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  قصة اخلالفة العثنانية البداية والنهاية 

 

 

 (55 اىل 43اجلزء الثالث من , 42 اىل 29اجلزء الثاني من ص , 28 اىل 1.اجلزء األول من ص : الفهرس)

 

 التأسيس والبدايات.. الدولٌ العثمانيٌ

 

 (هـ726- 699)السلطان الػازي عثمان األول 

هػ تكلٍ عثماف مكانى ؽبدأ يكزع أمّؾ القبيلٌ بمكاؽقٌ عّء الديف 687لما تكؽً أرطػرؿ زنٌ 

هػ أغار المػكؿ علٍ إمارة القرمافَ ؽؾر مف كجووـ عّء الديف 699كؽً زنٌ , أمير القرماف

كتكلٍ مف بعدق ابنى غياث الديف ثـ قتؿ المػكؿ غياث , إلٍ بّد بيزنطٌ كمات ؽً هذا العاـ

ؽأؽزد المجاؿ لعثماف لكً يزتقؿ بما تخت يديى مف أراضٍ كيقيـ الدكلٌ العثمانيٌ التً , الديف

, (إزكً سور زابقنا)كاتذذ لوا عاشمٌ هً مدينٌ ينً سور أم المدينٌ الجديدة , نزبت ِزمى

كاتذذ رايٌ لى هً علـ تركيا ختٍ اآلفَ كدعا عثماف أمراء الركـ ؽً آزيا الشػرل إلٍ 

ؽذسكا علٍ أمّكوـ منى , ؽإف رؽضكا ؽالخرب, آزّـ ؽإف أبكا ؽعليوـ أف يدؽعكا الجزيٌ

 .كازتعانكا بالمػكؿ عليى

ا بإمرة ابنى الثانً أكرذاف ؽستت سملوـ ثـ , كزيّرق لقتاؿ المػكؿ, غير أف عثماف قد جوز جيسن

 مف عملتوـ 30.000هػَ كأّمف أهلوا كأخزف إليوـ ؽدؽعكا لى 717عاد كؽتد مدينٌ بكرشٌ عاـ 

هػَ 726كأشبد مف القادة البارزيف ثـ تكؽً عثماف ؽً عاـ , كأزلـ خاكموا أؽرينكس, الذهبيٌ

كدؽف بمدينٌ بكرشٌ التً أشبخت مدؽف العاُلٌ العثمانيٌ , كقد عود ِبنى أكرذاف بالخكـ بعدق

 .بعد ذلؾ

كقد اتذذ الزلطاف عثماف هذا اللقب كاتذذ , مما هك جدير بالذكر أف لؾظ الػازم بمعنٍ المجاهد

ا يزير عليى هك  َ كقد تبعى ؽً ذلؾ الكثيركف مف زّطيف الدكلٌ "إما غاٍز كإما سويد"سعارن

 .العثمانيٌ

 (هـ761- 726)السلطان الػازي أورخان األول 

ِتشاؽى , إِ أف أباق قد أكشٍ بالخكـ إليى مف بعدق, علٍ الرغـ مف أنى اِبف الثانٍ لعثماف

كلـ يذالؼ , بينما لـ يكص ِبنى األكبر عّء الديف لميلى للعزلٌ كالكرع, بعلك الومٌ كالسجاعٌ

كتكجى أكرذاف لتكزيع رقعٌ , عّء الديف الكشيٌ ؽقدّرق أذكق أكرذاف كزلمى األمكر الداذليٌ

 .الدكلٌ كاألعماؿ الذارجيٌَ كنقؿ أكرذاف عاشمٌ البّد إلٍ مدينٌ بكرشٌ

 :آشّخات الداذليٌ ككضع نظاـ للجيش

ا للجيش كجعلوا داُمٌ؛ خيث , قاـ عّء الديف بضرب العملٌ مف الؾضٌ كالذهب ككضع نظامن
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كانت الجيكش قبؿ ذلؾ ِ تجمع إِ كقت الخرب كتشرؼ بعدقَ كذسً مف تخزب كؿ ؽريؽ 

ا بعد ذلؾ بازـ ذير (قرة ذليؿ)مف الجند للقبيلٌ التابع إليوا ؽأسار عليى  َ كالذم شار كزيرن

الديف باسا بأذذ األطؾاؿ المسّرديف كاألطؾاؿ الذيف ؽقدكا آباءهـ ؽً الخرب مف الركـ كتربيتوـ 

تربيٌ إزّميٌ كتدريبوـ علٍ ؽنكف القتاؿ ؽً ثكنات عزكريٌ؛ بخيث ِ يعرؽكف خرؽٌ إِ 

ؽمف جوٌ يخمكنوـ مف التسرد , الجواد ؽً زبيؿ هللا كِ يعرؽكف إِ الزلطاف زيدنا لوـ

ا ضد أعداُىَ كأطلؽ  كاِنخراؼ كالضياعَ كمف جوٌ أذرل يدذلكف ؽً آزّـ كيككنكف ردءن

عليوـ ينً تسرم أم الجيش الجديدَ كخرؽت بالعربيٌ لتككف إنكساريٌَ كغدا هذا الجيش قكة 

كهذا ما أثار نشارل أكربا كبلؼ خقدهـ , كبيرة زاعدت ؽً مد الؾتكخات العثمانيٌ ؽً أكربا

الشليبً أكجى؛ خينما تمثلت أماموـ خقيقٌ أف هذا الجيش يمثؿ أبناءهـ الذيف لـ يكتؾكا باعتناؽ 

كعكؼ المؤرذكف النشارل علٍ تسكيى شكرة , آزّـ بؿ تخكلكا لقتالوـ كؽتد بّدهـ

ا كإجبارهـ علٍ , آنكساريٌ ؽً التارير كاتومكا الدكلٌ العثمانيٌ بأذذ األطؾاؿ مف آباُوـ قورن

 .اعتناؽ آزّـَ كهذق إخدل اِؽتراءات علٍ العثمانييف

كمع تكارد الزّطيف ؽً الدكلٌ العثمانيٌ ظور منوـ الضعؾاء الذيف زمخكا لٔنكساريٌ بالتدذؿ 

كأدل ذلؾ إلٍ زيادة نؾكذهـ ؽً الخكـ كتخكلوـ إلٍ طريؽ الؾزاد كالوزيمٌ , ؽً سُكف الخكـ

 .هػ ؽً عود الذليؾٌ مخمكد الثان1242ًختٍ قُضً عليوـ زنٌ 

, ؽؾتد المدارس كزف األنظمٌ الّزمٌ ِزتتباب األمف بالداذؿ, كما اهتـ أكرذاف بإعمار البّد

 .كأكثر مف بناء المزاجد كالتكايا كأجزؿ العطايا للعلماء كالسعراء

 :(الشئون الخارجيٌ)فتوحات أورخان 

ؽؾتد أزمير كأزنيؽ كإمارة قرة زً التً مات خاكموا ؽاذتلؼ , ككاشؿ أكرذاف ؽتكخاتى

َ ككاف أكرذاف (كلوا مناطؽ ؽً األناضكؿ)ؽضموا أكرذاف كً ِ تقع ؽريزٌ بيد الركـ , كلداق

إذا ؽتد مدينٌ عامؿ أهلوا بالليف كالرؽؽ كلـ يعارضوـ ؽً إقامٌ سعاُر دينوـ كأذف لمف يريد 

 .الوجرة بأذذ كاؽٌ منقكِتى كبيع عقاراتى

 :الزواج من األجنبيات

هػ طلب إمبراطكر بيزنطٌ يكخنا الذامس مف الزلطاف أكرذاف مزاعدتى ضد 756كؽً عاـ 

الذم تخالؼ مع البندقيٌ كآمارات الشربيٌ للوجكـ علٍ , إمبراطكر الشرب أشطؾاف دكساف

علٍ أف يزكجى بابنٌ الكشً علٍ العرش يكخنا كانتا ككزيفَ كالتً أذتوا زكجٌ , القزطنطينيٌ

ٓمبراطكر بيزنطٌ أم يشبد عديّن للزلطافَ ككاؽؽ أكرذاف إِ أف أشطؾاف قد أدركى المكت 

 .كالجنكد العثمانيٌ ؽً الطريؽ ؽعادكا إلٍ بّدهـ كتمت الزيجٌ

كمما هك جدير بالذكر أف زكاج الزّطيف مف األجنبيات النشارل قد انتسر بشكرة كبيرة ؽً 

ؽقد زبؽ لعثماف األكؿ الزكاج مف مزيخيٌ مف ؽليقيا كزبؽ ألكرذاف , عود الدكلٌ العثمانيٌ

ككاف ذلؾ مف , كتبعوـ الكثير مف الزّطيف العثمانييف ؽً ذلؾ, الزكاج مف ؽتاق يكنانيٌ مزيخيٌ

كازتػللف , زلبيات الدكلٌ العثمانيٌ؛ خيث تمزؾ كثير مف الزكجات النشرانيات بدينوف

منشبوف كزكجٌ للزلطاف ؽً التعشب ألبناء جلدتوفَ كمف علٍ دينوف مف رعايا الدكلٌ 
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 .العثمانيٌ

 :العبور للبر األوربً

كانكماش رقعتوا ؽقرر النزكؿ إلٍ الساطئ األكربً , ِخظ أكرذاف ضعؼ الدكلٌ البيزنطيٌ

خيث إف المزلميف خاكلكا ؽيما زبؽ , كؽتد األراضً التً تقع غرب القزطنطينيٌ تمويدنا لؾتخوا

كلكنوـ ؽسلكا ؽانطلؽ ابف أكرذاف الكبير زليماف مع أربعيف مف رجالى , ؽتخوا مف جوٌ السرؽ

ثـ عادكا إلٍ الساطئ , كازتكلكا علٍ الزكارؽ هناؾ, كعبركا للساطئ األكربً, األبطاؿ

ثـ انطلقكا مرة أذرل إلٍ الساطئ , السرقً خيث لـ يكف لدل الدكلٌ أزطكؿ ؽً ذلؾ الكقت

ؽزيطركا علٍ قلعٌ تزنب كسبى جزيرة غاليبكلً ذات القّع المومٌَ كبوا , األكربً ؽاتخيف

تكؽً زليماف كلٍ العود كالقاُد الؾذ نتيجٌ , هػ760كؽً عاـ . تخكمكا ؽً مضيؽ الدردنيؿ

 .زقكطى عف جكادقَ كؽً العاـ الثانً تكؽً أكرذاف كتكلٍ الخكـ ابنى الثانً مراد األكؿ

 (هػ791- 761)الزلطاف الػازم مراد األكؿ 

 :الشئون الخارجيٌ فً األناضول

زكاء مف جوٌ , كانت زيازٌ مراد األكؿ الذارجيٌ متمثلٌ ؽً تكزيع رقعٌ الدكلٌ العثمانيٌ

األناضكؿ أـ مف جوٌ أكرباَ كألف جوات األناضكؿ تختكل علٍ إمارات مزلمٌ ؽقد خاكؿ 

مثؿ مشاهرة األمراء؛ كذلؾ ألنى أراد تكخيد , بقدر آمكاف ضموا بالطرؽ الزلميٌ كما زنرل

المزلميف لمنازلٌ أعداء آزّـ؛ كألف الجيش المزلـ كاف سديد الخمازٌ للجواد ؽً أكربا أما 

ؽً األناضكؿ ؽكاف الجيش قليؿ الخمازٌ ختٍ قيؿ إف الجنكد كانكا يزاقكف للقتاؿ ؽً 

 .األناضكؿ

 

الذم ازتنوض , (عّء الديف)عندما تزلـ الزلطاف مراد األكؿ الخكـ كاجى عداكة أمير القرماف 

ا , همـ األمراء المزتقليف ؽً األناضكؿ لمخاربٌ الدكلٌ العثمانيٌ ؽأعد الزلطاف مراد األكؿ جيسن

كاضطر عّء الديف أف يتنازؿ عف أنقرة , ازتطاع بى دذكؿ أنقرة عاشمٌ إمارات القرماف

  .للعثمانييف؛ ختٍ يخاؽظ علٍ بقيٌ أمّكى كتزكج الزلطاف ابنٌ عّء الديف

 

كانتظر الكقت المنازب ختٍ يعاكد , كمع ذلؾ لـ تبرد نار الخقد ؽً قلب األمير عّء الديف

الكرة ؽً الوجكـ علٍ الدكلٌ العثمانيٌ ختٍ إذا أعد الُعدْة كاتخد معى بعض األمراء المزتقليف 

هػَ ؽأرزؿ لوـ مراد األكؿ 787كقامكا بخرب ضد الدكلٌ العثمانيٌ ؽً زنٌ , ؽً األناضكؿ

ا انتشر عليوـ ؽً زوؿ قكنيٌ كأزر األمير عّء الديف غير أف ابنتى قد تكزطت لى عند , جيسن

ا مف الماؿ زنكيّنا, الزلطاف ؽعؾا عنى   .كأبقٍ لى إدارتى كلكنى ؽرض عليى مبلػن

 

ؽضمت إلٍ , ؽقدـ األب مدينٌ ككتاهيى ِبنتى, زكج الزلطاف ابنى يزيد مف ابنٌ أمير كرمياف

 .هػ ألزـ أمير دكيلٌ الخميد بالتنازؿ عف أمّكى للدكلٌ العثماني782ٌالدكلٌ العثمانيٌ كؽً عاـ 
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 :فً أوربا

كنقؿ مراد إليوا عاشمتى , هػ ؽتد العثمانيكف مدينٌ أدرنى ؽً الجزء األكرب762ًكؽً عاـ 

كقد ظلت عاشمٌ للعثمانييف ختٍ ؽتخكا القزطنطينيٌ , لتككف نقطٌ التخرؾ كالجواد ؽً أكربا

  .هػ857عاـ 

 

كبذلؾ شارت القزطنطينيٌ , ككلجمينا ككردار (جنكبً بلػاريا اليكـ)كما تـ ؽتد مدينٌ ؽليبى 

 .مخاطٌ بالعثمانييف مف كؿ جوٌ ؽً أكربا

 

ؽكتبكا إلٍ البابا يزتنجدكنى , كذاؼ أمراء أكربا الذيف يجأركف العثمانييف مف المد العثمانً

كركع أمامى كقبؿ يديى كرجليى كطلب منى الدعـَ , كذهب إمبراطكر القزطنطينيٌ إلٍ البابا

كهما سديدا , برغـ أف آمبراطكر علٍ المذهب األرثكذكزً كالبابا علٍ المذهب الكاثكليكً

يطلب , كلكنوما ضد آزّـ يتخدكفَ ؽلبٍ البابا النداء كرازؿ ملكؾ أكربا, اِذتّؼ كالعداكة

منوـ اِزتعداد لسف خرب شليبيٌ جديدة لكقؼ المد آزّمً ؽً قلب أكرباَ كلـ ينتظر ملؾ 

كانطلؽ ؽً اتجاق أدرنى هك كأمراء البكزنٌ كاألؽّؽ , دعـ البابا (أكرؾ الذامس)الشرب 

, كأعداد مف ؽرزاف المجر المرتزقٌ الذيف رخبكا بآغارة علٍ العثمانييف (جنكبً ركمانيا)

غير أف الخاميٌ العثمانيٌ ؽً أكربا . مزتػليف انسػاؿ الزلطاف ببعض خركبى ؽً األناضكؿ

" معركٌ مارتيزا"كهزمتوـ هزيمٌ منكرة , اشطدمت بوـ علٍ نور مارتيزا الذم يمر بأدرنى

ؽكلكا األدبارَ كذسيت إمارة راجكزة الكاقعٌ علٍ زكاخؿ دلمازيا المطلٌ علٍ البخر 

ا مع الدكلٌ العثمانيٌ تدؽع بمكجبى جزيٌ زنكيٌ , األدرياتيكً مف قكة العثمانييف ؽأبرمت شلخن

  . دككنا ذهبنا500قدرها 

 

كلكف بعد , اتؾؽ ملؾ الشرب ِزار بلينا نكؽيتش كأمير البلػار زيزماف علٍ قتاؿ العثمانييف

ؽاضطركا إلٍ دؽع , مناكسات ذؾيؾٌ مع العثمانييف أدرككا مدل ضعؾوـ مقارنٌ بالعثمانييف

 .جزيٌ زنكيٌ كتزكج الزلطاف بابنٌ أمير البلػار

 

ؽؾتخت بعض , نتيجٌ لتأذر الشرب كالبلػار ؽً دؽع الجزيٌ اندؽعت إليوـ الجيكش العثمانيٌ

هػ بعد 784المدف الشربيٌ ؽً جنكبً يكغكزّؽيا اليكـَ كتمكنت مف ؽتد مدينٌ شكؽيا عاـ 

 .خشار ثّث زنكاتَ كتـ ؽتد مدينٌ زالكنيؾ المقدكنيٌ التً تقع ؽً اليكناف اآلف

 

باليكلكج ابنى اندركنيككس مف كِيٌ العود؛ ألنى اتخد  (الذامس)خرـ إمبراطكر بيزنطٌ يكخنا 

ا قتؿ  مع زاكجً بف الزلطاف مراد الذم أعلف التمرد علٍ أبيىَ ؽأرزؿ الزلطاف لوـ جيسن

ا  .زاكجً كرازؿ الزلطاف آمبراطكر البيزنطً الذم قتؿ بدكرق أندركبيككس أيضن
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 :هـ791 (كوسوفو)واقعٌ قوص أوه 

كقامكا بوجكـ , ازتػؿ الشرب انسػاؿ العثمانييف بمخاربٌ األمير عّء الديف ؽً األناضكؿ

علٍ الدكلٌ العثمانيٌَ كازتطاعكا أف يخققكا بعض اِنتشارات ؽً جنكب الشرب؛ مما سجع 

أمير البلػار كزيزماف للوجكـ علٍ الدكلٌ العثمانيٌَ كلكف الجيكش العثمانيٌ داهمتى ؽؾر إلٍ 

السماؿ كاعتشـ ؽً مدينٌ نيككبلً ؽً سماؿ بلػارياَ كجمع ما بقٍ مف جيكسى كهجـ علٍ 

ا علٍ  ا كلكف الزلطاف أخزف إليى كأبقاق أميرن القكات العثمانيٌ ؽوزـ سر هزيمٌ ككقع أزيرن

نشؼ بّدق كضـ النشؼ اآلذر للدكلٌ العثمانيٌَ كلما علـ ملؾ الشرب ما لخؽ بزيزماف 

ؽأدركتى الجيكش العثمانيٌ كالتقت معى ؽً مكقعٌ قكص أكق أك , انزخب بجيكسى إلٍ الػرب

إقليـ خشؿ علٍ اِزتقّؿ عف يكغكزّؽيا اآلف كتزكنى أكثريٌ ألبانيٌ )زوؿ ككزكؽك 

َ ككاف القتاؿ زجاِن بيف الطرؽيف ختٍ انخاز شور الملؾ ِزار إلٍ جانب المزلميف (مزلمٌ

كقتلى المزلمكف بزبب ما ؽعلى مف ,  مقاتؿ ؽانوزـ الملؾ ِزار10000بؾرقتى البالؼ قكاموا 

 .أؽاعيؿ دنيٌُ بأزرل المزلميف

 

كبينما يتؾقد الزلطاف مراد األكؿ القتلٍ الشرب قاـ إليى جندم شربً مف بيف الجثث كطعنى 

كمما يذكر ؽً هذق المعركٌ . بذنجرق ؽشرعىَ كقتؿ الجنكد العثمانيكف الشربً علٍ الؾكر

 :دعاء الزلطاف مراد األكؿ ؽً الليلٌ التً زبقت يكـ المعركٌ

 

يا إلوًَ إننً أقزـ بعزتؾ كجّلؾ أننً ِ أبتػً مف جوادم هذق الدنيا الؾانيٌَ كلكنً أبتػً )

يا إلوًَ قد سرؽتنً بأف هديتنً إلٍ طريؽ الجواد ؽً زبيلؾَ .. رضاؾ كِ سًء غير رضاؾ

  .(ؽزدنً تسريؾنا بالمكت ؽً زبيلؾ

 

 :الشئون الداخليٌ فً عود مراد األول

بخيث يعطٍ لكؿ ؽارس , نظمت ؽرقٌ الذيالٌ كالتً عرؽت بزيباق أك الزباهيٌ أك الؾرزاف

ا لى ا مف األرض إقطاعن كالمقيمكف ؽً هذق األرض مزلمكف كانكا أـ نشارل يدؽعكف لى . جزءن

ا ؽً كقت الزلـ , كيجوزكنى بقدر المزتطاع كقت الخرب كيجوزكف جنديّنا آذر معى, ذراجن

, كبرغـ الذدمات التً قدموا هذا النظاـ ؽً بدايٌ األمر إِ أنى جعؿ الجنكد أشخاب نؾكذ

 .كتزلط الكثير منوـ علٍ المكجكديف باألرض ؽنقمكا عليوـ كبالتالً علٍ الخكـ

 (هػ804- 791)الزلطاف الػازم بايزيد األكؿ 

ا كاستور بدكاـ الجواد كالخمازٌ السديدة لٔزّـ ختٍ 30تزلـ الخكـ كهك يبلؼ مف العمر   عامن

  .َ أم الشاعقٌ ٓقدامى كانقضاضى المؾاجئ علٍ العدك(يلدرـ)لقب بازـ 

 

 :نشاطى فً األناضول

كلجأ أبناء خكاموا إلٍ , هػ ضـ إمارات منتسا كآيديف كشاركذاف دكف قتاؿ793ؽً عاـ 
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كما ؽتد مدينٌ األسور آذر المدف للركـ ؽً غرب , قزطمكنً عاشمٌ إمارة أزؾنديار

 .كما تنازؿ لى أمير القرماف عّء الديف عف جزء مف أمّكى بدِن مف ضياعوا كلوا, األناضكؿ

 

ؽازتػؿ , كاستور عّء الديف بالمراكغٌ كالذيانٌ كما زبؽ ؽً عود الزلطاف مراد األكؿ

انسػاؿ الزلطاف بايزيد بالجواد ؽً أكربا كهاجـ العثمانييف كازتطاع أف يزترد بعض 

ؽأزرع إليى الشاعقٌ , كأزر كبار القادة العثمانييف ؽً األناضكؿ, األراضً التً تنازؿ عنوا

كلخقتوا إمارة زيكاس كتكقات ثـ , كبذلؾ انتوت إمارة القرماف, بايزيد ؽوزمى كأزرق هك ككلديى

ؽطلب مف أمير أزؾنديار تزليـ , سؽ طريقى إلٍ إمارة أزؾنديار ملجأ الؾاريف مف أبناء األمراء

كالتجأ األمير إلٍ تيمكرلنؾ الذم , ؽانقض عليى بايزيد كضـ بّدق إليى, األمراء الؾاريف ؽأبٍ

  .زيرد ذكرق بعد قليؿ

 

 :جواده فً أوربا

كزمد لى باِزتقّؿ مقابؿ دؽع , عيف الزلطاف بايزيد األمير أشطؾاف بف ِزار ملكنا للشرب

كمزاعدتى هك كجنكدق ؽً أم كقت يطلبوـَ كتزكج الزلطاف بايزيد أكليؾير أذت , جزيٌ زنكيٌ

 .أشطؾاف

 

ؽوك بذلؾ أكؿ زلطاف عثمانً يخاشر , هػ كخاشرها794اتجى إلٍ القزطنطينيٌ عاـ 

كتركوا مخاشرة ثـ انطلؽ إلٍ األؽّؽ كأجبر خاكموا علٍ معاهدة يعترؼ ؽيوا , القزطنطينيٌ

  .بزيادة العثمانييف علٍ بّدق مقابؿ جزيٌ يدؽعوا زنكيّنا

 

كأزلـ ابنى , ضـ الزلطاف بايزيد األكؿ نشؼ بّد البلػار المتبقٍ بعد مكت ملكوا زيزماف

  .ؽأذذق الزلطاف كجعلى كالينا علٍ شامزكفَ كبذلؾ أشبخت بلػاريا كِيٌ عثمانيٌ

 

كازتػاث ملؾ المجر بالبابا كنشارل , دب الذعر ؽً أكربا مف انتشارات الدكلٌ العثمانيٌ

تقع ؽً )كازتجاب لى دكؽ بكرغكنيا , أكربا ؽأعلف البابا قياـ خرب شليبيٌ علٍ العثمانييف

الذيف أذرجكا مف , كؽرزاف القديس يكخنا( جنكب ألمانيا)كأمراء النمزا كباؽاريا  (سرؽ ؽرنزا

هػ كخاشركا مدينٌ نيككيلً 798كزار الجميع ؽً عاـ , عكا ثـ إلٍ قبرص ثـ ركدس ؽمالطٌ

كمعى كثير مف , ككشؿ جيش العثمانييف ككاف بقيادة أمير الشرب أشطؾاف, سماؿ بلػاريا

كالتقٍ الجمعاف كهزـ الجيش , النشارل الذاضعيف للدكلٌ العثمانيٌ كالجنكد العثمانييف

منوـ دكؽ بكرغكنيا , كأزر الكثير مف أمراء أكربا ؽً هذق المعركٌ, الشليبٍ هزيمٌ منكرة

الذم ؽدل نؾزى بؾديٌ كبيرة كأقزـ للزلطاف بايزيد أِ يقاتلى أبدنا ماداـ خيا ؽرد عليى بايزيد 

إنً أجيز لؾ أِ تخؾظ هذا اليميفَ ؽأنت ؽً خؿ مف الرجكع لمخاربتً؛ إذ ِ ): بقكلتى السويرة

ًْ مف مخاربٌ جميع مزيخيً أكربا كاِنتشار عليوـ   .(سًء أخب إل
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 دينار ذهبيٌ مقابؿ ؽؾ العثمانييف للخشار 10000كبعد هذا اِنتشار دؽع إمبراطكر بيزنطٌ 

 .كزمد للمزلميف ببناء مزجد لوـ ؽيوا, المؾركض علٍ القزطنطينيٌ

 

 :الخرب مع تيمكرلنؾ كتجزؤ الدكلٌ العثمانيٌ

نتشكر ؽيما ذكرناق ختٍ اآلف عف الدكلٌ العثمانيٌ أننا نعيش ؽً خلـ جميؿ ِ نريد اِزتيقاظ 

 .ؽإذا بنا نؾاجأ بكابكس مؾزع يشرؽنا مؤقتا عف الخلـ الجميؿ, منى

 

يأتً ذكر هذا الكابكس المؾزع مع قدكـ الوجكـ السرس الذم يسنى تيمكرلنؾ مف السرؽ علٍ 

ا  األمشار آزّميٌَ كتيمكرلنؾ كما أكردنا ؽً تارير التتر المزلميف أنى ينتزب لٔزّـ ازمن

ا مف أزلختوـ المتعددة يسكهكف بى آزّـ كآزّـ , ؽقطَ كقد جعؿ منى أعداء آزّـ زّخن

  .برمء مف أؽعالى

 

ؽأرزؿ , عندما كشؿ تيمكرلنؾ إلٍ بػداد كذربوا عف آذرها ؽر أميرها إلٍ الزلطاف بايزيد

