمي )2)

 . 573( انظر: العلمانية، د.سفر الحوالي، ص3)
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 منق عة النظير وبه  وحيتها عدَ كبير من العلماء، وأهملت المن قة اقتصاَياا وعلمياا.
العدياد وقامت حركة النور بزعامة الشيخ بدي  الزمان سعيد النورا وتالميذه من بعده، وقد كت  

ماان الرسااائل االسااالمية تحاات عنااوان )رسااائل النااور( فااي ساابيل التوبيااة االسااالمية ومقاومااة مباااَك 
الكماليين والعلمانية، ولم تعماد حركتاه الاى حمال الساالو واقتصار جهاَهاا علاى اللساان. وقاد حااول 

ة بااين أعضاااء أتاااتورك اسااتمالته ونافشااه واسااتنكر َعوتااه الناااا الااى الصااالة ماادبياا أنهااا تثياار الفرقاا
 المجل  فاجابه: 

)إن أعظاام حقيقااة تتجلااى بعاااد االسااال  إنمااا هاااي فااي الصااالة، وان الاااذي اليصاالي خااائن وحكااام 
) َو  .(1)الخائن مَر

فسجنه عم نفاه بعد أن اتهمه بمؤامرة لقل  نظاا  الحكام، ولكان َعوتاه اساتمرت فاي االنتشاار ساراا 
وائر الدول ة، ومثل للمحاكماة مارة أخارأ بتهماة أتااتورك بين صفوف الجامعين ومعسكرات الجي  َو

 بالدجال، فوقف أما  المحكمة وقال: 
)إنناااي ألعجااا  كياااف ياااتهم أنااااا يتبااااَلون ييماااا بيااانهم تحياااة القااارآن وبياناااه ومعجزاتاااه باتبااااعهم 
للسياسااة والجمعياااات السااارية، علااى حاااين يحاااا للمااارقين االفتاااراء علاااى القاارآن وحقائقاااه فاااي وقاحاااة 

بل  أمراا مقدساا ألنه حرية. أما نور القرآن الذي يأبى إال أن يش  في أفلدة ماليين و صرار، عم يعد 
 المسلمين المرتب ين بدستوره ، فهو خ ورة ينهال عليها جمي  ألفاا الشر والخب  والسياسة...

أسمعوا يامن بعاتم َيانكم بادنياكم وتنكساتم فاي الكفار الم لاا: إنناي أقاول بمنتهاى ماا أع ااني هللا 
قاااوة إفعلاااوا ماااايمكنكم فعلاااه فغاياااة مانتمنااااه أن نجعااال رؤسااانا فاااداءا ألصاااغر حقيقاااة مااان حقاااائا  مااان

 .(2)االسال ....(
هاااا حاااين بااادأت الحكوماااة تضااا ر لالساااتجابة لم الااا  1367فأعياااد الاااى منفااااه وبقاااي حتاااى عاااا  

                                                        
 (. 1/117( انظر: حاضر العالم االسالمي )1)

  (.1/122( انظر: حاضر العالم االسالمي )2)
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 .(1)الشع  المسلم بخصور النشاط الديني
هاا 1349باه )حازب الشاع  الجمهاوري ( لعاا  لقد تجلت سياسة أتاتورك العلمانياة فاي برناام  حز 

هااا ماارة عانيااة والتااي ناات عليهااا الدسااتور التركااي وهااي المباااَك السااتة التااي رساامت 1355ماارة وعااا  
بشكل ستة أسهم على علم الحزب وهي : القومية ، الجمهورية ، الشعبية ، العلمانية، الثورة، سال ة 

 .(2)الدولة(
ا علمانياة تركياا ر ام أناف المسالمين. لقاد أصاي  مصاا فى هاا بعاد أن حقا1356تاوفي أتااتورك عاا  

كمال بمرض قبل وفاته بسنين بمرض عضاال فاي الكلياة لام تعارف كنهتاه. وكاان يتعارض آلال  مبرحاة 
مزمنة الت اب، كانت السب  في إَماناه علاى  ارب الخمار مماا أَأ الاى إصاابته بتلياف الكباد والتهااب 

 -وقاد تادهور فاي المساتويات العلياا للماخ-الكمباة واالن اواء في أعصاابه ال ريياه وتعرواه لحااالت مان 
 .(3)لذل  كان هذا الديكتاتور مثالا فريد في القسوة والتنكيل واألنانية المدمرة

 المبح  الساب 
 بشائر إسالمية في تركيا العلمانية

 
وساار ها تاولى الرئاساة رييقاه علاى الادرب العلمااني عصامت اينوناو 1356بعد وفاة أتاتورك عا  

علاى نهاا  سياسااة أتاااتوك. وعنااد نشااوب الحاارب العالمياة الثانيااة ألتزماات تركيااا الحياااَ عاام َخلاات فااي 
نهايااة الحاارب الااى جاناا  الحلفاااء وبعااد انتهاااء الحاارب العالميااة الثانيااة ، تقارباات تركيااا ماان الواليااات 

خلااات فاااي المعاهااادات معهاااا، وأقامااات أمريكاااا علاااى األراواااي التركياااة قواعاااد ع ساااكرية، المتحااادة َو
اَ التضخم المالي.  و هرت األزمات االقتصاَية العنيفة التي تزايد خ رها يوماا بعد يو  ، واَز

                                                        

 (. 1/122( المصدر السابق نفسه )1)

 (. 1/116( المصدر السابق نفسه )2)

 . 242( انظر: المسألة الشرقية ، محمد ثابت الشاذلي ، ص3)
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هاااا مااان 1366وسااامحت الدولاااة بتشاااكيل أحااازاب علمانياااة جديااادة فنشاااأ الحااازب الاااديمقراطي عاااا  
انشاااقاب َاخااال صااافوف حااازب الشاااع  الجمهاااوري نفساااه، وفااااز فاااي االنتخاباااات بد د اااة عواطاااف 

هااا ، 1374تبنااى السياسااة األمريكيااة وأصااب  رئيسااه جااالل بايااار رئيساااا للجمهوريااة عااا  الناااا، وقااد 
كمااا أصااب  عاادنان مناادرا رئيساااا للااوزراء ، وأصااب  منصاا  رئااي  الااوزراء يفااوب فااي األهميااة ماان 

 منص  رئي  الجمهورية.
، فحال  وبقيت األزمات والكوارم االقتصاَية في ترٍَ مستمر وتوجهت االنتقااَات للحازب الحااكم

ها بحجة معارواته المبااَك الكمالياة ولكناه تشاكل باسام آخار 1368الحزب القومي الذي  هر عا  
هااو الحاازب القااومي الجمهااوري، وفرواات  رامااات فاَحااة علااى الصااحفيين الااذين يح ااون ماان قاادر 
الحكومة ، وويا على اساتذة الجامعات والقضاة والمو فين المدنيين بصورة عامة، وفروت قيَو 

 ها.1376االجتماعات عا  على 
ووجااه الحاازب الااديمقراطي التهمااة الااى كثياار ماان االبرياااء باال ااتراك بمااا ساامي:)مؤامرة الضااباط 
التسعة( واتهمهم باالرتداَ عن مباَك العلمانياة والميال الاى جانا  المنظماات الدينياة االساالمية وقاد 

 .(1)االسالمي حصل بالفعل بعض التراج  عن بعض العداء ود االسال  بفعل الضغ 
حتااى إن حاازب الشااع  الجمهااوري، باادأ يغياار مااان اتجاهاتااه العلمانيااة منااذ االنتقااال الااى  ااااهرة 
 التعدَ الحزبي ، حي  وافا الحزب على إنشاء كلية االلهيات، ومعهد العلو  االسالمية في أنقرة.

، وكااان  1950أيااار  14واعتمااد الحاازب الااديمقراطي علااى الجماعااات االسااالمية فااي انتخابااات 
سبباا رئيسياا في فوزه على حزب الشع  الجمهوري، وفضالا عان بلا ، اعتمادت أحازاب أخارأ علاى 

  .1980-1961الجماعات السالفة الذكر، مثل حزب العدالة في المدة الواقعة بين 
 وأما حزب ال ريا المستقيم؛ فانه استمد قوته في الثمانينات من الرأي العا  االسالمي.

ماال القااومي بزعامااة ألاا  أرسااالن تااورك  الموجااة االسااالمية وَ ي،ااَر مفهومااه عاان وركا  حاازب الع
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العلمانياااة، وبااادأ باااالتقرب مااان الااارأي العاااا  االساااالمي وكاااان  اااعار هاااذا الحااازب فاااي انتخاباااات عاااا  
 .(1)  )َليلنا القرآن، وهدفنا ال وران(1987

علمانيااة المتالطمااة يظهاار إال أن العماال االسااالمي الماانظم الااذي  ااا طريقااه فااي تلاا  األمااوا  ال
 جلياا م   هور حزب السالمة الوطني.

 كانت الحركة االسالمية في تركيا قبل  هرو حزب السالمة الوطني تتكون من :
المتصوفة المناوئاة للحركاة الكمالياة، وهاؤالء حاافظوا علاى التارام االساالمي بمفهوماه الخاار  •

الحركاة هاو الحفااا علاى العبااَات االساالمية فاي بهم، وواصلوا تحفيم القرآن سراا وكان هدف هذه 
نفااوا الاارأي العااا  التركااي، وفااي هااذا المجااال قاااموا بتكااوين جمعيااات ل نفاااب علااى طااالب ماادارا 
األئماة والخ باااء ل كثااار مانهم، وتعااويض الاانقت الاذي ناات  عاان اختفااء الاادعاة االسااالميين عناادما 

 اص د  بهم الحزب الكمالي.
هاا حركة اإلما  المصل •   الكبير سعيد النورساي والتاي تعارف بحركاة الناور والتاي تركازت جهَو

على الدعوة الى االيمان بان واليو  اآلخر ومحاربة الماَية الملحدة واالهتما  بتربية األجياال وابتعاد 
 .(2)الكثير من اتباعها عن السياسة

بضرورة خوض المعترك  عندما تحصلت تركيا على نوع من الحريات تقد  االسالميون المؤمنون 
 ، حياا  قااا  علااى تأسيسااه 1970السياسااي بتأسااي  حاازب النظااا  الااوطني فااي كااانون الثاااني عااا  

يااون  عااارف. وقااد جاااء َعاام هااذا الحاازب بصااورة رئيسااية ماان التجااار الصااغار والحاارفيين والرجااال 
 لألحاازاب المتاادينين فااي األناوااول، وتوساا  الحاازب فااي ماادة قصاايرة جااداا وباادأ يشااكل تهديااداا خ يااراا 

العلمانية وقد جاء في بيان التأسي  مايلي: )أما اليو  : فان أمتنا العظيمة التاي هاي امتاداَ ألوللا  
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ساانة،  500الفاااتحين الااذين قهااروا الجيااوش الصااليبية قباال ألااف ساانة، والااذين فتحااوا اسااتانبول قباال 
خمسااين ساانة. هااذه  ساانة.. وخاوااوا حاارب االسااتقالل قباال 400أوللاا  الااذين قرعااوا أبااواب فينااا قباال 

األمااة العريقااة تحاااول اليااو  أن تاانهض ماان كبوتهااا تجاادَ عهاادها وقوتهااا ماا  حزبهااا األصاايل )حاازب 
النظا  الوطني( إن حزب النظا  الوطني سيعيد ألمتنا مجدها التليد، األمة التي تملا  رصايداا هاائالا 

مثال الحاوار المتمثال من األخالب والفضائل يضاف الى رصيدها التاريخي، والى رصايدها الاذي ي
 .(1)في الشباب الواعي المؤمن بقضيته وقضية وطنه(

 وقد  حزب النظا  برنام  عمله في منظومة من األفكار يمكن إيجازها في اآلتي:
جمي  المؤسسات الهامة في تركيا في أيد  ربية  ير وطنياة، واألمار ال بيعاي والواجا  القاومي  

 ابها.يقضي بأن تعَو هذه المؤسسات الى أصح
عاااش الناااا أربعااين ساانة والقااوأ الخارجيااة المااؤعرة تحاااول إبعاااَهم عاان محااورهم الحقيقااي الااى  

محور  ري ، فوق  الناا في ويا وعنت  ديدين، والبد من إرجاع الناا الى طبيعتهم ومحورهم 
 االصيل )ف رة هللا( حتى يستقيم أمرهم ويتخلصوا من عقائدهم.

ين واليسااار والوساا  هااي ماان اختااراع الماسااونية والصااهيونية، إن التسااميات المعاصاارة مثاال اليماا 
وكلهاا مؤسسااات تابعاة لغاارض واحاد وهااو أن تنحاارف تركياا عاان خ هاا الحضاااري الاذي عمااره ألااف 
ة الااى الخاا  األصاايل الااذي يصاال  ساانة، وانااه البااد ماان الااتخلت ماان هااذه األسااماء الغريبااة والعااَو

 الماوي التليد بالغد المشرب.
وطني اليشاابه األحاازاب األخاارأ، فجمياا  األحاازاب تقااو  علااى أساااا التساال  إن حاازب النظااا  الاا 

 و هوة الحكم، ونحن نقو  على أساا جديد يبتغي مروات هللا والعمل في سبيل الوطن.
إن نظاااا  التعلااايم فاااي تركياااا فاساااد وواااعته  اااربمة مااان الحاقااادين مااان الصاااليبين واليهاااَو بشاااكل  

مة معنوية أو أخالقية أو َينية  ايته فصال تركياا عان اليناس  األمة، فهو يسق  من حسابه كل قي
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ماواايها االساااالمي وسااالخها عااان َينهاااا وقيمتهاااا، وبهااذه ال ريقاااة فقااا  يسااات يعون أن يقتلاااوا الجيااال 
ويدمروا البالَ، لقد مرت خمسون سنة ونحن نسم  أن تركيا جزء مان أوروباا، وأن النهضاة الباد أن 

ولااة تقااو  علااى أنقاااض الاادين كمااا حصاال فااي الغاار  ب، متناسااين أن االسااال  يختلااف عاان الكنيسااة َو
 الق .

فاي الوقاات الاذي تمناا  الدولااة يياه توزياا  الكتاا  علاى المعاهااد االسااالمية العالياة وتحاااول إ ااالب  
معاهااااد األئمااااة والخ ابااااة وماااادارا تعلاااايم القاااارآن، تنفااااا الماليااااين علااااى المسااااارو والممثلااااين وعمناااااا 

ي الوقت الاذي تعتارض الدولاة علاى ال الباات اللاواتي يلبسان للمشروبات التي توزع في السفارات وف
الحجاب على رؤوسهن، تدرا في كتا  الالهاوت فاي كال مكاان َونماا رقاباة أو واجة وهاذا يعناي 

ة الى االسال  الحقيقي  .(1)أن حزب النظا  الوطني أكد العَو
والعلماااانيين فاااي تركياااا لااام يتحملاااوا هاااذا الصاااوت الفتاااي الاااذي يتااادفا  بالحيوياااة والنشااااط إن اليهَو

ويحركااه فااي قضاااياه اإليمااان العميااا باالسااال  وبضاارروة رجااوع الشااع  التركااي إليااه، ولااذل  تحاارك 
  بسب  نشاط حزب العمال وأحال قضية حزب النظا  الاوطني الاى 1971الجي  التركي في آبار 

 .(2) 1971مارا  21المحكمة الدستورية التي أصدرت قراراا جائراا بحل الحزب في 
 وقد جاء في قرار محكمة أمن الدولة العليا مايلي:

 إن المباَك التي قا  عليها الحزب وتصرفاته تخالف الدستور التركي. 
 العمل على إلغاء العلمانية في البالَ، و قامة حكومة إسالمية. 
 قلاااااااااااا  جمياااااااااااا  األساااااااااااا  االقتصاااااااااااااَية واالجتمابيااااااااااااة والحقوقيااااااااااااة التااااااااااااي تقااااااااااااو  عليهااااااااااااا 

 البالَ.       
 مباَك أتاتورك. العمل ود 
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 القيا  ببعض التظاهرات الدينية. 
وجاااء فااي الحكاام المحكمااة أيضاااا أنااه اليحااا ألي  ااخت ماان  خصاايات الحاازب أن تعماال ماان 
خااااالل أي حاااازب سياسااااي آخاااار ، وال أن يؤسسااااوا أي حاااازب جديااااد، وال أن ير ااااحوا أنفسااااهم ألي 

الماادة بااين نشااوء الحاازب  انتخابااات قاَمااة ولااو بشااكل مسااتقلين لماادة خماا  ساانوات. وهااذا يعنااي أن
 .(1)و  القه كانت ستة عشر  هراا فق 

وفااي تلاا  األحاادام الساااخنة والمشاااَة العنيفااة بااين االسااال  والعلمانيااة فااي تركيااا  هاار المجاهااد 
  وقباال 1972آب عااا   2الكبياار نجاام الاادين أربكااان يخااوض المعااارك الفكريااة ماا  العلمااانيين ففااي 

ربكااان فااي المجلاا  الااوطني فقااال: )فااي رأينااا أن التووااي  تأسااي  حاازب السااالمة الااوطني تحاادم أ
المهم األكثر مالءمة لجعل الدستور، َستوراا َيمقراطياا، الباد أن تكاون هنااك ماواَ َساتورية مناسابة 
قبل تحديد الحركات وحقوب الفكر والمعتقد، وهكذا من الممكن إيجاَ مناال للت بيقات الحالياة والتاي 

سااية للدسااتور، وفااي مثاال هااذه الحالااة ، علااى الماارء أن يااتكلم عاان وجااَو تتعااارض ماا  المباااَك االسا
فكر الحرية والمعتقد، وأن َولتنا لتسعى وتنماو، ومان عام لتأخاذ مكانتهاا باين األق اار الحضاارية فاي 

 .(2)العالم(
كااان أربكااان ياارأ أن النظااا  الااديمقراطي اليعااد َيمقراطياااا باادون الحقااوب وحريااة الفكاار والمعتقااد ، 

يقصااد ماان وراء بلاا  الحريااة التامااة السااتخدا  نشاار األفكااار االسااالمية، وقااد فساارت كاال ماان وكااان 
صحيفتي )جمهوريت( و)ملليت( العلمانيتين تصاريحات وأقاوال أربكاان بأنهاا بريعاة الساتخدا  الادين 

 .(3)أل راض سياسية
ة فااي الدسااتو  ر التركااي وَر لقااد هاااجم نجاام الاادين أربكااان العلمانيااة واسااتفاَ ماان الثغاارات الموجااَو
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علاااااى الحملاااااة االعالمياااااة العلمايناااااة الموجهاااااة واااااد اطروحاتاااااه فقاااااال: )إن مصااااا لحات القومياااااة، 
والديمقراطية والعلمانية واالجتمابية، والتاي تقاو  عليهاا  خصاية الدولاة، واساتناَاا الاى المااَة الثانياة 

تفسير المعاروة في من الدستور، إن هذا من الممكن توويحه بأن هذه الماَة التسم  باستخدا  و 
الممارسة، وفي هذا المجال وبصورة خاصة مص ل  القومية بحاجة الى تووي  ، وهذا يعناي أنهاا 
بحاجاااة الاااى تحديااادها ب ريقاااة تقاااو  علاااى احتااارا  جميااا  القااايم الروحياااة لقوميتناااا مااان حيااا  التااااريخ 

 .(1)والتقاليد
لألفاراَ، وهاذا يعناي االعتاراف  وأواف نجم الادين قاائالا: )الادين هاو معتقاد أساساي ونظاا  فكاري 

. إن تحريم الشخت من هذه األس  هو واد  بحا الحرية والوجَو واالعتراف بحقوب المعتقد للفَر
( مااااان 20( والمااااااَة )19( مااااان المااااااَة )1الاااااروو والمبااااااَك االساساااااية للدساااااتور خاصاااااة الفقااااارة )

 .(2)الدستور
التركياة مان جاراء األحكاا  العريياة؛  بعد هادوء جاو العناف والقلاا السياساي فاي السياساة الداخلياة

 قا  أربكان بلم  ع  حزب النظا  الوطني وأس  حزباا جديداا أطلا عليه حزب السالمة الوطني.
اسات اع حاازب الساالمة الااوطني خااالل مادة قصاايرة التتجاااوز عمانياة أ ااهر ماان تنظايم قواعااد فااي 

المادة يعاَو الاى تعااطف الارأي  محافظة ، وأعلن نجم الدين أربكان باأن نجااو حزباه خاالل هاذه 67
العاااا  المحلاااي مااا  الحااازب الاااذي ينااااَي بأهمياااة األخاااالب الدينياااة والمواقاااف المعنوياااة، وعلاااى هاااذا 

 األساا فقد أكد حزب السالمة الوطني في برنامجه على مايأتي: 
ن )قيا  تجم  يعتمد الفضيلة واألخالب ويع ي القيمة المعنوية لالنسان مثلما نصت عليه الماَتا

العا اارة والرابعااة عشاارة ماان الدسااتور والتااي تؤكااد علااى القيمااة المعنويااة ل نسااان علااى أساااا ماان 
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 .(1)األخالب والفضيلة(
 أهم أعمال حزب السالمة:

عنادما  ااعر حازب السااالمة بقوتااه، وصاار جاازءاا ماان الحيااة السياسااية فااي تركياا  اارع منظااروا  -
ية في تركيا وبيناوا للنااا إن اإلطاار السياساي الحزب بشن حملة إعالمية منظمة على أس  العلمان

لتركياااا الجديااادة ينااااقض المبااااَك السياساااية ل ساااال  ويقضاااي اإلساااال  بتوحياااد السااال ات السياساااية 
والدينياااة تحااات ساااي رة الااادين، وفاااي هاااذا المعناااى، فاااان العلمانياااة، والنظاااا  العلمااااني واااد اإلساااال ، 

 . (2)ها صممت لضمان الزندقةوالشريعة والدين وخاصة ت بيقها في تركيا، فان
ف هاااؤالء: ص إن الخوناااة والكاااذابين هااام وحااادهم الاااذين يقولاااون باااأن الااادين والسياساااة  ااايلان  وياااَر
منفصاااالن، ألن المسااالمين اليفضااالون  اااؤون الااادنيا عااان  اااؤون الساااماء. لقاااد أصاااب  واواااحاا باااأن 

 ، فاان علماه هاذا يعاد التشري  لي  من حا اإلنسان. أما إبا وو  القوانين أو اَعى بأنه يفعل بلا
خ يلااة .. إن خااالا القااوانين اإلسااالمية هااو نفسااه خااالا اإلنسااان، لقااد خلااا هللا اإلنسااان وفااا هااذه 
القوانين. إن القوانين اإلنسانية التتناس  وطبيعة اإلنساان. إن اإلساال  نظاا  يصال  لكال زماان، إناه 

بور أو يغلا عليه في أماكن العباَة. لقد يمثل كال من الدين والدولة. إن القرآن لم ينزل ليقرأ في الق
 . (3)أنزل القرآن ليحكم

إن المجاهد الكبير نجم الدين أربكان  ا طريقه بصعوبة في محاربته للعلمانية بالحجة والبرهان 
 -رحماه هللا  -ولقد عبر عن آرائه بصراحة خاالل مباحثاتاه ما  واياء الحاا حااكم باكساتان ساابقاا 

  فاي كافاة جوانا  الحيااة هاو الشارط الوحياد لقياا  َولاة إساالمية، وفاي هاذا مؤكداا أن َخول اإلساال
المجال قال نجم الدين أربكاان: ص قبال كال  ايء يجا  أن تكاون الدولاة إساالمية، إبا لام يكان األمار 
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 . (1)كذل ، فان الدين اإلسالمي في خ رص
الديمقراطياااة فاااي إن حااازب الساااالمة الاااوطني لااام يحااااول أن يتخاااذ موقاااف الهجاااو  المبا ااار علاااى 

 ، حياا  1980 ، إال أنهاام عبااروا عاان مشاااعرهم الحقيقيااة عاان بلاا  فااي عااا  1973انتخاباات عااا  
 . (2)بدأوا ينتقدون الديمقراطية مؤكدين أنها تتعارض م  مباَك اإلسال 

وفاااي هاااذا المجاااال أكاااد حااازب الساااالمة أن ص الديمقراطياااة ماااؤامرة  ربياااة لقيااااَة الجهلاااة بموجااا  
بياااة والمسااايحية. إناااه انتصاااار للمسااايحية واااد اإلساااال ، لاااذل  يجااا  ت بياااا القاااوانين األساااالي  الغر 

 . (3)اإللهية إب اليمكن ل نسان تشري  قوانين يمكن ت بيقهاص
وباإلمكااان تلخاايت وجهااة نظاار حاازب السااالمة الااوطني عاان الرأساامالية واال ااتراكية، فااي مقالااة 

 لنجي  فاول جاء فيها: 
ى مجموعتين: األولى هاي طريقاة اإلساال  فاي الخاالر، والثانياة ص نحن نقسم طريا الخالر إل

يمكااان تصااانيفها كااانظم وراعياااة والتاااي التوصااال إلاااى الخاااالر. إن المجموعاااة الثانياااة التعتماااد علاااى 
التعاليم اإللهية وتناقض نفسها باعتماَها على قاوانين مان صان  اإلنساان مثال الشايوبية والرأسامالية 

قااد تاام التأكيااد أيضاااا علااى أن هللا قااد أمرنااا أن نحكاام طبقاااا لتعاااليم القاارآن واال ااتراكية والديمقراطيااة. ل
الكريم، ولي  حس  آرائنا الخاصة. إبا حكم النااا حا  نظاا  التصاويت، فاانهم لان يكوناوا بحاجاة 
إلااااى كااااال  هللا. فااااي المجتمعااااات التااااي تحاااال فيهااااا كاااال القضااااايا وفااااا لنظااااا  التصااااويت، الينتشاااار 

 . (4)اإلسال 
يتعلاا بموقاف الحازب مان الوالياات المتحادة، فقاد عاارض الحازب الوجاَو األمريكاي فاي  أما ييماا
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األراوي التركية، كما عارض استخدا  الواليات المتحدة األراوي التركية في اساتخدامها واد َول 
  بساب  1979من قة الشرب األوس . ونتيجة لهذا فقد انتقد الحزب حكومة َيمريل في أواخر عا  

اط العساكري األمريكاي فاي تركياا، حيا  قاد  اساتجواباا إلاى مجلا  الناواب التركاي م البااا زياَة النشا
ييه محاسبة حكومة َيمريل بسب  هذا النشاط األمريكي، وقد َلال هاذا علاى قياا  طاائرتين باالهبوط 

عسااكرياا ماا  أحاادم المعاادات الحربيااة، مؤكااداا أن هااذا يشااكل  180فااي م ااار مالقااا وهمااا تحمااالن 
 ألمن المن قة. تهديداا 
وفي الحقيقة است اع الحزب أن يشكل رأي عا  مناهض للغرب والواليات المتحادة، عان طرياا  

المشكلة القبرصية والتي قا  فيها أربكان بدور رئيسي في إقناع القياَات العسكرية بانزال قواتهاا فاي 
 الية.الجزيرة. فقد تولى القياَة مدة اياب أجويد في زيارة لدول أوروبا الشم

ولقاد عمال الحازب بقيااَة أربكاان علاى إفشااال جميا  الخ ا  والمشااري  اليونانياة فاي بحار أيجااة، 
وفااي هااذا المجااال يقااول أربكان:)ساانتحرك وفااا أساا  العاادل والحااا ال وفااا األساا  التااي تحاادَها 

 .(1)األق ار األوروبية الكبيرة(
كيااا يجاا  أن التكااون فااي السااوب وييمااا يتعلااا بالسااوب األوروبيااة المشااتركة يقااول أربكااان:)إن تر 

األوروبيااة المشااتركة للااادول الغربيااة، و نمااا فاااي السااوب المشااتركة للااادول الشاارقية، إن تركيااا متخلفاااة 
بالنسبة للغربيين، ولكنها متقدمة بالنسابة للشارقيين. إبا َخلات تركياا الساوب المشاتركة فاي األووااع 

 .(2)السائدة اليو ، فانما مستعمرة(
سالمة تأعير كبير في الشارع التركي وعمل على إعاَة الهوياة االساالمية وناازل لقد كان لحزب ال

بحج  االسال  وبراهينه األنظمة اال تراكية والرأسمالية وكان زبيمه نجم الادين أربكاان يتحادم بعازة 
االساااال  ويووااا  للشاااع  التركاااي خ اااورة االنحاااراف عااان مااانه  هللا ويوجاااه صاااواريخه الاااى أعاااداء 

                                                        
 . 192( انظر: االحزاب السياسية في تركيا، حسين فاضل كاظم، ص1)
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ذا المجال، يقاّو  لناا نجام الادين أربكاان النظاامين اإل اتراكي والرأسامالي وييماا يتعلاا االسال  وفي ه
بااااألول يقاااول أربكاااان: )أناااه فكااار يهااادَ الحرياااات، ويضااار بالكياااان القاااومي، ويركاااز علاااى مصااااَر 

، أمااا ييمااا يتعلااا بالثاااني، يقااول أربكااان: )الفكاار الرأساامالي هااو فكاار يقااو  علااى الربااا، (1)أجنبيااة(
أجنبااي أيضاااا، أمااا حاازب السااالمة ييمضااي فااي طريقااه رافعاااا رايااة االخااالب واألصااالة. إن ومصاادره 

النظااا  الرأساامالي والنظااا  اال ااتراكي ال يقتصااران علااى مياادان االقتصاااَ، و نمااا يمتااد تأعيرهمااا الااى 
المياادانين االجتماااعي والمعنااوي، ور اام اخااتالف النظااامين فااي الظاااهر، فكالهمااا ماااَي ، وكالهمااا 

اَ  يعمااال علاااى النهاااوض بالجانااا  المااااَي فاااي مقابااال انح ااااط األخاااالب والمعنوياااات، وكالهماااا ياااَز
 .(2)ارتفاعاا ماَياا م  هبوط الثقافة واألخالب(

إن  ايااة حاازب السااالمة هااو الوصااول الااى فهاام صتركيااا الكباارأص وحاارر علااى التمساا  بالماوااي 
ي فااي مااداها البعيااد القضاااء العثماااني المجيااد وبااّين للناااا أهميااة االلتاازا  باالسااال  واتباا   سياسااة تااَؤ

علااى مباااَك أتاااتورك العلماااني، وهااو فااي نفاا  الوقاات ياادعو الااى عااد  التعاااون ماا  العناصاار  ياار 
االسالمية في تركيا، وهو فاي نفا  الوقات يعاارض الشايوبية بعناف، ويؤكاد علاى أن أفضال طرياا 

 تركي.إلنتشار المباَك االسالمية هو توفير الحياة الحرة للمواطن ال
عا أربكان الى وارورة ت اوير عالقاات تركياا ما  العاالم االساالمي فاي المجااالت كافاة، حيا   َو
قال: )وأن التظل هذه العالقات صورية، و نما يج  أن تكون عالقات فعلية مت اورة، حيا  إن فاي 

بيعياة العالم مايقرب مان خمساين َولاة إساالمية يبلام ساكانها مليااراا، وهاذه الادول االساالمية ساوب ط
 .(3)قوية إلنتاجنا(
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حياا  قااال فااي هااذا  (1)وعلااى هااذا االساااا ، فقااد انتقااد اربكااان كاال ماان الصااهيونية والماسااونية
المجااال: )إن الصااهيونية والماسااونية حاااوال عاازل تركيااا عاان العااالم االسااالمي، ومااؤامراتهم مسااتمرة، 

عاادة وهاااي حاارب طويلاااة  بلاا  أن المعركااة باااين االسااال  فاااي تركيااا والصاااهيونية قااد اتخااذت أ اااكاالا 
المادأ، ومساتمرة مناذ خمساة قاارون، مناذ فات  السال ان محماد الفااات  القسا ن ينية وعمال علاى فاات  
روميااة، ولكاان هااذا الصااراع فااي المائااة ساانة األخياارة، أخااذ  ااكل مخ اا  أعااد لااه ساالفاا، فاساات اعت 

البعيادة عان    أن توعر فاي جسام الدولاة الفكاري، وتادخل القاوانين الوواعية1839بعض القوأ عا  
ي فاي تركياا إلاى عاالم مراحال  ياة الماساونية، وقسام العمال اليهاَو االسال  بوسااطة المنظماات اليهَو
مدتها عالعون سنة، وهي ببارة عان تنفياذ فكارة ليتوياَو وهرتازل باساقاط الدولاة اإلساالمية فاي تركياا، 

سااال ، عاام نشااأ حاازب أمااا المرحلااة الثانيااة، فقااد اسااتمرت عشاارين ساانة، وكااان إلبعاااَ تركيااا عاان اإل
اإلتحاَ والترقي، وكانت له عالقة باليهَو والماسونية، ومن عم است اع إسقاط السال ان عبدالحمياد، 
وبدأ فاي إبعااَ تركياا عان الانم  اإلساالمي وتغريبهاا ب ارب عديادة أهمهاا العلمانياة التاي كانات تعناي 

 . (2)في تركيا بالتحديد او هاَ المسلمين(
% 11.9  حيا  حصال علاى 1973ة الاوطني االنتخاباات العاماة لعاا  وقد خاض حزب الساالم
ملياااون مااان أصاااوات النااااخبين، ونتيجاااة لاااذل  فقاااد مثااال نفساااه فاااي  1.24مااان األصاااوات، أي بواقااا  

 . (3)مقعداا  45المجل  الوطني التركي بواق  
بعاد  ، كماا أعلان أربكاان : ص إنناا سانعيد عهاد الرساول 1973وقد أعلن أربكان عشاية انتخاباات 

وهااذا مااا ساايؤهل للحاازب فاات  ال ريااا المغلقااة أمامااه،  -المفتاااو  -االنتخابااات أن  ااعار حزبااه هااو 

                                                        
 . 141( انظر: الحركات االسالمية الحديثة في تركيا، د. النعيمي، ص1)
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 . 142( انظر: الحركات االسالمية الحديثة في تركيا، د. النعيمي ، ص3)
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 . (1)ويكون مفتاو كل الحكومات االئتاليية ص
ونتيجة لذل  فقد تكونت أول حكومة ائتاليية، ومت حازب الشاع  الجمهاوري، وحازب الساالمة 

ت الاوزارة عمانياة عشار وزياراا مان أعضااء  ، حيا  وام1974كانون الثااني  25الوطني، وبل  في 
 حزب الشع  الجمهوري، وسبعة أعضاء من حزب السالمة. 

وبفضاال هللا تعااالى عاام جهااَو حاازب السااالمة الااوطني بقياااَة أربكااان، مثلاات تركيااا وألول ماارة فااي 
  فاااي ماااؤتمر القماااة اإلساااالمي، وقاااد اختيااار وزيااار الداخلياااة التركاااي ص وهاااو مااان حااازب 1974آبار 

 الوطني ص في هذا المؤتمر.  السالمة
إن نشاط حزب السالمة الاوطني خاالل السابعينات أَأ إلاى خارب المظااهر العلمانياة فاي تركياا، 
حي  انتشرت بعض المظااهر اإلساالمية وخاصاة فاي  اهر رمضاان، كماا تام التوسا  فاي المادارا 

% مان 10حاوالي  اإلسالمية، حي  سم  لها بتدري  األئمة والوعاا، وأصبحت هذه المادارا تعلام
ماان العنصاار النسااائي فااي تركيااا، وفااي الحقيقااة  50.000ال ااالب فااي الماادارا الثانويااة بمااا فاايهم 

%، وقااد اعتباار العلمااانيون هااذه النساابة بمثابااة خ اار 15 -% 10وصاال التصااويت اإلسااالمي بااين 
 . (2)على المدنية التركية

ت إلاى حياز الوجاَو سلسالة ص وبتأعير من حازب الساالمة الاوطني، وطاالب الناور فاي تركياا خرجا
ألف كتاب ص التي َعمتها وزارة التربية، وتناولت هذه السلسلة الثقايية التركية بمعياار إساالمي وأخاذ 
حاازب السااالمة يعمااا المفااابيم اإلسااالمية فااي المجلاا  الااوطني التركااي الكبياار وهاجماات الصااحف 

ص ووااغ  حاازب السااالمة الااوطني اإلسااالمية فااي تركيااا كمااال أتاااتورك وأطلقاات عليااه اساام ص الاادجال 
  أكاادت ييااه علااى َعااوة الماارأة 1973علااى رئاسااة الشااؤون الدينيااة حتااى أصاادرت بياناااا فااي حزيااران 

 التركية إلى الحجاب. 

