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 (المحاضرة الثانية)
 في الوطن العربي: وتوسعهم نشأتهم -العثمانيون 

يختمف المؤرخون في أصل العثمانيين وسبب ذلك يرجع الى عاممين أساسيين ىما: 
كثرة ما عمق بيذه المسالة من  الثانيوفي فقدان المصادر التي تعود الى تمك الفترة  األول

 اساطير وخرافات لذلك فقد تعددت الروايات في ىذا الشأن.
ينتمي الى  (سميمان شاه)ومن أبرز تمك الروايات: ان جد العثمانيين األعمى وىو 

( شمال شرق إيران، وقد فر ماهان( وكان يحكم منطقة )او كابي قابياسرة تركمانية اسميا )
ف المغولي في مطمع القرن الثالث عشر متجيا نحو األناضول اال انو غرق من امام الزح

: قسم فضل العودة من حيث اتى اما القسم قسميناثناء عبوره الفرات فانقسمت اسرتو الى 
الذي قرر االستمرار في االتجاه نحو األناضول وتذكر الرواية  (ارطغرل)االخر فكان بقيادة 

شين مشتبكين وىما جيش مغولي واألخر جيش سمطان قونية ان ارطغرل شاىد في طريقو جي
( فساند جيش األخير والذي انتصر بفضل 2124-2121عالء الدين األول )السمجوقي 

تمك المساعدة فكافاه عالء الدين عمى مساعدتو بأقطاعو بقعة من دولتو في غرب األناضول 
 وىي سيول سكود عمى الحدود البيزنطية.

أصبح عثمان اكبر أوالده مكانو ولم يمبث ىذا ان  8811سنة ولما توفي ارطغرل 
 8011حصل عمى امتيازات جديدة من قبل السمطان عالء الدين وبعد وفاة األخير عام 

استأثر عثمان بجميع األراضي التي حصل عمييا واخذ بالتوسع عمى حساب الدويالت 
 المجاورة لو.

 

 ماهي األوضاع التي ساعدت عمى التوسع: 
عثمان بالتوسع مستغمين أوضاع بيزنطية التي شعمت الكثير من بني استمر خمفاء 

القالقل والفتن بالعاصمة وفي البمقان وبالصدام المستمر مع اعدائيا من امارات الثغور 
اإلسالمية الواقعة عمى حدودىا لذا لم تستطع التحرك ضد العثمانيين الذين استولوا عمى 

م فضال عن تراقيا ومقدونيا وبمغاريا وبالد الصرب واستمر التوسع وجعموىا عاصمة لي أدرنو
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بسقوط القسطنطينية بأيدييم في عيد السمطان  8540العثماني في أوربا والذي توج عام 
 .(8518-8548محمد الثاني المعروف بالفاتح )

عمى أثر خمع ابيو بايزيد  8488في عيد السمطان سميم األول الذي تولى الحكم عام 
لثاني حدث انقالب في استراتيجية الدولة العثمانية اذ توقف زحفيا عمى حساب الغرب ا

فان األوربي اوكاد يتوقف واتجيت نحو الوطن العربي وميما تعدد اآلراء في تقميل الظاىرة 
 هناك أسباب لهذا التوسع وهي:

الميالدي موقفا دفاعيا ان موقف العثمانيين في اوربا أصبح منذ أوائل القرن السادس عشر   -8
 أكثر منو ىجوميا فكان البد ليم ان يبحثوا عن ميادين جديدة لمتوسع.

اذ يعتقد فريق من المؤرخين ان الغزو العثماني لألقطار  :ظيور الدولة الصفوية في إيران  -8
العربية ما ىو اال مرحمة من مراحل الصراع بين الدولتين العثمانية والصفوية بعقد السيطرة 

ى منطقة الشرق األدنى وكذلك قيام الدولة الصفوية والمماليك بإيواء اخوة سميم األول عم
الذين كانوا يدعون بحقيم بالعرش العثماني فقاموا بعدة محاوالت لمسيطرة عمى السمطة 

 .والقضاء عمى سميم األول
عشر  الغزو األوربي لموطن العربي: شيدت بداية العصور الحديثة في القرنيين الخامس  -0

والسادس عشر حركة التوسع األوربي والتي شممت مختمف مناطق العالم وقد تركز الصراع 
بين العرب واالوربيين في منطقتين األولى في الطرف الشمالي الغربي من الساحل االفريقي 
المتمثل بالبحر المتوسط والمحيط األطمسي والثاني في المياه العربية الجنوبية المتمثمة 

 .ألحمر والخميج العربي والمحيط الينديبالبحر ا
 

  الميالدي (25)أوضاع المشرق العربي قبل الغزو العثماني في القرن: 
بداية لعيد جديد في تاريخ  (ىـ646 - م8841)يؤرخ سقوط بغداد في ايدي المغول 

المشرق العربي والذي انشطر الى قسمين القسم الشرقي وىو العراق الذي فقد استقاللو 
وأصبح والية مغولية تعاني ما تعانيو من التخمف في شتى النواحي الحياة وقسم غربي والذي 

 يتألف من الدولة المصرية السورية الخاضعة لسيطرة المماليك
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موقف العداء أحدىما من االخر يحاول المغول فتح الدولة المصرية السورية قسمات لووقف ا
 .ليم ذلك بعد جيود ويسعى المماليك لرد عدوان المغول وقد تحقق

وبسبب ىذا العداء تقطعت بين العرب أسباب التبادل التجاري والثقافي وانيكت قواىم 
بدايات الغزو األوربي والمتمثل وضربت مدنيم كما شيد المشرق العربي في تمك الحقبة 

بالبرتغاليين الساعيين لمحصول عمى مواقع استراتيجية في ىذه المنطقة لغرض السيطرة عمى 
طرق التجارة واحتكار وتصدير البضائع ألوربا وقد تركزت نقاط الصراع بين البرتغاليين 

 .والخميج العربي والعرب في المشرق العربي في المياه العربية الجنوبية بالبحر األحمر
 

 :اسقاط الدولة الممموكية في الشام ومصر والحجاز واليمن 
ومن ىنا اعتقد العثمانيون بان سيطرتيم عمى  والحجاز والشام مصرحكم المماليك 

دمشق والقاىرة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ستجعل في أيدييم امكانات اقتصادية وسوقية 
 استراتيجية ودينية كبيرة.