ؽرؽض الزلطاف بايزيد ؽانطلؽ تيمكر إلٍ الدكلٌ , إليى تيمكرلنؾ يطلب تزليـ األمير الؾار

كأذذ يتكغؿ ؽً , كقتؿ األمير أرطػرؿ بف الزلطاف بايزيد األكؿ, العثمانيٌ كدذؿ مدينٌ زيكاس

 150.000 مع الجيش العثمانٍ البالؼ 80.000الدكلٌ العثمانيٌ ختٍ التقٍ بجيسى البالؼ قكامى 

كلكف , هػَ كازتمرت المعركٌ مف قبؿ سركؽ السمس إلٍ ما بعد غركبوا804ؽً أنقرة زنٌ 

أثناء المعركٌ انضمت مف جيش الزلطاف بايزيد ؽرؽ آيديف كمنتسا ككرمياف كشاركذاف إلٍ 

جيش تيمكرلنؾَ ؽانوزـ الزلطاف بايزيد ككقع هك كابنى مكزٍ ؽً األزر كاذتؾٍ ابنى مشطؾٍ 

 مراتَ كلكنى ؽسؿ ؽسّن 3كخاكؿ الزلطاف بايزيد الؾرار , كؽر أبناؤق زليماف كعيزٍ كمخمد

ا ؽأشابى الخزف السديد مف آهانٌ التً لخقت بى هػ كقيؿ إنى 805كتكؽً ؽً عاـ , ذريعن

  .انتخر

 

كلـ يتركوا إِ كقد عادت , ازتكلٍ تيمكرلنؾ علٍ بقيٌ أراضً الدكلٌ العثمانيٌ ؽً األناضكؿ

  .آمارات التً كانت مكجكدة ؽيوا قبؿ أف تضموا الدكلٌ العثمانيٌ إلٍ التجزؤ مف جديد

 

كهً , كانتوزت الكِيات األكربيٌ التً تخت الخكـ العثمانً ما خؿ بالدكلٌ ؽأعلنت ازتقّلوا

 .البلػار كالشرب كاألؽّؽ ؽانكمست الدكلٌ العثمانيٌ

 

ؽازتقؿ زليماف بالجزء , كمما زاد الدكلٌ تمزقنا تنازع أبناء الزلطاف بايزيد علٍ الزلطٌ

كعقد خلؾنا مع عمانكيؿ الثانٍ إمبراطكر , األكربً مف الدكلٌ العثمانيٌ بما ؽيوا مدينٌ أدرنى

كأعطاق ؽً زبيؿ ذلؾ مدينٌ زالكنيؾ كبعض زكاخؿ البخر , بيزنطٌ ليزاعدق ضد إذكتى
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 .األزكد كتزكج مف إخدل قريباتى

 

 .أما عيزٍ ؽبمجرد كؽاة أبيى أعلف نؾزى زلطاننا ؽً مدينٌ بكرشٌ

 

كأما مخمد الذم كاف مذتبُنا ؽً األناضكؿ ؽخينما ذؼ ضػط التتار ذرج كمف معى مف الجند 

يقاتؿ ما بقً مف التتار كتمكف مف الزيطرة علٍ تكقات كأمازبَ كازتطاع تذليص أذيى 

 .مكزٍ مف األزر كزار لمخاربٌ إذكتى

 

 :انتصار محمد علٍ إخوتى وانفراده بالسلطٌ

ا , ازتطاع مخمد أف ينتشر علٍ أذيى عيزٍ بعد عدة معارؾ بينوما كقتؿ عيزٍ ثـ أرزؿ جيسن

بقيادة أذيى مكزٍ لمخاربٌ أذيوما زليمافَ كلكنى عاد يجر ذيؿ الذيبٌ كراءقَ كلكنى لـ ييُس 

كازتطاع ؽً هذق المرة أف ينتشر كقتؿ زليماف علٍ أبكاب , ؽخاكؿ مكزٍ مرة أذرل الوجكـ

  .هػ813أدرنى عاـ 

 

كخارب ملؾ المجر الذم خاكؿ , اتجى مكزٍ لتأديب الشرب علٍ مكقؾوـ أثناء الوجكـ التترم

  .مزاعدة الشرب كانتشر مكزٍ عليى

 

ؽازتنجد , كضرب الخشار علٍ القزطنطينيٌ, كأراد مكزٍ أف ينؾشؿ بالجزء األكربً

كملؾ الشرب , إمبراطكرها باألمير مخمد الذم أزرع ؽعقد خلؾنا مع إمبراطكر القزطنطينيٌ

 .ضد أذيىَ كانتشر الخلؼ كقتؿ األمير مكزٍ كانؾرد األمير مخمد بالزلطٌ

 (هػ824- 816)الزلطاف الػازم مخمد األكؿ 

 :السُكف الذارجيٌ

يبدك أف الزلطاف مخمد عاش معذب الضمير مف جراء قتلى ٓذكتى الثّثٌ عيزٍ كمكزٍ 

كيتضد ذلؾ عندما انتشر علٍ أمير القرماف , كلذلؾ انعكس ذلؾ ؽً معاملٌ اآلذريف, كزليماف

ثـ تمرد عليى مرة أذرل ؽانتشر الزلطاف عليى مرة أذرل , كعؾا عنى بعد أف أقزـ لى بالطاعٌ

ا لمدينٌ , كعؾا عنى ا ؽً انتشارق علٍ أمير أزمير قرة جنيدَ ثـ عؾا عنى كعينى خاكمن كأيضن

  .نيككبلً

 

 :الشئون الداخليٌ

كتبعى ؽً , قاـ أخد القضاة كيدعٍ بدر الديف بخركٌ يدعك ؽيوا إلٍ مبادئ مسابوٌ لّستراكيٌ

كأخس الزلطاف بازتؾخاؿ أمرق ؽقاتلى , ذلؾ الكثير كذاشٌ مف أشخاب الديانات األذرل

  .كانتشر عليى كقتلى
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 :ظوور األمير مصطفٍ بن السلطان بايزيد

, كطالبى بالخكـ ؽقاتلى, ظور ؽجأة األمير مشطؾٍ بف الزلطاف بايزيد كأذك الزلطاف مخمد

كلكنى هزـ ؽؾر إلٍ إمبراطكر بيزنطٌ الذم , كانضـ إليى قرة جنيد كدذؿ إلٍ بّد اليكناف

كلكنى كعدق بكضع أذيى تخت آقامٌ الجبريٌ كذشص , رؽض تزليمى إلٍ الزلطاف مخمد

  .الزلطاف ألذيى راتبنا سوريّناَ كبرغـ ذيانٌ قرة جنيد إِ أف الزلطاف عؾا عنى مرة أذرل

 

هػ ككشٍ ِبنى مراد مف بعدق كلعلنا نلمس مف اآلف ؽشاعدنا إخدل 824كمات الزلطاف عاـ 

ا علٍ الملؾ كالتً زتظور بشكرة , زلبيات العود العثمانًَ كهً قتؿ آذكة لبعضوـ تنازعن

 .كاضخٌ ؽً الزّطيف القادميف

 

 (هـ855- 824)السلطان الػازي مراد الثانً 

 زنٌَ كانتوح زيازٌ تنبنً علٍ إعادة 18 كعمرق ِ يزيد علٍ 824تكلٍ الزلطٌ عاـ 

ختٍ , الزيطرة علٍ إمارات األناضكؿ التً ازتقلت عف الدكلٌ العثمانيٌ أثناء غزك تيمكرلنؾ

د عدد كبير مف المزلميف ليككنكا قكة كبيرة تنطلؽ لؾتد أكربا ؛ لذلؾ ؽقد أجؿ الؾتكخات ؽً ,يكّخِ

ؽعقد هدنٌ مع ملؾ المجر مدتوا ذمس زنكاتَ كلكف , أكربا لخيف ازتعادة إمارات األناضكؿ

  :ظورت عدة مسكّت

 

طلب إمبراطكر بيزنطٌ مف الزلطاف مراد عدـ الوجكـ علٍ القزطنطينيٌَ كلكً يضمف ذلؾ 

كهدد إمبراطكر بيزنطٌ بإطّؽ زراح , طلب مف الزلطاف أف يزلمى اثنيف مف أذكتى كرهينٌ

ؽرؽضوا الزلطاف مراد األكؿ ؽأطلؽ زراح , مشطؾٍ عـ الزلطاف مراد إذا لـ ينؾذ سركطى

كزكدق بعسرة مراكب ؽانطلؽ بوا مشطؾٍ لخشار مدينٌ غاليبكلً علٍ مضيؽ , عمى مشطؾٍ

إِ أنى لـ يتمكف مف دذكؿ قلعتواَ كزار مشطؾٍ نخك , ؽدذلوا كترؾ ؽيوا خاميٌ, الدردنيؿ

كزار نخك ابف أذيى مراد كلكف خدثت ذيانٌ ؽً , أدرنى كقتؿ القاُد العثمانً بايزيد باسا

  .ؽؾر مشطؾٍ إلٍ مدينٌ غاليبكلً خيث قبض عليى كأعدـ, شؾكؼ قكادق

 

كزارع الزلطاف مراد الثانً لينتقـ مف إمبراطكر بيزنطٌ ؽضرب الخشار علٍ القزطنطينيٌ 

  .هػَ كلكنى لـ يتمكف مف ؽتخوا825عاـ 

 

 :فتنٌ أخو السلطان

ؽقاـ , ازتػؿ األمير مشطؾٍ أذك الزلطاف مراد انسػاؿ الزلطاف بمخاشرة القزطنطينيٌ

ؽاضطر مراد أف يؾؾ الخشار عف , بالتمرد عليى يدعمى أمراء الدكيّت المزتقلٌ ؽً األناضكؿ

  .القزطنطينيٌ كيقاتؿ أذاق ختٍ هزمى كقتلى
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 :فتنٌ قرة جنيد

ؽقد أدمف الذيانٌ كبدأ يزاكؿ هكايتى , لـ يؤثر عؾك الزلطاف مخمد األكؿ عف هذا الذاُف مرتيف

ؽازتكلٍ علٍ إمارة آيديف كأعلف انؾشالى عف الدكلٌَ ؽكثب عليى الجيش , ؽً عود مراد الثانً

  .العثمانً كقتلى

 

 :نشاط السلطان مراد فً األناضول

كاشؿ الزلطاف مراد تخقيؽ هدؽى األكؿَ كهك إعادة آمارات التً ازتقلت عف الدكلٌ 

ا مع أمير القرماف   .العثمانيٌ ؽً األناضكؿَ ؽعقد شلخن

 

, إذ كاف يدعـ األمير مشطؾٍ أذا الزلطاف مراد, كجد أمير قزطمكنً نؾزى ؽً مكقؼ خرج

  .ؽأزرع بالتنازؿ عف نشؼ إمارتى للزلطاف مراد كزكجى ابنتى

 

ككرمياف , كإقليـ الخميد, كشاركذاف, منتسا, زيطر الزلطاف مراد الثانً علٍ إمارات آيديف

كانتوت بذلؾ , التً أكشٍ أميرها قبؿ مكتى بإلخاقوا بالدكلٌ العثمانيٌ خيث لـ يكف لى مف يعقبى

ا للجواد ؽً أكربا  .مساكؿ األناضكؿ كأشبد الزلطاف متؾرغن

 

 :الجواد فً أوربا

ككاف , مف أكثر الخركب التً ذاضوا الزلطاف ؽً أكربا تلؾ التً ذاضوا مع ملؾ المجر

 .المزلمكف تارة ينتشركف كتارة ينوزمكف

 

بدأ القتاؿ بيف الزلطاف كملؾ المجر ككاف النشر للمزلميف خيث عقدت معاهدة تنازؿ ؽيوا ملؾ 

  .الذم أشبد خدّنا ؽاشّن بيف الدكلتيف, المجر عف أمّكى سرقً نور الدانكب

 

ؽعقد معاهدة مع العثمانييف تنازؿ ؽيوا عف , ذسً أمير الشرب جكرج برنككؽتش علٍ ملكى

كبمقتضاها يدؽع جزيٌ زنكيٌ كتعود بقطع عّقاتى مع ملؾ المجرَ , بعض المكاقع للعثمانييف

  .كتزكج الزلطاف ابنتى مارا

 

هػ كاعترؼ أمير 833ازتعاد الزلطاف مراد الثانً مدينٌ زالكنيؾ كالتً آلت إلٍ البندقيٌ عاـ 

كزلـ  (ألبانيا)هػَ كازتطاع الزلطاف إذضاع بّد األرنُكط 836األؽّؽ بالزيادة العثمانيٌ عاـ 

هػ ضـ الزلطاف أمّكى 834كعندما مات األمير عاـ , أميرها أبناءق األربعٌ كرهينٌ للزلطاف

إليىَ كما كاد الزلطاف يزتعد لؾتد القزطنطينيٌ ختٍ عادت الدكلٌ النشرانيٌ إلٍ نقض العوكد 

كؽتد , ؽواجمى الزلطاف كقتلى, ؽقد عاد أمير الشرب جكرج برنككؽتش إلٍ العشياف, كالتمرد

ا مف بّد الشرب كخاشر بلػراد زتٌ أسور كلكنى لـ يتمكف مف ؽتخواَ كأرزؿ الزلطاف , جزءن
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ا إلٍ إقليـ ترانزلؾانيا  , كالذم كاف يتبع كقتوا المجر (الجزء الػربً مف ركمانيا خالينا)جيسن

ا ,  مف الجند20.000ؽوزـ الجيش كازتسود قاُدق مع  ثـ أعاد الكرة مرة أذرل كأرزؿ جيسن

  .هػ845 ألؾنا ؽانوزـ للمرة الثانيٌ كأزر القاُد العثمانً عاـ 80قكامى 

 

 

 

 الدولٌ العثمانيٌ فً عود مراد الثانً

 

مف -ازتػؿ ملؾ المجر الوزيمتيف األذيرتيف للجيش العثمانً كزار بجيسى كمف انضـ إليوـ 

إلٍ بّد الشرب كانتشر - كأؽّؽ, كشرب, كجنكبييف, كبكلندييف, كبنادقٌ, كؽرنزييف, ألماف

اضطر بعدها الزلطاف مراد لتكقيع معاهدة تنازؿ , علٍ العثمانييف ؽً ثّث معارؾ متتاليٌ

,  زنكات10كرد للشرب بعض المكاقع كقامت هدنٌ مدتوا , بمقتضاها عف األؽّؽ للمجر

كاذتار الزلطاف أف يذلد إلٍ الراخٌ بعد هذق الخركب المتتاليٌ كبعد كؽاة ابنى األكبر عّء 

كترؾ ابنى مخمدنا الذم لـ يبلؼ مف العمر , الديف ؽذهب إلٍ كِيٌ آيديف ؽً غربً األناضكؿ

ا لتكلً الزلط14ٌ  .عامن

 

 :تحالف صليبً جديد ضد المسلمين

كتنادل , ازتػؿ البابا هزاُـ المزلميف األذيرة كخث ملؾ المجر علٍ نقض العود مع المزلميف

كذاشٌ أف الزلطاف قد ترؾ الخكـ ِبنى , نشارل أكربا بخرب شليبيٌ جديدة ضد المزلميف

 .الشػير قليؿ الذبرة ؽً القتاؿ

 

 :هـ848 (فارنا)موقعٌ وارنا 

, كذرج لوـ الزلطاف مراد مف عزلتى, جمع ملكؾ أكربا جمكعوـ كهاجمكا بّد البلػار

كالتقٍ الجمعاف ؽً مدينٌ ؽارنا البلػاريٌ علٍ البخر , كهاجموـ بجيش تكلٍ قيادتى بنؾزى

ؽاذتؿ تكازف األعداء , األزكدَ ؽوزـ الخلؼ الشليبً سر هزيمٌَ كقتؿ ملؾ المجر ؽً المعركٌ

 .ؽواجـ الزلطاف معزكرهـ كقتؿ مندكب البابا كترؾ مرة أذرل الزلطاف ِبنى

 

, ثـ اضطر الزلطاف للعكدة مرة أذرل لتأديب آنكساريٌ الذيف ازتذؾكا بابف الزلطاف الشػير

ؽأعطٍ جنا , ؽسػلوـ بالخرب ؽً بّد اليكنافَ خيث قزـ آمبراطكر البيزنطً ملكى بيف أكِدق

  .(الجزء الجنكبً مف اليكناف)كأعطٍ قزطنطيف بّد المكرة , القزطنطينيٌ

 

 :تمرد إسكندر بك

إزكندر بؾ هك أخد أبناء أمير ألبانيا الذيف كانكا رهينٌ عند الزلطاف العثمانًَ أعلف إزكندر 
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ؽقاتلى , كطرد العثمانييف منوا, إزّمى كازتػؿ انسػاؿ الزلطاف بالخرب ؽورب إلٍ ألبانيا

هػَ ثـ اضطر لتركى لمخاربٌ 851الزلطاف كانتشر عليى كأذذ منى بعض المكاقع عاـ 

المجرييف ؽً ككزكؽكَ كقد عرض الزلطاف عليى أف يزلمى خكـ ألبانيا مقابؿ جزيٌ زنكيٌ 

  .كلكنى رؽض كبينما يزتعد الزلطاف لمخاربتى إذ كاؽتى المنيٌ, يدؽعوا

 

 :هػ852معركٌ ككزكؽك الثانيٌ عاـ 

كلكف هذق المرة مع الجيش , للمرة الثانيٌ يلتقً المزلمكف ؽً هذا الزوؿ مع نشارل أكربا

ا علٍ , المجرم ا عزيزن كالذم أراد اِنتقاـ لوزيمتى ؽً معركٌ ؽارناَ كانتشر المزلمكف نشرن

  .الجيش المجرم

 

 .(مخمد الؾاتد)هػَ كتزلـ الزلطٌ ابنى مخمد الثانً 855تكؽً الزلطاف مراد الثانً ؽً عاـ 

 (هػ918- 886)الزلطاف بايزيد الثانً 

كلقً الزلطاف , كلـ يكد يجلس علٍ العرش ختٍ ذرج عليى أذكق جـ, استور بالميؿ إلٍ الزلـ

 .ؽً مخاربتى الكثير مف العنت إلٍ أف اضطر إلٍ الؾرار منى إلٍ مشر

 

ا كعظـ ؽً عودق أمر األزطكؿ , ككما ذكرنا كاف يميؿ إلٍ الزلـ ِ يدذؿ الخركب إِ مداؽعن

ا يودد الملؾ األكربًَ ؽما لبث أف استبؾ مع أزطكؿ البنادقٌ ؽً  العثمانً ختٍ أشبد ذطرن

كؽً عودق زقطت غرناطٌ آذر معاقؿ , مكقعى هاُلٌ هً ؽاتخٌ اِنتشارات البخريٌ العثمانيٌ

ا دكلٌ  المزلميف ؽً األندلس؛ مما يدؿ علٍ مدل تؾرؽ المزلميفَ كظورت ؽً عودق أيضن

ركزيا التً تمكف أميرها إيؾاف الثالث مف تذليص مكزكك مف أيدم التتر المزلميف كمخاربتوـ 

كابتّع بّدهـ كإقامٌ األؽعاؿ الكخسيٌ ؽيوـَ كبعث إلٍ الزلطاف بأكؿ زؾير ركزً عاـ 

كقامت بدؽع , كؽً عشر الزلطاف بايزيد الثانً اعترؽت البػداف بالزيادة العثمانيٌ. هػ897

 .الجزيٌ زنكيّنا

 

 :سيطرة سليم األول علٍ الحكم

ؽالتؾكا خكؿ أشػر أبناُى زليـ الذم , كاف جنكد آنكساريٌ ِ يعجبوـ انكماش بايزيد كضعؾى

كابنى زليماف , كجدكا ؽيى العقليٌ العزكريٌ القكيٌَ ككاف يخكـ ؽً ذلؾ الكقت إمارة طرابزكف

ا زار بى إلٍ الكِيات العثمانيٌ , ؽً كاؽا عاشمٌ القرـ ؽزار زليـ إلٍ ابنى ؽً كاؽا كجمع جيسن

لكنى تراجع كترؾ لى خكـ بعض الكِيات , ؽً أكرباَ كخاكؿ الزلطاف بايزيد توديد ابنى بالقتؿ

هػَ ؽطمع زليـ كزار إلٍ أدرنى كأعلف نؾزى زلطانناَ ؽخاربى أبكق كانتشر 916األكربيٌ عاـ 

ؽلـ يودأ زليـ إِ بعد أف , عليىَ ؽؾر إلٍ القرـ ثـ عؾا الزلطاف عنى كأعادق إلٍ كِيات أكربا

كأرغـ كالدق علٍ التنازؿ عف الخكـ ثـ زرعاف ما , جمع آنكساريٌ كزار بوا إلٍ إزتانبكؿ

 مات الزلطاف زليـ األكؿ
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. 

 

 الدولٌ العثمانيٌ من مجرد دولٌ إلٍ مقر للخالفٌ اإلسالميٌ

 (هـ926- 918)الخليفٌ سليم األول 

 :االتجاه إلٍ توحيد العالم اإلسالمً

رأل أف , بوذق العقليٌ العزكريٌ كالتزلط غير المخدكد الذم يتمتع بى الزلطاف زليـ األكؿ

ختٍ تككف يدنا كاخدة ضد التخالؼ , يجعؿ كؿ همى ؽً تكخيد األمشار آزّميٌ األذرل

كالتً لـ يخاكؿ , كذاشٌ بعد زقكط األندلس, الشليبً الذم ِ ينتوً ؽً أكربا ضد المزلميف

 .إنقاذها أم مشر إزّمً قاُـ ؽً ذلؾ الكقت

 

كمما زاد رغبتى ؽً تكخيد المزلميف ما تردد كقتوا مف أف البرتػالييف اختلكا بعض المكاقع ؽً 

ليكاشلكا طريقوـ إلٍ المدينٌ المنكرة كينبسكا قبر رزكؿ هللا , جنكب العالـ آزّمً

كؽً نؾس الكقت يتخرش الشؾكيكف السيعيكف , كيزاكمكا المزلميف علٍ القدس السريؼ

كيجبركف الزكاف الزنييف الذيف تخت أيديوـ علٍ اعتناؽ المذهب , بالعثمانييف مف السرؽ

بؿ كيعقدكف خلؾنا مع البرتػالييف أعداء آزّـ علٍ , كيزخؾكف علٍ العالـ آزّمً, السيعً

 .كعلٍ العثمانييف بشؾٌ ذاشٌ, المزلميف الزنٌ بشؾٌ عامٌ

 

 :الوجوم علٍ الدولٌ الصفويٌ وموقعٌ جالديران

كذسً ؽً طريقى أف , كأعد العدة لمنازلٌ الشؾكييف, كلـ يضيع الزلطاف زليـ األكؿ الكقت

ؽأمر , يعترضى الزكاف السيعٌ الذيف هـ داذؿ الدكلٌ العثمانيٌ علٍ الخدكد المتاذمٌ للشؾكييف

اَ ثـ زار مباسرة ؽً اتجاق عاشمٌ الشؾكييف  كأراد الجيش الشؾكم أف  (تبريز)بقتلوـ جميعن

يذدع العثمانييف بالؾرار مف أمامى ختٍ يشاب الجيش بآرهاؽ ؽينقضكا عليىَ كخدث الشداـ 

كبعدها بعسرة , هػَ كانتشر العثمانيكف920بيف الجيسيف ؽً جالديراف سرقً األناضكؿ عاـ 

أياـ دذؿ الزلطاف زليـ األكؿ مدينٌ تبريز كازتكلٍ علٍ ذزانتواَ ثـ اقترب ؽشؿ الستاء 

ؽانتظر الزلطاف ختٍ انتوٍ ؽشؿ الستاء ثـ زار مرة أذرل ؽً , ؽؾترت عزاُـ آنكساريٌ

ثـ عاد إلٍ إزتانبكؿ كجمع , كازتكلٍ علٍ بعض القّع ؽً أذربيجاف, اتجاق الدكلٌ الشؾكيٌ

, ضباط آنكساريٌ الذيف ؽترت عزيمتوـ كامتنعكا عف مكاشلٌ الزخؼ عندما خؿ ؽشؿ الستاء

ا ختٍ يككنكا عبرة لػيرهـ   .ؽقتلوـ جميعن

 

 :الوجوم علٍ المماليك

ما إف انتوٍ الزلطاف زليـ األكؿ مف الشؾكييف ختٍ أعد العدة للوجكـ علٍ المماليؾ الذيف 

بآضاؽٌ للذّؼ , كلـ يخاكلكا الكقكؼ ؽً كجى البرتػالييف, ضعؼ أمرهـ ؽً ذلؾ الكقت

 .الثاُر بيف المماليؾ كالعثمانييف علٍ إمارة ذم القادر التً تقع علٍ الخدكد الؾاشلٌ بينوما
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 :هـ922موقعٌ مرج دابق 

ككعدهـ بآبقاء عليوـ , ازتطاع الزلطاف زليـ األكؿ جذب كِة الساـ ؽً شؾى لقتاؿ المماليؾ

ؽً إماراتوـ إذا ما تـ لى النشرَ ثـ زار بجيسى لمّقاة المماليؾ الذيف بدكرهـ أعدكا أنؾزوـ 

هػَ كاختدـ القتاؿ العنيؼ 922لمّقاة العثمانييفَ كالتقٍ الجمعاف ؽً مكقعٌ مرج دابؽ عاـ 

ؽضعؼ أمر المماليؾ كهزمكا كقتؿ ؽً , ؽتزلؿ كِة الساـ بجيكسوـ كانضمكا للعثمانييف, بينوما

أم ما , المعركٌ الزلطاف قنشكق الػكرمَ كبوذق المعركٌ أشبخت الساـ ؽً قبضٌ زليـ األكؿ

 .يعادؿ نشؼ دكلٌ المماليؾَ كغدت األناضكؿ بأكملوا تخت زلطاف العثمانييف

 

 :هـ923موقعٌ الريدانيٌ 

تكلٍ الزلطاف طكماف بام مكاف قنشكق الػكرمَ ؽعرض عليى الزلطاف زليـ األكؿ أف يعترؼ 

ؽأبٍ طكماف بامَ ؽبرز إليى الزلطاف زليـ ؽانوزـ , بزيادة العثمانييف كدؽع ذراج زنكم لوـ

خيث التقٍ , ؽتتبعى الزلطاف زليـ ختٍ مدينٌ القاهرة, طكماف بام علٍ خدكد الساـ الجنكبيٌ

ككقع طكماف , الجيش ؽً مكقعٌ الريدانيٌ كانتشر العثمانيكف برغـ الدؽاع المزتميت للمماليؾ

 .بام ؽً يد العثمانييف نتيجٌ لذيانٌ أخد أتباعىَ ؽأعدمكق علٍ باب زكيلٌ

 

 :تسلم العثمانيين مقاليد الخالفٌ

كالذم كاف كمف زبقى مف -بانتواء دكلٌ المماليؾ تنازؿ الذليؾٌ العبازً األذير مخمد المتككؿ 