                                                        
 . 143الحركات االسالمية الحديثة في تركيا، د. النعيمي ، ص ( انظر:1)
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ية عاا   بادأ زيارتاه -وكاان وقتلاذ نائبااا لارئي  الاوزراء  -  1974وحينما سافر أربكان إلى السعَو
، بكااار ماااايلي: ص إن معرفاااة الشاااع  -رحماااه هللا-يصااال للكعباااة، وفاااي الرساااالة التاااي كتبهاااا للملااا  ي

والحجاا  للمشااري  التااي ساتقا  فااي المنااطا الشارقية والجنوبيااة الشارقية بااالقروض التاي سااتمنحونها 
لتركياا تعاد ماان األماور الهامااة، إن َعمكام لماوقفي فااي تركياا ساايفت  لتركياا مرحلاة جدياادة فاي العااالم 

 . (1)جال سوف تدعم هذه المرحلة صاإلسالمي، ومساعدتكم لنا في هذا الم
واست اع أربكان أن يمرر قانوناا في البرلمان يسام  بموجباه لألتاراك السافر باراا إلاى الحا ، وكاان 

 . (2)بل  ممنوعاا 
لقاد كانات خ اوات حازب السااالمة الاوطني جريلاة فاي المجتما  التركااي ولاذل  لام يتحمال الجااي  

مااال الحمياادة ولااذل  تاادخل الجااي  بانقالبااه الااذي قضااى التركااي خاااَ  العلمانيااة فااي تركيااا هااذه األع
 . وقد سبا هذا االنقالب مظاهرات كبيرة فاي 1980أيلول  12على التعدَية والحرية السياسية في 

أيلاول، ونااَأ المتظااهرون بتأساي  َولاة إساالمية، وقاا  أنصاار حازب الساالمة  6مديناة قونياا ياو  
مؤسسااة العسااكرية. وقاد هتااف هاؤالء الااذين جااءوا ماان جمياا  باالساتهزاء بكاال ماايؤمن بااه أتااتورك وال

أنحاء البالَ بالشعارات الدينية، وطالبوا باستخدا  الشريعة اإلسالمية في التعامل السياسي الداخلي، 
 . (3)ومنعوا عزف النشيد الوطني

عوة إسرائيل الم نااَاة واحت  المتظاهرون على وم القدا، وناَوا بق   العالقات م  إسرائيل، َو
بالقاادا الحاارة، كمااا َعااى إربكااان فااي هااذه التظاااهرة إلااى باادء الصااراع إلنهاااء العقليااة الغربيااة الزائفااة 
والتاااي تحكاااام تركياااا. وقااااد كتاااا  المتظااااهرون الشااااعارات باللغاااة العربيااااة، وقااااا  هاااؤالء بحاااارب العلاااام 

ا أن مدينااة الصااهيوني واألمريكااي والسااوفيتي وناااَأ المتظاااهرون بشااعار ص المااوت لليهااَو ص والساايم

                                                        
 . 207( انظر: الحركات االسالمية الحديثة في تركيا، د. محمد مصطفى، ص1)

 . 147( انظر: الحركات االسالمية الحديثة في تركيا، د. النعيمي، ص2)

 . 151في تركيا، د. النعيمي، ص ( انظر: الحركات االسالمية الحديثة3)
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ي ونااَأ المتظااهرون أيضااا:  20.000قونيا تضم أعداَاا من طائفة اليهَو والتي يبلام عادَها  يهاَو
ص جاء َور القانون الديني وانتهت الهمجية، الشريعة أو الموت، إن الدولاة الملحادة يجا  أن تادمر، 

  .(1)و ن القرآن هو َستورنا، نريد َولة إسالمية بدون الحدَو وال بقات ص
كاناات  ااعبية حاازب السااالمة الااوطني ترتقااي، ألنااه التااز  القضااايا اإلسااالمية علنااا خصوصاااا فااي 

  واواااا ر الحاااازب الجمهااااوري وحاااازب العدالااااة بارواااااء حاااازب السااااالمة 1980 ، 1979العااااامين 
الااااوطني، وقاااادما تنااااازالت لالتجاااااه اإلسااااالمي، طمعاااااا فااااي المساااااعدات االقتصاااااَية ماااان األق ااااار 

 الملحة إلى بترولها. اإلسالمية والحاجة 
لم يستحي قاَة الجي  التركي بعد انقالبهم العسكري أن يقولوا بأن سب  تدخلهم مان أجال وقاف 

 المد اإلسالمي. 
اتخااذ االنقالبيااون قااراراا بحظاار جمياا  األحاازاب السياسااية وحجااز قاَتهااا وتقااديمهم للمحاكمااة وكااان 

لاتهم لزبيماه أربكاان وزمالئاه المجاهادين من ال بيعي أن يحااكم حازب الساالمة الاوطني وأن توجاه ا
وكانت كل الاتهم تادور حاول حارر حازب الساالمة علاى إعااَة َولاة اإلساال  لتركياا والاتخلت مان 
األفكااار العلمانيااة والمباااَك الكماليااة، إن الغ رسااة التركيااة العلمانيااة أعلناات بكاال وقاحااة علااى لسااان 

ن القوة بحي  تسات ي  أن تق ا  لساان كال مان الجنرال إيفرن رئي  أركان الجي  التركي بأن لها م
 . (2)يتهجم على أتاتورك

لقااد اساات اع حاازب السااالمة الااوطني أن ياادخل بعااض التغيياارات فااي الساالوك السياسااي الااداخلي 
التركي، من بين بل  ص تحقياا األبان فاي الجواما  وباللغاة العربياة، وفارض قاراءة القارآن الكاريم فاي 

 وكان بل  محرماا منذ مجح المفسد الكبير مص فى كمال إلى الحكم. مح ات اإلباعة والتلفزيون، 
لقد أصب  أربكان م  حزبه المجاهد معلماا من معالم الحركة اإلسالمية المعاصرة فاي تركياا ولقاد 

                                                        
 . 151( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 150( انظر: الحركات االسالمية الحديثة في تركيا، د. النعيمي، ص2)
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أعرت حركة حزب السالمة فاي األوسااط اإلساالمية وال ارب الصاويية والزواياا التقليدياة ووجادت مان 
يدي من يناصرها ويقف بجانبها ويادعمها وحكمات المحكماة العساكرية الظالماة التيار اإلسالمي التقل

عضواا من أعضاء حزب السالمة  22على المجاهد أربكان لمدة أربعة أعوا  وعلى  1983في عا  
 . (1)الوطني بالسجن لمدَ تصل إلى عالعة أعوا  ونصف

ن إيفااارن فاااي حملتاااه التاااي وقاااا  الجاااي  التركاااي بتساااري  كااال مااان تشااام مناااه رائحاااة إساااالمية وأعلااا
اساااتهدفت اإلساااالميين َاخااال القاااوات المسااالحة باااأن هاااؤالء المسااالمين ص كاااان هااادفهم الوصاااول إلاااى 

وأواااف  (2)المراتاا  العليااا فااي القااوات المساالحة، مااابا ساايحدم لااو أنهاام أمسااكوا بزمااا  الجااي ي ص
نشاااط َينااي أ  خيانااة قااائالا: ص قااد يحولااون الاابالَ إلااى أي نااوع ماان األنظمااة التااي يرياادون، هاال هااذا 

 . (3)ص
وبدأت القياَة العسكرية في تركيا تبح  عان حال لمشااكلها السياساية و روااء الضاغوط األوربياة 
التاي اتهمات تركياا بخارب حقاوب اإلنساان ويجا  عليهاا إعااَة الديمقراطياة مان جدياد، فشاكلت لجااان 

لااة ال ااوارك، وحاال جدياادة لصاان  َسااتور للاابالَ بحياا  يع ااي الاارئي  التركااي الحااا فااي فاارض حا
البرلمااااان، والاااادعوة إلااااى انتخابااااات جدياااادة، وبااااذل  يكااااون باساااات اعت العلمااااانيين ق اااا  محاااااوالت 
اإلسالميين المستمرة للقضاء على الدستور العلماني، وعدلت القوانين بحي  تكون للقياَة العساكرية 

 حا االحتفاا ببعض السي رة على الحياة السياسية في تركيا. 
تكوناات أحاازاب سياسااية و هاار حاازب الرفاااه وهااو  1982لدسااتور الجديااد فااي عااا  وبعااد إعااالن ا

امتااداَ طبيعااي لفكاار السااالمة الااوطني وباادأت العناصاار اإلسااالمية تتوافااد علااى هااذا الحاازب الجديااد 
 ، إال أنااه 1983والااذي تعاارض لمعاروااة الجااي  والضااغ  عليااه لمنعااه ماان َخااول انتخابااات عااا  

                                                        
 . 156( المصدر السابق نفسه، ص1)

 .165(انظر: الحركات االسالمية الحديثة في تركيا، د. النعيمي، ص2)

 . 165( المصدر السابق نفسه، ص3)
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 . (1)% من األصوات5ة خاض االنتخابات وحصل على نسب
% مان 7.06 ، حي  فااز 1987إوافة إلى بل ، ا ترك حزب الرفاه في انتخابات تشرين أول 

 . (2)األصوات
وباادأت الجماعااات اإلسااالمية تتمحااور حااول حاازب الرفاااه و اارع حاازب الرفاااه فااي قياااَة الحركااة 

تباعادة األطاراف، وانتعشات اإلسالمية في كافة المدن التركية، وحتاى المحافظاات الكبارأ والقارأ الم
الحركاااة االساااالمية مااا  اساااتال  أوزال السااال ة وهاااو المتعااااطف مااا  االساااال  فاااي تركياااا خاصاااة وأن 

خلات  -حزب الوطن األ -أعداَاا كبيرة من قياَة حزبه  من الوجوه االساالمية المعروفاة فاي تركياا َو
ذي نجا  فاي انتخاباات عاا  كواَر قياَية هامة من حزب السالمة المنحال الاى حازب الاوطن األ  الا

  بأ لبية كبيرة، و اجعت حكوماة أوزال نشااط المسااجد والمادارا الدينياة واهاتم وزيار الدولاة 1983
المشارف علااى الشااؤون الدينياة )كااا م اكصااوي( باادروات تعلايم القاارآن الكااريم والتاي كاناات فااي بدايااة 

نشاا ت ال اارب الدينيااة،   و 1987َورة فااي عااا   3000َورة رساامية ووصاالت الااى  200الثمانينااات 
وقا  كا م اكصوي يجعل بعض المؤسسات الدينية والبنوك مثل بن  األوقاف من أهم المراكز التاي 

 .(3)تغذي الحركة االسالمية في تركيا
واستمر حزب الرفاه فاي جهااَه السالمي والتو ال المتازن فاي أعمااب الشاع  المسالم التركاي الاذي 

ه وحضااوره التاازال أعمااال حاازب السااالمة فااي باكر  تااه ووجدانااه والتااي أعاااَت للمجتماا  التركااي وجااَو
  أن 1994االساااالمي واسااات اع حااازب الرفااااه الاااذي هاااو امتاااداَ لحااازب الساااالمة فاااي ماااارا عاااا  
  كااأكبر 1995يتحصاال علااى أهاام وأكباار البلااديات فااي تركيااا، وعلااى فااوزه بانتخابااات َيساامبر عااا  

حكاومي ما  حازب ال رياا القاويم فاي يونياو  حزب في الابالَ، تسالم علاى أعرهاا السال ة فاي إتالالف
وأصااب  المجاهااد الكبياار نجاام الاادين أربكااان رئااي  الااوزراء وقااا  باصااالحات اقتصاااَية  (4) 1996

رائعااة وارتفعاات الرواتاا  فااي فتاارة وجياازة، وتقااد  مناادفعاا كالسااهم نحااو الاادعوة إلقامااة سااوب اسااالمية 

                                                        
 . 179نظر: الحركات االسالمية الحديثة في تركيا، ص( ا1)

 .179(انظر: الحركات االسالمية الحديثة في تركيا، د. النعيمي، ص2)

 . 183( المصدر السابق نفسه، ص3)

 . 118( انظر: تحديات سياسية تواجه الحركة االسالمية ، مصطفى الطحان، ص4)
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فكانت َعوة الى قيا  أمم إسالمية متحادة،  مشتركة ورفض َخول تركيا السوب األوروبية المشتركة،
ومجلااا  إساااالمي مشاااترك، ووااارب ممثلاااوا حااازب الرفااااه فاااي البلاااديات وعلاااى مساااتوأ الدولاااة أروع 
األمثلااة فااي النزاهااة والعفااة وطهااارة اليااد والمقاادرة علااى التخ ااي  واهتماات مؤسسااات الحاازب بتقااديم 

حاااازب الرفاااااه حتااااى كثياااار ماااان  وتحسااااين أَاء الخاااادمات للمااااواطنين وتعاااااطف الشااااع  التركااااي ماااا 
المومسات أع ين أصواتهن لحزب الرفااه الاذي عمال علاى إيجااَ فارر للعمال الشاريف لهان وتارك 

 بيوت الدعارة والفساَ والرجوع الى هللا بالتوبة والمغفرة.
ولقااد عااال  ممثاال الرفاااه والااذي تااولى بلدياااة اسااتانبول مشاااكل العاصاامة بكاال جاادارة وتضااااعفت 

 بعد أن كانت َائماا تشتكي من العجز المالي بسب  االختالا.ميزانية البلدية 
لاام يروااى اليهااَو والعلمااانيون عاان هااذه المكاساا  العظيمااة التااي حققتهااا الحركااة االسااالمية فااي 
تركياا فاادفعوا قااَة الجااي  لممارساة وااغوطهم علااى االحازاب حتااى قضاوا علااى التحاالف بااين حاازب 

ماااني مت اارف ماادعو  بقااوة العسااكر ورجااال االقتصاااَ ال ريااا القااويم وحاازب الرفاااه وتقااد  حاازب عل
العلمااانيين وقاادموا حاازب الرفاااه الااى المحكمااة الدسااتورية التااي حكماات بحاال حاازب الرفاااه ومصاااَرة 

  واليازال االسااالميون فاي تركيااا ياديرون صااراعهم ما  اليهااَو والعلماانيين وأعااداء 1997أمالكاه عااا  
يقين راسخ ال يتزعزع ان الحركة االسالمية في تركياا االسال  بكل جدارة و جاعة وبكاء واني على 

 ستصل الى الحكم وت با  رع هللا بابن هللا، ألن كل المؤ رات والسنن  تقول بذل .
واخاااتم بالتجرباااة االساااالمية فاااي تركياااا هاااذا الحاااوار لألساااتاب والمجاهاااد الكبيااار الاااذي نخااار أعمااادة 

أله صحفي مسلم مشهور بقوله: إن المشاركة فاي العلمانية في تركيا البرفسور نجم الدين أربكان، س
العملية االنتخابية أمر اليجوز من الناحية الشربية.. وهي مساهمة في تقوية النظا  الجااهلي الاذي 
يعتمد مثل هذه االساالي  .. فاَر أربكاان: ماابا نفعال إبن...ي هال كاان بامكانناا أن نحقاا المكاسا  

عامااااااة.. ونؤساااااا  هااااااذه الملااااااات ماااااان الماااااادارا الكباااااارأ علااااااى صااااااعيد الحريااااااات الشخصااااااية وال
االسااالمية..ونرف  أصااواتنا فااي البرلمااان لتعااديل المااواَ الدسااتورية التااي تحااد ماان الحريااات الدينيااة، 
ونعيااد للناااا عقااتهم بأنفسااهم وباادينهم، ونحاصاار الشاار بأنواعااه حتااى يكاااَ ينحساار عاان بالَنااا، بغياار 

راَاا وجماعاات وتادف  الجميا  لتحمال مساؤولياتهم هذه الوسائل التي ترف  من مستوأ أَاء الجميا  افا
 ي(1)في إعاَة البناء..

إن التيااار االسااالمي فااي تركيااا الياازال فااي نمااو متصاااعد علااى الاار م ماان وااخامة  مخ  ااات 
                                                        

 . 87ية ، ص( انظر: تحديات سياسية تواجة الحركة االسالم1)
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األعاااداء المحي اااين باااه، وجساااامة األخ اااار التاااي يواجههاااا مااان اليماااين واليساااار علاااى الساااواء و نناااا 
في قوله : }فأما الزبد فيذه  جفااء واماا مااينف  النااا ييمكا  فاي لمنتظرون تحقيا وعد هللا تعالى 

 (. 17األرض) )سورة الرعد: آية 
 (.81وقوله تعالى: }إن هللا اليصل  عمل المفسدين) )سورة يون : آية 

 (.32وقوله تعالى: }ويأبى هللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون) )سورة التوبة: آية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 امنالمبح  الث

 اسباب سقوط الدولة العثمانية
 
 

إن اسااباب سااقوط الدولااة العثمانيااة كثياارة جامعهااا هااو االبتعاااَ عاان تحكاايم  اارع هللا تعااالى الااذي 
جل  لألفراَ واألمة تعاسة وونكاا في الدنيا، و ن آعار االبتعاَ عان  ارع هللا لتبادوا علاى الحيااة فاي 
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 تصاَية.وجهتها الدينية واالجتمابية والسياسية واالق
 و ن الفتن تظل تتوالى وتترأ على الناا حتى تم  جمي   ؤون حياتهم.

قااال تعااالى : } فليحاااذر الااذين يخاااالفون عاان أمااره أن تصااايبهم فتنااة ، أو يصااايبهم عااذاب ألااايم ) 
 (.63)سورة النور: اآلية 

ماااة لقاااد كاااان فاااي ابتعااااَ أواخااار ساااالطين الدولاااة العثمانياااة عااان  ااارع هللا تعاااالى آعااااره علاااى األ
االساااالمية؛ فتجاااد االنساااان المااانغم  فاااي حيااااة المااااَة والجاهلياااة مصااااب باااالقلا والحيااارة والخاااوف 
والجااابن يحسااا  كااال صااايحة علياااه، يخشاااى مااان النصاااارأ وال يسااات ي  أن يقاااف أماااامهم وقفاااة عاااز 
و موال واستعالء، و با تشج  في معركة من المعارك وعف قلباه أماا  األعاداء مان أعار المعاصاي 

صب  في ون  من العي : }ومن أعرض عن بكري فان له معيشة ونكاا) )سورة طه: في قلبه، وأ
 (.124آية 

وقاااد أصااايبت الشاااعوب االساااالمية فاااي مراحااال الدولاااة العثمانياااة األخيااارة بالتبلاااد وفقاااد االحسااااا 
بالااذات، ووااعف وااميرها الروحااي، فااال أماار بمعااروف تااأمر بااه وال نهااي عاان منكاار تنهااى عناااه، 

اسرائيل عندما تركوا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاال تعاالى: } لعان  وأصابهم ماأصاب بنو
الااذين كفااروا ماان بنااي اساارائيل علااى لسااان َاَو وبيسااى اباان مااريم بلاا  بمااا عصااوا وكااانوا يعتاادون، 

 (.79-78كانوا اليتنهاون عن منكر فعلوه لبل  ماكانوا يفعلون).)سورة المائدة، آية 
: )كااال   أمااراا ونهيااا تسااق  كمااا ساق  بنااو اساارائيل قاال رسااول هللا فاان أي أمااة التعظام  اارع هللا

وهللا لتااأمرّن بااالمعروف ولَتنُهااون، عاان المنكاار ولتأُخااُذّن علااى يااد الظااالم ولتأطُرّنااه علااى الحااا أطااراا، 
 .(1)ولتقُصُرنُه على الحا قصراا أو ليضربن هللا بقلوب بعضكم بعضاا، عم ليلَعن،كم كما لعنهم(

حققاات فااي الدولااة العثمانيااة ساانة هللا فااي تغيياار النفااوا ماان ال اعااة واالنقياااَ الااى المخالفااة لقااد ت
والتمَر على أحكا  هللا. }بل  بأن هللا لم ي  مغياراا نعماة أنعمهاا علاى قاو  حتاى يغياروا ماا بأنفساهم) 

                                                        
 . 4670( ابوداود، كتاب المالحم، باب األمر بالمعروف رقم الحديث 1)
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 (.53)سورة األنفال:آية 
هللا تذل وتهان حتى تقو  أماا  كما أن الشعوب التي تروخ تحت الحكا  الذين تباعدوا عن  رع 

 من خالف أمر هللا وت ل  العون من اخوانهم في العقيدة.
إن انحااااراف سااااالطين الدولااااة العثمانيااااة المتااااأخرين عاااان  اااارع هللا وتفااااري  الشااااعوب االسااااالمية 
الخاوعة لهام فاي األمار باالمعروف والنهاي عان المنكار، أعار فاي تلا  الشاعوب، وكثارة االعتاداءات 

ن النااااا وتعروااات النفاااوا للهاااالك، واألماااوال للنهااا ، واألعاااراض لال تصااااب بساااب  الداخلياااة باااي
تع ل أحكا  هللا ييما بينهم، ونشبت حروب وفتن ، وباليا تولدت على أعرها عداوة وبغضاء لم تازل 
عانهم حتاى بعااد زوالهام، وأصاابحت  اوكة األعااداء مان الااروا واالنكلياز والبلغااار والصارب و ياارهم 

ى مكاسااا  كبيااارة، و ااااب نصااار هللا عااان الساااالطين واألماااة العثمانياااة، وحرماااوا تقاااوأ وتحصااالوا علااا
التمكااين ، وأصاابحوا فااي خااوف وفاازع ماان أعاادائهم، وتوالاات المصااائ  ، وواااعت الااديار، وتساال  

 الكفار.
إن ماان سااانن هللا تعاااالى المسااتخرجة مااان حقاااائا الاادين والتااااريخ أناااه إبا ُعصااي هللا تعاااالى ممااان 

هم ماااان اليعرفونااااه؛ ولااااذل  ساااال  هللا النصااااارأ علااااى المساااالمين فااااي الدولااااة يعرفونااااه ساااال  هللا علااااي
 العثمانية.

 إن الذنوب التي يهل  هللا بها الدولة ، ويعذب بها األمم قسمان:
 معاندة الرسل والكفر بما جاؤوا به. -1
كفاار الاانعم بااالب ر واأل اار، و ماا  الحااا واحتقااار الناااا و لاام الضااعفاء ومحباااة األقوياااء  -2
سراف في الفساا والفجاور، والغارور باالغني والثاروة فهاذا كلاه مان الكفار بنعماة هللا ، واساتعمالها واإل

في  ير مايروايه مان نفا  النااا والعادل العاا ، والناوع الثااني مان الاذنوب هاو الاذي مارساه أواخار 
 .(1)سالطين الدولة العثمانية وأمراؤهم

                                                        
 . 170( انظر: دولة الموحدين لعلي محمد الصالبي، ص1)
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علااى  اارع هللا فااي كاال صااغيرة وكبياارة، ملتزمااة  إن الدولااة العثمانيااة فااي بدايااة أمرهااا كاناات تسااير
بماانه  أهاال الساانة فااي مساايرتها الدعويااة والجهاَيااة آخااذة بشااروط التمكااين وأساابابه كمااا جاااءت فااي 
القااارآن الكاااريم والسااانة النبوياااة الشاااريفة أماااا فاااي أواخااار عهااادها فقاااد انحرفااات عااان  اااروط التمكاااين ، 

}وعااد هللا الااذين آمنااوا ماانكم وعملااوا الصااالحات  وابتعاادت عاان أساابابه الماَيااة والمعنويااة قااال تعااالى:
ليساااتخلفنهم فاااي األرض كماااا اساااتخلف الاااذين مااان قااابلهم وليمكااانن لهااام َيااانهم الاااذي ارتضاااى لهااام 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني اليشركون بي  يلاا ومن كفر بعاد بلا  فأوللا  هام الفاساقون 

 (.55،56لعلكم ترحمون) )سورة النور: آية وأقيموا الصالة وأتوا الزكاة وأطيعوا الرسول 
فكانت الدولة االسالمية العثمانية فاي بداياة أمرهاا مساتوببة لتلا  الشاروط أماا فاي أواخار عهادها 

 فقد أصاب تل  الشروط انحرافاا عن مفابيمها األصلية فمثالا:
 أوالا: من لواز  اإليمان الصحي  الوالء والبراء:

تقدمة عاملة بقاول هللا تعاالى : }ال يتخاذ المؤمناون الكاافرين أوليااء فكانت الدولة في عصورها الم
من َون المؤمنين ومن يفعل بل  فلي  من هللا في  ايء إال أن تتقاوا مانهم تقاة ويحاذكر  هللا نفساه 

 (.28والى هللا المصير) )سورة آل عمران: آية 
ارأ أولياااء بعضااهم أولياااء بعااض وقااول هللا تعااالى : }يااا أيهااا الااذين آمنااوا التتخااذوا اليهااَو والنصاا

 (.51ومن يتولهم منكم فانه منهم إن هللا اليهدي القو  الظالمين ) )سورة المائدة: آية 
: )أوعا عرأ االيمان الموالة في هللا والمعاَاة في هللا والح  فاي هللا والابغض ويقول رسول هللا 

 .(1)في هللا(
الثال  عشر والراب  عشر الهجريين فقد أصي   أما في عصورها المتأخرة وخصوصاا في القرنين

مفهو  الوالء والبراء باالنحراف ، نتيجة للجهال الاذري  الاذي خايم علاى أ لا  أقااليم الدولاة العثمانياة 
والبلاادان االسااالمية، ولاياااب العلماااء الربااانيين الااذين ينياارون لألمااة َروبهااا، ويأخااذون بزمامهااا الااى 

                                                        
 (. 2536، ح2/343( صحيح الجامع الصغير )1)
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والساااالطين يصاااانعون األعاااداء مااان الكاااافرين ويتاااولنهم مااان َون ال رياااا المساااتقيم وكاااان الحكاااا  
المااؤمين؛ حياا  كااان هااؤالء الكااافرون علااى جاناا  عظاايم ماان القااوة الماَيااة، والمساالمون فااي المقاباال 
على العك  تمامااا مان الضاعف؛ فقاد سااعد الواقا  األلايم الاذي كاان يعيشاه المسالمون علاى زعزعاة 

 .(1)هذه العقيدة
افة صور االنح اط مان فقار وواعف وجهال ومارض وخرافاة فاي مقابال الواقا  فالواق  المليء بك

األوروبي مثالا كان عاامالا مان عوامال إواعاف عقيادة الاوالء والباراء، وما  بلا  اليجاوز لناا أباداا أن 
نباارر لهااؤالء المنبهاارين انبهااارهم بواقاا  الكااافرين؛ إب لااو كااان إيمااانهم صاااَقاا ، وعقياادتهم راسااخة لاام 

ء الكافرين ولم تتقابفهم أموا  الماَة والقوة، كما كان حال الجيل األول روي هللا عانهم تجرفهم أهوا
الاذي اسااتعلى بديناه وعقيدتااه علاى قااوة الكااافرين وجباروتهم حتااى فاي وقاات الهزيماة ، ولحظااة الفشاال 
كماااااا قاااااال هللا تباااااارك وتعاااااالى: }وال تهناااااوا وال تحزناااااوا وأناااااتم األعلاااااون إن كناااااتم مؤمنين))ساااااورة آل 

 (.139مران:آية ع
وماا  هااذا فااان هااذه العقياادة علااى مسااتوأ  ااعوب االمااة كاناات متوهجااة فااي النفااوا ، مسااتقرة فااي 
العقول ؛ فقد كان المسلم في الشمال األفريقي يح  أخاه المسلم في الشاا  ويابغض جااره النصاراني 

خواناه فاي الادين وهكذا في كل األق ار والبلدان وكان المسلم يح  باخوانه في كل مكان بما يق  إل
من اعتداءات ونكبات، ويشارك بعضهم ما  إخاوانهم لجهااَ المعتادين، والنفيار فاي سابيل هللا. فكاانوا 

كالجسد الواحد إبا ا اتكى مناه عضاو تاداعى لاه ساائر الجساد  الى حد كبير كما وصفهم الرسول 
 .(2)بالسهر والحمى

عناادما احتلهااا الفرنساايون فااي عااا   وقااد بينااا مناصاارة مساالمي الحجاااز وليبيااا ألخااوانهم فااي مصاار
  وكياف تفاعال المسالمون ما  َعاوة السال ان عبدالحمياد الثااني الاى فكارة الجامعاة 1798ها/1213

                                                        
 (. 1/142( انظر: االنحرافات العقدية والعلمية لعلي الزهراني )1)

 . 6011( رقم 10/438رحمة الناس والبهائم )( البخاري، كتاب األدب، باب 2)
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عوته التحاَ المسالمين فاي العاالم فاي مقابال التسال  األوروباي والروساي و يرهماا، وقاد  االسالمية َو
ي كاال مكااان علااى اخااتالف لغاااتهم أعماارت هااذه الاادعوة الااى حااد كبياار ، وتجاااوب معهااا المساالمون فاا

وألوانهم وبالَهم؛ ولي  أَل على بل  من تبرع المسلمين في أق ار العاالم إلنشااء خا  ساكة حدياد 
 بين بغداَ والحجاز بثل  نفقات الخ .

إن الشعور بالترب  الاديني باين المسالمين كاان قويااا علاى الار م مان كثارة االنحرافاات التاي تاوحي 
الماااذاه  الكالمياااة والفقهياااة، وال ااارب الصاااويية، وكانااات عقيااادة الاااوالء والباااراء بالفرقاااة واالخاااتالف ك

سليمة الى حد كبير في نفوا العامة؛ لذل  كبر على أعداء االسال  من اليهاَو والنصاارأ أن ياروا 
فاااي تلااا  العقيااادة جاااداراا صااالباا وحااااجزاا قويااااا يقاااف أماااا  مخ  ااااتهم ومحااااوالتهم فاااي القضااااء علاااى 

ياان هم. ولااذا أخااذوا يعملااون علااى تح اايم بلاا  الجاادار وتااذوي  بلاا  الحاااجز عاان طريااا المساالمين َو
صااانائعهم وعمالئهااام فاااي الااابالَ االساااالمية وفاااي الدولاااة العثمانياااة ممااان بأياااديهم مقالياااد األماااور مااان 

  الااذي 1839الساالطين والبا ااوات. كمااا حاادم ماا  الساا ان العثماااني محمااَو الثاااني المتااوفى عااا  
المقلاادة للماانه  األوروبااي، حياا  عماال علأمسااخ عقياادة الااوالء والبااراء وحاااول  تاازعم حركااة االصااالو

ابتاداء -طمسها في النفوا، ويتجلى هذا االتجاه الخ ير في قاول السال ان نفساه )...إنناي ال أرياد 
أن يمييااز المساالمون إال فااي المسااجد، والمساايحيون إال فااي الكنيسااة واليهااَو فااي المعبااد،  -ماان اآلن 

ا  يتوجه الجمي  نحوي بالتحية أن يتمت  الجمي  بالمساواة في الحقاوب وبحماياة األبوياة إني أريد ماَ
 .(1)ومن هنا نعمت المسيحية و يرها في الدولة في بل  العصر بحرية واسعة الن اب

وفااي هااذا العصاار انتشاارت الماادارا اليوناينااة واألرمنيااة والكاعوليكيااة انتشاااراا واسااعاا بفضاال رعايااة 
 .(2)جيعهالسل ان وتش

وقد عار رجال إحدأ الحاميات العثمانية ود احتمال إلزامهم أن يضعوا على صدورهم الحزامين 

                                                        
 . 214( انظر: حركة اإلصالح في عصر السلطان محمود الثاني ، د. البحراوي، ص1)

 . 214( المصدر السابق نفسه، ص2)
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المتقااااطعين علااااى  ااااكل صاااالي  علااااى النسااااا النمسااااوي، وطااااَر الثااااوار البا ااااا المرساااال ماااان قباااال 
 .(1)السل ان

ة، وباااذل  وقاااد سااام  السااال ان لرعايااااه المسااايحيين بارتاااداء ال رباااوش بااادالا مااان القلنساااوة القديمااا
خلصااهم ماان الرمااز المميااز لهاام، وكااان لااذل  رنااة فاارو  ااديدة عناادهم، وقااد حاااول فاارض ال ربااوش 
األحمر على العلماء بدالا من العمامة، فلما أبوا عليه بل  تراج  مغ ياا موقفاه بااعالن الجهااَ واد 

 .(2)الروا
الء لروسايا مان قبال ، واألَهى من بلا  ما)حادم مان اساتعانة الدولاة العثمانياة بضاباط َاناوا باالو 

و لاات الدولاااة  افلاااة عااان هاااذه الحقيقاااة، وبالتاااالي كاااان لروسااايا عياااون فاااي جاااي  السااال ان الجدياااد 
هاا باأَب المعلومااات والخ ا ( . وكاام مان هزيمااة سااحقة تلقتهااا الدولاة العثمانيااة مان روساايا، (3)تزَو

 وكان من أسبابها تسرب المعلومات الهامة عن طريا هؤالء.
لى وعف عقيادة الاوالء والباراء لادأ بعاض ساالطين العثماانيين وعاد  االهتماا  هذا مثال بارز ع

 بها.
أما البا ا محمد علي والي مصر، فقد فتن بالغرب ، وتاب  سياستهم، وساار علاى خ ااهم ، وماا 
فتح خالل حكمه ال ويل الذي بلم خمسة وأربعين عاماا تقريباا يتولي الكفاار ويصاانعهم، ويعلاي مان 

باتباعهم واالقتباا من نظمهم وقوانينهم ، والسير فاي ركاابهم، ما   ادة ب شاه وتنكيلاه   أنهم ويقو 
بالمساالمين، واسااتهانته بهاام؛ فقااد تخ ااى عقياادة الااوالء والبااراء ووااربها فااي الصااميم، ليروااي أسااياَه 
ياة فقاد اعتااَ محماد علاي با اا أن يكاون  الصليبيين وليخض  أمته و عبه المسالم للمخ  اات اليهَو

، الااذين تغلغلااوا فاي حكومتااه وبالطااه، خصوصاااا نصااارأ أ لا   المحي ااين بااه ماان النصاارأ واليهااَو

                                                        
 . 258(انظر: حركة اإلصالح في عصر السلطان محمود الثاني ، د. البحراوي، ص1)

 . 261( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 247ر السابق نفسه، ص( المصد3)
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األرماان ماان أعااداء الملااة الااذين هاام خاصااته وجلساااؤه وأهاال مشااروته، و ااركاؤه فااي اخااتالا أمااوال 
 .(1)الدولة ونه  خيراتها

اآلعاااار،  وفاات  الاابالَ علاااى مصاارعيها ألفااوا  النصاااارأ الصااليبيين للبحاا  والتنقيااا  ، واكتشاااف
راسة األماكن َراسة َقيقة بل ومساعدته لهم وتذليله الصعاب في طريقهم  .(2)َو

راسة المواق  َراسة تخ ي ية ، مماا افااَهم وال ا  فاي  لقد قا  النصارأ بدراسة مراكز الثروة، َو
  خصوصاااا إبا علمنااا أن كثيااراا ماان هااؤالء المنقبااين كااانوا ماان 1882احااتالل مصاار ييمااا بعااد عااا  

نكلياااز ، وكاناااات هنااااك أهااااداف أخااار لاااام يف اااان لهاااا كثياااار مااان الباااااحثين ونتااارك الحاااادي  ألحااااد اال
المستشارقين فاي كتاباه )الشارب األَنااى؛ مجتمعاه وعقافتاه(: )إنناا فاي كاال بلاد اساالمي َخلنااه، نبشاانا 
األرض لنستخر  حضارات ماقبل االسال  ، ولسنا ن م  ب بيعة الحال أن يرتد مسلم الى عقائد ما 

 .(3)االسال ، ولكن يكفينا تذبذب والئه بين االسال  وبين تل  الحضارات...(قبل 
وعلااى وااوء ماساابا ماان أهااداف نساات ي  أن نفساار أهتمامااات هااؤالء النصااارأ بشااا الاابالَ طااوالا 
وعرواااا ، و نفاااقهم األمااوال ال ائلااة فااي كشااف اآلعااار وتعريتهااا باادءاا بالفرنساايين عاام االنكليااز الااذين 

 .(4)احد في تنفيذ هذه األهداف الخبيثةساروا على خ  و 
يقول االستاب محمد ق ا : )ولكان المخ ا  الخبيا  الاذي حملاه الصاليبيون معهام وهام يجوساون 
خااالل الااديار كااان هااونب  األرض االسااالمية السااتخرا  الحضااارات، تمهيااداا القااتالعهم نهائياااا ماان 

 .(5)الوالء لالسال (
بضرب االتجاه االسالمي السلفي في الجزيرة العربية  وقد  محمد علي خدمة لمخ  ات األعداء

                                                        
 (. 1/165(انظر: االنحرافات العقدية والعلمية )1)

 (. 1/170( المصدر السابق نفسه )2)

 . 202( انظر: واقعنا المعاصر، ص3)

 (. 1/171( انظر: االنحرافات العقدية والعلمية )4)

 . 202( انظر: واقعنا المعاصر ، ص5)
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تظاهراا ب اعة السال ان العثمااني الاذي فقاد الساي رة علاى باالَ الحارمين الشاريفين، واتخاذ مان بلا  
ي يشاكل خ اراا علاى مصاالحهما،  ستاراا لتنفيذ مخ  ات بري انيا وفرنسا اللتاين رأتاا الوجاَو الساعَو

 .(1)األحمر خصوصاا في الخلي  العربي والبحر
 .(2)وقد كان على رأا تل  الجيوش التي وجهها محمد علي وباط فرنسيون وبعض النصارأ 

وقااد سااّرت فرنسااا بااذل  العماال الحربااي الماادمر، وكااذل  بري انيااا وأبلغاات فرنسااا محمااد علااي عاان 
طريااا قنصاالها فااي القاااهرة أنهااا ممنونااة ممااا رأتااه ماان اقتااداره علااى نشاار أعااال  التماادن فااي الاابالَ 

 .(3)الشرقية
ووااايا محمااد علااي با ااا العلماااء والفقهاااء واألزهااريين فااي لقمااة العااي  وسااي ر علااى االوقاااف 
التابعة لألزهر وومها للدولة وبالتالي أحكم السي رة على المشاايخ القاائمين علاى التعلايم مان رجاال 

ن أبنااء المسالمين ، لام وحتى الكتاتي  التي تعلم القارآن الكاريم والعلاو  األولياة للنا الة ما (4)األزهر
أن كثيااراا ماان المكاتاا  أ لقاات بسااب   -رحمااه هللا-تاان  ماان  ائلااة محمااد علااي؛ فقااد بكاار الجبرتااي 

 .(5)تع ل أوقافها واستيالء محمد علي عليها
وبكر الشيخ محمد عباده أن ماأبقااه محماد علاي مان أوقااف األزهار واألوقااف األخارأ ال يسااوي 

أنااه أخااذ ماان أوقاااف الجااام  األزهاار مااا لااوبقي الااى اليااو  )فااي عهااد جاازءاا ماان األلااف ماان إيراَهااا. و 
الشيخ محمدعباده( لكانات  لتاه التقال عان نصاف ملياون جنياه فاي السانة، وقارر لاه باذل  مايسااوي 
أربعااة آالف جنيااه فااي الساانة بينمااا نجااده قااد انااادف  نحااو التغرياا  وارسااال البعثااات كمااا بكرنااا فاااي 

 البح .
                                                        

 . 189ين، ص( انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثماني1)

 . 187( المصدر السابق نفسه، ص2)

 (. 1/174( انظر: االنحرافات العقدية والعلمية )3)

 . 179( انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ، ص4)

 (. 3/478( انظر: عجائب اآلثار )5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -619- 

التي نهجها محمد علي والتي فروت قهراا على المسلمين كانت تنفياذاا  إن هذه السياسة التدميرية
للمخ اا  الصااليبي الااذي عجاازت الحملااة الفرنسااية عاان تنفيااذه بسااب  اواا رارها للرحياال، وهااو أماار 
أكااده المااؤرال االنكليااازي أرنولااد تاااوينبي فااي قولاااه: )كااان محماااد علااي َيكتااااتوراا أمكنااه تحويااال اآلراء 

 .(1)فعالة في مصر(النابليونية الى حقائا 
ال اا  أن محمااد علااي با ااا كااان صاانيعة ماان صاانائ  الغاارب وعماايالا ماان عمالئهاام، سااواء كااان 
وصوله الى سدة الحكم نتيجاة تخ اي  صاليبي علاى األخات تخ اي  فرنساي أو كاان نتيجاة لادهاء 

ينفاي أن محمد علي ومكره وعقافته أو كاان لألمارين معااا ، فاان هاذا كلاه اليغيار مان األمار  ايلاا، وال
ه فاي ركابهاا ، وخصوصااا وأن يياه مان الصافات  محمد علي قد أحتوته الادول الغربياة، وأخاذت تقاَو
والخالل التي ينشدها المستعمرون َائماا كجنون العظمة، و لظة القل  وفظا ة ال با  ورقاة الدياناة 

 .(2)أو عدمها
والبااراء ، واسااتخد  وقااد عماال محمااد علااي طااوال ساانوات حكمااه علااى القضاااء علااى عقياادة الااوالء 

سياساااة العساااف واالرهااااب والتنكيااال فاااي أنحااااء مملكتاااه لينتااازع هاااذه العقيااادة مااان قلاااوب المسااالمين، 
ويقضي عليها قضاءا مبرماا 
(3). 

