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ء األتراك:  -1    أوضاع منطقة األناضول قبل مجى

نطية        ز اطورية البب  قبل   كانت بالد األناضول )آسيا الصغرى( من أمالك اإلمبى

، فلما جاء  ز ز الطرفي  ي رصاع دائم مع الفرس، والحرب سجال بي 
اإلسالم، وكانت فز

ي كل جهة، فقضت عىل دولة الفرس 
اإلسالم، وانطلقت الفتوحات اإلسالمية فز
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نطية بالد الشام ومرص ثم سائر   ز اطورية البب  عت من اإلمبى ز  وورثتها، وانب 
ً
نهائيا

، أما بالد األناضول   ي
قية  فقالشمال االفريق  اع أجزائها الشر ز د تمكن المسلمون من انب 

من أطراف أرمينيا حت  جبال طوروس، ومن ناحية ثانية حارص المسلمون 

ي هللا عنهما،50القسطنطينية منذ عام 
ي سفيان رضز ي أيام معاوية بن أبى

غب   1ه فز

ة، وعجز المسلمون عن فتح  ي ذلك، وتكرر الغزو مرات كثب 
أنهم لم يوفقوا فز

ي من 15ية مرات عديدة حت  منتصف القرن  القسطنطين
ز تمكن محمد الثابز م حي 

 ذلك. 

قية،ء األناضول  وصلت الفتوحات اإلسالمية إىل أجزا        وخاصة بعد معركة   الشر

ي  1071ه / 463مالذكرد عام 
وا فز ي انترص فيها السالجقة عىل الروم فانتشر

م والت 

ة منها إمارات س   الجقة الروم،األناضول وكونوا لهم إمارات كثب 

ي قبضة المغول حيث سيطروا عىل سالجقة الروم، ولكن      
وقعت األناضول فز

ز جالوت عىل يد  ي معركة عي 
ه سار 658م/ 1259 المماليك عامبعد  هزيمتهم فز

س إليهم وألحق بهم الهزائم، وبعد هذا الضعف للمغول والسالجقة  الظاهر بيبى

ي األناضول ووحدوا المنطقة تحت رايتهم. 
 توسع آل عثمان فز

 

 أصل األتراك:  -2

ي الثلث األول من القرن الثالث عشر 
دخل األتراك العثمانيون آسيا الصغرى فز

ك  ومتقاربة الميالدي، كقبيلة من القبائل الب 
ً
ات متباعدة حينا ي كانت عىل فب 

ية الت 

 آخر، 
ً
 نحو األناضول. حينا

ً
ي آسيا متجهة غربا

ح من مناطق االستبس فز ز  تبز

 
 .41، ص 8محمود شاكر، التاريخ االسالمي العصر العثماني ج - 1
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ز يحوطه الغموض وتندس فيه روايات      والواقع أن التاري    خ المبكر للعثمانيي 

ز استقوا هذه  أقرب إىل األساطب   منها إىل الحقائق، وعىل الرغم من أن المؤرخي 

عىل خالف عميق حول   الروايات من الحوليات العثمانية القديمة، فإنهم ال يزالون

 . ز   قيمتها التاريخية، ويقسم المؤرخون إىل فريقي 

ي عىل تلك     
ز يلق   كثيفة من التشكيك فيها. أول الفريقي 

ً
 الروايات ظالال

ي     
 عىل أنها   والثابز

ً
يعتبى تلك الروايات حقائق ال تشوب  ها شائبة من ارتياب، تأسيسا

    1بمعرفة أناس عارصوا أحداثها. دونت 

 عىل      
ً
وتتفق الروايات عىل أن سليمان شاه جد السلطان عثمان، كان سلطانا

خان سلطان  ز ي شمال فارس، فلما خرج جنكب 
"بالد ماهان" وهي بالد قرب بلخ فز

للغزو واكتسح تلك البالد وخرب  ها، وقضز عىل ممالك خوارزم وتفرق أهلها   المغول،

ي غرب  ها،  
ي فز
ي تلك البالد والممالك الت 

" من قبائل   تهقبيلفخرج سليمان شاه و فز ي "قابى

كمانية المسلمة من بالد تركستان، إىل بالد الشام والعراق ثم انتقلت إىل   الغز الب 

ز إىل جانب شمال األناضول بقيادة أرطغر  نطيي  ز ي صد هجمات البب 
ل وساهموا فز

السالجقة فكافأهم السلطان عالء الدين كيقباد بأن أقطعهم منطقة "أسكي شهر" 

  2عىل حدود بالد الروم. 

وفدت أوىل طالئع األتراك إىل المنطقة عن طريق بالد فارس، وكانوا أحد روافد     

ي ورسعان ما أصبحوا عنالحركة السلجوقية العظىم، 
 بعد أن استقروا فز

ً
 محليا

ً
رصا

كية، ويبدوا أن   سالجقة الروم كل مكان فتحته الجيوش السلجوقية أمام الهجرة الب 

ت السالجقة الكبار أو عىل األقل  ز ي مب 
كانوا معادين لالتجاهات السنية المناضلة الت 

 
 9، ص ، مكتبة العبيكان، ب تأحمد ياغي، الدولة العثمانية في التاريخ اإلسالمي الحديث - 1
 .11أحمد ياغي، مرجع سابق ص  - 2
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بالمعتقدات السنية ، كما يبدوا أن المعتقدات الشيعية اختلطت  بها   ال يعبئونكانوا  

كمان  ي اإلسالم الذي اعتنقه رعاياهم الب 
 أثر فز

ً
 .1بحيث كونتا مزيجا
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 : ي
ي تأسيس الدولةالدرس الثابز

 . دور عثمان بن أرطغرل فز

 

 مدخل. 

 . توىلي عثمان حكم الدولة -1

 .عثمان بن أرطغرل إنجازاتأهم  -2

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مدخل:      

ي أرطغرل سنة     
ي عالء الدين إبنه 1288ه/ 687توفز

ز السلطان السلجوف  م فعي 

ي هذه السنة وأكبى أوالده عثمان 
، وفز

ً
ولدت ، وهو مؤسس الدولة العثمانية فعليا

 سىمي أورخان،  
ً
 ذكرا

ً
وحصل عىل امتيازات جديدة عقب  زوجته مال خاتون ولدا

فمنحه السلطان لقب "بك"  م1289ه/ 688فتحه قلعة "قره حصار" سنة 
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ب العملة وأن يذكر اسمه  ي فتحها وأجاز له رصز
ي والقالع الت 

وأقطعه كافة األراضز

ي خطبة الجمعة
 بالفعل ال ينقصه اال اللقب. فز

ً
 ، وبذلك صار عثمان بك ملكا

  تولي عثمان حكم الدولة :   -1

ي سنة   
أغارت جموع التتار عىل بالد آسيا الصغرى وفيها كانت م  1300  ه/ 699  فز

ز السالجقة بقونية،  قيل أنه قتل عىل يد التتار وقيل وفاة عالء الدين آخر سالطي 

 
ً
ي الملك، ولما قتل التتار غياث الدين أيضا

 فز
ً
أنه قتل عىل يد إبنه غياث الدين طمعا

ي المقانفتح المجال أمام 
طعة له ولقب نفسه عثمان، فاستأثر بجميع األراضز

"يكي شهر"، وأخذ "بادشاه آل عثمان" وجعل مقر ملكه مدينة " أسكي شهر" أو 

ي توسيع دائرة أمالكه
ي تحصينها وتحسينها ثم أخذ فز

 1. فز

يعد عثمان األول المؤسس الفعىلي للدولة العثمانية حيث أنىه التبعية       

، وجاهد 
ً
 وعسكريا

ً
ز وانضمت إليه العديد من القبائل  للسالجقة سياسيا نطيي  ز البب 

ي 
ز وامتدت حمالته إىل داخل األراضز نطيي  ز كمانية وساعده بعض األمراء البب  الب 

نطية وفتح مدن ز  البب 
ً
ي   ا

ي شهر، نيقية، وبورصة الت 
ة منها قراجة حصار، بتز كثب 

ي عهد ابنه أورخان. 
 أصبحت عاصمة للدولة فز

ه، 688قرة حصار )القلعة السوداء( عام  بدأ يوسع إمارته فتمكن من ضم قلعة

ب العملة كما ذكرنا - فمنحه السلطان عالء الدين لقب "بيك" وسمح له برصز

 
ً
ي خطب الجمعة-سابقا

 2، وأن يذكر اسمه فز

 عثمان بن أرطغرل:  إنجازاتأهم  -2

 
 . 20-21ص  ،1981، دار النفائس، بيروت يةتاريخ الدولة العلية العثمانمحمد فريد بك،  - 1
 .62محمود شاكر، مرجع سابق ص  - 2
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، والسيما أن      
ً
سىع عثمان بن أرطغرل إىل تنظيم دولته اقتصاديا واجتماعيا

ز والعلماء والمتصوفة انضموا إليه من الشام  العديد من التجار والصناع والحرفيي 

ي تنشيط الحركة العلمية والتجارية داخل 
والعراق والقسطنطينية وساهموا فز

ز منه شخصية مشهورة وقد جعلت انتصاراته ضد الصلاإلمارة العثمانية.  يبيي 

حيث تجمعت حوله الكثب  من القبائل من أصول مختلفة حيث حملوا لواء 

( زعيمهم كي الحاىلي
".  )العلم الب  ز  واشتهروا باسم "العثمانيي 

ي األناضول تقاليد ومؤسسات السالجقة، وتحولت       
ز فز تبنت إمارة العثمانيي 

ىلي 
ز ، وقره حصار، دنب  ي

... إىل مراكز مدن األناضول مثل قسطموبز ، بورصة، وإزمب 

 . حضارية  إسالمية
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 . عهد أورخان بن أرطغرلالدرس الثالث:        

 

 

 تمهيد 

ي عهد أورخان.  -1
 دور الوزير عالء الدين فز

 إنجازات السلطان أورخان.  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد:  

 للعلم والورع والتقوى، فأوض لالبن       
ً
كان عالء الدين أكبى أبناء عثمان، محبا

ي أورخان 
ولد أورخان عام وقد   المعروف بالهمة والشجاعة واإلقدام، الثابز

ي توىل فيها أبوه الحكم،687
ي السنة الت 

منصب وتوىل أخوه عالء الدين  ه فز

رخان للفتوحات الخارجية،  الوزارة، فقام بتدبب  األمور الداخلية، وتفرغ أو 

 ونشر الراية العثمانية عىل كل ما وصلت إليه يداه من البالد المجاورة. 
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ي عهد أورخان:  -1
 
 دور الوزير عالء الدين ف

ب العملة من الفضة والذهب،      ومن أهم أعمال عالء الدين أن أمر برصز

نظاما للجيوش وجعلها دائمة، حيث كانت قبل ذلك ال تجمع إال وقت ووضع  

ي من تعصب كل فريق من الجند 
إىل القبيلة الحرب وترصف بعدها، ثم خشر

ي ايجادها 
ي كان كل سعيهم فز

التابع إليها وانفصام عرى الوحدة العثمانية، الت 

 العلماء ويسىم "قره خليل"، والذي أصبح فيما بعد فأشار عليه أحد 
ً
وزيرا

وفصلهم عن كل ما  باسم خب  الدين باشا، بأخذ الشبان من أرسى الحروب

يذكرهم بماضيهم وجنسهم وأصلهم وتربيتهم تربية إسالمية عثمانية بحيث  

ي سبيل هللا
 إال السلطان وال حرفة إال الجهاد فز

ً
، ولعدم وجود ال يعرفون أبا

 األهاىلي ال يخشر من تعصبهم معهم، فأ
ز عجب السلطان أورخان  أقارب لهم بي 

ولما صار عنده منهم عدد ليس بالقليل أخذهم إىل بهذا الرأي وأمر بانفاذه، 

ليدعو لهم بالخب  فدعا لهم وسماهم الحاج بكتاش شيخ الطريقة البكداشية،  

ي تشاري" أي الجيش الجديد. 
 1"يتز

 السلطان أورخان:   إنجازات -2

تسىم  قام بسك أول عملة فضيةقاعدته إىل بورصة، و   السلطان أورخان نقل 

ي بورصة  "األقجة"
تحقيق   فم، وبناء مركز تجاري بها، بهد 1327عام فز

االستقالل السياسي واالقتصادي للدولة، وقام بتنظيم الجيش من فرق المشاة  

ي كشاري( أي الجيش الجديد 
حيث كانوا من  وعرف باسم "االنكشارية" )يتز

قاموا بعزلهم وفصلهم عن حيث  ،  -كما ذكرنا من قبل-  نصارىأرسى الحروب ال

 
 . 123محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية العثمانية ص  - 1
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كل ما يربطهم بماضيهم وربوا تربية إسالمية كاملة وكانت مهمتهم هي الدفاع 