للزلطاف زليـ األكؿ عف - الذلؾاء ؽً دكلٌ المماليؾ ليس لى أم زيطرة كإنما كاف شكرة ؽقط

كأشبد الزلطاف زليـ األكؿ أكؿ ذليؾٌ , الذّؽٌَ كدذلت الخجاز ؽً تبعيٌ الدكلٌ العثمانيٌ

 .هػ926عثمانًَ ؽنقؿ مقر الذّؽٌ مف القاهرة إلٍ إزتانبكؿَ كتكؽً الزلطاف زليـ األكؿ عاـ 

 (هػ974- 926) (القانكنً)الذليؾٌ زليماف األكؿ 

بلػت الدكلٌ ؽً عودق أقشٍ اتزاع لوا ختٍ أشبخت أقكل دكلٌ ؽً العالـ ؽً ذلؾ الكقتَ 

ا داذليٌ ؽً كاؽٌ ؽركع الخككمٌَ ؽأدذؿ بعض  كاستور بزليماف القانكنًَ ألنى كضع نظمن

كجعؿ أكبر الكظاُؼ العليا , تػييرات ؽً نظاـ العلماء كالمدرزيف الذم كضعى مخمد الؾاتد

ككانت كلوا ؽً ضكء السريعٌ , كظيؾٌ المؾتًَ كأدذؿ التنظيمات علٍ جيش آنكساريٌ

 .آزّميٌَ كلـ تكف مزتمدة مف القكانيف الكضعيٌ كما قد يتبادر إلٍ األذهاف
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 أعمال العثمانيين فً األمصار اإلسالميٌ

 :تمرد حكام الشام

ما إف كشؿ ذبر مكت الزلطاف زليـ األكؿ إلٍ جانبرد الػزالً إِ كأعلف تمردقَ كعرض 

كؽً نؾس الكقت كاف يطلع , علٍ خاكـ مشر أف يخذك خذكق ؽذدعى خاكـ مشر بإبداء المكاؽقٌ

الذليؾٌ زليماف علٍ كؿ ما يرمٍ إليى خاكـ الساـَ كبدأ خاكـ الساـ ؽً تنؾيذ تمردق بمخاشرة 

كلكف بمجرد كشكؿ الجيكش العثمانيٌ إلٍ خلبَ كلٍْ خاكـ الساـ األدبار ثـ تخشف , خلب

ا ؽزلمى أخد أعكانى للعثمانييف , بدمسؽ ككاجى الجيكش العثمانيٌ ؽوزـ كخاكؿ أف يؾر متنكرن

  .ؽقتلكق

 

 :(الدولٌ الصفويٌ)فً بالد فارس 

كمنوا اتجوكا إلٍ بػداد ؽضمت إلٍ أمّؾ , هػ دذؿ العثمانيكف تبريز للمرة الثاني941ٌؽً عاـ 

ؽدذؿ , هػ طلب أذك الساق الشؾكم مزاعدة الزلطاف ضد أذيى954الدكلٌ العثمانيٌَ كؽً عاـ 

  .العثمانيكف تبريز للمرة الثالثٌ

 

 :فً بالد العرب

ؽبعدما ازتكلكا علٍ آذر معاقؿ , اختدـ الذطر آزبانً كالبرتػالً الشليبً علٍ المزلميف

كعاهدكا المزلميف علٍ أف يكؾلكا لوـ الخريٌ الدينيٌ كممارزٌ , المزلميف ؽً بّد األندلس

ؽأذذت مخاكِت التنشير , السعاُرَ لكنوـ زرعاف ما أذلؾكا العوكد كنقضكا المكاثيؽ

مزتعمليف ؽً ذلؾ كؿ الكزاُؿ مف إبادة كتسريد , الضاريٌ تنومر علٍ المزلميف ؽً األندلس

ؽواـ المزلمكف , كغيرها مف الكزاُؿ التً يعجز القلـ عف كشؾوا, كهتؾ لألعراض كازتعباد

منوـ مف لخقتى آبادةَ كمنوـ مف ذاب ؽً المجتمع النشرانًَ , ؽً األندلس علٍ كجكهوـ

 .كمنوـ مف ازتطاع أف يؾر بدينى ليواجر لألمشار آزّميٌ

 

ؽبعد أف ازتتب لوـ األمر ؽيوا اتجى األزباف نخك , كلـ يكتؼ األزباف كالبرتػاليكف باألندلس

كاختلكا بعض المراكز ؽً سماؿ إؽريقيا مثؿ , األمشار آزّميٌ األذرل ليعيدكا المأزاة ؽيوا

 .طرابلس كالجزاُر كبنزرت ككهراف كغيرها

 

ؽأرادت الدكلٌ العثمانيٌ تخرير سماؿ إؽريقيا مف األزبافَ ثـ اِتجاق لألندلس كلـ سمؿ 

 .المزلميف
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 :البّحارة خير الدين وأخوه عروج

كؽً عود الزلطاف زليـ األكؿ ظور أخد البخارة الذيف لوـ شؾخات ِمعٌ ؽً التارير 

آزّمًَ كهك البخار ذير الديف الذم كاف قرشاننا نشرانيّنا ؽً جزر بخر إيجى ثـ اعتنؽ 

آزّـ هك كأذكق عركجَ كنذرا نؾزيوما لذدمٌ آزّـَ ككانا ينتقماف مف القراشنٌ 

النشارل الذيف كانكا يعترضكف الزؾف المزلمٌ كيزترقكف ركابوا كينوبكنواَ ؽكانا بالمثؿ 

ثـ ؽً عود الزلطاف زليـ األكؿ أرزّ إليى , يعترضاف زؾف النشارل كيبيعاف ركابوا عبيدنا

 .إخدل الزؾف التً أزركهاَ ؽقبلوا منوما ؽأعلنا طاعتوما كذدمتوما للعثمانييف

 

 :ضـ الجزاُر

ؽخرر عركج مدينٌ الجزاُر كمدينٌ تلمزاف , كانطلقا يطوراف سكاطئ إؽريقيا مف الشليبييف

ككاف ذلؾ ؽً عود الزلطاف زليـ األكؿَ ؽعيف ذير الديف كالينا علٍ الجزاُرَ كبالتالً ضمت 

 .الجزاُر إلٍ الدكلٌ العثمانيٌ

 

 :(ليبيا)ضـ طرابلس الػرب 

ؽأرزؿ إليوـ قكة , أرزؿ الزكاف المزلمكف إلٍ الذليؾٌ يزتػيثكنى بعد اختّؿ األزباف لطرابلس

ؽأرزؿ الذليؾٌ األزطكؿ , هػ بقيادة مراد أغا كلكنى ؽسؿ ؽً تخريرها926بخريٌ شػيرة عاـ 

ككاشؿ تخرير , العثمانً بقيادة طكرغكؿ بؾ ؽخرر المدينٌ مف األزباف كطردهـ سر طردة

إخدل جزر البليار جنكب )المدف آزّميٌ مف كطأتوـ ؽخرر بنزرت ككهراف كغزا ميكرقٌ 

 .كِيٌ عثمانيٌ( ليبيا)كككرزيكاَ كبذلؾ غدت طرابلس الػرب  (سرقً أزبانيا

 

 :ؽً تكنس

دعا الذليؾٌ زليماف البخار ذير الديف كأمرق باِزتعداد لػزك تكنس كتخريرها مف ملكوا 

ؽأعد ذير , الذم استور بميلى إلٍ سارلكاف الملؾ النشرانً سديد العداكة لٔزّـ, الخؾشً

ا لوذا الػرض كزار مف مضيؽ الدردنيؿ قاشدنا تكنسَ كؽً , الديف العدة كبنٍ أزطكِن كبيرن

كلكً ِ يعرؼ مقشدق األزازً ثـ كشؿ , طريقى أغار علٍ مالطٌ كجنكبً إيطاليا للتمكيى

, ككضع مكانى أذاق, تكنسَ كبمنتوٍ الزوكلٌ زيطر عليوا كعزؿ الزلطاف خزف الخؾشً

كشمـ علٍ ازتعادة , ؽاستاط سارلكاف ملؾ إزبانيا كإيطاليا كالنمزا كغيرها مف بّد أكربا

كتمكف مف , ؽقاد سارلكاف بنؾزى الجيكش, نؾكذق ؽً تكنس كإعادة ملكوا العميؿ المذلص لى

دذكؿ تكنس كترؾ الخريٌ لجنكدق ؽً النوب كالقتؿ كهتؾ األعراض كهدـ المزاجد كالزبً 

كاِزتعبادَ كأعاد الزلطاف خزف الخؾشً للخكـ بعد أف أجبرق علٍ التنازؿ لى عف مدف 

 .كاضطر ذير الديف إلٍ اِنزخاب مف تكنس, بنزرت كعنابٌ كغيرها
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 :ؽً الجزيرة العربيٌ كالوند

كما ذكرنا مف قبؿ الذطر الذم بدأ يظور مف ِقبَؿ البرتػالييف كاختّلوـ لبعض المكاقع ؽً 

هذا بآضاؽٌ إلٍ ذطرهـ , جنكب سبى الجزيرة العربيٌ كمكاشلٌ الزخؼ لنبش قبر الرزكؿ 

 .علٍ بّد الوند التً كانت ؽً ذلؾ الكقت تخت زلطاف المػكؿ المزلميف

 

, أمر الذليؾٌ زليماف بتجويز أزطكؿ للزيطرة علٍ الجزيرة العربيٌ كتطويرها مف البرتػالييف

كبالتالً أغلقكا , ؽتمكف العثمانيكف مف ضـ اليمف كعدف كمزقط كمخاشرة جزيرة هرمز

كؽً نؾس الكقت ازتنجد المػكؿ المزلمكف , األبكاب ؽً كجى البرتػالييف كأهداؽوـ الدنيٌُ

ؽأرزؿ إليوـ أزطكِن تمكف , بالزلطاف زليماف مف البرتػالييف الذيف اختلكا بعض زكاخؿ الوند

كلكف األزطكؿ العثمانً هزـ ؽً معركٌ ديك البخريٌَ , مف تخرير بعض القّع مف البرتػالييف

ؽاضطر إلٍ اِنزخاب كذاشٌ بعدما خاكؿ األعداء إثارة الؾتف كإساعٌ أف العثمانييف يريدكف 

 .ضـ الوند

 

 الجواد ؽً أكربا

 :البخار ذير الديف كاِنتقاـ لمزلمً األندلس

عندما زمع البخار ذير الديف كأذكق عركج بما خدث للمزلميف قاما لنجدة إذكانوـ ؽً 

ككانت زؾنوـ تتجى إلٍ سكاطئ األندلس لتخمؿ المزلميف الؾاريف بدينوـ مف مخاكِت , األندلس

كؽً نؾس الكقت أراد أف ينتقـ لمزلمً , آبادة كالتنشير آزبانيٌ إلٍ األمشار آزّميٌ

ا , األندلس مف نشارل أكربا بشؾٌ عامٌ كنشارل إزبانيا بشؾٌ ذاشٌ كالذيف استرككا جميعن

 .كبارككا إبادة المزلميف ؽً األندلس

 

ؽأغار علٍ الكثير مف سكاطئ إيطاليا كؽرنزا كإزبانيا كزج ؽً زؾنى بالكثير مف أهالً هذق 

, ليعلموـ أف المزلميف بقدر زماختوـ كعؾكهـ, البّد تمويدنا لبيعوـ عبيدنا ؽً األمشار آزّميٌ

ككاف قد شب تركيزق علٍ إزبانيا بعد أف عقدت معاهدة , ؽوـ قادركف علٍ اِنتقاـ ٓذكانوـ

كانتشر ذير الديف بعد انزخابى مف تكنس علٍ أزطكؿ سارلكاف ؽً . بيف العثمانييف كؽرنزا

 .هػَ كخاكؿ ؽتد جزيرة كريت كلكنى ؽسؿ ؽً ؽتخوا944عاـ 

 

 :ؽتد جزيرة ركدس

ازتػؿ الذليؾٌ انسػاؿ أكربا بالخركب كخركب سارلكاف ملؾ النمزا مع ملؾ ؽرنزا ؽرانزكا 

ا الذّؼ المذهبً بيف الكاثكليؾ كالبركتزتانت كاتجى لؾتد جزيرة ركدس كتمكف بالؾعؿ , كأيضن

التً أهداها , هػَ كؽر ؽرزاف القديس يكخنا مف ركدس إلٍ جزيرة مالط929ٌمف ؽتخوا عاـ 

 .لوـ سارلكاف ملؾ النمزا
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 :تحويل القرم إلٍ واليٌ عثمانيٌ

, كالتً تعترؼ بزيادة الدكلٌ العثمانيٌ, كقع الذّؼ بيف التتر المزلميف الذيف يخكمكف القرـ

 .هػ939ؽتدذلت الدكلٌ العثمانيٌ كجعلتوا كِيٌ عثمانيٌ عاـ 

 

 :تحويل األفالق إلٍ واليٌ عثمانيٌ

هػ كدذؿ 931ؽدذلوا عاـ , قرر الزلطاف زليماف أف يجعؿ كِيٌ األؽّؽ كِيٌ عثمانيٌ

ا جديدنا , عاشمتوا بذارزت كلكف األعياف ؽيوا ثاركا بمزاعدة أمير ترانزلؾانياَ كعينكا أميرن

 .ؽكاؽؽ الذليؾٌ ؽً مقابؿ زيادة الجزيٌ

 

 :تحالف العثمانيين مع فرنسا

ؽقد , كذاشٌ بعدما أخاط بوا مف جميع الجوات, استد ذطر سارلكاف ملؾ النمزا علٍ ؽرنزا

ؽاقترح ملؾ ؽرنزا علٍ الذليؾٌ , ضـ إليى إزبانيا كأجزاء كبيرة مف إيطاليا كهكلندا كألمانيا

ؽً خيف يواجـ ملؾ ؽرنزا مف الػربَ ؽاقتنع , زليماف القانكنً أف يواجـ سرؽ مملكٌ سارلكاف

  الذليؾٌ بالؾكرة

 

 :فتح بلػراد

ؽقتؿ الملؾ رزكؿ الذليؾٌَ ؽجوز الذليؾٌ , أرزؿ الذليؾٌ إلٍ ملؾ المجر يأمرق بدؽع الجزيٌ

ا قادق بنؾزى كزار ؽؾتد بلػراد عاـ  هػ بعد أف كانت أكبر مانع للعثمانييف لدذكؿ بّد 927جيسن

 .المجر

 

 :فتح بالد المجر

 زؾينٌ ؽً نور 800 مدؽع ك300 جندم ك100.000زار الذليؾٌ بنؾزى كمعى جيش قكامى 

الدانكب جنكب بّد المجرَ جاعّن بلػراد قاعدتى الخربيٌ ؽؾتد عدة قّع ؽً أثناء مزيرتى 

هػ بعد أف هزـ ملؾ المجر كؽرزانى كالتقٍ 932كازتطاع أف يؾتد عاشمتوا بكدا ؽً عاـ 

 .اتؾؽ معوـ علٍ تعييف جاف زابكلً ملؾ ترانزلؾانيا ملكنا علٍ المجر, بأعياف البّد

 

 :(فيينا)الحرب مع النمسا ومحاصرة ويانٌ 

ادعٍ أذك الملؾ سارلكاف ؽرديناند زلطتى علٍ المجر كازتطاع أف يختؿ عاشمتوا بكداَ 

ؽازتنجد ملكوا جاف زابكلً بالذليؾٌَ ؽانقضت الجيكش العثمانيٌ علٍ بكدا التً ؽر منوا 

ا ؽً (ؽيينا)ؽرديناند ؽتبعتى الجيكش المظؾرة كخاشرت عاشمٌ النمزا كيانى  َ كأخدثت ثػرن

  .أزكارها إِ أف الذذيرة نؾدت منوـ كأقبؿ ؽشؿ الستاء ؽرجع الذليؾٌ إلٍ بّدق
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هػ خاكؿ ملؾ النمزا اختّؿ بكدا كلكنى لـ يزتطعَ ؽزار إليى الذليؾٌ ؽً العاـ 938كؽً عاـ 

  .كلكنى رجع عندما علـ بازتعدادات سارلكاف, الثانً

 

 :فرنسا تنقض الحلف مع العثمانيين

ثار الرأم العاـ ؽً أكربا علٍ تخالؼ ؽرنزا النشرانيٌ مع الدكلٌ العثمانيٌ المزلمٌ ضد 

, سارلكاف كمملكتى النشرانيٌَ ؽما كاف مف ؽرانزكا ملؾ ؽرنزا إِ أف عقد هدنٌ مع ملؾ النمزا

كنقض التخالؼ مع العثمانييفَ ؽازتػلت النمزا الؾرشٌ كأعادت الكرة ؽً الخركب مع 

 .هػ943العثمانييف كلكنوا انوزمت عاـ 

 

 :تحريض أمير البػدان علٍ العثمانيين

قاـ أذكا الملؾ سارلكاف بتخريض أمير البػداف علٍ الدكلٌ العثمانيٌَ ؽأعلف تمردق ؽتمكف منى 

ا للبػدافَ كعززكا الخاميٌ العثمانيٌ ؽيوا  .العثمانيكف كعينكا أذاق أشطؾاف أميرن

 

 :مواصلٌ الحروب مع النمسا

, كإلػاء الخمايٌ العثمانيٌ عليوا, اقتنع زابكلً ملؾ المجر بؾكرة ؽرديناند ؽً اقتزاـ المجر

كقبؿ أف , كأرزؿ ؽرديناند شكرة مف اِتؾاؽ الزرم بينوما للذليؾٌ ليعلمى بعدـ كِء زابكلً لى

هػَ ؽازتػؿ ؽرديناند 946يعاقب الذليؾٌ الملؾ زابكلً كاف المكت أزرع إلٍ زابكلً عاـ 

علٍ الضؾٌ األذرل لنور الدانكب كالمكاجوٌ لمدينٌ )الؾرشٌ ليختؿ المجر ؽاختؿ مدينٌ بزت 

ا لتككنا العاشمٌ الخاليٌ للمجر بكادبزت َ ؽانقض عليوـ الجيش (بكداَ كاللتاف اندمجتا معن

كرضيت أرملٌ , كبوذا أشبخت المجر كِيٌ عثمانيٌ. هػ ؽؾر النمزاكيكف947العثمانً عاـ 

ا عقدت معاهدة بيف العثمانييف كالنمزا , زابكلً بذلؾ ختٍ يكبر ابنوا الذم ما زاؿ طؾّن  كأذيرن

  .لمدة ذمس زنكات تدؽع بمكجبوا النمزا جزيٌ زنكيٌ مقابؿ ما بقً تخت يديوا مف المجر

 

 :السيطرة علٍ ترانسلفانيا

كازتمر األكربيكف النشارل ؽً نقض العوكد ؽتنازلت إيزابيّ أرملٌ زابكلً عف ترانزلؾانيا 

لؾرديناندَ كبذلؾ نقض العود بيف العثمانييف كالنمزاَ ؽأزرعت الدكلٌ العثمانيٌ بالزيطرة علٍ 

 .هػ957ترانزلؾانيا عاـ 

 

 :عقد االتفاقيات مع فرنسا

ؽعقدت , أرادت الدكلٌ العثمانيٌ ازتمالٌ أخد األطراؼ الشليبيٌ إليوا ختٍ تؾرؽ كخدتوـ ضدها

هػَ كلكنوا سملت الكثير مف اِمتيازات لؾرنزا التً زببت 942مع ؽرنزا اتؾاقيٌ ؽً عاـ 

ذاشٌ كأف الكثير ممف ذلؾكا الذليؾٌ زليماف قد , مساكؿ كثيرة للعثمانييف ختٍ زقطت الذّؽٌ

تبعكق ؽً مند اِمتيازات التً جعلت لألجانب دكلٌ داذؿ الدكلٌ العثمانيٌَ كجعلت القنشؿ 
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أِ : كمف أمثالوا, يخكـ بقكانيف بّدق ؽً الدكلٌ العثمانيٌ ؽً كؿ ما يتعلؽ بالرعايا الؾرنزييف

كِ يخؽ لجباة الذراج إقامٌ , تزمع الدعاكل المدنيٌ للزكاف المزلميف ضد تجار كرعايا ؽرنزا

كأف يككف مكاف دعكاهـ عند الشدر األعظـ ِ عند أم مخكمٌ كباقً السعبَ , دعاكل عليوـ

كتككف ؽً طً , كإذا ذرج ؽرنزً مف الدكلٌ العثمانيٌ كعليى ديكف ؽّ يزألى أخد عنوا

ا ؽً أنخاء الدكلٌ, النزياف بمركر الزمف , كغيرها مف اِمتيازات التً جعلت لوـ نؾكذنا كبيرن

ختٍ أشبخكا يعيسكف ؽً أرض يباح لوـ ؽيوا ؽعؿ كؿ ما يريدكف مف ازتخّؿ للمنكرات 

بؿ قيؿ إف زجكنوـ التً كانت تدار بكازطٌ بّدهـ ؽً , كالؾجكرَ كِ يزتطيع أخد أف يكلموـ

  .الدكلٌ العثمانيٌ كانت عبارة عف قشكرَ بوا ما لذ كطاب مف الجكارم كالذمكر كغيرها

 

كلـ يقتشر األمر علٍ ذلؾ بؿ أذذت كؿ دكلٌ أجنبيٌ تطالب بامتيازات لوا ؽً الدكلٌ العثمانيٌ 

كلما قكم أمرهاَ كما زنعلـ ؽً الشؾخات اآلتيٌ؛ ليزداد الذناؽ علٍ الدكلٌ العثمانيٌ مف 

ٌن إلٍ الذناؽ المؾركض عليوا مف الذارج كالمتمثؿ ؽً الخركب, الداذؿ  .إضاؽ

 

 :األفعٍ روكسالن ويوود الدونمٌ

أزر التتر المزلمكف ؽً القرـ ؽً إخدل غاراتوـ علٍ الركس ؽتاة بالػٌ الجماؿ تدعٍ 

ؽعكؾت , كقيؿ إنوا كانت يوكديٌ ركزيٌ, ؽأهدكها إلٍ الذليؾٌ الذم اتذذها زكجٌ لى, رككزّف

ؽطلبت مف الذليؾٌ أف يزمد لليوكد الذيف طردكا مف األندلس مع , عؿ التدذؿ ؽً سُكف الخكـ

كالذيف لـ , كالذيف يطلؽ عليوـ يوكد الدكنمٌ, المزلميف باِزتيطاف ؽً أرجاء الدكلٌ العثمانيٌ

ؽلـ يجدكا إِ , يخؾظكا الجميؿ للعثمانييف بعد أف رؽضوـ العالـ كضاقت بوـ األرض بما رخبت

كزيككف لوـ دكر رُيزً ؽيما بعد ؽً زقكط , كتظلوـ بظلوا, الدكلٌ العثمانيٌ تؾتد لوـ أخضانوا

  .الذّؽٌ العثمانيٌَ كما زنعلـ ؽً األخداث التاليٌ

 

ا لدل الذليؾٌ ليمنع التتر ؽً القرـ مف مخاربٌ الركس برغـ أف الركس ؽً ذلؾ , كتكزطت أيضن

كارتكبكا ؽيوا أبسع الجراُـ التً تدؿ علٍ خربوـ , الكقت كانكا قد زيطركا علٍ أكثر بّد التتر

 .الشريخٌ لٔزّـ

 

ً بزليـ-بؿ اجتودت لتكلً ابنوا مف الزلطاف زليماف , كلـ تكتؼ رككزّف بذلؾ - كالذم زّمِ

الذّؽٌ بعد أبيى برغـ كجكد أذيى األكبر مشطؾٍ القاُد العظيـ الذم خظً بخب الجيش 

بكازطتوا كهك ؽً  (المعيّف)ؽقامت بعمؿ دزيزٌ نؾذها الشدر األعظـ رزتـ باسا , كالسعب لى

ككتب إليى يخذرق , ؽخّرض رزتـ باسا الذليؾٌ ضد ابنى, (زكج ابنتوا مف الزلطاف)نؾس الكقت 

أف ابنى مشطؾٍ يريد عزلى كتنشيب نؾزى علٍ الزلطنٌ ؽذرج إليى الذليؾٌَ ككاف مشطؾٍ 

ؽما إف جاء ابنى ختٍ انقض عليى بعض , يخارب الدكلٌ الشؾكيٌ ؽازتدعاق أبكق إلٍ ذيمتى

  .كلـ تكتؼ األؽعٍ بقتؿ مشطؾٍ ؽأرزلت مف يقتؿ ابنى الرضيع, الذدـ ؽذنقكق
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 .الذليؾٌ زليـ الثانً: هػَ كتكلٍ بعدق974ثـ تكؽً الذليؾٌ زليماف عاـ 

 (هػ982- 974)الذليؾٌ زليـ الثانً 

كمما يميز عشرق أف أشبخت كظيؾٌ الشدر األعظـ تسكؿ لمف يتقلدها الخاكـ الؾعلً كقاُد 

كتدؽؽ األمكاؿ , ككاف مف أزباب اللجكء إلٍ هذق الكظيؾٌ كبر رقعٌ الدكلٌ كاتزاعوا, الجيكش

مما جعؿ الخكاـ بعد ذلؾ يلجُكف للترؼ كالراخٌ تاركيف للشدر األعظـ تخمؿ , علٍ ذزاُنوا

 .المزُكليٌ

 

كزليـ هك ابف رككزّف الركزيٌَ كالذم تكلٍ الزلطٌ بعد أف نجخت الدزاُس التً كضعتوا 

 .كاسترؾ زليـ الثانً ؽً بعضوا, رككزّف ؽً قتؿ أبناء الذليؾٌ زليماف

 

كهذا الذليؾٌ لـ يكف قكيّنا كالذلؾاء كالزّطيف الزابقيفَ كلكف كجكد الكزير مخمد الشقلً قد 

 .خؾظ للدكلٌ مكانتوا

 

 أعمال العثمانيين فً األمصار اإلسالميٌ

 :قمع الثورات فً اليمن

ككاف قاُدها المطور بف سرؼ الديف ؽأرزؿ إليى جيش بقيادة عثماف باسا , قامت ثكرة ؽً اليمف

 .هػ976كتمكف الجيش مف إذماد الثكرة عاـ , يزاندق زناف باسا كالً مشر

 

 :تخرير تكنس مف األزباف كجعلوا كِيٌ عثمانيٌ

كلكف , هػ كإعادة عميلوا مكِم خزف الخؾش980ًازتطاعت إزبانيا اختّؿ تكنس عاـ 

هػَ 981زرعاف ما ازتطاع العثمانيكف طرد األزباف مف تكنس كجعلوا كِيٌ عثمانيٌ عاـ 

 .ككاف قاُد التخرير ؽيوا هك زناف باسا كالً مشر

 

 األعمال فً أوربا

 :مع النمسا

ا مع النمزا ينص علٍ اعتراؼ الدكلٌ بخمايٌ النمزا علٍ 976ؽً عاـ  هػ أبرمت الدكلٌ شلخن