 8485سنة  (جالديران)بعد انتصار العثمانيين عمى الدولة الصفوية في موقعة 
لمتوسع عمى حساب المماليك في الشام وبسط سيطرتيم عمى الحوض الشرقي لمبحر 

العثمانية واالقتراب من البحر  التجارةالمتوسط وابعاد نفوذ البنادقة والجنوبيين عنو، وتامين 
يندي حيث يتغمغل البرتغاليون ىناك كما ان سيطرتيم عمى األحمر المؤدي الى المحيط ال

 .البحر المتوسط تساعدىم عمى مد نفوذىم الى المغرب العربي
اتسمت العالقات بين العثمانيين والمماليك في بادئ االمر بنوع من التفاىم غير انيا 
 ما لبثت ان عصفت بيا الخالفات حيث أدى التوسع العثماني عمى حساب االمارات

( في الشام الى االحتكاك بينيم وبين المماليك ، اما السبب ذي القدرالمجاورة ومنيا امارة )
الدولة الممموكية واحتالل الشام فيو تيديد العثمانيين لحدود الدولة الممموكية  إلسقاطالمباشر 

عندما ىاجموا امارة ذي القدر وضموىا الييم بحجة عرقمتيا لسير جيوشيم اثناء تقدميا 
 لمحاربة الصفويين.
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عند سيل  8486اب  80الحرب بين الدولتين وجرت معركة حاسمة في  بدأتوىكذا 
بالقرب من حمب واسفرت عن سيطرة العثمانيين عمى بالد الشام وكان لممدفعية  (مرج دابق)

العثمانية اثر كبير في تحقيق االنتصار عمى المماليك الذين بقوا حتى ذلك الوقت متمسكين 
 .القتال التقميدية يببأسال

ق ستؤدي الى انييار بكان السمطان العثماني سميم األول يعتقد بان معركة مرج دا
نائب السمطان  (طومان باي)الدولة الممموكية وسقوطيا نيائيا في قبضتو لذلك ارسل الى 

الممموكي في مصر كتابا ييدده فيو ويطمب منو االعتراف بالسيطرة العثمانية وعرض عميو 
نيابة عنو ولكن طومان باي رفض ذلك واصر عمى المقاومة ويبدو ان  ن يتولى حكم مصرا

السبب الرئيسي لرفضو يكمن في ضغط االمراء المصريين عميو آنذاك خشية ان يثبت مركزه 
 كسمطان في مصر.

قرر السمطان السيطرة عمى مصر ودخل الدلتا وباغت طومان باي عند الريدانية وفي 
حدثت المعركة التي انتيت بيزيمة طومان باي ودخول الجيش  8481 كانون الثاني

 العثماني مدينة القاىرة وسقوط الدولة الممموكية.
بقي السمطان سميم في مصر بضعة اشير والتقى ىناك بمندوبي مدينة البندقية وعقد 

ساسا معيم معاىدة منحتيم امتيازات  تجارية في مصر وقد اتخذت ىذه المعاىدة فيما بعد أ
 لمعاىدات الدولة العثمانية مع الدول االوربية األخرى فيما يتعمق باالمتيازات االقتصادية.

عندما سقطت دولة المماليك بيد العثمانيين كان من الطبيعي ان يصبح الحجاز تابعا 
لمدولة العثمانية فمقد ارسل الشريف بركات شريف مكة ابنو الى القاىرة ليقدم فروض الطاعة 

ء لمسمطان العثماني اقرارا لو بالسيادة عمى الحجاز وقد استقبل السمطان سميم ابي نمي والوال
عطاء تفويضا بحكم والده وساعد ىذا التفويض الشريف بركات في إبقاء نفوذ االشراف  وا 

 كانوا عميو أيام المماليك. عمى ما
سميم الى حين طمب السمطان  8481فقد دخمت في حوزة العثمانيين سنة  اليمناما 

إسكندر الجركسي بان يبقى واليا عمى اليمن ويحكم باسم العثمانيين ولكن النفوذ العثماني لم 
لمحمالت العثمانية التي أرسميا السالطين  اليمنيونيستتب في اليمن نتيجة مقاومة 
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لميمن. ومع ان سميمان باشا استولى عمى عدن وأعاد اليمن الى  8401العثمانيون منذ 
دولة العثمانية اال انو اضطر الى عقد صمح مع امام اليمن يقضي بان يحكم البالد حظيرة ال

والذي  8118باسم السمطان العثماني. وىكذا لم يسيطر العثمانيون عمى اليمن اال بعد سنة 
 ساعدىم في ذلك فتح قناة السويس بفضل قواتيم ىناك.

 

  2423استيالء العثمانيين عمى العراق سنة 
احد قادتو وىو  8485ترك السمطان سميم األول بعد انتصاره في موقعة جالديران سنة 

قمي محمد  يااحتالل الواليات المتاخمة لمحدود العثمانية فامر فرىاد باشا ب إلتمامفرىاد باشا 
باشا بالسيطرة عمى  ماردين والرىا والموصل وسنجار وتمعفر وجزيرة ابن عمر والعمادية 

غير ان الحكم العثماني في ىذه المناطق ظل  8484وك وقد تم احتالليا سنة واربيل وكرك
 .قمقا بسبب الموقف المعارض الذي اتخذه السكان من التوسع العثماني آنذاك

اما العراق األوسط والجنوبي فقد بقي تحت السيطرة الصفوية وتدىورت أوضاع السكان 
سة اإلىمال التي اتبعيا الصفويين فقد كثرت االجتماعية واالقتصادية والثقافية نتيجة لسيا