ي 
، واهتم أورخان أيضا بالعاصمة "بورصة" من عن الدولة والسلطان العثمابز

ها.   حيث التجميل وبناء المدارس والخانات وغب 

ي عام      
نطة يوحنا الخامس من أورخان مساعدته ضد  756فز ز اطور بب  ه طلب امبى

اطور الرصب أصطفان دوشان الملقب بالقوي، والذي تحالف مع البندقية،  امبى

واالمارات الرصبية للهجوم عىل القسطنطينية، ووعد بأن يزوجه ابنة الوضي عىل 

اطور الرصب أدر  كه الموت، فرجع الجند  العرش يوحنا كانتاكوزين، لكن امبى

 .  1العثمانيون اىل بالدهم دون قتال، وتزوج أورخان إبنة الوضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عهد السلطان مراد األول: رابعالدرس ال        

 
 .66محمود شاكر، العصر العثماني ص  - 1
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 تمهيد 

 . شخصية السلطان مراد  -1

 فتوحاته.  -2

 معركة كوسوفو ومقتل السلطان مراد.  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد: 

م، حيث واصل 1362توىل السلطان مراد الحكم بعد وفاة والده أورخان عام  

ي  
اطورية نواة    إيجاد سياسة والده وجده فز ي األناضول والرومىلي من   اإلمبى

العثمانية فز

ي الحصول عىل دعم البابا والدويالت 
نطيون فز ز مجموعة إمارات، وقد أخفق البب 

، وانهزام  ي
ز أمام الدولة االيطالية ومقاومة الزحف العثمابز تحالف األمراء الرصبيي 

ي عام  
اطور م، فأجبى حكام  البلقان  1371العثمانية فز اف    واإلمبى نطي عىل االعب  ز البب 

 . ز  بتبعيتهم للعثمانيي 
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  : شخصية السلطان مراد األول -1

ي تمسكه      
 فز
ً
 ذا نزعة دينية قوية، وكان شديدا

ً
 قديرا

ً
كان السلطان مراد رجال محاربا

ء   ببناء المساجد والمالجى
ً
 مع رعاياه، كريما مع مع جنوده، مولعا

ً
بالنظام، عادال

،  والمدارس ز اء العسكريي  ة القادة والخبى ، وقد جمع إىل جانبه مجموعة من خب 

ي و 
ي أوروبا وآسيا الصغرى فز

ي فتوحاته فز
ي فز

 قت واحد. واستطاع ان يمضز

ي أمالك الدول   
ي أوروبا، هاجم الجيش العثمابز

نطية، ثم استوىل عام  فقز ز ة البب 

اتيجية1360 ي مدينة   م عىل مدينة أدرنة ذات األهمية االسب 
ي البلقان، وكانت ثابز

فز

نطية بعد القسطنطينية، واتخذ السلطان منها عاصمة للدولة  ز اطورية البب  ي اإلمبى
فز

 وبذلك انتقلت عاصمة الدولة من آسيا الصغرى إىل أوروبا. العثمانية، 

 مراد:  فتوحات السلطان -2

ي أوروبا، وانطلق جيشه        
ي سياسة التوسع اإلقليىمي فز

مضز السلطان مراد فز

ق رصبيا مع ضعف دول البلقان ف تمكن من إخضاع  تراقيا ومقدونيا وصوفيا واخب 

ء   ي  بسبب الخالفات بينها، وترحيب عامة الناس بمجى
ً
وانهزامها، وانقسامها أيضا

ز لنقمتهم عىل  ز العثمانيي   . اإلقطاعيي 

ي عام     
ي 762فز

ه نقل مراد األول عاصمته إليها ليكون عىل مقربة من الجهاد فز

، وليكون الهجوم عىل القسطنطينية من جهة الغرب أكبر قوة، وبقيت هذه أوروبا 

ز حت  فتحوا القسطنطينية عام  ثم ، م1453-ه857المدينة عاصمة للعثمانيي 

 . م1374عام  استوىل مراد األول عىل أنقرة المركز السياسي واالقتصادي الحيوي

 معركة كوسوفو ومقتل السلطان مراد:  -3
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، فقد عقد 1387عام العثمانيون  ما لبث أن واجه       
ً
 جديدا

ً
 بلقانيا

ً
م تحالفا

"شيشمان" ملك بلغاريا، واستهدف "الزار" ملك الرصب معاهدة تحالف مع 

، وقد ضمت هذه الحملة  ز إضافة إىل الملكان إعداد حملة جرارة ضد العثمانيي 

بانيا وبولندا والمجر، قوات رصبيا وبلغاريا، قوات من البوسنة والهرسك، ومن أل

ي حشدت قرابة  
ألف جندي، ورسعان ما زحف مراد األول   200وبلغت القوات الت 

ي 
ي قوصوه )كوسوفو(،  1389جوان  15بقواته الرهيبة، وتقابل الجيشان فز

م فز

ي تكبدها  
حيث دارت معركة عظيمة، وعىل الرغم من الخسائر الفادحة الت 

، وبينما كان السلطان يتفقد ميدان  رهمالعثمانيون فقد انتهت المعركة بانتصا

ز فمات عىل الفور.   المعركة طعنه أحد الجرج الرصبيي 

 

 

 

 

 

 

 . عهد بايزيد األول بن مراد : خامسالدرس ال   

 

 توليته الحكم.  -1
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 أوضاع الدولة بعد وفاة بايزيد.  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توليته الحكم:  -1

ز  الحكم بعد ذلك بايزيد األول بن مراد توىل     ي عمر الثالثي 
ز
وهو أكبى أوالد   ،ف

بأن وىل األمب  "اسطفن" بن الزار ملك الرصب  السلطان مراد، حيث بدأ عهده 

ا" وأجازه بأن يحكم بالده عىل حسب قوانينهم   عليها وتزوج أخته "أوليفب 
ً
حاكما

ط دفع جزية  ز من الجنود، ينضمون إىل الجيوش بشر معينة وتقديم عدد معي 

 1العثمانية وقت الحرب. 
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 إىل دائم الجهاد ينتقل من أوروبا إىل    السلطان بايزيد   كان  
ً
األناضول ثم يعود مشعا

، حت  لقب باسم "يلدريم" أي 
ً
 حديثا

ً
 أو تنظيما

ً
 جديدا

ً
أوروبا يحقق فيها نرصا

 . ئ  لتلك الحركة الشيعة واالنقضاض المفاجى
ً
 الصاعقة نظرا

 فتوحاته وإنجازاته:  -2

ز الداخلية وواصل الحمالت حيث ضم الكثب  من       تمكن من القضاء عىل الفي 

ي استنجد ملكها "سي
سموند" بأوروبا جالمناطق، حت  وصل إىل حدود المجر والت 

 المسيحية فتطوع معه فرسان من ألمانيا وبوهيميا وفرنسا وبولونيا وأيده البابا 

ي ، وتالقت هذه الحملة الصألف جندي  120وجمع قرابة  
ليبية مع الجيش العثمابز

ي عام 
ي "نيكوبوليس" فز

وكانت نتيجة هذه المعركة الرهيبة انتصار  م،1396فز

ز عىل الجيوش المتألبة  حقق العثمانيون  حيث   عليهم، وأرس كثب  منهم،العثمانيي 

ز وخطرهم عىل الغرب    وصعقت أوروبا والبابوية من قوة العثمانيي 
ً
 ساحقا

ً
نرصا

، وخاصة أن ال مالته، وسيطر عىل عدة مدن من  سلطان بايزيد واصل حالمسيجي

 . اليونان، وآسيا الصغرى، والشام

وقد شدد بايزيد الحصار بعد ذلك، عىل مدينة القسطنطينية ولوال هجوم       

، فاكتقز بعقد الصلح مع المغول عىل بالد آسيا الصغرى لتمكن من فتحها 

ط دفع   نطي بشر ز اطور البب  ز   10االمبى ز للمسلمي   وأن يجب 
ً
آالف قطعة ذهبية سنويا

ي قضايا بناء 
عية للنظر فز جامع إلقامة الشعائر اإلسالمية وأن تقام لهم محكمة رسر

ز بها.   المسلمي 

 الحرب مع المغول:  -3
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 إىل مناطق نفوذ المغول بقيادة تيمورلنك      
ً
قا حيث وقع الصدام ووصل رسر

ي معركة أنقرة،1402بينهما عام 
وسبب وقوعها أن تيمورلنك خالل انسياحه  م فز

ي نحو الغرب إىل بغداد ففَر من وجهه حاكمها أحمد بن أويس الجالئري 
الوحشر

ي طلبه إال أن السلطان بايزيد 
الذي التجأ إىل السلطان بايزيد، فأرسل تيمورلنك فز

إىل آسيا الصغرى، ودخل مدينة سيواس، وقبض    رفض تسليمه، فاتجه تيمورلنك

ه نحو الغرب، فأرسع السلطان بايزيد  عىل األمب  أرطغرل بن بايزيد وقتله، وتابع سب 

ز كان يضم جيش تيمورلنك  125إليه وقد حشد ما يزيد عن  ألف مقاتل، عىل حي 

ي سهل أنقرة، ورغم ما أبداه السلطان من  800
ألف مقاتل، والتق  الجيشان فز

شجاعة إال أنه هزم بعد أن فرت عنه كثب  من الفرق وانضمت لجيش العدو، ووقع 

ي األرس مع ابنه موس، وفر أبناؤه األربعة الباقون. 
 السلطان فز

د عليه المراقبة، وقد حاول    
َ
رغم أن تيمورلنك لم يشء إىل السلطان إال أنه شد

ي 
ي فز
ه. وسمح 804األرس  سنة الفرار من األرس ثالث مرات لكنه فشل فيها، وتوفز

ي بورصة. 
 تيمورلنك بنقل جثة السلطان لتدفن فز

ي    
تابع تيمورلنك نحو الغرب بعد معركة أنقرة فاستوىل عىل الكثب  من المناطق فز

ي كانت قائمة قبل أن يضمها العثمانيون  
األناضول، وأعاد الكثب  من االمارات الت 

، صاروخان، منتشا، آيدين، كرميان،  ي
اليهم إىل حكامها األصليون مثل قسطموبز

 ما كانت من قبل. قرمان، فعادت التجزئة إىل األناضول ك

 وفاة بايزيد: أوضاع الدولة بعد  -4

ة كما      بعد موت السلطان بايزيد، تجزأت الدولة العثمانية إىل عدة إمارات صغب 

ة كل من البلغار  حصل بعد سقوط دولة ي هذه الفب 
آل سلجوق، واستقل فز
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 للراية العثمانية إال قليل من البلدان، 
ً
ا زاد ومموالرصب والفالخ ولم يبق تابعا

الخطر عىل هذه الدولة عدم اتفاق أوالد بايزيد عىل تنصيب أحدهم بل كان كل  

ي مدينة أدرنة
، حيث واله الجند واحد منهم يدعي األحقية لنفسه فأقام سليمان فز

 مع ملك الروم " ايمانويل 
ً
، وألجل أن يستظهر عىل إخوته عقد تحالفا

ً
سلطانا

" تنازل له به عن مدينة سا ي
وسواحل البحر األسود بهدف نجدته عىل  النيكالثابز

ي جبال األناضول
 إخوته، وكان محمد بن بايزيد يحارب جنود تيمورلنك فز

ي "توقات  و أماسيا "
، وأما عيش فلما بلغه خبى وفاة والده واستخلص منهم مدينت 

 وأعلن نفسه خليفة 
ً
جمع ما كان معه من الجند بمدينة بورصة حيث كان مختفيا

ديمورطاش باشا"، ومما يوجب األسف والحزن أن عثمان بمساعدة القائد "آل 

استنجد كل من هؤالء الثالثة بتيمورلنك وقد رحب بهم بهدف إضعاف الدولة 

 واإلبقاء عىل حالة االنقسام بها. 