كتعترؼ ؽً نؾس الكقت , كتدؽع النمزا مقابؿ ذلؾ جزيٌ زنكيٌ, بعض األجزاء ؽً المجر

 .بتبعيٌ ترانزلؾانيا كاألؽّؽ كالبػداف للعثمانييف

 

 :مع فرنسا

أكد الذليؾٌ تأييدق للمعاهدات كاِمتيازات المبرمٌ مع ؽرنزاَ كهذا ما زاعد علٍ تدؽؽ 

آرزاليات الكاثكليكيٌ ؽً أنخاء الدكلٌ العثمانيٌ كبالذات ؽً بّد الساـ كبدأ العمؿ ضد الدكلٌ 
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 .العثمانيٌ بضربوا داذليّنا عف طريؽ زرع اِنتماء إلٍ ؽرنزا كالنشارل بشؾٌ عامٌ

 

 :(بولندا الحاليٌ)مع لوستان أو بولونيا 

كبذلؾ , متخديٌ كّّن مف النمزا كركزيا, ؽرضت الدكلٌ تعييف أذً ملؾ ؽرنزا ملكنا علٍ لوزتاف

 .تخت خمايٌ العثمانييف (بكلندا)أشبخت لوزتاف 

 

 :فتح قبرص

ازتطاعت الدكلٌ العثمانيٌ انتزاع قبرص مف أيدم البنادقٌ الذيف كانكا يختلكنواَ كذلؾ ؽً عاـ 

 .هػ978

 

 :موقعٌ ليبانت البحريٌ

, كذاشٌ بعد ؽتد جزيرة قبرص, بعد ازدياد الذطر العثمانً ؽً البخر المتكزط علٍ أكربا

تخالؼ نشارل أكربا لمخاربٌ , كغزك جزيرة كريت, كبعض المكاقع علٍ بخر األدرياتيؾ

ؽاتخدت أزاطيؿ البندقيٌ مع إزبانيا مع رهباف جزيرة مالطٌ تخت مباركٌ الباباَ , العثمانييف

هػَ كانوزـ األزطكؿ العثمانً كؽقد 979كاشطدمت هذق األزاطيؿ باألزطكؿ العثمانً عاـ 

ا ك300 زؾينٌ ك130ؽً هذق المعركٌ    .أذذتوا األزاطيؿ النشرانيٌ,  ألؼ أزير30 مدؽعن

 

ؽذطب البابا ؽً كنيزٌ القديس بطرس بركما , ككاف لوذا اِنتشار رنينى السديد ؽً أكربا

كما إف كشلت أذبار الوزيمٌ إلٍ , يسكر دكف جكاف قاُد األزاطيؿ المظؾرة (الؾاتيكاف)

يريدكف أف يؾتككا بالنشارل لكِ أف منعوـ الكزير مخمد , إزتانبكؿ إِ كثار الزكاف المزلمكف

ؽذاؽت البندقيٌ ؽعرضت الشلد علٍ , كأذذت الدكلٌ تعد أزطكِن جديدنا لألذذ بالثأر, الشقلً

كدؽع غرامٌ خربيٌ كبيرة كتـ ذلؾ , العثمانييف مقابؿ اعتراؽوا بزيادة العثمانييف علٍ قبرص

 .هػ980عاـ 

 

 :فً البػدان

هػَ 982كتكؽً الذليؾٌ زليـ الثانً عاـ , هػ981قضٍ العثمانيكف علٍ تمرد ببّد البػداف عاـ 

 .كتكلٍ الخكـ ابنى مراد الثالث
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 (هـ1003- 982)الخليفٌ مراد الثالث 

 :الشئون الداخليٌ

 .بمجرد تكليى الخكـ أمر بقتؿ إذكتى الذمزٌ ختٍ ِ ينازعى أخد ؽً الخكـ

 

ا بمنعى ؽثارت , كالذم ازتؾخؿ أياـ أبيى, خاكؿ الزلطاف منع سرب الذمر ؽأشدر قرارن

 .آنكساريٌ كأجبركق علٍ إلػاء هذا القرار

 

خيث يتقدـ , كأعطٍ زؾير ؽرنزا مكانٌ ذاشٌ (ؽرنزا كالبندقيٌ)جدد اِمتيازات لدكؿ أكربا 

كأجبرت الزؾف األكربيٌ التً تدذؿ المكانئ العثمانيٌ أف , باقً الزؾراء ؽً المخاؽؿ الرزميٌ

ا ؽً عودق, بازتثناء البندقيٌ, ترؽع علـ ؽرنزا  .ثـ ازتثنيت إنجلترا أيضن

 

 األعمال فً األمصار اإلسالميٌ

 :فً مراكش

, كازتعاف قاُدها بالبرتػالييف, ازتنجد زلطاف مراكش بالعثمانييف ٓذماد ثكرة اندلعت ؽً بّدق

كتخقؽ , هػ985كاشطدمكا مع البرتػالييف ؽً مكقعٌ القشر الكبير عاـ , ؽلبٍ العثمانيكف النداء

 .النشر للعثمانييف ؽأعادكا الزلطاف إلٍ الخكـ

 

 :مع الدولٌ الصفويٌ

هػَ 984ازتػؿ العثمانيكف اِذتّؼ علٍ تكليٌ خاكـ للدكلٌ الشؾكيٌ بعد مكت طومازب عاـ 

سركاف )ثـ أذربيجاف السماليٌ , هػ985عاـ  (جكرجيا)ؽضمكا إليوـ مف أمّكوا بّد الكرج 

كؽً هذق الزنٌ زار القاُد عثماف باسا إلٍ بّد , هػ991ثـ بّد داغزتاف عاـ , (هػ986عاـ 

, برغـ أنوـ طلبكا منى المدد, القرـ ليؤدب ذانوا الذم لـ يمد العثمانييف ؽً خربوـ مع الشؾكييف

كازتطاع عثماف , كتمكف عثماف باسا مف إغراء أذً ذاف القرـ بتكليتى بدِن مف أذيى ؽقتؿ أذاق

, كتكلٍ منشب الشدر األعظـ بعد مكت مخمد باسا الشقلً, باسا أف يدذؿ عاشمٌ القرـ كاؽا

 .[1]هذا الرجؿ الذم خؾظ للدكلٌ مكانتوا طكاؿ تكليى منشب الشدر األعظـ

 

ؽدذؿ عاشمتوـ تبريز , كأجبر عثماف باسا الشؾكييف علٍ اِعتراؼ بما ضمى مف أمّكوـ

ٌن إلٍ جنكب أذربيجاف بما ؽيوا 993عاـ  هػَ ؽأجبركا علٍ التنازؿ عما تـ ضمىَ إضاؽ

  .العاشمٌ تبريز

 

 األعمال فً أوربا

 :بولندا تحت الحمايٌ الفعليٌ للعثمانيين

ؽرضت الدكلٌ تعييف أمير ترانزلؾانيا ملكنا علٍ بكلكنيا بعد مػادرة ملكوا الزابؽ هنرم إلٍ 
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هػ ؽً معاهدة الشلد التً 984كبذا اعترؽت النمزا بخمايٌ الدكلٌ علٍ بكلكنيا عاـ , ؽرنزا

كبذا تخكلت الخمايٌ العثمانيٌ علٍ بكلندا مف خمايٌ ,  زنكات8كالتً كانت مدتوا , تمت بينوما

 .ازميٌ إلٍ خمايٌ ؽعليٌ

 

 :مشاكل اإلنكشاريٌ التً ال تنتوً

ا لتكقؼ الخركب زكاء مع النمزا أك مع الشؾكييف لـ تجد آنكساريٌ عمّن لوا إِ الزلب  نظرن

, ؽأراد الشدر األعظـ أف يسػلوـ بالخركب مع النمزا ؽً المجر, كالنوب ؽً المدف العثمانيٌ

ا لما كشؿ إليى آنكساريٌ مف ؽكضٍ تكالت عليوـ الوزاُـ كؽقدكا بعض القّعَ , كنظرن

 .هػ1003كازتطاع زناف باسا أف يزتردها عاـ 

 

كانضمكا إلٍ النمزا ؽً خركبوا ضد , كازتػؿ أمراء األؽّؽ كالبػداف كترانزلؾانيا المكقؼ

إِ أف أميرها ازتطاع أف يجعؿ , ؽدذؿ زناف باسا عاشمٌ األؽّؽ بذارزت, العثمانييف

كتكؽً الذليؾٌ مراد . الجيكش العثمانيٌ تتقوقر إلٍ ما بعد نور الدانكبَ كانتزع منوـ عدة مدف

 .هػَ كتكلٍ ابنى مخمد الثالث1003الثالث ؽً العاـ نؾزى 

________________________________________ 

ؽً معركٌ ليبانت -طلب ناُب البندقيٌ الشليبيٌ ؽً إزتانبكؿ : مف مكاقؼ هذا الرجؿ [1]

مقابلٌ الشدر األعظـ - الزابؽ ذكرها ككاف األزطكؿ العثمانً قد تخطـ ؽً هذق المعركٌ

ليزبر غكرقَ كيقؼ علٍ اتجاهات الزيازٌ العليا للدكلٌ العثمانيٌ تجاق  (مخمد باسا الشقلً)

إنؾ جُت بّ سؾ تتخزس سجاعتنا كترل أيف هًَ : البندقيٌَ كقد بادرق الشدر األعظـ قاُّن 

كلكف هناؾ ؽرؽ كبير بيف ذزارتنا كذزارتكـ؛ إذ إف ازتيّءنا علٍ جزيرة قبرص كاف بمنزلٌ 

ذراع قمنا ببترق ككزرقَ كبإيقاعكـ الوزيمٌ بأزطكلنا لـ تؾعلكا سيُنا أكثر مف خلؽ لخاناَ كإف 

 .اللخيٌ لتنمك بزرعٌ كبكثاؽٌ تؾكقاف الزرعٌ كالكثاؽٌ اللتيف تنبت بوما ؽً الكجى ألكؿ مرة

 (هػ1012- 1003)الذليؾٌ مخمد الثالث 

ككاف لوا تدذؿ كبير ؽً سُكف , كهك ابف الذليؾٌ مراد الثالث مف جاريٌ إيطاليٌ مف البندقيٌ

 .الدكلٌَ كما إف تكلٍ الخكـ ختٍ أمر بقتؿ إذكتى التزعٌ عسر

 :مكقعٌ كرزت

ؽذرج , كانت قيادة الجيكش بيد الشدر األعظـ, منذ أكاذر عشر زليماف القانكنً كمف ذلؾكق

ؽقاد مخمد , كذاشٌ بعد ما تكالت الوزاُـ علٍ الجيكش العثمانيٌ, مخمد الثالث عف هذق القاعدة

كازدادت الركح القتاليٌ , الثالث الجيكش بنؾزى ؽدبت الخميٌ الدينيٌ ؽً قلكب الجيش العثمانً

 .هػ ؽً مكقعٌ كرزت1005كهزمكا جيكش المجر كالنمزا عاـ 

 :اندِع الثكرات

 ثكرة ؽرارم

, كلـ تثبت ؽً المعركٌ ؽنؾيت إلٍ األناضكؿ, ؽً أثناء مكقعٌ كرزت ؽرت ؽرقٌ مف الجيش
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 .كنكع مف التجريس كآهانٌ لوا ختٍ تككف عبرة لػيرها, كأطلؽ عليوا ازـ ؽرارم

 

, أنى رأل الرزكؿ ؽً المناـ يبسرق بالنشر علٍ العثمانييف (قرق يازجً)ؽادعٍ أخد قادتوا 

ؽكاؽؽ علٍ التزليـ ؽً مقابؿ أف يعيف علٍ , ؽازتكلٍ علٍ مدينٌ عينتاب ؽخاشرق العثمانيكف

ؽعادكا , إِ أنى ما لبث أف عاد للتمرد بمجرد مػادرة العثمانييف, ؽكاؽؽ العثمانيكف, كِيٌ أمازيا

ا , إليى كؽً هذق المرة يزاعدق أذكق كلً خزف كالً بػداد ؽانوزـ قرق يازجً كمات متأثرن

بجراخى ؽً خيف ازتطاع أذكق كلً خزف أف ينتشر علٍ شقلً خزف باسا كيقتلى عاـ 

هػَ كلكً تتجنب الدكلٌ المزيد مف الؾتف أعطتى كِيٌ البكزنٌ ليخارب األكربييف ختٍ 1010

 .هلؾ هك كأتباعى

 (السباه)ثورة الخيالٌ 

ؽانقض عليوـ جيش , كنتيجٌ للثكرة الزابقٌ طالب الذيالٌ بتعكيضوـ عما لخؽ بوـ مف أضرار

 .آنكساريٌ ؽأذمدهـ

 

 .هػَ كتكلٍ الذّؽٌ ابنى أخمد األكؿ1012كتكؽً الذليؾٌ مخمد الثالث عاـ 

 (هـ1026- 1012)الخليفٌ أحمد األول 

تكلٍ الخكـ كلـ يبلؼ الرابعٌ عسرة مف عمرقَ كلـ يقـ بقتؿ أذيى مشطؾٍ كلكنى اكتؾٍ بخبزى 

  .مع الجكارم كالذدـ

  :خركات التمرد ؽً الدكلٌ العثمانيٌ

كمف أمثلٌ هذق الخركات خركٌ , تعددت ؽً عودق الخركات ضد الدكلٌ مزتػليف شػر زنى

بكِد الكردمَ كخركٌ كالً أنقرة قلندر أكغلًَ كخركٌ عز الديف المعنٍ كهك درزم تمكف 

كأظور للذليؾٌ الطاعٌ ؽأعطاق آسراؼ , مف جمع الكثير مف النشارل كالنشيريٌ كالدركز

, ؽاتؾؽ مع آيطالييف, علٍ مناطؽ كثيرة ؽً الساـ مثؿ جبؿ لبناف كأجزاء مف زكريا كغيرها

هػَ 1022 جندم ثـ أعلف التمرد عاـ 40,000ؽأمدكق بما يختاج لبناء كتجويز جيش قكامى 

 .ؽوزمتى الجيكش العثمانيٌ بعد أف ازتطاع الؾرار إلٍ إيطاليا

 :انتشار الدخان

ؽتعاطاق الكثير مف الجنكد ؽأؽتٍ المؾتً بمنع , انتسر سرب الدذاف عف طريؽ الوكلندييف

 .ؽواج الجنكد كمعوـ المكظؾكف ختٍ أجبركا الزلطاف علٍ إباختى, الدذاف

  :التراجع أماـ الشؾكييف

ؽازتعاد , ازتطاع الساق عباس ملؾ الشؾكييف أف يزتػؿ الؾتف الداذليٌ ؽً الدكلٌ العثمانيٌ

الذم , مكت الشدر األعظـ مراد باسا (الطيف بلٌ)تبريز كسماؿ العراؽ كغيرهاَ كمما زاد 

ؽاضطرت الدكلٌ لعقد معاهدة شلد مع , أبلٍ بّءن خزننا ؽً القضاء علٍ الثكرات كالؾتف

تنازلت بمكجبوا عف كؿ ما ضمى العثمانيكف مف أمّكوـ منذ عود , هػ921الشؾكييف عاـ 

 .زليماف القانكنً
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 :ؽً أكربا

كعقد شلد مع , بنشيب منوا (هكلندا)جددت اِمتيازات مع إنجلترا كؽرنزا كخظيت الؾلمنؾ 

 دككا دؽعٌ كاخدةَ كتتكقؼ عف الجزيٌ 200000هػ تدؽع بمقتضاق النمزا 1015النمزا عاـ 

  .الزنكيٌ التً كانت تدؽعوا

 

عقدت معاهدة مع بكلندا تخمً الدكلٌ بوا بكلندا مف تتار القرـَ ؽً خيف تخمً بكلندا الدكلٌ مف 

 .القازاؽ

 

؛ مما ,ككاف النشر ؽيوا خليؾنا للنشارل, كثرت المعارؾ البخريٌ بيف العثمانييف كنشارل أكربا

, دؽع الدكلٌ إلٍ زخب أزطكلوا مف البخر األزكد لشد أزاطيؿ النشارل ؽً البخر المتكزط

ككقع , ؽازتػؿ القازاؽ هذق الؾرشٌ كهاجمكا ميناء زينكب العثمانً علٍ البخر األزكد

  .الذّؼ بيف الذليؾٌ كالشدر األعظـ نشكح باسا ؽقتؿ علٍ أثرق الشدر األعظـ

 

ككاف ابنى , هػَ ككاف ؽً الثامنٌ كالعسريف مف عمرق1026تكؽً الزلطاف أخمد األكؿ عاـ 

اَ ؽعود إلٍ أذيى مشطؾٍ بالذّؽٌ  .شػيرن

 

 (هـ1027- 1026)الخليفٌ مصطفٍ األول 

كلـ تزد ؽترة خكمى عف ثّثٌ , ذرج مف خبزى مع الجكارم كالذدـ ِ يعرؼ سيُنا عف الخكـ

 .هػ1027أسورَ ثـ تـ عزلى كتكلٍ ابف أذيى عثماف الثانً الذّؽٌ عاـ 

 

 (هـ1031- 1027)الخليفٌ عثمان الثانً 

اَ ؽقتؿ أذاق مخمد كما هً العادة13تكلٍ الخكـ كعمرق ِ يزيد علٍ    . عامن

 

كزمد لى بالعكدة مف إيطالياَ ؽعاد إلٍ جبؿ لبناف كبدأ , عؾا عثماف الثانً عف ؽذر الديف المعنٍ

 .يتخرؾ للتمرد مرة أذرل

 

هػَ كذاشٌ بعد تذاذؿ 1029قامت الخرب بينى كبيف بكلكنيا ؽطلبت بكلكنيا الشلد ؽتـ عاـ 

, ؽثاركا عليى كقتلكق, ؽأراد أف يؤدبوـ كيزتبدؿ بوـ جنكدنا جددنا مدربيف, آنكساريٌ ؽً القتاؿ

كمما يبيف مدل النؾكذ الذم كشؿ إليى . ؽً أكؿ زابقٌ مف نكعوا ؽً الدكلٌ العثمانيٌ

كما إف انتسر ذبر قتؿ الذليؾٌ , هػ1031آنكساريٌَ كأعادكا عمى مشطؾٍ إلٍ الخكـ عاـ 

كقاـ الكِة يعلنكف اِزتقّؿ عف , ختٍ عمت الؾكضٍ كالثكرات أرجاء الدكلٌ العثمانيٌ

الدكلٌَ ؽأسار الشدر األعظـ المعيف بكازطٌ آنكساريٌ بعزؿ الذليؾٌ مشطؾٍ األكؿ كتعييف 

  .هػ1032ابف أذيى مراد الرابع ذليؾٌ عاـ 
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 (هـ1049- 1032)الخليفٌ مراد الرابع 

 .كهك ابف الذليؾٌ أخمد األكؿَ ككاف خيف تكلٍ الخكـ لـ يبلؼ الرابعٌ عسرة بعد

 

 :السُكف الداذليٌ

 ثكرة أباظٌ باسا

, تكلٍ الذليؾٌ مراد الرابع الخكـ كالدكلٌ تملؤها الؾتف كالثكرات كمف أسورها ثكرة أباظٌ باسا

ا لشػر زف الذليؾٌ ؽقد زيطر آنكساريٌ , كالً أرضركـ الذم دذؿ إلٍ أنقرة كزيكاس كنظرن

, ؽكانت المزُكليٌ بأكملوا ملقاة علٍ عاتؽ الشدر األعظـ خاؽظ أخمد باسا, ؽً بدايٌ األمر

, هػ1033الذم ازتطاع أف يذمد ثكرة أباظٌ باسا بعد اِنتشار عليى ؽً مكقعٌ قيشريٌ عاـ 

ا أعظـَ ؽزار إليى ذزرك باسا  ثـ عاد أباظٌ باسا إلٍ الثكرة بعد تعييف ذزرك باسا شدرن

  .هػ1037كأذضعى كعينى علٍ كِيٌ البكزنٌ 

 

 ثورة اإلنكشاريٌ

ككاف الذليؾٌ قد استد عكدق ؽتشدل , ثارت آنكساريٌ ؽً أثناء الخركب مع الدكلٌ الشؾكيٌ

  .لوـ كقتؿ مثيرم الؾتنٌ منوـ ؽأذمدهـ

 

 تجدد ثورة فخر الدين المعنٍ

ما إف ازتتب األمر لؾذر الديف المعنٍ ختٍ ازتػؿ الظركؼ التً تمر بوا الدكلٌ مف ؽتف 

كقاـ بثكرة جديدة ؽذرج إليى كالٍ دمسؽ كازتطاع أف ينتشر عليى كيأزرق هك , كثكرات

كأرزلوـ إلٍ الذليؾٌ الذم برغـ تكرار ذيانٌ ؽذر الديف كتعاكنى الداُـ مع أعداء , ككلديى

؛ مما سجع خؾيدق قرقماز ,إِ أف الذليؾٌ قد أخزف معاملتى هك كذكيى, آزّـ مف الشليبييف

علٍ الثكرة ؽنؾد شبر الذليؾٌَ كقاـ بقتؿ ؽذر الديف المعنٍ كابنى األكبر كأذضع ثكرة 

  .قرقماز

 

 الحروب مع الصفويين

بدأت الخركب مرة أذرل مع الشؾكييف عندما قتؿ قاُد السرطٌ ؽً بػداد بكير أغا كالً 

كعرض عليى تزليـ , ؽخاشرق الشدر األعظـ خاؽظ باساَ كلكنى اتشؿ بالساق عباس, بػداد

كؽً نؾس الكقت عرض علٍ الشدر األعظـ تزليـ المدينٌ كلى كِيتوا ؽكاؽؽَ كدذلت , المدينٌ

كما إف كشؿ الساق عباس ختٍ ضرب , الجيكش العثمانيٌ المدينٌ قبؿ كشكؿ الساق عباس

ؽعرض علٍ ابف بكير أغا تزليـ المدينٌ كإعطاءق كِيتواَ ؽكاؽؽ ,  سوكر3الخشار علٍ بػداد 

كذاف العثمانييفَ ؽدذلت جيكش الساق بػداد كقتلت بكير أغا كابنى؛ ألنوما ذاُناف ِ يمكف 

 .اِعتماد عليوما
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كلكف آنكساريٌ لـ يخاربكا معى؛ مما أدل , خاكؿ الشدر األعظـ خاؽظ باسا ازترداد بػداد

هػ كتكلٍ ابنى الشػير 1038كازتػؿ الشدر األعظـ ذزرك باسا كؽاة الساق عباس , إلٍ عزلى

هػَ كخاكؿ ازترداد بػداد مرتيف كلكنى ؽسؿَ ؽزار الذليؾٌ 1039الخكـ ؽازترد مدينٌ همداف 

ثـ دذؿ , بنؾزى لقتاؿ الشؾكييفَ كذاؼ أف يذرج عليى أذكاق بايزيد كزليماف ؽأمر بقتلوما

كازترد بعض القّع ثـ عاد إلٍ , هػ بعد مقاكمٌ عنيؾٌ مف الشؾكييف1045مدينٌ تبريز عاـ 

ؽذرج الذليؾٌ إليوـ كتمكف مف , إزتانبكؿَ ؽازتػؿ الشؾكيكف الؾرشٌ كازتردكا بعض القّع

ا بيف الدكلتيف عاـ 1048دذكؿ بػداد عاـ  هػَ كتكؽً الذليؾٌ ؽً نؾس 1049هػَ كعقد شلخن

 .العاـ

 (هـ1058- 1049)الخليفٌ إبراهيم األول 

 .تكلٍ الذّؽٌ بعد كؽاة أذيى مراد الرابع

 

 :العمل فً أوربا

اندلعت الخركب مف جديد بيف القازاؽ كالعثمانييفَ كازتطاع القازاؽ اختّؿ مدينٌ آزارؽ 

علٍ الزكاخؿ السماليٌ للبخر األزكدَ كلكف العثمانييف ازتطاعكا ازتردادها عاـ  (آزكؼ)

 .هػ1052

 

 :فتح جزيرة كريت

كتمكف , جوز العثمانيكف أزطكِن لؾتد جزيرة كريت التً كانت تتبع البندقيٌ ؽً ذلؾ الكقت

, هػ كدذلكها بمنتوٍ الزوكلٌ لعدـ كشكؿ األزطكؿ البندق1055ًالعثمانيكف مف ؽتخوا عاـ 

ؽأراد الذليؾٌ اِنتقاـ ؽً سذص , ؽاغتاظ البنادقٌ لذلؾ كأخرقكا بعض المكانئ العثمانيٌ

كلكف المؾتً عارضى ؽامتثؿ لرأل المؾتًَ كلما ازداد تمرد آنكساريٌ أراد , نشارل الدكلٌ

كلكنوـ لما علمكا بذلؾ داهمكق كأزرعكا بعزلى كعينكا ابنى الشػير مخمد , الذليؾٌ أف يؤدبوـ

هػَ ثـ قتلكا الذليؾٌ إبراهيـ األكؿ 1058كذلؾ ؽً عاـ , الرابع الذم لـ يتجاكز الزبع زنكات

 .ذكؽنا مف عكدتى للخكـ

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 43 اىل 29.ص (2 )قصة اخلالفة العثنانية البداية والنهاية 

 

 

 (هـ1099- 1058)الخليفٌ محمد الرابع 

 

 :الشئون الداخليٌ

 

ا لشػر زف الذليؾٌ ككما ذكرنا زابقنا كاف الشدر , ساعت الؾكضٍ ؽً أنخاء الدكلٌ نظرن

ؽاضطر الشدر األعظـ خزيف باسا لرؽع الخشار , األعظـ هك الذم يتخمؿ المزُكليٌ كاملٌ

 .؛ بزبب الؾكضٍ التً أسعلوا آنكساريٌ ؽً البّد,عف مدينٌ كنديا ؽً جزيرة كريت

 

 :ثورة قاطرجً أوغلً

هػ قاـ قاطرجً أكغلً بثكرة ؽً األناضكؿ يدعمى ككرجً ينًَ كازتطاعا أف 1059كؽً عاـ 

ثـ زارا إلٍ إزتانبكؿ كلكنوما اذتلؾاَ ؽازتطاعت الجيكش , يوزما كالً األناضكؿ أخمد باسا

 .العثمانيٌ أف توزموما كقتؿ ككرجًَ كطلب قاطرجً أكغلً العؾكَ ؽعؾا عنى كتكلٍ القرماف

 

 :الحروب فً أوربا

ازتطاع األزطكؿ البندقً أف ينتشر علٍ األزطكؿ العثمانً كيختؿ جزيرتً تيدنكس 

كلـ تزتطع الزؾف المخملٌ بالػذاء الكشكؿ إلٍ , كليمنكس اللتيف تتخكماف ؽً مضيؽ الدردنيؿ

 .إزتانبكؿَ ؽارتؾعت أزعار الػذاء

 

 :تكلً مخمد ككبريللً الشدارة العظمً

, مف أسور مف تكلٍ منشب الشدارة العظمٍ هك كأبناؤق بؿ كأخؾادق ؽً تارير الدكلٌ العثمانيٌ