وم  عظم الهالة التي أحي  بها محمد علي من قبل المستشرقين ومن اقتفى أعرهم من الماؤرخين 
حات فاي كثيار مان المجااالت التعليمياة واالقتصااَية القوميين والعلمانيين حول ما قاا  باه مان إصاال

ريهم أيماا  والعسكرية إال أنه من الثابت من سيرة محمد علاي أناه يكاره مسالمي مصار ويحتقارهم وياَز
راء ، ولي  أَل من بل  إال قوله : )عقاوا أن قاراري ... الينبا  مان عاطفاة َينياة فاأنتم تعرفاونني  أَز

بااارات التااي يتقيااد بهااا قااومي ..وقااد تقولااون أن مااواطني حمياار وتعلمااون أننااي متحاارر ماان هااذه االعت

                                                        
 . 182( انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ، ص1)

 (. 1/181لعلمية )( انظر: االنحرافات العقدية وا2)

 (. 1/181( المصدر السابق نفسه )3)
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 .(1)وعيران وهذه حقيقة أعلمها(
بعاد أن -وقد كان محماد علاي با اا متواطلااا ما  الفرنسايين عناد احاتاللهم للجزائار، حتاى لقاد هام 

 أن يقاو  بنفساه بااحتالل الجزائار خدماة للفرنسايين وعماالا لحساابهم الخاار -جاءته األوامر باال ب 
إال أن أسااياَه رفضااوا تلاا  الفكاارة التااي تهااي  المساالمين وتثياارهم بعااد أن ينكشااف أماار عماايلهم؛ لااذا 

 .(2)باَروا الى إلغائها ، واكتفى محمد علي بتزويد الفرنسيين في الجزائر بالغالل
ويذه  الدكتور سليمان الغنا  الى أن بري انيا لما عملت بعز  محمد علي عاارت عائرتهاا وهدَتاه 

 أس وله إن هو فكر في بل . بنسف
هااذه وقفااة ماا  با ااة ماان با ااوات الدولااة العثمانيااة عماال علااى اوااعاف عقياادة الااوالء والبااراء لاادأ 
األمة المسلمة بشكل مبا ر تمثل في سياسة العسف واالرهاب، وبشاكل  يار مبا ار اتخاذ التغريا  

ساالمي العرباي التااب  للدولاة له مساراا، لقد استحا محمد علي أن يكاون رائاد التغريا  فاي العاالم اال
العثمانيااة وسااار أوالَه وأحفاااَهم ماان بعااده علااى نفاا  السياسااة، فقااد  لااوا يتعهاادون  ااراا التغرياا  

ه  .(3)والعلمنة ، ويسيرون في نف  ال ريا ويتسابقون الى كس  والء الغرب ، وخ   َو
ة، وركناوا إن فلة سالطين الدولة العثمانية وبا واتها أمعنوا في مواالة الكافري ن وألقاوا إلايهم باالمَو

إلااايهم واتخاااذوهم ب اناااة مااان َون الماااؤمنين وعملاااوا علاااى اواااعاف عقيااادة الاااوالء والباااراء فاااي األماااة 
وأصااابوها فاااي الصاااميم، وباااذل  تميعااات  خصاااية الدولااة العثمانياااة وهويتهاااا وفقااادت أبااارز مقوماتهاااا 

 وسهل بعد بل  على أعداءها أن يحتووها عم مزقوها  ر ممزب.
 ياا: انحصار مفهو  العباَة:عان

ياااة الشاااامل كماااا  إن مااان  اااروط التمكاااين التاااي قاااا  بهاااا العثماااانيون األوائااال تحقياااا مفهاااو  العبَو
                                                        

 (. 1/188(انظر: االنحرافات العقدية والعلمية )1)

 . 311( انظر: الشرق االسالمي، حسين مؤنس، ص2)

 (. 1/189( انظر: االنحرافات العقدية والعلمية )3)
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 مفهومه من القرآن الكريم والسنة النبوية ، وكما أخذوه عن السلف الصال  رووان هللا عليهم .
هي الغاية الحقيقية التي خلاا هللا  ففهموا أن الدين كله بباَة، لذا كانت العباَة بمفهومها الواس 

(. 56الخلااا ألجلهااا كمااا قااال تعالى:}ومااا خلقاات الجاان واالناا  إال ليعباادون)) سااورة الااذاريات: آيااة 
ألقوامهم: }يااقو  اعبادوا  وكانت هي َعوة الرسل جميعاا من لدن نوو عليه السال  الى نبينا محمد 

 (.59،65،73،85ت هللا مالكم من إله  يره) )سورة األعراف: اآليا
وقال تعالى: }ولقد بعثنا في كل أمة رسوالا أن أعبدوا هللا واجتنباوا ال اا وت) )ساورة النحال : آياة 

36.) 
وقااال تعالى:}ومااا أرساالنا ماان قبلاا  ماان رسااوال إال نااوحي إليااه أنااه ال إلااه إال أنااا فأعباادون) )سااورة 

 (.25األنبياء: آية 
اه هللا عز وجل، وهي أن تشمل كال لقد فهم العثمانيون األوائل العباَة ب مفهومها الشامل الذي أَر

ال اري  لاه  نشاط فاي حيااة اإلنساان: }قال إن صاالتي ونساكي ومحيااي وممااتي هلل رب العاالمين
 (.162،163وبذل  أمرت وأنا أول المسلمين))سورة األنعا : اآلية 

وتربيااة َائمااة لرعاياهاااا،  فأصاابحت حياااتهم حافلااة باألعمااال العظيمااة ماان تقويااة الدولااة المساالمة
وتعلاايم القاارآن ، والعلاام، وجهاااَ الكااافرين والمنااافقين، وقيااا  علااى أمااور المساالمين ، وتنفيااذ ألهااداف 
التمكاااين ولاااذل  نجاااد العالماااة الشااايخ  ااام  الااادين آب يجمااا  باااين َوره فاااي توجياااه األماااة وتعليمهاااا 

هاذا الشايخ يتعباد الماولى عاز  وتو يف علم النبات وال   والصيدلة لمصالحة المسالمين ، لقاد كاان
وجل بالعلم الديني والدنيوي وكانت له بحوعاه فاي علام النباات ومعالجاة األماراض المعدياة وألاف فاي 
بلا  كتابااا ، وأهاتم ايضااا بمعالجاة مارض السارطان وكاان مجاهاداا فاي صافوف جاي  محماد الفاات ، 

هم وآماار بااالمعروف ونابياااا عاان المنكاار مربياااا لعااوا  العثمااانيين علااى طاعااة هللا تعااالى ومهتماااا بتاازكيت
وكان نعم المربي والناص  لمحمد الفات ، يبعد أن فتحت القس ن ينية جاء محماد الفاات  يادخل فاي 
الخلااوة ماا  الشاايخ فمنعااه الشاايخ  اام  الاادين وقااال لمحمااد الفااات : )إناا  إبا َخلاات الخلااوة تجااد لااذة 
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ت هللا عليناااا بلااا  والغااارض مااان الخلاااوة تساااق  عنااادها السااال نة مااان عينيااا ، فتختااال أمورهاااا ، ييمقااا
تحصيل العدالة ، فعليل  أن تفعل كذا وكاذا وبكار لاه  ايلاا مان النصاائ  إن هاذا الفهام الجميال هاو 
الااذي سااارت بااه الدولااة العثمانيااة عناادما كااان للعلماااء الربااانيين صاادارة التوجيااه واإلر اااَ والتعلاايم، 

الفاااات  فاااي كافاااة  اااؤون الحيااااة التربوياااة  ولاااذل  نجاااد نهووااااا  اااامالا فاااي عصااار السااال ان محماااد
والسياساااية، واالقتصااااَية والعساااكرية، واالجتمابياااة والعلمياااة كااال بلااا  النهاااوض مساااتمد مااان مفهاااو  
ية الشامل الذي فهموه من الشريعة الغاراء ولاذل  نجاد فاي الدولاة العثمانياة فاي عصار مجادها  العبَو

ييااا يظهاار اساام الااري  بيااري فااي زماان الساال انين وقوتهااا تفوقاااا فااي كافااة المجاااالت فمااثالا فااي الجغرا
سليم األول، وسليمان القانوني، وكان الري  بيري، قائداا للبحرية العثمانية، وعالماا جغراييااا فاذاا، ولاد 

 (، كاااان هااذا العااالم الجغرافااي رائاااداا ماان رواَ رساام الخاارائ  فاااي 1554  وتااوفي عااا  )1465عااا  
ذا المضامار خري تاان هامتاان، األولاى إلسابانيا و ارب أفريقياا األَب الجغرافي العثمااني ولاه فاي ها

والمحي  األطلسي والسواحل الشارقية مان األماريكيتين.. وهاذه، قاّدمها إلاى السال ان ساليم األول فاي 
ة اآلن في متحف طوبقبو فاي إساتانبول ) 1517مصر عا   سام ( وعليهاا توقيا  85×60 ، وموجَو
 الري . 

ة اآلن فاي متحاف 69×68من جرونالند إلى فلوريدا ) واألخرأ لسواحل األطلسي  سام ( وموجاَو
 طوبقبو باستانبول أيضاا. 

 والجدير بالذكر أن الخري ة التي رسمها الري  بيري ألميركا هي أقد  خري ة لها. 
  عقادت فاي جامعاة جاور  تااون بالوالياات المتحادة األميركياة نادوة 1956أ س   عاا   26في 

ي  بياااري، اتفااا كااال الجغااارافيين المشااتركين فيهاااا باااأن خاارائ  الاااري  بياااري إبابيااة عااان خاارائ  الااار 
 ألمريكا : ) اكتشاف خارب للعاَة (. 

وقد كان الري  بيري على معرفاة بوجاَو أمريكاا قبال اكتشاافها، ويقاول فاي كتااب البحرياة : ) إن 
رب مان ميال تجااه الغا 2000بحر عظيم، يمتد بعارض  -يقصد المحي  األطلسي  -بحر المغرب 
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بو ار سبته. وفي طرب هذا البحر العظيم توجد قارة هي قارة أنتيليا (، وتعبير قارة أنتيليا هي الدنيا 
  ( أي قبااال اكتشااااف 1465هاااا/870أو أميركاااا. وقاااد كتااا  الاااري  أن هاااذه القاااارة اكشاااتفت عاااا  )

 . (1)سنة27كولومب  ألمريكا بحوالي 
ماااا يياااه مااان معلوماااات وخااارائ  َقيقاااة، َهشااات لقاااد تااارك ريااا  بياااري كتابااااا فاااي البحرياااة أعاااار ب

المعاصااارين مااان علمااااء الجغرايياااا فاااي أميركاااا وأوروباااا، معلوماااات وخااارائ  أعبااات العاااالم المعاصااار 
 صحتها. 

وقااد بكاار الراهاا  الجزويتااي الياان هااا  ماادير مركااز األرصاااَ فااي ويسااتون ماان ياادل علااى ببقريااة 
ل: )خاارائ  الااري  بيااري صااحيحة بدرجااة القائااد العثماااني رياا  بيااري فااي علاام الجغراييااا حياا  يقااو 

مذهلة للعقل، خاصة أنها تظهر بوووو أماكن لام تكان قاد اكتشافت حتاى أياماه فاي القارن السااَا 
عشر الميالَي .. إن الجان  المذهل في مكاناة بياري، هاو رسامه لجباال أنتاركتيكاا بتفاصايلها ييماا 

  أي 1952مان اكتشاافها إاّل فاي عاا  رسمه من خرائ ، م  أن هذه الجبال، لم يكن أحاد قاد تمكان 
فاي النصاف الثااني مان القارن العشارين، وكياافي بعاد اساتخدا  األجهازة المتقدماة العاكساة للصااوت، 
أّما قبل القائد العثماني الري  بيري، يعني حتى القرن الساَا عشر الميالَي، لم يكان أحاد يعارف 

ة، إب كانت مغ اة بالجليد طوال ع  . (2)صور التاريخ (أن أنتاركتيكا موجَو
والمعااروف أن أنتاركتيكااا هاااي القااارة الساَساااة والواقعااة فااي نصاااف الكاارة األرواااية الجنااوبي، لااام 
يقتصر الذهول على الراه  لين ها  فق ، بل تعّداه إلى كثير مان العلمااء والكتااب لقاد قاارن بعاض 

شارين ( باالخرائ  التاي العلماء صور األرض التي تم التقاطها مان مركباات الفضااء ) فاي القارن الع
رسمها القائد البحري العثماني الرّي  بيري في البدايات المبكرة للقرن الساَا عشار اتضا  التشاابه 

                                                        
 . 382( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص1)
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 . (1)المذهل بين صور مركبات الفضاء وبين خرائ  بيري (
إن النهااااوض فااااي الدولااااة العثمانيااااة فااااي عصااااورها الزابيااااة كااااان فااااي كافااااة المسااااتويات العلميااااة، 

ياة الشاامل، والشعبية، وال حكومية والعسكرية وكانت حركة الدولاة واألماة تعبياراا صااَقاا لمفهاو  العبَو
أماا فااي العصااور المتااأخرة للدولاة العثمانيااة فقااد انحصاار مفهااو  العبااَة فااي صااور الشااعائر التعبديااة 
أ كعااَة موروعاة لاي  لهاا مان أعار فاي حيااة ممارسايها، اللهام إال ماتساتغرقه مان  التي أصابحت تاَؤ

ن ألَائهاااا. )وتااام عااازل العبااااَة عااان بقياااة اإلساااال  حتاااى كاااأن اإلساااال  منحصااار فيهاااا َون بقياااة زمااا
األجزاء كالجهاَ مثالا، وأحكا  المعامالت أو العالقات المالية وما  أن أكثار النااا إن لام نقال كلهام 
 يعلمون أن اإلسال  لاي  هاو العبااَات المفروواة فحسا ، فاانهم أهملاوا الجوانا  األخارأ، و ضاوا
عااا فريااا ماان المر اادين إلااى اإلعااراض عمااا سااوأ هااذه العباااَات،  النظاار عنهااا وأنزلااوا مرتبتهااا. َو
فالجهاَ و نكار المنكر وَر ال ايان واالساتعمار ومقاوماة الظلام والعمال فاي جميا  مااينف  المسالمين 
 -من األمور العامة، كل بلا  فاي نظار هاذا الفرياا مان النااا وماا أكثارهم فاي عصاور االنح ااط 

فضول يشغل عن هللا وبباَته ... وبينما كانت مقايي  الصالو والتقوأ في اإلساال   ااملة لجميا  
الواجبات التي أوجبها اإلسال  من بباَات خاصة، وجهاَ وعلام وعادل وعمال نااف  للنااا واساتقامة 
ورة في المعاملة و حسان، كل بل  مقروناا بتوحيد هللا واإلخالر له أصابحت مقاايي  التقاوأ محصا

 . (2)في العباَات(
وهكااذا أعاناات هااذه الفكاارة التااي عزلاات العباااَة عاان بقيااة أجاازاء النظااا  اإلسااالمي الشااامل علااى 

 وعف الوعي السياسي، واإلجتماعي واألخالقي. 
 ولقد تسب  هذا االنحصار في مفهو  العباَة في سلبيات من أهمها: 

أ بصااورة تقليديااة، عديمااة - األعاار والفائاادة حااين عزلاات عاان بقيااة  صااارت الشااعائر التعبديااة تااَؤ

                                                        
 . 384( العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص1)

 (. 1/100( انظر: االنحرافات العقدية والعلمية )2)
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ي هذه الشاعائر َورهاا فاي حيااة اإلنساان وقاد عزلات عان بقياة جوانا  العبااَة  أمور اإلسال  فال تَؤ
األخرأ، فالصالة التي يخبر هللا عزوجل عنها بقوله: } إن الصالة تنهى عن الفحشااء والمنكار ) ) 

يهاا ماان النااا حيا  لام تعاد تنهاااهم (. لام تعاد بات أعاار واقعاي فاي ح 45ساورة العنكباوت :  يااة مَؤ
عاان الفحشاااء والمنكاار، ومااا كااان لهااا أن تحاادم بلاا  األعاار وقااد حصاارت العباااَة فااي أَاء الشااعائر 

 التعبدية فحس . 
 تهاون الناا في بقية جوان  العباَات األخرأ.  -

اعاة إب هي عندهم ليست من العباَة في  يء. حين نرأ من المسلمين من يصلي الفاروض جم
فااي المساااجد، عااام يخاار  ويحلاااف عااان عتبااة المساااجد كاببااااا، ويغاا  فاااي بيعاااه و اارائه، ويحتاااال فاااي 
معامالتااه، ويأكاال الربااا أوااعافاا مضاااعفة، ويقاا  فااي أعااراض الناااا، عاام تااراه ساااَراا فااي بلاا  مرتاااو 

 الضمير، هاَك الخاطر، قد أسكت وخزات وميره وتأني  نفسه بما نقره من ركعات. 
ي الشخصي، و همال الجوان  اإلجتمابية فنجاد أن المسالمين قاد ص عناوا العناية بال - جان  الفَر

ية والمتعلقة باذات اإلنساان أكثار مان عناايتهم بااآلَاب االجتمابياة المتعلقاة بااآلخرين،  باآلَاب الفَر
 فقااد يكااون المساالم فااي باتااه نظيفاااا ولكنااه اليبااالي أن يلقااي القمامااة فااي طريااا المساالمين، ناسااياا أن ص

، وقاد يكاون المسالم مرابيااا (1)إماطة األبأ عان ال رياا مان  اع  اإليماان ص كماا وَر فاي الحادي 
ألحكا  ال هاارة و اروط النظافاة فاي نفساه، ولكناه اليباالي أن يلاوم للنااا طارقهم وأمااكن جلوساهم 

 . (2)وأن يخل باآلَاب االجتمابية التي أمر اإلسال  بها ص
صاار فااي الشااعائر وحاادها وخرجاات منهااا بقيااة األعمااال، فاااهتم ونتيجااة لكااون مفهااو  العباااَة انح

ية على حساب الروو اإلجتمابية.   الناا بشؤونهم الخاصة وأهملوا  لونهم العامة، ونمت روو الفَر
إقاماة العبااَة مقاا  العمال، واالكتفااء برساومها و ااعائرها وبماا أحادم فيهاا مان بادع عان اتخاااب  -

                                                        
 (. 1/63( مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان عدد شعب االيمان )1)

 . 66( انظر: المجتمع االسالمي المعاصر لمحمد المبارك، ص2)
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 األسباب. 
ته لفظاا أصب  بديالا عن العمل بما ييه، من آيات الجهاَ والنظار إلاى الكاون ص قراءة القرآن وتالو 

والتفكير ييما خلا هللا و قامة العدل والميزان بالقس ، والحكم بما أنزل هللا واستثمار مافي الكون من 
ا يساتعد لقتاال المشاركين كال االساتعداَ كما نعم هللا م  أن بل  كله بباَة... وبينماا كاان الرساول 

أمااره هللا وياادعو هللا ويبتهاال إليااه لينصااره إبا بالمساالمين فااي هااذه العصااور األخياارة يجعلااون الصااالة 
بديالا عن األسباب فيلتمسون الرزب والشفاء والنصر ال  -المأعور منه والمبتدع المخترع  -والدعاء 

ون على تالوتها، وربما بأسبابها المشروعة التي جعلها هللا سبباا وطريقاا إليها، بأَبية خاصة يقتصر 
 . (1)اخترعوا لذل  رقى وتما  وحجباا، وزيارات ألمكنة خاصة وأوراَاا ابتدعوها ... (

ولقد نت  عن هذا االنحصار الخ ير في مفهو  العبااَة أن خرجات جميا  األعماال األخارأ عان 
الحااكم، وتقاديم َائرة العبااَة، فخار  العمال السياساي بماا يشاتمل علياه مان رقاباة األماة علاى أعماال 

 النصيحة إليه، والسهر على ت بيا الشريعة وأجراء العدل في حياة الناا. 
وماا أجماال ماقالااه ساايد ق ا  فااي توواايحه لحقيقااة العباااَة واساتنكاره لماان يحصاارها فااي الشااعائر 
التعبديااة: )إن الواقاا  أنااه لااو كااان حقيقااة العباااَة هااي مجااَر الشااعائر التعبديااة مااا اسااتحقت كاال هااذا 

كاا  الكااريم ماان الرساال والرساااالت، ومااا اسااتحقت كاال هااذه الجهااَو المضاانية التااي بااذلها الرساال المو 
وماااا اساااتحقت كااال هاااذه العاااذابات واآلال  التاااي تعااارض لهاااا الااادعاة  -صااالوات هللا وساااالمه علااايهم 

والمؤمنااون علاااى مااادار الزمااان  إنماااا اساااتحا كاال هاااذا الاااثمن الباااهم هاااو إخااارا  البشاار جملاااة مااان 
هاام إلااى الدينونااة هلل وحااده فااي كاال أماار وفااي كاال  ااأن، وفااي ماانه  حياااتهم كلااه الدينونااة للعباا اَ، وَر

. وهذا هو معنى العباَة الشامل الذي وعااه العثماانيون األوائال، ف بقاوه فاي (2)للدنيا ولآلخرة سواء(
حيااتهم، وعملاوا باه فاي واقا  األرض، فاادانت لهام الممالا ، وخضاعت أماامهم ال وا يات، ومكاان هللا 

                                                        
 . 69( انظر: المجتمع االسالمي المعاصر، ص1)
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في األرض، ورفعوا راية اإلسال  خفاقة فوب بقاع  اسعة من المعمورة وياو  تبادل بلا  المفهاو  لهم 
وانحصاار فااي َائاارة الشااعائر، فتاارت الهماام ووااعفت العاازائم عاان القيااا  بااأمور اإلسااال  كاملااة فوقاا  

 الضعف عم السقوط. 
ت خلقياة، ومصاائ  إن ماحل بالدولاة العثمانياة مان هازائم عساكرية، وأزماات اقتصااَية، وانحرافاا

اجتمابيااة، وتلوعااات فكريااة، وجفاااف روحااي، وتااأخر حضاااري، كااان ماان أساابابه إفااراغ اإلسااال  ماان 
 محتواه األصيل، ووياع مفهو  العباَة الشامل. 

ص فيااو  كاناات : } وأعاادوا لهاام مااا اساات عتم ماان قااوة ) بباااَة لاام يجاارؤ أحااد علااى احااتالل أراوااي 
ص طل  العلم فريضة ص لم يكن هناك تخلاف علماي، بال كانات  المسلمين واستالب خيراتهم ويو  كان

 األمة المسلمة هي أمة العلم، التي تعلمت أوروبا في مدارسها وجامعاتها  
ويااو  كاناات } فامشااوا فااي مناكبهااا وكلااوا ماان رزقااه ) بباااَة، كاناات المجتمعااات اإلسااالمية أ نااى 

 مجتمعات األرض 
عيتااه ص بباااَة، وكااان ولااي األماار يستشااعر أنااه راع ويااو  كاناات ص كلكاام راع وكلكاام مساالول عاان ر 

ومسااؤول عاان رعيتااه، لاام يكاان للفقااراء فااي المجتماا  اإلسااالمي قضااية، ألن العااال  الرباااني لمشااكلة 
الفقر كان ي با في المجتم  اإلسالمي بباَة هلل  ويو  كانت } وعا روهن بالمعروف ) بباَة، لام 

أ إليهااا تكاان للماارأة المساالمة قضااية، ألن كاال الحقااوب و  الضاامانات التااي أماار هللا لهااا بهااا كاناات تااَؤ
 . (1)طاعة هلل، وبباَة هلل  .. (

لقاد كاان االنحاراف عان مفهاو  العبااَة الشااامل مان أساباب إفسااو المجاال فاي العصاور المتااأخرة 
للدولة العثمانية لشيوع المذه  العلماني، وبيمنة الشعارات العلمانياة علاى كثيار مان األقااليم التابعاة 

 للدولة العثمانية. 
 عالثاا: انتشار مظاهر الشرك والبدع والخرافات: 

                                                        
 . 249( انظر: مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد قطب ، ص1)
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إن الدولاااة العثمانياااة فاااي القااارنين األخيااارين كانااات  ارقاااة فاااي كثيااار مااان مظااااهر الشااارك والبااادع 
والخرافااات، وحاادم انحااراف فااي توحيااد األلوبيااة انحرافااااا رهيباااا، و شاايها مااو  ماان الظااال  والجهااال 

 . (1)  فيها نور التوحيد وعدل بها عن صراطه المستقيمحج  عنها حقيقة الدين وطم
يو  كانت الدولة العثمانية محققة للتوحيد، وتمارا مفهو  العباَة الشامل، وتحارب الشرك كانات 
في بروة التمكين والعاز والنصارة مان هللا تعاالى، فهاذا السال ان ماراَ األول وهاو فاي ساكرات الماوت 

ع الااد نيا بمعاااني عميقااة فااي التوحيااد، وكلمااات جامعااة علااى التوحيااد بعاادما طعنااه جناادي صااربي يااَو
المنااافي للشاارك ييقااول ص اليساااعني حااين رحيلااي إال أن أ ااكر هللا إناااه عااال  الغيااوب المتقباال َعااااء 
الفقيااار، أ اااهد أن ال إلاااه إال هللا، ولاااي  يساااتحا الشاااكر والثنااااء إال هاااو، لقاااد أو اااكت حيااااتي علاااى 

أطيعاااوا ابناااي يزياااد، والتعاااذبوا األسااارأ والتاااؤبوهم وال تسااالبوهم  النهاياااة ورأيااات نصااار جناااد اإلساااال ،
ع جيشاانا الظاافر العظاايم إلااى رحماة هللا فهااو الااذي يحفام َولتنااا ماان  عكام منااذ هاذه اللحظااة وأَو وأَو

 . (2)كل سوء ص
. لقاد كاان قلقااا (3)أما السل ان مراَ الثاني فقد ترك وصيته : )فليأت يو  يارأ النااا يياه تراباي(

 يدفن في قبر وخم، وكان يريد أاّل يبنى  يح على مكان َفنه.  يخشى أن
لقااد كااان السااالطين األوائاال تتفجاار معاااني التوحيااد فااي كلماااتهم وتاانعك  علااى أعمااالهم وانتشاارت 
تل  المفابيم في الشع  العثماني قاطباة، أماا فاي العصاور المتاأخرة فقاد تغيار الحاال، وما  تضاافر 

وتشاديده  لنهي عن كل السابل المفضاية إلاى الشارك وتحاذير النباي األَلة وتواترها ووووحها في ا
فااي الصااحيحين: ) لعاان هللا اليهااَو والنصااارأ اتخااذوا قبااور أنبيااائهم  فااي بلاا  قباال وفاتااه، كقولااه 
 مساجد يحذر ما فعلوا (. 

                                                        
 (. 1/271( انظر: االنحرافات العقدية والعلمية )1)

 . 391( انظر: الفتوح االسالمية عبر العصور، ص2)

 . 346( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص3)
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:  ، وقولاه (1)قالت عائشة روي هللا عنها:  ولوال بل  ألبرز قبره، ولكن كاره أن يتخاذ مساجداا 
 . (2)ص لعن هللا زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسر  ص

قبل أن يموت بخم  : ص إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، أال فاال تتخاذوا  وقال 
 . (3)القبور مساجد، فاني أنهاكم عن بل  ص

خاااذوا قباااور أنبياااائهم : ص اللهااام التجعااال قباااري وعنااااا يعباااد، ا ااتد  ضااا  هللا علاااى قاااو  ات وقولااه 
 . (5): ص التجلسوا على القبور، والتصلوا إليها ص ، وقوله (4)مساجد ص

: ص إن أوللا   وحين بكرت له بعض نسائه كنيسة رأينها في أرض الحبشة فيها تصااوير، قاال 
 إبا مات فيهم الرجل الصال  بنوا على قبره مسجداا، عم صوروا ييه تل  الصور، أولل   رار الخلاا

 . (6)عند هللا ص
أن يجصاات القباار وأن يقعااد عليااه وأن يبنااى عليااه، وجاااء فااي روايااة أخاارأ النهااي عاان  ونهيااه 

وفاااي أواخااار الدولاااة العثمانياااة كثااار علاااى  يااار العااااَة تشااايد القبااااب وتبناااى  (7)الكتاباااة علاااى القباااور
نااء علااى األوارحة و قاماة المشااهد، وتحادي  الماازارات حتاى لكاأن هاذه النصااور جااءت تاأمر بالب

 القبور، وتذكر فضله وتح  عليه. 
وزاَ األمر سوءاا أن بعض الفقهاء أفتاوا بجاواز بنااء القبااب علاى القباور إبا كاان الميات فاواالا، 
عااوا تلاا  اآلراء الفاساادة  واحتجااوا بقااولهم: إن بعااض الساالف استحساان بلاا ، وزاَ ال ااين بلااة أنهاام أَو

                                                        
 . 1330باب مايكره من اتخاذ المساجد على القبور رقم ( البخاري، كتاب الجنائز ، 1)

 . 320( الترمذي، كتاب الجنائز، باب ماجاء أن يتخذ على القبر مسجداً، رقم 2)

 . 532( مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن بناء المساجد، رقم 3)

 (. 1/172( رواه مالك في الموطأ )4)

 . 972باب النهي عن الجلوس على القبور، رقم ( مسلم، كتاب الجنائز، 5)

 . 427( البخاري: كتاب الصالة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية رقم 6)

 . 757( الترمذي، كتاب الجنائز، باب ماجاء في كراهية تجصيص القبور، صححه األلباني رقم 7)
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 . (1)في مصنافتهم التي يعكف على َراستها ال الب
 وأول من أحدم هذه المشاهد الشركية، والمزارات الوعنية في األمة هم الشيعة. 

يقول  يخ اإلساال  ابان تيمياة بعاد أن تحادم عان َور اليهاَو فاي نشاأة التشاي : ص فظهارت بدعاة 
التشي  التي هي مفتاو باب الشرك، عم لما تمكنت الزناَقاة أماروا ببنااء المشااهد وتع يال المسااجد، 

بأنه التصلى الجمعة والجماعة إال خلف إما  معصو ، ورووا في إنارة المشااهد وتعظيمهاا  محتجين
والاادعاء عناادها ماان األكابياا  مااالم أجااد مثلااه ييمااا وقفاات عليااه ماان أكابياا  ماان أهاال الكتاااب حتااى 

وأهاال  كتاباااا فااي ) مناساا  حاا  المشاااهد ( وكااذبوا ييااه علااى النبااي  (2)صانف كبياارهم اباان النعمااان
 . (3)ابي  بدلوا بها َينه، و يروا ملته، وابتدعوا الشرك المنافي للتوحيدصبيته أك

 وانتقل هذا الوباء العظيم وبدأ في نخر الدولة العثمانية، وتعا م  ره، ووق  ماحاذر مناه النباي 
 من الشرك العظيم. 

 وقد تجلت مظاهر الشرك ووسائله في تل  الفترة في الصور التالية: 
والقباب والمشاهد علاى األوارحة والقباور فاي أقااليم الدولاة، بال انتشار بلا  فاي بناء المساجد  -

العالم اإلساالمي كلاه ولألساف الشاديد نجاد الدولاة العثمانياة فاي العصاور المتاأخرة تشاج  علاى تلا  
المشاااهد واألواارحة المنتشاارة فااي العااالم اإلسااالمي فمااثالا أعفاات الدولااة أهااالي البصاارة ماان الرسااو  

احتراماااااا لصاااااح  الحضاااارة الشااااريفة، يعنااااي الزبياااار باااان العااااوا  روااااي هللا عنااااه، وأن والتكاااااليف، 
العثماااانيين بناااوا علاااى واااريحه مساااجداا، وقامااات والااادة السااال ان عبااادالعزيز بتااارميم القبااا ، وتكبيااار 

هاا وَر أماار ماان السال ان عبدالحميااد الثاااني بتعميار هااذه المراقااد الشااريفة 1293المساجد، وفااي ساانة 
 البصرة ) ناصر با ا السعدون (.  على نظارة والي

                                                        
 (. 1/272،273( االنحرافات العقدية والعلمية )1)

 يعة االسماعيلية في مصر. ( من كبار الش2)

 (. 27/162( انظر: مجموع الفتاوى )3)
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ها أمر السل ان عبدالحميد أيضاا بتبييض القب  وتعمير المساجد، وأمار أيضااا 1305عم في سنة 
بكسااوتين للضااريحين ) الزبياار وعتبااة باان  اازوان ( ماان الحرياار األحماار المفتخاار الم اارز بالفضااة 

وكاناات جمياا  األقاااليم  (1)نوأماار أيضاااا بوواا  مباااخر وقماااقم ماان الفضااة عنااد الضااريحين الكااريمي
اإلسالمية، في الحجاز واليمن وافريقيا ومصر والمغرب العربي والعراب والشا  وتركيا و يران، وباالَ 
ماوراء النهر والهند و يرها تتسابا في بناء األورحة والقباب وتتناف  في تعظيمهاا واالحتفااء بهاا، 

 صر، وهو الشرف الذي يتوب إليه الكثيرون. إب البناء على القبور هو ماَر  عليه أهل بل  الع
لقاد أولاا  العثماانيون فااي عصااورهم المتاأخرة بالبناااء علاى كاال مااا يعظماه الناااا فاي بلاا  العصاار 

 سواء أكان ما يعظمونه قبوراا أو آعار ألنبياء أو  ير بل . 
 اركية  وأصبحت تل  المشاهد واألورحة محالا لالستغاعة واالستعانة بأصاحابها وانتشارت عقائاد

كالااذب  لغياار وجااه هللا والنااذر لألواارحة، واالستشاافاء وطلاا  البااراء ماان األواارحة واالعتصااا  بهااا، 
وأصبحت األورحة والقبور تهيمن على حياة الناا وهكذا طغت هذه األورحة علاى حيااة النااا، 

نات وأصبحت مهيمنة على  لونهم، و غلت تفكيرهم، وتبوأت في نفوساهم وقلاوبهم أعلاى مكاناة، وكا
رحى تل  الهيمنة تدور على الغلو والشرك باألموات، والتعلا بهم من َون هللا عزوجال فاال يبرماون 
عااء أصاحابها واستشاارتهم، وهام  من أمورهم صغيرة وال كبيرة إال بعد الرجوع إلى تل  األوارحة، َو

تقاادمون العامااة اليملكااون ألنفسااهم وااراا والنفعاااا، فكيااف لغياارهم، وقااد كااان العلماااء ولألسااف الشااديد ي
ويسنون لهم السنن السيلة في تعظيم األوارحة والمقاماات والولاوع بهاا ويزرعاون الهيباة فاي نفوساهم 

 بما كانوا يقومون به. 
وقد تماَأ الناا في الشرك والضالل وأمعنوا في الوعنية ومحارباة التوحياد فلام يكتفاوا باالمقبورين 

ل األمر إلى اعتقاَ العامة في بغداَ في مدف  قاديم واألحياء، بل أ ركوا باأل جار واألحجار، ووص
فااي ساااحة المياادان ماان بقايااا أساالحة الساال ان مااراَ العثماااني التااي اسااتخدمها فااي حربااه ماا  الفاارا، 

                                                        
 (. 1/294( انظر: االنحرافات العقدية والعلمية )1)
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إلخراجهم من بغداَ حي  كانوا يقدمون إليه النذور، وي لبون منه إطالب ألسنة أطفالهم وهو يعرف 
لعالماة محماَو  اكري اآللوساي إلاى التصادي لهاذه الخرافاة عناد  ص طاوب أباي خزاماة ص، مماا حادا با

ع عن زيارة المادف   الشنيعة بكتابة رسالة يزجر بها هؤالء الجاهلين أسماها با ) القول األنف  في الَر
)(1) . 