ة منهم، ثم   ي األخب 
ي عدة مواقع وقتله فز

سار محمد لمحاربة أخيه عيش وهزمه فز

م، 1410وقتله خارج أسوار أدرنة سنة أخيه سليمان تمكن من االنتصار عىل 

 ، ز وبعدها أغار عىل بالد الرصب وعاقب أهلها عىل خروجهم عن طاعة العثمانيي 

 من القضاء عىل أخيه موس وحارب ملك المجر "سيجسموند"
ً
ا ، وتمكن أخب 

ي أوروبا، وظفر به وقتله سنة الذي أراد 
ي الدولة فز

 1م. 1413االستقالل بأراضز
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 تمهيد         

 . م1401أوضاع الدولة العثمانية بعد معركة أنقرة  -1

ي وفتوحاته.  -2
 عرص مراد الثابز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد: 

ي آس           يا وأوروبا،     
عادت الدولة العثمانية إىل بناء نفس           ها من جديد والتوس           ع فز

، ومحم  د  ي
ز محم   د األول، ومراد الث   ابز ي ه   ذه المرحل   ة س               ت   ة س               الطي 

وحكمه   ا فز

 . ي
، وسليم األول وسليمان القانوبز ي

)الفاتح(، وبايزيد الثابز ي
 الثابز

 م: 1401أوضاع الدولة العثمانية بعد معركة أنقرة  -1

ة س   نوات ش   هدت ال      دولة العثمانية بعد معركة أنقرة حربا أهلية اس   تمرت عش   ر

ز أبناء بايزيد األربعة وانتىه الرص           اع عام  م بانتص           ار محمد األول حيث 1413بي 
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، واتخذ من أدرنة بعد حيث قض          ز عىل بقية إخوته قام بتوحيد الدولة من جديد 

 ة. فتحها عاصمة له، وقدم الدعم والرعاية للفرق والطرق الصوفي

ي أرس ل الهدية 
اش تهر الس لطان محمد بحبه للعلوم والفنون، وهو أول ملك عثمابز

ي يطلق عليها الرصَ 
ز من النقود السنوية إىل أمب  مكة الت  ة، وهي عبارة عن قدر معي 

، وقيل يرسل إىل األمب  لتوزيعه عىل فقراء مكة والمدينة لكن لم تكن بالقدر  ي
الكافز

ي الس      لطان م1517أن الس      لطان س      ليم األول هو أول من أرس      ل الرص      ة عام 
، توفز

ي بورصة. 1421محمد األول سنة 
 م ودفن فز

ي وفتوحاته:  -2
 إنجازات مراد الثان 

ي ابن محمد األول      
ي سن   ثم توىل الحكم مراد الثابز

يعيد سنة، وقد رأى أن  18فز

ة ال   دول   ة العثم   اني   ة بع   د أع   اده   ا تيمورلن   ك ألمرائه  ا  إم   ارات األن   اض               ول إىل حظب 

ز من قبل، ولهذه الغاية عقد هدنة مع ملك المجر لمدة خمس س   نوات،  الس   ابقي 

اطور القس           طن طينية فقد طلب من الس           لطان كما ص           الح أمب  القرمان، وأما إمبى

ع دم قت ال ه، ورأى أمب  الرص               ب برنكوفيتش عجزه فعق د مع الس               لط ان مع اه دة 

ي بدفع جزية س     نوية قدرها 
ي  50تقض     ز  من جنوده ألف دوك ذهتى

ً
، وأن يقدم فرقة

ي حروبه، وأن يقطع عالقاته مع ملك المجر، وأن يتنازل عن 
لمس اعدة الس لطان فز

، كما  ز تزوج الس             لطان إبنة برنكوفتش "مارا"، واس             تعاد  بعض المواقع للعثمانيي 

اطور القس       طنطينية قد تنازل 833مدينة س       النيك عام   ه من البندقية، وكان امبى

ز عىل بالده، وخض  عت له ألبانيا  ف أمب  األفالق بس  يادة العثمانيي 
عنها لهم، واعب 

 . بعد حروب بسيطة
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، وحارص القس        طنطينية عاص        مة   الس        لطان مراد  قض        ز       ز ز داخليتي  عىل فتنتي 

ز ع     ام  نطيي  ز م، وح     ارب 1439م ثم ه     اجم البلق     ان وفتح رصبي     ا ع     ام 1422البب 

ي ش      كلت حملة ص      ليبية من دول أوروبية عديدة مما اض      طر الس      لطان 
المجر الت 

ي أن يعقد هدنة لمدة عش     ر س     نوات عام 
م، وأص     بح نهر الدانوب 1443مراد الثابز

ز الدولة العثمانية ومملكة المجر)هنغاريا(. هو الحد ال  فاصل بي 

ي عن العرش البن ه محم د  وك ان عمره        
س               ن ة فقط مم ا  12ثم تن ازل مراد الث ابز

ي للعودة إىل 
ز والب ابوي ة عىل نقض اله دن ة مم ا اض               طر مراد الث ابز ش               جع المجريي 

ي أدرنة عىل   الحكم
ز هزيمة ساحقة فز ساحل وقيادة الجيش حيث ألحق بالصليبيي 

ي البلقان 1444البحر األس              ود عام 
ي إىل التوس              ع فز

م، وعاد الس              لطان مراد الثابز

ي اس          تخدام البارود 
والتمهيد لفتح القس          طنطينية ودعم االنكش          ارية، وتوس          ع فز

ي أوروبا. 
   وأنشأ شبكة استخبارات تنقل له المعلومات عن كل ما يحدث فز

 

 

 

 

 

 

ي عهد : السابعالدرس 
 
ي الدولة العثمانية ف

 السلطان محمد الثان 
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 مدخل       

 فتح القسطنطينية.  -1

ي سائر أوروبا.  -2
ي فز
 غزوات محمد الثابز

 أوضاع الدولة بعد محمد الفاتح.  -3

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخل: 

ي إىل الحكم وعمره      
، وواص         ل عىل نهس أبيه وأس         الفه  22عاد محمد الثابز

ً
عاما

( 
ً
ز ع    ام    ا ي الفتوح واس               تمر حكم    ه ثالثي 

ز بميول    ه األدبي    ة 1481-1451فز م(، تمب 

وذكاء حاد، وقد ركز كل جهده لفتح والفكرية والروح الجهادية وش           خص           ية قوية 

ز ض    د بالده  المدينة الحص    ينة القس    طنطينية  لكونها مقر جميع المؤامرات والفي 

، و  ز ز له  ا، ومن جه  ة أخرى تعتبى والمس               لمي  مركزا للحمالت الص               ليبي  ة وال  داعي 

ز أوروبا وآسيا.   اتيجية وجش حيوي بي   مدينة إسب 

 فتح القسطنطينية:  -1
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 وقد اتبع عدة خطوات لفتح المدينة نذكر منها : 

ي رودس، وذلك  -
عقد اتفاقات مع البندقية وجنوة وفرس  ان القديس يوحنا فز

 ل قادتها عن حلفائهم. بهدف التفرغ للقسطنطينية ويعز 

ي منطقة البوس  فور  -
حارص القس  طنطينية بانجازه قلعة "روم إيىلي حص  ار" فز

ي بهدف منع وص   ول اإلمدادات ويس   مح بحرية المرور  عىل الجانب األوروبى

 لرعايا الدولة العثمانية من األناضول إىل أوروبا. 

ة سميت بالمدافع الملكية، وقد   - صنعها قام محمد الفاتح بصنع مدافع كبب 

ي األموال وس   اعده  اس   مهعالم مجري 
أوربان، حيث أغدق عليه محمد الثابز

ي ذلك. ويقال أن المدفع كان يجره 
 ثور.  100فز

ز       اطورها قس طنطي    11س اءت أحوال القس طنطينية االقتص ادية وحاول إمبى

ي 
المدينة التحالف مع البابوية وطلب النجدة ولكنه فش        ل. حارص محمد الثابز

، ثم ه  اجمه  ا من الش               م  ال والغرب ب  اس               تخ  دام الم  دافع، ثم أنش                أ  45
ً
يوم  ا

،  70الس    لطان  ي  من البوس    فور إىل خليس القرن الذهتى
ً
س    فينة خفيفة ونقلها برا

وا جهودهم عىل أكبر من جبه   ة وق   ام العثم   انيون  ز أن يبعبر ت الم   دافعي  وأجبى

ي 
وه وقت        ل م بهجوم واس               ع عىل ب        اب روم        انوس ودخل1453م        اي  29فز

ز وهرب جنوده إىل إمارات ايطاليا.      قسطنطي 

ز ب  العودة وخ  اص                ة            وس               مح لله  اربي 
ً
ي الم  دين  ة ف  اتح  ا

دخ  ل محم  د الث  ابز

يعة  ز واليهود س        ياس        ة التس        امح وفق الش        ر ، وطبق عىل المس        يحيي  ز الحرفيي 

اإلس         المية، وحول اس         م المدينة إىل "إس         الم بول" ونقل العاص         مة إليها من 

ول كنيس            ة "آيا ص            وفيا" إىل مس            جد وأنش            أ المدارس، وبتز فيها أدرنة، وح
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ز   ي بالفاتح وأص         بح من أعظم س         الطي 
قرص         ين للس         لطنة. وعرف محمد الثابز

ز  ز وأكبى أعداء الص    ليبيي  ي  إس    قاطهبس    بب العثمانيي 
لمدينة القس    طنطينية الت 

قرون. ولم يتوقف محم    د الف    اتح عن الفتوح ب    ل زحف عىل  8ت    أخر فتحه    ا 

 أخضع رصبيا والبوسنة والهرسك، وألبانيا بعد رصاع شديد. البلقان و 

ي سائر أوروبا:  -2
 
 فتوحاته ف

أراد الس               لط  ان الف  اتح بع  دئ  ذ أن يتوج  ه إىل بالد المورة )اليون  ان( لفتحه  ا،     

 إليه يعرض عليه دفع جزية س          نوية قدرها 
ً
،  12فأرس          ل وفدا ي ألف دوك ذهتى

ي الس       نة الموالية ألف  80وص       الح أمب  الرص       ب مقابل جزية س       نوية 
دوك، وفز

دخل الس             لطان بالد الرص             ب وحارص بلغراد، ودافع عنها المجر، واس             تطاع 

 الصدر األعظم فتحها بعد ذلك. 

تمكن الس   لطان الفاتح من فتح اليونان وفر ملكها اىل إيطاليا، كما فتح الجزر    

 مع إس       كندر بيك أمب  
ً
ي بحر ايجه قرب مض       يق الدردنيل، وعقد ص       لحا

ي فز
الت 

 ألبانيا. 