  .كذلؾ لما أبلكق مف بّء خزف ؽً الجواد ؽً أكرباَ كضبط السُكف الداذليٌ

 

ؽأدب آنكساريٌ , هػ عمؿ علٍ ضبط األمكر الداذلي1067ٌكبمجرد تكليى المنشب عاـ 

كقاـ بقتؿ بطريرؾ الركـ الذم كاف لى دكر كبير ؽً الؾكضٍ الزاُدة , كأعمؿ ؽيوـ القتؿ

 .ؽازتقرت األكضاع الداذليٌ ليتؾرغ للجواد ؽً أكربا, بالبّد

 

ككانت بادرة أعمالى تخرير الجزر كالمراؽئ التً اختلتوا البندقيٌ مف الدكلٌ العثمانيٌ بعد عناء 

  .سديد

 

 :تمرد أمراء ترانسلفانيا واألفالق والبػدان

ؽعرضت الزكيد علٍ العثمانييف أف يعاكنكها ؽً مقابؿ , قامت الخرب بيف الزكيد كبكلندا

الزماح للدكلٌ العثمانيٌ ببزط زيطرتوا علٍ بكلنداَ ؽرؽض مخمد ككبريللً كلكف ازتطاعت 
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ؽقاـ , ؽأمرت الدكلٌ بعزلوـ ,الزكيد ازتمالٌ أمراء األؽّؽ كالبػداف كترانزلؾانيا لخرب بكلندا

ثـ تكجى إلٍ , أمير ترانزلؾانيا المعزكؿ بمنازلٌ العثمانييف ؽأزرع إليى الشدر األعظـ ؽوزمى

 .أمير األؽّؽ الذم خاكؿ العشياف ؽأذضعى

 

 :تكلً أخمد ككبريللً منشب الشدر األعظـ

هػ بعدما أعاد للدكلٌ هيبتوا كازتقرارهاَ 1072كبعد كؽاة الشدر األعظـ مخمد ككبريللً عاـ 

 .تكلٍ ابنى أخمد ككبريللً المنشب ؽزار علٍ نوح أبيى

 

 :فتوحات عثمانيٌ جديدة

كتمكف الشدر األعظـ مف , رؽض أخمد ككبريللً الشلد الذم عرضتى كؿ مف النمزا كالبندقيٌ

ثـ كاشؿ ؽتكخاتى ؽؾتد مكراؽيا , كؽتد قلعٌ نكهزؿ السويرة, التكغؿ ؽً أراضً النمزا

 .(الكاقع اآلف ؽً بكلندا)كإقليـ زينزيا  (المنطقٌ بيف التسيؾ كزلكؽاكيا اآلف)

 

 :توتر العالقٌ مع فرنسا

ثـ جاءت , تكترت العّقات بيف العثمانييف كؽرنزا نتيجٌ لمزاعدة ؽرنزا للبنادقٌ ؽً كريت

الخركب مع النمزا لتزيد مف تكتر العّقاتَ ؽقد ازتنجدت النمزا بالبابا بعد الوزاُـ المتكاليٌ 

,  جندم6000لوا أماـ العثمانييفَ ؽلبٍ البابا النداء كازتنوض ؽرنزا التً أمدت النمزا بػ 

ختٍ خدث الشلد بيف العثمانييف , كلكنوا كانت زجاِن بيف الطرؽيف, كدارت الكثير مف المعارؾ

كبرغـ ذلؾ كاشلت ؽرنزا قرشنتوا البخريٌ , كالنمزاَ كالذم ينص علٍ تقزيـ المجر بينوما

علٍ المراؽئ العثمانيٌ ؽً سماؿ إؽريقيا كعلٍ الزؾف المزلمٌَ ثـ خاكلت ؽرنزا إعادة 

كزاد رؽضى خينما , اِمتيازات كالتقرب إلٍ العثمانييفَ ؽرؽض الشدر األعظـ أخمد ككبريللً

ثـ أسار أخد كزراء ؽرنزا علٍ ملكوا , خاكلت ؽرنزا إرزاؿ أزطكؿ خربً لمنازلٌ العثمانييف

ؽتمكف مف ازتعادة اِمتيازات لؾرنزاَ كتخزنت , أف يزتعمؿ زيازٌ الليف مع العثمانييف

 .هػ1084العّقات بيف ؽرنزا كالعثمانييف ككاف ذلؾ عاـ 

 

 :الحروب مع بولندا

كالتً تمثؿ )أعلف القكزاؽ تبعيتوـ للعثمانييف مما أثار أخقاد بكلندا التً انقضت علٍ أراضيوـ 

ؽزار الذليؾٌ بنؾزى يقكد الجيش الذم ألخؽ بالبكلندييف هزيمٌ , (اآلف أغلب أراضً أككرانيا

ككاف مف سركطى , هػ1083ؽطلب البكلنديكف الشلد كتـ ذلؾ ؽً معاهدة بكزاكس عاـ , منكرة

, كيزتخكذ القكزاؽ علٍ باقً أككرانيا, أف تضـ الدكلٌ العثمانيٌ إقليـ بكدكليا ؽً غرب أككرانيا

 . ألؼ بندقً ذهبنا220كتدؽع بكلكنيا جزيٌ قدرها 

 

كزار قاُدق زكبيزكً السوير بقتاؿ العثمانييف كازتطاع , رؽض السعب البكلندم هذق المعاهدة

ا آذر بيف بكلندا كالعثمانييف يككف للعثمانييف ؽيى مثؿ , أف يخقؽ بعض اِنتشارات ثـ عقد شلخن

هػَ كسارؾ زكبيزكً 1087بازتثناء بعض المدف ككاف ذلؾ عاـ , ما كاف ؽً المعاهدة الزابقٌ

 .ؽً المؾاكضات بعدما أشبد ملكنا علٍ بكلندا
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كما إف تكؽً الشدر األعظـ أخمد ككبريللً ختٍ تزلـ مكانى شورة قرق مشطؾٍ عاـ 

, كعمؿ ؽً زبيؿ مشلختى السذشيٌ ِ مشلخٌ الدكلٌ, هػ ؽلـ يكف ؽً كؾاءة زابقيى1087

ككانت بادرة أعمالى الزيٌُ إثارة القكزاؽ الذيف ازتنجدكا بركزيا ؽاشطدمت بالعثمانييف عاـ 

هػَ ككقعت معاهدة راد زيف بينوما لتعيد الخاؿ 1092كلـ تتكقؼ الخرب إِ ؽً عاـ , هػ1088

  .كلكف أشبد القكزاؽ يكرهكف العثمانييف كيميلكف إلٍ الركس, إلٍ ما كاف عليى قبؿ الخرب

 

 :تجدد الحروب مع النمسا

هػَ كالتً بدأها قرق مشطؾٍ بدايٌ العمالقٌ ثـ أنواها 1092تجددت الخركب مع النمزا عاـ 

 .كتزبب ؽً كارثٌ كبرل للدكلٌ العثمانيٌ, نوايٌ األقزاـ

 

كخاشركها بعد أف , للمرة الثانيٌ (ؽيينا)ؽبدأ بالكثير مف اِنتشارات ككشؿ العثمانيكف لكيانى 

كلـ ينتبى قرق مشطؾٍ لتأميف , خاشرها العثمانيكف أكؿ مرة ؽً عود الذليؾٌ زليماف القانكنً

ككضع كؿ تركيزق لؾتد كيانى كلكف أكربا ما كانت لتتركى يشؿ إلٍ , ما ؽتخى مف بّد النمزا

ؽما إف أشبد العثمانيكف قاب قكزيف أك أدنٍ مف ؽتد , ؽنادل البابا أكربا لنجدة النمزا, هدؽى

يتقدموـ زكبيزكً الذم أمرق البابا بنقض العود مع , كيانى ختٍ انوالت الجيكش األكربيٌ عليوـ

ا-العثمانييف  كبرغـ ازتبزاؿ , كتزاعدق آمارات األلمانيٌ؛ زاكزكنيا كبؾاريا- كعادتوـ داُمن

ؽّخقوـ زكبيزكً يقتؿ منوـ ما تشؿ إليى , المزلميف ؽً الخركب إِ أنوـ اضطركا لّنزخاب

  .يدق

 

 :التحالف الصليبً ضد العثمانيين

أمر بقتؿ قرق مشطؾٍ كتكليٌ إبراهيـ , لما علـ الذليؾٌ بالوزيمٌ التً تعرض لوا العثمانيكف

ؽً الكقت الذم ابتوجت أكربا للنشر المتخقؽ كقامت كؿ مف البندقيٌ كالنمزا , باسا مكانى

ا البابا بما أطلقكا عليى التخالؼ المقدس ٓؽناء  كبكلندا كركزيا كرهباف مالطٌ يدعموـ جميعن

ؽانطلقت النمزا علٍ جبوٌ المجر ؽاختلت مدينٌ بزت ثـ , العثمانييف مف علٍ كجى األرض

هػَ 1097تكغلت ختٍ ضمت الكثير مف أراضً المجر كازتطاعت اختّؿ مدينٌ بكدا عاـ 

كما اختلت النمزا إقليـ , التً ؽقدها العثمانيكف نواُينّا كلـ يزتطيعكا دذكلوا مرة أذرل

ؽً نؾس الكقت كانت بكلندا بقيادة زكبيزكً تػير علٍ , ترانزلؾانيا كأجزاء مف كركاتيا

 .البػداف

 

, أما البنادقٌ كرهباف مالطٌ ؽتمكنت أزاطيلوـ مف اختّؿ الكثير مف مدف سبى جزيرة المكرة

ؽعمت الؾكضٍ أنخاء البّد ؽقرر العلماء كالكزير الثانً عزؿ الذليؾٌ مخمد الرابعَ ككاف ذلؾ 

 .هػَ كتكلٍ مكانى أذكق زليماف الثان1099ًعاـ 

 (هػ1102- 1099)الذليؾٌ زليماف الثانً 

 :السُكف الداذليٌ

ؽقتلكا الشدر األعظـ , عمت الؾكضٍ بعد عزؿ الذليؾٌ مخمد الرابع كزاد نؾكذ آنكساريٌ

 .زياكس باساَ كزبكا أهؿ بيتى كؿ هذا كالذليؾٌ ِ يبدل أم مقاكمٌ
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 :الشئون الخارجيٌ

تكالت الوزاُـ علٍ الدكلٌ العثمانيٌَ ؽاختلت النمزا بلػراد كأجزاء مف بّد الشرب ؽً عامً 

ؽاختلت أجزاء كثيرة مف كركاتيا كدلمازيا , هػَ ككاشلت البندقيٌ تقدموا1100- هػ1099

 .كأكثر أجزاء المكرة

 

 :تولً مصطفٍ كوبريللً الصدارة العظمٍ

جاء , كجاء مشطؾٍ باسا زليؿ عاُلٌ ككبريللً السويرة بالبّء الخزف ؽً الشدارة العظمٍ

ا مف هيبتوا التً ؽقدت ؽبدأ بآشّح الداذلً ؽخؾظ , ؽً الكقت المنازب ليعيد للدكلٌ بعضن

ختٍ إف , كأخزف للنشارل ؽً إزتانبكؿ ؽكزب خب الناس, األهالً مف بطش آنكساريٌ

النشارل األرثكذكس ؽً المكرة ازتطاعكا طرد البنادقٌ مف أرضوـ لمخاكلتوـ ؽرض المذهب 

كزار مشطؾٍ , الكاثكليكً عليوـَ كقبلكا خمايٌ العثمانييف عليوـ لعدـ تعرضوـ لعقيدتوـ

كازتطاع , هػ1101ككبريللً علٍ نوح أبيى مخمد ككبريللًَ ؽازتطاع ازترجاع بلػراد عاـ 

 .القادة العثمانيكف إذماد الثكرة ؽً الشرب كازتعادة إقليـ ترانزلؾانيا

 

 .هػَ كتكلٍ أذكق أخمد الثانً الذّؽٌ؛ ألف زليماف لـ ينجب1102كتكؽً الذليؾٌ عاـ 

 

 (هـ1106- 1102)الخليفٌ أحمد الثانً 

ؽقدت ذّلوا الدكلٌ مشطؾٍ ككبريللً سويدنا ؽً القتاؿ , لـ تطؿ مدة خكمى علٍ أربع زنكات

. كلـ يكف ذلؾى عربجً باسا ؽً كؾاءتى ؽاختلت البندقيٌ جزيرة زاقز ؽً بخر إيجٌ, مع النمزا

 .هػَ كتكلٍ الذّؽٌ بعدق الذليؾٌ مشطؾٍ الثان1106ًكتكؽً الذليؾٌ أخمد الثانً عاـ 

 

 (هـ1115- 1106)الخليفٌ مصطفٍ الثانً 

 :ازتمرار الخركب مع أكربا

كازتطاع أف , ؽقاد الجيكش بنؾزى لمنازلٌ البكلندييف, اتزـ هذا الذليؾٌ بالسجاعٌ كآقداـ

هػ أجبر قيشر الركس بطرس األكبر 1107ينتشر عليوـ بمزاعدة ؽرزاف القكزاؽَ كؽً عاـ 

التً يزعٍ لضموا لتككف منؾذنا لركزيا علٍ البخر  (آزكؼ)علٍ ؽؾ الخشار عف مدينٌ 

كازتطاع أف ينتشر عليوـ ختٍ ؽاجأ , كتكجى الذليؾٌ لمّقاة النمزا علٍ أرض المجر, األزكد

كازتطاع أف يوزموـ , العثمانييف كهـ يعبركف نور تيس (أكجيف دل زاؽكا)القاُد النمزاكم 

 .كغرؽ الكثير منوـ ؽً النور كأذذ يّخقوـ ختٍ ازتطاع دذكؿ بّد البكزنٌ

 

هػ 1108عاـ  (أزكؽ)كاختؿ مدينٌ آزكؼ , كؽً الكقت نؾزى ازتػؿ بطرس األكبر الؾرشٌ

كمع تكالٍ الوزاُـ علٍ العثمانييف تكلٍ الشدارة العظمٍ خزيف ككبريللً ؽازتطاع اِنتشار 

 .كازترداد بعض الجزر ؽً بخر إيجٌ, كطردهـ مف البكزنٌ, علٍ النمزا

 

 :هـ1110معاهدة كارلوفتس 

ذاشٌ بعدما تخالؾت عليوا الكثير , اضطرت الدكلٌ إلٍ إبراـ معاهدة كارلكؽتس بكزاطٌ ؽرنزا

  :مف دكؿ أكرباَ كالتً بمقتضاها تنازلت
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 .عف مدينٌ آزكؼ لركزيا -1

 

ا25عما بقً لوا مف بّد المجر للنمزاَ كعقدت هدنٌ مع النمزا لمدة  -2  . عامن

 

  .عف أككرانيا كبكدكليا لبكلندا -3

 

  .عف زاخؿ دلمازيا كبعض جزر بخر إيجٌ للبندقيٌ -4

 

كثارت , هػ1114كخزف الشدر األعظـ خزيف ككبريللً لوذق المعاهدة ؽقدـ ازتقالتى عاـ 

 .هػَ كتكلٍ أذكق أخمد الثالث الذّؽ1115ٌآنكساريٌ بعدق علٍ الذليؾٌ ختٍ عزلكق عاـ 

 

 (هـ1143- 1115)الخليفٌ أحمد الثالث 

نجد ؽً ذداع آنكساريٌ ؽنؾذ مطالبوـ ككاؽقوـ علٍ قتؿ المؾتً ؽيض هللاَ ختٍ إذا اطمأنكا 

 .كالذم كاف قاُدنا لثكرتوـ, لى قتؿ رءكس الؾزاد ؽيوـَ كعزؿ الشدر األعظـ المعيف برغبتوـ

 

 الحروب فً أوربا

  :الحرب مع روسيا ومحاصرة القيصر

كلكف الشدر األعظـ نعماف ككبريللً , طلبت الزكيد دعـ العثمانييف ؽً خربوا ضد الركس

ختٍ أعلف الخرب علٍ , كما أف ازتلـ بلطجً مخمد باسا منشب الشدارة العظمٍ, رؽض ذلؾ

بعدما تمكف مف خشار القيشر , ركزيا كأتيخت لى الؾرشٌ ألْف يؾنً دكلٌ ركزيا مف الكجكد

كالتً تمكنت مف إغراء الشدر األعظـ , التً أشبخت إمبراطكرة ؽيما بعد, كعسيقتى كاترينا

ؽؾؾ الخشار كاكتؾٍ بتكقيع معاهدة تتعود ؽيوا ركزيا بالتذلً عف ميناء , بالمجكهرات كالماؿ

كأف ِ تتدذؿ ؽً سُكف القكزاؽ؛ كبزبب ذيانٌ الشدر األعظـ ؽقد تـ عزلى كنؾيى , آزكؼ

كتكلٍ منشبى يكزؼ باسا الذم أبرـ مع ركزيا معاهدة جديدة تقضً , ٓخدل جزر بخر إيجٌ

ا بيف الدكلتيف25بودنى مدتوا  كلكف ما لبثت ركزيا أف عادت , عرؽت بػمعاهدة أدرنى,  عامن

ؽتدذلت إنجلترا كهكلندا لتأثير الخركب علٍ تجارتوما كعقدت معاهدة أدرنى , لنقض العوكد

, هػ كالتً تنص علٍ زيطرة العثمانييف علٍ كاؽٌ الزكاخؿ السماليٌ للبخر األزكد1125عاـ 

  .كؽً نؾس الكقت ِ تدؽع ركزيا جزيٌ لذانات القرـ

 

 :تطوير كريت من البنادقٌ

ا لكجكد بعض المكاقع ظلت البندقيٌ ,منذ ؽتخت كريت كاألكضاع بوا غير مزتقرة ؛ نظرن

ا عاـ   .هػ1129تزيطر عليوا ؽً الجزيرةَ ختٍ تمكف العثمانيكف مف طردهـ منوا تمامن

 

 :هـ1130معاهدة بساروفتس 

, ازتنجدت البندقيٌ بالنمزا التً هددت العثمانييف بالخرب إف لـ يعيدكا ما أذذكق مف البندقيٌ

كازتطاعت النمزا أف , ؽنسبت الخرب بينوما, ؽضرب العثمانيكف بتوديدهـ عرض الخاُط
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هػ بمعاهدة 1130هػَ ثـ عقد الشلد عاـ 1129تنتشر علٍ العثمانييف كتختؿ بلػراد عاـ 

  :بزاركؽتس التً بمقتضاها

 

ا مف األؽّؽ للنمزا -1   .تؾقد الدكلٌ بلػرادَ كمعظـ بّد الشرب جزءن

 

  .كأف تعكد بّد مكرة للعثمانييف -2

 

 .تظؿ البندقيٌ مزيطرة علٍ زكاخؿ دلمازيا -3

 

 :الحرب مع الصفويين

بعد ما تنازؿ الساق خزيف ألمير أؽػانزتاف مير مخمد عف , ازتػؿ العثمانيكف ضعؼ الشؾكييف

كازتػلت ركزيا الؾرشٌ ؽاختلت بّد , كأرمينيا (جكرجيا)ؽضمكا إليوـ بّد الكرج , الخكـ

 .ككاد العثمانيكف أف يشطدمكا بالركس لكِ الكزاطٌ الؾرنزيٌ, داغزتاف

 

ؽوزمكا كؽقدكا تبريز كهمداف كغيرهما ثـ جرل الشلد , كخاكؿ الشؾكيكف ازترداد ما ؽقدكق

كلميؿ , ثـ ما لبث أف تجددت الخرب بينوما بعدما تكلٍ طومازب خكـ الشؾكييف, هػ1140عاـ 

 .الذليؾٌ للشلد ثار آنكساريٌ كقتلكا الشدر األعظـَ ثـ عزلكا الذليؾٌ ككلكا ابف أذيى مكانى

 

هػَ ثـ تـ الشلد بتنازؿ 1144ازتطاعت الدكلٌ العثمانيٌ أف تنزؿ بالشؾكييف الوزيمٌ عاـ 

, كلكف كالً ذرازاف نادر ساق رؽض المعاهدة, الشؾكييف عف همداف كتبريز كإقليـ لكرزتاف

كازتطاع أف يزير إلٍ الساق كيعزلىَ ثـ اتجى لقتاؿ العثمانييف كألخؽ بوـ الوزيمٌ ختٍ عقد 

ا بيف العثمانييف كالشؾكييف ؽً مدينٌ تؾليس ببّد الكرج عاـ  تنازؿ ؽيى , هػ1149شلخن

 .العثمانيكف عف كؿ ما أذذكق مف الشؾكييفَ كأشبد نادر ساق ملكنا علٍ ؽارس

 

 :دذكؿ الطباعٌ الدكلٌ العثمانيٌ

كمما يذكر ؽً عود الذليؾٌ أخمد الثالث إنساء أكؿ دار للطباعٌ ؽً إزتانبكؿَ لتككف الزابقٌ 

 .األكلٍ مف نكعوا ؽً الدكلٌ العثمانيٌ

 

 (هـ1168- 1143)الخليفٌ محمود األول 

عندما تكلٍ الخكـ كاف النؾكذ األعظـ لقاُد ثكرة آنكساريٌ بطركنا ذليؿَ الذم عزؿ الذليؾٌ 

  .ثـ ما لبث أف اذتلؼ معى آنكساريٌ كقتلكق

 

 :معاهدة بلػراد

كعندما رغبت ؽرنزا ؽً إنقاذ بكلندا أرضتوا النمزا , اختلت ركزيا بكلندا بدعـ مف النمزا

كبدأت ركزيا بإسعاؿ الخرب مع العثمانييفَ , بمعاهدة ؽييناَ لكً تتؾرغ النمزا لقتاؿ العثمانييف

ؽاتخدت الدكلٌ العثمانيٌ مع الؾرس كازتطاعت كقؼ هجكموـَ كؽً نؾس , كاختلت ميناء آزكؼ

الكقت أذذت تّخؽ الجيكش العثمانيٌ النمزا ختٍ تمكنت مف هزيمتواَ كعقدت معاهدة بلػراد 
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  :هػَ كالتً نشت عل1152ٍعاـ 

 

  .عكدة بلػراد كما تختلى النمزا مف أراضً الشرب كاألؽّؽ إلٍ الدكلٌ العثمانيٌ -1

 

  .كأف تلتزـ ركزيا بودـ قّع مدينٌ آزكؼَ كأِ تككف لوا زؾينٌ ؽً البخر األزكد -2

 

 .هػَ كتكلٍ الذّؽٌ أذكق عثماف الثالث1168كتكؽً الذليؾٌ مخمكد األكؿ عاـ 

 

 (هـ1171- 1168)الخليفٌ عثمان الثالث 

ا1110كلد عاـ  قتؿ , هػَ ككاف عمرق خيف تكلٍ الذّؽٌ يزيد علٍ الثامنٌ كالذمزيف عامن

كأهّن , ؽكاف عكننا لى, الشدر األعظـ علٍ باسا لزكء تشرؽى كعيف مخمد راغب باسا مكانى

ا ؽً الليؿ, لٔشّح كيعمؿ علٍ , كيطلع علٍ أخكاؿ الرعيٌ, ككاف الذليؾٌ يزير متنكرن

 .هػ1171كقد تكؽً ؽً عاـ . آشّح

 

 (هـ1187- 1171)الخليفٌ مصطفٍ الثالث 

 .هػ1171كهك ابف الذليؾٌ أخمد الثالثَ كتكلٍ الذّؽٌ عاـ 

 

 :الحرب مع الروس

, ؽأعلنت الدكلٌ الخرب علٍ ركزيا, أغار القكزاؽ التابعكف لركزيا علٍ خدكد الدكلٌ العثمانيٌ

كقاد ذاف القرـ كريـ كرام الجيش كانتشر علٍ الركسَ كعاد بعدد كبير مف األزرل الركس 

 .هػ1182عاـ 

 

مف األسياء التً جدت ؽً عود هذا الذليؾٌ كمف تبعى هك قتؿ الشدر األعظـ أك القاُد إذا ؽسؿ 

ؽؾً الخرب مع الركس ؽسؿ الشدر األعظـ ؽً , ختٍ يككف عبرة لػيرق, أك انوزـ ؽً الخرب

ثـ جاء الشدر األعظـ الجديد كخاكؿ اجتياز , ؽكاف جزاؤق القتؿ, ؽؾ خشارهـ عف عدة مدف

ا ؽػرؽ الكثير مف الجند كهزـ العثمانيكف ككاف , نور الدينزترَ ككاف النور ؽً ذلؾ الكقت ؽاُضن

 .هػَ كازتطاع الركس اختّؿ إقليمً األؽّؽ كالبػداف1183ذلؾ عاـ 

 

هػ 1185كلكنوـ ازتطاعكا ؽً عاـ , كخاكؿ الركس اختّؿ طرابزكف كلكنوـ لـ يزتطيعكا

كتعييف جاهيف كرام بازـ آمبراطكرة كاتريف األكلٍ , ؽشؿ القرـ عف الدكلٌ العثمانيٌ

كهـ , كتكزطت النمزا ٓنواء الخرب كلكف الركس طلبكا سركطنا مجخؾٌ, إمبراطكرة ركزيا

ا ؽً ازتمرار الخرب كمكاشلٌ تقدموـ ؽً  ا أف الدكلٌ زترؽضوا؛ كذلؾ طمعن يعلمكف تمامن

ؽاندلعت الخرب مف جديد كلكف ذاب ظف الركس ؽقد شدت القكات العثمانيٌ , أمّؾ الدكلٌ

 .كتمكنت مف إجُّوـ عف كثير مف المناطؽ التً اختلكها, هجكـ الركس
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 :الفتن الداخليٌ

ختٍ تضربوا داذلينّا مع ازتمرار منازلتوا , خاكلت ركزيا إثارة الؾتف داذؿ الدكلٌ العثمانيٌ

 .ذارجينّا

 

 :ثكرة نشارل المكرة

كلكنى ُمنًِ , أثار الركس نشارل المكرة كاتجى األزطكؿ الركزً إلٍ المكرة لدعـ الثكرة

, كلكف بعض الزؾف التً أؽلتت تمكنت مف إخراؽ جزء كبير مف األزطكؿ العثمانً, بالوزيمٌ

هػَ 1185ثـ اتجوت ِختّؿ جزيرة لمنكسَ ؽأجبرتوا البخريٌ العثمانيٌ علٍ التقوقر عاـ 

 .كأذمدت الثكرة ؽً المكرة

 

 :ثكرة علً بؾ الكبير ؽً مشر

ازتطاع الركس أف يقنعكا علً بؾ الكبير كالً مشر بمد نؾكذق ؽً الدكلٌ العثمانيٌ مزتػّنّ 

كاتجى األزطكؿ الركزً ؽً البخر المتكزط يمد علً بؾ الكبير , انسػالوا بالخركب مع ركزيا

كذاشٌ أف األزطكؿ الركزً , بما يختاج مف ذذيرةَ ؽدذؿ بّد الساـ كلـ يقك أخد علٍ إيقاؽى

يتخرؾ معىَ كلكنى ؽكجئ بتمرد ناُبى ؽً مشر مخمد أبٍ الذهب ؽعاد إلٍ مشر لقتالىَ كلكنى 

