
 العثماني العهد في العربية البالد

 م 1918-1516

 :العربية البالد في العثماني التوسع -أولاً

 عاصمة واتخاذها م 1453 عام العثمانيين بيد القسطنطينية مدينة سقوط بعد

 الدولة ستراتيجية في تغيير حدث اإلسالم مدينة أي )استانبول( باسم العثمانية للدولة

 هما لعاملين نتيجة العربية البالد نحو واتجهت أوربا باتجاه الفتوحات فتوقفت العثمانية

 بأسبانيا ممثالاً الحديث األوربي واالستعمار فارس، بالد في الصفوية الدولة ظهور

 .والبرتغال

 الشاه محاربة قرر العثمانية الدولة في السلطة )م 1520 - 1512 ( األول سليم تولي بعد

 بنفسه، الجيش قيادة فتولى دولته على والقضاء )م 1524 - 1487 ( الصفوي إسماعيل

 التحم تبريز قرب جالديران وادي وعند الشرق صوب م 1514 عام ربيع في واتجه

 األول سليم السلطان فيها استطاع جالديران، معركة باسم عرفت معركةًفي الجيشان
 تبريز احتالل

ً.الصفوي -العثماني للصراع بداية المعركة هذه وكانت الصفوية، الدولة عاصمة

ًومصر الشام بالد على العثمانية السيطرة

 إسماعيل الشاه مع وقفت التي اإلمارات معاقبة وبحجة جالديران في االنتصار بعد

 صغيرة تركمانية إمارة وهي ،)القدر ذو( إمارة وهاجموا الشام بالد نحو العثمانيون اتجه

 سليم السلطان جيش سير عرقلتها بحجة الشام بالد حدود على وتقع مرعش عاصمتها

 الشام بالد تحكم التي المماليك دولة مع وتحالفها الصفويين لمحاربة تقدمه أثناء

 من بالقرب دابق مرج سهل في والمماليك العثمانيين بين الحاسمة المعركة وحدثت

 على االنتصار تحقيق من العثمانيون واستطاع م، 1516 آب شهر في حلب مدينة

 .المعركة هذه في المملوكي السلطان وقتلًالمماليك

 حلب فاحتل الشام، بالد ألحتالل سليم السلطان أمام الطريق  )دابق مرج معركة) فتحت

 إلى ستؤدي دابق مرج معركة بأن السلطان واعتقد والكرك، وصفد وطرابلس ودمشق
 المماليك سلطان على فعرض قبضته، في نهائيااً وسقوطها المماليك دولةًانهيار

 االعتراف



 رفض لكنه مصر، حاكم بمنصب االحتفاظ مقابل في العثمانية للسيطرة بالخضوع

 .المقاومة على وأصر ذلك

 في النيل شواطئ إلى ووصل مصر، الحتالل الشام بالد من الزحف سليم السلطان قرر

 الصالحية عند دفاعيااً خطااً وأقاموا قواهم تجميع المماليك حاول وقد م، 1517 عام مطلع

 حتى الدلتا ودخلوا الدفاعي الخط هذا تجنبوا العثمانيين أن إال العثماني، الزحف لعرقلة

 حياة في الثانية الحاسمة المعركة حدثت الريدانية عند القاهرة مشارف وفي بلبيس،

 العثمانيين ودخول المماليك بهزيمة انتهت م 1517 الثاني كانون في المملوكية الدولة

 المملوكي السلطان اعدم حيث) الريدانية معركة )في انتصارهم بعد القاهرة مدينة

 . بايًطومان

 واستفاد إدارتها، وتنظيم أحوالها لدراسة شهور بضعة مصر في سليم السلطان بقي

 إداريااً مجلسااً وشكل اإلدارية، المناصب بعض إليهم واسند المماليك، أمراء بعض من

 ثم والحكم اإلدارة شؤون في الوالي مساعدة في تنحصر مهمته الباشا ديوان باسم

ً.سلطته استعمال إساءة من الوالي منع تشمل وأصبحت تطورت

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً



 للعثمانيين واليمن الحجاز خضوع

 انضمام ذلك يتبع ان العثمانيين يد في المماليك دولة سقوط بعد الطبيعي من كان

 أعلن وقد عليه، السيادة أصحاب كانوا المماليك ألن وذلك العثمانية للدولة الحجاز
 شريف