واعتاَ الناا في أواخر الدولة العثمانية أن يحلفوا بغير هللا عزوجل من المخلاوقين، وكاان يساهل 
 كابباا، عامداا متعمداا، ولكنه اليجرؤ أبداا أن يحلف بما عظماه مان المخلاوقين إال عليهم الحلف بان

 صاَقاا. 
 انتشار البدع والخرافات:  -

كااان السااالطين األوائاال فااي الدولااة العثمانيااة ينفاارون ماان الباادع وأهلهااا ويحاربونهااا فهااذا الساال ان 
لهاا وباعاد الاذين يحرواون  عليهاا ص أماا محمد الفات  في وصيته يقول لمن بعده: ص جان  البدع وأه

في العصور المتاأخرة مان الدولاة العثمانياة فاان البادع انتشارت انتشااراا بريعااا، وأصابحت حيااة رعاياا 
الدولة ممزوجة بها، فقلما تخلاو منهاا ببااَة، أو عمال أو  اأن مان  اؤون الحيااة ساواء فاي الجناائز 

الموالد عند المتصوفة المنحرفين وهكذا أصابحت البادع والممعم واألعراا والضيافات والوالئم، وبدع 
ترأ في كل مكان تكاَ تحتل منزلة الصدارة من حياة الناا يعمل بهاا الجااهلون ويأيادها العاالمون، 

وتغياار مفهاو  الادين والعلاام مان مانه  كاماال و اامل لجمياا   (2)وأصابحت السانة بدعااة والبدعاة سانة
بالياااة يتشااابثون بهاااا، ويحسااابون أنهااام مهتااادون وتحاااول مجااااالت الحيااااة إلاااى طقاااوا  ريباااة ورساااو  
إلااى تقليااد بااال رتياا ، يتلااى فااي األزمااات، ويقاارأ فااي  صااحي  البخاااري بمااا حااواه ماان ماانه  للنبااي 

حر األعداء  . (3)الحروب، طلباا للنصر َو

                                                        
 (. 1/367( انظر: االنحرافات العقدية والعلمية )1)

 . 373( انظر: مشكالت الجيل في ضوء االسالم، ص2)

 (. 1/380( انظر: االنحرافات العقدية والعلمية )3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -633- 

لقد أوحت السنة في تل  الفترة  ريبة جداا، بعد أن  مرها طوفان البدع العظايم، وصاار النااا 
ثين بالباادع علااى أنهااا ماان صااميم الاادين، ويااأبون التفااري  فيهااا م لقاااا، فااي الوقاات الااذي كااانوا متشااب

يفرطااون ييااه فااي كثياار ماان أحكااا  اإلسااال ، ويكااافحون ماان أجلهااا، ويتعاهاادون عليهااا، وياارون أنهاام 
 . (1)خدموا الدين، ونفعوا المسلمين

 انتشار الخرافات:  -
فات واألساطير في جموع المسلمين بشكل منق ا  النظيار، في أواخر الدولة العثمانية فشت الخرا

وأوااحت كحقااائا مساالمة التقباال النقاااش م لقاااا، ولااي  بلاا  فحساا ، و نمااا  اادت عنااد كثياار ماانهم 
 أموراا مقدسة اليجوز التهاون بها، فضالا عن التشكي  في صحتها. 

وط طوفاه بشاجرة ومن الخرافات في األستانة أنه جاام  خوجاة مصا فى با اا محااط بزنجيار مربا
اهااا أن كاال ماان أنكاار  اايلاا حقيقياااا، وجلاا   ساارو قديمااة، ولهااذا الزنجياار خرافااة يتناقلهااا الجهااالء مَؤ

لقاد  (2)تحت هذا الزنجيار، فهاو يساق  علاى رأساه، و با كاان صااَقاا فاي إنكااره، فاالزنجير اليتحارك
ن هللا عزوجال، ووقعات كانت األمة فاي تلا  الفتارة  ارقاة فاي ببااَة األوارحة، والتعلاا بهاا مان َو 

فريسااة لكثياار ماان مظاااهر الشاارك والغلااو والباادع والخرافااات، التااي مااألت حياتهااا، و ااغلت أوقاتهااا، 
هااا عاان طريقهااا الصااحي ، فعجاازت عاان النهااوض ماان كبوتهااا، ولاام  وقتلاات طاقاتهااا، وصاارفت جهَو

خ  ااتهم تست   أن تعال  أسباب انح اطهاي وانهزمت أما  جيوش األعداء ووهنات عان مقاوماة م
 ومؤامراتهم وكانت النتيجة وياع الدولة العثمانية. 

 رابعاا: الصويية المنحرفة: 
إن أعظاام انحااراف وقاا  فااي تاااريخ األمااة اإلسااالمية  هااور الصااويية المنحرفااة كقااوة منظمااة فااي 

وقد قاوأ عاَو  المجتم  اإلسالمي تحمل عقائد وأفكار وبباَات بعيدة عن كتاب هللا وسنة رسوله 
                                                        

 (. 1/428مصدر السابق نفسه )( ال1)

 (. 1/432( انظر: االنحرافات العقدية والعلمية )2)
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 ية المنحرفة وا تدت  وكتها في أواخر العصر العثماني بسب  عوامل متعدَة منها: الصوي
األحاااوال السااايلة التاااي كانااات تعيشاااها األماااة اإلساااالمية، والواقااا  المريااار الاااذي كاااان يعيشاااه  -1

المسالمون فاي تلا  الفتارة، مان انتشاار التخلااف والظلام وال اياان والفقار والمارض والجهال، كال بلاا  
ماااون فاااي أحضاااان الصاااويية المنحرفاااة، التاااي التقاااو  باااأكثر مااان الترتيااا  علااايهم، جعااال النااااا يرت

 والتحذير لهم، وجعلهم يعيشون في  ير واقعهم الذي فروا منه. 
كاااان اوااا راب األمااان وانعداماااه سااامة مااان سااامات العصاااور المتاااأخرة، حيااا  كانااات تزهاااا  -2

جااواء الحالكااة، والظااروف األرواو ألسااباب تافهااة باال َون سااب  فااي بعااض األحيااان، وفااي هااذه األ
العصاايبة، كاااان أربااااب التصاااوف يحياااون حيااااة هاَئاااة يرفااارف عليهاااا األمااان واالطملناااان بعيااادة عااان 

 المصائ  والفتن التي فتكت بالناا. 
ص قاااد كاااان الفقاااراء أروو بااااالا وأكثااار طمأنيناااة مااان الفالحاااين فاااي حقاااولهم والتجاااار فاااي متااااجرهم 

ماان ت بيااا القاوانين ... وكااانوا فااي أ لا  فتاارات الظلاام  والصاناع فااي مصااانعهم، فقاد كااانوا فااي أمان
الفااااَو فاااي نجااااة مااان هاااذه الشااارور كلهاااا، ألن الجناااَو كاااانوا يخاااافون بأساااهم، ويخشاااون سااال انهم 
الروحاي، ويؤمناون باتصاالهم باان، فيتزلفاون إلايهم وي لباون الرواا مانهم، قأقبال بعاض النااا علااى 

 . (1)الزوايا من اطملنان البال واستقرار الحال ص َخول ال ريا مدفوعاا بما سيصيبه في رحاب
التااارف فاااي معيشاااة اربااااب الفااارب: ص كاااان الفقاااراء فاااوب النجااااة مااان واااغ  الحيااااة يوماااذاك  -3

اليجهااادون أنفساااهم فاااي احتاااراف عمااال يكسااابون قاااوتهم مااان ورائاااه، بااال كاااانوا يعيشاااون فاااي الزواياااا، 
تفاارغ للااذكر واالنق اااع للتهجااد والتجااَر طاااعمين كاسااين، علااى نفقااة المحساانين واألعرياااء باادعوأ ال

لعبااَة هللا. ومان أطارف مفارقاة هاذا العصار أن يكاون هاؤالء الزهااَ الاذين يادعون التقشاف والقناعاة 
 . (2)بالتافه من  ؤون العي ، أر د بيشاا وأترف حياة من الفالحين والتجار وأرباب الحرف ...ص

                                                        
 . 152،154( انظر: التصوف في مصر أبان العصر العثماني، د. الطويل، ص1)
 . 154( المصدر السابق نفسه، ص2)
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كااان األتااراك يحبااون التصااوف ويميلااون إلااى حاا  األتااراك العثمااانيين للدرو ااة والتصااوف: ص  -4
 . (1)تقدي  أهل اإليمان بصدب واليتهم ص

ص لقااد كاناات الصااويية قااد أخااذت تنتشاار فااي المجتماا  العباسااي، ولكنهااا كاناات ركناااا منعاازالا عاان 
المجتم ، أما في  ل الدولة العثمانية، وفاي تركياا بالاذات، فقاد صاارت هاي المجتما  وصاارت هاي 

تل  القولة العجيبة: من ال يخ له ييشاخه  -في القرنين األخيرين بصفة خاصة  -الدين، وانتشرت 
 الشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي ان  وأصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابحت 

 . (2)هي مدخلهم إلى الدين وهي مجال ممارستهم للدينص -بالنسبة للعامة بصورة عامة  -
وقااد كااان كثياار ماان سااالطين آل عثمااان يقومااون برعايااة الصااويية، ويفيضااون عليهااا ماان ع فهاام 

تى جاء السل ان عبدالحميد إلى السل نة في  روف عصيبة، والمؤامرات تحااك لألماة، وحدبهم، ح
عاة القومية يبثون َعوتهم في سائر البالَ، فادعا إلاى  والكوارم والمحن تحي  بها من كل مكان، َو
الجامعة اإلسالمية والراب ة الدينية، وكانت الصويية بجمي  أصنافها وطرقها تشكل عقالا في الادعوة 

 إلى الجامعة اإلسالمية. 
لقد كان بل  العصر، عصر الصويية التاي أطبقات علاى العاالم اإلساالمي مان أَنااه إلاى أقصااه 

 . (3)ولم تبقى مدينة والقرية إال َخلتها إال إبا استثنينا نجد وملحقاتها
مين لقد سي رت الصويية المنحرفة على العالم اإلسالمي في تل  الفترة، ووق  جمهور من المسال

فااي أساارها، وعظاام ساال ان المتصااوفة فااي بيناا  القاارنين، وبلاام مبلغاااا عظيماااا، لااو لاام يكاان ماان قوتااه 
ونفااوبه إال بيمنتااه علااى الجماااهير الغفياارة فااي طااول الاابالَ وعروااها لكفااى، فكيااف إبا تبنتااه الدولااة 

                                                        
 . 154( انظر: التصوف في مصر أبان العصر العثماني، ص1)

  .155( انظر: واقعنا المعاصر، ص2)
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 . (1)وناصره الحكا 
 ن  الضاايا، وتساعى إلااى وكانات نظاارة المتصاوفة المنحرفااة تحتار  الب الااة وتباي  التسااول، وتصا

مواطن الذل، وتغتب  بالهوان وكانت نظرتهم إلى األخاذ باألساباب منحرفاة جاداا ص فماا أخيا  التااجر 
الذي يصرف وقته في تجارته، والزارع الذي ينفا جهده في زراعته، والصان  الذي يبذل نشاطه في 

ن الارزب فاي طلا  صااحبه صناعته، وما أفشال مان ساافر مانهم طلبااا لكسا  أو راباة فاي ماال، فاا
 َائر، والمرزوب في طل  رزقه حائر، وبسكون أحدهما يتحرك اآلخر..ص. 

وفسدت لدأ كثير من المتصوفة عقيدة القضاء والقدر وأصبحت عندهم عقيدة سلبية مخذلة لقاد 
كتاا  أحااد المستشاارقين األلمااان وهااو يااؤرال لحااال المساالمين فااي عصااورهم األخياارة يقااول: ص طبيعااة 

التسااليم إلراَة هللا والروااا بقضااائه وقاادره والخضااوع بكاال مايملاا  للواحااد القهااار. وكااان لهااذه المساالم 
ال اعة أعران مختلفان: ففي العصر اإلسالمي األول لعبت َوراا كبياراا فاي الحاروب إب حققات نصاراا 

ذي متواصاالا ألنهااا َفعات فااي الجنادي روو الفااداء وفااي العصاور األخياارة كانات ساابباا فاي الجمااَو الاا
 . (2)خيم على العالم اإلسالمي فقذف به إلى اإلنحدار وعزله وطواه عن تيارات األحدام العالمية ص

إن هذا الرجل وهو كافر أَرك هذه الحقيقاة: حقيقاة الفارب باين اإليماان بالقادر كماا فهماه السالف 
بن  المعتقادين وبين اإليمان الذي ابتدعه الخلف متأعرين بالمتصوفة، فالذن  لي  بن  العقيدة بل 

 بها، وقد صاغ بل   اعر اإلسال  محمد إقبال  عراا فقال: 
 من القرآن قد تركوا المساعي 

 وبالقرآن قد ملكوا الثريا                       
وا كل سعي   إلى التقدير َر

 وكان زماعهم قدراا خفيا                       

                                                        
 (. 1/448( انظر: االنحرافات العقدية والعلمية )1)
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 تبدلت الضمائر في اسار 
  (1)فما كرهوه صار لهم رويا                         

وقد استغل نابليون بونابرت تل  الفكرة المنحرفة عن القضاء والقدر لما احتلت جيو اه الصاليبية 
أرض مصاار، فكااان يصاادر منشااوراته بتااذكير المساالمين بااأن ماااوق  لهاام ماان االحااتالل واألساار كااان 

 . (2)ض على القضاء والقدربقدر من هللا، فمن حاول االعتراض على ماوق  فكأنما يعتر 
لقااد كاناات مفااابيم التصااوف المنحاارف تنخاار فااي كيااان الدولااة العثمانيااة، وكااان العااالم الصااليبي 
ين لاااا فاااي مجااااالت العلااام وميااااَين المعرفاااة آخاااذاا بأساااباب القاااوة والتقاااد  والرقاااي ويااادير الماااؤامرات 

 سالمي. والدسائ  لتفتيت الدولة العثمانية ومن عم الهيمنة على العالم اإل
وكان المتصوفة المنحرفون مقبلين على اساتماع المالهاي والمعاازف ويتعلماون الموسايقى وكانات 
مجالسهم مليلة بال بول والنايات واألعال  والرايات وكانت كثير من ال رب المنحرفة التخلو حلقات 

اني، ومان الذكر من الدف حتى قال أبو الهادأ الصاياَي وهاو مان خاوار السال ان عبدالحمياد الثا
 أنصار الجامعة اإلسالمية: 

 اورب الدف وجان  جاهالا 
 حكمة الشرع لمعنى ماَرأ                        
 كل ما حرك قلباا ساكناا 

عا العقل منه معتبراا                     َو
 وأجال الروو في برزخها 

 تذكر هللا وتبغي مظهراا                    
  فهو بر والذي يفعله
 فعل البر وهللا يرأ                    

 إن في الدف وفي رنته 
                                                        

 . 519( انظر: العلمانية ، سفر الحوالي، ص1)
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 نغمة يعرفها من بكرا                   
 صوته بكر وفي بحته 

 أّنه تذكر أوقات السرأ                 
 نضرب الدف ومنه عندنا 

  (1)باكراا نسمعه لن يفترا                 
ة منزلااة عظيمااة: يقااول أبااو الهاادأ الصااياَي: ص ماان لاام وقااد كااان للسااماع عنااد جمهااور المتصااوف

يحركه السماع فهو ناقت مائل عن ل ف االعتدال بعيد عن نور الروحانية، زائد في  لظاة ال با  
وكثافته، بل هو أبلد من الجمال وال يور وسائر البهاايم، فاان جميعهاا تتاأعر بالنغماات الموزوناة ... 

قلا  وتساامى وجاداا، ويثمار الوجااد تحريا  األطااراف، إماا بحركااة وبالجملاة فالساماع يثماار حالاة فااي ال
 . (2) ير موزونة فتسمى االو راب، و ما بحركة موزونة فتسمى التصفيا والرقتص

وياليات أوللا  المتصااوفة اقتصاروا علااى الولاوع باال رب والسااماع والغنااء، ولكاانهم جعلاوه إلااى هللا 
 األرواو. قربة، وعدوه طاعة تلين بها القلوب، وتشف بها 

ومااا أحساان ماقالااه العالمااة الحااافم اباان القاايم الجوزيااة عاان هااؤالء المتصااوفة حياا  يقااول: ص فلااو 
رأيااتهم عنااد بياااك السااماع، وقااد خشااعت ماانهم األصااوات، وهاادأت ماانهم الحركااات، وعكفاات قلااوبهم 

حركااتهم  بكليتها عليه، وانصبت انصابابة واحادة إلياه، فتماايلوا لاه وال كتمايال النشاوان، وتكساروا فاي
 ورقصهم، أرأيت تكسر المخاني  والنسواني. 

ويحا لهم بل ، وقد خال  خمرة النفوا، ففعل فيها أعظم ماتفعله حميا الكؤوا، فلغيار هللا، بال 
للشي ان، قلوب هناك تمزب، وأعواب في  ير طاعة تنفا، حتاى إبا عمال الساكر فايهم عملاه، وبلام 

بصاااوته وحيلاااه، وأجلااا  علااايهم برجلاااه وخيلاااه، وخاااز فاااي الشاااي ان مااانهم أمنيتاااه وأملاااه، واساااتفزهم 
صاادورهم وخاازاا، وأزهاام إلااى واارب األرض باألقاادا  أزاا ف ااوراا تجعلهاام كااالحمير حااول الماادار، وتااارة 

                                                        
 . 45األسماع في أحكام الذكر والسماع للصيادي ، ص ( انظر: رياضة1)

 . 78( انظر: رياضة األسماع في أحكام الذكر والسماع، ص2)
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كالذباب ترقت وس  الاديار، ييارحماة للساقوف واألرض مان َك تلا  األقادا ، وياا ساوأتا مان أ اباه 
 ، بالذين يزعماون أنهام خاوار اإلساال ، قضاوا حيااتهم لاذة الحمير واألنعا ، ويا ماتة أعداء اإلسال

وطرباااا، واتخااذوا َياانهم لهااواا ولعباااا، مزامياار الشااي ان أحاا  إلاايهم ماان سااماع سااور القاارآن، لااو ساام  
أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حارك لاه سااكناا، وال أزعا  لاه قاطنااا، وال أعاار يياه وجاداا والقادو 

إلى هللا زنداا، حتى إبا تلي عليه قرآن الشي ان وول  مزموره سمعه، تفجارت ييه من لواع  األ واب 
ينابي  الوجد من قلبه على عينيه فجرت، وعلى أقداماه فرقصات، وعلاى يدياه فصافقت، وعلاى ساائر 
أعضااائه فاااهتزت وطرباات، وعلااى أنفاسااه فتصاااعدت، وعلااى زفراتااه فتزاياادت، وعلااى نيااران أ ااواقه 

 لقائل: فا تعلت .. ولقد أحسن ا
 

 تلي الكتاب فأطرقوا الخيفة 
 لكنه إطراب ساه الهي                       

 وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا 
 وهللا مارقصوا ألجل هللا                         
 َف ومزمار ونغمة  اَن 
 فمتى رأيت بباَة بمالهي                        

 عقل الكتاب عليهم لما رأوا 
 تقييده بأوامر ونواهي                       

 سمعوا له رعداا وبرقاا إب حوأ 
 زجراا وتخويفاا بفعل مناهي                       

 ورأوه أعظم قاط  للنف  عن 
  هواتها ياببحها المتناهي                      

 وأتى السماع موافقاا أ راوها 
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  (1)دا عظيم الجاهفألجل باك                        
وهكااذا أصاابحت حياااة المتصااوفة المنحاارفين فااي اللهااو والسااخافة وأواااعوا أوقاااتهم وأعمااارهم فااي 
مجااال  الااذكر والسااماع والمالهااي، وأصاابحت حياااتهم ماان أولهااا إلااى آخرهااا تاادور حااول الااذكر فااي 

العلام صورته المنحرفة، وواعت بباَة السعي في مناك  األرض وطل  الارزب، والجهااَ، وطلا  
ونشاره، واألمار باالمعروف والنهاي عان المنكار، فكلهاا أماور تشاغل عان الاذكر وتصاد عناه، ومان عاام 

 ينبغي على المسلم أن اليشتغل بها وأن يعي  حياته على الذكر بالسماع والغناء والرقت. 
خاال فاااي عاااالم التصاااوف المنحاارف تقااادي  األ اااخار األماااوات ماانهم واألحيااااء ونسااابوا إلااايهم  َو

عااااَات والكراماااات، وعا اااوا فاااي األوهاااا ، وعاااالم الخياااال وأصاااي  النااااا باااالوهن والعجاااز خاااوارب ال
ها فاااي سااالم  واالنح ااااط، واتساااعت هاااوة التخلاااف والساااقوط، وكانااات أورباااا الصاااليبية تواصااال صاااعَو
الحضاااارة الماَياااة وتعاااد جيو اااها للزحاااف علاااى العاااالم اإلساااالمي الغاااارب أهلاااه فاااي َنياااا الخرافاااات 

 على الخوارب والكرامات. واألوها ، واالتكال 
وفااي الوقاات الااذي كاناات ييااه األمااة تعاااني أ ااد المعاناااة ماان الضااعف واالنح اااط، وتاادور عليهااا 
المااؤمرات ماان األعااداء وتحاااك لهااا الدسااائ  ، كااان كثياار ماان علمائهااا طااوع مشاايلة  اايوخهم ماان 

ن و يااار بلااا  مااان المتصاااوفة المنحااارفين الاااذين أ ااااعوا روو الاااذل والخناااوع فاااي األماااة والذلاااة والهاااوا
األمراض المنحرفاة، وتركات كثيار مان ال ارب الصاويية المنحرفاة الجهااَ لمقارعاة االعاداء، واصاب  
األوليااء فااي عاارف الناااا هاام المجابياا  والمجاانين والمعتااوهين، وال اا  أن هناااك بياانهم نساابة كبياارة 

اا ، فاندساوا فااي مان الاادجالين والمحتارفين، اسااتغلوا ماا للمجابياا  مان مكانااة مقدساة فااي نفاوا الناا
صاافوفهم ، ليصاابحوا واامن راب ااة األولياااء، ماان الااذين اللااو  علاايهم وال عتاااب، مهمااا ارتكبااوا ماان 
الموبقات، وجاهروا بالفواح  واآلعا ، وكان الكثيار مانهم يتعامال ما  الجان فكاان طبيعيااا تنفاذ ساها  

د حفلت الصويية ببحر االعداء، وتنج  مخ  اتهم، وتحتل جيو هم أرونا، وتستباو بيضتنا ، ولق
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زاخر من العقائد المنحرفة والضالة ولعل آخار العقائاد مان آمان بهاا كثيار مان المتصاوفة المنحارفين 
كعقيدة وحدة الوجَو والحلول، لقد احتضن المتصوفة المنحرفين هاذه العقائاد، وعملاوا علاى نشارها ، 

 وستر عن اآلخرين. وألفوا مؤلفات من أجلها واعتبروها الحقيقة التي كشفت لهم سرها
وكاااان تااادري  كتاااابّي )فصاااور الحكااام( و)الفتوحاااات المكياااة( لاااا)ابن عرباااي( و يرهاااا مااان كتااا  
المتصاااوفة التاااي ت فااا  بعقيااادتي وحااادة الوجاااَو والحلاااول هاااو  اااعار كباااار العلمااااء مااان المتصاااوفة 

اليرقاى إلياه و يرهم، وهو المنزلة العلمية التي اليتبوؤهاا إال الخاصاة مانهم، والمساتوأ العلماي الاذي 
 .(1)إال فحول العلماء

لقد لقيت هذه العقائد المنحرفة رواجاا واسعاا بين المتصوفة المنحرفين في تل  الفترة الحرجة التي 
، التي اليمكن للحياة في  كانت تمر بها األمة االسالمية، فكان كثير منهم يؤمن بعقيدة وحدة الوجَو

تب ال األَيااان بالكلياة، فاال يبقاى معهاا َيان وال جهاااَ، وال  لهاا أن تفساد، ويحياا الادمار بالعاالم ، و 
عداء بين مسلم وكافر ، فالكل واحد، والوجَو واحد، و ن تعدَت المظااهر ، نساأل هللا الساالمة فاي 

 الدين.
واسااتخفاف كثياار ماانهم بالشاارائ ، و لغاااؤهم التكاااليف أو إسااقاطهم لهااا، واسااتهانتهم بااأوامر الاادين 

لوالية والحزب والجذب والشهَو ولقد كان واقا  الصاويية حجاة قوياة اساتندت ونوابيه، تحت مسمى ا
 إليها حركات التغري  التي نخرت الدولة العثمانية.

 خامساا: نشاط الفرب المنحرفة:
كالشيعة األعنى عشرية، والدروز والنصيرية ، واإلسماعيلية والقاَيانية والبهائية و يرها من الفارب 

 االسال . الضالة المحسوبة على
لقاد كاناات تلا  الفاارب قااد اساتفحل أمرهااا، خصوصاااا ما  مجاايء االسااتعمار الصاليبي الااذي طااوب 
األمااة االسااالمية، فكااانوا علااى عاااَتهم َائماااا ماا  أعااداء المساالمين عوناااا لهاام وجنااداا مخلصااين تحاات 
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 قياَاتهم.
علااى نفاا  ففااي الماوااي كااانوا أكباار عااون للتتااار والصااليبيين وااد المساالمين، وهاااهم يساايرون 

الماانه  المماازو  بالخيانااة والتااممر لحساااب أعااداء األمااة وقااد ماار بنااا فااي هااذا الكتاااب َور الصاافوية 
األعنى عشرية الشيعة في محاربة الدولة العثمانية على مر عصورها، وحين احتل الفرنسيون ساوريا 

اا الاى جنا  ما  وان لقت الحركات الجهاَية ودهم كان االسماعيلية في سليمة و يرهاا يقااتلون جنبا
 .(1)الفرنسيين كما فعلوا م  المجاهد )ابرابيم هنانو( ومن معه من المجاهدين

أما طائفتا النصيرية والدروز فقد كانتا على مر التاريخ والعصاور مصادراا إلعاارة القالقال وزعزعاة 
 ن و يرهم.األمن والثورات المستمرة ود الحكم االسالمي، وعوناا لألعداء من الصليبيين المستعمري

وفاي القاارن الثالاا  عشار الهجااري تفاااقم أماار النصايرية وتعااا م خ اارهم فااي باالَ الشااا  ممااا حاادا 
باااا)يوسف با اااا( والاااي الشاااا  أن يقاااَو جيشااااا بنفساااه ويقااااتلهم حيااا  )انتصااار علااايهم وسااابي نسااااؤهم 

وا وانخذلوا وأوالَهم ، وكان قد خيرهم بين الدخول في االسال  أو الخرو  من بالَهم فامتنعوا وحارب
وبيعت نساؤهم وأوالَهم، فلما  اهدوا بل  أ هروا االساال  تقياة، فعفاا عانهم وعمال بظااهر الحادي  

 .(2)وتركهم في البالَ....(
  وهاااجموا مدينااة الالبقيااة ونهبوهااا وفتكااوا بأهلهااا. وقااد حاااول 1834وقااد قاااموا بثااورة كبياارة عااا  

ة االسااال  وأرساال رجااالا ماان خاصااته اساامه )واايا الساال ان عبدالحميااد الثاااني أن يعياادهم الااى حظياار 
با ااا( جعلااه متصاارفاا علااى لااواء الالبقيااة فااي بدايااة القاارن الراباا  عشاار الهجااري فأنشااأ لهاام المساااجد 
والماادارا، فأخااذوا يتعلمااون ويصاالون ويصااومون، وأقناا  الدولااة بااأنهم مساالمون فلاام يعصااوا لااه أمااراا، 

 .(3)را وحرقت الجوام  أو َنستوبعد أن ترك هذا المتصرف منصبه خربت المدا
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وهااذا ماان تفااري  المساالمين تجاااههم وكاام خاادعت تلاا  العقياادة الخ ياارة )التقيااة( المساالمين حكاماااا 
 ومحكومين علماء ومتعلمين ، فأين علماء السّنة الذين التن لي عليهم َسائ  الباطنيني 

نوا َائمااا خنجاراا مساموماا إن تاريخ النصايريين ، تااريخ أساَو مل اخ بالادماء واد أهال السانة، وكاا
فااي جناا  األمااة االسااالمية، يتااممرون واادها فااي الخفاااء، ويظهاارون لهااا العااداء كلمااا وجاادوا لااذل  

 سبيال، والتاريخ يشهد بأنهم كانوا َائماا في تحالف م  أعدء االسال .
ه بجانا  جاي  محماد علاي 1266وكان أمير الدروز بشير الشهابي المتوفى سنة  ها يقاف بجناَو

د احتاللاه للشاا ، مماا سااهل علاى جاي  محماد علاي هزيمااة الجاي  العثمااني فاي حمات، وعباار عنا
جباال طااوروا، وأو لات جيو ااه فاي قلاا  بااالَ التارك، وكااان هنااك مراسااالت باين نااابليون والاادروز 

 .(1)عند حصار الفرنسيين )عكا(
ياة العالمياة   تحات رعاياة االساتعمار الروساي وال1844ها/1260أما البهائية فقد نشأت عا   يهَو

واالسااااتعمار االنكليااااز بهاااادف إفساااااَ العقياااادة االسااااالمية، وتفكياااا  وحاااادة المساااالمين وصاااارفهم عاااان 
 .(2)قضاياهم األساسية، وقد اَعى البهاء المهدية، عم اَعى النبوة ، عم اَعى الربوبية واأللوبية

خبيثة وت بيا فيهم حكام إن من المؤلم حقاا تهاون الدولة العثمانية في القضاء على تل  النحلة ال
 هللا و رعه في أمثالهم.

وأمااا القاَيانيااة فهااي نحلااة تنساا  الااى ) ااال  أحمااد القاَياااني(، نساابت الااى قريااة قاَيااان ماان إقلاايم 
هاا( وهاي: )حركاة نشاأت بتخ اي  مان االساتعمار االنكليازي 1326البنجاب في الهند )المتوفى سنة 

َيااانهم وعااان فريضاااة الجهااااَ بشاااكل خاااار، حتاااى  فاااي القاااارة الهندياااة بهااادف إبعااااَ المسااالمين عااان
 .(3)اليواجهوا المستعمر باسم االسال (
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وقد اَعاى القاَيااني النباوة عام األلوبياة، وقاد كاان مان أبارز مالما  َعاوة ) اال  احماد القاَيااني( 
)ميله الشديد ل نكليز وخدمته أل راوهم في بالَ الهناد، و ب اال عقيادة الجهااَ لهام، وعنااؤه علايهم، 

 .(1)ح  اتباعه على نصرتهم في كل مكان...(و 
ويقول القاَياني :)واليجوز عندي أن يسل  رعايا الهند من المسلمين البغاة وأن يرفعاوا علاى هاذه 
الدولة المحسنة سيوفهم أو يعينوا أحداا في هاذا األمار وُيعاان علاى  ايء أحاد مان المخاالفين باالقول 

بير المفساادة، باال هااذه األمااور حاارا  ق عااي وماان أراَهااا فقااد أو الفعاال أو اإل ااارة أو المااال أو التاادا
 .(2)عصى هللا ورسوله وول والالا مبينا(

لقاد كاناات تلا  الفاارب مصاادراا إلعاارة القالقاال والفااتن و حادام الفووااى فااي َاخال الدولااة العثمانيااة 
المساتمر  وكذل  في تجمعات المسلمين كالهند و يرها وكانت تل  الفرب ال تكل وال تمال فاي تممرهاا

ماا  أعااداء االسااال  وفااي خيانااة المساالمين فااي أحاار  األوقااات، وأحلاا  الظااروف، لقااد اكتااوت األمااة 
بشاارور تلااا  الفاارب عنااادما وااعفت عقيااادة أهاال السااانة فااي كياااان الدولااة القائماااة عليهااا وفاااي نفاااوا 

 رعاياها من أهل السنة.
 ساَساا: اياب القياَة الربانية:
هااوض األمااة والتمكااين لهااا، ألن قاااَة األمااة هاام عصاا  حياتهااا، إن القياااَة الربانيااة ماان أسااباب ن

وبمنزلة الرأا من جسدها، فابا صل  القااَة صالحت األماة، و با فساد القااَة صاار هاذا الفسااَ الاى 
األمة، ولقد ف ن أعداء االسال  ألهمية القياَة الربانياة فاي حيااة األماة ولاذل  حرصاوا كال الحارر 

ربانية من امتالك نواصي األماور وأزماة الحكام فاي األماة االساالمية ففاي على أال يمكنوا القياَات ال
خ ة لوي  التاسا  أوصاى باا)عد  تمكاين الابالَ االساالمية والعربياة مان أن يقاو  بهاا حااكم صاال ( 
كما أوصى با)العمل على إفساَ أنظمة الحكم في البالَ االسالمية بالر وة، والفسااَ، والنسااء، حتاى 

                                                        
 . 209( انظر: عقيدة ختم النبوة، د. عثمان عبدالمنعم، ص1)
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 .(1)عن القمة(تنفصل القاعدة 
وصرو القائد المستشرب البري ااني )مونتجاو ماري وات( فاي )جريادة التاايمز اللندنياة( قاائالا: )إبا 
وجد القائد المناس  الذي يتكلم الكال  المناس  عن االسال ، فان من الممكن لهاذا الادين أن يظهار 

 .(2)كاحدأ القوأ السياسية العظمى في العالم مرة أخرأ(
ة االساال ( فاي َراساة نشارها عاا  وقال المستشا رب الصاهيوني )برنااَر لاوي ( تحات عناوان )عاَو

 : )إن اياب القيااَة العصارية المثقفاة: القيااَة التاي تخاد  االساال  بماا يقتضايه العصار مان 1976
علاام وتنظاايم ، إن اياااب هااذه القياااَة قااد قياادت حركااة االسااال  كقااوة منتصاارة ، ومناا  اياااب هاااذه 

االساالمية مان أن تكاون منافسااا خ ياراا علاى السال ة فاي العاالم االساالمي، لكان القياَات الحركاات 
 .(3)هذه الحركات يمكن أن تتحول الى قوأ سياسية هائلة إبا تهيأ لها هذا النوع من القياَة(

ة فااي عصااورها المتقدمااة  إن الباحاا  فااي الدولااة العثمانيااة يجااد أن القياااَة الربانيااة كاناات موجااَو
  القسااا ن ينية فنجاااد القااااَة الرباااانيين فاااي المجاااال الجهااااَي والمجاااال المااادني وخصوصااااا عناااد فااات

ونالحم الصفات المشتركة بينهم، كسالمة المعتقد، والعلم الشارعي، والثقاة باان ، والقادوة، والصادب 
والكفااااءة، والشاااجاعة، والماااروءة، والزهاااد، وحااا  التضاااحية، وحسااان االختياااار للمعااااونين، والتواوااا  

حية، والحلااام والصااابر ، وعلاااو الهماااة، والتمياااز بخفاااة الاااروو والدعاباااة، والحاااز  واإلراَة وقباااول التضااا
القوية، والعدل واالحترا  المتباَل ، والقدرة على حل المشاكالت، والقادرة علاى التعلايم و عاداَ القااَة، 

 و ير بل  من الصفات.
ن فاي قلباه وعروقاه، وانعكسات لقد قاَ محمد الفات  األمة في زمنه قياَة ربانياة، وقاد جارأ االيماا

عماره على جوارحه، وتفجرت صفات التقوأ في أعماله وسكناته وأحواله، وانتقل بدولته و اعبه نحاو 

                                                        
 .63( انظر: قادة الغرب يقولن ، جالل العالم ، ص 1)
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األهداف المرسومة بخ وات عابتة وكان العلماء الربانيون هم قل  القياَة في الدولة وعقلها المفكر، 
وأماا فاي العصاور المتاأخرة يجااد  (1)وعلام ولاذل  ساارت األماة والدولاة العثمانياة علاى بصايرة وهادأ

الباحاا  أنحرافاااا خ يااراا فااي القياااَة العثمانيااة علااى المسااتوأ العسااكري والعلمااي ، فمااثالا وصاال الااى 
الصدارة العظمى مدحت با ا الماساوني، ووالاى والياة مصار محماد علاي با اا العلمااء والفقهااء و ن 

علي با ا( ليتولى أمورهم ، و صرارهم عليه فاي  المرء ليعج  من اختيار العلماء لرجل مثل )محمد
تولي الحكم، أما كان أحدهم أولى به من عساكري جاهال مغارور ويبادو إن العلمااء فقادوا عقاتهم فاي 
علمهم وتهيبوا النزول الى الميدان، وتحمال المساؤوليات العظاا ؛ ألنهام قاد ألفاوا الركاون الاى حلقاات 

وا قاَر   ين على القيا  بغير بل  من مهمات ومسؤولياتيالعلم وتأليف الكت ، ولم يعَو
وماان األمااور المحزنااة التااي كاناات تقاا  بااين العلماااء حاادوم المنافسااات والضااغائن بياانهم واسااتعانة 
بعضاهم بالحكاا  واساتعداء السال ة علايهم، ومتاى مااا حادم بلا  فانهاا تسان  الفرصاة لل غااة إلناازال 

ذي وقا  باين الشايخ )عبادهللا الشارقاوي(  ايخ ورباتهم الموجعة لتقويض صف العلماء كاالخالف الا
األزهر، وبين بعض المشايخ اآلخرين حي  ترت  على بل  الخالف صدور األمر من محماد علاي 
با ا الى الشيخ الشارقاوي بلازو  َاره وعاد  الخارو  منهاا وال حتاى الاى صاالة الجمعاة، وساب  بلا  

إخوانااه ... فااأ روا بااه البا ااا ففعاال بااه كمااا يقااول الجبرتااي: )أمااور ووااغائن ومنافسااات بينااه وبااين 
 .(2)مابكر فامتثل األمر ولم يجد ناصراا وأهمل أمره(

ويصااف الشاايخ مصاا فى صاابري حااال العلماااء الااذين ابتعاادوا عاان أمااور الحكاام ونصاا  الحكااا ، 
وا الااادين فاااي َيارناااا عااان السياساااة كاااانوا هااام  ومااااهي نظااارة العلماااانيين للعلمااااء فقاااال: )والاااذين جاااَر