 ن الفوضى.األوبئة واىممت مشاريع الري وظل نظام الري يعاني كثيرا م
حاول السمطان سميمان القانوني تنفيذ احتالل العراق باستمالة بعض حكامو المحميين 
لكن ىذه الخطوة تسببت في جعل العراق ساحة لمصراع العثماني الصفوي، إذ حاول 
السمطان سميمان القانوني استمالة احد الطامعين في الحكم )ذو الفقار( بالمجيء الى السمطة 
وعزل حاكم العراق الصفوي آنذاك ولكن ذو الفقار ادرك بعد تخمصو من الحكم الصفوي سنة 

م انو ال يستطيع االحتفاظ بالحكم فمال الى العثمانيين كثيرا اما الشاه طيماسب 8481
ام بيجوم كبير عمى العراق  وتمكن من قتل ذو الفقار وأعاد الحكم الصفوي الصفوي فقد ق

 .اليو
السيطرة عمى العراق ففي سنة شجعت ىذه االحداث العثمانيون عمى ان يتولوا بأنفسيم 

تحرك السمطان سميمان القانوني عمى راس جيش كبير متجيا نحو العراق  م 8405
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د سماعيا بأنباء وصول الجيش العثماني . وىكذا فانسحبت الحامية الصفوية من بغداد عن
 قد دخل القانوني بغداد دون ان يواجو أي مقاومة تذكر.

بقي السمطان سميمان القانوني في بغداد بضعة اشير عمد فييا الى تنظم اإلدارة فارسل 
محمد باشا الى الموصل لتثبيت الحكم العثماني المباشر عمييا ووافق عمى تعيين الشيخ 

شد بن مغامس( حاكم البصرة واليا عمييا عمى ان يكون تابعا لباشا بغداد . ثم عين حاكم )را
 .بغداد عمىديار بكر السابق سميمان باشا الطويل اول والي عثماني 

حاول العثمانيون بعد سيطرتيم عمى العراق توسيع نفوذىم الى منطقة الخميج العربي 
 سع متأخرا لقوة النفوذ البرتغالي في ىذه المنطقة.لكن جاء التو  8444فاحتموا البحرين سنة 

لم تكن األوضاع السياسية في العراق ىادئة عقب سيطرة العثمانيين عميو وانما تميزت 
بكثرة الثورات واالنتفاضات واستمرت محاوالت الصفويين بالسيطرة عمى العراق حتى تم عقد 

، قسمت 8601( سنة زهابمعاىدة ) صمح بين الدولتين العثمانية والصفوية وعقد الطرفان
 .قي العراق تحت السيطرة العثمانيةوفقيا مناطق النفوذ فب

 

 :السيطرة العثمانية عمى اقطار المغرب العربي 
كانت اقطار المغرب العربي تعيش حالة من التفكك السياسي والتدىور االقتصادي 

السمطان سميم األول بان  وخاصة بعد ظيور االطماع االسبانية البرتغالية فييا مما جعل
يأخذ عمى عاتقو ميمة بناء قوة بحرية تتولى انتزاع السيادة البحرية من الدول االوربية في 
الحوض الغربي لمبحر المتوسط، وقد عاصر مشروعات الدولة العثمانية في ىذه المنطقة 

وسواحميم ظيور حركة عامة بين قادة البحر المغاربة تستيدف العمل عمى حماية موانئيم 
من االطماع االوربية والعمل عمى تامين وصول المياجرين العرب من االندلس بعد سقوط 

 .8518الدولة العربية فييا عام 
لقد كان من أبرز أولئك القادة البحاران المغربيان عروج بن يعقوب واخيو خير الدين 

( المذان كانا يمتمكان اسطوال قويا يعمل في أي ذو المحية الشقراء ببار بروس)المعروف 
( وىي جزيرة صغيرة تقع في جربة)إدارة جزيرة  8481البحر المتوسط فتولى عروج منذ سنة 
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خميج فاس شرقي تونس بموافقة السمطان التونسي عبد اهلل الحفصي مقابل دفعو خمس 
 .االوربية ت التي يشنيا عمى السفنالغنائم التي يحصل عمييا من جراء الغارا

اتجيت انظار عرب المغرب الى عروج واخيو إلنقاذىما من االعتداءات األجنبية 
وكانت بجاية في طميعة المدن التي استنجدت باألخوين لتحريرىما من االسبان وربما كان 
ذلك بسبب كونيا اكبر ميناء في شرق الجزائر  . وقد لبى االخوين الدعوة لكنيما اخفقا 

لذلك احس االخوين بضرورة البحث عن قاعدة جديدة لنشاطيما فوقع لصعوبة حصونيا 
اختيارىما عمى ميناء جيجل الجزائري الذي يقع غرب بجاية وقد تمكن االخوان من تحريره 

 وجعمو مركزا لنشاطيما.
اتصل عروج بعد ذلك بالسمطان سميم األول وارسل اليو جزءا من الغنائم وشرح لو 

رض ليا المغرب العربي وبين لو حاجتو الى الدعم والتأييد، وقد طبيعة المخاطر التي يتع
( سفينة مع 23اغتبط السمطان سميم بيذا العرض وبعث الى عروج اسطوال مؤلفا من )

 .ادات من الرجال والسالح والذخيرةامد
قرر عروج توجيو نفوذه الحتالل ميناء الجزائر وذلك ان احتالل الجزائر سيجعمو 

ح تحت النير االستعماري ذ بجاية وسواىا من المدن الساحمية التي كانت ترز قادرا عمى انقا
 .االسباني

كما ان السيطرة عمى الميناء ستكون ببداية خطوة عمى تأسيس حكم جديد في الجزائر 
خير الدين وكان في وقتيا بتونس  بأخيو، وعميو اتصل عروج وألخيوتكون السمطة فيو لو 

ين الراغبين بالقتال ضد االسبان وبعد ان نجح االخوان في فطمب منو تجديدي المتطوع
م واتجو 8486تحطيم الحاميات الدفاعية التي أقاميا االسبان وحرروا الميناء بأواسط عام 