 وفدااً الشريف أرسل وقد .األمان منح فرمان وصله أن بعد العثماني للسلطان والءه مكة

 مفاتيح وتسليم العثماني، للسلطان الوالء فروض ليقدم الكبير ابنه برئاسة القاهرة إلى

 أعلن وقد الحجاز، على بالسيادة له إقرارااً الشريفة النبوية اآلثار وبعض المشرفة الكعبة

 السيادة نطاق في الحجاز دخل وهكذا .الشريفين للحرمين خادمااً نفسه سليم السلطان

 .سلميااً دخوالاً العثمانية

 أرسل فقد للعثمانيين، خضوعها المماليك دولة سقوط بعد واضحااً كان فقد اليمن أما

 .منصبه في إبقائه على وافق الذي العثماني للسلطان الوالء فروض لتقديم وفدااً حاكمها

 عدم إلى أديا أخرى ناحية من البرتغالي والتهديد ناحية، من الداخلية الصراعات أن إال

 عسكرية حملة إرسال العثمانية الحكومة فقررت اليمن، في السياسية األوضاع استقرار

 بالمدافع مجهزة سفينة ) 74 ( مع شخص ألف ) 20 ( ضمت م 1538 عام كبيرة

 عدن، الحتالل

 .م 1547 عام وصنعاء م، 1545 عام تعز احتلوا كما

 العربي المغرب بلدان إلى العثمانية السيطرة امتداد

 معاقلهم آخر من العرب واخراج م، 1492 عام األسبان أيدي في غرناطة سقوط يعد

 فالعرب ودوله، العربي المغرب بلدان تاريخ في تحول نقطة األندلس،ًبالد في
 الجنود أيدي في األخرى بعد الواحدة معاقلهم سقطت أن بعدًاضطروا المسلمون
 األندلس من الخروج إلى منهم عدد فأسرع والتعميد، القتلًبين االختيار إلى األسبان

 إلى تهدف األسبان خطة وكانت .أفريقيا شمال موانئ إلىًملتجأ حمله من تمكن بما

 واحتالل العربي المغرب بلدان وتطويق وأبادتهم، المدنيينًالسكان على نهائيااً القضاء
 جنوبه، إلى الواقعة أفريقيا أقاليم احتالل ثم ومن المتوسط،ًالبحر على المطلة موانئها

 تنفيذ على بالعمل األسبان ثم البرتغاليون أخذً.المسيحية إلى جميعااًًتحويلها إلى والسعي

 سبته، البرتغاليون فاحتل الخطة، هذه



 الصراع اشتداد وإزاء وهران، على وهجموا الكبير والمرسى مليلة األسبان واحتل
 عن للدفاع البحري القتال في متمرسين قادة إلى العربي المغرب أبناء تطلعتًأنظار

 أنفسهم

 بابا منهم الطليعة وفي البحرية، المقاومة في باربروسا آل فبرز وتجارتهم وموانئهم

 بالتصدي وبدأ م 1513 عام منذ له مركزااً تونس في جربة جزيرة من جعل الذي عروج

 للسفن

 إلى الجزائر مدينة دفع الذي األمر واقتدار شجاعة بكل واإلنكليزية والفرنسية األسبانية

 تحرير من فيها تمكن المعارك من سلسلة فخاض األسبان، إلخراج مساعدته طلب

ًتلمسان مدينة عن الدفاع أثناء وقتل ونبدة، ووجدة وتلمسان الجزائر مدينة

 واإلقدام بالشجاعة اتصف الذي باربروسا الدين خير أخيه القيادة تسلم عروج وفاة بعد

 قوية دولة إلى بحاجة بأنه فأدرك األعصاب، وهدوء التصرف وحسن السياسية والحنكة

 العثماني السلطان إلى رسالة فأرسل والضيق، الشدة أوقات في عليها ويستند تحميه

 فسرً  العون، يد ومد المساعدة منه وطالبااً له وتبعيته خضوعه عليه يعرض األول سليم

 مصر لحدود وتأمينااً العثمانية للدولة توسيعااً فيه ووجد الدين خير بعرض سليم السلطان