الياارون اال ااتغال بالسياسااة لعلماااء الاادين، بحجااة أنااه الينبغااي لهاام وياانقت ماان كاارامتهم، و خااوانهم 
وماااراَهم حكااار السياساااة وحصااارها ألنفساااهم، ومخاَعاااة العلمااااء بتنااازيلهم منزلاااة العجااازة ، ييقلباااون 
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نيااااهم،  أياااديهم، ويخيلاااون لهااام باااذل  أنهااام محترماااون عنااادهم، عااام يفعلاااون مايشااااؤون لااادين النااااا َو
احتمال أن يجيء من العلماء أمر بمعروف أو نهي عن منكر، إال ما بعد من فضول محررين عن 

 اللسان، أو مايكمن في القل ، وبل  أوعف اإليمان.
فالعلماء المعتزلون عن السياسة ، كأنهم تواطلوا ما  كال الساساة، صاالحيهم و االيمهم، علاى أن 

حتارا ، كالخليفاة المتناازل عان السال ة وعان يكون األمر بأيديهم ويكون لهم منهم روات  اإلنعاا  واال
 .(1)كل نفوب سياسي ...(

لقااد أخلااد العلماااء فااي أواخاار الدولااة العثمانيااة الااى األرض واتبعااوا أهااواءهم، ووااعفوا عاان القيااا  
بواجباتهم، فكانوا بذل  قدوة سيلة للجمااهير التاي تارمقهم وتارقيهم عان قارب ولقاد  ارب الكثيار مانهم 

ترفاوا فيهاا، وكممات أفاواهم بادون سايف أو ساوط ولكان با اداب الع اياا علايهم مان في متاع الدنيا وأ
قبل البا وات والحكا ، وووعهم في المناص  العالية بات المرتبات الجزيلة والمزاياا العظيماة التاي 

 .(2)تكون كفيلة باسكات أصواتهم وكب  عورتهم واعتراوهم
مااة هاام قاَتهااا وموجهيهااا، وهاام ملجأهااا كااذل  إبا )لقااد كااان علماااء الاادين َائماااا فااي تاااريخ هااذه األ

حزبهم أمر ، ومالبها عند الفزع.. تتجهم إليهم لتتلقى علم الادين مانهم، وتتجاه إلايهم ليشايروا عليهاا 
في أمورها الهامة، وتتجه إليهم إبا وق  عليهم  لم من الحكا  والوالة ليسعوا الى رف  الظلام عانهم ، 

ة بااااربهم، وأماااارهم بااااالمعروف ونهاااايهم عاااان المنكاااار... وكااااان العلماااااء بتااااذكير أوللاااا  الحكااااا  والااااوال
يض هدون من قبل بوي السل ان أحياناا، ويلقون في الساجون أحيانااا، وياؤبون فاي ابادانهم وأماوالهم 

 وكراماتهم أحياناا ولكنهم يصمدون لهذا كان ، تقديراا لمسؤلياتهم أما  هللا....
مر اااديها فاااي األماااور السياساااية واالجتمابياااة واالقتصااااَية وكماااا كاااان العلمااااء هااام قااااَة األماااة و 

والفكرية والروحية، وكانوا كذل  َعاتها الى الجهاَ كلما حادم علاى األماة عادوان .. ياذكرونها باان 

                                                        
 (.2/84ت الوطنية في األدب المعاصر )( انظر: االتجاها1)

 (. 1/605( انظر: االنحرافات العقدية والعلمية )2)
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واليو  اآلخر، وبالجنة التي تنتظر المجاهادين الصااَقين، وكاانوا يشااركون فاي الجهااَ بأنفساهم، بال 
ون الجيوش بأنفسهم ف  ي بعض األحيان.يقَو

تلاا  كاناات مهمااة علماااء الاادين ، والاادين حااي فااي النفااوا ... وفااي التاااريخ نماااب  عدياادة لعلماااء 
أرواوا ربهام وأَوا أماانتهم وجاهادوا فاي هللا حاا جهااَه، وصابروا علاى ماأصاابهم فاي سابيل هللا فمااا 

 ن التاريخيوعفوا وما استكانوا .. فأين كان العلماء في تل  الفترة التي نحن بصدَها م
 هل كانوا في مكان القياَة الذين عهدتهم األمة ييه الى عهد لي  ببعيد...ي

 هل كانوا حماة األمة من العدواني وحماتها من الظلم الواق  عليهم من بوي السل اني
 هل كانوا هم الذين ي البون لألمة بحقوقها السياسية وحقوقها االجتمابية وحقوقها االقتصاَيةي

هااام الاااذين ياااأمرون باااالمعروف وينهاااون عااان المنكااار ، ويقوماااون الاااى االماااا  الجاااائر هااال كاااانوا 
 ييأمرونه وينهونه، قتلهم أ  لم يقتلهمي

أ  كان كثير منهم قاد اساتعبدوا أنفساهم للسال ان، ومشاوا فاي ركاباه ، يتملقوناه ويبااركون مظالماة 
، أو أنازوت فاي الادرا والكتااب ييمدونه في الغي، بينما البقية الصالحة منهم قد قبعات فاي بيوتهاا 

 -وال ا -، تحس  أن مهمتها قد أنتهت إبا لقنت الناا العلم.. ومانريد أن نظلمهم فقد كاان مانهم 
ماان صاادع بكلمااة الحااا، وماانهم ماان ألقااى بالمنصاا  تحاات قدميااه حااين أحاا  أنااه يسااتعبده ألولااي 

اليااة التااي راحاات تلهاا  وراء الساال ان أو يلجمااه عاان كلمااة الحااا.. ولكاانهم قلااة قليلااة بااين الكثاارة الغ
 .(1)المتاع األراوي، أو تقب  َاخل الدرا والكتاب، على مافيها من جوان  القصور..(

وكان من ال بيعي أن تصاب العلو  الدينية في هاذه الفتارة باالجمَو والتحجار نتيجاة لعادة عوامال 
 أع ت اعرها عبر القرون المتوالية، ومن هذه العوامل:

 تصرات:االهتما  بالمخ -1
قااا  بعاااض العلمااااء باختصاااار المؤلفاااات ال ويلاااة بايااة تساااهيل حفظهاااا ل لباااة العلااام، حيااا   ااادا 

                                                        
 . 327( انظر: واقعنا المعاصر ، ص1)
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الحفاام هااو الغايااة عنااد العلماااء وال ااالب حياا  وااعفت ملكااة الفهاام واالسااتنباط عناادهم: )فأصااب  
ة  الفقهاء ينقلون أقوال من قبلهم، ويختصرون مؤلفاتهم في متون موجزة، ويأخذون هذه األقوال مجَر

 .(1)عن أَلتها من الكتاب والسنة، مكتفين بنسبتها الى أصحابها(
يقول الشيخ عبدالحميد بن بااَي  ناقاداا لل ريقاة فاي تادري  الفقاه: )واقتصارنا علاى قاراءة الفاروع 
ة بااال نظاار، جافااة بااال حكمااة، وراء أسااوار ماان األلفاااا المختصاارة تفنااي األعمااار قباال  الفقهيااة مجااَر

 .(2)الوصول إليها(
كر اإلما  الشوكاني اهتما  النااا فاي عصاره بهاذه المختصارات والخ اورة التاي تن اوي علاى ويذ

بل  ييقاول: )قاد جعلاوا  اياة م االبهم ونهاياة مقاصادهم العلام بمختصار مان مختصارات الفقاه التاي 
هاي مشااتملة علاى ماااهو مان علاام الاارأي والرواياة والاارأي أ لا ، ولاام يرفعااوا الاى  ياار بلا  رأساااا ماان 

واع العلو  ، فصاروا جااهلين بالكتااب والسانة وعلمهماا جهاالا  اديداا ، ألناه تقارر عنادهم أن جمي  أن
حكااام الشاااريعة منحصااار فاااي بلااا  المختصااار، وأن ماااا عاااداه فضااالة أو فضاااول ، فا اااتد  اااغفهم باااه 

 .(3)وتكالبهم عليه، ور بوا عما عداه، وزهدوا ييه زهداا  ديداا(
 الشروو والحوا ي والتقريرات: -2

َا الكثياار مان هااذه الشااروو والحوا ااي فااي مختلااف  -رحمااه هللا-الشااوكاني  يقاول ر، َرَا وََ الااذي ََ
العلااو  الدينيااة واللغويااة منتقااداا لهااا: )ماا  أن فيهااا جميعاااا مااا ال تاادعوا إليااه الحاجااة باال  البهااا كااذل  

 .(4)والسيما تل  التدقيقات التي في  روحها وحوا يها فانها عن علم الكتاب والسنة بمعزل(
لقد كانت المؤلفات على كثرتها مان  اروو وحوا اي و يار بلا  مان األ االل التاي كبلات العقاول 

                                                        
 . 56( انظر : المجتمع االسالمي المعاصر، ص1)

 (. 1/108( انظر: ابن باديس حياته وآثاره )2)

 . 59( انظر: أدب الطلب، ص3)

 (. 1/86اسن مابعد القرن السابع )( انظر: البدر الطالع بمح4)
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وأَت الااى جمااَو العلااو  عباار قاارون عدياادة وكاناات توجااد بعااض الحوا ااي والشااروو المفياادة، ولكنهااا 
ة التكاَ تذكر، وكانات منااه  التعلايم فاي تلا  الفتارة بعيادة كال البعاد عان مانه  أهال السانة والجماعا

 وكانت المعاهد االسالمية كلها تقريباا بعيدة عن بل  المنه  االسالمي األصيل.
فاألزهر مثالا وهو المعهد االساالمي الكبيار والجامعاة العتيقاة كاان مركازاا لعلاو  المتكلماين البعيادة 

 عن روو االسال  ومباَئه يقول أحد الدارسين في األزهر عن علم الكال :
نتفا  بدراساتها فاي األزهار علاى اإلطاالب علام الكاال ، فقاد َرساته باااألزهر )ومان العلاو  التاي لام أ

عاادة ساانوات، ولكنااي لاام أعاارف منااه  اايلاا عاان هللا با بااال، و نمااا انغمساات فااي اصاا الحات زاَت 
 .(1)تفكيري  موواا واو راباا حتى تمنيت إيمان العوا ...(

الجمَو موجة من الجفاف حي : )أن لقد أصاب المناه  االسالمية في تل  الفترة باالوافة الى 
العصاااور المتاااأخرة بعااادت بعاااداا كبياااراا عااان روو االساااال  واهتمااات بالجسااام والمااااَة حتاااى أصااابحت 
الدراسااات االسااالمية َراسااة ال حياااة فيهااا وال روو، وجاارت عاادوأ هااذه الدراسااات الااى جمياا  أبااواب 

 .(2)ر فيها...(الفقه حتى األبواب التي كانت يج  أن تكون َراسة الروو أهم عنص
 اإلجازات: -3

من عوامل تدهور الحياة العلمية فاي تلا  الفتارة التسااهل فاي مان  اإلجاازات ؛ فكانات تع اى فاي 
العصاار المتااأخر للدولااة العثمانيااة جزافاااا، إب كااان يكفااي أن يقاارأ ال الاا  أوائاال كتاااب أو كتااابين ممااا 

أع ياات لماان طلبوهااا ماان أهاال الاابالَ يدرسااه األسااتاب حتااى ينااال إجااازة بجمياا  مروياتااه، وكثياار مااا 
القاصاية عان طريااا المراسالة. فكاان العااالم فاي القااهرة يبعاا  الاى طالا  فااي مكاة باإلجااازة َون أن 

 .(3)يراه أو يختبره

                                                        
 (. 2/42،43( انظر: االنحرافات العقدية والعلمية )1)

 . 210( انظر: المجتمع االسالمي المعاصر ، ص2)

 (. 2/59( انظر : االنحرافات العقدية والعلمية )3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -651- 

فكاناات بلاا  التساااهل ماان األمااور التااي  ااغلت المساالمين عاان تحصاايل العلااو  كمااا كااان ينبغااي، 
هماا من عوامال انحادار المساتوأ التعليماي، وواعف وهكذا كان التساهل في من  اإلجازات عامالا م

العلو  الشربية، حي  أوحى الهدف عند كثير من المنتسبين الى العلم، حيازة أكبار عادَ مان هاذه 
 .(1)اإلجازات الصورية التي لم يكن لها في كثير من األحيان أي رصيد علمي في الواق 

 وراعة المنص  العلمي: -4
ي أواخااار الدولاااة العثمانياااة بالوراعاااة فاااي األماااور العلمياااة المهماااة أصااابحت المناصااا  العلمياااة فااا

كالتااادري  والفتاااوأ واإلماماااة وحتاااى القضااااء، فقاااد صاااارت تلااا  المناصااا  تاااورم بماااوت مااان كاااانوا 
يتولونهااا، تماماااا كمااا تااورم الاادور والضااياع واألمااوال، فكثياار مااا كااان يحاادم ان يمااوت  اايخ ياادرا 

قل منصبه وكرسيه الاى ولاده أو أخياه أو أحاد أقارباه وقاد يكاون عليه، فال يوارأ في التراب حتى ينت
الااوارم قلياال الفهاام مزجااي البضاااعة فااي العلاام ولكاان البااد للتصاادر ل قااراء والتاادري  وعااد  إخااالء 
الكرسااي الااذي قااد يترباا  عليااه  رياا  عاان أهاال المتااوفى حتااى ولااو كااان جااديراا بخالفتااه فااي منصاابه 

 .(2)الذي رحل عنه
ت المتوفى عا  يقول المؤرال التر  متحدعاا عن تلا  الظااهرة السايلة فاي  (3)ها1312كي أحمد جَو

الدولاااة العثمانياااة: )وصاااار أبنااااء الصااادور والقضااااة يناااالون و يفاااة التااادري  وهااام أحااادام وأطفاااال، 
وماا طار  ااربه وال  (4)ويترقون لذل  في الو ائف ، حتى إن الواحد منهم لتأتيه نوبته في المولولية

كان ينال التدري  أيضاا كال بي وجاهاة واعتباار حتاى صاارت المراتا  والمناصا  اخضر عذاره. و 
حم عليهااا  العلميااة تؤخااذ باااالرم، فسااهل علااى الااوزراء ورجااال الدولااة تقلياادها ألبنااائهم و ياارهم، فاااَز

                                                        
 (. 2/64( المصدر السابق نفسه )1)

 (. 2/64( المصدر السابق نفسه )2)

 مجلداً.  12البالط العثماني وكتب تاريخ جودت بالتركية في ( كان وزيراً في 3)

 ( المولوية : ثاني رتبة في القضاء العثماني بعد رتبة قاضي العسكر. 4)
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 .(1)الغو اء وصار الجهال يمو  بعضهم في بعض، وألتب  األمر وفسد أي فساَ(
يهاااا فاااي العصااار ويقااول : )محماااد كاااَر علاااي ( فاااي ح ديثاااه عااان األحااوال العلمياااة فاااي الشاااا  وتَر

( ماان  العثماااني: )وقااد قوياات فااي هااذا العصاار قاعاادة خباار األب لالباان ، وكااان المفتااي )ابااو السااعَو
مشاايخ االساال  فااي االساتانة أول مان ابتاادعها وأخرجهاا للنااا، فأصااب  التادري  والتولياة والخ ابااة 

توسد الى الجهلة بدعوأ أن آبائهم كانوا علماء، وهام يجا  أن  واإلمامة و يرها من المسال  الدينية
يرعااوا و ااائفهم ومناصاابهم و ن كااانوا جهلااة كمااا ورعااوا حااوانيتهم وعقااارهم وفر ااهم وكتاابهم، باال بلغاات 
الحااال بالدولااة إب باك أن كاناات تااولي القضاااء األميااين، وكاام ماان أمااي  اادا فااي )َمشااا( و)حلاا ( 

 .(2)، أما في األقاليم فربما كان األميون أكثر من  يرهم...(و)القدا( و)بيروت( قاوي القضاة
لقااد كاناات لتلاا  العاااَة الساايلة آعااار وخيمااة فااي انحاادار مسااتوأ التعلاايم ، ووااعف الحياااة العلميااة 
عناد المساالمين ، وبلاا  بتاوارم تلاا  المناصاا  الدينيااة، وحكرهاا فااي أساار معيناة وبالتااالي أعاارت تلاا  

ين لاادين هللا تعااالى همهاام احقاااب العاادل، ونصاارة المظلااو ، العاااَة فااي إيجاااَ علماااء رباااني ين متجااَر
 و عزاز الدين.

 سابعاا: رفض فت  باب االجتهاَ:
فااي أواخاار الدولااة العثمانيااة أصاابحت الاادعوأ بفاات  باااب االجتهاااَ تهمااة كبياارة تصاال الااى الرمااي 

التي وجهها خصاو  بالكبائر، وتصل عند بعض المقلدين والجامدين الى حد الكفر، وكان من التهم 
الدعوة السلفية الى علمائها َعاوأ االجتهااَ، وكانات تهماة  اديدة فاي بلا  الازمن ما  أن أحاد مانهم 
لم يقل بذل ، وكانت الدعوة الى قفال بااب االجتهااَ توارعهاا المتعصابون علاى مار العصاور واصاب  

ومااة كاال ماان يحااو  حرصااهم فااي أواخاار الدولااة العثمانيااة  اااهراا ونااافحوا ماان أجاال عااد  فتحااه، ومقا
حولااه ممااا  ااج  المتغربااون بالسااعي الاادؤوب السااتيراَ المباااَك والاانظم ماان أوروبااا ولقااد ترتاا  علااى 

                                                        
 (. 2/68( انظر: االنحرافات العقدية والعلمية )1)

 (. 3/70( انظر: خطط الشام )2)
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 إ الب باب االجتهاَ آعار خ يرة التزال أورارها تنخر في حياة المسلمين الى يومنا هذا.
 )فحين يتوقف االجتهاَ م  وجَو َوابيه ومت باته..فمابا يحدمي

إماااا أن تجماااد الحيااااة وتتوقاااف عااان النماااو، ألنهاااا محكوماااة بقوالااا  لااام تعاااد  يحااادم أحاااد أمااارين :
تالئمها. و ما أن تخر  على القوال  المصبوبة، وتخر  في بات الوقات مان  ال الشاريعة، ألن هاذا 

 الظلم لم يمد باالجتهاَ حتى يع يها.
بلااا  مااان َائااارة وقاااد حااادم األماااران معااااا ، الواحاااد تلاااوا اآلخااار .. الجماااَو أوالا عااام الخااارو  بعاااد 

 .(1)الشريعة(
لقد عانت األمة من قفل باب االجتهااَ وكانات الدولاة العثمانياة فاي أواخار عهادها لام تع اي هاذا 
وا كاال جدياد، وخاار   البااب حقاه وكاناات عجلاة الحيااة أساارع وأقاوأ مان الجاماادين والمقلادين الاذين َر

إزاء كال جدياد تلاده الحيااة، والحيااة األمر من أيديهم : )وهكذا توقفت الحركة العقلية عناد المسالمين 
ولَو ال تتوقف عن الوالَة أباداا، فهاي تلاد كال ياو  جدياداا لام تكان تعرفاه اإلنساانية مان قبال... وكاان 

يواجهاون كاال جدياد، ويتعاااملون معاه، ويسااتولدون  -ماان  يار المساالمين-مان هاذا أن مضااى النااا 
ماا فاي الحيااة ووقاف المسالمون حيا  هام قاد -مان  يار المسالمين-منه جديداا .. وهكذا سار الناا 

. واساتمر التعصا  الماذهبي (2)اليبرحون مكانهم الذي كان عليه اآلباء واألجداَ من بضعة قرون(
هاا وتكبيال العقاول واألفهاا  والحجار عليهاا.  في إوعاف المستوأ التعليمي ، وانحادار العلاو  وجمَو

و فسااَ بات بيانهم، وزرع العاداء والشاقاب باين باإلوافة الى ماتسب  ييه من تفريا كلمة المسالمين 
أفراَهم وجماعاتهم، وبعد أن تحزبوا طوائف وجماعاات، كال طائفاة تناصار ماذهبها، وتعااَي  يرهاا 
من أجله، وفي تل  الفترة تفاقم هذا التعص  وعم االق ار االسالمية ولم يسلم منه ق ر وال مصر؛ 

ت المذهبيااة خصوصاااا باين الشااواف  واألحناااف وبلاا  ماان فالجاام  األزهاار كااان ميااداناا رحبااا للصااراعا

                                                        
 . 159( انظر: واقعنا المعاصر ، ص1)

 . 144اد وماترتب عليه ، د. عبدالكريم الخطيب، ص( انظر: سد باب االجته2)
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 .(1)أجل التناف  الشديد على مشيخة األزهر
إن العصبية المذهبية أوجدت حواجز كثيفة بين المسلمين في القرون األخيرة، فأوعفت  عورهم 
ء بوحاادتهم االسااالمية اجتمابياااا وسياسااياا ، وأروعاات ييمااا بياانهم ماان العااداوات مااا  ااغلهم عاان أعاادا

 .(2)االسال  على اختالف أنواعهم، وعن األخ ار المحدقة بالمسلمين واالسال ...(
لقااد كااان التعصاا  المااذهبي منحرفااااا عاان ماانه  هللا تعااالى وزاَ هاااذا االنحااراف عمقاااا فااي حجااار 
العقااول ، وجمااَو العلااو ، وتفتياات الصااف االسااالمي ممااا كااان لااه أعظاام األعاار فااي وااعف الدولااة 

ا، وانشغالها بمشاكلها الداخلية فاي الوقات التاي كانات الماؤمرات قاد احاطات بهاا العثمانية وانح اطه
 و رع الصليبيون في األجهاز على الرجل المريض.

 عامناا: انتشار الظلم في الدولة:
إن الظلم في الدولة كالمرض في اإلنساان يعجال فاي موتاه بعاد أن يقضاي المادة المقادرة لاه وهاو 

يحين أجل موته، فكذل  الظلم في األمة والدولة يعجل فاي هالكلهاا بماا مريض، وبانتهاء هذه المدة 
ي الى هالكهاا واوامحاللها خاالل مادة معيناة يعلمهاا هللا هاي األجال  يحدعه فيها من آعار مدمرة تَؤ
المقاادر لهااا ، أي الااذي قاادره هللا لهمااا بموجاا  ساانته العامااة التااي ووااعها آلجااال األماام بناااء علااى 

مل البقاء كالعدل، أو من عوامل الهالك كالظلم التي يظهار أعرهاا وهاو هالكهاا مايكون فيها من عوا
. قال تعالى :}ولكل أمة أجل فاابا جااء اجلهام  فاال يساتأخرون (3)بعد مضى مدة محدَة يعلمها هللا

(. قااال اآللوسااي فااي تفساايره لهااذه اآليااة: }ولكاال أمااة 34ساااعة وال يسااتقدمون) )سااورة األعااراف: آيااة 
. ولكان (4)ولكال أماة مان األمام الهالكاة أجال، أي : وقات معاين مضاروب الستلصاالهمأجال ). أي 

                                                        
 (. 2/242( انظر: عجائب اآلثار )1)

 (. 2/86( انظر: االنحرافات العقدية والعلمية )2)

 . 121( انظر: السنن اإللهية ، د. عبدالكريم زيدان ، ص3)

 (. 8/112( انظر : تفسير اآللوسي )4)
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هالك األمم و ن كان  يلاا مؤكداا ولكن وقت حلوله مجهول لنا، أي أننا نعلم يقيناا أن األماة الظالماة 
تهل  حتماا بسب   لمها حس  سنة هللا تعاالى فاي الظلام والظاالمين، ولكنناا ال نعارف وقات هالكهاا 

 .(1)ضب ، فال يمكن ألحد أن يحدَ األيا  وال بالسنين، وهو محدَ عند هللا تعالىبال
ة في هالك األمم الظالمة، قال تعالى: }بل  من أنباء القرأ نقصاه عليا  منهاا  إن سّنة هللا م َر

وما  لمناهم  ولكن  لموا أنفسهم فما أ نت عنهم آلهاتهم التاي يادعون مان َون هللا  قائم وحصيد
لما جاء أمر رب  ومازاَهم   يار تتبيا  وكاذل  أخاذ ربا  إبا أخاذ القارأ وهاي  الماة إن  من  يء

: اآليات   (.102-100أخذه أليم  ديد) )سورة هَو
إن اآلية الكريمة تبين أن عذاب هللا لي  مقتصر على من تقد  من األمام الظالماة، بال إن سانته 

يظاان أحااد أن هااذا الهااالك قاصااٌر بأوللاا  تعااالى فااي أخااذ كاال الظااالمين ساانة واحاادة فااال ينبغااي أن 
الظلماااة الساااابقين، ألن هللا تعاااالى لماااا حكاااى أحاااوالهم قاااال: }كاااذل  أخاااذ ربااا  إبا أخاااذ القااارأ وهاااي 
 المة). فبين هللا تعالى أن كل من  ارك أولل  المتقدمين في أفعالهم التي أَت الاى هالكهام فالباد 

تحذر من وخاماة الظلام إن الدولاة الكاافرة قاد تكاون  أن يشاركهم في بل  األخذ األليم الشديد؛ فاآلية
عاَلاة بمعناى أن حكامهاا اليظلماون النااا والنااا أنفساهم اليتظاالمون ييماا بيانهم، فهاذه الدولاة ما  
كفرهاا تبقااى ، إب لااي  ماان ساانته تعااالى إهااالك الدولااة بكفرهااا فقاا ، ولكاان إبا انضاام الااى كفرهااا  لاام 

. قاال تعاالى: }وماا كاان ربا  ليهلا  القارأ بظلام وأهلهاا (2)يانهمحكامها للربية وتظاالم النااا ييماا ب
: آية   (.117مصلحون) )سورة هَو

قال اإلما  الرازي في تفسيره:)إن المراَ من الظلم في هذه اآلية الشرك. والمعنى أن هللا تعالى ال 
عامااال يهلااا  أهااال القااارأ بمجاااَر كاااونهم مشاااركين، إبا كاااانوا مصااالحين فاااي المعاااامالت ييماااا بيااانهم ي

                                                        
 . 121( انظر: السنن اإللهية ، ص1)

 . 122: السنن اإللهية ، ص( انظر2)
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 .(1)بعضهم بعضاا على الصالو، وعد  الفساَ(
وفي تفسير القرطبي قوله تعالى: }بظلام) أي : بشارك وكفار }وأهلهاا مصالحون) أي : ييماا بيانهم 
فااي تعاااطي الحقااوب، ومعنااى اآليااة: إن هللا تعااالى لاام يكاان لاايهلكهم بااالكفر وحااده حتااى ينضاااف إليااه 

 .(2)لميزان وقو  لوط باللواطالفساَ كما أهل  قو   عي  ببخ  المكيال وا
قال ابن تيمية في هالك الدولة الظالمة و ن كانت مسالمة: )وأماور النااا إنماا تساتقيم ما  العادل 
الااذي يكااون ييااه اال ااتراك فااي بعااض أنااواع اإلعاام أكثاار ممااا تسااتقيم ماا  الظلاام فااي الحقااوب، و ن لاام 

ن كانت كاافرة، وال يقايم الظالماة و ن كانات تشترك في إعم ، ولهذا قيل: إن هللا يقيم الدولة العاَلة و 
مسلمة، ويقال: الدنيا تدو  م  العدل والكفر، والتدو  م  الظلم واالسال . وبلا  أن العادل نظاا  كال 
 يء فابا أقيم أمار الادنيا بالعادل قامات، و ن لام تقام بالعادل لام تقام و ن كاان لصااحبها مان اإليماان 

 .(3)مايجزي به في اآلخرة(
عاااض البا اااوات بأفعاااال قبيحاااة وسااافكوا الااادماء وا تصااابوا األماااوال؛ فهاااذا إبااارابيم با اااا لقاااد قاااا  ب

المعااروف باادالي أحااد وزراء الساال ان مااراَ الثالاا  وكااان أمياار األمااراء فااي َيااار بكاار بأساارها؛ ففتاا  
فيها و لم أهلها وأ هر من أنواع الظلم ا ياء مستكرهة جداا، منها االعتداء علاى األعاراض، ونها  

ال، وفعل األفاعيل العظيمة ولما وصل األمر للسل ان وعقد مجلا  القضااء وهااب النااا أن األمو 
يشااهد عليااه ولاام يساات   القاوااي أن ياادقا فااي الاادعوة ألن أختااه كاناات عنااد الساال ان مااراَ مقبولااة 
جااداا، وانصاارف خصااماؤه ، وقاارره الساال ان فااي َيااار بكاار فااذه  إليهااا ناوياااا علااى إهااالك كاال ماان 

وأهل  منهم خلقاا تحت العذاب ووصل األمر الى أن عار علياه أهال البلاد وقااموا علياه  ا تكى عليه،
قومااة رجاال واحااد فتحصاان فااي القلعااة وصااار يقااذف القااذائف بالمااداف  علااى أهاال المدينااة حتااى قتاال 

                                                        
 (. 18/16( انظر: تفسير الرازي )1)

 (. 9/114( انظر: تفسير القرطبي )2)

 . 40( انظر: رسالة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر البن تيمية ، ص3)
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 .(1)منهم خلقاا كثيراا 
نااه فاي وما قا  به البا ا محمد علي من  لم أهل مصر وأهل الشاا ، والحجااز معاروف وقاد بكر 

هذا الكتاب، وقد أ تد  لم االتراك للعرب، واالكراَ، واأللبان م  مجيء االتحاَ والترقي للحكام، بال 
قامااات تلااا  العصاااابة بظلااام النااااا فاااي َاخااال تركياااا وخارجهاااا وقاااد بكرناااا ماااا تعااارض لاااه السااال ان 

ال تتغيار وال عبدالحميد الثاني مان  لمهام، وعسافهم، وجاورهم؛ فجارت فايهم سانة هللا التاي ال تتبادل و 
.  تجامل، فانتقم من الظالمين وجعل بأسهم ييما بينهم وزالت َولة الخالفة العثمانية من الوجَو

 تاسعاا: الترف واالنغماا في الشهوات:
قاال تعاالى: }فلاوال كااان مان القارون مان قاابلكم أولاو بقياة ينهاون عاان الفسااَ فاي األرض إال قلاايالا 

: آياة ممن أنجيناا مانهم واتبا  الاذين  لماو  (. وقولاه 116ا ماا أترفاوا يياه وكاانوا مجارمين) )ساورة هاَو
تعاالى: }واتباا  الااذين  لماوا مااا أترفااوا ييااه). أراَ بالاذين  لمااوا: تاااركي النهاي عاان المنكاارات، أي لاام 
يهتموا بما هو ركان عظايم مان أركاان الادين وهاو األمار باالمعروف والنهاي عان المنكار و نماا اهتماوا 

نغماااا فااي الشااهوات والت لاا  الااى الزعامااة والحفاااا عليهااا والسااعي لهااا وطلاا  بااالتنعم والتاارف واال
 .(2)أسباب العي  الهنيء

وقااد مضاات ساانة هللا فااي المتاارفين الااذين اب اارتهم النعمااة وابتعاادوا عاان  اارع هللا تعااالى بااالهالك 
 والعذاب.

ساوا بأسانا إبا فلماا أح قال تعاالى:}وكم قصامنا مان قرياة كاان  لماة وأنشاأنا بعادها قومااا آخارين
 التركضوا وارجعوا الى ما أترفتم  ييه ومساكنكم لعلكم تسألون ). هم يركضون 

ناا أن نهلا  قرياة أمرناا  ومن سنة هللا تعالى جعل هالك األمة بفسا مترفيهاا، قاال تعاالى:}و با أَر
 (.16مترفيها ففسقوا فيها فحا عليها القول فدمرناها تدميراا) )سورة االسراء:آية 

                                                        
 (. 2/916،917( انظر: المختار المصون من أعالم القرون )1)

 . 186واألفراد ، ص ( انظر: السنن اإللهية في األمم والجماعات2)
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في تفسيرها: )و با َنا وقات هالكهاا أمرناا بال اعاة مترفيهاا أي متنعميهاا وجّباريهاا وملوكهاا  وجاء
ففساقوا فيهااا، فحاا عليهااا القااول فأهلكناهاا. و نمااا خاات هللا تعاالى المتاارفين بالااذكر ما  توجااه األماار 

باااعهم بال اعاة الااى الجميا ؛ ألنهاام أئماة الفسااا ورؤسااء الضااالل، ومااوق  ماان ساوءهم إنمااا وقا  بأت
 .(1)و  وائهم ، فكان توجه األمر إليهم آكد(

وحدم في زمن السل ان محمد بن إبرابيم : )زينت َار الخالفة عالعة أيا  وكان السل ان محماد 
إب باك ببلدة سلستره برو  ايلي فكت  الى قاائم مقاا  الاوزير بالقسا ن ينية عبادي با اا النيشااني أناه 

ه لاام يتفااا لااه رؤيااة زينااة بهااا مااّدة عمااره وأمااره بالنااداء لتهيلااة زينااة يريااد القاادو  الااى َار المملكااة وأناا
اخاارأ إبا قااد  فوقاا  النااداء قباال قاادو  الساال ان باااربعين يوماااا وتهيااأ الناااا للزينااة عاام قااد  الساال ان 
فشرعوا في التزيين وبذلوا جهدهم في التأنا فيها واتفا أهل العصر على أنه لم يق  مثل هذه الزيناة 

ْور من األَوار، وكنت الفقير إب باك بقس ن ينة و اهدتها ولام يباا  ايء مان َواعاي ال ارب  في ََ
إال صرفت إليه الهمم ووجهت إليه البواع ، واستغرقت النااا فاي اللاذة والسارور، واساتوع  جميا  
آالت النشاط والحباور، وفشات المنااهي وعلمات العقاالء أن هاذا األمار كاان  ل ااا وأن ارتكاباه كاان 

، وما أحس  بل  إال نهاية السال نة وخاتماة كتااب الساعاَة والميمناة، عام طارأ االنح ااط جر  عظيم
 .(2)و وهد النقصان وتبدل الرب  بعدها بالخسران...(

وفااي ساانة تسااعين وتسااعمائة للهجاارة احتفاال الساال ان مااراَ باان سااليم الثاااني بختااان ولااده الساال ان 
فاااء والملااوك وامتاادت الااوالئم والفرحااة واللهااو محمااد وواا  لااذل  فرحاااا لاام يقاا  فااي زماان أحااد ماان الخل

وال رب مدة خمسة وأربعين يوماا وجل  للفرجة في َار إبرابيم با ا بمحلة آت ميدان وأ ادب الانعم 
العظيمة ورأيت فاي تااريخ الكبارّي أناه جعال صاواني صاغاراا مان بها  وفضاة وماأل الاذه  بالفضاة 

                                                        
 (. 15/42( انظر: تفسير اآللوسي )1)

 (. 2/1163،1164( انظر: المختار المصون من أعالم القرون )2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -659- 

 .(1) يرهم من طالبي اإلحسانوالفضة بالذه  وألقى في بل  ألرباب المالهي و 
وهااذا انحااراف خ ياار عاان الماانه  الااذي سااارت عليااه الدولااة فااي زماان قوتهااا وصااولتها وتمكينهااا 
وكانت من وصايا محماد الفاات  لاولي عهاده )واحارا اماوال بيات الماال مان أن تتبادَ(، )والتصارف 

اب الهاالك(، فكاان مان أموال الدولة في ترف أو لهو وأكثر من قدر اللزو ؛ فان بل  من أعظم أسب
ال بيعااي بعااد هااذا االنحااراف الخ ياار واألنغماااا فااي التاارف واللهااو والشااهوات أن تاازول الدولااة بعااد 

 وياع مقومات بقائها.
 عا راا: االختالف والُفرقة:

إن سنة هللا تعالى ماوية فاي األمام والشاعوب التتبادل وال تتغيار وال تجامال ، وجعال هللا سابحانه 
: )فاان مان كاان قابلكم اختلفاوا فهلكاوا( وفاي رواياة هالك األمم االختالف وقال  وتعالى من اسباب

 .(2))فأهلكوا(
 .(3)وعند ابن حبان والحاكم عن ابن مسعَو : فانما أهل  من كان قبلكم االختالف

قال ابن حجر العسقالني: وفي الحادي  والاذي قبلاه الحاض علاى الجماعاة واأللفاة والتحاذير مان 
 .(4)الفالفرقة واالخت

: )وأمرنااااا هللا تعااااالى باالجتماااااع واالئااااتالف ونهانااااا عاااان التفاااارب  -رحمااااه هللا-وقااااال اباااان تيميااااة 
 .(5)واالختالف(

ي الاى تفريقهاا وتشاتتها وانعادا   واالختالف المهل  لألماة هاو االخاتالف الماذمو ، وهاو الاذي ياَؤ

                                                        
 (. 2/1154،1155( المصدر السابق نفسه )1)

 (. 9/101،102( انظر: صحيح البخاري بشرح العسقالني )2)

 (. 9/102( المصدر السابق نفسه )3)

 (.9/102)(المصدر السابق نفسه 4)

 (. 19/116( انظر: مجموع الفتاوى )5)
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خار، وقاد ياؤول األمار الااى التناصار ييماا باين المختلفاين كال طارب يعتقاد باب الن ماعناد ال ارف اآل
 .(1)استباحة قتال بعضهم بعضاا 

، ألن االخاااتالف )و نماااا كاااان االخاااتالف علاااة لهاااالك األماااة كماااا جااااء فاااي حااادي  رساااول هللا 
المااذمو  الااذي بكرنااا بعااض أوصااافه يجعاال األمااة فرقاااا  ااتى ممااا يضااعف األمااة، ألن قوتهااا وهااي 

لعااا  الااذي يصااي  األمااة بمجموعهااا يجااّرك مجتمعااة أكباار ماان قوتهااا وهااي متفرقااة، وهااذا الضااعف ا
العدو عليها يي ما  فيهاجمهاا، ويحتال أراوايها ويساتولي عليهاا ويساتعبدها ويمساخ  خصايتها وفاي 