ز  اهتم ي عه ده جمع ت قواني 
ي ب التعليم والعمران والعلم والفن، وفز

محم د الث ابز

 ا آل عثمان". الدولة كلها فيما عرف باسم "قانون نام

 أوضاع الدولة بعد وفاة محمد الفاتح:  -3

ي الس               لط ان محم د الف اتح ع ام     
   "ب ايزي د " و  "جم"م وتن ازع ول داه 1481توفز

ك ان ب ايزي د أكبى أوالد الس               لط ان ،  عىل الحكم وادع ك ل منهم ا أحقيت ه ب الحكم

ي عهد أبيه لمقاطعة "أماس يا"، وكان الولد 
 فز
ً
ي للس لطان الفاتح، وكان حاكما

الثابز

محمد يدع "جم" ويحكم مقاطعة القرمان، واألمب  بايزيد هو الذي س           يتوىل 
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 عن اس             تانبول، وكانت رغبة 
ً
الس             لطنة بعد وفاة أبيه، وكال الولدين كان بعيدا

ي تولية األمب  جم، لذا فقد أرس    ل إليه من 
ي محمد باش    ا فز

الص    در األعظم قرمابز

ي بهدف ت
ه بوفاة والده كي يأب  س      لم الحكم، غب  أن حاكم األناض      ول س      نان يخبى

باش       ا أدرك اللعبة فقتل رس       ول الص       در األعظم إىل األمب  جم، قبل نقل الخب  

وا بما فعل  إليه، وكانت رغبة االنكش          ارية وعاطفتهم مع األمب  بايزيد فلما أخبى

الص                  در األعظم ق    اموا علي    ه وقتلوه، ونهبوا الم    دين    ة، ولم    ا وص                  ل ب    ايزي   د 

 . ، وط استقبلوه
ً
 لبوا منه العفو عن ما فعلوه، وبوي    ع سلطانا

     ،
ً
ي حس         م الموقف مع أخيه عس         كريا

وقد مات جم مس         موما بعد فش         له فز

ي الحكم حت  عام 
م، وكان ذو ش   خص   ية ض   عيفة ويميل 1512واس   تمر بايزيد فز

ي عهده المناوش   ات ض   د المماليك، كما ظهرت قوة 
للعلم والتص   وف، وبدأت فز

ي البحر ا
ز فز ي عام العثمانيي 

تعرض       ت غرناطة للهجوم من  1492لمتوس       ط. وفز

 األسبان ولكنه عجز عن مساعدتهم بسبب انشغاله بحرب أخيه "جم". 
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 عرص القوة )بداية الخالفة العثمانية(: الدرس الثامن : 

 

 تمهيد

 توىلي سليم األول الحكم.   -1

 فتح مرص والشام.  -2
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 تمهيد:    

ي األندلس عام  اإلسالميةسقطت غرناطة آخر المعاقل   
م، وهددت 1492فز

، فاندفع البحارة العثمانيون عبى   اإلسالميةالدول  ي
المغاربية  بالخطر االسبابز

ي حركة جهاد بحري 
، وكان منهم خب  الدين اإلسبانأطماع  إليقافالمتوسط فز

هم.   بربروسا وعروج وصالح رايس وكمال رايس وغب 

 الخليفة سليم األول: تولي  -1

ي األناضول من طرف     
ز والتمردات الداخلية فز عانت الدولة العثمانية من الفي 

الكثب  من القبائل ومنها ما عرف باسم "أصحاب الرؤوس الحمراء" أو "القزل 

م إىل أحفاد 15باش"، وقد انضمت هذه القبائل منذ النصف األول من القرن 

ي الدين األردب
يىلي عىل رأس طريقة صوفية عرفت باسم الصفوية، الشيخ صقز

 هو 
ً
الدولة الصفوي والذي أسس  إسماعيلواتبعوا التشيع، ووجدوا لهم زعيما

ي الهجوم عىل المدن العثمانية مثل كوتاهية وبورصة، أمام  
ع فز الصفوية ورسر



 

 
29 

ي نجح 
ي استمالة االنكشارية إىل  ابنهصعوبة الموقف ومرض بايزيد الثابز

سليم فز

 م وتنصيب نفسه. 1512ه وأعلن خلع أبيه عن العرش عام جانب

 فتح مرص والشام:  -2

ي وجه    
ي للوقوف فز

قرر سليم األول توحيد األمة االسالمية تحت النفوذ العثمابز

ز ضد  تغاليي  ي تحالفت مع البى
، انترص عىل الدولة الصفوية الت  ي التقدم الصليتى

يز بعد معركة "تشالديران" عام   ، ودخل عاصمتها تبى ز ، وكان   م1514المسلمي 

ز  ز ضد العثمانيي   يمد نفوذه إىل  فقرر سليم أنالمماليك قد تحالفوا مع الصفويي 

ي معركة مرج دابق قرب حلب 
م، وقتل 1516الشام حيث انترص عىل المماليك فز

ي معركة الريدانية 
ي مرص فز

السلطان الغوري قنصوة الغوري، ثم هزم المماليك فز

 . آخر أمراء المماليك م وقتل حاكمهم طومان باي1517قرب القاهرة سنة 

ي القاهرة "الظاهر باهلل"الخليفة العباسي  تنازل     
عن الخالفة  لسليم األول  فز

ق دة، وسلم )الراية( وسلمه اآلثار النبوية وهي السيف، البب   مفاتيح  والبى
ً
ه أيضا

ي   نفوذه إىل المغرب العربى
َ
، ثم مد

ً
، وخضعت له الحجاز سلما ز يفي  ز الشر الحرمي 

سليم بهدف صد هجمات االسبان وتحرير السواحل. وبذلك أصبح السلطان 

، وكان من قبل يلقب بال ز يفي  ز الشر  "ياووز"  األول يلقب بالخليفة، وخادم الحرمي 

ي سنة "السفاح" باتر"،"الوحش"،"القاطع" "الأي 
 م. 1520..... وتوفز
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ي :  التاسع الدرس    
 . عرص السلطان سليمان القانون 

 

 تمهيد

 . إنجازاته وفتوحاته -1

ي عرصه -2
ز الداخلية فز  الفي 

 وفاته.   -3
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 تمهيد: 

ي عهده )     
م( 1566-1520توىل السلطان سليمان بن سليم العرش بعد والده وفز

وسَن   واإلداريةوصلت الدولة إىل أوج توسعاتها وقوتها، ونظم األوضاع الداخلية 

" ي
ز حت  لقب ب     "القانوبز .  القواني  بمساعدة وزيريه إبراهيم باشا ومحمد الصقىلي

 
ً
ي عهده الدولة إنجازاتها إداريا

 وأبرزها بناء مسجد وواصلت فز
ً
 وحضاريا

ً
وسياسيا

ي 
ة أسالفه، اسطنبولالسليمانية فز ، ومواصلة حركة الجهاد والفتوحات عىل سب 

 .εألف كلم 920حيث بلغت مساحة الدولة 

ي  إنجازات -1
 وفتوحاته:   سليمان القانون 

سياسته بالسىعي إىل االستيالء عىل بلغراد مفتاح أوروبا  بدأ السلطان سليمان        

ي معركة "موهاغز" عام  
الوسط، ثم هجم بقوة عىل المجر وانترص عليها فز

م، ودخلت قواته عاصمة المجر "بود" ونصب عىل عرشها أحد نبالء المجر 1536

، ووصل سليمان إىل حدود  ز ف بالتبعية للعثمانيي 
ط أن يقدم الجزية ويعب  بشر

اطورية الجرمانية الرومانية المقدسة عام في م، كما أمضز 1529ينا عاصمة اإلمبى

مع فرنسا وملكها فرانسوا األول معاهدة صداقة وحصل بموجبها الفرنسيون عىل 
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ي أقاليم الدولة العثمانية وعرفت باسم "االمتيازات" سنة 
وط حسنة للتجارة فز رسر

ي م، وذلك بهدف مواجهة شارلكان ملك إسباني1535
ا، كما قام سليمان القانوبز

اطورية  وتستانت إلبقاء أوروبا منقسمة عىل نفسها وإضعاف اإلمبى بدعم البى

ا عام  المسيحية،   مشابهة لفرنسا ثم هولندا   امتيازاتم  1580وبذلك منحت إنجلب 

 م. 1612عام 

ي ضم المجر بمساعدة فرنسا، واستوىل عىل رودس     
استطاع سليمان القانوبز

م، وظل 1534م، وطرد القائد خب  الدين بربروسا االسبان من تونس 1522عام 

ي الذي توىل الحكم بعد فرانسوا 
ي الثابز ي عهد هبز

 فز
ً
ي قائما

التعاون الفرنشي العثمابز

ي فرنسا. وبالتاىلي أصبحت
ز تخضع للعثم األول فز من معظم البالد العربية  انيي 

 ،
ً
 المجر، بلغراد، اليونان، رومانيا، رصبيا، بلغاريا.  العراق إىل الجزائر غربا

ي عهده:  -2
 
 الفت   الداخلية ف

ي إال أن عهده امتاز     
ي قام بها سليمان القانوبز

بالرغم من االنجازات العظيمة الت 

ي إضعاف الدولة من الداخل
، ومن تلك األحداث  بوجود أحداث شنيعة تسببت فز

قتله لولده األمب  مصطقز بسبب دسائس زوجته الروسية "روكسالن" حيث 

، ومات إبنه اآلخر 
ً
تآمرت مع الصدر األعظم رستم باشا بهدف جعل إبنها سلطانا

،  عىل األمب  مصطقز
ً
" حزنا كما تعرض ابنه األخر بايزيد )حاكم قونية(    "جهان كب 

يأمر بقتله مع جميع أوالده )أحفاد سليمان لمؤامرة مشابهة جعلت السلطان 

 .) ي
 القانوبز

 وفاة السلطان سليمان:  -3
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ي سنة    
ي السلطان سليمان القانوبز

م بعد أن اشتد عليه المرض وخلفه 1566توفز

ي وكان ضعيف الشخصية 
وزيره محمد بيد   الحكم وكانت مقاليد إبنه سليم الثابز

ي عهده    باشا،
عقد البابا بيوس الخامس تحالفا صليبيا مع العديد من دول أوروبا وفز

ز الطمنها فرنسا وروسيا واسبانيا والنمسا، ووقعت  ز معركة "ليبانت"  بي  رفي 

اجع العسكري  ،م1571عام  البحرية ي انهزم فيها العثمانيون وكانت بداية الب 
والت 

ي والبحري.  ي البى
 العثمابز

 

 

 

 

  : ي عرص الضعف الدرس العاشر
 
 الخالفة العثمانية ف

 . م(1774- 1566)                    

 

 أسباب ضعف الدولة العثمانية.  -1

 الثورات الداخلية. أهم  -2

 قضية جزيرة كريت.  -3

 الحرب مع الدولة الصفوية.  -4
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 أسباب ضعف الدولة العثمانية:  -1

ي عرص دخلت الدولة العثمانية بعد وفاة السلطان سليمان 
الضعف  القانوبز

ة منها   : ألسباب كثب 

 وجود خليط من أجناس وأديان متباينة غب  متعاونة.  -

تهديدا يقوض بناء الدولة بعد أن وفسادهم، فصاروا  اإلنكشاريةانحدار  -

 كانوا سبب قوتها. 

 إهمال مصالح عامة الناس ومتطلبات حياتهم.  -

الميول إىل استخدام القوة والتسلط والبطش وهيمنة التوجه العسكري   -

 للدولة. 

ف والمجون.   - ي الب 
 ضعف شخصية الخلفاء وانغماس الكثب  منهم فز

 وجواسيس للغرب  -
ً
ز ووزرائهم من األوروبيات مما خلق عيونا زواج السالطي 

 . ي
ي البالط العثمابز

 فز

اتساع مساحة الدولة وعدم القدرة عىل السيطرة عليها، وانتشار الرشوة   -

 والفساد. 
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االمتيازات األجنبية إلضعاف  واستغاللالمؤامرات األوروبية ضد الدولة،  -

 الدولة. 