ككاف ؽً نؾس الكقت مف جباة األمكاؿَ , هزـ ؽاتجى إلٍ ضاهر العمر كهك أخد قطاع الطرؽ

ككاف الذليؾٌ ؽً بدايٌ األمر يعترؼ بما ضمى علً . ؽكجد ؽيى زندنا لى ؽكاشؿ تقدمى ؽً الساـ

بؾَ كذلؾ ِنسػالى بقتاؿ الركسَ كلكف لما ازتؾخؿ أمرق التقٍ بى الجيش العثمانً بالقرب مف 

كذاشٌ أف األزطكؿ الركزً كاف يزاعدق بإلقاء قذاُؾى , مدينٌ شيدا ؽانتشر علً بؾ الكبير

 .علٍ الزكاخؿ الساميٌ

 

بأف يواجـ هك مف , كؽقنا ِتؾاقى مع الركس, كبعد ذلؾ ازتعد علً بؾ الكبير لمواجمٌ األناضكؿ

كلكنى رأل أف يقضً , ؽتقع الدكلٌ العثمانيٌ بيف ؽكيوما, الجنكب كيواجـ الركس مف السماؿ

أكِن علٍ مخمد أبً الذهب ؽً مشر ؽزار إليى كالركس يدعمكنى بأربعماٌُ جندمَ كالتقٍ 

ا بجراخى1187بمخمد أبً الذهب ؽً عاـ  , هػَ ؽوزـ علً بؾ الكبير هزيمٌ منكرة كمات متأثرن

كتذلشت الدكلٌ مف ؽتنٌ هذا الذاُف التً كادت , ككقع ؽً األزر الجنكد الركس الذيف يدعمكنى

ا ٓذّشى , تقضً علٍ الدكلٌ كتؾتد لركزيا أبكابوا كعيف مخمد أبك الذهب كالينا لمشر؛ نظرن

 .هػ1187كتكؽً الذليؾٌ مشطؾٍ عاـ . كتؾانيى ؽً ذدمٌ الدكلٌ

 

 (هـ1203- 1187)الخليفٌ عبد الحميد األول 

ا ؽً قشرق ختٍ تكؽً أذكقَ ؽذرج ليتزلـ الذّؽٌ  .كاف مخبكزن

 

 :هػ1187اتؾاقيٌ قينارجٌ 

البلػاريٌَ كأنزلت قكاتوا التً ازتطاعت  (ؽارنا)أغارت أزاطيؿ ركزيا علٍ مدينٌ كارنا 

مخاشرة معزكر العثمانييفَ ؽطلب الشدر األعظـ الشلد ؽعقدت اتؾاقيٌ قينارجٌَ كالتً 

  :نشت علٍ
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يمثؿ اآلف جموكريٌ ملداؽيا )اعتراؼ العثمانييف بازتقّؿ القرـَ ككذلؾ إقليـ بزارابيا  -1

َ ككذلؾ منطقٌ قكباف الكاقعٌ (كجزء مف أككرانيا كمقاطعٌ دكبركجٌ مف جموكريٌ ركمانيا

 .سماؿ غربً القكقازَ ككانت ركزيا تودؼ ِزتقّؿ هذق المناطؽ تمويدنا ِختّلوا

 

  .خريٌ مّخٌ الزؾف الركزيٌ ؽً البخر األزكد -2

 

 ألؼ كيس تدؽع علٍ ثّثٌ 15كأف تدؽع الدكلٌ العثمانيٌ لركزيا غرامٌ خربيٌ مقدارها  -3

  .أقزاط ؽً مطلع كؿ عاـ نشرانً

 

كأف يككف لركزيا خؽ خمايٌ النشارل األرثكذكس الذيف يقيمكف ؽً الدكلٌ العثمانيٌَ  -4

 .كتُبنٍ كنيزٌ ؽً إزتانبكؿ

 

ا للتدذؿ كبالؾعؿ اختلت , ككاشلت ركزيا تخقيؽ أهداؽوا ؽأسعلت الؾتف ؽً القرـ لتجد لوا مبررن

ككادت تعلف الخرب عليوا لكِ ما أبداق , القرـ كاستاطت الدكلٌ العثمانيٌ مف تشرؼ الركس

الزؾير الؾرنزً مف ازتعدادات ركزيا كمف تضامف النمزا معواَ كانتظار الؾرشٌ لتؾتيت 

 .الدكلٌ العثمانيٌ

 

ككاشلت ركزيا ازتؾزازاتوا للزج بالدكلٌ العثمانيٌ ؽً خرب معوا كً تقتطع منوا المزيد مف 

كذاشٌ , ؽأعلنت خمايتوا علٍ بّد الكرجَ كأطلقت لجكازيزوا العناف ٓثارة الؾتف, األراضً

كأذذت , ؽً األقاليـ ذات األغلبيٌ األرثكذكزيٌ مثؿ؛ األؽّؽ كالبػداف كالمكرة كالشرب

ؽعندما زارت آمبراطكرة كاترينا الثانيٌ القرـ , ركزيا تسخف سعبوا للخرب مع العثمانييف

  .ازتقبلت بأقكاس النشر المكتكب عليوا الطريؽ إلٍ بيزنطٌ؛ كالمقشكد بوا القزطنطينيٌ

 

ؽالركس أشخاب المذهب األرثكذكزً لـ كلف ينزكا أف العثمانييف أذذكا أقدس مكاف لوـ علٍ 

كإرجاع ما كاف , ؽكانت أزمٍ أمانيوـ الزيطرة علٍ إزتانبكؿ, بؿ كخكلكق إلٍ مزجد, األرض

كذاشٌ بعدما نقؿ مقر الكنيزٌ األرثكذكزيٌ إلٍ مكزكك بشؾٌ أف الركس , ؽً العود القديـ

 .خامً خمٍ األرثكذكس ؽً العالـ كأقكل سعكبوـ

 

أرادت أف تبادر بالوجكـ علٍ الركس قبؿ أف ينقضكا , كلما علمت الدكلٌ العثمانيٌ بما يخدث

كهذق الطلبات , ؽأبلػت الزؾير الركزً بعدة طلبات لركزيا؛ كً تجد زببنا لجرها للخرب, عليوا

 :هً

 

 .رؽع الخمايٌ عف بّد الكرج -

 

تعييف قناشؿ عثمانييف ؽً الزكاخؿ التً تختلوا ركزيا مف البخر األزكد بدِن مف الذيف  -

 .يثيركف الزكاف
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 .أخقيٌ الدكلٌ ؽً تؾتيش الزؾف الركزيٌ التً تعبر مضيؽ الدردنيؿ -

 

  .تزليـ خاكـ األؽّؽ الّجئ زيازينّا لركزيا -

 

كجرت , ؽأعلنت الدكلٌ العثمانيٌ الخرب عليوا, ككما هك متكقع رؽضت ركزيا الطلبات

كؽً نؾس الكقت , هػ مف اختّؿ مدينٌ أكزم1203مناكسات بيف الطرؽيف تمكنت ركزيا عاـ 

 .انتوزت النمزا الؾرشٌ لٔغارة علٍ بّد الشربَ كلكنوا ؽسلت ؽً اختّلوا

 

 :التذلص مف ضاهر العمر

, ازتطاع مخمد أبك الدهب بأمر مف الذليؾٌ أف يتتبع ضاهر العمر ؽً الساـَ ؽخاشرق ؽً عكا

 .هػ1188ثـ قتلى عاـ , ثـ ؽر إلٍ جباؿ شؾد

 

 .هػ1203كتكؽً الذليؾٌ عبد الخميد عاـ 

 (هـ1222- 1203)الخليفٌ سليم الثالث 

ؽقد ازتطاعت ركزيا أف , كهك ابف الذليؾٌ مشطؾٍ الثالثَ تزلـ الذّؽٌ ؽً كقت عشيب

كزاعدها علٍ هذا النجاح مزاندة النمزا لوا كاختّلوا , تختؿ إقليـ األؽّؽ كالبػداف كبزاربيا

 .لبّد الشرب كدذكلوا بلػراد

, عندما ظورت الثكرة الؾرنزيٌ كانسػؿ آمبراطكر النمزاكم بوا, كلكف جاءت عنايٌ القدر

ا مع العثمانييف عاـ , كذاؼ أف تمتد إلٍ بّدق هػ أعاد إليوا بّد الشرب 1205ؽعقد شلخن

كلكف ركزيا لـ تتكقؼ ؽً خربوا ضد الدكلٌ العثمانيٌ كازتطاعت أف تختؿ المزيد مف , كبلػراد

 .ككانت إذا دذلت بّدنا للمزلميف ارتكبت الؾظاُع كتجردت معوـ مف آنزانيٌ, األراضً

 :هػ1206معاهدة يازً 

تكزطت إنجلترا كهكلندا كبركزيا بيف العثمانييف كالركس كعقدت معاهدة يازً التً 

 :بمقتضاها

 .تعكد األؽّؽ كالبػداف للدكلٌ العثمانيٌ -1

تعترؼ الدكلٌ العثمانيٌ بزيادة ركزيا علٍ القرـ كبزارابيا كمدينٌ أكزم كجزء مف بّد  -2

 .السركس

 :السُكف الداذليٌ

, بعد المعاهدات التً أبرمت مع ركزيا كالنمزا خاكؿ الذليؾٌ إشّح السُكف الداذليٌ للدكلٌ

ا للؾتف كالوزاُـ , كجاء بؾكرة الجنكد النظاميٌ ليتذلص مف آنكساريٌ الذيف أشبخكا منبعن

ؽجعؿ إنساء الزؾف علٍ الطريقٌ , كخاكؿ تقليد أكربا بعد ما رأل التقدـ الذم كشلت إليى

كترجـ المراجع العلميٌ ؽً الرياضيات كالؾف , كازتعاف بالزكيد ؽً كضع المداؽع, الؾرنزيٌ

 .العزكرم

كذاشٌ بعد ؽشؿ الذليؾٌ األزطكؿ كالمدؽعيٌ , كأثار إنساء الجنكد النظاميٌ جنكد اِنكساريٌ

ؽثار آنكساريٌ كمعوـ الجنكد غير النظامييف كأجبركا الذليؾٌ إلػاء النظاـ , عف اِنكساريٌ

 .هػ1222كلـ يكتؾكا بذلؾ بؿ عزلكا الذليؾٌ عاـ , العزكرم الجديد
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 :الخملٌ الؾرنزيٌ علٍ مشر كتكتر العّقات

هػَ التً 1213كمما يذكر ؽً عود الذليؾٌ زليـ الثالث الخملٌ الؾرنزيٌ علٍ مشر عاـ 

كعرضت ركزيا مزاعدة , ؽتخكؿ أعداء األمس إلٍ أشدقاء, ازتطاع ؽيوا نابليكف دذكؿ مشر

كؽً ذلؾ الكقت كاف , ككذلؾ أبدت إنجلترا ازتعدادها لذلؾ, العثمانييف ؽً الخرب مع ؽرنزا

ؽدذؿ بّد الساـ كلكنى ؽسؿ ؽً دذكؿ عكا , نابليكف يكاشؿ تكغلى ؽً األراضً العثمانيٌ

ثـ ازتطاع األزطكؿ , ِزتبزاؿ كاليوا أخمد باسا الجزار كمزاعدة األزطكؿ آنجليزم لى

هػَ كاندلعت الثكرة ؽً أنخاء 1213آنجليزم تدمير األزطكؿ الؾرنزً ؽً آزكندريٌ عاـ 

ككاف مف أهـ نتاُح الثكرة قتؿ كليبر ذليؾٌ , ككاف للجامع األزهر كبير األثر ؽً ذلؾ, مشر

 .هػ1215نابليكف ؽً مشر عاـ 

ختٍ نزلت القكات العثمانيٌ , كأشبخت ؽرنزا ؽً مزتنقع تؾقد ؽيى الكثير مف جنكدها

ؽاضطرت ؽرنزا لّنزخاب مف مشر , ككاشلت تقدموا إلٍ القاهرة, كآنجليزيٌ ؽً مشر

هػ بعد إبراـ اتؾاقيٌ العريشَ كعادت العّقات لزابقوا مع ؽرنزا كتجددت 1216عاـ 

 .اِمتيازات

كذاشٌ بعد أف عزلت الدكلٌ أميرم األؽّؽ , ثـ عادت ركزيا للعداء مع الدكلٌ العثمانيٌ

إف لـ تعط , تدعموا إنجلترا كهددا الدكلٌ بدذكؿ إزتانبكؿ, كالبػداف المؤيديف مف قبؿ ركزيا

ككادت الدكلٌ أف , كتعطٍ ٓنجلترا أزطكلوا كقّع الدردنيؿ, إقليمً األؽّؽ كالبػداف لركزيا

إِ أف العنايٌ آلويٌ قد تمثلت , تذضع لوذق السركط ألنوا ِ تملؾ القكة التً تزتطيع المقاكمٌ

, ؽجاء الزؾير الؾرنزً للذليؾٌ كعرض عليى عكف ؽرنزا, ؽً اذتّؼ المشالد بيف الدكؿ

ؽكاؽؽ الذليؾٌ كتكجى األزطكؿ الؾرنزً إلٍ مدذؿ مضيؽ الدردنيؿ مطكقنا األزطكؿ 

ا ذكؽنا مف تدمير أزطكلوا  آنجليزم ؽً بخر مرمرةَ ؽاضطرت إنجلترا لّنزخاب ؽكرن

هػَ كلكف 1222كخاكلت تعكيض ؽرارها ؽً الخملٌ التً سنتوا علٍ مشر بقيادة ؽريزر عاـ 

ا لف تنزاقَ ؽانزخبت تجر أذياؿ الذيبٌ كراءها  .سعب رسيد البازؿ قد لقنوا درزن

, ككاف مخمد علً أخد الجنكد الذيف جاءكا ضمف الجيش العثمانً ٓذراج الؾرنزييف مف مشر

هػَ 1220ختٍ نشب كالينا علٍ مشر عاـ , ؽما لبث أف جذب إليى المماليؾ كالعلماء كاألهالً

هػَ كأثار الؾتف 1226ؽما إف ازتتب لى األمر ختٍ تذلص مف المماليؾ ؽً مذبخٌ القلعٌ عاـ 

 .بيف العلماء لينؾرد بالخكـ كخدق

كؽً عود الذليؾٌ زليـ الثالث تككنت جموكريٌ مزتقلٌ ؽً بّد اليكناف تخت ضػط دكؿ أكرباَ 

كبرغـ أف هذق الجموكريٌ تككف تخت خمايٌ الدكلٌ العثمانيٌ إِ أف الكضع الذم أشبخت عليى 

 .زيمود لوا الطريؽ إلٍ اِزتقّؿ التاـ عف الدكلٌ العثمانيٌَ كما زنرل ؽً الشؾخات المقبلٌ

 (هـ1223- 1222)الخليفٌ مصطفٍ الرابع 

 .كهك ابف الزلطاف عبد الخميد األكؿ

كؽً نؾس الكقت كانت ركزيا ؽً , كؽً ذلؾ الكقت لـ ترد ركزيا التذلً عف األؽّؽ كالبػداف

كانتشرت ؽرنزا ؽً الخرب ؽؾرضت ؽرنزا رأيوا علٍ العثمانييف بأف يذلٍ , خرب مع ؽرنزا

علٍ أِ تدذلوا الجيكش العثمانيٌ ؽكاؽؽ العثمانيكف كلكف , الركس كِيتً األؽّؽ كالبػداف

 .ركزيا لـ تترؾ الكِيتيف

ؽً البدايٌ انشاع الذليؾٌ ألكامر اِنكساريٌ بعدما عزلكا عمى كعيف قاُدهـ قباقجً أكغلً 
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ا لقّع البكزؾكر كقتؿ قبابجً أكغلً كطلب القاُد , ثـ ما لبث أف اذتلؼ آنكساريٌ, خاكمن

كلكف زليـ كاؽتى المنيٌ ؽقتؿ الذليؾٌ مشطؾٍ , الجديد لٔنكساريٌ إعادة الذليؾٌ زليـ الثالث

 .هػ1221ؽاجتمع عليى آنكساريٌ كعزلكق ككلكا أذاق مخمكد الثانً عاـ , القاُد الجديد

 (هـ1255- 1223)الخليفٌ محمود الثانً 

 .امتأل عود مخمكد الثانً بأخداث مومٌَ زكاء علٍ الشعيد الداذلً أك الذارجً

 :الخركٌ الكهابيٌ

 :نتيجٌ للضعؼ السديد الذم دب ؽً أكشاؿ الدكلٌ العثمانيٌ ظور ؽيوا اتجاهاف

كالذم أرجع ما كشلت إليى الدكلٌ العثمانيٌ مف ضعؼ إلٍ اِبتعاد عف .. اِتجاق األكؿ

 .الذم ما كاف للمزلميف أف تقكـ لوـ قاُمٌ ؽً األرض إِ بالتمزؾ بى, آزّـ

؛ لكً نشؿ إلٍ ما كشلت إليى مف ,يقكـ علٍ ضركرة تقليد أكربا تقليدنا أعمٍ.. اِتجاق الثانً

 .تقدـ كازدهار

كاجتذبت إليوا , تمثؿ ؽً الخركٌ الكهابيٌ التً قامت ؽً أنخاء الجزيرة العربيٌ: اِتجاق األكؿ

 .الكثير مف أهلوا

الذم أذذ ؽً إرزاؿ البعثات إلٍ أكربا لتأتً بكؿ , كاف متمثّ ؽً مخمد علً: كاِتجاق الثانً

ا عند , ختٍ لك كاف ِ يتؾؽ مع الديف, ما تجدق ؽً أكربا كلذلؾ نجد األكربييف قد أثنكا داُمن

 .كاعتبركا أف النوضٌ ؽً مشر قد بدأت منذ عودق, الكتابٌ عف مخمد علً

أكخٍ األكربيكف كغيرهـ مف أعداء الكهابييف إلٍ الدكلٌ , كلما زاد أتباع الخركٌ الكهابيٌ

العثمانيٌ بأنوا خركٌ انؾشاليٌ ذارجٌ علٍ زلطٌ الدكلٌَ ككانت الجيكش العثمانيٌ ؽً ذلؾ 

الذم ازتطاع أف , ؽتركت مومٌ القضاء علٍ الخركٌ لمخمد علً, الكقت ؽً خركب مع أكربا

ا قكينّا يخمً بى نؾكذق كيذكض بى المعارؾ ؽأزرع ببناء أزطكؿ لنقؿ القكات إلٍ , يجوز جيسن

, كنزلت القكات التابعٌ لمخمد علً بإمرة ابنى طكزكف, ميناء ينبع علٍ البخر األخمر

, كلكنى خكشر ؽً الطاُؼ ؽجاءق أبكق بنؾزى, كازتطاعت أف تزيطر علٍ المدينٌ المنكرة

ؽأرزؿ إليى عبد هللا بف , ؽاختؿ مكٌ المكرمٌ ثـ كاشؿ طكزكف زخؾى ؽً الجزيرة العربيٌ

كلكف طكزكف اضطر , كطلب الشلد ؽتـ, زعكد أمير الدكلٌ الزعكديٌ الراعيٌ للخركٌ الكهابيٌ

كما إف هدأت األكضاع ؽً مشر ختٍ بعث , للعكدة إلٍ مشر بعدما زمع بتمرد جند كالدق

كازتطاع الكشكؿ إلٍ الدرعيٌ قاعدة الزعكدييفَ , مخمد علً خملٌ جديدة بقيادة ابنى إبراهيـ

هػَ كبذلؾ قضٍ علٍ الخركٌ الكهابيٌَ كزاؽر عبد 1233ؽازتزلمت كعقد الشلد ؽً عاـ 

 .بعد أف أّمنى الذليؾٌ كلكف ما لبث أف قتؿ بمجرد كشكلى, هللا بف زعكد إلٍ إزتانبكؿ

 :األكضاع ؽً أكربا

كمع , مع ازتمرار الخركب مع ركزيا كإسعاؿ ؽتف اِزتقّؿ عف الدكلٌ ؽً كِيٌ الشرب

ؽمالت ركزيا , تجددت الذّؽات بيف ؽرنزا كركزيا, تقدـ الركس ؽً األراضً العثمانيٌ

؛ لكً تتؾرغ لقتاؿ الؾرنزييف ؽعقدت معاهدة بذارزت التً تنص ,للشلد مع الدكلٌ العثمانيٌ

, كزيادة ركزيا علٍ بزاربيا, علٍ زيادة الدكلٌ العثمانيٌ علٍ األؽّؽ كالبػداف كالشرب

 .كازتطاعت ركزيا أف تنتشر ؽً خركبوا مع ؽرنزاَ مما اعتبرق نابليكف ذيانٌ مف العثمانييف

 :ثكرة الشرب

, كؽً بّد الشرب استد غيظ الزكاف مف معاهدة بذارزت التً تبقيوـ تخت الخكـ العثمانً

ؽاندلعت الثكرة ؽأذضعوـ العثمانيكف كؽر زعماؤها إلٍ النمزا ما عدا تيكدركؽتش الذم أبدل 
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ختٍ إذا , طاعتى للدكلٌَ كهك ؽً الخقيقٌ يعمؿ علٍ زرع بذكر اِنؾشاؿ عنوا ؽً الزكاف

ختٍ أبدل الطاعٌ , هػ ؽاشطدمت معى الجيكش العثماني1230ٌقكيت سككتى أعلف التمرد عاـ 

مرة أذرل للذليؾٌ علٍ أِ تتدذؿ الدكلٌ ؽً سُكف الشرب الداذليٌَ كأف تككف الزيطرة 

 .للعثمانييف ؽً الشرب علٍ القّع ؽقط ؽكاؽقت الدكلٌ

 :ثورة اليونان

كنتيجٌ طبيعيٌ لعدـ تدذؿ الدكلٌ العثمانيٌ ؽً عقيدة أك خضارة أك لػٌ األمشار المؾتكخٌ؛ 

ككاف مف ضمف هذق , كذاشٌ غير المزلميف, اؽتقدت هذق األمشار اِرتباط مع الدكلٌ العثمانيٌ

ليعكدكا مسخكنيف بالنزعات , األمشار اليكناف التً زاؽر العديد مف أبناُوا إلٍ أكربا

كأززكا جمعيات زريٌ ؽً النمزا كركزيا لدعـ اِنؾشاؿ عف , اِنؾشاليٌ عف العثمانييف

ؽتكجى إليوـ ذكرسيد باسا , كما إف أعدكا العدة ختٍ أعلنكا التمرد علٍ العثمانييف, العثمانييف

 .ؽوزـ أماموـ كانتخر بعد الوزيمٌ

ؽأمر , ؽلـ يجد الذليؾٌ ٓذماد الثكرة ؽً اليكناف غير مخمد علً الذم أتـ ؽتد الزكداف

ختٍ , األزطكؿ المشرم أف يتخرؾ بإمرة ابنى إبراهيـ متكجوا إلٍ اليكناف للقضاء علٍ الثكرة

كازتطاعت الجيكش المشريٌ أف تخقؽ انتشارات , يضموا هٍ األذرل إلٍ مناطؽ نؾكذق

كتمكف مف , برغـ آمدادات التً كانت تنواؿ عليوا مف أكربا بأزرها, كازخٌ ؽً اليكناف

كضػطت علٍ العثمانييف , هػ ؽزارعت كؿ مف ركزيا كإنجلترا بالتدذؿ241دذكؿ أثينا عاـ

هػَ ككاف مف أغرب ما تتزـ بى أنوا لـ تذكر سيُنا عف 1242لعقد معاهدة آؽ كرماف عاـ 

كمف أهـ بنكدها خريٌ المّخٌ , اليكنافَ بالرغـ مف أف التدذؿ كاف بزبب الثكرة ؽً اليكناف

كأخقيٌ ركزيا ؽً المركر ؽً مضاُؽ البكزؾكر كالدردنيؿ , لكاؽٌ الزؾف ؽً البخر األزكد

ٌن إلٍ أخقيتوا ؽً انتذاب أمير األؽّؽ كالبػداف, بدكف تؾتيش كِ يخؽ للعثمانييف عزؿ , إضاؽ

كيختؾظ العثمانيكف ؽيوا , كأف تشير إمارة الشرب مزتقلٌ ذاتينّا, أم منوما إِ بمكاؽقٌ ركزيا

 .بثّث قّع ؽقط منوـ بلػراد

 :مؤتمر لندن

هػ طلبت إنجلترا مف 1242ؽؾً عاـ , كاشلت أكربا ازتؾزازها للعثمانييف لجرهـ إلٍ الخرب

العثمانييف أف تككف الدكؿ النشرانيٌ هً الكزيط بيف العثمانييف كالكِيات العثمانيٌ ذات 

كاتؾقت ركزيا , ؽجعلت أكربا هذا الرؽض ذريعٌ للخرب, ؽرؽضت الدكلٌ, األغلبيٌ النشرانيٌ

كأعطكا مولٌ , إذا لـ يعطكا اليكناف اِزتقّؿ التاـ, كإنجلترا كؽرنزا علٍ خرب العثمانييف

ؽلـ يمتثؿ لوـ الذليؾٌ ؽتكجوت أزاطيؿ ركزيا كإنجلترا , للذليؾٌ سور لزخب قكاتى مف اليكناف

كأمرت إبراهيـ باسا باِنزخاب مف اليكنافَ ؽضرب بكّموـ عرض , كؽرنزا إلٍ اليكناف

ؽدمر الخلؼ األكربً األزطكؿ العثمانً كالمشرم ؽً اليكنافَ كازتسود ما يزيد , الخاُط

 ألؼ مشرم ؽً مقاكمٌ الخلؼ الشليبًَ ثـ اضطر إبراهيـ باسا إلٍ اِنزخاب بمف 30علٍ 

, بقً معى مف الجنكدَ كعقد التخالؼ الشليبً مؤتمر لندف الذم دعيت إليى الدكلٌ العثمانيٌ

ؽرؽضت الدكلٌ , ؽرؽضت الخضكر ؽأعلف التخالؼ ازتقّؿ اليكناف عف الدكلٌ العثمانيٌ

 .العثمانيٌ اِعتراؼ بقرارات المؤتمر

 :معاهدة أدرنى

كعينت عليوـ , كتمكنت مف اختّؿ البػداف كاألؽّؽ, أعلنت ركزيا الخرب علٍ العثمانييف

ا مف قبلوا البلػاريٌ بعد ذيانٌ أخد القادة  (ؽارنا)كازتطاعت دذكؿ مدينٌ كارنا , خاكمن
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ا أف تدذؿ سرقً , كهك يكزؼ باسا ,العثمانييف الذم زلـ المدينٌ لوـ كازتطاعت ركزيا أيضن

كغدت قاب قكزيف أك أدنٍ مف إزتانبكؿ , ثـ كانت الؾاجعٌ باختّلوا مدينٌ أدرنى, األناضكؿ

كذلؾ ليس مف أجؿ العثمانييف كلكف ألف كشكؿ , ؽأزرعت إنجلترا كؽرنزا بكقؼ تقدـ ركزيا

 :ركزيا إلٍ إزتانبكؿ يودد مشالد ؽرنزا كإنجلتراَ ؽعقدت معاهدة أدرنى كالتً مف نشكشوا