 نحو التممسان وتناس والمدية وميميانا في جنوب مدينة الجزائر بتحريرىا من السيطرة األجنبية
ادة عمى تحقيق وحدة المغرب العربي اال ان ىذه حاول عروج انشاء دولة في الجزائر ق

االحالم تالشت عندما أدرك االسبان ان طموح عروج باتت خطر لموجود االستعماري في 
المنطقة كميا فاصدر الممك شارل الخامس أوامره الى حاكم وىران االسباني بالتقدم نحو 

 .8481ت اتباعو عام تممسان وقتمو وتشتي
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الصراع ضد االسبان بعد مقتل أخيو عروج انو ضعيف سياسيا ادرك خير الدين 
وعسكريا فارسل بعثة الى إسطنبول لطمب المساعدة من العثمانيين فرحب السمطان بذلك 

فنجح خير  8481االف رجل بمدافعيم وعتادىم عام  6وارسل اليو قوة انكشارية مؤلفة من 
عد سمسمة من المعارك مع االسبان ب 8481أيار  81الدين في احتالل قمعة البيمون يوم 

وباحتالليا ضمن امر الجزائر ويعد ذلك في الحقيقة بداية السيطرة العثمانية عمى المغرب 
 .العربي

 81ثم قار خير الدين بإعادة بناء االسطول الجزائري فاستعد القتحام تونس في 
ي نسبت فييا ضد استولى بسيولة الى مدينو تونس بعد ان اغتنم الثورة الت 8405نيسان 

الذين  باإلسبانحاكميا ابي محمد الحفصي حميف االسبان فسرعان ما استنجد الحفصي 
ثم الى  عنابةىرعوا لمساعدتو وحاصروا قوات خير الدين واضطروا االنسحاب الى ميناء 

واعادوا الحفصي الى م 8404تموز  88ميناء الجزائر واحتموا االسبان مدينة تونس يوم 
  وكان من ابرز بنود االتفاق:عرشو بعد ان عقدوا معو اتفاقا ضمن ليم مصالحيم في تونس 

 .اطالق سراح جميع االسرى االوربيين دون دفع أي فدية  -8
 .واالمتناع عن اعمال القرصنة لألوربيينضمان حرية التجارة   -8
 .الف قرش 21رىا مقدا لإلسبانعمى السمطان التونسي دفع جزية سنوية   -0
مدفعا دليال عمى  21وحصانا  21ان يتعيد سمطان تونس بتقديم ىدية سنوية مكونة من   -5

 .االستمرار باالعتراف بالسيادة االسبانية عميو
 .تتعيد اسبانيا لحماية تونس ضد أي ىجوم اجنبي  -4
 يبقى احتالل تونس لحين ىدوء الحال فييا.  -6

االنتقام من التونسيين بسبب انضماميم الى قوات خير الدين في بالغ االسبان 
الف من المواطنين التونسيين فاندلعت  56فاستباحوا المدن التونسية ثالث أيام وقتموا قرابة 

حينيا االنتفاضات الشعبية ضد الحاكم الحفصي في القيروان ومدن أخرى فاضطر الى 
 .لتولي الحكم عنابةد والي الفرار وعين التونسيين ابنو أبا العباس احم
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العثماني  باألسطولفاصطدم  8461وجو االسبان اسطوليم الى جزيرة جربة سنة 
ودحره وكان من بين االسرى االوربيين الكونت سيكاال الذي اعمن اسالمو وعرف فيما بعد 

ن وكان لو دورا كبيرا في بناء وقيادة االسطول العثماني وتحرير تونس م (سنان باشا)باسم 
غدت تونس والية  8411ومنذ ذلك الوقت حتى عام  8415السيطرة العثمانية أواخر سنة 

 .عثمانية يشرف عمى اداراتيا والي الجزائر
 8404عام  ثم في، م8481 عام (طرابمسفقد احتل االسبان مينائيا ) ليبيااما 

 مىذا التسمي اشترطوا عميو الدفاع ضد العرب فكانان سممت الى فرسان القديس يوحنا بعد 
ضمن اتفاقية طالب فييا الفرسان من شارل الخامس فسمم مالطة لتكون قاعدة ليم يغزون 

 .منيا الوطن العربي
وضع خطة  8400في اعقاب تولي خير الدين قيادة اسطول العثماني سنة 

 .لالستيالء عمى طرابمس اال ان التدخل االسباني بعد سنتين أدى الى فشل الخطة
نجحت السفن العثمانية التي تجمعت في شرق البحر  8448ل أيمو  81وفي 

 .المتوسط من السيطرة عمى طرابمس وتصبح والية عثمانية اخرى
فكان تحت السيطرة العثمانية منذ استيالئيم عمى مصر وقد اعمن  إقميم برقةاما 

 .والئيم لمعثمانيين إقميم فزانزعماء 
( اشيرىم وىو الذي باشا دار غوث، كان )تولى حكم ليبيا عدد من الوالة العثمانيون

وسع السيطرة العثمانية لتشمل السواحل الميبية بكامميا، كما انشأ فرق االنكشارية ىناك، اال 
ان االىتمام العثمانيين في ليبيا ظل عسكريا بالدرجة االولى واقتصر نفوذىم عمى المدن 

 الساحمية.
الواقعة الى الركن الغربي من المغرب العربي فقد ظمت بعيدة عن متناول  مراكشاما 

ايدي العثمانيين وحكميم المباشر وذلك بسبب تنامي قوة الدولة السعدية الناشئة منذ منتصف 
( بكربكيالقرن السادس عشر، وعمى الرغم من الجيود التي بذليا القادة العثمانيون ومنيم )

 :إلخضاع مراكش اال ان ذلك لم يتحقق لسببين ميمين م8461الجزائري منذ عام 
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وادي : النصر الكبير الذي حققو المغاربة عمى البرتغاليين في معركة )أولهما
الذي جعميم محط تقدير السمطان العثماني ورغبتو في ايقاف م 8411( سنة المخازن