 .(2)بل  انقراوها وهالكها
إن ماان الاادروا المهمااة فااي هااذه الدراسااة التاريخيااة أن تااوقى الهااالك بتااوقي االخااتالف المااذمو ، 

ألسباب في وياع الدولة العثمانية وهالكها واندعارها. و ن من أخ ار ألن االختالف كان سبباا من ا
مانعاااني منااه اآلن الخااالف فااي صاافوف اإلسااالميين القااائمين بواجاا  الاادعوة الااى هللا تعااالى، وهااذا 

ي الى وعف األمة إبا لم تأخذ بسبل الوقاية منه.  الخالف يَؤ
ة ويهلكهاا يضاعف الجماعاة المسالمة يقول الشيخ عبدالكريم زيدان:)واالختالف كماا يضاعف األما

التااي تاانهض بواجاا  الاادعوة الااى هللا عاام يهلكهااا ولهااذا كااان  اار ماااتبتلى بااه الجماعااة المساالمة وقااوع 
االختالف المذمو  ييما بينها بحي  يجعلها فرقاا  تى، بحي  ترأ كل فرقة أنها علاى حاا وصاواب 

تعلام لمصالحة الادعوة . وهيهاات أن  وأن  يرها على خ أ ووالل، وتعتقد كال فرقاة أنهاا هاي التاي
تكااون الفرقاااة والتشااتت واالخاااتالف المااذمو  فاااي مصااالحة الاادعوة أو أن مصااالحة الاادعوة تاااأتي عااان 
طريا التفريا، ولكن الشي ان هو الذي يزين الفرقة والتفريا في أعين المتفرقين المختلفين ييجعلهم 

 يعتقدون أن اختالفهم وتفرقهم في مصلحة الدعوة.
الف فاااي الجماعاااة اليقاااف تاااأعيره عناااد حاااد إواااعاف الجماعاااة و نماااا يضاااعف تأعيرهاااا فاااي واالخااات

                                                        
 . 139( انظر: السنن اإللهية ، ص1)

 . 139( المصدر السابق نفسه، ص2)
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الناااا، وتجعاال المعروااين ينفثااون باااطلهم فااي الناااا ويقولااون: جماعااة سااوء تااأمر الناااا بأحكااا  
االساال ، واالسااال  يادعو الااى األلفاة واالجتماااع وينهاى عاان االخاتالف، وهااي تخالفاه إب هااي متفرقااة 

ا، كاال فرقااة تغياا  األخاارأ وتاادعي أنهااا وحاادها علااى الحااا. عاام يااؤول األماار الااى مختلفااة ييمااا بينهاا
انحسار تأعير الجماعة في المجتم  عم اومحاللها واندعارها وقيا  جماعات جديدة مكانها هاي فارب 

 .(1)المنفصلين عنها، ووقائ  التاريخ البعيد والقري  تؤيد مانقول(
أواخااار عهااادها بااااالختالف والتفرياااا باااين الزعمااااء  لقاااد ابتليااات الدولاااة العثمانياااة خصوصااااا فاااي

والسالطين ، فقد حاول بعض الحكا  المحليين االستقالل الذاتي عن الحكومة المركزية باطالة فتارة 
حكمهاااام ومحاولااااة تأسااااي  أساااار محليااااة )المملياااا  فااااي العااااراب، آل العظاااام فااااي سااااوريا، المعنيااااون 

العمار فاي فلسا ين، أحماد الجازار فاي عكاا، والشهابيون في لبنان، ومحمد علاي فاي مصار،  ااهر 
وهااذا الصااراع بااين الحكااا  المحليااين والدولااة  (2)علااي باا  الكبياار فااي مصاار، القرامليااون فااي ليبيااا(

العثمانية ساهم في اوعافها عم زوالها وسقوطها ولقاد بكار بعاض الماؤرخين أساباب الساقوط وحادم 
 تبة عن االبتعاَ عن  رع هللا تعالى.لهم تخلي  بين األسباب في السقوط وبين اآلعار المتر 

إن الحدي  عن الضعف السياسي والحربي واالقتصاَي والعلمي واالخالقي واالجتمااعي وكيفياة 
القضاء على هذا الضعف والحدي  عن االساتعمار والغازو الفكار ي والتنصاير وكيفياة مقاومتهاا ال 

يمكناه أباداا أن يانهض باألماة التاي يزيد عن محاولة القضاء علاى تلا  األعاراض المزعجاة، ولكان ال
أصيبت بالخواء العقدي وما لم يتم محاربة األسباب الحقيقية والقضاء عليها فانه اليمكن بحال مان 

 األحوال القضاء على تل  اآلعار الخ يرة.
إن اآلعار كانت متشابكة ومتداخلة ، يؤعر كل منها في اآلخر تاأعيراا عكساياا، فالضاعف السياساي 

 عر في الضعف االقتصاَي، ويتأعر به ، وهكذا.مثالا يؤ 

                                                        
 . 140،141( انظر : السنن اإللهية ، ص1)

 . 94( انظر: العالم العربي في التاريخ الحديث، د. اسماعيل ياغي، ص2)
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إن كثيااراا ماان المحاااوالت التااي بااذلت فااي العااالم االسااالمي ماان أجاال إعاااَة َولااة االسااال ، وعزتااه 
وقوتااه ركاازت علااى اآلعااار ولاام تعااال  األسااباب الحقيقيااة الااذي كاناات خلااف وااياع الدولااة العثمانيااة 

 ووعف األمة، وانح اطها.
، والعلمانيااة ماكاناات لتااؤعر فااي الدولااة العثمانيااة إال بعااد أن انحرفاات إن جهااَو النصااارأ، والي هااَو

عان  ارع هللا وفقادت  اروط التمكااين ، وأهملات أسابابه الماَياة والمعنوياة قااال تعاالى: }لقاد كاان فااي 
قصصهم عبرة الؤلي األلباب ماكان حديثاا يفترأ ولكن تصاديا الاذي باين يدياه وتفصايل كال  ايء 

 (.111منون) )سورة يوسف: آية وهدأ ورحمة لقو  يؤ 
 

 نتائ  البح 
 
تعاااارض التاااااريخ العثماااااني لحمااااالت التشااااويه والتزوياااار والتشااااكي  ماااان قباااال اليهااااَو والنصااااارأ  

 والعلمانيين.
 سار مؤرخو العرب واألتراك في رك  االتجاه المعاَي لفترة الخالفة العثمانية. 
ساااالمية وقاماات بااادعم المااؤرخين فاااي احتضاانت القااوأ األوروبياااة االتجاااه المنااااهض للخالفااة اال 

مصر والشا  الى تأصيل االطار القومي وتعميقه من أمثال البستاني واليازجي وجور  زيدان واَي  
 اسحاب وسليم نقاش و بلي  ميل، وسالمة موسى، و يرهم.

اسات اعت المحافال الماساونية أن تهايمن علاى عقاول زعمااء التوجاه القاومي فاي َاخال الشاعوب  
، وخض  أولل  الزعماء لتوجيه المحافال الماساونية أكثار مان خضاوعهم لم الا   اعوبهم االسالمية

 وبخاصة موقفها من الدين االسالمي.
اعتمد المؤرخون الذين عملوا على تشوية الدولة العثمانية على تزوير الحقائا، والكذب والبهتاان  

األعماى، والادواف  المنحرفاة ،  والتشكي  والدا ولقد  لبت على تلا  الكتا  والدراساات طااب  الحقاد
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 بعيدة كل البعد عن الموووبية.
َو علااى تلا  االتهامااات والاادفاع   قاا  مجموعااة مان علماااء التاااريخ العثمااني ماان أبناااء األماة بااالَر

عاان الدولااة العثمانيااة ماان أهمهااا وأبرزهااا تلاا  الكتابااة التااي قااا  بهااا الاادكتور عباادالعزيز الشااناوي فااي 
عنوان الدولة العثمانية َولة اسالمية مفترأ عليها ، وما قدماه الادكتور  عالعة مجلدات وخمة تحت

محمد حرب من كت  مهمة مثال؛ العثماانيون فاي التااريخ والحضاارة ، والسال ان محماد الفاات  فاات  
 القس ن ينية وقاهر الرو ، وما كتبه الدكتور موفا بني المرجة، صحوة الرجل المريض.

قة ماوراء النهر والتي تسمى اليو  تركستان والتي تمتد من هضابة ترج  أصول األتراك الى من  
منغولياا و اامال الصااين  اارقاا الااى بحاار قاازوين  ربااا، وماان السااهول الساايبرية  ااماالا الااى  اابه القااارة 
الهندية وفارا جنوباا ، استوطنت عشائر الغاز وقبائلهاا الكبارأ فاي تلا  المنااطا وعرفاوا باالترك أو 

 األتراك.
 . ها في زمن عثمان بن عفان 22راك في اإلسال  في عا  َخل األت 
اَ عادَهم فاي   أصبحت قبائل األتراك بعد َخولها في اإلسال  ومن رعايا الدولة اإلسالمية واَز

بااالط الخلفاااء واألمااراء العباساايين و اارعوا فااي تااولي المناصاا  القياَيااة واإلَاريااة فااي الدولااة؛ فكااان 
 منهم الجند والقاَة والكّتاب.

اساات اع السااالجقة )وهاام اتااراك( أن يقومااوا بتأسااي  َولااة تركيااة كباارأ واامت خراسااان وماااوراء  
 النهر و يران والعراب وبالَ الشا  وآسيا الصغرأ.

سااااند الساااالجقة الخالفاااة العباساااية فاااي بغاااداَ ونصاااروا ماااذهبها الساااني بعاااد أن أو اااكت علاااى  
والنفوب العبيدي )الفاطمي( في مصار والشاا   االنهيار بين النفوب البويهي الشيعي في إيران والعراب،

 فقضى السالجقة على النفوب البويهي تماماا وتصدوا للخالفة العبيدية )الفاطمية(.
هاا فااي بغااداَ وأن 447اسات اع طغاارل با  الاازبيم السالجوقي أن يسااق  الدولاة البويهيااة فاي عااا   

 ايخ الاروافض اباي عبادهللا  يقضي على الفتن وأزال من على أبواب المسااجد سا  الصاحابة، وقتال
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 الجالب لغلوه في الرفض.
تااولى زعامااة السااالجقة ألاا  أرسااالن بعااد وفاااة عمااه طغاارل باا  وكااان قائااداا ماااهراا مقااداماا، وهااو  

ها وكان بل  االنتصاار 463الذي انتصر على جيوش امبراطور الرو  في معركة مالبكَر في عا  
علااى اوااعاف نفااوب الاارو  فااي معظاام أقاااليم آساايا نق ااة تحااول فااي التاااريخ االسااالمي ألنهااا سااهلت 

 الصغرأ، وهي المناطا المهمة التي كانت ترتكز عليها االمبراطورية البيزن ية.
تولى زعامة السالجقة بعد أل  أرساالن أبناه ملكشااه واتساعت الدولاة السالجوقية فاي عهاده لتبلام  

 وبالَ الشا  جنوباا.أقصى أمتداَ لها من أفغانستان  رقاا الى آسيا الصغرأ  رباا 
يعتبااار نظاااا  الملااا  مااان أعظااام وزراء الساااالجقة ، وا اااتهر بضاااب ه ألماااور الدولاااة وحباااه للعلااام  

 والعلماء، وكثرة انفاقه، واعماله في الخير، وبناء المدارا لتعليم المسلمين.
تضااافرت عواماال عدياادة فااي سااقوط ساال نة الساالجوقية مهاادت باادورها لسااقوط الخالفااة العباسااية  

الصراع َاخل البيت السلجوقي، تدخل النساء في  اؤون الحكام ، واعف الخلفااء العباسايين، منها؛ 
 المكر الباطني الذي تمثل في ا تيال سالطين السالجقة وزعمائهم وقاَاتهم.

قاااادمت َولااااة السااااالجقة أعمااااال جليلااااة لالسااااال  منهااااا؛ كااااان لهاااام َور فااااي تااااأخير زوال الدولااااة  
ن، منعت الدولة العبيدية في مصار مان تحقياا أ راواها التوساعية العباسية، حوالي قرنين من الزما

، كانت جهَو السالجقة تمهيداا لتوحيد المشارب االساالمي والاذي تام علاى ياد صاالو الادين األياوبي 
تحاات رايااة الخالفااة العباسااية الساانية، قاااموا بنشاار العلاام واألماان واالسااتقرار فااي األقاااليم التااي تحاات 

لتحركات الصليبية من جان  االمبراطورية البيزن ياة، وحااولوا صاد الخ ار نفوبهم، وقفوا في وجه ا
 المغولي الى حد كبير، ورفعوا من  أن المذه  السني وعلمائه.

ستان، وتزاول حرفة الرعي.   ينتس  العثمانيون الى قبيلة تركمانية كانت تعي  في كَر
ساتان ا617هاجر سليمان جد عثمان فاي عاا    لاى باالَ األناواول فأساتقر هاا ما  قبيلتاه مان كَر

 في مدينة اخالط في  رب تركيا حالياا.
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تولى زعامة قبيلة سليمان بعد وفاتاه ابناه أرطغارل الاذي واصال تحركاه نحاو الشامال الغرباي مان  
األناوول، وفي طريقه وجاد صاراعاا مسالحاا باين الساالجقة المسالمين والارو  النصاارأ، فأنضام الاى 

 ت المناس  سبباا في تحقيا نصر السالجقة.المسلمين وكان تدخله في الوق
اقت   القائد االسالمي السلجوقي اطغرل ومجموعته أرواا من الحدَو الغربية لألناوول بجوار  

 الثغور في الرو ، وأتاو لهم فرصة توسيعها على حساب الرو .
التوسا  فاي  تولى عثمان األول قياَة قومه بعد وفاة أبيه وسار على نه  سياسة أبيه السابقة في 

 اراوي الرو .
كاااان عثماااان األول يتمياااز بصااافات رييعاااة منهاااا؛ الشاااجاعة ، والحكماااة، واالخاااالر، والصااابر،  

 والجاببية اإليمانية، والعدل ، والوفاء ، والتجَر هلل في فتوحاته ، وحبه للعلم والعلماء.
عااوة فااي ساابيل هللا   وكااان علماااء كاناات حياااة عثمااان األول مؤساا  الدولااة العثمانيااة ، جهاااَاا َو

الاادين يحي ااون بااه ويشااارفون علااى التخ ااي  اإلَاري والتنفياااذ الشاارعي فااي اإلماماااة ولقااد حفاام لناااا 
التاريخ وصية عثمان البنه أورخان وهو على فراش الموت وكانت تل  الوصية فيها َاللة حضاارية 

 ومنهجية  ربية سارت عليها الدولة العثمانية ييما بعد.
هااا وسااار علااى نفاا  سياسااة والااده فااي 726الحكاام بعااد وفاااة والااده عااا  تااولى الساال ان أورخااان  

فااي فاات  القساا ن ينية ووواا  خ ااة  الحكاام والفتوحااات، وحاارر علااى تحقيااا بشااارة رسااول هللا 
 استراتيجية تستهدف الى محاصرة العاصمة البيزن ية من الغرب والشرب في آن واحد.

ورخاان، تأسيساه للجاي  االساالمي ، وحرصاه إن من أهم األعماال التاي تارتب  بحيااة السال ان أ 
علااى إَخااال نظاماااا خاصاااا للجااي ، فقااا  بتقساايم الجااي  الااى وحاادات تتكااون كاال وحاادة ماان عشاارة 
أ خار ، أو مائة  خت، أو ألف  خت، وخصت خم  الغنائم لالنفاب منهاا علاى الجاي  ، 

 اكز خاصة يتم تدريبه فيها.وجعله جيشاا َائماا بعد أن كان اليجتم  إال وقت الحرب، وأنشأ له مر 
أهتم أورخان بتوطيد أركان َولته والى األعمال االصالحية والعمرانية ونظم  ؤون االَارة وقاوأ  
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الجي  وبنى المساجد وأنشأ المعاهد العلمية، وأ رف عليها خيرة العلمااء والمعلماون وكاانوا يحظاون 
 بقدر كبير من االحترا  في الدولة.

هااا وكااان مااراَ األول  ااجاعاا 761 ان أورخااان الساال ان مااراَ األول عااا  تااولى الحكاام بعااد الساال 
ه،  ااغوفاا بااالغزوات  مجاهااداا كريماااا متااديناا، وكااان محباااا للنظااا  متمسااكاا بااه، عاااَالا ماا  رعاياااه وجنااَو
وبناااء المساااجد والماادارا والمالجااح وكااان بجانبااه مجموعااة ماان خياارة القاااَة والخبااراء والعسااكريين 

 ساا لشورته، وتوس  في آسيا الصغرأ وأوروبا في وقت واحد. كل منهم مجل
هاااا واتخاااذ مااان هاااذه المديناااة عاصااامة للدولاااة 762اسااات اع ماااراَ األول أن يفااات  أَرناااة فاااي عاااا   

 ها، وبذل  انتقلت العاصمة الى أوروبا، وأصبحت أَرنة عاصمة إسالمية.762العثمانية من عا  
فااي ساابيل هللا وأن النصاار ماان عنااده ولااذل  كااان كثياار كااان الساال ان مااراَ األول يعلاام أنااه يقاتاال  

الااادعاء واإللحااااو علاااى هللا والتضااارع إلياااه والتوكااال علياااه ومااان َعااااه الخا ااا  نساااتدل علاااى معرفاااة 
ية واستشهد في معركة قوصوة ود الصرب.  السل ان مراَ لربه وتحقيقه لمعاني العبَو

ومهااارة ال يضااابيه فيهااا أحااد ماان قاااَ الساال ان مااراَ الشااع  العثماااني عالعااين ساانة بكاال حكمااة  
 ساسة عصره.

هااا وكااان  ااجاعاا  ااهماا كريماااا متحمساااا للفتوحااات 791تااولى بايزيااد الحكاام بعااد أبيااه مااراَ عااا   
االسالمية، ولذل  أهتم اهتماماا كبيراا بالشؤون العسكرية واستهدف اإلمارات المسيحية في األناواول 

وكااان بايزيااد مثاال الباارب فااي تحركاتااه بااين الجبهتااين  وخااالل عااا  اصاابحت تابعااة للدولااة العثمانيااة،
 البلقانية واألناوولية ولذل  أطلا عليه لق  )الصاعقة(.

انهاز  بايزياد أماا  جياوش تيمورلنا  بساب  اندفاعاه وعجلتاه وعاد  احساانه الختياار المكاان الاذي  
 نزل به جيشه.

دولاة باين أبنااء بايزياد علاى تعروت الدولة العثمانية لخ ر َاخلي ونشبت الحرب األهلية في ال 
العرش واساتمرت هاذه الحارب عشار سانوات وكانات هاذه المرحلاة فاي تااريخ الدولاة العثمانياة مرحلاة 
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 اختبار وابتالء سبقت التمكين الفعلي المتمثل في فت  القس ن ينية.
اسااات اع السااال ان محماااد جلباااي أن يقضاااي علاااى الحااارب األهلياااة بساااب  ماااا أوتاااي مااان الحاااز   

بعد النظر وتغل  على أخوته واحداا واحداا حتى خلت له األمر وتفَر بالسال ان وقضاى والكياسة و 
سني حكمه العثماني في إعاَة بناء الدولة وتوطيد اركانها ويعتباره بعاض الماؤرخين المؤسا  الثااني 

 للدولة العثمانية.
الااى  اسات اع السال ان محمااد جلباي أن يقضاي علااى حركاة الشايخ باادر الاديني الاذي كااان يادعو 

 المساواة في األموال، واألمتعة واألَيان وال يفرب بين مسلم و ير مسلم في العقيدة.
كااان الساال ان محمااد جلبااي محباااا للشااعر واألَب والفنااون وقياال هااو أول ساال ان عثماااني أرساال  

 الهدية السنوية الى امير مكة.
كااان محباااا للجهاااَ ، هااا بعااد وفاااة أبيااه محمااد جلبااي و 824تااولى أماار الساال نة مااراَ الثاااني عااا   

 والدعوة الى االسال ، وكان  اعراا ومحباا للعلماء والشعراء.
 22هاا وكاان عماره آناذاك 855تولى محمد الفات  حكام الدولاة العثمانياة بعاد وفااة والاده فاي عاا   

ساانة وقااد تميااز بشخصااية فااذة جمعاات بااين القااوة والعاادل، كمااا فاااب أقرانااه منااذ حداعتااه فااي كثياار ماان 
ي كاان يتلقاهاا فاي مدرساة األماراء وخاصااة معرفتاه لكثيار مان لغاات عصاره وميلاه الشااديد العلاو  التا

 لدراسة كت  التاريخ. 
كانت من أهم أعمال السل ان محمد الثاني فتحه للقس ن ينية وكان لذل  الفت  أعر عظيم على  

 خذ بها.العالم اإلسالمي واألوروبي وكان لفت  القس ن ينية أسباب ماَية ومعنوية و روط أ
حرر العثمانيون على تحكيم  رع هللا و هرت آعاره الدنيوية واألخروية على المجتم  العثماني  

منهاا؛ االسااتخالف والتمكااين ، األماان واالسااتقرار ، النصار والفاات ، العااز والشاارف، انتشااار الفضااائل 
 وانزواء الربائل و ير بل  من اآلعار.

لفااااات ، الحااااز  والشااااجاعة والااااذكاء، العزيمااااة مااان أهاااام الصاااافات القياَيااااة فااااي  خصااااية محمااااد ا 
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 واالصرار، العدالة ، عد  اال ترار بقوة النف  وكثرة الجند وسعة السل ان، األخالر، العلم.
ماااان أعمااااال محمااااد الفااااات  الحضااااارية؛ بناااااءه للماااادارا والمعاهااااد، والعلماااااء والشااااعراء واألَباااااء  

التجااااارة والصااااناعة، والتنظيمااااات اإلَاريااااة ، والترجمااااة، والعمااااران والبناااااء والمستشاااافيات واهتمامااااه ب
 والجي  والبحرية والعدل.

ترك محمد الفات  وصية عبرت اصدب التعبير عن منهجه في الحياة، وقيمه ومباَئاه التاي آمان  
 بها.
يعتباار الشاايخان محمااد باان حماازة المشااهور بااا )آب  اام  الاادين( ، وأحمااد الكااوراني ماان الشاايوال  

 د الفات .الذين كان لهم أعر على محم
يعاا ، نشأ محباا 886بعد وفاة السل ان محمد الفات  تولى ابنه بايزيد الثاني )  ها( وكان سل اناا َو

 لألَب ، متفقهاا في علو  الشريعة االسالمية  غوفاا بعلم الفل .
َخاال بايزيااد الثاااني فااي صااراع ماا  أخيااه جاام، وا ااتب  ماا  المماليلاا  فااي معااارك علااى الحاادَو  

 أن يساعد مسلمي األندل  في محنتهم الشديدة. الشامية، وحاول
تولى الحكم السل ان سليم األول بعد بايزيد الثاني، وكان يح  األَب والشعر الفارسي والتااريخ  

ور م قسوته فانه كان يميل الى صحبة رجال العلم وكان يصا ح  الماؤرخين والشاعراء الاى ميادان 
 صائد التي تحكي امجاَ الماوي.القتال ليسجلوا ت ورات المعارك وينشدوا الق

كاان للساال ان سااليم األول الفضاال بعاد هللا فااي إوااعاف النفااوب الشايعي فااي العااراب وبااالَ فااارا  
 وحقا على الصفويين الشيعة الروافض انتصاراا عظيماا في معركة جالديران.

ياار بكار الا  ى الدولاة كانت نتيجة الصراع بين الدولة العثمانية والصافوية؛ وام  امال العاراب، َو
العثمانياة ، أّمان العثماانيون حاادَو َولاتهم الشارقية ، سااي رة الماذه  الساني فااي آسايا الصاغرأ بعااد 

 أن قضى على اتباع وأعوان اسماعيل الصفوي.
اسااتفاَ البرتغاااليون ماان صااراع الصاافويين ماا  الدولااة العثمانيااة وحاااولوا أن يفروااوا علااى البحااار  
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 القديمة بين الشرب والغرب.الشرقية حصاراا عاماا على كل ال رب 
َخاال الساارور علااى األوروبيااين بسااب  الحااروب بااين العثمااانيين والصاافويين وعماال األوروبيااون  

علااى الوقااوف ماا  الشاايعة الصاافوية وااد الدولااة العثمانيااة إلرباكهااا حتااى التساات ي  أن تسااتمر فااي 
 زحفها على أوروبا.

ممالي  فاي معركاة  ازة عام معركاة الريدانياة است اع العثمانيون أن يحققوا انتصاراا ساحقاا على ال 
.  وازاحوا َولة الممالي  بعد بل  من الوجَو

بعد مقتل السل ان الغاوري ونائباه طوماان بااي بااَر  اريف مكاة )بركاات بان محماد( الاى تقاديم  
السم  وال اعة الى السل ان سليم األول وسلمه مفااتي  الكعباة وباذل  أصاب  السال ان ساليم خاَمااا 

 الشريفين. للحرمين
َخلااات الااايمن تحااات النفاااوب العثمااااني بعاااد ساااقوط َولاااة المماليااا  وكانااات تمثااال بعاااداا اساااتراتيجياا  

وتعتبر مفتاو البحر األحمر وفي سالمتها سالمة لألماكن المقدسة في الحجاز، واستفاَ العثماانيون 
هم في اليمن فقاموا بحمالت بحرية الى الخلي  بقصد تخليصه من الضغ  ا  لبرتغالي.من وجَو

خلات الابالَ العربياة تحات ن ااب الحكام العثمااني،   بعد أن وم العثمانيون باالَ مصار والشاا  َو
اَ بعاض الماوانح االسااالمية  واجهات الدولاة العثمانيااة البرتغااليين بشاجاعة ناااَرة، فتمكنات مان اسااتَر

علاي با  الاى في البحر األحمر مثل : مصوع وزيل ، كما تمكنت من إرسال قوة بحرياة بقيااَة ميار 
 الساحل األفريقي فتم تحرير مقديشو وممبسة ومنيت الجيوش البرتغالية بخسائر عظيمة.

ها( تمكنت الدولة العثمانية من ابعاَ البرتغااليين 974-927في عهد السل ان سليمان القانوني ) 
 عن البحر األحمر ومهاجمتهم في المراكز التي استقروا بها في الخلي  العربي.

ثمااانيون ماان صااد البرتغااال و يقااافهم بعيااداا عاان الممالياا  االسااالمية والحااد ماان نشاااطهم تمكاان الع 
ونجحات الدولااة العثمانياة فااي تااأمين البحار األحماار وحماياة األماااكن المقدسااة مان التوساا  البرتغااالي 
المبنااي علااى اهااداف اسااتعمارية و ايااات َنيلااة ومحاااوالت للتااأعير علااى االسااال  والمساالمين ب اارب 
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 مختلفة.
كانت نتيجة الصراع العثماني البرتغالي؛ أن احتفم العثمانيون باالمااكن المقدساة وطرياا الحا ،  

وحماية الحدَو البرية من هجمات البرتغاليين طيلة القرن الساَا عشر، واساتمرار ال ارب التجارياة 
 التي ترب  الهند واندونيسيا بالشرب االَنى عبر الخلي  العربي والبحر األحمر.

ا فااي زماان الساال ان سااليمان القاانوني واساات اع سااليمان القااانوني أن يحاصاار فينااا، فتحات   رَو
خل في سياسة التقارب م  فرنسا.  َو

اهتماات الدولااة العثمانيااة بالشاامال األفريقااي ووقفاات ماا  حركااة الجهاااَ البحااري وقاادمت لهاام كافااة  
 المساعدات الماَية والمعنوية .

يااة منااذ زماان الساال ان سااليم األول و هاار فااي ساااحة َخلاات الجزائاار تحاات نفااوب الدولااة العثمان 
 الجهاَ في الشمال األفريقي قائدان عظيمان هما األخوان عرو ، وخير الدين بربروسا.

نجا  خيار الاادين فاي ووا  َعامااات قوياة لدولاة فتيااة فاي الجزائار وكاناات المسااعدات العثمانيااة  
لااادين أن يوجاااه وااارباته القوياااة تصاااله باساااتمرار مااان السااال ان ساااليمان القاااانوني واسااات اع خيااار ا

ه مثمرة في إنقاب آالف المسلمين من اسبانيا .  للسواحل االسبانية وكانت جهَو
كاان للوجااَو العثماااني فااي الجزائار أعاار علااى موقااف الملاا  البرتغاالي فااي المغاارب إب تراجاا  عاان  

 القيا  بعمليات عسكرية ييه.
ثمااااني اهاااتم باااالحوض الشااارقي للبحااار بعاااد ان أصاااب  خيااار الااادين بربروساااا قائاااداا لالسااا ول الع 

المتوساا  وتااولى حكاام الجزائاار القائااد حساان آ ااا ال و ااي الااذي انهماا  فااي توطيااد األماان ، ووواا  
 األس  ل َارة المستقرة وحاول جم  أطراف البالَ حول السل ة المركزية الجزائرية.

ى أراوااي اساات اع حساان آ ااا ال و ااي أن يهااز  الجيااوش الصااليبية بقياااَة  ااارل الخااام  علاا 
الجزائااار وكانااات لتلااا  الهزيماااة أعرهاااا علاااى االمبراطورياااة االسااابانية ، وعلاااى ملكهاااا  اااارلكان وعلاااى 

 مستوأ األحدام العالمية.
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نزلااات أنبااااء هزيمااااة  اااارلكان ناااازول الصااااعقة علاااى أوروبااااا وت اااورت األحاااادام بسااارعة علااااى  
 المستوأ األوروبي.

أخارأ واد الجزائار وطغاى  اب  خيار الادين لم يعد  ارل الخام  قاَراا على التفكير في حملاة  
 وحسن آ ا على العامة والخاصة .

 هاار فااي الشاامال األفريقااي قاااَة عظااا  ساااهموا فااي حركااة الجهاااَ وااد االساابان والنصااارأ فااي  
 البحر المتوس  من أ هرهم؛ حسن خير الدين بربروسا، وصال  راي ، وقل  علي.

تيجية ماا  الدولااة السااعدية إال أنهااا فشاالت فااي حاولاات الدولااة العثمانيااة أن تكااون عالقااات اسااترا 
 بعض األحيان وخصوصاا في زمن السل ان محمد الشيخ السعدي ومحمد المتوكل .

إن من األعمال العظيمة التي قامت بها الدولاة الساعدية فاي زمان السال ان عبادالمل  انتصاارهم  
تااي تساامى فااي كتاا  التاااريخ الرائاا  والعظاايم علااى نصااارأ البرتغااال فااي معركااة الملااوك الثالعااة، وال

 معركة القصر الكبير، أو معركة واَي المخازن.
كاان انتصااار المغاربااة فااي معركااة واَي المخااازن بساب  عاادة أمااور منهااا؛ القياااَة الحكيمااة التااي  

تمثلاات فااي قياااَة الساال ان عباادالمل  وأخيااه ابااي العباااا، والتفاااف الشااع  المغربااي حااول قياَتااه، 
عاان َياانهم وعقياادتهم وأعراوااهم ، والعماال علااى تضااميد الجااراو بسااب   ورابااة المساالمين فااي الااذَو

سااااقوط  رناطااااة، ووااااياع األناااادل ، وا ااااتراك خبااااراء ماااان العثمااااانيين تمياااازوا بالمهااااارة فااااي الرمااااي 
 بالمدفعية مما جعل المدفعية المغربية تتفوب على المدفعية المغربية النصرانية.

صااور بعااد استشااهاَ أخيااة عباادالمل  فااي معركااة تااولى حكاام الدولااة السااعدية الساال ان أحمااد المن 
 واَي المخازن.

بوفاة قلا  علاي فاي الجزائار نظام البيلربا  الاذي جعال مان حكاا  الجزائار ملوكااا والساعي السال ة  
 والنفوب واستعيض عنه بنظا  البا وية مثلها في بل  تون  وطرابل .

الجزائر في محاوالتهم لضم  لم تست   الدولة العثمانية أن تضم المغرب األقصى بسب ،  هور 
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 المغرب األقصى.
  ، اَ األناادل  إال أنهاام لاام يحققااوا هاادفهم المنشااَو كااان العثمااانيون لااديهم رابااة جامحااة فااي اسااتَر

بسااب  موقااف الدولااة السااعدية ماان جهااة، وتصاارف بعااض االنكشاااريين ماان جهااة أخاارأ، وجبهااات 
 المشرب من جهة عالثة.

لعثمانياااة قااد انتهااات بوفااااة السااال ان العثمااااني ساااليمان اتفااا المؤرخاااون علاااى أن عظماااة الدولاااة ا 
 ها( وكانت مقدمات وعف الدولة قد اتضحت في عهد السل ان سليمان.974القانوني عا  )

تولى الحكم بعد سليمان القانوني سليم الثاني الذي لم يكن ماؤهالا لحفام فتوحاات والاده السال ان  
ياار والسياسااي القاادير محمااد با ااا الصااقللي النهااارت سااليمان ولااوال وجااَو الااوزير الفااذ والمجاهااد الكب
 الدولة. وكان بل  من فضل هللا على األمة.

  وكاناات النتيجااة لتلاا  المعركااة مخيبااة 1571هااا/979انهااز  العثمااانيون فااي معركااة ليبااانتوا عااا   
 آلمااال العثمااانيين، فقااد زال خ اار السااياَة العثمانيااة فااي البحاار المتوساا  وكااان بلاا  اإلنكسااار نق ااة

هار لقوة الدولة البحرية.  تحول نحو توقف عصر اإلَز
كاناات معركااة ليبااانتو فرصااة مواتيااة إل هااار طماا  فرنسااا نحااو المغاارب االسااالمي ، إب بمجااَر  

انتشار خبر هزيمة األس ول العثماني في تل  المعركاة قاد  ملا  فرنساا  اارل التاسا  مشاروعاا الاى 
سااتانبول ، يتضاامن طلاا  التاارخيت لحكومتااه فااي الساال ان العثماااني ، وبلاا  بواساا ة ساافيره فااي ا

 بس  نفوبها على الجزائر، بدعوة الدفاع عن حمى االسال  والمسلمين بها.
عمل السل ان سليم الثاني على تخلايت تاون  مان بيمناة اإلسابان واسات اع العثماانيون بقيااَة  

 ها.982قل  علي وسنان با ا أن يفتحوا تون  في عا  
سااابان علاااى آماااالهم فاااي أفريقياااا وواااعفت ساااي رتها تااادريجياا حتاااى قضاااى واااياع تاااون  مااان اال 

اقتصرت على بعض الموانح مثل مليلة ووهران والمرسى الكبير وتبدَ حلم االسبان نحو إقامة َولة 
 اسبانية في  مال أفريقيا وواع بين الرمال.
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ماان أرسال الساال ان سااليم الثاااني حملااة كباارأ الااى الاايمن واساات اعت أن تخلاات عاادن وصاانعاء  
.  بيمنة الزيَو

ها الى أن تكون األولوياة للمحافظاة علاى 979تحولت سياسة الدولة العثمانية بعد معركة ليبانتو  
األمااكن المقدساة االساالمية اوالا عام البحار األحمار والخلاي  العرباي كحازا  أمناي حاول هاذه األماااكن 

 وت ل  بل  منها اس والا قاَراا على أن يقاو  البرتغاليين.
ت الدولة العثمانية أن تبني َرعاا قوياا، حماى األمااكن المقدساة االساالمية مان الهجماات است اع 

المسيحية، وما  بلا  الادرع فقا  احاتفم السال ان بحارا عثمااني خاار فاي مكاة المكرماة والمديناة 
 المنورة وينب .

ب والشعر وكان تولى الحكم بعد وفاة سليم الثاني ابنه مراَ الثال  وكان مهتماا بفنون العلم واألَ 
يااتقن اللغااات الثالعااة التركيااة، والعربيااة والفارسااية وحاااول مناا  الخمااور إال أن االنكشاااريين اواا روه 

 لرف  أمره وهذا يدل على  هور وعف الدولة .
تاولى الحكام بعااد ماراَ الثالاا  محماد الثالا  ور اام حالاة الضااعف والتادهور التاي كاناات قاد باادأت  

هاَ  لت مرفوعة وقا  هذا السل ان بدخول مياَين الو ى بنفسه وكان تعتري الدولة إال أن راية الج
الشيخ سعد الدين أفندي ممن  جعه على الخرو  بنفساه لقيااَة الجياوش وقاال للسال ان :)أناا معا  

 أسير حتى أخلت نفسي من الذنوب ، فاني بها أسير(.
م يجلاا  احاد قبلااه ماان سانة ولاا 14تاولى الحكاام بعااد محماد الثالاا  أبنااه احماد األول وكااان عمااره  

السالطين العثمانيين في هذه السن على العرش وكانت أحوال الدولة مرتبكة جداا النشغالها بحروب 
النمسا في أوروبا وحارب إياران والثاورات الداخلياة فاي آسايا فاأتم مابادأ باه أباوه مان تجهيازات حربياة، 

ر أمور الدولة بنفسه، وكان متواواعاا وكان في  اية التقوأ، وكان رجالا مثابراا في ال اعات، ويبا 
 .في مالبسه، وكان كثير االستشارة ألهل العلم والمعرفة ، والقياَة وكان  ديد الح  للنبي 

بعااد وفاااة الساال ان أحمااد األول، تااولى الحكاام سااالطين وااعاف ماانهم مصاا فى األول، وعثمااان  
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ان الثااني، وأحماد الثااني، ومصا فى األول، ومراَ الرابا ، و بارابيم بان أحماد، ومحماد الرابا ، وساليم
 الثاني، وأحمد الثال ، ومحمَو األول، وعثمان الثال ، ومص فى الثال ، وعبدالحميد األول. 