 .عكدة األؽّؽ كالبػداف كمقاطعٌ دكبركجٌ كقارص كأرضركـ إلٍ العثمانييف -1

 .عدـ تؾتيش زؾف ركزيا المارة ؽً المضاُؽ العثمانيٌ -2

 .أف تتمتع ركزيا بنؾس اِمتيازات التً تتمتع بوا الدكؿ األذرل -3

 .أف يدؽع العثمانيكف غرامٌ خربيٌ كبيرة لركزيا كتعكيض لمشاريؼ الخرب -4

 .ازتقّؿ بّد الشرب كتزليـ ما تختؾظ بى الدكلٌ مف قّعوا -5

البند الرابع كً تّخظ أف دكؿ أكربا ِ تريد ترؾ الؾرشٌ للعثمانييف أف - أذً المزلـ-كتأمؿ 

كِ تنظيـ جيكسوـ كأف تزيد عليوـ الذناؽ؛ ختٍ يككنكا ؽريزٌ زولٌ ؽً , يعيدكا بناء أنؾزوـ

 .القضاء عليوا

 :احتالل الجزائر

كازتطاعت أف تختلوا برغـ , هػ1245اذتلقت ؽرنزا الذراُع التاؽوٌ لػزك الجزاُر عاـ 

 .هػ1263ازتبزاؿ المقاكمٌ بقيادة عبد القادر الجزاُرمَ الذم اضطر لّزتزّـ عاـ 

 :إلػاء آنكساريٌ

يعزلكف , هـ المزيطركف الؾعليكف علٍ البّد- كما ذكرنا لؾترة مف الزمف-أشبد آنكساريٌ 

كذاشٌ , ؽعزـ الذليؾٌ مخمكد الثانً علٍ القضاء عليوـ, كيعينكف ثالثنا, ذليؾٌ كيقتلكف آذر

ؽاجتمع ؽً بيت المؾتً , كالذم تمثؿ ؽً جيش مخمد علً, بعدما ُزْر بالنظاـ العزكرم الخديث

ؽكاؽؽ , كدعا إلٍ اِجتماع مع كبار الدكلٌ ككبار آنكساريٌ كقرر إلػاء نظاـ آنكساريٌ

ؽخشدتوـ المدؽعيٌ , كخاكلكا التمرد كتجمعكا ؽً أخد مياديف إزتانبكؿ, الجميع إِ آنكساريٌ

كالذم قلد ؽيى األكربييف كدرب , هػَ كأعلف النظاـ الجديد للجند1240العثمانيٌ خشدنا ؽً عاـ 

كاتجى بالبّد إلٍ تقليد أكربا ختٍ إنى تزيا بزيوـَ كازتبدؿ بالعمامٌ , الجيش مدربكف أكربيكف

 .الطربكش
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 55 اىل 43.ص (3 )قصة اخلالفة العثنانية البداية والنهاية 

 

 :زيادة أطماع محمد علً

بؿ بدأ زخؾى علٍ , بعد أف ضـ مخمد علً الخجاز كجزيرة كريت إلٍ أمّكى لـ يقتنع بكؿ هذا

, كازتطاع أف يزيد جميع العقبات ؽً طريقى,  بقيادة ابنى إبراهيـ باسا1247بّد الساـ عاـ 

كيمدق بما , ذاشٌ كأف األزطكؿ المشرم يزير بجانبى, زكاء مف الكِة أـ مف الجيش العثمانً

ا كأشبد قاب , كامتد زخؾى إلٍ األناضكؿ, يختاج ؽوزـ القاُد العثمانً رسيد باسا كأذذق أزيرن

 .قكزيف أك أدنٍ مف إزتانبكؿ

 :هػ1248معاهدة ككتاهيٌ 

إِ أنوا ذسيت أف يزتعيد المزلمكف قكتوـ , كبرغـ تسجيع أكربا لمخمد علً ؽً بدايٌ األمر

 ألؼ 15ؽعرضت ركزيا مزاندتوا للعثمانييفَ كأرزلت , كأف يشبد مخمد علً قكة توددهـ

ؽذسيت إنجلترا كؽرنزا مف امتداد النؾكذ الركزً كتكزطت , جندم ٓزتانبكؿ بخجٌ خمايتوا

 .للشلد مع مخمد علً

 :هػَ كالتً نشت عل1248ٍكبالؾعؿ عقدت معاهدة ككتاهيٌ عاـ 

 .انزخاب مخمد علً مف األناضكؿ إلٍ ما بعد جباؿ طكركس -1

 .تككف مشر لمخمد علً مدة خياتى -2

 .يعيف إبراهيـ بف مخمد علً كالينا علٍ أضنٌ كهك آقليـ المتاذـ لألناضكؿ -3

, كدمسؽ, كطرابلس, عكا)يعيف مخمد علً كالينا مف قبلى علٍ كِيات الساـ األربع  -4

 .َ كعلٍ جزيرة كريت(كخلب

كلكنى أراد أف تككف مشر كالساـ كجزيرة العرب لى , لـ يقتنع مخمد علً بمعاهدة ككتاهيٌ

ؽاتؾؽ الطرؽاف علٍ , ؽتساكرت معى الدكلٌ العثمانيٌ, كألكِدق مف بعدقَ كرازؿ أكربا ؽً ذلؾ

كلكف نسب . أف تككف مشر كجزيرة العرب لى كراثيٌَ أما الساـ ؽتككف لى مدة خياتى ؽقط

ؽزار , المانع الطبيعً بيف الساـ كاألناضكؿ, الذّؼ بيف الجانبيف ؽً اختّؿ جباؿ طكركس

, الجيش العثمانً بقيادة خاؽظ باسا كقد ازتعاف العثمانيكف بالقاُد األلمانً المسوكر ؽكف مكلتكى

ؽالتقٍ بإبراهيـ باسا ؽً مكقعٌ نزيب ككاف النشر خليؼ إبراهيـ باساَ ؽؾر الجيش العثمانً 

 .تاركنا عتادق كراءق

 .هػ1255كتكؽً الذليؾٌ مخمكد الثانً عاـ 

 :معاهدة ذكنكار ازكلى زً

أبرمت معاهدة بيف الدكلٌ العثمانيٌ كركزيا تتعود ؽيوا ركزيا بالدؽاع عف الدكلٌ العثمانيٌَ 

 .كبالتالً أشبد لركزيا نؾكذ كبير ؽً الدكلٌ

 (هػ1277- 1255)الذليؾٌ عبد المجيد األكؿ 

 . زن18ٌكهك ابف الذليؾٌ مخمكد الثانًَ تزلـ الذّؽٌ ككاف عمرق 
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 :ازتمرار الخرب مع مخمد علً

كذاشٌ بعدما رأل قاُد البخريٌ العثمانيٌ أف مخمد علً , ازدادت خدة الذّؽات مع مخمد علً

ؽزار باألزطكؿ العثمانً , هيبتوا المؾقكدة, هك الكخيد القادر علٍ أف يعيد للدكلٌ العثمانيٌ

  .كزلمى لمخمد علً ؽً آزكندريٌ

 

كبذاشٌ بعدما أشبخت الدكلٌ , ؽدب الذعر ؽً قلكب الدكؿ األكربيٌ لزيادة قكة مخمد علً

العثمانيٌ غير قادرة علٍ الشمكد أمامىَ ؽقدمت كؿ مف ركزيا كالنمزا كإنجلترا كؽرنزا ُِخٌ 

ا يتعلؽ بمخمد علً إِ بمسكرتوـ ككعدكق بالتكزط بينى , مستركٌ إلٍ الذليؾٌ بأِ يتذذ قرارن

 .كبيف مخمد علً ؽكاؽؽ الذليؾٌ

 

هػَ ؽعقدكا اتؾاقيٌ شدؽ عليوا 1256ثـ اجتمعت كؿ مف إنجلترا كركزيا كبركزيا كالنمزا عاـ 

العثمانيكف كانزخبت منوا ؽرنزا كسجعت مخمد علً رؽضوا ككعدتى بأنوا زتزاعدق ؽً 

  :الكقكؼ ضد الدكؿ األذرل ككانت مف النشكص المقترخٌ لوذق اِتؾاقيٌ

 

  .أف ينزخب مخمد علً مف األجزاء التً دذلوا ؽً أمّؾ الدكلٌ العثمانيٌ -1

 

أف يختؾظ لنؾزى ؽقط بمشر كجنكب الساـَ كأف يككف لكؿ مف إنجلترا كالنمزا الخؽ ؽً  -2

كأف يككف لكؿ , مزاعدة الزكاف ؽً الساـ علٍ عشياف مخمد علً ؽً األجزاء الذاضعٌ لى

, مف النمزا كإنجلترا كركزيا الخؽ ؽً دذكؿ إزتانبكؿ إذا ما تعرضت لوجكـ مف مخمد علً

 .أما إذا لـ تتعرض ؽّ يدذلوا أخد

 

كؽً مشر جاء قناشؿ إنجلترا كركزيا كبركزيا كالنمزا يعرضكف عليى ؽً بدايٌ األمر أف 

ثـ جاءكا كمعوـ مندكب العثمانييف , تككف لى مشر كراثيٌ كعكا كجنكب الساـ مدل خياتى

ؽرؽض كطردهـ مف مشر كلـ تزاعد ؽرنزا مخمد , يذبركنى بأف مشر ؽقط زتككف لى كراثيٌ

علً كما كعدتى ؽتركتى يكاجى مشيرق أماـ دكؿ أكربا بمؾردق ككاف دكر الدكؿ المتخالؾٌ 

  :كاآلتً

 

أما إنجلترا ؽكاف لوا الدكر األكبر ؽً نقؿ أزاطيلوا إلٍ , اكتؾت ركزيا بكجكدها ؽً إزتانبكؿ

كازتطاعت أف تخرز , الساـ مع القليؿ مف زؾف النمزاَ كنزلت القكات المتخالؾٌ ببيركت

ا علٍ جيكش مخمد علً بقيادة ابنى إبراهيـ باسا ا كبيرن ؽاضطر إبراهيـ لّنزخاب إلٍ , انتشارن

كقضٍ علٍ الكثير ممف معى أثناء العكدة خيث انقضت عليوـ القباُؿ العربيٌ ؽً , مشر

 .الطريؽ

 

ثـ تكزطت الدكؿ األكربيٌ بيف مخمد علً كالعثمانييف علٍ أف تككف لى مشر كراثيٌ ؽً مقابؿ 

كأِ يقكـ ببناء , جندل ؽقط18000كيجعؿ جيسى مخددنا بػ , أف يرد إلٍ العثمانييف أزطكلوـ

 . كيس زنكيّنا80.000أزطكؿ كأف يدؽع للعثمانييف 
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 :هػ1257معاهدة المضاُؽ 

ا علٍ , كازتػلت إنجلترا كؽرنزا الؾرشٌ لنزع نؾكذ ركزيا مف الدكلٌ العثمانيٌ ؽاتؾقكا جميعن

 .كأف تككف المضاُؽ العثمانيٌ مػلقٌ أماـ الجميع, إلػاء معاهدة ذكنكار ازكلى زً

 

 :خركب القرـ مع ركزيا

ثـ أذذت ركزيا مكاف ؽرنزا أياـ , كانت ؽرنزا ؽيما زبؽ تسرؼ علٍ كناُس بيت المقدس

ثـ أرادت ؽرنزا العكدة لما كانت عليى ؽسكلت الدكلٌ العثمانيٌ لجنٌ مف رجاؿ , خرب نابليكف

كاتشلت , ؽوددت ركزيا بالخرب, الكناُس أقركا بأخقيٌ ؽرنزا ؽً آسراؼ علٍ الكناُس

ثـ , كتككف ٓنجلترا مشر ؽرؽضت إنجلترا, بإنجلترا تعرض عليوا تقزيـ الدكلٌ العثمانيٌ بينوما

ؽوددت ركزيا , ؽرؽضت, خاكلت أف تػرل ؽرنزا بنؾس آغراء علٍ أف تككف تكنس لؾرنزا

إف لـ تعد الدكلٌ العثمانيٌ معاهدة ذكنكار ازكلى زً كتعطٍ لركزيا , باختّؿ األؽّؽ كالبػداف

كذاشٌ , ؽلـ يبد الذليؾٌ أم اهتماـ لتوديدات ركزيا, خؽ خمايٌ النشارل ؽً الدكلٌ العثمانيٌ

 .أف إنجلترا كؽرنزا كعدتاق بالكقكؼ ؽً كجى ركزيا ضد أم عمؿ تقكـ بى

 

, تخركت األزاطيؿ آنجليزيٌ كالؾرنزيٌ باتجاق مضيؽ الدردنيؿ لشد أم هجكـ ركزً مرتقب

كبالؾعؿ اختلت ركزيا إقليمً األؽّؽ كالبػداف كخاكلت النمزا الشلد بيف العثمانييف كالركس 

كخثتا , هػَ كلكف زعت إنجلترا كؽرنزا ٓؽساؿ المؤتمر1269 (ؽيينا)بعقد مؤتمر كيانٌ 

 .العثمانييف علٍ رؽض جميع اقتراخاتى

 

, كتخالؾت إنجلترا كؽرنزا كالنمزا كمملكٌ البيمكنت بإيطاليا كالزكيد مع العثمانييف ضد ركزيا

كتقدمت قكات الخلؼ علٍ جميع الجبوات كضربت أزاطيؿ إنجلترا كؽرنزا ميناء زيبازتيبكؿ 

كضربت الكثير مف قّعى بآضاؽٌ لٔغارة علٍ الكثير مف مكانئ , ؽً سبى جزيرة القرـ

كتكغلت القكات المتخالؾٌ ؽً أراضً ركزيا ختٍ طلبت الشلد , ركزيا علٍ البخر األزكد

  :هػ كالتً تنص عل1275ٍكعقدت معاهدة باريس 

 

  .تبقٍ األؽّؽ كالبػداف تخت خمايٌ الدكلٌ العثمانيٌ -1

 

كيطلؽ زراح جميع , عكدة األراضً التً دذلتوا القكات المتخالؾٌ ؽً ركزيا إلٍ الركس -2

  .األزرل

 

  .كتككف ؽً نؾس الكقت مرتبطٌ مع العثمانييف, أف يككف للشرب ازتقّؿ ذاتً -3

 

تككف خريٌ , أِ تقيـ كؿ مف ركزيا أك العثمانييف أم قكاعد بخريٌ خربيٌ ؽً البخر األزكد -4

  .المّخٌ ؽيى للجميع

 

 .تطلؽ خريٌ المّخٌ ؽً نور الدانكب -5
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 :الؾتف الداذليٌ

ؽاتؾقت الدكؿ األكربيٌ , كازتمرت دكؿ أكربا ؽً إسعاؿ الثكرات ؽً أنخاء الدكلٌ العثمانيٌ

كتككف , علٍ اتخاد األؽّؽ كالبػداف تخت خككمٌ سبى مزتقلٌ تزمٍ خككمٌ آمارات المتخدة

تخت خمايٌ جميع الدكؿ كخذرت الدكلٌ العثمانيٌ مف قمع الثكرات ؽً الشرب أك الجبؿ 

 .األزكد كغالبنا ما كانت الدكؿ األكربيٌ تدعـ تلؾ الثكرات

 

, كهدأ كالً مكٌ األكضاع, كأشيب قنشؿ ؽرنزا, كقد خدث اعتداء علٍ النشارل ؽً جدة

 .غير أف آنجليز ضربكا جدة بالمداؽع

 

 :الؾتف الطاُؾيٌ ؽً الساـ

ككاف , تمتلئ منطقٌ جبؿ لبناف بالطكاُؼ المذتلؾٌ مف دركز كمكارنٌ كسيعٌ كنشيريٌ كغيرهـ

, أما المكارنٌ ؽكانت ؽرنزا تدعموـ, الدركز لوـ الزيطرة علٍ جبؿ لبناف كيدعموـ آنجليز

كارتكبكا أبسع المنكرات , هػ دذؿ الدركز دير القمر كاعتدكا علٍ المكارن1257ٌكؽً عاـ 

كالدكلٌ تخاكؿ تودٌُ الكضع بالطرؽ , كازدادت اِعتداءات بيف الدركز كالمكارنٌ, ؽيوـ

, كلكنوا ؽسلت ككجدت الدكؿ األكربيٌ الؾرشٌ للتدذؿ ؽً سُكف الدكلٌ مف جوٌ, الزلميٌ

كبرغـ إرزاؿ الدكلٌ الجيش ليزيطر علٍ المكقؼ , كتقكيٌ النشارل ؽً الدكلٌ مف جوٌ أذرل

بخجٌ أف العثمانييف ِ , إِ أف دكؿ أكربا أجبرت العثمانييف علٍ الزماح لوـ بالتدذؿ

, هػ1277 جندم إلٍ جبؿ لبناف عاـ 6000كأرزلت ؽرنزا , يزتطيعكف الزيطرة علٍ المكقؼ

يتكلٍ , ثـ أبرـ اتؾاؽ ينص علٍ تككيف خككمٌ مزتقلٌ ؽً جبؿ لبناف تخت زيادة العثمانييف

كبذلؾ ,  زنكات ِ يخؽ للدكلٌ عزلى إِ بعد مكاؽقٌ الدكؿ األكربي3ٌرُازتوا نشرانً لمدة 

  .هػ1277انزخبت ؽرنزا مف جبؿ لبنافَ كتكؽً الذليؾٌ عبد المجيد عاـ 

 

 (هـ1293- 1277)الخليفٌ عبد العزيز 

هػَ كقياـ ثكرة 1285كهك أذك الذليؾٌ عبد المجيد كمما يذكر ؽً عودق ؽتد قناة الزكيس عاـ 

, هػ كتـ إذمادهاَ ككاف الذليؾٌ كثير التجكاؿ ؽً البّد الذارجي1283ٌؽً جزيرة كريت عاـ 

كجاء أخمد , كخاكؿ تقريب ركزيا إليى ختٍ تذاؽى دكؿ أكربا, ؽزار مشر كزار دكؿ أكربا

كتمكف مف عزلى ذلؾ عاـ , مدخت باسا رُيس مجلس السكرل العثمانً بؾكرة عزؿ الذليؾٌ

  .هػَ كمات قتيّن كأسيع أنى انتخر1293

 

 (هـ1293- 1293 1293- 1293 )الخليفٌ مراد الخامس 

 أسورَ كتـ عزلى بزبب 3كلـ يزتمر عودق أكثر مف , تكلٍ بعد أذيى الذليؾٌ عبد العزيز

 .اذتّؿ عقلى

 (هـ1328- 1293)الخليفٌ عبد الحميد الثانً 

هػَ تزلـ الذليؾٌ عبد الخميد الثانً الخكـ 1293كهك ابف الذليؾٌ عبد المجيد الذم تكؽً عاـ 

, زكاء علٍ الشعيد الداذلً أك الذارجً, كقد كشلت الدكلٌ إلٍ مرخلٌ مف الضعؼ كالرككد

ؽأراد أف , ؽخاكؿ الذليؾٌ أف ينوض بوا بؿ كبكؿ بّد المزلميف التً باتت ؽً خالٌ زبات عميؽ

كخاكؿ القضاء علٍ , ؽنادل بالجامعٌ آزّميٌ, كأف يكخدهـ, يخرر المزلميف مف نؾكذ أكربا
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كخاكؿ أف يتجنب الشداـ داذليّنا كذارجيّنا كلكف لـ تكف أكربا لتتركى يكقظ , الؾزاد ؽً بّدق

بؿ زعت بكؿ الطرؽ الممكنٌ ٓخباط مخاكِتى كخاكلت إخاطتى بالمساكؿ الداذليٌ , المزلميف

  .كالذارجيٌ ختٍ ِ تترؾ لى الؾرشٌ لعمؿ سًء كما زنرل

 

 :علٍ الصعيد الداخلً

انتسرت ؽً أنخاء الدكلٌ العثمانيٌ مؾاهيـ القكميٌ بشكرة شارذٌ لـ : انتسار مؾاهيـ القكميٌ

كزعٍ , ككاف ركادها يتمثلكف ؽً المؾتكنيف بأكربا مف المزلميف كالنشارل, يزبؽ لوا مثيؿ

ألنى الطريؽ الكخيد لمد نؾكذهـ كألنوـ إذا خاكلكا أف , النشارل بالذات لنسر هذق المؾاهيـ

خيث إنوـ يمثلكف أقليٌ بالنزبٌ , لقضٍ عليوـ, مثؿ التعشب الدينً مثّن , يتذذكا طريقنا آذر

كأذذت أكربا تدعـ القاُميف بالخركات القكميٌ زكاء مف ذّؿ آرزاليات , للمزلميف

ا للجمعيات كالويُات التً تخمؿ أؽكار القكميٌ   .التنشيريٌَ أك مف ذّؿ ؽتد بّدها لتككف مقّرن

 

 :ازدياد نفوذ يوود الدونمٌ

كازتيطانوـ ؽً أنخاء  (الدكنمٌ بمعنٍ الردة)ذكرنا مف قبؿ كيؼ كاف دذكؿ يوكد الدكنمٌ 

كأذذ اليوكد , ؽً عود الذليؾٌ زليماف القانكنً بدعـ مف زكجتى رككزّف, الدكلٌ العثمانيٌ

برغـ الذدمات التً قدمتوا إليوـ , يذططكف لزيادة نؾكذهـ ؽً الدكلٌ كالعمؿ علٍ تدميرها

لَتَِجَدْف َأَسدْ }: كما قاؿ هللا , يخركوـ ؽً ذلؾ كرهوـ كعداؤهـ األبدم كاألزلً للمزلميف, الدكلٌ

 .[82: الماُدة] {النْاِس َعَداَكةن لِّلِْذيَف آَمنُكا اْليَوُكَد َكالِْذيَف َأْسَرُككا

 

هػ أنى 1057كادعٍ ؽً عاـ , كمف نزؿ اليوكد الدكنمٌ برز ؽتٍ يدعٍ زاباتام ؽً أزمير

المزيد ؽأراد رجاؿ الديف اليوكدم قتلىَ ؽرخؿ ؽً أنخاء الدكلٌ العثمانيٌ ختٍ عاد مرة أذرل 

كأكهـ , ؽقبض عليى كنقؿ إلٍ أدرنى ؽذاؼ أف يشاب بأذل ؽادعٍ آزّـ, إلٍ أزمير

كؽً الخقيقٌ كاف يدعكهـ ٓظوار آزّـ . العثمانييف أنى زيعمؿ علٍ نسر آزّـ بيف اليوكد

ـْ يملككف الزماـ , كيشلكا إلٍ المراكز العليا ؽً الدكلٌ, ليدذلكا بيف شؾكؼ المزلميف كمف ثَ

  .كينؾذكف ؽً المزلميف كاؽٌ ذططوـ العدكانيٌ

 

كبالؾعؿَ رخب اليوكد بوذق الؾكرة كأذذكا يكاشلكف العمؿ بوا كؽً عود عبد الخميد الثانً 

, كأشر علٍ أف تككف ؽلزطيف هً كطف اليوكد, ظور هرتزؿ شاخب ؽكرة إنساء كطف لليوكد

كخاكؿ هرتزؿ أف , هػ الذم اجتمع ؽيى يوكد العالـ1314كذلؾ ؽً مؤتمر بازؿ بزكيزرا عاـ 

كلكف , يتقرب إلٍ الذليؾٌ عبد الخميد الثانً كيقدـ لى آغراءات ليمكف لليوكد ؽً ؽلزطيف

بؿ كمنع هجرة اليوكد إلٍ ؽلزطيف , الذليؾٌ كاف يدرؾ أغراض هرتزؿ ؽلـ يخقؽ لى مرادق

ؽكجد عندها الزند الكبير كذاشٌ أنى , ؽاتجى هرتزؿ إلٍ دكؿ أكربا لتزاعدق ؽً تخقيؽ هدؽى

  .زيككف كزيلٌ أذرل للقضاء علٍ الدكلٌ العثمانيٌ

 

, ككاف هرتزؿ قد عرض علٍ الزلطاف ذمزيف مليكننا مف الجنيوات الذهب لذزانٌ الدكلٌ

بآضاؽٌ إلٍ مساريع أذرل , كذمزٌ مّييف مف الجنيوات الذهب لذزانٌ الزلطاف الذاشٌ

  .كثيرة لدعـ الدكلٌ العثمانيٌ اقتشاديّنا
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 :أخطار الماسونيٌ

ا إلٍ تؾريؽ األمٌ , كهٍ مف إخدل اِذتراعات اليوكديٌ ؽوً منظمات عالميٌ تودؼ أزازن

ا أبديّنا بيف سعكبوا, الكاخدة إلٍ عدة أمـ كسعكب ا, مما يذلؽ نزاعن كبذا , ؽيخارب بعضوا بعضن

تتخقؽ األهداؼ اليوكديٌ ؽً إؽناء سعكب األرض ختٍ يظؿ اليوكد هـ الباقيف ؽيوا؛ كلذلؾ 

عملت المازكنيٌ علٍ دعـ الخركات اِنؾشاليٌ كمزاندة كؿ رجؿ تجد عندق خب التزلط 

كقد كجدت , ككثر أعضاؤها كأذذكا يزاندكف بعضوـ البعض, كالزعامٌ كالزيادة كاِزتقّؿ

المازكنيٌ ؽً الدكلٌ العثمانيٌ مأربوا ؽكانت الدكلٌ العثمانيٌ التربٌ الذشبٌ لتخقيؽ أهداؽواَ 

  ؽعملت علٍ زيادة نؾكذها ؽً الدكلٌ

 

 :تنظيم االتحاد والترقً

كما زبؽ كأف ذكرنا بدأ المؾتكنكف بأكربا كالداعكف لمؾاهيـ القكميٌ ؽً إنساء المؤززات 

كانضـ , كازتطاعت ازتقطاب الكثير مف أبناء الدكلٌ العثمانيٌ, كالجمعيات التً تخمؿ أؽكارهـ

لتككف هذق الجمعيات مف كزاُؿ تخقيؽ , إليوا الكثير مف اليوكد كالنشارل كأعضاء المازكنيٌ

التً تأززت ؽً باريس ككاف لوا , ككاف مف أهـ هذق الجمعيات جمعيٌ تركيا الؾتاة, أهداؽوـ

كازتطاعت أف , كؽً أنخاء الدكلٌ العثمانيٌ ؽً زالكنيؾ كإزتانبكؿ, ؽركع أذرل ؽً برليف

ا ؽً الجيش العثمانً ككاف لوا جناح عزكرم عرؼ بتنظيـ اِتخاد العثمانً , تضع لوا قدمن

اِتخاد )كاتؾؽ الؾريقاف أف تككف جمعيتوـ بازـ , ككاف لوا جناح مدنً هك اِنتظاـ كالترقً

 .ككانت المازكنيٌ الدعايٌ األزازيٌ لوا كمف كراُوا أعداء آزّـ كاؽٌ, (كالترقً

 