 الحمالت الموجية ضد مراكش.
( المنصور السعديغرب وذلك ىو ): ظيور شخصية قوية حاكمة في الموثانيهما

 الذي سعى لممحافظة عمى استقالل مراكش وعدم الخضوع لمسيطرة العثمانية.
لقد اتسم تأريخ العثمانيون في المغرب العربي بظاىرة ضعف السيطرة عمى والياتو 
وبخاصة بين القرنيين السابع والتاسع عشر الميالدي، وذلك لبعد المسافة التي تفصل بين 

 لواليات وعاصمة الدولة العثمانية.ىذه ا
وايضا ضعف االدارة وسيطرتيا عمى القوة البحرية في تمك الواليات، لذلك فقد لجأت 
ىذه الواليات الى تنظيم ادارة الحكم والحرب فييا عمى نحو يكفل ليا الدفاع عن كيانيا في 

 مواجية الغزو االوربي.
تدين بالوالء االسمي لمدولة أسر حاكمة طرابمس وتونس والجزائر فقامت في 

( االسرة القرمانيةالعثمانية ويتوارث اعضائيا الحكم فيما بينيم. ففي طرابمس قامت )
 م.8104م وحتى 8188وحكمت من عام
م الى 8115( التي تولت الحكم منذ عام االسرة الحسينيةفقد ظيرت ) تونساما في 

(، اما الداياعتاد قادة البحر عمى اختيار حاكميم من بينيم يسمونو ) الجزائرم، وفي 8146
( الشرفاء العمويينفقد استعصت عمى العثمانيين بفضل المقاومة التي ابدتيا اسرة ) مراكش

 التي ما تزال تحكم حتى اليوم.
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 خصائص الحكم العثماني في الوطن العربي
الوطن العربي في القرن السادس عشر والتي اىتم العثمانيون منذ بدء سيطرتيم عمى 

استمرت قرابة االربع قرون بتثبيت دعائم حكميم وتنظيم االدارة والمجتمع مستندين في ذلك 
: النظم التي كانت متبعة في مختمف انحاء الدولة العثمانية. اولهماالى مصدريين اساسيين. 

قبل احتالليم ليا والتنظيمات العثمانية  : النظم التي كانت سائدة في االقطار العربيةوثانيهما
 في المجاالت ىما:

 الوالي -ج السمطان والحكومة -ب الخميفة -أ التنظيم السياسي واالداري: -2
 القوات االنكشارية -ب القوات االقطاعية -أ المؤسسة العسكرية العثمانية:-1

 االداري:و  م السياسياالنظ - أ
تنظيم اإلدارة فيو عمى شكل لجأ العثمانيون بعد سيطرتيم عمى الوطن العربي الى 

( والية 23وحدات إدارية سميت بالواليات، بمغ عددىا في القرن السابع عشر الميالدي )
 ( والية كانت تتألف منيا الدولة العثمانية.21عربية من بين )

لم يحاول العثمانيون في البداية التدخل في حياة السكان طالما حافظوا عمى والئيم 
ليذا يمكن القول ان الحكم العثماني امتاز بالالمباالة وكان ىم الوالي لمحكم العثماني و 

 المحافظة عمى وضع واليتو وتوفير أسباب بقائو في الحكم أطول فترة ممكنة.
كان العراق مقسما الى ثالث واليات بغداد والبصرة والموصل اما بالد الشام فقسمت 

طرابمس وأعطى لمبنان وضع خاص يشرف عند استيالء العثمانيين الى والية دمشق وحمب و 
عمييا والي دمشق اما الحجاز فكانت والية الحبش التي تضم سواكن وجدة عمى البحر 

( 13األحمر ثم أصبحت تسمى بوالية الحجاز وظمت مصر والية واحدة مقسمة الى )
الية مديرية، والمغرب العربي مقسم الى والية طرابمس وتونس والجزائر اما اليمن فكانت و 

 قائمة بحد ذاتيا.
كان السمطان العثماني ىو من يعين الوالة وكان معظميم من االتراك اما ابرز 

( وىو المسؤول عن المكتوبجي( وىو نائب الوالي ويميو )الكهيةموظفي الوالية فيو )



 

 
23 

( وىو المحاسب وكان الدفتر خانة( وىو امين الصندوق والـ )الخزنة دارتحريرات الوالية و)
قائد االنكشارية والقاضي وقد تحولت االنكشارية نتيجة لضعف الدولة وتوقف الغزو  ىناك

 من إرىاب األعداء الى ارىاب السكان.

 االنكشارية القوات 
 وقد التوسعية عممياتيا إدارة في العثمانية الدولة عميو اعتمدت التي الثاني النوع وىو

 من وصار أىميتيا االقطاعية القوات فقدت ان بعد القوات من النوع ليذا الحاجة ظيرت
 .بعيدة أماكن في عمييا االعتماد جدا الصعب

 تعددت وميما االنكشارية فرق فيو ظيرت الذي الزمن تحديد في المؤرخون اختمف
 الجيش تأسيس فكرة صاحب ىو( ادرخان) السمطان بان القول يمكن المجال ىذا في اآلراء

 قائمة االنكشارية لمقوات لمجيش معقدة وتنظيمات أسس وضع األول مراد بينما االنكشاري
 .لمسمطان التام واالنقياد المطمقة الطاعة عمى

 وعرف بعدئذ طور ثم (yeni Geri– جري يني) الجديد الجيش العثمانيون انشأ
 عمميات خالل عمييا حصموا الذين المسيحيين االسرى من الكبيرة االعداد من باالنكشارية

 الى وتحويميم لمدولة االسرى خمس تخصيص ىي المتبعة العادة كانت فقد اوربا في توسعيم
 سنوات خمس كل ترسل كانت الدولة ان الى باإلضافة اإلمبراطورية بناء عمى يعممون جنود
 وسن السابعة سن بين أعمارىم تتراوح ممن األطفال النتقاء ايمي الروم مناطق تطوف لجانا