ة  - ز عن ركب التقدم والتطور كبر ز الداخلية، وتأخر العثمانيي  الثورات والفي 

ي الغرب. 
 الحاصل فز

ي بعد  
ي السلطان سليم الثابز

سنوات من الحكم، وتوىل بعده مراد الثالث  8توفز

 للعلم واألدب ويتقن اللغات العربية والفارسية و  الحكم،
ً
كية. وكان محبا  الب 

 أهم الثورات الداخلية:  -2

ة الضعفوقد      ز منها ثوراتالكثب  من  شهدت فب  ية االنكشار  األحداث والفي 

ي استمرار الحر 
(وثورة  ب،و بسبب رغبتهم فز ي )   أو الجاللية المرتزقة )علوفة جى

ي عهد مراد الثالث
، حيث كانوا عبارة عن مجموعة من المتمردين عىل الدولة( فز

 لهم  المستأجرينالجنود 
ً
وفَروا من المعارك مع المجر فنفاهم السلطان عقابا

ي بالد الشام 
 لهم فقاموا بثورة تعاظم خطرها فز

ً
ا وأطلق عليهم اسم "فراري" تحقب 

ي عهد محمد الثالث إذ طالبوا  والعراق،كما قامت ثورة 
السباهي )الخيالة( فز

ي فقدوها بسبب ثورة الجالليبتعويض 
 ة. إقطاعياتهم الت 

ي كيان الدولة العثمانية، فقد          
ي فز ي بدأت تستشر

بالرغم من حالة الضعف الت 

اعها من االسبان بقيادة  ز تمكن العثمانيون من دخول تونس و"حلق الواي" وانب 

م، وأصبحت تونس والية  عثمانية يحكمها 1574العلس عىلي وسنان باشا عام 

ي عدا المغر  ب األقض بيد الدولة بكلربك )بايلرباي(، وغدت بالد المغرب العربى

 العثمانية، واحتفظ االسبان ب "مليلة والمرس الكبب  ووهران". 

 قضية جزيرة كريت:  -3
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ي جزيرة "كريت"      
الخاضعة للبندقية حيث أصبحت   واجه العثمانيون مشاكل فز

ي البحر المتوسط وتجارتها، 
 للقرصنة األوروبية وتم تهديد الطرق العثمانية فز

ً
مكانا

 بسبب وقررت الدو 
ً
 طويال

ً
لة العثمانية فتح هذه الجزيرة وقد تطلب ذلك وقتا

ز ضد الدولة العثمانية، كما  ضعف الجيش والبحرية العثمانية وتحالف األوروبيي 

ي حوض البحر األسود بسبب توسع  
أحس العثمانيون بالخطر يتهدد ممتلكاتهم فز

   م. 16الروس منذ أوائل القرن 

   الصفوية: الحرب مع الدولة  

ي بالد فارس )ال      
ولة الصفوية( د كما استغل العثمانيون األوضاع الداخلية فز

ي حرب طويلة، ولكن 
( فز
ً
وان ) تقع شمال ايران حاليا واستولوا عىل جورجيا وشب 

ز ما لبثوا  أن نظموا جيوشهم وتحالفوا مع النمسا واستعادوا العراق عام  الصفويي 

ز االضطرابات 1623 ي األناضول، ثم استطاع م، مستغلي 
ز فز الداخلية للعثمانيي 

داد بغداد عام  -بعد احكام قبضته عىل السلطة–السلطان مراد الرابع  من اسب 

1638 . ز ز الطرفي   م وابرم الصلح بي 

 حيث برز تهديد الروس       
ً
ز الداخلية وتراجعت قوة الدولة خارجيا توالت الفي 

ز غرب الم ق، فاضطر شمال البحر األسود، واألوروبيي  ز من الشر توسط، والصفويي 

ة مثل أذربيجان وقفقاسيا للدولة الصفوية،  العثمانيون التخىلي عن مناطق كثب 

ومناطق أخرى للبندقية وروسيا، كما تنازلت عن هنغاريا للنمسا بالرغم من وصول 

ز   وانتىهم، 1683جيوش الدولة العثمانية إىل فيينا ومحارصتها عام  الرصاع بي 

ز بال ( م1699صلح "كارلوفيتس" طرفي 
ً
حيث مثلت هذه  ، )مدينة رصبية حاليا



 

 
37 

ي تاري    خ الخالفة العثمانية حيث توقفت عن تهديد 
 فز
ً
ا  خطب 

ً
المعاهدة منعطفا

 أوروبا وأصبحت غب  قادرة عىل مواجهة القوى المسيحية. 

    أوضاع الدولة بعد معاهدة كارلوفيتش:     

ة ال      ز  15تسىم فب  م ب      "سنوات المصيبة"  حيث 1699و 1683سنة ما بي 

 من معظم دول أوروبا حيث شمل 
ً
ا  كبب 

ً
واجهت الدولة العثمانية لوحدها تحالفا

ى )إحدى اإلمارات   ألمانيا، بولونيا، البندقية، البابوية، اسبانيا، توسكانا الكبى

سيا القيرصية وفرنسا وعرف باسم  االيطالية(، فرسان مالطة، وبعد مدة رو 

عة الكاثوليكية بهدف " ز االتفاق المقدس" حيث كان يحمل الروح الصليبية والبز

ز من كل أوروبا.  ز العثمانيي  م 1683حاولت الدولة العثمانية منذ و  إخراج المسلمي 

ي  المحافظة عىل وضعها كدولة عالمية أوىل، فقد كانت ال تزال تخيف العالم الغربى

ي وضع لم تستطع أي دولة قرابة قرن كامل حت  الحرب الروسية، حيث ك
انت فز

 عظي
ً
ي القارات الثالث. منفردة التغلب عليها، وكانت ما تزال تحكم أقطارا

 مة فز

 الحرب مع روسيا: 

 ضد روسي      
ً
ي خاضت الدولة العثمانية حربا

م، بسبب إجتياح 1769ا بدأت فز

ي البلقان، وانهزم 
ز فز ة لبولندا وقيام الرهبان الروس باثارة الفي  العثمانيون األخب 

ي  ي تاريخهم وهو معاهدة كوجوك كينارجى
م 1774واضطروا إىل عقد أسوء صلح فز

ي لرومانيا )األفالق 
)مدينة بلغارية( حيث ُمنح االستقالل التام للقرم، و الذاب 

عطي لروسيا حق حماية األرثوذكس، وأن تدفع الدولة العثمانية 
ُ
والبغدان( وأ

 لروسيا.  ألف كيس من الذهب 15تعويضات قدرها 
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 :   حطاطعرص الركود واالنالدرس الحادي عشر

قية"  . م(1876- 1774) "المسألة الشر

 

 

ي عرص الركود.  -1
 أوضاع الدولة فز

 العثمانية.  اإلصالحمشاري    ع  -2

 . اإلصالحاتأسباب فشل  -3
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ي عرص الركود:  -1
 
 أوضاع الدولة ف

ي 19م وبداية القرن 18شهدت الدولة العثمانية نهاية القرن      
 فز
ً
 شديدا

ً
م تخلفا

جميع الميادين وخاصة المجال االقتصادي حيث تأزمت األوضاع الداخلية، 

ي اليونان  الخالفة العثمانية حيث  النهيار وبدأت البوادر األوىل 
قامت ثورة فز

ي ا1821-1827)
فرنسا   احتلتلعام نفسه  م( انتهت بالحصول عىل االستقالل، وفز

ي عام  
م خرج محمد عىلي  واىلي مرص عن طوع السلطان واستوىل 1831الجزائر، وفز

ي مرص و 
ثم بعد ذلك  الشام،عىل سوريا وأخذ يطالب بالسلطة الموروثة فز

ز بصلح كوتاهية  ،االستقالل ز الطرفي  كما حصلت .  م1833وتوقفت الحرب بي 

ي 
ي فز
بمساعدة روسيا، وزادت تدخالت الدول م 1831رصبيا عىل االستقالل الذاب 

ي شؤون الخالفة خاصة روسيا، فرنسا وبريطانيا. 
ى فز   الكبى

ى تقوم بدورها       اطورية العثمانية قوة كبى وبالرغم من كل ذلك ظلت اإلمبى

، ويرجع هذا االستمرار دون انهيار تام إىل  كممثل للكيان الجماعي للعالم اإلسالمي

ز هما   ز أساسيي  ز العثمانيون من سليم عاملي  ي اتبعها السالطي 
سياسات اإلصالح الت 

، وطبيعة توازنات   ي لعالج أسباب الضعف الداخىلي
األول حت  عبد الحميد الثابز

ي حافظت عىل بقاء الدولة العثمانية وانتظار الفرصة  
القوى األوروبية والت 
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صب   المناسبة لتقسيمها، حيث نجد أنه لمدة ما يزيد عن القرن ونصف ظل م

قية" يمثل المصدر الممتد والدائم  الدولة العثمانية أو ما سىمي ب"المسألة الشر

ز القوى األوروبية.   لكل الرصاعات بي 

 

 

 اإلصالحات العثمانية:  -2

 باعتباره أداة الحرب   اإلصالحاتجهت مشاري    ع      
ً
العثمانية إىل الجيش أوال

ي كان ذو طبيعة عسكرية، إوالحكم، 
ز واجهوا وألن الحكم العثمابز ال أن السالطي 

ي تحديث الجيش أبرزها رفض االنكشارية لهذا النظام الجديد، 
ة فز مصاعب كثب 

ي حيث انتهز فرصة  
، حت  عهد محمود الثابز ز بل وتآمروا عىل بعض السالطي 

ي إخماد ثورة اليونان وقام بمحارصة ثكناتهم وأبادهم بالمدافع فيما عرف 
فشلهم فز

ية" سن أنشأ السلطان محمود أكاديمية للعلوم كما   م. 1826ة باسم "الواقعة الخب 

 من المدارس العالية والثانوية 
ً
ي واإلعداديةالعسكرية، وعددا

، ومدرسة للطب فز

 اسطنبول
ً
يد، ووسع  ، وأرسل البعثات العلمية إىل أوروبا، وأوجد نظاما  للبى

ً
جديدا

طة الوطنية.   نطاق الشر

ي إال أن الدولة كانت 
ي قام بها محمود الثابز

ة الت  بالرغم من عمليات التحديث الكبب 

، كما أن اإلصالح لم يشمل حت  
ً
تفتقر إىل إدارات منظمة إلدارة الجيش والدولة معا

لمطلوب إقامة اآلن الواليات العثمانية التابعة للدولة، وكان معتز اإلصالح ا

 فقد  
ً
ز رعاياها وعموما م القانون وتحقق العدل والمساواة بي 

حكومة عرصية تحب 

ز هما:  ز أساسيي   استندت حركة اإلصالح العثمانية أو حركة التنظيمات إىل مرسومي 
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ي بتاري    خ منشور كلخانة:  -1
يف همايوبز ي شكل خط رسر

نوفمبى  3صدر فز

ي قرص كلخانة بحض1839
ي حفل كبب  فز

ور السلطان والوزراء م، وقرئ فز

وكبار رجال الدين واإلدارة والجيش، وبطاركة النصارى وحاخامات اليهود  

ز شعوب  وأرباب الحرف وممثلوا الدول األجنبية، وأعلن فيه عن تأمي 

اطورية عىل أرواحهم وأموالهم وأعراضهم مهما تنوعت ديانتهم   اإلمبى

ائب وجبايتها، ون  لدفع الرصز
ً
ظام الخدمة العسكرية  وجنسياتهم، وقرر نظما

اف وثيق عىل اإلدارات   كما أقَر إنشاء إدارة مركزية قوية يكون لها إرسر

اطورية.  ي أنحاء اإلمبى
 اإلقليمية فز

ي  -2
 فز
ً
ي أيضا

يف همايوبز ي شكل خط رسر
ية: صدر فز اير   18التنظيمات الخب  فبى

ي عهد السلطان عبد 1856
المجيد، حيث    م، عقب حرب القرم مع روسيا فز

ي هذه الحرب إىل جانب وقفت فرنسا 
الدولة العثمانية، تضمن وبريطانيا فز

ي منشور كلخانة وأضافت 
ي وردت فز

هذا المنشور المبادئ اإلصالحية الت 

ي القرى  اإلسالميةعليها تمثيل الطوائف غب  
ي المجالس المحلية فز

فز

ي مجلس القضاء األعىل، ثم التعهد بالقضاء عىل مساوئ 
واألقاليم، وفز

 بة الرشوة وأسباب الفساد. اإلدارة بمحار 

 العثمانية:  اإلصالحأسباب فشل مشاري    ع  -3

ي     
ي عملية اإلصالح إال أن الدولة العثمانية فشلت فز

ة فز بالرغم من الجهود الكبب 

ز  ز النابهي  ، وذلك لعدة أسباب منها ندرة المتعلمي  ي االلتحاق بركب التطور األوروبى

القادرين عىل تنفيذ مشاري    ع اإلصالح ومقاومة رجال الدين وعامة الناس لعملية 

مشاري    ع اإلصالح للدعم الماىلي  افتقرت ، كما بسبب تشبهها بالنصارى اإلصالح
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بسبب األزمات االقتصادية المتالحقة داخل الدولة، كما أن بعض دول أوروبا مع 

روسيا سعت إىل عرقلة عملية اإلصالح هذه وإفشالها بإثارة القالقل داخل الدولة 

ي البلقان. 
 وأقاليمها خاصة فز

 

 

 

 

 

 : ي عشر
ي واالتحاديت   عهد السلطان عبد الدرس الثان 

 الحميد الثان 

                            (1876 -1924) . 