ؽضـ إليى الكثير مف ضباط الؾيلؽ األكؿ المزيطر علٍ , كامتد نؾكذ اِتخاد كالترقً ؽً الدكلٌ

 .ككذلؾ الؾيلقيف الثانً كالثالث المرابطيف ؽً الكِيات العثمانيٌ ؽً أكربا, إزتانبكؿ

 

ؽرضكا علٍ الذليؾٌ إعّف , كلما ازتؾخؿ أمر اِتخاد كالترقً كزيطركا علٍ أكثر الجيش

ؽأعلف الدزتكر كزيطر اِتخاديكف علٍ معظـ مقاعد , كلـ يزتطع الذليؾٌ مقاكمتوـ, الدزتكر

ؽقامكا بإثارة , ككجدكا أف الذليؾٌ زيككف عاُقنا ؽً تخقيؽ أهداؽوـ, المجالس النيابيٌ

ؽتخرؾ جزء مف أتباعوـ نخك المجلس النيابً يظوركف تمردهـ علٍ , اِضطرابات ؽً البّد

كيطالبكف الذليؾٌ بعزؿ أعضاء اِتخاد كالترقً , كدعكتوـ لتطبيؽ السريعٌ آزّميٌ, الدزتكر

 .المزيطركف علٍ المجلس النيابً مف مناشبوـ

 

لتككف لوـ ذريعٌ لكً يتقدـ , كما كانت هذق اِضطرابات إِ مف عمؿ رجاؿ اِتخاد كالترقً

كازتطاعكا بالؾعؿ , الجيش المكجكد ؽً زالكنيؾ بخجٌ خمايٌ الدزتكر كالمجلس النيابً

الزيطرة علٍ إزتانبكؿ كعزلكا الذليؾٌ عبد الخميد الثانً ككلكا أذاق مخمد الذامس مكانى 

ليجركا البّد إلٍ خاؽٌ , كبذلؾ تخكلت الزلطٌ المطلقٌ مف يد الذليؾٌ إلٍ أيدم اِتخادييف

أما , الواكيٌ كبذلؾ كاف الذليؾٌ عبد الخميد الثانً آذر الذلؾاء الذيف كانت لوـ زلطٌ ؽً البّد

مف زيأتً بعدق ؽزيككف شكرة ؽقطَ أما الزيطرة الخقيقيٌ ؽتككف بأيدم رجاؿ اِتخاد 

 .كالترقً



49 

 

 

, كالمكتبات, كمما يذكر ؽً عود الذليؾٌ عبد الخميد الثانً أنى قاـ بؾتد المدارس كالجامعات

كمد الذط الخديدم الخجازم مف دمسؽ إلٍ , كمد أنابيب المياق, كدكر المعلميف, كالمزتسؾيات

كالكثير , كخاكؿ إعداد جيش كؼء مدرب تدريبنا خديثنا علٍ أيدم قادة ألماف, المدينٌ المنكرة

 .مف آنجازات كلكف لـ يتركى أعداء آزّـ ليكمؿ المزيرة

 

 :انتشار الثورات فً الواليات األوربيٌ

كبذاشٌ ؽً الكِيات , عملت دكؿ أكربا علٍ إسعاؿ الثكرات ؽً أنخاء الدكلٌ العثمانيٌ

ا ؽً أكربا  .األكربيٌَ كذلؾ تمويدنا لؾشلوا عف الدكلٌ العثمانيٌ ختٍ ِ تجعؿ للمزلميف قدمن

 

ككانت دكؿ , كأذمدتوا الدكلٌ, كمف أمثلٌ هذق الثكرات الثكرة التً خدثت ؽً بّد الورزؾ

ا الثكرات للتدذؿ ؽً سُكف الدكلٌ , كتؾرض عليوا ُِخٌ لمعاملٌ النشارل, أكربا تزتػؿ داُمن

ا ثكرة ؽً بّد البلػار؛ بزبب أف الدكلٌ أزكنت بعض العاُّت السركزيٌ التً  كخدثت أيضن

, تساركوا النمزا, ككانت ركزيا هً الراعً الرُيزً للثكرة, اختؿ الركس أرضوـ ؽً بلػاريا

ككانت ركزيا كالنمزا تختضف الجمعيات الداعيٌ لّزتقّؿ ؽً بلػاريا كالشرب كالجبؿ 

 .كغيرهـ مف الكِيات األكربيٌ, األزكد

 

 :ثورة الصرب والجبل األسود

علٍ خرب العثمانييف خيث تريد , (مكنتجيرك)سجعت ركزيا كالنمزا الشرب كالجبؿ األزكد 

ككعدت , بينما تريد ركزيا ضـ األؽّؽ كالبػداف كبلػاريا, النمزا ضـ البكزنٌ كالورزؾ

, ركزيا النمزا كالشرب كالجبؿ األزكد بالكقكؼ بجانبوـ إذا قامت خرب بينوـ كبيف العثمانييف

كطلبت الجبؿ األزكد , كبدأت ذراُع الخرب بطلب الشرب إذماد الثكرة ؽً البكزنٌ

ؽبدأت جيكسوما , ؽلـ يعط لطلبوا أم اهتماـ, زيادة رقعتوا علٍ خزاب الورزؾ, (مكنتجيرك)

ؽكانت , كهً ؽً الكاقع جيكش ركزيا التً تزللت إلٍ البّد, تتكغؿ ؽً األراضً العثمانيٌ

كذاشٌ بعد كشكؿ الكثير مف -الخرب مع ركزيا كبرغـ ذلؾ ازتطاعت الجيكش العثمانيٌ 

غير أف تدذؿ , اِنتشار علٍ الشرب كأشبخكا علٍ مسارؼ بلػراد- الجنكد المشرييف

  .أكربا قد أكقؼ الخرب

 

كعرض زؾراء أكربا علٍ العثمانييف ذطٌ تقكـ علٍ تقزيـ بلػاريا إلٍ كِيتيف يعيف عليوما 

كأف تنؾذ هذق , كأف تتككف نشؼ الخاميٌ العثمانيٌ المرابطٌ هناؾ مف النشارل, أمراء نشارل

ا , كأف تعطٍ بعض األراضً للشرب كالجبؿ األزكد, المطالب ؽً البكزنٌ كالورزؾ أيضن

الدكلٌ العثمانيٌ بما يسير إلٍ قطع العّقات الزيازيٌ , ؽػادر زؾراء أكربا, ؽرؽضت الدكلٌ

 .معوا

 

كتتعود , عملت الدكلٌ علٍ عقد شلد منؾرد مع الشرب تزخب بمقتضاق قكاتوا مف الشرب

 .كأف يرؽع علـ الشرب كالعثمانييف إسارة إلٍ الخمايٌ العثمانيٌ, الشرب بعدـ بناء قّع جديدة
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 :علٍ الصعيد الخارجً

قدمت دكؿ أكربا ُِخٌ للدكلٌ العثمانيٌ تقضً بتخزيف األخكاؿ : الحرب مع روسيا

 .كمراقبٌ الدكؿ األكربيٌ لتنؾيذ إجراءات التخزيف, المعيسيٌ للنشارل ؽً الدكلٌ العثمانيٌ

 

ا ؽً سُكنوا ؽازتػلت ركزيا الرؽض , ؽرؽضت الدكلٌ الُّخٌ؛ ألف هذا يعتبر تدذّن شريخن

كؽً هذق المرة أطلقت أكربا العناف لركزيا لتتشرؼ كيؾما تساء , كاعتبرتى زببنا كاؽينا للخرب

كانت ركزيا قد عقدت اتؾاقنا مع األؽّؽ كالبػداف لكضع كاؽٌ إمكاناتوما تخت .. مع العثمانييف

ثـ عبرت نور الدانكب كازتطاعت التكغؿ , ؽدذلت ركزيا األؽّؽ كالبػداف, تشرؼ ركزيا

ا ؽقط مف إزتانبكؿ50ؽً بلػاريا ختٍ اختلكا أدرنى كأشبخكا علٍ مزاؽٌ  ؽً ,  كيلك مترن

كازتػؿ الشرب كالجبؿ , الكقت الذم تقدمت ؽيى الجيكش الركزيٌ مف السرؽ ؽً األناضكؿ

  .األزكد الؾرشٌ ؽأعلنا الخرب علٍ الدكلٌَ ؽاضطرت الدكلٌ إلٍ طلب الشلد

 

كمما يذكر ؽً هذق الخرب أف نشارل بلػاريا ازتػلكا دذكؿ الركس بّدهـ ؽأذذكا يؾتككف 

ؽؾر مف ؽر منوـَ كلجأ الكثير منوـ للجباؿ , كيرتكبكف ؽيوـ أبسع الجراُـ, بالمزلميف ؽً بلػاريا

 .ليقكمكا بخرب عشابات علٍ مجرمً بلػاريا

 

 :معاهدة سان استيفانوس

هػ عقدت معاهدة زاف ازتيؾانكس التً ؽرضت علٍ الدكلٌ 1295كمع تكقؼ القتاؿ عاـ 

 :العثمانيٌَ ككاف مف نشكشوا

 

  .ازتقّؿ الشرب كالجبؿ األزكد نواُيّنا عف العثمانييف -1

 

  .اِزتقّؿ التاـ لألؽّؽ كالبػداف كتككيف دكلٌ ركمانيا باتخادهما مع ترانزلؾانيا كبزارابيا -2

 

ا مف الجيكش العثمانيٌ -3  .اِزتقّؿ آدارم لبلػاريا كإذُّوا تمامن

 

ليرة ذهبيٌَ كيمكف لركزيا  (245.217.391)دؽع غرامٌ خربيٌ لركزيا مقدارها  -4

  .الخشكؿ علٍ األراضً مقابلوا

 

أف يذلً المزلمكف ديارهـ ؽً األراضً التً ؽقدتوا الدكلٌ العثمانيٌَ كيمكف لوـ أف يبيعكا  -5

 .أمّكوـ

 

 .خريٌ الخركٌ لزؾف ركزيا ؽً المضاُؽ العثمانيٌ -6

 

 .إشّح األخكاؿ المعيسيٌ للنشارل ؽً الدكلٌ العثمانيٌ -7

 

ا أرادت بقيٌ دكؿ أكربا أذذ نشيبوا مف الكعكٌ العثمانيٌ أك تركٌ الرجؿ المريض كما , كطبعن
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ؽطلبت إنجلترا مف العثمانييف أف تختؿ جزيرة قبرص ختٍ , كانكا يطلقكف علٍ الدكلٌ العثمانيٌ

تخميوا مف ازدياد الذطر الركزً ؽاضطرت الدكلٌ لقبكؿ اختّلوا ثـ عقد مؤتمر برليف لتقزيـ 

 .الكِيات األكربيٌ علٍ دكؿ أكربا

 

 :معاهدة برلين

  :هػ معاهدة برليفَ كالتً عدلت معاهدة زاف ازتيؾانكس لآلت1295ًكقعت عاـ 

 

 .ازتقّؿ بلػاريا نواُيّنا -1

 

 .إعطاء البكزنٌ كالورزؾ للنمزا -2

 

 .تعطٍ بزارابيا لركزيا كتختؾظ ركمانيا منوا بمقاطعٌ دكبركجٌ -3

 

كتسمؿ اآلف أجزاء )تتككف للدكلٌ العثمانيٌ ؽً أكربا كِيٌ يطلؽ عليوا الركمللً السرقً  -4

مف بلػاريا كمقدكنيا كألبانيا كإقليـ ككزكؽك التابع اآلف ليكغكزّؽيا الجديدة كجزء مف 

َ كتككف القكات المرابطٌ ؽيوا مستركٌ مف الركس كالعثمانييف (كجزء مف اليكناف, الورزؾ

 .كخاكموا نشرانً

 

 .تزيد خدكد اليكناف إلٍ السماؿَ برغـ أنوا لـ تكف طرؽنا ؽً الخرب -5

 

 :احتالل تونس

 .هػ مف اختّؿ تكنسَ كلـ تزتطع الدكلٌ العثمانيٌ أف تؾعؿ سيُنا1299تمكنت ؽرنزا عاـ 

 

 :احتالل مصر

 .هػ بعد مكقعٌ التؿ الكبير1299تدذلت إنجلترا ؽً سُكف مشرَ كازتطاعت اختّلوا عاـ 

 

 :احتالل السودان

ؽما إف اختؿ آنجليز مشر ختٍ اتجوت , كانت الزكداف تابعٌ لمشر منذ أف ؽتخوا مخمد علً

, كازتػلكا قياـ الخركٌ الموديٌ التً ادعٍ قاُدها أنى هك المودم المنتظر, أعينوـ للزكداف

كازتطاع أف يزيطر علٍ كثير مف أجزاء الزكدافَ ؽازتطاع آنجليز إذماد خركتىَ كبذلؾ 

 .تمكنكا مف الزيطرة علٍ الزكداف

 

 :شرقً إفريقيا التابع لمصر

أما عف هذا الجزء ؽقد تقازمتى ؽرنزا كإيطاليا مع الخبسٌَ كتكؽً الذليؾٌ عبد الخميد الثانً 

 .هػ1336بعد عزلى عاـ 
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 (هـ1337- 1328)الخليفٌ محمد الخامس 

 .أما الذليؾٌ ؽلـ يكف بيدق أم سًء, أشبد اِتخاديكف هـ الخكاـ الؾعلييف للبّد

 

 .هػ بعد عزؿ أذيى1328تزلـ مخمد الذامس منشب الذليؾٌ عاـ 

 

 :احتالل إيطاليا لليبيا

كاختلت , بعد أف اختؿ آنجليز مشر, (ليبيا)لـ يتبؽ للعثمانييف ؽً إؽريقيا غير كِيٌ طرابلس 

ؽأشبخت , ؽأرادت إيطاليا أف تأذذ نشيبوا مف تركٌ الرجؿ المريض, ؽرنزا المػرب العربً

كبدأت التذطيط ِختّؿ ليبيا بسراء األراضً كإرزاؿ البعثات النشرانيٌ , ليبيا هدؽوا

ختٍ إذا ما أتيخت لوا الؾرشٌ جاءت للعثمانييف بالذريعٌ التً , مف كزاُؿ التمكيف, كغيرها

, كهٍ أف العثمانييف يقؾكف عقبٌ ؽً زبيؿ تخضر السعب الليبً, تمكنوا مف اختّؿ ليبيا

كبرغـ المقاكمٌ مف العثمانييف بقيادة عزيز المشرم . هػ1238كاختلت إيطاليا ليبيا عاـ 

كتخقيؽ بعض اِنتشارات علٍ إيطالياَ إِ أف إيطاليا هددت باختّؿ إزتانبكؿ , كالؾداُييف

هػَ 1329كضربت مراؽئ الدكلٌَ ؽاضطرت الدكلٌ لتكقيع معاهدة زّـ مع إيطاليا عاـ 

 .تنزخب بوا مف ليبيا تاركٌ المقاكمٌ للمجاهديف كعزير المشرم

 

 :الحروب البلقانيٌ

اتخدت دكؿ البلقاف المزتقلٌ كالمتمثلٌ ؽً الجبؿ األزكد : هػ1330الخرب البلقانيٌ األكلٍ  -1

كيختلكا كِيٌ الركمللً السرقً , ليتكزعكا علٍ خزاب العثمانييف, كالشرب كبلػاريا كاليكناف

كقد تمكنكا مف اِنتشار علٍ العثمانييفَ كازتذدمت الطاُرات ألكؿ مرة ؽً هذق الخرب ؽً 

ككاف مف نتاُح الخرب ازتقّؿ ألبانيا عف العثمانييف كتقزيـ الركمللً , قشؼ مدينٌ أدرنى

 .السرقً بيف أعضاء التخالؼ البلقانً

 

 :عودة االتحاد والترقً

كما إف انتوت الخرب البلقانيٌ األكلٍ بوزيمٌ العثمانييف ختٍ قاـ أنكر باسا أخد الضباط 

, كمعى العديد مف الضباط اِتخادييف, اِتخادييف الذيف خاربكا ؽً طرابلس بانقّب عزكرم

كيككف كزارة جديدة كاف رُيزوا مخمكد سككت , كازتطاع أف يجبر الكزارة علٍ اِزتقالٌ

 .ؽقتؿ بعد تكليى بزتٌ أسورَ كتكلٍ مكانى أخد الضباط اِتخادييف, الذم لـ يكف مف اِتخادييف

 

كقعت بزبب اذتّؼ دكؿ التخالؼ البلقانً ؽً تقزيـ : هػ1332الخرب البلقانيٌ الثانيٌ  -2

بينما أرادت دكؿ البلقاف األذرل , خيث أشرت بلػاريا علٍ خقوا ؽً كؿ مقدكنيا, مقدكنيا بينوـ

اليكناف , كدكؿ البلقاف األذرل, ؽاندلعت الخرب بيف بلػاريا مف جوٌ, نشيبنا مف مقدكنيا

مف جوٌ أذرل كانضمت الدكلٌ العثمانيٌ للتخالؼ ضد بلػاريا ؽانوزمت , كركمانيا كالشرب

ؽً خيف خشلت الدكلٌ العثمانيٌ علٍ , بلػاريا كقزمت مقدكنيا بيف الشرب كاليكناف كبلػاريا

  .جزء مما ؽقدتى ؽً الخرب البلقانيٌ األكلٍ متمثّن ؽً تراقيا كمدينٌ أدرنى

 

 :الحرب العالميٌ األولٍ
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ازتطاع أنكر باسا كالذم كاف يسػؿ منشب كزير الخربيٌ أف يجر البّد إلٍ الخرب العالميٌ 

ككاف القرض المالً الذم عرضتى ألمانيا , بؾرض األمر الكاقع علٍ كؿ مف عارضى, األكلٍ

مف األسياء التً سجعت المعارضيف علٍ  ( مّييف ليرة ذهبي5ٌ)علٍ العثمانييف كالمقدر بػ 

 .الرضكخ للخرب

 

ؽقدمت لوـ مذكرة مقابؿ خيادها , كؽٍ البدايٌ أرادت الدكلٌ أف تزاكـ الخلؾاء ؽً دذكؿ الخرب

تمثلت ؽً إلػاء اِمتيازات األجنبيٌ كذركج آنجليز مف مشر كضـ جزر بخر إيجٌ 

ؽدذلت , ؽلـ يرد الخلؾاء علٍ سركطوا, كمنع ركزيا مف التدذؿ ؽً سُكف العثمانييف, للعثمانييف

كالتً كانت بمنزلٌ القسٌ التً قشمت ظور البعيرَ ككاف القتاؿ علٍ , الدكلٌ العثمانيٌ الخرب

 :جبوات هً (4)أربع 

 

, كخاكؿ ؽيوا أنكر باسا بنؾزى اجتياح ركزيا مف السرؽ ؽً الستاء القارص: جبوٌ سرقيٌ -1

 .كلكنى ُمنً بالؾسؿ الذريع كاضطر لّنزخاب

 

كقامكا , زارت القكات العثمانيٌ ؽً زيناء متجوٌ إلٍ قناة الزكيس: جبوٌ قناة الزكيس -2

كؽسؿ هذا , بالوجكـ قبؿ المكعد المخدد مع المشرييف الذيف اتؾقكا معوـ علٍ خرب آنجليز

ا  .الوجكـ الذم أتبعى هجكماف آذراف بقيادة األلماف كلكنوما ؽسّ أيضن

 

كزاعد آدريزً , كخاكؿ ؽيوا العثمانيكف طرد آنجليز مف عدف كلكنوـ ؽسلكا: جبوٌ عدف -3

 .خاكـ اليمف آنجليز ؽً عزير علٍ العثمانييف

 

خّشف العثمانيكف مضيؽ الدردنيؿ ختٍ يعجز األعداء عف الكشكؿ إلٍ : جبوٌ الدردنيؿ -4

كبدأ آنجليز ؽً هجكموـ علٍ الدكلٌ العثمانيٌ كازتطاعكا دذكؿ ؽلزطيفَ كعندما , إزتانبكؿ

. اآلف تنتوً الخركب الشليبيٌ: كشؿ القاُد آنجليزم اللنبً القدس قاؿ عبارتى المسوكرة

 .كازتطاع الؾرنزيكف اختّؿ زكريا

 

 (هـ1337- 1328) (وحيد الدين )الخليفٌ محمد السادس 

ختٍ ازتطاع , كالوزاُـ تتكالٍ علٍ العثمانييف, ازتلـ الذّؽٌ ؽً أثناء الخرب العالميٌ األكلٍ

 .الخلؾاء أف يختلكا إزتانبكؿ لتزقط ألكؿ مرة منذ ؽتخوا الزلطاف الػازم مخمد الؾاتد

 

ا مف جنكب األناضكؿ , بينما اختلت اليكناف القزـ الػربً مف األناضكؿ, كاختلت إيطاليا جزءن

بآضاؽٌ إلٍ تراقيا ؽازتزلمت الدكلٌ العثمانيٌَ كهكذا ؽً الكقت القليؿ الذم تزلـ ؽيى 

مع إلبازوا لباس الذؿ , كأعادكها إلٍ الذلؼ عدة قركف, اِتخاديكف الخكـ ؽً البّد أضاعكها

 .كالموانٌ كالوزيمٌ النكراء

 

الذم كاف , كؽً هذا الكقت الذم تكلٍ ؽيى الذليؾٌ مخمد الزادس قرب إليى مشطؾٍ كماؿ

يراؽقى ؽً رخلتى إلٍ برليف عندما كاف كليّنا للعود ككاف مشطؾٍ كماؿ قد بدأ يعمؿ لنؾزى 
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ؽتنازؿ عف الذّؽٌ لعبد المجيد الثانً ابف الذليؾٌ , ؽرؽض الذليؾٌ أف يككف شكرة كمف زبقى

 .عبد العزيز

 

 :مصطفٍ كمال أتاتورك

أم أبك )كمما هك جدير بالذكر أف نعرؼ القارئ بمشطؾٍ كماؿ الذم يطلؽ عليى أتاتكرؾ 

َ ؽوذا الرجؿ كلد ؽً زالكنيؾ أكبر تجمعات يوكد الدكنمٌ ؽً الدكلٌ العثمانيٌَ كلذلؾ (األتراؾ

ا ألؽعالى الذزيزٌ كمخاربتى السديدة لٔزّـ ككاف , رجد الكثير أنى كاف مف يوكد الدكنمٌ؛ نظرن

ككاف داُـ الؾرار , ككاف أخد القادة ؽً الجيش العثمانً ؽً الساـ, أخد رجاؿ اِتخاد كالترقً

أماـ جيكش الخلؾاء ختٍ قيؿ إف ؽرارق امتد مف الساـ إلٍ بّد األناضكؿ ؽً الخرب العالميٌ 

ؽوذا الرجؿ هك الذم زيضرب المزلميف ؽً مقتؿ؛ , ككجد أعداء آزّـ ؽيى ضالتوـ, األكلٍ

  .ألنى يدعً أنى مف المزلميف

 

ؽأراد الخلؾاء أف يرؽعكا سأنى ؽً البّد ختٍ يترككا لى المومٌ ؽيما بقً مف أراضً الدكلٌ 

ا للدؽاع عف البّد, العثمانيٌ ا للمؤتمرَ , ؽؾكجئ الجميع بى ؽً زيكاس يعقد مؤتمرن كيعيف رُيزن

كزاعدق الخلؾاء بإمّء السركط القازيٌ علٍ , ثـ انتقؿ إلٍ أنقرة كناهض الخككمٌ العثمانيٌ

كؽشؿ , إقامٌ دكلٌ ؽً إزتانبكؿ: بؿ كأجبركها علٍ قبكلوا كقد تضمنت مف السركط, الخككمٌ

بّد العرب عف العثمانييفَ ازتقّؿ أرمينياَ اِزتقّؿ الذاتً لكردزتافَ ضـ تراقيا كجزر 

كزيطرة الخلؾاء علٍ الماليٌَ تكجيى , بخر إيجٌ لليكنافَ كضع المضاُؽ تخت إسراؼ دكلً

  .الجيش العثمانً كتخديد عدد أؽرادق مف قبؿ الخلؾاء

 

أم خككمٌ أذرل ؽً , كؽً ذلؾ الكقت كاف أتاتكرؾ قد أعلف عف قياـ مجلس جديد للعثمانييف

. كأطلؽ الخلؾاء العناف ألتاتكرؾ ليظور بمظور البطؿ, كأعلف رؽضى لسركط الخلؾاء, أنقرة

, ؽخققت تركيا بعض اِنتشارات أسورها مكقعٌ زقاريا, ؽترككا اليكناف تكاجى تركيا بمؾردها

ككذلؾ تركت , هػ1340كاضطرت اليكناف إلٍ اِنزخاب مف األناضكؿ كتراقيا السرقيٌ عاـ

أما الركس ؽقد انسػلكا أثناء الخرب بالثكرة , كانزخبت إيطاليا مف أنطاكيا, ؽرنزا كيليكيا

ثـ اتؾؽ أتاتكرؾ معوـ علٍ أف يترؾ لوـ مدينٌ باطكـ علٍ البخر األزكد ؽً مقابؿ , السيكعيٌ

 .كقؼ القتاؿ بينوما

 

 (هـ1342- 1340)الخليفٌ عبد المجيد الثانً 

 :مؤتمر لوزان

كخضرق , هػ بعد ثّثٌ أياـ مف تكلً عبد المجيد الثانً الذّؽ1341ٌعقد مؤتمر لكزاف زنٌ 

كضع آنجليز ؽيى سركطنا لّعتراؼ بازتقّؿ تركيا ُعرؽت بسركط , ممثلكف مف خككمٌ أنقرة

  :كرزكف األربعٌ كهً

 

  .إلػاء الذّؽٌ العثمانيٌ -1

  .قطع كؿ شلٌ بآزّـ -2

  .إذراج أنشار الذّؽٌ كآزّـ مف البّد -3
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  .اتذاذ دزتكر مدنً بدِن مف دزتكر تركيا القديـ المؤْزس علٍ آزّـ -4

 

كلكف أتاتكرؾ قد قكيت سككتى كازتطاع أف يزيد كؿ , كخاكؿ البعض اِلتؾاؼ خكؿ الذليؾٌ

كألػٍ , هػ كأعلف قياـ جموكريٌ تركيا1341كأعلف إلػاء الذّؽٌ عاـ , مف كقؼ ؽً طريقى

الكظاُؼ الدينيٌ كزلط جندق علٍ الزكاف يجردكف النزاء مف خجابوف كجعؿ مف نشكص 

كجعؿ كتابٌ , كجعؿ األذاف باللػٌ التركيٌ, الدزتكر أف يككف لى تمثاؿ ؽً جميع أنخاء تركيا

كغيرها مف الجراُـ البسعٌ , اللػٌ التركيٌ بخركؼ ِتينيٌ بعدما كانت كتابتوا بخركؼ عربيٌ

  .التً ِ يتجرأ علٍ ؽعلوا الكؾار

 .كهكذاَ كبكؿ الخزرة كاأللـ انتوت آذر ذّؽٌ للمزلميف منذ عود الرزكؿ كختٍ كقتنا الخالً

 

 مكقع قشٌ آزّـ- راغب الزرجانً.د