 التركية المغة في دراسات ويتمقون اإلسالم الى األوالد يتحول استانبول العاصمة في العاشرة
 افراد وينصرف مجموعات ثالث الى يقسمون ثم العثماني، والتاريخ العام اإلسالمي والتاريخ

 االنكشارية فيالق ضمن العسكري السمك في لمدخول المجموعات اكبر وىي الثالثة المجموعة
 باطنية صوفية طريقة وىي البكتاشية الطريقة تأثير تحت االنكشاري الجيش وقع

 وثيقة عالقة ىناك وأصبحت عشر الثالث القرن منتصف منذ االناضول قبائل بين شاعت
 .والبكتاشية االنكشارية بين
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 في االنكشارية من حامية تثبيت األقاليم احتالليم بعد العثمانيون السالطين اعتاد
 حماية بوظيفة الوالية في او بالعاصمة سواء كذلك االنكشارية القوات وتكمف والية كل مركز
 العسكرية لمحامية العام القائد بمثابة وىو االنكشاري االغا وكان الضوابط وجمع االمن

 محدودة عميو الوالي وسمطة الوالية ديوان في عضوا الوالية في العثمانية
( 8416-8445) الثالث مراد السمطان عيد منذ بالتدىور االنكشاري الجيش اخذ

 صفوفيم في المدربين غير المجندين من كبير عدد بدخول 8418 سنة في سمح حين
 تنظيم افساد في راغبا كان الثالث مراد ان ويبدو االنكشارية اغا معارضة من بالرغم

 عمى والحصول الحكم شؤون في لمتدخل القوة الستخدام يمجؤون اصبحوا ان بعد االنكشارية
 .المادية المكاسب

 المتنازعين السالطين أبناء بين ينشب كان الذي الصراع ظروف من استفادوا كما
 الى ونزلوا ثكناتيم غادروا انيم لذلك إضافة السمطان عمى نفوذىم ليفرضوا العرش عمى

 بالمجتمع فارتبطوا والصناعي التجاري النشاط من بألوان يشتغل منيم الكثير وصار المجتمع
 .لمسمطان والئيم وقل بالدولة ارتباطيم ضعف وبالتالي

 في أسيموا اذ العربية العثمانية الواليات تاريخ في خطيرا دورا االنكشاريون لعب لقد
 تثير كتائبيم وأصبحت المحمية القوات وبين بينيم القتال نشب ما وكثيرا الداخمية الفتن

 وقدموا كثيرا منيم األىالي وقاسى الوفيرة واالرزاق السخية اليبات طمب في وتمح الفوضى
 وتسمى رواتبيم تذاكر يبيعون كانوا انيم حتى المالية اعبائيم وتزايدت تعدياتيم من الشكوى

 عدد يكن لم عشر السادس القرن فبأوائل بالوراثة تنتقل التذاكر ىذه وصارت( عموفات)
 السابع القرن في مرات ثالث العدد ارتفع بينما جندي الف عشر خمسة عن يزيد االنكشارية

 .عشر
 تمك ناصبوا االنكشارية ان اال المحمية القوات عمى االعتماد الوالة بعض حاول

 في الدامية الحوادث بعض وقوع في سببا ذلك فكان امتيازاتيم تيدد ألنيا العداء القوات
 بحوادثيم مميء المثال سبيل عمى ومصر والشام العراق فتاريخ العثمانية المدن معظم

 عشر السابع القرن نياية منذ مشاكميم كثرت ولقد منيم التخمص في الناس ورغبة وظمميم
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 فاستطاع شرىم من البالد وتخميص ليم حد ووضح منيم بالتخمص الوالة بعضا وحاول
 القوى ان كما وتونس وطرابمس والموصل بغداد في كما حاكمة عصابات تأسيس بعضيم
 الجميل وال فمسطين في العمر ظاىر وال لبنان في معين ال مثال بالحكم استأثرت المحمية

 .الموصل في
 لمسالطين والفتن المتاعب يثيرون االنكشاريون اصبح فقد استانبول العاصمة في اما 
 العاصمة في التامة سيطرتيم لغرض المتكررة محاوالتيم وبدأت  بالنفقات الدولة ويبيظون
 خالل ذلك عمى واستمروا وتخريب ىزيمة أداة الى فتحولوا السالطين عمى سيطرتيم وفرض
( 8101-8110) الثالث احمد السمطان عيد في حصل ما اخطرىا وكان عشر الثامن القرن
 السمطان وخمع العاصمة عمى السيطرة من 8110 أيمول 81 في االنكشارية تمكن حين

 .معاونيو من واثنان األعظم الصدر واعدام
 ميامو ممارسة عن بعيدا االنكشاري الجيش جعل الحكم شؤون في التدخل ان
 فيو كان الذي الوقت وفي بيا المحدقة االخطار من وحمايتيا البالد حدود حفظ في الرئيسية

 قوات الخارجي المجال في العثمانية بالدولة لحقت السالطين بمقدرات يعبثون االنكشارية
 في جديد اتجاه ظيور الى أدى مما االوربية الدول امام خطيرة ىزائم عشر الثامن القرن
 والتنظيمات اإلصالحات بحركة المعروف االتجاه وىو التدىور إيقاف الى يدعو الدول

 الجيش من التخمص األول المقام في اإلصالح يستيدف ان الطبيعي من كان لقد العثمانية
 الثاني محمود السمطان عيد في ذل يتحقق ولم محمو يحل جيش وانشاء االنكشاري

(8111-8101.) 
 