هاا وبادأت مرحلاة 1203تولى السل ان سليم الثال  الحكام بعاد وفااة عماه عبدالحمياد األول عاا   
فاي إحيااء الاروو المعنوياة فاي نفاوا جديدة من مراحل الحرب بين الدولة العثمانية وأعداءها و ارع 

 جنده. 
است اعت الجيوش الروسية والنمساوية أن تهز  الجي  العثماني فكان لتل  الهزيمة آعارها على  

الدولة العثمانية وتوالت الهزائم علاى العثماانيين وتزحزحات القاوات العثمانياة إلاى الاوراء باتجااه  ارب 
حصاااار بلغاااراَ وفااات  ال رياااا لقاااوات الحلفااااء وطاااَر الااادانوب، وأع ااات النمسااااويين الفرصاااة لفااا  

 العثمانيين من أوربا. 
بعاد هادوء القتاال انصارف ساليم الثالا  ل صاالحات الداخلياة فبادأ بتنظايم الجاي  للاتخلت ماان  

 االنكشارية الذين أصبحوا سب  كل فتنة واتجه نحو تقليد أوروبا إال أنه عزل من السل نة. 
لاااة العثمانياااة وواااعفها، فأرسااالت حملتهاااا المشاااهورة بقيااااَة القائاااد انتهاااز الفرنسااايون تااادهور الدو  

 المشهور نابليون بونابرت، وكانت تل  الحملة صدأ للثورة الفرنسية ومتأعرة بأفكارها الثورية. 
سااعى رجااال الحملااة الفرنسااية إلااى زعزعااة الاادين فااي نفااوا الشاايوال والعلماااء  وعااوا  المساالمين  

 ة عليهم. بعرض نماب  من الحضارة الغربي
 نج  الفرنسيون في استثارة العناصر القب ية المسيحية لمعاونة الحملة بمختلف الوسائل.  
كان الهجو  الفرنسي على مصر يعتبر أول هجو  صليبي علاى والياة عربياة مان والياات الدولاة  

ين العثمانياااة فاااي التااااريخ الحااادي ، وعلاااى الفاااور أعلااان السااال ان ساااليم الثالااا  الجهااااَ علاااى الفرنساااي
 الصليبيين واستجاب لدعوته المسلمون في الحجاز، والشا ، و مال افريقيا. 

كانت بري انيا تتااب  األطمااع الفرنساية فاي مصار و يرهاا بدقاة متنابياة وعنادما تحركات الحملاة  
الفرنساااية، ووصااالت إلاااى مصااار أرسااالت أسااا والا بقيااااَة االميااارال نيسااالون لتعقااا  الحملاااة الفرنساااية 
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 النجليزي أن يدمر األس ول الفرنسي في معركة أبي قير البحرية. واست اع األس ول ا
كانات هزيمااة األساا ول الفرنسااي فااي موقعااة أبااي قيار البحريااة قااد  ااجعت الدولااة العثمانيااة علااى  

مهاجمة الحملة الفرنساية فاي مصار، فاأعلن الحارب علاى فرنساا وأصادر أواماره بالقااء القابض علاى 
 جمي  رعايا فرنسا في استنبول والقائهم في السجون. القائم بأعمال السفارة الفرنسية و 

اواا رت الحملااة الفرنسااية إلااى مغاااَرة مصاار بسااب  الهجااو  المشااترك الااذي قااا  بااه االنجليااز  
والعثماانيون علاى الفرنساي  فاي مصار وقاد تظاافرت عوامال عادة أر مات المحتلاين الفرنساي  علاى 

معركة أبي قيار البحرياة وساي رة االنجلياز الخرو  من مصر في النهاية، منها تح يم اس ولهم في 
البحريااة فااي البحاار المتوساا ، وتشااديدهم الحصااار علااى الشااواطح المصاارية، ممااا أعجااز الحكومااة 

 الفرنسية عن إرسال النجدات واإلمداَات إلى فرنسا في مصر. 
كاااان للحملااااة الفرنساااية أعاااار باااالم فااااي مصاااار خصوصااااا والشاااارب عمومااااا واساااات اعت المحافاااال  

ية الفرنسية أن تشا طريقها ل عن اإلسال  بخنجرها المسمو ، واسات اع الفرنسايون الماسوني ة اليهَو
أن يزرعااوا أفكااارهم ويجاادوا لهاام عمااالء فااي المن قااة، واسااتفاَوا بعااد خااروجهم العسااكري ماان الاادور 

 الخ ير الذي قا  به محمد علي با ا حاكم مصر ييما بعد. 
هااا واساات اع أن يااتخلت ماان اإلنكشااارية 1223ا  تااولى الحكاام الساال ان محمااَو الثاااني فااي عاا 

وأزالها من الوجَو وأصب  بعد بل  حراا فاي ت اوير جيشاه، فترسام خ اى الحضاارة الغربياة واساتبدل 
ال ربااوش الرومااي بالعمامااة، وتزيااا بااالزي األوربااي، وأماار أن يكااون هااو الاازي الرساامي لكاال مااو في 

 الدولة. 
ماني انتشرت المحافل الماسونية فاي مصار والشاا  وتركياا في تل  الفترة الحرجة من التاريخ العث 

وكاناات تعماال لاايالا ونهاااراا ماان أجاال تفتياات و وااعاف الدولااة العثمانيااة بمعاولهااا الفاساادة التااي التكاال 
 والتمل. 

كانت المحافل الفرنساية تارأ َعام محماد علاي ليتحقاا لهاا أطماعاه المساتقبلية فاي حفام وتقوياة  
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ف الدولااااة العليااااة العثمانيااااة وزرع خنجرهااااا المساااامو  فااااي قلاااا  الدولااااة محافلهااااا الماسااااونية، و وااااعا
 العثمانية ولذل  أنشأت لمحمد علي أس والا بحرياا متقدماا مت وراا، وترسانة بحرية في َمياط. 

ي   قا  محمد علي بدور مشبوه في نقل مصر من انتمائها اإلسالمي الشامل إلى  يء آخار ياَؤ
ن  ااريعة هللا وكاناات تجربااة محمااد علااي قاادوة لماان بعااده ماان أمثااال بهااا فااي النهايااة إلااى الخاارو  عاا

 مص فى كمال أتاتورك وجمال عبدالناصر .. الخ. 
قا  محماد علاي نياباة عان فرنساا وبري انياا وروسايا والنمساا و يرهاا مان الادول األوروبياة بتوجياه  

والخالفاة العثمانياة وربات موجعة لالتجاه اإلسالمي في كل من مصار، والجزيارة العربياة، والشاا ، 
 مما كان لها األعر في تهيلة العالم اإلسالمي لألطماع الغربية. 

كان محمد علي مخلباا وخنجراا مسموماا استعمله األعداء في تنفياذ مخ  ااتهم ولاذل  وقفاوا معاه  
في نهضته العلمية، واالقتصاَية والعسكرية بعد أن أيقناوا بضاعف الجانا  العقادي واإلساالمي لدياه 

ه. ول  دأ أعوانه وجنَو
ترت  على َور محمد علي فاي المن قاة بأسارها أن تنبهات الادول األوروبياة إلاى مادأ الضاعف  

الااذي أصاابحت عليااه الدولااة العثمانيااة، وبالتااالي اسااتعداَها لتقساايم أراواايها حينمااا تتهيااأ الظااروف 
 السياسية. 

ابنااه عبدالمجيااد األول وكااان  تاولى الحكاام فااي الدولااة العثمانيااة بعااد وفااة الساال ان محمااَو الثاااني 
 وعيف البنية،  ديد الذكاء واقعياا ورحيماا وهو من أجّل سالطين آل عثمان قدراا. 

كاااان السااال ان عبدالمجياااد خاواااعاا لتاااأعير وزياااره ر ااايد با اااا الاااذي وجاااد فاااي الغااارب مثلاااه وفاااي  
الدولاة، وبمسااعدته  الماسونية فلسفته، ور يد با ا هو الذي أعد الجيل التالي له من الوزراء ورجاال

 أسهم هؤالء في َف  عجلة التغري  التي بدأها هو. 
كانت حركة اإلصالو والتجديد العثماني تدور حول نقاط عالعة هامة: االقتباا من الغارب ييماا  

يتعلااا بتنظاايم الجااي  وتسااليمه فااي نظاام الحكاام واإلَارة، االتجاااه بااالمجتم  العثماااني نحااو التشااكيل 
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 نحو مركزية السل ة في استانبول والواليات.  العلماني، االتجاه
  وألول ماارة فااي تاااريخ اإلسااال  1876تكلاال خ ااا كلخانااة وهمااايون بدسااتور ماادحت با ااا عااا   

ولاااه يجاااري العمااال بدساااتور ماااأخوب عااان الدساااتور الفرنساااي والبلجيكاااي والسويساااري وهاااي َسااااتير  َو
 ووعية علمانية. 

مياا علاى طريااا نهايتهاا كدولااة اساالمية، فعلمناات وواعت حركاة التنظيمااات الدولاة العثمانيااة رسا 
القوانين، وووعت مؤسسات تعمال بقاوانين وواعية، واالبتعااَ عان التشاري  اإلساالمي فاي مجااالت 

 التجارة والسياسة واالقتصاَ، قد سح  من الدولة العثمانية  رعيتها في أنظار المسلمين. 
لها تبين لنا أن التقليد بين أمة وأمة، وبين قو  إن النظرة الفاحصة في تاريخ األمم واستقراء أحوا 

وقااو  يحاادم بينهمااا ماان التشااابه والتفاعاال واالنصاااهار، مااا يضااعف التمااايز واالسااتقالل فااي األماااة 
 المقلدة ويجعلها مهتزة الشخصية. 

اقتضاات ساانة هللا فااي خلقااه أن األمااة الضااعيفة المغلوبااة تعجاا  باألمااة القويااة المهيمنااة الغالبااة  
قليدها فتكس  من أخالقها وسلوكها وأسالي  حياتها، إلى أن يصل األمار إلاى تقليادها فاي ومن عم ت

إن  -عقائدها وأفكارها وعقافتها وأَبها وفنونها، وبهذا تفقد األمة المقلدة مقوماتها الذاتياة وحضااراتها 
 وتعي  عالة على  يرها.  -كانت بات حضارة 

هااا وكاناات 1277ن عباادالعزيز اباان محمااَو الثاااني عااا  تااولى الحكاام فااي الدولااة العثمانيااة الساال ا 
الااادول األوربياااة عازماااة علاااى الضاااغ  علاااى الحكوماااة العثمانياااة ل ساااتمرار فاااي خ اااوات اإلصاااالو 
والنهااااوض المزعااااو  علااااى الاااانه  الغربااااي، والفكاااار األوربااااي  والمباااااَك العلمانيااااة وكااااان الساااال ان 

عن البيلة اإلسالمية وحاول النهوض باالمجتم   عبدالعزيز يرفض الدساتير الغربية والعاَات البعيدة
اإلسااالمي العثماااني فاادبرت مااؤامرة لقتلااه بواساا ة القناصاال وممثلااي الاادول األوروبيااة فااي العاصاامة 
وقاااموا بتنفيااذها عاان طريااا عمالئهاام مماان تشااربوا بأفكااارهم ماان رجااال الدولااة وعلااى رأسااهم صاانيعة 

 الماسونية المدعو مدحت با ا. 
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السااال ان عبااادالعزيز ابااان أخياااه ماااراَ الخاااام  الاااذي كاااان منخرطااااا فاااي سااال   تاااولى الحكااام بعاااد 
الماسونية، وكان مياالا إلى الدساتور والليبرالياة والعلمانياة وكانات الحركاة الماساونية هاي التاي َفعات 
بااه إلااى الساال نة ولكنااه أصااي  باواا راب عقلااي بعااد أن أصااابته الدهشااة والفاازع بسااب  مقتاال عمااه 

لياااه اوااا رابات عصااابية أعّااارت علاااي جهاااازه الهضااامي، وكانااات صاااحته فاااي عبااادالعزيز و هااارت ع
 تدهور مستمر، فكان البد من خلعه وأعلن بل  من قبل  يخ اإلسال . 

هاااا 1293تااولى حكاام الدولااة العثمانيااة بعااد مااراَ الخااام  الساال ان عبدالحميااد الثاااني فااي عااا   
اسااتبداَهم وا ااتدت سياسااتهم ووااغ  عليااه ماان قباال ماادحت با ااا فااأعلن الدسااتور، ومااارا الااوزراء 

التغريبياااة بقيااااَة جمعياااة العثماااانيين الجااادَ والتاااي كانااات تضااام النخباااة المثقفاااة التاااي تاااأعرت باااالغرب 
وعنااادما حانااات الفرصاااة للسااال ان عبدالحمياااد ألغاااى الدساااتور  و اااّرَ زعمااااء التغريااا  وعمااال علاااى 

علاى ت بياا الشاريعة  إوعاف سل اتهم، و رع في إصالو الدولة وفاا التعااليم اإلساالمية وحارر
 اإلسالمية. 

عمل السل ان عبدالحميد على تشكيل جهاز اساتخباراتي قاوي لحماياة الدولاة مان الاداخل وجما   
ات َاخليااااة وكااااان جهاااااز  معلومااااات علااااى أعدائااااه ماااان الخااااار ، وأخمااااد عااااورات فااااي البلقااااان وتمااااَر

ات ا  لداخلية في حينها. االستخبارات من الوسائل المهمة عند السل ان في القضاء على التمَر
َخلات الدولاة العثمانياة فاي حارب واروا ما  روسايا وانهزمات أمامهاا واوا رت لعقاد معاهاادة  

 سان ستفانو معها عم بعد بل  كان مؤتمر برلين في المانيا. 
 هاارت فكاارة الجامعااة اإلسااالمية فااي معتاارك السياسااة فااي زماان الساال ان عبدالحميااد الااذي اهااتم  

األخوة بين المسالمين فاي كال مكاان حتاى تسات ي  األماة أن تقاف واد  بهذه الفكرة من َعم أواصر
 األطماع الصليبية. 

 اارع الساال ان عبدالحميااد فااي تنفيااذ مخ  ااه للوصااول إلااى الجامعااة اإلسااالمية بواساا ة وسااائل  
متعدَة منها، االتصال بالدعاة، وتنظيم ال رب الصويية، والعمل على تعري  الدولة، و قامة مدرسة 
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 و قامة خ  سكة حديد الحجاز، و ب ال مخ  ات األعداء. العشائر، 
حااااول السااال ان عبدالحمياااد التضاااييا علاااى يهاااَو الدونماااة عنااادما علااام قاااوتهم وماااؤامراتهم واااد  

اإلسااال  ولاااذل  قاااا  يهاااَو الدونماااة بووااا  خ اااة إسااتراتيجية مضااااَة لاااه حيااا  تحركاااوا واااده علاااى 
محافااال الماساااونية ل طاحاااة باااه، واساااتخدموا مساااتوأ الااارأي العاااا  العثمااااني والجاااي  وقااااموا بااادعم ال

 اعارات الحرياة، والديمقراطيااة و زاحاة المساتبد، وعلااى هاذا األساااا قااموا بنشار الشااقاب والتماَر فااي 
ياة  الدولة وبين صفوف الجي ، وكان يهاَو الدونماة يشاكلون اللبناة األولاى لتنفياذ المخ  اات اليهَو

 تي اني الصهيوني في فلس ين. العالمية التي تعمل على تحقيا المشروع االس
كااان السااال ان عبدالحميااد العاااائا القااوي أماااا  مخ  ااات حكمااااء صااهيون فعملاااوا علااى تر يباااه  

بالمااال فلااام يساات يعوا وكاااان يتخاااذ التاادابير الالزماااة فااي سااابيل عاااد  بياا  األراواااي إلااى اليهاااَو فاااي 
ي إلى تغل  اليهَو عل  ى أراوي فلس ين. فلس ين ولم يع  اليهَو أي امتياز من  أنه أن يَؤ

ون األرماااان،   تحركاااات الصااااهيونية العالميااااة، لتاااادبيم أعااااداء الساااال ان عبدالحميااااد، وهاااام المتمااااَر
والقوميااون البلقااان، وحركااة حاازب االتحاااَ والترقااي، والوقااوف ماا  كاال حركااة انفصااالية عاان الدولااة 

 العثمانية. 
عن الحكم وقاد تحصالت است اعت جمعية االتحاَ والترقي أن تعزل السل ان عبدالحميد الثاني  

 على َعم من الدول األوربية، واليهَو والمحافل الماسونية للوصول إلى هذا الهدف. 
كانت جمعية االتحاَ والترقي التست ي  مقاومة الحلفاء بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانياة،  

 واو ر زعماؤها إلى الفرار إلى المانيا وروسيا. 
أن ياادفعوا بمصا فى كمااال نحااو زعاماة الدولااة العثمانياة وقااا  األخياار اسات اع االنجليااز واليهاَو  

بتنفيذ مخ  اا مرسوماا انتهى بتحقيا  روط كارزون األربا  وهاي: ق ا  كال صالة لتركياا باإلساال ، 
إلغاء الخالفة اإلسالمية إلغاءا تاماا، إخرا  الخليفة وأنصاار الخالفاة واإلساال  مان الابالَ، ومصااَرة 

 اتخاب َستور مدني بدالا من َستور تركيا القديم.  أموال الخليفة،
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عماال مصاا فى كمااال علااى ساالخ تركيااا ماان عقياادتها واسااالمها، وحااارب التاادين، وواايا علااى  
عاا إلاى السافور واالخااتالط، إال أن صاوت الحاا فاي تركيااا قااو  العلمانياة بشادة وطهاارت  الادعاة، َو

حازب الرفااه والزال الصاراع باين الحاا  حركة ساعيد النورساي وحازب الساالمة الاذي أصاب  ييماا بعاد
 والباطل، والهدأ والضالل، والر د والغي، على أ ده في تركيا. 

إن أسااباب سااقوط الدولااة العثمانيااة كثياارة جامعهااا هااو االبتعاااَ عاان تحكاايم  اارع هللا تعااالى الااذي  
فااي وجهتهااا  جلا  لألفااراَ واألمااة تعاسااة وواانكاا فااي الاادنيا، و ن آعاار االبتعاااَ عاان  اارع هللا  هاارت

 الدينية، واالجتمابية، والسياسية، واالقتصاَية. 
إن انحااااراف سااااالطين الدولااااة العثمانيااااة المتااااأخرين عاااان  اااارع هللا وتفااااري  الشااااعوب اإلسااااالمية  

الخاوعة لهام فاي األمار باالمعروف والنهاي عان المنكار، أعار فاي تلا  الشاعوب، وكثارة االعتاداءات 
للهااالك، واألمااوال للنهاا ، واألعااراض لال تصاااب بسااب  الداخليااة بااين الناااا، وتعرواات النفااوا 

تع ل أحكا  هللا ييما بينهم، ونشبت حروب وفتن، وباليا تولدت على أعرهاا عاداوة وبغضااء لام تازل 
 عنهم حتى بعد زوالهم. 

إن ماان ساانن هللا تعااالى المسااتخرجة ماان حقااائا التاااريخ أنااه إبا ُعصااي هللا تعااالى مماان يعرفونااه  
مااان اليعرفوناااه ولاااذل  سااال  النصاااارأ علاااى المسااالمين، و ااااب النصااار عااان األماااة سااال  هللا علااايهم 

وحرمت من التمكين، وأصبحت في فزع وخوف وتوالت عليهاا المصاائ ، ووااعت الاديار، وتسال  
 الكفار. 

لقااد أصااايبت األمااة باااانحراف  ااديد فاااي مفااابيم َينهاااا، كعقياادة الاااوالء والبااراء، ومفهاااو  العبااااَة،  
 ك والبدع والخرافات. وانتشرت مظاهر الشر 

إن من أعظم اإلنحرافات التي وقعت في تاريخ األماة اإلساالمية  هاور الصاويية المنحرفاة كقاوة  
 منظمة في المجتما  اإلساالمي تحمال عقائاداا وأفكااراا وببااَات بعيادة عان كتااب هللا وسانة رساوله 

 اني. وقد قوأ عَو الصويية المنحرفة وا تدت  وكتها في أواخر العصر العثم
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كانت الفرب المنحرفة قد استفحل أمرها، خصوصااا ما  مجايء االساتعمار الصاليبي الاذي طاوب  
األمة اإلسالمية، فكانوا على عاَتهم َائماا ما  أعاداء المسالمين عونااا لهام وجناداا مخلصاين لقيااَتهم 

اَيانياااة ومااان أ اااهر هاااذه الفااارب، الشااايعة االعناااى عشااارية، والااادروز والنصااايرية، واإلساااماعيلية، والق
 والبهائية و يرها من الفرب الضالة المحسوبة على اإلسال . 

أصب  كثير من العلماء ألعوبة بيد الحكا  الجائرين، وتسابقوا للحصول على الو اائف والمراتا   
و اب َورهم الم لوب منهم، وكان من ال بيعي أن تصاب العلو  الدينية في نهاية الدولة العثمانية 

واهااتم العلماااء بالمختصاارات، والشااروو والحوا ااي والتقرياارات وتباعاادوا عاان روو  بااالجمَو والتحجاار،
، ورفاااض كثيااار مااان العلمااااء فااات  بااااب اإلساااال  الحقيقياااة المساااتمدة مااان كتااااب هللا وسااانة رساااوله 

االجتهاااَ، وأصاابحت الاادعوة لفاات  بابااه تهمااة كبياارة تصاال إلااى الرمااي بالكبااائر، وتصاال عنااد بعااض 
 ى حد الكفر. المقلدين والجامدين إل

انتشاار الظلاام فااي الدولااة العثمانيااة، والظلاام كااالمرض فااي اإلنسااان يعجاال بموتااه بعااد أن يقضااى  
المدة المقدرة له وهو مريض، وبانتهاء هاذه المادة يحاين أجال موتاه، فكاذل  الظلام فاي األماة والدولاة 

ي إلاى هالكهاا واوامحاللها خا الل مادة معيناة يعجل في هالكها بما يحدعه فيها من آعار مادمرة تاَؤ
، وكاذل  مماا يعجال بازوال  يعلمها هللا هي األجل المقدر لها ولذل  زالت الدولة العثمانية من الوجاَو

 الدول انغماسها في الشهوات والترف و دة االختالف والتفرب. 
لقااااد ترتاااا  عاااان ابتعاااااَ األمااااة عاااان  اااارع ربهااااا آعااااار خ ياااارة، كالضااااعف السياسااااي، والحربااااي،  

، واألخالقي، واالجتماعي وفقدت األمة قادرتها علاى المقاوماة، والقضااء علاى واالقتصاَي، والعلمي
أعاادائها، فاسااتعمرت، و زياات فكرياااا، نتيجااة لفقاادها لشااروط التمكااين وابتعاَهااا عاان أساابابه الماَيااة 

 والمعنوية وجهلها بسنن هللا في نهوض األمم وسقوطها.
علاايهم بركااات ماان السااماء واألرض، ولكاان  قااال تعااالى: } ولااو أن أهاال القاارأ آمنااوا واتقااوا لفتحنااا

 (.  196كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ) ) سورة األعراف، اآلية: 
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.إن هذا المجهَو المتواو  قابل للنقاد والتوجياه ومااهي إال محاولاة متواواعة هادفها معرفاة 138
 عوامل نهوض األمة وأسباب سقوطها وبيني وبين الناقد قول الشاعر: 

 يباا فسد الخلال إن تجد ع
 جّل من العي  ييه وعال                     

وأساأل هللا العلااي العظايم رب العاارش الكاريم أن يتقباال هااذا الجهاد قبااوالا حساناا وأن يبااارك ييااه وأن 
يجعله من أعمالي الصالحة التي أتقرب بها إليه وأن اليحر  اخواني الذين أعانوني على اكمالاه مان 

أختم هذا الكتاب بقول هللا تعالى : } ربناا ا فار لناا وإلخوانناا الاذين سابقونا باإليماان األجر والمثوبة و 
 والتجعل في قلوبنا  الا للذين آمنوا ربنا إن  رؤوف رحيم ). 

 وبقول الشاعر: 
 أنا الفقير إلى رب البريات 

 أنا المسكين في مجموع حاالتي                     
 تي أنا الظلو  لنفسي وهي  الم

 والخير أن يأتينا من عنده يأتي                     
 ال است ي  لنفسي جل  منفعة 

 والعن النف  لي َف  المضّرات                       
 والفقر لي وصف بات الز  أبداا 

 كما الغنى أبداا وصف له باتي                        
 وهذه الحال حال الخلا أجمعهم

 وكلهم عنده عبد له آتي                        
ص وآخاااااااااااااار   ص سبحان  اللهم وبحمدك أ هد أن ال إله إال أنت استغفرك وأتوب إلي  ص، 

 َعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ص. 
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 المصاَر والمراج 
 )أ(

 أخبار األمراء والملوك السلجوقية، َ.محمد نور الدين . 
 ها.1411عبده ، المنتدأ االسالمي ، طبعة أيعيد التاريخ نفسه، محمد ال 
إعااال  المااوقعين عاان رب العااالمين ، اإلمااا  اباان القاايم ، مراجعااة وتعليااا طااه عباادالرؤوف سااعد،  

 لبنان. -َار الجيل، بيروت 
أوروبااااا فااااي العصااااور الوساااا ى، سااااعيد عا ااااور، ال بعااااة الساَسااااة، مكتبااااة األنجلااااو المصاااارية  

1975.  
، َ.  ااااازي التمااااا ، مكتبااااة الر ااااد الرياااااض، ال بعااااة األولااااى اقتصاااااَيات الحاااارب فااااي االسااااال  

  .1991ها/1411
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أطاااوار العالقاااات المغربياااة العثمانياااة، ابااارابيم  اااحاتة، منشاااأة المعاااارف، االساااكندرية ، ال بعاااة  
  .1980األولى 

هاا، 1409اما  التوحيد محمد عبدالوهاب، أحمد الق ان، مكتبة السندا الكويت، ال بعة الثانياة  
1988  . 

ية، ال بعااااة األولااااى   اسااااتمرارية الاااادعوة، محمااااد الساااايد الوكياااال، َار المجتماااا  المدينااااة، السااااعَو
  . 1994ها، 1414

أواااواء البيااااان فااااي أيضاااااو القااارآن بااااالقرآن، لمحمااااد األمااااين الشااانقي ي، م بعااااة الماااادني عااااا   
 ال بعة األولى.  -1384

تحقياااا محماااد حاماااد الفقاااي اقتضااااء الصاااراط المساااتقيم مخالفاااة أصاااحاب الجحااايم إلبااان تيمياااة،  
 ها م بعة السنة المحمدية. 1369ال بعة الثانية عا  

ابااان بااااَي  حياتاااه وآعااااره: َ. عماااار ال اااالبي، َار الغااارب اإلساااالمي، بياااروت ال بعاااة الثانياااة  
  . 1983 -ها 1403

 )ب(
 -هاا 1408البداية والنهاية، أبو الفداء الحافم ابن كثير الدمشقي، َار الرياان، ال بعاة األولاى،  

1988 .  
 َمشا.  -الب ولة والفداء عند الصويية، أسعد الخ ي ، َار الفكر، سورية  
 البدر ال ال  بمحاسن من بعد القرن الساب ، لمحمد بن علي الشوكاني، َار المعرفة، بيروت.  
بدر التما  في اختصار االعتصا ، اختصره أبي عبدالفتاو محمد السعيد الجزائري، َار الحناان  

  ، اإلمارات العربية المتحدة. 1991ها، 1411سالمية، ال بعة األولى اإل
 . 1960بدائ  الزهور في وقائ  الدهور، محمد بن أحمد ابن اياا، القاهرة م اب  الشع ،  
ان الغرباي، محماد الغرباي، الادار الوطنياة للتوزيا  والنشار، طبعاة   بداية الحكم المغربي من السَو
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  . 1982عا  
ني فاي الفات  العثمااني، َار اليماماة، الريااض، ق ا  الادين محماد بان أحماد المكاي، البرب اليماا 

  . 1967 -ها 1387ال بعة األولى 
  . 1960البالَ العربية والدولة العثمانية، ساط  الحصري، بيروت  

 )ت(
تاريخ التارك فاي آسايا الوسا ى، بارتولاد ترجماة أحماد الساعيد القااهرة، م بعاة األنجلاو المصارية  

  . 1958ها/1378
  . 1979ها/1399تاريخ األمم والملوك، محمد بن جرير ال بري، َمشا، َار الفكر  
تااااريخ الدولاااة العلياااة العثمانياااة، محماااد فرياااد بااا ، تحقياااا الااادكتور احساااان حقاااي، َار النفاااائ ،  

  . 1988 -ها 1408ال بعة الساَسة، 
اب العرباااي، ال بعاااة الثانياااة، تااااريخ اإلساااال ،  ااام  الااادين محماااد بااان أحماااد الاااذهبي، َار الكتااا 

  . 1991 -ها 1411
تاريخ َولة آل سلجوب، لمحمد االصبهاني، القاهرة، َار اآلفاب الجديدة، بياروت ال بعاة الثانياة  

1978 .  
تاريخ سالطين آل عثمان، تحقياا بساا  الجاابي، تاأليف يوساف آصااف، َار البصاائر، ال بعاة  

  . 1985 -ها 1405الثالثة 
 الحدي ، رأفت الشيخ، عين للدراسات والبحوم اإلنسانية واإلجتمابية. تاريخ العرب  
تاااريخ العاارب الحاادي ، تااأليف َ. جمياال بيفااون، َ.  ااحاَة النااا ور، االسااتاب عكا ااة، ال بعااة  

  ، َار األمل للنشر والتوزي . 1992ها/ 1412األولى 
َار المسااالم، ال بعااة الثانياااة التقليااد والتبعياااة وأعرهااا فاااي كيااان األماااة اإلسااالمية، ناصااار العقاال،  

 ها. 1414
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  . 1994ها 1415تاريخ الدولة العثمانية، َ. علي حسون، المكت  اإلسالمي ال بعة الثالثة  
التاااريخ العثماااني فااي  ااعر أحمااد  ااوقي بقلاام محمااد زاهااد عباادالفتاو أبااو  اادة، َار الرائااد كناادا،  

  . 1996ها/1417ال بعة األولى 
 ، َار البصااائر َمشااا 1985هااا/1405للقرماااني، ال بعااة األولااى تاااريخ سااالطين آل عثمااان،  

 سوريا. 
 تاريخ المشرب العربي، عمر عبدالعزيز عمر، َار المعرفة الجامعية، اسكندرية.  
تجرباااة محماااد علاااي الكبيااار، َروا فاااي التغييااار والنهاااوض، منيااار  ااافيا، َار الفاااالو للنشااار،  

 ها. 1418 -  1997بيروت لبنان، ال بعة األولى بيروت 
هاااا/ 1414التراجااا  الحضااااري فاااي العاااالم اإلساااالمي َ. علاااي عبااادالحليم، َار الوفااااء، ال بعاااة،  

1994 .  
 تفسير المنار، محمد ر يد روا، َار المعرفة، ال بعة الثانية، بيروت.  
تفسااير القاارآن العظاايم، اباان كثياار أبااو الفااداء أسااماعيل، تحقيااا: عباادالعزيز  ناايم، وحمااد أحمااد  

 مصر.  -د ابرابيم البناء، م بعة الشع  القاهرة عا ور، ومحم
تفسير ال بري المسمى جام  البيان عن تأويل القرآن، البن جرير  ال بري، َار الفكر، بياروت  

 ها. 1405لبنان،  -
تفسير الساعدي، المسامى تيساير الكاريم الارحمن فاي تفساير كاال  المناان، للشايخ عبادالرحمن بان  

  . 1977دية بالرياض ناصر السعدي، المؤسسة السع
 تركيا والسياسة العربية: أمين  اكر وسعيد العريان ومحمد ع ا.  
 تفسير القرطبي، ألبي عبدهللا القرطبي.  
تفسير النسفي مادارك التنزيال وحقاائا التأويال ل ماا  أباي البركاات عبادهللا بان أحماد بان محماَو  

 النسفي. 
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مااه إلااى العربيااة عاادنان محمااَو ساالمان، َ. محمااَو تاااريخ الدولااة العثمانيااة، يلماااز أوزنتونااا، ترج 
  . 1988األنصاري، المجلد األول. منشورات مؤسسة ييصل للتمويل تركيا استانبول 

لبناااان، ال بعاااة  -ت بياااا الشاااريعة اإلساااالمية، َ. عبااادهللا ال ريقاااي، مؤسساااة الرساااالة، بياااروت  
  . 1995ها/1415األولى 

  . 1974صالو العقاَ، القاهرة، الم بعة الفنية الحديثة،  التيارات السياسية في الخلي  العربي، 
  . 1979تاريخ الجزائر الحدي ، محمد خير فارا، َار الشروب ال بعة الثانية،  
األتراك العثمانيون في افريقيا، عزيز سام ، َار النهضة العربية، ترجمة محمَو عامر، ال بعة  

  . 1989ها/ 1409األولى 
  . 1980، عبدالرحمن الجياللي، َار الثقافة بيروت، ال بعة الرابعة، تاريخ الجزائر العا  
 ، تعرياا  1978تاااريخ افريقيااا الشاامالية،  ااارل اناادري جوليااان، الاادار التونسااية للنشاار، تااون   

 محمد مزالي. 
، َار ال باعة المغربية ال بعة الثانية.    تاريخ المغرب، لمحمد عبَو
  . 1979القاهرة سنة  1  عوض، طلوي -تاريخ الفكر المصري الحدي   
التيارات السياسية االجتمابية باين المجادَين والمحاافظين َ. زكرياا ساليمان موساى، َراساة فكار  

  . 1983الشيخ محمد عبده، القاهرة سنة 
تاااااااااااريخ االحساااااااااااء السياسااااااااااي، َ. محمااااااااااد عرابااااااااااي، منشااااااااااورات بات السالساااااااااال الكوياااااااااات،  

  . 1980ها/1400
 خ الدولة العلية، إبرابيم حلمي ب . التحفة الحليمية في تاري 
  . 1972االتجاهات الوطنية، لمحمد حسين، بيروت،  
التصاااوف فاااي مصااار إباااان العصااار العثمااااني َ. توفياااا ال ويااال. م بعاااة االعتمااااَ بمصااار ط  

  . 1946ها / 1365
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) ( 
هاا/ 1403جوان  مضايلة فاي تااريخ العثماانيين، زيااَة أباو  نيماة، َار الفرقاان، ال بعاة األولاى  

1983 .  
جماال الاادين األفغااني المصاال  المفتاارأ علياه، َ. محساان عبدالحميااد، مؤسساة الرسااالة، ال بعااة  

  .1983ها/1403األولى 
جهَو العثمانيين إلنقاب األنادل  فاي م لا  العصار الحادي ، َ. نبيال عبادالحي رواوان، مكتباة  

  . 1988ها/1408ال ال  الجامعي، ال بعة األولى 
  . 1976سي ، َ. صالو العقاَ، ندوة الجبرتي القاهرة الجبرتي والفرن 

 )و(
 حاور العالم اإلسالمي، َ. جميل عبدهللا محمد المصري، جامعة المدينة المنورة.  
حاااروب البلقاااان والحركاااة العربياااة فاااي المشااارب العرباااي العثمااااني َ. عاااايض بااان خاااّزا  الروقاااي،  

  . 1996ها/1416
 اابه الجزياارة العربيااة، َ. عااايض باان خااز،ا  الروقااي،  حااروب محمااد علااي فااي الشااا  وأعرهااا فااي 

 ها، مركز بحوم الدراسات اإلسالمية، مكة المكرمة. 1414
ن ال بعااااااة األولااااااى   حركااااااة الجامعااااااة اإلسااااااالمية، أحمااااااد فهااااااد بركااااااات، مكتبااااااة المنااااااار، األَر

 ها. 1404 /1984
عاااة األولاااى الحكااام والتحااااكم فاااي خ ااااب الاااوحي، عبااادالعزيز مصااا فى كامااال، َار طيباااة، ال ب 

  . 1995ها/1415
ي، ترجمة أحماد إَريا ، نشار المختاار اإلساالمي، لل باعاة والنشار   َو الحكومة اإلسالمية للمَو

  . 1977ها/1397القاهرة، ال بعة األولى 
هاا/ 1414الحسبة في العصر المملاوكي َ. حياد الصااف ، َار االعاال  الادولي، ال بعاة األولاى  
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  ، القاهرة. 1993
  . 1984ائة سنة بين الجزائر واسبانيا، احمد توفيا مدني ال بعة الثانية، حرب الثالعم 
حقاائا األخبااار عاان َول البحااار، اسااماعيل ساارهن ، الم بعااة االميريااة، ببااوالب، مصاار ال بعااة  

 ها. 1312األولى 
الحاااروب الصاااليبية فاااي المشااارب والمغااارب، محماااد العمروساااي َار الغااارب اإلساااالمي، بياااروت،  

  . 1982ة، ال بعة الثاني
  . 1974حقيقة الماسونية لمحمد الزعبي، َار العربية، بيروت  
ن، ال بعااة   الحركااة اإلسااالمية الحديثااة فااي تركيااا َ. أحمااد النعيمااي، َار البشااير، عمااان، األَر

  . 1993ها/1413األولى 
حركاة اإلصاالو فاي عصار السال ان محمااَو الثااني، َ. البحاراوي، َار التارام، القااهرة ال بعااة  

  . 1978ها/1398األولى 
 )ال(

  .1978ها/1398خراسان، محمَو  اكر، ال بعة األولى، بيروت، المكت  اإلسالمي،  
  .1986ها/1406خير الدين بربوا، بسا  العسلي، َار النفائ  ال بعة الثالثة:  
ي، تعريااااااا  أحماااااااد إَريااااااا ، َار القلااااااام، ال بعاااااااة األولاااااااى سااااااانة   َو الخالفاااااااة والملااااااا  للماااااااَو

  .1978ها/1398
خليفاااة مااان خيااااط تاريخاااه، تحقياااا َ. أكااار  واااياء العماااري، ال بعاااة الثانياااة َار القلااام بياااروت  

  . 1977ها/1397ومؤسسة الرسالة 
 خالصة تاريخ األندل ، َار مكتبة الحياة، بيروت،  كي  أرسالن.  
 ها. 1390خ   الشا ، محمد كَر علي، َار العلم للماليين، بيروت،  

)َ( 
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 شرب العربي، محمد اني ، القاهرة، مكتبة األنجول المصرية. الدولة العثمانية وال 
َور الكنيسااة فااي هااد  الدولااة العثمانيااة، تااأليف عريااا  اااهين، ترجمااة الاادكتور محمااد حاارب، َار  

  . 1997ها/1418المنارة للنشر والتوزي ، ال بعة األولى 
 ازال، َار طيباة، َعوة جماال الادين األفغااني فاي ميازان اإلساال ، مصا فى فاوزي عبادالل يف  

  . 1983ها/1403ال بعة األولى 
الدولة العثمانية، َولة إسالمية مفتارأ عليهاا، َ. عبادالعزيز الشاناوي، مكتباة االنجلاو المصارية،  

  . 1980م اب  جامعة القاهرة عا  
الدولااة العثمانيااة فااي التاااريخ اإلسااالمي الحاادي ، َ. اسااماعيل مكتبااة العبيكااان، ال بعااة األولااى  

  . 1996ها/1416
الدولااة العثمانيااة قااراءة جدياادة لعواماال االنح اااط، قااي  جااواَ العاازاوي، مركااز َراسااات اإلسااال   

  . 1994ها/1414والعالم، ال بعة األولى 
الدولااة العثمانيااة، أخ اااء يجاا  أن تصااح  فااي التاااريخ، َ. جمااال عباادالهاَي، َ. وفاااء محمااد  

  . 1994ها/1414األولى،  رفعت جمعة، علي أحمد لبن، َار الوفاء، ال بعة
َراسات متميزة في العالقات بين الشرب والغارب علاى مار العصاور، يوساف الثقفاي، َار الثقاة،  

 ها. 1411ال بعة الثانية، 
 ، والسايد رجاا  حاراز، القاااهرة، َار النهضااة، -َراساات فااي التااريخ المصااري، أحماد ساايد َ. أ 

1976 .  
ية األولى، عبدالرحيم عب   دالرحمن. الدولة السعَو
ن، -َولة الموحدين، علي محمد الصالبي، َار البيارب عمان    ، ال بعة األولى. 1998األَر

 )ر(
  . 1946الرسالة الخالدة، عبدالرحمن عزا ، القاهرة  
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 رسائل البنا، حسن البنا، َار األندل .  
بمصار  رياوة اإلسماع في أحكا  الذكر والسماع، محماد أباو الهادأ الصاياَي، م بعاة التمادن 

1903 .  
 )ز(

 زاَ المعاَ في هدأ خير العباَ، البن القيم الجوزية.  
 )ا(

  . 1956ها/1376السلوك، أحمد بن علي المقريزي، ال بعة الثانية، القاهرة  
 ، َار النهضاة العربياة، 1994السالطين في المشرب العرباي، َ. عصاا  محماد  ابارو، طبعاة  

 لبنان. -بيروت
  . 1990ها/1410ذهبي، مؤسسة الرسالة، ال بعة السابعة، سير أعال  النبالء، ال 
الساااااااال ان عبدالحميااااااااد الثاااااااااني، َ. محمااااااااد حاااااااارب، َار القلاااااااام َمشااااااااا، ال بعااااااااة األولااااااااى،  

  . 1990ها/1410
، 1990/1991اإلسااال  فااي آساايا منااذ الغاازو المغااولي َ. محمااد نصاار مهن،ااا، ال بعااة األولااى،  

 .  1990المكت  الجامعي الحدي ، طبعة أولى، 
السل ان محمد الفات ، فات  القس ن ينية وقاهر الرو ، عبدالسال  عبدالعزيز فهماي، َار القلام،  

  . 1987ها/1407َمشا، ال بعة الرابعة، 
 السالطين العثمانيون، كتاب مصور، طب  في تون .  
ة، النا ااار المختاااار اإلساااالمي، القااااهرة، ال ب  عاااة اإلساااال  وأووااااعنا القانونياااة، عبااادالقاَر عاااَو

 ها. 1397الخامسة سنة 
، ساااليمان بااان األ اااع ، تحقياااا، عااازت عبياااد الااادعاا، حمااات النا ااار: محماااد   سااانن أباااي َاَو

 السيد. 
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 سنن الترمذي، ألبي بيسى الترمذي، تحقيا أحمد  اكر مص فى الحلبي، القاهرة.  
ي، ال بعة األولى عا    َو  القلم. ها، َار 1391اإلسال  في مواجهة التحديات: أبو األعلى المَو
ساااااد بااااااب االجتهااااااَ وماترتااااا  علياااااه، عبااااادالكريم الخ يااااا ، َار األصاااااالة ال بعاااااة األولااااااى،  

  .1984ها/1405
 السنن اإللهية في األمم والجماعات واألفراَ، عبدالكريم زيدان.  