 رئيسااً أصبح فقد بحر، أمير مجرد من أكبر الدين خير أصبح نفسه الوقت وفي الغربية،

 .العثمانية الدولة مع متحدة لدولة

 طرد استطاعوا أن بعد م 1573 عام في العثمانيين حكم تحت وقعت فقد تونس أما

 في العثماني اإلداري النظام أسس باشا سنان العثماني القائد ووضع .منهاًاألسبان

 العثماني السلطان يمثل بالباشا يلقب مدني حاكم النظام هذا رأس وكانًعلى .تونس

 المالية الشؤون يدير وموظف عسكريين، ضباط من مكون استشاريًديوان يساعده

 منهم كل رئيس، برتبة العسكرية للفرق ضباط يتبعه باألغا يلقبًوقائد )الباي(ب يلقب

 حيث عاماا، ) 50 ( لمدة الوالي دون بالحكم استأثروا أن الداياتًيلبث ولم بالداي، يلقب

 عن مستقالاً حكمااً تونس يحكمون البايات كان.الباي سلطةًهي أخرى سلطة ظهرت

 أساس على الروحية الناحية من لها تابعين أنفسهمًيعتبرون كانوا ولكن العثمانية، الدولة

 المرادية األسرة هما أسرتان البايات من وحكمتً.واحد وطن اإلسالمي العالم ان

ً.م 1957 تموز 15 تونس فيًالجمهورية قيام حتى الحسينية واألسرة

ً

 