 :النظام االقتصادي واالجتماعي -ب
كان النظام السائد ىو نظام االقطاع ومنحت ىذه االقطاعات الى كبار الموظفين 
وقادة الجيش وافراد العائمة الحاكمة والمقربين منيم، ومنح حق جمع الضرائب الى اشخاص 

شترط عمى الممتزم اال يحصل عرفوا بالممتزمين وكانت مدة االلتزام في األساس سنة واحدة وي
من الضرائب أكثر من النسبة المحددة لكن الممتزمين كانوا يستغمون الفالحين ويجبون منيم 
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وكمما  أكثر من الضرائب المفروضة عمييم مما اساءوا الى اقتصاد الريف بصورة عامة
ل اورثو قسم ضعفت سمطة الدولة قويت سمطة الممتزمين فاحتكر كثير منيم االلتزام لسنوات ب

ين في منيم الى أبنائيم من بعدىم وتمتع اكثرىم بسمطة سياسية مثال ظاىر العمر في فمسط
 .القرن الثامن عشر الميالدي

دارة مباشرة لمرافق اإلنتاج ووسائل  لقد مارس العثمانيون سياسية افقار شديدة وا 
وجباية الضرائب من غير المواصالت وكان من ابرز واجبات اإلدارة العثمانية تثبيت السمطة 

ان تقدم الدولة لممواطن اية خدمات فمم تول السمطات العثمانية التعميم اىتماما كبيرا وظمت 
أنظمة التعميم ال تقوم عمى اكتساب معمومات جديدة وانما اتقان المعمومات التي ورثيا 

رس الرسمية الخمف من السمف وعندما اقترب الحكم العثماني من نيايتو لم يكن في المدا
االبتدائية سوى عدد ضئيل من التالميذ فضال عن ان التعميم في العيد العثماني لم يكن 
يالئم الحاجات الممحة او مقتضيات التطور واقتصرت الخدمات التعميمية عمى أبناء 

 .المترفين وحرم منيا أبناء الشعب عامة
تمرار فكان ان حافظت كما سمحت الحكومة العثمانية لنظام الطوائف الحرفية باالس

الحرف عمى بقائيا وصار اإلنتاج الحرفي يواجو منافسة البضائع األجنبية التي اخذت تتدفق 
عمى الواليات العربية نتيجة االتفاقات التجارية التي عقدت بين الدولة العثمانية والدول 

عربية فأخمت االوربية فسمحت تمك االتفاقات بدخول راس المالي األجنبي وغزت األسواق ال
بتجارتيا الوطنية ولم يظير األثر السيء ليذه االتفاقات اال بعد ان ضعفت الدولة العثمانية 
وخاصة في القرن التاسع عشر الميالدي وبموجب تمك االتفاقات حصل االوربيون عمى 
امتيازات كثيرة ومنيا االمتيازات التي منحت الدولة االوربية حق المحاكمة لرعاياىا في 

راضي العثمانية وفق القوانين االوربية ولقد فسرت فرنسا مثال ىذه االمتيازات بان ليا األ
الحق في حماية الكاثوليك في الدولة العثمانية اما بريطانيا فقد ادعت من حقيا حماية 
البروتستانت في حين زعمت روسيا ان من حقيا حماية االرثوذوكس وىكذا استخدمت الدولة 

ية سالحا لمتغمغل في البمدان العربية كما استفادت من ذلك في استعداء طائفة االوربية الطائف
 (. 8161-8151)ضد أخرى وقد حدث مثل ىذا في لبنان سنتي 



 

 
27 

لم يستطيع العثمانيون فيم دور الشعب العربي وال مركز الوطن العربي الحضاري 
بل وقفوا ضد كل محاولة ( فقد عزلوا الواليات العربية من كل نشاط السوقيواالستراتيجي )

ترمي الى إعادة الحيوية والنشاط لمبمدان العربية تجاريا وثقافيا. وقد اسيم ىذا اإلىمال في 
مساعدة األوربيين عمى االنقضاض عمى الوطن العربي خاصة وان اوربا كانت تعيش مرحمة 

اري نتيجة ثانية من ظيور االستعمار وىي المرحمة الصناعية التي أعقبت االزدىار التج
االستكشافات التجارية وتحول المجتمع االقطاعي الى مجتمع تجاري وصناعي وفي ىذه 
المرحمة التي امتدت من أواخر القرن الثامن عشر الميالدي  الى أواخر القرن التاسع عشر 
الميالدي اخذ االوربيون يبحثون عن المستعمرات تكون مصدرا لممواد الخام وسوقا لبضائعيم 

 .ة ولما كان الوطن العربي يزخر بالثروات فقد اصبح محط انظار الدولة االستعماريةالمصنع
 

 لمحكم العثماني ةالعربي مقاومة الدول 
واجيت السياسة العثمانية في الوطن العربي سمسمة من االنتفاضات والثورات المحمية 

ىذه االنتفاضات وذلك منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر الميالدي وقد ازدادت  
حين اخذت الدولة العثمانية بالضعف في القرن الثامن عشر الميالدي فاتسعت قاعدة 
التحدي وعبر الشعب العربي عن مقاومتو لمسيطرة العثمانية فوصمت الثورات الى المستويات 
الشعبية في المدن واالرياف وظيرت اسر حاكمة مثل ال العظم في بالد الشام الى جانب 

نفوذ العشار في اطراف المدن واتسعت اليوة بين العربي والعثمانيين في القرن التاسع  ازدياد
 .عشر

اتخذت االنتفاضات والثورات العربية اشكاال ومخمفة وشاركت فييا فئات الشعب 
العربي كميا واظيرت تمك االنتفاضات والثورات التناقض القومي بين العرب واألتراك وكان 

عبد الغني جميل )واحدا من اىم المراكز العربية لمقاومة العثمانيين ولعل انتفاضة  العراق
التي نشبت في بغداد ضد السيطرة العثمانية من ابرز تمك االنتفاضات فمقد كان  (المفتي

لتدىور أوضاع العراق االقتصادية واالجتماعية والسياسية عقب سقوط داود باشا سنة 
اثر كبير في حدوث ىذه  8141الذين حكموا العراق من عام  اخر والة المماليك 8108
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االنتفاضة والتي كانت استجابة واضحة لمتذمر الذي اعم أىالي بغداد لسوء سياسة الوالي 
النسبي الذي تمتعوا  را عن تمسك العراقيين باالستقاللعمي رضا باشا وجيازه اإلداري وتعبي
خرج جمع غفير من محمة قنبر   8108سنة أيار  81بو خالل سنين حكم المماليك ففي 