 

 . الحكم  عبدالحميد  توىلي السلطان -1

 أهم إصالحاته.  -2

ي عهده.  -3
ز والثورات فز  أبرز الفي 

 . اإلسالميةحركة الجامعة  -4

5-  . ز  حكومة االتحاديي 
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 تولي السلطان عبدالحميد الحكم:  -1

ي أوت    
ي بن عبد المجيد الحكم فز

م بعد 1876توىل السلطان عبد الحميد الثابز

ز العربية والفارسية ودرس  عزل أخيه السلطان مراد، وقد تعلم من قبل اللغتي 

ي من 
ي الديون، تعابز

الكثب  من الكتب األدبية، وعند توليه كانت الدولة غارقة فز

ز الداخلية. ويعتبى عب ي أعظمد الحميد التدخالت األجنبية والفي 
ز  الثابز سالطي 

ي مجاالت عديدة 
ي عرص االنحطاط حيث قام بأعمال جليلة فز

الدولة العثمانية فز

ي والقومي عليه حال 
من أجل إنقاذ الدولة من االنهيار إال أن التآمر الدوىلي والصهيوبز

 دون ذلك. 

  أهم إصالحاته:  -2

ي بداية حكمه بإقامة الحياة الدستورية ل   
كن الظروف المحيطة وعد السلطان فز

ي ألمت 
به وعدم نزاهة وكفاءة ساسة الباب العاىلي واألزمات الداخلية والخارجية الت 

ي يده
ز السلطة فز ، بتطبيق المركزية اإلدارية عىل جميع واليات  بالدولة دفعه إىل تركب 

الدولة وتقييد صالحيات الوالة العسكرية والمالية، وتم تقسيم الواليات إىل  

، والناحية هي سنجقيات )مت رصفيات( والمترصفية إىل أقضية، والقضاء إىل نواجي

 ألهمية القدس فقد جعلت 
ً
الوحدة اإلدارية المصغرة يحكمها "مختار"، ونظرا

ة، أما السلطة العسكرية فقد فصلت  مترصفية مستقلة تابعة للباب العاىلي مبارسر
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اء ألمان لتدريب ا ي عن السلطة المدنية، واستقدم السلطان خبى
لجيش العثمابز

 وأنشئت المحاكم وكانت  
ً
وجهزه باألسلحة الحديثة، وجعل القضاء مستقال

يعات الفرنسية عدا األحوال الشخصية.  ز مستمدة من التشر  القواني 

الحميد كلية للعلوم وكليات اآلداب والحقوق والعلوم   كما أنشأ السلطان عبد      

ا للتجارة والزراعة والبيطرة السياسية وأكاديمية الفنون الجميلة ومدارس علي

ز العليا ومدارس متوسطة وثانوية  والغابات والتعدين والتجارة البحرية والمعلمي 

ي مختلف المناطق، وأرسلت البعثات العلمية إىل كل من فرنسا 
وابتدائية وعليا فز

 للصناعة 
ً
وألمانيا. وإىل جانب التعليم أنشأ السلطان مؤسسة حديثة للمياه وغرفا

 السكك الحديدية منها قطار اوالتجارة والزراعة وأنشأ إد 
َ
يد ومد لحس، ارة للبى

ز بغداد  وع سكة حديد برلي   ... . ومشر

ي عهده:  -3
 
 أبرز الفت   والثورات ف

ز عديدة داخل البلقان سنة      ي البوسنة والهرسك 1876اندلعت ثورات وفي 
م فز

وبلغاريا بدعم وتحريض من الدول األوروبية خاصة النمسا والرصب وروسيا، 

يا الموقف بهدف بحجة غياب المساواة واإلصالح وبعد إخمادها، استغلت روس

م. حقق العثمانيون 1877ضم بلغاريا وأعلنت الحرب عىل الدولة العثمانية عام 

ي بداية الحرب لكن وصول الدعم العسكري للروس حقق لهم النرص 
 فز
ً
انتصارا

ة واستولوا عىل بلغاريا وتمرد الرصب ضد الدولة فاضطرت   كثب 
ً
  إىل واحتلوا مدنا

ي     اسطنبول(  ربعقد معاهدة سان ستيفانو)بلدة ق
اير    15فز وأرغمت م،  1878فبى

وط منها منح االستقالل التام  لرصبيا، رومانيا،   الدولة العثمانية عىل قبول رسر
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ة لروسيا)  ، وأن تدفع تعويضات كبب 
ً
ي لبلغاريا

ة 245الجبل األسود، والذاب  م لب 

ي البوسفور والدردنيل. 
 ذهبية(، وأن تمنح حرية المالحة للسفن الروسية فز

ى، حيث سارعت إىل عقد مؤتمر  ولمما أثار أطماع بقية الد      األوروبية الكبى

ز األول  ا، فرنسا، روسيا، ألمانيا والنمسا، وجرى 1878برلي  ته انجلب  م وحرصز

ي تعديل معاهدة سان ستيفانو 
،  البحث فز

ً
، وتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية رسا

ي والمناطق لصالح الدول 
ز قضم مزيد من األراضز حيث تضمنت معاهدة برلي 

ى . وكشفت الدول األوروبية عن نواياها االستعمارية بعد ذلك، حيث احتلت  الكبى

ص ومرص 1881فرنسا تونس   . 1882م، وبريطانيا قبى

 : اإلسالمية حركة الجامعة   -4

ي حركة الجامعة       
أمام خطورة الموقف سارع السلطان عبد الحميد إىل تبتز

ي اإلسالمية 
ي لمواج للمصلح والفيلسوف جمال الدين األفغابز هة االستعمار الغربى

اطورية العثمانية،  ي تهدد اإلمبى
فركز السلطان  والحركات النرصانية والقومية الت 

ي إحياء الخالفة وهيبتها، واهتم بالحس حيث قام  
ز    بإنشاءجهوده فز خط السكك بي 

 دمشق والحجاز. 

ي والقومي إىل النشاط الشي لنشر أفكارهم      
وبالمقابل توجه أنصار التيار العلمابز

ي 
ف  ز كان منها جمعية االتحاد والب  ز والعسكريي  ز المدنيي  فأسسوا جمعيات رسية  بي 

وحركة تركيا الفتاة، وخاصة بعد انشغال الحكومة  بتقوية الجيش ومقاومة الخطر 

 ، ز ي فلسطي 
 بسبب دعم عيات وعرفت هذه الجم اليهودي فز

ً
نموا متسارعا

ز واليهود  ي القيام بانقالب سنة األوروبيي 
م حيث تم خلع 1908لها، ونجحت فز

ز الحكم.   السلطان عبد الحميد وتوىلي االتحاديي 
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5-  : ي عهد االتحاديت  
 
  الدولة العثمانية ف

يك باستخدام       ي إدارة الدولة، واتجهوا إىل سياسة التب 
فشل االتحاديون فز

ي الحرب العالمية األوىل 
ي عهدهم فز

االستبداد والقمع، وشاركت الدولة العثمانية فز

ي أوروبا، وعانت من الهزيمة و تجزأت والياتها 
ي فز ق العربى

وخضعت بالد المشر

ي الفرنشي )اتفاق سان ريمو 
يطابز م( بعد قيام الثورة العربية 1920لالنتداب البى

1916 ، ي
 م ضد الحكم العثمابز

ز كل سلبية، وجالت بها أقالمهم،      لقد سجل النصارى األوروبيون عن العثمانيي 

ز  وحلقت بها أفكارهم، وأهملوا كل إيجابية أو تجاهلوها ونسوها فلم ينظروا إال بعي 

وا عليه وا الحكم البغض فلم تبد لهم إال المساوىء. ولكي يثب 
َ
ز عد م بقية المسلمي 

، دخل إىل البالد بالقوة وفرض سلطته بالقسوة، ودعوا العرب 
ً
ي استعمارا

العثمابز

ز فالخالفة  يجب أن تكون   -حسب دعواهم- خاصة إىل مناهضة العثمانيي 

 
ً
 وكرها

ً
، وإنما حسدا

ً
 وال دراية وفقها

ً
 منهم وعلما

ً
محصورة بالعرب ال اجتهادا

 كي يتحرك 
ز ، ويتمرد المحكوم  للمسلمي 

ً
بعضهم عىل بعض، ويقاتل بعضهم بعضا

ز  عىل الحاكم باستمرار، وي  هنأ لهم بعدئذ العيش، وينعمون، ويذلون المسلمي 

 .1ويحكمون ديارهم، ويتحكمون بها 

 
 .14، ص 8محمود شاكر، التاريخ اإلسالمي العصر العثماني ج  - 1
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ي األناضول حيث أمضز  
سيفر مع  اتفاقيةجاء إىل الحكم مصطقز كمال أتاتورك فز

 قرون كاملة.  4م بعد حكم دام 1924نية م وألىعز الخالفة العثما1923الحلفاء 

 

 

 

 

 

 :  . التنظيم السياسي واإلداري للدولة العثمانيةالدرس الثالث عشر

 

 

 . واإلداريخصائص النظام السياسي  -1

 السلطة المركزية العثمانية:   -2

 السلطان.  ➢

ي  ➢
 الديوان الهمايوبز

 الصدر األعظم  ➢

 العلماء ➢

 الوزراء ➢

 معلم السلطان ➢

ي عسكر  ➢
 قاضز

دار ➢  الدفب 
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 الكاتب  ➢

 

 

 

 

 :  واإلداريخصائص النظام السياسي  -1

يعة  واإلدارياعتمد النظام السياسي        ، وعىل أساس اإلسالميةعىل الشر

ي إال أن 
ي العهد العثمابز

، وبالرغم من جمود حركة االجتهاد فز ي
المذهب الحنقز

ز   ي القرني 
كبار الفقهاء م بنية قانونية من طرف  16و  15السلطة العثمانية وضعت فز

 . ي   منهم محمد مالخشو، وإبراهيم الحلتى

ي عىل ضمان الحقوق والواجبات للرعية وكل الفئات و      
حرص التنظيم العثمابز

أصدر  االجتماعية واألقاليم العثمانية وهي تنظيمات عرفت باسم "قانون نامة"

ائب المفروضة عىل الرعاي ا األول منها السلطان محمد الفاتح وتضمن الرصز

ي أصدره السلطان سليمان 
ي الحكومة والسلطات والشؤون العامة، والثابز

وموظقز

ي شمل 
ائب والقضاء وشؤون الرعية، وكان لكل والية قانون  اإلقطاعالقانوبز والرصز

  نامة خاص بها. 