 )ش(
الشعوب اإلسالمية، األتراك العثمانيون، الفرا، مسلمو الهند، َ. عبادالعزيز ساليمان ناوار، َار  

  . 1991ها/1411العربية، طبعة  النهضة
  ذرات الذه  في أخبار من به ، البن العماَ الحنبلي َار اآلفاب الجديدة بيروت.  
الشاارب اإلسااالمي فااي العصاار الحاادي ، حساان مااؤن  م بعااة حجااازي القاااهرة ال بعااة الثانيااة،  

1938 .  
ة، بيروت     . 1986الشوقيات، َيوان أحمد  وقي، َار العَو

 )ر(
 . 1996ها/1417جل المريض، َ. موفا بني مرجه، َار البيارب، ال بعة الثامنة، صحوة الر  
 صحي  البخاري، ل ما  محمد بن إسماعيل.  
صحي  مسلم، ل ما  أبي الحسن مسلم بن الحجا  القشيري النيسابوري، َار الحادي ، القااهرة،  

  . 1991ها/1412ال بعة األولى 
حاااار األحماااار،  سااااان علااااي الرمااااال، جاااادة، َار العلاااام، صااااراع المساااالمين ماااا  البرتغااااال فااااي الب 

 ها. 1406
الصااراع الفكااري بااين أجيااال العصااور الوساا ى والعصاار الحاادي  كمااا صااوره الجبرتااي، َ. أحمااد  

  . 1976العدوي، أبحام ندوة الجبرتي، القاهرة، سنة 
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 )ط(
الساابكي، طبقااات الشااافعية الكباارأ، لتااا  الاادين أبااي نصاار عباادالوهاب باان علااي باان عباادالكافي  

 تحقيا عبدالفتاو محمد، محمَو محمد ال ناحي، َار احياء الكت  العربية. 
 )ع(

العثماااااانيون فاااااي التااااااريخ والحضاااااارة، َ. محماااااد حااااارب، َار القلااااام، َمشاااااا، ال بعاااااة األولاااااى  
  . 1989ها/1409

العااااااااالم العربااااااااي فااااااااي التاااااااااريخ الحاااااااادي ، َ. اسااااااااماعيل أحمااااااااد يااااااااا ي، مكتبااااااااة العبيكااااااااان،  
  . 1997ها/1418

العلمانيااة نشااأتها وت ورهااا وآعاُرهااا فااي الحياااة اإلسااالمية المعاصاارة، ساافر عباادالرحمن الحااوالي،  
  . 1987ها/1408طبعة 

  . 1982ها/1402العثمانيون والروا، َ. علي حسون، المكت  اإلسالمي ال بعة األولى،  
يوان المبتدأ والخبر، عبدالرحمن ابن خلدون.    العبر َو
لغاارب بااين القااارنين الحاااَي عشاار والخاااام  عشاار، المكتبااة العصااارية، عالقااات بااين الشااارب وا 

  . عبدالقاَراحمد اليوسف. 1969لبنان، ط -صيدا
عالقة ساحل عمان ببري انيا، َراسة وعائقية، عبدالعزيز عبدالغني ابرابيم، الرياض، م بوعاات  

  . 1982ها/1402َار المل  عبدالعزيز، 
 بيروت لعبدالرحمن الجبرتي.  -َار فارا عجائ  اآلعار في الترجم واألخبار، 
عقياادة خاااتم النباااوة المحمدياااة، َ. أحماااد سااعدان حمااادان، َار طيباااة، الريااااض، ال بعاااة األولاااى،  

  . 1985ها/1405
  . 1978عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية، َ. عثمان عبدالمنعم، مكتبة األزهر  

 )ف(
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 فتوو البلدان، احمد يحيى البالبري.  
اإلسالمية عبر العصور، َ. عبادالعزيز العماري، َار ا ابيلية، الريااض، ال بعاة األولاى، الفتوو  

  . 1997ها/1418
ية في معاقل اإلسال ، عبدهللا التل، المكت  اإلسالمي.    األفعى اليهَو
فااااي أصاااااول التاااااريخ العثمااااااني، أحماااااد عباااادالرحيم مصااااا فى، َار الشااااروب، ال بعاااااة الثانياااااة،  

 ها. 1406 /1986
 ل القرآن الكريم، سيد ق  ، َار الشروب. في وال 
 الفوائد البن القيم.  
 فت  القس ن ينية وسير السل ان محمد الفات  ومحمد مص فى.  
فاات  القساا ن ينية وساايرة الساال ان محمااد الفااات ، محمااد صاافوت، منشااورات الفاخريااة، الرياااض  

ار الكتاب العربي، بيروت بدون تاريخ.   َو
 الكريم، لعلي محمد الصاّلبي، رسالة َكتوراه لم ت ب  بعد. فقه التمكين في القرآن  
فقااه التمكااين عنااد َولااة المااراب ين، علااي محمااد الصاااّلبي، َار البيااارب عمااان، بيااروت، طبعااة  

  . 1998أولى 
فت  العثماانيين عادن وانتقاال التاوازن الادولي مان البار إلاى البحار، محماد عبادالل يف البحاراوي،  

  .1979ال بعة األولى،  َار الترام، القاهرة،
 -فلساافة التاااريخ العثماااني، محمااد جمياال باايهم، أسااباب انح اااط االمبراطوريااة العثمانيااة وزوالهااا  

  . 1954 ركة فر  هللا للم بوعات، بيروت، 
 )ب(

 ، 1991هاا/1411قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، َ. زكريا ساليمان بياومي، ال بعاة األولاى،  
 عالم المعرفة. 
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 ، مكتبااة 1995هاا/1416  الدولاة العثمانياة، َ. عبادالل يف عبادهللا َباي ، ال بعاة الثانياة، قياا 
 وم بعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة. 

 )ك(
 الكامل في التاريخ، علي بن محمد بن أبي الكر  بن عبدالكريم، القاهرة.  
العرب واالستعمار،  اوقي  الكشوف الجغرايية البرتغالية واالسبانية، مقالة في كتاب الصراع بين 

  . 1995ها/1415عبدهللا الجمل، القاهرة، 
 )ل(

، مؤسسة سجل العرب، القاهرة،     . 1962ليبيا بين الماوي والحاور، حسن سليمان محمَو
ليبيااا منااذ الفاات  العثماااني، اتااوري، روسااي، تعرياا  خليفااة التليسااي، َار الثقافااة، ال بعااة األولااى  

1974 .  
) ( 

 ،  وقي أبو خليل. معركة نهاوند 
 مرآة الزمان لسب  بن الجوزي.  
الموسااااوعة العاماااااة لتااااااريخ المغاااارب واألنااااادل ، نجيااااا  زبياااا ، َار األميااااار، ال بعاااااة األولاااااى،  

  . 1995ها/1415
مااااااااذكرات الساااااااال ان عبدالحميااااااااد، تقااااااااديم َ. محمااااااااد حاااااااارب، َار القلاااااااام، ال بعااااااااة الثالثااااااااة،  

  . 1991ها/1412
كااة الصااهيونية َ. حسااان علااي حااالب، َار الجامعااة، ال بعااة موقااف الدولااة العثمانيااة ماان الحر  

  . 1986الثالثة، 
 ها. 1417موقف اوربا من الدولة العثمانية، َ. يوسف علي الثقفي، ال بعة األولى،  
المختار المصون مان أعاال  القارون، محماد بان حسان بان عقيال موساى َار األنادل  الخضاراء  
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  . 1995ها/1415للنشر والتوزي  جدة، ال بعة األولى، 
المسااألة الشاارقية، َراسااة وعائقيااة عاان الخالفااة العثمانيااة، محمااَو عاباات الشااابلي، مكتبااة وببااة،  

  . 1989ها/1409ال بعة األولى 
 ها. 1410 /1989محمد الفات ، َ. سالم الر يدي، االر اَ، جدة، ال بعة الثالثة  
 وا كحالة، احياء الترام العربي. معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكت  العربية، تأليف عمر ر  
ي، جامعااة صاانعاء، َار الكتاا    المشاارب العربااي والمغاارب العربااي َ. عباادالعزيز قائااد المسااعَو

  . 1993الثقايية، صنعاء، ال بعة األولى 
 مجموع الفتاوأ، جم  وترتي  عبدالرحمن القاسم.  
 ي. األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خالد السبت، المنتدأ اإلسالم 
معااار  القبااول  اارو ساالم الوصااول إلااى علاام األصااول فااي التوحيااد، تااأليف الشاايخ الحااافم أحمااد  

، َار ابااان القااايم للنشااار والتوزيااا ، ال بعاااة األولاااى  حكماااي رحماااه هللا، تعلياااا عمااار محماااَو
  . 1990ها/1410

  . 1985ها/1405مسند اإلما  أحمد، المكت  اإلسالمي، بيروت،  
 ها. 1404نبوة ص الجهاَ ود المشركين، ال بعة األولى المجتم  المدني في عهد ال 
 مواقف حاسمة، محمد عبدهللا عنان.  
َ. الساايد محمااد الساايد نااوو، ال بعااة األولااى   َيااة فااي نفااوا أصااحابه،  ماانه  الرسااول فااي  اارا الااروو الجها

  ، نشرته جامعة اإلمارات العربية. 1990ها/1411
صااالو العقاااَ، مكتبااة االنجلااو المصاارية، القاااهرة المغاارب العربااي فااي بدايااة العصااور الحديثااة،  

  . 1969ال بعة الثالثة، 
 ، مكتبة االنجلو المصارية، 1977المغرب العربي الكبير،  وقي ع ا هللا الجمل، طبعة أولى،  

 القاهرة. 
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  . 1971ها/1390المجتم  اإلسالمي المعاصر، محمد المبارك، َار الفكر بيروت، ط  
 ها. 1390اإلسال ، محمد المجذوب ط مشكالت الجيل في ووء  
المغااارب فاااي عهاااد الدولاااة الساااعدية، عبااادالكريم كاااريم،  اااركة ال بااا  والنشااار، الااادار البيضااااء،  

  . 1977المغرب، 
 المغرب العربي الكبير، جالل يحيى.  
  . 1980محنة المورسيكوا في اسبانيا، لمحمد قشتيلو، م بعة الشويخ، ت وان،  
 َيان، لندوة الشباب العالمي، جدة. الموسوعة الميسرة في األ 
المساااالمون و اااااهرة الهزيمااااة النفسااااية، عباااادهللا باااان حمااااد الشاااابانة، َار طيبااااة، ال بعااااة الثالثااااة،  

  . 1997ها/1417
  . 1958مصر في م ل  القرن التاس  عشر، َ. محمد فؤاَي  كري، القاهرة سنة  
ية، طبعة أولاى الماسونية وموقف اإلسال  منها، َ. حمَو أحمد الرحيلي، َ  ار العاصمة. السعَو

 ها. 1415
ية ط   1ماان أخبااار الحجاااز ونجااد فااي تاااريخ الجبرتااي، محمااد أَياا   الاا ، َار اليمامااة السااعَو

  . 1975سنة 
المعاااالم الرئيساااية لألسااا  التاريخياااة والفكرياااة لحااازب الساااالمة، محماااد عبدالحمياااد حااارب، نااادوة  

 اتجاهات الفكر اإلسالمي المعاصر البحرين. 
ابيم يجاااااااا  أن تصااااااااح ، لمحمااااااااد ق اااااااا ، َار الشااااااااروب، القاااااااااهرة، ال بعااااااااة السااااااااابعة، مفاااااااا 

  . 1992ها/1412
  .1971ها/ 1390المجتم  االسالمي المعاصر، محمد المبارك، َار الفكر ، بيروت ط  
 ها.1390مشكالت الجيل في ووء االسال  ، محمد المجذوب ط  

 )ن(
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لا  عشار والرابا  عشار الهجاريين وآعارهماا فاي حيااة االنحرافات العقدية والعلمية فاي القارنين الثا 
األمااة، تااأليف علااي باان نجياا  الزهرانااي، َار طيبااة مكااة، َار آل عّمااار الشااارقة، ال بعااة 

  . 1998ها/1418الثانية،
ن، ال بعاة الثانيااة   النظاا  السياساي فاي اإلسااال  َ. محماد اباو فاارا، َار الفرقااان، عماان، األَر

  . 1986ها/1407
زاهاارة، لجمااال الاادين أبااي المحاساان يوسااف باان تعاازي الهيلااة المصاارية العامااة للتااأليف النجااو  ال 

  . 1971ها/1391والنشر، 
النفااوب البرتغااالي فااي الخلااي  العربااي، نااوال صاايرفي، الرياااض م بوعااات َار الملاا  عباادالعزيز،  

  . 1983ها/1403
ة إلى مدينة السال : أبو الثناء اآللوسي. م   ها. 1293 بعة والية بغداَ، نشوة المدا  في العَو

 )و(
  . مؤسسة المدينة المنورة. 1988ها/1408واقعنا المعاصر، محمد ق  ، ال بعة الثانية،  
الوالء والبراء في اإلسال ، محماد ساعيد القح ااني، َار طيباة، مكاة الريااض، ال بعاة الساَساة،  

 ها. 1413
 واَي المخازن،  وقي ابو خليل.  
 الرفاعي، َار الكتاب العربي، ال بعة الثانية.  وحي القلم، مص فى صاَب 
والااااااادي السااااااال ان عبدالحمياااااااد، ماااااااذكرات األميااااااارة عائشاااااااة، َار البشاااااااير، ال بعاااااااة األولاااااااى،  

  . 1991ها/1411
 )ي(

ياااة والماساااونية، عبااادالرحمن الدوساااري، َار السااانة، ال بعاااة األولاااى،    ، 1994هاااا/1414اليهَو
ية.   السعَو
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َ. أحماد ناوري النعيماي، مؤسساة الرساالة َار البشاير، ال بعاة األولااى اليهاَو والدولاة العثمانياة،  
  . 1997ها/1417

يهَو الدونمة، َراسة في األصاول والعقائاد والمواقاف َ. أحماد ناوري النعيماي، مؤسساة الرساالة،  
  . 1995ها/1415ال بعة األولى، 
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 150عقد المعاهدات...................................................  -
 151عانياا: الهجو ........................................................ 

  155قس ن ين...........................عالثاا: مفاووات بين محمد الفات  و 
  156رابعاا: عزل قائد األس ول العثماني و جاعة محمد الفات ...............
  158خامساا: ببقرية حربية فذة............................................
  161ساَساا: اجتماع بين المل  قس ن ين ومعاونيه.........................

 162ابعاا: الحرب النفسية العثمانية...................................... س
 165مفاجأة عسكرية عثمانية..........................................  -

 167عامناا: المفاووات األخيرة بين محمد الفات  وقس ن ين............ 167
  168أ...................... تاسعاا: محمد الفات  يعقد اجتماع لمجل  الشور 

ه بنفسه.................   171عا راا: محمد الفات  يوجه تعليماته ويتاب  جنَو
  174الحاَي عشر: فت  من هللا ونصر قري ................................
  178الثاني عشر: معاملة محمد الفات  للنصارأ المغلوبين.....................

  181ثاني: الفات  المعنوي للقس ن ينية الشيخ آب  م  الدين.......المبح  ال
 185الشيخ  م  الدين يخشى على السل ان الغرور.........................
  189المبح  الثال : أعر فت  القس ن ينية على العالم األوروبي واإلسالمي....

  193.............من رسالة الفات  إلى سل ان مصر..................... -
 197رسالة السل ان محمد الفات  إلى  ريف مكة......................... -

 199المبح  الراب : أسباب فت  القس ن ينية...............................
 204أعر تحكيم  رع هللا على الدولة العثمانية زمن محمد الفات ........... -

 206............................................أوالا : إنها قدر سابا.....
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 206عانياا: إنها التتحول والتتبدل..........................................
 207عالثاا: إنها ماوية ال تتوقف............................................

 207...............رابعاا: إنها التخالف والتنف  مخالفتها.....................
 207خامساا: الينتف  بها المعاندون ولكن يتعم بها المتقون....................
 207ساَساا: إنها تسرأ على البر والفاجر..................................

 208آعار الحكم بما أنزل هللا الدنيوية واآلخروية...........................-
 208ف والتمكين...........................................أوالا: االستخال

 209عانياا: األمن االستقرار.................................................

 210عالثاا: النصر والفت ...................................................
 211.....................رابعاا: العز والشرف.............................

 213خامساا: انتشار الفضائل وانزواء الربائل...............................
 215المبح  الخام : أهم صفات محمد الفات ..............................
 221المبح  الساَا :  يء من أعماله الحضارية...........................

 221لمعاهد...........................................اهتمامه بالمدارا ا -
 223اهتما  السل ان محمد الفات  بالعلماء............................... -
 225اهتمامه بالشعراء واألَباء.......................................... -
 226...........اهتمامه بالترجمة........................................ -
 227اهتمامه بالعمران والبناء والمستشفيات.............................. -
 228االهتما  بالتجارة والصناعة........................................ -
 229االهتما  بالتنظيمات اإلَارية....................................... -
 231ة..........................................اهتمامه بالجي  والبحري -
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 233اهتمامه بالعدل.................................................... -
 237المبح  الساب : وصية السل ان محمد الفات  ألبنه......................

 262وفاة السل ان محمد الفات  وأعرها على الغرب والشرب............... -
 267الفصل الثال  : السالطين األقوياء بعد محمد الفات .....................
 267المبح  األول : السل ان بايزيد الثاني.................................
 267أوالا: الصراع على السل ة م  أخيه...................................

 269لي ...............................عانياا: موقف السل ان بايزيد من المما
 269عالثاا: السل ان بايزيد الثاني والدبلوماسية الغربية........................
 270رابعاا: وقوفه م  مسلمي األندل .....................................
 291المبح  الثاني: السل ان سليم األول...................................
 293أوالا: محاربة الدولة الصفوية الشيعية...................................
 304عانياا: وم َولة الممالي ..............................................

 311مسألة انتقال الخالفة............................................... -
 312......................................اسباب انهيار الدولة المملوكية -
 313خضوع الحجاز للعثمانيين.......................................... -
 314اليمن............................................................. -

 315عالثاا: الصراع العثماني البرتغالي.......................................
 327المبح  الثال  : السل ان سليمان القانوني.............................
 327أوالا: الفتن التي واجهته في بداية حكمه................................
ا.....................................................  329عانياا: فت  رَو

 329.......................................عالثاا: قتال المجر وحصار فينا....
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 330رابعاا: سياسة التقارب العثماني الفرنسي...............................
 335المبح  الراب : الدولة العثمانية و مال أفريقيا...........................

 336..أوالا: أصل األخوين عرو  وخيرالدين...............................
 338عانياا: َور األخوين في الجهاَ ود الغزو النصراني......................
 340عالثاا: التحالف م  العثمانيين...........................................
 343رابعاا: سكان مدينة الجزائر يرسلون رسالة استغاعة للسل ان سليم........

 345األول ألهل الجزائر....................خامساا: استجابة السل ان سليم 
 347ساَساا: التحديات التي أما  خيرالدين..................................

 350سابعاا: سفر خير الدين الى استانبول....................................
 354...عامناا: أعر الجهاَ خيرالدين على المغرب األقصى......................
 356تاسعاا: استيالء  ارل الخام  على تون ..............................
ة خير الدين الى الجزائر....................................  357عا راا: عَو

 358الدبلوماسية البرتغالية وتفتيت وحدة الصف في الشمال األفريقي.......-
 361 ا ال و ي......................المبح  الخام : المجاهد الكبير حسن آ 

 368مصير  ارلكان ................................................... -
 370وفاة حسن آ ا ال و ي............................................ -

 371المبح  الساَا: المجاهد حسن خير الدين بربروسة ....................
 373ا  خيرالدين بربروسة.....................................أوالا: آخر أي

 377عانياا: عزل حسن بن خير الدين عن الجزائر.............................
 379عالثاا: رسالة السل ان سليمان القانوني الى حاكم فاا محمد السعدي.....

 382...............رابعاا: مرسو  السل ان العثماني بتقليد صال  راي ......
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 383المبح  الساب : سياسة صال  الراي ..................................
اَ االندل ........................... -  385تمهيده للعمل المشترك في استَر

 386أوالا: مقتل بوحسون الوطاسي........................................
 387االسباني السعدي ود العثمانيين................. عانياا: التعاون البرتغالي

 390عالثاا: المخابرات العثمانية تكتشف المؤامرة..............................

 391رابعاا: وفاة صال  ري ................................................
 392.........خامساا: احتالل محمد الشيخ السعدي لتلمسان................

 394ساَساا: مقتل محمد الشيخ............................................
 394َعوة حسن بن خير الدين الى الجزائر............................... -

 394سابعاا: الثورات الداخلية في المغرب األقصى............................
 396يت....................................عامناا: مقتل حاكم وهران الكَو

 397المبح  الثامن: سياسة حسن بن خير الدين في التضييا على االسبان.....
 399سياسة المولى عبدهللا............................................... -

 401أوالا: االس ول العثماني يهاجم جربة في تون .........................
 401انياا: اعتقال حسن خيرالدين وأرساله الى استانبول.....................ع

ة حسن بن خير الدين الى الجزائر.............................  402عالثاا: عَو
 404رابعاا: الصراع على مال ة.............................................

 405لألس ول العثماني............. خامساا: حسن بن خير الدين القائد العا 
 406ساَساا: قل  علي تولى بيلر ب  الجزائر................................
 406سابعاا: إعاَة تون  للحكم العثماني...................................
 408عامناا: عورة مسلمي األندل ..........................................
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 409: خيانة الس ان السعدي الغال  بان لمسلمي األندل ............تاسعاا 
 410عا راا: قل  علي يقف موقف األب ال م  مسلمي األندل .............
 415المبح  التاس : المتوكل على هللا ابن عبدهللا الغال  السعدي...........

 417...............أوالا: تحالف محمد المتوكل السعدي م  مل  البرتغال.....
 418عانياا: معركة واَي المخازن............................................
 419عالثاا: حشَو النصارأ................................................

 419رابعاا: الجي  المغربي..................................................
 422فين )البرتغالي النصراني واالسالمي المغربي(...........خامساا: قوأ ال ر 

 427ساَساا: أسباب نصر واَي المخازن................................... 
 429سابعاا: نتائ  المعركة..................................................

 433................عامناا: اقتراو عثماني على السعديين....................
 435تاسعاا: جهاَ الوالي الجزائري وتغير األوواع...........................
 437عا راا: انتهاء نظا  البيلرب  في الجزائر................................
 441الفصل الراب  : بداية اومحالل الدولة العثمانية........................

 443لسل ان سليم الثاني ..................................المبح  األول: ا
 443أوالا: تجديد الهدنة م  فرنسا...........................................
 445عانياا: حاكم خواز  ي ل  الحماية من السل ان سليم الثاني..............

 447..................عالثاا: فت  قبرر....................................
 448رابعاا: معركة ليبانتي..................................................
 450خامساا: إحتدا  المعركة...............................................
 450ساَساا: أعر ليبانتو على أوروبا والدولة العثمانية........................
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 452ور أطماع فرنسا في الشمال األفريقي........................سابعاا:  ه
 453عامناا: إعاَة بناء األس ول العثماني....................................
 454تاسعاا: احتالل تون .................................................

 454.....................عا راا: قل  علي واستعداَاته الحربية.............
 455الحاَي عشر: السل ان سليم يصدر أوامره إلعاَة تون ...............

 458الثاني عشر: الس ان سليم يرسل حملة كبرأ الى اليمن..................
 459الثال  عشر: االستيالء على عدن.....................................

 460..........................................الراب  عشر: َخول صنعاء..
 462الخام  عشر: َفاع عن السل ان سليم ووفاته.........................
 467المبح  الثاني : السل ان مراَ الثال ..................................
 467أوالا: منعه للخمور...................................................

 468عانياا: وو  الحماية على بولونيا وتجديد االمتيازات......................
 469عالثاا: الصراع م  الشيعة الصفوية.....................................
 469رابعاا: تمَر وعصيان على أيدي االنكشارية.............................

 470محمد با ا....................... خامساا: مقتل الصدر األعظم صوقللي
 470ساَساا: اليهَو والسل ان مراَ الثال .................................
 471سابعاا: وفاة السل ان مراَ الثال .....................................

 473المبح  الثال : السل ان محمد خان الثال .............................
 474: الشيخ سعد الدين أفندي........................................أوالا 

 475عانياا: من  عره.......................................................

 475عالثاا: وفاته...........................................................
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 477...............................المبح  الراب : السل ان احمد األول....
 477أوالا: الحرب م  النمسا والدول األوروبية.............................

 478عانياا: تجديد االمتيازات................................................
 480عالثاا: الحرب م  الشيعة الصفوية )الفرا(..............................
 482رابعاا: الحركات اإلنفصالية............................................
 483خامساا: حركة فخر الدين بن المعنى الثاني الدرزي......................

 483نبذة عن الدروز................................................... -
 486.............................ساَساا: وفاة السل ان أحمد األول........

 487المبح  الخام : بعض السالطين الضعاف.............................
 487أوالا: السل ان مص فى األول.........................................
 487عانياا: السل ان عثمان الثاني...........................................

 488اَ الراب .....................................................عالثاا: مر 
 489الحرب م  الشيعة الصفوية......................................... -

 490رابعاا: السل ان ابرابيم بن أحمد.......................................
 491.....................الحرب ود البناَقة........................... -

 492خامساا: السل ان محمد الراب .........................................

 493ساَساا: السل ان سليمان خان الثاني..................................
 495وفاة السل ان سليمان الثاني........................................-

 495حمد الثاني ...........................................سابعاا: السل ان ا
 495عامناا: السل ان مص فى الثاني.........................................
 496تاسعاا: السل ان احمد الثال ...........................................
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 498...................الداماَ ابرابيم با ا والحضارة الغربية............ -
 500عا راا: السل ان محمَو األول........................................

 501الحرب م  الدول األوروبية........................................ -
 501السل ان عثمان الثال ............................................. -

 502ص فى الثال ................................الحاَي عشر: السل ان م
 504االهتما  بدعم الثورات الداخلية.................................... -

 506الثاني عشر: السل ان عبدالحميد األول................................
 510.تحالف النمسا م  روسيا........................................... -
 510وفاة السل ان عبدالحميد األول وأعرها على األحدام................ -

 511المبح  الساَا:السل ان سليم الثال ................................

 511أوالا: إصراره على الجهاَ.............................................
 513................................عانياا: هزيمة الجيوش العثمانية..........

 514عالثاا: موقف الدول األوروبية من هذه المعاهدات........................

 519رابعاا: اإلصالو الداخلي والمعاروة....................................
 512خامساا: الغزو الفرنسي الصليبي على الدولة العثمانية في مصر...........

 523مبح  الساب : جذور الحملة الفرنسية الصليبية........................ال
 524أوالا: سر قوة المسلمين ...............................................
 525عانياا: تفجير الجيوب الداخلية..........................................

 527اَ ود فرنسا.....................عالثاا: السل ان سليم الثال  يعلن الجه
 528رابعاا: استجابة المهدي الدرناوي الليبي لنداء الجهاَ ود فرنسا..........
 530خامساا: االنكليز وأطماعهم...........................................
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 532ساَساا: العثمانيون وسياستهم الدولية.................................
 537بعاا: آعار الحملة الفرنسية على األمة االسالمية.......................سا

 541المبح  الثامن: السل ان محمَو الثاني..................................
 541أوالا: الحرب م  روسيا...............................................

 542...............................إلغاء اإلنكشارية.................... -
 545عانياا: محمد علي با ا والي مصر.......................................
 546عالثاا: المؤرال عبدالرحمن الجبرتي يصف محمد علي.......................
 547رابعاا: محمد علي والماسونية............................................

 554امساا: محمد علي ووربه لالسال  في مصر............................خ
 558ساَساا: حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وصراعها م  الدولة العثمانية

- ...........................................  559تحالفه م  محمد بن سعَو
 562.................سابعاا: المؤامرة ود حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب.

 566عامناا: حقيقة حملة محمد علي على الحجاز ونجد..........................
 574تاسعاا: عورة اليونان...................................................
 581عا راا: محمد علي با ا واليونان.......................................

 584مد علي با ا يحتل الشا  ويحارب الدولة العثمانية.......الحاَي عشر: مح
 595المبح  التاس : السل ان عبدالمجيد األول..............................
 621المبح  العا ر: السل ان عبدالعزيز....................................

 623...........عزل السل ان عبدالعزيز................................ -
 624سب  مقتل السل ان عبدالعزيز..................................... -

 627المبح  الحاَي عشر: السل ان مراَ الخام ...........................
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 629الفصل الخام  : عصر السل ان عبدالحميد ...........................
 629................................المبح  األول: السل ان عبدالحميد....

 630أوالا: زيارته الى أوروبا م  عمه عبدالعزيز..............................
 633عانياا: بيعته للخالفة وأعالن الدستور...................................
ات وعورات في البلقان......................................  643عالثاا: تمَر
 645رابعاا: الحرب الروسية العثمانية........................................

 649معاهدة سان ستفانو................................................ -
 652مؤتمر برلين ....................................................... -

 655..................................... المبح  الثاني : الجامعة االسالمية
 659أوالا: جمال الدين األفغاني والسل ان عبدالحميد........................
 664عانياا: ال رب الصويية.................................................

 667....عالثاا: تعري  الدولة...............................................
 669رابعاا: مراقبته للمدارا ونظرته للمرأة ومحاربته للسفور.................
 672خامساا: مدرسة العشائر...............................................
 675ساَساا: خ  سكة حديد الحجاز.......................................

 682...................................سابعاا: إب ال مخ  ات األعداء.....
 684عامناا: االطماع االي الية في ليبيا.......................................
...........................  689المبح  الثال : السل ان عبدالحميد واليهَو
 691..أوالا: يهَو الدونمة..................................................

ية العالمية هرتزل................  697عانياا: السل ان عبدالحميد وزبيم اليهَو
 707المبح  الراب  : السل ان عبدالحميد وجمعية االتحاَ والترقي.............
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 717المبح  الخام : اإلطاحة بحكم السل ان عبدالحميد الثاني..............
 729نهاية الدولة العثمانية...............المبح  الساَا : حكم االتحاَيين و 

 749المبح  الساب : بشائر إسالمية في تركيا العلمانية.......................
 758أهم أعمال حزب السالمة.......................................... -

 773اسباب سقوط الدولة العثمانية........................................
 839تائ  البح .........................................................ن

 867المصاَر والمراج  ....................................................
 889فهرا الكتاب.......................................................
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 ( 6صفحات من التاريخ االسالمي )
إن هذا الجهد المتواو  يسل  األوواء على المجهَو العظيم الذي قاا  باه العثماانيون نصارة 
لدين هللا، وحباا في الشهاَة في سبيله، ويهتم بابراز عوامل النهوض التاي سااهمت فاي بنااء الدولاة 

ة، أو العثمانية وحضارتها االسالمية ، سواء كانت تل  العوامل متمثلة فاي صافات القااَة، أو األما
الاذي تعارض للتزويار ،  اإلساالميالمنه  الذي سارت عليه الدولاة، وياداف  عان التااريخ العثمااني 

الساااقوط التاااي  أسااابابوالتشاااكي  والبهتاااان مااان قبااال اليهاااَو والنصاااارأ والعلماااانيين ، ويركاااز علاااى 
اب تعرواات لهااا الدولااة فااي تاريخهااا ال وياال ماان المنظااور القرآنااي، ليبااين للقااارك الكااريم أن أسااب

السااقوط عدياادة منهااا؛ انحااراف األمااة عاان مفااابيم َينهااا؛ كعقياادة الااوالء والبااراء، ومفهااو  العباااَة، 
وانتشااار مظاااهر الشاارك والباادع، والخرافااات فااي عمااو  األمااة ويتحاادم عاان اياااب القياااَة الربانيااة 
ون كسب  في وياع األمة وخصوصاا عندما يصب  علمائها ألعوبة بياد الحكاا  الجاائرين، ويتساابق

على الو ائف والمرات  و اب َورهم الم لوب منهم، وكيف أصايبت العلاو  االساالمية فاي نهاياة 
الدولاة العثمانياة باالجمَو والتحجاري وكياف تباعاد العلمااء وأبنااء األماة عان روو االساال  الحقيقياة 

 يالمستمدة من كتاب هللا وسنة رسوله 
تمعاااات االساااالمية؛ وهاااي أن جهاااَو حقيقاااة مهماااة وسااانة مااان سااانن هللا فاااي المج إلاااىويصااال 

، والعلمانيين ماكانت لتؤعر في الدولة العثمانية إال بعاد أن أنحرفات عان  ارع هللا  النصارأ واليهَو
 وفقدت  روط التمكين ؛ وأهملت أسبابه الماَية والمعنوية.

عوب إن هااذه الجولااة التاريخيااة العثمانيااة تعييننااا علااى التفكياار والتأماال فااي أحااوال األماام والشاا
والدول قال تعالى: }لقد كان في قصصهم عبرة الولي األلبااب ماكاان حاديثاا يفتارأ ولكان تصاديا 

 (.111الذي بين يديه وتفصيل كل  يء وهدأ ورحمة لقو  يؤمنون) )سورة يوسف : آية 
 الفقير الى عفو ربه ومغفرته ورحمته                         

 المؤلف                                   
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