عمى وىي محمة التي يقطنيا المفتي وانضمت اليو جماعات من المحالت األخرى وتوجيوا 
نحو السراي وىي تنوي اليجوم عميو فحدثت معركة حامية بين المتظاىرين والحرس الذين 

المتظاىرين  تصدوا لمتظاىرة غير ان الوالي استطاع ان يجمع قواتو ونجح بتشتيت شمل
وسمط مدافعو عمى محمة قنبر عمي واشعل فييا النيران ونيبت دار المفتي ثم أحرقت مكتبتو 

 الثمينة التي يقدر عدد كتبيا بنحو سبعة االف كتابا.
القاطنة بجانب الكرخ فامر الوالي عمي  (يلقالع)فقد التجا الى عشيرة  المفتياما 

كانون  5رضا باشا بطرد العشيرة المذكورة من بغداد فرفضت امره واشتبكت مع قواتو بتاريخ 
 .8108األول 

البريطانية في تسييل نقل قواتو الكثيرة العدد الى  (بالمقيمية)ولقد استعان والي بغداد 
االنتفاضة وعاثت في المنطقة فسادا ونيبا  جانب الكرخ وافمحت القوات العثمانية في قمع

وحرقا وىذه االنتفاضة رغم فشميا ألسباب موضوعية اثبتت حب العراقيين لالستقالل 
 ورفضيم لمسيطرة العثمانية.

فقد شيد انتفاضات عديدة اشيرىا تمك التي وقعت في القرن التاسع عشر  لبناناما 
كل حركة يقوم بيا الشعب بالدفاع عن حقوقو  ( والعامية ىيبالعامياتالميالدي والمسماة )

كتب عبد اهلل باشا والي  8181من ظالميو ومن ىذه العاميات عامية انطمياس ففي سنة 
من حكام منطقة عكا الذي فرض سيطرتو عمى بالد الشام كميا الى األمير بشير الشيابي )

ال يضطر لعزلو من امارة ( طالبا اليو ان يدفع مبمغا كبيرا من المال خالل شيرين واجبيل
جبل لبنان وىنا طمب األمير من جباة الضرائب جمع األموال من الشعب بكل الطرق 

 والوسائل وماذا ييم األمير فقر الشعب وعوزه مادامت القضية بقاءه في االمارة
م ورفض أىالي دمشق دفع الضرائب 8111فقد حدثت ثورة كبيرة سنة  دمشقاما في 

زار لكن الباب العالي سرعان ما ادرك نتائج ىذه الثورة عمى مصالحو الى احمد باشا الج
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فقرر تعيين والي جديد عمى دمشق ومع ذلك استمرت االنتفاضات وخاصة بجبل عرب ففي 
م نشبت انتفاضة فالحية عناك اضطرت السمطات العثمانية عمى اثرىا الى  8116سنة 

ى منطقة جبل العرب كما نشبت تعيين شبل األطرش المعروف بصداقتو لمفالحين عم
احتجاج عمى محاولة السمطات العثمانية تشييد ثكنات  8111انتفاضة أخرى في سنة 

عسكرية في السويداء وىو المركز اإلداري لجبل العرب، لكن السمطات العثمانية استطاعت 
لعفوية ان تقمع ىذه االنتفاضة وكانت ظاىرة االنعزال بين االنتفاضات والحركات الثورية ا

 .ية عمى قمعيا الواحدة تمو األخرىاثر كبير عمى فشميا وقدرة السمطات العثمان
وىو عمي بيك الكبير من  8161فقد نجح احد كبار المماليك سنة  مصراما في 

اعالن استقالل مصر وبدا بتأسيس دولة مصرية قوية شممت الحجاز ومصر وتحالف مع 
ولكن العثمانيين حاصروا عمى بيك الكبير سنة  الشيخ ظاىر العمر حاكم صفد في فمسطين

 .وحاصروه في عكا وقتل بعد ذلك 8114
نجح األىالي  تونسكما شيدت بمدان العالم العربي حركات وانتفاضات عربية ففي 

في فرض احد الرجال العسكريين حاكما لواليتيم ولقبوه بالباي واضطرت السمطات العثمانية 
( وىم مسؤولون عن البكواتان تعترف بو حاكما وبمرور الزمن زادت سمطة ) 8411سنة 

في أواسط  (مراد بيك)اإلدارة وجمع الضرائب الى درجة تولي السمطة وقد عمد احدىم وىو 
 (المرادية)السابع عشر الميالدي الى جعل الحكم وراثيا بأسرتو فنشأت االسرة القرن 

اشير بايات تونس وىو اول  (حمودة باشا)ويعتبر  8118المتحكمة في البالد حتى سنة 
باي جند العرب بدال من االنكشارية في الجيش وحين حاول االنكشاريون بالتمرد عميو استند 

يتيم مما ساعد ذلك عمى إقامة توازن داخمي في تونس رغم الى قواتو العربية في مواج
 احتفاظيا بعالقاتيا الرسمية مع الدولة العثمانية.

سمسمة من  8448سنة  بدأتفقد شيدت خالل العيد العثماني الذي  ليبيااما 
االنتفاضات وقد استطاعت احدى االسر المحمية الوصول الى الحكم وىي االسرة 

وبعد توسع نفوذ ىذه االسرة وتزايد خطر  8104 -8688التي حكمت من  (ميةنالقرما)
محمد عمي باشا في مصر اىتمت الدولة العثمانية بإعادة الحكم المباشر الى ليبيا سنة 
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فبدا بذلك العيد العثماني الثاني وىو عيد الوالة االتراك الذين استمروا حتى الغزو  8104
 م.8188اإليطالي لميبيا سنة 