ز واألتراك السالجقة،          نطيي  ز ي نظمهم عن الفرس والبب 
وقد أخذ العثمانيون فز

ي عىل  
ز والدول اإلسالمية السابقة. وقد اعتمد النظام العثمابز وخاصة العباسيي 

والسياسي بحكم توجه الدولة   اإلداريالصفة العسكرية حيث غلبت عىل التنظيم  

ي 
عىل الرقيق والعبيد األتراك فأغلب   نحو الفتوح والجهاد، كما اعتمد النظام العثمابز
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ز والحكام يأتون من رساي السلطان )القرص( ، حيث كانت الدولة القادة العسكريي 

ي البلقان واألرياف حيث  
ترع األطفال والشباب من ضحايا الحروب ومن رعاياها فز

ي الحرب  ييؤخذون إىل قرص السلطان و 
ربون تربية خاصة ويرتبطون بالسلطان فز

بيد السلطان(، فكان منهم الحكام والقادة واالنكشارية وسالح الفرسان والسلم) ع

مة".   وعرف هذا النظام باسم "الدفشر

 السلطة المركزية العثمانية :  -2

 : السلطان✓

 
ً
 للطليعة لقد كانت سلطة األمب  الغازي تنبع من كونه رئيسا

ً
ة وقائدا للعشب 

بصفة مطلقة عىل مقاليد   األوىل من الغزاة، فكانت عائلة األمب  الغازي تسيطر 

ي القبيلة، فمن هذه العائلة كان ينتخب رئيس االمارة، وحت  الحكم وال
سياسة فز

، وخاصة ما   فتح القسطنطينية كان ألعيان اإلمارة
ً
 قويا

ً
ي الدولة العثمانية نفوذا

فز

حيث لم يكن هناك قاعدة أو  آل عثمانتعلق بانتخاب األمب  الغازي من عائلة 

ي البداية كان اختيار  منصب االمارة أو السلطنة العثمانية  قانون ثابت العتالء
، فقز

من المرشح عىل قدر كبب  األمب  الغازي من عائلة آل عثمان، عىل أن يكون 

ز الكفاءة واالقتدار، دون النظر    للتنافس بي 
ً
عىل فروق السن، األمر الذي فتح بابا

ي العرش )
ز الثابز بدأ العمل م( 1566اإلخوة عىل العرش، إال أنه بعد توىلي سلي 

 .
ً
ز أكبى األبناء سنا  1بتعيي 

ب "البادشاه" أي حافظ النظام وترتبط به الدولة كلها من  السلطان لقب    

ز   ي السلطتي 
ز والرعية، وله السلطة المطلقة والمترصف فز العسكر والموظفي 
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ز ق    التنفيذية والقضائية، ز ما بي  م أقوياء وذوي شخصية 16و13وكان السالطي 

ز ضعفاء أهملوا شؤون الح ي توىل الحكم سالطي 
كم محورية ولكن بعد سليم الثابز

ي واستحوذ الصدور العظام عىل السلطة واقترص دور السلطان عىل الظهور 
فز

ي ضعف الجهاز اإلداري وانتشار  
المناسبات العامة واالحتفاالت، مما تسبب فز

ي اسطنبول وله قرص 1453الفساد والرشوة والوساطة. وأقام السلطان منذ 
م فز

ي  يصل بينهما  "باب السعادة"  خاص به قسمان داخىلي له ولعائلته، وخارجى

حيث كان السلطان يستقبل الشعب ويقيم العدالة ويحرصز االحتفاالت ويعقد  

 . ز ( ويستقبل السفراء والقناصل وكبار الموظفي  ي
")السلطابز ي

   "المجلس الهمايوبز

يمثل السلطان قمة السلطة السياسية عىل رأس الدولة، فهو رئيس الهيئة      

ي  ورئيس الجهاز الدينية، وقائد الجيش، 
السياسي واإلداري للدولة، سواء فز

ي يعتبى نفسه رئيس دولة إسالمية ال 
العاصمة أو الواليات، والسلطان العثمابز

ي أقامها العرب
، تقل عن الدول اإلسالمية الت 

ً
، وهو "البادشاه" كما ذكرنا سابقا

األساسي لحفظ نظام الدولة، ترتبط به مؤسسات أو "الخنكار" أي المحور 

،  الدولة وأجه
ً
كاألرستقراطية الحربية والموظفون المدنيون زتها السياسية جميعا

والهيئة الدينية و"الرعية"، وكان السلطان يمارس سلطته من خالل إصدار 

يعية، فقد فرمانات  وأوامر سلطانية، حيث لم توجد مؤسسات السلطة التشر

يعة اإلسالمية،  ي    ع يستند إىل الشر يعة كان التشر ي روح الشر
وقد وجد الفقهاء فز

ز أو التنظيمات لصالح الرعية،   إلصدار نفسها، ما يمنح السلطان المبادرة   القواني 

يعة اإلسالمية.  يطة عدم مخالفتها للشر  رسر
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ي البداية لقبومع أن ا      
ز لم يحملوا فز ز العثمانيي  "خليفة" إال أنهم  لسالطي 

" وبرروا ذلك بأنهم يستخدمون هذه  ي
 إىل "حق ديتز

ً
مارسوا سلطاتهم استنادا

، حيث كان من مسؤولياتهم حماية  ز السلطة لرعاية مصالح اإلسالم والمسلمي 

، وحماية األماكن المقدسة ز س،  ، وتنظيم الححدود الدولة ضد المسيحيي 

ي جميع أعمالهم بشكل 
يعة اإلسالمية ورجالها، والخضوع ألحكامها فز ام الشر واحب 

 عام. 

ي كان يرتكز من حيث األساس عىل ويالحظ        
أن مفهوم الحكم العثمابز

كية القديمة، وكان الدعائم اإلسالمية، إىل جانب تأثره  إىل حد كبب  بالتقاليد الب 

ز يفوضون صالحياتهم الدنيوية للصدور العظام ) رؤساء الوزارات(، أما   السالطي 

ي البد الصالحيات الدينية فكانوا يفوضونها لقضاة العسكر 
اية ثم صاروا فز

ز الصدور العظام وشيوخ  يفوضونها لشيخ اإلسالم فيما بعد، وكان أمر تعيي 

ي يد  
ي بأن يجتمع الديوان اإلسالم فز

ز بشكل مطلق، وكانت التقاليد تقضز السالطي 

ي ويصدر قراراته وال تنفذ إال بعد تصديق السلطان عليها، مما يجعل 
الهمايوبز

 
ً
ي كل األمو السلطان مرجعا

ر، وبشكل عام لم تكن تحد من السلطة نهائيا فز

يعة اإلسالمية وكذلك قواعد البالط  ز سوى قواعد الشر المطلقة للسالطي 

فضال عن بعض القواعد العرفية المتوارثة، إىل جانب القرارات المدونة الثابتة، 

 . ز ز السابقي   للسالطي 

ز ولعلنا نستنتس من هذه الصالحيات الواسعة والمطلقة     ، أن قوة للسالطي 

المؤسسة الحاكمة كانت تعتمد بشكل أساسي عىل شخصية السلطان ومدى 
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ز  ، فمن حق السلطان أن قوته، كذلك لم يكن هناك نظام ثابت لتوىلي السالطي 

ه        1. يختار خليفته، الذي قد يكون االن األكبى أو غب 

ز أبنائهم "بكوات" عىل أقاليم ا     ز إىل تعيي  لدولة بهدف تدرب  هم لجأ السالطي 

حيث ظهرت التمردات  عىل شؤون الحكم، إال أن ذلك جاء بنتائس عكسية

 حيث سمح 
ً
 غريبا

ً
واالضطرابات، ولذلك وضع السلطان محمد الفاتح قانونا

 عىل 
ً
لمن يتوىل من بعده القضاء عىل اإلخوة عند الوصول إىل العرش حفاظا

ي أواخر القرن 
ي 16استقرار الدولة، وفز

م عوض هذا القانون بوضع األمراء فز

أسوار عالية لعزلهم عن العالم  أجنحة من الشاي محاطة بالحدائق وب  ها 

ي سميت ب"األقفاص"، مما أضعف الدولة وعرضها للخطر عند توليهم  الخارجى

 للحكم. 

✓  : ي
 الديوان الهمايوبز

ويناقش  يشبه المحكمة العليا حيث يستمع إىل الشكاوي ويقضز عىل المظالم

بعد  ، وكان يرأسه السلطان ثم توىل ذلك الصدر األعظمأمور الدولة والتعيينات

ويضم إدارات الدولة الرئيسية وهي الجانب السياسي الذي يحافظ محمد الفاتح،  

ي 
ي حيث يمثله قاضز

عىل سلطة الدولة واألمن الداخىلي والدفاع، والجانب القضابئ

، أما الجانب الماىلي فهو بيد  ي األكبى
عسكر )الرومىلي واألناضول( وفوقهم المفت 

ي )  ز مثل النشانجى دار ومعه موظفي 
يتحقق من مطابقة الرسائل واألوامر الدفب 

ي ديريا" و"آغا االنكشارية" 
ال األسطول "قبطابز ز الدولة(، كما ُسمح ألمب  لقواني 

 )قائد االنكشارية( بحضور المجلس. 
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ك رئاسة الديوان ة  منذ عرص السلطان محمد الفاتح، بدأ السلطان يب  المبارسر

ديوان من خالل نافذة تطل  لوزيره األعظم، حيث كان يقوم هو بمراقبة أعمال ال

، استحدث السلطان  ز ة، ومنذ ذلك الحي  ما عرف ب"حجرة  عىل الديوان مبارسر

ي تحتاج إىل رأي السلطان، 
وذلك عقب  العرض" لعرض شئون الدولة الهامة الت 

 .
ً
ز أسبوعيا  انتهاء أعمال الديوان يومي 

ي    
، وذلك خالل القرن    وكان الديوان الهمايوبز

ً
م، واذا 16يعقد أرب  ع مرات أسبوعيا

الذي يبارسر السلطان كافة صالحياته من خالله إلدارة كان الديوان هو المجلس 

 مهامه   شئون البالد عامة، فقد كان للسلطان مجالس أخرى يبارسر من خاللها 
ً
أيضا

" بغرض الطارئة والخاصة، فكان يعقد ديوان آخر يعرف باسم "ديوان الغلبة

" استقبال السفراء األجانب،  ولتوزي    ع المرتبات الدورية لعسكر "الدركاه العاىلي

ي الظروف الطارئة وغب  العادية 
(، أما فز للدولة، فكان السلطان يدعو )قابو قوىلي

أعضاء الديوان لعقد جلسة طارئة، وعندئذ يعرف هذا االجتماع الطارئ "آياق 

" ي
 1)ديوان الوقوف(.  ديوابز

، حيث حقق  لق      ز ي جهاز الدولة المركزي عند العثمانيي 
د كان الديوان الهمايوبز

 ، ز الخامس عشر والسابع عشر ز القرني  وبشكل عام خول هذا أعظم نجاحاته بي 

 للديوان 
ً
، وهو يمثل امتدادا ي

ي النظام اإلداري العثمابز
الديوان أعىل السلطات فز

الخطاب، والذي استمر تشكيله الذي عرفه المسلمون منذ عهد الخليفة عمر بن  

،  بشكل أو آخر مع تعاقب الدولة العثمانية
ً
... وكانت جلساته تعقد كل يوم تقريبا

، وقد نظم قانون "نامة
ً
دار يشاركان فيه أحيانا ي عسكر والدفب 

" وكان قاضز
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، ويالحظ المؤرخون أن  ي
تشكيالت وصالحيات وأسلوب عمل الديوان الهمايوبز

.  اتهوسلط بدأ يفقد أهميته ي من القرن السابع عشر
 1منذ النصف الثابز

 

 

 

  الصدر األعظم:  ✓

      ،
ً
 ثانيا

ً
، ثم ضمت وزيرا

ً
 واحدا

ً
ي البداية ال تضم إال وزيرا

كانت اإلدارة العثمانية فز

، وكان الوزير يختار من رجال العلم،  وصار الوزير األول هو "الصدر األعظم"

، وعموما كان   مة، حت  أواسط القرن السابع عشر ثم أصبح يختار من الدفشر

، يتمتع بصالحيات واسعة، وال يسأل إال هو الوكيل المطلق   ي
للسلطان العثمابز

يفات، ثم صار   عن السلطان ليس  أمام السلطان وحده، يتقدم التشر
ً
وكيال

ي أمور الدنيا 
ي أمور الدينفقط فز

ز نظام السلطة،  بل حت  فز ، ومسؤوال عن تأمي 

 وتنفيذ األحكام. 