 طرابلس احتالل بعد م 1551 عام عليها السيطرة في العثمانيون نجح فقد ليبيا في أما

 يتولى وكان .الحديثة ليبيا أجزاء كافة العثماني الحكم وشمل وفزان وبرقة الغرب

 مجلسااً يشكلون العسكريين من نخبة تسانده العثماني السلطان يعينه باشا شؤونها

 والشؤون كالضرائب األمور تصريف المجلس هذا السلطان ومنح ،)ديوان( استشاريااً

 الداخلي للصراع نتيجة ليبيا على العثمانيين سيطرة ضعفت ما سرعان ولكن الخارجية،

ً.فيها السياسي االستقرار عدم إلى أدى الذي األمر البحريه األوربية والهجمات

ً

ً

ً:.العربيًللوطنًالعثمانيًالحكمًنتائج

ً:.العربيةًلالمةًالحضاريًالدورًوتعطيلًالتخلف:اوال

ًفيًالعالمًعرفهاًعربيةًحضارًاعظمًاسسواًقدًالعربًفيهًكانًالذيًالوقتًفي

ًالقرنًفيًالعربيًالوطنًاقدامهمًوطئتًانًماًالعثمانيينًفانًالوسطىًالعصور

ًالتيًالسياسيةًالوحدةًعرىًتمزيقًزيادةًعلىًعملواًحتىًالميالديًعشرًالسادس

ًالحضارةًتاريخًفيًاالوائلًالعربًدورًوتجاهلواًالوطنًابناءًبينًتربطًكانت

ًوالزراعةًالتعليمًفيًواضحاًالتأثيرًهذاًوظهرًالعربيةًاللغةًواهملواًاالنسانية

ًالدورًعلىًواثرًالعربيةًالحضارةًمعالمًطمسًالىًذلكًادىًوقدًواالدارةًوالصناعة

ًوتطورًتستفيدًاوروباًوخاصةًالعالمًفيهًكانًالذيًالوقتًفيًلالمةًالحضاري

ً.الحديثةًنهضتهاًبتحقيقًالعربيةًالحضارة

ًسيطرةًبعد:االوروبيةًالدولًبعضًمعًواالتفاقاتًالمعاهداتًالعثمانيينًابرام:ثانيا

ًبينماًاالصالحًواهملواًاالموالًجمعًالىًانصرفواًالعربيًالوطنًعلىًالعثمانيين

ًالعثمانيينًبينًالعالقاتًتؤثرفيًنتائجهاًوبدأتًاوروباًفيًالنهضةًظهرت

ًفيًفبدأواًالصليبيًالحقدًفيهمًوتحركًالعربيًالوطنًفيًطمعواًالذينًواالوروبيين

ًوالمعاهداتًاالمتيازاتًطريقًعنًذلكًوجاءًقدمًموطئًعلىًالحصولًمحاولة

ًالدولًبعضًمنحًفيًواضحاًذلكًظهرًوقدًالعثمانيةًالدولةًمعًعقدتًالتي

ً.العربيًالوطنًمنًاجزاءًعنًلهاًوالتنازلًاالمتيازاتًاالوروبية

ًسنةًمنًبدايةًاالجنبيةًاالمتيازاتًالعثمانيةًالدولةًعرفت:ًاالجنبيةًاالمتيازاتًمنح.أ

ًمزاياًعدةًعلىًتحصلتًالتيًفرنساًمعًتحالفهاًاثرًعلىًجاءتًوالتيًم1536ً

ً:.ومنهاًثمانيةالعًللدولةًالتابعةًوالمياهًاالراضيًداخلًواقتصاديةًسياسية

ً.فرنساًلرعاياًواالقامةًالتجولًحرية.1



ً.ضرائبًايًدفعًدونًالتجارةًحرية.2

ً.القضاءًشؤونًفيًالقناصلًتدخل.3

ًاالقتداءًعلىًتتسابقًواخذتًاالمتيازاتًهذهًمنًاالوروبيةًالدولًاستفادتًوقد

ًبالتدخلًاالمتيازاتًهذهًالدولًقناصلًواستغلًلالمتيازاتًمعاهداتًعقدًفيًبفرنسا

ًاالقتصادًعلىًاالوروبيونًوسيطرًالوالةًوعزلًللوالياتًالداخليةًالشؤونًفي

ً.والخدمات

ًالتاليةًالقرونًفيًالعثمانيونًعلىًظهرًقد:ًالعربيًالوطنًمنًاجزاءًعنًالتنازل.ب

ًعشرًالتاسعًالقرنًفيًالعربيةًوالياتهاًمعظمًفقدانًالىًادىًمماًواالنهيارًالضعف

ًتتنازلًفبدأتًاالوروبيةًاالطماعًامامًالصمودًالعثمانيةًالدولةًتستطعًولمًالميالدي

ً.واسبانياًوايطالياًوفرنساًبريطانياًمنًلكلًالوالياتًهذهًعن

ًبعدًاليطالياًالغربًطرابلسًواليةًعنًالعثمانيةًالدولةًتنازلًذلكًعلىًمثلًواوضح

ًبسحبًوقامتًم1912ًًسنةًلوزانًاوشيًمعاهدةًمعهاًفعقدتًااليطاليًالغزو

ًقامتًانًوماًبمفردهًااليطاليًاالستعمارًيقاومًالعربيًالشعبًوتركتًقواتها

ًالعربيةًوالياتهاًجميعًفقدتًقدًالعثمانيةًالدولةًكانتًحتىًاالولىًالعالميةًالحرب

ًوالفرنسيًالبريطانيًاالحتاللًتحتًترزحًالوالياتًهذهًتاركةًعنهاًوتنازلت

ً.فلسطينًفيًالصهيونيًالكيانًظهورًمابعدًفيًالتنازلًهذاًعنًونتجًوااليطالي

ًسنةًمنًقرونًاربعةًنحوًدامتًالعربيًالوطنًعلىًالعثمانيةًالسيطرةًانًوالخالصة

ًفيًالبعضًبعضهاًمعًتداخلتًعدةًنتائجًلذلكًكانًوقدًم1918ًًسنةًالىًم1516ً

ًوقوعًفيًالمباشرةًاالسبابًمنًكانتًوثقافيةًواجتماعيةًواقتصاديةًسياسيةًصور

ً.والعشرينًعشرًالتاسعًالقرنينًخاللًالغربيًاالستعمارًتحتًالعربيًالوطن