سانة       ة بتفقد أحوال الناس، والب  يقوم الصدر األعظم رفقة حاشية كبب 

والبحرية، وإدارة األوقاف المهمة، وتزداد صالحياته عندما يخرج   الحربية

 أمام 
ً
للحرب، حيث يصبح بوسعه إصدار قرارات نهائية عىل أن يكون مسئوال

عن كل ما أصدره من قرارات، وبشكل عام كان الصدر األعظم يصدر  السلطان

  ديوان العرص، قراراته ويمارس صالحياته من خالل دواوين خاصة منها: 
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ً
، الذي كان ديوانا ي

وديوان األربعاء..... الخ، رغم أنه كان يرأس الديوان الهمايوبز

 بالسلطان. 
ً
 خاصا

ي الدولة مهمته تنفيذ أوامر وقرارات  كان الصدر األعظم       
ي فز
الرجل الثابز

، ويبلغ شكاوي العلماء  ز السلطان ونقلها إىل حكام الواليات وكبار الموظفي 

ف الصدر األعظم عىل شؤو  لعسكر...،والوزراء والحكام وا ن الشاي من ويشر

" ي آغاسي ف العبيد(خالل "القابى ف عىل دواوين الدولة )مشر ، وكان يشر

 . ويراقبها 

اح القضاة     العلماء:  ✓ كان يرأسهم شيخ اإلسالم حيث كان يمتلك سلطة اقب 

ز لألقاليم وعزلهم ويراقب العلماء وهو ممثل السلطة الدينية  والمدرسي 

ز أو الصدور  المطلق للسلطان، وكانت فتواه وراء خلع عدد من السالطي 

العظام، ونجد أيضا من العلماء "قاضيا عسكر" وهما مسؤوالن عن إدارة  

يع ان الديوان الشر ز ويحرصز ز الدينيي  ز القضاة وعزلهم والموظفي  ة وتعيي 

 . ي
 الهمايوبز

فكان هناك  لقد عرف العثمانيون نظام الوزارة منذ بداية دولتهم،  الوزراء:  ✓

ي عهد 
وزير واحد ثم أصبح وزيران، أحدهما وزير أعظم، ثم بلغوا أربعة وزراء فز

، ثم زادوا إىل   ي
ي عهد سليمان  مراد الثابز

، واستمرت أعداد الوزراء سبعة فز ي
القانوبز

ايد حت  بلغوا  ز ي الب 
، وقد انقسم الوزراء إىل  23فز أواخر القرن السادس عشر

ز تحت القبة، واألخرون وزراء الخارج  ز وزراء الداخل أي العاملي  أي فريقي 

ى )بكلربكية(، وقد تضاءل عدد الوزراء  المعينون عىل الواليات أو االمارات الكبى
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ز الوزراء بعد عام يجة تزايد أعباء الدولة الماديةفيما بعد نت ، إىل أن انقطع تعيي 

 . م، وذلك لنقل صالحياتهم إىل الباب العاىلي 1731

كان يحطز بنفوذ واسع حيث يبدي النصيحة للسلطان وله   معلم السلطان:  ✓

 . ز ي اختيار كبار الموظفي 
 دور فز

 : قضاة العسكر  ✓

ي العسكر أعىل مرجع     
ي الدولة بعد شيخ اإلسالم،   يعتبى قاضز

ي فز
عي وقضابئ

رسر

ي 
ي الدولة أكبر من قاضز

فحت  أواخر عهد السلطان محمد الفاتح لم يكن هناك فز

ي الرومىلي واألناضول قسم هذا عسكر واحد 
، إال أنه عقب اتساع فتوح الدولة فز

ي عسكر  
، وقاضز ي عسكر الرومىلي

: قاضز ز األناضول، وكان كل المنصب إىل قسمي 

ي الديوان 
ي تتعلق بمنطقته فز

عية والقضائية الت  ي األمور الشر
واحد منهما ينظر فز

ي األم
، كما كان لكل منهما ديوان خاص به للنظر فز ي

ور المتعلقة برعايا الهمايوبز

 . ي
 منطقته والمحولة عن الديوان الهمايوبز

ي الدولة العثمانية، فما تكاد تخلو أي وثيقة كان لهذا المنصب       
أهمية خاصة فز

ز  اللذين كانت لهما  إدارية أو مالية أو عسكرية من توقيع هذين القاضيي 

ي الدولة
ز القضاة فز  . صالحيات تعيي 

داريون:  ✓  الدفب 

ي الشئون المالية
دار هو وكيل السلطان فز وناظر خزينة الدفاتر المالية، ، الدفب 

انية الدولة  ز ة أمام السلطان ووزيره األعظم عن مب  وهو مسئول مسئولية مبارسر

دار واحد، ولكن وماليتها،  ي عهد االمارة ومطلع عهد السلطنة هناك دفب 
وكان فز

ز  بعد اتساع فتوحات الدولة انقسم هذا المنصب  إىل قسمي 
ً
دار أيضا : " دفب 
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دار األناضول"، وكان كل منهما يقوم  دار، و"دفب  " وعرف باسم باش دفب  الرومىلي

دار ديوان خاص  بالنظر فيما يتعلق بمنطقته من األمور المالية، وكان لكل دفب 

 . ي
  به ينظر فيه األمور المحولة إليه من الديوان الهمايوبز

رسمية والمراسالت الديوانية والشؤون موظف يقوم بالكتابة ال الكاتب:  ✓

ي الدولة حيث كانوا أساس عمل إدارتها 
ها، وكان للكتاب دور مهم فز  المالية وغب 

، ولهم 17واعتمد عليهم الصدور العظام أواخر القرن  ي العمل الدبلوماسي
م فز

 . ي والعلىمي
ي الجانب الثقافز

 دور مهم فز

ي      
التأثب  عىل استقرار أوضاع الدولة بالرغم ال يمكننا أن نتجاهل دور الشعب فز

من أنه لم يكن جزءا من تنظيمها السياسي حيث نجد أحيانا تحالف االنكشارية 

ز والتجار والقيام بثورات واضطرابات لقيت تأييدا من عامة الشعب  مع الحرفيي 

 بسبب ظلم السلطة الحاكمة واستبدادها. 
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ز عليها موظفون  اإلدارةقسمت       ي الواليات العثمانية إىل أقسام إدارية عي 
فز

ي حكمها، ويمارسون فيها كل السلطات، ولهم إمتيازات مثل 
ينوبون عن السلطان فز

 استخدام الراية أو اللواء، وأبرز هذه األقسام هو : 

ز تنفيذية تسىم  -1 ز السلطان إلدارته سلطتي  الصنجق: هو أصل االدارة، يعي 

". تغب  اسم "السبيك" من  ي
عية يمثلها أحد العلماء " القاضز العسكر، ورسر

الصنجق بسبب فتوحات وتوسعات الدولة العثمانية حيث وضع تحت 

اف "بكلر بك" )أمب  األمراء(، ثم أعطي اسم "أيالة"   حيث بلغت أياالت   إرسر

ز أواخر القرن ال وأصبح البكلربك يلقب م،  17الدولة العثمانية  األربعي 

 . و الباشا ب:الواىلي أ

ي حكمها فبعضها لها شبه استقالل 
ي وأخرى وكانت األياالت مختلفة فز

ذاب 

إقطاعية مثل الشام، وكان الواىلي يأخذ واردات األيالة وينفق منها عىل 

ي إىل  واإلداريةالجوانب العسكرية 
 . األستانةويرسل الباف 

ق الحكومة: هي إدارة الصناجق الوراثية التابعة لبعض زعماء  -2 ي رسر
القبائل فز

األناضول، وتعهد فيها الواردات إىل بيك القبيلة مقابل تقديم عدد من 
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ي المدن الهامة قاضيا ويقيم حامية  
ز السلطان فز الجنود من قبيلته، ويعي 

 عسكرية لالنكشارية. 

ي معظم البالد بهدف توفب    اقتصاديالتيمار: هو نظام  -3
تبناه العثمانيون فز

ز وجباية سبل العيش للفرسان السبا ي تسليم األرض للمحاربي 
هية، وتعتز

ي صفوف 
ائب، مقابل إلزامهم بالخدمة العسكرية والقتال فز وارداتها من الرصز

   . ي
 الجيش العثمابز

ة للدولة العثمانية منها تثبيت نفوذ      وقد وفر هذا النظام خدمات كثب 

ائب والموارد المالية.  ي األرياف والحصول عىل الرصز
 الدولة فز

ز كل حسب رتبته أو وظيفته وهي قسم ال ي عىل المحاربي 
سلطان األراضز

 ثالث أقسام: 

( وهي ممتلكات التاج أو السلطان  - ي
ي )الخواص الهمايوبز

إقطاع سلطابز

 . يقطعها لمن يريد من األرسة الحاكمة

إقطاع خاص: وهو للوزراء والبكلربايات وبكوات الصناجق وكان يتجاوز   -

 ألف أقجة سنويا.  100دخله 

التيمار أو الزعامة: يمنحان للفرسان السباهية بحسب الرتبة والخدمات،   -

 وتؤخذ  
ً
وينتقل إىل االبن بعد الوفاة وإذا لم يكن له فيظل إقطاعا شاغرا

 مداخيله لبيت المال. 

ي 
ز فز  ويمنح للعاملي 

ً
واإلقطاع عادة يمنح للمحارب فهو إقطاع عسكري أساسا

ز  من السلطان ثم بعد ضعف الدولة أصبح  الحكومة المركزية والشاي والمقربي 

ية  ي تمنحها الدولة للمؤسسات الدينية والخب 
ي الت 

.   أما األراضز ز يمنح للمدنيي 
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ائب بل ينفق منه  ي عام ال تجتى منه الرسوم أو الرصز
والتعليمية فإنها إقطاع مدبز

ي ضمن األوقاف )الحبوس(. 
 عىل التعليم والمساجد والفقراء...و تدخل هذه الراضز

 

 

 

 

 طبيعة الجهاز االداري: 

ي األيالة  اإلداريالتنظيم    رأس  كان البكلربك أو الباشا عىل
  وتحت إمرته السباهية،   فز

ثم بكوات الصناجق الذين يحكمون المدن المهمة ثم األالالي بك وهم من زعماء 

" ي
"   الصناجق، ثم "الصوباسر ي

ي باسر ة من الصنجق، و"شب  ويدير وحدة صغب 

ي األمن والقضاء كما ينظم  
ي عند السلم وينفذ أوامره فز

حيث يساعد القاضز

 السباهية خالل الحرب. 

داري" وهو  ن واردات األيالة وإنفاقها، والكيخيا وهو  ع مسئولوهناك ال"الدفب 

ي   ي تنفيذ األحكام( والتذكرجى
ي فز

ز الشاوبشية )يساعد القاضز نائب الواىلي وأمي 

ي الديوان الذي يساعد الواىلي  
ويكتب المراسالت ويحفظها، وكان هؤالء أعضاء فز

ي أمور السباهية  واإلقطاع وشكاوى الناس. 
ي مهامه وينظر فز

 فز

ي المدن الرئيسية فكانت بهدف منع السلطات  أما الحاميات "ا    
إلنكشارية" فز

المحلية ممارسة السلطة لصالحها وتختلف مكانتها وعددها حسب حجم  

ة والسلطة المركزية، وتقوم أيضا بحفظ  المدينة، وتعمل بأوامر السلطان مبارسر

 األمن وحركة المال المرسل للخزينة والقضاء عىل الثورات الداخلية. 
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ي القرن ال      
م إىل االنكشارية أنفسهم وظهرت طبقة حاكمة 17انتقلت السلطة فز

ي األياالت خاصة البعيدة مثل الجزائر وتونس بعد أن ضعفت 
جديدة منهم فز

 السلطة المركزية. 
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